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מיר ניבן א קורצע באשרײבונג װענן דעם גרױםן
ײרישן געלערנמן,
געבוירן1
אקמאבער 1882אין בערדימשעװ,
אוקראי נע♦ פאמער  -באקאנמער העברעאיש־ײדי־
שער שרײבער ,רעראקטאר און ארויםגעבער פון
העברעאישע און ײדישע צײטונגען ,צבי פרילוצקי♦
אויפגעצױגן אין קרעמעניץ - 1898 .געענדיקט די
פראג־מנאזיע• אין צויזמער (פיילן) ,שפעטער פאר־
עני־יקמ די װארשעװער גימנאזיע מיט א גאלרענעם
מעדאל און שמורירמ ױריםפרורענץ אץ װארשע־
װער און פעטערבורגער אונױוערזיטעטן 1902 ,אג־
געהויבן זײן געזעלשאפמלעכע מעטיקײמ מיט לײע־
נען א רעפעראט װעגן די נאציאנאלע באײעגונגען
פון 19־מן יארהונדערט אויפן ערשטן קאנגרעם פון
פױלישן צוזאמענפאר פונם ״ײרישן חברים־פארבאנד״.
 - 1903ארעםטירט געװארן פאר ארגאניזירן א דע־
מאנםטראציע אין פוילישן ״דראמאטישן מעאמער״
אין װארשע בעתן אויפפירן אן אנטיםעמימישע
פ־עםע♦

□1

ערשמעי יארגאנג

\■ ,י

שוין אלם קינר פון 8יאר נענומען שרײבן ,אין
 1901אנגעהויבן זאמלען ײדישע שפריכװערטער,
פאלקם־לידער און פאלקם־שפילן ,און האט אין
 1931שוין פארמאגט אן ערך ססס 2,פאלקם־לידער
און עטלעכע און דרײםיק פורים־שפילן אין מאנו־
םקריפט ,אין זײנע ״זאמל־ביכער פארן ײרישן פאל־
קלאר ,פילאלאגיע און קולטור־געשיכטע״ (װארשע,
1912

און 1917האט ער

פארעפנטלעכט14

װאר־

יאנטן פון ״פורים־שפילן״.
דעם 31אויגוםט 1905האט פ ,פארעפנטלעכט
אין װארשעװער ״דער טאג״ זײן ערשטע רעצענזיע
װעגן ײדישן טעאטער ,און זינט דאמאלם זיך אפ־
געגעבן מיט ײרישער טעאטער־קריטיק אין ״װעג״,
״אונדזער לעבן״ ,שפעטער אין ״יער מאמענט״ און
אנדערע פעריאדישע אויםגאבעם .פאליטיקער און
ערשטער סײם־רעפומאט א*ן פוילישן םײם♦ געװע־
זענער פראפעםאר פון װילנער אוניװערזיטעט און
גרינדער פון די ײדישע דעמאקראטישע פאלקם־
פארטײ אין פוילן♦ פארפײגיקט אין יאר  1941דװך
די נאצי־באגריטן אין ײילנער געמא♦
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באגריםונגען צו רער רעה
״ײדישע בילדער״
הארצי קע באגריםונג מ חבר עלמה
פראנק
פאר
דעם װירערגעבורט פון די ״ײדישע ב״לדער״.
משה מאזה ,אברהם פערל,׳ יצחק
אבארבאנעל ,שלום בן יהודה ,שלמה
בן דור ,עמנואל מלכי ,מאיר פרענק
און ױםף שםיין,תל־אביב ,אר ^
ישראל.
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הארציקע באגריםונג דער רעדאקציע פון די ״יידישע
בילדער״ שיקט
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פראנמ

קאמפלעטן פון די ״ײרישע
בילדער״ פון נומער 1ביז5
צו באקומען אין רעדאקציע
פרײז פון קאמפלעטן:
אין
לאנר 40מארק
מיט פארטא ,אין אוים־
לאנײ לויטן אפצאל
פןן רער דארטיקער
װאלוטע♦

קויפט קאמפלעטן און
שיקט אװעק פאר אײערע
קרובים אין אױסלאנד —
דאם װעט זײן דער בעס־
טער גרום פון דער שארית
הפליטה.

פאר זײן קולטורעיער און ליטערארישער איבעט.
באזונדערם זײנען מיר צופרידן פון זײן אקטיװער
אינטערנעמונג אין דער דעישײנונג פון די ״ײדישע
בילרער״♦
קאנארער פעדעראציע
פאר פוילישע ײדן
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רער זון פון רב בערענשמילן צוזאמען מימן פאמער און גענ> מאק־נארנעי
בײםראוינען.

דער ױנגער בעיענשמײן װערמ אױפגערופן צו וער תורה אץ מאג
פון זײן בר־מצוה.

♦ד

םפארד

צום צוריקקטר פון
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אין נומער 4״ײדישע בילדער״ האבן מיר
אץ ארטיקל פון ד .םפארד ״צום צוריק־
קער פון אונחערע שרײבער״ באהאנולט
יד פאלגנדע דיכטער און שרײבער  :משח
ברארערזאן ,חײם גראדע ,בינעם העלער,
אברהם םוצקעװער ,אברהם זאק ,שלמה
בערלינםקי און משה גראםמאן .יעצט
גיבן מיר יד פארטזעצונג פון נאך אײני־
קע שרײבער און דיכטער ,װאם זײנען
לעבן געבליבו און שפילן א גרויםע ראלע
אץ דעם אלט־נײעם אויפבלי פון דער
ײדישער ליטעראטור.
די רעדאקציע

װאם אװ שייך געשיכטלעכע ארבעטן
און פארצײכענונגען ומן^ן דער גרױםער
טראגעמע פון פױלישן ײרנטום ,האט
זיך פון ײד ײדיש־פױלישע שרײבער אין
םאװיעטן־פארבאנד ,באזונדערם אוים־
געצײכנט אױף דעם געביט בערל
מארק♦ זײן ביכל װענן רעם אױפשטאנד
אין װאישעװער געטא האט נישט גע־
קוקט אויף געװיםע פינקטלעכקײטן.
אפגעשפילט א קאלאםאלע ראל אלם
דער ערשטער ררײםטער פױװ אין
דער צײט פון דער אלגעמײנער דער־
שלאגנקײמ און יאוש ,ארויסצוציען אין
פאדערגרונט די העראיק פון דער ײד♦
ױגנט אין די געטאם.
דאם איז אן אויפטו ,װאם זײנע
װײטגרײכנדיקע רעזולטאטן דארפן ערשט
װי נעהעריק אפגעשאצט װערן♦ מארקס
װײטערריקע מער גרונטלעכע ארבעטן
װענן אויפשטאני אין װארשעװער און
אץ ביאליםטאקער געטא און װעגן
ײרישן װירערשטאנר אין פארשײרענע
שטעט און שטעטלעך זײנען געשריבן
.אין זעלבן גײםט פוןנאציאנאלע װיררע
און געשיכטלעכער אביעקטױוקייט לגבי
אלע גרופירונגען ,װעלכע האבן אין יד
יאזיקע װירערשטאנרן אנטײל גענומען♦
מארקס געשיכטלעכע ארבעטן זײנען
אויפגעשריבן מיט א ציכטיקער ליטע־
רארישער שפראך ,אינטערעםאנט און
אנציענד געבויט ז .ון מיט בעלעטרים־
טישן געשמאק ,װאם דערמעגלעכט
דעם אן־און־פאר־זיך שװערן פאקטישן
מאטעריאל איבערלײעגען אין אײן
אטעם ,נישט פאר׳לירנדיק דערבײ
גארנישט פון זײן אביעקטױו־געשיכט־
לעכן װערט♦
אן אקטיװע טעטיקײט בעת דער
מלחמה האט ארויםגעװיזן י♦ אקױטני,
װעלכער האט אננעשר־בן א רײ גרע־
םערע דערצײלונגען♦
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אן ערלעכע באדײטוגנ פארמאנט
אויך דאם בוך פון דעם דיכטער־פאר־
טיזאנער שמערקע קאטשערגינםקי,
״פארטיזאנער גײען״♦ קאטשערגינםקי
ש־לרערט דא טיפן פון ײרישע העלדן,
פון אונחער גיבורישער ײרישער ױגנט♦

זײגע איז תרכנעזאפט מיט גאל און
ביטערניש .,מיט ד<י נ״ייע מאטמון פון
אומקום פון זײן הײם ,פון זײן פאלק,
נחם באמזע פארנעמט װײטער אן
ארגינעלע פאזיציע אין דער ײדישער
דיכטונג♦

צװישן די ײרישע דיכטערינם האט
רחל קארן פארנומען אײנע פוןוי אנ־
געזעענטםטע ערטער♦ איר פשוט־ליר
מיט דער קאנקרעטער געזונטער ביל־
דערישקײט איז שטענריק געװען בא־
לויכטן פון אינעװײגיק מיט א טיפער
געדאנקלעכקײט און אחמגענומען מיט
א רירנדיקער צארטקײט♦ אין דער אינ־
טימער באהאפטנקײט פון אט די דרײ
מאמענטן ,באשטײט דער אײגנארט פון
קארנים דיכטונג ,אין דעם באשטייט
•אײך איר שטארקע באװירקונג♦ קארן׳ם
ליד רורעדט יאויף און באצװינגט פון
דער ערשטער שורה.
אויםער דעם באזיצט קארנם דיכטונג
נאך אײן מעדקװירריקע אײגנשאפט♦
זײענדיק אין גאנצן פרײ פון יערער
ארט טענדענץ ,שלאגט דאך ארוים פון
איר א שטארקע מאראלישע קראפט
און ' א טיפער ערנםט צום לעבן♦ ׳עם
פילט זיך נישט נאר װאג ,נאר בעיקר
דיכטערישער פאראנטװארטלעכקײט אין
יעדן זאץ .אין יערן װארט♦ די װאר
גײט קײנמאל נישט אויף אץ קארןים
דיכטונג אין געשטאלט פון וױלקירלע־
כער און צופעליקער פאראלגעמײנערונ־
גען ,זי שטעלט ז־ך אבער אויך נישט
פאר אין איר װי א גענויע אפשפיגלונג,
כאטש אין פלוג דאכט זיך אפטמאל
אוים אזוי♦
קארן׳ם ריכטונג פארבינרט שטענייק
מיט דער װארט א טיפע איבערלעבונג.,
װעלכע באזיניקט יעדע געשעעניש און
דערהויבט זי צו א דיכטערישן אמת♦
אין די לירער ,װעלכע קארן האט גע־
שאפן אין דער לעצטער צײט ,האבן
די דאזיקע אלע אײגנשאפטן פון איר
דיכטונג מיטנעװירקט צו נעשטאלטן
אײף אן אײגגארט־קן און טיפן אופן
די טראגישע געשעענישן פון די לעצטע
יארן און געבן טיף ארגינעלע שאפונ־
גען סײ אין קינםטלערישער הינזיכט,
םיי פון שטאנרפונקט פון זײער דיכ־
טערישער רערקענטניש,

א רײ נײע ארגינעלע לירער האט
אגנעשריבן אלחנן זואגלעה

אין םטיל פון זײן אײגנטימלעכער
שטילער ליריק האט נײע לירער אנ־
געשריבן נחם באמזע♦ די נײע ליריק

