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װיפנשאפטלעכער
אינסטיטוט) צו
די
״ײדישע
בילדער׳4
דעם  /י1947 16/

צו דער רע־אקציע ״ײרישע ב־לרער״.
ליבער פרײנטז
א הארצ־קן ראנק אײך פאר אײער װארעמען בריװ און
פארן צוש־קן אונרז די ״ײרישע בילרער״ ,די צײטונג מאכט א
פײנעם אײנררוק און פון גאנצ הארצן װינטשן מיר אײך אין
אײערע קולטורעלע אונטערנעמונג גרוים הצלחה.
צום באיױערן האבן מיר רעם 1־טן נומער ניט באקומען.
טיר בעטן אײך דע ייב ץר אונח ארדםשיקן א פאר עקזעמפלארן
פון 1־טן נומער .מיר בעטן אײך נאך אמאל אונדז צוש־קן
רענולער מער װי 2עקזעמפלארן פון אײער חשיב־ן ושוײנאל,
די צױײ עקזעמפלארן .װאם איר שיקט אונדז װילן מ־ר האלטן
אין אוניזער ביבליאטעק♦ מ־ר װאלטן אבער נעװאלט אויך
אײםשערן רי בילרער פאר אונרזער ארכיװ .טײל בילרער פון
אײער זשורנאל האבן באמת א גרויםן װערט פאײ רער געשיכטע
פון אונײזער לעצטן חורב־♦
די טעטיקײט פון ײרישן װ־םנשאפטלעכן אינםטיטו -ט  -״ײװא״
איז דאך אײך גוט באקאנט ,אײנע פון אונחערע װיכט־קםטע
ארבעטן א״ן צו זאמלעך פארשן און אויםהיטן פאר רי קומעניײ־
קע רורות יאקומענטן צו רער געשיכטע פון ײדישן מארטירער־
טום און ײרישע קאמפן אונטער דער רײטשעי־ ממשלה.
מיר װענין זיך יעריבער צו אײך מיט רער בקשה ליבער
פרײנמ ,אונח צו ש־קן פארן ארכיװ פון ״ײװאײ די ארגינאלן
פון די בילדעך ײאם איר האט שײן געררוקט ארער די בילדער
ײאם איר האט באשלאםן ניט צו פאיעפנטלעכך מ־ר זײגע■
•זיכער ,אז איר ײעט פארשטײן רי נרויםע .װיכטיקײט פון אונחער
ארכױו און אונח צושיקן װאם מער בילדער-,
פון יאנואר אן איז בײ אונח אין נו־־ארק אפן א גרויםע
אױםשטעלונג ״י־ירן אין אײראפע 1946- 1939״ ,אװף װעלכער
מיר װײזן בעיך ססס 4יאקומענטן .מיר שיקן א־יך פאטאגרא־
פיעם פון דער אײםשטעלונג ײאם איר קענט זײ פארעפנטלעכן
איןרי
״ײרישע
בילדער״.
מיט גרוים אכטונג און פרײנטלעכע גרוםן

מ.

װ־ײנריייך

ײיםנשאפטלעכער דירעקטאר

באגריםונגם־כריװ פון ײדישו
וצ

די

״ײדישע

װעלט־האנגרעם
בילדער 4,

צו ־ער רעראקציע ״ײרישע בילרער״.
טײערע פרײנטי
ערהאלטנײק אײעדע ערשטע צוײי נומערן ״ײרישע בילרער״
קאנען מיר מיםי ציפרירנהײט  .פעםטשטעלן אז דער זשורנאל
מאכט א גוטן אײנ־רוק און איז װערט דורך אוניז אונטערגע־
שטיצט צו װעין.
מיר
גלויבך
אז
איר
װעט
אונ־ז
רעגולער צושיקן אײער
װערטן זשורנאל ,פארװאם מיר ראנקן פארוים,
מיר שיקן א ' יך ארוים א םעריע ב־לרער און בעטן זײ
צו דרוקן.
מ־ט אכטונג
ײדישער
װעלט־קאנגרעס
אץ די נאענטםטע  -נומערן גיבן מיר א םעריע אננעקומענע בא־
גריםונגען  ,פון אײניקע קולטורעלע און געזעלשאפטלעכע טוער
םײיפון אייםלאנ־ און םײ פון דײטשלאנ־
די דעראקציע
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פאטא־גאכררוק אפיילו טײלװײז שטרעננ פאיבאטן

ד״יב ד״ר פיליפ בערגשטײן ,אפיציע־
לער פארטרעטער פזן פרעזירענט טרו־
מאן פאר די הײמלאזע ײרן אין דער
אמעריקאנער זאנע? שטודירט רי מאפע
פון או ,ם• א״ זאנע אין דײטשלאנד,
װי עם געפינען זיך ײרישע לאגערן.
הרב דײר בערנשטיין א ז א באקאנטע
פערזענליכקײט צװישען די
אמעריקא־
נער יירן  .אויך דא צװישן  -די ײרן װאם
געפינען דך אץ רער
אמעריקאנער
זאנע ,האט ער דורך זײן האלטונג און
אויפ־רינג שטארק זיך באליבט געמאכט.
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ר״ר ׳םמואל גרינואוז איז צום צױײטן מאל אױםגעקליבן
געװארן אלם פארױצער פון ראט פוןדי באפרײטע ײרן אץ
רער אמעריקאנער זאנע ,ד״ר גרינואוז האט ביז צו הינ־
לערם ממשלה ( )1933געארבעט אלם וױםנשאפטלעכער
אםיםטענט אין עקאנאמ־ש־סאציאלן אעםטיטוט פון הײדל־
בערגער אונױוערם טעט .נאך 1933ביזן קריג איז ד״ר
גרינגאוז געװען ריכטער ,אדװאקאט און נאטארױם א*ן
מעמעל .ער איז אױך געװען פארװאלטונגס־מימגליר פון
דער ײר־שער נעמיינדע אין מעמעל .זײט דער באפייױנג
איז ד״ר גרינגאוז די נאנצע צייט פארזיצער פון ײרישן
קאמיטעט אין לאנרםבערג און פארזיצער פון ראט פון רי
•.
באפר יטע ײרן אין דער אמעריקאנער זאנעי

4ז

מאיאר גענעראל לאױעל װי רוקם גענעײאל דיייעק& אר פון
 .אונררא אין ךער אפעריקאנער זאנע♦

פ־יערלעכע עיעפנוננ פון רי נײ־אויפגעבױטע םיגאנאגע אין װיםיא־ן ,װאם
איז אין יאר 1933פאיױבטעט געױארן דורך די גאצ*ם _.וער װאס טראגט רי
תורה איז קאפימאן ױםף ר ,אנררעף♦

דזשײנט דירעקטאר אלעקםאנרער קאהן אלן נױ־יארק נעמט אױף א דעלעגאציע פון דער
ש^רית הפליטה פון דער אמעריקאנער זאנע אץ דײטשלאנה פזן רעכטס אויף לינקם:
לעאן רעטער ,אלעקםאנרער קאזזן ,ר״ר פרערריק געיענ און לעאן בערענשטײן.

די טעכנישע צײכנער בײ רער פאןישולע ״ארט״ אין םאלצה־יםו

אמעריקאנישער ױט־ײרישער פרעםע׳
אין רער דאזיקער אגענטור ארבעט ער
ער־הױם און איז איר רײזנדער קארעם־
פאנרענטז ער האט אין איר אויפטראנ
באריכטעט רעם״ עישטן נירנבערגער
פיאצעם און באזוכט א רײ אײרא־
פײאישע לענרער .ער איז אױך׳נעװען
בײ רער באפרײאונג פון בוכנװאלרער
קאנצענטראציע־לאגער און בײם פרא־
צעם פון רי בערגן־בעלזענער רוצחים
אין לינעבורג.
אײםער דעם ארבעט מאריאן זש־ר
 אלם רייזנרער קארעםפאנדענט -פון נױ־יאיקער ״פארװערמם״ ,די בוע־
נאם־אײרעםער ״ײרישע צײטונג״ און
די ״ײדישע צ־־טונג״ פון יאהאניםבורג.
מאריאן זשיר איז אויך גוט באקאנט
דער שארית־הפליטה אין רײטשלאנר.
ער שרײבט רעגולער פאר דער לאנדס־
בערגער ״ײדישע צײטונג״ און פארן
מינכענער ״אונדזער װעג״ .ער קומט

מאייאץ זשייד
באקאנטער רײזניער קאיעםפאנרעוט
פון ײרישע און ניט־ײדישע צײטונגען.
געבוירן אין ליטע .אין 1930אריבער־
געפארן קײן פאריז ,װו ער װערט קארעם־
פאנרענט פון דער קאױנער טאג־צײ־
טונג ״ײרישע שטימע״ ,װאם איז דער־
שינען אונטער דער רעיאקציע פון
ר .רובינשטײן.,דעם איצטיקן רעראקטאר
פון מינכענער ״אונדזער װעג״ .שפעטער־
צו אנגעהױבן מיטצוארבעטן אויך אין
װארשעװער ״הײנט״ .נאך צװײ־ררײ
יאר אין פאריז ,קערט זיך מאריאן זשיר
אום קײן ליטע ,װו ער װערט רעיאק־
טאר פון הואױנער ״מאמענט״ .נאכן
אנפירן אניערהאלבן יאר מיט דער
צײטונג ,פאיט ער אפ קײן לאנדאן,
װו ער באיעצט זיך אויף שטענײק .עי
זעצט פאר מיטצוארבעטן  -אלם לאנ־
דאנער קארעםפאנרענט  -אין דער
קאװנער ־ ״ײרישע שטימע״ און װאר־
שעװער ״ה־ינט״.
ערשט קורץ פארן אויםברוך פון
קריג ,הױבט מאריאן ןשיר אן מיטצו־
ארבעטן אויך אין דער ניט־ײרישער
פיעםע .ער פארעפנטלעכט ארטיקלען
אין א רײ ענגלישע צײטונגען און
זשורנאלן װי ״עװעריבאי־י׳ם״♦ נאכן
אנהױב פון דער מלחמה װערט ער א
שטענריקער מיטארבעטער פון דער
באקאנטער לאנראנער ענגלישער טאג־
צײטונג ״יײלי םקעטש״ ,אין װעלכער
ער ארבעט ביזן םוף פון קריג .אין
משך פון דער מלחמה האט מאריאן
זשיד אויך אנגעהויבן צו ארבעמן פאי
דער באקאנטער בריטישער אגענטור
״אטלאנטיק פאםיפיק פרעם אײדזשענםי״
װאם פארנעמט זיך מיטן צושטעלן
צײטונגם־ארמיקלען פאר דער דרום־

א.

