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ד־שצ

ב־לדכד

אומפארטײאישער אילוםטרירטער צװײ־װאכן זשורנאל פאר אלע יידז

פארװארט
נאך 6יאר צײט נאך יארן מײרא־
נעק ,מרעבלינקע ,אשװענטש ם ,נאך
יארן פון אזוי פיל פ* ין און לײר גרױל
און אומקום.
קומען מיר צו דער שארית הפלימה
צום אבגעראטעױעמן ביםל ײדנטום פון
אמאליקן 6מיליאנענריקן אײרעפעאישן
קיבוץ♦ צוריק מיטן ײרישן בילדער
זשורנאל♦ װאם װעמ אפשפיגלען דאם
גאנצע נײע לעבן פון אבגעראמעװעטן
אײראפעאישן ײרנמום ,מימ 6י$ר צו־
ריק ,האט אויפגעהערמ צו דערשײנען
דער רײכער ײדישער בילרער־זשורנאל,
װאם איז געװעזן א צירונג אין יעדן
ײרישן הױז♦ כדי צוריק אויפצולעבן
דעם ײדישן בילרער ־ זשורנאל ,האבן
אויף זיך גענומען אמאליקע חברים
און מימארבעטער ,װאם װעלן מימ לײב
און לעבן די אויפנאבע בשלימות
א־ורכפירן♦
דער לואלעגױם.

דער מאלאנמפולער ױנגער ײדישער קונםמ־מאלער א .מײראנץ ,האמ מ ' ט דין קונםט־צײכנונג באוױזן,
אז זײן מאלאנמ װאקםט .דאם בילד װײזמ פון משד״'1ן ביז הערצל ן .װיפיל גלותין און פײנען די ײדן
זײנען שוין דורכגעגאנגען ,און אײנאײנציקער װעג איז פארן ײדישן פאלק פאראן - ,דארמ װי הערצל
װײזמ אן מימ זײן פינגער ארץ־ישראל,
8151 .
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דיטע בילױגר״
נעדאנק, ,,

בילד , ,,טאן . . .

דאם זײנען די דרײ פארמען ,אין װעלכע
דאם גייםטיקע לעבן פון מענטשן,
ײדישער

געדאנק,״

ײדישער בילד. . .

עם אנטפלעקט זיך

ײדישער מוזיק,, .

דאם זײגען די דרײ װעגן ,אויף װעלכע עם גייט דאם ײדישע
קולטורלעבן♦♦,
די י־דישע טראד ציע איז געװוינט געװען צו באטראכטן דעם
געדאנקען אלם העכםטע פארם פון קולטור♦ ביכער ,זשורנאלען
צײטונגען ,רעיעם  -אץ זײ קומט צום אױםדרוק רער ײדישער
געדאנק.
עס זײנען אבער דא מענטשי ,פאר װעמען דאס בילר אין דער
טאן באײיטן פיל מער ,װי דער טרוקענער געיאנס .פאר די
מענטשן זאגט א ײ ן בילד מער
װי
הונדערט  .פײנע
װארטזאצן ,און א ײ ן גוטע מעלאדיע גיט זײ מער װי גאנצע
זײטן פון געדרוקטע חכמה ,און די מענטשןי זײנען ניט אײנצעל־
נע .די טענטשן זײנען מאםן♦
ײרישע קולטור באשטייט גיט נאי פון רמבמם ביכער און ד״ר.
קאראלניקס עםײען ,ײרישע קולטור באשטײט פון ײדישע טיפןי
פון ײדישע לעבענםםיטואציעם ,פון ײרישע לידער ,פון ײדישע
עלעגיעם♦.
רי זעקם י$ר פון דער גרויםעי קאמאםטיאםע האבן פארניכטעט
די אלטע ײרישע קולטור צענטיען .עם זײנען פארשװאונדען
די קולטורשעפער אין די קולטור פארברײטער .יאם קולטור
באװאיםטזײן פון דער שארית הפליטה האט אן אומגעהוירן
בלויז♦ א פארלויף פון טויזנטער יארן קולטור געשיכטע אױ
אפגעבראכן געװארן .און בײ טויזנטער פון ײדישע מענטשן
װארצעלט ד$ם נאנצע קולטוי באװאיםטזײן א ן די שרעקלעכע
יארן פון דער קאטאםטראפע אין דעם שוידערלעכן נירערגאנג
פון דער צייט פון די נאכװײענישי',
מער פון אלץ דארפן מיר האבן ה ינט גײסטיקע ,מאראלישע א־ן
מאטעריעלע קולטור ,, .
קולטור איז אוגרזער לעבן♦. ,
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עם איז שװער צו קומען הלינם צום מעגטשן פון דער שאר־ת
הפליםה מיםן בלויזן םרוקענעם געי־אנק ,די בװיליאםעקן ױינען
פוםט; די לעקציעם װערן נים באזוכם ,פאלקם־אונױוערםיםעטן
עפענען ױך בכדי אױף מארגן זעך וױרער צו פארמאכן ,קורםן
װערן געבארן ,בכרי גאנץ שנעל אויםצוגײן צוליב אינםערעםנ־
טרובעקולאז,
עם איז געװען א מאל א צײם ,װען אייף םויזנםער קילאמעטער,
פון מזרח־אײראפע האט געברויזט א פולםירנריקער ײדישער
קולםור־לעבן/
דאם איז געװען פאר דער מלחמה״♦
אײניקע יאר פאר וער מלחמה
שױרנאליםטן ארויםגעגעבן אין ריגע א פיאכטפולן
״ײרישע בילדער״ ,אין גרויםע שטעט אין פאױוארפענע
האט דער זשורנאל געטראון דעם פולם פון ײדישן
לעבן אץ בילר אין װארם.,,
דאם א גרופע

אײניגע פון די דאמאליקע מיטארײםער פון רי ״ײדישע בילדער״
הויבן אן איצםער ארויםצוגעבן די אלםע ״ײדישע בילדער״ פאר
די מענטשן פון דער שארית־הפליטה ., .
מיר נויםיקן זיך אױי אין ײדישער קולטור,,,
קומםצו אוגדז מ־ם דעם בונטען גלאנציקן ,פאיביקן לעבנםבילדן
םראגט אונח ײרישע קולטור אין בילר :גים אוני־ז צוריק א
שטיק פון אונחער אמאליהן רײכן לעבן., .
וערפאר באגרים אייך הארציק אײעי איניציאטױו אין אײער
ארבײמ.
געדײנקם! זײט דינער פון ײדישע קולטור ,פון די קולםור,
װעלכע איז עלםער פון אלע פארםייען און אלע אינטערעםנגרו־
פעם ,װעלכע שטײט העכער פון אלע צײםװײליקע לעינםגעלושטן,
פאר װעלכער עם א־ז װערט צו לעבן און צו ארבעטן♦♦,
איך װיל האפן ,אז איר װעט דינען נאר אײן גאט ,דעם גאט
פון ײדישער קולטור! איך װ־ל האפן ,אז איר װעט זיך
אינטערעםירן נור מיט איין ציל  -דעם גײםטיקן צושטאנד פון
דעם מענטשן פון דער שארית־הפליטה  '.איך װיל האפן ,אז
א־ר ויעט העלפן צו דערלי־כטערן אונחער קולטור־נױט!

דר ,שמואלגרינגאח

קולטור איז אונדזער גורל״♦
לאנדםבערג,

קולטור איז אונרזער אןיפגאבע, . ,

פון

ײדישע
זשורנאל
דערפער
קולטור־
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יידישע בילדער

ערשטע םעריע

דיםע פערזעבלעכקיײםן אין דער
=
= אמעריפאכער זאכע
הרב םיל־פ בערענשטיין♦
אפיציעלער פאיטרעטער פ? ,פרעױ־
דענט פזן די פאראײניקטע שמאטן
טרומאן ,פאר די הײמלאזע ײדן אץ
דער אמעריקאנער זאנע.
הרב פיליפ בערענשטײן איז א בא־
קאנטער אזן באליבטער פעיזענלעכקײט
צװישן די אמעריקאגער ײדן .אױך דאי
ציוישן די ײרן װאם געפינען זיך אין
דער אמעריקאנער זאנע האט היב
בערנשטײן מיט זײן האלטונג און
אייפפירונג זיך שטארק באליבט גע־
מאכט.

הרב פיליפ בערענשטײן

א .י .שטיבעל

ר״ר םיליפ אועײבאך

ד״ר פ -ליפ אוערבאך:
פארן קריג איז שוין ד״ר אוערבאך געװעזן טיכטיק אין ײרישן
געזעלשאפטלעכן לעבן ,איבעראל געװעזן באליבט .אינטערעםאנט איז,
װאם ד״ר אוערבאך קומט אױים פון א אםימילירטע פאמ ליע און ער
אלײן איז א הײםער איבערגעגעבענער ײר .איצט איז ד״ר אוערבאך
מלוכה־קאמיםאר פאר פאליט־ש־פארפאלגטע און פאר ײדישע ענינים.
ד״ר אוערבאך איז געבוירן געװארן אין האמבורג ,דעם- 8/12
 ,1940ארעםטירט
 ,1933עמ גרירט קײן בעלגיען ,אין יאר
6ס19י אין יאר
געװארן דורך די נאצים און פאראורטײלט געװארן צום טויט ,שפעטער
באגנעדיקט געײארן און געבראכט קײן בערלין .אפזיצני־־ק צװײ יאר
אין בערלינער פאליצײ־תפיםה אויף אלעקםאנרער ־ פלאץ ,שפעטער
איבערגעשיקט געװארן קײן אושװיץ אונטעדן נומ ,188869 ,שפעטער
אין בוכענװאלד אונטערן נומ .128676,אין יאר 1945אין 2־טן אפײל
נאפרײט געױארן תרך דער 3־טער אמעריקאנער ארמײ.
פארן אננעמען דעם הויכן אמט אין מיגכען ,געװעזן פריער טעטיק
אלס אבער ־ רעגירונגם ־ ראט אין דער דיםעלראפער רענירונג.

רעאישער שפראך ,דער בארימטער
ײרישער פאלקס־ריכטער ברענער
האט אמאל אין זײנים אן ארטיקל
רערקלערט ,אז די העברעאישע ליטע־
ראטור דארף א מענטש ״איש״ ,און די
ראש־־תיבות פזן א .י .שטיבעל ,לײענט
זיך טאקי ״איש״.
דער שטיבעל־פארלאנ האט זיך גע־
גר־נדעט אין מאםקװע ,אין םאמע
שטורם פון דער אקטאבער־רעװאלוציע.
דאם איז געװען דער ערשטער העב־
רעא שער פארלאג מיט א גרויםן פאר־
נעם ,שטיבעל האט זיך גענומען בויען
א נײע העברעאישע ליטעראטור און
אין משך פון אייניקע יאר ,איז דער
העברעאישער ביכער־שאנק בארײכערט
געװארן מיט נײע פאליצעם .שטיבעל
האט אין די אונטערנעמונג אינװעם
טירט געװאלדיקע םומעם .אײנע פון
זײנע נרעםטע אמביציעם איז געװען,
דאם דער העברעאיקער שריפטשטעלעי
זאל ניט הונגעין און זאל זײן פאר־
.זארגט מיט פרנםה.

א קורצע אפשאצונג פון פריש פאר־
שטארבענעם באיװםטער ביכער ארוים
געבער פון העברעאישן װארט.
אברהם שטיבעל איז געװעזן א
װונדערלעך געשטאלט ,ער האט גע־
האט א ניכטערן פארשטאנד און אין
זיך פעראײביקט א םך טאלאנטן .דער
הויפט־געװיכט פון זײנע אלע אונטער־
נעמונגען ,האט ער געלײגט אכט אויפן
ײרישן העברעאישן בוך .שטיבעל האט
אמאל ערקלערט ,אז זײן הויפט־ציל
איז ,אז אלעם װאם ערשיינט אין ײדיש,
זאל איבערגעזעצט ױערן אין דער העב־

שטיבעל האט אנגעהויבן אין
מאםקװע ,שפעטער אין װארשע,
בערלין אויף לעצט אין ארץ־ישראל.
א .י .שטיבעל פארבלײבט אין
דער ײרישער געשיכטע  -אמת ,אז
זײן קעי־פער איז געשטארבן -
אבער זײן נשמה די שעפערישע
גײםט זײנע לעבט.
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ײדשע בילדער
ג ג מינקאװ

צלם אליוקים

ד ר הלל זאלאטאראװ

דא זי־ײנען טויערן געשטאנען.
דאם מכט פןן יעקבם חלום האט

א־ן

חשמת דא געײאכט.

א שוײיגענ־ש — אומשטערבלעך ,אומפארשטאנען,
און װאקסט ,װאקםט - ,און גײט־אויף שכלדיק־פארחלשט אץ
דער נאכט,
0

עם שפאלט זיך דער בליץ אױםן'

ה־טל

§
1?411111

אין ז־ג־זאנ געדרײמעלטער פלאם,
און שפאלט ער ױ דיקע גרויע
װא; קנם
באפרײט ער דעם רעגי פון צאם.

דא זי־ינען ברונעמער געשטאנען♦
אין אוריאור־ערשטן טרױם,
און זײעי אטעם האבן מיר קו ם־קוים געפילט ,און נייט פארשטאנען,
װי זײעי־ טיפקײמ  -װאו ם־׳ליגט לבנה א צעבראכענע א־ן װײםן
פייער־שױם,

עם פלאצט אױם דער דוגער
נעװאלטיק

מיר זײנען פאר די טויערן געשטאנען.
בײם אויפצימער פון מארגנשטערן  -אלציינג הויך באגריפן און
דערקענט.

די ערד פון זי ן א-יגענעם קװאל.

און אוני־זער יעקב־חלום טיף פאישטאנען,
און קײנמאל ניט אין םנה יערבי־ענט.

און זאגט אן מיט הי/־כיקי שא״־,
א• באלד װעט הימל אגטרינקן

דער װינט צײלט אומפארשטענילעך רואיה ,אומפארשטענילעך •
לויז —
נעמען ,שחימות ,דורות  -אן א םוף ,אן א םיף.
דער מאטװו פון אויבן ציטירטן ליד איז אײנם פון דער
קלײנער צאל לידעי אץ דער ר־יכער ליטעיארישער װיםנשאפט־
לעכער ירושה ,װ $ם הלל זאלאטאראװ האט איבערגעלאזט דער
ײד־שער קולטור ,מיט זיין מויט צו 56יאח
דער דאזי^ ער מאטױו ,דער שטורם ,איז געװען דער לײט־
מאטױו אין א םך פון זײנע שטו־יעס או)י פובליציםטישע ארטיק־
לען ,צוערשט װענן אנארכזם און װעגן םאצ־אל פאליטישע
פראבלעמען און צו לעצט װעגן י־רישן ק־ום און אויפבוי פון אן
אונאפהענגיקער ײרישער רעגיתנג אין ארץ־ישראל,
הלל זאלאטאראװ איז געבורן געװארן אין י  $ר 1865אין
יעליסאװיעטגראה ער איז געקומען קײן אמעריקע אין יאי1881
מיט זײנע עלטערן .דער פאטער א שנײרער האט געהערט צום
עמך .אין נײעם לאנד ,האט דער ױנגעי הלל ,בײ די ערשטע
שריט געהאלפן דעם פאטער בײ דער ארבײט און ער איז אלײן
געװארן מעטיק אין די אנארביםטישע קרײזן ,עך האמ שטודירט
מעדיציך אבער זיין קאפ און הארץ האבן א־ם געצויגן צו שרײ־
בערײ און אױך צו דער רעדנער טריבונע .זײן נאמען אלם שײי־
בער און לעקטאר ,איז געװאקםן און אים איז אנפארטרױט גע־
װארן די וױכטיקםטע פאםטנם און מיםיעם אין זײן שטודעמדיקער
אגארכ־םטישער באװעגונג .צום םיף פון זײן שטורמ שער ױגנד,
איז ער געװארן א הײםער א־בערגעגעבענער צױניםט און שפע־
טער זיך שטאיק באפרײנדעט מיט ר״ר ח־ים זשיטיאװםקי.
הלל זאלאטאראװ איז געשטארבן
שאפן א ײרישער מלוכה אין ארץ־ שראל,

מיט

די

װערטער פון

און פמצים ברעכט א שטילקי־מ אוים,
און שרײמ באנומען װי אין טיפסטן שי־אףן
״מיר זעעז נ־טי אװאו די טוערן ? אװאו איז ־עקבם לאנד?
מיר באנעמען נ־מ גאטם ירכים מעיי !״
דער מילד אבער זעט ,וױ אינעם בראגי
דורך טײכן בלוט ,דורך חורבית און דורך טײמלם יערערשטער -
שטײען אלץ די טויערן.
א־ן אורליכט פון דערערשטער־ערשטער שטים.
און אין חשכית טוט דעם שטנם רעגנבו־גן טרוי^רן
װאם מ*ר טראגן נאך דעם צלם אלוקים.

די רעדאקצ ע פון

װענדעט

זיך

צו

די ״ײ ד י ש ע

ב י ל ד ע רי'

אלע ארגאניזאציעם פאליט־שע.

נעזעלשאפטלעכע און עקאנאמ־שע ,װי אױך צו אלע
לאגער־קאמימעטן,

אז זײ

זאלן װאם גיכער צוש־קן

זײערע געזעלשאפט־עכע פאטאגראפיעם,
דער

רײ זײ צו

פארעפנטלעכן

אין ײז

כרי לויט

״ײרישע ־ילרער״

אונחער אירעס:
גרעפעלפינג בײ מ נכן
אירמעגפריד־שטראסע48

ײױשע בילדער
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דער נענעראל ־ סעקרעטאר פןן דער רעױיזיאניםטישער ארגאניזאציע
ד״ר צב \ קאנטאר האלט אן רעפעראט אין דארפון

די יארצי־ט פון זאב זשאבאטינםקי .די ביתרים בײ רער מצבה

דער ביתר אין דארפון מאכט איבונגען
אייף א קינום אין לאניםבערג

1

ד״ר נ עאדאר קאץ פון אמעריקא כע־
פינט זיך צוזאמען מ־ט א גרופע ײרי־
שע םפארטלער פון דער אמער־קאנישע
זאנע .ד״ר קאץ אץ דער מיטו

ײױשע בילדער
>*•

^

*

תל־אביב
נישט קוקני־יק א*ל ף דעם גרײםןטעראר
זואס עם הערשט יעצט אין ארץ־ישראל
וױ עס גײט נ*שט ארורך ק*ין אל 'ן טאג
װאם זאק נישט בי־עננען קי*ן נײעסן,
בייען דאך די ײדן אין ארץ ־ ישראל
און פארנעמען זיך מיט דער קולטורע־
לער ארבעט פונקט אזוי װי עם װאלט
גארנישט פאסירט.
דאם בילר װײזט װי ײרן האלטן ז*ך
מוטיק שטאלץ און פעסט .נישט קו־
קנײק אויף אלע געפארן שפאציירן די
ײרן בײם ברעג פון* ים♦!771

יפו
אזוי זעט איים די שכנישע שטאט יפו.
די איאבער מארש רן אייף די ואםן
אין װי־םע כאלאטן ,שטענדיק שמוציק
פארזװערט אין לעבן,

דושלים
א גרופע ײדישע קינדער פון דער
אלטער שטאט ירושלים ,דאם זיינען
קינדער װאם זענען געבוירן געװארן
בײ םפררישע עלטערן כמעט אלע
קענען אראביש און זײנען שטארק
טעטיק בײם העלפן זײערע עלטערן
אין מסחר.
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א גתפע װנגע גריכישע ײדן אלע נעװעזענע קאצעטלער ,האבן א*ן םאלאגיקי געגרינדעט
א ים־שולע אױסצובי־לדן ײדי־שע מאטראזן .דאם בילר א*ז איאפנעגומען געװארן אץ א
פארװארפן וױנקל ב* ים שײארצן ים ויאם געהערמ צו גריכעגלאנר.
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*
ארץ־ישראל איז ניט בלויז דאם לאגד װאם גויטיקט זיך אין ארבעט ,פראװיאנט און אין
אנדערע רוי־שטאפן .זי איז אייך שיין א לאנד װאם שילט און צעטיילט אירע פיאדוקטן
אױף דער װעלט שיין אײניקע יאי־ן װי ארץ ־ ישראל שיקט קײן אײראפע
מיליאנען קעםטלאך פאמעראנצן ,צימרינען ,באנאנעז ,האניג ,אײלבירמן .װײן ,סאקן,
גריעפ־פרוכטן ,אײער ,קעז און אנדערע גוטע עםנװארגין דאם בילד װײםט טאקי װי
גאנצע װאנאגען טראנםפארטן מיט די אויבן אויםגערעכנטע פראדוקטען װערן אבגעשיקט
קײן פויקן.
.יי־^

ײדישע גיילדער

1

יאר

אין

״ארט״־אונרא
דטר

אמעריקאנער

נאך לאנגע ענדלאזע יארן פון צױת און פײן ,פון קריג און
פארניכטונג ,פון קנעכטשאפט און צױאנגםאי־בעמ ,איז ענדלעך
געקומען דער טאג פון דער באפרײאונג .די זון ,װעלכע איז אין משך
פון יארן געװען פארשטעלט פון שװארצע װאלקנם ,האט װידער
אויפגעשײנט אויך פאר אונדז ,א נײער לעבן שטײט אונדז אלע־
מעל זוידער פאר .נאכן קרינ ,זװ מיר האבן אלעס פארלזירן ,איז
דאם ניט לײכט .הויפטזעכלעך שױער געטראפן פון דעם א*ז אונ־
דזער ױגנמ .די ־ױגנטלעכע ,זועלכע זײנען צו  13אדער 14יאר
ארײן אין געטא ,קאצעט אדער פארט־זאנטקע און זי־נען הײנמ
דערזואקםן ,האבן ניט קײן בילרוננ און ניט קײן פאך .הילפלאז
און אן צופערזיכט קוקן זײ אין זײער צוקונפט .דאם א־ז א
דערשײנונג .װעלכע קען האבץ שלעכטע פאלגן אויף זײער מ $־
ראל און האלטונג.
פ ^ רויםזעענד־ק דאם האט א קלײנע גרופע מענטשן ,קוים
אײניקע מאנאטן נ$ך דער באפרײאונג ,נאך זײענדיק אלײן שװאך
און מיד פון די שװערע קאצעט־יארן ,זיך גענומעז צו ארגאניזירן
א פאך־שול דא אין לאניםבעינ ,װו■ ײדישע ױננטלעכע זאלן
קענען דערלערנען א פאך און זיך קענען צוגרײטן צום נײעם
באפארשטײענדן לעבן.
שװער איז געװען דער אנהליב .הינרערניסע און שװעריקײטן.
דאם פעלן פון פארשטענדענ ש פון די מענטשן צו דער װיכטיקער
אױפגאבע װי אויך דאם פעלן פון װערקצײג און מאטעריאל זײנעז
געשטאנען אין װעג און האבן געמוזט באזײטיקט װערן .דורך פיל
ארבעט און מי . ,ענערגי און װילן זײגען די שװעריקײטן באזײטיגמ
געזוארן און דער פרוװ איז געקרױנט געױארן מיט דערפאלג
דעם 14. 8. 45זײנען די ערשטע 20שילער צוגעטראמן צו דער
ארבעט אין דער שלאםערײ *ופטײלונג פון דער נײ־געגרינדעטער
פאך־שול אין לאנדםבערג .פון דאן אן האט ז־ך די פאך־שול

אלגעמײנע

בליק

אזיף

יעי אױםשטעלונג

פאך־שולן
זאנע,
\

!? 165נד! 8ק:

דער פאוױלאן פון ד ' ״ארט״ פאך־שזלן אץ
אױף דער אײםשטעלונג איןלאידסבערג.

האלצהױזן

מיט דער הילף פון ״ארט״־אוניאן און צעטראל האמי טעט אלץ
מער און מער אנטיױקלט און פארגרעםערט .אײן אפטײלונג נאך
דער אנדערער האבן אײפגעבליט .א ט־שלערײ און א ראדיא־
'טעכנ־שער קורם .א שנײדערײ און א װעש־נײערײ ,אן אױטא־
מעכאנ שער קורם און א שװײםערײ ,א מענער צושנײרערײ און
א היט־מאכערײ .א קונםט־קעראמישע אפט־־לוני און א פישערײ
און נאך פארשײדענע אנדערע קורסן מיט רװט ססל ש־לער זײנען
דער דערפאלנ פון אײן י $ר ארבעט אין לאנדםבעיג.
אבער ניט נאר אןיף לאגדסבערנ אלײן האט זיך די ארבעט
באשרענקט .עם האבן גענומען אנטשטײן פאך־שולן אין אלע
ײדישע צענטיען פון דער אמעריהאנעי זאנע ,זוי צום בײשפילן
פעלראפ נגי פערנװאלד ,שטוטוארט ,פראנקפורט־ציילםהײם ,פא־
קינג .,זואסערבורג ,אשאו ,דיםן ,גרי־פענבערג האלצהױזן ,טירקהײם
און אניערע 2500 .ױגנטלעכע ה $בן די מעגלעכקײט צו רערלער־
נען יעדער פאך און די ״ארט״־אונרא פאך־שולן אין דער אמע־
ריקאנער זאנע.
העכער 200שילער האבן שױן אבסאלװירט פארשײדענע
קויםן פון די ״ארט״־שולן .מאנכע ארבעטן שוין זעלבםטשטענ־
דיק אין זײער פאך און אניערע ארבעטן אלם פראקטיקאנטן אין
פאבריקן ,װארשטאטן איער פריװאט־אונטערנעמונגען.
ניט װײניק פון זײ זײנען שוין עולה געװען און טראגן בײ
מימ ײערעדא דערװארבענע ידיעות צום אױפבו־ פון אונרזער
לאני,
עפ איז ק־ין ציוײםל ,אז אױך די אנרערע שילעד װעלן
זײערע דא דערװארבענע ידיעות אויםנוצן פארן אויפבוי און
פארן צוקונפט פון אונדזער פאלק און לאנר.
אינזש .װ,
מישעלםקי
װיצע דירעקטאר פון  .ארט״
דיםטריקט־ב ורא ,לאנדםבערנ.
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חרך א

דערנער־װעגצו א ליכטיקן מארנן

פון מא־
 ,1945ביז םעפטעמבער
 ,1946אין גאגג פון די16
חדשים נאך דער באפרײאונג ,איז דער װעג פון דער שארית
הפליטה ניט גענוען באצ־רט מיט בלומען ,נאר באדעקט מיט
פ־ל דערנער און װילדע גיאזן .די שארית הפליטה האט באװ־זן
דורכצימאכן א םך ,גאר א םך ביטעיע אנטוישונגעז.

^ *51

פאר דער צ־יט האט דער בךאדם אויפגעהערט זיך צו
שעמען מיט קינ־ם צײכן און פעלקער האב באװיזן .װי װ יניק
ז־י זײנען געבליבן גערירט פון דער שרעקלעכער אײנארטיקער
טיאגעדיע ,װאם האט אוני־זער פאלק געטראפן.
•¥

מאראל און עטיק זי־נען געבליבן טעארעטישע באגריפן
פאר פילאזאפן און טרוימער און דאס טענלעכע לעבן ,דער
גראער טאג ,װעיט װײטער באהערשט פון א װילדן עגאא־זם
און ברוטאלע חיהשע אינםטינקטן .עם ראנגימ זיך די מענטש־
הײט או ,קען ניט געפינען דעם ריכטקן װעג צו דער אמרצער
נאציאנאלער באפרײאונג און םאציאלן ױשר♦
אין דעם שײנעם מאנאט מאי
 ,1945האבן מיר ,די באפרײ־
טע קאצעטלער ,מ־ט פארדארטע ליפן געקושט דעם שטויב פון
דעם װעני װאס האט געפירט אונדזערע באפרײער ,הי־ינט ,הייגט
 16חרשים שפעטער זיצן מיר עלנד . ,פאריתומט הײמלאז און
ענטױורצלט און פרעגןן װו איז אונדזער פרײהײט?
אין לויף פון דער צײט האבן מיר ניט נאי גערטויערט,
נאר או־ך צ־לבאײוםט מיט אײגענע מחות אויף פארש־ירענע
װעגן געזוכט אררםצופ־רן דעם געפאלענעם און געפלאגטן
ײרישן מענטשן פון זײן קלעם.

 :׳יי )£

:׳

ד״ א& סײלונג װעש־נײערײ אײף דער זעלבעראױסשמעלונג♦

די אײםשטעלונג פון די ״ארט״־אונררא פאך־שולן זאגן
עדות פאר רעם ,די אויםשטעלונג װײזט די שעפפערישע כיחות
פון דער שארית הפליטה און שפ* גלט אפ אונדזערע גײםטיקע
װ טאליטעט*
יערער עקספאנאט ,יעדער קעגנשפאנד איז געמײםטערמ
פון די הענט פון אמאליקן קאצעסלער און זײ שרײען צו דער
װעלטז עם ישראל חי ,אבער■ גלײבצ־יטיק מאנען זײ פון דער
בעםערער און געװ־םנהאפטער מענשהײט  :גיט אונדז ענרלעך
א ביםל רו . . .
אויף דעם װעג צוריק א הײם
געשטעלמע צײטװייליקע צעלטן,
געפרװוטער מענטש ,װי דורך
מאטעריע געשטאלטעמ יצרה׳דיקע

אפ־לו במדבר אין או־פ־
באױײזט דער ײדישער
ידי
יעקב װערטפון טויטע
מענמשלעכעװערטן.

אפשר װעט די באשײרענע אויםשטעלונג פון ײדישער
ארבעט מיטהעלפן צו רעהאבילימירן דעם פארגעסענעם ײדשן
מענטשי.
יי שארית הפליטה זעט א־ן שעפפערישער ארבעט דעם זין
פו ,לעבן און גל־יכצײט־ק דעם קױם פון אונדזער פאלק,
אגראנאם י ע ק ב א ל י־ ם ק י.
י דער לײטעניער פערםאנאל און א־נםטרוקטארן בײ די עפםפא־
נאטן פון דער שלאםערײ אין לאנדפבערג;
פון לינקם אויף רעכטם  :א־נםטרוקטאר א .מאלניק אינזש א♦
טאובער אבערמ־ םטער ק .ראזן א־נזש .וג מ־שעלםקי.

8

יידישע פילדער

די בלוםיפע עװאפואציע

שלמה פראנס

||:

ארױסגעממען פזן בזך ? א־זשעי נעטא

||

עס איז נעװען נאך האלבער נאכמ ,די ײדישע פאליצײ־
קאמאגדע האט אגנעהאלטן איר נאכט זיצונג ,זוענן דעם טרויע־
ריקן מארגן ,װאם דארפט זיך באװײזן א־ן געטא,

נאכהעי זײנען
א־יניקע מימטן.
אנגעהאלטן
אזױ
דאם האט
לױט א םדר אנגעשלאםן געװאין קװארטאלן און עם האט זיך אנגעהויבן
א מוראידיק ױהנים ,דיי באפעלן ױינען געװען שטרענג ,וױלר און צארנױק.

זײ האבן שוין געװוםמ ,אז די יעצטיקע עװאקואציע װעט
נישט זײן אזוי װי ביז איצטער ,נישט די ײרן מ־ט רומקאויםקי
אין דער שפיץ װעלן באפעלן ,נאר רי געשטאפא ,דער מלאך
המות אלײן װעמ משפטן װער צום לעבן און װער צום טויט.

פעף מינוט איז געגעבן געװארן צײט ,אז די מענטשן זאלן זיך אױם־
שטעלן אויף די ה־יף און אפװארטן זי ער גורל ,אזוי װי עם שטײט געשריבן,
מי יחיה ומי ימות ,מי באש ומי בחרב ,מי ברעב ומי במגפה.

און אזוי איז עם טאקע געװען.
אין דער האלבער נאכט האט איבער דעם געטא געבלאזן
א שטארקער װינט .עם האט אױםגעזען װיד מכשפית װאלטן
זיך מיט אײנמאל אויפגעהאנגען .דער װ נט האט אויםגעקערט
די געטא־גאםן און אגגעטיאגן בײ די שמוציקע הײזלעך הייכע
קופעם מיםט♦ די קראען אין די נעםטן אויפגעװעקט און אנגע־
הויבן אין דער מיטן נאכט צו קראקען♦ צװישן די
טונקעלע אנגעלאפענע װאלקנם האט זיך צו בים־
לעך באװיזן א קלײנע מאטע לבנה מיט א פאר־
קריממ פנים• עם האט אייםגעזען ,אז אט ,אט גײט
די גאנצע װעלט אונטער און בעפאר דער מארננ־
שטערן װעט אויפגײן װעט שוין אלץ זיין צו שפעט,
די גאנצע קהלה װעט שוין זײן ארױםגעיאגט,
בארױבט ,געשענדעט און אויםגעמארדעװעט.

ד אזײגער אין דער פרימארגן שעה ,האבן זיך
שוין אלע פאליציאנטן געפינען אין די פאליצײ־
רעװירן♦ יעדער קאמיםאר האט גענוי איבערגעגעבן
םארא הײםער טאג עס װעט הײנט זײן און װער
װײםט וױפיל ײדן עם װעלן הײנט מיט ,לעבן בא־
צאלן♦ אמך נשט קוקנדיק אויף אלעם זאלן די
פאליציאנטן שטײן או־ף דעי װאך און אכטונג געבן
אז דאם פאלק זאל זיך חלילה נ־שט צעבונטעװעבן♦

זאלן גײן אזוי װי דער שוחט האמ דעם װעג אנוע־
צײכנט ,װײל יעדער װירערשפעניקער װעט אויפן ארט דורך די
געשטאפא דערשאםן װערן און װעט נאך חלילה ברענגען א צרה
אויפן נאנצן כלל ײדן אין געטא♦
דארט װי אײגער װעט

בשום אופן

נישט

װעלן גײן,

איער װעמ זיך אנטקענן שטעלן ,זאל דער יעניקער מיט געװאלד

נישט איינעי האט געזען דעם טו־ט פאר די אויגן און נישט אײנער
איז פאר זײן שװעל דערשאסן געװאי־ן .די געװאלדן און די געשרײען זײגען
דעיגאנגען ביז צו די זיבעטע הימלען.
מאמעם װאם האבן מורא געהאט ,אז מען זאל זײעיע ק -נדער נישט
צונעמען ,זיינען פאר שרעק געשטארבן ,משוגע געװארן .קינדער האבן זיך
געריםן בײ די מאמעם פים און געבעטן רחמיםז ״מאמעשי .דארט ווו זײ
װעלן דיך נעמען ,דאיט ױעל איך מיטיײן ,צוזאמען זאלן מיר שטארבןד

מען געזעגנט זיך בײ די דראטן פון צענטראל געפענגעניש
א סך עלטערן האבן די קינדער אין די שטובן פארבאהאלטן,

אין די

קעלערם בוירעמם ,אין די שטרוי־זעק .װי נאר א געהײם לאך זײנען געלענן
באהאלטענע קינךעי.
אנטדעקט געװארן

און װען די

איז אך און

באהעלטענישן

װײ געװעזן.

זײנען דורך די לײט

פאר די

אויגן פון אלע

צונויף פארזאמלטע זײנען די קינדער ארויםגעשלעפט געװארן און זײנען אויפן
ארט דערשאםן געװארן,

גענומען װערן♦
די אנפירערם פון דער געשטאפא ,עטלעכע געזונטע רוימ־
הויטיקע מעררער מיט מאשין־געװער אויף זײערע אקםלען,
האבן זיך װילד משוגע צעלאזטאיבערן געטא,

אפגעשלאםן נעװארן האט אנגעהאלטן פוןד אין רער פרי ביז 4נא5מיטאג.

זײטן האבן זיך געהערט שיםערײען♦

שרעקלעך האט דאם אויםגעזען .עם איז ניט געױעץ קײן אײן מענטש,

און

פון אלע

דאם שלעפן און טרייבן די מענטשן פון ערשטן קװארטאל,

װאם אױ

ײדישע

אויסער פארשטײט ז־ך די פאליצײ ,פ-יערלעשער.
פורמאנעס און אנדערע ײדישע מיטהעלפער ,װאס
זאלן נישט האבן טרערן געלאזט צוזעענדיק דעם
גרויםן פאלקס־חורבן .צוזעענדיק װי קלײנע קינדער
מיט אויםגעשפרײטע הענטלעך שרײען ,רופןז מאמע
מאמע ,ראטעװע אונת ,לאז אונדז נישט טויטן♦
און די מאמעם זײנען שוין צעטריבן געװארן.
טײל אין די זאמל־פונקטן און טײל צוריק אין די
שטובן ארי־ן .טײל קינדער זײנען פון די װעגן
אראפגעשפרונגען און זיינען בעת דעם שפרינגען
אױפן ארט דערשאםן געװארן .בלוט איז אויף אלע
גאסן גערונען ,עס איז נישט געװעזן קײן אײן הייז
װי עם זאל נישט זײן געײעזן באפלעקט מיט ײדיש
ילומ ,די מעררעי האבן געשאכטן ,געטרעטן מיט
די פים און דערביי שרעקלעך חװק געמאכט ,גע־
פרעגט די טויט־צעשראקענע קינדער ,װאס זײנען
שוין געכאפט געװארן און זײנען שײן געלעגן אויף
די היצל־װעגן  :״נו איר װעט אזא שפאם נישט

נילדער

א ט ' יל פאליציאנמן האבן אװעקנעקוקט אין א
צװײטער טײל איױ נאך פױפםטלעבער געװעזן וױ
דער פױפסט אלײן ,אײניקע פאליצייאנטן זײנען אױך
געשטרויכלט געװארן .די געשטאפא האבן געכאפט
אנטלאפענע און זײ געפרעגט ,פון װעלכע ריכטונג
ױי אנטלױפך די טויט־דערשראקענע ,פארשטייט זיך
האבן

גלײך אנגעוױזן

פון װעלכן ארט זײ ױינען

אנטלאפך אײף דעם ארט זײנען אלע פאליצײ־לייט
ויאם זײנען געשטאנען אױף דער װאך און געהיטן
אז קײנער זאל חלילה נישט אנטלויפן ,די אלע
זענען מיט געשיקט געװארן מיט רי געכאפטע .עם
האט נישט געהאלפן אלע אינטערײענצן ,פון די
פאליציאנטן איז ארונטער געריסן

געװארן זײערע

מען קלויבט צוזאמען דאם בעטגעװאנט פון די געכאפטע פאמיליעם
מאכן ,װער פון אײך עס װעט פרװון אנטלױפן דער
װעט באלד אזוי װי יענע דערשאםן װערן״.

בענרעל און זענען צוזאמען אפגעשיקט געװארן צום
הויפט זאמל־פונקט.

עס האבן זיך געפיגען אזעלכע טויטן שלעגער
װעלכעהאבן רעם דערשאםענעם קרבן נישט געלאזמ
אװעקפירן נאר אין אזײט אװעקלײגן ביז נאך דער
עװאקואציע ,כרי אלע זאלן זעען דעם םוף פון די
װעלכע פרװון אנטלויפן.

רער טאג איז אדויך מיט  18רערשאסענע8 ,
װאם האבן זיך אלײן דאם לעבן גענומען.

נישט קוקנדיק דערויף ,װאם דער טויט אװ
יעדן געשטאנען פאר די אויגן ,האבן מענטשן זיך
געריסן פון רעכטם און פון ליגקם .טײל האבן גע־
װארפן צו דער ײדישער פאליצײ גאלרענע זײגערם,
קופעם גאלר ,פארשײדענע װערט־זאכן און געבעטן
רחמים; אז זײ זאלן זיך מאכן אײעקקוקן װעלן זײ
זיך ראטעװען .אזעלכע פאלן זײנען אױך געװען.

צוזאמען זענען דעם טאג געכאפט געװארן
ס.ס  18קינדער 864 ,מענער און 620פרו־ען .דער
גאנצער לעבעדיקער טראנםפארט איז אין זעלב•
טאנ אפגעשיקט געװארן קײן כעלמנא גלײך אץ די
קאלך־אויװנם אריין.
דער ערשטער קװארטאל האט ארומגענומען
פאדזשעשנא ,םטאדעלניאנא ,פױלישע גאס און א
טײל פון דער זגערזשער גאם.
(פארטזעצונג אין צװײטן נומעח

סו . - ---- -

רמ

^
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הנ  .כ

יא

ירמיהו דער נביא האט נ־שט נור
פאראױםגעזען דעם חורבן הארץ . .אין
הורבן  -בית־המקיש ,ער האט אױך
פערזענליך דורכגעלעבט ,אין האט
געשייבן דעם פאפולערן ״מגלת־־איכה״,
װו ער שילדערט דעם גרויםן ײרישן
חורבן .אין דערום טראגט ירמיהו א
םפעציפישן נאמען ירמיהו דער מקינן.
װעלכער איז צװאמען מיט ײדן אין
גלות געגאנגען ,מיט מאכן דעם
גלות־לעבך

ו

אכרהם -פירט רעם זוך
צו רער עהידה

־•: -

אוני־זער ערשמעד טאטע אברהם ,האט דער ערשטער
פאפולאריױרט דעם געדאנק פו-ן אחדות־הבויא,
װעלכער האט געמאכט די גרעםטע רעװאלוציע
פון צוברעכן די פארשײדענע אױםגעקלערטע
 אנגעטער דורך זײן פאטער חדח מיט ךער קאמפאניע.אין האט געגעבן זײן זין יצחק אזא אידעאלע
איבערצייגעגדן חנוך ,אז בײ דעם ערשטן רוף פון
גאט איז יצחק גרײט געװען צו געבן זײן בלוט
פאר דעם אמת פון זײן פאטער אכרהם♦
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;

משה

כרעכט רי לוחות

רכינו

משה רבינו װעלכער האט געגענן פארן ײדישן פאלק די
לוחות פון גאט ,װעלכער איז א דאנק דער _ תורה א פאלק
געװארן ,האט אין א קורצער ציימ ךעיזען װי דאם פאלק איז
ארופגעפאלן פון  ,אזא הויבן ניװא צו אזא נירעריקע נידרגה
פון פערבײטן דעם אײייקן גאט מ* ט ז* ץ  .תירה אויף גאלדענע
קעלבער ,מיט פרעכר טענץ.
דאן איז משה ־געקומען צו ךעי איבערצײגונג אז די ײדן
זײנען נישמ ראי צו די געמליכע לוחית און דערוםי האט ער
ז־י צעבראכן ,דער װאם קען בויען דער קען אויך ברעכן.

י

דער קאמף פון דוד־חמלן
אין גלױת־הפלשתי
דער ײדישער גרויםער שינא גלױת ,בארימט זיך מיט זײן כח
אז ערװעט פארגיכטן דאם ײרישע פאלק ,דאם האט געבראכט
די אמביציע פון דוד ,דעם ארימען פאסטעכל ,צו ארו־םגען אין
קאמף געגן מעכטיקן שינא גלױת,
אין אינטערעסאנט איז ,דער קלײנער דור)ל האט באקעמפט דעם
גרויםן גלױת מיט קלײנע שטײנדלעך ,און האט אים אויף די
לאפאמקעם געלײגט .ער האט איבערצײגט אז נישט מיט
זײער מאכט און געװער װעלן זײ אונדז באקעמפן ,נאר מיר מיט
אוניזער ארים פרימיטױו געװער װי די שטײנדעלעך .אבער מיט
אונדזער גדויםן אלמעכטיקן אמת װעלן מיר אונדזערע פארשירענע
שונים גלױתץיבאקעמפען און טי־עטן אויף זײערע קברים.

11* 1
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ואױ

״ ך• חןן
אריעכטו

רווד

ײדישע שענהײטס־קענען
אץ טאנזשיר

דער כאכאם מ*ט ױינע2
געדדלפן אץ טונים

-״

ירכ
י^ו-
ו־

װיפל מויזנטער יארן זענען שזץ אװעק װי דאם היסטארישע קבר שמײמ ,וױפיל האט דאםײד .פאלק שױן חרך ןי צײט באט
פארגאםן ,װיפיל טרערן האט שוין דאם קבר אין זיך אײנגעשלינגעץ און װיפיל ײדישע פיס האבן שוין די הײליקע ערד באטרעטן
נישט קוקנדיק אויף רי גרויסע מאםע יארן שמײמ נאך דאס קבר פריש אזוי װי אונדזער מאמע רחל װאלט הײנט געשטארבן.

יידישע בילדער

ירישע בלעדע אין אלזשייי

ידישער קאגצעיט אין מאראקא

יוןוווויו
׳־ 1
׳•- 4

פרױען ׳ארקעםטער אין אלזשיר

יידישע

בילדער

אונדזטר גרוי
סט טראנטדיט
דן פון פארשירענע קליי־נע שטעטלעך
װערן צוזאמעננעטריבן אויף אײן זאמל־
פלאץ און אױף דעם פלאץ האבן ז
געמוזט אזױ זיצן דרײ טעג אדן דרײ
נעכט .אויפן פעיטן טאג זענען אלע
אפגעשיקט געװארן קײן כעלמנא

קינדער געזעגן זיך בײם ,צענטיאל־גע
פענגניש אין לאדזשער געטא♦ מען
האלזט ױך ,מען קלשט זיך ,מען גלויבט
אפשר פארט מען נישט צום טויט.

גרופע ײדן פון שעראדז פאטאגראפירט מיט די ס״ם־מענער פארן טראנספארט קײן כעלמנא

1

אין זדוגםקא״װאלא
האט אײן ײר גע־
מוזט אפשערן דעם
צװײטן די בארר

1
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זכור
*

געדענקט װאם עם האט נע■
ןטאן םיט דײן פאלק דער דײ•
|טשער נאצי -עמלק.

געוענס

דער ײר א*ז ארױסגעש/עפט געװארן אץ מלית און תפילין און
געמוזמ אזוי שמײן און זען װי זײגע ברידער ױערן דערמאררעט

72 77 18

די  .זעקס מיליאן ײח ,װאס]
ןזענען .אומגעקומען על נןדוש־
השם און על קדוש העם דורד
די הענט פון די דײטשע רוצ.ן
|חים תלױנים.
געדענק טרעבלינקע.
געדענק מאידאנעק.
געדענקאוישוױץ.
געדענק בוכענװאלד.
געדענק דאכאו.
געדענק די גאז-קאמערן.
געדענק די קרעמאטאריעם.

יזכור

6.000 .000
םאםנאװ צער ײרן האבן געמוזמ פאר ז*ך גראבן א מאםן־קבר

האסטו

א ב -לד װאס ־ שפיגלמ

אפ

אונדזער לעבן בעתן נאצי־רעזשי ,ברענג
עם אין רעדאקציע ״ײדישע בילרער״.

^
בילד ײאם
האםטו א
|י
אוגיזער יעצטיק לענן ברענג עס אין
רע־אקציע ,ײרישע ב־לרער״
— - -. — .
- - -- ■-.שפיגלמ

די ערשטע גרויםע בלומיקע עװאקואציע .אין דעם לארזשער געטא .. 20 .מויזנט ײדן זענען
מיט אײנמאל אפגעשיקמ געװארן קײן כעלמנא.

אפ

:-

ײדישע בילדער

16

מיר װײזן אין
״ײדישע יב ; דער ״ ״
\ דער פילם הײסט ״דאס איז דאס
פראגמעגטי פון ערשטן ײױשי פילם
ח גאל דשטייך פאלק״ דער פילם איז געמאכט
װאם איז רעזשיםירט געװאח דורךדעם
 1געװארי אין באװאריע פילם אין
יאר.1946
 .גוט■ באהאגטן
פילם־רעזשיםער
יד

הײ

א פײערלעכע אױפנאמע אץ לאגער

•* *-
ךק * * -<-*$

י -״י• יי *״
■*־•*> ** •י•*״׳״*

־

פעלדאפיגג

•***״ .ױ■ןןך

ײדישע מ; ײלעך פון דער/ארט״ געזעלשאפט לערנען ױך שנײדערײ און
העפטערײ .אויף דעם בילר זעט מען ײדישע מײדלעך פון פארשײרענע
עלטער פץ פארשײדענע שטעט פון אמאליקן פװלן און כמעט ] אלע
זײנען פאראײנזאמט אן א הײם.

^

-

-

-י7 -י ■ —

— —-—= ײדישע בילדער
—■ — -
^ — - = ^-
סםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםססםםםםםםסםםםםםםםםםםםםם

אץ די ערשטע געשאפענע ״ארט״ װאי־שטאטן װערפ פלײסיק געארבעמ בײ שלאםערײ.

װי אזוי מען לעבט צוזאמען אין די לאגערןי אײנער עםט ,דער צװױטער
פארעכט זיך זײנע םקארפעטן ,א דריטע שרײבט א בריװל קײן אמעריקע
און א פירטער שפילמ א דאמקע.

ססםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםסםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
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ס

ס

־ס

ס־

ס

ס

ס

ס

שמואל ראזן

איך זיץ לעבן ים
אוז

טראכט

ם־בױיזן די כװאליעס א־ץ •ם
א םור מורמעלד דער װינם צו א בלום,
און די בוימער זי־י װיגן זיך שטיל
דאך פארבלייבן זײ םידותדיק ש  :ום,
איך װאלם װעלן פארשםײן זײער םוד
איך װאלט װעלן פארשטײן זײער מײן♦
דעם פויגל װאם פליט אין דער הויך
און רעם באיג װאם שטײט פאראומערט אלײן.
און

און
דאן
און

די זון אץ רי הויכן װאם שװימט
באהאלט ז־ך פארגאכט ערגיץ װו,
שטיל קומט רי גאכט פון די שטערן באגלײמ
די ערד װערט אגטשלאפן אין רו♦

מײן הארץ װי רער באיג איז פאראורעמט אלײ
פארטרוגקן אץ טרערן און פײן,
מײן װעזן צערטרײםלט פון װײטאג צעדריקט
װאס װעט זײן ,זאג מײן פרײנט ,ויאם װעמ זײן?

ס

נ-
*״1

זאג מײן פרײנד װען װעט קומען א סוף
צו די טרערן װאם פארמריגקן די ערד,
װעט קומען אמאל אזא טאג
װען אומגליק װעט װערן צעשמערט♦

װי איז מײן הײם?

ס

ס

-ס

ס

־ס ס■

12-1[! :
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-ס־וו ס

 -ס11ס־

ס][
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^^ 0ו| ^ ^וי ^ ^ו ^ ^וייו ^ ^ו ^ ^ י ^ו ^* יווי^ ^ ^ >**<0ויי ^ ^ויי ^ ^וויוי^ ^ *ו

דאס אמאליקע ײדישט
לסבן אין פוילן
אריה שמרי

רי געזעגענונג
דער װענ װעייט טונקעלער,
דעמערונג אויף אלע טויערן
און פרעגםט :װי לאנג די נאכט
װעט דויערן?
יאמער ניט ,מײן טײערע,
אױך אזוי כריען די פײערן,
גרוים די װײ

און

כיקען נאר
באדויערן.

א שאי א שאד אלץ,
דאס בי־ױט און זאלץ
דער קיילער טרונק,
די שטילע רײד
אץ דײנעאויערן ♦ . .

ײדן שרײען שמעישראל♦♦.
הערט צו ײין גאט א״ז אײנער און גאט א״ז אונדזערער,
און אזױ שרי״ען שױן ײדן צוױי מײזנט■ י'אר .״

יאמעי ניט ,מײן ט־יעיע,
.כ) גײ ניט אליץ.
גרעםער װערן די פיייערן,
מרויער אין יעדער הײם.
אלע וױיבער אױף די שײעלן,
אלע מענער אין שינעלן.
יאמער ניט ,מײן טייערע,
הגײ ניטאלייין*
כיװעל נאך קומען
היט דאם פעלד און רעם ברונעם,
האדעװע דעם זון
און די רױזן אויף דער שװעל,
כװועל נאך קומען♦
עץ שמר ,ארץישראל
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הרב
משה בערענשטײן
ו

״בטן רשעים תחםר״
דער רשע האט אזא אפעטימ און סרעםט אזױ ,או עס
פעלט אים נאך א בױך♦
1
—- 0

ס

״נמשל כבהמות נדמו״
א מענמש דארף זיץ א מושל ,א הערשער אעער זיך .װי
זשע אבער אז ער װערמ א נמשל ,ער װערמ באהערשמ סזן
זײנע תאװת איז ״כבהמותני־־מױ - ,געגליכן צו די בהמית.
—- 0

״יענך ד ,בױם צרה ,ישנבך שם אלמי יעסב״
ס; איז דא נאכט צרות ,װען א מענמש איז שלעכט ,סיאיז
דא מאג צרות ה ה .ער לײדט א דאנק דעם װאם אים איז גזמ.
יעקב אבינו האט געליטן א דאנק דעם װאם אים איז גזמ גע־
גאגגען .דאס זאגט דוד המלך ״יענך ד; בױם צרה׳' גאמ זאל דיר
ענטפערן אין דײנע טאג צרות ,װאם די שונאים האבן דיר פײגד
מײנעגדיק אז דיר איז גזט ,״ישגבך שם אלקי יעקב״  -פונקט
װי ער האט געשטארקט יעקבץ ,עשו און לבן האבן אים גע־
רודפט ,מײנעגדיק אז אנם גײט גזט.
——0
הרב משה בערענשטײן
אײנער פזן די פאפזלערםמע רעװיזיאניםטישע פירער
אין דײםשלאנד ,װעלכער איז איבעראל באקאנט
אין די ײדישע פאלקם־מאםן מימ זײן פאלקסטימ־
ליכקײט אזן קלאםישן רײרן.

״אל תבטחו בנדיבים בבז אדם שאין לו תשועה״
איר זאלט זיך גישט פארזיכערן אין די בעלי־מובות ,אויב דער
בעל מובה אלײן װעמ פזן דעם קײן ישזעה נישט האבן.
—ס—

1

״מה יתו גך ומה ױםיף לך לשון רמיה״
דעם צזנג האט מען פארשלאםן מיט צװיי שלעםער די צײן
אזן די ליפן ,כדי ער זאל נישמ רײדן קײן לשון הרע ,דאך רעדמ
ער .דאם זאגמ דוד המלך ״מה יתן לך זמה ױםיף לך װאס
זאל איך נאך דיר געבן אזן צזגעבן ,״לשון רמיה״ אזן דז רערסמ
נאך אלץ םאלשע דײה
——0

״מזמר לאסו* ,אלפים באו גוימ בנחלתך,
טמאו
היכלך״

0
2־*/

ס

8

תא

״תפתח בכנור חדתי״
דעם רעטעניש פזן ײדישן עקזיסטעגץ קען מען באשײדן
דזרך א פידעלע .פזגקט  .װי א פידעלע װאס מער מידריקט צז די
סטרזנעס אלץ שענער שפילט עם .אזוי זײנען די ײדן ,װאס מער
מידריקט אזנדז צז ,אלץ בעםער װעלן מיר קעמפן ,אזן שענערע
לידער שפילן.

די חז״ל פרעגן ,אז די גוים האבן אזמרײן געמאכמ גאמס
פאלאץ ,האמ דאך אםף געדארפמ קלאגן אזן נישט זיננען ,נאר
אסף האט געזזגגען ,װאם גוים האבן דאס געמאן ,האבן זײ נאײ
אזמרײן געמאכט די זוענד ,אזן װען ײדן מזען דאס זואלטן זײ
אויך די נשמה אזמרײן געמאכמ.
—ס—

״אם ראית גנב ותרין עמו״

,,בקש שלום ורדפהו״

װען די כאפםמ דעם גנב
פארװאס ער גנבט,

האמ ער שמענריק א תירזץ

אמאל רארף מען זזכן דעם שלום אזן אטאל דארף מען
רודפין דעם שלום ,אזן נאר תיך א קריג קען מען געװינען.

0
0

ס

פילדערי

יידישע
351

.

.

21

\^7/ $9 ¥ 1/ ¥) 35

■
5*1ג

0

ס
״שתולים בבית ד׳ בחצרות ביית אלמינו יפריחו״
בשעת זײ זײנען אץ בית המררש און הערן דעם רב
רײרענדיק ,שטײען זײ װי אײנגעפלאנצמע ביימער ,װי  $בער זײ
קומען אין הױף ,צעפליען זײזיך אוןדי גא  :צע תורה פליט ארױם.

״הון יעשר בביתו ,וצדסתוי עומדת לעד״

0

ה

אין הויז בײ דעם גביר זעט מען װאם װײטער מער עשירות,
אבער דער בורזשעט פזן זיין צרקה געבן בלײבמ שמענריק דער
זעלבער♦
—ס—

״למשפטיך,

עמױ הױם

יכ

990§*.

•. .
״־!-־•] *1

הכל עבױך״

1ו118י

מיר װילן דיך משפטן אזנרזער נאמ ,װײל אלע צרות
לײדן טיר♦ מיר זײנען דײנע קנעכמ און דינען דיך גאט.

״כעיר שחברה לה יחזו״
יעדע שמאט האט מעלות מיט חסרוגות,
איז אלע מעלות צוזאמען ,אן אײן שום חםחן♦

״בשוב ד ,את שיבת

צױן

אבער ארץ־ישיאל

אז הײנו כחולמים״

שמענדיק איז די פאנטאזיע שענער װי די װירקליכקײמ♦
און דא זאגמ דוד המלך ״בשוב ד} את שיבת צױן״ װען םעועט
קומען די װירקליכקײמ פון ארץ־ישראל־אויםלײזוגנ ״אז חײגו
כחזלמים״ װעלן מיר זען ,אז םיאיז פונ ^מ דאם זעלבע װי בעת

.י• • ׳.
אזױ זעם אױם דץ אלםע שםאם 'חשללם

פאנמאזיע♦

?)5י

פון

״שבטך ומשענתך המה ינחמוני״
• סיי װען דו שמראפםמ טיך ,סײ װען דו שמיצמ מיך .איז
פאר מיר אלעם א טרײםט♦

י״ז חשון תרע״ח,
געװארן די באלםזר־דעקלעראציע.

דעם2/11 , 1917

״כי גר אנכי עמך ,תושב הכל אבותי״
אונדזער לאנע איז אזא  ,צו געניםן פון דאם לאנד ,מאכמ
טען אונח פאר פרעמרע♦ צו געבן קרבגות םאר דעם לאנד ,דאן
זיינען מיר שוין דאם זעלבע װי תושבים ,בירגער♦ אט דאם האמ
געטענה׳עמ אברהם אבינו ״גר ותושב אנכי עמכם ,איר מאכמ
אונח יװ ם׳לויגט אײך ,צו געניםן  -א רג  ,וצ געבן  -א בירגעי♦

צױניםטישן

טאג־בוך

^■**י *•* ***■** ** ** **■* * * *■ * *■ ^* ** ^
א־ז געגעבן

י״ח חשון תרמ״ה
דעם 6/11 , 1884איז אין
קאטאװיץ ופוילן) םארגעקזטען די קאנפערענץ פזן
די חובבי־צױן.

13

כ״ז חשון תיצ״ה דעם 5/11 , 1934איז געשמארבן
דער באריממער באראן עדמונד ראמשילד.
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לאלא פאלמאן ,באליבטע ײדישע פאלקם ־ זינגערן,
אירע לירעי ברענגען ארו־ם פר־יד און טרערן .בא־
קאנט נאך פון פארן קריג ,מימגעשפילט אין בא־
קאנטן רעװי־טעאטעי ״אראראט״ ,אונטער דער
לײמונג פון משה בראדערזאן.

הײרדלע שיפער בארימטע ײדישע אקטריםע געש־
פילט מיט רוראלף זאםלאװםקיץ ,שפעטער אויך
געשפילט אץ רעװי־טעאטער באלא־גן־עדן אונטער
דער

ליטערארישער און

קיינםטלער״שער

לײטונג פון

משה ברא־ערזאן ,ערשט גיט לאנג צוריקנעקומען
פון םאװ־עט־רוםלאנד .איצט שפ־לט זי מיטן טעאטער
״מיט״ בײ דער שארית הפל־טה.

42

אוירװינג רזשײקאבםאן דירעקמער פון
װאנדעװיל טעאטער א־ן נױ־יארק,האמ
אין איצטיקן װינטער ־ םעזאן געעפנט
דאם י־ר־שע טעאטער אין אמעריקע,

בארימטע פאלקם ־ זינגערן עמא
לאזאראװ־ש־ױוער ,די פרוי פון משה
שײװער װאם איז אײנער פון די
אנגעזעענםטע ארבעטער־טועי אין
דער צױניםטישער באװעגונג .פרוי
שײװער ז־נגט אין א־יניקע שפראכן.

מנשה םקולניק .באליבטער ײדישער
פאלקם־הומאר־םט .זי־נע פאלקם־װיצן,
זשעםטן און האלטונג אויף דער בינע
מאכט דעם עילם לאכן ביז טרערן.

משה אוישער .באליבטער ײדישער אקטיאר און
פאלקם־זיגגער ז־ינע לירער ״מײן שטעטעלע בעלז״,
״צװעליף בײנאכט״ ,״ךי גאלרענע חתונה״ זענען
טיף אײנגעקריצט געװארן בײ די ײרישע מאסן.

ײדישע בילדער

ב ארי מ טט

ײוישט
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פראפעםאי ם א ל א ב א ר א ן.
אײנעי פון די בארימםטע ײדישע
פעיזענילעכקײטן צװישן דעם
אמעריקאנישן ײרנטום♦ הײםער
צױני ,גלייבט נישט אין די
ענגלישע ד״בתחות.
װי עם איז באװוםט פירט פראפ,
באראן אדורך א טור ,איבער
אלע אײראפײאישע לענדער ,ער
איז דער פארזיצענדעי פון דעי
קאמים־ע פאר קולטורעלערע־
קאנםטתקצ ע פון די אײראפעאי־
שע ײרן און איז אײנער פון די
ױיכטיהםטע
פערזענדלעכקײטן.
װעגן פיאפ .באיאן װעלן מיר
אץ צח־ײטן נומעי געבן א
ספעציעלן ארטיקל,

^ | * * * 00 %* * ^ 0

פ ט רז ט נ ד ל ט קײ ט ן
עלי
ערענבורג .בארימטער
ײדישע םאוױעמישער שרײבעי
ײגע ערצײלונגען און פאליטישען
זארטיקלען תפן בײ אלעמע
ארוים גױים אנזען .עלי ערענבורג
שעמט זיך נישט מיט זײן
יירישקײט♦ בײ אלע גרעםערע
פאלקם
אינטערנעמונגען איז
ערענבורג דער ערשטער װאם
זאגט מיט א פול מויל ארױם.
איך בין א ײד ,דאם איז מײן
שטאלץ.

*
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הרב הראשי פון ארץ ישי־אל הרה״ג.
' .א .ה ערצאג פון ירושלים.
בארימטער פאליטישער פירער פון
מזרהי זײן שטאטם־מענערישע האלטונג
באװונדערט אפילו זײנע קעגנער.
הרב הערצאג איז ערשט נישט לאנג
געװעזן אין יאײראפא אץ אויך באזוכט
דעם שאי־ית

חפליטה

23

ײדנטום

פון

אלע דרײ זאנעם.

שמואל
מערלין ,גענעראל
סעקרעטאר פון יער נײער געשאפענער
ארגאניזאציע ״פרײנד פון ארץ־ושראל״
שמואל מערלין איז שיין טעטיק אין די
צױניםטישע רײען 20יאר און שטענדיק
אקטװו .זײן פרײגד דעי זון פון
פערשטארבענעם פרעזידענט רוזװעלט.
איז זײן אקטיװער מיטהעלפער פאר
שאפן װאם מער אנגעזעענע פיײנד
פארן װויל פון אויפביי א ײדישער
מלוכה אין ארץ־ישראל.

גאלדע
מאירםאן בארימטע
צױניםט ,פאלקם פירערן אין דער צײט
װען משה טשערטאק איז דורך די
ענגעלענדער אײגגעזעצט געװאין איז
זי געװארן זײן פאיטרעטערן אלם
הויפט
אנפירערן
פון
פאליטישן
׳צױניםטישן דעפאי־טאמענט.

ערי
זשאבאטינםקי .דער זון םון בארימטן
פאלקם פירער ,פילאזאף און דענקער ,רעדנעױ און
זשורנאליסט זאב זשאבאטינסקי ,געפינט זיך יעצט
אץ אמעריקע ,און נעמט אנטײל אין דער נײער
נעגרינרעטער ארנאגיציע אינטערן נאמען פרײנד
פאר א ײדישע מלוכה אין ארץ־ישראל.

אריה
בן־אליעזר ,באקאנטער
ארבײטעי־ טוער אין ארץ־ישיאל יעצט
באפרײט געװארןי פון קאנצענטראציע
לאגער אין עריטריע.

24

ײדישע בילדער

ראס ײדישט
<<

לטבן אין א

ײדן פארזאמלען ז־ך אין חיפהיר פארמ
בדי אויפצזנעמען א גרופע פריש
אנגעקומענע עולים.
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ײדשע בילדער
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יי רעדאקציע ״ײדישע בילדער״ װענדעט ז־ך צו אלע ארגאניזאציעם פאלי־
טישע נעזעלשאפטלעכע און עקאנאמישע ,װי אײך צו אלע קאמ־טעטן ,לא־
גערן אז זײ זאלן צושיקן זײערע געזעלשאפטלעכע פאטאגראפיעם .כרי לױט
דער רײ זײ צו פאיעפנטלעכן אין די ״ײי־שע בילדער״ ',װאס װעט צעשיקט
װערן איבער דער גארער װעלט.
אדרעם:
. 48־81;1־16)1־11־־מ
 1116ז>11011 , 1נ . ^1 }111נ^ 1מ1£1
ז© ^־ 01

ב א מ ער ק ו נ ג:

צום בילד דארף צונעשיקט װעין דער גענויער אינהאלט

ציױי ב־לדער נעמאי־ן פון צײײ באזוגיערע טאלאנטן♦
דאם אי בערשטע בילר הײםט ״אן א הי־ם״ ,דאם
אונטערשטע בילד הי־םט ״יאכן פאגראם .,,בײדע
ב־ליער זענען געמאלן נעװארן פון צױײ בא׳ונדערע
ײר־ש־באר מטע קונסטמאלער♦ שײן אין ס 2־ט־ יאר־
הונרערט ד׳אבן די בילרעי געמאכט א גרייםן רישם,
דער מאלערפ ן בילד ״אן א הײם״ האט געהײםן
מאטל בינקאװםקי ,דער מאלער פון בילד ' ״נאכן
פאגיאם״ ,האט געהײסן לעאן פאםטערנאק.

אמעייקאנישע א 1יטאיאקםישע פירעם צוױשן ױי
די אנגעזעענםטע רבנ־ם און רבײאים דעמאנסטרירן
בײם װײםן הויז און פאדערן זאפארט צו עפענען
די טויערן פון איץ־ישײאל און ארײנלאזן רי
צונעזאגטע 100טויזנט ײדן.

די  10ײדישע העלדן זײנען ײ גרעםטע ײײשע
לובט פליער אין ארץ־ישראל כמעט איע האבן
באקומען העלדן אויםצײכנוננען אײניקע פון זײ
זײנען אפיציין .אלע האבן אנטײל גענומען אי.
װעלט קריג אין געקעמפט פאר גױים בריטאנעןן

דאם זײנען די זאמל
טי־כן פי=ן שלמה המ־ך.
דארט האט דער י־ד־שער
קעניג געזאמלט װאםעי
פאר די קאיאניעם װי עם
האט אײםנעפעלט װאםער.

־־־., .׳
**

׳׳י*9
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ײדישע בילדער

יצח; קם חלום .דאסב -לד איז נעמאלן געײארן
פין אדײטשן מאלער
אין יאר4926

רבקה אין אליעזר♦ דאס בילר א*ז געמאלן
געװארן פון אדײטשן מאלער אין יאר4926
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צוױי בארימטע ײד־שע פאלקם הע־ח ב ר ־ כ ו כ ב א
אן
שמשון
הגיבר געמאלן פון דעם בארימטן
ײרישן מאלער העלחק גליצענשטײן.

ײדישע בילדער

אונטער דעם נאמען האט די רעטוננם
גרופע א־ן אמעריקע דראמאטעױרט די
׳יײשע לייידן
רער בארימטעי דיאמאטורג בן־העכט
האט עם פארפאםט און זי איז געװיזן
געװארן פאר צענדליקער טויזנטער ײדןי
אין -אמעריקא ,סקװער נארדן ,דאס איז
דער גרעםטער טעאטער אין שטאט
נװ־יארק ,אין דער דראמאט זאציע הא
בן זיך באטײליקט די גרעסטע ײדישע
שי־שפילערם ,צױישן זײ ערװארד  .ת
בינזאן ,פאול מוני ,און םילװיא םידנעי
סס 3ארטיםטן האבן אנטײל גענומען
אין דעם גרו־םן אװנט

.| 89
•ײ^ ,4

לואים םענאל דער פארשטי־ער פון ײריש ויעלט־
קאנגרעם בארײזנדיק אײרא £ע האט ער באזוכט
דעם ײד־שן יתימ־ם הײז אין פראנקרײך .ראס בילר
װ*יז  $אונדז װי לואים םענאל פארברעניט צוזאמעו
מ־ט די ײד־שע אפגעראטעװעטע יתימים .דאם בילד
איז םפעצ־על צוגעשיקט געװארן פאר די
״יידישע בילדער״.

 11ילםט אז דײן בילד זאל געזעען
װערן אויף דער װעלט ,פאר דײנע
באסאנטע
סרוב־ם און
פרײנד
ברענג

עם

צום זשורנאל
״ײדישע בילדער״
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 -יידישע בילדער

װעגן באשעפענישז
דאם דורכשניטלעכע לעבן פון א קאץ איז 14יאר.
אבער געװיםע קעץ האבן שוין דערלעבט אן
פון  31יאר.
עלטער
פאראן א געװיםער מין װארם אויפן גרונט פון
ים ,װאם קאן זיך באפרוכבערן אלײן און האבן
קינדער ניט דאיפענדיק קײן מאן.

