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ואָסיף דעמענטיעוויטש
אַרקאַדי (אהרן) קרעמער

שאַרל ראַפּאָפּאָרט

אממ

לוקאַשעוויטש
אא  אוטר
אע

אמ

ו; .וודין (ישעיה
אט אוו
דר .,שמואל פעסקין
אאומאן אאמו ואר
א
נת פּאָרטנאָו

טאר אטא
אמא

א

אייזענשטאַדט)

אַננאַ ראָזענטאַל

אאמ

ואר אמט

וויינשטיין
אוו

אאמאמ

אַבראַמאַװויטש,

אנא

האר

אאאר

אע

רמאו

אט

אפ

ך ---.א,.

אטא
ר

פאוהטוההווסן =

אע

א

אאטטר א

ר

אטא

יט

אע

6808

אט

אטא

אטא

ר

אט

אטא

א

ר

אטא

א
אמאו

אטא

אע

אוו

אע

א

א

תההה -טסקט =

אטטשהסשטטם) = פססההרטטססם = =/סההטהה = אהאסססטהם

ואר

אמט

אטא

0

א

המר

אטר

א

אט

א

אק

טור

אנ טאר ומ

הטאר

אממאר אמ

אט

א
ור

אאט

אה

אט

מאססיהייתטל = בצשישופאסו = פאססשהאטען = פהה-והארוט) = פטשהלטום = פהאקטוסטעט = 6סההוההאתקן = מחהשקההסהאמט =

רחמואל  --אחרן

מיכל לובער

אט

האר

תעמ

איידעל פּום-

א

ואר א

א

טאר אע
0

אע א

6

אאאר אע
אמט

א

694 --0
098--2
607---06
099---8

טסמוק

א

טאר א

ששוישייאוסט --;-.אאסהאלוהאסם --;;-.פווואיושוסתס -------.פליייזיזילטוא -----.חשארואיסזיגם ----.זישישיאסהווס---.

טיש

משה ראַפעס
ליובאַ איוזענשטאַדט-לעװינסאָן
ישורין ,יעפים ---ווילנער פרווהויטס-קעמפער
שאַבאַד ,צמח ,דך ---די אידישע דאָקטוירים אין ווילנע אָנהוו-
בענדיג פון דער צוויטער העלפט פון 91טען יאָרהונדערט
דובנאָוו ,ש ---דר .צ .שאַבאַד  --דער אידישער דעמאָקראַט -- --
חייקעל לונסקו
באָרים קלעצקין
פטשורהההנס ===פאששאוישסען == פוקיייל ------פיטשסישטסן  ---פטוואווימשס ---.פאסיאיזלססס ------.פיייפתזשטסט :---.שאניקלויסג ---מיזאלהויהטאנט ---.גיינ

ווישוארטאא6 ---.ויהליייקאע --יקיאייראטוסס ==-.לייט

ילכ

ששיקשעהוש= ---אפיאוסנם -------טשזלקשנהא --פשטזאיהוסומסס -----שלארששט ------.פילעיקזסם.---.

ייא

פאטטוישאא .-.;.זאשטזיקאארים ---.פילײטויקיייף:------.

תסיסריקיישסא === זאשקוי טס

פי תגאסאססס || פויהיקאגן---

פישטאס? --=-פטאארווסאסוננ =

חיויקיוייקגעם :----.איקאט

טלפאט

רייזען ,זלמן  --דר .צמח שאַבאַד
 8איינדרוקען,

װאָס

בריף

קאַהאַן ,אב---דער

אש

געדאַנקען

קאַהאַן

װינאַגראַד ,מ---.אַב.

פשאוהקהסט== =-הוויישהיטיש;;-ושהיוקשו

ל-ו-םאיונדריקעש

און

786--8
788--7
740--9
7431
789--4

אָנגעקומען

ארי

1555

וועגען ווילנע-,
--

(ליד) האר הא ור גאר א

וועגען

זייא

פוללילוללייףל-----וײיאאקיישט ---יזייזידיקשא :---פיוייזידיייקט.

און ערינערונגען
נוט

שיק

=== יווייס

אוטוואלרוזאסעא ---פעקאללויקקא --.פספאיייקירם = 5

;--מווולוייהסיום;-.ישווזיטוףעט;-.;.פיייאטטישן;-;.אייזיישייש;;.יאקוויוא;-.שאאייזידויס -.-;;.ואיזאששם ---.פמיפשלזהילאל:--ו.ע
שעט
הי
=וה
יה
ו-י-יי:שפאוםןוו=י=פ=או

;לאמעלא

ארי

--

א

--

2071--8895

יי יט

ווילנע === =יש  =יי יה == =

רייזען ,אברהם  --ווילנע (ליד) חי היה יז הי = =יה --י =
ניגער ,ש --.ווילנע חחך /חשיך /חחיה חשיה /חחי שוח חשה יח ששח זי == =
שניאור ,ז---.אויפ'ן שלאָסבאַרג (ליד) דיה חיח  חשח דיה =-י =

איינהאָרן ,דוד --ירושלים דליטא חײך חי היז ששח חדח היה == =

667--44012

864--7/642
087--962
/88--1812

/88--480

מאַני לייב ---אַ פאָלקט-לוד וועגען ווילנער אידען -- -- --
גינזבורג ,א ,.דר -- .מוין ווילנע  --תורח לשמח -- -- -- --
ביאַלאָסטאָצקי ,ב .י ---ווילנע (ליד) == = ייז יי יה -יה =

007--98
4905-891
897--490

מענדעלסאָן ,שר ווילנע האַלט פעפט אוהרע פּאָזוצועס -- --
אַ געזאַנג צו ווילנע דיחיה חייט  =--ה = =
רייזען ,שרה
לעווין ,שמריחו ,דר --- .מיינע יום-טוב'דיגע טעג און ווולנע

807--694
008--990/2
018--808

,אוניװערזיטעטען.

--

--

--

098--2185

--

--

--

--

898--898

נחום

יוד  --ווילנע (אלַיד)
'י-- .

באסקין,

מיינע

חחדך תדה התיה ייט היוה היח חי חהה =

ווילנער

װאָפפסאָן ,א -- .9 .ווילנע (אַ ליד ,מוויק פון א .אָלשאַנעצקי
יוסף

רומשינסקי,

די

--

ווולגע

מויקאַלישע

גלאַז ,טוביה  --דער ווילנער ,יאַט?

1187

498 -198

חיש היח חחח חיד 188--0982= --- ---
קע

עלילת-דם פּראַצעס פון דוד בלאָנדעס אנ אט אנ א ואר א יי
ו .ל .פּרץ ,ש .אַנ---סקי ,מענדעלע מוכר ספרום ,בעל-מהשבות און
דוד איינהאָרן אין ווילנע פא א א אי א ור גאר ר יי
די

באַרימטע

4

אינטערעסאַנטע

רייזען ,שרה

ליטווין,

א.
יב
ג,
ד.
ה.

ווילנער

דרוקעריי ,האלמנה

--

א--- .

דבורה

אסתר

פּאָרטרשטען

טיפּען

פון

והאחים

דער

ראַם.

--

אידישער

ייח הוט חי איהש היה ששח דיה =

פון דער אירישער

װוילנצב --

גראַף פּאַטאָצקי דער ,גר צדק" חיש שי חיש יהי
דער ,ווילנער באַלעבעסעל" יש היית  שי =יי =די
,אסתר דו גענעראַלשע" האור אראו אאא
דער ,תקיף'" (יודעל אָפּאַטאָוו) == =הייז היה
מאַטקע כאַבאַד און שויקע פייפער יח חיש יז

--

--488

ווילנע
--- 088--888

--

ר

018--048

048--1482
= =
היה /- 888--848
ןועט
עע
אר 
-- 4068--988=
07/8--4668
= =
ש

+

ווילנער אין אַמעריקע.
לעוויטין ,ב -- .די געשוכטע פון ווילנער ברענטש  708א .ר-- .
ישורין ,יעפים  --די געשיכטע פון די ווילנער אָרגאַניזאציעס
און אַמעריקע הער ר גאר אט אט ר א א א א א 6
איווענסקי ,מ -- .די געשיכטע פון דעם ווילנער רעלוף -- --
ישורין ,י--.-הילפס-אַקציע פאַר דוי אידישע שולען אין ווילג
די ראָליע פון ווילנער אין ארבייטער רונג
איווענסקי ,טמ.
ישורין ,יעפים--ווילנער טוער אין דער מרייד-ווניאַן באוועגונג
ר א 2
ואר אט אעטר א
אינדעקס אט א אע ר אנ א א א

בילדער

א א

א

גאר א

פּלאַן פון דער שטאָדט ווילנע א

ראַט פון דער ווילנער קהלה  4891שאר ר א ואר אה א א
די אַלטע ווילנער שטאָט-שוהל שאר א א אי א אט אט א

0
א

דער

ווילנער

פּאַטו

הילפס-קאָמיטעט

סרעדניצקאַיאַ,

ער א א

א

אנ אט א

(קהלה)
פון

פרוי

זשעניאַ .װאָלפסאָן-קאַץ און

014---9
980--2
986--1
978--7
089--4

1012--8

און רעפּראָדוקציעס,
2

ווילנער שלאָסבאַרג א

808--68

איהר

8101

גאר א

ר

אַרקאַדי

א

ר א

ר א

אט א

6

קרעמער

(אַלעקסאַנדער)

א
א

א
א

מאַן לאַזאַר קאַץ -- -- -- --

אווראַיל פעסקין האר אט א א א א א
דר .מ .לואַכאָווסקי ר ר א א א א

סאָלאָמאָן מענאַקער אב אע א

א

אע א

א

אט א

א א א
אט א א

ר

גאט אע א

2

ואַקאָוו קאָרטשמאַר האר א גאט אטא אט א א א ר א א א א
גוסטא װאָלפסאַן האר א אט א א אט אט גאר א אט גאר אט א
א אט א
ר א
ר ואר א א
בערטאַ ואָלפסאָן ר ור ר א

דושאַן מילל

קאָפּעלזאָן

צמח

אין די
אין

וונגע

דו

יאָהרען

יונגע

א

יאַהרען

אנ א

האר א

א

ר

א

א

2

א

א

א

א

דושאַהן (י .מיל) ,גלעב (מוטניק) און ש .גאָושאַנסקי (לנו) --
א א א א
ר א א
אַרקאַדי קרעמער אאאר אנר א אאר גאר א
א א א
ר א
נח פּאָרטנאָי אין די יונגע יאָהרען ר א
װולאַדימיר מעדעם ,גלעב (מוטניק) און װלאַדימיר קאַסאַװסקו
יו
א א א א אי א א
ר אט א
אהרן זונדעלעוויטש א

אהרן שמואל ליבערמאַן א

דאַקומענט

פון

שטונדען

יאָהר

ר

גאט גאר ר א

2981

א

ועגען

אטא גאר א

א

א

פאַרקירצונג

א

א

ר

ר גאר א אט א א א א א
ל .מאַרטאָוו א
אַ גרופע ווילנער רעװאָלוצואָנערען א ר אט א
די

הווז

היוש

אין ווילנע

לעקערט אט א

וואו

דער

בונד"

א

א א

פון

א

ארביימס-

א

א

א א א
ר א א

אוז געגרינדעט

ער אט אוער אע גאט אע ור א

2

א

א

2
0

געװאָרען

א

2

דאָקומענט וועגען הירש לעקערם'ס הונרובטונג == == -=-= --
מאַקס קוובערג  ---הש חטש ששה שיש שיש שי שש מקש הקדיה מהקת עה השש 02
אט א א
א א גאר ר א
מאַנואַ פּאָמעראַנץ ור א א א
ר א א א 0
אברהם קוסון = == +יט שיש שי הי שיש = .א
א אע אע א א 2
מאַקס ראָזענשמיין האר אע אוער אע אט ער א
אין ווילנע
ברודער-קבר פון די געפאַלענע רעװאַלוציאַנערען
2
ער א אט א
אין  5001קר אט אכ אטא אט טאר א
א יי יט
דער ערשטער נומער פון דעם "וועקער" ר א א א
ר יה
וולאַדימיר מעדעם אראו ער אנ אנ אכ א גאר אע גאר א
דרוקעריי ארבייטער פון דער ,פאָלקסצייטונג .אין ווולנע --
ב .װולאַדעק אכ ואר ר א אע אי אט א אט אע א אט א א יט
א א ארי
ושראל מיבל קאַפּלינסקי הטאר אט אט גאט אי א
ר יי
דער ווילנער קאָמיטעט פון  בונד" אין  = 7191א
פּרעזידיום פון קולטורעלער סעקציע ביי די פּראָפּעסואַנעלע פאר-
א יי יט
איינען אין ווילנע ( )8191אנ ר א א א
דצ

97
108
158--8
1060
198
197
108
109
188
188
188
188
100
100

ארבייטער

פאָרשטעהער

אין

צענט.

קאָמיטעט

וילנעה

פון די

2
( )8191אאר אע א אט יי א
צדקה-אינסטוטוציעס
קאָמיטעט איבערצופיהרען ווילנער פאַמיליעס אין דִי דערפער
און
פאראוין
קונסט
ארבייטער
אידישען
פון
פאַרװאַלטונג
א אי
טאר א
ווילנע ( )8191אט אמ אאאר א אוער א
קאָמיטעט פון ,בונד? אין ווילנע הור אנ גאט ר ר אנ ר
ערשטער ,צוקונפט? צואַמענפליה אין ווילנע (-- -- )1891
י .זשעלעזניקאָו אט ר אאר גאר אט אט אי אט א אט אט אי
ָ0ריגער יוביליי פון ,צוקונפט? אין ווולנע =- == -יך השש
א
נאָמען פו
די קינדער פון טאָג-הוים פון ;יאַה .אויפ'ן
א ,לוטװאַק א א אנ גאר ר א א ארגא א ר אי
מתתוהו שמראַשין א אנ אטא א א אי א גאר ר אנ אי יה
לעזע-צומער אין שטראַשונ'ס ביבליאָטעק א אט אט אבר א 2
די געביידע פון ,הילף דורך ארבייםט" אנ ער אט אבר א יי יה
דר .הערץ קאַװאַרסקו אט א אאאר א אנ אע אט א א א א
די געביידע פון דעם ווילנער אידישען טעכניקום = = -הי --
די ביבליאָטעק פון ווילנער אידישען מעכנוקום =-= --ך חחח ==
זלמן רויזען א א אט אע א א אט גאר אי ער א א יי יט
ז .קאַלמאַנאַווימש א א אנ א טגער גאר א טאר עו ר א
דר .מאַקס וויינרייך א א א גאר א גאר אע א א א אי

באָרוס קלעצקין - --ח הח הה חי חי חחה החה הוה חחף/פחין "חק אש

ר ר ור גאר א ר
ב .כחן-ווירגילו האר א אטא אראו
פּרעסע אווסשטעלונג אין אודישען וויסענשאַפטלוכען אונסטיטוט
אווסשטעלונג פון קאמונסקו טעאַטער מוזיי אין אידישען וויסענ-
שאַפטליכען אונסטיטוט ר גאר א גאר א א אט יי
טאַטואַנאַ מאַרקאָװנאַ עפּשטיין = א א א א א אט א יי
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מאַרק אַנטאָקאָלסקו חיך זשה דוה זי אהי יחה היה היה זי חיה == =
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דער הויף וואן אַנטאָקאָלסקי איוז געבאָרען געװאָרען 498 -- -- --
אויטאָגראַף פון מאַרק אַנטאָקאָלסקו יח חחח שש חי היח זי == 0008 ---
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שפּונאָזאַ  ---סקולפטור פון מ .אַנטאָקאָלסקו = דית זי 4988 --- ---
מעפיסמאָפעל  ---סקולפּטור פון מ .אַנטאָקאָלסקו 458 -- - -- --
אילואַ גינצבורג אט גאר אע אט אס אוער ער גאר א אי א אי יי על
סקולפּטור פון אילואַ גינצבורג 848 -- -- -
פּ,עװוראַל "7101
אברהם איוזענבערג א אטא אט א א אי אי יא א א יט
,ער משכול?  --פקולפּטור פון אברהם אוווענבערג 988 -- -- --
ד
,אַ לויה און אַ קלוין שטעטל"--סקולפּטור פון אברהם איווענבערג 859
,ו דרוי קלעזמער?  --פקולפטור פון אברהם אוווענבערג 498 --
ד

װואַסילי אוװאַנאָװויטש

קאַטשאַלאָ זחיך יישט יחה חחח היח חי == 888 ---

די ווילנער טרופּע אין -- 9991
אברהם מאָרעווסקו א אי אט א

 .-הש חחה זחיח ייז חי == 0908 ---4124
א אי א אע אי א יי

אַלעקסאַנדער אַזראַ (אָרליוק)  ,-- == --דחי /השיך זזיי חי חיח == 108 ---
יוסף בולאָוו (בולקין) יש שיט חשקן  זחחה יש ששח ייה זחיה היה =808 --- --
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דער ווילנער בעל-הבית'ל יה החיט חחה /חשיטחחיה חחזש ייה חייז חה הי= -
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לעאָפּאָלד גאָדאָווסקו ייט חיחיט /מחית הש הש הש יה חחח זחך דייה === =
ואַשע חפץ אנ א אט ארי ור ר א א א א אי ר יי
ווסף װװוינאָגראַדאָו א אט א אנא אנ אט אט אט אי אי יי =
ו .פּוראָזשנוקאָול = --= --יך == חחח הש יה יח יח יייז == === ---
יוסף רומשונסקי אט אראו ר אט ר א אט א א א א
פּראָפּעסאָר דניאל כװאָלסאָן הו אראו א א א אי א אי
יהושע שטיינבערג א א א אט א ארי א אנ א אט א ר יי
אי אס
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נח פֿאָרמנאָו חחחק חיש חקי זישזיק ןזייל ייח יייז ייד יי זישיה יהי = ==
אַנגאַ ראָוענטאַל =-ײ -ײײ -ײש /חזש אי א אה אי אט בי יי
טיכל לובער אנ ור אנ יאר גאר אט ער א גאר ר א א ר 2

עי
1116
896
הו
יע

די =שט שי = =-ה =
אאז -ו הי == ==
א א א
א
חשיה  יישט חי 62- 6
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ה ץק ד מ ח
דער זאַמעלבוך ,ווילנע" וװוערט אַרויסנענעבען לכבוד דעם -82
יאָהריגען יובילעאום פון וילנער ברענטש  768ארבייטער רינג.

דער דאָזיגער בוך האָט זיך אַ היבשע ביסעל פאַרשפּעטינט צוליב
איינינע

פון

ניט-פאָראויסנעזעהענע

דער

רעדאַקציע

סיבות.

צואַמענצושטעלען

עס איז

דעם

געװען

בוך

דער

אַזֹי

ואונש

פאֶלקאִם

עס האָט זיך דארום נעפאָדערט
און אינהאַלטסרייך וי מענליך.
אַ גענויע זאַמלונג פון מאַטעריאלען וואס האָבען א שייכות צו אַזאַ
וויכטינען אידישען קולטורעלען צענטער ,וי די שטאָט ווילנע שטעלט
|
מיט זיך פאָר,
א

די רעדאקציע האָט זיך געדארפט שטעלען אין פארבינדונג
רייהע קאָמפּעטענטע שרייבער ,וועלכע זיינען באקאנט מיט

געשיכטע

פון

ווילנע ,ספּעציע?

מיט

קולטורעלען,

דעם

מיט
דער

עקאָנאָ-

לעבען
רעװאַָלוציאָנערען
דעם
הופּטזעכליך
און
לעבען
מישען
מיט וועלכען די שטאָט אין געוען אָננעזאפּט זינט די 07דער יאהרען
פון פאָריגען יאָרהונדערט .די אויפנאבע אין געװוען ניט קיין גריננע,
ווען מען נעמט אין אַנבאַטראַכט אַן שטעלען זיך אין קאָנטאַקט
מיט אייראָפּייאישע שרייבער דורך קאָרעספּאָנדענץ אין א שוערער

און לאַננזאַמער פּראָצעס:
איין

ארומוואנדערען

אַ גרויסע צאֶה? שרייבער

פוּן לֿאַנד צו לאנד,

ווערען

האלטען אין

געטריבען

פון איין

גיהנום אין אַן אַנדעדען ,און עס איזן שווער צו באַקומען

אַרטיקלען

פאַר א זאַמעלבוך אין אַזאַ אוננאָרמאַלער צייט.
אָבער די רעדאקציע האָט ניט געװאָלט ויסען פון אירנענד
זיינען געגאננען
בריוו און דעפּעשען
וועלכער אוננאַרמאַליטעט.
אין אלע טיילען פון דער וועלט און נערופען די בעסטע פאָרשטעהער
פון דער אידישער ליטעראטור און פּובליציסטיק אין דינסט פון דער
און ,מערקוירדיג ,יעדער איינער װאָס
יחוס'דינער שטאָט וילנע.

איז וען עס אין נעווען אין ווילנע ,יעדער

איינער

װאָס האָט וען

עס איזן געהאט אַ שייכות מיט וילנע ,האָט גערן אָנגענומען די איינ-
לאדונג און האָט באַשריבען און באַזונגען ווילנע אין דיזען זאמעלבוך,
און ס'איז פארשטענדליך ; ווייל ווער פיהלט דאָס ניט א חוב צו ווילנע ?
וועמען האָט דאָס ווילנע ניט צונעטוליעט צו זיך ? וער האָט דאָס
ניט גענאַשט פון ווילנער תורה ,חכמה און וילנער קולטור אוצרות ?
8

4

יפמים

|

ישורין

אָבער טראָץ דער װאָרימער באַציהונג מצד די שרייבער צום וויל-
נער זאַמעלבוך ,זיינען אנטשטאַנען פילע שוערינקייטען צו באַקומען

דער
באַשטימטער צייט.
איז נים פארטיג געווארען.

די פארשפּראָכענע ארטיקלען אין דער
רעזולטאָט איז נעווען ,אז דער זאמעלבוך

צום יובילעאום פון ווילנער ברענטש  708ארבייטער רינג.
צוליב דעם ,וואס דער זאמעלבוך האָט זיך פארשפּעטיגט ,האָט זיך
אָבער דער אינהאלט און דער גאנצער כאַראַקטער פיל פארבעסערט.

די רעדאקציע האָט געהאָט מעהר צייט צו זאמלען מאַטעריאלען ,נאָב-

דענקען ווענען נייע ארטיקלען און אָנשטאָט  008זייטען וואס דער
זאמעלבוך האָט געזאָלט ענטהאַלטען ,געהט דער בוך ארויס אין
צום באַדויערען איז אָבער שוין צו-שפּעט
איבער טויזענט זייטען.
געווען בייטען דעם פאָרמאַָט פון בוך און ער איז אַרױס צוֹ דיק,

עס אין איבערינ צו זאָנען ,אז דאָסק אין געווען

אַ קאַָלאָסאַלע

ארבייט .עס אין ריכטינ ,אז וענען ווילנע לאָזט זיך גענוג שרייבען,
אַז וועגען ווילנע קען מען נעפינען גענונ מאַטעריאלען .אָבער דאָס
און
וערען און דאָס ויכטיגסטע
אלעס דארף צוזאמעננעקליבען
אט דאָס קלייבען ,אָט דאָס
אינטערעסאַנטסטע אַרױיסגענומען ווערען.

זוכען ,אָט דאָס בראַקירען און פעסטשטעלען
די שווערסטע אויפואַבע.
די רעדאקציע פּרעטענדירט

גענומען

אין זיך אלץ ,וואס

ניט ,אז דער

מען האָט

דאָס בעסטע

איז געוען

זאמעלבוך

האָט אריינ-

געקענט ארויסברייננען

פאַר

דער וועלט ווענען ווילנע .עס איז די פעסטע איבערצייגונג פון דעם
שרייבער פון דיזע שורות ,אז אום אררויסצונעבען א עעראָטענעם
זאמעלבוך ווענען ווילנע ,דארף מען זיין אין וױלנע און דאָרטען
אויפ'ן אָרט קלייבען די נויטיגע מאַטעריאלען אוֹן נאָר דאן קען גע-
שאפען וערען עטװאָס וויכטינעס ,פריי פון חסרונות און אירגענד
וועלכער קריטיק,
בלעטערט מען דורך דעם אינהאלט פון דיזען זאמעלבוך און
לעזט מען דורך די אלע ארטיקלען ,באקומט זיך אַ קלאָר כילד וואס

די אידישע ווילנע שטעלט מיט זיך פאָר אויף אַלֶע געביטען ,אין אלע

| צייטען .עס באקומט זיך אַ בילד פון דער וילנע פון אמאָל ,מיט
איהר נאנצען יחוס און גלאַנץ און פון דער איצטינער ווילנע ,װעל-
כע איז פאַראָרימט און אָפּגעריסען פון דער ברייטער וועלט.
די קולי
און דאָך אינערליך איז וילנע די זעלבע װי אמאָל.
די נייסטינע וילנע איז
טורעלע ווילנע לעבט ,וירקט און קעמפט.
קיין מאָל ניט פאראָרימט געווארען און די דאָזינע ווילנע װעט קיין
מאכט ,קיינע אונטערדריקונגען ,קיין קריזים ניט פארניכטען.
די אידישע ווילנע קען אין א סך הינזיכטען דינען אלס מוסטער
פאר דער גאנצער אידישער ועלט.
זי האָט אָנגעהאַלטען איהרע טראַדיציעס און איהר גייסטיגען
אַריסטאָקראַטיזם ,טראָץ אלע פאַרפאָלנונגען ,גזירוֹת אוֹן עקאַנאָמישע
זי װעט נים קאפּיטולירען אזוי לאנג וי זי װעט האָבען די
מלחמות.
קולטורעלע און געזעלשאפטליכע טוער פון דעם באַזונדערען טיפּ ,מיט
וועלכע ווילנע איז אַלע מאָל געווען אַזױ רייך און פאַרמאָגט נאָך איצט
אויך אין אַ גרויסער מאָס ,װי דאָס וערט כאַראַקטעריזירט אין דיזען
זאמעלבוך.
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וו

ביאָגראַפיעס א אה גאט א אט א א א יי 0,
אין דעם זאַמעלבוך באטיילינען זיך  07שרייבער און עס געפינען
זיך  1529בילדער אוֹן רעפּראָדוקציעס ,אויסער  86בילדער פון די
מחברים פון די ארטיקלען ,צוזאַמען  612 --בילדער.
פון די  01לידער געדרוקט אין דיזען זאמעלבוך זיינען צוויי פון

דעם פיל געאַכטעטען דיכטער אברחם

ליעסין ,געשריבען

מיט אַ צייט

די איבעדינע  8לידער זיינען נעשריבען פון די חשוב'ע דיכ-
צוריק ,
ס .װױנאָגראַד ,אברהם רייזען ,ז .שניאור ,מאַני לייב ,ב .י.
טער:
ביאלאָסטאָצקי ,שרה רייזען ,נחום יוד און א .2 .װאָלפסאָן ,זיינען
ספּעציעל געשריבען פאַר דיזען זאַמעלבוך .צו דער ליד פון א,0 .
װאָלפסאָן האָט דער באַקאַנטער אידישער קאָמפּאָזיטאָר אַלעקסאַנדער
אָלשאַנעצקי פאַרפאַסט מוזיק און מיר זיינען איהם האַרציג דאַנקבאַר
דערפאַר.
די רעדאקציע

דאַנקט.

נעמאַכט מעגליך

|אַלע שרייבער און מיטאַרבייטער ,וועלכע האָבען
די ערשיינונג פון זאמעלבוך.
די דיכטער מאַני לייב און א . .װאָלפסאָן פאַר ווידמענען זייערע
לידער דעם שרייבער פון דיזע שורות.
די פריינד ז5מן רייזען און זלמן זילבערצוייג פאַר ערלויבען
איבערצודרוקען אייניגע ביאַנראַפיעסט פון דעם לעקסיקאָן פון דער
אידישער ליטעראַטור ,פרעסע און פילאַלאָניע און פון לעקסיקאָן פון
|
|
אידישען טעאַטער.
דר .יעקב װױינאָך-
פאר צונעשיקטע בילדער און מאַטעריאַלען:

סקי,

לאַזאַר קאץ,

דזשאן

מילל,

פראַנץ

קורסקי,

זרח

נאנעס,

אַנאַ

ראָזענטאָל ,אינזש .,אברהם קלעבאַנאָוו ,אינזש .מ .שרייבער ,דר .מאַקס
וויינרייך ,ווילנער אידישען וויסענשאפטליכען אינסטיטוט ,ווילנער אי

דישער פרויען פאַראיין ,אברהם אייזענבערג ,לייב קאַדיסאָן ,דר .ש.
פּעסקין ,טובה נלאס ,ס .װױינאָנגראַד ,מ .גראַזול ,גרישאַ מאץ ,דוד קאַץ,
ס .זאַנאָט ,ראוז אש-שימפּטאָן,

חייקעל לונסקי און ב .ראָטשטײן.

יפּים ישורין

6
ח .פּופּקאָ ,וועלכער האָט אונז אינפאָרמירט

ווענען פילע וילנער

ענינים און מיט וועמען מיר האָבען זיך באַראַטען וועגען פילע זאַכען.
ב .דזשייקאָב ,דעם קאָרעקטאָר ,און ב .ראָטשטײן ,דעם דרו"
קער ,פאַר זייער גרויסען אינטערעס און װאַרימער באציהונג צו דער
|
|
| אַרבײט,
ר .נינצבערג ,מ .נאָלדינג ,ס .בערענשטיין און א .דאמסקער
(קאָמיטעט פון ברענטש  762אַ .ר ).פאַר זייער װאַרימער קאַאָפּעראַציע,
דעם ווילנער ברענטש  702אַרבייטער רינג אלס א פאַנצען די
אומבאנרענעצטע דאַנקבאַרקײט פאַר נעבען אונז די מענליכקייט צו
דינען דעם ברענטש און הופּטזעכליך אונזער מוטער-שטאָדט ,די
אומפאַרנעסלאכע ווילנע ,די שטאָדט פון אונזער שטענדינער ביינק-
שאפט ,די שטאָדט צו וועלכער מיך זיינען פאַרפליכטעט פאַר אַלעס
װאָס זי האָט אונז גענעבען און ואָס מיר האָבען פון איהר גע'ירשנ'ט.
אַרױיסגעבענדינ דיזען זאַמעלבוך ,האָט דער ווילנער ברענטש 705
ארבייטער רינג באַצועקט צו שאַפען אַ מעהר אָדער וויינינער וויכטיגען
בייטראג צו דער ביזדאיצט עקזיסטירענדער מאָנאָגראַפיע וװוענען דער
שטאָט ווילנע ,א זאַמעלבוך אין וועלכען עס זאָל צוזאמעננעקליבען

ווערען די וויכטינסטע

מאַטעריאַלען

ווענען דער געשיכטע

און געזעל-

שאפטליכען לעבען פון דער שטאָט ,אזוי ,אז דאָס זאָל קענען דינען פאר
אינפאָרמאַטיווע צוועקען.
עס איז אויך געווען די אמביציע פון ברענטש  702א .ר ,אִמּ-
צוטרעטען פון דעם סקאַרבאָווען אופן פון אַרויסגעבען יובל-זשורנאַלען,
וועלכע ווערען פאַרנעסען אויף מאָרנען נאָכדעם וי זיי דערשיינען.
אויב אַנדערע געזעלשאַפטליכע אַרנאַניזאציעס וועלען נאָכטאָן דעם
ביישפּיל פון ווילנער ברענטש  62/ארבייטער ריננ ,װועט דאָס אַלֵין
שוין זיין פאַר דער אָרגאַניזאציע די גרעסטע באַפרידינונג און באַ-
לוינוננ פאַר איהר פּיאַנערען ארבייט.

יעפים ישורין.
ניו יאָרק ,אַפּריל 81טען,9591 ,

צו דער געשיכטע פון דער
=שטאַט ווילנע

דער פּלאַן פון דער שטאָדט

ווילגע.

חיים

שויס.
די

געשיכטע

-

וילגע,

פון

די אַמאָליגע ליטווישע מלוכה,
ווילנע אין אַמאָל ,נאָר אמאָל געװען די
מעכטיגנער
גרויסער,
אַ
פון
הויפּטישטאָט
גע-
נישט
אין
דאָס
מלוכה.
ליטווישער
ליט-
געאַנט
מישטיינס
ווען די היינטינע
וישע מלוכה ,וועלכע איז גרויס װי א ,טל
ומטר? אין א קליינעם סידור'? .יענע אַמאָלינע.
ליטווישע מלוכה אין געווען א מעכטינע אים-

פּעריע,
האָט זיך געצויגען
פון שװאַרצען ים.
און מינסק ,לוצק
פון רוסלאַנד און

אמת'ע.

אן

ועלט:מלוכה,

ואָס

פון די ברענען פון באַלטישען ים ביז די ברענען
וילנע און גראָדנע ,פּאָלאָצק און פּינסק ,וויטעבסק
און קאָװעל ,און נאָך א סך אַנדערע פּראָװוינצען
פּױילען האָבען אין די אַמאָלינע צייטען נעהערט צו

דער ליטווישער מלוכה.
אפשר וועלען מאנכע פון אונזערע ליטווישע לעזער זיין איבער-
ראַשט צו הערען ,אַז װאָלין האָט אַמאָל געהערט צו ליטע.
זיי אָבער נאָך מעהר איבערראַשט זיין צו הערען ,אַז ס'איז

אַמאָל א צייט ,ווען ליטע און

נאַליציען

זיינען נעװוען

װעלען
געװען

פאַראיינינט

אין איין לאַנד ,אונטער איין הערשאַפט.
עס קליננט וי אַ וויץ.

עס לענט זיך דאָך נאָר ניט אויפ'ן שכפ,

און עס לאָזט זיך נאָרניט גלויבען ,אָבער דאָך אין עס אַן אמת ,אַ
היסטאָרישער פאַקט .ליטע און נאַליציען זיינען אַמאָל פאַר אַ קורצער

צייט געווען איין לאַנד ,רענירט פון איין הערשער .וען דאָס בלייבט
אַזױ אויף אַלעמאָל ,װאָלטען ליטװאַקעס און גאַליציאַנער געווען היינט

איין פאָלק...
אָבער דאָס איז געווען שוין לאַננ ,זעהר לאַנג צוֹריק .דאָס אין
אַ מעשה שוין פון אַ זעקס-זיבען הונדערט יאָהר .די רוסישע מלוכה
פון קיעוו איז דעמאַלט געווען צושפּליטערט אין קליינע מלוכה'לעך,
און די דאָזינע מלוכה'לעך זיינען געווען אונטערנעװאָרפען אונטער
אויך פּױלען אין דאן געװען
דער הערשאפט פון די טאַטאַרען.

9

חיים

01

צוטיילט

אין

מעהרערע

זעלבסטשטענדינע

פּראָװוינצען.

עס פענליך געווען פאַר די ליטװינער צו פאַרנעהמען

שויס

דערפאר

אין

מערב דוסלאַנד

און צו גרינדען א גרויסע ליטווישרוסישע מלוכה.
די דאמאָלסדיגע ליטווינער זיינען אָבער געווען גאנץ אַנדערש
פון די היינטיגע .דאמאָלסט האָבען קיין קאטוילישע גלחים נאָך

ניט געהאָט די דעה אין ליטע ,װוי היינט.

די ליטװינער האָבען נאָך

דעמאָלט ניט געוואוסט ניט פון יעזוס'ן און ניט פון דער הייליגער
מאַריאַ ..זיי זיינען נאָך געווען געצענדינער און האָבען געדינט צו
פאַרשיידענע געטער ,וועלכע האָבען פאָרגעשטעלט מיט זיך פאַרשיי-
דענע קרעפטען פון דער נאַטור.
איינער פון זייערע גרעסטע געטער אין געוען פּערקונאַס ,דער
גאָט פון וועלדער און דונער .צו איהם פלענען זיי תפילה טאָן און
ברענגען קרבנות .געפאַנגענע פיינד ,װאָס זיי פלענען כאַפּען אין
קריג ,פלעגען זיי צוזאַמען מיט זייערע פערד פאַרברענען לעבעדינער-
הייט לכבוד דעם מעכטיגען װעטער-נאָט פּערקונאס .ביז דעם יְאֲהר
איז נאָך געשטאַנען אין ווילנע אַ טעמפּעל פאַר אָט דעם גאָט.
7
אָבער פּערקונאַס אין ניט געװוען קיין בןיחיד ביי די ליטוינער.
אַחוץ איהם האָבען זיי נאָך געהאַט אַ געטין פון שיקזאל ,לאימאַ; אַ
געטין פון טויט און נקמה ,גילטינע; א נאָט פון דער פרוכטבארער
ערד ,פּוסקאַיטיס ,און נאָך פילע אַנדערע נעטער און געטינס,
געטער האָבען די ליטווינער יעדענפאַלס געהאָט דאמאָלסט מעהר
געוען אַ צייט ,וען זיי האָבען גאָר איבערהויפּט קיין
וי שטעדט.
שטעדט ניט געהאַט .ערשט אונטער דעם רוסישען און דייטשען

איינפלוס זיינען אויפגעקומען די ערשטע שטעדט אויף דעם ליטווישען
באָדען .די עלטסטע פון זיי זיינען געװוען קינאס (קאָוונע) ,גאַר-
דינאָס (גראָדנע) און ווילניוס (ווילנע).
שוין ארום דעם יאָהר טויזענט איז ווילנע געווען א דורכגאַנגס-
פּלאַץ פאַר דעם האַנדעל צווישען דעם שװאַרצען אוֹן דעם באַלטישען
ים .אָבער א שטאָדט איז ווילנע געװאָרען ערשט מיט אַ פּאָר הונ-
דערט יאֶהר שפּעטער .אין צוועלפטען יאַהרהונדערט איז וילנע שוין
געווען אַ באפעסטיגטע שטאָדט.
די ערשטע איינוואוינער פון ווילנע
זיינען לעבען ליטווינער געווען
,
ן
ע
ש
ט
י
י
ד
,
ר
ע
ג
ע
װ
ר
ָ
א
נ
ן
ע
ס
ו
ר
און אידען.
פּאָליאַקען זיינען געקומען אַהין פיל שפּעטער.

דער ליטווישער

גרויספירשט געדימין מאכט
הויפּטשטאָט,

די הויפּטישטאָדט

פון ליטע איז וילנע

וילנע פאר
|

זין

ערשט

אין

געװאָרען

אֶנהוֹיב פון פערצעהנטען יאָהרהונדערט .אין ליטע האָט דעמאָלט
געהערשט דער גרויספירשט געדימין ,דער גרינדער פון דער גרויס-

|

די

גצשיכטץ

11

פון ווילנץ

ליטווישער מלוכה .די הויפּט-שטאָדט פון ליטע איז ביז דאַן געװען
טראָק .נעדימין אָבער האָט פאַרלאָזען טראָק און נעמאַכט וילנע
פֿאַר זיין הויפּט-שטאָדט.

אַ ליטווישע לענענדע שטעלט פאָר געדימינ'ען אַלס דעם גרינדער
פון ווילנע .איינמאָל ,ווערט דערצעהלט אין דער דאָזינער לעגענדע,
האָט געדימין פאַרלאָזען זיין פעסטונג אין טראָק און אין ארויסנע-
נאַנגען אויף געיעג אויף די בערג װאָס לינען ביי דער ויליא .,ער
האָט אוױיסעשאָסען מיט זיין בוינען און אַװעקנעלעגט א וילדען אָקס
אוֹיף יענעם בארג אין געשטאַנען אַ
אויף איינעם פוֹן די בערג.
טעמפּעל פאַר דעם גאָט פּערקונאָס .אין נעדימין דאָרט געבליבען
שלאָפען .האָט זיך איהם גע'חלומ'ט ,אַז אַ גרויסער װאָלף מיט אַן
אייזערנעם פּאַנצער אוים'ן קאָפּ שטעהט אוים'ן שפּיץ באַרג און
וואיעט און ברומט מיט אַ שרעקליכען נעשריי װוי פון הונדערט וועלף.
נעדימין האָט זיך דערשראַקען און זיך אוױיפגעכאַפּט.
איז געדימין געגאַנגען צו דעם פּריסטער פון דעם נאָט פּערקונאָס
איהם בעטען פּותר זיין דעם חלום .האָט דער פּריסטער איהם נע-
זאָנט , :דער גרויסער װאָלף ,ואָס דו האָסט געזעהן ,דאָס אין אַ
שטאַרקע פעסטונג און א גרויסע שטאָדט ,ואָס וועלען שטעהן אויף
און װאָס דער װאָלף האָט אַזױ שטאַרק נע-
דעם דאָזינען פּלאַץ.
וואיעט ,דאָס וייזט ,אַן מיט דער פעסטונג און מיט דער שטאָדט
|
וועט קליננען אַ וועלט".
האָט דער פירשט נעדימין געפאָלגט דעם באשיידער פון זיין
חלום און האָט אָנגעהויבען בויען די פעסטונג און די שטאָדט ,װאָס

האָט נעטראָנען

דעם נאָמען

ווילנע.

|

באמת אין וילנע
אָבער דאָס איז ניט מעהר וי א לענענדע.
געווען א שטאָדט און א פעסטונג שוין לאַנג פֿאַר געדימינ'ס צייט.
געדימין האָט נאָר געמאַכט וילנע פֿאַר זיין הויפּט-שטאָדט.
געדימין האָט גערופען אַלע פעלקער פון נאַהענט און וױייט צו
ער האָט באפרייט
קומען זיך באזעצען אין זיין נייער הויפּט-שטאָדט.
סוחרים און האַנטװערקער פון אַלע אָפּצאָהלוננען און זיי געגעבען
האָבען טאַקע א סך
אַלע פרייהייטען אין האַנדע? און האַנטװערקערײי.
רוסען און דייטשען זיך באזעצט אין דער שטאָדט ,און ווילנע האָט
אָנגעהויבען ואַקסען און ווערען א גרויסער צענטער.

געדימין

אין אין אַלנעמיין געווען

אַ גרויסער הערשער

און אַן

ער האָט איינגענומען א סך לענדער
אינטערעסאַנטע פּערזענליכקייט.
און האָט געהערשט איבער דער גאַנצער מערב'דינער העלפט פון

רוסלאַנד.

זיין מלוכה איז באשטאנען

שער העלפט,
די ליטווינער

פון א ליטווישער און אַ רוסי-

און ער האָט זיך דערפאַר גערופען ,דער פירשט פון
און די רוסען" .רוסישע סאַָלדאַטען האָבען דעמאָלט

חהיים
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נעקעמפט אין די ליטווישע אַרמייען ,און רוסישע גענעראַלען האָבען
קאָמאַנדירט ליטווישע סאָלדאַטען .פון דאמאָלסט אָן האָט טאַקע

אַלט-סלאַװיש

אָנגעהויבען

ווערען די רענירונגס-שפּראַך

געדימין

איז

נגעבליבען

און

דער

פּאַפּסט

געטער,

א

און

טררייער

אָנהענגער

די סריסטליכע

פון ליטע.
די ליטווישע

פון

האָבען

מיסיאָנערען

בכשום אופן ניט געקאַנט וירקען אויף איהם ,אַז ער זאָל וװערען אַ
קריסט3 ,סיידען דער טייוועל װועט מיך טויפען ,קיין אַנדערער ניט",
האָט ער אמאָל געזאָנט.
ער האָט אָבער ניט נעשטערט די קריסטליכע מיסיאַָנערען צו
פאַרשפּרייטען דאָס קריסטענטום אין זיין לאַנד ,וי ווייט זיי האָבען
ער האָט אויך ערליבט די
זיך באַנוצט מיט פרידליכע סיטלען.
קאַטוילישע אָרדענס פון די פראַנציסקאַנער און די דאָמיניקאַנער
אויסצובויען אין ווילנע צו איין קירך און איין קלויסטער .ער האָט
אויך נגעדולדעט די אויסשפּרײיטוננ פון דער גריכיש-קאַטוילישער קירך

אין ליטע אן האָט גענעבען די פרייהייט די געצענדינערישע טאַטאַרען
צון פּראקטיצירען זייער רעליניע .אַזאַ טאַלעראנץ צו אַלע רעליניעס
וי אין ווילנע ,איז אין יענער צייט ניט געווען צו געפינען במעט אין.
נאַנץ אײיראָפּע.

יאגעלא װערט

קעניג פון פּוילען און זיין פּלימעניק װיטויטאס
ווערט פירשט פון ווילנע.

צוויי מעכטע האָבען דעמאָלט געזוכט צו באקעהרען ליטע צום
קריסטענטום און צו קריגען ממילא די הערשאפט איבער איהר .דאָס
זיינען געווען דער דייטשער ריטעראָרדען ,וועלכער האָט געהערשט אין
פּרייסען און אין די באלטישע פּראָווינצען ,און פּױלען .די ריטער
פון דעם דייטשען אָרדען האָבען נעזוכט איינצונעמען ליטע מיט נע-
וואלד ,מיט'ן שװוערד ,און זיי זיינען געווען אַ דורכפאל .די פּאַליאַקען
אָבער זיינען נעווען פיל קלינער .מיט נגאנץ פרידליכע און פריינדליכע
מיטלען האָבען זיי געמאַכט די נרויסע ליטע פאר א טייל פון דעם

קליינעם פּױלען .װאָרים ליטע איז דעמאָלט געווען אומנעפעהר
מאָל אזוי גרויס ווי פּוילען.

דריי

די פּאַליאַקען האָבען באקומען ליטע ניט דורך קריג ,נאָר דורך
פּױלען
ליבע ,דורך איינפאַכער ליבע פון די ביידע געשלעכטער.

האָט א שידוך געטאָן מיט ליטע און דערמיט זי צוגעבונדען

צו זיך.

מיט

יאַנעלאָ,

די יוננע פּוילישע

קעניגין

אן אייניקעל פון געדימין,

העדווינ

און דער

האָט חתונה

געהאט

גרויספירשט פון ליטע אין גע-

יאגעלאָ האָט זיך געטויפט און באקומען
ווארען קעניג פון פּױלען.
דעם נאָמען װולאַדיסלאַוו ,און באלד איז ער געקומען אין ליטע ,באַ-
נלייט פון בישאָפען ,נלחים און מאָנאַכען ,און האָט זיך גענומען צו
צ

די =גטשיבטע -פון |װוילנש
דער ארבייט

צו מאכען

51
די ליטווינער פאר

קריסטען.

טויזענטער

ליט-

ווינער האָבען דעמאָלט זיך געלאָזט טובל זיין אין דעם ניעמאן און אין
אנדערע ליטווישע טייכען .יאנעלאָ האָט (אין יאֶהֶר  )821/צושטערט

דעם טעמפּעל פון דעם גאָט פּערקונאָס אין וילנע.
פון דעמאָלט אָן
אין ווילנע געווארען אַ קריסטליכע שטאָט ,מיט אַ סך קירכען און
דעמאָלט אין עס אויסגעבויט געווארען דער קאַטעדראפ
קלויסטערם.

פון הייליגען סטאַניסלאַו און נאָך אַנדערע אַלטע קירכען.
אָבער ניט קוקענדיג אויף דער פאַרבינדונג צווישען די דינאָס -
טיעס פון ליטע און פּוילען ,אין נאָך ליטע פאר א געוויסער צייט גע-
בליבען א באַזונדערע ,אומאָפּהענגינע מלוכה ,און די אידען אין דאָך-
טען געווען בעסער וי אין אַנדערע אײיראָפּייאישע לענדער .װאָרים די
ליטווינער ,וועלכע זיינען געווען דאָס לעצטע פאלק אין אייראָפּע וואס
האָט אָנגענומען דאָס קריסטענטום ,זיינען ניט אזוי ניך דורכגענומען
און דורכגעזאפּט געווארען מיט דעם קריסטליכען גייסט פון מיטעל-
אַלטער ,דעם נייסט פון אומטאָלעראנץ און פון האס צו אידען,
די
אידען אין ליטע האָבען דערפאר געלעבט אין יענער צייט אין אַ פיל
בעסערען צושטאַנד איידער זייערע ברידער אין פּױלען.
דער ערשטער צו געבען רעכטען די אידישע געמיינדעס אין ליטע
און צו באַשיצען זייערע רעכטען אין געווען דער ליטוישער גרוים.
פירשט װיטויטאַס ,וועלכער האָט רענירט פון  8821ביז .08241

אַז יאנעלא איז געווארען דער קעניג פון פּוילען ,האָט ער אוועק-
גענעבען ליטע צו זיין ברודער סקירנאילא ,אבער יאגעלאָ'ס פּלימעניק
וויטויטאס (װױיטאָלד) האָט זיי ערקלערט
קריג ,און נאָך ביטערע
מלחמות און בלוטיגע שלאַכטען ביי די טויערען פון ווילנע ,האָט יא-
געלאָ נאַכגענעבען.
סקירנאילא'ן האָט ער אַװעקנעשיקט פאַר אַ ליט-
ווישען גובערנאַטאָר אין קיעוו ,וועלכע איז דאַן געווען אונטערווארפען
אונטער ליטע ,און וויטויטאס'ן האָט ער אנערקענט אלס דעם גרויס.

פירשט פון ליטע.
אונטער דעם גרויספירשט

|

װיטויטאס,

האָט די אַמאָלינע ליטע

דערגרייכט איהר העכסטע נדולה .די ליטווישע אימפּעריע האָט אריינ-
גענומען אין זיך ,אַ חוץ ליטע מיט איהר הױפּטשטאָט ווילנע ,אויך
ווייס-רוסלאַנד מיט וויטעבסק און מינסק ,סמאָלענסק ,נאָוואגאָראָד,
טשערניגאָוו ,דעם גרעסטען טייל פוֹן אוקראינע און אויך פּאַדאָ-
|
ליען און װאָלִין.
װױיטױיטאַס אין געווען אזוי גרוים און מעכטיג ,אזן ער האָט
געפּלאַנעװעט צו צושלאָגען די טאַטאַרישע מלוכה ,וועלכע האָט דע-
מאָלט זיך געהאַלטען אין ברעקלען ,און צו ווערען דער קעניג איבער
גאנץ רוסלאנד . ווען װיטויטאַס װאָלט געוינט ,װאָלט אנשטאָט מאָס-
קווע און פּעטראָגראַד ,ווילנע געווען די הויפּטשטאָט פון אַ ליטויש-
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רוספישער אימפּעריע . אָנשטאָט װאָס ליטע איז היינט א געוועזענע רו-
סישע גובערניע ,װאָלט רוסלאנד היינט געוען אַ געוועזענע ליטוישע
נובערניע.

װיטױטאַס איז צושלאָנען געווארען פון די טאַטאַרען ,אָבער אין
אָט די מלחמות האָט ער נעבראַכט אַ סך טאַטאַרען אַלס געפאנגענע
קיין ווילנע און זיי באַזעצט אין דער פאַרשטאָט לוקישקעס.

צוזאַמען

מיט געפאַנגענע טאַטאַרען פון קרים האָט װױטױטאַס געבראַכט קיין
ווילנע אויך קאַראַאימען ,וועלכע האָבען זיך באַזעצט אין טראָק .דאָס
זיינען געווען די ערשטע קאַראַאימען ,װאָס זיינען געקומען אין ליטע,

װיטױיטאַס האָט זעהר פיל געזאָרנט פאר ווילנע און האָט געזוכט
ער האָט גענעבען
צו ענטוויקלען אין איהר האַנדעל און האַנטװערק.
די ווילנער איינוואוינער דאָס רעכט פון אַ זעלבסטשטענדינער שטאָט-
פאַרװאַלטונג ,װאָס מ'האָט באַצייכענט אין מיטעלאַלטער מיט'ן נאָמען.
ער האָט אויך באשיצט די אידען און
ד,אָס מאנדעבורנער רעכט".
איז געווען דער ערשטער זיי צו נגעבען אַ טשאַרטער פון פּריוױילעניעס,

לויט אָט די רעכטען זיינען די אידען פון ליטע געווען אַ קלאָס פון פדייע
בירגער און זיינען געשטאַנען אונטער דעם דירעקטען שוץ פון דעם
זיי האָבען געלעבט אין אומאָפּהענ-
גרויספירשט און זיינע בעאַמטע.
/גינע געמיינדעס מיט אױטאָנאָמיע אין זייערע אינערליכע ענינים .דאָס
געזעץ האָט גאַראַנטירט די אידען די אומבאַריהרטקייט פון זייער פּער-
זאָן און אייגענטום ,די פרייחייט פון זייער רעליניע אוֹן דאָס רעכט צו
פיהרען האנדעל?ל און צו טאָן אלע מלאכות אויף דיזעלביגע בא-
דינגונגען וװוי די קריסטען.

יאַהרהונדערט.
פון פופצעהנטען
אין דער ערשטער העלפט
איז וויטויטאס געווען דער גרעסטעד און מעכטינסטער הערשער אין
מזרח-אײיראָפּע .,אָבער דאָך האָט ליטע ניט נעהאט קיין אויסזיכטען

צוֹ בלייבען אויף לאַנג אַ גרויסע זעלבסטשטענדיגע מלוכח .װאָרים די
רוסישע

העלפט

פון

דער

ליטווישער

אימפּעריע,

וואו

עס

האָט

נע-

הערשט די גריכיש-קאַטוילישע קירך ,האָט סוף-כל-סוף נעמוזט ער-
ווערבט ווערען פון רוסלאַנד ,און די צוייטע העלפט ,וואו עס האָט
געהערשט

דער רוימיש-קאַטוילישער

זיך אָנגעשלאָסען אָן פּױלען.
נען געווען פון איין פאַמיליע,
פּריצים ,די אַריסטאַקראַטען,

ליאקען.

נלויבען ,האָט אַלץ מעהר און מעחר

די הערשער פון פּוילען און ליטע זיי-
פון יאגעלאָ'ן

אָן ,און די ליטווישע

האָבען אויך געהאלטען

ביים ווערען פּאַ-

|

וויטויטאס האָט עס הפּנים געזעהן פאָראויס ,און ער האָט דער-
פֿאַר זיך געװאָלט קרוינען פאַר אַ קעניג פון ליטע ,אום ליטע זאָל
האָבען אַן איינענע דינאַסטיע פון מלכים און זאָל בלייבען אַ זעלבסט-

די =גצשיכטט

פון ווילגץ

שטענדינע מלוכת.
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|
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דער דייטשער קייזער

זינמונד ,דער אויבכערשטער

פון אלע פריסטליכע פלוכות אין אייראָפּע ,האָט פֿאַרשפראַכען צו
שיקען אַ קעניגליכע קרוין קיין װוילנע ,און אין יאהר  9241זינען
זיך צונויפגעקומען אין ווילנע אַלע גרויסע פירשטען און הערשער פון
אייראָפּע צו קרוינען װיטויטאָס'ן פאַר א קעניג.
ווילנע האָט דאמאלסט נעהאַט דעם כבוד צו זעהן אין איהרע
דעם רוסישען
טויערען די גלענצענדסטע מאַננאַטען פון איראָפּע:
גרויספירשט פון מאָסקווע ,די רוסישע פירשטען פון טווער און ריאזאן,
דעם הערשער פון א טאַטארישער מלוכה ,דעם מיטראָפּאָליט פון מאָס-
קווע ,דעם אויבערמייסטער פון דייטשען ריטעראָרדען .עס זיינען אַפילן
געווען פאַרטרעטער פון דעם גריכישען קייזער פון קאָנסטאַנטינאָפּאָל,
אָבער
| אלץ איז געווען נרייט פאר דער קרוינונגס-צערעמאָניע.
עס איז ווילנע ניט באַשערט געווען צו ווערען די הופּטשטאָט פון
די קרוין אין נים אָננעקומען פון דעם דייטשען קייזער.
אַ קעניג.

און אז שלוחים

זיינען נעקומען

אין וילנע מיט

דער

נאַכריכט,

אן

דער קייזער האָט געגעבען זיין װאָרט ,אז די קרוין וועט גלייך ארויס-
געשיקט ווערען ,איז װיטויטאַס שוין געווען טויט.
װױיטוטאַס איז געשטאָרבען צו אַכציג יאָהר ,און זיין קבר געפינט

זיך נאָך ביז היינט אין דעם קאַטעדרא?ל פון היילינען סטאַניסלאװו
אין ווילנע,
ליטע װערט אַ טייל פון פּױלען ,און ווילנע װערט
הויפּט-שטאָט.

אױם

נאָך דעם טויט פון װיטױטאַס אין ליטע געגאנגען אױף אראָפ,
איהרע רוסישע פּראָװוינצען האָבען די מאָפקווער פירשטען צונענומען.
פון איהר ,און זי אין אלץ עננער אוֹן עננער געווארען פארבונדען מיט
|
פּױילען.
דאָך אָבער זיינען נאָך פאַרנאַנגען איבער  002יאָהר נאָך ויטוי-
טאָס'עס טויט בין ליטע האָט איננאנצען פֿאַרלאָרען איהר זעלבסט-
שטענדיגקייט .אונטער דער צייט האָט זיך די אידען אין ליטע גע-
לעבט פארהעלטניסמעסיג גוט ,און זיי האָבען ניט געליטען אזעלכע צרות
און שאַנד װוי זייערע ברידער אין אַנדערע לענדער .די אידען אין ליטע

האָבען

ניט געלעבט דאמאלסט

נאָר פון קליינהאנדעל און וואוכעריי,

נאָר האָבען געפיהרט מסחר אויף א ברייטען מאסשטאב ,האָבען פאך-
מאָנט אַ סך לאַנד אַלס זייער איינענטום און האָבען געהאלטען אין זייער
האַנט די אַרענדע פון כמעט אַלע טאַקסעס און אָפּצאָהלוננען פון
די אידען האָבען געהאט דעמאָלט די זעלבינע רעכטען
דעם לאנד.,
וי קריסטען ,און האָבען אפילו געהאָט א רעכט צו טראָנען געווער
ביי זיך.

61

שויס

חיים

אין יאָהר  9081האָט ליטע אינגאַנצען פֿאַרלאָרען איהר זעלבסט-
שטענדינקייט און אין געווארען אין יעדער הינזיכט א טייל פון פּוילען.

דערמיט האָט ליטע אויפנעהערט צו עקזיסטירען אלס א מלוכה ,אלס אַ
מדינה פאר זיך ,און ווילנע האָט פון דאמאלסט אָן פארלאָרען איהר
עם האָט אין איהר מעהדר
נדולה .זי איז נעווארען אויס הױפּטשטאָט.
ניט געוואוינט קיין קעניג און קיין גרויספירשט ,נאָר א פּולישער
װואיעװאָדא ,א בישאָף ,און אַ דוסישער גובערנאַטאָר האָבען געהערשט
אין איהר .,פון דאַן אָן האָט זיך אָנגעהויבען א שלעכטע צייט פאר
באזונדערס פון זיבעצעהנטען יאַָהרהונדערט אָן האָבען די
ווילנע.
ווילנער אידען דורכגעלעבט שרעקליכע צרות און אומנליקען.

ווילנע אונטער פּױלען.
פון יענער צייט אָן האָט מען אָנגעהויבען באַנרעניצען די רעבטען
פון די ווילנער אידען .מען האָט אָנגעהויבען זיי צן דריקען און פאַך-
פאָלגען ,און פיל מאָל אין עס געקומען אויך צו איבערפאלען און צו
פּאָגראָמען געגען זיי .,ווארים פּונקט וי פּױלען ,אזוי אין אויך ליטע
אַרונטערגעפאלען

דאמאלסט

דעם

אונטער

איינפלום פון די יעזואיטען

און אין געווארען א נעסט פון רעליגיעזען פאַנאַטיזם און אידעןהאס
און נאָך היינטיגען טאָג ,ווען ליטע איןז נאַכדעם וי זי אין איבער
דריי הונדערט יאָהר געװען אַ פּוױילישע פּראָװוינץ ,ווידער געווארען,
נאָך דער וועלט-מלחמה ,א זעלבסטשטענדינע מדינה'לע ,ווערט זי נאָך
אַלץ שטאַרק באַהערשט פון די קאַטױלישע נלחים.
שוין אין יאְהר  8861האָט דער צויושעטער החמון פון וילנע
געמאכט אַ ת? פֿון דער נייער גרויסער אידישער שוה? ,האָט צוריסען
אַכצעהן ספר-תורות ,און אַװעקנערויבט אַלע ווערטפולע זאַכען .מען

האָט אויך װאָס ווייטער ,אַלץ מעהר באַגרעניצט די רעכטען
אידען אין האַנדעל און האַנטװערק.

פון די

מען האָט אױיסנעשלאָסען די אידען

פון דעם צעך פון די גלעזער און אויך פון דעם צעך פון די פישערס.
מען

האָט

פארבאָטען

די אידען

צו זיין

זילבער

און

גאָלר-שמידען

און אויך צו האַנדלען מיט תבואה און צו האַלטען נאַרבערייען,
אָבער כל-זמן ווילנע איז געשטאַנען אונטער ליטווישע און פּוילישע
הערשער זיינען נאָך אלץ די אלע באנרעניצוננען געווען צו דערליידען,
די אמת'ע אידישע צרות האָבען זיך ערשט אָנגעהויבען אין ,4861

ווען די קאָזאַקען ,צוזאַמען מיט אן אַרמיי פון דעם צאַר פון מאָס-
קווע ,האָבען אייננענומען ווילנע.

אז די קאָזאקען זיינען צונעקומען

צו ווילנע ,איז דער פּוילישער

װאיעוואדא ראַדזיוױ? אנטלאָפען מיט זיין חיל?ל פון שטאָט ,און צו-
זאַמען מיט זיי זיינען אנטלאַפען א גרויסער טייל פון איהרע איינוואוי-

נער.

א סך האָבען

זיך אָנגעגרייט

פערד

און ווענענער

און זיינען

די געטיבטע פון ווילנט
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אַרױיסגעפאָהרען מיט פוהרען אָנגעפּאַקט מיט ווייכער ,קינדער און קלן-
מיקעס מיט זאַכען .אַ סך זיינען נעלאָמען צו פוס מיט די קליינע קינ-
דער אויפ'ן רוקען .די װאָס האָבען ניט באַװיזען צו אנטליפען
זיינען כמעט אַלע אומנעקומען דורך די הענט פון די קאָזאַקען און
די מאָסקאָװיטען.
 82טויזענד פּערזאָנען זאָלען די קאָזאַקען האָבען
אויסנע'הרג'עט
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שחיטה האָבען זיי אונ-
זיבעצעהן טעג האָט וילנע געברענט ,און
טערגעצונדען די שטאָט.
פון דער

אַמאָליגער

געװאָרען

א בארג אש.

הויפּטשטאָט

פון דער ליטווישער

אימפּעריע

אין

|

ווען די מלחמה האָט זיך איינגעשטילט ,און די רוסען זיינען פאר
א קורצער צייט געווארען די הערשער איבער ווילנע ,האָבען די פליבט-

לינגע אָנגעהויבען אַרויסצוקריכען פון זייערע באַהעלטענישען און זיף.
צוריקצוקעהרען אין זייערע חרוב'ע היימען .דאָ איז אױסגעבראָכען
אין ווילנע אזא פּעסט און אַ החונגער ,אַן מען האָט זיך גע'הרנ'עט איו-
נע די אַנדערע אויף די גאַסען איבער א שטיקעל ברויט .פונדעסטוועגען
האָט די דעלעגאַציע פון די ווילנער בירגער ,װאָס איז נעשיקט געווארען

צום צאַר אַלעקסײ מיכאַילאָװיטש (דעם פאָטער פון פּיאָטער דעם
גרויסען) איהם צו באַגריסען אין נאָמען פון דער שטאָט ,ניט פאַך-
נעסען צו בעטען
פון ווילנע ,וייל

פאַרשפּרײיט

דעם צאַר ,אַז ער זאָל אַרױסטרײיבען אַלע אידען
זיי שׂטערען דעם האַנדע? און פון זייערע הייזער

זיך די מגפה

איבער

דער

גאַנצער שטאָט,

אין דריי יאָהר אַדום איז ווילנע ווידער

עראָבערט

געװאָרען

פון

פױלען ,און פערציג יאֶהר שפּעטער ,אין  ,9071אין זי עראָבערט גע-
ווארען פון דעם שוועדישען קעניג קאַר? דעם צוועלפטען.
די שוע-
דען האָבען ארויפנעליינט אזא שווערע קאַנטריבוציע אויף דער שטאָט,
װאָס איז נאָר ניט מענליך געווען צוֹ צאָהלען .,אין יאהר  8071האָט
פּיאָטער דער גרויסער אייננגענומען ווילנע ,און אין א יאֶהר אַרום זיו-
נען ווידער געקומען די שוועדען און אַרױפנעלײנט א הויכע קאָנטר-
בוציע אויף דער שטאָט,

פון אָט די אלע מלחמות און דערצו

נאָך פון די פילע שרפות,

איז ווילנע זעהר פאַראָרימט געװאָרען,
די אידען זיינען געװען אַזױ
אָרים ,אז די גרויסע שוהל אין געשטאַנען פארשלאַסען און פארזי-
געלט א רונדיגען יאהר ,ווייל די אידישע קחילה האָט ניט פארמאָנט
צו באצאָהלען די חובות ,וואס האָבען געקומט פון איהר.

ווילנע אלם אידישער צענטער,
אין יאֶהר  ,9971ביי דער דריטער

צוטיילונג

פון פּױלען ,האָט

רוסלאנד צוגענומען ליטע ,און וילנע אין פון דאמאלסט
דער וועלט-מלחמה אין  ,5191געווען אַ רוסישע שטאָט,

אָן

בין

חהיים

81

שויס

אָבער דוקא אונטער דער רוסישער הערשאַפט האָט די אידישע
לאַגע אין ווילנע זיך פארבעסערט ,איז די אידישע וילנע זיך צו-
וואקסען ,איז ווילנע געווארען די הױיפּט-שטאָט פון ליטווישען אידענ-
טום .אַ סך געוירקט אין דעם האָט דער איינפלוס פון דעם וילנער
גאון.
אין דער צווייטער העלפט פון אכצעהנטען יאַהרהונדערט האָבען
זיך אָנגעהויבען צוויי באווענוננען ביי אידען ,וועלכע האָבען נעזוכט
צו באַנײיען און אפּצופרישען דאָס אידישע לעבען און אראָפּצואוואשען
פון איהם דעם אַלטען שימעל ,װאָס האָט זיך אָנגעקליבען אויף איהם,
זי האָט געזוכט צו צו-
איין באַװעגונג אין געווען די חסידישע.
ברעכען די מאַכט פון די רבנים און די למדנים און אריינצוניסען
אין דעם אידישען רעליגיעזען לעבען א נייעם קװאַל פון פּאָעזיע ,פון
באַגייסטערונג .,די דאָזיגע באוועגונג האָט זיך אנגעהויבען אין אוקראו-
נא ,אין מעזביז ,וואו רבי ישרא?ל בעל-שם-טוב האָט געוואוינט ,און
אין מעזריטש ,וואו עס האָט געוואוינט זיין נאָכפאָלנער ,רבי בער.

די צווייטע באוועגונג האָט זיך אָנגעהויבען

אין בערלין דורך

דאָס איז געווען די השכלה-באַוע-
מענדעלסזאָהן און זיינע תלמידים.
גונג ,וועלכע האָט נעזוכט צו עפענען די פענסטער אין דעם אידישען
לעבען און צן לאָזען אַריינגעהן אין איהם פרישע ווינטען פון דרויסען,
פון דער מאָדערנער בילדונג ,פון דער אויפקלערונג פון דער צייט,
אָט די ביידע באַװענונגען האָבען צוטרייסעלט די אַלטע אידיש-
קייט ,וועלכע איז געווארען פאַרטריקענט אונטער דער גייסטינער הער-
|
|
שאַפט פון די רבנים.
אָבער די אלטע אָרטאָדאָקסישע אידישקייט פון די רבנים ,די אי-
דישקייט װאָס איז באַשטאַנען פון היטען די מצוות און לערנען גמרא,
האָט ניט אויפגענעבען איהר פּאָזיציע אין אידישען לעבען און האָט
נעפונען איהר שטאַרקסטען פיהרער און פאָרקעמפער אין דעם ווילנער
|
גאון,
דער ווילנער נאון האָט ניט געשאפען קיין באווענוננען ,האָט ניט
בעאיינפלוסט די מאסען ,ער האָט אפילן ניט געשריבען קיין גרויסע

ספרים.

ער האָט נאָר קיין צייט ניט

געהאָט פאַך די אלע זאכען.

װאָרים ער איז געווען פארנומען מיט איין זאך ,מיט'ן זיצען און לערנען
תורה ,די אידישקייט פון דער תורה ,פון אָפּהיטען שטרענג גאָט'ס .
יענע אידישקייט ואָס אין באַנרינדעט געווארען
געשריבענע געזעצען.
דורך עזרא און נחמיה ,האָט אין די לעצטע יאֶהרהונדערטען געפונען
איהר גרעסטען פארטרעטער אין יענעם גייסטינען ריז ,וועלכען אידען
,ער ווילנער נאון".
האָבען געקרוינט מיט'ן נאָמען ד

מיט דעם ווילנער נאון איז ווילנע געווארען די הופּטשטאָט פון
דער

אידישער

אַרטאָדאָססיע,

פון

דער

קאַנסערװאַטיווער

אידישקייט.

די גצשיכטעף

פון װילנּ9

:
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ווילנע איז געווען דער צענטער פון די מתננדים אין זייער פארבי-
| טערטען קאמף נעגען די חסידים ,און פון דעם ווילנער נאון און זיין
תלמיד ,רבי חיים װאָלאָזשינער ,איז געגרינדעט געװאָרען ביי ווילנע
די װאָלאָזשינער ישיבה צו אַנטויקלען און צו קולטיוירען די קאָנ-
סערוואטיווע ,אָרטאָדאָקסישע אידישקייט.
ווילנע אין אין אֶנְהוֹיב ניינצעהחנטען יאַהרהונדערט געווען דער
שפּעטער אין זי געווארען אויך דער צענ-
צענטער פון די מתננדים.
טער פון דער השכלה" ,פון דער מאָדערנער אידישער קולטור .ארום

| מיטען פון 91טען יאָהרהונדערט האָבען געלעבט אין ווילנע די ערשטע
העברעאישע משכילים ,פּאָעטען און שריפטשטעלער ,װוי :מרדכי אהרן
גינצבורג ,אברהם בער לעוװענזאָהן און זיין זוהן מיכה יוסף ,שמוא?
יוסף פין ,מתתיהו שטראַשון און אַ סך אַנדערע.
אלס צענטער פון השכלה האָט וילנע אריבערנעשטינען אדעס,
װאָרים ניט דרום-רוסלאַנד ,וואו די חסידישע צדיקים האָבען בא-
הערשט די אידישע מאַסען ,איז נעווען דער פּלאַץ פאר דער השכלה צו
דער פּלאַץ פאר דעם איז געווען
וואקסען און זיך צו צושפּרייטען.
ליטע ,וואו די רעליניעזע אידישע פאַנטאַזיע האָט נאָך ניט געהאַט אינ-

גאנצען דערשטיקט דעם אידישען קלאָרען שבל.
און אַז ביים סוף ניינצעהנטען יאַהרהונדערט האָט זיך אָנגע-
הויבען ביי אידען אַן ארבייטער-באַװענונג ,איז ווידער ווילנע געווען דער
דאָרטען אין אין יאהר  7081אָפּנעהאלטען נעווארען די
צענטער.

ערשטע (געהיימע) קאָנפערענץ פון ,בונד".

אַ לעגענדע

װעגען

דער

איבערועצט פון רוסיש פון

שטאָט

ווילגע*)

יעפים ישורין.

דער ליטווישער קניאַןז יאַנעלאָ זייענדינ איין מאָל אויף יאַנד,
ארומגערינגעלט מיט זיין סוויטע ,האָט זיך אָפּנעשטעלט באוואונדערען
דעם נעגענד וואו עס פאַלט אריין די ווילייע אין דעם טייך ווילייקע.
 --איך וויל דאָ אויפבויען אַ שטאָדט -- ,האָט געזאַנט דערקניאַז -- ,נאָר איך װואָלט וועלען וויסען ,צי װעט די שטאָדט זיין גוט

און מזל'דינ אויף דיזען פּלאַץ ?
האָט מען נעפרענט די נלחים
קניאַז דעם ווילען פון די געטער.

און זיי האָבען

ערקלערט

דעם

 -די שטאָדט ועט יין באריהמט און סזלדיג ,אויב דישטאָדט-װאַנט װועט געלענט וװערען אויף א איננעלע ,אַן אייך-איינ-
ציגען זוהן ,אַ לעבעדיג באנראָבענעם ,וועמען זיין מוטער וועט פריי-
ווילינ מקריב זיין פאַר אָט דעם צועק,
 -גוט --- ,האָט געזאָנט יאַנעלאָ -- ,לאָזט אַרױס אַ רוף איבערדער נאַנצער מדינה.
עס אין פאַרלאָפען אַ היבשע צייט אין אומזיסטע זוכענישען

פון אַזאַ מוטער.,

ענדליך ,ערנגעץ אויפ'ן ברעג פון דער מדינה ,האָט

זיך געפונען אַ פרוי ,וועלכע האָט באשלאָסען פאַר אַזאַ ויכטינען
צוועק אויסצופיהרען דעם באשלוס פון די נעטער און שענקען איהר
איין-איינצינען זוהן .עס איז באשטימט געװאָרען אַ יום-טוב פֿאַר
דעם טאָג ,ווען עס וװועט געלענט ווערען דער וינקעל-שטיין פון דער
שטאָדט; עס האָבען זיך צונויפנעקליבען די באריהמטסטע לייט פון
דעד מדינה און איבערהויפּט גרויסע מאַסען מענשען ; די נלחים האָבען
נעבראכט דעם אינגעלע ,באפוצט מיט בלומען .אין דעם מאָמענט,
ווען מען האָט איהם געדאַרפט אומברעננען אלס קרבן צו די נעטער,
האָט זיך דער אינגעלע געװענדעט צום קניאַז מיט די פאַָלנענדע
ווערטער :
 --קניאז ,איך גלויב ניט ,אז דאָס איזן דער ווילען פון די געטער.דער אינגעלע איז געווען קלוג פאַר זיינע יאָהרען.
 --װואָס הייסט ,דו גלויבסט ניט? דעם ווילען פון די געטערהאָבען דאָך ערקלערט די גלחים -- ,האָט יאַנעלאָ געפרענט,
ז 5981

,מחפקחה
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א לפנענרט װולגטן דער שטאָט ווילנש

 -די גלחים האָבכען ניט פארשטאנען דעם וילען פון די נע-טער --- ,האָט דאָס אינגעלע געזאָגט --- ,ערלויב מיר ,קניאַז ,שטעלען

די נלחים דריי פראַנען;

אויב זיי וועלען אױיף זיי קענען ענטפערען,

נלויבען,

די

איך

דאַן װעל

און  . . .זאָל נעשעהן

דער

פון

וילען

נעטער,
דער קניאַז האָט אייננעשטימט ,און דאָס אינגעלע האָט געפרענט
װאָס אין די לייכטסטע זאַך אויף דער
די פאַלגענדע דריי פראנען:
און װאָס אין
וועלט ? װאָס אין די זיסטע זאַך אויף דער װעלט?
די האַרטסטע זאַך אויף דער ועלט?

די גלחים האָבען אַ טראכט געטאָן און ענדליך געענטפערט:
 --לייכטער פון אַלץ אויף דער װעלט אין פּוך; זיסער פוןאַלץ איז האָניג ,און האַרטער פון אַלץ אויף דער וועלט איז  ---שטיין.
די נלחים האָבען מיט פייערליכקייט און זעלבסט-צופרידענהייט
אַ קוק געטאָן אויף די ארומינע .דאָס איננעלע אין געשטאנען מיט
אַן ארונטערנעלאָזענעם קאָפּ ,אַלע ביוועזענדע האָבען באטראכט אַן

די

קינדערשע

זיינען

פראַנען

פאַרענטפערט

געהערינ

שטילקייט האָט געהערשט.
 --נו ,וװואָס וועסטו איצט זאַנען* --דעם אינגעלע.

געװאָרען.

אַ

האָט דער הקניאז געפרענט

 -ניין -- ,האָט געענטפערט דאָס אינגעלע -- ,די גלחים האָבעןאויף

מיינע

פראַנען ניט ריכטינ

און דעם

געענטמערט,

וילען

פון די

נעטער אויך ניט פאַרשטאַנען .לייכטער פון אַלץ אויף דער ועלט
אין אַ קינד אויף די הענט פון איהר מוטער; זיסער פון אַלץ  --דער
מוטער'ס מילך ; און האַרטער פוֹן אַלץ  ---דאָס חאַרץ פון מיין מוטער,
אין

וועלכע

איהר

מקריב

זוהן,

איין-איינצינען

דער נאַנצער עולם האָט באװאונדערט די קלונשאפט פון אין-
געלע ,און דער קניאַז האָט זיך איבערציינט ,אַז די גלחים האָבען
ניט ריכטינ פאַרשטאַנען דעם ווילען פון די געטער .דנילחים האָבען
דאַן ,אום צו ראַטעוװען זייער רעפּוטאַציע ,ערקלערט ,דאָס זיי האָבען
נעמאַכט אַ טעות  :ניט א איננעלע דאַרף מען מקריב זיין ,נאָר אַ
מיידעלע

גערעכענט,

(זיי האָבען

אַז אַ מיידעלע

װועט זיין נאַרישער).

האָט מען נאָך אַ מאָל ארױיסנעלאָזען א רוף .נאָכדעם וי עס
איז אַװעק אַ געוויסע צייט האָט מען געפונען א מיידעלע .עס אין

ווידער
דעם

באַשטימט

געווארען

אויסנעקליבענעם

א יום-טוב,

קרבן,

באפּוצט

און מען
בלומען.

מיט

האָט

געבראכט

עס

בא-

אין

שטימט געװאָרען  ---דאָס מיידעלע באפּוצט מיט בלומען און מיט אַ
בוקעט

אין

אָפּנרונט,
נרויסען

האַנט

זאָל אַװעקגעשטעלט

און פון אויבען
שטיין,

וװערען

זאָל מען אויף

וועלכער האָט

נעזאָלט

ביים

לעבען

דעם

ברעג

איהר ארונטערוארפען
אַרונטערפאַלען

פון

אַ

צושמע-
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און באגראָבען

טערען
פּאַסירט

אַ נס:

אַ לעגענדט וושנטן דער שטאָט ווילנע

דאָס מיידעלע

ארונטערפאַלענדיג

אונטער
האָט

דער

זיך,
שטיין

און עס האָט
מיטנעשלעפּט

מיט זיך אין נדוב אריין נאָר דעם בוקעט בלומען ,וועלכען
ארויפנעריסען פון די הענט פון דער אומנליקליכער,

און דעם

מאָמענט

וװען דער שטיין

איז געפאַלען,

ער האָט

האָבען

אַלע

עס אפיאןַרלאָפען
אָנוועזענדע צונעמאַכט די אוינען פאר שוידער,
אַ מאָמענט ,אַלֶע האָבען אַ קוק געטאָן אוֹיף דעם פּלאַץ ואו דאָס
מיידעלע איז געשטאַנען  --און האָבען זי דערזעהן אן אומבאַשעדיגטע.
אין אָט דעם נס האָבען אַלֶע דערזעהן דעם אמת'ן וילען פון די
אויף אַזאַ אופן איז די שטאָדט
געטער און האָבען זיך דערפרעהט.
אויפגעבויט געװאָרען אויף בלומען און מען האָט עס אַ נאָמען נע-
נעבען נאָך דעם נאָמען פוֹן דעם טייך  ---ווילנע.
(פארשריבען

געווארען

און מאַנאַט מאַי,0781 ,

לויט דער דער-

צעהלונג פון אַן אַלטען פּריץ אין דער שטעטעל סמאַרגאָן,
ווילנער גובערניע ,און אובערגעגעבען דורך נ .סאַמאָולאָ).

2
6

דער ווילנער שלאָסבאַרג,

ש .ל .ציטראָן.
די געשיכטע

פון דער אידישער

געמיינדע אין ווילנע.

א) אונטער דער פּוילישער הערשאַפט,
ווילנע אין איינע פון די עלטסטע אירישע
קהלות און שוין העכער פון  004יאָהר ,אַז זי
שפּילט זעהר אַ באַדייטענדע ראָלע אין דער גע-
שיכטע פון די מזרח-אײיראָפּעאישע אידען אֵלם
גרויסער און וויכטינער קולטורעלער און רעל"
גיעזער צענטער.

לויט

פארשידענע

קועלען,

געשיכטליכע

אידישע און ניט אידישע ,זיינען שוין אידען
געווען אין ווילנע נאָך אַ סך פריהעד ,אָבער ניט אלס שטענדיגע
איינוואוינער ,נאָר אַלס אָנגעפאָהרענע סוחרים פוֹן אַנדערע ערטער

אויף

דער

צייט

פון

די גרויסע

יריד'ן.

די צאָל פון די

דאָזיגע

אורחים פלענט צייטענווייז דערנרייכען ביז א פּאַר טויזענט ,װעל-
כע פלעגען זיך פֿאַרנאַנדערטײלען אין קליינע רעליגיעזע קבוצים,
וי עס ווייזט זיך ארוים
איטליכער מיט זיינע באַזונדערע כלי-קודש.
פון אן אַלטען הברח-קדישא פּנקס ,איז דער ערשטער וילנער אי-
דישער בית-עלמין אויף יענער זייט ויליע אַנטקעגען שלאָס-באַרג

געגרינדעט

געווארען אין יאֶהר ( 7841רמ"ז).

?יט דעם דאַרף מען
זיך

אידען

אָננעמען פאר געוויס ,אז פון יענער צייט אָן האָבען
אָנגעהויבען ביסלעכווייז צוֹ באַזעצען אין ווילנע.
אַזױ לייכט איז אָבער אידען אָננעקוּמען צו באַזעצען זיך
ניט
ניט איינמאָל האָבען די קריסטליכע ווילנער מעשצאַנעס
אין ווילנע
די פּוילישע קענינען ,אז מ'/אָל אידען לנמרי נים
גע'פּועל'ט ביי
וואוינען אין ווילנע ,אָדער אַז מען זאָל באנרעניצען אויף
אַריינלאָזען

מעגליך זייער וואוינרעכט / .ווען ניט ווען פלעגען נעצעהלטע
וי ווייט

ַקומען די פּריוױלעניע צו באַזעצען זיך אין ווילנע.
אידען זוכה זיין בא
וועלכען האָבען זיך דורך פארשידענע מיטלען אריינ-
די ביסעל אידען,
ן ווילנע ,האָבען קיין רעכט ניט געהאַט צו פיהרען גע"
געקראָגען קיי
יף זייער נאָמען ,און האָבען אויך ניט געטאָרט
שעפטען אָפען או

בויען

קיין שולען

ערשט

צום דאוונען

28

אין ( 8781של"ג)

האָבען

ש .ל .ציטראָן

42

ווילנער אידען באקומען די ערלויבניש אנצוהויבען בויען די גרויסע
סוף 61טען יאַהרהונדערט אין די אידישע באפעלקערוננ אין
שול.
ווילנע אויף אזוי פיל צונעוואקסען ,דאָס פון דעמאָלט אָן האָט מען
אָנגעהויבען אָנצורופען ספּעציעל אויף זייער נאָמען איינע פון די
שטאָטינאַסען  :די ,אידישע" .אין  02יאֶהר ארום (מאי )2981 ,איז
דער חמון אין א חנא-טאָג אָנגעפאַלען אויף דעם אידישען קװאַר"
טאַלֿ און האָט חרוב-נעמאַכט די גרויסע שול מיט די אידישע קראָמען.
זיך אין ווילנע האָבען

פריי באַזעצען

אידען אָנגעהויבען

ערשט.

פון יאֶהֶר  8951אָן אונטער דער רעגירונג פון זיניסמונד דעם דרי"
טען ,וועלכער האָט זיי גענעבען געוויסע פּריווילעגיעס דעד דאָזיגער
קעניג האָט ערלויבט אידען צום ערשטען מאָל ניט נאָר דינגען דירות
ביי פּוילישע שליאַכטיטשעס ,נאָר אפילו אָפּצוקויפען ביי זיי זייערע
חייזער .אין זיינע צייטען האָבען אידען פריי געהאנדעלט און אויסי

געבויט פאר זיך שולען און בתי-מדרשים
דעמאָלט

האָט

זיך איבערנעבויט

פון די מיטעלאַלטערליכע

היינטינען

איהר
שטאַרק

ליכקייטען

די

פּױלישע

שטאָט-פיהרער

געווען פון די דאָזינע אידישע

ניט צופרידען

און האָבען

שו? לוט

שולען אין מערבאייראָפּע,

טאָנ.

אָנגעטאָן

די נדויסע

לויט זייער באַדערפעניש.

אידען

צו פארצאמען

כל מיני רשעות ,געזוכט

מוסטער

דעם

װוי מיר

זיינען

זעהען

זעהר

פּריווילעניעס,
מיט

אלע מעג-

פאַר זיי די ווענען צו פאדשידענע פּרנסות

און שווער צו מאַכען זיי דאָס לעבען בכלל .דאָס פלעגט אָפט צוינ-
נען די אידען צו באקלאָגען זיך פאר'ן קעניג ,וועלכער האָט זיך

כמעט תמיד פאַר זיי אָנגענומען.
אין דער מלוכה-צייט

פון דעם קענינ װלאַדיסלאַװו דעם פערטען

האָבען זיך אידען משתד? געווען און האָבען באַקומען פון איהם אַן
יט
אויספיהרליכען דעקרעט ווענען זייערע רעכט און פּריווילעניעס.
דעם דאָזיגען דעקרעט ,וועלכער איז באַשטעטיגט געוואדען דעם 91טען
פעברואר ,98261 ,האָבען ווילנער אידען באקומען די ערליבניש צו
בויען שולען ,צו עפענען בית-עלמין'ס ,צו האָבען אייגענע יאַטקעס

און אַ מרחץ ,וועלכען זיי מעגען הייצען ווען זיי ווילען ,און אן איי-
וויטעך אין אידען ערלויבט געוא-
נענעם בית-דין פֿון רבנים.
רען צו עפענען קראָמען פון דראַפּ ,זיידענס ,טערקישע דיװאַנעס,
פון פאַרשידענע באַקאַלײייסחורות צו פאדקויפען לאחדים און אַנולנע;
צו פארקויפען און צו קויפען נאָלד ,זילבער און צירונג; באשעפ-
טיגען זיך מיט מלאכות און באזונדערס מיט די ,פאַר וועלכע עס
איז ניטאָ אין ווילנע קיין צעכען; צו מאכען ,צו האלטען און צו
פאַרקויפען אלערליי משקאות ; צו קויפען בהמות אויף שחיטה; אויך
האָכען אידען באקומען דאָס רעכט צו באַנוצען זיך מיט דער שטאָי

/

די גטשיכטע פון רעל אידישער גטמיינדש אין װוילנט
טישער װאָג און מיט
צאָלט ,װאָס אַנדערע.

די שטאָטישע

ברונעמס

5
פא-

זעלבען

דעם

גע"
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פון דער אַנדערער זייט האָט אָבער דער דאָזיגער דעקרעט איבער-
געלאָזען עטליכע באַנרענצונגען בנוגע צום אידישען וואוינרעכט .פאַר
אידען זיינען אויסגעטיילט געווארען נאָר עטליכע נאכען ,וואו זיי האָ-
בען געמאָגט וואוינען; אין ביידע זייטען אידישע נאָס פון טייטשע
ביז ראָג גלעזער-נאַס ,און אויך די הייזער ,וועלכע געפינען זיך הינטער
דער אידישער גאַס אַנטקעגען די קריסטליכע פּלייש-קראמען (ד .ה .איין
זייט פון יאַטקאָװער גאָס) און אין ביידע זייטען פון ניקאַלאַיעװער
גאַס (ניטקע טויבעס זאַוואוליק) ביז צום ניקאַלאַיקלױסטער,
אויף
טייטשע גאס האָבען אידען געמאַנט ואוינען נאָר אין געוויסע טי"
לען פון די הויפען ,און האָבען ניט געהאט דאָס רעכט צו האַקען
פענסטער צום נאָס .אויף דעם אופן האָט זיך לויט'ן דעקרעט פונ'ם

קעניג װלאַדיסלאַוו געבילדעט צום ערשטען מאָל אין װילנע אַ אי-
כדי אידען זאָלען האָבען די מענליכקייט אריבער-
דישע ,געטאָ?.
צוקלייבען זיך אין געטאָ ,און קריסטען ,וועלכע האָבען הייזער אין
יענע גאַסען ,זאָלען זיי קאָנען אָפּלאָזען צו אידען ,האָט מען אויף
חוץ דעם
דעם באַשטימט אַ טערמין פון  81יאָהר (ביזן .)8461
איז אידען פארבאָטען געווארען לויט דעם דערמאַנטען דעקרעט צו
אידען בעלי-
נייהען פאַר קריסטען און הייצען פאַר זיי די באָך,

בתים פון הייזער האָבען נעדאַרפט צאָחלען שטאָטישע

נאלאַנען און

די וילנער מעשטשאַנעס און שליאַכטיי
קאָפּישטײער באַזונדער.
טשעס פלעגען נאַנץ אָפט פּראָטעסטירען אויך נעגען דאָס ביסעלע
רעכט ,וואס אידען האָבען נעהאָט .באזונדערס האָבען זיי געקעמפט
געגען דעם אידישען מסחר ,אין וועלכען זיי האָבען געזעהן א נע-
ווי? זיי ,די
} י י ע ר האנדעל.
| פעהרליכע קאָנקורענציע פאר 
מיט די שטאָטאינטערעסען,
שליאַכטשיטשעס ,האָבען אָננעפיהרט
האָט זיך זיי גאַנץ אָפט אייננענעבען צן פּועל'ן ביי דער מאַכט צו

באַגרעניצען די אידישע רעכט

אויף פארשידענע

געביטען פון מסחר.

ניט אלע מאָל אָבער האָבען זיך אידען געלאָזען דריקען; צייטענ-
ווייז פלעגען זיי גענען מאַניסטראַט פארפיהרען גאנצע משפּטים ,און

פיל מאָל האָבען זיי געוואונען די פּראָצעסען.
פען

ביי

די

שליאַכטשיטשעס

א

שטאַרקע

דאָס פלעגט ארויסרו-
פאדביטערונג,

און

צום

סוף איז געקומען די זאַך אַזױ ווייט ,דאָס זיי האָבען אָנגעהויבען צו
שרעקען אידען מיט פּאָנראָמען ,און דערנאָך האָבען זיי זייערע סטרא-
שונקעס מקים געווען בפּועל,
דער מאַניסטראַט האָט שוין געהאַט אַזעלכע .מענשען ,וועלכע
פלעגען אין דער שטיל אָנרייצען דעם חמון צו פארטשעפּען זיך מיט

אידען ,כדי צו קענען נאָך דעם אָנפּאַלען אויף זיי,

אזוי האָט אמאָל

ש.ל .ציטראָן
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פּאַסירט ,דאָס נאָך א געוויסען משפּט נעגען מאַגיסטראַט ,וועלכער האָט
זיך אויסגעלאָזען לטובכת די אידען ,איז דעד המון באפאלען א אידי-
שע לויה ,װאָס איז דורכנעגאננען פון אידישע גאס איבער'ן גרינעם /
בריק אויף שניפּישאָק ,און האָט זיך נאָך איהר אַריינגעריסען אוים'ן
האָט מבזה געוען
בית-עלמין און אָננעמאכט דאָרטען א חורבן;
און צובראָכען פי? הילצערנע און שטיינערנע מצבוֹת ,באַריבט און
געשלאָגען אומ'ברחמנות'דיג אַלֶע אידען ,װאָס האָבען זיך באטייליגט
נאָך א פיל שטאַדקערער פּאָגראָם אין פאָרגעקומען
אין דער לויה.
אין דעם טאָג האָט זיך צו-
געגען אידען דעם פטען מערץ.8801 ,
זאמעננעקליבען א המון פון מעשטשאַנעס ,ארבייטער ,בעלי-מלאכות,

| װאָס געהערען אָן פאַרשידענע צעכען און תלמידים פון יעזואיטישע
שולען ,און אַלֶע אינאיינעם זיינען זיי באפאלען די גרויסע שול און
האָבען דאָרטען אלץ צורויבט און צובראָכען .מ'האָט אַװעקגערױיבט
אויך די קהל'שע קאַסע ,וועלכע אין געװען פארפּאקט אין קאַס-
טענס צוזאמען מיט פּקדונות פון פּריוואט-ימענשען -- ,אידען און
דער היזק פון פּאָנראָם האָט אָנגעטראָפען
אויך איינינע קריסטען.

0
אלע

זיינען

אָלדענע פּוױלישע רענדלעך.
טייערסטע

צירונגען,

געווען

אייננעפאסט

81

אין

ספרי

פון שול האָט מען צוראַבירט
תורות,

בריליאנטען.

װאָס

חוץ

זייערע

עץ-חיימ'ס

דעם

דער

האָט

לויט א קענג-
חמון צוראבירט אויך עטליכע אידישע ואוינונגען
ליכען באפעהל? איז באַשטימט געווארען א קאָמיסיע אויסצופאדשען
דעם גאנצען ענין פון פּאָנדאָם און די סבות ,וועלכע האָבען דערצו
די קאָמיסיע האָט אייננעפונען ,אז כדי איינצוהיטען
געבראכט.
אויף שפּעטער די אידען פון אזעלכע עקסצעסען ,דארף מעי אוים-.
גליכצייטיג
בויען טויערען אין ביידע עקען פון די אידישע גאסען.
האָט די קאָמיסיע באַשטימט ,אז די אידען זאָלען צוריקנעמען זייערע
אנקלאָגען ווענען פּאָנראָם ,און כדי צוריקצוקעהרען זיי זייער שאָ-

דען האָט זי זיי ערלויבט צו עפענען שיינקען אויף געוויסע באדיג-
אזוי האָבען זיך ביסלעכוייז אייננעשטילט די רייבוננען
גונגען.,
וילנער אידען האָבען
צווישען די אידען מיט די שליאכטשישעס.
זיי האָבען
זיך גוט געוואוסט צו באַנוצען מיט דער רוהינער צייט.
בכלל האָט
שטאַרק ענטוויקעלט דעם מסחר און געהאט חיונה בשפע.
זיך די ווילנער אידישע קהלה געפונען ביז'ן סוף פון 61טען יאָהר-
הונדערט אין א בליהענדען צושטאַנד,
אינמיטען פון 71טען יאָהרהונדערט איז אינ'ם מצב פון די וויל-
זיי האָבען געהאַט
נער אידען פאָרגעקומען אַ גדויסע פאַרענדערונג.
צון ליירען פון זעהר שװוערע האַנדעלס קריזיסען ,האָבען פארלאָרען
פאַראָרימט געווארען.
גרויסע קאַפּיטאַלען און דורך דעם שטארק
אָנשטאָט דעם ,װאָס פריהעד פלענען אידען פארלייען געלט צו קריס-
ג

/

די גצרשיבטף

טען,

זיינען

סריסטען

פון דער אידיסשר

זיי איצטער

אין

נפמיינדף

געצוואונגען

און נעבען זיי אין משכון

ווילנף

געװען

|

צו מאַכען

12

הלואות

ביי

זייערע הייזער אוֹן אַנדערע אום-

באַוועגליכע ניטער .,א סך אידישע הייזער ,און צווישען זיי אויך קה?"-
שע בנינים ,זיינען געבליבען פארפאַלען אין די הענט פון די קריסט-
ליכע קרעדיטאָרען.
נאָך פיל שרעקליכער אין געװאָרען די פאַנע
פון ווילנער אידען דורך דעם חורבן ,װאָס דער קאָזאקעאַנפיהרער
כמעלניצקי האָט אין יענער צייט געמאַכט אין אַ סך אידישע קהלות.
דער דאָזיגער חודבן האָט רואינירט א סך אידישע סוחרים אין ווילנע,
וועלכע זיינען געשטאַנען אין האַנדעלס-פאַרבינדוננען מיט די חרוב-
געװאָרענע קהלות.
אין יאָהר  ,8801בשעת צו הילף די קאָזאַקען

זיינען נאָך געקומען

די חילות

כאַילאָוויטש און זיינען אינאיינעם
אלע אידען אנטלאָפען נעווארען

פונ'ם

רוסישען

קיסר

אלעקסיי

מי-

צונענאנגען צו ווילנע ,זיינען כמעט
פון שטאָט ,לאָזענדיג אויף הפקר

די ,װאָס האָבען ניט באויזען צו אַנט.-
זייער נאַנצען פאַרמענען.
די קאָזאַקען האָבען אונטערגעצונדען
לויפען ,זיינען אומנעקומען.
די שטאָט פון אַלע פיך זייטען און די שרפה האָט געדויערט 71
אין דער דאָזינער שרפה אין פארברענט געװא-
טעג נאָכאַנאַנד .
אַ טייל פון די אַנטלאַפענע
רען דער גאַנצער אידישער קווארטאל)?.
האָבען זיך אויפנעהאַלטען אין די נאַהענטע וועלדער ,אנדערע ,צו -
זאמען מיט'ן רב ,זיינען אַװעק קיין זשאַמוט ,ואוו מ'האָט אויף זיי
צוריקקעהרענדיג גיך נאָך דעם קיין
אַדויפגעליינט גרויסע נאַלאָגען.
ווילנע ,האָבען זיי דאָרטען געהאַט אויסצושטעהן פוֹן עפּידעמיעס
מענשען האָבען דער'הרנ'עט איינער דעם צוייטען פאַר
און הונגער.
אַ שטיקעל ברויט ,א סך האָבען זיך פון יאוש אַלֵיין דעם לעבען נע-
ניט קוקענדינ אויפ'ן אַלנעמיינעם אומנליק ,האָבען די ויל-
נומען.
נער מעשטשאַנעס מיט די מיטנלידער פונ'ם מאַניסטראַט בראש ,באַ-
גריסט דעם קיסר אַלעקסײ מיכאַילאָװויטש צוֹ זיין נצחון ,און צונלייך
מיט דעם האָבען זיי זיך פאד איהם משתד? נעווען ,אז ער זאָל ארויס-
טרייבען די אידען פון ווילנע ,וויי? זיי ברייננען שאָדען די קריסטליכע
אלעקסיי מיכאַילאָװיטש האָט אַרויסנע-
סוחרים און בעלי-מלאכות.

די זשי-

נעבען א דעקרעט דעם וילנער וװאִיעװאָדע ,אַרויסצושיקען

מ'וױים
דעס פון ווילנע און געבען זיי אַן אָרט אונטער'ן שטאָט".
ניט צי דער דאָזינער באַפעה? איז אויסנעפיהדט געווארען ,נאָר דאָס
איז אַ פאַקט ,אַז בעת דער פּולישער גענערא? מיכאַיל פּאַץ האָט

אין יאֶהר  1061איינגענומען
געגעבען

זייערע

אַמאָלינע

די שטאָט,

רעכט.

*) וי דער היסטאָריקער רודאַװוסקי
און ווילנע ניט געקענט דערקענען".

פון

האָט ער די אידען
דאַן

אָן האָבען

צוריק-

זיך וידער

דריקט זיך אווס ,האָט מען

,ווילנע

83

-

אָנגעהויבען

|
סכסוכים

זונדערס האָבען אידען

צווישען

ט .ל ,ציטראָן

אידען

און

אין

קריסטען

נעליטען פון די פארשידענע

וילנע.

צעכען.

באַ-

עטליכע

מאָל האָבען די מעשטשאַנעס נע'פועל'ט ביי דער פּוױלישער מאַבט
דורך דעם זיינען
אַרויסצונעבען באַנרענצונגס-נעזעצען גענען אידען.
די הופּט-
אידען אראָפּ פון מצב און געװאָרען גרויסע בעלי-חובות.
מלוים זיינען געווען קריסטען ,וועלכע האָבען אַפילו פאַר חובות פון
יחידים פאר'חתמ'עט די אידישע שולען ,דעם בית-עלמין און אַנדערע
געזעלשאפטליכע אַנשטאַלטען .,די אידישע מאסע האָט זיך גענען דעם
האַרט נעשטעלט ,זי האָט אָבער נאָרנישט ניט אויסגעפיהרט ,ווייל
דאָס געריכט האָט געהאַלטען פאַר די קריסטען.
די פּאָליטישע נעשעהענישען אינ'ם אָנפאננ פון 81טען יאֲרהונ-
דערט האָבען אויך מיטנעבראַכט פיל צרות פאר וילנער אידען .אין
יאָהר  8071איז אריין אין ווילנע דער דוסישער חיל מיט פּיאָטער
אין א יאָהר ארום זיינען אריין די שויידען
דעם גרויסען בראש.
און האָבען אַרויפנעליינט אויף די איינוואוינער אן אומגעהויער שווערע
אין יאָהר  6071האָט אױסנעבראָכען א שרעקליכע
קאָנטריבוציע .
שרפה ,עס אין אָפּנעברענט געווארען דער גרעסטער טייל שטאָט;
צוליב די קרינס-געשעהענישען האָט די נאַנצע נעגענד נעליטען צווי
יאֶהר נאָכאַנאַנד ( )0171-9071פון זעהר א שװוערען הונגער; אין
ווילנע אַליין זיינען דעמאָלט אױיסנעשטאָרבען פון הוננער אן ערך
 4טויזענט איינוואוינער ,און פון זיי ארום א  4טוױזענט אידען.
אֶט די אַלע
אין  5171איז פאָרגעקומען אין ווילנע אַ נייע שרפה.
נעשעהענישען צוזאמען האָבען נאָך ערנער נעמאַכט די לאַנע פון

ווילנער אידען.

אין אַ יְאֶהר  2ארום ( )0271איז זיי אַביסעל לייב-

געווארען.

האָט

טער

נאָר

אויף

דעד

פּוילישער

דאָס ניי באַשטעטיגט

קעניג

אַלע

אַװנוסט

אַמאָלינע

דער

צוייטער,

אידישע

פּריווילע-

אָבער אין  8271איז געווארען קעניג אַװנוסט דער דריטער,
ניעס.
און ער האָט באלד ערפילט די השתדלות פון די וילנער .מעשטשאַ-
דורך דעם
נעס צו באַנדענצען די האנדעלס-רעכט פון די אידען.
איז די אידישע וירטשאַפטליכע און סאַציאלע לאַנע געווארען אונ-
ערטרעגליך .אין א פּנקס פוֹן דער חברה ,נר-תמיד" ,וועלכער שטאמט
פון יענער צייט ,ווערט נעשילדערט דער דאמאלסדינער מצב פון דער
,די בעלי-
אידישער ווילנער קהלה מיט די פאָלנענדע וװוערטער:
חובות ווילען ביי אונז צונעמען אונזער נרויסע שול ,און ויפיל
נדבות מיר האָבען צווישען זיך צוזאמעננעקליבען ,וויפי? זעלבסט-
באשטייערונגען און אַנדעדע אָפּצאָלונגען מיר האָבען ביי אונז איין-
ס'איז גע-
נעפיהרט ,איז דאָס אלץ ניט נענונ צו דעקען די חובות.
פומען אזוי ווייט ,דאָס אין יאָהר  9271האָבען מיר נעמוזט פאר"י
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זעצען די מנורה,
בין ,"6471
די אֶ
פ
ט
ע
א
ָ
נ
פ
א
ל
ע
ן
מצד דעם מאַניסטראַט האָבען געצוואונגען
די ווילנער
ק
ה
ל
ח
א
ַ
ל
י
י
ן
אונטערצושרייבען א דאָקומענט ,אין וועלכען
עס ווערט
ב
א
ַ
גרעניצט די אידישע האנדעלס דעכט; אידען האָבען זיך
מתחייב
ג
ע
ו
ו
ע
ן
אריינצוטראָגען יעהרליך  006גאָלדענע רענדלעך ,מען
האָם ב
י
י
ז
יי צוגענומען דאָס רעכט אַרױסצוטראָגען פון שטוב סחודות
צו פא
ר
קויפען ,עפענען קראָמען צום נאָס און צו מאַכען נייע קראָ-
מען בב ,99חוץ קליינע שפּייז-קרעמלעך ,צו ואוינען אויסער דעם
אי
דישען קװאַדטאַל? און צו האָבען איינענע װאָגען פאר שווערע סחורות.
פ
ר
ע
מ
ד
ע
א
י
ד
ע
ן
,
ו
ו
א
ס
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
פ
ו
ן
אַנדערע שטעט ,האָבען
ג
ע
ה
א
ט
ד
א
ָ
ס
ר
ע
כ
ט
צ
ו
ה
א
ַ
נ
ד
ל
ע
ן
נ
א
ָ
ר
א
ַ
נ
ו
ל
נ
ע
.
קהל האָט זיך איך
גע
מוזט מתחייב זיין מחרים צו זיין אָדער צו באַשטראָפען אויף אַן
אַ
נ
ד
ע
ר
א
ו
פ
ן
י
ע
ד
ע
ן
א
י
ד
ען ,וועלכער װעט ניט אָפּהיטען די אלע געזע.-
צע
ן
,
א
ו
ן
ד
ע
ר
מ
א
ַ
נ
י
ס
ט
ר
אַט האָט גענומען אויף זיך אויסצופיהרען די
ש
ט
ר
א
ָ
פ
ע
ן
ב
פ
ּ
ו
ע
ל
.
ח
וץ אלע זאַכען האָט זיך קהל געמוזט אָפּזאָנען
פ
ו
ן
א
פ
ל
ר
ע
י
ה
ע
ר
דינע
פּדיווילעניעס ,וועלכע וילנער אידען האָבען
ו
ו
ע
ן
ע
ס
א
י
ז געהאַט ,און פון יעטווידער רעכט צו באַקלאָנען זיך אוים'ן
מ
אַגיסטראַט.
דערפאר האָט זיך דער מאַניסטראַט מתחייב געווען אִפּ-
וועלכע

צוהיטען

די גבאים

האָבען

אידען פוֹן כ? מיני עקסצעסען

מצד

ניט געקענט

די קריסטען.

אויסקויפען

וױילנער

אידען האָבען זיך דערפון געפיהלט זעהר באַליידיגט און געקרענקט,
און איינער פון די שטאָטישע בעלי-תורה ,וועלכער אין געווען דער
קהל'שער שרייבער און נאָטאַריוס און דערצו אויך זעהר רייך (יהודה
בן
אליעזר האָט ער געהייסען און אין פּאָפּולער געווען ביים פאלק
מ
י
ט
'
ן
נ
א
ָ
מ
ע
ן
י
ס
ו
ֹ
ד
/
{
י
ח
ודה ספרא ודיינא) האָט אָנגעװענדט
פ
י
ל
ק
ר
ע
פ
ט
ע
ן
א
ו
ן
ה
אָט זיך געלאָזט קאָסטען א סך געלט מבט? צו
מ
א
ַ
כ
ע
ן
ד
ע
ם
ד
א
ָזינען אָפּמאַך און אויסווירקען ביים קעניג נייע פּװו-
ו
ו
י
ל
ע
נ
י
עס.
עטליכע טעג פאר פּורים ,אין יאָהֹר  ,4/1/האָט די ויל-
נ
ע
ר
א
ידישע קהלה באקומען א בשורה פון ווארשע ,אן דער קענינ
ה
אָט גענומען אין אַכט איהר השתדלות און קעהרט אידען אום צן-
ריק זייערע אַמאָלינע פּריווילעגיעס.
דורך דעם דאָזיגען קעניגליכען
דעקדעט זיינען ווילנער אידען או
נ
א
ָ
פ
ּ
ה
ע
נ
ג
י
ג
ג
ע
ו
ו
א
ר
ע
ן
פ
ו
נ
'
ם
ווילנער
מאַגיסטראַט און פון זיינע פאַראַ
ר
ד
נ
ו
נ
נ
א
ע
ו
ן
ן
,
ז
י
י
נ
ע
ן
ג
ע
װ
א
ָ
ר
ע
ן
א
ונ-
טערװאָרפען נאָר דעם קענינליכען
ב
י
ת
ד
י
ן
.
א
י
ן
1
7
4
0
 84716האָבען
אױסגעבראָכען אין ווילנע גרויסע
ש
ר
פ
ו
ת
.
ע
ס
ה
אָבען דעמאָלט אִמּ-
געברענט צוויי געמויערטע שולע
ן
,
א
י
י
ן
ב
י
ת-מדרש ,דער אידישע-
מרחץ און די גרויסע ביבליאָטעק,
נאָך דעם וי פּױלען איזן א צוייטען מאָל צוטיילט געווארען
צווישען די גרויסע שכנ'ישע מלוכות ,זיינען די שליאַכטיטשעס באזון-
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דאָס מאָל האָבען זיי געהאָט א
דערס שלעכט געווארען צוֹ אידען.
טענה צו אידען פאַרװאָס זיי האָבען קיין אנטייל?ל ניט גענומען אינ'ם
די שליאַכטיטשעס האָבען שוין גע
אויפשטאַנד געגען די רוסען.
האַט צוגעגרייט א פּאָגראָם אויף אידען ,אינמיטען זיינען אָבעד די
דאָס אין געװען דעם 42טען יולי,4071 ,
.וסען אריין אין ווילנע.
ר
פון יענעם טאָנ אָן האָט אויפנעהערט די פּוילישע הערשאפט איבער

ווילנע און די שטאָט איז אַריבער אונטער דער שליטה פון רוסלאַנד.

ב) אונטער דער רוסישער הערשאַפט.
דער אַריינגאַנג פון די דוסען אין ווילנע האָט אידען באַלד נע-
יענעם טאָג זיינען דער'הרג'עט געווארען אויף זא-
סאָסט קרבנות.
רעטשיע א סך אידען און עטליכע צעהנדלינ זיינען אומנעקומען
וועלכע נוטע האָפנוננען אידען האָבען געלייגט
הינטער'ן שטאָט.
אויף דעם ,װאָס ווילנע אין איבערגענאנגען אין רוסישע הענד-- ,
זעהט מען אַרױס פון דער תקנה ,ואָס עס איז אָנגענומען געווארען

צו מאכען דעם טאָג ט"ז אב ( 08יולי) פאַר אַ שטענדיגען אידישען יום-
טוב ,צו באַלוױיכטען יענעם טאָנ די שולען און די בתי-מדרשים מיט
לאָמפּען און צו זאָנען געוויסע קאַפּיטלעך תהלים און פאדשידענע צו-
געפּאסטע דאַנק-תפלות.
אין יאַנואר ,8971 ,האָבען זיך אידען געװענדעט צום נאמעסט-
ניק ,גענעראל פונ'ם רוסישען מיליטער ,פירשט רעפנין ,מיט אַ בקשה,
אַז ער זאָל זיי מאַכען יורידיש אָפּהעננינ פון די שטאָטישע און
זעמסקע געריכטען ,און ניט פון מאַניסטראַט ,און זאָל זיי באַפרייען
פון צאָהלען נאלאַנען פאַר שיינקען און קראָמען ,וייל אין דער צייט
פון דער פּוילישעד רעװאָלוציע זיינען זיי זעהר פֿאַראָרימט געווארען.

אויף דעם איז אַרױס די פאַלנענדע רעזאָלוציע:
זעלבע רעכט ,וי פאַר'ן לעצטען אויפשטאַנד,

צו לאָזען אידען די

אָבער ניט צו באַפרײיען

זיי פוֹן פּאָדאַטקעס ,וויי? דאָס איז דער חוב פון אַלע איינוואוינער,
די באַזונדערע נעזעצען ,וועלכע די רענירונג האָט ארויסגענע-
בען ווענען אידען אין יאהר  ,4081האָבען קנאַפּ ואָס אומנעענדערט
די איינצינע נייעס ,וואָס עס אין
דאָס לעבען פון די ווילנער אידען.
דעמאָלט אויפגעטאָן נעווארען איז געווען דאָס ,וואס אידען האָבען
באקומען די ערלויבניש צוֹ באזוכען דעם מעדיצינישען פאקולטעט
אין ווילנער אוניווערזיטעט ,וועלכער איז פאַר זיי ביז אַהער געוען
די ערשטע אידען ,װאָס האָבען דארטען געענדיגט דעם
פארמאכט.
גאנצען קורס פון מעדיצין ,זיינען געווען סף ראָזענסאָן ,י .קושע'
די גוטע באציהונג פון דער רוסישער
לעטסטי און יוסף זײבערלינג.
רענירונג צו די ווילנער אידען האָט זיך אויסנעדריקט אויך אין פאל-
אין יאהר  6971האָבען די נבאים פֿון בסור-חולים .דער"
נענדען:
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לאַנגט אַ בקשה אז מ'זאָל באַפרייען פון נאַלאָג די צויי הייזער,
װאָס זיי האָבען געקויפט פאר א שפּיטאָל ,און די דאָזינע בקשה איז
תיכף ערפילט נעווארען.
נאָך דעם ,בשעת מ'האָט אין יאָהר 8081
אָנגעהויבען בויען דעם
נ
י
י
ע
ם
(
א
י
צ
ט
י
נ
ע
ן
)
ש
פ
ּ
י
ט
א
ָ
ל
,
האָט דער קיסר
אַלעקסאנדער דער ערשטער מנדב געווען אוים'ן בנין  000,2רובעפ,
און דעם צוייטען יאָהר אין אַרױיס א פאַראָרדנונג צו נעבען יעהר.-
ליך פון קאַזנאַ  005,2רובעל אויף די הצטרכות פון שפּיטאָל,
פיל האָט די אידישע מאסע אין ווילנע געליטען פון די פראן-
צויזען אין יאהר .2181
אויפער װאָס די פראנצויזישע
חילות
האָבען חרוב געמאַכט אַ סך אידישע הייזער ,האָבען זיי געמאכט אַ
תל? פון בית-עלמין ,אויף וועלכען זיי האָבען געהאַלטען גרויסע סטאַ-
דעס בהמות פאַר זייער מיליטער ,און צוליב דעם האָבען זיי רואי-
נידט די קברים ,צובראָכען און איבערגעפיהרט טויזענטער מצבות.
צוויי גזרות ,וועלכע זיינען נוגע ספּעציעל ווילנער אידען ,האָבען
די דוסען איבערגענומען בירושת פון די פּאָליאקען:
איינע ועגען
וואוינרעכט און די צווייטע ווענען אנטייל אין דער שטא
ָ
ט
י
ש
ער זעלבסט-
פארואַלטונג .
אידען האָבען ניט געטאָרט וואוינען
א
י
ן די דאָזינע
צוויי נאסען
:
1
)
ד
י
נ
א
ַ
ס
,
װ
א
ָ
ס
ג
ע
ה
ט
פ
ו
ן
א
ָ
סטער-בראָם ביז'ן קאַפעך-
ר-אַלני סאָב
א
ָ
ר
;

2
)
א
ו
ן
א
י
ן
ד
ע
ר
ג
א
ָ
ס
פ
ון טראָאיצקי בראָם ביז צום
דעם 8טען מאַי ,1181 ,האָט דע-
קלויסטער פונ'ם הייליגען יאהאַן.
סענאָטס באַשטעטיגט דעם דאָזיגען פארבאָט.
אידען ,וועלכע האָבען

געהאַט

פון פריהער הייזער

האָבען זיי געמוזט פארקויפען.,

אוֹיף די דאָזינע פארבאַטענע

גאסען,

פיל מאָל האָבען אידען אליין ,און אויך

פארשידענע הויכע מיליטער-און ציווי?ל בעאמטע ,זיך משתדל

געוען

קיין השתדלות האָט
פאר דער רענירונג מבטל? צו מאכען די נזהה;
אָבער ניט געהאָלפען.
ערשט אין אֶנהייב פון די -00ער יאַהרען האָ-
בען עטליכע פון די וילנער חשוב'ע סוחרים דערלאַנגט דעם דא-
| מאלסדיגען גענערא?-נובערנאַטאָר נאַזימאָוו א דעקלאַראַציע ,אין װעל-
כער זיי האָבען איהם אָנגעוויזען אויף ויפי? עס אין נויטיג מבטל
די דעקלאַראַציע האָט געווירקט,
צו מאכען די דאָזינע באַגרענצונגען.
און נאַזימאָוו האָט ממליץ געווען אויף דער אידישער השתדלות פאר'ן
אינער'ן מיניסטער ,מאַכענדיג איהם אויפמערקזאם ,אז ,ווילנער אידען
זיינען טריי דער רעגירוננ און האָבען סיין אנטייל ניט גענומען אין די
דעם 2/טען אָקטאָבער,
אונרוהען ,וועלכע זיינען דאָ פאָרגעקומען".

,1

איז אידען

אַלערהעכסט

ערלויבט

געווארען צו וואוינען אין

אַלע ווילנער נאַסען.
בשעת אין יאהר  9071זיינען די ליטווישע גובערניעס פאראיינינט
געװאָרען מיט רוסלאַנד ,איזן ניט פאַרעפענטליכט נגעווארען קיין שום
פאַראָרדנונג ,אז מזאָל צולאָזען אידען באטיילינען זיך אין דער
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שטאָטישער זעלבסט-פארוואלטונג ,בעת אין אַנדערע גובערניעם האָ-
בען אידען יא געהאַט דערצו דאָס רעכט .נאָר אין יאָהֶר  2081אין
אין ווילנע אָנגעקומען א באפעה? פון פענאָט װענען אויסקלייבען
אויף דעם
אויף שטאָטישע שטעלעס.
אידען אין תחום-המושב
סמך האָט דער מיליטער-גובערנאשטאָר בענינסען פאראָרדענט צו מאַ-

כען ואַהלען,
הסכם.

זיין

און
דער

ווילנער קריסטען

דער אינערן-מיניסטער
באפעה?

דאָזינער

אַ שטאַרקע

האָט אויף דעם

האָט אַרויסגערופען

אויפרענונג,

מיט'ן

און

גענעבען

צווישען

די

נאַלאַװאַ פון

שטאָט בראש האָבען זיי זיך דעם 1טען פעװודאַל ,9081 ,געװוענדעט
קיסר

צום

אַ השתדלות

מיט

צו

מבט?

סאַכען

השתדלות פון די קריסטען איז דערפילט
אידען

האָבען

בערנאַטאָר
גובערנסקע

7

פאַרלאָרען

געווארען ,און די ליטווישע
אין 0181

די ואַהל-רעכט.,

רימסקי-קאָרסאַקאָוו אַרױיסגענעבען
פּראַוולעניע

צוצולאָזען

זיינען אויסנעקליבען

מאָלט האָבען

אידען

געװאָרען

זיך די איבעריגע

די

װאַהלען.

די

האָט דער נו"

א פאַראָרדנונג צו דער

אין ווילנער דומע,

און אין

צוויי אידישע גלאַסנעס.
פון דומע

 7גלאַסנעס

אַרבײיטען אינאיינעם מיט די אידען און דערפאַר
בערנאַטאָר איבערגענעבען צום קרימינאַל-געריכט.

אָפּנעזאָגט

דע-
צו

האָט זיי דער גו-
אידען זיינען גע-

נאָכדעם וי די ווילנער קריס-
בליבען אין ווילנער דומע ביז .0281
טען האָבען זיך אויף דעם באַקלאַנט ,האָט דער פענאט בעשלאָסען
מבט? צו מאַכען די אידישע ואַהלען אין ווילנע ,באַמערקענדיג ,אן

זייעד
טיש

זיצען

אין ווילנער דומע

געפינט

דאָס

זיך דארטען

אין ניט אָנשטענדיג,
בילד פונ'ם

וייל אוים'ן

געקרייצינטען

קריסטוס,

צו וועלכען אידען באַציהען זיך ניט מיט עהרען-געפיה?",
דעם

1טען

אַפּריל,1281 ,

האָט

מיניסטאָרען-קאָמיטעט

דער

גע-

רימסקיקאָרסאַקאָו
געבען זיין הסכם צו דער סיינוננ פון סענאט.
האָט דעמאָלט פארטיידינט די אידישע אינטערעסען און האָט אָנגע-
וויזען ,אז די דומע פיהרט אָן מיט דער שטאָטישער וירטשאַפט ,און
אַז פון אידען האָט די שטאָט מעהר הכנסה ,וי פון די קריסטען.
דער מיניסטאָרען-קאָמיטעט אין אָבער געבליבען ביי זיין פריהערדי-
גער מיינונג .דאַן האָט זיך דער קיסר אַלֵיין ,אַלעקסאַנדער דער 1טער,
פאראינטערעסירט

מיט

דער

פראַנע,

און

עד

האָט

| נאַסלעדניק אַרױסצוזאָגען זיין מיינונג וועגען דעם.,
לאוויטש

ענין און האָט געפונען

פאַר

דעם

האָט

זיך נאָך די זאַך ניט פאַרענדינט ,און די פראַנע אין פאַרבליבען

אונ-

ריכטינ

האָט חוקר

ודורש געווען דעם

פאָרגעלייגט

דעם

קאָנסטאַנטין פּאַװ-

די מיינונג פון רימסק-קאָרסאַקאָן.

אָבער מיט

פּאַרענטפערט ,ביז עס איז דעם 72טען מאי ,0881 ,אַרױס א געזעץ,
אַז אין ווילנע ,אלס אַן אויסנאַם ,דאַרפען אידען

געלאָזען ווערען צו שטאטישע שטעלעס,

בשום

אופן ניט צו-

די גצ
שיכטט פון דער אירישפר גלמיינרש אֹין ווילנף
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ג) דער קחל,
לויט די פּולישע
אלס אן אָפּנעזונדערט,

געזעצען זיינען אידען באַטראַכט געווארען
פאר זיך לעבענדען פאלק אין מיטען פון

דער היימישער באפעלקערונג,
אין פּױלען האָבען אידען גענאָסען אוי-
טאָנאַמע רעכט
בנונע די ענינים פון זייעד אינערען לעבען.
די
גאנצע אנפיהרונג
מיט אלע רעליגיעזע אנגעלענענחייטען ,מיט אלץ
חברות ,מים די
פ
א
ַ
ר
ש
י
ד
ע
נ
ע
צ
ד
ק
ו
ת
,
מ
יט ארויפלייגען אויף דער או-

דישער

באַפעלקערוננ-- ,

לויט אַ געוויסער

אָפּשאַצונג--- ,

אַלערפֿײ

אָרטיגע אָפּצאַהל
ונגען און שטייערען און מיט'ן אויפּמאָנען זיי-- ,
דאָס אַלֶץ איז א
י
ב
ע
ר
ג
ע
געבען געווארען נאָר אין די הענד פונ'ם רב
פ
מיט די גבאים ון קהל.
זיי האָבען אויך געהאַט צו ענטשיידען אין
געלד-פּראָצעסען ,זיי הא
ָבען געזאָגט די גרעסטע דעה װעגען פארשידע-

נע פּרנסות און געשעפטען.

דער רב מיט

זיין בית-דין

האָבען

גע-

הערשט איבער דע
ר קהלה אין נאָמען פון דער תורה ,און די ראשי
הקח? האָבען אָנגעפיר
ט מיט אלע באדערפענישען פון דער געמיינדע,

און הא
ָבען געהאַט די מאכט צו פארווירקליכען אלע זייערע פּלענער.

דער רב
און די גבאים האָבען געשטיצט איינער די אנדערע.
דער
רב האָ
ט
מ
י
ט
ז
י
י
ן
ה
ס
כ
מ
ה
א
ַ
ז
ױ
י
ו
י
ה
יילינ געמאכט די תקנות פון די
גבאים,
א
ו
ן
ד
י
ג
ב
א
י
ם
ה
א
ָ
ב
ע
ן
צוגעגעבען קראַפט דעם רב'ס גזרות.
טאָמע
ר
ה
א
ָ
ט
א
י
מ
י
צ
ע
ר
נ
י
ט
ג
עטאָן זי דער רב צי װי די גבאים האָ-
בען
ג
ע
ב
א
ָ
ט
ע
ן
,
ה
א
ָ
ט
מ
ע
ן
געגען איהם אָנגענומען די פאָלנענדע מיט-
לע
ן
:
מ
'
ה
א
ָ
ט
איהם קיין שׁוֹם כבוד ניט אָפּנעגעבען ,מ'האָט איהם
פא
ר
ב
א
ַ
ר
ג
ע
נ
ע
ר
ח
ייט נע'רודם'ט אין געשעפטזאכען ,און אמאָל האָט
מע
ן
א
ו
י
ך אַזאַ מענשען אריינגעליינט אין חרם.
נאנץ אָפט פלעגט
ב
ע
אָ ר פּאַסי
רען אז די נבאים האָבען זיך אויפנעפיהרט ניט יושר-

דיג ,באזונדערס

בנונע אַלערלײ אָפּצאָהלונגען ,און האָבען דאָס פאָלק

צופיל געדריקט ,און הגם די
יגענוינט צו נעבען זייער הסכם
פאָרגעקומען אויסנאמען,
אין יאֶהֹר 8771
האָט אױסגעבראַכען אין וילנע א מחלוקת
צווישע
ן די קהל'שע גבאים מיט'ן רב ,װאָס איז באַװאוסט מיט'ן
נאָמען ,דעם רב'ס קרין",
דער רב אין ווילנע איז
דעמאָלט געווען ר' שמואל ,ר' אביגדור
דעם װא
ָלקאָוויסקער רב'ס זוהן און אַן איידעם פון ר' יהודה יסו"ר
דעד ר'
ש
מ
ואל האָט ניט געקענט צוזעהן די עולות פון קהל ,וועלכער

רבנים זיינען אין אלגעמיין געװען
צו די מעשים פון קה? ,זיינע דאָך

דריקט

זעהר דאָס פאלק דורך

שוערע

אֶפּצאַהלונגען ,און האָט גע-

נומען זוכען מיטלען געגען די גבאים.
פון דעמאָלט אָן האָט זיך
אָנגע
הויבען א קריג צווישען רב מיט די גבאים ,און אין שטאָט זי-
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איין

צדדים:

נען געווארען

אַנדערער צד מיט קהל,
זעהר אַ שטאַרקען

קאַמף ,וואו זיי האָבען

זען און בתי-מדרשים,
מיט

צד האָט

געהאַלטען

מיט'ן

אין די קלוי-

נאָר געקענט:

זיך איינע

און אויך אין די נאַסען ,מ'האָט

די אַנדערע געריסען ,און אַמאָל האָט מען

זיך געשלאַנען

אויך.

רעדע?-פיהרער ,וועלכע האָבען געװאָלט פארמאַסקירען

די שטאָטישע
דעם גאנצען

רב

און דער

ביידע צדדים האָבען געפיההט צװישען זיך ..

ענין ,האָבען

אויסגעקלערט

אויפ'ן

רב ,אז

ער אין נים

לערנען ,והדאיה ,אז נאָך האַלבע נאַכט זעהט מען
קיין מתמיד אין
ונג קיין פייער ניט .צו דער רבי'צען האָט מען
שוין אין זיין וואוינ
אויך געהאָט טענות

און מען האָט איהר באַשולדינט,

אז זי איזן נים

נוהג כבוד װוי מען דאַרף די גבאי'טעס.

פאַרגאַנגען אַזוי ווייט ,אז מ'האָט זיך גענומען
דער קריג אין
צום סוף האָבען זיך אַריינגעמישט אין קריג
באַנוצען מיט מסירות.
ן דער װואִיעװאָדע פירשט ראַדזיװױיל .דער
דער ביסקופּ מאַסאַלסקי או
רב און דער צווייטער פאַר קהל .איינער
ערשטער האָט געהאַלטען פאַר'ן
בר' װאָלף ,װאָס צוליב אַ פאַלשער מסירה
פונ'ם רב'ס צד ,ר' שמעון
ַדזיװיל אַריינגעזעצט געשמידט אין קייטען אין
האָט איהם פירשט רא
זיצענדיג אין תפיסה פאַרפאַסט אַ בראָ-
ניעסוויזשער פעסטונג ,האָט
כער ער האָט אָפּגעשילדעהט אַלע שלעכ-
שורע אויף פּויליש ,אין וועל
אַלע פאַרדאָרבענע מעשים פון די גבאים.
טע זייטען פון קהל און
ע האָט מען אויפמערקזאם געמאַכט דעם
אויף דער דאָזיגער בראשור
עלכער האָט ,נאָכדעם װוי ער האָט זיך
קעניג סטאַניסלאַוו אווגוסט ,וו
הוננען פון קה? צו דער אידישעד באַפעלקע-
באקענט מיט די באַצי
טען יולי ,6871 ,א באַפעל ,אַזן די גבאים
רונג ,ארויסגענעבען דעם 09
יך ניט דערוועגען אַליין ,אָדער דורך אַנ"
פון ווילנער קהל זאָלען ז
אונגערעכטליכע און נעוואלט-מעשים ,ארויס"-
דערע פּערזאָנען ,צו טאָן
איז אויסריידען פאדשידענע אָפּצאָהלונגען,
צוציהען דורך וועלכע עס
שלאָנען און אַריינצוזעצען מענשען אין
צו רודפ'ן ,צו כאַפּען ,צו

זיי וועלען עובר זיין אויף דעם ,וועלען זיי שטריינג
געפענגעניש; אויב
פויט די מלוכה-געזעצען".

באַשטראָפט ווערען
ָט דער אידישער אװטאָנאָמער קהל אויפגע-
פון דעמאָלט אָן הא
מיט
אין ווילנע און אין גאַנץ ליטע בכלל.
הערט צו עקזיסטירען

איז אויך בט?

וילנע

די שטעלע

פון אלעקסאנדעד

1נטען

נעווארען

אין

פון

דעם צונלייך
א דב.
ארום ,בּעת ליטע האָט זיך שוין געפונען אוג-
אין אַ יֹאֶהר 0
רשאַפט ,האָט זיך אין ווילנע װוידער אױף א
טער דער רוסישער הע
שאָטען פון קהל ,אָבער נאָר אין אן אַנ"
וויילע באוויזען אזוי װי א
האָט
דער פאָרמע.

פויט דעם

באפעה?

דעם

די געשיכטע פון דער אידישער גצמיינרע אין ווילנש
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זיך אין ווילנע געבילדעט א קאָמיסיע פון אידישע פארשטעהער פונ'ם
נאנצען תחום-חמושב ,וועלכע האָבען געדארפט באטראכטען די ויכ-
טינסטע מאַטעריעלע און גייסטינע פראנען פון אינערען אידישען לע-
בען .די דאָזינע קאָמיסיע האָט אויך נעדארפט אויסקלייבען א דעפּו-
טאַציע פון דריי מיטגלידער ,וואס זאָלען שטענדיג זיצען אין פּעטער-
בורג אַלס פאָרשטעהער פון דער אידישער באַפעלקערונג פאר דער רע-
גירונג.
די ערשטע אסיפה פון דער אידישער פאָרשטעהער-קאמיסיע

איז פאָרגעקומען אין ווילנע אין יאֶהר ( 8181ב' ער"ח אלול תקע"ה),

אין דער דאָזיגער אסיפה אין אוױיסנעאַרבייט געווארען אַ יעהדליכער
בודזשעט פוֹן די הוצאות ,וועלכע זיינען נויטינ אויף די אויסהאלטונג
פון די דריי דעפּוטאַטען אין פּעטערבורג מיט אַלע זייערע הצטרכות'ן,
און עס איז באַשלאָסען געװאָרען ,אַז די דאָזינע געלד-סומע ,װאָס דאַרף
אָנטרעפען אן ערך פון  0008רענדלעך ,זאָל נעדעקט ועדען פון די
זילבערנע עטרות ,װאָס די פארמענליכע בעל-בתים באַצירען מיט
זֵיי זייערע טליתים און קיטלען.
די דאָזינע פּעטערבורנער אידישע
דעפּוטאַציע איז מיט דער צייט אומנעביטען נעװאָרען אויף אַ רבנים-
קאָמיסיע ,וועלכע איז פֿאַרבליבען איינגעפיהרט אין רוסלאנד ביז היין-
טינען טאָג.

ד) תורה און חשכלח,
פון דייטשלאַנד דורך פּוילען איז די תורה אַריבער קיין ליטע און.
ווילנע אין געווארען איהר גרעסטער און באַדייטענדסטער צענטער.
אויף זייער וואנדערוועג זיינען איינינע
פון די באַריהמטע גאונים

געקומען קיין ווילנע ,און מיט דער שטיצע פונ'ם קהל האָבען זיי גע-
גדינדעט ישיבות.
וױלנער ישיבות ,פון וועלכע עס פלענען אַרױס-
געהן די גרעסטע
,
ם
י
נ
ב
ר
ן
ע
ב
ָ
א
ה
ט
'
מ
ש
"
'
ע
נ
אין אלע לענדער ,און פוֹן
נאָך אין
גאנץ ווייט זיינען יוננע לייט אַהין געקומען לערנען תורה.
4עטען יאָהרחונדערט האָט שוין ווילנע געהאָט א נרויסע ישיבה ,און
פון דעמאָלט אָן האָט דאָרטען די תורה ניט אויפגעהערט צו בליהען.

װאָס

שווערער

עס

זיינען

געווארען

די אויסערליכע

לעבענס'באַדינ-
מעהר

גונגען פון די וילנער אידען ,האָבען זיי אַלץ נעזעהן װאָס
צו פארשטאַרקען דעם מצב פון דער תורה ,אין וועלכער זיי האָבען
געזוכט און געפונען טרייסט אין די ביטערסטע מינוטען .די ליבע צו
דער
לערנען תורה האָט אין ווילנע דערגרייכט איהר גרעסטע מדרנה.
איינצינער כבוד ,נאָך וועלכען א וילנער איך האָט זיך נאָכגעיאָגט,
אין געווען צו מאַכען די זיהן פאר ,לומדים" ,און די טעכטער
אין דער יונגער ווילנער קהלה האַ-
אויסגעבען פֿאר תלמידי-חכמים.
בען זיך אויף אַמאָל באויזען א גאנצע רייהע באריהמטע לומדים,
װאָס זייערע נעמען זיינען אַריבער אין דער געשיכטע ,און וען
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דערנאָך,

צוליב

דעם

פינסטערען

גור? פונ'ם

אידישען

פאָלק ,אין

זיי

אויסגעקומען צו נעמען זיך פאר'ן וואנדער-שטעקען און פארזוכען דעם .
ביטערען טעם פון גלותאָפּדיכטען ,זיינען כמעט אַלע וילנער אויס-
געװאַנדערטע לומדים געװאָרען די פאָלקס-לעהרער אין די גלות-לענדער.

מיר וועלען זיך דאָ לאַנג ניט אָפּשטעלען אויף נעמען .עס איז

גענונ צו זאנען ,אז פון  0261ביז  ,8461אין אַזאַ קורצער ציים,
האָבען מיר העכער פון  04באַריהמטע נעמען און העכער פון 03

חבורים ,וועלכע האָבען זיך קונה שם געווען אין דער היסטאָריע .דער
ערשטער רב ,װאָס איז אונז באַוואוסט אין ווילנע ,איז ר' מאָטש חיות,

וועלכער אין געשטאָרבען אוננעפעהר אין  ;6261נאָך איהם טרעטען
רי משה לימא (מהבר פון ,חלקת מחוקק" אויפ'ן אב"
שוין אַרױסק:

עזרא) ,ר' אברים כהן (מחבר פון ,שער אפרים") ,ר' אהרן שמואל
,רכת-הזכח") ,ר' הלל (,בית הלל" אויף
קאידענאָװער (מחבר פוֹן ב

יורה-דעה) ,רי משה רבקש

(דער מחבו פוֹן ,ב,אר-הנולה"),

און ר'

כהן ,וועלכער אין מעהר באוואוסט מיט די ראשי-תיבות ש"ך
שבחי
ד .ה,, .שפתי-כהן") ,װי עס רופט זיך זיין פּירוש אויף יורה-דעה
(
דער דאָזיגער ר' שבתי כהן האָט אָנגעשריבען נאָך
און חשן משפּט.
ער האָט גלענצענד באהערשט
אייניגע באריהמט-געווארענע חבודים;
אַ לאַנגע
די -העבעראישע שפּראַך און האָט אויך געשריבען שירים.
יט האָט ער געפיהרט אַ קאָרעספּאַנדענץ אויף העברעאיש מיט דעם
צי

דאמאלסדיגען

באוואוסטען פּוילישען טעאָלאָג װאַלענטין וידריך.

ער

יאָהרען
האָט פארפאסט סליחות אויף די קרבנות פון די ביטערע
 8501 -און מיט זיין ווערק ,מנלת ספר" ,אין װעלכען ער8
באַשריבען די געשעהענישען פון נזרת ת"ח ,האָט זיך באַנוצם
| האָט
אויך דער באַקאַנטער רוסישער היסטאָריקער קאָסטאָמאַראָו.
ט אַלַּע דבנים און נאונים ,וועלכע האָבען געלעבט אין דער
כמע
עפּאָכע פונ'ם וילנער געמיינדע-לעבען ,אין אויסגעקומען
ערשטער

אין

די מהומה-יאָהרען

אויסצואװאַנדערען

פון

װילנע

אין אנדערע

: אין דייטשלאַנד ,עסטרייך ,האָלאַנד און אױיך אין טערקיי.
לענדער
האָבען זי די אידישע קהלות אויפנענומען מיט גרויס פריינך-
אומעטום
כקייט און כבוד האָבען זיי ביי זיך גענעבען די גרעסטע שטע-
לי
נער קהלה האָט מעהר פון אַלֶע אַנדערע קהלות גענע-
די ויל
לעס.
די וױלנער רבנים
בען רבנים פאר די שטעט פון מערב-אײיראָפּע.
נעבען אַ נייעם טאָן און א נייע ריכטונג דעם אידענטום
האָבען צוגע
אין מערב-אייראָפּע.
דער צייט פון  0761ביז  0671אין די געשיכטע פון דער
פאר
אין
קחלה רייך מיט גרויסע נעמען פון רבנים און גאונים.
ווילנעד
זיך צווישען די ווילנער לומדים אָנגעהויבען צו בא"
דער צייט האָט
פון דעם טרוקענעם תלמודישען פּלפּול
מערקען אַ נייע שטרעבונג

4

די גצשיכטע פון דער אירישער גשטמיינדע אין ווילנש

א|יז מען אַריכערגעגאננען צו באשעפטינען זיך מיט דער העברעאישער
גראַמאַטיק און אויך מיט דער קריטיק פון די תפֿלות און פון תנ"ך .

אנדערע פון די לומדים זיינען פון פלפ9ו? אַריבעד

צו מיסטיק און /

צו קבלה.
איינער א וילנער באריהמטער למדן פון יענער צייט,
ר יקותיאל ברי ליב גאָרדאָן ,איז לויט זיין אייגענעם וילן אַװעק אין
דער איטאַליענישער שטאָט פּאַדוא ,װואו עס אין געווען כמעט די

איינציגע אוניווערזיטעם אין אייראָפּע ,אין וועלכער מען פלענט אָנ-

נעמען אידען ,און אין דאָרטען אַרײן אין מעדיצינישען פאַקולטעט.
אין פּאַדואַ האָט ער זיך באַקענט מיט דעם אידישען פּאָעט און מיסטי-
קער ר' משה חיים לוצאַטאָ ,וועלכער האָט אויף איהם געהאָט זעהר
קומענדיג דערנאָך אחיים קיין ווילנע אלס
אַ שטאַרקען איינפלום.
דאָקטאָר מעדיצין ,האָט ער פיל מיטנעהאָלפען צו פארשפּדייטען צוי-
שען ווילנער וואויל-לערנער קבלה ,אוֹן דאָס האָט נאַכהער געבראכט
דערצו ,אז אין וילנע האָט זיך אנגעהויבען צו פארשפּרייטען די
חסידים-סעקטע ,וועלכע אין בין יענער צייט דאָרט לנמרי ניט געוען.
מ'האָט אָנגעהויבען בויען אין ווילנע באַזונדעדע חסיר'ישע שטיבלעך,
אין וועלכע מ'האָט געדאַװענט לויט'ן נוסח פון אר"י ,און עס האָט
אויסגעוויזען ,אַז דער חסידיום האָט פאר זיך געפונען אין ווילנע א
גאנץ פרוכטבאַרען באָדען.
דער דאָזינער מצב האָט זיך געצויגען ביז
עס אין אױיפנעשטאַנען דער װילגער גאר רי אליהו (געבאָרען דעם
ערשטען טאָג פּסח ת"פּ  ,0211 --געשטאָרבען ג' חוה"מ סכות תקנ"ח
 ,)7971 ---וועלכער האָט שטאַרק באַקעמפט דעם חסידיזם מיט די

|

חסידים.

אין דעם

|

וילנער

אָן א זייט אלע גדולים

נאון ,פאַר

וועלכען

און נאונים

און וועלכער

עס

זיינען אָפּגעטראָטען
האָט באקומען

דעם

נאָמען ,ה,מאור הנדו?" ,די זון פון דער תורה ,האָט דאָס תלמודישע

אין דעם וילנער נאון
אידענטום געפונען זיין העכסטען אויסדרוק.
האָבען זיך אָפּנעשפּינעלט אלע שטראהלען פון דעם וילנער-ליטוי-
שען אַרט לערנען .דער נאון איז געווען דער גרינדער פונ'ם קריטישען
װועג אין לערנען ,און האָט געהאָט אַן אומגעהויער גרויסע ווירקונג
פון זיינע צייטען אֶן האָט מען
אויף דעם קומענדיגען לומדים-דור.
אין ווילנע אַלץ מעהר אָנגעהויבען צו לערנען דעם תלמוד סיסטעמאַ-
טיש ,און עס האָט גענומען איינפאַלען די װאַנד ,וועלכע האָט אִפּ-
געצאמט די תורה-לערנער פון דער אַלנעמיינער וועלט-קענטעניש .אַלַע
געלעהרטע תלמודיסטען פון דעד ווייטערדיגער תקופה קען מען רעכענען
פאַר די גייסטינע קינדער פון דעם נאון ,ואָס האָבען באוואוסטזינינ
אָדער אומבאוואוסטזיניג מיטגעבראכט דעם נייעם דור ,מיט וועלכען
עס האָט זיך אָנגעהויבען די עפּאָכע פון השכלה.
פון די גרעסטע ווילנער לומדים נאָכ'ן נאון'ס צייטען זיינען נע-
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ווען רי אַבעלע פֿאָסװאַלער ,רי אברהם דאַנציג (דער מחבר פון פּאָפּו"
לערען ,חיי-אָדם?) ,רי יודעל זאַרעטשער ,רי ישראל סאַלאַנטער און רי
בצלטל כהן ,פון די ווילנעד מנידים זיינען אם מעהרסטען באריהמט:
רי משה דרשן רי יחזקאל פייװעל ,רי יצחק אליהו לאַנדױ און רי
יעקֶב יאָזעף.
=ער
| ד

קייזערליכער

וועלכער

באַפעה?,

איז

אַרױיס

אין ,281/

אן

אידען זאָלען געבען רעקרוטען ,האָט געבראַכט דערצו ,אז אין ווילנע
האָבען זיך געגרינדעט פיל ישיבות און יונגע לייט האָבען זיך מיט א
באזונדערער התמדה גענומען צום תלמוד ,וויי? א סך האָבען נעהאָפט,
דאָס קהל ,וועלכען מ'האָט איבערגעגעבען צו מאַכען די נאַבאָרען פון
די דעקרוטען ,װעט קיין וואויל-לערנער ניט נעמען פאַר סאָלדאַטען.
אין יענער צייט האָט זיך געעפענט די באוואוסטע ראַמײליס ישיבה,
וועלכע עקזיסטירט נאָך ביי היינטיגען טאָג דעמאָלט האָט זיך אויך
געבילדעט אַ נרופּע פון  04חשוב'ע יונגע תלמודיסטען ,װאָס האָבען
צוזאַמען פארבראכט יום ולילה אין לערנען .פון דער דאָזיגער גרופּע,
וועלכע איז פּאָפּולער געווארען צווישען די ווילנער אידען מיט'ן נאַ-
מען ,די פערצינטלעך" ,זיינען דערנאָך ארויס פיל באריהמט-נעווא-
רענע ווילנער ראשי-ישיבות ,װוי ,למשל ,רי מרדכי מעלצער ,רי יעקב
פיעסקין און אַנדערע ; חברים פון דער דערמאַנטער גרופּע זיינען אויך
געווען דעד באַקאַנטער געלעהרטער רי צבי הירש קאַבעגעלענבויגען און
דער עדשטער מאָדערנער העברעאישער פּאָעט אברהם בער לעבענזאָהן

זעהר א בכבוד'ן אָרט אין אונזער גע"

(אדם הכחן) ,וועלכע פארנעמען

שיכטע ,אלס די ערשטע פּאָרקעמפער פאר בילדונג צווישען די רוסישע
אידען און באזונדערס אין ליטע.
א

אין

סוף

און באזונדערס

פונ'ם

81טען

יאָרהונדערט

פון דייטשלאַנד,

אין

אריינגעדרונגען

פון

מערב-איראָפּע,

דער בילדונגס-גייסט

מענדעלסאָן מיט זיינע העברעאישע
צווישען די ליטווישע אידען.
זאַמעל-ביכער ,חמאספים" האָבען דערצו גענעבען דעם ערשטען שטוים,
עס זיינען
ווילנע אין געװאָרען דער גרעסטער צענטער פון השכלה.
אױפגעשטאַנען אַ רייהע העברעאישע שרייבער ,דיכטער און געלעהר-
טע ,און דורך זייער טעטינקייט אין ווילנע געוואדען דער מיטעלפּונקט
פון דער אידישער בילדונג ,וועלכע האָט זיך פון דאַנען פארשפּרייט
דער נאָמען אַ מוילנער" האָט
אין דער גאַנצער צפון-מערב-געגענד.
געדינט ביים פֿאֶלְק אלס סינאָנים פון א משכיל ,אַן ,אויפנעקלערטער".
די ,ראַבינעד שו?" ,וועלכע האָט זיך געעפענט אין ווילנע אין ,481/
האָט אויך פי? מיטנעהאָלפען צו פארשפּרייטען בילדונג צווישען אידען.

די גצשיכטט פון רער אירישער גצמיינרץ אין ווילנע

אין יאהר

8/81
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איז דורך אַן אַלערהעכסטען

באַפעה?

אומגעענדערט 

געווארען די ראַבינער שו? אין אַ לעהרער-אינסטיטוט.
די ערשטע אידישע ווילנער משכילים האָבען זיך באַנוצט בא-
זונדערס מיט דער העברעאישער שפּראך אלס מיטע? צו פארשפּרייטען

צווישען

בילדונג

אידען ,און נאָך אין דעם

ערשטען

פערטעל

פון

פטען יאָרהונדערט האָט שוין ווילנע געהאט באריהמטע שרייבער
און היסטאָריקער װווי מרדכי אהרן גינצבורג ,שמוטל יוסף פֿין ,קלמן
שולמאַן און אַנדערע ,און אויך פּאָעטען װי אדם הכהן און זיין טאַ-
לאַנטפולער זוהן מיכח יוסף ,וועלכע זיינען געוואדען די באליבטעסטע
וילנער זיינען אויך די באַ-
דיכטער צווישען די ליטווישע אידען.
ריהמטע העברעאישע דיכטער יחודה ליב גאָרדאָן און דר .שלמה מאַן
דעלסערען ,וועלכע זיינען געווען די נייסטינע תלמידים פון די לעבענ-
וילנע האָט אויך ארויסנענעבען באריהמטע מדקדקים און
זאָהנס.,
די אידישע פי-
לעקסיקאָגראַפען װי יהושע שטײנבערג און אַנדערע.

טעדאַטור
אײזיס

האָט אויך

מאיר

אונטער

דיט ,מיכל

איהרע

נעהאַט
גטָרראָן

דער אָנפירונג

פון

ערשטע

און אליקום

דעם

וילנע:

פּיאָנערן אין

צונזער.

באוואוסטען

פּיאַנער

פאר

דישער בילדונג ניסן ראָזענטאַל ,האָט אַ גרופּע אינטעלינענטען

או-

אוים,-

געעפענט אין  1481אין ווילנע די ערשטע צויי שולען ,וואן מ'האָט
די דאָזינע גרופּע אינ-
אונטערריכט אידישע און אַלנעמיינע למודים.
טעליגענטען האָבען אויך פיל מיטנעהאָלפען דעם קאָמיטעט ,וועלכבעד
האָט זיך געגרינדעט אין  ,0481ביים גענערא? גובערנאַטאָר אויסצו-
ארבייטען אַ פּלאַן װוי צוצונרייטען געבילדעטע רבנים אין רוסלאַנד.
די דערמאַנטע גרופּע האָט אויך קאָרעספּאָנדירט מיט דעם באוואוסטען
דר .ליליעגטאַל ,וועלכער אין אין די -04ער יאָהרען פונ'ם פאָרינען
יאָהרהונדערט ארומגעפאָהרען אינ'ם אויפטראנ פון דער רענירונג אי-
בעל רופלאַנד צו אַניטירען צווישען אידען פאר בילדונג.
אַ גאַנץ גרויסע ראָלע אין דער היסטאָריע פון דער אידישער פי-
טעראטור אין רוסלאַנד האָבען געשפּילט די ערשטע צויי אידישע
דרוקען ,וועלכע האָבען זיך געעפענט אין וילנע אין יאהר .9971
איין דרוק האָט זיך געעפענט דורך די ברידער ליב און נרשון לוריא
דער צווי-
אונטער דער פירמע פון אַ פּוױלישען גלח יאָזעף מירסקי.
טער דרוק איז געגרינדעט געװאָרען דורך טוביה פיינעס מיט זיין
זוהן אין  9581איז צונעשטאַנען פאַר אַ שותף צו די דאָזינע צוויי
דרוקען דער דרוק פון די ברידער ראָם ,וועלכער אין אַריבער פון

גראָדנע קיין ווילנע.

אַ געוויסע צייט איז ראָם'ס דרוק געװען דער

אין  2681האָט זיך געעפענט אַ
איינצינער אין גאַנצען געגענד.
מחמת די דאָזינע דרו-
נייער דרוק ,און שפּעטער  --נאָך עטליכע.

|
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עס האָבען

זיך

קען איז ווילנע געװאָרען א צענטער ,אַרום וועלכען
גדופירט די ליטעראָרישע קרעפטען פון גאַנצען ראַיאָן.
ווילנע איז פון תמיד אָן רייך געווען אין אלערליי חברות ; :רעלי.-
גיעזע ,בילדונגדערציהערישע ,וואָהלטעטינע און פּראָפּעסיאָנעלע .כמעט
יעדע חברה פון די לעצטע צויי קאַטענאָריעס האָט איהר קלויז.

(ביז דער נייער צייט) פון

דאָס איז ,אין קורצען ,די געשיכטע

דער ווילנער אידישער קהלה ,וועלכע איז אינ'ם
קרוינט געװאָרען מיט'ן נאָמען ,ירושלים דליטא".
+

מויל פון פאָלק גע-

:

אין דער נייערער געשיכטע פֿאַרנעמט וילנע א חשוב'ן פּלאַץ
אַלס צענטער פון די מאָדערנסטע אידישע באװעגוננען און פון אי-
נאָך אין אֶנהוֹיב פון די
דישען געזעלשאפטליכען  לעבען בכלל?.
סעער יאהרען אין פאָרינען יאָהרהונדערט האָבען זיך אין וילנע
יונגע
גענדינדעט די ערשטע נרופּעס פוֹן אידישע אינטעליגענטע

לייט ,וועלכע

האָבען

אונטער

דעם

איינפלוס

פון דער

דאמאלסדיגער

רוסישער ,נאַראָדניטשעסקער" ליטעראַטור געזוכט צו דערוועקען צװי"
שען די אידישע ארבייטער דעם זין פאר פּאַליטישע שטרעמונגען און
באקאנט צו מאכען זיי ,באזונדערס מיט דעם סאציאליסטישען געדאַנק.
די דערמאָנטע אינטעליגענטען האָבען געגרינדעט קבוצים פאר זעלבסט-
בילדונג און װיסענשאַפּטליכע פאַרפולקאָמונג ,און די דאָזיגע קבוצים
זיינען געווארען מיט דער צייט די קערענדלעך ,פון װעלכע עס זי"
נען ארויס די ערשטע אידישע סאַציאליסטישע אגיטאַטאָרען און עסקנים.
ס'איז גענוג צו דערמאַנען די נעמען פון אַזעלכע סאַציאליסטישע
טוער װי אה שמואל ליבערמאן ,וועלכעד האָט אינמיטען פון די
סזער יאַהרען אַרױיסגעגעבען אין וויען דעם ערשטען העברעאישען סאָ-
די וילנער
ציאליסטישען זשורנא? ,האמת" ,און זונדעלעװויטש'ן.
אידיש-סאציאליסטישע ,שו?" האָט אין איהר צייט געהאַט זעהר א
גרויסען און אַ שטאַרקען איינפלוס אויף די איבעדינע גרויסע אידישע
צענטרען אין ליטע ,װווי מינסק ,מאָהילעװו א .אַ.
די חבת-ציון באַװענונג ,און דערנאָך דער ציוניזם ,האָבען אויך
צו פארצייכענען אין ווילנע פיל פון זייערע ערשטע באואוסטויניגע
אין ווילנע האָט זיך
און ענערנישע פּראָפּאַנאַנדיסטען און עסקנים.
אינ'ם משך פון כמה יאָהרען געפונען דער ציוניסטישער צענטראל-
קאָמיטעט ,וועלכעד האָט אָנגעפיהרט מיט דער ציוניסטישער ארבייט
אין וילנע זיינען געװען שטאַרק פארטראָטען
אין נאַנץ רוסלאַנד.
די באזונדערע ציוניסטישע פּארטייען מיט סאציאליסטישע שאַטירונגען
װי :ס"ס ,פּועלי ציון א .אַ .דאָ האָט זיך אויך אַרויסגענעבען דער
אָרנאַן פון די ,סיימאָווצעם".
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די גצשיכטש פון דער אידישר נצמייגרע אין ווילנץ

| ווילנע האָט געשפּילט אַ גרויסע ראָלע אין דער געשיכטע פוֹן דער
אידישעד ארבייטער באוועגונג בכלל ,און באזונדערס פונ'ם ,בונד",

וועלכער האָט דאָ אויך אָפּט געהאָט זיין צ .ק.

אין וילנע זיינען

ענטשטאַנען די ערשטע אידיש-יבונדיסטישע אונלענאַלע פּרעסע און
ליטעראטור ,און אין משך פון אַ געוויסער צייט אויך די בונדיס-
אין וילנע זיינען פאָרגעקוּמען
טישע לענאלע אידישע צייטשריפטען.
עטליכע בונדיסטישע צוזאמענפאָהרען.
זעהר שטאַרק ,שטורעמרדיג קען מען זאָנען ,האָט זיך ענטוויקעלט
דאָס אידישפּאָליטיש-געזעלשאַפטליכע לעבען אין וילנע אין יאָהר
דעמאָלט אין וילנע
- ,59אין די אַזױי-גערופענע ,פרייע טעג".
נגעגאנגען בראש כמעט פון אַלע אנדערע אידישע צענטרען אין רוס-

לאנד ,און באזונדערם אין ליטע.
אין

ווילנע אין

אין יענער

מענפאָהר פוֹן די באקאנטסטע

|
צייט

אוֹיך פאָרגעקומען

דער

צוזא-

אידישע כלל-טוער ,אויף וועלכען עס

האָט זיך געגרינדעט דער פארבאנד פון די דע-גרייכער" ,וואס האָט
אַ געוויסע צייט אָנגעפיהרט מיט דער אידישער פּאַליטישער טע-
טינקייט אין רוסלאנד ,און האָט געהאַט א נרויסע השפּעה אויף דער
וואה?ל-קאמפּאַניע צו דער ערשטער נאָסודאַרסטװענעד דומע.
8
א אָי

דאָס זיינען אין קורצע
נגעשיכטע פון דער וילנער

נעשיכטע

פון

דער

שטריכען
אידישער

די הופּט-מאָמענטען
די געננויע,
קהלה.

פילהונדערטיעהריגער

וילנער

קהלה

אין דער
פולקאָמע

דארף

ערשט געשריבען װועדען און װאַרט נאָך אויה איהר היסטאָריקער.

נאָך

דר .יעסב װיגאָדסקי.
איבערבליק

אַלגעמײנער

איבער די ווילנער קהלות

פאַר די לעצטע זעכביג יאָהר,

1
יי

1

מכח קחלות בכלל
געפיה?

דער

אידישען

פון אָנגעהערינקייט

פון

פאָלקסיקבוץ,

צו

ועלכען

דעם

איט-

ליכער יחיך אין נאָר א קלינינקער טייל-
כעלע ,איזן אפשר די גרעסטע מעלה ,װעל-
כע האָט זיך ביי אידען אנטויקעלט אונטער
דעם שמערצליכען דרוק פון דעם קיגסטליכען
צווו".
דער
װאָס
אָפּסלייבונגס-פּראַצעס,
טויזענד יאָהריגער אכזריות'דינער גלות האָט אָהן קיין שום הפסקה
אויסגעפיהרט ביי אידען .וען יעדער איד װאָלט זיך פאַרטידינט
און געקעמפט גאַנץ אַליין ,װאָלט ער נעמוזט אונטערנעהן; נאָר דער
כלל ,דער פאָלקס-קבוץ ,האָט געהאַט גענוג כחות אויף אַריבערצו-
טראָגען די אַלע געברענטע צרות און ניט דערהערטע פאַרפאָלגונגען,
וועלכע האָבען זיך ניט אויפנעהערט צו שיטען אוֹיף איהם ,וי פון
אַ שפע  --האַרען.
ייקמה פן

מ

דעריבער

אידישע

מערקען

שטעדט

און שטעדטלאך

ציהט

די פאַראייניגענדע,

קהלות,

מיר,

וי

דורך

דער

זיך ,װי אַ רויטער פאָדים,

זיי טראָנען

שיצענדע

אפשר

און

גאַנצער

אויפבויענדע

ניט שטענדיג

דעם

געשיכטע

ארבייט

נאָמען

פון

פון

אידישע

קהלות ; זיי
פון

האָבען ניט זעלטען גאנץ משונה'דיגע נעמען ,װאָס שטאמען
זייערע באזונדערע פילאנטראָפּישע ,רעליגיעזע אָדער קולטורעלע פונק-
ציעס ,אָבער ,לויט דעם תוכן נאָך ,זיינען זיי קהלות ,ד .ה .צענטרען
פון דעם אָרגאַניזירטען אידישען קבוץ ,וואו אידען האָבען געהא-

דעוועט און אנטויקעלט
און

זייער

ריזינען

אַלע זייערע שוץ-כחות,

פּאַסיװוען

ווידערשטאנד,
42

זייער זעלבסט:הילף

וועלכע

האָבען

סוֹףיבפ-

די ווילנצר קהלות פאַר די לפצטע זשכציג יאָהר
סוף אָפּנעהאַלטען

האָבען

אַ נצחון איבער

אָפּנעראַטעװעט

דעם

אַ גאנצער

אידישען

קיום

84
ועלט פון שונאים

און

פון אונטערנאַנג.

אומעטום ,ואוו אידען האָבען נאָר נעלעבט ,געהט די דאָזינע
אָרנאַניזירטע אַרבייט פון די קהלות פּאַראַלעל? צו די פאַרפאָלנונגען,
וועלכע אידען האָבען נעמוזט אויסשטעהן  :װאָס שטאַרקער די לעצטע
זיינען געװאָרען ,אַלץ גרעסער ,אַלְץ פילזייטינער איז געװאָרען דער
אָרנאַניזירענדער און דער שיצענדער כח פֿון די אידישע קהלות.
ווייטער זעהען פיר ,דאָס די נייע אירישע געשיכטע ווייוט
ארויס אַ קאָנצענטראַציע און אַ פארשטארקונג פון די אידישע
כחות און אויך פון די סהלות בשעת די אָפטע אידישע ירידות ;
פאַרקערט ,די זעלטענע ,כלומר'שטע עליות ,וען אידען באקומען
קמשל ערנעצוואו' הבטחות אָדער פּאַפּירענע רעכט ,רופען גליך
ארויס אַ צענטריפוגאלען כח אין די אידישע קבוצים ; א היבשער
טייל אידען ,דער עיקר די רייכע און די געבילדעטע ,הויבט באַלד
אָן צו דינען דער עבודה-זרה פון פרעמדע קולטור ,ציהען זיך מיט
אַלֶע כחות צו דער אַסימילאַציע און  --קענען זיך אָבער דאָך ניט
אַסימילירען...
דאַן ווערם אויך די צענטראַליזירענדע אַרבייט פון די קהלות
שטאַרק אָפּגעשװאַכט ,ביז עס הויבט זיך באַלד ניט אויף ביי אידען,
װוי דער שטייגער איז ,אַ שטאַרקע ירידה ,וועלכע ווארפט אַ העלע
ליכט אויף די פּאַפּירענע גלייכבארעכטיגוננען מכל המינים און אויף
די פאַקטישע ניט-גלייבארעכטיגונג; דאַן הויבט זיך דער אָן אַ פאַר-
שטאַרקטע אַרבייט פון דעם נאַציאָנאַלען זעלבסט-שוץ ,און  --אַזױ
געהט עס כסדר..
כל

זמן

די

אידישע

גלייכבארעכטיגונג

װועט

ניט

אריינדרינגען

גאַנץ טיף אין דעם רעכטס באוואוסטזיין פון אַלע פעלקער ,צוישען
וועלכע זיי לעבען ,כ? זמן אידען וועלען זיין פאַקטיש ניט נלייכבארעכ-
טינט

הן אין זייער ציווילען,

הן אין זייער פּאַליטישען

און הן אין

זייער נאַציאָנאַלען רעכט -- ,וועלען אידען זיך נויטיגען אין קהלות,
אַלס צענטרען פאַר אָרנאַניזירען די אָרטינע קבוצים און ,דער עיקר,
ערשט ,וען אידען וועלען ווערען פאַקטיש פול-
זייער זעלבסט-שוץ!
שטענדיג גלייכבארעכטינט ,וועלען זיי זיך קענען אין עקאָנאָמישען 

און פּאָליטישען פּרט צונויפניסען אינגאנצען מיט די אנטשפּרעכענדע
גרופּירונגען פון די מעהרהייטס-פעלקער ,צווישען וועלכע זיי לעבען,

אָבער אויך דאַן וועלען זיי זיך נויטיגען אין אָרטיגע קהלח-אָרגאַניזאַ-
ציעס פאר זייער נאַציאָנאַליקולטורעלער אַרבייט)* ,
*) זעה מיין אַריינפיחר צו דעם באַריכט פון דער קחלה פון יאָהר .4801

רר .יִצָקב  /װיגאָרסקי
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(.2

די װילנער קחלה פאַר די לעצטע פערציג יאָחר פון דער
רוסישער ממשלח,

|

אין דער דאָזינער צייט איז די רעכטליכע לאַנע פון די קהלות
אין רוסלאַנד געווען אַ גאַנץ משונה'דינע :די געזעצגעבערישע מאַכט
האָט פון איין זייט ניט אָנדערקענט פאָרמעל די אידישע קהלות ,אַלס
אַן עפענטליך-רעכטליכע אינסטיטוציע ; פון דער אַנדערער זייט אָבער
האָט זי אויך ניט אָפּגעלײסענט די דאָזיגע רעכט .די גרויסע צאָל סתירה-
דיגע ,פענאטישע באשלוסען? אין דעם פּרט האָבען געשאַפען אַאַ

כאַאָס און אַזאַ פּלאָנטער ,פון וועלכען קיין ערנסטער יוריסט האָט זיך
קיינמאָל ניט געקענט ארױספּלאַנטערען.
די רעגירונג ,װאָס האָט בנונע אידען כמעט שטענדיג געפיהרט
אַן עקסטערמינאַציעפּאָליטיק ,האָט זיך אין דעם כאַאָס געפיהלט
משמעות זעהר גוט ,ויי? ביי די התחייבות פון דער קהלח האָט מען
מיט איהר גערעדט ,װי מיט אַן עפענטליך-רעכטליכער אינסטיטוציע ;

ווען אָבער אַ קהלה ,פאַרלאָזענדיג זיך דערויף ,האָט נאַאיוו גענומען
ריידען מכח רעכט ,האָט מען איהר  --אָפּנעזאָנט...
אפשר דאָס ניט ,טאָ נעה ,רוף מיך קנאַקניסעל!"

,נעפעלט

דיר

די פינאנציעלע לאַגע פון די אידישע קהלות אין שוין אין פֿאַך-
גלייך מיט דער רעכטליכער
ספּעציעל-אידישע שטייערן:

די
לאַנע געווען א באדייטענד בעסערע.
דער ,קאָראָבקע-שטײער" און דער ,ליכט-

שטייער" (קאָראָבאָטשני סבאָר אי סוועטשנאִי
שאַפען אַ סאָלידען יסוד פאַר די באפרידיגונג
גיעזע ,פילאנטראָפּישע נויטען און בכל? פאַר
זאָרגונג פון די אידישע מאַסען ,וי אויך אין
זייער קולטורעלער

סבאָר)  --האָבען נע-
פון די אידישע רעלי-
דער סאַציאַלער פאַר" 
א געוויסער מאָס פאַר

נויט.

אמת ,דער אידישער שטייער ,אַלס אַ אינדירעקטער ,בפרט דער
פלייש-שטייער ,די ,קאָראָבקע? ,האָט זיך געליינט אַלס זעהר אַ שווערע
משא אויף די פּלייצעס פון דער אידישער ברייטער און אָרימער מאַסע,
אָבער ,וי זאָל אַנדערש זיין ??  ---האָבען גע'טענה'ט די באריהמטע
גבאים פון יענער ציים..
די דאָזיגע גבאים האָבען אנב אָפּנעשפּיגעלט אין זייער באנעמען
זיך צו די אידישע אינסטיטוציעס בכל? און צו דעם אידישען עפענט-
ליכען גראַשען בפרט דעם עקסטרעמסטען אַבסאָלוטיזם ,ואָס האָט
דאַן געהערשט אין רוסלאַנד .,זיי האָבען זיך ע? פִּי רוב מיט קיינעמס
מיינונג ,חוץ דער מיינונג פון עטליכע איינענע מענשען ,ניט גערע-

די ווילמער קחלות פאַר די לשצטף זשכציג יאָהר
כענט און אַלְץ נעטאָן על דעת עצמם,
אָדער װוי זיי האָט זיך פּשוט געװאָלט,

די מאַכט

פון די דאמאָלדינע

זעלבסטהערשערישען
דעם שטעמפּעל פון

דערפאַר

כאַראַקטער,
באָרנירטער

|

וי פאַר זיי אין געווען בעסער

נבאים האָט ניט נאָר געהאַט

אַ

נאָר האָט ניט זעלטען געטראָנען
שטאַרקעפּיגקײיט (די רוסען האָבען

דעם ריכטיגען װאָרט ,סאַמאָדור").

נבאים"
וי די דאָזיגע ,

04

זיינען ,נעקליבען"

עס איז אינטערעסאַנט,

געװאָרען

אין ווילנע למשל.

יעדען יאָהר פלענען אין ,אופּראַװוע" (מאַניסטראָט) צונויפגערומען
ווערען די ,אָסיעדלִי און זאַזשיטאָטשני" אידען ,ד .ה .אידען אָרטיגע
און

וואוילהאָבענדע,

וועלכע

געווען

זיינען

פאַרשריבען

אַ בא-

אוֹיף

זונדער ליסטע .די דאָזינע ליסטע האָט מען צונויפנעשטעלט יאָהר-
יעהרליך לויט די אֶנווייזונגען פון די נבאים .אויב עס האָבען זיך
ביי וועלכע

עס

איז

ארויסנעוויזען

ואַהלען

אידען,

,װידערשפּענינע"

פלענט מען זיי נלייך אויסמעקען פון דער ליסטע.

| אָט די ,תושבים" פלעגען דאָס קלייבען נבאים .די לעצטע
האָבען אָנגערופּען די נעמען פון די קאַנדידאַטען און דער עולם האָט
דערביי

געשריען ,זשעלאַיעם ! זשעלאַיעם!"

פּשוט

(מיר ווילען !) --

און ניך ...1
נבאים האָט מען ביי אונז דאמאָלס געקליבען פון די רייכע ,װאָס

פלעגען

געבען

די

בעאמטע

העכערע

געווען תקיפים ! פון דער
רוב ווענינ-װואָס געקליבען

נבאים ,שטאָדטישע
און האָבען

שוחד..

דעריבער

און זיינען

אַקאַדעמישער אינטעלינענץ זיינען על פּי
געװאָרען .געוועהנליך האָבען צויי-דריי

קאָכלעפעל,

אַמאָל אָפּנעטאָן

אָננעפיהרט

מיט אַלַע וילנער

נאָר ניט קיין שעהנע

זאַכען

פאָלגענדער פאַל באווייזט ,ביז וי ווייט די נבאישע
האָט נעקענט דערנעהן.
אין יאֶהר  7981איז נעשטאָרבען
אידישען שפּיטאָל ,לעוו גערשון.

אידען

אויך.

דעמאַגאָניע

דער שעףדאַקטאָר פון ווילנער

אויף דער ואַקאַנטער שטעלע ,וועלכע

האָט לויט דעם יושר (דער שפּיטאָל האָט זיך דאמאָלס אויפנעהאַלטען
נאָר אויף
פאַרנעמען

אידישע נעלט) און דעם מנהנ האָט
נאָר אַ אידישער דאָקטאָר ,צוישען

די שטעלע געדאַרפט
די צאַהלרייכע קאַנ-

דידאַטען האָבען די גרעסטע שאנסען געהאַט דר .ראָם ,אַ באוואוסטער
כירורג און געזעלשאפטליכער טוער ,און אַ געוויסער דאָקטאָר ,אויך אַ
כירורנ ,אַן איידעם פון דעם הופּט שטאָדט-נבאי ,וועלכער האָט גע-
אַרבײיט אין טאַטשקעס ,כדי דעם איידעם צו מאַכען װאָס אַ גיכערע
און װאָס אַ גרעסערע פּראקטיקע ,איבערלאָזען די שטע? פון אַ שעף-
דאָקטאָר

אַזאַ כירורג ,װוי דר .רֹאִם ,װאָלט געקענט,

פון דעם שווער ,ברענגען

שאָדען

דעם איידעם..

נאָך דער

מיינונג

ווען עס האָט זיך

דר .יִפָקֵב װױיגאָרסקי
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באַלד

פון דר.

אַז די שאַנסען

ארויסגעוויזען,

רֹאִם זיינען

אין

אי

ווילנע ,אי אין פּעטערבורג געווען באדייטענד גרעסערע ,װי די שאַנסען
פון דעם אַנדערען דאָקטאָר ,איז זיין שווער ,די קאָכלעפּעל ,נעפאַלען
אויף אַזאַ ,המצאה":
ער אין אַװעקגעגאַנגען אינאיינעם מיט די
צוויי הויפּט-פּרנסים

פון דער

ווילנער קהלה,

ב .און פ ,,8צום וילנער

נובערנאַטאָר (דוכט זיך פאָן"גרעװועניץ) און האָט ,אין נאָמען פון
ווילנער אידען" דערלאנגט אַ בקשה ,אַז זיי בעטען איהם ,דאָס אוים'ן
אָרט

װאַקאַנטען

פון

פון אַ שעףדאַקטאָר

,זאָל באשטימט װערען גיט קיין איד וי
איז באשטימט

געװאָרען

וילנער

כך הווה:

דר .טורטשאנינאָוו,

אידישען

שפּיטאָל

אַלס שעףדאַקטאָר

אַ רום ...1

אין דעם אַרכיװו פון דעפּאַרטאַמענט פאַר אַלגעמײנע ענינים
אינערן-מיניסטעריום איז געבליבען אַ ,היסטאָרישער" דאָקומענט.

ביים

ווייטער געהען ארום אין ווילנע לענענדעס וועגען אַ ווילנער ראש-
הקה? ,יודעל א---זו ,וועלכער האָט זיך אויסגעצייכענט מיט זיין עקס-
טרעמער אַליינהערשעריי און האָט ניט געקענט פֿאַרטראָנן קיין שום
װידערשפּרוך ; אלץ ,װאָס ער האָט געהייסען ,האָט גלייך אֶהן קיין
שנוים חס וחלילה געמוזט אויסנעפיהרט װערען נאָך דעם אַלטען
רעצעפּט, :סיק װאָלאָ ,סיק יובעא !* (אַזױ וויל איך ,אַזױ הייס איך !)
מען טאָר אָבער ניט מיינען ,אַז די דאָזיגע נענאַטיווע טיפּען זיינען
געווען די איינצינע גבאישע טיפּען ביי אידען .עס זיינען פון צייט
צו צייט אַרויפגעשוואומען

אויף דער אויבערפלאַך פון די קהלות מענשען

זעהר נוצליכע ,זעהר פּראָדוקטיװוע ,אַרבייטס-פעהינע
הכ?? איבערגעבענע ,מעהר-וועניג געבילדעטע.

און דעם

טובת

אַ שעהנער פאָרשטעהער פון דעם מין איז נעווען אין די אַכציגער
און

אֶנהוֹיב

ניינצינער

,מוניע" סאָלץ,

יאָהרען

א בעל-הבית

פון

פאָרינען

יאָהרהונדערט

פון משכיל'ישען שניט,

דער

ה'

אַ קלוגער ,אַ

וויציגער און אַ פּראקטישער ,האָט ער שטילערחייט רעפאָרמירט און
באנייט די ,ווילנער צרקה-גדולח" ,זי די ווילנער קהלה האָט זיך ביז
צו די ?עצטע יאָהרען גערופען .מ .סאָלץ האָט צום ערשטען איינ-
געפיהרט אן אמת'ע בוכהאַלטעריע אין דער קהלה ,וועלכע האָט בין
איהם ,געשריבען אויפ'ן אויווען" ,װי מען האָט דאמאָלס אַזאַ כלומךר"-
שטע בוכהאלטעריע גערופען .ווייטער האָט סאָלץ דעם שטארק אָפּנע-
לאָזענעם אידישען בית-עולם געגעבען אַ נייעם מאָדערנעם אויסזעהן.
ער האָט אויך די גאַנצע קהלה-ווירטשאפט געבראכט אין אֶרדנוֹנג,
צום

סוף

פון די ניינצינער

יאָהרען

פון פאָריגען

יאָהרהונדערט

און צום אֶנהוֹיב פון צװאנצינסטען האָט די רוסישע געזעלשאפט זיך
אָננעהויבען פּאָליטיש און געזעלשאפטליך אַלץ מעהר צו דיפערענ-
צירען אינאיינעם מיט דעם דאָזינען פּראָצעס האָבען זיך גענומען 

די ווילנער קחלות פּאַר די לעצטש זעבציג יאָהר
'מערקען

אויך

ביי

די

רוסישע

אידען

צויי
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מעכטינע

שטרעמונגען:

א רעװאָלוציאָנערע און אַ ציוניסטישע ,וועלכע האָבען ,וואו באוואוסט
אוון וואו אומבאוואוסט ,ארומנעכאַפּט דעם בעסטען ,פיהרענדיגען
טייל פן די רוסישע אידען און בפרט די יוגענד.
דער אידישער לעבען איז געװאָרען שװערער ,קאָמפּליצירטער
אוֹן האָט זיך על כ? פּנים מעהר ניט געלאָזען אריינדרענגען אין די
ד' אמות

פון

די ביז-איצטינע

רעליניעז-פילאַנטראָפּישע

עם

קהלות.

האָט זיך אָנגעהויבען אין ווילנע װאָס ווייטער אַלץ מעהר צו פיהלען
אַ גאדערפעניש צו גרינדען אַ נייעם צענטער ,װאָס זאָל אין זיך אריינ-
נעמען אויך די פּאָליטישע און צום טיי? אויך די געזעלשאפטליכע נויט

ניט נאָר פון ווילנער אידען ,נאָר אויך ,אויף וויפיל עס אין מעגליך,
פון אַלע רוסישע

אידען ,מיט וועלכע מען האָט געמוזט ,בפרט אין די

רעזידענץ-שטעדט און אין די גרעסערע רוסישע שטעדט 3ב ,292אריינ-
טרעטען אין אנַאַהענטען קאַנטאַקט.
מיט

עס האָט זיך נעפיהלט אַ באדערפעניש צו שאַמפען אַ סהלח-צענטער
אָפּען דאָס דורב-
אַ ברייטען וועלטליכען מאָדערנעם פֿאַרנעם.

פיהרען דורך דער רוסישער
מענליך,

מאכט איז ,פאַרשטעהט

זיך ,געווען אונ-

אַזא מין אַרגאַניזאַציע ווידער האָט ניט געקענט ,פאַרשטעהט

זיך ,פאַרקאַנספּירירט ווערען ; זי האָט געמוזט פּאַרמאַסקירט ווערען.
מיר

האָבען

געגרינדעט

אין ווילנע אַ אידישע

געזעלשאפט,

װאָס

,בראטאַליוביואיע אִב-
האָט געטראָנען דעם אָפיציעלען נאָמען:
שטשעפטוואָ? (ברידערליך-ליבענדע געזעלשאפט) מיט אַן איינענעם
סטאַטוט ,װאָס האָט איהר נענעבען ברייטע פילאנטראָפּישע ,קולטורעלע
און סאַציאַלע פונקציעס און אויך די מענליכקייט צו גרינדען אייגענע
אָפּטיילוננען אויסער ווילנע און שטעהן אין קאָנטאַקט מיט אַנדערע

שטעדט.
אין דער דאָזינער
בעסטע און אַקטיווסטע

|
נעזעלשאפט האָבען מיר אריינגעצויגען די
אינטעלינענץ פון וילנע .עס זיינען אויך

צונעצוינען געװאָרען די נבאים און די פּרנסים פון דער קהלה.
אויפ'ן פדר-היום פון דער נייער געזעלשאפט האָבען זיך געפונען

וויכטינע פראַנען פון ווילנער אידישען

לעבען ,וי אויך אַלגעמײנע.

די דאָזינע אייגענטליכע קהלה-גנעזעלשאַפט האָט פאַר די עטליכע
יאֶהר פון איהר קיום אָפּנעטאָן ביי אונז א היבשע שטיקע? נוצליכע
אַרבײט און האָט אָנגעצייכענט דעם וועג פאַר דער צוקינפטינער קהלה,

נאַציאָנאַל-

װאָס האָט באדאַרפט ווערען דער יסוד פון דער אידישער
פּערסאַנאַלער אױטאָנאָמיע..
די ווייטערדיגע אנטוויקלונג פון דער ווילנער קהלה איז געגאננען
אין דער ריכטונג ,דאָס דער ביי דער סהלה געשאפענער ראָט ,וועל-

דר .יֹצָקֶב  װויגאָדססי
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כער איז באשטאנען פון דעם רוב אַקטיווע געזעלשאפטליכע עסקנים,
האָט נענעבען דעם טאָן פאַר דער נאַנצער סהלהאַרבייט און האָט
דער אַבסאָי
שטאַרק געהאַלטען אין צוים די אַלטע קהלהפּרנסים..
ליוטיזם פון די רוסישע מושלים האָט זיך געבראָכען און דער אַבסאָ-
ליוטיזם פון די קהלה-מושלים איז אייננעצוימט נגעװאָרען ,הנם אֶהן
די קורצע רוסישע קאָנסטיטוציאָנעלע
אַ געשריבענער קאָנסטיטוציע.
תסופה מיט איהרע  4דומאָס האָט שטאַרק אַראָפּנערוקט די אידישע
קהלה בכלל פון דעם געהויבענעם אָרט פון אַ אידישען צענטער,
שאפענדיג דערביי א נייעם ,אַ פיל מעכטינערען און אַ פיל וויכטיגערען
פּאַרלאַמענטאַרישען צענטער ,אויף וועלכען אידען האָבען ,וי זייער

אָפּטימיסטישער שטיינער איז ,געלעגט צן פיל און צו גרויסע האָפ-
נונגען ..ווען עס האָט זיך באַלד ארויסנעויזען ,אַן ,ביי אונז איז,
דער נייער
גאָט צו דאַנקען ,ניטאָ קיין פּאַרלאַמענטאַריזם" ,און ווען ,
מלוכה-סדר" איז צואװאָרפען נגעװאָרען װי אַ קאָרטען-שטיבעלע ,איז
דאָך פאַרבליבען אין רוסלאַנד ,בפרט ביי אידען 8 ,פּאַרטײ װעזעף אַן
אונערפאַהרענער ,ניט-איבעריגס געבילדעטער און צו די רוסישע פאר-
העלטענישען צו װועניג-צונעפּאַסטער ,אָבער דאָך אַ פּאַרטײועזען,
װאָס האָט זיך אָנגעהויבען לערנען ביים לעבען דעם פּאַליטישען אלף-
בית .אַזױ ארום זיינען די פּאָליטישע פונקציעס פון די קהלות אַריבער
צו די אידישע פּאָליטישע פּאַרטײען.
איך

די פּאָליטישע קאָמיסיע ביי דער וילנער קהלה ,פון
בין געווען זייט לאַנגע יאָהרען דער פאָרזיצער ,האָט,

באדויערען ,אויפנעהערט

וועלכער
צו מיין

צו פונקציאָנירען.
.9

די קחלה אין דער צייט פון דער אַקפּאַציע אין װילנע.
דער אֶנהוֹיב פון דער וועלט-מלחמה האָט דעם גאנצען פּאַרטײ-
שפּעטער האָבען זיי
וועזען אין ווילנע צוטרייסעלט און צובראָכען.
אין וילנע האָט דעם ,בונד" אָפּגעבױט מיין
זיך ווידער אָפּגעבױט.
פאַרשטאָרבענער פריינד יוֹסף איזכיצקי ,אוֹן די ציוניסטישע אַרגאַ-
ניזאַציע  ---מיין פריינד לייב יאַפע,
די ווילנער קהלה ,וועלכע אין באַשטאַנען פון אַ  הילפס קאַמי-
טעט" ,װאָס אין געוועהלט געװאָרען מיט אַ קורצער צייט פריהער,
איידער די דייטשען האָבען פאַרנומען וילנע אין הערבסט ,8191
האָט דאַן געשפּילט אַ גרויסע ,היסטארישע ראָליע און איז געווען
דער איינצינער אידישער צענטער ,ואָס אין אין דער גאַנצער אֶקופּאַ-

די ווילנער קהלות פאַר די לעצטע זעכציג יאָהר
ציאָנס-תקופה

געשטאַנען

מוטינ

פעסט

און
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אויף

ואך

דער

פון

די

אידישע עקאָנאָמישע ,קולטורעלע און פּאָליטישע אינטערעסען)* .
הנם איך בין געשטאַנען בראש פון דער דאָזיגער קהלה ,פוז

איך דאָך אויך דאָ אונטערשטרייכען ,דאָס איך סען ניט קיין צווייטע
אין אַזאַ שוװוערער,

קהלה ,װאָס זאָל זיין אַװעקנעשטעלט

סכנה'דינער

לאַנע און װאָס זאָל אַנטװיקלען דערביי אַזאַ גראנדיעזע אַרבייט ,וי
דאָס האָט נעטאָן דער ,ווילנער הילפס-קאמיטעט" ,וועלכער אין געווען
פֿאַרזעהן אַנב מיט אויסערנעוועהנליכע פולמאַכטען שוין ביי די וואַהלען.

די נאָמינעלע

סקהלה ,די

,צדקה

גדולה"

האָט דאַן קיין

שום

באדייטונג ניט געהאַט .דער ,ה .ק "?.אין געװען דער אינציגער
צענטער ,וואו די גאַגצע אידישע אַרבייט אין אָפּנעטאָן געװאָרען.
די צייט פון דער דייטשער אֶקופּאַציע אין געווען די שווערסטע,
אָבער אויך די רוהמפולסטע ,צו וועלכער אַ קהלה האָט זיך ווען עס

|

אין דערהויבען.

די מלחמה פאַר אידישע רעכט האָבען מיר נעפיהרט אָמען ,ביד
רמה ,און ווען די דייטשען זיינען אין דעם צוייטען אֶקופּאַציע-יאָהר
דערגאַנגען ביז צו אַזאַ ווילדער פאַראָרדנונג ,וי די מענשען-כאַפּערײ
ביי דער צװאַננס-אַרבײט ,האָבען מיר אינאיינעם מיט אַנדערע פאָר-
שטעהער פון רעװאַלוציאָנערע אָרנאַניזאַציעס נעשאַפען אַ קאָנספּיראַ-

וועלכע האָט אָפּנעהאַלטען די באפעלקערונג פון

טיווע אַרגאַניזאַציע,

מעלדען זיך צו די מעדיצינישע אונטערזוכוננען ,װאָס האָבען
דאַרפט פאַרכאַפּען אַלֶע אַרבייטס-כחות פון אונזער קאַנט פאַר
דייטשער קאַטאָרנע.

בא-
דער

און אויב איינינע פון
סוף כ? סוף האָבען מיר אויסנעפיהרט.
אונז האָבען שווער געליטען דערביי ,האָט דאָס קיינעם ניט געשאַרט.

הגם

די דאָזינע

קהלה

האָט

קיין

שום

רעכטליכען

יסוד

ניט

געהאַט וװען די דייטשע מאַכט האָט זי געקענט ניט אָנערקענען.
האָט זי דאָך געהאט דעם גאנצען אױטאָריטעט פון אַ צענטראַלער
אידישער פֿאָרשטעהערשאפט ,מיט וועלכער די דייטשע מאכט האָט
זיך געמוזט רעכענען ,וייל זי איז געווען די איינצינע פאָרשטעהערין.
אָבער אַלע אונזערע פאָדערונגען און בקשות צוֹ די דייטשע מושלים,
זיי זאָלען באשטעטינען די קהלה אֶפיציעל ,האָבען קיין שום פּעולה
|
ניט געהאַט.
מיר האָבען אָבער מיט דער קהלה באויזען קלאָר ,װאָס פאר אַ

קהלה מיר דאַרפען האָבען און װאָס פאר אַ קהלה מיר קענען אַרנאַ-
ניזירען ,ווען מען שטערט אונז ניט,
*) זעה מיין בוך:

,אין שטורם,,

פארלאַג ב .קלעצקין ,ווארשע ,לעשנא 68
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װױגאָרסקי /

דר .יקב

ערשט

צום סוף פוֹן דער דייטשער אֶקופּאַציע אין יאֶהר 9191

די

צו

האָבען

פאַר'ן

דייטשען

קלייבען אַ נייע סהלה אויף

וױלנע

פאַרלאָזען

ערליבט

ברייטע דעמאַקראטישע

אונז

(זעקס-

יסודות

סימנימ'דיגע װאַהלען ,פון  02יאָהר אָן און אַזױ וייטער). ,
אויך אין דער

זיך אָפּנעשפּינעלט

דאָזינער

דער

,דעמאַקראַטיש-געקליבענער"

הערשענדער

פון

גייסט

מאַמענט ,אין וועלכען זי איזן געקליבען געװאָרען:

אַרמײי ,װאָס האָט פאַרנומען

דעם

האָט

קהלה

היסטאָרישען

אין דער דייטשע-

ווילנער קאַנט און װאָס האָט זיך גע"

האַלטען אויף א האָר ,איז שוין דאַן טיף ,גאַנץ טיף געװען אריינ-
געדרונגען דער רעװאַלוציאָנערער גייסט ,װאָס האָט זיך פארשפּרייט

פון רוסלאַנד .,די באַָלשעװיקעס האָבען שוין געמאַכט {הכנות"
אויף צו פארנעמען ווילנע און ליטע ,כדי נאַכדעם אַריבערצוװאַרפען
זיך אין

וואו

דייטשלאַנד,

זיי האָבען

נעהאָפט

מיט

אינאיינעם

דעם

פ,פּאַרטאַק? אָנצוצינדען אַ שריפה אין נאַנץ מערב-אייראָפּא .די
וגעמיטער אין ווילנער קאַנט ,דער עיקר פון דער אידישער יונענד,
די דעמאַקראטיש-געקליבענע
זיינען געװען שטאַרק איפנערענט.
קהלה האָט דעריבער 927 ,הפּחות פון אֶנהוֹיב ,נעהאַט א לינקע
,
מעהרהייט.
ימחמת דעם איך האָט די דאָזינע קהלה שוין פון אֶנהוֹיב
ארויסנעוויזען אַזאַ מין פאַנאַטישע פּאַרטײיאיש-פּאָליטישע רייסעניש,
וועלכע האָט אַזױ שטאַרק כמעט ביז'ן סוף גנעשטערט די נאָרמאַלע
אַרבײיט

פון דער קחלה.

אַלס פאָרזיצער ,מיט קליינע אונטערברעכוננען ,אויך פון דער
דאָזיגער סהלה ,האָב איך שפּעטער ,נאָכדעם וי די פּאַליאַקען האָבען
פאַרנומען דעם ווילנער קאַנט ,ניט אויפנעהערט אי ביי דער פּוילישער
רענירונג ,אי שפּעטער ,אַלס דעפּוטאַט אין סיים ,צו מאָדערען ,דאָס
מען זאָל באשטעטינען

אונזער

קהלה-סטאטוט,

וועלכער האָט מיט

זיך

פאָרנעשטעלט אַ פּלאַן פון אַ וועלטליכער קהלה מיט זעהר אַ ברייטען
קאָמפּעטענץ-קרייז.
די פאָרשטעהער פון דער פּוילישער מאכט האָבען די דאָזינע
פאָדערונג שטענדיג עקשנות'דינ אָפּנעװאָרפען .איך האָב דאַן צו-
נויפנערופען

דריי

סחלות-קאַנפערענצען:

פון

קהלות

פון

וילנער

קאַנט ,פון נאַװאַרעדקער קאַנט און לסוף פון אַלע פּוילישע מזרח-
געביטען (,קרעסען") ,אויף די אַלֶע צואַמענפאָהרען פון קהלה-
פאָרשטעהער אין פֹּה אחד אָנגענומען נעװאָרען דער אויבען-דער-
מאָנטער

קהלה-סטאַטוט,

עטליכע יאָהר האָט געדויערט דער דאָזינער קאמף פאַר דעם יסוד
פון

אונזער

נאַציאַנאַלפּערסאַנאַלער

אױטאַנאָמיע,

פֿאַר

אונזערע

הילפס קאַמיטעט (קהלה) פון יאָהר  .5191זיצען ערשטע רייהע ,רעכטס צו לינקס :לעװין ,דר .צ .שאַבאַד ,דר.

ראַכמילעוװויטש ,דר .ו .װויגאָדסקי; פאָרזיצער; אַדוו .שמשון ראָזענבוים ,שעסקין און דר .אלשוואנגער.
שטעהען פון רעכטס צלוונקס :ב .מיכאַלעװיטש (איזביצקי) ,גאָרדאָן ,מאַזאָ ,דר .ע .כהן ,דר .פּאָטשטער.
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דער

קהלות.

האָט

קאַמף

פארענדינט

זיך

רר ,יקב

װיגאָרסקי

אונזער

דורכפאַל:

מיט

עס איז אייננעפיחרט געװאָרען ביי אונז דער סטאַטוט פון אַ רעליגיע .
זער סהלח ; דאָס איז אַ סטאַטוט פון דער דייטשער ,קולטוס-געמיינדע"
מיט דורכ'ן מאַרשאַל יוזעף פּילסודסקי עטװאָס דעמאַקראטיזירטער
װאַח?-מעטאָדע.
דער

פאַר

סטאַטוט

דאָזינער

די רעליניעזע

זיינען

איז

הצטרכות'ן

ניט פארבאָטען.

מחייב

די קהלה

פון אידען;

זאָרנען

צוֹ

אַלֶע איבערינע

נאָר

אָבער

מען קען אויך אין אַזא קהלה ,הנם עס

אין

זעהר שווער ,אנטוויקלען אַ חיבשע אַרבייט אַפילן אויף דעם געביט
פון נאַציאָנאַלער קולטור ,סאַציאַלער פֿאַרזאָרגונג א .א .װ ,,וויל
ענדליך ווערט דאָך אַ קהלה ניט דאָס ,װאָס די אָנגעװאָרפענע תקנות

ווילען פון איהר מאַכען ,נאָר דאָס ,װאָס די עקשנות'דיגע אָנפיהרער
ווילען

מאַכען!

פון איהר

8

א א

אַזױ

האָט

וילנער

די

עװאַליוציאָנירט

קחהלה

די לעצטע

פאַר

צװאַנציג יאָהר אין שטורם פון דער ועלט-מלחמה און
אויפבוי-צייט פון דער פּוילישער מלוכה .אַ פעסטען טריט
ביים רעפאָרמירען די אידישע קהלות ,אַלס יסוך פון דער
נאַציאָנאַליפּערסאָנאלער אױטאָנאָמיע ,האָט אונז ,װי אנב

ניט געלוננען,
סטיטוציעס

קוקענדינ

ניט

ביי

זיינען

אונז

אויף
אין

דעם,
וילנע

אין דער
צו מאַכען
אידישער
אומעטום,

װאָס די פּאָליטישע
אפשר

נעווען

בעסערע

קאָנ-
וי

אין אַנדערע ערטער ,און אויך ניט קוקענדינ אויף דעם ,ואָס דער
קאַמף פון אונזער זייט אין אויך געווען אַ זעהר אנטשלאָסענער און

די אַלגעמיינע

א פאַר'עקשנ'טער,

און רעאַק-

אנטי-דעמאָקראטישע

ציאָנערע טענדענץ פון צענטראַל-אײראָפּא איז געשטאַנען אין אַ צו
שטאַרקער סתירה צו אונזערע שטרעבוננען און זיי האָבען זיך דער
עיקר דעריבער ניט איינגעגעבען.
די ווילנער קהלה האָט באקומען אין פאַרנלייך מיט איהר לאַנע
:
פאַר די רוסישע צייטען צוויי היבשע אויסבעסערוננען :זי אין נע-
װאָרען

פן

עפעגטליד-רעכפליכע

און האָט

איגסטיטוציע

באקומען

דאָס

באשטיערוגגס-רעכט.

דערמיט איז אויך דער אַלטער ,ניט-יושר'דינער קאָראָבקע-שטײער
ליקווידירט

געװאָרען.

אמת,

דאָס

האָט

די

פינאַנציעלע

שועריג-

קייטען פון דער קהלה ,וי דאָס אין געװען צו ערווארטען ,גיכער
פֿאַרגרעסערט ,אָבער דערפאר זיינען מיר פּטור געװאָרען פון דער,
פאָר'ן ברייטען

עולם אַזאַ שעדליכער

קליין ,זעהר

קליין

זיינען

,סאָראָבקע".

אונזערע

דערגרייכוננען

אין פארהעל-

די ווילגצר קחלות פאַר די לצצטף וזצכציג יאָהר
צו

טעניש

ווילנע.

אונזער

געװאַלטינען

קאמף

/מיר פאַלען ביי זיך אָבער ניט אַראָפּ:

דעמאָקראטישע

אַנטװיקלונגס-פאַזע,

נאָרך אין אַן אויסנעלייטערטער

דער

סקהלהרעפאָרם

אין

סיר אַלטען די אַנטי-

וועלכע פיל לענדער

טער דורך ,פאַר אַ פאָראיבערנעהענדער.
אפשר

פאַר

5

מאכען

איצ-

די דעמאָקראַטיע מוז װידער,
פֿאָרם ,אריינטרעטען

אין איהר

רעכט און ענדגילטיג באהערשען די וועלט,
דאַן װעט

אויך קומען אַ צייט פאַר דער אידישער

נאַציאָנאַל-

פּערסאַנאַלער אױטאַנאָמיע ,אפשר אויך אין אויסנעלייטערטער פאָרם.

{ ראָט פון דער ווילנער קהלח -- 4891 ,זיצען פון רעכטס אויף
לונקס :הערמאן זשוק ,װיצע-פאָרזיצער; א .וייץ ,ו .קרונסקי,
דר' .עקב װיגאָדסקי ,פאָרזיצער; שׁ .ברוידאָ ,ש .גורוויטש ,כ.
גאַרפונקעל.
שטעהען פּון רעכטס אויף לונקס  :ש .טראָצקי ,ש .לוכטמאַכער,
מ .ראַכמאַן ,ו .שווארץ ,א .ספּיראָ ,ב .לובאָצקי ,דר .ש .דויערמאַן,
ש .פרידמאַן ,א .אבראמאָוויטש ,מ .סוירסקי ,א .גלוקמאַן ,ו,
ווידוטשאַנסקי.

דֹ

ו

אֵל טע ווילנ ער שמאָט

-שוהל

3

אַרבײטער ,סאַציאַליסטישע
רעװאַלוציאַנערע באװענונג
אי ווילנע

און

ט .מ .קאָפּעלזאָן.
אידישע

אַרבײטער באַװעגונג אִין ווילגע סוף -08ער
א אָנהױב -09ער יאַהרען.)-

אַ רעפּעראַט גצהאַלטען אויף ויצונגען פון רער סעקציע פאַר דער אויספאָרטונג
פון דער רצװאָלוציאַנצרצר באַװוצגונג צווישצן אירפן (61טטן פצברואר און
9טצן מאַרט.)8991 ,

איבצרוצצט

פון רוסיט ,פון יעפים

ישורין.

חברים ,איך װע? באַריהרען אין מיין פאָך-
טראַג די אידיש מאַסאַװע אַרבײטער באַװע-
גונג פוֹן דעם פּעריאָר  ,881-2981/אומגעפעהר
ביז דעם אֶנהוֹיב פון דעם פּעריאָד וועגען וועל-
גאָזשאַנסק.
חבר
גערעדט
האָט
עס
כען
דעם אמת נעזאַנט ,ווען איך האָב זיך אָנ-
געהויבען דערמאָנען ,דורכקוקען מאַנכע מאַטע-
ריאַלען ,האָט זיך אַרױיסנעוויזען דאָס ביי מיר
האָבכען זיך צוזאַמענגענאָסען די יאָהרען ,דער-

פאַר קען איך ניט גאַראַנטירען

קיין גענויע פּינקטליכקייט.

איך האָב

די
פּרובירט פאַרנלייכען מיינע ערינערוננען מיט אַנדערע קװעלען.
מעהר קלעהרערע און פּינקטליכערע ערינערוננען באַציהען זיך צו
דאמאלסט בין איך געוען אַ סך איננער,
די ערשטע יאַהרען:
װוי יעצט ,אַלע איינדרוקען זיינען געווען ליכטינערע ,און דערפאַר
דערמאַנט זיך דאָס אַ סך פּינקטליכער.
איך על אָנהוֹיכען פון יאָהר  ,6881אָדער בעסער ,פוֹן ,881/
עס אין נויטיג צו דערמאַנען ווענען איין פראַנע  --ועגען דער באַ-
ווענונג פון די זאָקען מאַכער ,וענען דעם אָנפאַנג פון וועלכער עס

עקזיסטירט

ניט קיין ריכטינע פאָרשטעלוננ.

עס

וויזט

זיך אַרױס,

אַן נאָך אין -6881טען יאָהר האָט צוישען זיי געאַרבײט א טוער
פון די נאַראָדאָװאָלצעס ,וועלכער איז אומגעקומען אין דער ערשטער
ער ,וויזט זיך
נאָטקין.
יאַקוטסקער טראַגעדיע ,א באוואוסטער
*) ענטנומען פון :
-מתסנההמז, 1אמתקסםת אײא060/

|

/תססקמס
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אַרױס ,איז נעווען איינער פון די גרינדער פון דער באַװענונג.
האָט ,דאכט

זיך ,דאמאָלסט

געהאָלפען,

אַ שילער

נאָך זייענדיג

איהם
אין

דעאַל שולע ,א .קרעמער ,און זיין צוקונפטיגע פרוי ,פּ .סרעדניצקאַיאַ.
אויף וויפי? איך געדענק ,האָבען זיי מיר דערצעהלט װעגען דעם
נאָטקינ'ען.

אין -6881טען יאָהר האָט שוין געאַרבייט ? .יאָגיכעס (טישקאָ).

פּאַטו

סרעדניצקאַיאַ,

פרוו

אַרקאַדי

פון

קרעמער

(אַלעקטאַנדער)

=

ער איז אַרױסגעטראָטען

פון -4:8טען

קלאַס

נימנאַזיע און אֶנֹנְעקו-

מען אלס לערן-יונג אין א שלאָסער װאַרשטאַט.
זיך איהם איינגענעבען צוציהען עטליכע שלאַסער

ערשטע

אידישע

ארבייטער קרייזלעך.

אַזױ אַרום האָט
און גרינדען די

איך פּערזענליך

בין אַריננע-

דאַ-
טראָטען אין דער ווילנער אָרגאַניזאַציע אין :881/טען יֹאָהר.
מאָלסט טאַקע האָט זיך געגרינדעט די ערשטע אָרגאַניזאציע ,וועלכע

95

אָנחויב פון אידישער אַרב .באַװעגונג אין ווילנע

פּראָפּאַגאַנדע.
הופּט:אױפנאַכע:
אלס איהר
האָט זיך נעשטעלט
מיין ערשטער רעװאָלוציאָנערער אַרױיסטרעט איז געװען אין וילנע.
איך האָב זיך נענויטינט אין אונלענאלע ליטעראטור פֿאַר מּאָניע-
אין -6881טען יֹאֶהר בין איך געקומען קיין וילנע ,דאָרטען
וועזש.
האָב איך זיך באקענט מיט דעמבאָ ,וועלכער איז נאָכהער אומנעקומען

אין צוריך  ---עקפפּערימענטירענדינ

מיט

באָמבעס

(ער האָט נענו"

מען אַנטײ? אין די צוגרייטונגען צום אַטענטאָט פון דעם -1טען מאַרט,
דאָרטען האָב איך זיך אויך באקענט מיט שאַר? ראַפּאָפּאָרט,7
נאָכהער מיט זיין עלטערער שוועסטער ,פּאָולינאַ איסאַקאָװנאַ גאָרדאָן,

וועלכע זיצט דאָ איצט .איך געדענץ אויסנעצייכענט יענעם צימער.
איך האָב באַקומען דעם ערשטען פּעקעל אונלענאַלע ליטעראטור ,מיט
איך האָב ,פאַרשפּרײיט?

וועלכער

ניעוועזש ,האָב איך צונעצויגען

װאָס

סאַציאַליזם.

חברים ,וועלכע

אנבאלאנגט

האָבען

געוויסע ראָלע אין דער באווענונג ,וי דזשאַן מי? ,נאָכהער
בערמאן ,נאָכהער לאַזאַר קאץ ,דער לעצטער איז געווען מיינער
קאַץ,
לער ,וועמען איך האָב צונענרייט צו דער רעאַל שולע.
האָב זיך ניט לאַנג דערוואוסט ,האָט נאָכהער באלאנגט צו
דענטען ,קרוזשאָק? פון ? .קראַסין.
איך

בין

נעקומען

צופאָהרען

אין

ווילנע

אין

פֹּאַ-

געשפּילט אַ
פּאַװעל
א שי
וי איך
אַ סטן-

יוני,881/ ,

וען

דאָרטען האָט מען מיך באַקענט
איך האָב געענדינט רעאַל שולע.
מיט ליובאָוו איסאַקאָוונאַ אַקסעלראָד און מיך אַריינגעפיהרט אין איהר
דאָס איז געווען א גרויסער צימער ,װאָס האָט גע-
ס,אַלאָן" ,
שפּילט אין מיין רעװאָלוציאָנערען לעבען ,אַזױ גנוט וי אין דעם
לעבען פון געוויסע אַנדערע ווילנער ,אַ באַדייטענדע ראָלע ,וייל דאָס

איז
גאַנצע

נעװען

דער

ראַדיקאַלע

צענטער,

וואו

אינטעליגענטישע

עס פלעגט

זיך צואַמענקומען

די

יוגענד.

אין פאַרלױף פון  278מאָנאַטען האָב איך זיך באַקענט מיט
דאָרטען האָב איך ,אנב
עטליכע צענדליג פון אָט דער יוגענד.
אורחא ,זיך באַקענט מיט א .א .אייזענשטאַדט און סיט זיין חבר
יעפים גראץ ,מיט עטליכע מינסקער רעװואלוציאָנערען ,דעם דאמאלסט-
באַוואוסטען שמולעוויטש'ען ,וועלכער פלענט אָפּט קומען פון מינסק
און וועמען
פון מיינע

איך פלעג נאָכהער טרעפען אין אמעריסע ,מיט איינעם
צוקונפטינע חברים און פריינד ,דעם זעלטען סימפּאַ-

טישען אַרבײיטער ראַפּאַאיל סװערדלאָוו ,וועלכער האָט אין די ערשטע
דאָרטען פלעג
יאהרען געבראכט פי? נוצען דער וילנער באועגונג.
ביי אקסעלראָר'ן
איך זיך אויך אָפּט טרעפען מיט ראפּאָפּאָרט'ען.

זי האָט געוואוסט
פלענען מיר זיך פֿאַרזאַמלען טאָנ און נאַכט.
איהר ואוינונג אין געװען דער
װי צן אונטערהאַלטען געסט..
צענטער ,װאָס האָט פאַרבונדען און פאראיינינט אונז אַלעמען .אויף
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וויפי?ל איך נגעדענק ,איז דאָס געווען די איינצינע וואוינונג ,מיט וװעל-
טרינ-
כער מיר האָבען זיך באַנוצט פאר אונזערע באַגעגענישען.
קענדיג טיי און פיהרענדיג געשפּרעכען האָבען מיר געשלונגען ,תורה
טרעפעןנ-
פאַר מיר אין פילעס געװוען אן ענטדעקוננ.
און חכמה".
דיג זיך אין פאַרלויף פון אַ קורצער צייט מיט פילע רעװאָלוציאָ-
נערע טוער ,בין איך אויסגעוואקסען אין משך פון עטליכע מאָ-
נאַטען ,אנשטאָט דעם װאָס אונטער אנדערע אומשטענדען װאָלט דאָם +
געװוען
אין ניכען בין איך שוין אימשטאַנד
גענומען יאהרען.
אַקסעלראָד אַלֵיין האָט ניט
צוצוטרעטען צו פיהרענדער אַרבייט.
גענומען קיין אנטיי? אין דער באַװוענונג ,זי האָט נאָר נעדינט אַלס
פאַרבינדערין צווישען אונז.

דאָס אין

מאָנאַטען

געווען 4

נאָך דעם דורכפאַל?

פוֹן -1טען

מאַרט ,881/ ,וען עס איז אַרעסטירט געווארען אוליאַנאָװ'ס גרופּץ
אין וילנע זיינען אַרעסטירט געװאָרען דער על-
אין פּעטערבורג.
איסאַק
טערער און איננערער פּילסודסקי און טיט פּאַשקאָװסקי.
דעמבאָ ,אַננא לײיבאָוויטש און אַנטאָן גנאַטאָוסקי'ן האָט זיך איינ-
ניט אַכטענדיג אויף די נאָר װאָס
געגעבען אנטלויפען אין אויסלאַנד.
פאָרגעקומענע ארעסטען איז אין ווילנע אַלעס געווען שטיל ,פון שפּיאָ-

אַנענטען

נען און געהיימע

גען זיך צוזאַמענטרעפען

האָבען

מיר

ניט געואוסט.

און אַרומנעהן אָן מורא.

מיךר פלע-

אָבער דאָס האָט

ניט לאַנג געדויערט ; אין א יאָהר-צװײי אַרום האָט מען אונז אָנ-
איבערנעטאַנענע זשאַנדאַרמען זיינען אונן נאָכ-
געהויבען היטען.
גענאננען און ,טרעפעדיג אונז אויף די נאַסען ,פלענען זיי שמייב-
מיט אַנדערע ווערטער ,זייער נאָכפאָלגען אונז אין ניט גע-
לען,
ווען צו ערנסט.
אין הערבסט פון :7881טען יאֶחר אין זיך די גרעסטע טייל
פון דער ראַדיקאַלער יונענד פֿאַרנאַנדערגעפאָהרען ,ווער אין אויס-
מיר האָבען ,וי
לאַנד און ווער אין די רוסישע אוניווערזיטעטען.
איך געדענק ,פאַר'ן אַװעקפאָהרען אייננגעאָרדענט ביי אַקסעלראָד'ן אַ
נגעזעננונגס פאַרזאַמלונג ,אויף וועלכער מיר האָבען אױסנעאַרבײיט
סטאַטוטען פון אַ געזעלשאַפט ,צו אָנהאַלטען אונזער נאַהענטע פאַר-
בינדונג ,איך האָב נאָכנעפרענט שפּעטער ביי ראַפּאָפּאָרט'ן ,צי געדענקט
ער איינינע פּונקטען פון די סטאַטוטען ,אָבער ניט ביי איהם ,און ניט
וועלכע שפּורען.
אירגענד
ביי מיר זיינען געבליבען אין זכרון

דאָס צופּאָהרען

זיך אין אַנדערע שטעדט

אונז אָבער נעבראכט

נאָכהער

גרויסע

און אין אוסלאַנד

האָט

נוצען.

פון צייט צו צייט פלענען קומען צו אונז איינצעלנע פּערזאָנען
איך געדענק יודעלעווסקי'ן ,דעם יעצטינען
פון די נאַראָדאָװאָלצעס.
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געװעזענעם פאַרשיקטען לעוו זאק,
בעלאַגװאַרדעיעץ אין פּאַרין;
מיר פלענען זיך צוזאמענטרעפען אויף אַ דאַטשע ביי אַ געויסער
גאָלדשטײן ,וואו עס פלענען פאָרקומען די היצינסטע דיסקוסיעס ווע"
גען סוביעקטיווע מעטאָדען אין דער געשיכטע ,װענען דעם גורל פו
סיר פלענען זיך זעהר געמיטליך
קאַפּיטאַליזם ,טעראָר און ז .ו,

צוזאמענטרעפען

אין

א װאַלד.