אפט קײן דײטשלאנד און באזןכם ײד.
צענטרן אזן לאגערן .ער איז דער גע־
טרײער אזן הארציקער שילדערער פזן
דער א־צםיקער ײרישער װירקלעכק יט
א־ין די אלע לענרער ,װאם ער באזוכט
מאדאן זש* ד האט געזאנט אזנדזער
מיטארבעטער:
 מײן פינסה צי איך הויפטזעכלעךפון דער ניט־ײרישער פרעסע .אבער
מײנע ארטיקלען פאר די גוים זײנען
אײז־קאלטע .אמת־ליב האב איך צו
שרײבן אין אידיש .איך פארנעם זיך
ניט םתם מיטן שרייבן ארטיקלען װעגן
ײדישע לײרן און נויטן  -איך לעכ
תרך ,איך פיל מיט רי לײרן און נייטן.
איך שרײב לייכט ,אבער א־ך לײג
ארײן שטיקלעך בלוט און ברעקלעך
הארץ אין די 22הײליקע אותױת פון
אונחערע כוהנים אין מײן ײרישער
שרײב־מאשינקעלע.

יאאכימאװיטש
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אין לאגד פון גרים גאט
איז אין רער שטאט פון מאנאכן
ועקומען א שיוארצער םאנקילאט,
האט מען אים מיט פאראד  -װאכן
בא־ריםט ,פרום געענטפערטז גרים גאטן
האט ער מיט רײד געכ־ון א װארףן
 דערי ײד מאכט אונח צו שאנד און שפאטוהאבן זיך אויגן צעבליצט שארף,
שנאהדיק ,געמורמלט  -״העלף גאטן״
האט ער ״זײ״ פארזאמלמ אין ה־יל
איבערגעבן זײן רויבער םור,
האבן אלע געױבלט ״הײל״
פארשטומט געװארן דער גרים־נאט...
האט ער געקנעלט מיט רי ״הײלאיסטן״,
אז יעדער קריגט זײן חלק ,זײן טײל,
אויב רװעט העלפן ײרן פארװיםטן -
האבן ״זײ״ געשריגן  -״זיג״! ״הײל״ן
איז בעגאן א טאנץ א נײער,
א מין װילרער שרים־קאראהא־־,
פון האװקעגרײ טומל שרײער:
 ם׳איז דער פירער באפרײערו גאמןאיז דער צלם־קרײץ פארשװונדן,
האט מען האקן־קרײץ צעהאנוען,
גײט םטאדע בלינד נאכן ״בלינין״
ם׳האט זײן ״צויבעי״ זײ געפאנגען...
אז בארג אראפ ר) איז געפאלן
און אינעם טאל זײ מיטגעצויגן,
האבן די גיריקע שאקאלן
פון פחד פארמאכט די אײגן...
נישט צו פילן רעם טיפן תהום
און װי אפגעםון םהאט זיך םיגענאד...
דערזען האט יעדער א װאלד בוים,
װי ער הויבט זיך אויף עשאפאט״♦
געװארפן האקן־קרײץ אויף שוט
און צוריק באנײט ״קריםטלעך געבאט״ -
צו פארװישן פארגאםן בלוט,
פרעפלט מען וױיטער פרום  -גרים גאט...
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װארזאגעד

אויף פרעמדטר טרד

זאמריקע סטעפעם,
לײמענע װעגן,
־קײן פיצעלע װאלקן,
קײן טראפעלע רענן.
אין געםלעך פארפלאנטעט ,פארררײטע
׳מיט נירעריק לײמענע פלויטן
שטײען הײזלעך גרױע און װײםע
מיט לײמענע דעכער און שטרויענע צויטן.
און םיציען אױף מײלן זיך זאמדיקע פלײנען נישט
מיט אויג צו דערגרײכן
אויף שטענגלעך דיגינקע װיגן זיך קנאםפן צעפלאצטע
קעפעלעך גרינע און װײםע
־אם רײפט זיך די ״פאכטע״ אויף פעלדער און
רײסט זיך צו זוניקע הײכן
פון לײמענעם באין און זאמרן צעגליטע און הײםע.
און ם׳גײען באנינענם דא אויף אזוי ראזעװע ,פאר־
ביק און לו־טער
כאטש נעם און צעזינג זיך ,און זינגענדיק שפאן
אוים לענגען און ברײטן
אזוי װי ס ' האט ליב געהאט מאמע מיט איר
שטענריק־םארחלומ׳טער טאכטער
נאך פון די אלטע פרידנם־צײטן♦
פעלרער ברײטע
האלב־פארזײטע
האלב באװאקםענע מיט גראז
םטעפעם דרימלען
׳
־ אונטער הימלען
רײנע װרכזיכטיק וױ י גלאז.
און רי געגנט שלאפט אציניער
אונטער בערג רארט שעפםן ,רינרער
פון ביינאכט נאך שטײען זאט אזוי,
אויף אונטערשטאטיש שטילע װעגן
רעם זון אויפגאננ גײט אנטקעגן
אוגחער העלר אין טאג פון ״װיכאדנײ״
פויל גײט אױף די זון אין פלאמען
לאגגזאם זי װעט נישט פאחאמען
םיאיז דער טאג רא לאנג און נרוים
ױנגער איז ־רי זון אט דא
װען םאיז נאכט נאך ערגעץ װו
פון אונטער בערג ױ קוקט דא שוין ארדם.
און לאגנזאם הוירען גופ־ם זיך קעמליש שװערע
אומגעלומפערט שטעלן טרינ ; און שאקלען פייל
מיט לעפ
און העכער ,העכער איבער זײ  -שלעפט ײ זון
זיך לאנוזאם פויל
און אונטער איר  -ליגט די פױלקײט אויפן םטעפ
פארמאטערט מיר,
רויט צעגליט
און פון היץ צעשמאלצן װערט,
און פון רײכקײט שפע און־פון זעט• .י
פון רחבית ,װאם געװעלטיקט דא אויף ירױםער ערד
פון שטילער קעניגליכער ,אויםגעחלומ׳טער איריליע -
פויל און לײמיק  -שװער ליגט פויער אויף זײן ײויאנבעט
און אלע מאל אצי גיט פון זײן מעשענער ״נארגיליע״
און װג -ער ציט אזױ ,און ציט ...
גרינגער װערט אים יעק גליר
און דער קאפ װערט לויטער רײן

(טורסעםטאז)

פראגמענט פ?ן א פאעמע

ם׳חלומ־ט ױך אים שטארקער וױין
פון קױאל ער טרינקט כױט הענט
און ױק פנים  -ברױן פארברענט
ברוינער װערט
אױגן גלאנצן״4
פעלרער װײצענע ער זעט,
וױינטרױבן ,מאראנצן
ציגן ,שעפםן ,פערר און רינדער
סטײען װעט פאר אלע רךנדער
פון וױיבער ױעע רריד
און די פערטע  -אזײ געמרײ
אונטערטעניק.
װי גאט מאכמעד געהײםן האט אלײן
ער  -פון אויבך װי א קעניג
.
ױ  -ױננ ,פארפוצט און שײן,
אונטן ױצט אים ביי די פים.
און א שײן גערעקטער טיש
װײנטרויבן ״אורוק״ ״קישמיש״
און אי־ום אים ױצן געםט
און מען זיננט
אץ מען עםט -
פעטן ״פלאװ״ און ״בישפארמאק״
און פון פיאלעם פאי־צעלײ
טרינקט מען ״בהא״
טרינקט מען מײ♦
זיך מיט רויכן אנגעצייגן
אונטער זיך מיט פים פארבױגן
ױצן פויעיים אויפן מיט־װעג פײל
אנגעזאפט זיך ,אנגעטרונקען
װי אין היגער־פלעט פארזונקען
גײט ״נארגיליע״ אום פון מויל צו מויל
און אונדזער העלד הײנט גײט און גײט
א גאנצן טאג זי האט הײנט צײט
אויבן — שיפנריקע״זון
אונטן  -הײםער זאמר ,װי מאן
און װאם װײטער
און ױואס ברײטער
פאי רי אויגן איר זיך מאלט,
טויבן קעפלעך־גרינע ,װײםע
װי אין שײנער צויבער מעשה
״כלאפאק״ ,״כלאפאק״  -וױיםער גאלר■ .
און נןען רײםט עם״אין די שויםן
און פון הויכע ״ארבא״ קוישן
פוכיקע שנײ־װײסקײט בלעני
אין אמבארן עם מען פירט
מען טרינקט ,מען םארטירט
און װי גאלד עם װערט געװויגן און פארװענר♦
און די שפע אזוי גרוים
פון איטבארן *שפארט ארוים ♦,.
פאקט מען עם אין קנ״וילן ,מאנען
און מיט קעמלען  -צו װאגאנען.
ציען זיך װאגאנען קייטן.
איבער רוםלאנרם לענגען ,ברײטן
איבער רוסלאנדם װײטסטע שטרעקעם
ארומנעשטריקט און מיט בלאנדעקעם
אז עם זאל דער װינט נישט רייםן
שטיקער ״פון רעם גאלי דעם װײםן
אויפן װעג צוריק אהײם
צום קיביטקעלע מיט לײם
אונרזער העלר געלאםן שפאנט
מיט די לאפטיעם אין דער האנט.
ם א ז ארום איר אװנט שטילער
אונטער פים  -דער זאמד א קילער
איבער קאפ  -א הימל שטערן
און זי הערט ' נישט אױף וצ קלערן♦
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ײדישט ארטיםטטז איז דטר
אמטריהאנטר זאנט

פײװל םװואק
ארטםט פון װארשעױער װנג־טעאטער,
אין די ראלע פון משוגענעם בטלן פון
י .ל♦ פרץ .געשפילט מיט אםתר רחל
קאמינםקא און מיט זינמונט טורקאױ♦

בערמאן ראכי
באקאנטער שוישפײלער פון קאװנער
ײרישן מלוכה ־ טעאטער .איצט אין
צענטראל־טעאטער פון דער שארית
הפלימה ״מיט״,
8

חיה׳לע לוקםענבירג
געװ .מײטגלירערין פון ײר־שן אי טיםטן־
פארײן אץ פױלן ,פארענריקט א קאנ־
צערט־טורגעע מיט יעקב פישער .איצט
׳טפילט זי אץ טעאטער ״מיט״ ,או ^ער
דער לײטוגג פלן ישראל בעקער .דאם
בילר איז אין דער ראלע מאריאנקע
אין דער פיעםע ״איך לעב״ פון מ*
פיגטשעװםקי .חיה 4לע לוקםענבורג פארט
אץ קורצן קיין קאנאיע.

ישיאל סעיאל
5אבםאלװענ־ט פו דער לימױישער מלוכהשער  -ררא־
מאטישער שולע .שוישפילער און רעזשיסער פון ליט־
װיש־ מלוכה־טעאטער אין קלײפע־א ( מעמל ; -גע־
שפילט זײט 1938יידיש טעאטער מיט זיגמונמ טור־
קאװ ,יעקכ שטעינבערג ,א־יזיק םאמבערג א .א,
רחל אנטופיצקא
 1940 1רעזשיםער פון װילנער ײײשן מלוכה־טעא־
מלוכה־מעאטער
ארטיםטין פון ײרישן
טער .גרינדער און קינםטלערישער אגפירער פון
צעגטראל־טעא־
אין
אין קאװנע ,א -צט
בארימטן ״װילנער געטא־טעאטער .,1מיטגריגיער און
מינכען.
טער ״מיטי׳ אין
געװ .ײרעקטאר פון ״מיקט— מיט״ אין דײטשלא :די

וויווו

\

ו ^ווןו

לאלא פאלמאן
באליבטע ײרישע פאלקם־זינגערין ,אר־
טיםטין אין פולן זינען פון װארט ,נאך
פארן קריג איז לאלא פאלמאן געװעזן
א שם יבר.

