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דעי אבער־קאמאנראנט פון דער אמער ץק אנע־י ארטיי־ אין א־ייראפע ,גענ .למױם ד .קלײ באגריםט
די רבנים -ק; אנפערענץ װעלכע א*ז פארגעקזמען אין מינכן .לינקם זיצט מר .שארלם פאםטמאן ,דער
דזשוינט דירעקטאר אץ דער אמערי־קאנער זאנע .װעלכער באגייםט די קאנפעיענץ נאכן גענ .קליי.,
די רבנ*ם קאנפערענץ האט אייםנעררוקט אירע ברכות פארן דזשױנט און נעיאגקט פאר דער דדלף
אויפן רעליגיעזן געב מ,

— 5 .ו615 81 \/
— 6 .י1\/ז?

זיז  6מס  3 - 2ט ־ ) 161ח1

 $ו 6יו* 6 1חס  2־  1! 5־ 41166 ? ) 161

^

-

-

* -

באגריםןנג צו דער דערש״מנג פזן די

״ײד שע בילדער״

]ס1ז־ 31ס  181 8זס! ז₪
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צו באקומען אין רעדאקציע
פרײז פון קאמפלעטןג
אין
לאנד 40מארק
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אין צוזאמענהאננ מיט דער 6מאנאט־
לעכער עקױםטענץ פון די ״ײרישע ביל־
דער״ ,װינטש  :אײך ״ארט״־אוניאן אין
אמעריקאנער זאנע פיל דערפאלג אץ
אײעי װײמערריקער טעטיקייט,
שױן מיט די ערשטע נומערן דאט זיך
רי ״ײרישע ביליער״ פארעקאמענרירט
אלם ערנםטער זשורנאל און גיך פאר־
נומען אײנע פון די חשובםטע ערטער
אין ךער ײרישער■ פיעסע.
אויף די שפאלט• פון די ״ײרישע ביל־
דער״ זייגען געױירמעט געװארן פאר
די אזמשיכטוננם־פראבלעמען פון דער
שארית הפליטה און אויף דעם געביט
האט ״ארט״־אוניאן געפונען א גע־
טי־ײען מיטארבעטער און פאפולאריזא־
טאר אין פארוױרקלעכן אירע אירעען.
מיר האפן ,אז א ן ^ ער צוקונפט װעט
דער קאנטאקט ציױשן רי ״ײרישע ביל־
דער״ און ״ארט״ זיך נאך מער פאי־
שטארקן ,ער װעט זײן נאך מער האר־
ציקער און ענגער.
״ארט״־אוניאן ,אמעריק .זאנע.
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איר אלײן זענט* נישט ביכולת אפצו־
שאצן די װיכטיקײט פון ארױםגעבן די
״ײדישע ביליער״ פון שארית הפליטה־
לעבך דאם װעט זײן דער שפיגל פארן
צוקונפטיקן היםטאריקער ,װו ער װעט
קענען זען די טראגישע לעגענרע װאס
טראגט דעם נאמען שארית הפליטה,
זײט באגריםט־ חשובער רעדאקטאי
שלמה פראנק ,און זײט מיט אי־ער
שאפוגג שטאלץ .מעשי ײיכם להתפאר-
אײער פרײנט
הרב משה בערנשטייין
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פרץ ,יצחק לײבוש
[געב״18

ניאי — 1852געשט 3 .אפריל
]1915

א לענגערע צײט איז געװען אבגענומען;;,
אז פ .איז געבויךן .געװארן דעם  25מאי
( 1851ל״ג בעומר תרי״א) .אבער לויט א
געבורט־שײן׳ װאס האט זיך אויפגעהאלטן
אין זאמאשטשער מאגיםטראט׳ און אויך
לויט א דאקומענט׳ װאס פ .האט ׳אנגעגעבן
אין זײן בקשה צום װארשעװער מאגים־
טראט װעגן באשטעטיקן אים אלם אנגע־
שטעלטן פון דער ײדישער קהילה׳ איז ער
געבוירן דעם  18מאי 1852אין זאמאשטש.
לובלינער געגנט׳ פוילן.
די משפחה׳ א שטרענג מתנגד׳ישע׳ זאל שטאמען פון שפאניע.׳
דער פאטער׳ -יהודה׳ האט געהאנדלט מיט דאנציק און געפירט
־געהילץ אױפן װאסער .שפעטער האט ער מיט שותפים געעפנט
א בראנפנברענערײ׳ און די מוטער׳ רבקה לעװין׳ האט געפירט,
א צעלניק־געװעלבל.
פ .איז געװען ביי זײנע עלטערן דאם דריטע אדער פערטע קינד׳
אבער די פריער־געבוירענע זײנען געשטארבן און ער איז גע־
בליבן דער עלטסטער.
שוין אלס קינד האט פ .שײן געמאלן׳ געשניצט׳ געקלעבט
פיגורן פון װאקס א .ד .ג .צו 3יאר אנגעהויבן לערנען חומש׳ און
צו 6יאר גמרא .א קורצע צײט האט ער געלערנט אין שעבערשין׳
דרײ מײל פון זאמאשטש ( אײניגע סצענישע אנװײזונגען אין ״בײ־
נאכט אויפן אלטן מארק״ זײנען װי א קאפיע פון דעם דארטיקן
מארק)׳ דערנאך אינדערהײם׳ בײ א גרויםל למדן׳ אוך אין בית־
המדרש .צו  12־  13יאר קומט פאר אן איבערברוך אין זײן פרומער
געזינונג אוז ער נעמט שטודירן השכלה־ביבער .אלם אויטאדידאקט
זיך אביסל באקענט מיט פויליש און דײטש׳ ״שלינגט אײן״ די
ביבליאטעק פון שטאטישן משכיל און חזר׳ט אױמ א פראנצויזישע
לערן־מעטאדע׳ כדי צו קענען לײענען אויך די פראנצויזישע ביכער.
גרײט זיך פארן אין א ראבינער־שול קײן װילנע אדער זשיטאמיר׳
אבער אוים ליבשאפט צו דער מוטער פארבלײבט עראין זאמאשטש׳
װאו ער האט  .אין 1870חתונה מיט שרה ליכטענפעלד און האט מיט
איר צװײ זין׳ יעקב (װעלכער שטארבט באלד) און־לוציאן (געשט,.
 .)1919נאך דער חתונה געװאוינט אין צויזמיר ( סאנדאמיר) און
אפט׳ װאו ער האט עטלעכע יאר געפירט מיט א שותף א ברויז׳
אבער פארנאכלעסיקט דאם געשעפט צוליבן שי״ײבן לידער ( אין
פויליש — ד׳גם שוין פריער האט ער געהאט געשריבן אין ײדיש
און העברעאיש) ,װעלכע צירקולירן אין האנטגעשריבענע זאמ־,
לונגען .שפעטער װידער גענומען שרײבן אין העברעאיש און לםוף
אין ײדיש .זײנע ײדישע לידער זײנען ס׳רוב געהאלטן אין בדחנ׳ישן,
און גאלדפאדען־םטיל.
 1875אנגעהױבן שטודירן אין װארשע אױף אדװאקאט און דעבױ־
טירט מיט זײן ערשט געדרוקט ליד אין העברעאיש׳ ״השותפות״.
אין ״השחר״ (םױן יתרל״ד׳) .א יאר שפעטער ( )1876זיך גע׳גט מיט
זײן פרױ 1877 .ארויסגעגעבן׳ צוזאמען מיט זײן געװעזענעם שװער
גבריאל־יהודה ליכטענפעלד׳ דאס ערשטע בוך ״ספורים בשיר
ושירים שונים״ ,װאם אנטהאלט בײדנם שאפונגען .קערט זיך
דערנאך צוריק קײן זאמאשטש׳ האט חתונה מיט נחמה־רחל (העלע־
אג ) רינגעלהײם פון לענטשנע ( געשר  22נאוו 1937אין װארשע)׳
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י .ל פרץ
1852 — 1915

און פירט דא אן א שטיקי צײט (צוזאמען מיט א פעטער)  8מיל.
אויסגעהאלטן דעם עקזאמען בײם קרײז־געריכט׳ װערט ער אין משך
פון איבער 10יאר טעטיק אלסי פרױואטער אדװאקאט .דורך 1עו
צײט שרײבט ער װײטער אין ײדיש און העברעאיש.
אין 1888מוז פ.׳ צוליב א מסירה אין רעװאלוציאנערישקײט׳
ואויפגעבן זײן אדװאקאטישע פראקטיק אין זאמאשטש און נעמט
טראכטן מער פון ציען זײן פרנסה פון שרײבן .עד פארפאסט איצט
זיין ערשט גרוים װערק אין ײדיש׳ ״מאניש״ — 1889 .טראגט ער
זיך איבער קײן װארשע׳ װאו ער שליםט זײן לעבנס־פרײנטשאפט
מיט יעקב דינעזאן׳ ארבעט א קורצע צײט בײ א קרוב׳ און װערט
דערנאך אײנגעלאדן אין דער םטאטיםטישער עקספעדיציע׳ װאס
דער באוואוסטער עקאנאמיסט און פילאנטראפ יאן בליאך (א משומד)
־האט דעמאלט ארגאניזירט איבער דער פוילישער פראװינץ .דאס
דינט אים שפעטער װי מאטעריאל פאר זײנע װערק .נאך א האלב
יאר״קומט פ .צוריק אין װארשע און װערט אן אנגעשטעלטער אין
דער װארשעװער קהילה ( גמינע) 1890 .דערשײגט פרץ׳ס ערשט
בוך אין ײדיש׳ ״בעקאנטע בילדער״.
[אויםפירלעך װעגן פרץ׳ס ביאגראפיע און זײן ראל אין דער ײדי־
שער און העברעאישער ליטעראטור׳ זע זלמן רײזענס ביאגראפיע
און אפשאצונג אין ״לעקםיקאן פון ײדישער ליטעראטור״׳ צװײטער
באנד׳ זז , 1043 -^974 .װי אויך די צענדליקעך ביכער װעגן פרץ׳ן
און לענגערע אפהאנדלונגען װעגן אים אין די אן א שיעור ביכער
װעגן לידישער ליטעראטור].
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נאכט אױ טאג אויפז אלטז מארה
י .ל .פרץ איז דער אײנציקער פון1י ײדי־
שע שרײבער .װאס האט זיך נישטאפגעשיצאםן
ב< ויז אין דעס גרר״ פון דער ײ ד י ש ע רל י ־
ט ע ר א ם ו ר :מחמת זײן אויםםערנצישער דײ
נאמישקײט • אח װײט־גרײבנדיקע אידעישע
אויםבליקן ,איז פאר אים,נעװען גארנאםיריצעך
ס׳א ר י ב ע ר ש פ ר י י ז ן דעמראזיקן גדר.
ביז טענרעיצען זײנען געװען• ײדישע ביכער,
אבער ם׳איז נישט נעװען קײן ײדישע יציטע־
ראטור ,בױ פרצן ־זײנען געװען ײדישע
שרײבער אבער ס׳איז אין דער ײדישער <יטע־
ראטור נישט נעװען קײן פירנדיקעפערזעניצענ־
קײט .אן פרצן האט דער ײריש־יצײענערי גע־
ב< אנתשעט ,נישט געװוםט יוװ איח אח• וװ
אויס .ערשט מיט פרצעם אויפטריט  .איז אין
ײדיש־װעצט^ אײנגעםירט געװארן דיי אינםטײ
טוציע פון װענװ ײ זערײ ,אין כמעט יעדן
איבערברוך־מאמענט ',װאס איז^ אײנגעטראטן
בטשך פון פרצעס םערציקיעריקי טעסיק־זײן,
זעען מיר אים טאקע װי א גײםסיקן טדריך.
ער דערשײנט םאר אונז נישט יאר װי אײנער.
װאס געםינט תטיד אן אזיםװעג׳ ■ נאר דער
חויפט ,װי אײנער .װעאכער דערב< יקט שטענ־
,דיק אטטיםסטן דעם איבערברוך און פיבערט
מיט די װאקיצענישן םון זײן דור .אין יעדער
צײט םון גײםטיקער ערבוביה האט פרץ געםו־
נען ס׳געפ^יגלטע דיכטעריש־פילאזאםיש װארט,
װאש האט דעס צעטרײסיצטן פאקקס םענטש.
אפשר נישט איצעמאיצ געגעבן טרײסט ,אבער
תטיד — א ו י ם ב<צ י ק.
לדוגמא איז כדאי צו דערמאנען די באזונ־
דערע קרײצװעגן :האט זיך די השכיצה אײנגע־
בראכן אין איריצאקרעצדיקער כ ^ יצה איז פרץ
געקומען מיט זײז ״פאיציש אויף דער קייט״.
אױ דער אבסטראקט ־ נאציאנאיצער געדאנק
דערגאנגען צו אינעװײניקסטער הוייצקײם איז
פרצעס ענטפער נעװען די ״םאלקםטימיצעכע
געשיכטן״ .האט ס׳חסירות זיך אנגעהויבן קײק־
<ען בארג־אראפ צום אינערטישן צדיקיזם״ איז
פרץ נעקומען מיט דער ״גאיצדענער קײט״ .האט
די רעװאיצוציע אי 1905 1םארשפײצט און געשאפן
א קאשמארע אטמאםפער איז פרץ געקומען
|1יט דער מיםטעריע ״בײנאכט אויםן אלטן
מארק״ .האט די אסימײצאציע געשטרעבט פאר
זיך באםעםטיקן א שטענרער אויף דער יידי־
שער גאם האט זיך פרץ םארק^ יבן אין א
״װינקעלע״ און פון דארט געצילט זײנע פיײצן.
אומעטום ,איבער א5ע אונזערע װאקלענישן און
אױפטרײס^ ונגען האט געשװעבס ס׳באהויכטע
פרץ־װארט.
איז עס
א
װארט
.
װאם
דרינגט
נישט
ארוים
פון א לאניש אויםגעהאמערטער געראנקען־
װעלט .בכדי על פי שכ< צו באגרינדן יעדן קער
און װעגד .פרצעס װארט איז געטירן אין
ביציץ־םיצאם פװ אנטפאעקונג ,אין מאמענטא־
*ער װיזיאנערישער התג^ות״ דערפאר איז פאר־
^טענדלעך ה< טאי עס איזעל פי רוב קורצ־
אסעמדיק ,אפגעהאקט און אנדײטנדיק .־ װאם
אן אמת ,אין די ״םא<קסטים< עכע געשיבטי־
און אין י ״חםידיש״ איז פרץ נאראטױױבארע־
דעװריק .איז דערדאזיקער אטמאםפער אבער
איז פרץ נישט אינגאנצן ״מיט זיך״ .דאס אױ
נישט פרצישער אורשפרונג ,ער איז אד נישט
בפני ובפנים״ ניבער איז עם ם ט י־< י ז א צ י.ע
רע װערט פארכאפט פון אן אויסנװײניקםטן
ריטם .װעיצכן ר׳מוז נאכפאצנן .בײ שלום־
ע^ יבםען איז די בארעװדיקײט נאטיריצעך,
דאס איז זיח קינסטיצערישע םטיביע .בײ פרצן
אי;©םע ' *1סעטאדיש אנגעאײגנטער חתוך
הדיטר פון זײנע ״העיצדן״ .אין תוך איז פרץ
עארג אוױי א װארט; רע איז װי א שתקן,
װע<כן ט׳צװינגט צו רעדן .ער צײ< ט יערעם
װארם ,ברענגט עס ארוים מיט װונק און
בתנועה.
1

