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משה רבינו
דעי באפרײער און אױםלייזער ױאם
האט געגעבן דעם ײרישן פאלק די
תירה און פאר די גאנצע װעלט־מענ־
טשהײט די צען געבאט,
בשעת װען די ײרן זענען ארויםגע־
נאנגען פון מצרים האט ער פײערליך
ערקלעיטג
״במיבר זה יפלר אינם דאזיקן מ־בר
װאם ציט זיך פון מציים ביז ארץ־יש־
ראלי װעלן װירערשפעניקע ,אלע די
װעלכע האבן פון גלות נישט געװאלט
ארויםגײן און אלע װאם האבן פון זײ־
ער אײנענעם כח נעשפאט * ,די אלע
װעלן אומקומען ,פון זײ װעט קיין זכר
נישט פארבלײבך
אט די קללה ״במדבר זה יפלױ הענגט
איבער אונדזער פאלק װײל אין אלע
דורות האבן זיך נעפונען וװרערשפעני־
קער און געטרײע גלות־פיעײקער,
װאם האבן נישט געגלויבט אין גלויבן
ווייטער נישט אין זײער אײגענעם כחי
נאר שטענדיק זענען זײ גרײט צו רי־
נען יענעם ,דעם פרעמדן ,דעם אײ־
ביקן שונה פון ײרישן פאלק.
דעריבער ,נאך אזא מוראדיקן זעקם
מיליאנענדיקן אומקום אײב די אײני־
קײט און אחרות פון דעם רעשט פאר־
בליבענעם אומגליקלעכן פאלק ,װעט
נישט װאם געפלינקער צו אן אײנהייט־
לעכן נאציאנאלן באױוםטזײן ברענגען,
װער װײסט צו מיר װעלן נאך יעצט
נאך רעם גרויםן פאלקם־חורבן נישט
מיטמאכן די קללה ,פון געטלעכן
משת ,״במדבר זה יפלו״♦

בארימטע םקולפטור פו ,איטאליענישן
אנדזעלא,
מײםטער מיקל

 • 14.ז81* €1
- • 161.
_ _ חי / ^ %דיו 1>?1ח&׳ו?

ערשטער ' ארגנאנ

דד

לאנדםבערג
שמואלגרינגאח,

מעבדות לחרות  -מחרות רמלוכהי
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פםח בתק׳ם (
ײרישע ױם־טובים האבן א רעליגיזע פארם.
ײדישע ױם־טובים האבן א םאציאלן אינהאלט ,ײרי־
שע ױם־טובים האבן א נאציאנאל־געשיכטלעכע
באדײטונג♦
די רעליגיעזע פארם — דאם איז דער םימ־
באלישער אויםערלעכער לעבנם מנהג♦
דער םאצ־אלער אינהאלט _ ראם איז דער
צװעק פון ױם־טוב .דאם איז זײן װירטשאפטלעכער,
םאציאלער און מאראלישער מהית.
די נאציאנאל־געשיכטלעכע בארײטונג  -דאם
איז די פילאזאפ־ש־געשיכטלעכע אנטפלעקוגג ,דאם
איז די נאציאנאלע קײמ יקײט ,דאם אז דער נא־
פון די
ציאנאל־פאליטישער קראפט־אויםדרוק
פאלקםװיטאליטעט,
די רעליגיעזע פארם איז קאנםערװאטיװ♦
דער םאציאלער אינהאלט איז לעבנם בױענייק
דער נאציאיאל־געשיכטלעכער בארײט איז די־
נאמיש־גורלדיק,
גאנץ פון אנהויב איז פסח געװען דער ױם־
טוב פון פרילינג ,דער ױם־טוב פון לעבנם־שײענ־
גערוננ און לעבגם־אנטפלעקונג♦ דאם איז געױען
דער ױם־מיב פון ער־ישער ארבעט ,פון װירט־
שאפטלעכן אויפבוי פון םאציאלע פארבינדונג♦
אין צײט פון יציאת מצרים  -בתקם  -איז
פםח געויארן דעי ױם־טוב פון נאצ־אנאלער בא־
פרײונג ,דער ױם־מוב פון נאציאנאלער גורלדיקײט,
דער ײם־טיב פון איבערגענג פון עבמת לחרות
און פון חמת למינײת ,פון קנעכטשאפט צו פרײ־
הײט און פון פרײהייט צו מלוכהשאפטלעכער
זעלבשטענריקײט.
און דעם כאיאקטעי האט פםח געהאט די
גאנצע צײט פון אונחער מלוכה־שאפטלעכקײמ.
אין די 1900יארן פון דער ײרישעי־ גלותײ־
קײט ,אין די יאיהונ־ערטער פון די ײרישע קאנטי־
גענטאלע װאניערונגען האט פםח פארלארן זײגע
נאציאנאלע באיײטונג ,די באגריפן פון פרײהי־ט
און קנעכטשאפט האפן פאילארן זײערע פאל־טישע
קלארקייט און װיער פאליט־שן צוזאמענדאננ♦
א ן אוניזערע יארן פון נאציאנאלער גורלדי־
קײט האט פםח װירער דערדאלטן זײן נאציאנאלן
באיײט♦ אין אונ־זערע יארן איז פאחעקומען דער
איבערגאנג פון עבױת לחרות פין קנעכטשאפט
צו פרײהײט.
די פאראלעליטעט פון דער נאציאנאלער גורל־
דיקײט װארפט אײף די פאראליטעט פון נאציאנא־
לע דערגריימננען ,עם איז היינט אוממעגלעך צו
באגרענעצן די נאציאנאלע באיײטונג פוי פםח אױף
דעם געשעעניש פון יצ־את מצרים און נ־ט אײפצו־
שטעלן די פאראלעליטעט מיט רער באפרײוננ פון
דער היטלער־שער קנעכטשאפט♦
װעט די נאציאנאלע גורלויקײט פון אונדזערע
טענ אונח נאכאמאל ברענגען די אײגנמלוכהשאפט־
לעכקײט ? װעט די באפרײונג פון דער היטלערי־
שער קנעכטשאפט אונדז ,גענוי װי אמאל ,ברענגען
צו דער דעראבערונג פון ארץ ישראל ? גײט הײנט
אונחער פאלק צו דער שױעל פון כנען ? װעט דער

)5707
פםח התשיז (
יריחה פון קאלאניאל־פאליטיק און אימפעריאליס־
.טישע אינטריגעם פאלן אונטער די קלעפ פון א
צװײטן יהישע בן נון?
עם זײנען דא גױיםע אונטערשײרן צװישן רער
צײט פון יציאת מצרים אין דער צײט יציאת נאציזם,
און דער ערשטער אונטערשײר איז א רעמא־
גראפישעי־♦
די מצרים קגעכטשאפט איז געװען די שעפע־
רין פזן דער ײרישער פאלקם־סויטאגץ ,די היטלער
קנעכטשאט אירע פאייניב טערין♦ במתי מעט ירדו
אדן דער פינפטער אזנטערשיר איז א מאראלישעי.
אבית ך מצר מה ױה• שם לגױ גמל ,די תירה גיט
די^ יציאת מצרים איז געױען דירעקט פארבינדן
אן או אין מײבי איז די צאל פון װאפנפײאיקע יירן
געװען ססס.סס6י דאם בארייט ,אז מיט פרויען און מיט א רעליגיעז־מאראײשן אײפשוױנג אװ מיט א
קינרער זײנען זײ געױען איבער צײײ מיליאך מ ה> גײםטיקער דערנײעתנג פזן פאלק .די יציאת מצרים
אן אומגעהוירע צאל פאר די דאמאלםדיקע צײטן♦ איז ניט געװען קײן ריכטונגםלאזע בריחח ,נאר א
די היטלערישע קנעכטשאפט האט ניט נאר פאר־ צילבאוװםטער מאיש צום בארג םיני ,וװ עם איז
ניכטעט 37פראצ ,פון ײרישער פאלקם־םובםטאנץ ,אפגעשלאםן געײאין דער בונײ צזוישן פאלק אין
נאר פארניכטעט געראיע די יעניקע טײלן פון זײן גאט.
ײרנטום .דעם מזרח־אײראפעאישן און דעם מערב־
די יציאת נאציזם איז געװען א לויפן אן א
אײראפעאישן ,װעלכע האבן רעפרעזענטירט די דע־
און די גי םטיקע קראפט־רעזערוױארן פון ריכטוננ♦ קײן בארג םיני האט נ ט געשײנט אויך״
מאגראפישע
אונחער פלוכט־װעג♦ מיר האבן זיך אלײן געשאפן
גאנצן פאלל .די קנעכטשאפט אין מצרים איז רער־
א װעג און דעם װעג חאט מע; אונרז פארשפארט.
פאזיטיװע
פאי נעװען א נאציאיאל־געש כטלעך
די נאצ-םטישע עפאכע איז געױען א נא־ אנשטאט א מאראלישן אויפשוױנג דערלעבן מיר
עפאכע♦
הײגט א שײערע מאראלישע דערשיטערונג,
קאטאםטראפאלע עפאכע,
ציאנאל־געשיכטלעך
דער צײייטער אונטערשיר איז דער אונטער־
געױי װי מיט 3167יאר צוריק שטײען מיר
שיד אין די צױישנפעלקערדיקע באציונגען.
היינט אויף א נאציאנאלן שײרװעג .אבער אנדערש
די יציאת מצײם הא ט מיט זיך געבראכט די װי דאן זײנען מיר איצטער רעשטלעך פון א צע־
זאפארטיקע באװעגונגם־פרײהײט פון יירישן פאלק ,שטעיטע פאלקם־ סובסטאנץ ,געפענטעט אין אוני־־
אלס א פיײ פאלק זײנען זײ אױעק דעראפערן דאם זער באװעגוננם־פרײהײט ,געשטערט דורך די קאנ־
לאנר אין װיעי רערפאלג איז געויען אפהענגיק פליקטן צװישן די גרװםע מלוכית ,צעיריקט פון די
נאר פון זײערע קעמפערישע און גײםטיקע פעיקייטן. ,נאכױײענישן פון יער נאצי־קנעכטשאפט ,געבראכן
זײ זײנען געײען גלײכבארעכטיקט מיט אניערע אין אוני־וער גייםט ק־מאראלישער אריענטירונג,
פעלקער פון זייער צײט און דערפאר פרײ; גאנץ
ני ט נעקוקט אױף אלע שױעריקײטן נלױבן
אניעיש איז נאך ךעי יציאת היטלער♦ אלע בא־ מיר פעםט ,אז די צײט צװישן יציאת נאציזם און
װעכונגם־ליניעס זײנעו הײנט געשלאסן ,דער װעג דערשאפונג פון א ײדישע מלוכה ,װעט זײן רךרצער
אין דעם געלױבטן לאני איז פארשפארט .די ״בא־ די די 40יאר מ־בר♦
פרייטע״ ײדן חאפן ניט די מעגלעכקײט צו קעמפן
ניט געקוקט אויף אלע שטערונגען גלויבן מיר
װי א פרײ פאלק מיט דיי יעניקע ,ײעלכע וױלן זײ
ניט אריינלאזן ,די ײרן זײנען ניט גלײכבארעכטיקט פעםט אץ די צוקונפט פון אונחער פאלק ,אין דעם
קױם הע׳מה,
מיט אנדערע פעלקער אגן ־ערפאר ניט פרײ.
ניט געקוקט אײף אלע אנטײשונגען טיאגן מיר
דער רריטער אונטערשיר איז א פאליטישער♦
די יציאת מצרים איז דורכגעפירט נעװארן אין זיך די חאפענונג פון װעלט־פראנרעם און פון
כח פו פאלק♦ די 'אוניזעי נאציאנאלער עתיח
דורך יעם אינערלעכן
רער הײנטיקער פםח איז רער ױם־טוב פון
באפרײוננ פגן היטלערן א ז פארגעקומען מרך א
מיליטערישן נצחין פון א גרױס־מאבט־קאאליציע .אונדזער נאציאנאלער צוקונפט ,װעלכע װערט נאך
פון פאררעקט דורך די שױארצע שאטנם פון רער פאר־
רער נותל האט נעװאלט ,אז גלײך נאכן ענרע
גאנגעגהײטי
מלחמה איז אױםגעבראכן א קאמף צױישן דינרױם־
דער הײגמיקער פםח א־ז רער ױם־טיב פון א
מאכטן װעגן םטראטעגישע פאזיציעם פאר עױענטו־
עלע צוקונפטיקע קאנפליקטן♦ דערפאר װעיט אוני־ פארקראמפטער האפנוננן
זער גורל הײנט באשטימט ניט מרך אוגיר אלײן,
דער הײנטיקער פסח איז דער ױם־טוב פון
נאר אײך דורך די אינטערעםן פון די גרויםע מלו־
טראגישן מוטז
'חות װעלכע פאלן ניט צוזאמען מיט אונחערע,
—ס—
דער פירטער אונטערשיד איז א גײםטיקער.
מימ דעם פארלאזן מציים איז דאם ײדךפראב
לעם ,פאר מצמם געװען פארענדיקט ,גאנץ אנ־
דעיש אין אײראפע .דא האט מען פון יי־רן־האם
נעמאכט א רעליגיע ,װעלכע װעט נאך יארן און
יארן װירקן װי א מאםן ־ פםיכאלאגישער גיפט,
די נאכױײענישן פזן יי נאצי־קנעכטשאפט װעלן
אייף א לאנגער צײט פארגיפטל די אטמאםפערע
פון דער װעלט און שטערן די לײזונג פון דער
ײדן־פראגע.

גענעראל מאק־נארג־י הױפט נענעיאל םון דער אמעײקאדשע
ארמײ אין דײטשלאנד .נעמט אנםײל א־ן גרױםן חנוכה םײערונג
װאם איז פארגעקומען אין  .ײדישן קינדערהײם אין ליניענפעלס.
עם זיצן פון לינקם אויף רעכמםג די פרוי פון ראבי פיליפ בע־
רענשטײן ,די פרוי פון קאפיטאן הערבערמ פרירמאן ,גענעראל
מאק־נארני און זײן אטױטאנט קאפיטאן דאנאן♦

לזכור
צװײמע רשימה ײױיעע שרײבער אוז הינםטלער װאם זענעו^ אומגעהומען
דורך נאצי־מערדער ,על הידוש־השם ועל סירוש העם.
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םפארד

צום צוריפפער פמ אוכדזערע םױיבער
אויםצוגז פון ארטיסל

בוננ שלעפט ז־ך  -קרעכצנדיק נאך פון הינטן -
און ציט א־ם אויף צוריק♦

מיר זענען געבליבן א קלײן הײפל ײרישע
ח ײ ם ג ר א ד ע האט זיך שטענריק אוים־
שרײבער פון פוילן און דאס איז כמעט אלץ . ,װאם
איז פארבליבן פון דער ײרישער ליטעראטור אין געצי־כנט מיט זײן וױזיאנערער פאטעטיק■ מיט ־ער
פױלן♦ איך װעל מיר דערלויבן א פאר קורצע הויכער טעמפעראטור ־׳פון זײן מאכט און מיט זײן
בײשפילן פון אײניקע שרײבער ,װעמענם שאפונגען שארפן נאציג נאלן נעפיל ,אבער אין די אלע
ערשטקלאםיקע אײגנשאפטן זײנע ' ,זענען געלעגן
זענען מיר צומײנםטן באקאנט.
באהאלטן געװיםע געפארן♦ אפטמאל האט די פא־
אין דער ערשטער רײ דיכטער.
טעטיק *,פארלירנהק דעם װיזיאנערן עלעמענט,
א גאיצע ריי לירער און אײנאקטערם אױף אײנגעקלאמערט זיך א־ן אבםטיאקצ־עם ,די הויכע
אקטועלער טעמאטיק ,האט אנגעשריבן פאי רער
טעמפעראטור פון װארט האט צײטנװײז אױפגעײםן
בראדערזאן♦
משה
לעצטער צײט
די קאמפאזיציאנעלע םטרוקטור פון װערק ,צע־
אויב עם גײט אין פארם איז משה בראדערזאן שמאלצן זײן קינםטלערישן צמצום און דאם שארפע
גאך אלץ געבליבן ױגג ,דאם זעלבע שפילעװריקע נאציאנאלע געפיל האט,װען־נישט־װען פארשטעלט
װארט און דער זעלבער מײםטערישער פערז♦ א אנדערע ברײטערע האריזאנטן ,אין זײנע נײע
שםע פון ענערגיע שלאנט ארוים פון בראדערזאךם פאעמעם און לידער גיט חײם גראדע נישט אויף
שאפוגגען♦ בראדערזאן באמיט זיך ארומצוגעמענען קײן אײנע פון די עיקרריקע אײגנשאפטן זײנע,
אין זײנע שאפונגען אלע װיכטיקםטע נעשעענישן אבער די קאמפליצירטע דערפארונגען פון די לעצ־
פאר דער לעצטער ציימ  -און זײ באזיניקן אין טע יארן פארה־טן זײער פיל און זײער אפט זײן
ליכט פון דער םאװיעטישער װירקלעכקײט ,דאם שאפונג פון ענלעכע שטרויכלונגען .נרארעם שטארק
איז שוין מחײב צו א םך טיפערער ארײנמראכטונג♦ פאטעטיש װאיט ,װאקםט אײם אין זײנע לעצטע
די קאמלעדירטקײמ פון אזא אינהאלט פאדערט שאפונגען צו א פראבלעם פון גרויםער נאציאנאלער
אפטמאל אץ אידערע פארם ,א פיל געדיכטערער באדײט♦ גראדע זוכט א פארענטפערונג און א
בילרערישקײט און א מער טיפערעד פאראלגעמײ־ תיקון פאר דער גרויםער ײרישער טראגעדיע פון די
גערונג ,אנשטאט בלויז דעם פײנעם שפיל פון לעצטע יארן און װאם מער ער לײטערט אין זיך
װארמ און גוט געשליפענעם פערז ,אפטמאל קומט יעין אנװוקם פון זײן כװאליעדיקן געפיל ,װאם
בראי־ערזאן אין קאליזיע מיט זיך אלײך דער לײכ־ קארגער ער איז אין ארויםלאזן אלם ,װאם טראגט
טער מײםטערישער אימפעט טראגט אים אװעק מיט זיך דער אויפביויז פון זײן געדאנק ,אלם
פארוים און די שױערע צורכגעטראכטע איבערלע־ װאגיקער און פולער װערט זײן מאכט♦