אברהם װאלאװטש־ק
1928
געבוירן אין װארשע 1907איןיאר
טרעט ער ארײן אין דער נאר װאס
געגרינדעטער צױוילער דראמאטישער
שולע אונטער רער לײטונג פון גרא־
מ־נענטםטע פארשטײער פון קונסט,
ליטעראטור און װיםנשאפט בײ ײדן
אין פוילן.
 1932גרינדן רי אבסאלװענטן דאם
״ױנג־טעאטער״ ,װאם האט זיך קינה
שם געװען מיט זײנע אויפפירונגען.
בי\ הערםט 1939ארבעט ערמיט אק־
טיװ אין ״ױננ־טעאטער״ .װען די
דײטשן האבן באזעצט פװלן איז על*
אװעק קײן ביאליםטאק .שפעטער קײן
פינםק און שפילט אין דארטיקן ײרישן
מױכה־טעאטער.
 1940װערמ ער פארשיקט און װערט
פארװארפן קײן מיטל־אזיע♦
 1945שפילט ער אז קורצע צײט אין
בוכארא דין דעם פויליש ײדישן טעא־
טער 1946 .פארט ער קיין פו־לן און
טיעט אייף אײניקע מאל אין פארשי־
דענע*קאנצערטן װי אויך אין ראדיא.
יעצט ארבעט ער אץ קולטור־אמטאלם
טעאטער־רעםערענט.

נאטאן מישא
ױנגער ײרישער ארטיםט מיטגעשפילט
מיט די גרעםטע ײדישע ארטיםטן .א זון
פון ערשט נישט לאננ פארשטארבענעם
באקאנטען פאלקס־ארטיםט .שמחה נא־
טאן איצט צענטראל־טעאטער ״מיט״.

י -שארד ליפש ץ
ױננער טאלאנטפולער ארטיםט און דיכ־
טער פון דער פױלישער בינע .שפילט
יעצט אין דעם ײוישן אפערעטךטעא־
טעי אונטער דער לײטונג פון בא־
קאנטן אקטײ ^ר ש ,צוױליך♦
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האנאװער
־סאמםאנאוױטש,
אימש♦ יעפב

די אםאם עכערכיע
יעדער אײנער פון אונרז ,אפילו װען
ער האט קיין מאל נישט געהערט
װעגן כעמיע איז באקאנט אים א גרוי־
םער צאל פארשײרנארטיקע שטאפן װי
צ♦ ב,ן װאםער ,זאלץ ,צוקער ,פארבן,
הײל־מיטלען און א ,װ♦ םיאיז באקאנט,
אז פון אײניקע שטאפן קענען מיר
באקומען אנדערע ,פון פארשײדענע
ארצן (רורעס) באקומט מען ^מעטאלך♦
װי צ ,ב ,קופער ,אלומיני ,פון נאפטז
בעמון ,פארבן ,הײל־מיטלען קאסמע־
'״טיק ,א .א .װ♦ פון קוילןן םמאלע ,נאפ־
טאלין ,םולפאט־אמאני ,םולפידין אפילו
םאכארין און פערפומען ,״
אט די אלע פארשײרנארטיקע כע־
מישע פאראײניקונגען דערהאלטן מיר
נאר פון 89הויפט־שטאפן אזוי גערו־
פענע אײנפאכע קערפערם אדער כע־
מישע עלעמעגטן,
כעמיע איז א לערע װעגן די אײגנ־
שאפטן פון די 89אײנפאכע קערפערם
און װעגן די אופנים צו דעיהאלטן פון
זײ אנדערע שטאפן ,די איפנים װארפן
זיך אונטער א געװיםן געזעץ ,דאם
געזעץ איז אנטרעקט געװארן פון רוםישן
געלערנטן מענרעלעיעװ♦ נאר װעגן
דעם װײטער♦
ם איז געװונטשן זיך צו באקענען
מיט אײניקע .ענערגיע קװאלן אין דער
נאטור♦ ם׳איז באװוסט אז מיר לעבן
און אנטװיקלען זיך אדאנק דער זון־
ענערגיע♦ דער זון האבן מיר צו פאר־
דאנקן די אונשעצבאיע קוילן־גרובן
און אנדערע ענערגיע קװאלן,
ם)עקזיםטירן אױך די אזוי גערופקנע
״װײםע־קוזלן״ .דאם איז די ענערגיע
פון װאםער א אנק װעלכער ס׳באװע־גען זיך טורבינען און מעכטיקע עלעק־

טרא־םטאנציעם.
מיר באנוצן זיך מיט די אזוי גערו־
פענע ״בלויע־קוילן״ ,דאם איז דער
מח פון וױנט װעלכער שטעלט מיט
זיך פאר א געענרערטע זוךקראפט,
פיל געלערנטע .בױענריק פלענער
ײענן מעכטיקער ענערגעטיק פאר דעד
צוקונפט ,האבן געטיאכט װאם מער צו
באהערשן אלע יעביטן פון נאטירלעכעענערגיע־קװאלן .װעלכע שאפן זיך
אױף דער ערר אדאנק די זוךשטראלן.
זײ האבן געצײכנט ב לרער וױ אזוי
גלײך צו פאנגען די ענערגיע פון דער
זון אויף גיגאנטישע העליא־םטאנציעם,
מען האט ארויםגערוקט  .פראיעקטן פון
װינט עלעקטרא־םטאנציעם ,זײ האבן

טעמען>

(קאנקורם ארבעט אױף פאפולער־וױםנשאפטלעכע

אפילו אויםגערעכנט די ענערגיע,
װעלכע גײט פארלוירן בײם פאלן פון
רעגן און געפלאנט אײםנוצן איר לטו־
בת וער מענטשהײט,
די נייע טעאריע װעגן בוי פון אטאם
האט געצײגן די אױפמערקזאמקײט פון
די געלערנטע אין א גאנץ אנרער
ריכטונג ,רי זון הערט אױף צו זײן אין
די אויגן פון םך געלערגטע רער אײן
אין אײנציקער קװאל פון ענערגיע,
שוין מיט  2000יאר צוריק האט דער
גריכישער פילאזאף ,רעמאקריט פא־
רויםגעזען ,אז װען מיר װעלן טײלן א
געװיםן געגנשטאנר אויף װאם מעראון
מער קלענערע חלקים װעלן מיר דער־
גײן צו אזא צושטאנר ,װען די באקו־
מענע טײלעכלעך װעלן שוץ זײן אונ־
טײלבאר ,די אונטײלפארע הלקים האט
ער א נאמען געגעבן  -אטאמען .א־
טאמען  -רופן מיר די קלענםטע טײלן
פון א אײנפאכן קערפער ,װעלכע מיר
זען נישט אפילו דורך די גרעםטע
מיקראםקאפן ,ביז ועם ס 2־םמן יאר־
הונדערט האט נעהערשט די מײנונג,
אז אטאמען זײנעו װירקלעך נישט
טײלבאר♦ פון דעם אגב שטאמט דער
נאמען ״אטאם״ ♦ד ה ,נישט טײלבאר♦
די מארערגע װיםנשאפט האט דערװיזן
אז אטאמען קען מען טײלן אויף נ*אך
קלענערע חלקים ,דער אטאם שטעלט
מיט זיך פאר א גאנצע םיםטעם ,אין
זײן מיטן געפינט זיך א שװערער ,פא־
זיטיװ געלאדענער קערן און ארום אים
א גאנצע מחנה פון לײכטע ,רירעװ־
דיקע נעגאטױו געלאדענע עלעקטראנצן♦
דאם םאמע װיכטיקםטע אין שטאף איז
דער קערן  .אין זײן געבוי איז ער
קאמפליצירט ,אטאמען קערנער פון

אלע עלעמענטן ױינען געבײט פון
פראטאנען (פאזיטװו געלארענע טיילן
פון ײאםערשטאףן און נעאוטראנען
(עלעקטריש נישט געלא־ענעו♦ ־ די
קראפט; װעלכע בינרט פראטאנען און
נעאוטיאנען אין א גאנצעם איז נאך
גענוי נישט אדםגעפארשט געװארך
מיר װײםן אז רי־ פארביניונגם ^ קיאפט
איז א ריױקע♦ צו דעם אױםפ־ר סען
מען קומען ביים איםעױױרן דעם עלע־
מענט ראיי און אנדערע  .ראריאאסטי־
װע עלעמענטך די קאמפליצירטע קער־
נער פון רי אטאמען שטעלן מיט זיך
פאי א גישט שטאניהאפטן םיםטעם,
אלם בײשפיל קענען מיר נעמען די
רא־י עמאנאציע .מיר באנוצן זיך כיט
רארי בײם ה־ילן ראק־קראנקײטן ,די
אויםשטראלונג פון ראיי שט^ לט מיט
זיך פאר אטאמ-שע ענערגיע־ ־װעלכע
שאפט זיך צוליב דער פארװאידלונג
פון  .ראײ אין אנרערע עלעמענטן ,די
קראפט איז אזוי צושטערעריעך אז מיר
מוזן באנוצן קלײנע טײלעכלעך כײ
נישט צו באזײטיקן אױך די געזונטע
ערטער פון קעדפער , ,אין דער ־גײט
פון צעפאלונגם פראצעם פון ראדי־
אטאם טײלן זיך אוים קלײנע טײלעכ־י
לעך פון ראדי־אטאם ,װעלכע באװעגן
זיך מיט א קאלאםאלער געשװיגייקײמ
פון צענרליקער טויזנטערם קילאמעטער
אין א םעקונרע .װען א ארטילעײשע
קױל װאלט געפלויגן מ־ט אזא שנעל־
קײט ײאלט זי אי־ורכגעלעכערט דעם
נרעבםטן פאנצער אזוי לײכט ײי א
געװײנלעכע קויל דעם י שפינװעבם.
די קאלאםאלע י זאפאםן אטאמישע
ענערגיע פארמאנן גישט נאר רי אטא־
מען פוךרא־י ,זי געפינט זיך אין אלע

ביקינין ראם ארט וױ עם איז פארגעקומען דער אטאם אייפרײם.