*

*

*

לעא

פ־בקלשט ־ן

דער גאנג פון דערמאזאימ־צונויפגעייזמעא־
טער נאכט־מיסםעריע לאזטזיך איינטײ^ן אין
דרײ׳ שםײגערונגס־פאזן ,שיער נישט *אין
ר׳ אי
יעדער5יעזרם ש<ש משמרות הוי היצי^ה ,אין
פון זײ .קומט צום אױסדרוגן א באזונ־
דערער אנטװיק<ונגס־עטאפ ,זײ קאנען < ױט
דער רײ  :באצ״כנט װערן:
הני־ון״ חזױן
אוו נסױן•

דער הויפט־איבערברוך .װאם די ײדיש;
גאס האט איבערגעצעבט בימי פרץ איז בצי
ספק דער דורכפאצ פון דער דעװאיצוציע יאין
יאר *1905דאס .אױ צכתחיצח געװען א האס־
טיקער אױפשטײג פון נײע כוחות אין ײדישן
צעבן .אן אויפשטײג ,װאם האט באצעבט און
*
*
*
מיטגעדיסן  .נײע עצעטענטן .עם .זײנען ךמ
ה נ י ו ן באטײט אײגנטצעך צאגיק׳ שכצ־
צײכנט געװארן דאז-ע פערםפעקטיװן,
װאם
האבן אצעמען אנגעפיצט מיט גצויבן אין א נײער דיקײט .דא װערט די דאזיקע באצײכענונג גע־
װעילט .פילוצים• אױ נעקומען־ דער .איבערברוך .נוצט װי א רעאצע קריסעריע ,װאסירארף*
אצע פרװון זײנען • ברוטאצ דערשטיקט גע־ מעסטן ״ז י װירקצעכקײט און אירע שטײגער
זוארן ; ס׳זײגען אפגעװישט נעװאח אצע הא־ ביצרער .עס אנטפצעקט זיך דער גראטעםק־
םענדנגען* יד אויפגעװאכטע כוחות זײנען צו־ געצײכנטער שטעטצריקער מארק ,דער קיצאםח
ריקגעשטויםןינעװאח אין די באהעיצטענ־שן שער דארמפצאץ פאר דעפיצארע םון ד? וי׳דיש־
און אנגעהױבן װעגעטירן .עם איז אײנגע־ געזעצשאפטצעכע כוחות.
טראטן די נאכט .אין דער דאזיקער אטמאםםער
קודם כצ דעפיצירט י םאר אונז די אצט־
אױ נעבוירן געװארן די מיםטעריע ״בײנאכט .ײדישע װעצט :באצעבאטימצעך ,קרעמער.
אויפן אצטן מארק״.
בעצי מצאכות ,די אויבסט־הענדצערקעם ,װא־
פאטענציעיצ נעטט די מיסטעריע ארוס דעם סערטרעגער ,האצצהעקער ,בדחנים ,כצזמרים׳
ריזיקן אומםאנג םון ײדישן ׳װע<טגעם < װאם חזנים ,שוצ־שםשים״ נושאים ,חברה קרישא־
ש<אגט זיך אתרך א װעג איבער פארשידענע צײט ,פרושים א• .ד .נצ .אצץ איז ארומגענומען
בראנדן .די רעװאיצוציע אין איר ײדישן יצבוש מיט דורותריקן שפינװעבס .מ׳לעבט מיט
דערשײנט װי דער ^עצטער שטאפ< אויף דעם משונהדיקע חצומות ,פצוצימדיקע נציק־דער־
<ײטער םון דער דורותדיקער ײרישער װירק־ װארטונגען און ערדישע שעה־פערספעקטױון.
לעכקײט ,װאם איז אין אירזואררעװאיצוציא־ מ׳האםט אויח א ״פון אויװן־צוגעשיקטן״ מזצ־
נערן באשטאנד נישט געװען קײן פויצב<וטיקע דיקן קונה ,װאם זאיל אײנשאםן פרנסה אזש
רעאליטעט ,נאר א געװאקיצ צװישן חיצום און אויר א גאנצן טאג .און אויך מארנן זאצ גאט
װאר .א טריבעךטאג־טעגלעכער שטײגער .װאם זארגן. .
עס
;
ײנען
ד.אט זײן שורש םארפלאנצט אין די אירראציא־
פאראן גײסטיקע כוחות ,װאם
נע<ע חײכענישן ,װע<כע האלטן אין אײן דער־ רעגוצירן און האצטן־אײן אט־דעם אײנגע־
םאנען דעם בר־נש װעגן דער עםעמעדישקײט ;צויבטן צושםאנר .זײ קומען צום אויםררופ
פונם מ׳שטײנסגעזאגםן מענטשצעכןיצעבן ,װאם אין די רײד םח פרוש:
די שול װײני*,/איו קלאגסז
פארגײט װי א שאטן פון א ביאט .דער ײד
זי זאגש:
םון ״מארק״ האנדלט םארשטײט זיך .ער
וױי *ים םיז טע ר ,װײ.
האנדיצט מיט אלטװארג .איז אבער זײן מםחר
װןןס
הןןט  .יין זיו
סןןרםויגו,
נישט קײן יםוד םון קױם ,נארבסך״הכיצ א
אין פלגט גפנליג .. .
אין װײ ,װײ
מיט< איבערצוהאיצטן< איבערצוכאפן דעם
*יםזין .םיןפןטערס סישפאריןב•.
אטעם  .דער קיקױן דױנהדיקער דאזײן איז
בלויז אינטערװא^ צװישן פרימארגן־ראװנען
ער ראט אויס יעדן שפור פון װידערשטוונל
און שפעטערדיקן לערנען ,צװישן
תחיילים־זאגן
און מנחה ומעריב־תפיצות ,צװישן דערצײלן קעגן הימיל ,ער ״קעמפט״ קעגן דער ״קליפה.
װונדער־מעשױת װעגן צדקים און חצות־אפ־ יואם האט איר נעץ םארשפרײט .״
םון רער נײער װעצס באװײזן זיך :חוקרים,
ריכטן .און איצץ צוזאמען איז ארומגעװעבט סיט
א גרויםן אבער נאיװ־ראמאנטישן משיח־ משכיצים ,םארהונגערטע ארבעטער ,סײמיםטן,
צױניסטן און סאציאציסטן ,װעצכע װיצן —
טרוים.
אין דער דאזיקער םביבה ,װאס חאט אפ־ יעדער אויף זיין שטײגער — איבערבויען דאס
געװישט די גרענעצן צװישן זײן און שײן ײדישע צעבן .מ׳רערט װעגן סײם ,שקצים,
האט זיך םונררויסן ארײנגעריסן די רעװאלױ פאצק״ צאנד ,קצאסן־קאמף -א .ד .גצ .אבער עס
ציאנערע כװאיציע׳ װעיצכע האט נעזאצט אפ־ איז באשײנפעךצעך צו זען ,אז  -צגבי דער אצ־
שװענקען אצץ׳ װאם איז םארמשפט צום אונ־ טער װעצט בייצדעט ם׳נײע א דינעם אבער
טערגאנג אמת .פריער האם שוין די השכיצה אקטיװן שיכט.
עפעם געפרװוט אײנברעכן רי אצטע מויערן .* ,פון אט דעם הגױן־קרײו שײצט זיך•
אבער צוליב דוחק אין סאציאצע פערםפעק־ שפעםער,אוים דער צװײטער גצגוצ — דער־
טיװן ,האבן אירע אצע באמױנגען נישט געגעכן ח ז י ו ן .דאם איז א גרויסע דערצײזונגם־
װיזיע ,װאם האט זיך אנטפצעקט * בײנאכט
קײן עםעקטיװע רעזוצטאטן.
^עם צײכענען דעם ארט אויםנעמען ס׳נײע ,אויפן קויטיקן מארק ..מ׳דערװײטערט זיך םון•
זואם איז שטורמיש ארײנגעדרונגען אין םאר־ דער רעאצער אוו מ׳גענענט צוי דער איררעאצער
חױקערטן ײדישן מארק ,שטעצט פרץ דער־ װעילט ,צום עוצם התהו- .דערבײ אױ שװער צג
עיקרשט אװעק די נרונט־פרא ;ע װע ;ן בוחות־ באשטימען די נפקא מינח צװישן  .די בײרע
אויםטראג םון דער פארתצשטער ײדישער עדה װעצטן .נישט מער דא זעט מען גישט נאר דעם
אדורכצוםירן קולטור־םאציאצע איבערקערע־ הײנטיקן דורי נאוי א קײט פח דורות .אבער
נישן .די זעצביקע םראגע האט שוין פרץ גע־ אין תוך
דור.גענומען •ביי^ ח * ײ א 1איח־אוך אײנ־
ציקן
שטע< ט •אין ״פאליש אויף דער קײט״ .״ער
מתים װעח אויםגעװעקט םון די קברים;
פרענט דארט נעמצעך :אויף װעצכן שיכט םון
דער א .ג .ײדישער געזעצשאםט קאן זיך דער זײ דארםן באשפאנען א נײעם װעכ װער אױ
רעװאצוציאנערער פירער ( דער זינדיקער) אנ־ דער װעקער? — נישט דער דעמצט מארער־
שפארן אין זײן קאמף? און ער קומט צו פע־ נער פארטײ־מאן .נאר אונזער אצטער הײטי־
סימיסטישע אױספירונגען .אין ״פאליש״ האט שער בדחן־צץ .ער איז דינראטעםק־םארקער־
נאך די כנסת ישרא< װײניק־װאס פאר<וירן פערונג פון אצע תאװה־גצוםטענישן ,םון  .דעם
םון איד אמאציקער אומבארירםקײט .און ״בײ דורך רעציגיע געבענריקטן מענמש .רע איז
נאבט״ טרעטן שוין פונדעםטװעגן אין • דער דער פראטעסט ־ אויםדרוק םון בונטארישן עצע־
ײרישער עדה ארוים געװיםע םאציא<ע דיםע־ מענט ,װאס ציגט ערגעץ םארבארגן אונטער א
בארג םון אומצײציקע ״אאון״ און אסורים.
רענצירונגען אויב נישט קאנטראםטירונגען.