װעלטלעכער װיםן
די ערשטע־פאלקם צ־־לונג אין אמעריקא איז
םארגעקומען אין יאר 1790װען אלע פאראײנ־קטע
שטאטן האבן פארמוגט ארום זיך פיר־מיליאן
אײװוינער.
די םאמע קעלםטע טעמפעראטור װאם איז ביז
הײנט רעקארדירט געװארן או־פן עיד־קוקל ,איז
געװען מינום 90גראר אין דער שטאט װערכאינםק
(סיביח
םאװיעטישע ראדיא־םטאציעם פירן אדורך פראגרא־
מען אייף 70שפראכן 30אין אויםלענדישע שפראכן.
עם איז באװיזן געװארן אז ארעםטאגטן לײענען7
מאל אזוי פיל ביכער װיפל דער דירכשניטלעכער
בירגער ,פאר ײדישע שרײבעי איז עם א קנאפע
טרײםט ,װײל װיפיל ײדישע פארברעכער געפינען
זיך בכלל אין די ארעםט הײזעה
דער נאצ אנאל פאנד (קרן קימתן דער צױניםטישער
פאנד ,מיט װעלכן מען קויפט לאמ־ אין ארץ־
ישראל אלם נאציאנאל אײגנטום אױ געשאפן
.1902
יאר
געװארן אין
די ענגלישע ״לײבאר פארטײ״
♦1893
געװארן דעם 12טן יאנואר

איז געגרינדעט

די ארויםגעבער פון 132צײטונגען אין אמעריקא
זײננן פױיען 60 .מיליאן אמעריקאנער פרויען זײנען
א־צט אויפן מארק צו קויפן זאקמוארג,
פון דזשעגעל גולע ( סאהא^א) מוזן טראגן אן18
פונטיקן שטײן אויפן קאפ יעדן טאג די פרויען
װעלכע זײנען קיניערלאזע♦
עם װערט געשאצט אז אין אמעריקא װערן געמאכט
ססס.סס 3אבארטן א יאר♦
יד פיליפינען אינזלען האלמן א טעריט^ ריע פון
איבער 115טויזנט קװ ,מײל ,מ־ט א באפעלקערונג
םון  16מיליאן מענטשן♦
 375יאר האט די קאמוילישע שפאנישע קירכע
געהערשט איבער די םיליפינען אינזלען♦

ד$ם ״בילטמאר פראגראם״ אױ ױ צױניםטישע
רעזאלוצ*ע ,װאם אױ אנגענזמען געײארן א*ן יאר
 1943אויף א צױגיםטישן צוזאמענפאר אין האטעל
בילטמאר (נו -יארק) .װעגן א ײדישע מערהײט
אץ ארץ־ישראל,
דאם װארט ״מאםקיטא״ איז די פארקלענעיטע
פארם פון שפאנ־שן װארט ״מאםקא״ װ$ם בארײנמ
פליג♦
מיט אנדערע װערטער א מאםק־מא איז א פליגעלע,
א־ער א קלײנע פליג .צרות טוט זי אן מער סס1
נארמאלע פליגן.
צװײ דריטל פון מענטשלעכן קערפער באשטײט פץ
אפילו  90%פון בלוט אין מענטשלעכן
װאםעי,
.קערפער באשטײט פון רײן נארמאל װאםער.
לויט די ענג־לטיקע ציפערן פון אמעייקאנער קריגם
דעפארטאמענט זײנען אומגעקומען 2.98פראצענט
פון די ס 1מיליאן אמעריקאנער םאלדאטן ,װאם
האבן זיך באטײליקט אין דער־ נישט לאנג
פארענדיקטער װעלט מלחמה,
אומגעקומען זײנען 3.10מויזנט סאלדאטן מענער
און פױיען ,פון זײ זײנען 57.1פראצענט געטויטעט
געװאין אין די שלאכטן מפא.
3000

נןאנםערװען

פאבריקן אין

אמעריקא

פאקן

איין די קאנסערײירטע שפי־זן יעדעם יאי כדי
מיר זאלן האבן אין דער צוקונפט װאם אויסצופאקן
און שפעט$ר צוריק אײנפאקן אין די הינגער־קע
מאגנם  -ארײן.
די הײנטיקע ײדישע קארטן־שפילער און אנדערע
אזארט־שפילער דארפן זיך אװי שטארק ניט
איבערנעמען ,זײערע פ ^רגענגגער האבן גערבראכט
ניט פיל װײגיקער שאין די געזעלשאפט װי די
הײנט־קע .און ניט דװקא קארטן♦ נאר ז $ויך װערפל
שפיל (קרעפ) איז געװען אין דער מאדע אויך מיט
אריבער סס 5יאר צוריק אין דער העברעאישער־
ײדישער לידער זאמלוגג פון יאר 1516פארפאםט
פון דיכטער מנחם בז נפתלי אליאניארף .גיט דער
פאיפאםער א־בער װעגן די פארש־דענע אזארט־
שפילן בײ ײדן און װי מען פארברײנגמ די צייט
אויף די קארטךשפילערי ען אלדאנדארף איז געבוירן
אין פראנקפורט אם מײן .אין יאר 1449בײ פרימע
עלטערן.
װי שױער א מענטש זאל נישט ארבײטן ,צו
פאררינען זײן שטיקל ברויט ,איז אבער א בין די
טיכטיקםטע און ארבײטסזאמע באשעפעניש.
כדי צו קאנען אויםאיבײטן איין פונט האניק,
דארפן בינען צוגויפזאמלען גענוג בלומען־זאפטן
און זײ ז־ינען גרײט ארורכציפליען א שטח,
װאם אױ כמעט דרײ מאל יי לענג פון אונדזער
ערד ,בינען האבן זיכער נישט אויםגעטראכט דאם
גלײך־װערטל אז ארבײט מאכט דאם לעבן זים . . .
לכל הפחות נישט אזא ארבײט.

אינטערעםאנטע
פאלקם אויםצוגן
מיטן װארט ״מאכן ״
װאם װערט באנוצט ץא
 20העברעאישע װערטערן
למשל —
 1מאכן א ברית
2

א ברכה,

3

א לחײם,

4

א מי־שברך,

5

״

א מנץ,
א םדר,

״

א םױם,

6
7
8

א םיכה,

9

א פדױן־הבן,

10

א תל,

11

אן עירוב־תבש־לין

12

קידוש,

13

ויברח,

14

ליצנות,

15

יר־אחת,

16

חתונה,

17

חוזק,

18

המיציא,

19

הבדלה,

20

פליטה.

װער אי? דער טאטע
א " נגעלע שטיימ מיט זײן מוטער אין פארק או-ן
קוקט אױף צוײי אײזלען♦
 זאג מיר מאמע - ,פרעגט דאם ײנגעלע  -צוזי־נען די צװײ אײזלען טאטע־מאמע?
 יא מײן קיגד  -ענטפערט די מוטער. און װער פון זיי איז דערטאטע ? — װיל דאםיעגל װיםן .די מוטער װײםט ניט װאם צו ענטפערן.
 עילויבטמ 'ר  - ,רופט זיך אן אמאן ,װאם איזגעשטאנען דערנעבן - ,איך װעל דאם אים ערקלערן.
דער ניעםערער אײזל ,ײנגעלע ,איז שטענייקדער
טאטע.

החמטר
ס

ג

ל

מער װי געוװנשן .
מאטהעג  -זאג מירי נאטקע ,האםט עפעם גוט
געטראפן מיט דײן װײב?
נאטקע - :נאך װי געטראפן ,א םך מער װי גע־
װונשןן א*ך ד׳אב גערעבנט ,אז זי איז אין די דרײ־
םיגער ,צים םיף איז זי שוין אין די פופציגער .״

געזאמלטע וױצי איז אנעמדאטי
וצ

זיגגעי אוז

וצ

זאגן

אן אמעריקאנער ױנגערמאן מיט א גוטער שטימע
האט געװאלט װערן א חזן,
פרעגט מען איםז
 און װאם איז מכח תורה? א חזן דארף דאךעפעם קענען די שװארצע פ־נטעלעך?
איז דער ױנגערמאן געװען פארװונדערט און גע־
פרעגט אויף צוריקן
 װאם האט דען תורה צו טאן מיט זינגען?ענטפערט מען א* ם:
~ מען זאנט בײ ײדן אז ״די תורה האט ניט קײן
שאץ״ .אבער א ש״ץ (שליח ציבוח אן תורה -
דאם איז נאך ניט געהערט געװארן.
—— 0

די סראבע

אזוי עסןאיז סרכה איז מעדדט ירצא

־ אין א קלײן שטעטל האט מען אמאל
געדונגען ארבײמער צו מאכען א בריק
איבערן טײך .װען די בריק איז פאר־
טיק געװארן אוץ די באלמעלאכעס
האבן געמאנט זײער געלט ,האבן די
באלעבאטים גערוםן אן אםיפה ,וױ אזוי
צו װיםן אויב די בריק איז גענוג שטארק
אז מען זאל קאנען גײן אויף איר.
האמ אײן באלעבאם געגעבץ אזא עצה:
מען זאל צונײפברענגען אלע שװיגערם
פולם שמעטל און זײ הײםן גײן אויף
דער בריק .װעלןזײ בשלום אריבערגײן
 איז די בריק גוט ; און אװב ניט —איז נאך בעסער.
——0

ר> חײם און משה זײנען געװען שכנים און
פלעגן עםן אץ אײן םוכה .ר £חײם איז געװען א
למדן און א  -רעלער מענש און משה איז געװען א
פראםטער מענטש ,בײ װעמען דער גוף איז געװען
דערעיקר.
באמערסמ אמאל ר £חײם ,װי משה זיצט אין
םוכה און עםט פון גרויסן ש* םל מיטין גאנצן קאפ
ממש ארײנגעטאן אין שיםל.
רופט זיך אפ ר 4חײם צו אים:
 איר װײםט ,משה ,אז איר ז־יט ניט ױצא מיטאײער עםן אין םוכה ,װײל איר זײט פשוט ניט אין
םוכה.
 װאם הײםט - ,װונרערט זיך משה. גאי פשוט - ,דערקלערט י אים ר £חיים- .לויטן דין יאי־ף מען זײן ראשם ורובם אין סוכה,
און איר זײט אינגאנצן ארײנגעטאן אין שיםל. . .
—ס—

א פאליטישער קאנצערט און זײנע מוזיקאנטען

ו1

דער יעצטיקער מוזיקאלי־
שער פאליטישער שפיל.
םטאלין שפילט אויף זײן
הארמאניע אז ער װיל די
דארדאנעלן .טיטא זײן
פארטרעטער העלפט אים
צו .טרומאן שפילט אויף
זײן קארנעט אלץ װאס
בעװין דיריגירט  :עפענען
די טויערן ,צומאכן די
טײערן ; אר ינלאזן100.000
ײרן ,נישט ארי נלאזן די
 100.000ײדן י• אויפנעמען
דעלענאציעם ,נשט אויפ־
נעמען קײן דעלעגאצעם;
טײלן ארץ־ישראל ,נישט
םײלן.

״• ך
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ײדישע בילדער

גלײך־װערטלעך
י
&ײ■
*י' ^ ■■' :-י
ןוןו וי•
ו חר׳ וד^ _ ^ .ז>|ןןןו

װאס איז דאם אזוינם קולטור ?
א פראגע װאם קולטורעלע מענטשן
אנטלויפן דערפון♦
?1

 װאם איז דאם אזוינם צױויליזאציע?דאס איז אזא עקםפערימענט ײאם גע־
פונט אוים װי אזוי אויסצוהארגענען
װאם מער מענטשן♦

^{ ״• •■ ייײ׳יײיי,

 אלע מענטשן װערן געבו־רן פרײאון ערליך ,שפעטער װען זײ באקומען
שכל ,װערן זײ ערשטברוטאל שלעכט
און געמײן♦
 דענקט איבער צװ־י מאל ,בעפאראיר גײט ארויםרײדן א שלעכט ײארט♦
און נאכרעם רעדט צו זיך אלײן ויעט
איר פאי־שטײן ,צי איר דארפט דאם
ארויםר־ירן♦ לײרער זענען די הײנטיקע
מענטשן גאי אנדערש♦ מען רעיט פאר
פײער און פאר װאםער ,נישט ועשטייגן
און נישט געפלויגן כדי יענעם שלעכטם
צו טאן♦

;*■ ■  ■■■:ו

■■ ' •;'-׳

 שלאג נ־שט יענעם איבער װען עררעדט♦ אפשר זײנען די • רײר פאר אײער
מובה ויעגן♦

; י***

 א קלוגער טראכט ג־שט װאם צומוען ,נאר טוט בעפאר יענעי הו־בט
אן טראכטן♦
 לאך נישט אוים יענעם ,אויב דוװײסט נישט רי ריכטיקײט פון דער זאך,
װייל יענער קאן שפעטער פון דיר
לאכן מי,ט פאקטן.
י  -א שלעכטער ליגן לײגט זיך קײנ־
מאל נישט אויפן שכל♦
 װען א פרוי פאימרײבמ איר מאןפון הויז ,װעימ דער מאן א פרײער
פויגל.
 א קינד זאגט אמאל ארױם א חכמהוױ א גױיםער ,דאקעגן א גרו־םער ,װען
ער זאגם

א נארישקײט

:£0 ^0 §3

דער חלו-ץ צום אי־איערן זעםט ,װען נ־שט דער אױבן װאלטן מ*ר שטענדיק געלעבט בש ים 5נאר
זײט װען דער חברה־מא ,מישט ז־ך ארי ן לעבן מ־ר צױישן זיך נ־שטצופרידן♦
דער אראבער ?יום חלוץן גײ שײן גײ ,קינדער סון אברהם ,יצחק און יעקבי דער אויבן דער עננלענדער
װעט אונדזער פיײנישאפט צעשטערן און דער ריכטיקער אויבן ( גאטן װעט
אונחער פרײגישאפט פארפעםטיקן♦

איז עם פיל

שלעכטער װי א נאריש קינד♦
 טײל מענטשן האבן א שװאכקײטיענעם צו דערנירעריקן .דער טײל
מענטשן  ,איז דער שלעכטםטער טײל
אויף דעי ױעלט.
 געדענק װאם דו האסט גערעדטהײנט ,ײײל מארגן קאנםטו פארגעםן.
 אויב מען װ־ל װיםן ,װי עם האלטאין דער אמתץ מיטן שלום פון דער
װעלט ,דארף מען האלטן אן אויג אויף
רי 4גרױם־מעכטער♦

|

פאלסם װיצן

 איך זאג אײך רי שלמה ,אזפרויען איז נישט אױםצוהאלטן♦
מײנע א־ך זאל איר מאכן א נײעם

אביםל װיל זי איך זאל איר קײפן

|

פון רי הײנטיקע
אט פארלאנגט
פוטער ,שפעטער
א בלויען אױטא.

 נו ,װאם איז דאם אזו שלעכט ? מײנע זאללעבן האלט אין אײן שרײען איך זאל איר װאם
נעפלינקער מאכן פאר א ױנגע אלמנה♦, .
—— 0

 הערםט ױקל,א רעראקטאר♦

א־ך האב ב׳אשלאםן

צו װערן

 װי אזוי? װאס הײסט װי אזוי,װערט מען א רעראקטאר♦

מען קויפט זיך א שער

 א שער איז דאך באשאפןשנײדער♦

געװארן

פאי א

 גײ שוין נארעלע אין דעי אמעריקאנער זאנעװערן שערן באנוצט פאר רעיאקטארן♦

בילדער

קרובים

מיר זוכן

מעלדונגען
= די אויפנאמם טעג פון שעף־רעדאקטאר,
דאנערשטיק פון צװײ ביז פיר ()4- 2

ז־יינען

ר״נםטיק אין

גינא גאלדשמיד פון לאחש פון מאן פאםטערנאק .זוכט אירע
ברודער מארעק און בענא גאלדשמ־ד ,װאם זײנען פון דער
לאדזשער געטא געױארן ארױםגעש־קט קײן אסשױיץ .ױער עס
װײםט פון זײ ,ביטע מיטצוטײלן די רעדאקציע ײיישע ביליער.

== אץ די װײטערע נאמערן פון רי ײרישע בילרער װעט זיין געיריקט
א םעריע ײרן װאם האבן אנטײל גענומען אויף אלע װעלט פראנטן אין
אלע ארמײען אין באקומען העלדן אויסצייכנונגען.

די ברו* ער קריגער ױמעק און בעניעק זוכן זײעי־ע קוזינקע
הענדעל קריגער פו לאחש געװױנמ לימאנאװםק עגא,35
װענח זיך מארנטרעדװ־ץ בײ האף אין ײדישן קאמיטעט,

= די רעראקצע בעט אלע שרײבער װאם שיקן מאנוםקריפטן זאלן
זײן אזוי גוט אין אויך צושיקן קאנװערטן מיט זײערע גענדע אדרעסן,
אנדערש װעט די רעיאקציע נישט זײן פאראנטװארטל -ך פאר זײ.

אננא מארגולים פון דער היים אײזענשמײן געייירן אין פולאװ.
געוװינט פארן קייג אין װארשא ,זוכט אירע קרובם אין
פראנקײיך די פעטערם אײזענשטײן די מומעם הערץ און מארגולים.
װעניען זיך צו דער רעדאקציע ״ײרישע בילדער״
נחה פרעגקעל פוןמאן קרגער זוכט איר שװעםטער דאיא
און איר קוזין מאיר אין חיפה װענדן זיך צו דער רעיאקצ־ע
״ײרישעבילדער״
הענריק
זוכט די

ארבאך,
״ײד־שע

אפענהײם פון לאחש געבוירן דעם 1.16־ 24א־ן פײלן
שװעםטער לילי אדלער ,װי אויך דעם .קוזין יעזשי
פון לאדזש .אנטװארט צושיקן צו דער רע־אקצ -ע
ביל־עי־״

אלימלך גארפינקעל געװוינט אין טאמאשאװ־מאז ,.זעצער פון
רעדאקציע ״טאמאשאװער װאיט״ א־צט אין ״ײדישע צײטונג״
זוכט זײנע קרובים פון אמער־קעי קאנאדע ,פראנקרײך שװייץ,
אוסמראליע ,ארץ־ישראל♦ איך בעט די אויםלענדישע פיעםע
איבערצודריקן דעם אנאנם
פרײלעך לי־זער פון װארשא ( געבו־רן אין שעדלעץ) זעצער פון
רעיאקציע ״הײנט״ ,איצט ״ײרישע צײטונג״ זוכט זײנע קרובים
פון פאר־זי אדץ־ישראל .איך בעט די אויםלענדישע פרעםע
איבערצודריקן דעם אנאנם.

= אלע די װעלכע װילן װערן אגענמן פון די ״ײרישע בילדער״
זאלן זיך פערזענדליך מעלדן צום הויפט אדמיניםטראטאר יעקב פאםטערנאק
= אלע די װעלכע װילן װערן קארעםפאנדענדן פון די ״ײדישע בילרער״
זאין זיך פערזעניליך װענין צום שעף־רעראקטאר דינםטיק און דאנערשט־ק
פון,4- 2
= אלע די װעלכע זוכן קרובים
װאם פר־ער צוש־קן.

= די ײרישע בילדער
 22־טן צױניםטישן קאנגרעם.

אין אויםלאנד.

דארפן

האבן םפעציעלע קארעםפאנדענטן

צ װ י ל י ך

אויפן

— פארטדעטער און מיטארבעטער פון די ״ײרישע בילדער״ אין
לאנדםבערג איז ה* א נזש .װי מישעלסקי װיצע דירעקטאר פון ״ארט״
= פארטרעטער און מיטארבעטער פון די ״ײרישע בילדער״ אין בערלין
איז דער באקאנמער געזעלשאפטלעכער טוער ד״ר פאלעק.

האםטו א בילד אדער א וױכטיקי דאסומענט
גיב דאם איבער דעם ײדישז בילדער זשורנאל

װילםטו זומ דײנע פרײנט קרובים אדער
טעסם פון יד
דאז שיס וצ דײן בילד ,מיטו

אונדזערע הארציקסטע גליק־װונטשן ױ פאכדליע

די בילדער

באסאנטע
געזוכטע.

צום געבורט פון זײער

ט ע כט ע ר ל
שלמה פראנק און פרױ

״ * 68

?  |. 6 \ \ 1811ײ

101111

[\ 11111011611
_.

1( 61

^ ^ 611111

 48/1ל1€)1-81;1י£1ג61

01

_

ײ11*1

אבאנענטן־פרײז אין דײטשלאנדו
חודש 8מארק
1
 3חרשים 24מארק
יאר 80מארק
1
איך בעט מיך אבאנירן
!.
אויף 1חודש
אויף3

װערן אװםשליםלעך אויף אונדזער אדרעםן
.
חדש־ם.
■.

.
אררעם.

-.

עם ױערט געבעטן צו שרײבן

דיטליך

מעלרונגען.

אנאנםן

םאטא־אויפנאמען,

לירער און אלערײ־

שריפטן באשטיממע פאר די ״ײדישע בילדער״ רארפן געשיקט

אייף  12דןרשים

נאמען

דער ײדישער בילדער זשורנאל
װערט צושנסט אין אלע װעלט
טײלו .דארט יװ ײדז געפינעי זיך װעט דער
ײדישער בילדער זשורנאל געלעזט װערן.

יד

אדרעס:

צושיקן

אץאדמיניםטראציע.
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Achtung!
Di redakcje „IDISZE BILDER " tajlt mit:
culib dem, wos der jurnal drukt zieh in a wajt
ort fun München, lost zieh nit bajm bestn wiln
ophitn di fute farantwortlichkajt un pintlechkajt
fun di tekstn . Deriber bet di redakcje
„IDISZE BILDER " antszuldikung baj ate
undzere lejzer far di ortograGsze un druL*
grajzn wos zenen faran in numer . Mir zogn
cu az di noenste numern „IDISZE BILDER"
weih trogn dem amotikn far mitchomedikn
charakter un weih zajn a cire in jedn idiszn hojz.
„IDISZE BILDER " wet ojeh gebm ojser
bilder fun tog^teglichn tebm die beste fotks
tider , dercajlungen , nowein, poemes un a. w.
fun di beste idisze weh szrajber un bichlat
opszpiglen in wort un bild dos idisze kulturele
tebm in der gorer wett.
Meldungen, abonentn , foto^ojfnamen un
alertaj szrifin basztimte far di „IDISZE
BILDER " darfn direkt eugeszikt wern ojs*
szlisfech ojf unzer adres :
Gräfelfing bei München, Irminfriedstr . 48/1
Postscheckkonto: München Nr . 11410.

4

„Jewish Pictures ."

Board

Editorial
Gräfelfing

Pictures“

of „Jewish

near Munich , Irminfriedstr
Editor
Manager

:

Salomon
: Jacob

. 48/1

Frank
Pasternak

Postscheckkonto 11410
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דער אמאי־מעטשעט אין ירוש ; ים ,אויף דעם ארט איז געשטאנען דאם בית המקדש,

ײד

ערשטע ײרישע שיף מיט חלוצים װאם זײנען
אנגעקומען קײן ארץ יש^ אל.

;1

די אײלבירטךבױמער

אץ גליל אין ראש פנה.

1. 11. 1947

פרײז —  5מארמ

2

>4

ד־זײצ

ב־לדצד

אומפארטײאישער אילוםטױרטער צוױי־װאכז זשורנאל פאר אלעי׳יךץ
1947
מינכען ,דעם 1־טן פעברואר

פאםמ  -משעק -

קאנמא11410

ערשטער יארגאנג

דער ממל,
געמאלן פוז
בארימטן ײדישן
סונםט ־ מאלער,
הענריס
נלי־צענשט־ין

 1.ג/. - 8 !1י 1חט 11.

שלום אש

יײדכםום

פאר
^!!18011

פאר א װעלם־ײרנטום  . . . . . .פון שלום אש
 .פון בנימין בן זרח
איך שװײג
ײדיש י .י .שװארץ

פון יצחק גאלרקארן

.

חבל על דאבדין

(געװירמעט דעם אוטקו-ם פזן
ײרישע

יד

לאחשעי

שרײגנע־ משפחה)

פון שלמה פראנק

עװאקואציע. . . .

,4

די בלוםיקע

,5

דאם געזאנג פון נגב

.6

אמר ױחנן הםנדלר

.

.7

בענםשן זאל גאם

.פון י .י .העלער

,8

שארית הפליםה

(פראגמענטן פון ב* ך לאדזשער געטא)

פון בנימין רעםלער

. . .

כדי נײע

קאלאניעם אין א״י)

פון א ,אלמי
(פאעמע)
(ל י ד) .

.פון יצחק פערלאװ
(פאעמע)

די חשמוגאים פון רער הײנטיקער צײם ♦ .
װיםן איז מאכם
לימערארישע גײעם
אני מאמין

.

.

פון בן־נון

פון הרב ש> אפרתי

נאטיצן און באמערקוגגען
געזאמלטע װיצן
בילרער פון יױישן לעבן אין דער אמעריקאנער ז $נע
בילדער פון ײדישן לעבן אין דער גארער װעלם
היםםארישע בילדער
בילרער פון דער נאצי צײט אין פוילן,
 2־םע םעריע ײרישע װעלמ פעחענלעכקײםן
בילדער פון ארץ־ישראל
בילדער פון ג־טן רעװיזיאניסטישן צוזאמענפאר
בילדער פון ײרישן לעבן אין אריענם
בילרער פון בארימטע ײדישע ארטיםםן

מארםירער זײנען וי העכםםע א־נ־
םפיראציע פאר די לעבנגעבליבענע -

מוזן מיר נישם פארגעםן אײן זאךן
דאם אײראפעישע ײדנטום איז אפגע־

צו װעקן זיי צו נײע מעשים ,װאם
זאלן פארזעצן דאם הײליקע לעבן פון

גאגגען אין זײן בלומ גישמ גאר פאר
דעם אידעאל פון ײדישן קװם; דאם
אײראפעישע ײדנםום איז א םײל פון
דער אײראפעישער צימיליזאציע- .

א פאלק♦ מארםירער קאנען אבער אויך
װערן א מדברשע אפאטיע אין דעם
לעבן פון א פאלק ,װען די מארטירערײ
װערם נישם או םגענוצם צו הײליקער
אינםפיראציע .נאר

װערם פארװארפן

צו מאכטלאזיקײם

און אומבאהאלפנ־

קײם; װען דער אידעאל פאר װעלכן די
מארמירער האבן אװעקגעגעבן זייעי
לעבן ,באזעעלם מעי נישם און באזיגם
נישם דאם לעבן פון די איבערגע־
בליבעגע♦

האם בא־

דאם אײראפעישע ײדנםום

האם געליםן,

צאלם זײן הויכן פרײז,
געבלוטיקם ,אויך פאר די אירעאלן
פון מענםשלעכער פרייהײם און פרא־
גרעם ,די ײדישע מארטיירערײ איז א
םײל פון דער װעלם־מארםירערײ
מיט װעלכער די װעלם האם באצאלם

אין קאמף מים איר גרעםםן משחית,
װאם איז אויפגעשםאנען קעגן דער
דער קאמך פון די ארץ־ישראלדיקע פראגרעםיװער מענםשהײט ,דאם ײרי־
ײרן פאר זײער קױם  -צי מיר זײנען שע בלום האט זיך אויםגעמ־שם מים
יא אײנפארשםאנען מים די מעםאין ,דעם בלוט פון מיליאנען רוםישע זיך
װאם זײ װענדן אן ,אדער גישמ צל ער פוילישע ,פראנצויזישע ,האלענדישע.
מאכם לײכטער אדער שװערער אונ־ בעלגישע און אלע אנרערע פרײהײםם
דזער אײגענעם קױם אין די לענדער ליבנדיקע עלעמענםן ,װאם האבן
װו מיר װוינען  -דער עצם קאמף פון
די א״י־ײדן ,פונקט װי דער עצםפאקט

געקעמפם קעגן דעם שונא,
די ,װאם װילן איצט

מים אן אײ־

פון דעם העראאישן קאמף פון די יידן
אין דעם װארשעװער און אנדערע גע־
םאם ,קעגן היםלערם הארדעם ,אזױאיז

זערנעם בעזעם אויםקערן די ײרן פון
אייראפע ,װילן צוגלײך אויך ,אפװישן
די גאנצע השכעה ,דעם אנטײל פון

אויך אונדזער

אנשםרענגוננ דא ,אין

צו

אפן די טויערן

די ײרן אין דער אװפבוײארבעט פון
א נײער װעלם א־ין אײראפע ,און װען

אמעריקע.

האלטן

פון ארץ־ישראל ,אונחער גרײםקײם מיר קעמפן קעגן ענגלאנד פאר האלטן
צו העלפן מים װאם מיר קאנען די אפן די םויערן פון ארץ־ישראל  .פאר
לעבנגעבליבענע ײרן .דאם זײנען אלץ ײרן ,װאם װילן גײן קײן ארץ־ישראל,
פרוכטבארע אינםפיראצ־עם ־אין דעם מוזן מיר אבער אויך קעמפן פאר א
אבער מים אונדזער גאנצער ליבע

הײם פון ײרן אין אײראפע ,ײרן מוזן
פארנעמען זײער אנגעזעענעם ארם אין

צו ארץ־ישראל ,מים אונחער גאנצער

אײראפע.

לעבן פון אונדזער פאלק,

באגײםםערונג
קאמף פון די

פאר
ײרן

דעם

העלדישן

אין ארץ־ישראל,

בויען די נײע װעלם

פון

א נישט װעט היםלער האבן געװונען.

דער^• אבער־ק$מאנדיר פזן
 1דער אמערייקאנער ארמײ
אין  .אײראפע . ,גענעראל
מ א ק־ג א ר נ י גיט איבער
דעם דר♦ שמואל גרימאוז
דעם אונמערגעשריבענעם
דאקומענט װעגן לעגאלי־
זירן דעם צענטראל־קא־
מייטעט פון די באפרײמע
דעראמערי־קא־
ײרן אין
בןןר זאנע*

)

נאך דער עזלום ׳ ק ^ ע־
רענץ אין פאריז ,טרעפן
זיך די פארשטײער פון די
אמעריקאנישע ײדישע אר־
גאניזאצייעם ,צוזאמען מיט
די פאישטײער פון יד
שארית הפליטה♦
עם זיצן פון לינקם אױף
רעכטם:
הרב אבי םנעק ןפארזיצער
פון אגורת הרבנים) ,דר♦
נחם גאלדמאן ( פון דער
ײדישער אגענץ) ,רבי םטי־
פען װײז ( פארזיצער פון
ײדישן װעלט קאנגרעכ)
מיםטער בלאושטיין ,דר♦
נרינגאוז ( פארזיצער פון
ראמ פון די באפרײטעײדן♦
עם שטײען פון לינקס אדף
רעכטם:
רבי פרידמאן ,קאפיטאן
הײמאן( ,פארשטײער פון
רבי פיליפ בערנשטיין)
מיםטער קענען (פארזיצער
פון אמעריקאנער ײרישער
קאנפערענץ) ,ריכטער פי־
ליפ פארמאן (מיטגליד פון
אמעריקאנער ײרישן קאנ־
גרעם) ,רבי פיליפ בערנ־
שטײן (ראטגעבער פון גענ.
מאק־נארני פאר .ײרישע
ענינים) ,אריע רעטער
(גענ> םעקרעטאר פון צ,קס
דר♦ פליםקץ ןמיטגליד פון
צ .ק ).און הרב ראז♦

דער מאשעען רױם אץ פערענװאלד

די שמ*דן ב " דער איבעט אץ לײפהײם א? נטער דער
לייטונג פון ה .בליץ♦

^

דער קיבוץ באראכאװ געזעגנט די חבר ם װעלכע פארן
קײן ארץ־ישראל♦ אפגעפארן זײנען  15חברים

אפ

דער קיבוץ תל־יצחק אין פערענװאלד ,מען טאנצט א הורא

השומר הצעיר מארשירט אין נידער־שלעזיען (פוילן) דאם בילר
איז םפעציעל צוגעשיקט געװארן צו די ״ײדישע בילדער״

דער קיבוץ באראכאװ אץ לאנדםבערג
אין בערכטעםגאדען

אויף אן אויםפלוג

־צחסגאלדסארז

חבד ?ל  .דאבדץו
דינםטיק
 ,1939האבן

דעם5־מן םעפטעמבער,
דאם

פוילישע

און פאליצײ פארלאזן
לארז.

אין

מיליטער

בהלה

דורך ' ױ גאםן האבן אין פארלויף
פון 8 - 2טעג געשטראמט מחגות
הילפםלאזע און פארצװײפלטע מענטשן
מיט רוקזעק אויף ױ פלײצעם און
קינרער אויף די הענט .אלץ האט זיך
געריכטעט אויפן בזשעזשינער װעג
װאם פירט קיין װארשע.
אויף די מויערן האבן זיך באװיזן
םון פריש געשאפענעם בירגער־קאמי־
טעמ װאם האבן גערופן צו רו און
ארדנונג ,אונטערגעשריבן פון לאדזער
קאטוילישן ביםקופ טאמטשאק ,און פון
; א דײטשן אינדוםטריעלער .אבער עס
 •1איז םײ װי געװען ״רו און ארדנונג״.
די הײזער זענען געשטאנען אפגעש־
טארבענע אין שרעק .עם האט זיך גע־
; םילט באשײנפערלעך ױ שטילקײט
;־ פארן גרויםן שמורם,
םרײטיק האט זיך שוין באװיזן אויף
דער צענמראלער פיעטריקאװער גאם,
אנפארנדיק פון זגערזשער װעג ,א
דײמשער אויםשפירער םון די היטלע־
ריםטישע םארפאםטנם מיט א מאטא־
ציקל - ,א גלית אױף א שװארצן גו־
טי־מאנטל מימ א םיגצטערער צורה
האט דורכגעשניטן די לאחער גאםן
װי א שטורעם־אנזאג פון טויט און
םארניכטוננ .און װירקלעך זענען צו־
מארגנם ,שבת ,די שטאלענע האררעם
פון די װעםט־הוגען  -די היטלער־
מחבלים ,אריץ אין שטאט.
די דײטשע מאנקן־דױויזיעם ,מאטא־
ריזירטע און אנרערע
מיליטע־
רישע טײלן ,האבן װי א הײשעריקן־
מחנה באזעצט דעם פרײהײטם־פלאץ
און אלע צענטראלע גאסן און םקװערן
פון שמאמ.
א אימה א־ז באםאלן
דעם 2־טן
גרעםטן  .ײױשן קיבוץ אין פוילן .םיהאט
געשטיקט אנגםטיק די לוםט .באלר
האבן זיך אײגם  ,נאכן צװײטן און
אײנם שארםער פון צװײטן פארארר־
גוגגען סון די ״באהערדן״ :״עם איז
פארװערמ״ ז

םע האט זץ־ אנגעתויבן א וזילדער
טעראר.

)

פון  .ױ ערשטע קרבנות פון די דארט זײנען אויך אומגעקומען די איז .אױםגעגאנגען  .פון הונגער אין
היטלער־תלינים זענען געװען ױ רע־ ' זשורנאליםטן בזשוםטאװםקי רעה פון לאחער געטא♦
דאקטארן פון ױ לאדזער ײרישע צײ־ לארזער ״נײעם פאלקםבלאט״ און ב.
ם׳האבן אויך נישט אױפגעטױכט פון
טונגעןז  .דער גרײז־גרויער פובליציםט גיבם.
אן א שפור זײנען אין די רוםישע געטא־אפגרונט ױ דיכטער פ .גאר־
ישעיה אויגער און דער זשורנאליםט
ישראל קאהאן( ,א ברודעד פון לאזאר מרחקים פארפאלן געװארן דערקרענק־ פינקל ,ה .םלאקםער ,שמולעװיטש ,דעד
קאהאן ,װאם איז לעצטנם געשטארבן לעכער דיכטער ירחמיאל נײבערג ליטעראט ױנה שפער (םעקרעטאר פון
אץ שאנכיס װעלכע זענען נאך גיץיזא־ ןמחבר פון דער פאעמע ״אויף יענער דער לאדזער ײרישער קהילה♦) װי אויך
מע ענוים
דערמארדעט געװארן אין די זייט מענטש״ װאם האט בײ זײן גאנ־ דער איבערזעצער פון די אינדישע
געשטאפא־הײלן.
צער פארמעלער
אומכאהאלפנקײט,
רעליגיעזע פילאזאפישע שריפטן ״או־
פון די שירות װי א אמת׳ער פאעט).
מימ מאטערניש פון ״א דורכבראג־ און דער ױנגער דיכטער אברהם פאנישאדךי  -א♦ םאלאװימש♦
דן״ 2גרענעצן ( ױ ערשטע צױישן
***
וױינבערג.
״װארמע־לאנד״ און גענעראל־גוװער־
דער באקאנטער העברעאיש־ײרי־
איך בין אץ מלחמה־צײט געװען
געמענט ).האבן זיך דערשלאגן אויף
דער רוםישער זײט ,קײן ביאליםטאק .שער דיכטער יצחק קאצענעלםאן איז אין רוםלאני ,צוױשן אנדערע  -אין
■א טײל לאדזער ליטעראמן און זשור־ פארבליבן} אץ װארשעמערגעטא ,פונ־
מיטל־אזיע און א םך מאל באװונ־
װאנען ער איז דעפארטירט געװארן
נאליםטן װװ ישראל ראבאן ,ש .בער־ פון די נאצי־מעררער קײן װיטעל און דערט די זאפטיקע פירות און װונדער־
לינםקי ,משה בראיערזאן ,ישראל
שפעטער קיץ דראנםי (פראגקרײך) ,לעכע פלאנצן ,װאם שפיאצן פון צע־
טראנק ,ױםף אקרוטגי ,ח .ל .פוקם,
ברענטער ,לײמיקער ערד.
י .יאנאםאװיטש ,י .גאלדקארן ,מאיר אין פאיניכטונגם־לאגער.
װי א נרויםער גםיםה־געשרײ איז
לארז ,דער ״פוילישער מאנטשעם־
האלפערן ,ירחמיאל נײבערג ,ה .בזשוםײ
געבליבן
דעם
ױכטערם
ליד
פון
אוים־
טער״ די נאקעטע שטאט פון פאבריקן,
טאװםקי ,י .ב .גיבס ,ל .קופערשמי־
א .א .משה בראדערזאן ,װעלכער האט געהרגעטן,ײױשן פאלק .װאם אטעמט רויך ,טומל און ביזנעם ,האט ארויםגע־
זיך געװארפן אין די אויגן מיט זײן מיט ירמיהושן װײטאק און פײן.
געבן װונדערלעכע פלאנצן ,םובטעלע
דער נאװעליםט מ .י .סמאלאזש,
הויכן װוקם ,האבן די היטלעריםטן
דיכטער־בלומען װי אולינאװער און
געצװוגגען צו לויפן מיט אויפגעהויבע־ מחבר פון בוך ״הײם און פרעמד״
נע הענט במשך א לענגערער צײט; האט זיך ״געראטעװעט״ פון װארשע־ טראיאנאװ♦ פארביקע,
ברענענדיקע
ישראל טראגק ,װאם האט זיך ז• װער געטא קײן בענדין ,װי ער איז רויזן װי ראבאן מיט זײנע פלאמענדי־
אויםגעװיזן װי ״א רײכער ױדע״ ,האבן אומגעקומען.
קע װיזיעם און דעקארענטיש פארםמ־
זײ מורא £דיק צעשלאגן .דעם שװינד־
מישא
טראיאנאװ
דער צארטער ,טע נױאנסן; װארט־קינםטלער װי קא־
זוכטיקן ירחמיאל נײבערג ,האט
זײן
סובטעלער דיכטער מחבר פון טיף־רע־ צענעלםאן און להבייל בץ החיים מן
צארמע פרײנדין צעשע א פארפײניקטן ליגיעזע הימנען און לויטערע,
עלעגי־ המתים — בראדערזאן און בערלינםקי;
און מיט בלוט־אפגײענריקך קוים דער־ שע לירער װאם איז ארײן אין דער
ױנגער יידישער ליריק װי א דיכטער פיל־צוזאגנײקע טאלאנטן װי םמאלאזש
שלעפט איבער דער גרענעץ.
פון מובלימער בענקשאפט און מיםטישן און האפמאן .פאעטן ,טאלער ,מוזיקער.
איצט נאך א קנאפן ז־יאריקן עקזיל
*
*
זײנען פון רוםלאנד צוריקגעקומעך די ציטער פון לבנהײקע נעבט  -אלײן
*
באקאנטע פראזאאיקער ש ,בערלינםקי פיזיש א שװאכער און אומבאהאלפע־
אין מינוטן פון התתקלות ,פון הײ־
נער ,האט געצאנק שטיל אין אטװאצק
און ײםף אקרוטני ,דער ױנגער נא־ בײ װארשע זײנע רארע הענט -,װאם ליקן ראנדע־װו מיטן אײגענעם איך
װעליםט א ,גוטערמאן די דיכטער א ,ל.
האבן שטענדיק געפלאטערט אין הת־ גײען א דורך דער גרינער אלײע פון
פוקם ,י .יאנאםאוױטש ,ל♦ קופערשמידי
מ .האלפערן און דער שרײבער פון די עוררות װי פליגל פון א זעלטענעם מײן פארשטעלונג די ליבע טײערע
שורות ,משה בראי־ערזאן איז פארבליב; פויגל האבן זיך קראנק אראפגעלאזן געשטאלטן פון מײנע גרויםע און גע־
אין מאםקװע .דער עםײאיםט ישראל ער איז אומגעקומען אין װארשעװער הײליקטע ברידער ,מיט װעלכע איך
טראנק (א קוזין פון י .י .טרונק ,װעל־ געטא.
האב אזוי פיל אײנגעלעבט ,איבערגע־
כעד געפינט זיך אין אמעריקע) מחבד
פון לאדזער געטא זײנען ארויםגע־ לעבט און דורכגעלעבט; די רײכע
פון בוך ״אלפרער אדלער״ און אנדע־ שיקט געװארן אין ױ גאז־קאמערן פון
אינטעלעקטועלע 'סעודות מים דעם אומ־
רע ,פםיכאלאגישע אפהאנדלונגען ,א■ כעלמנא און אײשװיץ די פײנע ,פרומע
שרײבער מיט גרויםער ערודיציע און דיכטערין די צארטע מרים אולינאװער ,רואיקן םמאלאזש• מיט ברענענדיקע.
אײנציקער אין ײדיש פאפולאריזאטאר דער ױנגער שרײבער שאיעױוטש (לעצ־ שװארץ־פארחירושטע אויגן; םיהאלחמ
פון די פםיכאאנאליטישע שימית פון טנם איז דורכן צענטראלן ײױשן קא־ מיך דער טייערער חבר טראיאנאװ
פרויד ,ױנג .און אדלער איז אומגעקו־ מיטעט אין לאיז דערשינעךזיץ לידער און נעמט מיך מיט ״עלאן ' װיטאל״
מען פון הונגער אין א לאגער אין זאמלוגג ״לך־לך״  -קימת ,װאם ער אין לבנה־פארכישופטע לאנישאפטן;
דעם קאלט ־ פינצטערן קאמי ־ געביט האט אנגעשריבן אין לאדזער געטא. .
עם שטראלן אויף מיר מיט ליבשאפט
אין צפוךרוםלאנד ,ישראל ראבאן ,דער
אלטער האפמאן ,מחבר פון פײנע
די טיפע ,כילדע אויגן פון הינטער די
טיף־קולטורעלער פאעט ,ראמאניםט נאװעלן ,װעלכע  .צײכענען זיך אוים
און מחבר פון נײםטרליכע עסײעץ אין מיט פסיכאלאגישן ארײנררינגען אין ברילן אין הארךרעמלעך ,פון דעם
זשורנאל ״אות״ ,װעלכן ער האט רע־ מענטשן און מיט דינעק הומאר ןהארט זעלמענעם עםטעט אלטער האפמאן.
דאגירם ,איז דערשאםן געװארן אין פארן מלחמה־אויםברוך איז דערשינען ער שטראלט אויף מיר מיט זײן דעלי־
 44־םן יאר סון די נאציס אין  .ודלנע .זײן בוך נאזועלך ״געפורעמטע כוחות״)
(זןגדע אזיף ? ײם)7
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׳טלמה פראבה

׳־״. :
1 ...
צזמארגנס ,נאך דעם װי דער ערשטער קװארטאל איז בלזטיק עװאקז־
אירם נעװארן ,איז װידער אפגעשלאםן געװארן א צװײטער קװארטאל אזן עם
האט זיך װידער אזוי װי נעכטן אנגעהייבן דאם גרויזאמםטע פזן גדויזאמען.
באפעלן זעגען געפלויגן אײנע נאך די צװײטע ,פזן אלע זײטן האט מען גע־
הערט שרײען  :״ארוים םזן די שטזבן ,ארוים ,גרוים אזן קלײן מזזן זיך װאם
פלינקער באװײזן ,אזן װער עם װעט פרזבירן אזוי װי געכטן אויםבאהאלטן
זיך ,דער װעט צזזאמען מיט אלע הויף־מענטשן ,אויפן ארט דערשאםן װערן.״
די שיעק איז אזוי גרוים געװעזן ,או בײ טויזנטער פרויען אזן מענער
האבן זיך די האר קאפויער געשטעלט .אפילז די קינדער זײנען םאר פחד
פארגליװערט געװארן .אלעמען האבן פלזצלזגג םארלאזמ די כוחות אזן מען
איז געבליבן מ־מ געשטרויכלטע פים אזן אפענע לעפצן ,פזנקט פארקערט וזי
דער געכטיקער טאגי װי די געװאלרן זענען דערגאנגען עי לב השמים װי
פרויען האבן זיך פזן זײערע פנימעך אױםגעריםן שטיקער םלײש ,וױ מענער
האבן געװײנט װי קלײנע קיניער אזן געבעטן זיך רחמים בײ די מערדער,
אז זײ װילן בעםער אויף די ערטער דערשאםן װערן ,בעפאר מען צעשײדט
זײ פזן זײערע פרויען אזן קיניער ,איז דער צױײמער טאג דזרכגעגאנגען
שטילער ,רעזיננירטע מיט אראפגעלאזטע קעפ ,מיט אויגן געשװאלענע פזן
װײנען ,פזן נעזעגענען זיך אײנער מיטן צװייטן.
א שוידער האט אלעמען איזמגענזמען װען אן אלםער זײרע װאם איז
קוים געשטאנען אויף זײנע פים ,האט הויך אויםן גאנצן קול ,בעת יד ײרישע
פאליציאנטן האבן אים אויפן װאגן ארויפגעלײנט ,געזזנגען ״הבט מן השמים
זראה ,קזק אראפ פזן הימל אזן זע ,כי הײנז לעג וקלם בגוים .דערבארם זיך
טאטע זיםער אין הימל אזן זאל איך שוין זײן א כפרה פאר מײנע קינדער,
אז זײ זאלן כאטש געשוינט װערן אזן לעבן בלײבן .איך װײם נאגץ נזמ ,אז
איך פאר שטארבן ,א־ך םאר אויף מײן אײגענע לויה ,איך בין בײ די םזלע
געראנקן ,איך װיל אז איר מײנע בר־דער זאלמ װיםן ,אז נישט קזקגדיק אויף
די אלע פורענױתין אזן מערדערײען איז סוף כל םוף דא א גאט אויף דער
װעלט אזן װעט זיך אויף אזנח דערבארעמען אזן ײעט גקמה נעםען אין
אזנדזער אזמשזלדיק פארגאםן בלזט.״
פלזצלזנג ,װען דער אלטער זײרע האט םארענדיקט זייגע װערטער מימ
בלזמ ,איז װי פזן אזנטער דער ערד ארויםגעשפרינגען אײן מזנדערירטע
מענטשן־חײה אזן האט קאלטבלזט ק ארויםגענזמען פזן זײן טאש דעם אנגע־
לאדענעם רעױאלװער אזן נישמ פרעגנדיק בײ קײנעם קײן װארמ ,ארײנגע־
שאםן אין דעם זײדן ארײן אזש פיר קוילן ,נאכהער קאלטבלזט־ק ,אזױ װי
עם װאלט גארנישט פאםירט ,צוגערזפן צװײ פאל־ציאנטן אזן געהײםן זײ דעם
מוימן ײרן ארזנטערשמײםן פזן װאגן אזן אים׳בײ דער זײט אװעקלײנן ,ביז
דער קװארטאל װעט פארענדיקטװערי,
1200
בױ 5פארנאכט איז אין צװײטן קװארטאל עװאקזאירט געװארן
קינדער 602 ,מענער אזן 660פחיען צזזאמען 2462לעבעדיקע נפשות.
דער דריטער טאנ ,איז װידער געװעזן א שטארק בלזט־קעך בלזט איז
גערזנען אויף אלע גאםן ,עם איז נישמ געװעזן קײן איין גאם אין נעטא ,װי
עס זאל נישט האבן דערשאםן געװארן א מענטש ,װי נאר א םרײער פלאץ
איז געלעין א טויטער ,די ײדישע פאליצײ האט נישט געװזםט ,װאפ זי זאל
טזען מיט די אזוי פיל דערשאםענע ,צז לאזן זײ ליגן ,אדער זײ אפשיקן אויפן
בית־עולם ,עם איז געװארן א געװאלטיקער געלו ף פזן ארט צז ארט ,די
מענטשן װאם האבן שוין געװזםט ,אז יענער קװארטאל איז שוין עװאקואירט
געײארן ,ה ה ,דער מלאך המות איז שוין דארט געװעו ,האבן געכאפמ
זײערע קינדער אזן זענען איבער שטאק אזן שטײן צװישן לעבן אזן טויט
נעלאפן זיך דארט ראטעװען ,אויםבאהאלטן זיך .ם* זענען אויך געװעזן טײל
מענמשן ,ױאם האבן דײטלעך ערקלערט .אז זײ װעלן פאר קײן םאל אין דער
װעלט ,נישט אפגעבן זייערע קינדער אין די הענט פזן די טערדעי .ױי װעלן
בעםער צזזאמען מיט די קיגדער אויפן ארמ דערשאםן װערן.
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פון בוך לאדזער געטא

שרעקלעךהאט דאם ביילר אױםגעזען .הונדערטער דערשראקעגע מא־
מעם האבן םארפאקט זײערע צום טויט־דערשראקענע קיניער ,טײל אין זיך.
טײל אין די װאליזן אזן טײל אין די שװארצע ענלה־װעגן ,כרי געזיכערט צו
זײן ,אז אויםן װעג זאלן די קינדער נישט חלילה ;עכאפט װערן .דער אינער־
לויף האט אזוי געױיערט א גאנצע נאכמ.
םארמאנ ,װען דער פדימארבךשטערן האמ זיך קוים באװיזן און דער טאג
האט זיך םון דער םינםטערער נאכט מ* ט געװאלמ ארויםגעריםן ,האט מען
שוין געוען ,װי די נישמ־אויםגעשלאפענע פאליציי רינגלט ארום א םרישן
אנגעצײכנטן קױארטאל ,װידער װעלן יעצט עטלעכע גאסן געמשפט װערן.
ױירער װעלן יעצט דערשראקענע מאמעם זיך רײםן כײ די האר םזן זײערע
קעפ ,װירער װעלן זיך מוחות שפאלטן אזן שרײען געװאלר ,װאם ווילט איר
םזן אזנדז האבן ? םאר זואם לאזט איר אזנדז נישט פרײ שטאיבן ,םארויאם
מאטערט איר אזגי־זער לײב מיט אזוי פיל־ אכזרײתקייטן ,מיט אזוי פיל נער
אזן ױײמאנ.
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דער ארײנפאר אין דער לאחשער־ געטא ,דאם טויער בײ דער פאדזשעשנא
רזג זגערזשער גאם.
די שעה)ן זענען געלאפן .אײדער װאם װען זענען שוין אויפן ארט גע־
קזמען די אינקװיזיטארן אזן האבן ארזמגערינגלט דעם פרישן קװארטאל.
באלד זענען מענטשן געשפרינגען פזן די םענםטער ,דעכער ,פלויטן ,טײל
זענען אויםן ארט נעפאלן טויט אזן טייל געבראכן הענט אזן םים אזן גע־
בליבן ליגן אין שװערע יסזרים מיט םארקרימטע פארחלש טע פגימער אזן
געבעטן אװף זיך א שנעלן טײט ,אזן דער טויט איז טאקע שנעל געקזטען,
די אינקװװיטארן זעגען באלר אויף די ערמער געקזמען אזן דערשאםן יעין
איינעם ,װאם איז פאר זײערע אויגן דזרכגעלאםן.
צװיי שעה האט געיויערט ,װי דער טוימן־װאגן האט אפגערײניקט אזן
םארזאמלט 112הרזגים אזן זײ אװעקגעלײגט אײנעם לעבן צװײטן .א טײל
נאך װאױמע מיט אםענע אויגן ,יזנגע פרישע צאפלריקע מענטשן ,װאם האבן
טיט אײניקע מינזטן צזריק זיך נישט נערעכנט אויף אזא שרעקלעכן טויט ,רי
שיםערײען האבן זיך אגנעהויבן מיט א געװאל-־יקער םאױםמישער אייםרע־
כענזגג ,בעתן שיםן האבן די מעררער הװך אויפן קול זיך געװיצלט ,צעקרא־
טשעט די פיםקעס אזן געשריגן  - :״מײן רעװאלװער טרעםט אויםגעצײכנט ,ביז

איצטער זעגען אלע מײנע שאםן ,נישמ אחרך אומזיםמ״ .אײנער האמ רעם
צװײמן אנגעװיזן :״זעםמ ,דארט לויפמ א ױדעי פאם מאל אויף ,ער װעט
באלד ליגן אין קראמפן״ .און תוך כדי ריבור האט דאם פאםירט ,דער ײר
האמ מימ זײן לעבן באצאלמ ,װי־ייל עראיז געלאפן ,װײל ער האט זיך גע־
אײלמ אהײם ,צו זײן פרוי און קיגד ,װײל ער האמ מורא געהאמ זיך צו
דרײען אויף דער גאם ,כאמש ער איז געװען פיזיש געזונמ און געפ־למ זיך
גוט .נעמראגן א באנד אױף דער האנד אלם געהילפם־לײמער אין אן אי־
בײטם־רעםארמ.
א צװײמער געגיטער שיםער מיטן נאמען שולץ ,בעת ער האט געשאםן
האמ ער ארויםגעגומען פון טאש אן עפל און באװיזן ,אז מיט אײן האנט
װעט ער פרעםן דעם עפל און מימ דער צװײמער האנט װעמ ער שיםן און
מרעפן .און אזוי איז עם געװעזן .שפעמער האמ זיך דער זעלבער שולץ בא־
רימט ,אז ער האמ  16עפל אויפגעפרעםן און בײ יעין עפל איז אײן ױרע
געפאלן .נאך אײנער איז געװען ,מימן נאמען שמיד .רער מעררער האמ
םפעציעל הנאה געהאט ,װען עי האט דערשאםן פרוער .מימ צװײ כ־מרע
קאלמיקךאויגן ,גרין װי בײ א קאץ און פלינק װי א שטשור איז ער געלאפן
אהין און אהער און געהאלטן אין אײן זוכן קרבנות ,זײן םאדיזם איז געװעזן
אזוי גרוים אז ער האט ליב געהאט צו שיםן דעם קרבן נאענמ פון אים און

חבל על

דאבדין
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קאטן .שװעבנדיקן שמײכל ,װאם זיל־
בערמ מימן שימער פון מיטנאכמיקע
שטעין,

ע_

ס

אויפגעכאפמע

דער דרימער .מאג פון דער גרױזאמער בלוט -קער עװאקואציע את גע־
װעזן א שרעקילעכער .פיל קרבגות האמ דער מאג געקאםמ♦ װען עם האמ
געשלאגן די לעצטע מינומ פאין עגדי־קן דיי בלומיקע מאםן־שחימה ,האבן זיך
די איגקװיזימארן צוזאמען געגומען אויף אײן פקאץ און איבעיגעיעבן אײגער דעם
צװײמן א געגוי בילר ,װי אזוי זײ האבן געארבעמ און װיפיל יעדער אײנער
באזוגדער האמ אװעקגעלײגט ,נאכהער װען זײ האבן זיך שוין גומ אויםגע־
לאכמ און ארומגעבריקעװעמ װי װילדע היגט 5האמ אײנער זיך הויך צעשריגן,
אז די ײרישע פאליצײ מאכמ דאס גישמ גומ ,אויב זײ װעלן װײמער אזײ
שלעכמ ארבעטן ,װעלן זײ אויך מימן לעבן באצאלן .שפעמער געװעגרעט זיך
צום ײרישן פאליצײ־קאמענדאנמ ראזענבלאמ און אים נעגעבן נײע איגםמרוק־
ציעם אויפן מארגגײקן טאג.
(פארמזעצונג קימטו

ײרישע קיגדערלעך װעין
קײן אושװיץ.

אין

ישראל ראבאן װאנדערמ אויף די
לאחער גאסן פארמראכט .פארמיפמ
אין פאעט־שן דעלירױם; זײנע אויג־
דעקלעך זענען אראפגעלאזן .איצט
װערן געבוירן זיגננדיקע שורות פון
זייגע פאגטאםמישע לידער .מיר מריג־
קען װײן און שװײגן זיך גרונטלעך א
דוךך .אין דער ״אסמאריע״ דער לי־
טערארישער קאפע ,װאם בלענדמ און
גלאנצמ מימ פינקלריקן שמארקן מײ
או* ף זילבעינע טעלערלעך  -בלענדמ
און גלאנצמ מימ זײן ציגישן שארפזין
א צװײמער ראבאן  -דער מימ דער
מאםקע.

.

די װאגאנען

אפגעשיקט

פרעגן ,שמעקמ עם גומ? פארדאמט נאך אמאל .מער האמ ער נישמ געשאםן
װי אײגמאל .געצילמ א־ן קאפ אדער אין בויך און װען ער האמ ױך נאך
גישמ בארויקט ד .ה .זײן מעירעריש בלומ האמ נאך קרבנות פארלאננט,
האט ער צוזאמען נענומען עמלעכע קיגיער ,געהײםן זײ אגידער קני־ען,
עפענען די מײלער און קאלמ ,אן שום צימער ארויםגענומען דעם רעװאלװער
און אזוי פאר די אויגן פון הוגדערמער דערשראקעגע פארזאמלמע ,װאם
זענען שוין געװעזן פאראורמ־ילמ אװעקגעשיקמ צו װערן ,ארײנגעשאםן אין
די מײלער פון די מוימ דערשראקענע קיגיערלעך 6 .קיניער זענען אזױ ארוכ
צוזאמען געפאלן און צוזאמען קײן אײן װארמ נישמ ארױםגעשריגן ,פארגלי־
ײערמ זעגען געבליבן ליגן 6הײליקע אומשולדיקע ס1־יאר־קע קיניער .די
רציחה פון דעם בלומ־דורשמ־קן מעררער שמיד ,איז נישמ צו פארשטײן .נאך
יעדן מענמשן ,װאם ער האט אומגעבראכט האמ ער אונמערגעברוממ עפעם
א ליד♦ לויט װי מענטשן האבן דערצײלמ ,זאל ער האבן אומערגעברוממ דאפ
האײמ־װעסל־ליר ,און א לױב־געזאנג פארן פירער.

יצחק קאצענעלםאן װארעממ מיט
זײן הארציקן שמײכל...
ישראל מראנק רעדט װענן די טי־
פעגישן פון דער מעגטשלעכער נשמה
 ...די װיז־עם צעגײען זיך װי פאנמאם־
מישע װאלקגם און איך פאל פון אי־
מאזשינירמע הײכן אײך< דער הארמער
םון רער רעאלקײט.
 .א מיפער װײ א באהאלטעגע גריל
רוישט אין מיר .איך פרעם מ־מ מײנע
הענמ װי מימ צװאנגען מײן צעגלימן
קאפ און ביים געדאנק ,אז אײערע
ליכטיקע קעפ פוילן אין דער ערר,
שרײ איך הויך פול מימ גרויל און
פארצװ־יפלוגגז
״או להאי שופרא דבלי בארעה״ן

דאס כעזאככ פון ככב
א גאנצע רײע אקטן און אםפעקטן פארװאם עקםפלואטירט םען זי נישמ
פון דעם גרויםן געראנגעל .װאם אוגד־ װי עם בא־ארף צו זײן?
זער ישוב אין ארץ ישראל פירט קעגן
די ערשטע באריכטן ,דער ערשטער
דער אכזרױתדיגעי־ ״לעײ -אר״־אימ־ טאג פון די נײע עלף פונקטן
פעריע ,האט אין משך פון לעצטן יאר (אני־ערע זאנן צװעלף) זײנען דאך
פארכאפט אונחער פאנטאזיע♦
גישט מער װי א ״פראלאג״♦ מיר זײ־
די העלרישע מעשים ,אי
פון
װידער־
נען מימגעריםן געויארן מיט די גע־
שמאנד אי פוןאנגריף; דער גבורהי־ װאנטע בויער ,מיר האבן זיך ארײנ־
דיגער אױםרױער און הײםער אויפ־ געלעבט אין זײ ,צענויפגענאםן מימ
ברויז האבן שוין נישט אײן פארגלי־ זײער געמיט ,זיך געגרײט נאכצוגײן
װערט הארץ צעױארעמט און גערירמ ,מיט אוניזערע בליקן נאך זײערע
אבער דער װונדערליכםטער אקט ,טרים  -און מיט אמאל האט מען
ביז הײנמ ,איז פארט דער גרויםער צוג אראפנעלאזט דעם פארהאנג איבער
פון אויפשמעלן איבער נאכט די עלף זײ♦ מיר זײנען געבליבען מיט א גימ־
פונקטן ,עלף דערפער ,אין ננב אין געשטילטער און גישט־אױפנעלײזטער
דרום־טײל פון ארץ ישראל ,גראד שפאנונג; מיט א ברענענדיקער נייגע־
דארט ,װאו די ״לעיבאר״־אימפעריע ריגקײט.
האט געפלאנט צו בויען אירע מיליטע־
װי אזוי זען אויס די װײטערע טעג
רישע באזעם און פעסטונגען,
.פון יענע עלף (.אדער צװעלף) פונקטן
די עלף נײע פונקטן אין גגב  -די בײם םאמע ״לײב אין מויל״?
אחר עשר כוכביא ,די עלף שטערן -
די ענגלישע טעלעגראפן־אגענמו־
האכן אין אײן נאכט פאר אונדז אויפ־ רן האבן יענעפ ארויפגאנג אויפ ן
געבליצמ מיט א הערליכן ,גרויםן באדן פון נגב פארגעשטעלט כמעמ
ליכט♦ און אלץ האבן מיר אין דער װי א ״מיליטערישע אינװאזיע״ .זײ
העלער שײן דערזען  :הימל און ערר
און בשורה פון קױם .פארנעם פון
בויאונג און דער טראט פון אויםלײזונג.
אויף יענער היםטארישער נאכט אין
נגב קאן מען באמת זאגן ״נשתנה
הלילה הזה מכל הלילית״  -זי איז
געװען אנדערש פון אלע נעכטר און
אויך אנדערש פון אלע ביז־איצטיקע
מעשים און אויפטואונגען.
אויב אין די אנדערע אםפעקטן פון
גױיםן געראנגעל איר פאראן דער
מאמענמ פון פראטעםמ ,פון קלאפ
קעגן קלאפ ,און אויך דער צער פון דער־
נידוײגוננ און באלײדיגוננ  -איז דער
אויפנאנג פון די עלף אויף דעם בארן
פון גגב רײן פון יעדן נעגאטױון
מאמענט .ער איז גאלע פאזיטױו;
שעפעײש ־ פאזיטױו און אנגעלאדן
מיט בטחון און זיכערקײט♦ ס־איז
אויםדרוק פון געזאנג און פון אויפ־
שטײנ; פון דמשך און פון האפער־
דיגקײט,
איבער צװײ װאכן זינמ ס 4אױ צו
אונדז  .דערגאנגען די יײעה װעגן
מעשה־נגב ,און נאך האב איך זיך
גישט ״אײםגעניכטערמ״ פון דער
װירקונג ,װאס יי דאזיקע בשורה האט
אויף מיר געהאט:
עם טומ דעריבער זער און זער
באנג ,װאם באלד נאך דער עישטער
מעלרונג ,נאך דער ערשטן אויפבליץ,
האט מען דער דאזיגער געשעעגיש
מער קײן צו־גרויםע אויפמערקזאמ־
ק** ט נישמ געשענקמ,
פארװאם האבן אונדזערע טעלע־
גראפען־אגענטורן און די םפעציעלע
קארעםפאנדענטן זיך נישט ״אנגעזעצט״
אױף דער דאזיקער געשעעניש ,און
די 1ו
נבמים.
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די גײע קאלאניעם אין ארץ ישראל

האבן געיעדט אין םיליטערישע טער־
מינעןז א מין שלאכט פון רירעל און
לאפאטע
און אקער קעגן טאנק און
קאיאן.
נוי
אודאץ
עפעם פון דעם אלעפ
איז טאקע פאראן אין דער ראזיגער
געשעעניש אבער דער ענר־ציל און די
כװנות פון דער טאט זײנען דאך אזוי
אנדערש פון די ענײצילן פון ״פראנמ
און שלאכט״ן
דאם װאם איז פאר דיגישט־־ײרישע
טעלעגראפען ־ אגענטורן בלויז ״הײ־
םער״ שטאף ,אדער ״םעמאציע״ פון
איין טאג  -ראם איז פאר אונדז ממש
א נם און אנזאג פאר קומענײקע יארך
טענ .פארוואם־זשע האט מען אויםגע־
לאשן ײ "פראזשעקטארן איבער די
נײע פונקטן .גלײך וױ* דאס א-בריגע
װאלט שוין נעװען ײאכעדינע אלטעגליכ־
קײט? גלײך װי יאם װײטערע װאלמ
שױן נעװען םתם 1גאנג־אין־שפאך אן
אנציענדיגקײט״
״אינמערעס״ און * *
*.

א סך אםפעקטן פון דעם גרויםן
געראנגעל פון יש* ב האבן אנגעצונדן
אוניזער פאנטאזיע ,אבער די עלף (צי

צװעלף) נײ פונקטן ,װאם זיעען אויפ־
געשטעלט געװארן אין אײן נאכט אין
נגב  -זײ זײנען דער װאוניערליכםטע
אינטערלױד ,א געזאנג פזן שאפונג אץ
םאמע געבראזג פון קוילן; אן אינמער־
ליר צװישן פלאם און רויך.
דעריבער איז עם א פאריראם ,למא•
מען האט ( צוליב םטראטעגישע איער
טאקטישע טעמים ?) אזוי ניך אתנטער־
געלאזט דעם פארהאנג איבער די
העלרן פון דעי* בײאונג אין נגב או
מען דערצײלט אונדז גיטש  -טאקע
איןפוארזעצונגען!  -װענן זײ װזןןריפ
מיר װילן דאך אזױ שטארק נאכגיץ
נאך זײ ,נאך זײערע טריט•
דאם נײע געזאנג פון ננב דארף קו־
מען ־װי טרײםט און װי א ליכטיקער
ענטפער פאר ״דורות״ ,״רוחמה״ ,״*אגור״
און די אנדערע פונקטן ,וװ בעײינ כ
סאלדאטשינע האט געבושעװעט.
דאם נײע געזאנג פון נגב דארף זיך
צעטראגן און אויפגעכאפט װערן װי
דער " תוהא-גםטער .מאזשארעך לײט־
מאט־װ און װי דער זינען אוז יי כװנה
פון אונדזער נרויסן ײרישן קאמף.

נײע פונקטן הײסן קדמה ,גל־און ,שובל ,משמר־הנגב,
חדרים ,תקומה ,נארץ כפר־דרום .נירים און אורם.

א .אלמי
א.
אמר ױחנן הםנדלר,
זאגט רב ױחנן דער שוםטער♦
די תורה אן ײדן.
איז װי א שוך אן א מוםטער.
א ײד אן דער תורה,
א־ז א בארװעםער קריכער,
װאם צעבלוט־קמ די פ־םזיך
און זײן גאנג איז ניט זיכער
רב ױחנן לאםטשעט
לעדער-
מיט ליבע די
ויאמר  :ש־ך און שטױול
גײט אנגעטאןיערער♦

אמר י וחנן

הסנ

אונתער װעלט אױ אזא שטיװל.
װאם װאלט• װעלט געװען אן מענטשן,
װאם זאלן דעם באשעפערם װונדער
באװונרערן און בענטשן?
ג

דער שוםטער ,דער מײםטער♦
פלינקע האנט —
די לערעיקריגט פארעם,
קרינט פארשטאנד.

אזוי װי כביכול
אויף זײן שמול -
אזױ איז דער שוםטער
בײם קאפול.

די אל און די דראטװע
און נעראנק -
באנלײמ פון שוםטערלם
פרײרמעזאנג.

שטיק לעדער אן פארעם,
געשטאלט-
אן
ובוהו-
תוהו -

העמערעל העמערעל
פלאטערט ברענט ־ -
א שיכל א ברכה
װאקםט פון העגט.

אבעי  -באלד -

לר
א ש 'כל ,א תפילה,
טריט אןן מראמ - -
א זמר צו מענטשן
און צו נאט.
ד.
קוק ױך גומ ארום .בן״אדם,
צו רער ערר און צו דעם הימלן
װיפיל חכמה ,װיפ-ל ש־יגכךיט
איז פאראן אין קלענםטן בלימל♦
װיפיל הכמח ,װיפיל שײנקײט
אץ דעם שטײנדל און אין נרעזל;
אין דעם װאםער־טראפ ,אין פויגל,
.אין דעם קראליק אזן אין העזל♦

נימ דערשטױול,

אבער
ניט רער ש־ך איז דער עיקר:
דער עיקר דער גאנג איז -
צי א גלײכער ,צי שיכור
און ניט אזױ דװקא
דער גאנג — װי דער אופן:
טײל פים טרעמן לאנגזאם
און  .אנדערע לויפן.
ױאמר  . . .יעריבער
װפ איך אײך דא זאנן:
װער שפאנט און װער ם׳איילט ויד,
װעט אלצאי נם גישט דעריאגן.
נישט שפאנען נישט איילן,
נישט װאקלען זיך שיכור•
דער עיקי  -דאם װיםן,
רער ציל איז דעי• עיקר.
נישט דער שטװול איז שולריק,
אזיב דעד װענ איז א שלעכטער
נאי דער פים  -און דער שכל,
װאם דארף זײן זײן װעכטער.
נישט די תירה איז שולדיק
אין דעם שלעכטם דעם געדיכטן -
נאר דעי מענטש ,װאם ער װײםט גישט
זײן װעג װי צו ריכטן.
ב♦
אמר ױחנן הםנדלר,
זאנט רב ױחנן דער שוםטער:
דער בעםטער און דעי שענםטער שטױול
איז אן א פום  -א פוםטער♦
דער ש.טױול ,װי דאם איז ירוע,
א־ז פארן פום גענעבן;
דער פוס ערשט גימ דעם שמיװל
פלאםער ,דוםק ,לעבן♦

בנימיז

זב

זרח

איך שװײג. . .

פץ בוך ״העברעאישע פאעזיע״

(אנמ ^גיע)

איך שױייג און האלט זיך אײן ,דאם הארץ  -װי אפגעשטאיבן
בעת איך זע ,װי מײנע שינאים .מערן מײנע פלאגן;
כיהאב או־ף מײן מויל געלײגם א שלאם ,ם זאל שטומעז ,שװײגן -
נאר ס׳הארץ .דאם הארץ אין מיר טוט ביטער קלאגן:

װי ב־ים מענמשן איז גלײך חשוב
יערעס גליד זײנם ,אלע נלירער;
װי אלע איתױת און װערטער
זײנען הײליק גלײך אץ םידור♦

די האנט פון דעם באדריקער האט זיך שװער נעלײנט אויף מיר,
םירײםט מיך גלײ ,פאר נליר און פליקט דער שלעגערן
כיװער װי א פגר א צעטראטעגער ארומגעשלײרעדט -
און נאכט אץ נאכט װערמ ניט פוי טרערן מײן נעלעגער:

װארן אלץ איז אײן הארמאנ־ע.
אלץ פארװעבט איז אין גאמם מוםטער -
אזוי זאנט אני הקטן,
איך ,רב ױחנן דער שוםטער♦

זוך גישט שלמות  -נישט אין שלמית
נאר אין װײטער ,העכער שטרעבן,
א־ן דעם װילן צו גרײכן שלמות
אין דער תכלית פון דעם לעבן.