באיייטנריק אויםגעװאקםן איז פאר
די לעצטע יאין יצחק יאנאםעװיטש,
דער אינהאלט פון יאנאםעװיטשעם
לירער איז געװארן נישט נאר אויםגע־
ברײטעיטער און פארטיפטער ,נאר
אײך קאנקרעטער ,עם איז פארשװונרן
פון זײן ליד די אנהײפונג פון מעטא־
פארעם און עם איז געקומען דער
דראנג צו פשטות פון אויםדרוק און
קאנקרעטקײט פון בילר♦ זײן לעצטע
אויטאביאגראפישע פאעמע .װעלכע
פארמאגט אן עפישער שילרערונג ,װי•
אויך א גאנצע רײ לירישע לידער ,איז
אנגעשריבן מיט א םך באגאבונג♦
א פײנע אנטװיקלונג האט דורכגע־
מאכט משה קנאפהײם ,װעלכער האט
װײטער געװעבט זײנע נײע באלארע
מאטױון און אנגעשייבן א רײ גרעםע־
רע פאעמעם♦ דער הויפט־מאטױו פון
קנאפהײםעם נײע שאפונגען איז די
בענקשאפט נאכן הײמלאנר פוילן ,דער
טרוים װעגן דער אלטער הײם .װעל־
כער שטויםט זיך אן אין דער גרויזא־
מער און טראנישער װירקלעכקײט♦
באזונדער צײכנט זיך אדם זײן
גרויםע פאעמע ״דאם ליר פון א ײר,
זײן גאלרענע בארראון ךער טערקי־
שער שאל״♦
אליצקי איז אויך אײנער פון די
װינציקע משלים־שרײבער אץ רער
פויליש־ײרישער ליטעראטור♦ זײנע צװײ־
בענרער משלים צײכענען זיך אוים מיט
זײער שפראכלעכער רײכקײט און דער־
פיניערישקײט .מיט זײער דורכויםיקער
םאציאלער טעמאטיק און פאעטישער
פארם ,אין ראטנפארבאני האט אליצקי
א -בערגעזעצט א גאנצע רײ משלים פון
קרילאזון ,האט אנגעשריבן א גאנצע
ציקל אריגינעלע משלים און לירער און
ארבעט אינטענםױו איבער א גרעםערן
ראמאן װענן דעם פארגאנגענעם ײרישן
לעבן אין פוילן♦

שלמה פראנה
יאר יערליך פײערט דאם ײדישע
פאלק זײן תורה־ױם־טוב ,בעסער
נעזאגט ,זײן געגעבענע קאנםטיטוציע
דער ױם־טוב איז אבער נישט בלױז א
ײרישער ,ער איז אן אלטמענטש לעכער
דער נצחון אן אלטװעלטלעכער♦
דער טאג װען עם איז געגעבן׳ גע־
װארן די תורה דעם ײריש,־ פאלק,
דער טאנ איז נעװארן הײליק פאר
אלע פעלקער אין רער װעלט .דאם
איז דער ױם־טוב פון ' דער ערשטער
װעלט קאנםטיטוציע ,װאם איז געגעבן
געװארן די װעלט מענטשהײט ,זי גיט
אונדז יד גרונד ליגיע פון אבםאלוטער
פרייהײט ,גלײכהײמ ,ױשר און גערעכ־
טיקײט ,װעלכער נישט נאר נארמירט
דאם לעבן און גיט אים געזעצלעכע
פארמען ,נאר אויך הײליקט דאם
גאנצע לעבן פון קולטור און װיםן ,פון
שאפן און בויען ,פון רעכט און אומ־
רעכט ,פון אמת און שקר דאם איז
דער ױם־טוב פון מתן־תורה.
♦**
די אגדה דערצײלט אונדז; ״אין דעם
טאג װען די תורה איז געגעבן געװאדן
די ײרן ,האבן אלעד הימלען געצי־
טערט ,די ערר האט זיך געטרײםלט,
אין אלע יםורות העולם האבן זיך
געװיגט ,די גאנצע װעלט האט מורא
געהאט אז זי גײט חם ושלום אינטער,
דערשראקענע און פארצװײפלטע זענען
זיך די דאמאלםריקע פעלקער צוזא־
מענגעקומען און האבן זיך באראטן
מיטן דאמאלםדיקן זועלט־חכם בלעם
און מימ צימערניש אים געפרעגטז
װאם קומט דא אײגענטליך פאר,
צו גײט דער רבונו של עולם נישט
צום צװײטן מאל ברענגען דעם מבל?
דערויף האט בלעם געענטפערט -
נײן ,קײן מבל װעט אויף די װעלט
מער נישט קומען דער אלמעכטיקער
װעט די װעלט מער נישט חורב מאכן,
אויב די מענטשהײט װעט *♦צװישן זיך
בשלים לעבן ,װעט שטענדיק הערשן
אויף דער זועלט רוי אױב אבער די
מענטשהײט װעט צוױשן זיך לעבן װי
חױת ,װעט אך און װײ זײן צו זײ,
נישט קײן מבל װעט קומען ,נאר א
בלוטיקער געשפענץ♦
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דאם מאל באקומט דאם ײדישע
פאלק א תורה ,װאם װעט די װעלט
אין גאנצן איבערענרערן♦.,
שאפן פאר די מענטשהייט געזעצן,
אײנפלאנצן ליבע ,ױשר ,װיםן ,אבזינ־
דערן די מענטשהייט פון אניערע
װעלט באשעפענישן ,מיט אײן װארט
פאר די מענטשהײט א לעבן פון
איריליע״♦
 און די װעלט פעלקער האבן זיךבארויקט♦
*

* *

און די תורה איז זיך טויזנטער יארן
געגאנגען איר װעג ,שטיל און פאמע־
לעך האט זי א־בעראל צװישן אלע
װעלט פעלקער ארײנגעררינגען ,כמעט
אלע• פעלקער האבן פון איר גענומען
געניםן ,באהערשט ביםלעכװײז די
חייה1שע הערצער אײננעפלאנץ אירע
געזעצן ,די צען געבאט זײנען געײארן
א װעלט פראבלעם און אזוי טאג אײן
טאג אוים האט די װעלט גענומען זיך
איבערבויען ,ביז אין א געװיםן טאג
האט װירער די װעלט מענטשהײט
אנגעהויבן ארויםװײזן איר פארגראבקײט
איר פאררארבנקײט ,אירע חײה־שע
אינםטינקטן .די איריליע איז צעשטערט
געװארן ,די צען געבאט זײנען מער
נישט גענומען געװארן אין אכט ,זײ
זײנען בי־וטאל מיט די פים געטרעטן
געױארן ,מענטשן זײנען פארװאנדלט
געװארן אין חױת און די װעלט איז
געײארן א בלוטיקער געשפענץ ,אין
יערן יאר הונדערט מלחמות ,שחיטות,
האם ,שנאה ,מארד ,רויב אין אומקום♦
נישט קיקנדיק רערויף ,איז צוזאמען
מיט דער * פאררארבענער װעלט געגאנ־
גען פארוים קולטור און זויםן ,צוזאמען
מיט רויב און מלחמות ,האם און שנאה
איז די װעלט בארייכעט געײארן מיט
לערע אין געלערנטע♦ ביז עם איז
געקומען ראם ס 2־טע יארהוניערט♦
װאם האט מיט אײנמאל אויפגעיעקט
אין ארופגעריםן דעם שלײער פון דער
גאנצער קולטורעלע װעלמ♦
* * #

אין הארץ פון אײראפע .האט א
שלאג געטאן א פײער פון מענטשלע־
כער פארניכטונג ,לערער און געלערנטע
פאעטן און דענקער האבן געמײנזאם
געארבעט צו פארניכטן צו פארטיליקן
און אומצוברענגען אײנער דעם צװײטןי
עם האט קײנער נישט געפרװוט דעם
פארניכטיגונגם קאמף לגבי די שװא־
כערע אפשטעלן ,קײנער האט נישט
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אױפגעהו יבן זייין װיי־ געשרײ קעגן רױב,
מארד און מענםשלעכער פארװיםטװג♦
די ונעלט פון ס 2־טן יאר הונדערמ,
מיט אלע אירע געלערנטע ,דענקער
און פילאםאפן ,זײנען פאראגטװארטליך
פאר דעם גרױםן מענטשלעכן חורבן,
פון אומקום פון מיליאנען אומשולײקע
מענטשן ,בלויז דאפיר וױיל זײ זײנען
געװעזן ײרן .פאר די קרעמאטארױמם,
פאר די קאלך־אײװנם אין פאר די
אלע מיתי משינות ויאם רי מענטשהײט
פון ס 2־טן יאר הוניערט אין הארץ
פון אײראפא האט אײםנעטראכט .די
יעצטיקע װעלט ,האט נ־שט בלויז
פארגעםן די צען געבאט נאר האט
אנגעהויבן ברוטאל די געטלעכע שריפט
טרעטן ,מיטן מויל פרעדיהן שלום און
מיטן הארץ פאראט און מלחמית ,אט
אין דעם אומרחמנות ריקן װעלט גע־
ראנגעל שטײט דאם קלײנע פאלק
ישראל ,דאם פאלק װאם האט די
װעלט געגעבן די צען געבאט און
פרענט? װי לאנג נאך װעט איר בײזע
װינטן בלאזן,
װי לאנג נאך ,װעט איר פארגיםן
אומשולדיק מענטשליך בלוט ,א םוף
מוז עם נעמען .מיר דאם קלײנע ײרי־
שע פאלק װעט מער ניט לאזן זיך
אומברענגען .מיר ײעלן נישט בלויז
פאר אונרזער פרײהײט קעמפן ,מיר
װעלן אנהײבן אין אויפהײבן אן אויפ־
קלערונגם קאמף צװישן אלע אינטער־
דריקטע פעלקער ,עם טאר מער נישט
זיין קײן פעלקער מארד ,אלע פעלקער
זײנען ברודער ,אלע פעלקער מוזן פרײ
װערן אין פרײ לעבן ,יערעם
זײן הײם .יעדעם פאלק זײז לאנה עפ
פאלק

טאר נישט מער הערשן אײן פאלק
איבערן צזױיטן .די צען געבאט װאם
זײנען געגעבן געװארן די מענטשהײט
פון בארג םיגי ,דאס איז די הײליקסטע
קאנםטיטוציע װאס שטײגט איבער
אלע ביז יעצט געשאפענע דורך דער
מענטשהײט .מיר װעלן קעמפן מיט
װארט און טאט פאר א נײ קולטורעל
פרידליך לעבן ,דאם פאלק װאם האט
די װעלט געגעבן ליכט ,װיםן און לערע,
דאם פאלק װעט ניט אינטערגײן,
דער נאציאנאלעײ מתן־תורה ױם־טוב
איז דער הײליקםטער םימבאל  #פאר
אונרזער קױם און פאר א װעלט פרידן♦
—ס—
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אמעריקאגער טאג ד ז ש י ן י א פ ע
צז איר באזוך אין דער אמעריק ♦זאנע.
דזשץ יאפע װעט באװכן אויםער
דײטשלאנד אױך עםטרײך ,פױלךבעל־
גיען ,פראנקרײך ,האלאנד און שװײץ,
זי װעט זיך אפשטעלן אין אלע לא־
גערן און װעט שפעטער אין דער
אמעריקאנער ײדישער פרעםע שיל־
דערן דאם טאג־טעגלעכע לעבן פון יד
ײדן ,זײערע אויםזיכטן אץ האפענונ־
גען♦ זי װעט זיך אויך באקענען מיטדי
נײע ײרישע ישובים װאם זײנען אוים־
געזואקםן אין די מערב־אײראפעאישע
לענדער♦

די ערשטעגרופע ײרן װאם זײנען אנגעקומען פון פוילן קײן
פראגקפורט>
פאטא :יהושיע קראטמאן

מר גייען אנטקעגן דער צוקוגפט ,בא־
װאפנט נאר מיט קלײנע צאנקענדיקע
פלעמלעך אין אונדזערע נשמוח ,װעל־
כע װעלן אויף די פעליער שאםײען
און װעגן פון ארץ־ישראל אנצינדן א
נײ לעבן♦ הינטער זיך די װעלט פון
שקר ,זנות און אומרעכט ,פאר אונרז-
א זוניקע װעלט פון ארבעט בײ זיך
און פאר זיך♦

דראמאט -שער קרײז פון באראכאװ־װגלט אץ ױבורג♦

דער אײנציקער לעבךגעבליבענער ײד מיט זײן טאכטער
אין קתמבאך♦

ױםף חײם ברענער
דער העברעאישער שריפטשטעלער,
װעמענם 25־מער יארצײט איז אויםגע־
פאלן דעם 1־טן מאי.
ברענער איז רערמארדעט געװארן
דורך אראבישע אויפגעהעצטע באנדיטן♦
פץ רער ענגלישער אימפעריאליםטי־
שער מאכט ,װאם הערשט אין ארץ־
ישראל מיט טעראר ,שװינרל און ליגנד♦
ביענער איז דערמאררעט געוזארן
דעם 1־טן מאי אין יאר 1921אין יפו.
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דאקטוירים װאם ארבעטן אין מינכענער

ד״ר א קליבײנםקי
םפעצ ,פאר אעערלעכע קראנקהײטן.