ענדקעך״װערט די קאמפס־װױיע געשטעקט
פאר א  .קעבנם־פרװה פארן נ ם ױ ן םון דער
װירקקעכקײט .עס הײבט זיך אך דער מתים־
קארנאװאק ,געפירט דורבן בדחן ,װעקכער האט
של( טה נאר במשך פון דער נאכט .מיטן בא־
װ״זךזיך םון ערשטן זונז! ן־שטרײח םארקירט
ער ^ זײן װירקונגם־כוח .עם גײט א,טאנץ פון
טויטע ,װאס גיצויבן ,אז
זײקעבך״דער בדחן
איז דערםון אנגענעם איבעראשט.

ער זעט דעם אומזין םון טויזנטיעריקן פײך
מארטירערטום ,אסקעטישעוך• אױנגעשרומפד
קײם ־און בקינדן אבעתקויבןױ די׳ קדושים פון
אקע צײטן קקאגן זיךנ
אם :ןגריםן אלע ריפ־
אין נעלעכערט װי די■ זיםן.
מיר צײכענען מיס ב 9וט דעם װעג.

דער בדחז שטײט א צעטומקטער
װענדט זײן שטוינונגס־בקיק צום הימק:

און

אױ ער װאם העט דערמיט געמינטן
דער ,ײןןם האט אײך זוױסנעװײלטןי
אױ עם געװען זײן שט־אף?
האנן אים װוגדער פארפעלטז
•צרװאם זןןגט ער נישט :חזןלמזז

צוזאמען מיט די אקטע קומען אויך די
נײע מיט טענות .עס קאאגט די בקינדע זע־
צערין ,אז זי איז בקינד געװארן אין קעקער,
װו זי האט געפירט קאנםפיראטיװע ארבעט.
עם ביטערן געקעפטע גארבער אזיף זליער
טארטירערישן גוריל .עם מורמקען פארהונגערטע
ארבעטער קעגן אוממענטשקעכן אויסנוץ און
בוחות־אויםזויגערין — דער םאבריק.
די אקע■ טענות ,װאם הילכן א־פ אין די
שאטנם םון דער פיבער־נאכט אויפן אקטן
מארק ,זאמקט צונויף דער צעשפאנטער קץ,
װאס איז אראפ פון זינען .ער געפינט נאך
דערװײק נישט דאם נויטיקע בשוף־װארט,
װאס איז מסוגל אקץ איבערצוקערן .ער זואקקט
זיך צװישן ״שטויב״ און ״טאנץ״״ ,ד .ךו
צװישין םרומגקויביקער הכנעה און צערײצטעך
בונטארישקײט .ענדקעך אנטשציסט ער זיך
אויף ״טאנץ״ .ער װיק פירן די מתים צום װי״
דערשפעניק־טאנץ.

יצחה גאלדסארז

זײ^ טאנגן  ,ײירקלען זײ טאנצן
׳זײ פ־לןג
*ויף טויטע נעזיכסער שפי?ן
שיער נישט?עבעדיקע גלאגצן.

*פלוצים ש״נט אויף דער מארגנשטערן ,די
מתים דערשרעקן זיך .װאם איז געשען? —
דאס בקעכענע זועטער־פענרק אויפן שוק־ראך
אין געשטאקט פון א האן האט זיך צעקרײעט
— ״קו־קױרײקו! ״ די מתים װערן דערפון
״פארטױבט״ און צעקויפן זיך אין נרויס בהקה
צוריק אויפן בית־עקמן.
דער בדחן איז אויםער זיך ,װיק אײנשטיצן
דעם עזותדיקן יהאן ,ער קאן אבער נישט דער־
גרײכן צום שוק־דאך .ער געפינט א שװערע
קײטעה ,אבער קײנער װיק נישט העלפ; זי
אויפשטעקן .ער װענדט זיך ענרקעך *ױ דער
בקינדער ארבעטערין:
םימ פ־י צרױף אייפן דאך

זי ענטםערט אים:
קײן׳ק־אםן־קאמף ,נ -שט מײן ז#ך

אן " אנטוישטער בקײבט רער ברחן־בונטאר
היקפקאז שסײן אײנער אצײן און זאגט מ* ט
חרטה:

ר

דער תלטו״ מאלט א םאעטיש נילד
װי אזױ םאיז םארצײטנם אן קאלענ־
רארן דורכנעםירט געװארן ראם בא־
שטימען דעם חודש  :אױף א רײ הויכע
בערג ,האבן של־חים
איבערגענעבן
אײנער דעם צװײטן
סיגנאלן
דורך נע־
צוגיענע פאקעלן .דאס דאזיקע בילר
אםאצ־אא־־רט זיך בײ מײ־ מיטן גע־
שטאלט  :פרץ .נרװםע מענמשן א־ן
דער קײמ פון יארחוגי־ערמער ,גיבן
איבעײ א־ינער רעם צװײטן דעם ״נײ־
עם היוש״ —
דעם ױיםט — רןרך
זײערע

לויכטגייקע

פערזענלעכקײט.

י .,ל .פ י ץי דער ניױיםער נאװאטאר
און באפלעלטער פארמען־שעפער ,האט
אױ םנעהאקט א פענצטער פון דער

ל♦

םארחושכ׳טער
װעלמ,

פרץ
געטא־מויער  -צו דער

א* ן דעי צ־ימ װען מעג־עלע און
שלום־עליכם חאבןי װעי שארף־םאי־
קאםטיש
װער װממוטיק ־ איראניש,
אײםגעלאכט
רעם
מאטעריעלן
,
פיזישן
און קולטורעלן רלות די באשרענקטק־יט
פון דאמאלטיקן יײישן לעבן ,װאס אױ
געשטאנען אויף אן איט — כשר און
מוטנע זוי א מקוזה ; די בײנעקײט פון
די
ארחי־פיחים ,די
חוצפ־׳ױקע

איבערגעכאפט די מזגםג
גזנםאל :מיסן קןןכ *רע6

דער ־ הגױן י האט גלץבװיריק,איבערגעםירט
צום חזױן און צוזאמען ' יזײנען  .יזײ געפחױט
געװארן אין טאט ־ נםיח און — *— גע־
בראכן האיצז און נאקן.
װאם־זשע פאר אן אױסװעג י האט אונז
דעמקט פרץ געװיזן? —* ער׳יזאט זײן ב< יק
געװענדט צום אלט־ײדישן קװאיצ און גערוםן:
אין שוק ארײן! . ...
*

£

*

פין דעמצט־אן זײנען שוי} אםנעסזםן ימיט)
בצוט .דער אקטער ײדישער מארק האט אױפ־,
סגײ איבעוגעצעבט א קאשמארע נאכט .צוי
ױעקכערם געדיכט־פיצטערניש אײ קײן גצײבן
נישטא .נישט טויטע״ נאר צעבעדיקע זײנען
אין בחקה געקאפן אין די בונקער־קברים .איצט
שאריעט שוין טכקומרשט אזיר טאג .די צעבנ־
פארבקיבענע מארק־רעשטקעך זיצן אויף חור־
בות; איבער זײ שפרײט זיר א בקײערנעד
הימק.
װוהין פירט איצט רער װעג־ אפשר אין
פרצישן שול־ארײ;? אװדאי זעט מען ר }$רט
הײנט מער װי אמאק פארהונגערםע ארבעסער
און אײניקקעך פון געקעפטע גארבער .אבער
זעיצמן װער גלויבט אויפריכטיק״ אז דאפ זאצ
זײן דער  .קװאק׳ םון װעיצכן מיר זאקן שעפן
אונזערע װײטערריקע קעבנס־זאפטן.
מיה די^ גײסטיקע אײניקקעך פן י .ל .פרץ
גקויבן ראך״ אז ערגעץ־װו ררימקט אין אונז א
פאטענציעק־װיטאלער עקעמענט ,װאס װעמ
אונז פארײניקן מיט אלע אונטערדריקטע אויח
דער גארער װעלס׳ בכדי צוזאמען קעמפן פארן
אויפגײן פון א נײ קיכט ,י װאס װעט אויך
פארטרײבן רי נאכס־שאטנס פון אונזער״ אצט־•
ײרישן מארק .עס װעט געזאגט װערן ״יהי אור׳•
אין ויהיה אור' .

ןיצום32־טי
׳יארצײט■
עט־שן פערה עי אױ רער ערשטער
ויאם אװ געקומען אץ דער מאיערנער
ײדישער ליטעיאטור ,מ־ט ״נע־אנקען
און אירעען״ .זײן נב־א־ש ױאיט חאט
געבליצט וױ רער
לעיעני־ארישער
חשמל בײ יחזקאלן ,דעי קינםטלער
אזן דענקער ,ױ  $ס א 'ז געױען א מעץ
המתנבי האמ גענרונטפעםטיקמ כמעט
אלע פארמען פון ליטערארישן שאפן׳:
ואױעלע ,דראמע ,פעליעטאן עם־ץ
פאלקם ־ ליר,
קינםמלערישע פאעזיע
אא״װ .אומעטום שלאגמ דער הײםער
פרצ ־ יקער רופק ,לויכטן זײנע װונרער־

טעמפקײט פון כל־ערלײ בעלי־טאקסעם
רעיל ־ פירער ,״נאכס ־ םטראפטשעס״
א־״נל — איז י .ל .פיץ געקומען ױי
א ריאניזאם מיט שטורעם און בליץ

יאיע וױױע־אויגן ,בלעני־מ דעי אומ־
פארגלײכלעכעי שארפזץ ,ראס בא־

אויף דעם; אין שיװנג פליעגריקן ,פא־

(םוף אויף זײט)6

5

י .ל.

פרץ
 22יאי מײלן אןגיז $פ םון דעם
מאמענט .װען סאץ אױםנעלאשן נע־
װארן דאס ליכט פזן די ױוניערבארע,
וױזיאנערישע אױגן פרציעס ,אבער
ם שײנט נאך פאר אונ״ז דאם ליכט פין
זײן חם-ריש־פאלקםט־מלעכע געשיכטן
א .אנ־ .אץ ךער צײט; װאם ש״ע האט
געשלאין ײארצלען אץ רער ברײט
הן אין קװםטלערישער זדנזיכט הן אין
פאלק האט פרץ דער טיף־פאױואר־
צלטעי אין ײרישן גײםט מיט ױינע
אײביקע זוכענישן און וריבלענישן גע־
ביענגט צום אויםירוק די ראנגלענישן
פון יחירישן מענטש מיט זײנע עליות
און ירירות אויף דער לײטעי־ פון װערן.
ער האט אויך אויפגעכאפט ,אן
האװאיעם און קיצלענישן ,אויף זײן
קריםטאלענער פעיער די טוי״איקע
טרער פון פאלקם־מענטש און זי גע־
לאזן פאר אוני־ז ש מערן.,,