איך טראכט און טראכט און םױוערט מײן הארץ מיט בלוט פארלאפן:
זײ זײנען אײנגעפלאנצט און םינעמט זײ קײן געװיטער
און איך װער אומגעגאסן פון איין כלי אין דער צװײטער -
איך האב געהאפמ אויף פרידן און צום םיף ־ א־ז ביטערן

י

,

ה.

האםט מיך נעמאכט װי זאמץ װאם יערער אײגער טרעט אים,
מײן גוף  -צעקײלט־צעבײלט און אויםגעפליקט די באקן:
איך קוק או־ף רעכטס ,אויף לינקם ,און קיינער קומט צוהילף גישט -
סױואקלען זיך די קני און סיברענמ מ־ץ נאק;

א־ך זינק און טר־נק זיך אין רעם זומפ ,צעביםן און צער־םן,
פארלאזן או־ף מיץ היים ,צעשפאלטן און צענומען:
דער 'לײב און בער ,זײ האבן מיך א־ן פ־נםטערניש געטראפן -
אין פ־יער און אין ויאםער זײנעו מיר געקומען:

םקלענםטע איז בײם בורא־עולם
אזוי חשוב װי דאם נרעםטע;
ם־נירעריקםמע ,װי דאט העכםטע,
דאם נעמײנםטע ,װי דאם בעסמע.

.

 ,צו גרויס די שאנד און רער פארברעכן אין זיך צו דעישטיקן,
צו גרוים דער װײטוק און דער פײערדיקער צארן:
מײן נחלה איז פארברענט ,פארמריקנט און פארחירובט -
די שטעט אן א־ינװויגער ,די ערר איז װיםט געווארן:
ײדיש י .י .שװארץ

לערן ,מענטש ,דערפון א מוםר:
װאם דו זאלםט אזוינם נישט טוען -
טו מיט חשק און מיט שכל,
װעט אויף דיר גאטם חםד רועך
איז באשערט דיר זײן א שוםטער,
צי א בלעכער ,צי א פויער;
רב צי װעבער ,שמ* ד ,צי בעקער,
צי א שומי־ פארן טויער -
מו מיט ליבע דײן מלאכה
לײג דערין ארײן דײן רצין -
און גאטם חכמה און זײן ברכה
װעלן פון דײן ארבעט שפראצן.
יעדע ארבעט גרויםט גאטם נאמען,
יערע מי באשײנט גאטם מוםטער —
אזוי זאגט אני חקטן,
אײער ױחנן דער שוםטער.

י .י .העלער

יצחק פערלאוו

אמעריקאניש־ײדישער דיכטער

פדליש־ײרישער ד־כטער

בענשן זאל גאט

שארית ־הפליטה
*ז

*ן י♦ י .העלער

יצחס פערלאװ
1

מאנט ניט מײן ליר,

א ענגלאנד ,א ענגלאנד -

װען די הארץ פילט זיך מיר.

מיט דײנע רײכע טיאריציעם,

הערטן מען פייג גט שוין װירער,

װי קומען צו

מײן בתדער  -איח

היטלער׳ם אמביציעםי -

דיר גאר- ,

און ניט מער זײן שונא -

די זון

נאר פאדרנדע פרײנר,

אױף דײן גרויםער לאנד,

האגלען מיט קוילן.. ,״

מוז רויטלען דיין פגים -

פארפאלגן אים הײנט. ..

אין פלאמען פון שאנד.

גערינגעלט ,גערינגעלט

אפשר א תפילה

אין אײזערנע שטאנגען,

צום אלמעכטיקן האר

װי א חיה ,א װילרע,

װעט ברענגען א רעטונג,

פון א יעגער געפאנוען.

אין דער שעה פון געפאר ?♦,.

די ױנגע ,רי אלטע,

מאנט ניט מײן ליד -

און קינד ערשט געבוירן,

די הארץ פילט זיך מיד.

אין שיפן פארפאקט״

מען פײניגט שױן וױדער,

און ײײטער געפארן.

מײן בחרער איד.

?עגיאגען אראבער,

איך קען מער ניט זינגען,

אין ירושליש געבראכט,

ניט שרײבן קײן לירער,

צו

דורך טאג און דורך נאכט.
אין פלאמען

צעשטערט װערט

ה־ים
זײן

לאנד -

היטלער איז ניטא מער —
א־ז

געשריבן מ*ט בלוט פון קרושים ,מ* ט פײער,
מיט שענרן .װאם הײליק א־ז אונח און װאם טײער.
מיט קרבנות צום אפגאט פון העכערע ראסן -
דער מענטש זאל אלײן זיך אויף אײביק פארהאםן,
פון װעלרער פאליעםער ,דער ײד פארטיזאנער,
פארהאסט איצט זײן ברורער פון םטעפ קאזאכסטאנער,
און בײדע פארהאםן דעם ברורער דעם רריטן,
פון בונקער ,װאם היטלער האט אים נישט פארשנ־טן.
און װעמען ם 1איז געלונגען פון טויט זיך צו רעטן,
פון געטא ,פון אויװן ,פון נאז ,אין קאצעטן -
פארהאםט אים ׳זײן ברורער פון ״ארישער זײט׳י
און יעדער מיט גאל אים אין פנים עם שפייט.
מיר זיצן אין דײטשלאנדם גאלרעגע שטײגן,
״אונררא״ גיט פראשקעם און ״דזשוינט״ גיט אונדז פײצן.
צעריםענע גאטקעם מיט גאנצע הבטחות
און לעבט אײך און װערגט אײך אלײן אויף

צו גהכעים.

און שפילט אייך טעאטער און גיט ארוים בלעטער
און זוכט זיך די ״קאפאס״ און זוכט די פאררעטער
און פרעסט זיך אלײן אויף אײנער רעם צוױימן
און זעצט זיך אין תפיםית און טוט זיך אן קײטן.

װען  $ען רורפ;ט און טיליגט,

פײניגן ײדן,

זײן

װאם קײנמאל פארגײט ניט,

אין טראכט פון דער מוטער ,זאל פוילן דער זאמען
פון די ,װעלכע האבן געשמירט אונדז דעם נאמען.

דא גאר  -ענגלאנד.

מײגע ארעמע ברידער -

און װער נישט געשטאנען איז פאר קיין נםױן -
איז םיי־װי א פאיך ביזן צאפ ביזן גרויען

איך קען אויך גיט װײנען,

געפאלמעםט בײ יערן איז זײן געװיםן.
עם איז אוגחער תורה פארברענט און צעריםן.

איך האב מער ניט קײן טרער -
איף  -בעגשן זאל גאט -
דײן האנט מיט געװערו ., .

< .-ו

מיר זענען געפאלן .מימ אוגח אויך  -יעהאװאז
אזוי־װי דאס שילרעלע ״שענקט א נדבה״
װאם הענגמ אויפן האלרז פון דעם בעטלער רעם בלינוץ —
איז ״שארית־הפלימה״ אויף אונח אנגעבוגין
אין טראכט פון דער מוטער ,זאל םוילן דער זאמען,
םון די ,װעלכע האבן געשמידמ אונדז דעם נאמעןו
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דער באײמטער ײדישער םקןלפטור מנשה אנ&אקאלםקי האט
אץ בערלין אץ יאר 1902אױםנעקײצמ דעם ײדישן קאפ.

דאס אמאל־קע לעבן אין ©ײלן ,דער זײרע מ* טן זון לערנען
בר־־מצוה
דעם  13יאריקן גד#ר ,װי אזױ מען לײגמ חםילין♦
צוזאמען

זע נ$ר ,זע נארי דעיי רבי איז דאןי אייננעשלאפן .נעם ארוים דאס םאר־
בארגענע בזך ״אזן לאמיר כאםן א ױעלמלעכן בליק .געמאלט פזן באקאנמן
ײדישן קזנפט־מאלער ל .פאםטערנאק.

11

בילדער פון דער טררער אסאדעמיע
פון יד שאװלער ײדן איז דער אמעה
פארגעסומעז איז
זאנע װעלכע איז
־ז
פעלדאפינגער לאגער דעם 5.11.1946
איז בית הרצל,

די שאװלער יװץ זייגען שטעגדיק געװעזן בא־
קאנט אלם אן אקמיװעי עלעמעגט אין געזעל־
שאפטלעכן לעבן .נאך פאי־ן קריג האט מען שטענ־
דיק געהערט פזן דעם ליטװישן שטעטל שאװעל.
דארט האט פולםירט א פרום ,קולטורעל ,נאציאנאל
ײדיש לעבן.
ביז די מעררערישע נאצישע חײה איז געקומען
און האט אזוי װי אין אלע שטעט און שטעטלעך
אין ליטע אומגעבראכט ד$ם דארטיקע ײדנטום.
לויט װי עם איז באװוםט איז פון שאױלער י־רישן
קיבוץ איבערגעבליבן א 200ײדןי װאם זײנען צע־
שפרייט איבער אלע 4זאנעם ,א דאנק די ה״ה
א נזש .קראן ,פורמאן ,מאװשאװ־ץ ,שאכמיניעט און
אנדערע איז ארנאניזירט געװארן א טרויער אקא־
דעמיע א־ן װעלכער עם האבן אנטײל גענומען
כמעט אלע שאװלעי ײדן װי אײך אײניקע הונ־
דערט געםט ,דער זאל איז געװען פײן דעקארירט
אויף די בינע איז געװארן אװעקגעשטעלט שױארצע
מצבװ  /װאם האבן װי לעבעדיקע עחת פון די בינע
אראפנעשרינן ,ברירער יירן איבעראל װי איר װעט
נאר זײן ,געדענקט אין די מעררער װאם האבן
אײערע נאנםטע אװעקגעבדאכט .נעמט נקמה,
נעמט נקמה.

דער פרעױדױם פזן דער טרױער אקאיעמיע ,עם ז־צן פזן רעכםם אױף ל נקםז
ה ,פורמאן ,םאכרים ,שא' £ראי װאלפע ,דודקיעװייטש און הרכ םקורנעצקי.

דאם אװםזען פון פרעױוװם מיש,

עם האבן גערעדמ הרב דוטקעװיטש ,הרב
םקורגיצקי,רד  .פײםעכאװימש ןדער שעף דאקמאר
פון ײדישן שפיטאל) ,לױ שאלימאן ,ה .װאלפע
םארזיצעניער פון צײטװײליקן פארבאנד םון די
שאװלער ײדן ,ה׳ םורמאן ה׳ טאברים און אנדערע.

אין יעדער ײדישער
דארף זיך געפינעז דער רײכער
ײדישער בילדער זשורנאל•
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סרערט דער פארזיצער פזן פעלדאפיגגער לאגער
ה* דזרקיעוױםש,

עפ מאפט א הזפרה

יד

אומגעקומענע חזן מיגװ
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געטא געלד' .עדער גרעסערע געטא האט געהאט זײן א " נן נעלר.
דאס איז םפעצ־על געמאכט נעװארן ,כײ דיי ײדן זאלן זיך
נישט קענען באנזצן מיט ױ דײמשע מארקץ.

. -

ן
.40***^.

א באנרע ם .ם .באנדיטן האבן געציװנגען א ײד פון שטעטל
זשאיקי ,ער זאל פאי די װעלכע ליגן אויםגעצויגן בעטן אז מען
זאל זײ נישט או -מכרענוען♦ דאם בילד װײזט אזנדז ,וױ די
מעידער שטײען ארום די אויםנעלייגטע ײדן אוןלאכן,
צװײ רבנים האבן געמוזט אין שטעטל ראװע שטײן
און זען װי מען הענגט אויף אײניקע ײדן .שפעטער
זײנען אויך די צװיר רבנים דעישאםן געװארן׳

!-
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צװײ מענער אין אײן פרוי זײנען צוזאמע־ או פגעהאנגען ועװארן אין לאתש
אויפן באלוטער מארק .באלד אץי די ערשטע טענ ,װען רי די טשן זײגען
קײן לאדזש ארײנגעקומען,

א נעשטאפא באניימ
צײינימ יירן אז זײ זאלן
זיך זעלבםט דעדםרינקז.
די בארימטע םינאנאגע אין ברעםלאו איז צװײ
נאצי באנדיטן סארברענמ געװאין.

מאל רורך ד
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בארימטט ײדישט
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משה טשערטאק ,בארימטער ײדישער
ארץ־ישראל פאליטיקער ,הײפט אנפי־
רעיי פון דער ײדישער אגענטור ,איז
ערשט נישט לאנג באפרײט געװארן
פון לאטרון לאגעה

רר .אבא םילװער נארימטער ײדישער
צװנ .טוער אין אלע זײנע רעדעםי
קײטיקירט ער די יעצטיקע עגגלישע
רענירונגי .שטײט אין דער שפיץ פון
דער צױנ .ארג ,אין אמעריקע.

11*1

 ::״

פראפעםאר אלבעיט איינשטיין איז געװארן ערן
פיעזידענט פון פארבאנד װאם טרעט צו ,צו שאפן
אן אײביקן אגדענק פון די 6מיליאן קרבנות
אין אײראפא.
הערבערט לעמאן בארימטער ײריש
אמעריקאנישע פאליטיכןער געװעזעגער
שטאט־פרעזידענט פון שטאט נױ־יארק

עמאנועל נוימאן װיצע פרעז ,פון דער
אמעה צױנ ,ארג ,עראיז דערפאד אזדי
צױג אגענץ זאל נישט איבעררײםן אין
גאנצן מיט עגגלאנד,

ארטור שיק בארימטער ײד♦ קונםט־מא־
לער פון פײלן ,איצם אין אמעריקע ,האט
פון פראנקרײך איאפטירט צװײ ײר,
יתומים װאם זייערע עלטערן זײנען
אומגעקומען אױ טרעבלינקע.
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אברהם רייזן באקאנטער ײדישער
שריפטשטעלער ,ליטעראט און טעאטער
קריטיקער וװינט יעצט  .אין גוי־יארק.

דבורה רויטבארט לאנג יאריקע פירע־
רין און פיאנערין פון די אמעריקאנישע
פרויען ארגאניזאציעם.

לויה פון די  39ערמאררעטע ײדן םון װעג פון
בוכענו אלר קײן פלאםענבורג ,אין דער לויה האנן
אנטײל גענומען יעלעגאציעם פון ײדישע לאגערן
אין בי־ערן

די 39אומגעקומענע
ראם בילר װײזט אונדז ,וױ
ליגן אין די קאםטנם אײסנעשטעלמ אײנער לעבן
צױי־טן און אױף יעי־ן קאםטן ליגן ארויפגעליױט
צענרליקע קרענץ פון פארשײרענע ארגאניזאציעם,

דער קיבוץ ״אבא בררציב״ אין גרײפענבערנ

קיבוץ יצחק שטײגער אין מאלהײם,

15

דאס ײדיםע לעבן אױ

ארץ־יטראל

'^§011

די

1936
ארנעמעי־קאלאנ -ע גנינר געיױם נעויארן אין יאר

ד ,שטאט ח־פה מיטן כרמל ,אלע טי־ילן אתם חיפה זענען באפלאנצמ מימ
פאלמען בײמעי♦

/
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דאם ײדישע לעבן אץ תל־אביב ,אױף די גאםן באמערקט מען שפאצ־רן אלע
מינים ײון ,דאס בילר װײזמ אונת וױ א שפאנאלישער ײד מיט זיץ טאכטער
שפאצירן צוזאמען,

16
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באנאנען־פלאנטאציעם בײ דער קאלאניע נהלל*

; 89 : .81

רי קאלאניע תל־ױםף ליגט א 'ן םאל אמם די יתשל־ם בערג.

דער מארק־פלאץ אץ
זיך א ט־יל פון דער
אונדז װי אייגנארטיק
זיך א םך טוי־װאםער

דער באװוםטער קאלאניע פתח־תקוה ,לינקס געפ־נט
ויאםעי־צענטיאלע ,דער איבערהענגענ׳יער בוים װײזט
די עקאליפטוס־צװײגן זענען ,די בלעטער האלטן א־ן
און װען די זון גייט אײף ,פאלט פון בוים א־יניקע
מינוטן א נארמאלער רעגן.

< ׳ *7׳
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אראבישע פרויען ביי דער קאלאניע קרית־עבװה ,דאם בילר װייזט אונדז
װייפרימיטױו און װילד  ,די אראב שע פרױעו זענען .יעדן אין דער פרמארג,
קומען זײ אן מט זײעיע װאםער־קריגן און נעמען בײ די ײרן װאםער.

ײויבםט־בױמער פלאנצונגען אין דער קאלאניע חררה ,די פלאנצונגען זענעי
ערשט נישט לאנג אראפגעבראכט געװארן פון איטאליען.

17
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לעבו פװ דער
כארער װעלט
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א גרופע מעפ־דם געמעזענע קאצעטניקעם פזן פארשידענע טױטן ־ לאיעריש,
געפינען זיך שו־ן אין א״י .דאם בילד װייזט אונדז ײ גרױםע פרײד
פון די אנגעהומענע אװ חיפהיװר פארט.

א יייױשעי פאםמזך אין עמק -ייזרעאל

*

*30

־*

פוטבאל־מאנשאפט פון ביתר ם א*ן בערגען־בעלזען

18

ובנחה יאמר שובה ױ רבבוח אלפי ישראל♦
דאװגט שבת אץ דער װיכטע

יד

ײדישע בריגאדע

"״ פח א ״ברױן הױז״ פארזאציס  -אהײם פאר אידישע קראנהע
י
ןוןןןןןן

דאם בילר איז אײנם פון די לעצטע
אינטערעםאנמםטע ב -לדער װאם איז
ספעציעל צוגעש -קט געװארן פאר די
״ײדישע בילרער׳.,
איבער סססז ײדישע טובערקולאז־קראנ״
קע געפינען ז-ך אין יעם וװניערלעכן
ש־ױיצארישן סאנאטארױם♦

׳■ •
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רעככפ אױפ׳ן כילד  :דער ״אזע״ סאנאטארױם אין דאװאס ,אין די שוגײצארישע אלפען — .דער פרעבי
טיגער בנין ,װאס אױ הײבט אן ״אזע״ םאנאטארױם פאר סובערקולאדקראנקע אידען ,םפעציעל פון די לא״
גערען אין דײטשלאנד ,איז בעת דער פלחמה געװעז באקאנט אלס ״קאנסול בורבארד הויז״ און ביט אפיציעל
האט מען עם גערופען ״דאס ברוינע הװזױ • דער אנש טאלט איז־ בעוו דעד מלחמה געװעז אז אפרױפלאץ פאר
נאצישע גדולימ ,ודעלבע פלעגען אהער קזמען פון רײטשלאיד .נאך לאנגע באמיאונגען און מיטך־ער הילף
פון ״אונרא״ אדן ״דזשאינט׳  /האט די שװײצארישע דעגירונג איבעדגעגעבעץ דעמ אנשטאלט צו דער,/אזע״.
ליגקם אױפ׳ן כילר  :פראפעםאר אגדרעי אולטראמאד ,דער שװײצארישער װיסענשאפטםמאן און מיט״
גליד פון שװײצארישען פעדעראלען פארלאמענם ,װעלבעד שטײמ איצטעד בראש פון ״אזע״ קוראטארױם,
װאס פירט־אן מיט דעס קאמף קעגעךטובערקולאזים צװישעז אירעו איז פארשײדענע לענדער אין אײראפע.
״ יז׳ י
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תורה ועבודה ־ קיבוצים אץ ױדער־שלעזיען
ןדאם בילד איז םפעצ.

צוגעשילןט געװארן פאר ײדישע בילדער)

א דאנק דעי מיטאיבעט פון אונדזערע חברים װעלכע זײנען
צוריקגעקומען םון רוםלאנד ,האט זיך די תירה ועבויה־באװע־
גונג שטארק אנטױיקלט ,אומעטום  .װי עם איז נאי־ פאראן א
ײרישער ישוב האבן זיך געשאפן םניפים און לךבוצים ,װעלכע
האבן א שטארקע השפעה אויף יעם
רעליניעזן לעבןאין
נירער־שלעזיען.
ריכבאך צײלט הײנט צו טאג ססס 8.נפשות מערסטנם רע־
פאטריאנטן פון רוםלאנד ,א געװיםער טײל באשטײט פון אפ־
געראטעװעטע פון די טויטךלאגערם ,וױיל נידער־שלעזיען איז
געװען רײך פאחװוײגט מיט די טויט־פאבריקן ,נאך דער בא־
פרײאונג פון נידער־שלעױען האבן זיך גלײך די באפרייטע ײדן
באזעצט אין ריכבאך
פאר דער מלחמה האבן אין ריכבאך
געװוינט 150ײדישע
משפחות ,דער לעצטער ײד װאם האט פארלאז ט ריכבאך דורך
די היטלער־רדיפות איז געױען אין יאר
.1938

די 5האבן אנגעהויבן אין אמעריקא
א קאמפאניע צו שאפן 4מיליאן דא־
לאר פאר א מעדיצינישער שולע אין
ארץ־ישראל,
(פױ רעכטם אויף לינקס):
פרױ ראזענמאן ,די פרוי פון סאמועל
ראזע־מאן ,בארימטער• ײרישער מיליא־
נער אין אמעריקא .קארנעל העראלד
ריגעלמאן קארנעל פרעדעריק גרינמאן.
ריכטער םײמאן ריפקיני און פרױ דײ־
װיד דע םאלא־פיל.

די חשמונאיםפוז
חלר
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הײנטיהער צײט

די װעלט קאן װערן נאי דאן באפרײט און גע־
רעטעט ,װען דער לעבנס־װילן פון די װעלט פעל־
קער װעלן װערן אײדעלער .אבער װער װעט
פאראײרעלען די פעלקער?
מיר?
די װעלט װיל ע.ם נישט .אויםער דעם װילן
שוין .דאס מער נישט פיל פון אונח ,מיר האבן
אױך נישט דעם גלויבן אין דער פארפאלקאמונג
פון מענטשן־געשלעכט דורך קולטור און ציװיליזאציע.
יהורה המכגי האט זײן פאלק גערעטעט ,נ־שט
דורך איבערצײגן די נריכן אז זײער אונטערדרי־
קונום־םיםמעם איז נירעריק און געמײן נישט דורך
װארטן ביז זײ רי פעלקער װעלן באא־ינפלופט
װערן פון מער ױשחחקע געפילך נאר דורך טאט,
דורך קאמף ,דורך נאצ־אנאלער באװוםטזי־ן ,דורך
פרייהײמם קאמף ,דורך וױיזן דעם פײנר אז אויך
מיר האבן א־פייסמ און אויך מ־ר קאנען צוריק־
שלאגן ,אפילו דאמאלם ,װען מיר זיינען ארומגע־
רינגלט פון בלויז שינא־ם פײנד און פארעטער ,דאם
האט אונח נעוױזן דער װארשעװער ,װילנער און
ביאליםטאקער אײפשטאנד.
דער ברויזנדער כאאם ,וואס עם הערשט אין
אונחערע מענטשלעכע פארהעלטענישן ,איז אײן
שטיק פארבלוטיקטע געש־כטע מענטשן אזוי װי
חױת פרעםן זיך קעננזייטיק אויף .דער שטארקערער
פרעםט דעם שװאכערן און װען רער שװאכערער
זוכט רחמנות ,װערט ער בחטאל או סגעלאכט און

ז

אויך געהאםט .די היטרער מייפה איז אנטשטאנען
אין הארץ פון א יראפא א־ן הארץ פון קולטור און
א װעלט פון װיםן ,גלװבן ,פון מאראל און עט ק,
האט גלײכגילטיק צוגעקיקט צו אלעם װאם די
היטלער חיה טוט .דעריבער .װען מיל אנעל נאטם־
פארכטיקע מענטשן האפן געקאנט שט ין פון דער־
זוײטנם או ,צוקוקן װי א צװײט פאלק װערמ ברו־

י* !**§§§ | |
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טאל אולסגעמאידעװעט מ* ט אלע מ ' תי משינה
טו טן איז מער קײן גלויבן צו יעם יעצטיקן װעלט
יושר נישמא .דעריבער ממ דער קאמף זײן זעלבםט־
שטענדיק .דער קאמף פון יהודה המכבי אזוי וױ
יערער אגיערער פרײהײמס־קעמפער .האט קײן
מלהמה נישט ארײיםנערופ; און אויך מיר יעצט וױלן
נ -שט קײן מלחמה .מלר ײדן זײנען שטעגייק װײט
פון מלחמה .מיר וױלן נישט פארגיםן קײן מ<נטש־
לעך בלוט .יעדער מענטש איז בײ אונח ט־יערי
נאר װעי מיר האבן מ־ט אונחערע אײגענע אויגן
געזען און מיר זען דאם נאך ה־ינט ,װי קײן רחמנות
אויף אונחער אומגליקלעך פאלק איז נישטא ,מוזן
מ־ר פעקט אזוי װי יהויה המכבי אויפהײבן דעם
קאמף .א קאמף פאי פרי־הײט .א קאמף פאר
אונחער פאלקם קױם ,װארטן ב*ז יי װעלט װעט
שענער װערן ,אײרערער ויערן ,איז יעצט פאר
אוניזער פאלק צופ ל ריזיקאליש אזא פאלק םאר־
שפילט אוז פארלירט די צוקונפט.
די װעלכע קעמפן יעצט א־ן ארץ -שראל ,קעמפן
נישט פאר א אינדױוידועלע פרײה־ים ,זײ קעמפן
פאר א פאלקם פרײהייט זײ גיבן אװעק זײער ױנג
בלוט ,בלו־ז דערפאר װאם זײ האין מער נישמקײן
גלויבן צו די קריםטלעכע װעלט .זיי נלויבן נישט
אין ױשר פון די יעצטיקע װעלט פארזארגער .זײ
האבץ דאם אלײן אױף זײער אייגענער הויט מיט־
געמאכט .דאם זײנען ױגגע־לײט װאם שטאמען פו;
פײלן ,רומעניען ,אונוארן און רוסלאנד♦
אינטערעםאנט איז ,צו לעזן זײער לעצטער
אייפרוף ,װאם קליננט אזוי הײליק ,װאם נישט יע־

די ייר .בריגאדע םאלראטן װאם זײנען ארױםגעשיקט געװארן פון ארץ־ישיאל
 .צום קאמף מיט די היטלער באנ״יטן.
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יעם םאלק ײאם אױ פארקנעכםעט לאזט ארױם
אזעלכע אײפרזפן.
״בריירער ײרן ,זײט וױםן אז מיר קעמפן ױשמ
פאר אוגיזער א־נױוױתעלער פרײהײט מיר גיבן
אװעק אוניזער יזנג לעבן םארן נאנצן פאלק ,מ*ר
האבן גענוג מיט ױ פרעמ־ע װעלטם פארברעכער
ױאם וױלן אוניזער געפײניקט פאלק אומברענגען,
פאר ױ רךניער ויאס שטרעבן צו פרייהײט ,האבן
מ־ר אױפגעהייבן אין אונדזער דדימלאני די פאן
פון הײליקן אױפשטאנד.

ײױשע קינדערלעך באפרײטע פון די טויטךלאגערן ,צינדן אן חנוכה ליכטלעך.

מײ האבן אײפגעהױבן דעם אויפשטאנד כ־י
אומצוקערן דעם גאנצן ײדישן פאלק זײן לאנד ,זײן
מױנה און זײן פאלקם פרײהײט.
מיר האבן אױפגעהױבן דעם אױפשטאנד בכדי
צו באפרײען ארץ־ישראל פון דער בריטישער הער־
שאפט  -ױ בלוטיקע רעגירונג פון בעוױן און
עטלי װעלכע טראגט די פאראנטױארטלעכקײט פאר
דעם אומקומען פון מיליאנען אונחערע קדושים .די
רענירונג װעלכע האט זיך איויםגעשטעלט פאר
הערשער און אינטעירריקער ,װאם צעטרעט מיט
שפאט אין פאראכטונג אינטערנאציאגאלע פאר־
פליכטונגען ,װאם רויבט אװעק די מינימאלםטע
רעכטן פון מענמשן און פון פעלקעהצו אזא רע־
גירונג קאנען מיר מער קיין צוטרוי נישט האבן,
דעריבער האבן מ־ר אייפגעהויבן דעם אויפשטאני
בכײ צו מאכן אן עניע צו אונדזער פארשאלטענעי
פארשפרײטקייט און צו דער שאנר פון קנעכטשאפט
װאם מיר טראגן אויף זיך טײזנטער יארן.

ז
*

מיר האבן אױפגעזדיבן דעם אויפשטאנד בכיי
אײנצופירן באלדיקע פרײהײט ,םאציאלע גערעכטי־
קייט און קולטורעלן פראגרעם אין אונדזער אייגן
היםטאריש לאנד װאס איז אונח גענעבן נעװארן
פון בארג סיני״.
ױ ײר .לופט פלי בריגארע אין א״י ,װאם האבן אנט יל נענומען אין רער לעצטער קריג,

אט דאם איז מאײאל פון ױ יעצטיקע מכביר,
װאם קעמפן אזוי העלריש װי אין די צײטן
פון יהױה המכבי.
בן־נון

װילםט געפינעז דײו פרײנט
דײו סחב דײנע נאנםטע
אמ אױםלאנד יקאנםטו
דאם מאכז דורך דעם

ײדישן

בילדער זשורנאל
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דער פרעזיד וכ פון 3־טן צוזאמעגפאר פון תשימר דצעיר אין פױלן♦

דטר רטװמיאגיסטישטד צוזאמטנפאר איז לאגנזר־פאהינ;

א גתפע דעלענאטן פון
דער קאגפערענץ פון דער
פארא־עיקטער ציױנ״םטיש־
רעוױױאג־םט״שער באלוע־
נונג אין בײערן ,אין דער־
מ ט ז־צט הרב מ> בערעג־
&ייץ
 .שנ

\

אלגעמיץ בילי פון אלע
דעלענאטן װאם האבן
אנט״יל גענומען אױף דער
קאנפערענץ.

פרעםע פארשטײער אױף דער קאנפערענץ .פון לינקס אױף רעכטסי
שעף־רעראקטאי פון די ײדישע בילרער שלמה פראנק ,ה־ לוםטיקער פון
מאמענט און אניערע.
אגורח־ שראל־פארשט״ער מנשה בן חיים באנריםט די קאנפערענץ♦

פ• ערלעכער מכדר' אץ לאנדםבערג ,פון לינקם אײף רעכטס :
אהרן פראפעם ,צב• קאנמאי און אנדערע

שלמת קאי

א געשפרעך צװישן דעלעגאטן ,הרב בערענשטײן באגריםמ רעם
פאישטייער פון אגודה

ערשטער צוזאמענפאר פוןי ביתר אין אײראפע .פערענװאלד בײ מינכען דעם
 12ױני
 ,1946שלמה קאר ניט אפ דעם ראפארט דעם קצין השלטון מררכי כ״ץ.
ביתרישער מסדר אין פאקינג
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דאס ״יױפמ כעבן
אין אױעכם
/1

נאכן נרויםן חורבן פון גריכישן יידנמום וױ היטלעי האט אומנעבראכט
 85פראצ .הװבט װירער אן או־פםני• צו לעבן ראםביםעלע װאם איז איבער־
געבליבן ,ראס בילר וױיזמ .װי די םאלאניקער ײרן בי ען צוריק זײער*תלמור־תורה.

א קאװקאזער ייר

§׳ 99
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די םינאגאגע אין פאלא דער צוױיטער ישזב אין נריכענלאנד
זױ עס וװעען א גרעסערעצאל ײרן.
118
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דער קאײקאזער ײד ה יםם שלום ױםף חביבי
בן יהושע דוד נחמי
צאא!

ןזאלםט שטענדיס געדענקי,
אז דיץ פאלמם ־ מערדער
לע ב ט

ו

דעריבער האם אים ,מייד
אים ארם ,אוז װאם װײני־
מער פארברענג מיט אים!<
24

א תלמזי־תורה אין קאנין (אינדיען)

****
*
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די ײרישע קנדער־שזלע א־ן באגדאד

*****
א גתפע קאװקאזעי ײדן ,צװײ פ $טעהו מ ' ט זײערע זק.

ײדיש־העברעאישע גימנאז ע א-ן באגדאד.

די גרױםע םינאגאגע א-ן במבארא
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תלטזד־־תורה אין אלזשיר ,ד -בחזרים לערגען צװאמען מיטן רבע

רי גרױםע םינאגאגע אץ קאכין ( אינדען)

<

צוזײטע סעריע פת ײױטע אפמיאדו
איזיד$ר קעש*ר,צזריקגע־־
קומען פון דער עננלישער
בינע און אנגעהײבן אויפ־
םגייי צו שפילן אין ײדישן
קונםט־טעאטער
אין נױ־ייארק

11111111111
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בן־העבט .בארימטער יירישער דראמאטורג אין אמעריקא ,פארפאםער פון
צװײ גרויםע פאלקס־פיעםן ,אײנע  -אינטערן נאמען ״מיר װילן נישט
שטארבן״ ,און די צװייטע  -״װען א פאן װאבט אויף״ .די בײדע פאלקס־
פיעםן זײנען אױםיעפירט געױארן מיטן אנטײל פון די גרעםטע ײדישע
װעלט־ארטיםטן װװ םילװיא םייני ,פאול מוני ,עדװארר רובינזאן װי אויך
איבער 300ארט־םטן .די פיעםן זײנען געױארן באזוכט פון איבער א מיליאן
מענטשן .די גאנצע אמער קאנישע פיעםע האט שטארק נעלויבמ בײרע
פיעםן און זײ אנגערופן נאציאנאלע פאלקם־פיעםן.

װיערא ראזענקא,

שלמה מיכאלעס ,בארימ־
טער ײרישער פאלקם־
אקטיאר אין םאוױעטישן
ײדישן מלוכה־מעאטער
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אהרן לעבעדעװ ,באקאנ־
טער ײדישער פאלקם־
װיצלער ,קאמיקעד און
הומאריםט .לעבעדעװ איז
גישט בלויז באקאנט אין
אמעריקא ,איבעראל וװ
עם איז נאר דא א ײדי־
שער ישוב איז דער נא־־
מעץ לעבערעװ באקאנט.

ישראל בעקער ,געבוירן
אין ביאליםטאק .מיטגע־
שפילט אין ײדישן דרא־
מאטישן קאלעקטױו אין
פיילן.
אין יאר 1933אנגעפירמ
אין ראװנע מיטן ײריש;
מיניאטור ־ טעאטער .אין
י־אי 1940געװארן א שי־
לער אין מאסקװער טעא־
טער־שילע אונטער דער
אנפירונג םון באװוםטן
מײםטער שלמת מיכאלעס,
שפעטער מיטגעשפילט אין
מאסקװער מלוכה־טעאטער
אײף לעצט צוריקנעקערט
קיין פוילן און ארגאני־
זירט דאם טעאטער ״מיקט״

אויף

איר נאמען האט זיך אנ־
געהויבן אין נױ־יארק אין
ײרישן פאלקם ־ טעאטער
דער װיגטער ־ םעזאן .ז״
איז אײנע פון די בעםטע
ײדישע ארטיםטקעס אין
יעצטיקן אמעריקע.
^וי .
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ראטשילד־שולע אין ירמזלים .דאם בילד וױיזם אוניז
א פארשטעאננ ,מי א ײרישע םאכטער טרויערפ
אױפן חורבץ פון ציון.

אין

די צױניםטישע פאן אראפגעהאנגען אײפן האלבן מאמט אין
אלס פראטעםמ צוליב עפנען א נײעם קאנצענטראצ־אנס־לאגער

דוד בן־גורױן אין

ױאשינגטאן,
תרךענגלאנה

בערגען־נעלזען

רי רעדאקציע פון די ״יידישע בילדעי*״ װענדעט זיך צו אלע
געזעלשאפטלעכע און ׳עקאנאמ־שע,
ארגאניזאציעם ,פאליטישע
װי אױך צו אלע לאגער־קאמיטעטן ,אז זײ זאלן ױאם גיכער
צזשיקן זײערע נעזעלשאפטלעכע פאטאגראפיעם .כדי לויט די
רײ ױי צו פארעפנטלעכן אין די ״ײדישע בילדעד. ,
א דר ע םז

גרעפעלפינג,

ײב

מינכעז ,אירמעננורידשטר48 ,
פאםט־קאנטא11410

נתיםע ײדישע נאציאנאלע *  #לקם־פאחאמלונג אין גרעםאן נױ ־ יארקער
טעאמעה דאם בילד מײזט אונדז ,וױ תונרערטער יירן שטייען אין דרויפן
און קאנען אין טעאטער נישמ אריין.

•

27

רריסו איז

אנגערופן ״איטאליענישער פיבער״  .יז״ פראנצוחן
װידער האבן געהאט דערפאר נאך א נאמען ״לא
וריפ״ ,און די ײדן האבן עם גערופן אץ דער
ערשטער װעלט־מלחמה ״די שפאנקע״.

מאכט

װיפיל ארבײטער ־ ארגאכיזאציעם

אויד ענגלישע מי זײנען מחימאליש

זײנעז פאראן אין ארין ־ ישדאל

ניט לאנג צוריק האבן מיר איבערגעגעבן אין
דער אפטײלונג װעגן אן אמעריקאנער פארמעח
װאם האט זיך באקלאגט פאר אונדזער אנרי־קול־
טור־רעפארטמעגט ,אז זינמ זיין ראדיא איז אי־
בערגעפירט געװארן ,פאנפעט אונטעי זײן קו מימ
איר מילך .איצט קומט א באריכט פון לאנדאן ,אז
אן ענגלישער פארמער האט זיך געװענדעט
צו דער בריטישער בראדקעםטינג קארפארעישאן.
זײ זאלן ארױף אויף דער לופט א ביסל פריער אין
דער פרי .די םיבה; זײנע קי זײנען ניט גוט אויפ־
געלײגמ צוליבן מאנגל אין מוזיק און דאם שטערט
אין דער מילך־פראױקציע .אין  $װנט ,װען זײ הע־
רן מוזיק ,זיינען די קי אין א גוטער שמימונג און
מעלקן זיך בעםער,

יאין ארץ ־ ישראל זײנען פאראןך ארבײטער־
ארגאניזאציעם,
 )1הםתדרות העובײם הכללית.
 )2הםתירות עובדים לאומית.
 )8הםתדרות הפועל המזרחי.
 )4הםתירות םועלי אגודת ישראל.
 )8הםתדרות עובדים צױנים כללים,
 )6הסתדרות העובדים התימנים.
 )7הםתדרות העובדים הםםררים,

צער בעלי־חײם געזעלשאפט פרא־
טעסטירט סעגז שלעכטער באהאגד־
לוגג פוז ...בהמות
דער פרימיטיװער אופן ,װי מען ? אנדעט פי
לאזמ זײ ארונטער מיט

פון ש־פן  -װ$ם מען

שטריק פאר די הערנער  -ה $ט ארויםגערופן רעם
פראטעסט פון דער צער־בעלי־חײם געזעלשאפט אין
פארט אװ ספעין ,טריניראה דער װעטערינאר־ראק־
טאר פון דער רעגידונג טענה׳ט ,אז דער אויפן פון
באהאנדלען יד בהמות שאדט זײ נימ ,אבער די
״געזעלשאפט״ באשטײמ אויף אירם; אז םיאיז א
צער־בעלי־חײם אױף זײ ,װײל זײ לײרן יא.
ונ  ,די דײמשע דאקטוירים און װיםענשאפמ־
לער האבן געהאמען ײדישע מײדלעך פאר די פים
אײרער וײ האבן די קרבנות געשאכטן ,און קײן
שום צער־בעלי־חײם געזעלשאפט הונט קײן אײנ־
צינ טאל פראטעםטירמ. ..

ײנ ^ נח ײק.ס
דער אײנציגער ײדישער דיכטער ,װאם האט
אנגעשריבן לידער װעגן שאך־שפיל ,איז געװען
אברהם בן מאיר אבן־עזדא וגעבוירן אין טאלערא
 ,)1167אבן־
אץ
 ,1092געשטארבן אין רוים
אץ
עזרא איז גיט געװען יהודה הלוײם אײדים ,װי א
לעגענדע דערצײלם,
0

0

0

ר* לױ יצחק בערדיטשעװער איז ג?* וװץ גע־
װארן אץ זאמאשטש ,און א בארימטער פירער איז
ער דװקאנעװארן בײ יד װאלינער הסירים.
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װען די װעלט װאלט געהאט
אזעלכע ארמײען...

,

עם קליננט אפשר אומגלויבליך ,אז דאם
קלענםטע לאנד אפילו זאל הײגט־צו־טאג ניט פאר־
מאגן קײן לײטישע ארמײ מימ װאפן און אלערלײ
מלחמה־ק־־אפעדגעצײג ,םפעציעל נאך א לאנד,
װאם האט דערקלערט קריג קעגן יאפאן ,אײדער
נ$ך די פאראײנינטע שטאטן האבן עם נעטאן -
דעם ז־ט ,דעצעמבער - 1941,דארף דאך אודאי
האבן אן ארמײ.
איז אינטערעםאנמ ,אז דאם דאװקע לאגד,
קאםטא־ריקא ,צענטראל־אמעײקע ,פארמאגט אן
״ארמײ״ ,װאם באשטײט פון 242 :מאן 82 ...אפי־
צערן און 220מוזיקער.

א פורצע געשיכטע פון א נאמען
איר נאמען איז גוט צו װיםן ,אבער בעםער
צו זײן מ־ט איר פון דערװײטנם ״מיט איר״ מײגען
י מיר; מיט דער קראנקהייט ,די פלו.

װאס יעדער מענטש דאח* וױסןן
בא־

 ~ 1װען א*ר געפינט זיך צװישן מענטשן,
מיט זיך גישט איבערצורײדן רעם צױײטן.
 - 2נימ ש?* ערן יענעם אין זיץ ארבעט.
 - 3נימ שפײען אויפן דיל.
 - 4ניט שרײען
 - 5ניט אויפרעגן זיך זאגאר װען דער צװײטער
־אנט געגן אײך א ליגנד.
 - 6ניט קריגן זיך צװישן מענטשן.
ך

~

ניט

אפנארן

דעם

צװײטן.

 - 8ניט שטויםן קײן עלטערן מענטשן.
 - 9אויפן טראמװײ אדער אויך* דער באן פרי־
ער ארויפלאזן דעם שװאכערן ,דאם הײםטן די פרוי,
דעם עלטערן ,דעם אינװאליר א,א.װ.
ס - 1װען איר פירט געשעפטן .באמיט זיך ,אז
קײנער זאל דערפון ניט װיםן.
אויף:ךער גאם א
 - 11װען איר באמערקט
פרײנד ,באמיט זיך אים צו באנעננען אן געשרײען.
 - 12ניט רײדן הויך.

דערשינען נײע ײדישע ביכער
נאמעןזער

יצחק בערלינער; א בוך אינטערן
מתי ,לירער און פאעמעם;
אשר פעך א בוך ײריש אין אמעריקע מוז
גיין בארג ארויף.
משה גראניטשטײן; א בוך פון סס זײטן ,די;
נעשיכטע פון צױגיזם און איר גלויבן.
למי שאפירא; פון קרבן מנחה לידער.
משה טאלטשין; דערצײלונגען .דעם װינמ
אנטקעגן.
אליהו ליפינער; א בוך פון ססצ זײטן ,אותױה
דערצײלן .ײ לעגענדע און די געשיכטע פון ײרישן
אלף ־ בית.
דוד דרוק; די מפישיםפון ךערתורה ,זײער
לעבן זײער שאפן און זײער װירקן,
יעקב גלאטשטיין; ױען אש איז געקומען.
משה רובינשטײן; דערצײלונגען ,םקיצן און
מעקםיקאנעי
אונטערן טיטל,
; .רעפארטאזשן
טעמעם.

״םלו״ איז אײגענטלעך פארקירצט .פון םולן
איטאליענישן נאמען אינפלוענצאם ,און די איטאל־
יענער האבן יד קראנקהײמ אזא נאמען געגעבן,
גלויבני־יק אז זי װערמ פאראורזאכמ דורך דער
װירקונג פון געװיםע פלאנעטן ,דאם איז געױען מים
אריבער סס 8יאר צוריק .אין די צײטן םון אמערי־
נעזונט ־ אלמאנאך
קאנער פרעזירענט עגדרױ דזשעקם ^ן האבן זײנע
דער יארבוך ״געזונט־אלמאנאך״ ,װאםװוערט
קעגנער אנגערופן די קראנקהײט ״דזשעקסאנ־פ
בײםעניש״ .פרעזידענט טײלאר׳ם קעגנער האבן ארויםגעגעבן פון דער ״העלטה פאבלישינג ־קאמ־
.1946
יאר
עם אננערופן ״טיילאר גריפ״ .די רוםן פלעגן עס פאני״ ,איז שוין ארוים פון דרוק פארן
רוםן ״כינעזישער קאטאר״♦ לדי דײטשן האבן עם ער איז רעדאגירט פון דר♦ לעאן מערקין און
גערוםן ״רוםישע פעםט״ .דיאיטאליענער האבן עם אנטהאלט א םך אינםארמאציע ־ ארטיקלען װענן
נעתפן ״די דײטשעחלאת״ .דיפראנצויזן  .חאבןסע געזוגט ,היגיענע און דיענוע.

אני מאמץ♦
פון הרב ש .אפרתי.
וצױק באמוגתו יתיה ־ חז״ל
בא חבקוק והעטידן על אחת

אור חדש על צױן תאיר ,װאם װעט פארלײכטן די
גאנצע פינםטערע װעלט♦

"ססזסוסו!1
ווסווווס[ ״1ס
ברענעם

קעגן דעם אמתן ליכט טורם פון די
בײם יררן װעלן פארשױונדן װערן אלע אימפעריא־
ליםטישע עקםפערימענטן♦

ווזסס ) 218זס

ו!1
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יעדעם פ $לק װאם װיל לעבן און עקזיםטירן
מוז האבן זײן אירעאל ,זײן װיזיע און זײן אמונה,
ם װײסן דאם אבער די רשעי־העולם  -און
) ? 35161-031נ : {3001־^ 303£61
פאר װעלכע עם איז גרײט וצ קעמפן♦ דער ענד ציל מורא האבנדיק פאר דער ליכט  -שטערן זײ דעם
פון א פאלק איז דער תנאי פאר זײן זכות הקױם♦ צוריקער פון ײדישן פאלק אין זײער לאנד♦ מיר
)001011410
)111
)116
?0818
די טיפע איבערצײגונג אין דער הײליקײט פון זײן װעלן אבער זיגן ,װײל מיט אונדז איז ליכט און
חס  1 1( 0081סז 1חס  0סס! 31מ 1זס £מ1
01 )408
אמונה גיט אים כוח צו דערהאלטן אלע מדורי ליכט איז גובר דעם חושך פון דער װעלט♦
ץל^ .□ 1110) 126)1
גהינם פון זײן לעבנם קאמף♦ פעלקער װאם האבן
אויפגעהערט צו גלויבן אין זייער אידעאל ,האבן
אויך אויפגעהערט צו עקזיםטירן ,און זענען פאר־ מ׳פלאנט אריבערפירן קײן ארץ־
שװונדן געװארן פון דער װעלט ארענע♦ און אט
מיר ױיגען מודיע אזנדזערע לעזער אז פון
מימ דעם אונטערשײדט זיך דער ײדישער אידעאל ,ישראל ױ בײנער
פון
״חתהוה״
קומענדיקן נומער הויבט אן צז שרײבן אין די
װאם ביז הײנמ צוטאג באוזײזט ער די ריכטיקײט פארפאםער.
״ײרישע בילדער״ דער באקאנטער ײדישער
פון זײן דיאגנאזע♦ דאמאלם װען אלע אנדערע
פובליציםט געװעזענער שעף רעדאקטאר פון
אץ ארץ־ישראל איז ארגאניזירט געװארן א
האבן באנקראטירט ,איז דען נישמא
״י״נײעי ײענ ״ לוי
שאליטאז,
קײן רפואה קאמיטעט מ* ט דעם צװעק צו שאפן א פאגד ,דורך
פאר דער מענטשהײט װעלכע בלוטיקט און טרינקט
װעלכן^ עם זאל מעגלעך װערן אריבערצופירן ק*ין
זיך אין אײגן בלוט ?♦♦
ארץ־ישראל די בײנעי פון נפתלי הערץ אימבער,
פאי־פאםער פון דער ײדיש־נאציאנאלער הימנע מזל־טוב!
פרעגט זיך דער םתם מענטש♦
״התקוה״♦
פאר
זײן קומען קײן אמעריקע האט אימ־ הארציקע גליק װונמשן די פאמ״לע
בענוש
אויף דעם עגטפערט דער בעל שם הקחשן די
בער א צײט געלעבט אין ארץ־ישראל ,װו ער האט צום געבורט פון זײער זונעלע
חז״ל זאגן אריב״ל בכל ױם וױם בת קול
ײצאת
מהר חורב♦ ״אוי להם לברױת מעלבונה של תורה״♦ פארפאםט די ״התקוה״ ,װאם איז איצטער פאפולער מיר װינטשן א* יך אז אין קורצנם זאלן מיר
אומעטום װו ײרן לעבן♦
צוזאמען זײן אין הײליקן לאני.
יערן מאג הערםטו א שטימע ,א בת קול ,בײ ריר
בעניעק און פרוי קריגער
די מיטגלירער פון קאמיטעט צו שאפן דעם
אין דײן נשמה ,װען דו זאלםט זיך גאר צוהערן און
מארקטרעדװיץ ױמע קריגער
גוט צוקוקן ,פון װען אן איז דער בת קול ? פון מתן פאנד אריבערצופירן אימבער׳ם בײנער ק־ין ארץ־
תורה דאטירט זיך דער בת קול ,אוי להם לברױת ,ישראל זײנעןז פראפ♦ דר♦ ױםף קלויזנער,פארזיצער;
' \ \ ס \[43261 - 1
משה קלײנמאן ,ר׳ בנימין ( ראדלער־פעלדמאן) ,שלים
אויב ם׳איז שלעכט דעם מענטש אויף דער
װעלט ,שװארץ און שמריה אימבער♦ דער לעצטער איז א ( !
מזסם 1? 31113זסט ץזז^ !־ ! 1 £3011116
<£
אויב די מענטשהייט טרינקט ' זיך אין איר אײגן
ז 1 £□0 23(6ז 11ל^ 6
01101
בלוט ,װי־םטו פאר װאס ? מעלכונה של תורה ,װײל ױנגערער ברודער פון דעם ״התקוה״ פארפאסעי♦
1־ )11 } 01נ 16
זײ האבן זיך נישט געװאלט צוהערן צו דער שטימע
/? 0 \ ?■.־  1^ 3261מ 6ל;  01ז  3ל  3ז ^ 108260 011
פון דער תורה ,װײל זײ לעבן נישט לוימ די פרינ־
^113׳ ? 35*61ל 01113 1300
900
״הבימה״
פארשטעלונגען
^1611
*^4x10ל ז
3161£|18
>־ 0
ציפן פון דער תורהו
) 1מ 3י £ £
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צו אײער קראנקהײט  -שרײט דער בת קול
 א*ז נישטא קײן רפואה♦ אײערעבבל־טורעמם,
די בארימטע העברעאישע טעאטער־טרופע
אננא מארגולים פון די מומער אײזענשטײן פון
װאם איר בויט היינט אויף ,כײ צוצושטערן מארגן,
״הבימה״ האט מיט א• צײט צוריק דורכגעפירט די פולאװ (פוילן> זוכט אירע פעטערם און מומעם
מקײם זיין לא תרצח♦ איז דא איין רפואה ♦,אנכי
סס 9־טע פארשטעלונג פון ש♦ אגםקינים פאלקם־ אין פראנקרײך ,בעלגיען און ארץ ישראל♦ יד
ד> אלקיך♦ אויפהויבן זיך צו ג־ט װעםטו אראפװארפן
דראטע ״דער דיבוק״♦ דאם דאױקע װערק איז אי־ פעטערם הייםן אײזענשטיין די מומעם מארגולים
די חיהשע קײטן ,װאם דו און דײנע אבות האבן
בערגעזעצט געװארן פון ײדיש דורך רעם בארימטן און הערץ 4מיר בעטן די אויםלענדישע איבערהויפט
דיך געבונרן♦ דער מענטש דארף דעררריקן אין זיך דיכטער ח♦
נ♦ ביאליק ,ע״ה .די הײם פון דער די פראנצויזישע ײדישע צײטוגגען דעם אנאנם
די חיהשע אינםטינקטן און װעלן זיך אויפהויבן צו
״הבימה״ איז תל־אביב ,װו די טרופע האט אן איבערצודריקן♦
א העכערע מדרגה ,דאן װעט ױשר זײן דײן ליכט־ אײגענע טעאטער־געבײרע.
טורם און צדק דײן פירעי♦
אלע די װעלכע װילן װערן קארעםפאנדענטן פון
י ה ד ו ת איז געװען דער געדאנק ,װאם
די ״ײרישע בילרעד״ זאלן זיך פערזענליך װענדן
האט געברענגט דער מענטשהײט דעם װענ פון דערשינען נײע ײױשע ביכער
צום שעף רעדאקטאר שלמה פראנק ,דינםטיק
אונטעי רער רעדאקציע כון באקאנטן לאחשער
שלימות  -די פרעמרע אידעאלן מכל המינים האבן
און דאנערשטיק פון 2ביז,4
זשורנאליםט
,
הײנט
אין
אמעריקע
זלמן זילבערצװײג
דערפילט אז עם װאקלען זיך זײערע טראנען ,װעל־
כע זענען געבויט אײף שקר מיט שנאה  -און אנ־ און מיט דער מיטארבײטונג פון יעקב מעםטל ,איז אלע די װעלכע װילן װערן אגענטן פון די ״ײדישע
געהויבן האבן זײ א װאקכאנאליע ,לגבי די טרע־ דערשיגען דער פרץ־נומער פון די טעאטער־העפטן בילרער״ דארפן זיך פעיזענליך װענדן צום הויפט
נער פון אמת און ױשר  -אין א בלוט־באד האבן װאם אנטהאלט 90זײטן אילוםטרירט♦ א*ן דעם אימיניםטראטאר ה> יעקב פאםטערנאק♦
זײ אוגדז געװאלט דערגרינקען ,אין גאז קאמערן פרץ־נומער געפינען זיך
אויםער די פולע געשיכטע די אויפנאמם טעג פון שעף־רעדאקטאר ,זײנען
פארברענעו .דעם אירעאל פון צדק און ױשר קען פון ♦י ל♦ פרץ דעם דראמאטורנ און טעאטער קרי־ דינםטיק און דאנערשטיק פון 2ביז.4
מען נישט פארניכטן,י נאכמער ,מיר זענען זיכער ,אז טיקער ,צייכנונגען ,לידער און בילדער♦

מיר זוכן

הרובים
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א ״מומר להכעים״

װיצן ^
\ געזאמלטע
אזוי איז שױן רעכט
א קרעטשמער האט אמאל געזאגט
צו זײן װײב  :״איך פארשטײ ניט פון
װאנען עם נעמט זיך בײ אונדז דער
דלות? דאכט זיך ,אז דער פויער נעמט
א קװארטירל בראנפן ,גיםט מען אים
אן א האלבע מיט װאסער און נאך
א־ין קױארטירל שרײבן מיר אים צו
אױף דער װאנט ,טא ,פון װאגען נעמט
זיך דער דלות?
 נאר אײנער —,ענטפערט זי אים— דאם קװארטירל װאם מיר שרײבן
אים צו ,איז דאך אן װאםער ,דערפון
געמט זיך דער דלות♦. ,
—ס—

אן אפיקורום האט אױף צו־להכדם
געגעםן אום יים־כפור אהזן געפרעגלמ
א־ן פוטעי לעבן ױין אפענעם פענ־
םטער ,װאם קוקמ ארױם צום בית־
 .המדרש,
א פארבײגעהער זאגט צו אים:
װאם טוסטו?!
י־
— םטייטש,״ משומי־,י
— פארשטײט איר מיך ,ענטפעיט
דער אפיקורום ,אויף דארויף זײנען דא
אדיאלאג צוױשז דעםשבת הגדול מיטז פורצי פרײטיה
צװײ תירוצים  :דער ערשטער תירוץ
שבת הגדול  :איך בעט דיך ,זאנ מיר ,װיפיל ײדן זענען פאראנען אין דער איז ״•שקניײ...
— און װי איז דער צװײטער?
אמעריקאנער זאנע?
פרענט אים רער פארבײגעהער...
קורצער פרײטיק  :װאס הײםט ,איבער א מיליאך
— דעי צװײטער תירוץ אױ ,װי
שבת הגדול  :װי אזוי? אין גאנץ אײראפע איז יעצט קײם דא א) מיליאן ײרן?
געפעלט אײך דער ערשטער?...
קורצער פרייטיק  :גײ שוין נארעלע ,א גענויעם םטאטיםטיק גיבן אוגדז דאך
די ײדישע צײטונגען ,װאם גײען ארױם אין דער אמער .זאנע,
שבת הגדולן װי אװי?
בלויז למדנים
״אונדזער װעג״

א כלב שבכלבים
א חםירישער רבי גײט אמאל אין
גאם .גײט אים פארבײ א װוילער ױנג
מיט א הינמל .כדי זיך א רײץ צו מאן
מיט׳ן רבי׳ן גימ ער צו אים א זאג:
 איר זעט ,רבי ,דאם איז מיץ קדישי א־יב אװי  -מאכמ דער רבי -איז א םברא ,אז דו װעםט איבערלאזן
א בעםערן קדיש װי ' דײן טאטע האט
איבערגעלאזן♦♦♦-

קורצער פרײטיקז וױ אזוי ,גאנץ איינפאך.
פון ט 2טויזנט נומערן ,״אונדזער ײעלט״ דאם זעלבע ,״אונדזער
װארט״ דעםגלײכן ,״אונדזער שטימע״ צװ־י מאל אזוי פיל,
״מאמענט״ דרײ מאל אזוי פיל .יעצט װי זעגען די צײטונגען
״לאנרםבערנער צײטונג״,

״איבערגאנג״ ,״הײם״ ,״במדבר״,
״נײװעלט״ ,״ײדישע שטימע״ .שױן ,װי זענען יעצט די הונרער־
טער טויזנטער

דאקטארז פון װען

אן

זייט איר

קראנק?
פרוי  :זינט פון תשעה באב.
דאקמאר  :װאם פאר א דאטום א ז
עס?
־ פרוי  :װען אונדזער בית המקרש א־ז
חרוב געװארן,
דאקטאר  :גאט מײנער ,אזוי לאנג
זײט איר שױןקראנק ?!

זשוינאלן ,צײטונגעו ,צײטשריפמן

און סתם

אײםגאבן ,װאם נײען און האלטן אין אײן גײן ארוים װי שװא־
מע נאך א רעגן .מײנםטו דאך אװדאי ,אז יעדער ײר קויפט א
צײטוננ ,האםטו איך בעט דיך א־בער ,א גראבן טעות> אזױ װי
עם איז מיר באװוםט קו־פט יעדער 5־טער ײד א צ־יטוננ .נו יעצט
צי־ל א־בער ,װעםטו זען .אז אין דער אמעריקאנער זאנע געפינט
זיך איבער א מיליאן יידן,
בן־נון

א לאנגע סרענס
א ײרישע פרוי איז געקומען זיך
קורירן בײ א קריםטלעכן דאקטאר,
איז צװישן זײ פארנעקומען אזא שמועם:

האט א טיראזש

רעזאלוציעם װאס זעגעי אגגעגומען געװארן אויפן
צױגיםטישן קאגגרעם
פראפעםאר װײצמאן חײם
גראסמאן מאיר

לשגה הבאה בירושלים
ק־ינער האט די דעה
לשנה הבאה בני חורין

דור בן גורױן
רבי הלל ם־לװער

מען װעט װײטער ש־םן מיט פולװער

רבי םטעפאן װײז

גיי טרעף און װײם

די מזרחיםטן

זאלן לעבן די באפט םטן

אץ א שולע װו עם לערנען זיך
בחורים ,איז דער לערער געשטאנען
און דערציילט א מעשה פון חומש.
געענייקט די מעשה נעמען דיתלמידים
פרעגן דעם לערער פראגן.
 לערער .װי װײט איז פון ״דךביז ״באר־שבע״?
גיט א צײײטער תלמיר א לאך:
 כא ,כא ,כאן ער מײנט לערעראז ״דןײ און ״באר־שבע״ זענען נעמעו
פון שטעט,
העלפט א דרימער אונטער:
אז ״דן״און
אז ערװײםט נישט,
״באר־שבע״ זענען געױעזן מאן און
װײב פונקט אזוי װי ״םרום און עמירה״,
—— 0

װען אלע גטיבן
פרעגט אײן ישיבה־בחןר דעם צװײטן.
 זאג נאר מיר ,ױםל ,פארװאםזאגט מען אלע טאג בײם דאױנעו
״אני מאמין״ ןאיך גלויב) און ראש
השנה זאגט מען ״וכל מאמינים״ ( אלע
גלויבןו?
עיטפערט אים דער צוױימער:
 וױיל װען עם קומט צו ״האוחו♦♦♦
ביד״ גלויבן אלע

בעװין צו עטליז אט ראס הײסט א פאלק ,איך האב שוין לאנג
געזאגט .,אזד י הינדוםן זײנען א קלוג שטאי־ק פאלק
זײ װעלן זיך נישט לאזן פון די אראבער אויםשעכטן,
זײ װעלן קעמפן ביזן לעצטן טראפן בלוט.

ניט דערלעבען זאלען די עסן

עטלי צו בעװץו גײ שוין גײ ,רערםט נארישקײטן ,די אראבער
זײנען פיל שטארקעה ד $רט װי עם פאלט אײן
אראבער פאלן פונף הינדוםך
בעװין צו עטלװ אט זעםטו דאם װיל איך דאך ,װאם מער זײ
װעלן זיך שעכטן אלם בעםער װעט זײן פאר אונזד.

 / 4רל

עטלי צו בעװיןו נו  -פארװאם זעםטו נישט אז אײך אין פא־
לעםטינא זאל זיך צעפלאקערן דאם זעלבע שפילג
װי לאנג װעםטו זיך אזוי שפילן מיט רי ײדעלעך.

*
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בעװין צו עטלװ זעםטו אין פאלעםטינא איז די זאך א ביםל
שװערער ,די ײרן זענען דארטן פיל שטארקער
.
און קליגער ,אויב מיר זאלן דארטן אונטערצינדן
דאם זעלבע פי־ער װי אין אינדיען .קא ,ױיןברו־
דערלעבן ,אז מיר װעלן אויך אין דעם פײער
פארברענט װערן ,פאלעסטינא איז נישט אינדיען
און די ײרן זענען נישט די הינרוםן .מיט פאלעם־
טינא מוז מען האנדלען פארזיכטיקער ,װײל די
ײדעלעך װעלן זיך םוף כל םוף נישט לאזן
בלאזן אין דער קאשע ארײן.

חיים נחמן ביאליק ה $ט געהאלטן א רעפעראט אין

*^י״ .־זד ^

בעוױן יי עפה ( ימוקעגליג רי חיעת ׳איז אינריעו ; אײ װעז רי פאסקודנע ארץ י׳טראצ איחט
װאיטעז גסנגעפאז י׳י־>זזמדו #וןױי { מוסולמאנעד אוז ;ענומעז  .םארדעז אײנער די צװ״סע — װ*?ט דאר
אונז געומז גופ אח מאוי?1

באטראכטוננעז
צײלן יענעמם י $רן איז וױ שאצן
יענעמם פארמעגן .תמיר פארגינט מען
זיך יענעם עפעם צוצעלײגן...

תל־

# # #

אביב אויף העברעאיש.

א מעגש דארף לעבן מיט רעכע־
נונג ,װארים דאם לעבן אלײן איז א
גוטער בעל חשבון; גיט אײן רגע אפי־
לו פון אונחער לעבן .קאנען מיר
פארן לעבן פארלײקענען.
***

בעת דער הפםקה האט ער שפאצירט מיט א פיײנט און
גערעיט מיט אים ־ידיש.
א ױנגערמאן פון די מגן הםפה העיברית װענדעט זיך
צו ביאליקןן
— מ״ר ביאליק ,איר האט ר$ך ערשט גערעדט אויף
העברעאיש ויאם עפעם מיטאײנמאל רעדט איר ײריש?

דער ״שקר״ איז א כיטרער פאיאץ ן
זעי אפט

 -איך װיל ז־ך אביםל אפרוען — ענטפערט אים ביאליק.

פארשטעלט

ער

מא נטל פון ״אמת״...

״
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זיך

אינם

לעדעי מענטש סאגט מען) איז דך
״א װעלטל פאר זיך״ .װאלמן אפשר
א סך פזן די װעלמעלעך נעװען שײ־
ניגקע ,גוטינקע ,װען זײ װאלטן ניט.
אט די דאזיקע ״קלײגע״ װעלטעלעך,
אפגעלערגט זיך פון דער ״צױיםער״
װעלט .״
* * *

װי מיר פוצן מיט שײנע מלבושים
אוגדזער ״גוך״ .אזױ דארפןמיר ,מ־ט
גוטע מעשים ,באצירן אונדזער ״נשמה,׳.
>*#
פאר לעבן א ״גוטך טאגן באצאלט
מען אפט מיט  -״שלאפלאזע״ נעכט...
מ .םיגעל.

רעראקציע און אדמיניםטראציע גרעפעלפינג ,בײ מינכען,
אירמענפריד־שטר,48 .
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שעף -רעדאקטאר שלמה
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הײפט־אדמיניםטראטאר יעהב
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פאםטערנאס
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עם װערט געבעטן צו שרײבן דײטליך דעם אדרעם
און צושיקן אין אימיניםטראציע.
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א וױםטע געגנד אין ארץ־ישראל ױערמ פארויאנדלט אין א נ״י לענן♦
ראם בילד װײזמ אונדזי וױ אין דרום־מײל פון נגב ,וױ די־ געגנד באשט^ים
פון װיסטע סטעפעם אךער זאמדיקע בערגלעך ,װעלכע רוקן זיך אן אױפהער,
פארשימענדיק אלצדינג .װאם זײ טרעפן אויף זײער װעגי דער פארװערטם־
קארעספאנוענט שלמה בן ישראל באגריםט זיך מימ די דארטיקע בעיוא-נער.

די ניי־געשאפענע צװײ קאלאניעם אין נגב ,װאם זיינען א דאנק אונדזערע
חלוצים־העלרן געבויט געװארן אין מיטןךערנאכט♦

פרײז 5מארס

 . 3תא

ד־שצמפ־לדצד
אומפארטײאישער אילוםטרירטער צװײ״װאכי זשוירנאר פאר אלע ײח
מעכען ׳ דעם 1־טן

מערץ 1 . 3 . 1947

ערשטעי יארגאנג
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א־נהאלט פון3־טן נומער
 ,1ערשמע רשימה םון ײדישע שרײבער װאם ױיגען אומגעקומען
על קײוש השם יעל קירוש העם

פון שלמה פראנק

 ,2די בלוםיקע עװאקואציע

נפראימענטן פון גוך לאדזער געטא
פון יאנאם טורקאװ

 ,3ײ אקציע אין װארשעװער געטא

פון בער

 ,4װארשע
 ,5װאם זאגט דור

ןב

ראזען נליר]

י♦

גוריװ

 .6,זרובבל פירער פון די לינקע פועלי־צױן־באװעגונג
 ,7יאנאם טורקאװ אוןידיאנא בלומעגפעלר צו זײער עולה זײן
פון מררכי קראשניץ
קײן ארץ־ישראל

פון בן־נון ,

 ,8״ארט״ בײ ײרן
 ,9מעלרונגען און נאטיצן

 . 10קאמוניקאטן און באמערקונגען
 .11״ײװא״־מעלרונגען
 . 12נעזאמלטע װיצן
 .13בילדער פון ײרישען לעבן אין דער אמעריקאנער זאנע
 . 14ביליער פון ײדישן לעבן אין דער גארער װעלט
 . 15בילרער פון אומגעקומענע ײרישע שרייבער פון פוילן
 .16ערשטע בילדער־גרופע פון ײד .רעיאקטארן אין אמעריק ,זאנע
? .1היםמארישע בילדער
 . 18בילדער פון ײרישן לעבן אין ארץ־ישראל
 , 19בילרער פון ײדישן לעבן

אץ אריענט

 .20בילדער פון בארימטע ארטיםטן
 ,21ערשטע םעריע קינרער־בילרער
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ךעי ,און ארמיניםטראציע גרעפעלפ נג .בײ מינכען .,אירמענפריר־שטר,48 .
שעף  -רע  -אקטאר

שלמה

פראנה

הויפט־אדמינ־םטראטאר יעהב
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פאםט־טשעק־קאנטא♦11410
פאסטערנאס
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פאטא־נאכירוק אפילו טײלװײז שטרענג פארבאטן

א .גרופע מיטגליירער פון דיי ײדישע בריגאדע צהאמען מיט איעיקע
פאדשטײער פון וי ײדישע פאליצײ אין ארץ ישדאל .נעמען אגטייל אין א
פייערלעכן
ערעפנונג ,לכבוד דעם זיג ''איבערן פ א ש י ז ם•

111

 4פירגדע פערזגליכקײטן און ארץ־ישראל ,באםרײטע דורך יד עגגלענדער,
זעגען אבפאטאגראפירט געװארן און ל א ט ר ו ן ־ ל א ג ע ר אץ ט$ג,
װען זײ זענען ארויםגגלאזט נעװארן♦ ^
די 4זענען .פון לינקם אײף רעכטםז דור רמז ,ד״ר פערגארר י$זעף
משח טשערט^ק ,און דור תאכאחען♦

*4

 .י ז כר ר
רשימה פון ײדישע שרײבער ,װאם זענען

ערשטע

)1

אוגער ישע״ה

)2
ס
)4
)5
)6
)7

אבעזשאנעק יעקנ
אנדזשעי מארק
אפאפשינםכך פרץ
איינהארן אהרן
אולינאװער מרים
א־מבער שמיאל

)8

אליצרך ברוך

)9
סזן
)11
)12
)13
)14

ד״ר אםמעאעצער ױםף
ד״ר איבעראל יעקב
איש הענעק
איװעניצקי מאיר
אײבעשיץ ינתן
אזשעק מאיר

 )15פיאפ ,מאיר באלאבאן
 )16בערמאן לײבל ( גראף קאלי)
 )17בזשוםמאױםקי חײם
 )18בענעזיגםקי אהרן
 )19בארוכי־ן עליי
 )20בערגמאן אברהם ( דער קינדאס)
 )21בריגמאן ראבערט
 )22בערעזאװםקי דור
 )23בערענשטײן יצחק
 . )24בורשטין מיכל
בערענהאלץ משה ( םעליפ)
)25
26ו בעק משה
 )27״ בראט אברהם
)28
)29
סס
)31

)32
)33

)34
)35

בי־אן משה
באגיש זישע
בויקםענבוים נתן
בארענשטײן יצחק

נאלדין
גליק הירש
גאלרשמיד א♦
גרינבוים ב♦

)36

גוטגעשטאלט הירש

)37

גאלדבערנ  -רוגי

>38
סס

)40

געלמאן ברוך
נרינפעדער .מ
גיפם א♦ ח,

 )41נינםבערג בנצױן
 . )42געבירטיג מ♦
)43
)44

)45

4

גארפ נקע׳ל פ♦
גילבערמ שלמה
גאױער א,

אומגעקומעז על רןידיש השם ועל סידוש העם.