אטאמען פון יעטװערער שטאף ,פון
אלע ראדיא־אקטױוע עלעמענטן טײלט
זיך די ענערניע ארוים פון זיך זעלבםט
און אלע אנדערע שטאפן געפינט זי
זיך ״אונטער א שלאם״♦ ארויםבאקומען
די פארשלאםענע ענערגיע  -דאם
איז די אױפגאבע פון דער מאדערנער
װיםנשאפט ,דער קערן פון אלע אנ־
דערע שטאפן איז אזוי שטאנדהאפטיק,
אז מיר קענען אים נישט שפאלטן
נישט מיט דער הילף פון הויכע טעמ־
פעראטורן און נ־שט בײ דער אנװענ־
רונג פון הו־כן דױק♦
די שײערע אויפנאבע פון שפאלטן
רעם אטאם האט זיך אײנגעגעבן דעם
ענגלישן געלענטן ערנםט רעזער־
פ א ר ד♦ אין יאר 1919איז אים גע־
לונגען צו באמבארדירן אטאמען פון
איאט מיט די עלעקטראנען ,װעלכע
טײלן זיך אוים אין צײט פון דער
ראדי־עמאנאציע♦ רעזערפארר האט
יערװיזן אז רי אזאט קערנם צעשפלי־
טערן זיך נ $בן ארײנפאלן אין זײ אײ־
נעם פון די ראד ־עלעקטראנען .די
אנטרעקונג האט געעפנט א װעג צום
אטאם־קערן♦ הונדערטער פארשער אין
פיל לאבאראטאריעם אין אלע טײלן
װעלט האבן אנגעהויבן מיט ערפאלג
צו ״באמבאררירן״ אטאמען פון פאר־
שײרענע עלעמענטן ,שטדעבנדיק זײ צו
שפאלטן .אויף אזא אופן האפן זײ צו
דערגײן דעם סוי פון בוי פון מאטעריע*
אין פראצעם פון דער ארבעט האט
מען יענוי אויםגערעכנט די צאל ענער־
גיע װאם אנטהאלט זיך אין קערן♦ די
גרויסע קראפט םץ דער קערן־ענערגיע
האט נישט א־ר גלײכן מיט דעם גע־
װײנלעכן באגריף פון ענערגיע ,װעל־
כער איז ביז איצט געױרן אוניז בא־
וװםט ,לאמ־ר נעמען צום בײשפיל רי
ענערגיע פון פולװער ,אין צײט פון
אױפרײם באפיײמ זךדי ענערגיע,דעי
פולװער פארױאנרלט זיך אין ברענענ־
דיקן גאז און שטויסט ארו־ם די קויל♦
די ארבעט װאם פירט אוים ביי ועם
דער אנגעלאדענער צ ,ב<  76מ׳מ האר־
מאט; װאיטן נעקענט או־םפירן1,5
מיליאן מענטשן און דאם אנשטרענגנ־
דיק זיך מ* ט די לעצטע מחות ,די
קערן ענערגיע פון יעטװערער שטאף
פון זעלבן געוױכט וױ די פולװער לא־
דונג ,פארמאנט אין מיליאנען מאל
מער ענערגיע װי דער פולװער♦ אט
דער' א ״דעטאל״ איז דער הויפט סטי־
מול צו גײע פארשונגען♦" אײנע פון רי
הויפט שװעריקײטן פאר יד פארשער
פון דער אטאם ענערגיע איז באשטא־
נען אין ז עם ,װאם אין קערן פון אטאם
איז זײער שױער צו טרעפן♦ אפילו מיט
די בליץ־שגעלע און חרכדרינגלעכע

״רעזערפארר שאסן״♦ כדי בעםער פאר־
צושטעלן זיך די רעאקציע ,לאמיר בא־
טראכטן דורך א שטארקן מיקראםקאפ
דעם פלאך פון א שטיקל מעטאל ,מען
קען זען ,אז דאם שטיקל מעטאל בא־
שטײט פון קלייגע קרישטאלן ,פעםט
צוגערריקטע אײנער צום צװײטן .װען
מיר זאלן קענען באטראכטן ראם
שטיקל אין אטאמען מאםשטאב ,ויאלטן
מיר דאן געזען ,אז די קר שטאלן בא־
שטײען פון א אונצײלבארע רײע אטא־
מען מיט א קערן אין דער מיט ,די
וױיטקײט צװ־שן די אטאמעךקערנער
אין הארטםטן שטאף איז אין צענדלי־
קער מויזנטער מאל גרעםער װי די
גרוים פון עצם קערן .פארשטעני־לעך,
אז טרעפן אין װעלכן עם איז קערן
נעמענדיק אין אכט די אינערלעכע
פוםטקײט פון אײן קערן ^ צום צװײטן
אין מעטאל ,איז נישט פון די לײבטע
אויפנאבעם .כי־י צו מאכן דעם בײ־
שפיל נאך בולטער ,לאמיר זיך פאר־
שטעלן דאם שיםן פון א הארמאט אין
 5צופעל־ק פארבײגײענרע מענטשן.
װעלכע זיינען צעװארפן אײף א שטח
פון 1ק׳װ קילאמעטער און דערצו זײ־
נען נאך בײ די שיסער פארבונדן די
אױגן .װעלנריק טרעפן נאר אין אײ־
נעם פון די מענטשן ,מוזן די שיםער
 1מיליאן מאל שיםן .אזוי זעט אוים די
ארבעט פון די עקםפערימענטלער.,
װעלכע דארפן טרעפן אין בלינדן פאר
זײ ציל פון די קלײנטשינקע אטאמען־
קערן ,װעלכע זײנען דערוײיטערט אײ־
נער פון צײײטן ,נעמענדיק אץ אכט
זײער מאם ,אויף זײער א גרויםן
אפשטאנד,
ביז 1938האט זיך אײנגעגעבן
איאנק רעם באמבארדירונג פון קערן
אים איבערגרופירן ,אבער ם׳האט זיך
נישט אײנגעגעבן צו רערפירן צו א
אויפרײם ,די מאםע פון קערן בײ דעם
פראצעם בלײבט אומגעענדערט ,ביז
איצט האט זיך אײנגעגעבן צו פאר־
װאנרלען דעם קערן פון אלומיני אין
א קערן פון קרעמני ,פון באר אױף
קױלנשטאף ,פון מאגני אויף קרעמני♦
די פארױאנרלטע קערנער געפינען זיך
אין שכ־נות אויף דער ' מענרעלעיעװ־
טאבעלע .די פארבארגענע קערן ענער־
ױע א-ן יערן פון זײ אונטערשײרט זיך
צױישן זיך גאנץ װײניק און צוליב דעם
באפרײט זיך טאקע בײ רי ענדערונוען
א ואנץ קלײנער םכום ענערניע .די
טעאריע פון אטאמען געבוי איז זי־ער
קאמפליצרט .אײניהע פאקטן זײנען
נישט גענוגנד כרי דער לעזער זאל
באקומען די ריכטיקע פארשטעלונג,
עם איז באװוםט ,אז יעדער פארשטע־

אנג בײ יעו ער וױםנשאפטלעכער טע־
אריע באלױכט נאר א טײל םון
דעם אמת.
אנהױבנײק פון 1933באטיאכטן די
פתיקער מיט גרױם באגײםטערוננ ני^ ע
עלעמענטן פון ו .עלבע די קערךענעידע
טיילט ױך אוים אין עטלעכע צענדאק
מאל מער װי בײ די פריער רערמאנטע.
אמבולט םטן זעען מיר דאם בײ מעטאל
אוראן ,װען מיר גרײפן אים אן מיט
נעאוטראנען ,דער אוראן אטאם צערײםט
זיך ראן אויך צװײ טײלן ,אינגאנצן
גישט עולעכע אייפן עלעמענט אוראן.
עם שאפן זיך רי עלעמענטן קריםטאן
און בארי .די רעאקציע װערט באגלײט
פון א קאלאםאלער אויםמײלונג פון
אטאם־ענערניע♦ די װיםנשאפט האט
פאר א ציל אױםנוצן אט די ענערגיע
לטובת דער מענטשהײט,
די פאישער האבן רערװיזן ,אז רער
עלעמענט אוראן באשטייט פון צװײ
מינים אטאמעןו פון אטאמען מיטן
אטאם געײיכט 235און מיטן אטאם
געױיכט ,238אויפרײם אײגנשאפטן
מאימאגט אין זיך אוראן ,235אוראן
 238איז נישט פײאיק אויפצורײםן .פאר
דער וױםנשאפט איז געשטאנען די
אױפגאבע אפצוטײלן
אוראן 238פון
אוראן ,235בײם איצט־קן מאמענט
קען מען רעכנען ,אז די אויפגאבע איז
געלײזט געװארן געװארן ,די אטאם־
באמבעם אויף נאגאםאקי איז א בא־
װײז אויף דעם.
* קאלאםאלע פארדינםטן פײים פאר־
װירקלעכן דעם אטאם טרוים האט דער
ײרישער געלענטער פראפ .אײנשטײן.
־אראנק זײן
רעלאטױױטעט־טעאריע
שטײט די װיםנשאפט פאר נײע נצחונית
איבער דע נאטור♦

| ארטורזיגעלבױם |
זײן אנרענק איז פאראײביקט געװארן מיט א לעבעריקן ״מאגו*
מענט״ װאם איז געשאפן געװארן רורכן ארבעטער־רינג אץ
נױ־יארק♦ זיגעלבױם איז געװעזן א ינער פון די װיכטיקםטע מיט־
ארבעטער פון םאציאליםט־שן ״בונר״ אין פוילן ,באלר װי נאײ
דער קריג איז אויםגעבראכן איז זיגעלבוים אנטלאפן קײן לאנ־
דאן״און מיטגעארבעט מיט דער פוילשער גלות־רעגירונג♦ אין
יאר 1943װען ער איז געװױער געװארן ,אז די דײטשן האכן
אומגעבראכט זײן פרוי און זײן פאמיליע אװ ער באגאנגען
זעלבםטמארר .ער האט מיט זײן טראגישן טאט געהאפט ,אז
זײן זעלבםטמארר װעט באװעגן די רעגירונגען פון רי אלירטע
צו נעמען מער אקטיװע שריט קעגן די נאצישע שחיטות אײף
יירן ,לײדעד האט דאם נישט געהאלפן און ארטור זיגעלבױם
דער באקאנטער לאי־זשער־ארבעטער טוער איז טראגיש אום ע־
קומען על קירוש העם.

פראפעסאר צבי שארפשט"[ ,באקאנטער ײרישער געלערנטער
איז פון ײרישן װעלט־קאנגרעם דעלעג״רט געװארן קײן .זיר־
אמעריקא צו שטוױרן דאס דארטיקע קזלטורעלע לעבן בײ ײרן,
דאם בילר איז צוגעשיקט געװארן פון ײרישן װעלט־קאנגרעם
*
םפעציעל פאר די ״ײױשעבילרער״.

דער פארזיצער םון ראט פון די  .באפרײטע ײרן אין דער אמע־
ריקאנער זאנע אין דײטשלאנה רד  .גרינהויז מיט א גרופע לאר־
זער שרײבער ,פון רעכטם צו לינקם  :א .יאכימאװיטש ,י .גאלר־
קארן ,שלמה פיאנק ,דרי גרינהויז ,שלמה בערלינסקי ,ש .בונין
ץ
און מ♦ האלפערן,

א פאלס סאן ניט געראטע־
װעט װעח מיט נדבות .א
פאלס קאן אױפנעבויטװערז
מיט נאציאנאלער םאלידארי
טעט ,א פאלס סאז באפרײט
װערן מיטינאציאנאלז װילז,
מיט כבוד אוז װירדע .־

אונרזער הארציקע -צוקונפט

יהושיעלע ביאןן געבױרן א-ן בארי ואי־
טאליעןן אין קיבוץ דרור .איז יאם
שענסטע קיני־ צװישן דער שארית־הפ״
ליטה אץ איטאליען.

נעצעלע גאלרקארן אלט 2יאר גע־
בוירן אין תםלאנר ,שיקט הארציקע
גרוםן זײן פעטער אין באלטימאר.