האט אי״ננעהילט
העלער
בינעם
אױך
די אזמיטעלבארקײט און פרישקײט פון זיץ װארט
און דעם אײננארטיקן םטיל זײנעם פץ ״פאר
טשעמעטע צײן״ ,אין װעלכן יד קארגשאפט פון
אויםדתק און אײנגעהאלטנקייט פון געפיל ,האבן
שטענריק אנגעפילט זײן שורה מיטטיפער עמאציא־
נעלער שפאנונג♦ גאר איצט ,װען העלער װכט
אייםצװריקן װי צום פשוטםטן און װי צום בולטםטן
רעם אומבאשרײבלעכן װײטוק פון זײן פאלק ,האט
דער דאױקער העלישער םטיל באקומען א םפע־
ציעלן באיײט ,נישט נאר ער מאכט פארשטענד־
לעכער און צוגענגלעכער אזא ארט אינהאלט םון
צער און צארן ,נאר עם דאכט זיך אפט אוים ,אז
ער װערמ דער אינהאלט אלײן .פיל פון העלערם
לעצטע לידער צװיננען אויף אונדז ארו־ף דעם
אײנורוק ,אז נאר אזוי און נישט אנדערש לאזט
ז־ך דיכטעריש ר׳עאליזירן װײטוק פון אזא פארנעם,
די דאזיקע  .לידער װעלן זיכער פארבלײבן אין אונ־
דזער ליטעראטוי צװישן די שטארקםטע אויםירוקן
פון ורױליק^ קאשמארן ,װעלכע מיר האבן איבער־
געלבט ,אויך די בילרערישקײט בײ העלערן איז
נעװארן פיל אננעזעטיקטער מיט געפיל און במילא
פיל אויםדרוקלעכער און טרעפלעכער♦ פאראן בײ
העלערן אין די לעצטע שאפונגען אזעלכע ערטער,
וױ אײן בילר םינטעטיזירט אין זיך א גאנצע גאמע
פון איבעילעבונגען און געפילן♦ די געפרעםטע.
געבויטע אויף עמאציאנעלע קאנטראםטן העלערישע
פארם ,דינט אים איצט צום בעםטן אויף אויםצו־
רריקן זײן װעלט־באנעם און אינעילעך געמיט♦

||§§$1

לעבן־געבל־בענע ײ־ישע שרײבער און
קינםטלער ,װאס נעמען א גרויםן אנ־
מײל אין דער װירער־אויפבױאונג פון
ײדישן קולטורעלן לעבן אין אײראפע♦
פון רעכטם אויף לינקם:
נחום באמזע ,י .רובינשטײן ,אברהם
זאק בערל מארקאון דער זשורנאליסט
בארענשטײן.
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א בוך נײע לירער האט אויםגעפערטיקט
אברהם
םוצקעװער♦ נאך םוצקעװערם ערש־
עט לידער־זאמלונג ,אין וזעלכער םאיז אזזי בזלט
געקומען צום אויםירוק די נטיה פון ױננן דיכטער
וצ געדאנקלעכער פארטיפונג און צום דערנרונרטע־
װען דעם דיכטערישן װעזן פון יעיער דערשײנען,
האט זײן צװײטער בוך באײיט אן אײםגעשפרא־
כענעם קער אין דער זײט פון פארמאליזם פון
װארט ,אין זײנע לעצמע שאפונגען נאך אזזי פיל
שװעי־ע איבערלעבונגען אוןנםױניח האט םוצקעװער
זיך צוריק אומיעקערמ וצ זײן ערשטן עטאפ פון
איגהאלטלעך פארט־פטע דיכטונג ,א מין צולהכעים־
דיקע רו פילט זיך אץ די נײע לירער פון םוצקע־
װערן ,א רו אונטער װעלכער עם פילן זיך קינםט־
לעריש געצױמטע טיפע נשמה ־־ אויפברױזן און
שטארקע איבערלעבונגען ,דאם גיט זײ וצ װאג
און ערנםט און פארשטארקט זײער באװירקונג♦ פיל
פון םוצקע וערם נײע לידער ,װעלכע שילרערן פאר־
שײרענע טראגישע בילרער און טיפן פון װילנער
געטא ,װעלן מיט זײער אויםערלעכעי רירנדיקעד
פשטית און אינערלעכן טיפן װײטוק אן שזם םפק
פארבלײבן צױישן די בעםטע דיכטער־שע ראקו־
מענטן פון אונחער צײט,

מאטױון פון די ערשטע װעלט מלחמה  -עם איז
איבערגעזעצט געװארן אין דער רוםישער שפראך.

איצמ א פאר װערמער װענן אונרזערע פרא־
זײאיקעי

אברהם זאק האט אנגעהױבן א םך נײע לי־
דער ,דער עיקר געװירמעט דעם גרויםן אומגליק פון
אונחער פאלק און דער טיפער בענקעניש א הײםי
צו די קװאלן פון פוילישן ײרנטום .זאקם לירױא
װײטער פשוט באהארצט און װייך♦

מ זאפמיקײמ אזן פאעטישקײטע ון שלםה
בערלינםקיס פראזע קזמען פזן דעם סאמע
געװנםטן און פרוכבארםטן קװאל  -פזן פאלק אלײן.
פון דאנען שטאמט אויך דאם ,װאם בײ דעם נאנצן
רירנײקן טרױער מיט װעלכן עם זענען ארומנענו־
מען ם,רוב שלמה בערלינםקים העלדן ,שטראלט
דאך ארוים פון זײ אזא טיפער אינערלעכער אפ־
טימװם,

זײער פראחקטיװ אויפן ריכטערישן געביט איז
אין משך פון דער צי־ט געװען דער באקאנטער
דיכטער און פדאזײאיקעד א ב ר ה ם ז א ק װע־
מענם בוך ״אונמער ו־י פליגלען פון טויט״ אויף

.־•-

שלמה בערלינםקים לעצםע דערציילונגען פון
פאר דער מלחמהי װי ״אלעבן נײט אויף־' זענען
נישט נאר נעװען פון די טאלענטירםטע פראזע שא־
פונגען אין דער ײריש־פױלישער ליטעראטור פון די
לעצטע יארן ,נאר דער עיקר ,זײ זענען םיי לויט
זײער פארם .געװארן א טײל פון רעם גאלרענעם
פינר אין װעלכן עם קאן בכלל נישט זײן קײן נא־
ציאנאלע ליטעראטור

דער באקאנטער ײ־ײשער פראזײאיקער
שלמה בערלינםקי

אױף דער םאװיעטישער ערר ,האט בערלינםקי
אנגעשריבן א פיעםע און א גאנצע רײ דערצײלונגען♦
עם האט װײטער געצוינן זײן ליניע פון ביא־
נראפ־שע ראמאנען
משה
גראםמאן .דער
מחבר פון ״קארל מארקם* ,און דערװאכונג אין זײן
טעמאטיק האט זיך פארשטאיקט דאם נאציאנאלע,
דאם נאציאנאל  -היסטארישע♦
פארטזעצובג װעגן נאךאײביק ; שרי־בער און ױכטעדץא
נאנםט,־ גומער.

ליטעראטור־ נאטיצו

נחום באמזע

אין צוזאמענהאנג מ־ט דעם צוזאמענפאר פון ״ײװא״ זײנען באקאנט
געויארן פיל פרטים פון דער פארלעגעחשער טעטיק־יט פזן דער דאזיקער
װיכטי קער ײרישער אעסטיטוציע .ם1זײנען דעיש־נעןן י .שאצק־ם ״געשיכטע
פון יײן אין װארשע״; י ,ריבקינ*ם ״קאמף קעגן אזארט־שפילן בײ ײדן״;
ס ,שײנפעלדם ״זכרומת פון א שריפט־זעצער״ װי אױך י א רײע ארבעטן,
װאם זענען געױעזן געררוקט אין ״יױיא־בלעטער״ און ״ײרישע שפראך״♦

הידוש־לבנה
1
א לבנה־שטראל האט מיין אויג פארשטאכן
אין א פשדמן מ טװאך אין דער װאכן,
א נעפל־שטרײף האט רעם האריזאנט פארעלטערט♦

באזונדערם דאיף מען דערמאגען די ארבעט ,ױאם איז נעמאכט גע־
ויארן אויפן םמך פון די מאטעריאלן אץ ״איביװ פון ײרן אונטער די נאצים״♦
ראם זײנעזז מ .וױ גרײכ ם בוך ״היטלערם פראפעסארן״ ( ײריש און ענגלישז,
י♦ נוטמאנם ארבעט ״די דײטש־שע קרימינעלע םטאפדםנדק 939ז־  1943און
ײרך .װען רער ״ײויא״ װאלט געקליבן אט דעם מאטעריאל בלוױ צום אויפ־
היט־ ,װאלט דאם אלײן שײן געװעזן אן אױפטו נישט צום אפש$צןי אבער
רער ״ײװא״ האט דעם מאטעריאל נישט בלויז געהאלטן אויף די פאל־צעם,
נאר אויך תיכף אנגעהײבן װײז; פאר דער װעלט דעם בלוטיקן אמת װאם
די דאקומענטן האבן צו דערצײלן.

דער הימל אױ׳אויסנעפוצט אין זילבער־קנעפ,
די ײרן אין לבנה־שטעטל װארטן
בײם בית־המררש פאר יד טרעפ.
די פױערים זענען בײזי  -זײ קוקןן
ײרן שאקלען זיךי ײדן בוקן
זיך פאר דער לבנה,
פױערים פירן פונעם װאלר פורן שפענער
און לאכן הויך ,שטוינען פארחיחשטז
— װען נישט זיי ,די זשירעם,
װאלט די לבנה כךנמאל ניט געװארן קלענער ♦. .
פויערים פױץ אץ רי שענקן בראנפךפעסער _ _

אויפן פעלר פון אױפבויען די אויבעישול פון ײרישע םאצ אלע װיםנ־
שאפטן אױ צום װײניקםטן דערנרײכט געװארן מחמת דעם ,װאם דאם פא־
דערט םפעציעלע נרװסע פאנדן און דער ״ײװא״ האט גאך נישט באװיזן זײ
צו קריגן .אבער א היפש ביםל אױ אויפגעטאן געװארן אץ פרט פון צוגריימן
די פראגראמען ,דעם לערךפלאן אר״גל♦

די פערר דרימלען ,פויערים — שיכור — דרימלעך
די ײדן שעפטשען פארבענקטע צו יד הימלען
און איך זעז די לבנה װערט אלץ גרעםער ,גרעםעי♦ . ,

דער נאכװוקס פון ײױשע ודםנשאפטלער ,װאס זאלן נישט בלויז פארשן
דאם מאדערנע ײיישע לעבןי נאר אײך זײן מימ אים אעטים פארבונ-־ן מוז
איצט אן א נרויםער מאם אזיםנעהאדעװעט װערן אין אמעריקע♦ דאם אױ
אײנע פון די דרינגלעכסטע או־פגאבעם ,װאםשטײען פאר ײרן אין אמעריקע.
1945
—— 0
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מנשה

שקולניק

דער װעלט בארימטער ײרישער טשאר־
לי־טשאפלין איז אײנער פון די בעםטע
 ײדישע קאמיקער פאלקם־װיצלער♦ אויףאים קאן מען זאגן ,געבענטשט זײנען
די הערער װאם הערן אים און גע־
בענטשט זײנען די שפילער װאס שפילן
מיט אים♦
ראם איז א ריז װאם זײן גלײכן
נישטא ,דעם מחיעריקםטן קאן
מאכן לאכן ,זײנע װיצן זשעסטן
האלטונג אויף דער ב־נע רירן

אילוסטרירמער
טעאטער ספיכל

איז
ער
און
ביז

טרערן♦

־ ' ־־ י

; < י־^

בערטא ליטװינא
אין די ראלע קװאקע ,פון מלאךם פיעםע ״איבערגאנג״
זי איז אײנע פון בעםטע ײרישע דראמאטישע ארטיםטן ,מיטגליר
פון ײרישן ארטיםטן פארײן• אין פוילן .זי האט פיל מיטגעהאלפן
אין דער אױפבײאונג פון ײדישן דראמאטישן טעאטער אין פײלן♦
געשפילט האט זי צוזאמען ,מיט די בארימםטע ײרישע ארטיםטן,
װח מאלי פיקאן ,יעקב קאלך ,זיגמונד מורקאײ ,הײני דושײ־
קאבסאן .מרים קרעםין ,יעקב פישער ,לײב לאניא ,מאקם בא־
זשיק ,שלמה קוטנער מיטן גרעםטן דערפאלנ,
שפעטער או ך מיטגעשפילט אין אײניקע ײרישע פילמען :״צוריק
אהײם״  >,יער פרום שפילער״ ײרל מי טן פידל״ און אנרערע,
ם׳איז כרי צובאמערקן .אז בײם הײנטיקן טאג מעג מען זאגן אז
בערטא ליטװינא איז אײנע פון די בעםטע רראמאטישע ארטיםטן
אין דער אמעריקאנער זאנע♦ עם 'װאלט געװונטשן געװעו ,איר
צו זען .אין אירע באליבטע ראלן װח ״מירעלע עפראם״ די
הארציקע באבע פון ״דיבוק״ ,װעלכעם עם שאפט פארן צושויער
א נחת רוח.
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דאם בארימטע גאט געבענטשטע פאיל מ א ליי פ י ק א ן און י ע ק ב
ק א ל י ך ,נװעמעם בילר מיר גיבן דא) ,האבן געמאכט א טורנע ריןזע ״אי־*
בער פראנקרײך ,ענגלאני בעלגיען ,און פײ-לן .יעצט געפינען זײ זיך שוין
צוריק אין אמעריקא אין טרעטן ארוים מיטן גרעםטן דערפאלג .מאלי פיקאן
און יעקב קאליך האבן בשעת רער מלחמה געשפילט פאר די אמעריקאגישע
פראגט קעמפער און באקומען די העכםטע מיליטערישע אויםצײכנוגג .אינטע־
רעםאנט איז ,אז די גאנצע הכנםה פון די קאנצערטן װאם די צװײ בארימטע
ק־נםטלער האבן ארורכגעפירט אין זײער רײזע איבער אײראפא ,איז פאר־
שענקט געװארן לטובת די ײרישע הילפםלאזע אינםטיטוציעם ,קײן פוילן האבן
זײ איבערגעשיקט סס 6פאקעטן מתנות כיײ צורערפרײען די ױנגע הערצער
פון די ײדישע יתומים מײרלעך♦
איצט א װארט וזעגן מאלי פיקאן♦ מען קאן ניט באנוצן בײ מאלי פיקאן
דאם װארט ״טאלאגטירטע״♦ מאלי פיקאן איז די גענאליטעט אלײן און עם
װעט ניט זײן קיין גזמה צו זאגן ,אז זי איז אצט רי גרעםטע בארימטע ײרי־
שע װעלט קינםטלערן♦ עם זענען פאיאן אייך קינםטלער פון פארנעם אבער
יעדער פון זי ,איז אויף א געװיםע ליניע ,מאלי פיקאן איז אבער אװי פאר־
שירן און אלזײטיק ,אז זי איז די אײנציקע אויף דער װעלט ,עם איז א
שטאלץ פארן ײדישן פאלק צו האבן אזא מאלי פיקאן .װעלכע פארהעדליכט
אונחער ײרישע שפראך ,קולטור און װיםן♦
יעקב קאליך שאפט פאי איר דאם און שפילט צװאמען מ־מ איר♦ קאליך איז
אויך אײנער פוןידי בעםטע ײרישע קאנפעראנםיערן ,ער איז א אײראפײאי־
שער ביז נאר און דאבײ ײריש טראדיציאנאל .אט דאם איז עי דער מאן,
װאט האט אזא פרוי װי מאלי פיקאן ,דערפאר האט ער צוזאמען אזא
נרויםן דערפאלג♦

יצחס

נאלדסאח

ראס ילרישע טעאםעראוכטערררעכס
אויך איצט נאך יא־ן פון כל הכללריקן עק־.
זיל און שבעה מױרי־לאגערן ,װען אונדזער נאקעט מרלי־רן? איז רען ױשט אזניזער געשיכטע רי־ייך מיט
לעבן איז אלײן א טראגישע דראמע װען יעדער
טראגישע דראמאטישע געשטאלטן? װז זענען די
פון אוניז איז א האמלעט װעמען עם פארפאלגן
כר־כוכבה׳ם הוררותם .יהזדית שבת  -צבים ,שלמת
די גײםטער פון די אומגעקומענע ,אויך איצט װערמ
די דערהויבענע טעאטער־קונםט בײ אונרז געשענ־ מולכי׳ם ,אוריאל אקאםטא׳ם א ,אנה שיץ אפגע־
דעט און פארשוגריקט .מיטן אויםנאם פון א פאר געייערט פון רער לעצטער מלחמה־תקופה  -דעם
רער געשיכטע ,אונרז נישם געקענט אנרעגן,

קיגםטלערישע אנםאמבלען ,װעלכע שטײען אויף
דער געהעריקער קינםטלערישער הויך ,װערט אויף
די ביגעם פון די ײרישע לאגער־טעאטערם קולטי־
װירט שונר פון דער ערגסמער מארקע ,עם װערן
אויפהעפירמ  ,דר־אמעם״ און ״שטיק״ װאם װאלטן
געקענט מיט רעכט פרעמירט װעין אייף א קאנ־
קורם פון♦״ באנאלקײט און געשמאקלאזיקײט♦
שטעלט אײך פאר בלוטיקע טראגעריעם בײ
װעלכע דער צוש יער קײכט פון געלעכטער און
קאמעריעם  -בײ װעלכע מען װײנט פון לאנגװײל♦
דער גוטער צושייער װײם נישט

יצחה גאלדהארן

באװונדערןז די גראבקײט פון הומאר,

פאעט און עםײאיםמ ,געבוירן אין יאר
1915

אין

שירלאװיעץ♦

װאם י פריער צו
די

װולגא־

ריטעט פון די װיצן ,אדער דעם גרילץ פון

אומבא־

נרעםטער

צײט־אפשניט פון אונדזער

סט' ־

פאלקם־קא־
ארעאל

טאםטראפע ,װעלכע םיהאבן צוגעגעבן צום

פון מארטירערטום אויך אן ארעאל פון גבורה און
קירוש־האומה ,אונתערע אומפארגעםלעכע העלרןז
די

פארטי־

אניעלעװיטשע׳ם וװטענבערג׳ם א .אנה

זאנער פון די װעלרער און קעמפער פון די געטאם,
די

דאזיקע דראמאטישע

ד׳עלרן

װאם זענען שוין פארפיקםידט
טײלװײז אין דער דראמע,
זאל זײ

אין געשיכטע און

זענען

זאגט ״המקרא הזה אומר״ -

און געשעענישן

זײ

װי רש־יי

דאך

״בעטן״ זיך מען

אויפפירן.