 (46געלער מאקם
 (47גראםמאן אביהם
 (48נרין ירחמיאל
 (49ד״ר גליקםמאן אברהם
 (50גראײעצקי א♦ י♦
(51
נעלענאערג מ♦
 (52גאלדברונ ב♦

( 53 .

(54
(55
(56
(57
(58
(59
(60
(61
(62
(68
(64
(65
(66

דראכלער ה .װ♦
דאן שמכה
דויטשער י.
דרײקורם לייב
דאנילעוױטש הערש ( העישעלע)
ריקשטײן ש♦
דרײער ש♦
דוא קאפל
הײשערין קאלמן
הײפערמאן םאניע
הורװיץ מנחם .מענדל
הערשעלעם ה♦

הירשהארן שמיאל
האפמאן א.
(67
האראנטשיק שמעון
(68
־האראױיץ בער
 (69האוזער נפתלי
 (70ד״ר האמעי יהודה
 (71האלטער מ
(72
(73
(74
(75
(76
(77
(78
(79
(80
(81
(82
(83
(84
(85
(86
(87
(88
(89
(90

ד״ר װיגאדםקי יעקב
ו״ר װילער יעקב
װישקאװער פישל (א מ״ן)
װאגמאן שאול
װײםבארד נרשון
װולמאן שמואל
װייניק נפתלי
װײםבארר מארק
װעגעי הערש
װײנלעז ישראל
װײלאנד פ.
װײם שמעון
װארשאװםקי יקיר
װירערעװיטש מ♦
װאםערמאן יעקב
זאקם ש,
זאראמב ש♦
זאנאן שכנא
זשיטניצקי ד .ל♦

(91
(92
(93

זילבורט משה
זשאן לעװי
זשירמאן שליס

* (94ח־לאבאוױשט בנצײן
 (95חי־מםאן מ.
(96
(97

טאף א .ל
טענעבוים ש.
טיקאטשינםקי מ♦
טיאיא 1אװ מישא

(98
(99
(100
(101
(102
(103

טילעמאן יהושע
טײכנער ערי
טשורנער מאיר

(104
(105

יאשונסקי ױםף
יאקובאױיטש ראזװ

(106

כײקין  .משה

(167
(108
(109

לײזעראװימש משה
לערער יחיאל

(110
(111
(112
(113
(114
(115
(116
(117
(118
(119
(120
(121
(122
(123
(124
(125
(126
(127
(128
(129
(130
(131
(132
(183
(134

פשימצקי בױך

לים קלמן
דיר לעװין ג.
לערער משה
לעװין משה
לינ* ער מנחם
לוםטערניק מלכיאל
ד״ר לײפונער י♦
ליכטעגשטײן ישיאל
לעװענשטײן י♦ י♦
י״ר ליפשאױשט י♦
לונסקי כײקל
לעװין חײם
לערמאן א,
לעמאן ױאלף
לעמאן שמואל
ר״ר מיזיש מתתיהו
מולעי משה
ד״ר מיזיש ױסף
מעטראפאליטײנסקי ש,
מייזל יעקב
מ־פעלאװ י♦
מײזל אברהם
מארװיל ש.
מייזעלם מ♦
מ־צענמאכער רוע
מאשקאװישט גרשון

 1־טע בילדער רש־מה ײדישע שרײבער פוז
פױלן ,װעלכע זעזען א ו מ ג ע ס ו מ ע ז על
סידוש העם ,הרך נאצישע מערדער.
יד

יעקב פרעגער
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ד״ר

עמנואל

רינגלאס

מיפ יזײן  10־אריקן ױמל

חטייאל עוםערן
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•1־טט רשימה ײד.

ישראל סאפלאז

רטדאקטארן פון דער אמטריק .זאמז

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

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

נפתלי זילכערבערג

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

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

ר♦ רובינשטײן
א־ן ייאר 1928אננעהױבן אלם רעפארטער מיטצוארבעטן אין ״לאי־זשער
מאנעבלאט״ ,אץ יאר 1929אלס פרעםע קארעםפאנדנט באר 1װט גאנץ
זיד־אמעריקא .א יאר שיןעמער מ־טגער׳אלפן שאפן דעם פארבאני פון די
יאר 1938צוריקגעקומען קײן פױלן
פויל שע ײדן אין בראזיליע .אין
געװארן שעף רעראקטאר פון דער ״האנרװעיקער צײטוגג״ און מיטארבעטע״
פק ויארשעװער ״אונ־זער עקםפרעם״ ״מאמעצט״ ״הײנטיקע נײעם״ ״פארװעי
ה־־נט״ און ״לאדזשער טאגנבלאט״ און די ״ײרישע בילרער״♦
אין יאר 1939ארײגגעצוװן געװארן אין ר• מיל־טער שע רײען מיטנעמאכט א
יאר אץ רײטשן געפאנגשאפט ,ש*עטער אפגעש־קט אץ דער לאתשער געטא,
אין יאר 1940נעגריני־עט^ אץ רער לא־זשער געטא די קאמפאטאנטן ק-ך
און צוזאמען מיט אייניקע  .קאמפאטאנםן ,דו  -דעם פרעזעם פון ײריש
אינױאלײץ פארײן ץ גרישפאן ,און װיצע
פרעזעם • ל ,גאלדבליס געגרינדעט א
געהײמע רא־יא םטאציע ,וױ עם איז
טאג־טעגליך ארו־םגעלאזט געױארן פאר
ײ געטא אײנװױנע ^ א ראי -יא־בױלע־
טין ,שפעמער אװ צו דער געהײמע
גרופע צוגעמיעמ; דער פאטא־רעפאר־
טער גראםמאן און אױך א געהי מען
אױפן אװ או־פגעכאפט נעװארן אלע
מער װיכט־קע נעטא געשעענ־שן♦ א -ן
יאר 1944צוזאמען מיט אלע ײרן אפ־
נעשיקט געװארן קײן אושװיץ ,כ־ון
יארמ ק־ין אלמ־האמער און אץ יאר
 1945דעם 2־טן לוט־ ױרך די רומפולע
רוםישע ארמײ באפרײט געװארן און
גלײך צוױקגעפארן קיין לאױש און זיך
געשטעלט אין דער אקטיװער געזעל־
שאפטלעכער איבעט ,מיט דער מיט־
הילף פון אײנ־קע געזעלשאפמלעכע
שלמה פראנס
טועי דערונטער דעם באליבטן היםױ
טאריקער ר״ר פיליפ פרײמאן אװ געגרינדעט געװארן ד־ ערשטע ײרישע
דרוקערײ ,װי עס איז מיט אײניקע מאנאטן שפעטער ,גענריני״עמ געװארן די
ײר־שע צײטונג ״יאם נייע לעבךץ אין יאר 1946געװארן נאמיױרט אלם
פרעזעם פון ײדישן ״זײאיקם״ ( פאר ין פון אויטארן קאמפאזיטארן און ארױם־
געבעח .נאכער א־נספעקטאר פון אלגעמײנעם ״זײאיקס״ אין נידערשלעזיען.
הײנמ שעף רע־אקטאר פץ די ״ײריישעבילדער־״♦

*1

נעבויערן אין יאר 1908אין לײםציק,
מיטגעארבעט אין דער דײטשער
פרעםע ,שפע& ער דורך זײן פלינק
אריענטירנדע פאליט שע ארטיקלען
בארימט געװארן אלם דער בעםטעי
1936
יאר
ײרישער פיבליציםט .אין
אנגעהויבן צו ארבעטן אין דער ײדישע
פרעםע ,געװארן הײפט מיטארבעטער
אין װארשעװער ״הײנט״ יעצט רע־
דאקטאר פון ״ידיעות אחרונות״ אין
תל־אביב און מיטרעדאקמאר פון
״הצופה״ ,עם איז אינטערעםאנט אי־
בערצוגעבן פאר אונדזערע לעזער,
װאם אזא װיכטיקע פאליט־שע פער־
זענדליכקײט זאגט װעגן יעצטיקן
ארץ־ישראל.
״מיר ײדן אין ארץ ישראל זענען גאר
אנרערע ײרן וױ די פון גלות לענדער,
דער ײד װאם קומט אריבער רךין
איץ ישראל ,איז באלד בײם ערשטן
טריט ,װאם ער שטעלט אויף די
הײליקע ערי ,שפירט ער זיך א פרי־ער
א אויםגעלײזטער א באפרײטער און א
דערהויבענער ,ער װערט א דיסציפ־
לענירטער מענטש און קריגט אין זיך
ארײן ,װי אלט ער זאל נאר נישט זײן
א ױנגן קערפער און דאם איז דער
הויפט מאטױו פון אונרזער כח .נישט
די אראבער און נישט די ענגלעניעי
װעלן אוגחער כח קאנען באזײטיקן

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

ד״ר עזריאל קארלעבאך

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

ברוך הערמאנאװיטש

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

די בלוםיהע עוואפואצינ

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

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

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

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

אזוי זעט יעצט אייים ייער אמאליהער גרעםטער ייר ,האנרלם־צענטער אין פװלן ,די נאלעװקעט

& ארקע װאך
א גח&ע אויפשטענדלער װערןמיט א שנ
אפגעפירט צום טויט אזרט 'יל4

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

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

קלונ

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

תורהי ועבורה קיבוץ אין םאםנאוױץ (פױלן)•

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

י

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

/

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

דאס ײדיסע רעבן
אין ארץ־יטראל
די אײנצייקע

באךליױע װאם ציט־דך
בײתט און דאמעסעק.

פון

ארץ־־שראל כךץ

'♦

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

ת אײלפאבריק ״אטהיר״ אין חיפה♦
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פאלמען בױמער

א גרופע קאװקאזער

אץ דערקאלאניע רישיןרצייין.

י״ידן

װאם

װױנען

אין

דער

קאלאניע

באיר יעקב

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

װיין

ערמער אין
רישון לצױן

דער

קאלאניע

פון דטר םעריט:
ישוכיםי״הפוטל־המזרחי

די אלטע שטאט ירושלים מיט אירע אלטע געהײמע מויערן♦

 4 ,־־

די ראטש־לר שולע אין ירושלים,
; ■ ■■

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

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

אן אלעי גאם אץ די קאלאניע פתח תקוה.

די אח־ העם גאם אץ תל־אביב.

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

די אלטע היםטארישע שםאמ מבר״ה

יאס זאכט

םיזאל זיך נוקם זײן אין דעם

י^

פאיגא־

םענעם בלוט.

9
\

230

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

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

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

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

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

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

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

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

אהיןארײנלאון .טא פארװאם

איז

בלויז

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

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

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

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

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

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

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

װען ײדיש/לעבן איז געפלאםן מיט זײן נארמאלן
שמײגער .צארמע געפילן װי שמ לע מוזיק מענער
רינגלען דיך -ארום .ציען דיך ארײן אין קרײז פון
פאםירונגען און איבערלעבענישן און ם־איז גימ קײן
װוג  -ער װאם דיר װערט אזוי גאגמ דעי ״נורל״ פון
אין שנײרערל ,פארליבמע מײרל ,םיי פון אביהמל
מאראװיבער ,אדער פון דעם נעזונמן האיעפאשניק
בערל דעם שמיר ,דערקעגםמ אין זײ דײן אומגע־
קומעגע משפחה ,דיינע נאענםטע װעלכע װעלן שוין
קײנמאל מער נימ צוריק קומען צו ריר ,אזוי װי
דער קלײנעי שמװלערל פון געמא װעמ שוין מער
ניט צוריק קומען צו זײן מאמען װעלכע װארט אויף
דעם שמיקעל ברויט פון אים ,אין דיאגא בלומענ־
פעלר לעבמ אײף ״י־ײן דארינקע מאמע פון פוילך
פון לימע ,איער אוגגאק ,װעלכע האמ ,אין די
לעצטע מיגוטן אײרער די מעררערישע קויל האמ
איר לעבן אונמערגעשגימן ,געמראכמ גיט װעגן זיך
נאר װענן דיר ,איר קיגד ,װעלכער* ראנגלט זיך
מיטן בלומיקן גורל און אין איר לעצט לעכנם־
הו־ך איז געלעגן א ברכה פאר דיר .װינציג האבן
מיר הײנמ ײרישע בינע קינםטלער אבער קינםט־
לער פון אזא מדרגה װי יאנאם טורקאװ און דיאנא
בלומעגפעלר זײנען ^ייי אוגת פארבליבן ,בלויז
געצעלמע יחידים און דערפאר זײגען זײ בײ אוגדז
נאך קז־יערער װי געװען .אװף די גרויםע קינםמלער
װארט יאס ײרישע לאנד .די שארית הפלימה
ײינמשמ זײר אז דארט זאלן זײ זײן צװישן יי אק־
מיװםטע בויער פון דעם ײרישן טעאמער .אין דער
אלמער נאציאנאלער פאלקם־שפראך צאחכם לשלום
וב^ אכם לשלום ,להתראת בארצנו♦
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די דורות־לאנגע דיםקרימינאצ ע־פאליטיק ,װאם איז געפירט געװארן
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איז געװען א ײרישער ישוב האט געמוזט לײגן איר חיתם א*יף -דער געש־
טאלטונג פון דער עקאנאמישער םטרוקטןר פון דעם ײרישן פאלק ,זײענייק
פשוט געשמירט אין קייטן פון פארשקלאפונג ,אונמעררריקונג און פאראכטונגל
ז־ינען ײרן אץ משך פץ א סך יארהוגדערטער געװען געצװונגען צו באשעפ־
ט קן זיך ט־ט ליכװע ש־נקער-י און האניל .אניערע פראפעםיעם זײנען פאר
זײ געװען הערמעטיש געשלאםן,
מימן געמרט פון די
ליבעראלע
אירעען
א־ן א־יראפע האבן זיך אויך
אנגעהויבן צו הערן שטימען פאר דער ײרישער גלײכבארעכטיקונג .די ערשטע
פארקעמפץר פאר ײרישע רעכט האבן אבער פארשטאנען ,אז בכדי רי גלײכ־
פארעכטיקוננ זאל נישט בלײבן' לךין פוםטע פיאזע מוז פארקומען די פרא־
מקטיװיזאציע פון דער ײרישער באפעלקעמנג,
ם איז קלאר געװען אז אזוי לאנג ,װי פון דער ײרישער זײט װעט נישט
ארױםגעוױזן װערן קײן געהעריקע פארשמענדיקונג פאר דער אידעע פון פרא־
דוקטױויזאציע וועט זי זיך באין איפן נ־שט אײנגעבן.
אץ מערב־אײראפע האט זיך אזא פראצעם באמערקט מ־ט עטלעכע
צענרליק ־אר צוריק .אונטערן אײנפלום פון די אי־עען פון דער פראנצױױ־
שער רעװאלוציע און דער עמאנציפאציע פון די ײרן . ,איז אין יאר 1819גע־
שאפן געװארן אין דײטשלאנד דער ״פארבאנד פו ,ײדישער קולטור״ ,װאם
האט צװישן אניערע געהאט פאראציל צו פארשפרייטןהאנטװערקערײ צװישן
' ײרן .דא איז רי דאזיקע אירעע ארױם פון רי ײרן און דעריבער האט זי
שוין געהאט מער אױםזיכטן אױף רערפאלג.
דאם ,װאם איז ביז איצט געזאגט געװארן קאן באטראכט װערן װי אן
ערשטער פמװ צו שאםן א באװעגונג פון פראדוקטױויזאציע פץ די ײרישע
מאםן ,װאם פארקערפערט הײנט צו טאג רער ״ארט״ .דער פאקט־שער גרינ־
דער פץ דער ארגאניזאציע ױאם האט או־ף איר; פאן אױםנעשריבן די פאר־
שפרײטונג פון ערר־ארבעט און האנטװערקערײ צױישן ײרן ,איז געװען י .ב.
לעײינזאן אין סוף פון פאריקן ׳יארהונדערט ,ער האט זײן נאנץ לעבן גע־
װירמעט דער דאזיקער אירעע און האט אין א גמיםער מאם מיטגעװירקט
פאר איר פאפולאריזאציע,
אין די זעכציקער
יארן
פון
19
־טן
יארהוניעיט
האט מען דער צארי־
שער מאכט געבעטן צו
געבן
א
דערלױבענ־ש
אייף צו שאפן דעם שפעטער־
דיקן ״ארט״ .אין א צײט ארום אין די דערלויבעניש רערהאלטן געװארן און
אזוי איז געשאפן געװארן דער ״ארט״ .װאם בילרעט די ראש־ תיבות פון
״אבשטשעםטװא ראםפאםטראניעניא טרודא״ .לכתבילה איז ״ארט״ געװען א
ךײן רוםישע ארגאנ־זאציע ,באגרענעצנדיק איר טעטיקי ט אײף רי רוםישע
ײרן .נאך דער ערשטער װעלט־מלחמה װען סזײנען אויף דער  .טעריטאמע
פון געװ .צארישן רוםלאנד אנטשטאוען גײע מלוכות ,האט ״ארט״ אויך
דארט געפירט א טעטיקײט אבער די ארגאניזאציע איז נאך געװען א קער־
פערשאפט ,װאם האט" ׳געארבעט נאר אין מזרח־אײראפע ,אין יאר 1920אנט־
שטײט די ״איט״־אוניאן; װאם פאראײניקט די ארגאניזאציעם אין די דער־
מאנטע לעניער אין אײן ארגאנ״זם אין שפיץ פון אוניאן האבן זיך געש־
טעלט דר .לעאן בראמםאן .רד  .א ,םינגאלאװםקי און דר .ד .לװאוױטש ,אין
1921
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די שלאםערײ־אפטײלוננ אין לײפהיים.

און

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

ו . .

״

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

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

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

1

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

-

א גתפע ײדישע יתומהלעך

אױיםגענומעגע

םץ

די פוילישע

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

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

ענ

$

יארן פזן ײדישן װעלפ קאננרעס.

^1־'

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

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

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

*< *.־

^

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

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

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

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

<י 1

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

. .ן

■י
זײ י
־ ׳ .׳  .״

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

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

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

**118

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

21

מעלרוננען _ אוך

נאטיצך

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

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

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

מיט א

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

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

ברױו צו די

װעגרן און דער

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

בילי־ ססומארק.

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

א נײעס פאר

שוין דער ^ ינען!

אימיניםטראציע

גרעפעלפינג

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

די ײדן

אין דער אמעריס♦ זאנע

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

 .יצחק ן

3־ ״אונחער להוי־חמהי1

ש .צוױליך

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

מיטן אנטײל פון

חיהלע שיפער
רישארד ליפשיץ
ש .צװיליך

אויף ואכנאמע װערט נישט נעשיקטו

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

אץצװײ*ן ' *יל* א

דעם פרעזעם פון ײדישן קאמיטעט אין מינבן

הערשל שװימער
ציס
פיל פרײד און
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געבורט8ין י" עו

אין

רעװי

פראגראם

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

פרוי
זוגעלע
גליק שלמה

חנח צוויליך
טאלעה

ק^ טיטעטן

פראגק

גרין

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

אויף א פארלעזונג אין סאמע גיהנס

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

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

^2־ '3.
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ל׳אכז
דאהטױרים דײייסן
איז

עס לוינם זיך

גטזונט
א ביסעלע פרײלעך זײו

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

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

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

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

בײ

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

חײם

אננא

מארמלים

פון

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

לא־זש,
אין

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

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

30

הלײנבוים,

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

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

^. 19.

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

זגעחשער, 51

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

אונחערע ליבע קװינען

רעניא

װײנבערג
 -און -

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

פאמ ,זילבערבערג,
פטאשניקלאנדםבערג

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

װעט װערן

אדורכגעפירט8

טעג

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

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

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

און זשור־
רעם שעף־
םעקרעטאר
קולטורעלע

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

הרב

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

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

זאלן אייערע הענמ געבענמשמ װערן*
—— 0

פון ״ א ר ט

—— 0

דר♦

מ♦ גלאטשטיץ,

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

א סעםינאר £אר אינם־
טרוהטארינס—שנײדערינס

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

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

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

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

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

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

אין
.1938

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

צענטראל פאכשול אין
פירטז־צװײג
רורךגעז♦

״איט״ װערט דא

געג־

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

——0
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אומפארטײאישער אילוםטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײז
מינכען ,אפריל

93366

טעל .פון

89841
שעף־רעראקמאר

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

בארימטע םקולפטור פו ,איטאליענישן
אנדזעלא,
מײםטער מיקל
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לאנדםבערג
שמואלגרינגאח,

מעבדות לחרות  -מחרות רמלוכהי
)2540
פםח בתק׳ם (
ײרישע ױם־טובים האבן א רעליגיזע פארם.
ײדישע ױם־טובים האבן א םאציאלן אינהאלט ,ײרי־
שע ױם־טובים האבן א נאציאנאל־געשיכטלעכע
באדײטונג♦
די רעליגיעזע פארם — דאם איז דער םימ־
באלישער אויםערלעכער לעבנם מנהג♦
דער םאצ־אלער אינהאלט _ ראם איז דער
צװעק פון ױם־טוב .דאם איז זײן װירטשאפטלעכער,
םאציאלער און מאראלישער מהית.
די נאציאנאל־געשיכטלעכע בארײטונג  -דאם
איז די פילאזאפ־ש־געשיכטלעכע אנטפלעקוגג ,דאם
איז די נאציאנאלע קײמ יקײט ,דאם אז דער נא־
פון די
ציאנאל־פאליטישער קראפט־אויםדרוק
פאלקםװיטאליטעט,
די רעליגיעזע פארם איז קאנםערװאטיװ♦
דער םאציאלער אינהאלט איז לעבנם בױענייק
דער נאציאיאל־געשיכטלעכער בארײט איז די־
נאמיש־גורלדיק,
גאנץ פון אנהויב איז פסח געװען דער ױם־
טוב פון פרילינג ,דער ױם־טוב פון לעבנם־שײענ־
גערוננ און לעבגם־אנטפלעקונג♦ דאם איז געױען
דער ױם־מיב פון ער־ישער ארבעט ,פון װירט־
שאפטלעכן אויפבוי פון םאציאלע פארבינדונג♦
אין צײט פון יציאת מצרים  -בתקם  -איז
פםח געויארן דעי ױם־טוב פון נאצ־אנאלער בא־
פרײונג ,דער ױם־מוב פון נאציאנאלער גורלדיקײט,
דער ײם־טיב פון איבערגענג פון עבמת לחרות
און פון חמת למינײת ,פון קנעכטשאפט צו פרײ־
הײט און פון פרײהייט צו מלוכהשאפטלעכער
זעלבשטענריקײט.
און דעם כאיאקטעי האט פםח געהאט די
גאנצע צײט פון אונחער מלוכה־שאפטלעכקײמ.
אין די 1900יארן פון דער ײרישעי־ גלותײ־
קײט ,אין די יאיהונ־ערטער פון די ײרישע קאנטי־
גענטאלע װאניערונגען האט פםח פארלארן זײגע
נאציאנאלע באיײטונג ,די באגריפן פון פרײהי־ט
און קנעכטשאפט האפן פאילארן זײערע פאל־טישע
קלארקייט און װיער פאליט־שן צוזאמענדאננ♦
א ן אוניזערע יארן פון נאציאנאלער גורלדי־
קײט האט פםח װירער דערדאלטן זײן נאציאנאלן
באיײט♦ אין אונ־זערע יארן איז פאחעקומען דער
איבערגאנג פון עבױת לחרות פין קנעכטשאפט
צו פרײהײט.
די פאראלעליטעט פון דער נאציאנאלער גורל־
דיקײט װארפט אײף די פאראליטעט פון נאציאנא־
לע דערגריימננען ,עם איז היינט אוממעגלעך צו
באגרענעצן די נאציאנאלע באיײטונג פוי פםח אױף
דעם געשעעניש פון יצ־את מצרים און נ־ט אײפצו־
שטעלן די פאראלעליטעט מיט רער באפרײוננ פון
דער היטלער־שער קנעכטשאפט♦
װעט די נאציאנאלע גורלויקײט פון אונדזערע
טענ אונח נאכאמאל ברענגען די אײגנמלוכהשאפט־
לעכקײט ? װעט די באפרײונג פון דער היטלערי־
שער קנעכטשאפט אונדז ,גענוי װי אמאל ,ברענגען
צו דער דעראבערונג פון ארץ ישראל ? גײט הײנט
אונחער פאלק צו דער שױעל פון כנען ? װעט דער

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

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

לזכור
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דורך נאצי־מערדער ,על הידוש־השם ועל סירוש העם.
135

נײבערג

136

נײמאן הינדע
ניםנבוים ״.

137

ירחמיאל

179

מאטל

' 180

138

נאכאלניק אורקע ( פארבעראװ טש)

139

םטופניצקי ש .י♦
םעמיאטיצקי חײם

141

םלאפאק

צעציליא

142

סקאלאװ ב,

143

םמאליאזש װםף

145

עקערמאן א♦ ר♦
עלבירט ז♦ ד״ר

146

פרילוצקי צבי

148

פרילוצקי נח
פערלע יהושע

140

178

קאלמאנאװיטש ז♦

181
182

147
149

פרילוצקי

151

פינטשעװםקי יעקב ד״ר
פראפום י♦ י,

150
152
153

אברהם

פשעפױרקא
פויזנער ״ .י♦

פאמעראנץ םט,

155

פאמעראנץ גרשין

156

פעטשעניק מ .ל♦

158

יעקב

פרעגער

פ רירמאן פעליקם

קאםטעלאנםקי נ♦
תד

קעניגםבערג

183
184

קאנפער משה -ד״ך

185

קאפלאן פסח

186
188

שמשון

קאדאן

קר מםקי מ,
קאהאן א .ז♦

189

קאז י• ל•

224
225 .
226
227
228

232
233

שאראפאן

234
235

191

קאצענעלזאן יצחק

192

קארענבלזם

שלמה

237

שלענגעל װ♦

193

קראקאײםקי א.

238

שרענצל

איי

239

שודריך יערב

240

שנאנער בער

ליפע

241
242

שימעל משה
שאליט משה

243

שזלמאןי♦ י♦

194

קאהאן

195

קלײמאן

196

קעםטץ

197

קירמאן ױםף
קיפנים מנחם

199

ישראל
אברהםי

יאנוש

קארטשאק

200

קעניג א.

201

קאציזנע

202

ראזעגשטײן ש,

244
245

פרידריך משה.

געשטארבז בעת דער מלחמה
־1
246

161

פעלד

יהודא

248

162

פרידמאן

206

ראזענפעלד ב,

249

207

ראקאװםקי הירש
רײז ש>

250

165
166

פילאסאן

אלעקםאגדער

167
168

נחמיה

פינקעלשטײן
פאן

169

פארלערער

170

פענםטער

171

פאלטנבערג משה

מרדכי
הערש

172

פריש א ,ד״ר

173

פרירקין א.

174

צײטלין הלל

175

צײטלין

176

צינאמאן

177

ראבאן

210

רײזפערער י.

212

ראובן

ישראל

209
211

רעשיג

עמנואל ד״ר

ישיאל
משולם

יאביגאװיטש

מײדכי

צענטנערשװער מ,

247

אזנגער א,
באיענשטײן

גאםליב י ,ד ״ ר
װאלף ■׳לײזער
װײנשטאק לעאן

251
252

טראנק ישראל

253

לעײין משה

254

213

555

214

256

215

ראײיטש וצחק
ראװיצקי י♦ ב♦

216

רוםקאלענקער

257

מײמון הילל
פטאשק ן א,
פאלװוא א,
קיטאי מ,

258

קאץ

218

ריכטער דוד

259

רײזן זלמן

219

יאשקין לײב ( פרײמאן)

260

217

יאטקאפ

לאה י

261
220
221

שװאלבע נתן
שטײן מגחם ד״ר

222

יצחק ד״ר

שיפער

יעקב

טשערנ כאװ ױםך

תם ש.

אלחנן
הערש

ישראל

אלתר

160

208

שטאקהאמער נחן

שטערן

פעםלער ד״ר

פארבער

שטערנבערג נחום
שאיעיױבש ש,

205

אלעקםאנדער

שמעיל

190

ראגװאי א .מ♦

164

שטערנהײם נחום

ק״עפפיש

הערשל ר״ר

159

פײנקינט

י♦

שאפ־ר ז♦

פישינאפ ע.

שלמה

שטײגמאן
שאפירא

װחמיאל י
י,

231

204

163

שמזלעװיטש

שטורמאק א,

רינגענבלום

פראנקענטאל

אללמלך

ש״עקינדער

203

מאטל

שפיגעל ױאל

 229י
230

ראזענבעיג

םאניא

שמערנבאק
שאר זעמונט

238

198

154

157

4

פאולא#

קלעץ א.

קאםטעלאנסקי ש♦

187
144

קאזלאװםקי

223

העימאן

פראפ,

262

פנחם

ראזענבוים מ,
שאר משה
שינבערג

פראפ,
שלמה,

צװײטע בילמזר־רשימה
פון אומגטקומטנט ײד.
שרײבטר און קינםטלטר

אלטער סאציזנע

בער האראוױץ

י♦

סאצענעלםאז
מיט זיץ זדן

ו| § | | | ||

רדנםטלער־מאילער

קינםטלער־מאלער

.דוד פרידמאז

װײנטרויב

ר

ײיוו ^ ו 1ו \ מ %ו
ווורוו■
ו_ ו 11ין ו ו ו_ ונ
ה

םפארד

צום צוריפפער פמ אוכדזערע םױיבער
אויםצוגז פון ארטיסל

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

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

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

||§§$1

לעבן־געבל־בענע ײ־ישע שרײבער און
קינםטלער ,װאס נעמען א גרויםן אנ־
מײל אין דער װירער־אויפבױאונג פון
ײדישן קולטורעלן לעבן אין אײראפע♦
פון רעכטם אויף לינקם:
נחום באמזע ,י .רובינשטײן ,אברהם
זאק בערל מארקאון דער זשורנאליסט
בארענשטײן.
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1

א בוך נײע לירער האט אויםגעפערטיקט
אברהם
םוצקעװער♦ נאך םוצקעװערם ערש־
עט לידער־זאמלונג ,אין וזעלכער םאיז אזזי בזלט
געקומען צום אויםירוק די נטיה פון ױננן דיכטער
וצ געדאנקלעכער פארטיפונג און צום דערנרונרטע־
װען דעם דיכטערישן װעזן פון יעיער דערשײנען,
האט זײן צװײטער בוך באײיט אן אײםגעשפרא־
כענעם קער אין דער זײט פון פארמאליזם פון
װארט ,אין זײנע לעצמע שאפונגען נאך אזזי פיל
שװעי־ע איבערלעבונגען אוןנםױניח האט םוצקעװער
זיך צוריק אומיעקערמ וצ זײן ערשטן עטאפ פון
איגהאלטלעך פארט־פטע דיכטונג ,א מין צולהכעים־
דיקע רו פילט זיך אץ די נײע לירער פון םוצקע־
װערן ,א רו אונטער װעלכער עם פילן זיך קינםט־
לעריש געצױמטע טיפע נשמה ־־ אויפברױזן און
שטארקע איבערלעבונגען ,דאם גיט זײ וצ װאג
און ערנםט און פארשטארקט זײער באװירקונג♦ פיל
פון םוצקע וערם נײע לידער ,װעלכע שילרערן פאר־
שײרענע טראגישע בילרער און טיפן פון װילנער
געטא ,װעלן מיט זײער אויםערלעכעי רירנדיקעד
פשטית און אינערלעכן טיפן װײטוק אן שזם םפק
פארבלײבן צױישן די בעםטע דיכטער־שע ראקו־
מענטן פון אונחער צײט,

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

איצמ א פאר װערמער װענן אונרזערע פרא־
זײאיקעי

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

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

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

.־•-

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

דער באקאנטער ײ־ײשער פראזײאיקער
שלמה בערלינםקי

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

ליטעראטור־ נאטיצו

נחום באמזע

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

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

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

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

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

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

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

שקולניק

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

אילוסטרירמער
טעאטער ספיכל

איז
ער
און
ביז

טרערן♦

־ ' ־־ י

; < י־^

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

יצחס

נאלדסאח

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

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

יצחה גאלדהארן

באװונדערןז די גראבקײט פון הומאר,

פאעט און עםײאיםמ ,געבוירן אין יאר
1915

אין

שירלאװיעץ♦

װאם י פריער צו
די

װולגא־

ריטעט פון די װיצן ,אדער דעם גרילץ פון

אומבא־

נרעםטער

צײט־אפשניט פון אונדזער

סט' ־

פאלקם־קא־
ארעאל

טאםטראפע ,װעלכע םיהאבן צוגעגעבן צום

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

פארטי־

אניעלעװיטשע׳ם וװטענבערג׳ם א .אנה

זאנער פון די װעלרער און קעמפער פון די געטאם,
די

דאזיקע דראמאטישע

ד׳עלרן

װאם זענען שוין פארפיקםידט
טײלװײז אין דער דראמע,
זאל זײ

אין געשיכטע און

זענען

זאגט ״המקרא הזה אומר״ -

און געשעענישן

זײ

װי רש־יי

דאך

״בעטן״ זיך מען

אויפפירן.

לײרער

שטײען רי

א♦ ג♦

קולטור־אמטן װעלכע

געװעזענער

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

האלפענעם אקטיאר װאם װיל

פון ארטיםט״♦ און רעװעט

זײן

אן אקם ,די ״פאבו־

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

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

װי

״ארטיםטישער

מיט

פאר

רעם

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

שארל

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

מהנה

ברײט־צעװאקםענעם ״טריאטער״־וױלדוראז♦

זעלטענעם פארפום♦

אבער

איך בין

רארט נישט מםכים מיט די אװםפירונגען אין

נער פון זײנע ״פאעמעם אין פראזע״,
טער רופט

צו זיך זײן

צו זײן

באליבטן

מיטן װונדערלעכן

קרײזן נישט אײף דער הויך פון

די

זײער אויפגאבע♦

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

יראת־הכבור

באדלער♦

זענען די פאקטישע מענעדזשערם

פון

װו

הונט
אראמאט

אײ־

דער דיכ־
כױ אים
פון

א

דעם טויער פון

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

זײער

גײען אויף דעם װעג פון

לייכטםטן

װידערשטאנד

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

לא

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

פאר

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

זו

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

איז

הדרךן
קינםט־
אויך

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

דער הונט ניט א נױכע ,פארקרימט זיך

פארשטײט זיך אז

פון

באליבםטער • םפארט־מוזע.

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

דראמ־

שטענרעניש

װי

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

םפארט.
—— 0

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

פאלם,

פובליקום באשטײט פון
פארשידענע קולטור־מד־

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

און

פאר־

׳ה

מיט

פאר

יעסב גאלדהארן

אלע  ,ענינים

ביטע זיך װ£נדן

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

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

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

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

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

אברהם

הערשל װײנרױך

נאכן

פאגךאם

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

האט

אפגעלאזט די לײצן,

די

פעררלעך זײנען

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

זאר

דער

אײנציקער

קבר

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

—

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

-

—

-

מרדכ־י אלעי

שעפטשענריקע

בלעטער אויף בײמער

שעפטשענדיקע בלעטער אויף בײמער
װער קאן זײ

פארשטײן ?

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

(פראגמענמן םון א פאעמעו

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

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

4

פון אונחער פאלק האט דײטש פארםמם א דריטל,
פון יערע דרײ נעבליבן זײנען צװײ♦♦.
א קללה פאר דער װעלם איז נישם קײן מיטל -־
דאך שילטן מוזן מיר ,מען מוז אזוי♦
מײן פרײנר פון יענע אפנעמעקטע גאםן,
מײן שותף איצם צו יעדן צער און פרײר,
װאם קאן אונרז מער פארבינדן און פארקנםן,
װי אונדזער קדיש־זאנן זאלבעצװײט?
דאם איז שוין נישט פאר װערטער צו באקלאגן,
פאר צײםונגען און ביכער מאטעריאל♦
א שםורם־װינט זאל אלע שםעם צעטראגן

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

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

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

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

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

.000
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רי קרעמאםארױמם ,װו עם זענען פארברענט געװארן לעבעדי־
קערהײם דײנע עלםערן .רײנע קיניער און רײנע נאענטםטע
די טויטךלאגערם  :םרעבלינקע ,מײראנעק ,אוישװיץ ,בוכענװאלד.,
דאכאו ,װו עם זענען צום טיימ פארפײניקם געױארן
מיליאנען פון דײןפאלק.
די געםאם ,װו הונדערטער טויזנטער ײדן זענען אומנעקומען
דורך הונגער ,גוימ ,פײן און צעק דורך שמוציקע מעררע־
רישע ברירער־הענט ,װאם האבן מיטגעארבעם מיטן
גרעםטן שינא פון ײרישן פאלק.

ארטוד ענגיר

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

עם

זייצן

דיר♦ ם♦

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

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

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

תיסון טעות
ו

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

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

א געשפרעך מיטן רבין - .פון

אלי

זינגער

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

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

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

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

נעמאלן א

פאטא־מאנטאזש ,

װאם

האט געװיזן װי אזוי עם

זעט

אוים

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

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

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

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

װלין־ערטער אין רישון לצױן

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

מען נעמט אראפ די מאיאנצן אץ דער קאלאױע פתח תקוה•

יאו  11וווווו

זוי יעדעם יאר אזױ אױך איין דעם יאר א*ז אץ מאג פון מ ,מ אום״שקינס
יארצײמ ,פארגעקומען דעי כינום פון קיל האי־מה.

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

ם,ז

ײב

אינדיאנטר ײדז
■ •••—■־־־•־
אפאטאשו

י♦

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

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

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

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

דער ײדיישער קװארטל אץ אלעפא,
*

כאפט די שפא־

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

דער שליח־ציבור טוט אוים דעם טלית אוזזײן

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

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

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

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

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

לאנרםבערג

 *61ז ז

אי־װ .עפשטיץ האלמ די טרויער־רעיע

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ישראל דוקח .פרעזירענט פון דער
שטאט תל־אביב♦

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

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

צ!ם אפפאר פוך הרב עלענםאן

קײך

א״

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

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

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

פאטא ה .ראקאטש

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

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

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

דער 1־טער

ראיאךקאנפערענץ פון פועלי־צױן ( צ .ם).

אין לאגער ציילםהײם פראנקפורטער גליל.
דער באטײליקונג פון בערריטשעװםקי.

מיט

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

די לאנרםבערגער פינג־פאנג מאנטשאפט

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

ײדיש לטבז איז דטר

אמטריהאנטר זאמז איז בילד

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

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

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

םפארט־קלוב ״מכבי״ אין מארקטרעמויץ

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

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

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

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

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

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

ארט

קרייבורגאם

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

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

קײג אין לא־זש,

זענבערג פון דער הײם קאזלאװםקא

געװוינט שע־
7

ראקאױםקיעגא,

כיימאוױטש
7
אינן,

אלטערװוין־ארט

קרייבויגאם

גוטענבורגער ־ שטר♦ ,114בײערן♦

פעטער

כײמאװיטש

אהרן,

זוכט זײן

געבוירן אין

פיאטריקאװ־טריבונאלםקי ,װוינט יעצט אין אמעריקע
וױ אײך די

קוזינע

פלודװינםקא

טאבטשא

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

פיעפשאױא,21
5

באד־רייכענהאל
װוין ־ ארט
יעהב ערליכמאז
אונררןן־טעם1070

ערליכמא ן

בלאק  £־ 1־ ,28זוכט א ב ר ה ם
יאר1913

אין

נרירט קײן נוי־יארק ,א

זון

פון וזארשא עמי־

פון מא־ר יחיאל גאלר־

שמיר♦

די אמעריקאנער פרעסע װערט געבעטן דעם

אנאנם

^.

איבערצודריקן♦190

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

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

8 - 2

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

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

30

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

ג
/

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

טעאטערװיצז

א ראיה פוז פרס

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

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

*

יױ

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

—— 0

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

װעםטו טאן

—— 0

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

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

צװישען

ביאליםטאקעו לאנדסלײט:

—— 0

—— 0

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

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

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

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

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

—— 0

אויף׳א מיטינג װעגען פרידען אין אײראפא

ם ככם

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

א סשיא פארענטפערט

1

1

— מײנע פרײגד

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

ראך הײנט ,אז װען די ײיטשע בעםטיעם
האבן אויםגעהרגעט 6מיליאן יירן ,האט
זיך די װעלט געמאכט ניט װיסענײק
אבער װען די ײימשן האבן חרוב גע־
מאכט דאם טשעכ־שע שטעטל ליריצע
פון בלויז עטלעכע הונרערט אײנזװנער
האט זיך געטון חושך .שמעון און לױ
האבן געװוםט אז אויב ז־י װעלו אײם־
הרגענען יי אײנײוינער פון שכם אלם
טיים װעט עם אויפרױעח אלע פעל־
קער ארום .דערפאר האבן זײ קוים זײ
געלאזט מל זײן ,זײנען זײ דאך שױן
געײארן ײרן ,און פאר אויםהרגענען א
שטאט ײרן װעט זיי די אתמיגע װעלט
ואיניט זאין...
►
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״ײדישע
בילדער׳4
דעם  /י1947 16/

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

מ.

װ־ײנריייך

ײיםנשאפטלעכער דירעקטאר

באגריםונגם־כריװ פון ײדישו
וצ

די

״ײדישע

װעלט־האנגרעם
בילדער 4,

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

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

4ז

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

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

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

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

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

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

א.

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

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

אויף פרעמדטר טרד

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

(טורסעםטאז)

פראגמענט פ?ן א פאעמע

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

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

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

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

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

וויווו

\

ו ^ווןו

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

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

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

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

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

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

טעמען>

(קאנקורם ארבעט אױף פאפולער־וױםנשאפטלעכע

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

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

ביקינין ראם ארט וױ עם איז פארגעקומען דער אטאם אייפרײם.

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

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

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

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

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

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

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

אונרזער הארציקע -צוקונפט

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

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

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

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

**״

^י' :־*ןן |

^

•

^

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

13

ראס ײו־■ לײבן
״

ארץ־״שראל

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

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

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

§111( 118

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

או

דעי וױץ־קעלער פון ראשון לצװן,

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

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

*1

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

* ♦ #

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

\*

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

טאניע נצסס

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

לטבנם־פטריאד״אלחר האציזנט

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

גארצאג,

שמואל איימבער

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

און | הערש װעבער |

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

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

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

חתונה אין לאנדםבערג.

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

די ױגנט ארגאניזאציע מזיחי אין פערענװאלה

ראם פיעױרװם פון רעגר־קאגװטעט

אײן

רענענםבורג

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

,״ . 1, 1

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

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

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

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

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

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

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

1

מ .בורשטין
ןהמשך פון

זײט)16

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

* *

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

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

א .ײריש ק ינר װערט געכוירן ~

* * *

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

<

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

פרילינג1946

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

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

/
_ ._/

ױ םי־נאגאגע ״שמע ישראל״ אין טעהעראן,

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

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

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

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

י־-

דאם

אדבערשטע

בילר פון

רעכטסו

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

דאם מיטעלע בילח
רעלעגאטן און געסט אײף דער קאנפערענץ

גריםונגםקרעדע.

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

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

-1

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

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

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

שמימ־״עכט

דרייטער

פארטײטאג

פרן ידער װדישער םאציאל -רעמאקראטישער ארבײטער פארטײ

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

אװגוםט1917

ײלגיואמעז -סארמע

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

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

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

םפע־

י
■

ו

ראם הו־ז וױ
געװארן.

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

שלום בערגמאז

| מײן

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

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

טאטע |

(אנשמאמ א מצבדס

געלערנמ שמורירמ כמעמ אלע קיניער -
 .געהאפמ צו האבן נחת פון יערן באזונדער♦ ♦,
האםמ זיך דעימאנמ ,א פרײמאג־צונאכמם בײם עםן־
בײם מיש װעגן שרײבערײ  -אינגאנצן פארגעםן,
געזונגען ,געשפילמ זיך מימ אונרז אלע פיל צײמ,
געװײלמ .זיך ,געצערמלמ מימ ליבשאפמ און פרײר♦♦♦
געקימען׳זײנען מעררער איבערגעריםן דיין לעבנם־געריכמ
פאװמשפט אױף מוימ דיך אן א געריכט -
פאיברענמ רײן שאפונג נישמ געבליבן איז קײן זכר,
נישמא מער קײן םימן  -אפ לו ־קײן קבר״♦
אין א פראםמיקע ,פינצמערע ,פיל מיט פחר נאכט,
האב איך טאמע װעגן דיר פארמראכמ
א לירג פון בלוט  -פון הארץ  -פאר רײן נשמה -
מאטע ז  -אנשטאט א מצבה  -פאר דיר נ ק מ ה ! ! !
באטבערג1946,

1111111
וווווו

■װוו

גרױסע פוױם־פ ' ערוגי אץ לאגער לאנ־יםפערג .אלע צױניםט שע ארנאױזאצ־עםמ ם ױיערע פענער
■ער♦
האבן ועפילירט און גע ונגען נאציאנאלע פרי־הײמס־לי.

איטיר ענבר

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

דער וער ההצלה מײלמ מצות

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

דיי ועי

ההצלה

תלמװ־תירה

אץ

נײ־אולם

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

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

אנםנאך
בלײדארן
זוכט זיין
פיאםקי־
23

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

װער עם װײםט װעגן אים ביטע

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

ײײן ־איט
ראטבערג

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

קיב־ץ
פרײנמ
פרעסע
איבער־
3

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

א״זאס אזשעגאװםסיװוין־איט
בײ

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

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

האםט שײן באזוכט דאם

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

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

מינכן

ײרישעי

אונטער רער לײטונג פון
ארטיסט ■
באקאנטן

ש.

צזם

ג< בזרט

צװיליך?

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

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

,

,

דיער

ט ע כ ט ע ר ל
שלמה פראנק אװ פרוי

4

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

*י< , 1

דער אנגעשטעלטער און

 פאר רעם זעלבן געלרנאך נײן װערטער• .

קאנט איר צושרייבן
,

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

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

נײט.

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

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

* *

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

* *

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

פײז

חיהש נישט

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

אױפגאבע פוז רעכום נומער2
די

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

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

פרײן ׳ 5מארס

ד־שצ

^;

ב־לדכד

אומפארטײאישער א־לוםטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײדן
״מ  £ם _8 1 1

מיגכן ,ײבי
1947

15 2 £

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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מיר באגריםן דעם חשובן זשורנאליםט און רעדאקטאר
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גרעפעלפינג ,בײ מינכען ,אירמענפריר־שטר,48 .
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הארציקע באגריםונג דער רעדאקציע פון די ״יידישע
בילדער״ שיקט

רעײאקטאר און אױיםגעבער

שלמה

:168
 £ 1116^ 6 ^ 1811 00111111111114ס) 1זמס 1 6

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
—י

—־־׳־

-

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♦

4

אונחטרט שרײבטר

= ( צוױיטער ארטיהל) = —

—

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.

ני־&^יו"״ ^

ײה

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

בי ם ברענ ײם*
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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
1

^

^

1 11

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♦
18
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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
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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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3.

 £161ס 11
 13)2ק •

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
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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 ^.
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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
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אומפארטײאישמר אילוםטױרטמר חודש זשורנאל פאר אלמ ײדן
1947
מינבן ,ױלי
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ערשבעי ^י־נאגנ

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,
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באגריםןנג צו דער דערש״מנג פזן די

״ײד שע בילדער״

]ס1ז־ 31ס  181 8זס! ז₪

אלם געזעלשאפטלעכער טוער פיל איך
אז רי ״ײרישע ביל< ער״ ז״ינען א וױכ־
ט־קער פאקטאר פאר אינחעי קונםט און
קילטור־לעבן נאך דעם גרױםן פאלקס־
חורבן פון פוילישן ײדנטום.
םאמועל
לעױענזאן
פילאיעלפיא.
הארציקע באגר םונג צו חבר

1101011 ,
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פאר צוריק אויפלעכז די
,״ײרישע בילרער״
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חשזבעי יעי• שלמה פראנס
תס ^& נגנינס ! ![ !

01 \ 108

12:6 €1־7\ 111:1101

*  1 131 '\181011ס 1:1:בנס 0

•
1168 * <111111011
, 01688611־ ^05. 0 . 1111^ 61זני1**11116 )11

רע־* .און אדמ .פון די ״י י ד י ש ע ב י ל ד ע ר״
גיעפעלפינג ,בײ מינכען ,אירמענפריר־שטר♦,48
טעל.
89841 - 899184
פאםט־טשעק־קאגטא 93366
רע־אקטאר און ארויםגעבער

שלמה

פראנה

קאמפלעטן פון די ״ײרישע
צו באקומען אין רעדאקציע
פרײז פון קאמפלעטןג
אין
לאנד 40מארק
מיט פארטא ,אין אוים־
לאנײ לױטן אפצאל
פון י־ער רארטיקעי
װאיוטע.

קײפט

ײשר כחכם!
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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.

2.י' 6י
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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

%

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.
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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.
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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.
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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
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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♦
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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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פראקלאטױט געװאףן אלמ

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
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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
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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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א
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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דער15

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

־3^:*!***!:

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״.
30
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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.
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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
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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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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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פון
שאפטלעכע
פון געזעל־
רעדליב
,
אנאנםן
צוגעשיקטע
די
׳
און פרױואטפערזאנען,
אינםטיטוציעם
אדטיקלן
פאראנטװארטלעך♦
נישט
רעדאקציע
יזיא די
קאטן
ןוא קאמוני־
,
ןטכיראב
,
רעדליב
,
ןםנאנא
,
צוריקגעשיקט♦
ןרעװ נישט
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רעה

״ײדישע בילדער״

דעררעדאקציע

מינכן

פראנק♦
ש♦
■. .

ײמ

באגריםן

דײ־

אײנציקער

,פאדאם

^

*

־לעװכער/איז
,
פון אײערזשורגאל
דאם דערשײנען
םאװ שפי־ גלן
,
שארית־הפליטה
בײ דער
*עןקלעבן

רעדאקציע
אין
״נײװעלטײ
בילד.

צוםדזשובן רעדאקטאר פונם זשורנאל
״ײדישע בי־לדער״ ה־ ש♦ פ ר א נ ק
נרעפעלפיננ  -מינכן.
צום דערשיינען פון אײער חודש־זשורנאל
״ײדישע בילדעד׳ שיקן מיר אײך איבער די בעסטע
וװנשן פאר א װײטערדיקע דערפאלגרײבע ארבעט.
אײערע ביז איצט ארויםנעװיזענע מי און אר־
בעט ניבן די האפגונג ,אז אײער זשורנאל װעמ
דעתפילן• די אויפגאבע צו געבן פאר די ײדישע
לײנןי אינטערעםאנטע און װיכטיקע בילדער פונם
ײדר&ן לעבן ,אפשפינעלנדיק אלע געשענישן אץ
לעבן/פון דער שארית הפליטה אין דער אמעריקי<
נער ז*^ נע אין דײטשלאנד. .
שארלם פאםמאן
דשוינט דירעקטאר פון דער אמעריקא
נער זאנע אין דײטשלאנד♦
צו דער ו/ןןדאקציע ״ײדישע בילדער״
מינכן  -נרעפעלפיננ.
/
פראנקז
שלמה
חשוב־ער פ) ןײנד ,רעד.
אײ  %װערטע צײטוננ מאכט ^ר ^ ^ך
אײנדרוק ,.מיט אײער איבערפארטייאישער שטעליננ
געװינפ! איר די םימפאטיע פון די ברײטע ײדישע
מאםן,
מיר דרוקן אײך אוים א הארציקן ישר־כח פאר
די^ בילדער און אבהאנדלונגען װעגן אונדזער טע־
טייקײט ,װעלכע איר האט אין די לעצטע נומערן
פון אײער ח־ צײטוננ פערעפענטליכט.
מיר װאלטן זיך אבער געװונשן א ביםל
כ\ער ארט געבן אין אײער וד צײטונג פאר דת
'און -יהדות.
מיט תורה גרוס
י

ועד ההצלה גרמני־
הרב אביעזר בורשטין
דעפ♦ דירעקטאר♦

הרב נפתלי בארוך
דירעקטאר♦

♦♦♦♦♦♦♦♦
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ס♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ח־ רעדאקטאר פון די ״ײדישע בילדער״
ה־ ש ל מ ה פ ר א נ ק ,גרעפעלפינג.
דער פאראײן פון ײדישע פראפעםיאנעלע אק־
טיארן אין דער אמעריקאנער זאנע פון דײטשלאגד,
באגריםט  .אײך הארציק פאר אײער מיפולע ארבעט
בײם ארויםגעבן אײער ח .זשורנאל ״ײדישע בילדער״
װאם שפיגלט אפ אין בילד אונדזער הײנטיקן לעבן.
װער נאך װי מיר ,װײםן װאס פאר א שװע־
ריקײטן ־; עם קומט אוים גובר צו זײן כדי עפעם
אויפצוטאן אין א זעלכע באדינגונגען.
מיר דאנקען אײך בײ דער  .געלעגענהײט,
פאר דער םפעציעלער אויפמערקזאמקײט ,װאם איר
שענקט אין אײער זשורנאל ,דעם ײדישן טעאטער
מענטש.
מיט דרך ארץ
די פארװאלטוגג
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א פאר װערטער צו אלע פארטײ־פירערס
פון שלמה פראנק
די רעדאקציע ״ייידישע בי־לדער״ האט גאנצן ײדישן פאלק און איבערהויבם זע־
באקומען אײניקע ברױו און ארטיקלן פון נען זײערע פארםײ פירערם די פאלקס
פארשידענע פאלקם מענטשן ,רבנים און אויםדערװײלםע♦
כלל־טוער ,אז זײ האבן באמת אײנגעזען,
דאקענן איז יעדן דענקענדען
אז די ״ײדישע בילדער״ איז די אײגציקע
אומפארטײאישע ײדישע צײטשריפט אין מענםשן באװוםם ,אז פארםײ פירערם
דײטשלאגד,
װילן נישם ראםעװען דאם גאנצע
דאריבער בעטן זײ אונדז ,אז אויף די
פאלק ,זײ װילן נאר ראםעװען זײערע
שפאלטן פון אונדזער צײטשריפט ,זאל
אויך געדרוקט װערן אומפארטײאישע אר־ פארםײען ,זײערע אידעען ,װען אבער
טיקלן ,נאטיצן און באמערקוננן ,װעגן דעם די פארםײ פירערם ,װאלםן באמתימימן
גרויםן פאלקם־חורבן ,װאם טראגט דעם גאנצן הארצן געװאלם ראםעװען דאם
נאמען צעשפליטערונגען אין אונדזערע רײען פאלק פון אונםערנאנג ,װאלטן זײ
צוליב דעם ,הויבן מיר אן אין דעם צום ערשםן זיך אפגעזאנם פון זײ־
נומער ,צו דרוקן דאס ערשטע ארטיקל.
אונטערן נאמען ״א פאר װערטער צו ערע פרױואםע און פארםײאישע אמ־
ביציעם און װאלםן נישם געשפאלםן
אלע פארטײ פירערם״
די רעדאקציע♦ און צעברעקלם ״די יידישע פאלקם
מען דערצײלם נאך פון ר• נחמן מאםן אויף צענדליקער אידעען און
זיל ,אז אויף די װעלם הונדערםער פארםײען♦
בראצלאװער
אין א צײם װען דאם גאנצע
איז פאראן א בארנ ,װאם אויף אים
ליגם א שםײן און פון דעם שםײן גײם פאלק אן אונםערשיד פון אידעע און
א קװאל ,איםלעכע זאך װאם לעבם נלויבן װערן געמײנזאם דורך אלע
אויף דער װעלם ,האם נעפלענם זאנן פארפאלגם און נעפלאנם ,םאר נישם
ד נחמן האם א הארץ  -און די װעלם פארקומען קײנע שפאלםונגען און אויב
אלם נאנצעם האם אויך א הארץ ,דאם קומם יא פאר ,מענ עם אפילו
דער בארנ מיםן קװאל שטײען אין אײן זײן צװישן רבנים ,װאם זײער אויפגא־
עק װעלם און דאם הארץ שםײם אנ־ בע איז נישם קײן אידעאישע און
םקעגן דעם קװאל ,דאם הארץ גלוםם פארםײאישע ,ינאר רײן רעליניעזע
און בענקם ,שםרעבם און האפם צוצו־ אױ עם א פארברעכן און דערין זע־
נען נאר שולדיק די פארםײ פירערם♦
קומען צום קװאל♦
װי נאר אבער ,דאם הארץ נים
מיר לעבן איצם אין א שװערע
זיך א ריר פון ארם ,אזוי פארלירם ביםערע צײם ,און א צײם װי יעדער
עם פון אוינ דעם שפיץ בארנ און עם שפאן ערד אין אײראפא ,איז בא־
הערט אויף צו זען דעם קװאל♦ דאם פלעקם מים ײדיש בלום ,אין א ציים
זעלבע איז מים אונדזערע הײנםיקע װען מארד ,געמײנהײם ,חוצפה און
פאלקם־פירערם ,זײ האבן א הארץ ,ליגנד קענן דעם ײדישן פאלק האם
זײ פילן און בענקן זײ האפן אין נאך נישם אױפגעהערם ,םארן זיך
שטרעבן ,נאר װען זײ װילן דערגרײכן נישם געפינען בײם פאלקם רודער
דעם ציל ,פארלירן זײ דאם אוינ פון א זעלכע מענםשן ,װאם קאנען נישם
בארג♦ דאם אוינ פון ברודערליכקײם דערנרײכן דעם פאלקם אײנהײם ,די
און אלע האפענונגען װערן צערינען װעלכע װילן פאר קײנפאל נישם א־
און דאם אײנפאכע בענקענדע פאלק ,ראבלאזן פון זײערע אמביציעם ,די
װערם אזוי ארום אפגענארם און פאר־ מוזן אין אזא שװערע פינםםערע צײם
פירם♦
אװעק און העלפן צולאזן אנדערע,
אזוי לאנג װי יעדער פארםײ אזעלכע װאם קאנען ,און װילן פאר־
באזונדער װעט די פשוםע פאלקם ברודערן דאם נאנצע פאלק און גע־
מענטשן ,צעשפליםערן ,װעם דאם אויג דענקן אין דעם קװאל פון פאלקם
קײנמאל נישט דערנרײכן דעם ציל און לעבן♦
לאמיר נישם פארזען דעם קװאל
דאם אומנליקליכע פאלק װעם קײנמאל
םרא־
נישם געראטעװעם װערן ,דאם
כל זמן עם איז נאך נישם צו שפעם♦
נישםםע דערפון איז ,װאם יעדערפאר־
לאמיר םראנן פרײריק אין אונ־
זײ
םײ באזונדער רעדם זיך אײן ,אז
זערע צעבראכענע הערצער אין אונזער
זענען ראוי צו ראםעװען דאם פאלק,
פארװײםונםע נשמה דעם נורל פון
אז זײ זענען די װעלכע װײםן װאם זײ
טוען און פארשטײן דעם  .װילן פון אונדזערע שװעםםער און ברידער ,װאם

איז אונזעד אלעמענפ גורל פארןמארגן♦
אויב מיר ,װעלן זיך אין אזא
שװערע פינםמערע צײם ,קעגנזײטיק
נעמײנזאם אויפרעםן ,װעט חם ושלום
אויםקומען ,אז די נאנצע ביז יעצםיקע
נאציאנאלע ארבעם ,װאם מיר האבן
באװיזן אין פערלויך פון אזױ פיל
יארן פײן און לײד עפעם צו רער־
גרײכן ,װעם חלילה אויםגײן לתרבות
רעות♦
דעריבער איז יעצם געקומען
די צײם ,בעפאר די ״אונא״ קאמיםיע
באשליםם דעם נורל פון ישראל און
ארץ ישראל♦
לאמיר אנהויבן אן אויפקלערוננם
ארבעם לםובת דעם גאנצן פאלק,
לםובת אונזער אלעמענם צוקונפם,
לטובת אונזערע נײ־געבוירענע קינדער,
װאם זענען יעצם נאך דעם נרויםן
פאלקם אומגליק געקומען אויף דער
װעלם♦לאמיר זיך נעבן די -הענם און
שליםן א פאלקם אײנהײם ,נענונ שאנ־
דע און צער מיםנעמאבט ,זאל עם
נעמען א םוף; מיר מוזן פארשטײן ,אז
די גאנצע יעצםיקע װעלם ,װאם איז
נעשפײזם נעװארן 12יאר אן איבער־
רײם ,מים האם און שנאה צום ײדישן
פאלק ,איז נאך קענן אונדז ,אפילו די
װעלכע זאנן דאם נישם אפן ארוים,
װעלכע שמײכלן צו אונדז און װארפן
פון צײם צו צײט א גום װארם צו♦
אויך די ,נעמען זיך נישם איבער ,מים
אונדזער פאלקם םראנעדיע♦ דעריבער
מוזן מיר אונדזער נורל אלײן ארײנעמען
אין אונדזערע הענם,
עס איז נישםו אויף װעמען זיך
צו פארלאזן ,די יעצםיקע װעלם ,נאך
דעם גרויםן מארד שיגוען ,איז נאך
װײם פון אמת און ױשר ,נאך װײם
פון װעלן די נערודיפםע באפרײען אין
קעננטײל ,מיר זעען און זענען עדות,
װאם עם טום זיך אפ אויף דערװעלמ,
די געזיקםע קאנען צװישן זיך נישם
אדורכקומען ,די װעלם פארברעכער
װערן םיםםעמאםיש ארײנגעצויגן צװישן
די װעלט פעלקער ,זײרע חםאים װערן
מער נישם גענומען אין -אכט♦ נאר
דאם קלײנע פאלק ישראל ,װערם װײ־
טער פון אלע און אלעמען געפלאגם
און גערודיפם♦
 װער איז דערין שולדיק ?א גרויםער טײל דערפון זענען
(דזמשך אױף זײט)4
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מ,

ליניהאבער

מ♦

(מי ד .אליהב)
באקאנטער ױגגער זשורנא־
ליםט אין דער שארית־הפליטה.
געבוירן אין א קלײן שטעטעלע
בײ לובלין♦ אין דער ױגנט זיך
ארויםגעריםן קײן װארשע ,וװ
ער האט געלערנט אין גימנאזױם,
אין
 ,1939קורץ פאר דעם קריגם־
אויםברוך
פארענדיגט
געשיכטע
אויפן װארשעװער אונױוערםי־
טעט ,באזוכט גלײכצײטיק דעם
רבנים־םעמינאר ״תחכמוניײ און
באקומט
אין 1938א ראבינער־דיפלאם און היתר־הוראה פון
הרב פויזנער ז״ל ,הרב ש .ד .כהנא זײל ,הרב בלומענפעלד ז״ל
און אנדערע גאונים.
אין 1938פארעפנטליכט ער אין פארלאג גיטלין ,װארשע.
א בוך װעגן ײדישער דערצױנג .י ארבײט מיט אין ״בדרךײ אין
״לעמבערגער מארגןײ ,״כוױלא״ און אין ליטערארישן פוילישן
װאכנשריפט ״םיגנאלי״♦
פון די ערשטע טעג אין דער שארית־הפליטה איז ער
טעטיג אויפן זשורנאליםטישן געביט .מיטגעארבײט אין ״אונדזער
װעג״ אונטערן פםעװדאנױם מ♦ ד♦ אליהב♦ הײנט טעטיג אלם
שעף־רעדאקטאר פון ״איבערגאנג״.
סססס־

א פאר װערטער

וצ

אלע פארטײ פירערם

(ד״משך פון

מיר לײדער אלײן שולדיק ,די געשיכטע האט אוגדז געלערנט,
אז כל זמן ישראל װעט זײן צעשפאלטן װעלן די שונאים זיגן,
אויב אבער ישראל װעט זײן געאײניקט ,װעלן די שונאים װי
שטארק זײ זאלן נישט זײן ,װעלן זײ פאלן.
דאם געבאט פון דער שעה ,איז יעצט כל זמן עם איז
נישט צו שפעט ,צו שליםן א פעראײניקטן פאלקם־בוגד.
װען אבער קאן דאם געזאגט װערן ,װען אונדזערע יעצ־
טיקע פאלקם פירער אן אוגטערשײד װער זײ זעגען ,פון װעלכע
פארטײ זײ קומען ,װעלן אין אזא שװערע צײט ,יעדער באזונ־
דער אויפהערן זיך צו שפילן מיטן ׳פאלקם נורל ,װעט א פאלקם־
פאראײניקונג קומען,
לאמיר מאכן א פרװו בײ די שארית־הפליטה .זאל יעדער
פארטײ פון רעכטם ביז לינקם ,צװישן זיך אויםקלויבן צװײ מע־
םיקע מעגער און די אויםגעקליבענע זאלן רופן א צװישן פאר־
טײאישע קאנפערנץ ,כדי אזוי ארום צו פרװון אנצוהײבן שאפן
א געאײניקטן פאלקם־בוגד קעגן אלע אונדזערע פײנד.

שלמה פראנק♦
ו הארון חדל מהױת אדון אבל העבד לא
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אויך צו
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דזער אײגענע שמאלקעפיגקײט אוןקורצזיכטיקײט<> ,
און  -װען שוין באפרײט פון פרעמדן גײםטיגען
[ן
שעבוד ,דארף נאך אוגדזערגלות־ײד א באזונדער
[■
״שטר־שחרור״ ,אום ניט צו בלײבן א ״חצי עבד
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חוחצי  -בן חורין״
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חתונה אין

געטא

אי מרױרי־קע פלײמ ,װאם הענגםמ א שטומע
בײ ישראליק כלי־זמר אויף דער װאנט,
איך װעל צו ישראליקן הײנט קומען
ער זאל מיר אױםפײפן א טאנץ.
ניטא קײן חתונות בײ יידן,
ניטא קײן שמחות מער.
איז שלאפט דער צימבל און דער פידל
אין קעלער אונטער ד־רערד.
איך
מיט
דער
דער

װעל בײנאכט אין קעלער קומען
די כלי־זמר אין געהײם
באם װעט נעמען װידער ברומען
פידל צאפלן מיט געװײן.
עם איז קײן חתן ניטא און קײן כלה
ם־ איז קײן חתונה־טיש ניט געגרײט,
ם־איז קײן פיש גיט פאראן און קײן חלה
דארף מען אויך ניט קײן חופה־קלײד.

איך װעל ארומגײן אן שיך ,אין די זאקן
אזוי װי צו נעילה אין קלױז,
םיאיז ױם־כיפור און מלקות מען שלאגט אונדז
םיאיז חרוב און װיםט אוגדזער הויז.
/

זײט)3

חדל מהױת

ליבהאבער

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*

^

םיאיז קײן בדחן ניטא ,קײן באזאגעכץ
םיאיז קײן טעלער ניטא אויף א טאנץ,
םאיז קײן באבע ניטא אויף באקלאגן
און קײן גאלדענע ױיך ניט פאראן.
ם־איז קײן שדכן ניטא ,װער םיזאל מאנען
פאר חתן־צד דעם נדן,
ניט קײן לעקעך פון צוקער און האניק
און קײן בראנפן איז אויך ניט פאראן.
כיװעל אײך בעטן הארציקע כלי־זמר
שפילט אזוי װי פאר אלע ,פאר מירי
איך װעל דעקן די חתונה־שפעזן
מיט גאלדענע רעגדלעך פיר,
כיהאב די גאלדענע רענדלעך אין הארצן,
כיהאב זײ פיל װי טראפנס אין ים,
זײ רינען׳פון די אויגן ,די שװארצע
און דערהיצן מײן פנים ,א פלאם,
כהאב פארלוירן די שמחה פון לעבן
כיהאב פארלוירן די פרײד פון געזאנג,
דער טרויער ,װי םמאלע ער קלעבט זיך
און פירט מיך ,װי א בער אין שפאן.
שפילט כלי־זמרים ,א לעבעדיק שטיקל,
און צעטרײםלט די פינםטערע נאכט .י
לאמיך פילן ,װי ם,הארץ מײנם איז שיכור
און ם־האט זיך נאך אײן מאל צדלאכט.