נהמשך פון זי* ט)5
קאמף צװישן דער װאכעײקײט ,װאם
פליגלטע נביאישע װארט־ ראם עכטע ,איז גראי־ פארקלײרט אין ײם־טיב־
בנרים  -דער טראדיציע ,װאם גײט
תיכנדיקםטע — דאם פרצישע...
דער געשטאלטיקער פון די הערלעכע א־ן די האליאבליעם פון דער רוטין -
טיפן פון ״חסיריש״ ,װאם האט געגעבן יאון דער שעפערישער שבת־װם־טיב־
א תיקון און קינםטלעריש לייב און דיקייט ,װאם זוכט א תיקון און א זין
בלוט די מיםט־שע תשוקית און מענטש־  -אין דער װאך.
פרצעס װערטער פול מ־ט עםפרי,
דערלײזערישע טיוימען ,װאם האבן
געשלומערט אויפן באין פון דער פארב און װיץ ,זײ שלאגן ,בלענק
פאלקם־פאנטאױע און אין ךער בענק־ און באלײכטן.
שאפט פון די גלאריפי צירמע צייקיס־
בײ זײנע גאנצע אײראפעאשע אם־
אינרױוירואליםטן; אט דעי אפאטעאױ־ פעקטן ,איז פרץ דורכאויס א ײרישער
רער פון די אלע טרוימער ל״ױניקעם גאון ,װאס ציט זיין יגיקה פון אור־
משיח־זוכער ,גאונים אא״װ — איז נאר שורש ,עכט־ײרישער גי םט איז אמת,
אין רער וױרקלעכקײט געװען אין ערק ; איז  -אחי־ית ה-מ־ם־גײםט♦..
שטענייקן קאמף מיט כלי־קורש ,טרא־
***
ריציע אי״גל; ער האט געשטורעמט
פרץ ־רער רינאמישער ,קװעקױלבער־
מיט זײן ווארט ,װאם איז געװע .א
ריקער גײסט דאט געהאט נאר אײן
״פטיש מפוצץ םלע״ — די פינצטער־
עקוױליבר־פונקטו דאם שײנע .זײנע
ניש און רעאקציע אויף דער ײרישער
* * *
ארטיקלען אומחיקע שטראלנײקע אויגן האבן
נאם; זײנע פעליעטאנען און
עם איז איבער אוגח אריבער רער
געבױערט די חשבית פון די אלטע און
 אייגנארטיקע שע־עװרען ,ליטערא־מיט כל נײע ״מערק '; זײ האבן אײך ױרכגע־ גרויםער ״זעם״ ; אין וערעפאכע ,װאם
רישע ביםקװיטם אננעפילט
המינים שהואן פאעזיע שטראלנריקער שטראלט װי אן עלעקטרישער שטראם איז ״גראנריעז״ םײ אין פארברעבנם
די געביטן ,װו די דאקטרינערישע באנאנגענע לגבי אונדזער אומה ,םײ
געיאנק ,בײםיקע איראניע און דונערנ־
םקלעראזע האט געיראט צו פארקא־ אין מאםשטאב פון קיבמת _ א-ז
דיקער סארקאזם .דער באױננער פון
די ״בני היכלא״־טיפן ,װאם װילן ניט לעכן דאם זינגענײקע בלוט פון פרײ־ איבער אונח אױרך א ציקלאן פון
הײטלעכן געיאנק .ער האט געשטורעמט פורענױתן ,געטאם ,קרעמאטאריעם און
אנצינדן שבת־צו־נאכטם קײן ליכט,
האט איבערנעריבטעט דאם בארימטע די גײםטיקע באםטיליעם  -יעװאיטיזם ,״ציקלאנם״ ,אין אנבליק פון װעלכן
געראנקן־שימל און װילקיר און אויך םױוערן בלאם אלע תיכחה ם פון בארג
א־ר ^ניש־פריירענקערישע .אלעבארישע
רי דעמ ^ קראטיש־רעװאלוציאנערע טי־ עיבל .מיר למהץ װי אױב4ם מיט אש
ליד פון שאמ־םא ,װאם לאכט אוים
אױףדי קעפ און א־ן די גע־אנקן.
ראנ־ע ,דעם צײק אין רויטן פעלץ...
רעם מיטלאלטער און יעם קלערז
איין ױץ פלאם־פייער־יקן ,באפליגלטן מיט אטראפירטע אויגן ,אין װעלכע
״א נאכט  -פינצטער ,א נאכט — א מחיה —
נאר היט אײן פארפײער ,היט אײך פארפײער...״ ״איר זענט מײן האפנוננ  -איר זענט םיגלאנצט נישט מער קײן טרעה אונ־
מײן שרעק״  -דריקט פרץ אוים אין א רזערע גופים שטארן שװאי־ץ־אפגע־
פארשטײט זיך ,אז ״אלו ואלו דברי
פאעט*שערי בילרערישער שפראך די סמאל עט װי אײנצלנע בעלקעס פון א
אלהים חײם״ .די פאעטישע און רא־
ויח־־יתרו־שטימונגען פון איגטעליגענט שרפה .פאר דעם ראזיקן אקינם פון
מאנטישע אינדױוידואליםמן .װאס בונ־
אוניזער בראך ײאגט נישט צו נענען
טעװען זיך קענן דער גראער װאכע־ און אמת־זוכער בײם אנבליק פון דער
קיין אל פז — אייםער א היפאקריט.
דיקײט; די שבת־י ם־טיב׳דיקע ,נשמה־ אנקומענדיקער רעװאלוציעו פון אײן
אין דער דאזיקער עלנטקײט לײכטן
יתירה׳ריקע ײרן זײגען — םובלימירט זײט פרײט ער זיך ,עם קױעלט זײן
צו אונרז רורך דער דורות־קײמ רי
אין פרצ ם נביא ישער מענטאליטעט און הארץ בײם אנבליק פון די ברױזנײקע
מיט רויטע פענער ,װאם שטור־ ליכט פון אונחערע גרויםע אבות) װאם
עקםפרעםיװער קראפט — די אמתע מאםן
גיבן פון יארהוגדערט צו יארהונדערט
״פײל פון דער בעגקשאפט״ פון רעם מען די פעםטונג פון רשעות און פינצ־
דעם פאקעל — דעם גײסט ,האפנוננ
יחײ־ — דעם טרוימער ,בונטאר און טערניש ; פון דעי צװײמער זײט םפיקית
נביא׳ישע אנונגען װענן ח ,װאם װעלן אין ענטגילטיקן זין פון גײםמ.
זוכער פון אלץ ,װאם ״נאך העכער״.
צױישן זײ גיט אוניז אויך איבער
די דאזיקע םובלימע טיפ־ זוכן דעם אויםנלײכן די צעדער־ביימער מיט ױ
זײן ליכט דאם מאגישע געשטאלמ פון
אמת װי מעטערלינקם בליגיע ,מיטן גרעיער...
דעם מאן אין דער פעלערינע מיט די
אינערלעכן ליכט באשטראלן זײ רי
גרויםע גײםטער זענען פלאנעטן ,עקסמאױקע אויגן און פריצישע װאנ־
ארומיקע חשמת ..
ײאם גראװיטירן צו 1צענטראלן זוניקן צעם .דער דאויקער סענאמענאלער
$בער פרץ פון םון די ״אויפזאצן און קערפער  -דער אמת ; זײ זענען נאין ,דער חװה פון זאמאשטש,
פעליעמאנען״ םון דיי ״װם־טוב־בלעט־ מאננעטישע װײזערם ,װאם ציען צו 1שמראמט אױף אזנת מימ ליפמ און
די אומזעבארע ,״ג ^ לדענע מאגנעטישן פ ^ לז פרײהײט ; ראקענן םיחהט זיך וױ דינע כשופ״ייקע אױגן
לעך
קײט״ םון ״צוױשן צװײ בערג״ און שפײננען זײ אװעק מון דער ״פרײ־ באםעלןו התנערי מעפי הומי לגשי
בין־השמשות־ בענקשאפט — צו דער הײט״ ,אױב זי איז נאר אן אויפשריפט״♦ גנרי חפאױתך .״ רב לך שגת בעמק
•* •
הנפאז
ברויזני־יקער גאס ,אזיך דא גדיט א
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״חשױנט** אראפגטבראכט ה .יאבלאהאװ
י ^** *** *י

^* ^ ^ רדו־> ^ ^ ר/ר/ו)

אויר א האנצערם־טור פאר דער שאױת הפליטה♦
די שארית הפליטה פון דײטשלאנ־
געפ־נט זיך אונטערן מעכטיקן אײנ־
דרוק פון די גאםטראלן ,װעלכע עס
גיט יא דער בארימטער אמעריקאנער
אקטיאר הערמאן יאבלאקאװ.
 25טויזנט ײדן אין די לאנערן פון
יעי אמעריקאנער זאנע האבן שױן
באװונדערט דעם נרױםן אקטיאי אין
זי־ער באגײסטערונג איז אין לשער.
צו פאריאנקן האבן זײ עם דעם
״יזשוינט״ ,װעלכער האט ספעציעל
אמעריקאנער
אראפגעבראכט דעם
״םטאר״ ,כרי אזוי ארום כאטש אין א
קלײנער מאם צו זעטיקן רעם גײסטיקן
|? ן ^ ן 1ן | |וי
און קולטורעלן הוננער ,װאם די שא־
רית הפליטה מאכט מיט .עם איז טאקע
יער ערשטער פאל בײ רער שארית
הפלימה .װאם זי האט ,איאנק יעם
״יזשוינט״ די געלעגנהייט צו באװונ־
רערן און זיך צו ענטציקן מיט אײנעם
פון די גרעםטע פאישטײער פץ דער
אמעריקאנ־שער ײר־שער קונסט .נעמט
טאקע צו די ״בראװא״ אױםגעשרײען
אין זאל קײן םוף נישט און נאך די
נומערן ״לאזט מיך לעבן״ און ״ניט
געזארגט״ שטורעמט די שארית הפלי־
טה פון באנײםטערוננ.
און װי זאגט א פאלקם־װערטל
״מ־טן עםן קומט רער אפעטיט״ .ײאם
איז דען דער װוניער אז צום ״רזשי־נט״
קומען איצט אן מאםךװענױנגען פון
לאגעי־ן ,קיבוצ ם און קהילית עם זאל
צו זײ ײי אמשנעלםטן אראפקומען
נישט בלויז הערמאן יאבלאלאױ ,אבער
אױך מאלי פיקאן און מארים שי׳אי־ץ.
לאמיר האפן ,אז אייך זײ װעט דער
״דזשײנט״ אראפברעננען קײן דײטש־
לאני און ארײנטראין א ביסל הײ־
טערקײט אין פינצטערן לעבן פון רער
דא.
ויאם זי פירט ▼
שארית הפליטהי▼ ,
זײן טעמג שעפט ער פון רי קװאלן א״ז פר ^.
הערמאן יאבלאקאײ איז נעבױרן
״געלעכ־
הייםטז
און
גײםט
ײרישן
פון
אין פיילן אין גראינא ,ער איז פרע־
דער פראגראם פץ ' אבלאקאװ׳ן א־יז
דאם
שאפט
ער
.
טיערן״
דורך
טער
זידענט פון די גרא־נער לאנרםמאנ־
רי־ך אץ כאראקםער־בילרעײ קאמ־
״פאפיראםך.
ליר
פאפולערע
שאפט אין אמעריקא און קאנאדא,
פא יציעם ,פאלקם־און געטא־בילרער
אנגעפאנגען
זײן קאריערע האט ער
פון 1930איז ער פאייװאלטער ,און רעצ־טאציעם.
אין יאר 1916אין א קינרער־טרופע.
עם קומט באמת יעם ״דזשײנט״ א
ריכטער אין רעזשיםער פון זײן אײ־
פון 1919ביז 1924איז ער געױען
גענעם טעאטער .ער שפילט מיט זײן הארציקן ײשר מח פאר די שענע
טעטיק אלם שי שפילער אין ליטע און
טרופע פון ססג מאן .אויך זײן פרוי איניציאט׳װ פו-ן אראפברענגען אהעי
אין 1924איז ער געקומען קײן אמע־'
איז א באװוסטע ײרישע שוישפילערין דעם גרויםן פאלקם־זינגער הערמא־
ריקא װו נאך עטלעכע יאר פון בא־ בעלא מײזעל.
יאבלאקאױ ,װעלכער פארשאפט אזייי
זוכן טעאטער־שולן האט ער אנגע־
פ־ל פרײר דער שארית הפליטה.
יאבלאלואװ ײעט פארבלײבן אין
הויבן צו געבן א םעריע פראלראמען
דורכן נױ־יארקער ראדיא אונטערן רייטשלאנר ביז םעפטעמבער .דער
ארײנטריט אויף ,זיינע פארשטעלונגען
נאמען ״פאיאץ״.