לײרער

שטײען רי

א♦ ג♦

קולטור־אמטן װעלכע

געװעזענער

מיטארבעטער פון ״נײעם פאלקםבלאט״,
״אונדזער עקםפרעס״ אץ פון ליטערא־
ריש ך קינםטלערישן זשורנאל ״אות״
(לאחש װארשען אין יאר 1938גע־
שריבן לידער־זאמלונגען ״נאקטורנם״♦

האלפענעם אקטיאר װאם װיל

פון ארטיםט״♦ און רעװעט

זײן

אן אקם ,די ״פאבו־

לע״ ,מ שטײנםגעזאגט ,שלאגט׳מיט די כחית פון די
אלט־באקאנטע ״כינקע־פינקעם״♦
איך בין פיל

פון אלע קונםט־צװײגן איז דאם ײרישע
טעאטער בײ אוניז ,דאכט זיך ,דאם אמײבטן

װי

״ארטיםטישער

מיט

פאר

רעם

פאעטישן ריז — רעם פרינץ פון דער ,פראנצייזי־
שער פאעזיע.

שארל

פאמאכלעםיקטע און פארװארלאזטע♦ אויך א ן
פארמלחוהי׳ריקן ײרישן קיבוץ אין פױלן ,װו די
מאדערנע ײרישע קולטור און קונםט האבן דער־
גרײכט אזא גרױסן איפשוװנג ,איז ראם גוטע
ײרישע טעאטער געװען א זעלטן בלימל אין דעם

מהנה

ברײט־צעװאקםענעם ״טריאטער״־וױלדוראז♦

זעלטענעם פארפום♦

אבער

איך בין

רארט נישט מםכים מיט די אװםפירונגען אין

נער פון זײנע ״פאעמעם אין פראזע״,
טער רופט

צו זיך זײן

צו זײן

באליבטן

מיטן װונדערלעכן

קרײזן נישט אײף דער הויך פון

די

זײער אויפגאבע♦

מאנכע לײטער פון די לאקאלע קולטור־אמטן װאם
זײער גײםטיקער האריזאנט איז נישט ברײטער

יראת־הכבור

באדלער♦

זענען די פאקטישע מענעדזשערם

פון

װו

הונט
אראמאט

אײ־

דער דיכ־
כױ אים
פון

א

דעם טויער פון

ל,בן אבער םאיז א פאקטן מיט אי ניקע אײם־
נאמען פון אײניקע טרופעם מיט טיפער טעאט־
ראלער קולטור ,און הויכן אינטעלעקטועל־קינםטלע־
רישן ניװא ,האט דאס ײדישע טעאטער געשװיבלט

זײער

גײען אויף דעם װעג פון

לייכטםטן

װידערשטאנד

א גוטע זאך אויפפירן איז שװער ,נעמט מען זיך א
םמאטע ,װאם קומט אן לײכט אבער

לא

יאון געװיבלט מיט אלערלײ מינים דראמאטישע
פאחעענישן מיט אינםצעני׳ירטן קװאטש  -דעם
״װעלװל עםט קאמפאט״־רעפערטואר ,װעלכן די
אך־און־ױײ אנםאמבלען האבן אונטערגעטראגן דער
שבת־נאכן־קוגל־אוידיטאריע מיט א װולגאר גוט־
ברורערישן קלאפ א־ן פלײצע :עמךן  -דאם האט
נעזאלט בא^ײטןן ״דו באדאפםט נישט מער און
מיר קענען דיר מער נישט געבן״♦

פאר

אומצופרירנהײט און באלעקט זיך פון א בײן װאם
ער געפינט אין א װיגקל  -אין מיסט .י ״אזוי איז
דאם פובליקום  -קאנםטאטירט מיט עקל ,בארלער
 עם פארקרומט זיך פאר פרעכטיקע רויזן־ריחיתאון דעליקטירט זיך מיט נבילה״♦,.
פארשירענע יחירים מיט

זו

װײל טעאטער איז א װערט נישט נאר פון
לעריש־עםטעטישן שטאנד־פונקט  -עם

איז

הדרךן
קינםט־
אויך

א װיכטיקער פםיכאלאגיש־מאראלישער דערצ־ונגס־
פאקטאר און ״לא תהיל כוהנת פינצקת״♦ עם פאר־

דער הונט ניט א נױכע ,פארקרימט זיך

פארשטײט זיך אז

פון

באליבםטער • םפארט־מוזע.

דינט נישט װײניקער אויפמערקזאמקײט
עם גײט נ־שט א־ן פעםטשטעלן די םיבות פון
אזא טרױעריקער דערשײנונג אין ײדישן קולמור־

דראמ־

שטענרעניש

װי

די קונםט♦ און עם װירקלעך *א פראגען צו האט
אונדזער דראמאטישע װירקלעכקײט ,װאם איז גע־

םפארט.
—— 0

אויף נירער־בײערן פראנקן און אבער־
אנאנםן
נעמט אן
אונדזער זשורנאל

פאלם,

פובליקום באשטײט פון
פארשידענע קולטור־מד־

ריגית און עםטעטישן חיש ,אין דער צײט װאם
מאנכע דעליקטירן זיך מיט שוני לעכצט דער
בעםערער טעאטער־קאנסומענט צום פארפום -

און

פאר־

׳ה

מיט

פאר

יעסב גאלדהארן

אלע  ,ענינים

ביטע זיך װ£נדן

אויף דער אדרעםז
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דער מאג איז געװעזן א שײנער ,דער המל
אױםגעלײניערט ,א קלײן פרעםמל האמ פארפחיערן
און װײם געמאכמ די געמא־רעכעח פון אלע פענ־
םמער האמ ארויםגעקוקמ מרויער און געװײן ,די
מורי< און שרעק האמ בײ יערן צעשרויפט די גע־
דאנקן ,מײל געמא־אײנזװינער האבן זיך פארלוירן
און האבן אױף די גאםן ,בעת זײ זענען פון די
פאליצײ געיאגט געװארן אין די שמובן ארײן ,אנ־
געהויבן אויפן קול רופן דעם רבונו של עולם ,אז
ער זאל װאם פלינקער אן ענלע מאכן כימן ביםל
ײרן♦ גענוג זיך שױן געפײניקמ ,ײי לאנג נאך אװי
פיל פײן און שאנדע?

נעחאכנעכע
די תליה איז געװעזן אויפגעשמעלמ װי א ״ח״
מימ 6פינקלריקע האקן אויף יעדער זײמ .עם האט
אויםגעזען פונקמ אזוי װי אין די צײמן פון דער
שפאנישער אינקוױזיציע ,בעת די איגקװיזימארן
האבן געפירמ די באשולריקטע צום פארברענען.

ארום רער תליה האבן זיך אויםגעשטעלמ
אײניקע אפיצירן און געהאלמן זיך אין אײן װיצלען.
קײן אײנער פון זײ איז נישמ געװעזן באזארגט,
האט נישמ ארויםגעװיזן קײן ביםל רחמנות־געפיל,
נאר שפאמיש געלאכט ,געלאכט פון אונחער טרא־
געריע ,פון אונחער אומגליקלעך פאלק .אײנער פון
די אנפירנרע אפיצירן האמ מימ זײן האנמ א צײכן
געגעבן און די  18ײרן זענען פון לאםמ־אוימא גע־
שלאםענע אין קײמן אײנציקװײז צוגעפירמ געויארן
אויף די גאםן א געלויף ,קײנער שמעלמ זיך צו דער תליה.
נישמ אפ ,יעדער אײנער האמ מורא ארויםצורײרן
א װארמ ,פון אלע זײטן מארשירן גרופקעם פאלי־
מימ אראפגעלאזמע קעפ ,קוים װאם די מענ־
ציאנטן צום ארמ װו עם דאיף פארקומען די עקזע־ טשן האבן זיך  .אויף די פים געהאלמן ,מײל מיט
קוציע איבער  18ײרן>
געשװאלענע אויגן פון װײנען ,מיילמיט פארביםענע
ליפן ,רעזיגנירטע ,צעבראכענע ,פול מימ צער ,מימ
פינקמלעך  10אזײגער האמ זיך באװיזן א
אזוי פיל מרה שחורה ,מיט געלע אויםגעדארמע
לאםמ־אוימא ,װאם איז מימ א גװאלדיקער פלינ־
פנימער זענען זײ מרימ בײ מרימ צוגעגאנגען צו
קײמ ארורך געפארן די געטא־גאםן ,צװײ מינוט
דער תליה♦ אײנער א נעװיםער רובינשמיין ,האמ
נאך ס 1האט ער זיך אפגעשמעלמ בײם עק בא־
כםדר אױפגעהויבן די אוינן צום הימל און געהאלטן
זארגא און לומאמיערםקא ,אין דער זעלבער רגע
אין איין בעטן ,א צװײטער ,א געװיםער געלקאפ,
זײנען ארויםגעשפרוגגען פון אוימאמאביל צױײ גע־
האמ שמײענײק בײ דער תליה ,אנגעהױבן צו לאכן
זונטע ,מימ רוימע קערגער ,געםמאפאװצעם ,מימ
און דדזק צו מאכן פון רי מעררער ,װאם שטײען
לעדערנע געפלאכמענע רוזגעם אין די הענמ און
ארום,
האבן זיך מימ כימיע אויגן ארומגעקוקט װי זײ
געפינען זיך,
* ¥ #
* * •

דורך דער צײטן
מימ גרוים אנגםמ און שרעק האמ מען בא־
מערקמ ,װי פון לאםמ־אױמא רוקן זיך ארוים פנימער
װאם קוקן װילד־משוגע זיך ארום און אײנער מימ
א בערדל װינקמ צו די רורכגײענדע ײרן ,אז מען
גײמ זײ הענגען ,א פאר מינומ שפעמער האמ מען
שוין רײמלעך געהערט ,װי פון לאםמ־אוימא מראגמ
זיך א געיאמערײ און אויפן קיל זאגן ײרן וױרו,
״א קװימשערײ שמיל־שװײגן קלינגמ אין דעי
ארומיקער פוםמקײמ ,פארראממ נאכאמאל  -ברילמ
א צװײמער מימ זײן רוזגע אין דער האנמ  -איך
שלאג אײך איבער די קעפ ,װען איר װעמ הױך
ברילן ,נאך אין אײניקע מינוטן און אײערע קער־
פערם װעלן געשלײרערמ װערן צו די הינט ,איר
פארברעכער באניע״♦
•דורך דער צײמ זענען זיך אויפן עקזעקוציע־
פלאץ צוזאמעננעקומען פארשײרענע פארשמײער,
עמלעכע הויכע פאל־צײ־אפיצירן ,געםמאפא ,קריפא
און םתם אפיצירן פון דער מילימערישער מאכמ♦
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זפראגמענטן פזן בוך ״לארזשער גענ
שמעלקע שמײנהארן .זײ זענען אײנגעזעצמ געװארן
צז דער דיםפאזיציע פזן דער געשמאפא אץ צענ־
מראל געפענגניש,
װען די דרײ ײרן האבן נעהערמ ,אז זײ װעלן
נישמ געהאנגען װערך האבן אלע דרײ מימ אײנמאל
אױםגעהױבן די אויגן צום דדמל און אנגעהויבן
אויפן גאנצן קול צו װי נעך לעמל מאראקא האט
זיך ארויפגעװארפן אױך רובינשמײגען און בײרע
ײרן האבן ױך צעקושט און םפאזמאמיש געװײנט.
בעת זײ זענען פון דעם עקזעקוציע־פלאץ אװעקגע־
פירט געװארן ,האבן זײ א גאנצן װעג געהאלמן
אין אײן װײנען און לויבן דעם השם יתביך פאר
דעם גרױםן חםד ,װאם עם איז זײ געטון געװארך
די ײד .פאליצײ האבן זײ געבעמן ,אז זײ זאלן אזוי
גומ זײן און באלר צו װיםן טאן זײעיע פאמיליעם,
אז זײ זענען דורך א גרויםן נם גיצל געװארן פון
דעם שרעקלעכן טויט .די איבעריקע אומגליקלעכע
ײדן זענען דורך דער צײמ אויפגעהאנגען געװארן.
דארונטער א  17יעריק ױגגל♦

נאך דער שרעקל ^כער צערעמאניע האבן די
געםמאפא־פארשמײער צוזאמען מיט די אפיצירן פון
רער מיליטערישער מאכמ ,ארויםגענומען צװיי
פלאשן ליקער און אנגעהויבן אײנער צום צװײמן
טרינקן ,מיט אױםרופן הײל־הימלעה אייניכ,ע מינומן
סאיקאםמיש זיך ארומגעױיצלמ אויפן חשבון פון
ײרישן פאלק און זענען ארײן אין די אויטאם און
אװעקגעפארן .אויםן עקזעקוציע־פלאץ זעגען פאר־
בליבן אײניקע ײרישע פאליצײ־אפיצירן מימ א
די צערעמאניע האמ לאנג נישמ גערויערמ ,םפעציעלער װאך ,װאם האמ געהימן ארום דעם
צװי ײרישע באקאנמע שלעגער־ױנגען ,גלאזער און גאנצן באזאר־פלאץ .רי טוימע קערפערם האבן אזוי
מאראנמשיק ,האבן געגומען לוימ דער רײ װי די געהאנגען ביז 5אזײגער נאכמיטאנ,
פארמשפ׳מע זעגען געשטאנען ,און זײ באפוילן
ארויפגײן אויף דער תליה ,װען די ערשטע צװײ
ײרן זענען אײף דער תליה ארויף ,איז פלוצלונג
א קיל וױנמל האמ פון אלע זײמן אנגעהויבן
אגגעלאפן מימ א געװאלדיקער שנעלקײמ אן אוימא,
פון װעלכן עם זענען ארױםגעשפריגגען צװײ מוג־ בלאזן .די טוימע קערפערם ,װאם האבן געהאנגען
דערירמע אפיצירן און באפוילן אפצושמעלן אויף א אויף די דינע שנורן ,האבן זיך װי מאנעקינען לאל־
װײלע די עקזעקוציע ,די אלע װאם זעגען געשמאנען קעם געװוזשלמ .פון רער װײטנם האמ דאם אוים־
ארום דער תליה זענען איבעראשמ געװארן ,האבן געזען ,װי די טויטע לאכן און שפעטן פון דעם
נישמ געװוםט ,װאם עם קומט דא אײגנמלעך פאר ,גאנצן נאצישן רעזשים ,עם האמ אויםגעזען וױ
איינער פון די אפיצירן האט ארויםגעגומען א פא־ איינער דערקלערמ דעם צװײמן ,אז אויך זײ ,די
פיר און דערלאנגמ דעם אנפירנדן פון דער עקזע־ ײעלטם־פארברעכער װעלן געהאנגען װערן ,זײער
קוציע ,נאכן אדורכלײנען דאם פאפירל האמ ער סוף איז נאענט ,לאמיר מאנצן דעם לעצמן מוימן־
באפוילן ,אז רי צװײ ײדן ,װאם שמײען שוין אויף טאנץ♦
דער חליה זאלן אויפגעבונדן װערן און אװעקשמעלן
זײ אין א זײמ .צו די צװײ איז נאך צוגעקומען דער
פאביאניצער רובינשמײן ,די איבעריקע האמ ער
באפוילן פלינק אויפהענגען,
די דרײ באפרײמע ײדן פון דער תליה האבן
געהײםו יחיאל רובינשמײן לעמל מאראקא און