ךעם 10ןט דעצעמבער1946
איןז
פארגעקומען אין
שםאקהאלם די צערעמאניע
פלן איבערגעבן דעם נא־
בעל־פרײז פאר וד גרעסטע
דערגרײבונגען אין דער
װיםנשאפט ,דער שװעדי־
שער קעניג גוםטאװ דער
 5טער ,באקאנט צװישן די טענים־שפילער אלם ״מיםמער ג״
האמאנגעפירטמיט דער צערעמאניע .דעםנאבעל־פרײזבאקו־
מען יעדעם יאר נײע מענטשן  .נאר אײנמאל איז די זעלביקע
פערזאן אויםגעצײכנט געװארן מיט דער הויבער פרעמיע .דאם
איז געװעזן מאריע קורי םקלאדאװםקא  -די אנטד^ קערין
סון ראדױם .ס.־איז  .אינטערעסאנט צו באמערקן ,אז די
פאמיליע קורי האט שוין א חזקה אויף די נאבעל־פרײזן.
א חוץ דעפ מאן פיער קורי ,האט אין יאר 1935זײער מאכטער
אירענע קורי באקומען דעם נאבעל־פרײז פאר כעמיע.
ב♦

קוםנע

װעכן

אינםערעםאנט איז די פארטײלונג פון דעם נאבעל־
פרײז לויט פעלקער און מלובות  :אויפן ערשטן ארט גײט
דײטשלאגד מיט אירע 47פרײז־טרעגער .מען מוז באטא־
נען ,אז א גאר גרויםער פראצענט פון די אויבן דערמאנ־
טע באשטײט פון ײדן  .אויפן צװײטן ארט קומט אמעריקע
מימ יאידע 34פרעמירטע; דאן ענגלאנד מיט , 32פראנקרײך
מיט ,27שװעדן מיט 13 .און עםטרײך מיט 10פרײזן.
אין 1937טן יאר האט די אומאפהעגגיקע װיםנשאפט
דערװיזן איר ׳קעגנערשאפט צום היטלער־רעזשים מיטן
אגערקענען דעם נאבעל־פרײז פאר דעם בארימטן פרײהײטם־
און םרידן־קעמפער  -קאראל פאן אםיעצקי  .די אנערקענוננ
פאר אםיעצקין האט געהאט אן אויםגעשפראכענעם דעמאנ־
םטראטױון כאראקטער ,װײל אםיעצקי איז אין דער צײט
געװעזן אין ' קאנצענטראציע־לאגער ,וװ ער איז אויך אומ־
געקומען .היטלער האט איך יענער צײט ארויםגעגעבן א
באפעל ,װעלכער לוימעט ,אז דאם אנעמען דעם נאבעל־
פרײז  .אנטשפרעכט נישט דעם כבוד פון דײטשישן פאלק.
ביז איצט זײנען פארמײלטגעװארן  229נאבעל־
פרײזן .דעם סוטן דעצעמבער 1901האט דער גרינדער פון
פרײז אלפרעד גאבעל אנטײלגענומען אין דער צערעמא־
ניע פון' פארטײלן דעם פרײז צװישן די אויםגעצײכנטע
דעגקער און געלערנטע  .פון דעמאלט אן איזדערסזטער
דעצעמבער געװארן א טראדיציאנעלער מאג און א שװע־
דישער נאציאנאלער ױם־טוב.
אינטערעםאנט און באלערנ־
דיק יאיז די ביאגראפיע פון אלפרעד נאבעל.
טראץ זײן גרויםן רײכטום איז זײן לעבן געװעזן
טראגיש .דער דערפינדער פון רויכלאזן פולװער און די־
גאמיט איז געװעזן קרענקלעך און מעלאנכאליש און האט
זײן גאנץ לעבן פארברענגט אין אײגזאמקײט .אלפרעד
גאבעל האט פארויםגעזעען די רעזולטאטן פון זײן דערפינ־
דונג .בכדי צו בארויקן זײן געװיםן האט ער זײן גרויםן
פארמענן און די׳הכנסות פון זײנע דערפינדונגען װי אויך
.די פראפיטן פון זײנע קװאלן אין באקו געשטעלט צו דער
דיספאזיציע פון דער מענטשהײמ .אין זײן צװאה האט ער
באשטימט 6פרעמיעם  :פאר פיזיק ,כעמיע ,מעדיצין און
אײן פרעמיע פאר די בעםטע לײםמוגגען בײם דערהאלטן
דעם פרידן אויף דער װעלט .דער פרײז פאר פרידן ווערט
באשטימט ,דורך א קאמיטעט פון 5אין נארװעגישן פאר־
לאמענט אין אםלא .די פרײזן פאר כעמיע ,פיזיק .ליטע־

באבעל־פדיז
ראטור און מעדיצין װערן םארטײלט אין שטאקהאלם דזרך די
מיםגלידער פון דער קעניגלעכער אקאדעמיע פאר װיםנשאםט.
יעדער םון די ׳ 5פרײזן באטרעפט 170.000שװעדישע
קר $ן ,װעלכע זײנען די צינזן פון דעם 30מיליאנען פאר־
מעגן ,װאם נאבעל האט איבערגעלאזט צו דעם צװעק. .
אין יאר 50, 1946יאר נאך נאבעלם טויט איז זײן
םרײז םארטײלט געװארן צום 43טן מאל 5 .אמעריקאנער
געלערנטע האבן םון קעגיג גוםטאװים האגט באקומען די
פרעמיע' םארן  1946טן יאר .דעם נאבעל־פרײז םאר מע־
דיצין האט דער נאבעל־פרײז־קאמיטעט  .אנערקענט דעם
אמעריקאנישן געלערנטן הערמאן י  .מילער װעלכער איז
פראםעםאר םון ביאלאגיע אויםן אינדיאנא־אונױוערםיטעט
אין אמעריקע .דעם פרײז היאט ער באקומען םאר זײגע לײס־
טוגגען אזײםן געביט םון דער ביאלאגישער ירושה םארשונג.
דער 64יעריקער פיזיקער פון הארװארד־אוניװער־
םיטעט  -פראפ .װיליאם ם .כרידזשעמאן האט פאר זײנע
לײםטוגגען אויםן געביט פון הויכדרוק באקומען דעם פרײז
פאר פיזיק .ד־ר ב .סומער םון דער קארגעל־אוניװער־
םיטעט האט פאר זײנע ארבעטן אויפן געביט פון מעדי־
צינישער קריםטאלאגיע באקומען אהעלפט פון פרײז פאר
בעמיע .די צװײטע העלפט איז אנערקעגמ • געװארן די
צװײ אמעריקאנער מעדיקער פון ראקעפעלער־אינםטיטוט -
ד־ר סטאנלעי און פךאפ .גארטראפ פאר זײערע דער־
גרײכוננען אויפן געביט פון דער ביאלאגישער כעמיע.
אויף דעם אופן איז רעגולירט געװארן די םראגע פון
פרעמירן די דרײ גיעםטע אמעריקאנער ביאכעמיקער.
דעם פרײז םאר לימעראטור האט באקומען דער
דײטשישער דיכטער הערמאן העםםע .דער דיכטער -װויגט
שוין פון צעגדליקער יארן אין דער שװײץ און מען קאן
אים פארעכענען אלס שװײצערישן  .דיבטער .גלײכצײטיק
איז אין דער הויפמשטאט פון נארװעגן פארגעקומען די
פארטײלונג פון פרידן־פרײז .אויך דא האבן באקומען
רעם פרײז אמעריקאנער  :עמילא באלק און יאהאן מאט.
רי ?9יעריקע עמילא גרען באלק איז די גרינדערין און
פארזיצנדערין פון דער אינטערנאציאגאלער ליגע פאר פרידן
און פרײהײט .איר בוך ״עפנטלעכע הילף פאר ךער
ארמײ אין פראנקרײך״ האט איר פארשאפמ דעם נאמען -
װעלטבירגער.
דער צװײטער פרײז־טרעגער איז דער 81יעריקער
ד־ר י  .מאט פארזיצנדער פון דער קריםטלעכער װעלמ־
ארגאגיזאציע ״אימקא״.
מיר ײדן האין א גרויסן חלק צװישן די נ& בעל־פרײז־
טרעגער אויף אלע געביטן.
ם־איז געגוג צו דער־
מאגען אזעלכע געמען װי  :פראפ .אײנשטײן ,װאםערמאן.
ערליך ,בערגםאן ,װארבורג ,פרויד און אנדערע,
צום גרוים באדויערן האבן די אלע פיגורירט אלס
דײטשן ,עםמרײכער ,פראנצויזן און נישט אלם ײדן.
שמגי נטרה את הכרמיפ כרמי שלי לא נטרתי.

רות וױבציגםטער

די פאעזיע

און די
מרזייק

דער שײכות צװישן די דאזיקע צװײ קונסטן און זײער
אומצעשײדבארקײט איז
ד״יסטאריש עלטער װי די זעלבםששטענדיקע עקזיסטענץ פון יעדעך פון זײ .זײט די גריכן
ד״אבן דערפינדן
די לירע ,װאס איר נאמען טראגט די געשלעכע לי ר י ק׳ ד .אט די
פאעזיע מיט דער מוזיק געשלאםן א בונד .שוין סאפא האט געזונגען ; אירע מיט ליבע
אטעמדיקע סטראפן באגלייט פון א פלייט .די דראמאטישע פאעזיע אין יענער צייט ,אדער
די גריכישע טראגעדיע ,אױ אויסגעפירט געװארן^ אונטער מוזיק און  ,כאר״געזאגג.
פינדאר
האט זײנע לירער געזונגען מיט אינסטרומענטן.
אבער די מוזיק האט מיט דער פאעזיע געמײנזאמעס נאר לויט דער װעלט פון
אינערלעכע געפילן .דאס רוימלעכע בילה װאס װערט דורך דער פאעזיע
אריבערגעטראגן
כיון דער אויסערלעכקײט אץ דער מענטשלעכער פארשטעלונג ,איו םון דער מוזיק אויםגע־
שלאסן .עס פעלן איר די מעגלעכקײטן אויסצודריקן א באשטימטע פארששעלונג .באשטימ•
טע געדאנקן.
לײבניץ רופט אן די מוזיק די פארבארגענע אריטמעטיק פון דער נשמה,
װעלכע צ יי
ל
ט
׳
נישט
װיסנדיק
רעדפון
.
ער מיינט .אז די מוזיק  ,בארוט אויף דער צאל.
דאס זעלבע איז מיט דער פאעזיע .יעדע מוזיקאלישע פאעזיע שטיצט זיך אויף דעם אריט־..
מעטישן בוי .אבער די אײנטײלוננ םון די װערטער אין זילבן ,ריטם און קלאנג איז נישט
קײן צופעליקע זאך נישט אין דער מוזיק און נישט אין דער פאעזיע .די א־נטערװאלן םון
די טענער און די אײנשנײדונגען פון טאקט זענען נישט דיקטירט פוןיא קאפריז ,נאר פון
געזעצן אויפן יסוד פון די ערשט׳דערמאנטע צאלן .דער טאן אלײן בארוט אויף א בא־
שטימטער צאל פון בויגונגען ,אדער ,װי מען זאגט אין דעו* מוזיקאלישער שפראך״
שװינגונגען .די צאל האמעװעט די אײלנדיקע צײט אין א קינסטלעריש געזעץ ,און דא
קומען מיר ןןן צוק פונקש ,װו דער ריסם פון דער פאעזיע און דער ריטם פון דער מוזיק
באגעגענען זיך .אבער װי רײכער איז דער לעצטער פונם ערשטן\ װאס פאר א צאלרײכע
פיגוראציעס גיט ארוים דער אײנצלנער טאקט ,בעת אין דער פאעטישער ארכיטעקטאנ־־ק
באגעגענען מיר זיך צו אפט מיט סטערעאטיפישע פארמען .אין די לעצטע יארן זענען
׳ אץ דער פאעטיק געמאכט  .געװארן רעפארמען .אין געװיסע שפראכן האט זיך אײנגעבירי
גערט דער האלב־בראם ,אדער אםאנאנס ,און דער פרײער פערז א־ז דערגאנגען צו פאר־
^שידענע מאדולאציעס .עס איז מיין פערזענלעכע מײנוגג ,אז דער האלב׳גראש ,אדער אסא־
נאנם׳ רופט׳ װאס אן אמת ׳ ארויס אביסל נײעם קלאנג ,אבער ער צושטערט אפט דעש נעיװ
און דעש חן פון ׳די ענד־װערטער פונם פערז .אװי׳ למשל׳ האבן דעש אסאנאנס נישט אנ-
גענומען די דײטשע און ענגלישע שפראכן .מים  .װערז ליבר״ זענען געמאכט פיל מיס׳
ברויכן  .ספעציעל גײט אן פשוט אן ארגיע אין דער ײדישער פאעזיע .דער םרײער סערז,
איז געמאכט צו פארשאפן נײע טאקטן און ריטמען .די ױנגע ײדישע דיכטער כארשטײען
אז םרײער פערז הײסט סתם שרײבן קורצע שורות אן קלאנג און אן ריטם .פאר דער
מוזיק בילדעט רער טאן דער מאטעריאל פון דער קונסט ,נאר אין אים קאן זי ארויספירן
איר אינהאלט .פאר דער פאעזיע איז רער טאן א נעבן״זאך ,ער דערשײנש אלס ווארט,
אלס צײכן פון דער פארשטעלונג ,און נאר אין דעם גראם מאכט ער זיך מער באמערק׳
באר .דעריבער זענען די געהײמנישן פון דער טאן־װעלט אץ דער
אומדערשעפלעכער
רײכטום פון זײערע באװעגונגען פארלוירן פאר דעם דיכטער.
דאס אינערלעכע  .בילד איז פאר דער פץעזיע דאס זעלבע ,װאס דער טאן פאר
מוזיק .אין דעד מוזיק האט דער טאן אן אנדערע ,פיל העכערע באדײטונג.
איך האב אין אנהויב  ,דערמאנט ,װי אלט עס אױ דער שײכות צװישן די דאזיקע
צװײ קונסטן  .אבער גראד זייער ׳װײטערדיקע
אנטװיקלונג האט זײ
אויפגעלעזט  .אײנע
פון דער
אנדערער כיט א קקארער
נויטװענדיקײט .דער דיאלאג נעמט אין דער
דראמע
זעלבסטשטענדיק
ארויסטרעטן .די מוזיק באגלייט בלויז די רעפלעקסיעס פונם כאר
און שפילט דא בלויז אן אונטערגעארדנטע ראלע .עס פארשװונדן אין רער פאעזיע די טרו־•
באדורן און מענעסטרעלן ,װאס פאעטיזירן מיט
מוזיקאלישע
אינסטרומענטן .די דיכטונג,
חוץ דעם פאלקס׳ליד ,באפרײט זיך פון דער מעלאדיע.
די מוזיק איז בלויז עמפינדונג ,געפיל .אין דער ליריק איז די עמפינדונג בלויז
דער דופט ,װאס רייסט זיך פון די אויפגעװיקלטע בילדער פון דער פארשטעלונגם -קראפט.
זאל זיך אונדז נישט דוכטן ,אז אין א ליר א־ז גענוג ה״ויכע געראנקן און טיפע
געפילן ,אז עס זאל זיין שלימותדיק .אן מוזיק ,אן ריטם ,אן קלאנג ,װאס פאר א װיכטיקע עלע־
כענטן פון דער פאעטיק עס זאל נאר נישט םארמאגן ,אױ דאסליד קײן שלימותדיק געדיכט נישט.
דער מוזיקאלישער קלאנג פונם ליה די הארמאניע און מעלאדיאזיטעט ,װירקט אפט־
מאל פונקט אזוי גוט װי לער אינהאלט .די מןזיק אץ דער דיכטוגג גײט האנט בײ האנט מיט
דער פאעזיע .פערץ ,קורצע שורות ,אן קלאנ ג זענ ען פאראריעס פון פאעטישע װערזיפקקאציעס.
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דער פארשטײער פון פועלי־צױן (צ.ם♦)
ה־ ק♦ םיראטקע,
>
האלט א פראטעםט־רעדע קעגן ענגלאגד
אין לאגער עגענפעלדן♦

א בלימעל־טאג אײגגעארדגט דורך
 .ק .ק .ל♦ אין עגעגפעלדן♦
פאטא; ר♦ ליבערמאן♦

די ײדישע

פוטבאל־מאנשאפט

אין שטוטגארט,

ראם ײדישע לעבן אין
לאגער לײפהײם
די בילדער זענען צוגעשיקט
געװארן דורך די פארשטײער
פון דער היםםארישער קא־
מיםיע אין לײפהײם♦
דאם אױבערשםע בילד רעכםםו
די ײדישע פאליצײ היט דעם אײגנאנג
פון לײפהײמער שפימאל♦
סס
מיםעלע בילד:
פרוי ד״ר םמאלער בײ דער ארבעמ♦
דאם אונטערשטע בילד רעכטםז
קינדער צוזאמען מיט זײרע אויפזערינם
אין קינדער נארטן♦
סס
דאם בילד לינקםג
ישעף פץ שפיטאל ד״ר הילזענראד
בײ דער ארבעט♦
סס
דאם אונטערשטע בילד:
עװידנץ און פאםט־אמט בײ דער ארב♦
סס
דאם לעצטע בילזװ
זרובבל צו זײן באזוך אין לײפהײם,
האלט א פאליטישן רעפעראט♦
סס

גרױםע חג בעומר פײעחנג
איז לאגער בערגדבעלזז
צוגעשיקטע פאטאם פון אונדזער
קארעםפאנדנט ב♦

קאםאװםקי

י רעװיזיאניםטן אין מארש

עם מארשירן די ״בנות אגודת־ישראל״.

עם מארשירן די ײדישע מאטאריזירטע ארמײ פון די
עװיױאניםטישע פרויען .מיט זײרע משה־לעך און שרה־לעך

עם מארשירט דער איגװאלידן־פארבאנד.
דער  .מארש פון די ״נורדיה״־םפארמלער♦

עס מארשירט דער ״ברית־החײל״.

דער ״בית״ר״ מארש־ בראש מיטן מפקד־גדח

 1־טער מאי־פײערוגג איז לאנדסבערגער־לאגער
אין דער פײערוננ נעמען אנטײל אלע לינקע צױג אתאניזאציעם
צוגעשיקטע פאמאם פון אונדזער
גרינפעלה
קארעםפאנדנטה♦

*

ניםז רוניינשטימ

רראם איז ״ארט״

״ארט״ איז אײנע פון די עלםטע
יײדישע הילפם־ארגאניזאציעם♦ זי האט
אגגעהויבן איר טעטיקײט אין רוםלאנד
אין יאר
 ♦1880די איגיציאלן פון ״ארט״
באדײטןז ״אבשעםטװא ראםראםטראניע־
ניא טרודא״♦ אין ײדיש דארף עם הײ־
םןז ״די געזעלשאפט צו פארשפרײטן
מלאםה און ערד־ארבעט צװישן רוםישע
ײדן״♦ צײט 1880פירט' ״ארט״ איר טע־
טיקײט צװישן די ײדישע מאםן ,נישט
נאר פראפאגאנדירנדיק דעם אומשיכ־
טונגם־געדאנק צװישן דעם אומפרא־
דוקטױון ײדישן עלעמענט פון רוםלאנד,,
נאר גיט אים אויך די מעגלעכקײט צו
פארװיקליכן אין לעבן דעם אומשיכ־
טונגם־געדאנק♦ צו דעם צװעק ארגאני־
זירט ״ארט״ פאך־קורםן ,װארשטאטן.
אגראר־שולן ,פערמעם♦ גיט ײדישע אר־
בעטער אויף הלואות זיך אײנצושאפן
מכשירים ,גיט זײ טעכנישע עצות,
העלפךזײ צו קריגן ארבעט♦
פון יאר 1920שפרײט אוים ״ארט״
איר טעטיקײט כמעט אין אלעי לענדער
וװ עם געפינט זיך א גרעםערער ײדי־
שער קיבוץ♦ ״ארט״ פארבאנד װערט א-
ײדישע פאלקם־ארגאניזאציע .װעלכע
באגלייט דיייידישע מאםן אין זײנע
שװערםטע לעבנם־מאמענטן♦
אונדז איז .באקאנט אין װעלכע
באדינגונגען האבן ײדן געלעבט אין
רוםלאנד אין 19־טן יאר־הונדערט♦ פא־
לי־טישע רעכטםלאזיקײט ,מאטעריעלע ^
ארימקײט ,תהום־המושב ,באשעפטיקונג ״
מיט לופט־פרנםות ,דאם זײנען געװען
די עלעמענטן ,װעלכע האבן גורם גע־
װען א אומפראדוקטױון םטרוקטור פון
ײדישן םאציאלן לעבן♦
איך דעם רוםישן תהום־המושב
האט ״ארט״ אנגעפאנגען איר טעטי־
קײט ,אריבערפירנדיק די עקאנאמיש
רונירטע ײדישע קרעמער ,פארמיט־
לער ,מעקלער און םתם לופט־מענטשן
צו פראדוקטױוע ארבעט♦
דער טעטיקײטם־פעריאד ,װעל־
כער האט געדויערט פון 1990ביז
,1914
דארף געטײלט װערן אין צװײ.-טײלן♦
אין ערשטן אפשניט פון  1990ביז
1905
האט ״ארט״ זיך פארנומען מיט געבן
אינדױוידועלע הילף פאר האנטװערקער,
געהאלפן עקאנאמיש רונירטע ײדן לער־
נען א פאך ,געהאלפן אויםזוכן פאר
זײ ארבעטם־פלעצער ,געשאפן ײדישע
שוק מיט אפטײלונגען פאר פאךאוים־
בילװנג♦ אין דעם צײט־אפשניט קומט
פאו״ א אױםקריםטאליזירונג פון די אנ־
געצײכנטע פון די ״ארט״ אידעען♦

אין צװײטן אפשניט  -פון
1905
ביז  1914עפנט שוין ״ארט״ אין פאר־
שידענע שטעט קורםן פאר פאך־אוים־
בילדונג♦ אין װילנע ,פעטערבורג און
אין אנדערע גרעםערע ײדישע קיבוצים
אנטשטײען קורםן־ פאר מאדערנע פא־
כן פון יענער צײט ,װי עלעקטרא־
טעכניק .אויטא־מעכאניק ,דאן שנײדע־
רײ טישלערײ װעלכע װערן גוט בא־
זוכט פון רי ײדישע ױגנט♦
אין דער צײט־אפשניט ארגאגי־
זירט ״ארט״ װארשטאטן ,וװ ײדישע
בעל־מלאכות געפינען ארבעט♦ ״ארט״
העלפט די האנדװערקער זיך אײנשאפן
װערקצײג ,מאשינען ,רוי־מאטעריאל♦
זי שאפט קאאפעראטױון ,כדי צו פאר־
קויפן די אויםארבעטונגען פון ײדישן
בעל־מלאכה♦ אזוי ארום איז דער צײט
אפשניט פון 1905ביז  1914דער פער־
יאד אין װעלכן ״ארט״ גײט אריבער
צו א ברײטער טעטיקײטם־פארם ,כדי
צו פארװירקליכן איר פראגראם  -געבן
דעם ײדישן האנדל  -װאנדל  -מענטש א
זיכערע חױנה  -א פאך אין האנט♦
פון דער ליניע טרעט ״ארט״ ניט אפ
בײ איר װײטערדיקע טעטיקײט♦
די מלחמה ־ יאוץ1917— 1914
ברענגען הויפטזעכליך פארן רוםישן ײד
גרויםע עקאנאמישע און גײםטיקע צע־
טרײםלונגען♦ צענדליקער טויזנטער ײדי־
שע פאמיליעם זײנען געצוװנגען פאר־
לאזן זײרע הײמען זוכנדיק א צײטװײ־
ליקע הײם אין טיף רוםלאנד♦ ״ארט״
ארגאניזירט א גרויםע הילפם־אקציע
פאר די ײדן♦ זי ארגאניזירט װארשטאטן
װו• טויזנטער ײדישע בעלי־מליכות גע־
פינען ארבעט ,זי עפנט פארמיטלונגם־
בױראען פאר ארבעטם־זוכנדע ײדן .זי
גיט קרעדיטן פאר האנטװערקער
אײנצושאפן זיך געצײג און רוי־
מאטעריאלן ,זי שאפט פאר די אר־
ארבעטער ביליקע קיכן♦ פאר די טויזנ־
טער ײדישע הײמלאזע קינדער און
ױגנטלעכע ארגאניזירט  -זי פאך־קורםן♦
אין דעם פעריאד באװײזט ״ארט״ ,אז
ניט פילאנטראפיע ,װאם ברענגט דע־
מאראליזאציע איז דער װעג צו העלפן
די צענדליקער טויזגטער הײמלאזע ײדן,
נאר אומשיכטונג. ,פיראדוקטױױזאציע
און פאך־אויםבילדוגג ,גיט זיכער גוטע
עקםיםטענץ־מעגלעכקײטן אויף נארמא־
לע םאציאלע יםודות♦
דורך דעם רעװאלוציע רעזשים
אין רוםלאנד איז דער גרעםטער טײל
פון דער ײדישער באפעלקערונג גע־
װארן דעקלאםירט♦ דער אלטער מקור

חױנה  -האנדל  -װאנדל האט אויפ־
נעהעדט♦ מען האט געדאדפט אריבער־
פירן די ײדישע מאםן צו האנטװערקע־
רײ צו לאנדװירטשאפט♦ דא פאנגט אן
״ארט״ א ברײטע טעטיקײט . .זי בא־
זארגט די נײע ערד־ארבעטער  -נעכ־
טיקע לי ופט" מ ענטשן .מיט לאנדװירט־
שאפטלעכע מאשינען מיט זריעה מיט
בהמות♦ זי אר-גאניזירט כפארן ױגנט־
לעכן און דערװאקםענעם .װעלכע װילן
לערנען א פאךי אדער װעלכע װילן
גײן אין דער) אינדוםטרי ,הונדערטער
קורםן♦ ״ארט״ עפנט װארשטאט־אר־
טעלן פאר די דורך איר צוגעגרײטע
טויזנטער פאך־מענער.
א באזונדערער קאפיטל איז די
טעטיקײט פון ״ארט״ פארבאנד אין
פוילן .ליטע ,לעטלאנד .רומעניע װעל־
כע האבן נאך דער ערשטער װעלט־
מלחמה געקראגן זײער אומאפהענגי־
קײט♦ אין א קורצע צײט האבן די ײדן
באװיזן צו פארנעמען פעםטע פאזיציעם
אין דער ױנגער אינדוםטרי פון די
לענדער♦ אבער ניט לאנג האט אנגע־
האלטן די שײנע רײד װעגן דעמא־
קראטיע און גלײכבארעכטיקונג פאר
אלע נאציאגאליטעטן♦ דורך א שארפע
אגטיםעמיטישע פאליטיק פון די רעגי־
רונגען זײנען טויזנטער ײדן ארויםגע־
שטויםךגעװארן פון זײערע פאזיציעם♦
הילפםלאז האבן זיך געפילט די ײדן♦
״ארט״ קומט רעכטצײטיק מיט קאנם־
טרוקטױוע הילף♦ מיט אירע פאך־שולן.
פאך־קורםן .לאנדװירטשאפטלעכע שולן
וװ ײדן האבן זיך געלערנט א פאך,
א העראאישער קאפיטל איז די
טעטיקײט פון ״ארט״ פארבאנד אין
דער היטלער צײט♦ טויזנטער ײדישע
אינטיליגענץ .מענטשן מיט פרײען בא־
רוף ,אינדיםטרועלער .םוחרים זײנען
דורך אײן געזעץ ארויםגעשטויםן גע־
װארן פון זײערע פאזיציעם♦ נאר דורך
פיזישע ארבעט .נאר דורך א מלאכה
האבן די מענטשן געקענט ציען זײער
חױנה♦ ״ארט״ האט גלײך געקראגן
הילף פאר די אומגליקלעכע מענטשן♦
אין בערלין און אין אנדערע גרעםערע
ײדישע שטעט זײנען געעפנט געװארן
״ארט״ פאך־שולן ,וװ די ײדישע ױגנט
אין דײטשלאנד האט געלערנט א פאך♦
אויך אין פוילן .באלטישע לענדעת
שװערן .אוננארן״ רומעניען קומט
״ארט״ און שאפט פאך  -קורםן העלפנ־
דיק די געראטעװעטע פון היטלערים־
טישן גהנונם אויםצולערנען א פאך,

0

קאנפמרנץ אין מ״נכן

די ״ארט

װעלכע איז פארגעסומעז דעם 18־טן מאי♦

דעלענאטן און געםט אויף דער קאנפערנץ.

דער פרעזידױם םיש ,פון לינקם צו רעכטם:
דזש .בעקער .פרעזידנט פון אלװעלטלעכן ״ארםײ אוניאן
און װיצע פרעזידנט ד׳ר לװאװיטש,
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מיט א

כדי צו קענען אויםװאנדערן
פאך אין דער האנט♦
■ עם איז אונדז נאך פריש אין זכרון
די טראנישע צײטן פארן ײדישן פאלק
פון צװײטן װעלט־קריג ,און אויך אין
די שװערע צײטן ניט ״ארט״ נישט אויף
איר טעטיקײט .״ארט״ באגלײט די גע־
יאגטעיײדן אויך אין די געטאם ,אויך
דארט לעבן די -פאך־שולן .װארשטאטן
פון ״ארט״♦
אין פוילן האט ״ארט״ אונטער
מיט60
א צװײטן נאמען אננעפירט
קורםן וװ מען האט נעקענט אויםלער־
נען  25פארשידענע פאכן,
אין פראנקרײך האט ״ארט״ אין
שרעקלעכע יארן געהאט פאך־שולן,
װארשטאטן ,גערטנערײען און מיר מוזן
װיםן ,אז ארבעט פאר א פראנצויזישן
ײד ,האט באדײט ניט ארויםנעשיקט צו
װערן אין קאנצעטראציאנם לאנער.
אוננארן מיט אירע סס 8טויזנט
ײדן איז אויך אין די שװערע היטלער
יארן געװארן פאר ״ארט״■ א ברײט
פעלד פאר טעטיקײט  ,מאדערנע פאך־

שולן ,װארשטאטן האט דא ״ארט״ גע־
האט ,זי האט באזארגט דעם ײדישן
האנטװערקער מיט דאס נויטינםטע.
אין די נעטאם פון ליטע ,בול־
גאריע און אנדערע לענדער זײנען נע־
װעץ ״ארט״ פאך־שולן ,אונטער א
צװײטן נאמען.
א באזונדער קאפיטל פאר זיך
איז שװײץ .דא האבן זיך געראטעװעט
ײדן פון דײטלאנד ,פראנקרײך ,איטא־ -
ליע ,עםטרײך און פון ׳מזרח אײראפע.
גלײך עפנט ״ארט״ ,בײ סס 1שולן און
װארשטאטן♦ טויזנטער ײדישע הײמלאזע
האבן דא אויםנעלערנט די מאדערנםטע
פאכן♦ א באזונדערן אויפמערקזאמ־
קײט האט ״ארט״ אויך געלײנט אויף
די קינדער־הײמען ,וװ זי האט געשאפן
פארשידענע פאך־קורםן♦
דער מלחמה פעריאד האט זיך
נעענדיקט ,אבער דאם פראבלעם פון
אומשיכטוננ איז נאך נעװארן שװערער.
הונדערטער טויזנטער ײדן זײנען גע־
צוװנגען צו לעבן אין לאנערן אין
דײטשלאנד .ײדן װארטן .אין :עםטרײך.

איטאליע ,פראנקרײך צו קאנען אוים־
װאנדערן.
זײ שטעלן מיט זיך פאר א פול־
שטענדיקע רונירטע מאםע .צו דער
מאםע קומט ״ארט״ און ניט הילף נישט
דורך פילאנטראפיע ,נאר דורך א פאך.
אין דער אמעריקאנער זאנע אלײן האט
5500
״ארט״ 46פאך־שולן מיט צירקא
שילער.
אין פראנקרײך ,פוילן אויך אין
אנדערע ײדישע קיבוצים איז נאך דער
מלחמה־פעריאד ,אויפגעבויט געװארן
מאדערנםטע פאך־שולן װו• טויזנטער
פון די אויסנעװארצלטע ײדן לערנען
זיך א פאך.
א נרעםערע טעטיקײט פירט אוים
״ארט״ אוייך אין די לענדער פון מעבר
לים♦ טויזנטער ײדישע מענער און פרוי־
ען געראטעװעטע פון די לאגערן לער־
נען אין די ״ארט״ פאך־שולן אדער
אין די .אנראר־שולן א פאך.
דאם איז אין קורצן דאם טעטי־
קײטם פעלד פון ״ארט״ פארבאנד,
ניםן חעײנשטײן♦

ארגענטינערײהיש♦
הילפם ־ קאנפערנץ
־באריכט און פאטאם צוגעשיקט •
פון ײדישףװעלט־קאנגרעם.

באגױםונגפמדיצענ־
טראל אייראפיש♦ ײדז
דער קאמיטעט פון די צעג־
 1טראל אײראפעאישע ײק ,איג:ם
פאראײניקטן צענטראל ־ קאמי־
טעט באגריםט די גאציאנאלע _
קאנפערנץ י פאר ד׳ילף ,פארופן
דורכן פ .צ .ק♦ פאר הילף די
ײדישע מלחמה ־ קרבנות און
פליטים ,דערקלערט -,אז די
ײדישע הילפם־ארבעט קאן נאר
זײן דעפאלגרײך דאן ,װען זי
איז פארביגדן מיטן װעלט־ײדנ־
טום .װעלכער איז רעפרעזנ־
טירט דורכן ײדישן װעלט־
קאנגרעם.
דער קאמיטעט פון די צענ־
טראל־אײראפעאישע ײדן פא־
דערט אויף־ ,די קאגפערנץ זיך
אפשטעלן אויף אירע םפעציפי־
שע און קאנקרעטער אויפגאפ!ן
און איבערלאזן אין אזײטינײע
אומנוצלעכע דעבאטן װעגן דער
מיטארבעט מיט די גרופעם,
װאם האבן ביז יעצט זיך נישט
אנגעשלאםן איג*ם פאראײניקטן
צענטראל־קאמיטעט.
נישט װעלנדיק פארמינערן
די הילפם ־ ארבעט פון דער
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אמעריקאנער ארגאנ .״חשױנט״
מוזן מיר אבער צום באדױערן
פעםטשטעלן ,אז אין ארגעטינא
האבן זיך גרופירט ארום דעם
״דזשוינט״ אםימילאטארישע און
רעאקציאנערע עלעמענטן ,װאם
פארשװעכן די קאנםטרוקטױוע
און נאציאנאלע הילפם־ארבעט.
דער קאמיטעט פון די צענ־
טראל אײראפעאישע ײדן ,װיל
זיך נישט געפינען אין דער מיט
פון קלײנלעכער און פערזנלע.־
כער פאלעמיק און לײגט פאר
פארטצוזעצן מיט נאך מער מוט
די ארבעט און אין דער צו־
קונפט זאל מען מער ניט רע־
אגירן אויף קײן שום אנגריף
פון קײן שוס צד,
הילף פאר נויטבאדערפטיקע
ײדן ,קאן מען נישט לײזן בלויז
דורך פילאנטראפיע.
דער הילף קאן נאר זײן א
טײל פון קאנםטרוקטױוער נאצ־
יאנאלער ארבעט ,װעלכע איז
די גרונט־באזע פון דער פאלי־
טיק פון ײדישן װעלט־קאנגרעם.
דער קאמיטעט פון די צענ־
טראל־אײראפעאישע ײדן האלט
דעריבער פאר זײן פליכט ,אפ־
שאצנדיק די איצטיקע לאגע פון
ײדישן פאלק ,פארשטארקן זײ־
רע באמיאוננען אין פאראײ־
ניקטן צענטראל קאמיטעט און
לויט די נויטװענדיקײטן פון
דער שעה.
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י־יך בין אהעי געקומעך מױבזע בײבעי,
ראים שטאדק אנמװשטי ידזאט אונזד׳יייװע-5מ .דש״
בײ אײך סחילחבעשן; זײם מיר טיהל1
; א-ד נערענקט ,װען מיד האבן ױך געזעגנט .דײבדע האט פח דעד ווועצט א שעכבדהויו גע־
זײמ מוחל אײער גאמ ,איר אײביקעןןארשענאוע ! ,צעשזידט האט אונז א ס .ס .מערדער מיט דע 1סאכט ,אױסקויצ) האט מען .אײך נעצאזט ,גע ־
ואר אײעי בי& וערך שינםצערן צעבך וײיט מיר מוחצ ,י קא? בע פוןזײן ביקס ,איר האט מיר דאס <עצ־ םויעגקט האט זיך אונועד ' פצײש ,או ןבצוט ,אח
*אר אײער צען מאצי ביפערן.,ײגסמערךי 'טויט<
,טע■ װאדט געװארפן ,אז־יךער מען חאט אײך — די װע& ט האט מיין םיפס גישט געמון.
,י%בײװ*הזזדגדוײ
ח1 .
׳אין פאדערהויז פון גאז־אויװן —איץיװאקאן • .ענבצ־אינד האט גארנישט געזאגט ...און אטע־
נרויס איז רער ב־ת עקמיך טדעבצינקע .דעד  :ארײנגעװארפן .אין מײנע אויעח קקינגט ינאך רי<ע האט נאדנישט געטנעהטי און אומערע
בציק דעחגרײכט נישמ זי־יד .ענדע ,.,אןי גדך  :אײ-דד.יױײ־נעשרײ .א?ע האט איר דאפאימ ,דאפ ׳אמערי<|  .נער ברידער ,זייענע דאך נישט מעד ווי
ברײט ,װײט ...נרענעצצאז ...ציס ער זיך אך ;זע? בע געשריען .אײןקו < האב א;ך געהעדט ,ײדן .און די פאר איבערגעבקיבענע — איעטע,
ן .יס :אן  .אצעעך מןאמיש ציגן דא ריי מתים ,װאס  .האמ זיך פוןאײערע מײצער געדיםן ; ״נק־ מוטצאזע ,םון ־הועעד ,דורשט אח קע<מ אוימ־
אצע אין אײן גדויסן קבר .ארום אין דער צופטן  1מה .י װען איר װעט בצײבן ?עבן< נקמה זא? ט געמאטערטע .,פון עזרעק ,גרוי< אח  .מױט שדעע
חענגען צװײ דויטע אותױת ;3. 3 :צװײ גרויסע ;■ אוד׳; נעמעז!ייר* נקמה ! האבן מיר מיט א הײ־ טױט קראנקע ~ יתומים שמײען-:.נו* רע*ױיםל•
האחצז*נעשוװױרן.
בצוטיק פײערדיקע אותױת פ .נ .רא ציגך די ציקן ציטער אין
טע און האבן • נישט יװו צו נײן .נישטא ?1יין
**
מאױטירעח די א־יב־קע קדושים.
ארט אויד דער וועצט ,־פאר די פ ח יענער װע 5מ
©אמעצעך שצײך איך זיך צום קבד .א מורא- ,און דאס בדיװעצע װאסיאיר האט דאמא?ט ,צוריקגעומענע .זיצן זיי נאך ווױיטער אין די
א וציטער שצעגגצט זיך דורך די אדעדך אויך אין גרױ׳ח פארנעפצטן פדימאינז ,דורכן קצײ־ צאנערן אונטעד .,שטאבצ דראטן  .אײנגע׳טלאםן.
א וױיצע שמעצמ זיך אפ דאס הארץ ,און באצד נעם פאדקראטעװעםן ״פענכמעד? ״  .פון װאגאן און דער תיױן דרײט זיך פרײ ארום אויך גאטמ
הײבט  ,עם אן שטארקער צו קצאפך צו דעם ארויסגעשקײדערט .טיר אײנגעקריצם אין זכרון■יורעצמצ -און זיצט  .זיך במנוחה*װײטער אק זײן
האבן״ מיר אזוי שטארק גענארט ,זאזוי הײס האט זיך ױדעם * ױאיט סי -זונדער.
םא 5אץ .און  .צו דעם ײדישן י׳םוב א ן ארץ -
אױפן װעג חיין טרעבציבקע .תשריתש״ג״ ; .י׳שרא? ־האט שוין דעד 5ײב געעםנט1ײן גרויסן
באולערט .קומען אויך קכך אבות צו־מײן פאצק,
פיםק מיט די ׳צ׳ארפע צײז און .דױ? אים אײנ־
צו מײן פאטער און מוטעך שװעסטער און ברי־
״דאם זענען די צעצטע יװערטער װאםאייךן שצינדען .נעכטן דער האקנק־רײץ .הי־ינט דער
ר,ער׳ קרוביס ,חבריפ,׳ באקאנטע ,נאענטע און
װײטע ...יא  .דא ,דאס קבר איז עס .דא האבן שרײב איז טײןקעבן .מיר װײסן שיח אקץ .ן ?ײב ! די .װע? ט םון מאתן נאף יהעד 'מ? חמה
:עפוג׳ךן זײעד טראגישן  .טויט מיציאנען ײדך נאך48
האבן מיר צו' ?עבן .אין דעם ענגן 1איז פי? ערגער ,װי די ׳װע? ט  .פון .נעכטן :,בשעת
|
שןיוצר־
שטיקעצע
'
דאס
,
.
ינפשות
120
?יגן
טרעבצינקע ,דו בייסט ראיס קבד ,פון פויצ־שן צאך
דער מצהמה.־ די װע? מ :איז יװײטער פארב? יבן
ײדנטום !
־
.צע ברױט בייםװאיגן צוגענומען .די שיך אראפ -פא?ש און הפהר י
אוממענמיק פאצ איך אויפ,:,1קבד . .טיערן געצװגן ,אײדער מען האט אונז אין וואגן
מיר גערענקען אײער צװאה .מיר ר; ע?ן און
שט־קן ־ און בצײבך ציגן איךהאצך  :זײ שטיקן ארײנגעפאקט ,זיצן טױ שבלה נאך ז־ך אצײן .טארן זי ' קײנמאצ ,נ־שט פאדגעסן .זײמ װיםן,
אוך -װערגן  .״און אפשד װערגך״ ׳מיך רי מתים ,צויוײטעג האבן מיר שוין נישט ק-ײן ביסעקע דערווײל ךױנקט מען צום• מערדעד' . .אוגטורד
;ישט אױםגעפירט זײער צװאה .זייט מיד מוחצ;: ,וואיסער .מיר שטיקןזיך .אין אונזער װאנאן :יוייערע ,פ? ינ < האט:דעד״ 'ת? ין שוץ,געגװנען ;.אצץ
קדושים . .איךי• בעט אי־ידי מהיצה  .פארך גאנצך ; האבן זײ כקארעק ; ארײנגעשיט(. ,אקע ;:װאנאנען; רײפט ױך א־ן אונז נאך נאוצת הדמ. ;.נאך נקמה
־תום ' .פאצק ,געקומען ביך איך י צו ' אײך ;:,מײך יינעװען ; מימ; כ$אריק) ' .עמיפעצט; אביים? פרישע פאר ;אומשוצריק קינדיש פארגאסן;:ב? וט , .נקמה
פארב־טעדטי אוך מימ בצוט■מרייפנד ■:הארץ זיך !■צופט .אױ צופט ! מיי ' האבן שוין 21טויטע ,פאד יר מיריאנעז םארג־אזטע ,פארברענטע .,פון
איאפצורעדך/אױסנייסן מײנװ־ ; בייטערע נישט ; רערונטעד. 5קקײנטשיקע״קיגךערקעך .אין אונ־ הונגעד נעשטארבענע  .און .פון .רער ביקםי געפא־
אויםייעזדינטע■ טרערך איך  :גערענק ,מיר אצע  :זער יװאגאן .זענעך נאך פאראן 7יקי*נדער ,װעקכע קענע ,בקמה:,־פארי ;6 .מ <יא | אומשו? דיקע הײ־
;עדענקען אײעד .צװאה , .מיר װעצן זי קײנמאצ זשיפיען  :ק .וים,,עס א־ז שדעקקעך דאם צחצוזען? .יקעבפשות ;.י;
!?1
 :גקיקקעך זענעך די ,װאס האבן שוין אויסגעהויכט
*
:ישט פארנעסך
־*£:י*
זײעהע נשמות .מיד זאנן קדיש נאיך זי־י .טויטע
פארשוױנדן אין דער
װען דאם בײזע װעט
 .דו .יעדענק־פמ ,פא־טער ,איר נעדענקמ אצע? .זאגן קריש גאך טויםע .מ־ר צײקןיעדע םעקונ״ ירויסער װם הרין װעט סומען — און עד מוז
אײנגעשצאסן אין די גדטאס ,געזעםן איןי די ; רע .אין 172.800סעקונדן װעקן מירזיך שױך קומען — אויפהויבן װעט זיך דאן אונזער פויסמ
שטובן״ .בי | השמשות .די זון שיהט אירע יעצ -ברענען אין די טרעבקינקע אויװנס .מיראיז אוחאראפקאזן זיך מיט דער  .גאנצער דראפט,
טע געזעגענונגם שמראצך דעם אװעתײענדיקז ( שויןנ־שט קײך ינפקא מיגא .אבער .וױי אזוי אז יצעשמעטערס־װעט ווערין דעד גערכיאנעד צױא״
טאנ .־פיעז טאד נישט ארװכנ־ײך נישט דעירצוייט • װעח קאנען מיינעאוינן זען  -װי מײן צװײ; מען מיט אצע שונאי ישרא < פיקפאכיק װעט
דיריזנאו־ױ .נאך ׳  5אזײנער א• שפערע  ,נאך■ הרשימדיק עופהצע נחימהציען־ועטי פ? אסערן װי; רא* מא? ט  .זיין די נקמה .זײט מוח < מ־ר האבן
 5נ 'מ .טאר ןץ ײד נישט עממען קײז צופט ; קיך־ אוי די קיגדער 1די קינךער א־ז מיר א נישמ פארנעסן ,מיר והז?ן זיי דאס קײנמא?
(אפיצו א ;ז דעד גדטא! ) איר נעדעוקמ ? דער־ רהמנות .אויגעװאצט די קינדעצצעך ! ,ײדן |,נישט שענקעז ,זײט מוה < מיר:׳װע? ן זײי בא־*
מאנט .או־יך .יגעזאגט האט י איד דאמאצט :,איוך 'ברידער ,חאדפט אקועק די קאפעטעם .ארבעט) צא?ן ' ! יתגד 5ויתקדש — ״״״• —
נישט פאר זײ.׳ רי ארבעט העצפט בישט ,אגט■*'
מיט אן אמתדיק ײדישן בטהון ״אצע װעט מען צויפט,י צאזט אײך ני׳פט פאקן ,בצײבט איר
גישט אומברענגען .דרײ און א האצבן מיציאן כאטש איבעד .בדי איר זאצט זײ קאנעךב־א ־
מענטשן קאן מען דאך נישס שיסן ( נאך נישט וצאצן ,די װעקט האט אונז אפגענאדט ,פארשאצטן
•נעװוסט פון די נאז קאמערן) .פיצ ׳װעצן פוךהונ־■ זאצן זײן די ,ומ*צכע• האין אונז נישמ געװאצמ
גער פץצך פון דורשט און קעצט אומקומעך די  :יאטעװען .שמע ישראל .שטואצ׳ ( /׳װער האט
מער־הײט פון אונז װעט א־בעדצעבך דער רײטש עפעם טדאנישעס איבערנעקעבט ' ,איך שטאט .״
רהעט פון דער גאנצער װעצט א שעבט הויז בישט אויפן • װעג קײן טדעיצינקע״ ערשט זיך אג־
מאבך די װעצט װעט נישט רערצאזך יװאס װעט^ :טוישט אין דער װעצט .צו שפעט געװקך ברד
ענגצאנד זאגך אמעדיקע !־! יאס װעט מענהך און  :דער שמואצ ,דאיס יאמעד?י< כע גע־ױין פון דעמ
א־ן אונזערע אמעריקאנעד בריזחד ,הסטו שוין ז קיגד ,פון די פצאמען אדוים .,האט ,אונז תמיד
אינגאנצן פארגעסן? די װעצט א־ז נאך ניט הפקר! באגצײם .מיר האבן יאשצאיסן צו 'באצאצן !
 3* * .־י
״מען קען א מענטש נידער־ק בא־הא.נדצ;,־ך אבער
נישט דערנידעיריקן״ — האסטו מיר ,פאמער,
ווען■ מיד זעגען געשמאנען אויך די שװעצן
שיצעדן ציטירמ• .׳  -מיר רועצן ״אים״ איבער־  :פון די״גאז קאמערך האין מיר א תפיצה גדטאך
צעבך נצח ישראצ אצ ישקר ! און דאס ערשטע י גאמ !  .שעגק אוניז דאכ צעבן ביז א ,מאיג ,א
װאס ט־ר װעצן דארפן טון נאך דער מצחמה װעט שעה נאך ״זײן״■ מפצה ,בצויז די צוואה אויס־
זײן נקמה ! נישמ וזאנדצעך נישט יאנן זיך נאך
קעז^ קומען..
ביזנעס ,נאיד נקמה ! נקמה פאר די יארן פון פירך און דער סוך* ..
פייך אומנציק ,־דערנידעריקונג און באצײדיקוגנ.
קדושיםוטתודים .זײמ אונז אצע מודוצ .טויזנט
פון גצות װעצין מיר אצע אנטצויפך א צאנד - .מאצ זײט אוגז מוהצ :כיב־ן אײך געקומען זאנך
אן אײנן שט־קצ ערד — װו אונזעד אױכגעמאי
טערטן קאפ אװעקצוצײנן — װעצן מיר זיך מוזן
שאפך ענגצ׳אנד װעמ או־נז ארץ ישראצ צוריק־
נעבך איצט רועט שוין די װעצט א־יינזעך דאם
מיר מוזן אויך א צאנד יהאבן״ .נישט דערצעבמ
דער קרעמאמארױם־אױװן אין
די פרײר״ .צא ימננו צמה מהם — ועצ״ מי
ו,עצ מה מתם? ׳  .״״ , ,
פערגען־בעלזען.

.ס

די גרויםע לובלינער ישיבה ״חכמי לובליך ,,מיטן ראש הישובה הרב מאיר שפירא ז״ל,
איז פולשטעדניק פארניכטעט נעװארן♦ כמעט אלע ישובה בחורים זענען טראניש אומנעקומען אין טרעבלינקע.

דאס בילד װײזט װי אזוי די דײטשע מערדער האבן ענטדעקט
א בונקער ,אונטער די ערד♦

די לעצטע ארויםנעטריבענע לאדזשער ײדן ,פאר־
זאמלן זיך מיט זײער ביםל בעטגעװאנט אויף־די
גאםן און װארטן ביז די לאםט־װעננם װעלן זײ
אויפנעמען ,אויף די װעגנם זענען אויך ארויפנע־
װארפן נעװארן אונדזערע זקנים און קינדערלעך♦
15
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א גאם אין חברון

פלאקאטן װעגן דער הײליקײט פון שבת
ןוקן ארוים פון אלע װיטרינעם אין תל־אבי

צו איז מטגלטך אן
עם װערט אינםפירירט פון פאר־
שידענע קרײזן אן דאם לײזן די ײדן־
פראנע דורך שאפן א ײדישע מדינה
אין א״י קאן אנטרעפן אויף א שארפן
װידערשטאנד מצד די אראבער און
אפילו דערפירן צו א בלוט־פארניםונג,
עם איז אבער א פאקט ,אז
קײנמאל זײנען די אראבער נישט גע־
װען אזוי אפהענגיק פון די גרוים־
מאכטן און קײנמאל איז נאך די מאכט
און פרעםטיזש פון די דאזיקע גרוים־
מאכטן נישט געװען אזױ שטארק װי
איצט,
■ א קלארע און דײטלעכע שטע־
לונג פון די -גרויםמאכטן װעט איבע־
ריק מאכן דאם באנוצן זיך מיט כח.
עם איז קלאר אז כל־זמן בײ די ארא־
בער װעט זײן א האפענונג אז זײערע
דראאונגען קאנען האבן א װירקונג,
װעלן די אראבישע לידערם די דאזיקע
טאקטיק פארזעצן ,א קורצער איבער־
זיכט איבער דעם איצטיקן מיליטערישן
פאטענציאל פון די אראבישע לענדער
יבאװײזמ די לעכערלעכקײט פון זײ־ערע דראאונגען,
די אראבישע לענדער ,װעלכע
קומען אין באטראכט זײנען :עגיפטן,
איראק ,םיריע ,םאאודיע און׳ טראנם־

אראמזר־אויפשטאנד?

יארדאניע♦ די באפעלקערונג פון די
דאזיקע מלוכות באשטײט פון 25מיל־
יאן אײנװוינער ,פון װעלכע 16מיליאן
װוינען אין עגיפטן♦
די עגיפטישע ארמײ באשטײט
פון 22טויזנט שלעכט באװאפגטע און
אויםגעשולטע זעלנעה זײ האבן נישט
קײן פאנצער־געװער ,לופט־װאפן און
קריגם־שיפן .אין קריגם־צײט האט קײן
אײן עניפטער נישט געקעמפט פאר
דער פארטײדיקונג פון זײן לאנד ,װען
די אקם־ארמײען זײנען געשטאגען פאר
די טויערן פון אלעקםאנדריע 85 .פראצ,
פון די אײנװוינער פון עגיפטן זײנען
אנאלפאבעטן .די גרויםע מאםן פון
דער באפעלקערוננ לעבן אין ארעמקײט.
פון מיליטערישן שטאנדפונקט
קומט עגיפטן נישט אין באטראכט ,דאם
זעלבע קאן אין א גרעםערער מאם גע־
זאגט װערן װעגן איראק ,אין צײט פון
קריג ,אין די שװערםטע מאמענטן פאר
די  -פארײניקטע פעלקער ' ,איז דער
פראפאשיםטישער פוטש פון ראשיד־
עלי אונטערדריקט געװארן דורך צװײ
בריטישע באטאליאנען ,די איראקישע
רעגירונג איז אין  1945אומפעיק געװען
זעלבשטענדיק ,אן דער הילף פון ענג־
לישן מיליטער ,צו אונטערדריקן דעם

קורדישן אױפשפןאנד♦
םאאודיע האמ א באפעלקעדוננ
פון קרוב 6מיליאן ,צעװארפן איבער
א גרויםן שטח פון מדברױת ,די מדבר
רײמער פון איבךםאאוד האבן געקאנט
זײן גוטע קעמפער אין די צײטן פון
מחמה הײנט קאנען זײ צעקלאפט ווע־
רן דורך אײן לופט־עםקאדראן נאך
פריער אײדער זײ װעלן אנקומען צום
ברעג פון מיטללענדישן ים♦ װעגן דעם
מיליטערישן כוח פון םיריע קאן מען
אורטײלן פון דעם פאקט ,װאם קליינע
פראנצויזישע מיליטערישע קרעפטן הא־
בן זיך לײכט מיט זײ א עצה געגעבן♦
טראנםיארדאניע מיט אירע350
טויזנט אײנװוינער איז פאקטיש אונטער
בריטישער קאנטראל און די גרענעץ־
װאך איז אונטער דער בריטישער לײ־
טונג ,װען מען זאל נאך צוגעבן ,אז
די אראבישע לענדער שפרײטן זיך אוים
אויף װײטע שטחים און זײנען אפגע־
טײלט דורך קאלאםאלע װיםטעם אין
װעלכע אפילו מאדערנע ארמײען קא־
נען זיך נישט לײכט באװעגךדאן זעט
אוים לעכערלעך דער גאנצער ״עניך
פון א ״גיגאנטישן אראבישן אויפשטאנה
ד־־ה♦♦1— !1ו
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מען בויט א נײע קאלאניע אין נגב,
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שבת־רו ,בײ צװײ דורות.

א קאריקאטור װי אזוי ענגלאנד היט די גרעניץ פון א״י.
 די ענגלענדעה םטאפ י װײטער נישט גײן, אראבעה װאם הײםט ניט גײן ? מיר זײגען דאךאראבער, די ענגעלענדעה אויב אזוי ,ביטע זעה17

אונזער
הײנט האם אונז די לערערן דעדצײלע  .ור קינדער
האבן א״ן א שול געמאבט פײגלטיש  ,זײהאבןארױם•
געחאנגען פארן פענצטער פון קלאס א ברעטל און
פלעגן אױף דעם אלע טאג אנשיטן ברעקלעך ברױט,
קעז און אנדערע עםנװאוג.
די פײגעלעך  .װאס חאבן וױנטער ניעװאס צו
עםן  .פלעגן צופלי -ען צום ברעטל  ,פיקן די ברעקלעך
און ראטעװען דך פון חונגער .דיזאך א' ו אונז זײער
געפעלן געװארן  .און מיר האבן אױך באשטימט צו
םאבן אוא פױגלטיש .אץ מיטן רעדן רופט ױך אן
ר אסעלע;—װען ע־ד האבן א פײנעלע א* ן קלאס ,אס
װאלטן עידעס געהאלטן עײעד  — /טאקע .טאקעז—
האבן זיך אפגערופן עטלעכע קינדער— לאמ״ר טאקע
קױפן א פײגעלעז גערעדט און געטאן ! אלע האבן
ױך צענױפגעלײגט צו עטלעבע גראשן  .און עיד/ײנע/
אװעק אץ אפײגל געשעפט קױפן א פײגעלע.
אך  .װאס דארט האט זיך געטאן\ א סך קלײ•
נינקע פײגעלעך האבן געצורטשערט  ,געפ״פטשעט,
געזוננען .געשפרונגען א* בער
די שטײגעלעך  ,גע
פאבעט עיע די פליגעלעך.
עיד האבן אױסגעקליבן א קלײן ׳ש־י  9 /פײגעלע
עיעא געל בריסטל און געבראבט עס אץ א שטײגל
אץ קלאס.
א פאר קינדער האבן גלײך געבראבט טרוקענעם
זאמד .עיד האבן אנגעגאסן װאסער אין א טעצעלע.
אנגעװארפן קערנדלעך און אװעקגעשטעלט דאס פײ־
געלע אױפן פענצטער  .פון אנחױב אי /
עס גע .יען
דערשראקן און אומעטיק .מיר האבן עס געלאזן צורו.
די לערערן חאט אונז דעד;/יי? געהײסן פארשרײבן
זױ אזױ מדארף רך באגײן מיט א פײגעלע:
 )/דעם זאמד און דאס' װאסער אץ שםײגל מוז
מען אלע טאג בײטן.
 ) 2לעבן שטײגל דארף מען האלטן װאזאנעס.
?>) צי  /ציעעד .װו עם שטײט דאס שטײגל  .דארף
זײן װאו עם  ,און די לופט— רײן און פריש  .אץ דעס
ציעעדטאר מען נישט רײבערן .בעת מיר חאבן גע-
שריבן ,האט דך דאס פײגעלע דערװײר בארױקט און
גענומען דנגען .עיד האבן שיער נישט געטאנצט פאר
פרײד  .ראס פײגעלע האט פארבראבט ײב אונז דעם
גאנצן זױנטער  .אלע טאנ האט אן אנדער קינד עס
באזארגט מיט עסן און טרינקען.

פײגעלע
דיפ?ין ?-אי  /די דראטן ע? נס שטײגל  ,חרבגעשסעקם
דאס שנעבע? ע דייל די דראטן  ,ג? ײך 77י ס׳ ?# ?7ע 7ל
געבעטן:
מ 'ל ארױם א 7־ף דעד פדײ  /׳צ? סב? ױען
ז/יס?  .צ? ס ?״דינעס ?7
ע־ ? ד/
 — ,א רחםנות אונןער פײגע? ע—1י׳ #ע ^יד ^ײנ־
מא? אנגערופן ג' טעלע— %לע פײגעלעך " /ײנע  /עדײ י
עליע # /דוס? 77 ,זײ ורלן  ,און אונזערס את ,נעבעך,
פארשפארט אץ שטײגל  .מיד& רף .ד  $ס גארארױס?  #ון1
■■■■ -ארױס? אזן פרײז ארױס? אזן\  .חאבן אלע
אײנגעשט״מט.
 , .א?  /אב ? ר א* ז שױן דעדעו? ם געשט #נען ארום
שטײג?  .אײ 1רע האט ברײט פונאנדערגעעפנט דאס
פענצטער.
װער װעט עפענען ראס שטײגל?
 .גר טעלע\ ז״יעע? ע/ . /י האט די ערשטע פאר-
געלײגט באפרײען דאס פײגעלען ג״טעלע האט ס־ע
אציטערדיקער הא :טאױפגעעפנט דאס םירל פון שטײגל.
דאס פײגעלע האט ױך ארומגעקוקט אױף אלע  /ײע/י
דאן א פלר געטאן פון שטײגר דורבן פענצטער אויפן
נאנטן בױם.
.
אין
קלאס
אז
געװארן
שט״ל
.
אלע
האבן עיע
פארהאלטענעם אטעם גע? וקט אױפן בױם.
.אט זיצט עס /איך  /ע עס ./האבן אײניקע אנ-
געורזן סיע  /עיננעד
? 777װה
—אט דארטן אױפן פאדערשטן צװײגז
פלוצלונג האט דך דאס פײגעלע אױפגעהױבן,
א שורם געטאן אין דער לופטן און אװעקגעפרױגן
77ײע  ,װײט. ..
מער האבן עידעס שױן נישט געזען.

' 0איז אנגעקומען דער פרילינג .סיאה געזזארן
װארעם און זוניק .מיר האבן געעפנט
די פענצטער.
אונזער פײגעלע האט געזונגען אלץ שענער און
שטא^ קער  .אבער אלץ אפטער האט עס געשלאגן עיע

שפילער אײזיק,
געבױרן אין קאװנע (ליטא)
דעם 2־טן אפריל,1943
צװײ הארציקע ײדישע קיגדערלעך פון לאגער לאנדםבערג,

אונדזערע
שלמה״לעך און :שרח׳לעך־
אויך זײער גורל איז אבהענױק אין דער
״אונא״ קאמהםיע♦
0 ^ 00

פעלא פרײמאן פון פעלדאפינג.

צװײ חינפ־דיקע קינדער,
נעבוירן אין םאװיעט־רוםלאנד

ײדישע קיגדעלעך אין קיבוץ ״עתיד חעם״ אין איםאליען,

א לאנער קינה
ײדישע קינדער געבוירן אין לאנדםבערגער לאגער

ײדישע קינדער פון בערגען־בעלזער תלמוד־תורה

דער בחר איז געבוירן געװארן
אין םיף רוםלאגד

ארײנפיר♦

דער
צו פארמיאוםן און פאר־
פאר
די
האםן אונדזער  ,פאלק־ װי
דאם בוך דער היס־
די קאמוילישע קירך .דער
פוז יד ״ײױשע
טארישער ראמאן ״אין
*
שריפמשטעלער פיער װאן
דער רוימישער געטא״
שוין פון גאגםטן גומער ,הויבן מיר אן
פאםן אין זײן
בוך1די
איז געשריבן געװארן אין
פארגאמן עמאי״ ,אלײן א
צו דרוקן א זער
אינטערעםאגטן
 .די שװערע פיגםטערע מל־
קריםטלעכער גײםטלעכער,
היםטארישן ראמאן פון יידישן
חמה־יארן .װען פאר אוגדז
װארפט פאר די קאטוי־
לעבן
אין רוים פון'  16יארהונדערט
אין אמעריקא איז נאך
ליקן ,און ער זאגטו היט־
אוגטערן גאמעןן
געשטאגען פארנעפלט דער
לער װאלט קײגמאל נישט
טראגישער גורל פון׳ -אוג־
אויםגעהרגעט די ײדן װען
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דזיער אומגליקלעך פאלק,
די קאטוילישע קירך װאלט
װעלכן די נאצים
האבן
דאם גישט דורך דורות
ארײנגעשפארט אין די עג־
געטאן.
גע געטאם זײ אויםצוראטן,
עם האבן עם געטאן
ש>
עם איז אפשר אמת,
די קלעגערע קאטוילישע
(נױ־יארק).
אז היטלער אין זײגע
גא־
:ס גײםטלעכע און אויך די
צישע מערדערײען
זײגען
*
קירך  ,בישאפן ,פראלאטן,
ביטערער
צײט
,
•
איז
אבער
א פראדוקט פון
אונדזער
קארדיגאלן און פױפםטן ,עם האט עם געטאן דער קוילער
דעך אגטיםעמיטיזם און דאם םפעציפישע אויםטײלן דאם
פון די אלביגענזער צו די אײגװויגער פון פראװאנם ,דער
ײדישע פאלק פון אלע פעלקער אויף דער װעלט עם צו
פויפםט איגאצענטי דער דריטער ,אין פיל ברױו צו די
פארמיאוםן און צו פארטיליקן ,נישט בלויז א פראדוקט
פעאדאלע לארדן צו די קריםטלעכע צעגטערן פון פיל
פון אונדער צײט.
קאטוילישע
לעגדער,׳
בלויז
געצײלטע רעגעםאנם פויפםטן
האבן ארויםגעװיזן אביםל חםד צו דעם געטריבעגעם גע־
די בליגדע שגאה צום• געפלאגטן װאגדערדיקן ײדישן'
פלאגטן ײדישן פאלק.
פאלק ,װעלכע איז דורות־לאגג געפרײדיקט געװארן פון
אויך די געטאם װי מיר װײםן ,זײגען נישט געװען
דער קאטוילישער און אויך נישט װײגיק פון דער לוטע־
היטלערם אריגינעלע פינםטערע אויפטואוגגען ,פאר אים
ראנישער קירך ,האט אײגגעקריצט א טיפן צײכן אין די
האבן אין מיטלאלטער די קאטוילישע ־לעגדער געהאט זײ־
הערצער פון געװיםע טײלן אין דער קריםטלעכעך װעלט.
ערע געטאם.
אין די איצטיקע שװערע צײטן ,װען דער ײדישער
אבער דער ערשטער אומגליקלעכםטער געטא ,װאם
מעגטש איז געשטאכן און געפײניקט געװארן פון די נא־
איז געשאפן געװארן מיט דעם טײװלישן ציל אפצוטײלן
צישע רוצחים ,עפעגען זיך אויפםגײ אויף די אלטע וװגדן,
דאם ײדישע פאלק כדי  .זײ צו פערגיכטן .איז געװען דער
באלײדיגוגגען ,מםירת־גפשן ,דעם הײליקן קידוש השם
פויפט
פאול
דער
פערטער װעלכן מיר װעלן
װאם אוגדזער פאלק איז דורות־לאגג דורכגעגאגגען אין
פארשטעלן
אין
אוגדזעך
ראמאן .ער איז אויםגעװײלט גע־
דער מיטלאלטערלעכער קריםטלעכער װעלט.
װארן צו דער פויפםטלעכער קרוין אין יאר.1555
די פרײהײטלעכע צײטן פון גײגצגטן און צװאגציק־
ער איז שוין דאמלםט געװען אן אלטער מאן פון
םטן יארהוגדערט האבן פאר אוגדז־ אויםגעזען װי בלויז א■
עטלעכע און אכציק יאר ,פוגדעםװעגן האט ער זיך מיט
רויקע פויזע און װידער איז פאר אוגדז אויפגעשטאגען
א ױגנטלעכן ברען ארויפגעװארפן צו פארגיכטן זײגע קעג־
דער גײםט פון די כןאטוילישע איקװיזיטאטארן.
גער .ער■ האט באגײט די איקװיזיציע אין רוים .זײן בעם־
איצט װײםן מיר שוין ,אז עם איז גישטא קײן
.טער פארגעגיגן איז געװען צו פארברעגגען אין די איקװי־
פארגלײך אין דער גאגצער מענטשלעכער געשיכטע צו די
זיציע געריכטן ,און בײ צו זײן ״אטא־דא־פעם״  .ער האט
מוםטערהאפטע  .גרויליקע מעשים פון דעם היטלעריזם און
זיך געקװיקט װען מען האט פארמשפטע ארײנגעװארפן
פאשיזם .פאר דעם קעגער פון געשיכטע איז אבער קלאך
אין קאכעדיקע אײל־קעםלען אדער זײ אגגעטאן אגדערע
אז פיל גרוילעכע טאטן ,װאם היטלער און זײגע גערמא־
טויטן .ער האט זיך אײגגערעדט ,אז די אײגציקע מאכט
פאלקם־מערדער האבן געטאן צו דער װעלט און איבער־
אויף דער װעלט דארפט האבן די קאטוילישע קירך♦  ,זיין
הויבט צו דעם ײדי האבן פריערדיקע טיראגען שױן גע־
קומען צו דער מאכט איז געװארן אן אומגליק אויף דער
טאן פאך אים,
װעלט׳און םפעציעל פאר די ײדן אין דער פויפםטלעכע
אלע
גרויל
מעשים
,
װאם
די
געשיכטע דערצײלט
מלוכה.
אוגךז װערן אבער בלאם ,מוגדערװיכטיק ,זײ זענען עפעם
די ײדן אין רוים האבן געװאױגט בײ טיבער טײך,
װי א■ גהימדיקער פארשפיל אין א קלענערן פארמאט
גישט װײט פון דעם־אקמאװיע טייער װאו טיטום הרשע,
אײדער די געשיכטע האט אוגדז געבראכט דאם גרויםע
האט זײ פארשלענט אין שקלאפערײ פון ארץ ישראל בעת
היטלערישע גהיגופ.
די ײדישע מלחמות אין אלטערטום ,די רוימער ײדן האבן
דער רוצח היטלער האט געהאט זײגע פארגײעך ער
א לאנגע צײט נישט געפילט דעם שװערן פארגװאלטיקג־
האט געהאט אין דער געשיכטע דעם טײװלאגישן גײםט
גן כוח פון דער קאטוילישער קירך .די רענעםאנם פויפםטן
פון װעמען• צו לערגען .ער האט זיך געלערגט וד אזױ צו
האבן גאר ארײגגעלאזט געטריבעגע ײדן פון שפאגיע,
שעגדן און צו פארטיליקן דאם ײדישע פאלק.
.
פארטוגאל ,נאטירלעך פאר א גרױםן אפצאל און גישט
קײגער קאן גיט לײקענען ,אז• זײגע בעםטע לערער
בלויז צוליב קריםטלעכע רהמגות .אבער די קאטוילישע
זעגען געװען די קאטוילישע איקװיזיטארן ,קײן שום יבא־
רעאקציע האט זיך אויך געגומען אויםשפרײטן אין רױם.
װעגוגג אין דער געשיכטע האט ניט אזויפיל ארומגעארבעט
(פארטזעצונג קומט),

א נײעם

לעזער
בילדער״

״אץ דער

רוימישער געטא
פץ

אפםער

וױ אזוי עס ארבעם
דער ײױשער פאליהליגיס
בײם מינכענער־האמיטעט♦

די קאגצעלאריע װו• עם װערט ארזים
געגעבן די קראנקן צולאגע♦

ד״ר האקן לײטער פון פאליקליניק

ד  ,אונגער
םפעצאליםט פאר קינדער קראנקהײטן.

ד״ר דרויאן םפעציאליםט פאר האלז
נאוז און אוירן קראנקהײטן

ד״ר קאץ
ספעצאליםט פאר הױט־קראנקהײטן.

צאךטעכנישערי לאבאראטארױם אונטער
דער אויפױכט פון אבראמאװיטש.
ד״ר קורצװײל
םפעצאליםט פאר כירוגישע אפטײלונגען.

ד״ר גארפינקעל קינדער צאךםפעצ.

ד״ר עלקים
קפעציאליםט פאר אויגן קראנקהײטן

ד״ר קלעבאגאװ
םפעצאליםט פאר פרויען־קראנקהײטן.
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צום

צווײטז

יאר־טאג פמ דער באפרייאונג

האט דער לאגער

עגענפעלדן אײנגעארדנמ א מאםן מרױער־צוג

מיט קרענץ אויף די קבריש פון די געפאלענע 'קדושים.
פאטא־קארעםפ♦ ר♦ ליבערמאן♦

ח־

בלאדע מאכט א הזכרה בײ דער קדושים־מצבה.

דער צוג צו די קברים מיט טראנםפאראנטן

דער אלגעמײגער־צוג צו די -מאסךקבױם.

עם מאחםירן די פארטײען מיט קרענץ

..

דער דײטשער בירנערמײםטער מיט אײניקע דײטשע
פאליצײ־לײט ,,נעמען אנטײל אין דער דעפילאדע,
בײ דער מצבה פון די קדושים ,רעדט ח־ דיאמענט

דער םפארט קלוב ״נורדיה״ מיט קרענץ אין מארש
עם מארשירט די ײדישע פאליצײ♦

די אזכרה פאר די געפאלענע קרושים פון די היטלער רוצחים.
אויף דער רבנים קאנפערנץ♦
פון לינקם צו רעכםםז אמעריקאנער אמבאםאדאר ראבערט מארפי,
ראבבי פיליפ בערנשטײן ,נענעראל ליצױם קלײ ראש פון דער
אגודת הרבנים הרב םניעג פארבינדוננם אפיציר קאלאנעל נעארנע
םיםהערם .בײרישער שטאטם־קאמיםאר דר♦ אויערבאך .םנן ױ״ר
ין דער אגודת הרבנים הרב מאיר גרינװאלד און הרב ראם,

די דדםובע געםט אױף דער רבנים קאגפערענץ.
פון לינקם צו רעכטםז דער צװײטער פון לינקם .דזשוינט־דירעקט,
מר♦ שארלם פאםמאן ,אמעריק♦ אמבאםאדאר ראבערט מארפי,
•ראבבי פיליפ בערנשטײן ,אבערקאמענדאנט גענעראל לוצױם קלײ
פרעזעם פון צענטראל קאמיטעט דוד טרענער און דירעקטאר פון
דער מיליטער רענירונג אין בײערן נענעראל װאלטער מוללער♦

י, .גרינװאלד א געזעלשאפטלעכער־טוער פון ״דזשוינט״ האלט
אפי א קאנפערענץ מיט די אײנוװינער פון לאנעד װאלפראטהאזן♦

בערנארד טײטעלבוים ,טראנםפארט אפיציר פון ״דזשוינט״,
גיט איבער א קראנקן־װאגן דעם ײדישן שפיטאל אין מינכן♦

\

באמערקונג פזן דער רעדאקציען
פאר די צוגעשיקטע אגאנםן ,בילדער פון געזעל־
שאפטלעכע אינםטיטוציעס או-ן פריװאט פעחאנען,
איז די רעדאקציע נישט פאראנטװארטלעך♦
ארטיקלן ,אנאנםן ,בילדער ,באריכטן ,און קאמוגי־
קאטן װאם װערן נישט פארעפנטלעך ,וזערן נישט
צוריקגעשיקט♦

)
ן
ן
ן
ן
ן
ן
ן

1

די ״דזשוינט״ .ראציאן

פארטײלונגאין מינכן♦
פאטאז ״דזשוינט״♦
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פאטאם פון א װיגקל פון דער אויםשטעלוגג ,״ײדן אין אײרא& א
1946- 1939״ ,װאם איז אײגגעארדנט געיוארן דורכן
ײדישן װי^ נשאפטלעכן איגםםיטוט ״ײןוא״ אין נױ־יארק,
אויף דער אויםשםעלוגג איז געװיזן געװארן העכערססס .4דאקומעג&ן ,װעגן ? עבן פון די ײדן אין אײרא©־*- ,
אוגטער דעם דיימשן מעיוער״שן פאלק ביזן םוף פון דער מלחמה,

״

׳*

.. .