ד״ר ז .זאוםמער
םפעצ .פאר אינערלעכע קראנקהײטן.

אמבולאטארױם

ל ,בורשטץ
צאךראקטאר

ד״ר י ,קאץ
ספעצ .פאר הויט־קראנקהײטן
ד־ר ע .האקן ,לייטער פון אמבזלאטארװם

ר .זאלצבערנ
צאךראקטאר

נארפינקעל
צאךדאקטאר

ד״ר ש ,קורצװײל
כירורג

ד״ר ל .װיניקאמץ
לײטער פון צאךםטאציאן♦

ב♦

ארענשטימ

\

היםיכיעװ

\

פאראלעל מיט די טראגעריע געשע־
ענישן פון פארניכטן יאם ײדנטום אין
אײראפע דורך דעם בארבארישן און
װאגדאלישן נאציזם ,איז אויך קישי־
ניעװ געפאלן אלם קרבן♦ די שטאט
קישיניעװ האט הינטער זיך א געשיכ־
טע פון ײדן־פארפאלגונגען♦ די פאר־
פאלגונגען האבן אויך א פאליטישע
אונטערלאגע,
אין עגדע פון 19־טן י״ה זענען
אנטשטאנען ארגאגיזירטע פאליטישע,
אומלעגאלע באװעגונגען ,װעלכע האבן
געפירט א קאמף קעגן אבםאלוטיזם

לירישעפיױען פארןארנעטם־אייינזאץ באויאכט דויך ם♦.ם

און מאגארכיזם װאם האט נעהערשט
אין אמאליקן רוםלאנה אין די אלע דער צענזאר איז געװען רער װיצע־גו־ גוצמ די געלעננדדימ .און גער״עצט ד
פרײהײטם־באװעגונגען האבן זיך בא־ בערנאטאר מיטן נאמען אוםטרוגאװ .ארישע באפעלקערונג צו פאגראמירן
טײליקט און אויך נעװען די װאיט־ ער אלײן האט אויך געשריבן אנמיםע־ די ײרן ,װײל זײ האבן דערמאררעט
פירער — ײרן♦ די פאליטישע ארגא־ מיטישע ארטיקלען און דערמיט אונ־ דאם ײנגל צו פארמענדן זײן בלוט
ניזאציעם האבן זיך נישט באגרענעצט טערשטיצט די אנטיםעמיטישע טעטי־ אויף מצות ,דעם לעצטן טאג פםח<
אפריל  1903איז
דעם 6־טן
מיט פראגראמאטישער אויפקלעױגגם־ קײט פון קרושעװאן .קרושעװאן האט זונטיק
ארבעט ,נאר אויך אויםגעפירט טעראר־ אומגעשטערט גערופן צו פאגראמען און אויםגעבראכן א פאגראם אין דער
אקטן♦ אין יאר 1902איז אויםגעפירמ מארר־טאטן ,פארשפרייטנריק רכילות שטאט ק־שיניעװ♦ דער אויפנעהעצטער
געװארן אן אטענטאט אויפן אינערן־ אין בלוט־בלבולים> דער צופאל האט המון האט זיך געװארפן צו פלינדערן
מיניםטער פון צארישן רוםלאנד  -םי־ געװאלט אז אין דער שטאט דובאםא־ די יירישע געשעפטן און הײזער ,דער־
פיאגין♦ אין זעלבן יאר איז פארגעקו־ רי איז פארלוירן געװארן אן אריש בײ געשלאגן און געמאררעט ײרן .אויף
מען
א 1מאי־רעמאנםטראציע פון ײנגל ,װאם איז דערמאררעט געװארן די אינטערװענצן פון יד פארשטײער
דער
װילנע♦
אין
ארבעטער
ײדישע
פון זײנע אנגעהעריקע צוליב א ירושה־ פון דער ײדישער קהילה בײם גובער־
האמ
װילנע
פון
גובערנאטאר
צארישער
געענטפערמ ,זא ער
נאטאר ,האט רע
קאנפליקט> קרושעװאן האט אויםגע־
באשטראפט א גרופע דעמאנםטראנטן
מיט שמייםן♦ דעי־ ױננער װילנער ײדי־
שער העלד ,הירש לעקערט האט נישט
געקענט גלײכגילטיק צוזען די דערני־
דעױנג פון זײנע חברים ,און אלם
פראטעםט קענן דער צארישער מאכמ<
האט ער אויםנעשאםן אויפן גובערנא־
טאר פאן װאל בײ די באדינגונגען איז
דורך דעם צאר באשטימט געװארן אלס
אינערךמיניםטער דער רעאקציאנער
און מאנארכיםט פלעװע♦ דער אינערן־
מיניםטער פלעװע ,װעלנײק פארניכטן
די פאלימישע ארגאגיזאציעם ,האט
אונטערגעשטיצט דעם אנטיםעמיטיזם♦
אין יענער צײט איז דערשינען אן אנ־
טיםעמיטישע צײטונגו ״נאװאיע וורעמיא״
דער פינאנם־באאמטער קרושעװאן האט
רעראגירט זייט דעם יאי  1897אן אנ־
טיםעמיטישע צײטונג ״בעםאראבעץ״

ײרישע פרויען װעין געפירט אין אן אומבאקאנטע ריכטוני ,זײ
זײנען באװאכט רורך דײטש< און רומעגישע ם .ם♦

דערװארט א
מיניםטער♦

טעלעפאן

פון אינערן*
|§ | |§ |

 2טעג ,דעם 6־טן און 7־טן אפריל
 ,1903האט געױיערמ דער פאגראם♦
רער רעזולטאט פון פאגראם איז גע־
װעןז  46טויטע 89 ,שװער און סס5
1500
לײכט־פארוװנרעטע װי אויך בײ
אויםגערויבטע געשעפטן און וװינונגען♦
נאך צװײ טעג פאגראמירן ,איז געקו־
מען א ״פריקאז״ פון פלעװען ,אײנ־
צושטילן די פאגראמען רורך מיליטער♦
דער פאל האט ארויםגערופן א גרוים^
יײרישע מענער פארן
אויפברויז אין דער װעלט קעגן דער
װילקירלעכער צארישער מאכט און
קעגן דעם אינערן־מיגיםטער פלעװע.
ברײאישער ליטעראטור און פאעזיע♦
אלע צײטונגען אין  ,רער װעלט האבן
די שרעקלעכע טראגעדיע פון די
נעשריבן מיט פארביטערונג װעגן פא־
ק־שיניעװער ײרן אין דער נאצי־הער־
גראם♦ רי ײרישע דיכטער ביאליק און
שאפט ,װאס איז געװען א פולשטענ־
פרונ האבן באשר־בן דעם פאגראם אין
דיקע פארניכטונג פון גאנצן דארטיקן
פאעמען♦ אין 30שטאטן פון אמעריקע
זענען צונויפגעזאמלט געװארן 12טויזנט ײרישן ישוב איז געבליבן אן אן עכא,
אונטערשריפטן פון פארלאמענטאריער ,עם זײנען אויך װײניק ערות געבליבן,
גײםטלעכע און אנרערע גרויםע פער־ פון רעס בלוט־באר ,װאם האט זיך
זענלעכקײטן ,װאם האבן װי אמשארפ־ דארטן אפגעשפילט♦
די 4בילדער אויפגענומען דורך א
םמן פראטעםטירט קעגן פאגראם♦
םאניטאר פון דער דײטשער װערמאכט,
דאם ײדישע געװיםן האט נישט גע־
שטעלן פעםט ,װי אזוי די ײרן פון
קענט רוען און איז געקומען צום אוים־
קישיניעװ זײגען אפגענארט געװארן
דרוק דורך פנחם דאטשעװםקי .ער
רורך דער דײטשער מאכט.
האט שטורירט אין קיעװער פאליטעכ־
די ק־ש־ניעװעד ײדן זײנען פונאנ־
ניקום און געהערט צו דער צױניםטיש־
דער געטי לט געװארן אויף גרופן
םאציאליםטישער פראקציע .ער האט
פרויען באזונדער און מענעי באזוגדער♦
זיך דערװוםט ,אז דער הויפט־שולריקער מען האט זײ דעיקילערט ,אז מען פירט
פון פאגראם ,קרושעװאן ,דער װאם
האט געהעצט רעם המון צום פאגראם,
געפיגט זיך אין פעטערםבורג ,אין דער
רעי־אקציע פון דער אנטיםעמיטישער
צײטונג ״זנאמיא״♦
ױני 1903איז פנחם
דעם  17־טן
דאטשעװםקי אװעקגעפארן קײן פע־
טערםבורג און אויםגעפירט אן אטענ־
טאט אויף קרזשעװאנ* נען ,פארוזונינדיק
אים אין האלדז .ער איז דערפאר
פארמשפט געװארן צו 5יאר צװאנגם־
ארבעט.

&ם־איעזאץ♦
ארבענ

זײ צזם ארבעטם־םלאץ צןם רעגיםט־
רירן♦
די ײרן זײנען גרוםנװײז אװעקגע־
פירט געװארן אין א װאלר אזן דאיט
 - 1943דאם
רערשאםן געװארן♦ אפריל
איז די טראגישע דאטע פון ליקװירירן
דאם ײרנטום אין קישיניעװ♦
די רוםישע אפענםיװע האט צוריק־
געשטויםן די נאצישע פארברעכער פון
אלע פראנטן און װען די םאװיעטישע
ארמײ האט געפירט דערפאלגרײכע
שלאכטן בײם שײארצן יםי האבן די
נאצים אומגעבראכט די ײרן♦
אפייל 1943שליםט
די דאטע
דאם טראגישע קאפיטל געשיכטע פון
ײרנטום פון דער בעסאראבישער
הזיפט־שטאט♦

(11

קיש־ניעװ ,די הויפט־שטאט פון בע־
סאראביען .האט דאן גע; ן־ילט 60טוי־
זגט קריםטן און 50טויזנט ײדן♦
יאר 1903האט
דער פאגראם פון
אויפגערורערט די װעלט און איז פאר־
אײביקט געװארן אין דער ײריש־הע־

דער קישיניעװער רב מיט ײרישע
מענער♦

9

ײדישט ארםיסטז אין דטר
אמטריהאנטר זאנט
דוי ה א ר טי אקטיאײ
פון די ײרישע טעאטערן
אץ פוילן. ,

נ א ר ב ע ר ט ה א ר א־
פון
אקטיאר
ו י ץ.
מאםקװער און קיעװער
מלוכה־טעאטער פאפולע־
רער ראײא־זינגער מיט־
גרינ־ער פון ״מיקט".

ל א ל א י א ק ו ב א וײ מ ש
באקאנטע װאישא וער אר־
מ־םםץ♦

פםח גוטמארק אין דער ראל פון
פון בר־ככבה

מעםינגער,
מעכל
אקטיאר פון װ־לנער טרו־
פע און אניערע ײדישע
טעאטערן איין פוילן.

שמרונג,
קלארא
באקאנטע ייר .פ אניםט־ן.