אַקסעלראָד

אין געװען

איינע

פון

די הייסטע פֿאַרטיידיגערינסט פון מאַרקסיזם ,איך פלעג איהר אונ-
נאַנצע אַווענטען פלענען מיר
טערשטיצען מיט מיין יוננגער שטימע.
די דיסקוסיעס זיינען טאַקע
פאַרברייננען אין הייסע דיסקוסיעס.
געווען די בעסטע לעקציעס פאַר אונזער פּאָליטישער ענטוויקלונג,
ביי אַקסעלראָד האָב איך זיך באַקענט מיט יאָגיכעס'ן ,און אין
הערבסט פון יאָהר  7881האָבען מיר אֶהרנאַניזירט אַ צענטראַלע גרופּע
פון דריי מענשען ,װאָס האָט' אָנגעפיהרט כמעט מיט דער גאַנצער
רעװאָלוציאַנערער אַרבייט אין ווילנע.
יאָניכעס האָט
די אַרבייט אין באַשטאַנען אין פאָלנענדעס:
אַניטירט צווישען די ניט-אידישע אַרבײיטער ,האָט געשאַפען פאַר-
בינדונגען צווישען אָפיצערען און סאָלדאַטען ,אַלע קאָנספּיראַטיוע

ענינים

זיינען

געווען

אין זיינע הענט,

ער האָט אויך פאַרװאַלטעט

איך האָב אָנגעפיהרט
די אונלענאַלע ביבליאָטעק.
אידישע אַרבייטער און אידישער אינטעליגענץ,

די ביבליאָטעק
ביכער ,וועלכע

פון לענאַלע
זיינען געווען

און פאַרוװוערטע
גלייכצייטיג דער

די ארבייט צווישען
האָב פאַרװאַלטעט

(דורך דער צענזור)
קװאַל פון מאַטעריע-

יאַ-
אויסער
אֶרגאַניזאציע;
דער צענטראַלער
לער הכנסה פאר
א פּולישער
געווארען
גיכעס'ן אוֹן מיר ,אין אויך צוגעצוינען
חבר ,װאַצלאָוו מעליצקי ,וועלכער האָט געהאָט גרויסע פאַרבינדונגען
אין די קרייזען פון פּוילישע ארבייטער און טיילוייז אויך צוישען
די אָרנאַניזאציע האָט זיך אָנגעהאלטען ביז דעם מיטען
אָפיצערען
פון -8881טען יאָהר .דורכגעפאלען אין זי אַ דאַנק דעם פאַרראַט פון
סטודענט גראַץ.

יעפים נראץ האָט געענדיגט גימנאַזיע צוזאַמען מיט איסאַי איי-
זיי זיינען געווען גרויסע פריינד ,ביידע זיינען אָנגעקו-
זענשטאדט.
אַ
מען אין יאַראָסלאַװער ליצעי און באַזעצט זיך אין איין צימער.
געלאַסענער ,קאַלטער ,קראנקער ,האָט ער עטליכע מאָנאַטען נאָך זיין
אַרעסט אָנגעהויבען אויף די אױיספאָרשוננען אאַרויסצונעבען" .נאָך
אין אָנפאנג פון -8881טען יאָהר האָט מען מיך גערופען צו אן אוים-
ביי אייזענשטאדט'ן האָט
פאָרשונג אין ווילנער זשאַנדאַרם-אָפּטײלונג.
מיט דעם נאָמען
מען געפוען מיינעם א בריף ,אונטערנעשריבען
דער אינהאַלט פון בריף איז געווען א לענאַלער ,עס
,קאָסטיאַ?,

אין מיר אויסנעקומען

אונערװאַרטעט

צו געבען

אַן ערקלערונג

פאַר
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ט.

מ.

קאָפּעלזאַן

,אָסטיאַ" .מיין ברייטבייניגע פיגור איז כלומר'שט
מיין נייעם נאָמען ס
געווען די ערקלערונג פאר מיין נייעם נאָמען.

צום ענדע פון -8881טען יאָהר בין איך אָנגעקומען אַלס ,װאָלנאָ-
אָפּרעדיעליאַיושטשיסיא"

אין מיליטער דינסט

צוליב דעם ,אז איך זאָל

שפּעטער ניט דארפען דינען צוויי יאֶהר און דערצו נאָך אויסער דער
שטאָדט ווילנע ,מיט וועלכער מיין רעװאָלוציאָנערע אַרבייט אין נע-
|
ווען פארבונדען.
מיינע אויסרעכענוננען

זיינען ניט אין גאַנצען

פאַרװוירקליכט

גע-

װאָרען ,ווייל ,האָבענדיג אָפּנעדינט אַ מאָנאַט ,בין איך ,טראָץ אַלע
מיינע באַמיהונגען ,אַװעקנעשיקט געווארען אויף א ווינטערדיגער

קװואַרטיר

אין דער

אִֶשמענע ,וילנער גובערניע.

שטאָט

אַזױי וי

עס אין אויסנעקומען צו געהן צו פוס ,האָב איך אָפּנערעדט מיט
יאָניכעס'ן ,אַז ער זאָל מיר צושיקען אונלענאַלע ליטעראַטור דורך
איינעם אַ פאָלקס-לעהרער ,וועלכער האָט געוואוינט אין סװענציאַן.
איך

איידער

האָב נאָך געהאט

א געלענענהייט

צו באַזעצען

זיך גע-

העריג אויף מיין נייעם פּלאַץ ,זיינען פּלוצלונג געקומען אין קאַזאַרמע
ווילנער זשאַנדאַרמען און האָבען דורכגעפיהרט ביי מיר אַן אָביסק
(אונטערזוכונג) .פינהף טעג האָט מען מיך געהאַלטען אונטער אַרעסט
אין קאַרצער ,און נאָכהער ,אין פאַרלויף פון אַ נאַנצען מאָנאַט ,פאַר-

| באָטען צו פארלאָזען די קאַזאַרמע ,אוועקשטעלענדינ
פאָלדאַט,

וועלכער האָט ניט

אָפּנעטראָטען

פון מיר

לעבען מיר אַ
אויף

א טריט.

עס האָט זיך אַרױסנעװיזען ,דאָס נלייכצייטיג איז אין ווילנע אויך ארעס-

טירט געװאָרען יאָגיכעס .די באַשולדיגונג געגען אונז אין געװען --
פּראָפּאַנאַנדע צווישען ארבייטער און אינטעליגענץ און פאַרבינדוננען
מיט אויסלאַנד .ווילנער חברים האָבען אין עטליכע מאָנאַטען ארום
צו מיר צוגעשיקט איינעם ,װאָס האָט דאמאָלסט גענומען א נאַהעני
טען אנטייל אין דער רעװאלוציאַנערער באַװענונג אין וילנע --

די חברים
דעם נאָכהער באַװאוסטען עס-ער מענדע? ראַזענבאַום .
האָבען דורך איהם פֿאָרגעליינט אַז איך זאָל אַװעקפאָהרען אין אוים-
לאַנד ,ווייל זיי האָבען מורא געהאט ,אַז מען װעט מיך ,אַלס מו-
ליטער

מענש,

משפּט'ן

אין אַ מיליטערישען

געריכט.

איך האָב זיך

ענטזאגט פון דיזען פאָרשלאַנ ,ספּעציעל ווייל די באשולדיגונג געגען
מיר האָט זיך באַצוינען צו דער צייט ,איידער איך בין אַרײנגעטראָ-
טען

אין

מיליטער

דינסט.

און וירקליך,

איך

בין אָפּנעקומען

מיט

דעם ,װאָס איך בין געווען אונטער ,נאַדזאָר" בין צו ענדע פון מיין
מיליטער דינסט ,און יאָגיכעס איז אין ניכען אַרױסנעלאָזען געװאָרען,
אר'משפּט געווען צו זיצען  4מאָנאַטען .נראץ'ס
ער איז דאַכט זפיך
באַװוייזען ,װי עס וויזט אויס ,זיינען געװען צו שװאַכע ,בפרט
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ביים ;אָביס?" ניט

אז מען האָט ניט ביי מיר ,ניט ביי יאָניכעס'ען
געפונען קיינע אונלענאַלע זאכען.

גראַץ ,מיט וועמען עס האָבען איבערנעריסען אַלע זיינען נעווע-
זענע חברים און נאָהענטע פריינד (צווישען זיי אויך ? .א .אק-
זייענדיג אין
סעלראָד) איזן װאָס אַ מאָל געפאַלען אַלץ נידערינער.
בערלין האָט ער אָנגענומען דעם פּראַװאָסלאַוונעם גלויבען ,איז געװאָ-
זיין
רען א מיטאַרבייטער פון אנטיסעמיטישען ,ווילענסקי וועסטניק".
נ,לענצענדע" קאַריערע האָט ער פאַרענדיגט מיט זעלבסטמאָרד,

יעצט
פון

די

װענען

אינטעלינענטען.

עס

קרייזלעך.
פון זיי נעדענק

זינען

איך

איינעם

געװען

קרייזלעך

אָן וועלכען

עס

זיינען געווען אָנגעשלאָסען די לעהרער נאַזשאַנסקי ,בליומקין ,חייקין,
װאָס מען
וועלכע פלענען זיך צוזאמענקומען ביי מיר אין צימער.
האָט געלעזען געדענק איך ניט גענוי . דאכט זיך לאַסאַל'ס פּראָגראם

פֿון ארבייטער אדער דאָבראַליובאָוו'ס אַרטיקעל װענען ראָבערט אֶוֹען.
סיר זיינען שוין ניט נע-
פון וועלכער ריכטוננ זיינען מיר געווען?
איך נעדענק באַשטימט ,דאָס אין זומער
ווען קיין נאַראָדאָװאָלצעס.

פון -881/טען

יאָהר

אין מיר

אויסנעקומען

װענען

צו דיסקוטירען

איך האָב העפטיג פֿאַרטיו-
,אונזערע מיינונגס-פאַרשידענהייטען";
סיר האָבען זיך דאמאלסט
דינט די גערעבטיגקייט פון פּלעכאַנאָו'ען.
מיר האָבען זיך באַטראַכט פאַר
ניט נגערופען סאַציאל-דעמאַקראטען.
די דאמאלטדינע רעװאָלוציאָנערען פלע-
,ראַדיקאַלע מאַרקסיסטען".

נען זיך רופען  --ראַדיקאַלען .די מערהייט האָט סימפּאַטיזירט
מיט דער נאַראָדנאַיאַ װואַליאַ ,פאַרטיידיגט די סוביעקטיווע מעטאָדען
אין דער געשיכטע (מיכאילאָווטשינא) ,פארטיידינט טעראָר ,אַ קליי-
נע מינדערהייט אין געווען נענען טעראָר ,געווען נאָכפאָלגער פון
פּלעכאַנאָוו'ס לעחרע .יאָגיכעס ,ניט זייענדינ קיין נאראַדאַװאָלעץ,
האָט אַנערקענט טעראָר . מען דארף ניט פאַרגעסען ,דאָס אין יענע
צייטען האָט אויך די נרופּע ,אָסװאַבאָזשדעניע טרודא" אָנגעהאלטען
אין

איהר

פּראָגראַם

דעם

פּונקט

פון טעראָר;

טרוימט ,אַז אונזערע בעסטע טוער
נאָר דאָס זיינען נגעװען בלויז רייד,
האָט

שוין

דאמאַלסט

געטראָגען

 .7יאָניכעס

האָט גע-

ועלען וװערען טעראָריסטען,
וייל אונזער נאַנצע ארבייט

אַ סאַציאַלדעמאָקראַטישען

כאַראַק-

טער אוֹן ווענען טעראָר האָט מען וינצינ גערעדט .איך פערזענליך
בין צן יענער צייט געװוען דער שטארקסטער געננער פון טעראָר.
עס

זיינען

שוין

דאמאָלסט

געווען

די

בראשורען:

,אונזערע

מיי-

נוננס-פארשידענהייטען" ,פון פּלעבאַנאָוו, ,קאָמוניסטישער מאַניפעסט",
פון מאַרקס און ענגעלס, ,געדונגענע ארבייט און קאַפּיטאַל?", ,סאַציאַ-
ליום און פּאַליטישער קאַמף" ,פון פּלעכאַנאָװ און אַנדערע ,װעל-
עס אין אמת ,אן מיר האֵ-
כע מיר האָכען גרינדליך שטודירט.

4

ט.

בען דאמאלסט געקראָגען
װאָלצעס ,װווי ,ועסטניק

די גאַנצע
נאַראָדנאִי

מ.

קאָפּטלואַן

ליטעראַטור פון די נאַראָדאָ-
ואֵלֵי? , דעם זאמעלבוך ;,נאַ

ראָדיניע", ,קאַלענדאַר נאַראָדנאַי װאָלי" ,די ביאַנראַפיעס פון זשע-
ליאַבאָוו ,פּעראָווסקאַיא ,בארדינא ,כאַלטורין און אנדערע ,נאָר די
אַלע אױיסנאבען האָט מען ניט שטודירט ,זיי האָכען נעשפּילט די
דעם
און פֿאַרשטאַרקענדינ
אנציהענדינ
ראָלע פון בעלעטריסטיק,
סיר זיינען באַ-
רעװאָלוציאָנערען גייסט פון אונזער אינטעלינענץ.
גייסטערט געװאָרען און האָבען זיך געהאָדעװעט אויף די העראָאישע
טאַטען פון די נאַראָדאָװאָלצעס ,נאָר צו זייערע טעאָריעס זיינען מיר
שוין געווען טויב.

איסאַי
ר יוארעלערסהא

אייזענשטאדט
רעהא

זשעניא

אין אַ לאַננע צייט

וארי

װאָלפסאַן-קאַץ

טיידינער פֿון פוביעקטיווע
יענדיג קיין נאראָדאַװאָלעץ.
אַריכער צום מרקסיזם.

דירי

און

איהר

געבליבען

רעגיט ריר יאארייא ריר יא וע

מאַן,

לאַזאַר

דער

פאַר-

ראונאי

קאַץ.

מעטאָדען אין דער געשיכטע,
דאַכט זיך אין 10812981

ניט זי-
אין ער

ביי יאָניכעס'ען זיינען פאַרבליבען געוויסע פאַרבינדוננען ביים
גרענעץ ,נאָר פאַר דער נאַנצער צייט האָבען מיר דוֹרך איהם ניט
אָבער ער פלענט קרינען פו-
געקראנען קיין איינצינען טראַנספּאָרט.
טעראַטור אין א קליינער צאָל דורך אונזערע אפיצערען פון פּעטער-
אויסער דעם,
איך האָב באקומען ליטעראַטור פון מינסק.
בורג .
איך געדענק ,אז זשעניע סאַץ-
פלעג איך אויך באקומען פון ווארשא.
װאָלפּסאָן ,מיטנלידערין פון מיין ווילנער קרייזעל ,האָט מיך צואַ-
מעננגעפיהרט מיט איינעם סלאָנימסקי פון ואַרשא ,וועלכע האָט סימ"
פּאַטיזירט מיט אונזער באַװעגונג און דורך וועמען איך האָב באַקומען
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אָנהויב .פון .אידיטער אַרב .באַװעגונג אין װוילנצ

צוויי גרויסע טראַנספּאָרטען פון אונלענאלע אויסנאבען.
צוישען די
אוױיסנאַבען זיינען געווען עטליכע אידישע ביכלעך פון לאַנדאָן ,אַבֶער

לויט זייער שפּראַך זיינען זיי ניט געווען צונעפּאַסט מאַר אונזער אר-
בייט .די טראַנספּאָרטען האָבען מיט זיך פאָרגעשטעלט אַ נעמיש
אױיסגאַבען פון די נאַראָדאָװאָלצעס און א פאַרהעלטניסמעסיג קליינע

צאָל סאַציאלדעמאָקראַטישע,

הויפּטזעכליך

פון דער גרופּע  אָסװא-

באָזשדעניע טרודא".
אַ באַדייטענדע טייל פון דער אונלענאלער פ-
טעראַטור האָבען מיר פאַרנאַנדערגעשיקט אין אַנדערע שטעדט .אין
די ווייטערדינע יאָהרען האָבען מיר אָנגעהויבען באַקומען ,פאַר יענער
צייט ,אַן אומנעהייער גרויסע צאָל ליטעראַטור דורך קאָנטראַבאַנדיסטען
און דורך אונזערע גרענעץ-חברים  --בערשטער,

נאָכדעם זי איך האָב פאַרענדינט מיין מיליטער דינסט בין איך

ווייטער צונעטראָטען צו רעװאָלוציאָנערער אַרבײיט.
אין

מיר

אויסגעקומען

אַרבײיטען

אַ געוויסע צייט.

אַלֵיין ,פאַרבייטען

די פארנאַנדער-

מיט דעם קומען
געפאַלענע פריהערדיגע צענטדאַלע אָרגאַניזאַציע.
ווילנע פון א .קרעמער און אייזענשטאדט אין ביסלעכווייז אויסנע-
װאַקסען אַ נייע אַרנאַנזאַציע ,אין וועלכער עס זיינען ארייננע-
גאַנגען אונזערע בעסטע אינטעלינענטען;
אויסער אונז דרייען ,זיי-
נען געװאָרען מיטגלידער פון דעם קאָמיטעט ,פּ .סרעדניצקאַיאַ ,דזשאַן
מילל ,פּאַליאַ .גאָרדאָן ,ציליא קאָרטשמאַר און אין  2081אויך סאַ-
פון דער דאמאָלסטדינער אינטעליגענץ ,װאָס האָט
מואיל נאָזשאנסקי.
געאַרבייט אין דער באַװענונג ,געדענק איך אַלבערט זאַלקינד ,יאַקאָו

אין

וויטקינד ,בערטאַ

קרעמער ,ס .דעזניק,

ס .בלומענפעלד,

פּאַװעל בער-

פון די אַנדערע שטעדט מיט וועלכע מיר האָ-
מאַן און פּוזירענסקי.
בען אָנגעהאַלטען די אָדער יענע פאַרבינדונג קען איך אַנווייזען קיעוו,
כאַרקאָוו ,,דאָרפּאַט ,ווארשא ,מינסק ,פּעטערבורג ,סמאַרגאָן ,וויטעבסק.
אין די אוניווערזיטעט-שטעדט אין די פאַרבינדונג אָנגעהאַלטען גע-
װואָרען דורך ווילנער סטודענטען.

אין די קרייזלעך פון דער ווילנער אינטעליגענץ זיינען געוען
אָרום  000מיטגלידער.
איך האָב אין זינען די אינטעליגענטען,
וועלכע האָבען זיך באַטראַכט פאַר רעװאַלוציאָנערען ,האָבען געלעזען
אונלענאַלע ליטעראַטור און געהאָלפען אונז אין אונזער פּראָפּאַנאַנדע
די מעהר נעהענטערע זיינען באַשטאַנען
און אַניטאַציע-ליטעראַטור,
פון אַרום  91-02מענשען.
זיי האָבען אונז געהאָלפען אויך אין מעהר
קאָנספּיראַטיוער ארבייט.

פון די סטודענטען ,וועלכע האָבען געדינט אַלס אונזער פאַרבינדונג

מיט אַנדערע שטעדט ,דערמאָן איך זיך אויף איזראי? פּעסקין ,יאַקאָוו

װיאַכאָווסקי,

יאַקאָוו

וויטקינד,

א.

אנטאָקאָלסקי,

ראָמאן

ראָזענבערג.

ט.

איזרא אַיל

סאָלאָמאן

פּעעססקקיין

מענאַקער

מ.

קאָפּעלזאַן

דרא.ין ו.ניומ .יאלָיראקַ,כאָוװוולסיק,י 091ג8ע.ט

ואַקאָוו

קאָרטשמאַר.

אָנחויב פון אידיששר

אין

אַרב .באַװעגונג
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ווילנץ

אין די אַרבייטער סרייזלעך אין  1081זיינען ביי אונז געװוען מיני-
מום  081מענשען ,יעדער קרייזע? אין באַשטאַנען געוועהנליך פון

8

מיטנלידער.

דעם אַנדערען,
מיטנלידער,

איין קרוזשאָק

אם וויינינסטענס

האָט ניט נגעדאַרפט ויסען
וװוענען

דעם

צוזאַמענשטעל

ועגען

פון זיינע

פון די מעחר אָננעזעהענע אַרבײטער פון יענעם פּעריאָד קען
איך דערמאָנען וואסקא קאַמערמאַכער ,ליובא יוזעפאָוויטש ,בערטא
און

גוסטא

װאָלפּסאָן,

יעלענא

געלפאַנד,

פאַניא

לעװוין ,מיבאיל

לים-

שיץ ,יאַקאָוו זאַנאַטאָווטשיק ,סאָלאָמאָן מענאַקער ,יאֶסיה אסוואריץ,
אין די ערשטע קרוזשאָקען זיינען געווען נאָך צוויי  ---זעצער  ---גאַל-
פּערין און נאָלאָמב ,וועלכע

זיינען אַריינגעטראָטען

זיינען

אַריכערגעפאָהרען

אין קיעוו.

זיי

אין דער אָרנאַניזאַציע פון דאָקטאָר אַבראַמאָ-

גוסטאַ װאָלפסאָן
זי זיינען
וויטש.
געװאָרען אין סיביר.
אין די ערשטע יאָהרען פון 7881-0881

בערטאַ .ואָלפסאָן

דורכגעפּאַלען צוזאמען מיט

איהם

און פארשיקט

האָט ביי אונז געאַרבײיט

איינער פון די בעסטע אוֹן איבערנעבענסטע טוער פון רעװאַלוציאָ-
ער האָט
נערען טאַט ,אַ זעצער ,ראַפאַאיל סװערדלאָוו  ---אַ מינסקער.
געאַרבײט צווישען זעצער און אַנדערע פּראָפעסיעס און צונעצוינען
זיין איבערנעבענהייט ,אָפענהאר-
אין די קרוזשאָקס פיל מיטנלידער,
ער
ציגקייט ,האָט נעהאָט אַ גרויסע ווירקונג אויף אונזערע חברים.

איז געווען א שילער פון אַבראַמאָויטש'ן ,מיט וועלכען ער האָט מיך
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מ.

ט.

קאַפּטלואַן

צוזאַמעננעפיהרט .געשטאָרבען איז סװערדלאָוו אין  )=9881פון טובער-
קולאָז ,צו זיין אָנדענק איז ביי אונז אָרגאַניזירט געװאָרען די ערשטע
רעװאַלוציאָנערע פאַרזאַמלוננ ,אויף וועלכער עס זיינען געווען אַנוועזענד
פמענשען,
0
| = די סטרייק-באַװוענגונג האָם זיך ביי אונז אָנגעהויבען נאָך אין

איך רייד וועגען אַ סטרייק באַװעגונג ,װאָס איז אָנגעפיהרט

,8

אין דער צייט וען איך האָב נע-
געװאָרען דורך אֶרנאַניזאַציעס
רינט אין מיליטער אין סװענציאַן ,אין אין וילנע פאָרנעקומען די

סטאטשקע

ערשטע
אונטער

דער

פון  02זעצער

(סטרייק)

פיהרערשאַפט

יאָניכעס.

פון

דאַכט זיך פּאַרענדיגט ערפאָלגרייך.

אין סירקין'ס

דרוקעריי,

די סטאַטשקע

זיך

האָט

עס זיינען געווען קליינע סטאַטש-

עס זיינען
קעס אין האַנדווערקער ואַרשטאַטען ביי זאָקען מאַכער.
געווען אויך גרויסע סטאַטשקעס ביי שניידער ,נאָר דאָס איז פאָרגעקומען
אַביסעל שפּעטער.
יעצט

אונזער

ווענען

פּראָפּאַנאַנדע

גאָזשאַנסקי,
אין רוסיש.

מיר

דער

שפּראַך,

און

אויף

וועלכער

פילע,

אַניטאַציע.

מיר

אַרײנגערעכענט

האָבען געזאָגט ,אַז מיר האָבען נעפיחרט
אָבער װאָס פאַר אַ רוסיש איז
ריכטינ.

האָבען

נגענומען

ביכלעך,

בראָשורען,

געלעזען

און איבערזעצט אין מייסטע פאַלֶען אין אידיש,
זאָגט ,מיר האָבען דאָס איבערגעקייט אין אידיש.
איך

האָבען

דערמאָן

ווענען

זיך

פון

איינעם

נעפיהרט

די אַניטאַציע
דאָט געװען;

דאָס

אין רוסיש

אָדער ריכטינער

מיינע

אויך

ערשטע

גע-

קרייזלעך,

וואו מיר האָבען געלעזען די בראָשורע פון מאַרקס:

,געדונגענע אַר-

ערנעץ אויף

די סאָפיאַניקעס,

בייט און קאַפּיטאַל?.

דאָס

איז געװען

אין אַ בוידעם-שטיבעל ביי סאָלאָמאָן מענאַקער.
קרוזשאָק,

וועלכע

האָבען

שלעכט,

אָדער

נאָר

די מיטנלידער פון
ניט

פאַרשטאַנען

קיין

רוסיש ,האָבען נאָך א -21שעה'דינען ארבייטס-טאָג געדאַרפט זיך
פאַרנאַנדערקלײבען אין אַ ביכעל ,װאָס אין פאַר זיי געווען שװער,
סיי לויט דעם אינהאַלט ,סיי לויט דער שפּראך .מיר זיינען נעזעסען

מאָנאַטען לאַנג איבער דעם ביכעל.

און אױב איחר װילט ,האָבען

מיר דאָס ניט געלעזען ,נאָר וװוענען באזונדערע געדאַנקען ,באַזונדערע
אומשטענדען גערעדט פיל ,װאָס עס האָט ניט געהאַט קיין נאַהענטע.
דאָס האָט גיכער נעדינט אַלס טעמע
פאַרבינדונג מיט'ן אינהאלט.
*) א .ליעסון באַהױיפּטעט אין זיין ארטיקעל אין דיזען בוך, ,די ערשטע
געהיימע פאַרזאַמְלונג אין ווילנע" ,אז דער רעװאָלוציאָנער סװערדלאָוו אוז
געשטאָרבען אין יאָהר  .0981אין דעם זאמעלבוך  89,יאָהר זאַמעלבוך ,/פא"-
| לאַג ,דו וועלט" ,ווארשע ,9991 ,ארויסגעגעבען צו דעם  82ואהרונען ו|-
בילעאום פון ,בונד" איז אָנגעגעבען אז אין ואָהר  1981איז געווען אין
ווילנע דו ערשטע מאסען-פארואמלונג (דריי חונדערט מאן) ארויסגערופען
דורכ'ן מויט פון דעם זעצער סװערדלאָװ---רעד.

90

אָנחויב פון אידישער אַרב .באַווצנונג אין ווילנט

פאַר אונזערע געשפּרעכען .און גערעדט האָבען מיר וי איינער האָט
אויף רוסיש ,אויף אידיש ,ריכטינער  --אויף ,אידיש-
געקענט:
רוסיש" ,אָדער ,רוסיש-אידיש".
זאָבאָוו'ס ,געשפּרעכען ווענען נאַטור? האָב איך געלעזען אין

קרייזעל אויף רוסיש ,ערקלערען איז מיר אויסגעקומען אויף איריש.
אין די העכערע קרייזלעך ,וואו עס האָבען גענומען אִן אַנט-
טייל ארבייטער ,וועלכע האָבען געקענט ניט שלעכט רוסיש ,האָבען מיר
אָבער אַזעלכע ארבייטער זיינען געװוען פאַר"
גערעדט אויף רוסיש.

העלטניסמעסיג ווייניג --- ,צעהנדליגע ,אָבער ניט קיין הונדעהטע.
עס איז ריכטיג ,אַז מיך האָבען

געגרינדעט קרייזלעך צו לערנען

סיר זיינען אַנטקענען גענאננען דער שטאַרקער
די רוסישע שפראך.
אידו-
|טרעבונג פון די דאמאלסדינע אידישע מאסען פאַר ויסען.
ש
שע ביכלעך ועגען ויסענשאַפטלעכע פראַגען זיינען דאמאלסט ניט
סיר האָבען זיי נעזוכט ,מיר האָבען געפּרובט אין אָנפאַנג
געווען.,
פון די -09ער יאָהרען זיי שאַמען ,אין ווארשא און אין ווילנע .אָבער
מיר האָבען ניט געהאַָט ניט די נויטינע קרעפטען ,ניט די קענטשאַפט.
ערשט אין מיטען פוֹן די -09ער יאהרען האָט זיך דאָס אָנגעהויבען
אָבער דאָס איז שוין שייך צו דעם וויטערדינען
פאַרווירקליכען.
|
|
פּעריאָר.
מיר האָבען געגרינדעט די לערן-קרייזלעך הויפּטזעכליך און אָפט-
מאָל מיט דעם איינצינען צי? צן נעפינען איינצעלנע ,מעהר פּאַסענדע
מיטנלידער פֿאַר די קרייזלעך פון העכערען טיפּ ,וואו מיר פלענען אַרי-
בערגעהן צו דער באַהאַנדלונג פון געזעלשאַפטליכע און רעװאָלוציאָ-
נערע פראַנען .אמת ,אייניגע פון די קרייזלעך האָבען זיך טאַקע אוים-
געלערענט די שפּראַך ,אָבער דאָס זיינען געווען איינצעלנע פאַלען.
מיר זיינען דאַמאָלסט געווען אַסימילאַטאָרען ,מיר האָבען דאַן ניט
די
געטרוימט אַפילן וענען אַ ספּעציעלע אידישע מאַסען-באַװעגונג.
אונזער אויפגאבע
פּראָבלעם איז ערשט אַרויפנעשוואומען שפּעטער,
איז געווען צוצונגרייטען ,רעקרוטען" פאַר דער רעװאָלוציאָנערער באַ-
ניט געקוקט
וועגונג ,דערנעהנטערען זיי צו דער רוסישער קולטור 
אויף אונזער אַסימילאַטאָרישקײט ,האָבען מיר דאָך שטענדינ געזוכט
אין
מעגליכקייטען צו געהן צו די מאַסען מיט דער אידישער שפּראך.
אָנפאנג פון די -09ער יאָהרען ,האָבען מיר שוין איבערזעצט אין אידיש
צייטונגס אַרטיקלען אויף טעמעס פון דעם דאַמאַלסדינען רוסישען

און אינטערנאַציאָנאַלען
אין

די

לעבען,

ליטאַנראַפירט

זֵיי פאַר פאָרלעזונגען

קרייזלעך.

אין װאָס איז באַשטאַנען אונזער פּראַנראַם אין די דאָזינע קרייז-
זי איז געװען פּונקט אַזױ וי די פּראָנראַם ,וועלכע איז דורכ-
לעך?
ווען איהר וװעט דורב-
געפיהרט געװאָרען אין די רוסישע קרייזלעך.
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|

לעזען די ערינערוננען פון לעאָניד קראַסין וועגען פּעטערבורגער קרייז"
לעך אין אָנפאַנג פון די -09יאָהרען ,װועט איהר איבעראַשט ווערען מיט
סיר האָבען אָננעהויבען שיריניט מיט
כמעט דערזעלבער עהנליכקייט.
דער ענטשטעהונג פון אונזער פּלאַנעט ,מיט דער ענטשטעהונג פון
דאָס לעבען אויף דער ערד ,אַריבערנענאַנגען צו דאַרװין'ס טעאָריע,

פּרימיטיווער געזעלשאַפט ,ענטשטעהונג פון קלאַסען און
צו דער געשיכטע פון קנעכטשאַפט ,לייב-אייגענטום (קרע-

צו דער
מלוכות",

פּאָסטניטשעסטװאָ),

ליסטישער

און

ענטשטעהונג

ענטוויקלונג

קאַפּיטאַ-

פון דער

אַרדנונג ,און נאָכהער צו דעם װיסענשאַפטלעכען

סאציא-

ליזם און דער געשיכטע פון דער רעװאַלוציאַנערער באַװענונג אין רוס-

 .9יאָניכעס

לאַנד.,

אין אין זיינע ערשטע

ווייטער ,ער האָט געלערענט די
אַז ער האָט געשלעפּט צו זיינע
|
סקעלעט,

נאָך

קרייזלעך געגאַנגען

איך וויס,
אַרבײטער אַנאַטאָמיע.
קרייזלעך טיילען פון אַ מענשליכען

אין דעם איבערנאַנג-פּעריאָד צו מאַסעןאַגיטאציע האָט די אי"
דישע שפּראַך געדאַרפט ווערען און איז פאַקטיש געװאָרען די הערשענ-
דע .די נאַציאָנאַלע פראַגע האָט זיך ביי אונז קיין מאָל ניט געשטעלט.
מיר זיינען געווען אסימילאַטאָרען ,האָבען גערעדט וענען בירגערליכע
רעכט פאַר אידען אַלס רעזולטאט פון דער אַלגעמײנער רוסישער רעוװואַ-
עס איז אויך ניט ריכטיג ,אַז מיר האָבען ניט גנעקעמפט מיט
לוציע.
דעם ציוניזם.

כדי צו בלייבען אין ווילנע (איך בין געבליבען נאָכ'ן אַװעק-
פאָהרען פון חבר טישקא און אַנדערע חברים  --דער איינציגער אָנ-
פיהרער),

האָב

איך

אֶנקומען

געדאַרפט

דאָרטען האָט זיך אַרױפגעװיזען
מיט

טיאָמקין'ען.,

מיט

דער

אין אַ צאֶה-דאַקטאָר

שוֹלע.

גרופּע ציוניסטען

בראש

אַ שטאַרקע
גרופּע

אין

מיר

אויסנעקומען

פיהרען

זייער אַ העפטינען קאמף פאַר דער ווירקונג אויף דער אידישער אינ-
טעליגענץ אין ווילנע ,און נאָכהער

גען ,אז אין די ערשטע
ערפאָלג ,

אין ווארשא.

און מען דארף

יאָהרען האָבען די ציוניסטען

װאָס אַנבאַלאַנגט די אַרבײטער,

זאָ-

געהאט וינציג

זיינען זיי געווען זייער ווייט

פון ציוניזם ,און די פראַנע האָט זיי ווייניג אינטערעסירט.

דער קאַמף מיט די ציוניסטען האָט זיך נאָכהער אַריבערגעקליבען
אין די סטודענטישע

אַנדערע שטערט.

קאַלאָניעס אין אױסלאַנד --

|

בערלין ,בערן ,און

אָנפאַנגענדיג סמיט -2981טען יאָהר ,האָבען זיך ביי אונז פאַר-
שאַרפט די באַציהוננען מיט די פּוילישע סאַציאַליסטען און די נאַ"

ראָדאָווע סאָציאַליסטען ,און נאָכהער מיט ;פּעיפּעיעס".
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פלענט קומען

צו פאָהרען

אין -2981

אין ווילנע דער יעצטיגער פאשיסטי-

?1

| אָגהױיב פון אירישער אַרב .באַװעגונג אין ווילנץ

שער דיקטאַטאָר פּילסודסקי.
ער האָט אונז וװע-ניטװוען געבראַכט
אונלענאַלע ליטעראַטור,
|
די קאָנספּיראַטיו
ו
ע
ג
ר
ו
פּע ,וועלכע האָט געהאָט פאַרבינדונגען
מיט אױסלאַנד ,און
פ
ל
ע
ג
ט
באַקומען אויף וויפי? איך געדענק ליטע-
ראַטוך ,איזן באַשטאַנען פון א .קרעמער ,סרעדניצקאיא ,און מיךר
אַלײין.,

איך און קרעמער פלענען זיך טרעפען

מיט פּילסודסקי'ן,

מיר

האָבען פאַרבראַכט ,געדענק איך ,עטליכע אַווענטען אין געשפּרעכען
מיט איהם וװענען דער אידישער פראַנע .זיין קוק ,וי פון אַלע דאַ-
מאָלסדינע

פּע-פּעדעסאָווצעס,

קען פאָרמולירט

ווערען

אויף דעם

פאָל-

דאַרפט

געהן

גענדען אופן:
;איהר ,אידישע סאַציאליסטען ,זייט רוסיפיקאַטאָרס,
איהר דאַרפט איבערבייטען אייער רוסישע אַריענטאציע אויף א
פּוילישע ,אויסלערנען זיך פּויליש ,פיהרען פּראָפּאַנאַנדע און אַניטאַ-
ציע הויפּטזעכליך

האַנד

אין האַנד

אין

דער

נאָר מיט

פּוילישער

שפּראַך;

פּולישען

דעם

די

מיט דעם רוסישען ,אונטערשטיצען
הענגינקייט ,און אַז .וו"

איהר

פּראַלעטאַריאַט,

און ניט
אונאָפּ-

פון פּױלען'ס

אידעע

דער אונטערשיד פון אידעען ביי די פּוױלישע און אידישע
ציאַליסטען איז געווען א געװואַלדיגער- ,

סאַ-

ּ,שעדסװויט" איז ערשינען אַן אַרטי-
אין איינעם פון די נומערען פ
קעל ,וועלכער איז צונעשריבען געװאָרען צו דער פעדער פון פּילסוד-
סקי ,אין וועלכען דער שרייבער

האָט שיר ניט געסטראַשעט

מיט

פּאַ-

גראָמען אויף אידען מצד די פּוילישע מאסען אלס ענטפער אויף און-
זער

רוסיפיקאַטאָרישע פּאָליטיק.
די ערשטע קאַסעס אונזערע,

גענרינדעט

אין 88128881/

זיינען

געווען אויסשליסליך זעלבסטהילף קאַסעס; זיי זיינען שטופענוייז און
אונבאַמערקט אין פארלויף פון עטליכע יאָהר פאַרװואנדעלט געווארען
אין קאמף און סטרייק אָרנאַניזאַציעס .,אין די וייטערדינע יאָהרען
זיינען נייע קאַסעס געשאַפען געװאָרען אויסשליסעך אלס קאמףאָרנגאַ-
ניזאַציעס,

די ערשטע קאַסעס האָבען עקזיסטירט ביי זעצער ,זאָקען מאַכער,
שניידער,

פעסיעס

שלאָפערס,

האָבען

אונזער

פּאַפּיראָסען

מאַכער.

אין

נאָר

זיי אַרומנעכאַפּט מעחהר וי הונדערט

צענטראלע

אָרגאַניזאַציע

האָט באַטראַכט

פּראַ-

עטליכע

מיטנלידער.
די קאַסעס

אין

דעם ערשטען פּעריאָד פון זייער עקזיסטענץ ,הויפּטזעכליך וי א סביבח,
פון וועלכער מען פֿלענט ווערבירען מיטגלידער פאר

די לערן-קרייזלעך.

מאַנכע פון זיי זיינען נאָכהער אויסנעקליבען געװאָרען פאַר די קריין-
לעך װאָס האָבען אָנגעפיהרט די וירקליכע סאַציאַליסטישע |פּראָ
פּאַגאַנדע.
אין

די

אידישע

שטעדט

און

שטעטלעך

אין

געווען

שטאַרט

ט.
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מ.

קאָפּעלואַן

עס זיינען געווען װאַרשטאַטען
פארשפּרייט די זאָקען אינדוסטריע.
דאָרטען האָבען גע-
פון שניידער און מאָדיסטקעס (דאַמען היט).
אַרבייט חונדערטער און טויזענטער מיידלעך ,די מייסטע פון וװעל-

כע האָבען זיך געפונען אויף אַ זייער נידעריגער קולטורעלער מדרגה,
די מערהייט פון זיי אין באַשטאַנען פון קינדער פון דער קליין-בור-
זשואַזי  ---װי דאָס איז מערסטענס געווען דער פאֵל אין די פאַכען,
און האָבען באַקומען זייער אַ קליינע בילדונג פאַר'ן אָנקומען אין די
אין יענע צייטען האָט די אידישע באַפעלקערונג גע-
װאַרשטאַטען.
קוקט אויף פיזישע אַרבייט פון אויבען אַראָפּ ,באַטראַכטענדיג דאָס
,ניידער" פאַר אַ באַליידינונג .,עס איז ניט מיאוס
שוסטער" ,ש
װאָרט ,
געווען צו זיין א יואוועליר ,אַ זאנאַטאָװשטשיק 8 ,נאבאָרשטשיק (זע-

צער),

נאָר געציילטע אַרבייטער

זיינען געשטאַנען

אױף

אַ העכערען

סיט דעם ערקלערט זיך דער צושטאַנד ,װאָס אַלס פּיאָ-
שטאַפּעל,
נערען פון אונזער באַװעגונג זיינען געווען זעצער ,זאגאָטאָװשטשיקעס,
די אַרבײט פון פיירלעך אין שרעקליך קליי
סלעסאַדעס ,וואוועלירער.
באצאָהלט געווארען און זיי האָבען געאַרבייט אונטער שווערע באַ-
דינגוננען .זאָקען מאַכער ,פּאַפּיראָסען מאַכער זיינען אונטערװאָרפען
און נאַטירליכערוייוע
עקספּלואַטאַציע
געווען דער שרעקליכסטער
די שטרעבוננ
האָבען זיי זיך שנעלער צונעהערט צו אונזערע רייד.
צום לערנען און וויסען אין ביי די מיידלאך געווען אינטענסיווער
וי ביי די מענער ,דער סמאָראַלער צושטאַנד אויך העכער װי ביי די

|

מענער,

עס דאַרף דאָ באַמערקט וערען ,דאָס ביים ענדע פון -9881טען
יאָהר און אין אֶנהוֹיב פון -0981טען יאָהר ,איז די צענטראַלע אֶר-
איסאַי איי-
נאַניזאציע באַשטאַנען פון נייע אָננעקומענע פּערזאָנען:
דער ערשטער האָט
זענשטאדט ,א .קרעמער און פ .סרעדניצקאַיאַ.

דאמאָלסט געאַרבײיט אויסשליסליך צווישען דער אינטעליגענץ און האָט
אין פאַרלױף פון  132יאָהר ניט נעקענט
אָנהיינגערשאַפט צו סוביעקטיווע פאַקטאָרען
טעאָריע פון ח .ק .מיכאַילאָווסקי.

זיך ענטזאגען פון
אין דער געשיכטע

זיין
און

ווילנע האָט מיט זיך פאָרנעשטעלט אַ גרויסען האַנדעלס צענ-
טער און א שטאָט ,ואו עס האָבען זיך קאַנצענטרירט אידישע
די '08ער און -09טער יאָהרען זיינען געווען פֿאַר-
טאַלמודיסטען
ניט האָ-
העלטניסמעסיג רוהינע ,פון רעװאַלוציאָנערען שטאַנדפּונקט.
בענדיג קיין גרויס-אינדוסטריע און ניט קיין אוניווערזיטעט ,איז ווילנע
געווען די שטאָט ,וואו די רוסישע רעגירונג פלענט פאַרשיקען סטו-

דענטען סאַציאַליסטען ,וועלכע זיינען באַשולדיגט געװאָרען אין קליינע
רעװאָלוציאָנערע פאַרברעכענס.
מאַרטאָון און אַנדערע.

אזוי איז אַהין אַריינעפאַלען

קרעמער,
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אָנהויב פון אידישפר אַרב .באַװענונג אין ווילנץ

דורך ווילנער סטודענטען און איינצעלנע אַרבייטער-פאַכלײט ,וועל-
כע האָבען זיך אַריבערגעקליבען אין אַנדערע שטעדט ,האָט זיך אונז
איינגעגעבען צו טאַרבינדען מיט די אוניווערזיטעט שטעדט  --פּעטער-
|
בורג ,מאָסקווע ,קיעוו ,קאַזאן און כאַרקאָוו.

אויסער די נימאַזיעס און דער רעאַל שולע האָט אונן געליפערט 
אינטעלינענץ דער אידישער לעהרער אינסטיטוט.

|

אויסער דעם האָבען די ישיבה'ניקעס אונז געגעבען אַ גרויסע צאָל,
אַזױ צו זאָגען ,האַלכע אינטעלינענטען ,וועלכע האָבען געקענט די
אידישע שפּראַך בעסער וי די פּראָפּאַנאַנדיסטען פון דער אינטעלינענץ
און וועלכע זיינען לויט די אומשטענדען פון זייער לעבען געשטאַנען
נעהענטער צו די אידישע ארבייטער מאסען.
אין אָנפאַנג פון די -09ער יאָהרען האָט אונזער רעװאַלוציאַנערע
טעטינקייט אַרומגעכאַפּט מעהרערע נענענדען פון די מערב'דינע נו-
בערניעס און טיילווייז פון דעם פּוילישען קעניגרייך.
אין מיטען פון -1981טען יאֶהר בין איך אַריבערנעפאָהרען אין
ווארשא ,האָב זיך פארבונדען דורך די ווילנער סטודענטען (א .פּעסקין
נאָך מיין אַרעסט צום ענדע
און אַנדערע) מיט פּוױלישע חברים.,
פון זעלבען יאָהר האָבען דאמאלסט געארבייט די וילנער א .זאַל-
קינד ,א .אַנטאָקאָלסקי ,דזשאַן מיל? און אַנדערע.
די דאמאָלסדינע פוילישע אַדבייטער באַװענונג און הויפּטזעב-
לעך דער דאמאָלסדינער אַרבײיטער פאַרבאַנד ,זװיאנזעק ראָבאָטניטשי",
וועלכער אין אין די פראַגען פון טאַקטיק געשטאַנען אויפ'ן באָדען
פון ,עקאָנאָמיזם" ,האָט אָהן ספק געווירקט אויף דעם שטאַנדפונקט /
אֶט די ווירקונג האָט זיך אֶפּ-
פון די ווילנער בנוגע דער טאַקטיק.
געשפּינעלט אין דער בראַשורע ,ווענען אַגיטאַציע? און אַנדערע אויס-.
עס איז אָן ספק אויך,
גאַבען פון די ווילנער סאַציאל-דעמאָקראטען.

דאָס

די ווילנער האָבען

ניט וינציג

שפּרייטונג פון אַזאַ שטאַנדפּונקט

מיטגעהאלפען

אויך

אין אַנדערע

אין

דער

פאר-

שטעדט,

איך װוי? דאָ בקיצור אנריהרען די מינסקער רעװאַלוציאָנערע
סיר
באווענונג .אין אַלנעמײן גערעדט ,קען דאָס אויסקומען סאָדנע:

באַטראַכטען ווילנע פאַר דעם צענטער ,וואו עס האָט זיך אָנגעהויבען
די אידישע אַרבײיטער באַוענונג ,און אין דער ווירקליכקייט האָט זיך
אין מינסק די באַוענונג צווישען אידישע אַרבייטער אָנגעהויבען נאָך
פריהער.

זיינען

מיר

גערעכט?

אין די באַװענונג אָנגענאַנגען
איינגעפונדעוועטע טראַדיציעס,

מיט אַ פּראַקטישער

פּראָגראַם .

מיר

זיינען גערעכט,

וױי?

אין ווילנע

אִהן איבעררייסען ,זי האָט באַשאַפען
זי אין נעוען אַ מאַסאַװע באועגונג

אויב סיר

זיינען ניט געװען קיין

,יינע? סאַציאל-דעמאָקראטען ,איזן אזא ניינונג ביי אונז געװען פון
ר
װאָס אַנבאַלאַננט מינסק ,האָט זיך דאָרטען די באַ-
סאַמע אָנפאַנג.

ט.
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קאָפּעלזאָן

ס.

דאָרטען זיינען געווען
וועגונג אָננגעהויבען מיט צוויי יאָהר פריהער.
קרייזלעך ,עס זיינען נעווען קאָאָפּעראַטיווע אַרטעלען ,אין דיזע קרייז"
לעך זיינען געווען הונדערטער מענשען ,נאָר די באַװענונג האָט זיך
שטאַרק פאַרנאַנדערגעבליהט אין  8881-9981יאהרען / .זי האָט זיך
פאַרנאַנדערגעװאַקסען דערפאר ,װווייל ביי זיי אין ניט געווען קיין באַ-
שטימטע פּראָגראַם .דאָס זיינען געווען האַלבע נאַראָדאָװאָלצעס ,האַלבע
עס-דעקען ,װאָס האָבען געגלויבט אין דער קאאָפּעראַטיווער באווע".

אַרעם-

גונג ,האָבען געבויט קאָאָפּעראַטיווען ,װאַרשטאַטען ,אַרטעלען.

איינער פון די פאָרשטעהער
טען האָבען נעהאַט זייער װוירקוננ
פון דער דאמאלסטיגער אינטעליגענץ ,יצחק אייזיק הורוויטש ,אַװעק-
פאָהרענדינ אין אמעריקע ,האָט מיר געזאַנט װענען דעם ,אז די רע-
װאָלוציאָנערע באַווענונג אין רוסלאַנד דאַרף אָפּשטאַרבען אויף איין
עס דאַרף אױיסװאַקסען אַ נייער ,וועלכער וועט פאָרטזעצען
דור:
אונזער אַרבײיט מיט נייע קרעפטען און מיט אַ נייע סאַציאַלדעמאָ-

פּראָגראַם;

קראַטישע

דעהוויי?

האָבען

דאַרפט זיך באַזעצען אין אַמעריקע.
אַ שעדליכע

נעקומען

ווירקונגנ,

פּאַװע?

דערפאַר

בערמאַן

אין

אידישע

די

אַרבײיטער

נע-

אֶט דאָס פּרעדיגען האָט געהאַט

טאַקע

מינסק,

ווען

אין -:2981טען

האָט

ער

געפונען

יאָהר

כמעט

איז

א

די איינצינע פאָרשטעהערין פון דער פריהערדיגער
פּוסטען אָרט.
באַווענונג ,װואָס האָט נעהאלפען אָנהוֹיבען נייע ארבייט ,אין געװען
|
יעוונעניא .אַדאָלפאַָוונאא נורוויטש,

דזשאַן

מילל,
פון דער

(ערינצרונגען

פּיאָנערען בייט.

פון דֹשֶר אידישפר

ארבייטער

באַװצגונג

אין ווילנך)

 7יאָהר זיינען פאַרגאַנגען זינט רער אאַל-

געמיינער אידישער אַרבייטער בונד אין ליטע,
פּױילען און רוסלאַנד" איז גענרינדעט געווארען.
אָבער די אידישע סאַציאַליסטישע באַװעגונג ,װוי
באַוואוסט ,אין אַ סך עלטער .אפילו אין די
0טע יאָהרען פון פאָרינען יאָהרהונדערט האָ-
בען שוין עקזיסטירט אידישע רעװאָלוציאָ-
אָבער זיי זיינען אין נאַנ"
נערע קרייזלעך.
:

צען

נגעווען

אונטער

דעם

איינפלוס

די

פון

רוסישע רעװאָלוציאָנערע נרופּען און זייער לעבען אין געווען קורץ:
זיי זיינען פארשוואונדען צוזאַמען מיט'ן דורכפאַל פון די רוסישע .
|
גרופּען.
צום סוף פון די 08טע יאָהרען האָבען זיך שוין באויזען אין
ווילנע ניט נאָר עלעמענטען פון דער מאָדערנער אידישער סאָציאַ-

ליסטישער באַװעגונג ,נאָר אַפילן פעסטע אָרגאַניזאַציעס
נע ,נאָך אַלץ אונטער
װאָלוציאָנגערער פּאַרטײ

אמת ,קליי-

אַ געויסען איינפלוס פון דער רוסישער
,נאַראָדנאַיאַ

הענדיג אויפ'ן באָדען ,אױף

װאָליא" ,אָבער דאָך שוין

רע-
שטע-

ועלכען עס האָט זעהר גיך אויסגע-

װאַקסען און זיך ענטוויקעלט די באַװעגונג ,װאָס האָט געבראַכט צום /

ב,ונר",

|

אויף אַזאַ אופן אין די ויגעלע פון דער סאַציאַליסטישער באַ-
וועגונג אויף דער אידישער נאָס געווען ווילגע.

מען דאַרף נישט און מען טאָר נישט מעסטען דעם פאַרנעם און
די באַדייטונג פון די ערשטע שפּראָצונגען פון דער רעװאַלוציאָ-
נערער ענערגיע פון די אידישע אַרבײיטער און אינטעליגענץ פון יענער
צייט מיט די קאָלאָסאַלע אַרבייטער-אָרגאַניזאַציעס און די גראַנדיעזע
מאַסען-אַרוױסטרעטונגען

פון היינט

מען דאַרף

זיך פאָרשטעלען

די

באַדינגונגען פון יענער צייט ,ווען די אידישע מאַסען זיינען געווען
18
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מילל

אומוויסענד ,רעליגיעז פאַנאַטיש ,אִהן א קולטורעלער סביבה ,אִהן ציי-
טונגען,

אֶהן

און נאַציאָנאַל

אירגענד

זיינען

וועלכע

זיי

גייסטינע

געווען

באַדערפענישען.

אונטערדריקט

פּאַליטיש

פון צאַרישען

רע"

זשים ,עקאָנאָמיש זיינען זיי אַװעקגעשטעלט געווארען דורך די אידישע
זעלטען ,זעל-
עקספּלואַטאַטאָרען אין דער לאַנע פון כינעזישע קולים.

דזשאַן

טמילל אין די

יונגע יאָהרען

טען פלענט אַ אידישער ארבייטער אין ווילנע פאַרדינען  82רובעל אַ
און
ספייסטענטיילס  41ביו  ,02און אָפט א סך ווינציגער
חודש.,
אין אַזאַ אַטמאָספערע האָט אן
דאָס ביי  61--41שעה ארבייט!
בעל-
אַ .סלאַסעך-באװאוסטער
סאָציאַליסט,
טעטינער
איינצעלנער
מלאכה ,אַ סליינטשינקע גרופּע פון רעװאַלוציאָנערע-אַרבײטער פאַך-
העלטניסמעסיג געשפּילט א באַדייטענדע היסטאָרישפּאָליטישע ראָלע.
איך בין געקומען

קיין ווילנע  --און דאָס איז געװוען אין יאָהר

77

פון דער פּיאָנערען-צייט

 -פון פּאַנעװעזש ,קאָװונער נובערניע ,צו ענדיגען דעם 7טען9
געקומען בין איך נישט איננאַנצען קיין ,גרינער"
סלאָס רעאַלדשול,
אין די פראַגנען פון אַרבייטער-באַװענונג ,פּאָליטישער קאַמף ,סאָציאַ-
שוין אין פּאנעוװועזש ,זייענדיג אין 4טען סקלאָס פון רעאַל-
ליזם.
שול האָב איך אָנגעהוֹיבען אַנטײ? צו נעמען אין אַ לויזע גרופּע פון
שילער און פון עטליכע ,ראַדיקאַל" געשטימטע פון דער אַרטינער
די גרופּע האָט זיך פון אָנפאַנג פארנומען מיט פייענען
יונענט.

האַלכ-לענאַלע

רוסישע

ליטעראַטור,

קאָפּעלזאָן פון ווילנע ,וועלכער
האָבען מיר זיך דערואוסט

צמח

אָבער

מיט'ן

איז אַריינגעטראָטען
װענען די רוסישע

קאָפּעלזאַן אין
יאָהרען.

דו

אָנקומען

פון

+צ.

אין סטען קלאַס,
רעװאַלוציאָנערען

וונגע

און זייער העלדישען קאַמף און װענען פאָרטשריט פון דער סאָ-
ציאליסטישער באַװוענונג אין אױסלאַנד .עס אין איבעריג צו זאָנען,
װי שטאַרק דאָס האָט אונן פֿאַראינטערעסירט און װאָס פאַר אַ
מִיר האָבן
קאָלאָסאַלען איינדרוק דאָס האָט נעמאַכט אױיף אונז.
זיך א װאָרף געטאָן אויף די עטליכע בראַשורען און אויפ'ן זשורנאַל
,ועסטניק נאַראָדנאֵי וואָלי" ,װאָס קאָפּעלזאָן האָט שפעטער אַביסע?
מיט גרויס
געבראַכט מיט זיך .סיר האָבען דאָס פּשוט פאַרשלוננען.
אינטערעס פלענען מיר זיך צוהערען צו די נייעס ,װאָס ער פלעגט

בריינגען פון ווילנע נאָך די זומערדינע אדער וינטערדיגע וֹאַקאַ-
דורך דעם און דורך זיין אויסזעהן איז זיין אױיטאָריטעט ביי
ציעס..
כאָטש כמעט אין זעלבען עלטער ,האָט
אונז געווען זעהר גרויס.

ער אויסנעקוקט מיט  01יאָהר עלטער פון אונז.

צוליב זיינע גרויסע
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װאָנצעס

פלעגען

,פעלדפעבעל".

מיר איהם רופען

מילל
גרן-

אויף אונזער

פַּע ,װאָס אין נישט געווען נאַציאָנאַל איינהייטליך  --זי אין באַ-
שטאַנען פון איין רוס ,עטליכע ליטווישע פּאַליאַקען ,עטליכע אידען --
אָהן ספק

האָט קאָפּעלזאָן

איהרע מיטנלידער
געהערט

געהאַָט אַ גרויסען

האָבען שפּעטער

צו פאַרשידענע

ניזאַציעס.
וי באַוואוסט,
בערגעפאָהרען

סאַציאַליסטישע

רעװאַלוציאָנערע

און

אי-

צוריק

חדשים

עטליכע

אַרגאַ-

אין מאָסקװע און באַלר

פון אן אױטאָמאָבי?ל

נאָכדעם געשטאָרבען.
גלייך נאָכ'ן אָנקומען

במעט

א קורצערע אָדער לענגערע צייט

איז קאָפּעלזאָן מיט

געװאָרען

איינפלוס.

אַלע

מיט

קיין ווילנע האָב איך זיך באַקאַנט

עטליכע שילערס פון די נימנאַזיעס און רעאַל-שול ,װאָס האָבען גע-
ארבייט.
סאַציאליסטישער
האָט אַ שייכות צו דער אנפאננענדער

עס האָט נישט געדויערט לאַנג און איך בין אריינגענומען

געווארען

נרופּע

אי-

אין

זייער

גרופּע.

בערגענעבען
זיינען

די ביבליאָטעק

אפילו

געװאָרען צו מיר.
נאָך נישט

זיי

זיך נעפונען

געװען,

אין סטאַדיום

צעלנע

אַרבייטער

האָבען

שטודירט

איך נעדענק
ראָנאלסקי,

טישער

און

פון

יעדענפאַלס

פון

אָבער עטליכע פון זיי האָבען

אויך

אין אַנדערע

דער

קיין אױיסנגעשפּראַכענע
נישט

ענטוויקלען

שוין געהאט

אין

סאַציאַליסטען

אַלע.

זיי

פון

לערנען

זיך,

פארבינדוננען

האָבען

זיך.

מיט

איינ-

מיט

סטודענטעךסאַציאליסטען,

וואס

שטעט

פון רוסלאַנד.

נאָר עטליכע נעמען פון דער גרופּע:

אינזשעניער

נאָך דער

באָלשעװויס-

אַדװאָקאט

קאַזלאָוסקי,

רעװאָלוציע געווארען

א

אין

װאָס

קאָמוניסט

און

ניט

לאַנג צוריק

נעשטאָרבען אין לענינגראד; דער ארצט ויקטאָר שאַריי ,וװואָס
איז אונטער'ן נאָמען ריזשאָוו געווען זעהר טעטיג אין דער רוסישער
פּראָפּעסיאַנעלער באַװענוננ; אורבאַנאָװיטש ,װאָס זייענדינ שפּעטער
אַ סטודענט אין ציריכער אוניווערזיטעט ,איז געװאָרען א זעהר טע-
טינער און באַוואוסטער פּ .פּ .ס-.אָוועץ ,נעשטאָרבען אין קראַקע.
באַלד װוי איך

בין

געקומען

קיין

ווילנע ,האָט

מען

דער"

סיר

צעהלט וענען אַן אַקאָרשט אָפּנעפאָרענעם אין אויסלאנד סאָציאַ-
ליסט ,וועלכען מען האָט סיר באשריבען כמעט װווי א מיסטעריעזע,
לעגענדאַרע פּערזאָן ,ארומגערינגעלט מיט אַן אַרעאָל פון אויסער-
אָרדענטליכער איבערגעבענקייט צו דער אַרבײטער-זאַך און פון אונ-
ערשראָקענער

פען

סאַציאַליסטישער

,ליאָווקאַ?,

זיין אמת'ער

טעטינקייט.

סמען

נאָמען איז געוען

האָט

איהם

יאָניכעס

נערן-

--

אַ

זוהן פון רייכע עלטערען ,װאָס זיינען געווען אייגענטימערס פון אַ
הויף אויף דער גרויסער נאָס .ער איז טאקע געוען איינער פון די
ערשטע סאַציאַליסטען אין ווילנע ,װאָס האָט אָננעפירט מיט אַ קליינער

פון דער פּיאָנערצן-צייט

!9

בי

פּראָפּאַנאַנדע גרופּע פון ארבייטער ,און אויך געהאַט פאַרבינדונגען
אין מיליטערישע קרייזען.
אָפּנעפאָהרען
דעם,

איז

יאָגיכעס,

האָט איהם

װאָס עס

זיך אַרומנעטראָנען

וי ער פלענט

געדראָהט

קלאַננען,

אֵן ארעסט,

אן דאָס איז

געווען

דערצעהלען,

צוליף

עס

האָבען

אָכער

מעהר

וי

נישט

א י י נ ע פון די אורזאַכען.
די צוייטע אורזאַכע אין געוען
דער בעפאָרשטעהענדער מיליטער-דינסט ,צו ועלכען ער האָט ,נאַ-
אֶט דער יאָגיכעס ,אונ-
טירליך ,נישט געהאַט קיין גרויסען חשק.
טער דעם נאָמען טישסטָ ,האָט אין אױסלאַנד אָנגעהויבען צו שפּילען

אַ גרויסע ראָלע אין פּ .ס .ד( .פּוילישע סאַציאַל-דעמאָקדאַטיע) ,און
אַלם גראָזאָװסקִי איז זיין נאָמען ,צוליב זיין נאַהענטקײיט צו ראָזא
לוקסעמבורג  ---זי איז געווען זיין פרוי  ---און צוליב זיין טראַגישען
איבערהויפּט האָט מען איהם אין
טויט ,געװאָרען אַ חיסטאָרישער.,

אויסלאַנד,

אין דער פּאָליטישער עמינראַציע,

נישט אָפּנעשאַצט אזי,

וי אין ווילנע .איך רייד שוין נישט ווענען דעם ,װאָס ער האָט נישט
עס איז געווען אין איהם
געהאַט קיין איינציגען פּערזענליכען פריינד
עטוואס ,װואָס פלענט ניט צוציהען ,פאַרקערט -- ,װאָס פלעגט אִמפּ-
ער אין געוען אָנ-
און אַלע פלענען פון איהם וייכען.
שטויסען.
געפילט מיט ענערגיע ,האָט זיך געװאָרפען אַהין און אַהער  --און
אומעטום פלעגט ער ליידען מפּלות.
צוזאַמען מיט ראָזאַ לוקסעמבורנ האָט ער ארויסנעגעבען די ציי-
טונג ,ספּראַװאַ ראָבאָטניטשאַ? און אַ צאָל פּוילישע סאַציאַל-דעמאַקראַ-
טישע בראָשורען ,אָבער װאָסס ?  ---זיי פלענען נישט דערגרייכען פּו-
אין פּ .פּ .ס ,האָט מען
לען ,זיי פלעגען בלייבען אין אױסלאַנד.

איחם
צו

ג ע ח אַ ס ט.
איהם

נרוֹפּע

די

און נישט מעחר ליבשאַפט האָט ארויסנעוויזען
טרודאַ"

,אַָסװאָבאָזשדעניאַ

מיט

פּלעכאַנאָװ'ן

|

בראש.
גראָזאָוװוסקי

האָט

ניך

געקראָנען

פון

פּלעכאַנאָװ'ן

אַ

קלאפ

הא-
וועלכען ער האָט זיין נאַנץ לעבען נישט געקאָנט פארגעסען.
בענדיג גענוג מאַטעריעלע מיטלען ,האָט גראָזאָוסקי נעגרינדעט אַ
,סאַציאַל-דעמאָקראַטישע ביבליאָטעק" און אִָנ-
רוסישען פאַרלאַג:
געהויבען ארויסצונעבען מאַרקסיסטישע ליטעראַטור ,הויפּטזעכליך די
האָט עננעלס ,אין
ווערק פוֹן קאַר? מאַרקס און פרידריך עננעלס.
איין שעהנעם פריהמאָרגען ,אונטער דעם איינפלוס פון פּלעכאַנאָו'ן,
אָנגעשריבען צו איהם אַן אויסערארדענטליך שארפען און בייזען בריף,

אין ועלכען
מאַרקס'עס

ער

האָט

איהם

פאַרבאָטען

ווערק ,און די בראָשורען,

װאָס

טיג ,האָט גראַזאָווסקי געמוזט פאַרניכטען !

צו

דרוקען

זיינען

זיינע

שוין געווען

אָדער
פֿאַר-

דזשאַן
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מילל

דאָס איז געווען דער טויט פון דער ,סאַציאַל-ידעמאָקראַטישער
וען איך האָב דעם ערשטען מאָל באַזוכט פּלעבאַ-
ביבליאָטעק? .
נאָוו'ן אין זשענעווא  ---דאָס איז געװען אין יאָהר  -- 4981האָט
ער מיך נעפרעגט ,צי די וילנער אַרנאַניזאַציע האַלט אָן באַ-
גגעװויסע באַ-
פיין ענטפער אין געװען:
ציהוננען מיט יאָניכעס'ן.

ציהונגען

האלטען

מיר

יע אָן;;

אויב

מיר

קענען

זאָלען

קריגען

פּלעכאַנאָ אין
פון איהם זיינע אויסנאַבען ,וועלען מיר נעמען".
,איך פאַרשטעה דאָס נישט",
געװאָרען אין כעס און אויפנערענט.
האָט ער געזאָגט, ,עס איז וויכטינ ניט נאָר װאָס מען נעמט ,נאָר
אויך פון װעמען מען נעמט; יאניכעס האָט גאָר נישט קיין רעכט
|
אַרויסצונעבען מאַרקס'עס און ענגנעלס'עס ווערק".
דערזעלבער
מיט
האָט צוריקגעצאָהלט
נאַטירליך ,גראָזאָווסקי
עס איןז דערגאַננען דערצו ,אַז ער פלענט עפענטליך אַרונ-
מטבע.
טעררייסען פּלעכאַנאָװו'ן און אויף יעדען טריט און שריט מינימיזירען
זיין באַדייטונג און זיינע פאַרדינסטען אין איינפלאַנצען דעם מאַרק-
צוליב דעם פלענט ער אָפּט האָבען
סיזם אויפ'ן רוסישען באָדען.
שאַרפע ווערטער מיט לוקסעמבורג ,וועלכע האָט נאַטירליך נישט נע-
סענט קוקען אויף פּלעכאַנאָװ'ן מיט גראָזאָווסקי'ס אויגען.
די פיינטליכע אַטמאָסמערע אַרום גראָזאָווסקי'ן האָט געבראַנכט
דערצו ,אַז פֿאַרדעכטינע קלאַננען האָבען אָנגעהויבען צוֹ קורסירען
דאָס אין
אין אױיסלאַנד וענען זיין פּאָליטישער אָרענטליכקייט.
געווען אַזױי משונה'דיג ,אַז די ווילנער אַרנאַנזאַציע אונזערע האָט

נעשיקט מיט מיר אַ פּראָטעסט
טעסט

איז

קיין

מֵאֵל נישט

זאָווסקי אַליין האָט נעבעטען

גענען דיזע קלאַננען.

דער פּראַי

געוארען,

גראָ-

פאַרעפענטליכט

וויל

דאָס נישט צו טאָן.

נאָך דער מלחמה ,באַלד נאָך דעם ,וי ראָזא לוקסעמבורנ צוזאַ-
מען מיט קאַר? ליבקנעכט'ן זיינען ערמאָרדעט געווארען דורך די
דייטשע רעאַקציאָנערען ,איז אויך דערשאָסען געװאָרען גראָזאָווסקי

אין אַ בערלינער געפענגניס דורך טורמע-וועכטער...
אא

איך האָב געענדינט די רעאַלישול.
איך
שער

א דאַנק

קאָפּעלזאַנען ,בין

צו דער אָרטינער סאַציאליסטי-
געװאָרען
גלייך צונעצויגען
אַרבייט און איך האָב זיך באַקענט מיט דער גאַנצער סאָצואַ-

ליסטישער אינטעליגענץ פון שטאָט און אויך מיט יענע אַרבײטער און
ארבייטאָרינס ,וואָס זיינען געווען די אָנפירערס פוֹן דער באַװוע-
גונג .אַלע  --נאָך יונג ,אֶהן ערפאהרוננ ,טאַפּענדיג אין דער לום-
דאָס איז געוװען דער אמת'ער
טען ,זוכענדיג דעם ריכטינען װענ.

פּיאָנערן פּעריאָד פון סאַציאָליזם

אויף

דער

אידישער

גאַס.

און

פון .רער פּיאָנערען-צייט
כאָטש

|
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זיינען

די פּראָגראַם פּאָסטולאַטען

נאָך

געווען

נעפּעל-

גענוג

דיגנ און די טאַקטיק אין א גרויסער מאָס װאַקעלדיג ,אין די טענדענץ

דער

פון

אַרבייט,

שוין

פונדעסטווענען,

געװען

סאַציאלידעמאַקראַ

דער אינפלוס פון רוסישער ;נאַראָדניטשעסטװאָ? (פֿאָלקם-
טיש.
טימלעריי) און פון ,נאַראָדנאַיאַ װאָליאַ" אין אונזערע רייהען איז שוין
סיר ,פון דער אינטעליגענץ ,האָבען
פארשוואונדען אויף אייבינ.

פלייסינ

אַלע
ווערק,

בייט
ניאַ
איז
צייט

שטודירט

װוי דעם

מאַרקס'עס

קאַר?

,קאָמוניסטישען

און

מאַניפעסט",

ענגעלס'עס

פרידריך

 ,קאַפּיטאַל", ,לוין-אַר-

און קאַפּיטאל? און די אויסנאַבען פון דער גרופּע  אָסװאָבאָזשדע-
וי עס
טרודאַ" (פּלעכאַנאָוו ,װעראַ זאַסוליטש און אַקסעלדאד).
באקאנט ,אין די שפּראַך פון אונזער פּראָפּאַנאַנדע אין יענער
סמיט קליינע אויסנאַמען האָט קיינער פוֹן אונז
געווען רוסיש.

נאָר ניט געקענט קיין אידיש .און פאַרקערט ,א חוץ די עטליכע ארבייטער
פירער האָבען די ארבייטער פוֹן די פּראפּאַגאַנדע קרייזען נישט פאַר-
שטאַנען קיין רוסיש .מיר האָבען זיך אויסנעלערענט אידיש שפּעטער,
ווען די ארבייט האָט זיך פאַרברייטערט און פארטיפט און די ויל-
איז
נער אַרנאַניזאַציע איז אַריבערנענאננען צו מאסעןאַניטאַציע.
אונזער ארבייט אין די פּראָפּאַנאַנדע גרופּעס
טאַקע געווען שלעכט.

אין געװוען אַ שווערע,
מוזען אַרומקײען,
ליכע צייט,

כמעט אונדאַנקבאַרע ,וייל אַלץ פלענט מען

איבערזעצען
:

און דורך דעם

אַ ,סך ניצ-

פאַרלירען

א פילפארביגער קאַלײידעסקאָג פון אינטעלינענטען און אינטעלו-
גענטקעס ,אַרבײטער און אַרבײטאָרינס פון יענער עפּאָכע געהען פּאַר-
ביי פאַר מיינע אוינען .ניט אַלֶעמענס נעמען געדיינק איך ,אָבער
אַ טייל פון די ,וועלכע איך געדיינק נאָך ,זיינען פאַר א לאַנגע צייט
געווען

גוט

אין

באַוואוסט

ספערען,

ברייטע

און

אַ טיי?

נאָך

אין

באַוואוסט ביז היינט.
אָט אין דער זעצער סװערדלאָוו ,וועלכער איז פריהצייטינ גע-
שטאָרבען פון טובערקולאָז און וועמעס לויה האָט געטראַנען א דע-
מאָנפטראַטיווען

כאַראַקטער

(אויף

דער

לויה

האָב

איך

אויך

אנטייל

גענומען); אָט אין דער קצב סאָלאָמאָן מענאַקער ,קאַמערמאַכער ,די
דריי שוועסטער נייטערינס װאָלפּסאָן ; ליובא און שיפדע יוזעפאָוויטש
 ---ביידע אַרעסטירט

אין  --- 8981ליובא אין מינסק און שיפרע

אין

באַברוױיסק; מיכאַאיל ליפשיץ ,סאראקא ,צוויי שװועסטער פּוזירענסקאיאַ,
בלומענפעלד ,אַלבערט זאלקינד  --איצט אין טעקסטי? טראָסט אין
לענינגראַד ,מינא וואלק ---
צילא װאָלק ,צוויי ברידער

פראנקרייך,

דער

צוייטער

טער אין ,פאָרווערטס";

זאַלקינד'ס פרוי  --אויך אין לענינגראַד,
פּעסקין  --איינער אַן אינזשעניער אין

אַן אַרצט

דעם לעצטענס

אין

נין יאָרק,

אַ מיטאַרביי-

פרוי ,קאָרטשמאַר ,וועלכע איך
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דושאַן

האָב ,אַריבערגעפּאַקט?

אַנטלאָפען

איבער'ן

גרענעץ

אין

צויי

ברידער

ליאַכאָווסקי ,וויטקינד,

פון רוסלאַנד;

טאַווריג,

מילל
זי אין

ווען

דער

לעחרער פין און זיין פרוי רעוועקא ליאָס; אַנטאָקאָלסקי  ---נאָך דער
באָלשעװיסטישער רעװאלוציע פאַרנומען אַ וויכטינען אָרט אין דער
ג,עדפּעדאן" ,,און איצט אַרבײט ער אין מלוכה-פאַרלאַג אין מאָסקװע;
ראָזעבוים,

ראָזענבערג,

דער

מענדע?
און נאָך.
עס איזן זעלבסטפארשטענדליך,

לעהרער
אז

נאָדלעווסקי

נאָר איינינע

און
זיי

פון

נאָך
זיינען

געווען אין צענטער פון דער אָרגאַניזאציע; די גרעסטע צאָל האָט
געהערט צו דער פּעריפעריע און זיי פלענען באַדינען די באַװע-
גונג נאָך די אנווייזונגען פון צענטער.
אַ פרייויליגער (װאַלנאַאָפּרע-
איך בין אין מיליטער דינסט.
דיעליאַיושציסיאַ") אין אופימער פּאָלק .אָבער מיין אַרבײיט אין דער
באַוועגונג האָט זיך נישט אָפּנעשטעלט אויף אַ האָר.

דורך אַ באַקאַן-

טען מיליטער דאָקטאָר --- ,מיר דוכט זיך זיין נאָמען איז געװען
איװאַנאָוו --- ,אַ דוסישער ראַדיקאַל ,װאָס אין געווען זעהר פריינט".
פוֹן מיין באַטאַליאָן,

ליך מיט'ן

קאָמאַנדיר

צו וואוינען

פּריװאַט

דינסט מעהר

נישט װי אויף אַ האַלבען

און

נישט

האָט מען

אין קאַזאַרמע

מיר

ערלויבט

און צו קומען צום

טאָג .דאָס האָט מיר געגעבען

די מענליכקייט אָנצוהאַלטען מיין פּראָפּאַנאַנדיסטישע אַרבייט און
נישט צו ווערען אָפּנעריסען פון דער באַװענונג .און דאָך אין מיין
מיליטער דינסט געווען אַ שווערע משא ,װאָס האָט שרעקליך געדריקט,
וװוען איך

און גרויס איז געווען מיין פרייד,
װאָרען פון מיין סאָלדאַטסקען מונדיר.
נרויס איז אויסנעוואקסען די באװוענונג.
,אַסעס? (פּראָפּעסיאָנאלע אָרגאַניזאַציעס) פון
ז

בין ענדליך

פּטור

נע-

צו די צויי אַלטע
זאָקענמאַכערינס און

כמעט אין אַלע פאַכען זיינען
נײיטאָרינס זיינען צונעקומען נייע
אויך אין די פּאַפּיראָסען פאַבריקען און קאָנ-
מיר אַריינגעדרוננען,
ווערטען פאַבריקען .כמעט יעדער פּראָפּאַנאַנדיסט האָט געהאַט צו עט-
ליכע

אַרבייטער

קרייזען.,

איך

האָב געהאט,

סיר

דוכט

זיך 0 ,און

בין געווען פאַרנומען יעדען אַווענט און דעם גאַנצען טאָג שבת.
איין גרופּע אין באַשטאַנען נאָר פון נײיטאָרינס ,די איבערינע זיי-
א סך זיינען דורכגעגאננען דורך מיינע קריי"
נען געווען נגעמישטע.
זען ,אָבער איך געדיינק נאָר די פאָלנענדע נעמען :א .באַסקין,
אַן ארבייטער אין א פּאַפּיראָסען פאַבריק; ש-.ך .סענאַל  --א ני-

טאָרין ,געווען טעטינ אין וילנע און ביאליסטאָק
האָב נישט קיין טעות אויך אין לאָדז און ווארשע,
פּאַריז; שניידערין טערעזא ,ר .פרידמאַן  --א
בייטער ,זעהר א באַנאַבטער און ענערגנישער ,זיין

און אויב איך
געשטאָרבען אין
פֿאַפּיראָסען אַר-
רעדע אויף דער

.
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מאַי פאַרזאַמלונג אין  3981איז נעווען איינע פון די בעסטע ,שמפּע-
טער צונעשטאַנען צו דער גרופּע ,ראַבאָטשעיע זנאמיא ",אַרעסטירט
אין  8981אין ביאליסטאָק אין דער דרוקעריי פון דער נרופּע ,פאַרשיקט

אין סיביר ,איצט אַרבייט ער אין רוסלאַנד; די שניידערין ש .יו-
זעפאָװויטש ,נ .ליפשיץ ,מאָטע? דער בערשטער ,דער שלאָסער ישראל
מיכל קאַפּלינסקי ,א שניידער  ---דער איין-און-איינצינער שניידער ,װאָס
איז דאמאלסט צונעצוינען געװאָרען צו דער באַװענונג..

צו די שניידערס האָבען מיר געקראָגען א
אַ מאָדנע זאַך:
און וען עס האָט זיך מיר איינגעגעבען
צוטריט אם שפּעטסטען.

שניידער,

סוף כל סוף אַריינצוקרינען אין מיין נרופּע דעם ערשטען

אָבער ,נאָט מיינער ,װאָס
איז דאָס געווען אן אמת'ער יום-טוב.
אן אױסנעמאַנערטער ,פאַרמאַ-
דאָס איז געווען פאַר אַ שניידער!
ער האָט געאַרבײיט ביי ליאַס'ען  --ביי
טערטער ,פאַרשלאָפענער

זעלבען

דעם

ליאַס'ען,

הערט צום ,בונד".
אין עטליכע חדשים

וועמעס

דריי

האָבען

טעכטער

שפּעטער

נע-

איינע פון זיי אין ליבער'ס (גאָלדמאַנס) פרוי.
האָט דער דאָזינער שניידער  --איך געדיינק

אין יעדער הינזיכט ,אַז

נישט זיין נאָמען  ---אַזױ זיך אומנעביטען
עס איז שווער געווען אים צו דערקענען.
מאָטעל דער בערשטער ,אַ שטילער ,באַשײידענער ארבייטער ,האָט
אין צייט פון אֶרנאַניזירונג די בערשטער און פוֹן גרינדונג דעם
אויף דריי
בערשטער-בונד ,דורכנעפירט אַ שעהן שטיקע? אַרבייט.
חדשים האָט ער פאַרלאָזען ווילנע ,זיך אָפּנעריסען פון אַלעמען און
אַוועק סיין פּאנעוועזש ספּעציעל אָנצופאננען אַ קאמף אין די אָרטינע
בערשטער פאַבריקען פֿאַר בעסערע אַרבײיטס-באַדיננוננען ,ספּעציעל
קיין גריננע זאַך אין דאָס נישט
פאַר אַ קירצערען ארבייטס-טאָנ.
געווען ,ווייל צווישען די אַרבײיטער איז אַ גרויסער פּראָצענט באַ-
שטאַנען נאָר פון צייטיגע אַרבייטער ,ווערבירטע פון לופט-מענשען
און פון אָרעמע קרעמערלעך ,װאָס פלענען קומען פון די אַרומינע
אֶרגאַניש זיינען
שטעטלעך צו פאַרדינען עטליכע איבערינע רובע?.

זיי נישט

נעװען

מיט'ן

פארבונדען

בערשטער

פאַךְ.

זיי פלענען

אַרבײטען  81שעה אַ טאָגנ ,וואוינען אין הייזער ,װאָס זיינען געווען
אין אַ קלינעם צימערעל,
ערגער פון קאַזארמעס  --צו 0121
זיי האָבן זיך
שלאָפען אויף ,נאַרעס" ,אהן לופט און אֶהן ליכט.
אַפילן נישט אינטערעסירט מיט'ן אָפּשאַפען די שרעקליכע עקספּלן-
אַטאַציע און נישט גע'חלומ'ט ,אַז זיי קענען זיך דערשלאָנען מעהר
מענשליכע ארבייטס-באַדיננונגען.

מאָטלען
בייט

סענדע

ענדליך

האָט

זיך נאָך א שװערער

אייננענעבען

אָנצוּפילען

מאַסע מיט קאַמפלוסט

דיזע

און אייננעשפּאַרטער
אָפּנעשטאַנענע,

און אַ האַרטנעקינער קאמף

אר-

אומוי-

האָט זיך
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אָנגעפּאַנגען,

די

זיג.

האָט

וועלכער

שקלאפען

אַלטע

זיך

=

געענדיגט

זיינען

באדינגוננען

דושאַן

פאָלשטענדיגען

אַ

מיט

מילל

אויף

פארשואונדען

אייבינ.

דער

י .מ .קאַפּלינסקי

שלאָסער

לינסקי ,וועלכער,

נאָך דעם

איז דערזעלבער

 ---דאָס

אין ,8981

אין ,בונד"

גרויסען אַרעסט

קאַפּי

איז געװאָרען א פּראָװאָקאַטאָר און וועלכען די באָלשעװיקעס האָבען
אריינגעפירט
רעװאלוציע .
דערשאָסען גלייך נאָך דער רוסישער
אין מיין גרופּע האָט איהם די שניידערין ש .ר .סענאל .ער פלענט

דאַן פאַרדינען

א װאָך,

רובעל

דריי

פלענט

הונגערען

כמעט

און

אין די פּראפּאַנאַנדע אַװענטען פלעגט ער אַלע מאָל קומען אַ
פאַרמאַטערטער ,אַן אָפּנעלאָזענער ,אַ פארשלאָפענער ,אַ פאַר'חושב"-
טער .ווען ער פלענט זיך אַװעקזעצען אויפ'ן שטול ,פלענט ער מאַכען

דעם איינדרוק פון אַ מענש ,װאָס איז פּאַראַליזירט  ---זיינע הענט
פלענען
געווען

איהם

הייננען ,זיינען פיס ,זיין נאַנצער קערפּער .
און אפשר

פון מידקייט,

נישט

פון פוילקייט.

געהערט

מאָל האָב איך

קיין

און סיין מאָל נישט

לאַכען

אפשר

איז דאָס
א שמיי"

געזעהן

װאָס ער איזן שפּעטער געווארען אין ,בונד"

כעל אויף זיין פּנים .

אין אַלעמען באַקאַנט 
דעם לעצטען מאָל האָב איך איהם געזעהן
אויפ'ן 7טען צוזאַמענפאָהר פון ,בונד" אין לעמבערג ,אין .6091

עס איז אונמעגליך צו באַשרײיבען מיינע געפיהלען און מיין עקעל

יעדעס מאָל ווען איך דערמאָן זיך וי ,האַרציג" ער האָט זיך דא-
מאלסט צוקושט מיט מיר ...ער האָט דאָך שוין געהאַט אַן אַכט-יארי-

גען סטאַזש פון פּראָװאָקאַציע הינטער ז!יך...
א יי

צום סוף פון  0981און אנפאַננג  1981אין די וילנער אֶר-
און נאָך וואס
נאַניזאציע באַרייכערט געווארען מיט נייע קרעפטען.

פאר

עס

קרעפטען!

זינען

אָנגעקומען

צוקונפטינע פרוי ,פּאַטי סרעדניצקאַיאַ,

און

אַרקאַדי קרעמער

זיין

אייזענשטאַט און ליובא לע-

װינסאָן  --אַלע אָקאָרשט אַרױסגעלאָזענע פון פארשידענע תפיסות.
אויך דער לעהרער גאזשאנסקי (לנו) איז צוגעצויגען געווארען צו דער
אלע אױסנעשפּראַכענע ,איבערציינטע מאַרקסיסטען ,א חוץ
ארבייט ,

אייזענשטאט'ען ,וועלכער האָט נאָך דעם מאַרקסיזם נישט אין גאנצען
אַ נייער לעבען אין ארייננעטראַנען געװאָרען אין די
אַקצעפּטירט.
דער צענטער ,וואס האָט
אָרגאַניזאציאס-און פּראָפּאַנאַנדע טעטינקייט.
זיך קאָנסטיטואירט ,איז באַשטאַנען פון אַרקאַדי קרעמער ,אייזענ-

שטאַט,
סקי,

ליובא
פּאַליאַ

לעװוינסאָן,
נאָרדאָן

נירען רענעלמעסיג,

און

געהאט

פּאַטי סרעדניצקאַיאַ,
מיר .

ער

האָט

וועכענטליכע

קאָפּעלזאָן,

אָנגעהויבען

זיצונגען,

אויף

גאזשאנ-

צו פונקציא-

וועלכע מען
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פלענט אויסאַרבייטען פּלענער פון דער אַרבײט ,פּראָגראַמען פון פּראָ-
פּאַנאַנדע,

אין

פארטיילען

די

קרייזען

ארבייטער,

ני-צונעצוינענע

גרינדען נייע גרופּען ,באזאָרנען די אָרגאַניזאַציע סיט אומלענאַלע פ|-
טעראַטור ,שפּעטער ,וװוען די באַװענונג האָט זיך פאַרברייטערט און
די נויט אין ליטעראַטור האָט זיך געלאָזט פיהלען אויף יעדען טריט און
שריט ,האָט דער צענטער געמוזט קומען אַנטקעגען דער פאַרענ-
דערטער

בענע,

לאַנע

און

אָנגעהויבען

העקטאָגראַפירטע,

ארויסצונעבען

ליטעראטור:

געדרוקטע.

פון רעכטס צו לונקס  :דזשאהן
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געשרי-

(י .מיל) ,גלעב (מוטניק)

שׁ .גאזשאנסקו

(לנו).

און

פּאַראַלעל מיט דיזען צענטער אין נאָך געװוען א צענטראַלע
קערפּערשאַפט בלוין פון ארבייטער ,אָפּנעטײלט צוליב קאָנספּיראַ-
אין איהם זיינען אַריײין :גוסטאַ װאָלפסאָן ,בערטא
טיווע אורזאַכען.
װאָלפסאָן ,העלענאא העלפאַנד ,פאָלאָמאָן מענאַקער ,פאַניע רעזניק,
מאָטעל מייזעל ,יאַסאָו דער סאַמאַשענמאַכער ,אַלטער און שפּעטער
מאַריאַ זשאלודסקאַיאַ ,צביה און נאָך.
אָפט

צוליב

וויכטינע

פּראַנען

אָדער שטרייט-פראַנען

פלענען

אִפּ-

געהאלטען ווערען נגעמיינזאַמע זיצוננען .א פּאָר ביישפּילען:
דער יאֶהר  1981אָדער אפשר  )29817אין געװען א הוֹנגנער
ויאָהר ..די שטאָטישע ארימקייט אין אַ סך שטעט פון תחום אונטער
דעם דרוק פון הויכע פּרייזען און שרעקליכער נויט ,האָט געמאַכט.

68
פּראָבעס

פֿאַנד.

נישט

ארויסצופיהרען

צוצולאָזען

קיין

ווילנע איז נישט געווען קיין אויסנאַם.

וושאַן 

סילל

קיין

אויס-

תבואה

האָט די ,ליבעראַלע"

אינטעליגענץ פון שטאָט באַשלאָסען צו עפענען א פֹּאַר פאָלקס-קיבען
און איינגעלאדען אונז צו נעמען אַן אַנטײל אין זיי .,אַ הייסע דיס-
קוסיע האָט זיך ענטוויקעלט און מיר האָבען זיך צוטיילט אין צװיי
אַ געמיינזאַמע פאַרזאַמלונג פון ביידע צענטרען  --פון
לאגערען..

אונזערן און .פון דעם ארבייטער צענטער  --אין אָפּגעהאַלטען
געווארען הינטער'ן שטאָט .די ,װאָס זיינען געוען פֿאַר'ן אנטייל-
נעמען ,האָבען גע'טענה'ט ,אַז דאָס װעט אונז בריינגען ,נעהענטער

צו די מאסען" .נעזיגט האָבען די ,יע"זאָגערס ,אָבער נאָך איין
טאָג פּראָבע

האָבען

זיי זיך אָפּגעזאָגט פון זייער באשלוס.

מעחר

זיינען אין דער פילאנטראָפּישער,

עפענט-

וּיראָפּעסיאָנעלע בעטלערס
פ
ליכער קיך נישט נעקומען.

איך נעדענק ,וי אַרקאַדי האָט זיך אויף מאָרגען אויסגעדריקט :
,פון אַזאַ מין נאָהנטקייט צו די מאַסען קערט ברעכען...
אויך צוליב דער פייערונג פון 1טען מאַי ,2981 ,איז אָפּגעהאַלטען

געווארען א געמיינזאמע זיצונג פון ביידע צענטרען.

עס האָט זיך גע-

האנדעלט ווענען דעם ,ו ו י איהר צו אָרגאַניזירען און ו וע מ ען
דאָס איז געווען דאָס ערשטע מאָל ,וואס די אידי-
איינצולאַדען,

שע ארבעטער האָבען נעפייערט דעם אינטערנאַציאָנאלען ארבייטער
יום טוב .מעהר נישט װי  001ארבייטער און ארבייטאָרינס זיינען
צונעלאָזען געווארען צו דער פאַרזאַמלונג ,אָבער גרויס איז געוען
איהר באַדייטונג אויף דער אידישער אַרבײיטער גאַס ,און אַ באַ-
| גייסטערונג האָט זי ארויסגערופען אין די סאַציאַליסטישע ספערען
פון רוסלאַנד,

רעזניק

דערהויפּט

און העלפאַנד,

צוליב

די

 4רעדעס,

דער קאַמאַשען-מאַכער

װאָס די

גערשאַווסקי

שניידערינס

און דער

די רעדעס זיינען שפּעטער אִפּ-
יובעליר מייזע?ל האָבען געהאַלטען.
געדרוקט געװאָרען אויף רוסיש פון גראָזאָווסקי'ן אין זיין ,סאָצ .דעם.
ביבליאטעק" מיט אַ פאָרװאָרט ,װאָס איז אָנגעשריבען געװאָרען מיט
צוליב דער נעפאַהר ,װאָס איז געוען פֿאַר-
ר .לוקסעמבורג'ס הילף.

בונדען מיט יענער געהיימער פאַרזאַמלונג ,האָט דער אַרבייטער צענ-
טער איינגעלאַדען נאָר , 9אינטעליגענטען" :אַרקאַדי און מיר.
אויף יענער היסטאָרישער פאַרזאַמלונג האָט זיך אויך צום ערשטען
מאָל געלאָזט הערען א שטימע פון א מענש ,װאָס כאָטש אין פּרינצי-

פּיעלע און טאַקטישע פּדאַגען האָט ער ניט געוואוסט אויף װאָסער וועלט
ער איז ,איז איהם דאָך געלונגען אריינצודרינגען אין די ווילנער ארביי-

טער-רייהען א מיש-מאַש ,א כאַאָס ,װאָס האָט זיך אין אַ יאָהר אַרום

פארוואנדעלט אין אן אמת'ן אָרגאַניזאציאָנס-קריזיס .דער שניצער נאָר-
דאָן האָט גאָר אונערװאַרטעט

איבערנעלייענט

א מאַנוסקריפּט,

פול

פון דער פּיאָנערען-צייט

18

מיט באַשולדינוננען גענען דער אינטעלינענץ פאר ,פאַרפלאַכען"
סאָציאַליזם דורך צוציהונג פון אונוויסענדע? ארבייטער צו

באַוועגונג.
ניצטקייט,

אָנהיינגער
זיינען

פון

נאָרדאָן

,קרייזעלטום",
און

זיינע

פון

נאָכמאָלנער

דעם
דער

פראפּאנאנדע-באַגרע-
שוין

אין א

יאָהר

ארום ארױיסגעטראָטען גענען מאַסען אַניטאַציע ,געגען סטרייקען,
געגען דער אידישער שפּראַך אלס דעם אויסדרוק פון איבערגאַנג פון
פּראָפּאַגאַנדע צן אַניטאַציע . דער קריזיס האָט לאַנג נישט געדויערט,
אָבער א צורודערונג אין דער אַרנאַנזאַציע האָט ער דאָך אריינגע-
בראַכט אַ גרויסע,

אַרקאַדי

קרעמער,

איינער פון די ערשטע סאָציאַליסטישע
און גרינדער פון ,בונך"

פּיאָנערען

וי שוין געזאָנט האָבען די ניײאַנגעקומענע חברים ארייננע-
אָבער מעהר
בראַכט אַ ניי לעבען אין דער וילנער אַרגאַניזאציע.

עס װעט נישט זיין
פֿאַר אַלעמען אַלעקסאַנדער (אַרקאַדי קרעמער).
קיין איבערטרייבונג צו זאָנען ,אז ער אין געװאָרען דער גוף און

נשמה פון דער אידישער אַרבייטער באַװענונג נישט נאָר אין װילנע,
נאָר אויך פון אַנדערע שטעט ,ואו זי האָט זיך אריבערנעװאָרמען.
פּשוט ,אַ דעמאָקראַט דורך זיין לעבענסאַרט און דורך זיינע באַ-

דזשאַן

88
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ציהונגען צו חברים און צו מענשען בכלל ,אֶהן ספּעציפיש אינטע-
װאָס די רוסען פלענען רופען ,אַ-
ליגענטישע נעוואוינהייטען,
מאַשקי" ,איז ער גלייך געװאָרען באַליבט פון אַלעמען און פון יעדען.

צו אלץ פלענט ער זיך באַציהען ערנסט ,מיט אַן אַנאַליטישער אויס-
װען
זיין באַשײידענקייט האָט נישט געהאַט קיין נגרעניצען.
פארשונג.
נייע פראַנען ,נייע פּראָבלעמען פלענען ארויפשווימען ,און פאָדערען
א תשובה ,נייע פּראקטישע אויפגאַבען  --די דורכפיהרונג אין
לעבען ,פלענט ער קיינמאָל זיך נישט פאַרלאָזען אויף זיך אַליין און
אַלֶע מאָל זוכען אויסצונעפינען די מיינונג אַפילן פון די אינגסטע
באגעגענט ער אַזאַ יונגען חבר און
חברים אין דער באוענונג.
װאָס טראַכט איהר
פרעגט איהם ; :נו ,װאָס איז אייער מיינונג?
דארף מען טאָן??
אַ מאָדנע ,אונגלויבליכע צוציהוננסקראַפט האָט ער געהאַט נישט
נאָר אלס א געזעלשאַפטליכער טוער ,נאָר אויך פּערזענליך.
דאכט
זיך ,אַזױ פיל יאָהרען פאַרבי'  --כמעט אַ מענשענ'ס לעבען --
און אַפילן איצט ,ווען איך דערמאָן זיך אָדער איך הער דעם נאָמען
אַ,רקאַדי?"  ---געהט דורך אגַעפיה? פון װאַרימקײט און סימפּאַטיע
דורך מיר .עס וילט זיך איהם ווידער זעהן ,דורכשמועסען זיך מיט
איהם ,סתם פאַרבריינגען מיט איהם אבַיסעל צייט,

אַרקאַדי איז געווען זעהר באַוואוסט און באַליבט נישט נאָר אין

אידישע סאַציאַליסטישע ספערען ,נאָר אויך אין רוסישע.

זיין בראַשורע.

,וענען אַניטאַציע" האָט געמאכט זעהר א גרויסען איינדרוק ,און
| כמעט אין אַלֶע רוסישע שטעט ,וואו עס האָט זיך אָנגעפאנגען אן אר"
בייטער באַוענונג ,האָט מען אָנגעװוענדעט די פּרינציפּען און מע-
אמת ,אייניגע רוס"
טאָדען אָנגעצייכענטע אין יענער בראַשורע.
,אַבאָטשאַיאַ מיסל" ,האָט
שע סאַציאליסטישע גרופּען ,צום ביישפּיל ר
אַריבערגעכאַפּט די מאָס ,און אַ טעכנישפּראַקטישע מעטאָדע פאַר-
וואנדעלט אין אַ פּרינציפּ ,אָבער דאָס איז שוין געווען נישט אַרקאַדי'ס

שולד...

פּאַטי סרעדניצקאַיאַ (אַרקאַדי'ס פרוי) איז געווען א טיפּישע ,ביזי
באָדי" אין דער באַװענונג ,אָבער אין גוטען ,שעהנעם ,רעװאָלוציאָי

אייביג פאַרשמייעט ,לויפענדיג פון איין קריין
נערען זין פון װאָרט.,
צו א צווייטען ,אויף די פארזאמלוננען פון די ,קאַסעס" ,איבערגע-
בענדינ ליטעראַטור ,קאָרעספּאָנדירענדיג ,איבערזעצענדיג אויף אידיש,
זוכענדיג וואו צוזאמענצוקלייבען אביסעל? נויטיגע געלד ..זי אין
אַרעסטירט געווארען דעם צווייטען מאָל אין אָנפאנג  7981און מען

האָט איהר פארשיקט אין א קליין שטעטעל אין מאַהילאָװער גובערניע.

און אפילו דארטען האָט זי נישט נעקענט זיצען רוהיג .נאָכ'ן גרויסען
אַרעסט אין ,בונד" ,ווען מען האָט אַרקאַדי'ן און די אַנדערע אריינ"

|

פון דער פּיאָנערצו-צייט

0

|

געווארפען אין די מאָסקװער טורמעס ,פלעגט פּאַטי פּשוט באָמבאַר-
דירען מיר מיט בריף ,פאדערענדינג ארבייט .איך בין דאן געווען אין
אויסלאנד ,און אירע בקשות פלעג איך פּינקטליך
טאַראַס'ן פון צענטראלען קאָמיטעט פון ,בונד".
יל

איך

(פּאָרְטנאִי)

דאָ

האָט

טייערער

נח

עפּאַכע

אין

אויך

דערמאַנען,

אז

געהאָט

אַ שייכות

צו דער פּיאַנערען

ווילנע ,אָבער ער האָט נישט דורכנעמאכט

אויך

אַריבערשיקען

צו

די

אונזער

ג אַ נ צ ע עפּאָכע.

אַ

נח פּאַרטנאָי אין די יונגע ואָהרען.

לעהרער

אינ-

קורצע

צייט

נאָך דעם,

װי ער

האָט

געענדינט

דעם

סטיטוט ,האָט מען איהם אַריכערגעפיהרט קיין קאָוונע ,וואו מען
איהם גיך אַרעסטירט ,געהאַלטען אַ לאַנגע צייט אין תפיסה און
שיקט אין סיביר .וועגען נח'ן װאָלט מען געדארפט געבען א
ציעלען ארטיקעל? מיט דער אָפּשאַצונג פון זיין געזעלשאַפטליכער

האָט
פֿאַר-
ספע-
טע-
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טינקייט .אָבער דאָ ווילען מיר מער נישט זאָנען ,אז ער האָט אִפַּ-
געגעבען זיין גאנץ לעבען דעם ,בונד" ,אלע מאָל געווען זיין פאָהנענ-
און

טרענער

קיין מאָל

נישט

אין זיין

געצוייפעלט

לעבענס-קראַפט,

דורך זיין טאַקט האָט ער אלע מאָל באַשאַפען ארום זיך אַן אט"
מאָפפערע פון פריינדשאַפט און אכטונג .עס אין געװען א צייט
צענטראלער קאָמיטעט איז געװוען נח און
קאָמיטעט .דאָס אין געװען באַלר נאָך דעם

אין ,בונד" ,ווען דער
נח  -דער צענטראַלער

גרויסען דורכפאַל פון ,בונד" אין  ,8081ווען מען האָט אַרעסטירט
נח אין אנטלאָפען פון סיביר
| דעם נאנצען צענטראלען קאָמיטעט.
מיר גלויבען ,אז
און גלייך זיך געשטעלט אין דינסט פון ,בונד".
די באַדייטונג און ראָלע פון א יחיד אין א געזעלשאַפטליכער באווע-

גונג אין
טאקע

זעהר

נישט,

וי

א באַנרעניצטע.
װאָלטען

סיר

אָבער
דאן

אויסקומען

געקענט

װאָס װאָלטען מיר געטאָן אָהן איהם.
אין צענטער,

פונדעסטװוענען

וייס איך
נח'ן,

אֶהן

טאַראַס קאַץ ,װאָס איז געווען

איז טאַקע געװוען אַן איבערגעבענער,

ענערנישער ,אַר-

בייטזאַמער טוער ,אָבער עס האָט איהם געפעהלט די אױטאָריטעט

פון

אַ פיהרער .נח האָט אַזאַ אױטאָריטעט יע געהאָט  --דעריבער איז
איהם געלוננען צו זאמלען אלע נייע וויכטינע כחות ,צוֹ באַשאַפען א
נויטיגע פּעריפעריע און אוועקצושטעלען אויף די פיס א שטאַרקען,
נוט-פונקציאָנירענדען צענטער.
באַלד נאָך

יענע

עטליכע

הברים,

וואס

האָבען

צונענעבען

אזי

פיל לעבען דער וילנער אֶרנאַניזאציע ,האָבען אנגעהויבען צוצוקו-
מען נייע כחות :ליטואק ,פּאַװעל בערמאַן פון פּאנעוועזש ,גלעב
מוטניקאָוויטש ,וועלכען די דייטשע רענירונג האָט ארױיסנעשיקט פון
בערלין ,מאקס טאָביאש ,זעלדאָוו (נעמאנסקי) ,די ברידער נאָלך-

מאַן ,מ,אָיסיי" (דער איינבינדער) ,מאַרטאָוו ,און ענדליך װולאַדימיר
קאסאָווסקי ,איינער פון די בעסטע טעאָרעטיקערס פון ,בונד" ,וע-
מעס אויסגעצייכענטע אַרטיקלען אין דער בונדישער ,פאָלקסצייטוננ"
פון װאַרשע ציהען צו עד היום די אויפמערקזאמקייט פון אַלע לייע-
|
:
נערם...
*ִ

אָ +

אין  9981בין איך אַרעסטירט געװאָרען דעם ערשטען מאָל .אַ
געשעהעניש נישט קיין וויכטינע ,אָבער זעהר כאַראַסקטעריסטישע צוליב

די אומשטענדען ,אין וועלכע דאָס האָט פּאַסירט .,ווילנע איז געװען
באַקאַנט מיט איהר שטרענגער קאָנספּיראַציע און עטליכע יאָהר זיי-
נען

פארביי

אָהן

ארעסטען.

בין

איך

טאַקע

ארייננעפאלען

נישט

צוליב ווילנע ,נאָר דורך די אונפאָרזיכטינקייט פון ווילנער סטודענט
װיקטאָר שאַריי ,פון פּעטערבורנער אוניווערזיטעט.

פון דֹצֶר פּיאָנערען-צייט

אין פּעטערבורג

|

האָט
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זיך דאַן

געגרינדעסם

א רעװאַלוציאָנערע

גרופּע ,מיט שאַרײי בראש ,צו וועלכער עס איז אויך צוגעשטאַנען מאַר-
טאָון,
די גרופּע האָט אָפּנעדרוקט א בלעטעל ,סװאָבאָדנאַיע סלאָ-
װאָ",
א
ָ
נ
ג
ע
ש
ר
י
ב
ע
ן
פ
ון דעם באַריהמטען רוסישען פּובליציסט ניקאָלײי
מיכא
ַ
י
ל
א
ָ
ו
ו
פ
ק
י
.
א
ָ
ט דעם בלעטעל צוזאמען מיט אַ צייטונג ,װאָס אין

אקאָרשט געווען ארויסגעגעבען

פון רעכטס

פון אַ גרופּע ,יונגע נאַראָדאָװאָלצעס"

צו לונקס  :װלאַדימיר מעדעם ,גלעב (מוטניק)
װולאַדימיר

און

קאַסאָווסקו.

 --אַ צייטונג ,וואס האָט געפּרעדינגט א מין סינטעז פון טעראָריס-טישער טאַקטיק און מאַרקסיסטײַשען סאַציאַליזם  ---האָט שאַרײי גע-
אין פּעטערבורג
װאָלט צושיקען צו מיר אין א סך עקזאמפּלאַרען.
איז דאַן נעווען אויף א באַזוך אִן אֶפיציר ,אַ גנוטער פריינד פון שאַ-

ריי'ס פאַמיליע ,וועלכער האָט קיין שייכות נישט געהאָט צו דער רע-
װאָלוציאָנערער באַועגונג.

האָט שאריי געטראַכט ,אַז דאָס איז די בעם-

טע געלענענהייט אַריבערצושיקען

דורך איהם דעם פּעקע? ליטעראַטור,

ער האָט אָננעשריבען אַ בריף צו זיין שוועסטער ,בעטענדיג איהר
נאָר
,ענז-פיסלעך".
איבערצונעבען אלץ צו ,מילל" ,מיין נאָמען אין ג
איידער דער אֶפיצִיר האָט דאָס געקראָנען ,אין פאָרנעקומען נאָר אונ-

ערווארטעט א רעוויזיע אין שאריי'ס דירה ,דאָס פּעקעל און דער בריף
זיינען אריינגעפאלען אין דער פּאַליציי'ס הענט און אויף מאָרגען
האָט מען שוין נעמאַכט אַ הויזיזוכונג ביי שאַריי'ס מוטער אין ווילנע.
געוואוינט האָט זי מיט איהר טאָכטער און די איבעריגע זיהן אין

09

דזשאַן

א קליין דירה'לע

אויפ'ן

עטאַזש פון אַ גרויסער,

צווייטען

מילל

לאַנגער,

פינסטערער און אומעדינער געביידע ,ניט וייט פון בערנאַרדינער
תיפלה און פון זאָרעטשער בריק .דער ערשטער עטאַוזש אין אין
גאַנצען געווען פאַרנומען פאַר אַ נאַכט-לאַגער (,נאָטשלעזשני דאָם?),
וואו בעטלער ,היימלאָזע פלענען קענען איבערנעכטיגען פאר  8אָדער
 8קאָפּיקעס ,דער 2טער עטאַזש איז געווען פאַרנאַנדערנעטײילט אויף
אַ מאַסע דירה'לעך ,וועלכע זיינען געווען פארדונגען צו אלמנות פון

אָרימע בעאמטען.

אַ קאַטױלישער

די געביידע איז פריהער געװען

קלויסטער ,וועלכען די צאַרישע רעגירונג האָט קאָנפיסקירט נאָכ'ן פּױ-
יי

לישען מיאַטעזש אין .8081

איך בין געווען אַן איינענער מענש אין שאַריי'ס פּאַמיליע .אלע
די מוטער אין
פלעגען זיך באַציהען צו מיר זעהר פריינדליך.

געװען א זעלטענע פרוי .איהר שנאה צו דער צאַרישער רעגירונ;
האָט געהאָט אַ סך װאָרצלען .זי אין געװען קאַטױליש ,אָבער צוליב
איהר הייראַט מיט אַ רוס אין זי געװען געצוואוננען צו ערציהען.
איהרע

קינדער

נימנאַזיעס

אין דער פּראַװאָסלאַװנער

פלענען

די לעהרער

אין די וילנער

רעליניע.

צו איהרע

זיך באַציהען מיט פאַרדאַכט

א חוץ דעם
זיהן טאַקע וויי? זייער מוטער איזן געווען קאַטױליש.
האָט פרוי שאריי האָלט געחאַט איהר עלטסטען זוהן פּשוט מיט אַ
און אזוי
זי האָט איהם פֿאַרגעטערט.
קרענקליכער מוטער-ליבע:
ווי .ער איז געווען אַ דרעװאַלוציאַנער און סאַציאליסט ,זיינען אלע רע-

װאָלוציאָנערען און סאַציאַליסטען

|

געווען איהר טייער.

עטליכע אונלענאַלע
זעהט מיך איינמאָל אַרקאַדי און זאָגט:
װענען זיי אין
ביכלעך אונזערע צירקולירען פון האַנט צו האַנט.
נישטאָ װאָס צו זאָרנען .אָבער װאָס טוט מען מיט די איבערינע לי"

טעראַטור,

מיט אונזער

אונלענאלער

ביבליאָטעקעל?

אין

מיר גלייך

אַריין אין קאָפּ; אפשר ועט פרוי שאַרײי אין דעם העלפען ? קום איך
צו איהר און דערצעה? איהר ,אָבער וי נאָר איך האָב אויסנערעדט
בריינג
עטליכע ווערטער ,האָט זי מיר איבערנגעהאקט און געזאָגט:
דאָס צו מיר ,איך ווע? דאָס באַהאַלטען דוקא דאָ; גיב אַ קוק אוֹיף
די פינסטערע קאָרידאָרען ,װאָס זיינען ברייט און לאַנג ,װוי גאסען;
אויף ביידע זייטען זיינען אָנגעװאָרפען קערב און קאַסטענס ,פאַר
וועלכע עס אין ניטאָ גענוג פּלאַץ אין די דירות ; איך אַליין האָב

עטליכע קערב און איין קאָרב איזן ביים עק פון קאָרידאָר; קיין לעבע-
דיגע נשמה

װועט

סקיין מאָל נישט

טרעפען,

אַז דאָס איז מיין.

צוויי מאָל האָט מען געמאַכט ביי איהר די פּאַליציי-רעוויזיע ,און
עס

האָט

זיך אַרױסנעויזען,

אַז

זי אין

געווען

גערעכט:

אונזער

אונלענאַלע ביבליאָטעק אין נ י ש ט ענטדעקט געװאָרען.
בשעת דער רעוויזיע האָבען די זשאַנדאַרמען גלייך אָנגעהויבען

מון דער פּיאָנערצן-צייט
אױיסצופאָרשען,

|

ווער איז דאָס ,מיל?"?.
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צוליב די נענזיפיסלעך

האָ-

בען זיי געטראכט ,אַז דאָס איז נישט קיין רעאַלער נאָמען ,נאָר אן
אָבער אין הסכם מיט אונזער פרי-
אויסנגעטראַכטער ,א פּסעװדאָנים.
הערדיגער פאַרשטענדינוננ ,האָט פרוי שאַרײ נישט געללייקענט אונזער
באַקאַנטשאַפט ,געזאָנט ,אַז איך בין געווען איהרע קינדער'ס רעפּע-
טיטאר (לעהרער) ,און אז מיין אַדרעס אין איהר אומבאַקאנט,
האָט דאָס דער איננסטער זוהן איהרער ,א בחור'ל פון אַ יאָהר
 ,0געהערט ,זיך ארויסנע'גנב'עט פון הויז און לויפט זוכען מיר
אָנצוזאָנען ,אז די זשאַנדאַרמען זיינען אין זייער הויז און ווילען אויס-

געפינען זואו איך וואוין.
אָבער געטראפען

אין דער חיים האָט ער מיך נישט געפונען,

אויפ'ן נאס.

וואס טוט מען?

בי מיר האָט זיך

וי
געפונען די האַלבלענאַלע ביבליאָטעק פון דער אֶרגאַניזאַציע.
ראַטעװעט מען איהר ? האָב איך זיך דערמאָנט ,אַז נישט וייט פון
מיין קװואַרטיר געפינט זיך א גרויסער ווערקשטאַט ,וועלכער האָט
האָב איך אַרויסנערו-
באַשעפטינט עטליכע פון אונזערע נייטערינס.
פען איינע ,דערצעהלט איהר די מעשה און געבעטען איבערגעבען
זי האָט צונעזאַנט נלייך צו קומען מיט עטליכע
אין ,שטאָט".
אין אַ
חבר'טם און אַרױסראַטעװען אַזױ פיל ביכער וי מענליך.
פּאָר שעה אַרום האָט מען מיך אַרעסטירט ,אָבער אַ הויז-זוכונג דער-
נאָך דעם וי מען האָט מיך אָפּגעהאלטען;
וויי?ל נישט געמאַכט.
א ביסעל צייט אין דער זשאַנדארמען פאַרװאַלטונג אויף פּאָנוליאַנקע,
האָט די נאנצע כאַליאסטרע פון די זשאַנדארמען נעבראַכט מיר צו-

ריק אַ חיים ,וואו ,ווען איך האָב געעפענט די טיר ,בין איך געבליבען
אַלץ אין אונאָרדנונג ,קיין איינצינ
שטיין װי אַ פֿאַרשטיינערטער:
בוך ,די טיר ,ואָס פיהרט פון מיין צימער צו דעם בעליהבית'עס
איך האָב געוואוינט ביי
דירה ,אויפגעבראָכען ,כאָטש צונעמאַכט..

ליאַס'עס א טאָכטער.
מיין קורצער

רעװועקאַ.

האָט זיך ארויסנעוויזען ,אַז אין דער צייט פון

אָפּוועזענהייט,

ליאַס,

אַרקאַדי,

זיינען צו איהר

עטליכע

געקומען

אַרבײטאָרינס,

איהר

פּעסקין

שוועסטער

און

נאָך

אימיצער ,און אָפּנעטאָן די שטיקעל אַרבײיט .די דירח איז געווען אוים'ן
ערשטען פּלאָר צווישען  2גאסען און אַרקאַדי'ן איז געלונגען זיך
די אַדרעסען פון די איבערינע זיי-
אָפּצוטראָנען דורכ'ן פענסטער.,
נען געווען פאַרשריבען ,אָבער קיינע קאָנסעקווענצען נישט געבראכט.
מיר האָ-
לידיא שאַרײי און איך זיינען אָפּנעקומען זעהר גריננ:
בען געקראָנען צו צוויי יאָהר פּאָליציי אויפזיכט ,די איבערינע פון פּע-
טערבורנער גרופּע  --צו עטליכע חדשים טורמע.
א
|
|
די יאָהרען פון  3981ביז'ן גרינדונג
יאָהרען פון קאָנסאַלידירוננ ,באַפעסטינונג

|
פון ,בונד" זיינען
פון די ערוננענע,

געוען
שוער

רושאַן
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מילל

אויסגעקעמפטע פּאָזיציעס ,פון ,קאַלאָניזירונג" די באַװעגונג אין אֲנֵ-
דערע שטעט  --װאָרשע ,ביאליסטאָק ,לאָדז ,אדעסא און נאָך --
פון פאַראיינהייטליכוננ אין זין פון טאַקטיק און פּראָנראַם ,פון צן-
געבען

דער באַווענונג

א מעחר

פּאָליטישען

כאַראַקטער.

די נויטינ-

קייט פון קאַמף נישט נאָר פאר'ן אבסטראַקטען סאַציאליזם ,נאָר פאַר
קאַנקרעטע

טיגונג,

פּאָליטישע פאדערונגען

איז געווארען

און פאר

בירגערליכע

אַׂ זעלבסטפארשטענדליכע

נלייכבאַרעכ-

זאַך ,אן אַקסיאָמע.

די טענדענץ צו בילדען אַן אלגעמיינע אָרגאַניזאציע פון אידישען

פּראָ-

לעטאַריאַט ,וועמעס אױפּנאַבע זאָל זיין צו פארטיידינען די אינ-
טערעסען פון אידישע ארבייטער נישט נאָר אַלס ס ת ם ארבייטער,
נאָר אוֹיך אלס א י ד י ש ע ארבייטער ,איז געװאָרען מעהר און
אין קאַנצענטרירטער ,קלאָרער פאָרֶם האָבען דיזע
מעהר אנערקענט.
טענדענצען געפונען זייער אויסדרוק אין מאַרטאָװ'ס ערשטער מאַי

דעדע אין  ,8981וועלכע איז שפּעטער אפּנעדרוקט געווארען אונטער
דעם נאָמען ,די נייע עפּאָכע אין דער אידישער ארבייטער באַװע-
נוננ? .דיזע נייע טענדענצען האָבען דירעקט געפיהרט צו דער גרינ-
דונג פון דעם ,אַלגעמײנעם אידישען ארבייטער בונד".
א

אַ נאַנצע נאַלערײע חברים ,טיפּען ,בילדער און געשעהענישען פון
דער פּיאָנערען עפּאַכע פון דער אידישער ארבייטער באַװעגונג אין
ווילנע האָב איך דאָ געבראכט .ניט אַ קליין ארטיקעל ,נאָר א גאַנץ
בוך ,עטליכע ביכער װאָלט מען געקענט אנשרייבען וועגען יענעם
נישט נאָר א ויגעלע פון
אינטערעסאַנטען און וויכטינען פּעריאָד.
ארבייטער באוענונג ,אין געװוען וילנע ,נאָר אֵן
דער אידישער
אמת'ער ,אוניווערזיטעט" פון סאַציאַליזם און פּראַקטישער ארבייטער

באווענונג פֿאַר גאַנץ רוסלאַנד ,מען האָט זיך דאָרטען געלערענט ,וי
צוצוקומען צו די אַרבייטער ,װוי אריינציהען זיי אין דער באַװענונג,
וי אָרגאַניזירען זיי ,וי פיהרען זיי אין עקאָנאָמישען און פּאָליטישען
ווער אין נישט דורכבגענאננען
קאַמף ,אין קאַמףה פאר סאַציאליזם.
יענעם ,אוניווערזיטעט" ,ער איז נישט געווען אונטער זיין השפּעה ?
אונזער טייערער פריינד און חבר פראנץ קורסקי ,ווירגילי ,פרומקין,
אַננא ראָזענטאַל ,איזביצקי (מיכאַלעװיטש) ,יעווג .גורוויטש ,אויב איך
האָב ניט קיין טעות  --ליעסין ,דער רעדאקטאָר פון ,צוקונפט",
דעווענישסקי ,ראָזאַ לעוויט און נאָך און נאָך און נאָך/ .
אין גאַנצען סאָוועטען פארבאַנד קען מען געפינען הונדערטע און
הונדערטע טוערס ,װאָס האָבען געשעפּט זייער פּאָליטישע תורה און
פּראַקטישע ערפאהרענהייט פון ווילנער קװאַל .עס מאכט נישט אוים,
װאָס א סך פון זיי ,צופּאסענדיג זיך צו די שטימוננען ,וואס הערשען
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פון דֹצָר פּיאָנערצן-צייט

אין געוויסע ספערען ,לייקענען אָפּ זייער פאַרגאנגענהייט און דער-
קלערען דעם האָרענדינען װענ פון דער אידישער ארבייטער באווענונג
פון יענער צייט פאר אַ פאַלשען .זיי ווייסען גאנץ גוט ,אז אֶהן ,וי?-

נע? װאָלטען זיי אליין געבליבען פּאָליטישע נולען.
יאָהרענלאַננ

פלענען

מיר

באַזאָרגען

די

רוסישע

אָרגאַניזאַציעס

פון די גרעסטע שטעדט ,וי פּעטערבורג (לעניננראָד) ,מאָסקװע ,קיעוו

מיט סאָציאַליסטישע ליטעראַטור.

סיר אַליין פלענען

זיך נויטיגען

פאַר אונזער
יענע שטעט

ראַיאָן אין אַ פַּאַר צעהנדליג עקזעמפּלאַרען ,אָבער אין
פלענען מירך צושטעלען טויזענדער און טויזענדער עק-

זעמפּלאַרען.

איך אַלֵיין בין אין  8981אין אַ געוויסען גראד ,אַרינ-

געפאלען? צוליב א טראנספּאָרט ליטעראַטור פאַר מאָסקווע .די אֶך-
נאַניזירונג פון דער רוסלענדער סאַציאל דעמאַקראַטישער ארבייטער
פּאַרטײ ,זיין ערשטער צוזאמענפאָהר אין אין א גרויסען מאָס געוען
די ארבייט פון ,ווילנע" ,הויפּטזעכליך פון אַרקאַדי . דער מאַניפעסט .

פון דער פּאַרטײ ,כאָטש אָנגעשריבען פון סטרואווע ,איז צוויי מאָל 
געווען

קאָרעגירט

פון אַרקאַדי

און װלאַדימיר,

און אָפּגעדדרוקט

אין

אונזער דרוקעריי.
מען קען מיט זיכערקייט זאָנען ,אַז ווען עס װועט ווען-עס-איז גנע-
שריבען ווערען אין דעטאַלען די נעשיכטע פון דער אידישער ארבי"
טער באַװעגונג אין די יאהרען  --- 7981-9881װעט דער מחבר מוזען
קומען צום אויספיהר ,אז ,ווילנע" איז געווען דער צענטער ,די זון,
װאָס האָט נענעבען ליכט און לעבען צו אַלע אַנדערע ארבייטער אֶר-
נאַניזאציעס אין רוסלאַנד פון יענער צייט.
נישט אומזיסט האָט פּלעכאַנאָוו --אַ מענש א קאַרנער אויף קאָמ-
פּלימענטען  ---ווער האָט וועךעס-איז געהערט א קאָמפּלימענט פון
איהם ?  ---אין זיין באַריכט צום לאָנדאָנער אינטערנאציאָנאלען סאַָ-
ציאליסטישען קאָננרעס אין  0081אננגערופען די אידישע ארבייטער
באווענונג אלס אן אַװאַננאַרד פון דער נאַנצער רוסלענדער ארבייטער
|
|
באַווענונג.

און דאָס אין זי טאַקע געװען.

ד.

שוב.
אהרן

זונדעלעװויטש
1

אהרן זונדעלעוויטש איז געבאָרען געווא-
רען אין ווילנע דעם 61טען יולי (דעם 4טען
זינע על-
יוכי לויט'ן אַלטען סטיל) .2881
אַ
טערען זיינען געווען אָרימע באַלעבאַטים.
חוץ אהרנ'ען זיינען געווען נאָך אכט קנ-
באשעם
זיך
האָט
פאָטער 
דער
דער.
װאָס נאָר עס האָט זיך גע-
סיט
טינט
צי-
האָט אין פאַרשיידענע
ער
מאַכט :
טען געהאַָט אַ ביר-ברויז ,אַ לעדער-געשעפט ,געפּרובירט עפענען אַ
שוך-פאַבריק ,אָבער די נעשעפטען זיינען איהם שלעבט געגאַנגען.
די הויפּט-פאַרדינערקע איז מעהרסטענס געווען די מוטער ,וועלכע האָט
אַ געוויסע צייט געהאַלטען אַ שענק אויף דייטשע נאַס .די פאַמיליע
האָט אָפּט געליטען שרעקליכע נויט .די מוטער איז געװען אַ קלונע
פאָטער
דער
אַ .שטאַרקען כאַראַקטער.
מיט
פדוי
פּראַקטישע
*

=אעטערלאאאטאאטאאראאלאמיוסמע טי :וט

אַ איד

א

אָבער ניט

אַ למדן

גרויסער

קיין

פרומאַק.

שטילינקער-

הייד ,ווען קיינער פלענט ניט זעהן ,פלעגט ער זאָגאַר רויכערען אום
און אַ
ער אין געווען אָנגעשטעקט פון דער השכלה
שבת.

אידעאַליסט .אהרנ'ען

אָבער האָט ער גענעבען אַ ריין-רעליניעזע ער.-

ציהונג.
אהרן

|
איז

געווען

זעהר אַ פדומער.

די טייג אויף שבת

/

זעהר

א פעהינער

און פלייסינער

איננעל

|
און

אַזױי צ .ב .ווען די מאַמע פלענט ביים פאַרקנעטען

פאַרנעסען

,חלה נעמען" ,פלענט דער קלינער

פרומער איננעל זיך ענטזאַנען צו עסען נאָכדעם די חלה .זעהר אֶפט
פלענט ער סיט'ן טאַטען זיך קרינען צוליב דעם ,װאָס דער טאַטע
האָט ניט איבעריגס געהאַלטען פון זיין פרומקייט .אהרן האָט גע"
חלומ'ט צו ווערען א רב .ער האָט געלערענט אין פארשיידענע ישיבות
אין ווילנע .צו  21יאֶהר אין ער אַװעקגעפאָהרען קיין סמארנאָן
אין דער ישיבה פון דעם דאָרטיגען רב ,וועלכער איז געווען זיינער
אַ קרוב .צוויי יאָהר האָט ער אָפּנעלערענט אין דער סמאַרגאַנער ישיבה.
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אהרן 

79

זונדעלטוויטש

דערנאָך איז ער אַװעקגעפאָהרען

קיין מינסק.,

ווען ער איז אָנגעקומען

אַהין ,זיינען שוין אלע ,טעג" ,ואו די קלױזניקעס פלענען עסען,
(געווען פאַרנומען ,און אהרן אין געװען אין גרויס פאַרצוייפלונג.
ענדליך אָבער האָבען א פַּאֶר באַלעבאַטים זיך אויף איהם דערבאַרימט
און זיי האָבען איהם באזאָרגט מיט צוועלף פונט ברויט אַ װאָך און
שבתים .שפּעטער האָט ער געקראָגען אַן ,אוראָק" (לעסאָן) פאַ-

אהרן זונדעלעוויטש
געב.

איון

וולו

ווילנע

.0881 ,61

געשט.

אויג.

,8201

,08

צעהן קאָפּיקעס אַ װואָך און אָט מיט דעם האָט ער עס געדארפט זיך
דורכלעבען,

שלאָטען

פלענט ער אין בית

מדרש.

דער יוננער אהרן האָט געהאט אַ שם פאר אַ ואויל-לערנער און
ער

האָט זיך נענרייט

צו ווערען

א רב.

אָבער

די

גנייע

ווינטען",

װאָס האָבען דאַן אָננעפאַנגען בלאָזען אין רוסלאַנד ,האָבען אַריינגע
דרוננען

אויך אין דער

מינסקער

ישיבה.

דער

פרומער

אחרן

האָט
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פלייסיג לייענען פארשיידענע

אָנגעפאַנגען
זיינען

דאַן ארויס

אישער

ליטעראטור

ביכלאך,

העברעאישע

אַ באזונדערס

אין רוסלאַנד.,

ר

|

|

שוב

שטארקען

װאָס

איינדרוק

ם געמאַכט די שירים פון דעם העברעאישען פּאָעס
האָבען אויף איה
ענסאָן .אונטער דער ווירקונג פון דער נייער העברע-
יצחק בער לעװ
איז אהרן

ביסלאכווייז

געװאָרען

אַן אַפּיקורס

און

ן טראכטען וועגען אַנקומען אין ווילנער ראַבינער-שול,
האָט אָנגעהויבע
כען אָבער דעם פּלאַן איז געװען ניט אַזױ לייכט .אין
פאַרווירקלי
געוואוינט זיינע עלטערען .דאָרט װאָלט ער זיך גע-
ווילנע האָבען
רייטען צום ערשטען קלאָס ראַבינערישול .אָבער װױ
קענט פיוכט צוג

ט מען פון מינסק קיין וילנע ,ווען זיין גאַנצער פאַרמענען איז
סומ
באשטאנען

האָט ער געטראכט

פון פינף קאָפּיקעם?

און באשלאָסען אַװעקצוגעהן
געווען זיבעצעהן יאָהר.
אין איין שעהנעם

און געטראכט

קיין ווילנע.

צופוס

פּריחמאָרגען

ער אין דאַן אַלט
|

האָט זונדעלעוויטש

אויפ'ן פלייצע זיך אַװעקגעלאָזט אין װעג.

מיט אַ פּעקעל

די פינף קאָפּיקעס האָט

באצאָהלט אַ בעליענלה ,אַז ער זאָל איהם אונטערפיהרען אין א
ער
גענאַנגען צופוס

ערבייאינער שטעדטעל און פון דאָרט איז ער שוין
ד
נעכטינען פלענט ער אין די קרעטשמעם .אַמאָל
אַ הונגערינער.
זעהר אֶפט
ענט ער דאָרט אויך קריגען עפּעס װאָס אָפּצועסען.
פל
אָבער פלענט

צו פענען זיך שלאָפען

אויסקומען

איהם

אַזױ איז ער גענאַנגען ביז מאָלאָדעטשנע.
ניט געקענט אויסהאַלטען דעם הוננער,

אַ הונגעריגער.

דאָרט האָט ער שוין מעהר
איז ער אַװעק איבער די

הייזער בעטען

נדבות.

ער האָט אַזױ אויפנעקליבען

זיי

האָבען

צונויפנעקליבען

אַ טאָרבע ברוים,

ַנדערע עסענואַרג און דאָס האָט איהם שוין געקלעסט
אוגערקעס און א
ן ,וואו ער האָט אויסער דעם רב אויך געהאַט אַנדערע
ביז סמארנאָ
קרובים,

פאַר

איהם

קאָפּיטעס

זעכציג

ון אָט מיט דעם קאַפּיטאַל האָט ער זיך דערשלעפּט ביז ווילנע.
א
לייענען רוסיש
קינדווייז אֶן .איצט

האָט זונדעלעװויטש אַביסעל געקענט נאָך פון
האָט ער זיך מיט גרויס פליים אַ נעם געטאָן

סישע שפּראַך און אַנדערע געגענשטאנדען און אין איין
לערנען די רו
האָט ער אִהן דער הילף פון אַ לעהרער זיך צונעגריים
יאָהר צייט
רשטען קלאַס ראַבינער-שו? .גוט רוסיש האָט ער אָבער נאָך
צום ע
אַלֶץ ניט געקענט.

ער האָט גערעדט

מיט א סך גרייזען.

ערשט װען

אָפּנעװען אַ יאָהר אין דער ראַבינער-שול ,האָט ער זיך גוט
ער איז
רענט די שפּדאַך און איז געװאָרען דער בעסטער שילער
אויסגעלע
אין אַלע געענשטאַנדען ,װאָס מען האָט דאָרט געלערענט .זונדעלע-
טרוים איז געווען ,ווען ער װעט ענדיגען די ראַבינער-שול,
וויטש'עס
אָנצוּקומען

אין

פּעטערבורגער

טעכנאַלאַנישען

אינסטיטוט.

אָבער

אהרן.

זונדקלעוויטש

האָט

פ!ּלוצלונג

די

09

רעגירונג

די ראַבינער-שול

פאַרװאַנדעלט אין

אַ

לעהרער-אינפטיטוט .זונדעלעוויטש און נאָך א פּאָר פון זיינע חברים,
װאָס האָבען ניט געװאָלט ווערען קיין לעהרער ,האָבען דעריבער פאר-
לאָזען די שול.
שוין

אין

דער

ראַנינעדישול

גרויסען איינפלוס אויף זיינע חברים.

האָט

געהאט

זונדעלעוויטש

אַ

ער איז געשטאַנען פיל העכער

פון זיי סיי אין פעהינקייטען און סיי אין ענטוויקלונג .שוין אין
דריטען קלאַס פון דער ראַבינער-שו?ל האָט זונדעלעוויטש אָרגאַניזירט
אַ קרייזעל פאַר זעלבסט-אנטויקלונג .,אין רוסלאַנד האָט זיך דאַן
אָנגעפאַנגען

באוענונג

די באריהמטע

פון

,געהן

איז געווען איינער פון די אינטערעסאנטסטע

אין

פאֶלק".

דאָס

און וואונדערבארסטע

קאַפּיטלען אין דער געשיכטע פון דעם אַלוועלטליכען פרייהייטס-קאמף.
רוסלאַנד איז דעמאָלט געווען הופּטזעכליך אַ פּוערים-לאַנד .דער
צאַר אַלעקסאַנדער דער צוייטער האָט אין יאָהר  1681באפרייט די
פּויערים פון פּאַנסטשיזנע (לייב-אייגענטום) ,די באפרייטע פּיערים
אָבער האָבען באקומען צו ועניג ערד און דערצו האָבען זיי נאָך
געמוזט

זייער גאנצען

לעבען

צאָהלען

די פּריצים פאַר די ערד ,װאָס

זיי האָבען געקראָנען ,די פּויערים זיינען געווען אונצופרידען ,פלעגט
מען זיי שמייסען ,שלאָנען ,אַרעסטירען און זאָנאַר פאַרשיקען קיין
סיביר .די ליידען פון די פּוֹיערים ,זייערע צרות זיינען געװען ניט
צו באשרייבען .די נאַנצע רוסישע ליטעראַטור איז נעווען דורכגע-
דרונגען מיט א נעפיה? פון סימפּאַטיע פאַר די פּערים .הערצען,

טשערנישעווסקי - ,לאַװראָוו ,באַקונין און די אַנדערע דעמאָלסדיגע
װאָרט-פיהרער פון דער רוסישער ראַדיקאַלער אינטעלינענץ האָבען
אין זייערע ווערס ניט אויפנעהערט צו רופען די קינדער פון די פּריצים,
אַז זיי זאָלען אָפּצאָהלען דעם פאָלק דעם ,חוב" ,װאָס איהם קומט .דער

אָרימער האָרעפּאַשנער פאָלק ,האָבען זיי געפּרעדינט ,האָט דורות לאַננ
ביטער געשקלאַמט און איז אױיסגעשטאַנען די שרעקלוכסטע יסורים אום
צו שפּייזען און אויסהאַלטען מיט כל טוב די פּריצים .ווען ניט די האָ-

רעװאַניע און שקלאַפּעריי פון די פּויערים ,װאָלטען די פּריצים ניט
געהאָט קיין רייכטום און קיין בילדוננ .דעריבער איז די פליכט פון
די ,קריטיש-דענקענדע"

מענשען

פון רוסלאַנד

צו עפענען

די אוינען

דעם פאלק און העלפען איהם אויף אַן אמת באפרייען זיך פון דער
עקאָנאָמישער,

פּאָליטישער

און גייסטינער שקלאַפעריי

אונטער

וועלכער

ער לעבט.
די יונגע אידעאליסטישע קינדער פון די רוסישע פּריצים האָבען.
זיך אָננעפאַנגען

פיהלען

וי גנבים,

װאָס האָבען

און געלעבט אַ גוטען טאָג אויפ'ן חשבון

זיך אוױיסנעהאַדעװעט

פון דעם פארשקלאפטען

י

001
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-

|

שוב

יער און עס איז אַרױסגעלאָזען געװאָרען א דוף :
און אונטערדריקטען פּױ
זיך

אַריין".

;אין פאלק
דעם

אַריסטאָקראַטיזם,

זיך פון אַלע באַקװעמליכקייטען

לעבען און געהן אין פאָלק ,לעבען
איהם צום קאַמף פאַר אַ בעסערער
װעט ברענגען גליק פאַר אַלעמען.
אַ חוץ אָט דער באַװענונג פון
דער אידעאַליסטישער שטודירענדער.
פּאָפּולער

געווען

אַראָפּװאַרפען

דאָס הייסט ,לאָמיר

אָפּזאָגען

די אידעע פון

פון

פון

מיט איהם צוזאַמען און רופען
און נגערעכטערער אֶרדנונג ,װאָס
|
,נעהן אין פאלק" אין צװישען
יונענט פון רוסלאנד דאן איך

פאָהרען

און

אמעריקע

קיין

גרינדען

ע קאַלאָניעס .די אָנהענגער פון אָט דער אידעע
דאָרט קאָמוניסטיש
,לאָמיר פאָהרען קיין אמע-
האָבען זיך גערופען ,אַמעריקאַנצעס".
,אַמעריקאַנצעס?" געפּרעדיגט, ,און צייגען,
ריקע" ,האָבען די דאָזינע
פון פרעמדע האָרעװאַניע ,אַרבײטען מים די
אַז מען קען לעבען ניט

געבילדעטע

יינענע צעהן פֿיננער און דאָך בלייבען

מענשען".

אַ

א
סישע ראַדיקאַלען זיינען טאַקע אַװעקגעפאָהרען
היבשע צאָל יונגע רו
|
ון געגרינדעט דאָ קאמוניסטישע קאָלאָניעס.
קיין אַמעריקע א
ן נאָך עטליכע געוועזענע תלמידים פון דער
זונדעלעוויטש או
ראבינער-שול
זונדעלעוויטש

יך באַשלאָסען צו פאָהרען קיין אַמעריקע.
האָבען או
חברים האָבען װוענען בויען קאָמוניסטישע
און זיינע

זיי האָבען פּשוּט געװאָלט
ניט געטראַכט.
אונטערדריקט און ניט װערען אויף יעדען

קאָלאָניעס אין אַמעריקע
לעבען פריי ,ניט וערען

צויי פון זונדעלעוויטש'עס

שריט און טריט באַליידיגט אלס אידען,
חברים ,

די

ברידער

ואָרפיין,

זיינען

זונדעלעװויטש

פאָהרען קיין אַמעריקע,

טאַקע

באַלד

אַװעקגע-

האָט געזאָלט פאָהרען

נאך

אַרום ,אזוי װוי די גאָרפיינס האָבען קיין
זיי אין אַ קורצער צייט
און זיי האָבען געדאַרפּט ,נגבענען דעם
פּאַספּאָרטען ניט געהאַט
עוויטש ד-ערוויי? געהאָט א נוטע געלעגענהייט
גרעניץ" ,האָט זונדעל

באַקענען זיך מיט די קאַנטראַבאַנדיסטען

און צוקוקען זיך גוט. ,

צו
אַריבער דעם גרעניץ .שפּעטער ,וי מיר וועלען
וי אַזױ זיי שמונלען
ן עס איהם זעהר שטאַרק צוניץ געקומען.
זעהן ,אי
יז נאָך געווען אין די ערשטע קלאַפען פון
ווען זונדעלעוויטש א
ער האָם
האָט ער אָנגעפאנגען צו געבען אוראָקען.
ראַבינער-שול

אָמען אין ווילנע אַלס אַ גוטער לעהרער און פילע
שנעל באַקומען אַ נ
רע

טאַטעזמאַמעס

פלעגען

איהם

דער אין גימנאַזיע אדער
מענען האָט ער פון די

אָנפארטרויען

צוצוגרייטען

אין אַנדערע שולעס.
דאָזיגע אוראָקען ניט

זייע

קינ"

קיין גרויסען פארי
געקענט אָנקלייבען.

ר אן אוראָק נעמען ניט מעהר װי  97קאָפּיקעס
אָפט פלענט ער פא
ָט איהם נעמוזט נעמען אַ היבשע צייט ביז
אַ מאָנאַט און דערפאַר הא
פּשפּאָרען גענוג געלט אױיף צו פאַהרען נאָך /
װאַנען ער האָט געקענט אָ

זונרעלפוויטש

אהרן

101
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אַמעריקע .זונדעלעוויטש'ען אין אָבער ניט באַשערט געװען צו װע-
רען אן אַמעריקאנער .ער איז פאַרבליבען אין רוסלאַנד און אין גע-
ווארען אַ רעװאָלוציאָנער- ,
2
נאָך

שייכות

איידער

האָט

זונדעלעוויטש

צו דער רעװאַלוציאָנערער

קרובה ,אַגוט עפּשטײן,

געענדיגט

אַ ועלכען

געהאט

האָט

באַװענונג,

עס

אין

זיינע א ווייטע

די ווילנער פרויען-גימנאַזיע

און אין

אַװעקנגעפאָהרען קיין פּעטערבורג און אָנגעקומען דאָרט אױף
אין פּעטערבורג האָט זי
מעדיצינישע קורסען פאר פריען.

די
זיך

אינגיכען באַקענט מיט די מיטגלידער פון דעם באַריהמטען רעװאָ-
לוציאָנערען קרייזעל פון די ,טשייקאָווצעס" ,צו וועלכען עס האָבען
געֶהערט פּיאָטר קראַפּאָסטין ,ביקאָלאַי טשאַיקאָטסקי ,סְאָפּיא פּעראָט:

סקאַיאַ און אַנדערע רעװאָלוציאָנערען ,װאָס האָבען שפּעטער געשפּילט
כאָטש דער
אַ גרויסע ראָלע .אין דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג.
דאָזיגער קרייזע? האָט געטראָגען טשייקאָווסקי'ס נאָמען ,איז אָבער
זיין אמת'ער

גרינדער

ניט

געווען

רעװאָלוציאָנער מאַרט גאַטאַגסאָן.
געשטעלט

צווישען

די

צו

אויפנאבע

דער שטודירענדער

דער

יונענד

זִי אין

נאָר

דאָזינער קרוזשאק

פארשפּרייטען

חנה עפּשטין ,איז געװאָרען
טשייקאָווסקי-קרייזע?,

טשייקאָווסקי,

און

סאַציאליסטישע

די ארבייטער.

זעהר אַ טעטיגער
ערשטע

אין

געװען

ווילנע.

די

סאַציאליסטקע

|

|

איינמאָל ,ווען זי איז פון פּעטערבורג געקומען
האָט זי באַקומען

א גרויסען

|

קיין ווילנע ,האָט

זי איינגעלאדען זונדעלעוויטש'ען צו לערנען מיט
ברודער.,

געדאנקען

אַנא ,אָדער

מיטגליד פון דעם

יי
אינניכען

דער

אידישער

האָט זיך

איהר

אינגערען

איינפלוס אויף

זונ-

דעלעוויטש'ען און אויף אלע זיינע חברים.

דאָס װאָס זי האָט דער-

און ווענען דעם

האָט

צעהלט

וענען פּעטערבורג

טשייקאָווסקי-קרייזעל

ווען זי האָט
געקלונגען פאַר זיי וי א ואונדערבאַרע ענטדעקונג.
דערהערט ,אז זיי קלייבען זיך צו פּאָהרען אין אמעריקע ,האָט זי
זי האָט אזוי לאַנג מיט
זיי נענומען שטאַרק אָפּריידען פון דעם.
זיי אַריינגע'טענה'ט ביז זיי האָבען באשלאָסען אויפצוגעבען דעם
פּלאַן צו פאָהרען

קיין אמעריקע

און אנשטאָט

דֶעם זיך אָנשליסען

אֶן

דער סאַציאַליסטישער באַווענונג ,װאָס האָט זיך דאַן גענומען שטאַרק
פאַרשפּרײטען אין רוסלאַנד.
אין גיכען האָט זיך אין ווילנע גענרינדעט א רעװאַלוציאָנערער
קרייזעל ,צו וועלכען עס האָבען געהערט זונדעלעוויטש ,זיין חבר

װלאַדימיר יאָכעלסאָן .אויך אַ געוועזענער שילער פון ראַבינעך-שול,
אהרן ליבערמאַן ,באַרעל א .אַ .איננאַנצען האָבען צו דעם קרייזעל

ר
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ביי אַ צעהן

געהערט

מענשען.

זיינען

דערצו

נאָך געװען

שוב

א 0121

מענשען ,װאָס האָבען סימפּאַטיזירט מיט די אידעען פון קרייזעל.
די מיטגלידער פון קרייזע? פלענען זיך צונויפקומען לייענען צוזא-

מען

אונלענאַלע

גאַנדירען

ביכער ,שמועסען

די אידעען

וװענען

פון סאַציאַליזם

דעם

און

וי אַזױי צוֹ פּראָפּאַ-

פארשפּרייטען

אונלענאלע

כאָטש אלע מיטגלידער פון קרייזע? זיינען נעווען אי-
ליטעראַטור.
דען ,האָט בלויז איין ליבערמאַן געהאלטען ,אן מען דארף פּרעדיגען
דעם

סאַציאליזם

אָדער אויף

אויך

אידיש.

צווישען

די אידישע

זונדעלעויטש

אויף

מאסען

העברעאיש

אָבער און אַלע איבעריגע

אט
טאט
מ
סע
א
טאט
ס
ע
א

מיט-

8

י'

אחרן

שמואל

ליבערמאַן,

,4481--0881

גלידער פון קרייזעל? האָבען גע'טענה'ט ,אז העברעאיש אין אַ טויטע
שפּראַך אוֹן דער זשאַרנאָן װועט פארשווינדען אַזױ שנע? ,וי אידען
וועלען דערווערבען אייראָפּעאישע בילדונג און וװעלען זיך אויסלעף-
אידען ,האָבען זיי געהאַלטען ,זיינען ניט קיין בא-
נען רוסיש.
זיי האָבען ניט קיין אייגען לאַנד און זייער שפּראַך
זונדער נאציע.
אידען זיינען ניט מעהר וי א רעליגיעזע
אין קיין שפּראך ניט.
נרופּע ,אבער אזוי װוי צו רעליניע בכלל? און צו דער אידישער רע-

ליניע בפרט
צוינען
נאַציע

האָבען

די ערשטע

אידישע רעװאָלוציאָנערען

פיינדליך ,האָבען זיי דעריבער געהאלטען,
האָבען ניט קיין עקזיסטענץ באַרעכטיגונג.

זיך באַ-

אַז די אידען

אלס

וונדעלשוויטש /

אחרן

801
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וולאדימיר יאָכעלסאָן שרייבט אין זיינע מעמואַרען :
,מיר האָבען גערעכענט ,אז די באַפרייאונג פון רוסישען פאָלק
פון דער הערשאַפט פון דעספּאָטיזם און פון דרוק פון די הערשענדע
קלאסען ועט אויך ברענגען צו דער פּאַליטישער און עקאָנאָמישער
באַפרייאונג פון אלע פעלקער פון רוסלאנד ,דעם אידישען פֹאֶלָק

אַריינגערעכענט.

מען

וועלכע

האָט

ראַטור,

מוז אָבער סמודה
אונז

ביי

זיין ,אזן די רוסישע

איינגעפלאַנצט

א

ליבע

צו

ליטע-
בילדונג

און צום רוסישען פּױער ,האָט ביי אונז אין א געוויסער מאָס אויך
איינגעפלאַנצט אַ .פאָרשטעלונג וװעגען אידענטום ,ניט װי ועגעֶן
א פאָלק ,נאָר װי וועגען א קלאָס פון פּאַראַזיטען .אזוינע מיינונגען
האָבען ניט זעלטען אַרױסגעזאָגט אויך די ראַדיקאַלע רוסישע שרייבער,

און דאָס איז געווען איינע פון די אורזאכען פון דעם ,װאָס מיר האָבען
זיך

אָפּנעקעהרט
אַנא

פון

עפּשטײן

אידישען

דעם

האָט געהאַט

פאָלק",
מיט

אין ווילנע פאַרבינדונגען

קאָנ-

טראַבאַנדיסטען .דורך זיי פלעגט זי באַקומען אונלענאַלע ליטעראַטור
פון אױיסלאַנד .,פאר'ן אװעקפאָהרען פון ווילנע האָט זי צוגעצויגען
מיט אייניגע אַנדערע קאַנטראַ-
זונדעלעוויטש'ן צוֹ דער ארבייט.
באַנדיסטען איז זונדעלעוויטש שוין פֿון פריהער געווען באקאנט,
איצט האָט ער זיך געשטעלט אין פאַרבינדונג מיט די רעװאַלוציאָ-
נערען

אין

אויסלאַנד

פוֹן אונלענאַלע

און

האָט

ליטעראַטור

אויף

אַװעקנעשטעלט

אַ ברייטען

דעם

טראַנספּאָרט

פאַרנעם .

ער פלענט

אויך פון צייט צן צייט אַריכערפיהרען רעװאָלוציאָנערען איבער דער
פון איינעם א קאַנטראַבאַנדיסט ,סמיט ועלכען ער האָט
גרעניץ,

געפיהרט

פארשידענע

אונטערהאַנדלונגען,

האָט

ער זיך

דערואוסט,

אז אין א געוויסען האָטעל אין ווילנע געפינט זיך אַ סמאַן ,װאָס איז
נאָר װואָס אָנגעקומען פון פּעטערבורג און ער לייגט איהם פאָר ,אַז ער
זונדעלעויטש
זאָל נעמען אויף זיך צו טראַנספּאָרטירען ביכער.

האָט שטאַרק
אױיסנעזאַנט

אויסגערעדט
א פרעמדען

דעם קאָנטראַבאַנדיסט
סוד,

פאר װאָס ער האָט

אליין אָבער אין ער גלייך אַװעק

אין

האָטע? און האָט אויפגעזוכט דעם גאַסט פון פּעטערבורג און נאָך
א קורצען שמועס האָבען ביידע זיך איכערציינט ,אז זיי זיינען פון
איין לאנער..

דער

גאַסט

אין געװוען

א מיטנליד

פון די לאַװוריסטען

(אָנהענגער פון דעם באַריהמטען סאָציאליסטישען דענקער און גע-
לעהרטען פּיאָטר לאַװראָוו) , ער האָט זונדעלעוויטש'ען נעגעבען פאר-
בינדונגען מיט אָט דעם קרייזעל און האָט איהם פאָרנעליינט צו אֶר-
גאַניזירען פאַר זיי דעם טראַנספּאָרט פון אונלענאַלע ליטעראַטור.

זונדעלעוויטש האָט דעם פֿאָרשלאַנ אָנגענומען און ווילנע אין אויף
אַזאַ אופן געווארען דער הוױפּטיצענטער ,דורך וועלכען עס זיינען /
אָנגעגאננען

די פֿאַרבינדוננען

צווישען

די רעװאַלוציאָנערען

פון פּע-

:
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פון וילנע פלעגען די רע-
טערבורג און מאָסקווע מיט אויסלאַנד.
װאָלוציאָנערען פון פּעטערבורג און פאָסקװע באקומען די אונלע-
גאלע ביכער און זשורנאַלען פון אויסלאנד און דורך וילנע פלענט

מען אויך איבערשיקען אין אױסלאַנד די רעװאָלוציאָנערען ,וועלכע
האָבען געמוזט אַנטליפען פון רוסלאנד אָדער אזוינע וואס זיינען
געפאָהרען אין אויסלאנד זעהן זיך מיט די פיהרער פֿון דער רעװאָלו-
אַזױי וי זונדעלעוויטש אין געשטאַנען אין
ציאָנערער עמיגראציע..
שפּיץ פון אָט דער אַרבייט ,אין איהם אויסגעקומען אַ פּאֶר מאָל צו

זיין אין קעניגסבערג.

דער פאַרטרעטער פון די אויסלענדישע רעווא-

פאַרלאַנען

נאָמען

לוציאַנערע

א .פיגסעלשטיין,
יאָהר פריהער,

איז

וועלכער
איידער

דעמאָלט

געווען

אין אנטלאַפען

זונדעלעוויטש'עס

א סטורענט

מיט'ן

פֿון ווילנע נאָך מיט צויי
קרייזעל האָט זיך געגרינדעט,

צוליב דעם ,װאָס מען האָט אין ראַבינערישו? ענטדעקט אונלענאַלע
זינט דאַן האָט פינקעלשטיין זיך געפונען אין קעניגסבערג
ביכער.
און מיט

איז

איהם

עס

זונדעלעוויטש

אין

געשטאַנען

פֹאַר-

ענגער

בינדונג.
אין דערזעלבער צייט האָבען זונדעלעוויטש און די אַנדערע מיט-
גלידער פון רעװאַלוציאָנערען קרייזעל זיך געגרייט צו ;געהן אין
פאָלק" .אזוי וי אויף אַ אינטעליגענט האָבען די רוסישע פּויערים דאן
נעקוקט וי אויף א פּריץ און זיי האָבען זיך באצוינען צו איהם
מיט פארדאכט ,אויב ניט מיט פיינדשאַפט ,האָבען די רעוואלוציא-
נערען

פאר פּוערים

פון יענער צייט זיך אָדער פאַרשטעלט

אָדער זיי

האָבען זיך אויסגעלערענט עפּעס א מלאכה ,כדי צו קענען קומען אין
װוי פּראָסטע

דאָרף

דעלעוויטש
כאַלופּקע

עפענט

ארבייטער.

צוזאמען
אויף

מיט

אין

יאָכעלסאָן

דער ,זשעליעזנאיאַ

אַ שוסטערװאַרשטאַט.,

שוסטער,

זומער

זיין חבר

כאַטקאַ?

זיי

זונדעלעװויטש

און

האָבען

דאָרט

געדונגען

די מלאכה.

אַליין

האָבען

געדונגען א קלינע

און

האָבען

אז ער זאָל זיי אויסלערנען

יאָכעלסאָן

פוֹן 0781

זונ-

געקויפט

א

אידישען

די לעדער

זייער

פאַר

געלט און די פאַרטינע אַרבײיט האָבען זיי אַװעקגעגעבען
אין
געלערענט האָבען זיך פיר מענשען.
אומזיסט.

גע-

האָבען

אייגענעם

דעם לעהרער
פאַרלױף פון

 29פאָנאַטען האָט דער לעהרער שוין אָנגעהויבען פאַרקויפען אוים'ן
אָבער איידער
מארק די שטיוע? ,װאָס זיי האָבען אויפגענעהט.
זונדעלעװויטש און זיינע חברים האָבען געענדינגט דעם קורס אין
| שוסטעריי,

זיינען

זיי געצוואונגען

צו אנטלויפען

געווען

אין יולי פון  8781אין אין וילנער
אַן אָביסק

(הויז"זוכונג)

געפונען

אונלענאלע

ליטעראַטור .

געקומען
זיי ,אז

זיי זאָלען

אױיסזאָגען,

און ביי

וואו

מען
זיי

פון ווילנע.

לעהרער-אינסטיטוט
אייניגע

שילער

האָט גענומען
האָבען

פאָך-

האָט מען

פאָדערען

גענומען

די

ביי

דאָזינע

זונדעלעוויטש

אחרן

901

י

ליטעראַטור .מען האָט זיי געסטראַשעט .איין שילער האָט ניט אויס"-
געהאַלטען ,האָט זיך אוױיף אַ פינוט פארלאָרען און האָט אָנגע-
אויף

וויזען

זונדעלעוויטש'ען.

נאָך איידער דזישאַנדאַרמען
ער אליין אָנגעזאָנט

זונדעלעוויטש
לויפען.,

ער האָט באַלד

זונדעלעוויטש'ען

און זיינע חברים

די פּאַליציי האָט

חרטה

און

נעקראָגען

האָבען זיך דערוואוסט וועגען דעם ,האָט
וועגען

דער

האָבען באַװיזען

געמאַכט

אן אביסק

געשיכטע,

אן

אזוי

אין צייט צו אַנט-
ביי

זונדעלעוויטש'ען

אויפ'ן קװאַרטיר ,אָבער דאָרט האָט מען געפונען נאָר שוסטער-
געצייג . מען האָט געזוכט יאָכעלסאַנ'ען ,אָבער ער אין שוין אויך
געווען

אנטלאָפען

די

זשאַנדאַרען

האָבען

ארעסטירט

זונדעלע-

וויטש'עס עלטערען און זיינעם אַ ברודערעל ,א אינגע? פון אַ
יאֶהר  .,81מען האָט פון זיי געפאָדערט ,אז זיי זאָלען אױסזאָגען ,וואן
אהרן געפינט זיך .דער קליינער אינגעל האָט זיך געהאלטען בראַָה.
ער האָט זיך אָבער אויסנערעדט ,אן אהרן אין געװען באקאנט מיט
האָט מען שוין ביי ליבערמאַנ'ען אויך געמאַכט אַן
ליבערמאַנ'ען,
אָביסק ,אָבער אויך ליבערמאַן איז שוין נאָך פריהער אנטלאָפען פון
:
ווילנע.

די ווילנער פּאַליצײיי איז געווען שרעקליך

אויפגערייצט פון דעם

װאָס די רעװאָלוציאָגערען זיינען אַנטלאָפען .דער פּאַליציימייסטער האָט
פאררופען צו זיך די פאָרשטעהער פון דער קהילה און האָט זי

נע'מוסר'ט און געסטראַשעט.
,ביז אַהער ,האָט ער געזאָגט ,האָבען
מיר אייך ,אידען ,געהאַלטען נאָר פאר שוינדלער.
איצט װעלען
מיר אייך האַלטען פאַר בונטאָווסטשיקעס אויך" .און ער האָט גע-
פאָדערט ,אַז די פיהרער פון דער קהילה זאָלען ווירקען אויף דער
אידישער יונענד .
אין אלע שוהלען און קליזען האָט מען טאקע
באַלד איבערנעלייענט פון בימה אַ דרשה פון ווילנער שטאָט-מניד ,אין
וועלכער ער האָט מיט פּסוקים פון דער תורה באויזען ,אז די רעווא-

פֿוציאָנערען זיינען אפּיקורסים ,פּאַרברעכער און שונאי ישראל ,און
אַז עס איזן דעריכער די פליכט פון יעדען אידען ,ואָס האָט נאָר
גאָט אין הארצען,
די טריפה ביכלעך,

ארויסצונעכען

דער פּאַליצײי

פון

די פאַרשפּרײטער
:

זונדעלעוויטש'עס עלטערען און ברודער האָט מען באַלד באַפרייט,
זונדעלעוויטש אַליין איז אַװעקגעפאָהרען קיין קאָװונע און פון דאָרט
קיין

דייטשלאַנד.

ער האָט זיך באַזעצט

אין קעניגסבערג.

(5
אין קענינסבערג האָט זונדעלעוויטש זיך פאַרנומען

ניט נאָר מיט

קיין רוסלאַנד,

נאָר ער האָט

טראַנספּאָרטירען

אונלענאַלע

ליטעראַטור

אויך געפיהרט א סאַציאליסטישע

אגיטאַציע צווישען

די דייטשע

אַר-

601

ר.

איינמאָל אָבער
בייטער
טער האָט געעפענט אַ
זונדעלעוויטש'עס נאָמען.
פּאָליציי דערוואוסט פון

שוב

האָט פּאַסירט ,אַז אַ דייטשער פּאָסט-בעאַמ-
פּאַקעט ,װאָס אין געשיקט געװאָרען אויף
פון דעם פּאַקעט האָט זיך די דייטשע
זיין טעטינקייט און ער האָט געמוזט פון

נאָך איידער אָבער ער האָט פארלאָזען קעניגסבערנ
דאָרט אַנטלויפען.
האָט ער זיך דאָרט געטראָפען מיט דעם דערמאַנטען רעװאַלוציאָנער
מאַרק נאַטאַנסאָן אין נאָך אין סוף פון די -00ער יאֶה-
נאַטאַנסאָן,

יאָהרהונדערט געווען באַריהמט אַלס אַ זעלטענער
ער האָט עס פריהער געגרינדעט
אָרגאַניזאטאָר .

רען פון פאָריגען
רעוואלוציאנערער

דעם טשייקאָווסקי-קרייזעל ,וועלכער האָט געשפּילט אַזאַ וויכטינע ראָלע
אינגיכען
אין דער געשיכטע פון דער רעװאָלוציאנערער באועגונג.
נאָך דעם װוי ער האָט אָרגאַניזירט דעם קרייזעל ,אין ער אַרעסטירט

געווארען.,

יאֶהר

אין

יאֶהר קיין סיביר.

אין

געקעהרט

פון סיביר,

ציאָנערער

אָרנאַניזאציע

1/81

איזן

געווארען

ער פאַרשיקט

אויף

יאָהר  ,0681ווען ער האָט זיך צוריק

האָט

ער אויסנעפונען

איז

א תל.

געווארען

אַזן פון

8

אומ'

זיין דעװאָלֿ-

די מעהרסטע

מיטנפי-

דער זיינען געווען ארעסטירט אָדער פארשיקט .אַ טייל זיינען געוען
אין אויסלאנד' אָדער האָבען געלעבט ערגעץ ,אונלעגאל" ,ד .ה.
נאַטאַנסאָן האָט
אויף אַ פאַלשען פּאַספּאָרט ערגעץ אין רוסלאַנד,
זיך געשטעלט די אויפגאַבע וידער אויפצולעבען די אָרגאַניזאציע.
ער איז אַרומנעפאָהרען פון שטאָט צו שטאָט ,האָט אויפנעזוכט די
נויטיגע מענשען און האָט זיי ווידער פארבונדען איינע מיט די אַן-
דערע ..אַ דאַנק נאַטאַנסאָנ'ס באַמיהונגען איז אין זומער פון יאהר
 60שוין אויסגעוואקסען אַ גאַנץ באדייטענדע רעװאָלוציאָנערע אֶך-
די מיטגלידער פון דער אֶרנאַניזאציע האָבען פון אָנ-
גאַניזאַציע,
פאנג זיך גערופען ,טריגלאָדיטען" ,דערפאר ,װאָס זיי האָבען זיך
אַזױ קונציג אין פאַרלױף פון יאָהרען אױיסבאַהאַלטען פון דער פֹּאַ-

ליציי אין פאַרבאָרגענע פּלעצער ,פּונקט וי די ,טריגלאָדיטען",

די

אוראַלטע איינאוינער פון די היילען פלענען מיט טויזענטער יאָהרען
צוריק זיך אוױיסבאַהאַלטען פון דויוילדע חיות .סיט זונדעלעוויטש'ען
איז

נאַטאַנסאָן

דאַן פּערזענליך ניט געװוען

באקאנט.

ער האָט אָבער

געהערט וװוענען איהם פון איינינע רעוואלוציאנערען אין פּעטערבורג.
האָט ער באשלאָסען אומבאַדינגט איהם צוציהען צו דער נייער אֶר-

גאַניזאציע און ער איז דעריבער געקומען קיין קעניגסבערג אום פּער-
זענליך

מיט

איבערצוריידען

איהם

ועגען

דעם.

זונדעלעוויטש איז נלייך צוגעשטאַנען צו דער נייער אֶרגאַניזא-
ער
ציע און איז געווארען איינער פון איהרע ויכטינסטע טוער.
איז

געווארען

דער

הוױפּט

וי די רעװאָלוציאנערען

פון

פלענען

דעם

איהם

,געהיים:דעפּארטמענט"

רומען,

דער

,מיניסטער

אדער,

פון

זונרעלפװויטש

אהרן

701

|

אויסערען? פון דער רעוואלוציאָנערער אָרנאַניזאציע.
דליג רעוואלוציאנערען,

רענירונג

וואס די רוסישע

ניט איין צעהנ-
ליכט

האָט װי מיט

אַרומנעזוכט ,האָט זונדעלעוויטש אַריבערגעפיהרט איבער'ן נגרעניץ.
ער האָט אין יענער צייט אויך אריינגעשמונעלט מאַסען אונלענאַלע
ליטעראַטור און פאַרשידענע מאַטעריאלען פאר געהיימע דרוקערייען.
א חוץ דעם האָט ער זיך אויך באַטײלינט אין אַלע אנדערע ריזיקאַ-

לישע אונטערנעמוננען פון דער רעוואלוציאנערער אָרנאַניזאציע .אזוי,
צום ביישפּיל ,האָט ער דעמזעלבען יאָהר ,וואס ער האָט זיך אנגע-
אָן נאַטאַנסאָנ'ס

שלאָסען

זיך באַטײלינט

אָרגאַניזאציע,

אין דער

בא-

פדייאונג פון דעם באריהמטען

רעוואלוציאנער פּיאָטר קראַפּאָטקין פון

פּעטראָפּאַװלאָווסקער פעסטונג.

אי

דערנאָך האָט ער אנטיי? גענומען

דער ערמאָרדונג פון דעם צאַר'ס ליבלינג ,דעם שעף פון די זשאַנ-
דאַרען גענעראל? מעזענצאָוו (מעזענצאָוו'ן האָט דערשטאָבען מיט אַ
קינזשאַל אויפ'ן מיטען נאָס אין פּעטערבורג דער באריהמטער רעװאָלו-
ציאָנער

קראַוטשיגסס-סטעפּנאַט).

גענומען

וואס

אין דעם

מעזענצאָוו'ס

פארזוך,

נאָכפאָלגער,

דעם

זונדעלעוויטש

אין נעמאכט

גענערא?

אויך

האָט

געווארען

אנטייל

צו טויטען

דרענטעל.

אין יאֶהר  ,8781ווען די רעװאַלוציאָנערען האָבען אין פּעטער-
בורג גענרינדעט דעם רעװאָלוציאָנערען זשורנאל ,זעמליאַ אי װאַליאַ"
(ערד און פרייהייט) ,האָט די אָרנאַניזאציע פון די ,טריגלאָדיטען"
אין דער ,זעמליא אי
באַקומען דעם נאָמען ,זעמליאַ אי װאַליאַ".
װאָליאַ" איז זונדעלעוויטש נעווען באַוואוסט אונטער'ן נאָמען ,מוישע".
די אַנדערע מיטנלידער פון דער אַרנאַניזאציע האָבען זעהר שטאַרק
געהאלטען פון ,מוישען? .דער באַריהמטער רעװאָלוציאָנער לע דייטש
דערצעהלט אין זיינע עראינערוננען ,אז ווען ער אין אין יאהר 8781
געקומען קיין פּעטערבורנ און ער האָט זיך געטראָפען מיט די דאָר-
טינע רעװאָלוציאָנערען ,פלענט ער פון זיי אויף שריט און טריט הערען:

,מען

דאַרף

ביי מוישען',

פרעגען

אָקאָרשט

לאָמיר

הערען ,װאָס

מוישע האָט ווענען דעם צו זאָנען", ,עס איז אינטערעסאַנט
פריהער מוישע'ס מיינונג וועגען דעם" ,א .אַז .װ.
,איך

האָב

זיך פאָרנעשטעלט,

זיין אַ איד א ריז.

שרייבט

איך בין דעריבער

איך האָב דערזעהן זונדעלעוויטש'ען.

רייטש,

| געווען א שעהנער

אן ,מוישע"

איבעראַשט

געווארען,

מון

ווען.

איך האָב פאר זיך דערזעהן אַ

אידישען יונגענמאנטשיק ,א קליי-נעוויקסינען.
האָט אָבער אויף מיר גנעמאַכט אַ גאַנץ גוטען
יונגערמאַן,

צו הערען

מיט אַ פרישען

דער יונגערמאַנטשיק
דאָס אין
איינדרוק.
קֹאֶלִיר אויפ'ן געויכט,

וועלכער איז געווען וי אייננעפאסט אין אַ ראַהם ,אַרומנגערינגעלט מיט
אַ טונקעלער

בערדעל.

פון אונטער'ן

שטערן

האָבען

געפינקעלט

א

פַּאָר ליבליכע אויגען און אויף די ליפּען האָט געשפילט
|
שער שמייבע?",
שוין מיט

אַ סימפּאַטו-

יאָהרען פריהער האָבען אייניגע רעװאָלוציאָנערע קריין.-

לעך געפּרובירט גרינדען אין דער אָדער יענער שטאָט פון רוסלאַנד.
א געהיימע דרוקעריי אויף צו דרוקען דעװאַלוציאָנערע ליטעראַ-
טור .אָבער די אַלע דרוקעדייען זיינען געווען זעהר ניט פאָלקאָמענע.
די
און זיי האָבען זיך געוועהנליך געהאלטען א גאנץ קורצע צייט.
פּאַליציי פלענט שנעל אױסשפּיאָנירען די דרוקעריי און אַרויסשיקען די
דעריבער זיינען די מעהר-
מענשען ,װאָס האָבען אין זיי געארבייט.
סטע רעוואלוציאָנערען נעקומען צום שלוס ,אז עס האָט קיין זינען
ניט צו פּרובירען אוועקשטעלען נייע געהיימע דרוקערייען אין רוס-
לאנד ,וויי? קיין גרויס נוצען קען מען פון דעם סאַי וי סאַי ניט
די נויט-
מען פאַרלירט בלויז דורך דעם א סך מענשען.
האָבען,

ווענדיגקייט אין רעװאָלוציאָנערע ליטעראַטור איז אָבער געוואקסען מיט
זונדעלעוויטש האָט דעם אויסלענדישען טראַנספאָרט
 יעדען טאָגאַוועקגעשטעלט זעהר גוט .,אָבער די ליטעראטור ,וואס מען האָט נע-
בראַכט פון אױיסלאַנד אין געווען ניט מעהר וי א טראָפּען אין ים,

,מוישע?
זעהן

אין דעריבער

שאפען

אן

מען זאָל קענען
שורען.,

געקומען

איינענע

דרוקען

די אנדערע

צו דער איבערציינונג,

געהיימע

דרוקעריי

אין

אז מען מון

פּעטערבורג,

וואן

ניט נאָר פּראָקלאַמאַציעס,

נאָר אויך בראָ-

,זעמליא

האָ-

מיטנלידער

פון דער

בען פון אָנפאַנג חוזק געמאַכט פון זיינע פּלענער.,

אי װאַליאַ"

אָבער דאָס האָט

ער האָט אין אױסלאַנד זיך אויסגעלערענט
איהם ניט ענטמוטיגט
זעצען ,האָט אַליין געבראכט צו פיהרען אלץ ,װאָס אין נויטינ פאַר
אַ דרוקעריי ,האָט אויסנעלערענט אַ פּאֶר אַנדערע חברים זעצען און
האָט אינגיכען אננעפאננען דרוקען בראַשורען און שפּעטער אויך א
א געוויסע צייט האָט אין יענער געהיימער דרוקעריי נע-
צייטונג,
אַרבײיט אויך די שפּעטער באַריהמט געװאָרענע רעװאַלוציאָנערקע װערא
זאַסוליטש .פיר יאָהר נאָכאַנאַנד האָט די פּאַליצײי איבערנעקעהרט גאַנץ
פּעטערבורג ,זוכענדיג די געהיימע דרוקעריי און האָט זי ניט געקענט
געפינען ,ענטדעקט געווארען איז די דרוקעריי דורך אַ נאַרישען צופאַל,
זונדעלעוויטש האָט שפּעטער ארויסנעפיהרט פון רוסלאַנד וערא
זאַסוליטש ,ווען די זשאַנדאַרען האָבען איהר געװאָלט אַרעסטירען ,נאָכ-
|עם װוי דער געריכט האָט איהר באַפריײיט פאר מאַכען אַ פאַרזוך צו
ד
טויטען דעם דאמאלסדינען פּעטערבורנער גראַדאָנאטשאַלניק גענעראַל
ער האָט אויך אַרוױיסנעפיהרט דייטש'ען און זיינע חברים
טרעפּאָוו,
סטעפאַנאָװיטש'ען און באָכאַנאָווסקי'ן ,וועלכע זיינען אויף א קונצינען
אופן אנטלאָפען פון קיעווער טורמע ,וואו זיי זיינען געזעסען ווארטענדיג
דער געריכט װאָלְט זיכער זיי פאראורטיילט אויף
אויפ'ן משפּט .

אהרן  .זונדעלטוויטש
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צוליב זיין אַרט אַרבײט האָט זונדעלעוויטש
לאנגע יאָהרען קאַטאָרנע.
דער אידישער רעװאַלוציאַנער
שטענדיג געהאַלטען אין אַרומפאָהרען.
אָסיפּ אַפּטעסמאַן דערצעהלט אין זיינע עראינערוננען ,אז וען א מיט-
ואו ואוינט זונ-
גליד פון דער אָרנאַניזאַציע האָט אַמאָל נעפרענט:
האין װאַנאָן פון דריטען
דעלעוויטש ? האָט מען איהם געענטפערט:
סקלאס".

יאָכעלסאָן ,וועלכער האָט אַרוױיסנגעהאָלפען זונדעלעוויטש'ען אין
דער ארבייט ,דערצעהלט ,אז די מעהרסטע קאָנטראַבאַנדיסטען האָבען
זיך געפונען אין דער שטעטעל שירוינט ,סואוואלקער גנובערניע .כדי
צו קומען אַהין ,האָט מען בעדארפט אראָפּגעהן פון צונ מיט אַ פּאָר
סטאנציעס פאַר װערזשבלאַָווא און פון דאָרטען צופאָהרען מיט אַ
דאָרט פלענט מען זיך טרעפען סיט די קאָנטראַבאַנדיסטען.
/פוהר .
דער הויפּט פון די קאָנטראַבאַנדיסטען איז געווען אַ איד מיט'ן נאָמען
זלמן .,זלמן'ס נאַנצע פאַמיליע האָט זיך באַשעפטינט מיט קאָנטרא-
נאַכדעם וי אַ פּֿאָר באַריהמטע רעװאַלוציאָנערען זיינען אין
באַנד.,

יאֶהר  0881אַרעסטירט

געװאָרען

אויפ'ן גרעניץ ,אין זלמן אַנטלאָפען

זיין זוהן ,וועלכער האָט נעארבייט מיט איהם צוזאמען,
אין אמעריקע.
זלמן האָט גוט געוואוסט ,אז
| האָט נאָך פריהער געמוזט אנטלויפען.
דאָך
די פאַרבאָטענע ביכלעך זיינען זעהר א געפעהרליכע סחורה.
פלענט ער זיי אַריבערפיהרען איבער דער נרעניץ און ער האָט זאָנאַר

אַליין א פֹּאָר מאָל זיי אָפּנעפיהרט

קיין ווילנע אוֹן אפילו קיין פּע-

סיט זיין חילף האָט עס זונדעלעוויטש געבראכט
טערבורג.
לאנד צוויי דרוקערייען און שפּעטער אפילו דינאמיט.

קיין רוס-

וויב-
זונדעלעוויטש פלענט אַליין פאָהרען אָפט קיין שירװוינט.
טינע רעװאָלוציאָנערען ,װאָס זייער לאַנע איזן געווען גנעפעהרליך,
ער פלענט
פלענט זונדעלעוויטש אויך באַנלײיטען איבער'ן גרעניץ.
אויך קומען איבערנעמען די וויכטיגע רעװאַלוציאָנערען ,וואס פלענען

קומען פון רוסלאַנד.

זונדעלעוויטש האָט די קאַנטראַבאַנדיסטען

נע-

צאָהלט אַ קלענערען פּרייז ,וי זיי פלענען פריהער באקומען ,אָבער זיי
זיינען געווען צופרידען פֿון איהם ,וויי?ל ער האָט זיי צונעשאַרט א סך
אַרבײיט .ער איז גענאַננען אָנגעטאָן זעחר אָרִים און האָט אויסגעזעהן
וי אַן איינפאַכער אַרימער איד ,ער האָט בכיון געהאַלטען ביי זיך אין
| טשעמאָדאַן אַ פּאָר תפילין .קיינער פון די קאַנטראַבאַנדיסטען האָט ניט
געוואוסט זיין אמת'ן נאָמען .די קאָנטראַבאַנדיסטען האָבען ניט געקענט
פארשטעהן ,פאר װאָס ער באַשעפטינט זיך סמיט אַזאַ געפעהרליכער
ארבייט, .ער מוז א סך פארדינען דערביי ?" האָט זלמן אמאָל נע-

פרענט יאַכעלסאַנ'ען.

זונדעלעוויטש איז פאַר זיי געווען א רעטעניש,

אָבער זיי האָבען געהאט צו איהם דעם נרעפטען רעספּעקט און צוטרוי.
זונדעלעוויטש פלענט ,וי נעזאַנט ,זיך באַטײילינען אין די ריזו-
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שוב

ער האָט זיך ניט אִפַּי
קאַלישסטע רעװאָלוציאָנערע אונטערנעמונגען.
ער
געשראקען פאר קאַטאָרנע און אַפילו ניט פאר טױט -שטראָף.
פלענט ניט נאָר שטענדיג נעבען פּראַקטישע עצות ,נאָר ער פלענט
דערביי פלענט ער זיך ניט
אויך דער ערשטער געהן אין פייער.
ער פלעגט אלץ טאָן קאַלטבלוטיג און מיט
קאָכען ,ניט אויפרענען
א זיכערחייט ,פּונקט וי עס װאָלט זיך געהאַנדעלט ווענען געוועהנליכע

זאכען ,וואס

מיט

זיינען ניט פארבונדען

קיין געפאהר,

4
אין יענע יאַהרען האָבען די רוסישע סאַציאליסטען געהאלטען
פאר זייער הויפּט-אופגאַבע צו פיהרען א פּראָפּאַגאַנדע און אַגיטאַ-
ציע צווישען די פּויערים מיט'ן צוועק ארויסצורופען אן אוױיפשטאַנד
זיי האָבען זיך
אום צו פארווירקליכען די וואונשען פון פאָלק".
דעריבער גערופען ,נאַראָדניקעס? (פון דעם װאָרט ,נאַראָר" ,פאָלק).

די מיטגלידער פון דער ,זעמליאַ אי װאַליאַ" ,צו וועלכער זונדעלע-
וויטש האָט געהערט ,זיינען אַלֶע געווען ,נאַראָדניקעס? אָדער ,פאָלקס-
זיי האָבען געגלויבט ,אז דער רוסישער פּױער האָט א נע-
טימלער"..
באָרענע ניינונג צום סאַציאַליזם און עס אין גענוג נאָר צו עפענען
(איהם די אוינען און ער וװעט נלייך מאכען אן אױיפשטאַנד ,װועט
אראָפּווארפען פון זיך דעם יאָך פון אלע זיינע אונטערדריקער און ועט

גלייך איינפיהרען

א סאַציאליסטישע געזעלשאַפט.

די מעהרסטע

מיט-

גלידער פון דער ,זעמליאַ אי װאֲליא" האָבען אַרומגעוואנדערט פון
דאָרף צו דאָרף און געפּרובירט פיהרען צווישען די פּויערים א רעװאָ-
די פּראָפּאַנאַנדע אָבער אין נעפאלען אוֹיף
לוציאָנערע פּראָפּאַנאַנדע.

א שטיינערנעם

באָדען.

זונדעלעוויטש

אין

נעװוען

איינער

פון

די

ערשטע ,װאָס האָט איינגעזעהן ,אז די פּראָפּאַנאַנדע צווישען די פּו-
ערים אין אן ארוױיסגעװאָרפענע ארבייט און זי וועט צו קיין נוטעס
ניט פיהרען .עס איז בלויז א שאָד ,וואס מען פארלירט אומזיסט אזוי
אין היפּך צו אלע אַנדערע פיהרער און אקטיווע
פיל מענשען.
טוער פון דער ,זעמליא אי וַאֶלִיא" האָט זונדעלעוויטש ניט נאָר
ניט ארויסנעוויזען קיין שום באַנייסטערונג פאר'ן רוסישען פּױער ,נאָר
ער האָט נאָך ,פארקעהרט ,אין געשפּרעכען מיט די נאָהענטע חברים
שטענדיג באַטאַנט ,אז דער רוסישער פּױער אין שרעקליך פּראָסט און
אונוויסענד ,אז ער האָט ניט קיין שום ניינונג ניט צום סאַציאליזם
און ניט צו רעװאָלוציע/ .

די ,נאַראָדניקעס" זיינען געווען אָנהענגער פון דעם אַנאַרכיסט
מיכאַאי? באקונין ,און אלס אזעלכע האָבען זיי ניט נאָר ניט נע-
האלטען פאר נויטיג אויסצוקעמפען

פּאָליטישע פרייהייט פאר רוסלאנד,

נאָר זיי זיינען ,אין טעאָריע וויינינסטענס ,אפילו געווען געגען דעם ,אַז

אחרן
מען

זונדעלפוויטש
זאָל קעמפען

111
פאַר

וויי? דאָס קען שטערען

א ,בורזשואזער

דעם קאמף

קאָנסטיטוציע",

דערפאר

פאר ,אמת'ער פרייהייט" ,פאר'ן

|
סאציאליזם,
דייטש דערצעהלט ,אז ער און זיינע חברים זיינען דעריבער שטאַרק
ענטוישט

געווארען,

ווען

זיי האָבען

מאָל דערהערט פון ,מוישען",
גאָר ניט אזוי שלעכט און אז
אויפגעבען די ארבייט צווישען
רעװאַלוציאָנערען קאמף גענען
שלאָנען

זיך אַ קאָנסטיטוציע

אין יאֶהֶר 8/81

צום

ערשטען

אן א בורזשואזע קאָנסטיטוציע אין
די רוסישע רעוואלוציאנערען דארפען
די פּויערים און אָנפאנגען א דירעקטען
דער רעגירונג מיט'ן צוועק צן דער-
פאר

רוסלאנד.

נאָך מעהר ערשטוינט זיינען זיי געווארען ,ווען ,מוישע? האָט זיי
ערקלערט ,אן ער אין אן אָנהעננער פון די דייטשע סאַציאל-דעמאַָ-
קראטען.
אזוי וי זונדעלעוויטש'ן איז אויסגעקומען זעחר אָפּט צו פאר-
ברענגען אין דייטשלאַנד ,פלענט ער דאָרט באזוכען סאַציאליסטישע
פארזאמלונגען ,פלענט לעזען די סאַציאליסטישע צייטונגען און זשור-
נאַלען און טרעפען

זיך אָפט מיט פאַרשידענע

דייטשע

סאַציאל-דעמאָ-

קראטען ,אַ דאַנק דעם איז ער נוט באקאנט געווארען מיט דער דיי-
טשער ארבייטער באוועגונג און איז געווארען איהרער א באַגייסטערטער
פארעהרער.
אין זומער פון יאָהר  8781איז זונדעלעוויטש שוין געווען איינער
פון די ערשטע ,זעמלעװאָלצעס" ,װאָס האָט אָפען אָנגעפאַנגען פּרע-
דינען ,אַז די רעװאַלוציאָנערען זאָלען אָנפאַננען אן ענערנישען קאַמף
און פּאָליטישער קאַמף האָט אונטער די
פאַר פּאָליטישע פרייהייט.
דאמאלסדיגע באַדינגונגען אין רוסלאַנד פאַר זונדעלעוויטש'ען און זיי-
נע חברים ניט געקענט מיינען קיין אַנדער זאַך זוי טעראָר .זונדעלע-
,עראָריסטישער
וויטש איז געווען איינער פוֹן די ערשטע אָנהעננער פון ט
טעטיגקייט" אלס אַ מיטע? צו דערשלאָנען זיך פּאָליטישע פרייהייט אין
אוים'ן פּױער האָט ער ניט געליינט קיין שום האָפנוננען..
רוסלאַנד.,
ער האָט ניט נענלויבט ,אז דער פּױער איזן אן אייננגעבוירענער סאַציא-
אויסקעמפען
קען
פּוער
דער
אַן
ניט,
איך
און
ליסט
דער רוסישער אַרבייטער קלאַס,
פּאָליטישע פרייהייט אין רוסלאַנד .
ווידער ,איז דעמאָלט נאָך געווען קליין אין צאָל און פּונקט אַזױ אום-
זונדעלעוויטש האָט דעריבער געהאַלטען ,אַז
וויסענד װוי דער פּוױיער.
נאָר דורך פיסטעמאַטישע טעראָריסטישע אַקטען גענען די העכערע פֿאָר-
שטעהער פון דער מאַכט קען מען צוויננען דעם צאַר ,אז ער זאָל געבען
פּאָליטישע פרייחייט דעם פאָלק.
,קוקענדיג אויף מוישע'ס גוט-מוטינען פּנים --- ,שרייבט דייטש,
 ---מיט די ווייכע זעזיכטסצינען און די קלוגנע אוינען ,װאָלט אַ זיי-
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יי

י-

שוב

ד.

טינעד מענש נאָר ניט געקענט זיך פאָרשטעלען ,אז ער האָט דאָ פאַר
זיך א מאַן מיט אַ זעלטענעם מוט ,אַ געואנטען רעװאַלוציאָנער,
װאָס האָט ערקלערט א בלוטינע מלחמה דעם מעבטינסטען זעלבסטי
הערשער ,וועלכער האָט אונטער זיך מיליאָנען סאָלדאַטען ,פַּאֶלִיצֵיי,
זשאַנדאַרען א .אַ".
זומער

אין

פון 8781

האָט שוין

אָנהענגער צווישען די זעמלעװאָלצעס.

זונדעלעוויטש

געהאַט

איינינע

די מערהייט אָבער מיט געאָרג

פּלעכאַגאָװיען אין דער שפּיץ האָט ,וי פריהער ,גערופען די רעװאלו-
צו ,געהן

ציאָנערען

אַן אויפשטאַנד

אין פאָלק" ,ד .ה .פּראָפּאגאנדירען

די אידעען פון.

אַרבײיטער ,

צווישען די פּויערים און די שטאָטישע

= אין גיכען איז קיין פּעטערבורג אָנגעקומען פון סאראַטאָו א רע-
װאָלוציאָנער מיט'ן נאָמען סאָלאָװישָט ,וועלכער האָט מיט א יאָהר
פריהער זיך אַװעקנעלאָזט צוזאַמען מיט װעראַ פיגנער ,נִיסטָלאַי מאָראָ
זאָו און אַנדערע זעמלעװאָלצעס צו פיהרען א רעװאָלוציאָנערע פּראָ-
פּאַנאַנדע אין דאָרף .פּונקט זי זונדעלעוויטש און איינינע אַנדערע
האָט אויך סאָלאַװיאָוו זיך איצט

איבערציינט,

אַז אונטער

די עקזיס-

טירענדע אומשטענדען איז קיין שום פרידליכע פּראָפּאַנאַנדע צווישען
פאלק ניט מענליך .קיין פּעטערבורג איז ער געקומען מיט'ן געדאַנק
צו דערשיסען דעם קיסר ,זונדעלעוויטש ,מאָראָזאָו און איינינע אַנ-
דערע רעװאַלוציאָנערען זיינען געווען איינשטימינ מיט סאָלאַװיאָוו ן.
פּלעכאַנאָוו אָבער איז ארױיסגעטראָטען געענן דעם פּלאַן .דעם 2טען
אַפּרי?  9781האָט סאַלאַװיאָוו נעשאָסען אויף אַלעקסאַנדער דעם
צווייטען ,ווען דער לעצטער איז ארויס פון פּאַלאַץ ,די קויל האָט 
נאָך סאַלאַװיאָוו'ס אַטענטאַט האָבען
אָבער דעם קיסר ניט געטראָפּען.
זיך די מיינוננס-פארשיידענהייטען אין דער ,זעמליא אי ואֲליא" נאָך

מעהר פֿאַרשטאַרקט .זונדעלעוויטש ,אַלעקסאַנדער מיכאַילאָו ,קויאַט-
קאָווסקי ,ניקאָלאַי מאָראָזאָוו ,אסינסקי און אַ פּאֶר אַנדערע האָבען
אָרגאַניזירט אַן אייגענע געהיימע אָרנאַניזאַציע אין דער פּארטײי ,פון
וועלכער די איבערינגע מיטנלידער פון דער פּאַרטײ האָבען ניט נע-
וואוסט .זיי האָבען זיך א נאָמען גענעבען ,איספּאָלניטעלני קאָמי-
טעט? (אויספיהר-קאמיטעט) ,.זיי האָבען נגעהאַלטען ,אַז אֶהן פֹּאֲלו-
טישער פרייהייט אין קיין שום סאַציאַליסטישע טעטינקייט צוישען
פאלק

ניט

מעגליך.

דעריבער

האָבען

זיי זיך געשטעלט

אַלס

זייער

אױפנאַבע פריהער פון אַלץ דורך טעראָר צו צווינגען דעם קיסר איינ-
צופיהרען א פרייע קאָנסטיטוציאַנעלע אַרדנונג אין לאַנד ,פּלעכאַ-

נאָוו אָבער און די אַנדערע פאָרשטעהער פון דער קאָנסערװאַטיווערער
ריכטונג

האָבען גענלויבט אין דער מענליכקייט פון ,אַ פאָלקס-אוים-

שטאַנד ,װאָס

ברעכען

די

זאָל גלייכצייטיג

אַלטע

פּאַליטישע

מיט דעם

פאָרמען".

עקאָנאָמישען

יאָך אויך

זונדעלעוויטש

צו-

און זיינע

|

וזונדצלפוויטש

אהרן
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חברים האָבען געשטרעבט צו קאַנצענטרירען אַלע רעװאַלוציאָנערע
כחות אין די גרויסע שטעדט .פּלעכאַנאָ ,װוידער ,און זיינען אָנ"
העננער

האָבען

גערופען

אין דאָרף.

צוריק

זונדעלעװויטש און זיין גרופּע האָבען געוואוסט ,אן אין פאר"
שיידענע ווינקלען פון לֿאַנד זיינען פאַראַן מעהרערע

די נויטוענדיגקייט

וועלכע אַנערקענען

רעװאָלוציאָנערען,

פון פּאָליטישען

א מיטע? צו עראָבערען פּאָליטישע פרייהייט אין פאנד.
איינצורופען

באשלאָסען

רעװאָלוציאָנערען

מאַטישען

אַ געהיימען צוזאַמענפאָהר
אױסצואַרבײיטען

מיט'ן צוועק

אַזאַ צוזאַמענפאָהר

טעראָר.
זומער

פון 9781

װאָרען

האָבען

ניט באַלאַנגט צו דער ,זעמליא

גובערניע.

האָבען זי

פון אָט די אַלע

אַ פּלאַן פון

אין טאַקע

אין דער שטאָדט

אין

טעראָר

אֵלס

סיסטע-

אָפּגעהאַלטען גע-

ליפּעצק ,טאַמבאַװער

דאָרט זיינען אויך געווען איינינע רעװאָלוציאָנערען ,װאָס
פיננער,

ניקאָלאַי

אי װאַליאַ? ,וי אַנדרעי

קאָלאָדקעװיטש,

גריגאָרי

זשע-

גאָלרענ-

ליאַבאָוו ,ווערא
בערג א .א.
דער צוזאַמענפאָר האָט באשלאָסען אֶנצונעהן וייטער מים דער
פאָרברייטונג פון אַן אַטענטאַט אויפ'ן קיסר ,אַפילן אױב די מאַיאָי
ריטעט פון דער ,זעמליאַ אי װאָליאַ" וװעט זיין געגען דעם.
זונדעלעװויטש האָט זיך אונטערגענומען צו ברענגען פאַר דעם
צוועק דינאַמיט פון אויסלאַנד און ער האָט טאַקע דעם דינאמיט גע"
עם אין איהם אָבער געװען שווער אַריבערצופיהרען דעם
קראָגען,
דינאַמיט איבער'ן נרעניץ .ביי דער קלענסטער אונפאָרזיכטינקייט האָט
דער דינאַמיט געקענט אויפרייסען .האָבען די רעװאָלוציאָנערען שפּע-
טער באשלאָסען צו פּראָדוצירען דעם דינאַמיט אין רוסלאַנד נופא.
וצווישען די מיטגלידער פון דער אָרנאַניזאַציע זיינען געװען א פֹּאֶר

נוטע כעמיקער  ---װוי קיבאלטשיטש,
האָט מען זיך נענומען
טערבורג

פּראָדוצירען

לעוו זלאַטאָפּאָלסקי ,איסאַיעו,

אויף די קאָנספּיראַטיווע קװאַרטירען
דאָס

דינאַמיט.

איז

אויך

געווען

פון פּע-
געפעהרליך

און אַ פּאָר מאָל האָבען טאַקע פּאַסירט קליינע אויפרייסען ,ביי וועלכע
עס זיינען לייכט פאַרוואונדעט געװאָרען די טעכניקער.
די

איבערינע

מיטנלידער

פון

דער

,זעמליא

אי װאַליאַ",

װאָס

זיינען ניט געװוען איינשטימיגנ מיט דער טעראָריסטישער טאקטיק,
האָכען פּראָטעסטירט געגען דעם ,װאָס זונדעלעוויטש און זיינע חברים
גרייטען צו אַ נייעם אַטענטאַט אויפ'ן סיסר .כדי צו שליכטען
איינמאָל פאַר אַלע מאָל די שטרייט-פראַנען ,איז איינבארופען געװאָרען
אַ צווייטער צוזאַמענפאָהר אין דער שטאָדט װאָראָניעזש פון אַלע
טעטינע מיטנלידער פון דער אָרנאַניזאַציע אויף יענעם צוזאַמענפאָהר
אין אָנגענומען געװאָרען אפַּ.שרח-רעזאָלוציע ,וועלכע האָט ערקלערט,

אַז די הױפּט-אַרבײיט פון דער פּאַרטײ דאַרף זיין די אַניטאַציע צווישען

4

/

הי

|

ר

סוב

די פּויערים צו דער זעלבער צייט אָבער איזן אויך ערלויבט וייטער
אָנצוגעהן מיט דער פאָרברייטונג צום אַטענטאַט אויפ'ן קיסר.

די רעזאָלוציע האָט ביידע צדדים ניט צופרידענגעשטעלט .עם
איז באַלד קלאָר געװאָרען אַז די ביידע ריכטונגען קענען ווייטער ניט
געחן צוזאַמען און אַז אַ שפּאַלטונג אין דער פּאַרטײ אין אונפאר.
מיידליך ,זונדעלעוויטש איזן געווען דער ערשטער ,װאָס האָט פאָר-

געלעגט ,אז אַזױ װי ביידע צדדים קענען זיך ניט איינינען ,זאָלען זיי

זיך צושיידען  עס אין באשלאָסען געװאָרען ,אַז יעדער צד זאָל
אויסקלייבען פון זיך דריי פאָרשטעהער און די זעקס זאָלען באטראכטען
די נאַנצע לאַגע .דערביי אין אָפּנעמאַכט געווארען ,אַז װוי אַזױ די זעקס
וועלען באשליסען ,אַזױ װעט עס בלייבען .פון די טעראָריסטען זיינען
אויסגעקליבען געװאָרען זונדעלעוויטש ,לעוו טיכאָמיראָוו און אלעק-
סאַנדער מיכאַילאָוו ,פון דעם אַנדערען צד  ---סטעפאַנאָװיטש ,פּאָפּאָװו
און פּרעאָבראַזשענסקי
די זעקס האָבען זיך באַראַטען און האָבען
אויף א פרידליכען אופן זיך געאיינינט ,אַז די אָרנאַניזאַציע זאָל זיך
שפּאַלטען אין צוויי אָרנאַניזאַציעס  :אין ט
,שאָרני פּערעדיע?ל? און
,נאַראָדנאַיאַ װאָליאַ" ,אין דער ערשטער ז
י
י
נ
ע
ן
פ
אַרבליבען פּלעכאַ-
נאָוו ,דייטש ,פטעפאַנאָװיטש ,ווערא זאַסוליטש
א
.
א
.
צ
ו
ד
ע
ר
,נאַראָד-
נאַיאַ װאָליאַ" זיינען צוגעשטאַנען זונדעלעוו
י
ט
ש
,
ט
י
כ
א
ָ
מ
יראָוו ,מיכאַי-
לאָוו ,מאָראָזאָוו ,װעראַ  פיגנער ,סאָפיע פּ
ע
ר
א
ָ
װסקאַיאַ און אַ רייהע
אַנדערע טעראָריסטען ,וי זשעליאַבאָוו,
פ
ר
א
ָ
ל
ענקאָ ,קאַלאָדקעװיטש
און אַנדערע ,װאָס האָבען פריהער צו
ד
ע
ר
,זעמליאַ אי װאָליאַ" ניט
געהערט,

5
די ,נאַראָדנאַיאַ.

װאַליאַ" האָט זיך געשטעלט

אויפגאַבע

דורך דער ערמאָרדונג

דערשלאָגען

זיך אַ קאָנסטיטוציע

אַלס איהר הויפּט-

פון איין צאַר נאָכ'ן צוייטען
אין רוסלאנד.

דער העראָאישער קאַמף ,װאָס די מיטנלידער פון
ניטעלני קאָמיטעט? פון דער ,נאַראָדנאיאַ װאָליאַ" האָבען

לויף פון צוויי יאָהר צייט

צו

געפיהרט

גענען דעם

,איספּאָל-
אין פֿאַר-

צאַרישען

רעזשים,

האָט צו זיך קיין נלייכען ניט אין דער געשיכטע.
די קליינע גרופע
ענטוזיאַסטישע רעװאָלוציאָנערען און אידעאַליסטען ,װאָס האָבען בא-

שלאָסען

צו אָפּפּערען

מיט

זייערע

לעבענס

פאַר דער

פרייחייט

פון

רוסישען פּאָלק ,האָבען מיט זייערע ביישפּיללאָזע העלדענטאַטען אוים-
גערודערט די גאַנצע וועלט און האָבען אָנגעיאָנט אַ טויט-שרעק
אַלע טיראַנען פון דער וועלט.

זונדעלעוויטש
מיטנלידער

אין

געווען

פון א
,יספּאָלניטעלני

איינער

פון

קאָמיטעט".

די

אויף

סאַמע

אַסטיוסטע

ער האָט

זיך באַטײ-

|

זונדעלעוויטש

אהרן
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לינט אין אַלע געפעהרליכסטע אונטערנעמוננען פון דער פֿאַרטײ.
ער האָט געהאַלטען אין איין ארומפּאָהרען איבער רוסלאַנד און פון
רוסלאַנד קיין אױיסלאַנד און צוריק .אַזױי װי ער האָט זיךך שטארק
פאַראינטערעסירט אין דער פראַגע ווענען צענטראַליזירטע רעװאָלו-
ציאָנערע אָרגאַניזאציעס ,האָט ער אָנגעפאַנגען אָפּט צו באַזוכען די
פּעטערבורגער עפענטליכע ביבליאָטעק כדי צו שטודירען די דאָזיגע פראַ-
גע פון פאַרשידענע ביכער .איינמאָל ,ווען ער האָט געענדיגט לייענען און
איז ארויס אין קאָרידאָר אָנטאָן דעם מאַנטעל ,האָט דער שװייצאַר
איינגעלאַדען איהם אריינצוקומען אין אַ געויסען צימער .װען ער
איז אריינגעקומען אַהין ,האָט ער דערזעהן דאָרט פּאַליציי ,וועלכע
באזוכט.

האָט איהם

און אַזוי װוי מען האָט ביי איהם אין

מאַנטעל

געפונען אַ פּאֶר אונלעגאַלע אױסנאַבען ,האָט מען איהם נלייך אַרעס-
טירט .שפּעטער האָט זיך ארויסנעצייגט ,אַז געזוכט האָט די פּאֶליציי

גאָר ניט איהם ,נאָר עמיצען אַנדערש.

מיט אַ פַּאָר טעג פריהער האָט

איינער פון די באזוכער פון ביבליאָטעק אויסנעלענט דאָרט אויף די
מען האָט װעגען דעם גלייך גע-
א פּראַָקלאַמאַציע .
טישען
געבען צו ויסען
דער פּאַליצֵיי  און די פּאליציי האָט נע-
הייסען

די

שװייצאַרען

פון

ביבליאָטעק

דער

ארומ-

זוכען די קעשענעס פון די מאַנטלען פון אַלע באזוכער .זונדעלע-
וויטש ,וועלכער איז שטענדיג געווען אַזױ פאָרזיכטיג ,האָט דעם מאָל
צום אומנליק פֿאַרנעפען וװוענען דער ,טריפ'ער" ליטעראַטור ,װאָס
האָט זיך צופעליג פאַרװאַלגערט ביי איהם אין מאַנטעל-קעשענע .פאַר
פארשפּדייטען אונלענאַלע ליטעראַטור האָט מען אין יענע יאָהרען
זעהר שטרענג באַשטראָפט .מען האָט איהם באַלד אַריבערגעפיהרט אין
דער פּעטראָפּאַװלאָווסקער פעסטונג .אָבער זונדעלעוויטש איז געווען
אויפ'ן זיבעטען הימעל ,װאָס מ'באַשולדיגט איהם אין אזא ,נישטיגען"
פארברעכען און נישט אין באטיילינען זיך אין דער טעראָריסטישער
אַרבײט ,פאַר וועלכער עס האָט געקומט טױיט-שטראָף .ער איז נעווען
זיכער ,אַז די פּאַליצײי האָט קיין אַהנונג ניט וענען זיין אמת'ער

ראָלע אין דער רעװאָלוציאָנערער באַװענונג .און ער װאָלט ווירקליך אִפַּ-
נעקומען מיט אַ לייכטער שטראָף ,װוען ער װאָלט ניט געװאָרען אַ

קרבן פון פארראט.
צווישען

די אַקטיווע

מיטגלידער

פון

דער

,נאַראָדנאַיא

װאַליאַ?

איז געווען אַ אידישער רעװאָלוציאָנער פון סיעוו מיט'ן נאָמען גרינאָרי
נאָלדענבערג .דער נאָלדענבערג האָט מיט אַ קורצער צייט פריהער
דער'הרנ'עט דעם כאַרקאַװער גובערנאַטאָר פירשט קראַפּאָטקין .אין
אַ קורצער צייט ארום איז גאָלדענבערג אַרעסטירט געװאָרען .זיצענדינ
אין טורמע האָט ער אַ סך נאַכגעטראכט און איז געקומען צום שלוס,
אַז דער פּאָליטישער טעראָר איז שעדליך און אַז דורך טעראָר ועט.
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מען קיין פּאָליטישע פרייהייט ניט אויסקעמפען.
די כיטרע זשאַנ-
דאַרען האָבען איהם גענומען באאַרבייטען ,אַזן ער זאָל דערצעהלען
אַלעס ,וװואָס ער ווייס וועגען דער טעטיגקייט פון דער רעוואלוציאנערער
אַרגאַניזאציע.
זיי האָבען איהם פֿאַרזיכערט ,אַז זיינע חברים וועלען
דערביי ניט ליידען .גאָלדענבערג האָט זיך געלאָזט איינריידען און
האָט אָנגעשריבען אַ גרויסען ,וידוי" ,אין וועלכען ער האָט ארויס-.
גענעבען אַלע סודות פון דער אָרנאַניזאַציע .גאָלדענבערג האָט אין
זיין ,וידוי" זעהר פיל פּלאַץ אָפּנעגעבען זונדעלעוויטש'ען.
ער האָט
איהם געלויבט אין הימע? אריין און דערצעהלט װענען זיין פיפ-
זייטיגער רעװאָלוציאָנערער טעטינקייט
די זשאַנדאַרען ,וועלכע האָבען
פריהער קיין אַהנונג ניט געהאַט וװעגען זונדעלעוויטש'עס ראָלע אין
דער באוועגונג ,האָבען זיך איצט אַלעס דערוואוסט .איצט איז שוֹין
זונדעלעוויטש אַלײן און אויך זיינע פריינד געוען זיכער ,אַז מען
װועט איהם אויפהענגען.

ווען זונדעלעוויטש

איז געזעסען

אין פּעטראָפּאַװלאָווסקער פעס-

טונג ,װאַרטענדיג אויפ'ן משפּט ,זיינען צוֹ איהם איינמאָל געקומען
דער פּראָקוראָר דאָברזשינסקי ,וועלכער האָט עס אַריינגעפּלאַנטערט
נאָלדענבערנ'ן אין דער פּאַליצייאישער נעץ ,און פאַץױפּלעװע ,וועלכער
איז דעמאָלט געווען דער הױיפּט פון דער פּאָליטישער געהייםפּאָליצֵײי,

| און האָבען
מיט

דעם

ערקלערט,

אַרעסטירטען

דעלעוויטש'ען.
זיך וועלען

בערנ'ס

זיי ווילען

באגעגענען

פאַרלאַנג

אַז גאָלדענבערג

קװאַטקאָווסקי'ן
מיט

באוויליגען.

דעריבער

װוי? ניט אַנדערש זעהן

זיך

מיט

זונ-

אָדער

וויסען,

נאָלדענבערג'ען,

זונדעלעװויטש

מיט

איהם,

צי זונדעלעוויטש
אויב

האָט

מען

װעט

זאָל נאַלדעןנ-

איינגעוילינט

צן

טרעפען זיך מיט גאָלדענבערג'ען.
אט װאָס זונדעלעוויטש אַליין האָט
אין אַ בריף צו דייטש'ען שפּ
ע
ט
ע
ר
ד
ע
ר
צ
ע
ה
לט װעגען אָט דער בא-
גענעניש:
,מיר האָט זיך געדוכט ,אַז דאָס וועט זיין צוועקמעסינ צוליב
דעם ,װאָס איך װעל קענען אַרינטראָגען אייניגע ענדערונגען אין
גאָלדענבערג'ס אויפזאָנונגען .אָבער אַזױ וי עס איז אַריבער א פַּאֶר
מאָנאַטען און איך האָב מעהר נאָרנישט געהערט וענען דער פראַנע,
האָב איך באשלאָסען ,אַז זי איז אַראָפּנענומען געװאָרען פון טאָן-
אָרדנונג .ווען מען האָט מיר געבראכט אין צימער אויף א פאַרהער
און איך האָב דאָרט דערזעהן גאָלדענבערג'ען ,אין עס געװען פאַר

מיר אונערװאַרטעט .דער צימער איז געװען זעהר אַ גרויסער און.
ווען מיר זיינען געשטאנען אין איין ווינקעל ,האָבען מיר געקענט
ריידען אַזױ ,אַז דאָברזשינסקי און פּלעװע ,וועלכע זיינען ארומנע-
גאַנגען איבער'ן צימער ,זאָלען ניט הערען אונזער געשפּרעך ,ווען זיי
האָבען זיך געפונען אין צווייטען ווינקעל פון צימער.

:

זונדעלעוויטש

אהרן

,אָלדענבערג
ג

אומנליקליך

מיר

האָט

געזאָגט,

|

|

|

האָט

אַז דאָברזשינסקי

נעמאַכט ,אַן ער האָט באשלאָסען

711
איהם

זעלבסט-

צו באגעהן

מאָרד און אַז ער האָט אױיסגעאַרבײט פאר דעם א באשטימטען פּלאַן.
איך האָב איהם געראַטען יעדענפאַלס פאַר'ן משפּט דאָס ניט צו טאָן,
ווייל אויפ'ן משפּט װעט ער קענען ענדערען אָדער צוריקציהען דעם
אָדער יענעם טייל פון זיינע אױסזאָגוננען.
עס האָט מיר אויסגע-
קוקט ,אַז ער שטימט איין מיט מיר ,און איך בין שפּעטער געוען
איבערראשט ,ווען איך האָב אין באשולדיגונגס-אַקט דערועהן ,אַו
גאָלדענבערג'ען רופט מען ניט ארויס אויפ'ן געריכט דערפאַר ,װאָס
ער איז שוין טויט. . ..

קוויאַטקאָווסקי האָט זיך אויך נעזעהן מיט גאָלדענבערג'ען.
קװיאַטקאָווסקין אַליין האָט מען אױפגעהאַנגען .פאַר'ן טױט האָט
ער געבעטען

ניט

האַלטען

איבערגעבען

פאר

ניט נאָרמאַל

געווען

אויף דער פריי ,אַז מען זאָל גאָלדענבערג'ען

סיין בייזוילינען

פאַררעטער.

האָבען איהם

די זשאַנדאָרען

און

גאָלדענבערג
פּשוט

איז

אריינ-

גענאַרט אין זאַק .ווען ער האָט דערזעהן ,װאָס ער האָט אָפּגעטאָן,
איזן ער טאַקע באַנאַנגען זעלבסטמאָרד אין טורמע-קאַמער.
זונדעלעװויטש

װאָלט

זיכער

אויך

אויפגעהאַננען

געװאָרען.

עס האָט גראָד פּאַסירט ,אַז נאָכדעם װוי די רעװאָלוציאָנערען

נאָר

האָבען

אין נאָוועמבער  9781און אין פעברואַר  0881געמאַכט צויי אַטעני
טאַטען אויף אַלעקסאַנדער דעם צוייטען (דעם ערשטען מאָל איך
אויפנעריסען געװאָרען דעם קיסר'ס צוג לעבען מאָסקװע און דעם
צווייטען מאָל דער װױינטער-פּאַלאַץ ,וואו דער צאַר מיט דער פאַמיליע

האָבען

זיך געפונען),

האָט

אַלעקסאנדער

דער

צוייטער

באשטימט

דעם ,ליבעראַלען" מיניסטער גראַף לאריס-מעליקאָו אַלס דיקטאַטאָר.
דאָס איזן גראָד אוױיסגעפאַלען דאַן ,װען עס איז פאַרגעקומען דער
משפּט איבער זונדעלעװויטש'ען און  81אַנדערע רעװאַלוציאָנערען.

פאריס-מעליקאָון האָט ניט געװאָלט פייערען זיין אריינטריט אין מאַבט
דורך מאַסען-הינריכטוננען .,האָט מען דעריבער נאָר צויי פון די
אָנגעקלאָגטע  ---קװיאַטקאָווסקי'ן און פּרעסניאַקאָו'ען  --פאַר'משפּט
צום טויט (דעם ערשטען דערפאר ,װאָס ער האָט זיך באטייליגט אין
אויפרייסען דעם װױנטערפּאַלאַץ ,זואו עס זיינען אומגעקומען אַ סך
סאָלדאַטען און דעם צוייטען דערפאר ,װאָס ער האָט ביים אַרעסט

דער'הרנ'עט

אַ פּאַליציימאַן).,

זונדעלעוויטש'ען

אָבער ,וועלכער

האָט

פּערזענליך זיך ניט באטיילינט אין קיין מאָרד ,האָט מען פּאַראורטײילט
צו לעבענסלענגליכער קאַטאָרנע.
/
נאָכדעם װוי ער איז נאָב'ן משפּט אָפּנעזעסען אַ יאֶהר אין פּעטראָ-
פּאַװלאָווסקער פעסטוננג שוין אַלס קאַטאָרזשניס ,האָט מען איהם

811

ר.

סוב

אַװעקנעשיקט אויפ'ן ווייטען סיבירישען האַלב-אינזע? קאַרט ,וואו עס
האָט זיך געפונען איינע פון די שרעקליכסטע קאַטאָרזשנע טורמעס.

0
אין פיר

יאָהר ארום

האָט מען

דייטש'ען

אויך פֿאַרשיקט

אַחין

אויף קאַטאָרגע .ווען דייטש האָט אָנקומענדיג קיין קאַראַ געטראָפען
דאָרט זונדעלעוויטש'ען ,האָט ער איהם קוים דערקענט .אַזױ שטאַרק
האָט זיך זונדעלעוויטש

געענדערט

די פֿאַרב פון זיין פּנים אין פאַרשוואונדען.

האָבען זיך ניט געזעהן.
ער איז

געווען

בלאַס

די פריהערדיגע

פֿאַר די זעקס יאֶהר צייט ,װאָס זיי

און

אויסגעצעהרט.

עס

אין

שוין

לעבעדינקייט אין זיינע באוועגונגען

ניט

געװען

און איבערהויפּט

אין די אויגען ,וועלכע האָבען אויסגעדריקט אַ טיפען אומעט, .אינער-
ליך ,נייסטיג אין דאָס אָבער געווען דער זעלבער אמאָלינער זונדעלע-

וויטש -- ,שרייבט דייטש -- ,דער זעלטען-גוטער זונדעלעוויטש ,װאָס
איז

געווען

געקענט.

גרייט יעדען

ער

אין

איינעם

געװוען

צו העלפען

דער

ליבלינג

מיט װאָס ער האָט

פון דער

גאַנצער

און אַלע פּאַליטישע אַרעסטאַנטען אֶהן אונטערשייד פון
מיינונגען האָבען זיך צו איהם באצויגען מיט'ן גרעסטען

אַלע

חברים

יעדן

מאָל

צו
מען
זיין

פיהרען

האָבען
װען

זיך מיט
מען

זיין מיינונג

פלענט

אונטערהאַנדלונגען

זונדעלעוויטש'ען

דאַרפען

מיט דער

עהועהלען

באַשיידענקייט

פלעגט

פאַר

זונדעלעװויטש.

שטאַרק

טורמע

פּאַליטישע
רעספּעקט.

גערעכענט

אימיצען

דעם.

זאָגען פון דעם כבוד.
דערפאַר אָבער פלעגט
ניט אָפּזאָגען צו טאָן די שווערסטע אַרבייט ,װאָס
ער האָט אַלעס געטאָן סיסטעמאַטיש ,גרינדליך
ער איז געווען אַ נוטער קוכער ,אַ זייף-מאַכער ,אַ
בינדער און אַזױ וייטער ,און קיינער האָט פון

און

ערועהלען

נאַטשאַלסטװאָ 

פלענט

אָבער 

זיך

נאָר

צוליב

שטענדיג

אמ

ער זיך קיין מאָל
איזן נויטיג געווען.
און געוויסענהאפט.
נערטנער ,אַן איינ-
איהם קיינמאָל ניט

געהערט אַז ער זאָל זיך באקלאַגען אויף זיין שיקזאַל .ער האָט זיך
קיינמאָל אויך ניט איבערגעװאָרפען מיט קיין שלעכט װאָרט מיט

סיינעם פון די אַרעסטאַנטען",

ווען מאנכע פֿון די אַרעסטאַנטען פלענען אָנהוֹיבען

זיך אויף זייער

ביטערען

לעבען אָפּפּינסטערען
וויטש

געוועהנליך

שיקזאַל ,װאָס

זיי דאַרפען

זייער

אין דער שרעסליכער טורמע ,פלענט

זאָגען:

געקענט זיין נאָך ערגער.