^

1,

ו^חוו1
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/־וווווו^< ^ן
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(>1ו^ז(ח<וווי
סעי ^^ _

ץ
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דער נײטר ״חשױנט ־דיתזקטאר
אץ דער אפיעײמאנע־ זאנע

אץ

דער נײער דזשוינט
דירעקטאר אין דער אמע־
ריקאנער זאנע איןדײטש־
לאנד איז ניט קײן נײע
דערשײנונג אין דער ײדי־
שער געזעלשאפט .מר♦
פאםמאן איז א װײט בא־
קאנטער און באליבטער
ײדישער עםקן און א װע־
טעראן פון צױניםטישע
קאלאניזאציע ארבעט אין
א״י.
זײט 25יאר נעמט ער
א שטענדיקן .גרויםן אנ־
טײל אין דער אויפבוי־ארבעט אין ארץ־ישראל און א
דאנק זײן איניציאטױו און ארגאניזאציע־פעאיקײטן זײנען
דארטן ,במשך פון דער דאזיקער צײט ,געשאפן געװארן
א גאנצע רײע װיכטיקע פאזיציעם.
געבוירן אין בריםק ליטעװםק ,האט מר .פאםמאן
ביזן 16־טן לעבענםיאר געלערנט אין ישיבות.
אים ס 1־טן לעבענםיאר איז ער אװעק קײן אמערי־
קע .וװ ער האט שטודירט און געענדיקט ,אלם אינזשינער
און אדװאקאט.
אין יאר 1910טרעט ער ארײן אין דער צױניםטי־
שער באװעגונג ,שטײט אין דער שפיץ פון פארשידענע
צױניםטישער ארגאניזאציעם אין אמעריקע ,פירט אן מיט
דער צױניםטישער ארבעט און פארט ,אלם דעלעגאט ,צו
די צױניםטישע קאנגרעםן.
אין יאר 1920פארט ער אפ קײן א״י און פאר־
בלײבטי דארט א דארטיקער תושב ,עד הױם.
זײן קאלאניזאציע ארבעט האט ער אנגעהויבן אים
יאר
 ,1921אלם א פארטרעטער פון אמעריקאנישע עפענט־
ליכע געזעלשאפטן.
אײנע פון זײנע שענםטע דערגרײכונגען איז געװען,
דאם אפקויפן דעם מפרץ חיפה פון די אראבער ,װאם ער
האט דורכגעפירט ,מיטן אנטײל פונם קרן קימת לישראל,
אים יאר
1925
שפעטער אים יאר 1934װערט ער פארטרעטער פון
דער ״איקא״ געזעלשאפט ,װעלכע אינװעםטירט גרויםע
םכומים פאר די קאלאניזאציע אין א״י♦ מר .פאםמאן האט
איבערגענומען די אלטע קאלאניעם ,זײ אויםגעבעםערט
און אויפגעבויט נײע.
די לעצטע דורכגעפירטע צ&ציע איז נעװען צו בא־

ריטשלאנד ,טר .שארלס

פאסטאן

קומען די קאנצעםיע אױם־
צוםריקענען די זומפן אין
א״י ,װאם װערמ דורכגע־
פירט דורך ״איקא״ צוזא־
מען מיטץ קרן קימת לית־
ראל♦
בעת דער מלחמה,
אים יאר
 ,1942איז מר.
פאםמאן געבעמן געװארן
פונם ״דזשוינט״ ארויםצו־
העלפן בײ דער הילפם־
ארבעט פאר די נויטלײ־
דענדע ײדן און זײט דא־
מאלם האט מר♦ פאםמאן
אנטװיקלעט א פילזײטיקע טעטיקײט אין דער הילפם
אקציע פונם ״דזשוינט״.
נאך פיל אונטערהאנדלונגען און אונטערװענצן האט
ער מיט דער הילף פון דער אמעריקאנער רעגירונג ,צוזא־
מען מיט דער ״םוכנזת״ אנגעפירט מיט דער ארבעט,
אריבערצונעמען צענדליקער טויזענטער ײדן פון בולגאריען,
רומעניען און אונגארן קײן  .טערקײ און פון דארט זײ
ברענגען קײן א״י.
עם איז אים אויך געלונגען אריבערצופירן ססס .ן
ײדן פון תימן קײן עדן און פון דארט קײן א״י.
אים יאר 1943האט ע■ באקומען*אין טהעראן ד
אײנשטימיקע דערלויבניש פון די גרויםמעכטע ,צו שאפן *
פארבינדונג מיט די ײדן פון פוילן .װאם האבן זיך דא־
מאלם געפונען אין רוםלאגד און געבן זײ הילף .א טײל
פון די דאזיקע ײדן זײנען אריבערגעפירט געװארן קײן
א״י♦ װי גרוים און װיכטיק עם -איז געװען די דאזיקע
ארבעט ,באװײזט דער פאקט ,אז דער ״דזשוינט״ האט
מאנאטליך באקומען 10ביז 15טויזענט ברױו פון די דא־
זיקע ײדן.
מר .פאםמאן ,דער לײטער פון ״חשוינט״ אפטײ־
לונג אין א״י ,פאר א״י און אלע מזרה לענדער ,איז א
הײםער ײד מיט לאנגיאריקע דערפארונג אויפן געביט פון
געזעלשאפטליכע ארבעט .ער קען די װײטאגן פון דער
שארית־הפליטה און איז געקומען אויף א געװיםע צײט
קײן דײטשלאנד ,בכדי צו פארשטארקן דא די ארבעט
פונם ״דזשוינט״ אין אלע צװײגן אין פולער קאאפעראציע
מיט די אפיציעלע פארטרעטער פון דער שארית־הפליטה♦

בן -נון.

דאם פרעזידױם♦  -פרױ בערטא לוטוױגא ,עפנמ די קאנפערנץ,
ז

רעזאלוציעם פוז דעם ערשטז צוזא־
מענפאר פוז יד ײה פראפ .ארטיםטז
איין דער

אר,טיא
אין

אמעריקאנער זאנע♦

מיר די שארית־הפליםה פון ײדישע פראפעם־
יאנעלע ארםיםםן ,באגריםן אלע ארגאניזירםע ײדי־
שע קערפערשאפםן פון גלות דײםשלאנד .מיר ײדי־
שע ארםיםםן װילן אויך בײםראגן אונדזער חלק אין
אין דעם בנין װאם הײםם ״דאם ײדישע קולםור־
לעבן פון דער שארית־הפליםה״ .מיר פאדערן אויף
אלע געזעלשאפםלעכע און פאליםישע ארגאניזאציעם
צו דערקלערן א קאמף דער גלײכגילםיקײם צום
קולםורעלן לעבן.
אין אנבליק פון די פאראנםװארםלעכע און
גרויםע ארבעם ,װאם עם שםײם פאר אויפן געביט
פון םעאםער ,דריקם דער צוזאמענפאר אוים פאל־
גנדע וװנטשןז
 )1הױת אלע פראפ .ארםיםםן קאנען נישם
ארײנגענומען װערן אין אײן םעאםער אנםאמבל,
זאלן נעשאפן װערן נאך עםלעכע שפילפעאיקע אנ־
םאמבלן ,ביים צענםראל אדער רעגיאנאלע קאמי־
םעטן♦ מים דער זעלבער אונםערשטיצונג און רעכם
װי דאם טעאםער ,װאם עקזיםםירם בײם צ,ק,
 )2כדי צו דערציען א װערםפולן נאכוװקם .־

דער אמעריק .ארםיםם יאבלאנקאװ האלם זײן באנריםוננם־רעדע.

די ערשםע אויםגעװײלםע פארװאלטונג אין פראפעםיאנעלן ארםיםםן פארײן ,בײ די שארית־הפליםה,
שײע צװיליך

אברהם װאלאװםשיק
(װיצע פארזיצ),

(פארזיצענדער)

1

בערםא ליםװינא
(צװײטער װיצע פארזיצ ).

ישראל םעגאל
(פארװאלט .

סעקרעטאר)

אלעקםאנדער בארדיני
(רעזשיםער)

זאל געשאפן װערן א טעאטער־שול און די שילער
באזארגן מיט אזעלכע מאטעריעלע באדינגונגען ,זײ זאלן
קאנען רואיק לערנען זײער פאך♦ ,
 )3באהאנדלענדיק אלע טעאטער״ פראגן ,זאלן די
אנטשפרעכנדע אינםטאנצן שטײן אין קאנטאקט מיט דער
אנפירנדע פון פארײן.
 )4אײנפירן ארדנונג אויםארבעטן תקנות און זײ
דורכפירן אין לעבן פון די ארבעט בײ די דראמ ,קרײזן.
 )5די לאגער קאמיטעטן זאלן באקומען אנטשפרע־
כנדע פארארדנונגען ,אז די לעגאליזירטע פון פארײן טרו־

פעםג זאלן הן מאראליש ,הן מאטעריעל באהאנדלט װערן,
 )6פארװערן אויפצוטרעמן מימ נימ ײדישע פאר־
שטעלונגען אין ײדישע לאגערן און געמײנדעם .אײנפירן
א טאטאלע דערלויבניש סיםטעם ,פארופנדיק זיך אויף די
באשלוםן פון דעם 2־טן ש -,ה ,קאנגרעם אין באד רײכנ־
האל ,װעגן ארײנברענגן ארדנונג אין דעם קולטור־לעבן,
מיר ײדישע אקטיארן ,האלטן אז דאם טעאטער װעזן
איז א װיכטיקער באשטאנד טײל אין דורכפירן דעם בא־
שלום .אז דאם שאפן פון אונדוער פארײן ,װעט מיטװירקן
דעם באשלום דורכצופירן אין לעבן,

*# 1

דאם אלנעמײנע בילד פון אלע פארזאמעלטע געסט,

די פרעםע פ־לרשטײער אויפן צוזאמענפאר.
פון לינקם אויף רעכטםו פרוי בערטא
םעגאל ,רעד♦ שלמה פראנק ,בערעק קירשנער און דער דיכטער יצחק פערלאװ♦

צוגעשיהטע בילדער פדד

ועד
אי־ן

ההצלה טעטיקײט

גלות דײטשלאנד♦

באמעדקונג פון דער יעדאקציען
אלע צוגעשיקמע בילדער פון פארשי־
דעגע ארגאניזאציעם ,םײ פאליטישע און
םײ געזעלשאפטלעכע ,זעגען נאר דערין
פאראגטװארטלעך די ארגאניזאציעם♦
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די הנהלה פון דער גרויםער װידםהײמער ישיבה,
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די כשורה קיך פון ועד ההצלה אין באד־װערעשאוג

.נה־שולע פון ועד ההצלה אין גאבערזעע,

מי

א קינד פון ועד ההצלה קינדער־הײם אין װאםערבורג

בעת א םפר־תורה פײערו ני עם זיצן פון רעכטם:
ה.־ב בארוך .טשאפ  .ין רדבינם א-ן הרבבורשטין►

*

הרב בארון גיט איבער א םפר־חורה פון ועד ההצלה
 .צו א בית־המדרש♦

אין דער ראדיא־־טעבנישער שול פון ועד ההצלה אין אױ :זבורג♦
29
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ליב״עלמאן  ,די מאכמער פון חײם און בלומא ,גע־
פאלא
בוידן  1915אין לאדזש ,געװױנמ פאדן קױג גדײנםקא ♦8געװען
אין געמא ביז אויגוםמ  4944שפעמער מימ די גאגצע פאמיליע
אפגעשיקמ קײן אוישװיץ♦ זוכמ אירע קרובים״ פרײנמ און בעקאגמע♦
מײן יעצמיקע אדרעם :פאקיגג  -װאלדשטאמ בלאק( £ 15בײערן)

קרן־קיטת װינקל1
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די מעג איז אין מינכן .אין דער צעגמראלער
בױרא פון קרן קימת לישראל .פארגעקומען א כרע־
םע קאגפערנץ אין װעלכע ם־האבן זיך באמײליקמ
אײניקע פארשמײער פון א רײ ײדישע צײמונגען♦
ה• י♦ ראמגער עפנמ די זיצו״ג און ערקלערמ
דעם ציל פון דער פרעםע קאנפערגץ ,אפעלירנדיק
צו די פרעםע פארשמײער ,אז זײ זאלן מימהעלפן
אדורכפירן די אקניע פון פאראײביקן דעם נאמען
פון אונדזערע אומגעקומעגע עלמערן און קיגדער,
דורכן פלאנצן א ברורער־װאלר אין ארץ־ישראל,
אויפן גאמען פון די 6מיליאן מראגיש אומגעקומעגע
קדושים פון ײדישן פאלק♦
דער קרן קימת גימ אזוי ארום אימלעכן ײד,
די מעגלעכקײמ צו שמעלן א װירדיקע מצבה ,צום
אנדענק פון זײנע אומגעקומענע משפחה־גלידער♦
עם מאר גימ פעלן קײן אײן ײד .װעלכער זאל ז־ך
אפזאגן אדער זיך גימ באמײליקן אין דער דאזיקער
גראגדיעזער קק״ל אונמערגעמוגג♦
אין דער דיםקוםיע האבן אגמײל גענומען די
ה״ה :ריכמער ,שליפקא־אבראמאװימש װי אויך אײ־
ניקע פרעםע פארשמײער♦ צום םוף איז באשלאםן
געװארן . ,אז די ײדישע פרעםע זאל שמיין אין א
עגגן קאנמאקמ מימ די פארשמײער פון קק״ל און
זײ פאזימױו העלפן אין ז ער געװאגמער גראנדיעזער
אונמערנעמונג♦
וצ

אלע ארגאניז♦

אין

אינםטיטוציעםי

דאם צעגמן־אל בױרא פון קק״ל מעלועמ ,אז
עם איז ארויםגעגעבן געװארן א םפעציעלער בױ־
עליה ,װעלכער מוז װערן געקלעבמ אויף אלע
אגקעמעם ,ברױו װאם באטרעפן עליה♦
מיר מאכן אויפמערקזאם אלע ועדים פון אר־
גאגיזאציעם ,איגםמימוציעם ,אז זײ דארפן נימ
אגערקענען אנקעמעם אן דעם בול♦ ־
צו ראש השגה איז ארויםגעגעבן געװארן פון
קרן קימת לישראל םפעציעלע קארמלען צו באגרי־
םונגען ( לשנה מובה)♦ די קארמלען זיעען צו באקו־
מען אין די ארטיגלקיק״ל קאמיםיעם♦
דער קרן קימת לישראל ,האמ אװיםגעגעבן
מזל־מוב מעלעגראמעם ,װעלכע װערן באנוצמ בײ
פארשידעגע געלעגנהײמן װי :חתוגות ,געבורמם־
טעג ,ױבל־פײערונגען און עגליכעם♦ די מעלעגרא־
מעם זײגען צו באקומען אין די ארמיקע קק״ל
*
הלשכה המרכזית
קאמיםיעם♦ .
של הקרן הקימת לישראל בגרמניה♦
ם

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם
ם

ם§ עם װערט נעזוכט מיט גוטע באױנגונ־ □§

װײסמאן ,

הײבליך

מיגכן,13

שעלינגם־שמר♦ 1־ ,14זוכמ

װײםמאן ביזן קריג געװוינמ אין ארגענמיגא♦
זײן קוזין אברהם
ער שמאממ פון װיעלון (פוילן) בײ טשענםמעכאװ♦
מיר בעמן די אויםלעגדישע פרעםע און םפעציעל די ארגעמיגער
ײרישע פרעםע דעם אנאגם איבערצורריקן♦

מ ע ל ד ו נ ג ע ן;
צו• דער אויפמערקזאמקײט פון אונדזערע לעזערי
ג ״פאלעםטינע אין בילד״,
שוין ארײן אין דרוק א בוך א♦
װעלכעם געממ ארום בילדער פון אמאליקן היםטארישן און הײנ־
מיקן לעבן אין ארץ־ישראל,
דאם .בוך װעמ האלמן 68זײמן אין פראכמ־באנד♦ אן פריערדיקע
באשמעלונגען און אײגצאלוגגען ,װעמ זאם בוך נישמ ארויםגע־
שיקמ װערן♦
די רעדאקציע.
□□□□□□
=.: :1
דער גומער 10 - 9״ײדישע בילוער״ ,װעמ זײן א מאפלמער־
נומער ,װעמ האלמן  48זײמן און קאםמן ס 1מארק♦
אלע מימארבעמער און קארעםפאנדגמן ,װערן געבעמן ,זאפארמ
צוריקצושיקן זײערע פרעםע קארטן♦
די גײע פרעםע קארמן ,ווערן ארויםגעגעבן מימ א באשמעמיקוגג
פון דער מילימער רעגירונג♦
 די רעדאקציע♦□□□□□□■ ־-
—
=—-
אגגעקומען אין דער רעראקציע :
מאקם װײגרײךם ״הימלערם פראפעםארן״♦ דער חלק פון דער
דײמשער װיםגשאפמ און דײמשלאגדם פארברעכן קעגן דעם ײדי־
שן פאלק♦ פארלאג  -ײדישער װיםנשאפמלעכער איגםמימומ
♦1947
״ײװא גױ־יארק
ב

^

-

—.

□□□□□□ . . . ..

.

-

אכטונג פעלדאפינג !

דער קולמור־אממ אין פעלדאפיגג ,נעממ אן אנאנםן
בילדער״
און גראמולאציעם פאר די ״ײדישע
לוימ רעדאקציע־פרײזן♦  -די אויםפירוגג שגעל און
אדמיניםמראציע
פינקמלעך♦
״ײדישע בילדער״♦

| גען ,א טיכטיקער ױננערמאן אדער פרוי |

1

צי רעדאקציע

ארבעט1

§
װענדן זיך רעד♦ ״ײדישע בילדער״,
§
 ♦89841ס§
□§ גרעפעלפינג ,װאנדעלהאמער ♦53מעל♦
□םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

צו דער חתוגה פון אוגדזער פאמא־קארעםפאגדנמ
פשינורםקא

דאװידאװיטש און פרל♦ פראנקא
ח־ דאדעק
װיגמשן מיר א הארציקן מ ז ל — מ ו ב !
רעדאקציע ״ײדישע בילדער״♦

הו מ אר
גלײכע יזזםנים
דער גרויםער אמעריקאנער פרעזי־
^יט װאודרא װילסאן האט זיך אין גן
^געגנט מיט משה רבינו .נאכן
גובער דעם אנדערן רופט זיך
גן משה צו אים:
 מר .פרעזידנט ,װאם הערט זיךעפעס דארטן מיט דײנע פערצן פונקטן ?
 דאם אײגענע  -ענטפערט װיל־םאן  -װאם מיט דײנע צען געבאט...

סססס

"7

ארײנגעזאנט
א ײד .װאם פלעגט זיך אפט קריגן
מיט זײן װײב ,האט אמאל ערב פםח,
בײם אויםראמען דעם חמץ ,אויםגע־
שריגן • ,אנװײזנדיג אויך זײן װײבז ״אי,
װי דערלעבט מען שוין אט דאם שטיק
חמץ אויםראמע ^♦ . .״
 נישט גויטיג  -זאגט די פרוי -מײן טאטע האט דעם המץ שוין לאגג
פארקויפט צו א גוי . . . .

סססס

א גום װארם

 )1ניט יעדער םוחר איז א הכם
 )2ניט יעדער חזן איז א נאר
 )3ניט יעדער כהן איז א כעםן
\} גיט יעדער מלמד איז א בטלן.

סססס

;,שמועסיי אמ ״׳צמיעות״ .״
1ץ* בית" המדרש ,װען יער גאנצער
|עולם איז געשטאגען און געדאװנט,
/ינען צװײ ײדן זיך געזעםן און גע־
שמועםט גאנץ געמיטליך.
דער רב האט עטליכע מאל צו זײ
,געוװנקן ,גאר זײ האבן זיך ניט גע־
פאכט װיםנדיק .און װײטער געשמועםט
קומט צו דער רב צו זײ און זאגט
שאקלנדיק מיטץ ק פ:
אמת
דײן
ברוךדערהערט די װערטער ״ברוך דײן
■ זיך דערשראקן:
אמת״ ,האבן בײדעײד־,
 רבי ,װאם האט געטראפן? גארניט — ,מאכט דער רב מיטא שמײכל  -ס; איז דאך א בפירושער
״על שמזיעם ( שמוע :ת רעות״
דין :
דארףמעי ' י,אגן ברוך דײן אמת ! ,״

סססס

דער אויםגלײד
באקאנטער40
אי,י פעלדאפינג האט א
יאריקער ײד ,חתונה געהאט מיט א20
יאריק מײדל .האט מען אים געפרעגט,
פאר װאם ער האט געטאן אזא ניט
געענפערטז
גלײכן שידוך ? האט ער
 װען איך גיב א קוק אויף איר ,װעראיך יי־נגער מיט 10יאר - ,װען זי גיט
א קוק אויף מיר ,װערט זי עלטער מיט
סנ יאר ,אזױ ,אז מיר זענען בײדע אין
אײן עלטער . . .

 וװ ברענם ? װאם איז דאם אזאלױפעגיש ?
 װער האט דען צײט ? האםטפארגעםן .אז מאדאגבםקאר האט גע־
עפנט די גרע  .יצן פאר ײדן ,מען דארפט
זיך אײלן ,אין װאם פריער זיך פאר־
זארגן מיט א װיזע♦

סס <> ס

ער האט זי אויד בײזיה♦♦
א ײד פון גרעפעלפינג איז געקו־
מען קײן נוי־פרײמאן ,זיך זעען מיט
זײנם א באקאנטן ײד .װען בײדע ײדן
האבן אבגעדאװנט מערב ,רופט זיך אן
דער נוי־פרײמאנער ײה  -קומט ר4
זעליק ,לאמיר גײן מחדש זײן די לבנה,
 א דאנק  -זאגט דער גרעפעל־פינגער ײד ,מיר האבן די לבנה אויך
אין גרעפעלפינג ,איך װעל שוין דארטן
מארגן אלײן מחדש זײן...

ן0000

סססס

אונדזער ױננם

א ײד ענטפערט

אויפן טראמװײ נר♦ ,12בײם רוג
רגנטן־שטר.
איםמאנינגער און פרינץ
גײט ארײן אין װאגאן א קלײן ײדיש
מײדעלע.
דער קאנדוקטאר ,פרעגט דאם מײ־
דעלע - :װי אלט ביזטו?
— דאם מײדעלע האט לאנג נישט
געטראכט און געענטפערט :איך בעט
אײך ,מינט זיך נישט ארײן אין מײנע
געשעפטן .איך װעל אײך באצאלן וױ
א גרויםער.

סססס

אזוי איז שומ רעכם
פרץ םמאלענםקי שילדערט אין זײן
״התועה״ א מלמדימיט א געלער יאר־
מולקע ,א גרין װעםטל ',א שװארצע
און װײםע הױזן♦ וװנדערט ער די
קאפאטע
הלמאי האט יעקב אבינו געדארפט 4
זיך
שניצן שטעקעלעך .אז די שאף זאלן זיך
פארקוקן ,ער האט געקענט שטעלן
דעם מלמד בײ די שעפעלעך און קו־
קנדיק אויף אים װאלטן זײ שוין נע־
בוירן לעמעלעך מיט אלע קאלירן?
איז אבער דער תירוץ ,אז די שאף זײ־
נען געשטאנען בײם װאםער ,און זער
מלמד איז גאר געשטאנען בײם בראנפן״♦

0

אויפנאבע נומער3
די לעזער
קרײזן פון
אותױת פון
:5 - 1
:1 - 4
- 2
—2
- 3
- 5

:3
ס:
ס:
:4

די .רפן ארײנשטעלן אין
מגן־דוד 6װער _ ער צו
פאלגנדע באדײטוגג:
קלײנער ישוב.
געװיםע צושטאנד פון דער
לבנה,
קלינגנדער אינםטרומענט,
אנדערש שיקזאל,
א מין צוריק,
לאנדוױרטשאפטלעכעקא־
לאניע.

ערשטער ײדז  -זאגט מיר ,איך
בעט אײך ,װי אזוי פארט מען אין
צענטראל קאמיטעט ?
צװי* טער ײח  -אין צענטראל קא־
מיטעט װײם איך ניט ,ואר איך קאן
אײך זאגן װי אזי מען פארט אין מינ־
כענער קאמיטעט.
ערשטער ײה  -װאם האב איך צי
טאן אין מינכענער קאמיטעט?
צװײטער ײדז  -איר װעט דארטן
פרעגן ,װעט מען אײך שוין זאגן װאם
איר האט צו טאי.

פא& אגראפיע פון א וױנקל פון
דער אויםשטעלונג ײ ד ן אין
אײראפא 1946 — 1939
װאם אױ אײגגעארדנמ

ן

געװארן דורכן ײדישן
װיםנשאפמלעכן אינ,
םטימומ ״ײ װ א״
אין נױ־יארק♦

||

פוײיז 10מארס

אומפארטײאישער אילוסטרירטער חודש זשורנאל פאר אלע ײדו
מינכן .םעפטעמבער—

אקטאבער 1947
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ערשטער יארגאנג
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א דענקמאל די ײדישע אויפשטענדלעד אין װארשעװער געמא
דער יעקזיםטענץ און אנםװיקלונג פון ײדגשן ישוב אין פוילן
און פוין די יידישע ישובים אויף דער װעלט.
דער בײגעלײגטער פראיעקט פון דעגקמאל — א װערק פון
דעם  19טן אפריל 1948װעט דער .ײדישער ישוב אין פוילן
טאלאנטפולן ײדישן סקולפטאר נתן ראפאפארט — האט געםונען
און צוזאמען מיט אים אלע ײדן פון דער גאנצער װעלט פײערן
די פולםטע אנערקענונג מצד די בארופענע ארטיםטישע קרײזן
דעם 5מן יארטאג פון העלדישן אויםשטאנד איןװארשעװעװ■
און זיי באשטעטיקונג פון די געהעריקע אינםטאגצן אין דער
געטא ,פון אט דער גיגאנטישער טאט ,װעלכע איז אויף אײביק
פוילישער רעפובליק .דער קיגסטלער איז לויטן אויפטראג פון
פארשריבן געװארן אין דער געשיכטע פון ײדישן םאלק און פון■
צענטראל־קאמיטעט פון די ײדן אין פוילן ספעציעל ארויסגעפארן
דער מענטשהײט װי אן) אויםדרוק פון קאמף פאר אונדזער נאצייא־ קײן פאריז ,װאו ער װעט רעאליזירן במשך פון דער צײט דאס
נאלער װירדע און פאר די אידעאלן פון פרײהײט און גערעכ־
גרויםע װערק.
טיקײט.
י מיר זײנען טיף איבערצײגט ,אז אומעטום װאו עס געפיגט
כדי צו פאראײביקן די ז־אזיקע גרויםע היםמארישע דאטע זיך א ײדישער ישוב ,װאו עם קלאפט דער דוםק פון א ײדיש
אין אונדזער געשיכטע ,האם דער צענטראל־קאמיטעם פון די לעבן . ,װעט קימען צום אויסדרוק דער װילן און די טאט סארן
ײדן אין פוילן באשלאסן צום פינפטן יארטאג פון אויםשטאנד מיטבאטײליקן זיך איגעם פארװירקלעכן דעם גרױסן פלאן און
אין װארשעװער געמא — אויפן ארט װאו ס׳האט זיך פאנאנדער־ צו באטראכטן דעם דענהמאל די א געמײנזאמע אײגגטום פון
געפלאקערט דער העלדישער קאמף פארן ײדישן כבוד — אוים־ ײדישן פאלק.
שטעלן א דענקמאל ,צו װעלכן עס װעלן עולה־רגל זײן די יידן
מיר װענדן זיך צו אײך מיטן רוף זיך אקטיװ באטײליקו
סון דער גאנצער װעלט ,כדי -צו שעפן פון דעם דאזיקן סימבאל אין אונדזער גרויסער אקציע ,װעלכע פאדערט .כדי י אין דער
סון פײן און גבורד״ מארטיראלאגיע און העלדנטום — כוחות פולער מאס רעאליזירט צו -װערן ,א תיכפדיקע באשטײערונג פארן
פאר אויסדויער  .און דערמונטערונג צום װײטערדיקן קאמף פאר בויען דעם דענקמאל.
פארן פרעזידױם
דר .אדאלף בערמאן ,פארזיצער

פון

צענטראל־קאמיטעט פון די ײדן אין

פראפ .יוסף סאק ,װיצע־פארזיצפר

פוילן(5

י .לאזעבניק ,גענ .סעקרעםאר
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 . ♦.און .אז דער צוקוגפטיקער היםטאריקער װעט
אנהויבן צו שרײבן די געשיכטע פון דער שארית־הפל טה
נאך דעם גרױםן היטלער־קאטאקליזם .וױ אזוי ײדן פון
פארשידעגע• טויטן־לאגערן ,פון אונטערערדישע הײלן -
מענטשן האלבע מתים ,פיזיש און גײםטיק צעבראכעגע.
בארויבטע .דערדריקטע .צעטרעטענע ברואים .האבן צוריק
אנגעהויבן צו לעבן♦  -װען דער היםטאריקער װעט װעלן
שילדערן ,דעם נײעם פריש געבוירענעם אײראפעאישן יײד,
— װעט ער אגהויבן מיטן פםוק פון אלטן מדרשז ״וכי מה
גשתײר להם לישראל״  -װאם איז דעם ײדן פארבליבן,
״והלא כל מתנות טובות גיטלו מהם״ — ,אלע גוטע גע־
שאגקן האט מען בײ זײ צוגענומען .״ואין לנו שױר רק
התורה הזאת״ - ,אלץ פארגײט ,אבער די תורה ,דאם
לערנען ,דאם געדרוקטע ײדיש װארט ,איז דא ,בלײבט
אײביק און העט אײביק בלײבן...
שוין אין תחילת פון באנײטן ײדיש לעבן .האט דאם
ײדישע װארט געשפילט א װיכטיקע ראל .באלד אין די
ערשטע טעג װי גאר עם האט זיך צוגויפגעקליבן א ביםל
ײדן ,איז גלײך געשאפן געװארן א יה ישע צײטונג ו״ארג־
דזער װעג״) צוזאמען מיט די רעשטלעך אבגעראטעװעטע
ײדן ,האבן אויך צוריק אויפגעלעבט די ניצול־געװארענע
ײדישע אותױת 1לעך ,װאם די מערדערישע דײטשן האבן
גישט באוױזן זײ צו פארגיכטן און אויםצונוצן פאר זײערע
טאטאלע קריגם־צװעהז...
נאך דער באפרײאוגג דורך די זיגרײכע ארמייען,
זײגען אגגעקומען זוניקע פרײהײטם־טעג; עם האבן זיך
אפגעפוגען צוי ביםלעך קרויבים ,פרײגט ,ברורער און
שוועםטער ,פון װעלכע מען האט זיך שוין לאנג פון זײ
געהאט מיאש געװען♦  -דאם ײדישע געדרוקטע װארט
האט דא געשפילט א קאלאםאלע ראל פון א בשורה־טובה
אגזאגערן♦ מיט א צאפלדיק הארץ האט יעדער לעבנגע־
בליבעגער ײד ,געקויפט די גײע צײטוגג און געשלוגגען
די רשימות פון די אפגעראטעװעטע ,װי אױך דאם נײעם
פון  .דער ײדישער װעלט.
און יעצט ,װען דאם לעבן איז האלב גארמאליזירט
געװארן ,װען יעדער פארטײ .ריכטוגג האט שוין איר אײ־
גענעם ארגאן ,מיט מער װײניקער געמען פון פארן קריג.
האט אויך געמוזט אויף דער ײדישער גאם באגײט װערן,
דאם װאם עם האט גאך געפעלט .א ײדישער ״במדער
ז ש ו ר נ א ל״♦ אמת איז .עם מוז אפן און אויפריכטיק
דערקלערט װערן ,אז די ״ײדישע בילדער״ פעלט גאך פיל,
כדי זײ צו פארךעכגען צום אמאליקן ריגער ״בילדער זשור־
נאל״ ,װאם האט בארײכערט און באשײגט דאם ײדיש׳י
1
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לעבן אץ בילד .אבער  -זוי זאגט אן אלפ! ײןײש שפדיך
װארט :״גם זו לטובה״'.
בײ די איבערגאטירלעכע שװערע באדינגונגען ,אן
פארטײאישע און געזעלשאפטלעכע אונטערשטיצונגען .אז
דאם איז דערגרײכט געװארן ,איז עם א  -גרויםער אויפטו.
במשך 10מאגאטן עגזיםטנץ ,האבן מיר כסדר אן איבער־
רײם געזוכט אלע מעגליכקײטן אויכצובעםערן דעם זשור־
נאל .מיר האבן זיך גישט אבגעשטעלט אויף אלע שװע־
ריקײטן און אויף אלע שטרויבלונגען ,םײ אויםערלעכע און
םײ פון איגערלעכע גארישע שונאים.
מיראהאבן זיך געװאנדן צו אלע קולטערע אינםטי־
טוציעם ,מיר האבן פשוט זיך געבעטן ,אז זײ זאלן דעם
אײגציקן  -נײ־געשאפענעם ״ײדישן בילדער זשורנאל״ מיט
א פולע האנט אונפזערשטיצן .א .גערופן מיט װארט און
טאט ,האט זיך ביז יעצט אויף אונדזער אפעל ,נאר
אײגאײגציקע קולטור אויםלעגדישע אינםטיטוציע דער
״א י ק ו ף״ אין אמעריסא ,װײטער די איבעריקע האבן גאר
שײגע ברױו געשריבן ,אוגח־ געטרײםט און באגריםט.
אבער נישט קוקגדיק דערויף ,איז אונדז דאך געלוגגען
דעם שװערן װאגן פון זומפ -ארויםצושלעפן.
יעדן טאג ,קומען אן צענדליקער בריװ פון אלע
װעלט־טײלן .וװ אוגךזערע ברודער האבן געפוגען א צײט־
װײליקן מקום־מקלט ,ברױו פון אמעריקא ,ארץ־ישראל,
דרום־אפריקא ,קאגאדע ,אױםטראליען .עגגלאנד ,פראגק־
רײך ,אלע שרײבן מיטן זעלבן נוםחז ״מיר לײנען אײער
״בילרער זשורנאל״ .מיר שליגגען יעדעם־ װארט ,יעדעם
בילד װאם װערט געדרוקט פון דער שארית־הפליטה ',זײט
געשטארקט פאר אײער מוטיקן אויפטו ; ״.
און — די באדערפענישן זעגען איבערגעשטיגען די
מעגלעכקײטן♦ עםץאגן די געשעעגישן ,דאם ײדישע לעבן
גײט פאראוים .עם אנשטײען נײע שװערע ' פאליטישע
פראבלעמען .דער ײדישער לעזער װיל אלם װיםן ,דער
זשורגאל ״ײדישע בילדער״ איחגעװארן א װעלט־מארקע.
אונדזערע אויםלענדישע ברודער י■ װילן אלם װיםן און זען,
װו• אזוי די שארית־הפליטה לעבט און כדי צו קאנען אלע
באפרידיקן ,האפן מיר ,אז שוין גאר בקרוב ,װעלן מיר
גובר זײן אלע טעכנישע און מאטעריעלע שװעריקײטן און
זײן בכוה ארויםצוגעבן די ״ײ ד י ש ע ב י ל ד ע ר״ אין א
בעםערן איגהאלט און אין א גרעםערע אויפלאגע ,װאם
זאל באמת אימשטאנד זײן ,צו שטײן אויף דער הויך פון
דער שװערע אויפגאבע♦ — צו זײן אין קאנטאקט מיט אלע
ײדישע קיבוצים פון דער גאנצער וןעלט.

שלמה פראנק♦
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בילדער ,׳ גרעפעלפינג ,בײ מינכען ,אירמענפריד ,שטר♦,48
רעד .או-ן אדמיד♦ פון די ״ײדישע
טעל —. 89841 - 899184.פאסט־טשעק־קאנטא.93366
פראנס
שלמה
ארײםגעבעח
רעדאקטאר און
(

2

נעזעצט :דרוקערײ נעבר  .גארפינקעל מינכן) _ .

|

גענעראל חשארדזש םי מאחטאל♦ אין דער צײט פון קריג איז מארציאל געװעזן דער ד״ויבט אנפירער פון אמעריקאנער
גענעראל־שמאב♦
הײנט .אויםערן־מיגיםטער פװ די פאראײניקטע־שבאטו♦

גאלדפא

אברהם

דער פאטער פון טעאטער— מוזיק בײ ײדן
טעאטער פארגעמט א פראמיגענט ראל אין דעם גײםטיקן ײדישן לעבן,
ארט בײ יעדן פאלק ,דאם ײדישע טע־ און נאכן פאלקס־ליד און פאלקם־גיגון
אטער שפילט גיט קײן קלײגע ראל אין איז די טעאטער־מוזיק דער פאפולערם־
דעם ײדישן קולטורעלן לעבן ,אומעטום טער און פארשפרײםטער ־םארט מוזיק
וװ דאם יידישע װארט לעבט אין מויל בײ ײדן.
האט מען דאם אין זינען .װעט מען
,פון דעם פאלק איז דאם ײדישע טע־
'אטער א לעבעדיקער פאקטאר אין דעם אײנזען .אז די ײדישע טעא/נער־מוזיק
ײדישן געזעלשאפטלעכן לעבן .צי אויף האט ,טראץ אלע הםרוגות ,דערגרײכט
דער ביגע שפילן פראפעםיאנעלע אקט־ יגאר א װאזשגעם פונקט ,עם זייגען אין
יארן ,אדער בלויז אמאטארן ,ליבהאבעח משך פון די זיבציק יאר ײדיש טעאטעף
־ צי מען שפילט ליטערארישע פיעםן .געשאפן געווארן העכםט־אינטערעסאג־
אדער ביליגע מעלאדראמעם און צוגויפ־ .מוזיקאלישע אפערעטעם ,פון װעלכע
מאנכע נומערן קאנען אויך באפרידיקן
געשטוקעװעטע שונד־אפערעטעם .איז
נישט װיכטיק ,װיכטיק איז אז ײדיש דעם מעגטשן מיט א גוטן געשמאק.
טעאטער װערט אומעטום אין דער גא־ מיך איגטערעםירט1ײט דער מוזיקאלי־
רער װעלט געשפילט און פראקטיצירט .שער זשארגאן ,װאם האט זיך אגגע־
אבער מײן כװגה איז
גיט צו שריבן וועגן דעם
ײדישן טעאטער םתם .נאר
װעגן דער ײדישער טעא־
טער מוזיק ,װאם פאר אן
ארט זי פאר  .עמט אין דעם
ײרישן לעבן .איך װיל אויך .
באמערקן ,אז איך האב
ניט בדעח צו געבן קײן  .׳
שטרענגע װיםגשאפטלעכע.
מוזיקאליש  - .היבטארישע
אפשאצונג ,נאר אלגעמײגע
שטריכן פון דער ײדישער
טעאטער־מוזיק און בעיקר
װעגן גאלדפאדן ,געבויט אויף רײן קליבן במשך פון דער צײט .דאם איז
אומפארמײדלעך אין יעו ער קוגםט ,מיך
פערזענלעכע אײגדרוקן.
איגטערעםירט בלויךךאם גוטע ,דאם
מוזיק איז שטעגדיק געװען עגגצו־
נויפגעבוגדן מיט מעאטער♦ פון זיגט די פײגע אין דער ראם פון דער ײדישער
טעאטער־מוזיק ,דער פאגאגדערבלי.
װעלט איז א װעלט האט זיך קײן שפיל
די ערשטע טעאטער־מוזיק .װאם
גיט אנגעהויבן אן מוזיק .אגחויבגדיק
מיטן רעליגיעזן צערעמאגיאל ביז צו מיר איז אױםגעקומען צו הערן ,איז
דער גריכישער טראגעדיע ,האט דער געװען די מוזיק פון גאלדפאדג ם פאר־
קאלירפולער' אפערעטע
כאפגדיקער,
מװיקאלישער עלעמ< גט געשפילט א
באדײטונגםפולע ראל ,א שפיל אן מו־ ״שולמית״  .אבער א םך פריער נאך װי
זיק איז װי א גארטן אן ינלומען .מוזיק איך האב געזען און געהעךט דאם שפיל
איזידי נשמה פון  .טעאטער .זי -איז גיט אין טעאטער האב איך געהערט זינגען
בלויז א מיטל פאר דראמאטישן אוים־ דאם פראכטפולע ליד ״ראזשיגקעם מיט
דרוק  -זי איז דער אטעם .דער גערװ מאגדלן״ ,װאם איז געװארן א פאלקם־
פון דער פארשטעלונג .פארשטײט זיך ,ליד .םײ מיט די װערטער ,םײ מיטן
אז איך האב דא  .אין זינען יע עם ניגון ,װארים ניט אײן ײדישע מאמע
שטײגער מוזיק ,װאם װערט ארגאגיש איבער  .גאר דער װעלט .האט בײ דעם
פארװעבט אין דער שפיל .אבער אפילו װיגעלע פון איר קינד הארציק אויםיע־
די געלעגנהײמ־מוזיק אין א טעאטער־ זוגגען אט דאם פרעכטיקע טעאטער־
פארשטעלוגג שפילט א וױכטיקע ראל .ליד ,װאם פארמאגט א ים פון יידישער
בעגקשאפט און רירגדיקער צארטקײט.
די באהעפטוגג פון מוזיק מיט טעאטער
ג לדפאדבם מעלאדיעם האבן זיך
איז א ארגאגישער ,אויך דאם ײדישע
טעאטער איז אין דער היגזיכט ניט קײן ארײגגעפילט און ארײגגעזוגגען אין דער
אויםנאם ,מוזיק און נגיגה׳האט שטענ־ ײדישער נשמה .אין ײרישן הארץ ,זײ
דיק אין אים פארנומען א גרוים אר  ,1האבן פארכאפטי דאס ײדישע געמיט.
נאך חזנות .־װאם שפילט אזא װיכטיקע אזעלכע זינגנדיקע מעלאדישע טענער,
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װי .םפעציעל ,אין זײנע צװײ אפערע־
טעם ״שולמית״ און ״בר כוכבא,׳ .לײגן
זיך מחיה־דיק אויפן ײדישן אויער .װא־
רעמען אן די געפילן און רופן אפט
ארוים טרערךאין די אױגי.
הלואי װאלטן מיר געװען נעהאט
א םך אזעלכע גאלדפאדג -םבײם יידי־
שן טעאטער ,דער מענטש האט ממש
געשפרודלט מיט מוזיקאלישן טאלאנט,
אפילו אויף צו קענען צופאםן פרעמדע
מעלאדיעם דארך מען האבן טאלאגט.
ױםף טשערגיא,וםקי .אלײן א בא״
גאבטער ־ ײדישער מוזיקער .שרײבט
װעגן ׳גאלדפאדג עןז ״װען גאלדפאדן
װאלט .אין דער תקופה פון זײן װאג־
דערן ' ,אפריכטן גלות און שאפונגס־
אגטװיקלוגג ,אויםגעשטו־
דירט א העלכן עם איז
:־ן, ,
״קלאױיר״ פון די אומ־
. +ן

!

.

שטערבלעכע

קלאםיהער

פו דער װעלט־אפערעטע
און װאלט אונטער דער
דאזיקער השפעה געשאפן
אין ײדישן םטיל .װאלטן
זײנע װערק געבליבן פאר
אוגדז לעולם ועד״.

גאלדפאדן האט גאר א
םך פון זײנע הינדער־יארן
פ ^ רבראכט אין װאלין.
דאם האט אים װארשײגלעך
געקרעפטיקט און געגעבן פליגלן צו זײן
רײכער  .פאנטאזיע ■.די ײדישע נגינה
װאם ער האט מיטגעגומען מיט זיך פון
װאלין ,האט נאכדעם פ/ךקלוגגן די
גאגצע ײדישע װעלט .אומעטום וװ ײדן
געפינען זיך גאר.
עם איז אנגעגומען ,אז גאלדפאדן
האט דער ײדישער װעלט געגעבן דעם
ײדישן טעאטער .און די ײדישע וועלט
האט אים דערפאר געקרויגט מיטן נא־
מען ״פאטער פון דעם ײדישן טעאטער״
װי עם איז אוגדז באוװםט האט א,
גאלדפאדן מיט 40יאר צוריק .געשאפן
די פאלגנדע פיעםןן ״די באבע מיטן
אײגיקל״ .״שולמית״ ,״בר ־ כוכבא״,
״קוגע־לעמל״ .״שמענדריק״ .״עקדת־
יצהק״ .״לא תהמוד״ ( דאם 10געבאט)
א,ן ״די כישוף־מאכערן״ ( באבע יאכי •1

רבי שמו אל

הנגיד

נפון דער םעריעז ״טויזגט יאר ײדישע קולטור אין גלות אייראפא״) _
די ' אראבישע הערשאפמ אין שפאניע איז אינמימן
פון צענמן יארהוגדערמ צעשטערמ געװארן♦ די אפריקאנער
בארבארישע שבטים זײנען אנגעפאלן  .און צעשלאגן די
אראבער אין אנדאלוזיע ( שפאניע).
םולימאן ,דער אפריקאנישער גענעראל ,האמ שמארק
יחרוב געמאכמ די געװעזענע הויפמ־שמאמ קארדאװא ,און
 װי תמיד אין צײמ ,פון מלחמות צװישן פעלקער  -האבןדי ײדן געלימן מער פון אלעמען .דאם איז געװען דער
ערשמער י ײדישער אומגליק אין שפאניע ,און געשען איז
עם אין יאר♦!(43
גאך דער דאזיקער מלחמה איז שפאניע צעמײלמ
געװארן אויף עמליכע קלײגע מלוכהילעך פון װעלכע די
קרוין־שמעמ זײנען געװען קארדאװא ,װאלענםיא ,גראנא־
דא .םאראגאםא ,מאלעדא ,םױויליא און מורםיא.
אין א צעמײלמער שפאניע זײנען ,נאמירליך .אויך
די ײדישע קהילות צעמײלמ געװארן♦ און יעדער קהילה
האמ זיך געהאמ איר באזונדערן  .מנהיג.
^ אין יענער צײט איז אין דער מלוכה פון גראנאדא
אויפגעקומען א גרויםער ײדישער חכם און מנהיג רבי
שמואל איבן נאגדילא ,װעלכן די ײדן האבן גערופן ״רבי
שמואל הנגיד״ ( געב♦ אין יאר - 992געשמ♦ אין .)1055
רבי שמואל איז געבארן געװארן אין קארדאװ♦ זײן
פאמער רבי ױםף איז געװען פון די חשוב -םמע ײדן אין
שמאמ .רבי ױםף האמ געשיקמ זײן .זון לערנען תורהי בײ
די גרעםטע ײדישע לומדים און חכמים אין שפאניע ,און
שפראכן און װיםנשאפט — ׳בײ די גרעםטע שפאנישע
געלערנטע♦ ׳
רבי שמואל איז אויםגעװאקםן א גרויםער למדן ,א
װיםנשאפממאן און א שפראכן־קענער♦ אחוץ דעם האמ
ער געהאמ א וװנדעבארע שײנע האנמשריפמ ,װאם איז

םםרזדזזחחו־ורודורזחחחחוחמחחםחחחחחךזױסססשסםסםס□

;

אין פו^ אנקפורמ  -םאלצחײם איז
פארגעקומען דער פײערלעכער אבשײד
פון

ראבבי

פיליפ בערנשמײן ,דער

אפיציעלער פאר׳נמײער פון פרעזידנמ
טרומאן♦ אין דעם געזעגנונגם־באנקעמ,
האבןי אנמײל גענומען די אנגעזעענםמע
מלוכה־מענער .מימן געגעראל לוימע־
נאנט קלארראנם ר♦ היבנער בראש♦
רעכמםז ראבבי פיליפ בערנשטײן,
דער נײער פארטרעמער ריכטער לע־
װענטאל און פרוי♦
(פאמא :״דענא״)
םםםםחמםםמו ו■ ׳ו □(.1גי ^ו :
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□□□□טם

אין יענע צײמן אויך געװען אײנע פון די
אבער  .מיט אלע קענמעגישן און
י ױנגער רבי שמואל געװען אן ארימאן .ער
קלײן קרעמל ,פון װעלכן ער האמ קוים
פאר זײנע בני־בית♦
צוליב דעם שלעכמן ײדישן מצב אין קארדאװא האמ
רבי שמואל ,צוזאמען מימ נאך א םך ײדן ,פון דארמן גע־
מוזמ אנמלויפן♦ ער האמ זיך באזעצט אין קלײנעם שטע־
מעלע מאלאגא ,נאענט צו גראנאדא.
אין מאלאגא האמ דער ײנגער ,צװאנציק־יאריקער
חכם ,אויך געמוזמ זיך מאכן א קלײן קרעמל פון שפײז
און געװירצן ,.אבער די מערםמע צײמ האמ ער פארבראכט
אין לערנען תורה און שרײבן םפרים.
גראד האט די השגחה אזוי געפירמ$ ,ז רבי שמו־
*אלים קרעמל .האמ זיך געפונען גימ װײמ פון פאלאץ פון
װיצע־קעניג .דעם װיזיר .איבן אלאריף.
מימ דער צײמ איז ,דורך א םיבח'י דער װיזיר געװאר
געװארן ,אז רבי שמואל ,דער • קלײנער קרעמער ,איז גאר
א גרויםער הכם און געלערגטער ,און ער האמ אים ארוים־
גענומען מימ זיך אין דער קרוין־שמאמ גראנאדא און אים
באשמיממ אלם זײן פרױואמן שרײבער און םעקרעמאר.
פון דאן אן האמ רבי שמואלים שמערן גענומען שײ־
נען אויפן פאלימישן הימל .דער קאליף ( קעניג) אלײן האמ
גענומען שעצן הויך ־זײן חכמה און װיםן ,ער פלעגט
אים אפממאל אײנלאדן צו זיך אין קעניגליכן פאלאץ און
פארברענגען מימ אים װי מימ א ליבן פרײנמ♦
און װען דער װיזיר איבן אלאריף איז געשמארבן,
האמ דער קאליף באשנגיממ רבי שמואלין אויף זײן ארמ
אלם װיזיר ( משנה למלך) .און דאן האמ ער בײ ײדן בא־
קומען דעם טימול ״רבי שמואל חנניד.,

גרעםמע מעלות♦
מעלות איז דער
האמ געהאמ א
געצויגן חױנה:

צום

צװאנציהסטו יארצײט פװ יהואש

אי,י בארבינדיבב בויטן צייאבציהםטן ' $,ןרצײט פין יצם באױאדבנזו ײדיטין דיבסגיר ,ד^ם אי ^ רזןןצער
יג הבייך , #ייף
  -יהיאטי. ,ײאם איז בןיטיטאדבג יצם\ 0גץ יאביאר  , 1921 ,ביבן בויר רא רי לידןיר פרןײײבפער ,א .לןייןילןיפ ,אברהפ רײזען  ,חײם גראדןי  ,בריך אליצהי אין א .םיצהןיײןןר,־ א פראבמןיבט פדן
י־ץ הירטיבײבם א גרעםערן ארטיקל ,געטיריבן איבטערן אײבדריק פין יהיאטיעם פריצײטיקן טייט.
מיר
י־עבבען אייך א קירצן א-־־טיקל פין יהואטי ,ייאם ער האט געהאט צובעגרײט ריי א פארררארט צו דײן ײדי♦
;יר .הבליך -איבערזײציבב - .רןיד.

ו .זיײגפמר

ד״ר םטעפאן װייז
פרעזידנם פון

ײד״

װעלט־קאנגרעם

ד׳יר םמעפאן װײזי פרעזידענמ
פון ײדישן װעלמ־קאנגרעם ,האמ
געהאלמן אין נױ־יארקער ראדיא
א רעדע צו דער קאנפערענץ פון
ײדישע קיבוצים אין צענמראל -
און דרום־אמעריקאנער לענדער,
װאם האמ זיך  -נעעפנמ אין בו־
ענאם־אײרעם♦ די קאנפערנץ איז
גערופן געװארן״דורך דעם ײדישן
װעלט־קאנגרעם ,כדי צו באראמן
זיך װעגן די  .געמײנזאמע פראגן
פון ךי ײרישע ישובים אין די
לענדער און זײער מימהילף אין
דעי ארבעמ לטובת די אינמע־
רעםן פק װעלט ײדגטום.
ד״ר םמעפאן װײז ,האמ ער־
קלערמ ,די װעלכע האבן גערא־
טעװעמ די װעלמ פון הימלעריזם
זײנען מיר ,װעמענם ברידער זײ־
נען נעװען די הויפמ קרבנות -
מיר .מוזן בשותפות צװינגען די
מענמשהײמ צו באגרײפן ,אז מיר
האבן געראטעװעמ די װעלמ פאר
דער דעמאקראמיע .א װעלמ װאם
זאל זיך שטעלן  .מימ אלע כוחות
קעגן יעדער פארם פון פאשיזם--י
צום גליק האמ די װעלמ עפעם
געלערנט.
דער ײדישער װעלמ־קאננרעס
שמײמ אן־פשרהידיק און פעםמ
פאר דעד נרינדונג פון דער ײד.
נאציאנאלער הײם אין ארץ־יש־
ראל  .די ײדישע נאציאנאלע ה־ים
װעמ קומען ניט צוליב אימעצנם
חםד ,נאד אויפן  .גרונמ פון אונ־
דזער היםמארישע רעכמ.
דער צװײטער נרױםער צװעק
פון ײדישן  .ו־עלמ־קאננרעם איז
צונויפצובינךן די ײדן פון אלע
לענדעד אין־ א אײנהײמלעכן כוח,
כדי צו באשיצן יענע ברידעד
אונדזערע ,װאם װערן בארויבמ
פון גערעכמיקײמ און גלײכהײמ♦
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נאד י־הואשעס לױה•

כ׳דיאב הײנט געזען ארונטערנידערן דיך אין דײן גרוב.
און איצט זיץ איך אין א װײכן שטול בײ זיך אין שטוכ
און בלעטער בײ דעם שײן פון לאמפ דײן לידער־בוך.
אין אויער קלאפט און עכאט אפ דער ברוך״
װאס לאם און רידל האבן אין דער ערד געמאכט.
די ערד — א גאלדיקע .איך האב אהײם געבראכט
פון ' איר א סימן אויף די קלײדער און די שיך.
און גארנישט שװער איז מיר צו טראגן אים אויף זיך.
בײטאג האב איך געזען א שטה ערד מיט שנײ באדעקט■
און אין דער מיט האט זיך א גאלדן בערגעלע צעפלעקט.
א גאלדן בערגעלע .װי גאלדיק האט די זון געבלענדט!
א .װאלסט־ אויף אט דער שײנקײט קוקן דאן יגעקענט!

פרץגזירשבײן

פאר

א וױיסער שטח ערד מיט גאלדן בערגעלע אין מיט —
איך מיש דײן לידער־בוך און טראכט  — :סארא ליד
עם װאלט א זינג געטאן דײן דיכטער־הארץ דערפון— .
א שטח שניי ,א גאלדן בערגעלע׳און ־איבער זײ די זון.
א גאלדן בערגעלע — ,װי גאלדיק איז דײן יעדער אות״
אין גאלד יטוט  .אן זיך יעדער בוים ארן יעדער גראז,
װען הארבסט באװײזט זיך איבער בארג אין טאל.
פארגיב״ פארגיב ,װאס איך האב אמאל• אמאל דײן קול
נישט פארנומען אט אזוי״ װי איצטער אין מײן שיטוב.
כ׳האב הײנט געזען אדו/זטערנידערן דיך אין דײן גרוב״
און איצטער אין דער שטילער ,שטילער אװנט־שעה
דיין לידער־בוך מיט מיר און דו ביסט דא״ ביסט דא!

צװיי יאדן*)

 . . .הײנט דעם גאנצן טאג זײנען די הימאלײען
דער שטח ,װאס שפךײט זיך פון מיר ביז מײן
געװען שװײגנדיקער װי שטנעדיק .נאך א שארפן
דיכטער־משפחה אין דער הײם ,דאם -הײםט פון נױ־יארק
מזרח־צפון װינט״ װאש האט קאלט געבלאזן״ האט זיך
ביז אהער ,אין די הימאלאיען .װאס האט מיר שטענדיק
אויטגעלײטערט אנטקעגן פארנאכט . .די זון״ .װי שטענ־
אויסגעװיזן אזוי װײט און אפטמאל פארנעפלט ,האט
דיק״ האט הײנט צום לעצטן זיך אויף א װײלע אראפ־
איצטער זיך צונויפגעשרומפן און געװיקלט אין דעם
געזעצט אויף קינטשינדזשאננא״ — נאר די פאסט האט
אײגענעם טרויער .און צום טויזנטסטן מאל האט זיך
צו מיר הײנט געבראכט פון װײט״ איבער אזוי פיל ימען.
מיר הײנט װידער אויסגעדאכט ,אז אונדזערע ײדישע
א טיפן״ שנײדנדיקן טרױער״ און אנטקעגן נאכט —
נאך
דיכטער
אין
נױ־יארק
.
אין
דער
זיבן־מיליאניקער בא־
מער אים פארשארפט.
*
פעלקערוגג .צװישן צװײ מיליאן אײגענע ,זיינען גע־
אסתר שומיאטשער״ מיין באגלײטערין״יהאט הײנט
גליכן צו די גראזן .װאס קומען אויף בײ די װענט פון
א סך מאל אױסבאהאלטן פון מיר די טרערן׳ נאר אנט־ די װאלקנקראצער .בײם לעהן באגרײפט מען עס
קעגן אװנט״ װען מיר זײנען װי דער שטײגער ארויס־
נישט .בײם לעבן העלפט מען בייען נױ־יארק .אבער
געגאנגען אויף דעם שפאציד ארום בארג .אין צענטער
נאך
דעם
,
װי מען פירט אװעק דעם ,אדער יענעם דיכ־
פון דארזשילינג׳ װען מיר זײנען ארויסגעקומען
אנט־
טער
צו
זײן
אײביקער
רו׳
אײף יענער זײט מזרח־טײך״
קעגן דעם פארנאכט ,װאס האט רעפלעקטירט אויף דער ערגעץ הינטער ברוקלין ,װאו עס ציען זיך די מײלן־
שורה הימאלײען״ האט זי זיך צעװײנט אויפן הויכן קול.
לאנגע בית־עולמם — .דעמאלט .די באגלײטער״ װאס
* ) געשריבן סוף פעכרוזןר , 1927װען עם זיי :ע.ן אנ -פארן נאך דער קבורה צוריק אין דער גרױסער זיבן־
מיליאניקער באפעלקערונג און צו די מיליאנען אײ־
געקומען פרץ הירשבײגען קײן אינדיע״ װאו ער האט דאן
גענע — דעמאלט . . .
כעלעבט״ די ״דיטערארישע בלעטער״ מיט דער טרויעריקער
ידיעה״ אז יהואש איז געשטארבן.
אפשר שפירן זײ אויך דאס אײגענע״ װאס איך האב

*) מגוו ^ונ &

חרך פלאנצן א בוים אין

יער ההנצחה־־־
פאראײביקט יעדער ײר רעם
אנרענק פון זײנע נאנםטע.
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געשפידט עטלעכע טעג פאר מײן פארלאזן נױ־יארק
מיט גענויע צװײ יאר צוריק ,װען איך בין אין א רעגנ•
דיקךטאג געפארן צוריק ,זײט בײ זײט מיט יהואשן״
פון ספעקטארס לױה.
דעמאלט האט ער ,יהואש ,װי זײן שטײגער ,נאךי
אלץ גערעדט פון זײן ײדישער איבערזעצונג פון תנ״ך.
און היינט״ אז די פאסט האט %ר געבראכט די אזוי־
פארשפעטיקטז^ ידיעה ,אז מען האט שוין אװעקגעפירט
צו זײן אײביקער רו פון דער זיבן־מיליאניקער באפעל־
קערונג און פון די צװײ מיליאן אײגענע ,אויך אים ,דעם
אין זײן דיכטונג פארליבטן גרויסן יהואשך האבן  .שוין
דעם גאנצן טאג די הימאלאיען געשוױגך און מײן

1811811

אים טא .פלט גוט געגאנגען .זײנע לידער האבן דעד־■
גרײכט די הויכע מדרגה פון מײסטערשאפט און די
ביבל־איבערזעצונג האט זיך צום לעצטן מאל איבער־
געשלײפט״ און יהואש האט שוין געקענט זאגן:
 .״מײן ביבל װעט אינגיכן פארטיק זײןי״
איך האב אים זעלטן באגעגנט .נאר זײן ארט אין
די בראנקס האב איך געקענט .זײן גאס האב איך ליב
געהאט אמאל דורכגײן .און װאס• פאר א צײט עס זאל
נישט זײן — שפעט׳ צי פרי — האב איך געװאוסט׳ אז
אין יענעם הויז זיצט א דיכטער׳ װאס א גאנצן לעבן
זײנען אים טרײ זײנע לונגען״ כאטש גאנצע אינװאלידן.
און עד -,יהואש ,איז זײן גאנץ לעבן זײן שרײבטישיטרי׳י,
כאטש אלײן אן אינװאליד — נאר מיט דער אײביקײט
האט ער געקניפט זײנע רגעס.
איצטער״ אין אינדיע לעבנדיק״ און גאר• נישט
לאנג״ װען איך האב געלעזך זײנע צװײ קורצע לידער.
האביאיך געטראכט  :״נישט אומזיסט דיכטעט יהואש
איבער די ביבל ,װײל ער אלײן האט באדארפט זיצן
אין מזרח־לאנד .צו א מזרח־פאלק געהערט ער דאך.״
און איצטער״ װען דורך מײן טדויער װיגן זיך די
שפיצן פון די נױ־יארקער װאלקנקראצער .זע איך
יהואשן נישט קײן געשטארבענעם .דאכט זיך מיר  :עס
איז פארנאכט א װינטערדיקער איבער נױ־יארק .און
יהואש האט איבערגעלאזן זײן שרײבטיש גאנץ פרי און
זיך געלאזן צום דעלענסי־בריק און ער װיל אזוי צו־
פוס אװעקגײן צו יענעם בית־עולם■ אהינטער ברוקלין,
װאו עס ליגן אין אײן שורה אלע אונדזערע דיכטער,
װאסיהאבן אומגעבלאנדזשעט צװישן די זיבן מיליאן
ניו־יארקער און צװישן די ציױי מיליאן אונדזערע איי־
גענע  :אין דער שטאט נױ־יארק .געװאלט האט ער
באטראכטן זײער רו־ארט״ װײל זײן ביבל האט ער שוין
איבערגעדיכטעט .נאר קומענדיק אויפן בריק אין שעה
פון שקיעה און דערזעענדיק ,װי עס שפילט דאם פאר־
־נאכטיקע זונען־ליכט איך די טויזנטער פענצטער פוך
דער משפחה װאלקנקראצער ,בײם ראנד ניו־יארק׳ —
האט ער זיך געכאפט ,אז צו לאנג איז ער געזעסן בײ
דער ביבל און נישט באמערקט ,װי אין דער שטאט
נױ־יארק זײנען געװאקסן מױערן אזוי װי די סעקװאי־
בײמער אין קאליפארניע״ װאס לעבן און אטעמען און
רירן די װאלקן מיט זײערע קדוינען.
לאנג״איז ער אזוי געשטאנען און געטדאכט ,אז צו
פרי האט ער זיך אױפגעהויבן פון שרײבטיש ,ער װעט
גײן צוריק און פארצײכענעך אז ער לעבט אין א שטאט
פון זיבן־מיליאניקער באפעלקערונג און צװײ מיליאן
אײגענע .און אז ער איז געװאקסן ,װי א גראז ,שטיל
בײם װאנט פון א פופציקגשטאקיקן מויעס געװאקסן
הארט בײם װאנט ,כדי נישט• װערן צעטראטן פון די
פיס פון דער זיבן־מיליאניקער באפעלקערונג און צװײ

װאנדערנדיקע דיכטערין האט געװײנט אויפן הויכן קול.
איז נאך געבליבן די װײטקײט ,װאס האט צו מיר
הײנט נאך מער געךעדט מיט א שפראך׳ װאס קומט
ארויס פון טויזנטער מײלער .און • ניו־יאדק אלײן האט
זיך צו מיר אויף -א רגע באװיזך װיגנדיק אין דער
בלױער לופט דיישפיצן פון אירע זואלקנקראצער.
יהואש האט זײנע אלע יארן געהאט קראנקע לונ־
געך און זײנע אלע יארןי געשריבן לידער און איבער־
זעצט די ביבל .פון דער ביבל האט רע געדעדט מער.
װי פון זײנע לידער .כאטש יעדעס ליד האט ער בא־
דארפט אויסדיכטך און די ביבל האט ער זיך גע־
מיליאןאײגענע.
שטארקט איבערצודיכטן און מיט דעם אונטערצושטעלן
די נאכט איז הײנט פריער װי שטענדיק צוגעפאלן
א פונדאמענט׳דער אויף זאמד אויפגעטורעמטער יידי־ און ,פריער װי שטענדיק ,האבן זיך די שאקאלן דער־
שער שפראך און ליטעראטור .אין די לעצטע יארן איז נעענטערט מיט זײער געװאי צו מײנע פענצטער...
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תתעבגו עלתדצדתיבו

הערבערט ה♦ לעהמאז
הערבערט ה♦ לע המאן ,האט
אין דער גױ־יארקער ראדיא ער־
קלערט ,די בעםטע פאחיכערונג,
װאם איך קען אײך געבן .איז ,אז
מיר קענען ערפילן אונזערע פליכ-
מן♦ איך בין איבערצײנט .אז דאם,
װאם מיר האבן דערגרײכט אין
 ,1946יװעלן מיר זיכער קענע
דערנרײכן אין 1947און נאך פיל
מער♦
מיר װעלן עם טאן ,װײל אונד־
זערע הערצער און אונדזער נע־
װיםן װעלן אונדז אנדערש ניט
לאזן .מיר װעלן עם טאן לטובת
די ,װעלכע האבן אזוי פיל גע־
ליטן און װעמען די װעלט איז
שולדיק אזא גרויםן חוב.
מיד װעלן עם טאן ,װײל מיר
װילן נישט דערלאזן ךעם נעדאנק
אז היטלער האט טאקע געזיגט.
מיר װעלן נישט דערלויבן ,אז
דאם ײדישע לעבן  -די וװנ־
דערלעך־געפורמטע ,אינםפירנדע
ירושע אונדזערע  -זאל אויםגע־
לאשן װערן.
,מיר וועלן עם טאן ,װײל עם
זענען דא מענער און פרויען.
װעלכע זענען אונדזער< ברידער
און שװעםטער ,װעמענם קינדער
זענען אויך בארעכטיקט צו נע־
לעכטער און שמײבעל .צו דער
זעלבער זארנלאזן קינדהײט ,װאם
אונדערע קינדער האבן.
אין דער ײדישער געשיכטע
האט זיך דער זעלבער גורל פיל
מאל איבער״עחזרט ,װען ײדן
האבן געמוזט אנהויבן בויען
פונםנײ.
ד . .ם ,װאם מיר האבן גע־
דארפט אזוי פיל מאל איבערבוי־
ע איז אוגזער טראגעדיע; דאם.
װאם עם האט זיך אונדז יעדעם
מאל אײננעגעבן איבערצובויען,
איז אונדזער רום און כבוד.

א .לעימרננם

צום גוןש
כ׳בין קראנקי געװען און כ׳האב געטראכט פון קלוגן הײגען׳
װאס האט זיך יארנלאנג געשטארקט צו שמײכלען אויפן בעט״
פון לודװיגן .װאס האט מיט צוק און זשעסט זײן װאונד פאררעדט
און גאך פיל שענער אויסגעשטילט פאר אונדז זײן װיינען.
פון קיטסן ,דעם באזינגער פון דער פרײד צו זײן פאעט׳
דעם ליבע־קראנקן׳ לײב־פארשעמטן׳ שטילן׳ יקלײנעם.
פון אלע׳ װאס דאס לײב האט זײ באטײלט מיט קרױנען ^ :
פון לײדן׳ — קרוינען פון דעם לײבס נקמה און געשפעט.
א׳ לײב דו פאלשע׳ ארעמע׳ פראגילע הילע׳
קאנסט נישט פאלגן גריכנלאנד׳ טא הער דעם רוף פון רוים.
באפליגלט זײ מיט קראפט׳ מען זאל אן דיר געדענקען קוים׳
װען דו דערמאנסט אונדז נישט אן דעלפ־ אדער מילא.
אוך -רוערסטו בעטלעריש און פאלסט אויף מירימיט קראנק געװיכט
פארלירסיטו נז*ר דײן זין׳ און ס׳עקלט מיך דײז אנגעזיכט .י

דאם קינד איז געבוירן געװא־
רן אין דײמשלאנד אױף ארישע
 .1943איר מו־
פאפירן אין יאר
טער װאם מראגט דעם נומער
11־/ג 1.אױף איר ברוםמ ,איז
אהערגעשיקמ געװארן אלם קרים־
מין אויף ארבעמ .דאם קינד איז
ערצױגן געװארן בײ א דײמשע
פרוי ,װעלכע האמ דאם קינד
בײם געבורמ געמױפמ און א
נאמען געגעבן • ״זאפיא״ .די מו־
טער אלם קריםמן .האמ געהײםן
םמעפאנםקא.
באלד גאך דער באפרײאוגג.
האמ די מומער דאם קיגד צו זיך
געגומען און א נאמען געגעבן
״גילי״ ןדער מ׳ײטשן נצח ישראל
לא ישקח ,די קלײנע חינפ* דיקע
נילי ,איז א וװנדער קינד און
איבעראשמ אלעמען מיט איר
קלוגשאפט.