דור ראנאװ אין דער ראל פון רוימישן
םעװערום " ♦ ,׳ ' '

פםח גוטמארק ,געװי
ש־לער פון י .ראטביים,
אבסאלױענט פון מאםק־
װער מעאטער־שול.
10

קארפ״נאוײמש
רײמא
וױלנער אקמרײםע אב־
םאלװענמ־ן פון מאםקװער
מעאטער־שול אונטער דער
לי־מוננ פון ש .מיכאלעם
מ־טגרינדערין פון ״מיקטײ.

ד ו ר ר א ג א װ ,אקט־אר
ײילנעי טעאטער
פוו
״מ־־רים״ און פון מ־נםקער
מלוכה־ ט׳יאטער.

ײרישע קינדער פון
אלע מעלט־טײלו

ררישע קינדערלעך אץ נײ־פרײמאן

..

■-.

* * * **

ױםי בן אלעקםאנדער לעװי נעבױרן אין ירושלים.

צװײ ײרישע מײרלעך אםטריר און בעאטריטשע פון
אינריען שטאט קאיאכי האבן באקומען א זילבער־
קריג אלם פריז פאר לײענען די תורה♦ דאם בילר
איז צוגעשיקט פון אמעריק ,ײה װעלט־קאנגרעם

װאס אובדזערע דיבטער סריײט
יצחס גאלדסארן

א .בראװאר

תר המדבר
אײערע גלאנציקע בליקן און שטױועלעך
זײנען אנגעשפיצט מיט קאצן־שפרונג
און איר טראגט— דינער פון עגל הזהב •
אײערע לוחות  -דעם גאלרענעם רינג♦
אװערע בליקן ,מײלער  -דזושבעם פון רויב־פײגל
זײנען אנגעשפיצט צום פאררינםט־פארצוקן
דער בלענד פון װײכע קלאנג פון הארטע
צעשטורעמט אײער פוריע פון ארענע־ביקן♦
איר אור־כופר־פארקױפעי־,
גזע פון עפרון דעם כיטרען גבלה;
פאר 4מאות שקלים טראנםאטלאנטישע
מענטש און אומה — ײױ מערת המכפלה;
פליען אן מיט רעש־הארמידער לאםט־אויטאם,
און לאזן נאך זיך לײדיקײט געשטאנק;
װען ס־צעשטויבמ זיך אײער גאזיקער טומל —
װערט אזוי לײריק ,אזוי באנג♦
פון אוגדזער בלוטיקער ציטערנריקער שארית
מאכט איר א שוױנדלערישע פליטה
איר פרעםט־פרעםט ,הינמיש דעם םיר־הבשר
מיט אויגן פארזשמורעטע* אין עקםטאזן טאנרײטע♦
״דור המי־בר דור המיבר״ -
פרעפל איך שיכור פון שנאה ,שאנר
איך לאז אײך איבער א םטאנצ ע פאר תרח —
מיט שטיװלדיקע בליקן ,ריניען אויף דער האנט,
♦ר

לי פשיץ

איך בין מימ דיר
ארץיישראל טאנגא

געזעען די װעלט פזן אלע עקן.
פון װאנרערן בין איך שוין מיד
און יעיעם פאלק טוט פון מיר שפאטן
דערפאר װאם איך בין א ײד
דארט װו מײן פאלק האט געלעבט אמאל
די זון געשפראצט מיט שטראלן נאלר
דאם איז מײן לאנד ארץ־ישיאל
פאר װעלכן טקעמפט דאם ײריש פאלק
איך בין מיט דיר
אין קאמף פאר אונחער שטרעבן
דו ביזט מײן טרײםט ,מײן האפענונג ,מײן געיאנק
פאר דיר מײן פאלק
כ װעל מקריב זײן
דאם
לעבן
פאר א פרײ ײריש לאנד
איך װעל דיך קײנמאל נישמ פארגעםן
די קלײנע שטיבעלעך פון לײם
די שמאלע געםלעך ,פרדם׳ן
דאם איז מײן לאנר ,דאס איז מײן הײם
יארט זינגען מענטשן פרײ ,צופרירן
די ארבעט פלאקערט פון די הענט '
עם בליט א צוקונפט דארט פאר ײדן
מען קעמפט מען בויט א נײע װעלט
איך בין מיט דיר א♦ ז♦ ױ♦
12

מ

רר

תפילה
(א געטא ליד)

גאם העי אױם מײן תפילה אצינר
םיבעט צו דיר יעקב ם קינד
טיף פון הארצן יעדעס װארט
מיט בלוט פארגאםן איז מײן איט,
אין פלאמען און גיפט .קומט אום דײן קינד
צי הערםטו נישט דאם געשרײ אין הימל בײ דיר
די קנוילן רויך רעם שטורעם װינט
װאם רײםט זיך אתיף צו דיר?
פארװאם שװײגםטו גאט אצינד
צי זײנען טאקע שולױק מיר?
פארװאם ,פאר װעלכע זינד
פארװאם אײביק מיר און מיר?
נישט מיר האבן פאראומרײניקט דײן ערר
נישט מיר האבן געבראכט די װעלטצושאנד,
נאר די מענטשן־פרעםער מיט פײער און שװערר
מיט דער ברכה פון ברוינעם לאנד♦
ם־ברענט א פאלק אין פלאימען;
אװ שװײגנדיק גײםטו פאי־בײ,
שענײן ,מאררן ,אין דײן נאמען,
צי ביםטו גאטענױ נישט דעיבײ?
זע װי ם ציען זיך קינרערישע הענטלעך צו דיר
װי עם װײנען און בעטן אלטע לײט.
װי מאמישע טרערן גיםן אן א שיער
און װערן אויף ״רעכטס״ און ״לינקם״ צושײר♦
אין קרעמאטארױמם געשיקט
אלץ װאם דײן פאלק פארמאגט
אין גאז־קאמערן דערשטיקט
הונרערטער ,טויזגטער ײרן א טאג♦
אײנזאם .הילפלאז זײנען מיר
און געצוימט איז אלץ ארום,
הער אײם גאטענױ מײן געבעט צו דיר
הער אוים מײן װײטאגדיקע שטיםז
אז זינװק איז די װעלט
און פארלוירן יעדן ווערט,
טא שיק דײן קללה און פאישעלט
אז אומקומען זאל אלץ אויף דײן ערה
לאמפערטהײם — 1646

מ .םאנעה

דער תנא מיט׳ן אינגעלע
פון א .לוצרך
דער תנא זאגט צום אינגעלע :אזוי וױ מען לעדנט,
װעט זײן גוט געלערנט.
ר,ום אהער אינגעלע,
שאקלט זיך דאש אינגעלע,
זעץ זיך אװער״
װעל איך לערנען מיט דיר און פרומט מיטץ פנים
תורה .אזוי װי מען לערנט,
און װערט גוט געלערנט.
ר,ומט צו דאפ אינגעלע,
לערנט אים דער תנא:
און זעצט זיך אװער,
לערנען תורה.
זינג דיר א ניגון
אזוי װי מען לערנט,
לערנט אים דער תנא:
װעט זײן װעלט־געלערנט.
שאר,ל זיך אינגעלע
שאקלט זיר דאם אינגעלע,
אזוי װי מען׳לערנט,
און פרומט ,מיט׳ן פניפ.
געלערנט.
װעט זײן װי
ער זינגט זיך א ניגון
שאקלט זיך דאפ אינגעלע אזוי װי מען לערנט,
און װערט װעלט־געלערנט.
אזוי װי מען לערנט,
װער איז דאס אינגעלע ?
און װערט געלערנט.
װער איז דער תנא ?
לערנט אים רער תנא:
איך בין דאש אינגעלע,
איר בין דער תנא״
פרום מיט׳ן פנים

כ׳ליב דאם לטבן
כ׳ל 'ב ראם לעבן
װײל ם קען יגעבן
פארגעױגן זײער פיל,
מען דארף נאר וױםן
צו גענ־םן
וױיל ראם לעבן איז וױ א שפיל♦
מ׳יארף ניט יאגן —
זיך פלאגן
גישט זוכן רײכטום און געלט.
סיקען ױין בעםער
װי אין שלעסער ,
דאס לענן אין אן עלנן צעלט.
װעי נאר זיך מענטשן
ליבן בענטשן
אנטקעגן לענן גײען דרײםט,
מ) קען פארמײרן
פיל פון לײרן
זוען נאר מען ווײםט װאם לעבן הײםט♦
םא״ז נומ א־ן לעבן

מנחת כהן

דאפן שמרעבן

״באפריױנגם־םאג״

זיך לערנען שפ״נען בײ רער שפץ
מקען דערינען
פ״ל ועפ״נען

ראם פנים ברענט דיר פון בלױז פרײד
און פײערםט רעם ״באפרײונגם־טאלי . .
צעריםן װערט מיר דאם הארץ פון ל״יר
װי תשעה־באב איז מיר ,גרו״ם דער קלאג.

םליגט דערין דעי לעבלם זץ.

װאםזשע װײנםטו נישט ,טעג און נעכטז? .
באיעק ריר יאם פנים .פון נרוים שאנדן
געבליבן ביזטו וױימעי־ פארקנעכט
אין רעם פארשאלטענעם ר-יטשלאנר♦
אנשטאט קלאגן און מאכן הזכױת
פאר די קדושים ,און פאלקם־מארטירער
דינםטו יעם ואלרענעם עבוךדד זרה ...
װעמעןזדלםט• פארבלענדן און פארפידן?
ברורערן דערװאך דיך שוין אײנמאל
פלאמען זאל ,דײן דארץ פון נקמהן
באפרײען ,ארץ־ישראל
שנעל
זאלםטו קעמפן מיט לײב און גשמד״!

תיהדזטעדת♦
א״ן פאר־קן נומער ( )5א־ז איײגנע״
פאלן א פאריריסלעבער פערער .או״ף
פןןד ו ד
דער זײמ 21אונמערן ליר
װ א ל פ ע ״א ײר״ש ק״נד װערט גע־
בײרן״ ' א־ז צוליב א צופאל ארױסגע־
פאלןרער אונטערשריפט ,מ*ר בעטן
יעם חשובן שיייבער אנשולײקונג.
רעראקציע.

רי זאנרער־פאל־ציי אין דער לארזשער געטא
שב לעט אן אײן קראנקן פליט זיײן נומער צום
טייטן־מארש,
רי לעײטימאציע איז געװארן אײםגעשטעלט אין דער לאחשער־געטא ,אלם
דאקומענט פון ארבעטם־אמט .יעיע רעםארט באזונרער האט אזעלכע
ארבעטם־הארטן ארייםגעגעבן .סג טײזנט אזעלכע לעגיטימאציעם האט יער
רעי פון די ״ײרישע בילרער ,,,איבערגעגעבן די צענטראלע היסטארישע
קאמיסיע אין פוילן,
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בארימטער^ לאחשער געסא־מעררער ,האנס ב 'באװ,
האלט אפ א שט־י־קאנפערענץ מ* טן עלטסטן פון
ד• ײדן מריכי חײם רומקאװסקי בײם פענםטער פון
באלוטער מארק .ביבאױ איז אײפגעהאנגען געװארן
אײפן באלוטער מארק אין לארזש.

ךעי אלעקםאניער רבי ז״ל יצדזק  .מח־ןם יאנצעער
איז פון ויארשעװער געטא אפגעש קט געװארן
רךן מרעבליגקע.

א בילדל פון די טראגיש־אומגעסר
מענעה״נדער־־סדושים
דאם 4יאריקע ײרישע ױנגעלע נחמיהילע העכניץ
פון בע־_דין ( פוילןו אױ צװאמעו מיט די מוטער
אומגעקומען אין אוישװיצער גאז־קאמער.

די מצבה פון בארימםן רב הרב מררכי מ ' יזל ז״ל
אױ אײניקע מאל תרך די נאצישע באנריטן גע•
שענרעט געװארן.