 3ײדישע ק־גיערלעך אין שטוטגארט,
אויפגעכאפט פון אוני־זער פאטא־קאק
רעםפאנרענט יהושע קראטמאן.

ואם ערשטע יירישע צװילינג אין לאגיס־
ב '< רג יעקכיל און רײזעלע קאםען.

**״

^י' :־*ןן |

^

•

^

ײד־שע קינדער אין פראנקיײך געבוירן אין רער צײט פון רער נאצי־אקופאציע.
װערן אויםגעהאלטן און פארפלעגט רורך ״דזשאינט״ .דאם בילד איז צוגעשיקט
געװארן פון ײדישן ױעלט־קאנגרעם,
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ראס ײו־■ לײבן
״

ארץ־״שראל

ררײ פי רניע פערזענלעכקײטן ״ יאזעף,
שערטאק או-ן גרינבו־ם האלטן כםדר
אפ קאנפערענצן װענן דער אנגע־
שטיענגטער לאגע איין ארץ־־שראל,

מיליאנען ייירן אין אלע עק וױנהע־
לעך פון רער װעלט ,שלינגען מיט
דורשט און מיט א ציטערױק הארץ די
יר עות .ויאם קומען $ן פון ארץ־
ישראל־פראנט,
צי מען זאגט דאם אפן ,צי מען
פארבאהאלט עם שעמעױריק ,אבער
אלע אן אונטערש־יר פילן און אנעי־
קעבען ,אז דאס איז בײם הײנטיקן טאג
דער אײנציקעי ײרישער פראנט ,װאם
אינם אייםגאנג פון רי שלאכטן דארט,
זײנען טיף ארגאניש פאראינמע עםירט
אלע שיכטן פון ײרישן פאלק ,אלע
ײרישע מאםן ,אפילו די װאם מאכן
נאך יעם אנשטעל צו לײקענען יעם
ויערט און רי דעצירירנדע באדײטונג,
װאם רער געראנגל אין ארץ־ישראל
שטעלט מיט זיך פאר פארן גאנצן כלל
ישראל אין אלע נלותן.

א גרופע ײד־ש פרויען אין זקנים־הויז
אין ירושלים .דער גרעםטער טייל
פי־ויען שטאמען פון אונגארן .,רומעניען
און פוילן.
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דאם אים וױ עם װערט אױם״ע ^ ״בעט וױץ אץ דער קאלאנ״ע ראשון לצײון,

§111( 118

א פ ' שער מאלאנ״םט אץ ב־ת שאן
נ^םם מיט זװן װנגן װן צו ועי 'ם ארבעט,

או

דעי וױץ־קעלער פון ראשון לצװן,

א פאלס דארר שטרעכי.וצ
דער גאולה דורד עטישע
װעמ׳ דורך ברודערלעכער
הילו* איז נויט ,רורך הילה
אוז מוט ,דורד הילח אה
גלויגיך♦ ד־ דאזיהע שטרע־
בוגגעז מוזן אײגגעפלאגצט
װערן בײ יעדן יחוד פוי
פאלה.
ױ גרענעץ־גאם ציױשן יפו אוןתל־־אב״ב♦
15

מ♦ בורשטין
(צו זיין 2־טן יארצייט)
װי פיל אניערע ײרישע שרײבער ,װאם האבן
זיך נעפינען נאכן פויליש־דײטשישן קייג אויף דער
םאוױעטישער טעריטאריע פון מעריב־אוקראינע,
װייםרוםלאנד און ליטע  -האט אויך די היטלער־
פארפלײצונג פארשלעפט אײנעם פון די אנגעזעענםטע
ײרישע פראזאיקער פון פארן קריג  -מיכאל
*י1
 ^ ״-בורשטין.
װען איך טראכט  .פון בורשטינען  -דעם
די 1־טע נאװעלע
קינםטלער ,דערמאנט זיך מיר
דינע ,װאם איך האב געלײנט אין די ״שריפטף׳ -
״שאפראנעם״ ,דאכט זיך♦ עם איז שוין א געשיכטע
יאר ♦12אגב ,דער םױזשעט נישט קײן
פון א
״ברײטער״; אבער דער טעם ליגט נאך אין מויל♦
פארב ,אראמאט  -קילער װיין אין קריםטאלענע
כלים♦
זײן קינםטלערישער ^ מעטאד- ,
אנגעפיקעװעט מיט ' ״גזירת־שעה״
װאם מאכן אפטמאל דעם איינררוק
לאטעם אויף דעם ליטער ^שן בגד
רישע קאמפאזיציע מענטש ,םביבה♦

*1

נישט ' א בילר)
 מעטאפארן,פון פארביקע
 -נאר שעפעק

* ♦ #

מען האט אפטמאל טעגית צו די א,ג♦ אינטע־
לעקטואליםטישע דיכטער און דערצײלער כלומרשט,
אז קונםט  -דאם איז םטיכיע ,אינסט־נקט אא״ײ.
פארשטײט זיך ,אז די דאזיקע טענות זענען פונקט
אזוי לעכערלעך װי קלײנקעפלריק ,װײל אזוי ,װי
ס׳איז נישכ מעגלעך קײן קונםט אן געפ־ל ,עמאציע
אזוי איז אויך נישטא קײן באמת־גרויםע קונםט אן
אינטעלעקט ,און א קינםטלער אן א ״קאפ״ ,ד״ה
אן אירעען ,איז  -א שײנע פרוי ,נאר א גרויםער
נאי״♦ מען זאל נאכיײן די ״םטיכיםטן״ װאלט מען
באדארפן אױיםװארפן פון דער ליטעראטור אירע
נרעםטע שעפער ^ נפון דער נײער פראנצויזישעי
ליטעראטוי למשלז פאל װאלעײ אנדרע זשיר און
פיל אנדערע)
(הםשך ארף זײט)21

\*

אױבערשטעב.ל ל י .ביי רעי םימבאל־שעי מצבה ײ עישעע
ראם
לינקם  -פי־ױ בורשםין רער ערשטער רעכמם■  -דעי זון.
דאם מימעלע בילר .א גרופע שרײבער אויף די ערר פון רעם מאםן
אומגעקומענער בװשטץ ,פון רעכםט אויף
קבר וױ עם ליגט רער טראגיש
לינקם ,שאבתאי ,היבל ,דער זון בוישטין ,ד״ר גרינגאוז ,יאכימאװישט
נאלרקארן ,בערלינםקי ,י פראנק און האלפערן ,
אינטערשט בילד♦ די שטעכל־דראטן פון לאגער ני♦ 1בײ
דאם
לאנדםבערג שטײען פון לינקם צו רעכטםז גאלדקארן ,שאבתאי ,האלפערן
בוגין ,בערלינםקי ,פרוי בורשטין און קאפלאן♦

טאניע נצסס

י״ילטצטטר
נאך דעם אנטלויפן פון אונטער דער
1939
רײמשער אקופאציע אין הארבםט
בין איך געקומען קײן לעמבערג ,וװ
עם האמ זיך שוין געהאט אויפגעקליבן
א הײפל ײדישע שרײבער פון װארשע
און אנרערע שמעט ,צוזאמען מימ דער
ארמיקער גרופע האבן זײ געשאפן א
גאר לעבעריקע ליטעראײשע םביבד״
אײנער פון די לעבעריקםמע  -דער
וײכטיקםמער אנפירער פון דער ײרי־
שער לימערארישער באװעגונג און פון
ײרישן קולמור־לעבן  -איז געװען
אלטער קאציזנע ,דער מראגיש אומ־
געקומענער װעמענם יארצייט עם איז
אויםגעפאלן די מעג ,בײ מיר האמ זיך
אויפנעהימ א גרופנבילד פון קאציזנען
צוזאמען מיט אנרערע ײדישע שרײבער
און כ גיב עם אינער צום פאר־
עפנטלעכן.
װיפל זכרוגות ךערוועקט אין מיר
דאם בילד.
• אמ ליגמ איצמ פאר־ מיר רי פאטא־
אויפנאמע ,חוץ אלמער קאציזנע איז
דא פאראן אױך יהושע פערלע .שמואל
יעקב אימבער מימ זײן פרוי ,בער
שנאפער ,םאניע פי־רמאך הערש װע־
בער  -אלע אומגעקומען פון רעם
שוױערלעכן שינאס הענמ ,קאציזנע
ז צמ איגמיטן אנגעשפארמ אויף פרץ
׳מארקישן•
עם איז געװען אן אויפנאמע צום
געזעגענען זיך מיט פרץ מארקישן נאך
.1940
זײן באזוך אין לעמבערג װינמער
דער לעמבערגער פעריאר קאציזנעם
האמ אויםנעזען צו זײן דער בליענ־
דיקםמער אין זײן לעבן ,ער איז געװען
אױפגעלעבמ באפליגלמ פון די ברײמ־
םמע מעגלעכקײמן פאר ארבעמ או ף
רעם אומגעהױערן פעלר פון ראטנ־
פארבאנה דאם האמ זיך אפנעשפיגלמ
אױף זײן אויםערלעכקײמ אפילו ,ער
האמ אױםגעזען פיל פארענדערמ .אין
זײן ארבעמ האט זיך געפילמ ,דער
ױננטלעכער ש ױנג ,א םפעציעלע
אויפגעלעבמקי־ט . ,איז ער אױ־םגע־
טראמן אויף די דיםקיםיע־אװנטן און
אנרערע אימפרעזן פון ליטעראמ און
זשורנאליםמן־פארײן האט זײן װארט
געהאט א באװניערן אפקלאנג און
װאגיקײט,
איך רערמאן זיך װעגן א פרץ־אימ־
פרעזע אײנגעאררנט אין א גרויםן זאל
מימן אנמײל פון אײניקע פון קיעױ

לטבנם־פטריאד״אלחר האציזנט

עם ײצן פון ל״בקם -אײף רעכםםז נח ם באמזע | ,יהושע -פערלע_ |
טאניע פוקם.
אלמער קאצענע | פרץ מארקיש | ,פרױ אימבער
עש שםי־ייען פו; ליינקם אױף רעכמםן ישראל אשענרארף ,בער שנאפער
| םאניע פריירמאן

גארצאג,

שמואל איימבער

געקומענע סאװיעטישע שרײבער .עם
איז מימ זכרונות װענן פרצן ארױם־
געמיאטן אלמער קאציזנע .דעם אײנ־
דרוק פון זײן ירערן גערענק איך .־דער
זאל מימ צוהערער איז געזעםן װי
פארגלױוערט; םיהאמ זיך אױםגעראכט,
אי מען הערמ דעם אײגענעם אמעם,
אױים פונם פארמראג איז מען מימ א
געפיל ,אז אט איז מען אױים פון א
קאנצעימ ,װו עם איז ארויםגעמראמן
זױרמואז♦%
א גאמ־געבענמשטער
אלתי קאציזנע האמ אין לעמבערג
אנגעפירמ מ־מ די ײרישע ראריא־אוי־
דיציעם .ער איז געװען פארבונרן ,מימ
אלעם .װאם האמ געהאמ א ײרישן
קלאגג.
די ײרישע מימל־שול אין לעמבערג
(אויף פלאץ םמשעלעצקי) האט פאר־
מאגמ א גומן קינרער־כאר ,אלמער
קאציזנע• האמ זיך צועישמ פארינמע־
רעםירמ מימן כאױ ״זאלן ײרישע קינ־
רער געבן א קאנצערמ ,און זאל רי
װעלמ הערן ,װאם מיר פארמאגן.״
און דערבײ זיך אװעקגעזעצמ אויף
דער שול־באנק און גענומעו שטורירן
יערעם קיני באזונרער.
־ דאם קינר האט א זעלטענע
שמ־מע אין קאנםערװאמאריע ארײנ־