,קינדערלאך,

באקלאָגען
גאנצען

זונדעלע-

קלאָגט ניט ,עס האָט דאָך

עס איז דאָך אלץ בעסער וי די תליה".

ער פּערזענליך האָט פאַר'ן טויט ניט מורא געהאט.
ניט
איין מאָל פלענט ער פילאָזאָפירען פאַר די חברים : טױט-שטראָף

זונדעלעוויטש

אחרן

אין גאָרניט

|

אַזױי שרעקליך.

װאָס

911
אין

דער

פריהער

אונטערשייד?
|

אָדער שפּעטער מוז דאָך א מענש שטאַרבען".
אויך אויף קאַטאָרגע -- ,דערצעהלט דייטש -- ,האָט זיך זונ-
דעלעוויטש געהאלטען פאר א סאַָציאַלידעמאַקראַט .ער האָט אָבער

ניט אַנערקענט די מאַטעריאליסטישע לעהרע פון קאַר? מאַרקס און
פרידריך ענגעלס .ער איז בליז אינפאַרשטאַנען געװען מיט דער
פרידליכער טאקטיק פון די דייטשע סאַציאַלידעמאָקראַטען ,װאָס אָנ-
באַלאַנגט רוסלאנד ,האָט ער נע'טענה'ט ,איז פאַר איהר נאָך ניט געקו-
מען די צייט ,אַז די דאָזיגע טאַקטיק זאָל דאָ קענען אָנגעוװוענדט ווערען.
אין רוסלאַנד מוז פריהער אויסנעקעמפט וערען פּאָליטישע פרייהייט

און אויסקעמפען

האָט מען ,לויט

פּאָליטישע פרייהייט פאַר רוסלאַנד

זיין מיינונג ,נעקענט נאָר דורך טעראָר .,אין קיין מאַסען-באװענונג
פון פּויערים און אַרבייטער האָט ער ניט געגלױיבט .ער פלענט
זונדעלע-
שטענדיג דעבאַטירען וועגען דעם מיט די אַנדערע חברים.
וויטש האָט נאָך פאַר עדואַרד בערנשטיינ'ען ארויסגעזאַנט דעם גע-
דאַנק ,אַז דער אַרבייטער-קלאס דאַרף לענען אַלֶע זיינע האָפנונגען

ניט אויף אַ סאַציאַלער רעװאָלוציע ,נאָר אויף שטענדינע
ער
מען
קען
פון

רעפאָרמען.

דאַרף זוכען ארויסצורייסען װאָס מעהר און װאָס גרעפערע רעפאָר-
פון די עקזיסטירענדע קאַפּיטאַליסטישע רעגירוננען ,און דאָס
מען עררייכען נאָר דורך נעזעצליכע און פרידליכע אָרנאַניזאַציעס
די אַרבייטענדע מאַסען.

אין יאָהר 0981

אין אין זונדעלעוויטש'עס

לאַנע פאָרגעקומען

צואַמען מיט צװעלף אַנדערע מפּאַל
אַן ענדערונג צום שלעכטען.
טישע אַרעסטאַנטען האָט מען איהם פאַרשיקט אין דער אַקאַטױער
טורמע ,וואו די באדיננונגען זיינען געווען אַ סך ערגער וי אין דער
אין אַקאַטױי האָט מען איהם ארייננעזעצט אין איין
קאַרער טורמע.
קאַמער מיט קרימינעלע פאַרברעכער ,מיט רויבער ,גזלנים און אַנ-

דערע ,ביי וועמען

אַ מענשענ'ס

לעבען האָט קיין שום

ניט

באטרעף

און וועלכע קענען פאַר דער קלענסטער זאַך ערמאַרדען זייערע נאַהנט-
סטע מענשען .אַחוֹץ דעם האָט מען נאָך די פּאָליטישע אַרעסטאַנטען

דאָרט ספּציעל גראָב
איינעם

באַהאַנדעלט.

די נאַטשאַלסטװאָ

פלענט

יעדען

,דוצען?

און פלענט פון זיי פאָדערען ,אַז זיי זאָלען שטרעננ

די

די

אויספאָלנען

דיסציפלין

און

די

רענלען,

אונטער

ועלכע

אַזױי ,צום
קרימינעלע אַרעסטאַנטען זיינען געווען אונטערװאָרפען.
ביישפּיל ,פלענט יעדער פּאָליטישער אַרעסטאַנט מוזען זיך אויפשטעלען

צוזאַמען

מיט

די קרימינעלע

אַרעסטאַנטען,

וען

אין קאַמער

פלענט

טאָמער פלענט ער דאָס ניט טאָן ,פלענט
אריינקומען אַ באאַמטער.
מען איהם גלייך פארשפּאַרען אין קאַרצער ,אין אַ פינסטערען שמו"
צינען קעמער? פול מיט מייזן און מען פלענט איהם געבען צוֹ עסען

091

|

|

:

ד.

|

שוב

בלויז  ברויט סמיט ואַסער , אין אַקאַטױער טורמע האָט מען איבער-
די שפּייז אין
הױיפּט זעהר שלעכט גענעבען עסען די אַרעסטאַנטען.
געווען אזא ,אז עס פלענט פּשוט עקלען פון איהר.
,ניט וועניג צרות" ,האָט זונדעלעוויטש שפּעטער דערצעהלט,
פ,לענען מיר אויסשטעהן פון די קרימינעלע אַרעסטאַנטען ,איבער-
הויפּט נאָך דאַן וען פאר א פאַרברעכען פון אַ פּאַליטישען אַרעס-
די
טאַנט פלענט די נאַטשאַלסטװאָ באשטראָפען די גאנצע טורמע.

קרימינעלע אַרעסטאַנטען פלענען זיך דאַן מיט די פויסטען ארוים-
ווארפען אויף אונזער הייפעלע פּאָליטישע מיט געשרייען און זידלע-
רייען , :איהר אַזעלכע און אַזעלכע װאָס איהר זייט ,צוליב אייף/
דאַרפען מיר דאָס ליידען" .די נאַטשאַלסטװאָ גופא פלעגט אויפרייצען
זי פלעגט אין אַלנעמיין זיך
גענען אונז די קרימינעלע אַרעסטאַנטען.,

סטאַרען אָנצומאַכען אַ בייז לעבען צווישען די פּאָליטישע און קרימי-
נגעלע אום װאָס מעהר צן פֿאַרביטערען אונז דאָס לעבען .צום גליק
פלענען אָבער די דאָזינע פּלענער איהר ניט אַלע מאָל זיך איינגעבען.
מיט דער צייט האָבען זיך זאָגאַר די קרימינעלע פאַרברעכער נע-
נומען באציהען צו אונז מיט רעספּעקט און די געגענזייטינע באצי-
הוננען זיינען געװאָרען פיל בעסער .סיר פלענען זיי לערנען לעזען
און שרייבען און זיי פלעגען העלפען די שװואַכערע פון אונז צו טאָן
די קאַטאָרזשנע אַרבייט.
,אין אַקאטױ פלענט מען אונז יעדען טאָג פיהרען אין די זילבער.
גרובען ,ביי אַ צוויי װיאָרסט פון טורמע ,נראָבען זילבער .די אַרבייט
דאָך האָב איך ליב געהאַט די ארבייט ,וייל
איז געווען אַ שווערע.
איך פלעג
דאָס אין געווען אַ סך אַננענעמער וי זיצען אין טורמע.

דארפען שלעפּען אַ טאַטשקע (אַזאַ וועגעלע אויף איין ראָד) פול מיט
זילבער-ערד ,װואָס אַנדערע פלענען אױיסנראָבען ,אויף אַ שטרעקע פון
איך פלעג זיך דערביי אָפּניסען מיט שוייס,
זעכצינזאכציג קלאַפטער,

אָבער דערפאַר פלענט מיר נאַכדעם די אַרעסטאַנטסקע שפּיין שמעקען
וי עפּעם רעבטס".
זונדעלעוויטש

האָט אויף

קאַטאָרגע

ארום

און ארום

פארבראכט

עלף יאָהר (אריינרעכענענדינ די צייט ווען ער איזן נעזעסען אין פּעט-
ראָפּאַװלאָווסקער פעסטוננ נאָכ'ן משפּט) .דערנאָך האָט מען איהם
אַריבערגעפיהרט אין דער ,װאָלנאַיאַ קאָמאַנדאַ" ,וועלכע האָט זיך גע-
פונען ביי קאַראַ לעבען דער קאַרער טורמע .דאָרט האָט ער זיך ווידער
געטראָפען מיט דייטש'ן און פאַרבראכט מיט איהם נאָך עטליכע יאָהר.

נאָך איידער ער איז אַװעק אין אַקאַטױער טורמע האָט זונדעלע-
וויטש באדייטענד געענדערט זיין שטאַנדפּונקט װענען טעראָר .,ער
האָט שוין דאַן באקענט זיך .מיט די וערק פון די ערשטע רוסישע
סאַציאַלדעמאַָקראַטען ,וועלכע פלענען זיך רענעלמעסיג דורך באַהאַל-
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טענע ווענען באקומען אין טורמע .ער האָט דאַן שוין מעהר ניט
באצויגען זיך .אַזױ קריטיש צום מאַרקסיזם .ערשט אין  0981איז
דורך אַ מאַניפעסט פון צאַר זונדעלעוויטש'עס טערמין פון קאַטאָרגע
פאַרקירצט געװאָרען ביז צװאַנציג יאָהר ,און אין זעלבען יאַהר האָט
מען איהם ערלויבט צו באַזעצען זיך אין דער שטאָט טשיטא .אױיך
אין

טשיטאַ

האָט

ער

זיך,

וי

פריהער,

הויפּטזעכליך

כאַשעפטיגט

מיט פיזישער אַרבײט .געאַרבײיט האָט ער אויפ'ן אייזענבאַהן און אַ
געוויסע צייט האָט ער געלעבט צװאַמען מיט די אַרבײיטער אין אַ
באַראַק.

דערנאָך

האָט ער זיך אָנגעדונגען

אִין טשיטאַ

צוצושטעלען

װאַסער אויפ'ן װאָקזאַל און פאַר דעם צוועק האָט ער איינגעהאַנדעלט
אַ פערד און װאָנען און אַ פאָס .אַזױ האָט ער דאָרם געאַרבײט ביז
דער רעװאָלוציע פון יאֶהר .8091

נאָך  62יאָהר ,װאָס ער האָט פֿאַרי

בראכט אין די טורמעס און אין סיביר ,האָט ער נאָך דער רעװאָלוציע
ענדליך באקומען אַ מעגליכקייט אומצוקעהרען זיך אַהיים אין אייראָ-
פּעאישען רוסלאַנד .,די רעװאָלוציע גופא פון יאָהר  9091האָט ער
דורבגעמאַכט אין סיביר אין  6001אין ער אָנגעקומען קיין פּעטער-
בורג .ער איז אָבער פאַרבליבען דאָרט װענינער װי אַ יאֶהר און

איז אין גיכען אַװעקגעפאָהרען
פאַרבליבען

דאָרט אין ער שוין

קיין לאַנדאָן.

אויף שטענריג,

4
/אין הערבסט פון יאָהֶר  7091האָב איך זיך מיט זונדעלעוויטש'ען
באקאנט אויף אַ לעקציע אין דער לאָנדאָנער סאַציאַליסטישער פאָלקס-

הויז.
בראכט

אין פאַרלױף פון די עטליכע מאָנאַטען װאָס איך האָב פאַר-
אין לאָנדאָן ,פלעג .איך זיך מיט איהם

דעם אַזױ גערופענעם

,קאָמוניסטען-קלוב",

זעהר אָפּט טרעפען

וועלכער

אין

אין גענרינדעט

געװאָרען נאָך פון קאַר? מאַרקס'ן ,און איך האָב פילע מאָל מיט איהם

געשמועסט ווענען באַוועגונגס-ענינים . ,איינמאָל האָב איך אויך באַזוכט
זיין קװואַרטיך ,וועלכע איזן באשטאנען פון אַ קליינעם צימערעל אין
אין צימערעל האָט זיך גע-
דער הויז פון אַן אַלטער ענגלענדערין.

פונען אַ בעט,

אַ שטו?

און אַ קליינער

טישעל.

ער פלענט

אַלין

קאָכען ניט נאָר טיי ,נאָר אויך אַנדערע מאכלים .ער האָט געפיהרט
זעהר אַן איינפאַכען לעבען .איך בין אָנגעקומען אין לאָנדאָן אין אַ

פּאָר מאָנאַטען ארום ,נאָך דעם באריהמטען
פון דער רופלענדער פאַציאל-דעמאַקראטיע.

לאַנדאָנער צוֹזאַמענפּאָהר
איך

האָב געוואוסט,

אן

זונדעלעוויטש האָט ביינעוואוינט אַלס נאַסט די מעהרסטע זיצונגען
פון צוזאַמענפאָהר און איך האָב איהם פאַנאַנדערגעפרעגט ועגען די
אַלע איינצעלהייטען פון צוזאַמענפאָהר .כאָטש ער האָט זיך געהאַל-
טען פאַר אַ סאַציאַלידעמאָקראַט,

האָט ער אָבער זיך באמיהט

מיר צו
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איבערציינען ,אַן די טאַקטיק פון די רוסישע סאַציאַל-דעמאָקראַטען
אין אַ פאַלשע .ער האָט קריטיקירט ניט נאָר לענינ'ען ,נאָר אױף /

די פיהרער פון די מענשעוויקעס ,פּלעכאַנאָװ'ן און אַקסעלראָד'ן.
זונדעלעוויטש האָט געקענט איריש .ער פלעגט אַמאָל לייענען
אַ אידישע צייטונג און פלענט אָפּט באזוכען אידישע סאַציאַליסטישע
פאַרזאַמלונגען.

ער

פלענט

אָבער סקיינמאָל

ניט

נעמען

װאָרט.

קיין

קוקענדיג אויף איהם ,װאָלט קיינעם גאר ניט אייננעפאלען צו דענקען,
אַז אָט דער באשיידענער שטילער מענש אין אַן אַרינינעלער דענקער,
וועלכער פאַרשטעהט גרינדליך ניט נאָר די באװענונג נאָר אויך
מענשען .,געלעבט האָט ער פון אָנפאַנג אין לאַנדאָן פון דאָס ביסעל
געלט ,װאָס ער האָט אָפּגעשפּאָרט פון זיין שווערער אַרבייט אין סיביר,
שפּעטער ,װי איך האָב געהערט ,האָט ער געהאט עפעם  68שטעלע
אין א געוויסער אַרגאַניזאציע אין לאָנדאָן.
זונדעלעוויטש איזן צוגעשטאַנען צו דער רעװאַלוציאָנערער בא-
וועגונג מיט עטליכע און זעכציג יְאֶהר צוריק ,ווען פאַר איינעם צו

זיין אַ
אייביג
לעבען.
אויפ'ן

סאַציאַליסט האָט געמיינט ניט נאָר אָפּנעזענענען זיך אויף
מיט זיין משפּחה און מיט זיינע פריינט ,נאָר זעהר אָפט מיט'ן
הונדערטער פון זונדעלעוויטש'עס חברים זיינען אומגעקומען
עשאַפאָט אָדער האָבען אויסגעהויכט זייער לעצטען אָטעם אין

די פינסטערע קאַזעמאַטען ,אויף קאַטאָרגע און אין סיביר.,
וויטש אַליין האָט אָפּגעשמאַכט  62יאֶהר אויף קאטאָרגע

זונדעלע-
און אין

זיין נאָמען איז געווען פאַרהייליגט ביי אַלֶע רעװאַלוציאָ-
סיביר.
נערען ,ארום זיין נאָמען זיינען געשאַפען געװאָדען פילע לעגענדעס,
הגם ער איז פוֹן נאַטור געווען זעהר א באשיידענער מענש ,װאָס האָט
זיך קײינמאָל ניט געשטופּט אין דער
ניט ליב געהאָט צו רעדען פון זיך,

עפענטליכקייט

און װאָס

האָט

די אַלע ליידען װאָס ער אין אױסגעשטאַנען אויף קאַטאָרנע און
אין סיביר האָבען זיין גייסט ניט צובראָכען .ער אין ביז'ן טויט
פאַרבליבען אַ רעװאָלוציאָנער און אַ סאַציאַליסט ,אַ זעלטענער אידעא-
ליסט ,וועמעס האַרץ האָט געשלאָגען מיט סימפּאַטיע פאַר אַלע אונ-
טערדריקטע און פאַרשקלאַפטע .זונדעלעוויטש אין ניט געװוען קיין
טעאָרעטיקער.

ער האָט אָבער פאַרמאַנט אַ שאַרפען פּאָליטישען

נאָך מיט פופציג יאָהר צוריק האָט ער אין נעשפּרעכען
אוֹן חברים

געהאַלטען

חוש.

מיט פריינט

אין איין טענח'ן ,אַז דער סאַציאַליזם

קען ניט

איינגעפיהרט ווערען דורך א באַװאַפענטען אויפשטאַנד מיט איין קלאַב,

שפּעטער אין לאַנדאָן פלענט ער שטענדיג

טענה'ן ,אַז א סאַציאַלע

רעװאָלוציע אינ'ם זין וי לענין אָדער אַפילן וי די רוסישע מענשעווי-

קעם האָבען געפּרעדיגט ,װאָלט געווען דער גרעסטער אומגליק פאר דער

וועלט.

שוין דעמאָלט (אין יאָהר  )091/אין ער געװען ניט איינ-
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אחרן

טאַקטיק פון דער רוסישער

שטימיג מיט דער באַלשעװיסטישער
ציאַל-דעמאָקראטיע .ער האָט

דארפען

אַרבײיטען

גענלויבט

ליבעראַלען

אין האַנט מיט די רוסישע

האנט

זיך קודם כ? פּאָליטישע

דערשלאָנען

סאָציאַליסטען

אַז די רוסישע

פרייהיים

סאָ-

און קעמפען

צו

נאָר פאַר

אַזױנע סאַציאַלע רעפאָרמען ,וועלכע קענען דורכגעפיהרם וװערען אֶהן
דעם ,אַז דאָס לאַנד זאָל דערביי רואינירט ווערען.

אין זיין בליק אויף דער רעװאָלוציע פון  7191איז ער געװען
געזאָגט ,פּלעכאַנאָוו האָט זיך אין

נאָהענט צו פּלעכאַנאָוו'ן ,ריכטינער

יאָהר  7191דערנעהנטערט צו איהם ,װאָרים זונדעלעוויטש האָט נאָך
מיט צעהן יאָהר פאַר דער דעװאָלוציע ארױסנעזאַנגט פילע פון די
אַפּיקורסישע געדאַנקען ,וועלכע פּלעכאַנאָוו האָט אין  7191געפּרעדינט,

וי יעדער אמת'ער רעװאָלוציאַנער און סאַציאַליסט האָט זונדעלעוויטש
געהאַסט דעם באַלשעװויסטישען טעראָר און דיקטאַטור ניט ועניגער
װוי דעם צאַריזם .א ביטערער געננער פון יעדער סאָרט טיראניי,
האָט ער נאָך די באָלשעװויקעס ספּעציעל ניט געקענט מוח? זיין דאָס,
װאָס זיי האָבען אַזױ געשענדעט די הייליגע אידעאַלען פון פרייהייט,
גלייכהייט און ברידערליכקייט ,פאַר וועלכע גאנצע דורות רעװאָלוציאָ-
נערען האָבען מקריב געווען זייערע לעבענס.
ערשט מיט איינינע מאָנאַטען פאַר זיין טויט האָט ער אין אַ
בריף צו דעם שרייבער פון די שורות ,וועלכער האָט דאַן רעדאַק-
טירט דעם ,וועקער" ,פּראָטעסטירט ואַרום דער ,וועקער" האָט אִפַּ-
געדרוקט אַן אַרטיקעל פון יודזשין װו .דעבס ,מיט אַ לב געזאַנג

זונדעלעוויטש האָט געהאַלטען ,אַז אַ
צו דער סאָוועט-דענירונג.
סאַציאַליסטישע צייט-שריפט ,װאָס לויבט די קאָמוניסטישע טיראַנײ
אין רוסלאַנד ,פאַרראָט
ליזם און מענשליכקייט.

דערמיט

די

היילינע

אידעאַלען

פון סאַציאַ-

8
און באשיידען
לאָנדאָן ,אַזױ

שטי?
יאָהר אין

װי ער האָט געלעבט די לעצטע פופצעהן.
די צייטונגען
איז ער אויך געשטאָרבען.

האָבען וועגען זיין טויט ניט געשריבען .אין אמעריקע האָט מען זיך
דערוואוסט פון זונדעלעוויטש'עס טויט ערשט אין א פּאֶר װאָכען אַרום
פון אַ בריף ,װאָס אייניגע פּאָליטישע פריינט

פון די לאַנדאָנער רוסישע
איז געווען

זעהר

באליבט

סאַציאַליסטען,
און געאַכטעט.,

פון זיין לעבען האָט זיין ברודער

זיינע האָבען ערהאַלטען

ביי וועמען
וענען

זונדעלעוויטש

די לעצטע מינוטען

איליאַ געשריבען

אין אַ בריף צו

לעוו דייטש'ן :

ג,עשטאָרבען איז דער ברודער פּלוצלונג ,דאָנערשטאג דעם 05טען
אויגוסט

(,)4991

עטליכע

מינוטען נאָך

האַלבע

נאַכט,

ביי מיר

אין

|
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הויז .יענע טעג בִין איך גראָד געווען אין הוין איינער אַלֵיין .יענעם
אומגליקליכען דאָנערשטאג ארום האַלב נאָך ניין אין אַוװענט איז אהרן
געקומען צו מיר .ער האָט זיך געזעצט און מיר האָבען געשמועסט.
די לעצטע
ער האָט גערויכערט זיינע אייגענע נעמאַכטע סיגאַרעטלאך.
צייט ,מען קען זאָגען פאַר די לעצטע אַנדערהאלבען-צװיי יאָהר ,האָט
איבערהויפּט פלעגט ער זיך פאַרהוסטען פון
ער שטאַר? געהוסט.
זיין פּאַפּיראָסעל ,וועלכער אין באשטאנען פון א שטיקעל פּאַפּיר און
אַ ביסעל ביליגען טאַבאַק .אָט דער רויכערען פלענט אַזױ אויפרעגען
זיין אָטעם-פיסטעם און פלעגט ארויסרופען אַזא הוסט ,אַז ניט ווילענדיג
פלעגט מען איהם מוזען סמאַכען אַ פאָרוואורף ,וואָרום ער רויכערט.
יענעם אֶװענט האָט ער
אָבער דאָס פלענט איהם נאָר אויפרענען,
,װאָס הוסטו אַזױ ?  --האָב איך איהם
באזונדערס שטאַרק געהוסט.

געפרעגט -- ,האָסט זיך פֿאַרקיהלט ??

ייא" ,האָט ער געענטפערט.

דער נעכטינער אַװענט האָט אויף סיר זעהר שלעכט געוירסט".
מיט אַ טאָג פריהער איז געווען אַ שרעקליכער וועטער ,אַ גאַנצען טאָג

איז געווען א רעגען ,אַ װווינט און אַ קעלט און ער אין ארומגעגאַנגען

איבער'ן שטאָדט.

|

|

מיט א טאָג פריהער זיינען מיר געווען מיט איהם צוזאמען אויפ'ן
װאָסזאַל , דינסטאָג בייטאָג האָט ער אויסנעקוקט וי אַלֶע מאָל מו-

טער

געשפּאַסט.

און האָט

מיטװאָך

האָב

ניט

איך איהם

געזעהן.

איך בין שוין געוואוינט געווען צו זיינע פאַרקיהלוננען ,וועלכע ער
פלענט לייכט אַריבערטראָגען און ניט שענקען זיי קיין אויפמערקואמ-
קייט . אויך איצט האָב איך ניט געדענקט ,אַז די זאך איז ערנסט.
מיר האָבען געטרונקען טיי ,האָבען געשמועסט ,וי געוועהנליך זיך
געאַמפּערט וװעגען עפּעס אַ פראַנע .ארום עלף אַזײינער האָב איך
באמערקט ,אַז ער אָטעמט עפּעס שװערער וי אַלעמאָל .איך האָב
איהם גענומען איינרעדען ,אַן מען דאַרף פון דעסטװענען רופען אַ
דאָקטאָך .אַ דאָקטאָר װועט טאקע ניט אויסהיילען זיין הוסט ,אָבער
דאָך װעט ער איהם געבען עפּעס װאָס זאָל פאַרלייכטערען דעם הוסט.
ער פלענט קיינמאָל ניט שענקען קיין אויפמערקואַמקייט צו מיינע
באמערקונגען

ווענען

געװאָלט הערען.

דעם,

און

אַזֹױי

האָט

ער

ער האָט זיך שוין געקליבען

אויך

איצט

אַװעקגעהן.

מיר

ניט

איך האָב /

איהם גענומען איינריידען ,אַז ער זאָל בלייבען נעכטינען ביי מיר .ער
האָט זיך קאַטעגאָריש ענטזאַגט און האָט ערקלערט אַז ער פיהלט זיך
בעסער אין זיין אייגענער בעט .ער האָט זיך אויפגעהויבען און האָט
אָנגעטאָן דעם מאַנטעל .איך בין ארויס אַװעקצוזעצען איהם אוים'ן
| טראמוויי .מיר האָבען געדאַרפט געהן בליןז אַ פּאָר מינוטען.
דער-
זעהענדיג ,אַז דער אָטעם ווערט ביי איהם ערנער ,האָב איך ערקלערט,
אַז איך װעל איהם ניט אָפּלאָזען אַליין און על געהן מיט איהם

אהרן
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צוזאמען .מיר זיינען נעשטאנען און געװארט אוים'ן טראמוויי .איך
האָב דערזעהן ,אַז איהם ווערט אַלץ ערגער און אַן ער קען ניט איינ-
שטעהן אויף די פיס .ער האָט זיך צונעזעצט אויף אַ קלעצעל .האָב
איך דעמאָלט אָנגעפאַנגען וידער אריינ'טענה'ן מיט איהם ,אַזן עס
איז אַן אומזין פאַר איהם צו פאָהרען אַהיים ,וװוען ער קען בלייבען
נו ,מילא" ,האָט ער געזאַנט, ,קום צוריק".
נעכטינען ביי מיר.
מיר זיינען אַװעק צוריק צו מיר אַהיים.

צום הויז.

ער האָט זיך קוים דערשלעפּט

אין אַ פיר-פינף מינוט זיינען מיר שוין געװען אין הויז.

אין קאָרידאָר האָט ער זיך אָפּנעשטעלט און געבעטען ,מען זאָל איהם
ארױיסטראָנען

אַ שטול?.

איז געווען זעחר שווער.

ער האָט

זיך

אַנידערנעזעצט.

דער

אִטעם

,אַזױ פּאַסקודנע האָב איך נאָך קיינמאָל

ניט נעפיהלט" ,האָט ער באמערקט .איך בין אַװעק אויבען ,האָב
אויסנעבעט די בעט און געהאָלפען איהם ארויפנעהן .ער האָט אָנגע-
פּאַנגען אױיסטאָן זיך .איך האָב איהם נעבראכט װאַסער און געזאַנט,
אַז איך על נעהן רופען אַ דאָקטאָר,
,ילא ,פּרוביר" ,האָט ער געזאָנט, .איך צוייפע? אָבער צי דו
מ
|
וועסט איצט נעפינען א דאַקטאָר".
דאָס זיינען געווען די לעצטע ווערטער ,װאָס איך האָב פון איהם
|
געהערט,
,איך בין געווען איינער אַליין און הנם איך האָב ניט נעדענקט
אַז דער סוף אין אַזױ נאָהענט ,האָב איך דאָך געהאַלטען ,אַז מען
מוז רופען אַ דאָקטאָר ,איך האָב איהם געמוזט איבערלאָזען אַלין
און פון דער נאָהענטער טעלעפאָן-ביידעל? האָב איך אָננעפאַנגען טעלע-

פֿאָנירען צן באַקאַנטע דאָקטוירים .דער טעלעפאָן אַרבייט ביינאכט
אין לאָנדאָן זעהר שלעכט .פון אומעטום דאַרף מען לאַנג ווארטען
יעדע מינוט האָט מיר אויסנעקוקט וױ אַן אייבינ-
אויף אַן ענטפער.
קייט .קיינער פון די דאָקטױירים איז ניט געווען אין הויז .איך האָב
געמוזט געהן צוריק אַהיים .אין גאנצען בין איך אבװעזענד געװען
אַ מינוט דרייסיג ,פינף-און-דרייסיג ,העכסטענס פערציג ,און ווען איך
בין אריין אין צימער האָב איך נעפונען אַז אהרן אין שוין טויט.
,אויפ'ן טיש לעבען בעטע? איז געלענען א האַלב צוזאמענגע-
דרעהטער פּאַפּיראָסעל .זיין געזיכט איז געווען טיף רוהיג ,וי ביי
איינעם װאָס שלאָפט .דער פּולס האָט ניט געקלאַפּט .איך האָב
איהם אָנגעפאַננען רופען ,רייבען איהם די האַרץ ,די הענט ,אָבער
אַלץ איז געווען נוצלאָז.

שפּעטער,

ווען דער דאָקטאָר איז אָנגעקומען,

האָט ער קאָנסטאַטירט ,אַז ער איז טויט,
איך און איינינע פריינט אונזערע האָבען געקוקט אויף איהם
אין פאַרלויף פוֹן אָנדערהאַלבען מעת-לעת ווען ער איז געלעגען אוים'ן

כעט און האָבען אונזערע אוינען ניט נענלויבט:

אַזאַ קלאָרע רוהינ-
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זיינען נעבליבען

קייט אויפ'ן פּנים ,אַלע זיינע שטריכען

שוב

אַזױי ניט

פֿאַרענדערט ,דער געוועהנליכער רוהיגער אויסדרוק פון זיין פּנים איז
אויף א האָר ניט פאַרשוואונדען ,אַזױ אַז עס האָט זיך געדוכט ,אַז
ער אָטעמט,

און װעט

שלאָפט

פון בעט און אָנפאַנגען רעדען.

אִט-אָט

זיך אױיפכאַפּען,

אויפשטעהן

ער האָט זיך אָבער ניט אױיפגעכאַפּט.

די לויה זיינע איז געווען דעם פערטען סעפּטעמבער

עס איז אָנוועזענד געווען אַ פארשיידענארטיגער
אויך געהאַלטען געװאָרען קורצע רעדעס.

אין סרעמאַטאָריום,

עולם און עס זיינען

די לעצטע טעג זיינע האָבען זיך מיט קיין זאַך ניט אונטערשיידעט

פון אַלע אַנדערע טעג פון זיין לעבען דאָ .דעם לעצטען טאָג האָט
ער זיך געפיהלט שלעכט .ער האָט נעװאָלט פאָהרען אָנקוקען דעם
קאטעדזש ,װאָס אונזערע א פריינדין האָט געדונגען פאַר זיך און פאַר
איהר שוועסטער .ער אין צונעגאַנגען צום טראמוויי אום צו פאָהרען
צום װאָקזאל ,נאָר ער האָט דערפיהלט מיט אמאָל אַ שטאַרקען װעהטאָג
אין האַרצען און ער האָט זיך געמוזט אומקערען צוריק אַהיים .אַ
פַּאַר שטונדען אין ער געלענען אויפ'ן בעט און דער װעהטאָג אין
פארשוואונדען.
דעם זעלבען טאָג ,אַרום פינף אַזיינער ,האָט אַ באַ-
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דעם פטודענט אין אהרנ'ס אויסזעהן
זעהר

ניט

אקאָרשט

געפעלען

געװען

אייער פּולס".

געוועהנליך

אָפּקומען

און

אהרן,

מיט

ער

האָט

איהם

געזאָגט :

ציינט

וועלכער פלענט אין אַזױנע פאלען

אַ שפּאַס

און מיט אַ קיבעץ אויפ'ן רעכע-

נונג פון דער מעדיצינישער וויסענשאפט ,האָט דעם מאָל גראָד איהם
געגעבען אַ טאפּ טאָן דעם פּולס .דער סטודענט האָט נלייך דערזעהן
אַז ער אין זעהר קראנק .אהרן האָט אָבער ניט געװאָלט געהן אִמֹּי
רוהען.

ער האָט ערקלערט

אַז ער האָט אַ סך אַרבײיט

צו טאָן.

צו

טאָן עפּעס אַנדערש אין דעם פאַל איז געווען אונמעגליך ,וויי? אהרן
פלעגט אין אַזױנע פאַלען ארויסצייגען א שטאַרקע עסשנות ,און אט
אַזױ װי איחר זעהט האָט זיך דאָס אלץ געענדינט".

זונדעלעוויטש איז פון דער נאַטור געווען אַ זעהר קאָמפּליצירטע

און אַ זעהר באַנאַבטע פּערזענליכקייט .די פאַרשאָלטענע רוסישע
באדינגונגען האָבען איהם ניט נעגעבען די מעגליכקייט צו אנטוויקלען
זיינע גרויסע און פארשיידענאַרטיגע טאַלאַנטען .אין דער געשיכטע
אָבער פון דעם אַלועלטליכען פרייהייטס-קאַמף װעט דער נאָמען פון
אהרן זונדעלעוויטש ,דעם העלדישען רעװאַלוציאָנערען מאַרטירער ,דעם
מוטינען סאַציאַליסטישען קעמפער און דעם זעלטענעם אידעאליסט
און מענשעך-פריינד ,װאָס איז זיין גאַנצען לעבען נעבליבען טריי די

אידעאַלען פון פרייחייט,

גלייכהייט און ברידערליכקייט,

אייביג לעבען,

א.

|

ליעסי.
די

ערשטע

געהיימע

פאַרזאַמלונג

אין

װילגע.

אַן עריגערונג און אַ פּאֶעמע.
.טיא
א

די ערשטע געהיימע פארזאמלונג אין ווילנע
איז פאָרגעקומען אין נאָוועמבער ,אָדער אפשר
אין

דעצעמבער,

,0081

צום

אָנדיינק

פון

מינסקער שריפטזעצער ,סװערדלאָוו ,װאָס
נעשטאָרבען אין ווילנע פון שווינדווכט.

איך האָב זיך
פאר זיין טויט און
איך בין נאָך
בעט.
טובערקולאָזען נוסס
האָבען אויף מיר געמאַכט אַ שוידערליכען
צו זעהן איהם נאָכאַנאַנד אין א קאַלטען

האָר צוגעקלעפּט צום בלייכען שטערען.

אַ-

אין

מיט איהם באַקאַנט קורץ
געװאַכט א נאַכט ביי זיין
געװען זעהר יונג און קיין
ביז דעמאָלט ניט געזעהן.
איינדרוק זיינע יסורים --
שווייס ,מיט די רויטליכע

מען האָט װעגען איהם דער"

צעהלט ,אַז ער איז געווען זעהר אַ שעהנע פּערזענליכקייט ,װאָס האָט
לאַנג געאַרבײט אין געהיימע דרוקערייען און געהאָט אויך אַנדערע
פאַרדינסטען פאַר דער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג.
די פארזאמלונג איז געווען אין שניפּישאָק ,ערנעץ אין א הייזעל,
דאָס איז געווען ,דוכט זיך ,דער שלאָסער-
פאַררוקט אין אַ הויף.
װאַרשטאַט פון אַ געוויסען טעכניקער נאַלאַנדסקי ,וואוהין אינטע-
נענטע יוננע פייט פלענען קומען זיך לערנען פיילען  --אַ מין צר
לי
אין פאלק" איך בין אַװעק אַהין פון אַנדער
גרייטונג צנוע,הן
צוזאַמען מיט ליובע יעזופאָוויטש ,װאָס איז שפּעטער גע-
עק שטאָט
ן די פאַרװאַלטערין פון דער פרויען-האַנדװערקער שול אין מינסק
ווע
אויפ'ן װעג האָבען מיר
און טעטיג אין דער דאָרטינער באַװענונג.
די נאַכט איז געװען
זיך אָנגעטראָפּען מיט נאָך אַ פּאַר באַקאַנטע.
מיר איז אָבער געווען הייס פון גרויס אויפרעגונג .איך
אַ פראסטיגע.
האָב זיך געוואונדערט אין האַרצען ,װאָס די מיטגעהער מיינע זיינען
אַזױ רוהיג ,װאָס זיי באַציהען זיך צו דעם װי צו אַ געוועהנליכען
קאָנספּיראַטיווען ענין.
אויפ'ן הויף ,אין דער פינסטערניש ,האָט אונז באַנענענט אַ פּאַט-
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רול און אויף שטום-לשון אַריינגעוואונקען אין דער פאַרזאַמלונג.
האָב דערזעהן

א גרויסען

צימער,

באַלױכטען און פול מיט מענשען.
און מיט אַ פּאַר טרעפּלעך

מיט פאַרהאָנגענע

פענסטער,

איך
דונקעפל

נאָך אַ צימערל ,אֶהן פענסטער

נידעדינער,

אין

געװוען

גאַנץ העל באַ-

לויכטען.
דאָרם האָט געזאָדען אַ סאַמאַװאַר אויף אַ טישעל ,װאָס
איז אָנ
ג
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ס ברויט ,באַדעקט מיט האָלענדער
קעז .אַ
ר
ו
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ס
א
ַ
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א
ַװאַר ,מעשה באַלעבאָס ,האָט זיך געפּאָרעט צמח

קאָפּעלזאָן .,ער האָט געשניטען די ברויט און ארויפגעלייגט די קע
אין דונקעלהייט פון צימער איז שווער געווען פון ערשטען בליק
צו דערקענען די אַלע באַנײסטערטע פּנים'ער װאָס האָבען געלױבטען

עפּעס מיט אַן אינערער ליכטיגקייט.

דאָך האָב איך באלד דעף-

קענט די הויכע ,אַביסעל איינגעהויקערטע פיגור און דעם געבויגענעם

נאָז פון מענדעל ראָזענבוים .איך בין צוֹ איהם צונעגאנגען.
דער-
זעהענדיג מיך ,האָט ער זיך דערפרעהט ,אזש געריבען די הענט פאר
שמחה,

און

שטילערהייט

ארויסנעמורמעלט:

,נוט,

װאָס איהר

זייט

דאָ! נוט ,װאָס איהר זייט דאָ!" אַן אַנדער קבלת פַּנים האָט מיר
גענעבען קאָפּעלזאָן ,מיט וועלכען איך האָב דעמאָלט ניט גוט גע-
לעבט ,דערהויפּט צוליב קאָנספּיראַציע .ער האָט נערװועז אַ ציה גע-

טאָן מיט דער מאָרדע ,אַ קלאַפּ געטאָן מיט די ברעמען און אַ
אין מיר האָט
,אַהאַ ,איהר זייט אויך דאָ!"
בורטשע געטאָן:
זיך אָנגעצונדען דער שטיפער ,און איך
צוליב דער
עפּעס אַרײנזאָגען איהם.
אָבער האָב איך זיך איינגעהאלטען.

האָב געװאָלט אַ לאַך טאָן,
פייערליכקייט פון מאָמענט

די שטימונג איז געװאָרען אלץ פאָרכטינער ,װאָס איינגער עם
איז געװאָרען פון עולם אין דער נעהיימניספולער דונקעלהייט.
אָט
פון אַזעלכע קליינע פאַרזאמלונגען אין דונקעלחייט וועט אויפנעהן
דאָס גרויסע ליכט פאר דער װועלט  --האָב איך געטראַכט .עס האָבען

זיך אָנגעהויבען די רעדעס  ---פיר רעדעס ,וי געוועהנליך אין יענער
צייט ,אַלע אין רוסיש .עס האָבען גערעדט אַלעקסאַנדער קרעמער,
צמח

איסאַי אייזענשטאַט,

קאָפּעלזאָן און מענדעל ראָזענבוים.

מער האָט גערעדט אויף דער טעמע:
ער האָט גערעדט

קרע-

װאָס הייסט גארויסער מענש ?

צום פּונקט און שטאַרק,

אז אַזעלכע מאַרטירער פאַר

אַ אידעע ,וי סװערדלאָוו ,זיינען די ריכטיגע גרויסע מענשען ,און ער
האָט אויפנעפאָדערט די אנוועזענדע נאָכצופּאָלגען זיין ביישפּי? ביז'ן
אויך

קאָ-

פּעלזאָן ,אזש איך האָב איהם פון טיפסטען האַרצען פארגעבען

זיין

סוֹף ,ביז אין טוים
ברונז'דינגע

אַרין,

אויפּנאַמע.

אַ טיפען

רעדעס פון אייזענשטאַט'ן
איזן אַלץ געשטיגען.

זעהר געפיהלפו?
איינדרוק

האָט גערעדט
האָבען

און ראָזענבוימ'ען.

אויך

געמאַכט

די

מיין עקזאַלטירטקײיט

ר
פירשטע גפהיימט פאַרזאַמלונג אין ווילנש

און איך האָב זיך גענומען
האָבען

אויך אמאָל

אויסגעזעהן

991

פאָרשטעלען,

אז פּונקט אזוי סומנע

געהיימע

די

די

פאַרזאַמלונגען

פון

מאַראַנען אין די דונקעלע קעלערס ,באַהאַלטענדינ זיך פון די שפּיר-

הינט פון דער אינקוויזיציע  ---די זעלבע אידישע פּנימ'ער ,דאָס
זעלבע שטעלען זיך געגען דער גאנצער וועלט ארום ,די זעלבע גרייט-
קייט

אויף

סמאַרטירערטום.

און

פּלוצלונג

האָט

די

גאנצע

אידישע

מאַרטירער-געשיכטע פאר מיר אַדורך געבליצט און אזוי צונומען ,אז
איך האָב פאַר אויפרעגונג זיך אָנגעכאפּט אָן װאַנט ניט אַ פא? צו
טאָן ,עס האָט אויפגעשטראַלט פאַר מיר די נבואה פון ישעיה'ן ,װאָס
די קריסטען זעהען אין איהר זייער משיה  --יעזוס'ן ,און די אי-

זי פיל טיפער.

דען פארשטייען
משיח , ---דער
קראַנקהייטען ,אַ
װויסטעניש ,אֶהן
ניט ,פון וועמען
מענס

זיי זעהען אין איהר א פאלק א

מאַן דער פאַראַכטעטער ,דער מאַן פון װעהטאָנען און
פאַרלאָזענער פון מענשען ,אַזױ װוי א װאָרצעל אין אַ
שעהנקייט און אֶנזעהן ,פון וועמען קיינער האַלט
מען פֿאַרבאָרנט דעם פּנים .דאָס אין אָבער אַלע-

קראַנקהייטען,

װאָס

ער טראָנט,

אַלעמענס

װעהטאַנען,

װאָס ער

|
ליירט".
די עראינערונג פון יענער פאַרזאַמלונג אין פאַר מיר געוען אֵן
אינספּיראַציע יאָהרען-לאַנג ,און איך האָב איהר צום סוף גענעבען
אויסדרוק אין דער אונטעך-ציטירטער פּאָעמע:

די ערשטע

געהיימע

פאַרזאַמלונג,

וי נעחט זיך דאָס נוט אין דער פראָסטיגער גלוט,
ווען אינערליך זיננט אין געמיט.
עס זיננען אונז מיט אין דער שטילקייט די טריט,
דער האַרטיבלױער שניי און דאָס יונגירויטע בלוט,
דער מונטערער איזיטראַטואַר,
אין פּלאַטער פון מאַטען פאַנאַר)+,
דאָך געה איך פאַרביינקט ,װי א קינד ,װאָס מען ברייננט
אין חדר צום ערשטען מאָל פרום,
'
און איינגעהילט שטום ,מיט'ן טלית אַרום,
פאַררײסט ער די אויגלעך ,און שרעקט זיך און דיינקט
צו זעהן ניט"נעזעהענע באַלר --
חויךיהויך וואו א מלאך"געשטאַלט,
*) לאָמטערן.

051

יי

א ליעטין

אָט איז מען שוין דאָרט ,און פאַרשטומט וװערט דאָס װאָרט --
א חדוח אַזאַ ,אַ גענאָר !
עס שלאָנט דורכ'ן לאָד מיט'ן שיין אַזאַ סור,
איך פיהל ,עס איז ריכטיג אַ חיילינער אָרט,
אַ שטים ,דוכט מיר ,הער איך פאַר זיך ;
אָ ,מענש ,װאַרף אַרונטער די שיך !

מען װוינקט אונז אַריין ,שאַטע-אױס ,שאָטעױאײן
אין ערנעץ א פירהויול שנעל;
אַנטפּלעקט זיך פון שוועל אַזאַ טונקעלקייט העל,
פּאַרחאַנגענע פענסטער ,פאַרהױלענער שיין,
|
 9:דורכדרינג פון בליקען אין פלאַם,
3

מאַסע ,װוי איינג און װוי נראַם,

האָט װער זיך געשטעלט ,אַזױ סומנע באַהעלט,
און װוענדט זיך מיט איינפאַכע רייר ;
ברויזט אויף אין די רייד אַזאַ אָפּנרונד פון ליירן
דער דראַנג פון דער מענשהייט ,דער צער פון דער וועלט,
משיח ,װאָס רייסט זיך פון קייט --
אומזיסט ,ווייל דער דור איז ניט גרייט,

און אַלץ ,װאָס מען רעדט ,ווערט אטַרוים ,אַ געבעט,
איך הער זיי און זעח זיי און פיחל;
זי ווייהען אום שטיל פון סופיט ביז'ן דילן
באַריהרען נשמות ,א גלעט נאָך אַ גלעטן

און צינדען זיך אָן ,װי אַ ליכט,
אויף יעדען אַנטציקטען געזיכט,
איך קוק זיך גוט איין :זאָלען טאַקע דאָס זיין
אַלץ מיינע באַקאַנטע און פריינד ?
וי וואונדערליך שיינט אויף די פּנימ'ער היינט
אַזא תפילח"זכה'דיג לויטערער שיין,
אַ ליכטינקייט ,וויים אַזױ ,פרום,

אַזױ זוי פון קיטלען אַרום.

טרױם,

איך גליה אין געחיים ,אין באַלױכטענעם
און קיינעם דערקען איך ניט מער,
װוי פּלוצלונג װאָלט װער ,אין אַ וואונדער"באַגער,
פאַרטראָגען זיי וואו ,אויסער צייט ,אויסער רוים {

די פרשטע גפהיימע פאַרואַמלונג אין ווילנש

זי גיסען צונויף זיך אין איינס,
אין עפּעם נעט"אָראיגעס שיינט,
עי
ער שטעחט אין אַזאַ אָרקאָל פאַר מיר אויף,
קיין נליך איז ניט גאַנץ אין צו'הרג'עטען נוף,
א שפּראָצונג אין מדבר ,פֿאַרשטױבט און פאַרשמאַכט,
אַ ש
עפט אַװױ שטום ,װאָס מען שלעפּט און מען שלאַכט,
דאָך
א
י
ז
ע
ר
דער שטאַרקסטער ,װאָס טראָגט אויף זיך איין
פון
װ
ו
ע
ל
טען פון גאַנצע דעם צער און דעם פיין,
ן
או אויסדערוועהלט איז ער פון גאָט ,און עֶר ליידט
פֿאַר אַלעמענט זינד , און איז אייביג ,װוי צייט,
אַן אויטלייזער איז ער ,און איחם איז באַשערט
צו אויפריכטען נייע די חימלען און ערו

|אַזױ האָט געזעהן איהם אין טרוים אויף דער װאָר,
צוריק נאָך מיט צוויי און אַ האַלב טױיזענט יאַחר,
אַ טרייסטער אַ גרויסער אין בבל ביים כבר,
האָט צוויי און א האלב טויזענד יאָחר דאָט געדויערט- ,
האָט אַלץ זיין פיל"פּנימ'דיג פּנים געטרױערט,
געװאָגעלט אַלץ האָט ער ,פאַרהאַסט און פאַרפלוכט,
אויף ערד די ממשלה פון חימעל געזוכט,
געכאַרכעלט קאחד" אין די הענט פון די שעכטער,
און שטענדיג געװאַרט אויף אַ װעלט אַ גערעכטער,
געזונגען אין פּלאַם-יטױט צו נאָט אַזױ ווייך,
און זעחונגען גרויסע געזעחן דורכ'ן רויך,
|
האָט צוויי-און-אַיהאַלביטױזענד שרעקײאָהר גענומען,
ער זאָל צו זיין אויסדרוק זיין שטראַחליגען קומען.
ער האָט זיך פאַר מיר אַזױ הייליג און שעהן
אַנטפּלעקט אין עקסטאַז פון געחיימען חמון
און קאָן אין מיין זעחונג שוין מעחר ניט פאַרגעחן,

131

היסטאָרישער וילנער דאָקומװענט פן יאָהר
װעגען פאַרקירצונג פון אַרבײטס-שטונדען
דיזער דאָקומענט ,וועלכער איז געפונען געװאָרען

2981

אין ווילנער געוועזענעם

צאַרישען מלוכה-אַרכיוו ,געהערט צו דער צייט ,ווען די אידישע אַרבייטער און
ליטע און ווייס-רוסלאַנד האָבען אָנגעהויבען קעמפען געגען דעם אונבאַגרעניצט-
לאַנגען ארבייטס-טאָג ,װאָס האָט עקזיסטירט אין די אידישע מלוכה-װואַרשטאַטען.
וי באַוואוסט ,האָבען זיי אין זייער קאמף פאַר אַ -91שעה'דיגען ארביימסמאָג

געפונען אַ לעגאַלען שטיץ-פונקט און אַן אַלטען געזעץ ,לויט וועלען דער אר-

בייטס-טאָג

פאַר באַלמעלאָכעס

טאָר נים זיין מעהר

77

װוי  21שעה ,פון  8ביו .8
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9טען
זיין

סעפּטעמבער.0981 ,

עקסעלענץ ,דעם הערען ווילנער גובערנאַטאָר.
פונ'ם שניידער-געזעלן טוביה קאַפּוסמ,
וואוינט אויף דייטשער גאַס אין קינקולקינס
א

|
הויו.

בקשה.

לוומ'ן אַלערהעכסטען באַפעל דורך אַ געזעץ פון -9781טען יאָהר איז דער
ארבווטס-טאָג אין האַנטװערקער-װואַרשטאַטען באַגרעניצט מיט  91שעה .אויף
אַזאַ אופן איז שוין אַריבער  21יאָהר ,און נישט איך ,נישט מיינע חברים,
די אַנדערע ארבויטער ,האָבען קיינמאָל ניט געפיהלט אויף זיך דעם גאַנצען
וואוילטוענדיקען כוה פון דעם דאָזיגען געזעץ פאַר אונזער לעבען.
וי
פרוהער אזוו אויך איצטער געדויערט די אַרבייט אין ואַרשטאַט פון  7אזוו-
גער אין דער פרוה בוז  21--11בוונאַכט ,און אין די מעג ,װאָס פאַר וום-
טוב צווינגט אונז דער באַלעבאָס אָפּצוזיצען ביי דער אַרבייט אפולן גאַנצץ
נעכט.
אויף אונזערע בקשות און מעלדונגען ,אַז עם איז נוימיג אָמצו-
הוטען

די

פאָדערונגען,

װאָס

זיינען

אויסגעדריקט

אין

געועץ

פון

-0781מען

ביי ועדער גינסטיגער
ואָהר ,ענטפערט דער באַלעבאָס מיוט אַ געלעכטער;
געלעגענהייט דערקלערט ער אונז ,אַז די אַרבייטער קאָנען געגען איהם גאָר
פאַר פּראָטאָקאָלען האָט ער קיין מורא נישט און אַז
נישט אונטערנעמען.
עס װעט אַמאָל צי צװיו אוויסקומען צו באַצאָלען  51רובעל שמראָף ,האָט
עס פאַר איהם קיין שום באַדייטונג נישט.
אַװעקגעשטעלט אוֹן אַזאַ שווערע
הילפלאָזע לאַגע ,האָב איך און מיינע חברים זיך געװענדט צום הערען
פאַבריק-אינספּעקטאָר מוט אַ בקשה ,ער זאָל זיך איינשטעלען פאר אונזערע
אונטערעסען ,וועלכע ווערען אַזווּ אומגעזעצליך געבראָכען פון באַלעבאָס.
דער הער אינספּעקטאָר האָט אווסגעדריקט אַ לעבחאַפטען מומגעפיחל צו אונ-
זער לאַגע און ער האָט דערקלערט ,אַז ער װאָלט געווען גריים מאָן אַלץ,
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היסטאָרישער

ווילנלר ראַסומענט

כדו צו פאַרגרינגערען אונזער גורל ,אָבער זיינע רעכט און פלוכטען פאַר-
שפּרוימטען זיך נישט אויף האַנטװערקער-װאַרשטאַטען ,און דעריבער עצח'ט
וארים נאָר אויער עקסע-
| ער אונז זיך צו װענדען צו אייער עקסעלענץ.
| לענץ אוז בכות צו פארשפרייטען די רעכט פונ'ם הערען פאבריק-אינספעק-
אויב אייער עקסעלענץ װעט ועגן דעם
טאָר אויף אונזערע וארשטאַטען.
מאַכען די געהעריגע פאַראָרדנונג וועט ער ,דער הער אונסמּעקטאָר ,נישט
אָפּשטעלען זיינען פֿאַרפּאָלגונגען געגען באַלעבאָס ,ביז װאַנען ער װועט זיך
נישט דערשלאָגען ,אַז דער געועץ פון -9781טען יאָהר זאָל פּינקטליך אויס-
|
געפיהרט ווערען.
מיר וענדען זיך דעריבער צו אייער עקסעלענץ מיט אַ הכנעח דיגער
בלויז אין דער מאַכט פון אויער עקסעלענץ ליגט עס
בקשה וועגען הילף.
דעם אונמענשליכען וילד:ווילען פון באַלעבאָס; נאָר און
איינצושטילען
אויערע הענט ליגט צו פארגרינגערען אונזער שווערע און אומגליקליבע לאָגע.
זאָל-זשע אויער עקסעלענץ ניט אָפּואָגען אונוער געבעט ; טיילט אונז אויך
איין אין א קליינעם טייל פון אייער אונענדליכע ואוילטאַטען ,גיט אננז
ענדליך אויך אַ מעלגוכקייט צו דערפיהלען דעם גאַנצען פאַרליוכטערענדיגען
כוח פונ'ם געזעץ פון -0/81טען יאָחר.
טוביה קאַפּוסט,
סעפּטעמבער

-09טען,

.9081

ל .מאַרטאָו.
ל .מאַרטאָװ'ס זכרונות

וױלגע")

װהעגען

| . 2 .איך װעל זאָגען אַ פּאָר ווערטער וועגען די פּערזאָנען פון
דער

ווילנער אָנפּיהרענדינער

אָרנאַניזאַציע..

בעת

איך בין אריינגע-

טראָטען אין איהר ,נאָך יוסף מיל'ס אַװעקפאָהר ,איז דער אַנערקענטער

פיהרער

פון דער אָרגאַניזאַציע געווען

א .קרעמער (,אַלעקסאַנדער").

דער געזעצטער ,עטװאָס פלענמאַטישער כאַראַקטער אוֹן דער קלאָרער
מוח,

די קאָנספּיראַטיווע

אױיסגעהאַלטענקײיט און נאָך אַנדערע

מעלות

פון אַ פעהינען אָרגאַניזאַטאָר פון אונטערערדישער אַרבייט ,האָבען
איהם געשאַפען די נויטינע אױטאָריטעט פאַר דער ראָלע פון אַן אָנ-
| פיהרער .ריידען פלעגט ער אויף פֿאַרזאמלוננען נישט פיל ,אָבער
װאָגיג .קיין טאַלענט פון אַן אַגיטאַטאָר האָט ער ניט פאַרמאָגט,
און מיר דאַכט זיך ,אַז זיינע פּערזענליכע נטיות האָבען איהם ניט

געצויגען

צו דער ראָלע פון אַן אַניטאַטאָר.

זייענדיג אַ סטודענט /

פונ'ם פּאַליטעכניקום אין ריגע ,איז ער אין די אַכצינער יאָהרען געווען.
פארוויקעלט אין אַ פּאָלִיטישען פּראָצעס ,אָפּנעזעסען תפיסה אין די

,קרעסטי" און פון דעמאָלט אָן האָט ער געלעבט אונטער פֹּאֶלִיצַי-
אישער

השנחה

אין

וילנע.

אַזױ

האָט נעלעבט

ר .2 .איזענשטאט 

(יודין) אויך ,װאָס איז געווען אין אונזער קרייזע? דער געבילדעטסטער
טעאָרעטיקער-מאַרקסיסט,,
אַ געוועזענער סטודענט פון יאַראָסלאַװער
ליצעאום ,אין ער נאָך אין 881/טען

יֹאֶהר אריינגעפאַלען

אין טורמע,

אין אָפּנעזעסען זיין צייט און פאַרקליבען זיך קיין ווילנע .זייענדיג
אויך שפּעטער נישט וועניג מאָל אַרעסטירט און פאַרשיקט ,איז ר,5 ,
נאָך עד היום איינער פוֹן די אָנפיהרער פון ,בונד" .זיין פרוי ,ליבע

לעווענסאָן ,װאָס אין צום סוף פון די 09ער יאָהרען געשטאָרבען אין
אַמעריקא ,איז געווען א זעהר פעהיגע פּראָפּאַנאַנדיסטקע ,האָט געהאָט

א גרויסען שם .צווישען די אַרבײיטער און האָט אריינגעטראָגען אַ
ברויזענדיגע ענערגיע אין איהר שטענדיגער טעטינקייט ,זי אין געווען
דער גרעסטער בעל-חזקה אויף טורמע.
א געוועזענע סטודענטין פון
די שווייצער אוניווערזיטעטען ,האָט
מ
ע
ן
ז
י
ג
ע
כ
א
ַ
פ
ּ
ט
אוים'ן גרעניץ
*) פון ל .מאַרמאָוו'ס זכרונות פון אַ סאָצואַל-דעמאָקראַט,
טאָק" ,בערלון.8991 ,
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דורכפאהרענדיג קיין רוסלאַנד און ,געפינענדינ ביי איהר װעראַ איװאַ-
נאָוונאַ זאסוליטש'ס קאָנספּיראַטיווע בריוו ,האָט מען זי אריינגעזעצט
אין אַ פאַרװאָרפענער טורמע ,וואו זי האָט אין משך פון אָנדערהאַלבען
דאָס האָט אונטער"
יאָהר געמוזט אויסשטעהן די גרעסטע אכזריות.
נאַכדעם
גענראָבען איהר געזונט און צוטרייסעלט איהרע נערװען.
וי זי איז אָפּגעזעסען די אָנדערחאַלבען יאָהר האָט זי נאָך באַקומען נייע

ל .מאַרטאָון.

אָנדערהאַלבען

יאָחר.

ניט

ועניגער

אַקטין פאַר איהר ,אָבער מיט

אַ

וועניגער נערוועזען און מעהר לעבענסלוסטינען כאַראַקטער ,איז געווען
מ .ד .פרעדניצקאַיש ,מיט'ן נאָמען ,פּאַטי" .דאָס אין געווען אמענש

געקנאָטען פון אָט דעם טייג ,פון וועלכען עס האָבען זיך אויף אַלע
שטאַפּלען

פון אונזער

רעװאַלוציאָנערער

באווענונג

פאָרמירט

די אֶף-

ווילנץ

ווצנען

זברונות
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גאַניזאַטאָרינס

פון

קאָמיטעטען,

דאָס

די

,רויטע

קרייצען",

אָט

הייסט,

יענע

פון

די סעסרעטארינס

װעמען

פּערזאַנען,

די

עס

מענשען,
אום'ן

צעהנדליגער
צו טאָן מיט
האָבען
אויסקומען
פלענט
טראָגען
שטענדיג
זי,
סיט
באַנעהן
זיך
קאָנען
קאָפּ הונדערטער קאָנספּיראַטיװוע מעשיות און מצורייסען זיך אויף
די אייבינ שװאַכע ,אָבער תמיד באוועגליכע מ .ד .סרעד-
שטיקער",
ניצקאַיאַ פלענט אין .איהרע אויפנעם-שעה'ן ביי זיך אין קאַבינעט
(זי אין געווען א צאָהן-דאָקטאָרין) באווייזען אָפּצוטאָן אַ וועלט פון

קאַנספּיראַטיווע

זאכען:

איבערגעבען,

צונעמען

אומ"-

און באַהאַלטען

לענאַלע ליטעראַטור ,אָרגאַניזירען נייע קרייזלאך אוֹן אויסזוכען אָנ
פיהרער פֿאַר זיי ,אין אַווענט לויפען אויף די זיצוננען פון די קריין"
אוֹיב קרעמער אין
לאך אָדער פון די פאָרשטעהער פון די קאַסעס.
געווען דער קאָפּ פון דער אַרגאַניזאַציע ,אין ,פּאטי"  --געװען די
|
|
האַרץ.

דער

דענטיסט

קאָפּעלזאָן (,טימאָפײי") ,װאָס האָט אויך געלעבט

אונטער דער אויפזיכט ,איז
שפּעטער אין ער באוואוסט

רסיש,ין"=)..
אגַל

געווען אַן ארויסנעשיקטער פון ווארשע.
געװאָרען אין דער שוייצער עמיגראַציע

ער איז דער עיקר

געװען פאַרנומען

מיט קאָנ-

ספּיראַטיווע ענינים פון דער אֶרגאַניזאַציע  --צו שטעהן אין פאַר-
די דאָזינע באציאוננען
בינדונג מיט די איבערינע אַָרגאַניזאַציעס.
זיינען געווען גאנץ רענולערע ,דערהויפּט מיט די שטעדט פוֹן ליטע
און פּוילען .אויסער דעם האָט ער נאָך געהאט צו טאָן מיט טראַנס-
די אנטלאָפענע פון רוסלאַנך
ספּאָרטירען מענשען און ליטעראַטור.
פלעגען געוועהנליך דורך דער וילנער גרופּען זוכען דעם ,נרעניץ",
אויסער דעם פלענט נאָך קיין ווילנע אֶנקומען ,דעמאָלט ניט קיין
גרויסע ,טראנספּאָרטען פון אויסלענדישע ליטעראַטור .אויף צו בא-
קומען דאָס פלענען מיטהעלפען די ווילנער ,װאָס האָבען געלעבט אין
װאַרשע און אין לאָדזן און האָבען אָפּנעהיט די באציהוננען מיט דער
מ,עטראָפּאָליע".
די סאַמע גרעסטע קראַפט ,אין פּרט פון אַרנאַניזאַטאָרישער און
פּראָפּאַנאַנדע-אַרבײט ,אין געווען ס .גאַזשאַנסקי ,מיט'ן צונעמעניש
זיין צונעמעניש קאָן מען ניט זאָגען ,אַז ער אין
,דער לעהרער",
געווען איננאַנצען אַ קאָנספּיראַטיוער ,ואָרים נאַזשאַנסקי איז טאַקע

באמת

געווען אַ לעהרער אין דער אידישער רענירונגס-שו?.

אין פאַרגלייך

מיט

אונז,

א

מענש

אַ לענאַלער

און

דערצו

זייענדינ,
נאָך אַ

*) זיינע בריף ,אַלס פאַרטיידיגער פון דעם ,עקאָנאָמיום' ,האָט אויס-
גענוצט פּלעכאַנאָוו אין דער באַװואוסטער פּאָליטישער בראָשור  וואדעמעקוש",
װאָס איז געווען געװענדט געגען דער רעדאַקציע פון ,ראַבאָטשעיע דיעלאָ"

(אַרבייטער-זאָך).

|
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באאמטער אויף  8מלוכה-שטעלע ,האָט ער שוין געמוזט זעחר שטאַרק
קאָנספּירירען ,כדי עס זאָל קיין זאַך ניט אויפפאלען דער מאַכט ,זיינע
קאָלעגען און די עלטערען פון די תלמידים  --דאָס רוב די זעלבינע
באַלעבאַטים ,אין װועמעס קראָם אָדער װערקשטאַט מיר פלעגען ,אונ-
טערלענען אַ פייער" .אַ פעחיגער און מיט אַ גרויסען אינטערעס פאַר
די אַלגעמיינע פּראַנען פון טעאָריע ,הנם מיט אַ שטאַרק פּאַראַדאָק-
סאַלען מוח ,װאָס פלענט איהם ניט זעלטען ברעננען צו סתירות,
האָט גאָזשאַנסקי געזעהן ,אַז עס זאָל אריינגעטראָגען ווערען אַ סים-
טעמאַטישקײט
און אַן אינהייט
אין דער קריזעלפּראָפּאַנאַנדע.

מ'פלענט
שפּעטער,

תמיד זעהן אין איהם
אין דעם פּעריאָד פון

אַניטאַציע ,האָט ער געשפּילט

דעם פּראָפּעסיאַנעלען פּעדאנאָג.
דער אינטענסיווער עקאָנאָמישער

אֵן אָנפיהרענדינע

ראָלע אין דעם

אינ-

ווענינסטען אָרנאַניזאַציאָנעלען קאַמף פאַר די נייע מעטאָדען פון דער
אַרבײיט ,דורך וועלכער עס האָט געדאַרפט דורכגעהן די ווילנער בא-
וועגונג .דערנאך האָט ער זיך ,אינאיינעם מיט ? .לעװענסאָן און
אייניגע אַרבייטער ,אַריבערגעקליבען קיין ביאַליסטאָק און האָט ,אין
אָט דעם גרעסטען פּראָלעטאַרישען צענטער פון ליטע ,אַװעקנעלענט
דעם

יסוד

פאַר אַ ברייטערער

אַניטאַטאָרישער

אַרבײט.

באַלד

האָט

מען איהם אַרעסטירט און צוזאַמען מיט ל ,לעװענסאָן פארשיקט קיין
יאקוטקע .דאָרטען האָט ער זיך אַ װאַקעל געטאָן אוים'ן צד פון דער
| ,מאַכאַיעװושטשינע" ,װאָס האָט צום סוף פון די אַכציגער יאָהרען
געהערשט צווישען די פאַרשיקטע ,נאָכדעם האָט ער אַ פאַנגע צייט
געאַרבייט אין ,בונד" (איך האָב זיך געטראַָפען מיט איהם אויף דעם

לאַנדאָנער פּאַרטײצוזאַמענפאָהר פון 7091טען יאָהר ,ווען ער אין
געווען איינער פון די פעקרעטאַרען פון קאָנגרעס) ,בעת דער מלחמה
איז ער געווען

אַן ,אַבאַראָניעץ",

און נאָך דער אָקטאָבער:איבערקעי

רעניש איזן ער געװאָרע אַ קאָמוניסט און אין איצט א קאָמיסאַר אין
|
|
טולע.
דער אינגסטער מיטגליד פון דער גרופּע איז געווען רבקה ליאַס,
װאָס האָט געענדיגט די וילנער גימנאַזיע.
איז זי געווען זעהר באליבט ביי די ארבייטער.
שפּעטער

האָט מען שוין

אין מיין צייט

אלס

פּראָפּאַנאַנדיסטקע

ארייננענומען

אין דער

גרופּע טאָביאַס'ן (,מאַקס") און די לעהרערקע מינע װאָלק .נאָך
שפּעטער צווייען ,װאָס האָבען אויך געלעבט אונטער דער אויפזיכט
פון דער פּאַליציי ,דאָס זיינען געװען א .מוטניס (,גלעב") ,וועמען
מ'האָט נאָך אין 9881טען יאָהר ארויסנעשיקט פוֹן דייטשלאַנד פאַר
האָבען באציהונגען מיט דער סאַציאַלדעמאָקראַטיע בעת'ן אויסנאַהם-
צושטאַנד . ,און זיין פריינט װוו .לעװינסאן (קאָסאָווסקי) .,ביידע ,דער

עֵיקר דער לעצטער ,האָבען דערנאָך געשפּילט אַן אָנפיהרענדינע ראָלע

זכרונות

וופנצן

וילנצ

אין דער טעטינקייט

|

פון ,בונד".
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אין געווען

איינער פון.

די זויכטינסטע טעאָרעטישע און ליטעראַרישע כוחות פון דער דאָזיגער
|
פּאַרטײ.
ארום אָט דעם צוזאַמענבאהעפטען קרייזע? האָבען זיך גרופּירט
נאָך צעהנדלינער אינטעליגענטען ,װאָס זיינען געווען מיט איהם ענג
פאַרבונדען ,הגם נישט אַלע פון זיי האָבען זיך רענולער באטיילינט
אין זיין אַרבײיט .קודם כל ,זיינען צווישען דער יונענט פון די מיטעל-
שולען געווען אייניגע ,װאָס זיינען אויף אַזויפי? געװען פּאַרטײיאיש
צוגעגרייט ,אַז מיר פלעגען

זיך קאָנען פאַרלאָזען אויף

זיי נישט נאָר

מיט געוויסע אומלענאַלע אַרבייט ,נאָר אנצופיהרען אויך מיט אַך-
די שילער פון דער
בייטער-קרייזלאך צו זיי האָבען געהערט:
רעאַלשול עליאַשבערג ,ד .טראָפאָװסקי (שפּעטער באואוסט אֵלס
איבערזעצער און קאָרעספּאָנדענט פון גרויסע צייטונגען) ,מ .לוריע
(װאָס האָט געשפּילט אַ לאַנגע צייט אַן אָנגעזעהענע ראָלע אין דער

באָלשעװיסטישער פּאַרטײי ,פון וועלכע ער אין דערנאָך אַװעק) און
סעליבער {; די גימנאַזיסטען ב .נאָלדמאַן (װאָס אין היינט באוואוסט
אַלס גאָרעוו) און א .שטעסע? ,7 .,בערנשטיין (דער איבערזעצער און
זשורנאַליסט

אונטער

דעם

פּסעװדאָנים

 .9באָריסאָװיטש),

צעמאַכאָ-

וויטש ,י .ראָזענבערג ,זעלדאָוו (שפּעטער ,אין סוף פון די 09ער
יאָהרען ,אַ מיטנליד פון צ .ק .פון בונד) ,פּייקעס ,אַן אָנגעזעהענער
טוער פון דער /א,יסקראָוושער" אָרגאַניזאַציע און פון דער מענשעוויס-
טישער פראַקציע בין דער סאַמע אָקטאָבער-איבערקערעניש ,בעת ער
איז געװאָרען א קאָמוניסט און איז ,דאַכט זיך ,איצט עפּעס אַ מין

אויסערדעם פלענט בעת די קאַניקולען די אָרגאַ-

מלוכה-קאָנטראָלער,

ניזאַציע פאַרשטאַרקען זיך דורך די געבאָרענע וילנער סטורענטען,
װאָס דורך זיי פלעגט אונזער אָרגאַניזאַציע אױפהאַלטען די באצי-
פון
הונגער מיט די מאַרקסיסטען פון די אוניווערזיטעט-צענטערען.
ווארשא פלענען אָנפאָהרען י .וויטקינד און א .זאַלקינד; פון כאַר-
קאָװוו  .2 ---ב .פיינבערג ,י .לעווין (דער שפּעטערדיגער רעדאַקטאָר
פון דעם ,דרום-אַרבייטער") און א .פ .לוריע (װאָס אין דערנאָך

אַריבער צו די עס-ערען ,און שפּעטער צו די ענ-עסן); פון קיעו  --
דער

מעדיצינער

י .מל.יאַכאָווסקי.

אויסער

דעם

האָבען

נאָך אין

די נאָהנטסטע פּונקטען פון ראַיאָן געאַרבײיט וילנער ,װאָס פלענען
פון צייט צו צייט קומען צו אונז אין ה,ויפּטשטאָדט" ,כדי אינאיינעם
באַטראַכטען וויכטיגע פראַנען .,דאָס זיינען געווען די לעהרער פון די
אידישע שולען א .פּאָרטנאי ,א .פין און גאָדלעווסקי ,װאָס האָבען

געהאָט זייערע פיסטעמאַטישע צונעמענישען ; ,דער העכסטער",
קליינער",

און די לערערינס פ .א .גאָרדאָן

,דער
און

מיטעלער?

און ,דער

צ .קליס,

א .פּאָרטנאִי (,נח") איז נאָך עד היום אן אָנגעזעהענער

ל = .מאַרטאָוו

|
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מיטנליד פון צ .ק ,פון ,ב,ונד" ,אָפּלעבענדיג אַ סך יאָהרען אומלענאַל.

און פ .א .נאָרדאָן

נאָד?עװוסקי

אין אֶנהוֹיב

האָבען

פון 0091טער

יאָהרען אַפולע געאַרבײיט אין די איסקראָווסקע אמועןנשעוויסטישע
אָרגאַניזאַציעס אין דרום-רוסלאַנד.
אין מיין צייט אין אין דער אָנפיהרענדיגער גרופּע נישט אריין
קיין איין ארבייטער; לויט אונזערע דעמאָלטינע אנשויאוננען ,אין
אויף מיטצוארבייטען אין דער דאָזינער גרופּע געווען א תנאי ,אַן
מ'דאַרף

קודם

2כ? זיין טעאָרעטיש

נוט

און

אנטויקעלט

האָבען

אַ

באדייטענדיגע קאָנספּיראַטיווע ערפאַהרונג .אין פלוג ,זיינען עטליכע
אַרבײיטער ,װאָס האָבען מעהר אָדער וועניגער באפרידיגט די דאָזינע
פאָדערונג,

די

יאָ געווען.

קרייזלאך

אין די דאָזינע

פאַר

דאָס זיינען געווען

זעלבסטאַנטװיקלונג,

קרייזלעך

אַ שול

די עלטערע מיטגלידער

װאָס

פון דריי

האָבען

יאֶהר און

פון

דורכגעמאַכט
מעהר.

אָבער

די דאָזיגע מיטנלידער פון די קרייזלאך ,וי איך האָב שוין אויבען
געזאָגט ,פלענען דאָס רוב אָדער ארויס פון דעם ,אַרבײטערשטאַנךף?"

| און ווערען באַלעבאַטים פאַר זיך ,אָדער בכל? אַװעקנעהן אָן א זייט
פון דער אַלנעמיינער אַרבייטער-מאַסע ,אַניט אַװעקפאָהרען קיין אויס-
לאַנד (דאָס רוב קיין אַמעריקא) .,פון די איבערינע ,פּאָליטיש מעהר

רייפע, ,זקנים"-אַרבײיטער

האָבען

מיר שפּעטער

אין 4981טען

--

יאֶהר  ---אָרנאַניזירט אַ צענטראַלע אַרבײטער-גרופּע ,וואן א .קרעמער
אין אריין אַלס פאָרשטעהער פון אונזער צענטער .די דאָזינע גרופּע

האָט געדאַרפט שפּילען אין דער אַרגאַניזאַציאָנעלער

היעראַרכיע אַ

נאָר ניכער

פון אַ באראַ-

ראָלע פון אַ נישט

קיין פולבארעכטינטער,

טענדיגער צווייטער אינסטאַנץ .די וויכטינסטע מיטגלידער פון אט
דעם אַרבייטער-צענטער זיינען געווען :דער עלטסטער מיטגליד פון
די אַרבײיטער-קרייזלאך ,אַן עלטערער קצב שלמה (די פאַמיליע געדענק
איך נישט) ,אַ מרה-שחורה'דיגער מענש ,װאָס האָט האָלט געהאט צו
געוועלטינען ; די הענטשקע-מאַכערין צביה הורוויטש ,װאָס אין שפּע-
טער געווען אַ מיטגליד פון צ .ק .פון ,בונד" און איז נאָך עד היום
אין דער ר .ס .ד .א .פּ ..די שניידערין צילע װאָלק און נאָך אַ צויי-

דריי אַרבייטער.

צביה הורוויטש מיט איהר פעסטען ,נראַדען כאַראַק-

טער און .פּאָליטישען

שכל ,האָט זיך פון אַלעמען אויסגעצייכענט

אין

דער דאָזינער נרופּע .אינאיינעם מיט שלמה'ן האָט זי געהאָט די
גרעסטע השפּעה אין דער אַרבייטער:סביבה נאָך דעם ,וי עס זיינען

אַראָפּ פון סצענע די פּראַלעטאָריער ,װאָס זיינען
באוואוסטזיניג"

שניידערקע

פאַר

זיי ,אַ שטיינער,

דער

געװאָרען ,מעהר

יואוועלירער

מיכאל,

די

נוסטע ,דער שטעפּער אַלטער און נאָך איינינע אַנדערע.

אין די קרייזלעך ,ואָס זיינען אַריינגעפאלען צו מיר ,האָט שוין 
אין די ערשטע טעג צונעצוינען מיין אויפמערקזאַמקײט אַ קלינינקער

זברונות

וופגצן
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דאַרינקער ,נאָר נאָר יונגער ,אָכער זעהר אַנטװיקעלטער פּאַפּיראָסען-
פרידמאן.

מאַכער ,ראובן

קוקענדיג

ניט

אויף

קרענקליכבקייט,

זיין

האָט ער דורך זיין אַרבײיט און לעבענס-לוסט אויסגעצייכענט זיך פון
אַז איך האָב זיך באקענט נאַָהנטער
מיינע אַלע אַנדערע צוהערער.,
אמת'ער
מיט איהם ,האָב איך געקאָנט לייכט זעחהן ,אַז דער דאָזינער ,
פּראָלעטאַריער" װאָס איז נישט פארבונדען מיט קיין שום האַנטוערק-

טראַדיציעס און װואָס איז דורכנענאַננען דורך א האַרטער שול פון
אַרבײט אין איינער פון די מעהר קאַפּיטאַליסטישע אינדוסטריעלע
אונטערנעמוננען פון ווילנע  --אין עדעלשטיינ'ס טאַבאַק-פאַבריק --
אַז דער דאָזיגער ,פּראָלעטאַריער? איז גאָר אַן אַנדער קולטור-סאָציאַ-
דער פּאֲלו-
!ער טיפּ ,װי דאָס רוב פון אונזערע געהילף-אַרבייטער.
ל

טישער און סאַציאַלער ראַדיקאַליזם אין ביי איהם געװען שאַרפער
אויסנעדריקט

און האָט לחלוטין נישט געהאָט אָט דעם בוך-כאַראַקטער

און דעם חותם פון קרייזע? ,וי מ'פלענט דאָס אָפּט מערקען
אַנדערע

די

תלמידים.

מאַטיוװען

פון

סאַָציאַלען

בולט'ער נעהערט ביי איהם ,נישט אויסמישענדינ
פאָראַל,
פון פּערזענליכער
אײינאָרדנען .דעם אייגענעם

האס

ביי די
זיך

האָבען

זיך מיט די פראנען

און גוט
פּערזענליכער פאַרפאָלסאָמוננ
לעבען .אט די טענדענץ ,װאָס פלענט

איינשליננען א סך נייסטינע כחות ביי פי? פון אונזערע ,קרייזלאך-
מענשען" ,צונעבען זייער נאַנצען מהות אַ געוויסען סעקטעךכאַראַק-

טער ,און ביי וועמען דאָבראַליװבאָוו און פּיסאַרעוו זיינען ,אין תוך,
געווען באליבטערע מחברים ,וי לאַסאַל און מאַרקס .פרידמאַנ'ען
האָט אויפנעצייכענט אויך זיין שטאַרקער באַנעהר צו פּראָזעליטיזם,
ווערענדיג געטריבען פון דער נװאַלטיגער פינסטערקייט און פאַרשלאָ-
גענקייט פון דער סביבה ,אין וועלכער ער האָט געאַרבײט.

הונדערט

מיידלאך און פרויען ,װאָס זיינען געשטאַנען

פון לומפּעןפּראַלעטאַריאַט

און פּראָסטיטוציע,

וועלכע

די עטליכע

אויפ'ן שװעל
עס

זיינען

נע"

װואָרען אומברחמנות'דינ עקספּלואַטירט אין עדעלשטיינ'ס און דורונ-
טשאַ'ס פאַבריק ,זיינען נגעווען א זעהר ניט קיין גינצינער באָדען פאַר

פּראָפּאַנאַנדע.

פונדעסטוועגען

האָט ר .פּרידמאַן געקראָנען א גרופּע

אָנהעננער ,סיי צווישען די פרויען ,סיי צווישען די פּאַפּיראָסען-מאכער
די מאַנסביל .זיי זיינען געװען ועניגער אין צאָה? און בכל?
פּריװילעגירטער וי די פרויען ,װאָס עס איז נאָך דעריבער שוערער
געווען צו האָבען אַ השפּעח אויף זיי .זיין רעכטע האַנט ביי דער
דאָזינער אַרבייט

---

אברהם

באַסקין,

ווענינער

באַנאַבט

פאַר

איהם,

אָבער אויך זעהר איבערגענעבען דער זאַך  --האָט געהערט אויך צו
דעם זעלבינען קרייזעל .פרידמאנ'ס ואַנצער שטרעבען איז געוען
צו ברענגען די פינסטערע מאַסע ,צווישען וועלכער ער האָט זיך גע
פונען ,צו אַ סטרייק נענען דעם פאַבריקאנט ,װאָס האָט געשפּילט אַ
3
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מאַרטאָוו

דער דאָזינער
צענטראַלע ראָל פון דער אָרטינער גרויס-בורזשואַזיע.
חלום איז מקוים געװאָרען ערשט אין אַ לאַנגע צייט ארום ,בעת
פרידמאַנ'ען נופא האָט מען ,נאָך א שאַרפען צזאַמענשטויס מיט
דער אַדמיניסטראציע פון פאַבריק אָפּנעזאָגט פון דער אַרבייט .אט
דאָס האָט גורם געווען ,אַז ער זאָל ענדערען זיין לעבען .ער האָט
באַשלאָסען אַװעקצופאָהרען קיין אויסלאַנד ,כדי צו דערנאַנצען זיין
בילדונג און קומען צוריק אַלס זעלבסטשטענדינער אַגיטאַטאָר .וועגען

דעם

האָט

ער נישט

איין מאָל גערעדט

מיט

מיר.

באַלד

איז

ער

אַװעקגעפאָהרען קיין בערלין ,געאַרבײט דאָרטען אין פּאַפּיראָסען-פאַב-
ריקען ,און איז אין אַ יאָהר צוויי ארום געקומען צוריק קיין רוסלאַנד.
ער האָט זיך שוין אָבער מיט קיין אַניטאַציע ניט פאַרנומען ,נאָר
ער האָט אװעקנעשטעלט אין ביאַליס-
מיט קאָנספּיראַטיווער אַרבײט:
טאָק אַ געהיימע דרוק פאַר דער דעמאָלטינער עקסט-לינקער סאָציאַל-

דעמאָקראַטישער

גרופּע ,די אַרבײיטער-פאָהן"

(ראַבאָטשעיע

זנאמיאַ).

אין אָט דעם דרוק טאַקע האָט מען איהם אין 8981טען יאָהר אַרעסטירט
און ,נאָכדעם װי ער איז נעוֹעסען אַ לאַננע צייט אין פּעטראָפּאַו 
לאָווסק ,האָט מען איהם פאַרשיקט קיין יאַקוטקע .שפּעטער האָט
ער  ---דערהויפּט אין באקו  ---גענומען אַן אָנטייל אין דער טעטינקייט

פּון דער פּאַרטײי .איצט אַרבייט ער ביי די ווירטשאפטליכע אֶרנאַ-
ניזאַציעס פון דער ראַטען-מאַכט .זיין חבר באסקין אין אַ פאַנגע
צייט נעזעסען אין דער ביאַליסטאַקער
| גאזשאַנסקי און די איבערינע חברים
ווייטערדיגען נור? זיינעם וייס איך ניט,

פון די איבערינע

,תלמידים"

טורמע ,צוליב
פון 0981טען

דער מעשה-
יאָהר; דעם 

פֿון מיינע ערשטע קרייזלאך

װעל

איך דערמאָנען דעם יוננען בערשטעל-מאַכער מאָטלען ,װאָס האָט
נישט וועניג געאַרבײט אויף צן אָרנאַניזירען דעם פאַראיין פון זיין
אויסער
פאַך ,וועלכער האָט זיך פארשפּרייט איבער אַ רייה שטעדט.
דעם די שניידערין ראָזע סענאַל ,אַן ענערנישע ,לעבעדינע און פעהינע
מיידעל .אָבער איהר השפּעה אויף די חבר'טעס פלעגט ווערען שװאַ-
כער צוליב איהר הערשערישען כאַראַקטער און איהר נערװועזיטעט.
שפּעטער האָב איך זי געטראַָפען אין דער עמינראציע אין פּאַריז,
וואו די דאָזינע נערוועזיטעט האָט דערגרייכט די העכסטע מדרנה.

דערפיהרט

האָט עס די אומנליקליכע פרוי דערצו ,אַן זי אין אין אַ

די סיבות פון
מאָמענט פון פאַרצווייפלונג באַנאַנגען זעלבפטמאָרד,
דער פאַרצווייפלונג ווייס איך נישט ,איך ייס נאָר אַז זי האָט ,דוכט
זיך ,אין 3091טען יאָהר ארויסגעװאָרפען זיך אין פּאַריז! פון אַ
פענסטער און איז דער'הרנ'עט געװאָרען אויף טויט.
אין דער פּאַריזער עמינראַציע האָב איך עטװאָס שפּעטער נע-
טראָפען מיינע א צווייטע שילערין  --די שניידערין טערעזע (איהר

ווענען

זברונות

ווילנט

הי

פאַמיליע ווייס איך ניט).,
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צוליב איהר פאַרשלאָסענעם

אָדער שעמעעוו-

דיגען כאַראַקטער פלעגט זי וועניג ריידען אויף די פארזאמלונגען פון
דעם

און ניט צוציהען

קרייזעל

צו זיך קיין אויפמערקזאמקייט,

דערו"

בער איז פאַר מיר געווען נאָך אַ גרעסערע פרייד צוֹ קאָנסטאַטירען,
אַז עס האָט זיך אויסגעאַרבייט פון איהר איינע פון יענע פּראָפּעסיאַ-
זיך ,אמת ,ניט אין

נעלע טוערינס פון דער רעװאָלוציע ,װאָס װאַרפען

די אוינען ,אָבער אויף וועמען מ'קאָן זיך פאַרלאָזען; אָט דער מין

טוערינס ,וועלכע די רוסישע פרוי האָט אין אַזאַ גרויסער צאָה? נע-

געבען

אַלע

גלגולים

פּאַרטײען,

װאָס

פלענען,

אין לעבען ,מיט עקשנות

דאַנקבאַרע

געהיימע

אַרבייט.

נישט

קוקענדיג

טאָן די מאַרודנע

לעבענדיג

אין

פּױלען,

אויף

אַלע

און אָפּט אומ-
האָט

טערעזע,

אינאיינעם מיט אַנדערע אידישע אַרבייטער ,װאָס האָבען נישט נע-
האַלטען פון דער נאַציאָנאַּער פּראָגראַם פון ,בונד" ,געשאַפען אַן
אָרנאַניזאַציע ,וועלכע עס האָט זיך אָנגעשלאָסען צו דער ר ,ס .ד .א .פּ.
צוליב דעם ,ווייל קיין רוסישער פּראָלעטאַריאַט איזן אין פּוילען נישט

געווען ,האָט זי זיך ספּעציאַליזירט אויף דער פּראָפּאַנאַנדע צווישען
די פאָלדאַטען פון די אָרטינע גאַרניזאַנען .די דאָזינע אַרבײט ,וועלכע
איז נגעשטיצט געװאָרען מצד דער ס .ד .פון פּױלען און ליטע ,האָט
געבראכט איהרע פּירות אין 8091טען יאָהר ,בשעת אין די נאַרני-
זאָנען פון די פּוילישע שטעדט האָט זיך ארויסגעוויזען א זעהר אינ-
טענסיווע

באווענונג.

רעװאַלוציאָנערע

בי

סאַמע

7091טען

יאָהר

האָבען די מיליטער-אָרגאַניזאַציעס פון דער ר .ס .ד .א .פּ( .מענשע-
וויקעס) ארויסגעוויזען אין פּױלען אַ גרויסע לעבעדיגקייט און אַקטי-
וויטעט.
נלייך פון די ערשטע

טעג

אָן ,וי איך האָב

אין קרייזעל ,איז מיר נישט נעפעלען געװאָרען

גענומען

אַרבײיטען

איין צוהערער.

דאָס

איז געווען אַ לאַנגער בחור מיט א פוילען גאַנג און מיט אַן אייבינ
גלייכגילטינען פּנים ,פון וועלכען עס האָבען אַרױסגעקוקט אַ פּאַר קאַלטע
אומאַנגענעמע

גרינע

אוינען.

עלטער פאַר די איבערינע

געקאָנט שאַצען

אוים'ן

מיטנלידער

ביי  02יאָהר.

אֶנבליק

האָט

צו די טעארעטישע

פראַנען ,װאָס מיר פלענען ארומריידען

ער

אויסנעזעהן

פון קרייזע?  ---מ'האָט איהם

און פּאליטישע

אין די קרייזלאך ,פלענט ער

זיך באציהען אָחן קיין שום אינטערעס ,און דאָס פלענט מיך שטאַרק
אָפּקיהלען צו דער אַרבייט.
דערנאָך ,בעת איך האָב געפּרואווט
קאַנטראָלירען די קענטענישען פון מיינע תלמידים אין עקאָנאָמישער

ט|עאָריע ,פאַרגעבענדיג זיי שריפטליכע פראַנען איז אָדער איך פלענ
ניט באקומען פון איהם איננאַנצען קיין ענטפער ,אָדער עפּעס אַזױנע
,קאַזיאָנע" ,װאָס פלענט מיך דערמאָנען אויף דער באציהונג פוֹן די

נימנאַזיסטען צו די לעחרער און צו זייערע ,לימודים".

עפּעס װי אַ

0
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(אַזױ האָט

אבר פלענט מיר אויסקומען ישראל-מיכל?

מין פרעמדער

מאַרטאַוו

מען גערופען אָט דעם לאַנגען בחור) אין קרייזעל ,און איך האָב
אָבער די חברים האָבען מיר
אַפילן געפּרואווט באזייטינען איהם.

געזאָנט ,אַזן ישראל-מיכעל דער שלאָסער האָט אַ גרויסע השפּעה
צווישען די חברים פון זיין פאַך און אַז אין דער פּראקטישער אַרבייט

איז ער גאָר ניט אַזא פוילער ,וי אין קרייזעל.

היינט וי גרויס איז געווען מיין פאַרוואונדערונג ,ווען אין אַ סך
יאָהרען אַרום האָט זיך דער נאָמען פון מיין ,קנאַפּען וועלער" דעם
תלמיד דורכגעטראַנען ,קאָן מען זאָגען ,װױ אַ דונער ,איבער דעם
גאַנצען פּאַליטיש-דענקענדינען רוסלאַנד און אַפִילו איבער אייראָפּע.

אָט דער לאַנגער בחור (אַנב אורחא ,האָט מען איהם צוישען די
אַרבײטער אַזױ טאַקע נערופען) האָט זיך דאָס ארויסגעויזען פאַר
דעם

באריהמטען

פּראָװאָקאַטאָר

קאַפּלינסקי'ן ,װאָס

איז,

אינאיינעם

מיט אַזעפ'ן און זשוטשענקע'ן ,אַנטפּלעקט געװאָרען נאָך דער רעװאָ.-
אַ פּראָװאָקאַטאָר אין קאַפּלינסקי געװאָרען שוין
לוציע פון 5
אין א יאָהר  62ארום נאָך זיין זיין אין מיין קרייזעל? ,ווען מ'האָט
איהם ,ביי דעם אַלנעמיינעם

דורכפאַל פון ,בונד"

אין 6981טען

יאֶהר,

געכאַפּט אין דער דרוק ,װאָס ער האָט אָרגאַניזירט ..אַז מ'האָט איהם
ארויסנעלאָזען,

באזונדערען
מאַכט

און

איז ער געװאָרען

א פּראָפּעסיאָנעלער

טיפּ קליינע דרוק-מאַשינקעס,
פאַרזאָרגט

מיט

זיי אַ נרויסע

ליפעראַנט פון אַ

וועלכע ער נופא
צאָהל? געהיימע

האָט גע-
דרוקערייען

פון פאַרשײידענע פּאַרטײיען)=*.
היות ווי איך האָב ,לְהיפּך צו דער גרעסטער צאָהל מיטנלידער
פון אונזער קרייזעל ,נישט גערעדט קיין אידיש ,האָט מען מיר
שפּעטער אָנגעהויבען איבערנעבען אַזוינע אַרבייטער-קרייזלעך ,װאָס

זיינען געשטאַנען לוט דער אַנטװיקלונג העכער פאַר דעם מיטעלען
ניוואַ און האָבען נעקענט רוסיש .וװאָרים נוט קענען די רוסישע
שפּראַך האָבען נאָר געהאָט גליק יענע אַרבײיטער ,װאָס זיינען גע-
גאַנגען אין אַ מלוכה-שו? אָדער װאָס האָבען געשטאַמט פון די מעהר

קולטורעלע שיכטען פון דער קליךבורזשואַזער סביבה .עס איז
דעריבער ניט קיין חידוש ,װאָס גראָד פון מיינע קרייזלאך זיינען
ארויס אַ סך פּערזאָנען ,װאָס
הענע ראָלע אין דער באווענונג.

האָבעז

שפּעטער

געשפּילט אִן אָנגעזע-

אַ פרייד איז דער עיקר פאַר מיר געווען דאָס לערנען מיט דעם
קרייזעל פון די לערען-איננלאך די שלאָסער ,װאָס האָט זיך געבילדעט
דעם ווינטער פון 80-4981טען יאָהר; דאָס איז געווען דער עלטערער
*) גענויע פרטים וועגען קאַפּלינסקי ן האָם א .וויינשטיין
:
אין ,וועקער" אין .1291

פאַרעפענטלוכט

זכרונות
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האַנטװערקשו?

גוט-אַװעקגעשטעלטער

אַלע

,טרוד".

קלאַס פון

דער

געשטימטע

בחורימ'לאך ,מיט וועלכע מ'האָט געקאָנט לערנען פּונקט

שילער זיינען געווען פעהינע ,זעהר אנטוויקעלטע ארועןװאַלוציאָנער-
לויט אַזא פּדאָנראַם,

קרייזע?

װי מיט פטודענטען

פון אַ ועלכען עס איז

דערהויפּט

פאַר זעלבסט-אנטוויקלונג.

האָבען

שילער

צויי

פון דעם דאָזיגען קרייזע?ל צונעצוינען מיין אויפמערקזאַמקײט . :מיכאל
פראַנקפורט,

וועלכער

געשטאַמט

האָט

פון

אַ סאַציאַליסטישער

פאַ-

מיליע און זיך אויסגעצייכענט מיט זיין טעאָרעטישען אינטערעס ,און.
לייבע נאָלדמאַן ,װאָס מ'האָט געמוזט ,צוליב זיין פּלאַמינער נאַטור,

פאָראויסזעהן ,אַז איהם שטעהט פאָר אַ נישט קיין געוועהנליכע רעװאָ-
קאָריערע.,

לוציאָנערע

אין

פראַנקפורט

פארשיקט

שפּעטער

געװאָרען

אויף פינף יאָהר קיין סיביר און האָט אויסנעקויפט מיט דעם זיין
אַקטיװוע טעטיגקייט אס ס .ד-.אָרגאַניזאַטאָר אין דרום (דערהויפּט

אין ראָסטאָוו אויפ'ן דאָן) אין דעם גרינדונגס-פּעריאָד פון דער ר .ס .ד. .

וייטערדינען

אַ .פּ .דעם

גור? זיינעם וייס איך נישט.

װאָס איז

שייך אָבער לייבע נאָלדמאַן ,איז מיין האָפענונג נאָך מעהר וי פאַר"
ווירקליכט געװאָרען :שוין באַלד נאָך אונזער באַקענטיווערען ,האָט

ער
אין

אין

זיך קאָמפּראָמעטירט
געװאָרען

איינער

פּראָפּאַנאַנדע צווישען

פון

די ערשטע

אומלענאַלע

די סאָלדאַטען,

,פּראָפּעסיאָנאלען"

פון אונזער פּאַרטײ ,געווען אַלס דעלענאַט אויף דעם פּאַריזער איג"
טערנאַציאָנאַלען קאַנגרעס פון 0091טען יאָהר ,האָט געגרינדעט די
ערשטע

רוסישע

דונערדינער

נאָך דער

אַנטלאָפען,
דערנאָך
ליכסטע

דרוקעריי

פון

רעדע

געװען אַ מיטנליך

באקומען

קאַטאָרגע.

דער

,איסקראַ",

אין געריכט,

און

פאַרשיקט

איז

שפּעטער,

געװאָרען,

איז

פון דעם צ .ק .פון דער פּאַרטײ,

אין

אָפּגעקומען

דאָס

ביי די שרעק-

באדיננונגען פון סטאַליפּינ'ס עפּאָכע ,און אין 7191טען

יאָהר

האָט ער ווידער באנייט זיין אַקטיווע פּאַרטײײטעטיגקײט.
דער דריטער מיטגליד פון דעם זעלבינען קרייזעל ,נחום ליפשיץ,
אַ שטאַרקער ,פעהינער בחור'? ,אַן איבערנענעבענער דער זאַך ,איז
אין 1091טען יְאֶהר געשטאָרבען אֶהן אַ צייט פון שוינדזוכט ,װאָס
ער האָט געקראַנען אין טורמע און בעת ער אין געװען פֿאַרשיקט
(מ'האָט איהם אַרעסטירט אין 8081טען יאֵהר מיט גאַזשאַנסקין אין
|
ביאַליסטאָק).
אין סוף פון 4981טען יאָהר האָט עפּעס עמיצער פון די אַרבײיטער
פאָרגעלענט צונויפפיהרען מיך מיט איינעם אַן איינבינדער ,װאָס

געהערט

נאָך ניט ביז איצט צו קיין אָרנאַניזאַציע ,וועלכער וייזט

אָבער ארויס אַ גרויסע תשוקה צו בילדונג און פיהלט מיט דער בא-

וועגונג .איך האָב זיך באקענט מיט אָט דעם שעמעוודיגען בחור'ל,
אין וועמעס אוינען עס האָט פונדעסטווענען געליכטען אַ געויסע
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ל= .מאַרטאָו

הי

אנטשלאָסענקייט און אַ גליבען אין זיך .אין אָנפאַנג האָב איך
געלערענט מיט איהם באזונדער און ס'אין פאַר מיר באַלד געװאָרען
קלאָר ,אַז עס

די מיה.

איז וװערט

נייער תלמיד

מיין

געהאט

האָט

טייערע פעהינקייטען ,אַן אויסערגעוועהנליכען חשק צום לערנען און
האָט דורכגעדרוננען דעם תוך פון סאַָציאַליזם .דערנאָך האָב איך
איהם אַריינגעפיהרט אין דעם קרייזעל פון די מעהר ענטויקעלטע
אַרבײטער ,וואו מיר האָבען געלייענט ,דאָס פּראָנראַם פון דער פראַנ-
צויזישער אַרבײיטער-פּאַרטײי" ,לאַסאַל'ס ,פּראָנראַם פון די אַרבייטער",
ענגעלס'

וכדומה
דער

,די

פון

אנטשטעהונג

פאַמיליע",

דער

דעם ,מאַניפעסט"

איך האָב מיט אַלע כחות רעקאַמענדירט מיין נייעם תלמיד

צענטראַל-גרופּע,

אַלס

איינעם

די

פון

מ'דאַרף אָנװענדען די אויפמערקזאמקייט,

אַרבייטער,

וועלכע

אויף

ווייל ער האָט אין זיך אֶט

די נטיות ,װאָס אויב מ'זאָל זיי אַנטװיקלען ,קאָן ער ווערען א פיהרער

פון אַן אַרבײיטער-אָרנאַניזאַציע .שוין אין מיין צייט אין משה
דושקין  ---אַזױ האָט ער געהייסען  --באמת געװאָרען איינער פון די
סאַמע איינפלוסרייכסטע אַרבייטער אין דער אָרטינער אָרגאַניזאַציע,
און נאָך שפּעטער

אין מיין

האָפנונג

לחלוטין

מקוים

איז געווען איינער פון די גרינדער פון דעם ערשטען
לעגאַלען

אָרגאַן ,די אַרבייטער-שטים",

װאָס

געװאָרען.,

אידישען

האָט געשפּילט

טינסטע ראָלע אין דער אנטשטעהונג פון ,בונד",
זיך אין קיעוו באטייליגט אין דער גרופּע ,די
(ראַבאָטשאַיאַ גאַזעטאַ) ,װאָס האָט צונעגרייט די
ר .ס .ד .אַ .פּ ,.און נאָכדעם איז ער אַ לאַנגע צייט
פון צ .ק .פון ,בונד".

ער

אומ-

די וויכ-

דערנאָך האָט ער
ארבייטער-צייטונו"
גרינדונג פון דער
געווען א מיטנליך

פּונקט אַזאַ גיכע פּאַרטײ-קאַריערע האָט דורכנעמאַכט מאַריאַ
זשאַלודסקאַיא ,א שניידערין ,מיט וועמען איך האָב זיך באַקענט ביי
אַן אַריגינעלען

אופן.

זשאַלודסקאַיאַ,

װאָס

האָט

געפאַלענער בורזשואַזער פאַמיליע ,האָט געאַרבײיט
באַלעבאָסטע {;אין דער דאָזינער װערקשטאַט האָבען
מיידלאך ,װאָס זיינען געשטאַנען אָן א זייט פון
אַרבייטער ,און זשאַלודסקאַיאַ האָט דעריבער נישט
באציהונג מיט דער אַרנאַניזירטער אַרבײטערשאַפט,
איהר

נשמה

האָט עפּעס

א וינט

פאַרטראָנען

די

פון

געשטאמט

אַ

ביי אַ פּוילישער
געאַרבײט פּוילישע
די אָרגאַניזירטע
געהאט קיין שום
אָבער אויך אין
סאַציאַלע

אומצו-

פרידענקייט באטראכט צו וערען אויס אַרבײטערין ,האָט זי זיך
באשלאָסען גרייטען זיך צום עקזאַמען אויף אַ געהילףפּראָװיזאָרין,
צי אויף אַן אַקושערקע ,און האָט אָנגעהויבען זוכען דערצו אַ לעהרער.
אין דער זעלבינער צייט אָבער האָט זי געװאָלט ,אז די דאָזינע

אוראָקען

זאָלען בכלל ברייטער

האָב דעמאָלט

מאַכען

געלעבט פון פּריװואַטע

איהר אֶנשוֹיאונגס-קרייז.
אוראָקען,

און עפּעם

איך

א צופאָל?

זברונות

וופָגפְן
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ווילנש

האָט זי צונויפנעפיהרט

מיט מיך,

מיך האָט פאַראינטערעסירט דאָס

דאָזינע מיידע? ,װאָס האָט פּאַרדינענדיג סך-הכל עפּעס אַ  01רובעל

אַ חודש ,פאָרנעלעגט מיר  8רובעל א מאָנאָט פאַר דריי אוראָקען
אין װאָך ,צוויי מאָל אין וואָך איז איהר קיין אַנדער צייט ניט אויס-
נעקומען

צו לערנען װוי אין די קורצע

איבערבלייבען
שול-לימודים,

אווענטען,

װאָס פלענען

איהר

פון דעם פאַננען שװערען אַרבייטס-טאָג .אויסער די
האָט זי געװאָלט ,אַן איך זאָל זי באקענען מיט די

יסודות פון פּאַליטישער עקאָנאָמיע און אָנווייזען װאָס זי זאָל לייענען

אינדערחיים .נאָכדעם װוי איך האָב זיך נעהנטער באקענט מיט איהר,
איז פאַר מיר געװאָרען קלאָר ,אַז אויב זשאַלודסקאַיאַ וועט זיך דער-
שלאָגען צום צי?  ---װעט אויסהאַלטען

און ארויס פון דער

עקזאמען

װערקשטאַט  --ועלען מיר פאַרלירען אַן אַרבײיטערין ,װאָס קאָן
ווערען לויט איהר טעמפּעראמענט ,כאַראַקטער און אנטויקלונג ,אַ
זעהר נוצינע פאַר דער אָרגאַניזאַציע .איך האָב אָבער נישט געחאָט
אין זיך קיין נענוג מוט אויף אַרויפצופיהרען דאָס מיידע? אויף אַ

ווֹעג ,װאָס איז געווען פאַרבונדען מיט אָפּזאָנען זיך פון איהר ענער-
נישען פּרואוו אויף צו קאָנען ארויסצורייסען

זיך אַמאָל פוֹן דעם

אַ פּראַלעטאַריער.

פאַרשװאַרצטען

לעבען פון

נעוויסענהאפט

געלערענט מיט

איהר

לאטיין

איך

האָב

דעריבער

און מאַטעמאַטיק

האָב רוהיג ,אָהן אַניטאַציע ,דערקלערט איהר די מאַרקסיסטישע

און
פֹּאֲלי-

טישע עקאָנאָמיע ,נישט פּרואװענדיג אנצואװענדען דאָס צו דער
פּראקטישער באווענונג .אָבער אין אַ צויי-דריי חדשים ארום האָט
מיר

מיין שילערין

אַליין נעזאָנט,

אַז זי װאַרפט

אַװעק

דעם

קאַמף

פאַר איהר פערזענליכער קאַריערע און זי זאָגט זיך אפ פון די אוראָקען.

איך נעדענק נישט ,צי איהר מאַטעריעלע לאַנע איז געװאָרען ערנער
צי זי איז געװאָרען פאַרצווייפעלט ,אַז עס זאָל איהר נאָך זיין מענליך
אין דער קורצער צייט ,װאָס אין געבליבען צום עקזאַמען ,דורכנעהן
דאָס גאַנצע פּראָגראַם ,אָבער אַזױ אין עס געווען .דעריכער אין

פּאַר מיר נאָך געווען א גרעסערע פרייד ,וען איך האָב זיך אין אַ
האַלב יאָהר ארום

דערוואוסט,

אַז מאַריאַ האָט ,נלייך וי זי האָט זיך

נעשטעלט אין באציהוננ מיט אונזערע אַרבייטערינס ,פאַרנומען אַן
אָנגעזעהענעם אָרט אין דער קאַסע פון די שניידערינס און מ'האָט זי
ארויסנעשטעלט אַלס קאַנדידאַטין אין א העכערען קרייזעל ,וועלכען
איך האָב געפיהרט .אין 0091טען יאָהר האָט מ .זשאַלודסקאיא
געהאַט אַ גרויסע השפּעה אין דעם צ .ק .פון ,בונד" ,איז אַ לאַנגע
צייט געווען אומלענאַל און דערנאָך האָט מען זי פאַרשיקט ,זי איז
אַנטלאָפען א .א .װו .איהר מאַן  --דעמאָלט אַ יוננער הענטשקע-
מאַכער  ---דוד כ"ץ ,אויך אַ מיטנליד פון דעם זעלביגען קרייזעל
מיינעם ,איז נאָך פריהער

פאַר איחר

געװאָרען

א מיטנליך פון צ .ק.
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פון ,בונד" (געהייסען האָט ער ,טאַראָס?) און איז אַ פאַנגע צויט
געווען איינער פון די אָנפיהרער פון דער פּאַרטײי,
אין מיין קרייזעל ,צו וועלכען עס האָבען אין די יאָהרען 99-4081
געהערט דושקין ,זשאַלודסקאַיאַ און כ"ץ ,האָט זיך נאָך אויכנעציי-
כענט

לויט

זיין פעחינקייט

און

אַלגעמײנער

קולטורעלער

ענטוויקלוננ

דער שטעפּער נאַדעל (מאַקס) .איהם האָב איך שפּעטער צוגעצוינען
צו אַרבייטען אין דעם ,קאַמפס-פאַראיין" (סאִיוז באָרבי) אין פּעטער-
בורג וואוחין ער האָט זיך אַריבערגעקליבען .פאַר'ן באטיילינען
זיך אין דעם דאָזינען פאראיין איז ער אין 6981טען יֹאֶהר אַ פלאַננע

צייט

געזעסען

אין פּעטראָפּאַװלאָװוסקע.

שפּעטער

יאָהרען נאָכאַנאַנד געלעבט אין לאַנדאָן ,וואו
אָנטיי? אין דער אַרבייט פון די עמיגראַנטען.

האָט ער א סך

ער האָט

גענומען

אַן

אונזער אַרנאַניזאַציע האָט געאַרבײט אויסשליסליך צווישען דעם
אידישען פּראַלעטאַריאַט ,װאָס איז געווען ,ביי אַ זעלטענעם אויסנאַהם,
אָפּגעטײלט פון דריוסישע ,ליטווישע און פּולישע אַרבײטער ,אַזױ
צו זאָגען ,טעריטאָריעל:
אין איין און די זעלבינע אינדוסטריעלע
אונטערנעמונגען האָבען געאַרבייט אָדער קריסטען ,אָדער אידען .אין
פון דער אַרבייט מיט נאַציאָנאַכע
דער דאָזינער באנרעניצטקייט
די
רעמלעך איז ניט געווען קיין שום אַפּריאָרי נאַציאָנאַלע אידעע:
גרינדער פון אונזער אַרנאַניזאַציע זיינען פּשוט געווען רוסישע מאַרק-
סיסטען.
זיי האָט שוין די שפּראַך נופא אָפּנעטײלט פון דעם פּוילישען
און פּאַלאָניזירטען טייל פון דעם פּראַלעטאַריאַט אַלס גענענגעװויכט

צוֹ דער

אָרטינער

פּוליש-ליטווישער

רעװאַלוציאָנערער

אינטעלינענץ,

אין וועמעס אידעאָלאָניע דער סאַציאַליזם איז באהעפט געװאָרען מיט
די טיפע נאַציאַנאַלע רעװאַלוציאָנערע טראַדיציעס .מיר האָבען גע-
צויגען צו פּעטערבורג און מאָסקווע ,זי  --צו װאַרשע .דעריבער
איז די פּראָפּאַנאַנדע צווישען די פּוילישע און ליטווישע אַרבײטער,
װאָס עס האָבען פון אֶנהוֹיב פון די 09ער יאָהרען אָנגעפיהרט אין

ווילנע איינצעלנע פּערזאָנען

און קרייזלעך ,געגאַנגען

מיט אַ גאַנץ

אונזער גרופּע האָט נאָר געזעהן צו שטעהן
אַנדער וועג ,װי אונזערע.
אין קאָנטאַקט מיט די אָנפיהרער פון דער דאָזינער פּראָפּאַנאַנדע.
דערצו האָט נאָך מיטגעווירקט די פולשטענדינע אָפּנעזונדערטקײיט אין
דעם לעבענפ-שטייגער פון דעם אידישען און דעם קריסטליכען פּראַ-
לעטאַריאט אין ליטע ; אויסער דעם די סיבה ,װאָס די פּוילישע רעווא-
לוציאָנערען -און די פּוילישע אַרבייטער האָבען געהאָט דעם מזל ,להיפּך
צו אונז ,האָבען אויף זיך שטענדיג די השנחה פון דער אָרטינער
דעריבער ואָלט אַ נאָהנטע באציהונג געװען פאַר
זשאַנדאַרמעריע.
אונז א סכנה ,אַז מיר זאָלען אויך האָבען די זעלבינע אָפטע ,הנם
קליינע ,דורכפאַלען" ,װאָס עס איז געווען אַן איינפאַכע זאַך ביי די

זברונות

װעגצן

941

וילנץ

פּוילישע קרייזלאך ,פֿאַרקערט ,אין אַ יומא דפּנרא ,וי דער 1טער
מאַי אַשטײגער ,פלענען ביידע נרופּען איינאָרדנען צוזאַמען אַרבײיטער-

פאַרזאַמלונגען ; אָפּטמאָל

פלענען

דעם

די אַרבייטער-אַנפיהרער פון

זעלביגען פאַך זיך צונויפקומען ,כדי צו קאאָרדינירען די אַרבייט
סיט די פּראָפּאַנאַנדיסטען גופא פלענען
אין דעם עקאָנאָמישען קאמף.,
מיר זיך טרעפען ניט זעלטען ,בייטען זיך סמיט געהיימער און אינ-
פאָרמיר-ליטעראַטור א .א .זו .צווישען די דאָזינע פּראָפּאַגאַנדיסטען
דער געװעזענער סטודענט מאָראַווסקי
זיינען געווען די וויכטינסטע:

(געהייסען

האָט ע,רזאַיאַץ")

אַן אמת'ער

און דר .דאָמאַשעװיטש,

הדרת פּנים ,אַ בלאַנדער מיט בלאַנקענדינע וייסע צייהנער ,װאָס
האָט געהאט אַ גרויסע השפּעה אויף דער אָרטינער לינקער אינטע-
ליגענץ און אין געווען זעהר פּאָפּולֶער צווישען איהר .שוין אין

אונזער צייט האָבען זיי ביידע ,אונטער דער השפּעה פון דער דאָר-
פישער נאַציאַנאַל-רעװאָלוציאָנערער ליטווישער באועגונג ,װאָס אין
געװאָרען גאנץ שטאַרק ,אָנגעהויבען טראכטען ווענען אָפּטײילען דעם
ליטווישען סאַציאַליזם פון דעם פּוױלישען ; שפּעטער האָבען זיי ביירע
נעשפּילט אַן אָנפיהרענדינע ראָלע אין דער ליטווישער סאַציאַלדעמאָ-
קראַטיע ,און אין דער רעװאלוציע פון -8091טען יאֶהר ,אין דאָמאַ-
שעוויטש ,װוי מ'האָט מיר איבערגענעבען ,געווען איינער פון די
צענטראלע פּאָליטישע פינורען אין ליטע.
ווינטער

9094981

פויליש-ליטװישע
(,סטאַניסלאַו"),

האָט

דעם

ויכטינסטען

צוישען

אָרט

די

קרייזלעך אָנגעהויבען פאַרנעמען ס .טרוסעוויטש
װאָס איז געקומען פון מינסק און איז שפּעטער

געװאָרען באַװאַוסט אונטער דעם פּסעװדאָנים ,זאַלעווסקי?.
שוין געהאַט הינטער זיך אַ גרויסען ,עבר" פון טורמע.

ער האָט
אין דער

דעמאָלטיגעד טעאָרעטיש שטאַרק צושוואומענער ליטװישפּוילישער
רעװאָלוציאָנערער סביבה ,איז ער געווען דער טרענער פון דער בא-
דעריבער אין ער אונז
שטימטער מאַרקסיסטישער אידעאָלאָניע:
טרוסעוויטש פון זיין זייט האָט זיך צוגעצויגען
געװאָרען נעהנטער.
צו אונז ,וויי? ער האָט געשטרעבט אריינצוברעננען אין דער אָרטינער

פּראָפּאַנאַנדע אָט די רעאַליסטישע

יסודות ,אויף וועלכע עס האָט זיך

אָנגעהויבען באַזירען אונזער אַרבייט נאָכדעם ,װוי מיר האָבען געמאַכט
פאַר'ן צענטער די עקאָנאָמישע אַניטאַציע .דעמאָלט איז טרוסעוויטש

נאָך

ניט

געווען

אויסגעמאַטערט

פון

דעם

אונטערערדישען

לעבען

און פון די רדיפות .ער האָט נאָך ניט ארויסנעוויזען אָט די קרענס" 
ליכע נערוועזיטעט ,צוליב וועלכער עס איז שפּעטער געווען מורא'דינ
שווער צו אַרבײיטען מיט איהם.
עס זיינען נאָך געווען אין ווילנע פאָרשטעהער

פון יענער רעװאַָ-

לוציאָנערער פּאַרטײ ,װאָס איז צו יענער צייט געװען

אין רוסלאַנד

001
די

|
איינציגע

ערנסט

אָרגאַניזירטע

אומלענאַלע

ל . מאַרטאָו

אַרנאניזאַציע

פון

אַ

גרויסען מאַסשטאַב .איך מיין דאָס די פּ .פּ .ס ,.װאָס האָט זיך גע-
גרינדעט אין סוף פון 2981טען יאָהר .,איחר פאָרשטעהער אין וילנע
איז ,דאַכט זיך ,געווען ראַדזעװיטש.

אָבער אין ליטע האָט ,משמעות,

די פּ .פּ .ס .דעמאָלט פאַרפאָלנט מעהר ניט וי קאָנספּיראַטי-אָרנאַ-
ניזאַציאָנעלע צילען און האָט נישט געפּרואװוט צו פיהרען די אַרבייט
צווישען דעם אָרטינען פּראָלעטאַריאַט אין א ברייטער מאָס .,דעריבער
אין אונז נישט אויסנעקומען צו האָבען מיט איהר אויפ'ן געביט פון
דער אַרבייט קיין שום באַריהרונג.
אַנב ,האָבען מיר אויך אידעאיש
ניט

סימפּאַטיזירט

מיט

פּוילישען

דעם

האָט זיך גענומען אויספורעמען.

נאַציאָנאַל-סאַציאַליזם,

װאָס

פאַרקעחרט ,מיר האָבען דורך אונ-

זערע חברים ,װאָס האָבען נעלעבט אין װאַרשע ,געהאָט באציהונגען
מיט די פּולישע מאַרקסיסטישע גרופּען ,וועמעס פאָרשטעהער עס אין/
געווען דער אָרנאַן ס,פּראַװאַ

אַװועקגעלעגט
און ליטע".

דעם

יסוד

פון

ראַבאָטניטשאַ?.
דער

אָט דער אֶרגאן האָט

,סאַציאַלדעמאָקראַטיע

פון פּױלען

אזידאָר קאָהען,
סלמן (דער פּריקאַזטשיק) קראַפּיװניקאָװ
קלמן קראַפּיווניקאָוו ,וועלכער איז באוואוסט

געווען אין ווילנע אַלס קלמן דער פּריקטזטשיק,
איז שוין טויט ארום  52יאֶהר ,אָבער איך װעל
איהם

קיין מאָל ניט פאַרגעסען.

קלמן איז געווען א מענש מיט אַן אום-
רוהיגען נייסט .,וי פאר די אוינען שטעהט ער
מיר ,מיט די גרויסע אוינען-גלעזער ,שטענדיג
פאַרהאַװעט ,פאַרשמייעט ,איינער פון די אַקטיון-
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| סטע טוער אין דער אונטערערדישער ארבייטער-
באַוועגונג נאָך איידער

דער ,בונד" האָט זיך גענרינדעט.

אלע נאכט

,שיטאַניעס? (פאָרלעזונגען) ,יעדען מאָל מיט
האָט ער געהאַלטען ט
אַן אַנדער גרופּע ארבייטער .די מערסטע לעקטשורס זינען גע-

האַלטען געווארען ביי זיין שוועסטער אין הויז ,אין זאק'ס הויף ,אויף
האָספּיטאַלנער גאַס (אידען האָבען דאָס גערופען ,חקרש-נאַס") .אין
דער זעלבער

גאָס אין קלמן

בוך-געשעפט,

וואו אין פראָנט פון קראָם האָט אַ פרומער איד גע-

געװען

אַ פּריקאַזטשיק,

אין גאַסעלניק'ס

קענט קרינען צו קויפען אַ סידור ,א תהילים און אנדערע
ספרים ,און אין א הינטערשטען

געשמידט

צימער

אידישע

אָבער האָט זיך געבויט און

די רעװאָלוציאָנערע באוועגונג.

צוזאמענקונפטען

געהיימע

פון אינטעלינענטען און באַװעגוננס-טוער זיינען דארטען גאנץ אָפט
פאָרגעקומען און ניט ויינינ רעװאַלוציאָנערע ליטעראַטור אין פון
יענעם

פפרים-נעשעפט

געװאָרען

פאַרשפּרייט

יאָן ,וואו נאָר אַ רעװאָלוציאָנערע

פארזאמלונג

די ערשטע

פּריקאַזטשיקעס-פאַראײן

איבער דעם

גאַנצען ראַ-

באַװעגונג האָט זיך פאָרמירט,

פון  8פּריקאַזטשיקעס

אין אין 0981

פאָרגעקומען

צו גרינדען א
ביי קלמן

קראַ-

פּיװוניקאָוו אין קראָם .אַנוועזענד זיינען געווען דער שרייבער פון דיזע
ציילען ,מאיר וויינשטיין ,ראובן (אַ באַקאַלע-פּריקאַזטשיק) ,חאַצקעל (אַ

מעבע?-פּריקאַזטשיק) און קלמן.
האָט

געעפענט

נייע וועלט.

די

חיים יאַנקעל העלפאנט (א .ליטװאַק)

פאַרזאַמלונג .

די אַניטאַציעס

ער

האָט

פאַר

אונז

אנטדעקט

אַ

און די רעדעס צן יענער צייט האָבען
181

איזידאָר .קאַהצן
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געטראָגען אַ גאַנץ אנדער כאַראַקטער וי איצט .עס אין אַזױ פיל
ניט גערעדט געװאָרען וועגען די עקאָנאָמישע פּראַנען און די טעגליכע
דער הופּט געװויכט איז געליינט געווארען
אַרבײטער פּראָבלעמען.

אויף פּאַליטישע און אַלנעמיינע װעלט-פראַגען.
געשלוננען

זיינע ווערטער.

עס האָט

ניט

מיר האָבען ממש

לאַנג גענומען

און

דער

פּריקאַזטשיקעס-פאַראיין איז געװאָרען א גוואלדינע רעװאָלוציאָנערע
מאַכט מיט אָפּטײילונגען אין אַלֶע ויכטיגע שטעט פון רוסלאַנד,
|

פ!ּוילען און ליטע,

א געוויסען שבת בײטאָג האָט אונזער פּריקאַזטשיקעס-פאר:
איין געפייערט זיין ערשטען יעהרליכען יובילעאום אין דעם באַ-
וואוסטען זאַקרעטעסם װאַלד ,הינטער וילנע .אונזערע פּאַטרולען

אגַרופּע רעװאָלוציאָנערען פון ווילנע מיט  88יאָהר צוריק ,וועלכע
זיונען געווען אָנגעשלאָסען אָן דעם פאראיין פפוּןריקאַזטשוקעס.
דער ערשטער ,פון לינקס צו רעכטס ,איז מאיר וווונשטיין (יעצ.
אין אמעריקע) און דער דריטער מיט ברילען איז קלטן (דער פּריקאַז-
טשיק) קראַפּיװוניקאָו.

זיינען אויסנעשטעלט

אויף

געװאָרען

דער פּלאַץ פון דער פאַרזאַמלונג

אויף

די בערגינע

פּלעצער,

פאַרשידענע

איז

זיינען

זייטען

פון

װאַלד.

געווען אין אַ טאָל ,און ארום,

געשטאַנען

אונזערע

חברים

מיט

שטעקענס ,אייזענס און אַנדערע מכשירים אין די הענט ,גרייט אויף
יעדען

מענליכען

איבערפאַל

פון

דער

פּאַליצײי

אוֹן

שפּיאָנען.

ביי

דיזען מיטינג זיינען אָנוועזענד נגעווען פאַרטרעטער פון אַלע פּראָ-
פּעסיאַנעלע פאראיינען ,די גאנצע אינטעליגענץ פון שטאָט .צוישען

די װאָס זיינען אנוועזענד געווען זיינען אויך געװען א .ליטװאַס,
קלמן ,הירשע

דער מינסקער

(א באַרימטער

אַניטאַטאָר

צו יענער

קלמן (דצֶר פריקאַזטשיס) קראפּיויניק

צויט) ,אַרקאַדי קרעמער,
דער'הרג'עט

געווארען
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אראָן ווייטער (איז מיט יאַהרען שפּעטער

פון פּוילישע

פּאָגראָמשטשיקעס),

ליבער.

עס

זיינען געהאלטען געװאָרען פייערדינע רעװאַלוציאָנערע רעדעס און
יונגװארג האָט געזוננען רעװאַלוציאָנערע לידער .עס אין אונז אָבער
ניט באַשערט געווען צו ענדינען דעם יום-טוב בין צום סוֹף .אין
מיטען זינגען האָט זיך דערהערט אַ הילכינער פייף פון איינעם פון
די בערגלעך.,

דאָס איז נעװען אַ סיננאל ,אן מיר זאָלען זיך צוגעהן.

מיר זיינען גלייך שטיל געווארען

און איבערגעריסען

די פארזאמלונג

די עטליכע הונדערט פארזאַמעלטע האָבען זיך צו-
אין מיטען.,
שפּרייט איבער'ן װאַלד און דער מיטינג האָט זיך געענדיגט אֶהן

קרבנות.

דזשאַן מילל.
דער ערשטער צזאַמענפּאָר פון ב,ונד" אין ווילנע,
(עריגערוגגע))

דאָס איז געווען ענדע פעפּטעמבער ,אין יאָהר .7981

דער בריף-

איך ווייס
טרעגער האָט מיך דערלאנגט א צייטונג .פון וילנע!
איך פלעג דאָס קרינען אָפט  --דאָס אין אַ
װאָס דאָס מיינט.
איך זעץ זיך נלייך אַװעק צו דער ארבייט ,און
שיפרירטער בריף.,
נאָך פיל מאַטערניש און שוויצען געפין איך אויס װאָס מען ויל פון

אַלעקסאַנדער

מיר :

אידישער

ווילנער

קרעמער,

דער דאַמאלסדינער

סאָציאל-דעמאַָקראַטישער

פיהרער

אָרנאַניזאציע,

פון דער
טיילט

מיר

מיט ,אז דעד שוין לאַנג פּראָיעקטירטער צוזאַמענפאָהר פון די אֶך-
גאַניזאַציעס פון פֿאַרשידענע שטעט וװעט פאָרקומען אין װילנע;
אז איך דארף קומען אין אַזאַ און אַזאַ צייט ,אױיף אַזא און אַזאַ
נאָס ,ואוו איך װע? באַנעגענען איהם און נאָך עמיצען ,און פון
זיי וװועל איך זיך דערוויסען די איבעריגע דעטאַלען.
עס אין געװען א װאַרימער ,אַ ואונדערשעהנער פּולישער
הערבפט טאָג איך נעדענק דאָס זעהר גוט .איך בין נאָך געווען אין /
די יאָהרען ,ווען א קלייניגקייט ,אפילו אַ שעהנער װעטער ,קען מאַ/-
כען דעם מענשען זיך פיהלען גליקליך .און דאָ אַזאַ נאַכריכט!
פיין פרייך אין
דאָס האָט דאָך נישט געהערט צו קלינינקייטען.
|
געווען גרעניצלאָז ,פּשוט נישט צו באַשרייבען.
איך האָב זיך
די בשורה איז נישט געווען נאָר אומערװאַרטעט.
געריכט אויף איהר שוין לאַנג . איך בין געװוען איינער פון רי,
װאָס

האָט

פאַדעדענדינ

די

וילנער

אַ גיכען

אֶנפיהרענדיגע

גרופּע

נישט

לעבען,

געלאָזט

צוזאַמענפאָהר.
:

5

איך האָב דאמאלסט געלעבט אין ווארשע ,און אין קיין אַנ-
דער שטאָט זיינען די אידישע אָרגאַניזירטע ארבייטער נישט גע-
ווען אַזױ שטאַרק פאַראינטערעסירט אין גרינדען אַ פּאַרטײ פון
|ירישען
א

פּדאַלעטאַריאַט,

אונזער

אָרנאַניזאַציע

װוי אין

דער

אין װאַרשע
154

פּוילישער

הויפּט-ישטאָט,

איז נאָך געװען

פאַרהעלטי

דפר צְרשטעָר צוזאַמענפאָהר פון ,בונד" אין ווילנץ

ניסמעסיג

מעהר

יונג .

נישט
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אין געלענען

וי דריי יאָהר אַרבייט

הינטער איהך.

אָבער דערנער אויף איהר וועג האָט זי געהאט אֶהן

אַ מאָס.

|

אמת ,ארבייטער זיינען צונעשטאַנען צו אונז אין מאַסען .אונ-
א סך
זער אָרנאַניזאַציע האָט געמאַכט די גרעסטע פאָרטשייטען.
פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען  ---אומלענאַלע ,נאַטירליך  ---האָבען זיך
געבילדעט,

מיר שוין

אן יאָהר  7981האָבען

געהאט

גענדיג די פּראָפּעסיאָנעל-אַרנאַניזידטע אַרבייטער --
ליטיש-אָרגאַניזירטע מיטגנלידער.
די הענטשקע מאַכערין צביה ,די שניידערקע

--

ניט דעכע-

אַרום  002פֹּאַ-

מאַרי

זשאָלודסקא,

דער שלאָסען לעאָן גאָלִדמאַן ,פּסחזאָן און אַנדערע  --אַלץ טרייע,
פעהיגע ,איבערגענעבענע גענאָסען  --זיינען געװען די פיהרערס

|

פון דעד באַװענונג,

די ערשטע אין גאַנצען תחום זיינען מיר אַרױסגעטראָטען אויפ'ן
װעג פון פאַרשפּרײטען אויפרופען מיט אַ פּאָלִיטישען אינהאַלט.

די ערשטע

אפיל

אידישע געדרוקטע

פּראָקלאַמאַציע

איך
פּראָקלאַמאַציע  ---איז אַרױס פון װאַרשע .
זי איז אויך נעווען פאַרשפּרײט אין ווילנע.
מחבר.,

בין

 -א מאַ.געווען

איהר

|

אא

אויפקלערונגס-טעטינקייט

אין

יאָ,

אונזער

אָרנאַניזאַציאָנס-

און

װאַרשע אין גענאַנגען זעהר גוט .און פון דער וייטערדינער
בייט האָכען מיר געהאָפט צו האָבען דעם גדעסטען ערפֿאָלג.
אָבער איהר נאָרמאַלע ענטװיקלונג אין געװען שרעקליך

אַר-
גע-

אַז זי איז אַ סך געװען געשטערט פון פּאַליטיש-פּאָליצִיו-
שטערט.
אָבער נישט וייניג
אישע באַדינגונגען ,איז זעלבסטפארשטענדליך.

צרות האָט אונז אָנגעמאַכט די געננערשאַפּט און פיינטשאַמט פון
דער האמאלסט מעכטיגסטער פּאַרטײ נישט נאָר אין פּױלען ,נאָר
אין רוסלאַנד איבעדהויפּט  --פון דער פּולישער סאַציאליסטישער
|
פּאַרטײי ( .פּ .ס.).
געהאָט

צו אונז,

זיינען

געװוען

פֹּאֶלֵי-

די טענות ,װאָס זי האָט
טישע און נאַציאָנאַלע.
מיר זיינען געווען סאַציאל -דעמאָקראַטען נאָך אונזער פּראָגראַם
מיר זיינען נעשטאַנען אום'ן
נאָך און נאָך אונזער טאַקטיק;

שטאַנדפּונקט ,דאָס עס איז נויטינ א סאלידארער קאַמף פון די אַר-
בייטער

פון

אַ  5ע

נאַציאָנען,

װאָס

ואוינען

אין דוסלאַנד,

נובר

צו זיין דעם צאַרישען אַבסאָלוטיזם און צו פאַרווירקליכען אונזערען
סאציאליסטישע אידעאַלען; מיר האָבען שטענדיג אָנגעויזען ,א
דער נצחון פון דעם רוסישען פּראָלעטאַריאַט װעט אויך זיין אונזער
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נצחון.
אוים'ן געביט פון דער אידישער פּראַנע האָבען מיר נע-
קעמפ
ט
ג
ע
ג
ע
|
א
ַ
ל
ע
אױסנאַמסינעזעצען און פ א ר בירנער.
ליכע
ג
ל
ײ
י
כ
ב
א
ר
ע
כ
ט
י
ג
ו
נ
ג
.
און מיר האָבען געטראַכט ,אַן די פאָדע-
רונג
פ
ו
ן
א
ַ
ן
א
ננאָפּהענגינער
פּולישער
בורזשואַזער
פדינה
קען נישט זיין איינע פון די ערשטע פאָדערונגען פוֹן דער סאַציאַ-
ליסטישער אַרבייטערשאַפט ,און אַז זי אין גאָר נישט אויף איין ועג
פון אונזער באווענונג.
דעריבער ,נאָך
ד
ע
ר
מ
י
י
נ
ו
נ
ג
פ
ו
ן
ד
ע
ר
פ
ּ
ו
ל
י
ש
ע
ר
ס
א
ַ
צ
י
א
ַ
ל
י
ס
ט
י
ש
ער
פּאַרטײי ,זיינען מי
ר
ג
ע
װ
ע
ן
ו
ס
י
פ
י
ק
א
ַ
ט
א
ָ
ר
ע
ן
,
אידישע נאַציאָנאַ-
ליסטען ,שונאים
פ
ו
ן
ד
י
פ
ּ
א
ַ
ל
י
ט
י
ש
ע
און נאַציאַנאַלע שטרעבונגען
פון פּוילישען
פ
א
ָ
ל
ק
,
ד
י
ר
ע
ק
ט
ע
א
ו
ן
אונדירעקטע העלפערס פון דער
פּוילישער סא
ַ
צ
י
א
?
ל
ד
עמאַקראַטיע.
דער רע
ז
ו
ל
ט
א
ַ
ט
א
ַן אונבאַרימהערצינע מלחמה פון דער פַּו-
לישער סאַציאַליסטישער פּאַרטײ גענען אונו.

און פאַד אונז אַלעמען ,װאָס זיינען געווען טעטיג

אין ואר

ש
|ע ,איז געווען קלאָר ,אַז א ,גענען-אָפּענסיווע" גענען דער מּ .פּ .ס,
ק
ע
ן
ג
ע
פ
י
ר
ם
ו
ו
ע
ר
ע
ן
נ
א
ָ
ר
ד
א
ן
,
ו
ו
ע
ן
ד
ע
ר
א
ַ
ר
נאַניזירטער אידישער פּראַ-
לעטאַריאַט פון אַ
לע שטעט פוֹן תחום וועט זיין פאַראייניגט אין

איין

פּאַרטײ,

מיט

אַ קלאָרען

פּראָנראַם,

מיט

אַן

איינהייטליכער

טאַקטיק.
עס איז נישט געווען נאָך די כחות נאָך פון דער ואַר-
שעווער אַרגאַניזאציע אַלײן אָפּצושלאָנען אַלֶע אָנפאַלען ,װאָס די
שטאַדקסטע סאַציאַליסטישע פּאַרטײ האָט געמאַכט אויף אונז.
נאָך
מעהר,

ואָס

די

ואַנצע

פוילישע

סאַציאַלזדעמאָקראַטיע

פון

יע-

נער צייטם איזן באַשטאַנען פון אַ קליינער ,אומבאדייטענדער גרופּקע
פון אינטעליגענטען ,וועלכע האָט עקזיסטירט נאָר דורך אונזער הילף.
*
אל אל

די װאַרשעװער

דעלענאַציע אין אין וילנע.

איך באַנעגען

זיך

מיט אַלעקסאַנדער'ן און  --מיד דאַכט זיך  --מיט גלעב מיט-
ניקאָוויטש'ן.
זיי זיינען עטװאָס צוטראָנען.
זיי דריקען אויס זייער
מיינונג ,אַז
ע
ס
א
י
ן
א
פ
ש
ר
כ
ד
א
י
א
ָ
פ
ּ
צ
ו
ל
ײ
י
ג
ע
ן
דעם צוזאַמענפאָר,
אַקאָרשט ז
י
י
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ע
ן
פ
א
ָ
ר
נ
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
צ
א
ָ
ל
רייכע הויזזוכונגען.
עס אין אַ
גרויסע -געפ
א
ַ
ר
.
ד
י
מ
י
נ
ס
ק
ער און ויטעבסקער דעלעגאַטען זיינען
צוליב דעם
ד
ע
ר
ו
ו
י
י
?
א
ַ
פ
ילן נישט אַרױסנעפאָרען.
מיר האָט מען
אויך װעג
ע
ן
ד
ע
ם
ג
עשריבען.
נאָר מסתמא האָט דער בריף זיך

פאַרשפּעטינט..,

|

ווי אַ דונער האָט אונז געטראָפען !
ניין ,דער צוזאַמענפאָר מון אָפּ
נ
ע
ה
א
ַ
ל
ט
ע
ן
װ
ע
ר
ע
ן
,
מיר קע-
נען נישט פֿאָרען צוריק מיט ליידיגע הענ
ט
.
ד
א
ָ
ס
א
י
ן
א
ן
א
ו
נמענליכע

דער צרשטער צואַמעַנפאָחר פון אבונד" אין ווילנף
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זאַך ...אונזערע הייסע פּראָטעסטען האָבען געהאָלפען .עס אין באַ-
שלאָסען געװאָרען נלייך זיך צו נעמען פאַר דער אַרביט,

נישט ווייט פוֹן
שטילע ,פאַרװואָרפענע

טייך,
עננע

אויף לוקישעק אין וילנע ; אין א
געסעל; אין א קלינער ,הילצערנער

הייזעל ,אויף אַ שאלקע  --האָבען זיך פאָרזיכטיק ,באַהאַלטענער-
הייט פאַרזאַמעלט אַלע דעלענאַטען פֿון די גרעסטע דאמאלסט עק-
זיסטידענדע אידישע אַרבײטער-אָרגאַניזאַציעס.
דאָס צימערע? אין געווען קליין ,אָבער אַן איינדרוק
נעמאַכט פון אַ פארהעלטניסמעסינ
געווען כמעט פּופט ,אֶהן מעבעל.

קאָרב

אין א צוייטען,

האָט עס

נרויסען צימער  --ויי? עס אין
א בעטע? אין איין וױינקעל ,אַ

אַ פּראָסטער,

נישט

צונעדעקטער

טיש

אין

די הויז וואו עס איז אָפּגעהאַלטען געװאָרען דער ערשטער צו-
זאַמענפאָהר (גרינדונג) פון ,בונד" .די הויז געפונט זיך לעבען דער
לוקישקער טורמע אויף דער טורעמנער גאַס (אַמאָליגע מאקאָווסקע גאַס)
אין ווילנע.

זיי האָבען נישט געקלעקט פאַר אַלעמען,
עטליכע שטולען.
מיטען.
און איינינע דעלענאַטען האָבען געמוזט אָדער זיצען אויפ'ן בעט
|
אָדֶער שטעהן.
אָט דאָ אין דעם צימעדעל ,אין אין אַ משך פון דריי טעג --

פון 8טען ביז'ן 01טען אָקטאָבער נייעם סטיל  --אָפּנעהאַלטען

גע"

דאָ אין דער ,בונד"
װאָרען דער ערשטער צוזאַמענפאָר פון ,ב,ונד".
דאָ איז אַװעקנעלײינט געװאָרען אַ געזונטער
געבוירען געװאָרען
פונדאַמענט פֿאַר איינע פון די מעכטיגסטע ,בעסטאָרנאַניזידטע סאָ-
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ציאַליסטישע פּאַרטײען אין רוסלאַנד און אין פּוילען ; פאַר א פּאַרטײ,
וועמעס פּראָנראַם:אױסגעהאַלטענהײט ,דיסציפּלין ,אָרנאַניזירטקײיט האָ-
בען געדינט אַ לאַנגע צייט פאַר אַ מוסטער פאַר אַנדעדע פּאַרטײען.
מעהר נישט װי  11מענשען זיינען זיך צואַמענגעפאָרען.
די
,קאָנספּיראַציע"

האָט

נישט

צועלאָזט

מעהר

אָנטיילנעמער.

עס

דאַרף

זיין

זיינען געווען אַ סך אָרגאַניזאַציעס װוי אין דווינסק ,סמאַרנאָן ,גראָדנע,
אפשר קאַװונע און ברעסטליטאָווסק ,דעד בערשטער-אַרבייטער-בונד,
װאָס ביי אַנדערע באַדיננונגען װאָלטען זיי געהאָט א רעכט צו שיקען

דעלענאַטען.

אָבער

דאָס

אין

די

ערשטע

פּראָבע.

מען

פאָרזיכטיג ,..און מעהר נישט ,װוי די שטעט :וילנע ,װאַרשע ,ביאַ-
ליסטאָק ,מינסק און וויטעבסק ,אוֹן אויך די ארבייטער-גדופּע ,װאָס
האָט אַרױסגעגעבען די ,אַרבייטער שטימע" ,האָבען געהאט די עהרע
און גליק צו נעמען אַן אָנטייל אין גרינדען דעם ,אַלגעמײנעם אידי-
שען אַרבייטער בונד אין רוסלאַנד און פּוילען".
לא

|

-

דאָס אין גֶעוֶוען א מאָדנער ,אן ,אַלטמאָדישער?

צוזאַמענפאָר,

קיינע פאר-
אַ פּדאָדוקט פון די דאמאלסדינע רוסישע באַדינגונגען.
בארייטונגען.
די טאָג-אָרדענונג ניט פֿאַנאַנדערגעשיקט צו די אֶר-
גאַניזאציעס.
אין די קאָמיטעטען האָט מען אויסנעקליבען דעלע-
נאַטען ,גענעבען זיי כמעט אֶהן דיסקוסיעס א פּֿאָר ,אינסטרוקציעס"

 --און דאָס אַלֶעס.

אַלֹץ אין אַזױ

צו װאָס נאָך דיסקוטירען?

קלאָר ,מען ווייסט דאָך דעם הופּט-צי?ל  --מען קען זאָגען דעם
איינציגען ציל  ---פון צוזאַמענפאָר :גרינדען א פּאַרטײ פון אידישען
פּראָלעטאַריאַט .

און

די פֿאַדהאַנדלוננען

אוים'ן

גופא

צזאַמענפאָר

אַלעקסאַנדער האַלט א קורצע אייג-
פיהרען זיך אויך אַלט-מאָדיש.
טריטס-רעדע ,אַ מין איבערבליק איבער דער געשיכטע פון דער אי-
דישער ארבייטעד באַװענוננ און איבער די אויסזיכטען פון איהר ויי-
ער איז נישט קיין רעדנער ,ער רעדט
טערדינער ענטוויקלונג.
גיך ,ער כאַפּט ,װי א פרומער איד ,װואָס דאווענט אין איילעניש.

גיך --
די .

איבערינע דעלעגאַטען האָבען זיך אויך נישט נעסטאַדעט צו האלטען
ש
|עהנע רעדעס.
אין די באַריכטען פון די שטעט ,אין די דעבאַטען

ווענען

דעם

וועגען

די

נאָמען פון אונזער

באַציהוננען

דעמאָקראטישעד
דערונגען

אלס

צו

ארבייטער
א

דער

פּארטיי,

י ד י ש ע

נייער פאראיינינטער
צוקונפטיגער

אָרנאַניזאציע,

רופלענדער

וועגען

אונזערע

ארבייטער,

וװוענען

כפּעציעלע

דער ,אַרבייטער

שטימע"  ---פאַרלירט מען קיין איבעריקען װאָרט נישט.
זיינען קורץ ,איינפאַך,

צו דעד

זאַך ,טרוקען.

שעהנע

סאַציאל-

פאָ-

די רעדעס

פראזען,

קלינ-
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רער פרשטער צוזאַמנַנפאָחר פון אבונד" אין ווילנץ

גענדיגע ,אױסנעפּוצטע װערטער  ---דאָס לאָזט זיך גאָר נישט הע-
כמעט אַלע
רען .איבערהויפּט ,קיינע גרויסע פֿאָרמעלע דעבאטען.
רעזאָלוציעס ווערען איינשטימיג אָנגענומען.
מען

פון

שטעלט

ערשטען

זיך אָפט

צואַמענפאָר

די

פּראַנע

צי האָבען

פארשטאַנען,

די אנטיילנעמער

װאָס פאַר אן אומגעהויער

נרויסער ראָלע די ניי-געשאפענע אָרגאַניזאציע װועט שפּילען ,וואס
פאַר אַן איינפלוס אויף דער אידישער אַדבײיטערשאַפט אין אַנדערע
קיין נביאים זיינען מיר נישט
לענדער זי װעט שפּעטער האָבען.
געווען .,געוויס נישט .אִָבעד די זאַכליכקײיט פון די פאַרהאַנדלונגען,
די ערנסטע פּנים'ער ,אוֹן די פרייד ,די ענדלאַזע פרייד נאָכ'ן צו-

וי סיר האָבען 
זאמענפאָר זיינען דאָך אינטערעסאַנטע סימנים.
געהאַט מורא ,אז ער ,דער ,בונד" ,זאָל נישט אָפּנעשװאַכט וערן,
זאָל נישט

זיינע

ליידען

יונגע

פון

בלעטלעך

די

קלעפּ פון

און

בלומען

דער

זאָלען

רוסישעד

נישט

רעגירונג!

פאַרװעלקט

אַז

וװערען

פון די קאַלטע און בייזע ווינטען..
דעם אַקאָרשט געבוירענעם ,בונד".

סיר האָבען אזוי האָלט געהאַט
ער איז געװען אונזער האָפ-

נונג ,אונזער פרייד ,אונזער טרייסט.

סיר זיינען געווען אַזוי שטאָלץ

מיט איהם ! לייענט
גען איהם די ערשטע

רעדט א ליבענדע

אַלץ װאָס און וי מיר האָבען געשריבען
צאַרטע װערטער ,פול מיט ליבע.
צייט.

מוטער

קינד.

מיר

האָבען
געקוקט

נישט
קרום

ווענען איהר אייךן-און-איינצינ

האָבען נישט נעזעהן קיין פעלערען אין איהם ,מיר
אונזערע געננער האָבען צוליב דעם
געװאָט זעהן.

ווע-
אַזוֹי

אָבער דאָס ווייזט
זיי פלענען אונז אָפּט אױסלאַכען.
אויף אונז;
עס
בלויז ,אַז זיי האָבען נישט פאַרשטאַנען אונזער פּסיכאַלאָגיע .
איז ווירקליך געווען אַ נאַטירליכעד ,אַ טרייער ,אן אמת'ער אויסדרוק
פון אונזערע

געפיהלען.

| וואו זיינען זיי איצט,

די גרינדער

פון אונזער

שעהנעם

בונד"?

זינען זיי געבליבען טריי
װאָס האָט דאָס לעבען פון זיי געמאַכט?
צו זייערע דאמאלסדינע אידעאלען ,האָפנונגען ,צו די אינטערעסען
פון דעם קלאַס ,צוליב וועלכען זיי האָבען געקעמפט און געליטען?

און צו דער אָרגאַניזאַציע ,וועלכע זיי האָבען געגרינדעט?
זיי איצט

איבער

--
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יגעפיהלען לעבען
דערבאַרע טעג?
ווער ווייסט ?
 78יאָהר איז א טראָפּען אין דעם ברייטען ים פון
ליכער געשיכטע ,אָבער זעהר פי? אין לעבען פון אן
פּערזאָן .אונטער דעם אייזעדנעם דרוק פון אומשטענדען
שען בייטען זיך נישט אין א משך פון אַזא צייט ?.

וואס פאר

יְאֶהר נאָך יענע האונ-
|
דער מענש-
איינצעלנער
וויפיל מענ-
וִיפִי? וי
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רושאַן

דערשטייען

זייטיגע

באַרירט

אין

עס

איז

טיעס?

איינפלוסען?

פּאַלִיטישע

וער

נישט

פאָר אין

אום-

פּאַרטײ-סימפּאַ-

אז די גרינדער

זעלבסטפארשטענדליך,

שטעלען

איננאַנצען

נייגונגען,

איבערציינונגען,

יי

פיהרער פון ,נונד"
אויסנאַם...

בליבט

מילל

און די

דער

ערשטע

הינזיכט

קיין

עי

אָפּטמאָל דאַכט זיך מיר ,אז דאָס איז געווען אָט דאָ נאָר נישט
לאַנג ,ווען מיר ,טיילוייז פּערזענליכע פריינד ,טיילויין זעהר נאָ-

הענטע חברים ,זיינען זיך צוזאַמעננעפאָהרען אין וילנע מיטן צִיל
צו גרינדען די פּאַרטײ פון אידישען פּראָלעטאַדיאַט ,צו גרינדען /

|

דעם ,בונד".

נאָר אַ קליינינקייט!
און דאָך 72 ,יאָהר זיינען שוין פאַרביי .
 7יאָהר פון האַרטען קאַמף און טיפע זאָרג ,פון מפּלות און פון
נצחונות ,פון צאָלדרייכע קרבנות  ---סליינע ,נדויסע ,אָפּטמאָל בלוטיגע.

אָבער נישט אומזיסט זיינען זיי געפאלען  --די קרבנות .נישט
אומזיסט האָט מען אריבערדגעטראגען מאָראַלישע און נישט זעלטען
עס איז נישט פארלארען געגאנגען די
פיזישע ליידען און שמערצען.
אָנגעשטרענגטע אַרבײט ,די אָנגעווענדעטע כוחות ,די פאַרברויכטע
צייט,

װאָס האָט פאָרנעשטעלט
פון

גרינדונג

דער

א גרויסע,
בענס-צייכען.

דאָס אידישע

פון ,בונד"?

ויסטעניש,

גרויסע

לעבען אין דער

געזעלשאַפטליך

טרוקען,

טדויערינ,

נאָר

--

אֶהן

צייט
נישט!

יעדען

לע-

דאָס אידישע פאלק האָט געשלאָפען מיט אַ לעטאַרנישען שלאָף.
שװאַך ,האַלב-טויט ,אָהן נייסטינע אינטערעסען ,אֶהן וועלכע קול-

טורעלע

שטרעבוננען .

װאָס קומט

א נליכגילטינקייט

פאָר אַרום

--

אַפילו

צו

אֶהן גרעניצען

צו אַלץ,

אכזריות'דינע

פארפאָל-

די

גונגען פון דער אַנטיסעמיטישער רענירוננג און צו דעם האָס פון
דעד אַרומינער קריסטליכער באַפעלקערונג.

|

| =אָבער די וויסטעניש האָט נעהאַט אַ קליינעם אָאַזים  ---די אי
דישע

אַרבייטער

באווענונג

אין עטליכע שטעט

אין ליטע און פּולֶען.

דער אָאַזיס איז געווען א קװאָ? פון האָפענונג ,פון לעבעדינע כחות,

פון פאָרטשריט,

פוֹן סאַציאַליזם.

דער אָאַזיס האָט גנעראַטעװעט
אריינגעבלאָזען אין איהם אַ נשמה.

ער האָט 
דאָס אידישע פֹאֶלֶק .
ער איז מעהר און מעהר געווא-

רען אַ פּלאַץ ,וואו עס האָט זיך קאַנצענטדירט און אנטװיקעלט

דער

.

דער פרשטצר צוזאַמננפאָהר פון אבונד" אין װוילנצ

דער

קולטורעלער,
ישען פֿאָלס.

פּאָליטישער,

-

דער
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לעבען

נאַציאָנאַלער

אירדי-

פון

|

נישט וויניג שטע-
נישט אזוי גרינג איז עס פאָרנעקומען.
בשעת מיר האָבען געגרינדעט
רוננען זיינען געשטאַנען אין וװועג.
דעם ,בונד" ,האָבען מיר נעוואוסט ,אַז די נייע אָרגאַניזאַציע ,באַ-
לעבענדיג דעם טויטען קערפּער פון אידישען פאָלק ,וועט ארוים-
רופען פיינטליכע כוחות ,סמיט וועלכע עס װעט אויסקומען צו פיהרען

אַ שווערען קאַמף.
7

יאָהר איז

און אזוי אין דאָס טאַקע געװען.

דער

בונד"

אין אידישען

געווען

אין די גאנצע

פאָלק

אַלֵיין ,אִפַּ-

געזונדערט ,אַרומנערינגעלט פון אַ פאראיינינטער פאַלאַנגע פון שונאים :
פון דער גרויסער און קליינער בורזשואזיע און די אָרטאָדאָקסען ,אפּי-
קורסים ,אַסימילאַטאָרען

ואוו

ער

האָט

האָט

דער

,בונד"

און נאַציאָנאַליסטען..

געהאָפט

נעפינען

צו

סיסטעמאטיש

און אפילו פון דארטען,

סימפּאטיע
אויב

באַנענענט

און

פריינטשאַפט,

נישט

פיינטשאפט,

|

|
איז געגנערשאפט.
און טראָץ אָט די אַלע נישט גינסטינע אומשטענדען האָט
דער ,בונד" ערפילט זיין מיסיע אין אידישען פאָלֶק .דידעקט אדער
אומדירעקט האָט ער אומנעביטען זיין פיזיאָנאָמיע ,אַרוױסגערופען און

געזעלשאַפטליכע

אַנטװיקעלט
רעל ,געמאַכט

און
נישט

איהם

דער

געווארען

ליסטישע
איצט,

אינטערעסען,

איהם

קאמפספעהינ.

אַרנאַניזירטער
איינער

פאקטאָרען

נעמאַכט

קולטן-

אין

פון

אידישער

פּראָלעטאַדיער?

די ויבטינסטע

אייניגע

פּאָליטישע

אין
און

ער

סאַציא-

לענדער?

נאָכדעם װוי דער ,בונד"

עקזיסטירט

שוין  782יאחר ,אין

ווערט דאָס צו דעדמאָנען .נאָך מעהר דערפאַר ,װאָס מאַנכע געװעזענע
כונדיסטען ,מיט דעם אייפער פון רענענאַטען ,שטעלען זיך נישט
אָפּ פאר קיינע מיטלען צו ,באַװייזען" ,אז דער ,בונדיזם" איז געווען
אַ 

פעלער,

אַ

פון אָפּאָרטוניזם.

פּראָדוקט

פון

קליי-בורזשואזער

אידעאָלאָגיע

און

װעלװעל שאַטץ.
די װוילנער בלוטיגע ערשטען
אין .2091
(באַשריבצן

מאַי דעמאַנסטראַציע

א פאָהן

פון וופלווצל דער זנאַקען מאליער ,װשלכֶר האָט נשטראָגנַן
אין רנר רצמאַנסטראַציף)

 - ,2זינט יענער צייט זיינען פאַרלאַפען

 2יאָהר .און וי פריש אין זכרון פון יעדען,
װאָס אין נאָר געוועזען נאַהענט צו דער אר-
עס האָט עפּעס

בייטער

באַוענונג

אין ווילנע.

אַזוױנס

פּאַסירט,

אַז עהסאָט

זיך אַ טריי"

סעל? געטאָן דער מעכטינער רוֹסישער
דאָס אין געװוען דער אֶנפאַנג
ריזם.
0טען

יאָרהונדערט.

זי

אַ.

כװאַליע

צאַ-
פון
האָט

זיך אַרײנגענאָסען די איראָפּייאישע קולטור,
אַרבייטער-געזעצען ,די אַרבײטער-פאַרטרעטערשאַפט

די אויסנעקעמפטע

אין די דייטשע ,עננלישע און פראַנצויזישע פּאַרלאַמענטען ,און דאָס
אין
האָט אויך געווירקט אויף רוסלאנד ,אויף די אידישע שטעט.

ווילנע האָבען זיך באַװויזען נרויסע װאַרשטאַטען און פֿאַבריקען אויף
דעם מאָדערנעם שטייגער  :מעכאַנישע שוסטערייען ,זאָקען ,סיגאַרעט,
בוי-אַרבייטער ,פּריקאַזטשיקעס פון האָלסיי?ל געשעפטען ,בערשטער,
גאַרבאַרניעס ,שלאַכט-הייזער ,קצבים און ואַשאָװניקעס ,דרוקער פון
צייטונגען ,קליינע דרוקערייען ,שניידער ,שוסטער ,שניצער און מעבעל
|
ארבייטער,
די אַלע אונטערנעמוננען
שטעלט איין נרויסע מאַסע,

טיילט צוויי קלאַסען:
בען

זיך אָנגעהויבען

זיינען נגעוועזען

יונגע

מיט די אַרבײיטער האָבען צוזאַמעננע-
אין וועלכער עס האָבען זיך אויסנע-

אַרבייטסנעבער
פארשפּרייטען

און אַרבייטער.

קרייזלעך האָ-

אין אַלע פאַכען.

די איינלייטער

אינטעלינענטען,

קינדער

פון

באלעבאטישע

קרייזען ,וועלכע האָבען גענאָסען זייער בילדונג אין אױיסלאַנד.
האַלטענערהייט,

אויף

בוידים-שטיבלעך

און

אין

קעלערען,

באַ-

שטרייננ

געהיים ,האָט מען געלערענט סולטור געשיכטע און פּאַליטישע עקאָ-
נאָמיע . און די אַלע ,וועלכע האָבען אנטיי? נענומען אין די קריין"
162
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לעך ,זיינען געוועזען וי די קעמערלעך פון איין גרויסע ,אַרבייטענדינע
מאַסע און האָבען פאַנאַנדערגעטראָגען דאָס ביסעל מאָגערע וויסען צו
יעדע פּאַסירונג אין אויסלאנד און אין רוסלאַנד
די גרויסע מאַסען.
סטרייקס ,אונרוהען און געשלענען האָבען
איז דיסקוטירט געווארען.
איבערהויפּט די אידישע
די באַלעבאַטים וי אַ דונער געטראפען.
באַלעבאַטים האָבען נלייך זיך גענומען וענדען צו דער פּאַליציי און
דער דאמאַלטדיקער גובערנאטאָר ,אויב
זשאַנדאַרמעריע נאָך הילף.
די
איך האָב ניט קיין טעות ,איז געוועזען באַראָן פאָן קלעגעלס.
רעגירונג האָט דאן דעם וובערנאַטאָר צוריקגערופען און אויף זיין
אין שטאָט ,צוישען די באַלעבאַטים
פּלאץ געשיקט פאָן:װאַהלען,
און אין די שוהלען ,האָט מען גערעדט ,אז יעצט אין אראָפּנעקומען
דער נייער מוראװװיאָוו .דאָס האָט נגעמיינט דעם ,װאָס האָט אונטערדריקט
דעם פּוילישען אויפשטאַנד אין  2681און אַזױ איז טאַקע געוען.
צונלייך מיט דעם וובערנאַטאָר זיינען ארייננעקומען נאנצע רע-
נימענטען מיט קאָזאקען און עס זיינען געמאַכט געווארען אויסנאַם-
געזעצען ,װוי פארשטאַרקטע אויפזיכט ,מיליטער-געריבטען ,אַרעסטען
און אַרויסשיקוננען אין סיביר די פיהרער ,אדער מיטנלידער פון ,בונר"
און פּ .פּ .ס ..אין די שוהלען און אין נאָס ,צווישען די הויךפּאָלו-
טיק-ריידער ,האָט מען געזאָנט ,אַז דעם יאָהר װועט מען דעם ערשטען
מאַי ניט פייערען ,וויי? דער נובערנאַטאָר װועט שוין זעהן ,אז עס זאָלען
אויך האָט מען געזאַנט ,אז מען
זיין גענוג קאָזאקען און פּאַליצײי,
האָט נעזעהן ,וי מען האָט אַרײננעפיהרט אין פּאַליציי-הויף אַ
גאַנצען װאָנען מיט ריטער ,צום שמייסען די דעמאַנסטראַנטען ,ועל-
טאַקע וי מוראװיאָוו האָט נעטאָן אין
כע מען װועט ארעסטירען.
זיין

צייטם,

און אָט וי מיר האָבען אָרנאַניזירט דעם ערשטען מאַי ,פון
2
אין יודעמאַנסקע'ס זאַואולעק ,אַנטקענען דער גרויסער דרו"

קעריי פון דער אלמנח והאחים ראִם ,איזן דאָ אַ גרויסער הויף (איך
געדענק ניט דעם נומער) ,האָבען מיר געהאָט איינע פון יענע קריין"
לעך .אַביסע? ווייטער אַרונטער ,אין יאַנאָווסקי'ס
אַרײנגאַנג דורך קאָמניצקער גאָס ,איבער'ן װענ
ראָם'ס דרוקעריי איז סטאָקלינסקי'ס מעכאַנישע
וואו הירש לעקערט האָט נעאַרבייט.
נידערינער
דורך יאַטקעװער גאָס מיט איהרע געזונטע יאַטען

נאָווסקי'ס

הויף ,אין פראָנט

זאָקען פאַבריק

פון דער

דייטשער

הויף ,דער הינטער
אויפ'ן ראָג לעבען
שוסטערי-פאַבריק,
ארונטערנעהענדיג ,
קצבים; אין יאַ-

גאַס ,די גרויסע

פון בלאָכ'ען ; וייט ארויף אין צוייטען הויף ,כיים

אַרױסגאַנג צו קאָמניצקער נאָס ,ביים
ווען מנוכע'ס גאַרקוכניע-רעסטאָראַן.
עס האָט זיך גענומען דערנעהנטערען

גרויסען

מיסטקאסטען,

דער

ערשטער

אין

גע-

מאַי ,דאָס
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הייסט,

שטאָץ

איך ווייס ניט װאָס

עס האָט דאַן פּאַסירט מיט אונזערע פיהרענדע

אינטעליגענטען

פון

אָרטיגען קאָמיטעט פון ,בונד" ,נאָר וי איך קאָן זיך דערמאָנען,
האָבען זיי קיינע צונרייטוננען ניט נעמאַכט ,וי מיר האָבען ער-
װואַרטעט,

דעם

אַז דער

ערשטען

,ווילנער

קאָמיטעט

דורך

מאַי

קלאַפענקאַמף",

פון

זאָל רופען

,בונד"

פּראָקלאָמאַציעס
װאָס

איזן

און

דורך

אַרױסנענאַנגען

צו

פייערען

דעם

אֶרגאן,

יענער

צו

צייט.

נאָר װאָס עס זאָל ניט האָבען פּאַסירט ,מיר ,אויף אונזער קרייועל,
סיר האָבען אַרויסנע-
האָבען אַליין נעמוזט מאַכען די צונרייטונג.
לאָזען אַ העקטאַנראַפירטע בלעטעל און עס פֿאַנאַדערנעװאָרפען ,און
אויך אָננעשריבען דריי רויטע פאָהנעס .אויף איין פאָהן איז געווען
אָננעשריבען

ציע;

אויף

אויף

דער

רוסיש:

זאָל

לעבען

די

אַלועלטליכע

רעװאָלן-

צוייטער:

עס

לעבע

דער

אַלנעמיינער

ארבייטער.

בונד אין ליטע ,פּוױילען און רוסלאַנד;
לעבע דער -8שעה'דיגער ארבייטס טאָנ.

און אויף

דער

דריטער:

עס

עס האָט זיך דערנענטערט דער טאָג .די נאַכט פריהער האָבען
מיר נעהאט א מיטינג אין דעם גרויסען הוֹיף ,װאָס אין געועזען
די דרוקעריי פון דער אלמנה והאחים ראָם .מיר האָבען זיך פאַנאַנדער-
געטיילט מיט די פּלעצער און מיט די פאָהנעס .איך האָב מיר פֿאַר
עס
זיך גענומען די פֿאָהן ,אויף וועלכער עס האָט זיך נעשריבען:
הירשע?ל דער קרעמער האָט
לעבע די גרויסע רוסישע רעװאָלוציע.
גענומען פאַר זיך אַ צווייטע און באָטװיניק דער לעהרער  --די דריטע.

דאָס איז בלוין בנונע דער צונרייטוננ פאר דעם היסטאָרישען
ערשטען מאי ,װאָס האָט נעמאכט אזא רושם איבער נאנץ רוסלאַנד.
דער אַרויסטריט אויף דייטשער נאס און די אַרעסטען און די ראָלע
פון פאָן װואַהל'ן און דער שאָס פון לעקערטן אויפ'ן נובערנאַטאָר,
|
איז ווידער א געשיכטע פאר זיך.
אויף

די

נאַסען

האָבען

אָנגעהויבען

ארומפאהרען

קאָזאקען

אױיסנעשטאַטעט מיט אלע מלחמה כליזין .די הויפען זיינען באַ-
פעהלט געװאָרען צו האַלטען פאַרמאַכט .די שטרעזער זיינען אַרױיס-
גענאַננען מיט די שטעקענס פון פאָרענט פון זייערע הייזער .יעדע
וויילע זיינען אָנגעקומען נייע באפעהלען פון פּאַליציי-הויף צו
פּאָליצײי אויף די נאסען ,אז מען זאָל זיך לאָזען צונויפקלייבען.

דער
אלע

זיינען ארומגענאננען נערוועז ,אז עפּעס װעט פּאַסירען.
מען האָט
געזאָגט ,אז הינטער די גרויסע ,פארמאכטע טויערען פון הופּט-
עס האָט זיך דערנענטערט די
פּאַליציי  שטעהען אויך מיליטער.
צייט

פון

זעקס

אדער

זיבען

אזיינער,

אויף

וועלכער

עס

אין

באַ-

שטימט געװאָרען דער אַרױסטריט.
א קוק טוענדיג אויפ'ן גאָס זיי-
נען קיין גרויסע מאסען ניט געווען ,אַ חוץ די יענינע ענטשלאָסענע,
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וועלכע האָבען גענומען אויף זיך די אויפגאַבע און די אָפּפערװיליגקײיט
צו פייערען דעם ערשטען מאַי היינט ,און ניט אפּלײגען ,ניט קױ"
קענדיג אויף אַלע אָנשרעקונגען פון דער פּאַליצײי און דער באַ-
פעלקערונג,
 -נו ,הייבט אָן! אַראָפּ אויפ'ן מיטען גאס -- ,האָט זיךדערהערט א שטימע ,און וי בליץ-שנעל אין דער באַפעה? דורב-
געפיהרט געווארען.
 -ויקעל פאַנאַנדער די פאָהן!  --האָט געזאָגט צו מיררפאל'קע דער מאַלער )*,און האָט מיר טאַקע געהאָלפען צוזאַמענ-
שטעלען די צוויי האלבע שטעקענס אין איין לאַנגען שטעקען מיט
|
דער פלאַטערענדער פאָהן אין דער הויך.

|  --עס לעבע די אַלועלטליכע רעװאָלוציע!  ---האָט זיך דער"
ארומשטעהענר
דער אַכט-שעה-

הערט א הורא-נעשריי פון דער נאנצער מאסע
עס לעבע
 --נידער מיט דער זעלבסטהערשונג!דינער ארבייטס טאָנ!
װי אַ שטורעם האָבען זיך ארױפנעטראַנען אויף

זאקען ,פון די הויפען ,וואו

געווען

זיי זיינען

געהויבען צו שחט'ען און צו שניידען
האָב נאָר געפיהלט וי איך געפין זיך

װאָס איז דאַן געוועזען
אַרעסטירטע

ליידיג,

סטרייקער

באַרימט אלס
אדער

אונז

באַהאַלטען,

איך
רעכטס און לינקס.
אין דעם פינפטען קאמער,

דער שרעקענס-קאַמער

פּאַליטישע.

איך בין געװועזען דער ערשטער.

די קאָ-

און אָנ-

דער

קאמער

אין

פון די
געװען

נאָר איין בעטלער איז גע-

ס'האָט
לענען אין א װױנקעל האָט מען איהם אויך צונענומען.
ניט גענומען לאַנג װי מען האָט אריינגעווארפען אויך אין קאמער
ס'האָט
באַטװיניק דעם לעהרער ,א צובלוטיקטען ,א צו'הרג'עטען.

ווידער ניט גענומען לאַנג ,װוי דער קאַמער אין אָנגעפילט געווארען מיט
סיר האָבען פאָר;עזעצט די
צושלאָגענע און צובלוטינטע חברים.
סיר
דעמאַנסטראציע מיט גרויס באַגייסטערונג אויך אין קאַמער.
האָבען געזונגען ביז װאַנען עס אין אָנגעקומען דער גובערנאַטאָר
|מיט די קאָזאקען און האָט אונז אָנגעהויבען איינציקוייז ארויסצוד
סיר זיינען דורכגעגאַנגען דורך אַן אויסנעשטעלטע רייהע
רופען.
קאָזאקען און געקראָגען געשלאָגען מיט נאַגײיקעס ביז וואנען מען

איז געפאַלען אין אונמאַכט.
מען

האָט

אונז

צוריק

ארייננגעווארפען

אין

נומער

פינף

קאמער.

דאָס איז געוועזען די ערשטע לעקציע ,וי פאָן וואהל האָט עס דאן
אט
אָנגערופען ,צו די ידערשפּענינע קינדער פון זייער קייזער.
דאָס האָט געדויערט

ביז צוועלף

ביינאַכט ,װוען אלעס איז אנטשוינען

*) רפאל'קע דער מאַלער (זשיװאָפּיסעץ) ,דאָס איז
מיטגלוד פון ווילנער ברענטש  708ארבייטער רינג--.רעד.

רפאל

גונצבערג,

אַ

0601

|

רזשאַן

מילל
טריט

געווארען ,נאָר די קרעכצען פון די געפּײיניגטע און די שװערע
פון דער ואך אין דרויסען האָבען זיך נאָך געהערט.
עס אין
פילע געדענקען נאָך וואס יענע נאַכט האָט פּאסירט.
אויך פון די פרויען-
צו שרעקליך צו דערמאַנען .איך האָב געהערט
קאַמערען זיך טראָנען היסטערישע געשרייען דורך דער גאַנצער נאַכט,
אויף מאָרגען אינדערפריה איז ווידער אָנגעקומען דער הענקער
נאָך דער רייהע האָט מען ארויס-
פֿאָן וואה? מיט זיינע קאָזאקען.
גערופען ,דעם ערשטען ,אויף וויפיל?ל איך קען זיך דערמאַנען ,איינעם
צופעלינערווייזע איז ער געקומען מיט א מיסיע
א חבר ראָזענבערג.
פון מינסק און ער אין אריינגעפאלען אין די פּאַליצייאישע לאַפּעס.
עס האָבען זיך דערהערט שרעקליכע גנעשרייען און א כאָרכלען ,אזוי

װי מען

װאָלט איהם

פאַרשטיקט

דעם

האלן.

דער

שוישטש

פון

זיך געהערט איבער'ן גאנצען קאָרידאָר פון טורמע.
האָט מען ארייננגעווארפען יעדען אין דער קאמער

די ריטער האָט
נאָכ'ן שמייסען
און פּטור.
עס אין געקומען צו מיין רייהע .דורך א רייהע קאָזאקען האָט
מען מיר גענומען ארונטעררייסען די קליידער פון אונטערשטען טייל
דערביי איז געוועזען פאָן וואהל ,דער פּאַליציימייסטער נאַ-
'קערפּער.
זימאָוו ,דער דאָקטאָר מיכאילאָוו ,דער אַקאָלאָדאָטשני נאַדזיראטעל
ציבולסקי ,,דער זשאַנדאַרמסקי ראָטמײסטער פּאסטרולין און די קלע-
'האָט סמיך ארויפגעווארפען אויף א באַנק אין
נערע בעאמטע.
איינער אויף
דער לענג און אוועקגעזעצט צוויי קאָזאַקען אויף מיר:
צויי קאָזאקען אין ביידע
די הענט און דער צווייטער אויף די פיס.
זייטען  --מיט נאסע ריטער אין די הענט -- ,האָבען גענומען שמייסען
מיכאילאָוו ,דער דאָקטאָר ,האָט
איבער'ן גאַנצען טייל פון קערפּער.
מיט די אויס-
באַשטימט לויט'ן פּולס וויפיל שמיץ צו נעבען יעדען.

געשרייען  :זשידי ,איך װועל אייך אלעמען דערשיסען

אדער ארויס.

טרייבען פון לאנד!  --האָט פאָן וואה? באגלייט כמעט יעדען שמיץ.
 --וואו זיינען די פאָהנען טרענגער  -- 9האָט ער גענומעןשרייען  ---זיי װעל איך געבען א באַזונדערע פּאָרציע.

פּאסטרולין,
אויפזיכט

האָבען

צו

דער

זשאַנדאַרם,

פארפיהרען

אויסגעטיילט

צויי

א

האָט

זיי גענומען

באונדערען

פון

פּראצעס.

די פֿאָהנען-טרענער,

אונטער
די

קאָזאקען

הירשע?

זיי האָט ער געצואוננען
קרעמער און באַטװיניק דעם לעהרער.
שטעהן און צוזעהן וי מען פארפּײנינט זייערע חברים.

דערמיט

האָט זיך געענדינט

די צוייטע

לעקציע,

זיין
דעם
צו

דורך וועלכער

פאָן וואהל האָט געװאָלט דערשטיקען דעם רעואלוציאנערען גייסט
פון די יונגע באנייסטערטע רעוואלוציאנערען אין וילנע ,אין יאהר
.9

פ .קורססי
הירש
לעקערט

הירש

סע
לע

(לויט

די

ר מ.
--

געריכטס-אַקטען

לייקֶהך און לעקער) אין געבאָרען געװאָרען אין
אין האַנושישאָק , ליטע ,ביי זעהר אָרימע עלטערען.

| = גאַנץ
שוסטער ,

/יונג איז לעקערט
אין דעם

אָנגעקומען

יאֶהר 8981

אין

לעקוך,

אויך

יאֶהר

0881

דעם

לעהרע צו אַ

דער

איז ער אַריבערנעפאָהרען

נע ,געארבייט אין פאַרשידענע שוסטערװואַרשטאַטען
געצויגען געװאָרען אין דער ארבייטער באַווענונג.

קיין ויל-

און נלייך אריינ-

א דאַנק זיין ערנסט-

קייט ,איבערנעבענקייט און פייערדינען טעמפּעראמענט ,וואס האָט זיך
אַרױיסגעװוויזען ביי צוזאמענשטויסען מיט סטרייקברעכער און בי
קאַנפליקטען מיט
באַליכט געווארען

אונטערנעמער ,איז ער אומנעהייער פּאָפּולער און
ביי דער אידישער און פוילישער שטאָטישער אר-

|
בייטערשאפט,
| דעם 82טען מאַי ,0091 ,איז לעקערט געווען איינע פון די הויפּט
פינורען ביים איבערפאל אויף פּאָליציי אין ווילנע (אויף נאַװנאָראָר),
כדי צו באַפרײען

אין א פּאָר טעג

א נרופּע פּאָליטישע אַרעסטירטע.

אַרום ,ביי א פּרואוו צו באפרייען איינעם פון די אַרעסטירטע חברים,
א שווער פארוואונדעטען,

ווערט ער אַליין אַרעסטירט.

יענעם

ווענען

אַרעסט נעפינט זיך אַ נאָטיץ אין אֶרנאַן פון ווילנער בונדישען
מיטעט, ,קלאַסענקאמף"

נומ ,3 .אָקטאָבער,

.,0091

אין דער

קאָ-
נאָטיץ

געהט אַ רשימה פון די אַרעסטירטע און דער ערשטער פון זיי ווערט
אין נוֹמ, 8 .קלאַסענ-
אָנגערופן הירשל (אֶהן אַ פאַמיליעננאָמען).
קאַמף" (פון יולי ,)1091 ,געפינען מיר דעם אורטייל איבער די ארעס-
טירטע

פֿאַר

אָנגערופען
פון

דעם

נאָװונאָראָדער

דער נאָמען לעקער.

לעקערט'ן

אין דער

איבערפאַל,

און

דאָרטען

אָט דאָס זיינען די ערשטע

רעװאָלוציאָנערער

אין

שין

שפּורען

פּרעסע.

לעקערט אין דעמאָלט אָפּנעזעסען אין וילנער טורמע (אויף
אַנטאָקאָל)  9חדשים און איזן פאַר'משפּט געװאָרען אויף אָפּזיצען
ווייטערע  6חדשים אין דער פּעטערבורגער טורמע ,קרעסטי" ,דער-
נאָך ווערט ער אַרױיסגעשיקט
אויפזיכט אין קאַטערינאָסלאַו.

אויף צויי יאהר אונטער

107

פּאַליצייאישער

108

פ .קורססי

אֶנהוֹיב אפּריל ,9091 ,קומט לעקערט אומלענאל קיין ווילנע.

ער

ווילנע,

וואן

האָט זיך פארביינקט

דער

נאָך

בונדישער

אין

באַװעגונג

ער האָט געהאָט אַזױ פיל נוטע פריינט ,און ואו עס האָט געלעבט

ביי זיין אָרימער מוטער זיין יונגינקע פרוי ,אַן אַרבייטערין.
דעם 1טען מאַי (81טען אַפּריל לויט'ן רוסישען קאַלענדאר) באַ-
טייליגט זיך לעקערט אין דער מאַײדעמאַנסטראַציע ,אָרגאַניזירט פון
,ונד" אינאיינעם מיט דער ,ס .ד ,פּאַרטײ פון פּױלען און ליטע".
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חירש

6

לעקער
קרבן

עב ,0881 .אוופגעה א נגען און
יולגע אַלס
רעװאָלוציע ,דעם 89טען מאַי.9001 ,
:
4

מ

פון

דעמאָנסטראַנטען

יי
ג

זיינען אויף דער גאָס אַרעסטירט

געװאָרען (לע-

קערט איז געבליבען אויף דער פריי) .די אַרעסטירטע  02 --אידי-
האָט מען אויפ'ן באַפעל פון ווילנער
שע און  0פּוילישע ארבייטער
גובערנאַטאָר פאָן:װואַה? געשמיסען,
די עקזעקוציע
דער

ארבייטערשאַפט,

האָט

אַרויסנגערופען

וואס

האָט

זיך

אַ מורא'דיגע אויפרעגונג
דערפאַר

אומבאַדינגט

ביי

געװאָלט

הירט לפקערט

901

|

דער וילנער בונדישער קאָמיטעט האָט

נוקם זיין אָן פּאָןוואַהל'ן.

זיך ניט געקאָנט אנטשליסען צו נעמען אויף זיך די פּאַליטישע פֿאַר-
דאָס אין גע-
אַנטװאָרטליכקײט פאַר אַזאַ טעראָריסטישען נקמהאַקט.
ווען אויך די שטעלונג פון דעם דאָרטיגען פּוילישען סאַציאַלדעמאָקראַ-
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באעס לקפרעעטקה

אט 545אאר!450 ,
ריז זי
.זיוה
ייילישליידייפיישייתררעלדינרן יש ה-י
ל

דאָס איז די פאַטאָגראַפיע פון רעפּאָרט ,וועלבען עס האָט ,אַלס
געהיימען דאָקומענט ,איבערגעשיקט דער געריכטס-פּראָקוראָר צום פּראָ-
קוראָר פון ווילנער מיליטער-קרייז-געריכט וועגען דער הינריכטונג
|
פון הירש לעקערט.

טישען

קאָמיטעט

קאָזלאָווסקי),

(אונטער

אָנפיהרונג

פון

מעצשיסלאַ

יוליעוויצש

ביידע קאָמיטעטען זיינען געווען איבערצייגט ,אַז יעדער

שריט אין דער ריכטונג פון טעראָריזם ,אויך א ,נקמה"אַסט ,ועט
אין דער אָנגעגליטער אַטמאָספער פון יענע טעג עפענען א װעג פאַר
אַ כװאַליע פון אינדיווידועלע טעראָר-אַקטען ,אַ טאַקטיק ,װאָס װועט
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צום סוף מוזען צושטערען דעם מאַסרכאראַקטער פון דער אַרבייטער-
באַװעגונג ,דעם מעכטינען כח ,אויף וועלכען עס האָט זיך באַזירט
די רעװאַלוציאָנערע סאַציאלדעמאָקראטיע פון יענער צייט,
א גרופּע פון  6אַרבייטער ( 4אידישע און  2פּוילישע) האָט דאן
אָהן דער צושטימונג אָבער מיט דעם ויסען פון ביידע קאָמיטעטען
אַלײן אָרגאַניזירט דעם נקמהאַקט ,װאָס לעקערט האָט איהם אוים-

נגעפיהרט.

דעם 81טען (פטען) מאַי ביינאַכט האָט ער געשאָסען

פאָן-זואחל'ן,

ווען יענער איז אַרױיס פון צירק ,און איהם

אין

לייכט פאר-

וואונדעט
לעקערט אין אויפ'ן אָרט אַרעסטירט געווארען.
8טען (81טען) מאַי איז פאָרגעקומען דאָס מיליטער געריכט,
האָט לעקערט'ן פאר'משפּט צום טויט.
|

דעם
װאָס

די שטאָט אין אין יענע טעג געװען אין העכסטען גראַד טעראָ-
ריזירט ,און די פאַרטיידיגונג פון לעקערט'ן האָט ליידער ניט נע-
קאָנט צוגעגרייט ווערען אויף א געהעריגען אופן ,וען מען באקאנט
זיך מיט די איינצעלהייטען פון פּראצעס ,קאָן מען זיך ניט באַפרייען
פון דעם פּיינינענדען געדאַנק ,אז אַ בעסערע פארטידיגונג װאָלט
לעקערט'ן אפשר געקאָנט אַרױסראַטעװען פון דער תליה ,שרידיש איז
דאָס דורכאויס מענליך געווען ,אויף דער פראנע פון דעם פאָרזיצענ-
דען ,װאָס ער האָט באַװעקט מיט זיין שיסען ,האָט לעקערט פעסט
און מוטיק געענטפערט:
 . . . ,אים טױטעי.
אָט דער ענטפער
האָט דעם געריכט געג
ע
ב
ע
ן
ד
י
י
ו
ר
י
ד
י
ש
ע
מעגליכקייט ארױיסצוטראָגען
דעם טויט-אורטייל,
א
ַ
נ
ד
ע
ר
ע
טעראָריסטען האָבען אין אזעלכע פאַ-
לען  --אין די
פ
ר
י
ע
ר
ד
י
ג
ע
א
ו
ן
אין שפּעטער יאָהרען  ---אָפט נע-
ענטפערט:
 . . . ,גיט טױיטען איסם ,נאָר צוציהען די אויממערק-
זאַמקײיט פון פאָלק אויף זיינע אכזריות'דינע טאַטען ,אויף זיין פֹּאֲלו-
טיק א .ד .גל -- ?,און זיי האָבען באַקומען קאַטאָרגע אנשטאָט צו
ניין אויףה דער תליה.
א גוטער פאַרטיידינער װאָלט זיכער גע-
צוואונגען לעקערט'ן זיך צו האַלטען אוים'ן געריכט אזוי ,אז דער
|
אורטיי? װאָלט געקאָנט זיין אן אנדערער,

דעם 01טען יוני (82טען מאי לויט'ן רוסישען קאַלענדאר) אין
לעקערט אומגעקומען אויף דער תליה.
זיין העראָאישע האלטונג
אויפ'ן מיליטער געריכט און אין די לעצטע מינוטען פאר דער תליה

שטעלען לעקערט'ן אין איין רייהע מיט די גרעסטע קעמפער און מאַר-
טירער פון צאַרישען רוסלאנד.
פּעראָווסקאַיאַ קאַנען מיר מיט
פון הירש לעקערט'ן.

צו די נעמען פון זשעליאַבאָו און
פולען רעכט צושטעלען דעם נאָמען

אא

לעקערט'ס

פרוי

האָט מיט

איהר

קליין קינד ,וואס

זי האָט

גע-

הירש לפקפרט
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בוירען עטליכע װאָכען נאָך זיין טויט ,עמינרירט קיין לאָנדאָן אוֹן
עס אין זעהר מענליך ,אן לעקערט'ס
פון דאָרטען קיין אַמעריקע.
א ברודער פון לעקערט'ן

קינד לעבט נאָך איצט אין אמעריקע.
נאָך אין ליטע.

לעבט

א
אל אכ

די ווילנער עקזעקוציע

און לעקערט'ס

מאַרטירערישער

טויט

האָ-

בען געמאַכט א מורא'דינען רושם אין ,בונד" און אין די דרום דיגע
אָרגאַניזאציעס פון דער רוסלענדער ס .ד .פּאַרטײ ,אין דעם ראַיאָן
װאָס צייכענט זיך אויס מיט אַ גרויסער אידישער אַרבײטער מאַסע.
אומעטום איז ביי די אידישע ארבייטער אויפנעקומען אַ טעראָריסטישע
שטימונג ,און אין יענע טענ האָבען זיך באַװיזען די ערשטע רע-
װאָלװערען אין די הענט פון אַ גרעסערער צאָל אידישע ארבייטער און
אַרבײיטערינם אין די פאַרשידענסטע פּונקטען פון בונדישען ראַיאָן.
אין די הענט פון אײנצעלגע ארבייטער ,גאַנץ נאַהענטע צו דער אֶך-
גאַניזאציע ,האָט מען אויך פריהער שוין געקאַנט זעהן פון צייט צו
דער טאָג פון לעקערט'ס טיט איז די געבביע
צייט א רעװאָלוער .
דאַטע ,ווען דער רעװאָלוער איז געווארען א חלום פון טויזענטער און
מען האָט זיך אָנגעהוֹיבען צוֹ לער-
טויזענטער אידישע ארבייטער.
נען שיסען .די טעראָריסטישע שטימונג האָט אַ געוויסע צייט געהאַט
פארכאפּט

די איינפלוסרייכסטע

קרייזען פון ,בונד"

און האָט באַקומען

א מערחייט אויף דער 8טער קאָנפערענץ פון ,בונד" (סעפּטעמבער,
ס'איז כדאי צו פארצייכענען ,אַז צו דער
 ,2אין בערדיטשעוו).
סינדערהייט ,וואס האָט אויף דער קאָנפערענץ באַקעמפט די טאַקטיק
פון ,אָרגאַניזירטער

נקמה",

האָט

נגעהערט

דער

דעלעגאט

פון וילגעך

כונדישען קאָמיטעט (חבד גורעוויטש).
די איניציאַטיוו אין קאַמף געגען די טעראָריסטישע שטימונג האָט
גענומען אויף זיך דער אויסלענדישער קאָמיטעט פון ,בונד" (דזשאַהן
מיל? ,אברהם מוטניק ,אַרקאַדי קרעמער ,װלאַדימיר קאָסאָוסקי און
טימאָפיי קאָפּעלזאָן) ,און אין אויסלענדישען קאָמיטעט נופא אין דער
איניציאַטאָר פוֹן קאַנסעקװענטסטען קאַמפף גענען יעדען מין טעראָ-
אַַ שטאַרקען רושם
ריסטישען אָפּנייג נגעווען װולאַדימיר קאַסאָוװוסקי.

האָט דאמאלסט געמאכט אין רוסלאַנד זיין ארטיקעל נעגען דעם באַ-
שלוס

פון דער סטער

קאַָנפערענץ,

אין נומ, 88 .לעצטע

נאַכריכטען"

(רוסיש) ,און אין איינינע חדשים שפּעטער זיין בראָשורע ,טעראָריזם"
|
(רוסיש).
די טעראָריסטישע שטימונג האָט אָנגעהאלטען עטוואס מעהר וי
אַ יאֶהר צייט ,זי איז אָפּנעשוואכט געווארען ארום יולי-אוינוסט,8091 ,
ווען אין דרום-רוסלאַנד האָט די באַװענונג אומעטום אנגענומען אַ
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געוואלטיגען
און איינינע
אַרענאַ פון
אבעד נאָך
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מאסן-כאַראַקטער  :די מעכטיגסטע סטרייקען
אנדערע ערטער ,ווען עס האָבען זיך באויזען
פּאָליטישען קאַמף צענדלינע טויזענטער רוסישע
אין יוני ,8091 ,האָט דער סטער צזאַמענפאָר

(אין ציריך) אייגשטימיג

א באַשלוס

אנגענומען

גענען

אין אדעס
אויף דער
אַדבייטער.
פון ,בונךר"

דער טאַסטיק

|

פון אָרגאַניזירטער נקמה,
א
א אל

אָרום לעקערט'ן האָט זיך אין פארלויף פון דער צייט באשאפען
דאָס ווערטפולסטע אין הינזיכט פון
א היפּש ביסע? ליטעראטור.
היסטאָרישע

פּיגסטליכקייט

בלייבט

ביז היינט צו טאָג דאָס קליין בי-

כעלע ,װאָס דער ,בונד" האָט אַרױסגעלאָזען (אומלענאַל ,פאַרשטעהט
זיך) אינאיינעם מיט דער פּוילישער ס .ד .פּאַרטײ אין ווילנע גלייך
נאָך לעקערט'ס טויט.

דאָס ביכעלע הייסט , :חירש

לעקערט און זיין

אָנגעשריבען האָט עס מאָיסי סאַאולאָװיטש גורעװיטש
פּדאָצעס".
(,מאַטװעי") ,דאמאלסט דער פאָרשטעהער פון ווילנער קאָמיטעט .דאָס
שענסטע און דאָס ריהרענדסטע ,װאָס אין געשריבען געװאָרען איבער
דאָס אין
לעקערט'ן ,טראָגט די אונטערשריפט פון חבר ליעסיען.
אַן אַרטיקעל אין דער ,צוקונפט" ,זומער  ,2091גלייך נאָך לעקערט'ס
טויט ,און איצט22 ,
אין דער ,צוקונפט".

יאָהר שפּעטער ,א ואונדערבאַר ליד ,אויך
דאָס ליד אין וי א דערנענצונג צו יענעם

אויף דעמזעלביגען הויכען ניוװאָ שטעהט
מ|ערקווירדיגען אַרטיקעל,
אַן אַרטיקעל אין דער ,צוקונפט" ,זומער  ,2091גלייך נאָך לעקערט'ס
,7

אין ,פאָרווערטס".

צו די בעסטע

שורות,

סאַציאַליסטישע פּרעסע פארמאָגט ועגען לעקערט'ן

וואס

די

געהערט

אַרטיקעל פון מיכאַלעװיטש'ן אין דער ,נייער פאָלקסצייטונג",

אידישע

אויך אַן
ווארשע,

,7
אין דער סאָוועטישער אידישער פּרעסע האָבען זיך אין 9901
מאנכע
און  7291באַוויזען אַלערהאַנט זכרונות וװועגען לעקערט'ן.
פון זיי האָבען א געוויסען ווערט ,אָבער דאָס נאנצע מעמוארען-מאַ-
טעריאל ,וואס האָט זיך דערווייל באוויזען ,נויטינט זיך נאָך אין אַ
אויף א העכערען ניװאָ ,אָבער זעהר וייט
שטריינגען קאָנטראל?ל.

פון אביעקטיווקייט אין דער אָפּשאַצונג פון דער באַװענונג פון יע-
נער צויט ,ספּעציעל פון דער היסטאָרישער באדייטונג פון ,בונד",

שטעהט אַן ארבייט ווענען לעקערט'ן אין רוסישען ,קראַסני אַרכיו",
,7
פון די בראָשורען ,וואס זיינען געווידמעט לעקערט'ס אנדיינקונג,
איז וװערט צו דערמאַנען:

הידש
,

לעקערט ,צום 02טען

יאָהרנאַנג פון

|

חירש לפקצרט

871

הי

זיין קעפּינג" ,מאָסקװע, ; 2991 ,הירש לעקערט ,צום 82טען יאַהרצייט
פון זיין מאַרטירערטויט",

איינינע
געפינען

פאַרלאַג ,די

פֿאָלקסלידער

זיך אין שמואל

וװענען

לעהמאן'ס

וועלט" ,ווארשע,

לעקערט'ס

,7291

מאַרטירערישען

לידער-זאַמלונג ,אַרבעט

טיט

און פריי-

הייט" ,ווארשע.1991 ,
דראמעס וועגען לעקערט'ן זיינען אונז באקאנט:
לואיס ריינגאָלד , :הירש לעקערט" ; 8091 ,ה .לייוויק, :חירש
לעקערט";7291 ,

א .קושניראָוו:

,הירש

לעקערט",

.7291

דאָס היסטאָרישע ,רוי-מאטעריא?" ארום לעקערט'ן פאַרנעמט אַ
באַזונדערען פּלאַץ אין דער מאנוסקריפּטאָפּטײלונג פון בונדישען
צו אַן ערנסטער וױיסענשאַפטליכער אויספאָרשונג
פּאַרטייאַרכיוו .
פונ'ם קאַפּיטעל ,לעקערט"

אין דער העראָאישער

געשיכטע פון ,בונד",

אַ געשיכטע געשריבען מיט'ן בלוט פון אידישען ארבייטער קלאַס ,אין
נויטיג זיך צו באַקענען קודם כל מיט דער ,אַרבײיטער שטימע" ,צענ-
טראַל-אָרגאַן

,לעצטע

פון ,בונד",

נאַכריכטען"

אַלע

נומערען

פאר

(רוסיש)

נומערען
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די

רעו.

ראָסיאַ ,רוסיש ,צ .אָ .פון דער פּאַרטײ ס"ר ,נומער , ;1איסקטאַ",
,זשיזן", ,אָסװאָבאָזשדעניע", ,סװאָבאָדאַ" און אַלֶע אַנדערע --
אָהן אויסנאַם  --רוסלענדער רעװאַלוציאָנערע אויסנאבען פון .2091

|

א.

ליעסין,
היר

ש

לע

סע

ר ט.

זיי האָבען רוישלאָז ,אין די שעה'ן אין די שפּעטע,
פון טורמע ,װוי ננבים ,איהם ארויסגענומען,
און אונטער שטאַרקער װאַך ,פאַרהאַקט אין אַ קאַרקטע,
געפירט ,באַגלײט פון רייטער ,אין פּאַראַד אין שטומען --
געפירט איהם פאַרזיכטיג ,אין טויטקייט פון באַנינען
אַז קיינער זאָל זיך אויף די גאַסען ניט געפינעף

און ביז'ן ,מיליטער-פעלר" ,ערגעץ הינטער שטאָט,
וואו פינסטער האָט דערװאַרט איחם שוין דער עשאַפּאָט,
און אויפ'ן פעלד איז אן אַרמײ געווען פארבאַרגען,
געשטאַנען אונטער ביקטען מיט'ן בליק צום תליון,
צו זעהן דעם שוסטערייונג דעם אידישען דערװאָרגען,
צום רום צום הערליכען פון קייזער און פאָױװאַליען;
פיר באַטאַליאַנען האָט מען שטיל צונויפגעטריבען,
וי שטורעמען גאַנץ ווילנע װאָלט מען זיך געקליבען.

אָט קומט שוין די קאַרעטע און ער געחט אַרױס,
ווען הויך איז מזרח"הימעל ברעכט די רױטקייט אוים.
דערזעהט ער דייטליך שוין פאַר זיך דעם עשאַפאָט
און האַרט דערביי די נרוב ,פאַר איהם גענראָבען פריש{
צואַמערט זיך זיין האַרץ ,ער מאַכט צוריק אַ טראָט,
און פאַר די אויגען ניט זיך אַלעס ווילד אַ מיש --
וי ליב דאָס לעבען שמייכעלט ,װי די װועלט איז שיין,
װוי ווייניג גוטס געזען און מוז אין גרוב שוין געהן!

נאָר איין מינוט פון שװאַכקײט ,װײטאָנדיג און שווער,
און װוידער שוין דער שטאָלצער רעװאָלוציאָנער,
ער
און
און
און
דעם
פון

גייט צום עשאַפּאַט ,צום גורל זיינעם ,מונטער,
הערט דעם פסק אין מוט אין ווירדינען ,אין פעסטען
לאַכט דעם אָנבאָט פון פאַרראַט מיט האַס אַרונטער,
נעמט מיט בליקען שפּאָטישע פאַרעכטליך מעסטען
שטייפען ,אַפּיציעלען ,פרום-צוגלאַצטען פּנים
טויטיצושראַקענעם ראַבינער ,דעם קאַזיאָנעם.
|
104
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אָט בינדט מען אים די הענט ,אָט זעחט ער שוין די שטריק,
אָט קומט שוין ,קומט שוין אָן דער גרויסער אוינענבליק.
וי טוט ער זיי פאַראַכטען  --זיי און זייער שטראָף!.
וי קוקען זיי אויף איהם פאַר'חידושטט ,די קנעכט!
און אָט שוין פאַלט די פּעטליע אויף זיין נאָז צום סוף,
געװאַרפען פון דעם תליון אומגעלומפערט"שלעכט ;
טאַ כאַפּט ער ,הענט"געבונדען ,פלינק זי מיט'ן קאָפּ
און טרייפעלט זי אַלייןשױן אויפ'ן האַלו אַראַפּ.

און באַלד אין מאַרגעױגרינקייט ,הויך אין תליח"קנופ,
צעווינט זיך עלענדינ א בלויער ,קאַלטער טרופּ,
אָט לינט ער שוין א בר"מינן אין גרוב פאַרשאָטען
און איבער איהם דער חייל לויפט אין מאַרש אין ניכען;
עס האָבען טויוענדער סאַלדאַטסקע פים געטראָטען
און מיט דער פּלאַכער ערד דעם קבר אױסגעגנליכטן;
און זיכער אז זיין זכר װעט שוין זיין פאַרגעפען,
צופאָרען זיך די הענקער פריהשטיק אָפּצועסען

דאָך שפּעטער שוין אַ וויילע ,מיט דער זון צזאַמען,
איז לעקערט אויפנעגאננען אין די רויטע פּלאַמען.
עם איז אין קבר איז צשטראַטענעם געבליבען
פאַרהוילען נאָר דער מת ,װאָט װעט דאַך באַלד צופוילען,
ווען חויך אַריבער קבר ,מיט אַ שיין אַ ליבעןן,
האָט אויפנעשיינט דער העלד ,װאָס װערט שוין ניט פאַרהױלען;
ער איז פון ,מיליטער-פטלד" ליכטינ אויפגעשטאַנען
אין קדושח"אַרעאַל ,װאָס קען שוין ניט פאַרװיאַנען.

ער האָט זיך איבער די מיליאַנען קנעכט פון צאַר דערהויבען,
און אויפגעװועקט דעם שטאָלץ און אויפגעװעקט דעם גלויבען.

אַן אַרעם געטאַיקינד פון נידערינסטען נידער,
אַ לעבען אַזױי קורץ ,א לעבען אזוי ביטער,
װאָס האָט אין אונזער גרויקייט אויפגע'כשופ'ט ווידער
דעם איידעלסטען ראָמאַנט פון וואונדערליכען ריטער --
אַ ראַכעינעמער פאַר'ץ כבוד דעם פאַרשװעכטען
פון קלאַס ,װאָס איז געווען דער שפל'סטער נאָך נעכטען.
אַ פאָרנײער ,װאָס האָט ,אין ביישפּיל אין דערחויכטען,
א' גרויסען קעמפערידור מיט זיין געשטאַלט באַלױכטען.

נאנעס.

זרח

אָקטאָבער

װילנע אין די רעװאַלוציאָנערע
פון 5091
(באַרבייט ,

טעג

געזאַמצלטע מאַטעריאַלען פון פאַרשײדףנף דאָקומענטצן
אנטייל-נטמפר אין ישנשף גצשצפהפנישטו).

אָקטאָבער-טעג

די

פון

און

יאֶהר 8091

פון

--

דאָס זיינען געװוען טעג שטורמישע ,גרויס-
אַרטינע.
דעם ערשטען מאָל האָט די רע"
ארומגעכאַפּט

װאָוציע

מיט אַ רעש

מענטען

דאָס

גאנצע

האָבען זיך געבראָכען

פון דעם

אַלטען

לאנד.

די פונדאַ-

רעזשים.

אין דער געשיכטע איז אריינגעשריבען גע-
װאָרען א נייער ,א גלענצענדער בלאַט ,דער רוד
סישער פּראָלעטאַריאַט האָט אָפּגעהאַלטען זיין
ערשטען גרויסען נצחון .דער פּראַלעטאַריאַט איז אַרױס אויפ'ן קאַמפס-
פּלאַץ מיט זיינע אייגענע כלי-זין .ער ,דער בויער ,דער שעפער פון אַלע
רייכטימער ,האָט אַ געשריי געטאָן :שטעה! האַלט! און אין דעם
גרויסען רופלאַנד האָט זיך אָפּנעשטעלט יעדע אַרבײט ,יעדער פאַרקער,
ער האָט געזאָגט צום צאַר :זעחסט װאָס איך קען! אַראָפּ! וען ניט..
דער צאַר האָט אַ ציטער געטאָן און ער האָט אָנגעהויבען נאָכ-
:

זירן

בעג

צוגעבען.

דעם

2גז

:

71טען

אָקטאָבער,

,8091

ניקאָלאַי

האָט

אונטערגע-

שריבען דעם מאַניפעסט וועגען דער קאָנסטיטוציע.
א

מיר ניבען דאָ איבער
שעהענישען,

וועלכע

זיינען

אַ פראַנמענט פון יענע היסטאָרישע
פאָרנעקומען

פי? קרבנות דעם אידישען פּראַלעטאַריאַט.
1

אין

וילנע

און

גע-

געבראכט

|

א

דעם 31טען אָקט( .אַלטער סטיל) האָט מען זיך דערואוסט
ווענען דעם באשלוס פון אייזענבאַן-צוזאַמענפּאָהר צו ערקלערען אַן
/
| אַלגעמײנעם סטרייס.
די ווילנער אייזענבאַנער האָבען אויסנעקליבען אַ סטרייק-כיוראָ
176

ווילנט אין די אָקטאָבער טפג פון 8001

אָנצופירען

אויף

זיך נעווענדעט

מיט

קאר

דעם סטרייק.

צו די דרוקער,

771

די איזענבאַנער

זיי זאָלען

האָבען

אָנטייל נעמען

דאַן

אין קאַמף.

די דרוקער האָבען מסכים געווען צו סטרייקען ,אָבער בתנאי ,אַז דער
ווילנער קאָמיטעט פון ,בונד" וועט זיי הייסען.

/

זיי האָבען אייננעלאַדען אין ביוראָ אַ פאָרשטעהער פון דעם
פאַראייניגטען קאָמיטעט פון ,בונד" און אַ פאָרשטעהער פון פ .ס .ד,.
כדי אינאיינעם צו אֶרנאַניזירען אַן אַלגעמינעם פּאָליטישען סטרייק
אין ווילנע .אין אַווענט איז ביי זיי געווען א פאַרזאַמלונג ,מען האָט
געהאַלטען רעדעס א .א .וו

דעם
אויף

אינדערפריה

41טען

איינינע ליניעס

די צונען

זיינען שוין

און אין .שטאָדט איז דערווייל

ניט גענאַנגען

ארויס

אַ קלאַנג,

אַז ביינאַכט האָט מען אַרעסטירט דעם הױפּט-אינזשעניר באָריסאָוו
און נאָך עטליבע אינזשענירען; ראובן מיצקון ,וועלכער האָט געאַר-
בייט אין פארװאַלטונג פון ב .ס .אייזענבאן און וואו ער האָט מיט
אַ טאָג פריהער געהאַלטען אַ רעדע; דעם אַדװאָקאַט עליאַשעװו א .א.
אַזיינער אינדערפריה

פון סאַָלדאטען

באוועגונג

האָט מען באמערקט

און

איבער'ן

קאָזאַקען

אַן אומגעוועהנליכע

שטאָדט.

האָט מען אויסנעריכט אויפ'ן װאָקזאַל ,די איבעריגע
פּאָליצמייסטער בראש ארומנגעריננעלט די פאַרװאַלטונג

אייזענבאן

ליעסער

קלייבען ,די לעצטע

אַ טייל

האָבען מיט'ן
פון דער פֹּאַ-

און ניט נעלאָזען די אייזענבאַנער

זיך צונויפצו-

אויפ'ן

פון דער

האָבען

זיך דאַן געלאָזען

הויף

ב .ס .אייזענבאַן-פאַרװאַלטונג און האָבען געמאַכט אֵן אָפענעם מיטינג.
מ'האָט

אָפּצושטעלען

באשלאָסען

אַלֶע צונען

און האַלטען

זיך פעסט

און איינינ .ווען דער מיטיננ האָט זיך געענדינט ,זיינען זיך אַלֶע
פאַרנאַנדערגעגאַננען אַהיים ..אויפ'ן נאָס האָט געקאָכט .מען האָט

זיך אָנגעגרייט שפּייז אויף עטליכע טעג.
אין ווילנע דורכגענאַנען כשורה.
פינסטער,

שטאָק

שבת,

דעם

אין אַװענט איז אין שטאָדט נעװען

די נאַז און עלעקטריע
81טען אָקט,.

בכל? אין אָבער דער טאָנ

האָט

איז געווען

אָפּגעשטעלט,

בונדישע

אָרגאַניזאַציע

די

ניט

נגערוהט ,פון פריהמאָרגען בין שפּעט אין דער נאַכט האָט זי דורב-
נעפירט מאַסען-פאַרזאַמלוננען ,שוין כמעט אָפען ,אָהן דער מינדסטער
מורא ,אין בנינים און אונטער'ן פרייען הימעל .אומעטום רעדנער,

איינער אַראָפּ ,דער צוייטער ארויף.
אַראָן (א .ווייטער).

אִם מערסטען

האָט גערעדט

ער איז געווען אומעטום איינער פון די ערשטע

רעדנער.

אט איז ער אין דער אַלטער גרויסער שטאָדטישער

שול מיט

די פיר

גראַניט.

שול

הונדערט-יאָהרינע

קאָלאָנעס

פון

רויטען

די

איז פול מיט אַ פיל טויזענט קעפּינען עולם פון אַלע שיכטען פון דער

אידישער

באפעלקערונג.

פון דער בימה טראָגען זיך הילכיג פלאַמע-
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פאר

ורח

פּאַליטישער באפרייאונג.

נאנצס

צוישען

עולם האָט זיך אָנגעהויבען טראָגען אַ נעמורמע? ,וי פון די כװאַליעס
פון ים ערב אַ גרויסען געוויטער.
דעם זעלבען שבת אין דער פריה האָבען די איזענבאַנער בא-
קומען אַ דערלויבניש צו מאַכען אֵן אָפּענעם מיטינג ,מיט דעם תנאי,

אָבער ,אַז דערביי

זאָל זיין א באאַמטער

--

אַ צענזאר.

אין קלוב האָט זיך צונויפגעקליבען אַ ים מיט מענשען (פון
דריי ביז פיר טויזענט) .אידען זיינען געװען זעהר ועניג ,נאָר
פונדעסטווענען האָבען זיך דאָך געהערט געשרייען :צו װאָס האָבען
זיך דאָ צונויפנעקליבען אַ סך ,זשידעס" .נאָר דאָס איז קיין וואונדער
ניט .צופיל אין די מאַסע געװען אָפּנעטײלט פון אידען ,צו טיף
הא
ָט זיך איינגעװאַרצעלט דער אַנטיסעמיטיזם צווישען די באאַמטע,

אַז
זיי זאָלען קאָנען שלום ווערען מיט'ן געדאַנק צו פאַראיינינען זיך
מי
ט
ד
י
א
י
ד
ע
ן
א
י
ן
נ
א
ָ
מ
ע
ן
פ
ו
ן
ד
ע
ר
א
ַ
ל
ג
ע
מ
ײ
נער זאך .דאָס האָט זיך,

אַב ,ארויסגעוויזען שוין אויף די פאָריגע פאַרזאַמלונגען ,בעת עס
פלעגט ארויסטרעטען אַ אידישער רעדנער ,האָט דער עולם אָנגעהויבען
צו
שרייען ,אַז זיי דאַרפען ניט קיין אידישען רעדנער .דער מיטנליך

פון ביוראָ,

וועלכער

האָט געעפענט

די פאַרזאמלונג,

האָט אָנגעוויזען

אויף דעם טרויעריגען פאַקט ,האָט אויסנעדריקט די האָפנונג אַז מעהר
וועלען אַזעלכע זאַכען ניט פאָרקומען ,אַז די מערהייט פון דער פֿאַר-
זא
ַמלונג איז ניט מסכים מיט די װאָס האָבען דאָ נאָר-װאָס געשריען
גע
נ
ע
ן
א
י
ד
ע
ן
,
ה
א
ָ
ט
א
ָ
נ
ג
ע
ו
ו
י
ז
ע
ן
א
ו
י
ף
ד
י
א
ַ
ל
נעמיינע אינטערעסען א.או.
ד
י
מ
א
ַ
ס
ע
איז געווען באנייסטערט אֶהן אַ ברעג .זי האָט פייעך-
דיג א
ָפּלאָדירט די רעדנער ,דעם בונדישען וי אויך די איבערינע

מיט

שטורמישע

אַפּלאָדיסמענטען

האָט מען באנעגענט

די דעלענאטען

פון ד
י בענק ,וועלכע האָבען ערקלערט ,אַז אַלע בענק זיינען צונע-
שטאַנ
ע
ן
צ
ו
ם
ס
ט
ר
י
י
ק
,
א
ו
ן
נ
א
ָ
ר
ד
י
א
ָ
ר
לאָװער און די מלוכה באַנק
אַרב
ײ
ט
ע
ן
א
ו
נ
ט
ע
ר
ד
ע
ר
ש
ו
ץ
פ
ו
ן
קאָזאַקען און סאָלדאַטען.
,
נ
י
ד
ער
מיט די אָרלאָװער !" האָט מען געשריען אין גאַנצען זאַל,
דער מיטינ
ג
ה
א
ָ
ט
ז
י
ך
ג
ע
ע
נ
ד
י
נ
ט
א
ֶ
ה
ן
ב
א
ז
ו
נ
ד
ע
רע אינצידענטען .די

שטאָדט איז גע
ווען פאַרפלייצט מיט סאָלדאַטען און קאָזאַקען ,,וועלכע
האָבען געהיט
א
ַ
ל
ע
מ
ל
ו
כ
ה
א
ַ
נ
ש
ט
א
ַ
ל
ט
ע
ן ,אייזענבאן א .א .וו

און

אַזיינער  0איז פאָרגעקומען
סאָלדאַטען,

וועלכע

האָבען

אַ צוזאַמענשטױס
געשאָסען.