א גרופע פון צװײ טױזנט לא־זשער געטא־אײנװױנער פרייען .מענער און
קינרער װערן אין יאר 1942אפטראנםפארטירט קײן כע־מנא
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דאם יידישט לטבד אױ

א ײריישע שענהײט אץ ארץ־ישראל

דעי

ארױ־ישראל

ספארט־קלו -ב ״הפיעל״ מאכט א -בועען
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א ת־מנ־שער װעכטער אײפן באדן פון נאצ .פאנה

 3בערזאעער״נם מ ' ט זײערע װאםעי־קױגן

אײן

עמק.

ירױחליח מח
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זייד

מיר ױעלן שױן

דמ

זײן

מער פארדעי

• װעלט א ציל־ברעט צום פארניכטגנג♦

די אפצ״יכנונג לכבור רי װארשעװער
אויפשטענײער ארויםגעגעבן חרך רער
פערעראציע פון די פוילישע ײרן אין
דײטשלאנד.

פראמעםמ־פ״ערלעכקי־מן פון רי בענצהײמער ײדן קעגן ריי־זרך
ענגלאנד געשאפענע נײע קאצעמ־לאגען פאי רעם ײר .פאלק.

י״ר צבי קא־טאר נעמט
רער מם־ח
אפ דעם ראפארט.

אלגעמי־נער בליק אויפן מםיר.

אויפן בילח קן ביתר װאלה־ים

״מיר םאיערן פרײה־ימ א סוף מיט רי לאגעח ,עפענען ברײט
רי טױערן פאי־ א פרײע עליה קײן ארץ-־שראל״.

אלגעמײן ב־לד' פון ערשטן פארעני־יקטן םעמינאי־שול
תררות הנוער הבורוכו אין רייטשלאנר♦

פון הם־
17

דאס ײדישט

אין

לטמ

אריטנט

םפאררישע ײרן
אײף דער װעלט געפינען זיך אתם 850טײזנט
ס ?ארי שע ײרן .זײ שטאמען הויפטזעכלעך פזן
ש״אניע פארלאזט יאס יאזיקע לאנײ דאין זײ
בעאײם בארימטן ״נײרזש שפאנ ע״
אין 15יאר־
היגדערט ,די יאזיקע ײ״ן זײנען צעױארפן איבער
פארשײדענע לעני־ער פון דער װעלט .מערםטנטי ל
אייפן אזיאט־שן קאנטינענט״ אין איני־יע ,איראק,
עױפטן .אלזשיר ,ארום  40טייזנט םפאררישע ײן ן
געפינען זיך אין פאלעפטינע .םפאררישע ײרן
וױינעו אײך אין פראנקרײך ,שפאניע א^ טאל עי
גרייכנלאנ־ א ,אנת דיראױקע ײרןזײנען חוץ דער
געמײנזאמען היםטארישן אפשטאם אץ רעליגיעזן
גלויבן געװען לאניע יאר־הװרערטער אפגעריסן
פון אן אלגעמײנעם ײרישן נאציאנאלן און קול־
טויעלן לעבן.

:# ■#־  :•:- .#׳• *
,,:

רי פראנקו ם־נאגאנע אץ ימשק

דער קולטור־נװוא פון רי דאזיקע ײרן איז נאך
ביז הײנט צו טאג פארבליבן אײף א נידעריסע
מאי־רײגע .א גרױםע טײל פון זײ האט אײגעהאלטן
דעם שפאניאלישן דיאלעקט .א טײל האט זיך
אםימילירט צו רער שפראך פון רער ארומיקער
באפעלקערונג .קײן אײגן נאציאנאלן שאפן האפן
זײ קימאט נ־שט פארמאנט.
לעצטנם באמערקט זיך א געװיםער איבערברוך
אין דער דאזיקער הינזיכט .אין נױ־יארק איז
לעצטנם פארגעקומען א באראטונג פון רער ײעלט־
פעי־עראציע פון םפאררישע קהלות װעלכע האבן
אויםגעיר־קט זײער װונמש ענגער צוזאמענארבעמן
מיטן .איבעריקן ײרנטום פון  ,ער װעלט ,אויך אין
פאלעםט־נע איז קעצטנם פארגעקומען א קאנפערענץ
פון די ספארריש_ע ײרןי אויף ויעלכער םאיז בא־
שלאםן געװארן צו פארשטאי־קן די קולטור־טעטי־
קײט צװישן רי יירן און ענגער פארבינדן זיי מימן
ואנצן פאלעסטינער ישוב.

א ײרישע גאם אין םאמראקאנר♦
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תלמײ תירה ש.ילע אץ טעד״ראן.
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די טריבונע אי־פן פדיען פלאץ
חבר־ם פון וער הראשי נעמען אויף די
תהלוכה,

ו1וו11ו
*^ 0

א װאלר מיםפענער איזגעװען אײפגעשםעלט אײף דער טר־בונע
פ־יערלעכער רערעפנונג

בשעת וער

אימפאזאנטע טרױער־םײערליכקײטן
איך בערגען ־בעלזען
(צוגעשיהטע בילדער פזן אונדזער מיטארבעטער פאייל טרעפמאןז
דעם  15־טן אפריל ,1947,אע געװארן צוױי יאר זײט דער באפ־
רײונג פון בערגעךבעלזען♦ אין צוזאמענהאנג מיט דער היםטא־
רישער פאר אונדז דאטע ,זיינען אין בערגען בעלזען פארגעקו־
מען אימפאזאנטע טרויער־םײערלעכקײט; אייף ײעלכע םהאבן
אנטײלגענומען איבער 6טויזנט י דן פון רער גאנצער בריט־שער
זאנע♦ ױי אויך פיל געםט פון רער מיליטער־רעגירונג .״אונרא,״
ײרישע אגענץ ,רזשײנט און פארשט־יער פון די קאמטעטן♦

ןןןןןןן

ױסו* ראיעמאפט פארז״צעניער פ?ן צ ,ק .אײן דער בריטישער
זאגע א*ז מםפ״ר די  30,000עימאררעטע ײרן אץ בערגעךבעלזן

*

דער חזן מאכט ״אל מלא רחמים״

הױכע אפיצירן פון דער מיליטער־רעגירונג אין אונררא האבן
אנטײלגענומען אץ די פייערלעכקײטן♦

א פאלמ דאה* שטרעמ צו
דער גאולה דורך עטישע
װעמ דורך ברודערלעכער
הילר• אין נױט ,דורך היליז
אוז מוט ,דורד הילױ אװ
גלויבן♦ יד דאזיהע שטרע־
בוגגעז מוזן אײגגעפלאגצט
װערן ײב יעדו יחוד פװ
פאלס♦
צװישן די אנטײלנעמער אין די פײערלעכהײטן זעט מען פיל
אנטײלנעמער אץ די קאצעט־הלײוער♦

פורים־פייערלעבקײנגן אץ ײרישן לאגער לאנדםנערג ,אין דיי
פײערלעכקײטן נעמען אנמל יל אלע פאלימישע ארואניזאציעם.
פאטאז ה♦ גרינפעלר

ר״ר פיליפ איערבאך האלט זײן באגריםונום־רעדע לכבור רער
ערעפנוננ פון קולטור־הויז אין שטארענבערג♦

ײייי

פארזיצעי פון ײרישן מינכענער קאמיטעט ה׳ שװימער ,ראלט
זײן באגריםונגס־רעיע♦  ' • .״

דאם פרעװױום פון שטארענבערגער ײזײשן קאמיטעט♦

>ו

 4־טט

װעלפרפויחטנלטכהײטו

םטריט ײדישט
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ד״ר אבע הילל םילױער ,פארשטײער
פון רער אגענץ אױף דער ״אונאײ־
קאנפערענץ,

מאײ• יראםמאן .באר־מםעי זשורנאליסט גרעיער פון יער
ײר שער טעלעגיאפן אגענטור ו״איטא״) ,פרעזירענט פון וער
רעיױזיאנ םט־שער װעלט״פארטיי♦

בנימן רעםלער באקאנטער שריפטשטע־
לער און דראמאטורג זײן נײע פיעםע
״־רײ װעלטן״ איז שטארק אויפגעכו־
מען געװארן צװישן די טעאטער־קיי־
טיקער♦ רעםלער האט אױך אנגעשריבן
א ארץ־ישראל־רראמע א ,נ ,״תל שלים״
אין דער דראמע װערט געשילרערט
דאס א־צטיקע לעבן אין אן ארץ־יש־
ראלריקער קאלאניע און עם קומען צום
אויםררוק רי ראננעלנישן פון די ײרי ^ע
פיאנערן בײם אױפבויען א נײעם ישויב
אין גליל,

* ז׳״■^
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שאזל םאפיר .בארימטער היםטארישער
ראטאניםט .האט באשלאםן אױיכצו• ־
לאזן א נײעם פי־עכטיקן היםטארישן
ראמאן א ,נ .״א ראמא פון ײרישע
האפענוננען״ ,שאו-ל םאפיר האט אויס־
געפארשט ײ ואנצע עפאכע פון די
בײטן פון ײ יױישע העלרן דניאל,
חנניה מישאל עזריה ,שאלתיאל,
זרובבל און אנ־ערע,

דאס ײדישע רעל-גיעזע לעבז אין מינכעז
װען מען דערנענטעיט זיך צו באגענהױזען ( א קװארטאל
פון רעי הויפ שטאט פון בײערן ,מינכען) פילט זיך דאם םפע־
ציפיש־ײיישע לעבן און שאפן ,וװ מען לײגט ארײן ענערגיע,
כח אװ מארך אײפצובויען דאם צוריק אפגעשטאנענע רעליגיעזע
לעבן .כײ זיך מבשיר זײן צו קומען אהײם אלם ײר און מענטש מן
הישוב ,װען איך פאראינטערעםיר זיך מיטן רעליגיעזן לעבן פו;
דעם גרעםטן ײרישן קיבוץ אין בײערן ערפאר איך ,אז דאם איז
א דאנק דער אינציאטיװ און מיט לײב און לעבן איבערגענע־
בענער איבעט פון באי־ימטן מינכענער רב הרר ה״ג רי ברוך
לײזעיאװםק ; אײנער פון די אײנציקע איבערגעבליבענע פאר
רער מלחמה־יקע רבנים .שױן בארימט פאר רער מלחמה אץ
לא־ז צױישן די רבנים עםקני ציבור,
מיט ברו־ערלעכער באציונג צו אלטע און פאטערלעכער
ליבע צו ױננע האט ער זיך באליבט געמאכט צײישן רעי ײר,
באפעלקערוננ אין שטאט מינכען און גאנצן גליל ארום און אין
מכנים צור ק הונדערמער פאדבלאנרזעמע אונטער רי פליגלען
פון תירת מש־ ,מיט אײגענע כיחות האט עי א דאנק זיץ
ענערג• און טאלאנטפולן רע־־נעי־קראפם ,אײפגעכױט מערעיע
רעליגיעיע א גםטיטוצ־עם אין שטאט און פירט אן מיטן גאנצן
ראכינאט און זײנע אפטײלוננען ,נעמט א נרויםן אנטײל אייך
אץ נעזעלשאפטלעכן לעין און איז אויםגעװ ילט אלם פארװאל־
טיננם־מיטנלײ־ פון ״איחו־ הרבנים״ ,ײיצע־פרעזעם פון ראט פון
דער פעיעראציע פון פײלישע ײרן

פרעזעס

פון לא־וער

לאני־

מאנשאפט א .אז .װ.
לײרער .זײגען אזעלכע

פערועגלעכקײטן געבליבן

געצײלטע

אויף וי פינגער♦
אן אבסערװאטאר

מינכענעראױבער־סאנטאר
שאול שענהער
דער ליריש־דראמאט שער טענאר.,
טאר שאגל שענקער א*ז געבײרן אין
געיערנט א רײ יארן אץ אײםלאנײ
קאױנער געטא אדן קאצעט דאכאו
עײ איז באפרײט געװארן רןרך רער
אימײ.
אדיער־קאנטאר שענקער געפינט זיך איצט אץ
מינטען אץ איז מתנה דער ײרישער באפעלקערזנג
מיט זײן גאט־געבענטשטער שטים♦ ער טרעט אױף
זי־ט יערבאפרײאונג אױף אלע גרעסערע טרױער־
אקאיעמיעס אץ קאננרעסן מיט זײנע ״אל מלא
רחמיםם־ װאם גיבן איבער מיט גװאלט־קער לירי־
שער עקםמרעסיע אונדזעי ט*ף אומיליק ,זײן וװנ־
דעיבארע מתיקותײקע שטים פארגיםט מיט הײםע
טענער־כװאליעס אפילו די פארזאלצטע ו ערצער פון
היטלעי־םמם און רופט ארױם בײ די אנױעזנדע
אין זאל טיף־שטו־מישע זדיעיררות און לויטערן
׳געװיץ.
ער איז אויך אײפגעטרעטן אין רי ײרישע פיל־
מעז  :״דאם איז דאם פאלק״ און ״די פארפאלגטע״.
אויבער־קאנטאר שענקער איז אױך א שעפער
פון פיל געטא־ און קאצעט־לירער אוז קאמפאנירט
איצט מוזיק צו פאלגענדע לירער  :״דעי־ מאמעם
צױאזז׳י פון ח .גראדע ; ״דאם ל* ד פון ײרישיר .פ,״
פון ה .לײװיק; ״געטא״ פון ש .פראנק ; ״װעלט״ פון
י ,גאלרקארן און ״שארית־הפליטה״ פון ♦ר װאלפע.