אפױם שױיער
קונםט קריטיקער און פובליציםט ,מחבר פון בוך ״אירענא
אייכלער״ ( מאנאגראפיע) ״םטעפאן יאראטש״ ״דער נעא־רעא־
ליזם אין דער קונםט״♦ איצט רעיאכזטאר פון ״נײ־װעלט.״
אפרים

שרײער

גטדאנהז װטגז טםטטטיה
די עםטעטיק איז נישט בלוױ א
הארמאניע
לערע װענן שײנקײט,
גלײכגעוױכמ א ,ז .װ .רער עסטעטי־
שער פאקטאר שטעלט מימ זיך פאר
די צװישנעלעמענט־שע גלײכגעוזיכט
אין אוניזערע באגריפן װענן לעבנם־
רוים.
רי עםטעטיק אױ דער סינטעז אין
דער הארמאנישער אנטװיקלונג פון די
עלעמענטן .עם איז די גלײכגעװיכ־
טיקונג פון די גײםטיק־אינטעלעקטועלע
דערשיינונגען אין אוניזער פםיכיק ,די
עסמעטיק אױ א רעזולטאט און גלײכ־
צײטיק א פארבא־יננ אץ דער אנט־
שטײאונג פון ךער פילאזאפישער
קאטעגאריע.
דורך דעם עסטעםישן עלעמענט װי
ם׳איז דער שטריך ,פלעק ,גאמע און
באװעג ,גיבן מיר אן פארם רער
נעיאנקלעכער קאםעגאריע .דער עם־
טעטישער פאקטאר איז דאם סארהעל־
טעניש פון דער גלײכנעװיכמ און
צעשטערונג,
שײן איז ראם װאם געפעלט ,גע־
פעלן נעפעלט דאם װאם אנםשפרעכט
די אינײװירועלע און גרופן אײגנארטן,
דאס װאם אנטשפרעכט רער הויך אר־
גאניזירטער עמפינדלעכקײט און בא־
גריפן — .די גײםטיקע פאילאנגען
פון מענטש- ,
אנטײשן קען מען זיך אפילו אין
אירעאל שענםטן אביעקט זאל עם
זײן א פרוי .אבער קײנמאל נישט אין
דער דורכן קינםטלער געפארמטער
םקולפטור ,מא? ער ש בילר איער
ריכמערישעי פאעמע.
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דאס איז רערפאר װײל די נאטיר־
לעכע שיינקײט איז נישט קיין םטא־
בילע ,נישט גאראנטירט דורך דער
הארמאניע אןן צװישנעלעמענטישן
גלײכגעװיכט,
די נאטירלעכע שײנקײט איז בלויז
דער אירעאלער ״מאמענט״♦ די קונםט
שאפוגג װידער אױ דער פאראײביק־
טער ״מאמענט״ פון גלײכגעװיכט,
הארמאניע און איירעלקײט,
מיט דער גרעםטער לײרנשאפט קאן
מען ליבן א פרוי ,אזוי לאנג ביז אין
א נעװיםן מאמענט באמערקט זיך אין
איר קלײרונג ,באװעגלעכקײט שפראך־
אינטאנאציע אײן קלענםטער דעטאל־
דעפעקט ,ױאם קען זײן א גענו־
גענדע םיבה צו װערן גלײכנילטיק צו
איר .עם איז פאחעקומען א צעשטע־
רונג א*ן דער גלײכגעוױכט א־ן דער
הארמאניע פון די עלעמענטן ,װאם
בילרן דעם עםטעטישן פאקטאר.
אײן קלענסטער דעטאל איז טײלמאל
במח צו צעשמערן די גאנצקײט פון
דער קאמפאזיציע .פםיכאלאגיש איז
עם א רעאקציע פון די עםטעטישע
רעפלעקםן.
דער דעפעקטװיער עלעמענט אסא־
ציאאירט זיך גלײך אין דער עםטעטישער
פאנטאזיע ,ױאקםט אוים צו אן עמא־
ציע און געפילן פון װירערוױלן און
אנט־פאטיע — ,עם קומט פאר די
עניערונג פון פארהעלטעניש און בא־
צוג צום געגעבענעם אביעקט.
דאם גלײכגעװיכט פון די עלעמענ־
טן בילרן די סאמפאי־ציע ,די עםטע־
טישע נאוריםן און באגריםן װעגן

כזאמפאז־ציע פאדמאנן זײער עײאלוציע
אץ דער קונםט ,די עװאלוציע דאטירט
זיך פון דעם חוש פאר גרופירן דעם
עלעמענט ,שפעטער דער נאאװוער
ביז ד'
שטאנרפונקט פון םימעטרי
גײצײטיקםטע באגריפן װענן א םעמע־
טריע בי־ם גלײכנעװיבטיקן פון עלע־
מענטי.
רי אײילישע
נישט זויכטיק איז
גלײכנעוױכט פון רי עלעמענטן לויט
ז  -ער אביעקטױון באשטאנר ,פאינעם
ױאגיקײט איער פאטענציעלער אינ־
טענזאוקײט ,װיכטיק איז בלויז די
קעננזײטיקע פארהעלטעניש פון די
עלעמענטן איגערהאלב דער קאמפא־
זיציע׳
װי אפט איז דאס װערטפולםטע אין
ךעי שאפונג דאם אזוי געױפענע נישט
״דערואנמע״ פון קינםטלער ,ראם
הײסט :רער עלעמענט פון גלי־כנע־
װיכט עקזיםטירט נישט װי קײן קאנ־
קרעט מאטעריעל־עלעמענטישער בא
שמאני■ אין דער שאפונג ,נאר עקזים־
טירט אויםערהאלב די מאטעריעלע
טײלן .װאם עקזיםטייט גיכער אין
אוניזער פםכא־ריטמישן פאלן און
קייטישן באיװםטזײן ,װעלכע בילדעט
רעם םינטעז.
עם זײנען פארהאנען פיל און פיל
געהײמניםן אין רער װעלט פון קינםט־
לערישן שאפן ,װעלכע זײנען נאך פאר
אונח נישט איננאנצן קלאי .פיל מאל
װײזט זיך אונדז אוים אז אט אט
דערנענטערן מיר זיך צו די טויערן
װאם פירן אין די געצעלטן פון דער
מוזע ,וזאם מער אבער מיר רערנענ־
טערן זיך ,אלץ לענגער בלײבט נאך
װעג♦
קאמפאזיציע איז די אירעאלע אר־
גאניזאציע פון די עלעמענטן .װעלכע
בילדן און באשטימען די פאים פון
א יעדן װערק,
קאמפאזיציע מאר מען נישט בא־
טראכטן װי א מײםטערדאפטע מאזא־
אישע צונויפהעפטוגג און צװאמענ־
שװײםונג פון אײנצל־טײלן ,װו עם
זײנען אנזעעוור־ק די גרענעצן און
נאטן ויאם רינען  .װי ש־יר־ליג־ען פון
די אײנצל טײלן.
די קאמפאזיציע איז גישט די צוזא־
מענהעפטונג גופא ,נאר שיין דער רײ־
פער רעזולטאט פון דער נעאײניגט־
קײט פון רי עלעמענטן ,דאס איז די
דינאמישע באװעגלעכקײט פון אינ־
האלט אין דער פארמעל־סטאטישער
פלאך  -אין דער קינםטלערישעי
קאנםטרוקציע,
באמערקו -נג :אײניקע אויםצוגן פון בוך ״פרא־
בלעמען פון קונםט״ װאם װעט אץ קורצן
דערשײבען.

!■!|§1

■1*1

הרב ד׳ר װסף במוהרר גרשמ ז׳ל גלאטצער
אױם לעמבערג
י

יירישע פערזענלעכקי״מן פון דעם פױליש;
איינער פון רי
ײרנטום װאם איז על פי נם לעבן געבליבן .צװײ אץ א האלב
יאר געלעבט אויף איישע פאפירן אין װארשע נעארבעט אלם
אנטײלנעמעי אין אײפשטאני־
 1944־ 1942
אויטא־שלאםער פון
פוילישער
אלם
 1. 8: 1944אץ דעי יאנג פון קאפיטאן
מיליטערישער גלח .ועם אמט פארנעמט ער אדך אין
 ,1945יעצט אײנער
ק צ .בוכענװאלר ביז צו יער עװאקיאציע
פון די באקאנטסטע עםקנים פארנעמט דעם אמט פון רב
הראשי אין יער אמעריקאנער  .זאנע ראיאןן נירערבײערן און
אבערפאלם ,געװ .פרעזירענט פון צענטראל קאמיטעט אץ
ראיאן גידערבײערן און אבערפאלם און חבר פון ראט פון צ .ק♦
פון דער נאנצער אמעריקאנער יאנע אין רײטשלאנר♦

יצחס בערלאװ

להוי  -חמה
װעמענם מזל םאיז א שטערן- ,
פירט אים איבער ערר און ימען; —
מײן פאלק באגלײט אויף אלע װעון,
אומעטום א לקוי־חמה.
כאטש זאג אין מ־טן טאג ״גוטךא־ונט״
און ןײגי צו שחרית אן הבדלה; —
געפאלן איז או־ף אוניז גאטם צארן,
עך ,עם רוט אויף אונדז א קללה.
װײגט דער װינט אויףרורם פידל,
אויף דער םטרונעלע דער דינסטער; -
אױף די שליאכן װאנלען יירן
אין דער פינסמער ,אין דער פינםטער.

-

פ לי טים
שימ אץ ש־ט א שנײ א פײכמעי־,
מיטננאכט .א־ן מ־טן מארק,
שטײען ביעזשענצעם און דרימלען
טיט די פעקלעך אויפן קארק•

װןווו

צו א םלופ און צו א בײרל
צוגעטוליעט ,אנגעשפארט; —
װער קען רוהיק רען פארבײגײן?
װער קען צוקוקן דעם צער?
א קינר א קי־אנקם ,מיט לעצטע כחות,
זויגמ יעם קלײ פון מומערם ביוםט; -
שנײרט די טוטער דורך די שטילקײט
מיט א כריפענריקן הוםט.
א זקן פינטלט רויטע או־גן —
גײן ,עם שלאפט זיך נישט דעם ורייז.
איבער אים ,א קרא ,א שװארצע
קראקעט׳ ךרי .מ ױ ךא *ןא קרייז.

-

אין א געשפרעך װענן א שנעלע עמיגראציע מעגלעכקײט פאר
די *ירישעפליטים אין רער אמעריקאנער זאנע האט הרב ד״ר
פיליפ בעינשטײן ,םפעציעלעי פארטרעטער פאר ײרישע ענינ ם
א־ן יער אמעייקאנער זאנע רערקלעיט דעם רער .פון די
״ײרישע בילרער״ פאלגנ־עםן
״אזוי לאנג װי א־ך װעל זײן דער פארשטײער און פארטרעטער
פאר רי ײרישע פראנן אין דער אנעייקאנער זאנע אװי לאנג
װעל איך קעמפן אץ אכטונג געבן אז די ײין א־ן דער אמערי־
קאנער זאנע זאל חלילה נישט געשעען ק־ין שלעכטם און זאלן
װאס שנעלער פון ראיען עמיגרירן״.
פון ל־נקם אױף רעכטסן
רעי־ .שלמה פי־אנק ד״ר פיליפ בעײשטיײ און קאפיטאן פי־ידמאן.

אץ מיםענװאלײ וװינען^  13ײיידן דערונטער 37פרויען א* ן  14קעיער♦
א נרויםע פאלקם־דעמאנםטיאציע אײנגעאררנט דורך אלע פאליטישע
פארטײען פא־עיץ :א פרײ לעבן און יציאתדײטשל־אנד♦
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לבבור פסח האבן די מימעװואלרער ײרן אײנגעאררנט אן אלגעמי־נעם״סיר♦

די צ־וניםטישע פאן אין מימענװאל זוערמ ארונטערגעלאזטאויפן
האלבן מאסטבוים ,אלם צײכן פון  .פראמעסט פאר נ־שט רער־
לאזן א פרײע עמינראצ־ע קײן ארץ־ישראל♦
10

א סרר אײנגעאררנט דזרך אמעריקאנעי ײרישע אפיצירן אץ םאלראמן אץ
דער אמעריק .זאנע ( יױםבאק) .הרבדאלץ מאכט אברכה ״בירא פריהופ־ן״♦

באגר־סמאץ נאמען סון גענעיאל מאק־נאינעי די אנװעזנדע
מא־אי ל־סט
ײרישע אפ־צירן אץ םאלראטן אזן װינטשמ זײ ,אז אי בערא* אר פםח זאלן זײ
אלע שיץ זײן באפרײטע פזן דער אימײ און זײ זאלן םײערן דעם ־ום־ טיב
ביי זײעיע אײנענע םאמיליעס.