אברהם

הערשל װײנרױך

נאכן

פאגךאם

(פראגמענט פין ראמאן ״דורך זיבן פי״ערןײ)
םיהאט שארײעט אויף טאג ,ער־
1
געץ האט אן ערשטער האן אקרײע
געטאן ,דער פעטער שמואל ,האט זיך
אײפגעהױבן פון בעט און געזאגט צו
סעניערן♦.
 קום פארן !*♦.מ מוז שטיל ארויםפארן פון הויף♦
ם) איז געװען קיל♦ סענרער האט זיך
צום פעטער געטוליעט״♦ דאם שטעטל
אױ געװען פוםט און חורב״♦ מ־איז
ארוים פון שטעטל ,ארויף אפן װעג,
װאם פירט קײן מומאן און דער פעטער
שמיאל האט זיך אומגעקוקט ,מיט א טרויערריקן בליק האם עי־ זיך מיטן
אכרימאװע געזעגנמ ♦..ער האט באלר א פאכע געטאן מיט דער בײטש און
די פערר ,האבן וױ רי ארלער א פלי געטאן ...מ 4איז אישטיק צײט געפארן
שױײגנריקן די פערד האבן אנגעהױבן גײןפאמערליך♦♦ .םאיז ארױם די זון
אין הימל♦ זי האט א שײן געטאן מיט אירע שטראלן .פון בײרע זייטן װעג
האט זיך אן אומעניליך פעלר מיט גאלדענע װעלן־זאנגען געצייגן״♦
דער פעטער שמיאל און םענדעי זענען אפן װאגן געזעםן און געשװיגן♦
יערער אײנער * יז פערטיפט אין זײגע אײגענע געדאנקן און רױנות ♦♦,פון
בײרע זײטן װענ האט זיך געצױגן דאם פעלד  .באװאקםן מיט גרין־געלער
חבואה ,♦.דאם זײנען געװען פולע גאלדענע זאנגען אויף װײטע שטרעקעם אין
דער לענג און אין דער ברײט״♦ שעה)ן לאנג איז מען געפארן ,צװישן די זאג־
גען און מ׳האט קײן לעבעדיקן םעגמשן ניט אויף די פעלרער און ניט אויפן
װעג געזעען ,די זון האט אלץ העלער און העלער זיך צושײגט מיט איר ליכ־
טיק פנים ,זי האט זיך צעשפילט ,די זון ,מיט אירע שטראלן און פארבן ,מיט
אירע דורכזיכטיקע קאלירן און עם האט ,װי מיט בריליאנטן א שיינגעטאן
דער ארום״♦ ערגעץ צװישן די זאנגען איז א גאלרענער םאלאװײ געזעםן און
האט זיך צוזונגען מיט זײן שײן ,םװישטינײק גלאםל,
 פיטי ,פיטי ,פיטי ,פיטי ,פיטי !♦״ם־האבןי זיך פײגעלעך ׳ אין דער לופט באװיזן און םרײ און פרײלעך
אפן רוף פון םאלאװײ געפלויגן,״ פון ערגעץ װײט האט זיך געהערט א קול
פון א פאםטוך־פײפעלע♦ ראם קול האט זיך געטראגן איבער די כװאלעם פו
די נאלרענע זאגגען און חאט זיך פארענדיקט װײט ,װײט ,אהין בײם םוף
פונעם פעלר ,אפן האריזאנט ווי דער הימל לאזט זיך צו דער ערר אראפ״♦
און באלד איז צוריק א גרויםע שטילקײט איגעם פעלרגעװארן ,♦,און םענ־
דערל האט ערשט שװײגן ניט נעקענט ,ער האט די שטילקײט פונעם פרי־
מארגן צעשטערט:
 פעטער ,פארװאס בין איך דאמאלם ניט געװען אין אכיימאװע ?״♦דער פעטער שמואל,

האט

אפגעלאזט די לײצן,

די

פעררלעך זײנען

אלײן געגאנגען ,זײ האבן צוגעשאקלט ,די פערדלעך ,מיט די קעפ ,גלײך ,װי
זײ װאלטן פארשטאנען װעגן װאם מ׳רעדט״♦ דער פעטער שמיאל האט ארומ־
גענומען םענדערלן,
 װאם װאלםטו געזאגט קעגן א באנרע פאגראמטש־קעם ?♦♦,
 איך װאלט זיך געשלאגען !♦ - ♦,דאט םענדערל אויםגעשריגן♦ קיגד מײגם !♦״  -טרערןיהאבן געטריפט פונעם פעטערם שמואלםאױגען  -רײזעלע האט אויף דיר געװארט ,זי האט דיך אזוי ליבגעהאט♦♦,
 פעטער .י  -האט םענרערל מיט א כליפע■ אויםגעשריגען  -אירװעט שיין זעען ,כל זמן ,איך האב גענומען די שװערר אין דער הענט ,װעל
איך זי פריער גישט אװעקלעגן .. .איך שװער בײ גאט ,אז איך װעל זי שוין
קײנמאל ניט ארזיםלאזן ,איך װעל קעמפן פאר רי װעלכע זענען לעבן גע־
בליבן ,איך װעל קײנמאל ניט פארגעםן רײזעלעס טויט !
♦♦,
און דער װעג האט זיך געצויגן װײטער צװישן די גרין־רױטליכע פעל־
דער מיט די גאלרענע װעלן ברויט־זאננען .די זון האט הויך בעשײנט און
צעשאטן םנאפעם שטראלן איבערן לאנגן װענ״♦ די לעצטע פליטים פון דעם
חורב געװארענעם שטעטל אכרימאװע זײנען פאריאםומטע געפארן איבער
דעם לאנגן גולית־טראקט ♦ ♦ ♦

זאר

דער

אײנציקער

קבר

מאטעז מאמע .ב ' זמ דער אי״ינצ־קער אין דער משפחה,
װאם כ 4ויײם די־ין ארטג דײן איייביק בערגעלע ,ד־ײן שמײן ♦ ♦ ♦
װי אלע מיינע קדושים ? וױ זשע זײער מאםן־קבר;
וױ זײער אש צעװארפן ? װי זײער נעבײן ♦ ♦ ♦
װי האט אױף זיי פארמאםמן זיך די האק פון ברוינעם תליױן ?
װי האט צעפערםלט זײער לײב רוצחם שױערר ?
װי האבן זײ געזען צום לעצטן' מאל דעם בלויען הימל ?
װי האט פארשלינגען זיי די גלײכגילטיקע ערר ♦ ♦ .
כיװיל גײן אהין צו יענע ק*פעם אש דארט אין מײראנעק,
א הייפן אש כ׳װעל נעמעןו  -מאמע ,דאם ביזטו ן
ראם ביזטו ,פרוי .י ראם ביזטו ,אײנציק קינר\ דאם ביזטו שװעםטער !
און ברענגען װעל איך אט דאם אש צו קבר־רו ♦ ♦ .

—

טאטע ,מאמע ,םאיז באשעיט געװען דיר שטארבן פריער,
נאך אײרער אנגעקומען איז תלינים־צײט ♦ ♦ ♦
דײן קבר איז דער אײנציקער ,װאם איז מיר איצט געבליבן,
בײם גרינעם ברעג ,װי ניעמאן טיאגט די
טרערן־וױיט-
דתם־אוראל4944

-

—

-

מרדכ־י אלעי

שעפטשענריקע

בלעטער אויף בײמער

שעפטשענדיקע בלעטער אויף בײמער
װער קאן זײ

פארשטײן ?

דער בױם איז א ױנגער ,דער בױם איז א טרוימער
דאם פעלר איז זײן הײם♦
צו .זע אים באגינען ,צו זע אים פארנאכטן
אין דער העלעי־ מיטאג־שעה,
װי װונדערלאך זיין מורמל ,װי װונדערלאך זײן ראכטן
װי דא אין העכער פון דא>
שעפשטענדיקע בלעטער אויף בײמער
זוי אפן זײער לעבן ,װי קלאר,
אזן איך הער זײער פליםטער; ברידער פארשטײ מיך,
מיט םור איז פיל רי װאר♦
[•  2א•
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איצטער...

(פראגמענמן םון א פאעמעו

מיר זײנען דאך מיט רעם אליין שיין שולריק,
װאם אונדז האם אויסגעמ־םן אזא םוף,

זײ קומען איצם די לעצםע פון דער שײפה,
געראםעװעם פון לאנער און פון םם ,..
מע זעט זײ שוין אין קבוץ און אין חיפה,
אין תל־אביב אויף גאםן או בײם ים.
מים שוידער בין איך פול און אנגעיא־ן
מע זעם זײ אין קאפע ,בײ פרײנה ב־י שכנים.
און יערן טאג אלץ מער  ...און גרום נאך גרום.
אין א געװעלב אין שנעלן אויםאבום,
פארשאלםן איז אײראפעם גאנצער בארן,
בײ יערערן פון זײ ,בײ יעק אײנעם *
אין בלוט צעוױיקט ,װי נאך א רעגן־גום.
איז דא פאר אונח א פ נצטערער גערום,
די רעשםלעך פון די אונרזערע קהילות,
שײן בעםער װאלם יד ערר א ציםער געבן
בלויז אײנער פון א גאם ,צו פון א שטאם...
און אײנשלינגען מיליאנען אין איר מויל,
זײ ברענגען נישם־געשריבענע מגילזת
שוין בעםער װאלם װולקאן פארפלײצם דאם לעבן
פון מענםש דערװאיגענעם אין שמוץ און .שפאם.
װי אויםהערן די מעשױת פון דעם גרויל♦
אם רי געראםעװעטע פון דעם רוצח
זײ קומען און מיר דריקן זײ מים נײגער
זײ װײםן שוין גענוי ,װאם לעבן איז...
די נומערירטע בוכענװאלדער הענם:
אז מעגטש ,װאם קריגם אין האנם אביםל בוח,
שטײגן
געראטעװעט פון לאגעה פון די
ער װעט רי װעלם צעםיעטן מים די פים.
און פון רי הײםע קרעמאטאריע־װענט,
די שײנע קונםם מעג זשאװערן און שימלען,
מײן חלק זון װעל איך מים זיי זיך טײלן,
די דיכםער האבן גארניט אייפגעקלערט.
מײן טרײםט מיט שםיקער הארץ  ...װאם האב איך נאך מע האם שיין צופיל מיט רי בלויע הימלען
און דאם ,װאם די פארמאטארםע דעיציילן,
פאררעקם די שװארצע בלאםעם אויף רער ערה
װעם װערן מײנם ,װי אלץ פון אוניזער בראך♦
װי בלײך געװארן זײנען אלע פראנן
2
פון ביכער פיל ,פארשריבענע פאפיר:
א פופצגיעריקער באפרײמ פון לאגער
מיר האבן דא אין תל־אביב פארשידן,
קאן מערער איצם דערצײלן ,וזישעקםפיר♦
פון גארער װעלט ,פון תימן ביז בערלין,
מיר האבן דא רומענישע פיל ײדן,
קאװקאזער ײר און פון בוכארער מין.
רי ױרשים ,אן ירושה שוין ,פון פוילן,
פיל בלאנדע און אויך נעגערישע קעפ,
פיל רוםישע ,פון רוםלאנדם א? ע טײלן,
װאם זינגען נאך ביז הײנם דאם ליר פון סםעפ,
און איצםער קומם דער גיהנים־יייר ,פון פײער,
פארשרפהם זײן נשמה און געמים...
אךי מיר פון דאנענם זאלן עם פארנעמען
און אפצאלן דעם חוב פאר מענטש און ײה
מיר מוזן זײן הכנעהדיק ,געחלריק,
♦♦
און אויםהערן די מעשױת ,װי א שםראף .
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פון אונחער פאלק האט דײטש פארםמם א דריטל,
פון יערע דרײ נעבליבן זײנען צװײ♦♦.
א קללה פאר דער װעלם איז נישם קײן מיטל -־
דאך שילטן מוזן מיר ,מען מוז אזוי♦
מײן פרײנר פון יענע אפנעמעקטע גאםן,
מײן שותף איצם צו יעדן צער און פרײר,
װאם קאן אונרז מער פארבינדן און פארקנםן,
װי אונדזער קדיש־זאנן זאלבעצװײט?
דאם איז שוין נישט פאר װערטער צו באקלאגן,
פאר צײםונגען און ביכער מאטעריאל♦
א שםורם־װינט זאל אלע שםעם צעטראגן

און איבערלאזן .װאו א בױם א קװאל♦
דאם אװ שײן נישם רךײן טרױער־ליר צו װעבן,
צו שרײבן אן עלעגײע ,א פאעם♦
געבן

דײ ערר האם זיך באיארפם א
און איבערקערן זיך אין איר פארנעם.
אם איז דער ים ,♦.א רואיקער ,א גלאטער,
טרײײםל

די צײם װעם אויך דעם חורבן מאכן גלאמ...
און רייםש װעם זײן א ביר טרינקער ,א זאטער
און פעלקער ,הינט״♦ און אונרזער נע־ונה♦,
5

מײן פרײנד ,מיין הערשל הימעלפארב געםרײער -
מיר זײנען שײן נישט ױנג און נישם נאאיװ♦״
ראך שמועםן מים ריר־איז הארציק טײער -
מים דיר בײם ברענ פון ים אין תל־אביב.
נאר אפם און אפם דערלאנג איך ,װי א ציםער,
אם גלאם אזוי ,אינמיטן ,אין די רײר
ךערפיל איךז עמעץ פעלט ,עם פעלט דער דריםער
עם פעלט דער רריטער ײר ,װאם ער איז טוים,
און װו מיר קומען איצט און װו מיר זיצן,
מיר רײדן גאר א םך פון דריםן ײד,
מיר ברענגען זײנע הכמוח ,זיינע װיצן  .״
דער דר־םער ײד ,זיין אײםזען ,דינע גרים,
ער איז נישםא ,ער איז אװעקגעקומען,
בײ מאן און פרוי ,בײ ברודער און בײ קינד.
ער פעלם דער דריטער ײר צו א מזומן,
ער פעלם ,ער פעלט אין יעךער הויזגעזינה
עם םרעפט אזוי  :מיר הערן אויף צו רײדן
און עפעם צוימם רי פרײקײם פון די םרים.
צװישן מיר און דיר ,צװישן בײרן,
גײם־מיט מים שאםךםרים דער דרימאר ײה

שםענדיק די זעקם מיליאן יױן ,װאם זענען אומגעקומען על
קידוש השם און רךחשהעם דורך די הענם פון די
דײםשע תלױנים.

.000
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־״י

רי קרעמאםארױמם ,װו עם זענען פארברענט געװארן לעבעדי־
קערהײם דײנע עלםערן .רײנע קיניער און רײנע נאענטםטע
די טויטךלאגערם  :םרעבלינקע ,מײראנעק ,אוישװיץ ,בוכענװאלד.,
דאכאו ,װו עם זענען צום טיימ פארפײניקם געױארן
מיליאנען פון דײןפאלק.
די געםאם ,װו הונדערטער טויזנטער ײדן זענען אומנעקומען
דורך הונגער ,גוימ ,פײן און צעק דורך שמוציקע מעררע־
רישע ברירער־הענט ,װאם האבן מיטגעארבעם מיטן
גרעםטן שינא פון ײרישן פאלק.

ארטוד ענגיר

דמר ועד ההצלה
אױ דײטשלאנד
שטיל און באשיױץ ארבײט זיך די אמער־קאנער היילפם־
ארגאניזאציע פאר רעליביעזע ענינים ,דער ועי־ ההצלה אץ
דײםמולאנד♦
אן טומל און אן רעש װערם דורך דעם וער ההצלה גע־
גריגדעט און אויסגעהאלטן כמעט אלע רעליגיעזע מיסדות אין
יא<♦ד
דורך דעם ועד ההצלה װערן אױםנעהאלטן רי ישיבות אין
װיגדםהײם ,בערגן ־ בעלזן ,לױבאװיטש פאקיננ ,פעלדאפינג.,
יײפהײם ,װינרישבערגערדארף ,װעצלאר ,בני עקיבא איןי אשוי,
ישיבת הרב קוק ז״ל אין הײדנהײם ,אור המאיר אין אולם,
ראשעל א .אנד♦ די קינרערהײמען אין אולם בליידארן און אין
באר נויהײם.
דער ןעי ההצלה האט געגרינרעט און האלט אוים א
נאנצע רײ פון כשר־ ע קיכן אין שטעט און אין לאגערן ,װי
אויגםבורג דאבאו ,פירט ,פעלרמאכינג ,עררינג ,קאם ,היירגהײם,
אמבערגי יאר־װעריםהאפען ,רעגענםבייג ,מיטעגװאלד ,װײלהײם,
עגענפעלרן א .אני♦

עם

זייצן

דיר♦ ם♦

דיי פװ־ער פון ועד ה־לצייה.
פון לינקם  :הרב נפתלי בארוך ,הערמאן לאני־א
קלײן ,הרב ד״ר ראזענבערג און הרב אביעזר בורשטץ♦

דאם װאם די ײרישע שפיטעלער אין מינכן .פעלראפינג,
םט .אטיליען זענען איבערגעגאנגען אײף כשרע פארפלעגוננ איז
אויך צו פארראנקן די אינטענםױוע ארבײט פון ועד ההצלה,
װאם קארגט נימ קײן מיטלען ,בכרי צו פארשטארקן דאם רע־
ליגיעזע אויםלעבן ז־ך פון דער שארית הפליטה.
דער זעד ההצלה האט געשאפן א שול־נעץ ,װאם נעמט
רא&פ אלע תלמור תורות און יבנה־שולן אין גאנץ רײטשלאנר,
װעלכע װערן רורך איר אונטערגעשטיצט מיט אלע זײערע געברויכן.
אנהויבנדיק פון קומענק נומער װעלן מיר געבן כםיר אין
פאר■ פון א רעפארטאזש א באריכט פון רער גרויםער און
ה #נא־לכת*י ' יקער מעטיקײט פון דער אײבענרערמאנטער ש־ינער
-ײרישער אינםטיטוציע♦

אין א וער ההצלה־קיך ,הרב בארוך פארזוכט פון קעםל♦

תיסון טעות
ו

אין פאריקן נומער ( )3זײנען ארײננעפאלן פאררריםלעכע
פעל*רן  :אױף זייט 3אונטער דער רשימה אומגעקומענע ײר♦
שרײבזןר אין פוילן ,געדרוקט ר״ר עמנואל רינגלאם ,דאיף זיץז
ד״ר עמנואל רינגעלבלום .אנשטאט יעקב שיררים דארף זײן:
יעקגנשודריך♦
אויף
זײט
9
,
אין
ארטיקל
״די
בלוטיקע עװאקואציע״ איז
איבערגעגעבן
,
אז
אײנער פון די מעירער הײםט האנם ריבער,
דז^ ־ף זיין  :פרײריך װילהעלם ריפע.
אויף זייט ,31אין דער נאטיץ ״נײע מיטארבעטער״ גע־
דתקוונ הרב ד״ר מ .גלאטשטײן װיצע רעליגיעזער דירעקטאר,
דארף זײן  :רעליגיעזער װיצע דירעקטאר אין דער אמער♦ זאנע♦
אױף זײט ,32געדרוקט אונטערן בילר די העברײאישע
נאצ .פאלקם־שולע ,דארף זיין  :די העברײאישע נאציאנאלע
פאלקס־שולע.