און | הערש װעבער |

געבן ,א צוױימם האמ םפעציעלע מא־
מעמאמישע פעיקײמן  -אױםזוכן א
^ערער .ױאם זאל ראם ־קינר םפעציעל
לערנען>
און שױן פאר א םצעניש באגאבט
קינר ארויסגעװ-זן א גאר באזונדערן
אינמערעם,
די אלע פארינמער־םונגען זײנע
האבן אבער אויף קײן האר געמינ־
דערמ זײן גרעםמע פאייינמעריים־רונג
זי־ן איניגםמע אױפגאבע ,װי ער האט
דאם אנגערופף די ארבעמ איפער זײן
לעבנם װעי־ק ,איבער■ ר עי ״ײדישער
אפערע״,
דאם ראזיקע װערקזײנם א ז שיין
געהאט אתרך אלע א -נםטאנצן פון
מביניות און קרימיק ,מען האמ עם שוין
געזאלמ אויפפירן אין מאנקױע מי־
כאעלם זאל זיך האבן גענומעןרערצו.
פרץ מארקיש האמ  .מימגענומען קײן
מאםקװע דעם מאנוםקריפמ צום דרוקן,
און מימ א פאי חרשים שפעמער
האמ אים די פאשיםמישע בעםמיע
אומגעבראכט ,פארקירצט_ דאם לעבן,
אפגעהאקט די יארן פון אמ רעם שע־
פערישן גײםמ ,דעם באריימנדן ײרישן
טעאמראל און שךיפטשמעלער אלמער
ק א צ י ז נ ע.
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ראם ײױשע לעבך־ איך דער
אמעריקאנער זאנע איךבילך
>>**0** •*•£ 3

א וחפע באראכאװ חברים װעלכע האפן אנמ״יל גענומעי אץ
ךעי לאנד־באראםונג פןן ראשי םניפים .םון רעכטפי אװףל־־נקס:
שרײער  .שעף רע .1פון ״נײ־װעלט״ פרישמאן ,גענ .סעקרעמאר
פץ דער פארטײ ,שםײנקלאפער ,שמעין קנאכל אץ אהרן מײכנער.
פערװאלטוננם מימגלירער פון רעציאנאל קאמימעמ
א־ן רענענםבורג פון לינקם אייף רעננטסז אקאװים,
שאכנער העניג װײנשטאק .אינזש .שװאיץ ,ררי
גלאצער ,דיאמאנט אזן דר♦ א־יכענהאלץ.

אויפן מחנה־קיץ וזומער קאלאניען פון ביתר און ברית־
החיל אין דײטשלאני־.
א ײוישע

חתונה אין לאנדםבערג.

די װאנט־צײטונג פון די מזרחיםטישע * וגנט
ארגאניזאציע אין רײטשלאנד♦
18

די ױגנט ארגאניזאציע מזיחי אין פערענװאלה

ראם פיעױרװם פון רעגר־קאגװטעט

אײן

רענענםבורג

דער געװעזענער קיאקאװער שאךמײםטעי ק .פײרמאן שפ -לט
אץ לאניבבעיג א שאך
מיימ15
מאן  14פאימיעם האט
פרידמאן געוװנעך

,״ . 1, 1

א ײי פון לאנעי פערענײאלר מראיט
זײן מ* טאק פץ
׳ ^ט ץע-ו׳./
קלויזענבזרגער רב מאכט חתונה־ראךעישט׳ע בית־יעקב מײרל,
מיט א ישובה בחור א־ן פעיענװאלה

א ייאמ^ נט ,װי זתבבל ש־ליערט יי טרא עי ' ע פון אוצױערע
קישם אןן יי גלײכנילטיקײט פץ דעי װעלמ צז רער לאגע
אין װעייכעי סינעפינען זיך די איבעריקע לעבנגעבליבענע ײה.

צום געזעגנוננם־אװנט פון א טײל חברים פוןקבו־ו
פת ח אין באר־זאלצשלירף װאס זענען אפגעפאי־ן
קײן איץ־ישראל,
19

יזמר
געדענה װאס עם האט גע־
טאן מיט דיין פאלה דער
דײטשער גאצי־עמלה.

אין פויזנער ארבעטם־לאגער .אלע "ירישע איבעטער
זיינען בײ ךער ארבעט טיאגיש אומנעקומען.
פון מ .בראמבערג

•וױנער ײרישע פליטים .װאם זענען אגנעקומען פון וױן אץ דער
לאחשער געטא ארײן.
מלאצקער יעקב־ געבזירן אין טשעכאנאױ
מ טגעמאכט דעם טויטן־לאגער אויש־
װיץ אונטערן נומער
;75192

דאם בילד איז אראפנעכאפט געװארן בשעת רי
נאצי־באנײטן האבן אין יאר 1942אויפנעהאנגען
 18ײרן אײפן לא־זשער באזאר.
20

1

מ .בורשטין
ןהמשך פון

זײט)16

״טאלאנט  -דאם איז די װעלט,
געזען רורך א טעמפעיאמענט״  -זאגט
א טרעפלעכער אפאריזם .אבער -סובלי־
מירטער טעמפעראמענט תרתי משמעז
הארץ און  .אינטעלעקמ .מ .בורשטין
א־ז געװען אזא קינםפלער
■ שער טעמ־
פעראמענט .אין דעם ״תוהו ובוהו•״,
װאם קנוילט זיך אין קינםטלער־ם
םטיכיע ,האלט אן עלױנ דיקער שטראלז
 ״יהי איר״!'
*

* *

ם איז נעװען אין _ אנהויב פון די
ס 3־קער יארן♦ פון בערלין  -דעם
נעםט פון יער ברוינער רזשומע האבן
אנגעהויבן בלאזן פינצטערע ,בײזע
װינטן .א כװאליע האס און גיפט האט
געפלײצט פון ״אבעגרלאני״ און ארײנ־
געדרוננען אויך קיין פױלן דער שטעקן
און רעװאלװער פון פוילישן כוליגאן
און שײאיצ־מאה׳ניק האבן זיך צעהו־
ליעכ^ באקומענריק רי שטילע הככמה
פון ״אװשעם״♦
דאם יירישע שטעטל ,רוינירט פגן
קריזים און ״גראבשמשיזנע״  -האט
דאט זיך געפינען בי־ם ראנײ  -מיט
א מײםטעי שער פערעך האט מ.
בורשטץ ,קינםטלעריש פארפיקסירט
דעם ״חורבן פלוינע״  -װאם א־ז
כאראקטעריםטיש פאר אלע פויל־שע
״פלוינעם״ פון יענער צײט .בורשטין
האטמיט דער אינטואיציע פוןאן אמתץ
קינםטגער פארגעפ לט דעם שמורעם,
װאם רוקט זיך אן פון מעריב אויפן
ײ־ישן פאלק .און די ואזיקע פארגע־
פ -לן פון דעם אנקומענדיקן שטורעם.
צוזאמען מיט רי שילרעױנגען פון דעם
שוין־פארגעקומענעם עקאנאמישו חורבן
ארויםנעברענגמ מיט דעליקאמע -קינס־
טלערישע מיטלען.

געלאפ; א געראנק ,אז אױך אונטער
א גלאט־פוײזירטער שעװעלייוע קענען
מעשה  -בראשיתין שעפערישע שטו־
רעמם ,פונקט וױ אונטער א פאעטיש־
צעכראםטעטע טשופרינע און ״באהעמע״
אנשטעלן  -קען נעםטן א קאמפלעטע
באהעמע  -אין העברעישער טראנם־
קריפציע...
♦ * *
די מגיפולריקע דױטלער י^אוױנע
האט רעריאגט אױך דעם פײנעם קינם־
טלער און םובלימען מעיטש ,װאם האט
ארורבנעמאכט אלע שבעה מדורי
געטאם איז קאצעטן ,און געצײלטע
טעג פאר דער באפרײונג אייםגעהויכט
זי ן שײנע נשמה.

א .ײריש ק ינר װערט געכוירן ~

* * *

םידערמאנט זיך מיר מײן לעצטער
צוזאמענטרעף מיט בוישטינען אין
דעצעמבער 1939איךב־אליםטאק♦
ם איז נאך געװען אין•^ האניג־חידש
פון םאװיעטיש־וײטשן אפמאך♦ שרײבער
האבן געקלערט וױ אזוי ארויםצורא־
טעװען
װער א נאנטן מענטש װער
 א נישט־װײניקעך פרעמדן כתב־יר.בורשטין טראכט װי אװי ארויםצורא־
טעױען זײנע כחבים ןזײן פאמיליע א־ז
געװען מיט איםו״ אװנט ,מיר זיצן בײם
שרײב־טיש מיט א גרין־אבאזשורטן
טיש־לאמפ .זײן פר צישער קאפ מיטן
אײרעלן דיםטינגירטן שמי־כל לײכט
נאך איצט פאר מיר♦ זײנע רײר פליםן
ז אפט און לויטער װי טײ♦ קוקנדיק
אויף אים; איז מיר ראמאלט א רורכ־