קיין

מיט די קאָזאַקען
דער'הרג'עטע

זיינען

ניס געווע
ן .אין אַווענט איז געווען אַ דעמאַנסטראציע אויף ברייטע
גאָס .ד
ע
ר
ב
י
י
ה
א
ָ
ט
מ
ע
ן
ג
ע
ב
ר
א
ַ
כ
ע
ן
ש
ו
י
ב
ע
ן
אין די אָפענע קראָמען.
די קאָזאַקען

קייטען,

-

האָבען

פאַרנאַנדערגעטריבען

דעם

עולם ,נאָר אֶהֹן ווילך-

ווילנף אין

טעג

די אָקטאָבצר
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זוֹנטאָג ,דעם 61טען אָקטאָבער ,האָט זיך אָנגעהויבען אַן אַלגע-
מיינער

נאַנצער

דער

פטרייק;

װאָכעדינער

לעבען

האָט

אָפּגע-

זיך

שטעלט ,נאָר די טערקישע בעקערייען זיינען געבליבען אָפּען און זיינען
געווען באַװאכט פון
מענשען ,די פּאַטדולען
אינדערפריה איז
נערען קאָמיטעט אין
דיעזער מיטינג .דער

װאָלקענטט ..;-.עם

מיט

געפּאַקט

די נאַסען זיינען געווען
מיליטער.
האָבען זיך אַלץ פאַרנרעסערט,
אונטער'ן נאָמען פון פאראיינינטען רעװאָלוציאָ-
אייזענבאַחן-קרייז געווען צונויפגערופען א גראַנ-
הימע?ל איז פון פּריהמאָרנען געווען שטאַרק פאַר-
|

האָט

געטריפט

אַן אומאויפהערליך-איינגענעסענער

רעגענהעל ,דאָס האָט אָבער ניט געשטערט דעם עולם צו געהן צום
די נאַסען זיינען פאַרװאַנדעלט געװאָרען אין משונה'דיגע.
מיטינג.
שווארצע מענשען-שטראַמען ,װאָס האָבען זיך אַלע געצויגען אין איין
מען איז גענאנגען פראַנק און
ריכטונג  --צום אייזענבאַן-קרייזעל.
פריי ,לייענענדיג אָפען און דרייסט פרישע פּראָקלאַמאַציעס פון אַלע
פּאַרטײיען אויף אַלֶע שפּראַכען ,װאָס האָבען גערופען צום אַלגעמײנעם
דאָסם יוננװאַרג איז
סטרייק און צו גראנדיעזע דעמאַנסטראציעס.
געגאנגען פרעהליך ,מיט ליכטינע אוינען און שיינענדיגע פּנימ'ער,
ערטערווייז אונטערזינגענדיג רעװאַלוציאָנערע לידער.
נרפּע ,װאָס איז גענאַנגען דורך ווילנער גאַס ,האָט אַנט-
איין
קענען דעם גובערנאַטאָר'ס הויז געװאָלט מאַכען אַ דעמאַנסטראציע.
מיט אַמאָל איז וי פון דער ערד אויסנעוואקסען דער חבר אַראָן און
האָט אויסגעשריען אין אַן ענערנישען באפעלערישען טאָן :חברים!
ניט אָרגאַניזירטערהײיט און פאַר דער צייט ,וװועט איהר ברענגען צו אַ
פיר מוזען וויסען ,ווען ארויסווייזען אונזער צאָרן און
דורכפאַל!

ווען געדולד.

דערין איז אונזער כח!...

די היצינע

יוגענט האָט זיך

ער  --אַראָן  --אין עס
נלייך בארוהינט ,געבענדיג איהם גערעכט.
איינענטליך געווען דער אַרגאַניזאַטאָר פון גראַנדיעזען מיטינג און
זיין גייסט האָט נעשװעבט אומעטום.

אין דער פריה

(קאָנקע)

זיינען איינינע װאַגאַנעס פון טראמויי

דער עולם ,צווישען זיי קינדער ,האָט זיך אויף זיי
ארויסנעפאָהרען.
אַ װאָרף געטאָן ,האָט זיי איבערגעקערט ,די פערד אױסנעשפּאַנט און
אויסנגעריכט אין דעפּאָ.
דער לאקאל פון אייזענבאַן-קרייזעל איז געווען פול געפּאַקט ,עננ,
אַן מען האָט זיך ניט געקאַנט א ריחר טאָן .טױזענטער מענשען

האָבען ניט געקאָנט אריין און זיינען פאַרבליבען אין דרויסען.

גאַנץ

כערסאָנער געסעל און אַ גרויסער טיי? פון נעאָרג .פּראָספּעקט איז
געווען פול מיט מענשען .אַלע האָבען געװאָלט וויסען ,װאָס רעדט
מען

דּאָרטען,

װאָס

טוט

זיך אין אייזענבאן-קרייזעל,

װאָס

איז

דא-
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זרח

נאנפס

מאָלסט געווען דער צענטער פון רעװאָלוציאָנערען לעבען פון שטאָדט.

און דאָרטען זיינען אין דערזעלבער צייט אויף דער טריבונע געהאַלטען

געװאָרען רעדעס .אַ רעדנער אַראָפּ ,א רעדנער ארויף ,דעם ערשטען
מאָל האָט מען דערהערט די װערטער ,די גרויסע רוסלענדישע רעװאָ-
לוציע" ,צום ערשטען מאָל דערהערט קאָפּישװינדלערישע ווערטער
ווענען סאַציאַלער רעװאָלוציע ,אַנאַרכיע וכדומה.
עס האָבען גערעדט אַ סך ,צענדליגע ,אפשר הונדערטער מענשען,
ווער עס האָט נאָר געהאַט כח ארופּצוכאַפּען זיך אויף דער טריבונע.
פּלוצלונג ,בעת'ן מיטינג ,האָט זיך איינער געװאָרפען

רייסען דעם

קייסער'ס בילד און אין אַ צוייטען וינקעל פון זאָל האָט זיך דער-
הערט אַ שאָס .,.,עס איז געװאָרען אַ טומעל ,א גערודער ,אַ מהומה,
מען האָט זיך אַ לאָז געטאָן צו דער טיר .מאַסען מענשען האָבען
געקאָנט צוטראָטען

ווערען

אַ מעכטיגע באפעלערישע

אויף טויט.

סיטאָמאָל

האָט זיך דערהערט

שטים  :רוהיג ,אָרדנונג ,חברים

און ביך-

גער! פאַרלירט זיך ניט!
דאָס האָט זיך אַראָן נעשטעלט ביי דער ברייטער טיר און געמאַכט
ארדנונג און עס איז איהם געלונגען.

אַז דער עולם האָט זיך אָנגעהויבען פאַנאַנדערגעהן פון מיטינג,
האָט שוין עמיצער באוויזען איבערצוגעבען וועמען מ'דאַרף ,אַז אוים'ן

מיטינג האָט מען צוריסען דעם קייסער'ס פּאַרטרעט און מען האָט
געשאָסען ,אַז דער עולם פון מיטינג איז כלומרשט באװאַפענט ,און

באַלד איז דער נאַנצער פּראָספּעקט מיט די דערבייאינע

נאַסען באַ-

וואכט געווארען פון מיליטער.
עס האָט זיך נעפיהלט ,אַז עס איז נאַהענט צו א שטורם .דער
עולם איז געווען אויפנערעגט אוֹן מען האָט געפיהלט ,אַז ביי אַזאַ

מאַסע סאָלדאַטען און קאָזאַקען ,וועלכע געפינען זיך אויפ'ן נאָס ,װעט

מען

געוויס

ניט

אויסמיידען

קיין

בלוט-פאַרניסונג.

די

אָרגאַניזאַ-

טאָרען פון מיטינג האָבען דאָס געוואוסט .אייניגע איננלעך האָבען
גענומען ברעכען די אייזערנע שטאַכעטען פון געוועזענעם גערטענדעל-
צוים ,כדי זיך דערמיט אָפּצואװערען פון די באַוואפענטע סאֶלי
ראַטען און קאָזאַקען .אַ סך מיה האָט געקאָסט די אָנפירער פון
מיטינג צון בארוהיגען דעם המון ,װאָס האָט געזעהן פאַר זיך דעם
טויט פאַר די אוינען.
דאַן האָט דער
פ
ּ
ר
ע
ז
י
ד
י
ו
ם
פון מיטינג געשיקט א דעלענאַציע צום
גובערנאטאָר פאָן פּאַלען ער זאָל קומען צו פֿאָהרען .ער איז געקומען.
מען האָט פון איהם נעפאָדערט ,אַן ער זאָל אָפּציהען דאָס מיליטער

פון געאָרגיעווסקי פּראַספּעקט און מ'האָט איהם צונעזאַנט אָפּצוהיטען
די רוה דער גובערנאַטאָר איז געװוען נװאַלדיג אויפנערענט,

181

ווילנץ אין די אָקטאָבער טצג פון 9001

די רוסען פון פרעזידיאום ; :פרוי װאַסיליעװסקאַיאַ ,אינזשעניר
פּראָזאָראָוו און דער אראטאָר סטעפּאַן האָבען אומזיסט ארייננע"-
טענה'ט

מיט

פאָן פּאַלענ'ען,

עולם

אַז דער

אומבאװאפענט,

אין

אַז

דער שאָס איז געווען א פּראָװאָקאַטאָרישער ,וי די מעשה מיט'ן פּאָר-
אַז דער

טרעט,

עולם

זיך

װעט

פרידליך

אַהײים 

צונעהן

אומזיסט

האָבען זיי איהם געבעטען ,ער זאָל צונעמען דאָס מיליטער פוֹן די
נאַסען,

האָלפען,

כדי

דאָס פאָלק-- ,

צו בארוהינען

דאַן איז צונענאַנגען

קיין זאַך האָט ניט גע-

צום גובערנאַטאָר'ס קארעט אַראָן און

האָט זיך צו איהם געװוענדעט מיט עטליכע קורצע ,פשוט'ע ,אייגענ-
אַרטיגע ווערטער ,אַזױ טיף פון האַרצען
איבער'חזר'ן

פון 9טען

די געשיכטע

ארױיסגעזאָגטע,

יאנואר-- ,

ער זאָל ניט

אַז פאָן פַּאלֶען אין

גערירט געװאָרען און האָט געמאָלדען ,אַז ער אין מסכים ,דער עולם
זאָל דורכגעהן די נאַסען
צוריקציהען דאָס מיליטער

אין רוהינ-אויסגעשטעלטע רייהען ,אָבער
האָט ער קיין רעכט ניט אֶהן דער דער-

לויבניש פון גענעראַליגובערנאַטאָר ,נאָר ער גיט אַן עהרעןװאָרט,
אַז מען װעט ניט שיסען .אַלענפּאַלס קאָן די דעלענאַציע מיט איהם
מיטפאָהרען צום גענעראַלינובערנאַטאָר .אַלע האָבען זיך בארוהיגט,
די דעלענאַציע האָט זיך געזעצט אין קאַרעט מיט דעם גובערנאַטאָר.

פאָראויס איז געפאָהרען
מיט די אויסגעוועהלטע

דער גובערנאַטאָר

אין קאַרעט צאַמען

פון מיטינג,

אַחוץ אראָנ'ען ,װעל-

דעלענאטען

כער איז געגאַנגען צופוס .און נאָך זיי האָט זיך געריהרט די דעמאָנ-
סטראציע פון מאַסען טויזענטער ,אפשר צענדלינער טויזענטער מאַנס-
ביל מיט ווייבער ,אלט און יונג ,אַפילו קליינע קינדער .און ארום
און אומעטום אַ נרויסע שמירה פון באװאָפענטען מיליטער..
אַ קורצע

געזאַנג,

צייט איז מען

גענאַנגען

בשלום

אֶהן פאָהנען

שטיל? און פייערליך האָט זי זיך געצוינען

און אויף טראָטואַרען.

און אֶהן

אין מיטען

גאַס

די באַלקאָנען און די אָפענע פענסטער ,אַפילו

די דעכער זיינען געווען באזעצט מיט מענשען.
|
עס איז געווען אַן אויסטערליש בילד ,אין וועלכען עס האָט זיך
געפיהלט אטַראַנישע נעשפּאַנטקײט ,װאָס האָט געשראָקען מיט עפּעס
און מיט אַמאָל ,ווען די קאָפּ פון
אַ שוידערליכער דערװאַרטונג .
דער דעמאַנסטראציע האָט זיך דערנעהנטערט צום ראָג זשאַנדאַרמסקע

האָט עמיצער ערגעץ פון אַ באַלקאָן גענעבען אַ שאָס (װי עס האָט זיך
ארויסגעוויזען ,האָט עס געשאָסען א זשאַנדאַרמסקער אָפּיציער) און
אַלס ענטפער דערויף  --אַ זאלפ ,אַ צוייטער און א דריטער  --און
אַ גיהנום איז געװאָרען די ברייטע ,לאַננע ,שעהנע גאַס .מענשען
זיינען געפאלען װי די סנאָפּעס .דער ברוק איז געװאָרען רויט פון
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פארואונדעטע,

בלוט פון פיר דער'הרנ'עטע און צענדלינער
אידען .,אַ תל ,אַ חורבן און אַ תוהו וֹבוֹהוֹ...
אַ סך האָבען זיך געלאָזט לויפען צו די הויפען ,צו די טויערען,
צו די פענסטער ,וואו עס זיינען געווען אױיסנעשלאַנען די שויבען.
פיל זיינען געפאַלען צו דער ערד ,כדי ניט געטראָפען צו ווערען פון
די קוילען ,די דעלענאַציע ,וועלכע אין געפאָהרען מיט'ן נובערנאַטאָר,

האָט געפאָדערט ,אַזן ער זאָל זיך אומקערען
שיסעריי ,אָבער ער האָט
אכזריות'דינע הריגה.

דערזעהענדיג

די

קיין זאך

דער'הרג'עטע

דער עולם זעהר צוקאָכט,

מאַקס

קיובערג,

פירקין'ס

יי
צי
הרג'עט געווארען דעם
אָקטאָבער,0091 ,

און תיכף אָפּשטעלען די

געטאָן

און

און

דער-
01מען

כדי אָפּצושטעלען

פאַרוואונדעטע,

מען האָט געשאָלטען

געאַרבייט

בוכהא ַ:נדלונג.

ניט

אַלע

טאַנואַ

מיט

די

האָט

זיך

אלע קללות

דעם

פּאָמעראַנץ,

א סמודענט-

וקועאונ(דעבטונדיסגטעקועו)אר,ען שוואעורן פאגרע--

פאָג,
דעם זעלבען
שטאָרבען 
דעם 01טען אָקט.8091 ,.

האָט אַזױ אָפּנענאַרט

ליבעראַלען? נובערנאַטאָר פאָן פּאלֶען ,וועלכער
,הרען-װאָרט?",
און פאַרראַטען זיין ע
די דער'חרנ'עטע און פאַרוואונדעטע חברים האָט מען אַװעקגע-
טראָגען אין אידישען שפּיטאָל .פאָראוים ,אויף אַ פלאָקען ,האָט מען
געטראָנען זייעדע העמדער דורכגענעצט אין בלוט.
פאַלנענדע פּערזאָנען זיינען דער'חהרנ'עט נעװאָרען אין יענעם
נרשון סלאַנימטשיק 01 ,יאָהר אַלט ,אפַּאַריקמאַכער; מרדכי
טאָג:
קיזבערג ,געאַרבײיט ביי סירקינ'ען; אַלטער באִיאַרסקי ,אַ קאַמאַשען-

/מאַכער {; מאַשאַ
אַלט,

גאָלדבערג ,א קאַסירערין

אין א וועשעריי 02 ,יאָהר
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זעהר שווער זיינען פאַרוואונדעט געװאָרען
וועזענער מיטגליד פון האָמלער קאָמיטעט פון
פיהרער ביי סירקינען; און טאַניא פּאָמעראַנץ,
סטודענטקע (בונדיסטקע) ,וועלכע אין געקומען
עלטערען

און האָט אַקטין

זי איז געשטאָרבען

אָנטייל גענומען

אברהם קיסין ,גנע"
,בונד" ,געשעפטס-
 82יאֲהר אַלט ,אַ
צונאַסט צן איהרע

אין דער דעמאַנסטראציע.

דעם זעלבען טאָג אין שפּיטאָל,

דעם זעלבען טאָג אין אַראָן אַװעק צום גענעראל טשאנין ,זיין
פאָטער'ס א באַקאַנטען ,צום גענעראַל שאַרסקי און צום שטאָדט-
גאַלאָװאַ בערטהאָלד און האָט ביי זיי גע'פּועל'ט ,ס'זאָל צונויפגערופען

ווערען אַן עקסטרא-זיצונג
הענער טראַגעדיע.

פון דער שטאָדט-דומע

וװענען דער געשע-

אָרום לאַנגע ,שעהן-באַצירטע טישען זיינען געװוען אויסגעזעצט
די ,פאָטערס פון שטאָט" ,סתם יחוס'דינע און געלט-יחוס'דינע פּריצים,
און פאַר זיי איז געשטאַנען און האָט גערעדט אויף פּויליש און אויף
ער האָט
רוסיש מיט האַרץ ,מיט פייעד און מיט שטורם ח' אַראָן,

גערעדט ועגען פאָלק ,ועגען פעלקער און קלאַסען און זייער אייביג
גערעכטען קאמף פאַר פרייהייט ,ווענען אומגעקומענע פאר זייער או-
אכזריות און
דעאַל ,וועגען אומשולדינע קרבנות פון מענשליכער
בגידה ...ער האָט מיט פייער ,מוט און שטאָלץ געפאָדערט די אדונים"
זאָלען תיכף ומיד אועקניין צוֹם נובערנאַטאָר ,צום גענעראַל-גובערנאַ-
טאָר און פּועל'ן אראָפּצונעמען די מיליטערישע שמירה פון שטאָט,
רוהיג און זיכער דורכצופיהרען די לויה פון די קרבנות פון דער
זעלבסטהערשונג און ער האָט שטרענג גערופען די ,נלאסנעס" אָנטייל-
צו נעמען אין דער אָרגאַניזירוננ פון דער טרויער-פּראָצעסיע .די פּריצים
זיינען געווען דערשיטערט און זיינען איננאנצען ארונטער אונטער
אראָנ'ס השפּעה,
לויט דער

בקשה

פון אופּראַוװוע האָט דער

גענעראל

נובערנאַטאָר

פאָן-פּרעזע אראָפּגענומען די מיליטערישע שמירה פון שטאָט און אראָן

האָט אױיסנעאַרבײיט און איבערגענעבען דעם גאַנצען פּלאַן פון דעד אֶר-
נאַניזאַציע פון דער טרויער פּראָצעסיע און אַלֶע פּרטים .ער האָט ניט
געשלאָפען

די נאַכט פון 61טען

אויפ'ן

71טען

אָקטאָבער.

געאַרבייט

האָט ער ,האָט מען געזאַנט ,פאר הונדערט .אומעטום איז ער געװען
די נשמה .פון אַלע זייטען האָט מען זיך געװענדעט צן איהם מיט
אָנפּראַגעס,

נאָך

אינסטרוקציעס

און

ער האָט

איטליכען

אָנגעוויזען

גענוי זיין פּלאַץ ,זיין צייט און זיין פונקציע אלעמענס אוינען זיינען
געווען געװוענדעט צו איהם ,צום ,קאָפּ פון בונד און פון פאראייניגטען
קאָמיטעט? .ניט בליז דער ,בונד" האָט געװאַרט אויף חבר אראָנ'ס
פאַראָרדנוננען און דירעקטיווען ,נאָר אפילו אנדערע פּאַרטײען האָבען

|
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זיך אָפּגעהאַלטען פון איינענער איניציאַטיוו און אָנגעשטרענגט געװאַרט,
װאָס װעט ,ער" זאָגען ,װאָס װעט מער" הייסען ,װאָס װעט ער"
|
|
טאָן...
ביז  9אַזייגער דעם 71טען אינדערפריה האָט אַראָן שוין געהאַט
אויסגעשטעלט אין אַ סוסטערהאפטען סדר שפּאלערען פון די בוו-
אַרבײיטער ,מעטאַליסטען און לעדער-נאָדעל פאַך ,די פּאַרטײען מיט זיו-
ערע שווארץ-געפילטע פאָנען און בענדער מיט אויפשריפטען און דעם

גאנצען עולם ,װי מ'האָט געשאַצט ,ביי אַ פערציג טויזענט מאַן,
אָרנאַניזאַציעס פון די
עס
געשיקט קרענץ,
איהרע אַ דעלענאַציע
טראַנספּאַראַנטען מיט
הערשונג", ,אַ טויט
קרוב  04קרענץ.

האַנטװערקער
איז געווען אַ
איז געגאַנגען
אויפשריפטען,
די טיראַנען"

אַלֶע

און אַנדערע פאַראיינען ,האָבען
קראַנץ פון דער שטאָט:דומע און
צו דער לויה .עס זיינען געװען
,נידער מיט דער זעלבסט-
װי:
א .אַ ..אינאַנצען זיינען געוען

נאָכ'ן אויסשטעלען דעם גראַנדיעזען טרויער-צוג ,האָט אראָן געגע-
בען אַ סיגנאַל און די פּראָצעסיע האָט זיך אָנגעהויבען
פון די אָרגאַניזירטע אַרבײיטער פון אַלע פּאַרטײען.

מיט א קייט

שטיל?-שווייגענדיג האָט זיך געצוינען די פּראָצעסיע פון אידישען
שפּיטאָל (זאוואלנע) דורך טראָקער ,יאָן גאָס ,ברייטע .,באָטאַנישע,
אין משך פון לאַננע שעה'ן אין די קייט פון ביידע
היילינע אננאַ.
דער עולם האָט זיך
זייטען קיינמאָל ניט איבערנעריסען געװאָרען .
פאַרהאַלטען זעהר שטיל ,ויי? אזוי האָבען אָנגעזאָגט די אָרגאַנזאַ-

טאָרען.,

דער קלענסטער גערויש ,די קלענסטע באַװעגונג האָט זיך גע"

הערט ,קיינער האָט ניט אויפנגעהויבען

א העכערען קול ,עס זיינען קיינע

אויסרופען ניט געווען ,נאָר אזן מען איז נעקומען אַריבער זאַרעטשער
בריק ,האָט זיך פּלוצלונג פון ערגעץ דערהערט אַ קנאַל  --די מאַסע
האָט אַ ציטער געטאָן ,אויפנעשוידערט און די אייזען-פעסטע מענשען-
קייט האָט זיך אַ ואַקעל?ל נעטאָן,

געהאַלטען

שיר

ניט ביים

צוריסען

ווערען ;

די קאַטאַסטראָפע,

האָט זיך געדוכט ,איז געווען אומפאַר-

מיידליך,,..

אָבער

איז

אויסגעשריען

שטרעננסטע

דיסציפּלין!

דאָ

ערשינען

אַראָן

סוסטערהאַפטע

און

האָט

האַלטונג ,פאָלגט די אֶרך-

נערס ,לטובת אונזער כלל ..מיט דער דאָזיגער אינטערווענץ איז די
גאַנצקײט פון דער פּראָצעסיע געראַטעװעט געװאָרען און זי איז אַװעק
ווייטער און קיין בייז איז מעהר ניט געשעהן.
אַזיינער  8פֿאַרנאַכט איז די פּראָצעסיע אָנגעקומען אויפ'ן בית.-
עולם .אויפ'ן בית-עולם האָבען נעהאלטען רעדעס מענשען פון פאַר-
שיידענע גרופּען ,פאַראיינען און אָרנאַניזאַציעס .עס האָט אויך גערעדט
אַ פאָרשטייער פון די פּויערים ,ער האָט זיך געװוענדעט צו דער אינ-
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טעליגענץ מיט דער בקשה ,אַז זי זאָל העלפען אויפװעקען
סישען שלאָפּענדינען בער --

,דעם ר

דעם רוסישען פּויער",

דער גאַנעצר וועג צוריק איז געווען באַלױיבטען מיט פאַקלען --
אויך אַראָנס'עס אויפטו  --און דער עולם אין געקומען צוריק אין
שטאָט בשלום ארום  01אזייגער אין אַווענט.
אַז אַראָן איזן געגאַנגען פון דער לויה האָט ער זיך דערוואוסט,
אַז אין שפּיטאָל איז פון די וואונדען געשטאָרבען אברהם קיסין ,האָט
ער באַשלאָסען ,אויף מאָרנען ,דעם 81טען ,צו אָרגאַניזירען אויך די
זי האָט זיך איהם וידער איינגענעבען ,כאָטש די פֹּני זיינען
לויה.
שוין היינט ,נאָך די נעכטינע געהערטע רעדעס אויפ'ן בית/עולם ,ניט
|
נעקומען.
די לויה אין געוען נאָך א סך א נרעסערע ,איידער די נעכטינע.

קיטין,

אברת

געשעפטס-פירער

ווער פארוואונדעט

דעם

דעם

81טען

01מען

אין

פירקין'ס

אָקט,59 .

אָקטאָבער,

בוכהאַנדלונג,
געשטאָרבען

.8091

אויך די שילער פון אַלע וילנער שולען זיינען געגאנגען הינטערן
אָרון מיט זייערע קרענץ .אויך אין דעם טאָג איז געווען די אָרדנונג

י

אן אויסגעצייכענטע.
אין מיטען
דעם מאַניפעסט

פאַרװאַנדעלט

דער פּראָצעסיע אין אָנגעקומען
פון 71טען אָקטאָבער -- ,און

נגעװאָרען

אין אַ פייערליכער

די דעפעשע ועגען
די לויה אין תיכף

פּאָליטישער

דעמאָנסטראַ-

ציע ...דער עולם האָט שוין פאַרנעסען אָן די היילינע מאַרטירער פון
א מחנה
דער רעװאָלוציע ,פון עולם האָט זיך די שכינה אָפּנעטאָן..
יונגע לייט האָט שוין באַויזען אריינצוכאפּען זיך אין דרוק אויף
טראָקער נאַס ,וועמען דפעארַראיינינטער סטרייק-קאמיטעט האָט ער-
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לויבט צו דרוקען די דעפּעשע און האָבען עקספּראָפּריאירט א פּעקעפ
בלעטלעך ,װאָס זיינען וי פיי? פון בויגען אַריבער פון האַנט צו

האַנט ,אַלע האָבען גערעדט וװעגען דעם נצחון פון דער רעװאָלוציע.
ריידענדיג ,די
א טרוקענער

אַלע האָבען גערעדט צווישען זיך .,מען אין געגאנגען
פּראָצעסיע האָם שוין געטראָגען א כאַראַקטער פון
צערעמאָניע ,זי האָט שוין פאַרלוירען די נשמה..
אַראָן איז זעהר אויפגערעגט געװאָרען און האָט אויסגעשריען
מיר
סיר גייען דאָך אוױיף אַ ליה!
צו אַ גרופּע:
קאָמיקער!
באַגלײטען דאָך דעם אומנעקומענעם חבר אברהם!!
קיין אינצידענטען זיינען ניט געווען און מען אין וי נעכטען,

דעם 71טען,

געקומען

בשלום

נען שוין ניט געװען-- ,

קרבן,

האָט

מען

לחלוטין

אויפ'ן

בית-עולם.

קיין הספּדים

אָן דעם ,װאָס אין אַװעק

נאָר

פאַרגעסען.

מען

פאַר אַלעמען

האָט

זיי-
אַ

געהאלטען

ריין פּאַליטישע רעדעס ועגען דער באַדייטונג פון מאַניפעסט ,מען
האָט איהם קריטיקירט ,מען האָט אויפגעויזען זיין צביעות'דיגען
כאַראַקטער פון די פּיצלעך הנחות ,װאָס דער מאַניפעסט האָט גע-
נעבען און מען האָט גערופען צום וויטערדיגען קאמף.
עס האָבען
גערעדט טאַלאַנטפולע און האַרצינע רעדנער ,מענשען מיט אַ שעה-
נעם רעװאַלוציאָנערען עבר ,און עס האָבען גערעדט רעדנער פריש -
געבאַקענע ,װאָס האָבען מיט אַ װאָסערע דריי-פיר טעג צוריק מוד
געהאָט דעם נאָז ארויסצושטעקען און וועלען זיך צוריק באַהאלטען
טאַלאַנטלאָזע און קאַלטע שרייער ,װאָס
הינטער פעסטע לאָדענס.
מען האָט
האָבען נאָר אָנגעמאַכט א טומעל און א פּלאַנטער..
אויפגעדעקט ,קריטיקירט ,אָבער די אמת'ע סיבה פון דער מפּלה
|
האָט מען ניט געוואוסט און ניט פאַרשטאַנען..
אַראָן האָט א װאָרט ניט גערעדט ,ער האָט זיך בלין צוגע-
קוקט ,צוגעהערט מיט א מין מעלאַנכאָליע..
ער האָט זיך דער ערשטער דערוואוסט ,אַן דעם זעלבען טאָג --
דעם 81טען  --האָט זיך פון געאָרגיעווסקע פּראָספּעקט געזאלט אָנ-
הויבען אַ גרויסער פּאָנראָם אויף די וילנער אידען ,נאָר אַן אַ
גלח האָט דערצו ניט דערלאָזען..
דעם 91טען02 ,טען און 12טען ביז'ן האלבען טאָג זיינען דורב-
געגאַנגען אין מיטינגען ,אין קאָר-שול ,אין די ,איינגענומענע" קליזען,
אין געזעלשאַפטלעכע לאָקאלען ,אין צירק און אונטער'ן פרייען הימעפ,

דעם

91טען

האָבען

זיך געעפענט

אַלע וילנער

טורמעס.

די

געפאַנגענע זיינען אַרױס און גלייך פון די ,קאַמערם" געקומען אויף
די מיטיננען
און פֿאַר די טױזענט-קעפּיגע מאַסען אױיסגענאָסען
אַלץ ,װאָס עס האָט זיך ביי זיי אָנגעקליבען אויפ'ן האַרצען פאַר
דער צייט פון זייער ליידען אונטער'ן שלאָס.
אויך די אַרעסטירטע
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,ונד" ,װאָס איזן דורכגעפאלען
מיטגלידער פון ווילנער קאָמיטעס פון ב
פאָריגען שבועות ,זיינען אַרױס און תיכף וידער אין דער אַרבייט
|
אַרײן.
די ווילנער מאַסע ,די אידישע ,װי די קריסטליכע ,האָט אין ד י
טעג געלעבט אוים'ן גאָס .עס אין שוװער איבערצוגעבען ,װאָס מען

דאַן

האָט

איבערגעלעבט,

אין

אַזעלכע

מינוטען

פון

דער

פאָלקס-

באַלד זיינען אָנגעקומען דעפּעשען וועגען גרויסע ,שרעק-
באַוועגונג.
ליבע ,פּאָנראָמען און שחיטות אויף אידען ,במעט אין גאַנצען תחום.
זי האָבען קלאָר און
די רעדנער האָבען ,זיך ניט פאַרלירען".
דייטליך געמאָלדען ,אז זיי ,אָריענטירען זיך זעהר גוט אין דער
זיי האָבען אוים-
סיטואַציע? און אין דעם ,סוד" פון די פּאַנראָמען.
געוויזען דעם ערשטען מקור  --די זעלבע רעאַקציע ,װאָס װיל אין

בלוט דערשטיקען

אידיש

|

די רעװאָלוציע.

די לעצטע טעג אין די נויט אין שטאָט געווען זעהר גרוים ,עס
האָט זיך אָנגעהויבען די טעטינקייט פון די ,שווארצע חברה".
דער פאַראיינינטער קאָמיטעט האָט באַשטימט צו פארענדיגען
צן יענער צייט
דעם סטרייק פּרייטאָג ,דעם 12טען 21 ,בײטאָג .
האָט זיך געדאַרפט אָנהוֹיבען די באַוװעגונג פון דער באַן ,דורך ספּע-
ציעלע בלעטלעך און מיטיננען האָט מען מודיע געווען װעגען ענדע
|
פוֹן סטרייק,
די רעװאָלוציאָנערע וואָך װאָלט ,לפּי ערך ,אויסער די  6קרבנות,
דורכנענאַנגען בשלום אין ווילנע ,ווען עס װאָלט ניט געשעהן דער
פאָלנענדער פאַקט ,וועלכער האָט פאַרשאַפט אַזױ פיל עגמת נפש און
צער דער נאַנצער באַפעלקערונג :
פרייטאָג ,דעם 12טען אָקטאָבער ,אזיינער  8בייטאָג ,האָט איו-
נער א פּראַװאָקאַטאָר אוױיסנעשאַָסען אין א אֶקאָלאָדאָטשנעם אוֹיף

זאוואלנע גאס לעבען האָלץ מארק.

פּאַליציײי האָט איהם

גלייך גע-

װאָלט ארעסטירען ,נאָר דער עולם ,וועלכער אין גענאַנגען פון די
מיטינגען ,נאָכ'ן פאַרענדינען דעם סטרייק ,האָט איהם אַרומגערינגעלט
און האָט איהם ניט געװאָלט אַרױסנעבען ,רעכענענדינ איהם פאַר
ס'איז צוגענאננען אַ ראָטע סאָלדאַטען און איהם אַרעס-
יא חבר..
טירט ,און ווען דער עולם האָט אַרומגערינגעלט די סאַָלדאַטען און
געבעטען אז מען זאָל איהם באַפרייען ,האָט דער אָפיצער געהייסען
שיסען.
אויפ'ן אָרט זיינען געפאַלען  7דער'הרג'עטע ,אין דעם  1קריסט,
און  02פארוואונדעטע,
אין

עס איז שער
עטליכע
גאַס.

צו באַשרײבען דעם פּחד,
האָבען זיך געװאָרפען צו

װאָס אין געוארען
די סאָלדאַטען מיט

,ברידער,

אָפּיצער!"

צוקאַכטקייט

קולות:

הרנ'עט

אייער

פון

ורח

881

נאנטס

האָט דער עולם ,איבערהױיפּט דער ,קליינער בונד" ,גענומען רייסען
אויף שטיקער די פלאַנען ,װאָס זיינען געהאננען אוֹיף די היזער.
דער רעש ,דער געפּילדער און די פּױקערײי פון די סאָלדאַטען ,װאָס
זיינען נאָך אָנגעגאַנגען ,האָבען אַלעמען פאַרטומעלט און האָבען אִנ-
דערצו איז נאָך די
געואָרפען אַ שרעק אױיף דעם גאַנצען עולם.

מאַקט ראָזענשטיין ,בונדיסט ,קרבן פון רעװאָלוציע-- .
הרג'ט געװאָרען אין ווילנע19 ,טען אָקטאָבער,6091 ,

אָנגעקומענע
האָט

סאָלדאַטען

געטריבען

געפאָהרען

און געטראָטען

דעם

די פּאַזשאַרנע

דער-

קאָמאַנדע,

וועלכע

עולם.

דער בראַנדמייסטער קלונמאַן האָט נאָר פּשוט אַרױסנענעבען
{,מען דאַרף פֿאַהרען און שלאָגען די
אַ באַפּעל צן זיינע לייט:
.
זשירעס" .
די מאַסע אין געװאָרען אויפגערענט אויף די פּאָזשאַרנע.

981

ווילנץ אין דרי אָקטאָבצַר טפג פון 8001

מען האָט
אַלט און יונג האָבען געװאָרפען שטיינער אויף זיי.
עס איז געװען א געװאַלדינער טומעל ,ועל-
נעשריען  :ניט געווער!
כער איז געװאַקסען פון מינוט צו מינוט ,אָבער אין א ווילע
אַרום האָבען זיך באויזען פון נאַװאַנאָראָד קאָזאַקען און האָבען
זיך געװאָרפען מיט רציחה אויף איינצעלנע דורכנייער ,געשאָסען
און נעשלאָגען.
דער בראַנדמייסטער אַליין האָט דער'הרג'עט  2מענשען ,דאָס
זעלבע דערציילט מען אויך ווענען פּריסטאַװו; דערויף האָבען עדות
|
געזאָגט אַלֶע פייערלעשער,

דעם פּרייטאָג ,דעם 12טען ,זיינען דער'הרג'עט געווארען פֹאָל-
רח? קאָלטון 02 ,יֹאֲהר אַלט; ביילע וידזער-
גענדע פּערזאָנען:
דושיניאט 12 ,יאָהר אַלט ,א טאַבאַק-ארבײטערקע; בער? ריטלער,
 8יאֶהר אלט ; יודעל טאָקער 62 ,יאֶהר אַלט; נרשון הורוויטש81 ,
יאֶהר אַלט; מאַקס (מאקאר) ראָזענשטיין 12 ,יאֶהר (בונדיסט) ,און

לייב ווייסבאָרד 02 ,יאָהר .
קריסט,

עס אין אויך דער'הרג'עט

נעווארען

אַ פּראַװאָסלאַװנער- .

שבת ,דעם 22טען ,זיינען ווידער געווען
זונטאג ,דעם 82טען ,איז פאָרגעקומען
עס זיינען ווידער געווען קרענץ און פאָהנען,
אויפ'ן בית-עולם האָבען גערעדט
נינער.

מיטיננען.
די לויה אויף וועלכער
אָבער מענשען שוין ווע-
אַזױי וי
 01רעדנער.

אין שטאָט האָט מען נערעדט וװעגען א פּאָנראָם,
נעפונען פאר נייטיק צו ערקלערען די באדייטוננ
און האָבען געדופען צו זעלבסטשוץ.

ו'

א

דערמיט

האָבען

זיך פאַרענדינט

האָבען די רעדנער
פון די פּאָנראָמען

די רעװאַלוציאָנערע

טעג אין ווילנע,

אָקטאָבעך-
|

|
אא

דער פּרעסטיזש פון דער ,בונדישער" אָרגאַניזאציע אין וילנע
האָט זיך אויפנעהויבען זייער הויך .זי איז נעווען די טא נעבע-
רין און אָנפּיהרערין אין אלע אקציעס

געווארען.

װאָס זיינען געפיהרט

 דער ,בונד" האָט אין יענער צייט ,באהערשט די שטאָט ,אלעעס פלענט טרע-
זיינע פאַראַרדנוננען זיינען אויסנעפירט געווארען.
פען

צייטען,

ווען

מען

פלענט

זיך ווארפען

האָבענדינ מורא אפילו פאר'ן אייגענעם
דאָס אומבאַדינגט נעדארפט דורכפיהרען.

אין

דער

ארבייט,

ניט

טויט ,אויב נאָר מען האָט

די אָרנאַניזאציע האָט באַשלאָסען ,אזן די באַלעבאַטים זאָלען
אָפּצאָהלען די ארבייטער א העלפט שכירות פֿאַר די אַלע  8טעג פון

סטרייק

און דאָס

האָט מען אויסנעפיהרט.

סטרייס-װואָך האָט מען ערלויבט

צו באַקען

א פֹּאָר טענ

אין

דער

ברויט ,אָבער מיט'ן תנאַי,

091

|

-

זרח

פּרייזן זאָל ניט געהעכערט װערען און
און אַזױ איז געווען אין אַלע פּרטים.

אַז דער
געווען,

נאנטס
אזי

איז טאַקע

עס

אא

אין יאֶהר  9191איז דורך דער קולטור-סעקציע ביי די פּראָ-
פעסיאַנעלע פאַראיינען אין וילנע אַװעקנעשטעלט געווארען אויף

ייא

נויער

די

קברים

שטורמישען

הומ

איבערגעבויטער ברודער-קבר פון די געפאלענע
צואָנערען אין -8001טען יאָהר.

אַן אַלנעמײינע
אָקטאָבער

מצבה.

חודש

אויסער

די 51

רעװאָלן-

געפאַלענע

פון  ,8091לינען נאָך אין דעם

אין

זעלבען

בצלא? פּאָמעראַנץ ,גע'הרג'עט
ברודער-קבר פאָלגענדע  8פּערזאָן:
געװאָרען אויפ'ן פּלעצע? פון באָסיאַקעס אין נאָוועמנער;8001 ,
שלום קאַף (בונדיסט) ,אָנפּיהרער פון די קוימענקערער ,דער'הרג'עט
געווארען

צופעלינערהייט

די אַנאַרכיסטען

האָבען

אין

יאָהר

געװאָרפען

6091

דורך

א

באָמבע,

אין אַ רעסטאָראן;

אברהם

װאָס

דא-

כאָווקער ,דער'הרנ'עט אין יאָהר  ;9191אליעזער לאנצמאַן15 ,
יאֶהר אַלט ,דער פיהרער פון די שניידער ,מיטגליד פון וילנער

קאָמיטעט

און יעקב

פון ,בונד",

געשטאָרבען

פון א טיפוס

צווילינג ,וועלכער לינט צופעלינ

אין יאֶהר ,4191

אין ברודער

קבר און

האָט ניט קיין שום שייכות צו וועלכע ניט אין געשעהענישען.

ביון.
צ
די ערשטע

אידישע סאַציאַליסטישע טעגליכע צייטונג
איץן וילנע.
בין איך אַ ווילנער ?
איינענטליך ,וועלכער

ניט

אין

איד

קיין

ווילנער ? ויינינסטענס איז יעדער איד א שטי-

ייטש

נע .

אוב ער אין ניט געבאָרען גע-
קעל ווילנער ,
װאָרען אין ווילנע האָט ער געלערענט אין ויל-
פון אַ
געדאװענט
אמאָל
נע ,וויינינסטענס
סידור ,װאָס איז געדרוקט געװאָרען אין ויל-
נע ,אָדער האָט אַריינגעקוקט אין אַ וױלנער

גמרא ,געלײיענט אַ בוך צי א צייטונג פון ויל-

|

אין קורצען,

יעדער

חלק

אין

ווילנע .

אַ חלק אין וילנע.

איד האָט עפּעס

אַ דעה ,װאָלט איך אין פּרקי
חלק בעולם הבאָ אַװעקגעשטעלט

ווען איך .װאָלט געהאַט
דעם 2כ? ישראל יש להם
יש להם חלק בווילנע.
װאָס איז שייך צו מיר

איך

האָב איך,

ניט

האָב

און

דאַכט

בליז

אָבוֹת ביי
כל ישראל

זיך ,גאָר אַ גרויסען

געדאַװענט

פון

וילנער

געקװועטשט

די

געלערענט פון ווילנער גמרות ,נאָר אויך
סידורים,
און
פֿון ווילנער קלויזען ,געװאָרען דאָרטען אַן אַפּיקורם
באַנק
ווען ניט וילנע װאָכט איך אפשר געוען
אַפילן א סאַציאליסט,
און א
ערגעץ א רב ,איידער אַ סאַציאַליסטישער שרייבער.
היינט
בין איך
אידישער סאַציאַליסטישער צייטונגס-שרייבער
שטענדיגער
טאקע אויך געװאָרען אין וילנע.
עקענט אַ סך דערצעהלען וועגען דער ציים ,װאָס איך
איך װאָלט נ
עס איז געװען דער אָנפאנג פון דער אי"
האָב נעלעבט אין ווילנע.
ליסטישער באַװוענונג ,איידער דער ;בונד" איז נאָך
דישער סאַציאַ

געבאָרען געװאָרען.

אָבער

דאָס

װעל

איך אפשר

טאָן אן אַנדערס

איך בלויז דערצעהלען וענען א שפּעטערדיגער ציים,
מאָל .דאָ וי
בין נעסומען אין ווילנע אָנטיילנעמען אין דער ערשטער
ווען איך
טעגליכער סאַציאַליסטישער צייטונג אין רוסלאַנד ,װאָס
אידישער
דער ,בונד" האָט אָנגעפאנגען אַרױסגעבען.

191
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צביון

-

די .צייטונג אונטער דעם נאָמען ,װעקער" האָט אָנגעפאנגען
ערשיינען דעם 82טען דעצעמבער ,8091 ,לויט דעם אַלטען רוסישען
אין אַמעריקע אין דעמאָלט געווען דער 7טער יאננאַר,
קאַלענדאַר .
,6

דאָס איז אַ פאָמאָגראַפיע פון דעם ערשטען נומער ,וועקער",
האָט אָנגעהויבען

|

ערשיינען

די פאָרבעדייטונגען

 .פאנגען

נעמאַכט

ווערען

אין

ווילנע,

אַרױיסצונעבען
ווען

די רוסישע

דעצעמבער,

דעם

וועלכער

82טען,

,ועקער"

רעװאָלוציע

.6091

האָבען
פון 6091

אָנגעי
איז

אין ווילנע

די שרשטשף סאַציאַליסטישף טעגליכף צייטונג
נאָך געווען

אין

ווען נרויס.

איהר

ברען

פולען

81

און

האָפענוננען

די

גע-

זיינען

וװען מען האָט אָבער די צייטונג אָנגעפאנגען ארויס-

נעבען איז שוין די רעװאָלוציע נגעװוען אויף איהר וװועג באַרג אַראָפּ,
אין מיין שטאָס רינע ,וועלכע אין א קורצע צייט געשטאַנען אונ-
טער דער פולער הערשאַפט פון דעם פאַראיינינטען קאָמיטעם פון
דער לאַטוישער סאַציאלדעמאַקראַטישער פּאַרטײ און פון דעם ,בונד"
און יעדער אין שטאָט האָט בלין געפרעגט װאָס מאַקסים זאָגט,

שוין

זיינען

קאָזאַקען.
פּאָנראָמען.

דעמאָלט

אין

אַרומגעריטען

די

נאַסען

עס זיינען שוין אויך געמאַכט
עס אין נאָך ניט געװען אַלץ

בארג

האָט נעפילט ,אזן עס געהט

דראַנונער

און

געװאָרען פּראָבען
פאַרלאָרען ,אָבער

פון
מען

אַראָפּ און אז עס ווערט ערגער.

מאַקסים איז שוין ערנעץ וואו געלענען אַ באַהאַלטענער און די הויפּט
קאָמיטעט האָט
קווארטיר פון דעם פאראיינינטען סאַציאליסטישען
זיך אַריבערגעקליבען ערנעץ וואן אין אַ הויז אֶהן אן אַדרעס.

אין

ווילנע האָט עס אויסנעזעהן

איז די רעװאלוציע ניט נעװוען אַזאַ
פרייע
צייט געווען אַ פולשטענדינ

פאַראיינינטען

סאַציאליסטישען

די שטאָטישע

פּאַליצײי פארשוואונדען

צו זיין בעסער.
רינע אין
גרויסע.
רעפּובליק ,רעגירט

איינינע

קאָמיטעט.,

אין

וילנע

אַ קורצע
פון דעם

טעג אין אפילו

פון די גאַסען און די שטאָט

אין געהיט געװאָרען פון פּאַטרולען ,װואָס דער פאראיינינטער סאָ-
ווילנע ,האָטם פון
האָט אַרױסגעשיקט.
ציאַליסטישער קאָמיטעט
אזעלכע גרויסע פרייהייטען ניט געװאוסט אפילו אין די ערשטע
דעריבער אין אויך די רע"
האָניג טעג פון דער רעואלוציע.
אקציע ,װאָס האָט זיך אָננערוקט ,געווען שטאַרקער אין רינע וו
אין ווילנע.
איך האָב
נאָר עס איז אויך ניט געװען פרעהליך אין ווילנע.

עס
די

גלייך דערפיהלט
רעדאקציע

מיליאַנע

פון

גאַס.

וי איך בין אָננעקומען
,וועקער".

אָבער אָנשטאָט

דער

און האָב אויפגעזוכט
אין

אַדרעס

אַ רעדאַקציע,

געװען

נומער

1

וואו עס זאָל קאָכען

און לעבען ,וי איך האָב זיך עס פאָרנעשטעלט ,האָב איך געפן-
איך האָב דאָרטען ,אויסער אן אָפים-
נע אַ פּוסטע קרעטשמע.
מיידעל ,קיינעם ניט נגעפונען .און וװען איך האָב די מיידע? נע-

פרענט

ואו

עס

איז

דער

רעדאקטאָר,

די

סמיטאַרבײיטער

און

אַלע

אַנדערע ,װאָס האָבען אַ שייכות צו דער צייטונג ,האָט זי מיר
פאַרדעבטיג אָנגעקוקט און האָט מיר געענטפערט ,אַז זי װוייס ניט.
שטויס איך מיך נלייך אָן ,אַז עס אין ,קאַנספּיראַציע" ,אז מען
איך האָב ,אמת ,ניט פארשטאַנען װאָס פאר אַ סודות
היט זיך.

מען באַהאַלט דאָ פאר מיר .די צייטונג איז דאָך ניט קיין נעהיימע,
זי האָט אַ געזעצליכע ערלױבניש פון דער רעגירונג און עס איז

ניטאָ פאר
ארבייטער.
פרעגען.
מען דארף
איך האָב

װאָס זיך צו באַהאַלטען מיט איהר און סמיט איהרע מיט-
נאָר אויף ,קאָנספּיראַציע? טאָר מען קיין קשיות ניט
איך האָב בעסער אָנגעפאנגען צושטעלען באַוייזען ,אז
זיך פאר מיר ניט היטען און דאָס איזן געװען לייכט.
גראָד ביי זיך געהאָט א טעלעגראמע פון אלעקסאנדער'ן

(אַרקאַדיע ,אדער קרעמער) ,אז איך זאָל נלייך קומען אין וילנע,
ווייל מען דאַרף מיך אין דער רעדאַקציע.
ווערט שוין די מיידע?
אַביסעל פריינדליכער און בעט מיך ,אַן איך זאָל ווארטען א וויילע,
זי װועט אימיצען אָפּרופען אויפ'ן טעלעפאָן.
האָב איך אָפּגעווארט

אביסעל ,און איך האָב באַקומען אַן אַדדעס וואו איך קען זיך מיט
וועמען עס איז טרעפען.
אין א פֹּאָר שעה

,וועקער"

איז טאַקע

אַרום

געװען

האָב

|
איך

שוין

געוואוסט

א לענאלע צייטונג,

אלץ.

דער

װאָס אין אַרױס

מיט דער ערלויבניש פון דער רענירוננ ,און אין אָמען און פריי
פאַרקויפט געווארען אין די נאַסען ,אָבער די רעדאַקציע איז געווען אַ
געהיימע .
פון אָנפאַנג איז אויך די רעדאַקציע געווען אַן אָפענע.
דער רעדאַקטאָר און די מיטאַרבייטער פלענען קומען יעדען טאָג
אין דער רעדאַקציע און דאָרטען שרייבען.
אָבער דאָס האָט אִָנ-

געהאַלטען

בלויז אַ קורצע

צייט און דאָס אויך װי לאַנג עס איז

אָנגעגאנגען די צוגרייטונגס' ארבייט.
ווען עס אין אָבער דער ערש-
טער נומער פון דער צייטונג גענאנגען צום דרוק פלענט שוין קוי-
נער אין דער רעדאקציע ניט זיין .די מיטאַרבייטער פלעגען אפילו
אויסמיידען אריינצוקומען דאָרטען אויף א ויילע.
מען פלעגט שריי-
בען אוֹן צוזאַמענשטעלען די צייטונג אין געהיימע סװאַרטירען.
די
רעדאקציע פלעגט זיך צונויפקומען
יעדען טאָג אויף אן אַנדער
קווארטיר אָדער עטליכע טעג אויף איין קװאַרטיר ווען מען האָט
איהר גערעכענט פאר א זיכערער.
די צייטוננ אין נאָך געווען א
ן
'
ט
כשר'ע אָבער די מיטאַרבייטער מי
ר
ָ
א
ט
ק
א
ד
ע
ר
זיינען געווען טריפע.
יעדער פון די מיטאַרבײיטער האָט געהאַט אַ רעקאָרד אין דער זשאַנ-
דאַרמעריע און אין דער געהיים פּאליציי ,און די מייסטע טאַקע א
א טערמין טורמע האָט דאַכט זיך יעדער
גאַנץ געהויבענעם רעקאָרד.
געהאַט אויף זיין רעקאָרד ,נאָר אַנדערע האָבען אויך געהאָט פאר
אַ צונאָב עטליכע יאָהר סיביר אָדער קאַטאָרגע.

ניט נויטיג

צו

זאָנען ,אַז

עס

איז

געװען

ניט

גאַנץ

באַ-

מען
אונטער
אַזעלכע.
|קוועם = צו = אַרבײיטען
באַדינגוננען.
האָט זיך כסדר געפֿונען אונטער אַ נערוועזער אָנשטרעננוננ .יעדען
טאָג ווען מען איז זיך צונויפנעסומען מאכען די צייטונג האָט מען
נעצעהלט די קעפּ אויב עס פעהלט ניט וער.
און איין פריהמאָרגען,

זוען מען האָט אַ צעה? געטאָן די קעפּ ,האָט טאַקע איינער אויסנע-
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סאָציאַליסטישש טעגליכשף צייטונג אין ווילנץ

די פרשטף

דאָס איז נעוועזען

פעהלט.
אונזערער
איך מאך
טירט דר.

(יודין) ,דער רעדאקטאָר

י .אייזענשטאַט

מען האָט איהם שפּעט אין דער נאַכט אַרעסטירט .אויב
קיין טעות ניט האָט מען אין יענער נאכט אױױיך ארעס-
צמח שאַבאַד.

אייזענשטאַט'ס אַרעסט האָט געשאפען

ביי אונז אַ גאַנץ געדריק-

די פראַגע אין ניט נאָר געווען ער עס סומט נעססט,
טע שטימונג.,
נאָר אויב מען ועט איבערהויפּט קענען אַזױ אֶנגעהן מיט דער
אָבער װי לאַנג מען לעבט מון מען לעבען ,און אז מען
צייטונג,
האָבען די מיט-
האָט אַ צייטוננ מון מען האָבען אַ רעדאקטאָר.

ארבייטער אָפּנעהאלטען אַ באַראַטונג אוֹן האָבען באשלאָסען אָנ
צוטאָן דעם רעדאַקטאָר'ס קרוין אויף דר .ראַָזענטאַל'ס (אַנמאַן)
דאָס אין אָבער געווען אַ ביסעלע צו דעמאַקראַטיש גע-
קאָפּ .
א רעדאַסקטאָר האָט געדאַרפט אָנשטעלען דער צענטראַ-
האַנדעלט.
לער קאָמיטעט פון ,בונד" און ער האָט זיך גאַנץ ווייניג גערע-

כענט

װאָס מיר

דערמיט

אַליין האָבען

א רעדאק-

אויסגעקליבען

ער האָט אונז טאַקע אין אַ קורצער צייט אַרום אַריינגע-
טאָר .
שיקט פאַר אַ רעדאקטאָר װלאַדימיר קאַסאָווסקי ,נאָר ניט אָנפרענענ-
דינ זיך ביי אונו.
עס איזן אפשר נויטיג דערביי צוֹ באַמערקען ,אַז ניט אייזענ-

שטאַט,

ניט

דר ,ראָזענטאַל

און

ניט

װלאַדימיר

קאסאָווסקי

האָבען

זיי פלענען שרייבען רוסיש און מען
געקענט שרייבען אידיש.
פלענט זיי איבערזעצען .עס פלענען אויך שרייבען אויף דוסיש װלאַדי-
מיר מעדעם און האָמענקוליס (זאַסלאַווסקִי) .מעדעם האָט פאַר דער
פ,אָלקסצייטונג" דעמאָלט געשריבען ווייניג ,אָבער ,האָמענקוליס" האָט
ער איז געווען אַן אויסגעצייכענטער פעליעטאָ-
געשריבען נאַנץ אָפט,
ניסט אָבעד אידיש שרייבען האָט ער זיך קיינמאָל ניט אויסגעלערענט
(ער איז איצט אין סאַװועט רוסלאַנד) .מעדעם האָט זיך שוין דעמאָלט
אָנגעפאַנגען לערנען אידיש און איז שפּעטער געװאָרען אַ גלענצענדער

אידישער
חלק אין

שרייבער.
דעם,

איך רעכען ,אז וילנע האָט געהאַט אַ גדיסען

ואָס מעדעם

איז געװאָרען

| = נאָר וי לאַננג די פּאַליציי האָט

אַ אידישער

געטשעפּעט

שרייבער.

מענשען

איז

נאָך

אַרעסטירט מען איין רעדאַקטאָר ,קען מען
געווען קיין בייז ניט:
קריגען א צוייטען ,בפרט אז עס איז רעכט װען דער רעדאקטאָר
ערנער איז געווארען װען
זאָל קיין אידיש ניט קענען שרייבען.
מען האָט אָנגעפאנגען זיך טשעפּען צו דער צייטונג,
אין דער ערשטער צייט האָט דער ,וועקער" זיך באַנוצט מיט אַ
טיילווייז אין עס געוען
גאנץ גרויסער מאָס פרייהייט פון װאָרט .

צוליב דעם ,וואס מען האָט די אָקטאָבער פרייהייטען
אלע מיט

אַמאָל .

און

נראָךד איז

עס געװען

ניט אָפּנענומען

די פרייהייט

פון

דער

צביון

001

פּרעסע ,וואס האָט אנגעהאלטען אביסעל לעננער וי די אנדערע פריי"
הייטען .און טיילוויין איז דאָס אויך געוװוען צוליב דעם ,וואס מין
האָבען פארשטאַנען װוי אזוי צון זיין אין פריינדליכע באַציהונגען
מיר האָבען זיך געהאלטען פאר דעם כל? פון לעבען
מיט'ן צענזאָר.
און לאָזען לעבען .ביסלעכווייז אָבער איז געווארען די האַנט פון צענ-

זאָר שטרענגער.

ער פלענט אונז אָפט רופען צו זיך און זאָנען מוסר,

אַז מיר שטעלען איהם

אין אַ גרויסער

פארלענענהייט,

אז מיר כאפּען

איבער די מאָס און מיר שרייבען װאָס מען טאָר ניט .געועהנליך
פלענען מיר זיך באַמיהען

איהם

קאָסט די צייטונג

צו ,באַרוהיגען",

ענדליך
אַזױ פיל ,װעט זי קאָסטען נאָך אַ פּאָר צענדלינ רובעל.
עס זינען אַרױס פון
אָבער האָט מען דעם ,וועקער" אָפּנעשטעלט.
.3

וולאַדימיר

מעדעם.

צום

92טען

נומער,

איהם  92נומערען און ווען עס אין נעקומען
האָט דער צענזאָר געזאָנט ,אז עס אין גענג.
נאָר ווער זאָנט עס ,אז א בונדיסטישע צייטונג מוז הייסען ,װע-

האָט
איז דען ,פאָלקסצייטונג" ניט קיין נוטער נאָמען?
קער"?
מען טאקע אין אייניגע טעג ארום ארויסנעגעבען א נייע צייטונג
אונטער'ן

נאָמען

,פאַלקסצייטוננ".

דער

ערשטער

ער
שינען דעם 91טען פעברואר.6091 ,
געווארען אין מיין קװאַרטיר אויף סאַדאָװע

איז
גאַס.

נומער

אין

ער"

צוזאמענגעשטעלט

די ערשטף סאָציאַליסטישץ טעגליבט צייטונג אין ווילנע
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דער נאָמען ,פאָלקסצייטונג' האָט שוֹין געהאָט מעהר מזל וי
די ,פאָלקסצייטונג"' האָט זיך געהאלטען אַ
דער נאָמען ,וועקער".,
נאָר אפשר אין דאָס ניט געוען
סך לעננער ,וי דער ,וװעקער".
מיר האָבען זיך אין דער
מעהר מזל נאָר מעהר פֿאָרזיכטינקייט.
זיינע
צענאָר.
געהיט פאר דעם
,פאָלקסצייטוננ" פּשום מעהר

וועכענטליכע שכירות האָט ער טאַקע נעקראָגען וי פון ,ועקער",
אָבער מיר פלענען זיך מעחר היטען ,אז ער זאָל ניט דארפען אונז
עס איז אמת ,אן
צו אָפט רופען צו זיך און זאָנען אונז מוסר.
פון צייט צוֹ צייט
ניט אַלֶע מאָל האָט דאָס היטען זיך נעהאָלפען.
פלענען מיר קרינען אַן איינלאַדוננ צו קומען ,אָבער עס פלענט וי עס
אין אַראָפּנעהן גלאַט,
עס פארשטעהט זיך ,אז מיט ליידינע הענד זיינען מיר קיין מאָל
ניט געקומען צו אן איינלאדונג.

דרוקעריי אַרבייטער פון דער ,פאַלקסצייטונג" אין ווילנע.

לעצטע רייהע ,דריטער פון
ערשטע רייהע ,צווייטער פון לינקס צו רעכטס  --גראַזול .
לינקס צו רעכטס  --ט .גלאז ,בוודע יעצט מיטגלודער פון ווילנער ברענטש  708ארבייטער
צווייטע רייהע ,צווייטער פון לינקס צו רעכטס ' --ישראל מיכל קאַפּלינסקי דער מרא-
רונג.
גישער פּראַָװאָקאַטאָר.

|
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און

וװען

האָט

מען

געזעהן,

אז מען

צביון

|

לאָזט די ,פאַלקסצייטוננ"

לעבען און אַן מען אַרעסטירט ניט די מיטאַרבייטער ,האָט מען זיך
אָנגענומען מיט מוט און מען האָט געדונגען א רעדאקציע און מען
האָט זיך איינגעשאפט אַ סאַמאָװאַר מיט אַ שייגעץ און מיר זיינען גע-
װאָרען מיט מענשען גלייך .מיר האָבען אפילן נעקויפט א וייכע קו-
שעטקע פאר דער רעדאקציע און סיר האָבען פאר איהר איינגעפיהרט

פולע דעמאָקראטיע  ---ווער עס איז געקומען פריהער דער האָט זיך
אויף איהר געלייגט ,ס'האָט אפיל געמעגט זיין דער רעדאקטאָר,
נאָר גאנץ זיכער איז פאַר קיינעם ניט געװען אויף דער קושעטקע.
עס פלעגען ארום איהר נאנץ אָפט געמאכט װערען רעװאלוציעס
און זי פלענט גענומען וערען מיט שטורעם.

די
ביז

דער

,פֿאָלקסצייטונג"
צענזאָר

אַמאָל פּרובירט,

האָט

האָט
אוֹיך

זיך
איהר

געהאַלטען
פארמאַכט.

אַרום
האָט

אַ
מען

יאָהר
וידער

אויב דער צענזאָר װיל ניט קיין ,פאָלקסצייטונן"

דאן זאָל עס זיין ,די האָפּנונג" ,אָבער דער צענזאָר האָט אויך
,די האָפנונג? ניט נגעװאָלט און ער האָט אויך איהר פארמאכט.
און מיט איהר פארשוינדען אין אויך פארשוואונדען די האָפנונג
פון
אין רוסלאנד דאָס ארויסנעבען
פאר'ן ,בונד" פארטצוזעצען

צייטונג,

א טעגליכער

איך דערמאָן זיך איצט א סך איינצעלהייטען פון יענער צייט.
איך נעדענק וי שלעכט איך האָב מיך געפיהלט ,ווען איך האָב
דעם צענזאָר געדאַרפט ,איבערבעטען? פאַר מיינעם ,אַ נייער פּירוש
אויף דער אלטער הגדה" ,וואס האָט זיך אָפּנעדרוקט ערב פּסח

אין דער ,פאָלקסצייטונג"

און וי שווער עס איז געװען איהם

,אי-

בערצובעטען" ,ווען ער האָט דורכגעלייענט ערב יום כפור אין דער
,ו כ? נדרי ביי סטאַליפּינ'ען אין קלוין".
,פאלקסצייטונג" מיין צ
ער האָט קאָנפיסקירט דעם נומער און די צייטונג באשטראפט מיט
דריי הונדערט רובעל אויסער וואס ער האָט געקראנען אין האנד,
אז די שטראָף זאָל ניט זיין גרעסער.
דער צענזאָר אין געװען דער באַקאַנטער יהושע שטיינבערג,
דער פארפאסער פון מעהרערע העברעאישע ביכער ,וועלכער האָט
זיך אין מיינע אינגעלשע יאהרען געצעהלט צוישען מיינע גרויסע

מענשען.
און האָב
יהושע".

שטיינבערג

איך

,ערכי
האָב פון זיין מ

גרויס הנאה געהאַט
און אס דעם מין

האָב איך

געדאַרפט

לשון עבר"

געלערענט דיקדוק

פוֹן די פּסוקים פון זיין ,משלי
אַמאָליגנען גרויסען ,וואונדערליכען

געבען

אין האנד

אַריין איינצושטי-

לען זיין כעס געגען מיינע אַרטיקלען.
איך דערמאָן זיך היינט א סך זאכען פון אונזער אַמאָלינער
איך נעדענק וי קאסאָווסקי פלענט זיך נעמען צו דער
רעדאקציע.

סאָציאַליסטישף טעגליבט

די פרשטף

ארבייט ,אויפצובויען?
שריבען ,נאָר געבויט.

צייטונג

אין ווילגץ

א לייט-ארטיקעל.
עס איז געװען ניט גע"
און ניט װי מען בויט אין אמעריקע ,נאָר

אין רוסלאַנד ,שטאַרק ,לאַנגזאַם ,גרונטאָוונע.
פלעגען

אויף

גרויסע

ביי אַנמאַנ'ען װוידער

לאנגע ,גרויסע ארטיקלען ,װי פון אך-

זיך שיטען ארטיקלען

בעל ,פּונקט
פלענגט זיינע
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װי ביי ליטװאַק'ן דאַן ,קורצע פעליעטאַנען.
אַנמאַן
גרויסע אַרטיקלען שרייבען אויף א גרויסען טיש און

בלעטער פּאַפּיר ,און ער פלענט

אזוי

אָפט אנשרייבען

פיל בלעטעד ,אַז זיי האָבען געדאַרפט פאַרנעמען א נאַנצע צייטוננג.
ליטוואק ווידער פלענט זיינע פּעליעטאָנען שרייבען אויף אַ ווינקע? פון

א טיש
צוויי,

און אױיף
דריי

ברעקלעך
אַמאָל.

אויף

פּאפּיר,
סיר

אוֹן ער פלענט

האָבען

אלע

געשריבען

זיי שרייבען
גרויס

מיט

חשק ,יעדער האָט געװאָלט שרייבען וואס מעהר און געשריבען האָ-
בען מיר מעהרסטענס פאר זיך ,די לעזער האָבען מיר נאנץ ווינינ
די מעהרסטע ארטיקלען זיינען פאר די לעזער
אין זינען געהאַָט.
נאָר עס האָט ניט אויסנעמאכט ,וואס די לעזער
געווען צו שווער.,
האָבען די ארטיקלען ניט גוט פארשטאַנען ,זיי האָבען זיך שוין

אָננעשטויסען אן עס מיינט קלאסען-קאמף ,רעװאַלוציע אוֹן סאַציא-
ליזם .און וואס זיי האָבען ניט דערלייענט האָבען זיי אליין צו-
געטראכט,
נאָר עס װעט פארנעמען צופיל פּלאַץ ,ווען איך זאָל אָנפאַנגען
דערצעהלען די זאַכען ,װאָס איך נעדענק פון יענער צייט .דאָ האָב
איך

געװאָלט

ערשטע
געווארען.

בלוין

אידישע

דערמאָנען,

טעגליכע

און דערביי

וויל איך

אז

איז

עס

סאַציאַליסטישע
שוין

אויך

געװען

וילנע,

ואוו

די

צייטונג איזן ארויסגעגעבען

דערמאָנען,

אַז אָט אין

דער

ערשטער אידישער טעגליכער סאַציאַליסטישער צייטונג ,װאָס איז אדויס-
געגעבען געװאָרען אין ווילנע ,זיינען געווען נאנץ ווייניג ווילנער שריי-
בער .אויסער ליטװאַק'ן ,אייזענשטאַדט'ן און אַנמאַנ'ען (דר .ראָזענטאַל),
זיינען ,דאַכט זיך ,קיין אַנדערע ווילנער אין דער צייטונג ניט געוען.
יוסף באַסקין ,אַ פולבלוטיגער ווילנער ,איז געװאָרען אַ שרייבער אין

,פאָלקסצייטונג" ערשט שפּעטער .פון אָנפאַנג איז ער געווען דער קאָ-
רעקטאָר פון דער צייטונג.

אידישע שרייבער.
פאַרװאָס

אגב זיינען די לעצטע צוויי ניט נעווען קיין

זיי פלענען שרייבען רוסיש.

עס זיינען

ניט

געוען

קיין

ווילנער

אין

דער

צייטונג

איך דאַרף אָבער זאַ-
וועלען שוין די ווילנער מוזען אויסנעפינען.
גען ,אַז אַ סך אידישע שרייבער ,בפרט אידישע סאַציאַליסטישע שריי-
בעד ,זיינען אין יענער צייט בכל? ניט געווען שטאַרק בנימצא ,נאָר
דער עיקר אין ,אַז עס איןז געווען ווילנע ,וואו די ערשטע אידישע

טענליכע

סאַציאליסטישע

צייטונג איז

אַרױסגעגעבען

געװאָרען.

מעדעם,

װלאַדימיר

ערינערונגען

װוילגע)*,

װעגען

עס האָט זיך אָנגעהויכען אַן אומעדינע און
טרויערינע צייט .איך בין נעזעסען אין ווילנע,

א

געווען

פון

ספיטגליך

רעדאקציע

דער

זיך
באַטײלינט
,פאָלקס-צייטונג",
פון דער
אין די זיצונגען פוֹן צ .ק ,.געטאָן די טאָנ-
טעגליכע ארבייט ,אָבער די אַרבײיט אין נע-

נאַנגען שלעכט.
זענליכע

שטימונג,

עס איז געווען ניט מיין פּער-
עס

האָט

זיך אָנגעהוֹיבען

רעאַקציע.
ורויסער
דער
פון
תקופה
די
די רעאַקציע איז געקומען ביסלעכוייז ,מען װאָלט ניט געקאָנט זאָגען
גענוי ,װוען זי האָט זיך אָנגעהויבען ,אָבער פון טאָג צו טאָג האָט
נאָך די גרויסע ערשי-
זיך געשפּירט ,אז עס נעהט בארג אַראָפּ.
טערוננען פון די יאָהרען  9091און  0091האָט זיך אָנגעהויבען די

גרויסע מידקייט.

און מיר אַלֶע ,װואָס זיינען געשטאַנען

אויפ'ן צענ-

טער פון דער באַװעגונג ,האָבען דאָס געפיהלט און נעזעהן פון די
די צייטונג האָט זיך פארשפּרייט אַלץ עךר-
פאַרשידענסטע סימנים.
אין הערבסט פלענט מען זי דרוקען ,אויב איך
גער און ערנער;
די
האָב ניט קיין טעות ,סך:הכל? אין  8טוזענד עקזעמפּלאַרען.,

פינאַנצען

זיינען

געװאָרען

נאָר סאַגער,

דאָס אַָרנאַניזאציאַנס-לעבען

איז געװאָרען שװאַך ,די צאָל מענשען ,װאָס מיר האָבען געהאָט אין
אונזער רשות ,האָט גענומען פֿאַלען ,די שטימונג אין געװאָרען אַ
געדריקטע,

איך געדענק די לעצטע טעג פון סעפּטעמבער ,ווען מיר האָבען
יובילעאום פון  בוֹנד" .עס
געדאַרפט פייערען דעם 01יאהרינען
האָט געדאַרפט אַרוסנעהן אַ יובילעאום-נומער ,און מען האָט פאַר:-
איך
פאַנגט ,אַז איך זאָל אָנשרייבען אַ יום-טוב'דינען אַרטיקע?.
איך געדענק ,וי איך בין אַװעק  --זיך
האָב אָבער ניט געקאַנט.
*) ענטנומען
אַרויסגעגעבען פון

פון
דער

װלאַדימיר
וװולאַדימיר

מעדעם'ס זכרונות ,פון
מעדעם קאָמיטע.8991 ,
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מיין

לעבען',

צרינטרונגען 

װטגטן 
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ווילנע

דורכלופטערען  --אין דעם בערנאדינער גאָרטען  --א שעהנער,
ער ליגט אָן אַ זייט פון די גרויסע גאַסען און
שטילער גאָרטען;
עס איז געװען
זעלטען ווען עס פאַרבלאַנדזשעט דאָרטען א מענש.
אַ שעהנער הערבסט-טאָג ,די בוימער זיינען געשטאַנען אויסגעסטראָ-
יעט .אין זייערע געלע און רויטע הערבסטליכע בגדים ,די לופט אין

מיט אַ ליכטיגען ,זילבערנעם

געווען קאַלט ,ריין און דורכזיכטיג,
הערבסטיגלאַנץ,
באַמיהט

פיהלט,

איך

בין

צונויפצוקלייבען

געזעסען
פיינע

אַ באַנק,

אויף

געדאַנקען.

אַז אַ יובילעאום-אַרטיקע?

קען

איך

איך

און
האָב

האָב

זיך

אָבער

נע-

ניט שרייבען.

מילא,

איך געהער ניט צו די ,װאָס פאַלען אַריין אין יאוש צוליב אַ שטימונג
פון אַ מאָמענט ,איך בין דעמאָלט געווען וייט פון אָנווערען מיין
גפויבען ; אָבער אַ יובילעאוםאַרטיקעל האָט געדאַרפט זיין א יום-
טוב'דיגער ,און איך האָב ניט געהאָט קיין געפיהל פון יום-טוב'דיג-
און שרייבען גלאָט אַזױ ,פראַזען ,װאָס מ'פיהלט נישט ,דאָס
קייט.
בין איך געק"
איז אַ פינען ,און דערצו בין איך נישט פעהיג.

מען אין דער רעדאקציע

און געזאָנט אונזער חברה ,אַז איך װעל ניט

שרייבען.

איך האָב געהאַט אַ נייע דירה.

איך האָב זיך באַזעצט אין אַזױ

דאָס אין געווען א גרויסע הז
גערופענע ,מעבלירטע צימערען".
גע-
אין אַ = קריסטליכער
פּלאַץ
קאַטעדראַלען
דעם
אױיף
אין די אונטערשטע עטאַזשען
גענד,
אויפ'ן אויבערשטען
לירטע וואוינונגען.

זיינען געװען גאַנצע מעב-
שטאָק האָט זיך געצוינען פון

איין עק הויז ביז'ן צוייטען אַ לאַנגער קאָרידאָר ,און פון ביידע זיי-
סיין צימער אין געווען ניט
טען קלענערע און נרעסערע צימערען.
שלעכט ,אָבער אין אַזא הויז מיט מעבלירטע צימערען האָט אַלע מאָל
עס אין אַן אָרט פאַר היימלאָזע
געמוזט עפּעס זיין טרויערינעס.
ויפיל מאָל האָב
מענשען און דאָס רוב פאַר אומנליקליכע מענשען.
איך געהערט שפּעט ביינאַכט דורך די דינע וװוענט דעם שטילען ,האַרץ-
רייסענדען געוויין פון אַ פרוי --- ,עפּעס אַן איינזאַמע מיידעל ,װאָס
האָט געוואוינט אין דעם דערבייאיגען צימער ! און אַלץ ,אַלץ טראָגט
דער
אויף זיך דעם שטעמפּעל פון היימלאָזינקייט און איינזאַמקײט.
פֿאַרשלאָפענער דינער מיט לאַנגע װאָנצעס און צושויבערטע האָר,
װאָס בריינגט אין דער פריה דעם סאַמאָװאַר און הייצט דעם אויווען;
די שטים פון אַ שכור'ן אָפיצער ערגעץ אין אַ צוייטען זייט פון
פּוסטע ,פינסטערע װענט ,דאָס אֶרימע לעמפּעל ,די טי
קאָרידאָר.
זענדער קליינינקייטען און נישטיגקייטען --- ,דאָס אַלץ עבט זיך צו-
נויף אין א גרויסען ,גרויען װאָלקען פון טרויערינקייט און פאַרלאָזעג-
דאָס איזן געווען אַן ענטשפּרעכענדער צוגאָב צו דער שװערער
קייט.
געזעלשאפטליכער שטימונג.
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די ,פאָלקס-צייטונג? אין פאַרכאַפּט געװאָרען פון דער רעני-
רונג .מיר האָבען תיכף אָנגעהוֹיבען אַרויסצוגעבען אַ צוייטע צוו-
טונג מיט'ן נאָמען ,האָפּנונג".
אָבער דער פרעהלעכער נאָמען האָט
זיך עפּעס ניט געקלעפּט צו דער לאַגע.
די צייטונג האָט קוים נע-
דער דעפיציט אין געװאַקסען און געװאַקסען ,און עס איזן
זשיפּעט 
ניט געווען פון װאַנען איהם צו דעקען .מען האָט נישט געקענט צאָה-

לען די מיטאַרבײיטער.

איך געדענקט װי עס פלענט אַריינקומען אין

רעדאַקציע דער יונגער טאַלאַנטפולער שרייבער אָניני אוֹן זיך ממש
בעטען ,אַן מען זאָל איהם געבען כאָטש איין רובעל --- ,ער האָט צאָהן-
װועהטאָג און דאַרף געהן צום דענטיסט -- ,און מען האָט איהם ניט
געקענט באַצאָהלען,
אויף די זיצונגען פון צ .ק .האָט מען זיך גע-
בראָכען דעם קאָפּ וי אַזױ אַרויסצוקריכען פון דער שרעקליכעד פאַנע.
עס אין געװען אַ פאָרשלאַג ,אַז מיר זאָלען אָפּשטעלען די צייטוננ.
ליבער איז געווען אַ שטאַרקער אָנהענגער פון דעם דאָזיגען פאָר-
אוֹיף איינע פון די זיצונגען
איך בין געווען געגען דעם.
שלאַג .
האָב איך געמאַכט אַן אויסרעכענומג ,לויט וועלכער ס'איז אויסנעקומען,
אַז אַפילו פון אַ ריין קאָמערציעלען שטאַנדפּונקט לוינט אויך בעסער
צו מאַכען נאָך אַ פּרוף און באַמיהען זיך צו פיהרען דציייטונג
כאָטש אַ פֹּאָר חדשים ווייטער ,און שפּעטער װועט מען זעהן .ליבער
האָט ערקלערט ,אַן איך האָב איהם איבערצייגט --- ,און אַזױ איז

עס באַשלאָסען געװאָרען.

גלייכצייטינ אין אָבער אָנגענומען געװא-
פון דער

רען אַ צווייטער באַשלוס .,מען זאָל בייטען דעם כאַראַקטער
צייטונג .
זי דאַרף פאַרװאַנדעלט ווערען אין אַ קליינעם קאָפּיקענעם

בלאַט ,װאָס

זאָל געפיהרט

וװוערען

העכסט

פּאָפּולער ,פאָלקסטימליך.

אפשר וועט זיך אויף אַזאַ אופן איינגעבען צוצוציהען א ברייטען קרייז
לעזער,
איך האָב זיך מיט'ן גאַנצען האַרצען אָנגעכאַפּט אָן דעם
דאָזיגען פּלאַן .איך האָב שוין לאַנג גע'חלומ'ט ווענען אַזאַ טיפּ ציי-
טונג ,װאָס זאָל קענען אַרוױסנעהן פון דעם שמאָלען קריין ,אייגענע
מענשען" און דערגרייכען צו די סאַמע ברייטע מאַסען לעזער.
מען
האָט באַשלאָסען צו מאַכען די פּראָבֿע.
דער צ .ק .האָט באַשטימט
פאַר דער צייטונג אַ קליינע רעדאַקציע פון דריי מענשען.
דאָס זיי-
נען געווען:
אסתר ,ליטװאַק און איך .אָבער ס'איז ניט געווען באַ-
שערט צו
ן
ע
כ
י
ל
ק
ר
י
ו
ו
ר
א
פ
דעם פּלאַן .דעם ערשטען טאָג ,ווען מיר האָ-
ט
פ
ר
ַ
א
בען געד
צוטרעטען צו דער אַרבײט ,בין איך געקומען אויף
זאַװאַלנע גאָס ,וואו עס האָט זיך געפונען אונזער רעדאַקציע .אָבער
אויפ'ן וועג האָט מיך אָפּנעשטעלט אַ חבר ,װאָס איז ספּעציעל אַװעק-
געשטעלט געװאָרען ,כדי מיך אָפּצוחיטען, .געהט ניט אין רעדאַקציע"
 --האָט ער מיר געזאָנט -- .עס זיינען דאָרטען געװען ,געסט'".די געסט זיינען געווען זשאַנדאַרמען.
זיי זיינען נעקומען אין דער-

צרינצרונגצן 
און

פריה

וועגען
צונענומען

ווילנץ
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אַלעמען,

וועמען

האָבען

זיי

און געפונען האָבען זיי אַ היבש ביסעל מענשען.

דאָרט

געפונען.

עס זיינען דאָרטען

געווען מיינע ביידע רעדאַקציאָנס-קאָלעגען ,אסתר אוֹן ליטװאַק ,צויי
מיטגלידער פון צ .ק ,.אַלעקסאַנדער אוֹן יונה ,און נאָך עטלעכע נאָ-
מען האָט זיי אַלעמען צוגענומען און אַוועקנעפיהרט
הענטע חברים.
יין גליק איןז געווען ,װאָס איך האָב זיך צופעליג פֿאַר-
אין טורמע,
װואָלט איך נעקומען מיט אַ האַלבער שעה פריהער ,װאָלט
שפּעטיגט.
איך אויך געװוען אַרעסטירט.
עס האָט זיך צונויפנעקליבען דער צ .ק .און אַרומנערעדט די
ועגען אַרױסנעבען וייטער א טעגליכע צייטונג האָט ניט
לאנע .
מען האָט באַשלאָסען איבערצונעהן צו אַ
געקענט זיין קיין רייד.

װאָכענבלאַט.

דאָס איז געווען ,ד,ער מאָרגענשטערען",

אין דער נייער

רעדאַקציע נעהען אַריין יודין ,זאַס?אַװוסקי ,א .ווייטער און איך ,ביים
אַרומרײידען דעם צוזאַמענשטע? פון דער רעדאַקציע ,איז צום ערשטען
אַרױסגערוקסט האָט זי
מאָל אַרויפנעשוואומען נאָר אַ נייע פראַנע.
ער האָט גע'טענה'ט ,אַז מיר האָבען צווישען זיך מענשען
ליבער .
מיט פאַרשידענע בליקען אוֹיף די לויפענדע פֿראנען פון פּאָליטישער
טאַקטיק ; סיר האָבען אָבער אַן אָפיציעלע שטעלונג פון אונזער אֶך-
נאַניזאַציע ,און ס'איז נויטינ ,אַז די צייטונג זאָל וװוערען געפיהרט
דערצו דאַרפען
אין הסכם מיט דער דאָזינער אָפּיצַיעלער שטעלוננ.
מיר באַשטימען איינעם אַ שעףרעדאַקטאָר ,וועמעס פּאָליטישע ליניע
איז אין איינקלאַנג מיט דער ליניע פון דער מעהרהייט .די מעשה איו,
װאָס אין דער ,פאָלקס-צייטונג" איז אין די לעצטע חדשים דער טאָן-

געבער געווען יוֹדין( .קאָסאָווסקי אין אין זומער  7091אַװעקגעפאָהרען
אין אױיסלאַנד) ,און יודין האָט דעמאָלט געהאָט געוויסע באָלשע-
וויסטישע שטימונגען ,וועלכע האָבען ניט ענטשפּראָכען דער שטעלונג
מיט זיין פאָרשלאַג האָט ליבער געװאָלט
פון אונזער אָרגאַניזאציע.
אויסמיידען ,אַז די זעלבע לאַנע זאָל ניט באַשאַפען ווערען אין ,מאָך-
דער פאָרשלאַג איז נעפעלען געװאָרען ,און מען האָט
גענשטערען".
די נייע קאָלעניע האָט גע-
מיך באַשטימט אַלס הופּט רעדאַקטאָר .
אַרבײיט חבר'יש ,אָבער איך געדענק איין פאַל ,ווען איך האָב זיך גע-

עס האָט זיך געהאַנ-
מוזט באַנוצען מיט מיין ספּעציעלער מאַכט.
דעלט טאַקע וועגען יודין'ס אַן אַרטיקעל; אוב איך האָב נים קיין
טעות ,האָב איך זיך באַנונענט מיט א רעדאַקציאַנעלער אָנמערקונג.
די רעדאַקציע

האָט

זיך אריבערגעצוינען

אין אַ נייער דירה

--

אויך אויף זאַװאַלנע גאַס ,און די ערשטע טעג קאָבען מיר צוליב
פאָרזיכטינקייט געהאַנדעלט פּונקט אַזױ ,װי מיט קנאַפּע צויי יאָהר
צוריק,

ביים

אֶנחוֹיב פון אונזער

לענאַלער

פּרעסע:

די רעדאַקציאָנס-

'דירה איז געווען בלויז אַן אָרט מיט אַן אַדרעס ,און מיר פלעגען זיך

402

װלאַרימיר

|

מעָרצם

צונויפקלייבען ערנעץ אין אַ פּריװואַטער דירה (מעהר ניט ,מיר האָבען
שוין ניט געהאַט אין אונזער רשות די באקוועמע דירות פון די פֿאַר-
סיר פלעגען זיך צונויפקומען
שידענע דאָקטוירים און אַדװאָקאַטען;
און פּונקט וי דעמאָלט
אין דעם באַשײדענעם חדר פון א .וייטער).
איז דאָס אונז זעהר ניך דערעסען געװאָרען און מיר האָבען זיך באַ-
זעצט טאַקע אין דער אפיציעלער דירה פון דער רעדאַקציע.
עס זיינען אַרױס
אָבער אויך דאָס האָט ניט לאַנג געדויערט.
און דאַן זיינען ווידער געקומען די ,געסט".
סך-הכל דריי נומערען.
געקומען זיינען זיי שפּעט ביינאַכט אַרום איינס אַזיינער ,און עס אין
ווידער געווען אַ מזל'דינער צופאַל ,װאָס האָט מיך געראַטעװעט .מיר
זיינען אַװעק מיט אַ פערטעל שעה פריהער ,האָט מען קיינעם ניט
עס אין געוען
געפונען .אָבער די צייטונג אין געװאָרען פאַרמאַכט.

קלאָר ,אז מיט'ן נעדאַנק פון אַ צייטוננג דאַרפען מיר זיך דערויילע
װאָס מען האָט
אַ .ואונדער,
עס אין אויך געװען
געזעגענען.
אונזער פּרעסע נעדולדעט אַזױ לאַנג ,אין פּעטערבורג און אין מאָס-
איצט
קווע איז די אַרבײיטער-פּרעסע שוין לאַנג געווען דערשטיקט.
,ייער קורס" ענדליך דערגאַנגען אויך ביז ווילנע .סיר האָ-
איז דער נ
בען דאָס פאַרשטאַנען און נישט נעמאַכט קיין וייטערדילע פּראָבען.
נאָך קנאַפּע צוויי יאָהר עקזיסטענץ איז אונזער לענאַלע פּרעסע אַנט-
שווינען געװאָרען אויף פיר מיט אַ האַלב יאָהר,
אַרױסצוגעבען
א צייטונג האָבען מיר באַשלאָסען
אַנשטאָט
דער
איך בין וייטער געבליבען דער רעדאַקטאָר.
זאַמעל-ביכלעך.
נאָמען פון די ערשטע זאַמלונגען אין געווען  די נייע צייט'" ,שמפּע-
טער ,אין משך פון די וייטערדיגע פיר יאֲהֹר  --האָבען זיך די
נעמען כסדר נעביטען.
דער אינהאַלט פון די דאָזינע זאַמעל-ביכער האָט געדאַרפט ענט-
ס'איז נישט געװען קיין
שפּרעכען די נייע געזעלשאפטליכע לאַגע.
אוים'ן אָרט פון דער אַמאָ-
צייט פון גרויסע פּאָליטישע פּראַנען.
איך האָב געהאַל-
ליגער יום-טוב'דינקייט אין נעקומען די ואָך .

טען ,אַז מען זאָל זיך מעחר אַריינטיפען אין די מעהר ניכטערע ,קלי-
נע פראנען פון טאָג טעגליכען לעבען ,בפרט אין די פראַגען פון
אַ באַזונדערע אויפמערקזאַמקײיט אין געװוען גע-
אידישען לעבען.
ווענדעט

צו די פראַנען

פון דער

אידישער

קהלה.

|

שוין בעת די ואַהלען צו דער צוייטער דומא ,האָבען מיר זיך
אָנגעשטויסען אויף דער גרויסער מאַכט װאָס עס פאַרמאָגט אין
דעם אידישען לעבען די קהל'שע רעדעל-פיהרער --- ,די ,פּני".
מיר
,
האָבען פאַרשטאַנען  ---און איך פלעג וועגען דעם שרייבען אין נאַשאַ
טריבונאַ? ,אַז כדי צון באַקעמפען די דאָזינע מאַכט ,דארפען מיר
אַריינטיפען זיך אין די סאַמע געדיכטע פון דעם קהלה-לעבען און זעהן

צרינטרונגטן 

ויטנטן 
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ווילנש

צו באַקעמפען די באַלעבאטישע
טישע טאָניטענליכע אינטערעסען

פיהרער אויפ'ן געביט פון די פּראַק-
פון דעם אידישען לעבען .כדי דאָס

געדאַרפט

די

צו טאָן,
דאָזיגע

האָבען

מיר

און

אינטערעסען

אַלֵיין באַקענען

אויפקלערען

זיך נענוי
דעם

וװענען

די

מיט

אַרבייטער-

מאַסען אין דעם ,מאָרגענשטערען" האָט מיכאַלעװויטש אָנגעשריבען
אַ סעריע אַרטיקלען װעגען דער אידישער קהלה .די ערשטע אַר-
טיקלען װענען דעם ענין ,װאָס האָבען זיך בכל? באַװיזען אין אונ-
זער ליטעראַטור.

די דאָזינע

אַרטיקלען

אָבער

האָבען

פראַגע בלויז אין אַלגעמיינע ,פּרינציפּיעלע שטריכען.

אָנגערירט

די

דאָס אין אָבער

מען האָט געדאַרפט באַארבייטען אויך דעם קאָנ-
געווען ווייניג.
דאָס אין נעמאַכט געווארען אין
קרעטען ,פאַסטישען מאַטעריאַל .
איך האָב נישט
די ערשטע צוויי נומערען פון דער הנייער צייט".
איך בין געוען
געהאָט קיין שטענדינע קאַלעניע פון מיטאַרבייטער.
דער איינצינער שטענדינער נעהילף מיינער אין גע-
איינער אַליין;
ווען מיין אַלטער פריינד טעאומין ,וועלכער האָט געאַרבײיט אֵלס
פלע;
איבערזעצער און האָט מיר געהאָלפען רעדאַגירען די אַרטיקלען.

איך

באַשטעלען

פאַרשידענע

ארטיקלען

דאָ

ביי

דעם,

דאָ

ביי

אַ

צווייטען חבר ,וועלכער אין געווען גראָד אונטער דער האַנד .ס'איז
געווען אין ווילנע אַן אָרטיגער טוער ,וועלכער האָט זיך דעמֿאָלט
אט דוקא סיט די װאַכעדינע פראַגען פון
שטאַרק אינטערעסירט
איך האָב ביי איהם באַשטעלט אַ פּאֶר אַרטיקלען
אידישען לעבען.

וועגען דער אידישער

קהלה;

ער האָט צונויפגעקליבען

דעם מאַ-

דאָס אין געוװען דער
די אַרטיקלען.
טעריאַל און אָנגעשריבען
איצטיגער קאָמוניסט מ .ראַפעס ,און זיין עלטערער ברודער ,דר.
ראַפעס ,האָט אָנגעשריבען אַ פַּאָר אַרטיקלען וװוענען די ספּעציעלע או-

דישע שטייערען.

עס זיינען אָנגעקוּמען נאָך עטליכע ארטיקלען פון

אונזערע שרייבער ,אוֹן דער געזעלשאַפּטליךפּאָליטישער טייל פון
דער
דאָס איז געװוען ווייניג.
דעם זאַמעל-בוך איז געווען פאַרטיג
זאַמעלדבוך האָט נעדאַרפט האָבען אויך אַ ליטערארישע אָפּטײלװננ.

ווילנע אין דעמאָלט

געוען

אַ צענטער,

ואוו

עס האָט

געשויבעלט

איך
און געגריבעלט מיט יוננע ,טאַלענטירטע אידישע שרייבער;
בין אָבער געווען גאַנץ וייט פון די ליטעראַרישע קרייזען ,און איך
האָב געדאַרפט האָבען אַ פאַרמיטלער ,וועלכער װאָלט נעקענט זאָר-
אַזאַ פֿאַרמיטלער איו נע-
מאַטעריאל ,
גען פאַר'ן ליטערארישען
ער איז געװען אױיסנעקאַכט מיט'ן ליטעראָרישען
װאָרען װלאַדעק,
עולם ..אַליין האָט ער דעמאָלט נעוואוינט מיט נאָמבערנ'ן און פלענט
זיך טרעפען מיט די אַלע מענשען ,פלענט ער ביי זיי נעמען ער-
אַזױ האָב איך
צעהלונגען און לידער און ברייננען דאָס צו מיר.
באַקומען באַלד פאַר'ן ערשטען נומער אַ שעהנע ערצעהלונג פון
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װולאַרימיר

זילבורנ,

משה

אַ פֹּאָר װואונדערבאַרע

אַ ליד פון װלאַדעק'ס
דאָזיגער ליטערארישער

געדיכטען

מעדצם

פון דאוידינהאָרן,
דער
זעהר

איננערען ברודער דניאל א .אַז .װ;
אויף א
מאַטעריאַל אין געשטאַנען

איך האָב זיך דעמאָלט נעװענדעט מיט א בריף
הויכער מדרנה.
אויך צו י . .פּרץ אין װאַרשע ,ער זאָל אונז געבען עפּעס אַ זאַך.
איך האָב דעמאָלט נאָך נישט געקענט שרייבען אויף אידיש; האָב
איך

איהם

אַ בריף

אָנגעשריבען

און

אין רוסיש

ער זאָל

געבעטען,

אינניכען
מיר מוח? זיין װאָס איך באַנוץ די דאָזינע שפּראַך.
האָט זיך באַקומען אַן ענטפער פון פּרץ'ן .,אייער רוסיש  --האָט
אָבער דאָס װאָס איהר
ער געשריבען  --בין איך אייך מוחל.
שרייבט מיט אַזאַ אונקלאָרע האַנדשריפט ,איז א פיל גרעסערע עולה..

מיין האַנדשריפט

פּרץ אַלֵיין האָט געשריבען אויף אַ שרייב-מאַשין.
|
איז טאַקע ניט פון די בעסטע.
אַ ביסע? האָב איך זיך אָנגעהוֹיבען צו טרעפען
טעראַטען ,ווען עס
די ווילנער
)7

דער

געווען

די לי-

מיט

האָט זיך גענרינדעט (צום סוף פון דעם יאָחהר
מוזיקאַליש דראַמאַטישע (דאַכט זיך אַזױי אין

נאָמען)

דאָס אין

געזעלשאפט.

דער

געװען

באַשיידע-

דאָס איז געוען
נער אֶנְהוֹיב פון אַ אידישער קולטור-באַוועגונג .
אַרבייטער-כאָר
געזעלשאפט ,סיט אַ גאַנץ שעהנעם
אַן ארבייטער

און מיט
פלענען

ליטערארישע
לייענען

ווייסענבערנ'ס
נישט

סיין

אַווענטען,

ואוו

די בעסטע

אידישע

שרייבער

ווערק.

אַזױֹי

מען

דאָרטען

געלייענט

זייערע

,דער

מיט

טאַטע

דעקלאמאַטאָר.

האָט

די בנים"
האָט

עס

(וייסענבערנ

נגעלייענט

א

אַלין

צוייטער,

אין
נאָר

ווייסענבערג אין געזעסען דערביי און האָט האַרציג געלאַכט בי
די קאָמישע שטעלען) . שלום אש איז געסומען צופאָהרען און האָט
געלייענט

זיין שבתי

צבי,

נאַכדעם

אין דעם האָטעל קאַנטינענטאַל
דאָרטען

נעהאַלטען

אַ רעדע

איזן די גרופּע

און נעמאַכט
וענען

דער

ליטעראַטען

א באַנקעט;
אידישער

אַועק

איך האָב

קולטור-אויפלע-

בונג  ---דעם ,רענעסאַנט".
אָבער די פּאָליטישע באַװענונג אין אלץ גענאַננען באַרנ אַראָפּ.
איך האָב דאָס בפירוש נעפיהלט ,בעת עס אין מיר אויסנעקומען
מאַנכע
אַלס מיטנליד פון צענטראַלען קאָמיטעט צו פאַרברעננען
| אַווענטען אויף דער ,יאַווקע" ,דאָס מיינט אַ דירח ,וואו עס פלענען

אָנקומען פאָרשטעהער פון אונזער בונדישער פּראָװוינץ זיך טרעפען
מיט אַ פֿאָרשטעהער פון צ .ק ,.דורכצוריידען זיך ווענען פארשידענע
פּאַרטײײענינים = .איך נעדענק ניט דעם נאָמען פון דער נאָס ,וואן
יאַװקע ,אָבער איך נעדענק דעם אֶרט,
עס איזן געווען די דאָזינע
וואו זי איז געווען ,און איך װאָלט זי נעקענט נאָך היינט צו טאָנ
גנֶעפִינען . ס'איז געווען אין סאַמע געדיכטע פון דאיידישע קװאַר-

.
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טאַלען ,ניט ווייט פון רודניצקי

אין הוֹיף,

מען

גאַס;

זיך פאַרקירעווען אויף

האָט געדאַרפט

אין

רעכטס

דעם

אַרייננעהן

הינטערשטען

ווינקעל ,אַרויפקריכען אויף א הויכע פינסטערע טרעפּ און דורב-
געהן דורך דער שטוב פון א בעלהבית; דאָרטען אין א קליינעם
מיר פלע-
צימערעל פלעג איך זיצען און ואַרטען אױיף די נעסט.

נען

זיצען

איך און
שול-חבר
ראַטיװוען
און עס
פריהער,

אַזױ

אין

די

קאַלטע

זאַלבע-צװײיט:

װינטער-אַװוענטען

דער סעקרעטער פון צענטראל?ל קאָמיטעט ,מיין אַלטער
יאַשקע קאַפּלאַן ,וועלכער האָט איצט געהאָט דעם קאָנספּי-
סיר פלענען זיצען און װאַרטען --
נאָמען האָראָצי.
אַמאָל ,נאָך מיט אַ יאָהר
איז געווען שטי? און טרויערינ.
פלענען די מענשען פוֹן פאַרשידענע שטעט און שטעט-

לאַך קומען

אין די צעהנדלינער .

מיר האָבען

געהאָט

א גרויסען,

אין דעם רשות פון צ .ק .האָבען
ברייט-פאַרצווייגטען אַפּאַראַט .
זיך געפונען צעהנדלינער ,פּראַפעסיאָנאַלען' -- ,דאָס הייסט מעןנ-

שען,

װאָס פלענען

זיך אויסשליסליך

און ספּעציע?

אָפּנעבען

מיט

ס'אין געװען װי א מין מיניס-
דעד רעװאַלוציאָנערער אַרבײט.
אויף יעדער
טעריום ,אַרומגעריננעלט מיט נאַנצע מחנות אַגענטען.
זיצונג פון צ .ק .האָט מען זיך געדאַרפט פאַרנעמען מיט'ן פאַנאַנ-
דערברייטען איבער די פאַרשידענע שטעט אונזער גרויסען מענשען-

מאַטעריאל

בקֹשוֹת:

שיער

ניט אַלע טאָג פלענען

מעלדונגען

אָנקומען

און

דער מוז אַװעקפאָהרען פון דער שטאָט ,וייל מען קוקט

דער מון בייטען דעם נאָמען ,דער קלאָגט זיך,
איהם נאָך צו שטאַרק;
אַז ער האָט שוין צו לאַנג פאַרבראַכט אין דעם קליינעם ,אומעטינען
שטעטעל ,און ער בעט ,מען זאָל איהם אַריבערטראַנספּאָרטירען אויף

אַן אַנדער

שטעלע

אין א גרעסערער

שטאָט;

דער

קומט

מיט

אַ

פֿראַנע ,װאָס איז אויפנעשוואומען ביי זיין אָרנאַניזאַציע און דער צ .ק.
א שטענדינער
דאַרף פּסקנ'ען די שאלה ,א .אַז .װה ,א .אַז .װ ,
איצט אין אָבער געװאָרען שטיל
טומעל ,אַ שטענדינע קאָכעניש.
און רוהיג.
ט
נ
מאַנכעס מאָל פלע
ן
ע
מ
ו
ק
א
,
ש
נ
ע
מ
העכסטענס צויי.
און מאַנכעס מאָל פלעגען מיר אָפּזיצען דעם נאַנצען אַװוענט ,און עס
ביטערע ,טרויערינע צייטען..
פּלעגט קיינער ניט סומען.
און אזוי האָט זיך דאָס נעלעבט אין די דאָזינע אומעטינע
חדשים.
פּערזענליכע באַקאַנטע האָב איך געהאַט נאָר וייניג.
זיצען
אין דער היים  --אין דעם פרעמדען ,ניט היימליכען ,מעבלירטען
צומער"? האָט זיך אויך ניט געװאָלט און איך פלענ פאַרבריינגען

גאַנצע טעג

אין אַ קאַמע-הויז,

ביי סאַרוכעס'ן.

|

מאַרוכעס'עס קאַפע-הויז איז געווען איינע פון די
איך האָב איהם
ריסטישע ,אינסטיטוציעס" פון ווילנע.
נעהאָט ,און איך פוז וװענען איהם רערצעהלען:

כאַראַקטע-
זעהר ליב
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װולאָרימיר.
און כאַראַקטעריסטיש

אינטערעסאַנט

וי אַזױ איך האָב אויסגעפונען
דאָס איז געװען

גאַס

מיט

צוזאַמען

דעם

נאָך אינ'ם

פאַר ווילנע איז

יאָהֶר .6091

אָדער
דאָס איז געווען די לאַננע גאַס.
און מען רופט זי די ,ברייטע נאָס??" 

הייסט

רוסיש

אופן,

דער

דאָזינען מקום-מקלט.
איך בין געװען

זאַסלאַווסקין ,דאַכט זיך ,און

זי ,באָלשאַיאַ?

פפָולס

אין

נאָך אימיצען.

אפשר האָב איך אַַ טעות
איך נעדענק נישט; אוֹיף

און זי אין

די צענטראַלע

אַרטעריע

סיר זיינען
ס'איז געװען אַ זומעראַװוענט.
פון ווילנער לעבען.
און פּלוצלונג האָט זיך אָנגעהויבען אַ
גֶענאַנגען איבער דער גאָס.
אָבער ניט סתם אַ געועהנליכער רעגען ,נאָר אַ ;פּליוך".
רעגען.
און וילנע האָט אַ טבע :װען
עס האָט גענאָסען און גענאָסען,
עס הויבט אָן שטאַרק צו ניסען ,ווערט דעמאָלט אַן אמת'ע פֿאַר-
פלייצונג 4 ,די גאָס איז אַַ שמאַָלע און זי נעהט א ביסעל בארג

נאָך א צענדליג מינוטען

אַראָפּ.

פון אַ שטארקען

רענען

פאַרואַנ-

דעלט זיך די נאס אין אַ טייך .ס'אין ניט קיין שפּאַס און ניט קיין
דער ברוק און די טראָ-
די נאָס ווערט אַן אמת'ער טייך;
נוזמא,
טואַרען ווערען באַדעקט מיט װאַסער ,װאָס רינט און טראָגט זיך און
ווענען געהן וייטער ,קאָן קיין
און ס'איזן נאַנץ טיף.
ברויזט ,
רייד ניט זיין .זיינען מיר אַריין אין דעם ערשטען בעסטען טויער.

זיך אַלץ העכער

/אָבער דאָס ואַסער הוינט

און העכער;

אין דער

גאַס נופא גרייכט דאָס שוין ביז די קני ,און עס דרינגט אַרײן
זעהען מיר אויף
מען קען אויך דאָרטען ניט בלייבען.
אין טויער.

אַ טיך  --אָט דוקא אין דעם דאָזינען טויער  --אַ שילדע?:

,קאַפע-

הויז" .מיר נעהען אַרױף אויפ'ן צווייטען עטאַזש און דאָרטען געפינט
אזוי האָב איך ענטדעקט מאַרוכעס'ן
זיך טאַקע דאָס קאַפע:הין.
און אין דשיפּעטערדינע צייטען בין איך דאָרטען געװאָרען אַ טאָני
טעגליכער גאָסט.

צוויי קליינע .צימערלעך.

אין איינעם

געפינט

זיך אַ ביליאַרד,

אין דעם צווייטען איז דער בופעט .עס זיצט דאָרטען די בעליהבית'טע,

עס שטעהט
די

געסט.,

נעווען

אַ האַלבער טוץ טישלעך און אָרום די טישלעך
מען

די בעסטע

טרינקט

טיי

און

אין נאַנץ וילנע.

קאַװע.

די

קאַוע

איז

זיצען
דאָרטען

פֿאַר אַ פּֿאֶר קאָפּיקעס

האָט

מען געקענט באַסומען די געשמאַקסטע קאַװע ,װאָס איך האָב נאָר
אין די ויענער קאַװע-הייזער האָב איך קיךף
אַמאָל געטרונקען.
און ויען איז דאָך געווען
מאָל ניט נעהאָט אַזאַ הנאָה פון קאַװע.
ווער רעדט שוין װענען דער וואונדער-
באַרימט סיט איחר קאַווע.
שעהנער ,באַבסע" ,װאָס מען פלענט דאָרטען דערלאַנגען.
אויה די טישען לינען צייטונגען ,און צוישען אַנדערע אויך
אַ דייטשע צייטונג ,דער ,בערלינער טאַגעבלאָט ,/װאָס איז געװען

צרינערונגען 
פאַר

מיר

|

ווילנץ

וצגען 
אַ גרויסע
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צוציהונגס-קראַפּט .

די

לייט

מעחרסטע

אַן אַנדער באַשעפטינונג:

װאָס זיצען דאָרטען ,האָבען

אָבער,

מען שפּילט

שאַך.
דערװאַקסענע ,אַלטע ,גרויע אידען זיצען דאָרטען אין מיטען
קענטינ ,אַז זייערע וייבער האָי
העלען טאָג און שפּילען שאַך.
איך אַליין פלעג זעלטען
מענען יי שפּילען
רעווען פאַר זיי.
שפּילען .,אָבער זיצען און קוקען און צוהערען זיך ,אין געװען אַן
א איד האָט דאָך אַ באַזונדערע מאַניערע וי צו
אמת'ע מחיה.,
שפּילען שאַך .אַ איד האַלט דאָך אין איין ריידען און אין איין
דער שפּילער באַפּט
אימיצער זאָנגט עפּעס א ווערטע?.
זיגנען.
אונטער דאָס װערטע? און הױבט אָן דאָס איבערצו חזר'ן אויף

טויזענטערלײי אופנים ,און דוקא מיט אַ ננון און דוקא מיט פאַר-

שידענע ננונים ,און דער צוייטער שפּילער היבט אָן פּונקט אַזױ
װי דער ערשטער ,פּאַרטראַכטערהײט און ניט ויסענדינ אַפּילו ,אן

ער

זאָגט

און

זיננט

נאָכצוזינגען

--

עפּעס

דאָס

מיט'ן

װערטעל

אָבער די שפּײ
קען מען צופּלאַצט װערען פון נעלעכטער.
נגון,
אַרום
לער אַלֵיין זיינען נאָך ניט די איינצינע טעטיגע פּערזאָנען.
יעדען טישעל ,אַרום יעדע פּאָר שפּילער ,זיִצט און שטעהט אַ גאנצע

מחנה

צושויער.

און

זיי שטעהען

דאָס

,קיבעצען".

,קי-

װאָרט

בעצען" האָט אַן אַנדער זין אין אַמעריקע ,און אַן אַנדער זין אין
אין אוו
אין אַמעריקע מיינט דאָס מאַכען שפּאַס.
אײיראָפּע .
ראָפּע  --צוקוקען זיך צום פרעמדען שפּי? און זיך באַטײליגען
און פון די דאָזינע עצות קומען
אין דעם מיט װאָרט און עצה.
צויי אידען שפּילען ,א דריטער
אַרױס שטענדינע רייסערייען.
שטעהט איבער זייערע קעפּ און נודיעט.
ר" איד ,איחר שפּילֿט ניט גוט" -- ,מאַכט אַ ,קיבעצער".

,לאָזט מיך
פאַר

;אָבער
אַהער ?"
;,איך בעט

צורוה",

זיך אִפּ דער

רופט

װאָס

זיינט

איהר

איך,

לאָזט

מיך

ניט

שפּילער.
מיט'ן

גענאַנגען

גענג.
,ושער איינער ,געחט
פ
ווידער אָן דער קיבעצער.
,נעהט

אַלע

ווידער אַ מינוט
איין
נענודיעט,

ווערט

אַ פֹּאַר מינוטען

צו

זיך

דער

בייזערט

צופרידען",

|

שפּילער.

אוף

פערד

אֶט

רוהינער.

ניט אַהין,

געהט

יאָהר,

לאָזט

שװאַרצע

שטילקייט,

מען
אט

מאַכט

אַ פּאָר

אַזױ"-- ,

היבט
|

און וייטער

מאָל ,געדענק איך ,האָט איינער
בִיז װאַנען דער שפּילֶער האָט

מיך

שפּילען!"

די זעלבע

מעשה.

א קיבעצער אַזױ לאַנג
פֿאַרלױרען זיין געדולד

02
און

װולאַדימיר
אַרױסגעלאָזט

װאָרט".

ס'איז

אַ פַּאַר סעקונדען

אַ געשמאַסען,
געװאָרען

הילכינען

טויט-שטיל

שויינען רופט

אין

דרײנאָריגען
דעם

זיך אִפּ איינער

צימער.

מפּוצם -
,רוסישען
און

נאָך

פון די נעסט:

,אַ ,פּאַניע ראַבינאָװויטש ,רעדט איהר שעהן רוסיש!"
דער עולם לאַכט ,און דער שפּילער װאָס האָט זיך שוין צוריק
פאַרטראַכט אין די שאַךקאַמבינאַציעס ,ברומט אונטער'ן נאָן מיט
אַ אידישען
נגוֹן/ :אָ ,פּאַניע ראַבינאָװיטש ,רעדט איהר שעהן
רוסיש"..
א
ו
ן
א
ש
ע
ה
נ
א
ָ
כ
א
ַ
נ
א
ַ
נ
ד האָט זיך דאָ ביי דעם ,דאָ ביים
צווייטען
ט
י
ש
ע
ל
ג
ע
ה
ע
ר
ט
ד
ע
ר אידישער ננון פוֹן די פֿאַרטראַכטע
שפּילער
ס
:

,
א
ָ
,
פ
ּ
א
ַ
נ
י
ע
ראַבינאָװיטש ,רעדט איהר שעהן רוסיש".
ביז'ן
ה
י
י
נ
ט
י
נ
ע
ן
ט
א
ָג זעה איך נאָך פאַר מיינע אויגען דאָס דאָ-
זינע
ק
ל
י
י
נ
ע
צ
י
מ
ע
ר
ע
ל
מיט דער אַלְטער שטילער בעל-הבית'טע ,מיט
די
א
ַ
ל
ט
ע
א
י
ד
ע
ן
ביי די טישלעך ,און איך הער נאָך אלץ דעם
נג
ו
ן
ו
ו
ע
ג
ע
ן
דעם פּאַן ראַבינאָװיטש ,װאָס רעדט אַזױ שעהן רוסיש.
ו
ו
ען איך בין געווען מיט אַ קורצער צייט צוריק אין ווילנע
נאָך אַ הפסקה פון  21יאָהר ,אין איינע פון די ערשטע פראַגען
מיינע געווען ,צי עקזיסטירט נאָך ביי אייך דאָס קאַפע:הויז פון
מאַרוכעס'ן ? עס עקזיסטירט אָבער שוין ניט מעחר.
אַ שאָד!

 .װלאָדעק.
א בליץ אױיף צוריק.

|

אַ
זינט דעד וועלט-מלחמה האָט דער נאָמען וילנע געקראָגען
אז אימיצער זאָנט איצט אַרויס ,ווילנע" מיינט
קלאַנג ,
טרויערינען
און אַפילן דאָס ביסעלע נחת װאָס מיר האָ-
דאָס געוועהנליך צרות.

ב .וװולאַדעק און

דו

יונגע

יאָהרען.

ב .וולאַדעק אין .4801

|

בען פון ווילנע ,װי די אידישע שולען און דער װיסענשאַפטליכער
אינסטיטוט ,אין אויך נאָר א גייסטינער נחת .עס שמעקט מיט
פאַרזוך איינצוהאַלטען ,קאָנסערװירען ,פאַרטיידיגען דאָס ביכקעל װאָס
איז געבליבען גענען

דער אַטאַקע פון פיינדליכע אומשטענדען.
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אין מיינע צייטען האָט וילנע געקלוננען גאָר אַנדערש .דער
נאָמען האָט געמיינט קאַמף ,רעװאָלוציע ,פאַרזאַמלונגען ,בְאִיעואִי
אָטריאַד ,געזאַנג ,דעמאַנסטראציעס .איבערהויפּט שאַרף זיינען פֿאַר-
בליבען אין מיין זכרון די מיטינגען אויף נאַװנאָראָד און מיט מאָ-
נאַטען שפּעטער

די מיטיננען

אין כאָר-שוה?,

 8מאָ-

און אין מיטען

נאַטען אין לוקישקער טורמע ,װאָס זיינען אויך געווען נישט מעהר וי
אַן אויסדרוק פון טעטינסייט און ניט אַ צוריקנאַנג.

דרייסיג יאֶהר זינט יענעם שטורמינען
מיך געהאלטען

באַלד װועט ווערען

פריהלינג און זומער ,װאָס האָט

אין ווילנע פון אָנפאַנג מאַרטש

ביז ענדע

אָקטאָבער,

און דאָך איז אַלץ אַזױ פריש ,וי עס װאָלט פּאַסירט נעכטען.
געהט דורך פאַרביי מיין
פּראָצעסיע פון מאַסען.

געדעכעניש

אַ פּראָצעסיע

פון מענשען

עס
און אַ /

נישט קוקענדינ אויף איהר אייבינער אָרעמקייט ,האָט אַלץ אויף
דעם הינטערנרונט פון וילנע אַן אָפּנלאַנץ פון גייסטינער אַריסטאָ-
קראטיע און אינטעליגענץ.

וואו נעמט מען די צייט און וואו נעמט מען די פעהינקייטען
צוריק אויפצושטעלען די בילדער פון יענער וילנע?! ואו זיינען די
אַלע ,צו וועמען איך האָב גערעדט אויף אנטאַקאָליע און אויף נאָן-
גאָראָד ,אין כאָרישוה? און אין ,דװאָריאַנסקאָיע סאָבראַניע" ,אין די

געדרעהטע

פאַרװאָרפענע

זאַוואולקעס

און ביי דער ריזינער לויה אין

אָקטאָבער ?! זיי זיינען איצט צואװאָרפען איבער דער נאַנצער װעלט
און פילע פון זיי זיינען געוויס איצט מיטנלידער פון וילנער ברענטש

7

אַרבייטער רינג ,װאָס אויך אין זייערע הערצער שפּינעלט זיך אִמּ

די אמאָלינע ווילנע מיט דעם זעלבען גלאנץ ,מיט דער זעלבער פאַר"
בינקייט,

מיט

דער

זעלבער

וועהמיטליכער

װאַרעמקײט

װי

אין

מיין

איינען הארץ.
איבער .דער גאַנצער װעלט זיינען פאַרפלאַנצט
יענער ווילנע ,וועלכע נריסען זי און ליבען זי אייבינ,

די מענשען

פון

ב .מיכאַלעװיטש,

טראַגישער פּראָװאָקאַטאָר
קאַפּלינססי*)

דער

מיכל

ישראל

ישראל מיכ? איז געווען איינער פון די
פּיאָנערען פון דער אידישער

אַרבייטער-באַווע-

יאָהרען.

א געוע-

די -09ער

גונג אין

אַלֵיין

זענער ישיבה:בחור (אַן אונטער-שמש ערגעץ
אין אַ ווילנער קלויז) ,איז ער צוגעשטאַנען צו די
ערשטע ארבייטער-קרייזלעך און האָט זיך אויס-
ער איז געווען פון דער
געלערענט שלאָסעריי
אַרבײטער-גרופּע ,װאָס האָט אין ווילנע אַװעק-
געשטעלט ,לויט איהר אייגענער איניציאטיה,

צום ערשטען מאָל ,אַן אומלענאַלע אידישע דרוקעריי און האָט אַלֵיין
דאָרט

אָפּנעדרוקט

ערשטען
מערע

דעם

בונדישען

צוזאַמענפאָהר

איבערגעפאָהרען

אין דער

ערשטען

נומער

גרויסער

איז

קיין

באַברויסק,

בונדישער

דרוקעריי.

יאֶהר

צוזאַמען

פאַלען

אין -8981טען

ישראל

מיכ? אין אַריינגעפאַלען

אאַרבײיטער

ישראל
וואו

שטימע".

מיכ?

מיט

זיין טרוי

זיי האָבען

געארבייט

די דרוקעריי
מיט

נאָכ'ן

דעם

אין זובאַטאָוװו'ס

איז דורכגע-

גאַנצען

פּערסאָנאַל.

הענט.

װאָס דאָרט איז פאָרגעקומען צווישען דעם געניטען אָכראַניק
און צווישען דעם יוננען אַרעסטאַנט ,אין פאַרבליבען אַן אייבינע
סוד ,וועלכען ישראל סיכל האָט מיטנעטראָגען מיט זיך אין קבר.
לויט אַלע וװאַרשיינליכקייטען האָט ישראל?ל מיכל? באַשלאָסען ,איבער-

צוכיטרעווען" דעם כיטרען ,אָכראַניק??
צו

ווערען

דער

,אינפאָרמאַטאָר"

וענען

ער האָט גענומען
,בונד",

אויף זיך

פאַרלאָזענדיג

זיך

דערביי אויף זיין שכל? און פעהינקייט איבערצושפּיצען און פאַר-
נאַרען די זשאַנדאַרמען .אָבער דער דאָזיגער איינפאַל  --צו קויפען
זיך די פרייהייט מיט דער כונה אָפּצונאַרען די זשאַנדאַרמען  --איז
שוין נישט איינמאָל געװאָרען אַ פאַרפירעריש ווערימעל ,אויף וועלכען
*) ב .טיכאַלעװיטש  --זכרונות פון אַ אידישען סאָציאַליסט ,פאַרלאַג
,י
ד

וועלט",

ווארשע,

.8991
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ב / .מיכאַלעוויטש

עס האָבען זיך געלאָזט פֿאַנגען געניטערע רעװאַלוציאָנערען ,װוי ישראל
די אָכראַנע פלעגט אַזױ-אָרום אַרײנאַרען א פריץ
מיכ? איז געווען.
און קוים האָט זי שוין יענעם געהאַלטען אין האנט,
אין איהר נעץ.
קוים האָט ער געגעבען נאָר לפּנים זיין הסכמה צו װערען א פּראַװאָ-

קאַטאָר ,פלעגט ער זיך שוין צאַפּלען אין דער דאָזיגער נעץ און פון

איהר זיך שוין נישט קאָנען אַרױיסרײסען צוריק אויף דער ריינער לופט.

ושראל מוכל קאַפּלונסקי  --דער פּראָװאָקאַטאָר.

מען פלענט דעם .דאָזינען פּאַרשױין אַליין אַרומריננלען מיט שפּיאָנען,
מען פלענט פון איהם תמיד פאָנען קרבנות ,אַזױי וי דער טייװעל
די נשמה ביים בעללסדבר ,וװאָס פלענט מיט איהם א קאָנטראַקט
מען פלענט איהם סטראַשען מיט אַרױיסגעבען איהם צו
שליסען;
אַזוֹי פלענט זיך אַזאַ איינער וואַרפען צווישען צויי
דער פּאַרטײ.
פייערען ,זיך ראנגלען מיט זיין געוויסען ,זיך תמיד קויינקלען און

8612

דֹצֶר -פֿראַװאָקאַטאָר קאַפּלינטקי

פּלאָנען ,פלעגט נאַרען די זשאַנדאַרמען ,פלענט אָבער אויך פאַר-
ראטען זיינע פּאַרטײ חברים ,און אַלץ טיפער אַראָפּזינקען אין זומפּ
פון פּראָװאָקאַציע,
ביי
האָט אױסעעאַרבייט
דער זעלבסטערהאלטוננס-אינסטינקט

מענשען

בכל?

אַ שרעקליכע

שנאה

און פאַראַכטונג

צו פאררעטער,

עד:חיום אין אין מענשליכען זכרון פאַרבליבען פאַראַכט
צו בוגדים.
און פאַרהאַסט די לענענדאַרע ,פּלאָנענדיגע געשטאַלט פון קריסטוסעס

פאַררעטער יהודה ,און די דאָזינע פֿאַראַכטונג און עקעל באַנלייט
אַפילן די,
אַלע זיינע נאָכאַמער און פאָלְגער ביז היינטיגען טאָנ.
װאָס באַנוצען זיך מיט די ידיעות פון אַזעלכע לייט ,באַציען זיך צו
נישט איינמאָל אין מיר
זיי נישט מיט קיין איבערינען אָפּשײ.
אויסנעקומען אין די טורמעס צו טדעפען זיך מיט די דאָזיגע אומ-
די גאַנצע תפיסה באַ-
גליקליכע לייט פון דער קרימינעלער וועלט.
פמען מוז זיי שטרענג אי-
ציט זיך צו זיי מיט אַ פייערדינער שנאה.
זאָלירען אין אַ באַזונדער חדר -- ,די היילינע פון קלויסטער" ,וי
די אַרעסטאַנטען רופען זיי סאַרקאַסטיש --- ,זיי פיהרען באַזונדער
שפּאַצירען ,נישט לאָזען זיי צונויפטרעפען זיך מיט די איבערינע
זיי שטעהען שטענדיג אין געפאהר צוריסען צו יוערען
אַרעסטאַנטען.
זייערע אוינען קוקען תמיד אויף אייך מיט אַזױ
פון די אַרומיגע.
פי? פּיין און טיפען טרויער ,אַז נישט-ווילענדיג פארגעסט מען אָן זייער
מענטשליכער שװאַכקייט און געפאַלענקייט ,און איהר באַטדאַכט זי
'שוין װוי געוועהלטע ,טראַגישע פּערזאָנען ,וועלכע ווערען געפּלאָגט און
פיינליך באַשטראָפט פון זייער אייגענעם אינערליכען טראַניזם,

יעדענפאַלס ,װאָס אין שייך ישראל מיכלען ,אין דאָס ,אֶהן צויי-
איך נעדענק דעם ערשטען
פעל ,געווען אַ טראַגישע פּערזענליכקייט.
איינדרוק ,װאָס דער דאָזינער מענש האָט אויף מיר געמאַכט .דאָס
אין געווען אין דווינסק אויף אַ פּאַרטײ-באַראַטונג אין יאֶהר ,2091

אַ קורצע צייט נאָך זיין באַפרייאונג פון מאָסקװער טורמע.

ער איז

געווען אַ הויכער ,ברייט-פּלײצינער יוננערמאַן ,מיט װאַסערדיגע גרויסע
אויגען פון אַ פיש ,אַ בלאַסער ,טויטער פּנים ,באַװאַקסען מיט אַ
ער אין געוען
דער מענש פלענט זעלטען ריידען.
בלאַנד בערדע?ל,
פון צייט צן צייט בלוין פלענט ער פאַר -
אַ שטענדינער שווייגער,
קרימען זיינע ליפּען אויף א שמייכעל און סאַרקאַסטיש אַרױיסרײידען
אַ וויץ ,קײינמאָל נישט קיין פרעהליכע מינע ,קיין הויכען געלעכטער,

צי זיין פרוי מערע האָט נעוואוסט פון זיין סוד ,בלייבט נאָך
אַלץ אַ גרויסער ספק .באקאנט איז בלויז ,אַז זי האָט אין טורמע או-
בערגעלעבט אַ שווערע נערווען-קרענק און אין נאָך נישט אינגאנצען
צו זיך געקומען ,ווען איך האָב זי דאמאלסט געטראָפען אין דווינסק,
זייערע באקאַנטע האָבען דאָס דערקלערט מיט אַ טראַנעדיע ,װאָס זי
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סמיכאַלצוויטש

האָט איבערנעלעבט אַלס מוטער ,וועלכע האָט פֿאַרלאָרען איהר קינד
יעדענפאַלס האָט מערע זיך ערהאָלט ,זי אין געװאָרען
אין טורמע.
אינגאַנצען

ישראל

געזונט און פרעהליך.

מיכ? אָבער איז פאַרבליבען

אַ פאַרטראַכטער ,שווייגענדיגער מרה-שחורה'ניק מיט אַ זעלטענעם קרו"
|
מען שמייכע? אויף זיינע ליפען.
ער האָט פאַרנומען דעם אַמט פון הויפּט-טעכניקער ביים צענטראל-
צו יענער צייט האָט ער געהאָט אין דוינסק (ואו ער
קאָמיטעט..
און זיין פרוי האָבען געוואוינט אונטער פּאַליצידאויפזיכט) אן אי
גענע שלאָפעריי ,וואו ער פלענט אויסארבייטען פאַרשידענע טעכנישע
קאָנספּיראַטיווע

מכשירים,

אויך

װי

איינאַרדענען

דרוקע"

אומלענאַלע

רייען ס'איז קלאָר וי דער טאָן ,אַן ישראל מיכל האָט זיינע נייע
באַלעבאַטים זעהר ווייניג אַרויסגענעבען.
לויט וי ס'האָט זיך שפּעטער אַרױיסגעוויזען ,האָט ישראל מיבל
אַרויסגעגעבען

לעאָן און מערע

גאָלדמאַן

אין קישענעוו

(די דרוקעריי

,יסקראַ?) .,ער האָט אָנגעוויזען אויף דעם ,אז צביה הורוויץ
פון א
וואוינט אין ווארשע (זי האָט געואוינט אױיף אַ פאַלשען פּאַס)
און שפּעטער נאָך איינינע קלענעדע קרייזלעך .אָבער לויט דעם אָרט,
װאָס ישרא? מיכל? האָט פאַרנומען אין דער פּארטיי און לויט זיין
אייגענער אַרבײט ,האָט עגרעקאָנט אֶהן אֵן ערך פיל מאָל מעהר און
וויכטיגערס אנווייזען ,און דערביי זאָל נאָר אויף איהם קיינמאָל קיין
חשר נישט פאלען .,ס'איז גענוג צו זאָנען ,אז ישראל מיכ? האָט גע-
האַט א שייכות צו די דרוקערייען ,אין געװען באַהאַװענט אין אַלע
קאַנספּיראַטיווע ענינים ,און פלענט אין די שפּעטערדינע יאָהרען באַ-
זאָרגען דעם צענטראל-קאַמיטעט מיט דירות אויף זיצונגען .פאר איהם
אין קיין זאַך נישט געווען געחיים ,און ווען ער װאָלְט זיין אַ ביין-
וויליגער פּראַװאָקאַטאָר ,װאָלט ער נעקאַנט אָנמאַכען חורבנות אין דער

|

פּארטיי,

משמעות ,ישרא?ל מיכל פלענט אַרוױיסנעבען שוין נאָר עלפּײינויט,
ווען ס'איז שוין אונמענליך געװוען זיך ארויסצודרעהען מיט זיינע
שפּיצלעך ,און דערביי פלענט ער זיך באַמיהען צו מאַכען עס װאָס
אַזױ אין פאָרנעקומען אַ צופאַל מיט מיר גנופא.
| ווייניגער שעדליך.

די צענטראלע בונדישע דרוקעריי האָט זיך געפונען ביז נאָך דער רע-
װאָלוציע פון יאֶהר  8091אין װאַרשע אויף גנזשיבאָווסקא  .51כדי די
שכנים פון אויבערשטען שטאָק זאָלען נישט הערען דאָס קלאַפּען פון
װאַליק ,האָט מען אָפּגעדוננען אויך די אויבערשטע דירה ,אין װעל-
נאָך דער רע-
כער ס'האָבען געוואוינט שלום לעווין מיט זיין פרוי.

װאָלוציע האָט מען באַשלאָסען די דרוקעריי דאָרט צו ליקוידירען,
און שלום לעווין האָט מיר איבערגענעבען די דירה ,וועלכע איך
האָב אָפּגעדונגען ,כלומר'שט

פון גאָס ,ביים ווירט.

דער פּראַװאָקאַטאָר קאַפּלינסקי

בין

איך

נאָרװואָס
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געקומען

געהאַָט

קיין װאַרשע

אויף

מיין

,ריינער-כתיבה" ,אַלס סוחר ליבמאַן און בין נאָך דער ווארשעווער
באַלד אָבער אויף מאָרנען ,װוי איך
אָכראַנע נישט געווען באקאנט.
האָב זיך איבערנעקליבען אויף דער נייער דירה ,האָט אונז ביינאַכט
זשאַנדאַרמען ,פֹּאַז /
אויפנעװועקט דנעורט-באַקאנטער שאַרפער קלונג.
ליציאנטען און זעלנער רייסען זיך אַריין אין וואוינונג ,מען מאַכט א
וזוייזט זיך אַרױס ,אַז מען איז נאָר געקומען מיט אַ
פּראָטאָקאָל,
קענטיג ,אַז די
שוין אַביסעל? צו שפּעט.
רעוויזיע צו שלום לעווין,

ידיעות

װועגען

װאַרשעװוער

דער

אָכראַנע

דרוקעריי

האָט

דער

האָט פון קאַפּלינסקין

פּאַליציײדעפּארטמענט
דאַן נאָך ניט

(די

געואוסט)

באַקומען ערשט דעמאָלט ,ווען זי האָט זיך שוין ליקווידירט,
די
לאָמיר זיך אָבער אומקערען צו דער מעשה מיט'ן ארעסט.
ווארשעווער אָכראַנע האָט אַרעסטירט די נאַנצע אױבענדערמאַנטע גרופּע

צוזאמען מיט די דירה-אייגענטימער (אברחם און בערטע קאַסטעלאַנסקי)
און אָפּנעפיהרט זיי אין ,פּאַװויאַק?.

זי האָט באַלד וועגען דעם מודיע

געווען אין פּאַליציידעפּאַרטמענט ,אַז ס'איז אַרעסטירט געװאָרען דער
גאנצער צענטראַל-קאָמיטעט פון ,בונד" ,מיט די פאַמיליען-נעמען פון

די .אַרעסטירטע..

צווישען

זיי אין

געװען

ישראל

מיכ? קאַפּלינסקי,

און דאָס האָט באַוואױינען דעם פּאַליציײדעפּאַרטמענט אַראָפּצושיקען אַ
אַזױ וי קאַפּ
ספעציעלען בעאַמטען אויפצוקלערען די גאַנצע מעשה.
לינסקי האָט זיך געפונען אין רשות פון וילנער אָכראַנע ,אין פון
דאָרטען אָפּנעפאָהרען אַ בעאַמטער ,וועלכער האָט אַרויסגערופען קאַבּ-

לינסקי'ן צוֹ זיך אויף אַ פאַרהער.

משמעות ,ישראל מיכל האָט איהם

דערוויזען ,אַז דער אַרעסט קאָן איהם קאָמפּראָמעטירען און איז פריה-
צייטיק דארום איז דאָרט באַשלאָסען געווארען צו באַפרײיען די גאַנצע

נרופּע.

פאַר'ן באַפרײיען

האָט מען בלוין ישראל

מיכלען איבערגע-

שיקט אין וואַרשעווער אָכראַנע ,וואו מען האָט מן הסתם מיט איהם
אלע זיינען טאקע ,נאָך זעקס װאָכען זי-
געשלאָסען באַקאַנטשאפט .
בלויז קענען די קאסטעלאנסקיס האָט מען
צען ,באַפרייט געווארען.
פאַרפיהרט אַ געריכטליכען פּראָצעס פאַר אַרױסלאָזען די ,שפּינען
און פליגען" ,און זיי זיינען אויך שפּעטער באַפרייט געווארען אויף
קויציע.
כדי ,אפּנים ,זיך איננאַנצען ריין צו וואשען פון יעדען השד
און איהם ארויפפיהרען אויף אַ פאַלשען וװעג ,האָט ישראל מיכבל
נאָך אין טורמע נופא און שפּעטער שוין אויף דער פריי ,געווארפען
א פֿאַרדאַכט אַזוי ,כלומר'שט אומווילינ ,ניט פעסט און נישט דער-
רעדט ,אויף איינעם פון זיינע אַרעסטירטע קאָלעגען  --דאַטהױזער .קיין
שום זיכערעס האָט ער געגען איהם נישט אַרױסגערוקט ,ער האָט בלויז

אָפּערירט מיט האַלבע רמזים און פּסיכאָלאָנישע טעמים ,און איהם האָט
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מיבאַלפוויטש

זיך איינגעגעבען צו שאפען אַרום דעם יוננען חבר אזא פאַרדעכטינע
אַטמאָספערע ,װאָס איז ערנער פון יעדער אָפענער באַשולדיגונג.
אנב אורחא ,אין שוֹין אַזאַ ענליכע מעשה מיט קאַפּלינסקין
נאָך די
פאָרגעקומען מיט איינינע חדשים פריהער און דוינסק.
באַריהמטע געשעהענישען פון יאַנואַר-פעברואַר ,8091 ,איז אין דווינסס
דורכגעפאַלען דער גאַנצער קאָמיטעט פון ,בונד" אויף איינער פון
זיינע זיצונגען .צווישען די אַרעסטירטע אין אויך געווען ישראל-מיבל,
אַלע זיינען געווען גוט באַקאַנט דער פּאָליצײי און מען אין געווען זי-
בפרט
כער ,אז דער אַרעסט װעט זיך אַזױ לייבט נישט ענדיגען.
אין יענער צייט ,ווען יעדע סלייניגקייט פלעגט זיך ענדיגן מיט פאר-
אָבער אין אַ קורצער צייט
שיקען אַדמיניסטראַטיו אין די מרחקים.
אַרום זיינען אַלע אַרעסטירטע ,אומפאַרשטענדליך ,באַפרייט געװאָרען.
געה
אַלע האָבען געהויבען מיט די פּלייצעס און זיך דאָך באַרוהיגט
פארשטעה ,װאָס זשאַנדאַרמען טוען! אין די אָקטאָבער טעג האָט דער
דווינסקער פּאָליציימייסטער ,אין א מאָמענט פון אָפענהארצינקייט,
דערצעהלט איינעם אַ באַקאַנטען ,אז עמיצער פון די ,בונדיסטען" מון
שטעהן אין אַ קאָנטאַקט מיט'ן פּאַליציײדעפּארטמענט ,אַ ראיה :בעת
ער האָט אַרעסטירט דעם ,קאָמיטעט" ,האָט מען פון פּעטערבורג,
דורך א שיפרירטער דעפּעשע ,נעגעבען צו וויסען ,מען ,זאָל די פוחרים
קיינער האָט דעמאָלט נישט געליינט קיין
אַרױסלאָזען פון עסק?.
אַכט אויף דער מעשה ,אַזױי וי ס'האָט קיינעם נישט אויסנעזעהן
פאַרדעכטיג די באַפרייאונג פון דער אַרעסטירטער גרופּע אין װאַרשע.
כדי שוין אינגאַנצען

צו פאַרענדיגען

שוין מעהר צו איהם שפּעטער

ניט צוריקקעהרען ,װעל איך דאָ דער-

צעהלען ,װוי אַזױ ער איז אויפנעדעקט
ער האָט געהאט,

|

מיט'ן ענין קאַפּלינסקי

און

געװאָרען ,און זיין סוף ,װאָס

באַלד נאָך דער אויפגעדעקטער מעשה

אַזעו ,אין ישראל מיבפ

געווארען ביי זיך שטאַרק געפאַלען .איך דערמאָן זיך :יענעם זומער
בין איך געווען ביי ישראל מיכלען אין שטוב (ער האָט געאַרבײט אין
דער דרוקעריי פון ,פאָלססצייטונג") און מיר האָבען פאַרפיהרט אַ
איך האָב אַזױ ,גאָרנישט
געשפּרעך וועגען בורצעוו'ס אַנטפּלעקונגען.
נישט ביי איין פּראָװאָקאַטאָר קלאַפּט איצט
מיינענדיג ,אַ זאָג געטאָן:
דאָס האַרץ.
,
ט
ס
וער וױי
ע
כ
ל
ע
ו
ו
ע
י
י
נ
ס
ע
י
צ
ו
ל
ָ
א
װ
ע
ר
שטעהען נאָך
פאָר,

ישראל מיכל'ס פאַרבלאָזער פּנים איז נאָך בלאַסער געװאָרען ,זיינע
ליפּען האָבען זיך פארדרעהט אין אַ פארקרימטען שמייכעל און ער
האָט שטיל אַרױסגערעדט:
,יאָ ,קענטיג ,דאָס איז אַ זיכערע קוועלע".
דאָס אין געװען אַ שמי
י
כ
ע
ל
?
פ
ו
ן
א
ַ
מ
ע
נ
ש
,
װ
ע
מ
ע
ס
ג
ו
ר? אין שוין
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געווען פאר'חתמ'עט; אַ גרימאַסע פון אַ באַנקראָטירטען ,וועלכער װאַרט
פאַרשטעהט זיך ,אַז
אַז יעדע מינוט זאָל קומען די קאַטאַסטראָפע.
איך האָב דעמאָלט גאָרנישט חושד געווען אוֹן האָב נאָר באַמערקט,
אז ישרא? מיכ? איז אין אַ געדריקטער שטימונג,
ישראל

מיכ?

האָט

געקלערט

וענען

אָפּפאָהרען

קיין

אמעריקע.

ער האָט זיך אָננעפרעגט ביי זיינע באַקאַנטע ,צי ער װאָלְט זיך גע-
סיטאַמאָל האָט ער זיך באַזייטיגט
קענט איינאָרדנען אין אמעריקע.
פון דער אַרבײיט און האָט דערקלערט ,אז מען שפּיאָנירט איהם נאָך.
קענ-
באַלד איז ער ווידער געװאָרען נאָהענט צום וילנער קאָמיטעט.
טיג ,אז ער האָט דעמאָלט איבערנעלעבט זעהר שווערע טעג .מים אַ
קורצער צייט פריהער ,איידער מען האָט איהם אויפגעדעקט ,איז ער
ביי איהם אין צימער זיינען דעמאָלט
געלענען איינינע טעג צו בעט.
אין דעם מאָ-
געזעסען זיין פרוי ,חנה לעווין און נאָך א באַקאַנטע.
מענט האָט זיך געעפענט די טיר און אין צימער האָט זיך באַװיזען
א הויכע ,פולע פינור פון אַ רוס אין א גוטען פּעלץ און פוטערנער
היטעל?ל ,דאָס ערשיינען פון אַזאַ גאַסט האָט קיינעם פון די אנוועזענדע
מען אין צונעוואוינט געװען ,אז צו ישראל
ניט פארוואונדערט.
מיכלען זאָלען קומען פאַרשידענע רעװאַלוציאָנערען מיט קאָנספּיראַ-
די פרויען האָבען תיכף פאַרלאָזט דעם צימער
טיווע באַשטעלונגען.
שפּע-
און איבערגעלאָזען דעם חולה אויג אויף אויג מיט'ן גאַסט.
טער ,אז זיי זיינען צוריק אַריין אין צימער ,האָבען זיי געטראָפען
ישראל מיכלען זעהר אויפנעבראכט און ער האָט פאַר זיי געזאָגט מיט
הארץ ; סאַראַ אומפאָרזיכטיגע מענשען ס'זיינען דאָ ביי די רוסישע
ער האָט געהאט צו מיר אַן עסק ,האָט ער זיך נישט גע-
חברים!
קאָנט איינהאַלטען און אין גענאַננען פרענען ביים הויזוועכטער מיין
אַדרעס .,װוי ס'האָט זיך שפּעטער אַרױסגעוויזען ,האָט דער גאַסט נישט
ער איז ספּע-
געהאָט קיין באַזונדערע גרונדען צו זיין פאָרזיכטיג:
ציע? אַראָפּנעשיקט געווארען פון פּאַליציײדעפּאַרטמענט צו האָבען אַן
ערנסטען שמועם מיט קאַפּלינסקי'ן פאד זיינע קנאַפּע און שװאַכע
ידיעות ,װואָס ער שטעלט צו .דוכט זיך ,צו יענער צייט אין דורב-

געפאלען

אין ווילנע אַ גרופּע

טוער

(אנאַ ראַזענטאַל און אַנדערע).

אויך דעם דאָזיגען אַרעסט האָט מען פאַררעכענט
קאָנטאָ,

אויף

ישראל מיכל'ס

דערווייל איז אַנטלאָפען פון פּעטערבורג קיין פּאַריז אן אָנגע-
זעהענער בעאמטער פון פּאַליציידעפּאַרטמענט ,לעאָניד מענטשיקאָו,
מיט אַ גאַנץ פּעקעל קאָפּיעס פוֹן געהיימע דאָקומענטען ,צווישען זיי
אויך אַ צעטעל

פון פּראָװאָקאַטאָרען

,יטאַרבייטער".,
און מ

פון איהם

האָט דאָס בורצעוו באַקומען די סענסאַציאַנעלע אינפאָרמאַציעס.

אין

ב .

002

מיכאַלצװויטש

אַ שעהנעם פריהמאָרגען אין יאָהר  0191האָט דער אויסלענדישער קאָ-
מיטעט פון ,בונד" באַקומען פון בורצעוו'ן אַ ידיעה ,אַז אַן אָנגע-
זעהענער

קאָמיטעט

מיטגליד פון צענטרא?

קיין

איז אַ פּראַװאָקאַטאָר.

ער האָט נאָר גע-
גענויע סמנים האָט ער נישט געקאַָנט געבען.
וואוסט ,אַז זיין נאָמען דערמאָנט עפּעס אַן אפּטײק (דאָס רוסישע
װאָרט קאַפּלי ,באַדײיט טראָפּענס) .,מען האָט זיך געבראָכען דעם קאָפּ
און נישט געקאָנט וויסען ,וװוער דאָס אין .נאָך מעהר איז די זאך

געװאָרען פאַרפּלאָנטערט ווען ער האָט געגעבען אַ סימן ,אז דאָס אין.
אַ ווילנער דעלענאַט ,װאָס איז אַרעסטירט געװאָרען אויף דער פּאַרטײ-
באַראַטונג אין דעצעמבער ,8091 ,אין ווארשע ,זוי שוין דערמאָנט ,איז
אין װואַרשע קיין באַראַטונג נישט פאָרנעקומען ,און דער װאָס אין
נעקומען

יענעם טאָג פון ווילנע איז געווען נאָר נח.

דאָס

ענדליך האָט בורצעוו אָנגערופּען די פאַמיליע קאַפּלינסקי.

האָט די מיטנלידער פון אויסלענדישען קאָמיטעט געטראָפען וי מיט
א קויל .,אין דער גאַנצער מעשה איןז געוען אַזױ פיל נישט פאר-
שטענדליכעס

און

נישט

גליבליכעס.

ס'איזן

פאַרבליבען

דארום

צו

פאָדערען פון בורצעוו'ן ,ער זאָל אָנרופען די פּערזאָן פון וועמען
ער האָט באַקומען די ידיעה און צולאָזען צו איהם אויף אַ שמועס.
לכתחילה האָט זיך בורצעוו געקויינקעלט.
אז יענע פּערזאָן װוי? פאַרבלייבען אינקאַנניטא .

קאָמיטעט

באַשטאַנען

איז אָבער ענערניש

ער האָט געמאָלדען,
דער אויסלענדישער

אויף

בורצעוו איז ענדליך אויף דעם איינגעגאנגען.

זיין פאָדערונג,

און

ער האָט בלוין געמאָל-

דען ,אַז דער ,װאָס וועט מיט איהם שמועסען ,זאָל אָנגעבען זיין
אמת'ן פאַמיליען-נאָמען און זיין פאַר איהם איננאַנצען אָפּענהאַרציג.
דער

קאיגען

דאָזינער

אין

באַדינג

(יונה) איז געפֿאָהרען

אָננענומען

געװאָרען,

זיך זעהן מיט

און

פישעל

דעם געהיימניספולען

אַלװייסער ,לעאָניד מענטשיקאָוו האָט גלייך געמאָלדען יונה'ן ,אַז ער
אין איהם באקאנט אַלס מיטגליד פון צענטראַלען קאָמיטעט און ער
קאָן

ריידען מיט

באַשטעטיגט
טרייבען

איהם

נאַנץ

זיין באַשולדיגונג

אָפען.

מענטשיקאָוו

האָט

קאַטעגאָריש

געגען קאַפּלינסקין ,אוֹן כדי צו פאַר-

יעדען ספק ,האָט ער געוויזען

ישראל

מיכל'ס אַ פאַטאַנראַפיע

צוזאַמען מיט אַנדערע ,מיטאַרבייטער" פון פּאַליציײידעפּאַרטמענט .דאָס
האָט אַלץ געמאַכט קלאָר ,און די בשורה איז איבערגענעבען געווארען
קיין ווילנע ,וואו ס'האָט זיך דעמאָלט אויפגעהאַלטען

דער

צ .ק.

אַבראַמאָוויטש'ן און ליבער'ן איז איבערגענעבען געװאָרען אויסצו-
פאָרשען

די זאַך און האָבען

מיט ישראל מיכלען

דעם

נעשפּרעך.

פאַר

דעם ענטשיידענעם געשפּרעך האָבען זיי שוין אָנגעהויבען ישראל מיכלען
ליבער'ן האָט זיך אַפילן איינגענעבען אריינצובאַקו-
נאָכשפּיאָנירען.
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מען זיך פון דרוקעריי צו ישראל מיכלען אין צימער ,ווען קיינער פון זיין
פאמיליע אין נישט נגעווען אין שטוב ,און דאָרטען מאכען א רעוויזיע.

בלויז אין שרייבטיש,

קיין שום פאַרדעכטיגעס האָט ער נישט געפונען.

איך האָב
אין אַ פֿאַרבאָרנען קעסטעל ,האָט ער געפונען אַ קאַרטעל.
די דאָזינע קארטע? שפּעטער געזעהן אין אַרכיוו פון ,בונד" אין

זשענעווע .דאָס איז נגעװען א ריין אנזיכטס-קארטעל ,נאָרנישט באַ-
אונטען נאָר ,מיט דראָבנעם ציפער ,אין אָנגעוויזען נע-
שריבען.
װאָרען אַ דאַטום און שעה .משמעות ,אויף אַזאַ פאָרזיכטינען אופן
האָט זיך געפיהרט די קאָרעספּאָנדענץ צווישען דעם אָכראַניק און ישראל
מיכלען .דאָס קאַרטע? האָט אומבאַדיננט באַדייט  8באַשטימטע צייט
|
אויף צו טרעפען זיך.
ישראל מיכל האָט שוין דערווייל דערשפּירט ,אַז דאָ אין עפּעס
נישט נלאַטינ און איז געװאָרען נאָך מעהר אָננעשטרעננטער און אוים-
אָבער אַזױ זוי די זאַך איז געװען אַ נאַנץ קלאָרע ,זיי-

געשפּיצטער.

נען אַבראַמאָוויטש מיט ליבער'ן צו איהם אַװעק און געזאָנט גאַנץ
אָפּען :דו ווערסט באַשולדינט אין דעם און דעם ,און דו דאַרפסט

זיך שטעלען אין אױסלאַנד צו אַ געריכט.

דערהערט אַזעלכע ווערטער,

האָט ישראל מיכ?ל אױסנעבראָכען אין אַ חיסטערישען נעוויין און האָט
פארשפּראַכען פאָהרען צום געריכט .אין אמת'ן אָבער איז ער קיין אויס-
| לאַנד ניט געפאָהרען און האָט זיך בשתיקה אַרויסגע'גנב'עט פון ווילנע.

כאראקטעריסטיש איז די באַציהונג פון זיין פרוי מערע צום נאַנצען
ענין .זי האָט נעשריבען אַ בריוו צום צ .ק( .דער דאָזיגער בריוו געפינט
זיך אויך אין זשענעווער אַרכיוו) .דאָרטען באַפאַלט זי זעהר שטאַרק
די שונאים ,וועלכע

ווילען איהם
ביטערט

האָבען

דאַדורך

פאָר דעם

אויף איהם אױיסנעטראַכט אַזא בלבו? און

אין טורמע

אַריינברייננען.

צ .ק .װאָס האָט אַרומנעריננעלט

זי װאַרפט
איהר

פאַר-

מאַן ,מיט

זי דערמאַנט ועגען
שפּיאָנען ,װאָס פלענען איהם נאָנכשפּיאָנירען.
זיינע גרויסע פֿאַרדינסטען פאַר דער פּאַרטײ און שװוערט זיך ביי אַלץ
אין דער וועלט אין דער אומשולד פון איהר מאַן.

ישראל מיכ? מיט זיין פּאַמיליע זיינען דעמאלסט פארשוואונדען
סמען האָט נישט געוואוסט ואוו זיי זייי
געװאָרען פון האָריזאָנט.
זייענדיג אין יאֶהֶר  2191אין סאַראַטאָו ,האָבען
נען אַהיננעקומען.
מיר ווילנער באַקאַנטע איבערנענעבען ,אז זיי האָבען דאָרט איינינע
מאָל באַנענענט ישרא? מיכל'ס פרוי ,און לויט אלע װאַרשײנליכקייטען,

וואוינט ער אין סאַראַטאָו .די דאָזיגע השערה האָט זיך טאַקע באַ-
|
שטעטינט נאָך דער רעװאָלוציע פון יאֶהר ,7191
מ .גאָלדמאַן (ליבער) איז צו יענער צייט געסומען קיין סאראטאָוו
און

האָט

באַנענענט

אין

נאָס

קאַפּלינסקין.

ער האָט

װענען

דעם

ב .
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מיכאַלפוויטש

קלוב ,און ישראל? מיכ? איז
מודיע געווען אין מענשעוויסטישען
אויפגעזוכט און אַרעסטירט געװאָרען .ער האָט געהאָט אין סאַראַטאָין
זיין שלאָסערזװאַרשטאַָט און איז געווען וייט פון יעדער פּאָליטיק.
ער אין אָפּנעזעסען איינינע חדשים אין טורמע און אין באַפרייט
געווארען צוליב זיין ,אומשעדליבקייט".
נאָך דער אָקטאָבעראיבערקערעניש איז אין סאַראַטאָו באשטימט

געװאָרען אלס נאַטשאַלניק פון דער ,טשעקאַ? (אויסעראָרדענטליכע
ער
קאָמיסיע) אַ געוועזענער ארבייטער-בונדיסט (מענדעל דייטש).
אין יְאֲהר
איז געווען איין צייט ישרא? סמיכל'ס אַ גוטער פריינד.
 4האָט דייטש געשאָסען אין דווינסק אויפ'ן פּריסטאַוו יערמין און
איז פאַראורטיילט געװאָרען אויף א לעננערען טערמין קאַטאָרגע.
ישראל מיכל האָט איהם מיטגעהאלפען צו לויפען פון תפיסה קיין
אויסלאַנד , איצט אין ער געשטאַנען אָן דער שפּיץ פון דער סאַראַ-

טאָווער פּאָליטישער
מיכלען.,

ער

האָט

פּאַליציי און ער האָט זיך דערמאָנט
באַפוילען

צו אַרעסטירען

איהם

אָן ישראל

און איבערשיקען

קאַפּלינסקי'ס פאַמיליע (ער האָט שוין צו יענער
קיין מאָסקװוע.
צייט געהאָט דערװאַקסענע קינדער) האָט זיך נעבעטען רחמים ביים
צ .ק .פון בונד" ,יענער זאָל אינטערװענירען אין דעם דאָזיגען
דער צ .ק .נופא האָט באַשלאָסען ,צוליב פאָרמעלע און פֹּאַ-
ענין.
ליטישע טעמים ,איינצואָרדנען אן עפענטליכען געריכט איבער קאפ

לינסקי'ן.

א.

וויינשטיין (ירחמיאל)

האָט

זיך געװענדעט

צום

אָנ

פיהרער פון דער ,אַלרוסישער אויסעראָרדענטליכער קאָמיסיע" אין
מאָסקווע ,דזשערדזשינסקי'ן ,מיט א בקשה ,צו נעבען די מעגליכקייט

איינצואָרדנען

איבער

קאַפּלינסקין

אַ געריכט.

דזשערדזשינסקי

האָט

נגעפרענט וויינשטיינ'ען ,צי ער אין נישט זיכער ,אַז קאַפּלינסקי איז
וויינשטיין האָט געענטפערט ,אַז אין דעם
געווען אַ פּראַװאָקאַטאָר.

איז נישטאָ קיין ספק ,אָבער אַ געריכט װאָלט אױפּגעקלערט דעם גאַנצען
ענין .דזשערדזשינסקי האָט ענדליך מסכים געווען אַרויסצונעבען קאַפּ-
לינסקי'ן פאַר'ן געריכט און באַשטימט אַ צייט ,ווען נאָך איהם צו
אָבער
ויינשטיין איז נעקומען אין דער אָנגעוויזענער צייט.
קומען.
מיט אַ נאַכט פריהער אין שוין קאַפּלינסקי דערשאָסען געווארען.
וי מען האָט מיר איבערגעגעבען ,זאָל האָבען פאַרבליבען נאָך
ווען דער
איהם א מאַנוסקריפּט ,װאָס ענטהאַלט אין זיך זיין ודוי.
דאָזינער כתב-יד װאָלט פאַרעפענטליכט געווארען ,װאָלט ער אפשר

פאַר אונז אַביסעל

באַלױכטען

די פינסטערע,

צופּייניגטע

דעם טראַנישען ,שוויינענדיגען קאַפּלינסקי ,װואָס איז
קבר מיט'ן אייבינען שאַנדפלעק פון אַ פאַררעטער.

אַװעק

נשמה

פון

אין זיין

שלמה

קלײט.
באַװעגונג אין ווילנע אין דער צייט פון

די אַרבײטער

דער

דײיטשער

אַקפאַביע.

איזן
אינדערפריה,8191 ,
יום-כפּור
געווארען
אויפנעריסען
בריק
גרינער
דער
פון
טיילען
אָפּטרעטענדיגע
די

דער
פון
רו-

זעלבער

צייט

סישער

ארמיי,

און

אין

דער

האָבען זיך באַויזען אין שניפּעשאָק די אַװאֲנ"
אין עט-
גאַרדען פון דער דייטשער ארמיי.
ליכע שעה צייט אין שוין נאנץ ווילנע געווען
פארנומען פון די דייטשען.

וט

די דייטשען האָט מען אין ווילנע ערװאַרט

די ווילנער באַפעלקערונג ,װאָס באַשטײט אין דער
מיט אינטערעס.
גרעסטער צאָל פון פּאַליאַקען און אידען ,האָבען געהאָט אַ גרונט
די ערשטע ,צוליב דעם,
צו דער ערװאַרטונג פון די דייטשען.
װאָס זיי האָבען געזעהן אין דעם די פאַרווירקליכונג פון זייער לאַנ-
נען טרוים  ---די פאַראיינינונג און אומאָפּהעננינקײט פון פּוילען ,ווייל
נאַליציע און פּאָזען זיינען שוין לאַנג געווען אונטער די פאַראייניגטע
אַרמײיען פון דייטשלאַנד און עסטרייך.
די צווייטע -- ,פַּשׁוט צוליב דעם האס צו דעם דאָזינען רע-
די נװאַלדינע פֿאַרפאָלנוננען ,װאָס די אידען זיינען אויסנע-
זשים
שטאַנען פון די צאַרישע סאַטראַפּען ,די באַוואוסטע אידישע גרושים
פון דער ואַנצער קאָוונער נובערניע ,בלבולים און שפּיאָנאַזש ,פּאַ-
גראָמען א .אַז .וו ,האָבען געבראַכט דערצו ,אז די אידען זאָלען

וועלען פּטור ווערען פון די רוסען.
אין די ערשטע טענ פון דער דייטשער
ווילנער באַפעלקערונג פריי אָפּנעאָטעמט.

|
סאַכט

האָט די

גאַנצע

נאָך פריהער ,איידער די דייטשע ארמײי איןז אַריין ,האָט זיך
אין ווילנע געגרינדעט א שטאָטישער קאָמיטעט ,װאָס האָט נעדאַרפט
דער קאָמיטעט האָט צונויפנעשטעלט
איבערנעמען די ציווילע מאכט.
אין דער מיליץ זיינען
אַ מיליץ פון דער וילנער באַפעלקערוננ.
892
אי

422

שלמחה

|

לייט

אַריין אפילו די סאַציאַליסטישע פּאַרטײען, ,בונד" און פּ .פּ .ס,,
עס האָט אָבער לאַנג ניט גע-
וועלכע זיינען געווען אומלענאל.
דויערט צו זעהן ,אַז די דייטשע אֶקופּאַנטען זיינען ניט די ,װאָס
ברייננען נליק,
זיי ענטוואפענט דמייליץ,

די ערשטע זאַך האָבען

איבערלאָזענדין

אַ קליינעם טייל אין זייער דינסט ,אונטער דער אנפירונג פון די
דייטשען ; זיי האָבען באַגרעניצט דעם קאַנטראָל פון עסענווארנ אין
גאנצען אין די הענט פון דער מיליטערישער מאַכט ,קיין שום אַר-
בייט פאַר

בינדונג
האָבען

דער

מיט

שטאָטישער

אַנדערע

זיי ערקלערט

באַפעלקערונג

שטעט

ניט

ניט

ערלויבט,

קריגס-צושטאַנד.

געשאפען,

קיין פאר-

און אין וילנע

נאָך  01אזיינער

נופא

אין אַװענט

אין .7191
קלייט ,קאזשעווניק,

דער ווילנער קאַמיטעט פון ,בונד"
זיצענדיג פון רעכטס צו לונקס --- .שלמה
מיכאַלעװיטש ,ניסן פּופּס און צופקין.
שטעהענדיג  ---רעוועקא עפּשטוין ,ידידאוויטש ,וויערא לעווין,
אידעל פראנקפורט ,עטעל מאָביאש ,און סאָניא שאַפּיראָ.

האָט זיך קיינער ניט געטאָרט באוייזן
קאָנפיסקירט אַלע געזעלשאַפטליכע

אויף די גאַסען ; זיי האָבען

און מלוכה-נעביידעס ,האָבען ארוים-

געליינט אַ שטרעננע צענזור אוים'ן גאַנצען עפענטליכען לעבען און
האָבען אַרעסטירט און אַװעקגעשיסט אין קאָנצענטראַציאַנס לאַנער אַלע
יונגעלייט,

וועלכע

זיינען

דער .רוסישער אַרמיי.
זשים אין דער מלחמה

געווען

פאַרדעכטינ

דעזערטירען

אין

פון

אָבער די רעאַקציע פון דעם צאַרישען רע-
צייט איז געווען אַזױ שטאַרק ,אז אין פאַר-

נלייך מיט דעם ,איז דער שטריינגער

מיליטערישער רעזשים פון די
און האָט

דייטשען געווען פרייהייט פאַר דער ווילנער באַפעלקערונג
געלאָזען א ברייט פעלד פאַר אַ געזעלשאַפטליכען לעבען.
באַזונדערס איז געװאָרען לעבעדיג אין דער אַרבייטער באַוועגונג.
די דייטשען האָבען ערלויבט צו אַרבייטען לענאַל.

זייער

נוטסקייט,

האָבען

די דייטשען

אָפּגעגעבען

וועלענדינ באַווייזען

צו

דעם

צענטרא?

רי ארבייטטר באַװעגונג אין ווילנץ

592

|

ביוראָ פֿון די פּראָפּעסיאַנעלע פאראיינען די געביידע פון אייזענבאן-
קרייזעל ,וואס האָט געהערט צו דער רוסישער רענירונג .קיין עקאָ-
נאָמישע אַרבייט האָבען די פּראָפּעסיאַנעלע פאַראיינען ניט נעהאט ,האָ-
בען זיי זיך אָפּנענעבען אויסשליסליך מיט חילף פאַר די ארבייטער.
צו דעם צוועק זיינען געגרינדעט געווארען שפּייז קיכען און קאָנסום
קאָאָפּעראַטיװוען.
די מענליכקייטען דערצו זיינען גענומען געווארען אויף פאָל-
די דייטשע מאַכט האָט ראַציאָניזירט דעם נאַנצען
נענדען אופן:
זי האָט אַרוױסנעגעבען יעדען מענשען א נע-
ערנערונגס סיסטעם.
וויסע פּאָרציע ברויט און אַנדערע שפּייזען .די פּאָרציעס װאָס יע-
דער מענש האָט באקומען זיינען געווען צו ויינינ צום לעבען און
צופי?

צום שטאַרבען,

מיט פעסטע טריט.

בעאַמטע

האָט טאַקע

און דער הוננער

אראָפּ'גנב'ענען און דאָס אַװעקשיקען

אַזױ ,אז צו

גענומען

שפּאַנען

פון די קליינע פּאָרציעס פלענען נאָך די דייטשע

יעדער פּערזאָן אין

כמעט

אין זייערע היימען.

וי נאָר נישט

דערגאנגען.

די ארבייטער פּאַרטײען האָבען זיך דערשלאָגען צו באַקומען זייערע
טיילען .װוי אַ נאַנצער קאַלעקטיו

און צוטיילען דאָס צוֹ די ארבייטער

אויף אן אָרענטליכען אופן און דורכדעם

זיינען די אַרבײיטער ניט

אַריינגעפאלען אין דעם ים פון שנאָרעריי און האָבען געקאַנט אָנ-
האלטען זייער אֶנזעהן ,אויסלעבענדיג זיך אין די איינענע קרייוען.
צו דעם צוועק אויך האָבען די ארבייטער געגרינדעט זייערע אייגענע
|
|
שפּייז-קיכען.
איין קיך אין גענרינדעט נגעווארען אין דער נעביידע פון אי"
זענבאן-קרייזע?,

װאָס האָט

נעהערט

צו

די

פּראָפּעסיאָנעלע

פאר-

איינען אַזױ וי דער אייזענבאן-קרייזעל געפינט זיך אין לוקעשקעס,
לעבען געאָרגיעווקע פּראָספּעקט ,וואו עס וואוינען מערסטענס קרים-
טען ,האָבען די אידישע ארבייטער גענרינדעט א צוייטע קיך אויף
זאוואלנע

נאס,

|

אין דער קיך האָבען טױיזענטער

|

ארבייטער פאַמיליעס באקומען

כ'אָג :מיטאָנען ,ווייל אויף מער וי א מיטאָנ
זייערע מיטאגען.
אין ניט נגעווען .כאָטש אין אָנפאנג פון דער אקופאציע האָט מען
אָנגעהויבען נעבען וועטשערע ,וואס איז באַשטאנען פון אַ גלאָן
טיי מיט אַ שטיקעל?ל טרוקען ברויט ,האָט מען אָבער שפּעטער דאָס
אָפּנעשטעלט ,ווייל ס'איז קיין מענליכקייט ניט נעווען דאָס אֶנצו-

האלטען.
און די
אומזיסט.
די
אן

דאָס געקעכץ האָט מען באַקומען פאר א קלינער סומע,
װאָס האָבען ניט געהאָט די סומע ,האָבען דאָס באַקומען
|
|
קאָנסטרוקציע פון די פּראָפּעסיאָנעלע פאראיינען אין געווען

אינטערנאַציאַנאַלע .

די קריסטליכע

און

אידישע

פּראָפעסיאָנעלע

הי
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אויסטלייכען

די

אָנפירענדע קערפּערשאַפט ,אָבער אזוי װווי די קריסטליכע ארבייטער
האָבען נעוואוינט מערסטענס אין אן אַנדער טיי? פון שטאָט ,און,
דער עיסר ,װאָס די שפּראַכען האָבען זיי צוטיילט ,זיינען אלע אי-
דישע פּראָפּעסיאָנעלע פאראיינען געווען אָרנאַניזירט אין א באונ-

דערער סעקציע ,אונטער דעם נאָמען:
מעסיאָנעלע

,קולטור סעקציע ביי די פּראָ-

פאראיינען".

|

|

די קולטור סעקציע? האָט פאקטיש אָננעפירט מיט דער גאנ-
צער הילף-אַרבעט אויף דער אידישער אַרבייטער גאַס .פון איהר אין.
אויך נענרינדעט געווארען דער קאָנסום קאָאָפּעראַטיו ,מיט אן אי-
גענער בעקעריי.
ליינגער

װאָס

עס

האָט

די

געדויערט

דייטשע

אֶקופּאַציע,

אַלץ

פּרעזידיום פון קולטורעלע סעקציע ביי די פּראָפּעסיאָנעלע פאר-
איונען אין ווילנע .8191 ,פון רעכטס צו לינקס  :פופס ,רעוועקא
עפּשטוין ,חיים װאַלט ,ב .מוכאַלעװװויטש ,װויעראַ לעווין ,שלמה
קלייט און צופקין.

גרעסער

איז געװאָרען

זיינען אזש
אָפּנערופען.

דערנאַנגען

דער הונגער.
סיין

אָבער אַזױ װוי די דייטשען

די קרעכצען

אמעריקע,

האָבען

און

פון די הונגערינע

אַמעריקע

האָט

אלץ צענטראליזירט,

זיך

זיינען

די ערש-
די הילפס-פאַנדען אויך דורכנענאננען דורך דייטשלאנד.
טע וואס זיינען געקומען מיט הילפספאַנדען זיינען געווען די פאר-
די הילף איז געקומען צו
טרעטער פון בערלינער הילפס-פאראיין.
די לעצטע האָט איינגעלאדען פארטרע-
דער ווילנער צדקה-גדולה .

טער

פון אלע אידישע

אֶרגאַניזאציעס,

וועלכע

פארנעמען

זיך מיט

שטיצע ,צווישען זיי אויך די אידישע קולטור סעקציע ביי די פּראָ-
דער שרייבער פון די שורות איז געשיסט
פעסיאַנעלע פאראיינען.
געווארען אלס א פארטרעטער אַהין.
אויף די פאַרזאַמלונגען פון דער אידישער קולטור סעקציע האָט
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מען נענומען ריידען אזן סיר ווערען באַ'עולה'ט ביים פאַנאַנדער-
טיילען די שטיצע ,און ס'איז באַשלאָסען געווארען צו פאָדערען מעהרער,
כדי די פֿאַרטרעטערשאפט זאָל האָבען אַ גרעסערען כוח אין דער
פאָדערונג ,איזן באַשלאָסען געווארען צו שיקען א טיי? ניטבאַ-
דערפטינע אַרבײטער אויף דער זיצונג פון דער צדקה:נדולה,
גראָד אויף יענער זיצונג איז נעקומען פון בערלין דר .,האַנטסע,
אַ באַווואסטער ציוניפט אוֹן דער פארטרעטער פון בערלינער הילפס-
די דייטשע אידען זיינען נגעװען ניט וויינינ פּאַטריאָטיש
פאראיין.
זיי האָבען
און האָבען געװאָלט זעהן דעם ערפאָלג פון די דייטשען.
געװאָלט מאכען דעם אינדרוק אן די אידישע באפעלקערונג אין

אי

אַרבײיטער-פאַרשטעהער אין צענט .קאָמיטעט פון דוי ווילנער
צדקח-אונסטומוצועס -- .8191 ,פון רעכטס צו לונקס :קאזשעו-
/
ניק ,ב .מוכאַלעוװויטש ,שלמה קלייט און ניסן פּופּס .

צופרידען מיט'ן אוסמבייט פון רוסישען קאזאק אויף דעם דייטש,
און ווען האַנטקע האָט דערהערט די רייד פוֹן די אַרבייטער ,האָט
די צדקהנדולה האָט דאַן נענומען
דאָס איהם ווייט ניט נעשמעקט.
צו דעם
זוכען מיטלען וי אזוי צו פארשטאַרקען איהר פּרעסטיזש.
צוועק האָט זי באַשלאָסען צו פאררופען אן אלנעמיינע פארזאמלונג
מען דארף ויסען ,אז
פון דער אידישער באַפעלקערוננ אין ווילנע.
פאַר דער צדקה-גדולה אין דאָס געװוען א גרויסע רעפאָרם ,פּונסט
וי רופען אַ פֿאַרזאַמלוננ פון ,פאָלק",

אַזאַ פאַרזאַמלונג איז גערופען נעווארען אין קדיינגעל'ס זאַל ,לֶע-
כען

ווילנער גאָס.

דאָרטען

האָבען

די פאָרשטייער פון

דער

צדקה-
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גדולה דערהערט צום ערשטען מאָל די פאָדערונג פון די אַרבײיטער :
אַז זי דאַרף זיך פאַנאַנדערלאָזען ,און אָנשטאָט איהר ,דאַרף ווערען
איינגערופען אַ דעמאַקראַטיש געוועהלטע קהילה.
די פאָדערונג אין ניט נאָכגענעבען געווארען ,אָבער איין רע-
פאָרם איז געמאַכט געווארען :אנשטאָט די איינגע גרופּע פון דער

אַלטער צדקה-גדולה ,איז געשאַפּען געווארען א צענטראלע קערפּער-
שאַפט פון אַלֶע אָרגאַניזאַציעס אין ווילנע ,מיט אַ ברייטערער פאַר-
|

טרעטערשאַפט,
דער באַ-
פון די אידישע אַרבייטער זיינען דאָרטען געװען:
וואוסטער בונדיסט ,בייניש מיכאַלעוויטש ,איליא סאַפיר ,ניסן פּופּס
און דער שרייבער פון די שורות .דורך דער דעלענאַציע האָט זיך
איינגענעבען צו באַקומען מעהרער שטיצע און ,אַ דאַנק דעם ,האָט
זיך געשאַפען נאָך צויי אַרבייטער שפּייז-קיכען ,איינע ביי דעם

פאַראיין פון האנדעלס-אַנגעשטעלטע ,אויף ברייטער נאס ,און
אָווענט-קיך ביי דעם שניידער פאַראיין ,אויף זאוואלנע גאס.

אן

כמעט אין יענער צייט אין אויך נעעפענט געװאָרען פון דער
אָרנאַניזירטער אידישער אַרבײטערשאַפט א קינדער:היים ,אויף אס-
טראָבראָם ,וואון מען האָט געלערענט מיט די קינדער און זיי נע-
געבען א גאַנצען טאָג עסען.
אין

זומער

אידישער

פון

צענטראַלע

7101

פון

האָט

די

די

דייטשע

מאַכט

צדקה-אינסטיטוציעס

גענעבען

אן

דער

ערלויבעניש

אַרוסצופיהרען אידישע פּאַמיליעס אין די דערפער.
אין דאָרף ,אוֹן אַפִילָו אין די שטעטלעך אֵרוֹם די דערפער,
איז די לאַנע געווען א סך בעסער וי אין שטאָט מיט דעם ,װאָס זיי
כאָטש די דייטשען האָבען געהאַט די
האָבען געהאָט מעהר עסען.

פולע קאָנטראָל אויף אַלץ ,װאָס נעהערט דעם פארמער און זיי האָ-
בען פון איהם די מעהרסטע פּראָדוקטען צונענומען ,האָט דער מענש
פון דאָרף דאָך געהאט פֿאַר זיך מעהר וי דער שטאָטישער ,און ביים
שטאָטישען מענש איז געווען אַ טרוים צו זיין אין דאָרף.
די

צענטראַלע

די דייטשען

ברייננען
שטאָט),

האָבען

האָט אויסנענוצט
זיך גענומען

קיין עפּידעמיעס,
האָבען

די

שרעקען,

ערליבעניש
אןז דער

(קענטינ

הוננער

האָבען זיי געװאָלט שיטערער

צונויפנעקליבען

א

גרויסע

צאָל

משפּחות

אז

זאָל ניט

מאַכען

די

און

זיי

פֿאַנאַנדערגעפיהרט אין די דערפער .די דייטשען האָבען א חוץ דער
ערלויבעניש אויך גענעבען אַ פרייען צונ זיי צו פיהרען.

אַ פאַרטרעטערשאַפט פון דער צענטראַלע  --קלעבאנא און דער
שרייבער פון די שורות  --האָט געהאַט די אױפנאַכע איבערצופיחרען

די פאַמיליעס אין די דערפער,
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אַווענט צייט זיינען מיר זיך צונויפגעקומען אויפ'ן וואקזא? ,וואו
מיר האָבען געדאַרפט איבערנאכט פאָהרען אין פּאָנעװועזש ,און דאר-
שפּעט
טען האָט מען אונז געדאַרפט צושפּרייטען איבער דערפער.
ביינאַכט ,ווען אונזער

סטאַנציע,

אין

דאָרטען

באַהן

האָט זיך אָפּנעשטעלט

ארויפגעקומען

א דייטשער

אויף

אַ קלינער

אָפיצער

מיט

אַ

דער קאָמיטעט ,וועלכער האָט געהאַט דו אויפגאבע איבערצופיהרען
דער צװוייטער פון רעכטס צו
ווילנער פאַמיליעס און דו דערפער.
לינקס  --שלמה קלויט ; דער 4טער  --אינזש .אברהם קלעבאַנאָו.

קליינעם אִטריאַד סאָלדאַטען און פאַרלאַנגט פון אונז מיר זאָלען איהם
אז מיר האָבען איהם
געבען אלע מענער פון דעם צונ אויף אַרבײט.
געוויזען אונזער פּאַפּיר ווער סיר זיינען און ערקלערט ,אַז עס אין

ניט מעגליך צוצונעמען די מענער פון זייערע פאמיליעס ,האָט ער
דאָס ניט אנערקענט .ער האָט דערקלערט ,אז ער אין באַאויפטראגט
און אזוי וי
געווארען צוצושטעלען מענער אויף צװאַנג אַרבײיט.

שלמח
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ער האָט ניט פון װאַנען צו נעמען ,מון ער נעמען פון אונזער צוֹג,
צוזאָגענדיג אז ער װעם זיי אין עטליכע טעג ארום אפּשיקען צו
זייערע פאמיליעס,
אַז די מענער זיינען ארויסגעטריבען געװאָרען פון די װאַגאָנען,
זיינען מיט זיי אויך ארויס די וייבער מיט די קינדער ,דערקלערענ-
עס האָט געשיינט אַז דער גאַנצער
דיג אז זיי וועלען אויך מיטניין

פּלאַן פון איבערוואנדערונג איז צורונען ,אָבער די לעצטע מינוט,
ווען דער באַהן האָט זיך גענומען ריהרען ,האָבען די מענער גע
כאַפּט די קינדער ,זיי ארייננגעווארפען דורך די פענסטער אין די ואַ-
גאָנעס און זיי אַלֵיין מיט די ווייבער זיינען אריינגעשפּרונגען דורך
אין אַװעק איבערלאָזענדיג
דביאַהן
די טירען אין די ואנאַנעס.
דעם אָפיצער מיט די סאָלדאַטען .די זאך איז געטאָן געוואען אזוי

מוט ,אז קיינער פוֹן אונז האָט

ספּאָנטאַן ,מיט אזוי פיל אינערליכען

דאָס ניט געקענט באגרייפען .,קענטינ אז דער אָפיצער אַלין האָט זיך
אויך ניט געקענט פֿאַנאַנדערקלײבען אין דעם און ער איז געבליבען
סיר זיינען אבער אנטלאָפען.
וי פאַרנליווערט.
גאַנץ פריה זיינען מיר אָננעקומען אין פּאנעוועזש ..אויפ'ן באַהן

האָבען געווארט אויף אונז דקעארָמענדאנט פון שטאָט ,א סך פּו-
ערים מיט פוהרען ,װאָס די דאָרטינע מאכט האָט מאָביליזירט
פאר

אונז,

א גרויסער טייל פון

און

באַפעלקערונג.

דער אידישער

קלענערע

מיר האָבען באלד צוטיילט די גרופּע אין
און פאַנאַנדערגעפיהרט זיי אין די דערפער.
אין די דערפער האָבען אונז די דייטשען געעפענט
|
גענעבען

פּאַרטיעס
און אַװעק-

די הייזער פון די פּריצים ,װואָס זיינען געווען אַנטלאָפען

רוסלאַנד ,אויך זייערע גערטנער און שטיקער

אין

ערד צו בעאַרבייטען.

נאָך דער איבערנגעלעבטער הונגער-צייט אין שטאָט אין דער דאָרף
געווען

מיט די פרישע גרינס

ליכע איבערציינונג איז,
אַ שטאָטישער עלעמענט

נךעדן

אַן אמת'ער

און ,מיין פּערזענ-

אזן וװען מיר אידען װאָלטען ניט געוען
און געהאט אַ נינונג צו ערד ארבייט,

װאָלטען א סך פון די פאַמיליעס  --אויב ניט גאַנצען  --געקענט
וארים
אויסנוצען יעמאָלט די לאַנע און בלייבען אוים'ן דאָרף.
די ערד

װאָס

זיי האָבען

געהאַט,

האָט באַלאַנגט

צו די פּריצים,

פּויערים האָבען דאָס נאָך דער רעװאָלוציע צונענומען.
סוף זומער האָבען מיר א סך פון די איבערנעװאנדערטע
געזעהן צוריק אין
שטאָטישען לעבען...

ווילנע.

די סיבה:

עס

האָט

זיי

געצויגען

און

שויךן
צום

ס'איז כדאי צו באצייכענען ,אז ניט קוקענדינ אויף דעם שטריינ-
נען מיליטערישען

מיט

דער

דייטשער

רעזשים,

האָבען

מאַכט פאר

די ארבייטער

נעפיהרט

זייערע פאָדערונגען.

א

קאמף
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און
אין יענער צייט אין די הופּט-פאָדערונג געװוען  --עסען.
אַז די דייטשען האָבען גענומען פאַרקלענע-ען די פּאָרציעס עסען,
האָט די צענטראַלע ביוראָ פון די פּראָפעסיאָנעלע פאראיינען אָרגאַ-
ניזירט א דעמאַנסטראַציע פון פרויען אויף דעם לוקישקער מאַרק
דאָס אין געוװען די גרעסטע דעמאָנ-
אנטקעגען ידעם קאָמענדאנט.
טראציע בעת דער אֶקופּאַציע.
און כאָטש עס זיינען ארויס באַ-
וואפענטע סאָלדאַטען און געדראָהט צו שיסען ,האָט אָבער די דע-
מאַנסטראַציע געהאָט דעם ערװאַרטעטען ערפאָלג:
מען האָט די פּאָך-
ציעס עסען פארגרעסערט.
מען דאַרף געדיינקען ,אז נאַנץ ווילנע אין דעמאָלט געווען א

ווילנע.8191 ,
מאזור ,שור,

פארוואלטונג פון אידישען ארבייטער קונסט פאראיין,
ערשטע רייהע זיצען ,פון רעכטס צו לונקס:
|
מוכאַלעװויטש ,ציפּקין.
צווייטע רייהע ,שטעהענדוג : פּאַמעראַנץ ,דוד רויכעל ,רבקה
עפּשטיין ,קאַזשעוװוניק ,קלייט ,פּופס ,סאָניא שאפּיראַ ,ווסף לעווין
(דער לעצטער).

ארעס-

קאָנצענטראציאנס-לאַנער און די באפעלקערוננג איז געווען וי
טאַנטען ,מיט וועלכע די דייטשען האָבען אלץ געקענט טאָן.
ניט קוקענדיג אויף דעם גרויסען הונגער וואס ווילנע האָט
דעמאָלט נעליטען ,און די גרויסע ענערגיע וואס מען האָט גע-
דאַרפט אפּנעבען כדי כאָטש אַביסעל? צו פארלייכטערען דעם הוונ"
גער ,האָבען אָבער די אידישע ארבייטער דעמאָלט ניט פאַרפעהלט
יעדע לענאַלע מעגליכקייט אין אױסגענוצט גע-
קיין קולטור-ארבייט.
ווארען צו פיהרען
א
.
ט
י
י
ק
נ
י
ט
ע
ט
ר
ו
ט
ל
ו
ק
עס האָט זיך װױדער גע-

עפענט
טאַרע

די אַוענט שול ,וואו דערוואקסענע
בילדונג;

אויך

אַ פֿאָלקס-אוניוערזיטעט

ארבייטער קונסט פאראיין.
אַלעקסאַנדער
דאָרטען אין

פלעגען

בולואר ,אין
אויך געװען

און

קריגען

עלעמענ-

דער

אידישער

דער לעצטער האָט געהאט זיין לאקאל אויף
דער
דער

געביידע פון קאהאנ'ס
פֿאָלקס-אוניווערזיטעט.

גימנאַזיע,
די ביידע

|
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קלייט

שלמה

אינסטיטוציעט האָבען פארנומען א ויכטינען טייל אין דעם ארי
דער לאקאל פון קונסט פאראיין פלעגט זיין די
בייטער לעבען.
חיים פון די אידישע ארבייטער אין יענער צייט ,ווען ביי זיך אין
שטוב

איז

געווען

אונמענליך

צו

זיין ,וויי?ל ס'אין

ניט

געװוען

קיין

באשהייצונג און קיין ליכט  דער ארבייטער קונסט פאראיין פלעגט
דינען אַלס צענטער פון פיזישען און גייסטינען אֶפּרוה , דער קונסט
פאַראיין האָט פאַרמאָגט א שעהנעם כאָר ,וואס פלענט אויסנעמען
אויף קאַנצערטען ,פון דעם קונסט פאַראיין האָבען זיך ענטויקעלט
די

ארטיסטען

וואס

זיינען

געווארען

באוואוסט

אלס

גוילנער

די

טרופּע".
עס אין אויך געמאכט געווארען א פּרואון צו לענאליזירען
פּאָליטיש.

צו דעם

צװעק

אּאַליטישען
צו עפענען פ

האָט דער

,בונד"

געבעטען

זיך

ערלויבניש

קלוב .דפיּאַליציי האָט אָנגעפרענט בי

הינדענבורג'ען ,וועלכער איז נגעווען דער הויפּט-קאָמאַנדיר פון מורח-
אַזֹי װי ער האָט דורכגעקוקט
האָט ער געענטפערט:
פּראַנט.

אַלֶע פּאָליטישע פּאַרטײען ,וואס זיינען געווען אין רוסלאַנד ,און אזוי
;ונד" איז אין רוסלאַנד קיינ-
וי אַזאַ פּאָליטישע פּאַרטײ װי דער ב
נאָר
מאָל ניט געווען ,קען ער דעם ,בונד" דאָס נעירטלויבען.
פּונקט

וי הינדענבורג

האָט נעביך

געוואוסט אז דער

ניט

,בונך"

איז יא געווען אין רוסלאַנד ,אזוי האָט ער ניט געוואוסט אז די גאנצע
ארבייט ,סיי אויפ'ן פּראָפּעסיאָנעלען און סיי אויפ'ן קולטורעלען גע
א חוץ דעם,
ביט ,איזן געווען אָנגעפיהרט פאַקטיש פון ,בונד".
האָט דער ,בונד" ארויסנעלאָזען פּראָקלאַמאַציעס ,נעפאָדערט ניט צו
געהן אויף צװאַנג ארבייט ,װאָס די דייטשען האָבען געװאָלט נע-

מען די גאַנצע ווילנער באַפעלקערוננ,
זיי צוריקגעצויגען די פאַראָרדנונג

און טאַקע אַ דאַנק דעם האָבען
און ניט געצואונגען אַלעמען

צו נעהן ,וי זיי האָבען עס געפּלאַנעװעט ,נאָר גענומען בלוין אַ טייל,
וועמעס לעבענס עס זיינען נעבליבען אין די וועלדער און פעלדער.

ווען די דייטשען האָבען זיך באַפעסטינט אין וילנע ,האָבען זיי
ערלויבט ארויסצונעבען אַ אידישע צייטוננ ,וועלכע אין אַרױיס טענ-
ליך אונטער דער רעדאקציע פון דר ,אלשוואנגער ,זלמן רייזען און דן
די צייטונג האָט געמוזט זיין פּראָדדײטשלאַנד און
קאַפּלאַנאָװויטש.
איז געווען אונטער א שטרייננער צענזור ,האָט ניט געטאָרט שרייבען
וועגען קיין זאך װאָס שמעקט קענען די דייטשען ,אין אָבער דאָך געווען
א נוץ פֿאַר דער אידישער באַפעלקערונג . אז די אידישע ארבייטער
האָבען דאַן אויך פארלאנגט ערלויבעניש

פאר

דער פארלאנג אנטזאנט געווארען.
מיט'ן אָנקומען פון דער רוסישער
נאנץ ווילנע געװאָלט איינס :די רוסען

זייערער א צייטונג ,אין

רעואלוציע האָט במעט
זאָלען ארויסטרייבען די
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וען קערענסקי האָט אנגעהויבען זיין אִֶפענ-
דייטשען פון וילנע.
סיווע ,האָט אַ גרויסער טיי? פון דער ווילנער באפעלקערונג  --און
דער ארבייטער טייל אינגאנצען  --צונעקוקט מיט פרייד װװוי די די"
טשען פּאַקען זיך .עס זיינען געוװוען מאָמענטען וװען מען האָט ניט
נעשלאָפען קיין נעכט ,ווארטענדינ אויף די רוסען ,אָבער ס'איז געווען
דאָך האָט
די דייטשען זיינען געבליבען.
אומזיסט דער ווארטען.,
יעדע נאַציאנאליטעט און פּאַרטײ
זיך אָנגעהויבען א לעבעדינקייט.
האָט זיך גענומען פעסטער אַרנאַניזירען און יעדערע פון זיי האָט
אפילו אין די סאַציאליסטישע רייהען
געהאָט באַזונדערע חשבונות.
עס זינען זיך צונוים-
אין קיין איינהייטליבע מיינוננ ניט געװען.
געקומען אויף קאַנפערענצען די סאַציאליסטישע פּארטייען פון ויל/ -
די אַריענטאַציעס
נע :פּ .פּ .ס ,ליטווישע ,ווייס-רוסישע, ,בונד".

זיינען געװען:

פּ .פּ .ס-- .

אז וילנע דארף געהערען

ליטווינער  ---צו ליטע; וויסידוסען

--

צו פּױלען;

צוֹ ווייס-רוסלאַנד ; דער

,ונד?  --אַז ווילנע דאַרף געהערען צו רוסלאַנד און פון די קאָנן-
ב
/
פערענצען האָט זיך קיין זאַך ניט אוױיסגעלאָזען.
בעת די בריסקער שלום-אונטערהאנדלונגען זיינען אנגעגאנגען,
אין געקומען גענעראל? האָפּמאַן קיין ווילנע ער האָט צונויפנגעשלעפּט

א פּאָר הונדערט ליטווישע פּוױערים  --דער עיקר גלחים  --האָט זי
א נאָמען גענעבען ,צוזאמענפאָהר פון ליטווישען פאָלק" ,אוֹן דאר-
טען אָנגענומען אַ רעזאלוציע ,אן ליטע ויל זיין זעלבסשטענדיג אונ-
סיט אזא רעזאלוציע
טער דעם פּראַטעקטאָראט פון דייטשלאנד.
האָבען די דייטשען געוואלט באוייזען אין בריסק ,אז רוסלאַנד מון
דאָס האָט געטריבען אלע פארטייען צו-
זיך אָפּזאָנען פון ליטע.
אזא מיטינג
נויפצורופען א גרויסען מיטינג וװוענען דער פראנע.
אין פאָרנעקומען און אַלֶע רעדנער האָבען זיך אַרױסנעזאָגט קענען
דאָס האָט אָבער שפּעטער
אזא מין אזורפּאַציע פון די דייטשען.
ניט געשטערט די בירגערליכע פּארטײיען  --אויך די אידישע --

! אַריינצוטרעטען אין דער באַוואוסטער ליטווישער טאַריבע ,װאָס האָט
זיך ערקלערט פאר דער רענירונג פון ליטע.
נאָכ'ן אויסברוך פון דער דייטשער רעװאָלוציע אין אויך אין
ווילנע געגרינדעט געווארען א סאָלדאטעךראָט ,וואס האָט איבער-
אָבער די דייטשע בעאסטע האָבען זיך ווייניג
נענומען די מאכט.
ביז דער לעצטער מינוט האָבען
געביטען בנונע דער באַפעלקערונג.
זיי נים פארפעהלט איפצומאַנען די ,קאָפּישטײער" פון דער באַ-
פעלקערונג ,וואס יעדער װאָס האָט נאָר עפּעס פאַרדינט האָט געדארפט
אויך די אַרבייטער האָבען זיך פעסטער אַרנאַניזירט און
צאָהלען.

דאָס גאַנצע געזעלשאַפטליכע

אַלע אידישע

פּארטײען

לעבען

האָבען

איז

געווארען

זיך גענומען

אינטערעסאנטער.

גרייטען

צו װאַהלען
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פאַר דער

ערשטער

יי
דעמאַקראַטיש-געװעהלטער

סלמה
קחילה.

עס

לייט

האָט

זיך

גלייך נעבילדעט אן ארבייטער-ראַט ,און דער אַרבײיטער-דאַט האָט
שוין געשטעלט פאַדערוננען צו די דייטשען.
די ערשטע פאָדע-
רונג אין געװען ארױסלאָזען די פּאָליטישע
א
ר
ע
ס
ט
י
רטע פון די
טורמעס .און נאָכדעם וי עס אין אַװעק א
מ
א
ָ
נ
א
ַ
ט
א
ו
ן די ארעס-.
טירטע זיינען נים באַפרייט געווארען ,האָט
ד
ע
ר
א
ַ
ר
ב
ייטער-ראַט גע-
פּרואווט עס אַליין טאָן,
|
י
געװען איז דאָס דעם ערשטען אַװענט פון ויינאַכטען (קריסט-
מעס) .,א קאָמיסיע פון ארבייטער-ראאט איז אװעק אויף דער עלעק-

טרישער סטאַנציע ,אֶפּנעשטעלט די עלעקטרי און אַװעק אין לוקיש-
| קער טורמע.
מיט דער הילף פון דייטשע סאָלדאַטען ,וועלכע זיינען
געווען סאַציאליסטען ,האָט די קאָמיסיע פארנומען די טורמע.
אזי
גיך װי מיר האָבען געהאָט די טורמע ,האָט די סטאנציע ,לויט אונ-

זער באפעהל ,גענומען ארבייטען און די קאָמיסיע האָט אָנגעהוֹיבען
צו באַפרײיען די ארעסטירטע,
איינער פון דער קאָמיסיע איז געוען
דער שרייבער פון די שור
ו
ת
.
ו
ע
ן
מ
י
ר
ה
א
ָ
ב
ע
ן
ד
ו
ר
כ
נ
ע
ק
ו
קט די .
ביכער פון די אַרעסטאַנטען
א
ו
ן
א
ַ
ר
ויסנעפיהרט זיי אין קאַנצעלאַ-
ריע פון טורמע ,האָבען מי
ר
ז
י
ך
א
נ
ג
ע
ש
ט
ו
י
ס
ע
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מענשען ,וועלכע זיינען געווען פאר'משפּט צום טוט פאר מאָרך.
די
אַרעסטירטע האָבען ערקלערט ,אַז זיי האָבען נאָר געמאַכט אַן אוים-

שטאַנד אין אַ דאָרף גענען די דייטשען און דערפאר הייסען זי
ביי די דייטשען מערדער.,
ביי אונזן אין טאַקע געװען א פראנע,
צי זיי זיינען ניט פּשוט'ע מערדער,
דאָך האָבען מיר זיי באפרייט.
נאָך איצט

זעה איך זייערע אויגען פול מיט דאַנקבאַרקייט

צו אונז.

די קאָמיסיע האָט זיך אויך איינגעשטעלט צו באפרייען אַ
פארדעכטינען פּאַליאק .ווען איך האָב איהם געפרענט ,צו וועלכער
פּארטיי געהערט ער ,האָט ער מיר געענטפערט ,אן צוערשט אין ער
א פּאַליאק.

איך בין ווייט ניט זיכער ,צי אין ער ניט געווען צווישען

די ,וואס האָבען נעמאַכט דעם ערשטען פּאָנראָם אין ווילנע.
מיר פאַרדריסען ,וואס איך בין געווען פאר זיין באַפרייאונג?..
נאָך לאַנג פֿאַר דער דייטשער רעװאָלוציע האָט די דייטשע מאַכט
גענומען שפּירען די אומצופרידענהייט מצד די וילנער ארבייטער
מיט איהר און זי האָט זיך גענומען צו רעפּרעסיעס .דעם ערשטען קרבן
האָט זי אויסגעקליבען ב .מיכאַלעװיטש'ן ,וועלכער איז באמת געוען

דאַרף

דער קאָפּ פון דער גאַנצער אָרנאַניזירטער ארבייטערשאפט

אין ווילנע.

ב .מיכאַלעװיטש ,וועמען ווילנע האָט געקענט אונטער זיין אמת'ן

נאָמען ,יוסף איזביצקי ,איז געווען דער ,װאָס האָט אֶנגעפיהר און אוים-

געהאַלטען די גאַנצע באַועגונג אין ווילנע ,און די דייטשען האָבען גע-
גלויבט ,אז ווען זיי נעמען איהם צו ,מאַכען זיי טויט די באַוועגונג,
4
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די ארבייטשר באַװענונג אין ווילנט

אַ כבאַפעהח? איז ארויפסגענעבען געווארען צו ארעסטירען מיכאַ-
לעוויטש'ן און פאַרשיקען איהם אין אַ קאַנצענטראציאַנס לאַגער .עס
האָט זיך איהם אָבער אייננענעבען אױסצובאַהאַלטען זיך און אין
אַ קורצער צייט אַרום האָט מען גע'פּועל'ט ,אז מען זאָל איהם פאר-
בייטען דעם פֿאַנער אויף אַרויסשיקען קיין קרוין-פּױלען .מען האָט
איהם ארויסנעשיקט אין ווארשע ,וואו ער איז ניםט וויניקער נוצ-
ליך געווען דער דארטיקער באווענוננ,
|

נאָכ'ן בריסקער שלום האָט ווילנע באקומען

אביסעל אִן אַנדער.

איונער פון די קאָמיטעטען פון ס .ד, .בונד" אין ווילנע.
אונוש .אָקון
ערשטע רויהע ,זיצענדיג ,פון רעכטס צו לונקס:
(יעצט אין קאַנאַדע) ,א .ליטװאַק ,אַננאַ ראָזענטאַל ,ו .זשעלעזנו.
קאָוו.
צווייטע רייהע  .9 :ויינשטיין ,ר .עפּשטיין ,ו .אַראַנאָװיטש,
נאָוויק ,אבעליאוויטש.

מענליכער

אויסזעהן מיט דעם ,וואס עס געווארען
כאָטש אויף זעהר א באַנרעניצטען אופן.
זינט די דייטשען זיינען אַריין איז
באַלאַנערטע פעסטונג ,צוליב דעם וואס
נאָהענט צום שטאָט און ס'איז קיינעם ניט
פאַהרען אדער אריינצופאָהרען אין שטאָט,
איז ניט ערלויבט געוען.

זיך צו באוענען,

ווילנע נעװען אַזױי װי אַ
דער פראָנט אין געוװען
געווען ערלויבט ארויסצו-
אפילו קיין בריוו פאַרקער

לויט דעם אָפּמאַך אין בריסק איז נעווארען ערלויבט פון וילנע
די דייטשען האָבען גענעבען
זיך אומצוקעהרען קיין רוסלאנד.
א סך מענשען
עראָפּלאַנען פאר די ,וואס האָכען געװאָלט פּאָהרען.
עס
האָבען אויסגענוצט די לאנע און זיינען אװועק אין דרוסלאנד.
האָבען אויך גענומען אָנקומען די רוסישע סאָלדאַטען פון די דייטשע
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שלמה

קלייט

געפאנגען-לאַגערען און אויך יחידים פון רוסלאַנד ,אַזױ האָבען זיך
גענומען בייטען מענשען ,אַ זאַך װאָס איז די גאַנצע צייט ניט געווען.
ס'געדיינקט זיך אַן עפּיזאָד:
צוישען די דורכפאַהרער אין
דעמאָלט געקומען קיין וילנע מאַלינאָווסקי ,דער פאָרזיצער פון
דער ס .ד .פראַקציע אין דומע ,א באַוואוסטער באָלשעװיק ,וואס אין
געווען א פּראַװאָקאַטאָר .ער אין געפאָהרען אין רוסלאַנד צום משפּט

פון די באָלשעװויקעס ,ווען זיי זיינען שוין געווען ביי דער מאכט.

נאָך זיין קומען אין מאָסקװע איז געװען א מעלדונג ,אז מען האָט
איהם דערשאָסען.
דעמאָלט ,אין ווילנע ,האָבען מיר זיך געפרענט:
װאָס

לוינט

איהם

צו פאָהרען

געשאָסען

צו ווערען?

און

צי אין

נים די נאַנצע מעשה ,װי מען האָט פֿאַרדעכטיגט ,געווען לענינ'ס
איינפאַל ,אַז ער זאָל דינען אין פּאַליצײי אָכראַנע ,און איצט פּאָהרט /
ער װוי א געטרייער דינער פון לענינ'ען  צו זיך אַהיים ?
צווישען די ני-אָנגעקומענע פון רוסלאַנד אי
ן
א
ו
י
ך
געוען
מאַקס וויינרייך ,וועלכער האָט א סך ביינעשטייערט
ד
ע
ר
ב
א
װ
ע
נ
ו
נ
ג
אין די לעצטע טעג פון דייטשער אֶקופּאַציע האָט זאייךי
נ
ג
ע
ג
ע
ב
ע
א
ן
ר
ויס-
צולאָזען אַ בונדישע צייטונג ,וואו וויינרייך איז געווען דער רעדאקטאָר,
נאָך אין מיטען פון דער אַקופּאַציע זיינען געווען א סך אידישע
ארבייטער ,וואס האָבען געאַרבײיט אויף די באַהנען פאר די די-
טשען.
וען ס'איז אױסגעבראַכען די דייטשע רעװאָלוציע און די
דייטשען האָבען זיך גענומען קלייבען אין וועג אריין ,זיינען די אידישע

ארבייטער אויף די באַהנען געװוען די ,וועלכע האָבען מיטנעהאָלפען
די ליטווישע זיי צו פארנעמען.
וען ניט דער פאַל ,װאָלט די ליט-

ווישע מלוכה נאָך אַ לאַנגע צייט ניט געהאט קיין באַהנען.

צונעבענ-

דיג אז דער איד ראָזענבוים איז געווען דער וועלכער האָט אָנגעפיהרט
מיט דער ליטווישער שלום-דעלענאציע  --- 9191 ---אין מאָסקוע,
און וועלכער האָט שפּעטער געזאָגט ,אַז איהם איז געווען א סך לייכטער
צו באַקומען ווילנע פון די רוסען ,וי איינצוריידען די ליטווינער זיי
זאָלען עס נעמען  . . .מוז מען זאָגען ,אז אין דעם בנין פון דער
ליטווישער

מלוכה האָבען אידען אַ חלק.

נאָר ווער רעכענט

זיך דאָס

אַן אונענדליכע

קייט פון

. . .

היינטיקע ציים מיט דעם?
נאָך דריי יאָהר אָקופּאַציע זיינען די דייטשען אַװעק פון ווילנע
ווייט ניט אַזױ יום-טוב'דיג וי זיי זיינען געקומען.
אָבער ,אויך נאָכדעם אין פֿאַר וילנע סיין פרייך ניט געװען.
עס האָט זיך אָנגעהױבען א סדרה פון בייטען די מאַכט :פּױלען,
רוסען ,ווידער פּױלען ,ליטווינער ,מ
,יטל-ליטע? און וייטער פּױלען.
יעדעס מאָל נייע צרות ,פּאָגראָמען ,הונגער ,טורמע ,נייע געזעלשאַפט-

ליכע טעטיגקייטען,

שווערע

אַנדערע געשעהענישען...

איבערלעבוננען

פאַר דער אידישער

באַפעלקערונג

אין ווילנע,

אַנאַ ראַזענטאָל.
דער איצטיגער בושטאַנד פן דער אַרבײטערי
באַװעגונג אִין װוילנע
|
די ווילנער גרויסען

זיך מיט רעכט

מיט

קולטורעלען

ניוואַ .פון דער

ועל-

דעם

הויכען

נער

אידישער

באַפעלקערונג:

שולען,

/אידיש-וועלטליכע

יט

מיט

דער נעץ

דער

אויסנע-

צייכענטער אידישוועלטליכער נימנאויע ,מיט
מיט די
אינסטיטוט,
ויסענשאפטליכען
דעם
ביבליאָטעקען א .אַז .װו ,.א .אז .װו .אָבער

מיט
נאָמישער

דעם

מצב

וירטשאַפטליכען

דער

פון

שטאָט ווילנע  --און ספּעציעל מיט דער עקאָ-
לאַנע פון דער אידישער באַפעלקערונג  --האָבען זיי וי"

יי

ניג גרונט צו זיין שטאָלץ,

ווילנע איז קיינמאָל ניט געווען קיין אינדוסטריעלער אָדער האַנ" /
צענטער,

דעלס

דער

גרעסטער

טייל אַרבײיטער ,באַזונדערס

אידישע,

האָט שטענדיג נעאַרבײיט אין װאַרשטאַטען ,קלענערע אָדער גרעסערע .
ווילנע פאַר דער וועלט-מלחמה האָט געהאָט געצעהלטע גרעסערע פאַב-
ריקען ,אין וועלכע עס האָבען געאַרבײיט צו  001און מעחר אַרבײ-

טער ,דאָס זיינען געווען מעטאַל ,טאַבאַק ,קאָנװערטען פאַבריקען,
כאַנישע שוסטעריי פאַבריקען ,גאַרבערײיען ,זאָקען-פאַבריקען און
דערע ,אָבער אויך אין די זעמשער און בערשטער װאַרשטאַטען,
באַקלײידונג און שוסטער פאַכען האָט מען ניט זעלטען געקענט
פען צו עטליכע צענדלינ אַרבייטער אין איין װאַרשטאַט.

מע-
אַנ-
אין
טרע-

די מלחמה האָט פון דעם אַלעם נעמאַכט א תל .דער גרויסער רו-

סישער
מאַרק

מאַרק איז פאַר ווילנע געשלאָסען,

האָט

זי אויך

אַ קליינעם צוטריט.

צום אינערליכען פּולישען
ס'אין

א שטאָט

אֶהן

אַ

הינטערלאַנד ,וואו מען גיט זיך אַ ריהר שטויסט מען זיך אָן אויף
אַ גרעניץ .די גרעניץ-באַריערען פון דריי לענדער  :ראַטען-רוסלאַנד,
לעטלאַנד

און ליטע כאַפּען

זי פעסט

אַרום

אוֹן דראָהען

שטיקען.
דער

זי צו דער-

|

איינצינער

ברייטערער

פרייער
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אַרױסנאַנג

איז

אין דער

ריב-

אַנאַ .ראָזצנטאַל
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טונג ביאליסטאָק-ווארשע.
שטענדיג געשטאַנען

אָבער אין די ראַיאָנען אין די אינדוסטריע

העכער װווי אין ווילנע ,און זי אין איצטער

ניט אימשטאַנד מיט זיי צו קאָנקורירען.

אויך

דער דאָרף פון ווילנער גע-

נענט ,וועלכער דאַרף פאָרשטעלען מיט זיך דעם אָפּזאַץדמאַרק פאַר דער
דער באָדען אין אַ
ווילנער פּראָדוקציע ,איז מורא'דיק פאַראָרימט;
גאַנץ מאָגערער ,דער ערד-באַזיץ פון די פּויערים אַ נישטינער ,און די
טעכניק האָט זיך זינט דער וועלט-מלחמה כמעט ניט געהויבען.
אמת ,אַז אין די האָנינזחדשים פון דער פּוילישער רעפּובליק אין
אין דער גרינדונגס-פארזאמלונג אָנגענומען געװאָרען אַ באַשלוס צו
פּאַרצעלירען די גרויסע מאַיאָנטעקס און פאַרקויפען די ערד צו די
פּויערים,
ס'איז אָבער געבליבען אויפ'ן פּאַפּיר ,די פּריצים האָבען
כסדר באַקומען הנחות ; און די איינצינע ,וועלכע האָבען פּראָפו-
טירט פון דער טיילוייזער פּאַרצעלאַציע ,זיינען געװוען די העכערע
מלחמה-אנטיילנעמער ,וועלכע האָבען בעדארפט פּאַלאָניזירען די גע-

דיכט באזעצטע מיט ווייס-רוסישע און ליטווישע פּויערים קרעסען/ .
מען קען מיינען ,אַז ווילנע פּראָפיטירט פון איהר נאַהענטקייט
און באמת
צו די נרעניצען פון דריי מלוכות אלס טראַנזיט צענטער.
אין די צייטען פון פאַר דער וועלט-מלחמה --- ,אין די נליקליכע ציו-
טען פון פאַרהעלטניסמעסינען פרייען אריינפיהר און ארויספיהר פון
סחורות  ---האָבען די גרענעץ-שטעט פּראָספּערירט .איצטער האָט זיך
צװישן
די האַנדלס פאַרבינדוננען
די לאַגע ראַדיקאַל נעענדערט.
ראַטן-רוסלאַנד און פּױילען זיינען נישטיגע; לעטלאַנד האָט כמעט ניט
װאָס אַריינצופיהדען אָדער ארויספיהרען אין פּוילען ,איהרע פאַר-
ליטע קאָן נאָך
בינדונגען מיט אַנדערע לענדער געהען דורך ליטע.

אַלְץ ניט שלום מאַכען מיט'ן פאַרלוסט פון ווילנע און האָט מיט פּױ-
לען קיין שום מנע ומשא ניט .אַפילו די קאָרעכפּאַנדענץ פון פּױלען
קיין ליטע און צוריק געהט דורך א פרעמדע מלוכה ; די רייזע פון
ווילנע קיין קאָוונע ,וועלכע האָט פריהער געדויערט אַ פּאָר שעה ,נעמט
איצט אָפּ כמעט ניט ויינינער צייט ,ווי דער לופט-פארקעהר צווישען
אײראָפּע און אַמעריקע,
|

על כן פון װאַנען

זשע לעבט די צויי מאָל הונדערט טויזענך-

קעפּינע באַפּעלקערונג פון ווילנע?

ס'איזן באמת

א קשיא

אויף ועפ-

כער ס'איז ניט לייכט צו ענטפערען און פאָדערט אן אויספירליכע און
גרינטליכע אָפּהאַנדלונג .מיר וועלען דאָ אָנווייזען נאָר אויף א פּאַר כאַ-
1
ראַקטעריסטישע שטריכען.
די אידישע אַרבייטער זיינען כמעט אויסשליסליך פאַרנומען אין
מען אַרבײט צו פּאָר מענשען אין א
האַנדוװערקעריי אוֹן האַנדעל.
װאַרשטאַט;
אונטערנעמונגען ,וועלכע פארנעמען צן עטליכע צענ-
דלינ ביז הונדערט אַרבייטער ,קען מען אויסצעהלען אויף די פיננער;
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דער איצטינטר צושטאַנר פון דער א .ב .אין ווילנף

דאָס זיינען אַ פּאַר פאַבריקען פון פוטערװואַרנ-אויסאַרבײיטוננ ,ראַדיאָ-
אַפּאַראַטען,

קאָנסערווען

און

שיך;

די

אַמאָלינע

באַרימטע

וול-

נער פאַכען ,װוי שטריקעריי ,זעמשעריי ,שניידעריי זיַינען איינגעשרומפּט.
געװאָרען און צוברעקעלט ביז גאָר ,די צאָל מייסטערלעך אָדער קוס-
טאַרען ,װאָס אַרבײטען אַליין אָדער מיט אַ פֹּאֶר געהילפען ,וואקסען
וי שװאַמען .אין די קאַנטאָרען און קראָמען אַרבײט מען העבסטענס

צו  2--5אָנגעשטעלטע.

אין די קאָמונאַלע און מאָנאָפּאָליזירטע מלוכה

אונטערנעמונגען ,װי עלעקטריע און נאַזדפאבריקען .,װאַסער-לײטונג,
טאַבאַק און שװועבעל-פאַבריקען ,בראַנפען מאָנאָפּאָל ,האָבען די אידו-
שע ארבעטער קיין צוטריט ניט .באַזונדערס טראַניש אין די לאַנע
פון דער אַרבעטער יונענט .וען אַ יוגענטליכער פאַרלאָזט די שול,
שטעלט זיך פאַר איהם סמיט דער נאַנצער גרויזאמקייט די פראנע:

ערשטער ,צוקונפט"

צוזאַמענפליה,

ווילנע.1591 ,

וילנע פאַרמאָנט נאָר איין איין-
װאָס טאָן ,פאַרװאָס זיך נעמען?
ציגע פֿאַך-שול ,אָנקומען אין אַ װאַרשטאַט איז זייער שווער ,פֿאַר'ן
האַנדװערקער איז דאָס פארבונדען מיט פֿאַרגרעסערטע שטייערען און
עס לוינט איהם ניט .און ווען דער יונענטליכער האָט שוין יאָ נע-
ענדיגט די פאַך-שול ,אָדער זיין לערע ביי א מייסטער ,וייס ער איצט
ניםט קיין סך בעסער איז די לאַנע פון דער
ניט וואו זיך אַהינצוטאָן.

אינטעליגענטער

יונענט;

פון די אביטוריענטען

פון די מיטעל-ישולען

און הויך-שולען.
ס'איז א פּיין צו קוקען אויף דער יוגענט פול מיט
ענערניע און לעבענסקראַפט ,וועלכע נעפינט ניט ואו אנצואווענדען
|
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אַנאַ ראָוענטאָל

0

אַרבײיטסלאָזיגקײט
גרויס ,די געזעל-
דורך דער שטאָט-
דערצו נאָך זעהר

די
צאָהלרײיכע קאָמונאַלע און מלוכה שטעלעס;
צווישען די פּוילישע אַרבייטער אין אויך גענוג
שאַפטליכע ארבייטען ,וועלכע ווערען אָרגאַניזירט
פאַרװאַלטונג ,זיינען אַ טראָפּען אין ים און װערען
שלעכט באַצאָהלט,
אָבער אַפילו צו די קלאַנעדינע אַרבייטען ווערען די אידישע
בייטסלאָזע אונטער פאַרשידענע תירוצים ניט צונעלאָזען ,און זיי
נען באמת אָנגעוויזען אויף הוננער-טויט .דאָך זיינען פאַלען פון
רעקטן הוננער-טויט אַ זעלטענע ערשיינונג אין ווילנע ,און דאָס
קלערט זיך דערמיט ,װאָס די אידישע ארימקייט האָט באַװיזען
טור

רענעט

יע רע ני דנעלע וט סנטאט טאסגטאאנטאנוקממעו מד

י .זשעלעזניקאָוו
איונער פון די אַקטיווסטע
און

צוצופּאַסען

אַרבייטער

טוער

אין

בונדיסטישע
ווילנע.

צו אַזױנע לעבענסבאַדינגונגען ,וועלכע קומען אוים אין

פלוג אונערטרענליך

פאר אַ מענשליכען

פון דער קורצער

הקדמה

איצטיגער ווילנע קענען ארבייטער
שפּינלען

אר-
זיי"
די-
ער-
זיך

דעם מאַטעריעלען

נער ארבייטערשאַפט,

דאַרף

עקזיסטענץ.

קלאָהר װערען,

אָרנאַניזאציעס ,װאָס דאַרפען

און געזעלשאַפטליכען

 --איהרע

אַז אין דער
אֶפּ-

מהות פון דער ויל"

פּראָפעסיאָנעלע פאַראיינען

און פֹּאַ-

ליטישע פּאַרטײען  --ניט פּראָספּערירען,

דער ,בונד" האָט ,װי אין גאנץ פּױלען ,אויך אין ווילנע איינ-
געהאלטען

זיין הענעמאָניע

אויף

דער אידישער

אַרבייטער

נאס.

דער

,בונד" איז טעטיג אויף אַלע געביטען ,וועלכע האָבען אַ שייכות צוֹ.
אַרבייטער אינטערעסען.

דער גרעסטער טיי? פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען

נעפינען זיך אונטער זיין איינפלוס.