כ׳בין קראנק געװען און אויף דער דראט פון פיין׳ דער רויט־געגליטער׳
בין איך א דורכזיכטיקער מיטגעגאנגען דאן מיט אים׳
װאס האט ערשט אויסגעטאן דאס לײב אויף אײביק .מיט א שטים׳
װי פליגל־פלאטער דורך א פינצטערן געװיטער׳
האט צו מײן הארץ גערעדט יהואש טרױעריק־אינטים:
געדענק די שװארצע טיר .איר שאטן איז דײן היטער
יעטװעדע נאכט׳ װען בלויז דאס קישן װײס דײן ציטער׳
נישט יעדע רגע נאר׳ װאס װיקלט אויס דעם לעצטן דרים.
א טויבער מדבר־געץ׳ װאס האט מיט טרײפער לוםט און מאכט
בײם האלדז געשטיקט — איז יאר נאך יאר געװען יהואשס נאכט׳
װי אפט האט פון אלײנקײט אים דאס שטאלצע הארץ געצוקט!
מיך האט דאך בלויז א ריץ געטאן דעם לײבס פארסאכטער שטײן.
און װי בין איך אין יענע װאכן שוין געװען אלײן; .דער נאענטסטער האט אויך װי דורך א דיקער• שויב געקוקט• -־
1928

אברחס רײונון
יהואש ! שוין אלײן אין קלאנג
אין נאמען — אײביקער געזאנג.
און נישט פארגעסן — קײנמאל נישט —
װעט זײן דער נאמען און זײז ליד.
אויף אונדזער באדן — הארט און גרוי׳
געפאלן איז זײן װארט װי טוי׳
זײן װארט׳ װאס זגר האט דורכגעטראכט
אין אײנזאמקײט׳ אין לאנגער נאכט.
אין אײגזאמקײט׳ אלײן׳ אלײן
האט ער געזען די װאלקן .גײן ;
דאם בילד שטעלמ מיט זיך
פאר א גרופע קינדער פון לאגער
ציגענהײם בײ קאםעל♦ די
עלמערן פון די קינדער ארבעמן
א גאגצן טאג בײ פארשידעגע
לאגער־ארבעמ .צוליב דעם האל־
מן זיך די קיגדער צוזאמען און
שטעלן מימ זיך פאר א ״קיגדער
קאלעקמױד' .
די קיגדער זעגען בײ זיך גומ
אײגגעלעבמ .די עלטערן זײערע
זײנען מימגלידער פון קיבוץ
״זרבבל״.
פאטאן משה קאטשעסקי.
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הו אש
האט ער געזען די זון אין פראכט׳
איר אויפגאנג׳ נאך דער לאנגער נאכט.
און דודך זײן פענצטער צו דער גאט׳
האלב טרויעריק און האלב אין שפאס -
װי קינדער שפילן׳ ליב באטראכט
אוד זײער פרײד אין ליד געבראכט.
און אין זײן ארעמען געצעלט
געזען װאס נאענט און װאס װײט׳
און יעדן דור׳ און יעדע צײט;
געזען דעם גאנג פון גאר דער װעלט.

געקוקט פאראױס׳ געקוקט צוריק׳
באגעגנט זיך מיט נביאימס בליק ; י
באגעגנט זיך אין שאפונגס־פרײד
און זײער ױארט דעם פאלק באשײדט...

וזײס גראדנו

ער איז געװעז פון זײער שטאפ
א העלער פונק פון זײער פלאם׳
מיט זײ זײן נאמען אײנגעװעבט —
נישט זאגט געװען .ער לעבט׳ ער לעבט!
1930

לאמיר גײן אים טרײסםן

ײאמיר גײן אים טרײסטן׳ מײנע ברידער׳
אים׳ װאס האט זײן טרויער אפגעהיט א לעבנלאנג׳ —
געװען איז די לבנה קראנק אין זײנע לידער׳
װי ער אליין געװען איז לונגעךקראנק . . .
און האט ניו־יארק׳ װאס שיכורט אין די װאלקנס׳ אים
פארגעסן׳
פארגעס נישט דו אן אים׳ זײן אלטע הײם.
א בלײכער איז ער אין א שטײנערנער געבײ געזעסן׳
און בײ די לעצטע קוילן פון זײן טרוים
געװארעמט זײנע הענט׳ געהײליקט פאר געזאנגען׳ —
א דינער בוים׳ די צװײגן מיט געבלומטן אײז
באהאנגען . . .
א קינד״ װאס שמײכלט װי א גרײז :
— די אלטע פראכט װי א מיראזש אין מדבר װעל איך
מאלן׳
אלע־לאי־לי׳ אלע־לאי־לי . . .
אזוי האט ער געזיפצט װי א פאסטוך־פלײט אין טאלן
א גאנצע נאכט — און אינדערפרי
האט ער זיך אויפגעכאפט פון זיין געװײן פארחידושט׳
אן אויסגעלײזטער אנגעטאן א װײסע קלײד׳
און אויםגעזונגען די נביאים מיטן צער פון ײדיש׳ —
מיט איר פראסטן צער און שעמעװדיקער פרײד . . .
צו אײדל אנצוטרויען עמעצן זיין חלום׳
האט ער אים אנגעטרויט א פויגל װײס װי שנײ
דער פויגל האט גערעדט צו קינדער אין משלים׳ —
און אט אזוי׳
.װי א געפאנגענער׳ װאס צײלט אין קײט די רינגען׳
געצײלט די נעפלען אויפן אקעאן׳
אװעקגעזעגלט האט ױיז חלום זינגען
אין יאפאן :
פון יען׳ דער צויבערמאן׳ װאס קאן דעם זאמד אין
גאלד פארװאנדלען׳
מוז בעטלען רײז א שיסעלע בײם מאנדארין שו־שו . . .
אז מער פארװיגט מיך נישט דאס ליד פון ראזשינקעס
און מאנדלען׳ —
פארװיג מיך פערל פון די בלויע ימען צו.
זיבעציק פאלאצן מיט צען טויזנט שװארצע שקלאפן׳
האט דער טראפן טוי — די מלכה יאנג־סע־פו׳
און אין א בלעטעלע האט זי ארײנגערודערט אין מײן
האפן׳ -־
לו־לו׳ מײן קראנקע הארץ׳ לו־לו . . ,
לאמיר גײן אים טרײסטן׳ מײנע ברידער׳
אים׳ װאס האט שװין נישט קײן טרײסט דערװארט׳
די אלטע פראכט פון דעם לבנון רוישט אין זײנע לידער׳

אבער נישט די קעגנװארט . . .
און אויב ער איז פאר אײך ץא אויסגעבדענטער שטערן׳
(זײן ליכט װעט אײך דערגרײכן אין א צײט ארום) —
װעל איך די טויטע װיזיעס פון פאעט באשװערן׳
די טויטע װעלן מיך באגלײטן טרײ און שטום . . .
אט איז דאס בלינדע מײדל׳ די פארקויפערין פון
בלומען׳
(אז זי איז בלינד דערקענט מען נאך איר שטים ). . .׳
דער בעטלער בײ דער קלויססער־װאנט׳ װאם גאט האט
צוגענומען
דעם ניגון בײ דעם רבין און אװעקגעגעבן אים . . .
דער װ& סער־טדעגער מיטן שטריק אויף זײנע קלײדער׳
גוט־מארגן׳ — קען ער נאר ארויסשטאמלען׳ דער תם;
און אויך דאס קינד׳ דערהרגעט אין דער׳נאכט פון
סדר׳-
איך נעם אויף מײנע הענט דאס שגצל — דעם קרבן
פון עלילת־דם׳
קומט ! ...עס װעט אונדז דער אוקױנוס נישט פאר־
שװענקען׳-
מיר װעלן דורך זײן טיף װי איבער קברימ גײן׳
דער דיכטער האט א װעלט  .באשאפן דורך זײן בענקען׳
און זײ — זײ קומען זיך נאר טײלן מיט זײן לוין . . .
דער האדסאן לעקט נױ־יארק מיט טויזנט װײסע צינגער׳
און מיך פארפלאנטערט אין דער נאכט װי אין פאר־
צוימונגען פון דראט;
װאו זאל איך זוכן אין מיליאנעךשטאט דעם זינגער ? —
נאר מיטאמאל לעשט אויס א װאלקן־האנט די שטאט׳ —
און שטילער װי א טשערעדע פון ברונעם נעמען גײן
די־ כװאליעס׳
עס װײזט זיך אין א גאטישער לבנהדיקער שויב —
א קאפ . . .
דער בלויער תכלת רינטיפון זײנע אקסל װי א טלית׳
ער ב^ יגט זיך כון דער שמאלער עפענונג אראפ׳
און שטרעקט מיר אויס א פנקס׳ האלב מיט בלוט
פארשריבן׳ —
א בוך געשמידט אין זילבער שװער און גרויס:
״ — שרײבן אין פנקס איז נאך ארט געבליבן ! ״ . . .
דער קאפ פארשװינדט  . . .לבנה לעשט זיך אויס . . .
און װיסט װערט ארום מיר׳ די טויטע זײנען אויך
נישטא מער׳
א יעהאװע — װאוהין זאל איך איצט גײן׳ װאוהין ל
דער װינט טראגט אין פינצטערניש אװעק מײן יאמער:
א׳ יעהאװע׳ א׳ יעהאװע . . .
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א פאמער מיט זײן צוױלינג
אין לאגער בערגען־בעלזען.

צװײ חינפידיקע ײדישע מײדלעך
פון לאגער לאנדםבערג
שפאצירן געמײנזאם.

י׳

צוױי בעהעפױײקע קעדער,
א ײנגעלע און א מײדעלע
אין לאנער שוואביך־האלל.
פאטא :דור דאוױדאװישט׳

א ײדיש ײנגעלע פון דער ש״ה
אין לאגער בערגען־בעלזען,
גײט אהײם פון דער פלאזשע.
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ע ר ש ט נו
(אױםעיגן פין א גרעטערער ארבעט װעגז יד ^ אמפן אין װארשעװער *עטא)
נישט קאבענדיק 1זיך ארײבקריגן אין
הײזל זײבען די דײטשן געצװובגען גע־
װעץ דאס הײזל אונטערצוצינדן ; אלע
חברים פון דער , ,דרור״ -גרופע האבן
אױםגעשא&ן ביז דער לעצטער קויל אוץ
זײבען אומגעקומען .ספעציעל איז כדאי
צו דערמאנען דעם קעמפער עלעק ,װעל־
כער איז שוין געלעק במעט א טויטער
און נאך מיט די לעצטע כוחות זיך
געװענדט צו א צװײטן חבר .אז ער
זאל בײ אים צובעמען דאס געװער .כדי
'עס זאל בישט ארײבפאלן צו די דייטשן.
פוץ דער גאבצער גרופע ךזאט בלויז
מרדכי אביעלעװ? טש באװיזץ ארויסצו־
לויפן און געװארפן זיך מיט די פויםטץ
אויף א דײטש .ער האט בײם דײטש
ארױסגעריסן די ביקס און באך כאװיזן
צו אנטלױפן מיט דער ביקס.
הגם די גאנצע גרופע איז אומגע-
קומען האט דער פארגעקומענער 'קאמף
פאר אובדזערע אויגן אויף די פאזיציעס
פון
זאמעבהאף 58צוגעגעבךאסך מוט
װײל צום ערשטן מאל זיבט דער גאנ-
צער אקופאציע־צײט האבן מיר געזעז
דײטשע הרוגים ליגנדיק אין קאלוזשעס
בלוט .צום ערשטן מאל* האבן מיר גע
זען .אז דײטשן שארן זיך בײ די װעבט.
אויף דער ערד און זײ גײען געבויגן
מיט זײער פארזיכסילע טריט אויס
מורא פאו א ײדישעו קױל .רי הילפס

װי נ $ר דער דיכטער האטי׳באװית
צו פארעבדיקן די װערטער האט דר
געעפנט די טיר אוץ סע האט זיךארײגי■
געשאטן א גתפע דײטשן אין שטוב.
די ערשטע האבן זײ באגעגנט די ח״ח
זכריה ארטשטײן און הענעך גוטמאן,
װעלכע האבן זיך צום העלדישסטן אויפגע־
פירט אין יענעם קאמפס־טאג .זכריה איז
געזעםן און כלומרשט געלײענט א בוך.
בדי אפצוציען די אויפמערקזאמקײט פון
די דײטשן ,װען די דײטשן האבן געבו־
מען ארײבגײן אין צװײטץ צימער .האט
זכריה זײ געשאסן איץ פלײצע אוץ עס
זײבען געפאלן צװײ דײטשן .גוטמאן איז
גלײך ארויסגעלאפץ אויף די טרעפ און
באך אים אלע חברים און באשאסץ די
דײטשץ ,װעלכע האבץ זיך געפונען איץ
דרויםן .דער קאמף איז דארט פארגעקו*
מען אויך מיט אײזבס און פלעשער און
איז געװען רײך אין דראמאטישע מא־
מענטן .אויך אויף די טרעפ איז גע־
בליבן אײן דײטש טויט .אנדעריע האבן
באװיזץ צו אבטלויפן .פון אובדז איז גע־
פאלן דער חבר מאיר פיבקעלשטײץ.
דער• קאמף האט זיך פארענדיקט
מיט ' אונדזער נצחון .די דײטשן איז נישט
געלונגען פוץ  .דעם הויז ארויסצונעמען
קײן אײן ײד און  -זײ האבן באך איבער־
געלאזן ררײ קרבנחז .די פרײד פון טרעטן
זזויף דײטשע קערפערס איז געװען אומ־
געהויער גרויס .טראץ דער אײנשטעלובג.
אז בײם ערשטן קאמף מיטן שונא װעט
קײגער בישט אמיס לעכעדיק .האט אונדז
די ערשטע דערפארובג געלערנט .־אז

 .. .אויף זאמענהאף .58װו איןתהאב
ויך־געפובען אין דער גרופע פון״דרור״.
האט מעץ זיך געגרייט צום צוזאמעב־
שטויס מיטץ שובא .אויפן דריטן שטאק
האבן מיר זיך פארזאםלט א גרופע פוץ
בערך פערציק חברים .לצו װעלכע עס
ת א ט ז  7שפעטער אויך אנגעשלאסן
א גרופע פוץ , .גורדוניה״ .איץ אובדזער
רשות האכן זיך דעמלט געפובעץ פיר
פיסטאלעטן און דרײ גראנאטץ .די אי־
בעריקע חברים זײבען געװען באװאפבט
מיט אײזבס .שטעקנס ,פלעשער אוץ אבדערע
מכשירים .אלע האבן מיר זיךמז  1שטעלט
אויף פארשײדענע פאזיציעס מיט דער
פולער גרײטקײט אויפן דערװארטנדיקץ
שונא ' .הגם אלע זײבעץ געװען זיכער ,אז
רער צוזאמענשטויס װעט ברענגען צו
א פולשטענדיקץ אומקום פון״דער גאנצער
גרופע .האט דאך בײ אונדז׳ נישט גע־
הערשט קײן שטימובג פון פארלוירנקײט.
דער באװוסטזײץ פון אומקומק איץ קאמף
האט בײ יעדן געשאפן א זיץ איגם טױט.
שטײענדיק אויף די פאזיציעס האבן
מיר רערװײל באמערקט דורכפירן א פאר־
טיע מיט יידן צום אומשלאג ,איץ װעל־
כער עס האבן זיך אויך געפונק א גרופע
פון השומה׳־ב• מיט מרדכי אניעלעװיטש
בואש װעלכע זײבען געכאפט געװארן
אין אומשטענדן פוץ בישט באװייזץ צו
שטעלן א װידערשטאנד .די אטמאספער
אין אונדזער גוופע איז געװען א גע־
רופן פוץ־די פאמװבדעטע  .דײטשן האבן
שפאנטע .אעסטינקטױו האבץ זיך א פאר
אונדז דערפרײט און געשטארקט צום
חברים געריסן צו די פענצטער .כדי צו
קאמף׳
באװארפן מיט גראנאטץ די דײטשן,
דער מאמעבט פוץ צוזאמענשטויס
װעלכע פירן די פארטיע .אבער
צוליבן
פוץ ד.ער , .דרור״־גרופע מיטן שונא האט :יזן אומפארמײדלעכץ אומקום קאן מען
װײטן מרחק איז עס געװען
אוממעגלעך זיך דערבענטערט .פלוצלונג האבץ מיר אך נישט אײן קאמף דורכפירן און מיטן
צי טאץ .אין געצײלטע
יבוטן
זײנק מיר
דערהערט די טריט פון די באנעגלטע רעראבערטץ געװער פון די געפאלענע
אנגעועס איכערראשט
געװארן
ווק
די
איז ךער מיקם רײטשן קאן מען באך דעם שונא ברעבגען
שטיװל אויף די טרעפ.
פארטיע
איז
דורכגעגאנגק
דיורכן
פוץ פולער ערנסטקײט און דעצידיירטן אסך קרבנות.. .
ראג זאמענהאף ניסקע .האבץ
די
חברים
אויסשטרעקץ די האנט צום שובא האט
פון השומה״צ באװאיפן מיט גראנאטן
דער גרויסער דיכסערי יצחק קאצענעל-
די דײטשן ,װעלכע האכץ געפירט
די
פארטיע און די ס ס .־לײט פון אויסזיד־ סאץ .װעלכער האט זיך געפובען אין
אונדזער גרופע ,אונדז געשטארקט מיט
לונגס -שטאב .װעלכע האבן• זיך געפזנק
פאלגבדיקע װערטער,
װעלכע װעלן
אויפן גאס .בײ די דײטשן איז אנטשטא־
בלײבץ בײ מיר אין זכרון  :״איך בין
בק א גרויסע בהלה .פיל ס .ס -.לײט זײ׳
גליקלעך צו שטארבן צוזאמען מיט
בעץ געפאלן טויט .די אנדערע האכן זיך
קעמפנדיקע חלוצים מיר קומען אום מיט
אױסבאהאלטן און די גאבצע פארטיע
דעם באוװסטזײן פון דעך ׳־אײביקײט יפון
ײדן איז זיך צעלאפן .די קעמפער האכן
ײדישן פאלק״.
זיך פארבאריקאדירט אין ־א קלײןי׳הײזל
אויף ניסקע און באשאסן די שפעטעי
אנקומענדיקע  ,דײטשע פארשטארקונגעןי

די לעצמע ארױםגעמריבענע ײדן פון דער לאדזשער
געטא קײן אוישװיץ♦ דאם בילד איז אראבגענומען
געװארן אין לעצטן מאמעגט .װען ײז אומגליקלעכע
האבן געװארט אױף די טױט־װאגאנעך
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 .. .דאס בלײבץ לעבץ כמעט פון דער
גאבצער קאמפס -גרופע האט געשאפץ די
נויטװענדיקײט פוץ צוריקציען זיך פון
אײדער ״עס קומען די
זאמענהאף
דײטשע פארשטארקונגען .אלע חברים
האבץ זיך דאץ קאנצענטךירט אויפן פױ־
דעם און  -באך לאנגע זוכמנישן האבן מיר
געפונען אן עפענונג צום דאך .מיר זײ־
נען ארױס אויפץ דאך און פוץ ־דארט
האבן מיר מארשירט איבער א גאבצער
רײ פארפרוירענע און פארשנייטע דעכער
פון די פירשטאקיקע הײזער .מיר זײבען
געגאבגען אין א לאנגער ױי ' אײבער
נאכן אנדערן .דער דעכער -װעג איז גע-
װק א שװערער אוץ פארהעלטבסמעסיק
צום נארמאלן גאנג אויפן גאס — אלאנ-
גער און א סכנותפולער געצילט האבן
מוראנאװסקע.44
מיר צו דערגרײכן צו
אבער עס איז נישט געוועןי ' לײכט צו
טרעפן צוםציל , .די מיבוטן פוןבלאנדזשע-
ביש האבן זיך געצױגן װי לאנגע שעהן.
מיר האבן פאמיס צום ציל גישט גע-
קאנט דערגײן און קײן װעג־ אויף צוריק
האבן פדר אויך נישט געהאט מיר האבן
דאץ געמײבט .אז מיר בלײבן שטעקן
אויף די פארשנײטע דעכעמאן אן אויס-
װעג פוץ דער לאגע .מיר האבן זיך אבער
ענדלעך דאך דערשלאגן צו מוראנאװ-
סקע.44
אנקוםענדיק אויפן נײעם ארט האבז
מיר געװאלט כאפן אן אטעם־פױוע און
זיך אפמעץ פון דער שירעקלעכער אויס-
געמאטערטקײט .מיר האבן אבער נאך
נישט באװיזן אפצואטעמען , .װי עס זײ־
נק װידעו־ אנגעקומען דײטשן .מיר זײנעץ
ארויס אבטקעגן זײ אױף די טרעפ .נאכן
װארפן דעם ערשטץ גראנאט איז אײן דײטש
געפאלץ .די איבעריקע זײנעץ אנטלאפן...
דער אײנציקער קאמף .װעלכער איז
דעם 22יאגואר
פארגעקומק דעסטיק
איז געװק אין  ..דמר־י -קיבוץ אויף מילע
 . 34א גאגצע מחנה חברים האבץ זיך
צעשטעלס אויף פאזיציעס  .אין פאישײ-
דענע טײלן פון הויז און בײ פארשײדענע
ארײנגענג אין הויף; אלע גרופץ אויף
זײערע פאזיציעס האבץ געהאט אן אויס-
װעלכע/ערטער
געארבעטן פלאן .פוץ
אנצוגרײפן דעם שונא אןן  .ס -איז פעסט-
געשטעלט געװארן א באשטימט ארט,
װו אלע חברים זאלי ' זיך טרעפן באכן
קאמף .װען עס װעט זײן נויטיק א צוריקטריט.
אין די פרימארגץ -שעהן האט ךד
באװיזן א גרעסערע אפטײלובג פון ס .ס.־
לײט .ױי האבן אויפן הױף גערופן אלע
ײדן .צו פארלאזן זײערע װויגובגען און
אראפגײן אויפן הויף .קײן אײן ײד האט
זיך אבער בישט געשטעלט .בשעת׳ יד
דײטשן האבן זיך געפובק אויפן הויף
חאכן מיר זײ באך נישט אנגעגרײפט 1,נאר
מיר האבן געװארט .ביז זײ װעלן ז^
צעגײן אין די פארשײדעבע אפיצינעס פון
הויז ארויסצונעמען ײדן פון די װויבובגעץ,
אז זײ זאלו ד ^;בז -עזװערערע מעגלעכקײטז
פון פארט״ידיןיובג.

אן אמתער האגל פון
איךער די*'
גראנאטן האט זיך געשאטץ
דײטשע קעפ איץ מאמעבט .װעץ .ײז
חאבן זיך געפונעץ אויף יד טרעפ פון די
אויבערשטע שטאקץ .זײ זײגעץ געלאפן
אין דער גרעסטער בהלה אויף צוריק
און דאן האט מען זײ באשאסץ פון יד
אונטערשטע שטאקן .אויף װיפל ס* איז
געלונגען צו אךסערװירן זײבען געלעגן
אויף די טרעפ פינף דערהרגעטע דײטשן
און נאך אמאל אזוי פיל  .פארװונדעטע.
די לעבן געבליבענע דײטשן האבן ז 7
צוריקגעצויגן פון הוױ אויף א פאר שעה
צײט.
אין א פאר  .שעה שפעטער איז
אנגעקומען א גרעסערע צאל דײטשן,
װעלכע האכן געזוכט די קעמפער .זײ
האבן ארויסגעשלעפט א גרופע ײדן פון
באהעלטעמשן און זײ די^רשאסן אויפן דיויף.
די קעמפער איז זײ אכער נישט געלובגען
צו געפינען װייל תיכף באכן געלונגעבעם
קאמף ,װעלכער האט אובז נישט געבראכט
קײן אײן קרבן זײנען אלע  ,חברים זיך
צוזאמעדגעקומען אויפץ אפגערעדטן ארט
אוץ פון דארטן זײנען מיר געגאבגען
אויף א פארויס צוגעגרײטן װעג ,דורך
בוידעמער אװ דעכער .װעלכער האט
זאמענהאף...39
געפירט אילף
 . ..אין די שאפן פון טעבען און שולץ
האכן מיר צוליבן אומגעריכטן אויסברוך
פון דער אקציע .נישט געהאט מער וױ
אײן חבר ־־ ישראל קאנאל .ער איז
געװען דער אײנציקער .װעלכער האט
באשאסן די דײטשן פון אלע ערטער און
פון אומעטום האט ער זיך באװיזן צוריק-
צוציען אן שאדן .ער אידגעװען פארפאלגט
פוץ אלע זײטן פון שונא אוןי זגי האבן
אים בישט געקאנט םאפן אומשעדלעך.
אדאנק זײן שטארקער האלסונג האט ער״
דער אײן און אײבציקער אויף יענעם שטח.
באװיזן ארויפצוװארפן אן אימה אויף פיל
דײטשע אפטײלונגען .װעלבע זײגען גע־
גאנגען געבויגץ מיט שרעק אין גאס און
אין די הײזער.
נאכן פארשאפן די דײטשן עטלעכע
קרבנות אויפן געביט פון טעבענס שאפ
האט זיך ישראל אריבערגעװארפן אויפן
געביט פון שולצן און־ דארט געקעמפט
רליט דעם זעלבן דערפאלג. ..
? ..דער היסטאריקער ,װאס װעט זיך
פארנעמען מיטן ערשטן אויפשטאנד אין
װארשעװער געטא .װעט עס מוזן בא־
צײכעבען־ אלס אן אויפשטאנד פון חלוצים.
אויסער זײ האט קײן שום ארגאניזירטער
געזעלשאפט
טײל אין דער ײדישער
נישט געװאגט צו שטעלן זיך פנים אל
פנים מיטן היטלעויסטישן שונא.
 .. .דער דעזלוץ האט אויפגענומען דעם
קאמף בײ אלע באדינגונגען ,װײל אזח
האט געפאדערט די אכזרױתדיקעװירק■
לעכקײט אוץ אזוי האט געמוזט האנד•
לען דער מענטש פון החלוץ .װעלבער
איז דערצויגן געויארך צו קוקן אויף דער
מירקלעכקײט מיט  .אפעגע אויגן.

דרײ ״דן פון פארשידענע לא־
גערם אין נלות דײטשלאנד♦ װאם
זענען געראטעװעט געװארן אויפ־
האלטנדיק זיך אין םאװיעט־רום־
לאנה גלױבן מיטן גאגצן הארצן.
אז דער רבונו של עולם װעט
דעם ײדישן פאלק דאך העלפן
און דער דײטשער פארשאלםע־
נער לאגער גלות .װעם םוף כל
םוף אויפהערן.
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הויכע געםמ אויפן צוזאמעגפאר אין מיטנװאלה

דער מארש צום זאמעל־פלאץ פון געװעזעגע קאצעטלער,
אנגעטאן אץ די קאצעט־קלײדער♦

!

1

ו

!
;

עם רעדמ דער פארזיצער פון צעגמראל־קאמימעט
אין דער אמעריקאגער זאנע  -ה• דוד מרעגער.
1
האם אלגעמײגע בילד.
*
*

ןןןןןן

*

ערן־װאך בײ די קברים פון די דערשאםענע קאצעטלער.
(פאטאז שאבאשעװימש).
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אױפן באנקעמ לכבוד אברהם
מאראקא ,װיצע פארזיצער
פון לאדזשער לאנדםמאגשאפמ ,צו־זײן אפפאר קײן ארץ־ישראל.
דער באגקעמ איז אײגגעארדנמ געװארן דורך דער פארװאלמוגג
פון לאדזשער לאנדםמ־< גשאפט,
עם זיצן פון רעכמםז ה• פאדעלםקי ( געגעראל םעקרעמאר פון
דער פעדעראציע) ,אדװ .פרידהײם (פרעזעם פון דער פעדערא״יע).
אינזש .װימעלזאן (דער װאם שמײמ) .יהושיע װיטעלזאן .הרב
לײזעראװםקי (פרעזעם ־פון דער לאדזשער לאנדםמאגשאפט),
רעד ,שלמה פראנק ,אברהם מאראקא פרידמאן .איגזש .אלמער* .

האצענעלסאנס ״ליד
אויםגעהרגטז ײדישז פאלה
♦י

פדאגמענם
עט װעט די זץ מער אץ איר אויםשטײג איבער א קליץ שטעטל אץ ליטע
און אין פוילן נישט טרעפן שוין א יײ
* ליבטיקן אין פענצטער ,אן אלםיטשקן  ,א זןגנדיקן א קאפיטל תהלים אץ
א צוױיטן גײענייק אין שול —
עס־ װעלן אלץ נאך פךיערן אין סי־רן אױף אלצ ווענן איר אנטקענן סאין ,זײ
װעלן אייץ נאך פארז צום יאריד׳
#וױ פיל גוײמ  -גװאלח טערער נאך װי םריערן און דער מארק  ,דער מארק איז
סױטן דער מארק איז פול און איז נישט פול!
עס װעט א ײד נישט פער נאעײנען יד יארידן װײט ארום  ,נישט מער באליענן זײ  ,נישט
מער אײינבלאזן אין זײ א נײסס,
אץ ס׳װעט נישט מער צעפןןכן זיך א ײדישע קאסןןטע איבער מעיק מיט זעק קאיטאפיי,
סעל און קגשצס ,און א האגט
א ײדישע װעט נישט א הײנ סאן און א טאפ טאן װײך א הין  ,א קעלנל נישט קײן
גלעט טאן . .דאס פויצרל א ש נררער  ,ער שמײסט
זיץ םערדעלע אין צער  ,עס שלעפס די םולצ פור צוריק אין דארף ארײן ♦..נישטא!
גישסא קײן ײדן מער אץ ל  $גדו
און קינדער ײדישע — ײז װנלן זיך נישט אויםכאפן פון שלאף שיין ,פון חלומות
ליכםיק יעדן אמדערפרי —
גישמ גײן אין חדר מער ,נישט פיער פארקוקן זיך אויף פײגעלעך ,נישט שטיםו
מעי .נישט שפילן זיך אץ זאסד.
א .ײנבעלעך ,איר ײדישיז .א ,איר שײנענדיקע אײגעלעך ! מלאכימלעך . ..פון װאנען
איר? סון ׳ד•? אץ נישט § ון היו
א  ,שאבקעװדיקע מײרעלעך  ,איר ליכטיקע .איר ציכטיקע .כיטש אײגגעריםש
די פגימלעך און נישט םארקאטט.
נישטא זײ שײןי  $סרנגט גישט דארט אויף יענע ױיטן ים׳ נישט םרעגט זיך אױף
נתיילעװקע ,נישט אױף יעהו&קץ . .לאדט געםאך
זוך גישט קײגער  ,נישט די מנחם׳מעגדלעך  ,די טוביהימילביק״רס ,די שלמה נגידס.
די מאטקע גנבס ,ןן נישט זוך
וײ װעלן דיר װי די גביאים דײנע ,ײי ישעיה ,ירמ־־ה ,יחזקמל  ,װי״ הושע,
עסוס פון דעם אײביקן תנ״ך,
ארױםװײגען אזױ פון ביאליקן  ,ארויםרײדן נו דיר פון שלום עליכטען,
זון * שלום אשס א3יךו
קס װעס דאס קיל פץ תװה זיר נישט ל $זן חערן םץ ישיבית טעי ,פון קיץ
בית-מדדש ,אץ בחוריימליך בלאס
געאײדלטע אין לערנען  ,אין פארטיםן זיך אין דער נמרא .אין םארטראכטן זיך...
גיץ נײן ׳ נישט בלאס ,עס איז אזא א שיץ,
פארלז^שן שוץ . ..דבנים ,ראשי־ישיבות  ,ײדן לערגער  ,גאוױם דאר אץ קװאר
אץ שװמך אץ אננעפילט מיט ש״ס,
מיט פוסקים  ,קלײנע ײדעלעך םיט גרױסע קעפ ,מיט הויכע שטעדנס אײגי קלז^ײ
נישוזא זײ שוץ ,זײ ויעלן פער נישט זיץ,
עס װעט א מאמע גישט פזןרױיגן טער ^ קינד  ,מען װעס נישט שטארבן שויז בײ ײדן,
אץ בישנז גשבייח װע־ן מ^,ר
גישט געזוגגען װערן װעלן לידעד הארציקע םץ ײרישע ,פץ דיבטער ,סין שיײבער
גרױםע ,שײן פארבײ סארגײן
*}ון ײדישע טעאטערס װעלן מער נישט זײן שוץ  ,פען װעט גישט לאכן דןןיט .נישט
לאזן שטיל א טרפר,
און םוןיקער און ם  £לער ײדישע ,בארטשינסקיס  ,זײ װקלן מקי• איז סרײרי אין לײד
נישט שאםן : ,ישט זוכן װעגן גײ.
*ון מײנע קאסוגיסטן ,היצקעפ װעלן ױך גישט אדםעין שיץ מןןר  .נישש״קריגן זיך
מים מײגע מיםן
פיגם
בונדי
און בײדע זײ מיט מײגע םרײסטע ,טיט די טרײםטע מײבע  ,װאס האבן גאנץ
רעם יאך אויף זיך געשלפפט —
חלובים ײדישעו זײ האבן זיך דער װעלט אװעקגעשאנקן און גישט פאילאזן זי
די^ אײגעבע רי װינד,
כ׳הןןב צוגעקוקט זיך וג די קריגערײען אץ נעװײטיקמ  .נאר ױאלט איר .יײיטער ־
זין ארומגצדיםן ,אבי איר װאלט געלעבטו
ײװ םיר  ,נישטא׳ נישט קײנעד שוין . ,געװען א פאלק  ,געװען אץ שײן בישטא׳.. .
געװען א סאלק ,געױען אין שוין״
שיץ
אױסו
א פעשהלע אזא ,עם הײבט םון חומשל זיך $ן און ביז ,ביז יעצט  . .א מעשתלע
גןור טרויעדיק ,ױער זאגט״ אז שיץ ?
 9מעשה םץ עםלסן אץ ביז אן ערגעין םון אים ,דעם דײםש . ..א הימל ברייט,
 9ברײט די עיד ,א ימים גרוים ״
נישמ האלט צוזאמען אין אײן קגויל ױך און נישט פ?י־ניכט ײ שלעדטיי אױף
דער עדר ,זאלן זיי םארניכסן ז־ך ןןלײןז

אהוץ צפנת

דער

לײנ װאםערמאז

נול
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שבוײגו עד ױך אןגי דטד גאתישבו,
□ידז־בד א גאדנישבגבזיבו א בימזבו
אעוזאלבו זג  $וב אי \ ןיך\ 2ײן וזאד
נישבו,
אויסגמלײדיגןט ,פוװבו או\װיבובו.

|
|
|
ן|

שטארק אים טרײםט אים דערפרײ אים,
פיר אים .פיר אין דײנע װעגן,
הײל מיט גלויבן זײנע װײען.
ברענג זײן הארץ צו דײנע ברעגך

|
־ !

ױײן עװב װעדבו און יגןײן
פון נאטוד א פעבויװינזבו.
גאדנישט אונטן ,גאדנינוזט אויבן,
ניננוט ױײן ײד און בישט ױײןנןדיבובו.

]

נאר וװ איז זײן רוף זײן פרײער
אין דער װעלט דער װיפטער ,שלעכטער,
וװ א יעדער פלעמל פײער
װערט פארלאשן פון א װעכטער ?
וװ מע,־ שטײט אויף אלע װעגן
און מען  .היט .אז אלץ זאל שטומען.
אז דעם לײדענדן אנטקעגן
קײן אויםלײזער

;

גאדניננוט בואן אױ וײו נולאבוז,
וזוזיד ,אײביױ נאד פאנוױו,
דאך פאדננונזבו א פלאץ דעד בװור
אינב װעדטן־\ 1אלע\2טױו.

|
|
■|
ן
!:

ער װעט דורך דורך אלע װעכטער,
דורך די דינער אוץ די היטער,
ער װעט קומען דער גערעכטער
אונדז באלויכטן די געמיטער :
 !♦♦!— 1־־־־]

ן
|
!
|
!

אויפגנובלאון און גננשװאלך
װי א לעדנג דונדנו פאנו.
אין דעד װעלבו פון װעדבון־צאלן
גײבו אדוװ עד פונובו און פאנו
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טװװ גלויבן,

;11

א פיגוד א גאוץ באױאנבונו :
װו נזען בײלט עפענו ״אן־גדא״,
װו א פלאץ נאד א װא 2ןאנבועד -
בװעבו א ױוױ  -דעד נול אױ דא ו

אומרו פון א ד .פ.
ם 1ליגט ציקאפנ -ם מיר מײן ביםן ,אויף מײן בעט,
ם־טיאכקעט מיר מײן הארץ אין טיפן אומרו,
ם־שױדערט מיך װי א קראנקן אין פיבער־גלי
איצט נאך האלבע נאכט שוין שפעט♦

עד אױ ע׳אויבעדננוטע פון ננוטויעל,
װו א בלוױ  -אױ עד דאדט פול
אי  ,עד ננוטײט עד נגוטײט אין גדויען
אונועד פועטעד וזוילעד נול.
' ^ן | |^ 1ן | |^ 1ן | |^ 1ן ||^ 1ן| |^ 1ןן|| ^ 1ןח ^ן | |^ 1ן| |^ 1ןן|^ 1ן ||| ^ 1ן|^ 1ןן||^ 1ן|^ 1ן | |^ 1ן | |^ 1ן ||^ 1ןןח ^ | |^^ (| 1

ן

^ '4וו
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באמערקונג פון דער רעדאקציען
פאר די צוגעשיקטע אנאנםן ,כילדער פו-ן געזעל־
שאפטלעכע אינםטיטוציעם און פריװאט פערזאנען,
איז די רעדאקציע נישט פאראנטװארטלעך
ארטיקלן ,אנאנםן ,בילדער ,באריכטן ,און קאמוני־
קאטן װאם װערן נישט פארעפנטלעך װערן נישט
צוריקנעשיקט♦

זאל

ניטקומען?

שמחה שטערנשאפ

דױ עד דײבבו ויך נאד בײ יענעע
אבו־דעד פועטעד פאדאויט
ביעט געבװונגען אנעדעענען
איע אויף יעדן טדיבו און ננודיט
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װו איז איצט דער נביא גרויכןער
מיט זײן אוראלט־שטארקן גלויבן
װאם זאל שמורמען פאר ױשר
און פון תהום דעם מענמש דערהויבן ?
װי דער לײדנדיקער דארף אים .י
װי דער בענקער דיך ערװארט אים!
דעם פארװאגלטן און שװאכן
קום .א געטלעכער און שטארק אים .י

גזוגןבוט אויף איב  -וזבר גזבליבו,
בלוױ בויט גאתישט אױ נוד פול,
נישבו גןײן שטדטבונג ,ביבבבו ױײן
װלובו♦
ג $ןתיט1וב  ,גאדניעזבו  -נו׳אױ א נול.
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איז איצט דער נביא?
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װי א מענטש צו מיר ם -װײנט .ם רעדט
דער םופיט ,דער טיש .פעריתומיטע בענק.
נאך האלבע נאכט װערט בעט מיר ענג
כיליג און ציטער אין הינער־פלעט♦
ארום מײן האלז װיקלט אומעט װי א שלאנג זיך ארום
אין אומרו• זויגט פון מיר א לעצט ביםל בלוט
מײן מאטראץ  -אומעט ,מײן צודעק  -אומרו.
איך  -אינדערמיט♦
כ־בין אלײן אין מײן לײ< יקער שטוב
און אלע נאנםטע פרײנט אין גרוב
און קאלטע גאכט ,קוקט אויף מיר שװארץ ,שטום♦
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כואניעװס ? ׳

צו ד■

שלמה פראנה

פוילישע ײדן

דער נײער

חלוצישער חױרא

דעם אניענק פװ

שמואל זעעלבױם
פין פוילישע שטעטלעך און שסעט מען הקרט נישט קײן יאזש -נסשדײ,
געפאלן ןײנען װי שלאכש־לײט פון װאו־שעװער געטא די העלדן. . .
איך טעק מײנע װעיטער אין בלוס .מײן הארץ אין גרױמו געװײן׳'
פאר אײך א פוילישע ײרן — א -ך װיל אױף מײן װאנדער סס מעלדן.
נ־שט קײן מענטשן ,נאר בלוטיקע הינש ,נ -שפ קײן סאלראטן ג$ר הענקער
זײנען געקומען אין אײערע פוױען אוך קינדער צו שיםן.
אין קאמערן מןט גאז מײך צו סמען ,מיט קאלך אײך צו דערשטןקן
און צו לאכן פןן  -אײך  ,מיט הכנ ^ ה גצשטרעקטע צו גסיםה.
גאר איר האט א שטײן אויפגעהיינן אין אײערע שונאים צי וזארפן,
װאס הגובן מיט סײער און שנאה ח־וב גסמסכט אײערע הײמען. ..
א ,זרן פון די מכבײער! אויך איר האט באװיזן צו שטארבן
אין פלאקער פון קאמף און נקמת נעבן אײערע פוילישע שכנים
פאוקײצט עס אױף ליחות פון שטײן םאר דורות אין פױלנס יכרון:
אונזער הײם אױ צעשטע־רט ,אונזער בלוט איבער גאסן טוס פליסן,
אונז סארבינין די דראטן פון לאגערס ,די װענן צו דאכ װ ,אשװיענטשים,
יעדער ארט פון א ברודערן־קבר און יערע קראטע פון תמיסה.
ם׳װעט נאך בלױען דער הימל אמאל איבעױ דעם חיובו װארשע,
װען נאך די שלאכטן די שװערע" ,זיג װעט באשײנען די מענטשן.
און זיױ װעט פרײרוײט און רעכש און זײן װעט נרױט פאר אונז אלע
און זײן װעט אײן ראסע אויף ערד — די ראםע פון אײרעלצ מענטשן.

״ײש־ נחלם באמזע

כיטופ׳ט . . .

דער ישוב א״יבגג
פװ א

װאלינםקי

הזירא הוירא ,חלוצ׳ל
הויב די פים העכער,
שלים די הענט
מאך א ראד
מאך אים װאם גרעםער♦
הויב שוין אויך
די קעפ הויך
ברענען זאל א פײער,
מיט מומ געמאנץ
האנמ בײ האנמ
מאנץ ביזן שײער.
באװענ זיך חלוץ
באװענ זיך ניך
באװעג זיך װי א זעלנער,
מאנץ־דײן הױרא
מאנץ װאם ניך
דא ביזט שױן נישמ קײן
פרעמדער♦
הײל די אלמע וװנדן
מו די פאקלן אונמערצינדן
באװײז די שונאים  -דײןציל
הויבדײן בעכער
װאם אמאל העכער י
מאנץ ,זיננ און שפיל.
הוירא ,הוירא ,חלוציל
הויב די פים העכער,
שלים די הענמ
מאך א ראד
מאך אים װאם נרעסער♦

דער ישוב א״ביג כשופ׳ט,
רוף פון בלוט באזעלט:
אלע װאגל־װעגן,
פירן צו ד״ן װעלט.

די אש פון די קדושים
הײליגען דײן ערד,
שטארקען די גבורים/
שארפען זײער שװערד.

בתט דער לעצטער גרעניץ
״ארץ״ — אונזער הײס •.
אונזער לעצטעה אטעס,
אונזער לעצטער טרוים.

און ביזטו הײנטא תפיסה—,
םרדכי יאפע
מארגען איז דײן טאג!
דער שונא אין זײן גסיסה,
װעט אויסהויכען זײן שלאג.׳

דער ישוב צינדט גאולה,
בית המקדש־ליכט;
״ארץ״ — דורך דײן גבורה,
א פאלק װערט אויפגעריכט!

א

דער
רוף
דײן
דער

ישוב אײביג כשופ׳ט,
פון בלוט באצװינגט,־
אויסלײזונג ,ישראל,
ישוב הײנט צעקלינגט!

תפילה

מיר שמײ־ען פאר דיר■אויםגעשעפמע ■:
אזױפול פאר דיר שוין נעלימן■!
באװיליק שוין .גאמ .אונדזער קרבן,
און מו אונדזער זכר פארהימן♦
מיר שמײען פאר דיר און מיר בעמן:
א ,לאז נימ פארנײן אונדזער זאמען ז
םיװעמ באלד ש .ין נימ בלײבן דא קײנער
אמאל צו דערמאנען דײן נאמען.
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בילדער פוז די ערשטע גרופע עולים
װאם זײגעז אפגעפאח פוז בערגעז־
! בעלזעז װי פרײע מעגטשז הײז
אר<ז— ישראל.

א גרוםע עולים מיט זײערע באגלײטער אױף א לאםט־מאשין
צו דער באן♦

א נרוםע עולים און באגלײטער♦

מען טראנםפארטיר״׳ ארײן אין די װאגאנען קינדערלעך
מיט זײערע װעגעלעך.

מען עקםפעדירט די עולים מיט זײערע באגאזשן צו דער באן,

די הםורישע ײדן בײם געזעגענען זיך

דער צוג רירט פון ארט,
די קיגדער באקומען םפעציעלע צוטײלוגגען פארן אפפארן

נן־ילרים אין בערנען־בעלזען
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

אויף להכעם אונדזערע בלוםיקע שונאיםז
לעבן און װעלן לעבן .אונדזערע משה־לעך ,שלמה*
לעך ,שרה -לעך און חײה-לעך♦
אין לאגער בערגען־בעלזען אין דער קאנםינע
 .5עקזיםטירם א גךילדים ,וװ די קינדערלעך בא ־
קומען א נאציאנאלע־דערציאונג♦ לעבן רײן ציכםיק,
עםן צו דער זאט .מאכן יעדן טאנ נימנאםטישע־
איבונגען ,שפילן זיך און פארברענגן א נאנצן טאג
אויף דער פרײער לופט .אונטעד דער אויפזיכט פון
א קװאליפיצירטע לײטונג♦

ב♦ ה♦
די קינדערלאך בײ די נימנאםטישע־איבוננען♦

די קינדערלאך בײם עםן פרישטיק♦
דער פערםאנאל פון גךילדים♦

גן־ילדים אין דער פרימארנן שעה פארן ארויםגײן אויפן שפיל־פלאץ

די קינדערלעך בײ לײכטע גימנאםטיק♦
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ל״ג־בעוטר

פײיערונג

אױ לאגער בערגעי־בעלזעז
00000000000000000000000000000000

זײער אימפאזאנט איז אויםגעפאלן די הײ־
יאריקע ל״ג בעומר פײערוגגען אין בערגךבעלזן♦
באלד אין דערפרי האזין זיך אגגעהױבן צו זאמלן
אױפן פרײהײמם־פלאץ מאםן  .מעגמשן♦ דורכן מיק־
ראפן האבן נעהאלמן רעדעם פארשטײער פון יעדעי
באװעגונג♦ גאך די רעדעם ,מארשירן די ארגאני־'
זאציעם דורך די גאםן פון בערגן־בעלזעגער לאגעי♦
צום ערשמ מארשירמ די ״מזרחי״ מימ זײערע
קבוצים ,שולן און ציקליםמן .די ראװערן זײגען בא־
פוצמ מימ בלוי־װײם און מראגן בלוי־װײםע קאפע־
לעך♦ דאן גײמ די ״אגודה״ מימ די רבגיםז הרב
האלפערן און הרב אלעװםקי בראש ,די קבוצים.

עם מארשידט די■ ״ײגודה״
מים די רבניםן הרב האלפערן און הרב אלעװםקי בראש♦

עס מארשירמ די ״אגודת״♦

עם מארשירמ דער קיבוץ פון מזרחי.
מימן קלײגמשיקן מזרחיםט אין דער שפיץ

עם מארשירמ צעירי אגודת־ישראל♦

עס מארשירמ דער בריחרהצוה ר.

אין ״י היםטארישע גרענעצןד ,״ליקװידירט די לא־
גערף״ ,״א גרום די קעמפער אין צױף א .א.װ♦
אונמער די קלאננען פון מוזיק און געזאננ,
מארשירמ דער צוג איבער די גאםן פון בערנן־בעלזן
איבער א שעה צײמ .דער צוג מארשירמ דאן אין
װאלד ארײן♦ דארמ פארנעממ יעדער באװעגונג א
באזונדער ארמ .הערמ אוים רעפעראמן און שיחות.
 2שעה פארברענגמ דער עולם אין װאלד בײ א
ױם־מוב; דיקע שטימונג .צום םוף פארמירמ זיך צוריק
דער צוג און אלע גײען זיך פונאנדער אין זײערע
לאקאלן.
אין אװנמ איז פארגעקומען אין די זאלן פון
״נורדיה״ ( קאנמינע )1א םפעציעלער פארװײלונגם־
אװנמ .וװ דער עולם האמ פארבראכמ ביז שפעט

עם מארשירט דער ״הפועל־־המזרחי

אין דער נאכמ.

די מאמאציקליםמן פון בית״ר מארשירן.

עם מארשירמ דער ״מזרחי״♦
עם מארשירמ די פלוגה הצה״ר.

אכטוננ
קאמיטעטן ונ

אכטוננ
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העברעאישע און ײדישע

נימי־םטעמפלען
ן

װערן

אויםנעפירט בײ

ן

כרידער גארפינקעל מינכעו,
געטה־פלאץ)
העבערל־שטר(. 7 .בײ
צופאר מיטן טראמװײ :ס8 ,

10 ,

און♦12
.עם מארשירמ ״נחם״.
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ראס ײרישע לעבן
איןי לאגער לײפהײם
צוגעשיקמע פאטאם:
לײפהײמער היםטארישע קאמיםיע

דער קובוץ ״דרור״ געזעגנט דעם חבר זרובבל

דאם אױבערשטע בילד:
אוימא־מעכאניקער פאך־שולע אין לײ&הײם.
דאם מיטעלע בילח
דער לײפהײמער שנײדער־װארשטאט.
דער ײדישער ברױו־טרעגער פון לאגער פאםט־אמט
אין לײפהײם

דאם דריטע בילד:
די יזגנט לערגט זיך טישלערײ.

& א־קארעםפאנדנט דוד דאוױדאוױ&ש.
אויף א קינדער־פארשםעלוננ אין לאנדםבערנער לאגער ,אױפגעכאפם פון אונחער פאנ

ראס ײרישע לעבן
אין לאגער לאנדםבערנ

הױו־שפיטאלאיז
די פארשפזײער פון לאנדםבערגער
ד״ר דאבזשינםקי.

יעיש£י

ץדער ארײנגאננ פון בית־עולם אין לאנדםבערנ (האלצהאוזן).
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 451יאר קרן־קימתן
ח

ס
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

 45יאר איז אװעק זײמ ם; איז אויף דעם 5־טן
צױניםטישן קאגגרעם אין באזעל ,געגרינדעט געװאדן
דער פאנד פאר א גאולת הארץ דעד קרן קימת
לישראל.
די שאפוגג פון קרן קימת װעלכע איז געװען
אן אויםדרוק פון דעם איבערגאנג פון טעארעטישן
צום פראקטישן צױניזם ,איז מיט דער צײט פאר־
פונדאמענט פון
װאגדלט געװארן אין דעם רעאלן
דער צױגיםטישער אידעע,
דער געדאגק װעלכער איז ארויםגעזאגט גע־
װארן דורך פראפ .הערמאן שפירא ,און װעלכער
האט געלויטעט ״אין גאולת העם ,בלי גאולת הארץ״
האט באקומען זײן פראקטישן אויםדרוק♦
די ארבעט פון קרן קימת האט אין די ערש־
טע צײטן אנגעטראפן אויף זײער גרויםע שװערי־
קײטן ,צוליב די טערקישע באדן געזעצן פון יענער
צײט ,װעלכע האבן אין א גרויםער מאם געשטערט
די נאציאגאלע באדן אויםלײזונג.
די שװעריקײטן פון באדן ערװערבונג אין יע־
גער צײט ,אילוםטרידן אונה די ציפערך דער באדן
ערװערב דורך דעם קרן קימת פון זײן גריגדונג .כױ
באטראפן 16טויזנט דונאס
צום יאר ,1918האט
ד♦ ה♦  1,8פון דעם הײנטיקן באדן באזײי.
די צאל ײדישע ישובים אין דער אויבנדער־
טאנטער צײט אויף דעם באדן פון קרן קימת .איז
געװען 6ד♦ ה♦ 2,8פון דער הײגטיקער צאל♦ דאם
זײגען געװעזן די ערשטע ציגל פון דער מעכטיקער
געבײדע ,צו װעלבער ם־ איז  .אויםגעװאקםן שפעטער
דער קרן קימת.
דער י< ױשטער װעלט־קריג און זײנע פאליטי־
שע װירקונגען .װעלכע האבן געשאפן די נײע גרוי־
םע מעגלעכקײטן פאר דעם צױגיזם בכלל ,האבן
אויך פארגרעםערט די מעגלעכקײטן פון קרן קימת,
צו א גרויםצוגיקע אקציע פון באדן אויםלײזונג♦
די צאל פון די ײדישע ישובים .האט זיך
פארגרעםערט פון ,6אין יאר — 1918אויף .22אין
יאר  1922ד♦ ה ,אז דער וװקם פון די ישובים אויף
קרן קימת באדן איז געװאקםן אין  270פראצעגט,
אין יענער צײט איז די גאגצע אויפמערקזאמ־
קײט פון קרן קימת אקציע געװעזן געװענדעט אויף
דער אויםלײזוננ פון עמק .װעלכער איז ארײן אין
די בלעטלעך פון דער קרן■ קימת געשיכטע♦ דער
עמק מיט זייגע 169טויזנט דונאם באדן װעלכע
זײנען באארבעט געװארן מיטן שװײם פון די חלו־
צים ,איז געװעזן די געפערליכםטע מאלארישע גע־
גנט אין ארץ־ישראל .און דאך איז זי דורך דער
איניציאטױו פון קרן קימת פארװאנדלט געװארן פון
א מאלארישע װיםטע זומפ אין א בליעגדן גארטן
װעלכער איז הײנט צו טאג דער שטאלץ פון אונ־
דזער לאנד,
די ערפאלגרײכע ארבעט פון קרן קימת אין
די יארן פון  1918ביז 1922האט ארויםגערופן דעם
ענטוזיאזם און די אגערקענוגג פון גאנצן װעלט

יוווווו
חלוצים פלאנצן בוימער צו אײנצױמען זאמד בערג♦
צבי בראװערמאן א געבוירענער אין פוילן .װערט געװיזן בא־
נײ־אײנגעפלאנצטע בוימעלעך װאם דינען װי א
טראכםענדיק די
פארקן אפצושמעלן די זאמדיקע כװאליעם ,װאם קומען עפטערם
פאר בײם ברעג פון ים♦

♦

חלוצים שלעפן די ארץ־ישראל באניעם,
22

ײדנטום און דאם האט נעשאפן דעם פינאנםיעלן
נאזים פאר די נײע אויננאנן װעלכע זײנען פאר
אים נעשטעלט נעװארץ♦
טראץ אירע קלײנע אײנקופטן און טראץ דעם
יקרות פון נאדן אין יענער צײט; האט דער קרן
קימת אין משך פון 8יאר פארגרעםערט זײן נאזיץ
אויף 72טױזנט דונאם ד♦ ה♦ אויף סס 3פראצענט
פון דאמאלםדיקן נאדן נאזיץ♦
מיט דעם אנקומען פון דער 4־טער עליה קײן
ארץי זײנען אויך געװאקםן די מענלעכקײטן פון א
פארנרעםעטער ארנעט ,װײל די אויםערליכע פאק־
טארן װעלכע האנן נעװירקט אויף דער פערטער
עליה .האנן פארנרעםערט די פארשטענדענישן פון
פוילישן ײדנטום פאר דעם קרן קימת ,די פאר־
שטענדעניש צוזאמען מיט דעם צופלום פון ארנעט,
האנן צונעפירט צו א װײטערדיקע שטײגערוננ פון
דעם נאדן אויםלײזונג און צו דער שאפוננ פון נײע
ישוכים♦ די שטײנערוננ אילוםטרירט אונדז די םטא־
טיםטיק פון נאדן ערװערנוננ און אויפשטעלונג פון
יגײע ישוכים אין די יארן פון 1922ניז>1927
דער נאדן נאזיץ איז געשטיגן פון 72טויזגט
אין יאר 1922או ף 197טויזנט אין יאר  1927אין
דער זעלנער צײט איז אויך געװאקםן די צאל ישו־
יים פון 22אױף 43אלזא א שטײנערוננ פון נאדן
אויף 170פראצענט און וװקם פון די ישונים אויף
סס 1פראצענט.
די נעװאלטיקע שטײגערונג פון נאדן אויםלײז
און קאלאניזאציע איז אינערגעריםן געװארן אין די
יארן■ 1931 - 1929דער קריזים און די אנטי ײדישע
אומרוען װעלכע זײנען אין יענער צײט אויםנענראכן
אין לאנד ,האנן נעלײנט זײער םטעמפל אויף דער
קרן קימת ארנעט♦
די אפשװאכונג פון דער קרן קימת ארנעט
אין דער אויננדערמאנטער צײט נאװײזן אונדז די
קלײנע נאדן ערװערנן און דעם קלײנעם וװקם פון
די ישוכים אויף דעם קרן קימת נאדן♦ דער נאדן־
צושטאנד אין יענער צײט האט נא_ ראפן  297טויזנט
דונאם ד♦ ה♦ אז דער נאדן ערװערנ איז נאר נע־
שטיגן אויף 50פראצנט אין פארגלײך צו די170
פראצענט פון די פאריקע יארן♦ אויך די אנטשטײ־
אוננ פון נײע ישוכים איז נעפאלן אױף די צאל19.9
לנני די שאפונג פון ישוכים אין פאריקע יארן♦ אין
די שװערע און הארנע נאדינגונגען ,אין װעלכער
דער קרן קימת האט געארנעט אין די אויננדער־
מאנטע יארן האט ער ניט פארלױרן פון זײן דינא־
מישן כח און טראץ דעם װײטער פארגעזעצט זײן
הײליקע ארנעט .כאטש אין א פארקלענערטער מאם♦
די שטײגערוננ פון די קרן קימת ארנעט הוינט
זיך װידער אן אין די צײטן פון דער 5־טער עליה
װעלכע האט מיט זיך ארײנגענראכט אין לאנד א
נײעם שאפנדן פאנזטאר פון דײטשישן ײדנטום און
װעלכע האט אנגעהוינן םיגנאליזירן דעם גאנצן גלות
ײדנטום פאר דער נאנטער קאטאםטראפע װעלכע
דראט דעם אײראפעישן ײדנטום♦ דאם האט געהוינן
די הכנםות פון קרן קימת ,װעלכער איז צוגעטראטן
צו א פארשטארקטער אקציע פון גאולת הארץ און
התישבות♦ די כאדן ערװערנונגען אין יענער צײט
באטראפן  370,000דונאם♦ די צאל ישובים
האנן
פון 52אויף 103ד♦ ה♦ אויף
זײנען געשטיגן

פרישע פיש אױף שנת .געפאנגען דורך אײגענע ײדישע פישערם♦

קינדערלעך בײם נרעג פון ירדן♦

סס 1פראצענט♦
די שװערע מלחמה־יארן און די שרעקלעכע
קאםאםםראפע פון אײראפעאישן ײדנטום האבן גע־
שםעלט פאר דעם קק״ל נײע גרויםע אויפגאבן♦
דאם םרויעריק בארימםע ״װײם־בוך מים זײ־
נע בארימםע באדן געזעצן ,װעלכע האבן געזאלט
מאכן א געםא אין ארץ־ישראל דורך דעם פארבאם
פון באדן פארקויך אין די 3זאנעם אױף װעלכע
ם* איז אײגגעםײלם געװארן דער ארץ־ישראלדיקער
באדן ,האם געצילם צו םרעפן אין רוקגבײן פון
קק״ל♦ דער זיג פון קרן קימת אין די םעג דערצײלן
די ציפערן די  395,000דוגאם באדן װעלכע זײגען
ערװארבן געװארן דורך דיר שװערע יארן פון ענג־
לישער דיםקרימיגאציע קעגן ישוב אין ארץ־ישראל♦
װען מ־געמם נאך אין בעםראכם ,אז 75פראצ♦ פון
דעם באדן איז ערװארבן געװארן אין די פארבא־
םעגע זאנעם פאר דעם ײדישן באדן ,זעם מען אז
דער קרן קימת װעלכער איז העלדיש געשםאנען אין
קאמך פאר די ײדישע באדן־אױםלײזוגג ,האם אױם־
געפירם זײגע אויפגאבן לגבי דעם ײדישן פאלק♦
די םטאםיםםישע םאבעלן אילוםםרירן די
דערםאלגרײכע םעםיקײם פון קרן קימת♦
די צאל ישובים אויפן קק״ל באדן
אין יאר
 6 1914ישובים
 6 1918״
 22 1922״
 43 1927״
 103 1936״
 214 1946״
די אײגםײלוגג פון באדן אין די לאגד געגגםן♦
ביז
1939
יהודה
עמק־יזרעאל
גליל העלױן
שרון
עמק־הירדן
עמק־זבולון
גליל־התחתון
שומרון

פון
1939
ביז
1946

ם״ה

202000 152000 50000
193000 24000 169000
104000 66000 38000
98000 43000 55000
75000 11000 64000
6000 59000
65000
61000 46000 15000
37000 14000 23000

די אלע אויבנדעמאגםע פאקםן און ציפערן
באװײזן אונדז דעם גרויםן פארדינםם פון קרן קימת
פאר דער געשםאלטונג פון ישוב♦ און גלײכצײטיק
װײזן זײ אונדז די פליכםן און אויפגאבן װעלכע
מיר דארפן נאך לײםםן געמעגדיק אין אכם דעם
היםטארישן מאמענם פון אוגדזער באפרײאוגגם־קאמף♦

האםטו• שוין געשטעלט א מצבה פארײז
אומגעקומענע קדושים פון דײן משפחה?

פלא:ץ *

יער

בויםאץ

ההנצחהי

ארץ־ישראל גײעם
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צאל ייידישע דערפער
מיט די לעצטענם געגרינדעטע ײדישע דער־
פער ״יקום״ ,״מעין ברוך און ״בני צױך איז די
צאל פון די ײדישע דערפער אין ארץ־ישראל גע־
שטיגען ביז ,297מעין ברוך איז דער 49־טער ישוב
אין גליל העלױן און דער 25־טער װאם איז געגרינ־
דעט געװארן אין דער דאזיקער געגענד אין משך
פון דער מלהמה .בגי צױן איז דער 79־טער ישוב
אין שרון.
מיט דער גריגדוגג פון די דערמאגטע 3ישו־
בים איז די צאל פון ײדישע דערפער אויפץ קרן־
קימת .באדן געשטיגען אויף ,225און די צאל פון
די לאנדװירטשאפטלעכע זידלונגען װאם זײנען גע־
שאפן אדער אונטערשטיצט געװארן דורכן קרן־
היםוד  -ביז♦242
באפעלקערונג און

ישובים

פון ארבעטער־־קאלאניזאציע
אין די 171לאנדװירטשאפטלעכע זידלונגען
װאם זײנען אנגעשלאםן אן דער הםתדרות האט די
דערגרײכט52.549
צאל נפשות אין אנהויב תש״ז
פערזאן .דאם מײגט ,אז די אלגעמײנע צאל האט
זיך פארגרעםערט מיט  6796נפשות — ,הײגו מיט
 14 *8פראצ♦ לגבי פאראיארן♦ און װען מען זאל נאך
צורעכנען  31קיבוצים אין די גרויםע קאלאניעם
נעבן די שטעט װאם גרײטן זיך אויף התישבות,
אויםמאכן  56,169נפשות♦
װעט די באפעלקערונג
די ענדערונגען װאם זײנען פארגעקומען אין דעם
צוזאמענשטעל פון דער באפעלקערונג לגבי דעם
לעצטן יאר באװײזן ,אז די צאל פון ארבעטער איז
געװאקםן מיט  17 ( 4474פראצ♦) די פארגרעםערונג
פון ארבײטםקרעפטן שטאמט דערפון װאם אםך
חברים זײנען באפרײט געװארן פון מיליטער און
צוריקגעקומען ,םױײנען געקומען גײע עולים און מען
האט געשאפן נײע פוגקטן♦
די צאל קינדער איז געװאקםן מיט11( 1543
פראצ♦) ,די צאל פון אפהענגיקע (עלטערן)  -מיט
 5.8פראצ♦ די אויפנאמפעאיקײט פון לאנדװירט־
שאפטלעכע זידלוגגען ,האט דערגרײכט א רעקארד
לגבי דער ױגנט עליה (  30,9פראצ ).און אין דער
אויפגאמע פון די קיגדער־פליטים ( 21.5פראצ ).דא־
געגן אבער איז פאראן א קלײנע ירידה אין פאר־
גלײך מיטן פאריקן יאר אין דער אויפגאמע פון
ארץ־ישראל ױגנט װאם באקומט זײן לאנדװירט־
שאפטלעכע פארבערײטונג אין די װירטשאפטן פון
דער ארבעטער־קאלאניזאציע♦
על י ה
1947
אין די ערשטע פיער חדשים פון יאר
3,765
(יאנואר  -אפריל) זײנען געקומען אין לאנד
עולים♦ פון זײ —  2.625מעפילים ,װאם זײנען צו־
ריקגעבראכט געװארן פון קפריםין און גאכדעם װי
זײ זײנען געהאלטן געװארן א געװיםע צײט אין די
איבערגאגגס־לאגערן ,באפרײט געװארן ,לויט די
מאגאטלעכע עליה־קװאטאם♦ די איבריקע עולים
זײנען געקומען פון די לאגערן פון דער בריטישער
זאנע אין אײראפא פאר װעלכע עם איז אבגעטײלט
געװארן א טײל םערטיפיקאטן פון די געװענליכע
קװאטאם♦

אט אזוי ,לאכן קינדער אין ארץ־ישראל,

בוימװאל פלאנטאציעם אין פתח־תיקוד״.

די פאמעראנצן פלאנטאציעם אין פתח־תיקוה .צוזא־
מען ־מיט א װאםער־טורם װאם באגיםט דעם גארטן.
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גאדיטיר מעךאון  :ענט שצעווו זיך ז #ענ | ©יר״
ענדלעך אנגעקומען עדגעץ צ 1א קלײנער באך
סטאציע ,געבז װעלכער עסיזענעז געשטאנעו■
 - ' - - .׳-־■ ,:׳; ■-■' , .׳
;רײען !? אטפארמעס,
רי ם.ם .האבן אונז אױסגעשטעלט צו הונ־-
;דערט פופציק מאן■ פאר א װאגאן .און נאך שא־
:טע .שאמבס/ • ;■,׳
■  .האט מען • געהערט■דעם־■ גע*׳
:ען־לאנגן שטײן
עס האבן זיך אגגעקויבן װײזו סימאגיפ פון ; די׳; אויסגעפרעסענע מאטד־אוזער ־ ה.ס %לײמ׳
־■
;שרײ ״אלץ אין די װאגאנען  /־נאך האט 'מען מאסן״מעשוגאס• ;;-.
האכן יזין•• געװארפן אויף חנם נײעס רויב מיט א
וגישטי געהעלמ דעם באפעל און שויך האט״זיך
בײ אער נאנצער בעהאלע האבן זיך ״דאך גע״ הורא און רעציכע׳ און מיט גומי -שטעקנס און
געגעבן א שיט א האגל פון קלעפ איבער אונזע״ ;פינעו־; אײגיקע :מענמשן װעלכע  -האבן; אויף אן ביקסךקאלבעס געשלאגן' איבער .די קעפ׳■ און
■ידע קעפךידאם געיענ און -רי' פאגיק  ,אייי
אויפגעהאלטן מער■ אונז -געטדיבן אין .דיי בערג אין דעד גאריממעד
אויפן,
 1געװארן אומגעהױר ,יעדער .:האמ ,געװאלט■ ארײן
אומפארשטעגדלעכן איגעשאצמ ..די,לאגע אין איר ״פעסטונג׳* ־.
:דעי ערשטעד ,קעדיי אױסמײדן די קלעפ װאס װידי אנדערעאון
;וענען געפאלן פװ אלע זײטן ,און בײ -אזעלכע גאנצער^ טראגישקײט ' ,עס איז פאר יעדן אײגעם י -אויןי א :הויך פון עלף ד־וגדערט מעטעד ,בײ
; אומשמענדן האבן ?יך איך מאגבע װאגאגען א־ געװען קילאר ,אז דילד צושםאנד ,מוז פאנא■'־׳ א פראסמיק וױבטער־װעטער באגלײט פון א די-
 רײננעדיסן םיק ,מער וױ די אננעצײבנטע צאל לערװײזע ; בדענגען יצום אונטערגאנג פוןי אלע ,געס שגײ ,איז אונז יגעמאכט געװארן א אײגג-.וועלבע  -געפיגען זיך;' אין ; װאגאן ,אויב עס װעט .ארטיקער קאבאלעס־פאגים.
 :מענטשן ,יאון דאס ד־אט געבראכט שפעטער צום
ןינר־ויםער ענגשאפמ און אומגליק ;,װײל דער גע י גלײך מיט די לעצטע קויבעס נישמ אנפאנגען ו -נאכדעם ױו מיר -זענען אפגעשטאגען א צײט,
א דעמונגס־אקציע; .
אוגד געצײלט  .און װידער געצײלט׳ באקוקט יע
; דראנג איז יגעװארן אומדערטדעגלעך- . .
לײדער ,װאפ װײטעד אלץ שװערעד איז גע ־ דען אײבעם װי א פערד אויפן מאדק׳י האט זיך
 :װעגן זיך אװעקזעצן איז  .איבערהויפט קײן
" :פראגע גישט געװען ,אוין שטײן האט .שוין קײ״ װארן די לאגע די מענטשךמאסע האטיזיך גע־ דעיהעדט א געשדײ  :״אױסטאך ....מיר האבן
 :נער מעד נישמ נעקעגמ ' ,דעריבער אח גע ״ :קײקלט' װי -א קגויל פון אײן זײט װאגאן צום נישט געגלויבטי ' אונזערעי אויערן ,אבער די גו־
צװײטן ,עס איז שױן מער -נישט געװען מיט מענע שמעקנס האבן אתז שנעל געמאכט פאר-
װארן א געװאלטיקער טומל ,יעדער האט
אױףגע־א װעמעך צו -ךעדן אדער דערקלערן ..,די דעטונגס שטײן ,אז םיר געפינען זיך נישט אויפן ארט,
; זו־בם פדובירן זיך אװעקזעצן .,כאטש
גישט אײגגע־ קאלאנע איז  -געװארןי; קלעגער אדן דער טויט .װו מען -וױצלט זיך ,׳אוןי אין אײגיקע  .מינוטן
 :װײלע ,אבער קײנעם האט עס זיך
זענען מיר אלע געשטאנען אדעם־נאקעט״ נאכ
.
האט געמאכט -זײן -ארבעט ^ ':
.
.
;
שסיװ
געבליבן
; געבן״ אװי אז אלע וענען
דעמ ױו ״מיר האבן יזיך ' דרויסן גוט אפגעקילט/
 1יאון װען דער צוג האט אנגעהױבן ג -װ און ־ ' -פיר טעג -און בענמ האט־ געדױערט דאס פא־ און פיל זענען ,שויו געלעגן אויף  .דער ערד,
ןװאס אמאל שנעלער ,אלץ שטארקער״ האט רען׳ יפון צװאנציקו װאגאנעס איז באשטאנען האט מען ערשט ראז אוגז ארײיגגעפירט אין  -די
!דעד װינט געבלאזן איבער אונזעדע קעפ .,און דער צוג :,אװ ווען ענדלעך דער צוג האט .זיך דושן ,און ' צו  ,אונזער גרויסער דעדשיטערונג,
| מימן אכקוםען .פון דעד נאכמ ,האמ דער םענם׳*־ אפגעשטעלמ אוךמיר זענען אנגעקדמען אין איזידאס װאסנר געװען אײז־קאלט ,נאכדעמ -װי
 1לעכע עלנמ דערגרײבמ זײן הויך -פונקמ• , .
אונזער יײעם גא -ךאײדן■ — מאטהאוזען ־*  .-איז רער ארױםנעפירט איז דרויסן ,נעלאזט שטײן א
ד־אלב נאקעטע הונגעריקע געמאטערמ סיןי ■דעד■ גרעםטעד ; טײל  .װאגאנעס־ גישט אױפנע ' ״ צײט׳ נאקעטע ,נאסע׳ ׳ציטערנדיקע און שטארבנ
■ ׳ .׳
פיר טענ או | נעכמ נײן  -אן עםו אה אן װאםער ,עפגט געױארן ,עס ועבען שפעטער; געשיקמ גע־ - -דיקע• --
איז דער גאנצער װאגאן מעגטשן פארװאנדלט װארז קאמאנדאס מיט רידלען ; און ; עלעקטרישע ידאס איז געװעו דער פינאל פון מארש ,אדן אן
געװארן אין א מאםע װעלבע רעאגירט שױן■האמעךס׳י-־ייי -יואגאגען רײן /צו !.מאבן פון די צ? ך ,אנהויב -פדן א -נײעם סיסטעמ אויסראטונג ,װעל
■ ; ־ בער האט געהײסן :״קאראבטיז מאטהאוזצז״ ~
נויפגעקלעפטע פארפרוירעגע שצרמדמ;"/ .
נישט ,נאר פאלט ,אײגער איבערז צוױיטן.