ריהכנםת ספר־תורח־פײערונג פון ״ברית ישוחן ״ אין פאהינג

דער רב פזן פאק -נג האלט די ם £ר־חורה דערנעבן שטעהען הרב בערענשטײן ,דער חין אין הרב בעקעח
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עלע רעליגיעיע ם ^רטײען דעמ^נםטײירן מ ט ױ ערע םענער
י
םארבײ רי חופח,
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ױ תלםור־ תירה־ק״נרער מ*ם

יד

גװייי לערעי♦

־אם ײרישע לעבן אין

לי־פהי־מער ײק דאװנען

לאגער לײפהײם

די ראבינאט־קאנבעלאריע בײ דער ארבעמ♦
די פרײען

♦ך
י״ ךעיארבעט אץ רער כשר׳רער ק*

דאם איז דער בלאק נומעי 29וװ עם נעפינען זיך אלע לאולר־
אםםן .אײבן אין טורם נעפינט זיך די םירענע ,װעלכע זאיטאן
די שעהן םון אױפשטי־ן עםן און ויען מען ראיף נײן ןיורער
ארבעט .בײ רער זײט געשינט זיך דער פארט־זאנער־דענקמאל♦
די פוטבאל־מאנשאפט אץ לי־פהײם,

(פילדער געזאמלט דורך די ם^ רשמעערפויןדלר
היםםןזרישער קאמ כדע אױלײסחי״פ).
ם$ט.$׳ געמסלאװם-קי  -שנידערמאן

13

דעפ 1־טן * ענרזאר ? 194אײן אזלם
פאיגעקומען די ערשטע טרויער״ןיקא־
דעמ־ע געוױימעט די ססס  14אימנעקו־
מענע קדישים םון רער שטןומ קרעמע־
ניץ .עם זינן פון ליצקס אױף רעכמכ:
די ײעלכע האנן אײננע* ורמט ײ טרױ־
ער־אקא־עמיע .ה׳ יאעץ באראיש
שנײדער ,קרױױן טשאיץ און טעױלאפ.

געײ♦ מיטנלײער פץ קיבוץ חליחי המאוחד * אץ
ביאלא־פ ^ ־לאםקא בײ האקן ה^ לץ אין װאל

דער טאװל םון רעם גראנריעק אי״נ־
נעאררנטן יזכור ,לכבור די אומגעקומע־
נע ססס 250טײזנט ײרן פון די שטןוט
ל$וייזש.
דער^ טאװל פון דעם איינגע ^ רמטז
יזכור לכבור די קלאיאװער קױשים,

מ־ר װילן ניט זײן מער קײן אורחים,
מיר װעלן ניט בעטן מער ק*ץ רחמס,
די הײם־געוארטע צײמ םץ םאלקם־
נאולה איז נעקומען,
רער דראנג צו סרײהײט פון אועדוער
דור שפאנמ אונרןער וױלן וצ דער
לעצטער אבער אלטשײדנדער שלאטט-
צן יער שלאכט פארן לעבן אץ קװם
פארן גאנצן פאלק ישריאל .אונדוער
ױאסן איז נעשטײט מיט םײן אין צער
פון אוני־זערע שװער ־ הארוװניעטע
הערצער.

14

דער קיבזץ אלם נאנצער ,כמעט אלע אירע מיט־
גלירער זײנען טיאגיש אומגעקומען דורך די נאצ-
באנדיטן.

אדב מיר װעלן זײן געא־י־
ניםט ,װעלז מיר איבערזעג•
לעז דעם תהום ,װעלכעז 4
עס האט פאר אזגדז אויס־
געשפרײט די באנױטישע

אין  $נהױב מלחמה איז א גרויםעי טײל פון קיבוץ
ארײנגעצויגן געויארן אץ פוילישן מילימער.
אײרער ד״מיטנלירער זײנען אפנעם ^ רן אויםן
פר ^ גט האון זײ זיךןןןעם ^נראםירט מיט א
הונט װ$ם האט נעהײםן היטלער.

די ײרישע פאליציי א 'ן לאגער בענצהײם.

11111

אין גאוםינגער קראנקן־הײז נעפינען זיך ביז 500ײת פאציענטן,
רער גרעסטעי מײל פון די חילים ליגן נאך זייט דערבאפרײונג♦
במעט אלע פארנעמען זיך שטארק מ־טן ײרישן פאליטישן גע־
זעלשאפטלעכן לעבך זײ לערנען זיך שרײבו ,לעזן שפילן אויף
אינםטרומענטן און שטרעבן גײסטיק צו קומען וױיטער.
יאפ בילר רעכטםז דער צוגעגרײטער זאל אױפצונעמען רעם
ױם־טוב פסח,
דאס בילר ליגקםן וער אלגעמײנער סיר♦
דאס א־נטעישטע בילח רער גאוטיגגער רב הי־ב
קוקט אתרך די טישן ערב פסח♦

ה ,שגיצער
15

דאס ײדישט לעבן אין ארץ־ישראל

א חםירישער ײר רעקט דעם דאך אין בני ברק

ײה פארט־ארבעטער בײם ליי־גן א בריק אויפן יררן

א נײ מזםםער הױז אין ארץ ישראל

ךער װאסער־טורם

אײן

דער קאלאניע עפןלה

פאלמען־בזימער אױפן װעג קײן חיפה

מןןןןן
| ־ײי■יזיסי״״

|!!!§§|8

>■>■>**♦' ***~

ןוןןןן
!׳י■**

*•

געיאטעװעטע קיניער פון פולן און לי&ע לערנע)-
זיך געיטנערײ

־11^ 1
בײם ברענ פון ים א ן תל־אב -ב

י 11א

ןןןןוו!

וווו$
§ו 31
 ! #װ* ו

'$0§3
18^ 81
ו^(י ^ז%ן

וי 11יו

8881

! 1א

:יי
*1111

ץ$ינ?־ ^£

דער מענטש
די

נאציאנאל־ביבליאטעק פון יעם העברייאישן
אונױוערזיטעט אוף דעם הי־־הצופם.

מיט זײן בהמה
בכפר־װ־זזקאל

אײן

רעי־ קאלאױע

גײ־נעגריגדעטע
 10־סלאסיסע
העברײאישע שול
״תרבות״ א־ז דער
אמעריס ,זאגע
יד
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רער רירעקניאד  .פון דער
צענטראלער העברײא־שער
פאלקם־שןל און נדטל־שול
אין אולם ש ,בײקאלסק'
עפנט די פײערונג
די שליחה פון סוכנות
ברכת װײנשטאק באנריסט
די קיני־ער און • די לערער*
פון רעכטם צו לינקםן
ד .םעגאל ,לײטער פון
קולטור־אמט בײם דירערך
טארױם ,ר׳יר מ .כװאיניק,
לײטער פון שול־װעזן.
ש♦ בײכאלפקי ,דירעקטאר
פון די גײ־־רערעפנמע
״תרבוח״־־שול ,דירעקמאר
פון אונרא אין ה £טהאמאם
בײ דעי טיר פון דער שול*

ןןן ^ן

א ש״לעריין פון דעד שול
באנריםט אין הענרייאיש>

נאכן ענטזדלן דעם ש ' ל־
פון די ס 1־קלאם .״תרבות״־
שזל זיננט דער גאנצער
פארז .עילם די ״התקוה״♦

*

ה׳ נ ,לױן װינםשט רי קינ־
דערי אז בקרוב זאלך זײ
לערנען אין די א״י־שולן♦

■<*.־

נאך די פײערלעכקײםן,
כאפן די שילער פוןרי
מיםל־שול א ״הוירא״ מאנץ
ב־ים ארײנגאנג פון שול♦

ארטור ענבר

די טמיגראציה טטטיהײט פה וטד ההצלה
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די מזרחי שולע פו; ועד ההצלה
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איין

נאבערזע,

ועד ההצלה טײלט פעג ^עך

דאם עמיגראציע פראבלעם פון דער
שארית הפליטה איז זער א דעליקא־
טער און א אנגעױעטאקטער ענין.
אלע װײםן אז יעי אײנציקער טרײסט
און האפנוני פון שארית הפליטה איז,
אנצוקומען צו רעם יאנ־ פון די אבות,
צום אויסגעבענקטן און אויםגעטרוימטן
ארץ ישראל ,אבער נ־שט בײ אלעמען
איז רי מעגלעכקײט וא — אין רעם
פארשאלטאנעם בלוטיקן לאני — צו
װארטן אײף רי רײ פון די סעלטיפי־
קאטן .פאיאן אײך מעיטשן װאם פארן
קײן אמעריקע צו קתביםן צו מענערי
פױיען און עלטערן.
רער ועד ההצלה אין דײמשלאנר,
װעלכער לײגט טאקע רעם גרעםטן לערערינם ,עם איז װעיט צו באמערקן
געױיכט אויף רעהאבילימאציע און אז דער ועי ההצלה איז די אײנצ קע
הילפם ארבעט פארן ארט ,ײרנטום ױי ארגאניזאציע אין רײטשלאנד ױעמען
קיגיער־הײמען .רבנ־ם ,־שיבית בתי איז געלוננען יד נאן קױאטע ױיזעם
םפר ,און כשר׳ע קיכן  -האט או ך אין ױרכצופירן.
צו רערגוטער אנטײיקלוננ פון רעם
דעם יאזיקן פיאבלעם ג־שט פארגעםן.
אמטעטיקםטן האט ז*ך דער וער עמיגראציע פראבלעם האט פיל צונע־
םוןרירעקטאר
האלפן דערבאזוך
ההצלה ארויםגעװיזן בײ די ״נאן
קװאטע״ װיזעם .אין רי לעצטע װאכן םטיפן קלײן פון נױ־יארק װעלכער
איז ױרך די ועי ההצלה עמיגראצ ע־ דאט מיט די אמעריקאנער קאגםולן
ביוראען אין םראנקפורט ,שטוטגארט אלעם אױרכנערעיט.
מיט די וער ה־צלה עמינראציע
און מינכן .א־ורכנעפירט נעױארן א
נאנצע רײ פון נאן קױאטע װיזעםפאח אריעט ,פירן אןן פרל ,יאקאבם אין
רבנים ,לערער ,בני ישיבה און ב״י שטדטרארם .ה 4משה דאױידאײיטש אין

פיאנקפורט און ה ייעקב ־ײמשער אץ
מעכן.
דויכן ועד ההצלה אץ פאריז אונ־
טער יער לײטונג פון אײראפײאישן
דירעקטאר ד״ר שמואל ד ,שמירט ,איז
שײן אפגעפארן א מאםנהאפטע צאל
מענטשן.
די אלגעמיעע איבעט פון דער ועי
ההצלה טעט קײט אין רײטשלאני האבן
דורכגעפירטן רירעקטאר הרב נפתלי
באױך ,הרב שלמה ראזנבערנ ,רב אין
אמעריקע און מים ען נאל־מאן פון
נױ־יארק.

די כשרע קיך פץ ןעי ההצלה אץ דאכאו,
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ױננלעך פין ועי־ ההצלה לער קינרערי הײם אץ בא־־נו ה*יםי לערגען געשמאק א בלעמל גמרא,
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בערלין דער נעםט פזן דרטלעריזם ,זײ הײפט־שטאט פזן נאציזפ װאס איז א 'ן '
ײדן־רײן ,איז באזעט געװארן דורכן נצח ישראל־ױיםט.
אויפן װענ אין איױן לאנ~ האבן זיך רערװײל אפגעשטעלט אײניקע טזיזנט ײרן אין מ בערלינער קװאיטאלן אזן
איבער 60ישיבה־לײט ױמם ולילה ,דער טנהל
גלײכצײט ק פונאנייערגעשפרײט רעם ״אהל תורה״ װי עם לערנען
הרד ארי• בעקער — יעצט גענ ,םעקרעטאר פון ״ברית ישורין״ אין בײערן — האט אלעם געטאן בכרי דער ײה
גײסט אןן דער קול התורה זאל זיך לאזן הערן דוקא אין בערלין ,וױ עם איז נעגריני־עט געװארן א ״בית יעקב׳י־
סעמינאר פאר רעליגיעזע לערערינם .א גרויםן ױם־טוב האט בערלין דא ניט לאנג תרכנעלעבט װען עם זײנען
א־ײנגעבראכט געװארן עטלעכע צײאנציק םפר־תירות אין לאגער ,דאם זײנען א טײל פון ײ סס 3םפר־תירות װאס
זײנען געפונען נעװארן א־ין א באהעלטעניש אויפן בערלינער בית־עולם.

א• ׳

דער בית יעקב־םעמינאר אין בערלין גענרינדעט ־ויך

הרב ארי׳ בעקער אין

יאר.1946

; ׳&גױ ' י

11111

יד

נײ־גענרינרעטע ״חפץ חײם״־ישיבה אין בערלין ,דער ראש פון וער ישיבה היב בעקער ז צט אין רערמיט

ײ םיװער־אקאיעמיע אץ געװעזענעם ?אצעט
דאזוגאערנען בײ שענבערג ,דיי נעװעזענע קאצעטלער
אנגעטאן אין די קאצעמ־קלײדעי לײגן א קראנץ
אײף רעם מאםן־קבי♦

ר־־״יזיכ; ;;?