ער נעמט דעם אַקטיווסטען אנטייל

ו
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דער איצטיגער צושטאַנד פון דער א .ב .אין װוילנץ

אין דער אָנפּיהרונג מיט די אידישטועלטליכע שולען ,האָט אַ ספּאָרט-
נעזעלשאַפט ,אַ יונענטאָרנאַניזאַציע ,אַ סאַציאליסטישע פרויעאָרנאַ-
ניזאַציע,

אַ סאַציאליסטישען

קינדער-פאַרבאנד,

אין דער קהילה ,אין שטאָט-ראַט;

אומעטום

האָט זיינע פֿאָרשטײער 

הערט זיך זיין מוטיגער

און דרייסטער פאַציאַליסטישער װאָרט ,אפילן די פאַרביסענסטע שונאים
מוזען אנערקענען ,אַזן אין דעיפענטליך געזעלשאַפטליכע אינסטיטו-
ציעס איז דער ,בונד" דער איינציגער אױיסנגעהאַלטענער פאַרטיידיגער
פון די אַרבײטער אינטערעסען  ---ניט נאָר אידישע ,נאָר אין גרעסטען
טייל אויך אַלגעמיינע.

אַ באַזונדער קאַפּיטעל אין דער וילנער אָרגאַניזאציע פון ,בונד"

0יריגער

 ---זיין שטאָלץ

יובילעי פון ,צוקונפט" אין ווילנע -- .און מיטען:
ב .כחן ,ווירגילו און ו .זשעלעזניקאָוו.

און האָפענונג --

איז

די יונענט-אָרגאַניזאציע

 ,צו-

קונפט" . ,אין אַלע אַקציעס און אַרױיסטרעטוננען פון דער אָרגאַניזאַ-
ציע אין זי די ערשטע אויפ'ן פּלאַץ ,זי אין פול מים רעװאָלוציאָ-
נערער ענערניע און דורכגעדרוננען מיט'ן אינטערנאציאָנאלען

גייסט.,

זי

רעאַנירט און נעמט נאַהענט צום הארצען אַלע ויכטינע געשעהע-
נישען פון דער אַרבייטער באוועגוננ אוֹיף דער גאַנצער וועלט .ס'אין
געווען  .נענוג זי אָנצוקוקען אין די פעברואר טענ ,ווען דער וינער
פפּאָרט-קלוב ,מאָרגענשטערן" ,טיילט אויס אָנפיהרער פאר דעם קינדער"

בישען

פאַשיזם.

זי האָט ממש

געפיבערט און נעריסען זיך מיט

װאָס עס איז אונטערצוהאַלטען דעם בלוטינען געראַנגעל? ,די ,צוקונפט"
האָט א כאָך ,אַ דראַמאַטישע סעקציע ,נעמט אַן אַסטיווען אנטיי? אין

ספּאָרט-קלוב ,מ,אָרגענשטערען" ,טיילט אויס אָנפירער פאַר דעם קינדער-
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:

אַנאַ .ראָזענטאַל

פאַרבאַנד,.סקיף", .סקיף" באַשטײיט מעהרסטענטיי? פון שול-קינדער
אין עלטער פון  91-81יאָהר ,דאָס אין אַ געמיש פון סקאוטיזם און
געזעלשאַפטליך-פּאָליטישער

אָרגאַניזאציע ,יאף"..
שאַפטליכע

אַרבייט

אויפקלערונגס-אַרבייט.

ענדליך די פרויען-

זי אָרנאַניזירט און פיהרט אַ פּאָליטיש-געזעל-
צווישען

די אַרבייטענדינע

פרויען,

האַלט

אוים

צוויי טאָג-היימען פאַר קינדער אין פאָרשו?-עלטער ,קינדער פון מוטערס,
וועלכע זיינען פארנומען מיט אַרבײיט אויסער דער חיים.

די איינציגע פּארטיי ,מיט וועלכער דער ,בונד" טרעפט זיך אויף

דער אידישער אַרבייטער גאַס ,איז די קאָמוניסטישע .הנם דאָס אין
אַן אינטערנאַציאָנאַלע פּאַרטײ ,איז אָבער איר גאַנצע אויפמערקזאמ-
קייט ,לפּחות אין ווילנע ,געװוענדעט אויף דער אידישער גאַס; איהר
אָרגאַניזאַציע אין א נישטינע ,נאָר די סימפּאַטיעס ,וועלכע זי האָט
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צווישען

די

קינדער

דער

פון

מאָג-היים פון ,יאף.
לוטװאַק.4891 ,

אידישער

באַפעלקערונג

אויפ'ן

נאָמען

פון

אַ.

זיינען פאַרהעלטניסמעסיג

גרע-

דאָס ערקלעהרט זיך ,אויסער די אַל-
סער װווי איהר אֶרנאַניזאציע .
געמיינע סיבות ,פאַר ווילנע ספּעציעל מיט דער נאָהענטקייט פון ווילנע
צו ראַטען-רוסלאַנד ,די פֿאַרבונדענקייט מיט איהר פון דער וילנער

אידישער באַפּעלקערונג; ס'אין ניטאָ כמעט אין וילנע קיין איין
פֿאַמיליע ,וועלכע זאָל ניט האָבען איהרע פאָרשטעהער אין ראַטען-
רופלאַנד .די אויסזיכטען אויף עמינראציע אין רוסלאַנד שפּילען דער-
ביי אויך ניט קיין קליינע ראָלע .די באַציהוננען צווישען ,בונד" און
די קאָמוניסטען זיינען די זעלבינע וי אין נאַנץ פּױלען .די קאָמו-
ניסטען באַמיהען זיך מיט אַלע מיטלען אַראָפּצורײיסען די בונדישע
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רֹשֶר איצטיגער צושטאַנד פון רֹצֶר א .ב .אין ווילנץ
שטערען

אָרגאַניזאַציע,

איהרע פאַרזאַמלונגען ,שפּאַלטען

די פאראיינען

און לאָזען אין גאַנג די אַלע גוט-באַקאַנטע מיטלען ,וועלכע זיי ווענדען
די לעצטע צייט באַמערקט זיך אַ
אָן אין קאַמף מיט זייערע געגנער.
שטרעבונג פון די קאָמוניסטען צו דערנענטערען זיך צום ,בונד" --

שליסען אן איינהייטליכען פּראָנט ,אָבער דאָס איז אַן אָפּשניט פון דער
טאַקטיק

פּארטיי אין נאַנץ פּױלען.

פון דער קאָמוניסטישער

קיין אָרגאַניזאַציע פון די לינקע פּועלײציון

גיט,

האָט וילנע

בכל? זיינען זיי אין דער גאַנצער גענענט ניט בנמצא .די רעכטע פּועלי-

ציון האָבען

באַדייטענדע -ונענט-אָרנאַניזאציעס,
קליינבירנערליכע

מייסטענס

פון

טערשאַפט

האָבען

עלעמענטען

זיי קיין השפּעה

אָבער זיי באַשטײען

און

אויף

דער

אַרביי-

ניט.

מיט די פּוילישע אַרבייטער איזן דער ,בונד" פארבונדען דורך
קיין שטענדיגע
דער פּוילישער סאַציאליסטישער פּארטײי ,5 ,פּ .ס.
פאַרבינדונגען עקזיסטירען ניט צווישען דער בונדישער אָרגאַניזאציע
אין ווילנע און פּ .פּ .ס .די סיבות זיינען די זעלבינע וי פאר'ן גאנצען
ב,ונד" אין פוילען .פּ .פ ,ס .קען זיך נאָך אַלץ ניט באפרייען פון
דער רעפאָרמיסטישער אידעאָלאַניע; אָבער געמיינואַמע אַרויסטרעטת-

נען אין

איינצלנע

פאַלֶען ווערען

פאר

די לעצטע

יאהרען

אלץ

אַן

עפטערע ערשיינונג אין ווילנע .שוין עטליכע יאָהר פייערט די גאנצע
ווילנער באוואוסטזינינע ארבייטערשאַפט ,סיי די אידישע ,סיי די פּו"
לישע און ווייס-רוסישע ,דעם 1טען מאי  ---מיט אַ געמיינזאמען מאַני-

פעסטאַציע-צונ ; פאַרשיידענע פּראָטעסט אַקציעס ,וי דעם אַלגעמײנעם
פטרייק אין מערץ ,2291 ,נענען פארערגערוננ פון דער סאַציאלער פאַר"

זיכערונג ,דער מיטנעפיה?-סטרייק

מיט די עסטרייכישע סאַציאליסטען

אין פעברואר פון דעם יאָהר ,און אַנדערע אַקציעס זיינען דורכנע-
פיהרט געווארען נעמיינזאם פון ,בונד" ,פּ .פּ .ס און די פּראָפּעסיאַנעלע
פאַראיינען.
די פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען אין ווילנע זיינען פאָרמעל אינטער-

נאַציאָנאַלע ,אייניגע זיינען עס אויך פאַקטיש ,די איבעריגע זיינען אָדער
אַזױי ,למשל ,זיינען די פאַראיינען פון האנ-י
אידישע אדער פּוילישע.
דעלס-אָנגעשטעלטע ,זעמשער ,באַקליידונג ,דרוקער ,כמעט אין גאַנצען
אידישע ,די בוי-אַרבעטער ,דערנערונג ,גארבער ,שוסטער האָבען גע-

מישטע פאַראַיינען.
אידישען,
פאַראַיינען

די דרוקער האָבען צויי פאַראיינען:

דעם צווייטען אַ פּוילישען.
אַ זעלטענע ערשיינונג.

איינעם אַ

בכל? זיינען אָבער פּאַראַלעלע

אָן דעם קולטור-אַמט ,וועלכער

גע-

פינט זיך אונטער דער השפּעה פון ,בונד" און שטעלט מיט זיך פֿאָר
אַן אפּטײלונג פון װאַרשעװער צענטראלדאַט ,זיינען אָנגעשלאָסען:
דער האַנדעלס-אַננעשטעלטער פאַראיין --- ,דער גרעסטער אידישער
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פאַראיין -- ,באַקלײד ,פּאַריקמאַכער,

אַנאַ .ראָוענטאָל
מיטעלמעדיצינישער פאראיינען,

פאַרמאַצעװטען ,קינאָ און טעאַטער אָנגעשטעלטע ,קצבים ,לעהרער.
דער קולטור-אַמט און די אָננעשלאָסענע אָן איהם פֿאַראיינען זיי
נען מיטנלידער פון קרייז-ראַט ,די פּוילישע פאראיינען פון קריין-ראַט געפֿינען זיך אונטער דער השפּעה פון פּ .8 .ס .אלע וױב-
טיגע פראנען פון ווילנער פּראָפּעסיאַנעלען און פּאָליטישען לעבען ווערען

באשלאָסען אויף א קאָנפערענץ פון די פאראיינען מיט'ן אָנטיי? פון
סרייז-ראַט און קולטור-אמט .די סאַנאַציע (רענירוננס פּאַרטײי) האָט
אויך אייניגע פאראיינען ,אין וועלכע עס נייען אריין אידישע אר-
בייטער ,אָבער זייער צאָל אין א נישטינע .די סאָמוניסטען האָבען איין
צייט געהאָט עטליכע פאראיינען ,זיי זיינען געשלאָסען געווארען ,אָבער

זייער השפּעה אויף אייניגע פאכען האָבען זיי אייננעהאלטען.
פאר א פּראָפּעסיאַנעלער
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באַװענוננ ,וועלכע אין אזוי אויך נים

זעהר שטאַרק ,איז די צעברעקלונג א מורא'דינע און פּאַראַליזירט
יעדע געמיינזאמע ארויסטרעטונג אויף צו הויבען די ארבייטס באַ-
דינגונגען פון דער ווילנער ארבייטערשאַפט .פון צייט צו צייט קומען
פאָר סטרייקס פון איינצעלנע בראנזשעס ,אפילן פון א גאנצען פאך,
אָבער צוזאמעננעמען אלע פאראיינען אין
לעצטע יאָהרען אין ווילנע ניט אייננענעבען.

איין אקציע האָט זיך די
דער קולטור-אַמט באַמיהט

זיך אויך צו פיהרען קולטור ארבייט צווישען
דער ,אָרנאַניזירם פון צייט צו צייט פאָרלעזונגען,
אָבער קיין גרויסען פאַרנעם האָט די ארבייט
אַזױ זעהט אויס אין איצטינען מאָמענט
דיגע

וילנע .

דער

סך הכ? איז

די פאראיינס-מיטנלו-
פאַרויילונגס-אָווענטען,
ניט אָנגענוֹמען.
די אידישע אַרבייטענ-

ניט קיין פרעהליכער.

אָבער

דאָך

מ'לעבט און ס'רודעלט זיך דאָך.
לאָזט מען ניט אַראָפּ די הענט.
אויב די אַרבײטערשאַפּט שטראָמט ניט אַזױ שטאַרק אין די פּאֲלו-
טישע פּאַרטײען און אין די פּראָפּעסיאָנעלע פאראיינען ,באדייט דאָס
נאָך ניט ,אַז זי איז אָפּנעשטאַנען און ניט קאַמפסלוסטינ ; די נויט און.
אַרבײטסלאָזיגקייט דריקען מורא'דינ ,אָבער אין די דעצידירענדע היס-
טאָרישע נעשעהענישען װעט ווילנע  --די ארבייטער ווילנע  --די
ווינעלע

פון ,בונד"

--

ניט פאַרראַטען

איהר

פאַרגאַנגענהײט.

כראָנאָלאָגיע פון דער אידישער אַרבײטער באַװעגונג

אין די יאָהרען )*.2291-6781
די ערשטע שפּראָצונגען
6781

מאַו09 ,

געגרינדעט אין לאָנדאָן דעם ערשטען אידישען סאָצואַליס-
טישען פאַראיין .דער סטאַטוט איז געשריבען געװאָרען אין
העברעאיש און אידיש .די גרונדער פון פאַראוין זוונען
 )1א .של.יבערמאַן )9 ,ל .ויינער )8 ,א .גאָלך-
געװען:
שטיין )4 ,ו .ראָזענטאל )2 ,ה .סאַפּער )6 ,אויווק סמאָון,
?) א .גאָלדבערג )8 ,,אלמן יעקב )9 ,נ .לעוועקינד )01 ,יעקב
דער פאַראיין האָט עקויס-
אַלעקסאַנדער (אַלע אַרבייטער).
טירט ביז'ן 89טן דעצ.6781 ,.

וולוּ

,צן
דערשינען די ערשטע סאַציאַליסטישע פּראָקלאַמאַציע:
דער אידיושער אונטעליגענטער ווגענט" ,געשריבען אין העב-
רעאיש ,ארויסגעגעבען פון אַ גרופע אודושע סאָצואַליסטען
אין לאָנדאָן (א .ליבערמאַן און אַנדערע).
אויגוסט

דער

האָט

פאַראוין

ארויסגעלאָזען

אַן

אווגוסט,

91

דעם 91טען

אויגוסט,

69

אוופרוף צו דו אידישע אַרבייטער אין לאָנדאָן אויף אידיש.
ס'האָט זיך געגרינדעט דער ערשטער אידישער פּראָפעסואָ-
|
נעלער פאַראוין און לאָנדאָן.

2171
מאָו

אָקטאָבער

דערשינען דער ערשטער נומער פסואןָצואַליסטישען זשור-
דער רעדאקטאָר
נאַל ,האמת" און ויען אויף העברעאיש.
איז געװען א .ליבערמאַן .נומער  -- 1מאַי ,נומער -- 8
סעפּטעמבער ,דער לעצטער.
דערשינען ,אספת חכמים" ,אין קעניגסבערג אין העברעאיש,
דער רעדאַקטאָר איז געווען מ .װינטשעווסקי.
בער  ---נומער  8781 ,1אָקטאָבער  ---נומער .8

7781

אָקטאָ-
|

081
ווגו,

51

דערשינען אאַןויפרוף פון אַ גרופע אידישע סאָצואַליסטען
אין זשענעווע װועגען גרינדען אַ ,פרייע אידישע דרוק' צו
פאַרשפּרייטען

')

פון 52,

סאָציאַליסטישע

יאָר זאַמלבוך,,

פאַרלאָג

245

,די

לוטעראַטור

אין

אידיש.

וועלט",

ווארשע

.9981

240

בראַנאָלאָגיל פון דער אירישנר

ארבייטצר

באַװעגונג

פאַר דער גרינדונג פון {בונד".
4881
די

אַרבייטער-קרייזלאך

ערשטע

אין

מונסק.

0882
די צפרשטף אַרבײטער-קרייזלאך אין ווילנץ.
8881
די צרשטע פּראָפעסיאָנצלצ קאַסף פון רי זאָקען-מאַכערינס
אין ווילנף.
|
9881
ערשונען

סאָציאַליסטישע בראָשור אויף אידוש:

די ערשטע

דיקשטיין , --פון װואָס אוינער לעבט" ,ארויסגעגעבען אין
פּאַרמוו
אויסלאַנד דורך דער פּוילישער סאָציאַליסטישער
פּ,ראַלעטאַריאַט" ,איבערזעצט פון ש .ראבונאָוויטש.

.
2191
די פרשטש שטרייקפן פון די גאָלרשמידען און אַנדצרט אין
ווילנצ.

די

מאָסן-פאַרואַמלונג

פרשטף

רורכ'ן

ווילנפ ,ארויסגפרופן

(דריי

הונדערט

טויט פונ'ם

מאַן)

אין

ועצצר סװעררלאָוו.

2912
די אַגיטאַציע
אַלטען געזעץ

פאר אַ -01שעה'דיגען
פון יעקאַטערינע דער

אַרבייטס-טאָג
צווייטער.

לויט

דעם

די פרשטף מאַי-פאַרזאַמלונג אין ווילנף (הונרצרט מאָן).
די פיר רפרפס פון אידישף אַרבײטער און ארבייטץרינס :
פאַניט .רצזניק  --אַ שניירצרין ,גצשטאָרבצן אין ;06981
מאָטעל מייזעל  --א יואוופלירצר ,וואוינט איצט אין ווילנ;
גערשאָווסקי  ---קאַמאַשען-שטעפּער ,איצט אַ צאָהן-דאַקטאַר ;
הצלצנץ געלפאַנר  ---אַ שניירפרין ,איצט איז זי אין פּעט-
ראָגראַר ,דער מאַן  ---דר .דרוסקין.
1898
נפפייפרט

אַן

אַלנצמײינער

הצפרבסט)
אין

דעם צרשטטן

שטרייק

009 ---

2081טען

מאַי אין װאַלד אין ווילנע.

יאָהר

פון

שניירער

אין

װילנף

(אין

מאַן.
האָט

מען

אָנגעהויבען

ארויסגעבען

גע-

שריבענע ליטעראַטור און אידיש.
דער שטרייט מיט דצָר אָפּאָויציף ( ,)8981-4981דפר איבער-
גאַנג פון פּראָפּאַגאַנדץ צו אַגיטאַציף אויף אידיש .אין דצר
שפּיץ פון דער אאָפּאָזיציף" זיינצן געשטאַנען  :אבראַם גאָר-

דאָן (אבראם רעזציק ,וואוינט איצט אין ווילנף:

א .סקאָ-

פּאַװוקעֶר (יואווצלירער) ,אין אמעריקט ; דרצועל ,א שניירף-
(פּאַפּיראָסצן-מאַכצר) ; מיכאל לוריע;
רין) ; ר .פרידמאן
משה לוריצ (גצשטאָרבצן אין  9191אין לאָזאַן (שווייץ).
אוונגעאָרדענט דעם טראנספּאָרט פון אומלעגאַלע ליטעראַטורף
איבער'ן גרענעץ.

בראָנאָלאָגיע  פון  דער אירישער ארבייטער באַװלגונג

42

1894

אָנגעהויבן

ארויסגעבען.

אין ווילנט יעדט װאָך געשריבענץ

אגיי
צם פון רוסלאַנר" ,ארויסגעגאַננצן פינף נומערצן .די
רעדא
ַ
ק
צ
י
ץ
א
י
ז
ב
א
ש
ט
א
נ
ע
ן
פון שװוצץ  --איצט דאַקטאַר אין
טווי
י
ץ
1
א
ַ
ל
ע
ק
ט
א
ַ
נ
ד
ע
ר
ק
ר
צ
ַ
מ
צ
ר
,
א
ו
ן
מ
.
ט
א
ב
י
א
ט.

דערשינען די בראָשורען:
אויגוסט

 )1ועגען

אַגיטאַציע

(אַלעקסאַנ-

דער קרעמער) )9 ,בריף צו אַגיטאַטאָרען (גאָזשאַנסקי).
דעם ע
רשטען מאָל ארויסגעשטעלט די פאָדערונג פון בירגער-
ליכער
ג
ל
ו
י
כ
ב
א
ר
ע
כ
ט
י
ג
ו
נ
ג
פאַר אידען (אויף צװיי דוסקו-
סואָנס-פּאַרזאַמלונגען).

1899
דעם ערשטען מאָל האָט
מ
ע
ן
ג
ע
ה
א
ַ
ל
ט
ע
ן
פ
ּ
א
ָ
ל
י
ט
י
ש
ע
רצָרצס
אויף מאַסאָװוץ פּאַרזאַמלונגען אין ווילנע אין װאַלר אויף
רי מאַי-פייצרונג  (צוויי =פּאַרזאַמלוננען צו צוויי  חונרצרט

און פופציג מאַן).

רי רער פון מאַרטאָוו אויף אַ פאַרזאַמלונג פון אַגיטאַטאָ-
רען (פערציג מאַן) נאָך דער פייטרונג פון ערשטען מאַי
אין װוילנץ (דעם ערשטען מאָל פּאָרמולירט די גויטווענריג-
קייט פון א וצלבסטשטענדיגע אידישע .אַרבײטער-אָרגאַני-
זאַציץ ,געררוקט אונטער'ן נאָמען  +אדי גײע צפּאַכף אין
רער אידישער .אַרבײטער-באוועגונג",
אויגוסט

פון 02טען אויגוסט ביז'ן סטען סעפּטעמבער  ---דער אַלגע-
מוונער שטרייק פון װועבער אין ביאליסטאָק ( 000,69מאַן,

אין דעם  0008אידען).
'
די קרשטע קאָנפערענץ פון מינסקער און ווילנער סאָציאַל-
דעמאַקראַטען אין מינסק .די הויפּט-פראַנגל :די פאַראײני-
גונג פון דער אֿרבײיט אין פארטיידענשף שטערט.
דער ערשטער צוזאַמענפאָהר פון די בערשטער,
אַ סטרייק אויף דער טאַבאַק פאַבריק פון צדעלש
ט
י
י
ן
א
י
ן
ו
וילנץ
( 099מאַן) . דערשינען די בראָשור ,דער ווילנצר שטאָרט-
מגיד" ,געווידמעט דעָם מניד הירש ראבינאָוויטש (ר' יצחק
אלחנן'יס זוחן); וועלבער האָט געהאַלטען א רשרף אין בית-
המררט גענען די {סטאַטעטשניקעס" (העקטאָגראפירט אין
.
 0עקזצמפּליאַרצן).
געגרינדעט געװאָרען
א
ַ
סאָציאַל-דעמאָקראַטישער פאַרלאַג און
לאַנדאָן.

אָנגצהויבטן פארטפּרײיטען  העקטאָגראַפישע בראַטורצן )1 +
רצר אַרבײטס-טאָג( ,פּאַטי קרעמער) )2 ,װאָס ראַרף װויסצן
און געדענקען יערער ארבײטער )8/ ,װוצגטן שבירות (לגו),
4

דער

אין רצם

שטאָרט-מגיר

יאָהר האָט

(לנו),

)6

אַ ויכוח

יווצָף פילסורסקי

געבראכט

פאַר די ווילנר אירישע .סאַציאָל-דשמאָקראַטען

פון אויסלאַנר,

איבטרין

מול,

ספּטצינל

א מימיאָגראָף

ארבייטער

בראָנאָלאָניש פון דער אירישצר

248

באַװעגונג

גצגרינדצט דער {זשאַרגאָנישער קאָמיטעט" אין ווילנע ,אָפ-
טיילונגען זיינען געווען אין מינסק און אין ביאַליסטאָק.
דצר
!

קאָמיטעט

האָט

פון

צקויסטירט

5

.8081

ביו

אין

 8איז די גאַנצש אַרבײט פון זשאַרגאָנישען קאָמיטעט,
אַריבצֶר צו קלמן קראַפּיװניקאָװו'ן .אויף הקרש גאַס האָט
צֶר גצעפענט אַ בוך-קראָם אויפין נאָמען פון אברהם גאָסצל-
גיק .אין  1091איז קלמן אַרעסטירט געװאָרען און די
קראָם איז פאַרמאַכט געװאָרען .קלמן האָט זיך גענומען דאָס.
לִצבען אין פּעטטארא (אַרכאַנגעלסקער גובערניע) ,וואוהין
צֶר איז גצווען פאַרשיקט.
געגרונדעט אין ווארשא א .קאָטיק'ס און א .ברעסלער'ס
פאַרלאָג .דאָס ערשטע בוך ,װאָס דער פאַרלאַג האָט ארויסגע-
לאָזען ,איז געווען פּאװלאָװיטש'עם ,װי מענשען האָבען גע-

לעבט מיט 0001

יאָהר צוריק".

2096
אָרצס

פעברואַר

די שרשטט מאַסען-אַרצסטען אין ווילנץ ,ביאַליסטאָק,
און אַנדערץ שטערט.

מערץ

דערשינען אין מינסק ,אַרבייטער-בלעטער" (העקטאָגראַפּירט)
נומער  ,1דער לעצטער נומער  --אין .7981

אַפּריל
וולי

דעצעמבער

די צרשטש פאַנאַנדערגעקלעפטע מאַי-פּראָקלאַמאַציעס אין וויל-
גע (געדרוקט אין אויסלאַנד).
דצם צרשטצן מאָל זיינען גצווצן פאָרנעשטעלט די איריטע
אַרבײטצָר אויפ'ין אינטערנאַציאָנאַלצן סאַציאַליסטישען קאָנ-
נרפס אין לאָנדאָן .דצם מאַנדאַט האָבען באקומען פּלעאַ-
נאָװו און װועראַ .זאַסוליטש ,פון ווילנץ ,מינסק ,סמארגאָן
און װאַרשץ.
ערשינען דער ערשטער נומער ,דער אידישער אַרבייטער".
ס'זיינען ארוים  71נומערען (ושענעווא-לאָנדאָן) ,דער לעצ-
טער  --און  .8091דער ערשטער נומער איז געװען גע-
דעם ערשטען
דרוקט (זשענעווא) און  0001עקזעמפּליאַרען.
מאָל האָט מען ארויסגעשטעלט פּאָליטישע פאָדערונגען צום.-

ערשטען

מאַי

(װוילנע).

2197
פּרואו

צו

1טען

אָרגאַניזירען

דעם

אידישע

אַרבייטער

מאַי

אַ

אַפּרויל 81

דער ערשטער
דעמאָנסטראצוע.

מאַו

געגרינדעט געװאָרען דורך
געהיימע אידישע דרוקעריי.

ו וני 19

די צרשטע דעמאָנסטראַציץ ביים באגלייטען פאַרשיקטע אין

די

ערשטע

ווילנט .אויפ'ן װאָקזאַל האָבען זיך פאַרואַמץלט אַ מאַן 002
אַרבײטשר צו באגלייטען די פּאַרשיקטץ פון ביאליסטאָק קיין
סיביר (גאָזשאַנסקי ,ליובע אייזענשטאדט און אַנדערע).

בראָנאָלאָניץ .פון דער אידישער ארבייטטר באַװעגונג
אווגוסט

942

צרשינען אין ווילנע דער פרשטער נומער אארבייטער-שטי-
מע" ( 004עקזעמפּליאַרצן).

פון צרשטצן נומער אָן איז די

אאַרבײטער  שטימע" = געװאָרען  דער צענטראַל-אָרגאַן פון
ובונד" .אין דער רעדאַקציע פון שרשטען נומצר זיינען
געווען  +י .מ .קאַפּלינסקי ,א .זלדאָוו (סערגיי נעמאַנסקי),
משה דוטקאן (מאָיסײי דער פּערעפּליאָטשיק) .אויך האָבען
גענומען אֵן אָנטײל : א .ליטװאַק .פון צוייטצן נומער
זיינען אין רעדאַקציע אריין = 3װלאַדימיד און גליצב.
און דער טעכנישער קאָמיסיע זיונען געווען:
קאַפּלינסקי,
מאָוסי און גרישע דער סמאָלוער .דאָס דרוקען דעם 1טען
נומער האָט געדווערט צװוי
װאָכען .די דרוקעריי' איז
געווען אויף באקשט און די זעצעריי אויף קװאַסנאָי פערע-
אולאָק .נומער  -- 1אויגוסט ; 7981 ,לעצטער נומער -- 04
סעפּטעמבער,8091 ,
סעפט,

89---49

אָקט( 8 .ווב")8

נאָכ'ץ גרינדן פון ,בונף".
דער צרשטצר צוואַמענפאָהר פון גבונד" אין ווילנץ.
גרינדונג פון דעם אַלגעמײנעם אידישצן אַרבײטער-בונד אין
רוסלאַנד אוך פּוילען .אויפין צװואַמענפאָהר זיינען גצווטן
פאָלגטנרע פּצרזאַנען  - :אַלעקפאַנדצר קרשמצער (װוילנט) ,װולאַ-
דימיר לצװוינסאָן (קאטאָווסקי) ,ווילנע  יוסף מיל (דושאן,
די

ווארשע) { .פּאַװעל

בערמאַן

(מינסק) ; דור

כץ

(טאַרראַס,

ווילנט); לעאן גאָלדמאַן  (װאַרשע); צביח חורוויטש (װאַר-
שף) {; ראָול גרינבלאָט (ביאַליסטאָק) ; א .מוטניק (גליצב) ;
אברהם דער בערשטער (װאָלף אַלעקסאַנדרינסקי) ; הלל (ביאַ-
ליסטאָס) .ווצגען גרינרונג פון ,בונד" איו ארויסנװלאָוט

געװאָרען

אַ =ספּעציצלער  מאַניפעסט ,וופלבער איז אויך גף-

ווערן אָפּגעדרוקט אין  4-8נומערען ,אַרבויטער-שטומע".

צוואַמענפּאָהר האָט אויסנצווצהלט
| אַלצקטאַנדצר ,גליצב ,װולאַדימיר.

דער

אַ צענטראַל-קאָמיטט פון
דער צ .ק .האָט ויך בא-

זצצט אין מינסס.
|
גאָב'ן צוזאַמענפא
ָ
ה
ר
ה
א
ָ
ט מען דו ,אַרבייטער-שטימע? אַרו-
בערגעפוחרט קיי
ן
ב
א
ָ
ב
ר
ו
י
ס
ק
א
י
ן
ד
ר
ו
ק
ע
ר
י
י
ה
א
ָ
ב
ע
ן
געאַר-
ביוט:
ו .ט .קאַפּלינסקי ,מ .ווילטער ,זיין פרוו שפרה,
גרישע דער סטאָליער.

1898
דער זעקסטער צוזאַמענפאָהר פון דוי בערשטער.

ואנואַר

פון דעם ,אַלגעמיונעם
און לוטע".
מערץ

8--1

אודישען

בערשטער-בונד

די גרונדונג
אין

טפּוולען

דער זעקסטער צוזאַמענפאָהר פון די בערשטער.
די גרונדונג
דעמאָקראַטישער אַרבײטער-פּאַרטיו אין מונסק.
אויפ'ן צו-
זאַמענפאָהר
זיינען
געווען:
ראדטשענקאָ
(פּעטראָגראָד) ;
עדעלמאַן ,קיעוו ; טוטשאפסקי ,קיעוו; פּעטרושעוויטש ,וע-
קאַטערינאָסלאַון ; גלועב (בונד) { אַלעקסאַנדער (בונד) { אַ
דעלעגאַט פון מאָסקװע .אין +צ .ק .זיונען אווסגעקליבען

בראָנאָלאָגיע .פון דער אידישער ארבייטער באַוועגונג

200

מערץ 11

דעם
געװאָרען  :ראדטשענקאָ ,עדעלמאַן און אַלעקטאַנדער .
מאַניפעסט פון ו .ס .ד .אַ .פ .האָט אָנגעשריבען פּיאָטו
סטרואווע און איז געוען אָפּגעדרוקט אין דער באָברויסקער
דרוקעריי פון ,בונד".
מאַסען-אַרעסטען אין רוסלאַנד אין צזאַמענהאַנג מיט'ן ער-
שטען צוזאַמענפאָהר.
דער ערשטער

יוני

1

וולי 89--69

אַ סטרייק

צוזאַמענפאָהר פון גאַרבער-בונד.
װועבער

פון 000,01

מונסק און אַנדערע שטעדט

אין ביאַליסטאָק.

(העכער  07פּערזאָן) ,פאַרנומען

מאַסען-אַרעסטען צווישען די בונדיסטען אין װאַרשע ,לאָדו,
די דרוקעריי פון ,בונד" אין באָברווסק מוט דעם נומער
,אַרבייטער שטימע".
0

סעפּטעמבער

דער צווויטער צוזאַמענפאָהר פון ,בונך" און קאָוונע ,פאָר-
געקומען דו ערשטע טעג סוכות אין וואוונונג פון ל .בערנ-
שטיין .,דעם צוזאַמענפאָהר האָט אָרגאַניזירט טאראס .אויפ'ן
(וארשע),
צביה
טאראס,
געווען:
זיונען
צוזאַמענפאָהר
שוינע רייזעל סעגאל (לאָדו) ,אַלטער דער בערשטער און ל.
(קאָוונע) ,סערגיי נעמאַנסקי ,ב .מיכאַלעװיטש
בערנשטיין

און יחיאל פעדער

דעצעמבער

(ביאַליסטאָק) ,לעאָן גאָלדמאַן און פּאַטי,

אין צ .ק.
פון דער דרוקעריי  --שמואל דער שװאַרצער.
טאראס ,אברהם דער בער-
זיינען אויסגעקליבען געװאָרען:
שטער ,נעמאַנסקי ,צביה.
פ'האָט זיך געבילדעם דער אויסלענדישער קאָמיטעט פון
בונד".

1899
אַפּרול

די צווייטע

דעצעמבער

דער דרימער

קאָנפערענץ

פון ,בונד"

צוזאַמענפאָהר

 2מאַן) .אויפ'ן
(צ .ק ; ).דושאהן

אין מונסק.

פון ,בונד"

צוזאַמענפאָהר
(אויסלאַנד);

אין

זיינען
צביה

קאָװונע

(געווען

געווען:
(לאָדו);

טאראס
אַלבערט

זאַלקינד (מינסק) ; זלמן דער בערשטער; בן-ציון לעוין
(ביאַליסטאָק) ; פּאַװעל (ביאַליסטאָק); אַבראַם דער טאַטע
(גאַרבער ,בונד) ; ס .קליװאַנסקי (מאַקסים ,קאָװװונע) ; נח;

ח .זאַקאָן (װאַרשע).
דער דריטער צוזאַמענפאָהר האָט באַשלאָסען צו פאַרשטאַרקען
דעם פּאָליטישען מאָמענט אין דער באוועגונג דורך פֹּאָלו-
טישע אַגיטאַציע (דעמאַנסטראציעס און אַנדערע).
דער

צווייטער

צוזאַמענפאָהר

פון

גאַרבער-בונד,

100
אַפּרול 99---89
מאַי 49

די דריטע קאָנפערענץ פון ,בונד" אין װאַרשע.
אַ פּאָר הונדצרט אידישע אַרבײיטער אין ווילנע ,אויף נאָואָ-
גאָראָד , האָבען אָפּנעשלאָגען רריי .אַרעסטירטע פון פּאָליצײ-
צירקצל (אליהו זייטשוק און צוויי זאָקען-מאַכער).

182

בראָנאָלאַניץ פון דער אידישער ארבייטער באַועגוגג.
אוז

סוף זומער

געבילדעט

גאַרבער-בונד.

פעדעראַטיװוען

דעם

צו גרונדען

אויף

געװאָרען

אַן אָרגאַניזיר-קאָמיסיע

אין

ראָזענטאל-אַנמאַן ,אַבראַם דער
דער קאָמיסיע זיינען אריין:
 -טאַטע ,מרדכו ,בענדעט ,אַנאַ ראָזענפעלד ,ב .מיכאַלעװויטש.

דער דריטער
אויגוסט

פון גאַרבער-בונד.

צוזאַמענפאָהר

דער צ .ק .פון ,בונד"

האָט ארויסגעלאָזען

ער האָט געפאָדערט

וועלכען

אַן אויפרוף ,און

אַלע באציחונגען

איבעררייסען

מיט זובאַטאָו'ן.

101
מערץ 8

די

דעמאָנסטראציע

ערשטע

פון אַן ארבייטער,
אַפּרוף
מאַו 49--79

יעקב פאקול
און לאָדו.

איו

צוליב'ן

אין ביאַליסטאָק

טויט

לייזער טומטשין.
אין

דער הרג עט געװאָרען

פּאָלוציו-צירקעל

דער 4טער צוזאַמענפאָהר פון ,בונד" אין ביאַליסטאָק (42
מאַן) .אָנגענומען אַ רעזאָלוציע װועגען דער נאַצואָנאַלער
פראַגע . דער צוואַמענפאָהר אוז פאָרגעקומען אויף באַנויקעס
אויפ'ן צװאַמענפאָהר וווײ .
אין דירה פון דוד דעם װועבער.
אַנאַ .ראָזענטאל
(ביאלוסטאָק),
ב .לעווין
נען געווען:
(ביאליסטאָק) ,אַבראַס דער טאַטע (גאַרבער-בונד) ,זלמן דער
ירחמיאל
ויינשטוין
(לאָדו),
גאָלדמאַן-ליבער
בערשטער,
(ווילנע) ,העזענצוויי (ה .מעל) ,י .מ .קאַפּלינסקו (דווינסק),
חיים זאַקאָן (װאַרשע) ,אַלטער דער הויכער (בערדיטשעו),

מיצקין (זשימאָמיר) ,הירש באָטװוניק (גראָדנע) ,פייװעל
דער שטעפּער (ווילנע) ,נח (צ .ק ,).אַנמאַן-ראָזענטאל (צ.
ק ,).ניעמאַנסקי---סערגיי ,באָריס צויטלין--באַטורסקי (װי-
טעבסק) און אַנדערע.
אין צ .ק .זיינען אריין:
קאָאָפּטירט מ .דושקאַן.
אויפ'ן צוזאַמענפאָהר האָט מען אומגעביטען
פון ,בונד" און מען האָט איהם אָנגערופען:
מיינער אידישער אַרבייטער בונד אין ליטע,
רוסלאַנד".
|
אַנמאַן,

דעם נאָמען
,דער אַלגע-
פּוילען און
|

מאַי 82

די פערטע

וולי

ערשונען דער מאַניפעסט פון דער אומאָפּהענגיגער אודושער
דוֹ הוופּט-
אַ,רבייטער-פּאַרטווי? (זובאַטאָװוצעס) אין מונסק.
מאַניע וויל-
פיהרער פון די זובאַטאָװצעס זיונען געווען:
בושעוויטש  --איצט איז זי אַ פּועלו-צוונוסטקע און גע-
פינט זיך אין ארץ-ושראל; סאַשאַ טשעמערונסקו ,שפּעטער
ווידער געװאָרען אַ בונדיסט ,איצט אַ קאָמוניסט; י .װאָלין 1
יוסף גאָלדבערג (לעהרער) ; שאַיעוויטש.

אָקטאָבער

ערשונען
שטומע",

דער

קאָנפערענץ

דער 99טער
געדרוקט

פון ,בונד"

|
נה ,שפּעטער

|
האָט

מען

אין בואַליסטאָק.

יובילעאום-נומער

אין

אויסעראָרדענטליכער

פון דער ,אַרבייטער

װאַרשע.

צוואַמענפאָהר

פון

גאַרבער-בונד,

282

בראַנאָלאָגיץ פון דער איריסשצר
געגרונדעט
בער-בונד ,

דעם
דעם

ארבייטצר

באַװעגונג

פעדעראַטיװען סאָצואַל-דעמאָקראַטישען גאַר-
מאַניפעסט פון גאַרבער-בונד האָט אָנגעשרו-

בען אַנמאַן ,דער רעדאַקטאָר פון אָרגאַן ,דער קעמפער" און

געווען ב .מיכאַלעװויטש.
געגרינדעט דוי ערשטע

בונדישע

אַמעריקע (ניו ואָרק).
ד
,ער

ערשטער

|
|
הילפס-אָרגאַניזאַציעץ

אין

|

צואַמענפאָהר

פון

די

אויסלענדישע

גרופען

פון ,בונך" אין בערן געגרונדעט דעם צענטראַל-ביוראָ .דער
סעקרעטאר פון 1מען צענטראַל-ביוראָ איז געװוען וו .מעדעם.

1002

מערץ 59---89

די ביאליסטאָקער קאָנפערענץ פון דער רוסלענדער סאָצ .דעמ
אַרב .פּאַרטיי.

אין דער קאָנפערענץ האָבען גענומען

אַן אָנ-

(בונד) ,נח (בונד) ,אַנמאַן

(בונד),

טיול ; נעמאנפקי ,דקרר.אַסנונאַ (פּעטערבורג) ,אָסים קאָגאַן
יערמאַנסקי פון ,ווזשנו ראָבאָטשו" ,טשופּולונסקי (יעקאַ-
טערינאָלסאַוו) ,פ .דאַן (,איסקראַ") ,מיכאַיל קאַהאַן (גרי-
נעוויטש) ,פון פארבאַנד פון די רוסישע סאָצ .דעמאָק .אין

אויסלאַנד ,אַלעקסאַנדער

אַ דעלעגאַט פון נ .נאַָװגאָראָד .די קאָנפערענץ האָט אויס-
געקליבען אַן אָרגאַנוזיר-קאָמיסיע אויף צוזאַמענצורופען דעם
צווייטען צוזאַמענפאָהר:
נח ,דאַן ,יערמאַנסק.
דוי דעמאָנסטראציע פון 1טען מֹאַי אין װאַרשע אין דו
אואַזדאָװער אַלעען (,בונד" ,פּ .פּ .ס .און פ .ס .ד).

אַפּרול 81

די -מאַי-דעמאָנסטראציץ

דער
די ועומואיַלננסעטרראַגנובערנאַטאָר פאָן-װאַל האָט באפוילען שמייטען
טען.

אַפּריל 01

לפקערט'ס אָנפּאַל אויף פאָן-װאָל,
די דעמאָנפטראַציע אין מינסקער
אויפנעהאַנגען חירש לצקצרט.

מאַו ס
מאַו 6
מאָו 09

די פטע קאָנפערענץ

אויגוסט
אויגוסט

אין

ווילנט,

פון ,בונד"

טעאַטער.
אין בערדיטשעו,

אָנגענומען

די רעזאָלוציע וועגען  אָרגאַניוירטער ראַכץ".
דער פּאָגראָם אין טשענסטאָכאָו .און צוזאַמענהאַנג מיט דעם

11

פּאָגראָם

אין

און

02טען

נומער

,אַרבײיטער

שטומע?

וויזען געװאָרען אויף די נויטיגקייט צו געבען
שטאַנד דו פּאָגראָמשטשיקעס.
דער מונפקער

קאָמיטעט

פון ,בונד"

אָנגע-

אַ ווידער-

האָט ערקלערט

אַ באַי-

איו

לעגאַלו-

קאט דוי זובאַטאָווצעס .זומער האָבען די זובאַטאָװצעס אָנ-
געהויבען זייער אַרבייט אין וילנע ,נאָר אָהן ערפאָלג.

דורך

דער

פּראָטעקציע

פון

מ .ווילבושעוויטש

זירט געװאָרען דער צוזאַמענפאָהר פון די רוסישע ציוניסטען

אין מונסק

נאָוועמבערף

/

(.)9091

דער צוויוטער
אוויסלאַנד.

צוזאַמענפאָהר

פון

די

בונדישע

גרופען

אין
|

בראָנאָלאַניץ .פון דער אידישער ארבייטער באַװעגונג
103
ואנואר

1--4

בונד" אין דוינסק (אויף ריגער גאַס
די באַראַטונג פון ,
ביי איכלאָווען ,געווידמעט הויפּטזעכליך דער פראַגע וועגען
אַנטייל אין דעם פטען צוזאַמענפאָהר פון ר .ס .ד .אַ).8 .
אין דער באַראַטונג האָבען גענומען אַן אָנטייל :נח ,ליבער,
דימיטרי ,צביה (גראָדנע) ,ב .מיכאַלעװיטש (גאַרבער-בונד),
וונה (בערדימשעוו) ,װיטאַלוֹ-וודין (ווילנע) ,מ .הורװויטש

(מאַטװײי) ,ישראל מובאל קאַפּלינסק.
ואנואַר 8

דו דעמאַנסטראציע אין טעאַטער און ווארשע
פון די אויפגעהאַנגענע ,פּראָלעטאַריאַטצעס".

אָפּרול 7---6

דער פּאָגראָם אין קישוניעה.
דוי פּאָגראָם-שטימונג ; אָרגאַניזוֹרונג פון זעלבסט-שוץ.
אָפּגעשלאָגען פון פּאָלוצוו אין פּינסק ק .סאַפיר און שאַפּיראָ.

אַפּרויל 8
יוני 1

אַ דעמאַנסטראַציע
דער פּאָליצוו.

ווני

דער 5טער צוואַמענפאָהר פון ,בונד" אין ציריך .אויפ'ן
נח ,וודין ,אַלעקסאַנדער,
געווען:
צוזאַמענפאָהר זיינען
קאסאָווסקי ,מעדעם ,לובער ,יונה ,אַשפּיס (מאָהיליעוו) ,הע-

לענע

ליפּקין

אין

לאָדז

(האָמעל),

געגען

מאַקס

די

צום

אָנדענקען

גװאַלד-טאַטען

וינאָקור

פון

(בערדימשעו),

פראַנץ (קורסקו) ,צביה ,איסר ראבקין ,טומאָפּיו ,ו .ט .קאַפ-
לינסקו ,שמאו (לאָדו) ,שלום לעווין (שלום זעצער ,ווילנע)
און אַנדערע.
דער צוזאַמענפאָהר האָט אָפּגעשאפט די
?טער קאָנפערענץ וועגען ,אָרגאַניזירמע
וולי 6
וולי תשעה-באָב
מ-אָו

זובאַטאָווצעס האָבען פאַנאַנדערגעלאָזען זייער אָרגאַניזאַציע.
דו פאַרזאַמלונג פון  0008אַרבייטער אויפ'ן בית-עולם אין
װאַרשע און די דעמאַנטטראציע נעבען דער טורמע ,פּאַװיאַק".
געשטאָרבען אין נין יאָרק ליובע אייוזענשטאם ,איינע פון
די ערשטע פּיאָנערען פון דער אידישער אַרבייטער-באוועגונג
און רוסלאַנד.

וולו-92אויג99.
אוינוסט

רעזאָלוציע
ראַבע".

פון

דער

81

דער צווייטער צוזאַמענפאָהר
ברוסעל---לאָנדאָן

פון דער ר .ס .ד .אַ .פּ .און

די דעלעגאַציע

דער ,בונד" טרעט ארויס פון דער פּאַרטיי.

פון ,בונד" אויפ'ן צווייטען צוזאַמענפאָהר איוו באשטאנען:
נח ,יודין ,ליבער ,וולאַדימער ,מעדעם ,אַלעקסאַנדער.
אויגוסט 99
'סעפטעמבער 1

דער האָמלער פּאָגראָם.
טער זעלבסט-שוץ.

אָקטאָבער 81

גע'הרג'עט דעם פּראַװאָקאַטאָר אָרנאַצקי

דעצעמבער

דער
און

צועס.

דער ארויסטריט

פון דער אָרגאַניזיר-
און פּינסק.

1מער צװאַמענפאָהר פון די בונדישע
אַמעריקע .ס'זיינען געווען פאַרטראָמען

געגרונדעט

אַרגאַניזאַצועס

דער צענטראַל-פאַרבאַנד

אין אמערוקע.

אָרגאַניזאַציעס
 21אָרגאַניזאַ-

פון די בונדישע

204

כראָנאָלאָגיט .פון דער אידישער ארבייטער באַװצגונג
1964

אַפּרול 81

דוי מאַי-דעמאָנסטראציע אין װאַרשע אויף דער מאַרשאַלקאָוו-
סקע

פּ .ס .ד, ,.פּראָלעטאַריאַט?).

גאַס (ב,ונד,,

דער אַמסטערדדאַמער אינטערנאַציאָנאַלער קאָנגרעס,
אָרגאַניזירט געװאָרען דער צפון-מערב'דיגער קאָמיטעט
ר .ס .ד .אַ .פּ .אווף צו באקעמפען דעם ,בונך"
דו מאַסען-סטרייק באוועגונג.

וונו
וולו

סעפּטעמבער 1
סעפּ91 .
סעפּט08 ,

דער פּאָלוטישער
האָמלער פּאָגראָם.
די הריגות

סטרייק

פון אַרבייטער

די דעמאָנסטראציץ
אין װאַרשע
סאַצואַליסטען.

אין

געגען

פון

אין ביאַליסטאָק.

פוו ,בונד",
דעם

האָמעל

צום

יאָהרצייט

פון

פּ .ס .ד, ,,פּראָלעמאַריאַט"

קריגס-געריכט

איבער

אָקטאָבער

פון 1טען אָקטאָבער
הרוגות אין גאַנצען
פאָדערונג פון צ .ק.

ואנואַר

ואנואר פאָלוטושע סטרווקס און
פון 11מען
צועס און גאַנצען ראַיאָן פון ,בונד" אין
מיט'ן 9טען יאנואַר און פעטערבורג.

פּראָטעסטען געגען
ראַיאָן פון ,בונד",

דו

פוולישע

די בייאַליסטאָקער
לויט דער אוים-

1909
דעמאַנסטרא.
צואַמענהאַנג

יאנואַר

91

אָפּגעהאַלטען געװאָרען די 1טע אַלגעמײינע
טישע קאָנפערענץ אין ריגע.

פעבר.

71--11

די 0טע קאָנפערענץ פון ,בונד" אין דװוונסק אין דער דירה

סאַצואַל-דעמאָקרא-
.

פון ב .מיבאַלעװויטש.
מערץ 09

אַ דעמאָנסטראציע
ליך פארוואונדעט.
גראַבעלסקאַ.

אין װאַרשע .דער חבר מאַרגאָלין מוים-
גע'הרג'עט געװאָרען די חבר'טע פראַניע

אַפּרול 89

די ערשטע

אַפּרול 49---59

דער בלוטיגער קאַמף צווישען
דער זשיטאָמירער פּאָגראָס .
אין זשימאָ-
דעם זעלבסטשוץ און דו פּאָגראָמשטשיקעס
מירער פּאָגראָם ווונען אומגעקומען פון בונדישען זעלבסט-
שוץ די ברידער ויינשטיין און דער רוסישער סטמודענט
ס .ר .בלונאָוו 11 .חברים פון טשודנאָוו ,וועלבע זיינען
געפאָהרען קיין זשיטאָמיר ,זוינען אויפ'ן װעג דער'הרג'עט
געװאָרען אין שטעדטעל טראָיאַנאָט.
קאַמפען צווישען
אידישע
אַרבייטער און אַלפאָנסען אין
װואַרשע ,אַ פּאָגראָם אויף די ,הייזלאך".

מאַי

8

מאַו 61
ווני

89

דעמאָנסטראציע

אין קאָוונע.

אַן אַלגעמײינער סטרייק פון די בערשמער.
אַ דעמאָנסטראציע און לאָדז.

אַן אַלגעמײינער סטרייק און באַריקאַדען-קאַמף אין לאָדוש,

בראַנאַלאָגיש פון דער אירישער ארבייטער באַװעגונג
|

ווני---וולי

יולו 08

802
דוי געשעהענישען

סטריוקען אין ראַיאָן פון ,בונד" וועגען
און לאָדז ,אָדעס און אַנדערע שמעדט.
די ביאַליסטאָקער בלוט-באָד ,דער'חרג'עט אסתר
גוטעל זאַקהיים.

אויגוסט 8

אַן אַלגמעײינער
געשעהענישען.

סעפּטעמבער

די אַגיטאַציע פאַר'ן באָיקאָט פון בולוגינ'ס דומע.

אָקט31--99 ,

סטרווק

און

װעגען

װאַרשע

רוסקינד
|

און

ביאליסטאָקער

אין װאַרשע האָט מען אָנגעהויבען ארויסגעבען לעגאַלע בוֹ-
כער אין פאַרלאַג ,אַרבייטער שטימע" .דער ערשטער בוך אוו
געווען לובקנעכט'ס ,שפּינען און פליגען' ,געדרוקט אוין
עקזעמפּליאַרען .דער פאַרװאַלטער פון סקלאַד איז גע-
0
ווען א .קאַסטעלואַנסקי ,סאַפּאָזשונסקע גאַס נומער .91
דער זעקפטער צוזאַמענפאָהר פון ,בונד" אין ציריך ,וואו עס
איז ענדגילטוג פאָרמולירט געװאָרען דאָס נאַצואָנאַלע פּראָ-
גראם פון ,בונד? אין צ .ק .זוינען אויסגעוועהלט געװאָ-

אַלעקסאַנדער,

רען:

נח,

זיינען

יונה,

יודין,

וויטש ; שמפעטער
דימיר ,דושקאן.
פּאָגראָם-כװאַליע אין
די רוסושע אָקמאָבער-קאַנסטיטוצוע..
די בונדישע זעלבסטשוץ אין קאַמף מוט דו
גאנצען תחום.
|
פּאָגראָמשטשיקעס,
דעצעמבער

82

צרשינטן
ווילנט.

די

צרשטף

קאָאָפּטירט

ירחמיאל,

טעגליכץף

געװאָרען

אַבראמאָ-

צייטונג

ליבער,

אדצר

װלאַ-

ולקצר"
|

אין
|

1000
ואנואַר

דער 8מער צוואַמענפאָקר פון די בונדישע
אַמעריקע ,אָנטייל גענומען  04גרופען.

 9מערץ ?-אַפֹּר .די

אַפּרוף

זיבעטע

קאָנפערענץ

פון ,בונד?

אין

ברענטשעס

אין

אויף

דער

בערן.

גראָסעה ,ליבער ,נח ,וויינשמיין,
קאָנפערענץ זיינען געווען:
מעדעם ,יונה ,אַבראַמאָװיטש ,אַלעקסאַנדער ,דזשאַן ,פּאַװעל,
עזרא ,א .וייטער ,פ .באָגראָו ,יעוגענוי גוסער ,אַנאַ .3
לוריע ,טאַראַס ,נועמאַנסקי ,בראון ,ר .לעװויט ,ד .ליפּעץ 
(מאַקס) ,ד .מאַכלין ,גליעב ,לימװאַק ,ל .בערמאַן ,פרענקעל,
זאָלאָטאַריאָנו ,ט .גרינפעלד ,ב .מיכאַלעװיטש און אַנד.
דער פאַראוונוגונגס-צוזאַמענפאָהר פון ר .ס .ד .אַ .5 .און
,בונך",

אריינגענומען אין דער פארטיו דעם
שטאָקהאָלם.
|
דוֹ פּ .ס .ד .און די לעטישע ס .ד.
דער 7טער צווזאַמענפאָהר פון ,בונד"' אין לעמבערג .בא-
שלאָסען צוריק אַריינגעהן אין דער ר .ס .ד .אַ .5 .אויפ'ן
אסתר ,אַבראַמאָװיטש ,אַלעק-
צוזאַמענפאָהר זיינען געווען:

סאַנדער ,אַשפּיז ,בענעוואור ,באָגראָוו ,גראָסער ,דראונעס,
דזשאַן ,ווירגילי ,זאקאן ,זאָלאָטאַריאָו ,מאַראַס ,וודין,
ירחמיאל ,וונה ,ה .לוריע ,ליטמוואק ,לעאָניד (אסון) ,ליעסין

(אַמעריקע) ,ליבער ,מיצקון,
פרענדלער,

קאַפּלאנסקי,

ראַפעס,

מעדעם ,נח ,סאַלוצקי ,עזרא,
ראוורעבע,

בראָון

(סערניו

כראָנאָלאָגיש .פון דער אידישצר ארבייטער באַװעגונג
ריגער) ,שאַדאָווסקי (לאַזאַר וו .שולמאַן) ,שטערן ,שלופער
און אַנד .צוזאַמען  47דעלעגאַטען חוץ איונגעלאַדענע געסט.
פאָרשטעהער פון ר .ס .ד .אַ .פּ .זיינען געווען מאַרטינאָװו און
לעאָן גאָלדמאַן; פון לעטישע ס .ד -- .ריבאַק ,פון גאַלו-
ציאַנער ,בונד"  :אוונאויגלער ,גראָסטאַן און קראנץ .און
צ .ק .זיינען אריין  :ליבער ,אַבראַמאָװיטש ,יודין ,מעדעם,
| נח ,וונה ,ירחמיאל ,קאסאָווסקי ,אַלעקסאַנדער.
גצנרינדצט פאַרלאַג די ווצלט" אין ווילנשט (טראָקצֶר
נומצר  .)891דֹצָר פאַרװאַלטער ד .קאָפּעלואָן (טימאָפײי).

דעצעמבער

גאַס

1007
דער לאָנדאָנער צוזאַמענפאָר פון ר .ס .ד .אַ .מ.

מאָו

אַקטאָבער

נאָוועמבער

99

מאַסצן -ארעסטצן אין ווילנע ,אַרצסטירט די רעדאַקציע
קאַנטאָר פון ,האָפנונג" און אַ טייל פון צ .ק.
פון

באַפּאַלען די רעדאַקציע
דאָס בלאַט פאַרמאַכט,

און .

װאָכענבלאט ,מאָרגענשטערען".

2008
מערץ

אַ באַראַטונג אין גראָדנע װועגען דער אויפלעבונג פון דער
אַרבייט .אָנועזענד געװוען .:אבראמאָװיטש ,ליבער ,יודין,
(רחמיאל) .פון צ .ק .טערמאַן
ויינשטיין
נח ,מעדעם,
(מאָהילעוו) ,שאַדאָווסקי לאַזאַר (ווילנע) ,זלאָטאָוויצקי בערל
(וויטעבפק) ,אווזוק (גראָדנע) .דיסקוסיע וועגען לעגאַלע

מעגליכקייטען

און נייע פאָרמען פון דער אַרביים,

1810
אָקטאָבער
(סוכות)

דו אַכטע קאָנפערענץ פון ,בונד" אין לעמבערג .אויף דער
קאָנפערענץ זיינען געװען :ב .יאַבראָוו (האָמעל) ,ב .קאַ-
צענעלטאָן (באָברויסק) ,מ .ראַפעס ,בענצעל צאַלעװויטש (ביאַ-
ליסטאָק) ,קאַפּלאַן (ווילנע) ,ליטװאַק ,ערליך ,סאַשאַ טשעמע-
רינטקי (לאָדז) ,אסתר ,יודין ,נח ,גראָפער ,דוד מייער און
דואַ (װאַרשע)- ,מעדעם ,קאָסאָווסקי ,קורסקי-פראַנץ ,ליבמאַן
הערש ,וו .שולמאַן (לאַואַר) ,מובלע פון מפינסק .אין צ .ק.

זיינען
שטיין

אויסגעקליבען

געװאָרען:

יודין,

נח ,יונה,

ווייג-

און ליטװאַק.

1012
פעברואַר

מערץ

די אידישע קאַמפּאַניע (פּראָטעסט געגען עלילת-דם) .צוגע-
שטעלט דער סאָציאַל-דעמאָקראַטישער פראַקציע פון דומע אַ
די פּ .ס .ד .האָבען
פּראָטעסט מוט  0000אונטערשריפטען.
זיך אָפּגעזאָגט צו נעמען אַן אָנטייל אין דער קאַמפאַניע
(אַ בריוו פון צ"ק פון פּ .ס .ד .צום צ"ק פון ,בונד" פון
:
6טען דעצעמבער.)9191 ,

מאַסען-אַרצסטצן
אײנהאָרן,

משח

אין

ווילנט

(ראָזצנטאל,

זילבורג און אַנרטָרף).

לגו ,פּפסקין ,רור

בראָנאָלאָגיש  פון דער אידישער
אווגוסט

דעצעמבער 91

702

ארבייטער באַװעגונג

דו 9מע קאַנפערענץ פון  בונד" אין וויען .די הויפּט-פראַגע
איז געווען די װאַלן צו דער 4טער דומע .באשטימט געװאָ-
רען צו שליסען אַ בלאָק מיט די פּ .פּ .ס .ליעװויצע .און
צ . ק .זיונען אריין :ליבער ,יודין ,ראַפעס ,גראָסער און
וויינשטוין .שפּעטער קאָאָפּטירט ב .מיכאַלעװיטש און ה.
רלי
געשטאָרבען פון טיפוס אין פּעטערבורג בראָניסלאַו גראָטער.

|

6191
פון ,בונד"

מאַו---ווני

די באַראַטונג

אַפרול 1--0

די 01טע קאָנפערענץ פון
שטע לעגאַלע קאָנפערענץ

עפב 

|
אין

כאַרקאָו.

,בונד" און פּעטראָגראַד .די ער-
פון ,בונד" .אין צ .ק .זיינען

אריין:
ליבער ,אַבראַמאָװיטש ,יודין ,ויינשטוין ,אסתר,
מעדעם ,לוטואַק ,קאָפאָווסקי ,זאָלאָטאַריאָוו ,ל .בערמאַן ,לו-
ביע ,ס .טשעמערונסקי ,שמאו.

נאָוועמבער 0

(,)4781--7191
משה מערמאַן אין מאָהילעװ
די פּיאָנערען פון דער אידישער אַרבייטער-בא-

געשטאָרבען
איונער פון
וועגונג.
דער 8טער צואַמענפאָהר

פון ,בונד"

און

פּעטראָגראַד.

8112
נאָוועמבער

דער אָנהויב פון דער שפּאַלטונג פון  בונד"

אויף אוקראַונע.

אַ לונקע  --ט.
ס'האָבען זיך געבילדעט צויי ביוראָען:
ראַפעס ,שעסקעס ,פרענקעל ,שמואל בערענשטוון {; אַ רעכטע --
ליטװאַק ,שרה פוקס ,ליפּעץ ,ש .כהן ,עטקין.
ואנואר

0

די צענטר ,אוקראַינער ,ראַדע" האָט אוונשטומוג אָנגענומען
דעם געזעץ וועגען נאַצואָנאַל-פּערסאָנאַלער אװוטאָנאָמיע .דעם

8טען יולו האָט די רעגירונג פון העטמאַן סקאָראָפּאַדסקי זי
אָפּגעשאַפט .דעם 01מען דעצעמבער האָט די דירעקטאָריע
אין וויניצע צוריק אויפגעשטעלט דעם געזעץ ועגען דער
נאַצואָנאַל-פּערסאָנאַלער אוומאָנאָמיע.

119
פעברואַר

די שפּאַלטונג פון דער קיעװער אָרגאַניזאַציע פון ,בונד".
אויף דער פאַרזאַמלונג האָבען געשטימט  79לונקע 97 ,רעכטע
|
|
און  11אָפּגעחאַלטענע.

פּעברואַר 81

די שפּאַלטונג פון ,בונד" אויף אוקראַינע (באַראַטונג פון
אויף דער באַראַטונג זיינען געווען 89
8מען פֿעבוואַר) .
די רעכטע האָבען פּאָרגעלעגט וואַרטען ביז דער
דעלעגאַטען.
|
1מער קאָנפערענץ.

מערץ 09---61

די 11טע קאָנפערענץ פון ,בונד" אין מונסק .אָנגענומען
אין פּרינציס דו ראַטען-מאַכט .אויף דער קאַנפערענץ זיינען
געווען  :ליטװאַק ,עטקין ,זשעלעזניאַקאָו ,פוקטאר ,אַלטער
ראָמאַנאָוו ,ואַנקעל לעווין ,סוועטיצקי ,אסתר ,ויינשטיין,

802

כראָנאָלאָגיט  פון דער

יוני 49

/

אירישער

ארבייטער

באַוועגונג

גערציק ,וודין ,כאַרלאַש ,אַראָנסאָן ,אָקון ,ג .גאָרעליק ,דראָב-
קין ,יואל נאָװויק ,ברוין ,נאַכימזאָן ,ש .חורוויטש ,ש .קלייט,
נ .פּופּס ,א .וויינשטוין און אַנדערע .און צ"ק דורך פּראָ-
יודין ,אַבראַמאָװיטש,
פּאָרציאָנעלע ואַהלען אויסגעקליבען:
ליטװאַק ,סוועטיצקי ,אסתר ,וויינשטיין ,העניע חארעלס ,יעקב
לעווין ,אַלטער ראָמאַנאָוו און א .גאַכימזאָן.
דערטרונקען זיך אין קיעוו שרוה פוקס.
0001

אַפּרול 9
אווגוסט 7--6

די 21טע קאָנפערענץ פון ,בונד" אין מאָסקװע .די שבּאל-
טונג פון ,בונד" אין רוסלאַנד.
די שפּאַלטונג פון אבונד" אין ווילגט 07 .גלָגצן  94רױכטצ.

אווג01--19 .

אַ קאָנפערענץ פון ר .ס .ד .אַ .פּ .אויף אוקראַינע און אין
דערזעלבער צייט אַ באַראַטונג פון ,בונד" .

נאָוועמבער

אַ באַראַטונג

פון ,בונד"

אין מאָסקװװוע

( 91דעלעגאַמען).

121
מערץ

41

8---11

ידי אויסעראָרדענטליכע
קאָנפערענץ פון ,קאָמבונד"
אין
מינסק ,אויף וועלכער דער קאָמבונד האָט זיך פאַנאַנדערגע-
לאָזען און איז אריונגעגאָסען געװאָרען אין ר .ק .פ .אויף
דער קאָנפערענץ זיינען בייגעווען  811דעלעגאַטען ( 87מיט
באשטומונגס-רעכט 94 ,מיט באַראַטונגס-רעבט).

די פּרעסע פון ,כונד" ביז דער ערשטער רעװאָלוציש
אין רוסלאנד (,)6981 --- 5091
1896

)

דער
אידישער אַרבייטער" ,ארויסגעגעבען אין זשענעװוע--לאָנדאָן,
.6981--58091 ,7+1
דער ערשטער נומער איז געווען געדרוקט
טויזענט עקזעמפּליאַרען.

נומ.
אין

791
)2

אַ,רבייטער שטימע" ,דער צענטראַל-אָרגאַן פון ,בונד" ,געדרוקט
דער
רוסלאַנד ,נום ,04--1 .אויגוסט--סעפּטעמבער.5001--7081 ,
שטער נומער  004עקזעמפּליאַרען.

אין
ער-

8982

)8

אקלאַסען-קאַמף" ,אָרנאַן פון ווילנער קאָמיטעט ,נומ ,6--1 .סעפּטשמנצר
,29091--8

)4

,דער וועקער" פון בערשטער-בונד ,נומער  ,8---1סעפּט .8091---8091 .ער-
שטער פּראָפּעסיאָנעלער אָרגאַן געדרוקט אין אויסלאַנד ,פון נוסער 9
דער ערשטער רעדאַקטאָר איז געווען לעאָן
געדרוקט אין ווסלאַנד .
בערנשטיון ,אין רעדאַגיוען די צייטונג האָבען שפּעטער גענומען אַן
אָנטיײיל :א .ליטװאַק ,ג .פרומקין ,א .וויימער ,ב .מיכאַלעװיטש.
1899

ס}

,אווניגקייט",

מינסק ,נוסער ,2--1

יוני

,0081

982

בראָנאַלאָגיט .פון דער אידישער ארבייטער  באַװענונג
נומער

געדרוקט

דער ערשטער
, )6באַליסטאָקער אַרבייטער" ,בואַליסטאָק .
אין אויסלאַנד ,נומער  ,7--1אפַּריל .9091---9981
, )7װאַרשעווער אַרבייטער" ,ווארשע ,נומער  ,19--1יולו . 5091--+9
0001
דעצעמבער ,8091---0091
, )8מינסקער אַרבייטער" ,מונסק ,נומער ,1
, )9קאַמף" ,האָמעל ,נומער  ,9אויך אין רוסיש ,נומער  ,1סעפּט.0091 .
 , )0מינסקער פּלוגבלאָט? ,מונסק ,ערשטער נומער און סעפּטעמבער .0091
 , )1פּינסקער פלוגבלאַם" (העקמאָגראַפירט)  ,נומער .0001 ,2--1
1001
, )91פרייהווטס-גלאָק" ,לאָדז ,נומער  ,8--1סעפּטעמבער --1091ט.091
, 3דער אַרבייטער" ,פּאָניעוועזש ,נומער  1נאָוועמבער .1091
, )4גראָדנער פלוגבלאַט" ,גראָדנע .ערשטער נומער ואנואַר .1091
2001
ארויסגעגעבען פון אויסלענדישען
, )8פּאָסליעדניאַ איזװועסטואַ? (רוסיש).

קאַמיטעט ,לאָנדאָן---זשענעװואַ ,נומער

|

.9091--8091

,682--1

,2091

,ווילנער פּלונבלאַט" .דער ערשטער נומער סעפּטצמבער
)6
דער ערשטער נומער אַפּריל .9091
,אָדזער פלוגבלאַט".
 )71ל
,ווינסקער פלוגבלאַט? .דער ערשטער נומער פעברואַר .9091
 )81ד
דער ערשמער נומער סעפּטעמבער .6091
, )9קאָוונער פלוגבלאָט".
| = 8091
דער ערשטער נומער יאנואר .8091
, )0ביאַליסטאָקער פלוגבלאַט".
דער ערשטער נומער יאנואַר .9091
, )1וויטעבסקער פלוגבלאַט".
דער ערשטער נומער יולי .8001
 , )9בערדומטשעווער פלוגבלאָט".
, )8האַראָדאָקער פלוגבלאַט".
, )4פלוגבלאַט פון פּוילישען בערשטער- -ראַיאָן ".8 ,
,ער
 )8ד
דער

4001
|
בונד"  ---פּאָפּולערער אָרגאַן ,ארווסגעגעבען
ערשמער

נומער

געווען

אוז

געדרוקט

אין

פון צ .ק .פון ,בונד".
עקזעמפּליאַרען,

0006

נומ ,91-- .יאנואר --4091אָקט.
געדרוקט אין אווסלאַנד ,נומער

לעצטער אין  08מווזענט עקז.
, )6װיעסטניק בונדאַ" (רוסיש),
.8091--+4
, )?7גלאָס בונדו? (פּויליש) ,געדרוקט

אין

נומ.

אווסלאַנד,

דער

.5091
,5--1
מאַי

,4--1

,8091--4

, )8שאַוולער פלוגבלאַט?.
,לעצטע

)9

פּאַסירונגען",

דער ערשטער
9091
אַרויסגעגעבען

נומער
פון

יאַנואַר .4091
אווסלענד.

נומער ,69--1

קאָט,.

זשענעװאַ,

|

 -- .9די פּרעסע פון ,בונד" פון דער ערשטער רוסישער

רעװאָלוציע ביז דער צװייטער (.)5091 -- 7191
5081

)0

אדער וושקצר" ,שפרשטער

לצגאַלצר אָרנאַן ,ווילנעט .

דער שרשטטר

נומצר

איז געווצן גצדרוקט אין  000,84פָקו .נומ 59 ,85---1 .רצצ.6091--9091 .
-, )1עוורייסקי ראַבאָטשו? (רוסיש) ,פּעמראָגראַד .נומער  ,1דעצ.8091 .

0

בראָנאָלאָגיע  פון .דער איריטער ארבייטער  בשַװשנונג
100

 )9אדי נייע וושלט" ,ווילנט.

)

נומער  1פעברואַר.

אפאָלקסצייטונג" ,ווילנט= .ארויסגעגעבען אָנשטאָט דעָם פאַרמאַכטען אווט-

קצר" ,נומער .424--1

 91פּצברואַר 91---6091

 )4אנאַטע סלאָװאָ" (רוסיש) ,װאָבצנבלאט.

סעפּטצמבטר

,7091

נומטר ,6091 ,9---1

|

)8
4נאַשאַ טריבונאַי (רוסיש) ,ווילנע= .די רעדאַקציץ האָט זיך צוליב פּאָ-
ליצייאישף באַדינגונגען אַריבערגעפיהרט קיין קאָוינט  משדצם ,יורין.8 ,

באָגראָוו= .נומער  81 ,21--1דשצטמבטר ,7091---6091

, )6דער גלאָק? ,װאַרשע (אומלעגאַל) ,נומער  ,9--1סעפּטעמבער---יולו.
2007
 )7אֲדער טאָג" ,ווילנע ,נומען  ,1סצפּטצמבער,
 )83ארי האָפּנומג" ,ווילנע ,פון  1נאָװוצמבער האָט די אהאָפנונג" גשדאַרפט
ארויסגעגעבען ווערען וי אַ קאָפּיקעגע צייטונג ,אין דער רעראַקציט פון
דער גייצר צייטוננ .זיינען אריין = :ליטװאַק ,מצרצם ,אסתר ,דצַם 99טצן
אָקטאָבער איז די ה
,אָפּנונג" פאַרמאַכט געװאָרען און אַ גרויסער טייל פון
דער רעדאַקציע או
ן
ק
א
ַ
נ
ט
א
ָ
ר
ז
י
י
נ
ע
ן
פ
ֿ
ר
צ
ס
ט
י
ר
ט
ג
צ
װ
א
ָ
ר
צ
ן
.
נומצר ,94--1
 2סעפּטצמבער 9---אָקטאָבער,
 )9דער =מאָרגענשטערן"| ,װוילנע ,נומער  08--61 ,2--1גאָװשמבער .אין
רעדאַקציץ | :מערצם ,יורין ,ווייטער ,באָגראָוו,
|

, )04נאַשע האַסלאָ?

(פּויליש),

אומלעגאַל.

נומער

9--

1908 -- 9
, )1דו שטומע פון בונד" ,אומלעגאַל ,נומער .1191---8091 ,4--1
 )2אָטקליקי בונדאַ? (רוסיש) ,נומער ,1191---9091 ,5--1

1810
, )8ואַרשעװוער

פלוגבלאַט",

ארווסגעגעבעןן

פון

ואַרשעװװער

,בונד" (אומלעגאַל ,געדרוקט אין לאָדז).
111
, )4פאָלקס-שטימע" ,אַ זאַמעלבוך ,ווארשע ,נומער ,9--1
, )54די נייע שטימע" ,ווילנע ,נומער  ,8--1פעברואַר---מערץ,

קאָמיטעט

פון

1012
, )6לעבענס-פראַגען" ,ווארשע ,אַ ואָכענבלאט .אין רעדאַקציע ,וועלבע איז
געזעסען אין וויען ,זיינען אַריין :מעדעם ,ליטװאַק ,אַבראַמאָװויטש ,גראָ-
סער ,שפּעטער אָלגון .נומער  .2--1אויפ'ן צוייטען נומער איז דוי
צויטונג פֿאַרמאַכט געװאָרען ,אַ טייל פון דער אַדמיניסטראציע אַרעסטירט.
1
81--8טען מאַו.
אַ װאָכענבלאט .אוין רעדאַקציע איז געווען אין
, 7צייט" ,פּעטראָגראַד.
ווין :מעדעם ,ליטװאַק ,אַבראַמאָוויטש ,אָלגין; די צוייטע אין פּעטואָ-
נומער  09 ,00--1דעצ.
גראַר :ערליך ,זאַסלאַווסקי און מוכאַלעװיטש.
 8--+20יולי .4191

 )84אַדטֶר שניידצר" ,זאַמעל-ביכער ,ווילנט ,נומצר ,2--1
) ,דאָס אידישע פאָלק" ,אָדעס ,נומער .8--1
, )0די אידישע פאָלקס-שטימע" ,נומער ,1
, )1אינפאָרמאַציאָנס-בלאַט" (אומלעגאָל) ,ארויסגעגעבען
סעפּטעמבער.

פון צ .ק.

נומער 1
:

בראָגאָלאָגיע פון דער אידיטער ארבייטער  באַװצנונג

1

 )82ארי נאָרצל" ,זאַמעל-בוך ,ווילנע ,נומצר .1
; )8דער שניירפר" ,ווילנץ . רעדאַקטאָר לאַזאַר לאַנצמאַן (געשטאָרבען).

נום,.

1013

,1

,4191----5191

1914
,ונזער
 )4א

צייט" ,פּעטראָגראַד 2 ,מאָל אַ ואָך ,ארויסגעגעבען

אָנשטאָט דער

צייט" ,נומער  49 ,7--יוני 71--יולו.
, )69אונפאָרמאַצואָנס-בלעטעל?

(אין רוסיש

און אידיש)

פון אויסלענדישען

קאָם .פון ב,ונד" און צ .ק .פון דוֹ אויסלענדישע גרופען ,נומער ,11--1
.6191--++4
2120)816
ארווסגעגעבען פון ד.
, )6יעוורייסקיאַ .וויעסטו'? (רוסיש) ,פּעטראָגראַד .
זאַסלאַווסקי און וו .קאַנטאָראָװויטש ,נישט קיין אָפיציעלער בונדישער
אָרגאַן .נומער  9 ,/--1אָקטאָבער  01--0191פעברואר /101,

 -- 3די צווייטע רופישע רעװאָלוציע.
|
7191
)57

צענטראַלער אָרגאַן פון ,בונד" ,נומער

)8

)9
|

)60
)1

אַרבײיטער שטימע" ,פּעטראָגראַד.
 42 ,1-18מערץ 8---נאָוועמבער.
,דער וועקער" ,מינסק .פון וונו אָן אַ טעגליכע צויטונג פאַר צפון-
מערב'דיגען קאַנט ,פון ערשטען יאַנואַר  8191צענטראל אָרגאַן פון ,בונך".
צוליב פאַרשוודענע אובערקערענישען איו ,דער ועקער" עמלוכע מאָל
אָמגעשטעלט געװאָרען און אַריבערגעטראָגען אין אַנדערע שטעדט (האָטעל,
מאָסקווע און ווידער מונסק) .און פארשוודענע צייטען זיינען אין דער
רעדאַקציע געווען  :א .ויינשטוין ,אסתר ,ליטװאַק ,וויינרייך ,א .קירוש-
ניץ ,ב .סוועטיצקי .דער לעצטער נומער װי אַ בונדישע צוימונג איז ,דער
וועקער" אַרוויס סוף מערץ  .1991נוט 71 ,811--1 .מאַי --7191מערץ
.1
פ,אָלקס-צווטונג" ,קיעוו .פון 7טען נומער אַ טעגלוכע צוומונג פאַר דרום-
רוסלאַנד .אין דער רעדאַקציע זיינען געווען אין פארשיידענע צויטען.:
נום  8 ,802--1אוויגוסם
ט .ראַפעס ,א .ליטװאַק און ש .עפּשמיין.
 12---7פעברואַר  ; 9191פון  22פעברואַר (נום -- 9191 )902 .אָרגאַן
פון אַלגעמײינעם אודישען קאָמיטעט פון אַרבייטער-בונך
דער אונטערנאַצואָנאַל ,/יעקאַטערינאסלאַו .אָרגאַן פון ראַיאָנעם קאָט.
פון ,בונד" פאַר יעקאַטערינאָסלאַוער ,כּאַרקאָװוער ,טאַוורישער און דאַנער
געגענט .א װאָכענבלאַט .נום ,71--1 .אויגוסט --7191יוני.8191 ,
דאָס פּראָפּעסיאָנעלע לעבען" ,פּעטראָגראַד .פּראָפּעסיאָנעלער אָרגאַן ארויס-
געגעבען פון דער פּראָפּעסיאָנעלער קאָמיסיע ביים צ .ק .פון ,בונד" .די
ערשטע צוויי נומערען זיינען ארויס װי אַ ביולאַגע צו דער ,אַרביוטער
שטומע (נומ ,)91--81 ,21--11 .פון נומער  8א װאָכענבלאַט 09 ,וולו
נום 21 ,01--1 .מאַי 01--אָקטאָבער.

נומ 8 ,8--1 .אווגוסט 21--אָקט.

, )69גאָלאָס בונדאַ" (רוסוש) ,פּעטראָגראַד.
, )8נאַשע סלאָװואָ? (רוסיש) ,כאַרקאָוו .פון נומער  6אַריבערגעטראָגען אין
יעקאַטערינאָסלאַוו .אָרגאַן פון ראַיאָנעם קאָמיטעט פאַר יעקאַטערינאָסלאַ-

בראָנאָלאָגיץ פון דֹשֶר אירישער ארבייטצר .באַװעגונג

902

און

)4
)6
)6
)7
)8
)9

0

דאָנער

געגענט.

 8 ,8--1וונו

נומער

ווער ,כאַרקאָווער ,טאַוורישער
יאנואר .8191
7
,נאַש גאָלאָס? (רוסיש) ,אָדעס .רעדאַקטאָר ג .לוריע .נומער 8 ,1-9
|
וונו 99---אויגוסט.
,דוי נאַכרוכטען פון כאַרקאָװער קאָמיטעט פון ,בונד" ,כאַרקאָו .נומער
 08 14אַפּריל 99--יונו.
,זשיטאָמירער אַרבייטער-בלאַט" ,זשימאָמיר ,אָרגאַן פון זשוטאָמירער קאָט.
|
פון ,בונד" ,נומער  9 ,9--1יולי 08--יולו.
,די שטימע פון בונד" ,מאָסקווע .אָרגאַן פון מאָסקװער קאָמיטעט ,נומער
 1דעם  49מערץ.
,דער אידישער אַרבײיטער" ,ארויסגעגעבען פון באָריסאָגלועבסקער קאָמ.
פון ,בונד" (העקטאָגראַפירט) ,נומער  1אַפּרול,
,סיבירסקו וויעסטניק בונדאַ" ,טאָמסק .אָרגאַן פון סיבירער געגענט-
קאָמיטעט .רעד .ד .ראָזענבערג ,נומער  //--1סעפּטעמבער  --7191יאנואַר
8101
,איזװועסטיאַ קאָנאָטאָפּסקאַ אָרג .בונדאַ" ,קאָנאָטאָפ ,נומער .1

1018
)1
)2

)86
)46

,אננזער צייט" ,ריגע .אָרגאַן פון ראַיאָנ .קאָמיטעט פון ,בונד" פאַר
לעטלאַנד .רעד .מ .דאנסקא ,נומער  59 ,9---דעצ 51---8191 .מערץ .9191
,די האָפנוגג" ,מאָסקווע .אָרגאַן פון הויפּט-קאָמיטעט פון ,בונד" פאַר
רעדאַקטאָר ר .ריין ,אין רעדאַקציע  :אַבראמאָװיטש,
גרויס-רוסלאַנד.
רובין ,הייליקמאַן .נומער  01 ,2--1אויגוסט 91--דעצעמבער.
,די צוקונפט" ,מאָסקווע ,זאַמעלבוך ,ארויסגעגעבען פון מאָסקװער און
ראַיאָנער קאָם .פון ,בונד"? .נומער  1 .4--1אַפּרול 2--יונו.
,דער גלאָק" ,אָדעס .אָרגאַן פון אָדעסער קאָמיטעט פון ,בונד" ,ערשיינט

נומער  09 ,9--1מערץ 7---אַפּריל,

שבת ,רעד :ג .לוריע ,ל .בערמאַן.

אבונד"

פאַר

 )9גאומוער שטימע" ,ווילנע .,רצד .ר .שפּשטיין .אָרגאַן פון
ליטע .נומצר  2 ,99--1דצצשפמבפר  81---8191אַפּריל .9191
, 6יעוורייסקי ראַבאָטשו? (רוסיש) .אָפיציעלער רעדאַקטאָר ב .כהן ,פּעמראַ-
זיינען
רעדאַקציע
קאָמיטעט .אין
פון פּעטראָגראַדער
גראַד .אָרגאַן
נומער ,01--1
ד .זאַסלאַװסקי ,וו .קאַנטאָראָװיטש ,ווירגילי.
געווען:

 5מאַי 18--יולי

װאַָכענבלאט,

נומער

,69--4

, 7ראַבאָטשו פּאָניעדעלניק" ,אָדעס.
, 86ביולעטין פון האָמלער קאָמיטע
ט
פ
ו
ן
ב
ו
נ
ד
און די ר .ס .ד .אַ .מ'"
|
(רוסיש) ,האָמעל .נומער  1דעם  61דעצעמבער.
, 9דער װאָלגער אַרבייטער? סאַראַטאָוו ,אָרגאַן פון װאָלגע ראַיאָן-קאָמיטעט
פון  בונד" ,נומער  82 ,4--1מאַי 71---וולי.

1919
, )0צייט
נומער

פראַגען",

קיעוו.

 1דעם 01טען

, )1פרייחייט" ,קיעוו.
, )9ראַבאָטשו גאָלאָס?
אַפּריל ,0991

רעד.

א.

ליוטװאַק.

אַ בונדישע

װאָכענבלאט.

פעברוואַר

רעד .ב .ספּיװאַק .נומער  0,11מערץץ.
(רוסיש) ,האָמעל ,אַ .װאָכענבלאט .יונ

--9191
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כראַָנאַלאָגיע פֿון רער אירישטר אַרבײטער באַװעגונג
, )8פאָלקס-צווטונג" ,אָרגאַן פון ,בונד"
 7דעצעמבער ..רעד .א .לוטװאַק.

קיעוו.

אויף אוקראיגע,

נומער

,1

2120
)4

,די

רעד .א .לוטװאַק.

האָפּנונג" ,קיעוו.

, )5אונזצר שטימץ" ,װוילנט .פרשינצן
 841 ,0אויגוסט 29---אויגוסט.
)6

אַ װאָכענבלאט

;נייע צייט",

רעד .ז .קאָלאָדני.
, )7דאָס

פרייש

נומער  1מערץ.

נאָך רֹצֶר שפאלטונג.
אַרבייטער

פאַר אידישע

אין לימע ,קאַוונע.

נומער  -- 1פטען יולו.
אַ .װאָכצנבלאט.

װאָרט",

גצוצלשאפטליך-ליטעראַרישץף

טונג ,וװוילנף .רֵצָר .ז .דינמאַן .נום,02--1 .
 ;})1פון נומצר  11אַן אַרבײטצר-צייטונג

נאָוי49---0991 .

1291
, )86אונזער

נומר --801

טריבונע",

אוװנמאָליגעץ

ציי-

סעָּפּט,.

|

אויסגאַבע.

רעד.

ל,

ויינשטיין,

15

דעצעמבער,
2201
; )9אונוצר
4

צייט",

יאנואָר08--

, )0צייט-פראַגען",

ווילנעץ ,װאָכצנבלאַט.

רֵֹצָר .ר{ .פּשטיין.

יוני.

ווילנע .

אַרבײיטצר-בלאט

שטיין .,נומצר  81 ,21--1יולי,
 )1אאַרבייטער-בלאַט" ,ווילנע .װאָבעַנשריפט.
)9

,אונזער

נומ,42--1 .

געדאַנק".

װאָכצנטריפט / .רִצָּר ,ל ,וויינ-

נומצר ,11--1

ווילנע  -דער נייסטינער און
קולטורעלער צענטער

עקאַנאַמישער

 .1קולטורעלער,

געזעלשאַפט-

און

ליכער לעבען.

הירש

אַבראַמאַװיטש.
װילנע

די גאַציאָנאַליטעטעךףשטאָט.
ווילנע איז איינע פון די מערקווירדיגסטע
שטעט אויף דעד וועלט אין פּרט פון נאַציאָנאַ-
לען כאַראַקטער .,פיר ,אדער אפשר גאנצע פינף,
נאַציאָנאַליטעטען האלטען איהר פאר זייער קול-

און צומאָל

טורעלען ,גייסטינען צענטער
פאר זייער הױפּטשטאָט,
דאָ האָט זיך געשאפען צייט יאָרהונדערטער
א

אין

ישוב,

פּאַליאקען,
און אוֹיב מען
רוסען,
טאַטאַרען און דייטשען,

וועלכען

אידען,

עס

זיינען

ליטווינער,

אויך

פארטראָטען

ווייס-רוסען

און

זאָל נאָך צורעכענען אַהער די קאַראַאימער,
האָבען מיר דאָ גאַנצע  8נאַציאָנאַליטעטען

די לעצטע  8זיינען אויך ניט פאַראיינצעלט ,נאָר האָבען דאַ היס-
ביי די קאַראַאימער איזן דאָ פאַראַן אַ קענאסע
טאָרישע ישובים.
(כנסה),

אַ שול.

די

טאַטאַרען

האָבען

(מעטשעט),

אַ מאַָשעע

די

דייטשען  ---א פּאָר עוואנגעלישע קירכען און אן אָנפֿאַנגס-שול,
די דריי נאַציאָנאַליטעטען שפּילען אָבער ניט קיין גרויסע ראָלע
אין לעבען פון ווילנע .,זיי האָבען ניט קיין שום אַספּיראַציעס אויפ'ן

באָדען פון ווילנע .דעריבער קענען זיי
אַלס ווירקענדער פאַקטאָר אין שטאָטישען
מען קען זאגען ,אז ביז נאָר ניט
אפשר איהר עטנישער בונטקייט ,געגעבען
צוזאַמענלעבען

דער מלחמה
שװאַך.

ניט קומען
לעבען פוֹן
לאַנג האָט
א מוסטער

פון פעלקער אויך אין באַגרעניצטער

אין באַטראַכט
ירושלים דליטא,
װילנע אַ דאַנק
פון פרידליכען

טעריטאָריע.

זיינען דאָ די נאַציאָנאַע אַנטאַנאָניזמען

בין

געווען זעהר

אין שכנות האָט מען געלעבט ,און װי שכנים  --אַמאָל ער-

גער ,אמאָל בעסער  ---איינע צו די אנדערע זיך באַצױינען.
זיינען אָבער אָנגעקומען אויף דער וועלט נאַציאַנאַליסטישע

טען און דער שלום

בית אין גאַנץ באַדייטענד
207

צושטערט

ציו-

געווארען.
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הירש אַבראַמאָװויטש

אָבער דאָך זיינען אפיל איצט אין וילנע סכפּעציפישע בשציאות-
גען ניט אַזעלכע פאַרשאַרפטע וי ערגעץ אנדערשוואו.
וי פיינף -
ליך מען

זאָל ניט

זיין געשטימט

איינער

צום

אַנדערען,

מוז

דאָך

| יעדע עטנישע גרופּע איינזעהן ביי איהרע אַנטאַגאַניסטען פון אַ
צווייטער גרופּע א גרויסע קולטורעלע ארבייט ,וואס װערט דאָ גע-
טאָן אויפ'ן נאַציאָנאלען באָדען.
זי זעהט איך קאָמפּאַסטע מאַסען
פון דער אָדער יענער נאַציאָנאַליטעט .און ווילענדיג ניט ווילענדיג ,מוז
מען פאר אַזעלכע זאכען קרינען דרך ארץ.,

פּאַליאקען .זיינען דאָ ניט נאָר באַלעבאַטים.
זיי ציהען דאָ
פון דורות לאנג זייער קולטור ,ליטעראַטור.
אמת ,ביז'ן 91טען יאָרהונ-
דערם אין עס געװען אַ ריין קלעריקאַלע קולטור.
אָבער שון אין

אֶנהוֹיב פון 91טען

יאָרחונדערט האָבען

זיי דאָ די געניאַלע פּאָעטען

אַדאַם מיצקעוויטש ,סלאָװאַצקי ,סיראָקאָמלאַ.

מיט הונדערטער יאֶה-

רען צוריק האָבען זיי שוין דאָ געהאַט אן אוניווערזיטעט ,ועל-
כען ס'האָט געגרינדעט דער קעניג סטעפאן באַטאַרי .זיי האָבען
דאָ קלויסטערס ,וועלכע צייכענען זיך אויס מיט זייער אַרכיטעק*

טור

און

אױיסשטאַטוננ.

צום

ביישפּי?,

דער

אַנטאָקאָלער

קלויסטער

פוֹן היילינען פּעטער איז אינעווייניג איינער פון די מערקוירדיגסטע
דענקמעלער פון דער רענעסאנס עפּאָכע ,מיט װאונדערבאַרע אֶך-
נאַמענטיק און סקולפּטורען.
דער בערנאַרדינער קלויסטער אין אַזױי
אויסגעהאלטען אין נאָטישען סטיל דאָס זעלטען וואו קען מען געפינען

אַזעלכע ריינע מוסטערען פון דער דאָזינער מיטעלאַלטערליכער אַרבי-
טעקטור .

נאַפּאָלעאָן דער ערשטער ,זייענדיג אין וילנע ,האָט זיך גע-
וואונשען צו האָבען דעם בערנאַרדינער קלויסטער אין פּאַריז.
איצ-

טער זיינען אין ווילנע דאָ אויסער'ן אוניווערזיטעט,

וועלכער צעהלט

העכער  8טויזענד סטודענטען ,אויך א הויך שו? פאַר פּאָליטישע
װיסענשאַפטען (אינסטיטוט צו פאָרשען מזרח-אייראָפּע) און א האַנ-
דעלס-אינסטיטוט,
די פּאַליאַקען האָבען דאָ אַ רייהע ויסענשאַפט-
ליכע געזעלשאַפ
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 9-טעגליכע פּוילישע צייטונגען און אַזױ פי? פאַרשידענע חורש"דיגע און וועכענטליכע זשורנאַלען ,וועלכע טראָנען אַ פּאָליטישען,

געזעלשאַפטליכען אָדער וויסענשאפטליכען כאַראַקטער,
די פּולישע
שרייבער זיינען פאַראייניגט אין אַ פאַרבאַנד ,װאָס אָ
ר
ד
ע
נ
ט
א
יין יעדע
װאָך פֿאַר זיינע מיטגלידער און סימפּאַטיקער
רעפּעראַטען.
דער
פאַרבאַנד אין עטליכע מאָל אַרין אין קאָנטאַקט מיט אידישע שריי"

ווילנשט די נאַציאָנאַליטעטען-שטאָט
ס'זיינען

בער

אמילן
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פֿאָרגעקומען

יטרעפען = .צו קיין דערנענטערונג
די ליטווינער

זיינען

געמיינזאַמע

עטליכע

צואַמענ -

איז אָבער ניט געקומען.

דאָ לפי ערך ניט

|

נרויס אין צאָל (א פּאָר

טויזענד) ,אָבער זיי האַלטען ,אַז נאָר זיי זיינען די אמת'ע באַלעבאַ-
טים פון וילנע ,וועלכע האָט ,לויט דער לענענדע ,גענרינדעט דער
פון דאַנען האָבען די ליטווישע גרויספירשטען
גרויספירשט געדימין.
פארשפּרייט זייער הערשאַפט איבער אַ גרויסען טייל פון די איצ-
טינע פּוילען און רוסלאנד ,שאַפענדיג אויף דעם באַסײן פון נעמאן.
און
און וויליע א מעכטינע מלוכה ,דעם גרויספירשטענטום ליטע.
נאָר דער ,פאַרראָט" פֿון נרויספירשט יאַנעלא ,וועלכער האָט חתונה
געהאַט מיט דער פּוילישער קענינין יאַדװינאַ ,האָט אָפּנעשטעלט די
די הופּט-
עקספּאַנסיע פון ליטע אויף מערב ,דרום און מזרח.
שטאָט אין אויף אַזאַ אופן אַריבערגעטראַנען געװאָרען קיין קראקע,
אָבער דאָך איז וילנע נעבליבען נאָך דער
שפּעטער קיין ווארשע.
צענטער פון דער ליטווישער אַריסטאַקראַטיע ,פון דער ליטוישער
עטוואס שפּעטער איז דער ,ליטוויניזם" פון וילנע אָפּנע-
שפּראַך.
די אַריסטאָקראַטיע האָט זיך פּאַלאָניזירט (די
שוואכט געװאָרען.
פירשטען ראַדזיװוי? ,נעדראיץ א .א ..).דער קאַטאָליציזם ,וועלכען
די ליטווינער האָבען אָננענומען ,האָט נעשטויסען די מאַסען צום
פּוילישען קלער ,וועלכער האָט געפּרובט דענאַציאָנאַליזירען די ליט-
זיך
אָבער אין סוף פון 91טען יאָרהונדערט דערװעקט
ווינער,

דאָס ביינקשאַפט

ביי אַ טיי? פֿון דער ליטווישער אינטעליגענץ

נאָך

אין
קולטור ,לעבענסשטיינער.
דער איינענער שפּראך ,געשיכטע,
ווילנע ווערען גענרינדעט געהיימע קרייזלעך מיט דעם דר .באַסאַנאָ-
שפּעטער ווערט באַסאַנאָװיטש ,וועלכער האָט שטענ-
וויטש בראש.
דיג געוואוינט אין ווילנע ,פאַרדעכענט אַלס דער פּאַטריאַרך פוֹן דער
נייער ליטווישער באַוענונג ,װאָס האָט נעבראַכט צו א רעסטאַװ-
רירונג פון ליטע אלס מלוכה,

נאָכ'ן -5091טען

יאָהר ,ווען עס זיינען פּראָקלאַמירט געװאָרען

געוויסע

אָן אין ווילנע צו דערשיי-

אין רוסלאַנד

פרייהייטען,

הויבען

נען ליטווישע צייטונגען ,זשורנאַלען ,ביכער.
דיכטער,

שרייכער,

ס'ווערט

קינסטלער.

דאָ וואוינען ליטווישע

צווישען

אַנדערע

נגעעפענט

אַ  מוזיי וועלכער געהערט צו דער ליטווישער װיסענשאַפּטליכער גע"
זעלשאפט (פאָרזיצער באסאנאָװויטש) .ס'גרינדען זיך א רייהע ליט.-
ווישע אַרנאַניזאציעס (פּאָליטישע ,קולטורעלע,

געזעלשאַפטליכע

א .אַ.).

צום סוף פון דער דייטשער אֶקופּאַציע עפענט זיך אין וילנע
די ליטווישע טאריבע (א כמו פּאַרלאַמענט) ,וועלכע פּראַקלאַמירט די
אומאָפּהיינגינקייט

פון

ליטע

מיט

מען איז באַקאַנט די וייטערדינע

וילנע

אַלס

הופּטשטאָט .

אַלע-

נגעשיכטע פון וילנע ,וועלכע אין

הירש אַבראַמאָװויטט
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אַריכער אין פּולישע הענט.

אָבער דאָך האַלטען זיך דאָ די ליט-

ווינער פעסט .זיי גיבען ניט אויף די האָפענונג אז סוף כל סוף װעט.
ווילנע נגעהערען צו זיי און די חיסטאָרישע רעכט זייערע אויף וילנע,
וואו עד חיום זיינען נאָך אויפ'ן שלאָסבאַרג דאָ די רעשטען פון די
גרויספירשטליכע
פּוילישע מאכט

געפינענדיג

פּאַלאַצען (מיט'ן באַרימטען טורעם פון וועלכען די
האָט אַרונטערנענומען דעם אכטקאנטינען קאַפטור,

צונאָב) --

אַז דאָס אין אַ ,מאָסקװער"

וועלען צוריק-

די ליטווינער האָבען דאָ אַ ספעציעלען ליטווישען
געשטעלט וערען.
עף
קאָמיטעט ,װאָס איז ניט אָפיציעל דער ליטווישער קאָנסולאַט.

פאַרמיטעלט

אין

נעוויסע

פאַלען

ביי

דער

קאַװונער

רעגירונג

ביים

באַקומען אן ערלויבעניש פאַר א פּוילישען בירנער צו פאָהרען קיין
ליטע ,וועלכע איז פאַרשלאָסען כמעט מיט  7שלעסער פאַר אַ פאַר-

סער מיט פּױלען.

זיי האָבען אין ווילנע א גימנאזיע ,עטליכע שולען,

וואוילטעטינע געזעלשאַפטען ,ביבליאָטעקען.

ס'געהען אַרױס עטליכע

ליטווישע צייטונגען (ניט קיין טענליכע) און אַ פּאֶר ספּעציעלע זשור-
הנאַלען = ,די קאָוונער ליטווינער מיט דער ליטווישער רעגירונג גיבען
צו א גרויסע באַדייטונג דעם ווילנער ליטווישען ישוֹב און זעהען איהם
די קאָוונער רענירונג ענטזאנט זיך ניט אפילן
צו שטיצען.
איין מאָמענט פון וילנע ,וועלכע אין באַצייכענט אין דער
ווישער קאַנסטיטוציע אלס די הוױפּטשטאָט פון ליטע.

אוֹיף
ליט-

די ווייס-רוסען האָבען דאָ זייערע אַספּיראַציעס .פון וילנע (און
'
עטװאָס שפּעטער אויך פון מינסק) האָט זיך אין די לעצטע פיר-
די
צענדלינ יאָהר אָנגעהויבען די מאָדערנע וייס-רוסישע באַװענוננ.
גרעסטע טיי? פון דער אַרומינער באַפעלקערוננ אין געגענד (ווילנער,
נאַװאָגאָראָדקער און ביאלאסטאקער גובערניעס {װאַיעוואודסטװעסן)
באַשטעהט

װאָרען
נעקענט

פון ווייס-רוסען,

פּאַלאָניזירט
אױיסװואַרצלען

אָדער
דער

וועלכע

זיינען גאנצע

רוסיפיצירט.
וייס-רוסישער

יארהונדערטען

אָבער דאָך

גע-

האָט זיך ניט

פֿאָלקס-עלעמענט,

וועלכען

די נייענטשטאַנענע ווייס-רוסישע אינטעלינענץ רעסטאוורירט,
פון ווילנע זיינען ארויס די לאָזוננען צום דאָרף, ,צוריק צום
ווייספירוסענטום" .מען האָט אָנגעהויבען צוריק צו פלענען די וייס"
רוסישע שפּראך ,וועלכע איז געווען פאַרהאַסט אלס ,פּוערים-שפּראַך".
מען האָט אין ווילנע גענרינדעט פאַרלאַנען ,דרוקערייען ,צייטוננען.
מען האָט אַרױיסנענעבען לערן-ביכער .,דאָ נעפינען זיך אַלֶע פּאָליטישע
נגרופּירונגען פון דער ווייס-רוסישער באווענוננ.
די ווייס-רוסען האָבען דאָ אַ נימנאַזיע ,אַ סעמינאָר ,א וויסענ"
שאַפטליכע נעזעלשאפט מיט אַ מוזיי און אַז .וו די ווייסירוסען האל-
טען ,אַז היסטאָריש איז ווילנע געווען פון 51טען יאָרהונדערט אָן אַ
דער באַרימטער קאָדעקס דער ליטווישער
ווייסירוסישע שטאָט.

/

ווילנע די .נאַציאָנאַליטעטען-שטאָט
סטאַטוט"

פון 61טען

12
איז

יאָרהונדערט,

געשריבען

אין

וויסי

דער

רוסישער שפּראך .דאָס דינט ,פויט די וייס-דוסישע היסטאָריקער,
אַלס באַװייז ,אַז ווילנע איז נגעווען די הױפּטשטאָט פון אַ ווייסרוסיש-
|
ליטווישער מלוכה.
אין ווילנע גיבען אַרויס די ווייס-רוסען
זשורנאַלען א .אַז .װ.).

צייטונגען (וועכענטליכע

ביז דער מלחמח האָבען דאָ די רוסען געװועלטינט אומבאַנרעניצט
די אָרטינע
און זייערע שפּורען פיהלען זיך נאָך אַפילן איצט אויך.
די על-
שפּראַכען האָבען אַריינגענומען אין זיך אַפולע רוסיציזמען.
טערע טייל פון דער אידישער אינטעלינענץ באנוצט נאָך אויך איצט
עד חיום ואוינען נאָך אין ווילנע עטליכע טוי-
די רוסישע שפּראך.
זיי האָבען דאָ זייער רעליגיעזען צענטער מיט אַן אַר-
זענד רוסען,
עס געהט נאָך דאָ אַרױס א רוסישע צייטוננ .אָבער
ציביסקופּ בראש.
קיין שום השפּעה אויף דעם אָרטינען לעבען האָבען זיי שוין כמעט
ניט ,אויסערליך לאָזען זיי זיך שטאַרק פּאַלאָניזירען.

דעם פּעקעל פעלקער וואוינען ,וואו אין קאָמ-

און אָט צווישען

פּאַקטע מאַסען און וואו פאַראיינצעלט ,די אידען פון וילנע .די
אידען ,וועלכע בילדען דעם קערן פון דעם אזויגערופענעם ליטווישען
אידענטום -- ,דער אידענטום ,וועלכער איז פאַרשפּרייט במעט אי-
בער דער נאַנצער וועלט און וועלכער איז אומעטום דער הייווען פון
ניט אומזיסט טראָגט וילנע דעם
דער אידישער געזעלשאַפטליכקײט.
אַזאַ שטאָט ,פון וועלכער
בכבוד'ינען נאָמען פון ירושלים דליטאָ.
,ס/געהט ארויס תורה" (תצא תורה) ,סיי די אַלטע ,װאָס האָט קאָנ-
סערווירט ,סיי די נייע װאָס רעקאַנסטרואירט דעם אידענטום.
די גרויסע

רבנים

פון 81טען

און 91טען

יאָרהונדערט,

מיט

דעם

ווילנער נאון בראש (ר' פייוו? אַשכנזי ,ר' שבתי בר' מאיר הכהן-
ש"ך ,ר' משח ריווקעס ,ר' אַבעלע פּאָסלאַװער ,ר' אברהם דאַנציגער --
,יי אִדם" ,ר' ישרא? סאַלאַנטער און פיל אַנדערע) האָבען
מחבר פון ח
נעמאַכט

באַריהמט

ווילנע

אין

דער

תלמודישער

ועלט,

אַלס

אָרט

שפּעטער אַביסעל וערט ווילנע דער צענטער
פון תורה און חכמה.
מרדכי אהרן נינצבורג ,י .7 .לעװאַנדע ,יהושע שטיינ-
פון חשכלה.
'בערג ,ט .פּלונגיאַן ,שמואל יוסף פין ,קלמן שולמאַן ,מתתיחו סטראַ-
שון ,בער? מיכאַלישקער ,זיין זוהן מיכה יוֹסף לעבענסאָן און
אַפולע אַנדערע זיינען נגעווען די אַדעפּטען פון דער השכלח ,וועלכע
האָט זיך פון ווילנע פאַרשפּרײט איבער אַלע אַרומיגע שטעט און
ווילנע ווערט אויך אַ צענטער פֿאַר חבת ציון ,שפּעטער
שטעטלאך,
דאָ האָכען זיך געפונען די גרעסטע אידישע
 ---פאר'ן ציוניזם.

דרוקערייען

מיט

די באַרימטע

הבית

הדפוס

של?ל האלמנה

והאחים

22
ראם",

יי
וועלכע

קיװערט

ירש אַבראַמאָװויטש

נאָך עד

החיום

רעליגיעזע

ליטעראַטור

פאַר /

דער גאַנצער וועלט,
ווילנע האָט אבער אויך די ערשטע פּראַקלאַמירט דאָס רעכט פון
אין ווילנע זיינען ארויסנענעבען געווארען די גרעסטע צאָל
אידיש..
א .מ .דיק האָט אָנגעהויבען כמעט דער ערשטער
מעשה-ביכלעך,
צונעוואוינען דאָס פאלק צון לייענען אידיש.

אין די -09ער יאַָהרען ווערט וילנע דאָס וינעלע פון דער
דאָ .ווערט גענרינדעט דער אידישער אַר-
אַרבײיטער באווענונג .
בייטער ,בונד" ,וועלכער צואוואקסט זיך אַזױ מעכטינ אין אֶנְהוֹיב
פון 09טען יאָרהונדערט און שפּילט אַזאַ קאַלאָסאַלע ראָלע אין דער
געשיכטע

פון

דער

רעװאַלוציאָנערער

באווענונג

פון רוסלאַנד.

ווילנע

ווערט אין דער צייט פון מלחמה און אֶקופּאַציע דער ערשטער צענ-
טער פאַר דעם אידישען און העברעאישען שול-וועזען .וילנע האָט
אַזעלכע אַנשטאַלטען פון אַלװעלטליכער באַדייטונג װי די סטראַשון-

ביבליאָטעק ,אידישער

ויסענשאַפטליכער

אינסטיטוט

(ייווא) .,היסטאָ-

ריש עטנאַנראַפישער מוזיי אויפ'ן נאָמען פון ש .אַנ---סקי ,אַ רייהע
סעמינאַרען ,פּראָפּעסיאָנעלע שולען (טעכניקום ,הילף דורך אַרבייט),

אידישע ,העברייאישע און רעליניעזע גימנאַזיעס און שולען (ישיבות).
די אַלע זאכען דינען פאר מוסטערען אין אנדערע שטעט.

נען דאָ ניט אויסרעכענען
און קען באמת

מיר קע-

אלץ ,װאָס די אידישע ווילנע פאַרמאַנט

שטאָלצירען.

און דעריבער איז טאַקע וילנע טייער פֿאַר יעדער נאַציאָנאַ-
יעדערע פון זיי האָט זיך מיט װאָס צו
ליטעט װאָס וואוינט דאָ.

באַווייזען,

מיט

װאָס

צו באַריהמען,

און װאָלט

אויף

דעם

באָדען

פון קולטורעלע ווערטען פֿאָרנעקומען א דערנענטערונג און אַ קאָן-
טאַקט צווישען די פינף פעלקער ,װאָלט מסתמא ניט נעווען קיין האַס

און סיין שנאה ,ס'װאָלט געווען אן אַלגעמײנע באַרײיכערוננ פון
אַזאַ נאַציאַנאַליטעטעך-שטאָט וי וילנע
דער מענשליכער קולטור
װאָלט עס אַמבעסטען נעדאַרפט באַווייזען דער ועלט.

חייקל לונסקי
די שטראשוװ ביבליאַטעק אין װילנע
אויף אידישער

לע-

גאַס ,אויפ'ן שול-הויף,

בען דער גרויסער שוֹהל ,שטעהט אַ צװיר
דאָס דאָױנע הויז איז דער
נאָרענדיג הויז.
טעמפּעל פון נייסט ,דער פּאַלאַץ פון חכמה,

דער שטאָלץ
ציהען

פון וילנע.

צום דאָזיגען

זיך יונג און אַלט ,גאונים און חכמים,

שריפטשטעלער און וויסענשאפטסלייט,

פּען דאָרט תורה און חכמה.

ר' מתתיהו

תשרי תקע"ח (.)7181
און עושר ר' שמוא?
געווען אין תורה אוֹן
קינד האָט ער שוין
זכרון און שאַרפקייט

איז געבאָרען

צו שע-

דאָס דאָזיגע הויז

אין די ביבלאָטעק פון דער וילנער
אויפ'ן נאָמען פון גרויסען נאון און חכם ר' מתחיהו שטראַטו.

שטראַשון

הויז

געװאָרען

קהלה

אין ווילנע כ"א

זיין פּאָטער ,דער גרויסער גאון און חכם ,יחסן

שטראַשון (בעל הנחות הרש"ש) האָט איהם מחנך
חכמה .אַז ר' מתתיחו איז נאָך געווען אַ קליין
ארויסגעוויזען אַזױנע גרויסע פעהינקייטען אין
פון שכ? ,אַז די גרויסע גאונים ר' מנשה איליער

און ר' איטשעלע װאָלאָזשינער האָבען אויף איהם נביאות געזאָגט ,אַז

ער װועט אויסװאַקסען אַ גרויסער נאון ,און זייער נביאות איז טאַע

מקוים געװאָרען .זייענדיג אַ גרויסער מתמיד און בעליכשרונות האָט
ניך דערװאָרבען אַזופיל תורה און חכמה ,װי אױך אינינע
ער
שפּראַכען ,אַז ער איז נאָך יונגערהייט געװאָרען איינער פון די גרעסטע
און יעדער מאמר זיינער האָט געמאַכט אַ גרויסען רושם.

א דאַנק זיין נאונות און חכמה ,איז ר' מתתיהו' שטראַשון
נעקומען אין פארבינדונג מיט די גרעסטע נאונים און געלערענטע פון
זיין צייט ,וי רי"צ מעקפענבורג ,בעל ,חכתב והקבלה" על התורה ,ר'
צבי

הירש

חיות ,ר' שלמה

יהודא

ראפּאַפּאָרט

(שי"ר) ,ר' יום

טוב

ליפּמאַן צונץ ,ר' יצחק בער פעװױינזאָן (ריב"?) ,פּראָפּ .צבי הירש גרעץ,
מיט קריסטליכע געלערנטע ,וי פּראָפ .ווינשע און אַנדערע.
וי אויך
פוֹן דער גאַנצער וועלט פלענט מען זיך ווענדען צו איהם ,רבנים
יו
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זײיקפל לונסטי

--

און שתדלנים וועגען

מיט שאלות וועגען תורח ,געלערנטע ווענען חכמח
כל? ענינים,

ער איז געװאָרען אַזױ מפורסם אין דער גאַנצער ועלט ,אַז מען
האָט איהם פאָרנעלענט בערלינער רבנות ,נאָר זייענדינ זעהר רייך,
האָט ער קיין רבנות ניט געװאָלט אָננעמען .,שפּעטער ,אַז עס האָט
זיך געגרינדעט די חברה ,מקיצי נרדמים" ,האָט מען איהם נעשטעלט
בראש ,מיט אַזאַ פּערזענליכסייט וי ר' מֶשׁה מאַנטיפיאָרע.
אויך אין דער חברה ,שומרי תורה" פון פּאַריז איז ער געשטאַנען
|
כבראש פון רוסלאַנד מיט'ן בארימטען ווארשעווער רב ,ר' דובעריש

מתתיהו

מייזעלש.

| פּינעלעס

שטראַשון

און אַז די גרויסע

האָבען

זיך אַ סך

()8881--7181

חכמים

ר' חיים

יאָהרען מתווכח

תקופות ומולדות" און ניט געקענט דורכקומען

זעליג סלאָנימסקי

געווען

וענען

און

,עניני

צווישען זיך ,האָבען

זיי זיך צולעצט נעװענדעט צו ר' מתתיחון ,ער זאָל מכריע זיין.
אויך זיין אויסערליכקייט ,די הויכע פינור מיט די שעהנע אידישע
מלבושים ,זיין פּאַטריאַרכאַלישער אויסזעהן ,האָט אויה אַלעמען נע-
מאַכט דעם טימסטען רושם,
אין

יאָהר

תר"ח

איז

ר' מתתיהו

שטראשון

אויסנעקליבען

נע-

װאָרען אַלס ראש פון דער וילנער חברה ,גחש"א" און אין יאָהר

-

די שטראַשון ביבליאָטעק אין ווילנץ
אין

תרכ"ח

ער

אויך

812

געװאָרען

אויסנעקליבען

פון

פּרנס

אַלס

דער

ווילנער קהלה און מיט זיין שאַרף אויג און קלונען פאַרשטאַנד האָט
ער פיל אױיפּנעטאָן פאַר ווילנע און געבראכט אַלץ אין אַזאַ מוסטער-
האַפּטער אָרדנונג אַז מען האָט איהם אין ווילנע גערופען דער ,מוצלח"-
דינער פּרנס" .אַלס פּרנס האָט ר' מתתיהו אויך זעהר פיל אויפנע-
וילנע האָט דאַן געדאַרפט צושטעלען
טאָן אין ענין רעקרוטען.

יעהרליך

 82רעקרוטען.

ארויסמאַכען

און אָנשטאָט

קינדער

די נבירישע
זיי פלענט

פלענען

זיך פון דעם

מען כאַפּען אָרימע און יתומים,

װאָס האָבען נאָרניט נעדאַרפט געהן דינען .אין שטאָדט אין פֿאַרי
שטעהט זיך געווען גרויסע יללות און תרעומות .ר' מתתיהו האָט
עס ניט געקענט צוזעהן און אין יאָהר תרל"ג האָט ער צונויפגערופען
אַ נרויסע אספה און פאָרנעלענט אָפּצושאַפען דאָס כאַפּערײ און אֲֶנ-
שטאָט מענשען זאָל מען געבען ,כופר פּדיון נפש" ,ד .ה .קויפען

קוויטאנציעס . .אַזױ וי אַ קװיטאַנציע האָט געקאָסט  008רובעל ,האָט
ר' מתתיהו צונויפנעזאַמעלט  08טויזענט רובעל און אריינגעטראַנען
צו דער מאַכט ,און פון ווילנע איז יענעם יאֶהר קיינער

ניט גענאַנגען

דינען און אין שטאָדט איז געווען ששון ושמחה)* .

ר' מתתיהו

איז אויך געווען זעהר אָנגעזעהן אין די

שטראַשון

רעגירונגס-קרייזען,

אָפיציעלע

וואו

מען

האָט

שטאַרק

זיך זעהר

גע"

רעכענט מיט זיין װאָרט און טאָט .ער איז אויך געוען אַ מיטנליד
פון דער דיסקאָנט קאָמיסיע ביים ,גאָסודאַרסטװענעם באַנק" און ער
האָט זעהר פי? מיטנעווירקט ,אַן אידען זאָלען געניסען פון מלוכה-
פּאַר זיין וויכטינער נגעזעלשאפטליכער אַרבײיט איז ר' מתתיהו
קרעדיט.

באשאנקען געװאָרען פון דער רעגירונג מיט  2מעדאַלען.

אויסער זיין עסקנות אין כלזאַכען און אין תורה וחכמה האָט
זיך ר' מתתיהו שטראַשון פאַרנומען מיט נאָך אַ גרויסען ענין ,וועלכען
ער האָט מקדיש נעווען זיין גאַנץ לעבען ,דאָס איז  ---זאַמלען ספרים.

און זאַמלען ספרים אין איינע פון די שװערסטע זאַכען .פאַראַן
ספרים ,װאָס זיינען וי קאָמעטען װאָס באווייזען זיך איינמאָל אין
פאַראַן אויך
הונדערטער יאָחרען און וערען נלייך פֿאַרשואונדען.
,ני יחידים" אויף דער נאַנצער װעלט ,ארויס-י
אַזױנע ,װאָס זיינען ב
געראַטעװעטע פון פארשיידענע אינקוויזיציעס ,חרמ'ס ,שרפות און גע"
היטע ,נעבראכטע פון נלות צו גלות ,פון איין עק וװעלט אין דעם

אַנדער עק וועלט .פּאַראַן אויך אַזױנע ,װאָס זיינען מעהר נים גע-
*)

דו

כאַפּער

זיינען

צוליב

דעם

געבליבען

אָהן

אַרבייט.

איינער

פון

זי װאָס איז געװאָרען אַ בעטלער ,האָט אַמאָל געבראכט ר' מתתיחו'ן אַ בילעט
אויף חתונה .ר' מתתיהו האָט איהם זעהר פיין באפרידיגט
רופען מים אַ וויץ, :אָט אַזוי ,בעסער בעם און ניט כאָפּט".

און

זיך אָפּגע-

דרוסט

געװאָרען װוי אייניגע

צעהנדלינ עקזעמפּליאָרען,

נאָך מיט

הונ-

דערטער יאָהרען צוריק .אָפט מוזן מען צוליב איין זעלטענעם ספר
אָפּקופען א גאַנצע ביבליאָטעק ,אַמאָל מוזן מען אױספאָהרען גאנצע
מדינות ,בין מען געפינט אַ זעלטענעם ספר .און אָט דער דאָזינער
שווערער אַרבייט האָט ר' מתתיהו שטראַשון אָפּנעגעבען זיין גאַנץ
לעבען ,אויסנוצענדיג דערביי זיין גרויסען פאַרמענען ,זיין מפורסמ"-
דיגען װעלט-נאָמען ,זיין קאָלאָסאַלע ענערגיע און זיין אנמגעהויערען
ביבליאָנגראַפישען וויסען,

און איהם האָט זיך טאַקע איינגעגעבעןסאַלען אוצר ,װאָס קען גערעכענט

איינצושאַפען

א קאַלאָ-

ווערען צווישען די גרעסטע

אידישע

ביבליאָטעקען אין .דער וועלט,
אַ דאַנק

זיין מורא'דינען

זכרון ,איז

ער אויך געווען

דינער בקי אין אַלע זיינע ספרים ,װאָס זיינען ביי איהם

אַ נװאל-

געווען וו

לעבעדינע מענשען און מיט די אַלֶע מ
,ענשען" ,די גאונים און נדולים
פון די פאַרגאַנגענע צייטען ,פלעגט
ע
ר
פ
א
ַ
ר
ב
ר
ע
נ
ג
ע
ן
ט
א
ָ
ג
א
ו
ן נאַבט.

זיין שטוב און ביבליאָטעק אין געווען א בית ועד לחבמים".
אין זיין ,מנין? און ביי זיין ,טיש" זיינען שטענדיג געזעסען די
גרעסטע נאונים און עסקנים ,וועלכע פלענען קומען צו איהם וװענען
כלל -ענינים ,און צוליב

זיינע גרויסע

טרדות

אין איהם

ניט געבליבען

קיין צייט צו שרייבן ספרים .פון איהם זיינען מעהר ניט פאַרבליבען
הגהות אויף ש"ס מס' עירובין ,בבא בתרא ,סנהדרין ,נעדרוסט אין
די נייע ש"ס'ן פון דפוס ראָם ; הנחות אוים'ן מדרש אונטער'ן נאָמען
,מתת-יה" ; הערות צום ,קריה נאמנה"; ,נתיבות עולם"; הגהות
אויף

ירושלמי,

ר' .מתתיחו

זרעים,

מועד

איז נפטר

איבערלאָזענדיג קיין קינדער.

און

אַנדערע.

געװאָרען

|

ו' טבת

תרמ"ו

(,)8881

ניט

נאָר אויב ער האָט ניט איבערגעלאָזט

נאָך זיך קיין קינדער און חבורים ,האָט ער אָבער פֿאַר דער וועלט
איבערנעלאָזט אַ גרויסען אוצר ספרים ,וועלכען ער האָט פאַר זיין
טויט אָפּנעשריבען אין זיין צוואה דער ווילנער קהלח און אויף אוים-
צוהאַלטען

די ביבליאָטעק

האָט ער אָפּנעשריבען

זיינעם אַ הויף

אויף

גלעזער-גאַס.
די ביבליאָטעק איזן צום אֶנְהוֹיב נעווען אָפען נאָר פאַר יחידי"
סנולה .אָפּיציעל פאַר'ן עולם איזן די ביבליאָטעק געעפענט געװאָרען

ערשט

אין סוף

יאָהר 2981

(תרנ"ג)

אויפ'ן שוהל-הויף,

אין בנין

פון דער גרויסער שוהל ,וואו עס איז אַמאָל געווען דאָס קהל?-שטיבעל
און איצט די ,עזרת נשים" פון דער גרויסער שוח? .נאָר אַזױ וי

דער בְנין פון דער גרויסער שוהפֿ איז געווען צו  קליין און ניט צונע-
פּאסט

פאר

דער ביבליאָטעק ,איז דעריבער

אין איינינע

יֹאֶהֶר ארום,

דעם 21טען אַקטאָבער ( 9081כ' מרחשון תר"ס) פאָרגעקומען אין

ר 772

רי .שטראַשון ביבליאָטעק אין ווילנף

;צדקה נדולה" אַן אסיפח וועגען בויען  8באַזונדערען בּנין פאר דער
ביבליאָטעק.
אין דער אסיפה האָבען אָנטייל גענומען די דריי גבאים פון

,צדקה גדולה" ר' שמוא? סאָלץ ,ר' יעקב פּרנס און ר' אריה ניישול,
װוי אויך ר' יהושע חיים עפּשטין (איינער פון די דריי אפּוטרופּסים
איבער ר' מתתיהו שטראַשונ'ס ירושה (די איבערינע צויי זיינען
געווען; :יוסף מנחם גראָדזענסקי און דוד יעבץ ברוידא) ,יקותיאל

זלמן עליאסאָן ,יעקב בן יעקב ,יצחק לגייאבָלדבערנ,
מייגענזאָהן און חיים ?ייב מארקאן.

אַלס מומחה

שמואל פייוועל

האָט אין דער אספה

אָנטייל גענומען דער אַדװאָקאַט קאָוונער .,נאָך אַ קורצען ישוב הדעת
וועגען דער נויטינקייט פון אַזאַ ויכטינען אַנשטאַלט פאַר וילנע,

זיינען איינשטימיג אָנגענומען געװאָרען פאָלגענדע באשלוסען :
אויסבויען אַ ספּעציעלען בנין פאַר דער ביבליאָטעק,
זאָל פאַרבלייבען אַלס איינענטום פון דער קהלח אויף אייביג.
,2
מתתיהו

אין ביבליאָטעק זאָלען אריינקומען
שטראַשון האָט איבערנעלאָזט אלס

און זיי זאָלען זיך געפינען
ליאָטעק.,

חוץ

דעם

זאָלען

אַלע ספרים ,װאָס ר'
ירושה פאַר דער קהלה

אין א באזונדערע
אריינקומען

אין

װאָס

אָפּטײלונג אין ביב:
ביבליאָטעק

די

אַלטע

ספרים וואס זיינען פון לאַנג אָן געווען אין דער גרויסער שוהל*)
ספרים ,װאָס מען וװעט אָפּזאָגען אָדער מנדב זיין ,וי אויך ספרים,
װאָס די ביבליאָטעק װועט קויפען.
 3אויסוועהלען אַ קאָמיטעט פון  7פּערזאָן ,װאָס זאָלען פאַר-
ווירקליכען דעם ענין .אין קאָמיטעט האָט מען אויסגעװועהלט :זלמן
עליאַסאָן אַלס יושב ראש ,מרדכי עפּשטײין (אָנשטאָט זיין פאָטער
ר' יחושע חיים ,וועלכער האָט זיך צוליב אַלטקייט אנטזאַגט) ,פ .געץ,

יעקב בן יעקב ,י .? .נאָלדבערג ,ח .? .מאַרקאַן און די גבאים פון
,דקה
צ

נדולה" װאָס אַלֶע דריי האָבען נאָר איין שטימע,

צי זיי נעמען

אָנטיי? אין די זיצוננען פון קאָמיטעט באזונדער אָדער אַפילן אַלע דריי
צוזאַמען .אַלס קאַנדידאַטען זיינען אויסגעקליבען געװאָרען ש .פייגענ-
זאָהן און ב .ראַטנער.
4
וי עס
,צדקה
בעל א.
|.,8

אוסהאַלטען די ביבליאָטעק מיט אַלע איהרע באדערפענישען,
פּאַסט פאַר'ן כבוד פון דער ווילנער קהלה ,אויפ'ן חשבון פון
מע-
אַציע,
רות,
ויר
ע,ק שכ
סונג
ַיצ
אַהײ
גדולה" ,דהיינו ; דירה ,בא
א .ַ8וי
די ביבליאָטעק זאָל זיין אָפען פאַר אַלעמען אומזיסט יעדען

טאָג ,אפילו שבת און יו"ט (חוץ ימים נוראים) ,און דער קאָמיטעט.
זאָל באשטימען

די שעה  :ווען צו עפענען

און שליסען איהר.

 5ליידער האָט מען פון דער גרויסער שוחל קיין ספרים ניט באַקומען.
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|

לונסקי

די באשלוסען זיינען פאַרשריבען געװאָרען אין אַ פּראָטאָקאָל,
צדקה
אונטער וועלכען עס האָבען זיך גע'חתמ'עט די דריי גבאים פון ,
|
גדולה" און די איבערינגע אָנטיי? נעמער פון דער אסיפה.
אין יאֶהר  1091איז די ביבליאָטעק אַריבער אין אייגענעם בנין,
װאָס איז ספּעציע? אויסגעבויט געװאָרען פאַר איהר אויפ'ן שוה?-הויף.
דעם פּלאַץ פאַר'ן בנין האָט  ---לויט דעם פּראָטאָקאָל?  ---מנדב געווען

די צדקה גדולה און געלט צו בויען  01 --טויזענט רובעל  ---האָבען
אויסגעליהען די אַפּוטרופּסים
ניישול און י .? .גאָלדבערג.
 0יאָהר און ,צדקה גדולה"
הכנסות (דירה געלט פון די

איבער דך ,בנימין פינ'ס ירושה :אריה
דאָס נעלט אין געליהען געװאָרען אויף
האָט דאָס געלט אױסנעצאָהלט פון די
קראָמען ,װאָס געמינען זיך אין אונטער-

שטען עטאַזש פון ביבליאָטעק אויף אידישער

גאַס))* ,

דעם 41טען אַפּריל ( 2091ד' חוה"מ פּסח תרס"ב) איז פאָרגע-
קומען דער חנוכת-הבית מיט גרויס פייערליכקייט , עס האָבען גערעדט :
דער פאָרזיצער עליאסאָן ,דער ווילנער שטאָדט-מגיד הנאון ר' מאיר נח
לעווין ,דער ראַבינער נעמזער און דער שטאָדט:חזן סיראטא מיט'ן כאָר
האָבען נעזונגען ,מזמור שיר חנוכת', ,מה טובו', ,שיר המעללות
אם ד' לֵא יבנה בית" וכו

שפּעטער אין צוליב אַ מסירה געווען די ביבליאָטעק אַ קורצע צייט
פאַר'חתמ'עט ,ביז עס האָט זיך דעם 02טען אָקטאָבער ( 2091ראש
השנה תרס"ג) באקומען די אָפיציעלע דערלויבעניש פון דער רוסישער
מאַכט צו עפענען די ביבליאָטעק .די דערלויבעניש אין גענעבען גע-
װאָרען פון ווילנער נובערנאַטאָר פאָן װאָל ,אויפ'ן נאָמען פון ראבינער
און די גבאים פון ,צדקה נדולה" ,צו האלטען אין ביבליאָטעק ביכער

אויףּ רוסיש ,העברעאיש ,אידיש ,דייטש אוֹן אַנדערע שפּראַכען ,חוץ ,

טויליש )**.דעד קאָמיטעט ,װאָס איז אויסגקעליבען געװאָרען אויף דער
ערשטער אספה אין ,צדקה נדולה" ,איז אויך פאַרבליבען אויף שפּעטער,

אין משך פון דער צייט זיינען צום קאָמיטעט צונעקומען נייע מיט-
גלידער (באָריס גאָלדבערג ,בנימין עפּשטײן ,דוד ברוידא ,אליהו סופר,
נחום נאָרדאָן ,ישרא?ל בונימאָוויטש און אַנדערע) .אין סאָמיטעט זיינען
אויך תמיד אריין די ראבינערס פון שטאָדט (פון  9091הרב מררכי
יעקב נעמזער ,פון  8091הרב יהודה לייב דר .קאַנטאָר ,פון יאָהר
2

אָן ,דער נעוועזענער סענאַטאָר ,הרב הגאון ר' יצחק רובינשטיין,

 )+איצט זוונען די קראָמען צוגענומען געװאָרען פאַר דער ביבליאַטעק
און דאָרט זיינען איינגעאַרדענט געװאָרען .ד' ספרים ,כפולים? און דו
,רעסע? ווייל אין ביבליאָטעק איו שוין קיין אָרט נימאָ פאַר זיו.
פ
**') אוצט

איז דאָ אַ דערלויבניש

פינען זיך אויך ביכער אין מּווליש.

פון דער פוולושער מאַכט און עס גע-

רי שטראַטון ביבליאָטעק אין ווילנץ
וועלכער איז פאָרזיצער

912

פוֹן קאָמיטעט

עד היום).

דער איצטיגער

קאָ-

מיטעט באשטעהט פון פאָלגענדע פּערזאַנען  :פאָרזיצער  ---הרב הנאון
ר' יצחק רובינשטיין ; דר .ג .גערשון ,דר ,א .ווירשובסקי ,י .א .אסתרין ;
סעקרעטאר  :דר ,יוסף רובינשטיין ,און דער קהלה פּרעזידיום :א.
קרוק ,א ,זיידשנור און י .שעסקין.
דער פּערפאָנא? פון ביבליאָטעק באַשטעהט פון אַ פאַרװאַלטער און
ביבייאָטעקאַרען.

נאָך ר' מתתיהו'ס

גלייך

פּטירה

אויפגענומען

אין

געװאָרען אַלס פאַרװאַלטער הרב ר' שמואל שטראַשון בהרב ר' אלעזר
אב"ד זאַסקעװיץ ,אַ קרוב פון גרינדער ר' מתתיהו ,אַ מוסמך און אַ
גרויסער למדן ,געווען אויך מניה אין ראָמ'ס דרוק אויף די לומדישע
ספרים (אויף פּלונגיאַנ'ס אָרט) .,ער האָט צוזאַמען מיט'ן גרויסען בקי
און למדן הרב ר' משה שמעון אַנטאָקאָלסקי ,צוזאַמענגעשטעלט דעם

קאַטאַלאָג

פון ר' מתתיהו
.,8078

האָבען באטראָפען

העברעאישע

שטראשונ'ס

ספרים

דער קאַטאַלאָג איז אונטער'ן

וועלבע

נאָמען ,לקוטי

שושנים" אָפּנעדרוקט געװאָרען אין בערלין אין יאֶהֶר  ,9881מיט אַ
פון ר' מתתיחו'ס

חקדמה

פּלימעניק ר' דוד שטראַשון,

זיין ממלא

הרב ר' שמואל איז נפטר געװאָרען כ"ח תמוז ,8981

מקומו אַלס פאַרװאַלטער האָט דאַן פאַרנומען זיין זוהן ר' יצחק שטראַ-
שון ,וועלכער האָט נאָך פאַרביטען זיין פאָטער פון  4081יאָהר אָן,

| וויי? זיין פאָטער

אין

די לעצטע

יאָהרען

געװען

ה' יצחק

קראַנק.

טאַלענט ,פאַר-

שטראַשון ,אַ מענש מיט וויסען און אָרנאַניזאַטאָרישען
נעמט זיין אָרט אַלס פארוואלטער עד היום,
סוף יאֶהר  5981איז אָנגעקומען אַלס ביבליאָטעקאַר דער שרייבער
פון די דאָזינע שורות ,חייק? לונסקי ,וועלכער פאַרנעמט זיין פּאָסטען

|

עד היום.

אין 0391

אין אַלס ביבליאַטעקאַר

באוואוסטער

אָנגעקומען .דער

שריפטשטעלער און ציוניסט ר' לוי יצחק רובינאָוו ,אַ מענש מיט
וויסען און א קענער פון פי? שפּראַכען,

מיט צונויפשטעלען
צונעקומען

איבער

אַ צעטעל-קאַטאַלאָג

נאָך שטראַשונ'ען,

 22טויזענט

ספרים.

אַלס געהילפס-ביבליאָטעקאַר

ביז איצט

ער פֿאַרנעמט

זיך ספּעציעל

פון די ספרים

װאָס זיינען

האָט ער שוין קאַטאַלאָגירט

אין יאָהר  0801אין אויך אָנגעקומען
א .פּערלשטיין.

קאַפּיטעל ,3

|

די ווייטערדינע ענטוויקלונג פון דער ביבליאָטעק
אויסער

די אויבען-דערמאַנטע

קרוב  6טויזענט ספרים

און קרוב

טויזענט ספרים ,יודאַאיקאַ? אין דייטש פון ר' מתתיהו שטראשון ,איז.
די ביבליאָטעק אין משך פון דער צייט בארייכערט געװאָרען מיט נאָך
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יי

לונסק :

אַ גאַנצער ריי עזבונות פון ווילנער פּערזענליכקייטען ,איבערהויפּט פון
די קאָמיטעט-מיטגלידער װאָס זייערע בילדער באצירען איצט די װענט
פון לייען-זאַל,
דער בארימטער ציוניסטישער עסקן און נדיב ה' י ,9 .גאַלדבערג
האָט געשאַנקען דער ביבליאָטעק פי? נייע ספרים וי ,הוצאת אחיאָסף"
און פיל אַנדערע .אין  3091אין אין ביבליאָטעק צונעקומען איינינע
חונדערט ספרים װאָס זיינען איבערגנעבליבען נאָך דעם באַקאנטען

ווילנער פּרנס ,דער העברעאישער שריפטשטעלער,

געלערנטער און עסקן

לאומי ,איינער פון די גרינדער פון ,חוֹבבי ציון" און דער ערשטער
היסטאָריקער פון דער אידישער ווילנע אין זיין בארימטען ספר ,קריה
נאמנה" ,װוי אויך רעדאַקטאָר פון ,חכרמל" ,מחבר פון ,כנסת ישראל"
און אַנדערע וויכטינע ספרים ,ר' שמואל יוסף פין (א' דסוכות תקע"ט---

לעזע-צומער

י"א

שבט

תרנ"א).

און שטראַשון'ס

()*)8181--09813

ביבלואָטעק.

צוישען

די

דאָזינע

ספרים

זיינען געווען אַ סך ,װאָס האָבען אַמאָל געהערט צו ר' שלמה מדובנא,
אַ טייל פון זיי גרויסע יקרי המציאות און כת"י  --האָט רש"י פין

נאָך בחייו פארקויפט דעם געוויסען פרידלאנד ,וועלכער האָט זיי שפּע-
טער געשאָנקען די פּעטערבורנער קייזערליכער ביבליאָטעק .אין זעלבען
יאֶהר איז די ביבליאָטעק אויך באַרייכערט געװאָרען מיט נאָך קרוב
טויזענט ספרים פון גרויסען למדן און נעלערנטען ,געוועזענער לעהרער
מוד אין ווילנער ראַבינער-שול ר' יהודא בעהאק ז"ל (---0281
פתוןל -
מחבר פון ,עץ יהודה" און אַנדערע .זיינע ספרים זיינען דאָס
0
רוב פארשריבען מיט זיינע הנחות ,וועלכע האָבען אַ גרויסען וערט,
אין  0191זיינען צונגעקומען איבער  0068ספרים פון געוועזענעם קאָמו-
*) אַריבער
כ"ז אָב תרנ"ט.

פון עזבון

פון

זיין זוהן

דר .בנימין

פין ,נפטר

געװאָרע.
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טעט-מיטגליד ר' חיים לייב מארקאן (תר"ח---כ"א אלו? תרס"ט---8481 ,
ואָס איז געווען א גרויסער למדן און באוואוסטער משכיל ,אַ

9

זיין ביבליאָטעק אין
,כרמ?".
געוויסע צייט געהילפס-רעדאַקטאָר פון ח
באשטאנען דערהויפּט פון השכלה ספרים און זיי האָבען אויף אַזאַ אופן

דערהויפּט פון

דערגאַנצט שטרששונ'ס זאַמלוננ ,וועלכע איז באשטאנען

רבנישע סמרים ,צווישען מארקאנ'ס סטרים נעפינען זיך פיל מיט זיינע
הנחות און ביבליאָנראַפישע ידיעות .אין  9191זיינען צונעקומען איבער
 2טויזענט ספרים פון דער רבנישער ליטעראַטור און חכמת ישרא? פון

קאָמיטעט-מיטגליד ר' דוד-בער
תרע"ז,

,)2881--4191

איינער

(י"ז תמוז

ראַטנער

פון די גרעסטע

תרי"ב--א'

שבט

ביי

אידען

מלומדים

אויפ'ן געביט פון דער רבנישער ליטעראַטור ,דער מחבר פון  21בענדער
אהבת /ציון וירושלים" ,הערות
אויך  2כרכים ,סדר עולם רבה".

און באורים אויפ'ן ירושלמי ,וי
ר' דוב-בער ראַטנער האָט קאָרעס-

פּאָנדירט מיט די גרעסטע אידישע און קריסטליכע געלערנטע אין זיין
צייט ,צווישען זיינע ספרים געפינען זיך א טייל מיט זיינע הנהות,
וועלכע האָבען אַ נרויסען ווערט,
אין  4291זיינען צונעקומען

טויזענט

קרוב

רבנישע

ספרים

פון

געוועזענעם מיטגליד פון קאָמיטעט ,הרב ר' מרדכי עפּשטײן (תר"ר--
י"ג תמוז תרע"ו ,)4481--6191 ,מחבר פוֹן ספר ,שערי תודה" ב"כ,
וי אויך עטליכע הונדערט חסידישע ספרים פון וילנער נדיב און

פּרנס ר' יוסף לעווין (נפטר געװאָרען
זיינען צוגעקומען

עטליכע טויזענט

כ"ד אִדר תרע"ה).

ספרים

--

העבדאַאיקאַ

אין 7291
און יודאַ-

איקאַ  ---פון בארימטען ציוניסטישען עסקן און איינער פון די גרעסטע
ביבליאָגראַפען ,מחבר פון בארימטען ספר ,אוצר הספרים" ,געוע-
מיטנליד פון ביבליאָטעק-קאָמיטעט ר' יעקב ב-יעקב

זענער טעטינסטער

אין  8291זיינען

(ח' אלול תרי"ח---כ"א אֶדר תרפּ"ו.)8881--6291 ,

צוגעקומען די ספרים פון גרויסען מיוחס און באַנקיר ר' זלמן עליאַסאָן,

געוועזענער

פאָרזיצער

(נפטר געװאָרען

פון קאָמיטעט

ב"ט שבט

און פּרנס

פון

וילנער

קהלה

תרע"ט).

אין  9991זיינען צונעקומען קרוב טויזענט ספרים פון עזבון פון
גרויסען

למדן

ר' אליהו סופר

און

מלומד

און

(נפטר כ"נג שבט

געוועזענעם

מיטגלידך

פון

קאָמיטעט

תרפּ"ח) װי אויך קליינע עזבונות

צדקה נדולה"),
פון ר' שלום מרדכי קאַצענעלבאָגען (געוו .נאמן פון ,
אַדוו .,מענדעל ברוידא ,העברעאישער לעהרער דוד נאטיק ,ר' גרשון

קאמענעצקי און אַנדערע.
אין  8291האָט די ביבליאָטעק אָנגעהויבען צו באקומען סיסטע-
מאַטיש פון וילנער אוניװערזיטעט-ביבליאָטעק די אַלע אידישע און
העברעאישע ספרים ,װאָס ווערען געדרוקט אין גאַנץ פּוױלען  --אויסער
פון ווילנער און נאָווארעדעקער װאיעוואודסטװעס  --װאָס זיי נעמען
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צו פֿאַר זיך *)
און פון סטאַראָסטװאָ  --אַלע וילנער אױסגאַבען.
אין משך פון
ד
ע
ר
צייט האָט די ביבליאָטעק אויך באקומען פיל

ספרים

פון מחברים,

נדבות

פון

יחידים

און אויך

צוגעקויפט

פיפ

ספרים **).
צוזאַמען פאַרמאָגט איצט די ביבליאָטעק אַ גרויסען אוצר
9
פון קרוב  89ט
ויזענט ספרים אויף אלע געביטען 6908 ,רבנים8539 ,

הש
כלה ספרים און העברעאישע 0581 ,אידישע ביכער אוֹן 0001
יו
ד
אַאיקאַ אין פארשיידענע שפּראכען וי רוסיש ,דייטש ,פּוױליש ,פראנ-

צויזיש ,ענגליש און אַנדערע.

צווי
שען די  99טויזענט ספרים געפינען זיך בערך  081כתבי יך
און  9א
י
נ
ק
א
נ
ו
ב
ו
ל
ע
ן געדרוקטע ביז  0081יאָהר.:
א) הערוך לר' נתן ב"ר יחיא? מרומא ,רל"ז (בערך) 2 ,7741
דרוק-בויגען,
ב) מ
ב
ח
ר
הפּנינים לר' שלמה בן גבירול ,מאמרי מוסר ,שונצינו
רמ"ה  4 ,4841דרוק-בויגען,
ג) בחינת עולם לר' ידעיה הפּניני ב"ר אברהם הבדרשי ,מוסר
השבל שונצינן רמ"ח  4 ,8841דרוק-בויגען.
ס
ד) הקאנון הגדופ ,קאבו אלהסין אבן ינא על כ? חכמת הרפואה,

נאַפּולי רנ"ב  2 ,2941דרוק-בויגען.
ה) מחברות עמנואל ב"ר שלמה מרומא ,מליצה ושירים ברישא
רנ"ב  4 ,2941דרוק-בויגען.
ע
ווייטער געפינען זיך ב רך  004ספרים ,װאָס זיינען געדרוקט אין
0טען י"ה ,פון זיי בערך  98ביז'ן יאֶהר  .0481חוץ די אָנגערופענע
געפינען

זיך נאָך פיל יקרי המציאות

אוניקומס

א .א.

צווישען די פס טויזענט נומערען געפינען זיך פאַרשיידענע ספרים
אויף אַלערלײ נגעביטען װי למש? אױסגאַבעס פון תנ"ך און מפרשים

או
יף תנ"ך ,ש"ס'ן בבלי און ירושלמי און מפרשים אויף זיי ,מדרשים
און י
לקוטים ,הלכה און פּוסקים ,ספרי חקירה און פילאָזאָפיע ,ספרי

מוסר ,ספרי דרוש ,ספרי שאלות און תשובות ,ספרי תכונה און חשבון,
ספרי דקדוקים און קאָנקאָרדאַנציעס ,ספרי רפואה ,ספּורים אוֹן שירים,
ספרים

מיט

שעהנע

אילוסטראציעס,

פון

יעדער

געביט

געפינען

זיך

=( די דאָזיגע ספרים ווערען דאָרט קאַטאַלאָגירט דורכ'ן פֿאַרװאַלטער
פו
ן שטראַשון-ביבליאָטעק ה' וצחק שטראַשון ,לויט אַ ספּעציעלען אָפּמאַך
פו
ן דער אוניװוערזיטעט ביבלואָטעק מים דער שטראַשון ביבליאָטעק ,וועלכע
ה
א
ָ
ט
ע
ס
ג
ע
ש
ט
ע
ל
ט
װ
י
א
ַ
ת
נ
א
י ביים ארויסגעבען די ביכער .ביז אוצם
ז
י
י
נ
ע
ן
א
ר
ו
י
ן
א
ו
ן
ב
י
ב
ל
ו
א
ָ
ט
ע
ק
פ
ו
ן
ד
ע
ר
א
ו
נ
י
װ
ע
ר
ז
י
ט
ע
ט
ב
י
ב
ל
ו
א
ָ
ט
ע
ק איבער
0
ביכער און פון סטאַראָסטװאָ קרוב  0001ביכער.
**") לעצטענס קען מען צוליב מאַנגעל אין מיטלען ניט איונקויפען
פא
ַר דער ביבליאָטעק אַ גאַנצע רויה פּערואָדישע ,וויסענשאפטליכע זשורנאַלען
װוי אויך די נויטיגע ביכער.
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טויזענטער ספרים פון די עלטסטע דרוקען אֶן און גאַנצע קאָלעקציעס
פון יעדען וויכטינען ספר װי ?משל דער הערוך פון רל"ז אָן ביז די
לעצטע אױיסנאַבען א ,א .װו ,אַזױ אַז די וויסענשאפטלער ,דיכטער
און קינסטלער האָבען די מעגליכקייט אַלזייטיג און גרינטליך זיך
|
פאַרנעמען מיט זייערע פֿאָרשונגס-אַרבייט,

טעגליך באזוכען די ביבליאָטעק בערך  022פּערזאָן ( 09487מענער

און ( 482פרויען).

דער געדראַנג פון די לעזער אין זעהר גרויס און

אַזױ װי דער לייעןזאָ? נעמט אריין ניט מעהר וי  001פּערזאָן קומט
אויס די לעזער צו זיצען  2אויף איין שטול ,װאַרטען אויף דער רייה
און אָפּט מון מען מיט גרויס צער שליסען אַפילן די טירען ,צוליב

מאַנגעל אין פּלאַץ )* ,לויט דער באשעפטינונג טיילען זיך די לעזער
אויף :שילער (פון די העכערע קלאַסען)  ,0900אקאַדעמיקער און
וויסענשאפטלער  ,2981אַרבייטער און אָנגעשטעלטע ( ,581פארשיידענע
68

,2

לויט די שפּראַכען

אַנדערע .,0901

שאפטליכע

פון

ווערט

געלייענט:

לויט די מקצעות:

אַלערליי

געביטען

וי

העברעאיש

 ,0084אידיש

בעלעטריסטיק  ,0982וויסענ-
היסטאָריע

א.

א.

.0991

די

ביבליאָטעק איז אָמען טעגליך פון  01בין  2און פון  8בין  8אָווענט,
אויסער שבת און יום טוב .פאַר'ן לייענען װערט קיין געצאָלט ניט
גענומען און אַהיים ווערען קיין ביכער ניט ארויסגעגעבען ,אויסער

פאַר וויסענשאפטלער ,וועלכע באקומען ביכער אויף אַהיים מיט דער
דערלויבניש פון סאָמיטעט.
דעם בודזשעט פון דער ביבליאָטעק האָט צום אֶנְהוֹיב געדעקט
די ,צדקה גדולה" וי אויך פון מיטגלידער אָפּצאָהל"*) בעת דער
דייטשער אֶקופּאַציע האָט די ביבליאָטעק אוױיסגעהאַלטען  --אַ דאַנק
דער השתדלות פון פאָרזיצער פון ביבליאָטעק  --הרב הנאון ר' יצחק
דובינשטיין ,דער אַזױ גערופענער ,צענטראַל קאָמיטעט" .אין --9191
די דעמאַָקראַטישע קהלה .שפּעטער ,אַז די קהלה האָט זיך
0
פאַרמאַכט ,האָט זיך די ביבליאָטעק אױיסגעהאַלטען אַ דאַנק די 0002
דאָלאר פון אַמעריקאַנער פּיפּעלס-רעליף ,וי אויך פון די  008דאָלאר,
*) ס'איז אַפילן געווען אַ פּראָעקט צו פאַרגרעסערען דעם בגין פון
ביבליאָטעק דורך צובויען אַ פליגל ,ס'איז שוין אַפּילו געווען אויסגעאַרבײיט
אַ פּלאַן ,באשטעטיגט פון מאַגיסטראַט ,נאָר לוודער צוליב מאַנגעל אין געלט
איו דער ענין ניט פאַרװוירקליכט געװאָרען.
 )5*/אין יאָהר  ,9091אז די ,צדקה גדולה" האָט ניט אויסגעצאָתלט דו
ר
אַסוגנירטע סומען פאַר דער ביבליאָטעק און דער מצב פון דער ביבלואָטעק
האָט ויך זעהר פאַרערגערט ,האָט ויך אויפגעהויבען אַ גרויסער רעש און +
דער דאמאלסדיגער ווילנער פּרעסע ,װוי ,פריינד", ,אידישע צייטונג", ,הד-
,יבליאָטעקען
זעה משה שאֵליט ,ב
הזמן? און ,סעװעראָ-זאַפּאַדנו גאָלאָס?,
אין ווילנע".

482

חייקצל לונסקי

|

װאָס עס האָט צוגעשיקט דער שריפטשטעלער און כלל-טוער ב .װלאַרעק.

פון די דאָזיגע  008דאָלאר האָט מען  ---לויט'ן פאַרלאַנג פון מנדב - --
| אויך געקויפט אַן אייזערנעם שראַנק צו האַלטען די זעלטענע ספרים
און כתב יד'ן ,װי אויך  002דאָלאר דערהאלטען צו ה' משח שאַליט.
שפּעטער איז די ביבליאַטעק וידער אויסגעהאַלטען געװאָרען דורך
דער ווילנער קהלה .,דער ביודזשעט באַטדעפט איבער  02טױיזענט
גילדען יעהרליך און אַ דאַנק דער מיטווירקונג פון דעם א .ד .פֿאָר-
זיצער פון קאָמיטעט פון ביבליאָטעק ,געוועזענער פענאַטאָר הרב הגאון
ר' יצחק רובינשטיין ,ווערט די ביבליאָטעק אוױיסגעהאַלטען בכבוד,

| = און שטראַשון ביבליאָטעק פיהלט זיך שטענדיג דער דופק ,דער
פּולס פון לעבען .יעדע ערשיינונג ,יעדע געשעהעניש אין דער אידי-
שער וועלט שפּיגעלט זיך נלייך אֶפּ אין ביבליאָטעץ .קומט ,למשל,
אַ װאָסעד ניט אין יום טוב ,זעהען מיר שוין װי דרשנים ,לעהרער,
שריפטשטעלער זוכען ,גריבלען זיך אין די בערג ספרים ,װעגען דעם
דאָזיגען יומא 99נרא .קומט אַ יוב? אָדער עס שטאַרבט ,חלילה ,אַ

שריפטשטעלער ,געהט שוין אַ סדרה װערק פון דעם דאָזיגען שריפט-
שטעלער און ווענען איהם.
דער

קאָמיטעט

בינער
המלך
;8461
כתבי

אין די צייטען פון בייליס פּראָצעס האָט

פון ביבליאָטעק

אויף דער

בקשה

פון מאָסקװער

ראַ-

מזא"ה אָפּנעשיקט קיין קיעוו צוויי זעלטענע ספרים )1 :עמק
להמקוב? ר' נפתלי פּי' על הזהר ועל כתבי האר"י ז"ל אמ"ד
2א)ור ישרא? לר' ישראל יפה אב"ד שקלאָוו פּי' על זהר ועל
האר"י ז"ל פפד"א  .2071די דאָזינע ספרים האָבען פינורירט

אויפ'ן פּראָצעס אין קיעוו א .א .װו .די ווענט פון ביבליאָטעק האָבען
געזעהן פאַרשיידענע בילדער ,יעדע עפּאָכע מיט איהרע בילדער ,אין

דער צייט פון דער רעװאָלוציע ,איבערהויפּט אין די יאָהרען ,60-8091
ווען אין ווילנע האָט זיך קאָנצענטרירט די נאנצע אירישע אינטעלינענץ
פון רוסלאַנד ,האָט מען געקענט זעהן ,װוי ביי איין טיש

זיצען זיך --

יעדער אויף זיין מקום קבוע  --די נדולים פון די פּאַרטײען װי
מעדעם ,אַבראמאָװיטש ,אֶלְנִין ,אסתר פרומקין דר .נחמן סירקין ,ש.
נינער , לאַצקײבערטאָלדי ,לייב יפה ,ירמיה נאָװאַקאָװוסקי ,זרובבל,
ק ,פרומין ,יצחק גרינבוים ,אלטער דרואַנאָ ,רחל גאָלדין ,דניאלי
(יוסף טשערניכאָוו) ,ב .קאַצענעלסאָן .ביים צוייטען טיש זיצען.
זיך רבנים ,דרשנים אין די יארמולקעס .לעבען זיי געלערענטע,
שריפטשטעלער,

וי ח ?5צייטלין ,יוסף אליהו טריוואוש ,בערשאַדסקי,

נאָמבערג ,ציטראָן ,בערקאָװויץ ,טשערנאָוויץ ,טאװװאָוו א .א.ן מיט-
אַרבייטער פון די אַלע צייטונגען װאָס זיינען דאַן ארויס אין די צעהנד-
ליגער אין ווילנע (װי ,הזמן", ,נייער וועג", ,פאָלקסצייטונג", ,אידישע

,אָס אידישע פאלק" א א .װ -- ).און אַלע זיינען
ווירסליבקייט" ,ד
פאַרטיפט

אין די בערנ

ספרים,

וועלכע

ריננלען

זיי ארום,

און

אין

+

די שטראַסשון ביבליאַטעק אין ווילנש

ביבליאָטעק הערשט

אַ רוהיגע

מחלוסת'ן ,די ביבליאָטעק
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שטילקייט ,ניטאָ .קיין וכוחים ,קיין

האָט זיי אַלעמען פאַראייניגט..

און איצט קען מען זעחן ,וי ביי איין טיש זיצען זיך גרופּעס
עלטערע תלמידים פון פארשיידענע העברעאישע און אידישע סעמי-
נאַָרען ,גימנאַזיעס און שולען ,טוליענדיג זיך איינע צו די אַנדערע,
סוד'ענדיג זיך שטיל ,זוכענדיג אין די ספרים ווענען דער טעמע װאָס
מען האָט זיי ארויסגענעבען; אַנטקענען זיצט זיך אַ גרויסער נאון,
ארומגעריננעלט מיט בערנ שאלות ותשובות ,און פון אונטער דער
יארמולקע ,וועלכע אין ביי איהם אוים'ן שפּיץ קאָפּ ,שיינט ארויס אַ
שעהנער שטערן ,געסנייטשט פון פיל מחשבות ,זוכענדינ א היתר פאַר
|
|
אַן אומנליקליכער עגונה.
אויך אַ גאַנצע רייה קולטודעלע אינטערעסען פון וילנע האָבען
אין  9091האָט אין ביב-
געפונען אַן אָפּשפּינלונג אין ביבליאָטעק.

ליאָטעק געלערענט די חברה

ש"ס ,שערי

ציון" ,נענרינדעט

דורך ר'

זלמן קליינשטיין ,װאָס צווישען איהרע מיטגלידער זיינען געווען אַזױנע
פּערזענליכקייטען װוי הרב ריינעס ,יעבץ ,ר' שלמה הכהן און זלמן
נורלאַנד ,וועלכע האָבען שפּעטער סיטנעװוירקט צו גרינדען דעם

,מזרחי".

אין  4091האָט זיך אין ביבליאטעק

געעפענט

אן אָפּטײ-

לונג ארויסצונעבען ביכער אויף אַהיים .די אָפּטײלונג איז באשטאנען
פון די כפולים פון ביבליאָטעק און פון די ביבליאָטעקען פוֹן דער
ציוניסטישער פרויען-אָרנאַניזאַציע ,בנות ציון" און פון דער ציוניס-
ס'איז דאַן אויסנעקליבען גע-
טישער יונענט-אָרנאַניזאציע ,התחיה".

װאָרען אַ באזונדערער קאָמיטעט וועלכער איז באשטאנען

פון פאָל-

ראשעל,

גנאַָלדבערנ,

נענדע

פּערזאָנען:

בזיעקב,

ואָלדבערג,

באָריס

דר .גרשון ,שושנה חורנין ,לעאָן עפּשטײן ,פּיראָזשניקאָוו ,ריװעסמאַן
און ב .שניידער .פאַר'ן לייענען פלענט מען נעמען  01קאָפּיקעס אַ
חודש ,ערבות געלט 05קאָפּיסעםי..
קיב

ריש

טי

2

די ביבליאָטעק .האָט עקזיסטירט אייניגע .ייאָהר און זיך צונע-
מאַכט צוליב דעם ,װאָס זי האָט נעשטערט די לעזער פון שטראַשון-

ביבליאָטעק.,

שפּעטער ,אַז עס האָט זיך געגרינדעט די ווילנער פייה-

ביבליאָטעק ,מפיצי השכלה" ,זיינען די אַלע ספרים אַריבער דאָרטען,
און זיי זיינען געווען דער יסוד פון דער דאָזינער ביבליאָטעק וועלבע
ווערט איצט סובסידירט פון דער קחלה.

ווען די געזעלשאפט ליבהאָבער
געװאָלט גרינדען אַ אידישען מוזיי,
װינאָדסקי געװוענדעט צום קאָמיטעט
לויבען איינצואָרדנען דעם פוזיי אין

פון אידישען אַלּטערטום"
האָט זיך דער פאָרזיצער
פון ביבליאָטעק ,מען זאָל
בנין פון ביבליאָטעק ,נאָר

האָט
דֶר.
דער-
דער

6
מ-וזיי

-

י

האָט גלייך באסקומען

,דסח
צ

חייקעל לונסקי

אַ באזונדערען

לאָקאַל אין בנין פון דער

נדולה".

ווען ש .אַנסקי האָט געגרינדעט
,חיסטאָריש-עטנאַנראַפישע

דעם 02טען פעברואַר  9191די

געזעלשאַפט",

האָט

זיך די ביוראָ

און די

חפצים-זאַמלונג אַ געוויסע צייט געפונען אין בנין פון דער שטראַשון
ביבליאָטעק ,אונטער'ן אויפזיכט פון שרייבער פון די דאָזינע שורות.
ווען דר .רענענסבורג האָט געגרינדעט אין יאָהר  9991ד,יחברה
מדעית" האָט זי זיך אויך געפונען אַ קורצע צייט אין שטראַשון-ביב-
ליאָטעק

און

דאָרטען

אין

געווען

אייננעאָרדענט

לייעןזאַל

א

פֿאַר

וויסענשאפטלער (װי אויך א רייה לעקציעס פון דר .מיכאל רובינ-
שטיין ,מאניסטער קלויזנער און אַנד .).אויך די געזעלשאפט ,דורשי
האוניברסיטה

געזאַמלערט

העברית"

האָט אין משך פון די יאָהרען

און געהיט
ירושלימ'ער

אין שטראַשון-ביבליאָטעק
אוניװערזיטעט-ביבליאָטעק,

פאַר

דער

פון

שטראַשון-ביבליאָטעק

זיינען

דאַן

געשאָנקען

0991--8991

טויזענטער
אויך

ביכער

פיל

כפולים

געװאָרען

פאר'ן

ירושלימ'ער אוניווערזיטעט,
די ביבליאָטעק האָט אויך געהאָט אַ השפּעח אויף דער אידישער
געלערענטער וועלט ,וועלכע האָנען זיך מיט איהר באנוצט צוֹ זייערע
וויסענשאפטליכע אַרבייטען ,װוי :פּראָפ .כװאָלסאָן ,האַרקאַװי ,דוב-

נאָוו ,יעבץ ,דוב ראַטנער ,בן-ציון כץ ,ציטראָן ,שניידער ,דער פאַר-
װאַלטער פון ראָמ'ס דרוק הרה"ח רש"ם פיינענזאָן ,וועלכער האָט
אויסגענוצט די ביבליאָטעק צו די אויסנאבען פון דאָזינען גרעסטען
דרוק ביי אידען וי אויך פי? פון די יוננע וויסענשאפטלער

און שריפט-

שטעלער .,מיט דער ביבליאָטעק האָבען זיך אויך באנוצט די גרעסטע
נאונים ,װי  :ר' דוד פרידמאַן ,ר' שלמה הכהן ,דער ,בעל חפץ חיים"

ז"ל א .א ,,וועלכע פלעגען זיך באנוצען מיט די אוצרות פוֹן ביבליאָטעק
צו ענטפערען אויף אַלע שווערע תורה-ענינים ,װואָס מען פלענט זיך
ווענדען צו זיי פון דער נאַנצער וועלט וי אויך פיל אַנדערע רבנים
און נאונים װאָס באנוצען זיך אויך איצט מיט דער ביבליאָטעק צו
די ביבליאָטעק האָט אויך אַ השפּעה אויף די
זייערע תורה-ענינים.
אידישע סטודענטען פון ווילנער אוניווערזיטעט ,וועלכע קלייבען אויס

אידישע טעמעס
ביבליאָטעק)* ,

צו זייערע

דיסערטאַציעס

און באאַרבייטען

זיי אין

*) װו איצט למשל האָבען צוויי סטודענטען פון פּוילישען אוניווער-
זיטעט אין ווילנע באאַרבויט אין ביבליאָטעק צו זייערע דיסערטאַציעס דעם
ספר ,מרכבת חמשנח" פון ר' אַנשיל .דאָס אוז אַ קאַנקאַרדאַנציע צום תנ"ך,
דער ספר איז דער ערשטער און
פארטייטשט אַלע ווערטער אויף אידוש.

עלטסטער אידישער ספר געדרוקט אין פּוילען מִיט  004יאָהר צוריק ,קראקוו,
 ,4אַַ גרויסער יקר המציאות,

די שטראַשון ביבליאָטעק אין ווילנש
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די לעצטע צייט באנוצען זיך מיט דער ביבליאָטעק פיל חלוצים,
וועלכע מאַכען דורך זייער ציוניסטישע הכשרה און שטודירען אין
ביבליאָטעק ציוניסטישע נעשיכטע און סאַציאַל-עקאַנאָמישע וויסענ-
אויך
שאַפטען ,װאָס נעהט אריין אין פּראָגראַם פון דער ,הפתדרות".

פיל קריסטליכע געלערנטע באנוצען זיך אֶפּט מיט דער ביבליאָטעק.
אַזױ נוצען אַלע אויס די אוצרות פון שטראַשון-ביבליאַטעק און
זיי שעפּען דאָרט תורה און חכמה

און וועבען דעם

גאָלדענעם פאָדים

פון אונזער אַלטער גרויסער קולטור ,וױייטער סומען אויך אָפַט אריין
פאַרשיידענע

געסט ,װאָס דער צױיבער-נאַָמען פון שטראשון-ביבליאָטעק

האָט זיי צונעצוינען און זייענדינ

אַנדערע

אין ווילנע גאָר װענען

ענינים ,באזוכען זיי אויך דבייבליאָטעק און ווערען נתפּעל פון דעם
רייכען אוצר פון דער פאַראָרימטער ווילנע .זעחהר אינטערעסאַנט זיינען
די איינשרייבוננען פון די נרעסטע אידישע פּערזענליכקייטען אין
,פר הזהב" פון ביבליאָטעק )=* ,די איינשרייבוננען זיינען
ספּעציעלען ס
זעהר אינטערעסאַנט און זיינען אַ קאַפּיטעל פאַר זיך .פֿאַראַן צווישען
איינינע האָכען נעשריבען מיט בליז
זיי אינטערעסאַנטע נוסחאות.
התפּעלות וועגען גרויסען נאַציאָנאַלען אוצר ,פאַר אַנדערע האָט אָבער

דער באזוך

אין ביבליאָטעק

און דער קומען

מיט

אין באריהרונג

ירושלים דליטא" נעמאַכט אַזא גרויסען רושם אַז אין זייער נוסח
פיהלט זיך א מין וידוי ,װאָס זיי זיינען פאַרפרעמדט נגעװאָרען פון די
גרויסע אידישע אוצרות (וי אַלפרעד זעבלין ,געװעזענער פאָרזיצער

פון דייטשען

שריפטשטעלער

פארבאַנד).

געדאַנקען וװוענען אידען און אידענטום,
אוננען .פאַראַן אויך זעהר שאַרפזינינע

אַנדערע דריקען

אויס טיפע

אַנדערע זייערע װעלטאָנשו-
איינשרייבוננען וי דוד בער-

געלסאָנ'ס ,דאָס דאָזיגע הויז אין איינע פון די פיינען ,װאָס מענשען
שטעלען ארויס דעם טויט" ,װי אויך טונקעלער'ס ,מערקווירדינ ,וויפיל
לינען אויף מיר װוי שטויב

פון די נייע ספרים

און וי דער שטויב

פון דער אַלטער ליטעראַטור האָט מיך אָפּנעפרישט" און אנד.
אויך

אָנצואווייזען

אויף

די

צויי

צניעות'דינע

אונטערשריפטען

אונזערע נרעסטע אין דער לעצטער צייט:
קאָהען:

הקטן

הערמאַן
תרע"ד.
בעזרת
הנאון כעל ה,חפץ חיים?:
וירא תרפּ"ו --- .ישראל מאיר הכהן.

כדאי
פון

|

יחזקאל? בן לא"א

ר' גרשון

ה' הייתי

זצ"ל ,אָדֹר

פּה יום ג' פּרשה

*) דער ,ספור חזחב" איז ספעציעל צוגעגרייט געװאָרען לכבוד דעם
קומען פון דר .הערצעל קיין ווילנע .מען האָט דערווארט זיין באזוך אין
ביבליאָטעק ,וואו מען האָט איחהם געװאָלט מכבד זיין מיט'ן ערשטען אונטער-
צולוב דו נגושות פון דער רוסישער מאַכט האָט ער אָבער ניט גע-
שרופט.
קענט באזוכען די ביבליאָטעק און זיך איונשרייבען אין דאָויגען בוך.

אימש.

אברהם

סלעבאַנאָו.

די פּראָפּעסיאָנעלע

הילף
שולען בי ,
אין ווילנט,

(געװעזענע  --טרוראָװאַיאַ פֿאָמאָטץ ---

דורך אַרבייטי"

"עספצת ס0מזסע")

בלי ספק אין עס איצט די דרינגענדסטע
אויפנאַבע פאר דער נעפּלאָגטער אידישער באַ-

פעלקערונג ,ווען אַלע קװאַלען פון די טראַדיציאָ-
מען מוז װאָס
נעלע פּרנסות געהען אונטער,
ניכער צוטרעטען צו דער איבערשיכטונג פון דער
ווארום די איצטיגע ,און הויפּט-
באַפעלקערונג.
זעכליך די קומענדינע אָרדנונג איז באַזירט אויף

ארבייט ,פיזישע ,סקװאַליפיצירטע (פאַכאָע) און
גייסטינע .דער קװאַליפיצירטער און פיוישער
אַרבייטער װעט שטענדינג האָבען זיין פּלאַץ ,מעג עס אַפילו זיין אין
 -קריזיס-צייט ,װעט ער אַלֶע מאָל זיין באַשעפטינט,

דער הענדלער ,קרעמער ,פאַרמיטלער איז אין קריזים פאַר"
דער פאַקט איז ,דאַכט זיך ,אַזאַ אנשו-
משפּט צום אונטערגאַנג.
ליכער ,אז עס הערשט נישט קיין מיינונגס-פארשידענחייט אין דעם
פּרט .דאָך איז עס נאָך נישט ארייננעדרוננען אין דער פּסיכיק און
באַוואוסטזיין פון דאָס רוב פון דער אידישער באַפעלקערונג ,הויפּט-
זעכליך אין מיטעלשטאַנד.

דער שיכט

זוכט נאָך אַלֹץ איליוזיעס

אין

דער אַלגעמיינער בילדונג; .גימנאַזיאַדמאַניע?" אין נאָך אַ הערשענדע
סרענק ביי אידישע עלטערען ,נישט קוקענדינ אויף דעם ,װאָס אַפילן

די װאָס ענדיגען הויך-שולען האָבען אַבסאָלוט נישט קיין פּאַרװענ-
דונג אין לעבען ,נישט ריידענדיג שוין וענען

שולען

האָבען

ריידענדיג שוין
אין ,מיטען?.

אַבסאָלוט נישט

די ,װאָס ענדינען

הוֹיך-

קיין פאַרװענדונג אין לעבען,

נישט

ווענען די ,װאָס ענדינען א מיטעל-שול און בלייבען
סיר זעהען ,אַז אַפילו די פוילישע געזעלשאפט איז

שטאַרץק בעאומרוהינט מיט דער װאַקסענדינער צאָל פון מיטעל-שול
אַבסאָלװענטען ,וועלכע עס איז נישטאָ וואו אַהינצוטאָן ,כאָטש דער
דורך דעם
מלוכח-אָפּאַראַט ווערט דורך זיי איננאַנצען פאַרפילט.
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די פּראַָפעסיאַנטלץ שולטן אין ווילנט

נייעם שול-נעזעץ ווערט דער שטראָם פון לערען-יוגענט געװוענדעט אין
פּראָפּעסיאָנעלע שולען .דער ציל פון דעם אַרטיקעל אין צו באַקענען
די אַמעריקאַנער ברידער און שוועסטער מיט איינעם פון די גרעסטע

אַנשטאַלטען פאַר פּראָפּעסיאַנעלער אויסבילדונג אין פּוילען און אפשר
אויך אין דער גאַנצער

אידישער וועלט.

דער אַנשטאַלט

טראָגט דעם

נאָמען ,הילף דורך אַרבייט? און עקזיסטירט שוין אין ווילנע  18יאֶהר.
די אַמאָלינע ווילנער עסקנים האָבען געהאַט אַ חוש פאַר געזעלשאַפטליכע
און מיט עטליכע און דרייסיג יֹאָהר
ענינים פון ברייטערען פאַרנעם.
צוריק ,אפילו אין דער צייט פון אויפבוי פון רוסישען קאַפּיטאַליזם,
וועלכער האָט אַריינגענומען אַ היבשע צאָל אידישע אַרבײטער ,האָבען
די ווילנער טוער מיט די באַקאַנטע עסקנים א .ניישול ,י .ל ,גאָלדבערנ,
דר .מאַקאָװוער בראש שוין אָנגעהויבען משתדל צו זיין זיך ,אַז עס זאָל
ערלויבט װוערען צוֹ .גרינדען א געזעלשאפט פאַר פאַרשפּרײטען פּראָ-

דוקטיווע באַשעפטיגוננען צווישען דער אָרימער אידישער באַפעלקערונג.
יאָהרען פאַנג האָט נעדויערט ביז מען האָט אין יאָחר  8091אַרױסגע-
קראָגען פון דער רוסישער רענירונג אַ לעגאַליזירטען סטאַטוס פאַר דער
געזעלשאַפט ,הילף דורך אַרבײט? (טרודאָװואַיאַ פּאָמאשץ) אין ווילנע.

די דערמאַנטע עסקנים האָבען באַוואוינען דעם דר .בנימין פין (א זוהן .
פון באַריהמטען משכי? ר' שמואל יוסף פין) צו שפּענדען זיין גאַנצען
אויף אַ טייל פון דעם
פאַרמענען פאַר די צילען פון דער געזעלשאַפט.
קאַפּיטאַל אין נעקויפט געװאָרען אויף פסובאטש נאָס  91א הױז ,אין

וועלכער די געזעלשאַפט האָט קאַנצענטרירט איהר טעטינקייט .דאָ איז
צוערשט געגרינדעט געװאָרען אַן אַרבייטס-הױז פאַר ארבייטסלאָזע,
נישט קוואליפיצירטע מענער און פרויען און פאַרשידענע װאַרשטאַטען
אין יאָהר 8091
פאַר שוסטער ,שניידער ,באָנדאַרעס ,סטאָליאַרעס.
בין איך אויסנעקליבען געװאָרען אין פאַרװאַלטונג פון ,הילף דורך
אַרבײיט? און איך האָב גענומען אויף זיך די עובדה די גאַנצע אַרבייט
עס
צוֹ רעאָרגאַניזירען און איבערפירען אויף פּראָדוקטיוע יסודות.
װוערען געעפענט קורסען און מוסטער װאַרשטאַטען (מיט אויסלענדישע
הויך קוואליפיצירטע אינסטרוקטאָרען) פאַר דערװואַקסענע אידישע בעלי
מלאכות ,כדי צו באַקענען זיי מיט די נייסטע מעטאָדען און מוסטערן
אין דער מלאכה .אין יאֶהר  7091זיינען נעעפענט געװאָרען די ערשטע
פאך-אפטיילונגען פאַר יונענט אין פאָרֶם פון פּראָפּעסיאָנעלע שולען.
ביסלעכווייז האָט זיך ,חילף דורך אַרבײיט? פאַרװאַנדעלט אין אַ
גרויסען אנשטאַלט פאַר פּראָפּעסיאָנעלער אויסבילדונג פון יונגען דור.

אפילו אין די שווערע צייטען פון דער דייטשער אֶקופּאַציע (ווען אַלע
פאַך-שולען אין פּוילען זיינען געווען געשלאָסען) האָט די געזעלשאַפט
נישט איבערגעריסען איהר טעטינקייט ; פֿאַרקערט ,נאָך געמאַכט
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אינזש.

גרעסערע אנשטרעננונגען,

כדי צו עפענען

אברהם

נייע אֶפּטײלננען

קלטבאַנאָוו

מיט'ן ציל

אַריינצונעמען װואָס מעהר יונענט ,וועלכע האָט נישט געהאַט װאָס צו
טאָן,

עס

איז געגרינדעטם

געװאָרען

אַ דאַנק דר.

ס .לעווי און מיך

אַ לאַנהװירטשאַפטליכע שול נישט ווייט פון ווילנע פאַר  001יונגע לייט
און מיידלעך.

עס זיינען געעפענט געװאָרען שניצעריי ,טאָקערײ ,גראַ-

ווירעריי ,װאַנט און דעקאָראַציע מאַלערײי ,ליטאָנראַפיע ,מענער שניי-
דעריי פאַר איננלעך ,דאַמען שניידעריי ,וועש נייטעריי ,העפטעריי ,הוין-
האַלטונג און שפּיצען אָפּטײילונגען פאר מיידלעך,
עס װאָלט פאַרנומען צופיל אָרט איבערצוגעבען די געשיכטע פון
דער געזעלשאַפט ,איך וועל זיך באַנוגענען מיט דעם װאָס עס שטעלט '
דאָס גרויסע הוֹין אויף
מיט זיך פאָר ,הילף דורך אַרבייט? איצט.
סובאטש נאַָס  91איז אָפען כמעט אַ קיילעכדיג יאֶהר פון  8פריה בין
 0אַָװוענט ,און די אַרבייט ווערט נישט איבערגעריסען אפילו אױיף
איין שעה .עס ביים זיך נאָר דער מענשען מאַטעריאַל אין די פאַכען.
פון אינדערפריה איז טעטיג די בייטאָנינע פּראָפּעסיאַנעלע שול פאַר
סטאָלעריי,
בחורים און סמיידלעך מיט פאָלנענדיגע אָפּטייטננען:
מענער שניידעריי ,וועש נײיטאָרײי ,קינסטלערישע האפטעריי און מוסטער
די שול אין קאָנצעסיאַנירט
דאַמען שניידעריי פֿאַר דערוואקסענע;
און האָט מלוכה-רעכט (באַהן הנחות ,רעכט אַרויסצונעבען ,טשעליאד-
ניטשע? דיפּלאָמען ,לויט'ן אינדוסטריע געזעץ און א .ו) .אין דער

פּראָפּעסיאָנעלער שול ווערען אָנגענומען יונענטליכע פון  41יאָהר ביז
 ,8מיט אַ צייגעניש פון אַ נעענדינטער פאָלקס-שול ,אָדער לפַחות
 8קלאַסען .דער קורס דויערט  8יאָהר .אין שול װערט געלענט די
פון
בעסטע אַכט אויף אויסצובילדען פאַךלייט פון ערשטען ראַנג.

 84שעה לימודים ווערט אָפּנענעבען אויף װאַרשטאַט אַרבייט 08--45
שעה .די איבערינע שעה'ן זיינען פאַרנומען מיט טעאָרעטישע לימודים,
װוי אידישע געשיכטע ,פּוילישע שפּראַך ,בירגער-קענטעניש און היימאַט,
קונדע ,געאָמעטריע ,פאַדיצייכענען ,רעכענען און ספּעציעלע לימודים,
וי סחורה וויסענשאַפט ,טעכנאָלאָגיע ,און א .וו .די גרעסטע אים-
מערקזאַמקײט װוערט געלעגט אויף דער אַנטװיקלונג פון קינסטלערישען
נעשמאַק ביי די קומענדינע האַנטװערקער.
מיט דעם צוועק ווערען דורך
קינסטלער-ספּעציאַליסטען געפֿירט לעקציעס אויף צייכענען אום צונע-
וואוינען די האַנטשװערקער יוגענט צו פּראָיעקטירען די געגענשטאַנדען,
וועלכע ווערען פון זיי געמאַכט אין די װאַרשטאַטען .די אויסגעצייכענטע
רעזולטאַטען פון די מעטאָדען

האָבען שוין ניט איין מאָל באַוויזען ביי

די אויסשטעלונגען ,סיי ביי אַלגעמיינע ,סיי אייגענע ,וועלכע די געזעל-
שאַפט ,הילף דורך אַרבייט? אָרדענט אֵיין פון צייט צו צייט.

באַקומט די געזעלשאַפּט די ערשטע פּריזען.

שטענדיג

זי האָט שוין  4גאָלדענע

+ 1

די פּראָפעסיאַנעלע שולען אין ווילנע

,ראַנד פּריז" ,פאַר די מוסטערהאפט אַװעקגעשטעלטע
מעדאַלען און 1 .ג
וי די
אונטערריכט פון מלאכה ,וועלכע איז פאַרבונדען מיט קונסט".

שוליסטאַטיסטיק
זייער

האָט באַװיזען ,פאַרנעמען

פאַך און האָבען

אַלע מאָל זייער

זיך אַלע געענדיגטע
דורכלעב

לאַנד ,סיי אין אויסלאַנד (ביי עמינראַציע).
ווענען דער אויסגעצייכענטעד צונרייטונג

מינימום,

סיי

מיט
אין

פון די אבסאקוענטען

די געביידע וואו עס געפונט ויך די געזעלשאפט ,הילף
ארבווט ,ווילנע ,סובאָטש גאַס .91
|

דורך

זאָנט עדות דער פאַקט ,װאָס אַ היבשע צאָל אידישע פּראָפּעסיאָנעלע
שולען אין פּוילען און אין נאָהענטען אױיסלאַנד ווענדען זיך צוֹ ,הילף
דורך אַרבײיט? מיט דער ביטע רעקאָמענדירען זיי אינסטרוקטאָרען און
די שול איז באַזאָרגט
אינסטרוקטאָרינס פון איהרע אבסאלווענטען.

מיט אַ גרויסען

אינװענטאַר

(מאַשינען צו האָלץ-באַאַרבײטוננ,

ניי-
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מאַשינען,

אינוש .אברהם קלצבאַנאַוו
פאַרשידענע

מכשירים,

און א .װ.).

דער צייכעןזאַל

אין 

אַיינגעאָרדענט לויט די לעצטע פאָדערונגען ,סיי פון פּעדאַנאָגישען ,סיי
דער צייכעןזאַל האָט עטליכע טױ-
פון קינסטלערישען שטאַנדפּונקט.
זענט מאָדעלען ,אין דעם זעהר קאָסטבאַרע מאָדעלען ,מוזעאַלע גיפּסען

פון דער קלאַסישער און מאָדעדנער קונסט.

ביי דער שול עקזיסטירט

אַן אַלנעמײנע ,װוי אויך אַ ספּעציעלע פאך-ביבליאָטעק מיט איבער
0
בענדער = .אין דער פאַך-ביבליאָטעק געפינען זיך זעהר קאָסטבאַרע
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א
ַ
ד
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ע
ן אַלע אֶפּטײלונגען פון דער שול ,הילף דורך ארבייט".
ן
ד
אי י פרייע שעה'ן האָבען די שילער די מעגליכקייט זיך צוֹ באַקענען
מיט די נייסטע דערגרייכונגען אויפ'ן געביט פון האַנטװערק און פּאַך-
קונסט.
ביי דער דאַמעןךשניידעריי אָפּטײלונג עקויסטירט אַ מוסטעך-
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פאַכמענעריש ,סיי קינסטלעריש.
דער קורס דויערט איין יאָהר.

פון  4אַזייגער בײיטאָג הויבען אָן צו אַרבייטען פאַרשידענע אווענט-
קורסען פאַר דערוואקסענע.
דער צי? פון די אַווענט:קורסען איז צו
באַזאָרגען מיט אַ פאך די יעניגע ,וועלכע האָבען ניט באַװיזען צוליב
| וועלכע עס איז סיבות זיך אויסצולערנען אַ מלאכה אין די שול-יאָהרען.
די פאַדיקורסען האָבען אַ קורצערען טערמין אוֹיף אויסצולערנען אַ

מלאכה .דאַמען-שניידעריי ,היטען-פּוצערײ ,קאָרסעטען אָפּטײלונג ווערען

באַזוכט יונגע מיידלעך אָדער פרויען .דער קורס דױערט איין יאֶהר.
כדי צו פאַרברייטערען דעם האָריזאָנט פון אידישע מלאכה זיינען נע-
עפענם געװאָרען טריקאָטאַזש קורסען אונטער דער לייטונג פון אינזש.
א .ביינסאָן ,אַ גרויסער פאַכמאַן אויף טריקאָטאַזש מאַשינען.
טריקאָ-
טאַזש אויסאַרבייטונגען זיינען לעצטענס זעהר פאַרשפּרײט און ווערען
אַ מאַפען-אַרטיקעל,

אויף נאָך איין פאָרם פון הויז-אינדוסטריע האָט די געזעלשאַפט
,הילף דורך אַרבײט? זיך אָפּגעשטעלט  --אוה פאַרשידענע טעכנא-
כעמישע אױיסאַרבײטונגען .ביי דער געעזלשאַפט עקזיסטירט שוין 7
יִאָהר איין-יאָהריגע טעכנאַיכעמיש קורסען אונטער דער לייטונג פון
באַקאַנטען פאַכמאַן אויף דעם געביט דר .רוטשטיין .די קורסען נעמען
אַרום סיי טעאָרעטיש ,סיי פּראַקטיש ,די אױסאַרבייטונגען פון פאַר-
שידע
נע שפּייזדאַרטיקלען ,װי קונסט-האָניק ,פּאטאקע ,מאַרמעלאַדען,

קאַנפעקטען ,כאַלװע ,א .א .ו { .טעכנאַדכעמישע פּראָדוקטען ,װי טינט,
פּאסט
ע ,און ד ,גל ; ,קאָסמעטישע אַרטיקלען ,וי פּודער ,אדע-קאלאן,

די פּראָפּעסיאָנעלט שולצן אין ויילנט

892

|

פּראָשקעם און פּאסטע צו ריינינען די ציינער ,און א .וו

ווערט געלענט אַכט אויף אויסצולערנען

באַזונדערס

זיך זייף-קאָכעריי ,סיי איינ-

פאַכע ,סיי קאָסמעטישע.
מאַנכע פון די געענדינטע האָבען זיך זעהר גוט אַיינגעאָרדענט
אין עמיגראַציע לענדער ,וי אויך אויף דער פּראָװוינץ ,די אַיינאָרדנונג

פון א טעכנאָדכעמישען װאַרשטאַט אויף איינעם אָדער עטליכע אויס-
גערעכענטע אַרטיקלען אין פֿאַרבונדען מיט די מינימאַלסטע קאָסטען.
די רויה-שטאַפען קאָסטען אויך ניט פיל ,און דעריבער פאָדערט זיך
נישט אויף דער איינאָרדנונג און פיהרונג פון אַזאַ פּראָדוקציע קיינע
קאַפּיטאַלען.

|

| ,הילף דורך ארבייט" האָט שוין אַ טראַדיציע אין הינזיכט פון
פאַרשענערען דעם קינסטלערישען געשמאַק פון אידישען האַנטװערקער,
מיט דעם צוועק זיינען געעפענט געװאָרען פּעריאָדישע און שטענדינע
פאַרפאָלקאָמונגס-קורסען .צו די לעצטע נעהערט די ספּעציעלע צייכען-
שול? ,די איינצינע אידישע צייכען-שול אין פּוילען ,אונטער דער לייטונג
מאַלער,

פון באַריחמטען

פּראָפּעסאָר קולעשאַ.

באַדינט

די צייכען-שו?ל

אַ גאַנצע ריי פאַכען ,װוי פאַטאָנראַפּען ,ליטאָגראַפען ,גראַװוירער ,קונסט-
מאלער

זיך פֿאַרטאָלקאָמען

און א .װ ,.וועלכע דאַרפען

אין צייכענען.

אין פּראָנראַם פון דער שו? געהט אַריין צייכענען פון ניפּסען,
מאָדעלען ,אָרנאַמענטיק ,קאָמפּאָזיציע .די צייכען-שול גרייט
די אַריינטרעטונג אין די אָפּטײלונגען פאַר פיינע קונסט אין
שולען ,וי אויך לערער אויף צייכענען .די צייכען-שול איז
מיט צאָלרייכע סטאַטוען ,ביוסטען ,אָרנאַמענטען און אַנדערע
,ילף
ה

האַנטװערקער

דורך

אַרבײיט?

האָט

אױיך

געואָרנט

פאַר

לעבעדינע
אויך צו
די הויך-
באַזאָרנט
מכשירים.

דעם,

אַז

יוגענט ,װאָס לערנט אין פּריװואַטע װאַרשטאַטען

די

(טער-

מינאָטאַרען) זאָלען קענען זיך קוואליפיצירען לויט די פאַדערונגען פון
אינדוסטריע געזעץ .מיט דעם צועק איז לויט מיין איניציאַטיזו און
אָנווייזונגען געעפענט געװאָרען די איינצינע אידישע פאַך דערגענצונג
שול פאַר טערמינאַטאַרען ,וועלכע האָט שוין געהאט צוויי אַרױסלאָזען.
די צייגניש פון דער דערגענצונג שוֹל גיט די מענליכקייט צו באַקומען
דעם דיפּלאָם פון אַ געהילף-מייסטער.

אין האַרבסט פון היינטינען
אויספירליכע

זעחר וויכטיג

פּראָגראַם

פון

יאֶהר האָבען מיר אױיסגעאַרבײט

פאָלגענדע

פאַר דעקלאַסירטע

פאַךקורסען,

וועלכע

אַן

זיינען

עלעמענטען ,און צו ועלכע אַ מער

דערװואַקסענער מענש קען זיך לייכט צופּאַסען און אויסלערנען
די פאַכען זיינען:
אַ קירצערער צייט ,פון  0ביז  9חדשים.

אין
+

 )1שערען,
(פאַר פרויען און מענער):
פריזיר
א) דאמען
 )2האָר-אַייזעןדאנדולאציע )8 ,װואַסער-אנדולאציע )4 ,דעקאלאראציע,

אינזש .אברהם
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פ) האָר פאַרב )0 ,װאַשען.

דער קורס דויערט  9--8חדשים.

קלנבאַנאַװו

ב) קיני

 )1סינסטלערישע אויספיהרונג פון קינדער-
קאָנפעקציע:
דער
קאָנפעקציע )2 ,מאָדעלירען )8 ,אַנטװיקלונג פון נעשמאַק )4 ,פּוצונגען,

ס) אוניפאָרמען )6 ,טעאָרעטישער און פּראַקטישער שניט .דער קורס
דויערט  1יאָהר .,ג) מענער און דאַמען צושניידעריי:
 )1שניט סיסטעמען )2 ,אַנאַטאָמיע  ---נאָרמאַלער בוי און אומנאָרמאַלער
בוי פון מענשליכען קערפּער )3 ,פּאַסען און אויסבעסערוננ נאָכ'ן פּאַסען,

 )1אַרכיטעקטור
דער קורס דויערט  6חדשים .ד) בוי:-קורסען:
פאָרמען )2 ,טעכנאָלאָגיע פון בוי-מאַטעריאַלען )8 ,אַרכיטעקטור)4 ,
טעכנישע צייכנונגען .דער קורס דויערט  1יאָהר .ה) ה ענט שקעס
(האַנדלאשען) )) :נייען )2 ,פאַרענדינען )| .שיל-
נייטערי
דער קורס דױערט  1יאָהר .  )/נראַווי-
מאַלעריי;ן
דען
רעריי )1 :עלעמענטאַרע כללים פון שריפט-צייכענען )2 ,גראַווירעריי

אויף מעטאַלען ,מעש און צין )82 ,אויסקריצען שריפטען אויף מעש,
דער קורס
אַייזען און זילבער )4 ,מאָנאָגראַמען )5 ,קאָמפּאָזיציע.
שטריקען בלען,
שטריקעריי:
ח) האַנט
דויערט  1יאָהר.

דער

היט ,שאַלקעס ,רידיקולען ,קינדער-קליידער ,קראַנענס ,סערוועטען.
קורס דויערט  4חדשים,
עס איז דאָך צו באַוואונדערען ,װואָס נגראד אין אַ צייט וען אַ
גרויסע צאָל אידישע פאַך-שולען און קורסען האָבען זיך אין פּוילען
פאַרמאכט און אַנדערע געפינען זיך אין אַ צושטאנד פון גסיסה,
האָם ,הילף דורך אַרבייט" ,װאָס איהר מאַטעריעלע לאַנע אין זעהר
אַ שווערע ,ניט בלויז ניט פֿאַרקירצט איהר אַרבייט ,נאָר פאַרגרעסערט
זיך נאָך אין דער בדייט און אין דער טיף .עס מון דאָ אונטערשטראַכען
ווערען ,אַז אַ גרויסען

וועלכע האָט נאָך דער

האַנק

פאַרדינט

מלחמה

אַרבײיט? און ניט געלאָזען איהר

שטענדיג

דאַבײי

די

א,
געזעלשאַפט יק

אונטערשטיצט

;,הילף דורך

פאַלֶען.

ביי היינטיגען טאָג זיינען אין ,הילף דורך אַרבײיט?" פאראַן 14
אינסטרוקטאָרען און לערער ,ביי אַ צאָל שילער ,אין  521אָפּטײלוננען,
איבער ,008
אייגענטליך האָט יעדע אֶפּטײילונג פון די פּראָפעסיאַנעלע שולען
פון ,חילף דורך אַרבײיט? ביי אַנדערע באדינגוננען געקענט וערען אַ
זעלבסטשטענדיגע אינסטיטוציע ,וועלכע װאָלט געוויס פארדינען צו
ווערען אַן אַװטאָנאַמנער אַנשטאַלט ,דאָס װאָלט אָבער געוויס אריינ-
געטריבען אין אומנעהויערע הוצאות ,אָבער ווען די אַלע צויינען פון
דער פאַך-אויסבילדונג זיינען קאָנצענטרירט אין איין אינסטיטוציע,
װוי דאָס איז אין ,ה,ילף דורך אַרבייט" ,ווערט דערמיט דערגרייכט די

מאַקסימאַלע

עקאָנאָמיע.

|

דרי פּראָפסיאַנטלע שולטן אין ווילנץ
צווישען אַלע מיטאַרבייטער און פריינט

מוז לעבען דער איינציגער

און אַקטועלסטער
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פון ,ח,ילף

דורך ארבייט"

לאָזונג דורכהאַלטען

די

שווערע צייט און מיטהעלפען מיט אַלֶע מענליכע כוחות און מיטלען
בפרט
דער ווייטערדיגער נוצליכער אַרבייט פון אונזער אינסטיטוציע.
ווען עס פאָדערען דאָס די ברייטסטע אידישע פאָלקס-מאַסען ,וועלכע
שטרעבען צו פּראָדוקטיויזירען זיך און איבערשיכטונג.
מיר האָפען ,אַז די װוילנער לאנדסלייט אין אַמעריקע וועלען נאַנץ
זיכער פארשטיין די פאַָדערוננען פונ'ם איצטיגען היסטאָרישען מאָמענט
פונ'ם אידישען גור? און צוהעלפען דער דאָזיגער נראַנדיעזער אַרבייט,
עס וועלען זיך דאַן פאַר ,ה,ילף דורך אַרבײיט" עפענען נייע האָריזאָנטען

מיט נייע פּערעספּעקטיווען ,װאָס וועלען געבען די מעגליכקייט צו פאַר-
שפּרייטען די מלאכה צווישען די שיכטען ,אין וועלכע ס'איז נאָך ניט
אַריינגעדרונגען דער געדאַנק אַז נאָר דורך הויך קוואליפיצירטער מלאכה
קען אויפגעבויט ווערען אַ זיכערע עקאָנאָמיק פון דער אידישער באַ-
דאַן װעט ערשט קענטיג וװוערען די גרויסע נאַציאָנאַל-
פעלקערונג.
ווירטשאַפטליכע ראָליע פון ,הילף דורך אַרבײיט? אין דער פאַרגאַן-
גענהייט ,גענענװאַרט און צוקונפט.

פּופּקאָ.

ח.

|װילנע

דאָס

-

װיגעלע

װעלטליכער

פן

דער

אידיש-

שול.

( 02יאָהר שול-בויאונג אין וילגע)

א

עי

עטאט

תוהמא

ווילנע ,די אַלטע ירושלים דליטא ,די שטאָט
מיט אַזױי פי? טראַדיציעס ,מיט אַזא יחוס
אויף אַלע געיטען פון אידישען לעבען און
פּלאַץ 
איהר
איינגעהאַלטען
האָט
שאַפּען,
אין דער אידישער וועלט אויך איצטער אַלס
קולטור
נייער אידישער
פון דער
צענטער
 --און דאָס איז אין אַ גרויסער מאָס אַ דאַנקדער ברייט-פאַרצוויינטער און וויכטינער אידי"
שער קולטור-אַרבײיט פון די לעצטע פֹּאֶר צענד-

ליג יאָהר ,אַ דאַנק דעם גרויסען
שטעלט געװאָרען.
ווילנע האָט אויסנעבויט

שול-בנין ,װאָס אין דאָרם אויפגע-

אַ נעץ פון פאָלקס-שולען

גערטנער מיט טויזענטער קינדער און הונדערטער

לערער.

און קינדער-

אין וילנע

נעשאַפען די ערשטע אידישע לערעך-ביכער און קינדער"
האָט מען
ר .ווילנע איז געוען די פּיאָנערין פון מיטעלישולען אין
ליטעראַטו
עירשטע פאַרנאַנדערגעװיקעלט דעם קאַמף פאַר /
אידיש .ווילנע האָט ד
רקענונג פון דער אידיש-וועלטליכער שול מצד דער רעגירונג
דער אַנע
זעלבסטפארוואלטונג ; ווילנע האָט אויפנעעפענט דעם ערשטען
און
די יונגע אידישע לערער,
אידישען לערער-סעמינאַר און טעכניקום.
ס ווילנע האָט ארױיסנעלאָזט ,האָבען זיך צוזייט איבער פארשיירענע
װאָ
ע ישובים און זיינען אומעטום געװאָרען די אַקטיווסטע טוער
אידיש
פֿון דער נייער אידישער שול-בויאונג.
יט ווייניג מיה און ענערגיע האָט זיך געפּאָדערט ביז װאַנען דער
נ
נין איז אַװעקגעשטעלט געװאָרען אויף דער נויטיגער
דאָזינער שופ-ב
הויך.

קלאנגען פון האַרמאַטען ,ביי דער באגלייטונג פון גע"
אונטער די
און נע'רורפ'טע הײימלאָזע ,אין אַ צייט פון פולשטענדיגער
יאָנטע
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ווילנט ,דאָס װויגעלע פון דער אידיש-וורעלטליכער שול
צורודערונג אין אידישען לעבען האָט זיך אָנגעהויבען

איידישע
בויען ד

שול .,מיט אימפּעט ,געטריישאפט ,ענטוזיאַזם .אֶהן מיטלען ,אָהן דער-
פאַרונג ,נאָר וי געשטויסען פון אן אינערליכער קראַפט ,ואָס איו
יאָהרען געווען געצוימט .שוין מיט יאָהרען צוריק אין די פראַנע
ווענען א שול

אויף

דער מוטערישפּראַך

פון

די אידישע

מאַסען

גנע-

שטאַנען אויפ'ן סדר-היום פון דער פּראָגרעסיוער אידישער נגעזעלשאפט-
ליכקייט .דער אויפבוי פון דער נייער אידישער ליטעראַטור ,די אַנט-
וויקלונג און וואוקס פון דער אידישער אַרבייטער באווענונג האָט נאָך
אין אֶנהויב פון איצטינען יאָהרחונדערט רייף נעמאַכט דעם געדאַנק
ווענען דער נויטווענדינקייט פון אַזא שו? .אָבער צוליב די אומשטענ.-
דען פון צאַרישען רעזשים אין רוסלאַנד האָט דער דאָזינער קאַמף פאַר
א שו? אין אידיש געטראַנען מעהר א טעאָרעטישען כאַראַקטער .די
דעמיעווקער שול אין קיעוו (געגרינדעט אין  1191יאֶהר) אין געווען
די ערשטע און איינצינע שול ,צו יענער צייט ,מיט אידיש אַלס אונטער-

ריכט-שפּראַך .אין אַלֶע
געװאָרען די אַרבײט אין
דער שול-מאַכט (װי דאָס
שול פאַר דערוואַקסענע).

אַנדערע פאַלען ,אויף וויפיל? ס'איז געפיהרט
אידיש  ---איז דאָס פאָרגעקומען געהיים פון
איז געווען צ .ב .אין דער וילנער אווענט-
ערשט אין יאָהר  4191איז אין צאַרישען

רוסלאַנד ארויס אַ געזעץ ,װאָס האָט דערלויבט עפענען פּריװאַטע שולען

מיט דער אידישער אונטערריכט שפּראַך.

דער אַנהױם פון דער וועלטימלחמחה,
אַ נייע פאַזע אין דער נעשיכטע פון קאַמף פאַר אַ אידישער שול
האָט זיך אָנגעהויבען מיט'ן אויסברוך פון דער וועלט-מלחמה.
אוינוסט .4191 ,נאָך די ערשטע האַרמאַטען שאָסען האָבען זיך
פון די מערב'דינע גרענעצען פון דער מלוכה אַ לאָז געטאָן קיין ווילנע,
געטריבען פון שרעק און פאַרפאָלנונגען ,שטראָמען היימלאָזע .מיט

יעדען טאָג איז די צאָה? אַנטרונענע געשטינען.

מ'האָט געדארפט בא"

זאָרגען די אַלֶע היימלאָזע מיט אַ דאַך איבער'ן קאָפּ און מיט שפּײן.
שלעכט איז געווען די לאַנע פון די אָנגעלאָפענע ,אָבער נאָך ערנער
איז געווען מיט זייערע קינדער ,וועלכע פלענען גאַנצע טעג פארברענגען
דאָס
מיט די עלטערע אין די עננע ,שמוצינע אָבשטשעזשיציעס".
האָט געצוואוננען אָנצונעמען שריט צו איזאָלירען די קינדער פון די

עלטערן,

מ'האָט אָנגעהויבען

גרינדען ספּעציעלע קינדער היימען.

ערשטע צייט פלענט מען די קינדער בלויז ,פאַרנעמען",
הויפּט אויפנאבע פון אַנשטאַלט איז געווען  --דערנערונג,

וייל

די
די

דאָך האָבען די לערער זיך געמיהט ,אַז די צייט זאָל ניט געהן
לאיבוד :מען האָט איינגעפיהרט פארשיידענע אנטוויקלונגס-שמועסען,
פאַרלעזוננען,

קאַלעקטיווע

שפּילען,

האנטטאַרבייט

און

געזאַנג.

פאר

|
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ח.

פו פ אַ

אַנאַלפאַבעטען זיינען געווען ספּעציעלע גרופּעס ,וואו מ'האָט געלערענט
לייענען און שרייבען .געטאָן איז דאָס געווען טיילווייז געהיים ,וייל
אין דער דערלויבניש פון דער רוסישער מאַכט איז געווען אַ בפירוש'ער
פונקט ,אַז מ'טאָר מיט די קינדער ניט לערנען .גאָר אין גיכען האָט
זיך ארויסגעוויזען אַ נויטווענדינקייט אוױיסצואַרבײטען אַ גענויע פּראַ-

גראַם פאַר דער אַרבייט

וי אויך צו שאַפען

דעם

ננויטיגען

לערען-

אַ ספּעציעלע קאָמיסיע פון שריפטשטעלער
מאַטעריאל אין אידיש.
און פּעדאַנאָגען האָט געזאָלט די פּראַגע באַהאַנדלען.
נאָר די דייטשען
האָבען זיך דערנעהנטערט צו וילנע און פאַר דער אידישער געזעפ-
שאַפטליכקיים האָט זיך געשטעלט א סך ערנסטערע און ברייטערע
אויפנאַבען.

די צייט פון דער דייטשער אָקופּאַציע.
אין אוינוסט  9191האָט די רוסישע סמאַכט עװאַקואירט ווילנע.
צוזאַמען מים איהר זיינען ארױיסגעפאָהרען פון שטאָדט אַלע אידישע
קאַזיאָנע שולען .אַפילו די לערער פון דער שטאָדטישער תלמוד-תורה
זיינען אװעקגעפאָרען און אַזאַ גרויסער יתומים-אנשטאלט איז געבליבען
אויףּ הפקר.
צוזאַמען מיט דער רוסישער אַרמיי האָבען פאַרלאָזט
ווילנע אויך
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גליכע קלאַסען פון דער איךו-
שער געזע
ל
ש
א
ַ
פ
ט
א
ו
ן
פ
ו
ֹ
ן
ד
ע
ר
אינטעליגענץ.
אויך פון די צויי װויל-

נער בילדונגס"געזעלשאפטען (אָפּטײלונג פון פּעטערבורגער חברח ,מפיצי

השכלה" און געזעלשאפט פאַר ,קינדער-פארזאָרגונג") וועלכע האָבען
ביז דער מלחמה אַנגעפיהרט א גאַנץ ברייטע קולטורעלע ארבייט ,זיינען
פארבליבען נאָר קליינע הייפעלעך טוער,
די קינדער פֿון דער אָרעמערער אידישער באפעלקערונג ,װאָס האָט
ניט פאַרלאָזט ווילנע ,זיינען אַזױ ארום געבליבען אִהן אַ וועלכער ס'אין
שול .כדי ניט צו פאַרלירען קיין צייט ,האָט אַ גרופּע געזעלשאַפטליכע

טוער

(צווישען

זיי אוֹיך דער פאָרזיצער

פון ווילנער אָפּטײלונג פון

,מפיציזהשכלה"  --דר .צ .שאַבאַד) באַשלאָסען שאַפען א צייטווייליגען
קאָמיטעט ,קאָאָפּטירענדיג נאָך עטלעכע פּערזאָן פון די פארבליבענע
אין שטאָדט שול-טוער און לערער און תיכף צוטרעטען צו אָרנאַניזירען
די נויטינע אַנשטאלטען.
פאר מיידלעך זיינען אין ווילנע געווען  2געזעלשאַפטליכע שולען
(די שול אויף באַקשט  ,4פון דער געז, .קינדער פאַרזאָרגונג" ,און אַ

צווייטע שול אויף

קאָננע גאָס).

פֿאַר איננלעך

אין קיין שו?

ניט

געבליבען= .דערפאַר איז די גרינדונג פון אַ אינגעל-שול געווען ממש א
ברענענדיגע נויטווענדיגקייט.
ניט ווענינער ערנסט אין געװען די

לאַנע אין אַנדערע פּונסטען פון שטאָדט.
קאָליע ,למשל ,האָבען שוין עסזיסטירט

אויף דער פּאַרשטאָדט אַנטאָ-

אַ פּוילישע און ליטווישע שופ,

992

ווילגע ,דאָס וויגעלע פון דער אידיש-וורעלטליבער שול
אויך די ווייס-רופען

האָבען צו יענער צייט געעפענט אַ וויס-רוסישע

פֿאָלקס-שול,

ס'איז דעריבער באשלאָסען געװאָרען

גרינדען די ערשטע איננעל-

שול; עפענען אַ שול אויף אַנטאָקאָל און נאָך אין איינינע פּונקטען פון

שטאָדט ,אָרגאַניזירען אַ פאָלקס-אוניווערזיטעט .די היימען ,וועלכע
זיינען לכתחילה געגרינדעט געװאָרען פאַר די קינדער פון די פּליטים
האָבען אָנגעהויבען ארייננעמען אויך קינדער פון פאַראָרימטע ווילנער
אידען .,אַזױי ארום זיינען זיי ביסלעכווייז פאַרװאַנדעלט געװאָרען אין
שולען.

אין יאֶהֶר 6191

האָט שוין

וילנע פאַרמאָנט

א נעץ

פון 6

אידיש-וועלטליכע פאָלקס-שולען און איין אַווענט-שול (געגרינדעט נאָך
אין יאָהר  1091לויט דער איניציאַטיוו פון באוואוסטען

בונדישען טוער

דר .פ .ראָזענטאַל (פ ,אַנמאַן) .אין אַווענט-שול איז דעם יאָהר געווען
פאַרשריבען ביי טויזענט מאַן ,אויסער דער אַוװענט-שול האָבען אין
פון דער חברה
שטאָדט פונקציאָנירט  2פאָלקס-אוניווערזיטעטען:
,פיצי השכלה" און דער ,אוניווערזיטעט פאַר אַלע?" אױף אַלעק-
מ
סאַנדער בולװאַר  21אויך די קינדער-שולען זיינען געווען געפּאַקט,
אין גיכען האָט זיך אָנגעהוֹיבען אין ווילנע א שרעקליכער הונ-

גער ,די מענער פלענט מען כאַפּען אויף צװאַנגס-אַרבײט.
אַרבײיטער האָבען עמינרירט קיין דייטשלאנד צו אַרבייטען
קוילען-נרובען.

אויך

די אידישע

שולען

האָבען

געליטען

א סך
אין די

דחקות

און

נויט.
די דייטשע אֶקופּאַציע-מאַכט ,וועלכע האָט זיך צום אֶנְהוֹיב בא-
צויגען נגאַנץ טאַלעראנט צו די אידישע שולען ,האָט נאָר ניך ראַדיקאַל
געביטען

איהר שטעלונג.

נאָכדעם װוי ס'זיינען פֿאַרעפענטליכט געווארען
הינדענבורנ-תקנות וענען שולזועזען אין ,אָב-אָסט?
אָנגערופען

אויפ'ן

מיליטערישען

לשון

דער

די באַוואוסטע
(אַזױ האָט זיך

אֶקופּירטער

ליטװישער

געביט) האָבען זיך אַ שאָט געטאָן אויף די אידישע שולען איין גזירה
נאָך דער אַנדערער .ס'וערט פּלוצלונג דורך אַ שטרענגער פאראָרדנונג
פארבאָטען צו לערנען רוסיש און מ'הייסט איינפיהרען דייטש און
דוקא פון 1טען קלאס אָן .די דייטשע מאכט באנוגענט זיך ניט מיט
דעם .זי געהט נאָך ווייטער .זי ויל ,אז אין די שולען פון די ארטינע
נאַציאָנאַליטעטען זאָל אויך די אונטערריכט שפּראַך זיין דייטש .דאָס
די אידישע לערערשאַפט
האָט אויפגערודערט די אַרטינע געזעלשאַפט.

האָט גענומען אויף זיך די איניציאטיוו זיך צונויפריידען מיט די
אַנדערע נאַציאָנאַליטעטען (פּאַליאַקען ,ליטווינער ,ווייס-רוסען) כדי מיט
נעמיינזאַמע כחות זיך וועהרען נעגען דעם אֶנגריף פון דער דייטשער
שול-מאַבט.
אַ צווייטע

פֿאַראָרדנונג

איז

געווען,

אַז זונטאָג

זאָלען

אין

די

03

=

|

ח.

פּוֹפק אַ

אידישע שולען קיין אַלנעמײנע למודים ניט געלערענט װערען ,כדי
זונטאָג זאָל ווערען אַ מין צװאַנגס-רוה טאָג אויך די דאָזיגע פאָדע-

רונג האָבען די אידישע שולען ניט געקענט נאָכגעבען .
יבעת די דייטשע מאכט האָט זיך איבערציינט דורך
רעוויזיעס,

װאָס

זי פלעגט

אין

מאכען

די שולען,

די אָפטע

אַז איהרע

פאַר-

אָרדנוננען ווערען ניט אין נאַנצען פּינקטליך אויס:עפיהרט ,האָט זי
באשלאָסען צו מאַכען אַן ענדגילטיגען אַטענטאַט אויף די שולען פון
אַלע נאַציאָנאַליטעטען אין ווילנע.

אונטער'ן אויסרייד פון קאַמף גענען

װאָס האָט

אין יענער

דער טיפוס-עפּידעמיע

געהערשט

אין שטאָדט

שרעקליכער הונגער-צייט האָט מען פאַראָרדענט שליסען אַלַע פאָלקס-
שולען און אָוֶוענט-שולען אויף אַ האַלב יאָהר צייט .די לערערשאפט
און די שול-טוער האָבען אָבער באשלאָסען זיך ניט אונטערגעבען און.