בײ א פרשה חומש  -אין דער מײדל־אפטײלונג פון זער ההצלה־
קיגדערהײם אין אולם♦
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דער ב״״םפמר רבי דערצ״״לם
מאנטיק פרי ,דעם 21־טן אקטאבער ,איז מיט
רער שיף ״קװין עליזאבעט״ אנגעקומען קײן ניו־
יאיק דער בײטשער רבי ,הרב ד ישכר דוב ןבע־
ריש) האלפערין.
הרב ד ישכר דוב האלפערין איז געװען דער
אײרים פון פריערריקן בײטשער רבי ן ,ד אהרעלע
האראװיץ ,זון פון דעם דזשיקעװער רביץ ,ר׳ מאירל
האראװיץ ,און אײרים פון דעם םאניזער צדיק ר׳
חײמ ל האלבעישטאם♦
היב ר׳ ישכר דוב בעריש האט ארויםגענעבן
 2םפרים אויף תורה  -״נחלת ראובן״ און ״אהבת
יששכר״ .צוליב מלחמה־געשעענישן דערשײנען בלויז
צװײ חלקים פון דעם םפר ״אהבת יששכר״♦
װען דער אלטער בײטשער רבי ד ארעלע
האט פאילאזט בײטש ,איז זײן אײרים ד ישכר דוב
בעריש געװארן בײטשער רב ,אויך דאם נעבן־שטע־
טל אלפען האט אים ארײנגעשיקט א כםב יבנות.
װען די היטלער באנײטן האבן
פארנומען פוילן .איז ר׳ בעריש פאר־
בליבן אין בײטש מיט זײן פרוי ,ײ
רביצין און אכט קיני־ער .די ערשטע
צײט זײנען פאיגעקומען פארשירענע
אקציעם ,מען האט געשאםן עטליכע
ײרן.
דאן איז אביםל שטילער געײארן,
ביז היטלער איז באפאלן רוסלאנד♦
פון דאן איז קײנערניט זיכער געויען
מיט׳ן לעבן.
אז מען האט בײ א ײר געפונען א
שםיקל לערער ,אדער א פוטער ,איז
געקומען טױט־שטראף און באלר אויפן

א געשפרעך מיטן רבין - .פון

אלי

זינגער

ארױםגײן פון װאלר האט ד בעריש ניט גע־
קאנט ,װײל אויף אים ר״ל האט געלויערט דער
טויט .האט ער דערװײל אלץ אנגענומען באהבה
און געזעםן אין װאלר♦ די רעגנם און קעלמן האבן
אים דורכגענומען .ער האט זיך פארקילט .נאײ ער
האט זיך געשמארקט ,זיך ניט געװאלט אונטערגעבן
דעם טרויעריקן שיקזאל ,װײל ער האט געהאפט,
אז די נאולה װעט קומען ,און עם איז געקומען א
שליח צו אים אין װאלד ארײן♦
 רבי ,איך האב א צײגניש פאר אײך ,אירזאלט קאנען פראנק און פרײ פארן מיט דערבאן.
דאן איז שוין לאנג געװען םארבאטן ײרן צו
פארן מיט דער באן ,פאר ניט אויםפאלגן דעם גע־
זעץ איז געקומען טויט־שטראף,
ד בעריש האט דורכגעקוקט דעם געפעלשטן

האמ געמוזמ ארבײימן 12שעה א*ן מעת לעתי
פירנריק אזן אױפלאדענדיק שמײנער♦ די שמײנער
האבן די נאצים באנוצמ אויף באפעםמונגם־צװעקן.
יערער װאם האמ געארביימ בײ די שטײנער
האמ באקומען א האלב פונט ברויט טעגליך מיט
א ביםעל װאגער זופ .מאמער האט איינער זיך גע־
מאלרן קראנק ,האמ ער מער די ליכטיקע װעלט
נימ געזעך אזוי װי ר 4בעריש איז שוין נימ קײן
ױנגער מענטש .האמ ער זיך געשטארקט װען די
כיחות האבן אים פארלאזמ♦ ער האמ געטראגן די
שמײנער ,ניט צו באקומען קײן שמיץ פון די בלוט־
צאפ< ר ,װאם זײנען געװען באװאפענט פון קאפ
ביז רי פים.

פון פליאשאװ האמ מען דעם רביין פארשלעפט
קײן מאטהאוזען ,און דארט איז די לאגע געװארן
ערגער פון טאג־צו־טאג♦ אויפץ װעג צו דער אר־
בעט האט מען געקאנט זען ליגן הונדערטער מויטע
מענטשן ' ,װאם זײנען פשוט אװעקגע־
פאלן♦ א םך מאל האט מען די יעניקע
טויטע גאר מקנא נעװען ,זואם זײ װע־
לן שוץ מער קײן לײדן ניט האבן
װ יל ארבײמענדיק נעבן ברענער־פאם
איז ניט געװען גלאט א פשוטע זאך.
יע־ע םעקונדע איז דאם לעבן געײען
אין םכנה .דערנאך זײנען געקומען
טעג פון טרײםט און האפענונג♦ דאם
זײנען געװען יד טעג ,װען די אמערי־
קאנעי פליער האבן באמבארדירט די
געגענט.
װען דער םיגנאל איז געקומען ,אז
די פליער קומען אןי האבן אלע גע־
שפרוננן אין די גריבער װאם זײנען
ארט איז דער יעניקער דערשאסן גע־
געװען פיל מיט װאםער ,אוןיעדעס
װארן ,און װען ד בעריש אנטלויפט
מאל ,װאם די באמבעם האבן אויפגע־
נישט בײנאכט אין םװאםאװער זואלד,
ריםן האט ר> בעריש די פליער גע־
געבן אלפ־ן ,יענעם אויף דער נאכט,
הרב ישכר דוב האלפערן רעכטםז װי אזוי דער רבי האט אויםגעזען פאר
בענשט זײ זאלן מצליח זײן און נעמען
״איז אײן גאט אין הימל ײײם ,װו איך
דער באפדױנג לינקםג װי אזוי דער רבי זעט יעצט אויס.
נקמת פאר די ײרישע לעבענם ,װאס
ויאלט איצטער געײען״.״ האט ר׳ בע־
ריש מיט א שװאכער שטימע דערצײלט בײם אנ־ ראקומענט ,װעלכער איז געװען קינסלטעך נאכגע־ זײנען געװאין הפקר און אײך פאר די מ* ליאנען
מאכט און איז געװען אונטערגעשריבן פון הויפט ײדישע נשמיתל װאם זײנען אזוי פרי פון דער װעלט
קומען אהער♦
אין םװאםאװער װאלד האט־ר׳ בעריש מיט פון דער געםטאפא א 'ן קו־אקאװער געטא♦
אומגעבראכט געויארן .און טאקע די רעגימענטן פון
ר ,בעריש ,װעלכער איז אלעמאל געװען א דער דריטער אמעריקאנער ארמײ האבן דעם רבי ן
עטליכע פון זײנע קינדער אויםגענראבן א טיפן
נרוב ,דעם גרוב באיעקט מיט צװײגן און בלעטער בעל בטחוך איז ארוים פון װאלד ,גענאנגען צופום באפרײט ,אים ארײנגעגעבן אין א םאגיטארױם ,ער
און געלעבט אויף עטלעכע קארטאפל דורכן טאג ,בײ נאכט ביז טוכאװ ,אין מוכאװ האט ער גענו־ זאל זיך דערהאלן פװ די גוטע קעםט־ װאם די
בײנאכט איז מען געגאנגען צום ײאםער אנשעפן א מען דעם צוג ,װאם פארט קײן טארנע ,אין מארנע נאצים ימ״ש האבן אים״צוגעט*ילט,
האט אײנער פון די געםטאפא־אויפזעהער באט־
װק ךער רבי איז געקומען צו זיך .האט ער
קענדל װאםער און מען א־ז צוריק אי־ײן אין גרוב,
אזוי האט רי בעריש אפגעלעבט 2חישים .ער ראכט דעם געפעלשטן דאקומענט .ער האט גע־ נעזאגטז ״עת לעשית לד.״ ער איז אװעקגעפארן
האט ניט געװוםט װו די איבעריקע פון זײנע קינ־ װוםט או קײן ײר טאר ניט פארן מיט דער באן .קײן רוים און אנגענומען א רבנות־פאםטן בײ דעי
דער געפינען זיך .די רביצין איז געשטארבן פון אבער באלר איז ער באלוינט געויארן מיט עטלע־ דארט־גער אשכנזי׳שער קהילה 33 ,װיא באלבא.
יםורים ,און אײן זון האכן די נאצים דערשאםן װען כע ריננלעך ,װאם ד בעריש האט געהאט מיט זיך,
ער האט באלר גענרינדעט חררים .ישיבית
און אזוי אי־ום איז ד בעריש ניצול געױאי־ן און איז קינדערהײמען און כשדע קיכן .װי אייך אזעלכע
ער איז־בײנאכט אגטלאפן פון בײטש,
ד בעריש האט לענגער אין װאלר ניט גע־ אנגעקומען אין קראקאױעי געטא,
ײנגעלײט ,ויאם דאבן געהאט א פאך אין האנט,
א דאנק דעם אומגעקומענעם דזיקאװער חםיד ,װי שוםטערײ ,םטאלערײ ,שנײרערײ און פישפאננ
װאלט פארבלייבן .אײנער ,א חםיר זיײער ,חײם
פײגענבוים ,האט אים ארײנגעפירט צו א גוטן שמחה שאפירא ,דער אייפזעער פון קראקאװער  -זײ אלעמען האט הרב האלפערין באזארגט מימ
קריםט ,און דער רבי האט זיך צעװײנט מיטטרעטן .געטא ,האט ר> בעריש געקאנט זען זײנע קיניער ,הילף כײ זײ זאלן קאנען אנגײן מיט זײער ארבײט.
~ דו גלויבםט דאך אין גאט?  -האט דער װעלכע זײנען געגאנגען אונמעד אנדערע נעמען
אויף דער שיף ״קװין עליזאבעט״ ,מיט װעל־
רבי אננעהייבן - ,העלף מיר אויםגעפינען װו מײ־ און קײנער האט ניט געװוםט ,אז צװײ בחורים מיט כער דער רבי איז געקומען .האט ער זיך באנעגנט
נע קינדער געפינען זיך; אזוי װי דו האםט א רעכט א מײדל זײנען זײנע קינדער♦
מיטן םאױעטישן אויםלאנד־מיניםטער מאלאטאװ.
באלר אבער האט מען די נעטא ליקװידירט װי דער רבי דערצײלט ,איז מאלאטאװ א זער םימ־
צו פארן אומעטום ,װעםטו דאס קאנען אויםגעפינען.
דער קריםמ איז געויארן זער גערירט פון און ד בעדש מיט זײגע קינדער זײנען פארשיקט פאטישער מענטש און איז געװען זער פאראינטע־
רבינם טרערן און צער ,און אין צװײ װאכן ארום געװארן קײן פליאשאװ .דארט ערשט האבן זיך רעםירט צו װיםן אין װעלכע קאנצנטראציע לאגערן
האט רי בעדש אויםגעפונען ,אז פיר פון זײנע אגגעהויבן די אמתע צרות ,יערן טאג דאט בען דעם דער רבי איז געױען.
רבין געשלאנן מיט א הארטן לעדערנעם רימן ,ער
קיניער געפינען זיך אין קראקאיןער געטא,
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אין יאר 1943דעם 2־טן מערץ פאר די ליקװיראציע פון זלאטשעװער געטא.
האבן רי דאקטוירים פון זלאטשעװעװער שפיטאל געמאכט זיך א געמײנזאמע
פאטא־אויפנאמע ,כדי שפעטער אויב ײרן װעלן לעין בלײבן ,צו װײזן די
װעלט ,װי אזוי רי דײטשע מעררערם האבן אומגעבראכמ די ײדישע אינטע־
ליגענץ .פון די גרויםע גרופע דאקטוירים און קיאנקן־שײעםטער װאם האבי
מיט גרוים מסרת נפש געארבעט אין שפיטאל זענען נאר לעבן געבליבן צװײ
דאקטוירים .דאם זענען די צװײ װאם זענען געצײכנט מיט די ציפערן )1איז
י־ר .שלמה יאלעק )2 .א זרד  .פלאשנער בײרע דאקטײרים נעפינען זיך אין
יעײ אמערימאנעי זאיע

דער באקאנטער ײרישער קונםט־מאלער ה .שיל־ץ .האט אין געדדים אין י$ר
1943

נעמאלן א

פאטא־מאנטאזש ,

װאם

האט געװיזן װי אזוי עם

זעט

אוים

דאם אמתע לעבן פון די ײדן איז דער לא־זער געטאי דאם בילי־ װײזט וױ
די געטא -אײנװױנער זויײזן אןי אז דער ײדן־עלטעםטער רומקאװםקי איז דער
הויבט־ שולריקער אין אינטערגאננ פון לאחשער ײמטום .דער טאלאנטירמער
ה ,שיליץ לעבט און געפינט זיך אין דער אמעמקאנער זאנע .דאם בילד אװ
.1943
נאך איבערגענעבן נעװארן אין יאר

דאם בילד איז דאם שרעקלעכםטע פון אלע ביז יעצטיקע בילרער ,װאס
זענען געװיזן געװארן פאר די לעבנדע מענמשהײט .יאס זײנען פארגא־
זעװעטע מענער און פרויען װאם זענען שפעטער צוזאמען פארברענט
געװארן .דאם בילר איז איבערגעגעבן געװארן פון א געװעזענעם
דײטשן אפ־ציר.

אװי האט אײםגעזען דער אנהויב פון דער לאיזער געטאי אלע ײרן פון
גרױם ביז קלײן האבן געמוזט טראגן געלע לאטעם פון פארנט און אונטן♦
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לעבו אױ ארזו ־ יטראל

די נייע מארקן
םזו ק• ק• •ל
אייב מיר איז באשערט צו שטאיבן,
װעל איך רויג גײן צום טויט ,װייל איך,
בין נור א בתדער פון רי פיל מייזנ־
טער װאס זענ^ן פארנעגאנגען״ ,איין
פארלאנג האב א־ך :זאל מען פו-ן מיר
נישט מאכן פאר א נאציאנאלן העלד.
װײל נישט יי העלדישקײט איז געװען
אוןרפאל
מץ װערק׳ אויך חביבה
זענען שותפים צו מײן געראנק און װילן.
און דאך װילן מיר נ־שט אזן קענען
נישמ פארגעםן זײער לעבן און
זײער טויט פון רי אויפשטעג־
דער פון װארשעװער געטא און
פון רי שליחים פון א״י װעלכע זעגען
געפאלן אין די פ יגדלעכע לענ־ער,
זײעי־ לעבן איז נעװען א בײשפיל.
זייער טויט האט באפוילן א גרויםע
צױאה ,ר אם באשיידענקײט ראם זוי־
בערקײט פון זײערע געדארקן אץ
טאטן ,װעלן באלײכטן שטענריק אונד־
זער װעג .אונדזער פליכט איז צו גע־
דענקן זײ שטעני־יק און זייערע װער־
טער צו נעמעז אין טיפן אכט.
אזוי זענען געײען די װערטער פון
חנת םענעש װאם האט אזוי געליבט
דאם י־אנר און די ערד און װאם איז
גענאנגען מיט אזא אײנפאכקייט קעגן
אײר שיקזאל :עם זענען מיר קלאר
האט זי געזאנט די שװעריקייטן און ־י
םכנה אין מײן אונטערגעמונג; אבער
איך האב דאס געפ־ל ,אז איך ײעל
קענען ערפילן די אויפנאבע ,איך זע,
אז אלץ װאם האט פאםירט ביז הײנט,
איז געװען װי א הקימה און א הק־
דמה און א פארבארײטוננ קעגן די
אייפגאבע.
רי פאםט־מארקן טראגן אייף זיך די
געשטאלטן פון די געזיכטער פון די
ײדישע העלדל פון אוני־זער דור ,די
הויפט־בױרא פון ק ק,ל .שטעלט זײ
פאר פארשטענדלעך מ־ט א טיפן
צ־מער פאר די צענרליקער טױזנטער
פנן אונרזער יוג ענר װאם פארנעמען
זיך ערנסמ מיט ענערגיע אין די מצוה
פון אויסלײזן דעם באי־־ן אין  -א״י♦
שטעלט אײך פאר ײ עםקנים און
שפענדער  -ױננ און אלט מאן און
פרו* ,פאף .אלע ײרץ װאם ליבן א״י
װי זײ זאלן זיך נאר גישט נעפונעןן צו
ערמוטיקן אין גלויבן ,צו שמאי־קי די
הענד װאם אפפערן זיך פאר די זאמדן
פון אונײזער לאנד פאר די הענט
װאס לײםטן אין גלות זאלן די מארקן
פון ק .ק,ל זײן א לעבעדיקער םימבאל.
אלם שטארקער בונד צװישן די ײדן
פון גלות װאם שמרעבן א הײם  -און
צװישן די ײרן פון א״י ,װאם זײנען
גרייט אויף יעדער קרבן כרי צו שיצן
און צו בויעוראם הײליהע לאנד.

װלין־ערטער אין רישון לצױן

די לילענבלום־גאם אץ תל־אביב
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די אלטע שטאט תבריה בײם ראנד פון ים המלח

מען נעמט אראפ די מאיאנצן אץ דער קאלאױע פתח תקוה•
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זוי יעדעם יאר אזױ אױך איין דעם יאר א*ז אץ מאג פון מ ,מ אום״שקינס
יארצײמ ,פארגעקומען דעי כינום פון קיל האי־מה.