נעפעענע םפר־תורית אװפן בערלעער בית־עילם װעדןדןרכן
פארזאמלטן עולם ארײנגעגי־אכמ א־ן בערלעער לאגער־שו-ל.
רי טרױער־אקאיעמיע אין געװעזענעם קאצעט ראוטמעימ!
בײ שענבעינ

דער מארש צום מאםן־קבר

די ספר־תורות װערן געטראגן דורך די אונרא־מיטארבעטער

םאמועל האבער
געװעזענער אפיצלר פון דער אמערייקאנער ארמײ.
אץ דער צײט פון די 29מאנאטן אין קריג מיט
דײטשיאגר איז סאמועל האבער נאמינירט געװארן
אלם מאיאר.
אין מאנאט ױלי 1946אױ מאיאר האבער אפ־
נעפארן קײן אמעריקע ,שפעטער צוריקנעקומען און
באאױפטראנט געװארן אויפצוזוכן און צו זאמלען
דאקומענטן און קארעספאנרענץ פון דעם בארימטן
ואצי־טעארעטיקער אלפרעי ראזענבערג ,װי אויך פון
אנ־ערע ה־ט־עריםטישע העלרן װאם האבן פאר־
מולירט די נאצישע ראסן טעאריע .הײנט איז סא־
מועל האבער דירעקטאר פון ״דזשוינט״ און שטײט
אויף דער װאך פאר די אינטערעסן פון די שארית־
דפליטה אין יער אמעריקאנער זאנע.

רי ערשטע גימנאסטישע גרופע אונטער דער אנפ
רונכ פון מ .בעילינסקי בײ ־ערײדישער
פאלקס שולע אין לא־זש.

ארטיםטן פון רער שארית חפליטח אין זײערע ראלן

יש י אל בעקעח אלם טובי ה רער מ־ל־
כיקער און מישא נאטאןז אלס מנחם
מענרל♦

פחי

מאלי לורנעי;
ײ־ישע אר־
טיםםן פון דער לאײזשער בינע אץ
דער ראלע אלם צײטל ,מוביה־ם
עיצמע טאכטער

אנמופיצקא :אלם האדל און
צױערלינג אלם פעפערל.

מארעק מאראװםקי און אירענא רוקינא אץ א
רוםיש פאלקס־ליר ״װער קאן עם װיםך.

מישא נאמאן; אלם מנחם מעניל,
שמועםט ז־ך איורך מימ צװערלינגען
אלם פעפערל♦

סארא און יעקב גראםמאן מוטער און זון ,קינסט־
לער פון װילנער בינע ,צוזאמען מיט די
אפערן וינגערך רענא םימאן♦

מאקם מיקםער מיט זיין,פארטנערקע
אין א באלעט־טאנץ חלומות פון ליבע.
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געדענה װאס

עפ

האט געטאן מיט דײן פאלה דער דײטשער נאצי־עמלה!
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אזײ האבן אויסנעזען רי פדאקאטן א ן לאי זשער געטא.

ײ בארימטע לאי־זשעי אלטשײןאט שע שו-ל װאס
א*ז נעװעזן א מײםטער־װערק פון אײגנארטיקער
ײרישער ארכ־טעקטיר
איז פאיברענט געװאין
דןרך ײ נאצישע װאנ־אלן באלר בײם ארי ' נקומען
קיץ לא־זש אין יאר
.1939
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גרופע ײרישעפארטיזאנער דאבן ,בעתן באפן
אײניקע ם.ם .־מענער ,צוגענומען בײ זײ די דרײ
טראנישע ביליער.
דאם אײבערשטע בילדז וױ אזוי אונדזערע קדושים
גראבן פאר זיך גריבערי
דאם מיטעלע בילדזנאכן פארעגייקן דאם גראבן די
גריבער האבן זיך מ אומגליקלעכע געמוזט אױםנ ון
מוטער־נאקעט און ארײנשפרעגען לעבעייקערהײט
אין די אפענע גריבער.
דאם דריטע בילדז יי םםדבאני־יטן באשיםן א
גרופע פאיזאמלטע ײרן♦

:

׳י 1

***** י׳

דיי 2ײרן זײנען אייפגעהאנגען געװארן אץ אלקוש
(פוילן) .די 2דדטלער־קרבנות האבן געהיםן סשה
מאנצער 36יאר אלט און פ נקאס  32יאר אלט4

פ^ ארט ױבדטוב אץ !!
ערנדבנעלזז
מיטװאך ,דעם 16־טן אפײל ,אװ געװען דער
װם־טיב פון דיי ײדישע ם״ארטלער א 'ן בערכן־
בעלזן .שײן רעם צוױיטל יאר ,װערט אױפצומארננם
נאכן אלגעמײנעם באפריװנגם־טאכ געפײערט דער
ספארט ױם־טוב ,אויך הײ יאר האבן דעפלא־ירט
איבער די בערגךבעלזענער נאםן די אײםרעשולמע
םפארטלער אין זײערע אוניפארמען.
עם מארשירן פארבײ װנגע
געזװמעײרישע
בחוי־ים און מײרלאך פון דער שארית הפליטה
ויעלכע האבן נאך מיט 2יאר צוריק געשמאכט אין
ײ טייט־לאגערן און נישט געחלומט װעין אויפ־
לעבן צוריק דעם םפארט בײ ײרן.
עם פאראדירן :״הנביר״ ,״התקוה״ ,״נוררית״,
״כוכב״ ״שומריה״ און ״מכב־״ .מען מען קוקמ זײ
אן טיאכט מען זיך :מ־ט 2יאר צוריק. ..
נאכן מיטאג זײנען פארגעקומען פרײנטשאפט־
פארמעםטוננען ציוישן רי אויבן־דערמאנטע ספאיט־
קלובן ,אין פוטבאל ,נעץ־באל לײכט־אטלעטיק,
פינג־פאנג און אניערע אפצױײנונגען .דער ױם־טיב
איז אױרך זער אימפאזאנט.
ב .ק.

םפאדט קליזב ״כיכב״
ווװ

םאטא ־ ״םאטא קאמפ״

פפארט קלוב ״הגביר״

רי םפארטל־ער מארש־רן איבערדי גאםן,

םפ $רמ קלוב ״נורריה״

םפאי־ט קלוי ״מכבי״

פפארט קלוב ״התקוה״
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אפריל אין בערכן־בעלזן

דעם  15־טן אפריל 1947אז געװארן
 2יאר זינט דער לאגער בערגן־בעלזן
איז געװארן באפרייט רורך די אלירטע
ארמײען.

ביז דער צײט איז

בערגן־

בעלזן געייען אײנער
שיעק־
ליכסטע טײט־לאגערן מיט װעלכע דאס
גאצי דײטשלאנר איז נעייען אװי רײך.
פון די

נאך חײנט־צו־טאי זײנען פאראן
שפורן פון די אויװנם אין קרעמאײא־
רױם אין װעלכע עס זײנען אומוע־
בראכט געװארן טאנ־טעגל־ך טױזוטער
מענטשן .עם געפינען זיך זײער א
גרויםע צאל מאסן־לברים פון צענ־
דליקער־טויזנטער ײרן .אײך קברים
פון אנדערע נאציאנאליטעטן פעלט
נישט .או ף אײנעם א מאםן־קבר פוי
לערך סד .טייזנט ײרן ,האט פאראיארן
דער צ ק ,פון די באפרײטע ײרן
אײפגעשטעלט א מצבה אלם רענקמאל♦
די עוגלישע ארמ י האט נאך בײ
איר ארײנטריט געטראפן לערך ררײסיק
טײזנט טײטע מענטשן אײננעלײגט װי
האלץ םטאבעלן צונע רײט צום פאר־
ביענען■
שוץ נאך דער באפרײונג זײנען נאך
לערך  17טויזנמ ײרןגעשטארבן פון
דערשעפונג ,עפי־עמיעם ,צרות אין
אניערע חולאתן.

און א טײל אנטלאפענע  -צוליב די
רריפית אויף ײדן  -פון אנדערע לעניער
און האבן דא געשאפן דעם אימפיל־
םױיםטן און סאנצענטרירטן ײוישן
לאגעי־ ישוב װעלכער לעבט װי איע
לאגערן א יפן חם־ פון בעטל־ברויט.
***
אויף רינםטיק
רעם 15־טן אפיײל
 9פ י ,ד״אט דער צק .גערופען אלע
ײרן פון לאגער אויפן פרײהײג § ־פלאץי
ז־ך צו באטײליקן אין די פײערוננען
צום 2־טן
יאר־־טאנ
נאך רער
באפרײאוננג.
צו ־ער אנגעגעבענער שעה האבן
מאםן מענטשן אנגעהויבן שטראמען
אץ זיך זאמלען אייפן פרײהײט פלאץ.
עם זײנען נעקומען אלע פארטײען מיט
זײערע קביצ־ם און פעהגער אלע שולך
פאך שולן ארגאניזאציעם אינכטיטוציעם
און
פאישמײער
פון
מילימער
אונררא דזשאוגט רעליף ,רעלעיאציעס
פון דערפראװ־גץ און א גרויםע צאל
פעיזענלעכקײטן.
עם האט זיך פאימ־רט א צוג צום
א־טן לאגער און צו די מאםן קברים,
װעלכע געפינט
זיך 3קילאמעטער
פון בעלזן ,בראש פון צױ זײנען גע־
גאננעװ דער צק .פון י־י באפרי־מע
ײרן אין דער בריטישער

זאנע,

דער

דער געײ .לאגער־פירער קראמער
דאט זיך גוט געלאזט אײנקריצן אין איטיקער לאמיטעט ,רע־ענאציעם פון
זכױן מ ט זײן ברוטאליטעט אין דער מיליטער אונררא ,דזשאינט,
סאדיזים לגבי די קאצעטלער און האט רעליף אין
פון דעײ פראױיגץ
אנגעװארפן א פחד אױף יערן אײנעם .דאן די שולן ,פאך־ש לן מימ זײער
דער לא .ער בערגךבעלזן ,װעלכער ארבעט אייף ײ מאש־גען .רער״קאצעט־
*עפויט זיך בײ צעללע ( בריטישע טעאטער ; רי םפארט קלובן ״הגבור״,
זאנעו איז הײנט א שם־דבר אױף רער ״התקיה״ ,״נור־יה״ .״כוכב״ ״שומריה״
ואנצער ו עלט אין אױ דער גיעםטער און ״מכב ,״.
די פאליטישע פאר־
ײרישער קבוץ אין דײטשלאנד .עם טײען מיט זײערע פענער ,טראנס־
געפונען זיך יא אײםגעװארצלטע און פאראנט ,און לא׳װגען װי :אגו־ה,
פארשלעפטע ײרן פון פיילן ,אוננארן ,רעױיזיאנ־םטי ,השומר הצעיר ,מזרח;
פועלי־צײן (צם) התאח־ות פיעלי־
יומעניע ,טשעכין עםטרײך ,ליטא
־* אטװע עםטאניע ,רוםלאנד און אנדערע צױן (ל נקע) או; צױנים כללײם .אלע
דענרער .דער גרעסטער טײל זײנען מיט זײערע קביצים און צום סיף אלע
אין בערנן־בעלזן איבעריקע ארגאניזאציעס און פתם
באפרײט געײארן
גופה .די איבעריקע האבן אײנגעװאנ־ ײח•
־ערט פון אנדערע טויט־לאגערן ,גע־
צוערשט האט געהאלטן א רע־ע
טאס פארטיזאנקעס און באהעלטענישן בײם דענקמאל רערפארזיצנדער פון

צק  ,ה ױסף יאעזאפט; װעלכער האט
צװ .א ,געזאנט :מ-ר זיעען שױן צוױי
יאר נאך דער באפרײאונג ,אבער
פאקטיש זײנען כדר נאכנ־שט ק "ן
באפײיטע בייז מיר װעלן גישט דין
קײן פרײע ב רגער אץ א פרײ ארץ־
ישראל  -ראן מאכט ךער חין א ״אל
מלא רחמ־ם״ און א ש -לער פון דער
העברעאישער גימנאזיע לײענט רעם
״יזכור״ .עם רײרן נאך הרב אלעװסקי
וצעללעו הרב האלפערין ( ראבינאטו,
קורט לעױין ( איענץו פון די מיליטער־
באהעררן ,נארבערט ױאלהײם ױויצע
פארזיצער פון צ.ק - .אין ענגלישו
און אניערע,
דאן װערןגעלײגט קרענץ פון
עטלעכע פראװינצער קאמיטעטן און
פון דער פיילישער אימײ ,װע־כע גע־
פ־נט זיך נעבן בעלזענער לא :עי־.
מיט ״התקוה״ און דעם ענגלישן
הימ־ ,װערט די פייערלעכק־יט געשלאםן
און אלע מארשירן צוריק אין געשלא־
םענע רײען א־ן לאגער ארײן,
** *

אין אװנט איז פארגעקומען און
קינא־; אל א אקאדעמיע געיױרמעט
דער צװײ־יעריקער באפרײוננ ,נאך די
רעײעם און בא־ריםונגען איז א יפוע־
טרעטן דער ״קאצעט־טעאטער״ אונטער
דער לײטונג פון זאמי פעדער מ ט א
םך געלונגענע נומערן פון י .ל .פרץ
װי אײך טענץ אונטער דער לײטוגנ
פון ראלי קאץ.
ב .ק.