ניט אויפהערען לערנען .דאַן האָט די שופ-מאַכט פאַראָרדענט מיט
גװאַלד פאַרנאַנדערטרײבען די קינדער און אַרעסטירען אַלֶע פאַרװאַלטער,

ס'איז געװאָרען אַ גרויסער טומעל אין דער פּרעסע וועגען דעם
פאַל .,די דייטשע מאַכט האָט זיך אַרומנעזעהן ,אַז זי האָט צו שאַרף נע-
האַנדעלט ,האָט זי געשיקט רופען פאָרשטעהער פון אַלע נאַציאַנאַלע שול-
קאָמיטעטען און פאָרגעליינט מ'זאָל אָנשטאָט געהן אין תפיסה בא-
צאָהלען שטראָף.
:
נאָך א געמיינזאמער

באַראַטוננ

פון אידישע

און פּוילישע בל-5

טוער און לערער איז באשלאָסען געװאָרען ניט צו געהן אױף קיינע
הנחות.
האַרטען

דער וילנער
נוס ,וועלכען

שול-ועזען האָט זיך ארויסנעויזען פאר א
די דייטשען האָבען ניט געקענט איינבייסען.

 0טעג זיינען די לערער געזעסען אין תפיסה און די אַקופּאַציע-מאַבט
האָט געמוזט צוריקציהען איהר פאַראָרדנונג און דערלויבען צוריק
|
|
עפענען די שולען.
דאָס איז געווען אַ גרויסער נצחון ,אָבער מעהר ניט טיילוייז,
ווייל די דייטשען האָבען מיט געלט די שולען לחלוטין ניט געשטיצט,
און די מאַטעריעלע לאַנע פון די אַנשטאלטען איז געווען זעהר און זעהר

אַ שווערע,
דאָס

|
האָט אָבער

ניט אָפּנעשטעלט

די וייטערדינע

שול-בויאוננ.

די פראַנע װוענען דער וייטערדינער בילדוננ פאַר די ארויסלאָזען ,די
צופוילטקייט פון פארשיידענע פּריוואטע נימנאַזיעס ,זייער קרעמערישער
אלץ
דאָס
האָט
װענען
די פראַנע

כאַראַקטער
און פּעדאַנאַנישע
װװערטלאָזינקייט,
אַז עס
גודם
זאָל װערען
געװען,
אַקטועל

אַ

מיטעל-שול

פון די לייכטע.

אין

אידיש.

דאָך טרעט

די

אונטערנעמונג

צו דער קאָמיטעט

אין

געװען

פון ,מפיצי

ניט

השכבלה"

צו דער פאַרווירקליכונג פון דעם געדאַנק .נאָך לאַנגע באַראַטונגען
האָט מען זיך אָפּגעשטעלט אוים'ן טיפּ פון אַ רעאַלישו? ,צום אֶנְהוֹיב
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ווילנט ,דאָס װויגעלט פון דער אידיש-וורעלטליכער טול

לערען-יאָהר  91-8191איז די אידישע רעאַל-נימנאַזיע (אַזױ האָט מען

איהר דאַן גערופען) נעעפענט

געװאָרען מיט אַ צאָה? קינדער לערך

די נימנאַזיע איז געװאָרען זעהר פּאָפּולער ביי דער אידישער
0
באפעלקערונג און האָט אָנגעהויבען שנעל זיך אנטוויקלען( .אין יאָהר
האָט די רעאַל-גימנאַזיע

85

געצעהלט  81קלאַסען  01 --גרונט.

קלאַסען און  8פּאַראַלעלע  ---מיט  007קינדער)- .

ס'בייט זיך ווידעף די מאַכּט --- .װוילגע אין די איבערגאַנגט-
יאָהרען - ,8101*2291
אין נאַוועמבער

נאָך דער

,8191

מפּלה אויפ'ן פראָנט,

האָט

די

אַקופּאַציע-מאַכט זיך אָנגעהויבען ליקווידירען .פאַר די שולען האָבען
זיך נעעפענט נייע פּערספּעקטיוען .די וױיטערדינע פּאָליטישע גע-
שעהענישען

פון יענער תקופה האָבען אָבער געבראכט

נעמאַטערטער

אידישער

באפעלקערונג

צרות

נייע

פאר דער אויס-

און זעהר שװערע

איבערלעבונגען.
די דייטשען

האבען

פאַרלאָזען די שטאָדט,

פון דער צייטוויילינער פּוילישער הערשאַפט

און נאָך עטליכע טענ

איז וױלנע אַריבער צו

דער ראַטען-מאכט,

די אידישע שולען זיינען אריינגענומען געװאָרען אין דער אַלְנע-

מיינער שול-נעץ צונלייך מיט די שולען פון אַלֶע אַנדערע
|

ליטעמען.

נאציאַנאַ-

|

ס'זיינען אָננעקומען די שרעקליכע אַפּריל-טעג פון  .9191ס'האָט
זיך אין ווילנע ווידער נעביטען די מאַכט .די אידישע באפעלקערונג

האָט זיך געפונען אין אַ שווערען צושטאַנד ,
די ערשטע מאָנאַטען האָט די אידישע

|
געזעלשאַפּטליכקײט זיך

ניט געקענט ווענדען צו דער נייער מאַכט ווענען שול-פראַנען (עס איז
געווען

נויטיג

צו

אינטערווענירען

װענען

אַנדערע

זאַכען)..

און

די

לֿאַנע פון די שולען איז מיטאַמאָל געװאָרען אַ סך ערנער ,וי אין דער
צייט פון דער דייטשער אֶקופּאַציע .קיין בילדונגס-נעזעלשאַפטען ,וועל-
כע זאָלען זיך פאַרנעמען מיט די שולען ,זיינען שוין דאַן ניט געוען
און ס'איז דעריבער קלאָר געװאָרען פאַר אַלעמען אַז מ'מוז שאַפען

אַזא קערפערשאפט ,װאָס זאָל פאַראיינינען אַלֶּע טוער פאַר אידישער
בילדונג און איבערנעמען אויך די אֶנפיהרונג און זאָרג פאַר די עקזים-

טירענדינע אידיש-וועלטליכע שולען .
אויף אַ באַראַטוננ פון פאָרשטעהער

|
פון פארשיידענע

געזעל-

שאפטלאכע און קולטורעלע אַרגאַניזאַציעס .פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען,
עלטערען קאַמיטעטען און לערערשאפט ,װאָס אין פאָרנעקומען דעם
7טען מאַי  9191אונטער'ן פֹאֲרוֹיץ פון ש .נינער ,איז פּראָקלאַמירט

געװאָרען די גרינדונג פון צענטראַלען בילדונגס קאָמיטעט (צ .ב .ק,.
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מּו פס אַ

ח.

אויסגעקליבען

ס'איז

צוטרעטען

אן עקזעקוטיווע,

געװאָרען

וועלכע

געדאַרפט

האָט

צו דער אַרבייט.

אין ערשטען קאָמיטעט זיינען אריין

ש.

:
:

אַנ---סקי ,

ס .מ .גורע-

וויטש ,ב .האַלפּערן ,מ .װויינרייך ,ש .ידידאָװויטש ,דר .א .מאַקאַָװער,
ש .ניגער ,ש .סטופּעל-כהן ,ג .פּאַץ ,ג .פּלודערמאַכער ,דר .ה .קאַװאַרסקי,
ד ,קאַפּלאַנסקי ,ש .קלייט ,ז .רייזען ,דר .צ .שאַבאַד ,מ .שור און אַנדערע,

:
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אָוואַ רסקי ,פאָרזיצער פון צענטראַלען בילדונגס-קאָמוטעט
(צ .ב .ק ).אין

ווילנע.

די
דערוויי? זיינען ווידער פאָרגעקומען גרויסע איבערקערענישען.
פּאַליאַקען פארלאָזען צום צווייטען מאָל וילנע און אין יולי 0991
פאַרנעמען די שטאָדט ווידער די באָלשעװיקעס (ראַטען מאַכט).
אין אַ קורצער צייט ארום (אוינוסט  )0291האָבען די מאַבט
אין ווילנע איבערגענומען די ליטווינער ,זייער הערשאַפט איבער ווילנע
האָט געדוישרט ניט לאַנג .אין אָקטאָבער  0291איז ווילנע פאַרנומען
:

ווילנפ ,דאָס וויגצלט פון דטר אידיש-וורפלטליכער

שול

803

:

געװאָרען דורך דער אַרמיי פֿון פּוילישען גענעראַל זשעליכאָווסקי און
ס'הויבט זיך אָן אַ נייע סדרה ,מיט?-ליטע" ,ביז מאַי  ,2291װען
ווילנע איז אינקאַרפּאָרירט געווארען צו פּולען.

 פּטדאַנאַגישיגטזעלשאַפּטליכּע טעטיגקייט פון צ .ב .ק.אַנשטאַלטען.
פארשטענדליך ,אַז די אַלע געשעהענישען

נייט

האָבען זיך זעהר שווער

אָפּנערופען אויף דער פֿאַגע פון דער אידישער באפעלקערונג אין ווילנע
און מיט דעם במילא אויך אויף די שולען.
דאָך האָט דער צ .ב .ק .נראָד אין די איבערנאַנגסײאָהרען אנט-
וויקעלט א בדייטע און אינטענסיווע געזעלשאַפטליכע

ארבייט  :ס'זיינען

פאראיינחייטליכט נגעווארען די פּראָגראַמען אין אַלֶע אידישזועלטליכע
ישולען.

ס'ווערען געשאַפען אידישע לערען-ביכער אויף פארשיידענע געגענ-
'שטאַנדען ; ס'ווערט אייננעשטעלט אין די שולען אַ סיסטעמאַטישע
מעדיצינישע אויפזיכט פון ספּעציעל אייננעלאַדענע שול-דאָקטוירים.
ס'ווערט געפיהרט א ברייטע אויפקלערוננס:אַרבייט צווישען די
עלטערען ,דורך אָרנאַניזירען פאַר זיי רעגעלמעסיגע לעקציעס און אַנ-
דערע פאראנשטאלטוננען.

ביי די שולען ווערען נעשאַפען

ס'ווערען אַרױיסגענעבען
נייע שול?" --

פאַר לערער;

באזונדערע

עלטערען-קאָמיטעטען.

עטליכע פּעדאַנאָנישע זשורנאַלען:
,שול און היים" --

,די

פֿאַר עלטערען;

,בר"  --פאַר שול-קינדער און יוגענט,
,גרינינקע בוימעלעך" און ח

ס'ווערט געשאַפען

אַ ,קינדער אוידיטאָריע" ,וועלכע אַרנאניזירט

סיספטעמאַטישע פאָרלעזוננען און קינדער-פאָרשטעלוננען אין דער אוי-
סער שופ-צייט; ס'זיינען אויך געעפענט געװאָרען נייע אַנשטאַלטען.

מיט'ן וואוקס פון דער אידישער שול האָט זיך דערפיהלט ,ניט
נאָר אין ווילנע ,נאָר אין גאנץ פּױלען ,אַ מאַננעל אין נוט קװאַליפי-

צירטע לערער כחות.
די צייטוויילינע פּעדאַנאָנישע קורסען ,װאָס זיינען מיט עטליכע יֹאָהר

צוריק געגרינדעט געװאָרען אין ווילנע ,האָבען ניט נעקענט באפרידינען
די נאָכפראַגע אויף לערער .נאָך א גאַנצע רייה באַראַטוננען איז אין
אָקטאָבער  1291געעפענט געװאָרען דער ערשטער אידישער לערער-

סעמינאַר.
ס'איז אָרנאַניזירט געװאָרען אויך
אידיש  ---די הומאַניסטישע גימנאַזיע.
די אידישע רעאַלינימנאַזיע ,וועלכע האָט געהאַָט ביי  007קינדער,
האָט בולט באוויזען ,אַז טייל תלמידים זיינען לויט זייערע פעהיגקייטען
מעהר צוגעפּאַסט צום טיפּ פון אַ הומאַניסטישער גימנאַזיע .סאיז
א צוייטע

מיטעל-שול

אין

יי

|
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ח .פּופּקאָ

געדאַנק

דער

צו פארטיילען

דעריבער

ארויפגעשוואומען

רענדינע

מאַטעמאטישצאטורוויסענשאפטלעכע

נימנאזיע

די עקזיסטי-
לויט

די

ני-

גוננען פון די קינדער.

| =דורכגעפיהרט איז דאָס געװאָרען אין סעפּטעמבער 8991

פאַרבינדונג מיט די אידישע קבוצים אין אַנדערע לענדער ;
פאַראייניגונג פון די שולען אין גאַנץ פּוילען.
ביז  1291--0291האָט מען אין אויסלאַנד ווייניג געוואוסט פון
דער נייער אידישער שו? אין ווילנע .דער צ .ב .ק .נוצט אויס דאָס
באזוכען ווילנע דורך פארשיידענע עסקנים פון אוױיסלאַנד אויה באקענען
זיי מיט די ווילנער אידישע שולען .צו א נאַנצע רייה אידישע אויס-
לענדישע אַרנאַניזאציעס זיינען אָנגעגעבען געווארען שריפטליכע מע-

מאָראַנדומס,
אַזױ האָט דער צ .ב .ק .זיך געװוענדעט צום פארבאַנד פון אוקראַי-
נער אידען אין לאָנדאָן ; צו דער וועלט -הילפס-קאַנפערענץ (זיץ-אָרט
פּאַריז); צום דזשאינט דיסטריביושאָן קאָמיטעט אין אַמעריקע און
נאָך צו אַ נאַנצע רייה נעזעלשאפטען

און רעליפען

אין ווין ,בערלין,

קאַנאַדע ,דרום אַפריקע ,אַרגענטינע א .אַנד .פון אַ נאַנץ באזונדערען
כאַראַקטער זיינען געווען די באציהוננען מיט'ן פּיפּעלס רעליף און
מיט'ן ווילנער רעליף אין ניו יאָרק .מיט זיי איז דער צ .ב .ק .גע-
שטאַנען

אין אַן אָפּטער שריפטליכער

אַז מ'דאַרף

קאָאָרדינירען

פאַרבינדונג.

די אַרבייט פון אַלע אידישוועלטליכע

שולען אין פּוילען איז צו יענער צייט געװאָרען קלאָר פאַר אַלע טוער
פון דער אידישער שול.

איצטער,

נאָך דער דייטשער

אֶקופּאַציע ,אין

מיט דער אַקטיוער באַ-
דאָס אויך געװאָרען מענליך דורכצופיהרען.
טיילינונג פון די ווילנער שול-טוער אין צונויפגערופען נעװאָרען אין
יאָהר  1991דער ערשטער שו-צוזאַמענפאָהר פון די אידישוועלטליכע
שולען אין פּוילען און ס'איז נעשאַפען

געװאָרען די אידישע צענטראלע

שול אָרנאַניזאַציע אין פּױלען ,אָן וועלכער דער צ .ב .ק .אין אָנגע-
שלאָסען אַלס צענטער

פון די ווילנער שולען.

דער קאַמף פאַר דער
ווילנע אונטער דער פּוילישער מאַכט,
רעכטליכער לאַגע פון אונזער שול.
ניט נעקוקט אױױיף די אַלֶע דערנרייכונגען איזן די פראַגע ועגען
דער מאַטעריעלער לאַנע פון די שולען אַלץ געשטאנען אין איהר גאנ-
די אידישע שול אין שוין פאַר דער קורצער צייט
צער שאַרפקייט,
פון איהר עקזיסטענץ עטליכע מאָל אנערקענט געװאָרען דורך פאַרשיי-
 2מאָל דורך דער ראַטעך-מאַכט;  1מאָל? דורך דער
דענע מאַכטען:

שול

ווילנט ,ראָס וויגצלף פון דער אידיש-וורצלטליכשר

ליטווישער

רענירונג,

אויך

802

די מיטעל-ליטווישע

האָט אַרױס-

רענירונג

גענעבען געלט-סובסידיעס פאַר די אידישע שולן.
אין דער צייט פון דער אַזױי גערופענער ,מיטעל-ליטע"

געפּרואווט זיך דערנעהנטערען צו די אידען,

האָט מען

מ'האָט אַפילו אומאָפיציעל

פון די פּוילישע סרייזען געמאַכט פאָרשלאָגען ,אַז אַ אידישער רעפע-
רענט זאָל אריינגעהן אין בילדוננס-דעפּאַרטאַמענט .װאָס ווייטער זיי-
נען אָבער די צוזאַנען נעװאָרען אַלץ קלענער ,ביז ...אין ווילנער סיים
איז דורכגענאַנגען דער באשלוס ווענען פאַראייניגען ווילנע מיט פּוילען

,ויסגע-
דאַן איז דער ווילנער אידישער שול וועזען א

(מערץ .)2291
גלייכט" געװואָרען

מיט'ן אידישען

שול-וועזען פון נאַנץ פּױלען.

שוין נאָר אין ניכען האָט דאָס בילדונגס-מיניסטעריום

אַרױסגעװיזען

אמת'ע.

איהרע

טענדענצען

אין װאַרשע

בנונע

אידי.-

דער

שער שו?ל ,אהן אַ שיער נזירות ניבען זיך אַ שאָט אויף אונז :מען
פאָדערט ,אַז דער צ .ב .ק .זאָל יעדען יאֲהר דאַרפען באַנייען די
קאָנצעסיעס אויף צו פיהרען די שולען ,דערביי אין דאָס באקומען די

ערלויבניש

פאַר

יעדער

צוליב אַ גאַנצער רייה
מאכט נעשטעלט.

שול

לימוד

פון בילדונגס

ערלויבט

פון

מיניסטער גראַבסקי

פון פּויליש זאָל אייננעפיהרט

1טען קלאָס אָן און ניט פון 5טען,
וילנער

װאָס ווערען

דורך

דער
|

לויט דער פֿאַראָרדנונג
לאַנגט מען ,אַז דער

פאַרבונדען

פאַרמאַליטעטען,

מיט

גרויסע

שװעריגקייטען
שול-

ווערען

װי דאָס אדיאזמאָלסט

שול-קוראַטאָריום;

אַלגעמײײנע

פאַר-

געשיכטע

פון

געוען
און

געאָנראַפיע זאָל אין די אידישע שולען געלערענט װוערען אין פּוליש;
די בוכפיהרונג און געשעפטס-פיהרונג פון די שולען (פּראָטאָקאָלען
פון פּעדאַגאָנישע ראַטען ,שעהן פּלענער און אַנד ).זאָל אויך זיין אין
פּויליש .צוזאמען מיט די איבערינע נאַציאַנאַלע מינדערהייטען (ליטי
ווינער ,ווייס-רוסען) און פאָרשטעהער פון אַנדערע שול-ריכטונגען האָט
זיך דער צ .ב .ק .שאַרֹף אַנטקעגענגעשטעלט גענען די פּרואװען פון
צװאַנגס-פּאָלאָניזאַציע פון אונזער שו?( .וי נגיך די פּוילישע געזעל-
שאַפט האָט פאַרגעסען ,אַז סך-הכל מיט עטליכע יאָהר צוריק האָבען
פאָרשטעהער פון דער פּוילישער נאַציאַנאַליטעט נעקעמפט צואַמען
מיט אונז גענען דער גערמאַניזאַציע פון די שולען אין ווילנע!).
מ'האָט באשלאָסען אָנצוקלאַנען די פאַראָרדנונג פון מיניסטער
אין העכסטען מלוכה-טריבונאַל און בין דער אנטשיידונג פון דער
פראַנע ניט אויספיהרען דעם צירקוליאַר.
די שול-מאַכט האָט געדראָהט די שולען מיט רעפּרעסיעס פאַר ניט
אונטערװואַרפען זיך דעם באפעה? פון מיניסטעריום.
דער צ .ב .ק .האָט נעמוזט זיך וועהרען געגען די אַלע אָנגריפען

און אין אַ געוויסען זין האָט זיך איהם איינגענעבען

דורכצוברעכען

003
דעם

|
צוים

פון

פארשיידענע

ה.
פאַראָרדנונגען

מיט

וועלכע

פּופּקאַ

אונזער

שופל

איז געווען ארומגערינגעלט.,
מיר האָבען אַפילן צן פאַרצייכענען אין דער תקופה
טינע דערגרייכוננען אויפ'ן רעכטליכען נעביט:

זעחר וויכ-

דער אידישער לערער-סעמינאָר אין ווילנע האָט באקומען מלוכה-
רעכט פאר זיינע שילער .נאָכדעם װוי דער בילדונגס-מיניסטער גראַבסקי
איזן אַװעק אין דעמיסיע איז אויך אָפּנעשאַפט געװאָרען זיין צירקוליאַר
וועגען געאָגראַפיע ,געשיכטע און געשעפטס-פיהרונג אין די שולען

אויף פּויליש.

די פאָלקס-שולען

האָבען באַקומען שטענדיגע קאַנצע-

סיעס,
נאָך מיט אַ פּאַר יֹאֶהר פריהער אין דורכנעפיהרט געװאָרען אין
דעם ווילנער שטאָדטראַט אַ באשלוס װענען א רענולערער נעלט-
אונטערשטיצונג מצד דער שטאָדט פארוואלטונג פאַר אַלֶע אידישע שולען.
דאָס איז געווען צו יענער צייט דער ערשטער פאַל ווען אַ שטאָדט-

רענירונג אין פּױלען זאָל באשליסען
שולען.

נעלט אַסיננירונגען פֿאַר אידישע

דאָס האָט אויך געשאַפען אַ פּרעצעדענט פֹֿאַר אַנדערע שטעדט

(ביאליסטאק ,וואַרשע ,לאָדז ,פּינסק א .אַז .װו ,).ואוו אין פאַרשיידענע
צייטען האָט זיך איינגעגעבען דורכצופיהרען עהנליכע באַשלוסען
וועגען געלט-סובסידיעס פאַר אידישע שולען.
די רעכטליכע און מאַטעריעלע לאַנע פון די שולען האָט זיך
װייניג-װאָס פארבעסערט נאָך דער פּאַליטישער איבערקערעניש אין
פּוילען (מאַי  ,)6291ווען צו דער מאַכט איז אָנשטאָט דער ענדעקישער
פּאַרטײ נעקומען דער פּילסודסקי-לאַנער.
אין די ערשטע חדשים פון איהר הערשאפט האָט די נייע רעני"
רונג אַרױסגעגעבען אַ פאַראָרדנונג ,אַז די אידישע שולען באַפרייען
פון שו?ל-צװאַננ.

ד .ה .מיט אַנדערע וװוערטער ,אַז ס'ווערט אַנערקענט

דאָס די אידישע שול איז נלייכווערטיג צו דער מלוכה-שול,
די דאָזיגע פאַראָרדנונג אין זעחר וויכטיג געווען פאַר אונזערע
שולען .אָבער וייטער פון דעם אין די רענירוננג ניט געגאַנגע.
ס'װואָלט דאָך אייגענטליך זיך געקענט שטעלען די פראַנע :אויב אונזער

שול פאַרבייט פֿאַר די אידישע קינדער די מלוכה-שול  ---דאַרף זי דאָך
אוױיסנעהאַלטען ווערען פון דער רענגירונג צונלייך מיט די איבערינע
שולען ?

אָט דעם לאָנישען אויספיהר יל אָבער די פּוילישע רענירונג

נאָך ביז חיינטינען טאָג ניט מאַכען.

אונזער שול פאר דער אײראָפּייאישער עפענטליכקייט,
איצטער פעהלט שוין אויך דער תירוץ ,װאָס די פּולישע שול-
מאַכט פלענם פּרואווען אָנגעבען אין די פריהערינע יאהרען  --אַז
זי ווייס נאָך ניט ,װאָס ס'"שטעלט מיט זיך פאָר די אידישע שול.

ווילנש ,דאָס וויגצלף פון רער אידיט-וורפלטליכפר שול

פּאַרקערט ,די בילדונגס-אָרגאַנען
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זיינען זעהר גוט אינפאָרמירט

און באַקאַנט מיט דער אַרבייט פון אונזערע שולען
װאָס ווערט

וויזיטאציעס,

אין אונזערע

דורכנעפיהרט

דורך די אָפטע
אנשטאלטען.

די דריי גרויסע שול-אויסשטעלוננען אין ווילנע ,װאָס דער צ .ב .ק.
האָט אָרנאַניזירט אין די יאָהרען  2291 ,9191און  0391האָבען פאַר
דער ברייטער עפענטליכקייט און אויך פאַר דער פּוילישער געזעלשאפט
דעמאַנסטרירט די פּעדאַנאָגישע דערגרייכונגען פון אונזערע שולעןן.
אויך אין דער אייראָפּייאישער פּעדאַגאַָגישער עפענטליכקייט האָט די
אַרבייט פון אונזערע שולען געפונען א געהערינע אָפּשאַצוננ.

אויה

די

אינטערנאַציאַנאַלע

פּעדאַנאָגישע

לאָקאַרנאָ (שווייץ) אין  ,7291אין ניצע
די צענטראַלע אידישע שול-אָרגאַניזאַציע
אויסשטעלונגען פון די אידישע שולען
שולען זיינען דאָרט פאַרטראָטען געווען
עקספּאָנאַנטען,
כאַראַקטעריסטיש אין דער פאַקט,

אין ניצע (פראַנקרייך)

אין 2891

אויסשטעלוננען

אין

(פראַנקרייך) און פּאַריז האָט
אין פּוילען אָרנאַניזירט קליינע
אין פּױלען ,אויך די וילנער
מיט אַ באדייטענדינער צאָהל
|
װאָס אויף דער אויסשטעלנג

יאָהר ,אין וועלכער ס'האָבען

זיך

באַטײיליגט העכער  08מלוכות ,האָט דאָס פּוילישע בילדונגס-מיניס-
טעריום בשום אופן ניט געװאָלט מסכים זיין ,אַן די קינדערזאַרבייטען
פון די אידישע שולען זאָלען באַקומען אַ ווינקעל אין די זאַלען ,וועלכע

זיינען געווען באַשטיסמט פאַר די פּוױלישע שולען.

און די אויסשטע-

לונג פון די אידישע שולען איז אָרגאַניזירט געװאָרען

אין אַ צימער

די אַפיציעלע פּוילישע
ביי דער  . . .ע נ ג ל י ש ע ר דעלענאַציע.
פּעדאַנאָגישע וועלט מיידט אויס ברייטער זיך באקענען מיט'ן אינהאַלט

פון אונזער שול( .ס'איז אַ  סך באַקװעמער אֶנצוהאַלטען די פאָרשטע-
לונג ,אַז אידישער שולזועזן באַטײט  ---חדר ,אָפּנעשטאַנענקײט און די
פּוילישע קאַזיאָנע שול טראָנט מיט זיך פּראָנרעס) .,אין אפשר טאַקע נע-
רעכט געווען דער שרייכער פון וילנער פּראָנרעסיוען װאַכענבלאַט
,פּשעגלאַנד וויליענסקי? ,וועלכער האָט אין זומער  5291געשריבען:
,די שול-אויסשטעלונג פון די אידישע שולען קען האָבען א פאַרקערטע
ווירקונג ,װי דאָס װאָלטען וועלען איהרע אַרנאַניזאַטאָרען" .די מאַכט,
דערזעהענדיג די גרויסקייט פון דער נייער אידישער שול ,װועט ערשט

דאַן ניט וועלען נעבען איהר קיין רעכט",
נייע רעפּרעסיעטס קעגען די שולען.
וואָס ווייטער האָט זיך אַלץ מעהר פאַרשאַרפט דער קורס פון דער
נאָך מאַי-רעגירונג לנבי די אידישע שולען .אין פריהלינג  1891זיינען
אונטער דער באשולדיגונג פון אומלאַָיאַליטעט פּלוצלוננג געשלאָסען

געװאָרען צוויי פון אונזערע בעסטע אנשטאלטען.

די ,ש .פרוג שול",
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ח.

|

פופּקאָ

אוֹינע פון די נרעסטע און עלטסטע פאָלקישולען ( 11קלאַסען מיט 054
קינדער) ,און דער אידישער לערער-סעמינאַר  ---אדעירינציגער אַנשטאַלט
װאָס

האָט

געגרייט

לערער

פאַר

אידישוועלטליכע

אַלע

שולען

אין

פּויפֿען (און ניט נאָר אין פּוילען).
נאָך אַן ענערגישער פּראָטעסט-קאַמפּאַניע ,װאָס האָט געפונען אַן
אָפּקלאַנג אויך אין דער אַמעריקאַנער אידישער פּרעסע ,איז די פאַר-
אָרדנונג ווענען שליסען די ,ש .פרוג שול" צוריקגעצויגען געװאָרען.
דער לערער-סעמינאַר איז אָבער ביז היינטינען טאָג ניט געעפענט,
אין יאֶהר  98-2891איז פאַרמאַכט געװאָרען די אידישע גימנאַזיע,
װאָס איז גענגרינדעט געװאָרען דורך דער באַואוסטער פּעדאַגאָגין אין
ווילנע ס .מ .נורעוויטש .אַלס אָפיציעלער מאָטיוו צו דער דאָזינער

פאַראָרדנונג איז געווען אָנגעגעבען ,אַז ,דער לאָקאל אין ניט צונע-
|

פּאַסט פאַר קיין שול",

די מאַטעריעלע לאַגע פון די שולען -- .דער עלטערען באַשטאַנד,
| די אַלע פאַרפאָלנוננען ,דער שווערער קריזיס פון די לעצטע
יאָהרען ,האָבען אָבער ניט אָפּנעשװאַכט דעם וילען פון די אידישע
צו

פאָלקס-מאַסען

און

קעמפען

פאַרטיידינען

אידישוועלטליכע

די

שו?  --די איינצינע שול ,וואו זייערע קינדער קענען באקומען א
נאָרמאַלע בילדונג און דערציהונג .ווער זיינען די עלטערען פון אונ-
זערע קינדער? ס'רוב זיינען דאָס אַרבייטער ,אָרימע האנטװערקער,
אַרבייטער

קליינהענדלער,

פאָלקס-מענשען.

,

צאָהל? קינדער-יתומים,

אַ באדייטענדע

די דורכשניטליכע
נויט ,פון אָרעמקייט.
פאָלנענדע טאַבעלע
אונזערע

אינטעלינענץ

אַ סך עלטערען

און

בכל?

וועניג פאַרמעגליכע

זיינען אַרבײיטסלאָז ,ס'זיינען פאראן

עלטערען,

קינד  --איז די היים פון

היים פון אונזער

װעגען

גיט אַ באגריף

אויף דער אַלגעמײנער

סאַציאַלען

מצב

צאָהל  002,2קינדער,

פון
װאָס

האָבען אין  8891זיך געלערענט אין די צ .ב .ק .פאָלק-שולען זיינען
געווען :
קינדער פון לוין-ארבייטער חי היה די היה היה היה 0982
 7אָנגעשטעלטע חיך חסה היח דיה חי דיה 008
/

2

 7באַלמעלאָכעס דדך דיה דיה דיי היה ה0989 -

2

קליינע הענדלער חי דיה דוד דוד דוד --ה 0981

7

/
?7

= 7פרייע פּראָפּעסיעס חי דוד דוד הוה היה היה 404
7

פורמאַנעס,

טרענער

און אַבסאלוט דע-

קלאַסירטע חײך היה דיה היה דיה =-יה =
צוליב'ן

שרעקליכען

קריזיס,

וואָס

דויערט

ביי

אונז

0001
אין

לאַנד

ווילנט ,דאָס וויגעלט פון דער אידיש-וורעלטליכער שול

אין וויכנער געגענט ,זיינען אַפילו די
דעם
אױיךף ניט בכח אַרײנצוטראָגען

און אין באזונדערס שטארק
מעהר פאַרמעגליכע עלטערען

איז קיין וואונדער ניט,

וואָס די שול פאָדערט.

קליינעם שבר-למוד,

90

ָס דער אֶפּצאָה? פון די קינדער אין אַזױ געפאַלען ,אַז דער שכר"-
װא
למוד דעקט אין די לעצטע יאָהרען מעהר ניט װי  01פּראָצענט פון

(אין יֹאֶהר  8291האָט דער שכר-למוד אוים"

אונזער שול-בודזשעט.

 28פּראָצענט און אין 8291

נעמאכט כמעט

אפילו  08פּראַצענט

--

פוֹן בודזשעט).
= ביי

84

פּראַצענט

עלטערען

פון דעם

קליינעם

געװאָרען

די פראַנע

ווענען

אינגאַנצען

זיינען

זעהר

איז

יאָהרען

די לעצטע

אֶפּצאָה?.

באַפרייט

פאַר די קינדער.

מפריהשטיקען

אַפילו

אַקטועל
די צאֶה?

קינדער װאָס נויטינען זיך אין באשפּייזונג װאַקסט פון יאֶָהר צו יאָהר,
די צאָה? באשפייזטע

דערגרייכט

קינדער

| אין אייניגע שולען אונזערע
העכער  08פּראָצענט.
אין די פריהערדיגע יאָהרען פלעגט דער צ .ב .ק .באַקומען דורך
דער שול-אָרנאַניזאַציע גדעסערע סומען  --הכנסות פון אויסלענדישע

אַקציעס (אַמעריקאַנער נעלטער אין דער ערשטער רייה).
לעצטענס אין דער מקור
די זאַמלונגען ,װאָס
מינימום.
גיבען אויף אונזער מאַסשטאַב
פאַרנלייך צום בודזשעט זיינען

פון הכנסה דערפיהרט געװאָרען בין אַ
ווערען דורכגעפיהרט אין ווילנע גופא,
נאַנץ באדייטענדע סומעס ,אָבער אין
זיי אַזוי קליין ,אַז זיי דעקען ניט אין

דער קלענסטער מאָס דעם פאַרלוסט פון די צוויי גרונט-פּאָזיציעס --

שכר-למוד

און הכנסות

אין יאֶהר 85

דורך דער צ .ש .א.

איז אױיסנעצאָהלט געװאָרען די לערער בלויז

'פאר  292חדשים ,ד .ה .קנאַפּע  02פּראָצענט פון זייער געהאַלט,
מ'דארף דערביי ניט פאַרגעפען ,אַז אויך אין די פאָרינע יאָהרען האָט
דער צ .ב .ק ,ניט געדעקט דעם געהאַלט פאַר פולע  21חדשים.
ביי אזא לאַנע אין ניט געוען קיין מענליכקייט איינצוהאַלטען

מ'האָט געמוזט דורכפיהרען

אַלע אַנשטאלטען.,

רעדוקציעס.

ס'זיינען

געשלאָסען געווארען עטליכע קינדער-גערטנער און  2אווענט-שולען ,ווייל
ס'איז ניט געווען מיט װאָס צו צאָהלען דירח-געלט .נאָך אַן אַװענט-

שול ,אויפן נאָמען

פון מ .ווינטשעווסקי,

האָט זיך געמוזט

שליסען

לויט אַ פאַראָרדנונג פון דער שול-מאַכט.

ביי היינטיגען טאָג געהערען צוֹם צ .ב .ק 7 .פאָלק-שולען אין
פארשיידענע פּונקטען פון שטאָדט 1 ,גימנאַזיע 1 ,קינדער ביבליאָטעק,
 1שול פאַר שװוער-דערציהבאַרע קינדער.

אין אַלֶע אונזערע שולען זיינען באשעפטינט
און

לערערינס,

העכערע בילדונג.

אַלֶע מיט

ספּעציעלע

פּעדאַנאַנישע

איבער  001לערער
אָדער

אַלגעמײנע

0

ח.

פופקאָ

די צאָהל קינדער אין  8קלאַס מאכט אויס אין דורכשניט ,84- 84

אין די גרעסערע

שולען זיינען פאַראַן קלאַסען ,וואו אויף איין לערער

קומט אוים  78---96קינדער.

|

|

די ספעציעלע שול.
אין די ל
עצטע יאָהרען איזן אונזער שולוועזען בארייכערט גע-
װאָרען מיט א
נ
י
י
ע
ם צווייג פון דער מאָדערנער דערציהונג  ---דורך
דער גרינדונג
פ
ו
ן
א
ַ
ה ייי לפ עדא גאַגישען
אַנשטאלט
אין יאנואַר
1
9
9
2
איז געעפענט געװאָרען אַ שול פאַר גייסטיג אָפּנע-
שטאַנענע
ק
י
נ
ד
ע
ר .א סך אַזעלכע קינדער זיינען פאַראן אין דער
פֿאַראָר
י
מ
ט
ע
ר ווילנע.
ראָס אַלטע געטאָ מיט זיינע פינסטערע הויפען,
ר
די פאָ שטעד
ט וואו ס/וואוינט די אָרעמקייט ,איז אַ פרוכטבאַרער באָדען
פאַר גייסטיגער און פיזישער אָפּנעשטאַנענקײט.
צוערשט איז געעפענט
געװאָרען מע
הר ניט  1קלאַס .היינט זייגען שוין פאַראַן  9סלאַסען,
לויט ד
ע
ר
א
י
נ
י
צ
י
א
ַ
ט
י
ו
ו
פ
ו
ן
צ
.
ב
.
ק
.
א
י
ז
ל
עגאַליזירט געװאָרען אַ
ספּעציעלע
,
ג
ע
ז
ע
ל
ש
א
פ
ט
פ
ֿ
א
ַ
ר
ה
י
י
ל
ד
ע
ר
צ
י
ה
ו
נ
ג
" ,וועלכע װעט דארפען
זאָרגען פ
א
ַ
ר
ד
ע
ר
ש
ו
פ
,
ו
י
א
ו
י
ך
פ
א
ַ
ר
דער פאַרזאָרגונג פון אַנאָרמאַלע

קינדער בכלל {גייסטיג אָפּגעשטאַנעגע ,קינדער מיט שפּראך-פעהלערען
און פעחלערען פון אַנדערע חושים ,אויך פאַרװאָרלאָזטע).
די קינדער"קאַלאָניע

פון צענטראַלען

עלטערע"קאַמיטעט,

יעדען יאֶהר אֶרנאַניזירט די עלטערענשאַפט
פון די אידיש-
וועלטליכע שולען אין ווילנע די זומער-קאָלאַניע
פ
א
ַ
ר
ש
װ
א
ַ
כ
ע קינ-
דער
כמעט אֶהן מיטלען פון אויסען ,מיט אַן
א
ו
י
ס
ע
ר
נ
ע
ו
ו
ע
ה
נ
ל
יכער
איבערגע
בענהיים ווערט די אַרבײיט אַרום דער קאָלאָניע געפיהרט
ה
עכער  002שול-קינדער פון ענגע און נאַסע דירות האָבען די
מענליכ
ק
י
י
ט
פ
א
ר
ב
ר
ע
נ
ג
ע
ן
ז
ו
מ
ע
ר
א
ו
י
ף
ד
ע
ר
פ
ר
י
ש
ע
ר
ל
ו
פט און פיזיש
זיך ערהאָלען.
היינטיגען זומער  4991האָט די קאַלאָניע פאַרענדיגט דעם 8טען
יאָהר
פון איהר עקזיסטענץ ,און ס'אין אַן איבעריגער באַווייז פון דער
איבע
ר
ג
ע
ב
ע
נ
ק
י
י
ט
פ
ו
ן
א
ו
נ
ז
ע
ר
ע
ע
ל
ט
ע
ר
ען,
וען
דוקא
איצט,
אין
ד
ע
ר
ש
ו
ו
ע
ר
ס
ט
ע
ר
צ
י
י
ט
,
ה
א
ָ
ט
מ
ע
ן
א
ָ
נ
ג
ע
ה
וױיבען טראַכטען וענען אַן
אייגענעם בנין פאַר דער זומער-קאָלאָניע.

רעגירונגסירעכט

פאַר אונוער גימנאַזיע -- .נייע פאַראָרדנונגען
פאַר די פאָלקסישולען.

בערך מיט צוויי יאָהר צוריק איז פּאַרעפענטליכט געווארען אין
פו
ילען אַ נייער שול-געזעץ וועגען ,פּריװואַטע שולען? (אַזױי וערען
ב
א
צ
י
י
כ
ע
נ
ט
די שולען פון נאַציאָנאַלע מינדערהייטען) און פאַר די

1

ווילגט ,דאָס װויגעלט פון דער איריש-וורעלטליכער שול

אידישע שולען אין דער ערשטער רייה ,זיינען געשאַפען געװאָרען נייע
שוועריגקייטען ,צוליב די האַרבע
דאָזינער געזעץ זעהט פאָר.

פאָדערונגען

און תנאים,

װאָס

דער

איינע פון די פאָדערוננען איז  ---אַז אַלע אונזערע שולען דאַרפען
ווידער אַמאָל באַנייען זייערע קאנצעסיעס (די ביזדאיצטינע שטענדיגע
קאָנצעסיעס ,װאָס די שולען האָבען געהאַט ,זיינען מעחר ניט גילטיג).
אַ צווייטע פאָדערונג  --די געזעלשאפט ,אויף וועמעס נאָמען די

שולען זיינען לעגאַליזירט (אין געגעבענעם פאַל דער צענטראַלער ביל-
רונגס-קאָמיטעט) ,דאַרף
ווייזען" ,אַז זי באזיצט

צושטעלען דער שול-מאַכט ,געניגענדיגע בא-
די נויטינע געלט-מיטלען אויף אויסצוהאַלטען

|

די שולען.
א דריטע פאָדערונג---צושטעלען

| סטראַטיווער

באַשטעטיגונגען

מאַכט ,אַז די לאַקאַלען

זיך זיינען צוגעפּאַסט

פון דער אַדמיני-

אין וװעלכע די שולען געפינען

פאַר דעם צוועק.

אַלע פֿערער און פאַרװאַלטער פון די שולען דאַרפען אַרוױסבאַקומען
לאַיאַליטעט-און מאָראַל-צייגנישען און נאָך אַנדערע.
אין סך הכ? ניט דאָס אין דער פּראקטיק דער אַדמיניסטראציע
אויף די ערטער אַ געלענענהייט פאַר פאַהשיידענע אויסטייטשונגען
און מאַכט אָפּט דאָס באַקומען די ערלויבניש אויף צו פיהרען א שול
אָפּהענגיג פונ'ם נוטען ווילען פון דעם אָדער יענעם אַדמיניסטראַטאָך.
מען פֿאַרלאַנגט פון אונז ,געזיכערטע בודזשעטען" ,וען אונ-
זער שול? ראַנגעלט זיך מיט דער ביטערער נויט ,ווען די לערער ארביי-
דיזעלבע שולמאַכט,
און וער פּאָדערט?
טען פאַר הונגער-לוינען..,
װאָס .איז אייגענטליך מחויב אַליין אויסצוהאַלטען אונזערע שולען.
מיר ווייסען נאָך ניט װאָס פאר אַ ,סורפּריזען" דער נייער געזעץ
וועט אין סך-הכ? אונז ברייננען (דאָס ענדגילטינע אויספיהרען פון די
תנאים ,װאָס דער שוכ-נעזעץ שטעלט ,אין אָפּגעלײנט געװאָרען אויף
נאָך א יאָהר ,ביז זומער  .)9591מיר האָבען נאָך אָבער אונזער קאמף
ניט אויפנעגעבען .פאר דער צייט פון זייער עקזיסטענץ האָבען זיך אונ-
זערע שולען טיף פאַרצװוייגט און איינגעװאָרצעלט אין אידישען לעבען.
װי אַ שודװאַנט שטעהט דער אידישער פאָלקס-מענש אין וילנע
ארום זיין שול.
טויזענטער אביטוריענטען האָבען שוין די שולען פון צ .ב .ק.
צוזייהט און צושפּרײיט איבער דער נאָרער וועלט .אין די עלטערען-
קאָמיטעטען זיינען שוין טעטיג מוטערס ,פאָטערס  --אַליין געוועזענע
שילער פון די שולען .ס'שטעהען שוין ביי דער ארבייט לערער ,װאָס
האָבען אלֿיין דורכנעמאַכט אונזער שול פון קינדוייז אֶן.
טויזענטער און טויזענטער איבערנענעבענע פריינד האָבען אונ-

זערע שולען אין אַלֶע לענדער פון אידישען קבוץ.
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|

| =ח/ .פו פק אַ

אויף יעדער נייער נזירה ענטפערען
טוער מיט אַ פארשטארקטער אַרבייט.
|
אויף איין טייל פון דעם שול-פראַנט פייערען מיר שוין אונזער
נצחון .איין וויכטיגע פּאָזיציע האָבען מיר געוואונען .,אונזער אירישע
אונזערע עלטערען און שופ-

גימנאַזיע האָט באקומען אין יוני 8291

גימ

ר ע כ ט

פון

נאַ זיע ס.

מ לוכ

ה-

|

דורך דער פ-1יאהריגער ארבייט

האָט די גימנאַזיע געזעלשאַפטליך

און פּעדאַגאָגיש דערוויזען (פאַר א סך אין דאָס געװען קלאָר אויך
פריהער) ,אַז מ'קען געבען מיטעלע בילדונג אין אידיש און שאַפען אַ
אידישע מיטעל-שול,
אומות העולם,

וועלכע איז

גלייכווערטינ

מיט

די שולען פון די

די גלייכבאַרעכטיגונג פון אונזער גימנאַזיע איז אַ רעזולטאַט פון
אָנגעשטרענגטער פּעדאַגאָגישער אַרבייט ,פון אומאויפהערליכען קאַמף
פון די אידישע מאַסען פאַר זייערע רעכט.
|
איצט דארף דערפילט ווערען אונזער
צ
ו
ו
י
י
ט
ע
פ
א
ָ
ד
ע
ר
ו
נ
ג
:
ד
י
אידישע

פאָלקדשו?

מוז אױסגעהאַלטען

ווערען אויפ'ן

חשבון

פון דער מלוכה,

א

אין :דאָזיגען אַרטיקעל זיינען געבראכט געװאָרען מעהר ניט די

וויכטיגערע מאָמענטען פון אונזער שול-בויאונג .דער װעג אין ניט
געווען באצירט סיט רויזען .פאַר יעדער דערגרייכונג אין אויסנע-
קומען זיך שווער צו ראַנגלען)*,
 02פולע

יֹאֶהֶר צעהלט

שוין

די אידישע

שול אין

וילנע.
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יאָהר אֶהן רעכט ,אֶהן מלוכה-מיטלען  ---און  02יאֶהר פון שעפערישער
אַרבײט ..און היינט ,אויפ'ן 12טען יאֶָהר פון איהר עקזיסטענץ ,מאַנט
אונזער שול שטאַרקער װוי ווען ניט אין איהר חוכב ביי דער מלוכה.

ביי אַנדערע פעלקער ,מיט אנַאָרמאַלען מלוכה-לעבען ,אין אַ שופ

אַן ענין צו וועלכען
און קאָמפּליצירונגען.,

מ'קומט געוועהנליך אֶהן גרויסע שוועריגקייטען
ביי אונז אידען איז דאָס אָבער אַנדערש.
א

שווערער וועג ,פול מיט דערנער ,פיהרט צו איחר.
ס'איז די דערגרייכונג ,אַלץ טייערער

און די אידישע
פיל מסירת-נפש

נאָר װאָס שווערער

איז זי אונז.

שול ,װאָס איז אויסגעבויט

געװאָרען מיט אַזי

װועט ניט אונטערגעהן.

לאָמיר זשע אַלע ארומרינגלען די שול נאָך מיט מעהר ליבע ,און
הויך און מוטיג פאָדערען רעכט פאַר איהר!
|
*) ספּעציעל וועגען דו אידיש-וועלטליכע שולן אין ווילנע זיינען ארויס
 9זאַמעל-ביכער , )1 :שול-פּנקס" (פינף יאָהר אַרבייט פון צ .ב .ק ,).ווילנע,
 81, )2 ; 4ואָהר צ .ב .ק( ".איינמאָליגע אויסגאַבע פון צ .ב .ק ,).ווילנע,
|
.,8

אינדש .מ .שרייבער,.
דער װילנער אידישער

פו ,אָרט".

טעכניקום

די צילען װאָס דער טעכניקום האָט זיך געשטעלט.
ווילנע פאַרמאַנט אַ סך ויכטיגע אידישע
א בכבודינען אָרט צוישען
אינסטיטוציעס.
זיי פאַרנעמט דער ווילנער אידישער טעכניקום.
גענרינדעט איז ער געװאָרען אין יאָהר ,1291

מעחר פון אַלעמען האָט ארייננעלעגט אַר-
בייט אין איהם אינזשעניער אֶקוֹן ,וועלכער

אין אויך נעװוען אין די ערשטע דריי יאָהר
דער דירעקטאָר 

{

דעם ציל ,וועלכען מען האָט

זיך געשטעלט ביים גרינדען די שול ,איז געווען :
ן
:
קומען צו הילף דער יונענט ,וועלכע האָט נעמוזט צוליב פאַרשיידענע
סיבות איבעררייסען איחהר בילדונג אין אַ נימנאַזיע ,און האָט זיך
אַזאַ עלעמענט אין שטענדיג געווען
ניט געהאָט צן ואָם צו נעמען.
אן ענליכען עלע-
אַ צאָלרײיכער באַזונדערס נאָך דער מלחמה.

מענט שטעלען מיט זיך פאָר אויך די אַבסאָלװענטען פון די פאָלקס-
שולען ,

אין

אנטוויקעלט

יענער
און

צייט

האָט

האָט

געמווט

זיך
זיך

פאָלקס:שול

די אידישע
פאַרטראַכטען

וװענען

דעם,

זעהר
אַז

זייערע אַבסאָלװענטען זאָלען באַקומען אַ װעג צו אַ פאַך ,אָבער אַזאַ,

אין וועלכען עס זאָל קומען צום אויסדרוק זייער אַלנעמײנע בילדונג
און ענטוויקלונג .אָט די דאָזינע געזעלשאפטליכע אויפנאַבע האָט זיך
געשטעלט דער טעכניקום.
אַז מיט דעם ענטשטעהן

די גרינדער פון טעכניקום האָבען געהאַלטען,
פון דער שול ,באַקומט די אידישע פאלקס-

שול אַ ברייטען באַזיס און א פּראַקטישען ווערט.
נעמענדיג דאָס אַלץ אין אַכט ,האָט מען די פּראָגראַם פון טעכ-
ניקום אזוי צונויפנעשטעלט ,אַן ער שטעלט מיט זיך פאָר אַ העכערען
טיפּ פון טעכנישער שול .צו דער אויסאַרבייטונג פון די פּראָנראַמען
און פון אַלע נויטינע פּלענער זיינען צונעצוינען געװאָרען די בעסטע

טעכנישע

קרעפטען

פון דער

אידישער

וילנע,

זעלשאַפטליכע עלעמענטען.
אלס רעװלטאָט
נען און אַ גרויסער צונרייטוננס-אַרבייט,
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פון
אין

הי

אויך

ריין

גע-

צאַלרײכע באַראַטון-
פעסטנעשטעלט גנע.-

4132

|

װאָרען,

אז

עס

מוז

פון

איין

זייט

אינזש.

גענומען

ווערען

אין

מ .שרייבצר

אַכט

דאָס,

װאָס א באַזונדער גרויס
ער טייל פון דער אידישער יוגענט עמיגרירט
אין
פאַרשיידענע לענדער און מען דאַרף זיי דעריבער צוגרייטען צו

דער אַרבײיט ביי פארשיידענע

באדינגוננען .פון דעם

דאַרף מען דרינגען,

אַז די פּרא
און דער אבָסנראאַָלםװועפנוטן פדוין טטעעאכָנריעקטויםשע זאָלימבואדַיקםומ דארף זיין אַ ברייטע
ען

די

גצפביירך

וואו פס גצפינט זיך דצר ווילנצר
אויף גדאַנסקצר גאַס.

גרינדליכע

אירישנױר

טעאָרע-

טצנניקום

טישע קענטענישען און אַ ברייטע טעכנישע ענטויקלונג
פון דער
אַנדער זייט ,נעמענדיג אין אַכט ,װאָס פאַר דעם אידישען טעם-
ניקער זיינען נאָך ניט צונענרייט קיין רעגירונגס שטעלעס און באַקו-
מען אַרבײיט װעט ער נאָר דאַן ,ווען ער װעט באַזיצען א גרינדליכע
פּראקטישע צוגרייטונג ,האָט מען געדאַרפט געבען די שילער אַ סאָ-
לידע פּראַקטישע פּראָנראם.
פון דעם דריננט ,אַן עס אין נוימינ
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ווילגער אידישער טעכניקום פון אאָרט"

צו אָרגאַניזירען ביים טעכניקום גוט אַװעקגעשטעלטע פאַרשיירענע
מען האָט געמוזט אויך נעמען אין אכט א דריטע
װאַרשטאַטען.
פאָדערוננ  :היות וי דער טעכניקום װעט מיט זיך פאָרשטעלען
אידישע

אַן איינצינע

שול? פון דעם

טיפּ

אין פּוױלען,

װעלען קומען

און אַז
אין איהם שילער פון פארשידענע שטעט און שטעטלעך.
װוי דער מאַטעריעלער מצב פון די אידען אין פּױלען אין זייער א
שווערער ,וועלען די עלטערען ניט קענען אויסהאַלטען די קינדער
לאַנג אין

דער פרעמד

שטימן א מינימאַלען.,
פון דער שול האָבען

און מען

מון

דעריבער

דעם

לערענדויער

באַ-

אָט די אַלע פאָדערונגען ביי דער אָרגאַניזאציע
געצוואוננען זיך צן באַנרעניצען מיט עפענען

נאָר צוויי אָפּטײילונגען:

א מעכאנישע און עלעקטראָטעכנישע.

דעם

לערענדויער האָט מען באַשטימט אויף  2יאָר ,אָבער ביי דעם ערשטען

די ביבליאַטצק אין ווילנצר אידישצן

טצבניקום.

אַרױסלאָז האָט מען איהם פאַרלעננערט אויף אַ האַלב יאֶהר און אין
אַ פּאָר יאֶהר ארום ,ניט קענענדיג באוייזען דעם קוֹרס ,האָט מען
נעדארפט

דעם

עס אין
אָפּצושטעלען

פון טעכניקום,

לערענדויער

באַשטימען

אויף

דריי

יאָהר.

ניט מענליך אין די ענגע ראמען פון דעם אַרטיקעל
זיך גענוי אויף דער געשיכטע פוֹן דער אנטװיקלונג

מיר וועלען

נאָר פעסטשטעלען,

אַזן פון

ערשטען

טאָג פון זיין אנטשטיין ,האָט ער זיך כסדר אנטװיקעלט ,סיי אין
באַצוג צו דער איינאָרדנונג ,סיי צו די פּראָגראַמען פון די טעאָ-
רעטישע לימודים עס איז פאַרשטענדליך ,אַן ביי די מאַטעריעלע
מעגליכקייטען ,װאָס עס קען פאַרמאָנען אַ אידישער אַנשטאַלט ,קען

אינזט .מ .שרייבער

(013

איינאַרדנוננען נאָר ביסלעכוייז
מען זיך איינשאַפען פאַרשיידענע
דער טעכניקום פאַרנעמט איצט
אין פאַרלויף פון אַ ריי יאָהרען.
א פירנאָרענדינע און דריי-
אַ היפּשען לאָקאַל פון  2נעביידעס:

גאָרענדיגע .

ער פאַרנעמט

פאַראַן

זאַלען,

נען

גרויסע

 92צימערען,

צווישען

וועלכע

און

ווארשטאטען.

צייכען-צימערען

עס

זי-

די אײנאַרדנונג פון טעכניקום,
חוץ די אױדיטאָריעס ,צייכען-צימערען ,רעקרעאַציע-צימערען,
| האָט דער טעכניקום פאָלגענדיגע הילפס-אינסטיטוציעם :

א) אַ טעכישעיביבליאַטעט מיט אלַײערצימער -- .די ביבלואָד
טעק פארמאָגט איבער  008,1בענדער ,צווישען וועלכע די גרעסטע
טייל געהערט צו דער נייסטער טעכנישער ליטעראַטור ,אויפ'ן ערשטען
אָרט געהען דייטשע ביכער ,דאַן פּולישע ,רוסישע ,ענגלישע ,פראן-
צויזישע

א קליינע

און

אידיש.

צאָל אין

ב) לערנביכער לאַגער --- .אזוי װוי די טעכנישע ליטעראַטור אין

אידיש איז זייער אָרעם ,איז דעם טעכניקום אויסגעקומען נעמען אויף
זיך דאָס ארויסנעבען אזוינע לערענביכער.
די לערער האָבען גע-
שריבען ,און אַ ספּעציעלע קאָמיסיע פון די שילער האָט זיי ארויסנע-
געבען

אויף

ספּעציעלע

מיטלען.

נעמענדיג

אין אכט,

װאָס א אידי-

שער טעכנישער בוך האָט ניט קיין צאָלרייכע קויפער ,זיינען די ביכער
אַרױסגענעבען געווארען אין אַ ליטאָנראפירטער פאָרֶם .בין איצט
זיינען ערשינען

פאָלגענדינע

ביכער :

פון אונזשעניער י.טראָק:
 )1העכערע מאַטעמאַטיק ;  )2ווידער-
שטאַנד פון מאַטעריאלען {  )8גראפאָסטאַטיק;  )4דאַמף-קעסלען.
פון

אינזשעניער

מ.

שרייבער:

)8

צילינדרישע

צאָן-רעדער;

 )6מעכאַניק1 ,טער טייל; )) מעכאניק2 ,טער טייל  )8שרויפען ;
 )9וואסער-טורבינעס;  )01ניטען;  )11קאָנישע און שרויפען-צאָן-
רעדער;
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פון

 )21פּאַסען; )51

אינושעניער

א.

קופּלונגען,

קרעמער:

)41

עלעקטראַטעכניק,

1טער

טייל ;  )51עלעקטראַטעכניק9 ,טער טיי?;  )61עלעקטראַטעכניק4 ,טער
טייל;  )71עלעקטראַטעכניק4 ,טער טייל;  )81עלעקטראָטעבניק 5טער 

טייל,

פון אינזשעניער מ .נאָרדאָן  )91 :עלעקטרישע נעצען;  )09עלעק-

טרישע צענטראַלעס.
פון אינזשעניער

פון אינזשעניער

? .ראָזענשיין:

ע .פין:

 )12כעמיע.

 )22קאַלקולאַציע.

צוזאַמען האָבען די ביכער  858,2זייטען.
לערנביכער

דער לאַנער פון די

האָט דעם ווערט פון אַרום  000,8גילדען,

ג( אַן עלעקטרישע צענטראלע  -- +באַזאָרגט מיט אַ נייעם קאָמ-

ווילנערר א=י זידישר

טצכני:קום

פון אאָרט

71

יצ

גיט די סטאַ-

פּרעסלאָזען ,ליגענדיגען דיזעל אויף  81פערד-קראַפט,
ציע עלעקטרישע ענערניע פאַר אַלע מאַטאָרען און באַלייכטונג

גאַנצען טעכניקום.

פאר'ן

די ראָלע פון אַ מאַשיניסט אויף דער צענטראַלע

פיהרען אוים די צוהערער פון עלטערען קורס פיט דער רייה אַז,
אַן די אַרבייט

געהט

|

אַרין אין פּראָנראַם.

ד) מעכאַנישער װאַרשטאַט;

 --דער װאַרשטאַט באַזיצט  9דרעה-

בענק צו  1מעטער ,איין דרעהבאַנק  8 --מעטער לאַנג ,איין פרעז
מאַשין ,איין הובעל מאַשין ,איין שעפינג ,צוויי בויער מאַשינען ,איין
שלייף מאַשין.,

באַזאָרגט מיט אַלע נויטיגע געצייג און מעסט-אינסטרו-

פייאיג אויסצופיהרען

מענטען ,איז דער װאַרשטאַט

פארשיידענע

שטעלוננען ,ביי וועלכע עס אַרבײטען די צוהערער.

באַ-
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ה) עלעקטּראַטעכנישע לאַבאַהאַטאָריע -- :די אינאַרדנונג באַ-
שטעחט פון א רייהע גלייך-שטראָם און וועקסעל-שטראָם מאַָטאָרען,
אומפאָרמערס ,טראַנפאַרמאַטאָרען ,פּרעציזיע מעסט אַפּאַראַטען ,אַ
פאַרטיילונגס-ברעט און א אַנצע רייהע אינאָרדנונגען ,צונעפּאַסט
פאַר די צוהערער אויף דורכצופיהרען די נויטינע עקספּערימענטען.
די דאָזיגע עקספּערימענטען דאַרפען קלאָהרער מאַכען די צוהערער די
טעאָריע און געבען זיי די געניטקייט אין אַרבײיט מיט עלעקטרישען
שטראָם,

מיט

עלעסטרישע

מאַשינען

און

אין

געברויך

פון

מעסט.

אַפּאַראַטען.
ו) עלעקטראַטעכנישער װארשטאַט  ;:1דער װאַרשטאַט אין בא-
זאָרנט מיט אַ סך פאַרשיידענע עלעקטרישע מאַָטאָרען און מיט אַן איינ-
אָרדנונג

אויף

צו לערנען

די צוהערער

דורכמאַכען

די וויקלוננען

עלעקטרישע מאַטאָרען ,וי אויך זייער אױיספאָרשונג און רעמאָנט.

פון

דער

װאַרשטאַט פירט אויס זעהר פאַראַנטװאָרטליכע באַשטעלוננען ,ביי וועל-
כע עס אַרבײיטען די שילער.

ז) עלעסטראטעכנישער

װאַרשטאַט  ;2דער װאַרשטאַט אין צונע-

פּאַסט צו די אַרבייטען אויף עלעקטרישע אינסטאַָלאציעס ,עלעקטראַמע-
כאַנישע ארבייטען און אויף שוואך-שטראָם ,ד .ח .סיגנאַליזאַציע ,טעלע.-
די צוהערער פיהרען דאָ אויס פאַרשיידענע אינ-
פאָן אוֹן טעלענראף;

סטאַלאַציעם וועלכע עס טרעפען זיך אין דער פּראַקטיק און באַקענען
זיך מיט די אַנטשפּרעכענדינע אַפּאַראַטען.

אין דעם װאַרשטאט

איז

מען שוין צונעטראָטען צו דער אָרגאַניזאַציע פון דער ראַדיאָ-אָפּטײלוננ.

ח) א שלאָסער:װאַרשטשט  .דער וארשטאט באַשטעהט פון 09
שרויפּשטאָקען ,א קליינער דרעהבאַנק ,א בויער-מאַשין ,אַ שלייף-מאַשין,
אַ שטאַמףּ און אַן איינאַרדנונג אויף איינקריצען אוים'ן געגענשטאַנד
די ליניעס ,לויט וועלכע

מען

דאַרף

אים

באַארבייטען.

די צוהערער

פיהרען דאָ אוים אַ היבשע פּראָגראַם פון שלאָסעריי אַרבייטען.
ס) סטאָלעריי-װאַרשטאַט.

 81אַרבייטס-טישען מיט דעם גאַנצען

812

|

קאָמפּלעקט געצייג.

אינזש .מ .שרייבטר

די צוהערער פיהרען דורך אַ דייהע ארבייטען גענוי

דער
לויט דער איינגעשטעלטער פּראָגראַם .
גרויסע און פאַראַנטװאָרטליכע באַשטעלונגען.

י) שמידעריי:װאַרשטאַט:

װאַרשטאָט

אויס

פיהרט

די צוהערער ,איינגעטיילט אין גרופּען,

פיהרען אויס ביי  4פייערס מיט אַן עלעקטרישען

װענטילאַטאָר א באַ-

שטימטע פּראָגראַם פון אַרבייטען אויף שמידען ,האַרטעװוען ,אָפּלאָזען,
לייטען און שווייסען .די טענ טרעט צו דער טעכניקום איינצושטע-
לען אַ לופט-האַמער.
יא)  8װאַרשטאַט צום שוייסען מיט אַצעטילען .באזאָרגט מיט אַן
אַפּאַראַט װאָס גיט דעם אַצעטילען ,פאַרנעמט דער װאַרשטאַט א באַ-
די געהע-
זונדערען לאָקאל ,וועלכער איז צוגעפּאַסט פאַר שווייסען.
רינע איינאָרדנונג פון לאָקאַל און אַ פולער קאָמפּלעקט פון אינסטרומענ-

גאַנץ קאָמפּלײ-

טען און אַפּאַראַטען ניט אַ מענליכקייט אויסצופיהרען

צירטע באַשטעלונגען ,אין וועלכע עס נעמען אַנטײיל די שילער,
| יב) אַ טראַנסמיסיאָגס לאַבאָראַטאָריע :די לאַבאָראַטאָריע ,וועלכע
מען

ניט

קען

געפינען

אין קיין אַנדער

שול ,שטעלט

אייראָפּייאישער

זיך אֶעם ציל? אויסצולערנען די צוהערער איינצושטעלען טדאַנסמיסיעס,
די איינאָרדנונג פון דעם װאַרשטאָט ערמענליכט איינצושטעלען די
לאַנערען

פאַר

די ואַהלען

כמעט

אין

א

באַליבינען

אָרט:

אום'ן

סופיט ,דילען און אויף איין װאַנט ,ניט באשעדינענדינ זיי .אַ גרופּע
צוהערער באקומט אַ צייכענונג ,לויט וועלכער זיי דארפען איינשטעלען
אַ לייכטע

טראַנסמיסיע,

וואָס דער װאַרשטאַט

באַזיצט.

דערביי

איז

די צייכענונג אזוי צונויפגעשטעלט ,אַז די צוהערער מוזען דורכפיהרען
אַלע מעגליכע קאָמבינאַציעס אין דער לאַנע פון די װאַלען מיט פאַר-
שיידענע מענליכע קאָמפּליקאַציעס ,װאָס קענען זיך טרעפען אין לעבען.

יג)  8קראַפּט-ימאַשינען לאַבאָראַטאָריע  -די דאָזינע לאבאָראטאָריע
ווערט שוין אייניגע יאָהר געבויט אין די איינענע װאַרשטאַטען פון טעכ-
עס זיינען שוין אױיסגערעמאַנטירט ,איבערגעמאַכט און צונע-
ניקום.
פּאַסט צו די באַדערפענישען פון טעכניקום :א װוערטיקאַלע דאמף -מאַ-

שין אויף רידערס
ווערטיקאלע

דאמף-פארטיילונג

דאמף-מאַשין

מיט

מיט

אַ ווערטיקאַלען

קאלבען-דאַמף-פאַרטײלוננ,

ברען-מאַטאָר און א מאַטאַרציקלעט.

קעסעל ,אַ
אַ גליהקאָפּ

אין דער אַרבײיט געפינט זיך נאָך

אַ נאַזדאַנלאַגע אויף האָלץ צו אַ גאַדמאָטאָר .עס אין שוין כמעט
פאַרטיג אַ פּראָיעקט פון פּרענסיס װאַסער-טורבין ,וועלכען עס וועלען
אויספערטיגען די װאַרשטאַטען פון טעכניקום צונלייך מיט דער גאַנצער,
דערצו נויטיגער איינאַרדנונג.
היידיאהר טרעט מען שוין צו בויען די
פונדאַמענטען פאַר די פאַרטינע מאַשינעס און צום איינשטעלען זי
די דאָזינע לאַבאָראַטאָריע װעט דינען צו איבונגען אויף מאָנטאזש און

9

ווילנער אידיששר טץכניקום פון גאָרט"

אויספאָרשונג פון די מאַשינעס .ביז איצט האָבען די צוהערער געדאַרפט
געהן אויף ווילנער פאַרשיידענע פאַבריקען ,כדי דורכצופיהרען די אויס"
פאָרשונג פון קראפט-מאַשינעס,
ביז'ן יאָהר  4991האָט דער
יד) פּיזיקאלישע לאַבאָראַטאָריע.
טעכניקום באַזיצט נאָר אַ פיזישען קאַבינעט מיט א ספּעציעלער או-
דיטאָריע ,וואו דער לעקטאָר האָט געוויזען די צוהערער פיזישע און
צום אֶנהוֹיב פון לויפענדען יאָהר איז מען
כעמישע עקספּערימענטען.
צונעטראָטען צו דער אָרגאַניזאַציע פון אַ פיזיקאַלישער לאַבאָראַטאָ-
ריע ,אין וועלכער די צוהערער וועלען זעלבשטענדיג קענען דורכפיהרען
אַ רייהע עקספּערימענטען ,איבערלאָזענדיג פאר'ן קאַבינעט די קאָמפּלי-

צירטע עקספּערימענטען.,

די איינאָרדנונג פון דער לאַבאָראטאָריע איז

שוין פאַרטי;; מען דאַרף בלויז פארענדיגען אַ רייהע מכשירים ,וועלכע
וועדען נעמאַכט אין די וואַרשטאַטען פון טעכניקום און צונויפמאָן-

טירען זיי .פון אֶנהוֹיב  9391דאַרף די לאַבאָראַטאָריע ווערען טעטיג,
טו) דאָס טאָפּירען פון צײיכענונגען :אויף אַ ספּעציעלען אַפּאַראַט
ווערט די צוהערער נגעלערענט ,וי מען דאַרף אויספערטינען אַ קאָפּיע
דאָ נרייט מען צו די קאָפּיעס פון אַרבײיטס-צייכע-
פון א צייכענונג.
נונגען פאַר אַלֶע וװואַרשטאַטען פון טעכניקום,

יריטות ווענען פּראָגראַם פון טעכניקום,
כדי צוֹ דערגענצען דאס בילד פון טעכניקום ,וי אַ לערןאַנ-
שטאַלט ,האַלטען מיר פאר נויטינ צו געבען איינינע אלנעמיינע צי-
פערען ,וועלכע דאַרפען כאַראַקטעריזירען דעם פאַרנעם פון דער אַר-

בייט ,וועלכען עס דאַרף דורכמאכען אַ צוהערער אין פארלויף פון גאַנ-
צען קורס.
דער פאַקטישער דויער פון לערנען אין פון  8בין  4יאָהר ,אִפַּ-
אין
הענגיג פון די פייאינקייטען און ארבייטסזאמקייט פון שילער.,

פארלויף פון אַ וװאָךְ זיינען די צוהערער פאַרנומען  24שעה ,פון
וועלכע דורכשניטליך  82שעה וערט אָפּנענעבען פאר טעאָרעטישע
לעקציעס 6 ,שעה אויף פּראַקטישע אַרבײט אין די װאַרשטאַטען און
קאַבאָראטאָריעס אוֹן  8שעה אויף צייכנערישע אַרבײט.
דער נאַנצער קורס נעמט ארום  08טעאָרעטישע לימודים,
כדי צו באַקומען א פאַרדעכענונג פון יעדען גענענשטאַנד דאַרף
דער

צוהערער

אָפּנעבען

אַן עקזאמען.

סמעהר

קאָמפּליצירטע

געגענ-

שטאַנדען זיינען צוטיילט אויף טיילען לויט די האַלב יאָהרען ,אין
וועלכע מען לייענט זיי; דאַן מוז דער צוהערער אָפּנעבען אן עקזא-
מען פאַר יעדען טייל באַזונדער.

פאַר'ן גאַנצען סקורס קומט אויס אִפֹּ-

די פּראָנראַם פון פּראַקטישע אַרבײיטען פאָ-
צוגעבען  86עקזאמענס.
דערט פון די צוהערער זיי זאָלען אויספערטיגען אין אַלע װאַרשטאַטען

0022

|

|

אינזש .מ .שרייבעָר

און קאַבאָראַטאָריעס :אויף דער מעכאַנישער אָפּטײלונג  06 ---אַר-
בייטען ,און אויף דער עלעקטראַטעכנישער  09 --ארבייטען.

די צוהערער פון טעפניקום,
כדי אָנצוקומען אין טעכניקום פאָדערט זיך אַ בילדונגס-צענז פון
עס קומען
אַ גאַנצער פאָלקס-שול?ל אדער  4קלאסען פון אַ מיטעל-שול.
דאָך אָן אין טעכניקום א באַדייטענדער פּראָצענט מיט אַ העכערער ביל' -
דונג , אין איצטינען מאָמענט באַשטײען די צוהערער פון  0021מיט
אַ פאָלקס-שו? בילדונג 008,12 ,זיינען נעקומען פון אַ מיטעל-שול? און
פון די ,וועלכע זיינען געקומען פון
; 48פון האַנטװערקער שולען.
מיטעל-שול האָבן  6584געענדיגט  4קלאסען 9 -- 0941 ,קלאסען0981 ,
 6 ---קלאַסען 7 -- 098 ,קלאַסען אוֹן  --- 441די פולע מיטעל-שול (8

קלאַסען).
פון וועלכע שיכטען

|
און שולען רעקרוטירען

זיך די צוהערער?
שולען,

אין לעצטען אויפנאם זיינען געווען  2902פוֹן אידישע
 --פון פּוילישע און  -- 0982פון העברעאישע.לויט דער באשעפטינונג פון די עלטערען פארטיילט

קלינהענדלער

איצטיגער שילער באַשטאַנד אזװי:

--

זיך

0098
דער

 ,0909סוחרים --

 ,0981אָנגעשטעלטע

 ,2אַרבייטער  ,0981 --האַנטװערקער
 ,2פרייע פּראָפּעסיעס ,91/ ---
לויט דער אָפּשטאַמונג פאַרטיילען זיי זיך  :פוֹן ווילנע --

-0008

און פון אַנדערע שטעט פון פּױלען  ;507/ --מען דאַרף דערביי באַ-
מערקען ,אז די  ,0901זיינען אין נרעסטען טייל פון נאָר ווייטע קאַנטען
פון פּוילען .,אויף א מאַפּע פון פּוילען האָבען מיר פאַרצייכענט אַלֶע
ערטער ,פון װאַנען עס קומען די צוהערער ,און כמעט אַלע געביטען
זיינען פאַרטראָטען ,אויסער פּויזנער-קאַנט און אויבער שלעזיען.
די צאָל צוהערער אין משך פון דער גאַנצער צייט ,װואָס דער

טעכניקום עקזיסטירט ,שטעלט זיך פאָר אַזֹי :

ואָהר 8991 --
צאָלען 401 --

4291
051

8991
651

6991
261

7901
981

--

0901

0801

1801

2801

4801 8811

צאָלען --

709

889

071 119

ואָהר

וי מען זעהט ,איז ביז יאהר 0891

8581

געוואקסען

8901
881
441
די צאָל צוהערער,

פון יאֶהר  1591פאַלט זי .דאָס ערקלערט זיך פריהער וו אַלֵץ מיט
דעם ,װאָס פון יאָהר  1391אָן און וייטער האָבען זיך די צוהערער
רעקרוטירט

פון די

יאָהרגענג,

וועלכע

זיינען

געבוירען

געווארען

אין

ווילנער אידישער טצכניקום פון אאָרטײ

125

װוי עס איז פעסטגעשטעלט געװאָרען איזן די צאָל
קרינס-צייט.
געבוירענע אין די יאָהרען אין אונזער קאַנט שטאַרק געפאַלען.
ריכטינקייט פון דער פעסטשטעלונג ווערט באשטעטינט מיט דעם,
מיט'ן אֶנהויב פון לויפענדען לערניאָהחר האָט זיך שוין די צאָל
חוץ דער סיבה האָט געשפּילט א גרויסע
הערער פאַרנרעסערט.
דער ווירטשאַפטליכער קריזיס,

ניו-
די
װאָס
צוד
ראָל.

די אַבטאַלװענטען פון טעכניקום.
חי עננע ראַמען פון דעם אַרטיקעל צווינגען אונז זיך צו באַגרע-
|
נעצען מיט איינינע ציפערען ווענען די אַבסאָלװענטען:
פון  802אבסאַלווענטען ,וועלכע האָבען פולשטענדיג געענדיגט
די שול ,זיינען  601אין פּוױלען  92אין פּאַלעסטינע 22 ,אין ראַטעך-
פארבאנד (אריינגערעכענט ביראָ-דבידזשאַן) 81 ,אין פראַנקרייך און 41
 --אין אַנדערע לענדער (פאַראיינינטע שטאַטען ,אַרגענטינע ,קובא ,אַתַ-ריקע ,אױיסטראַליע א .אַ ,).וועגען  09זיינען קיינע ידיעות ניטאָ.
0

לערנען זיך אין הויך-שולען פון פראַנקרייך און

אבסאַלווענטען

בעלניע (אַ טייל פון זיי אַרבייטען גלייכצייטיג).
אַז די פראַנצויזישע און בעלנישע הויך:שולען
סאָלװענטען פון טעכניקום אויף העכערע קורסען

מען דאַרף דערמאָנען,
נעמען אֶן די 82
אַזױ ,אַז זיי בלייבט

דאָרט צו לערנען פון  1בין  2יאֶחר,
וי האָבען זיך די אַבסאָלװענטען אייננעאַרדענט ? פון  812אַב-
סאַלווענטען ,ווענען װועלכע עס איז אונז באואוסט זייער וואױינאָרט,
זיינען אַרבײטסלאָן  ,11פארנומען מיט'ן לערנען זיך אין א הויך-
שו?  ,71 --ארבייטען ניט לויט זייער פאַך  ,11 --אַרבײיטען יאָ אין
פֿאַך און פאַרנעמען ניט קיין פאַראַנטװאָרטליכע פּאָסטענס (שלאָסער,
טאָקער ,מאַשיניסטען ביי קלענערע מאַשינעס)  ,10 --אַרבייטען אין
זייער פאַך ביי פאַראַנטװאָרטליכע פּאָסטענס (טעכניקער ,אֶנפיהרער
פון װאַרשטאַטען ,אויפזעהערס ,װי חילף-אינזשעניערען ,אינסטרוקטאָ-

רען ,מעכאַניקער

ביי גרעסערע

און מאַשיניסטען

מאַשינעס) --

,81

ניט באוואוסט זייער באשעפטינונג /.88 --

| פּערטאָנאַל און בודזשעט
דער פּערסאַנעל? באַשטעהט פון
 8אינסטרוקטאָרען 2 ,אסיסטענטען
טעכניקום) און  8אָנגעשטעלטע.
0

דער מאָנאַטליכער.
גילדען.
דער

טעכניקום

בודזשעט

האָט

רעכט

פון
פון

פון טעכניקום.
 11אינזשעניערען 8 ,לעהרער,
טעכניקער (אַבסאָלװענטען פון
טעכניקום

באטרעפט:

רענירוננסישולען.

לערך

דר ,מ .װײגרייך,
דער אידישער

װיסענשאַפּטליכער

אינסטיטוט

(ײוא)

פאַרװאָס דוקא אין ווילנע?
עס איז פּשוט שווער זיך פאָרצושטעלען,
אז מיט  01יאָהר צוריק איז נאָך אינגאַנצען ניט
נעווען די אינסטיטוציע װאָס רופט זיך אידישער
װויסענשאַפטליכער אינסטיטוט ,אדער ,מיט איהר
קורצען נאָמען ,ייװואָ ,אַזױי טיף איז די אינסטי-
טוציע אַרינגעװאַקסען אין אידישען לעבען ,ניט
נאָר אין דער שטאָט וילנע ,װוּאו עס אין דער
צענטער פון אינסטיטוט ,נאָר אין דער גאַנצער אידישער וועלט אויף
היינט איז פּשוט שער צו פארשטעהן,
ביידע זייטען אַטלאַנטיק.
וי אַזױ אידען סיט קולטורעלע אינטערעסען האָבען זיך געקענט
באַנעהן אֶהן אַזאַ מין אינסטיטוציע.

ניט איין מאָל איז מיר אויסגעקומען צו הערען די פּראַנע:
װאָס האָט
זאָל שטעהן
רייכער פון
פאַראַן דאָך
טאָ
טען.

פאר-

עס עפּעס דוקא ווילנע זוכה געווען צו דעם ,אַז דאָרטען
פאַראן דאָך היפּש שטעט װאָס זיינען
דער אינסטיטוט?
ווילנע אי אין דער צאָל אידען ,אי אין טוער ,אי אין געלט.
אַ סך שטעט ,װאָס זיינען רייכער אין בילדונגס-מעגליכקיי"
װאָס איז פארט מיט וילנע דער מער?

איך מוז זאָנען ,אַז ווען מיר זיינען צונעטראָטען בויען דעם
די ערשטע נרעסערע
אינסטיטוט ,האָבען מיר אויך אַזױ נעטראַכט.
באַראַטונג וועגען דעם אינסטיטוט איז טאַקע פאָרנעקומען אין בער-
דער סיטעלפונקט פון דעם ערשטען אֶרגאַניזיר-קאַמיטעט אין
לין.
אויך געווען אין בערלין ,און מיר אַליין ,די ערשטע מיטנלידער זיינע
פון ווילנע ,האָבען זיך צום מעהרסטען נגעשראָקען ווען מען האָט
מען קען
אויף אונז געװאָלט אַרױפלײנען דעם גאַנצען אינסטיטוט.
זאָנען מיט'ן פולען מויל ,אַז ניט ווילנע האָט אַרינגעכאַפּט דעם אינ-
סטיטוט ,נאָר מען האָט איהם אויף אונזער שטאָט ארויפגעלייגט,
אָבער איצטער ,ווען מיר האַלטען שוין מיט'ן אידישען וויסענשאפטל-
כען אינסטיטוט אַזױי ווייט אַז מען קען איהם פון אידישען לעבען

22
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דער אידישפר װויסענשאַפטליכשַר אינסטיטוט

שוין ניט אויסמעקען ,איצטער זעהען מיר אַלע :וילנע אין דער
איינצינער אָרט ואוו דער אינסטיטוט האָט געקענט דערוואקסען צו זיין
איצטינער מדרגה.
איז

געוויס

דאָ אויך

געװען

א

נליקליכער

אין

צופאַל.

וילנע

האָבען זיך גראָד געפונען עטליכע מענשען ,וואס האָבען געהאַט דעם
נייטיגען חשק און די נייטינע צונרייטונג צו שטעלען זיך בויען אַזאַ
מיר צענטראַלע ויסענשאַפטליכע אינסטיטוציע װאָס אין ביי אידען
פאַר דעם נאָך קיינמאָל ניט געווען .אָבער ניט דאָס אין דער עיקר.
אידישע אינטעלעקטועלע כוחות זיינען
נאָר איין
און אין אַ נרעסערער צאָל.

אויך,
פאראן אנדערשוואו
זאַך פאַרמאַנט וילנע ,וואס

קיין שום אַנדער שטאָט אין דער וװעלט פאַרֹמאָנט ניט .אין וילנע
זיינען צונויפגעפּאָרט אידישע טראַדיציע אוֹן אידישע היינטיגקייט.
נאָר פון די צוויי עלעמענטען

צוזאמען

קאָן זיך בויען

א קולטורעלע

אידישע צוקונפט.
א ריכטיגע קולטור-אינ-
די ערשטע זאַך מוז זיין טראַדיציע.
סטיטוציע קען מען ניט באַשאַפען מיט געלט אַליין ,אָדער מיט טוער

אָדער

אַליין,

מיט

צילען

נוטע

עס

אַליין.

דאַרף

נאָך

זיין

דאָס

א ריכטיגע
,דער געניוס פון דעם פּלאַץ".
רופט
װאָס מען
אידישע קולטור-אינסטיטוציע ,ואָס זאָל פארנעמען דעם אֶרֹט פון
א צענטער און זיין אַזױ וי אַ בריק פון דער פֿאַרנאַנגענהײט צו

דער צוקונפט ,קען זיך ניט אַנטוויקלען אין א שטאָט וואו עס איז ניט
געווען

כאָטש

פאַר

װאָס

מיט

אַ 008

עפּעס

דוקא

יאַהר צוריק אַ אידישער
וויל

פּאָנראָם?

פּאַנראָם.

פּאָנראָם,

אָדער

פֹּאַ-

גראָם-שרעק זיינען די אַטמאָספער אין וועלכער אידען האָבען געלעבט
נאָר דאָרטען וואו אין די הייזער און
פאַרנאַנגענע יאָהרהונדערטער.
אין די שטיינער האָט זיך נאָך אויפנעהיט א געדעכעניש פון יענע
שרעקליכע צייטען ,קענען פרייע אידען בויען אינסטיטוציעס ,װאָס
זאָלען זיין פריי און פארט אידיש.
אידען זיצען דֹאַ
ווילנע פאַרמאָנט דאָס אין אַ גרויסער מאָס.
פון פיל הונדערטער יאָהרען און האָבען שוֹין דאָ געהאָט קאַלט און
יעדער מויער אין דער אַלטער וילנע ,יעדער שטיין אוים'ן
װאַרעם.
שול-הויף ,אויף אידישע גאָס און אויף גלעזער-נאַס דערצעהלט ועגען

טראַדיציע

דורות אידען ,װאָס האָבען דאָ נעלעבט.

מיינט ניט דוקא

ברעכען ,צושטערען דאָס אַלטע קען אויך
נאָכטאָן דעם עלטערען.
אָבער װען א קיבוץ האָט אין זיך טראַדיציע און
זיין טראַדיציע.

לעבענסקראַפט בויט ער אויף נייעםס;

אין דאָס ניטאָ ,מאַכט מען

פּשוט חרוב ,און עס בלייבט איבער אַ חורבה.
אין ווילנע בלייבען ניט קיין חורבות.

וייל אַ חוץ טראַדיציע

492

|

זלמן

רייזען

דר.

באָריס

|
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קלעצקין

אויספיר-ביוראָ פון אידישען

טאַקס

ויינרויך

ב.

כחן-ווירגילו

וויסענשאַפטליכען אינסטיטוט אין ווילנע

דער אירישער .װיסענשאַפּטלימער אינסטיטוט

82ט

|
אימפּעט.

פאַרמאָגט ווילנע נאָך אַ צוייטע מעלה:
שטאָט פון אויפטוערישקייט ,פון פּיאָנירישקייט.
ניט דאָס ערשטע מאָל איז ווילנע דורכ'ן ייואַ געװאָרען א מין
פון דעם נאונ'ס צייטען אֶן
צענטער פאַר דער אידישער וװעלט.
שטעהט ווילנע אין פאָדערגרונט פֿון אידישען לעבען .דורך דעם נאון
אין ווילנע געװאָרען אַ מיטעלפונקט פון לומדות ,דורך איהם איז
אין ווילנע
ווילנע געשטאַנען אױיבנעאָן אין קאַמף גענען די חסידים.

האָט זיך קאַנצענטרירט

די גאַנצע

העברעאישע

עס

השכלה

אין

אַ

פון ליטע

און רייסען .די רוסישע בילדונג האָט נעשטראָמט צו אידען פון דער
אין
ווילנער ראַבינער-שול ,און שפּעטער פון לעהרער-אינסטיטוט.
ווילנע האָט זיך אָנגעהוֹיבען די אידישע רעװאַלוציאָנערע באַװעגונג,
וילנע האָט גע-
אין ווילנע איז גענרינדעט געװאָרען דער ,בונד".
ווען די
שפּילט א גרויסע ראָלע אין דער ציוניסטישער באועגונג.
דייטשען האָבען אין דער וועלט-מלחמה פארנומען די שטאָט און עס
איז געווארען אַ מעגליכקייט צן בויען אידישע שולען ,האָט וילנע

יגענומען בויען ענערגישער װווי אַלע און האָט אויפגעבויט אַ שול-וועזען,
 װאָס איז ביז היינט א מוסטער ווייט איבער די גרענעצען פון פּױלען.צייטען קומען און פאַרנייען ,אָבער עס בלייבען ניט קיין חורבות
עס קומען אױיף נ י י ע לעבענספאָרמען ,אָבער עם
אין ווילנע.

זיינען אויך

א י ד י ש ע

אמאָל האָט זיך אידש-

לעבענספאָרמען.

קייט אויסגעדריקט ,למשל ,אין דעם ,װאָס אַ מיידעל האָט ניט נע-
טאָרט אַ קוק טאָן אויף אַ בחור און פאַרקערט ,ער רעדט נאָך
היינט שפּאַצירען זיך בחורים און סיידלעך פריי
שפּאַצירען צוזאַמען.
:איבער די נאַסען אפילו געאָרעמט ,און איהר מעגט זיך פאַרלאָזען ,אַז
זיי שמועסען וענען
זיי שמועסען ניט דוקא ווענען תורה און מצוות.,
ליבע ,וענען פוטבאָל ,ווענען קאֲמוניזם ,ווענען טעאַטער ,ועגען
ליטעראַטור  ---אָבער דאָס אין אַלץ אידיש לעבען ,װאָס שפּילט
נאָר נאַנץ קליינע
| זיך אֶפּ צום וייט-נרעסטען טייל אויף אידיש.
גרופּקעלעך זיינען אויף אזויפי? פאַרפרעמדט ,אַז זיי זאָלען זיך האַ-
בען אינגאַנצען אָפּגעריסען פון דער אידישער שפּראך.
אָט דאָס אין די סביבה ,װואָס אין איהר האָבען עס גענומען 
אַרבײיטען נעצעהלטע עטליכע מענשען פֿאַר אַ צענטראלער אידישער
אויב זיי האָבען בכל? נעקענט
וויסענשאַפטליכער אינסטיטוציע.

באַגליקען ,איז נאָר דאָ,
די זאַמלונגען פון ייווא.
ביי

היינטינען

טאָג

זיצט

שוין

דער

יוא

אין

אַן איינענעם

בנין אויף וויוואולסקיגאָס ( 81פאר דער מלחמה האָט מען די נאָס גע-

רופען טאַמבאָװער; עס איז אַ פּאַראַלעלע גאָס צו פּאהולאַנקע) .דער
בנין האָט אַ דריי צענדליג נעראַמע צימערען צום ארבייטען .דאָס אין
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מאַגאַזין פאַר די אַלע גרויסע זאַמלונגען
אויך אַ פייערזיכערער
טאָנ-טענליך קומען געסט ,עקם"
װאָס דער ייואָ האָט אָנגעקליבען.
קורסיעס און איינצינע מענשען ,װאָס פרעהען זיך צוזאַמען מיט אונז,
איצטער גלויבט
װאָס מיר האָבען שוין דערגרייכט צו אזא מדרנה.
זיך שוין פּשוט ניט ,אַז מיט ניין אַ האַלב יאֲהר צוריק האָבען מיר
אָנגעהויבען אונזער אַרבײט אין אַ צימער פון אַ פּריואַטער דירה ,באַ-
עס נלויבט זיך ניט ,אַז
װאָפּענט מעחר ניט װי מיט פינף פיננער.
אויף די ערשטע חוצאות האָבען די גרינדער גופא זיך צונויפגעליינט
צו עטליכע נילדען און אַזן מיר האָבען זיך דערשפּירט וי ראָט-
שילד ,בשעת אַ נרופּע אידישע ארבייטער פון א שטעטע? אין נאַ-

ליציע האָבען אונז צונעשיקט  01דאָלער ,און נאָך  01דאָלער זיינען

נימנאַזיע אין

אַריינגעקומען פון אַ גרופּע שילער פון דער אידישער
װילקאָמיר ,ליטע.

היינט האָט דער אינסטיטוט אַ בודזשעט ,װאָס ביי די גרעסטע.
איינשפּאָרוננען און ביי דעם גרויסען סכום פרייווילינע ארבייט װאָס
ווערט געטאָן אָהן שום נעצאָהלט קען מען איהם ניט אַראָפּקװעטשען

נידעריגער

וי  9-01טויזענט

דאָלער אַ

,נאָלדענע"

װייל

יאָהר,

וויפי? מען זאָל ניט קאַרגען ,איז דער אינסטיטוט ניט איין אינסטיטן-
און יעדער צוייג דארף
ציע ,נאָר אַ גאַנצע נעץ אינסטיטוציעס.
האָבען כאָטש וויפיל ניט איז געלט ,כדי ער זאָל קענען אֶנגעהן מיט
דער אַרבײיט,
לאָמיר אֶנהייבען אונזער קורצען שפּאַציר איבער'ן
אין יענע צוויינען ,װאָס זייער זיץ-אָרט איז אין ווילנע,

אינסטיטוט,

די ביבליאָגראַפּישע צענטראַלע איז דער אָרט וואו דאָס אידישע
נייסטינע שאפען פון דער נאַנצער װעלט וערט פארצייכענט10 .
אידישע טאָגבלעטער פון  11לענדער קומען דאָ אריין און  802אנ-
אָבער ניט נאָר אירישע.
דערע אידישע צייטוננען און צייטשריפטען.
איהר נעפינט דאָ אויך די העברעאישע פּרעסע פון ארץ-ישראל אזוי
נוט וי די עננליש-אידישע בלעטער פון אמעריקע ,אַפריקע און אויס-

טראַליע און שפּאַניש-אידישע פון אַרנענטינע אָדער פּערו.

א פּועלי-

יציוניסטישע צייטונג אין בולנאַריש לינט בשלום לעבען א פּאָרטונאַ-
לישען מאַראַנישען זשורנאָל און אַ שפּאַניאָלישער קאָמוניסטישער

צייטונג,

אַלֹץ װאָס עס

שטעהט

אין

די

דאָזינע

בלעטער

װערט

פאַרצייכענט ,און יעדערער ווער עס דאַרף עפּעס ויסען קרינט ביי
אונז אינפאָרמאַציע ,צי מינדליך צי דורך אַ בריוו  העכער  871טו
זענט פארצייכענונגען האָבען מיר שוין דאָ אָנגעקליבען.

ווען די צייטוננען און זשורנאַלען וװוערען איבערגעקוקט װאַרפט
זיי געהען אריבער אין פּרעסעאַרכי,
מען זיי חלילה ניט אַרױס.,
אין דעם פייערזיכערען מאַגאַזין
און דאָ ווערען זיי אויפנעהיט.

דער אידישצר װיסצנטאַפטליבער אינסטיטוט

שטעהען
שטעלט

לאַנגע שערעננעס

72

מיט פּאָליצעס און אויף זיי זיינען אויפנע-

ביי  000,9יאָהרגענג פון פאַרשידענע

פּעריאָדישע

אויסגאבעס,

דאָס איז דער גרעסטער אידישער פּרעסע-אַרכיוו אין דער וועלט,
אַן אַנדער אָפּטײלונג פון אַרכיוו פאַרנעמט זיך מיט זאַמלען
גיט-פּעריאָדישע דרוקזאַכען  -בלעטלעך ,אויפרופען ,מודעות א .אַז .װו.
פון דעם מין קענט איהר אויך געפינען טויזענטער נומערען ,און אויך
דאָ לעבען זיך איין א אידיש עלעקשאָן-בלעטעל פון אַ דעמאָקרא-
טישען קאַנדידאט אין נין יארק ,אַן אומלענאַלע בונדישע פּראָקלאַמאַ-
ציע צו די אַמאָלינע רוסישע װאַהלען און היינטינע סאָוועטישע
|
אויפרופען.
אַ

דריטער

אָפּצװייג

פון

ארכין,

ער

מאַגוסקריפּטעראַרכיט,

זיך אָפּ מיט קלייבען געשריבענע דאָקומענטען,

פּרעסע-אויסשטעלונג.
:
|
|

אין אודישען
אונסטימום,

גיט

דאָ געפינט איהר אויף

ויסענשאַפטליכען

די פּאָליצעס בריוו און מאַנוסקריפּטען פון ויכטינע אידישע שריי-
בער ,גאַנצע אַרכיווען פון אידישע קהילות אין פּױזענער געגענט,
אַקטען פון דער אַמאָלינער רוסישער זשאַנדאַרמעריע וועגען אידישע
די אוינען צולויפען זיך ,ווען מען נעמט אריינ-
רעװאַלוציאָנערען.
קוקען אין אינווענטאר-בוך ,וואו די אַלֶע אוצרות וערען פאַרשריבען.
לעבען דעם צימער פון אַרכיוו געפינט

זיך דער צימער

פון דער

ביבליאָטעט . אין אינסטיטוט קומען אַריין ניט נאָר צייטוננען און
צייטשריפטען ,נאָר אויך ביכער ,אלע אידישע פאַרלענער און מחברים
שיקען צן אומזיסט זייערע אויסנאַבעס ,און אויך א סך העברעאישע
חוץ דעם איז דעם אינסטיטוט געראָטען אָנ-
און פרעמד-שפּראכיגע.
צוסלייבען

כען.

אַ סך עלטערע

ווערטפולע

ביכער

אויף פארשידענע

ביז אָקטאָבער  4591זיינען נגעווען פאַררעגיסטרירט

שפּרא-

ביי 000,91

|
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ביכער (ניט רעכענענדיג דובלעטען) ,אָבער א סך טויזענטער זיינען
מען באַװייזט פּשוט ניט אִפַּי
נאָך פאַרבליבען צום פאררעניסטרירען.
אָבער מיר ווערען ניט נתפּעל,
צופאַרטיגען זיך מיט דער ארבייט.
וויי? צו פיל אַרבײט און צו וויינינ צייט איז אַ סימן פון אַ לעבעדינער

|
אינסטיטוציע.
א וויכטיגער צווייג פון דעם ייווא איז דער אידישער מעאַטער:
מוזײי .אָנגעהויבען האָט ער זיך מיט אַ פיינער ,אָבער באַשײידענער
װאָס .עס

זאמלונג

האָבען

איבענענעבען

דעם

אינסטיטוט

די

קינדער

פון דער פארשטאָרבענער אסתר-רח? קאַמינסקי ,און לכבוד איהר
רופט זיך דאָס טאַקע קאַמינסקי-טעאַטער-מוזײי .,דאָ געפינען זיך טאקע
פי? טויזענטער חפצים ,װאָס זיינען שייך צום אידישען טעאַטער

אין דער נאַנצער וועלט:

פּאָרטרעטען,

סקולפּטורען,

פאַטאָגראַפיעס,

8

אויסשטעלונג -פון קאָמינסקי-טעאַטער-מוזיי
|| וויסענשאַפּטליכען אינסטוטום.

פּראָגראַמען,

מודעות,

קאַפעיביכער,

פּאַרטיטורען,

אין

אידישען

נעדרוקטע

פּיעסעס,

די נאַנצע געשיכטע פון אידישען טעאַטער ,פון גאַלדפּאַדענען און נאָך
פריהער
אוינען.

ביז היינטיגען

טאָנ ,וויקעלט

אין די אַלֶע זאמעלאַפּטײלונגען

זיך דאָ פונאַנדער פאַר אונזערע

צוזאַמען

זיינען אויפנעקליבען

אָבער עס אין ניט
אֶהן אַ גוזמא חונדערטער טויזענטער אביעקטען.
דורך דער רע-
קיין לֿאַבירינט אין וועלכען מען װערט פאַרפאַלען.
גיסטריר-סיסטעם װאָס מיר האָבען אייננעשטעלט קען מען צייט דריי
מינוט געפינען יעדער זאַך װאָס מען זוכט.

די אױסנאַבעט פון ייווא,
צו דער עפענטליכקייט דערנעהט דער אינסטיטוט מעהר וי אַלץ
פאר די  9יאָהר פון זיין
מיט די אױסגאַבעס װאָס ער לאָזט ארויס.

דער אידישר װיסענטאַפטליכער אינסטיטוט

902

|

עקזיסטענץ האָט דער אינסטיטוט אָפּנעדרוקט העכער  11טױזענט
סיר האָבען אַרויס-
זייטען װיסענשאַפטליכע ליטעראַטור אין אידיש.
גענעבען גרויסע בענד שריפטען פון די פיר סעקציעס (װעגען די
סעקציעס װעט באַלך קומען צו רייד) ,דער טעאַטער-מוזײ גיט אַרױיס
דעם ,אַרכיוו פאַר דער געשיכטע פון אידישען טעאַטער און דראמע",
דער אַמעריקאַנער אָפּטײ? פון אינסטיטוט האָט אַרויסגעגעבען א
פאַראַן אויך א סך אינצינע ביכער
שעהנעם זשורנאַל ,פנקס'".
װאָס דער ייוואָ האָט אָפּנעדרוקט ,למשל ,פּראָפּעסאָר ש .דובנאָוו'ס גע-

פון חסידיזם

שיכטע

|

אין  2בענד,

פון יאַנואר ,1891 ,נגעהט אַרױס דער מאָנאַטליכער זשורנאַל ,ייא
בלעטער" ,װאָס האָט שוין באַקומען אַ נאָמען אין דער אידישער

און

ניט-אידישער

ויסענשאַפטליכער

נאַל ,די ,ידיעות פון אידישען

װעלט.

א

װיסענשאַפטליכען

צוויטער

זשור.

אינסטיטוט" ,ווערט

געשיקט פריי צו יעדערען װאָס פאַרלאַנגט דאָס; דאָרטען דרוקט זיך
סיסטעמאַטיש אינפאָרמאַציע וועגען די טעטיגקייטען פון ייװאָ .פון
59

וערט נעפּלאַנט נאָך אַ דריטער

ריכטיג

שרייבען

זשורנאַל ,ספּעציעל צו לערנען
|

און ריידען אידיש.

די פיר סעקציעס,
פון אינסטיטוט ,ואו
פאָרשאַרבייט ,ווערט

איצטער קומען מיר צו די פיר סעקציעס
די אייגענטליכע ויסענשאַפטליכע ארבייט ,די
אָפּנעטאָן.
די עקאָנטַמיש:סטאַטיסטישע סעקציע פאָרשט אויס די וירט-
שאַפטליכע לאַנע פון דער אידישער באַפעלקערונג אין פאַרשידענע
די היסטאָרישע סעקציע אין פאַרנומען מיט פאָרשען אונ-
לענדער
די פּילאַלאָגישע סעקציע אַרבייט אויף דער
זער פֿאַרנאַנגענהייט,

אידישער

שפּדאַך

און

ליטעראַטור,

די פּסיכאָלאַגיש-פּעדאַגאָגישע

סעקציע שטודירט די פיזישע און נייסטינע ענטויקלונג פון דעם
נאַהענט
אידישען קינד און די פאַרשידענע אידישע שול-סיסטעמען.
צו איהר שטעהט דער אָפּצװײי; יוגעגט פאָרשונג ,װואָס אינטערעסירט
זיך דער עיקר מיט דער אונטערוואקסנדינער אידישער יוגענט און
|
|
איהרע איבערלעבונגען.
די מיטנלידער פון די אַלֶע סעקציעס זיינען ניט דוקא וילנער,.
פארקערט ,פון די קרוב  04סיטנלידער זייערע זיצען שטענדינ אין
ווילנע ניט מעהר װי  .6די אַנדערע זיינען צואווארפען איבער פאר-

שידענע

פענדער פון

איראָפע

האָבען מיר עטליכע זעהר
אָנפּיהרער פון די סעקציעס
איז נוט אַזױי ,ויי? דורך

און

אמעריקע

(גראָד אין

אמעריקע

ריחרעוודינע מיטנלידער) ,און אַפילן די
און דאָס
וואוינען ניט אַלע אין וילנע.
דעם וערט די ארבייט פון אינסטיטוט

דֹר .מ .וויינרייך
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ברייטער ,עס ווערט אין איהם אַריינגעצוינען די נאַנצע אידישע וועלט,
אָבער אין ווילנע ,אין דעם צענטראַלען ביוראָ פון אינסטיטוט ,לויפען
זיך צונויף אַלע פעדים .סיר דאָ אין ווילנע וייסען וי עס אַרבײיט
טאָמער געהט
די װיסענשאַפטליכע סמאַשין אין יעדער וינקעלע.
עפּעס ניט אין אָרדענונג ,טאָמער ווערט ערנעץ ואו די ענערגיע
זוכען

אָפּגעשװאַכט,

מיר

באַלד

דאָס

פאַרריכטען.

צו

די אָרגאַניאַציע.

אין

דעם

צענטראַלען

ביוראָ

פון ישואָ

האַלטען

מיר

אויך

דעם

פינגער אויפ'ן דופק פון דער גאַנצער אָרגאַניזאַציאָגעלער ארבייט
פאַר'ן אינסטיטוט .דאָס איז ניט קיין קלייניגקייט דער אינסטיטוט
װאָלט דאָך ניט געווען דאָס װאָס ער איז ,ווען ער װאָלט געווען נאָר אַ
אין  81לענדער זיי-
ווילנער אָדער נאָר אַ פּולישע אינסטיטוציע
נען

פאַראַן

געזעלשאַפטען

,פריינד

פון

אידישען

ויסענשאַפטליכען

אינסטיטוט" ,און צו די ריהרעוודיגסטע פאַררעכענען מיר ,צו-
גלייך מיט דער אָרגאַניזאַציע אין ליטע ,גראָד צויי אָרגאַניזאַציעס
אויף דער צוייטער זייט ים ; :די געזעלשאַפט ,פריינד פון יוא"
אין די פאַראייניגטע שטאַטען (אַמאָפּטײ?) און אין אַרגענטינע (אַרג-
אָפּטײל) .,אֶהן אַ נוזמא קענען מיר זאָגען :יעדערער ווער עס גיט
אַ קוק אויף דער רשימה פון די גרינדער װאָס אין אויסגעהאַנגען
אין וועסטיבול פון אונזער בנין זעהט דאָס אַליין  --אז עס איז ניטא

קיין איין לאַנד מיט אַ פיל וװענינ היפּשער אידישער באַפעלקערונג
װאָס זאָל ניט זיין באַטײליקט אין אויפשטעלען דעם ייװואָ-בנין ,דאָס
הויז

פון

דער

אידישער

6078

ויסענשאפט.

בריף

זיינען

אַרױס-

געגאננען פון ביוראָ פון אינסטיטוט אין פאַרלױף פון דעם לעצטען
יאהר און  1902בריף זיינען אַריינגעקומען ,ניט אריינגערעכענט די
צעהנדליגער

צייטונגען

טויזענטער

אָן דורכ'ן יאָהר

און

צייטשריפטען

װאָס

קומען

ווען מען קוקט אַזױ איבער פאַר א װאָך צייט די

קאָרעספּאַנדענץ פון אינסטיטוט ,האָט מען דעם געפיה? וי דאָ װאָלט
זיין דאָס האַרץ פון דער גאַנצער אידישער קולטורעלער װעלט .עס /

איז אַ גרויסע זכיה פאַר אונז ווילנער ,װאָס דער אינסטיטוט שטעהט
איין אין אונזער שטאָט,

נייט פּלענער.
ווען

איך

שרייב

דעם

אַרטיקעל,

מיטען

אָקטאָבער,

,48291

האָט

זיך אַקאָרשט פאַרענדינט אַ סעסיע פון דער צענטראַלער פאַר-
װאַלטונג פון אידישען ויסענשאפטליכען אינסטיטוט ,אויף וועלכער
עס זיינען בייגעווען ,א חוֹץ די וילנער טוער ,אויך חברים פון
אַנדערע

שטעט

און

לענדער.

מיר

האָבען

אויסנעהערט

באריכטען

.

דער אידישצר װויסענטאַפּטליכצר אינסטיטוט
ווענען דער
באַשלוסען.,

182

אָפּנעטאַנענער אַרבײט און אָננענומען
צוויי פון זיי זיינען וויכטינ ספּעציעל,

אַ צאָל

ויכטינע

דער אינסטיטוט װועט זיך פון איצטער אָן ניט באַנוגענען מיט
פארבינדען צווישען זיך פאַרטיגע ויסענשאַפטסליײיט ,נאָר ער שפּירט
א ו י ס ב י ? ד ע ן יננע
זיך שוין גענונ פעסט צו נעמען
קרעפטען ,װאָס זאָלען איבערנעמען אין דער צוקונפט אונזער וי-

סענשאַפּטליכע אַרבײיט.

מיר וועלען אַראָפּברענגען פּאַר זיי ספּעציעלע

לעקטאָרען ,װאָס זאָלען מיט זיי אַרבײטען; צוישען אַנדערע
אונז פּראָפּעסאָר ש .דובנאָוו צונעזאָנט ,אַז צוליב דער אַרבייט

ער אַראָפּקומען קיין ווילנע.
סטיפּענדיעס

(פעלאָושיפּס),

האָט
װעט

פיר וועלען צאָהלען אַספּיראַנטען קליינע
כדי

עס

זאָל זיי זיין גרינגער

נעמען זיך מיט דער װיסענשאַפטליכער אַרבייט.,

צוֹ פאך-

אַזעלכע אַספּיראַנטען

וועלען מיר ארייננעמען  ;81--01שפּעטער וועלען מיר אפשר האָבען
אַ מענליכקייט צו פאַרגרעסערען זייער צאָל ,די אַספּיראַנטור האָבען
פון דר .צמח
לכבוד דעם 07טען געבורטסטאָג
מיר נעשאפען
שאַבאַד ,און זי ועט טראָנען זיין נאָמען.
אין 8801
דער צווייטער באַשלוס איז נאָך א ויכטינערער.,
ווערט  01יאֶהר זינט דער אינסטיטוט אין געגרינדעט געװאָרען.
צוליב דער געלענענהייט וועלען מיר אין אוינוסט  8891אינאָרך-

נען אין

ווילנע דעם

ערשטען

אַפועלטליכען

צװאַמענפּאָר

פון

דער

עס ועלען זיך צונויפפאָהרען
אידישער װיסענשאַפּט אה קולטור.
פון אַלע לענדער אידישע ויסענשאַמטסלײט .סיי אַזעלכע װאָס שריי-
בען אידיש ,סיי אַזעלכע וװאָס ארבייטען אין אַנדערע שפּראכען,

נאָר זיי שפּידרען

זיך מיט

אונז

פארבונדען.

עס

ועלען

זיך אויך

צונױיפפאָרען אידישע שרייבער ,אידישע אַקטיאָרען ,אידישע לעהרער,
סיר הערען אויך ,אַז עס קלייבען
כרי אַרומצוריידען זייערע ענינים.
זיך אויף יענע טעג צו אונז צו נאַסט אַ סך מענשען ,װאָס האָבען זיך

נלאָט פאַרבענקט

נאָך ווילנע און ווילען אַראָפּקומען

אַהער פון דער

פרעמד ניט אין א מיטען מיטװאָך ,נאָר אין אַ יום-טוב.
יום-טוב פון ייא וועט זיין א יום -שוב פון דער גאַנצער

ווילנע.

אוֹן דער
אידישער

|

מיר זיינען זיכער ,אַז צווישען די געסט אויפ'ן צוזאַמענפאָר
וועלען מיר אויך האָבען אַ סך פיהרער ,טוער און מיטנלידער פון
סיי דער ארבייטער רינג
דעם ברענטש  762פון ארבייטער רינג.
אינגאַנצען ,סיי אייער ברענטש  062האָבען אַ חלק אין אויפבויען
קומט
טאָ קומט איצטער נעניסען פון אינסטיטוט.
דעם אינסטיטוט.
צו פאָרען אוים'ן צוזאַמענפאָר פון אידישער ויסענשאַפט און קול-
איהר ועט זיין אין אינ-
טור אין וילנע אין אוינוסט.8591 ,
אָנגעליינטע מיט-באַלענאַטים.
סטיטוט אָנגעליינטע געסט ,נאָך מעהר:

פאַניאַ

צעמעל,

די ענטשטעהונג

פון װוילנער אידישען פרויען פאַראיין,

צו-
די וועלט-מלחמה האָט זיך געענדיגט.
אין געשטאַנען די
און צובראַכען
רואינירט
אַלטע ווילנע .פאַרניכטעט פוֹן די מלחמה פאָל-
גען ,אויסגעזוינען פון דער אֶקופּאַציאָנס-מאַכט,
מדרגה
האָט וילנע דערנרייכט די העכסטע
דעקלאַסירטע ,הונגע-
פון נויט אוֹן דחקות.
האָבען
און האַלב:הוננערינע שאָטענס
ריגע
די פאַרװאָרלאָן-
איבער
זיך אַרומנעדרעחט
.
אאפשאלר
נאָף
האָבען
פמענשען ,ועלכע
טע נאַסען.
נעכטען געהאָט אַ געזיכערטע עקזיסטענץ האָבען זיך פּלוצלונג דער-
זעהן אִהן אַ היינט און אֶהן פּערספּעקטיווען אויף מאָרנען,

און אויב שווער אין געװען די לאַנע פון די מענער ,איז נאָך

פיל שווערער,
פרוי.

ערצוינען

אויסנאַנגסלאָזער
אין

די

אַלטע

געווען

די לאַנע פון דער אידישער
טראַדיציעס,

אידישע

טאָכטער און מוטער דאַרפען קיין אַקטיוען
לעבען ניט נעמען און מוזען בלויז לעבען
פּאָטער און מאַן  --האָט פּלוצלונג דערזעהן
דער מאַן און
אן אומנעהויערען תהום.

אַז

די

פרוֹי ,

אנטייל אין עקאָנאָמישען
אויפ'ן חשבון פון זייער
די אידישע פרוי פאר זיך
פאָטער זיינען מעהר ניט

מסוגל נעווען צו שלעפּען דעם שווערען עקאָנאָמישען יאָך ,אַליין אין זי
צו גאָרניט צוגעגרייט און צונעפּאַסט ,וואן אין אלזאָ דער אויסווענ?

צוזאמען מיט דער עקאָנאָמישער ירידה האָבען זיך אויך שטאַרק
א וואקע? געטאָן די מאָראלישע יסודות און זעהר פי? פרויען זיינען דאן
געשטאַנען ביים ברעג פון מאָראַלישען אונטערגאנג.
א

גרופּע

געזעלשאפטליכע

טוערינס

האָבען

דאמאלס

מיט

זייער

געזונטען חוש דערפיהלט ,אז איצט איז ויניק צו געבען אָפּעסען אַ
זיי האָבען דער-
ה|ונגעריגען ,אָנצוטאָן א בנד א נויטבאדערפטינען.
פיהלט ,אז די הילף מוז איצט זיין א ממשות'דיגע ,א קאָנסטדוקטיווע,
אַז מען מוז גרינדליך החיילען די אידישע באָדענלאָזיגקײיט ,מאַכען דעם
292

דצר ווילגער אידישצר פרויען פאַראיין
אידען און הויפּטזעכליך

די אידישע

995
דאן אין אין

פרוי פּראדוקטין.

יאָהר  5291געווארפען געווארען

דער לאָזונג  :ניכע קאָנסטרוקטיוע

פרוי".

אידעע

הילף

פאַר

אידישער

דער

די איניציאַטאָרס

פון דער

האָבען נאָרנישט פארמאָנט ,אויסער דעם נוטען ווילען צו העלפען און
אפּנים ,אַז דאָס אין גענונ געווען.

טאַטיאַנאַ.

אָנפאַנג 4901

געהט פרוי ט .עפּ-

פ אֿאָרזוצערין
-סאַרקאַ=װנאַ  עפשטוין
ווילנער אידושען פרויען-פאַראיין.

פון

שטיין (די לאַנגיאָהרינע פארזיצערין פוֹן פרויען-פאראיין) אריין אין א
זיי דעלענירען זייער
קאָנטאַקט מיט'ן ווארשעווער פרויען-פארבאנד.
פאָרזיצערין ,פרוי רח? שטיין ,וועלכע אַרנאַניזירט דעם קערענדעל פון
כדי צו רעאַליזירען דעם באַנריף ,ניכע קאַנסטרוק-
אונזער פאראיין.

טיווע הילף פאר דער פרוי" ,וװוערט באַשלאָסען צו עפענען
פאך-קורסען.

אַ רייהע

צו דעם צוועק דיננט מען אַ קליינעם ,באַשיידענעם

לאַ-

|
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פאַניאַ  /צשַמטל

קאל און אַ גרופּע מיידלעך פאננען זיך אָן לערנען נייהען קליידער ,וועש
און הוט-פּוצעריי.
צו דער זעלבער צייט פיהרט די דאָזינע איניציאטיוו גרופּע אויך
אין דעם זעלבען
א קולטורעלע טעטיגקייט צווישען דער מאסען-פרוי.

לאָקאַל אָרדענט מען איין אַלֶע פּרײיטאָג-צונאַכט פאַרלעזונגען ,לעקציעם,
לעבעדינע

צייטוננען

און דערנלייכען,

וואו די פארהאָרעוועטע

מאסען"

פרוי נעפינט אן אָפּרוה אין אַן אנגענעמער קולטורעלער סביבה,
די שטאָט איז געווען שטארק פאראָרעמט .ס'איז אונמעגליך גע-
ווען צו געפינען מיטלען כדי צו ענטויקלען דעם פאראיין ,אָבער
ווייזט אויס ,אז דאָס וואס ס'איז לעבענס-נויטווענדינ ,מוז עקזיסטירען
און זיך ענטוויקלען ,ניט קוקענדינ אויף אַלע מכשולים.

פאַך-קורסען פאַר דערװאַקסענע ביים ווילנער אידישען פרויען-
פאראיין ,אָפּטיילונג פון קאָרסעטען-אַרבייט ביי דער אַרבייט,
פאר די  01יאהר פון זיין עקזיסטענץ האָט דער פרויען-פאראיין
זיך אזוי שטאַרק ענטוויקעלט און פארצויינט זיין טעטינקייט ,אז ער
פארנעמט איינעם פון די אָנגעזעהענסטע ערטער אין די קולטורעלע
געזעלשאפטליכע מוסדות פון ווילנע און ווילנער פּראָווינץ ,ניט פֿאַראַן
קיין איין געזעלשאפטליכע ,פּאָליטישע און קולטורעלע פראגע אין וועל-
כער דער פרויען-פאראיין זאָל ניט זאָנען זיין װואָגינ ווארט.
אָבער די הויפּט-ענטויקלונג האָט דער פאראיין דערנרייכט אין
זיין פארשפּרײיטען קאָנסטרוקטיווע הילף צווישען די אידישע פרויען
ביי היינטינען טאָג פארמאַנט דער וילנער פרויען-פאראיין
מאסען..
א קאָנצעסיאַנירטע פאך-שול פאר שניידעריי מיט מלוכה:רעכט ,פאך
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דער ווילנער אידישער פרויען פאַראיין

קורסען פון וועש-נייהעריי ,הוט-פּוצעריי ,קאָרפעטען אַרבײט ,הענטשטעס
בסך הכ? לערנען זיך אויף אלע
און קינסטלערישע האנטיארבייט.
קורסען ביז  002תלמידות .זיי ווערבירען זיך פון די אָרימסטע שיבטען
דאָס זיינען אַלץ פרויען און טעב-
פון דער אידישער באַפעלקערוננ.

טער פון געפאַלענע בעלי-בתים ,ארבייטסלאָזע און דעקלאַסירטע,
אַ גרויסע צאָה? פרויען האָבען שוין די שול און קורסען געענדינגט,
די מערחייט איזן אנשטענדיג איינגעאָרדענט און פיהרען אן ארבייט.

זאַמען ,זעלבשטענדינען

לעבען.

פילע האָבען עמינרירט

אין פאַרש-

דענע לענדער און די גרויסע צאָל דאַנקיבריף דערוייזט זייער אנער-
די אבסאַלװענטינס פון אלע פאך-קור-
קענונג פֿאַר'ן פדויען-פאראיין.
סען ביים פאראיין קענען זיך דעריבער גוט איינאָרדנען ,ווייל זיי פאַר-
לאָזען די שול שוין אלס הויך קואליפיצירטע-ארבײיטאָרינס .די שול
און קורסען באַזיצען ערשט-קלאסינע לעהרער-כוחות און ווערען ניט
פאַרגליווערט ביי איין מעטאָדע ,נאָר רופען זיך וואכזאם אפ אויף
יעדער נייער לערען-מעטאָדע ,אויף יעדער פאַרפאַלקאָמונג.
די פארוואלטוננ פון פאראיין גיט די מענליכקייט דער שילערין צו
און אָפט איז דאָס טאַקע
פֿאַרדינען נאָך זיצענדינ אוים'ן שול-באַנק.
דער איינצינער מקור פון חיונה פאר דער נאנצער משפּחה.
דער פרויען-פאראיין רייסט אָבער ניט איבער דעם קאָנטאקט מיט
זיינע תלמידות אויך נאָכ'ן ענדינען די שול און קורסען ,נאָר האָט
יעדע נעענדינטע שילערין אויפ'ן אוינ ,העלפט זיי ביים איינאַרדנען
זיך ,קומט זיי שטענדינ צו הילף ביי פארשידענע שװערינקייטען אין
יעדע געענדינטע שילערין קען שטענדינ צוריק-
הינזיכט פון פאך.
קומען אין שול זיך פארפאָלקאָמען ביי איהר פאך ,פרענען אן עצה,
א .ד ,נל,
חוץ דעם פאַרמאַנט דער ווילנער פרויען-פאראיין ,די איינצינע אין
ווילנע און ווילנער גענענט אידישע וירטשאפט-שול ,וואו די שילע-
רינס ערלערנען ראַציאָנא? און גרינדליך די װירטשאַפט ,וי קאָכען,
באַקען ,קאָנסערווירען ,כעמיש-ריינינען ,חויז-בוך-פיחרונג ,נייהען פאר'ץ
הויזליכען נעברויך א .אַז .וו
מיט''ן ערעפענען די אױיבענדערמאַנטע שול האָט דער פרויען-
פאראיין נגעשטרעבט צו דערנרייכען צוויי צילען .ראשית האָט ער גנע"
װאָלט געווינען נאָך א ברייטען צווייג פֿון טעטינקייט פאר דער אידישער
פּרוי'; והשנית האָט ער געשטרעבט צוצוברעכען דעם פאָראורטייל,
װאָס הערשט פון שטענדיג ביי אידען צו הויזדװוירטשאַפט וי צו אַ פאַך.
און אין א נרויסער מאָס איז איהם דאָס טאקע געלוננען צו דערנרייכען.

לויט דער פאראַרדנונג פון דער שולמאַכט איז יעצט אבלנאַטאָריש
פֿאַר די שילערינס פון די פאָלקס-שולען צו באזוכען די ווירטשאַפט-שו?
|
פון פרויען-פאראיין,
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י-

|

פאַניאַ  /צשַמצל

דער פאַראיין באנוגענט זיך אָבער ניט מיט'ן נעבען בלויז פאַך-
אויסבילדונג זיינע תלמידות ,נאָר זוכט אויך מיט אלע מענליכקייטען צו
הייבען זייער קולטורעלען ניווא ביי דער שול און קורסען געפינט זיך
ס/וערט אינ-
א רייכע ביבליאָטעק פון אידישע און פּוילישע ביכער.

געאָרדענט לעקציעס איבער ביאָלאָניע ,ליטעראטור ,אידישע געשיכטע א.
ד ,גל אויך אינטימע פאַמיליען-אַוענטען ,וואו די פֿאַרװאַלטונג פאַר-
בריינגט צוזאמען מיט די תלמידות ,װוי מיטנלידער פון איין גרויסער

משפּחה,
אויסער מיט קאָנסטרוקטיווע הילף פאר דער פרוי פארנעמט זיך
דער פרויען פאראיין אויך אין א נגרויסער מאָס מיט קינדער פארזאָרגונג,
די פאַרװאַלטונג האָט אייננעזעהן ,אז ס'איז נאָך ווייניק צו געבען דער
פרוי ארבייט ,מ'מוז איהר אויך נעבען א מענליכקייט רוהינג צו ארביי-
טען ,ד..ה .מען מוז די מוטער באפרייען פון איהר קליין קינד ,וועלכען
זי איז געצוואוננען איבערצולאָזען אויף הפקר ,אָדער עס בינדט איחר .

צו צום שטוב און לאָזט איהר ניט נעהן ארבייטען.

צו דעם צװעק

האָט דער פרויען פאראיין נעשאפען א טאָנ קינדערהיים ,פאר די
אָרימסטע קינדער פון שטאָט ,פאר קינדער פון מארק:הענדלערקעס,
אט די קינדער ,וועלכע פלענען
פאבריק-ארבייטערינס און דערנלייכען.
זיך וואַלנערען אויף די טראַָטוארען פון די עננע ,שמוצינע אידישע
געסלעך ,אדער וועלכע פלענען זיין פארשלאָסען אין די קאלטע ,פינס-
טערע קעלערס  --געפינען זיך היינט אין א ליכטינע ,זונינע קינ-
דער-חיים ,וואו זיי ווערען ראַציאָנאל ערנערט און ערצוינען.
נאָך אַ וויכטינער געביט וועלכען דער פרויען-פאַראיין שענקט פיל
צווישען אנדערע מהפּכות,
אויפמערקזאמקייט  ---איז דער פרויען-שוץ.
װאָס די מלחמה האָט אָנגעמאכט האָט זי אויך שטארק דעמאראַליזירענד
אונפאראנטװאַרטליכע
געווירקט אויף די ריינקייט פון פאמיליען-לעבען,
עלעמענטען האָבען אויסגענוצט דעם מלחמהװוירװואָר און איבערנעלאָזט
דער פרויען-שוץ פיהרט א פארצויינטע
זייערע פרויען און קינדער.
און ערפאָלנדייכע הילפֿס-אקציע ,כדי אויסצונעפינען אזעלכע מענער
און פאָטערס און זיי צווינגען צו העלפען זייערע פארלאַזענע פאמי-
ליעס .דער פרויען-שוץ ניט אויך חילף ,ארבייט און שיצט דאכלאָזע
|
מיידלעך.
בראש פון פרויען-פאראיין שטעהט פון ערשטען טאָג פון זיין
ענטשטעהונג פרוי ט .מ .עפּשטין ,א מענש ,פאר וועמען דער פרויען-
פאַראיין אין געווארען אַ לעבענסווערק און לעבענס-אידעע .פרוי
עפּשטיין גיט אפּ אלע איהרע כוחות און שעפערישען אָרנאַניזאטאָרישען

טאַלאַנט דעם פאראיין.

און זי טראַנט טאקע אויף איהרע פּלייצעס

דעם גרעסטען יאָך פון דער אחריות'פולער ארבייט.
צוזאַמען מיט ט .ס .עפּשטײן האָט יאָהרען לאננ

מיטגעארבייט
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דער ווילנער אידישער פרויען פאַראיין
און מיטנעווירקט דער עהרעז-מיטגליד פון פאַרװאַלטונג

פון פרויען-

פאראיין די ניט-לאַנג פארשטאָרבענע פרוי מרנלית יאַנאָו.

פרוי יאנאָוו

האָט איהרע בעסטע
אומגעהייער

כוחות אפּנענעבען דעם פאראיין.

פיל ענערניע ,האָט זי דורכנעמאַכט

א מענש

אלע ניואנסען

מיט

פון גע-

זעלשאפטליכער טעטינקייט,

מרגלות ואַנאָװאַ  --לאַנג-ואָהריגע עהרען מיטגלודערין
אודישען
וילנער
פון
פאַרװואַלטונג
פון
פאַראיין ,געשאָרבען פעב.4801 ,062 .

באזונדערס האָט זי זיך אויסגעצייכענט אין דער צייט פון דער
אָקופּאציע .,אננעפאננען האָט זי איהר טעטינקייט מיט העלפען ארעמע
דערנאָך איזן ניט נגעווען קיין איין צוייג פון פו-
ישיבה-כחורים.
לאנטראָפּישער ארבייט ,וואס פרוי יאנאָוו האָט אין איהר קיין טיב-
ואוו נאָר ס'אין געווען א הונגערינער
טיגען אנטיי?ל ניט גענומען.
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צשְמנל

פאַניאַ

האָט זי איהם זאָט געמאַכט ,וואו נאָר ס'איז געווען אַ ליידענדער האָט
וער האָט אין וילנע ניט געקאַנט די
זי זיינע ליידען געלינדערט.
הויכע ,שלאנקע פיגור פון פרוי יאנאָוו ,וועלכע פלעגט געהן פון הויז
צו הויז מיט'ן שטעקעלע אין האנט און האָט אומעטום אריינגעטראַנען
טרייסט און הילף ,סיי דעם געבער ,סיי דעם נעמער .שטענדינ מיט איהר
לעבעדינען הומאָר און שארפען וויץ .פרוי יאנאָוו איז אָבער געוען
פיין-פיהלענד און זי האָט שטאַרק געפיהלט דעם אִטעם פון דער צייט.
מיט איהר נגעזונטען חוש האָט זי דערפיהלט ,אז געבען פארבייגעהענדע

פילאַנטראָפּישע הילף איז נאָך ווייניג.
הייסט געבען קאָנסטרוקטיווע
דעם פרויען-פאראיין ,וועמען

ביז איחר

זי האָט דערפיהלט ,אז העלפען

דאן גיט זי זיך בלב ונפש אִפּ
הילף.
זי האָט וי א טרייער זעלנער געדינט

לעצטען אָטעם-צונ.

דער פרויען פאראיין שאצט אֶפּ די גרויסע אבדה און בלייבט טריי
איחר אָנדיינקונג דורך פארפילפאכטער ענערנישער ארבייט,
צווישען די בויער און שעפער פון ווילנער פרויען-פאראיין מיט
אלע זיינע אנשטאַלטען פארנעמט דעם חשובסטען אָרט דער אמעריקא-

נער

,דזשאָינט"

און

בכל?

דער

הופּטזעכליך

דירעקטאָר

פון

דער ,דזשאַינט" האָט גוט
,דזשאינט? אין פּױילען ,הער י .גיטערמאַן.
פארשטאַנען די צילען ,אויפנאבען און טעטינקייט פון ווילנער פרויען
איהם סוכסידירט
פאראיין און איהם אין אַ נרויסער מאָס געהאָלפען.

דעם לאָקאל ,קויפען נייה-מאשינען

אויף איינאָרדנען זיך ,רעמאָנטירען

און אַנדערע מכשירים .שווער זיך פאָרצושטעלען דאָס עקזיסטירען פין
פרויען פאראיין אָהֹן דער מיטהילף און מיטוירקוננ פון דעם אמע-
ריקאנער ,דזשאינט",

אַ גרויסען
וועלכער

יישר כח קומט

האָט דעם

פרויען

אויך דער פאראיינינטער

אויך דעם

פאראיין

וילנער ,ליידיס
מינוטען

אין שווערע

ווילנער הילפס-קאַמיטעט

אָנגעפאנגען מיט דעם פאראיין צו אינטערעסירען

רעליף",
געהאָלפען.

האָט זיך לעצטענס

און איהם צו שטיצען.

אזוי זעחט אויס די ענטשטייאונג און נעשיכטע פון ווילנער אידי-
שען פרויען פאראיין ,וועלכער פייערט היי-יאהר זיין 01דיאהרינען יובל,
דער פאראיין האָט פאר זיך נאָך אַ ברייטע פעלד פון טעטיגנקייט און
נרויסע אחריות'פולע אויפנאבען ,וועלכע ער האָפט אין דער נאַהענטער

צוקונפט צו פארווירקליכען.

אָ . גאָלדשמידט.
די אידישע פּרעסע אִין ווילנע אין די יאָהרען
2-4191

 1אין ערשטען יאָהר פון דער מלחמה.
דער

פריינף"

פ ,מאַרנאָלין האָט גענדינדעט אַ נייע אידישע טעגליכע צייטוננג,
,דער פריינד" .דער ערשטער נומער איז אַרויס פרייטאָג ,דעם 8פטען
אלס רעדאקטאָר-אַרויסנעבער איז געווען אונטעדנעשרי-
יולי4191 ,

בען  :ח .מ({ .חנה-מלכה) מאַרגאָלין ,דעם אַרױסנעבער'ס פרוי .אַ
זעצעריי האָט מאַרגאָלין געהאַט אַן אייגענע ,נאָר געדרוקט האָט ער
דרוקעריי ,פּראמיען"

זיינע צייטונגען אין דער פּוילישער
נאט .פּערעאולאק).8 ,
אינוויינינסטער רעדאַקטאָר איז געווען משה

(ווילנע ,איג-

שאַליט.

דער ,פריינד" אין גענאַנגען פון -52טען יולי ,4191 ,ביז -18טען
מערץ8191 ,

זיינען סך הכל  491נומערען.

אַרױסגענאַננען

 =אדאָס פאָלק"|

דאַן האָבען די ברידער

מין קאָאָפּעראַטיוען

נחום און לייבוש באַביצקי

אָרגאַניזירט אַ

צייטוננ-פאַרלאַג ,און פרייטאָג ,דעם -22טען מאַי,

 ,53איז אַרױיס דער ערשטער נומער פון דער טעגליכער אומפּאַר-
רעדאַקטאָר"-
אונטערגעשריבען:
טייאישער צייטוננ ,דאָס פאָלק".
אַרויסגעבער  ,5באַביצקי ; דרוקעריי פון פ .גאַרבער ,ווילנע ,זאַוואלנע
,רלויבט פון מיליטערישער צענזור".
 -עאינוויינינסטע רעדאַקטאָרען האָבען זיך מחמת סכסוכים אַ פֿאֶר
מאָל געביטען.
אין דער ערשטער העלפט יולי ,8191 ,איז ,לויט אַ באַפעל פון
ניקאָלאַי ניקאָלאַיעװיטש ,אָפּגעשטעלט געװאָרען די נאַנצע העברעאיש-
דאַן איז צוזאַמען מיט אַלע אַנדערע אַרגאַנען פון
אידישע פּדעסע.
אידישען געדרוקטען װאָרט אין ווארשע ,אָדעס ,ביאליסטאָק און ווילנע
פאַרמאַכט געװאָרען אויך ,דאָס פאלק" ,נאָכדעם וי ס'זיינען אַרױיס
פון איהם עטליכע און פערציג נומערען.

,ווילנער טאַגעבלאַט?
אין סוף

יוני האָט משה

קאַרפּינאָװיטש
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בשותפות

מיט

שמואל

0

א : .גאָלרשמירט

גריינימאַן

אָנגעפאנגען

אַרױסנעבען

א

קאָפּיקענעם

גוילנער

טאַנע-

בלאַט? וואו זיי ביידע זיינען נעווען די מיטאַרבייטער.

די דאָזינע ציי-

מיט'ן

דאַכט

טוננ איז אויך פאַרמאַכט

געװאָרען

צוזאַמען

,פאָלק",

זיך ,אויפ'ן -81טען נומער,
די ברוטאַלע גזרה האָט געטראָפען אויך די ניט-טענליכע אידישע
פּרעסע אין ווילנע  --דעם מאָנאַטליכען זשורנאַל ,די אידישע וועלט",
דעם צויי-וועכענטליכען קינדער-זשורנאַ?ל ,נרינינקע ביימעלעך" און
,די וואָך".
אי

רעראג

די עלטסטע

טעבבאואטאראט :קיטאמאטא

אידישע

צייטשרופטען

און

ווולנע.

זדי אידישע וועלט"
,די אידישע וועלט? איז געגרינדעט געװאָרען אין יאֶהר ,2191
אין פּעטערבורג ,אוֹן איז אַרוֹיס דאָרט אונטער דער נאָענטסטער מיט-
אַרבייט פון ש .גינזבודג ,ש .דובנאָוו ,י .עפרען און י .צינבערג .פון
דער פּעטעדבורגער ,א,ידישער

פּרעטענדירט

אויף אַרױסנעבען

וועלט? זיינען אַרױיס סך-הב?  6נומערען.

זשורנאַל האָבען די ווארשעוװוער

דעם

פאַרלאַגס-געזעלשאַפט ,צענטראַל?

און

דער

נאָר

װאָס

געגרינדעטער

אַזױ וי קלעצקינ'ס פאַרלאַ;
ווילנעד פאַרלאַג פון ב .א .קלעצקין.
איז געגרינדעט געװאָרען דאן (אַ דאַנק א .ווייטער'ן) מיט זעהר
דערהויבענע צװועקען פון נאַציאָנאַליגײיסטינען רענעסאנס ,איז ,די
אידישע וועלט" פון די פּעטערבורגער אַרוֹיסגעבער איבערגעפירט גע-
װאָרען קיין ירושלים דליטא,

די איריטע פּרעסץ אין ווילנע
פון יאַנואד,8191 ,

אונטעד'ן

הָ

האָט דער

נאָמען ,די אידישע

זשורנאל

אָנגעהויבען
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אַרויסצונעהן

וועלט" רענולער אַלע חודש ,מיט דער

פֿאַר רעדאַקטאָר-אַרױס-
באַטײיליגונג פון דיזעלבינע מיטאַרבייטער,
פאַר אינוי
געבער איז געווען אונטערגעשריבען ב .א ,קלעצקין.,
נינסטען רעדאַקטאָר איז איינגעלאדען געװאָרען ש .נינער ,פאַר טעב-
נישען אויספיהרער  ---דער היסטאָריקער-פילאָלאָג ז .קאַלמאַנאָװיטש,
פאַר פיהרער פון אַלע ענינים פון זשורנאַל  --נחום שטיף (בעל-דמיון).
אין משך פון יאָהר  8191זיינען אַרױסנענאַננען  21ביכער פונ'ם
אין  4191זיינען אַרױיס זיבען ביכער און אין יאָהר 8191
זשורנאַל.
|
 4 --ביכער.אין יולי ,8191 ,איז די ,א,ידישע וועלט" צוזאַמען מיט דער גאַנצער

אידישער פּרעסע פאַרמאַכט געװאָדרען אויף אַלע מאָל .,אַזױ אין אונ-
טערנענאַננען דער שענסטער פוֹן די זשורנאַלען ,װאָס מיר האָבען

/

וען עס איז געהאט אין איריש.

זגרינינקע ביימעלעף".
ביימעלעך",

,נרינינקע

א צוי-וועכענטליכער

אילוסטרירטער

זשור-

נאַל פאר קינדער פון איננסטען אוֹן מיטעלען עלטער ,האָט אָנגעהויבען
אַרױיסצונגעהן אין ,ווילנער פאַרלאַג" פון ב .א .קלעצקין אין פעברואַר,
פאר רעדאַקטאָר-אַרױיסנעבער איז געווען אונטעדנגעשריבען ב .א.,4
קלעצקין ,אינװויינינסטער רעדאַקטאָר אין געווען פ .הײילפּערין.
מיט'ן אויסברוך פוֹן דער מלחמה אין יולי ,4191 ,האָט זיך דער
זשורנאַל אָפּנעשטעלט אויפ'ן -01טען נומער און האָט ניט געקאַנט
אין דעצעמבער זיינען ערשינען
ערשיינען אין משך פון פיר חדשים.
אין יאֶהר  8191זיינען אַרוױיס צעהן נו-
די נומערען  11און ,21
מערען ,סך-הכל  22נומערען צוזאַמען מיט די צװעלף נומערען פון

איבער דער בייזער גנזרה פוֹן ניקאָלאַי ניקאַלאַיעװיטש

יאָהר .4191

האָט זיך דיזער זשודנאַל פאַרמאַבכט,

|

עדי װאָף"

,די װאָך" ,אַ געזעלשאַפטליך ,עקאָנאָמיש און ליטעראַריש װאָ-
כענבלאַט ,איז געווען אַ פּריואַטע אונטערנעמונג פון ש .נינער ,ז.
,די ואָך" האָט אָנגעהויבען צו
קאלמאנאָוויטש און נחום שטיף.
ערשיינען דעם -12-8טען יאַנואַר ,8191 ,בין זי אין פאַרמאַכט גנע"
די
װאָרען אינ'ם חושכ'דינען יולי ,8191 ,אויפ'ן -42טען נומער.
רעדאקציע אין באַשטאַנען פון ש .נינער ,ז .קאלמאנאָוויטש און נחום
|
שטיף,
אָך" זיינען אַן אוצר פאר דער געשיכטע
די  42נומעדען ,ודי
פון אידישען לעבען ,קאמפען און ליידען פאר'ן 1יטען האַלבען

| יאָהר פון ,5191

:

'

ר
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א .י -גאַלרשמידט

חדי פרילינגסיקווייטען"
פּסח

,די פרילינגס-קווייטען" ,אַ ליטערארישע זאמלונג לכבוד
(אויסגאַבע ,יוגנט" ,ווילנע תרע"ה ,פּריין  8קאָפּ.).
דערמאָנענדיג דיזען זשורנאַל ,האָבען מיר אויסנערעכענט אלע
פּעריאָדישע אויסנאַבען ,װואָס זיינען אַרױיס אין וילנע בשעת דע"
מלחמה ביז דער דייטשער אֶקופּאַציע,

2

טענליכע
(-81טען

צייטוננען אין ווילנע
דייטשער אַקופּאַציע.
פעפּטעמבער,

-18--8191טען

בשעת

דעצעמבער,

רער

)8191

פ,לונ-בלאַט"
,פלוג-בלאַט"

דעם

-31טען

ערשיינט

אָקטאָבער,

יעדען

,8191

טאָג.

נומער

פּרײין  1קאָפּ.

 ,1וילנע ,מיטװאָך,

רעדאקטאָר-ארויס-

געבער ה .שוד .פון נומער  82אָן איז דער פּרייז געהעכערט געװאָרען
פון  1קאָפּ .אויף  2קאָפּ .דאָס בלעטעל האָט זיך אָפּנעשטעלט נאָכ-
דעם ,װוי ס'האָט אָנגעהויבען אַרויסנעהן די טענליכע צייטונג ,לעצ-
|
טע נייעם".

קלעצטע נייעס"
,עצטע נייעס" ,אַ טענליכע צייטונג ,האָט אָנגעהויכען אַרויסגעהן
ל
דעם -08טען יאַנואַר .,6191 ,אונטער דער קאָפּישורה איז ניט געוען
דער פּרייז פון נומער,
אָנגעצייכענט װאָס דאָס איז פאַר אַ צייטונג.
דרוקעריי,
פֿאַראַנטװאָדטליכער רעדאַקטאָר ,ד .רויכעל.
 0פענינ .
זאװואָדסקי ,בערנאַרדינער  .2אַרויסנעבער פון דער צייטונג אין גע-

ווען פייווע? מאַרנאָלין (געוועזענער אַרױסגעבער פון ,הזמן", ,אידישע
צייטונג" און ,דער פדיינד") .די צייטונג איז געווען אַן אױסגעשפּראָ-
כען אומפּאַרטײיאיש:-דעמאָקראַטישע.
דער אַרויסגעבער האָט אייננעלאַדען אויף מיטאַרבייט אין דער

צייטונג כמעט

אַלֶע אירישע

פּראָפעסיאַנעלע

ליטעראַטען

און

זשור-

נאַליסטען ,װאָס האָבען זיך דעמאַלט געפונען אין ווילנע .דוד דויכעל
אלס אינויינינסטער
איז נעווען דער פאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר .

רעדאַקטאָר איז באַשטימט נעװאָרען מ .שאַליט,
דעם -11טען אונוסט ,7191 ,האָט מען אָפּנעשטעלט די אִו-
אין פינף טעג אַרום ,דעם :61טען
בייט אויפ'ן -681טען נומעד.
אוגוסט ,איז אַרױיס דער לויפענדינער נומער .781
פון נומער -6( 882טען דעצעמבער ,)8191 ,האָט זיך געעני
דן קאַפּלאנאָװיטש און זלמן רייזען זיינען
דערט די רעדאַקציע.
לייב יפה ,װאָס איז געקומען פון
אַרױסגעטראָטען פון דער צייטונג.,
רוסלאַנד ,איז געװאָרען דער אָפיציעלֶער רעדאַקטאָר און משה שאַלִיט

די אידישף

פרפסף

אין
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ווילנף

ש .? ,ציטראָן

איז וידער

 --דער אינװוייניקסטער.דאַקציע.
דער לעצטער נומער( 98 ,פון פערטען
פּרייטאָג-7 ,טען פעברואד.9191 ,

אַרײין אין רע-

יאַָהרנאַנג) ,איז אַרױס

,אונוער שטימן?"
,אונזער

שטימע",

אַ טעגליכע

סאַציאַלדעמאָקראַטישע

צייטונג ,אָרגאן פון ,בונד" פאַר ליטע.

אַרבײיטער-

איבער'ן קעפּעל איז געװען

דער אויפשריפט  :פּדאַלעטאָריער פון אַלע לענדער ,פּאַראייניגט זיך!
 ---פּרייז פון נומער  02פעניג.

טעגלוכע אידישע

צייטונגען

אין ווילנע,8191--4001 ,

דער ערשטער נומער אין ארויס דאַנעהשטאג ,דעם ס-טען דע-
אַדוױיסגעגאַנגען זיינען סך הכל  99נומערען .דער
צעמנער.,8191 ,
לעצטער נומער אין אַרױיס דעם 813טען אַפּריל -- 9191 ,דעם

|

לעצטען טאָג פון דער ראַטענמאַכט אין ווילנע.

און
לייט-אַרטיקלער
רעדאַקטאָר ,סטיליזאַטאָר,
אינוויינינסטער
טעכנישער אויספיהרער איז נגעווען ,ביז'ן נומער  ,87דער טאַלאַנט-
פולער פילאָלאָג און זשורנאַליסט מאַקס וויינדייך.

נאָכדעם װוי מאַקס וויינרייך איז אַװעק פון דער צייטונג האָט זיין
פּלאַץ פאדנומען

דער

פעהינער

זשורנאַליסט

פּסח

נאָװויק,

װאָס

אין

443

|

געווען

געסומען

א .י .גאָלרשמידט

פון אַמעריקע

זיך נעקליבען

און האָט

צוריק

אַװעק-

צופאָהרען.
,אונזער שטימע" האָט נעקעמפט מוטינ פאַר די אידעאלען פוֹן
ניט געפעלשטען דעמאָקראַטיזם אין די אַרבײיטער-רײיהען ,אין די אַר-
בייטעריראַטען ; פאר דער זעלבסטשטענדינקייט און נאַנצקײיט פון
דער אידישער היסטאָרישער ארבייטער-פּאַרטײ ,פאר ,אונזער שטימע"
האָט מען נעהאט אָפּשײ און מ'האָט מורא געהאט זי צו פאַרמאַכען.
דאָס איז געווען אן ערליכע און גוטע בונדישע צייטונג .אין דער

צייטונג האָבען זיך באַטײלינט אויך א .י .גאָלדשמידט,
חשמונאי ,ניסן פּופּס ,א .פרידקין און אַנד/ .,

וירגילי---
|

די השפּעה פון ,אונזער שטימע" איז בשעתה געווען גרויס און
די אידישע
אונטערגאַנג.

אַרבייטעד

האָבען שטאַרק
,ער
ד

באַדױיערט איהר אומגעריכטען
יי

קאָמוניסט"

,דער קאָמוניסט" איז געווען דער אֶרנאַן פון צ .ק .פון דער
קאָמוניסטישער פּאַרטײ אין ליטע און װייסרוסלאַנד,
דער ערשטער נומער איןז אַרֹוױיס דאַנערשטאג ,דעם -62טען דע-
צעמבער,8191 ,
אינוויינינסטער רעדאַקטאָר און טעכנישער אויספיהרער אין גע-
ווען

משה

לונעווסקי.

אין

דער

צייטונג

האָבען

זיך

באַטײלינט:

ש .דימענטשטיין ,פ .ליבערטע ,ה .קאַפּלאַן ,ב .אַרשאַנסקי (ב .עלענ-

|
זאָן ,אר---סקי ,פ .בער) און אַנד,
אין די אָנפירענדינע קרייזען פון אידישען קאָמיסאַריאט אין
אויפגעקומען אַן אומצופרידענקייט מיט דער צייטונג און ס'איז באַ-
שטימט געװאָרען אהער אריבערצופיהרען פון מינסק דעם ,שטערען".
דעם -2טען אַפּרי?ל ,9191 ,אין אַרויס דער לעצטער נומער ,לאָמו
ניסט" {נ ,)47 .וואו די רעדאקציע ניט איבער איהר מאַנדאַט דעם
;,שטערן" .
,דער

דער שטערן?".איז

געווען

שטערן"

זעהר אַ נרויסע טעגליכע

צייטונג,

אֶר-

גאַן פון צ .ק .פון דער קאָמ .פּאַרטײ אין ליטע און װייסרוסלאַנד
און פונ'ם הויפּט-קאָמיטעט פון אידישען קאָמוניסטישען פאַרבאַנד.
פרייטאג ,דעם -4טען אַפּריל ,9191 ,איז אדויס דער ערשטער נומער

אין ווילנע ( 47אין מינסק).
די רעדאקציע איז באַשטאַנען פון ב .ארשאנסקי ,ש .דימענטשטיין,
פּ .ליבערטע און רעדאַקסטאָר-סטיליזאַטאָר און טעכנישער אויספיהרער
 ---א .קאַנטאָר,

די אידישף

פרטסף אין ווילנש

942

|

דער נומער  68איז געווען דער לעצטער פון דער צייטונג ,װאָס
אין גענאַנגען סך-הכל צוויי װאָכען (פונ'ם -4טען אַפּריל ביז'ן -81טען).

טאָג"
דער ,טאָג" ,אַן אומפּאַרטייאישע
געהאַט אַלס שטענדינע סיטאַרבייטער:
שמידט,

מאַקס

ויינדייך,

פּסח

דעמאַקראַטישע
ש .אַנ--סקי,

נאָוויק,

שמואל

נינער,

צייטונג האָט
א .י .נאָלך-
ז .סענגאַלאָ-

וויטש ,ד .קאפּלאנאָוויטש ((דאן) ,ז .רייזען ,דר .צמח שאַבאַד א .אַנד,
דער ערשטער און אינויינינסטער רעדאַקטאָר פון ,טאָג" איז געווען

ש ,ניגער.

אפיציעל האָט ער געהייסען  :דעדאַקטאָר-קאָלעניע.
קליין-סטעפאן

דרוקעריי:

אַרוֹיס-

גאַס ( 32ב.

געבער  :פאַרלאַג ,פּרעסע".
א .קלעצקין)- .
דער ערשטער נומער אין אַרױס -9טען מאי.9191 ,
לכתחילה איז די צייטונג אַרױסגענעבען געװאָרען פון אַ קליינער
גרופּע דעמאָקראַטישע טוער .איינער פון זיי ,יונה שאפּירא ,האָט

אונטערגעשריבען די צייטונג פון נומער  8אָן .פון נומער  97האָט
די דאָזיגע גרופּע אַראָפּנענומען פון זיך יעטווידע פאַראַנטװאָדטליב-
קייט פאַר דער פֿינאַנסירונג פוֹן דער צייטונג ,און דער ,טאָנ"? האָט
זיך אָרגאַניזירט

אויף קאָאָפּעדאַטיווע

יסוֹדות.

אַלס אַרויסגעבער

איז

אונטעד דער צייטונג געווען אונטערגעשריבען ,קאאָפּעראַטיווער פאַר-
,אָג? און פון נומער  611איז צו דער דאָזינער אונטערשריפט
לאַג" ט
צונעקומען

די הוסמה

אויך אין דעם

, . . .אין דער פּערזאָן פון חיים

צוזאַמענשטעל

געקומען ענדערוננען.

פון דער רעדאַקציע

חאַזאַן".

זיינען פאָר-

צוערשט האָט די צייטוננ פאַרלאָזן ש .אַנ---סקי,

וועלכעד איז דעם -81טען יוני ,צוליב זיין שװאַכען

פּאָהרען קיין אטװאָצק,

געזונט ,אַװעקגע-

סוף אונוסט האָט וילנע פאַרלאָזט דער רע-

,אָג" ,ש .נינער ,װאָס אין אַװעקגעפאָהרען קיין אַמע-
דאַקטאָר פון ט
אויך מאַקס ויינרייך איז שוין צו יענער צייט אין וילנע
ריקע.
די ערשטע  78נומעדען האָט די צייטונג אונטערנע-
ניט געווען.
שריבען א .קדיניצא ,פון נומער  -- 88ש .טשאַרני (ש .ניגער) ,פון
נומער  --- 88ז .רייזען ,פון נומער  --- 701דער זעצער ישראל לעווין.

פון נומער (-1( 541 )048טען יולי )0291 ,האָט זיך שוין באַ-
רעדאַקטאָר ,ז .רייזען ,און ארויסגע-
וויזען א נייע אונטערשריפט:
|
/
בער ד .קאפּלאנאָװיטש.
דעם

-2טען

אונוסט,

,0291

האָט

די

רויטע

אַרמײי

פאַרנומען

ווילנע און מיט דעם נומער ( 271 )768איז פאַרמאַכט געװאָרען דער .
,טאָג".

|

צודיק האָט דער ,טאָג" אָנגעהויבען אַרויסנעהן פאר די ליטווינער
 ---נומער (-18({ 871 )8652טען אונוסט.)0291 ,

א/ .י .גאַלרשמירט

6432

דעם -8טען אָקטאָבער ,0291 ,איז אַרױס דער לעצטער נומער
( 891 )092פון דעם ,טאָג".
טאָג"

,אונוער

,יטל-ליטע"
פרייטאָג ,דעם -81טען אָקטאָבער ,0291 ,שוין פאַר מ

,אָג" ,אָבער שוין אונטער אַ נייעם נאָמען,
איז באַנייט געװאָרען דער ט
,אונזער טאָג" .פֿאַר רעדאַקטאָר-אַרויסגעבער איז נגעװען אונטער-
געשריבען ש .גאָרדאָן , צום 1טען יאַנואר ,1291 ,איז שוין געוען
אַרױסגעטראָטען פון רעדאַקציע דן קאפּלאנאָװיטש ,װאָס איזן אָריבער
|
אינ'ם ניידנעעפענטען ציוניסטישען ,אונזער פריינד".

טעגליבע

אידישע

צויטונגען

אין

ווילנע,

.49091--8101

פון -1טען פעברואר זיינען אלס רעדאַקטאָרען-אַרוױסנעבער אונ-
טערגעשריבען י .בעקער און ז .רייזען .אֶנהייב מאַי איז בעקער אַװעק-
געפאָהרען און פון נומער  401אין פאַר רעדאַקטאָר-אַרױסגעבער אונ-

טערגעשריבען ז .רייזען.
{אונזער טאָג" פאַר אַמעריקע
,ונזער
א

טאָג" פאַר אַמעריקע

אין

אַרױיסגענעבען

געווארען

אַלס

א זאַמעלבוך ,ספּעציע? פאַר אַמעריקע ,וואוהין ס'זיינען אַװעקנע-
שיקט געװאָרען (דורך די דעלעגאַטען פון ,הילפס-קאָמיטעט פון די
ווילנער לאַנדסלײט אין ניו יאָרק" ,דר .דרוסקין און דוד קאַץ) די
מאַטריצען ,כדי דעם מאַטעריאַל דאָרטען איבערצודרוקען פאַר'ן דאָר-

די אירישף פּרפסף אין

ווילנץ

טיגען אידישען עולם.
.1

די זאמלונג איז אַרױים אין ווילנע אין מערץ,
|

דער

ציל? פון דער

742

אויסנאַבע

איז געווען

אויפמערקזאם

צו מאַ-

כען די אידישע אַמעריקע ,װאָס זי דאַרף טאָן פאַר ווילנע.
,אידישע

|

צייטונג"

אידישע צייטונג" ,טענליכע צייטונג .דער ערשטער נומער אין
אַרױס צוגלייך מיט'ן ,טאָג" דעם 9טען מאַי .9191

פאַראַנטװאָרט"

ליכער רעדאַקטאָר דר .י .װינאָדסקי .פון נומער ----4לייב יפה .אַרױס-
וילנער ציוניסטישע אָרגאַניזאַציע .אַלס מיטגלידער פון דער
געבער;:

דעדאַקציע זיינען געווען אָנגעוויזען  :דר .י .בערנער ,דר .י .װיגאָרסקי,
דר .ד .ייבין ,ח ,לעווין ,ש .? .ציטראָן ,דר .יוסף רעגענסבורג און משה

שאַליט.

שעף רעדאַקטאָר-סטיליזאַטאָר  ---מ .שאַלִיט.

אַלס טעכנישער

י .ח .ראָזענבוים

אויספירער.

נאָכדעם זוי לייב יפה איז אַװעקגעפאָרען
אַלס שעף-רעדאַקטאָר

קיין ארץיישראל,

אָנגעגעבען געװאָרען דר .רענענסבורג.

אין

באַלד איז

אַרױס פון רעדאַקציע משה שאַליט און זיין שטעל האָט פאַרנומען

אין יוני  0991איז אַרױס דער לעצטער נומער ()915

ש .5 .ציטראָן,
,4

די סיבה

פונ'ם פאַרמאַכען

זיך פון דער צייטונג

איז געװען

אַ

שטרייק פון די זעצער ,װאָס די קאָנטאָר האָט ניט נאָכגעגעבען זייערע
|
עקאָנאָמישע פאָדערונגען.
,די

רויטע

פאָן"

,די רויטע פאָן" איז געווען דער אָרנאַן פון צ .ק .פון דער קאָמו"
ניסטישער פּאַרטײ אין ליטע און וװוייס-רוסלאַנד .רעדאַקטאָר מ .ראַפעס,

אַרױסגעבער צ .ק .פון דער קאָמ .פּאַרטײי פון ליטע און ווייס-רוסלאַנד,
דער ערשטער נומער איז אַרױס אין ווילנע דעם
דער לעצטער נומער ( )02איז אַרױס דעם
,0
 ,0ספיט עטליכע טענ פאַר'ן אָפּטרעטען פון דער
פון ווילנע .אַנב איז די צייטוננ אָפּנעשטעלט געװאָרען
מחמת

1טען אַװגוסט
42טען אַװנוסט
רױטער אַרמײ
פאַר דער צייט

עפּעס אַ נעלט סכסוך מיט די אַרבעטער.

זנייעס"
,ייעס?
נ

איז נעווען אַן אומאָפּהענגיגע

ווילנער צייטונג,

אַרױסגע-

געבען פון א קאַלעקטיוו אין דער פּערזאָן פון מ .זאַלצבערג .דרוסעריי
מ.
צ .ציונסאָן און קאָמפּ ,.טראָקער  .81רעדאַקטאָר אַרױסגעבער:
זאַלצמאַן .דאָס בלעטעל איז נעווען אַ קאָאָפּעראַטיװו פון די דרוקער
(ב .ציונסאָן ,שמריהו פייטלער און נתן יפה) און פון די זשורנאַליסטען

(דוד בערעזאָווסקי

|דודל|,

מ .זאַלצבערג,

חיים

לעווין און אברהם

8

|

-

א/ .י .גאָלדשמירט

|

דער ערשטער נומער איז אַרױס סטען נאָוועמבער .0291
קריניצאַ),
רי ,נייעס?" האָט זיך צוגעמאַכט אויפ'ן 71טען נומער דעם 42טען
נאָוועמבער .0291
,אונזער

פריינף"

,אונזער פריינד" איזן געווען אַ טעגליכע צייטונג ,דער אָרגאַן פון
דער ציוניסטישער אָרנאַניזאַציע פאַר ווילנע-ליטע.

נומער

דער ערשטער

איז אַרױס דעם 9טען יאַנואַר  ,1291רעדאַקטאָר-אַרױיסגעבער :משה כהן.
אין  1991זיינען אַרױס  892נומערען און אין  2291זיינען ביז'ן
1טען יוֹלֵי אַרױס

081

נומערען.
,דער

נייער מאַרגען"

,דער נייער מאָרגען? איז געווען אַ טענליכע צויטונג.

אַרוױיקנעבעד:

רעדאקטאָך-

י .קראָנענבערג ,קאָאָפּעראַטיוע דרוקעריי ,גדאַנסקא ,8

|

דער ערשטער נומער איז אַרױס דעם 11טען מערץ .1991

שפּעטער האָט ,דער נייער מאָרנען" אָנגעהויבען אַרויסגעהן אַלס
זיך פאַרמאַכט

אויפ'ן

אַן אַװענטבלאַט און די צייטונג האָט
נומער ,דעם מעטען אַװגוסט .1291
נאָכ'ן שליסען ,דעם נייעם פאָרגען" האָט קראַנענבערג
גענעבען  1נומער פון אַ װאַכענבלאַט ,דער אמת".

821טען
אַרױיס-

 3װאַכענבלעטער
אַחוץ די טענליכע צייטוננען ,װאָס ארויסנעבען אין וילנע אין
שטענדיג געווען פאַרבונדען מיט די גרעסטע מאַטעריעלע שווערינקייטען,
זיינען אַרױסגענאַננען אַ נאַנצע דיי װאָכענבלעטער ,דאָס רוב אָרגאַנען
פון פּאָליטישע ריכטוננען ,זעלטענער  --ליטערארישיגעזעלשאַפטליכע.
איך װוי? זיי פאַרצייכענען אין כראָנאָלאָנישען סדר:

|
אונזער
כענבלאט

--

קאונזער עתיר"

עתיד" איז געווען אַ ליטעראריש-געזעלשאַפטליכער
ציון? אין ליטע.

אָרגאַן פון די ,צעירי

נומער איז אַרױס 91טען יוני .8191
טען

|

נאָוועמבער

.8191

דער

דער לעצטער

אָפיציעלֶער

אָי

דער ערשטער

נומער  ,91דעם

רעדאַסטאָראַרױסגעבער

איז געווען מאיר שיבה און די אייגענטליכע רעדאַקציע אין באַשטאַנען
פון ש ,? .ציטראָן און מ .שאַליט,

;די װאָף"
,די ואָך" איז געווען א װאָכענשריפט פאַר ליטעראַטור און קול-

טור-פראַנען .,

רעדאַקטאָרען-אַרויסגעבער ;:

א .ווייטער און ש .נינער.

/

די אידישע פּרצסע אין ווילנץ צייט דֹפֶר מלחמה
איננאַנצען

.,9

זיינען אַרוױס פיר ביכלאך

948

(8טער יאַנואר 8 ---טער פעברואַר

|

ט,בתינייטט"
ש,בת-נייעס"
הומאָריסטישער

איז געווען אַן אומפּאַרטײיאישער אֶרנאַן ,מיט

אָפּטײלוננ.

דער

ערשטער

נומער

4טען יולי ,9191
אויפ'ן נומער 6( 81טען סעפּטעמבער)

מאַכט געװאָרען דורך דער מאַכט.

איז

אַ

אַרױסנעגאַננען

|
איז ,שבת-נייעס" פאַר-

אין אַפּדיל-מאַי  2201אין ווידער

אצ.ווטונג קואָסק און ווולנע.
שוין
געמאַכט געװאָרען אַ פּרוב צו באַנייען די ,שבתנייעס",
דורך
אַנדערע מיטאַרבעטער ,אָבער האָט געדויערט בלויז עטליכע װאָכען.

,דער אידישער סוחף"
,דער אידישער סוחר" ,אָרגאַן פון ווילנער אידישען סוחרים-פאַר-
באַטד.,

אַ װאָכענבלאַט,

אינדוסטריע,

פֿאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר:

און אַרױסגעבער
לעווין,

דער

געווידמעט

די אינטערעסען

אַדאָלף גאָרדאָן,

ערשטער

נומער

אלבערט קאַבאַטשניק

אינװויינינסטער

איז אַרױס

21טען

פון האַנדעל

און

רעדאַקטאָר
סעפּטעמבער

חיים
,9191

דער פאַך-זשורנאַל איז געגאַנגען אַ חדשים  8--7און איז אָפּנעשטעלט
געװאָרען.

0

א/ .י .גאַלרשמירט

|

;אונזער שטימף"
,אונזער
פון ב,ונד" .
-+דער
,0
זיינען אַרױס

שטימע" ,וועכענטליכער אָרנאַן פון ווילנער קאָמיטעט
דער ערשטער נומער איז אַרױס דעם 31טען אַװגוסט.
לעצטער נומער איז אַרױס דעם 02טען אַװנוסט .סך הכל
דריי נומערען.

,דאָס פרייע װאָרט"
,דאָס פרייע

װואָרט?

איזן געווען אַ געזעלשאַפטליךליטעראַרישע

דרוקעריי פון
זעליג צינמאַן.
רעדאַקטאָר-אַרױסגעבער:
צייטונג .
פּראָדוציר-קאָאָפּעראַטיוען ,נייע גאָס  ..2דער ערשטער נומער איז
אַרױס 91טען נאַוועמבער  .,0291פון נומער 22( 11טען יאַנואַר )1991

אידישע

צייטשריפטען

אין

ווילנע,

.4191--0191

איז ד,אָס פרייע וואָרט" אַריבער צום סאַציאַלזדעמאָקראַטישען ,בונד".
ס'זיינען אַרױס  92נומערען .די צייטונג איז פאַרמאַכט געװאָרען דורך
דער מאַכט דעם 42טען פעפּטעמבער .1291

;דאָס פאָלק"
,דאָס פאלק" איז געווען א װאָכענבלאַט ,אַרױסגעגעבען פון דער
אָרנאַניזאַציע

,מזרחי" אין

שמחה שטופּלער.
ערשטער

נומער

ליטע.

פֿאַראַנטװאָרטליכער

אינווייניגסטער רעדאַקטאָר;:
איז

אַרױס

זיינען אַרױס אַכט נומערען.

דעם

2טען

רעדאַקטאָר :

ש .ל .ציטראָן.

נאָוועמנער

.0291

דער

ספך הכל

182

די אידישט פרעסט .אין ווילנט

;אַרבײטער"לעבען"
|,אַרבייטער-לעבען" איז געווען אַ וועכענטליכע אידישע אַרבייטער-
צייטונג .,רעדאַקטאָר-אַרויסגעבער :אַברהם שאווע? .דרוקעריי ,וויל-
נער פאַרלאַג פון ב .א .קלעצקין" ,ווילנע ,קליין-סטעפאַן נאַס  .62דער
ערשטער נומער איז אַרױס דעם 91טען פעברואַר  .,1291אַרױסגענאַנגען
אויפ'ן 6טען נומער איז די צייטונג אָפּנעשטעלט
סך הכל  6נומערען.

געװאָרען דורך דער מאַכט.
שטילער ,איידעלער

דער זיץירעדאַקטאָר"

אידעאַליסט,

איז

אַרעסטירט

א .שאוועל ,דעד

געװאָרען,

אָנגעקלאַנט

געװאָרען אין געריכט ,אָפּנעזעסען אֶהן אַ משפּט אין די ערגסטע באַי
דינגוננען ביי א יאָהר און צום סוף באפרייט געװאָרען אויף ערבות.
סיי זיין פאַרטיידיגער,

סיי דער פּראָקוראָר האָבען

דערלאַנגט אַן אַפּע-

פֿאַציע = .צום צווייטען מאָל געריכט האָט זיך שאוועל ניט געמאָלדען,

אידישע

צייטשריפטען

אין ווילנע.9191--5191 ,

אווילנער װאָר"
װאָכענבלאַט פאַר ידיעות ,ליטעראַטור און פּובליציסטיק.

רעדאַק-

טאָר און אַרױסגעבער  ---יונה שפּער .דרוקעריי פון ווילנער פּראָדוציר-
קאָאָפּעראַטיווען ,נייע נאָס  8דער ערשטער נומער איז אַרױס פטען
דעצעמבער  .1291אַרױיס סך הכל דריי נומערען.

,אונזער צייט"
אַ וועכענטליכע אַרבעטער-צייטונג .רעדאַקטאָר-אַרױסנענער :רבקה
עפּשטײן , די צייטונג האָט דורכנעפירט די אידעען פוֹן סאַציאַלי

9פף

/

=

|

א .י .גאָלרשמידט

די רעדאַקציע איז באַשטאַנען פון פינף
דעמאַקראַטישען ,בונד".
מיטגלידער  :אינזש .י .אָקוֹן (דאַגינסקי) ,י .כארלאש (בן-בדוך ,ב .ב,).
א .ליטװאַק ,ר .עפּשטײן און דר .פ .ראָזענטאַל,

דער ערשטער נומער איז אַרױס דעם 41טען יאַנואַר  ,2291אויפֿ'ן
נומער ( 42דעם נטען יוֹלי  )2991איז די צייטונג פאַרמאַכט געװאָרען

דורך דער מאַכט,

.4

אידישע

זשורנאַלען און זאַמעלביכער.

צייטשרופטען אין  -ווילנע,

.9991---0991

אין דער צייט פון דער דייטשער אֶקופּאַציע ,ווען ווילנע אין געווען

אינגאַנצען אָפּגעריסען ניט נאָר פון דער ברייטער וועלט ,נאָר אפילן
פון דער נאָהענטער סביבה ,איז דער איינצינער פּרוב פון אַ מין זשור-
נאַל (אַחוץ דעם שוין אויבען דערמאַנטען ,אונזער עתיד") געווען די

אליטעראַרישע העפטען"
ווילנע .6191 ,צוייטער העפט
ימים נוראים,
ערשטער העפט:
לייב ניידוס ,יוסף איזביצקי ,ד .איינזאם,
 ,6191 --אנטיילנעמער;א .פרידקין ,ד .קאסעל ,י .ח .ראָזענבוים ,משה קולבאק ,זלמן רייזען,
משה טייטש ,ד .קאַפּלאַנאָװיטש ,מ .שיבה ,שׁ .ל .ציטראָן ,מ .שאַליט,
ניסן פּופּס.

די אידישש פּרנסט אין ווילנף

802

י-

{ווילנער זאַמעלבוךף"
ערשטער באַנד לטובת

אונטער דער רעדאַקציע פון דר .צ .שאַבאַד,

די ווילנער קינדערהיימען .ווילנע .6191 ,צוייטער באַנד  --װוילנע,
 - ,8אינווייניגסטער רעדאַקטאָר און טעכנישער אויספירער פון דער
אַרוױיסנענעכען די זאַמעלביכער

נאַנצער אַרבעט איז געווען משה שאַליט.

האָט דר .שאַבאַד אויפ'ן אייגענעם חשבון.

|

;ליט"
די ערשטע זאמלונ
אַ ליטעראריש-וויסענשאַפטליך זאמעלבוך,
איז אַרױס אין  ,9191אַרױסגענעבען פון אוריה קאַצענעלענבאַגען אוז
צווייטער העפט אַרױיסגעגעבען דעצעמבער ,8191
י .א .גאָלדשמידט.,

אידישע

צייטשריפטען

אין

ווילנע,

.89091--9991

אַרױסגעגעבען

פון מרדכי

אַייזיק

רעדאַקטירט פון י .א .גאָלדשמידט,
סידער און פּסח מאַרקוס.
מיט'ן אַריינקומען פון דער ערשטער ראַטענמאַכט האָט דאָס עפענט-
ליכע לעבען פון די פּאַרטײען אויפנעלעבט .דער ,בונד" האָט געשאַפען
דאַן איז אויך ערשינען
זיין טעגליכע צייטונג ,אונזער שטימע".

,פאָראוים"
ארויסנענעבען פון דערוויילינען הויפּט-קאָמײ
1טער זאַמעלהעפט.
טעט פון דער ,פאַראיינינטער אידישער סאַציאַליסטישער אַרבעטער

453

א .י .גאָלרשמירט

-

דער

ווילנע ,יאַנואַר .9191
פּאַרטײ פאַר ליטע און ווייס:רוסלאַנד".
דאָזיגער אָרנאַן האָט געפֿירט אַ קאַמף געגען דער דיקטאַטור פון דעי
קאָמוניסטישער פּאַרטײ און פאַר אַן ענדערונג אין דער נאַציאָנאַלער
פּאָליטיק פון דער באָלשעוויסטישער רעגירונג אין ליטע לטובת דעם
פּרינציפּ פון נאַציאָנאַער אַליינבאַשטימונג פון די פעלקער.

,די נייט וועלט"
אַרױיסגעגעבען פון דעם פאָלקס-קאָמיפאַריאט
אַ חודש-זשורנאַל.,
דרוק :ב .קלעצקין.
וילנע .9191
פאר בילדונג אין ליטע.
,אָלקס-בילדונ;"
דער דאָזיגער זשורנאַל ,װי אויך די זשורנאַלען פ

ביימעלעך?

און ,גרינינקע
התעוררות
נוצען די
קולטורעלע
זשורנאַל.

זיינען אַרױסגעגעבען

געװאָרען

לויט דע-

פון א .ווייטער און ש .ניגער ,װאָס האָבען געװאָלט אויס-
גרויסע מעגליכקייטען פון בילדונג-קאָמיסאַריאַט פאַר אידיש-
ניגער איז אויך געווען דער רעדאַקטאָר פון
אויפטוען.
נאָר צוויי נומערען זיינען ערשינען.

פ,אָלקט בילדונג"
צוויי-וועכענטליכער זשורנאַל פאַר פראַנען פון בילדונג און קולטור.
אַרױיסגעגעבען פון דעם צענטראַלען בילדונגס-קאָמיסאַריאַט פאַר ליטע.
דער ערשטער נומער איז אַרױיס דעם 12טען מערץ ,9191 ,און דער

צווייטער  ---לעצטער נומער 4 ---טען אַפּריל .9191
{גרינינקע ביימעלעף"
נומער  --- 1אַפּריל?  ,9191אַרױסגעגעבען פון פאָלקס-קאָמיפאַריאַט
דער פאָרמאַט  --היבש
פאר ביפדונג אין ליטע און װייס-רוסלאַנד.
מעהר וי איין נומער
נרעסער וי קלעצקין'ס ,נרינינקע ביימעלעך".,

איז ניט אַרױס.

,אונזער פרייחייט" 
ווילנע,

9191

(אַרויס אין מערץ),

לייב

יפֹּה --

זאמעלבוך.
רעדאַקטאָר.
אין דער ערשטער צייט פון דער פּוילישער אֶקופּאַציע איז די לאַנע

געווען ניט אַזא ,אַז מ'זאָל קענען טראַכטען

וװענען זשורנאַלען און

ערשט מיט דער גרינדונג פון דער אידישער צענטראַלער
זאַמעלביכער
שול-אָרגאַניזאַציע (אויף דער קולטור-באַראַטונג אין װאַרשע ,סוכוֹת

התרע"ט) איז געשאַפען געװאָרען די איניציאַטייוע צוֹ באַנײען ,דרי
גרינינקע ביימעלעך" (צום דריטען מאָל) און אָנהוֹיבען אַרױסנגעבען אַ
פּעדאַגאַנישען

זשורנאַל.

,גרינינקע ביימעלעך"
צוויי-וועכענטליכער אילוסטרירטער קינדער"זשורנאַל ,אַרױסנעגעבען
פון דער צענטראַלער שול-אָרגאַניזאַציע אין ווילנע .פאַראַנטװאַרטליכע-

905

די אירישף פּרצסף אין ווילנש

רעדאַקטאָר-אַרױסגעבער ש .באַסטאָמסקי אין רעדאַקציע זיינען אויס-
געקליבען געװאָרען  :ש .באַסטאָמסקי ,ש .ידידאָוויטש ,מ .חיימסאָן,
י .פּאַט ,נאַװאָגאָראָדסקי ,דוד איינהאָרן און מ .בירנבוים .טעכנישער
אויספירער דוד בערעזאָווסקי (דוד'?) .דער ערשטער נומער איז אַרױס
אין מיטען דעצעמבער

,9191

?די גייט שול"
פּעדאַנאָנישער חודש-זשורנאַל ,אַרױסגענעבען פון דער צענטראַלער
שול-אָרנאַניזאַציע אין ווילנע ,די רעדאַקציאַנעלע קאָלעניע איזן צוערשט

אודישע

ציימטשרופטען

אין

ווילנע,

.1891--89901

שפּעטער
באַשטאַנען פון דוד לובאצקי ,נ .פּלודערמאַכער ,ז .רייזען.
זיינען צונעצוינען געװאָרען ראָזע סימכאָוויטש ,ישראל גורעוויטש און
י .רובין .רעדאַקטאָר-יסטיליזאַטאָר און טעכנישער אויסמירער ז .רייזען.

זומער  0291איז די צענטראַלע שולאָרגאַניזאַציע אין ווילנע צו-
נעטראָטען אַרױסגעבען אַ צווייטען קינדער-זשורנאַל,

,דער אידישער האנטווערקער"
יוביליי-אױיסנאַבע,

דאָס הייסט

צום ס-יאָהרינען

יוביליי (--6191

 )1פון ווילנער אידישען האַנטװערקער-פאַראײן02 .טען יולי ,1291
רעדאַקטאָר-סטיליזאַטאָר און טעכנישער אויספירער חיים לעוין.
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א .י .גאָלרשמירט

;דער חכר"
חודש-זשורנאַל

פאַר עלטערע קינדער,

אַרױסגעגעבען

דורך דער

צענטראַלער שול-אָרגאַניזאַציע אין פּוילען ,ליטע און ייס דוסלאַנד.
פאַראַנטװאַרטליכער רעדאַקטאָר יעקב פּאַט .אנהויבענדיג פון נומער 11
(נאָוועמבכער  )1291איז ,דער חבר" אַרױיסנענעבען געװאָרען דורך דע-

צענטראַלער שול-אָרנאַניזאַציע אין ווילנע.

,שול און חיים"
זשורנאַל פאַר עלטערען.

ארויסגענעבען פון דער צענטראַלער שול-

אָרגאַניזאַציע אין ווילנע.

װוייטער בוף"
צום אָנדענק פון א .ווייטער .אַרויסגעגעבען פון דעם ווייטער-
פאָנד ביים פאַראיין פון די אידישע ליטעראַטען און זשורנאַליסטען אין
ווילנע אונטער דער רעדאַקציע פון ש .ניגער און ז .רייזען .וילנע,
אַפּריל  ,02991צום ערשטען יאָהרצייט נאָך א .ווייטער,

זלעבען"
העפטען פון צייט צו צייט פאַר ליטעראַטור ,קונסט און פּובליציס-
טיק ,אונטער דער רעדאַקציע פון משה שאַליט .דער ערשטער נומער

איז ארויס אין ווילנע אין מערץ ,0291

,אונזער הילף"
צווייזוועכענטליכער זשורנאל.

טעט ,יעקאָפּאָ? ,ווילנע.
נתן קאַװאַרסקי.

אֶרנאַן פון אידישען גענענט-קאָמי-

רעדאַקטאָר:

משה שאַליט.

אַרױסגעבער:

דאָס ערשטע ביכע? איז אַרױס 2טען יוני 1994

+

,פונקען"
זאַמלונג,

דעצעמבער
פאַר

,1291

רעדאסטאָר

אונזערע

סטרונסקי.

קינדער"

איינטאַניגע אוױיסגאַבע פון ווילנער אידישען צענטראַלען
י .רובין.
רעדאַקטאָר:
קאָמיטעט2/ ,טען יאַנואַר .2291
,פאַר'ן אידישען

|
בילדונגס

אקאַדעמיקער"

איינמאַליגע צייטונג ,אַרױסגעגעבען דורך דעם פאַראיין פאַר
געגענזייטיגער הילף די אידישע סטודענטען אין ווילנער אוניווערסיטעט
דוד
רעדאַקטאָר:
צו דער אַקאַדעמישער וואָך ( 01--4מאַי .)2991
בערעזאָווסקי.

יעפים ישורין.
די

אידישע

און אַלגעמײנע פּרעסע
היינטיגען טאָג (.)4391

אין

ווילנע

ווילנע איז באַוואוסט איבער דער גאַנצער
וועלט אַלס אַ שטאָט פון קולטורעלע אוצרות,
אין ווילנע האָבען אין אַלע צייטען עקזיסטירט

וויבטינע

קולטורעל-געזעלשאַפטליכע

אינסטיטו"

ציעס .ווילנע אין אין אַלע צייטען געווען די
וויגעלע פון אלע פּראָנרעסיװוע און סאַציאַלים.-
וילנער כלל-טוער זיינען
טישע באַווענונגען;
אימער געווען דער העכסטער אויסדרוק פון אי-
דעאַליזם און אין דראַנג פון דיזען אָנגעזעהע-

נעם קולטורעלען

לעבען אין ווילנע ,האָט די פּרעסע פאַרנומען

אױיבענאָן.

|

|

דעם

|

קוקט מען דורך די אַרכיוען פון וילנע ,ענטפּלעקען זיך פאַר
אייערע אויגען גאַנצע אוצרות פון צייטונגען און זשורנאַלען ,װאָס
זיינען פון צייט:צו-צייט ערשינען אין וילנע.
עם אין אָבער פון אויסערגעוועהנליכער וויכטיגקייט דער פאקט,

אַז איצט ,ווען ווילנע געפינט
צושטאַנד,

איצט

ווען

דער

זיך אין אַזאַ שרעקליכען געדריקטען.

חורבן-וילנע

געהען ארויס  8אידישע

אן

גראדע

אין אַזױי שרייענד,

ױל6ישע
וען,
ּנג
פיטו
טענליכע צי

טעג-

ערשיינט

ליכע צייטונגען 1 ,ליטווישע צייטונג ,וועלכע
אַ ואָך ,און  1רוסישע טענליכע צייטוננ.
אויסער דעם ערשיינט אין ווילנע אַ גרויסע צאָל װעכענטל-
כע און מאָנאַטליכע זשורנאַלען אין דער אידישער ,פוילישער ,ליט-
ווישעד און ווייס-רוסישער שפּראכען.
אויף וויפיל אונז איז געלוננען צוזאַמענצוקלײיבען די נויטו-
גע מאַטעריאלען וענען דער וילנער פּרעסע ,גיבען סיר דאָ איבער
און מאָנאַטליכע
אַ רשימה פון די אַלֶע טענליכע ,וועכענטליכע
צויטשריפטען ,אין אַלֶע שפּראַכען ,וועלכע ערשיינען אין איצטינען
מאַמענט אין ווילנע.
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צויי

מאָל

:

|

80
.1

אידישע

צייטונגען

יצפים ישורין

און צייטשריפטען.

{ווילנער טאָג"
דער ווילנער טאָג" אין אן אומאָפּהעננינע אידישע טעגליכע
יאָהרנאַנג.
צייטונג און געפינט זיך איצט אין דעם זיבעצענטען
ווערט די צייטוננ פון דעם קאאָפּעראַטוען פאר-
אַרויסגענעבען
לֿאַג ,ווילנער טאָג" און וװערט געדרוקט אין דעד דרוקעריי ;,נאַװעט

און שווייליך"

דער רעדאַקטאָר פון ,ווילנער טאָג" אין זלמן רייזען

און דער פאַדאַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר
פּרייז פון דער צייטונג איז  01גראָשען.

אירושע פּרעסטע אין ווילנע סוף

אין

שמשון

כהן.

דער

יאָהר .4891

אאָװעגט קוריער".
דער ,אַווענט קוריער" איז אַן אומפּאַרטייאישע טעגליכע אַװענט-
צייטונג און געפינט זיך איצט אין דעם צוועלפטען יאַהרגאַנג .אַרױס-
גענגעבען ווערט די צייטונג פון אהרן דאַזענטאַל און זי וװערט גע-
דער
דרוקט אין א .ראַזענטאַל'ס דרוקעריי ,קװיאַטאַװאַ גאַס 7
פאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר פון דעם ,אַװענט קוריער" אין יי
דער פרייז פון דער צייטונג אין  01גראָשען.
יודעלעװויטש,

די איצטיגע פרצסץ אין ווילנץ

9
קצייט"

די ,צייט? אין אן אומפּאַרטײיאישע טענליכע צייטונג ,נע-
ווידמעט די אידישע נאַציאָנאַליקולטורעלע ,פּאַליטישע און עקאָנאָ-
מישע אינטערעסען און געפינט זיך איצט אין 8טען יאָהרנאַנג .די
אַרױסגעבער פון דער צייטונג זיינען דער קאאָפּעראטיוער פאר-
?ֿאַג ,/צייט?

רינדזונסקי,

און

זי

ברייטע

פון דער ,צייט?

װערט

גאָס

געדרוקט

.98

דער

אין

דעד

דרוקעריי

פאַראַנטװאָרטליכער

איז פּנחס ברושטיין.

פון

ש.

רעדאקטאָר

דער פּריין אין  01גראָשען.

קווילנער ראַריאָ"
די ו
,וילנער ראַדיאָ? איזן א טענליכע אידישע צייטונג און געפינט
אין דעם
וער
זיך איצט
זעקסטען
יאָהרנאַנג.
אַרויסגענעבען
די צייטונ
ג
פ
ו
ן
ד
ע
ם
ק
א
ָ
א
ָ
פ
ּ
ע
ר
א
ַ
ט
י
ו
ו
ע
ן
פ
א
ַ
ר
ל
א
ַ
ג ,ווילנער ראַדיאָ? און
ווערט געדרוקם אין דער דרוקעריי פון  .|/פייננוילבער ,שאפען-
גאָס .1
דער רעדאַקטאָר פון דער צייטונג אין א .אלס און דער
דער פּרין איז
פאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר אין ש .זשאלודסקי.
 0בנראָשען.

;ווילנטר עקטפּרטט"
דער ,ווילנער עקספּרעס? אין אַ טענליכע

אידישע

צייטונג ,גע-

פינט זיך אין דעם צווייטען יאָהרגאַנג און װערט אַרױסגעגעבען פון
יעקב פּאַץ ,ווערט געדדוקט אין דער דרוקעריי פון א .ראָזענטאַל,
קװיאַטאָװאַ נאָס  ,/דער פֿאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר פון דעם
,ווילנער עקספּרעס" אין יעקב פּאַץ .דער פּדײיזן פון דער צייטוננ

|

|

אין  8גראָשען.

קעטיודן".

,עטיודן?

איז

א

פון קולטור און לעבען,
ווערט געדרוקט אין דער
 .9די ,עטיודן" ווערט
י .געזונטהייט און אהרן
 0גראָשען.

פאָנאַטליכע

צייטשריפט

פאַר

פּראָבלעמען

ווערט אַרױסגענעבען פון ד .מוסקאָ און
דרוקעריי פון ש .רינדזונסקי ,בדייטע גאם
רעדאַקטירט פון דר ,י .גאָרדאָן ,מאַגיסטער
דעד פּרין פון די ,עטיודן' אין
מאַרק.

חגרינינקע ביימעלעך".
גרינינקע ביימעלעך?

אין א -2וועכענטליכער אילוסטרירטער

קינ-

דער זשורנאַל ,וועלכער געפינט זיך אין דעם ניינטען { )12יאָהרגאַנג.
ווערט

אַרױיסגענעבען

און ווערט

געדרוקט

פון

דעם

אין דער

פאַה-לאַג

,נייע

אידישע

דרוסעריי ,עקספּרעס",

פאָלקסשופ"

װױעלקאָ

גאָס

ישורין

יצָפים

003

די

וערען

רעדאקטירט
,8
טאָמסקי.

,גרינינקע

ש.

פוֹן

ביימעלעך"

באס"-

זדער חבר"
דער
,

חבר"

איז

חודשזשורנאַל

אילוסטרירטער

אן

פאַר

על.-

טערע קינדער און יוננט ,וװוערט אַרויסגעגעבען און רעדאַקטירט פון
ש .באַסטאָמסקי .דער זשורנאַל ווערט געדרוקט אין דער דרוקעריי פון -
פ .גאַרבער ,זאוואנא גאַס  ,82דער פּרייז פון זשורנאַל איז  93גראָשען.

,ייווא בלטטער"
בלעטער"

די ייוואָ
שאַפטליכען

אין אַ חודש-שריפט

אינסטיטוט,

פון ד ,קריינעס,

װאָס

פון אידישען

געדרוקט

װערט

ויסענ-

דער

אין

דרוקעריי

|

גאַָס .2

רודניצקער

,פאָלקסנעזונט",
אין

 ,פאָלקסגעזונט"

װיסענשאַפטליכער
צענטראַלער

אַ מאָנאַטליכער

אילוסטרירטער

פאַר היניענע און מעדיצין

זשורנאַל

אָרגאַן פון דער געזעלשאַפט צו פאַרהיטען

פּאָפּולער-

אין דער
דאָס געזונט

רעערדאַקציע.
פון דער אידישער באַפעלקערונג ,טאז-אָזע" ,אונטער ד
געדרוקט
פון דר .צמח שאַבאַד (בּיז דעם יאַנואַר נומער .)9991
ווערט דער ,פּאַלקסגעזונט" אין דער דרוקעריי פון פ .גאַרבער .דער

זשורנאַל געפינט
 0גראָשען.

זיך אין דעם
|

יאָהרנאַנג.

21טען

דער

פּריין

איז

{באַגינען"

,באַגינען" אין אַ מאַנאַטליכע סאַציאַליסטישע צייטשריפט ,אַרויס-
געגעבען און רעדאַקטירט פון גרשון מאלאקעוויטש .געדרוקט װערט
די צייטשריפט אין דער דרוקעריי פון װיטװאָרטשאָ-האַנדלאַװאַ ,טראצ. -
קא  7דער פּרײיז אין  02גראָשען

;דאָס װאָרט"
;דאָס װאָרט? איז אַן אָרטאָדאָקסיש
זיך איצט אין דעם 11טען יאָהרגאַנג.
{אונוער

,אונזער
ש? ,אנודת

תרצ"ה

װאַכענבלאַט און געפינט

רוף"

רוף" איז אן איינמאָליגע אױפנאַבע
ישהא?"

פגלילות

המזהח

בווילנא.

( ,)5591רעדאַקטירט פון ש .שצעדראָוויצקי

צענטראַל?

דרוקעריי ,ברייטע 25

פון דער הראשי
ארויסגעגעבען

כסלו

און געדרוקט אין

פּרייז  01גראשען.

:

103

די איצטינע פּרצסץ אין ווילגע

.2

פּוילישע ציימונגען און צייטשריפטען.
ואפּאש ווא אואאשו?ס

,דזיעניק

ווילענסקי" איז א טענליכע

פּולישע

צייטוננ ,וועלכע

געפינט זיך אין דעם :91טען יאָהרגאַנג ,װערט אַרויסנענעבען פון
אַלעקסאַנדער זוויערזשינסקי ,ווערט נעדרוקט אין א .זוויערזשינסקי'ס
פאראנטװאַרטליכער רעדאַקטאָר סטאַניסלאו
דרוק ,מאָסטאָווא .1
פריין  02גראָשען.
יאַקיטאָװויטש.

פוילישע,

לוטווישע,

ווייס-רוסישע

און

רוסישע

פּרעסע

אין

ווילנע

סוף יאָהר ,4891

סש}/ 0פ
,סלאַװאָ?" איז אַ פּוילישע טענליכע

צייטונג ,וועלכע געפינט

זיך

אין דעם 41טען יאַהרנאַנג ,ווערט אַרױיסנענעבען פון סטאַניסלאוו
מאצקיעוויטש ,געדרוקט ווערט די צייטונג אין דער דרוקעריי ,סלאָ-
װואָ" .,זאמקאווא נאָס  .2דער פּריין איז  02נראָשען.

2

י
ואפאטווש
(צװ2סץל48ז!סװ0סם
,קודיער

צוועלפטען

ווילענסקי" אין

יאַהרגאַנג,

ווערט

יפָפִים |ישורין
מפנמטא

41006120
א טענליכע

{װל61826וא)
פּולישע

אַרױפגענעבען

צייטונג

פון

דער

אין דעם

נעזעלשאפט

,קוריער ווילענסקי" ,געדרוסט אין ,זניטש" דרוקעריי ,בלאַקופּיא
און דער פאַראַנטװאָרטליכער רעדאַסטאָד איז װיטאָלד קישקיס.
פּריין

,4

|

 5פּראָשען,

צאוצשסוט

שפאאםו2000ס

({ץ02061005-069048110562ז00
,נאַוויני

זיך אין דעם

צאָדזיעני?

2טען

אין

א טענליכע

יאַהרגאַנג ,ווערט

088ז0ס)

פּוילישע

צייטונג,

אַרױסנעגעבען

געפינט

פון א .הריס-

קיעוויטש ,געדרוקט אין דער דרוקעריי פון ,צענטראל" ,ויעלקא
 2און דער פאַראַנטװאָרטליכער רעדאקטאָר איז הענריך קאסיאנא-
! וויטש.

פּריין  8גדאָשען.
אפאםווטט
4

,גאַזעטאַ

ווילענסקאַ?

2
1280

אין אַ טענליכע

פּוילישע

צייטונג,

וועל-

כע געפינט זיך אין דעם צוייטען יאָהרגאַנג ,ווערט ארויסגענעבען
פון נוסטאוו וויניק ,געדרוקט אין ס .בעקיערס דרוקעריי און דער
פאַראַנטװאָרטליכער דעדאקטאָר איז אַלעקסאַנדער מארקאָווסקי ,פּרייז
|
|
 8גראָשען.
ואפאם ווטעץ 89

טאטש

,עקספּרעס ווילענסקי" אין אַ טעגליכע פּוילישע צייטונג ,וועל-
כע ווערט אַרוױיסגעגעבען פון מאַרעק לאַטור ,וועלכער איז אויך דער
פֿאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר .געדרוקט וערט זי אין לאַטור דרו-
קעריי ,מיצקעוויטש נאָס ,-11א" .פּרייז  01גראָשען,
+
ג082
8
|ואפאט ווששץ ס
,פּרזשעגליאַנד

8טען

ווילענסקי?

אין

אַ פּוילישער

יאָהרנאַנג ,ווערט אַרױסגעגעבען

אבדאַמאָװויטש,

נעדרוקט

אין

דער

דרוקעריי

פּרייז פון נומער  82גראָשען,
4840ט2ס0סזצטץ
(61ח1/ש שז 6ױ68620017שׁ שסט!א
,וולאטשענגאַ?

זשורנאַל

און רעדאקטירט
,לוקס'",

אין

פּארטאווא

|.

חה8זס)

איז אַ  מאָנאַטליכער פּוילישער זשורנאַל

פיטען יאָהרגאַנג ,וװערט
געדרוקט אין ,נראַפיקא?

דעם

פון לודוויק

אין דעם

ארוױסנענעבען פון ,קלוב װלאַטשעננאָן",
דרוקעריי ,טדאָצקא  821און דער פאַראַנט-

80

די אינצטיגט פּרצסט אין ווילנץ
אין

רעדאקטאָר

װאָרטליכער

פּיאָטער

הערמאַנאָװיטש.

09

פריין

|

נראָשען.

ציימונגען

ליטווישע

3

און צייטשריפטען.

83סט8מס סזוואטםאע

אַ מאָנאַטליכעד

קינדער זשורנאל,

ליטווישער

וועלכער

זיך אין דעם 9טען יאָהרגאַנג און ווערט ארויסגעגעבען
טירט פון אַנטאַנאַס יוקנעוויציוס,
595ט;סדצה
אַ ליטווישע

צייטונג ,וועלכע

געפינט

און רעדאק-

5טאואטוץ
צוויי מאָל

ערשיינט

א ואָך ,אין

יעצט אין דעם 7טען יאָהרנאַננ ,וערט אַרויסגעגעבען פון יוליוס
נאָוויקאס ,וועלכער אין אויך דעד פאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר
פון דער צייטונג ,געדרוקט װערט די צייטונג אין מרוך" דרוקעריי,
טאַטאַרסקט

.0

פ9וס9 02טתואטוץ
וועלכע ערשיינט

אַ ליטווישע צייטונג,

רריי מאָל אַ מאָנאַט ,גע-

פינט זיך אין דעם 7טען יאָהרנאַנג ,װערט אַרוױסגענעבען פון יאָנאָס.
לאַטװיס ,וועלכער איזן דער פֿאַראַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר.
94

94268913עטדטו.ן

א מאָנאַטליכער ליטווישער זשורנאַל אין דעם 2טען יאַהגאַנג,
רעדאַקטאָר אין װינסאָס אומבראַסאַָס.
וועמעס פאַראַנטװאָרטליכער
דער זשודנאַל וערט נעדרוקט אין ,רוך" דוקעריי ,טאַטאַרסקט ,6

 4ווייס-רוסישע צייטונגען און צייטשריפטען.
42
((2 /216221גװזט1הזגוו}.

עאגסצקהחמט
| 281612702002ז, 0ג(2חסץ:טו|ג)

בעלאַרוסקאַיא קריניצאַ? איזן א וועכענטליכע ווייס-רוסישע ציו-
טונג אין 11טען (91טען) יאַהרנאַנג ,וװערט ארױסנעגעבען פון א.
סוטעוויץ ,רעדאַקטירט פון יאַן פּאַזניאק און געדרוקט אין פד .סקאַ-
ריניסם דרוקעריי ,זאוואלנא .1
וחגתא ומחתסת
(/60240 1810880ץ 28-1 0217682והזמ0ס)
ר,אָדני קראי" איז אַ ווייס-רוסישע צייטונג ,וועלכע ערשיינט
4

מאָל

א מאָנאַט,

אַרױסגענעבען

פון

געפינט

דער

זיך

אין

גגעזעלשאַפט

דעם

2טען

בעלאַרוסקיע

יאֶָהרנאַנג,

אסוועטי",

ווערט

רע-

יעָפים =ישורין

4
דאַקטירט פון ס .סיניאַווסקי און נעדרוקט
פּריין  81נראָשען.
ניעמעצקא 22

אתהוזוזז

אין י .לעווין'ס דרוקעריי,

וממסת

(92ז0118מו221,-)22מ4ו211

אזאסץ02708

הזטץ0ס) .

| ,נאָװוי שליאַך?" אין א פאָנאַטליכע וױיס:רוסישע צייטשריפט,
דער אָרנאן פוֹן ווייס-רוסישע נאַציאָנאַל-סאַציאַליסטען ,אַרױסגענעבען
פון א .קאָזלאיסקי ,פֿאַדאַנטװאָרטליכער רעדאַקטאָר א .קאָזלאיסקי,
רעדאַקטירט פון אַַ קאלעניום און געדרוקט אין דער דרוקעריי פֿון
פּריין  82גראַָשען,
פ .סקאַריני ,זאוואלנא .1

4 .)ָ))13ע1/111
אַ ווייס-רוסישער מאָנאַטליכער קינדער זשורנאַל אין דעם 6טען
יאָהרגאַנג ,ווערט אַרוסנענגעבען פון יאַנקאַ באַנדאַנאָװיטש און רעדאַק-
געדרוקט וערט דער זשורנאַל אין דער
טירט פון יאַזעפּ נאַידזיוק.
דרוקעריי אויףה דעם נאָמען פון פראַנצישעק סקאַריני ,זאוואלנא ,1

1א

ס טס ת  4ת ח

פּ,ראַלעסקי?" איז א מאָנאַטליכער ווייס-דוסישער קינדער זשור-
נאַל אין דעם 1טען יאָהרנאַנג ,װוערט אַרױסגענעבען פון סט .הלאַ-
יי
קוסקי און דעדאַקטירט פון ? .ואִיציקאַוא.

פ .דוסישע צייטוננען.
הואמק 8מוזזה
42 01108061100װע 0823011הגוומסוותסאגם)(248061 23618יעזעחסת
,נאַשע וורעמיאַ? אין א טעגליכע אונאָפּהענגינע געזעלשאַפטליך-
פּאָליטישע רוסישע צייטונג ,אין זעקסטען יאָהרגאַנג ,אַרויסגעגעבען
פון י .קאטליאַראָווסקי ,רעדאַקטירט פון א .א .קאטליאַראָווסקי און
פּריין 05
געדרוקט אין י .קאטליאַראָווסקי'ס דרוק ,ווילענסקא .42
|
נראָשען.

משה שאַליט.
די נייע היסטאָריאָגראַפיע פון וילנע.
פאַר די לעצטע  02יאָהר ( )5191-4891איז
באַשאַפען נעווארען אין ווילנע  ---ווענען וויל-
נע  --א פֿאָלשטענדינ נייע היסטאָריאָנראַפיע,
װאָס האָט ניט איהר נלייכען אין קיין שטאָט
אויף דער וועלט.
מיר מיינען  --אַ אידישע
פיע ווענען דער אידישער ווילנע.

היסטאָריאָגראַ-

דאָס איז אַ חיסטאָריאָנראַפיע ,װאָס געהט
ממש צונלייך מיט דעם אָטעם פון דער צייט.
אַ נעשיכטע ,װאָס וערט נעשריבען צונלייך מיט'ן טעמפּאָ פון די
|
עצם נעשעהענישען.
בעת די אַלטע היסטאָריאָנראַפיע  --די ק,ריה נאמנה" און  עיר.
ווילנע?  --האָט נעהאט צו טאָן מיט'ן רעליניעזען שטיינער פון או-
דישען לעבען ,מיט'ן רבנישען און לומדישען יחוס ,מיט נאונים,
צדיקים ,און ראשי ישיבות ; מיט מנידים ,דיינים ,פּרנסים און
נבאים ; מיט נבירים און אַדידים ,מיט שתדלנים און מנהינים ,מיט
סעטענעזאנוט
עמ
ט
לשט
קט
טא
ססט
סא
1

קלויזען און מצבות --- ,האָט די נייע היסטאָריאָנראַפיע צו טאָן מיט
דעם

אידישען

נעזעלשאפטליכען

לעבען,

מיט

דעם

פּאַליטיש-סאַציאלען

קאַמף ,מיט דעם קולטור-לעבען פון אידישע מאסען ,מיט דער אידיש-
וועלטליכער שול ,מיט דער נאַנצער מאָדערנער אידישער קולטור ,מיט
|
די אַנשטאַלטען ,אינסטיטוציעס ,מוסדים און אָרנאַניזאַציעס.
די ל?עצטע  02יאָהר -- ,דאָס זיינען די מלחמה-ײיאָהרען ,די אִקו-
פּאַציע-צײיטען ,די תקופה פון אויפנעלעבטען פּױילען .ניט נאָר דער
אינהאַלט פון דער נייער היסטאָריאָנראַפיע אין לנמרי אַן אַנדערער,
נאָר אויך דער גאַנצער צונאַנג צום מאַטעריאַל און דער מעטאָד פון
זאמלען און באַשרײיבען איז אַ דורכאויס אַנדערער .אנשטאָט די מעלות
און אויפטוען פון יחידים  --דאָס לעבען און ליידען פון נאַנצען
כל ,דאָס קאָלעקטיווע שאפען און בויען ,די סאַציאַלע אַנטפּלעקונגען
און מעשים.
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00
פאַלט צונויף שוין נלייך מיט

משה

די ערשטע

שאַליט

גרויסע וועלט-געשעהענישען.

וי אין

ס'איז נאָך ניט אַריכער קיין יאָהר פון דער וועלט-מלחמה,

ווילנע ,אין יאהר  ,8191האָט שוין א קליינע גרופּע מענשען געארבייט
איבער אַ פּלאַן וועגען ארויסגעבען

דאָס

א בוך ,װאָס זאָל אֶפּשפּינלען

נייע לעבען .און אַזױי קומט אויף דער ערשטער ,ווילנער זאַמלבוך",
װאָס איז ערשינען אין יולי ,6191 ,און איז געווען די התחלה פון דער
נייער היסטאָריאַגראַפיע .אין יאַנואַר  8191ערשיינט שוין דער צויי-

|

טער ,ווילנער זאמעלנוך".

ביידע זאַמעלביכער ,גרינטליך און זאָרגעוודיג ארויסגעגעבען ,מיט
אַ שלל ערנסטע און נוט-בעארבייטע מאַטעריאלען ,מיט ציפער ,דאָקן-
מענטען

און אינדעקסען ,איבער  008זייטען ביידע-- ,

האָבען ארויס-

גערופען די באַוואונדערונג פון דער גאנצער פּרעסע אויף פארשיידענע
שפּראַכען .דער ערפאָלג איז געווען זעהר אַ גרויסער .דער ערשטער
זאַמעלבוך איז גיך פאַרקויפט געווארען און איזן שוין לאַנג א יקר-
דאָס איז געווען דער ערשטער
המציאות.
וועלט ,אַקופּירט פון אַלע זייטען.

גרוס פון אן אָפּגעשלאָסענער

אין די שווערע צייטען פון דער דייטשער אֶקופּאַציע ,ווען ווילנט
איז געווען א פאַררינעלטע פעסטוננג ,פאַרחונגערט און פאַרדאַרט-- ,
איז געזעסען

די קליינע

און האָט געשאַפען

גרופּע מענשען

די מערק-

ווירדינע געשיכטע פון מאָדערנעם אידישען גייסט ,האָט באַשריבען די
ביבליאָטעקען און שולען ,דעם פאָלקס-אוניווערזיטעט און קורסען ,דעם
טעאַטער און ליטעראַטור ,די קינדערהיימען און שפּילפּלעצער ,די קיכען

און ארבעטסשטובען ,קאָמיטעטען און פאראיינען ; האָט שוין געשריבען
זכרונות פון די פּאָר אַװעקנענאַנגענע יאָהרען ,פאַרפיקסירט פּראַטאָ-
קאָלען ,פּאַרצייכענט געשעהענישען ,געזאַמעלט די טאָניטעגליכע מאַטע-
|
ריאַלען ,געפיהרט איבערזיכטען.
פינאַנסירט די אויסנאַבע האָט דר .צמח שאַבאַד ,וועלכער איז אויך
געווען מיטרעדאקטאָר פון די זאמעלביכער.
אין

מיר דאן

אויסנעקומען

חדשים-ווייז

אלס פאַקטישען רעדאַקטאָר

ביז שפּעט

אין דער

נאַכט אִפַּ-

צוזיצען מיט'ן דר .שאַבאַד און דורכצוקוקען ניט נאָר יעדען אַר-
דר .שאַבאַד האָט זיך דאַן געלערענט
'טיקעל ,נאָר ממש יעדע שורה.
אידיש און מיט התמדה און ערנסטקייט האָט ער עס זיך טאַקע גוט
|
אויסגעלערנט.

געהאָלפען

דער אױסנאַבע

אין דער

נאָר ערשטער

האָבען

צייט

און רעדאַקציאַנעל

אָרגאַניזאַציאָנעל  ---י .ח .ראָזענבוים
אויך:
ש .ל .ציטראָן.
די הויפּט-מיטאַרבײטער פון ערשטען זאַמעלבוך

זיינען

--

געװען:

משה שאַליט (ווילנער שולען ,ווילנער ביבליאָטעקען ,קולטור-אַנשטאַל-
טען א .אַז .װו ;.שפּעטער

ערשינען

אין אַ באַזונדערער בראָשור

אונ"

+

/ -

די נייע היסטאָריאָגראַפּיץ פון װילנצ !.
טער'ן

נאָמען ,ווילנער

765

קולטורעלע! :אַנשטאלטען");

דר.

צמח

שאַבאַד

(שטערבליכקייט פון די ווילנער אידען); דר .י .װױינאָדסקי (טאָנ-בוך);
ש , .ציטראָן (ווילנער קהלה ,זכרונות ווענען י , .פּרץ ,שלום-עליכם,
דר ,י .? .קאַנטאָר); דר .א .ווירשובסקי (פּסיכאָפּאַטאָלאָגיע פון די וויל-

| נער אידען); אַדוו .ש .ראָזענבוים (יורידישע הילף); י .ציפּקין (פאָלקס-
קיכען,

נאַסען-קיכען,

ביי די פּראָפּעסיאָנעלע

אַרבייטער-קיכען

פֿאַר-

איינען); גאָלְדע פּאַץ ,י ,פראַנקפורט ,א .בולקין (קינדערחיימען ,שפּיל-
פּלעצער פאר קינדער); י .ח .דאָזענבוים ,חיים טאַבריס (היימלאָזע) און
אַ גאַנצע רייהע אָרטיגע טוער וועגען פארשיידענע אַנשטאַלטען ; נעקראָ-
לאָנען און כראָניק ; קאַנספּעקטען

און נאָטיצען.

פון די וויכטינסטע אַרטיקלען אין צוייטען זאמעלבוך דארף
|
מען דערמאָנען :דר .צ .שאַבאַד (איבערזיכט ,שטערבליכקייט פון די
ווילנער אידען אין די יאָהרען ;)6191-7191

מ .שאַליט (די באַקאַנט-

מאַכונגען --- ,ערשטע אַרבייט פון דער נייער היסטאָריאָנגראַפיע אוים'ן
יסוד פון אָפיציעלֶע מאַטעריאַלען פון דער דייטשער אֶקוֹפּאַציעזמאַכט
און אֶנהוֹיב פון דער נאַנצער שפּעטערדינער זאַמעלאַרבײיט ,לכתחילה
קאָנצענטרירט

אין דער היסטאָרישער

קאָמיסיע פון מפיצי-השכלה,

פון

וועלכער איך בין געווען פאָרזיצער); מ .שאַליט (ביבליאָנראַפישע אי-
בערזיכט); ז .רייזען (אידישער טעאַטער אין ווילנע  ---ווילנער טרופּע);
חייקעל לונסקי (ווילנער קלויזען און דער שולהויף); ש .7 .ציטראָן
בןדזומאָ ,פון היסטאָרישען אַרכין); א .י .גאָלדשמיט (יהושע מזח ,מ.
י .האָבער ,ב .ט .בראז ,אליהו לעוין); מ .שאַליט (אָבעראָסט); ר.
גינצבורג (דער קאַמף מיט'ן יקרות); מ .ר .סמאָרגאָנסקי (די פינאַנץ-
אָפּעראַציעסק און דער האַנדע?); דר א .ווירשובסקי (פּסיכאָפּאַטאָלאָ-

גיע); ש .י .יאַצקאַן (ווילנע און ווארשע);

כראָניק; איינצלנע אַנ-

שטאַלטע; פאָרשטעטלעך ; זכרונות א .א.
! = אין צוויי יאָהר ארום האָט זיך שוין אין וילנע אָנגעהויבען צו
נרייטען א ניי גרויס וועדק פון דער אידישער היסטאָריאָנגראַפיע ,וועל-
כע איז ערשינען אין יאְהֶר  2991אונטער'ן נאָמען ,פּנקס פאַר דער
געשיכטע פון ווילנע אין די יאָהרען פון מלחמה

און אֶקופּאַציע? און

אין אַרױיסנענעבען געווארען פון דער וילנער היסטאָריש-עטנאָ-
נראַפישער נגעזעלשאַפט אויפ'ן נאָמען פון ש .אַנ---סקי ז"ל,
מיר איז אויסנעקומען אויסצוארבייטען דעם גענויעם פּלאן פון
דעם פּנקס און צונרייטען די נאַנצע אױסנאַבע אלס רעדאקטאָר,
צוליב גנעוויסע
אויסנאַבע אין

סיבות האָב איך זיך
ערשינען אונטער דער

שפּעטער אָפּנעזאָנגט און די
רעדאקציע פון א קאָלעניע

(ז ..רייזען ,ש ,? .ציטראָן ,דר .צ .שאַבאַד און דר .א .ווירשובסקי)
דער פּנקס אנטהאַלט א רייכען מאַטעדיאל און איז אַ ווירדיגע
פאָרזעצונג פון די זאַמעלביכער אין נאָך אַ גרעסערען און ברייטערען
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בי

שאַליט

משה

סמאַסשטאַב .ער האָט אָבער דעם חסרון ,װאָס ער אַנטהאַלט ניט קיין
אינדעקס און דאָס באַשװערט די אָריענטאַציע אין דעם מאַטעריאל.
ער איז אויך ניט אילוסטרירט ,האָט ניט קיין גענינענדינען ציפער-
מאַטעריא? און אין ניט אֶנשויליך -- ,דאָך איז עס א װאָניגע און
אַ וויכטינע

ווערק פון  449שפּאַלטען

נמרא-פאָרמאָט

מיט

 84גרויסע

ארבייטען ווענען דעם לעבען פון די אידען אין ווילנע פאר דעם אָנ-
גערופענעם פּעריאד צייט,
חוץ היסטאָרישע איבערזיכטען ,זכרונות און אַ רייהע ארטיקי
לען ווענען די וויכטינסטע אָרנאַניזאציעס ,מוסדות און אַנשטאַלטען,
דערמאַנט

ווערען

דארפען

באַזונדערס

שמידט

(די אידישע פּרעסע אין ווילנע צייט דער מלחמה); ש5 .

ציטראָן (די העברעאישע פּרעסע);
נע); א .מ .בערענשטיין (די מוזיק
ספרים . .אַרכיווען פאַר דער צייט
(זכרונות פון א בוכהענדלער);
שאפט אין ווילנער אוניווערזיטעט);
לעהרער-פאַרבאַנד); ב .האַלפּערן,

די ארבייטען

פון א .י .נאָלד -

מ .לײיבאָווסקי (די קונסט אין ויל-
אין ווילנע); י .הירשאָווסקי (ביכער,
פון די אֶקופּאַציעס); ש .שרעבערק
 .9קאן (די אידישע סטודענטענ-
ש .באָסטאָמסקי (ווילנער אידישער
י .רובין ,י .גורעוויטש ,ח .ווייס-

באָרד ,? ,ברודנא ,ח .לונסקי ווענען אַ רייהע קולטורעלע
דונגס-אָרנאַניזאציעס אין ווילנע פֿאַר דעם פּעריאד צייט.