<

 .אויפן כורעם־שפץ הענגט א שמערן־װאך
נאכט  -טיף אין זיך פארקראכו און פארורקיט,
הימל גיט די שט־לקײמ א צעפאך,
 .וײ א ברייטו זײרן ,בלויען פליגל— .
װערמ נאך שטילער און פארראפלט װערט רי רו
■װערט ךעי שטערן אויפן מורעם־שפיץ גרעסער ,העלער,
א פאר׳רימידנטער דער קלויםמער ועקט זיך צו
מיט שאטנם םאמעטענע װײכע  -א פארקלערפיער.
צװ׳שך שאטנם בלאםע מוליע איך מיך אײן,
קוק ארױם אויף סטעזשקעלעך ־ הי פעי־עם זילבערנע פארײנזאמט.
און לײב װערט אנגעזאפט און דוכרגעשטראלט מיט שײן;
װי צו א מױל א לעבעריקע װאיעמע ,פאל איך צו צום װאנט.
צי שפיר איך פיבערריקן אטעם פון א מענטשיש לײב?
צי פײן פון קלויסטער־שװעםטער אויף איר עלנטן געלעגער?
צי אפשר איז דאם גלי און גארונג נאך א װײב
פון בלוט צעכײאליעט בײ א קלױםטער־ברודעך װי געקלאנג פון גלעקעח
און אפשר איז דאם א שארך פון זאמען־שטױב,
װאם װינטעלע טראגט איבער פון בלימל צו א .בלימל - -
האט פלוצלינג אויפנעבליצט מ־ט ליכט א שויב
װי ס׳װאלט א גאלריק טירעלע געעפנט זיך אין הימל -
ם האט א יםטראם נעטאן מיט פריש־געשניטן הײי
פזרניתדיק האט פייליגג־נאכט מיט שפע זיך צענאסן;
און םהאט א מוטעילעכער־זיסער װײ
ועטראגן זיך דורך גאלײק שײבעלע אין מעגטשש לשוי;
סהאבן קרעכצןײדישלעך־אױ װײע־יק לויט אלטן נוםח
ואויך גאר אמאל אזוי געװען אין שטעטלעך ביי באיעם)
גערופן גאט צו הילך רערבײ פאיכל־ניעמ זיך,
אין מרערגדיקער פרײד פון קינדער האבן!...
זיפצן ,זינגנדיק און הימנדיק דויך פענצטערלי ךי פאלן
וױ עפל צײטיקע װאם פאלן אפ און מאכן גרינג א בױם .״
פארשטארט און אנגעשפ־צט געװאכט האט  .4אפטײלונג *)
מיט פאיכאפטן אטעם  -און דערװארט זיך קויפ;
םיהאט רי שטילקײט דורכנעריםן א געשייי —
יאם ערשטע מאל  -װי אומשולײק או; פרײן
האט מײן הארץ א װיג געטאן זיךן אוי אוי־װײ,
װי ס װאלט אין אים א װיג געטאן א צינגל בלײ —
פון װאנט האב איך מיך אפגעריםן און נעגאננען
רורך פעלרער טונקעלע
רער שטערן אײפן טורעם־שפיץ האט העלער ז־ך צעבלאנקט,
וױ א גײער פזל פאי א ײײש קיגח
מיט קארן אײפנעגרינט

פרילינג1946

*) נאטען פון געבורט־אפםיילובג אין םט ,אט -ליע.

ײדיש לטבן אין אריטנט
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א רוםישער ײר פון בירא־ביחשאן♦

/
_ ._/

ױ םי־נאגאגע ״שמע ישראל״ אין טעהעראן,

צוגעשיקטע ביל רער פון ײר .װעלט־קאנגרעם םפעצ .פאר ״ײה בלרער״
א דדים פאר ײד♦ סינדער
פוז אוגגארן בײ פאריז
דאם בילר איז גענומען פון א קינ־
רער־הײם אין װער״עי .בײ פאי־װ ,בעת
א באװך פזן דר .אר ה לעאן קונא־
װ צקי וערשמער רעכטם) ,גענ״־םעק־
רעטאר פון ײרישן װעלט־קאנגרעם .די
הײם אי-ז ארגאױזירט געװארן און
װערט אױםגעהאלטן תרך רעם ײרישן
װעלט־קאנגרעם אין קאאפעראציע מיט
א פאריין פון אזנגארישע ײדן אין
פראנקרײך .רער פארײן און ואס הײם
טראגן דעם נאמען פגן חנה םענעש
א העלרישער אונגארישער חלוצה פון
ארץ־ישראל ,א העברעישער דיכטעיין
פון גרוים טאלאנט ,װעלכע איז אלם
פאראשוטיםטץ ארויםגעפלוינן אויף א
געהײמער מיליטערישער מים־ע פון דער
בריטישער ארמײ לטובת רער ײד־שער
רעטונגם־ארבעט ,רי נאצים האבן זי
געכאפט און רערמאררעט,
אין דער קינרער־הײם זײנען אויפ־
גענומען געװארן יתומ־ם און יתימות,
װאם א םפעציעלע מיםיע האט זײ
געבראכט פון אונגארן קײן פראנקרײך.
די אפטײלוננ פאר קיניער־פאר־
זארגונג בײם ײרישן קאנגרעם האט
אייםגעברײטערט די הילפס ־ ארבעט
פאר עלניע ײרישע קינדער אין פאל־
גגדע אײראפעא־שע לענרעח בעלגיע,
טשעכאםלאװאקײ פראנקרײך ,איטאליע
אוננארן ,פוילן ,שװײץ און שװעדן.

מתנה־פעקלעך װערן פארטײלט צװישן ײדישע קינרער אין אן אנשטאלט
אין בריםל ,בעלגיע♦ די פעקלעך זײנען צוגעשיקט געװארן פון דער אפ־
טײלונג פאר קינדעתהילף בײ דעם ײד .װעלט־קאנגרעם אין נױ־יארק.

רא נישט לאנג איז געפייערט געװארן
אין נױ־יארק דער ס 5־טער געבורטם־
טאנ פון ד״ר לעאן קובאװיצקי .גענע־
ראל־םעקרעטאר פון ײה װעלט־קאננ־
ר עם און אנגעזעענער טוער אין דער
פועלי־צױנ .באױעגונג אין אמעריקע.
23

האנפטרמנץ פון קולטור־טםקגים אין
פראנקפורט,פארגסהומטן דטם18־  16פײברואר

י־-

דאם

אדבערשטע

בילר פון

רעכטסו

לערעראון שילער אױף דער קאנפערענץ.
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דאם אײבערשטע ביילר פון לי־נקם:
ערן
פרעךרױם וער פארשטײער פון מינכענער
אדזשיינט״ דר♦ פיליפ פרירמאן האלט זיץ בא־

דאם מיטעלע בילח
רעלעגאטן און געסט אײף דער קאנפערענץ

גריםונגםקרעדע.

דאס א־נטערשטע בילח
א מוםטער־לעקציע פאר ׳נױלער אין 4־טער קלאם

דאם מיטעלע בילר:
נענעראל םעקרעטאר פזן רעגיאנאל קאמיטעט ה׳
א ,פינקינםקי ע $נט די קאנפערענץ.
.יאם אונטערשטע בילח
א מיםמער־לעקציע פון עבר־ת אין 4־טע קלאם
ם־רט רער לערער אביגדור מורייק.

-1

א גתפע לארזשער דיכטער פון װ( ןלכע 4זענען דורך א נם לעבן געבלי־בן ,ד״ 4לעבנגעבלייבענע
זענעןן משה ברארערזאן ,זיצט אין דער מיט ' .צחק גאלרקארן ,רער עישטער פון רעכטם א י $א-
כימאװיטש שטייט דער צוױיטער פין רעכטם און ה .איװאן דער דריטער פון רעכטם ,יי אומנעקז־
מענע זענעןן ישראל טראנק ,עםייאיםט׳ משה פמאיאזש ,ויכטעה א ,האפמאן ,נאװעליסט.
ש ,שאיעװיטש ריכטער♦

דער קבר פון דעם קלאםיקער פון דער
׳יידישער ליטעראטור ,יי מ ,װײםעובערג
װארשא—1938

פרא& ןמאריעד8ון א.לע נאציאנען פעדאײגיגט אײךו
װרישע פדאלעטא־יער פון אלע לענדעד פאראײניגט אײך אינטע־ דעם פאהן
פין פיעלי ציון?

שמימ־״עכט

דרייטער

פארטײטאג

פרן ידער װדישער םאציאל -רעמאקראטישער ארבײטער פארטײ

;(פו.עלי צען)
א י ן ר וםל א נ ד.
30 —26

אװגוםט1917

ײלגיואמעז -סארמע

יי ^ _/#7יא.
ארגאגיזאציאנש־קאמ' כיע
פעקרעעאר

פורים קארנאײאל אין לאנרםבערג אײנע פון די
דעקארירטע פענצטער ,געמאלן פון קונםט־מאלער
לײב ראבינאוױץ.
־אם ב לר שטעלמפאר ,װי היטלער ימח שמו נע־
פינט זיך אין געפענגגיש און איבער אים װערט
יער האקענקרײץ דורך ײרישע הענט צעביאכן,

מיר גיבן דעם יאמומענט איבער פארי די עפנטלעכקײמ,
ציעל פאר רי חבי ם און סימפאט קער פון ״פיעלי צ־ון״.
״ײװא״ ב־ולעטין

םפע־

י
■

ו

ראם הו־ז וױ
געװארן.

מ ,װײםעגבערג איז געבו־רן
זשעלעכאװ
1980
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דער ביתײעהב־םעמינאר אין פירשטדצעל בײ פאםאו
ס 3ײריש £מײרלעך פון פארשײרענע אײראפײאישע לעניער ,לערנען װך אץ רער םעמינאר־שזלע ,װאס א 'ז נע־
גרינרעמ געװארן פון קלויזנבזרגער רבי♦ ביז יעצמ האבן שױן אײניקע מײרלעך פארענדיקמ די ,געהעריקע קזרםן
און נעמען די מעג איבער פאםמנם אלם אויפזעעײנם אין די בית־יעקב־שולן אין פארשײרענע לאגערן אין דײמשלאני♦

שלום בערגמאז

| מײן

״אײביק װעל איך ױך געדעגקן  -מאטל!  -ױין זון  -שלום״

אין א פראםמיקע ,פינצמעיע פול מיט פחר נאכט• ,
ביםמו געלעגן געמרויממ און פארמראכמ
א ראמאןז פון פרײהײט ,לעבן און גליק -
 צו װעמ עם אמאל נאך קומען צוריק ? ♦.רו האםט זיך דערמאנמ דײנע קיגדער־יארך
װען דו ביםט מימ דײן פאמער צום רבי׳ן געפארן,
געלערנמ גמרא ,משניות ,תנײך
אויםלענדישע שפראכן זײער אםך♦♦♦
שפעמער א שיײבער ,הומארייםט געױען
געשריבן פאר א ל ע מיט פםעױראנימען  -צען -
״יאם פױלישע שטעמל״ ,״קאצקער מעשױת״ און
״מאנאלאגן״ שײנע
.״יעם קונראם״ ,ראמאנען און פאר קינרעלעך קלײנע...
האםט דײנע קינדער דערצויגן מימ קולמור און װיםן;
 -א מאטע װאם האמ אװעקגעגעבן זײ דעם לעצמן ביםן

טאטע |

(אנשמאמ א מצבדס

געלערנמ שמורירמ כמעמ אלע קיניער -
 .געהאפמ צו האבן נחת פון יערן באזונדער♦ ♦,
האםמ זיך דעימאנמ ,א פרײמאג־צונאכמם בײם עםן־
בײם מיש װעגן שרײבערײ  -אינגאנצן פארגעםן,
געזונגען ,געשפילמ זיך מימ אונרז אלע פיל צײמ,
געװײלמ .זיך ,געצערמלמ מימ ליבשאפמ און פרײר♦♦♦
געקימען׳זײנען מעררער איבערגעריםן דיין לעבנם־געריכמ
פאװמשפט אױף מוימ דיך אן א געריכט -
פאיברענמ רײן שאפונג נישמ געבליבן איז קײן זכר,
נישמא מער קײן םימן  -אפ לו ־קײן קבר״♦
אין א פראםמיקע ,פינצמערע ,פיל מיט פחר נאכט,
האב איך טאמע װעגן דיר פארמראכמ
א לירג פון בלוט  -פון הארץ  -פאר רײן נשמה -
מאטע ז  -אנשטאט א מצבה  -פאר דיר נ ק מ ה ! ! !
באטבערג1946,
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גרױסע פוױם־פ ' ערוגי אץ לאגער לאנ־יםפערג .אלע צױניםט שע ארנאױזאצ־עםמ ם ױיערע פענער
■ער♦
האבן ועפילירט און גע ונגען נאציאנאלע פרי־הײמס־לי.