אױבער־קאנ־
ליטע ,האט
דגרמעמאכט
לאנער .1וװ
אמעריקאנער

ךער אלגעמי״גער םיר אין וװסבאק װאם א״ז א״ינגעארתט געװארן חרך
דעם טשאפל״ץ פון די אמעריקאנער לוםט־בוחות אין איייראפע .ת ״״רישע
מ״ל״טער־ל״״ט צוזאמען מ* ט ז״יערע פרו״ען און א״״ננעלאדענע געםמ זייצן בײ
שי״ן סערװירטע טישן און פראװען פ״יערלעך דעם פתיה״יטס־ױם־טוב ־ פסח.
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טשאפלײן ראלין מאכט קירוש  -״אשי* בחר בנו מכל עם ורוממנו מבל לשון
וקדשנו במצותױ ,.,די ביל־ער זײנען צוגעשיקט געװארן פון מיליטער־רעגי־
רונג .נאך אײניקע בילרער װעלן געװיזן װערן אין נאנטםטן נומער פון די
״ײרישע בילרער ;

מיר גיבן דא דעם אויפרוף אין םולן
מעקםט ,פון די נײ־גענר ^ דעטעפארטײ
״פועלי־צױף (צ ,ם ),התאחיזת

■׳^ 4

,■1
'£•£.

:־? מ

אדאציע
אנטשטי

יד

גרינדונגס־קאנפעןן
פארטײ ״ן
יפון דער
איחוד־עולמי און דערצי]

•/
;
די גײסטיקע מקורװ
ד ^אגעךן ,װאנדערונגען ,אויף
אין דער שטדעבונג פון דער שארית־

שער

מדינה— א גרויםןבײשטײ

אין אײראפע און א װיכטיקן גורם

די

;אין שטוטגארט דעם '  11 *2*| |0פראקלאמירט
ס.ו— התאחדות *4אין * ! שלאנד ,װאס איז אנ־
*נךוגט־ימודות פון דער או־ץ־ישראלדיקנר ארבעטער פארטײ ( מפא >,י)י
לונישע וו ^רטן .װאס זײנען אויםגעקמידמ געװארן אין יםוריס־פײער
״רעזיםטאנץ״־באוועגונג — זעט די קאנפערענץ
און אץ דער

£ן
וצ

דער אחדות פון צױניםטישן געראנגל פאר א ײדי־

^דער װידערשטאנרם ־ קראפט
אלנעמײנעם צװניסטישן פראנט.

פון די רעשטלעך פון ײדישן קבוץ

פאר די מאםן פון דער ש|
בלוטיק געפרװוטע מיט דעם חורבן
לעבן דורך שאפן און ארבעטן אויף

דהפליטה — דיו בארויבטע פון ארבעם און פרײהײט ,די שװער און
נלות״קױם — איז דער װעג נאר אײנעח באנײאונג פון זײער
פאר־
באפרײאונג די
!ײנענער ערד ,ךי נאציאנאלע און סאציאלע

ו־וירקלעכוננ פון סאציאדיזם א]
טא צו די דאזיקע מ;
פון דער ארבעטער־באװענונג
התאחדות״אין דײטשלאנד —

ײדישער ־מדעה.

קומט און פאראײניקנ
סאציאליםמישן צױניזם ,װאס
פון אײערע האפנונגען.
מיט געמײגזאמע כחות װעלן מיר דװ

װננט ,װאס זײנען דער נאטידלעכער פארבינדעטער
%ױ־ישראל און פון דער פארכןן ^ועלײצױן (צ♦ ס♦) —
ייױ .
די קאנפעלענץ:
א סעמפעגדן און בויענדן בח ,ארום -די פענער פון
וירן דאס בלוט פון אײערע לײדן און די לױטערקײט
*:ן די מויעיי

פועלי־צױן ( צ .ס — ) .התאחדות
אין דײטצלאנד

פעברואר1947

ה מ ר כ ז

בית״ר אין ענענפעלרן ערװארט די לייטענרע חברים פון מרכז
אין דײטשלאנה ערשטער רעכטםן דער מפקי בעדא,

מיטארבעמער פון דער פאריזער ײדישע פרעםע :יהווהז אױף
א באזוך אץ פערענייאלר
פאטאז ק .פשעװארםקי

באקם־םעקציע פון לאניםבערגער ״איחור״ ,אונטער דער לײטונג
פון באקם־מײםטעי ה* דילעװםקי♦
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אץ פראטעםט־טאנ קעגן ענגלאנר
האלט דער פרעזעם פון ײרישן קאמי־
טעט אין ענענפעלין הי האבערמאן
זײן פראטעםט־רעדע.

מען שלעפט מצית װײן כשר לפסח פון
די צוטיילזננ פזן יזשאינט אין
ענענפעלרן♦

דער גליקלעכער פאטער עליעזר קלאי
מיט זײן צװילינג אין עגענפעליין.
פאטאז ר♦ ליבערמאן

רױסו איז מאכט
אמעריקאנער פרױען טראגן־אפ אין
דורכשניט אריבער 3פאי ש־ך א יאר
 אזוי פארזיכערט די ^ נאצ־אנאלעאםאםיאציע פוןשיך־פאבריקאנטן♦♦♦
די מאיע פון טראנן א ש־רם האט
אין ענגלאנר איינגעפירט דזשאנאם
האנװעי ,װען ער איז צוריקגעקומען
♦♦♦
פון פערםיע קײן לאניאן אץ 1750

דער ״חפץ חיים״ איז געבוירן גע־
װארן איךךאר תקצ״ט אין א קלײן
שטעטל לעבן םלאנים ,זײענדיק נאך
ױנג האט ער שײן נעקלונגען אלם
נרױסער עלוי♦ צו 30יאר ׳האט ער
ארזיםגעגעבן דעם איבעראל באװוםטן
תורה־ױערק ״חפץ חײם״ װי א ײר
רארף זיך אפהימן פון רײדן לשון
הרע .ער איז געװאלריק פאפולער
געװארןי דורך דעם װערק און ער
פון יעיע 50געבורטן בײ רעכט־
פון
וערמ נערופן אויף דעם נאמען
הענטיקע עלטערן ,איז אײן קינר א
םפר .ער האט ארויםגעגעבן צענרליקע
דעם בא־ געלינקטער; פון יעיע זעקם געבורטן
אניערע םפרים צװישן זײ
ספר ״משנה־ברורה״ װעלכער בײ געלינקטע עלטערן ,איז אײן קינר
װוםםן
איז א ריזן־װערק אין דער רבנישער געלינקט .♦.
הלכה־װעלמ ,ער האט אין ראדין לעבן
די גרעםטע מערהייט פון אלע מענ־
וױלנא  .אננעפירט מיט דער איבעראל־
ער איז געװען טשן אױף דער װעלט האט קײנמאל
באװוםטער ישיבה װי
ראש־ישיבה♦ דארטן האבן געלערנט אין לעבן נישט געזען קײן שנײ פאר
בײ פיגף הוגרערט גרולי־התירה> די אויגן♦ א שנײ ,אנב אורחא ,פאלט
״חפץ חײם״ איז נםתלק געװארן אץ אויף א קארגן רריטל פונם ערד אוי־
יאר תרצ״ג אין עלטער
פון 93יאר בערפלאך♦
איז
ער
וױ
וױלנא
אין רארין ^ לעבן
——0
דארמן נעקומען צו קבר־ישראל.

הרב הגאױ ר* אברהם יצחס וױפיל יידן זײבעי פאראיאץ
.די לאגערן אץ אײראפפ.
הכהז הןה
איז נעבױרן נעװארן אין דער שטאט
גריױעם ( קורלאנד) אין יאר תרס״ר
איז ער נעקומען קײן ארץ ישראל אין
איבערגענומען דעם כםא הרבנות אין
יפו און שפעטער געױארן דער רב
הראשי פון נאנץ ארץ ישראל♦
די גאנצע צײט פון זײן אקטױוער
טעטיקײט אין איץ ישראל איז ער
געװען שטארק באליבט ,בײ אלע
שיבטן םון ישוב♦ אויך די עגגלישע
רעגירונג חאט זיך שטארק גערעבנט
מיט זײן ויארט .הרב הנאין ר* אביהם
יצחק הבחן קוק איז גפטר געװארן
אץ ארץ יעךאל♦
-־ס״-

מיי האנן אױך נים גע־
וװםמ,אז־־־־
װײסע מוראשקעם וטוירמאיטס)
ברעגגען שאיץ אין אמעריקאנעי היי־
מען אויף סס מיליאן דאלאר א יאר♦♦,
די גרעסטע צאל םארקילװגען קריגן
מענטשן ױקא אין עלטער סון סי02
ו יאר♦ ♦

לויט א באריכט ,װעלכן עם האט
נישט לאנג פאיעפנטלעכט גענעראל
מארק קלארק .,האבן זיך אין דער
אמעריקאנער זאנע פון עסטרײך דעם
 1־מן אקטאבער ,ה> י♦ ,געפונען24507
ײרישע די♦ פי♦ לײט פין זײ זײנען
 16טויזנט איבערגעשיקט געװארן
אין דער אמעריקאנער זאנע פון
דײטשלאנד ,אין דער דײטש־אמערי־
קאנער זאנע זײנען־ דעם 18־טן אקטא־
171,960
פאררעגיסטרירט
בער געװען
ײרישע די♦ פ.־׳ם ,אין רער בריטישער
זאנע ססס >§8,װען מען רעכנט צו די
ײרישע הײמלאזע אין טשעכאסלאװקיע,
אימאליע ,פראנצויזישע זאנע - ,בא־
קו -מט ױך ( לױטן חשנין פון ״יזשואיש
נאװעטנעח ,אז
קיאלקל״ פון ױיטן
אין אלע יאגערן חאען אומגעפעף א
טױזנמ
חויש צוריק ױך געפונען
ײרישע חײטלאזעי

מעלדונגען
און נאטיצן
װער עס זוכט זײנע פיײנט א*ן
קרובים א*ן אמעייקע ,ארץ^ ישראל,
ארגענםעע אזתגװײ ,םשילי  $יער אץ
אנדערע זיר־אמעריקאנער לענדער קאן
ז* ך װענרן דורך דער רעראקציע
״ײרישע בילרער״
אנגעבנריק געמי רעם נאמען און פא־
מיליע ,קרובהישאפם ,געבורםם־לאנר
און דעם לעצםן א־רעם,