און ביל-

וואס איז שייך די הויפּט-מיטאַרבײיטער אויף די אַנדערע נעביטען,
דארף מען דערמאָנען די ארבייטען פון דר .י .װינאָדסקי (ווילנע אין
וועלט-קרינ ,צװאַנגסאַרבײיט); דר .א .ווירשובסקי (פֿאלקס-געזונט און

מעדיצינישער

לעבענסשטיינער

בעת דער דייטשער

אֶקופּאַציע);

דר,

צ .שאַבאַד (איבערזיכטען ,שטערבליכקייט); ח .לונסקי (הוננער און
יקרוֹת); ח .לונסקי און י .ברוידעס (באַקאַנטמאַכונגען און דעק-
רעטען); ח .אַבראַמאָװיטש (די דייטשען אויף די ערטער ,די אפּריפ-
טענ); א .י .נאָלדשמידט (זעקס וװאָכען ליטע); ב .װאָלפסאָן (מיטעל-
ליטע); ענסקי (פּויליש-ליטווישע אונטערהאַנדלוננען ,סוף פון מיטעל-
ליטע); י .ברוידעס (אידישער האנדעל און אינדוסטריע אין דער
צייט פון אקופּאציע); יונה שאפּיראָ (מסחר און אינדוסטריע אין
דער עפּאָכע פון מיטעל-ליטע ,ווילנער זעלבסאַפּאַרװאַלטונג און די
אידען); י .בעקער (נאָך דער דייטשער אֶקופּאַציע ,רייזע-איינדרוקען);
ט .פּופּס (צענטער נאָוועמבער  8191ביז ניינצענטען אַפּריל ;)9191
|
ש .גאָרדאָן (די פּוילישע אֶקופּאַציע און די אידען).
ס'זיינען ווידער אריבער צוויי יאֶהר  --און וױדער א ניער
פּנקס.

דאָס מאָל אזוי צו זאָנען א פאךפּנקס,

א ספעציעלער ,שול-

 פּנקס?" ,פינף יאָהר ארבייט פון צענטראלען בילדונגס-קאָמיטעט (-4291 )9א בוך פֿון  098זייטען געווידמעט דעם שוטועזען אין ווילנע

000 = -

די נייף היסטאָריאָגראַפיעף פון ווילנף

מיט

אידיש

אלס אונטערריכטס-שפּראך.

מאַרטיראָלאָניע,

די נאַנצע

דאָס לעבען און שאַפען פון דער אידיש-וועלטליכער
צום סוף ,אין יאֶהר  ,1891אין ערשינען דאָס

װערק

פון

נייער

דער

טאַלער פּנקס ,אויף

וילנער

די חורבות

היסטאָריאָגראַפיע,
פון מלחמות

און

שול

אין וילנע.

לעצטע

גרויסע

דער מאַנומענ-
מהומות"

(-1391

הילף און אויפבוי-ארבייט) ,ארויסגענעבען פון געגענטקאָ-
,9
מיטעט  יעקאָפּאָ? אין ווילנע ,צום ערשטען מאָל ניט נאָר װילנע-
שטאָט ,נאָר די נאַנצע ווילנער געגענט .דער פּנקס איז ערשינען אונ-
טער מיין רעדאקציע ,ביי דער מיטווירקונג פון אַ רייהע טוער און
אַנטהאַלט  2411שפּאלטען גרויסען פאָרמאַט -- ,באַריכטען ,אַרטיק"
לען ,פאָרשוננען ,מאַטעריאלען ,דאָקומענטען ,ביאָנראַפישער לעקסיקאָן,
ביבליאָגראַפּיע ,טאַבעלען --- ,רייך אילוסטרירט און מיט אַ גענויעם

אינהאַלטס-צעטעל
|

און אינדעקס,

חוץ די אָנגערופענע

גרויסע

ווערק

זיינען נאָך ארויס

אין וילנע

מאַטעריאל

אַ רייהע קלענערע ,װאָס טראָגען אויך אריין א געוויסען
אין דער נייער היסטאָריאָגראפיע פון ווילנע.
אזוי זיינען ערשינען :אין יאָהר  -- 0291באַריכט פון דער

ווילנער קהלה; אין מערץ , -- 1291אונזער טאָנ" פאר אמעריקע;

אֶנהוֹיב  --- 9991דאָס ספּעציעלע העפט ,פון די מלחמה-יאָהרען" פון
מיין זשורנאל ,לעבען"; אין יאֶהֶר ; -- 8991אידישע וילנע אין
| װאָרט און שריפט" ,אילוסטרירטער אַלמאַנאַך פון מאָריץ גראָסמאן
מיט די פּאָרטרעטען פון אַלֶע ווילנער כלל-טוער און מיט אַ רייהע
זיי לייט-ארטיקלען געשריבען פון מיר ,װענען
י.
ון,
וקלע
צטי
אר
שען
,א,ונזער איצטינער לעבעדינער ווילנע" ,קורצע כאַראַקטעריסטיק פון

די געזעלשאַפטען און טוער ,קלאַסיפיצירט לויט נרופּעס; אין יאָהר
, -- 6אין שטורם" ,אַ באַנד זכרונות ( 742זייטען) פון דר .יעקב
|
װינאָדסקי ווענען די אקופּאציע-צייטען.
צו דער נייער היסטאָריאָנראַפיע דאַרף אויך צונערעכענט וערען
די גאַנצע רייהע קינסטלערישע ביכער ועגען וילנע ,אָנהויבענדיג פון
די דייטשע מחברים און ענדינענדינ מיט אונזערע איינענע שריפט-

שטעלער און דיכטער.

נאָר װענען די דאַזיגע אלע ביכער האָב איך

שוין אין יאָהר  8991אָפּנעדרוקט א געניערען
וועלט" ,ווארשע,
האָט דערצו אן

נאָך צוגעגעבען

נומ 8--4 .און
אינטערעס ,קען

װערען

ארטיקעל

(,ביכער-

 ,)6מיט װעלכען יעדערער ,ואם.
זיך באַקאָנען באזונדער .ס'דארף

דאָס ביכעל? ,אידישע

גאס אין וילנע"86 ,
וואס

כילדער פון מ .װואַראָבייטשיק מיט א פאֶהװואָרט פון ז .שניאור,
|
איז ערשינען אין יאָהר ,1591
װערען דער ,מויקאלישעו
אומדירעקט 2טן אויך דערמאַנט
פנקס" פון דער היסטאָרישער עטנאָגראפישער געזעלשאפט אין ווילנע,

03
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משה  +שאַליט

געזאמעלט פון א .מ .בערנשטיין
וויכטיג ווערק אין זיין מין,
די דייטשע אֶקופּאַנטען
ה
א
ָ
ב
ע
ן
א
י
ן
ד
י
י
א
ָ
ה
ר
ע
ן
1
 6191-819אַרויס-
געגעבען אַ גאַנץ גרויסע
א
ו
ן
ו
ו
י
כ
ט
י
ג
ע
ל
י
ט
ע
ר
א
ַ
ט
ו
ר וועגען ווילנע ,װאָס
איז אַ קאַפּיטעל פאַר ז
י
ך
(
א
ַ
ר
י
י
פ
ו
ֹ
ן
ד
י
ד
א
ָזינע ווערק זיינען דערמאַנט

ז"ל ,ווילנע  -- ,7291א גרוים און

אין די אױיבען-אָנגערופענע פארשיידענע אויסנאַבעם).
פון יאֶהר  ,2291ווען ווילנע אין ענדנילטיג

איינגענלידערט גע-

ווארען אין באַשטאַנד פון דער פּוילישער רעפּובליק ,האָבען אויך די
פּאַליאקען אָנגעהויבען ארויסצונעבען אַ רייהע נייע ביכער ועגען
ווילנע .דאָס וויכטיגסטע פון די דאָזיגע אויסנאַבעס איז די גרויסע

ויסענשאַפּטליכע מאָנאַָגראַפּיע ,ווילנאָ אי זעמיאַ ווילענסקא" (פּראַכט-
אויסנאבע

פון יאהר

.)08391

אין איהר

נעפינט

זיך ,אנב,

אויך

אַן

אַרטיקעל (פו דר .מ .העלער) וועגען ווילנע אס צענטער פון אידישען
קולטורעלען לעבען .ביים אַרטיקע? זיינען אָנגעװויזען די אידישע
מקורים און ער איןז ,אין גאנצען
דער נייער אידישער קולטור.

גענומען,

געשריבען

אין גייסט פון

אין אַ פּוילישער אָפּיציעלער אויסנאַבע איז עס אַ כאַראַקטעריס-
טישער פאַקט ,וואס באַװייזט ,אז די נייע אידישע ווילנע איז געווארען
א ממשות'דינע פּאַזיציע ,וועלכע מען קען שוין ניט פאַרבייגעהן און
ניט אָנערקענען.
|
ַ
ק
די פּאַליא ען האָבען אויך ארויסגענעבען א רייהע נייע ווענ-
ווייזער דורך ווילנע ,צווישען זיי דעם ווערטפולען ביכע? פוֹן פּראָם.
יוליוש קלאָס.
אַ אידישער ווענווייזער װוערט פּראִיעקטירט ,אָבער צוליב מאַנגעפ
אין מיטלען האָט ער בין איצט ניט געקענט ערשיינען
אַלס לעצטען בײיטראָג צו דער נייער היסטאָריאָגראַפיע פון ווילנע

קען צוגערעכענט ווערען דער באַריכט פון דער וילנער קחלח פאַר
די לעצטע פינף יאָהר ( ,)8291--9391ערשינען אין סעפּטעמבער,4991 ,

יעקב לעשגינססי
חורבן וילנא
זאָנט מען חורבן ווילנא אין אַ אידישען אַר-
טיקעל ,מון מען דאָ פאַרשטעהן א טאָפּעלטען.

חורבן:

ווילנא איז בכלל רואינירט און דערפון

ליודען אידען ,יעדענפאַלס ניט ויינינער ,אויב
ניט נאָך מעהר ,פון אַלע אַנדערע בירגער;
אָבער די אידישע ווילנא האָט איהרע ספּעציעלע,
איינענע ,נאָר איהרע צרות און פּלאָנען און
דעריבער קאָן מען רעדען וועגען אַ ספּעציפישען
-

אידישען

חרבן.

ס'איז גענוג זיך דורכשפּאַצירען דורך די גאַסען און כאפּען א קוק
אין די קראָמען ,אין די רעסטאָראַנען ,אין די קאַפעס און מען מערקט
באַלד ,אַז די שטאָדט איז אַ יורד און די אידען זיינען יורדים שביורדים.
ניטאָ די אַמאָליגע גרויסע הורט-סקלאַדען פון די אַרטיקלען ,וועלכע
גע"
פלענען אין גרויסע מענגען אױסגעאַרבײיט װערען אין וילנא.
שטאָרבען די זאָקען-אינדוסטריע ,וועלכע האָט באַשעפטיגט מעהר פין
דריי טויזענט אַרבייטער ,אַ גרויסער פּראָצענט פון די דאָזיגע אַרבײטער
די פאַבריקאַנטען ,די אָנגעשטעלטע ,די קאָמי-
זיינען געווען אידען;
סיאָנערען ,די עקפפּאָרטער פון זאָקען און אימפּאָרטער פון באַװעל ,די
סוחרים  ---דאָס אַלץ זיינען נגעווען אידען ,וועלכע האָבען אָנגעשפּאַרט
מיט זייערע סחורות אין אַלֶע עקען פון צואװאָרפענעם וייטען רוס-
די דאָזיגע אינדוסטריע ,וועלכע אין באַשאַפען געװאָרען פון
לאַנד.,
אידען ,איז אַזױ גרינדליך געשטאָרבען ,אַז איצט אין כמעט קיין זכר
וילנא
פון איהר ניט געבליבען .,ניטאָ דער גרויסער רוסישער מאַרק;
איז אויך ניט מעהר קיין צענטער פאַר דריי-פיר גובערניעס ,װי ס'איז
געווען פאַר דער מלחמה ,נאָר אַ גרעסערער פּונקט פאַר אַ פאַראָרימטען,
פאר'דלות'טען שמאָלען פּאַס לאַנד ,װאָס איז פאַרשטופּט אין א טעמפּ
ווינקע?ל ,אֶהן נאָהענטע פאַרבינדונג מיט וועלכע ס'ניט איז גרעסערע
די ניי-צוגעקומענע צו קאַנגרעס-פּױלען נאַליציע אוֹן פּױזען
צענטרען,
ליגען ווייט און ווערען באַדינט פון לאָדז און טראַכטען אפילו ניט
זוכען אין ווילנא מציאות,

811
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לעשצינסקי

יעָקב 

און אין אַ קלענערער אָדער נגרעסערער מאָס קאָן .מען דאָס זעלבעץ
וועגען

זאָגען

דער

קאַנפעקציע-

וועלכע

און שוך-אינדוסטריע,

זיינען

אויך געווען אידישע בראַנזשעס ,וועלכע האָבען פאַר דער מלחמה גע-
האַלטען אין איין װאַקסען ,פאַרכאַפּענדיג אַלץ מעהר און מעהר ווייטע
רוסישע מערק פון סיביר .און קאַווקאַז ,וועלכע האָבען נענעבען פּרנסה

אַ סך הונדערטע אידישע משפּחות און געגעבען האָפענונג הונדערטע
אידישע איננלעך און מיידלעך ,אַז זיי וועלען נעפינען ארבייט ,אַז זיי
וועלען ניט אַרומנעהן יאָהרען פּוסט אוֹן פּאַס ,אֶהן יעדען שטראַהל
פון האָפענונג נעמען אַמאָל אַ שער אָדער א האַמער אין האַנט,
און די האָלץדאינדוסטריע און דער װאַלד-האַנדע? ,און די גרויסע
פּאַפּיר-פאַבריקען,

און די

און

טאַבאַק-אינדוסטריע,

לעדער-אינדו"

די

סטריע  ---אין די דאָזינע אַלע אינדוסטריע-צוויינען זיינען אידען גע-
ווען אַלס באַלעבאַטים און אָננעשטעלטע אַלע הונדערט פּראָצענט אָדער
ווייניגסטענס

אויף 08--/8

פּראָצענט באַשעפטיגט ;

אָבער אויך או-

דישע אַרבייטעד זיינען געווען אין אַ נאַנץ גרויסער צאָהל? פאַרנומען
און ס'אין א סברא ,אַז אין די
אין די דאָזינע אונטערנעמוננען.

טאַבאַק-פאַבריקען פון װוילנא איז געווען דער

אידישער

ער שטער

שטרייק אין רוסלאַנד  --דער ערשטער אידישער שטרייק ,ואָס האָט
אָנגעזאָנט די בשורה ,אַז די אידישע אַרבייטעד-באַוענונג ווערט נע-
בוירען

און געהט

באַנײיען

און

איבעראַנדערשען

די

אידישע

װעלט,

געהט באַנראָבען די אַלְטע אָפּנעלעבטע און דורך און דורך דורכנע-
פוילטע אידישע געטאַָזװעלט און אויפבויען
נייע ,אַ שעהנערע און געהויבענערע וועלט.

אויף

איהרע

חורבות

א

ניט אַלע אויסגערעכענטע אינדוסטריע-צוויינען זיינען אינגאַנצען
אונטערנגענאַנגען  ---זיי האָבען זיך פאַרקלענערט אויף אַ העלפט און
זיי וואַק-
און
אויף צוויי דריטעל און אויך אויף דריי פערטעל.

ניט  --דאָס אין דאָס כאַראַקטעריסטישסטע פאַר אַלע קרעסען
סן
ע
פון דער פּוילישער מלוכה  :פאַר ווילנער קאַנט ,פאַר פּינססער געגענט,
פאר װאָחלין און אויך פֿאַר מזרח-גאַליציע .דאָס ביסעלע זאַפט און.
בלוט ,װאָס די פּוילישע מלוכה פאַרמאָנט ,איזן קאָנצענטרירט אין די
ריין-פּוילישע לענדער ,אין די צענטראַלע װאָיעוואודסטוועס .און ס'מאַכט
דעם איינדרוק ,וי די דאָזינע צענטראַלע וװואָיעוואודסטװועס זוינען אויס
(דאָס לעצטע ביסעל זאַפט און דעם לעצטען טראָפּען בלוט פון די
קרעסען ,פון די דאָזינע שטיף-לענדער ,וועלכע זיינען באַפעלקערט
מיט שטיף-קינדער ,ד .ה .מיט פרעמרע פעלקער ,מיט וייס-רוסע.
און אוב יענע אַלע דריי פעלקער
ליטווינער ,אוקראינער און אידען.
האָבען אין שכנות באַפרייטע און פרייע ברידער ,פיהלען זיך ביי זיך
אין דער היים ,כאָטש באַיאָכטע און געבונדענע ,אָבער מיט האָפע-

חורבן

ווילנא
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גונגען און פּערספּעקטיווען ,פיהלט זיך די אידישע באַפעלקערונג ,װי
אין א שטייג ,װי אין אַ תפיסח ,פון וועלכער ס'אין דאָ נאָר איין

|אויסלייז  --אַנטלויפען ,זיך אַרױסרײסען ,עוקר זיין און אַ שפּיי טאָן
אויפץ קאַנט ,וואו מען האָט חונדערטע יאָהרען געלעבט און געהאָרעװעט,
געשאַפען און געהאָפט.
צו שװאַך איז מיין פּען אויף איבערגעבעען די פאַרצווייפלונג פון
די פוילישע

אידען

בכל?

און נאנץ באזונדערס

פון די אידען

קרעסען און נאָר באַזונדערס פון די ווילנער אידען.

איינס

פון רי

נאָר מון

מען זאָגען  --איך האָב נאָך ניט געטראָפען קיין יוננען מענשען אין
ווילנער קאַנט אָדער אין װוילנע נופא ,וועלכער זאָל קוקען אויף דעם

דאָזיגען קאַנט ,װוי אויף זיין צוקונפטס

חיים.

דאַנק ,איין האָפענונג באַהערשט אַלע אידישע
נשמות  ---זיך אַרױסרײסען

איין טרוים ,איין גע"

מוחות ,אַלע אידישע

פון שטייג און אַנטלויפען װאָס ווייטער,

און שפּאַצירט מען אַרום אין די קראָמען ווערט מען געוואוירע
אַזאַ נייעס :וילנא איז אַ יורד; קלאַפּען ניט די מאַשינעס אין די
פאַבריקען ,האָבען ניט ניט אידישע פאַבריקאַנטען ,ניט אידישע אָנ-
געשטעלטע ,ניט אידישע אַרבייטער קיין פּרנסה; ס'האָבען אויך ניט
און אָט שטעהען חורבות פון
קיין קריסטליכע אַרבײיטער קיין אַרבײט.
אידישע קראָמען  ---זאַלקינד'ס געשעפט מיט עטליכע צעהנדליג אידישע

אָנגעשטעלטע און מיט אַן איינענעם קלײידער-װואַרשטאַט ,וואו ס'האָבען
געאַרבײיט מעהר פון  08אידישע אַרבײיטער ; גאָרדאָנ'ס מאַנופאַקטו--
געשעפט און אַ סך ,א סך אַנדערע זיינען אויסגעגאנגען ,אויסגעהויכט
זיי האָבען זיך
זייערע נשמות ערשט צוריק מיט אַ יאָהר דריי-פיר,
נאָך דער

מלחמה

געפּרואװװוט

ראַנגלען ,זיך צוזאַמענציהען

און אין אַ

קלענערען פאַרנעם ווייטער לעבען און ווייטער אָטעמען ,אָבער אַ נייער
פאַקטאָר ,אַ נייער שוחט האָט זיי רערקוילעט ,האָט זיי דערשלאָנען און
ענדנילטיג פאַרטריבען פון דער וועלט.
און איהר מערקט ,אַז אויפ'ן אָרט פון זאַלקינד'ס דעפּאַרטמענט
סטאָר איז אויפגעוואקסען א פּוילישע דעפּאַרטמענט סטאָר ; װאָס מאַכט

גוטע געשעפטען;

און ס'האָבען

זיך אויך געעפענט

עטליכע קריסט-

און איהר מערקט פענסטער ,אין וועלכע
ליכע מאַנופאַקטור-קראָמען;
ס'זיינען אויסגעשטעלט גוטע קאָסטיומען אָדער גוטע שיך און לױט
די נעמען זעהט איחר ,אַז דאָס זיינען פּוילישע בעסערע װאַרשטאַטען
און דערפון הויבט איהר אן דרינגען,
פאַר'ן פאַרמענליכען באַשטעלער.
אַז אידען האָבען דאָ געהאט אַ טאָפּעלטע ספּלה ,אצַווייענדיגע ירידה:
סיז
דאָס ביסעלע פּרנסה ,וואָס א
אַלס ווילנער און נאָך אַלס אידען.
נאָך געבליבען ,ווערט אַרױיסנעריסען פון אידישע הענט .א נייער באַלע-

472

|

יקב = לצשצינסקי

באָס איז געקומען!

און ער באַלעבאַטעװעט

ביד חזקה

און מיט

אַן

אַייזערנעם בעזים.
פריהער איז איינענטליך קיין באַלעבאָס אין שטאָדט ניט געוען.
פ'האָט געבאַלעבאַטעװעט די רוסישע ביװראָקראַטיע ,אַ פרעמדע ,אַן
אָנגעפאָהרענע ,װאָס האָט געהאָט אַ סך וויכטיגערע קאָנפליקט-חשבונות
מיט די פּאַליאַקען ,װי מיט די אידען.

איז דער רוסישער אפיצער ,און

דער דירעקטאָר פון גימנאַזיע ,און דער פּאָסט-באאַמטער ,און דער גובער-
נאַטאָר אַליין בכבודו ובעצמן געגאַננען אין אידישען געשעפט ,באַ-
שטעלט קליידער ביים אידישען שניידער ,גערופען דעם אידישען מאלער

פאַרבען די פענסטער אין קאַנצעלאָריע אָדער גימנאַזיע ,באַשטעלט דעם
אידישען

בעל-מלאכה

פאַרריכטען

עפּעס

אין

שטוב

אָדער

אין

קאַנ-

צעלאַריע .איצט געהט נאָר אַן אַנדער סדרה! ס'געהט די נאַציאָנאַלע
סדרה ! און פּאַליאַקען קויפען ביי פּאָליאַקען  --אַזױ וילען זיי אין
אַזױ איז אויך פאַרזאָגט געװאָרען פון די העכערע פענסטער .און אַ
אידישער שניידער זעהט ניט אין די אוינען קיין פּױלישען אָפיצער;
און אַ אידישער מאלער פאַרבט ניט מעהר די דעכער פון די װאָקזאַלען
און פון די גימנאַזיעס ,וי ס/איז געווען פאַר דער מלחמחה; און אין
אַ אידישען מאַנופאַקטורזגעשעפט אָדער נאַלאַנטערײי-געשעפט זעהט מען
גאָר-נאָר זעלטען אַ פּוילישען באַאַמטען  --הכלל ,דער בעסערער

קונה,

דאָס בעסערע שטיקע? אַרבײט איז אַװעק פון אידישע הענט .און װואָס
מעהר פ'װואַקסען פּוילישע קראָמען און װאָס מעהר ס'קומען צו פּוילישע
בעלי-מלאכות ,אַלץ מעהר פאַרהאַקען זיך די פענסטער און טירען פון
אידישע געשעפטען ,אַלץ מעהר אידישע בעלי-מלאכות זיצען אֶהן אַרבײיט

און אֶהן האָפענונג צו באַקומען אַרבייט און אַלֶץ מעהר האָט קיין זין ניט
זיצען אָט דאָ אויף די ברעגען פון טייך ווילי און װאַרטען אויף נסים,
און אַלץ מעהר ווערט מען פאַרכאַפּט פון פאַרצוייפלונג און יאוש ,און
אַלץ מעהר טרוימט מען וענען אַרויסרייסען זיך ,וועגען אנטלויפען
אָט

אין

אַן אויסגעצייכענטע

אילוסטראציע

צו

דעם

געזאָגטען.

אין ווילנע זיינען געווען אַיינוואױנער:
אונגאַנצען
|
אין
 ,אין
אין
אין
אין פּראָצענטען

7981
6191
5291
1891
האָבען

----אידען

298481
048041
484,701
788,891

פון דעם אידען
808ס,ץ02+
16 ,8
806,2
ז0082

אויסגעמאַכט:

נאָר

װאָס

ווילנא
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אין
אין
אין
אין

7981
6191
3991
1891

-----

873

6904
}9884
05685
882//

פאַרגלייכט מען די צוויי ערשטע ציפער באַקומט מען ,אַז די ניט-
אידישע באַפעלקערונג איז געווארען פון  7981בין 1891

ג ר ע ס ע ר

מיט  491,14נפשות און די אידישע באַפעלקערונג איז געװאָרען ק 5ע -
נער מיט כמעט  9טױזענט נפשות .און מען זעהט פון דער טאַבעלע,
אַז דאָס איז א רעזולטאַט פון דער

נאָך-מלחהמה'דיגער

אנט-

וויקלונג פאר די אכט יאֶהר ,פון  3291ביז  ,1891אין ביי די ני ט-
צגעקומען כמעט  08טױזענט נפשות ,ווען ביי אידען אין
אידען
אי דאָס דאַרף
געװאָרען מיט העכער טױזענט.
נאָך ווייניגער
מען געדענקען ,אַזן אין די דאָזיגע אַכט יאָהר איז דאָך ניט געװען
וואוהין צו לויפען  --ווילנער אידען האָבען אָבער אָנגעשפּאַרט אין

לענדער ,װאָס מען האָט פריהער זייער נאָמען ביי אידען נאָר ניט גע-
הערט  --דער דלות האָט געטריבען און געיאָגט אין די ווייטסטע און
וויסטעסטע לענדער ,װאָלטען די טױערען פון אַמעריקע געווען אָפען
אין די דאָזיגע יאָהרען ,װאָלט ווילנא איצט געווען נאָך אַ סך אַרימער
|
מיט אידען.
און פאַלט די צאַ ה? אידען אין אַ לאַנד ,אָדער אין א שטאָדט,

פאַלט אויך זייער וואָג  --פון  018,84אין  6191איז דער אידישער
פּראָצענט

אראָפּ אויף

,090,82

 8פּונקטען ,אָדער אויף ,095,43

אלזאָ זיך פאַרקלענערט

אויף

גאַנצע

און מען פיהלט אויף שריט און טריט ,אַז די װאָג פון אידען אין
מען פיהלט עס אין דער שטאָדט-פאַרװאַלטונג;
ווילנא איז נעפאלען:

מען מערקט עס אין דער שפּראַך:אַסימילאַציע ,וועלכע האָט אויך אין
מיט
פעסטונג
אידישער
ווילנא ,אויך אין דער דאָזינער
איהרע בעסטע איבערגעגעבענסטע און אַיינגע'עקשנ'סטע פאַרטיידיגער,
געמאכט אַ גרויסען שפּאַן פאָרווערטס און פארװאַרפען די נעץ אויף די
|
צינגלעך פון די קינדער.

די אידען האָבען אויסגעמאַכט צווישען וילנער האַנטװערקער:
אין יאֶהר 2091

--

050,66

אין יאֶהר 0984 -- 0991
אין יאָהר 097,74 -- 2591
אין
אָט דדיאָזינע דריי שורות ציפער רעדען גאַנצע בעהג:
איינער פון די בעסטע פעסטוננען פון די אידישע פּרנסות ,אין אַ מעס-
טונג ,װאָס איז געווען אין אידישע הענט גאַנצע הונדערט יאָהר,
װאָרים שוין אֶנהוֹיב 91טען יאַהרהונדערט האָבען ווילנער אידען גע-
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ר
עצט
?ע
הערשט אין דער אָרטינער מלאכה ,אָט אין דער דאָזינער
פעסטונג ,וואוהין ברייטע אידישע מאַסען האָבען זיך פאַר דער מלחמה

געראַטעװעט ,האָט מען געמאַכט אַ נאָר טיפען לאָך  :פון דריי-פערטעל
אויף ווייניגער פון אַ העלפט ,און דער פּראָצעס אין ערשט אין סאַמע
אֶנהויב .פאַר דער מלחמה זיינען געווען אין ווילנע ביז  0001אירישע

זעלבסטשטענדיגע שניידער און אין -- 2591
די אלע געבראכטע

|

נאָך .6/

דאַטען זיינען טיפּיש  ---אין יעדען צווייג פֿון

ווירטשאַפטליכען לעבען ,אין יעדען ווינקעלע פון שטאָדטישען לעבען
איז געפאַלען דער פּראָצענט אידען און דערמיט נופא אויך זייער װאָג
און זייער השפּעה.
פון די  0001אידישע שניידערשע װאַרשטאַטען ,װאָס זיינען
געווען פאַר דער מלחמה ,זיינען געווען מעהר פון  06װאַרשטאַטען

מעהר פון  01אַרבײטער אין יעדען;
שטאַטען

מיט

 04אַרבייטער

און מעהר.

מיט

ס'יינען געװען אפילו װאַױ-
איצט

אין

פון די דאָזינע

אַ ווארשטאט

מיט 5

גרויסע װואַרשטאַטען קיין זכר ניט געבליבען.
אַרבײטער איז אַ גרויסע זעלטענהייט.
און װוידער איז דאָס אַ טיפּישע ערשיינונג  --אַ סך קליינע װאַר-
דער אַרבייטער-קלאָס איז צוברעקעלט ,צואװאָרפען ,אִם-
שטאַטלעך;
די אַרבײיטס-צייט וידער71--01 ,
געשװאַכט און אױיסגעמאַטערט.
שעה אין מעת-לעת ,װוי פֿאַר מתן תורה ,פֿאַר דער רוסישער ערשטער
די פאַרדינסטען נראָשענס און באַקומט מען אַ פּלאַץ
רעװאָלוציע;
האַלט מען זיך ,פּאַסט מען זיך צו ,ניט מען זיך אונטער ,ווארום פאַר-

לירט מען דעם פּלאַץ ,איז מען אַ פאַר/משפּט'ער
אין בוכשטעבליכסטען זין פון װאָרט,

אויף

הונגע-

זאָל מיר דער לעזער מוח? זיין ,װאָס פון אַן עקאָנאָמישען ארטיקעל
האָט זיך באַקומען אַ קאַפּיטעל איכה  --ווער ס'האָט געקאַנט ווילנא

פריהער און קומט איצט אַהינצו ,מון זאָנען קינות...

ווילנער

געזעלשאַפטליכע

אָרגאַניזאַציעס.

(סטאַטיסטיק)

לויט אַן אױיספאָרשונג װאָס אַ מיטאַרבײיטער פון דער װילנער
,וריער ווילענסקי" האָט געמאַכט ,זיינען אין ווילנע
פוילישער צייטונג ק

פאַראַן די פאָלגענדע צאָל געזעלשאַפטליכע אָרנאַניזאַציעס:
פילאַנטראָפּיטע  84 +פּוילישע 27 ,אידישע 8 ,ליטווישע 1 ,ווייס-
|
דוסישע און  1רוסישע  ---צוזאמען .221
בילדונגס-קולטורעלע  :איבער  001פּוילישע 05 ,אירישע 8 ,ליט-

ווישע 01 ,ווייסרוסישע 8 .רוסישע  ---צוזאַמען איבער ,381

 08פּוילישע 21 ,אידישע 1 ,ליטווישע 1 ,ווייס-
וויסענשאפטליכע -
|
רוסישע  ---צוזאַמען .40
 28פּוילישע 3 ,אידישע  --צוזאַמען .8
ספּאָרטישע -

פּאַרװײלונגס-אָרגאַניזאַציעס (קלובען) 21 :פּוילישע 2 ,אירישע1 ,
ווייס-דוסישע 1 ,ליטווישע  ---צוזאַמען .61
אַסאַדעמישע אָרגאַניזאַציעס  08 ---פּוילישע 8 ,אידישע 9 ,וייס-
דוסישע 1 ,ליטווישע 1 ,אוקראַינישע און  1רוסישע  ---צוזאַמען .60
פּראָפּעסיאָגעלע און װירטשאַפּטליכע 081 .פּוילישע 29 ,אידישע,

 9ליטווישע 1 ,ווייס-רוסישע  ---צוזאַמען .681
פּאַרשײדעגע געזעלשאַפטן  08 ---פּוילישע 8 ,אידישע,

רוסישע  ---צוזאַמען ,8/

 2ווייס-

פּראָפּעסיאָנעלע פאַראייגען צ:וזאַמען ,98
י פּראָפּעסיאָנעלע פאַראיינען זיינען די איינציגע געזעלשאַפטלי-
ד
רנאַניזאַציעס װאָס פאראייניגען מענשען פון באַזונדערע נאַציאָנאַ-
כע אָ
ליטעטען.

א .י גאַלדשמידט.
װעלכע
רדאָטטױרים
איצט אין ווילנע,

אידישע

פּראַקטיצירען

(בראָנאַלטָגִיש)
דר ,יעקב

װיגאָרסקי

געבאָרען אין באָברויסק אין יאָהר ,8881
זיין פאָטער,
אין אַ סוחר'ישער פֿאַמיליע.
פון סוחריםי
געשטאמט
ר' יחיאל ,האָט
פּאָדריאַטשיקעס ,און זיין מוטער ,ראָניע ,אין
רב,
נעסויזשער
אַ טאָכטער פון
געווען
געלערענט אין חדר
ר' גבריא? גאָלדבערנ.

ביז זיין 41טען

און אין ישיבה

דעם וי זיינע עלטערען
קיין וילנע אין
פאָהרען
השפּעה
מיט

פון דער דאָרטינער

דריי

חרשים,

השכלה,

אָנגעקומען

זיינען אריבערנע-
ער אונטער דער

נאָך א צוגרייטונג

אין פינפטען

קלאָס

יאָהר.

נאָך

פון

פון אַ יאָהר
מאַריאַמפּאָלער

קלאַסישער גימנאַזיע און געענדינט מיט אַ זיל-

בערנעם

מעדאַל (נאָלדענע מעדאַלען האָט מען

דאַן ניט אַרױיסנעגעבען) .אין הערבסט,7781 ,
אין ער אָנגעקומען אין דער מעדיקאָ-כירורני-
שער אַקאַדעמיע אין פּעטערבורג ,און געענדיגט
דאן איז ער אָפּנגעװען אַ יאָהר אֶרי
אין 2881
דינאַטאָר ביי פּראָפּעסאָר אייכװאַלד אין דער
נאָכ'ן
קליניק ביי דער זעלבינער אַקאַדעמיע.
ספּעציאַליזירען זיך א יאָהר אין ויען אלס
גענעקאָלאָג ,האָט ער סוף  4881זיך באַזעצט
אין ווילנע אויף שטענדיג.
די לאַגע פון די אידישע דאָקטוירים אין די
0סעער יאָהרען פון פֿאָרינען יאָהרהונדערט איז
געווען

זעהר

אַ שלעכטע.

די קריסטליכע

38

דאָק-

דיי

דר.

ייא

יעקב

אי

װיגאָדסקוּ

9

אידישפ דאָקטוירים אין ווילנע

טוירים האָבען זיך באַצױיגען צו די אירישע ,מיט קליינשעצונג .די אידי-
שע דאָקטוירים האָבען זיך געפיה?ט שטאַרק אָפּהענגיק פון זייערע
קריסטליכע קאָלעגען --- ,זיינען ,צום באַדױערען ,געווען עטליכע אידישע
דאָקטוירים ,װאָס האָבען זיך באַנומען מיט צו גרויסער הכנעה פֿאַר
די ,פּריצים" און צו ווייניג געשיצט זייער פּערזענליכען כבוד.
דר .װיגאָדסקי און דר .סטעמבאָ (זעה אַרטיקעל? פון דר .צמח

שאַבאַד) זיינען געווען די ערשטע ,װאָס האָבען זיך אַװעקגעשטעלט אויףּ
אַ גלייכען פוס און

ניט דערלויבט

אויף

איין האָר צו דערנידעריגען

זייער פּערזענליכען אָדער נאַציאָנאַלען כבוד,
די אידישע דאָקטוירים האָבען זיך װאָס ווייטער אַלץ מעהר פאר"-
פאָלקאָמט אין זייערע ספּעציאַליטעטען און האָבען באַלד פאַרנומען
אין שטאָט א מכבוד'דיגען אָרט.

דאָס האָט אויפגעבראַכט די פּוילישע

דאָקטוירים און זיי האָבען אָנגעהויבען אַ קאַמף געגען די אירישע ,ניט
בלויז ניט צו דערלאָזען זיי צו דער קריסטליכער קליענטור ,נאָר געטאָן

אַליץ ארױיסצושטופּען
פּראַקטיק,

די אידישע

אין דער ווילנער

דאָקטוירים

,קייזערליכער

אויך פון דער אידישער

געזעלשאַפט?

מעדיצינישער

האָבען די פּוילישע דאָקטוירים געבילדעט די מעהרהייט און האָבען ענג
געמאַכט די טריט פון די אידישע מיטגלידער,
ניט צונעלאָזען געװאָרען צו דער פֿאַרװאַלטונג.

װאָס זיינען קיינמאָל.
דעריבער אין ביי די

אידישע דאָקטוירים רייף געווארען דער געדאַנק וועגען דער גייטיגקייט
פון אן אייגענער פּראָפּעסיאָנעלער אַרנאַניזאַציע ,און די אָרגאַניזאַציע
אין ענדגילטיק געשאפען געװאָרען אין אָנהוֹיג  ,8091אונטער'ן נאָמען
,אידישער

דאָקטוירים

קריין? --

דערהויפּט

א דאַנק

דער

ענערגישער

מיטווירקונג פון די דאָקטוירים י .װינאָדסקי ,מיכאל ראַפעס און שילד-
קרעט,
|
דר ,װינאָדסקי איז געווען דער ערשטער פאָרזיצער פון קריין און
דר .שילדקרעט  ---דער ערשטער סעקרעטאַר .דער קרייז האָט זיך גוט
אַנטװיקעלט און פאַרשטאַרקט און האָט אָנגעהויבען פיהרען אן ענער-
נישע אקציע לטובת די יננגע אידישע דאָקטוירים ,װאָס האָבען ניט
געהאַט קיין צוטריט ניט בלויז צו די אוניװערסיטעטס-קליניקס פון
רוסלאַנד ,נאָר אַפילן ניט צו די שטאָטישע שפּיטעלער.

דורך דער פאַר-

מיטלונג פון דר .װינאָדסקי האָט דער וילנער אידישער דאָקטױירים-
קרייז זיך געװוענדעט צו דעם באַרימטען בערלינער גענעקאָלאָג און אי-
דישען געזעלשאַפטליכען טוער ,פּראָפּעסאָר לעאָפּאָלד לאַנדאַו ,מיט דער
בקשה ,ער זאָל נעמען אויף זיך די איניציאַטיוו צו אָרגאַניזירען דעם

צוטריט פון די אידישע

דאָקטוירים אין די מלוכה'שע

קליניקס פון די אידישע פּראָפּעסאָרען אין דייטשלאַנד,

און פּריװאַטע
פּראָפּעסאָר לאַנ-

דאו האָט זיך זעהר װואַרים אָפּנערופען ,אָבער די אױיסגעבראָכענע וועלט-
מלחמה האָט איבערגעריסען זיין אָנגעהויבענע אַקציע.

:

082

י.

א.

גאַלרשמירט

דר ,װינאָדסקי האָט געאַרבײט אין רי שטאָטישע שפּיטאָלען ,סאַ-
משמרת-
וויטש" און ,יאַקוב? און אין אֶנהוֹיב וועלט-מלחמה אויך אין ,

|

חולים "

א גרויסע ראָלע האָט דר .װינאָדסקי געשפּילט און שפּילט נאָך עד

היום אֹיִן דער אידישער געזעלשאַפּטליכקיט.
ישטודירענדיג נאָך אין דער פּעטערבורגער מעדיציניש-כירורגישער
אַקאַדעמיע ,אין ער שוין געשטאַנען נאָהענט צו א רעװאָלוציאָנערען
קרייזעל און איז געווען אַרעסטירט פאר פּאָליטישער טעטינקייט .,שפּע-
טער האָט ער זיך באַטײליגט אין פאַרשידענע אידישע אָרגאַניזאַציעס,
באַזונדערס טיכטיג אין דער אויסנעטיילטער קאָמיסיע פון דער ,צדקה-

גדולה" ,װאָס איהר פונקציע איז געווען צו באַטראַכטען ענינים פון
אָרטיגער פּאָליטיק ,וי פון אַלגעמיין-אידישער ,אין שטענדיגען סאָנטאַקט
מיט די קהילות

פון אַנדערע

דער

שטעט,

עיקר מיט

פּעטערבורג

און

מאָסקװע (אויספירליך וועגען דעם ,זעה דר .וױנאָדסקי'ס בוך ;אין
שטורעם?) ,אַ געוויסע צייט איז ער געווען א טעטיגער מיטגליד אויך

אין דער ווילנער אָרגאַניזאַציע פון דער קאָנסטיטוציאַנעל-דעמאָקראַ/ -
טישער

פּארטיי,

אַ באַזונדערס

טינקייט
אין

|
ענערגישע

האָט דר ,װינאָדסקי

יאֶהר

8101

אין

דער

טוער אַנטלאָפען פון װילנע;

זאָנען;

און

אינטענסיווע

אַרױיסגעוויזען
גרעסטער

געבליבען

טיי?

געזעלשאַפטליכע

טע-

זינט דער וועלט-מלחמה.
אידישע

געזעלשאַפטליכע

זיינען בלויז פאַלגענדע פּער-

הרב רובינשטיין ,די דאָקטוירים שב"ד ,װינאָדסקי ,גערשון,
קלע-

רחמילעוויטש ,רעגענסבורנ ,אַדוו .שמשון ראָזענבוים ,אינזשעניער
באַנאָוו ,און צו זיי אין באַלד צונעקומען דער בונדישער טוער ,דער

אידעאַליסט

יוסף איזביצקי (ביינוש סיכאַלעװיטש),

די פאַר'יתומ'ט-

געבליבענע אידישע וילנע האָט פרייער אָפּנעאָטעמט ,דערזעהענדינ
יעדערער
ביי זיך די דאָזינע פון אלעמען געאכטע פּערזענליכקייטען.
באַזונדער און אַלע צוזאמען האָבען זיי געלינדערט די נויט און נע-

מילדערט

די פּיין פון דער אידישער באפעלקערונג.

דער דייטשער

אֶקופּאַנט האָט אונטער

2כ? המינים

פֿאַרשטעלטע

קאָנטריבוציעס אויפגעזוינען דאָס בלוט פון דער וילנער באַפעלקע-
אימה'דיגען הונגער און הוננער-
רונג ,באַזונדערס פון דער אידישער.
טויט האָט דער דייטש געבראכט אין שטאָט .דערװאַקסענע און קינדער,
באַזונדערס קינדער ,זיינען געפאַלען אין די וילנער גאַסען טויטע
פון הונגער.
דאַן האָט דר .װינאָדסקי אויפנעהויבען הויך זיין שטים
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אָנען זיינען ניט געוואוינט געווען צו הערען
אַזעלכע מוטינע רייד און ,אויפגעבראכט אויף דער פ
,ארפלוכטער יודענ-

אידישט דאָקטוירים אין ווילנע
| ראַסע?,

האָבען

זיי אין

מערץ,

182
,7191

אַרעסטירט

דעם

אַלטען

דר.

| װיגאָדסקי.
עס איז געווען אַ שרעקליך פראָסטיגער פריהמאָרנען .אַלע גאַסען,
װאָס פיהרען צום װאָקזאל ,זיינען געװען שטרענג אֶקופּאַנטיש באַי
וואַכט ,ווען מ'האָט נעפיהרט דעם געפאַנגענעם דר .װיגאָדסקי צום באַן.
אָבער ניט געקוקט אויף קיין שום באַװאַך-מיטלען און אויף דער ברן-
טאַליטעט פון די יונקערס ,זיינען װי פון דער ערך פּלוצלונג אויסנע-
וואקסען מאפען אידען ,מענער ,פרויען און קינדער ,װאָס זיינען געקו"
מען באַנלֿײיטען זייער ,פאָטער", ,דעם פאָטער פון דער אידישער
די דייטשע
ווילנע?  ---מיט טרערען ,מיט פאַרשטיקטען געויין.
פּאַליציי האָט געשלאָנען אויף רעכטס און אויף לינקם  --און אין
אַלע אידישע הייזער איז געווען א געיאָמער און א קלאָג..
די דייטשען האָבען פאַרשיקט און אינטערנירט דעם דר .װינאָדסקי
אין טשערסקער געפאַנגענעלאַנער  --דעם ערנסטען פון אַלע נע-
ער איןז דאָרטען אָפּנעזעסען אין
פאַנגענען-לאַנערען פון דייטשלאַנד .
די שווערסטע הוננער-תפיסות ביז דעם 01טען אפּריל ,8191 ,ווען ער
איז באַפרייט געװאָרען און נעקומען צוריק קיין ווילנע.
דאַן איז דר .װױנאָדסקי אריינגעטראָטען אין דער ציוניסטישער
אָרגאַניזאציע ,װאָס האָט איהם דעלענירט אַלס מיניסטער פאַר אידישע

ענינים אין דער ערשטער ליטווישער רעגירונג (,טאַריבאַ?) אין ווילנע.
ניט לאַננ אָבער האָט זיך נעחאַלטען די ,טאַריבאַ?? ווילנע אין באַלד
פאַרנומען געװאָרען פון די פּוילישע לעניאָנען ,דאָ פון דער רויטער
| אַרמײי ,און דאָ ווידער פון די פּאַליאַקען.

אין אֶנהוֹיב  9101האָט ער ענערניש
גאַניזירונג פון דער ווילנער קחילה.

געאַרבייט פאר דער אֶר-

אין יאָהר  2291אין ער אויסנע-

וועהלט געווארען אלס דעפּוטאַט אין ערשטען פּוילישען געזעצנעבערי-
שען סיים (פּאַרלאַמענט) און אין  -- 7291אין צווייטען .אין ביידע
סיימען האָט ער מוטינ פאַרטיידינט די רעכט פון די העברעאישע
און אידישע שולען און נעקעמפט פאר דער עקאָנאָמישער גלייב-
נאָכדעם וי ס'האָט רעזיגנירט דער
באַרעכטינונג פון די אידען.
ערשטער פאָרזיצער פון דער װוילנער קהילה ,דר .צמח שב"ד ,איז אוים-
אין דערזעלבינער
געוועהלט געווארען אלס פאָרזיצער דר .װױנאָדסקי .
ער אין
צייט איז ער אויך נעװוען מיטנליד פון ווילנער שטאַטראַט.

חוץ דעם

געווען

טעטיג

אין א אַנצער

ריי אידישע

געזעלשאפטען,

וי למשל ,אין באִיקאָט-קאָמיטעט ,אין דער אידישער היסטאָריש-
עטנאָגראַפישער געזעלשאמט א .נ .פון ש .אַנסקי ז"ל אין וילנע,
וואו ער איז עהרען-פאָרזיצער ,און אין א סך אַנדערע ,באַזונדערס אין
דער ציוניסטישער אַרנאַניזאציע ,וואו ער שטעהט פאר העברעאיש
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|

י .גאַלרשמירט

און גלותיזם און

און אידיש און פאַר א שפום צווישען פּאַלעסטיניזם
צווישען די פאַרשידענע גרופּירונגען.
צונלייך סיט זיין געזעלשאַפּטליךפּאָליטישער טעטיגקייט האָט
דר .װינאָדסקי א סך געארבייט אויך אוים'ן מעדיצינישזויסענשאפט -
ער האָט פאַרעפענטליכט
ליכען געביט און אין דער פּובליציסטיק .
אין מעדיצינישע זשורנאלען אין רוסיש ,דייטש און פּוליש אי-
בער הונדערט ויסענשאַפטליכע מיטטיילונגען און רעפעראַטען ,אויך
באזונדערס דאַרף דערמאַנט ווערען זיין בראָ-
אַ רייהע בראָשורען.
שור ,דער קינסטליכער אַבאָרט אין עבר ,הווה און עתיד" (רוסיש).
ער האָט זיך באַטײלינט אין ווילנער און פּעטערבורנער רוסישע ציי-
טונגען און זשורנאלען מיט אן אומנעהייערער מעננע אַרטיקלען וועגען
אידישע און אַלגעמיינע געזעלשאַפטליכע ,עקאָנאָמישע און פּאָליטישע
פראַנען ,דער עיקר ווענען דער אידען-פראַנע.
אין  2191באַטײלינט ער זיך אין אידישע צייטוננען ,אָבער ער
אליין אידיש
שרייבט רוסיש און מען איבערזעצט איהם אין אידיש.
האָט ער אָנגעהויבען שרייבען אין  ,7191זיצענדינ אין דייטשער נע-
פון
פעננעניש -- ,אַ רייהע קלענערע און גרעסערע דערצעהלוננען,

דעמאָלט אָן האָט ער געשריבען דער עיקר אידיש.

אין ווילנער ,װאַר-

שעווער ,לעמבערגער ,קראָקער און לאָדזער צייטוננען ,אויך אין זשור-
נאַלען ,אין מ .שאַליט'ס ,לעבען" ,און אין ,פּנקס? פון דער היסטאָריש-
עטנאַגראַפישער געזעלשאַפט האָט ער פאַרעפענטליכט אַ מאַסע פּאֲלו-
טישע און עקאָנאַמישע אַרטיקלען ,דער עיקר װענען אידישער פֹּאַ-
ליטישער און עקאָנאָמישער גלײיכבארעכטינונג.
אַ באַזונדערע באַדייטונג פאר דער געשיכטע פון די לעצטע

שטורעמדינע

זיינע דריי מעמואַרעךביכער:

 02יאהר האָבען

;אין

שטורעם?  ---זכרונות פון די אֶקופּאַציע צייטען ,ווילנע , ;6291אין
גיהינום?  ---זכרונות פון די דייטשע תפיסות בשעת דער ועלט-
מלחמה ,ווילנע ,7291 ,און ,אין סמבטיון"  --זכרונות פון צווייטען
סיים ,9991-7291 ,ווילנע ,18991
אין כתב-יד האָט נאָך דר .װיגאָדסקי אַ גרויס מעמואָרען-בוך ,אין.
די יונגע יאָהרען"  ---נימנאַזיסטישע און סטודענטישע.
א סך ביכער ,בראָשורען און מאַנוסקריפּטען האָט די דייטשע
פּאליציי צוגענומען ביי איהם בעת'ן אַרעסט אין מערץ ,7191 ,און זיי
זיינען פאַרלאָרען גענאַננען.
דר .װינאָדסקי איז מונטער
אידישען געזעלשאַפטלידען געביט.

דאָס איזן אַ שטאַרקע,
װאָס שטעחט
פּאָסטען,

וי

און ענערניש

מוטינע

אַ נעטרייער

טעטיג

עד היום

אוים'ן

און אייביג-יוננע פּערזענליכקייט,

זעלנער

אויף

זיין פֿאַראַנטװאָרטליכען

882

אידישש דאָקטוירים אין ווילנע

דר ,גרשון ב"ר יעקכ-זאב גרשוני (גרשון)
געבאָרען אין גראָדנע ,ט"ז בסיון תר"ק
( )0681אין א מיוחס'דינער משפּחה ,װאָס האָט
אין די פריהערדינע יאָהרהונדערטע אַרויסגע-
צוֹ דער דאָ-
נעבען גרויסע פּערזענליכקייטען.
זינער משפּחה האָט אויך געהערט דער דענע-
בורגער ראַבינער צבי גרשוני ,דער באַוואוסטער

משכי?-מיטאַרבייטער פון ,המליץ"

אין די -08

ער יאָהרען פון פאָרינען יאָהרהונדערט ,און דער
וועלט-באריהמטער רעװאָלוציאָנער און געניאַ-

לע מאָראַלישע פּערזענליכקייט ,גריגאָרי (גרשון)
גרשוני.

|

חדר,
אין
געלערענט
פערטהאַלבען
אָפּנעלערענט
דר.

גרשון

(גרוגאָרו)

גרשון

אַרויסנעװויזען

אין

ער

גרויסע

אָממעקומען

ואוו
יאֶהר

פעהיגקייטען.

אין

|
האָט
האָט

ער
און

נאָכדעם

גימנאַזיע

אין

אין
יאָהר  0781און האָט געענדיגט אין יאְהר  9781אלס דער בעסטער.
פאָלגענדיגער אינצידענט:
נימנאַזיע אין מיט איהם פאָרנעקומען
דעם דירעקטאָר אין ניט געפעלען געװאָרען אין דעם פאַמיליע-נאָמען
גרשוני די ענדונג גי ,װאָס האָט ,לויט זיין מיינונג ,געקלונגען ,צו-

רוסיש" ,און האָט מיט עקשנות געענדערט דעם פאַמיליע-נאָמען גרשוני
אויף נרשון ,און אַזױ איז עס פאַרבליבען.
אין  8881געענדינט מאָסקווער אוניווערזיטעט ,פּראַקטיצירט 7
חדשים אין אַ קליין שטעטע? ביי ביאליסטאָק און אַריבער קיין גראָדנע,
אין 2981
וואו ער אין געװאָרען פאַבריק-דאָקטאָר ביי שערעשעווסקי'ן.
אַװועק קיין אױיסלאַנד און אין משך פון צוויי יאָהר זיך ספּעציאַל-
זירט און פאַרפאָלקאָמט אַלס דאָקטאָר פון הויט -און געשלעכטם קראנק-
הייטען אין די אוניווערזיטעט קליניקעס אין וויען ,בערלין און פּאַריז.

אין ,4981

צוריק פון אוױיסלאַנד,

ער זיך אין ווילנע ,באַ-

באַזעצט

קומט גלייך אַ שטעלע אַלֶס אָרדינאַטאָר אין יאַקוב-שפּיטאָל און אין
די פּוילישע
אַלס אָרדינאַטאָר אין אידישען שפּיטאָל ביז ,0291
7

מאַכט האָט דאָ סקאַסירט די אֶפּטײלונג פון חויט-און געשלעכט-קראַנק-
חייטען און פאָרגעלייגט דר .גרשוני'ן אַ שטעלע אין פּױלישען שפּי
טאָל ,סאַװיטש" ,אָבער איבער'ן אַנטיסעמיטיזם פונ'ם שעף פון די
ווילנער שפּיטאָלן רימששַ ,האָט דר .גרשוני קאַטענאָריש זיך אָפּנעזאַנט

פון דער גנוטער שטעלע אין ,סאַװויטש".

זינט דאַן פאַרנעמט ער זיך

בלויז מיט פּריואַטער פּראַקטיק.
דר ,גרשוני אין אַן אויסערגעוועהנליכער

עניו און מיט אַ טיםען

א.

4832

י.

גאַלדשמירט

האַרצענס-איידעלען פּערזענליכען און נאַציאָנאַלען עהרענגעפיה? ,דערצו
א מתמיד,

װאָס

זיצט

כ? ימיו

און לערענט

און לייענט.

ער האָט

דורכנעלייענט און דורכגעשטודירט טויזענדער און טויזענדער פון די
בעסטע און פון די נייסטע ווערק פון די מעדיצינישע וויסענשאַפטען
בכל? און פון זיין פאַך בפרט .ער שטעהט שטענדיג אין קאַנטאַקט
ער האָט דורכנעפיהרט
מיט'ן לעצטען װאָרט פון דער ויסענשאַפט.
א סך מעדיצינישע דעמאַנסטראציעס און געהאַלטען אַ סך וויסענשאַפט-
ליכע רעפעראַטען אין דער אַלנעמײנער מעדיצינישער געזעלשאפט ,וואו

ער איז עהרענמיטנליד צונלייך מיט דר .שאַבאַד און דר .ווירשובסקי.
ער איז איינער פון די נרינדער פון דער אידישער

מעדיצינישער

אַלנעמײַנער

מעדיצינישער

געזעלשאַפט.

אין ,081/

וען

אין

דער

נעזעלשאַמט האָט זיך אָנגעהויבען אַ שטאַרקער אנטיסעמיטישער קורס
אויפ'ן געביט פון מעדיצינישער טעטינקייט ,האָבען עטליכע אידישע

דאָקטוירים ,און ער אויך בתוכם ,באַשלאָסען צן גרינדען אַן איינענע
װאָס איז אין  ,0291לויט זיין אויסגעאַרבייטען

פּראיעסט,

פֿאַרװאַנדעלט נגעװאָרען פון אַ מעדיציניש-וויסענשאַפטליכען

קרייז אין

געזעלשאַפט,

ביז 5291
אַ פּראָפּעסיאָנעלען פאַראיין מיט אַ ברייטער פּראָנראַם
איז דר .נרשוני געווען פאָרזיצער פון עהדעננעריכט און פון דאַן ביז
אין אָט דעם יאָהר 8901
 -עהחרענפארזיצער פון פאַראיין.8
|
איז ער אויסנעקליבען געװאָרען אלס עהרען-פאָרזיצער,
אין  8081איז ער אויסנעקליבען געווארען אין קאָמיטעט פון די
בילינע הייזער אין ווילנע (גענרינדעט און נעשטיצט פון אק"א) און

טיכטיג געארבייט.,

אז ער האָט באַמערקט אין די בילינע הייזער ביי

ארין
גרויסע מאסען קינדער די פאַוואוס-קראַנקהײיט ,האָט ע

 1091אֶר-

דערצו האָט ער נאָך
נאַניזירט די קוראַציע פון אָט דער קראַנקהייט.
די דאן דורך דר .קאָ-
צוגענומען אויך אַנדערע קינדער פון שטאָט.
װואַרסקי געגרינדעטע געזעלשאַפט ,קינדער פֿאַרזאָרנונג" האָט' גענומען
אויף זיך די גאַנצע זאָרג ווענען דעם .אין  091/האָט ער דערװאָרבען
אַ רענטגעןאַפּאַראַט און אָנגעהויבען באַהאַנדלען די פאוואוסיקראַנקע
ביז דער ועלט-מלחמה האָט ער
קינדער מיט רענטגען שטראהלען.
דאָס אין געװען ,אמת ,בלױיז א
אויסנעהיילט קרוב  004קינדער,
טיי? פון די קראַנקע ,אָבער פאַר אַלעמען זיינען געווען זעהר וייניג
אין דער צייט פון דער מלחמה און אַקופּאַציע אין די צאָל
מיטלען.
האָט דר .גרשוני
פון אַזעלכע קראַנקע קינדער געװאָרען אלץ גרעסער.
געפיהרט אונטערהאַנדלונגען מיט'ן ,דזשאָינט" ,וואס האָט איבערנע-
נומען אויף זיך די אקציע אין פּוילען .ס'האָט זיך אָנגעהויבען אַ
סיסטעמאַטישע ארבייט אױסצוראָטען איין מאָל פֿאַר אַלע מאָל די
פאוואוס-קראַנקהייט ביי אידען אין פּוילען ,און די אַרבײיט אין נע-
קרוינט געווארען מיט ערפאָלג , די קראַנקהייט איזן בכלל אױיסגעראָט

אירישט דאָקטוירים אין ווילנץ

882

|

געווארען .אויב עס איז נאָך עפּעס פאַרבליבען ,איז עס געווען איבער
דאָס אין געוען איינע פון די פרוכטבארסטע
מאַנגעל אין מיטלען.
אַרבײיטן פון ,דזשאָינט" ,װאָס עס האָט איהם אָפּנעקאָסט  07טויזענט

דאָלער.

|

|

די גאַנצע צייט זינט דער עקזיסטענץ פון ,טאָז" איז דר .נרשוני
|
אין  טאָז" פאַר פּראָװוינץ  --אין ער
איינער פון זיינע מיטגלידער.
ער
פאָרזיצער (דר .שאַבאַד איז פאָרזיצער אין ,טאָן" פאַר שטאָט).
האָט מיטנארבייט אין ,פאָלקס-נעזונט" סיט אַ גאַנצער רייהע אַר-

|

טיקלען.

דר .גרשוני אין איינער פון די נרינדער פון ,הילף דורך אַר-
בייט" ,צונלייך מיט אריה ניישול ,דר .מאקאַווער ז"? און אינזש ,קלע-
באַנאָוו ,ער און י .7 .גאָלדבערג פון ארץ ישראל זיינען היינט-צו-טאָנ
די איינצינע לעבען פאַרבליבענע גרינדער פון  .3091איינער פון די
נאָהענטסטע פריינד פוֹן דר .בנימין פין (זעה אַרטיקעל?ל פון דך .שא-
באָד) ,האָט דר .נרשוני נעוואוסט ,וי מיט נוצען צו פארברויכען אויף
,ילף דורך אַרבייט?" דעם קאַפיטאל ,װאָס דער דאָזינער מענשענ-
ה
פריינד האָט איבערנעלאָזען אויף די נעמען פון י .? .נאָלדבערג און
אריה ניישול .ביז  1191האָט דר .גרשוני געאַרבײט אין ,הילף דורך
ארבייט? אלס מיטנליד פון פארוואלטונג ,און זינט דאַן  --עהרען-
יי
מיטנליד,
פון  9091אָן איז דר .נרשוני מיטנליד פון פארװאַלטונג פון
|
מושב זקנים" אין ווילנע ביז איצט ,פון  -- 8191פאָרזיצער.
,
ציוניסטישען קאָנגרעס אֶן געהערט דר .גרשון
פון ערשטען
נרשוני צו דער ציוניסטישער אַרנאניזאציע און.
נע-
איז ערשטער פאָרזיצער פון ועד העירוני.
הערט צו דער ריכטוננ ,עת לבנות" און איז
טעטיג עד היום,
שטילער

א

פאר'ן

טוער

כלל,

ריינער 

א

אידעאַליסט ,א נוח לבריות  --אַ ליבער מענש/ .

דר .צמח ב"ר יוסף"זעליג שב"ד
געבאָרען

די'=+ .
אין

**-5-

הקדמות

אייניקעל

פון

אין

פון פאָטער'םס צד שטאַמט
פעווראל ,,)1804
עד פון די שב"ד'ס פון 71טען יאַָהרהונדערט
וװע-
דין) ,װאָס
 -שליה בית(שב"ד

רען

צוֹ אַלטע
דעם

ווילנע ז' אֶדֹר תרכ"ד

(8

מחבר

דערמאַנט

ספרים,
פון

און
,תומת

אין

פון

שאלות

דעד

ישרים"

ותשובות

מוטער'ס
און

צד

באַרימטען

--

און
אַן

ראש

602

|

|

|

א . י -באַלרשמירט

ישיבחה ,ר'מעלה'ס" ר' יעקב-דוד פּעססין (ר' ייאַנקעלע" ,װי דאָס
פאלק האָט איהם גערופען מיט ליבע) ,װאָס האָט געשטאמט פון די
קדושי הוראָדנאָ (פון 71טען יאָרחונדערט),
געלערענט אין חדר בין  11יאָהֹר ,דאַן אָנגעקומען פריהער

אין רעאַלדשול ,נאַכדעם

אין נימנאַזיע,

וואו ער האָט פּראָטעסטירט

געגען עפּעס אַן אומגערעכטינקייט און אין דערפאַר אוױיסנעשלאָסען
אין אַ קורצער צייט אַרום זיינען זיינע עלטערן אריבערנע-
געװאָרען
פּאָהרען קיין מאָסקװע ,און ער איז אָננעקומען אין אַ דאָרטינער
גימנאַזיע ,וואו ער האָט זיך באַקענט מיט איינינע זעהר ויכטיגע
יונגעלייט  ---מי-אַאיל גאָץ ,אֶסיפּ מינאָר און אַנדערע ,װאָס האָבען
דאָ האָט ער
איהם אריינגעצוינען אין אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל.
זיך באַקענט מיט דער ראַדיקאַלער און  נאַראָדנישער?" רוסישער פו-

טעראַטור,

מים

די פאַרבאָטענע

ווערק

פון

טשערנישעווסקי,

לאו

רעװאַלוציאַנער.
ראָוו און אַנדערע און אין געװאָרען געשטימט
איהם אין נמאס געװאָרען די גימנאַזיע מיט איהר דריקענדיקען
אָנגעקומען אין קאזאַנער
רעזשים און ער אין אַרױסנעטראָטען.
װועטערינאַרען אינסטיטוט ,באַלד חרטה געקראַנען ,וידער אַװעקנע-

זעצט זיך איבער די גימנאַזיאַלע לימודים און אין מאַי ,4881 ,אין
טולע אויסגעהאַלטען דעם מאַטורעלען עקזאַמען.
אין דעם

אַרױסלאָז איז

געווען

אויך דער באריהמטער

שריפטשטעלער װוערעסאַיעוו (סמידאָוויטש).

רוסישער

יענעם זומער האָט ער זיך

באַקענט מיט'ן רוסישען דאָרף און זיינע סימפּאַטיעס צום פּשוט'ן
פאלק זיינען נאָך מעהר פֿאַרשטאַרקט געװאָרען ,אָבער דער גרעסטער
טיי? פון זיינע רעװאָלוציאָנערע חברים איז שוין דאן געווען ארעס-
טירם און די פארבינדוננען מיט'ן רעװאלוציאנערען קרייזע? זיינען
געווען שוין בלויז אומדירעקטע.

אין סעפּטעמבער  4881איז ער אָנגעקומען אין מאָסקװער אוני-
ווערזיטעט אויפ'ן מעדיצינישען פאקולטעט ,וואו ער האָט געלערנט 
מיט גרויס התמדה; אלס פרייער צוהערער נלייכצייטיג באזוכט אויך
די לעקציעס פון פּאָליטישער עקאָנאָמיע און פילאָזאָפיע אוים'ן יורי-
דישען פאקולטעט און די לעקציעס ,באַזונדערס פון דאַרווינישער
אױף אַשא
פאַקולטעט.
ביאָלאָגיע ,אויפ'ן נאַטורוויסענשאפטליכען
אופן האָט סטודענט צמח שב"ד באקומען א פילזייטינע בילדונג און
עס האָט זיך אין איהם אויפנעװועקט א חשק איבערצונעבען זיינע
ידיעות און געדאַנקען אויף פּאַפּיך ,אין יוֹלי  6881האָט ער פאַר-
עפענטליכט אין דער מאָסקװער ראַדיקאַלער צייטונג ,רוסקי קוריער"

זיין ערשטע

ליטעראַרישע

אַרבייט,

,יעדינסטואָ

מיראָזדאַניאַ?"

(די.

נאָכדעם האָט ער געשריבען איי-
איינהייט אין דעם ועלטנעביי).,
נינע אַרטיקלען אין ,רוסקאַיע באָנאַטסטװאָ? , --די רענולאַטאָרי-

אידישע דאָקטוירים אין ווילנץ
שע

אייגענשאפטען

פון מענשליכען

באַלד אין ער אויסנעקליבען
מיינער ,סטודענטישער

קראַמאָלע?.

82

איבער

און אַנדערע

אָרנאַניזם"

עהנליבע.

געװאָרען אין קאָמיטעט פון דער אַלנע-

קיך" ,װאָס

איז

א ססירה

האָט גע'שמ'ט

די ,קיך"

װי

באַלד

 8גנעסט

פון

פאַרמאַכט

נע-

װאָרען .דער מסור האָט באקומען אַ פּאַטש פון סטודענט סיניאווסקי,
װאָס איז דערפאר געװאָרען פאַרשיקט און אָפּנעגעבען אין סאָל-
דאָס האָט אַרױסנערופען סטודענטישע אומרוהען ,און דער
דאַטען.
אוניווערזיטעט אין אויף אַ געוויסער צייט פארמאַכט געווארען.
--

אין זיינע סטודענטישע יאָהּרען, ,די בעסטע צייט אין זיין לעבען",
,יזן ער
װוי דר .שב"ד שרייבט אין זיין אױיטאָביאָנראפיע --- ,א

נאָהענט

געשטאַנען

צו פארשידענע

רוסישע

קרייזלאך,

און אידישע,

און גענומען דאָס בעסטע ,װאָס די גייסטינע מאָסקװוע האָט דאַן נע-
געוען באפריינדעט מיט זעהר א סך אידען און
קענט געבען".
ניט-אידען ,װאָס האָבען שפּעטער געשפּילט ערשט-דאנגינע ראָלעס
און קולטורעלוויסענשאפטליכען
געזעלשאפטליכען
אין פּאָליטישען,
|
לעבען פון רוסלאַנד,
אין

האָט

מאַי,9881 ,

ער געענדיגט

אוניוװוערזיטעט

דעם

מיט'ן

טיט? ,ליעקאַר? (אַרצט) ,פאַרבליבען אין .מאָסקװע אַרבייטען אין
אין יענער
אַ שפּיטאָל און גרייטען זיך צוֹם דאָקטאָר-עקזאַמען
צייט ,1981 ,אין פאָרנעקומען דער נירוש מאָסקוע ,וװאָס האָט,
פּונקט וי די פּאָנראָמען אין  ,1881אויפנעטרייסעלט דאס גאנצע
די אידישע אינטעלינענץ האָט אויפגעוואכט פון איהר
וועלט-אידענטום.
זי האָט מיט שרעק דערזעהן ,אן די
זיסען עמאַנציפּאַציעדחלום.
שענסטע רוסישע אינטעלינענץ האָט אָנגענומען א מיל מים ואַ-
סער און ניט פּראָטעסטירט קענען דער ברוטאליטעט פון דער צאַ-
דישער רענירוננ כלפּי די אידען -- ,און זי האָט זיך אַ קער גע"
א באַזונדערס נייע
טאָן צוריק צום פאָלק ,צו זעלבסטבאַפרײיאונג.

האָט

האַפענונג

אויפנעבליט

טעליגענטען

פון באַראָן

אַרגענטינע.

דר .שב"ד

אין די הערצער

הירש'ס

איז

פון די אידישע

פּלאַן צו קאָלאָניזירען די אידען

באַנײיסטערט

געװאָרען

אינ-
אין

און האָט צוֹאַ-

מען מיט זיינע חברים לדעה זיך גענומען ענערניש פאר דער דאָזיגער
פאַר-
זייךך שריפטליך
האָט
ער
אַרבייט.
טעריטאָריאַליסטישער
בונדען מיט ניו יארק און אַרגענטינע ,האָט אַפילן אַליין באַשלאָסען

צו עמיגרירען,

--

אָבער פון דעם

אַלעם

איז

נאַרנישט געווארען.

גאָרנישט אין נגעװאָרען אויך פון זיין אָנבאָט צו געהן ,דינען
פאלק" מיט זיין מעדיצינישער הילף אין די הוננער גענענטען,
זיינען געלענען געשװאָלענע
צעהנדלינער טויזענטער פּויערים

דעם
ואו
פון

דאַרף

מען

הונגער ,אָבער דער ענטפער
ניט",

איז געווען ,אז ,דערוייל

די אמת'ע סיבה פון אָפּזאָנ איז אָבער נעווען ,װאָס ער אין אַ

8802

|

י-

א .י .גאַלרשמירט

איד .דערפּאַר איז איהם געלוננען צו ארבייטען מיט מסירת-נפש אין
טאַמבאָװער גובערניע אָפּצושטעלען די כאַלעריע-עפּידעמיע ,װאָס -איז
|
דאָרטען אױיסנעבראָכען אין ,2981
ער איז ארויסגערופען געווארען אַהין א דאַנק זיין באַקאנטשאַפט
מיט גרויסע איידעלע רוסישע פּערזענליכקייטען.

אין פרילינג  8981האָט ער געראַטעװעט פון פלעק-טיפוס העם באַ-
רימטען רוסישען שריפטשטעלער טורגעניעוו'ס א פּלימעניק ,באקומען
דערפאַר  000,1רובעל און איז דערמיט אַװעקנעפאָרען קיין וויען פאר-
פֿאַלקאָמען זיך אין די דאָרטינע לאַבאָראַטאָריעס און ביבליאָטעקען.

פון דאָרטען איז ער אַװעקגעפאָהרען

צוריק קיין מאָסקווע ,אָפּנעגעבען

זיין 0פ-בויגענדינע דיסערטאַציע און באקומען דעם דיפּלאָם פון דאָק-
טאָר מעדיצין .אין  4981נעקומען קיין ווילנע ,וואו ער איז באַשטימט
געווארען אלס אויסער-שטאט-דאָקטאָר אָהן שכירות אַפריהער אין סא-
וען עס אין אין סוינ-
װיטש-שפּיטאָל און דערנאָך אין אידישען.

'ציאן און נייסווינציאן אױיסנעבראָכען אַן עפּידעמיע פון כאָלערע ,איז
ער קאָמאַנדירט געװאָרען אַהין ,און עלטערע מענשען פון סוינציאן

דערצעהלען נאָך עד היום צום נוטען זיין דאָרטיגע ארבייט אֵלם כאָ-
לערע-דאָקטאָר.

ער האָט אין ווילנע

באַלד

א פיינעם

באַקומען

נאָ-

מען אויך אין דער פּריװאַטער פּראַקטיק ,ניט בלויז אין דער אידישער,
נאָר אויך ביי דער קריסטליכער באפעלקערוננ.
אין דערזעלביגער צייט האָט זיך אָנגעהויבען אויך זיין געזעל-
אין געהיימע און עפענטליכע
'שאַפטליכע און קולטורעלע טעטיגקייט.
פארזאמלונגען

פארשידענע

פלעגט דר .שב"ד

טעמעס

--

ארויסטרעטען

וויסענשאפטליכע,

מיט

רעפעראַטען

ליטערארישע

און

אויף

געזעל-

ער האָט גענומען א טיכטינען אָנטייל? אין דער אוים-
שאפטליכע.
בויאונג און אנטוויקלונג פון דער ווילנער אַווענט-שול ,װאָס האָט אין
משך פון נאנצע  82יאהר ( )8991--1091נעשפּילט אַ גרויסע קולטן-

רעלע און נעזעלשאַפטליך-פּאָליטישע ראָלע אין פעבען פון די אידישע
אַרבייטענדיגע מאַסען און װאָס איז געווען דאָס ערשטע קעמער? פון
דעם שפּעטער פארצוויינטען אידישען שולוועזען און פון דער מאָ-
דערנער אידישער קולטור בכלל.
זיין נאָמען אין אַזױי פארבונדען

נעווארען מיט דער אַווענט-שול ,אז זי אין אֶהן איהם ניט דענקבאר
געווען .אז מ'האָט זיך דערמאַנט אָן דער אַווענט-שול ,האָט מען זיך
נלייך דערמאַנט

אָן דר .שב"ד.

דר .שב"ד איז געווען איינער פון די נרינדער פון דער וילנער
אָפּטײילונג פון הער פּעטערבורנער געזעלשאַפט מפיצי השכלה און
איהר װויצע-פאָרזיצער און פאָרזיצער פון איהר אֶנהוֹיב ביז'ן סוֹף
פון איהר עקזיסטענץ ,אין זומער  ,9191ווען אויף איהראונטערנאנג
איז אויפנעקומען דער צענטראַלער בילדונגס קאָמיטעט (צ .ב .ק,).

אידישע דאָקטוירים אין ווילגץ
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וואו דר ,שב"ד שטעהט בראש ביז צום היינטיגען טאָג
זאַמענפאָרען

איינער

פון ,מפיצי

פון איהרע

השכלה"

העלענאַטען

איז דר .שב"ר

און אונטער

אויף די צו-

אַלע מאָל נגעװוען

און אינו-

זיין השפּעה

ציאַטיוון האָט די ווילנער אָפּטײלונג אין  2191נעשאפען די גראַנ-
דיעזע ביבליאָטעק ,מפיצי השכלה" ,װאָס אין ביי היינטיגען טאָנ
איינע פון די גרעסטע אין וילנע ,און בעת דער דייטשער אֶקופּאַ-
ציע ---די אינגעל-שו? ,מפיצי השכלה"  --די ערשטע עכטאידישע

וועלטליכע פאָלקס-שו? אין ווילנע  ---און די פאָלקס-שו? אויף אַנטאָ-
קאָליע ,װאָס דערמיט איז געלייגט געווארען דער גרונדשטיין פאר העם
מאָדערנעם אידישען שול-וועזען.
ער איז געווען מיטגרינדער

פון

די

גרינדער און

פון ,הילף

פון

מיטגרינדער

האַלב-פּאָליטישער ,בראַטאַליוביוואיע

דער

דורך

איינער

ארבייט',

פילאַנטראָפּישער

אָבשטשעסטװאָ?,

און

ער פלענט נע-

מען אַן אנטיי?ל אין די פּיראָנאָװער צוזאמענפאָרען פון די רוסישע
דאָקטוירים ,װאָס האָבען דאַן געטראָגען אויך אַ פּאַליטישען כאַראַק-
טער ,און האָט דאָרטען געהאַלטען רעפּעראַטען וװעגען סטאַטיסטיק
פון שטערבליכקייט

אין ווילנע און ועגען

אַנדערע

פאָך-

מעדיצינישע

שוננען,
אין דער תקופה פון דער באַפרייאונגס-באווענונג איז ער גע-
ווען דער אָרגאַניזאַטאָר פון דער ,אידישער דעמאַקראטישער גרופּע "
װאָס

האָט געהאָט

א געוויסע השפּעה

און פּאָליטישען לעבען.
בעת
אין

שער

אין אידישען

געזעלשאפטליכען

|

/

עס האָט אין אָקטאָבער ,8091 ,געהאלטען

ווילנע,

אין דר .שב"ד

געווען

גרופּע צו דער געהיימער

דעלענירט

פאראיינינטער

ביי א פּאָנראָם

פון דער

דעמאַקראַטי-

אָרגאַניזאציע

פון באַ-

וואפענטען זעלבסטשוץ פון די רעװאָלוציאָנערע פּארטייען .,אין צוזא-
מענהאַנג דערמיט פלענען ביי דר שב"ד'ן זיך צוזאמענקומען פאָר-

שטייער פון פּאָליטישע פּארטייען ,און פון די פּ .פ .ס .אין עטליכע
מאָל געווען ביי איהם יאַן פּילסודסקי ,אַ ברודער פון יוֹזעף פיל-
סודסקי ..דר .שב"ד אין דאן געװוען איינער פון די אַרגאַניזאטאָרען
פון די סאַניטאַרע אָפּטײילוננען אויפ'ן פאל פון א פּאָגראָם און פון אַ

צוזאַמענשטױס

בעת

אַ נייעם גענעראָל סטרייק

(נאָוו.)8091 ,.

רעזולטאַט פון דעם אַלעם איז דר .שב"ד אַרעסטירט געווארען
דעצ ,).ער אין אָפּנעזעסען אין לוקישקער טורמע זעקס חדשים

אין
(11
און

איזן פאַר משפּט געווארען ארױיסצופאָרען אויף דריי יאֶהר קיין אויס-
לאַנד ,וואו ער האָט געלעבט אין דייטשלאַנד ,שווייץ און ענגלאנד און
דאָרטען ווייטער פארפאָלקאָמט זיך אין זיין פאַך .ער האָט באקומען
אַן ערלויבעניש

טערמין

צוריקצוקומען

פון זיין פארשיקונג,

קיין ווילנע נאָך פאר'ן

און דעם 7טען

אויסנעהן

מאי,091/ ,

פון

האָט זיך

=

092

אב

א

גאַלרשמירט

דר .שב"ד אומגעקעהרט צוריק קיין ווילנע ,וואו ער האָט באַנייט זיין
מעדיצינישע און געזעלשאַפטליכע טעטינקייט.
לויט זיין איניציאַטיוו איז נעשאפען געװאָרען די אַנט-טובער-
קולאָזע לינע" ,די איינצינע אָרנאַניזאציע ,וואס האָט פאראיינינט דאָק-

טוירים און געזעלשאַפטליכע טוער פון אַלע נאַציאָנאַליטעטען:

פּאַליאקען ,אידען און ליטווינער,
פאָרזיצער,

האָט

געהאַלטען

רוסען,

דר .שב"ד איז געווען איהר וויצע-

פאָרטראַנען,

געשריבען

אַרטיקלען,

צו-

די אויס-
זאמענגעשטעלט באַריכטען און געאַרבייט זעהר אקטיו.,
נאבען פון דער לינע האָבען זיך געדרוקט אין רוסיש ,פּויליש ,אידיש
די מלחמה האָט איבערנעריסען די טעטינקייט פון דער
און ליטוויש.

,אַנטי-טובערקולאָזער לינע" ,װי פון אַלע אַנדערע געזעלשאַפטען.
מיט'ן אויסברוך פון דער וועלט-מלחמה האָט דר .שב"ד פריוד
אין די
וויליג געארבייט אלס דאָקטאָר אויפ'ן נאַליציאַנער פראַנט.
נאַליציאַנער אַקופּירטע שטעט האָט ער געפּרובירט פארבינדען זיך מיט
די אָרטינע אידישע

געזעלשאַפטליכע טוער ,כדי צו ברענגען

הילף דער.

דאָרטינער אידישער געליטענער באַפעלקערונג ,אָבער עס אין איהם ניט
געלוננען,

וויי? די נאַליציאַנער

אידען

האָבען

ניט

געהאַט

קיין

צ|-

טרוי צו אַלע די ,װאָס האָבען געהאט א ,שייכות" צו די אקוֹפּאנטען,
און דער עיקר ,וויי? זיי זיינען געווען הייסע עסטרייכישע פּאַטריאָטען.
מיט'ן אֶנהייב פונ'ם אָפּטרעטען פון די רוסישע חיילות איז
דר .שב"ד

צוריקגעקומען

אחיים

קיין ווילנע און ער האָט באַשלאָסען

צו פארבלייבען דאָ ,װאָס פאר א שווערע צייט עס זאָל ניט קומען.
זיין פאַמיליע אין אװעקגעפאָרען קיין פּעטערבורג -- ,און דאָ האָט
זיך ערשט צעבליהט דר .שב"ד'ס קולטורעלע און געזעלשאַפטליכע

טעטיגקייט,
אין משך פון דער גאַנצער צייט פון דער דייטשער אֶקופּאציע
איזן דער נאַנצער יאָך פון זאָרגען געווען ווענען ראַטעװען די אויס-
גייענדיגע ווילנער אידישע באַפעלקערונג געלענען אױף די קעפּ פון
עטליכע פּראָמינענטע מענשען .דר .שב"ד אין געווען איינער פון
זיי ,ער האָט געזאָרגט ווענען ברויט ,א שוך און א קלייד פאר די
פאַראָרימטע מאַסען ,ווענען מעדיצינישער הילף פאר די קראַנקע,
ווענגען א הײם פאר די פארװאָרלאָזטע קרבנות פון די גירושים ,ווע"
'נען אַ טראָפּען מילך פאר די קליינע קינדער ,וועגען קינדער-היימען
און שולען פאר די קינדער פון שול-עלטער ,װענען אויפזאמלען און

איינהאַלטען די היסטאָרישע דאָקומענטען פון דער פינסטער-בייזער
צייט פאר די קומענדינע געשיכטס-פאָרשער ,וועגען דרוקען היסטאָ-

רישע יאָהרביכער און אַזױ ווייטער א .אז .װו ,.אִהן א שיער און אֶהן
א סוף --- ,פאר'ן נוף און פאר דער נשמה פון זיין צעמורשטען פאָלק,
אומעטום

און אַלַע מאָל אין ער ,צוזאַמען

מיט זיינע עטליכע

חברים,
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געווען אויפ'ן פּלאַץ .וואו נאָר א צרה ,וואו נאָר אן אומגליק ,וואן
נאָר א טראַנעדיע -- ,האָט דאָס פאָלִק געהאַָט נאָר איין אויסגאַנג ---
לויפען צו דר .שב"ד ,לויפען צו דר .װיגאָדסקי ,לויפען צו ראַבינער
'רובינשטיין ,לויפען צו יוסף איזביצקי ! אלע זיינען אס די הערליכבע
פּערזענליכקייטען געווען ביים פאלק געאכט און געליבט און אין אַלע-
מען אין זיי האָט עס געזעהן זיינע רעטער ,געשיקט פון גאָט!
טרערען פון דערווארעמטע נעפיהלען פלענען זיך שטעלען אין די
אויגען ביי יעדען ביים דערמאַנען די דאָזיגע נעמען,
דר .שב"ד האָט יעדען מין הילף געזעהן דורכצופיהרען אֶרנאַ-
ניזירט און האָט פאר יעדען מין אונטערשטיצונג געשאפען ספּעציעלע
אויסרעכענען זיי בלוין דארף פאַרנעמען א היבשע
אָרגאַניזאציעס ,
צאָל זייטען ,אין אַ באנרעניצטער נאָטיץ אין עס אוממעגנליך צו
מאסען ארבייטען וװוענען זיין טעטינקייט זיינען שוין אָנגע-
טאָן.,
שריבען און נאנצע ביכער דארפען וװעגען איהם געשריבען וערען.
ס'איז גענונ צו דערמאָנען זיינע ,ווילנער זאמעלביכער" ,דעם ,פּנקם"
פון דער היסטאָריש-עטנאָגראפישער געזעלשאפט ,מ .שאַליט'ס זשור-
נאל ,לעבען" ,דר .װױינאָדסקי'ס ,אין שטורעם" ,דעם יפּנקס" פון
,יעקאָפּאָ", ,אויף די חורבות פון מלחמות און מהומות" ,די מאסען
אַרטיקלען ווענען איהם אין ,ווילנער טאָג" און אין אַנדערע ווילנער
און אנדער-שטאטישע צייטוננען ,וואו עס וערט געשילדערט זיין

רייך ,רוהמפו?

לעבען פאַר'ן כלל ,פאַר זיין פאָלק ,װאָס ער װויל עס

זעהן אין א נייער רענעסאנס.
אין

געגענטיקאָמיטעט

צו

העלפען

די

קרבנות

פון דער

מלחמה

און פּאָנראָמען (,יעקאָפּאָ") אין דר .שב"ד פאָרזיצער און איינער פון
די טיכטיגסטע טוער פון ערשטען טאָנ פון זיין גרינדונג ביז צום היינ-
טיגען טאָג אין דער געזעלשאפט צו פארשפּרייטען אַרבײיט צווישען
אידען (,אָרט") ,אין דער געזעלשאַפט צן פארהיטען דאָס געזונט פון

דער

אידישער

באפעלקערונג (אַזע

בילדונגס-קאָמיטעט-- ,
גרינדער און פֿאָרזיצער,

)טאָן'),

--

צענטראלען

אין

אומעטום אין ער איינער פוֹן די ערשטע
ער איז געווען פאָרזיצער אין דער ערשטער

דעמאָקראטישער סהילה (,)0291--9191

ראַטמאַן

אין ווילנער שטאָט-

ראַט פון  9191בין  ,4891סענאַטאָר פון  8291ביז  ,0891איינער
פון די גרינדער פון דער היסטאָריש-עטנאַנראפישער געזעלשאפט א .נ.
פון ש .אַנסקי ז"ל אין ווילנע .ער אין איינער פון די גרינדער און
פאָרזיצער פון דער דעמאָקראטישער פּאַרטײ ,מיטגליד פון דער פאַר-
וואלטונג פון דער צענטראַלער שולאָרנאניזאציע אין דער פּוילישער
ער איז באַגײסטערט פאר'ן אידעא? פון פּראָדוקטיויזירן
רעפּובליק.

די אידישע מאסען אויף פאנד  --אומעטום:
אין ביראָ

בידזשאַן,

אין

איײיראָפּע

און

אין

אין ארץ ישראל און
אַמעריקע,

--

אַ פֹּאֲלו-
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א.

ער איזן די

טעריטאָריאליסט

נשמה

פון

דער

י.

אידישער

גאַלדשמירט

שול-באוע-

אומעטום  --אויף
נונג און יל זי זעהן אלס א פאָלקס-באווענוננ .
פאַרזאַמלוננען און אין דער פּרעסע ,אין מאַניסטראָט און אין סענאָט

 -האָט ער אלע מאָל נעקעמפט פאר די רעכט פון דער אידישערקולטור,

שול ,פון .דער אידישער
גינע ריבטונג. ,
דר .,צמח שב"ד איז איינער פון די ערשטע און ויכטיגסטע
אָרנאַניזיטאָרען און טיכטינער טוער פונ'ם אידישען ויסענשאַפט-
ליכען אינסטיטוט (ייוו"אָ) ,ניט פאַר איהם אַװעק זעהר א סך צייט
און ענערניע,

וי אויך מאַטעריעלע

וואו ער פארטרעט

מיטלען ,נעמם

אן אונאָפּהענ-

אַ גרויסען

אָנטייל

אין זיינע אױיסנאַבען ,באזונדערס .אין די ,ייוו"אָ-בלעטער" ,און זיינע
גרויסע פֿאַרדינסטען זיינען באַלױנט געווארען מיט טיפער דאנק-
באַרקייט

מצד

די אַנדערע

גרויסע

געגרינדעט אויף זיין נאָמען
און װיסענשאַפטליכע פאָרשער.

טוער

פון גיוו"אָ",

אַן אַספּיראַנטור

װאָס

האָבען

פאַר יוננע געלערענטע

דר .שב"ד איז געווען רעדאקטאָר פון א נאַנצער רייהע ווערט-
פולע אויסנאבען:

צוזאמען

מיט משה שאַליט  --די ,ווילנער זאמעל-

ביכער" ,צוזאַמע! מיט משה שאַליט און נאָכדעם מיט דר ,א .וויר-
שובסקי ,ש .7 .ציטראָן (ז"?) און ז .רייזען  --דעם דערמאַנטען/
,פנקס"? פון דער היסט-.עטנ .נעז ,.צוזאמען מיט ה .ד .נאָמבערג
(ז"ל) ,אדוו ,ע .פינקעלשטיין (ז"?) און אַדו .י .טשערניכאָוו  ---דעם
,פרייען געדאַנק" ,וואו ער האָט פאָרנעליינט אַ רייהע פּראָיעקטען

פון

רעאַליזירען זיינע אידעאלען פוֹן פּראָדוקטיװיזאַציע און טעריטאָריאַ-
ער האָט פֿאַרעפענטליכט אין פאַרשידענע שפּראכען ,אויך
ליזאַציע.
אין אידיש ,ווערטפולע מעדיצינישע

אַרבײיטען ,העכסטאָריגינעלע

פאָר-

שונגען .,אין זעהר ערנסטע אידישע צייטשריפטען האָט ער פאַר-
עפענטליכט אומנעהייערע מאסען ארטיקלען װענען אַלע אידישע
אַקטועלע סאַציאל-פּאָליטישע און קולטור-פראגען ,וי אויך אויפ'ן
געניט

פון נעזעלשאפטליכער

מעדיצין.

בלויז די רשימה

פון זייערע

אָבער ליבער
טיטלען דארף פארנעמען אַ פַּאַר גרויסע דרוק-בויגען.
פון אָט די אַרטיקלען איז איהם זיין טעטיגקייט צו פארשפּרייטען פֹּאַ-
פּולערע וויסענשאַפטליכע ידיעות פון מעדיצין און היגיענע צווישען
די ברייטע שיכטען פון פאָלק ,ויי? ליבער פון אלץ אין איהם דאָס
פאָלק .פון אלע זיינע אויסנאבען איז די טייערסטע ביי איהם געווען

עלף יאָהר אין דר .שב"ד גע-
דער זשורנאַל ,פאָלקס נעזונט".
שטאַנען אויף זיין פּאָסטען אלס רע-אקטאָר און הויפּט-מיטאַרבייטער
פוֹן ,פאָלקס-געזונט" ,וואו ער האָט ארויסגעוויזען

דיצינישע

א קאָלאָסאַלע מע-

ערודיציע און גרויס טאַלאַנט אין פּאָפּולאַריזירען פאר די

ברייטסטע פאָלסס-מאסען

אין אלע פאַרװאָרפענסטע

ווינקעלעך די פאךר-
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שידענארטיקסטע צווייגען פון די מעדיצינישע ויסענשאפטען און
היניענע .אין די עלף יאַהרגאַנג ,פאָלקס-געזונט" האָבען מיר אַן
אוצר פון גלענצענדינע פּאָפּולער:װיסענשאַפּטליכע מעדיצינישע און
היגיענישע ארבייטען ,װאָס האָבען פאַר'ן לעזער אַ לאַנג-דויערענדיגען
ווערט.
דר . שב"ד האָט צוגעצויגען צום זשורנאַ? אַ נאַנצע רייהע
ערנסטע מעדיצינער און היגיעניסטען און האָט א סך דאָקטױירים-

פאַר איין נאַנג פאַר אידען

אַסימילאַטאָרען

געמאַכט.

צענדליגער

ביכער און בראָשורען פון זיין פאַך האָט דר ,שב"ד ,חוץ דעם ,פאַך-
עפענטליכט

און

אויך

צענדליגער

ביכער

אוֹן

בראָשורען

טאָז"-פאַרלאַג האָט ער רעדאַגירט.
און אומעטום
א שעהנעם ,זאַפטיגען ,מוסטערהאַפטען סטיל. ,
און דאָס אַלץ האָט דר .שב"ד

געטאָן מיט

מיט האַרציגער ליבע צום פאָלק ,װאָס שענקט
אויפריכטינע

ליבע

און טיפע

,אָזע-

פון

האָט ער געגעבען
אמת'ן מסירת

איהם

נפש,

געגענזייטיג

זיין

פארעהרונג,

דר .הערץ קאָװאַרסקי
געבאָרען אין סווינציאן (ווילנער קרייז) אין
זיין פאָטער ,ר' אשר ,א סוחר
מאי..9081 ,
א משכי? ,און זיין מוטער ,בתיה ,פון דער
אינטעלינענטער
קורלענדישער
באוואוסטער

משפּחה

יאֶעלסאָן ,האָבען

געװאָלט געבען

זיי-

ערע קינדער א אידישע און א וועלטליכע דער-
ציהונג און האָבען זייער הערצ'ן צו פינף יאָהר
אָפּגעגעבען אין חדר און צו צעהן יאֶהר אין
נאָכ'ן באקומען די רייף-
גימנאַזיע אין ריגע.

צייגעניש איז ה .קאַװאַרסקי אָנגעקוּמען אין דאָר-
פּאטער אוניווערזיטעט אויף מעדיצין און נע-
אַ קורצע צייט האָט ער
ענדינט אין .4981
זיעמס-.
אין
נאַװאָנאָראָד 
אין
געארבייט

דר .הערץ קאַװאַרסק; 

טואָ ,א יאֶהר אין א פּעטערבורגער

קינדער-

שפּיטאָל ,אַ האַלב יאֶָהר אין מאָסקװע אין
און נאָכדעם
אינסטיטום
כעמיש-באַקטעריאָלאָנישען
בלומענטאַל'ס
אין  8981ספּעציאליזירט זיך
פּראַקטיצירט אין לאַסק אין פּױלען.

אין ווילנע אלס קינדער-דאָקטאָר אין שפּיטאָל ,יאַקוב" ,אין דער קינ-
דער-אַמכולאַטאָריע ,דער ערשטער אין ווילנע .באַלד זיך דערװאָרבען
'ויך
א

|

אַ גוטע פּריװואַטע פּראַקטיק.

ביז  5091געווען אַ מיטנליד פון דער ציוניסטישער אָרגאַניזאַציע,
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א.

י .גאלדשמירט

וואו ער האָט געהאַלטען ערנסטע רעפעראַטען ,וי למשל, ,ניטשע
וועגען אידען", ,פיזישע דערציאונג אין אלטערטום און איצט ,/און
געדרוקט זיך אין דער ציוניסטישעד ,בודושטשנאָסט".
נאָכ'ן אויסברוך פון דער רוסיש-אַפּאַנישער מלחמה אין ער
מאָביליזירט געווארען אלס מיליטער-אַרצט ,האָט געאַרבײט אין כאַך-
בין ,דער עיקר אין טשיטאַ ,ואן ער האָט אָנגעפיהרט די עוװאַ-
שפּעטער
זעלנער;
קואַציע פון די קראַנקע און פאַרואונדעטע
האָט ער ווענען דעם אַלעם אָנגעשריבען אין רוסיש א בוך פון קרוב
 0זייטען,

אין ,9091

נאָך דער

רוסישיאפּאָנישער

מלחמה,

געקומען

צוריק

קיין ווילנע.
דאן פאַרעפענטליכט א וערק װעגען דער עננלישער
קרענק ,די ערשטע אױיספאָרשונג אויף דעם געביט אין וילנע ,אויך
צוויי פּאָפּולערע בראָשורען , :וי צו דערנערען אַ קינד ביז -2יעריגען
עלטער" און ,װי צו פארהיטען זיך פון אנשטעקענדיגע קראנקהיי"
טען" ,אַלע אין רוסיש .געאַרבײיט אין פּעטערבורגער פּאָפּולערע
מעדיצינישע זשורנאַלען און געװען מיטאַרבייטער פון די וילנער
רוסישע צייטונגען : ,סעװעראָ-זאַפּאַדנאיע סלאָװואָ" ,ס
,עװעראָ-זאַפּאַרני
גאָלאָס".

| =אַװעקגעפּאָהרן קיין אױיסלאַנד זיך פאַרפאָלקאָמען אין זיין פאַך,

און ווען ער איז צוריקנעקומען
באַשולדינטער אין אָרנאַניזירען
 ,89פארשיקט געװאָרען קיין
| דיגען באַפרייט ווערען געקומען
דאַן

האָט

זיך

ביי

אין  7091קיין וילנע ,אין ער אַ
דעם אױפשטאַנד אין טשיטא אין
אירקוטסק (סיביר) און נאָכ'ן באַל-
צוריק קיין ווילנע.

איהם

אָנגעהויבען

א

פרוכטבאַרע געזעל-

שאַפּטליך-מעדיצינישע און קולטורעלע טעטיגקייט,
ער

האָט

אַ סך

געאַרבײיט

ויסענשאפטליך

:
און פארעפענטליכט

מעדיצינישע אַרבייטען אין רוסישע מעדיצינישע זשורנאַלען ,אויך אין
בוך-פאָרם.

געהאַלטען פאַרטראַנען

'וועגען מעדיצינישע

אין דער מעדיצינישער

פּראַנען און זיך ענערניש

ניזירען קינדער-חיימען

געזעלשאַפט

באטיילינט אין אֶרנאַ-

אין די ,בילינע הייזער" ,אויף פּאְהוליאַנקע,

זאַרעטשינע ,אָסטראָבראָם .,מיטגעאַרבייט אויך אין ,הילף
פייט" אויפ'ן געבים פון קינדער-פאַרזאָרנונג,
די

אַלע

ארבייטען

זיינען

אָבער

געווען

צואווארפען,

דורך אַר-
אֶהן

א

האָט
פּארבינדונג צווישען זיך ,און עס האָט זיך ניט געקלעפּט.
דר .קאָװאַרסקי אין  8091באשלאָסען צו גרינדען א נעזעלשאַפט פאר
דערציאונג אוֹן אונטערריכט פון קינדער ,און באַלד אין אַזאַ נע-
זעלשאַפט ערלויבט געווארען אונטער'ן נאָמען ,אָבשטשעסטואָ פּאָפּיע-
טשעניא א דיעטיאַך?  --געזעלשאפט פון קינדער-פאַרזאָרנונג .פאָך-
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אידישע דאָקטוירים אין ווילנע

זיצער איז געװאָרן איהר גרינדער  :דר .קאָװאַרסקי (האָראַצי אֶסיפּאָ-
וויטש ,װי מ'האָט איהם דאַן גערופען).
אין ענטוזיאסטיש

די געזעלשאַפט

צו דער אַרבייט,

צונעטראָטען

און שוין אין הערבסט פון זעלבינען יאָהר ( )8091האָט זי גע-
עפענט אויף באַקשטאַיגאַס א מיידעל-שול אין רוסיש .,פֿאַרװאַלטער
אין געװאָרען דער באוואוסטער און טאַלאַנטפולער פּעדאַנאָג אַקים
סעמיאָנאָוויטש ריוועסמאַן ,אַ ברודער פון דעם פֿאַבל-דיכטער ריוועס-
מאַן ,און נרונד-לעהרער יוסף קאַמענעצקי.
ווייטער אלץ מעהר אַנטויקעלט און איז

אין שטאָט.

די שול
געװאָרען

אין אֶנהייב פון דער דייטשער

האָט זיך װאָס
זעהר פּאָפּולער

אֶקופּאַציע אין די שול

אַריבער צו דער אידישער לערנשפּראַך און נאָכ'ן טוים פון דיכטער
שמעון פרונ איז די שול אָנגערופען געװאָרען אויף זיין נאָמען ,און
ביי היינטיגען טאָג אין זי די גרעסטע אידישע שול אין ווילנע.

די געזעלשאפט האָט נעגרינדעט די ערשטע קינדער-ביבליאָטעק,
װאָס טראָגט היינט דעם נאָמען פון לעהרער לאַנדוי ביים צ .ב ,.ק.
מיט אַ באזונדערער ענערניע האָט ,קינדער-פאַרזאָרגונג" ,ד .,ה .דר.
קאָװואַרסקי געאַרבײט פאר פיזישער דערציאונג צווישען אידען ,הויפּט-
צו דעם צװעק האָט זי אַרנאַניזירט אַ
זעכליך צווישען קינדער.
קאַדר ערשטע אָנפיהרער פון פיוישער דערציאונג .אַלס הופּט-
אָנפיהרער איז באַשטימט נעווארען מאקס מאַזאָ ,דער היינטינער
דירעקטאָר פון .דער ,ווילנער טרופּע" ,װאָס אין אויף די הוצאות פון
דער געזעלשאפט אַװעקנעשיקט נעװאָרען צו פארפאָלקאָמען זיך אין
האָט
פאַך פון פיזישער דערציאונג אין אויסלאַנד .דגיעזעלשאפט
דורכנעפיהרט פֿאָרלעזונגען פאר דערװאַססענע ,אָבער הויפּטזעכליך

אַראַנזשירט די ערשטע פאָרלעזונג פאַר
פּסיכאָלאָגיש-פּעדאַנאָגישע .
קינדער אויף אידיש אין קינאָ ,געגרינדעט דעם ערשטען פאַרלאַג פון
קינדער-ליטעראַטור אויף אידיש (יוסף קאַמענעצקי) .,אין  9091אֶר-
נאַניזירט די ערשטע פאַרלעזונגען פאר דערװאַקסענע אויף אַלע צויי-
גען פון ויסענשאַפט  --פריהער פאר אינטעלינענטערע און שפּעטער
פאר'} ברייטען

|

עולם -- ,פאַר א סליינעם אָפּצאָל.

אין אָנהייב פוֹן דער וועלט-מלחמה

מאַביליזירט

נגעווארען

און ער

איז דר .קאָװאַרסקי

האָט געארבייט

אין ווילנער

װווידער

מיליטערו-

'שען שפּיטאָל ,אין  8191עװאַקואירט פון ווילנע קיין וויטעבסק ,נאָכ-
דעם קיין לעפּעל ,וואו ער האָט אין טראַנשײען אָרגאַניזירט שפּיטעלער
פאַר מיליטער ,און אין  -- 6191קיין מאָסקווע אין ,ווילנער מילי-
טערישען שפּיטאָל"? .אין  ,8191נאָך דער אָקטאָבער רעוואלוציע ,אין
דר .קאָװאַרפקי געקומען צוריק קיין ווילנע ,װען דאָ אין נאָך גע-
וועזען דער דייטש .,אין אנהייב  9191איז ער פון דער ראטען-מאַכט

געווען

באשטימט

אַלס אָנפיהרער פון קרעסטליט

(ליטווישער רויטער
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:

א .י .גאַלדשמידט

קרייץ) און אין א גאנצע רייהע שפּיטעלער ,וואו ער האָט געארבייט

בי!

דעם

21טען

פדּיאַליאַקען,

אַפּריל,

,9

װוען

עס

זיינען

אין

וילנע

אין יוני ,9191 ,האָט ער אָרגאַניזירט דעם

אַרײן

קינדער-

שפּיטאָל פֿון דער קהילה אין זוועריניעץ און איזן דאָרטען די גאַנצע
צייט ער היום פאַרװאַלטער .אין ,טאָז" האָט ער אָרגאַניזירט די שול-
מעדיצין אין דער -2ײאָהריגער שוועסטער-שו? און אין די איבערינע
אָפּטײילונגען.
אין  ,9191נאָך ש .ניגער'ס אֶפּפאָהר ,אין דר .קאַװאַרסקי גע-
ווארען פאָרזיצער פון צ .ב .ק .צוזאמען מיט דר .צ .שב"ד'ן.
די
לעצטע פּאַר יאֶהר אין ער עהרעןפאָרזיצער און דך .שב"ךר --
פאָרזיצער.
בלב ונפש האָט ער ,פּונקט וי דר .שב"ד ,זיך אָפּנע-
געבען דע
ר
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ר
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ט
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ס האָט זיי ביידען
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ן אויך געלט.

צוֹ גלייכער צייט האָט ער געהאלטען פאָרלעזונגען פאר
אידישער לעהרערשאפט אויף פּסיכאָלאָניש-פּעדאַנאָגישע טעמעס
געשריבען אין די אידישע צייטונגען און אין די אויסגאבען

דער
און
פון

פון אידישער

קופ-

ציש"א

און צ .ב .ק .װענען

אַקטועלע

פראנען

טור און שולוועזען אין פּעדאַנאָנישען זשורנאַל ,די נייע שול", ,ווע"
גען דעפעקטיווע קינדער" און רעדאַגירט דר .ישרא? רובינס ,דע-

פעקטיווע קינדער אין דער אידישער

ליטעראַטור".

|

ער האָט געאַרבייט אין דער אָרגאַניזיר-קאָמיסיע פון ייוו"אָ צו-
זאמען מיט נחום שטיף ,דר .מ .וויינרייך אוֹן ז .רייזען ,זיך באַ-
טייליגט אין אויסאַרבײיטען די תקנות פון יוו"א און ארבייט די

גאנצע צייט ביז היינט אין דער פּסיכאָלאָגיש-פּעדאַגאַנישער סעקציע

ביים ייוו" א.
| ער האַלט

שאַפט

פאַרטראַגען

און שאַפּט

כסדר

אין

דער

אידישער

ויסענשאַפטליכע

מעדיצינישער

געזעל-

ווערק.

דאָ קענען דערמאַנט ווערען בלויז ויינינע פוֹן די דאָזינע ווערק
פון דר .קאָװאַרסקי ,ווייל בלויז ווייניג געפינען זיך אויף דער האנט:

,וװעגען באָדען

נײיגעבאָרענע? (דייטש),

װיען-לײיפּציג , ; 9981וועגען

ראַכיטיס אין ווילנע? (רוסיש) ; ,געדאַנקען װענען דערציאונג" ,אין
זשורנאַל ,יעוורייסקי מיר" ; 9091 ,זיינע ארבייטען אין ,װוראַטשעבנאַיאַ

גאַזעטאַ?", ,2191 ,יאָהרבוך

פיר קינדע-היילקונדע

אונד פיזישע

עך-

ציהונג" ,און זיינע אַרבײיטען אין די ייוו"אָ-בלעטער" און אין די
,שריפטען פאר פּסיכאָלאָניע און פּעדאַנאָגיע? .אַן ערשיינונג אין
דער פּסיכאָלאָגישער וויסענשאפט איז זיין ווערס ,מאָניסטיטשעסקאַיאַ
פּסיכאָלאָניא" ,בערלין,9991 ,
|
פון די אלע טרוקענע
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:

אידישף

אין

דאַקטויריס
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ווילנט

טוט-אויף אויף די געביטען פון געזעלשאפטליכער מעדיצין ,קולטור,
ער שפּרודעלט מיט ענערניע און או-
שול-וועזען און װיקענשאַפטען.

ניציאַטיוו ,סמיט איבערגעבענקייט דער געזונטמאַכונג און דערציאונג
דערפאַר איז וילנע פארליבט אין דעם
פון די אידישע קינדער.

הויכען ,שלאַנקען ,שעהנעם ,אייביק-יונגען

/

דר .קאָווארסקי.

דר .אברהם ווירשובסקי
געבאָדען אין ווילנע י"ז טבכת תר"? אין א

נגידישער סוחרישער

ביז  01יאהר

פאַמיליע.

באַקומען אַ שטרעננע אָרטאָדאָקסישע דערצי-
דאן באזוכט נימנאזיע און אין יאָהר
אונג.

6

מיט אן אויסצייכענונג

געענדינט

דעם

פאקולטעט פון קאַזאַנער אוני-
מעדיצינישען
אין יאָהר  0091באקומען דעם
ווערזיטעט,
טיטעל דאָקטאָר מעדיצין ביי דער פּעטערבור-
נער מעדיצינישער אַקאַדעמיע.
פּראַקטיצירט אין ווילנע ,ווא ער אר-
כייט פון מערץ ,1091 ,ביז היינטינען טאָג אין
שטאָטישען אידישען שפּיטאָל און זינט פעב-

רואַר ,4991 ,פארנעמט ער דעם פּאָסטען פון
דר.

שעף-דאַקטאָר.

ווירשובסקו

|

פּסיכישע

פיהרער

קראנקהייטען

אַנשטאַלטען

פון

ער

פון

האָט

נעזעלשאפטליכער

די נאנצע

דער

אויך

 42אהר איז ער אִנ-

שטאָטישער

אנטייל

פּסיכיאַטריע,

אָפּטײלונג

נענומען
װווי דער

פֿאַר

אין

די

אַנשטאַלט

פאַר יונענטליכע פארברעכער ,אַלקאָהאָליקער ,אין קאָלאַניעס ,װאָס האָ-

בען אויפזיכט איבער אומהיילבאַרע פּסיכיש-קראַנקע ,און אין שטענ-
דינער

מיטנליד

פון פּרעזידיום

פון דער פּסיכיאַטרישער

נעזעלשאַפט.

דר .ווירשובסקי האָט פארעפענטליכט קרוב  081אָפּהאַנדלונגען
איבער מעדיצינישע פראַנען אין רוסיש ,פּויליש ,דייטש און אידיש,
פוֹן די דאָזינע אָפּהאַנדלוננען האָבען קרוב  082ווערק א שייכות צו

יודאַאיק ,ווי ,למשל, :נט ביי אידען צוליב משונעת", ,פּסיכישע עפּיי
'דעמיעס אין דער אידישער געשיכטע", ,דאָס פּראָבלעם זעלבסטמאָרד
,יכרות ביי אידען", ,די דעמאָנאָלאָניע ביי אידען", ,נער-
ביי אידען" ,ש

וועזע און פּסיכישע

קראַנסהייטען

אין תנ"ך און תלמוד",; ,פּסיכאַ-

פּאַטאָלאָניע אין קבלח", ,די פּיזיאָלאָנישע באַנרינדונג פון דעם איסור
פון בשר וחלב", ,די פּסיכאָפּאַטאָלאָנישע איינענשאַפטען פון די
פון די
אידישע פּאַציענטען', ,דער ,פּסיכאסטענישער כאראסטער
ליטווישע אידען", ,פּסיכאָפּאַטאָלאָנישע טיפּען אין פּרצ'ס וערק" ,

|

80

א .י .גאַלרשמירט

|

וועגען אַנסקי'ס ,דיבוק" ,וועגען ,שבתי צבי" ,און אַנדערע משיחים
ביי אידען א .אַז .וו( .רוסיש ,פּויליש און אידיש).
מיט אייניגע פון די דאַזינע אַרבײיטען איזן דר .וירשובסקי
אַרױיסגעטראַָטען אויף דאָקטוירים-צוזאַמענפאָהרען  --רוסישע ,פּו-
'לישע און אידישע.
פון צייט צן

צייט

ער

דרוקט

אויף

אויך ארטיקלען

אַלגעמיינע

טעמעס  ---אין פאַרשידענע צייטשרימטען,
איז

ער

געווען

פון

פאָרזיצער

דעם

וויסענשאפטליך-

,אידישען

געוען איינער
ליטערארישען קרייז?? אין ווילנע פאר דער מלחמה.
פון די גרינדער פון דער נעזעלשאַפט ,ליבהאָבער פון אידישען אל-
טערטום? אין ווילנע ( ,)8191װאָס טראָנט איצט דעם נאָמען  אידי-
געזעלשאַפט

שע היסטאָריש-עטנאנראַפישע

א .נ .פון ש .אנסקי

ז"ל",

צוזאַמען מיט דר.
און אין יאָהרען לאַנג געווען איהר פאָרזיצער.
צ .שב"ד ,ש ,5 .ציטראָן (ז"ל) ,מ .שאַליט און ז .רייזען איז ער
געווען
היסט.

רעדאַקציע-מיטנליד
עטנ .געזעלשאַפט.

שטענדיגער
און

מיטנליד

פון

דעם

היסטאָרישען
|

נבאי פון דער וועלט-בארימטער
פון

דער

ציוניסטישער

,פּנקס"

פון

דער

שטראַשון-ביבליאָטעק

אַרגאַניזאציע,

אין  5991איז ער אויסנעקליבען געווארען אלס עהרענמיטנליך
פון דער ווילנער מעדיצינישער געזעלשאַפט און אין יאָהר  9291אין
ער אויסנעצייכענט

געווארען

מיט

א הויכען

פּוױלישען

אָרדען.

דר .זאב"וואולף פּערלמאן
געבאָרען אין טוקום (סורלאַנד) ,דעם 21טען
זיין
יולי ,1781 ,אין א לעהרערישער פאַמיליע.
פאָטער ,צבי-הירש ,און זיין מוטער ,בת-שבע,
האָבען איהם נעגעבען אין חדר ,וואו ער האָט
געלערענט תנ"ך און תלמוד און איז געווען א
וט צונעגרייט דורך זיין פֹאָ-
גנוטער תלמיד.,
טער דעם לעהרער ,אין ער אָנגעקומען אין
מיטוי'ער גימנאַזיע ,זי געענדיגט אין יאֲהר
און אַדיין אין בערלינער אוניווערזיטעט.
9
איין יאֶהר האָט ער געהערט פילאָזאָפיע און בא-
זוכט די הויכשו? ,פאר וויסענשאפטען פון אי-
דענטום? אונטער פּראָפּעסאָר שטיינטהאַל ,גע-
דר .פּערלמאַן
הערט די לעקציעס פוֹן די פּראָפעסארען לאצאַ-
רוס און קאַסע?;  ---צוזאַמען מיט שמריחו לעווין ,משה אליעזר איי-

זענשטאט,

עהרענפּרײיז

און ניימארק.

נאָכ'ן יאָהר ,לויט'ן קאַטענאָ-

אירישע דאָקטוירים אין ווילנע
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רישען ווילען פון די עלטערען ,אריבער אויפ'ן מעדיצינישען
סולטעט ,וועלכען ער האָט געענדינט אין יאהר ,0981

פאַ-
|

זייענדיג אין אוניווערזיטעט ,איז ער אַריײנגעטראָטען אין סטו-
|
דענטען-קרייז? ,װאָס צווישען זיינע מיטנלידער װיינען געווען חיים
ווייצמאַן ,נ .סירקין ,מ .י .בערדיטשעווסקי ,פאַביוס שאַך ,שמריהו
לעווין ,דער שפּעטערדינער פּראָמעסאָר היינריך לעווע ,און ואו פאָרי
דאַן איז ער באקאנט געװאָרען מיט'ן
זיצער איז געווען ? ,מאָצקין

אידישען

ליטעראַטור-היסטאָריקער

זיין רעקאַמענדאציע

גוסטאַװו קאַרפּעלעס,

װאָס א דאַנק

קאָרעספּאַנדענט

,אַל-

אין ער געװאָרען

פון דער

געמיינער צייטונג דער יודענטומס" (װעגען אידישע ענינים פוֹן קוך-
לֿאַנד) און ,אָסט אונד וועסט" (רעד ,פון י . .ווינץ) ,וואו ער האָט
פארעפענטליכט אויך איינינע נאַָוועלען און איבערזעצונגען פון ש.
פרוג . אין יענער צייט האָט ער זיך אויך באַטײליגט מיט
לידער אין דעם ,לידער בוך" ,אויסנאבע פון דר .ה .לעווע,

איינינע

אין  7981נאָסטריפיצירט זיך אין דאָרפּאַטער אוניווערזיטעט ,גע"
קומען קיין ווילנע ,גלייך באַקומען אַרבייט אין ,משמרת-חולים" ,וואו
עס האָבען געאַרבײיט די דאָקטוירים סטעמבאָ ,ראָזענקראַנץ אוֹן קאָהאַן
(ז"?) און דר .שב"ד.

אין  9091אַװעקגעפאָרען

קיין בערלין שטודירען

גינעקאָלאָגיע,

נאָכדעם צוריק  ---קיין טוקום ,וואו ער האָט געאַרבײיט געזעלשאַפט-
ליך ,אין דער ציוניסטישער אֶרנאַניזאַציע ,געוען שולדאָקטאָר אין
דער קאַזיאָנער פרויען-גימנאַזיע און אין דער קאָמערץישול און גע-

ווען זעהר אָנגענומען אין שטאָט.
אין אֶנהוֹיב  6091זיינען פאָרנעקומען

װאַהלען אין נאָס .דומע.

ביי אידען איז געווען א לאָזוֹנג צו געהן אין לעטלאַנד מיט די לעטען,

אין ליטע מיט די ליטווינער .,דאָס האָט אַרויסגערופען אַ טיפע שנאה
פון די דייטשע באַראָנען צו די אידען און זיי האָבען גע'מסר'ט פאר
דער צאַרישער מאַכט ,אַז אין טוקומער אויפּשטאַנד האָבען די אידען

בכלל און דער דר .פּערלמאַן בפרט געהאָלפען די רעװאַלוציאָנערען,
געגעבען מעדיצינישע הילף די פאַרוואונדעטע רעװאָלוציאָנערען .דאן
איז ביי דר .פּער?ֿמאן דורכנעפירט געווארען א נרויסע רעוויזיע ,און
עס

אין

נעקומען

אַ באַפעה?

פוֹן

באַלטישען

גענעראלנובערנאַטאָר

מעלער-זאַקאָמעלסקי ער זאָל אין  42שעה אויסנעויזען וװוערען פון
גאַנצען באַלטישען קאַנט ,און דערצו האָט מען אריינגעשריבען אין
זיינע פּאַפּירען ,אַז ער ,פּאַרלירט אַלע רעכט פון מלוכח-דינסט".

אַז ער איז געקומען צוריק קיין ווילנע ,האָט דער פּאַליציימיים-
טער נאַזימאָוו איהם ערלויבט דאָ צו פּראקטיצירען ,נאָר בתנאי ,ער
זאָל זיך ניט מישען אין סיין שוֹם פּאַליטישע און געזעלשאַפטליכע
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ענינים ,מ'זאָל איהם בכל? אין ערנעץ ניט זעהן --- ,זיך האַלטען ווייט
אַפילן פון די ציוניסטען,

גראָד צו יענער צייט האָט מ,שמרת-חולים" באַקומען פון חוה
|
סקאָמאָראָווסקאַ ,דער טאָכטער פון דעם באוואוסטען משה ראָזענ-
דאַן איז
פאָן ,אַ נרויסע נדבה אויף צו עפענען אַן אַמבלאַטאָריע.
דר ,פּערלמאַן ,אלס א 01יאָהרינער פּראַקטיקער ,איינגעלאַדען נע-

װ!אָרען אויף דער שטעלע פון אַרצט-אַדמיניסטראַטאָר- ,און ער האָט די
אַמבולאַטאָריע אַזױ אַװעקגעשטעלט ,אז אין משך פון פינף יאָהר ,פון

7
ׂ

ביז  ,2191האָט זי געהאָט ביז  000,08פּאַציענטען.
אין

אין 2191

פאָרנעקומען

אין ,משמרת-חולים"

א העפטינער

קאמף קעגען די אַלְטע נבאים ,וואס האָבען נעקוקט אויף די דאָק-
דר .פּערלמאַן האָט גע-
'טוירים וי אויף א נידעריגען עלעמענט.
פיהרט דעם קאַמף צוזאמען מיט דר .פ .ראָזענטאַל (זעה אַרטיקע? פון
דר .שב"ד) און צואַמען מיט איהם אין ער ארױיסנעטראָטען פון

מ,שמרת-חולים".
בעת

דער

|
איז

ועלט-מלחמה

דר .פּערלמאַן

מאַביליזירט

נע-

ווארען אלס מיליטער-דאָקטאָר און ער האָט געארבייט אין אַ הייל-
אַנשטאַלט פאַר טובערקולאָזע אין סאַמאַרער נובערניע ,צוויי יאָהר אין
אָבוכאַװודשפּיטאָל אין פּעטראָנראַד און בעת קערענסקי'ס רעגירונג --
אין שפּיטאָ? פון יעלאַניפּאַלאַץ.
אין  8191אין ער געקומען צוריק קיין ווילנע ,און דר .אברהם

מאַקאָװער (זעה ארטיקעל פון דר .שב"ד) האָט תיכף נאָכ'ן אֶרנאַ-
ניזירען ,אָזע" איהם צוגעצוינען צו פיהרען די אָפּטײלונג פאר טו-

בערקולאָזע .באַלד איז דר .פּערלמאַן געװאָרען מיטנליד פון מעדיצינאַל-
ראָט פון דער מעדיצינישער צענטראַלע ביי דער קהילה.
אין  0291האָט ש .ברוידאָ ,איינער פון די גרינדער פון ,משמרת-
חולים" ,אויפנעפאָדערט

דעם

פון ,משמרת-חולים",

װאָס

דר .פּערלמאַן

האָט

חוץ

איבערצונעמען

דער

די לייטונג

אַמבולאַטאָריע

געהאט

אויך א קליניק ,װאָס איזן בעת דער מלחמה פֿאַרװאַנדעלט געווארען
אין אַ לאַזאַרעט פאַר פאַרוואונדעטע און אין נאָכדעם פארמאַבכט

געווארען.
דר .פּערלמאַן האָט אָנגעהויבען אויף אַ נייעם שטיינער

צו אֶר-

און ער פיהרט

יי אַלס

גאַניזירען

די אמבולאַטאָריע

שעף-דאַקטאָר

און פאָרזיצער

און

די קליניק

עד היום.

זיין פרוי ,דֶר .דאָבאַ באַר-

שטשעווסקאַ-פּעלרמאַן ,אַרבײיט מיט איהם צוזאַמען אין משמרת-חולים
אַלס אוראָלאָנ און אין אויך שולדאָקטאָר אין דער נימנאַזיע פון
|
חיים עפּשטיין,

פאר דער נאַנצער צייט פוֹן דר .פּערלמאַן'ס פרוכטבאַרער ארבייט

אויפ'ן געביט פון געזעלשאַפטליכער מעדיצין האָט ער קיינמאָל ניט /

י

אידישש דאָקטוירים אין ווילנע

אויפגעהערט שרייבען  ---אויף צוויי נעביטען:
װויסענשאַפטליכען און אויפ'ן ליטעראָרישען.

יה
אופ'ן

10
מעדיציניש-

! = אין טוקום האָט ער פאַרעפענטליכט א פּאָפּולערע בראָשור ,הי"
אין ,רינאַשע רונדשאַו" האָט ער
גיענישע אָנווייזונגען" (רוסיש).
געשריבען לידער ,װאָס האָבען אויפגעבראַכט אויף איהם די דייטשע
באַראָנען ,װאָס האָבען איהם גערופען אַנאַרכיסט.
אין

דייטש

אין

דר.

ערשינען

פּערלמאַנ'ס

אַ

רייהע

ערנסטע

מעדיצינישע ארבייטען און ,װי א גרויסער טייל פון זיינע קאָלעגען,
איז ער סוף כל? סוף אריבער צו אידיש .אין ,פאָלקסגעזונט" האָט ער
געדרוקט אין המשכים א נרויסען ארטיקעל : אָבערנלויבען אין מעדי-
,יבער תעניתים" .זעהר א שעהנע און ויכטיגע ארבייט אין
צין" ,א
זיין היסטאָריש-מעדיצינישע אֶפּהאַנדלונג ,די הייל קראפט פון מעדי-

קאַמענטען?

(אידיש),

ווילנע,

,3391

וואס

האָט

באַקומען

זעהר

א

ער באַװוייזט זיך פון צייט צצוייט אין די אידישע
נוטע פּרעסע.
באזונדערס אינטערעסאַנט
צייטוננען מיט אַן ארטיקעל ,מיט לידער.
איז אָבער ,וואס ער האָט איבערזעצט אויף אידיש נעטע'ס ,פאַוסט"
 ---העכסט קינסטלעריש און אין אַ מאָדערנער ,זאַפּטיגער און רייכער,

שעהנער אידישער שפּראך.

די איבערזעצונג איז ביי איהם ,צוֹם באַ-

דויערען ,נאָך דערווייל אין מאַנוסקריפּט.
אין זיינע װאַנדערונגען בעת דער וועלט-זמלחמה אלס מיליטער"
דאָקטאָר זיינען ביי איהם פאַרלוירען גענאַנגען אַ סך מאַנוסקריפּטען,

דערין א דראַמע ,מרים" (די חשמונאית) און ,קאַנינגאָ? (בילדער פון
אינדישען לעבען).
אַן אַרינינעלע פּערזענליכקייט.

דר .אליהו גלאָבום

יי

דר ,גלאָבוט

2

זי פֹאָ-
געבאָרען אין ווילנע אין .2781
טער ,י' יעקב ,האָט נעשטאַמט פון סוחרים-
חסידים ,און זיין מוטער ,מרים ,איז געװען א
טאָכטער פון דעם ווילנער משכיל בער נאַטאַנ-
זאָן ,דער ברודער פון דעם שטורעמדיגען סאַ-
טיריקער נחמיה נאַטאַזאָן ,דעם בעל ,שפת
געלערענט אין חדר ,אין גימנאַזיע,
אמת".
װאָס געענדינט אין  ,2081און אָנגעקומען
אויפ'ן מעדיצינישען פאַקולטעט פון כאַרקאָװער
אוניווערזיטעט ,װאָס געענדיגט אין  .7981אין

משך

פון צוויי

יאהר זיך סספּעציאַליזירט

און

א .י .גאַלדשמידט

202

פאַרפאָלקאָמט
קראַנקהייטען.

אין

|אין 0091

ויען

געקומען

פּריואַטער פּראַקטיק

און פּאַרין
צוריק

אויף

הויט -און

קיין ווילנע ,וואו

און באַלד געווארען

געשלעכט-
מיט

זיך פארנומען

אָנפיהרער פוֹן דער אָפּטײ-

קונג פאר הויט-און ווענערישע קראנקהייטען אין שטאָטישען ,סאַװיטש"

און געלעבט

שפּיטאָל ,ביז  ,9191ווען אַװעקגעפאָרען קיין פּעטערבודג

דאָרטען ביז  ,9191און דאַן צוריק קיין ווילנע.
אין

8091

האָט

דר.

גלאָבוס

געגרינדעט

די

ערשטע

אידישע

קינדער-קאַלאָניע אויף די זומערדינע חדשים און אין געווען איהר
סעקרעטאר ד .ה ,איהר פאַקטישער פיהרער ,פון אָט דעם יאֶהר 8091
ביז  .5191די קאָלאַניע אין געװען אייננעאָרדענט אין א פּרעכטי-
גער

געגענט

ביי

פּאָדבראָדן

און

האָט

אין

אויסגעהאלטען

דורכ-

שניט  081קינדער א זומער .זי אין געווען בכל? די ערשטע אידישע
קינדער-קאָלאָניע אין רוסלאַנד.
נאָכדעם האָבען זיך שוין אָרגאַניזירט
אין ביאליסטאָק

קינדער-קאָלאָניעס

און אין אַנדערע

שטעט.

באַזונדערס שווער איז געווען צו איבערציינען די מוטערס ,אז זִו-
מער מוז מען די קינדער האַלטען אויף פרישער לופט ,אויף פרייער
נאַטור ,אויף לאַנד אונטער אויפזיכט פון דאָקטוירים ,שוועסטער ,פעלך-
שערינס

א .אַז .װו

גלאָבוס'ן

אָבער דר

סוף כ? סוף

איז

דאָך גע-

פון

לונגען זיי דערין צו איבערציינען  ---מיט די מאַסען פאקטען
דער דערהוילוננ פון די קינדער.

בעת דער ערשטער ראַטען-מאַכט איז דר .גלאָבוס געווען הויפּט-
דאָקטאָר פון סאָוועטישען

מיליטערישען

דונג פון דער קראַנקעךקאַסע

שפּיטאָל און זינט דער

נרינ-

אין  2201אין ער פון אידען

דער

איינצינער ספּעציאליסט אויף זיין געביט אין דער
דער קראנקעךקאַסע ביז צום היינטינען טאָנ.

א
און

פון

מיטנליד
דער

פון דער
אידישער

אלגעמיינער

מעדיצינישער

פּאַליקליניק פון

מעדיצינישער
געזעלשאַפט,

געזעלשאַפט

וװואו

ער

האָט

געהאלטען וויסענשאפטליכע רעפעראטען אויף טעמעס פון זיין פאך,
בפרט ווענען דער פראַגע פון באקעמפען די געשלעכטס-סראנקהייטען,

אָנהייבענדיג פון יאֶהר  .4091פון  9101אָן  --װיצע-פאָרזיצער פון
אידישען מעדיצינישען פאראיין און יאָהרען לאנג פארזיצער פון דער
ארבייטס-ביוראָ

פון

דעם

פאראיין.

די לעצטע

זעסס

יאָהר,

מיט

אַ

הפסקה פון איין יאֶהר  ---פאָרזיצער פון אידישען מעדיצינישען פאר-
איין ביז היינט .אין האיזבאַ .לעקארסקא" (דאָקטוירים-קאַמער פאר
װילנער-נאַװאַראָדקער ואַָיעװאָדסטװאָ) .,נגעווען זעקס יאֶהר מיטנליך
פון פארװאַלטונג ,דערין

נאָך דער מלחמה

דריי

יאָהר

ויצע-פּרעזעם.

האָט דר .נלאָבוס געהאַלטען אַ גאַנצע רייהע

רעפּעראַטען אין מעדיצינישע געזעלשאַפטען.

אין  0391האָט ער נע-

|

ה

ה

אידישט דאָקטוירים אין װילל.

804

האַלטען א רעפּעראַט אויפ'ן אינטערנאציאָנאַלען קאָנגרעס פון דער
פּאַטאַלאָגען (ספּעציאַליסטען פון הויט-קראנקהייטען) אין קאָפּענהאַגען.
זיבען יאֶהר איזן ער אין דער ערשטער קאַדענץ פון װילנער
מאַגיסטראַט געווען מיטנליד פון שטאָדטראַט .אין  ,9191נאָכדעם
וי די פּאַליאקען האָבען פאַרנומען ווילנע ,איז ביי דער קהחילה געשאַפען
געװאָרען אַ דערנעהרונגס-קאָמיטעט ,װאָס האָט געהאַט די אויפגאַבע
אין דער ערשטער

צייט אויפצובויען בילינע קיכען און ביליגע קראָמען

איז צוליב זיין
פאר דער אומבאמיטעלטער אידישער באַפעלקערונג .
טיכטינער ארבייט דר .גלאָבוס אויסגעוועהלט געווארען אלס װיצע-פאָר-
זיצער פון דעם קאָמיטעט .צרות האָט ער דאַן געהאָט איבער'ן קאָפ
הן פון דער מאַכט ,הן פון די מענשען,

מיט

אָבער צרות האָבען אַלע ,װאָס טוען עפּעס מיט אן אמת

צו טאָן.,
פאר'ן

וועלכע ער האָט געהאַט

כלל,

אָנהייבענדיג פון  2291האָט דר .גלאָבוס געהאלטען סיסטעמאַ
טיש פּאָפּולערע פאָרלעזונגען אויף טעמעס פוֹן פאַרהיטען נעזעל-
שאַפּטליכע קראנקהייטען און פון אַפֿגעמיינע פראנען וועגען געשלעכטס-
לעבען.

דאָס זיינען געווען

טרעטוננען
וואלדיגען

ארויסגערופען

אין ווילנע די ערשטע

אין אָט די פראנען
אינטערעס

עפענטליכע

ארויס-

א גע"

און זיי האָבען

אין די ברייטסטע אידישע

און א גרויסע

מאפען

פּאַפֿעמיק אין דער נאַנצער אידישער פּרעסע.
איבער דיזעלבינע פראגען האָט דר .גלאָבוס פאַרעפענטליכט אויך
אַ רייה פּאָפּולערע אַרטיקלען אין ,פּאָלקסנעזונט" און א רייה בראָשורען
אין פאַרלאַג פון ,טאָן" וועגען

די קינדער,
אין יאָחר 89:2991

פארהיטען

פון פאוואוס

אין ער דריי סעמעסטערס

(פּאַרך) ביי

געווען

לעקטאָר

אין דער געוועזענער צאָנאַרצטדשו? אין ווילנע אויף רוסיש און פּויליש.

אין יאָהר  8891האָט ער געגעבען אַ קורס וועגען הויט -און געשלעכטס-
קראנקהייטען אין דער שוועסטער-שול ביי ,טאָז".
אין  1991שטעלט זיך דר .גלאָבוס בראש פון דעם אידישען

,כבי" אין ווילנע ,וואו ער איז פון ערשטען
טורן-און ספּאָרט-פאראיין מ
טאָג אָן ביז היינט פאָרזיצער און עהרענ-פאָרזיצער.
מ כ ב י אז די אינצינע אידישע דעמאַקראַטישע און נאַ-

ציאָנאַלע (אין נאַטירליכען זין) אינסטיטוציע ,װאָס האָט אָפּנעשפּילט
אַ געוואלדינע

ראָלע

אין

דעם ענין

פארשפּרייטען

דעם

נעדאנק

פון

דער נויטיגקייט פון פיזישער דערציאונג ביי אידען .מ'קאָן זאָגען ,אַז
אַלע דערגרייכונגען פון דער אידישער קולטור אין ווילנער קאַנט זיי-
מכבי האָט געהאַט אַ רייהע
נען פארבונדען מיט'ן נאָמען מכבי.
אינסטרוקטאָרען-קורסען פאר אידען .טויזענטער קינדער און יוגענט-
מכני האָט אַ רייהע אִפַּי
ליכע זיינען דורכנענאַנגען דורך מכבי.
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טיילוננען אין אַלע צווייגען פון ספּאָרט און אין אין  291/געוען
מייסטער פון פוטבאָל אויפ'ן גאַנצען ווילנער קרייז .ליידער אָבער איז
איבער'ן שווערען קריזיס אין ווילנע די טעטינקייט פון מכבי אָפּנע-

שוואכט

געווארען.

אָנשטרעננונגען

אָבער

מען

איינצוהאַלטען

רעזיננירט
די דאָזינע

ניט ,מען

מאכט

העכסטזויכטינע

גרויסע

אינסטיטן-

ציע .און דאָס אַלץ אין אַ דאַנק דער ענערניע און איבערגעבענ-
הייט פון דעם פיהרער ,טוער און שיצער פון מכבי  --דר .אליהו
גלאָבוס ,װאָס איז די נשמה

פון מכבי.

דר .שמואל לעװאַנדע.

געבאָרען

אין גרויסווילייקע

(ווילנער קרייז) אין מערץ

.41781

זיין פאָטער ,יעקב יוסף ,אַ שוועסטערקינד פונ'ם באריהמטען שריפט-
שטעלער יהודה-לייב לעװאַנדע ,האָט געענדינט דויוילנער ראַבינער-
שול און געווען לעהרער אין די אידישע פאָלקס-שולען מיט רוסישער
לערען-שפּראַך אין מערעטש ,טראָק און אַנדערע שטעדט פון ווילנער
קרייז .זיין מוטער ,בריינע ,האָט געשטאמט פון דער יוריסטען-משפּחה
פּאַליאַק .זיי האָבען אָפּנענעבען זייער זוחן אין דעם רעפאָרמירטען
חדר פון דעם באַוואוסטען ווילנער פּעדאַנאָג ראַזינספאָטער ,וואו עס
האָבען געלערענט די קינדער פון דער אידישער אינטעלינענץ ,און צו
זיין עלפטען יאָהר  --אין קאַצענעלענבאָגענ'ס ,נאַראָדנאיע אוטשי-
דער קליינער לעװאַנדע האָט צונעזעהן די מאַטעריעל זעהר
לישטשע".

נגעדריקטע לאַגע פון זיינע אינטעלינענטע

עלטערען,

האָט ער זיך גע-

נומען אױיסהאַלטען מיט איינענע כחות ,מיט דער הילף פוֹן ,גראָשענע
אוראָקען" ,און געענדיגט די פאָלקס-שול מיט אַ לויב-ליסטע .אין
הערבסט  4881איז ער אַליין ,אָהן דעם וויסען פון די עלטערען ,אַװעל
| אין נימנאַזיע ,אַליין דערלאַנגט א בקשה װענען אויפנעהם ,אויסנע-
האַלטען דעם איינטריטס-עקזאַמען ,אָנגעקומען אין צוגרייטונגס-קלאַס,
מיט אייגענע מיטלען נעצאָהלט און געענדינט אין  .8981אָנגעקומען
אין קיעווער אוניווערזיטעט אויף נאַטורוויסענשאפט ,דערנאָך אויף
|
|
מעדיצין און געענדינט אין ,9981
די ערשטע דריי יאָחר פּראקטיצירט אויף דער פּראָװוינץ ,דאַן אין

קיעוו ,אין פּעטערבורג,

וואו ער האָט זיך ספּעציאליזירט

און פֿאַר-

פאָלקאָמט אין אינערליכע קראנקהייטען און אַלס נעװראָלאָג ,און נאָב-
|
דעם אַ קורצע צייט אין טאַמבאַװער גובערניע.
אין דער רוסיש-יאַפּאָנישער מלחמה אין  .4091מאָביליזירט ,דורב-
נעמאַכט אייניגע שלאכטען ,נאָך מוקדענער שלאכט אין פעברואַר
 --- 85אין יאפּאָנישער געפאַנגענשאפט; סוף מאַי פון דעם יאָהר
צוריק קיין רוסלאַנד ,קיין אָדעס ,באזעצט זיך אין קיעוו ,וואו אָנגע-

אירישע דאָקטוירים אין ווילנש

8024

הויבען ספּעציאַליזירען זיך אין דער אוניווערזיטעטישער קליניק אין
(אויגעןך .און אויערען-קראנקהייטען
און נאַכדעם אין מיליטערישען

שפּיטאָל און אין שטאָדטישע שפּיטעלער אויף האַלז ,נאָז און אויערען.
איבערגעלעבט אין קיעוו דעם פירכטערליכען פּאָנראָם אין אָקטאָבער

 ;80אַװעק קיין דייטשלאַנד ,ואוו געאַרבײט אין פרייבורג און בער-
לין ,און אין האַרבסט  6091באזעצט זיך אין ווילנע.
אין זיינע סטודענטישע יאָהרען פאַרכאַפּט פון דער רעװאָלוציאָ-
נערער באווענונג ,געאַרבײיט אין סטודענטישע אַרנאניזאציעס פאר
זעלבסט-חילף ,פאַרװאַלטעט די סטודענטישע קיך און פארטאָן אין
לאַנדסמאַנשאַפּטען ,אין רעון .אָרנאַניזאַציעס ,קאַנספּיראציעס א .א .װו.
אין ווילנע פּאָפּולער אין דער פּריװאַטער פּראקטיק.
פאַנג-יאָח-
ריגער אַרבײטער אין שטאָדטישען סאַװיטש-שפּיטאָל ,אויך אין ,
משמרת
חולים" ,וואו די אַרבייט אין געווען זעהר פאַרצויינט .איז איינער
פון די אָרנאַניזאַטאָרען פון דער געזעלשאפט און שול ,
משיח אלמים"
פאר טויב-שטומע ,װאָס איז פאַרמאַכט געװאָרען מיט'ן אויסברוך פון

וועלט-קריג און װאָס עס איז שוין ניט געלונגען איהר אָפּצובױען צוריק.
אין אָנהױיב פון וועלט-קריג מאַביליזירט אין אַנטאָקאָליער מיפו-

טערישען שפּיטאָל אלס ספּעציאליסט אויף אויערען-קהאנקהייטען אין
5
אין  8101אין מאָסקװע אַלס דאָקטאָר אין מיליטערישען
שפּיטאָל און רויטען קרייץ.
א
|ין הערבסט  -- 8191צוריק קיין ווילנע.
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קאַנצענטרירט אַלע ספּעציאליסטען אין ,יאַקוב"-שפּיטאָל ,איזן דך ,לע-
װאַנדע דאָך געבליבען אויך אויף וייטער קאָנסולטאַנט פאַר אַלּע

שטאָדטישע שפּיטעלער.

|

|

דר .לעוואַנדע איז פּאָפּולער אויך מיט רעפּעראַטען אויף די טעמעס
פון זיינע ספּעציאליטעטען ,װאָס ער האָט געהאַלטען אין דער אַלְנע-
מיינער מעדיצינישער געזעלשאפט ,וואו ער אין געװען צװיי יאָהר
וויצע-פארזיצער ,און אין אידישען דאָקטוירים-פאַראיין ,וואו ער אין
איצט וויצע-פאָרזיצער,
ער האלט פון צייט צן צייט רעפּעראַטען אויף +
אויף אַלגעמיינע טעמעס,

צוזאַמען

מיט דר .קאָװאַרסקי און דר .סאַלַנאָװויטש (ז"?) אין -

דר .לעװאַנדע געווען מיטגרינדער און מיטאַרבײיטער פון דער געזעל-
שאַפט ,קינדער-פאַרזאָרגונג?.
באזונדערס
האָט דר .לעװאַנדע זיך

אָפּגעגעבען אין דער דאָזינער געזעלשאפט מיט'ן ענין פיוישע דער/ -
ציהונג ,װאָס זי האָט קודם כל אייננעפיהרט אין דער שטאָדטישעף /
תלמוד-תורה ,וועלכע אין געװאָרען די וויגעלע פון אַלע גימנאַסטישע /
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איבונגען אין ווילנע  --דער פאָרלויפער פֿון ,מכבי".

דר .לעװאַנדע

האָט געאַרבײיט פאַר פיזישער דערציהוננ אויך אין אַלע אַנדערע אידישע

שולען און נאָך דער מלחמה

צוזאַמען מיט דר .גלאָבוס פיל געטאָן

פאַר דער אנטוויקלונג פון ,מכבי" אין וילנע און פּראָװוינץ .די
פּוילישע מאַנשאַמטען ,װאָס קומען קיין ווילנע ,ווייזען נאָך ארויס זייער
אַנטיסעמיטישע באציהונג צו מכבי :שטעלען אונטער אַ פיסע? די
גימנאסטען

אידישע

און

האַנדלען

פוטבאָליסטען,

ברוטאַל

גענען

די

אידישע מאַנשאַפטען ,צו'מזיק'ען אָפט בייזוויליג די אידען ,אָבער זיי
כאפּען שוין אָפט צוריק ,און שאַרף ,פאַרשפּילען אָפּט מיאוס און הויבען
שוין אָן צון באקומען רעספעקט פאַר'ן אידישען כח און טאַלענט,
און דאָס זיינען די אויפטוען פון דר .לעװאַנדע ,גלאָבוס און חברים.
די ל?עצטע דריי יאָהר נאָכ'ן טויט פון זיין פרוי האָט דר .לעװאַנדע

גענומען זיך שטאַרק אינטערעסירען
זאָרגונג ,אין אָפיציעלֶער סעקרעטאר

מיט אַרבייט פאַר יתומים-פאַר-
אין יתומים-קאָמיטעט און גיט

זיך אָפּ דער דאָזינער היילינער אַרבײט מיט אַלְץ מעהר האַרץ און
ענערגיע.
פאַר דער מלחמה האָט ער אַ סך געאַרבײיט אין רוסישע מעדי-
צינישע זשורנאַלען און נאָך דער מלחמה האָט דר שב"ד איהם מנגייר

געווען און צונעצויגען
האָט פאַרעפענטליכט

צו מיטאַרבייט
אַ גרויסע

(אין אַ סך נומערען).
שריבען אַ ריי אַרטיקלען.
אויף

אזאַ

אופן

אין ,פאָלקסגעזונט",

הערליכע

אַרבײט ,שפּראַך-פעהלערען"

אויך אין פּולישע

געהערט

אויך

דר.

וואו ער

זשורנאלען
שמואל

האָט ער גע-

לעװאַנדע

צו

דער

הערליכער פּלעיאַדע פאָלקס-טוער אויף דער ווילנער אידישער נאַס.

דר .יהושט זאַלקינדטאַן,
געבאָרען אין וילנע אין  8681אין אַן
זיין פאָטער ,דוב-
אינטעליגענטער פאמיליע..
בער ב"ר יהושע ,א פאַרמאַצעװט ,איז געװוען

א ברודער פון דעם באַריהמטען ווילנער העב-
רעאישען השכלה-דיכטער שלמה זאַלקינד און
האָט געגעבען זיין זוהן איננאנצען א ועלטי
דר .זאלקינדסאָן האָט גע-
ליכע דערציהונג.
ענדינט גימנאזיע אין וילנע אין  8081און
אין כאַרקאָווער אונטוערויטעט אין
מעדיצין
דאן פּראקטיצירט פּריװואַט אין ווילנע,
,8

דר.

יזאַלקינדסאָן .,

ספּעציאליזירט זיך אין כירורגיע אין בערלין
/
אין  4091און אין ברעסלאו אין .7091
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די גאַנצע צייט זינט  8981ביז היינט  ---אָרדינאַטאָר אין אידישען
שפּיטאָל ,זינט עס האָט זיך גענרינדעט די קליניק פון משמרת חולים ---
לאַנגע יאָהרען

שעף פון כירורנישער אָפּטײלונג .,געאַרבייט
שפּיטאָל פאַוויטש און אין יאקוב-שפּיטאָל,

אויך אין

בעת דער וועלט-מלחמה האָט ער געאַרבייט אין רויטען קרייץ
און אין שפּיטאָלען אין כאַרקאָוער

|

נובערניע.

אין דער אַלגעמײײנער מעדיצינישער נעזעלשאפט אין ער געװען
וויצע-פּדעזעס אין די יאָהרען  6291--4291און אין אידישען דאָק-

טוירים-פאַראיין

פאַרזיצער

אין .1291

געהאַלטען פֿיל רעפעראטען אויף טעמעס פון זייןפאַך אין דער
אַלגעמײינער מעדיצינישער געזעלשאפט און אין אידישען דאָסטוירים-

פאַראיין.
מיט

וויסענשאפטליכע

האָט ער זיך באטייליגט

אַרבײיטען

אין רוסישע און דייטשע מעדיצינישע
האָט אַ שם פון אַ גרויסען כירורג,

ס'רוב

צייטשריפטען.

דר .משה גירשאָװיטש,
געבאָרען אין ווילנע אין  1881אין אַן אינ-
דער פאָטער ,אהרן,
טעליגענטער פאַמיליע.
האָט נגעענדינט ווילנער ראַבינער-שו? און אין
געווען לעהרער אין די וילנער שולען; געוען

איינער פון די נרינדער פון ווילנער סאָר-שוהל,
גלאַסני (ראַטמאַן) פון וילנער שטאַדטדאַט
בכלל

און

פילזייטינער

שפּעטער

2כל-7טוער.,

האָט ער באַקומען אַ ירושה און געװאָרפען די
האָט

לעהרעריי.

דעם

אָפּנענעבען

וזוהן

נימנאַזיע און אויף אידישע לימודים כמעט
דר.

מ.

גירשאָווימש

גאַנצע

צייט

געהאַלטען

פאַר

איהם

אין

די
הוין-

לעהרער,
אין  9981האָט משה גירשאָװויטש באסומען די רייפקייט-צייגניש
(מאַטורע) און איז אין זעלבינען יאָחר אָנגעקומען אויף מעדיצין אין
דאָרפּאַטער אוניווערזיטעט ,און האָט נעענדיגט אין  ,6091ספּעציאַ-
ליזירט .זיך אין

בערלין

און

אין

נויהיים

אויף

הארץ-קראנקהייטען

און שטאָף-וועקפעל-קראנקהייטען .,פּראקטיצירט אין פּעטערבורג בין
דער אָקטאָבער-רעװאָלוציע .געאַרבײיט אין קייזערליכען מאַריען-שפּי-
טאָל,

בעת'ן וועלט-קריג איזן ער געווען דער איינציגער אידישער

טאָר אין קייזערליכען גװאַרדייאישען

פּאָלק,

דאָק"
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צוריק קיין ווילנע ,וואו נאָכ'ן טויט פון דר .א .מאַקאָער
0
איבערגענומען אָרדינאַטור אין אידישען שפּיטאָל ,וואו ער אַרבייט עד

אַרבײיט ער

היום ,אין קראנקען-קאַסע
היינטינען טאָג.

פון איהר

אֶן ביז

גרינדונג
|

אָנטיי? נענומען אין אידישען מעדיציניש-געזעלשאפטליכען

לעבען- ,

געווען עטליכע קאדענצען אין פארוואלטוננ פון אידישען דאָקטוירים-
פאראיין און איצט אויסנעוועהלט געװאָרען אַלְס מיטנליך אין דער

ערצטליכער
דענע

הויפּט-קאַמער אין װאַרשע.

פילאַנטראָפּישע

זיך באטיילינט

אין פארשיי-

געזעלשאפטען.

געלייענט רעפּעראַטען אין
 געאַרבײט זעהר פי? וויסענשאפטליך.מעדיצינישע געזעלשאפטען און אין אידישען דאָקטוירים-פאַראיין,
געווען לעקטאָר אויף די שועסטער-קורסען פון ,טאָן?  --װעגען
דיעטעטיק.,

אין רוסישע ,פּוילישע און דייטשע

פארעפענטליכט

מעדי-

צינישע זשורנאַלען און אין בוך-פאָרם אַ רייה ערנסטע וװערק ,װאָס
האָבען ארויסנערופען סימפּאַטישע רעצענזיעס אַפילו אין אַמעריקאַ-
נישע מעדיצינישע צייטשריפטען .,אין אידיש האָט ער פּובליקירט
,אָציאַלע
צירקאָ  08ארבייטען אין די זשורנאַלען ,פאָלקסגעזונט? און פ
מעדיצין" ,װאָס פון זיי דאַרפען דערמאַנט ווערען די אַרבייטען, :וי
זאָל לעבען דער הארצקראַנקער ?? און ,װי לעבען צו זיין געזונט?"
דר .נירשאַװויטש האָט אויפנעהיט אַלע רעצעפּטען פון זיין לאַננ-
פּראקטיק ,האָט זיי סיסטעמאַטיזירט און
יאָהריגער מעדיצינישער
צונויפנעשטעלט זעהר אַן אינטערעסאַנט בוך ,װאָס דאַרף דינען פאר
ער האַלט ,אַז
אַ ווענווייזער פאר דער יונגער גענעראַציע דאָקטױירים.
די דערפאהרונג פון די עלטערע דאָקטוירים טאָר ניט פאַרלאָרען געהן
פֿאַר'ן אינגערען דור .,די אויפנאַבע פון די מעדיצינישע פּראקטיקער,
וי פון די טעאָרעטיקער ,איז ,לויט זיין מיינונג ,צן פיהרען די אינ"
גערע דורות מעדיצינער צו ווייטערדינע עטאַפּען פון פארפאָלקאמענונג,

ער אַליין האָט שוין אוֹיף אַזאַ אופן באלערענט עטליכע דורות יונגע
דאָקטוירים

אין אידישען

שפּיטאָל אין וילנע.

דאָס דאָזיגע ווערק האָט ער אָננעשריבען

אין פּוליש און האָט

שוין פאר אַ פּרואוו פאַרעפענטליכט דערווייל בלויז אַ קיצור פון איהם

אונטער'ן

נאָמען ,קראָטקי

זביאָר

רעצעפּטען) ,װאָס איז אויפגענומען
פון

דער

נאַנצער

פּוילישער

רעצעפּט?

(קורצע

זאַמלונג

פון

געװאָרען מיט גרויס אָנערקענונג

מעדיצינישער

פּרעסע.

ווען

ער

װאָלט

געהאָט אַן ארויסנעבער ,װאָלט ער דאָס גאַנצע באויךבערגעזעצט אויף
אידיש .דאָס איז אָבער אין אונזער קריטישער צייט בלוין אַ חלום.
דער פּראקטישער דר .גירשאָוויטש קען אויך חלומ'ען.
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דר .ראָזע שאַכאַדיגאַװראָנסקאַ.
געבאָרען אין ווילנע אין ,2881

איחר פאָטער ,אינזשעניער

איזו-

דאָר (ישראל) שב"ד ,איז געווען דער עלטערער ברודער פון דר .צמח
שב"ד ,און איהר מוטער ,פּאָלינע ,שטאַמט פון די פּאַפּערנאַס .גע-
ענדיגט גימנאַזיע אין  ,9981אין ראָזע שאַבאַד אָנגעקוּמען אויף
מעדיצין אין פרייבורנ-ברעזנאוער אוניווערזיטעט און געענדינט אין
-מלוכה-עקזאַמען

,8

האָט

זי

אויסנעהאַלטען

אין

פּעטערבורגער

מיליטעריש-מעדיצינישער אַקאַדעמיע אין  .0191סספּעציאַליזירט זיך
אויף קינדער-קראנקהייטען פיר יֹאֶהֶר אין פּעטראָפּאַװלאָוװסקער קראַנ-
קענהויז אין פּעטערבורנ ,

די ערשטע צוויי מלחמה-יאַחרען האָט זי פארבראכט אין מאַנטרע
אין דער שווייץ ,וואו זי איז זיך צונויפנעקומען מיט דער ס-ר'.שער
קאַלאַניע .ביי איהר אין דירה האָט אַ נאַנצען יאֶהר געוואוינט װיערט
פיגנער ,און זי האָט זיך ביי וויערא פיגנער באסענט מיט אַװקסענטיעו,
בונאַקאָוו ,מאַיעסעיענקאָ און אַנדערע וויכטינע רעװאָלוציאָנערע פּער-
זענליכקייטען .די דאָזינע אינטערעסאַנטע צייט אין ביי דר .ראָזע
שאַבאַד איינגעקריצט טיף אין האַרצען,
אין  6191איז זי מיט קרייך-וועגען דורך פראַנקרייך ,ענגלאַנד
און שטאָקהאָלם געקומען צוריק קיין פּעטראָגראַד ,וואו זי איז אין
אַ קורצער צייט ארום אַרעסטירט געװאָרען איבער א פּראַװאָקאַטאָך
באַפרייט אין זי געװאָרען דורך דער פעווראלדעואָ-
פון מאָנטרע.
לוציע אין  .7191דאַן אַװעק קיין קאַװקאַז ,וואו זיך באטייליגט אַלְס

דאָקטאָר פון רויטען קרייץ אין דער באקעמטונג פון אַלע עפּידעמיעס,
װאָס זיינען דאָרטען אױיסגעבראַָכען אַלס רעזולטאַט פון דער מלחמה.
| אין משך פון די יאָהרען  1291--4191האָט זי דאָרטען געאַרבייט

ענערניש,
,ו
צ

מיט אמת'ער מסירת-נפש

ראַטעווען

די מוטערשאמט

אונטער'ן

לאָזונג און מיט'ן ציל

און דאָס קליינווארג".

סוף  --- 1291צוריק קיין ווילנע ,וואו זיך פאַרנומען מיט פּרי-
װאַטער פּראקטיק .דאַן האָט זי געגרינדעט .די ערשטע מוטער-שול
פאר
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קימפּעטאָרינס

ביים שפּיטאָל

אונטערגעשטיצט

אין מיטלען

אין זװעריניעץ,

װאָס אין ביז סוף

געװאָרען פון ,טאָז" ,אָבער מחמת

האָט ,טאָז" אָפּנעשטעלט די שטיצע,

און די מוטער-שול

אין געבליבען אין שפּיטאָל ,װאָס געהערט צו דער קהילה.
זעלביגער

צייט אַרבייט

מאַנגעל
אין דער

דר .ראָזע שאַבאַד שוין גאַנצע  21יאָהר אין

קינדער-שפּיטאָל פון דער קהילה אין זוויעריניעץ אונטער דער אֶנפיה-
רונג פון דר ,קאָװאַרסקי,

פון אֶנהוֹיב  4291איז זי פאַרװאַלטערין פון

02
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דער ,טאָז"-אַמבולאַטאָריע פאַר קינדער און טובערקולאָזע ,װאָס איז
ניידערעפענט און נאָר-װאָס אריבערגעפיהרט געװאָרען אין בנין פון

דער ווילנער קהילה.
געווען שולדאָקטאָךר
0891--83
רעפעראַטען
און געהאַלטען
גורעוויטש

אין נימנאַזיע פון סאְפיע
פאַר
װענען שול-מעדיצין

עלטערען פון שול-קינדער ,אויך אַ רעפעראַט אין צ .ב .ק .פאַר עלטערען
וועגען ראַציאָנעלער דערנערונג פוֹן קינדער אין עלטער פון  6ביז 01
יאָהר ,האָט אויך מיטנעארבייט אין ,פאָלקסגעזונט".

דר .מיכאל לעווין,
געבאָרען

אין סלאָנים

אין

רעליגיעזער סוחרישער פאַמיליע.

8881

אין

א

צו פינף יאָהר

אין חדר ,שפּעטער אין דער רוסישער אָנפאנגס-
שול פאר אידישע קינדער מיט אַ ביילאַגע פון
אַ רבי'ן אינדערחיים ,װאָס האָט מיט איהם נע-
לערענט תנ"ך און נמרא ,און געענדיגט גימ-
געלערענט מע-
נאַזיע אין רעוועל ,אין .,29091
דיצין אין אוניווערזיטעט אין בערלין ,געענ-
דיגט אין פרייבורג-באַדען אין  7091און נאס-
טריפיצירט זיך אין כאַרקאָו.
דאן געקומען צוריק קיין רוסלאנד ,פּראַק-
סיצירט פּריװאַט אין בוטען ,סלאָנימער קרייו,
דר .מיכאל לעװין
פאַרבראכט
בין ;2191
און אין אָשמענע
|
זױידער א יאָהר אין בערלין ,וואו ספּעציאַליזירט זיך אויף קינדער-
קראנקהייטען ,און אין  8191צוריקגעקערט זיך קיין וילנע .דאָ אין
,שמרת-חולים" ,וואו ער איז געווען איינער
ער גלייך אָנגעקומען אין מ
פון די צוויי קינדער-דאָקטוירים ,און דאָ געאַרבײט ביזן דער מלחמה,
ווען ער אין סאָביליזירט געװאָרען און האָט אָפּגעאַרבײט גאַנצע פיר

יאֶהר אַלס רענימענט-דאָקטאָר אויף אַלע פראָנטן,
אין מיטען  8191געקומען קיין ווילנע ,געװאָרען

שול-דאַקטאָר

אין דער פאָלקס-שול אונטער'ן נאָמען פון דבורה קופּערשטיין ,וואו
געווען ערשטער שולדאָקטאָר נאָך פאַר דער מלחמה ,און אין די
יתומים-חיימען ,אחיעזר", ,נאָלדע מאַרקס" און ,יעקאָפּאָ" ,נאָכדעם
געװאָרען דאָקטאָר אין דער אַמבולאַטאָריע פון אָזע-טאָז" ,פון 0901
אַרבײיט ער אין קראַנקען-קאַסע ביז היינטינען טאָג .פון  4901ביז
7
עעווען װאָלאָנטער-דאָקטאָר אין אידישען שפּיטאָל און פון 1טען
אַפּריל  4891געװאָרען אָרדינאַטאָר אין דער ניי-געעפענטער קינדער-
אָפּטײלונג ביי אָט דעם שפּיטאָל ,די נאַנצע צייט זינט זיין צוריקקער
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אירישע ראָקטוירים אין ווילנע

,שמרת חולים"  --בין
קיין ווילנע האָט ער װידער געאַרבײיט אין מ

.9
:
|
מיטנליד אין דער אַלגנעמינער מעדיצינישער געזעלשאפט און
אין אידישען דאָקטוירים-פאַראיין פון  3101אָן .אַ גאַנצע רייה יאָהרען
,אָז" און געהאַלטען וויסענשאפטליכע
געווען אין פאַרװאַלטונג פון ט
רעפעראַטען אין פארשיידענע מעדיצינישע געזעלשאפטען.
דר ,איפר יאַבראָו.

געבאָרען אין סלוצק (געוו .מינסקער גוב ).אין  .4881זיין
פאָטער ,יעקב ,אין געווען א אידיש-אינטעלינענטער טיפּאָנראַף ,און
זיין מוטער ,רבקה ,האָט געשטאַמט פוֹן די באריהמטע לוריעס פון
געלערענט ביז  21יאֶהר אין חדר ,נאַכדעם  --אוױיטאָ-
מאָהילעוו.
דידאַקטיש אידישע און אַלגעמיינע לימודים און אָפּגעגעבען עקסטערן-
עקזאַמען ביי דער באָברויסקער נימנאַזיע אין  ,091/אַװעק קיין
דייטשלאַנד ,געלערענט מיט התמדה מעדיצין אין קעניגסבערגער אוני-
ווערזיטעט און באקומען דאָקטאָר-דיפּלאָם אין  4191פּונקט אין דעם
נאָסטריפיצירט
טאָג ,ווען עס אין אוױיסנעבראַכען די ועלט-מלחמה.
זיך אין קיעוו אין הערבסט פון זעלביגען יאֶהר  4191און די נאַנצע

פיר מלחמה-יאָהרען געאַרבײיט אין האָמעלער און סמאָלענסקער זעמסקי
שפּיטאָלען ,וואו ספּעציאַליזירט זיך אויף אינערליכע אוֹן קינדער-
קראנקהייטען.
אין  9191נעקומען קיין ווילנע ,וואו נעאַרבייט אין אָזע" אונ-
טער דער מוסטערהאפטער אנפיהרוננג פון דר .א .מאַקאָװער ,אין דער
געאַרבײיט אויך אין
פּראָװוינציעלער אָפּטײילונג פון ,אָזע" ביז .8291

קינדער-שפּיטאָל

אין ,זוויעריניעץ"

 --פון  1991ביז היינט.אין די יאָהרען 0291

,8291--1291

און 1291

געװען

אין קראַנקען-קאַסע
שולדאַקטאָר

אין

די

שולען פון צ .ב .ק .און אין ,ר'מעלה'ס" ישיבה.
מיטנליד

אין

דער

אַלגעמײנער

מעדיצינישער

געזעלשאפט,

אין

פאַרװאַלטונג
איצט מיט-

אידישען דאָקטוירים-פאַראיין ,איינינע יאָהר געווען אין
פון אָט דעם פאַראיין און זיין ביבליאָטעקאַר ביז .3991
גליד פוֹן דעם געריכט פון דער וילנער דאָקטױירים-קאַמער (,איזבאַ
|
לעקאַרסקא ").
האָט געהאלטען אַ גאַנצע רייה רעפעראַטען אויף טעמעס פון
זיין פאַך אין דאָקטוירים-פאַראיין אין די אידישע שולען.
געווען טעטיג אין סטודענטישער געזעלשאפטליכקייט אין קעניגס-
בערנער אוניווערזיטעט ,פאָרזיצער אין דער קראַנקעךקאַסע פון דער
דאָרטינער אידישער סטודענטענשאפט און זעהר נאַָהענט צו דער

אידישער אַרבייטער-באווענונג

אין ליטע ,פּוױילען און רוסלאַנד- ,

+

214/

|

א/ .י -גאַלרשמירט /

האָט איבערגעזעצט פון רוסיש אויף פּוױליש א סך פּאָפּולערע
מעדיצינישע בראָשורען פון די פּיראָנאָװער אוױיסנאַבען און פאַך-
עפענטליכט זיי אין פאַרלאַג פון ,אָזע? .,געווען אויך מיטארבייטער
|

פון ,פאָלקסגעזונט".

דר ,זאב-װאָלף בן דוד שומעליסקי,
נעלערענט
געבאָרען אין ווילנע אין .,9881
אין חדר ,אין רוסישער אֶנפאנגס-ישו? פאר או-

דישע קינדער בין סטען קלאַס און אין רעאַל-
איר 0191
שול ,ואָס געענדיגט אין .8091
באַקומען דיפּלאָם פון פיזיקאַ-מאַטעמאַטישען
אין פּעטערבורנער אוניװערזיטעט,
פאַקולטעט
דאַן אָנגעקומען אויפ'ן דריטען קורס מעדי-
צין אין מאָסקווער אוניוװוערזיטעט און געענ-

דיגט אין ,5191
:
הי
דר .

שומעליסק

|

 8191--4אויף מלחמה אֵלס מיליטער-
דאָקטאָר . דאן צוריק קיין ווילנע ,וואו גלייך
אָנגעקומען אלס װאַלאַנטיר אין אידישען שפּי-
טאֶָל און אין 8201

דאָ געווארען

אָרדינאַטאָך

עד היום.
דר .שומעליסקי האָט איינער פון די ערשטע זיך טיכטיג באטיי-
ליגט אינ'ם ווידעראויפבוי פון דעם וילנער אידישען דאָקטוירים-

פאַראיין ,,דעם איינצינען אין פּױלען ,אַלס סעקרעטאר
|
|
אַלס נאמן,

און דערנאָך

אין היסטאָרישן ,פּנקס?" פון דער אידישער היסטאָריש-עטנא-
גראפישער געזעלשאפט (רעד .דר .ווירשובסקי ,ש ,? .ציטראָן ז"ל און
דר.

צ .שב"ד)

האָט דר .שומעליסקי

פאַרעפענטליכט

אַ גלענצענדיג-

באאַרבייטען באריכט וװענען דעם אידישען דאָקטױרים-פאַראיין
ווען מען האָט אָנגעהויבען סיסטעמאַטיש ארויסשטויסען די
פון זייערע עקאָנאָמישע פּאַזיציעס און דערין אויך די אידישע
טוירים ,האָט דער אידישער דאָקטוירים-פאַראיין געגרינדעט אַן
לאַטאָריע ,וואו מעהר וי העלפט ( )06אידישע דאָקטוירים
באקומען אַרבײיט ,די אַמבולאַטאָריע אזי גענרינדעט נעװאָרען

אידען
דאָק-
אַמבן-
האָבען
אויף

קאָאָפּעראַטיווע יסודות און האָט זיך אָנגעשלאָסען אָן דעם אַלגעמיינעם

אידישען קאָאָפּעראַטיווען פאַרבאַנד אין פּוילען .צווישען די טיכטיו-
סטע טוער און אָנפיהרער פון דער אַמבולאַטאָריע (דר .גרשוני ,דר.
קאַװאַרסקי און דֹר .לערענמאַן) איז געווען אויך דר .שומעליסקי,
ליידער האָט די דאָזינע זעהר וויכטינע אמבולאַטאָריע עקזיסטירט

אידישע דאָקטוירים אין ווילנף

|

|

|

812

סך-הכ? זעקס יאָהר ; זי אין ליקווידירט געװאָרען אין  2891און האָט
| אױיסגעצאָהלט אַלֶע איהרע
דר .שומעליסקי.

חובות,

אַ דאַנק

--

טיכטיגקייט

דער

פון

,שמרת חולים" האָט דר .שומעליסקי עטליכע יאָהר אוים-
אין מ
נענומען אָרימע קראנקע אֶָהן באלוינונג .זינט דער גרינדונג פון דער

קראַנקען-קאַסע אין ווילנע איז ער ראַיאָן-דאָקטאָר און דאָקטאָר אין
דער צענטראַלער פּאָליקליניק .פאַר די ערשטע  01יאָהר פון זיין
אַרבייט

דאָ האָט

ער

באַקומען

פון

דער

אַ גאָלדענע

מלוכה

אויס-

צייכענונג,

דר .,אלכטנדר קאַפּלאַן.
געבאָרען אין קאָברין ,אין יאָהֹר ,8881
זיין פאָטער ,יצחק בן חירש קאַפּלאַן ,אין נע-
וען א תלמיד פון דער וילנער ראַבינער-שופ
און איז אַריבער אין דער שול פאר געאָמע-

(לאַנדימעסטער);

טערן

ענדיגען

נאָכ'ן

די

שול אַלס קרייז-נעאַמעטעד האָט ער באַסומען
א מלוכה-שטעלע ,אָבער בעת'ן פארשטארקטען
מלוכה'שען אַנטיסעמיטישען קורס אין די -08ער

יאָהרען איז זיין שטעלע ליקוידירט
און

ער

זיין

מאַטעריעלע

א שווערע

דר .א .קאַפּלאַן 

פּריװאַטער

איז געווארען

לאַנע

אין

געווארען
געאָמעטער.

געװאָרען

און ער האָט געאַרבײט

איבער

זעהר
אלע

כֹחוֹת ,אום צו געבען די קינדער א נאָרמאַלע ער-

אלכסנדר'ן
אָפּנענעבען
האָט
ער
ציהונג.
אין דער נימנאַזיע אין ביאלאַפּאָדליאַסקא (שעדלעצער גוב ).און אין
דער זעלבינער צייט גענעבען איהם לערנען ביי פּריואַטע העברעאישע

לעהרער

אידישע

לימודים.

אַלְכסנדר אין

געווען

אַ מתמיד,

האָט

געהאַט אַ גרויסע פּעולה אין דער העברעאישער שפּראַך ,װאָס ער האָט
זי נוט דערלערענט ,האָט געענדינט נימנאַזיע אין  4091מיט אוים-
צייכענוננען אויף אַלֶע קימודים אוֹן באַקומען אַ נאָלדענעם מעדאַפ,
װאָס פלענט דאַן אידען בכל? ניט ארויסנענעבען ווערען.

אין  6091אין ער אָנגעקומען

אין כאַרקאָװער

אוניווערזיטעט

אויפ'ן מעדיצינישען פאַקולטעט .די גאַנצע צייט פון זיין שטודיום
האָט ער געגעבען פּריװאַטע לעקציעס ,זיך אַליין אױיסגעהאַלטען ,גע-
און נאָך געשטיצט

צאָהלט פאַר זיך אין אוניווערזיטעט
און געענדינט אין ,1191
דאַן איזן ער אַװעקנעפאָהרען קיין פּעטערבורג

און

די עלטערען,
נלייך אָננע-

ר

4124
אַלס אַסיסטענט

קומען
פיהרונג

פון פּראָפ.

א . י .גאַלדשמירט

יו

אין אבוכאָוו-קראנקענהויזן

ניעטשאַיעוו.

לאַננ פאַר

ניט

אונטער
דער

דער

אֶנ-

ועלט-מלחמה

אין ער אָננענומען געװאָרען אַלס הופּט-דאָקטאָר און פארװאלטער
פונ'ם קראנקענהויז און פון דער אַמבולאַטאָריע ביי די פאַבריקען פון
דער

באוואוסטער

נעזעלשאפט

,קוזניעצאָוו"

ביי דער

װאָל-

סטאַנציע

כאָוו אונטער פּעטערבורג (היינט לענינגראַד) .דאָס דאָזינע קראנקענ-
הויז האָט באדינט די נאַנצע אומנעהייערע פאַבריק-באפעלקערוננ ,און
דר .קאַפּלאַן איז געווען דאָרטען ביי אַלעמען באליבט,
מיט'ן אויסברוך

אין  4191אין ער גלייך מאָבו-

פון דער מלחמה

ליזירט געװאָרען אַלס מיליטער-דאַקטאָר און האָט געאַרבייט אין דער
אַרטילעריע-ברינאדע פון דער 9טער אַרמײי אויפ'ן גאַנצען שטח
צווישען קראקוי און לעמבערג .נאָך א דורכנעמאכטער שװערער
קראנקהייט אויפ'ן פראָנט איז ער אין  8101אַריבערנעפיהרט געװאָרען
אַלס

אָרדינאַטאָר

אין פעלד-שפּיטאָ?

אויפ'ן

צפון-מערב'דינען

פראָנט

אין דער ריכטוננ פון מינסק ,וואו ער האָט אָפּגעאַרבײט ביז פריהלינג
דאַן איז ער
ווען עס איז פאָרנעקומען א דעמאָביליזאַציע.
,8
אַװעקנגעפאָהרען צוריק קיין פּעטראַנראַד און נלייך באקומען אַ שטעלע

פון אָרדינאַטאָר אין דער ,ראַזשדעסטװענסקאַיאַ באַראַטשנאַיאַ באָל-
ניצאַ? ,אין דער אָפּטײילונג פאַר אינווענינסטע קראנקהייטען ,וואו עס
זיינען געווען וועניג דאָקטױירים .אָבער דאָס געהאַלט איז דאָ געוען
אַזױ

קליין ,אַזן איהם

ער איז נעצוואוננען
איינינגע

שטעלעס

פי? צו הונגערען,

און

נעווען אין דער זעלבינער צייט אָנצונעמען

נאָך

איז אויסנעקומען

אין שפּיטאָלען,

ווען

זעחר
ניט,

װאָלט

ער

געשטאָרבען

פֿון הוננער .אין די אַלֶע שפּיטאָלען האָט ער זעלבסטשטענדיג נע-
מאַכט וויסענשאפטליכע פאָרשוננען ,װאָס האָבען שפּעטער געדינט
איהם אַלס מאַטעריאלען פאַר וויסענשאפטליכע אַרבײטען.
אין סוף  9191איז ער ערנסט

קראַנק געװאָרען אויף פלעק-טיפוס

צונלייך מיט נאָך זעהר אַ סך דאָקטױירים .אַ העלפט פון די קראַנק-
געװאָרענע דאָקטוירים איזן אויסגעשטאָרבען פון אָט דער קראַנקהייט.
פֿאַר דר .קאַפּלאַנ'ען אין די אוינען איז דאַן טראַניש אומנעסומען ,אַן
אָנגעשטעקטער פון אַ קראנקען פּאַציענט ,דער יוננער דאָקטאָר איז-
ראַעלסאָן ,א זוהן פון דעם באוואוסטען דענעבאָרנער דר .איזראַעלסאָן.
נאָכ'ן געזונט-וועדען און נאָכ'ן דערהאָלען זיך איז דר .קאַפּלאַן
אין  1991אַװעקגעפאָהרען פון לעניננראַד קיין ווילנע ,וואו ער האָט
כמעט אויפ'ן אַנדערען טאָג באקומען אַרבייט אין אידישען שפּיטאָל
אין דער אָפּטײילוננ פאַר אינערליכע קראנקהייטען ,וואו ער אַרבײיט
עד היום .קיין נעצאָהלט האָט ער סקיינמאָל ניט באקומען און אלעמאָל
נעאַרבײיט גראָד אַ סך .אונטער זיין אֶנפּיהרונג נעפינען זיך אַ סך

אידיטע .דאָקטוירים אין .ווילנץ
יונגע דאָקטוירים

אין 0891

-
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געװאָרען

אין דר .א .קאַפּלאַן

אַפיציעל

אָרדינאַטאָר,
אין  9991איז ער געװאָרען דאָקטאָר אין קראנקען -קאַסע ספּע-
ציעל אויף אינערליכע קראנקהייטען.
אַװעקנעפאָהרען קיין בערלין ,וואו ער האָט אין פאַרשיי-
8
דענע קליניקעס זיך סספּעציאַליזירט אויף די פאַרדײיהונגס-אָרגאַנען
(מאָגען -און געדערים-קראנסהייטען) און שטאָף-וועקסע? ,און צוריק-
קומענדיג

קיין

ווילנע

האָט

ער

שוין

זיך פארנומען

מאָגען -און נעדערים-קראנקהייטען חן אין אידישען
קראַנסען-קאַסע ,וואו ער אַרבייט אויך עד היום.

דערהופּט

מיט

שפּיטאָל ,הן אין

דך .א .קאַפּלאַן אין מיטגליך אין פאַרװאַלטונג פון אידישען
דאָקטױירים-פאַראיין ,מיטגליד פון עהרען-געריכט און אַ געוויסע צייט
פאַרוואַלטונגס-מיטנליד

פון ,טאָן".

ווען עס האָט זיך גענרינדעט די ,איזבא פֿעקארסקאַ" קאאָפּע-
ראַטיווע מעדיצינישע פּאַלאַטע) איז אָט פון דער שטאָדט ווילנע גע-
שיסט געװאָרען אין געריכט פון דער ערצטליכער פּאַלאַטע אַלס ויצע-
פּרעזעס  ---דר .אַלכסנדר

קאַפּלאַן.

ער האָט אַ גוטען נאָמען אין דער פּריװואַטער פּראקטיק,
דער געזעלשאפטליכער מעדיצין.

וי אין

דר .א .קאַפּלאַן האָט געאַרבײיט און אַרבײט אַ סך אויך אוים'ן

שוין אין  8191האָט ער אין

נעביט פון מעדיצינישער וויסענשאפט.

דער רוסישער ,װראַטשעבנאַיאַ נאזעטאַ? (ערצטליכע צייטונג) פאַר-
עפענטליכט אַן אַרבײט, :צו דער פראַנע װענען דער באדייטונג פון
אוצאַראַ ביי שלשול" און אין  7191אין דער זעלבינער צייטונג אַן
אַרטיקעל ווענען ריק-טיפוס .זינט נאָך דער מלחמח איןז ער א שטענ-
דינער זעהר אָננענומענער מיטאַרבייטער פון די פּוילישע מעדיצינישע
צייטשריפטען , :פּאָלסקאַ נאַזעטאַ לעקארסקא", ,פאמיסטניק ווילענ-
,אסטראָלאָניאַ פּאָלסקאַ? און
סקענאָ .טאָװאַזשיסטװאַ לעקאַרסקענאָ" ,נ
אַנדערע ,וואו ער האָט צווישען אַנדערע פארעפענטליכט פאָלנענדינע

ערנסטע פאָרשונגס-אַרבײיטען, )1 :באמערקוננען צו דער אָפּשאַצונג
פון דער מעטאָדע פון אונטערזוכען דעם מאָנען מיט דער הילף פון
אלקאָהאָלישען

פּרוביר-פריהשטיק";

, )2װענען

דערקענען

דערקראַנ-

קונגען פון גאַל-פענכער און וװעגען דער דיאַגנאָסטיק פון פונקציאָ-
נירענדינען

לעבער";

)8

האינסולין

און

לעבער-דערקראנקוננען" ;

, )4ווענען היילען דיזענטעריע מיט פּעפּטאָן"; 0ס) ,די פּראָבלעם פון
דורכלעכערען אַ נעשוויר אין פאַרדייהוננס-אָרנאן"; , )0װענען דער

מאָדערנער לעהרע פון דיעטעטיק";

) ,וענען

דער ראָלע פון דער-

נעהרונג אין דער פראַגע פון ראַק" (אין דער דאָזינער זעהר וויכטינער
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י . גאַלרשמירט

אַרבײיט האָט דך ,א .קאַפּלאַן מיט אַ גאַנצער רייה ראיות באויזען,
אַז קאַנסערװען זיינען איינע פון די ערשטע סיבות פון קראנקווערען
אויף ראַק; , )8דער צופאַל פון נאלשטיינער ביי א 81יאָהרינער
|
מיידעל" ,און אַ סך אַנדערע אַרטיקלען.
דר .צמח שב"ד האָט צווישען א סך אַנדערע דאָקטויריםוויסענ-
שאפטליכע פאָרשער צונעצוינען צו זיין ליבלינגס-זשורנאַל ,פאָלקס-
געזונט" אויך דעם דר .אַלכסנדר קאַפּלאַן ,װאָס האָט דאָרטען פאַך-
עפענטליכט זעהר אַ סך אַרטיקלען אויף טעמעס פון זיין פאַך ,באזונ-
,יניענע פון שפּייז" .אט
דערס ווענען דערנעהרונג אונטער'ן נאָמען ה

די לעצטע סעריע אַרטיקלען ,װאָס זיינען אָנגעשריבען אי עכט וויסענ-
אידיש,

שאפטליך ,אי העכסט פּאָפּולער אין אַ שעהנעם

זיינען נאָכדעם

ארויס אין בוך-פאָרם אונטער דער רעדאַקציע און מיט אַ זעהר אוים-
מערקזאַמער חסדמה פון דר .צמח שב"ד אין פאַרלאַנ פון דער געזעפֿ-
שאפט צו פֿאַרהיטען דאָס געזונט פון דער אידישער באפעלקערונג
,אָז" ,ווארשע ,291/
אין פּוילען  --ט

פּולער-וויסענשאפטליכער ביבליאטעק

אין דער ,אילוסטרירטער

פֹּאַ-

,פאָלקסגעזונט" אין ווילנע.

אין

יאָהר  4891אונטער'ן נומער  4דערשינען

דר ,א .קאַפּלאַנ'ס אַ גרויסע

בראָשור , :וי אַזױ זיך איינצוהיטען פון מאָנען -און געדערים-קראַנק-
הייטען" ,וואו

קראנקהייטען

ער דערווייזט,

גרעסטער

אַז דער

טיי? פון די דאָזינע

קומען אויפ'ן באָדען פון קראנק-געװאָרענע

נערווען ,און

ער ווייזט אָן די מיטלען ,װאָס מען דאַרף טאָן ,כדי צו פאַרהיטען

זיך

פון מאָגען -און געדערים-קראנקהייטען.
זיינע אַרבײיטען האָבען ארויסגערופען װואַרימע רעצענזיעס אין דער
מעדיצינישער

פּרעסע.

און אין דער געזעלשאפטליכער

דר .אַ .קאַפּלאַן האָט ,חוץ דעם אַלעם ,נאָך אַ נרויסען אינטערעם
פאר קונסט ,ליטעראַטור ,מוזיק ,טעאַטער .נאָך אלס אַ סטודענט
האָט ער געדרוקט לידער אין פּראָזע .ער האָט אַ סך לידער אין מאַנ"
סקריפּט און מיט אַ געוויסער צייט צוריק האָט ער פאדעפענטליבט

ּ,אָרווערטס" אַ פּרעכטיגע אידישע ליד,
אין אַ ווילנער אידישער צייטונג פ

דר .אליהו סעדלים,
דר ,אליהו סעדליס שטאַמט פון דורות רבנים :פון פאָטער'ס
צד  ---אַן אייניקעל פון ר' שמוא? מאַהילעווער ,און פון דער מוטער'ס
צד  --פון ר' הל? סאַלאַנטער .געבאָרען אין שירוינט (וילנער
קרייז,

היינט

מלוכה'שער

קאָוונער,

ליטע)

אָנפאַננסדשו?

ווילנער אידישען

פאַר

אין

.6881

אידישע

לעהרער-אינסטיטוט

געלערענט

קינדער

אין ,7091

און

אין

חדר,

געענדיגט

אין

דעם

אין  8091האָט ער

באקומען אַ רייפקייט-ציינניש אין ווילנער 2טער נימנאַזיע .שטודירט
מעדיצין אין לייפּציג און דאָרפּאַט ,וואו באַקומען דאָקטאָר-דיפּלאָם.
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אידישש דאָקטוירים אין ווילנץ

אין  8191מאָביליזירט נעװאָרען און געאַרבײיט אויפ'ן מערב-
פּראָנט פון דער רוסישער אַדמײ אין די שפּיטאָלען פון זעמסקי סאִיוז
און אין שטאָדטישע שפּיטעלער.
 8191צוריק קיין ווילנע און גע-

אַרבײט אין דער פרויען-אָפּטײלונג פון שפּיטאָל ,יאַקוב" בין ,5991
אויך אין דער פרויען-קליניק פון דער וילנער אידישער סקחילה אין
|
דער פאָרשטאָדט זוויעריניעץ ביז'ן זעלביגען יאָהר,
וואו ער האָט זיך
אין סוף פון דעם

נעפאָהרען קיין בערלין אין פייפּצינ,
4
ספּעציאליזירט אין אַקושעריע אוֹן נינעקאַלאַניע

זעלביגען יאֶהר האָט ער זיך צוריקנעקערט קיין ווילנע ,וואו ער אין
פונ'ם

געװאָרען  שעף

דערמאַנטען

זויערינצער

היינטיגען טאָג,

פרויען-שפּיטאָל

|

זייענדיג נאָך אין ווילנער אידישען

סעדליס גענומען אַ טיכטינען

בין

|

לעחרער-אינסטיטוט,

האָט דר,

אָנטיי? אין דער פּאַרטײ ס-ס.

האיצט איז ער פאָרזיצער פון דער אַלנעמײײנער נינעקאַלאָנישער
געזעלשאפט אין ווילנע ,וויצע-פארזיצער פון דער אַלגעמיינער מעדי-
צינישער געזעלשאפט ,לאַננדיאָהרינער וויצע-פאָרזיצער פון אידישען
דאָקטוירים-פאַראיין און מיטנליד פונ'ם געריכט פון ,איזבא לעקארסקא".
דר .ספעדליס שטעהט פאַר דער אידישער קולטור און שטיצט שטאַרק
דאָס אידישע שול-וועזען ,צאָהלט מיטנלידסאָפּצאָה? אין צ .ב .ק-- .

0

גילדען אַ יאָהר.
געהאַלטען אַ גרויסע צאָהל רעפעראַטען

אויף

טעמעס

פון זיין

ספּעציאַליטעט אין פארשיידענע מעדיצינישע נעזעלשאפטען און צוזאַ-
מענפּאָהרען און וועגען זיי זיינען געווען סימפּאַטישע באריכטען אין
דער פראַנצויזישער ,פּוילישער און דייטשער ספּעציעל-מעדיצינישער
|
פּרעסע.
ער האָט

זשורנאַלען :

זיך נעדרוקט

,גינאַקאָלאָניא

אין פּוילישע

און

דייטשע

,שאסאָפּיסמאָ
פּאָלְסקאַ" ,ט

מעדיצינישע

לעקארסקיע",

,אַרכיוו פיר גינאָקאָלאָגיע", ,צענטראַלבלאַט פיר גינאָקאָלאַניע? און
אַנדערע ,וואו ער האָט צווישען אַנדערע פאַרעמענטליכט פֿאָלנענדינע
, )1קייזערשניט ביי קווערלאַנעם"; , )2הונ-
וויכטינע אַרבײטען:
דערט פאַלען פון אינטערפּאָזיטיאָ אוטערי"; , )8גנעשלעכטסענדע-
רוננ און די נוזשען אין אייערנעסט"; , )4צװישענגעשלעכטספּראָ-

בלעם אין ליכט פון ביאאַלאַנישע און קלינישע אויספאָרשוננען" ;
, )8קייזערשניט און די שטערבליכקייט פון ניגעבאָרענע"ן )6
,קלינישע שטודיען איבער קאַסטראַציעס ביי פרויען";  )7ענדאָ-
מעטריאָזיס פון אורין-פּענכער" ; , )8אינטערסעקסואַליום אָדער סופ"
ראַרענאַליזם"; , )9געשלעכטס-ענדערונג און אַװאַריאָל טומאָרען".
דר .סעדליס

אַרבייטימיט

אויך

אין

דעם

אידישען

,טאָז-זשוף-

812

א ,

|

גאַלדשמידט

י.

אַן אַרבײט

נאַל ,סאַציאַלע מעדיצין" ,וואו ער האָט פארעפענטליכט
ווענען ,רעגולירונג פון געבורטען ביי אידען".

איינינע פון די דאָזינע אַרבייטען האָבען ארויסנגערופען אַ גרויסע
טאַראינטערעסירונג ביי דייטשע ,פראנצויזישע ,ענגלישע (אַמעריקאַ-
נישע) און פּוילישע ויסענשאפטלער ,װאָס פיהרען מיט איהם אַ
קאָרעספּאָנדענץ.

דר .דוד יעדװאַבניק.
געבאָרען אין וילנע אין  0881אין א
פוחרישער פאַמיליע .געלערענט אין חדר ,נאָב-
דעם אין גימנאַזיע ,ואוו פאר פּאָליטישע חטאים

אוױיסגעשלאָסען פון 7טען קלאָס ,און געענדינט
זעהר גוט גימנאַזיע אין פּעטערבורג ,אין יאָהר
אין הערבסט פון זעלבען יאֶהר אָנגע-
| .,8091
קומען אין בערלינער אוניווערזיטעט ,געענדינט
אין  5191און נאָסטריפיצירט זיך אין כאַרקאָן.
אָנהויב וועלט-מלחמה מאָביליזירט געווא-
רען ,אַ האַלב יאָהר געארבייט אין רוסישען רוי-
הויפּט-
געװאָרען
וילנע,
אין
קרייץ
טען
אַרצט איבער אַכט דאָקטוירים און קאָמאַנ-
דר.

דוד

יעדװאַבניק

דירט

צו

עפּידעמיעס

באַקעמפען

צוישען

די

פּליטים אויפ'ן ועג ווילנע-וויטעבסק וואו ער
דאַן האָט ער באַקומען די אויפנאבע צן /
האָט געארבייט ביז .,6191
אָרגאַניזירען אויפ'ן פראָנט ביי פּאָלאָצק אַ שפּיטאָל אויף  002קראַנ-
קע און פארוואונדעטע ,ויי? די רוסען האָבען זיך געגרייט אויפ'ן
6טען מערץ ,6191 ,צו אַן אָפענסיווע גענען די דייטשען .אָבער שוין
ביים אֶנהוֹיב האָבען די רוסען פאַרלוירען  000,04מאַן אין דעם גרוי-
סען זומפּ ביי װאָראָפּאַיעװאָ און זיי האָבען אָפּנעשטעלט די אָפענסיווע.

דאַן איז ער געװאָרען אָרדינאַטאָר אין שפּיטאָל פון רויטען קרייץ אין
מינסק ,װאָס
דאָקטאָר- ,

האָט

געהאָט

006

בעטען,

און

נאַכדעם

--

עלטסטער

אין  7191איז ער אַװעקנגעשיקט געווארען קיין סאַראַטאָוו ,וואו
עס האָט געבושעוועם אן עפּידעמיע פון פלעק-טיפוס ,און אָנגע-
קומען אין שפּיטאָל א .נ .פון היילינען סעראַפים סאַראָװער ,וואן
ער איז געווארען עלטסטער דאָקטאָר ,אין  8101איז ער אויפ'ן דאָק-
טוירים-צוזאַמענפאָהר אין סאַראַטאָו אויסנעקליבען געווארען פאר'ן
אָנפיהרער פון די מעדיצינישע ארבייטען פון רויטען קרייץ אויפ'ן גאַנ-

| צען פּראָנט פון אַסטראַכאַן ביז טשעליאַבינסק אין  06שפּיטעלער,

912

אידישש דאָקטוירים אין ווילנץ

אין  9191האָט דר ,יעדװאַבניק געאַרבײט אין מאָסקװער צענ-
טראַל-פאַרװאַלטונג פון רויטען קרייץ אלס אָנפיהרדער פונ'ם קאַמף געגען
|
י
אינפעקציאָנעלע קראַנקהייטען.
אין 0291

אין

זיך ספּעציאַליזירט
מענדינ

אין

1291

ער אַװעקנעפאָהרען

אויף
צוריק

קיין בערלין,

וואו ער האָט

לוננעך-און-האַדץיקראַנקהײטען,
קיין

האָט

ווילנע,

צוועלף דאָקטוירים געעפענט די ערשטע

ער

און קו"
מיט

צוזאמען

נאָך

אידישע פּריוואטע קליניק

די דאָזינע אידישע מעדיציני-
;סאַניטאַָס?" פאַר אלע קראַנקהייטען.
שע אינסטיטוציע האָט געמוזט געשאפען װערען ,וױיל די פּולישע
קליניקעס האָבען ניט אָנגענומען קיין אידישע דאָקטוירים און קיין ליט-
ווישע איז נאָך ניט געעפענט געווארען.
אין  9291איז ער אויסגעקליבען

געווארען אלס ספּעציאַליסט אין

לוננען-קראַנקהייטען אין קראנקע-קאַסע ,וואו ער אַרבייט עד היוֹם,
אין  8991האָט ער זיך נעשטעלט בראט פון דעם לוננען-סאַנאַטאָריום
ביי ,אָזע-טאָן".

אין  9291האָט דר .יעדװאַבניק גענרינדעט די אידישע קונסט-
געזעלשאַפט צוזאמען מיט דעם אונגאַריש-אידישען דראַמאַטורג און
בעלאַ דאַיעל ,נגעעפענט די ערשטע אידישע דראַמאַ-
ארטיסט
טישע סטודיע ,װאָס איז אָנגעפיהרט געװאָרען פון די אַרטיסטען אברהם
און פלאָבאָדסקי .אייניגע אַבסאָלװענטען

פון אָט דער סטו-

דיע שפּילען איצט אויף דער גרויסער אידישער
כער (ווילנע) ,שאַפּיראָ (בראַזיליע) און אַנדערע.

וי בליאַ-

מאָרעווסקי

ביהנע,

אין  2991האָט די קונסט-געזעלשאַפט ,לויט דער איניציאטיוו
פון דר ,יעדוואבניק ,װאָס אין איהר פאָרזיצער ,געעפענט דעם אידישען

מזיקאַלישען אינסטיטוט ,װאָס שפּילט חיינט א גרויסע ראָלע אין דער
אידישער

קינסטלערישער

וועלט.

איצט איז דירע.דװאַבניק

|

וויצע-פאָרזיצער

נע און מיטנליד פונ'ם אַלפּויליש-אידישען

פון ,טאָן" אין וױל-

צענטראַל ראָט אין װאַרשע.

דר .יעדװואַבניק האָט פאַרעפענטליכט א רייהע ויסענשאַפטליך-
מעדיצינישע ארבייטען  :אין בערלין ,3191 ,א בראָשור וועגען בלוט-
קראַנקהײט ; אין  ,9191אין סאַראַטאָװער

מעדיצינישען

זשורנאַל ,ווע-

|גען גריפּע ; אין זעלבען יאָהר אין לענינגראַדער ,פּראַקטישע מעדי-
צין" ,וענען היילען סקאַרבוט ,אוֹן אין ,אָזע"-זשורנאַל ,סאַציאַלע

מעדיצין"  ---אַרטיקלען וועגען לונגען-טובערקולאָז.
איצט דרוקט זיך דר .יעדװאַבניק'ס אַ סך ארבייטען אין פּולישען
,ליניק פון לוננעןיטובערקולאָזע".
,רושניצאַ"  ---ס
זשורנאָל נ

-
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|

א .י -גאַלדשמידט

דר .,שמואל מרונלית
געבאָרען אין מאַליאַט (ליטע) אין ,0981
זיין פאָטער ,ר ,לייב-יוסף מרנלית ,איז געווען אַ
זוהן פון ר' יחיאל-איסר יאָכעלסאָן (שוועס-
טערקינד פון דעם אין ווילנע באַוואוסטען

גיעזען

רעלו-

דאָקטאָר יאָכעלסאָן) און אן אייניקעל

פון חרב יהודה ליפשיץ ,מורה הוראה אין אַנ-
טאָקאָליע-װילנע ,און זיין מוטער ,רח? ,האָט נע-

געלערענטער
אידיש 
דער
פון
שטאַמט
משפּחה עפּשטײן אין ליטע .דער פאָטער אליין
אין נגעווען א מוסמך

אוֹן א משכיל?

און האָט

געװאָלט זעחן זיין זוהן אידיש און וועלטליך נע-
בילדעט-- ,

דר .שמואל

מוגלית

האָט ער איהם

גענעבען

אין חדר

און ישיבה ,וואו שמואל האָט מיט התמדח גע-
אויך

לערענט תנ"ך און א סך תלמוד ,נאָכדעם

,פאַר זיך" --- ,און אין דער ווילנער אָנפאנגס-
שול פון דעם באריהמטען פּעדאַנאָג מיכאל װאָלפּער ,דאַן אין כהן'ס
גימנאַזיע אין ווילנע ,װאָס ער האָט געענדינט אין ,0191
דער רוסישער נומערוס קלאַָוזוס האָט צווישען די טויזענטער

אַנ-

דערע אידישע יונגעלייט געטריבען אויך מרגלית'ן קיין אױיסלאַנד ,קיין
דייטשלאַנד,

וואו ער האָט שטודירט

מעדיצין

אין קענינסבורג

בערלין ,און אין  8191האָט ער געענדינט דעם מעדיצינישען

און אין

פאקן?-

געשטודירט אויך פאַר-
טעט אין דאָרפּאַט מיט אן אויסצייכענוננ.
מאַציע און נעענדינט פּראָװיזאָר אין קיעווער אוניווערזיטעט .,דאַן אין
ער גלייך מאָביליזירט געווארען און ער האָט געאַרבײט אין די מילי-
טערישע שפּיטאָלען און אין רויטען קרייץ אוים'ן מערב פראָנט בין
און פון דעמאָלט אָן ביז  -- 0291אין די מעדיצינישע אַנ-
7

שטאַלטען פון ,אָזע" אין מינסקער ראַיאָן .אלס באַפולמעכטינטער פון
פּעטראַנראַדער קאָמיטעט ,אָזע" .אין מיליטער האָט דר ,מרנלית פאר-
נומען הויכע פּאָסטענס --- ,האָט דערנרייכט דעם ראַנג קאַפּיטאַן.
ער האָט זיך ספּעציאַליזירט אין רענטגענאַלאַניע אין מאָסקוע,
אין לעניננראד ,דערנאָך אין בערלין ,און אין  0201איז ער געקומען
צוריק קיין ווילנע ,וואו ער אַרבייט עד היום אלס רענטגענאָלאָג מיט

אַן איינענעם

קאַבינעט.

1291-8991

אָנגעפיהרט

די גאַנצע

אַנטײ-

פאַוואוס-קאַמפּאַניע ,װאָס ,אָזע-טאָז" האָט אונטערנומען ,אַ דאַנק דער
גרויסער שטיצע פון אַמעריקאַנער ,דזשאִינט" ,װאָס האָט מענליך גע-
מאכט די גאַנצע  רענטגענאַלאָנישע איינריכטוננ .זיבען יאָהר איז ער
געווען פארוואלטער פון דער רענטנען-אָפּטײלוננ אין דער ליטווישער

14

אירישף דאָקטוירים אין ווילנץ
קליניק און איצט פאַרװאַלטעט ער די רענטגע-אָפּטײלונג
לישע היילמעטאָדען ביי דער ווילנער קראַנקען-קאַסע.

פון פֿיזיקאַ-

גלייכצייטינ אין דר ,מרנלית שטאַטאָרדינאַטאָר אין אידישען'
שפּיטאָל ,די גאַנצע צייט ווידער זינט ער איז געקומען קיין ווילנע ,אין
האָט ער אויך

,0

געארבייט

חולים".

אין ,משמרת

דר .מרנלית אין לעקטאָר אין דער שוועסטער-שו? ביי ,טאָז" און
לעקטאָר

ווילנער

אין דער

צער אין אידישען
רייחע רעפעראַטען,
די ארבייט

צאָנאַרהצטליכער

דאָקטוירים-פאַראיין
|

פון רענטגענאַלאָניע

שול.

און

געװען

װיצע-פאָרזי-

נעהאלטען

דאָרטען

אין זעהר א שעדליכע

פאר

א
דעם

געזונט און לעבען פונ'ם דאָקטאָר ,אָבער דער דאָקטאָר קלייבט אוים
גראָד אָט דעם פאַך .און איז זיך מוסר-נפש  --פאַר דער וויסענשאפט,
פאר'ן בלל...
דר .יצחק ראפעס
שטאַמט פון אַ משפּחה רעװאַלוציאַנערען.
זיין פאָטער ,אהרן-הירש האַפעס ,איז נעוען
דער עלטסטער אָנגעשטעלטער אין שטראַשון'ס

גרויסען

וויין-געשעפט

אין

וילנע ,אייגענטליך

דער פירער פונ'ם געשעפט און שפּעטער אויך
מיטאייגענטימער --- ,א מענש אַ האָרעפּאַש-

נער
ווען

און פון ליבעראלער
אָנגהענגער

געזינונג;

פון אַ פרייער

אין גע-
אויף

אָרדענוֹנג

דער װועלט און האָט גערעדט מיט באַגייסטע-
רונג וועגען

העלדישע

פרייהייטס-קעמפער.

מוטער ,ביילע בת אברהם ש"ק ,אין
רעליגיעז געשטימט ,האָט אָבער ליב

דו.

יצתק ראַפעק 

די

געוען
געהאַט

דעם שלום-בית און מסכים געווען מיט'ן מאַן צו
געבען די קינדער אַ פרייע וועלטליכע דערציאוננ,

דער עלטסטער

זוֹהן,

דר .מיכאַל

ראַפעס

(װערט

דעדמאַָנט

אין

דר.

שאַבאַד'ס אַרטיקעל) ,איז געווען אַ האַרצינער מענש און אַן ענערניש-
טיכטינער בונדיסט אין דעם גלאָררײיכען העלדעךפּעריאָד פון ,בונך",
זייער צווייטער זוהן ,משה ראַפּעס ,איז בין דער אָקטאָבער-רעװאַלוציע
געווען אַ נעטרייער מסירת-נפש'דיגער בונדישער טוער און נאָך אָט דער
רעװאָלוציע האָט ער זיך איבערנענעבען מיט לייב און מיט לעבען דער
זייער דריטער זוהן
קאָמוניסטישער באַװעגונג פון ראַטען-פאַרבאַנד.

קלמן (קלונימוס) ,האָט געהאַט אַ היילינע נשמה פון אַ קעמפער-מאַר-
טירער פאַר פרייהייט און אין יונגערהייטם אַװעק פון דער װעלט,
זייער

איינציגע

טאָכטער,

סאָניע,

אין

געװען

אַ העלדעךטיפ

פון

אַ

222
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אידישער מיידעל פון דער ראָמאַנטישער תקופה פון דער רעװאָלוציאָ.-
נערער סאַציאַליסטישער באַװענונג ,װאָס האָט געלעבט נאָר מיט אט

ביים
זוהן,

דער באַיֶועגונג און װאָס איז געווען טיף געאַכט און געליבט
און זייער פערטער
אויפגעװאַכטען אידישען אַרבײיטער-פאָלק .

יצחק ,האָט ניט פאַרשעמט זיינע רעװאָלוציאָנערע ברידער און שוועסטער.

יצחק ראַפעס איז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע אין  ,0981האָט
ביז זיין 01טען יאֶהר געלערענט אין חדר ,נאָכדעם אין לאַזאַרעו'ס
נ,אַטשאַלנאיע אוטשילישטשע? (שטאָטישע שול ,װאָס איהר פּראָ-
גראם איז געווען אין הויך פון פיר קלאַסען גימנאַזיע) און געענדיגט
כהנ'ס גימנאַזיע אין יאהר  .2191אין הערבסט פון דעם יאֶחר אין
ער

אויפ'ן

אָנגעקומען

מעדיצינישען

ווערזיטעט ,וואו ער האָט שטודירט

פאַקולטעט

פון פייפּציגער

ביז'ן אויסברוך פון דער

אונו-

ועלט-

מלחמה אין  ,4191ווען געקומען צוריק קיין ווילנע און באַקומען אַ
דאַן אין ער אַװעק-
מיליטערישע פּראַלאָנגאַציע ביז יאַנװאַר .9191

געפאָרען קיין דאָרפּאַט ,וואו ער איז אָנגעקומען אויף פּראָפ .ראָסטאָװװ-
היות ער האָט אין
צעוו'ס פּריװאַטע אוניווערזיטעטישע קורסען.
לייפּציג דורכנעמאַכט פיר סעמעסטערס ,האָט ער געדאַרפט אֶנקומען
דאָ אויפ'ן 5טען סעמעסטער ,אָבער ער האָט ,לויט'ן מנהג
מלחמה-צייטען ,געװאָלט אָנקומען אויפ'ן 6טען סעמעסטער

פון יענע
און דעם

5טען דורכמאַכען ערשט נאָכ'ן ענדינען דאָס שטודיום ,און דאָס אין
איהם געלוננען .אין יוני האָט ער באַקומען אַ באַשטעטיונג ,אַז ער
האָט פאַרענדיגט דעם 6טען סעמעסטער אָדער דעם 8טען קורס ,װאָס
עס האָט געגעבען דאָס רעכט צו ארבייטען

אין מיליטערישע שפּיטאָלען

און לאַזאַרעטען.
ער איז מאַניליזירט נעװאָדען ,און אַלס סטודענט-מעדיקער

האָט

ער מיט' נאַנצען יוגענטליכען ענטוזיאזם זיך אַרײנגעװאָרפען אין דער
אַרבײט צו ראַטעווען פאר'ן לעבען די נאַרישע קרבנות פון דער אומ-
זינינער אַװאַנטוריסטישער וועלט-מלחמה ,אָדער לכל חפּחות צו לינדערען

זייערע יסורים
סאִיוז?

ער האָט נעאַרבײט אין די שפּיטאָלען פון ,זעמסקי

אויף דער פאַרטיידיגונגס

ליניע

אונטער

װלאָדאַיוע ,וואו

ער

האָט באַדינט צװאַנגדאַרבײטער און די קרינס-געפאַנגענע ,װואָס האָבען
געבויט אָט די פאַרטיידיגונגס-ליניע ,און האָט אָנגעפירט דעם מעדי-
צינישען דערנערוננס-פּונקט אויף דעם מערבפראָנט.
לויט אַ פאַראָרדענונג פונ'ם בילרונגס-מיניסטער איגנאַטיעװו ,האָבען

אידען-פראָנט-קעמפער
זיטעט אויף מעדיצין

באַקומען דאָס רעכט אֶנצוקומען אין אוניווערי
אויסער דער ,פּראַצענט-נאָרמע" -- ,דאַן איז

געבראָכען געװאָרען די ,פּראָצענט-נאָרמע" ,ווייל עס האָבען אויסגעפעלט

דאָקטוירים.

ראַפעס

האָט אויסנענוצט

אָט דאָס רעכט ,און ער אין

824

אידישע דאָקטוירים אין װוילנא

אָנגענומען געװאָרען אויפ'ן 3טען קורס מעדיצין אין מאָסקװער אוני-
ווערזיטעט

פאַררעכענט

(דער 6טער סעמעסטער

געווארען).

אין איהם אַזױ אַרום פאקטיש

ניט

ער האָט אַבסאָלװירט אֶנהוֹיב  ,7191אָבער

בעת'ן ערשטען עקזאַמען זיינען אָנגעקומען די ערשטע ידיעות וועגען דעם
אֶנהויב פון דער פּעװוראַל-רעװואָלוציע ,און די סטודענטען מים ראַפעס'ן
בראש האָבען געפאָדערט איבערצורייסען דעם עקזאַמען און אַלס ,זאַ-

אוריאַד-װוראַטשי? (אויסעראָרדענטליכע

אַרצטען) צו באַקומען רעכט

אַלס גוט צוגעגרייטע צו פאַרענדיגען נאָך דער מלחמה ,ווייל ,אין דעם
:איצטיגען שטורעמדיגען היסטאָרישען מאָמענט קאָנען זיי בשום אופן ניט
בלייבען רוהיג צווישען די ווענט פון אוניווערזיטעט און מוזען מיטץ

פאָלק אַרױסגעהן אויפ'ן גאַס" ,וואו עס האָט געשטורעמט און געיובעלט
פון היסטאָרישער פרייד

דער סענאַט פון אוניווערזיטעט האָט זייער

פאַדערונג ניט נאַכגעגעבען ,אָבער דער שטורם

געווען און די עקזאַמענעס

פון גאַס אין צו שטאַרק

זיינען דאָך איבערגעריסען

געװאָרען.

די סטודענטען זיינען אַריבכער אין רשות פון דער רעװאָלוציע,
װאָס איז אַנב אין מאָסקװע דורך אֶהן בלוט ,איז אָבער געווען זעהר
בלוטיג אין פּעטראָגראַד -- ,און די אָנפירערשאַפט האָט אויף א מיטיננ
אין דער שטאָדטישער דומע באַשלאָסען אַוועקצושיקען זיי אויפ'ן פּראָנט
ראַפעס אין באַשטימט געװאָרען אין
צום נייעם קערענסק-אַנגריף.
קאַװאַלעריע ,און ער האָט ניט געוואוסט װאָס צו טאָן אויפ'ן פראָנט,
װאָס איז שוין קיין פראָנט ניט געווען ,ווייל די אַרמײי איז שוין געוען

אינגאַנצען דעמאָראַליזירט ,דורכגעפוילט דורך און דורך

קערענסקי'ם

אָנגריף איז דורכגעפאַלען ,און ראַפעס צוזאַמען מיט א סך אַנדערע
סטודענטען האָט זיך אומגעקערט צוריק קיין מאָסקװע ,האָט דאָ אִפּ-
געגעבען די עקזאַמענס ,באַקומען דעם אַרצט-דיפּלאָם און געאַדבייט
אין שפּיטאָלען ביז סופ ,8191
דר .יצחק ראַפעס איז אַלע מאָל געװוען א בונדיסט-מענשעוויק אין
ריינערען ,שענערען ,װויסענשאַפטליכען זין פון דעם װאָרט ,אָהן דעם
צומיש פון די פאַרשיידענע אַנרעסיזמען ,פּאַליטיקאַניזמען און אַנדערע
זיין דעביוט פון געזעלשאַפטליכער אַרבייט אין
ענליכע אַטריבוטען.

געווען נאָך אויפ'ן שול?-באַנק אין  0191אין כהנ'ס גימנאַזיע אין ווילנע,
וואו ער האָט צוזאַמען מיט אורי קליאָנסקי ,דעם איצטינען קאָאָפּעראַ-
טיווען טוער ,געשאַפען אשַילער-אָרנאַניזאַציע מיט אַ לינקער ריכטונג,
אַלס בונדיסט האָט ער זיך דעקלאַרירט אין  ,2191ווען ער איז אַרײנ-
געטראָטען אין דער עמיגראַנטישער בונדישער גרופּע אין לייפּציג ,װאָס
בראש פון איהר איז געשטאַנען דער באוואוסטער טאַלאַנטפולער זשור-

,אַװויעט סטאַראָסט? (סעניאָרען-
נאַליסט מ .נאָכימסאָן .אין מאָסקװער ס
ראָט) איז ער געווען מיטגליד פון דער בונדישער גרופּע.