איטיר ענבר

די כשרט הימ
פוו ועד ההצלה
 .ראם װאם האמ מיך אנגעיעיט זיך צו אינמע־
רעםירן מיט די ועי ההצלה מעםיקיייט אין דימש־
לאני איז געװען .רי כשרע קיך אין אױגםבורג.
פארבײפאינדיק די שטאט אויגםבורג ,איז מיר
אויםגעקומען צו עםן א מיטאג אין דער דארטיקער
קיך .איך בין איבעראשט געװען פון רער ברײט־
קייט און זויבעיקײט װאם האט דארט גע־
העישט .איך האי זיך מיט מײן פארוװנדערוננ נע־
װאגין צו רי קיך־לײטערם ה׳ קאהאנע און ה 1פריר־
מאן .זײ האבן מיר קור ^עענטפעי־מז ״ועי ההצלה״.
און ײען איך האב שפעטיער אין נאך א נאנץ
מיטדער
רײ שטעט ,באגעגנט רי זעלבע ק־כן
מוםטערהאפטער ברײטקײט װי אין אויגםבויג האב
איך אײם זשורנאליםטישעי נײגעריקײט באשיאםן
זיך אראפצוכאפן אין דער ועד ההצלה־בױרא און
ראיט אויפן ארט זען מה מיבי...
בעת מײן באזוך אין וער ההצלה איז מיר
דאם עישטע געפאלן אין די אויגן ,יד איט באנע־
מוננ פון די ועד ההצלה פאישטעהעי צו די א־נ־
טערעםאנטן .עפעס הערשט יארטן נ־שט די בױ־
ראקראטישע באצױנג װי אין אנרערע ײר־שע אינ־
םטיטוציעם .הײמישלעך און װארעם װערט  .יעדע
דעלעגאציע אויפגענומען און רעילעדיגט .עם העיט
זיך נישט דאיטן רער בױרא־מעסיקעי ענטפער.
יע־עי פ־לט ,אז אין רעם איט אינטערעםירט מען
זיך באמת מיט דער טרױעריקער לאנע פון רעליג־
יעזן שאר־ת הפליטה־מענטש און מ טוט װאם מען
קען זײ צו לינדערן און העלפן.
בעת מײן קאנפעיענץ מיט רי ועי ההצלה־
דירעקטארן ,בין איך נשתימים געווארן פון יער
נרויםער טעטיקײט װאם דער ועד ההצלה פירט י א
אין דײטשלאנר .טײט נאך טריט פאינעמען זײ
פאזיציע נאך פאזיצ־ע .בעת מײן קורצן פארװײלן
װרכנעםירמ2
אין בױרא האט דער ועד ההצלה
אלנעמײנע  ,כשרע קיכן אין לאנער הײרנהיים און
אין גאבערםעע און איבערגעגומען א רעליגיעזן
קיניער־הײם אין װאםערבורו.
דער וע־ ההצלה האט ביז איצט געשאפן
איער איבערגענומען פא־גנגע קיכן אין דײטשלאני:
אוינסבורג ,בא־ װערים־אפן ,יאכאו ,װײלהייים.
פעלרמאכיננ ,פירט ,קאם פראנלפויט מימענװאלר
ערדיגג ,הײרנהײם רענענםבורג ,דאםעיבירי  ,עגענ־
פעלדן א .א .און די כשרע קיכן בײ רי שפיטעלער
באגענהויזן אין מינכן ,עליזאבעט אי) פעלראפײנג' .

דער וער ההצלה מײלמ מצות

די כשרע קיך אין אויגסבורג .עם שט יען די ועד
ההצלה־דירעקטארן הרב בארוך און הרב בורשטין
28

דיי ועי

ההצלה

תלמװ־תירה

אץ

נײ־אולם

פםח את נישט קײן לײכמער ייום־טוב ...בייים שלעפן די פעקלאך  .פון
וער ההצלה ,

מאגיעה
צוהעל װוין־ארט
משה
מיטלפראנקן הפ ,קאמפ,
,1909
בלאק 33/2געבױרן
ברורער צבי צוקער ׳ פון
לובעלםקא.

אנםנאך
בלײדארן
זוכט זיין
פיאםקי־
23

הי רענהײם פי ,פאיטשטר ,83 .זוכט
איר ברוי־ער שאיעק בראנער געבויערן
 1923אין טשענםטאכאװ בײם עניע
פון קריג געװעזן און קאצעט גראםראזן
װארשײנדליך באפרײט געױארן אין
בײערן,

װער עם װײםט װעגן אים ביטע

מיטט־ילן אויף דער אױבנדערמאנטע
אירעם ,איך זוך אויך מײן פעטער
אנשל בייל ,געװוינט ביזן קריג אין
בעלגייען אץ()1.1€*£0

ײײן ־איט
ראטבערג

דאיפון מארקט ,בלומענפעלד
בית״ר♦ זוכם זײנע קרובים און
אץ ארץ־ישראל♦ די ײרישע
װערט געבעטן רעם אנאנם
צוררוקן♦) ..״ ■.

קיב־ץ
פרײנמ
פרעסע
איבער־
3

שפירא װוין־ארט װינדםהײם
ח♦
בײ נירערבערג אונרא טעם ,621זוכט
חנטשע שעניאק פון לאמזשע געייען
^\ . 24
אין קײבישעױ.

א״זאס אזשעגאװםסיװוין־איט
בײ

גרעפעלפ נג
קאמיטעט,
זוכט זײן סו יאריקן זון פישל געביירן
א 'ן לאיזש באפרץיט געװאין אין 5־טן
מאי 1945אין לאגער גונםקירפן בײ
לינץ פריעי געױען אין אויםשוײץ.

מעכל ליפשיק,װויךו \ט העם־
ליכטעגוי בײ קאםעל (העםםען) אונרא
טעם 613בלאק 2/3זוכט זײן ברורער
1915
לעמל ליפשיץ געבײרן א־ן  /יאר
אץ לובלין ,זוכט אויך זי נע פעמערם
און ממעם װאם װױנען אין נױ־יארק,
פאלעםטינא אין אורוגװײ,

האםט שײן באזוכט דאם

ײדישע
א פ ע ע ר טז
טעאטער
ריבהח און פעלא צימערמא1
1933
געבוירן אין  .קראקאװ אין יאר
יאר  1946זײנען די
 ,1937אין
אץ
קינדער דורך די צױניםטישע ^ ױגנט
ארגאניזאציע ״איחיר״ אפנעפארן פון
פוילן און ביזן הײנטיקן טאג האב איך
נישט פון זײ קיין שים ידעה ,איך בעט
אלע אויםלענדישע יתימים ארגאניזא־
ציעם ,דעם בענקענדן פאטער זאפארט
מיטצוטײלן װו -זײגע צװײ קינדער גע־
פינען זיך♦ גלייכצײטיק בעט איך׳ די
גאנצע ײרישע פרעםע דעם אנאנם
.איבערצוידוקן ,׳>

פיגא צילאװוין־ארט אײנהננײב
פרײלאםינג פאםט־פעליקירכן אונרא־
טעם 1070בלאק .38זוכט איר פעטער
אין אמעריקא וטשיקאגא) מיטן נאמען
גאלי־מאן איצעק ,דיי־ אויםלענרישע
פרעםע װערט געבעטן דעם אנאנכ
איבערצוררוקן,
30

מינכן

ײרישעי

אונטער רער לײטונג פון
ארטיסט ■
באקאנטן

ש.

צזם

ג< בזרט

צװיליך?

װילםט אז דײן בילר זאל געזעען
װערן אויף דער װעלט .פאר דײנע
פיײנט קרובים און באסאנטע׳
זשורנאל״ײ־ישע
ביעננ עם צום
בילדער״.

א הארצ׳קן מזל־טוב װיגטשן מיר אונדזער
שװאיער בעניעק
נחהאין
שװעםטער
פזי

,

,

דיער

ט ע כ ט ע ר ל
שלמה פראנק אװ פרוי

4

♦ לאמיר אביסל לאכו ♦
אין מ^ נכענער טעלעגדאפךאמט
אין מעכענער טעלעגראפן־אממ קומפן ארײן א
װנג שײן מיײל און לײגט אװעק א טעלעגראם מיט
אן אײפשריפט ״יא״.
זױל איר ארויםהעלפן
זאגט אירז

*י< , 1

דער אנגעשטעלטער און

 פאר רעם זעלבן געלרנאך נײן װערטער• .

קאנט איר צושרייבן
,

פאררדטלט זיך ראם מײדל און זאגטז
 אבער איך מײןי אז עס װעט אויםזעך װיאיך בעט זיך ס 1מאל ״יא".
——0

זימ װערטלעך אין דער װעלט ארײן
מענטשן זענען װי שװעבעלעך  :װען זײ צינרן זיך
אן ,פארלירן זײ די קעפ.
♦ ♦♦
שידובים ,זאנט מען ,װערן געשלאםן אין הימל,
אבער א גרויםער טײל פון זײ טויגן אין דער עיר,
***

נײט.

ער :איד זאו .דיר״ אז הײנט הארט מעז ניט כון ריבע׳ װי איז אונזער
זי  :עט׳ מעז גײט אן מיט דער ריבע ווי פריער׳ אבער פװ אנדערע לײט.

מײן שכןם ראייא לאזט מיך ניט שלאפן ,מײן
אײגענער — פארװיגט מיך.
*

* *

װען א פתי גיט אײך א פינגער ,רעדווארט זי
אים צוריקצורךיגן מיט א ברילאנטענעם רינג,
♦*♦
מען זאגט ,אז ניט װעלן הײראטן איז א קיאנק־
הײט ,מען זאגט אויך ,אז װעלן הײראטן איז א
משוגעת ,מען גיט אונרז הײםט עם די ברירה״,
***
װען א פרױ גײט אראפ פון גלײכן װעג ,פארט
זי געױײנלעך אין א טײערן אױטאמאביל.
*

* *

צו די רײד פון א * אר הערט מען זיך אויך צו,
אניט וױ װאלט מען נעװוםט ,אז ער איז א נאר?
—■ —0

פײז

חיהש נישט

אין נוי־פרײמאן טרעפט אײן ײרענע רי צװײטע:
 ױאם זאגט איר עפעם צו בײלע ריבאײזן? עסאיז עישט דרײםיק טעג זינט זי האט איר מאן
באגראבן און זי האט שיין געשנטעלט א חופה מיט
א צײײטן.
^
ענטפערט רי צװײטען
 װאם איז דער וװגרער ? איר מאן אװ טאקעערשט געשטארבן ,אבער זי האט אים שוין 20יאר
אין דער ערה

אױפגאבע פוז רעכום נומער2
די

לעןער יאיפןגעפונען דעם שליםל און מיט זײן הילף
צװאמענשטעלן פון די איתיית אן אקטועלןדאטום.

בײ דער ארבעמ אין גרינעם גארמן♦
§יי!§ו
|ן | ^§| 11
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די היייליקע פעלראינעמ א־ן עמקי אץ דער סאלאױע בייח־שאן.