װענחגנ פמ ״ײװא״

דער ײרישער װיםנשאפטלעכער אינ־
םטיטום ״ײװא׳י האט באשלאםן אײנ־
צואררנען אן אײסשטעלונג װעגן די
אפגעראטעװעטע ײרישע קיניער און
ױגנטלעכע אין אי־ראפע♦ דורך דעי
אייםשטעלונג װיל די ״ײװא״ נענטער
באקענען די אמעריקאנער ניט־ײרישע
עפענטלעכקײט מיטן גורל פון דעם
לעבךגעבליבענעם יירישן קינה
מיר בעמן דעריבעי אונת צוצושיקן
פאר דער װיכטיקער אײםשטעלונג
מאטעריאלן װעגן לעבן פון די ײרישע
קינרעה שיקט אוג־ז אלץ װאם האט
א שײכות צו דעם ענין♦
מיר זײנען זיכער ,אז איר װעט װי
געהעריק אפשאצן די נויטױענריקײט
פון אונרזער אונטערנעמונג פון װעלכן
מיר ראנקן אײך פארוים,
מיר בעטן אײף אלע מאטעריאלן
אנשרײבן דעם נאמען און אררעם פון
אײער אינםמימוציע אײך די נעמען און
עלטער פון די מחברים♦
װיינרייך
(  ) -מ♦
װיםנשאפטלעכער ױרעקטאר

וצ

אונחערע חשובע לעזער

אין לאניי װי אײך אין אייםלאנרן
דערמיט װערט מיטנעטײלט ,אז
אלע יירן ,זועלכע װילן אכאנירן די
״ײרישע בילרער״
דארםן זיך װענדן לײטן אדרעםז
ג* >3
©אל ^ מ£©1£1ג1
1
11מ©1מי*1
 48/1יוי ,1^* 84
1©1. 800184, 80841
״* ו& ס & מ ! 101 $2$״
לעזט און אבאנירט רי אײנציקע אי״
לוםמײרטע ײרישע צײטוינג הון מעינ״
״מײראנע ײ־ ״ײרישע גילוער/
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ארטור ענבר

יפדבה ״ב״תירסס״ אױ -צי״לםודע
אײנע פון די שענםטע יש־בות אין
רײטשלאני־  ,איז בלי םפק די אזוי גע־
רופענע נױארךאקער ישיבה אין צײלס־
הײם .יד דאזיקע ישיבות װעמענם
נרינדער עם איז געװען דער גרויםער
ואון און רעליגיעזער פ־לאזאף ד ױםף
ױזל ,האבן זיך אויםגעצייכנט מיט
זײער גרויםן אירעאליזם אויפן געביט
פון מוםר און הרבצת־התורה נאך פארן
קריג אין פיל פײלישע און ליטױישע
שטעטלעך .די אלע ױנגעלײט אבי־
טזרענטן פון די ישיבות האבן קײגמאל
נישט געטיאכט װעגן א מאטעריעלן
תכלית .זײער אײנציקער ציל איז גע־
וזעןז פארבלײבן דאם גאנצע לעבן
צוױשן די זועגד פון ישיבה ,זיך אלײן
אינגענצן װירמענען די תורה ,און דאם
אויך פראפאגירן פאר די גאנצע ײרי־
עש ױננט .אין די נװארראקער ישיבות
האט םען נעפרעריגמן אפולקאמען בי־
מול צו דער װעלט ,זיך נישט רעכענען
מיט ״מה יאמרו הביױת״ נאר טוען
דאם זואם די חכמי התורה והמוםר
לערנען .און כאראקטעריםטיש אז פארן
קריג האט די דאזיקע באװעגונג גע־
שלאנן טיפע װארצלען צוױשן די ײרי־
שע ױגנר .אין יערער נרעםערע שטאט
האבן די דאזיקע נײארראקער אירע־
אליםטן געשאפן מ* ט מסירת־הנפש
ישיבות .ײאם האט צוגעצויגן מאםן
פון די ײרישע ױגנה
מימ דעם ײדישן חורבן אײראפע
האבן אזיך די ישיבות אזיפגעהערט צו
עקזיםטירן.
זײענדיק אין פראנקפורט האב איך
פיל געהערט רײרן װענן דער ישיבה
אין ציילםהײם .איך האב געהערט פון
מענטשן רוהמענדיק זײער התמדה און
מםורדיקע אויפפירוננ ,איך האב בא־
שלאםן זיך אראפצוכאפן קײן צײלם־
הײם ,און אלײן זיך איבעיצײגן מה
טיבו של עיבר זח״.
שטעהענריק נאך ' אויף דער גאם אין
דרויםן ,דאט מיר א שיאג געגעבן אין
די אױערן דער אלטער נװארדאקער
ניגון ,װאם איז טיר באקאנט געװען
פון די אלטע צײמן אין רי פוילישע
שםעטלעך .עס איז מיר יעצט פאר־
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שטענרלעך געװארן די שבחים און די
לױב געזאנגען װאם איז אויף זײער
אדי־־עם נעזאגטגעװאר׳ן♦
איך האכ געטראכטז אויב עם גע־
פינט זיך נאך היינט א נװארראקער
ישיבה בית ױםף איז א םימן אז ״לא
תשתכת תורה מבית ישראל״.
װען איך האב געעפנט די טיר פון
דער ישיבה האט זיך פאר מירנעעפנט
א בילר װאם האט מיר דערמאנט א
טיפ פון א פאד־מלחמהױקער עכטער
ישיבה♦ ױנגע און עלטערע בחורים מיט
די פיאות׳לעך אפער ,מיט די ציצית
ארוים ,די קעפ ארײנגעגראבן אץ די
םפרים ,װאם א־ז פאר זײ געלעגן .אן
שום אינטערעם צו אלעם װאם קומט
פאר אין דער ארומיקער װעלט
איך באקען זיך מיטן ראש הישיבה
ר׳ גרשין ליבמאן ,א ײר מיט אהררת
פניםדיק בארר ,מיט פאדחלומטע אויגן,
װאם קלערן נישט פון פראזא־שע עני־
נים,

ױיינען ױי פאישיקט געװארן קײן נײ
גאמעל ,לךין הױריך און ק״יין זאנר־
באםטעל ,און אומעמים רבם גלו
ותלמוױו עמו.
דער ראש הישיבה ר׳ נרשון וױװמ
מיר אןי אויף ױ תלמוױםן שמואלקע
תבענפ דוד עםטרײך ,און אבא
פרענקל ,װעלכע זיצן אקעגן איבער
פארטיפם אין ױ םפרים; אז זיייי שנײדן
זיך אױף גרויםע עלוים.
צװישן די תלמודים געפיגט זיך
א װילנער ײנגעלע חײם לאנגלעבן,
װאם האט דעם גאנצן קייג געפ־רט
א טאג־בוך ,און איז געשריבן אין
זײער א שײנע שפראך.
איך באקען זיך אויך מיט די אנ־
דערע ראשי הישימת♦ צזױשן זיי ר־
יעהב קרעט א באחנ׳טער ױננערמאן
מיט א פרײלעך פנים .װאם רעדט
זײעי
איבעיצײגנט ,און איז בקי
בש״ם ובפוםקים,

ער דערצײלט מיר א פרק געשיכטע
פון זײן לעבן אין קאצעט װאם איז
ענג פארבונדן מיט רער ישיבה .נאך
די נאנצע זײעי אויםהאלטונג גיט
זײענריק אין וזילנער נעטא ,האט ער
געשאפן א ישיבה אױף' שאבעלםקע דעי ועי ההצלה ,װאם דעקט דעם
גאם אין ר ,שאילעקם קלויז .דארט מאנאטלעכן בורזשעט
פון
דער
האט ער
געהאט 40תלמודים ,זואם יש־בה,־
האבן נישט געקוקט אויפן הונגער און
נויט ,נישט מורא געהאט פאר די דײ־
איך בין זיכער אז װען ר׳ יהושע
טשע דראונגען פאר ג־שט ארבעטן ,בן חנניה זאלט געזען די ישיבה .די
און געלעדנט ײמם ולילד״ די דײטשן תלמויים און די התמ־ה װאם הערשט
האבן אים שפעטער פארװארפן קײן
דארט ,װאלט ער געזאגטז
עםטלאנד אין לאגער קאוו אלױ דארט
האט ער נאך מער פארשטאקט זײן
מובטחנו שיהױ מורי הוראות ביש־
ישיבה 50 .תלמודים • האט ער
דארט
ראל♦
געשאפן װאם האבן אין יעפער פרײע
מינוט ,און אויך בעת דער ארבעט
געהאלטן םפרים אין די הענט און גע־
לערנטג םון אונטער דער ערר האבן
זײ געשאםן 2םםרי תירות און ש״ם
און געשמאק נעלערנט .אין דאגער
שטוטחאף ,וױ זײ זײנען רערנאך פאר־
שיקט געױארן האבן זײ שוין קײן
םפרים נישט נעהאט ,נאר א פאר
שמות איז זײ פארבליבן ,אין װאס זײ
האבן תמיד געלערנט♦ פון שטוטהאף

ד'

יישיבה בניי

ענךבה פון ועי ההצלה

*

ןןן ^ ^ן

דער שיחטים־םעמ־ינאר פון וער ההצלת

א־־ן

פאקינג

לוםפימ אהרן

װױן-ןרט
לײב

דינענחײם בײם קאסעל אזנרא־טעם1023
זוכט זײנע צװײ שװעםטערן שרה און
דאבע לוםטיק געבײרן אין טעלאש
כעלמער פאױיאמ לובלינער װאיע־
װורםטווא ,נאכן קריג געײזיבט אין
לאחש צױעלניאנא ,19אין יאר1946
געפארן אװף דער אמעריקאנער זאנע,
װער עם װײםט פון זײ'" װערט הערצליך געבעטן מ* טצוט ילן אויף
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•
דער אויבנדערמאנטע אירעם,

אין

אײזעגשטײןזון פון שלמה געבוירן1905
אהרן
פולאװ♦ זזכט זײגע קרובים אין ארץ ישראל פעטער יהורה לײב
מאכטער זעלרע  ,װי אויך יצחק
און זײן
אײזענשטײן
רא־זימינםקי און זײן זון חײם בינם אין אמעריקע און אניערע
זץױ׳4 . 36
קרובים װענדן
26118213ן  4בוסונ^.
[11 111^1111
 1£ 111 39 .ס  1070 61במ& סז .4

גלעצער געבױערן אין אלקיש ( פײלןן געװױנט אץ
מיכאל
קיאקא אין ךער צײט פזן מלחמה אין טשענםטעכאװ .זיכמ ז ין
ברזרער משה גלעזצר װעלכן מען האט אים געזעען נאך רער
באפרײאונג אין בעלזען .װער עם װײסט עפעם זועגן אים בימע
קאםערנע♦4 . 35
מיטצוטיילן לאנדםבערג

1898׳ איןװארשא־
אפרים הראםנאבראד ,געבוירן
נאױאליפיע ,יעצטיקער אררעם שטוטגארמ רײנםבורג־שטר. 195 .
זוכמ זײן ברויער לעצטנם געװוינט אין בוקארעםט זײן פיױ
רחל נעב ,מא־רי־קאמיען פון יאראװ .איך בעט אלע צײטונגען
. 34
־נזיי!
דעם איאנם איבערצויריקן,
אכמונג ײדן פון די פארײניקטע־שםאמן אין אמעריקא♦ איך
אםתר לי כטער פון קאװנער־געטא .זוך מיין פאטער  .גארל
(גרישא) לײכמער ,װעלכער איז אויםנעװאנדערמ פון קאװנע מיט
 21יאר צוריק קײן קובא און פזן דארמ קײן צענטראל־אםעריקא
און ביז יעצמ האב איך פון אים קיין שום יריעות נישם דער״
האלמן♦ איך בעט די יעניקע הארציקע מענמשן װעלכע װײםן
װענן מיין פאטער ,מיר א אומגליקלעכע ,וצ שרײבן אויפן
אדרעסו11ס £ 16\ ¥18ס 111166זזס  1^310111610־1^5101
פאלגנדן
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נ 1לס 12/ס?