<צום צװײטן;; :ייאר ^ נ^פוןן-ףןנר■
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■ ארויסגעטריבן פון די  .װאנאנעס האגן■■  -פיד-,
ערשט דזנרזעז דענז כודבן וואס דאס פארן ד,אס
אגגעמאכס אין זזובזערע רײען} פון די מויזבטער
װאס מיר זענען ארײוי איץ צוג איז ארױס א
קליין הײפעלע -צעבראכעבע אדן  .אײגמדיױקער־*

א וי האט אויםגעזען דאם צענטראלע םויער אין שרעקלעכםמן מױמן ־ לאגער אױשװיץ,
וװ מיליאנען מענמשן פון פארשידעגע פעלקער .זײנען גירומאל דורך די ם .ם♦ מערדער פ־נרפײגיקמ געװארן צופ מיימ♦

)

די ערשטע לאגדעס האגפערעניזהפ
,,כרית־ישוחז״ אין רײשלאנר
00000000000000000000000000000000

דעם 2און 3ױני ד♦ י♦ איז אין לאגער פע־
רענװאלד פארגעקומען די ערשטע לאנדעם קאנפע־
רענץ פון ״ברית־ישורוף אין גלות דײטשלאנד♦ עם
האבן זיך בעטײליקט 172דעלענאטן און איבער
סס 2געםט♦ אין דער פײערליכער ערעפענונג װאם
איז פארגעקומען אין נרויםן פאלקם זאל האבן זיך
בעטײליקט איבער  2000פערזאמלטע♦ די ערעפענונגם
רעדע האט געהאלטן הרב דײר טארן ( פראנקפור־
טער רב)♦ אידעאלאנישע און פאליטישע רעפעראטן
האבן נעהאלטן די לידער פון ״ברית־ישורוך הרב
משה בערענשטײן און הרב ארי ,בעקער♦ די קאנ־
פערענץ איז באנריםט געװארן פון ועדהראשי♦ פון
דזשוינט משרד דתי .״ועד הצלה״♦ ק♦ ק♦ ל♦ דירעק־
טארוים ,לױבאװיטשער חםידים ,דער שטאטם קאמי־
םאר פאר ראםיש און פאליטיש פערפאלגטע ד״ר
פיליפ אויערבאך און אבער ראבינער פון מינכענער
געמײנדע הרב ד״ר ארנשטײן♦ דער פרעזידענט פון
מינכענער קאמיטעט ה ,שװימער א♦ א♦ ד״ר נינז־
בורג האט געלײענט די שריפטליכע באגריםונגען♦
די קאנפערענץ האט געמאכט א גרויםז איינ־
דרוק און געפונען א געהעריקן אפקלאנג אין דער
שארית־הפליטה♦
בן ישראל♦

דאם פרעדדױם בײ דער ^ ײערלעכעי עדעפגונג פון דער
״ברית־ישורון״ קאנפערענץ אין פערענװאלד♦

יווו

דײר אויערבאך שםאםם ־ קאמיםאר פאר ראםיש און פאליםיש
פארפאלגטע .באנריםט די קאנפערענץ♦
י

א גרופע דעלעגאטן פון דער קאנפערענץ♦ װין דער מיט זיצן די
רבגיםז בערנשטײן .ד״ר טארן ( פראנקפורטער רב) און הרב בעקער♦

פאראײסיה דעם אגדעגה פמ דײגע
גאגםטע — פלאגיז א בוים איז
יער ה ה נצ ח ה!

דער פאחיצענדער פון ״ברית ־ ישורון״ הרב משה בערענשטײן,
האלט זײן אידעלאגישן רעפעראט♦

דאס ײױשע לעבן
אץ לאנער פעלראפינג
םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםכוםםםםםםםםסםםםםםםםםםםםםם

1

■<:

געװעזענע קאצעםלער פון לאגער מילדארף ,באערן די קדושים
װאם זײגען אומגעקומען אין מילדארף,
די באערוגג איז אךגאניזירם געװארן דורך חבר פופי פרעליך♦
די פעלדאפיגגער ײדן פײערן

דעם 1־טן מאי♦

א גרופע פע/דאפיגגער ײדישע קראגקן־שװעםטער ,װאם האבן
פארעגדיקם דעם קורם,
די דעמאנםםראציע מיםן אנםײל פון אלע לינקע פארטײען,

ז

די ״ײדישע בילדער״ װערן מאםגװײז געלעזן אין פעלראפיגגער
קולטור־אמם♦
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אין דער פעלדאפיגגער קינדער שולע קוקן זיך די קיגדעלעך אײן
מים גרױם פארשטענדעגיש אין די ״ײדישע בילדער״♦
דער לערער משה פײפער
קלערם אויף די קיגדעלעך די באדײטוגג פון די בילדער.

נאך װעגו ״שלמה מולכוײ
מיר גיבן דא פראגמענםן פון דער פרעםע ־ קאנפערענץ,
װאם אױ פארגעקומען צװישן די ארטיםטן און די פאח&םײער
פון דער■ פרעםע .בעפאר עם אױ געװױן געװארן די אור־פרע־
מיערע ״שלמה מולכד♦ אין דער קאנפערעגץ ד״אבן אגטייל גע־
גומען פון ״איבערגאנג״ מ♦ ליבהאבער ,״אונדזער װעג״ היבל,
״באפרײאונג״ א ,שרײער און פון די ״ײדישע בילדער״ ישלמה
פראגק ,אויסער דעם אלע חברים ארטיםטן און פארשטײעד פון
צעגטראל און מיגכעגער קאמיטעט,
נאך דעם דערעפנוגגם־ארײנפיר .פון די חברים םעגאל און
װאלאװטשיק .האט געגומען דאם װארט דער רעזשיםער א♦' באר־
דיגי . ,אויפקלערגדיק פארװאם דוקא ״שלמה מולכו״  -א פיעםע
װאם איז געשריבן געװארן
מיט 23יאר צוריק און ביז* יעצט
גישט זוכה געװען צו זײן
אויף
דער
ביגע
,
כדי
געװיזן צו װערן
פארן ײדישן
טעאטער־פובליקום
,
בארדיגי
ערקלערט;  -איך בין
א קלײן
מענטשל
,
געקומען
פון דער פוילישער בינע ,איך האב
א ײדיש הארץ און אלם אזעלכער װיל איך באװײזן ,אז אויך די
שארית־הפליטה קאן אויפשטעלן א שײן מאדערן אײראפעאיש
טעאטער ,װאם  .אל זײן צו גאט און צו לײט ,דעריבער שטעלן
מיר ״שלמה מולכו״ װאם זאל זײן א בײשפיל פאר א עטיש ריין
ײדיש טעאטער .הן פון דער ארטיםטישער זײט און הן פון דער
זײט ,פון בעםערן טעאטער פובליקום,
מען װארנט אונדז פון אלע זײטן .אז מיר האבן צופיל
ריזיקירט .מיר האבן נישט באדארפט שטעלן אזא שװערע פיעםע,
דער הײנטיקער טעאטער־עולם וױל זען לײכטע זאכן ,מעגליך

אױ ,אז א מײל פון די װעלכע װארגען ,זײנען גערעכט - ,אבער
ני־ײט איך און אזעלכע װי איך ,װאם ארבעטן מיט מיר ,װעלן זיך
שיעקן פאר װארנונגען♦ דאם װאם מיר טוען ,קאן אפשר זײן,
פאר א טײל שלעכט און פאר א צװײטן טײל גוט .מיר מוזן אבער
נעדענקן און זאלן דאם אויך געדעגקן די װעלכע װארגען .אז פאר
.אן ערליך רײן קולטורעל ײדיש טעאטער ,װעט קײנער פאר װאר־
גוגנען זיך גישט אבשרעקן♦ דאם ײדישע רעפרעזעגטאגץ־טעאטער
״מ י ט״ איז גישט קײן ביליקע רעקלאמע ,וװ מען זעט אפישן
װאם זײגען ריזיקע און אוגטער דעם אלעם ,איז פאראן א גאר־
נישט און אויב חלילה ,דאם ײדיש פובליקום נאכן באװײזן די
פיעסע װעט פאדערן א לײכט טעאטער ,װעל איך פרײװיליק
לײגען דאם געװער♦ לאמיר גלויבן און האפן ,אז די פיעםע
״שלמה מולכו״ װעט זײן א געלונגעגע און דאם ײדישע טעאטער
פובליקום װעט צופרידן
זײך_
א פאר װערטער גאך דער פארשטעלו-נג♦
די אויםפירונג פון דיכטער לעיעלעם דראמע ״שלמה מולכו״
איז אן שום םפק ,אײגע פון די שעגםטע דערגרײכונגען בײ דער
שארית־הפליטה♦ שוין לאגג ,נאך מיט יארן צוריק פארן קריג.
איז גישט געזען געװארן אין ײדישן טעאטער אזא אויםגעשולטע
און אויםגערעכנטע האגט פון א ײדישן רעזשיםער♦ מען קאן
דרײםט זאגען ,אז נאר א דאנק דעם קינםטלערישן רעזשי ,איז
געלונגען אלע ארטיםטן װאם האבן אנטײל גענומען אין דער
פיעסע .אױםצופירן קינםטלעריש זײער אױפגאבע♦ זײם באגריםט״
חבר בארדיגי ,און זײמ מיט אײער שאפוגג שטאלץ♦
ש♦ פ♦
(םאטאן א .שאבאשעוױטש)
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הרב נפתלי בארוך
דירעקטאר פון ועד ההצלה אין

דײטשלאנה

םםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםםם

הרב נפתלי בארוך ,איז הײגט אײנער פון די־
באדײמגדםמע ױנגע רבנים אין אמעריקע ,נאך אלם
תלמיד פון דער בארימטער נױ־יארקער ישיבה ״תו־
רה ורעת״ האט ער זיך אויםגעצײכנמ מימ ױין בא־
גאבטע פעהיקײט און טעמפראפולער ענערגיע פאר
דער פארטײדיקונג פון כבוד התורה .כבוד רבנים
און בני הישיבות פאר דער ברײטער אמעריקאנער
עפענטליכקײט .מיט זײן גלענצנדער אראטארישער
קראפט האט ער דערװעקט בײ דער אמער♦ ײדישער
מאםע .דאם באװאםטזײן פו-ן יהדות און דת .תשי־
בות פאר בני חורה ותלמידי חכמים ,מיט זײן אינ־
טעליגענטער באנעמונג האט ער זיך דערװארבן אין
אמעריקע אגרויםן נאמן .און איז דעליגירט געװארן
פון אגודת הרבנים אין אמעריקע קײן אײראפע.
אלם דירעקטאר פון ועד ההצלה אין דײטשלאנד♦
הײנט װערט אײן יאר זײט הרב בארוך האט
איבערנומען די ועד ההצלה לײטונג אין דײטשלאנד.
אין משך פון דעם יאר האט זיך די פערזענליכקײט
פון הרב בארוך ארויםגעװיזן אין דער גאנצעו
ברײטקײמ♦ זײנע קאלאםאלע לײםטונגען און אפ־
פערװיליקײט האבן ארויםגערופן גרו,ים םימפאטיע
בײ דער שארית הפליטה♦ װינציקע אמעריקאנער
פארשטײער האבן דערגרײכט אין דײטשלאגד אזא
רום און געפונען אזויפיל ליבע בײ דער ײדישער
עפנטליכקײט .װי הרב בארוך .די ברײטע ײדישע
מאםן פון רעליגיעזן ײדגטום בײ דער שארית־חפלי־
טה .וװנטשן אים גרוים דערפאלג אין זײן װײטער־
דיקע ארבײט♦

הדב

נפתלי יזנתך.

דער שענםטער דענקמאל פאר דײנע נאנםטע —
אין שוידערלעכן װעלט־קריג — איז

א

אומגעקומענע

בויםאיןיער ההבצחה.
עטלעכע פון א גרופע װארשעװער
שרײבער ,װאט האבן זיך געראטעװעט
קײן אמעריקא בעפאר פוילן איז דורך
די נאציס באזעצט געװארן .דאם בילד
איז געמאכט געװארן אין װארשא בעת
ױסף אפאטאשום א באזוך.
פון רעכטם צו לינקםז מלך ראװיטש.
אהרן צײטליך ױםף אפאטאשו ,י .בא־
שעװים (שטײענדיק) ,ױםף קירמאן און
קאדיא מאלאדאװםקא.
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טשאפלין מארים מאזעם און הרב ױאל פריד פון ארץ־ישראר בלאזן
שופר אין א שול פון ײדן אין האנעלולו♦

די מצבה נאך דער ענטתילונג .באלײגט מיט צענדליקער קרענץ פון

פארשידענע פאליטישע פארטײען.

ד״ר פיליפ אוערבאך ,ענטהילט
.א מצבה אין מאקטרעדװיץ פון
געפאלענע קאצעטלער אין טוימן
מארש .פון לאגער צו לאגער.

די פארװאלטונג פון ײדישן קאמיטעט אין מאקטרעדװיץ ,אין מארש
צו דער מצבה ענטהילונג♦

דאס אמאליקע ״ױגג־װילנא״.
עם זיצן פון רעכטם צו לינקםז שמשון
קאהאן .א♦ םוצקעװער .שמערקע .רחל
םוצקעװער ,לײזער װאלף .עם שטײען
פון רעכטם צו לינקם; ב♦ מיכטאם,
א♦ װאגלער ,שײנע עפראן .משה לעוױן,
חײם גראדע ( עם פעלט פרץ מיראנםקי׳♦
31

טסם״

־םמט

אץ דע
היםטארישער ראמאן פון ײדישן לעבן
אין רוים אין זעכצנםן יארהונדערט.,

מלטער נעמא
םםםםםםםםםב
םםםםםםםםםם

(פארטזעצונג)
דאם  16־טע יארהונדערט איז בכלל געװען א שוי־
דערלעכע צײט װאם האט א םך ענלעכקײטן צו אונדזער
צײט,
דער גײ־םט פון רעגעםאנם איז געװען אין א םך פא־
לן ענלעך צו אונדזער בורזשואז־דעמאקראטישער צײט פון
 19־טן י .ה .דער רענעםאנם אין איטאליע איז געקומען װי
א פרײהײטלעכער שװאלב אין מיטלאלטער .ארײנגעדרונ־
גען אפילו הינטער די מוירן פון װאטיקאן .דענקער ,צװײפ־
לער ארויםגעטריבענע ײדן פון שפאניע האבן געפונען א
הײם אין• דער קריםטלעכער רוים ,אפילו מאראנען קערן
זיך אום צו ײדישקײט,
בײ די ברעגן פון טיבער בויט זיך א ײדיש לעבן.
ײדישע דענקער װי עמנואל הרומי ,לעא מאדינא ,בארײ־
כערן די ײרישע קולטור♦ עם בליט האנדל .מלאכה .ײדישע
מעדיקער װערן לײב־דאקטוירים פון רענעםאנם פויפםטן.
עם קומט די צײט װען דער גרויםער מײםטער מיקעל אנ־
דזשעלא שטעלט אװעק די גיגאנטישע םטאטוע פון משה
רבנו ,אין דער םאן פיעטרא קירך ,יעדן שבת קומען ײדן
צו גײן באטראכטן די מעכטיקע פיגור פון דעם ביבלישן
באפרײער♦ ער װעקט אין זײ א שטאלץ געפיל פון פרײ־
הײמ ,װאם פאנגט אן אויפגײן♦
לאנג האט די פרײהײט נישט אנגעהאלטן♦ די װעלט
האט געדארפט דורכמאכן די שװערע צײט פון דער קא־
טוילישע רעאקציע ,װאם איז אנגעקומען אינמיטן פון 16טן
יארהונדערט•
די רענעםאנם עפאכע װי די בורזשואז־דעמאקראטי־
שע עפאכע אין אונדזער צײט האט טאקע געבראכט גע־
װיםע פרײהײטן ,עם איז אבער געקומען אן אויפלעבונג
פון דעם אלטן רוימיש־גריכישן געצענדינערישן גײםט .דער
גײםט פון אומדערבארמדיקן ״גאלדעגעם קאלב״♦ די רײכע
משפחות .די פאמיליע מעדיטשי ,בעזעצן זײערם א מיטגליד
אויף דעם פויפםטלעכן טראן .פאר געלט קויפט מען בי־
שאף און קארדינאל טיטלען ,עם כאפט זיך ארויף אויפן
טראן אײנער פון דער אויםגעלאםענער רײכער בארדזשיא
פאמיליע מיט דעם שפאנישן עמבלעם פון װילדן אקם
אויף איר טראן♦
דאם רופט ארוים א צערודערונג בײ די פעלקער פון
אײראפע♦ די קירך איז דער םימבאל פון רײכקײט .אונ־
טערדריקונג♦ דאם פשוטע פאלק הערט אויף צו גלויבן אין
דער קירך♦ מען זוכט הילף ביי מכשפים♦ דער טײװל נעמט
קאנקורירן מיט דער קירך ,טײל לענדער רופן צו רעפאר־
מאציע װי לוטער אין דײטשלאנד♦ די יעזואיטן דערשרעקן
זיך .זײ שלעפן די מכשפים .די ; ענקער ,און אנדערש־גלוי־
ביקע אויף די שײטער הויפנם און װי אלעמאל נעמט מען
םוף כל םוף װארפן די גאנצע שולד אויף ײדן; מען קע־
רעװעט דעם בײזן היםםארישן קאשםאר קעגן די ײדן♦
עס קומט א בימערע צײט פאד די ײדן אין רוים♦
ױלױם דער דריטער שיקט זײנע משרתים ראש השנה צום
ײדישן קװארטאל בײם טיבער און לאזט פארברענען אלע

םין ש♦ א פ ט ע ר
(.נױ־יארק)♦

□□□□□□סםםםסססם□
,םם□

ײדישע םפרים♦ מען פארנעמט פערציק ײרישע קורםעזאנ־
קעם און מלאזט זײ פארברענען♦ נישט װײל זײ זײנען
קורטעזאנקעם ,נאר װײל ער װיל נישט די רוימער זאלן
האבן קאנטאקט מיט ײרישע פרויען♦ עם איז באװאוםט
אז רוים האט דאמאלםט נעהאט נײנצן טוװנט רוימישע
קורטיזאנקעם,
די אמתע גרויםע לײדן קומען אן װען עם באזעצט
זיך אויפן טראן דער פויפםט פאול דער פערטער דער
געװעזענער קאררענאל קאראפא ,ער נעמט צו בײ ײדן
אלע טיטלען ,ער האט ארויםגעגעבן גזירות ,אז ײדן מוזן
טראגן געלע לאטעם ,געלע היטלעך אויף די קעפ און
פרויען געלע שלײערן ,ער באפעלט אז ײדן מוזן פארקוי־
פן אלע זײערע גיטער ,די ײדן װערן גלײך ארעמעלײט,
די קריםטלעכע משרתים קויפן אלץ בחצי חינם ,ער פאר־
מאכט אלע צוגאנגען צום געטא .ער הײםט אויפשטעלן
א מויער איבערצורײםן יעדן קאנטאקט מיט ךער דרויםנדי־
קער װעלט.
עם איז אויםגעפאלן פונקט תשעה באב ,דער טרא־
גישםטער טאג אין דער ײדישער געשיכטע ,װען די ײדן
הדבן אן בויען א װאגט ,אין צװײ חדשים צײט איז די
װאנט פארטיק געװארן און די ײדן האבן זיך געשטיקט
אין ענגשאפט ,מגפות .פאדפלײצונגען האבן זײ אויםגע־
ראטן .בלויז דער גרויםער כח פון בטחון און ברידערלעכע
הילך האט זײ געשטארקט און אויפגעהאלטן.
עם איז טשיקאװע װאם פיל קריםטלעכע געלערנטע,
װאם האלטן דעם פויפםט פאול דעם פערטן פאר אײנעם
פון די פרומםטע פויפםטן ,פאר דעם באשיצער פון קרים־
טלעכן גלויבן ,מאכן זיך נישט זען פיל היםטארישע פאק־
טן ,װאם באװײזן אויגנשײנלעך די מאכט גײציקײט פון
דעם פויפםט,
עם איז באװיזן געװארן מיט דאקומענטן ,אז דער
פויפםט האט אין זײן פויפםטלעכער ארמײ געהאלטן פיל
דײטשע לאנדקנעכט ,װאם זײנען געװען אנגעשטעקט מיט
לוטערם תורה און מיט גאטלאזיקײט ,זײ פלעגן באשמוצן
די צלמים ,פארשװעכן די הײליק ^ בילדער ,אבער זײ האט
מען גארניט געטאן ,זײ האבן מיט זיך פארגעשטעלט די
גראבע קראפט אויף װעלכע ער האט געבויט זײן מאכט.
נישט געקוקט װאם מיר פרואװן אין דעם ארײנפיר
געבן עטלעכע היםטארישע פארטײטשונגען ,איז אבער
דאם בוך .דער ראמאן ״אין דער רוימישער געטא״ נישט
קײן געשיכטע און מיר פירן נישט קײן פאלעמיק מיט דער
קאטוילישער פירונג,
מיר האבן בלויז געפרואװט זײן נאעגט צו געװיםען
היםטארישע פאקט ,געזעען אין זײ ענלעכקײטן צו אונדזער
טראגישער צײט; װאם דאם איז געװען די הויפט טרײב־
קראפט װאם האט אװעקגעפירט צו יענער פארגאגגענער
צײט.
עם איז נישטא גענוג היםטארישע דאקומענטן פון
יענער צײט הויפטזעכלעך איז נישטא געגוג װעגן דעם
ײדישן לעבן אין געטא ,אבער פון די מאגערע פאקטן האט

אונדז דער כוח הדמױן געהאלפן אויפשטעלן פאר אוגדז
א בילד פון יענער צײט.
מיר האבן אין דעם בוך דורכגעפירט מענטשן ,טיפן
און פערזעגלעכקײטן װאם טײל פון זײ זײגען היםטארישע
געשטאלטן און אנדערע ענלעך צו געװיםע היםטארישע
פיגורן און פערזענלעכקײטן ,װאם זײנען פיקטױו צוגע־
טראכט געװארן אויםצופילן די פוגקציע פון אויפבויען
א גאנצע פארעם פון האנדלונגען און פאםירוגגען ,װי
דער שטײנער איז בײם שאפן א דערצײלוגג.
מיר האבן געפיואװט מיטגײן מיט די אלע מ  .נטשן
אין דעם בוך מיט דעם גאנג פון זײער היםטארישן און
אויך פערזעגלעכן גורל .ענלעכע ,אדער פונקט אזעלכע
האנדלונגען און פאםירונגען ,זײגען פארגעקומען אין יע־
גער טראגישער צײט פון וױיטן מיטלאלטער אין רױם.
און פיל ענלעכע .זײנעי פארגעהומעו אױ אונדזער טרא־
גישער צײני.

ערשטער קאפיטל
עם איז געפאלן א קילער פרילינג־רעגן .פון די
בערג ארום רוים זײגען געלאפן שטראמען װאםער פון
צעגאנגענעם שנײ צום טיבער־טײך .דער אויפגעשװאלע־
נער טיבער־טײך האט זיך געשפארט פון די ברעגן .נע־
שלײדערט די פאראנקערטע שיפלעך בײם האפן .גע־
שוימט מיט לײמיקע כװאליעם ,װאם האבן זיך געהויבן
װי װענט .צעקנוילטע בײמער־װארצלען און צעפליקטע
ברעטער האבן זיך אפגעריםן פון די ברויזגדיקע געלע
שטראמען און פארגאםן די שמאלע געטא־געםלעך.
דאם געלע װאםער האט ארײנגעפלײצט אין די קע־
לער־שטובן פון די טוכלע שטײגערנע ברעג־הײזער.
אויםגעדארטע קיגדער ,שװינדזיכטיקע פרויען מיט פאר־
קאטשעטע שמאטעגדיקע קלײדער ,האבן מיט שעפלעך
געשעפט דאם געלע װאםער פון די פארגאםענע פאדער־
הײזער.
דער ארצט עמנואל םאבאטי ,דער רופא פון דער
געטא .האט פאמעלעך געשפאנט בארג ארויך פון דעם
נידעריקן פױמארא געםל צו דער אקטאװיע .ער איז נע־
װען מיד פון דעם שװערן טאג ארבעט .די ענגע הײ .ער
זײנען פול מיט קראנקע .דאם װאםער שטײגט פון מיגוט
צו מינוט .װיפיל ער זאל נישט טאן איז װײניק .װײניק צו
פארטרײבן די מגפה פון דער געטא .זײן בלײך פנים מיט
דער שארפער אדלער־נאז־ איז איצט געװען קלענער װי
געװײנלעך ,װי עם װאלט אײנגעשרומפן געװארן אין דעם
שװארצן בערדל .װאם איז געװאקםן גלײך ארוגטער צום
האלדז.
פון דער שמאלער גאם איז אװעקגעפארן די עגלה
אײנגעהילט אין שװארצן מיט די צונויפגעקליבענע מתים.
זי האט זיך געצויגן צום פיש־מארק .פון דארט צום געטא־
מױער .קײנער האט זי גישט באגלײט .אזוי איז דער בא־
פעל פון פאבםט  -נישט צו באגלײטן די ײדישע מתים.
פון די הײזער אין דער טונקעלער פױמארא גאם האט
זיך געהערט א שטיל פארשטשעמעט געװײן ,װאם איז
פארטויבט געװארן  .פון שטורעמדיקן װאםער־גערויש♦
דער רופא איז ארוים פון דער טונקעלער פױמארא
גאם .די גאם איז געװען װי א שמאלער קארידאר פאר־
דעקט מיט אויבערשטע חדרים ,װי בריקלעך פון דער
לינקער זײט צו דער צװײטער זײט גאם אריבער♦ עמגואל
דער רופא האט שװער געזיפצט .עם איז אים געװען ענג
אין ברוםט־קאםטן .ער האט געפילט װי עם װאלט געװען
זײן שולד .װאם ער האט נישם געקענט ראטעװען די
אלע חולאים ,װאם די עגלה האט אװעקגעפירט .אין די
הײזער הוקט מען אויף אים װי אויף א שליממזל .װאס

האט זיך דוקא אײנגעשפארט גובר צו זײן די שטראף פון
גאט♦ די פיבער־מגפה שפרײט זיך אוים .מען טאר ניט
פארלירן קײן צײט♦ נאך ערגער איז צװישן די חורבות אין
טרעםטעװער .בײם האפן .דארט שטארבן ױנג און אלט- .
אן אמתע פלאג.
ער האט געקוקט אויך די הײזער .מארגן װעט דע
דא נישט קאנען זײן♦ ער װעט באזוכן די שכנים  -די
םיריער ,גריכן .די מאטראםךפאמיליעם ,די גארבער ,אין
די קריםטלעכע געםלעך .דארטן װאקםט די שנאה .צום
געטא .די דאמיגיקאנער פרײדיקער פאושפרײטן קלאנ־
גען .אז דער טײװל קומט אריבער די פארשפארטע װעגט
און ברעגגט די פיבער־מגפה .ער װעט גײן אין די קריםט־
לעכע ארעמע שטיבער און אײנשטילן מיט א גוט װארט,
מיט א רפואה די ארעמעלײט .ביז דאם װאםער װעט פא־
לן .די זון װעט א שײן טאך און אים העלפן אויםהײלן
די פיבער־קראנקע.
עם איז שוין
געװען
שפעט נאפמיטאג .ם איז געװען
א פארנאכטיקע טונקלקײט .דער הימל אגגעשװאלן ,מיט
א בויך װאםער .געל װי דער טיבער־טײך ,האט געהויערט
איבער די הײזער .װי א מבול װאלט זיך געקליבן ארונ־
טערצולאזן אויף דער שטאט רױם .די ײדישע קעלער־קרא־
מען זײנען געװען אפן .די קרעמער ,די אנטיקן־הענדלער,
זײנען יעדע װײלע ארויםגעלאפן פון די קעלערן .געכאפט
א קוק צום טיבער ,צי ער װעט טאקע ארויפשיקן זײגע
כװאליעם .און צום הימל ,װאס האט אזוי פרי מונקל גע־
מאכט די גאם .הײנמ איז פרײטיק .און זײ קאנען נאך
חלילה מחלל שבת זײן.
בײ די קעלער־קראמען זײנען געלעגן אלבע צעדרי־
לעװעטע קלײדער .גאנצע בערג אלטװארג .שטיקלעך זײד,
גאלדענע פראנזן .פרוכתן ,פענטעלעך ,פארהאנגען פון
אלערלײ קאלירן ,בלויע ,שװארצע און װײםע♦ בײ די אנ־
טיקן־קעלערן זײגען געלעגן שטיקלעך מארמארגע םטאטוען,
פארצײטיקע שריפטן ,מטבעות צעבראכן געװער .גאנצע
פאמיליעם זײגען געזעםן צװישן דעם ברוכװארג .פארברו־
דיקטע און מיט זשעדנעקײט געזוכט ,גענישטערט צװישן
דעם אפפאל ,צונויפגעשטעלט גאנצע זאכן .ידי עלטםטע
אגטיקן האבן זיך דא געפונען פון האניבאלם צײטן ,קלע־
אפאטרעם און טיטוםעם.
איגעװײניק אין די קעלער־קראמען האט מען נישט
געטראכט װעגן דער מגפה ,װעגן דעם טיבער־טײך♦ ײדישע
מײדלעך ,פרויען .אויםגעדארטע .מיט פאיװעלקטע בלײכע
פנימער ,מיט רויטע טראכאמע אויגן ,האבן צונויפגענײט
פון די שטיקלעך קלײדער ,געמאכט פארהאנגען .זײ האבן
זיך געיאגט פארטיק צו מאכן .נישט געהאט קײן צײט זיך
צו פארקעמען זײערע שװארצע צעפאטלטע האר.
דורך די אכט געטא־טוירן האבן
אנגעהויבן
אנצוקו־
מען ײדן פון שטאט .ײרן פעקל־טרעגער ,שמאטע־קלײבער.
אויפקויפער פון אלטע זוילן ,שטיקלעך אגטיקן .זײדענע
אפפאלן ,און זיך געלאזט צו די קעלער־קראמען♦ די ארע־
מע ײדן האבן זיך טיך פארגײגט פאר דעם רופא עמנואל♦
אנדערע האבן זיך דערשראקן ,זיך דערמאנט בײ װעמען
דאם װײב איז קראגק ,בײ װעמען א קיגד ליגט אין פלעט.
גאט זאל העלפן .מר .םאבאטי ,פריד צו אײךןטײל האבן אים הויך געלויבט ,און עמנואל האט
דערפון שעמעװדיק ארונטערגעלאזט די אויגן♦
פריער גאט ,נאכדעם איר .בײ אוגדז דא איז מיטרחמים .בײ די ערלים ,נעבעך ,איז א גאטם רחמנות . . .
גאנצע משפחות שטארבן אוים.
ןפארטזעצונג קומט).
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ײדישער קאמיטעט אין פראנקפורט אם־מײן.
עם זיצן פון רעכטם צו ליגקםו ד״ד רובי 4יײלקאן ,װערבא ( פרעזעם).
פליכםהײמער ,אש ( קארעםפאנדנט פון די ״ײדישע בילדער״) און חערציערג

בארימטע ײדישע ארטיםטין
אױף
א קאנצערט טור♦
דער  ,״דזשוינט״ האט פארבעטן די בארימטע
ײדישע קלאםישע זינגערין רעגינא כאמםקא פון נױ־
יארק ,אויפצוטרעטן אין די לאגערן אין איטאליען,
דײטשלאנד און עםטרײך.
רענינא כאמםקא שטאמט פון א רבנישע מש־
פחה און איז אויפגעװאקםן אין א ײדישע םביבה,
האט שטודירט מוזיק אין פארשידענע לענדער און
האט לעצטענם גענעבן א רײע קאנצערטן אין לאנ־
דאן ,פאריז און בריםל צוזאמען מיט מאוײם שװארץ.
איר רעפערטואר באשטײט פון ביבלישע מע־
לאדיעם ,מזמורים פון תהילים ,לידער פון לײװיקן
און פאלקםלידער ,װי ״שבת בײם שלש םעודות״ און
אנדערע .אויך אפערן לידער אין 6שפראכן.
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ענטהיל .נגפון א דענקמאל אין לאגער םאלצהײם -

דעם  15־כזן

מאי
.1947

דיר קורץ װײל און ד״ר לײב פײםעכאוױטש בײ א אפעראצי־ע
אין שפי,נאל פאר פאל♦ און ראםיש פארפ♦ אין מינכן (בױגנהאזן)

□

לײװיק און עפראם בײ א באזוך בײם לײטער פון קולמור־
הײם אין לאגער לײפהײם ה• רובינשטײן♦  -תײגט לײםער פון
קולטור־אפטײלונג -אין ״ארמ״.

געזעגענם ־ אװנט אין לאנער פעלדאפיננ צום אפפאר פון נעװעי
זענעם פרעזעם דוטקעװיטש קײן ארץ־ישראל.

צונעשיקטע באנריםונג

פון

גענעראל קאלים צום ועד ההצלה פאר רער ש״ה
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בית הםפר קטנה .״אחיעזדי געגריגדעט דורך ועד ההצלה♦
36

אויף די רבנים קאנפערעגץ װאם איז פארגעקומען אין מינכן.
האט געגעראל קלעי איבערגעגעבן דעם פארמרעטער הרב פיליפ
בערגשטײן ,הארציקע דאגק ־ באגריםוגג פאד די אײגלאדונג צו
דער קאגפערענץ .די באגריםוגג איז פארגעקומען בײ דער אנ־
װעזעגהײט פון די רבניםן שגיעג .מוגק און בארוך♦ ,

ישובה קטנה פון ועד ההצלה אין לאנער האזענהעקע,

די קלײנע ישובה אין ; אנער עשוזעגע

§
בית־יעקב שולע פון ועד ההצלה אין לאנער האף.

העלפם פארזיכערן דעם קױם פון דעם

§ אײנציקן

אילוםטרירטן ײדישן זשורנאל |

ן״ײדישע

בילדער

□ <4

עטא

עם װערט געזוכט
 1923אין

לאדזש .

די

ראנטשקא ,געבוירן אין יאר אםתר ארלאװםקא,

טאכטער פון

חײם ־ ניםל און

ךבורה

קױואק♦ געװען אין דער לאדזשער געטא ביז עגדע אויגוםט
 ♦1944שפעטער געװען אין אוישװיץ♦ װער עם װײםט פון
איר אדער פון אירע עלכפערן ,װערט געבעטן מיטצוטײלן
פאקינג־װאלדשטאט
איר ברודער ם♦ ר א נ ט ש ק א,
בלאק ( £ . 17נידערבײערן)♦
יד אויםלענדישע פרעםע װעים געבעטן דעם אנאבסאיבערצודרייקן♦
♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

אברהם אפעלבאום ,זוכט זײנע פרײנט אין אמעריקא:
רײזע און גרשון פערקאל ,פארן קריג האבן זײ געװױנט
אין גראבאװ בײ לענטשיץ (פױלן) .װי אויך פרײנט זעל־
מאנאװיטש פון לאדזש ,געגענדל װאלקאװיטש ,אםתר
באזשייאװםהא .מלד פיטרװװיטש אוז אנדערע.
׳' 5די ארםל^נוײשע פרעסע װערפז געבעטן דעם אנאנם איבערצודריקן.

ח♦ ליבערמאן ,װוינארטפאקינג ,װאלדשטאט? . 15
(נ )13 1נידערבײערןן זוכט די טאכטער פאלא ליבערמאן
 .1915געװוינט פארן קריג
געבוירן אין לאדזש ,אין יאר
,1944
אויף גוײגםקא־גאם ♦8געװען אין געטא ביז אויגוםט
שפעטער מיט די גאגצע פאמיליע אפגעשיקט געװארן קײן
אױשװיץ♦ מיר בעטן די אױםל .פרעםע דאם איבערצודריקן.

פון

דער

הײם ש ו ם ט ע רי געבױרן אין
װאהשא אױף נאװאמיענםקא♦20
זוכט אירע קרובים און פרײנט♦
די אויםלענדישע פרעםע װערט
נעבעטן ד♦ אנאנםאיבערצודריקן♦
די אדרעם אויף אנטװארט:
 111ג31ו  3 . )1. 1י  61213,1ז \ ג ( ) 16

8.

 6מס 2

11 .

 1£ £ . 76,ס1נ1

(^ ) 061 *1330

דער באקאנטער ײדישער דיכטער

ױםף פערעלשטיץ ,װאםװױנט
אין עםטרײך און איז מיטרעדאק־
טאר פון דער אײנציקער ײדישע
צײטונג ״אונדזער ציל,׳ .זוכט אין
דײטשלאנד זײן ברודער ,קרובים
און פרײנט .די אדרעםז עםטרײך
1.1112, ^ 6 ^801161
)1 6 . 20.

! !! §:

1086 ? ? 61 *6181:613 .ז

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

מ*>

א נ ט ו נ נ!

בן־צױן הערשקאװיטש ,אזון

בײ אלע געריכטן פון די אמעריקאנער ,עגגלישע און פון חײם  -הינדע ,געבױרן אין
פראגצויזישע מיליטער־רעגירוגגען איז צוגעלאזן געװארן אלם
יאר 1919אין קאשיצע פינטשע־
װער קרײז (פוילן) .געװוינט אין
לאדזש .אין דער צײט פון קריג
 .װס
^ ^ 0 ? £ ^ ^ ? £1101*36
געװען אין רוםלאגר .זוכט זײגע
? 1* 33 [£131 * 1) 1^ 313 ( — 26118116131
* 811*. 25. — ? 61. 13732 , 13734 .
 ^ 681-1160118161ברודער ,שװעםטער און אגדערע
♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ ♦♦♦♦  . ♦♦♦♦♦♦♦ >♦ . . . ♦♦♦♦♦♦♦♦ . . ♦♦♦ . ♦.י ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ • <♦* ♦ >■-
קרובים .די אדרעם אויף אגטוו/ן

א ד װ אק א ט

בריװ ־ מארק ־ אלבאם

1*632

?1161 )1631161111

 112618ס ?,י
 ^ 0 .ס —? 1״ 1ס11ס

צו באקומען ,דײטשלאגד פון  1445מיט בילד צװײ פאר־
ביקער דרוק 30רענד־מארק .קלעבעפאלצע ,טוישהעפ־
טע ,לופען און אנדערע♦ אין .אלע 4זאנען צומעםיקע אברהם אםעלבאום ,האט בא־
קומען פון די ײדישע אגעגץ א
פרײזן .ביטע איבעראל צו פאדערן♦ מײן אדרעםן
ברױו ,אז זײן שװאגער יצחק
בײױו ־ מארקן פערזאנד
יעראזאלימקי װאם װױגט אין
ינ20
061113 ^ 63 — 00611163116
14 .
ירושלים .געבוירן אין לאדזש אויף
טארגאװא .18געװויגט אויף דער
אדרעם ביזן קריג־אויםברוך מיט
זײן מוטער און שװעםטער ,זוכט
מיך♦ דעריבער גיב איך מײן בילד
צו• דער אויפמערקזאמקײט!
אין די ״ײדישע בילדעד ,,כדי
באקאנטער
דער
אז
,
לעזער
מיר טײלן מיט אונדזערע
דער אויבגדערמאגטער יעראזא־
ײדישער ארטיםטה♦ יאבלאקאװ ,אי\ געװארן אונדזער לימםקי זאל זיך אגרופן .מײן
אפיציעלער פארטרעטער פאר אמעריקא .שוין אין די נא־
אדרעםז^ 611(3331 1^ 61*^ 1133863 , 1(. £38861
געדרוקט
עגםטע נומערן אן ,װעלן זײגע רײזע רעפארטאזשן
 1131ע 08מ )7( ? .0 . 1.11.0 .
? 6331 906 . 0 ^ 313161
* 4.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
װערן אין אונדזער רײכן אילוםטרירטן בילדער ־ זשורנאל.
■־~.
—סםםםםם
װער עם װ ײ ם ט אדער האט
פאדערט איבעראל אין אלע קיאםקן פון אלע 4זאנעם ,געהערט װעגן שיקזאל פון מײן
די ״ײדישע בילדער״ און דאם בוך
זון אייזיק שבילער,
״פאלעםטינא אין בילד״ .אײנציקן
■■ ■.
— ■ ־■״״־ . .׳~ פםםםםם-
געבוירן אין קאװגע ־ ליטא דעם
בוך לידער
שױן ארײן אין דרוק א
אפריל .1933בעט איך מיר
 2־טן
יארהונדרט״♦
־טן
א .נ .״פאעזיע פון ס2
צו בענאכריכטן אויפן אדרעםז
דאם בוך װעט האלטן 68זײטן - .דער פרײז 15מארק♦
;311 )11801161* £03111 :61
קולטור־אמטן ,לאגער ־ קאמיטעטן און
? 3 )1? 612
• 1161161? .עפ 1(1312 3. - 8 . 8 ? 1
קיבוצים קאנען שוין מאכן באשטעלוגגען
.
סס . -
.

מ על דו נ ג ע

2036

 . 8.ס
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אננעקומען םפארט מכשירים קײן דײטשלאנה
אין ברעמען איז ענטוזיאםטיש באנריםט גע־
װארן א שיף ,װאם איז אנגעקומען מיט א ״דזשוינט״
לאדונג פאר די ײדן אין דײטשלאנד♦ װען מען האט
זיך דערוװםט ,אז אויפן שיף נעפונען זיך םפארט
מחשיריפ ,איז צװישן די ױגנט נעװארן א פרײד.
צװישן אנדערע זאכן זיינען אנגעקומען סס5
פילקעם פאר באקםעם־באל
און 500פילקעם פאר
פום־באל שפיל♦

סססס
דער דזשוינט
זארנט פאר
ד

פםח♦1948

דער חשוינט איז שוין צונעטרעטן דורכצופירן
דעם פםח פראגראם פאר
 ,1948און האט שױן אײנ״
געקויפטססס,ססס 2,פונט מצות 500.000 ,פונט מצה־
מעל און 2.200.000פונט װײץ♦ דער ■־יײץ װעט גע־
שיקט װערן קײן דײטשלאנד ,וװ עי װעט װערן
געמאלן אויף מעל פאר מצות.
אויף פכה
 ,1947האט דער ״דזשוינט״ ארוים־
נעש־קט מער װי ססס.ססס.ס פונט אין
> 1 .אײראפע־
אישע לענדער.
סססס

א נדופע ױננע חלוצים פון פארשידענע גלות־לענדעד גרײמן צו
מיטאג אין דער קאלעקטױוער־קיך אין לאגער קאראלאם.

ײדן אין ציפערן♦
דער אינזל אין ציפערן װאם לינט אויפן מיט־
לענדישן ים ,איז לעצטנם נעװארן אמין טרערן־אינזל
פאר די טויזנטער הײהלאזע ײדן ,װאם װילן מער
נישט זײן קײן שקלאפן און װילן לעבן מיט אלע
פעלקער צונלײך אוי באזעצן זיך אין ארץ ־ ישראל♦
אלע ײדישע עמינראנטן פון די אזױ גערופענע
אומלעגאלע שיכן ,װערן געשיקט אהין און דארטן
מוזן זײ װארטן  -ביז די ענגלישע םאציאליםטישע
לײבאר־רענירונג ,מיטן ״ױשר פרעדיקער״ מיניםטער
בעװין װעט זײ ערלויבן ,יעדן חודש צו עטלעכע
הונדערט ארײגצוקומען אין אויםנעבענקטן הײם־לאנר.
די צענטראלע ״חשוינט״ ארגאניזאציע אין
דײטשלאנד ,האט אונח צונעשיקט אײניקע בילדער
פון די מעפילים ־ װאנדערער אין ציפערן ,װעלכע
מיר ברענגן דא♦

װערבירט

א ױננער חלוץ פון פוילן קריגט די ערשטע הילף .די מעדיציני־
שע הילף װערט אויםנעהאלטן דירעקט דורכן ״חשוינט״.

אבאנענם/
ז■
ול

פארשפרײט דעם זשורנאל,
זאמלט

אנאנסן ,װײל די

״ײדישע בילרער
װערן געלעזן

44

איבעראל♦
א גרופע חלוצים פון פארשידענע טײלן פון מערב־אײראפא ,רוען
און לײנען די װעלט פרעםע .דערונטעי אויך די ״ײדישע בילדער״.
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געשיכטע פון

תלמור אין א

ראריא־אויריציע פון דער ״ײרישער רונדשוי״

דעם 27־טן ױלי איז אין ראדיא ־ פראנקפורט און
אין ראדיא־ברעמען .אויםגעםירט נעװארן דאם הערשפיל,
די געשיכטע פון תלמוד איז פארפאםט געװארן פון
מארטאן
װישענגראד טעאל♦ םעמינאר אין נױ־
יארק און איז פארן פראנקפורטער ראדיא .דראמאטיזירט
געװארן פון ישראל
בלומענפעלד (שעף רעד♦
פון דער ״ײדישער רונדשוי״) ,לויט דעם באקאנטן דײטשן
תלמוד איבערזעצער אליעזר
גאלדשמיד♦

40

דורכנעפירט א קאנפראנטאציע פון די תלמוד־פעלשער און
שונאי־ישראל פון אלע יארהונדערטער♦ עם װערט געשיל־
דערט דער װעג פון ״קולטורעלך אנטיםעמיטיזם ביז צו
די גאז־קאמערן פון אוישװיץ און מײדאנעק.

דאם הערשפיל ״דער תלמוד״ פארמיטלט אין שפא־
גענדער פארם די געשיכטע פון מאנומענטאלן װערק פון
ײדישן גײםט .זײט דעם ערשטן פארבאט אויפן תלמוד פון
קײזער
ױםטיניאן אין יאר .553ביז צום בערלי־
נער אויטא  -דא  -פע אין יאר
♦1938

בײ דער ערשטער פרובע אין םטודיא פון ראדיא־
םראנקפויט זײנען אנװעזנט געװעןן הויפט טשאפלין פון
דער אמעריקאנער ארמײ  -מאיאר ראלפ בלומענטאל
(זיצט דער ערשטער ל נקםן .דער רעכטם־באראטער פון
הויפט ־ קװארמיי ־מאיא יא ♦הײ מאן 5אםיםטענט פון
הויפט טשאפלין  -מר♦ ד♦ מארקום ,דער פךאנקפורטער
אבער־ראבינער  -ד״ר טהארן ,דירעקטאר פון ״חשוינט׳,
 מר♦ בעטראם לעווין ,פון דער קונםט־אפטײלונג בײדער הויפט ־ קװארטיר  -מים ק♦ בער♦

אין קונםטלערישע בערארבײטונג פון באקאנטן
דײטש־ײדישן
רעזשיםער טעאדאר
שטײנער פון
דער האמבורגער אפערא ( לעצטנם אין דער שװײץ) ,װערט

עם שטײען פון רעכטםו דער רעזשיםער טעאדאר שטײנער.
רעד♦ ישראל בלומענפעלד און דער באקאנטער קלאװיר־
װירטואז מאריאן פילאר פון װארשא,

צװײ ײדישע קינםטלער בײם מיקראפאן♦ דער רעזשיםער טעא־
דאר שטײנער און דער באגאבטער שוישפילער פון פראנקפורטער
שטאטישן־טעאטער לװעויג נוינאם אין דער ראלע פון הלל♦
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דאם רעזשי־צימער פון םטודיא♦ דער לײטער פון אױדוציע־ציקל
״דאם אײביקע ליכט״♦ רעד♦ ישראל בלומענפעלד העיט געשפאנט
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״נױלין נשרפין ואותױת פורחותבאױי״  -דער פארמעט איז
פארברענט און די אותױת שװעבן אין די לופט״♦ א בלאט
פון א הא^ טגעשריבענעם תלמוד ־ עקזעמפלאר פון 15־טן
יארהונדערט ,װעלכער איז פארניכטעט געװארן דורך די
פארשאלטענע נאצים♦

אין ארץ־ישראל רייםט דורך דאם הארץ
א דאפלטער געשרימ דער באדן שרײמ נאך
מענטשן און די מענטשן שרײען נאך באדן♦
װיפל ערד א
פאלה
האט אונטער די
פים.,
־ן1
1.
7
אזויפיל ה י מ ל פארמאנט עם איבערן קאפ♦
חײם נחמן ביאליק♦

אלם מוזיקאלישע ״ אילוםטראציע פאר די אוידוציעם פון
אײביקן .לי-כט ,װערן פארװענדעט פלאטן מיט ליטורנישער
מוזיק און פאלקם־נינונים ,װעלכע זענען געשיקט געװארן
מעבר־לים פון דער ירושלים־ער ראדיא־םטאציע און פון
״נײשאנעל  /בראדקאםטיננ קאםפאני״ אין נױ־יארק♦ אויפן
בילד ,שפילט אויף דער  ,טעכנישער לײטער פון ראדיא־
פראנקפורט ,די פלאטע פון יאםעלע ראזענבלאט ז״ל♦
״שומר ישראל ,שומר שארית ישראל״ .װעלבעם׳ איז די
מוזיקאלישע אילוםטראציע פארן הערשפיל ״דער תלמוד״♦

עקזאדוס1947
װעמ אויח דור דורות פאר־
שאנדע אױח דער
בלײבז
ענגלישער אימפעריאליםטי־
שער בעװיז ־ רעגירונג•
יד

1-11
-11
-11
-1-11
-^11
-11
-11
-1

קנאפע צװײ חדשים .האט די גאג־
צע דעמאקראטיש־ערלעכע װעלט .מיט
גרוים נײגעריקײט .זיך צוגעקוקט .אויף
די קאלטע ראפענירטע בלוטיקע ענג־
לישע פיראטן .װאם האבן זיך קײןעצד״
גישט געקאנט געבן .מיט אונדזערע
העלדן־מעפילים .װאם האבן מער נישט
געװאלט זײן פארוװגלט אין דעם פאר־
שאלטענעם גלות דײמשלאנד•
די אײנגעביםענע צײן ,די צתאמענ־
געדריקמע פויםטן פון די קינדער־מע־
פילים .װעט אויף אײביק פארבלײבן א
שאנדע פאר גרוים־בריטאניען ,מיט איר
סאצייאליםטישע בעװין ־ רעגירוגג

װאם חאט זיך אפגעטאן

יציאת ־

אץ ישוב

אײראפא

_םפעציעל פאר די ״ײדישע בילדער״

42

די נײעם װעגען א שיף מיט סס 4.5פליטים איז
דורכעגאנגען דאם גאגצע לאנד װי א אוגערװארמעטער
בליץ ,אין א שײגעם אװגט ,בשעת דער עולם איז שוין
געװען גאך דער ארבעט .האבן זיך מיטאמאל אין גאם
באװיזן ױנגעלײט .װעלכע האבן פאייטײלט פלוג־בלעטלעך.
גיט װיםנדיק װעגן װאם עם האגדלמ זיך .האבן מענטשן
געגומען די צעטלעך אין האנט און געלעזןז ״סס 4.5פלימים ;
דערנעטערן זיך צו די ביענעם פון ארץ־ישראל .זײ װערן
געיאגט פון זיבן קריגם־שיפן פוג^ם עגגלישן פלאט♦ הערט
ס 1א זײגער בײנאכט דעם םפעציעלן ראדיא־זענדער פון
שיף צום ישוב און צו דער גאגצער װעלט״ .אונטערגע־
שריבן איז געװען די הגנה.
די ידיעה האט יעדן אײנעם געטראפן װי א דונער.
םפאנטאן האבן מעגטשן אגגעהויבן צו פארמאכן קאפע־
הײזער און פארװײמנגם־ערטער .מען האט אומגעדולדיק
ערװארטעט די שעה♦ אין יעגעם אװנט .פוגקט ס 1אזײגער
האט מען אין די גאםן פון תל־אביב .ירושלים ,חיפה און

טיט רער שיף
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גאל_

גתניה .װעלכע האט זיך דעמאלט געפונען אונטער קריגם־
צושטאנד ,װי אויך אין אלע דערפער ,קאלאגיעם און קבו־
צים  -אומעטום האט מען געקאגט הערן די שטימע פון
דעם ראדיא־זענדער אויף דער שיף .פון א שטרעקע פון
איבער דרײםיק מײל אויפן אפענעם ים .אױף א שיף וװ
עטלעכע פליטים זײנען שוין געלעגן אין א גםיםה־צו־
"1947
שטאגד ,האט דער קאפיטאן פון דער שיף ״יציאת
דער אמעריקאגער ױנגערמאן רוביגשטײן איבערגעגעבן גײ־
עם צום ישוב און אפעלירט צו דער ״אונא״־קאמיםיע מען
זאל זען אינטערװענירן און אראפלאזן די פליטים אין א״י♦
זײט יעגעם דאגערשטאג אװגט האט גאגץ פאלעם־
טיגע געלעבט גאר מיט דער ידיעה .מען האט פארגעםן
װעגן דעם קריגם־צושטאגד אין גתניה .מען האט פארגעםן
װעגן די דרײ ײדישע ױגנעלײט װעלכע ערװארטן זײער
טויט־אורטײל ,מען האט גיט געדענקט װעגן דער קאמיםיע
און אפילו װעגן די באמבעם ,װעלכע זײגען דעם זעלבן
טאג געװארפן געװארן אויף מיליטער אין דער געגנט פון

נרויםע פאלקם־דעמאנםטראציע פון אלע פאליטישע פארטײען אין לאגער בעתעךבעלזען♦
רחובות♦ די שיף מיט סס 4.5ײדישע פליטים ,געבראכט און
געפירט פון דער ״הגנה״ ,איז געװארן ראם געשפרעך פון
טאג און מען האט געװארט זי זאל אנקומען צו די ברע־
געם פון לאנד♦
די ראדיא־ידיעות האבן זיך נאכהער װידערהאלם
עטלעכע מאל ביז שפעט אין דער נאכט♦ אויף צומארגנם
פרי האט װידער די הגנה־םטאציע אין לאגד איבערגעשיקט
קאמוניקאטן פון שיף ,ביז אין א געװיםן מאמעגט איז
מיטאמאל איבערגעריםן געװארן די ראדיא־זעגדונגען♦
די לעצטע װערטער פון קאפיטאן זײנען געװעןי־ *
״מיר זײגען אטאקירט געװארן דורך די מאטראזן פון דעם
עגגלישן פלאטן מיר האבן עטלעכע פארוװגדעטע♦ צװײ
זײנען שוין געשטארבן♦ מיר זײנען אתמגעריגגלט דורך
קריגם־שיפן♦ אונדזער שיף איז באשעדיקט און װאםער
קומט ארײן װאם אמאל אלץ מער...״
 .דאם איז געװען אױף צומארגנם ,פרײטאג אכט אין
דערפרי♦ אין א שעה ארום זײגען די גאםן פון תל ־ אביב
שטיל געװארן♦ מען האט פארשלאםן די געשעפטן .איבער־
געריםן די ארבעט ,אפגעשטעלט דעם גאםךפארקער♦ דרײ
שעה האט תל ־ אביב אױםגעזען װי א טויטע שטאט .און
די זעלבע זאך איז פארגעקומען אין דעם ײדישן טײל ירו־
שלים און חיפה♦ דאם איז געװען דער ערשטער פראטעםט
פוג־ם ישוב♦
צװאגציק שעה שפעטער זײנען מיר געפארן צום
פארט אין חיפה .זען מיט אוגדזערע אײגענע אויגען װי
אזוי די צושעדיקטע שיף מיט אירע קראנקע און פארוװג־
דעטע װעט געבראכט װערן צו די ברעגעם פון א׳יי♦ נאך
א פויזע פון צװײ מאגאטן האבן מיר וױדער געקאגט בע־

אבאכטן די זעלבע םצענעז װידער א שץ* מיט פליטים
געבראכט דורך דעם ענגלישן פלאט ביז צום פארט  -די
פאםירונג מ* ט רער ״יציאת
1947״ איז אבער געװען די
שאנדע פארן ענגלישן פלאט♦ דא זײנען פרויען און קיגדער
אטאקירט געװארן מיט פײער און גאז גאך אײדער זײ
האבן באװיזן זיך אנטקעגנצושטעלן ,גאך אײדער מען האט
זײ דעפארטירט♦ און אויב מען קען רײדן װעגן א ברוטא־
לער באהאנדלוגג פון מיליטער קעגן הײמלאזע און געברא־
כענע מעגטשן ,איז אפשר דאם ערשטע מאל־װעןמען קען
מיט א רוהיקן געװיםן אזױ באצײכגען דאם האגדלען פון
ענגלישן מיליטער♦ די פאםירונג מיט דער שיף ״יציאת
1947״ ,

װעלכע איז

געכאפט

געװארן

דורך דעם ענגלישן

פלאט
דעם 16־טן ױלי דרײםיק מײל פון די ברעגעם
פון ארץ־ישראל .איז א פשוט^ ער און גיטגעפעלשטער
בײשפיל פון דער דאזיקער ברוטאליטעט♦ די פליטים
האבן זיך געװערט♦ אנטקעגן גראנאטן און טרערן־
באמבעם האבן זײ געװארפן פושקעם מיט קאגםערװען און
קארטאפעל♦♦♦ דרײםיק פון זײ זײנען פארוװגדעט געװארן.
און פון זײ זײגען דרײ געשטארבן♦ ם־איז גיט געװען שװער
זײ צו באזיגן ♦..און אזוי זײגען זײ פארפארן צו די ברע־
געם פון חיפה♦♦,
'
דאם װאם מיר האבן געזען װען די שיף האט זיך דערגע־
טערט צום ברעג קען מען אגדערש ניט באצײכעגען װי א
געשפענםט־בילד♦ געפאקט װי םארדינען .האבן די מעגטשן
אויםגעזען װי געױדפיטע חױת .קראנק ,און צובראכן .מיט
י' קלײניקע קעדער און אפילו צװײ פון דרײ טעג אלט♦ בא־
זיגט זורך זיבן ענגלישע קריגם־שיפן האט די ״יציאת
1947״ זיך דערנעטערט צו חיפה בעת די זון האט אנגע־

הויבן אויפצוגײן אין מזרח .די נאכט איז געװען
א הײםע און א פארגע .און א פײכטיגקײט איז
געגאנגן פונם ים בשעת די םילװעטן פון די שיפן
אין פארט האבן זיך אגגעהויבן צו באװײזן אין דעם
גרויען ליכט .פון דערװײטנם האט זיך דערנעטערט
די שיך .אזוי װי א ^שװימעגדער בית עולם װאלט
דא געקומען צו יד ברעגעם ...און מיט א מאל האט
זיך דערהערט דער ג׳עזאנג פון ״התקוה״ ...די מענ־
טשן אין פארט זײנען געשטאנען װי פארשטײגערט.
דער געזאנג האט זיך דערנעטערט .מען האט שוין
^עקאנט אונטערשײדן געשטאלטן אויםן שיףן פלי־
טים ,װי אויך םאלדאטן מיט ביקםן .װעלכע זײנען
ארויף אויף זײער ,שיף ...זײ האבן געזונגען אן
אויפהער און די םצענע איז געװען גרויזאם .אויף
דער ערד זײנען געלעגן דרײ טויטע און פיל פאר־
וװנדעטע .מיט עטליכע טעג צוריק האבן זײ דארט
אויף דעם זעלבן דעק געהאט א לויה ,מען האט
אראפגעלאזמ אין די װאםערן פון ים דעם קערפער
פון א ױנגער מומער .װעלכע איז געשטארבן בײם
געבורט ...און אט אין אזעלכע אומשטענדן מיט
מתים אויף זײער דעק .און באװאפנטע םאלדאטן
בײם רודער ,שטײען טויזנטער ײדן אויף א געשפע־
נםט־שיף און זינגעי...

אויםגעברױזט פון צער און צארן .שמײען די ױגנטלעבע מענוילים
הינטער די נײע שטאכל־דראטן.

דער ערשטער אײנדרוק איז געװען געװאלדיג.
און צװישן די װאם זײנען געשטאנען יענעם פרי־
מארגען אין דעם חיפה* ער פארמי האט זיך אויך
געפונען דער פארזיצער םון דער׳ ״אונא״ ־ קאמיםיע,
דער ריכטער םאנדםטראם♦ ער האט פיל געהערט
פון יד עדות בײ די פילע זיצונגען פון דער קא־
מיםיע; ער האט פארשטאנען ,אז עם האנדלט זיך
װעגן פליטים װאם זײגען פארבליבן פון די קאנצענ־
מראציע־לאגערן .אבער עם איז א גרויםער םפק צו
דער שװעדישער ריכטער האט װען עם איז אין זײן
לעבן געזעען אזא בילד...
שפעטער .בעת מען האט ארונטערגענומען די
טויזנטער מענטשן .אלט און ױנג .פון שיף ,ביס־
לעכװײז .נאכדעם װי מען האט פארפירט געשפרעכן
מיט די פלימים (כאטש דאס איז גאר קײן לײכ־
טע זאך ניט געװען) ,האט זיך אנגעהויבן צו אנט־
פלעקן די גאנצע געשיכטע פון דער דאזיקער שיף.
אין דא איז אם מערםטן געקומען צו־הילף דער
אמערי< ,אנעד גלח און זשורנאליםט  ,דזשאן םטענלי
גראוער .װעלכער איז אנגעקומען אויף דער זעלבער
שיף .גראוער ,װעלכער איז א מיטגליד פון דער
״אמעריקן קריםטשן קאמיטע פאר פאלעסטאין״ .האט
דורכגעמאכט דעם גאנצךװועג מיט די פללטים כדי
צו שרײבן פאר זײן צײמונג .״די טשוירמשמען״ .זײן
רעפארט איז געװען פול מיט פרטים .אלם זשורנא־
ליםמ האט ער געוװםט װי אזוי צו קוקן און אלץ
צו געדענקן ...און אלע אויםלענדישע קארעםפאנ־
דנטן האבן אים גלײך ארומגערינגלט .גראוער איז
אונדז געקומען צו־הילף .אין פשוטיע דײטליכע
װערטער האט ער געגעבן די פולע באשרײבונג פון
דער רײזע ,װעלכע איז אין עטליכע שעה ארום
איבערגעשיקט געװארן דורך אלע קארעםפאנדנטן
אויף דער גאנצער װעלט.
די
״יציאת
1947״ איז געבױט געװארן אין
באלטימאר מיט 19יאר צוריק .זי האט דאן געהײםן
״פועזידנט װארפיעלד״ ,אויפן נאמען פון דעם פרע־
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די געפערליכםטע קעגנער פון דער גרױםער ענגלישער אימפעריע
זײנען דורך די פיראטן באזיגט געװארן.

מענער ,פרויען און קלײנע קינדער .װערן פון דער באן דורך די
ענגלישע היטער ,באו,אכט מיט שטאכל־דראט.

זידנט פון דער שיך קאמפאגי װאם האט יד שיף
געבויט .די שיף איז אװעקגעשוװמען קײן אײראפע
מיט זיבן חדשים צוריק .כדי דארט יצו געמען די
■ האט זי געמוזט .זיר אומ־
פליטים .אבער אויפן װעג
קערן צוליב א שטארקן שטורם .זי איז װידעראבאל
גע -ארן קײן אײראפע און װירער זיך געמוזט אומ־
קערך ביז ענדליך איז איר געלוגגן צו ןערגען צו
א פארט אין פראגקרײך♦
מען דארף ניט פארגעםן .אז בײם הײגטיקן
׳טאג איז זער שװער פאר די אומלעגאלע שיפן זיך
דורכצורײםן צו א פארט אין אײראפע .וװ די עגג־
לישע שפיאגען װאכן טאג און נאכט און היטן אפ
די ברעגעם .אבער די פארביערײמוגנען זײגען געװען
גוט ארגאניזירט און ענדליך איז,זײ געלונגן אויפ־
איבער 4.500מענטשן .יד פראנצויזישע
צוגעמען
רעגירונג האט זײ געכאפט און געמאכט גרויםע
שטערונגן בײם פארלאזן די ברעגעם .נאך לאנגע
באמיהונגן איז די שיף אפגעשוװמען םון די ברע־
געם פון פראנקרײך צען טעג אײדער זי איז געכאפמ
געװארן דורכן עגגלישן פלאט.

יוי

צװײ מאנאטן ,ד״אבן די עק^ אדום־גבורים ,נישט געהאט גענוג־
װאםער .באלד װי גאר די מעפילים ,זענען אין דעם נײעם לאגער
מיט צװאנג אײנקװאטירט געװארן .האבן די ױגנטלעכע אנגעהױבן
באזארגן די באראקן מיט װאסער♦

װאם עם האט פאםירט זײט דאן איז שוין
הײנט גומ באקאנט ,בײם איצטיקן מאמענט . .װען
די שורות ווערן געשריבן ,גרײט זיך שוין די ויא־
פעלקערונג אי׳ן תל־אביב אפצוהאלטן גרויםע פרא־
טעםט מיטינגען ,און טויזנטער מעגטשן שטראמען
דורך די גאםן צום גרויםן םהװער פאר דעם ״הבי־
מה״ מעאטער.
אט אזוי .אין אזא שטימוגג ,פארעגדיקט די
םפעציעלע ״אונא״ קאמיםיע איר ארבײט אין פא־
לעםטינע .רי ״הגנה״ װעט זיך מוזן אפגעבן א םך
מי כדי עם זאל ניט דערלאזט װערן צו קײן ערנםטע
פראװאקאציעם .די אירגוגיםטן װארטן נאר אויף
אזעלכע געלעגנהײטן .װען די באפעלקערונג איז
פארביטערט ,כדי אנצוהויבן זײערע נקמה־אקטןי ,און
עם איז ניט קײן שװערע זאך אויפצופלאקערן אן
אויפגערעגטן עולם ,די רעאקציע פון דעם ארגאגי־
זירטן ישוב .אבער ,איז ניט צו נע -׳״ען נקמה אין די
ענגלישע םאלדאטן אדער פאליציױ און אפילו גיט
צו פ  .רברענען די רעגירונגם־אמטן .דער פראטעםט
פון ישוב איז א פאםױועח זאל די װעלט זען און
װיםן װי אזוי עם װערן באהאנדלט די ײדישע פלי־
טים .מיר װילן נאר ,אז די װעלט זאל װיםן ,אז
מיד פראטעםטירן .די אירגון־לײט און די שטערגים־
טן .לאכן זיך אוים ,פארשטײט זיך .פון אזעלכע
פראטעםטן ,אבער מען דארפט ניט פארגעםן ,אז
ניט ז י י הערשן אין ישוב ,נאר די הגנה ,און
די הגנה .װעלכע האט ארגאגיזירט די אומלעגאלעי
שיפן און פירט־אן די ארבײט אויך אויף װײטער -
איר ענטפער בײם איצטיקן מאמעגט קען זײן נאר:
נאך א שיף און נאך א שיף .י
י♦

דער נײער קאצעט־לאגער ,איז מיט אלעם באזארגט ,אפילו מיט
א װאכמורם ,װאם װערט געהיטן טאג און נאכט .די קיגדער קלויבן
שפענדלעך ,כדי צוימאכן פײער און געגיםן םון א ביםל -װארמם.

ב♦ גאל♦

עם װערט געזוכט מיט גוטע באדיגגוג־
גען ,א טיכטיקער ױנגערמאן אדער פרוי

צו ־רעיאקציע ארבעיט
װענדן זיך ,רעדאקציע ״ײדישע בילדער״
גךעפעלפינג װאנדעלהאמער־שטר♦.53

די טרײע ־ גוטע ײדישע מאמע ,האט באלד בײם ערשטן טאג,
אויםגעװאשן די ברודיקע װעש .כדי איר משהילע זאל נישמ
ארומגײן שמוציק.
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״ דער עגגלישער מארינען,קאפיטאן ,װאם האט געהאט די״אויפגאבע זיךז־״ךורכצורײדן,
רעגירוגג ,װעגן באזארגן די מעפילים פון די עקזאדום שיף,

מימןדי פראנצױזישע

* :$11
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װו *ו

די קיגד < קלויבן האלץ ־ שפען גאענט בײם װאך ־ פאםמן,

װאם עם װעט זײן ,זאל זײן ,דאם העמד אויפן לײב מוז רײן זײן,

אזוי האט אויפגעזען די
גרויםע מ ע פ י ל י ם שיך״
״עקזאדום 1947״ ,מימ די
 4.500ײדן ,װאם האבן
קאטעגאריש זיך אפגעזאגט
צו געניםן פון דער פראנצױ
זישער גאםמ־פרײנטשאפמ.

צױניםמישע ױגגט ־ ארגא־
ניזאציעם .פון אלע ריכ־
טונגען זענען מלקומען אין
פארט דע ־ בוי  .כדי צו
העלפן זײערע אומגליקלע־
כע חברים אין שװערן
באפרײאונגם ־ קאמף קעגן
ענגלישן אימפעריאליזם.

*11

אײנער פון די ? ןעפילים,
װאם האטי צ ו ל י ב זײן
פרוים שװערע קראנקהײט,
געמוזט אראבגײן אין
פארט דע ־ בו♦
םםם
םםם
םםם
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שמעכעדיקער דראט ,זעלנער .פאליצײ ,ביקםן .אלם יאװאכט
׳
יד ״כאױגםע״ מעפילים אין יד װאגאגען ארײן.

פארקילם - ,יקראגק פוךארומשלעפן זיך ,קוקן די יצװײ קינדער
ארױם פון דעם נײעם שדגא״ם לײװענטענעם געצעלט.
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עגגלישע

שםרע

א גרופע ענגלישע © ןלד״&ן בא .זאכט פון קאב ביז6יס ,טראגן
אראפ א קראנק קינד מים יד מוטער.
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