די זיצונג פון הועד הפועל געוױרמעט דעם ס6־יאריקן געבורםם־םאג פון
באקאנטן ארבעםעי־טוער דוד שימאנאיױץ עם ײצן תי שפײנצאק ,דור
שימאנאװיץ ,דער זשורנאליםט י .ד ,בערקאמיץ ,פי אפ. ,י• וװלקאני ,חײם
גרינבערג ,א ,ברוירעם א ,אני
־•■:
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דאס ײדיטע לעבן אץ ארלעט
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שבת בראשית בין איך אװעק צו די איגייא־
נער ײדן♦ זײער שול  -״קהל קױש בני אלהים״ -
געפינט זיך ערגעץ הינטעי מעקםיקע אין א העק.
ם־איז א שטיקל פארשטאט וװ די ארעמםטע פון די
ארעמםטע װוינען .צוצוקומען אהין איז ניט אזוי
לײכט .די גאםן ,װאם דערמאנען גיכער לײריקע צו־
נויפפאר־פלעצער ,זיינען פול מיט זאמ־יגע אויםשי־
מעץ .אויף די אייםשיטען שטײען צעפרארענע נע־
בײרעם און צעהויקערטע שטיבלעך .פיר ציגעלװענט
אן פענםטער ,א פלאכער דאך  -ראם איז א הויז

ם,ז

ײב

אינדיאנטר ײדז
■ •••—■־־־•־
אפאטאשו

י♦

נערי װאם רופן זיך  -״קהל קחש בני אלהים״.
תאם ציט זײ אלעמען צו ײדישקײט ,ײען אונחערע
ײדן קוקן דאך אויף זײ פון אויבן איאפ ? מען קוקט
זיך מיט זײ ניט צונייף .ויעגן משדך זײן זיך ,איז
דאך אפגעיעיט .מען איז זײ אינגאגצ ,ניט מקרב.
איז װאם ציט זײ טאקע צו ײרישקײמ?
כישטעל אפ אײן פארבײגײער ,א צװײמן ,א
יריטן .קיינער וײיט ניט װו ם; געםל איז קיינער
װײם ניט װו די ״בני אלהים״ האבן זײער שול♦
ם קלויבן זיך בארװעםע קיניער ,הערן זיך אײן

אין שפאױש מײנע פראגעם ,איך האב געפרעגט די
זקנה:
 װײםט מען אין אײער משפחה ,זוען און וױנאך איר זײט געײארן ײרן:
איבערן אלטן פנים האט זיך צעלײגט א קלו־
גער שמײכל .וױ םװאלט בײ דער זקנה נאר קײן
םפק ניט געװען .זי האט א זאכ געטאן מ* ט שטאלץז
 טױזנטער יארן װי מיר זײנען שוין ײרן,טויזנטער יארן וײ גאט האט זיך באוײזן צו אונח
און מיר זײנען געװארן גאטם ״בני אלהים״.
111111
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װו עטלעכע משפחות וװינען ,אזוינע היתעי געפינען
זיך אין מעקםיקאגער דערםער ,זעלטן אין דער
הויפטשטאט .די נעשעפטן זײנען צעלייגט אויף די
אויםגעשרישעלטע טראטוארן .אויףאן אויםגעשפרײ־
מער צײמונג ליגן עטלעכע העגגלעך װײנמרויבן ,א־
ביםל עפל ,עטלעכע פאמעראנצן .פליגן מיט גיל־
דענע בײכער טראגן זיך פון פרי צו פרי♦ דאט איז
א פרוכט־געשעפט ,אויף אן אנרער אויםגעשפרײ־
טער צײטונג ליגן פלעצלעך ,ליגן עטלעכע ברײמ־
לעך♦ דאם איז א.בעקערײ♦ א בארװעםער מעקםי־
קאנער שטײט איבער א קינדער װעגעלע♦ אין דעם
װעגעלע ליגן בײטעלעך ,פאםקעם ,ם־ליגן אוירינגלעך
און בראנזלעטן .אײן האלב װעגעלע איז א יוווע־
ליר געשעפט ,כדצװײטע  -א בײטל־געשעפט .קלײנ־
װערג  -אינגלעך ,מײרלעך  -בארײעםע ,מיט אפ־
געכמאליעטע םינגער ,שטײען ארום די ״געשעפטן״
און קוקן ,און גלאצן ,װי זײ װאלטן ראם אלץ ס׳ער־
שטע מאל געזען אויף זײער לעבן.
איך שלעפ זיך פון אײן גאם אין דער אנדע־
רער און מראכט װעגן ײרן כינעזער ,װעון נעגער־
ײרן ,װאם װוינען אין נױ יארק ,װעגן ײרן אינדיא־
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װאם פאר א גאם איך זוך .ס׳קומט צו א זקנה מיט
א געבלימעלט טיכל אויפן קאפ .זי לײגט צו אן
אװעראון פרעגט מיך:
 - .״כורעא ? ״
כישאקל מ* טן קאפ אויף יא .מײן קאלעגע ,א
מעקסיקאנער ײרישער דיכטער ,צערעדט זיך מיט
דער זקנה ,אירע טאטע־מאמע ,אירע זײדע־באבע
זײגען שיין געװען ײרךאײדער זײ האבן אויםגע־
בויט די שול ,פלענט זיך אײן ״מנין״ צונויפקומען
בײ איר טאטע־מאמע .א צװײטער ״מנין״  -אין א
אנדער הויז .הײנט צו טאג דאװנען אלע אין דעי
שול ״קהל קדוש בני אלהים״♦ די העברײאישע
װערטער האבן אזוי אויכיםערליש געקלונגען .איך
האב געקוקט אויף ךער אלטער אינדיאנערקע .אירע
אײגן ,װי בײ א פויגל; אירע דארע באקן ,װי צע־
קרישעלטע שטיקעי ציגל; איצט דאם אײנגעפאלענע
מויל ,װאם איז זיך צונויפגעקומען מיט דער דארער,
לענגלעכער נאז  -קײן אײן שטריך אין איר פנים
האט ניט געהאט קײן ײדישן אנבליק.
מײן מעקםיקאנער קאלעגע האט איבערגעזעצט

 װו האט זיך גאט באװיזן צו אײך? איןמעקםיקע?  -האב איך זי נעפרעגט,
 גאט האט זיך צו אונח באװיזן בײם בארגםיני - .איז איר אײגעלאפן פנים נעװארן ליכטיג,
 גאט האט זיך אויך צו אונדז באװיזן דא איןמעקסיקע ביי די פיראמירען♦ און אז א זזן מײנער
איז מיט יארן צוריק אװעקגעפאלן ,איז געװען פאר־
ביי ,האב איך געפאםט ,האב איך געװײנט ,כיבין
אװעק אין שול ארײן און האב אײגעריםן בײם א־
פענעם ארוךקודש ,האט גאט צו מיר געזאגט :״גײ
אהײם ,דײן זון װעט געזונט װערן .״ און ער איז
געזונט געװאדן .כ האב אים ארויםבעריםן פון מלאך־
המות פון די הענט.
מיר זײנען געגאנגען אין דרײען אין שול ארײן.
איך האב מער קײן פראגעם ניט געשטעלט .דאם
פרעמרע אינײאניש פנים האט מיר אנגעהויבן צו
װערן נענטער .אזוי האט דאך גערעדט מײנם א
באבע ,מײנם אז עלטער־באבע.
מיר זײנען ארײן אין א הויף ,װאם איז געװען
ארומגערינגלט מיט א הויכן ציגל־פלויט .פון דער
אפעגער שול האט זיך געטראגן א ױם־טוביריקער

גיגון .די זקנה איז געגאנגען אויף א פריער♦ זי האט
פרום א װיש געטאן אירע פינף פינגער איבערן
בײשטידעל פון דער שול און געקושט די פינגער♦
זי האט זיך צוגעזעצט אויף דער ערשטעי באנק
פונם ארײנגאנג און געעפנמ איר םירור ,װאם איז
דארט געלעגן.
איך האב באטראכט די שול  -פיר װײםע
װענט .דער באלעמער ,װאם לעבן ארון־קודש ,דער־
מאנט א בינע .בײם עמור שטייט דער שליח־ציבור
אין א װאלענעם טלית ,אויפן קאפ א זײדן קאפע־
לע♦ הינטעי אים זיצט א דערװאקםענער פאישײן
מיט א פלאם אויף דעי רעכטער באק ,דער פאר־
שוין איז אײנגעהילט אין א מלית .דער שליח־ציבור
ראװענט האלב־שפאניש ,האלב־העברײאיש ,דער
פארשײן הינטער אים דאװענט פאר זיך ,דערמאנט
א הײמישן ײד ,װאם אײלט זיך ,קומט צו דער
השכמה.
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אויף די ״שטעט״ ,װאם פארגעמען צװײ שורות
בענק :זיצן װײבער ,ױנגװארג אוןיקינדער .מאנצבי־
לען  -אײנער ,צװײ♦ די ױנגלעך  -אין בלויע קא־
פעלעך♦ די װײבער מיט טיכלעך אויף די קעפ ,מיט
זױג־קיניער אויף די הענט,
דער שליח־ציבור אײלט זיך,

דער ײדיישער קװארטל אץ אלעפא,
*

כאפט די שפא־

נישע װערמער .פון מאל צו מאל צעשפילט זיך אן
ארגעל♦ אן אפגעברענמער מעקםיקאנער צעײיגט זיך
מיט יד הענט ,מיט די פים איבער א שפ־ל־קעסטל
נאךדעם
און דער עולם שטעלמ זיך אײף ,זונגט
חזן מיט א מאראלישן ניגוןז
 שמע ישראל ,ה־ אלהינו ה אחדר״
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אין אזוי ציט זיךםידאװנען♦
םיטאמאל דערהער איך ענגלישע װערטער.
רער שליח־ציביר פארבעט מיך און מײן קאלעגע.
דעם ײרישן דיכטער פון מעקםיקע ,אויפןי באלעמער
ארויף .מען גיט אונדז טליתים און םידורים ,איך
פרעג דעם פארשיין מיטן פלאם אויף דער באם,
װו מען האלט .ער מאכט א מינע .װאם האט צו
ואגן ,און זאגט טאקע אין ענגלישז
 ס׳איז דעןײרן ? זײ װײםן דעןװו זײ האל־םן ? אויך געדאװענטי •
_ און װער זײט איר?  -פרעג איך אים,
 איך העלף אים ארוים  -װײזט ער מיראױפן שליח־ציבור - ,אלײן בין איך א טערקישער
ײד♦ ♦.װו שטײט איר אײן? אין רוזװעלט האטעל?
כ־ױעל זײן בײ אייך און כ׳װעל אײך אלץדערצײלן♦

י* #י?•׳*6*6
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א ־ױשע היים אין דאמאםעק•

דער שליח־ציבור טוט אוים דעם טלית אוזזײן

געהילף מיטן פלאם ,דער טערקישער ײר ,שטעלט
זיך בײם עמור.
ו

דאם דאװנען  -האלב שפאניש ,האלב הע־
ברײאיש  -װערט אלץ מאנאטאנער♦ דאם שפיל־
קעםטל צעארגעלט זיך פון מאל צו מאל ,םךױיבער
פאלק מיטן קליינװארג שטעלן זיך אױף ,זינגען
אוים דעם ״שמע ישראל״ ,רײםן איבער די מאנא־
טאנקײט♦
דער שליח־ציבור זיצט שוין לעבן מיר  -א
טיפישער מעקםיקאנער♦ ער גיט מיר זײן װיזיט־
קארטן ״באלטאזאר לאועראנא ראמירעז מאיאר״.
ער איז אן אױואקאט .ער פירט אן מיטן ״קהל
קדושה בני אלהים״ .איך פרעג אים פארװאם קו־
מען ניט די מאנצבילען דאװנען ,ענטפערט ער מיר
מיט א װוילערישן שמײכל אין די דורכגעטריבענע
אױגןן

 זיי פארקוהן זיך אויף אײך ,ײרן♦ איר דא־װענט ניט ,איר זײט מחלל שבת ,טוען זײ דאםזעלבע♦

לאװרעאנא ,שטעלט אן א פאמאנראפישן אפאראט
גיט איבער רעם אפאראט צום טערקישן ארױסהעל־
פער זײנעם ,און אלײן ,יאין טלית ,שטײט ער שוין
הארט לעבן מיר ,זעט מען זאל מיך אפפאטאגרא־
פורן מיט זײן ״קהל כןדוש בני אלהים״,

אױף מײנע אנרערע פראנעם ענטפערט ערניט♦
ער װעט זײן מארגן בײ מיר אין האטעל ,װעט ער
מיר אלץ קלאר מאכן♦ ער האלט שוין א בלײפע־
מיר װערט אומעט־ג♦ דער אומעט גײט איבער
דער און פאפיר ,פארשרײבט שבת אין שול מײן
אירעם♦ און אײדער װאם וזען ,זאגט׳ער עפעם צום אין א טרויער .איך פארשטײ נאך די זקנה ,די אינ־
עולם ,םײוערט א טומל♦ מען לײגט אװעק די םירו־ דיאנערקע ,װאם גלװבט ,אז גאט חאמ זיך צו זײ
רים ,מען לאזמ זיך צום ארויםנאנג♦ די װײבער
באװיזן אייפן בארג םינ״ ,אויף די מעקםיהאנער פ* ־
ס׳בים  ,ױגנט ם־קלײנױארג♦ איך שטײ שוין אויפן
שולהויף אין א ראה פין מײן רעכטער זײט  -א ראמירן .דעם שליח־ציבורים ייד־שקײט ,באלטאזאר
זקנה ,פון מײן לינקער זײט  -א זקנה .צװײ פאר -לאײרעאנא ם ,דאם ײדישקײט איז מיר דערוױדער,
מעטגע אינדיאנערקעם ,ארום מײנע פים  -האלב־ דאם איז טוריםטן־ײדישקױמ,
נאקעטע קינרער .דער שליח־ציבור ,באלמאזאר
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רי טרױער־אקאדעמיע פון
די טשענםטאכאװער ײרן
אין

לאנרםבערג

 *61ז ז

אי־װ .עפשטיץ האלמ די טרויער־רעיע

זאלםט שטעגדיה געדעגהען
אז דײן פאלהם־מערדער
ל ע ב ט
דעריבער האם אים ,מײד
אים אוים און װאם װײגיהער
פארברעגג מיט אים

הרב הראשי י .א ,העיצאנ צױשן יחוטים־קערער
אײראפע אין מיםי ״טורא״ פון מזרחי
*יי4

מיר פאדערן אויר ,8ד פא־
מי־טעטן און לאגערן
װאם האבן ביז יעצט נאך גישט ער־
לעריקט דיאפרעכנונג פון דיערשטע

צזיײ נןמ עח ײדישע בילדער,
אז זיי־ זאלן זאפארט אפשיקן די געלד־
אפרעכנונג אדער די זשורגאלו ,זוען
נ*שט װעלן מיר געצװיגגען זײן ,די
אויבגיערמאגטע צו פארעפנטלעכן אין
בילדער
יאענםטן נומעי ײדי־שע
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רי פ יערלעכע חגיגה אין קיבוץ א♦ נ ,פ?ן ״אליהז
נולומב״ אין לאגער אולם>

דאם שײנע צװילנג פון די אמאליקע באליבטע ײרישע פאלקם־
טענצערין און רעציטאטארקע מ ים י ע דײכעם ,װאם איז
באקאגט געװען פארן קריג אין פיילן א ,נ .״דאם װונדער־ק־נד״

רד 'י דורות♦ ד ' באבעז מאל ' ראזגער ,אייר טאכטעח לענא וױע־
רויך♦ דאם אײניקלז מיא װײנרויך♦ די באבע ״מיט רי מאכטער
שטאמען פון תמעניען ,דאם קינד אװ געבוירן געװארן אין רזם־
לאנד♦ װארטנדיק ביז צום אבפארן קיץ איץ־ישראל ,געפינען
זײ זיך אץ דעי אמעריקאנער זאנע♦
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ביאגראפישע שטריכז װטגו יצחה
אין
יאר 1879בײ פארמעגלעכע
עלטערן אין װארשא איז געבזירן גע־
זוארן דער ײרישער נאציאגאלער פאלקם
קעמפער יצחק גרינבױם,
אלם קינר האט דער פאטער גע־
פרװוט מיט אים לערנעןהעברעאיש,
בײם טאטן האט ער זיך ניט גערן גע־
לערנט ,שפעטער װען דער פאטער
האט פאר אים צוגענומען א הויז־
לערער ,האט זיך רער ױנגער גרינבוים
אנגעהויבן שטארק לערנען און אין א
קורצע צײט האט ער איבערגעשטיגן
אלע זײגע חברים,

■זײענריק אין גימנאזױם ,האטעראנגעהויבן צו פירן צױניםטישע טעטי־
קייט ,ארגאניזירט צװישן די שילער א
זאמלונג פאי לערנען העכרעאיש,
נאך דעם ערשטן צױניםט -שן קאנגרעם ,פלעגט ער ארומפארן אין א
רײע שטעט און שטעטלעך און אגיטירט שטארק פאר די צױניםטישע אידעע,
אין יאר 1898ארנאניזירט ער די ערשטע עפענטלעכע ײדישע־העב־
רעאישע ביבליאטעק,
אין יענעם יאר האט ער אויך ארגאניזירט א קרײז פאר םטוריע פון
ױראיזם וױ ער אלם שילער פון 7־טן קלאם האט געהאלטן זײגע עדשטע
רעפעראטן װעגן די מש־ח -שע באװעגונגען אין דער ײרישע געשכטע.
אין  1899ענדיקט ג .די גימנאזיע און קומט אן אין װארשעװער אוני־
װערםיטעט אלם טטודענט פון מעד♦ פאקולטעט ,ער װארפט זיך גיך איבער
אויפן ױריר פאקולטעט ,װעלכן ערענריקט♦ אין װארשא האט ער אנגעהויבן
א ברײטע צױנ .טעטיקײט צװישן די םטודענטן און אינטעליגענץ ,ער װערט
אויך א שטענריקער אײנגײער בײ פרץ און םוקולוב ,דאן שרײבט עך אײך
די ערשטע ארטיקלען אין דער צײטונג ״דער ײד״ און אין די העברעאישע
צײטונגען ״הרואי״ און השלוח♦,1
אין  1903האט ער צוזאמען מיט ױ לעשציגםקי געגרינדעט א גרופע
״ארבײטער־צױניםטן״ און ארויםגעלאזט פראקלאמאציעם צו רי ײרישע ארבע־
טער♦ די ערשטע צװײ פלוג־בלעטער ״אונחער־צוקונפט״ זײנען געשריבן גע־
װארן דורך אים .נאך דעם 6־טן קאנגרעם אױ זיך די גרופע צעפאלן ,לעש־
צינםקי חאט געגריניעט די ם ,ם ,גרופע ,גרינבוים און זײנע חברים זײנען
געבליבן טרײ דעם צױנ .געיאנק .געגאנגען זײער זעלבםשטענדיקן װענ און
געגרינדעט די ״התחיה״♦
אין  1904האט ער געענדיקט דעם אונױוערזיטעט ,פאדן אפגעבן די
עקזאמענם אױ ער געװארן איעםטירט און געזעםן א מאנאט צײט אין10
פאװילאן,
אין דעם זעלבן יאר א־ז ג♦ ארויםגעפארן קײן אױםלאנד ( לײפציס זוכן
מעגליכקײטן פון ײײטערן םטודױם,
פאר דער ערשטער רעװאלוציע אין רוםלאנד אין  1905קערט ער זיך
אום קײן פוילן און באמייליקמ זיך אין 7־טן צױנ♦ קאנגרעם אלם דעלעגאט,
דעם מאניאט האט ער באקומען פון התחיה ,גרינבוים האט זיך אויך באטיי־
ליקט אין דער קאנפערענץ פון ״צױני־צױן״ אין פרײבורג,
װען םוקיליב האט איבערגענומען די לײטונג פון דער צױג .ארג ,אין
גליל פוילן ,אױ גרינבוים געװארן נאמינירט אלם זײן םעקרעטאר♦ הױת םוקו־
לוב איז געװען זעלטן אויפן ארט ,צוליב זײנע אפטע רײזעם האט ער גרינ־
בײם פאקט־ש .געפירט די ארבײט פון גליל♦
װען ם׳איז אייםגעבראכן די רעװ ,אין 1905האט די הנחלה םון גליל
אױיסגעלאזט רעװאלוציאנערע אויפרופן און דאם ערשטע מאל געפאדערט
נאציאנאלער רעכט װי אויך אוגטערשטיצט די פאדערוננ פון א זעלבםשטענ־
ריקן פײלן,
אין יאר  1906האט ג ,זיך באטײליקט אין דער קאנפערענץ פון ציונ,
צײטוננן  -אין װילגא .ם האבן זיך דאן באטײליגט פארשטײער פון די רע־
דאקציעז ״דאם ײדישע פאלק״ ״ראזםװיעט״
און 8ס  01״ בװן
װעלכן גרינבוים איז געװען רעראקטאר♦ דאן האט די קאנפערענץ אױפנעאר־
בעט דעם צױג> פראגראם ,װעלכער איז ,באשטעטיקט געװארן אין העלםינג־
פארם .אזיף דער העלסיגג ,קאנפערעגץ האט גרינבזים רעפערירט איבער די
פאליטישע פאדערונגן פון צױניזם און די פראגע פון גלות>
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גרינבוים