אויםװאל פון

בריודמארסז

רורך די אינטערנאצ אנאל בריװ מארקן־
טויש געמײנשאפט
״האנאװערא״.
אײנקױף פון זאמלונגען און אײנצעלע
מארקז♦ אגבאטן נאר
מימפרייז
פ ^דערונג♦ אויפנאמע אײניקע נײע
טײל נעמער מיט טויש מאטעריאל.
פראםפעקט קענן פרײ אומטײש.
ל־יטער♦
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וי אונאניזאציעס מייט זײערע פענער
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די פארמ ' יען מארשירן
מען גרייים זיך צום מארש,

רי פארמ -יען מארשירן

רי מצבה װו עס ליגן 30םױזנט קיזשים אין בערגךבעלזן
אלע ארגאניזאציעסלײגן זײערע קרענץי

די פאיטײען מארשיךן

| |§§§

די פאך־שזלע מאישירט.

״ײדיםע בילדער - 4יידיטע זעצער
פאראן צװײ מינים מימארבעטער בײם ארויסגעבן א
צײטזנג אדער זשורנאל .יד ערשטע ,רער שעף־רעראקטאר און
די שטענריקע מ־טארבעטער ,זײנען באקאנט יעדן אײנצעלנעם
לעזער .די צװייטע ,מ• נאמענלאזע פארן סחם לעזער װעגן זײ
וױיםט מען גאר װײניק.
פאראן א צײט .װען די נאמענלאזע װערן אמאל יא
רערמאנט מ ט א װארט ,דאם איז בײ א ױבילעאום פץ דער
צײמװג אדער זשזרנאל ,אבער קײנמאל ניט ערנםט ,כמעט
שטענדיק אין הומאריםטישן ,אדער פעליעטאניםטישן זין ,מיט
פאר־שידגארטיקע קעפ; װי ״אזמבאקאנטע זעלנער״ ,״הבחזר
הזעצער ׳ אזן אנרערע.
פאראן אבער נאך א צײמ ,װען די נאמענלאזע װעזץ
דערמאנט ,דוקא מיט גרוים רעש אויף דער ערשטער צײטזנגם־
זײט .דאם געשעט דאמאלם װען ,װען בײ די זעצערם קלויבט
זיך אן א ביסל לײדן אזן פרנםה־באדערפענישן ,ס; קזמט צז א
שמריײק ,דאמאלם װערט דער זעצער אזמעטזם דערמאנט; דער
שרײבער ,לעזער ,צײטזננם־פאי־קויפער ,אלע רעק פזן זײ  -די
זעצער שטרײקן .די צײטזנג איז ניט ערשינעח
די זעצער שטרײקן ,װאס א באגר־ף איז דאם ? מיט װעמען
שטרײקן זײ ?  , ,מיט זיך זעלבםט .װאם איז זײער פארלאנג?
א ביםל מעי־ פארשטענדענ־ש פאד זײער פ־זיש־נײםט־גער
ארבעט ,װעלכע איז אויך שעדלעך פארן נעזזנט ( דאם פאר םמ׳ן
פזן ארגאניזם דורכן בלײ) .א מ־יל ציימזנגם־ארויםגעבער ,װילן
ניט פארשטײן אז; מאכן זיך נ־ט פארשטײן דעם מינימאלסטן
פארלאנג פזן די זעצער־ארבײמער.
ביי צזזאמענטרעפן מיט זעצערם  -אזן ראם איז מיר פיל
מאל אויםגעקזמען  -האמ מען שטענדיק בײם שמיעםן די זעלבע
טענותן הלמאי די ײדישע פרעםע פזן דער שארית הפליטה
פארשװי־גט נענצלעך וועגן זײער ארבעט ,װעגן זײער לײםטזנג
פאר דער ײרישער געזעלשאפט מיטן צזהעלפן פארשפרי טן
יאם ײרישע אות.
זײענדיק אין דער דרזקערײ פזן דער לאנרםבערנער
״ײרישע צײטזננ״ האב איך נעהאט די מענלעכקײט זיך צז
באקענעז מיט די דארטיקע ײדישע זעצער ,װעלכע זײנען
נלײכצײמיק באשעפטיקט בײם זעצן דעם זשזרנאל ״ײדישע
בילרער׳־.
אזן זאל מיר דערלויבט זײן צז רערמאנען די ,װעלכע האבן
א נרויםן חלק ביים פארשפרײטן דאם ײדישע געררזקטע װארט.
דעם ערשטן ,װעלכן א־ך באמערק גל״ך בײם ארײנקזמען
אין דרזקעיײ ,איזן
גארפינקעל  -א שלאנקער יזנגערמאן
אלימלך
טראגמ װאנםעלעך אלא ראמאן־נאװארא ,א שמײכלןײקער א
מענטש .װאם האט פײנט זארגן  ,א מזמחה אין זעצן אנאנםן,
גראטזלאציעם ,תמיד פארפאיעט בײ די שײארצע דראבנע
פינמעלעך ,א ליבהאבער פזן ײרישן פאלקלאר אזן װיץ ,אנאנסן־
זעצער פזן דער ״ײדישע צײטזגג״ אזן ״ײרישע בילדער״.
דער קעגזאץ פזן אים איז צ ב י ש י ק ע — א
דיקל כער ,מ־ט אן ערנםט געזיכט ,דער זעץ־קאסטן איז בײ אים
װי אן איצר א גרויםער םפארט־ליבהאבער ,געדעגקט ײ פיטבאל־
מאבעלע אױף אויםװײניק ,מעטראמפאנזש פזן דער ״ײר־שע
צײטזנג״ אזן זעצער פזן רי ״ײדישע בילרער״♦
זילבערבערנ ,ןבן־צױן)  -א ײנגער בחוי
אלעק
זער באנאבמ שטעלט צזזאמען פזן שט־קלעך ליניעם קאמבינירטע
ײדישע איתױת טראגט זיך ארזם מ־ט דער גאנצעי־ ײרישע זועלט־
פרעםע אין טאש ,זעצער פזן די ״ײײשע צײטזנג״ אזן ״ײרישע
בילדער״.
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אלימלך

גארפינקעל

צ ב־י שיי ק ע
ל ע  $ן פ ר ײ ל י ך  -אין 1946אנגעהױבן ארבײטן אין
דער לאניםבערגער ״ײרישע צײטזנגי  /נעײ .מעטראמפאנזש פץ
יער ״ײױשע צ־יטונג״ און ״ײדישע בילרער״ ( .ניט לאנג עולה
געװען קי־ן ארץ ישראל4
איך האב עם אײך ,חשיבע לעזער באשריבן די זעצער און
זײערע טענות נישט דערפאר שטרעבענדיק עמיצען פאר אי ך
צז רעקלאמירן ,נאר װעלני־יק איבערנעבן װעגן די נאמענלאזע
מיטהעלפער פינעם געדרוקטן ײרישן װאיט,
א ,נאר.

1

פ אבי
אביסל
צר לאכו
.

עםטער לײכטערנעכי־עיז
סעפטעמ -יער 1928אץ קאיזנע וזכט איר פאטער
א*ן די פאראײניקטע שטאטן וױ אױך אניערע
קריבים .די אײעם אױף אנטװאי־ט♦
באר־טעלץ אבערבי*ערן ײרישער קאמיטעט,

יעם22־ט1

בעװיז אוזעטלי♦

אין טאנ פון א קאנפערענץ פון רי
אײסערן מ־ניפטארן אין נױ־יאדק .,האט
מיניסטער עטלי געױאלט זיך איורכ־
רײרן טעלעפאניש מיטן מיניםטעײ
בעױין ,כרי קײנער זאל זײער געשפרעך
נישט פאישטײן ,האט מיניםטער עטלי
באשלאםן צו רײרן אין העברי אישן
— עטלי; נו ,מה מיב?
 בעײין; לא טיב.— עטלי; מה?
 -מת־לא־טוב ( מאלאטאוי).

משה שםײנגארטזװויךארט וױנדסהײם
13
מ־טעלפראנקן
אונררא־טעם 1041
בלאק 5זוכט
םארא טראובע און משה טראובע זײ נעפינען זיך
אין בראזיליען .די א יםלענ־ישע פיעםע ויערט
נעבעטן רעם אנאנם איבערצורריקן.

רבסה
האמיגםסא פון מאן ניסענבײם .װוין־
ארט ' י 4וב) לינראו־באדעמעע,
העצקענװעג.11
פראנץ־זאנע דײטש״לאנר נעב .װארשע 1901זוכט
איר ברויערן זון יצחק קאמינםקי און זײן פרוי עײא
פון דער הײם זײינער װעלכע זײנען אװעכן פון
ײארשע אין
יאר  1936קײן אמעריקע־נײ־יאי־ק
רי אמעריכאנער פיעסע װערט געבעטן דעם אנאנם
איבערצורריקן .מײן יעצטינער אררעסן

—— 0

פדן

װאנפז שטאמט דאם
װארט דפמאגאגיפ.
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גאנץ אײנפאך,
צו ערשט אין געװען אן אק
שפעטער אג מלך הבש;/
נאכהער גוג מגוג
צום םוף דעמאיאנ.

זגמ& במ־זסס6מס2-2מ3
ד־ *8. 1
81מ1
מב £11£3ת• ^ 6^1ז!}),

ישכר דוב ניםענבוײם װויןארם ().3.14
ליניאו־בארענזעע
העצקענװעג ,11פראנצ־זאנע
דײטשלאנר געב .װארשע  1898זוכט זײנע אנקלס
בנימין יהושע און שעפםל הא־פערן .די ברויער
פון מי ן מוטער אויך רי מאנטעם און קוזינען אװעק
פון װארשע מ־ט
עטליכע 40יאר צוריק נאך
אמעריקע נזי־יארק ביאקלין .ױ אמעריקאנער
פרעםע װערט געבעטן דעם אנאנם איבערצויריקן.
מײן יעצטיקער או־רעסן

——0

טאהע א ח־הש♦
אין ײרשן רעסטאראן אױף איכמאנ־
אינגעי־שטה האבן צױײ
ױנגעיימ
אפגענעםן א מאלצײט ,װען דער אײ־
גענטימער האט רערלאנגט די צײיי
ײרן דעם רעכנונג האט אײנער אזאג
געטאן ,עם מוז דאך זײן א מעות.
 װי אװי פרעגט דער אײגנםימעראיך האב פארגעםן אייך עפעם צו־
צושטעלן?
 געהים .זאגט דער ױננערמאן.אונת װוניערט ,פארװאם מ־ר האבן
נאך אין קעשענע ליגן געלה
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אויף דערמעל־שטר•
צװײ ײרן טרעפן זיך,
נער דעם צװײטן,
װאם מאכםטו װי גייט עם דיר מיט
פרנסה?
נאט
זיץ
יאנק
.
ענטפערט
דער
צװײטער ײה איך לעב פון יענעמם
שױײם,
אזוי גאר? ביזטו או־ך געװארן אן
עקםפאלוטאטאו?
װאם פאי אן עקםפאלוטאטאר ,איך
האב זיך געעפנט א שױ־ץ־באה
פרענט איי־
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ײז ־יז

אהמן הנך געבו ערן אין םוכעניעװ בײ
קעלץ לעצטנם געװוינט אין לאחש
כןאמיעננא 2זוכט זײן ברורער ראזענ־
בערג מאיל ,זײן פעטער גרינער מענרל
װי אײך זײנע קוזינעןן קײלע .פײגע,
פישל ,ישיאל און יזרל אין פאלעס־
ט־נא װי אויך אניערע קרובים.
די יעצט־קע אדרעםן שױאבהאל הפ.
קאמפ ,״הנליל״ בלאכ.5
די ־אויםלענדישע פרעםע װערט גע־
בעטן דעם אנאנס איבערצוררוקן.
בעניעק און
ױמעק
קריגער
פון מארקטרעחױץ .פר ערגעיװנט
אין לאדזש אײף
לימאנאװםקיענא35
זובן זײער
קוזין אברהם
מאיר
ק א פ מ א ן ,פארן קריג געוװינט אץ
לאיזש אויף לוטאמ ערסקא.36
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