קױפט לײענט אוז פארשפרײט די

כילתזר״

״ײדישט

צוליב דעס װאם דיי רעראקציע האט באקומען
צוגעש קט סס 4בריװ פין לייענער װאם האבן גע־
טראפן רעם רעטעניש ,ענ־ערן מיר דעם באשלןם
און מיר ג־בן ד ערשטע טרעף־ליםטע פון 20לײענער
פון די ״ייייױשע בילדער״  )1 .חעלמוט טשעםנעװםקי,
שטוטגארט ,קלאודװם־שטר♦ )2, 21ב ,באגוםלאװםקי,
גרעפעלפינג ,םורעטן־שטי ,26 .ס ה שטערלינג,
מינכען ,לעאפאלרישטר )4. 97 ,מ .פעפער און מ.
מלאך ,פערעגװאלד ,מזכירות ב״ע )5 .א  .האיא־
זזישט .מינכען ,פאםבעגדער־שטר )6. 1 ,ישראל
פראנצזז ,לאנדםבערג  ,בלאק § 1װ . 100 .ז) מ .ל' ט־
וװןי לאני־םבערג ,בלאק 15װ )•§ .45 ,ז  .קשעשא־
װער ,קיבזץ נגב ,שטזטגארט .ס ח .צימערמאן
עםלינגען ,אוראאן־שטר  )10. 134 .ד .לעגדער ,מינכן,
מאנטגעלאס־שטר )11, 22 .ב  ,פלײשער ,פעלראפיגג,
 )12ב .ראבינאזויטש ,װײלהײם .ק־רב־שטי6 ,
 )13ר ,שטרזבל ,שטארנבערג ,פאםסענהאפענער־שטר.
זואלדשטאיט־פאק־נג בל 18 .
 )14. 26ב .פריירמאן,
 )15מ ,ניימאן ,לאנרםבערג ,בל )16. 15 .ה ,בױם
עגענפעלדן ,ײרישעך קאמ ' טעט )17 ,י .הערמאן.
נאזטינג־םאנאטאריזם )18 ,ל .ליבערמאן ,לאג־םיערג.
 )19מ .קופפער ,מינכע ,1שטערנברזם־שטר.22 .
 )20ש ,פײנקיגר ,מיגכן.

צו

דער הרונד.

פון מדץ

פרײנפ

ליפה אויבםטלער
םפ פרד

בתיה בירענצװײג
ורבפש אדך א הצדציקי מל־פוב א*ן א
אדף יד ב^גר פון גיון.

גל׳קל^עב

צזקו-נפם

פראנק

שלמה

■ מיפארבעפעררד
אויבדמר ומוק

שפילער װױן־ארמ בא־־טילז ןזבער־בײעדן
סאלמעז
לורװינ־שםר .12 .זוכמ זיץ זון שפילען איװין געבױרן אץ ק^וינע
(ליטע) דעם 2־טן אפריל ,1933איך בעט די אלע װעלכע וױיסן
ײעגן אים $דער ה^בן אים ^נגעטר^ פן ערניץ בימע עזפןגרט
4 . 31
וצ מעלרן אױף מײן אױגנדערמ $נמער ין*דרעם.

ארנאלד אײנהאוץ
מ דער פאדקזבמנ םדפ פרײדז

פפלא פירשענצװײנ
פיל גליק מייזשנללמז

פארלאג *.

פ־יל

ניסםער
שמחה

ד נתדער כאלאמאי ,מאיד סרוליק און
סון ל $דוש ,ועצט־קע א־רעס װעטצלאר־לאהן נאובארגער־־שטר,
 .5$זובט דיענע קיוג״ס יװ אויך גאקאיטע, ,.די אדסלענורסע
4 30
מרעסע װעיט נעגעטן דעס £נ $נס איגערצורריקן,

 %מן עליעזר
מסט אירע
ר  $ ?#ה ^ מעף הץ
נעגרערן* 4020עעטיקע אררעסו געמען־בעלזעז
דיאטער
סלעגרישע ^רעסע װערט
§ %ד $ק§§ ע׳טער§  4ר* *#
לאנער
4 §$
הע ^ יך געעעטן רעפ אנ^נט א*צערעניר*קן,

גליק

וצ

ארער נײעס

׳ידישע

בילדער״

לעבנפ־מעג דער *ןמי׳לע

^פלנ ^ ם
ודנטשט דער יה

אץ פלאגעק♦

דער ם&ם״ל* ? ג -רעוממפ
^ על(2
■; עועימג פון ארעי
 $ג ^ ^ן׳מ
#דךשרזיל
אףז
װ גמשטיער־ *ז  /ק^ישךטעט אץמלןוגעק.

לאמיר לאכן
זײן

אײנעגטום

מען םרעגט א היגן רעדאקמאר יװ
נעמט איד אזױ פיל װיצן אין אירע
צײמונג?
— גאר פשומ ,ענמפערמ דער רע־
ראקמאר ,אז מען זוכט געפינם מעו♦
איך זוך אין אלטע צײמונגען און אז
איך געפין ,שרײב א־ך זײ איבעי און
שרײב אונמער מײן נאםען ,װײל איך
האב זײ געפינען♦

דײגע

־־

מײנע

בײם מינכענער קאמימעממרעפן זיך
צװײ ײרן,

זאנ נאר ,שרײמ אײנער צום צװײמן,
זױ הי־םמ דײן פרױ?
— מײן פרוי הײםמ דײנע (רינה),
— װײםמו װואם ? גיב מיר דײנע
און געם דיר מײנע״♦

גאך ערגער
שלמה ױנה♦ ,זאג מיר ,װאם מומ מען,
מײן װײב האמ פארלוירן איר זברון ,זי
געיענקט ניט פון דאנען ביז יאנען?
בינעם גרויבעם  :זעםמו מיר איז נאך
ערנער ,מײנע זאל לעבן געיענקמ שײן
צופיל♦♦♦

יד

פארפאלעגע הגדה

א ישובוניק איז עיב־פסח צוגעפארן
צום שמעמל קויפן א הנדה .אויפן װעג
צוריק אהײם האט ער זיך אפגעשםעלמ
לעבן א שענק נעמען א ביםל בראנפן
און איז געװארן אזױ בגילופץ ,אז ער
שפעמ א־ץ רער
אװ אתײמגעקומעו
נאכמ אן דער הגיה ,פרעגם אים
זײן ודיבן
— םמײטש ,װו האםמו זיך
אזוי פארזאממ ,און װו איז די הגדת?
— פאי שמייםמו מיך ,ענמפערמ ער,
פירענײיג מיט דער הנרה אזדנע שײנע
ײרן וד רבי עקיבא ,רבי מרפין און
רבי אל עזר ,האב איך אװפן דועג זײ
פאיבעמן מימ מיר ארײנצוגײן אץ
שענק געמען צוביסלעך משקה .נו,
האבן זײ זיך אזוי סארשנאשקעם ,אז
זײ זײנען דאימ שוץ געבליק מימ
רער הגדה א״נאײינעם,״

צװײ מענער פנימער ,פר ^בירמ זײ אומקערן װערט רער&ןו
צװײ עלמערע פרױען פנימער♦

))

דרעזגעי די ^ אונא־זיצונג •
ח♦-^ 1
הו הא א נערירער? א נעװאלד
אט זאגט מען ,אז די ישועה קוממ באלר
ם׳פארזאמלען זיך די אמתע מחוהנים
כדי צו קלערן מימ װאם צו העלפן די בני רחמנים
ס׳קומען זיך צוזאמען פארשמעהער פון § 5לעגרער מיממא $ל
צו באמראכמן צו זועמען געהערמ ארץ ישראל
דאם פנים ברענם פלאמט פאר חרפה און שאנר
אז מ׳זאל נאך קלערן צו איז א״י אונתער לאגיי,
צו װײםן דען גישמ אלע װאם װעלן זיצן בײם מ־ש
אז װען זײ װעלן געבן אין דער היםםאר ע א מיש,
דאן װעלן זײ דערזען שארף און קלאר
אז ײרן האבן יד ערשמע באזעצמ און נעהאמ אן אײגענע מלוכה אין א״י
מאמער האם היםמאריע הײנמ גישם ראם ײארמ
גענוגענר דאך דאם ,װאס מ׳זעם הײנם דארמ,
װיםטענישן .מהאם נישמ נעהערם מער וױ װארען פון שאקאלן
מומ שײן צענדליקער יארן רי פרײר פון ארבײם שאלן
די ערר מרוקן וױ א בײן
קען נישמ געבן קײן פרוכם איז נעװען יעמם ם־ץ
צום םיף האט זיך ארױםגעװיזן יד ענרע
.אז פארמאכמ האמ יד םאמע ערר איר םראבם נאר פאר פרעפדע,
װען ם׳האבן זיך נעמאלרן ןצ איר יד אײגענע קיניער
דאן האמ זי אננעהױבן וצ באװײןן װונדער
א בוים קרים נישם ש־ין ס׳דאכם זיך ,אז ער איז פארפלובמ
קען מען נישם אפרײםן ראם אױג פון װאקםענין שײנעם פרוכמ
נעבוים הייזער ,קאלאניעס ,גאנצע שםעם
ן
־דער מזרח האם מימ אמאל אױפגעלעבם,
אתיםגעװיזן די גאנצע אקמידוימעם
אויפגעבױמ אן איינענעם אוניװעחימעם
נישמ געשראקן זיך פאר מאלאריע דער קלימאמ הײם
אונדזערע בעםמע זין און מעכםער האנן נעבױם סים בלומ *מוןשוזוײם,
און װען םאיז אויפגעשמאנען זדםלער נדם זײנע האררעם •
געװאלם אײנשלינגען יד װעלם אץ זײערע םאררעק
האבן ײרן אץ יד ארמעען פון אלע עקן װעלמ
זײערע ברוםםן אץ קאםף קענן שינא ררײםם אויםגעשםעלם
< די װעלם האמ געגעבן בלום נאנבע מײק
אבער צו דעם ויאם םיר ײח האבן גענעק את נישםא קיץ גלײכן
דאס װאם םיר האבן כדםגעמאכם האם נאך די װעלמ נישם געזען
צום סוף האם נאך אועלכעם געקענם געשען
פאר יד װעלט תליני׳ם זיגמ סען און ממראכט
און אונח האם מען אץ לאגערם פארמאכם
פקען נישט זיץ קײן שלום אױף דער װעלמ
כל ומן יער װעג  -וצ אוניװער לאני ײעמ דץ פארשמ על,ם
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חברישער שמועס אין רער קאדאניע מגויאל צװישן לערער מיט ךי תלמירים♦

1882

די
יאר

1882
1890
1900
1907
1914
1918
1922
1927
1931
1936
1941
1942
1944
1946

אנטוריקלרנג
אלגעמײ נ ע
צאל
אײנ-
ו װ יגער
_
-

>—
700000
700000
685000
752000
917000
1 . 014000
1 . 387000
1 . 615000

פקן
ײדן

24000
47000
52000
80000
85000
56000
83000
150000
175000
400000
506000
517000
540000
650000

-

1946

ײדישן

שוב ארן

קיבסנים

%

י י ד ישע
קאלאנ יעס

צאל
יידן
אויפן
לאב ד

-

11
12
8
11
16
17
30
31
32

6
14
22
30
44
43
75
110
124
203
265
?*.*,280״
; >׳ '£י

אין ארץ = ישראל

%

480
2960
5200
7000
12000
12000
14800
30300
41350
98550
145000
; ^ .ן׳

**

2
6
10
—

14
21
18
20
24
24
31
**
* §■4 ^.
ץ.

*■* * '•*׳.

צאל יידן
אין דער
לאנ דווי רט-
שאפט
400
2160
3400
5000
7300
7500
9000
18000
24700
55350
68000

%
83
73
65
1׳7
63
63
67
59
59
56
47