װען עם איץ געגריינדעט געװארן א םפעציעלער צענטראל קאמ ,פאר
פױלן  -איז נ* געװײלט געװארן אלם זײן מיפוגליר.
איין יאר 1909א״ז ג .אריבערגעפארן קײן וױלנא אלם םעקרעםאר פון
ועד מרכזי פון רוסישע ציוױםמן♦ דערנאך איז ער געײאין א מיטגליר פזן
ועי־מרםי.
זײענריק אין װילנא האט ער א געוױםע צײט רעדאגירט דעם ״העולם״
צוליב דער רךאנקהײט פון רער .א .דרויאנאװ .נאך צװײ יאר ארבײט א״ן
װילנא זײגען די מיטגלירער פון וער־מרכזי געשטעלט געװארן פארן געריכט
אלם באשולריקטע אין פירן א פאליטישע טעטיקײט .דאן איז פארגעקומען א
נעתײמע קאנפערענץ אץ מאםקװא .גרינבוימען האט מען געזוכט און צוגע־
נומען בײ אים די רעכט פון אדװאקאטור .ער קערט זיך אום קײן װארשא,
װי ער זעצט פארט זיין צױנ .אין זשורגאליםטישע טעטיקײט,
אין 1912באטײליגט ער זיך אין דער פערטער ״דומע״ און געמט אנ־
טײל אין די װאלן פון יאגעללא♦ אין דער דומע שטײט ער אין שפיץ פון דער
פאליטישער קאמיםיע.
אין 1914װערט געגריניעט א צױנ .װאכנבלאט ״י־אם ײרישע פאלק״
װעלכן גריגכױם רעראגירט.
מיטן אױםברוך פון װעלט־קײג פארנעמט זיך גרינבוים מיט װיםנשאפט־
לעכע ארבעטן ,פאליטיש־עקאגאמישע ,צוזאמען מיט א גרופע חברים.
אין 1915פארט ער קײן פעטראגרא^ וװ ער רעיאגירט די צײטונג
״פעטראגאדער טאג־בלאט״ ער נעמט אנטײל אין רער ארבעט פון ועד־מר־
כזי פון צױגי רוהיה ,באטײליקט זיך אקטױו אין ״העם״ םון גליקםון און
״ראזםװיעט״♦ אין דער קאנפערענץ פון רוםישע צױניםטן אין פעטראנראד,
נאך דער צױײטער רעװאלוציע רעפערירט גרינבוים איבעי דער פאליטישער
לאגע און די פארערונגען פון דער צױנ .פארטײ ,נאכן אויםברוך פון דעם
באלשעװ .קריג װערט ער װידער ארעםטירט אויך א קורצע צייט אינצוזא־
מענהאנג מיטן 'ארויםגעבן די צײטונג.
אין 1918קומט ער צוריק קײן װארשא װו ער װערט א מיטגליר פון
וער מיכזי און שטײט אין דער שפיץ פון דער לײטונג .נאך דער באפרייונג
פון פוילן איז צונויפגערופן געװארן די פאר־קאנפערענץ פון פוילישן ײ־נטום,
זועמענם אייפגאבע ם׳איז געװען צוצוגרײטן די גרינדונגם־קאנפערענץ .ם׳איז
אויםגעקליבן געװארן דער נאציאנאל־ראט מיט גרינבוימען אין דער שפיץ.
דער נאצ״־ראט האט זיך באטײליגט אין די װאלן צום פוילישן םײם ,און די
מערהײט ײדישע דעפוטאטן און ג .יצװישן זײ האבן באקומען מאנדאטן■ פון
זײן רשימה.
אין
םײם
זיױען
די
ײדישע
דעפוטאטן
ארואניזירט
געװארן
אין דער
פארײניקונג
פון
ײרישע
דעפוטאטן
אונטער
גרינבוימם
לײטונג
,
אץ דעם םיים
איז גרינבוים געװארן אײםגעקליבן אלם א מיטגליד אין דעי קאמיםיע פאר
אױםארבעטן די קאנםטיטוציע פון פױלן און אקטױו זיך באטײליקט אין דער
איבעט.
אין יענער צײט איז פארגעקומען יד לאנרעס־קאנפערענץ פון דער
צױנ ,ארג .און גרינבוים איז געװארן אױםגעקליבן אלם מיטגליד פון צ,ק,־
ג> באטײליגט .זיך אין 12צױג .קאנגרעם וװ ער איז פארזיצנדער פון
רער פאליטישער קאמיםיע און װערט א מיטגליד פון א ,ק>
אין 1922גרינדעט יצחק ג .דעם בלאק פון נאצ ,מינדערהײטן ,װעלכער
האט אפגעהאלטן א קאלאםאלן זיג בײ די װאלן צום םײם,
אין 2־טן םײם
זײנען געװען עטלעכע און 30ײר♦ דעפוטאטן  -אײנע פון די גרעםטע פראקציעם,
דער בלאק פון נאצ> מינדערהײטן האט ניט מאריך ימים געװען װײל
די װײם־רוםן און אוקראינער האבן אנגעהויבן גלײבן די הבטםות פון דער
פױלישער רעגירונג און געפירט א פאליטיק פון ״אוגארא״ אונטער דעם אײנ״
פלום זײנען ארונטערגעפאלן אויך די מערהײט חברים פון דער ײרישעי קא־
לא — און ער ג> איז געבליבן דער קעמפער קעגן דער לאנרעם־פאליטיק,
אין יעגער צײט האט זיך אין דער צױנ .באװענוננ אנטװיקלט רער
קאמף פאר פארברײטערן די ײדישע אגענץ .גרינביים איז געװען א שטאר־
קער געננער פון דער קאנצעפציע און דאן אױ ענטשטאנען דער ״על המשמר״
און זײן ארגאן ״צױניםטישע־בלעטער״  -װעלכע ער האם רעראגירט ,ו .איז
געװען דער פאליט♦ רער .פון ״הצפירה״ רעד♦ פון טאג־יצײטוננ ״דאם ײרישע
פאלק״ נאכן צוזאמענגיםן מיטן ״הײנט״ זײן שטענריקער מיטארבעטער♦
אין 1933אויפן 18קאנגרעם איז ער געװארן אויםגעװײלט אלם מיט־
גליר פון דער צױנ> עקזעקומױוע און איבעךגעפארן קײן א״י> אין די טעג פון
דער מלחמה־יארן שאפט ער דעם וער־הצלה און שטײט אין זײן שפיץ.
אין יאר״  1946װערט ער ארעםטיתט און זיצט 4מאנאטן אין לאטרון>
 ,נאכן ״ 22־טן קאנגרעם װערט ער אויםגעװײלט אלם״ װיצע פארזיצנדער
פון דער צױנ ,עקזעקוטױוע,
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הרב הנאון דוב כהן דער רב פון ״שי־
רת ישראל״ אין ירושלים,
הרב רוב כהן■ איז א געבוירענער אמע־
ריקאנער♦ מיט  20יאר צוריק האט ער
אנגעהױבן זײן תירה־לערע אין חברון
אין יענער צײט האבן הונרערטער בחו־
רים געלערנט החמרה♦ עם האט נישט
גערויערט קײן לאנגע צײט ,איז ער
געװארן דער אנערקענםטער מתמיד
צװישן אלע בחורים פון דער חברולער
ישיבה .היב רוב כהן איז אויך דער
פארזיצער פון ײ רעליגיעזע ארגאגי־
זאציע אונטערן נאמען ״מועדת אירמני
הנזער להשלמת השבת״♦

בערנארד דזשאזעף ,פ ^ ליטישער ראט־
געבער פון דער ײדישער אגענץ♦

ישראל דוקח .פרעזירענט פון דער
שטאט תל־אביב♦

יהורה בורלא .בארימטער העברעאי־
שער דיכטער אץ ארץ־ישראל♦

דר♦ משה םנה♦ באקאנטער צ׳וניםטײ־
שער עםקן םון פײליישן ײרנמום ,אװ־
נער פון דיי הױפט־מיטארבעטער פון
װארשעװער ״דדינט״ ,יעצט אנפירער
פון דער ״הגנה״ אץ ארץ־ישראל♦

צ!ם אפפאר פוך הרב עלענםאן

קײך

א״

הרב עלענםאן אװ געקומען
מיט7
חישים צוריק ,אץ שליחות פון מזרחי
װעגן עניױ הצלה ,פון ארץ־ישראל קײן
אײראפע,
ער האט אין משך םון דער צײט
באװכטו פראנקרײך ,שװײץ ,בעלגיע.
טשעכיעאון פױלךווו ער חאטמיט פיל
מםירת נפש געהאלפן טויזנטער־ פלי־
טים און קראנקע״
ער האט כםרר בײזאמען געארבעט
מיט הרב מישקאװםקי ז״ל ,זײן פלו־
צימײקע פטירה האט אים טיך געט־
ראפך ער האט דעריבער מיט נאך
מער התלהבות זיך ארײנגעװארפן אין
דער ארבעט לטובת דער שארית
הפליטה.
אין דער לעצטער צײט האט ער
געװירמעט זײן גאנצער טעטיקײט דער
רעטוננ פון ײדישע קיניער אין פוילן
פון קריםטלעכע -הענט .ער האט ארי־
בערגעברענגט 530קינרער יתימים ,װאם הרב הראשי העיצאג האט גע־
ראטעװעט פון פוילן קײן טשעכיען און פון דארט קיין פיאנקרײך.
א חוץ הצלה ענינים האט זיך הרב עלענםאן אינטערעםירט ,אלן יערן
לאני־ װי עי איז געקומען ,מיטן מצב פון דער מורחי או,־ הפועל המורח,־
באװעגונג ,די חברים פון פוילן האבן אים ,אלם ראנק־אוים־רוק .מיטגעגעבן
א מתנה פארן ישוב א םפר תירה און א שופר דויכגעױײקט מיטן בלוט
פון די קרושים.
אלע זענען מיר אים •שולדיק א הארציקן ײשי כוח אלם חבר און
כלל־טוער ,װעלכער האט אויםגעפירט זײן שליחות בשלימית ובמםירת הנפש
און צו זײן אומקערן זיך קײן ארץ־ישראל װינטשן מיר אים; עלה וצלח בכל
אשר חפנה♦
מיר
האפן
,
אז
אין
קורצן װעט הרב עלענםאן צוריקקומען קײן איירא־
פע .פארטזעצן די הײליקע ארבעט לטובת אונחערע געליטענע ברירער ,יד
שארית הפליטה אץ דייטשלאנח
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ראם ײרישע לעבן
אױ לאגער הײדענהײם

דאם אויבערשטע בילח דעי־ רבי מיט
זי־נע תלמירים לערנען אין דער
תלמור רדרה.
די צװײ בילרער פון רעכטםן דאם
אויבערשטע ,מען לערנט זיך ־פלײםיק
העברעאיש ,יאם אינמעישטע; דער
ספארט קלוב מכבי♦
די צװײ ב* לרער פון לינקם; ראם אוי־
בערשטען מעכאנ־שע ש־ואםערײ♦ דאם
א־נטערשטע; רי פוטבאל־םעקציע מאר־
שירט פארבײ רי ערךפןריבונע בײ
דעי־עפענונג פון םפארט־קלוב.
דאם מיטעלע בילח דער הײרענהי
מער רב גײט פון א דין תירה,

זיזבבל אױפן באנקעט ,װאם איז אײנ־
געארדנט געװארן לכביד אים אין לא־
גער צײלםהײם אי־ן דער םביבה ,פון
פארשםײער פון פאישײרענע ארגאני־
זאציעם און אינםםימוציעם.
פאטא ש .קראטמאן

פאטא ה .ראקאטש

די .אינםטרוקטארן שולע אין הײדענהײם♦
די^ דאטען פאך־שול שנײדערײ אונטער
דער .לײטוננ פון ה• שלאמקאוזיטש♦
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דער צוױיטער
ראיאײהאנפערפמ}
פון פועלי־ציװ (צ .ם ).אין "ציילםהײם
פראנהפורטער ראיאי.

דער פרעױריעם טיש .צוױשן די־ מיטגלירע־ געפינט
זיך לײנ לעװיטא פון איץ ישראל און אנטעק
צוקערמאן פון פוילן.

די באראכאװ * אקארעמיע אין צײלםהײם אונטערן
פארזיץ פון חבר פארשטאט .בײ דער טריבונע
רעדט שיינקינד .עם זיצן פון רעכטם :װיצע פרעזעם
פון צײלםהיימער לאגער אםטראװםקי פרויקראױיעץ
דר♦ קעניגער ,פארשטאט ,די זינגערין לאלא פאל־
מאן .דער דיכטער יצחק פערלאװ און קארענפײן.

דער 1־טער

ראיאךקאנפערענץ פון פועלי־צױן ( צ .ם).

אין לאגער ציילםהײם פראנקפורטער גליל.
דער באטײליקונג פון בערריטשעװםקי.

מיט

באנקעט _ אײנגעאררנט דורך די מיטגלירעד פון
פ״חח מיטן אנטײל פון לעײיטא ( א״י) און צוקער־
מאן פון פוילן .צוקערמאן איז ךערװאם שטײט,
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דער גרױםער םפארט ' ום־טוב אץ לא־
גער לאנדםבערג װאם איז פארגעקומען
אין יאר 1946אײנגעאררנמ פון לאנד
םבערגער םפארמ קלוב
דאם אױבערשמע בילח םפארט קלוב
״איחור״ רערעפנמ דעם םפארט ױם־טיב
דאם מיטעלע בילר :דעפילארע פרן אלע
םפארטלער מ* ט זײערע אינםטרוקמארן.
דאס דריטע בי־לח די־ לאניםבערגער
באסם־םעקציע בײם טיעניק

די לאנרםבערגער פינג־פאנג מאנטשאפט

פארזאמלטע םפארטלער צוזאמען מיטן פובליקום באערן
מיט אײפשטײן די געפאלענע קױשים װאם זענען אומגעקומען
רורך די נאצישע מערךער

ײדיש לטבז איז דטר

אמטריהאנטר זאמז איז בילד

די פארשטײער פון םאלצהײמער לאגער דערונטער דער װיצע־פרעזעם אםט־
ראװםקי מיטארבעטער פון די ״ײרישע ביילי־ער״ גיבן איבער דעם זון״פון
ראבי דר .בערעגשטיין אן אלבאם ״פאלצהײם אין דער װירקלעכקײט אין בילד״

חרב שלמה הכהן ראזענבערג♦ זײט סעפטעמבער 1945איז ער ײרעקטאר
פאר רעליגיעזע ענינים פון אמעריקאנער דזשאינט ,אין אפריל װערט ער
פארטרעטער בײ רער מיליטעי־רעױתגג איץ דײטשלאנד פאר רעליגיעזע ענינים
הרב ראזענבערג איז אויך מיטגליד פון ועד הפועל פון אגורת הרבנים און ראב ד
דקק יאנקעים ני דער זון פון הרב הגאין שרגא ראזענבערג ראב־ד דקיק
קלעײלאני־ אין אמעריקא ,ער איז זיך מיםר נפש פאר רעם כלל ישראל ,ער
איבעט לטובת הכלל בײם ובלילה ,פיל פון די שאיית־הפליטה האבן אים
צו פארראנקען פיל טיבוח .אויך אים קען מען װירקליך זאגן ,אז בײ אים
איז תירה ועבויה במקים אחד .מיר ײינשן אים אין זײן װײטערריקע
איבעט דערפאלג לטובת דעם גאנצן כלל ישראל,

דער ערשטער מינכענער קאמ־טעט ,אין דער ערשטער רײ פון רעכטם אויף
לינקם :טאבריז ,װאלפע ,םיראװער און םאבאםעװיטש ,אין דער צװײטער רײ
פון רעכטם אייף ליגקםז הרב ראזענבלאט ,דרב באומאן ,פרעזעם שװימער,
אלטמאן און דר .צבי קאנטאר

םפארט־קלוב ״מכבי״ אין מארקטרעמויץ

דר .פיליפ פר -דמאן אײנער פון די געלערנםםע פערזענליכקייטן ,װאס
ד^ םײרנטום אין דער אמעריקאנער זאנע פארמאגט.
דר♦ פיליפ פיירמאן איז א אנגעזעענער פון פארן קריג היםטאריקער
און מחבר פון א רײ ביכער למשלן ״די געשיכטע פון ײדן אין גאליציען״.
״די געשיכטע פון לאיזשער ײדנטום״ ,״ײרישע געשיכטע פון  19־טן יארהונ״
דערט פון די פראגצויזישע רעװאלוציע און ביז צו די ערשטע װעלט־מלחמה,
שפעטער ארו־םגעגעבן א בוך א .נ .״װירטשאפטלעכע געשיכטע פון די פוי־
לישע ײדן פון - 19טן יאךהונדערט.
נאך דער מלחמה ארו־םגעגעבן ״דאם איז אשװיענטשים״ ,״דער חורבן
פון גאליציען״ ,״די פארױכטונג פון די ײרן אין פוילן״.
װי נאר פוילן איז באפרײט געװארן  -איז דר .פיליפ פרירמאן גע־
װארן דירעקטאר פון דער ײרישער היםטארישער קאמיםיע אין פײלן.
איצטער לײםער פון קולטור און דערציער־אפטײלוננ פון דזשאינט אין
דער אמעריקאנער זאגע.
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א רײזע אן האפענונג אוי־ף די כװאליעם פון ים

א ײרישע אלטע פרוי געמאלן פון פאריזער
ײרישן קוגםט־מאלער זש> שאפירא ״

דער רבי מיטן חרד אנטלויפן פון א פייער
געמאלן פון יאסל בעגנער

אלבערט ראזנבאך װױןארט בע נצ ה יי□,
וױלהעם־שטר ,48 .אונררא טעם ,49זוכט זײן קוױנע
ר א ז ע נ מ א ן אל ט א און איר מוטער ראזענמאן
מאטל אין בראקלין־נויארק ,די קוזינע ראזענמאן
לאה אין ארגעטינא אדער אין אורוגוױי ,װי אויך
װאנדיצקא דבורה פון
זײן ברורער מיט די פרוי
םשערניעװיץ .די אויםלענדישע פרעםע װערט געבע־
טן דעם אנאנם איבערצורריקן♦
6

װוין ־
החלאװססא
פ־יגה
־ז
איני,
מיר געבן דא די בילרער און דעם ועיױעם טעבם פון דעם דערהאל־
טענעם בריװ פון ה* ז י ס מ א ן מ א י ר ,מיט דער צושריפט פון
הרב י צ ח ק ה כ ה ן ה ו ב ע ר מ א ן,
מיר גיבן דעם אינהאלט פון ברױו אזוי װי מיר האבן אים רערהאלטן.
װײל מיר װילן דעם ה) זיםמאן מאיר אין זײן שװערע עבײה ארױסהעלפן.
״געערכער הער רעדאקפאר פון די ״ײרישע ביל ער״ איך האב דעם
כבוד צו װענדן זיך צו אײך מיט פאלגנדע ביטע♦
זײענײק אין יאר 1910אין מערב־אוקראינע צוזאמען מיט מײן פרוי,
װ ע ר ט ל פעלא ,האט מען אונרז ביירע ארעםטירט און מיר זײנען צעשײדט
געװארן .שפעטער װען איך בין באפרײט געחארן ,האב איך פון יאר1940
ביז דעם יאר ,1946טראץ אלע באמיאונוען די פרוי אױפצוזוכן ,איז מיר
נישט געלונגען.
צוריקקומענריק אין מאנאט פעברואר 1946קײן פױלן ,האב איך אויפ־
סנײ אנגעחויבן אויפצוזוכן מײן פרוי♦ װי איבעראשט בין איך געװארן ,װען
איך האב אין לארזשער קאמ־טעט אנגעטרויפן איר נאמען אין די רשימה פון
די צוריקנעקומענע פון רוםלאנד♦ איך האב װײטער אנגעהויבן אויספארשן און
געטראפן באקאנטע װעלכע זײנען צוזאמען מיט מײן פרוי געװעזען אין רום־
לאנד און געװוינט שפעטער אין לארזש.
זי האט זײ איבערגעגעבן ,אז זי פארט אריבער קײן דײטשלאני זײ
האבן מיר אויך איבערגעגעבן אירם א בילד פון װעלכן א קאפיע פון בילר
שיק איך צו דער רעיאקציע פון די ״ײדישע בילדער״♦
איך לײג צוזאמען מײן בילר און דאם בילד פון מײן פרוי און בעט
העפליך די אנאנם אפצװריקן אין אייער חשובן זשורנאל״♦
מײן פרוי הײםט װ ע ר ט ל פעלא ,געבוירן אין יאר 1918אין װארשא,
פון יאר 1940ביז 1946געװעזן אין סאװיעטן רוםלאנד לעצטנם אין לאײש
(פוילן) ,װערט געזוכט דורך איר מאן זיםמאן מאװ־ װער עם װײםט עפעם
װעגן איר ,װערט געבעטן מיטצוטײלן אויף ײ פאלננדע אררעםו
^ 107,ץ/ס  1?:ס1נ538 , 1
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בײ מינכןפילװײם־

ל♦
שטר♦.7
זוכט זײנע צװײ קוזינעןז מ ש ה ש ט ײ נ פ ע ל ד פון םאםנאוױץ,
געװוינט אין יאר 1933אין פתח־חקוה♦ נ ת ן ג א ל ד פון םאםנאװיץ
אין תל־אביב  .מיר בעטן די ארץ־ישראל פרעםע די אנאנם איבערצוררימן.
21

ארט

קרייבורגאם

נוטענבורגער־שטה ,114ב*יערן  .פון מאן כײ־

מאװיטש .זוכט אירע ברירעי און שװעםטער שמחה
בינם ,בעלא און אנרזשא קאזלאװםקא ,געװען נאכן
לימאנאװםקיעגא ,35לאלא רא־

קײג אין לא־זש,

זענבערג פון דער הײם קאזלאװםקא

געװוינט שע־
7

ראקאױםקיעגא,

כיימאוױטש
7
אינן,

אלטערװוין־ארט

קרייבויגאם

גוטענבורגער ־ שטר♦ ,114בײערן♦

פעטער

כײמאװיטש

אהרן,

זוכט זײן

געבוירן אין

פיאטריקאװ־טריבונאלםקי ,װוינט יעצט אין אמעריקע
וױ אײך די

קוזינע

פלודװינםקא

טאבטשא

פארן קריג געװוינט אין לא־זש,
יעצט אין אױםטראליען,

פיעפשאױא,21
5

באד־רייכענהאל
װוין ־ ארט
יעהב ערליכמאז
אונררןן־טעם1070

ערליכמא ן

בלאק  £־ 1־ ,28זוכט א ב ר ה ם
יאר1913

אין

נרירט קײן נוי־יארק ,א

זון

פון וזארשא עמי־

פון מא־ר יחיאל גאלר־

שמיר♦

די אמעריקאנער פרעסע װערט געבעטן דעם

אנאנם

^.

איבערצודריקן♦190

אכטונג לאדזשער ײח!
אין קורצן דערש־יגט א בוך ױאם װעט װױמען

דעם חורבן פון לאדזשער ײדנטום
צינאמאז װוין־ארט מינכען שנע־
אברהם
קענבורגער שטר .39 .געבוירן אין לאיזש ,זוכט
זײנע צװײ מומעם און פעטערם אין אמעריקא
די מומעם ה־יםןן פערל געלער און דדנרע לעם־
נער געבוירן אין פלאצמ.

8 - 2

דעריבער װענרן מיר זיך צו אלע אבגעראטעװעטע לאדזשער
שרײבער ,דיכטער און געזעלשאפטלעכע טוער ,אז זײ זאלן אמ־
שפעסטן ביז דעם 1־טן ױני ,צושיקן מאטעײאלן ,פאטאם־רע־
 .פארטואזשן ,לירער און ארטיקלען װעגן חורבן לאחש.
די מאטעריאלן רארפן צוגעשיקט װערן אױף דער אדרעם פון
רער רעיאקציע ״ײרישע בילרער״ גרעפעלפינג בײ מינכן ,איר־
מענפריד־שטר - .48 .טעלעפאן 841־♦89
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כל־בױביה
מרומאןז איך װעל שטענדיק העלפן דעם ײרישן
פאלק ,אויב די ײרן וױלן דויקא ,אז די
~
סס 1טױזנט זאלן שדן אריבער קיין ארץ־
ישראל ,מהכה חיחה ,פארװאם נישט,
אירבה ואי־רבה,
אראבעח סס 1טויזנט יא 100 ,טויזנט נ שט; אונרז
גײט ג* שט װעגן די הוני־ערט טויזנט,
אונח גײט נאי צי װעט ענגלאנר דערױף
מםכים זײן>
ענגלאנח װאם ? הוניעיט טױזנט ײרן ? װי אדי
קאן מען דאם ? װעי איז בכוח צו נעמען
אזא לאםט אויף זיך ? זאל ״אונא" װעגן
דעם זיך ארױםזאגן אררבה ואררבה.

א גביר האט ארײנגענומען אן ארימאן אויף
שית ,דער גביר האט דעם ארימאן פײן אויפגענו־
מען ,געגעבן אים עםן און טרינקען כיר המלך♦
נאך שבת האט זיך דער אײמאן געזעגנט און
איז אװעקגענאנגען ,באלד בײם אײעקגײן פון ארי־
מאן האט דער גביר באמערקט ,אז עם פעלט אים
דרײ לעפל♦ דער גביר האט נישט לאנג געטראכט
און איז נאכנעלאפן דעם ארימאן אוןא ם געפרעגמו
 היתחן ? װי קומט דאם צו אײך ,אז אירזאלט בײ מיר צונעמען 3לעפל?
דער ארימאן האט באלר געענטפערטז
 איר ח גביר ,האט נאך גוט אפגעשניטן,בעפאר איך בץ צו אײך ארײנגעגאנגען עםן בין
איך געװען בײ א ראקטאר האט ערמיר פארשײבן
יעײע שעה אן עם־לעפל און זי ענדיק בײ אײך24
שעהן האב איך נאר מיטנענומען 3לעפל♦
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טראצסי איז הרעמר
א פוילישער ײר ,א פרײנט פוןמראצקין .קומט
קײן מאסקװע און װיל זיך טרעפן מיט אים ,קומענ־
דיק צו דעם קרעמל ,פרעגט מען אים ,צו װעמען
ער דארף ? דער ײר עגטפערט ,אזערדארףמראצקין♦
נאך אײניקע מינוטן װאיטן קומט טראצקי,
באיריםט זיך הארציק מיט דעם ײרן און נעמט אים
ארײן אין זיצונגם־זאל,
טראצקי ערקלערט אים  -זעםט ,די אלע,
װאם זיצן דא ארום דעם טיש זײנען ײרן,
פרעגט אים דער ײד  -און דער װאם זיצט
אויבן אן ,איז אױך א ײר?
 נײן ,דער װאם זיצט אויבן איז א קריםט,ער הײםט לענין,
פרעגט דער ײד טראצקין  -צוװאם דארפםטו
האבן א קריםט?
ענטפערט טראצקי  -אויף זײן נאמען איז
דאך דאם גאנצע קרעמל♦

30

אויפגאבע
דער דאױקער רעקלאמע־־םלופ אייז
ארזמנעקלעפמ מ* ט א לאזונג♦ נאר
צוליב דעםי װאם די צוױיטע זי־י־ט פון
לאװנג זעט מען נישט ארױם ,דארפן
די לעזער זיך אלײן אנשטויםן און
טרעפן דעם גאנצן זאץ♦
**#
די עישטע סנ ריכטיקע טרעפער פון
דער אױפגאבע װעלן פובליקירט װערן
אין די ײרישע בילרער♦

ג
/

חײה־בראנע צום פאז אמעױהא
נוט מארגן אײךן
װען נעמט איר
מיך
אריבער
?
יאך
זאל אזוי לעבן,
װי יאך קאן שוין מער נישט אויםהאלטן ,יאך בין
אנטציקט הערענײק פון אײערע װאלקךקי־אצערם.
אוי  -װען יאך האב אזא קראצער ...אײ אײ ,אײ.
װאלט יאך שוין געװעזן אײםגעזארגטלאויפן גאנצן
לעבן.
■%׳

טעאטערװיצז

א ראיה פוז פרס

א דראמאטישע אקטריםע ,װאם האט זיך קונה
שם געװעז מיט איר רעאליםטישן שפילן ,האט
אײנמאל אויף א קאנצערט דעקלאמירט א דראמא־
טישן מאנאלאנ ,װאם האט געהײםן ״קויפט א צײ־
טוגג״ .אן אלטע פרוי ,װאם איז שטארק גערירט
געװארן פונים מאנאלאג ,האט שפעטע* אפגעװארט
די אקטריסע בײם ארויםגאנג און איר פא^געשלאגןז
 אפשר װאלט געװען א פלאן ,אז איר זאלטזיך מאכן א קיאםק און נישט דארפן ארומגײן אין
די טעאטערן פארקויפן צײטונגען?

מען האמ אמאל דערצײלם טיביה דעם צױײמן
אז זיץ לאניםמאן ,מאקם ,א פערצ*ק יאריקער ײר,
איז גאר פלוצים געװארן אן אקמיאר.
 װאם־זשע - ,מאכט טיביה - ,איז עפ בײאײך אזא חירוש ? ער האט געפאלגט ײאם עס
שטײט בפירוש אין פרקז ״בן ארבעים לבינה״ ,צו
פעיציק יאר גײט מען אויף דער בינע,

*

יױ

דרײ־פערטל פון די ײרישע אקטיארן גיבן
אװעק דריי־פערטל פון זײער לעבן אויף קאליע
מאכן דרײ־פערטל פון די פיעםן ,אין װעלכע זײ
שפילן דרײ־פערטל פון זייערע ראלן.
—— 0

—— 0

מאז אוז װײב
װ ײ ב - .זאג מיר נאר,
װען איך שטארב אװעק?
מ א ן - .יאם זעלבע ,װאס דו װאלםט געטאן.
װײב - .פאםקודניאק! אבי איך האב דיר
געגלויבט װאם דו האםט מיר פארזיכערט ,אז רו
װעסט קײנמאל מער גיט הײראטן,
װאם

װעםטו טאן

—— 0

חםרונות
א מענטשנ ם גרעםטער חםרון איז
װען ער דענקט ,אז ער האט נ־שט
קײן חםרוגות.

די ריכטיקע צײט צו פארריכטען א
חםרון א-ז װען מען באמערקט אים
בײ א צײײטן.

צװישען

ביאליםטאקעו לאנדסלײט:

—— 0

—— 0

א קלונער האלט זײנע חםרונות
אפן פאר זיך ,און באהאלטן פאר דער
װעלט .א נאר האלט זײנע חםרונית
באהאלטן פאר זיך און אפן פאר רער
װעלט.
—— 0

א פרײנט זוכט צו געפינען אײערע
מעלות ,א שינא זוכט צו געפינען
אײערע חםרונית.
—— 0

מיר זײנען גרײט צוצוגעבן א קלײ־
נעם חםרון ,װײל דערמיט קענען מיר
באהאלטן א גרױםן חםרון.

פאליטיס אין פארה
— װי דענקט איר ר שמואל .װעמ
רי שפיל פון די 4איצט געלונגען?
— כװײם ניט .נאר אויב ניט,
װעלן זײ שפילן אין.21
• -■,׳יי&סי * .י־

זאגט א קאלגעז װען א פאעט
רײםט ארונטער• .א צװײטן פאעט
טוט ער עם מיט א סך ליבע —
צו ז י ך.

—— 0

אויף׳א מיטינג װעגען פרידען אין אײראפא

ם ככם

— הערםט בינעם־גרוינעם .ײ ײײשע צײטונצען ,װאם גײען ארוים אין
דער אמעריקאנער זאנע .זאל מיך שוין גאט שימי ומציל זײן ,מען קען ו־אך
זײ קוים לײענען .װאם א צװײטע צײטונג נאײר לײטאנישע בוכשטאבן.
 — .נארעלע װאס דו ביםט ,װעץ גישט די לאטײגישע בוכשטאבן
ױאלטן מיר דאך נישט געהאט אזוי פיל שרײבער .די אלע שרײבער װאם
שרײבן לאטײניש ,קאנען יאך קײן צװײ װעי־טער ײדיש נישט שרײבן,

א סשיא פארענטפערט

1

1

— מײנע פרײגד

אין חומש שט־יט .אז װען שמעון
און לוי האבן זיך יעיװוסט װענן דער
שעני־ונג פון זייער שװעםטער דינה
דורך חמור דעם זון פון שכם .האבן
זײ קידם געהי־םן אלע מענער פון יער
שטאט שכם זיך מל זײן און האבן זײ
י־ערנאך אויםנעהרנעט.
פרעגט זיך א קש־אן צוליב װאם
האבן זײ דאם געדאי־פט? ײ צװײ ברי־
דער זײנען דאך געװעז גבורים האבן
זײ ראך געקענט נעמען נקמה פון רי
דארטיקע מענער אײדער זײ האבן ז־ך
מל געװען ?
איז דער תירוץ אזויז מיר זעען

ראך הײנט ,אז װען די ײיטשע בעםטיעם
האבן אויםגעהרגעט 6מיליאן יירן ,האט
זיך די װעלט געמאכט ניט װיסענײק
אבער װען די ײימשן האבן חרוב גע־
מאכט דאם טשעכ־שע שטעטל ליריצע
פון בלויז עטלעכע הונרערט אײנזװנער
האט זיך געטון חושך .שמעון און לױ
האבן געװוםט אז אויב ז־י װעלו אײם־
הרגענען יי אײנײוינער פון שכם אלם
טיים װעט עם אויפרױעח אלע פעל־
קער ארום .דערפאר האבן זײ קוים זײ
געלאזט מל זײן ,זײנען זײ דאך שױן
געײארן ײרן ,און פאר אויםהרגענען א
שטאט ײרן װעט זיי די אתמיגע װעלט
ואיניט זאין...
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