-

4
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-

ווען עס האָט זיך אָנגעהויבען די רעעמיגראַציע קיין װוילנע ,האָט
אויך דר .ראפעס זיך געלאָזען פּער אַקס און צופום אין װעג אַהײים
צוזאמען מיט רעוא? יגינצבורג -- ,אַ מאַן מיט אַ גרויסער הומאַניטאַר-

װויסענשאַמטליכער ערודיציע ,װויסענשאשפטליכען ,פּובליציסטישען און
רעדנערישען טאַלאַנט און ועל כולם אַ הערליכע ,באַצױבערענדע פּער-
זענליכקייט  --אַ צימערװאלדישער אינטערנאַציאַנאַליסט.
דער װעג
איז געווען אַ געפערליכער און ניט איין מאָל אין זייער לעבען געוען

אין סכנה פון אומקום ,פּונקט װוי עס איז געווען אין סכנה פון אומקום
דער אָרט פון זייער שטרעבען,
דעם 6טען יאַנואר  9191זיינען זיי אָנגעקומען אױיסגעשעפּטע קיין
ווילנע ,וואוהין עס איז פאַרבאַגינען אַרין די רויטע אַרמײ מים דער
דר .ראַפעס האָט במעט ניט באַװיזען

רעגירונג פון ליטע און רייסען",

זיך אָפּצורוהען ,װוי ער האָט שוין אָנגעהויבען אַן ענערגישע טעטיגקייט
סאַניטאַר-היגיענישע און
אויפ'ן געזעלשאַפטליך-מעדיצינישען געביט.
מעדיצינישע ארבייט אין געװען נגענוג נאָך די חורבנות ,װאָס עס
האָבען אָנגעמאַכט אין ווילנע די מלחמה און די אֶקופּאַציעס .די רעגי-
רונג פון ליטע און רייסען האָט פאָרגעלייגט דר .ראַפעס'ן די אָנפיהרונג

מון נאַרקאָמזדראַוו (קאָמיסאַריאַט פון פאָלקס געזונט) ,כאָטש זי האָט
גוט געוואוסט ,אַז ער איז אַ בונדיסט ,אָבער ער האָט ניט געװאָלט

פאַרנעמען קיין פּאָליטישע שטעלע -- ,ער האָט מסכים געװען אֶנצו"
נעמען בלויז די אַפּאָליטישע אֶנפיהרונג פון דער ,ביוראַ פאַר מעדיצי-

נישער עקספּערטיזע?  --אַן אַרנאַן צו באַשטימען דעם פּראָצענט אַר-
בייטס-קראפט-פארלוסט און אַרבייטס-פעחיגקייט פון די מלחמה-אינ-
וואַלידען און אַרבייטס-אינװאַלידען.

דר .ראַפעס איז געווען דער אָרגאַניזאַטאָר פון דער דאָזיגער ביוראָ,
אַלס דאָקטױירים-עקספּערטיזירער  ---די דאָקטױירים שאַבאד ,ויר"
שובסקי

און אַלע אַנדערע אָנגעזעהענע דאָקטוירים

פון שטאָדט.

מיט'ן אַרײנמאַרש פון די פּאַליאַקען אין ווילנע דעם 91טען אפּריל

 9האָט זיך די דאָזיגע ביוראָ פאַר מעדיצינישער עקספּערטיזע פאַר"
מאַכט --- ,און דר .ראַפּעס איז אין יוני פון דעם יאֶהר אַװעקגעפּאָהרען
פּראַקטיצירען אין שטעדטע? פּאָדבראָדז ,וואו ער האָט פאַרבראַכט בין
 .1991דאַן האָט דר .שאַבאַד איהם איינגעלאַדען פאַר א סעק"
יאַנואַר
רעטער פון ,טאָז",
,אָז" האָט דר .י.ראַפעס
אין דעם דאָזיגען אמט פון ט

אָפּנעאַרבײט

פּונקט זיבען יאֶהר  ---ביז יאַנואַר  8991מיט גרויס איבערגעבענקייט
און פּינקטליבקייט און ארויסגעוויזען גרויס איניציאַטיו /,לוט זיין
ַטיו אין געגרינדעט געװאָרען די קינדער-קאָלאָניע פון ,טאָן"
איניציא
און ער האָט

זיך איבערגענעבען

דער אַרבײט

פאַר

איהר

בלב

ונפש.
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ער איז געווארען פאַרװאַלטער פון דער קינדער-קאָלאָניע און האָט איהר
אַנטװיקעלט צו אַן אינסטיטוציע ,װואָס שפּילט זעהר אַ גרויסע ראָליע
אין לעבען פון אידישען שול-קינד אין װוילנע .אָט די צייט פון 1291

ביז  8991איז געווען דער כליה-פּעריאָד פון דער קינדער-קאָלאַניע ,ווען
זי אין שטאַרק געשטיצט געווארען
זיינען דאַן אָננעקומען בשפע.

פון די ,דושאָינט"

געלטער,

וואָם

אין  3291זיינען פאָרגעקומען די ערשטע װאַהלען אין קראַנקען-
קאַסע --- ,איז דר .ראַפּעס דורכגעגאַנגען אויף דער ליסטע פון ,בונךף"

אין ראַט פון קראַנקען-קאַסע ,שפּעטער

אין פאַרװאַלטונג ,אין פּרעזי-

דיום און אין משך פון די יאָהרען  7291--4991איז ער געווען אויך
פארזיצער פון דער קאָמיסיע פאַר מעדיצינישער הילף ,וואו ער האָט
זיך גרינדליך באַקענט מיט'ן גאַנצען לעבען און ליידען פון די אַרבײ-
אין יאַנואַר 8291
טענדיגע שיכטען פון דער װוילנער באַפעלקערונג.
אין ער נאָמינירט געװאָרען פאַר א געצאָלטען פירער פון דער אָפּטי
לוטג פאַר מעדיצינישער הילף און אויף אָט דעם פּאָסטען אַרבייט
דער פּאָסטען פוֹן א פאַרװאַלטער פון דער דאָזינער
ער ביז היינט.
אָפּטײילונג אין זעהר אַ שווערער און פאַראַנטװאָרטליכער ,ווייל דֹאָ האָט
מען צו טאָן מיט אַלֶע טענות ומענות ,מיט אַלע נויטען און פאָדערונגען
פון די צעהנדליגע טויזענטער פאַרזיכערטע אין קראַנקעךקאַסע ,און
דר .ראַפעס האָט זיך אַרױיסגעװיזען פאַר'ן ריכטינען מענשען אויף דעם
אָרט ,װאָס רופט אַרױס צו זיך די אַלנגעמײינע צופרידענהייט און אַכטונג,
סיי מצד קריסטען ,סיי מצד אידען.

אין 7991
שטאָדט-ראַט,

ליסטע

זיינען פאָרגעקומען
---

פון ,בונד"

שטאָדט-ראט

איז

דר .ראַפעס

אֵלֵּס ראַטמאַן,

היינטיגען

די צוייטע

אין װוילנער

װאַלען

אויך דאָ דורכגענאַנגען

אויף

דער

ביי די נייע װאַלען צום וילנער

יאָהר  ,4291איז דר .ראַפעס

ווידער דורך אַלס

ראַטמאַן אויף דער זעלביגער בונדישער ליסטע.
אויפ'ן פאָרום פון װוילנער שטאָדט-ראַט קומט אויס דעם פאָרשטע-
הער פון דעם אידישען האָרעפּאַשניק צו פיהרען א ביטערען געראַנגעל

פאַר די ביטערע נויטען און פאַר די פּיצלעך רעכט פון אָט דעם אידישען
אַרבייטער-וועהלער געגען דער אַנטײפּראַלעטאַרישער און אַנטיסעמי-
און דר .יצחק ראַפעס האָט זיך אַרױסנעװיזען
טישער קאַנצענטראַציע,

פאַר אַ מוטיגען ,העלדישען,

מסירת-נפש'דינען

קעמפער

אין ריכטינען

קיינמאָל פאַרפעלט ער ניט קיין
און שעהנסטען זין פון דעם װאָרט.
זיצונג פון שטאָדט-דאַט און קיין איין זיצונג אין ניט מעגליך ,גייט
ניט פאַרביי אֶהן זיינער אַ ראַנגעלערישער רעדע ,אויף װאָס מען װאַרט.
אֶהן זיינעם אַ בייסענדיגען װאָרט ,וואָס פאַרוואונדעט טיה די שווארצן
ער קעמפט ליידענשאפטליך פאַר דאָס רעכט פון דער אידי'
נשמות.,
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שער אָרעמקייט אויף אַרבייט ,אױיף שטאָדטישער געזעלשאַפטליכער
אַרבייט ,וואו דער מאַגיסטראַט האָט אַ טענדענץ ,פּונקט וי די אידישע
בורזשואַזיע אין דער גאנצער וועלט ,אויסצומיידען דעם אידישען אַך" .
בייטער ,װאָס אין אַ פּאַריאַ אין אַלוװעלטליכען פּראַלעטאַָריאַט,
ער
קעמפט פאַר אידישער גלייכבארעכטיגונג אין דער פראַנע פון סאָצואַ-

לער הילף און אין דער פראַנע פון נאַציאָנאַלער קולטור ער פאַרטיי-
דיגט מיט ברען דאָס אידישע שול-וועזען און פאָדערט פון מאַניסטראַט
אַ גערעכטיגע אונטערשטיצונג פאַר די אידישע שולען ,װאָס ראַנגלען

זיך שוין אַ רייע יאָהרען מיט אויסערנעויינליכער מסירת-נפש פֿאַר
זייער קיום .אין פאַרגלייך מיט דער גאַנצער ניט-אידישער באַפעלקערונוג
צאָהלען אידען דעם גרעסטען פּראָצענט שטייערען ,און אויף זייערע
סאַציאַלע און קולטורעלע נויטען באַקומען זיי ברעקלעך.
האָט דר.

ראַפּעס ,וי אַן אמת'ער פאָלקס-טריבון ,געװואָרפען אין פּנים די היינ-
טיגע בעלי-בתים פון לעבען זייערע בֿיטערע אמת'ן ,און צווישען איהם

און געוויסע אָננערירטע
זאַמענשטױסען.,

פּאַרשױנען

באַזונדערס

זיינען פאַרגעקומען

פאַטאַלע

העפטינע

צו-

האָט

דר,

צװאַמענשטױיפען

ראַפעס געהאַָט מיט דר .בראָקאָווסקי ,אַ מיטנליד פון דער הערשענדיגער
,אומפּאַרטייאישער? פּאַרטײ ,װאָס האָט אויף אַן עפענטליכער זיצונג פון

שטאָדט-ראַט געזאָגט ,אַז עס איז געשלאָסען געווארען א פּאַקט צווישען
דעם ,בונד" און ק .ד,( .קריסטליכע דעמאַקראַטיע" ,א קלעריקאַלע
פּאַרטיי) גענען דער סאַנאַציע .דר ,ראַפעס האָט דאַן אויסגערופען מיט
אויפנעבראכטקייט :
(שקר).
 --קלאַמסטװאָ!און

ווען

יענער

האָט נאָך אַמאָל

געפּרואװוט

איבער'חזר'ן

דאָס

זייניגע ,האָט דר .ראַפעס נאָך שטאַרקער און נאָך העכער מיט אַ טאָן
פון פאַראַכטונג אויסגערופען :
 -קלאמסטוואָ !דאַן האָט דר .בראַקאָווסקי

דערלאַנגט

דר .ראַפעסץ

זיין וויזיט-

קאַרטע...
די
ג
א
ַ
נ
צ
ע
ג
ע
ז
ע
ל
ש
א
ַ
פ
ט
א
י
ן
ו
וילנע ,די אידישע און די פּוילישע,
האָט ג
ע
ק
א
ָ
כ
ט
מ
י
ט
'
ן
ד
ו
ע
ל
צ
ו
ו
י
ש
ע
ן דר .ראַפּעס און בראָקאָווסקי .מ'האָט
פון אַ
ל
ע
ז
י
י
ט
ען אָנגעװוענדעט אַלע מיטלען ניט צו דערלאָזען צום דועל,
און ער אין ניט פאָרגעקומען.,

באַלד איז אָבער פאָרגעקומען

אַ צוויי-

טער צוזאַמענשטויס ,װאָס האָט זיך געענדיגט שוין פיל ערגער .דר,
בראָקאָווסקי ,װאָס אין דאַן געװוען הױפּט-דאָקטאָר פון אַלע וילנער
שולען ,איז אַרױסגעטראָטען

אַ ווילדער
מלוכה'ש,

אין דער מאָנאַרכיסטישער ,סלאָװאָ" מיט

אַטאַקע געגען די אידישע שולען,
פּונקט

װוי עס

זיינען

אַנטידמלוכה'ש

אַז זיי זיינען
דר.

ראַפעס

;אַנטי
און דער
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בונד" .דאַן האָט דר .ראַפעס די גאַנצע פראַגע פאָרגעבראַכט אױיף אַ
זיצונג פון שטאָדט-ראָט ,װואו עס איז באַשלאָסען געװאָרען אַראָפּצו-
זעצען דעם דר .בראָקאָווסקי ,פאַר זיינע רכילות און אָנפאַלען ,פון זיין
אמט

הױפּט

אלס

שולדאַקטאָר,

ואִיעװאָדע

דער

(גובערנאַ-

טאָר) האָט דעם באַשלוס פון שטאָדט-ראט ניט באַשטעטיגט און דער
ענין איז אַװעק צום מיניסטעריום .בעת אַ דעבאַטע ווענען דעם ענין
אין שטאָדט-ראַט האָט דר .בראָקאָווסקי ווידער געמאַבט זיינע אינסי-
נואַציעס און דר ,ראַפעס האָט װידער געװאָרפען איהם אין פּנים

דװיערטער:

|

/

דענונציאַציעס !

 ---שקרים !

דאָס האָט דר ,בראָקאָווסקי ניט אױסגעהאַלטען ,האָט ,װוי אַ פּחדן,
אָפּנעהיט א מאָמענט פאַר איהם א גינסטיגען

דר .ראַפעס'ן פיזיש.,

און איז אָנגעפּאַלען אויף

דר .ראַפעס האָט זיך אָבער אין דער אומנעריכט-
דערלאַנגט צוריק

קייט ניט פאַרלאָרען און איהם

מיט אַ גרויסען פּראָ-

צענט ,אַזױ ,אז עס האָט אָפּנעהילכט אין נאַנץ שטאָדט .דאַן אין
וועגען דעם גאַנצען ענין אַריינגעטראָגען געװאָרען אַן אינטערפּעלאַציע,
און אַלֶע פראַקציעס ,אויסער דער סאַנאַציע (פּילסודטשיקעם) ,האָבען
אנערקענט די גערעכטיגקייט פון דר .ראַפּעס ,קאַטעגאָריש פּאַר'משפּט
דר .בראָקאָווסקי'ן

און ער האָט ענהנילטיג ,אֶהן אַפּעלאַציע ,פאַרלאָרען

זיין פּאָסטען,
דר .ראַפעס

און האָט אַ גרויסע װוירקונג אױיף

האָט געהאט

דרי

אָנפיהרער פון קראַנקען-קאַסע און אויפ'ן שטאָדטיראַט  --מיט דער
שטרענגער

לאָניק פון זיינע אַרנומענטאַציעס,

מיט דער גערעכטיגקייט

פון די עצם ענינים ,װאָס ער פאַרטיידיגט ,מיט דער טיפער ערליכקייט
און אויפריכטיגקייט זיינער ,מיט זיין רעדנערישען טאַלאַנט ,מיט דעײ
שעהנקייט און האַרצינקייט פון זיין עצם ריידען .אין משך פוֹן די
יאָהרען  8991--4991האָט ער אַרײננגעבראַכט און אַננאָרדענט אַ
רייע אידישע אָנגעשטעלטע

אין קראַנקען-קאַסע  --געגען דער שטומער

טראַדיציע קיין אידען אַהין ניט אָנצונעמען ,אַריינגעבראַכט

דעם דר.

מרגלית אלס רענטגענאָלאָג אין קראַנקען-קאַסע און געראַטעװעט מאסען

מענשען.

וען דער הויפּט-דאָקטאָר פון קראַנקען-קאַסע האָט אָפּנעזאָגט.

פון דער שטעלע אַ אידישען
רוסיש ,כאָטש ער האָט עס

אָננעשטעלטען פאַר זיין ריידען צו איהם
איהם אַליין פריהער ערלויבט ,האָט דר.

ראַפעס מיט זיין שטאַרקער ווירקונג אויפ'ן אינגעשפּאַרטען הױפּט-
דאָקטאָר אויסנעפיהרט ,אַז דער אָנגעשטעלטער איז צוגענומען געװאָרען
צוריק .ווען דר .ראפעס געפינט אַ זאַך פאַר גערעכט ,זעצט ער זיך
אָן און רעזיננירט ניט ביז ער פיהרט זי אויס .צו אַן אומגערעכטער
זאַך נעמט ער זיך קיינמאָל ניט.

|
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א .י .גאָלדשמידט
אין  1891איז ער געװאָרען פאָרזיצער פון דער ווילנער ,א,ידישער

טעאַטער געזעלשאַפט? און האָט אָנגעהויבען קעמפען פאַר א סינסט-

לערישען טעאַטער ,פּאַר אַ ריינעם ,קינסטלערישען רעפּערטואַר;

האָט

אין שטאָדט-ראַט אויסנעקעמפט אַ יעהרליכע סובסידיע פון 000,01
גילדען פאַר'ן אידישען טעאַטער און אויסגעפיחרט ,אַז דאָס געלט זאָל

דער מאַגיסטראַט געבען ניט די דירעקטאָרען פון טעאַטער ,װאָס האָבען
איהם פאַרשונדעוועט ,נאָר דורך דער טעאַטער נעזעלשאַפט ,װאָס אַ
דאַנק איהר שטיצע האָט די ,וילנער טרופּע" באקומען א שטיקעל 
מעגליכקייט צו אַרבײטען אין איהר חיים און ניט אייביג צו זיין נעחונד,

דר .ראַפּעס

איז פאָרזיצער

פון דער

וילנער אידישער

ספּאָרט-

אָרגאַניזאַציע ,מאָרגענשטערען" ,װאָס איהרע מיטנלידער שטעהען אונ-
טער דער השפּעה פון ,בונד" ,אָבער אַלס אַרנאַניזאַציע אין זי אומ-
פּאַרטייאיש ,און ער האָט אין שטאָדט-ראַט אױיסגע!פּועל'ט אויך פאַר
איהר אַ סובסידיע פון  000,1גילדען און אַמאָל אויך  ,002,1בעת ,מכבי"
באַקומט פון  5ביזן  4טויזענט גילדען.

דר .ראַפעס שטעהט אין נאַנצען אויפ'ן באָדען פון דער אידישער
קולטור.,

ער איז געווען מיטנליד פון פּלענום

צ .ב .ק .און טוט

פאַר

דער אידישער שול; אין געװען מיטגרינדער און אַקטאָר פון דעם
געוועזענעם אידישען פאָלקס-אוניווערזיטעט אין ווילנע און האָט גע-
האַלטען אַ סך רעפעראַטען וועגען סאַציאַלער פארזיכערונג און וועגען
סאַציאַלער געעזצגעבונג .ער האָט זיך באַטײליגט מיט אַ רייע אַרטיק-
לען אין דער בונדישער פּרעסע :אין ,אונזער פאָלקס-צייטונג" , אונ-
זער

צייט",

ג;אונזער

געדאַנק", ,אונזער

שטימע",

אויך

אין ,פּנקם"

פון דער היסטאָריש-עטנאַנראַפישער געזעלשאַפט (,די טעטיגקייט פון
אַזע" אין ווילנע") און אין ,ווילנער טאָג" (,פינף יאָהר טעטיגקייט
פון ט
,אָן"),

אומעטום,

סיי אין קראַנקען-קאַסע ,סיי אין שטאָדט-ראַט , האָט

דר .ראַפּעס אַלע מאָל געאַרבײט בהסכם מיט די דירעקטיווען פון
,בונד" ,אָבער בנוגע דער אַקטיװוקײיט און דעם באַזיס פון זיין טעטי;-
קייט איז ער געווען מעחר װוי ,בונד" -- ,ער האָט געטאָן זיין אַרבײט

אַ סך מעחר ,ברייטער און אינטענסיווער ,וי מ'האָט עס פון איהם גע-
פֿאָדערט .ער האָט פארטיידינט און פאַרטיידיגט ביז היינט ניט בלויז
די אינטערעסען פון די אַרבײטער ,נאָר האָט זיך אָנגענומען און נעמט
זיך אָן פאַר דער גאַנצער אָרעמשאַפט ,פאַר אַלע בא'עוול'טע און גע-
דריקטע  ---מאַסען און יחידים .מאַסען מענשען קומען צו איהם נאָך
אינטעהווענץ ,נאָך הילפף; עס אין פּשוט אוממעגליך אויסצורעכענען
די אומגעהויערע צאָהל? פאַרשיידענאַרטיגע אינטערווענצען .פאַר טויזען-

אידישש ראָקטוירים אין ווילנע
טער און טויזענטער מענשען
טויזענטער ענינים
הילף ,פון קולטור
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און פאַר אידישע געזעלשטפטען

 --אין

פון שטייערען ,פון סאַציאַלער און מעדיצינישע-
דאָס אַלץ האָט ער
בכלל און פון שולען בפרט.

געטאָן און טוט מחוץ דער ליניע פון ,בונד" ,וי זאַכען ,װאָס זיינען
פאַרבונדען מיט זיין פּערְזאָן ,ער האָט אַלץ געטאָן און טום מעחר

וי זיין פליכט פאָדערט עס פון איהם.

ער האָט זיינע פּערזענליכע אינ-

טערעסען פאַרלאָזען ,ער האָט זיין מעדיצינישע קאַריערע בפועל ממש
מקריב געווען  --פאַר'ן כלל --- ,און אין רעזולטאָט האַלט ער איצט
ביים

פאַרבלייבען

אַרבײיטסלאָז.

קראַנקע-קאסע

די

רעדוצירט

איז

געװאָרען אויףה  08פּראָצענט און דר .ראַפעס איז אויך איינער פון דרי
געקינדיגטע אָנגעשטעלטע פוֹן דער קראַנקען-קאַסע ,װאָס זייער טערמין
ענדינגט זיך דעם 01טען נאָוועמבער פונ'ם לויפענדינען יאָהר .4891
אָבער ער איז ניט פאַרצווייפעלט ,דר .ראַפעס ,ער אין פול מיט אִמּ-
טימיזם און האָט קיין חרטח ניט ,ער פיהלט זיך צופרידען ,נליקליך מיט
זיין ביזהערינער טעטינקייט.
באמת  --אַ גאַנצע ,שטאַרקע ,מאָראַלישע פּערזענליכקייט,
אויף אַזאַ זאָנט מען ; ירבו כמוהו בישראל!

ואָס

דר ,אַלכטנדר ליבאַ
זיין פאָטער ,יואל ליבא ,א
געבוירען אין ווילנע אין ,0981
קאַכעל-פאַבריקאַנט ,און זיין מוטער ,נעשע ,האָבען געגעבען די קינ-
דער

א

שטרעננע

אידישע

און

וועלטליכע

דערציהונג.

אלעקסאַנדער

האָט געלערענט אין חדר ,אין גימנאַזיע און ביז'ן 8טען קלאָס אויך
הבערעאיש און אַנדערע אידישע לימודים ביי די לעהרער און שריפט-
שטעלער

דוד נאָטיק ז"? און יוסף-אליהו

טריוואש.

געקענט גוט העב-

רעאיש און געדרוקט זיך אין ,עולם קטן" און ,החיים והטבע? אין די

| אָפּטײלונגען

פאר

קינדער-שאַפונג .

גימנאַזיע

אין 8001

געענדיגט

און מעדיצין אין דאָרפּאַטער אוניווערזיטעט אין ,5191
אַלס סטודענט געווען טעטיג אין ,אידישען פאראיין פאר ליטע-
ספּעציאליזירט זיך אין פּעטערבורג און אין בערלין אוֹיף
ראַטור".
|
נאָז ,האלז און אויערען.

בעת דער וועלט-מלחמה

מאַביליזירט געװאָרען און נגעאַרבײיט אין

שפּיטאָל פון רויטען קרייץ; װאָס איז גענרינדעט געװאָרען דורך דער
פּעטערסבורגער אידישער קחילה ,אויך אין ,אַזע" אין פּעטראָגראד

און אויפ'ן מערב-פראַנט אויף דער קביאניַעראַנאָװיטש-מינסק.
8

נעקומען

צוריק

קיין ווילנע ,וואו דר .א .מאקאַװער

נרינדעט אַן אָפּטײילונג פון ,אָזע" און איהם

צונעצוינען

אין

האָט גע-

צו דער אַרי
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א .י . גאָלרשמידט

|

נאָך דר מאַקאָװער'ס טויט איז דר .ליבאָ געװאָרען פאַרװאַל-
בייט.
טער פון דער אַמבולאַטאָריע אויף זיין נאָמען און אָנגעפיהרט מיט

ערפאָלג אין משך פון  01יאָהר ,פון  2201בין ,2891
די גאַנצע צייט זינט  8191ביז היינט ארבייט דר ,ליבאָ אין או-
דישען שפּיטאָל און אין קראנקען-קאַסע זינט איהר גרינדונג ,וואו ער
האָט צו טאָן מיט די אָרימסטע ברייטסטע שיכטען פון דער אידישער
און ניט-אידישער באפעלקערונג.

ו'

אַקטיוו זינט געקומען קיין ווילנע ,זיך באַטײלינט אין די ארביי-

טען פון ,מכבי"

און צוזאמען מיט דר ,אליהו גלאָבוס און דר .אלעק-

סאַנדער ראִָם פונאַנדערגעבויט די דאָזינע
געגרינדעט ביי איהר די רודער-סעקציע.
געהאלטען

רעפעראטען

טעמעס

אויף

ספּאָרט-אָרנאַניזאַציע

און

זיין מאַך ,ווענען

הי-

פון

ניענע ,אָנשטעקענדיגע קראנקהייטען און אנדערע אין פאראיין פון
די האנדעלס-אַנגעשטעלטע ,ביי די קליינהענדלער און אין אַנדערע
פֿאַראיינען ,געווען אויך פּרעלענענט אין דער שװעסטער-שו? פון
|

,טאָז",

,אָלקס-געזונט" פארעפענטליכט אַ גאַנצע סעריע
אין פ
וועגען נאָז אויערען און האַלזדקראַנקהײטען,

ארטיקלען

דר .יעקב פייגענבערג.
אין

געבאָרען

גראָדנע,

אין א פוחרישער פאַמיליע.
אלישע

בר.

חיים-יהושע

אין

,1981

יאָהר

זיין פאָטער ,ר'

פיינענבערג,

האָט

נע-

שטאַמט פון ר' דוד'? דעם מירער ראש ישיבה
(פון דער

זעלביגער

שריפטשטעלערין

משפּחה

רח?

מוטער פריידע  ---פון
טער משפּחה בריסק

שטאַמט

פיינענבערג),

אױיך

און

די

זיין

דער באַוואוסטער אֹל
פון בריסס דליטא,

 -און זיי האָבען דערצוינען זייער זוהן פריהעראויף תנ"ך און תלמוד און דערנאָך אוֹיף וועלט-
ליכע לימודים געענדיגט גימנאַזיע אין נראָדנע
אין יאהר  ,0191אװעקנעפאָהרען קיין דייטשי

דד .י .פייגענבערה

פֿאַנד ,וואו ער האָט שטודירט מעדיצין

אין

מיט דעם אויסברוך
| =מינכענער אוניווערזיטעט.
פון דער וועלט-מלחמה געמוזט איבעררייסען דעם שטודיום און צו-
ריקגעקערט קיין רוסלאַנד ,אָנגעקומען אין דאָרפּאַטער אוניווערזיטעט

אידישש דאַקטוירים אין ווילנץ

132

און געענדיגט אין  .8191דאַן מאָביליזירט געווארען ,געארבייט
שטעטלעך אין ווייס-רוסלאַנד ,אין שפּיטאָלען אין פּעטערבורג,
אין אָ,זע" ,אין מיליטערישע שפּיטאָלען אויפ'ן רומענישען פראָנט
אין  8191צוריק קיין וייס-רוסלאַנד ,וואו וייטער געאַרבײיט
מיליטער-דאָקטאָר ביז די פּאַליאַקען האָבען סוף  9191פארנומען
קאַנט.

אין
אויך
און
אַלס
דעם

אין  0291צוריק קיין פּוילען ,קיין גראָדנע ,פּראַקטיצירט פּרי-
װאַט אין דרוזגעניק ,אין אַװנוסטאָװו און אין  2291נעקומען קיין

ווינע.

דאָ איז יער נלייך אַריין אין ,אָזע" ,וואו ער אַרבײט עך

היום אין דער קינדער-אמבולאַטאָריע

א .נ ,פון דר .א .מאַקאָװער און

זינט צעהן יאָהר פאַרװאַלטער פון דער זוינ-קינדערחיים פאַר אונטער-
זיין ספּעציאַליטעט  --קינדער-קראַנקהייטען.
געווארפענע קינדער.
דריטהאַלבען

יאֶהר

האָט

ער

געאַרבייט

אין קינדער-שפּיטאָל

פון דער

קהילה אין זוויעריניעץ אונטער דער אֶנפּיהרונג פון דר .ה .קאָװאַרסקי.
די גאנצע צייט זינט זיין קומען קיין ווילנע ארבייט ער אויך אין משמרת

חולים ואו ער ניט פאַר קראַנקע קינדער הילף אויף אַ היים .גע-
אַרבײט

אויך

אין

דער

אַמבולאַטאָריע

גאַנצע צייט פון איהר עקזיסטענץ.

נאַזיעס ווילער,

,תושיה"

פון דאָקטוירים-פאראיין

געווען שול-דאַקטאָר

און סאָפיע

די

אין די גימ-

גורעוויטש,

ער איז מיטנליד פון דער ווילנער אָפּטײלונג פון דער אַלפּוילישער
פּעדיאַטרישער

געזעלשאַפט

(געז .פון קינדער-דאַקטוירים) ,פון ווילנער

' אידישען דאָקטוירים פאראיין פון ערשטען טאָג אָן -- ,איין יאָהר
איז אויך מיטגליד פון
אויך פאַרװאַלטונגס-מיטגליד און סעקרעטאַר.
פֿאַרװאַלטונג פון ,טאָז? און געווען מיטנליד אין פאַרװאַלטונג ,מכבי",
געשטימט סאַציאַליסטיש און שטעהט פאַר דער אידישער קוֹל-
טור ,פאַר דאָס אידישע שול-וועזען און זיינע קינדער לערנען זיך אין
אַ אידישער שול? (רעאלנימנאזיע).

ער האָט נעהאַלטען א סך רעפעראַטען

אוױיף אידיש אין אָזץ"

און אין שולען ווענען פאַרהיטען דאָס געזונט פון קינדער ,ווענען דער-
האָט זיך ספּעציעל אינטערע-
ציאונג און אויף אַנדערע טעמעס.
סירט מיט דער פראַנע ווענען איינשפריצען קינדער נענען סקאַרלאַטין
האָט אויך פאַרעפענטליכט אַ פלונבלאַט װענען דעם.
און דיפטעריט.
האָט מיטנעאַרבײיט אין ,פאָלקס-געזונט" און געדרוקט א רייהע אַר-
טיקלען אין זשורנאַל ,סאַציאלע מעדיצין? וװענען דער שוועסטערי
שול ,ואוו ער האָט געלייענט לעקציעס אויף אַלע דריי סורסען ווענען
קינדער-פלענע און קינדער-דערנערוננ.
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דר .אַריח"לײיב וויינשטיין

רען

א זוהן פון דעם װעלט-באריחמטען אֶכַּע-
זינגער יוסף װײנשטײן װיגאָגראדאָט (ני

יאָרק).

געבוירען אין ווילנע אין יאָהֶר ,9981

גע
לערענט אין חדר ,נאָכדעם אין גימנאַזיע,
װא
ָ
ס
ג
ע
ע
נ
ד
י
נ
ט
א
י
ן
י
א
ה
ר
 ,1191אוֹן אין 6101
גע
ע
נ
ד
י
ג
ם
מ
ע
ד
י
צ
י
ן
א
י
ן
דאָרפּאַטער אוניווערזי-

טעט.

פאר

אויסצייכענונג

אויף מלחמח

אלם

מיליטער-דאָקטאָר האָט ער באקומען פיר אֶך-
דענס .איבערגעלעבט דעם גאנצען בירגער-קריג,
איז
ער אין יאהר  2291צוריקגעקומען קיין

ווילנע,

וואו

ער האָט פּראַקטיצירט

א

יאָהר,

און נאָכדעם איזן ער אַװעקנעפאָהרען קיין בער-
לין ,וואו ער האָט אין משך פון די יאהרען
דר .וויונשמיין
93
זיך פארפולקאָמט אין דער שאריטיי-
קליניק און כירורגיע.
זינט דאַן פּראַקטיצירט ער אין ווילנע אלס אֶר-
דינאַטאָר פון דער
כירורגישער אָפּטײלונג אין מעדיצין שפּיטאָל און
אלס אָרדינאַטאָר
פון דער כירורגישער אָפּטײלונג און דער קינדער.
קליניק פון דער אידישער קהילה אין זוויערעניץ.

ע
טליכע יִאָהר אין ער געווען מיטנליד אין פארוואלטונג פון אי
דישען
ד
א
ָ
ק
ט
ו
י
ר
י
ם
פ
א
ר
א
י
י
ן
.

א
ט
י
כ
ט
י
ג
ע
ר
טוער אין דער קונסטינע-
זעלש
א
פ
ט
,
א
י
ז
ע
ר
ד
י
נ
א
ַ
נ
צ
ע
צ
י
י
ט
פ
ו
ן
א
י
ה
ר
עקזיסטענץ פאָרזיצער פון
קינס
ט
ל
ע
ר
י
ש
ע
ן
ר
א
ַ
ט
.
א
י
ז
א
ו
י
ך
װ
ו
י
צ
ע-פאַרזיצער פון מ
,כבי" אין ווילנע.
אין די מלחמה-יאָה
רען האָט ער געשריבען אין רוסישע צייטונגען
אין סיביר און אין דע
ר
צ
י
י
ט
פ
ו
ן
בירגער-קריג רעדאַנירט אַ רוסישע

צייטונג ,האָט פאַרעפענטליכט

פאַבלען.

אין

רוסיש

א ריהע

לידער

און

דר .וויינשטיין האָ
ט אַנגעשריבען אין רוסיש אויך אייניגע דראַ-
מען ,וואס פון זיי ציי
כ
ע
נ
ע
ן
ז
י
ך
א
ו
יס ,חורדוס" און ,שולמית".
די
דראַמע ,הורדוס" ,װא
ָ
ס
א
י
ז
נאָכדעם איבערגעזעצט געווארען אויף
אידיש ,איז פאָרגעליי
ע
נ
ט
ג
ע
װ
א
ָרען אוֹיף א ליטערארישען אַווענט אין '
ווילנער אידישען ל
ט
ע
י ראטען פאראיין און האָט ארויסנגערופען זעהר
אן אינטערעסאנטע
ד
י
ס
ק
וסיע ,װאָס האָט זיך אויפגעהויבען ביז גאָר
אַ חויכער מדרנה.
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אידישט דאָקטוירים אין ווילנץ
דר .אַייזיק בן חיים גאַלדבורט

געבאָרען אין ווילנע אין יאהר  8981אין
א סוחר'ישער פאַמיליע .זיין פאָטער אין נע-
ווען זעהר א אידישגעלערענטער און ועלט-
ליך-געבילדעטער מאן ,א הערליכער טיפּ פון א

משכיל ,וואס זיין הויז איז געווען אָפען פאר
יונענט און פאַר מענשען

|בונגען .

מיט העכערע שטרע-

ער האָט געהאַט אַן אייגענע רייכע

ביבליאָטעק ,וואן מען האָט געקענט
ליטערארישע,
מערקוירדינסטע
די

געפינען
פילאָזאָ-

פישע און װיסענשאַפטליכע עקזעמפּלארען אין
העברעאיש ,אידיש ,רוסיש ,דייטש און אנדערע
ער

שפּראכען.

זשורנאַלען
דר.

גאָלדבורט

פלענט

אויסשרייבען

און צייטוננען

די בעסטע

און פלעגט זאָגען:

,כל דכפין ייתי ויאכל  ---ווער עס האָט דאָרשט
נאָך שעהנעס און גייסטינס ,זאָל קומען אַהער---

מיין ביבליאָטעק איז פאַר איהם גרייט" .און חברה יונענט האָט זיך ניט
געלאָזט בעטען און האָט געשמאַק געלייענט

און געפיהרט

שטורעמדינע

(מהאָט ניט געוואוסט ,אַז
גאָלדבערנ
דיסקוסיעס ביי חיים
זיין פאַמיליע איז נאַלדבורט) אין חוֹיז  ---ווענען די נייעסטע וויסענ-
שאַפטליכע אויסנעפינסען ,ווענען די לעצטע קורסען אין דער ועלט-
פּאליטיק .,וועגען רעװאָלוציע ,סאַציאַליזם ,ציוניזם און אַנדערע איזמען,

און פאר איין גאַנג געליהען ביכער און קיינמאָל ניט אַוװעקגעגעבען.
דאָך איז מען דאָ אין הויז סיינמאָל ניט געווען אין כעס אויף די צו-
שלעפּער פון דער טייערער ביבליאָטעק -- ,פאַרקערט :די פרוי פייג
גאָלדבערג (גאָלדבורט) ,װאָס שטאַמט פון די משפּחות דייכעס און אָנוז,

וועלכע האָבען אַרױסנענעבען אַ רייכע דיפּלאָמירטע אינטעליגענץ ,ליטע-
ראַטען ,קינסטלער ,פּעדאַנאָנען און געזעלשאַפטליכע טוער --- ,זי אין
געווען פאר די ,האָלאָדראַנצעס ,/פאַר דער הוננערינער באַהעמיע ,וי

אַ מוטער ,האָט זיי נאָך מכבד
און אָפּט אויך מיט אַ מיטאָנ.
עקסטערנעס ,װואָס האָבען דאַן
דער אידישער שטודירענדיגער

געווען מיט פּוטער-ברויט און זיסע טיי
דאָס איז געװען אַ בית ועד פאַר די
געבילדעט דעם רוב מנין ורוב בנין פון
.
יוגענט.

| אין אָט אַזאַ אַטמאָספערע

איז געוואקסען און האָט זיך דערצוינען

אייזיק גאָלדבורט.

ער האָט געלערענט אין חדר ,אין גימנאַזיע און אין

דער צייט פון נימנאַזיע געלערענט אין דער היים ביי די בעסטע לערער
העברעאיש ,אידישע געשיכטע און אַנדערע אידישע לימודים .נעענרינט
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גימנאַזיע אין  2101און שטודירט מעדיצין אין גענף (שווייץ) און אין
דאָדפּאַטער אוניווערזיטעט ,װאָס געענדיגט אין ,6191
דר .גאָלדבורט איז ,וי אַלע יוננע דאָקטוירים ,מאָביליזירט גע-
װאָרען ,האָט געדינט אַלס מיליטער-דאָקטאָר אין זעמסקע שפּיטאָלען,
אויף די פראַנטען און צוריקקומענדיג אין  8191אַהיים קיין ווילנע ,האָט
ער געפונען זיין היים חרוב ומוחרב .באַלד איז אין זיין היים געשעחן
אַ שוידערליכע

טראַגעדיע:

אין דעם

ביז-באואוסטען

זיבעטען

טאָנ

פּסח תרע"ט ,ווען די אומפאַרשעמטע ,זון האָט שעהן געשיינט און די
אַקאַציע האָט געבליהט  --האָט דער שוחט גע'שוחט'ן" ,געשניטען אַ
שניט פון אידישע קעפּ; דאַן איז דערשאָסען געװאָרען דער הייליגער
א .ווייטער ,דאַן זיינען אויף פאַרשיידענארטיגע אַכזריות דיג-מאויט"
דיגע אופנים אומגעבראַכט געװאָרען  46אידישע לעבענס און דאן האָט
מען צונויפגענומען אַכט שעהנע בליהענדינע יונגעלייט ,אַוװעקגעפיהרט

זי
!י  אויף ליפּוווקע (איהר געדענקט

נאָך געוויס ,ליבע לאַנדסלייט,

ליפּגווקע !) ,געהייסען זיי אַליין אױסגראָבען פאַר זיך אַ קבר און אליין
אַרײנװאַרפען זיך אין אָט דעם קבר -- ,אַ טיולאָנישער פּלאַן ,װאָס

דאַנטע'ס גיחינום װערט בלאָס פאַר איהם --- ,און אָט אַזױ האָט מען
זיי לעבעדיגערהייט באגראָבען און אַביסעל אונטערגעשאָסען ,עס זאָלען
| זייערע קולות זיך ניט הערען -- ,און צוישען די אַכט איז אױיך
געווען דר ,גאָלדבורט'ס ברודער  ---משה נתן נאָלדבורט ,אַ אידעאַליסט

פון קאָפּ בין די פיס -- == --
די אַלטע מוטער פיינע נאָלדבורט

אייביגע קלאָ;:

אין נעבליבען

קלאָגען איהר

אויף איהר מאַן ,װאָס איז אַװעק אֶהן אַ צייט פון דער

וועלט ,אויף איהרע אַנדערע אומנעקומענע קינדער און באַזונדערס אויף
איהר אומגעבראַכטען מיזיניק משה-נתן ,און יאָמערט און קלאַנט אַזױ

ביז היינטיגען טאָג .
קיין ראַטען-פאַרבאַנד,

איהר עלטערער

זון ,לייב נאָלדבורט ,איז אַװעק

האָט זיך דאָרטען פאַרנראָבען

אין דער וויסענ-

שאַפט און אין היינט צו טאָג פּראָפּעסאָר פון פּאָליטישער עקאָנאָמיע
אין לענינגראַדער אוניווערזיטעם  --פּראָפּ .ליעוו יעפימאָוויטש מי-
ליאַיעוו .

און דער אינגערער

זון ,דר .אייזיק גאָלדבורט,

איז

מיט

אַ

טיפען פאַרבאָרגענעם צער אין האַרצען פאַרבליבען אין דער חיים מיט
דער מוטער =--= --= --
אין די יאָהרע1ן 0291--919איז דר ,גאַלדבורט געווען סעקרעטאַר
פוֹן אָ,זע? .,זינט  3291ביז היינט אַרבײט ער אַלס ראַיאָדאָקטאָר
אין קראַנקעןדקאַסע ,וואו ער איז פאָרזיצער פון ראָט (געוויילט פון
|
בונד").
ער איז נגעווען שול-דאָקטאָר און לערער אין די שולען פון צ .ב .ק---.
אין די אידישע נימנאָזיעס ,וואו ער האָט געגעבען נאַטורדװיסענשאַפט,
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איריטע דאָקטוירים אין ווילנץ

ביאָלאָניע און פילאָזאָפישע פּראָפּעדעווטיג (פֿאָגיק און פּסיכאָלאָגיע).
געהאַלטען אַ רייע פאָרלעזונגען
אַ סיסטעמאַטישען

געגעבען

אין פאַרשיידענע

קורס פון סאַציאַלער

און

אינסטיטוציעס

היניעניע אין געװע-

זענעם פאָלקס-אוניווערזיטעט אין ווילנע .ער האָט איך אָנגעפיהרט
דעם סעמינאר פון היניענישער פּראָפּאַנאַנדע אין דער שװועסטער-שול
,ע? אין די יאָהרען  8291--9991און געהאַלטען אַ ציקעל פאָר-
באייָז
,כבי" ווענען היגיעניע פון פיזישע איבונגען אין יְאֶהר
לעזונגען אין מ

,2

און וועגען היניעניע פון דרוקער אין דרוקער-פאראיין .

/

דר .נאָלדבורט איז מיטנרינדער און װיצע-פאָרזיצער פון דער וויל-

נער עספּעראַנטאָ געזעלשאַפט ,יוניװוערסאָ? און מיטגליד פון קאָמיטעט
פון צ .ב .סק.
ער האָט געשריבען אַ נאַנצע רייע אַרטיקלען אין דער ,נייער שול",
,אָלקס-נעזונט? און אין די ווילנער צייטונגען,
אין ,שול און חיים" ,אין פ
אין דער אויסנאַבע פון אידישען פּראָפּעסיאָנעלען פאַראיין אין
ווילנע איזן אין  8991אַרױס דר .גאָלדבורט'ס פּאָפּולערע בראָשור ,הי"
ניעניע פון דרוקער" ,אַן איינציגע אין איהר פין ,און אין דער אויס-
גאַבע פון דער ווילנער עספּעראַנטא געזעלשאַפט  ---זיין בראָשור ,די
אינטערנאַציאָנאַלע

װאָס

הילפס-שפּראַך",

האָבען

אַרויסגערופען

סימ-

פּאַטישע רעצענזיעס אין דער פּרעסע.
אָבער

חוץ

זיין פּריואַטער

און געזעלשאַפטליכער

מעדיצינישער

פּראַקטיק אַלס דאָקטאָר פון אינערליכע און קינדער-קראַנקהייטען ,און
|חוץ זיינע אַנדערע געזעלשאַפטליכע טעטיגקייטען ,זיצט דר .גאָלדבורט
און אַרבײט ויסענשאַפטליך אויף מעדיצינישע טעמעס און האָט שוין
פאַרעפענטליכט ערנסטע אַרבײיטען אין פּוילישע און דייטשע זשורנאַלען.
אין דער לעצטער צייט האָט ער אָנגעשריבען און
פארטיידיגט אין ווילנער אוניווערזיטעט א די-

סערטאַציע וװענען ,אידישער פּאַטאַלאָניע? און
האָט דעם 32טען אָקטאָבער פון דעם לויפענדי-

נען יאֶהר  4991דערפאר באַקומען דעם וויסענ-
שאַפּטליכען

גראד ,דאָקטאָר

פון מעדיצין".

דר .רפאל שאַדאַװסקי
| געבאָרען אין ווילנע אין  7981אין אן אינ-
טעליגענטער פאַמיליע פון אן אָנגעשטעלטען,
װאָס האָט נעלעבט נגעדריקט .ער האָט געלערענט
אין פּערלמאנ'ס חדר און ביי ר' מאיר קיידאַנער
און קען די העברעאישע
תנ"ך און תלמוד

דו.

ר.

שאדאָווסקא

שפּראַך .

אין  8191נעענדינט כהנ'ס נימנאַזיע
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א- 6 .גאַלרשמידט

אין ווילנע און אָנגעקומען אין פּעטראָגראַד אויף יורי ,אָבער באַלד
מאַביליזירט געװאָרען און אָפּגעדינט דריטהאַלבען יאֶהר אַלּס פּראָסטער
סאַלדאַט ,נאָר נאָך דער פעװוראַל דרעװאָלוציע דערהויבען צו אָפיצער,
אין  8191דעמאָביליזירט .איבער'ן פריחצייטיגען טויט פונ'ם פאָטער ---
צוריק אַהיים
אין  9191אָנגעקומען אויף מעדיצין אין ווילנער אוני-
ווערזיטעט און געענדיגט אין .5991

זיין גאַנצען שטודיום ,פון נימנאַזיע

ביז דאָקטאָר-דיפּלאָם,

האָט

דר .שאדאָווסקי דורכנעמאַכט מיט אייגענע מיטלען ,מיט דער הילף
פון פּריואַטע לעקציעס,
דאַן האָט ער געאַרבײיט

צויי

יאָהר

אַלס

אַסיסטענט

אין דער

אוניווערזיטעטישער קליניק פאַר אינערליכע קראַנקהייטען און פון 7291
ביז היינט  --אין משמרת-חולים אַלס ספּעציאַליסט אין אינערליכע
קראַנקהייטען.
זינט  8291אַרבייט ער געועלשאַפטליך אין ,טאָן",
וואו ער איז
מ
י
ט
ג
ל
י
ד
פ
ו
ן
פ
א
ַ
ר
װ
א
ַ
ל
ט
ו
נ
ג
א
ו
ן
פ
א
ָ
ר
ז
י
צ
ער פון דער קאַלאָניע-
קאָמיסיע,
ס
מ
י
ט
ג
י
ל
ד
פ
ו
ן
אידישען דאָקטוירים-פאַראיין ,פון דער אַל-
פּוילישער
,
ד
א
ָ
ק
ט
ו
י
ר
י
ם
-קאַמער? און פון דער ,ווילנער מעדיצינישער

געזעלשאַפט? .געווען פאַרװאַלטונגס מיטנליד פון ,הילף דורך ארבייט"
(פון  6291ביז היינט  ---שול-דאָקטאָר אין די ווילנער אירישע און
העברעאישע פאָלקס-שולען.

געהאַלטען רעפעראַטען אין אידישען
אין דער ווילנער מעדיצינישער געזעלשאַפט.
מיט װיסענשאַפּטליכע אַרבייטען זיך באַטײליגט אין פ
ּ,אָמיעטיק
ווילענסקענא .טאָװאַרזשיסטװאָ לעקאַרסקעגאָ? און אַנדערע פּױלישע
דאָקטױירים

צייטשריפטען.

פאַראיין

און

אין ,פאָלקס-געזונט? און ,סאָציאַלער מעדיצין" געי
!= דרוקט אַרטיקלען װעגען שול-מעדיצין.
|ו-
סענשאַפטליכע

ארבייטען:

,װעגען

געשוירי-

גער אַנטצינדונג פוֹן גראָבען דאַרם? און וע-
גען ,װאַסערניר".
5

אין פארלאג פון הירש פעק אין ווילנע אין
פאַרעפענטפיכט געװאָרען
א לערנבוך ,אַל-

געבראַ פאַר אָנפאַנגער" .

/

|

דר .יהודה גענועל -
געבאָרען אין יוליע אין  ,3091געלערענט
געענדיגט גימנאזיע אין
אין פּערעלמאַנ"פ חדר.,

און
0
אין .,6291

דו .יהודה גענועל 

מעדיצין אין באַזעלער אוניווערזיטעט
דיסערטאַציע פאַרטיידיגט ביי פּראָם.

ראָבערט בינג (אַ איד) ,איינעם פון די גרעסטע

פּראָפעסאָרען פון נעװראָלאָגיע .אין יאהר 7291

אירישט דאָקטוירים אין ווילנע
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געבאָרען אין ווילנע אין  ,3091געלערענט אין פּערעלמאַנ'ס חדר.
געענדיגט נימנאזיע אין  0991און מעדיצין אין באַזעלער אוניווערזיטעט
דיסערטאציע פאַרטיידינט ביי פּראָם' ראָבערט בינג (אַ
אין .,6991
איד) ,איינעם פון די גרעסטע פּראָפּעסאָרען פון נעװוראָלאָגיע . אין 7291
גאסטריפיצירט זיך און אָנגעקומען אלס אַסיסטענט צו פּראָפ .,װלאַ-
דיטשקאָ אין ווילנער אוניווערזיטעט און געאַרבײט ביו'ן שליסען פון
דער קליניק אין  ,4291פון  0891ביז היינט  --אַסיסטענט פון דער
זינט דאַן אַרבײיט ער אויך
געשיכטע און פילאָזאָפיע פון מעדיצין,
אין פּסיכאָלאָנישען קאַבינעט ביים מאַניסטראַט ,וואס עס ווערט דורכ-

געפיהרט די סעלעקציע (אָפּקלייב) פון די קינדער.
ישטענדינער קאָנסולטאַנט פון דער עווגענישער באַראַטונגס-שטעלע
פון 7291
אויפ'ן געביט פון פּסיכאָאַנאַליזע און באַרופס-באַראטונג.
אַרבײיט ער אויך אין דער באַראַטונגסישטעלע פֿאַר אַלקאָהאָליקער,
איז פאָרזיצער פון דער אידישער געזעלשאַפט פאַר ספּעציעלער

דערציאונג אין ווילנע ,די

נעזעלשאפט

זאָרגט פאר דער ,שו? פאַר

דעפעקטיווע קינדער" (אָפּנעשטאַנענע) ,װאָס געפינט זיך אין בנין פון
דער קהילחה אונטער דער אֶנפּיהרונג פון דר .װױיטאַ לעווין  --אַ פעהיגער
און אַלזייטינ-געבילדעטע פּעדאַנאָגין מיט אַ דערהויבענער

איז זיך ממש מוסר נפש פאַר די אומנליקליכע קינדער. .
אין

נשמח,

װאָס

בי

דר .גענזע? איז אויך מיטנליד פון קאָמיטעט פון ,טאָז" ,אַרבײיט
משמרת-חולים און אַלס שולדאָקטאָר אין די אידישע פאָלקק-

שולען פון די פאַרשיידענע

צענטראלעס.

ער האָט געהאַלטען רעפּעראַטען  :ווענען אָפּנעשטאַנענע קינדער;
וועגען נערוועזע קינדער ; וענען אונטערזוכונגען פון אינדיווידועלער
ארבייט ער אויך אין דער באַראַטוננס-שטעלע פאר אלקאַָהאָליקער,
דר .גענזעל האָט פארעפענטליכט א רייע פּאָפּולערע ארטיקלען

וועגען ,געווערבע

היגיענע"

אין

דעד

ועכענטליכער ,האנטװערקער

שטימע" ,ווילנע ,9891 ,אונטער דער רעדאַקציע פון דעם יוננען טאַ-
לאַנטפולען נתן רודנער ,װאָס זיין לעבען איז איבערגעריסען געװאָרע'
|
נאָך איידער עס האָט זיך צובליהט,
דר .יהודה גענזעל גיט נרויסע האפענונגען.

באַריהמטע וילנער פּערזענליכקייטען אין
2
ליטעראַטור ,פּובליציסטיק ,קונסט ,װיסענשאַפּט--.
רבנים ,משכילים -- .פרייהייטס-קעמפער--- .
געזעלשאַפּטליכע טוער.
אברהס

רײזען

איזיץ מאיר דיק אַלס היסטאָריקער פון דער שטאָט
ווילנע.
|
|
(װוצגצן

א

צוויי

יק

וויכטיגץ

ווטרס פון

אייזיק

מאיר

ריק)

אין א נגעשפּרעך מיט דעם אידישען היס-
טאָריקער ש .דובנאָוו ,האָט זיך מענדעלי מוכר

װ

ספרים אויסגעדריקט ,אז אויך ער ,מענדעלי ,איז

אַ היסטאָריקער.
און ס'אין

ניט

קיין

גוזמא.

יעדעס

וערק פון אַ שריפטשטעלער ,װאָס קען ניט
דינען אין יאָהרען אַרום אויך אַלס היס-
טאָרישער מאַטעריאַל ,אין פון נישטיגער באַ-

דייטונג.
דער קינסטלער ,דער בעלעטריסט ,און אַפילו דער פּאָעט ,אין
נאָר דאַן וויכטינ און האָט אַ בערך אייבינע באַדייטונג ,ווען אין
זיינע שאַפונגען זיינען פאַרקערפּערט געװאָרען געשטאַלטען ,אָדער
איבערגענעבען געװאָרען סיטואַציעס ,װאָס וערען אָדער אַלין גע-
ש-יכטע ,אָדער דינען אַלס מאַטעריאַל פאַר געשיכטע-שרייבער.
פון האָמער'ס איליאַדע בין די ניבעלונגען ,פון דער פינישער
קאלעוואדאַ ביזן א ליריש פאָלקס ליד  --אין װאָס פאַר אַ שפּראַך,

פון װאָס פּאַר אַ פאלק עס זאָל ניט זיין --

דאָס

לערנען מיר

לעבען ,די זיטען ,די מנהגים פון יענע מענשען און פון יענער צייט.
ווען מען נעמט אפילן אַזאַ ,אין גרונט גענומען ,לייכט פאָלקס-
ליד וי דאָס פאַלנענדע :
איך

בין

שוין

8

מײדעל

איןך

די

יאַָהרען

װאָס האָסטו מיר מין קאָפּ פאַרדרעהט }
איך װאָלט שוין לאַנג א כלח געװאָרען
און

טמפסטר

חהוגח

געהאט.
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אייויק מאיר דיק אַלס היסטאָריקױר פון ווילנץ

און טױב עס געהט דיר אין גדן ---
די מאַמע װעט פֿאַרקויפען

די שטיב,

אט מיר װעלען בידע חתוגה האָבעןה
װײל איך השָב דיך טַזױ ליב,
און צו געבען

לערנען מיר ,אַז צוליב חתונה מאַכען א טאַכטער
כלה נדן ,האָם מען געמוזט פאַרקויפען די שטוב.
שוֹין איצט ,ביים
גייעם אַרט לעבען ,וען נדן װערט שין ניט געגעבען ,באַקומט
דאָס לידע? אַ היסטאָרישען כאַראַקטער,
קען מען זיך שוין פאָרשטעלען ,וי גרויס און וי ויכטינ אין

דער היסטאָרישער מאַטעריאַל אין די װערק

דער

פון אונזערע קלאַסיקער,

װאָס ווען זיי האָבען געשריבען זייערע ערצעהלוננען פון דעם דאַ-
מאלסדיגען איצט ,האָבען זיי געהאַט ,װי מען זאָגט ,אַן אוין"
אויףה דעם שפּעטער ,אויף דער צוקונפט.
צי באַוואוסטזיניג ,צי אינ-
טואיטיוו ,זיינען זיי אויסען געווען צו געבען אַ בילד פון זייער צייט

און פון זייער דור מענשען פאַר די שפּעטערדינע דורות.

אין אָט דעם זין אין אייזיק מאיר דיק איינער פון די ויב-
טיגסטע שרייבער אין דער אידישער שפּראך.
פון זיינע ווערק ,פון

זיינע הונדערטער

דערציילונגען

קאַפּיטלען ,װאָס זיינען
איבערהויפּט האָט
געבען אַ קולטור בילד
געבוירען געװאָרען און
באַרען לעבען.

צי ער רופט

קען דער היסטאָריקער

שעפּען

נאַנצע

וויכטיג פאַר דער אידישער געשיכטע.
אייזיק מאיר דיק אין זיינע ערצעהלונגען גע-
פון דער שטאָט וילנע ,אין ועלכער ער איז
האָט דאָרט אָפּנעלעבט זיין גאַנצען פרוכט-

אָן ווילגע  -מיט

איהר

ריכטיגען

צִי ער

נאָמען,

דרעהט איבער אַמאָל דעם נאָמען און רופט זי ליוונא --- ,זעהען מיר
די דאָזיגע וויכטיגע שטאָט װי זי האָט אויסנעזעהן ,װוי זי האָט גע-
לעבט ,געליטען און געהאָפט און אַפילו געקעמפט קענען איהרע בעפו
טובות און רעדל-פיהרער.
פאַראַנען ביי איהם
ע
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ע
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ט
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ָ
ר
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י
י
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ע
ן
ג
ע
ש
י
כ
ט
ע
א
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ל
י
ן
ד
י
ג
ע
שיכטע פון
דער שטאָט ווילנע מיט איבער הונדערט יֹאֶהר צוריק.

צו די דאָזינע ערצעהלוננען געהערט די אמת
ואונדערליכ?
היסטאָרישע ערצעהלונג ,וועלכע ער רופט מיט'ן נאָמען ,דער אידי-
שער פּאָסלאַניק", ,איינע זעהר שעהנע און אינטערעסאַנטע געשיבטע,

װאָס עס אין געשעהען אין דעם יאָהר ."9981
ווען ער האָט געשריבען

די ערצעחלונג

טען ,גרעסערער פאַרמאַט) ,איז ניט באקאנט.
צום ערשטען מאָל? שוין אין יאָהר .0881

|
(װאָס ענטהאַלט  46זי-
געדרוקט געוען
הייסט עס ,מיט

אין זי
קאַרגע

04

|

-
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|

זעכציג יאָהר נאָך דער פּאַסירונג ,וועלכע ער באַשרייבט אין דעם ,אי-
אין איין שטעלע ,אין דער זעלביגער ערצעת-
דישען פּאָסלאַניק?.
לונג ,רעדט ער אין זיין איינענעם נאָמען און זאָגט דאָרטען ,אז ער
אין דעמאָלט אלט געווען פינף יאָהר, :איך װאָס איך ואר דאַן קוים

פינף יאָהר ,האָב זוכה געווען צו זעהן איהם (דעם אידישען פּאָסלאַ-
ניק---א.

צו

ר ).געהענדיג

דעם

חיי

אִדֶם

 ,?"/װאָס

וואוינט אין אונזער שכונה (נאַכבאַרשאַפט).

האָט

ער

איך האָב איהם

נע-

נעזעהן

און ער שטעהט מיר פאַר די אויגען...
אין

דער

דאָזינער

ווערט דערצעהלט,

היסטאָרישער

ערצעהלונג,

וי אַזױ די ווילנער אידען

װאָרען פון איינעם ,װואָס אין געקומען

וועלכער

עס

זיינען פארפיהרט

גע-

אין

קיין ווילנע און האָט זיך אויס-

געגעבען פאַר אגַעזאַנדטען פון אַ אידישען מלך ,פון טאַלג ,װאָס ליגט
אין אַפריקע הינטער מאָראָקאָ?  ---איז ניט נאָר וויכטיג די היסטאָרישע

פּאַסירונג ,נאָר אויך די טיפּען ,װאָס ווערען נעשילדערט עכט קינסט-
און לעבענס-טריי ,װאָס האָבען דעמאָלסט נעלעבט און גע-
אין ווילנע  די אבערנלויבינקייט ,די פינסטערניש און שון

לעריש
ווירקט

אויך די ליכטיגע שטראַלען ,װאָס האָבען שוין דאַן אַריינגעדרונגען אין
:
מאַנכע מחות...
די נייעס ווענען דער אידישער מלוכה און ועגען דעם אידישען
מלך ,װאָס עס אין געווען פאַרעפענטליכט אין אַ האַמבורגער דיי"
טשער צייטונג ,האָט צוטראָגען איבער דער שטאָט וילנע איינער אַ
ר' חיים באַס ,אָדער טאַבאַטשניק

(ווייל ער האָט אויך ארומגעטראָגען

איבער די הייזער טאַבאַק פאַר די געהויבענע בעלי בתים צו פאַר-
קויפען---.א .ר.).
אייזיק
דער דאָזיגער חיים באַָס איז וואונדערליך געשילדערט.
| מאיר דיק ,דער מחבר ,זאָגט עדות ,אַן ער האָט איהם פּערזענליך גע-

קענט,
,ער שטעהט מיר נאָך עד היום פאַר די אױגען.
אַ משורר ,אַ באַס און אַ גנוטער באַס .אַ גרויסער
פלענט זינגען פאַנאס (?--א .ר ).זעהר גוט'..
,ימים נוראים פלענט מען איהם על פּי רוב
גרויסער

דעם
'װאָס

שול.

און

עס

ואַר

איהם

מעריב פון דעם שבת-צונאַכט,
דער באַָס שפּילט

דאַן די ערשטע

וירקליך

װאָס

ער אין געװען
יודע נגן .און
צו דיננען
צו

הערען

װאָס פאַר די ערשטע
ראָליע ,און

אי'י
צו

סליחות,

נגעהט אין שפּאַן

,ויך פלענט ער זעהר אָפט
בעסער אֵלס אַלֶע איבערינע משוררים" ..,א
פאַרדינען פון דעם װאָס ער פלענט צו נאַרײען (מעקלערען) זינגער-
לעך צו חזנים ,װאָס ער פלענט
איננלעך ,קאַצען-כאַפּער ,קליינע

באַקומען

אום

זומער

זיי זעלבסט צו מאַכען פון גאַסען-
קעשעניקליך ,װאָס ער פלעגט זי

אין די גרויסע

היצען

ביי איספּוסקען

פון די

אייזיק מאיר דיק אַלט היסטאָריקער פון ווילנץ
מילען ,באָדענדיג
אויספרובירען די

144

דאָרט פלעגט ער זי ,נאַקעטערהייט
זיך.
און ביי דעם ,װאָס ער האָט
קול'עכלעך.

נאָך,
דער"

וויסט אַזױ איינע שטימע ,װוי ער האָט געמיינט ,האָט ער שוין אַװעק-
געשלעפּט צו זיך ,באַשטעלט אים באַלד טעג און האָט איהם אויס-
געברויכט (?--א .ר ).איינע געהערינע שטימע ,און האָט איהם,

אייויק

מאיר

דיק --

געב .און

וילנע,

;7081

געשט.

ואַנ.

| .8981/ ,42

וי צו זאָגען ,פאַרקויפט איינעם חזן ,וי אַ זיננ-פיינעלע פאַר פינף-
זעקס רובעל ,און דערביי וואָר נעמאַבכט איין מאָלצייט ,אוֹן אַריין
געלעבט אין נאָטס וועלט אימער

פרעהלעך

און לוסטינ,

דען עס װואַר

ביי איהם אין שטוב אימער געזאַנג און קלאַנג".
(נאָך בולט'ער קומט אַרױס דער דאָזינער וואונדערליך געשיפ-
דערטער טיפּ ,ביי זיין צוייטער פּרנסה ,ביים אַרומטראַנען פאַך-
קויפען טאַבאַק איבער בעלי בתי'שע הייזער.

|
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אָט װי ער שילדערט איהם אַלס טאַבאק פאַרקויפער :
,ער פלעגט צו טראָנען מיט זיך צויי אָדער דריי גרויסע

פּענ-

כירעס פו? מיט טאַבאַק פון פאַרשידענע סאָרטען ,איבער פאָרנעמע
הייזער פון אידען און קריסטען .און אום-און-אום (אומעטום---א .ר).
וואו ער איז נאָר געקומען מיט די פּענכירעס װאַר ער א גוטער גאַסט.
ער ואַר ,װי

דען

אַדרעסנער

צו זאָנען ,אַ לעבעדינער

צוזאַ-

סטאָל,

מען מיט איינעם טעלעגראף ,דען ער האָט אַלעמען געקענט ,און גע-
וואוסט ,װאָס עס פאַרקאָלאָצעט זיך ביי דעם אַנדערען אין איי-
און ניט נאָר װאָס עס טוט זיך אין וילנע .ניין ,ער
נער איי,
האָט נעוואוסט ,וואס עס טוט זיך כמעט אין דער גאַנצער וועלט,
צװאַר פֿאַרמישט מיט פילע ליגען און דומהייטען ,דאָך געהאַט נע-
נוג צן ריידען פון אַלע אומות און פון זייערע מלכים און איבער-
הױיפּט פון דער פּאָליטיק",

אייזיק
געווען

מאיר

זיינער

דיק דערצעהלט

א קונד,

און אַן

וייטער,
ער

אן זיין טאַטע איז אויך
נאָך אלס

האָט איהם,

קליינער

|
אינגעל ,ליב געהאט:
,ערשטענס איבער זיין איינעהמענדע (אַנגענעמע.
פריינטלעכע מינע ,צווייטענס איבער זיינע באַשטענדינע פריילעכקייט
און זיין נאָכמאַכען די קליין-שטעטעלדיגע חזנים און די קינות-זאָנער
מיט פאַרשידענע שטימען ,און דאָס פארהוסטען זיך דערביי ,דאָס
מען זיך קראַנק לאַכען דעריבער".
דער זעלביקער חיים באַס ,דערצעהלט וייטער אייזיק
האָט איהם אַמאָל אָפּנעראַטעװעט פון טאַטענ'ס שמיץ..
,עס װאַר שוין די ציכט רוטע (די רוט--.א .ד ).נאָר איין צאָל
ווייט פון מיינעם בלויזען לייב ,האָט זיך אָפּנערופען איינע פרעה-
לעכע שטימע פון פאָדער שטוב צו מיינעם פאָטער ,וי אַמאָל אַן ענגעל-
נאָטעס צו אברהם ,אַלס ער האָט געהאַלטען געציקט ,אויסגעצויגען

זיין חלף

איבער

זיינעם

צן

לייד".

איין עטװאָס

זוֹהן יצחק:
און

דיזע

,טוע

שטימע

ניכט

װאַר

דעם

פאנאט,

מאיר

דיק,

יונגע

ניט

אלא

װאַר

לייכט צו דערקענען צו וועמען זי גנעהערט', ..דיזער װאַר קיין
אַנדערער וי דיזער חיים באס  . . .און איך בין אָפּנעקומען מיט
אַ קוס די רוט ,און אַ קוס דעם פאָטער אין האַנד( .אָ ,וואו נעמע
|
איך זי אַצינד!!)?.
און אייזיק מאיר דיק זעצט פאָר זיינע עראינערונגען וענען
דעם דאָזינען חיים באָס נאָך אין אַ מער פּאַטעטישער פאָרם :
,איך

אידישען

האָב האָלט געהאָט צו הערען וי ער דערצעהלט

(פון דעם

מלך )...פון זייערע זינע (נבורות) ,פון זייערע פאָנעס ,װאָס

זיינען חויך ביז די װאָלקענס

ביז די מאַקסטען?

און פון זייער וואוקס ,װאָס אין גרוים.

(?--א .ר,).
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און דאָ וערט שוין אייזיק מאיר דיק ,װי אן אויפקלעהרער,
נאָך מעהר הומאָריסטיש ,און לאַכט אִפּ פון חיים באַס'עס גוזמאות
|
וועגען דעם אידישען מלך און זיינע העלדען:
,זיי זיינען גרויסע צדיקים ,היטען אַלע ישן ,אוֹן האָבען צו
צוויי מאָנענס ,איינער אין אַ מילכינער און דער צוייטער אין אַ
פליישיגער ,און דאָס אין א קידוש -גלעזע? זייערע קען זיך דערטרינקען
אונזער

גרעסטער

מענש"...

מיט אַ רייהע אינטערעסאַנטע טיפּען פון דער וילנע מיט או-
בער הונדערט יאָהר צוריק באקענען מיר זיך ערשט וען דער פּאָס-
לאַניק (דער געזאַנדטער ,קאנסו?--א .ר ).פון דער אידישער מלוכה

קומט אָן פון פּעטערבורג קיין ווילנע.
מאיר

אייזיק

האָט

דיק ,װאָס

דערצעהלט

אַלין,

איהם,

וי

ער

ניט הויך ,ניט נידעריג.

אָבער

אלס פינף יעהריגער איננע? געזעהן ,מאָלט איהם אַזױי :
װאַר פון מיטעלער

ער

גרעסע.

גאַנץ רונד און קרעפּקע געבויט .ער װאַר אַ ברונעט מיט פייערינע
אויגען?"  . . .זיין באָרד װאַר שוארץ ,װי פּעך ,רונד װי דער

/

האַלב מאָנד"  . . .גזיין גאַנג מאַיעסטעטיש?  . . .הער װאַר גע-
קליידעט האַלב אידיש ,האַלב קריסטליך ,אין אַ לאַנגער זיידענער
קאַפּאָטע ,אָהן אַ נאַרטעל ,אין זיידענע זאָקען ,און אין אַן אַרט

שיך װאָס הייסט ציומעס מיט בורלאַנטענע שנאָלען" ; . . .זיין אויבער
מאַנטעל װאַר איין שאַיעטענער פּלאַשץ ,מיט עטליכע קראַנענס אי
פאַר אים זיינען געגאַנגען עטלעכע פֹּאַ-
נער איבער'ן אַנדערען,
ליצייסקע? , . . .הינטען אין נאָכגעגאַנגען איין גרויסער נאַראָך

פון קריסטען,

פון אידען,

דאָס

נלייכען װאַרען

טויזענדער

/

מענשען

פון ביידע זייטען גאַס אוֹן דורך די פענסטער פון די אויבערשטע
ר) גרויסע

אַרויסנעקוקט,

גאָרענס װאַרען ארויסגעלייגט (האָבען
הערשאַפטען מענער און פרויען".
איז דאָס דען ניט אַ בילד נעמאָלען פון אַ ערשטעןראַנג

|
קינסט-

לער ,דורך וועלכען איהר זעהט אַ באגייסטערטע וילנע ,מיט איבער
אַ מאַסען-סצענע ,װאָס איהר גלייכען אין
הונדערם יאֶהר צוריק?
זעלְטען צן געפינען אין דער נייער אידישער ליטעראַטור?
אָבער דערהויפּט איז אייזיק מאיר דיק'ס שטאַרקײט אין מאָלען

טיפּען,

ריכטיגע נעמען,

זייערע

זאָנט ער, ,װע? איך ניט ארויס-

געבען ,ווייל עס לעבען נאָך זייערע קינדער".
ער מאָלט דעם נניד רו"ג. . .

מיר נעמען
אייזיק

מאיר

דיק

ארויס די הויפּט-שטריכען
מאָלט

איהם

אין

דער

פון זיין כאַראַקטער,
ערצעהלונג

דער

װוי/

אידישער

פּאָסלאַניק".
אין

יענע

צייט

האָט נעלעבט

אין

וילנא

איין

גרויסער

נביר,
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װאָס האָט געהיײיַסען רז"ג.

אברהס 

ער װאַר ,וי די װאַרהײיט

קנאַפּער יודע ספר ,אָבער דאָך א מענש

מיט

איינעם

רייונן

צו זאָגען ,א
אידישען

הער-

צען און איין גרויסער װעלטמאַן" , . . .דיזער סאַן האָט געשפּראַ-
כען זעהר גוט רוסיש ,פּוליש?

, . . .מען

ער האָט מוצא געווען דעם וילנער אידישען
! מיט רוסיש דאן" . . .
דורך דער לעצטער

באמערקונג

האָט געקענט

זאָגען דאָס

כלל? מיט פּוױליש און /

זעהען מיר

די

דאמאָלסדינע
לשון

אידישע ווילנע ,װאָס אויסער אידיש (און מסתם אויך
האָט מען קיין אַנדערע שפּראַכען רעדען ניט געקענט.
אמת ,ווייטער ניט ער צו ,אַז דער דאָזינער רז"נג האָט געהאט
אַ זוהן און אַ טאָכטער :יאַלזאָ הייסט עס אַ זוהן און אַן איידעם,
ביידע לומדים און וועלט-מענער ,שרייבער און משכילים".
פונדעסטווענען האָט אויך זיי  --די משכילים , --פאַרשמעקט
דאָס געריכט פון דעם אידישען געזאַנדעטען ,און ואַרען באצויבערט
פון די ,זאַגען" און מופתים ,ואָס ווארען דאַן דערצעהלט פון איהם,
אין זייער הויז ,פון אידען און קריסטען'.
און מיט גרויס שוועריגקייט האָט מען ענדליך ביי דעם אידישען
געזאנדטען נע'פּועל'ט ער זאָל זיין דער נאַסט ביי'ן גביר רז"ג --

-

אויף שבת.

איז אָבער נעווען נאָך אַ נביר אין ווילנע  --ר' יר"ש.
מאַן װואַר איין טיכטינער תלמודיסט ,הויך געבילרעט ,מיט
רוסיש,
נגרויסען קאָפּ ,און מיט נרויסע שפּראך:קענטעניש:
פּויליש ,ליטיין און אַ גרויסער העברעער".

קודש)

י
,דיזער
איינעם
דייטש,

| דער דאָזיגער ר' יר"ש איז אָבער געווען ,אֵלם" ,דאָס הייסט --
װוי אייזיק מאיר דיק דערקלערט עס אין אַ מאמר המוסנר  --אַ
מענש װאָס האָט זיך קיין עולה ניט געלאָזט טאָן ,און אין דערפאַר
שטענדיג געווען פאַרװיקעלט אין פּראָצעסען ,מיט אידען און קריסטען,.
האָט עס זיין ווייב ,ואָס איז געווען שלעכט אַזוי וי סאַקראַ-

טעס'עס ווייב קסאַנטיפּע ,ניט געקענט

פאַרטראָגען ,װאָס דער אידי.

| שער געזאנדטער איז געווען אַ נאַסט ביי דעם גביר רז"ג און ביי זיי ניט ,
,װאַר די מאַדאַם ר' יר"ש אַזױי וייט געקרענקט און געקסלעמט
דערפון ,דאָס זי האָט ארויסנעפּלאצט מיט איינעם ווינענדיגען און
שלוכצענדינען פּרעדינט נענען איר מאַן:
,שעמען זאָלסט דו זיך  --האָט זי געזאָנט צו איהם  --דאָס
דער רז"נ ,װאָס האָט ניט אין זיינעם קאָפּ ,װאָס דו האָסט אין

דיינעם
שענער

נאָנעל פון דיינעם קליינעם פיננערי? פיהרט אויס זיין וועלט
און בעסער אַלס דו ,מיט דיינע חכמות און דיינע תקיפות.

ער האָט יאָ געקענט באוייזען,

אויף שבת און דו ניט"...

זאָל זיין ביי איהם

אז דער געזאַנדטער

|

אייזיק מאיר דיק אַלט היסטאָריקער פון ווילנע

ענדליך האָט

דער

געזאַנדטער
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צו קומען

צום

אויך

 8מיטאָג.

נביר ר' יר"ש .אָבער שוין ניט אויף אַ שבת ,נאָר אױף
אין מיטענװאָך  . . .א ברירה האָט מען געהאַט.
,נאַנצע דריי טעג האָט זיך דיזער גרויסער מענש (ר' יר"ש) גע-

דרייט ארום דיזען עסק" . . .
נון װאַר

דאָרטען

ניגט די הייזער ,דעם

אין שטוב

|
געמאַכט

הויף ,דאָס גלייכען

גרויסע

הכנות.

געריו-

די נאָס ,װאָס אין ניט

נע-

ריינינט געװאָרען פון דעם ערשטען עיפּוש אָן .ביי דיזער ראפּא-
ראַציע זיינען געשטאנען דערויילע ליידיג-געהער אום צו זעהן ,וו
אַזױ מען װועט זיך דאָביווען צו אַ ברוק ,און צי װעט מען געפינען
דאָרטען צווישען די אָנגעשאָטענע גרוז טייוועלשע פיננער .דען עס
| װאַר דאָרטען אַמאָל געשטאַנען אַ גרויסע חורבה װאָס די שדים פלע-
דען
גען דאָרטען מאַכען חתונות און שטהיטען מיט אינאַנדער.

יעדע שטאָט האָט איהרע

זאַנען (גאַװענדעס)

און אירע פּלאַנען ,און

בפרט אונזער שטאָט ,ווילנע".
באַקענענדיג זיך דערוויי? אין דער זעלביגער צייט מיט דער אַבער-
גלויבישער זייט פון דער אמאָלינער ווילנע ,געהט נאָכדעם אייזיק מאיר
דיק איבער צו אַ העלדין ,די מאַדאַם ר"פּ ,און אַזױ וי די אַלע טיפּען
זיינען פון דאמאָלסדיגען לעבען גענומען איז באמת כדאי צו ציטירען

העלדין ווערט מיים-

אַ שטעל וואו די דאָזינע העכסט אינטערעסאנטע
טערהאַפט געשילדערט דורך אייזיק מאיר דיק:
,זי האָט נעשטאמט פון איינע גרויסע פאַמיליע

אויס

וילנע.

אירע עלטערען ואָרען גרויסע מיוחסים ,נבידים און מופלגים ,גרויסע
אייד? לייטע .דאָס מיט רעכט האָט מען זיי געקענט רופען ,יקירי
ווילנע" , . . .זי ואר דאַן אַלט אַ יאָהר פערציג ,און ביי אַלעם דעם
װאַר זי נאָך דאַן העכסט שיין און בליהענד געװאַקסען ,וי איינע

פּאַלמע טייטעלבוים" , . . .העכסט געבילדעט ,געשפּראָכען רוסיש ,פּוי-
ליש ,טייטש ,פראַנצויזיש.

זװיאַר

ווייט באלעזען ,און געקליידעט טייץ. . . .

זייער רייך און האָט געפיהרט איינען גרויסען שטאַט ,האָט

געוואוינט גרעפיש ,אין צעהן-צוועלף צימערן ,וואָס װאַרען אויסנע-
מעבלירט מיט די טייערסטע מעב? און מיט די טייערסטע אַנטיקען.
נימאַלס האָט מען איר געזעהן געהענדיג צו-פוס .אימער געפאָהרען
אין איינעם טויערן פאַעטאָן אָדער דראָנסקע באַשפּאַנט מיט צוויי אָדער
איר הויז װאַר באזוכט פון די
דריי פערד פון שענסטען קאַליבער,
און ואר העכסט
גרעסטע הערן און דאַמען אידישע ,קריסטליכע.

געאַכטעט ביי אַלע גרויסע נאַטשאַלסטװע ,איר מאַן װאַר אַן עסטריי-
כער ,אַ גרויסער פּאָדריאטשיק ,שטיין-רייך ,און ביי אַלעם דעם װאַר
דאָס הויז נאַנץ אידישליך ,דען דער מאַן װאַר איין למדן ,און דאָס
און אָפַּנעהיט
גלייכען זי האָט פאַרשטאַנען זעהר שיין העברעאיש.

אברחם
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גאַנץ ריכטיג װאָס באַלאַנגט אידישע טעכטער און דאָך האָט איר ניט

געפעהלט אן בעריידע און אן בעליידיגער ,דען אין יענע צייטען װאָס
איבער אונזער ווילנע אין נאָך געלענען די זעלביגע עניפּטישע פינסטער-
ניש װואָס לינט נאָך ביז אַצינד איבער אַלע אַנדערע שטעט פון ליטע,
פּוילען ,רייסען ,װאָליניען ,װאַר שוין אַ גרויסעס
ריין און שיין ,און פּשיטא שוין טייץ "3 , .
פארשטעהט

פֿאַרברעכען

צו גיין

זיך ,אז פאר אַזאַ מין דאַמע זיינען געווען אָפען אַלֶע

טירען פון די גרעסטע נאטשאלסטװאָ ,פלענט מען טאַקע די זעלבינע
,אמיהען איר מיט נאַנג צו די גרעסטע נאַטשאַלסטװאָ
מאַדאַם ר"פּ ב
אום ממליץ צו זיין ביי זיי אין מאַנכע קרימינעלע פּראָצעסען".
צוליב דעם

װאָס דער נביר ר' יר"ש

איז געווען שטענדיג

פֿאַר-

וויקעלט אין פּראָצעסען ,האָט ער נעמוזט אָנקומען צו דער מאדאם ר"ם,
פאַרשטעהט זיך ,אַז ער האָט שוין זי אויך געלאַדען צווישען די געסט,
ביים מיטאָנ פאר'ן אידישען געזאנדטען.

,קורץז --

דערצעהלט ווייטער אייזיק מאיר דיק  ---זי אין גע"

קומען צו דיזען מיטאָנ צונעקליבען אין פולער פּראַכט ,וי איינע
פּרינצעסין אויף איינעם קעניגליכען באַל ,און זי האָט דאַן ווירקליך

געקענט גילטען דאַפיר ,דען זי ואר דאַן שיין ,װי אַ געטליכעס בילד
לידער
גאַנץ באַשאפען ,אום צו באַצװויננען א קענינליכע האַרץ.
ואר דאַן גאַנץ אומנעקערטעס פאַל :דען קוים האָט איר דער אידי-
שער געזאַנדעטער דערזעהן ביי זיינעם אריינטרעטען אין שטוב ,דאָס
זי זיצט זיך גאַנץ באקוועהם אין איינעם טייערן פאָטעל ,וי איין
קיניגין אויף איר טראָן אין דעם אודיענץ-זאל ,האָט ער זיך ארוים-

געכאַפּט צוריק עפּעס וי פון פייער" , . . .און די לייטע ,װאָס װואַרען
מים אים טוז נאָך אים" . . .
וויזט זיך ארויס ,אַז דער געזאנ-
װאָס איז געווען דער מעהר?
דעטער

פון אידישען

מלך ויל ניט זיצען אין איין הויז מיט אַזא מין

דאַמע.

|

:

און דער נביר ר' יר"ש האָט איר געמוזט הייסען געהן .,ערשט דאַן
האָט זיך דער געזאַנדעטער אומנעקעהרט צוריק און דער מיטאָנ לכבור

איהם איז פאָרגעקומען אֶהן איהר.
ערשט אין אַ טאָג אַרום ווען דער נביר ר' יר"ש װאָס האָט זיך
ארומנעזעהן ,אַז ער האָט אַזױ באליידינט די מאַדאם ר"פּ ,װאָס טוט
איהם אַזױ פיל טובות ביי נאטשאלסטװוע אין זיינע פּראָצעסען ,אין ער
ערשט דער שװיצאַר
איהר נעלאָפען איבערבעטען.
איחר ניט ארויף .,װאָס אי ? באשר דער אידישער

לאָזט איהם צו
נעזאַנדעטער איז

איצט ביי איחר אין צימער.
דעמאָלט האָבען

זיך ערשט

געעפענט

די אוינען פון ר' יר"ש און

ער האָט שוין דערזעהן ווער דער געזאַנדעטער איז באמת,
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ביז מען איז דערגאַנגען אַז דער געזאַנדעטער פון דער אידישער
מלוכה איז נאָר אַ הולטיי ,פאַרב-ענגט אין זיין אַבסניא מיט מיידלעך,
לעבט מיט דער באַלעבאָסטע פון דער אכסניא  --אַן אשת איש ,און

נאָכדעם אין מען שוין געװאָר געװאָרען ,אַז ער איז אַ מסור ,אַ פאַלש
זאָגער און נאנץ וילנע האָט זיך געשראָקען,

עדות

ווייל װי פאַר

אַ

היילינען ,אַ געזאַנדעטער פון אַ אידישער מלוכה ,האָט מען פאַר איהם
אויסדערצעהלט

פילע סודות.

ס'איז נאָר געווען א נליק ,װאָס מען האָט דעם דאָזינען ,משיח",
 ---װוי מאַנכע האָבען נענלויבט ,אַז ער אין  --פאַרשיקט קיין סיביר.

ערשט דאַן איז מען געװאָר געװאָרען אַז ער אין נאָר פון קאמענעץ
! פּאָדאָלסק...

דער קלאַנג װעגען אַ אידישער מלוכה און אידישען מלך האָט
געהאַט

אַ פונק

אמת,

אַזױ

שלוס פון דער ערצעהלונג.
זיין שפּראַך :

מאיר

דערקלערט

אייזיק

לאָמִיר עס

איבערנעבען,

דיק

אין

דעם

געקירצט ,מיט
|

, . . .עס האָבען זיך דאַן ווירקליך געשלאָגען איינע גרויסע אין-
ראַעליטישע אַרמײע מיט דעם קייזער פון מאראָקע ,אוֹן האָבען דערביי
זייער שטאַרק געזינט .דיזע איזראַעליטען אָבער װאַרען קיינע עכטע
דאָס הייסט אַ שבט אַזױנער פון די ווילדע
יודען ,נור בעדואינען.

אַראַבער װאָס ציהען אום מיט זייערע סטאַדעס אין די דאָרטיגע גרויסע
װויסטענייען פון טאלנ .דיזע אַראַבער זיינען קיינע מאַחומעדאַנער,
דען זיי האלטען

ניט פון דעם

אלקאָראַן ,נור פון תורת-משה.

אָבער

ניט פון משנה און ניט פון נמרא .און זעלבסט די נאַקעטע תורת-
משה ווערט אויך ניט פון זיי אין איהר רעכטער ריינהייט נגעהאלטען,
דען זי אין ביי זיי פארמישט פיט עטװאָס היידנישעס און זיי זענען
אַלְזאָ פי? ווייטער פון אונזער אידישער אמונה ,אַלס די קאַרעאימער.
און זיינען זיך אַליין אויך זייער מרחיק פון אונז און האַסען אונז נאָך
פיל מער אַלס מיר זיי".
אָבער ניט די מעשה נופא אין דאָ ויכטיג ,וי די היסטאָרישע
די נעשעפטען פון די ווילנער אידען אין יענער צייט ,די נבירים,
זייט:
די רעדעל פיהרער און טאַקע די אַלערלײ מנהנים און זיטען און דער
לעבענס-שטיינער פון יענער צייט ,און דער נאַנצער געדאנקען גאננ,

דאָס בליק אויף דער וװעלט און אויף לעבען און אױיף אידישקייט פון
יענער

ציים,

אָבער דער אידישער לעבען אין וילנע אין ניט נאָר געמאָלען
אין דער ערצעהלונג ,דער אידישער פּאָסלאַניק" ,אין אייזיקס מאיר
דיק'ס וויכטינער ערצעהלונג ,נאָטע ננב" איז דער העלד אויך אַ ויל-

נֶער,

אנב

אורחא,

שלום

אֵש'ס ראָמאַן

מיט

נאָמען ,מאָטסע ננב",

אברהם 
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איבערהויפּט די ערשטע צוויי קאַפּיטלען ,דערמאָנען טאקע אין דיק'ס
נאָטקע ננב ...נאָטקע גנב האָט אָבער אויף זיין געוויסען קיין מענ-
שענ'ס לעבען ניט געהאַט.

זיינע שטיק

װאָס ער האָט אָבער אָפּנעטאָן,

וי עס ווערט דערצעהלט אין אַ מייסטערהאפטע פאָרם און ,אנב אורחא,
שוין אין אַ ריינערער שפּראַך ,שטעלען דעם שפּעטערדיגען ,העלך"
מאָטקע ננב אין הינטערנרונט ,אין שאָטען.
,נאָטקע גנב" האָט אָבער מעהר אַ ,פאָלקלאָריסטישען" כאַראַקטער,
וי אַ היסטאָרישען,

הנם אַזאַ מין טיפּ האָט זיכער נעלעבט אין ווילנע,

און זיינע שטוקעס האָט ער אָפּנעטאָן אין דער סביבה פון ווילנע און
אויך אין ווילנע נופא.

| ניט נאָר דער היסטאָריקער,
גראַף

און אַפִילו דער

סאַציאָלאָנ

נאָר דער פאַלקלאָריסט ,דער עטנאָ-
קען

נעפינען

גענונ

מאטעריא?

אין

אייזיק מאיר דיק'ס ערצעהלונגען ,װאָס אין אין זיין צייט נעווען בא-
רימט און באליבט ביי אַ נרויסער צאָהל? לעזער ,ניט נאָר ביים פּשוט'ן
פאָלק ,נאָר אַפילו ביי די משכילים און לומדים ,הנם אייזיק מאיר דיק

זיך

האָט נעשריבען בלוין פאַר די אידישע פרויען ,וייל ער װענדט
שטענדינ ניט צום לעזער ,נאָר צו דער לעזערין.
דאָס האָט אָבער ,וי נעזאָנט ,ניט געשטערט אַז ניט נאָר מאַנסביל,
נעלערטע

פּשוט'ע אידען זאָלען איהם לייענען ,נאָר אַפילן אידישע

אין

דייטשלאַנד ,וי צונץ ,פּראָפּעסאָר דוד ראָזין און פילע אַנדערע.
אַ גרויסער חן אין אױסגענאָסען איבער אייזיק מאיךר דיק'ס
אויסער

מעשה'לעך,

זייער

מוסר-השכ?

זיינען

שפּאַנענדיג און פילע פון זיי פאַרמאָנען
|
אַרטינען הומאָר,
דער ווילנער הומאָר אין מעהר באקאנט

זיי זעהר

אֶנציהענד,

אַ וואונדערליכען

שטעהער שייקע פייפער ,מאָטקע חבד.
ערנסטער שרייבער ,אַן אויפקלערער,

אַ דאַנק

איינענ-

זיינע פאָר-

איזיק מאיר דיק ,בכל? אַן

האָט אָבער פארמאָנט דעם הומאָר

פון אַ קינסטלער,
און ווילנע מענ מיט רעכט שטאָלץ זיין מיט אייזיק מאיר

דיק,

הנם זיינע שאפוננען ,װאָס פילע האָבען נאָך ניט נאָר זייער היס-
טאָרישען

געהערען

ווערט ,נאָר אויך זייער ליטעראַרישען

צום נאַנצען אידישען פאָלק --

ווערט

ניט פאַרלאָרען,

אין אַלע לענדער און אין

אַלע דורות.
פילעס

אין זיינע ווערק

דאַרף נאָך ערשט

אויפנעדעקט

וערען,

אויפנעסלערט און דערקלערט ווערען.
דאָס טוט שוין און ס'וועט נאָך טאָן דער ווילנער וויסענשאפט-
ליכער אינסטיטוט ,וואו עס זיינען שוין נעזאַמעלט געװאָרען אַלע
אייזיק מאיר דיק'ס ערצעהלוננען װאָס זייער צאָחל דערגרייכט ביז

פיר חונדערט,

שמואֵל

יוסף

פין*)

שמואל יוסף פין איז געבאָרען געװאָרען ט"ו תשרי,9181 ,

(געשט.

י"א טבת .,,)0981 ,ער האָט זיך געלערענט אין די חדרים און ישיבות
פון ווילנע ,וואו ער האָט פארבראַכט זיין גאַנץ לעבען ,געװען דאָ
איינער פון די אַקטיווסטע פאָרשטעהער פון דעם קרייז משכילים ,לערער
פון תנ"ך און העברעאיש אין דער ראַבינער-שול ,קרייז-אינספּעקטאָר
אוֹן ,נעלערענטער איד" ביים בילדונגס-קוראַטאָר ,אַרױסנעבער --

צוזאַמען מיט ליפּמאַן הורוויץ  --פון דעם ערשטען השכלח-אָרנאַן אין

רוֹסלאַנד ,פ
ּ,רחי צפון" ,אַרױסגעבער פוֹן דעם װאָכענבלאַט ,הכרמפ"
מיט ביילאַנעס אין רוסיש און דייטש ,פאדפאַסער פון אַ נאַנצער רייהע
ווערק ,דערהויפּט היסטאָדישע און פילאַָלאַנישע ,פון דער באַקאַנטער
מאָנאָגראַפיע ווענען ווילנע ,קריה נאמנה" ,צונויפגעשטעלט מיט דער

 5א טסעט

שמואל

ווסף

הילף פוֹן הלל מגיד-שטיינשניידער;

פעכסטסטאנטאעמאמט א

פין

פון דעם ביאָגראַפישען

לעקסי-

קאָן ,כנסת ישדא?"  ---פון דער נאונים-עפּאַכע כיז דער לעצטער צייט
און אַז .וו .אויף אידיש  ---אגב א גענוג פאַרדייטשטען ; ער האָט פאַר-
פאַסט אַ נראַמאַטיק פון דער רוסישער שפּראַך א"ט ,תלמוד לשון
רוסיא"  ---לויט די ווערק פון די רוסישע גדאַמאַטיקער װאָסטאַקאָו.
א חוץ דעם איז זיין שייכות צו
און גרעטש ,מיט אַ סך הוספות.
דער אידישער ליטעראַטור געווען בלויז א פאַרלענערישע:
 2081א
שותף אין דער דדוקעריי פון ראַזענקראַנץ און שריפטזעצער ,האָט

ער געדרוקט אַ.סך אידישע מעשה-ביכלעך און ראָמאַנען.
*) לעקטוקאַן פון דער אידישער ליטעראַטור,
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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פּרעסע און

הק
יללגו פון

א .ליטוין.
מיכל

דער

גאַרדאָ,

פֿאָלקס-סעמפער

און

פאָלסס-דיכטער,
די וואונדערליכע עפּאָכע פוֹן ,שטורם און דראַנג? אין דעם לעבען

פון די רוסישע אידען ,די מערקווירדיגע עפּאָכע ,,װאָס װערט באַציי-
כענט בלויז מיט איין װאָרט ,השכלח" ,אַ באַגריף ,װאָס איז נאָך ביו
היינט ניט קלאָר גענוג ,באהאלט אין זיך א שפּרודעלדינען קװאַל פון
פרישען צאַפּעלדינען לעבען ,פול מיט יונענד-קראַפט ,פול מיט לעבענס-

פוסט און קאמפלוסט,

מיט

אונשולדינע קינדערשע

אַלֶע יסורים און גענוסען ,מיט אַלע סתירות,

תמימות,

מיט

הינרייסעניש ,שטרעבונ-

גען און שטרויכלוננען פון אַן ערװאַכטער יונענדליכער נשמה .וען
מיר קוקען זיך צו נעהנטער צו יענער שרעקליכער און דאָך ואונ-
דערשעהנער צייט  --באמערקען מיר אין רעכטען צענטער פון איהר
סצענע ,אָבער פאררוקט אין הינטערגרונד און פאַרשטעלט מיט אַ
סך אנדעדע פּערזאָנען ,אַ געשטאַלט ,פון וועלכער עס וועהט אוֹיף אונז
באַלד מיט אַזאַ ליבהארצינער װאַרימקײט ,אַז מיר קענען זיך פון
איהר ניט אָפּוואונדערען ,מיר מוזען ,ניט ווילענדינ ,נעבען זיך מיה,
דורכצוקריכען מיט אונזער בליק די גרויסע צאָהל פּנים'ער נעהנטערע

צו אונז ,שאַרפער

קענטינע,

וואַרפען זיך דעריבער

איהר,

צו יענער

מעהר

וייל זיי זיינען

גרעסער

אין די אוינען ,ביז

פאַרדונקעלטער

געשטאַלט,

מיר

געצייכענט און
קומען

און קענען

צו צו

פאַרויילען

אין איהר שטומער האַרציגער געזעלשאַפט.

דאָס איז די נעשטאַלט פון מיכל גאָרדאָן ,וועלכער איז געבאָרען
געווארען אין ווילנע ר"ח כסלו ,3281 ,און געשטאָרבען

י"ג טבת.0981 ,

מיכ? נאָרדאָן אין אַ נאָמען ,װאָס איז אונזער מאַסעןיונענד
כמעט אין נאַנצען אונבאַקאַנט ,אזוי װוי עס זיינען איהר אונבאַקאַנט
די איבערינע פאָלקסזינגער-פאָלקס-העלדען ,װאָס האָבען אַזױ פיל גע-

קעמפט און געליטען ,אום ליכטיגער צו מאַכען אין די נשמות פון די

אידישע מאַסען.

ד ע ר נאָמען איז אָבער אפילן אין ז י י { צייט

ניט געווען גענונ באקאַנט .ער איז געווען פאַרדונקעלט פון אַנדערע
ניט דערפאַר ,װאָס די פּערזאָן ,וועלכע האָט געטראָגען דעם
נעמען.
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מיבל גאַרדאָן ,,דער פאָלקס-קעמפער און פאָלקס-דיכטער

נאָמען ,מיכל גאָרדאָן" ,האָט עס וויינינער פֿאַרדינט ,נאָר דערפאַר,
װאָס זי איז געווען צו עניוות'דינ צו שטופּען זיך אין מזרחוואנד,
שוין נאָר צו ענד פון זיין יסורים-פולען און ווירקונגספולען לעבען,
געװאָלט אָנשרייבען

זיין ביאַנראַפיע

און אָפּדרוקען זיין בילד אין אַ אידישען זאמעל-בוך.

מיכ? נאָרדאָן

האָט איינער פון זיינע פארעהרער

האָט זיך ביי איהם געבעטען ,ער זאָל עס ניט טאָן, .ווער בין איך ?"
 --האָט ער געזאָנט, -- ,מען זאָל מיין ביאָגראַפיע מיט מיין בילךלאָזען דרוקען ?"

א

2

,

מיכל גאָרדאָן ,געב--8981 .געשט.
מיכ? נאָרדאָן ,װי אַן אמת'ער

:

ילק

0081

פאָלקס:העלד,

האָט געלעבט

און

איז נעשטאָרבען אָן אַ זייט פונ'ם גרויסען שליאך פון סלינגענדינע
מליצות און רעקלאַמען ,מיט וועלכע אַנדערע ,א סך וינצינער באַ-
דייטענדע פון איהם ,האָבען זיך דורכנעבראָכען אַ וװוענ צו באריהמט-
אַלס קולטור-קעמפער קען ער נעוויס נעשטעלט וװערען אין איין
קייט
שורה מיט אייזיק מאיר דיס ,װאָס איז ,אין איין צייט מיט איהם ,און
פּונקט אַזױ וי עד ,אַרונטער פון די הויכע לשון-קודש'דינע מליצה-

װאָלקענס צום פּשוט'ן פאלק און גערעדט מיט איהם אזיןיין,
דעם פאָלק'ס ,פּשוט'ן לשון.

נאָר ער האָט ניט אָנגעצוינען

אויף

אין
זיך

|

954

|

|

א ליטווין

הי

די אפיציעלע ראָלע פון א שתדלן פאר דער פאָלקס-אויפקלערונג ,האָט
ניט נע'חנפ'עט ניקאָלאי'ס רענירונג ,וי דאָס האָט נעטאָן דיק ,וי
דאָס האָבען געטאָן אַנדערע אָפיציעלֶע משכילים-שתדלנים פון זיין
צייט .שטיל האָט ער געווירקט ,וי אַ מוראַשקע אין איהר מוראַוייניק,
געווירקט אָבעד שטאַרק און אֶהן אויפהער ,געווירקט זיין נאַנצען לעבען

ביז'ן סאמע טויט .ער אין געװען אן ערציהער פון דער אידישער
יונענט ,פון די אידישע מאסען ,ניט אין פּשוט'ן ,נאָר אין דעם סאַמע
ברייטסטען זין פונ'ם װאָרט,
מיכ? נאָרדאָן האָט באזעסען פאָלקאָם די העברעאישע שפּראך

און איז געווען אַ דיכטער פון גאָטעס גנאַדען.
האָט ער נאָדר נעשריבען

אָבער אין העברעאיש

א וערק ,װאָס אין געווען א קריטיק

אויף

א פּלפּול-ספר .זיינע דיכטער-שטימוננען האָט ער געשריבען אין
אידיש ,אין דער זעלבער שפּראך ,װאָס אין איהר האָט ער אַניטירט
מינדליך זיינע אידעען דער יונענד ,אין דערזעלבער שפּראַך אין וועל-
כער עד האָט גערעדט ,געדענקט .ער האָט עס ניט געטאָן אוים פּרין-

ציפּ / .זיין באַציהונג צו אידיש איז געווען דיזעלבע ,וואס דיק'ס,
װאָס פון אַלע משכילים'ס אין זיין צייט .פּונקט וי זיי האָט ער זיך
,אַמע-לשון",
באַצױנען מיט פאראַכטונג צו מ
פאַלנענדער סטראָפע אין זיין באריהמטער
|
'
פאָלק":
דן רײך

ביט

דײן

7שן

דאָס

,לשן

דון ריד

א 7ש),
איז

פרעמד,

המדיגה"

איסס,

װאָס

שרײב

קײגער

פֿאַרמישט,

איז סלאָר אן
איהם,

דאָס קען מען זעהן פון
ליד ,שטעה אויף מיין

פאַרשמעהט,
פאַהדרעהט;
רײ,

זאָל יעדער

-פאַרשטעהן.

לאָמיר איהם ניט באַשולדיגען פאַר אַזאַ באציהונג צו דער שפּראך,
אין וועלכער ער האָט געדיכטעט זיינע לידער ,װאָס פאַר זיי איז ער

אין פאָלק באַריהמט ,איז ער ביים פאָלק באַליבט געווארען.
לינט די טדאַנעדיע פון דעם אידישען

משכיל'ישער פּעריאָדע.

אין דעם

אינטעליגענט ,ניט בלויז פון דער

נאָך איצט זיינען דאָ באריהמטע

אידישע לי-

טעראַטען ,װאָס שרייבען אידיש פאר'ן פאָלק און ריידען צווישען זיך
אַן אַנדער שפּראך .,און אָט די שפּראך האַלטען זיי פאר דער אמת'ער

אין
אידישער שפּראך ,פאר דעד שפּראך פון דער אידישער צוקונפט.
אָט דעם לינט אונזער טראַגעדיע ,די טראַגעדיע פונ'ם נאַנצען אידישען
פֿאָלק ,װאָרום קיין גרעסערע טראַגעדיע ,וי פאראַכטונג צו דער איי-
גענער שפּראַך און קולטור קען ניט זיין.

|

|

דאָך ,װי פארעכטליך אָט די געבדאכטע סטראָפע זאָל ניט קלינ-
נען ,איז זי ביי מיכ?

אמת'ער,

זעהר

נאָרדאָן מעהר

ניט געווען ,װי אַ פראַזע .אַלס

באַגאַבטער פֿאָלקסדיכטער,

איז ער פריהער פון אַלץ

= מיבל  גאָרראָן , דצר פאָלקס-קשממער און פאָלקס-דיכטער
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געווען א געזונטער נאַטור-מענש.
וערענד זיין שװאָגער,
דיהמטער העברעאישער דיכטער יהודה ליב גאָרדאָן ,האָט

דער באַ-
זיינע אי"

רישע לידער אַפּילו דעם נאָמען ,לידער" ניט געװאָלט געבען ,רופענ-

דיג זיי מיט'ן פּאַרעכטליכען נאָמען ,שיחות חולין" ,ס'הייסט :װ
,אַ-
מ
כעדיגע שמועסען" ,וערענד דיק שרייבט מיט א ביון ,דייטש ע-
ריש" ,וועלענדיג ,פאַראיידעלען" זיין לשון און דעם לשון פונ'ם
פאָלק { .ווערענד וועלוועל זבאַרזשער שרייבט צו יעדען פון זיינע פֿי-
דער אַ העברעאישע איבערזעצונג און צונזער בדאָקט ניט זעלטען אויך
אַריין אין זיינע אידישע לידער העברעאישע שירים  --כדי אריין"
צו מאַכען ,אזוי צו זאָגען ,זייער געוויסען ,װאָס זיי פארלאָזען די
,האַרינטע? ,לשון-קודש" און טוען זיך ערנידעריגען צו דער ,דינסט-
מויךד"  ---זשאַרגאָן  ---גיט מיכל גאָדדאָן אָפּ זיינע בעסטע שטימונגען
און געדאנקען נאָר דער ,דינסט" ,דעם ,מאַמע-לשון".
ער דיכטעט
אויף אידיש ,ניט װי די משכילים פון זיין צייט ,װאָס האָבען זיך
אראָפּגעלאָזען צום | פאָלק ,כדי עס צו בילדען; אויך ניט וי די
,משכילים" פון אונזעד צייט ,ביי וועלכע דער זשאַרגאָן אין אויך .
בלויזן  8געוועחר צו פאַרשפּרייטען אין פאָלק נייע אידעען .מיכ? נְאִל-
דאָן האָט געמוזט שרייבען אידיש ,ווייל אידיש האָט ער גערעדט ,וייפ
אין אידיש האָט ער געדענקט ,ווייל מיט אידישע ווערטער האָט זיך

געמוזט ארויסרייסען

דער קרעכץ פון זיין נשמה

און די קרעכצען

פון דעם פאָלקס הערצער ,פאר וועלכע זיין ליד איז אַ טרייער אפּקלאַנג
ג
עווען .וי ער האָט גערעדט אגועןטדאַכט ,אזוי האָט ער נעמוזט

דיכטען.

מעהר

דיכטער,

װי

אַ סך העברעאישע

פּאֶָעטען

פון

זיין

צייט ,האָט עד ניט געקענט שרייבען צוליב ,מליצה" און נאָר פאַר איין
טייל פון פאָלק:
פאַר דער באַלעבאַטישער משכיל'ישער יוגענד .ער
האָט גענומען פונ'ם פאלק און האָט גענעבען צוריק דעם פאָלק ,דעם
גא
נצען פאָלְק .איבערהויפּט אָבער די מאַסען און דעם אָרימען באַ-
לעבאַטישען שטאַנד ,װאָס ער אַליין איזן געווען אַ שטיק פון זיין ,פון
דעם פאָלק'ס בלוט און פלייש.
מיכ? נאָרדאָן האָט געזונגען זיינע
לידער ניט וי אַנדערע משכיל
'
י
ש
ע
פ
ּ
א
ָ
ע
ט
ע
ן
פ
ו
ן
ז
יין צייט ,אום צו

באַקומען א נאָמען ,אָדער ערווע"בען

אַ קטריערע:

פון דער צייט,

ווען זיינע לידער זיינען פון זיין פעדער אַרױס ביז דער צייט .ווען זיי
זיינען אַרױס פון דרוק ,אונטער זיין נאַמען ,זיינען אַריכער צענדלינע
יאָהרען.
און זוכה געווען צו זעהן זיין ביכע? לידער געדרוקט האָט

ער ערשט צן דער עלטער ,אַ יֹאֶהר אוננעפער פאר זיין טויט.

פ אַ ר

דעם זיינען מיכ? גאַרדאָנ'ס לידער אומגענאַנגען אין פאלק צענדליגער
יאָהרען און אַ גרויסער טייל האָט ניט געוואוסט וועמען געהערען די
קלעמעדיגע ,בייסענדיגע און דאָך זיסע נגונים ,מיט ועלכע ער האָט
זיך געקװיקט.
יעדע ליד ,װאָס מיכ? גאָרדאָן האָט אַרױסגעלאָזען,
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איז געווען א
צאַרטע נשמה,
דערפאַר האָט
בליץ-שנע? זיך

א ליטווין

פּראָטעסט געשריי אויף דעם פאָלק'ס וואונדען פון אַ
װאָס איז ענג פארקניפּט מיט דעד נשמה פונ'ם פאֶלק.
זיך זיין ליד אַזױ לייכט צוגענומען צום פאָלק ,אַזױ
פארשפּרייט אין אַלע ווינקעלעך פונ'ם אידישען תחום,

נאָר
פון איין עק צום אַנדערען.
אזא האַסטינען ,גרויסען ערפאָלג.

צונזער'ס לידער האָבען געהאַט
סמ'האָט זיי נעזוננען אין אלע

שיכטען פונ'ם פאלק  ---קליין און גרויס ,אַלט און יונג.

מיכ? נגאָרדאָן

האָט זיינע לידער ניט געזוננען ,ניט אויף חתונות ,ניט אין קאַפע-
הייזעד אָדער רעסטאָראַנען ,ניט אויף הוליאַנקעס און ניט אין לוס-
טיגע קאָמפּאַניעס ,װוי די איבערינע פאָלקס-זינגער פון זיין צייט .ער

האָט פאַרפאַסט א ליד ,צונעפּאַסט

דערצו

א נינון ,פאָרגעלייענט ביי.

זיך אין שטוב אין דעם קליינעם קריין פון זיינע תלמידים און פריינד.
און די ליד אין דעם זעלבען טאָג געווארען דער איינענטום פונ'ם
פאָלק .,מיכל גאָרדאָן האָט זיי אָפּט געהערט זיננענדיג און האָט ניט

געװאַנט זיך אַרויסצונעבען אַלס זייער טאַטע ,ער זאָל ניט האָבען פון
זיי קיין צדות און קיין חרפּח,
װאָרום סמיכ? נאָרדאָן אין געווען א פאָלקס-קעמפער אין דעם
בעסטען ,אין דעם איידעלסטען זין פון װאָרט .,זיין פייל אין געווען
| שאַרף און ניפטינ .זי האָט נעטראָפען אין דער פינפטער ריפּ .דער
פיינד  ---די פינסטערניש פונ'ם פאלק אין דער פּערזאָן פון זיינע
באַוואוסטע און אונבאַוואוסטע פאָרשטעהער ,איז געװען שטאַרק גע-
אויפהויבען דעם קיװער פון זיין פאר"
נונ ,שטאַרקער פון איהם.

שטעלטען

אין בעסטען

פּנים אין געווען געפעהרליך 

געקענט נילטען פאַר א גראמע-און װערטעלזאָגער,
מיכ? נאָרדאָן זיך ניט וייניגעד געשראָקען.

ערשט

פּאַל האָט ער
דערמאַר

האָט

צום ענד פון זיין לעבען ,ווען ער האָט געזעהן ,װי עס האָ-

בען זיך געיאַװעט אַ נאַנצע רייהע ערנסטע שרייבער ,װאָס האָבען,
,שאַרגאָן" די גאַנצע אָדער א וויכטינען
אַזױ װי ער ,אָפּנעגעבען דעם ז
טייל פון זייער פעדער  ---און צווישען זיי זיינען געווען אזעלבע טאַ-
,ענדעלע
לאַנטען וי מ

מוכר ספרים"

און פרוג  ---האָט מיכל נאָרדאָן

געװאַגט געבען זיינע קינדער אַ טאַטען און אֶפּדרוקען זיין ביכעל לי-
דער

אונטער

זיין אייגענעם

נאָמען.

דאָך ,אַפילן

דאַן האָט ער ניט

זוכה געווען אַנערקענט צו ווערען .איין מענש אין דאַן געװוען ,דער
דיכטער פרונ ,װאָס האָט פאַרשטאַנען צו שעצען דעם וערטה פון
מיכ? גאָרדאָן'ס האַרצגרייפענדע

ניגונים,

אָט װי ער רופט זיך אֶפּ אויף דעם ביכעל לידער ,װאָס
|
פאָלקס-דיכטער האָט איהם ,דעם נאַציאָנאַלען דיכטער ,געשיקט:

דער

מיכל גאָרראָן ,דער פאָלקס-קצמפער און מאָלקס-דיכטצר

|
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עס סאָכט ,און עס זידט ,און עס פּליסט װי אַ טײך
אויס יעדער זשאַרגאַנישער שורה בי אײך,
ניטאָ קיין צעוור אט קיין משקל ביים זמר (זעמער),
דערפּאַר אָבער טרערען ,כאָטש שעפ מים אַן עמער,

דערפּאַר אָבער װעהטאָג און טרויער א שמערץ,
/
דערצן מיט אַן אמתין אידישען קרעכצ,
פון װעלכען אַ טױטער סען לעבעדיג װערען
אַ שטין  --זיך צוגיסען אין ביטערע טרערען.
אָם די וואדימע האַרצינע אנערקענונג פון דעם באַריהמטען נאַ-
ציאָנאַלען פּאָעט האָט דעם טאַלאַנטפולען פאָלקס-דיכטער ניט לֿאַנג גע-
קענט טרייסטען ,אין דעמזעלבען ,הויזפריינד" ,וואו מיר באַנעגענען
אָט די שעהנע סטראָפען ,װאָס פרוג האָט געשריבען 5כבור מיכ? נאָך-
דאָן ,געפינען מיר טאַקע ,אויפ'ן זעלבינען בלאט ,אין האַרצנריי-
פענדע פערזען ,אַ הספּד פונ'ם זעלבינען דיכטער פרונ אוים'ן קבר
פון מיכל גאָרדאָן,

שלאָףזשע זיס אין דײן געצעלט,
ליבע ,טײערע גשמח,
גנעם מיט זיך אױף יענער װעלט,
באָטש אַן אײנציגע נחמה :
אַז דײײן ליד ,דײן אידיש ליד,
װעט נֹאָד לאַנגע יאָהרען קלינגען
א װאו גאָר עס לעבט א איז,
װעט מען דײגע לידער זינגען.
דעם דיכטער'ס וואונש איז ניט מקוים נעווארען .דאָס אידי-
שע פאָלק איז ניט דאַנקבאַר זיינע העלדען ,װאָס האָבען מיט איהם
און פאַר איהם געלעבט און נעליטען .וער פון דעד אידישער יונענט
געדענקט דעם נאָמען מיכ? גאָרדאָן ,איינעם פון די שעהנסטע ,אי"

נעם פון די בעסטע נעמען ,װאָס די געשיכטע פון די רוסישע אידען
האָס וען עס אין פאַרמאָגט?
װער פון זיי קען זינגען זיינע האַר-
ציגע נינונים ,געװעבט פון
ם
ַ
א
ל
פ
און פון ליכט ,װאָס טראָנען אונז

איבער ,װי מיט א צויבער ,אין דער וואונדערליכער װעלט פון און-
זעדע זיידעס אוֹן באָבעס ,ניין! פון אונזערע טאַטעס און מאמעס ?

און גאָר ניט זעלטען איז דאָס טאַקע אונזער איינענע װעלט.

װאָרום

אַ גאנצע רייהע פון לידער פון מיכ? גאָרדאָן האָבען מעהר װי א
קולטור-חיסטארישע באדייטונג.,
זיי קענען נאָך זעהר נוט נוצען פאַר

א -.ליטווין
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איבערהויפּט

אונז אַלין.

זיין שפּראַך ,זיין אידיש

אין דער

פון אַ ריינעם מאַמע-לשון ,אֶהן אַ שפּור פון מליצה.

ניט שטרענג געמאָסטען

נאָכ'ץ פּאַעטישען

געועץ.

מוסטער

זיין ליך אי

דאָס פאָלקסליד

אין קיינמאָל ניט אייננעצאמט ,װי דאָס ליד פונ'ם מאָדערנעם פּאָעט,

דאס פאָלקס-

אין די ענגע גרעניצען פון צעזור ,פון מעטער און גראַם.

ליד איז פריי ,װוי דאָס ליד פונ'ם פויגעל ,װי דער פּאַטש פון דער
ואַלד ,װי דאָס ברויזען פונ'ם ווינד.

כװאַליע ,װוי דער גערויש פונ'ם

אָבער

פּונקט

װי דער

נאַטור'ס

זינגער

פרייע

האָבען

זייער

ריטם,

זייער האַרמאָניע ,אַזױי האָט אויך דאָס אונגעקינסטעלטע פאָלקס-
דאָס פאָלקסליד מעסט ניט זיין
ליד זיין האַרמאָניע אוֹן ריטם.
עס נעמט אַרײן אין איין טאָן אַמאָל מיט אַ
טאָן אױף אַ האָר,

זילבע מעהר ,אמאָל אַפילו מיט צוויי ,מיט דריי זילבען מעהר.
א ספק זיינע
טרעט זעלטען

עס האָט
געזונטער

אִהן
חוש

צוואוננען

פון דעם שטורם,

געזעצען,
אַריבער,

וועלכע דעם
ווען ער איז

װאָס ברויזט

אָבער

פֿאָלקסזינגער'ס
דערצו ניט גע"

אין זיין נשמה.

ש .ראָזענפעלד,.
ליב

יהודה

גאָרדאָן

דעם 02טען דעצעמבער
(כ"א

כסלו ,תקצ"א),

(נייעם סטיל) 0381

איז אין ווילנע געבוירען

געווארען דער גרעסטער אידישער דיכטער פון
דער השכלה עפּאָכע ,י .7 .גאָרדאָן ,און דעם
0טען סעפּטעמבער( 2981 ,כ"ד אלול ,תרנ"ב),
איז ער ,אין פּעטערבורג ,געשטאָרבען.
איין-און-זעכציג יאֶהר האָט ער געלעבט,
און איין-און-פערצינ יאָהר פון זיי אין ער
0
ָ
=טעטיג געווען אויף דעם געביט פון השכלה,
|
פון אידישער אויפקלערונג ,װאָס איז געווען דער העכסטער אידעאל
|
פון זיין צייט,
און

זיין טעטיגקייט

אויפקלערוננס-אַרבייט

איזן ניםט פאָרגעקומען

איז

ניטם

פאַרשוואונדען

זיין

אומבאמערקט.

אֶהן רעזװולטאַטען,

פאַר זיין דור און ניט פאַר די קומענדינע דורות, .דער

ניט

לייב פון

דער געזעלשאפט" האָט מען איהם גערומען ,און ער האָט דעם נאָמען
|
בארעכטיגט.

וואָרים גרויס איז דער מענש געווען און קאָלאָסאַל זיין ווירקונג ;
שאַרף זיין אויג און שניידינ זיין קריטיק; װאָגיג זיין װאָרט און
ברענענדיג זיין סאַטירע .זיין וויסען אין געווען וייט און ברייט
פאַרצוויינט און פּונקט אַזױ פארצוויינט אין אויך געווען זיין אידישע
לומדות ,וואו זיין שטים האָט גענרייכט  ---אין שיר צי אין פּראָזע ---
דאָרט זיינען וועלטען חרוב געװאָרען און וועלטען נעשאַפען געװאָרען ;
דאָרט זיינען מוחות באלויכטען געװאָרען ,אויגען געעפענט געװאָרען
און מחנותווייז האָט מען זיך ארום זיין װאָרט געזאַמעלט צום קאַמף
פאַר אויפקלערונג ,פאַר וועלטליכקייט און פאר אַ מאָדערן אידיש-

מענשליך לעבען.

|

|

און זיין קורץ לעבען האָט ער אין דריי פארשיידענע

תקופות

אָדער:

,רוה",

איינגעטיילט:

יגעגט,

מיטעל:עלטער

4284

און

עלטער,

804

|

,קאמף"

ס.

און ,אנטוישונג".,

די ערשטע

צויי תקופות

ראָזענמעלר

כאַראַקטעריזירט

ער אַלֵיין :
,אַז איך בין יוננ געווען ,דאַן איז די אומשולדינע מוזע געקומען
צו מיר ווייס געקליידט ,פון מלאָכים באגלייט ,מיט חלומות באוייהט
און מיר האָבען געזוננען פון גליקליכע טעג ,פון ליבע און פריינך-
שאַפט ,פון נחת און פרייהייט און פון האָפענונגען און צוקונפט ,און

יהודה ליב גאָרדאָן ,געב .דעצ --- 0881 ,02 .געשט .סעפּט2981 ,61 .

די שנירלאך ריימען אויף איהר האַלז האָבען אַזױ געפּאַסט צו איהר
יוגענטליך געזיכט.
און

אַז איך

בין

עלטער

געװאָרען,

אַן איך

האָב

מיין

פאלק

דערזעהן מיט אַלע זיינע פעהלערען ,מיט אַלע זיינע וואונדען ,אין דעם
סוושל פון זיין פּיין  ---זיינע פאַרפיהרערישע פיהרער און פאלשע
לעהרער  ---פון דאַן אָן איז מיין מוזע שװאַרץ וי אַ ראָב ,איזן איהר
מויל פול פלוך ,אויפ'ן צוננ ליגט איהר קינות און די ריימען-שנירלאך

יהודה ליב גאָרדאָן
אויפ'ן

האַלזן

|
מיין

פון

זיינען

מוזע

אומגליק פון מיין פאָלק".

901
מיינע

טרערעןטראָפּען

|

און די דריטע תקופה איז איהם די שװערסטע
זעהונגען

אוים'ן

זיינען פאַרשוואונדען,

אַלע האָפענוננען

געװען.

האָבען

אַלע

זיך ארוים-

און די אידעאַלען  --גזייפענבלאָזען" אין פון זיי
געוויזען פאַלש.
געװאָרען ,און זיי פּלאַצען איינער נאָכ'ן אנדערען ,איינער נאָכ'ן
אַנדערען...
און יעדע תקופה מיט איהרע שאַפונגען ,און יעדער מין שאַפונג

מיט איהר באזונדער שפּראַך און סטי?ל .שרייבט ער אין דער ערשטער
תקופה :אידיליעס ,פּאָעמען אויף ביבלישע טעמען ,פול מיט חקידות
און פילאָזאָפיען ,װוי דער שטיינער איז געװען ביים עלטערען דור
אָבער {אהבת דוד ומיבל",
דיכטער ,פון וועמען ער האָט געלערענט.
,די ליבע צווישען דעם פּאַסטוך דוד און מיכל ,די טאָכטער פון שאו?
המלך" ,איז דאָס בעסטע און ריהרענדסטע ,װאָס אין אויף דער טעמע

געשריבען

געװאָרען.,

װאַרפט

אַראָפּ די ,חקירות",

פאַר אייך א גרויסע און שטאַרקע

דיכטונג,

און עס בלייבט

לעבעדיגע

העלדען

און

אַן אוצר פאַר דער העברעאישער שפּראַך און ליטעראטור .דאָס
אייגענע לאָזט זיך זאָנען וועגען די שעהנע צוױי פּאָעמען, :דוד
אסנת בת פּוטיפרע" .העכער און שטאַרקער פון די
וברזילי" און ,
ן
ע
נ
י
י
דריי פּאָעמען ז
י
ד
ע
ר
ע
ד
נ
ַ
א
י
י
ר
ד
גרויסע ,היסטאָרישע דיכטונגען
זיינע, :צדקיהו בבית-חפּקידות" ,במצולות ים" און ,בין שני אריות".

אָבער מיט ,צדקיחו אין אַרעסט" געהט ער שוין אַריבער צו זיין
דיכטונג פון

דער

אין אַ שניידינע

צוייטער

תקופה.

קריטיק אויף דער

די איינלייטוננ

צו

דער פּאָעמע

הערשאַפט פון רעליניע איבער'ן

אויף דעם נביא'ס אַריינמישען זיך אין מלוכה.
װאָכענדינען לעבען;
אָנגעלעגענהייטען און אויף די רבנים ,װאָס ביי זיי פרוכפּערען זיך
און מעהרען זיך אַזוױי שטאַרק די אסורים און די פאַרבאָטען און די
צוימען און צוימען צו צוימען ,װאָס שטערט דער וועלטליכער אנט-
וויקלונג פון פאָלק און מאַכט עס אומפעהינ צו לעבען װי אַ מענש
אויף דער וװועלט .אָט די אַלע טענות האָט עס דער אומנליקליכסטער
אידישער מלך ,צדקיהו ,צו ירמיהו ,דעם גרעסטען און אומנליקלים-
|
סטען נביא פון זיין צייט,
און אויך אין אֶנְהוֹיב פון זיין טיףנאַציאָנאלער פּאָעמע, :ביי
לייבען אין די צייהן" ,באקלאַנט ער זיך אויף דעם אידישען דער-
ציהוננס-שטיינער אין יענער צייט ,ווען די פּאָעמע איז געשריבען
געװאָרען ; אויף דער צװעקלאָזינקייט פון דער דערציהונג ,אויף דער
פאַרווילדערונג פון די מלמדים מיט די תלמידים ,פון די רבנים מיט
די קהלות  ---נאָר ער לענט אריין זיינע ווערטער אין מױי? פון די
העלדען אין יענער תקופה ,פון וועלכער די טעמע אין גענומען.

02

ש= .ראָזענמעלר

|

וויפי? הונדערטער יאָהרען  ---שרייבט ער  --האָבען לעהרער
דיך געלערענט ,בתי-מדרשים פאַר דיר געבויט ,און װאָס האָט מען דיר

אויסגעלערענט?

כאַפּען

װינט,

אַ פעלן,

אַקערען

האַלטען

װאַסער

מ'האָט דיך געלערענט ,װעה ,צו געהן
אין אַ זיפּ און דרעשען שטרוי.
געגען לעבען ,זיך אָפּצוזונדערען אונטער צוימען אוֹן מויערען; צו

זיין געשטאָרבען
אויפ'ן

און

װאָר

אויף דר'ערד ,און לעבעדיג  --אין הימעל;
אין חלום.

ריידען

אין

דערפאַר

חלומ'ן

דיין זאַפּט

פאַר-

שוואונדען ,דיין גייסט  --אויסגעלעדיגט ,דיין קראַפּט  --אויסנע-
טריקענט

און די נעדערים

מיט

אייננעשרומפּען.

ביכער-שטויב

מען דיך אָנגעשטאָפּט ,און וי אַ לעבעדיגע מומיע
אַוועקנעשטעלט פאַר די קומענדינע דורות ,א .אז ,װ.".

האָט

מען

האָט
דיך

איין אומנליק  ---די אומוויסענקייט ,איין תרופה  --די אוים-
סיט איין װאָרט :די השכלף.
קלערונג ,די בילדונג ,די װיסענשאַפּט.
אָבער גאָרדאָן האָט ניט אָנגעהערט צו יענע נאַאיווע ,װאָס
האָבען גערעדט פוֹן השכלה און פון אויפקלערונג מיט דער שפּראַך
פון ,קונסט

מאַטעריעלע

פאַר

קונסט".

ווערטען,

באַדערפענישען.

רעאַלע

װאָרים

ביי

אויפקלערונג

און

ניצליכקייטען,
אַן

בילדונג

זיינען

אומבאַדיננטע

אויפנעקלערט

פאלק

איהם

לעבענס-

,װאָלטען

די

פאַרשטענדינע זיך אָפּנענעבען מיט װיסענשאַפט ,די אַרבייטס-פעהיגע ---
מיט מלאכה און אינדוסטריע; שטאַדקע װאָלטען געדינט אין מיליטער,
די אויפקלערונג
און פּויערים װאָלטען ביים אַקער גליקליך געווען".,

װאָלט איהם מענליך געמאַכט דעם געווינשטען פאַרקער מיט די שכנים
ארום.

עס

װאָלט איהם

אויך

גרינגער

נעמאַכט

דאָס לעבען

ביי זיך,

טויזענט עול'ן װאָלט דאָס אויפנעקלערטע פאלק אַראָפּגעװאָרפען פון
זיך .טויזענט פאַרבאָטען און טויזענט צוימען װאָלט עס געבראָכען.
און אַ נייע וועלט װאָלט עס דאָך

געזעהן

פאַר זיך.

אַ װעלט

אֶהן

שדים ,אִהן רוחוֹת ,אִהן נלנולים ,אֶהן דבוקים ,אֶהן לעבעדיגע מתים
און אֶהן מכשפים .בערנ נאַנצע װאָלטען זיך דאָך אַראָפּגעקײקעלט
פון זיין קאָפּ ,און אינאיינעם מיט זיי װאָלטען אויך פאַרשוואונדען
די שאָטענס ,װאָס האָבען זיך געצוינען פון די בערג און פאַרפינ-
סטערט דעם אידענ'ס לעבען .די מרה-שחורה ,ואָס אין אויסנע-
,זעהענדינע--ניט-געזעהענע" ,װועט אויפם-
גאַנגען פון די מחנות:
הערען .און אַז מ'וועט קוקען אויפ'ן לעבען מיט אָפענע אױיגען און
ניכטערע קעפּ  --דאַן וועלען אויפהערען די גרויסע מחנות בטלנים
און ליידיג-געהער, ,צדיקים" און אייניק?אך, ,בעלי-שמות? און זנאַ-

כערס ,און מופתים-באווייזער,

און אָפּשפּרעכער ,און קמיעות-שרייבער,

און סגולות-געבער ,און פּדיונות-ציהער

 ---מחנות

גאַנצע ,װאָס זיצען

און אויס װעט עס וערען מיט'ן אינ-
דעם פאָלק אויפ'ן קארק.
סטיטוט , :בעל-בתישע קינדער", ,זיידענע יוננעלייט", ,פיינע בחורים"

יהודה ליב גאָרואָן

|
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 -אַלץ פּאָלקען נאַנצע ,װאָס זיצען אויף לאַנגדיעהרינע קעסט ,טועןנים קיין האַנט אין קאַלטע װאַסער ,פרוכפּערען זיך נאָר און מעהרען
זיך און מאַכען פול די וועלט אויף נאָט'ס באראָט און אויף דער
שוויגער'ס חשבון .דאַן װעט דאָס פאָלק פאַרשטעהן ,װאָס אונטער'ן

הימעל געפּינט זיך און װאָס אויף דר'ערד
בטלנ'ישער

מאַסע

װעט

װערען

לעבט.

פון אַ בלינדער,

אַ פאַרשטענדינער

המון,

| צופאָהרענער ,,חסידאַרני?  --אַ פאַרנינפטיגער קבוץ.

פון

דער

און דער קבוץ

וועט האָבען אויפנעקלערטע פיהרער ,נעבילדעטע רבנים ,װאָס וועלען
פאַרשטעהן,

אַז זייער אויפנאַבע אין צו פאַרגריננערן

דעם

עול פון

לעבען ,און ניט איהם שווערער מאַכען .און ניט בלויז אין רעליגיעזען
וויי? אויך די זייט פון אידישען
זין ,נאָר אויך אין נעזעלשאפטליכען.

לעבען איז אַ תהום פון בלוט און טרערען ,װאָס נאָר די אויפקלערונ;
האָט די מאַכט איהם צו פאַרשיטען.
דער תחוםס  --דאָס אין דאָס ,קהל-שטיבעל"
קאָכלעפע? ,און וי זעהט אויס דאָס קה?-שטיבעל?
,דיין פונדאַמענט  --אַ פינסטערער שטיין ,דיין געבוי  ---אום-
און די קהל'שע

אָרדנונג .דיינע באַלקענס און די וװענט  --הערצער געבראָכענע,
און דער ריגעל פון טיר  --אַ שלאַנג אַ ניפטינע .דיין דאך  --הויט
פון אָרימעלײט ,דיין לופט  --קרעכצען ,טרערען  ---דיין טינק .פאַראַן
דאָ אַ כשר'ע מזוזה ,פאַראַן אויך א ,זכר לחורבן" ,אַן איי? אויף אַן

אייל ,אָבער גאָט אין דאָ ניטאָ ,זיין שכינה האָט זיך אָפּנעטאָן פון
דאַנען .אויפ'ן ביישטידעל  --בלוט .אין טיר  ---זינד .די פינ-

סטערסטע וילדעניש היט דיינע שוועלען ,און דער ראש-הקה?  ---דער
שותף פֿון עמלק .װאָרים ס'בלוט פוֹן אונזערע ברידער ,װאָס אָננע-
הערען דער קהלח ,שרייט צו אונז פון אַלֶע ווינקעלאך דיינע; די

אָרימעלייט ,געשאַכטענע

לכבוד די ננידים ,ווערען עפענטליך אונטער-

דריקט ,עפענען קיין מוי? ניט; און אַן עס קומט צום צאָהלען ,נעמט

מען אִפּ ביי זיי זייערע פּרוטות די לעצטע און זייערע איינצינע זיהן".
|
דאָס זיינען איינצעלנע שורות פון גאָרדאָנ'ס גרויסער פּאָעמע
,שני יוסף בן שמעון" .דאָ שטראָפט ער מיט אייזערנע ריטער די

דעמאָלטדינע

קהל'שע

וירטשאפט.

אַלֶע

פאַלשקייטען

ווערען

דאָ

ארויסגעשטעלט ,אַלע רציחות ,אַלֶע רויבערייען ,װאָס שמגר בן עננוֹ,
דער ראש-הקהל ,ערלויבט זיך אויפ'ן חשבון פון די אָרימע אין קהל..
ניט דאָ איז דאָס אָרט איבערצוגעבען ,אַפילן אין קורצען ,דעם אינ-

האַלט פון דער גרויסער פּאָעמע .און דאָס איינענע מון איך זאָנען
אויך וועגען דער אַנדערער נרויסער פּאָעמע, :קוצו של יוד" .דאַ
ווערט דערצעחלט,

וי צוליב אַן אות ,א איוד" ,האָט אַ רב נעפסל'ט

אַ גט ,און א יוננע פרוי איז נעבליבען אן עגונה דאָס גאַנצע לעבען.
אוֹן ניט בלויז א ,יוד" קאָן ברענגען

אן אומנליק.,

רעכט

איז צולים

2

ראָזעַנפעלר

צ+

,אַ גערשטען

איבער

אין פּסח'דיגער

די הייזער;

פאַמיליע

צוליב

אונטערגעהן,

א לעבעןלאַנג אומגעהן

זופּ" זאָל שרה

אַ ,תחום-שבת"
אז.

א.

װ,

ד.

א.

זאָל אַ נאַנצע
דאָס

גל.

אלץ

אידישע
שילדערט

גאָרדאָן אין די טונקעלסטע פאַרבען ,אין גרעסערע אוֹן קלענערע
פּאָעמען ,װאָס דאַרף באוייזען די נויטװענדינקייט צו רעפאָרמירען
דעם ,שלחן-ערוך" ,אָבער כדי רבנים זאָלען אײיעהן די דאָזיגע נויט-
ווענדיגקייט ,איזן קודם כ? נויטיג  --השכלה.
אָבער אין גיכען הויבט ער אָן צו זעהן ,אַז ניט אל דאָס בייז
שטעקט נאָר אין דער אומוויסענקייט ,און אַן ניט אין דער השכלה
ליגט די איינציגע רעטוננ .ער באַמערקט ,אַז אוב צוליב אַ ,פּינטעלע
יוד" לאָזט א רב זיצען א אידישע טאָכטער ,אַן עגונה ,ס'גאַנצע
לעבען,

אין

צוליב

אַן איבערינע

פּאָר גילדען

לאָזט

אַ געבילדעטער

ראַבינער זיצען נאַנצע דרייצעהן יאֶהר און ואַרטען אויף חליצה..
אוו ווייטער זעהט ער ,אַז אָנשטאָט ,געבילדעטע אידען" באקומען זיך
געבילדעטע ,אָבער פוֹן אידען איז דאָרט קיין זכר ניטאָ; אַז די אוים-
נעקלערטע דינען צום ,נאָלדענעם קאַלב" אַ סך פרימער ,וי די אָרטאָ-
דאָקסיע .און אויב מ'קאָן האָפען ,אַז פון צווישען דער אָרטאָדאָקסיע
זאָלען ארויסקומען אויפנעקלערטע ,איזן אָבער כלל ניט צו האָפען,
אַז פון צווישען די אויפנעקלערטע זאָלען ארויסקומען אידען .װאָרים

ניט בלויז פון דער רעליניע אַנטלױיפען זיי ,נאָר אויך פון זייער פאָלק,
פון זייער שפּראַך ,פון זייער קולטור און פון אַלץ ,װאָס אידיש איז --
דאַן זעהט ער :
,אַ פּרעכטינער פּאַלאַץ ,נאָר געפּלאַצט איז ער ,א שפּאַלט אויף
אַ שפּאַלט ,דער טינק פאַלט אַראָפּ ,דער באַלקען ברעקעלט זיך און
אין די שטויב-הויפענס ווימעלט עס פון קריכיגע --

,איז די אַלטע  ---אויף זייערע געלעגערס

פאַר איינפאַלען

זיי קיין מורא

האָבען

ניט.

דרעמלען

זיך רוחיג ;

אָבער די יונגע ,זיי

שפּרינגען דורך די פענסטער ,איינער נאָך איינעם".
דאָס איז דאָס אידישע הויז געמיינט ,דער היכל פון דער אידיי
שער תורה...
דעמאָלט

שרייבט

ער

זיין באריהמט

ליך :

,פאַר

וועמען

מיה

איך זיך ?" (למי אני עמל ?) ,וואו ער ניסט אויס זיין ביטער האַרץ
אויף אַלע דריי דורות ; :עלטערען ,ברידער און קינדער ,װאָס אַלע
אָנערקענען ניט דעם דיכטער ,ניט זיינע אידעאַלען ,ניט זיין אַרביט.
,די עלטערען ,צוגעבונדען צו גאָט און פאָלק ,האַנדלען מיט

סחורה
געשמאַק

און מיט מצוות
 ---װאָס

ווייסען

נאַנצע טעג.
זיי?

ויסען --

,טויט שטעקט

פאראַכטען

זיי ,פון

אין ליד ,אַפּיקורסות

אין דיכטונג .אונטער איין דאַך טאָר מען מיט'ן דיכטער ניט לעבען"
אַזױ שרייען זיי.

יחורה ליב גאָרראָן

|

,און די ברידער  ---די נעלערענטע
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און די אויפנעקלערטע,

זיי

פאראַכטען די אַלטע מוטער ,אָננעשפּאַרט אוים'ן שטעקען, :פאַרלאָזט
די שפּראַך ,זי איז שוין צו-אַלט ,פאַרלאָזט איחר ליטעראַטור ,זי האָט

ניט קיין טעם ; װאַרפט עס אװעק ,צו זיין לאַנד-שפּראַך זאָל יעדער
זיך ווענדען"...
,און אונזערע סינדער  --פון קינדווייז אֶן שוין זיינען מיר זי
פרעמד .פּאָרװערטס געהען זיי ,אַלץ ווייטער און ווייטער ,ער ווייסט

אָבער די גרענעץ ,ביז װאַנען?}

אפשר ביז דאָרט ,פון װאַנען ס'איז

ניטאָ שוין קיין אומקעהר צוריק ?"
,אויפקלערונג",

,אויפלעבונג", ,צוזאַמענלעבען"

מיט

די שכנים,

וי גלייכע מיט גלייכע  --אַלֶע האָפענונגען פאַרוועלקען .די פּאַ-
גראָמען פון  1881פאַרװויסטען אין די הערצער פון די אידישע אין-
טעליגענטען אַלע שפּראָצען פון האָפּענונגען אויף אַ מענשליך לעבען
אין רוסלאַנד .און אין גרויס פאַרצווייפלוננ רופט ער צו עמיגראַציע.
אַװעק פון רוסלאַנד ,אַלט און יוננ ,אָרִים און רייך  --אַלע פאַר-

אייניגט ,די לענדען געגורט ,דעם שטעקען אין האַנד און  ---גענאַנגען !
,און אויב מיר האָבען ניט קיין איינענע היים ,אין אַן אנדער
גאַסטהױיז וועלען מיר פֿאַרפאָהרען  ---ואוֹ דאָס ליכט פון פרייהייט
שיינט פאַר אַלעמען ; וואו קיין מענש און קיין פאלק ווערט ניט בא-
ליידיגט פאַר זיין אָפּשטאַם און ניט פאַר זיין גלויבען? .די ריכטונג,
נאַטירליך ,אַמעריקע...
אין

דערזעלבער

צייט

קומט

אַרױס

פּינסקער

מיט

זיין ,אױטאָי

עמאַנציפּאַציאָן? (זעלבסט-באפרייאונג) ,וואו ער טענה'ט איין מיט
אידען נים צו באנונענען זיך מעהר מיט ,גאַסט-הײזער? און זיך

באַמיהען אום אַן איינען שטיקעל? לאַנד ,און מיט אַלנעמיינע קרעפטען

אַן אײגעו הויז דאָרט אויפצובויען  --שרייבט גאָרדאָן
גאָט'ס הערדע"? (עדר אדוני) .,דאָ ערקלעהרט ער:
,ניט א פאלק

זיינען

מיר,

ניט

אַ רעליניעזע

זיין שיר:

געמיינדע,

נאָר אַ

הערדע ,וואו יעדע שאָףּ זעהט נאָר דאָס ביסע? פּאַשע ,װאָס אונטער
זיינע פיס {; קיינעם אַרט ניט דעם צוייטענ'ס נויט ; מ'נעמט זיך ניט

צונויף צוֹ אַלגעמײינער הילף  ---װאָס קאָן דען אַזאַ צושאָטען פאָלּק

אױיפטאָן ?- "9
|
|
אָבער שפּעטער ,אַז עס הויבט זיך אַן די חבת-ציון באוענוננ,
איז גאַרדאָן מיט איהר .ער העלפט אַלע איהרע אונטערנעמוננען .ער
אין אָבער ניט אימשטאַנד

איהר פיל צו העלפען.

ער פֿאַרמאָגט ניט,

בנוגע איהר ,דעם ענטוזיאַזם ,װאָס ער האָט פֿאַרמאַנט פאַר דער
השכלח .און ניט אין דער ריכטינקייט פוֹן דער עצם:אידעע ציויי-

פעלט עֶר ,נאָר ער צווייפעלט אין דער טיכטינקייט פונ'ם אידישען
פֿאָלק.

ער צווייפעלט,

צי אָט דער הויפען

מענשען,

װאָס אין ,װאַך

4021

יי

אין הימעל

און פאַר'חלומ'ט

ש . ראָזענפפלר
אויף

קאָן נאָר אַפילו

דר'ערד",

בא-

גרייפען די גרויס פון אַזאַ אידעע ,וי ,זעלבסט-באפרייאונג" אי.
און זאָל ער זי באַנרייפען ,װעט איהם פעהלען דער מוֹט און דער
זיין גאַנצע פעהינקייט זיך
אויסדויער די אידעע צו פאַרווירקליכען.
צוצופּאַסען האָט דאָך דער איד פאַרװענדט דערצו :זיך צו האַלטען
געפעלינקייט און אַביסעל
צו זוכען לייטזעלינקייט,
אונטערטעניג,,
זעלבסטשטענדיג זיין  --ער
סבלנות ...אפָבּעארָל-יטיש-בירנערליך
|
באנרייפט עס אַפילו ניט,
דערפאר מיינט גאָרדאָן ,אַז פריהער דאַרפען אידען אויסלייזען
זייער נפש ,זייער גייסט ,פון פארשקלאַפונג ,און ערשט נאַכדעם װעט.
מען קאַנען טראכטען וװענען אויסלייזען דעם קערפּער .,דאַרום פוז
זיך דער איד ,קודם  ,?2באפרייען פון די תרי"ג מאָל תרי"ג עול'ן,
װאָס די רבנים האָבען אָנגעלאָדען אויף זיי; פריהער מוזען זיי זיך
צונעוואוינען צום געדאַנק ,אַז װעלטליך לעבען אין אויך אַ לעבען,
און עס איז כדאי צו שטרעבען דערצו און זיך מקריב זיין דערפאַר;
אַז פרייהייט פון דענקען און טאָן איז דאָס רעכט פון יעדען מענשען.

דערפאר לינט גאָרדאָנ'ס מאַרשרוט קיין ארץ-ישראל איבער

אַמעריקע.

דאָרט ,אין אַמעריקע ,מיינט ער ,וועלען די אידען געלייטערט ווערען.
דאָרט
דאָרט וועלען זיי זיך אויסניכטערען פון רעליניעזער שכרות.
וועלען זיי זיך אויסלערנען צו שעצען פּאָליטישע און בירנערליכע
פרייהייט  ---דאַן וועלען זיי צייטיג זיין פאַר דער אידעע פון פּאָליטיש-

בירגערליכער,

גאַציאָגאַלער

זעלבסטשטענדיגקייט.

געוויס האַלט ער אויך איצט,

אַזן פאַר איין אויפנעקלעחרטען

מען צעהן ניט-אויפנעקלעהרטע ,און מ'נעמט
איצט,

אויך

אַז אָהו אויפקלעהרונג

מוזען

ניט

ניט .געוויס האַלט ער
און ועלען

אידען

אויך

ווייטער בלייבען אין זייער פיזישער און גייסטינער קנעכטשאפט.
אָבער אָפען צו פּראָפּאַנאַנדירען השכלה ,אַלסם הופּט-פּונקט פון
אידישער כל?-אויפמערקזאמקייט ,אַלס איינצינזהייל-מיטעל גענען אַלע
אידישע ליידען און נויטען  --דאָס קאָן ער ניט ,דאָס טוט ער ניט
|
מעהר,

אַזױ עבט

ער דעם

לעצטען

צעהנדלינ

יאָהר פון זיין לעבען,

אין פאַרצװײיפּלונג ,ענטוישונג ,מאַכטלאָזינקײיט ,און דערצו עלענד.
װאָרים י ,5 .נאָרדאָן ,לעבענדיג אין פּעטערבורנ ,וייט פון דער גע-

דיכטער

אידישער

באפעלקערונג,

האָט

נעהאָט

פאַרגעטערער,

האָט

געהאַט פאַרעהרער ,אָבער קיין איבערנעבענע פריינט האָט ער ניט
געהאַט .אפשר אין דער פּראָווינץ  --אַ צווי-דריי ,אָבער אין דער
נאָהענט  ---קיין איינצינען ניט.
װואָרים די אידישע שטודירענדינע יוגענט ,װאָס איזן געװען די

טרעגערין פון דער אידישער אויפלעבוננס-באַווענונג,

,חבת-ציון",

און

|
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האָט געשאַפּען שטימונג און סימפּאַטיען אין דער אידישער גאַס ,איךן

געווען אָפּגענײנט פון גאָרדאָנ'ען.,
זייל ,ניט זייער פיהרער

יטערונ פאַר זייער אידעאַ?ל,
דאָס אידישע

פאלק

ניט איז ער געוען זייער פייער-

און ניט האָט ער פאַרמאָגט גענוג באנייס-

זיינע גרויסע פאַרדינסטען פאַר'ן וועקען

צן בירנערליכקייט,

מענשליך קולטור-לעבען,

 --װאָס

צו

וועלטליכקייט

האָט דאָך געמוזט

דער אידעע פון דער נאַציאָנאַלער װידערגעבורט;
דינסטען

טאר

דער

אנטויקלונג

און באלעבונג

און

צו

אַ

פּאָראויסגעהן

זיינע גרויסע פאַר-
פון העברעאיש,

װאָס

איז דאָך אַן אומבאדינגטער טיי? פון דעם נאַציאָנאַלען ווידעראוים-
לעבען  --דאָס האָט יענע ענטוזיאַסטישע יוגענם ניט דערשאצט,
און איהםאַליין פאַרלאָזט.

און אט

די גיט-געניינטקייט

צו איהם

האָט איהם

אויך נאָב'ן

טויט פאַרפאָלנט .און נאָך ביז אוים'ן היינטינען טאָג קומען פון
צייט צו צייט אייזלען און אייזעלאך ,װאָס האַלטען עס פאר אַ העל-

דישקייט פון זייער זייט אַ בריק צו טאָן דעם טויטען לייבאוןך נאָכ-
װאַרפען איהם א שטיין אין קבר אריין.
אָבער אויך די שטיינער ,װואָס מ'וועט איהם אין קבר נאָכװאַרפען,
האָט ער פאָראויסנעזעהן ,און פאָראויסנעטרייסט זיך דערמיט ,װאָס
כאָטש איינער װועט זיך נעפינען ,װאָס װעט אריינקוקען אין זיין
בינטע? בלעטער און פֿאַרשטעהן זיין װאָרט,

און דאָס איז מקוים געװאָרען אין אַ גרעסערער מאָס; פיל קוקען
אריין אין זיינע בלעטער --- ,און צושלעפּען זיין ירושה .אָבער דאָס
געהערט שוין צום טאָן און וירקען פון די אַנדערע  --פון זיינע
פרישויליגע יורשים.

גינזבורג,

שאול

מיינע

באַגעגענישען
(אַ בלעטעל

מיט

 .7לעװאַנדע

ערשיגערונגען)

דער באַוואוסטער רוסיש-אידישער בעלעט-
ריסט לייב לעװאַנדע איז ניט געווען קיין וויפ-

נער,

ער אין געבוירען

נגעװאָרען

אין מינסק,

אַ באַדיי-
פאַרנומען
האָם
וילנע
אָבער
טענדען אָרט אין זיין לעבענסנאנג; ער האָט
דאָ פאַרבראַכט מעהר וי א העלפט פון זיי-
אין וילנע האָט ער שטודירט
נע יאָהרען.
און געענדיגט די דאָרטיגע ראַבינער-שול; דער-
נאָך האָט ער זיך אומנעקערט נאָר אויף עטליכע

יאָהר צוריק קיין מינסק ,וואו ער האָט
אַ קרוינישער אידישער שול ,אין יאָהר
לעװאַנדע ,װאָס אָט זיך שוין ערװאָרבען
דאַנק זיין ראָמאן ,די באַקאַלײײ-קראָם?"
ראָוו")

און

זיין מיטאַרבייטערשאפט

אַריבערגעפאָהרען ווידער קיין ווילנע.

געאַרבײט אלס לעהרער אין
 0681אין דער -82יאָהרינער
אַ ליטעראַרישען נאָמען אַ
(,דעפּאָ באַקאַלײניך טאָװאַ-

אין דעם

זשורנאַל

,ראַזסװעט",

ער האָט דאָ נעקראָנען די שטעל

פון ,אוטשאָני יעוורעי" ביים ווילנער גענעראַלנובערנאַטאָר
פארבליבען אין ווילנע כמעט בין זיין טויט.

און אין

ל .לעװאַנדע איז געווען זעהר צונעבונדען צו זיין געבוירענם-
שטאָדט און האָט זיך אין ווילנע אַ לאַננע צייט נעפיה?לט ניט היימיש.
דאָס איז צו זעהן פון זיינע פאַרעפענטליכטע

בריף צו זיין אינטימען

פריינד י .זאַלקינד (וועלכער האָט געשטאַמט פון ווילנע און איז געווען
אַ זוהן פון דעם העברעאישען פּאָעט און לעהחרער אין וילנער ראַ-

בינער-שול ,שלמה זאַלקינד).

שטענדיג

אין די בריף צו איהם פרענט לעװאַנדע

פֿאַנאַנדער וועגען מינסק,

און פריינד,

און ער באקלאָנט

ווענען

זיך כסדר,

זיינע דאָרטינע
אַז ער פיהרט

באַקאַנטע
אין וילנע

זעהר אַן איינזאָם לעבען .לעװאַנדע אין אין יענער צייט געװען
דורכגעדרוננען מיט אַסימיליאַטאָרישע אָנזיכטען ,װאָס האָבען זיך בא-
זונדערס קלאָר ארויסנעוויזען אין זיין בעסטען בעלעטריסטישען ווערק
206
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מיינט באַגענטנישטן מיט ל ,לפװאַנדץ

,די ברויזענדיגע צייט" (,נאָריאַטשעיע וורעמיאַ") .ער האָט מיט אַ
געוויסען ביטו? געקוקט אויף די ווילנער משכילים ,אויף זייערע אַלט-
פרענקישע גענג ,אויף זייער פרעמדקייט צו דער רוסישער ליטעראַטור,
ער האָט זיך געהאַלטען ווייט פון זיי .אָבער אויך פון די ניי-מאָדישע
אינטעליגענטען ,װאָס זיינען שוין דורכנעגאַנגען אַ רוסישע שול ,האָט
ער

געקליבען

וייניג

סיט

נחת ;

זייער

גלייכנילטינקייט

צו

אידישע

אינטערעסען ,מיט זייער פּראַקטישער שטרעבזאַמקייט האָבען זיי איהם
פון זיך אָפּנעשטױסען .עס איז זעהר מענליך ,אַז אָט די גייסטינע
פון וועלכער

איינזאַמקײט,

לעװאַנדע

האָט אַזױ לאַנג געליטען ,אַז זי

האָט פי? מיטגעווירקט צו דער ענטוויקלונג פון דער פּסיכישער קראנק-
הייט ,װואָס האָט איהם פריהצייטיג נעבראכט צום קבר.
לעצטע

יאָהרען פון זיין לעבען ,ווען די פּאָנראָמען

ערשט אין די

פון אֶנהוֹיב 08ער

יאָהרען האָבען אַרױסגערופען אַן איבערקעהרעניש אין זיין גאַנצער
וועלט-אָנשויאונג ,און ער אין צונעשטאַנען צו דער פּאַלעסטינאָפילער
באווענונג ,האָט ער זיך דערנעהנטערט צו די ווילנער ,חובבי ציון"

אָבער עס איז שוין

און צווישען זיי נעפונען איבערגענעבענע פריינד.

געווען צו שפּעט ,דער טויט האָט שוין אויף איהם געלויערט.
מיט

איז

? .לעװאַנדע'ן

מיר אויסנעקומען

צויי

מאָל אין מיין

לעבען צו זעהן זיך ,און ווענען אָט די צוויי באגענענישען װוילט זיך
מיך דאָ אין קורצען

|

דערצעהלען.

אַליין א געבוירענער אין מינסק ,פלעג איך שוין אין מיינע
קינדער-יאָהרען זעהר אָפּט פון עלטערע מענשען הערען ערצעהלונגען

און עראינערונגען וועגען אונזער לאַנדסמאַן ,דעם גרויסען שרייבער.
מיט לעואנדע'ס ווערק האָט מיך שפּעטער באַקענט מיין לעהרער,
שמוא? קאַצענעלענבאַנען ,וועלכער איז אַריבערגעפאָהרען צו אונז קיין
מינסק פון ווילנע ,געווען א פּלימעניק פון דעם באוואוסטען וילנער /
משכיל און כלל-טוער הירש קאַצענעלענבאָנען אוֹן אויסנעבונדען מיט
די פאָרשטעהער

פון

ווילנער אינטעלינענץ.

מיט

שטער פֿאַראינטערעסירט

ער

האָט מיך

דער רוסיש-אידישער

דער

ער-

ליטעראַטור,

און

איך פלעג זיך ניט קענען אָפּרייסען פון לעואנדע'ס ראָמאַנען .אַ
כאזונדער צויבער האָבען זיי פאַר מיר נעהאָט דערפאר ,װיי? עלטערע
מענשען פלעגען דערצעהלען ,אַז די טעמעס פון זיינע מייסטער ער-

צעחלוננען

מינסקער

זיינען נגענומען געװאָרען פון ווירקליכען

לעבען,

און מען האָט געטייטעלט מיט'ן פיננער אויף פּערזענליכקייטען ,װאָס
| פינורירען אַלס העלדען אין זיינע בעלעטריסטישע ווערק .איך בין
געװאָרען

לעװאַנדע'ס

קיין וואונדער

א

באניסטערטער

ניט ,אַז ווען איך,

פאַרעהרער.

אַ 21יאָהרינער

און

עס

אין

איננעל,

בין

צום

ערשטען מאָל נעקומען קיין ווילנע צו נאַסט צו מיינע דאָרטינע קרובים,
האָב איך ממש

געברענט

מיט'ן פאַרלאַנג

אַ קוק צן טאָן אויף דעם

8064

שאול

גינזבורג

געליבטען שרייבער .מיינע ווילנער קרוֹבים ,װאָס זיינען געוען
סוחרים ,האָב איך ניט אױיסנעזאָנט ,אַז איך קלייב מיך געהן צו איהם,
זיי זאָלען ניט מאַכען חוזק פון מיר ; איך האָב ביי זיי אַפילו ניט
געפּרענט זיין אַדרעס .ווענען דעם האָב איך ניט געזאָרגט; איך בין
געווען זיכער ,אַז יעדער ווילנער איד וייסט ,וואו דער באריהמטער
שריפטשטעלער

וואוינט.

וי גרויס איז אָבער נעווען

ל .לעװאַנדע,

געב.

8881

--

געשט.

מיין חידוש

און

.8881

מיין פארדרוס ,ווען די אידען ,װאָס איך האָב אָפּנעשטעלט אין גאָס
און געפרענט ווענען לעװאַנדע'ס אַדרעס ,האָבען אַפילו ניט געוואוסט,
ווער ער אין און וואן ער געפינט זיך .סיט גרויס מיה האָב איך
ענדליך געקראָנען זיין אַדרעס און אויפ'ן אַנדערען טאָג אין דער פריה
כמעט די נאנצע נאַכט האָב איך ניט
בין איך אַװעק צו לעװאַנדע'ן.
נעשלאָפען ; כ'האָב געהאַלטען אין איין צונויפשטעלען א באנריסונג,
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מיינט באַגענענישצן מיט ל .לצװאַנדץ

װאָס איך על איהם זאָגען און אויסדריקען מיין באוואונדערונג פאַר
טאַלאַנט.,

זיין

מיט

א

האַרץדקלאַפּעניש,

גענאַנגען איבער דער פינסטערער
וואוינונג.

קיין

ביי

גלעקעל

טריט

ביי

בין

טריט

טרעפּ ,װאָס האָט געפיהרט
טיר

דער

אין

ניט

געװען.

איך

צו זיין

איך

האָב

אייניגע צייט ניט געוואוסט ,װאָס צו טאָן ,און לסוף האָב איך מיך
ענטשלאָסען אָנצוקלאַפּען .די טיר האָט זיך געעפענט ,און אויף דער
שוועל האָט זיך באוויזען אַ קורץ-געוויקסינער ,וועניג אימפּאָזאַנטער
מענש,

אָנגעטאָן

אין

אַן אַלְטען

 --איך װאָלט װעלעןגעזאָגט,

מיר אין אַפילן

מיין פאַרעהרטער

כאַלאַט,

זעהן

דעם

ה' לעװאַנדע,

--

האָב

ניט אייננעפאַלען ,אַז אָט די פינור

שרייבער,

במעט

 ---איך בין לעװאַנדע-- ,

איך

אין עס

מיין אָפּנאָט,

האָט ער מיר געענטטערט

זעהר אונ-

פריינדליך --- ,װאָס דאַרפט איהר ?
די באנייסטערטע באנריסונג ,װאָס איך האָב די גאַנצע נאַכט
לאַנג געגרייט ,איז מיר אַרױסגעפלױגען פון קאָפּ ,און איך האָב קינדיש
אַ זאָג געטאָן:

,איך

װאָלט ועלען

קויפען

אייערע

,

ווערק...

|  --איך פאַרנעהם מיך ניט מיט פארקויפען מיינע ווערק -- ,האָט
ער טרוקען געענטפערט  --נעהט אין אַ בוכהאַנדלונג ,דאָרט װעט
|
|
|
איהר זיי קריגען.
און ער האָט שוין געהאַלטען ביים צומאַכען די טיר ,נאָר דעך-
זעהענדיג ,װוי איך שטעה דאָ אַ צוטומעלטער ,אַן אונגליקליכער ,גרייט

צו פאַנאַנדערװײנען זיך ,אין ער געװאָרען ווייכער און מיך אריינגע-
רופען צו זיך .דאָס צימער ,וואו ער האָט מיך אויפנענומען ,האָט
אויסגעזעהן זעהר אָפּנעלאָזען ,אונהיימליך , עס אין קענטינ געװען,
אַז דאָ פעהלט ניט נאָר אַ וױיב ,נאָר אַפילן אַ דינסט-מץדעל ,װאָס
זאָל זאָרגען וועגען זויבערקייט און געמיטליכקייט .דערוויסענדיג זיך
וועגען מיין פאַמיליע ,האָט לעװאַנדע אַ פרעג געטאָן ,צי איך בין ניט

פון די מינסקער גינזבורנס ,און אַז איך האָב געזאָגט ,אַן איך קום
טאַקע פון מינסק ,האָבן לעװאַנדע'ס אויגען אָנגעהויבען צו לויכטען,
ער האָט מיך גענומען פאַנאַנדערפרענען ווענען מינסק און פארשאָטען
מיך מיט שאלות  :װאָס מאַכט אונזער זיבעצינער גאָס? צי לעבען
נאָך יענע און יענע אין מינסק און װאָס טוען זיי? צי עקזיסטירט

נאָך בליומקינ'ס קלוין} צי שטעהט נאָך שרה מאיר'ס שוֹחהל? און
װאָס מאַכט דער דאָרטיגער שמש לייבקע ? א .ז .װ ,.א .ז .װ . עס
אין געװוען צן זעהן ,אַז ער געדענקט יעדע מינדעסטע איינצעלהייט
פון זיין אַמאָליגען לעבען אין מינסק ,אַן איהם אינטערעסירט
אַלץ ,װאָס קעהר זיך אָן צו זיין געבוירענס-שטאָדט,

לעבעדינ

לעװאַנדע האָט מיך פארהאַלטען מעהר װי אַ שעח צייט און ביים
געזעגענען זיך האָט ער מיך געבעטען איבערצונעבען א האַרציגען

:
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שאול

גרום אַלַע זיינע אמאָלינע באַקאַנטע

איהם אַ צופרירענער;

אין מינסק.

גינובורג

איך בין אַװעק

פון

כ'בין געווען שטאָלץ מיט דעם ,װאָס ער האָט

מיט מיר ניט וי מיט אַ אינגעל ,נאָר כמעט װי מיט אַ דער"

גערעדט

װאַקסענעם .איך האָב שוין ניט מורא געהאָט צו דערצעהלען מיינע
קרובים וועגען מיין באזוך צו לעװאַנדע'ן .,איך האָב געפיהלט ,אַז
ווען זיי וועלען זיך דערוויסען ,װי אַזױ ער האָט מיך אויפגענומען,
זיי שוין פון מיר ניט אָפּלאַכען.

יוועלען

שא

צווייטען

צום

איך

מאָל האָב

געזעהן

 .9פעװאַנדע'ן

מיט

פיל

יאָהרען שפּעטער ,נאָר ביי אַנדערע אומשטענדען.

איך בין שוין געווען אַ סטודענט אין פּעטערבורגער אוניווער"
זיטעט .פון מיינע וילנער באַקאַנטע ,װאָס זיינען געשטאנען נאַהעגט
צו פֿעװאַנדע'ן ,האָב איך געהאט ידיעות ,דאָס ער אין נייסטיג קראַנק.
דערנאָך האָב איך מיך דערוואוסט ,אַז מען האָט איהם געבראכט קיין

פּעטערבורג
קליניק,

אַ חבר ,אַ סטודענט

זיך אין דר,

און ער געפינט
מיט מיינעם

אינאיינעם

באַרי'ס

פּסיכיאַטרישער

פון דער מעדו"

צינישער אַקאַדעמיע ,בין איך אַהין אַװעק איהם מבקר חולה צוֹ זיין.
מען האָט איהם צו אונז ארויסגעפיהרט אין צימער פֿאַר באזוכער.
דערזעהענדיג איהם ,בין איך ממש דערציטערט געװאָרען :ער אין

געווען פאָלשטענדיג גראָה ,שרעקליך אױיסגעדאַרט ,און געװאָרען עפּעס
קלענער ,כמעט

ניט צו דערקענען.

פעװאַנדע

האָט זיך אנידערגעזעצט

אויף אַ שטוה? ,און מיר האָבען מיט איהם פאַרפיהרט א געשפּרעך.
אָנפאַננס האָט ער נערעדט פאַלשטענדיג קלאָר ,צוֹ דער זאַך ,גאָר
װוי אַ געזונטער .נאָר אין מיטען נעשפּרעך האָט ער פּלוצלונג אָנגע-
הויבען צו שיטען מיט וילדע ,אונזינינע דיבורים װעגען א מױז,

מיט וועלכער ער האָט פאָרינע נאַכט נעשמועסט
לענענהייטען.

מיר

האָבען

הערען

אין

איהם

איילעניש

וייטער

פאַרלאָזט

געװען

איז

די

מכח ויכבטיגע אָנגע-
אונערטרענליך,

קליניק.

עם

און

געװען

אין

שרעקליך צו זעהן דאָס בילד פון אַ גרויסען ,באַגאַבטען גייסט ,װאָס
איז אַזױ פארטונקעלט געװאָרען .איך בין אַװעק מיט אַ דריקענדען
געפיה? פון קומער ,װעהטאָג און באליידינונג פאַר דער מענשליכער

ווירדע.

|

מיט אַ קורצער צייט שפּעטער ,דעם 6טען מערץ  ,8881אין לע-
װאַנדע געשטאָרבען .אין דער רעדאַקציע פון ,װאָסכאָד" האָבען

זיך צונויפגעקליבען אידישע שריפטשטעלער און געזעלשאפטליכע טוער,
כדי צו באטראכטען ,וי אַזױ װאָס שענער אָפּצונעבען דעם פאר-
שטאָרבענעם דעם לעצטען כבוד .איך בין דערביי געװוען אַלס פֹאָרי
שטעהער פון אידישע סטודענטען ,ס'האָט זיך מיר געװאָרפען אין די
אוינען ,װאָס דער באַוואוסטער פּאֶָעט י .7 .גאָרדאָן ,וועלכער האָט

מיינט באַגענצנישטן מיט ל .לצװאַנדץט
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|

זיך באטייליגט אין דער באַראַטונג ,האָט אַלץ גע'טענה'ט ,אַז די
צייט איז אַן אונרוהיגע ,שווערע ,מען דאַרף דעריבער ניט מאַכען
קיין צו פי? רעש און איינאָרדנען די לויה וי ווייט מעגליך באשיי-
דענער.

די פּאַליטישע

אומשטענדען

אין רוסלאַנד

זיינען טאַקע

דאַן

דאָך

קיין

געווען דריקענד און שווער ,אָבער צוֹ דער באערדיגונג פון לעװאַנדעץ ,
וועלכער

אין געשטאַנען

וייט

פון

פּאָליטיק,

האָט

דאָס

שייכות ניט געהאַט .עס קאָן זיין ,אַז נאָרדאָנ'ס איבעריגע פאֲרויכ-
טיגקייט האָט זיך גענומען פון יענע צרות ,װאָס ער אין אויסנע-

שטאַנען מיט עטליכע יאָהר צוריק ,ווען מען האָט איהם אויף זעקס
מאָנאַטען פארשיקט אין אֶלאָנעצקער גוב .מעגליך ,אַז דאָ האָט גע-
שפּילט א ראָליע די ,קנאת סופרים" ,די אייפערזיכטיגקייט ,װאָס

טרעפט זיך צווישען שריפטשטעלער ,אַזױי צי אַזוֹי ,אָבער גאָרדאָנ'ס
האַלטונג האָט געמאַכט אַ שוערען איינדרוק.
פון לעװאַנדע'ס ווערק זיינען נאָר אייניגע ארויס אין בוֹך-װאָרם,
און זיי זיינען שוין לאַנג געװאָרען אַ נרויסע ביבליאָנראפישע זעלטענ-
הייט .זיינע מייסטע ראָמאַנען און ערצעהלונגען זיינען צוזעעט אין
די אַלטע רוסיש-אידישע זשורנאַלען און צייטונגען ,װאָס זיינען זעהר
שווער צו באקומען .נאָך לעװאַנדע'ס טױט אין ענטשטאַנען א

פּראָיעקט ארויסצוגעבען אַלע זיינע װערק ,און עס איז אַפילו דערויף

אָרגאַניזירט געװאָרען אַ ספּעציעלע קאָמיסיע פון עטליכע אָנגעזעהענע
אידישע שריפטשטעלער.
עס איןז צו באדויערען ,װאָס פון דער זאַך

איז גאָרנישט געװאָרען .,לעװאַנדע איז ניט געװען פון יענע בעלע-
טריסטען ,ביי וועלכע די פאַנטאַזיע און די אויסנעטראכטע טעמעס
שפּילען אַ גרויסע ראָליע .ער אין געװען אַן אויפמערקזאַמער ,קלן-
גער באאָבאכטער פון דער וױרקליכקייט; זיינע סיוזשעטען און העפ-
דען האָט ער געשעפּט פון דעם אמת'ן לעבען .און ווער עס ויל זיך'
באקענען

08--0ער

מיט דעם אינערליכען

יאָהרען

לעבען פון די רוסישע

פֿון פאָריגען

יאִָהרהונדערט,

דער

אידען פאַר די

קאָן

זיך אֶהן

לעואַנדע'ס ווערק ניט באגעחן ; ער װעט אין זיי געפינען אַ נאַנצעז

אוצר מאַטעדיאל פון גרויסען חיסטאָרישען

ווערט,

סיסין.

י

אליקום

צומער

אן

זינע

נידער

אין װאָס איז באַשטאַנען דער כח פון צונוער'ס לידער ,װאָס דריי דורות
אידען האָבען געזונגען און די חיימען ,ביי דער ארבייט און אויף
שמחות ? די איגענאַרטיגע פאָרם פון צונזער'ס לידער

און זייער אינהאַלט.

אליקום

אידישער פאָלקס-זינגער ,אין געבוי-

עכטסטער
רען

צונזער,

דער

פּאָפּולערסטער

און

געװאָרען

אין

ווילנע,

דעם82 .טען

אָקטאַ-

בער ,0481 ,און איז געשטאָרבען אין ניו יאָרס.,
דעם 22טען סעפּטעמבער ,8191 ,מען קען זאַ-
גען ,אַזן קיין אַנדערער פאַָלקספּאָעט אין ניט
געווען אַזױ באַליבט ביי די אידישע פאָלקס-
צומתו 6
א
רעטסל קא
קר

דריי

דורות

האָבען געזונגען

מענשען

אין ליטע ,רוסלאַנד ,פּױלען ,נאַליציע- ,

רומעניע ,װוי עס איז געווען אליקום צונזער.
אידען פון אַלע קלאַסען און פון יעדען עלטער

אין די היימען ,ביי דער אַרבײיט ,אויףה שמחות

אַלערלײ פאַרוויילונגען

צונזער'ס

לידער מיט

און

זיינע איינענע ננונים

צון זיי,
אַזאַ גרויסער כח אין געווען אין אליקום צונזער'ס האַרצינע
פאָלקסטימליכע געזאַנגען ,אַז וי פאַרשידען עס זיינען ניט געווען די
לעבענס-ערפאַהרונגען ,די לעבענס-באַנעמונג און די מיינוננען און אַנ-
זיכ
טען פון די אַלע אידען און אידישע פרויען ,װאָס האָבען די
|

לידער איבער
געזונגען ,האָבען זיי אַלעמען געהאַלטען אין זייער כישוף.
און דאָס,
נ
י
ם
ק
ו
ק
ע
נ
ד
י
ג
א
ו
י
ף
ד
ע
ם
,
װאָס צונזער האָט קיינמאָל ניט
געזונגען
ס
ת
ם
א
ַ
ז
ױ
ו
ו
י
פ
ע
ס
זינגט זיך ,נאָר ער האָט אין יעדען

געזאַנג זיינעם אַריינגעלײיגט אַ מיין ,האָט עפּעס דערביי געלערענט און
נעמאַנט,

צונזער'ם לידער זיינען געווען לידער-משלים ,לידער  ---פילא-

זאָפישע

באטראכטונגען

מיט

אַ מוסר

השכל.

און אין פאַרלויף פון

דרי
י דורות האָט געקלונגען אין דער אידישער וועלט דערזעלביגער קו?
472
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אליקום צונזפר און זיינץ לידער
פון אליקום צונזער.

און פרומע ,רבנים

און אַלערלײ אידען ,משכילים

און פּראָסטע מענשען ,נבירים און אַרימעלייט ,באַלעבאַטים און זייערע
משרתים ,אַרבײטער ,באלעבאָסטעס ,דינסטמיידלאך און כלה-מיידלאך ---
אַלֶע האָבען נאָכגעזונגען צונזער'ס לידער-מוסר ,לידער-משלים מיט
דערזעלבינער אנטציקונג.

אליקום

צונזער,

געב .אין

ווילנע,

אָקט.

געשט .און נון יאָרק ,סעפט.8101 ,92 .

אין װאָס איז באשטאנען
זער'ס געזאַננען ?

דער כח ,דער כישוף
|
|

זייער כח און זייער רייץ איזן באשטאנען
טאָן איז געווען

; 0481 ,89

אַזױ פאָלקסטימליך

געווען די .שטים פון זיין פאָלק,

פון אליקום
|

צונ-

אין דעם ,װאָס זייער

און פויטער.

צונזער'ס

קוֹל אין

צונזער איז געווען איינער פון פאָלק,

44
און

ה-י
ער

געלעבט

האָט

י .קיסין

מיט'ן

פאָלֶק

זיינע

און

און

זאָרגען

חלומות.

אין אַ פאָרװאָרט צו איינעם פון די ביכלאך לידער ,װאָס ער האָט פון
צייט צו צייט ארויסגענעבען ,זאָנט ער אַזױ, :נעה-זשע ,מיין ספר'ל,
געה דיר אין דער וועלט ארום ,ביי אַלֶע כתות ,זיי פול אומעטום,
שטעה מיט הכנעה פאַר די אידען די פרומע ,זיי ניט שטאָלץ געגען
די משכילים

|

פון דער אומה".

און צונזער'ס באזונדערער חן אין געלעגען אין זיין פיינעם נעהער,
אין זיין מערקווירדיגער תמימות און לויטערקייט .ער האָט זיך נוט
צונעהערט צו זיין אייגענעם געזאַנג און האָט איהם אליין גענעכען די
עהרליכסטע ,פּינקטליכסטע אָפּשאצוננ ..זיין ליד אין געווען ,פוֹל אומע-
טום" ,ביי  אַלע אידישע כתות" ,און כאָטש עס איז אָפּטמאָל געוען

אויסגענומען ביי די פרומע און האָט
אסרק
טע
שָט
אַ שטראָף-ליד ,הא
דערביי אויף א האָר ניט באליידיגט די משכילים.
און אַ באזונדערען רייץ האָט צונזער צוגעגעבען זיין ליד מיט דעס
פיינעם

פאָלקסטימליכען

גלייכצייטיג
צונזער'ס

מיט'ן
לידער

טעקסט
איינס

װאָס

נינון,

פון ליך.,
און

קאָנען

האָט

זיך .ביי

טעקסט
ניט

איהם

און ניגון

וװערען

געשאפען

זיינען אין

פֿאַנאַנדערנעטײלט,

אֶהן צונזער'ס נגונים קאָן מען זיינע לידער ניט אֶפּשאַצען געהעריג,
ווייל מעלאָדיע און ווערטער פלענען זיך ביי איהם אויסגיסען צוזאַמען,
און איינס אֶהן דעם אַנדערען אין ביי איהם געווען אוממעגליך ,פּונקט
װי עס איז געווען אומבאַנרייפליך פאַר די ,װאָס האָבען זיינע לידער

נאָכגעזוננען.
צונזער אַליין האָט געשריבען,
אַלטער פאָטער? :

אין אַן אריינפיהר
|
|

צום ליד ,דער

,לעזער }
אױב איחר לײעגט אין ביכעל מײנע לידער,
א די מעלאָדיע האָט מען אײך גאייטבערגעגעבען,
איז דאָס װי אַ פּֿאַטאָגראַפיט בילד ,ליבע ברידער!
גאָר עס פעהלט

דאַכט זיך ,אַלץ ריכטיג,

אמאָלינע צייטען פלעגען פּאָעטען זינגען
נירען זיך אויף אַ מוזיקאַלישען אינסטרומענט.

--

לעבען",

לידער און אַקאָמפּאַ-
וען מען האָט אויס-

געפונען די קונסט פון דרוקען ביכער ,און ביכער האָבען גענומען ווערען
אַלץ מעהר פאַרשפּרײט ,אין פּאָעזיע ניך נגעװאָרען מעהר א זאַך צום
לייענען,

װי

צום

הערען;

מעהר

דאָס

געדרוקטע

װאָרט,

נעדרוקטע

שורות און סטראָפען ,װי ווערטער מיט געזאַנג.
ווען צונזער האָט אין די פופצינער יאָהרען פון פאָרינען יאָהר-
הונדערט

אָנגעהויבען

שרייבען

און זיננען זיינע לידער ,איז נאָך די

|
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אליקום צונזצר און זיינץ לידצר

אידישע ליטעראַטור געשטאנען פאַר איהר אֶנהוֹיב . עס אין נאָך ניט
געקומען מענדעלע ,דער ;זיידע" פוֹן דער אידישער ליטעראַטור.
עס
זיינען שוין געווען באדייטענדע פאָלקס-דיכטער ,אָבער ביכלעך זיינען
אין פאָלק געווען פאַרשפּרייט וועניג ,פון קיין צייטונגען און זשוֹר-
נאַלען האָט מען נאָך ניט געוואוסט אויף דער אַרימער פינסטערער
אידישער גאַס,

ווען צונזער אין געקומען מיט זיינע האַרצינע פאָלקסטימליכע
געזאַנגען ,איז נאָך דאָס פעלד פון אידישען ליד ניט געווען צואַקערט,.

און מען מוז באוואונדערען

צונזער'ס גבורה ,זיין טאַלאַנט ,וועלכער

האָט געשאַפען אַ מין אידיש ליד ,װאָס איז אַזוי איינענאַרטיג ,איינצינ
אין זיין מין אין דער אידישער ליטעראַטור.,

פאַר צונזער'ן איז פּאָעזיע

געבליבען געזאַנג ,און אין אינהאלט פיהרט דער פאָלקס-זינגער צונזער
זיין יחוס פון די ביבלישע משלים.
צונזער

איז געווען זעהר

פאָלק און האָט קיינמאָל ניט

נאָהנט צום פאָלק.

געװאָלט

ער אין ארויס

זיך דערוייטערען

פון

פוֹן איהם

דער מאטעריא? פון זיין ליד איז
אָדער אויפהויבען זיך איבער איהם
קיינמאָל ניט געווען פון זיין אייגענעם לעבען ,װוי א באזונדערער מענש,
דאָס אין נע-
נאָר אַלעמאָל פון כלל-זאַכען ,פאָלקס-אָנגעלעגענהייטען.
ווען ביי איהם אַ באוואוסטזיינע ריכטונג ,זיין אייגענע אויפפאַסונג
ער האָט װענען דעם געהאַט אַ גאַנצע
פון זיין פּאֶעטישער אַרבײיט
אין איינצעלהייטען דורכנעטראכטע טעאָריע .ער האָט געגלויבט ,אַז
אַ זינגער - ,און דיכטונג איז פאַר איהם געװען איינס מיט געזאַנג

אין דעם בוכשטעבליכען זין פון ואָרט -- ,דאַרף זיין אַלעמאָל אַ
דינער פון פאָלק ,װי אַ סך געזעלשאפטליכע, ,בירנערליכע", ,סאָ-
ציאלע" פּאָעטען ,האָט ער ניט געהאַלטען פון דער טעאָריע פון ,קונסט
לשם קונסט" ,פון געזאַנג לשם געזאַננ .ער אין אין דעם גענאַנגנען
נאָך ווייטער פון אַלֶע אַנדערע.
דוד עדעלשטאַט,

למשל ,זאָנט אין איין ליר:

,וי קאָן איך ,ברידער ,פרעחליך זינגען,
װען האָס און קריג איז איבעראַל די
און טאָמער האָט ער געהערט פאָרוואורפען פון אַנדערע פּאָעטען
פון זיין צייט ,װאָס ער ציהט אַלְץ איין סטרונע ,און װאָס ער ויינט
כסדר ,האָט ער זיי מיט'ן כעס און װעהטאָג פון אַן אַמאָלינען פאַנאַ-

טישען אַנאַרכיסט ,אַן אידעאליסטישען קעמפער פאַר'ן גליק פון דער
אָרימער מענשהייט ,געענטפערט :

672
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י .קימין

אזינג מיט מוט ? א דומע שקלאַפֶען!
רופט די מענצער ,די פּאַיאַצען
אַז זײ זאָלען אַמזירען
אײך מיט פױקען ,מיט די טאַצען".
אָבער אַפילו דוד עדעלשטאַט האָט אויך אַמאָל ,װוי ניט ווילענדיג,
נעמאַכט קליינע עקסקורסיעס אין פּערזענליכער ליריק .,און יוסף באָװ-

שאַווער,
אין

אַ .צווייטער

דאמאָלסט

קאַנער

אַרבייטער-דיכטער

נאָך געווען

אידישער

און

די הערשענדע

אַרבײיטער-באווענוננ),

אַנאַרכיסט
אין

ריכטונג

(אַנאַרכיזם.
דער

אמערי-

האָט זיך שוין באוואוסטזינינ

געריסען צו אַלגעמיינער פּאָעזיע,
אָבער פאַר צונזער'ן איז די פראַנע קיינמאָל אַפילו קיין פראַנע
ניט געווען .ער האָט קיין שום קאָמפּראָמיסען ניט געמאכט מיט זיין
געוויסען ,װי אַ פאָלקס-זינגער .אין אַ ליד ,צום פּעדלער" ,װאָס ער
האָט אָנגעשריבען,

שוין קומענדיג

קיין אַמעריקא,

שרייכבט

ער:

װאָס זינגט איהר ,פּאָעטען ,פון בלומען ,פון פויגלעך,
דאָס ליד האָט לאַנג שױן איהר צײט אָפּגעלעבט !
דאָס פּאַסט צן פאַרשלעפערען קינדער אין ויגלעך,
גיט בעסער דעם קראַנטען זײן הײלונגס-רעצעפט !
איהר זעהט ,אײער פּאָלץ ליגט איבט א סכנות..
װאָס קְאָן זיין דער סוף ..3
גיסט צן צן דער מע אײן טראָפּער רחמנות,
א פיהרט אױף א טעג די פארבלאַנדושעטע שאָף".
אַזױ וועניג אויפמערקזאמקייט האָט דער האַרצינער פאָלקס-זינגער
צונזער געגעבען דער פאַר איהם ניי-מאָדנער ,מוזע" ,אַז ער האָט נאָך
געקאָנט ראַטען אַנדערע זינגער ,צוצוניסעןן!) צו איהר א טראָפּען
געזאַנג
רחמנות" ,ואָרים אַ זיננער אין אַ פיהרער און אַ דינער.

מוז ברענגען נוצען דעם פאָלק ,האָט אליקום צונזער גענלויבט.

פון זיין טיפען גלויבען אין דער ,נוצליכקייט" פון ליד האָט איהם
ניט געקענט ארויסשטויסען אַפילן אַ שרעקליכער אומנליק ,װאָס האָט
פּלוצלונג צובראָכען זיין נאַנץ לעבען און איהם געשטעלט אין דער
זיבעציגער יאָהרען זיינען ביי
לאַנע פון אַ איוב .אין אֶנהוֹיב פוֹן ד
איהם געשטאָרבען פון כאָלערע זיין פרוי און זיינע פיר קינדער .האָט
ער אפשר געפּרואווט אויסניסען זיין ביטער האַרץ אין פּערזענליכע

געזאַנגען?

ניין .זיין ליד אין נאָר געװאָרען

פילאָזאָפּיש-פּעסימיסטישער,

קחלת'דינער

אַביסע? פאַרטיפטער,

ער שרייבט

דעמאָלט:

אליקום צונזער און זיינע .לידער
די

צײט

װערט

714
אַלט מיט

אוו די אײביגקײט

יאַהרען,

טיז רק יונג".

נאָר איינמאָל האָט ער זיך ניט איינגעהאַלטען און האָט אין אַ ליך.
ווענען יענעם יאֶהר אויסנעקרעכצט
ער ,דער

יאָהר ,תיו ריש

,מיט אַ פאַרשטיקטער

שטים ,/אַז
,געקוילעט

למד אלף" ,האָט אַ סך קינדער

ברענגען

מיט אַ חלף" ,און בעט ,אַז דאָס נייע יאָהר זאָל איהם

א

טרייסט .דאָס איזן די שטרעננע שטעלונג פון א פרומען ,טיף-רעלי-
גיעזען מענשען און פון אַ פאָלקסזיננער ,אַ דינער פון פאָלק .און
מעהר געפינט מען ביי איהם ניט קיין שפּור פון אַ וועלכען עס אין

פּערזענליכען
פאָלק'ס

נורל,

אויסגוס.

לירישען

אין זיינעם

אַלץ אין ביי איהם

א ליד מיט'ן

נאָמען

נאָר פאלק

,נעפיהלען"

מיר אַזאַ סטראָף .

און

נעפינען

|

;מיין האַרץ עלעקטריש' קראַפט האָט,

מײגע גערװען  --אַ טעלעגראפגער דראָט.

אײן ברעג איז אָנגעטאָן
אויף מיין נאַציאָן
דער צװײטער ברעג סומט מיר צום לונג;
זײ זאָל װאָס געשעהה
איך זאָל עס הערען ,זעהן
פליהט

אליקום

צונזער

מיר אין האַרצען

האָט

ארויסגעוויזען

דער פווק".

אַ טאַלאַנט

לידער מיט געזאַנג נאָך אין דער פריהער יוגענט.,

צו

פאַרפאַסען

ער האָט געהאַט א

פיינע שטים און אַ פיינעם געהער פאַר מעלאָדיע ,און ער האָט נע-
שריבען לאַננע לידער אין סטראָפען ,אַלעמאָל געבויט לויט איין פיינעם

מוסטער ,מיט'ן משל און נמשל אויפ'ן נעהערינען אָרט.

פּונקט אַזױ

ער האָט געהאט אַ
פלענט זיך ביי איהם קאָמפּאַנידען דער נינון .
רייכען אױיסװאַה? פון גראַם און אַ נעפיה? פאַר ריטם און פערזימאָס,
מעטער ,וועלכען ער האָט געענדערט ,װאַריאירט ,לויט דעם זין פון
נעוועהנליך האָט זיין
דעם באטרעפענדען טייל פון דער סטראָף.
סטראָף צוויי אָדער דריי אַזעלכע טיילען .און פּונקט אַזױ האָט זיך
געענדערט אויך דער ניגון ,צייטענווייזן מיט אויסדרוסספולע רעטשי-
:
טאַטיווען אין אֶנהוֹיב אָדער אינמיטען.

אליקום צונזער'ס פּראָפּעסיע ביז זיינע מיטעלע יאָהרען איז געווען
בדחנות,

אָבער ער האָט בדחנות

אויפנעהויבכען

הויך ,ביז צו דער מדרגה פון פאָלסס-דיכטונג.

אויף דער

העכסטער

בדחנים פאַר איהם

זיינען געווען לצים ,װאָס האָבען משמח געווען דעם עולם אויף חתונות
אויפ'ן כדחן האָבען געקוקט קרום רבנים,
און עהנליכע שמחות.

| 814
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לומדים און זעהר פרומע אידען ,און פון דער אַנדער זייט האָבען איהם

פאראַכט די אויפנעקלערטע ,היינטוועלטינע אידען .אָבער אליקום
צונזער האָט געוואונען אַלעמענס ליבע און אַכטונג .דאָס האָט אוים-
געטאָן דער כח פון זיין טאַלאַנט און זיין איינענע אינערליכע עהרליכ-

קייט ,גאַנצקײיט און פאָלקסטימליכקייט.

אויב אין דעם געוועהנליכען

בדחן האָט געשטעקט אַ היבש ביסעל הפקרות אוֹן גראָבקייט,
אליקום בדחן מווילנא נעווען דער געגענזאַץ פון דעם אלעמען.
חוץ דעם האָט ער פאַרמאָנט,

איז
און

לויט נאָך דער צייט ,בילדונג און האָט

|

אָנגעהאַלטען מיט'ן גייסט פון דער צייט.
צוערשט איז ער מיטגענאַנגען מיט'ן שטראָם פון השכלה.
יענער צייט האָט ער אָנגעשריבען (אויף אידיש און העברעאיש)
באריהמט

ליד ,די

בלום" ,וואו ער דערצעהלט,

אין
זיין

וי ,קייזער אַלכסנדר

פון ראָסיי" (אַלעקסאַנדער דער צווייטער) האָט נעפונען אַ האַלב צו-
טראַָטענע ,פאר'חלש'טע בלום ,דאָס פאָלְק ישראל ,האָט עס אויפנע-
הויבען ,אייננעפלאַנצט אין אַ װאַזאָן ,און זי האָט זיך ווידער פאַנאן-
דערגעבליהט,
שפּעטער האָט זיך צונזער אנטוישט אין דער השכלה ,און אין
הינגעריסען געװאָרען מיט דער באווענונג פון חיבת ציון ,אין יענער
צייט האָט ער נעשאַמען זיינע אַלעמען באַקאַנטע לידער ,די סאָבע",
שיבת

ציון" (ביידע אויף אידיש

און העברעאיש)

און אַנדערע.

אט

איז אַ סטראָף פןן דער באריהמטער ,סאָכע" :
אין סאָכע
ליגט די מזל ברכה,
דער װאַהרער גליט פון לעבען
קײן זאַך מיר גיט פעחלט.
עס קומט דער פּריהמאָרגען
איך דאַרף ניט לײהען ,באָרגען
דער מוז דאַרף גיט זאָרגען
אויף טאָג הוצאות געלט.
עס אִיז צוגעגרייט שױף וינטער
א זטסיס ט געזונטער,
טיך זײיה ,איך שויך גאַוץ מונטער
פריי טין גאָטעס װעלט.
= אין די איבערינע סטראָפען פאַרנלייכט צונזער דאָס פרייע און
עהרליכע לעבען פון דעם פּױער מיט'ן חושכ'דינען לענען פון דעם
קרעמער אין דער אידישער נעטאָ ,און ער ענדינט אין דער ניינטער

אליקום צונזער און זיינץ לירער
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סטראָף מיט אַ ברכה פאַר ציון ,די חוכבי ציון האָבען איהם אוים-
גענומען וי זייער פּאֶעט .מען האָט אומעטום נעמאַכט נרויסע פאַר-
זאמלונגען מיט צונזער'ן ,און מיט זיין נאָמען האָט גענומען קלינגען
די נאַנצע אידישע וועלט אין מזרח-אייראָפּא,

| צונזער האָט געהאַָט אַ וואונדערליכען טאַלאַנט צו מאַכען פאַר-
נלייכען ,צו שאפען אַלענאָריעס פון אַלערלײ זאַכען ,נאַטור-ערשיינונגען
און .באגריפען .,דער זיינער ,דאָס אוינ ,דער פוינעל ,זומער און ווינ-
טער  ---אין אַלץ נגעפינט ער אֵן אנווייזונג אויפ'ן מענשענ'ס לעבען,
אַ פילאָזאָפישען און מאָראַלישען זין ,אין איינעם פון זיינע האַר-
צינסטע לידער ,דער פּראָם" ,וװוערט ביי איהם דער פּראָם דער נאַנג
פון
ער
אַ
פון

מענשליכען לעבען .דערביי מאַכט ער צום לעבען און ריידען,
פּערזאָניפיצירט די אַלֶע זאַכען .דער זומער מיט'ן ווינטער פיהרען
לאַננען און ויצינען ויכוח אין פי? סטראָפּען ווענען דעם ,וער
זיי איז נוצליכער פאַר'ן מענשען ; די לבנה דערצעהלט וענען דעם

אומרעכט און רשעות ,װאָס זי זעהט זיך אָן אויף דער ערד ,א .אז .וו.
אין נאָך אַ באַריהמטען ליד, ,דער ניינצענטער יאַהרהונדערט",
ער באַ-
קליננט צונזער'ס ביטערע אַנטוישוננ אין דער השכלה.
דויערט דאָ ,װאָס אידען האָבען זיך אַזוי צונעאיילט אָפּצװזאָנען פון
אט אין דער אֶנְהוֹיב :
דער אַלטער אמונה.,

פון אַזיע און אײראַפּע בין איך אין אכסניה פּאַרטראָכען
האָב זיך אויסגעמאָשטשעט שלאָפען אין אַ שמאָלען סאָרידאָר ;
צןקאָפּען אמונה ,אונטערין זײיט  --בטחו)
איך האָב אָפּגעדרימצעלט זיבעצעהן הוודערט יאָהר"..ײ
און אין אַן ,ענטפער" צו די ביטערע פאָרוואורפען צום פֿאָלק,
װאָס ער האָט דאָ נעמאַכט ,אין אַ ,צווייטען טייל" פון ליד ,זאָנט ער :

...,בלעטער דורך דײגע אַלטע יאָהרען
װאָס מען האָט איבער דיר צוטאָה
פיל מאָל ביזטו געװען פּאַרשפּילט ,פֿאַרלאָרען
אן צום סוף נעמסטו פּאָרט דעם קאָן .
דאָך ביזטו אויך עטװאָס שולדיג
פּאַר דייץ לויפיגקייט.
דו ביזט אײביג אומגעדולדיג,
כאָפּסט ר פּאַר דער צײט.
האָסט דערזעהן  8בליאַסט אין הימעל-- ,
טאָגט שױן מן הסתם.
אײלסט אן װעססט נאָך לײט פּון דרימעל
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און פּאַרלעשסט דעם פּלאַם.
װער האָט דען דעם גלױבען געמאָסטען
צו װיסען פּונסט די װאָג!
אה פיל װאָלט דיר דען טײער קאָסטען

(אַז סיװאָלט געברעגט בײמאָג?י
דאָ האָבען מיר ווידער די שטעלונג פון יעדען פרומען אידען,
װאָס וויל? פאַרהיטען די גאַנצקייט פון זיין נשמה ,װאָס ציטערט

איבער דער אַלטער גרויסער נייסטיגער ירושה ,װאָס זיין פאָלק האָט
מיט

אַזויפיל

מסירת-נפש

יאָהרהונדערטער.

דורכגעטראַנען

דורך

אַזיפיל

פינסטערע

|

|

צונזער אין געווען דער איינפאַכסטער און דער מערקוירדיג-
ועלוע? זבארושער ,ס .װאַר-
סטער פאָלקס-דיכטער ביי אידען.
שאַווסקי,

אברהם

גאָלדפאַדען

זיינען

געװוען

א

סך

ועלטליכער

און

אויך מעהר ליריקער פון צונזער'ן ,אָבער קיינער איז ניט געווען אַזױ
נאָהענט צום פאלק און האָט אַזױ ניט נעלעבט אין איין אָטעם מיט'ן
פאלק װי אליקום צונזער.

יחודה-לייב קאַנטאָר*) 
יהודה-לייב

קאַנטאָר איז געבאָרען

געװאָרען

אין ווילנע ,ו' אייר,

 ,9און געשט .כ"ח אייר ,5191 ,זיין פאָטער איז געווען חזן אין /
דער ,גרויסעד שו?" .באקומען אַ טראַדיציאָנעלע דערציאונג אין חדר
און ישיבות,

האָט

דער

ער אונטער

כע האָט געקענט אויסגעצייכענט

השפּעה

פון זיין מוטער ,װועל-

העברעאיש,

אִפּצו-

זיך אָנגעהויבען

געבען מיט דער העברעאישער השכלח-ליטעראטוד ,איז אָנגעקומען אין
דער ווילנער ראַבינעד-שול ,אַריבער אין דער זשיטאָמירער ,וועלכע ער
דאן אין ער אַװעק קיין בערלין ,ואו
האָט אויך נעענדינט .,2781

ער האָט שטודירט מעדיצין.

אינ'ם דערמאָנטען יאָהר האָט ער אויך

,שחר"
דעביוטירט אין דער ליטעראַטור אין ה

מיטאַ שיר א"ט ,מאמינים

אנחנו" ,וואו ס'האָבען צום ערשטען מאָל אין דער העברעאישער לו-
טעדאַטור נעפונען אִַן אָפּקלאַנג די ראַדיקאַלע און קאָסמאָפּאָליטישע
שטרעבוננען

פון דער דאמאלסדינער

רוסישער

דאָזיגען שיר פאַרטיידינט קאַנטאָר די אידישע

אינטעלינענץ;

אין דעם

יונענט גענען די באַ-

אין בעדלין
שולדינוננען ,אַז זי האָט ניט קיין נאָט אין האַרצען.
איז קאַנטאָר אויך געווען דער פאַקטישער רעדאקטאָר פון דער ,הצפירה"
געענדינט זיין שטודיום
און קאָרעספּאַנדענט פון ,נאָלאָס מאָסקװוי",

 ,9איז ער נעקומען קיין פּעטערבורג ,וואו ער איז נעווארען פאק-
טישער רעדאקטאָר פון ,רוסקי יעוורעי" .אייר ,0881 ,האָט ער גע-
גרינדעט אין פּעטערבורג די ערשטע העברעאישע טענליכע צייטונג ,חיום",
װאָס האָט געעפענט אַ נייע עפּאַכע אין דער געשיכטע פון דעם העב-
רעאישען װאָרט און נעמאַכט קאַנטאָר'ן פאַר אַ פיהרער און װאָרט-
זאָגער אין דער אידישער וועלט און פאר איינעם פון די בעסטע העב-
רעאישע פעליעטאַניסטען .,נאָכ'ן אונטערגאַנג פון ,היום" ,סוף ,881/
ווען ,דאָס אידישע פאָלקסבלאַט? איז פון צעדערבוימען אריבער אינ-
גאַנצען צו זיין שותף ישראל לעווי ,איז קאַנטאָר איינגעלאדען געווארען

אַלס רעדאַקטאָר פון דעם דאָזינען אין רוסלאַנד דעמאָלט איינצינען
װאָכענבלאַט ,וואו ער האָט אָנגעהויבען זיין ליטערארישע טעטינקייט
אין אידיש און אין משך פון יאָהר  8881האָט ער אין דער צייטונג
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער לימעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון

זלמן ריוזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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יהודה-לייב קאַנטאָר

געשריבען די לייט-אַרטיקלען און די פּאָליטישע איבערזיכבטען אַנאָנים,
וי אויך איינינע פעליעטאַנען א"פ משה גלעזל ,װעלועל צאַפצעריק
א .אַ ,.װאָס מאַכען איהם פֿאַר איינעם פון די שעפער פון דעם דאָ-
אין דער ,בײילאַנע צום אי-
זיגען זשאַנד אין דער אידישער פּרעסע.
דישען פאָלקסבלאַט" ,8881 ,האָט ער א"פ כלב בן יפונה איבערגעזעצט
פּאָרצאַס שילדעדוננען ,דער סאַדאַנורער צדיק און זיין הויף" און

פּאַרעפענטליכט א פּאַראָדיע אויף היינע'ן א"ט ,א מין לאדעליי".
| ווייזט אויס ,אַזן אין דעם לעצטען יאָהר פון ,פאָלקסבלאַט" (,)9881
ווען דער מטורף לעווי האָט זיך שוין צעליינט אין דער צייטונג מיט
אַלע זיינע ווילדקייטען ,שטות'ערייען און נבלות ,איז קאַנטאָר געװאָרען
ויינינעד אַקטיוו אין דער צייטונג ,הנם ער האָט ביזן דעם סוף אונ-
ער האָט אויך קיינמאָל ניט רע-
טערגעשריבען זיך אַלס רעדאקטאָר.,
אַנירט אויף די משונעת'ן פון זיין באַלעבאָס ,כאָטש ש"ע האָט יע

געפּרואווט איהם אויסנוצען אין שוץ פון דעם באַליידינטען אוֹן פאַר.-
שוועכטען אידישען װאָרט .דערפאר געהערט איהם אָבער דער פאַר-
דינסט פון צוציהען צו דער אידישער ליטעראַטור זיינע נאַהענטע
פריינד ש .פרוג און דוד פרישמאַן ,פּונקט וי ער האָט נעמאַכט פאַר
אַ שריפטשטעלער אין רוסיש און העברעאיש י"? קאַצענעלענסאַנ'ען.
צוליב זיין האַרץ-קראַנקהײט האָט קאַנטאָר שפּעטער געמוזט פאַרלאָזען

די ליטעראַטור און איז געװאָרען

ראַבינער 0981-4091 ,אין ליבאווע,

דערנאָך אין ווילנע ,און זינט ח' אייר  9091אין ריגע ,אויפטדעטעג-
דיג נאָר פון צייט צו צייט אין דער העברעאישער (,השלח",, ,העולם")
און אידישער פּרעסע ,דערהויפּט אַלס מיטאַרבייטער פון ,פריינד",
וואו ער האָט געשריבען פּעליעטאָנען א"פ מימיקרי און אונטער'ן אַל-
געמיינעם טיטעל ,א וועלט מיט וועלטעלעך" ,אויך אייניגע ליטעראַטור-
היסטאָרישע אַרטיקלען .זיין ארכיוו געפינט זיך אין רשות פון זיין
טאָכטער ,דער פרוי פון דעם באַרימטען אַרטיסט פון אידישען קאַ-
מעד-טעאַטער אין מאָסקווע וואפסי-מיבאעלס.

ח .לאַנג.
אב .קאַהאַן  --דער וילנער
(עטליכע

בעאָבאַכטוננען

און פאַרטראַכטונגען)

אוים ניט ווילנע ,איז אינגאַנצען ניט קיין
היים.,

אַזאַ באַשלוס איז ,דאַכט זיך ,אַרײין אינ'ם
לעבען

אַב.

פון

קאהאן,

כאָטש

ער האָט

נע-

וויס אַזא נדר זיך ניט נענעבען.
אין

עראינערונגען

זיינע

מיין לעבען" ,ערשטער
פון

זיין

אָפּפאָהר

פון

{(,בלעטער

באַנד) ,דערצעהלט ער
וילנע .

געווען גאָר יונג ,ערשט אַריין אין די בחור'שע יאהרען.

פאַרלאָזען ווילנע אױיף אַלעמאָל .נעפאָהרען

פון

ער

אין

נאָך

ער האָט דאַן

איז ער קיין וועליזש

צו ווערען אַ לעהרער אין אַ שולע ,אָבער מעהר קיין ווילנע האָט ער
זיך ניט צוריקגעקעהרט .ער איז שפּעטער איננאַנצען אַװעק פון רום-
לאַנד ,גערייזט קיין אַמעריקע.

ניט ער און ניט זיין משפּחה

האָבען

געקלערט ,אז אַז דאָס נעזענענט ער זיך מיט וילנע אוים'ן גאנצען
פון דעסטװוענען אין דער טאָנ פון זיין אָפּפאָהרען גע-
לעבען;
ווען ,א,יינער פון די מערקוירדינסטע טענ" אין דער ערפאַרונג פון
,אונזער משפּחה איז ניט
ער דערצעהלט דערפון:
זיין משפּחה .
געוואוינט

געווען

אַרומצופאָהרען.

זעלטען

האָט געהאָט אַ געלענענהייט צו געברויכען

ווען

אימיצער

פון

זיי

דעם באַהן וױייטער וי די

סטאַנציע וילעיקא ,צו וועלכער מען פלענט צופאָהרען אין פופצען
ויטעבסק האָט זיי געקלוננען וי דער נאָמען פון א
מינוט צייט.

ווייטער שטאָדט .,און דאָ דאַרף איך פאָהרען ניט נאָר אין וויטעבסק,
נאָר אויך ווייטער!" ...די נאַנצע משפּחה אין גענאַנגען איהם באַ-
גלייטען, .דער פאָטער ,די מאַמע ,די מוהמע ,דער פעטער ,מיט אלע
,די מאמע
קינדער  ---אַלֶע האָבען מיך באַנלייט ביז װילעיקאַ'...
,ענדליך אין דער
האָט מיר געקוקט אין די אוינען און געשווינען...

פען האָט זיך געקושט ,נעהאלזט;
צוג אָננעקומען אין וילעיקא;
די מוהמע האָט געװיינט; די קינדער זיי-
די מאַמע האָט געוויינט;
,דער צוג האָט זיך גענומען
נען אַרומגעשפּרוננען אַרום מיר"..
1288

ה .לאַנג

ריהרען ; דורכ'ן  5ענ סטערי? האָב איך געקוסט וי די מאַמע שטעהט
אַ בלאַסע ; איך בין געווען וי אין א הי נער-פּלעט...

קאַהאַן אַװעק פון זיין היים-שטאָדט,

אַזױ אין אַב.
בליבען אָחן אַ חיים אויף אַלע מאָל,
און דאָס ,דוכט
װוי

עפּעס

+

און

גע-

מיר,

כאַראַקטעריזי רט זיין פּערזענליכקייט

מעהר

עס

גייסטיצושטאנד,

װאָס

שפּינעלט

אפ

דעם

אללט
יל

בקע

צע?

ינ
 3בג

ירב

י 2ק
יט

יי
ע

ר
ר
2
על

אב ,קאַהאַן אין .8881

פיהרט זיינע טעטיגקייטען  ---אַלֶע טעטינקייטען פונ'ם באַרימטען וויל-
נער לֿאַנדסמאַן ,וועלכער איז פוֹן די געצעהלטע גרויסע כו חות אינ'ם לע-
בען פון די אידישע מאַסען זייט די לעצטע פּאָר דו רות פון אונזער צייט.
ווערט אִם ט אַזױ גע"
דער אויסדרוק ז' אַ מ ענש אֶה ן אַ היים
נוצט ,אַז ער קען אַ קלוננ-טאָן אָהן דעם געהערינען טאָן ,ווען מען זאָל
איהם געברויכען ביים שטודירען פון דער אַב .קאַהאַן"-פּערזענליכקיים,

אב.

קאַהאַן

---

דצר
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י

ווילנטר

אָבער ,איך נלויב ,אז דער אויסדרוק קען וועגען איהם זצייוןגעטראָפען.
אַב .קאַהאַן איז היינט-צו-טאָג דער עפּענטליכסטער מענש אינ'ם אידי"
שען לעבן פון דער גאַנצער וועלט און אין ברייטע-ברייטע קרייזען אוי"

סער די אידישע גרעניצען { ס'האָבען וועגען איהם געשריבען פאַרעהרער
און קריטיקער ,אויך ביטערע געגנער ,די לעצטע מעהר וי די ערשטע ;
און געשריבען האָט מען ועגען איהם אויף מעהר וי איין שפּראך ;
און זיין גרויסע ווערק ,די ,פאַרווערטס?-אינסטיטוציע ,װאָס ער האָט
געשאַפען אין אַ משך פון עטליכע צענדליג יאָהר ,װאַרפט דאָך טאָג-אַײין,
טאָגדאױיס ,ווייט און ברייט ,שאַרפע ליכט-פּאַסען

אויף זיין פּאָרטרעט ;

וועניגע ,אָבער ,ווייסען פון זיין גייסטינ-אינטימען ,זיין אינערליכען
לעבען .דער פּונקט ;אַ מענש אֶהן אַ היים" דאַרף זיין פוֹן די וויכ-
טיגסטע שטריכען אין אַ כאראַקטעריזירונג פון איהם.

דאָס הייסט ,ער אין אֶהֹן אַ באַשטימטען

אָרט ,מעהר א שוע-

בענדע געשטאַלט ,ניט א פאַרטולעטער אין א נעסט .ועלטליכקייט
איז אַזױ אַריין אין זיין בלוט ,אז ער האָט פאַרלאָרען לאַנד און קרייז,
דוקא ער ,דער ברוטאַלסטער פֿאָנער פון רעאַליזם אין דער ליטע-
ראַטור ,דער האַרבער אָנטרייבער פון דער סאַציאַליסטישער באַװע-
גונג צו ניכטערקייט ,דער שטראָפער און באַשטראָפער פון אַלע באַ-

וועגונגען ,ווען זיי פאַרקירעווען זיך צו פארטרוימונגען אנשטאָט צו
טרעטען אויף ווירקליכקייט  --דוקא ער אין אֶהן אַ באָדען..
מען שאַצט איהם געוועהנליך װווי דעם גרעסטען ,אמעריקאַניזאַ-
טאָר? ,ער איז געווען דער בויער פון דער אידישער פּרעסע אין אַן
אַמעריקאַנער סטיל .,ער האָט אין איהר אַרייננעפיהחרט אמעריקע מיט'ן
גאַנצען געקלאַפּ ,מיט'ן אימפּעטינען לעבען פון דער נייער וועלט .ער

איז דער שעפער פון דער אַמעריקאַניש-אידישער זשורנאַליסטיק .ער האָט
בכל? געשמאָלצען די אידישע אימיגראַנטען-מאַסע צו וװועדען אַמערי-
קאַניזירט; ניט נאָר זיך איינצולעבען אין אַמעריקע ,נאָר צו ווערען

מיט איהר אינגאַנצען איינס .ער אין געװען דער אָנצינדער פונ'ם
שמעלץ-אויווען ,דער אַרײנשטופּער פון די ,גרינע" ,אַלט און יוננ,
אין גרויסען אַמעריקאַנישען שמעלץטאָפּ אַרײן ,און געהאט א גליהע-
דיגע הנאה ווען עס האָט זיך ענדליך גענומען באוייזען א נייער טיפּ

איד ,דער איבערגעשמאָלצענער אַמעריקאַנער ,איבערגעשמאָלצען
און אַליין אין ער געבליבען

ליך,

אינער-

א פאַרליבטער אין אײיראָפּע.

זיינע אָפּטע רייזעס קיין אייראָפּע מעגען זיך טאקע האָבען שריי-

בערשע

צילען; הינטער זיי אין אַן אַנדער דראַנג ,זיין פאַרליבט-
|

קייט אין אייראָפּע.

און עס אין א פאַרליבטקייט ,װאָס נעהט ניט אויס.
ניט בלאַסער ,קיהלער.

אין אמעריקע נופא

זי װערט
|

פאָהרט

ער

ניט

אַרום.

דער

וויטסטער

ה .לאנג
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פּונקט ,צו וועלכען

ער

אין

אין אמעריקע

אמאָל

געקומען,

זיינען

א פּאָר שטעט פון די מיטעל-װועסטערן שטאַטען  --שיקאַנאָ און
פאַר איהם אַליין אין אַמעריקע פּראָװינציעל ,קליינ-
סט .לואיס .
ווען ער פאַראינטערעסירט זיך מיט געשעהענישען אין
שטעטעלדיג.

אב .קאַהאַן /ס מאַרמאָר ביוסט ,די אַרבייט פון דעם באַוואוסטען סקולפּטאָר
מאָזעס וויינער דייקאַר ,וועלכער געפינט זיך אין דער קוֹנסט גאַלעריע
פון דעם אַמעריקאַנער נאַציאָנאַלען מוזעאום אין װואַשונגטאָן.

אמעריקע,
אַמעריקע

,שיקאַװע".
איז דאָס אימער מיט א נעפיהל ,אַז זיי זיינען ט
איז

ניט

זיין היים.

ער האָט דאָך אין אמעריקע אַזױ פיל
ס'איז זיך צו וואונדערען.
און ניט דוקא אויפ'ן אידישען פעלד ,צי
געשאפען ,געווירקט,

7
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אַלם אנהויבער און אױיסהאָדעװוער פון דער אידישער אַרבײיטער בא-

וועגונג ,צי אלס זשורנאַליסט און ערציהער פון די אירישע פאָלקם-
מאסען ,צי אלס
בלעטער

געשיכטע

טעאַטער-און
פון

ליטעראַטור-קריטיקער ,

דער אַמעריקאַגער

ער אין אויף
--

ליטעראַטור

פון

יענער

צייט ,ווען װיליאָס דיען האַועללס האָט געלעבט ,און די אַמעריקאַנער
ליטעראַטור האָט אָנגעהויבען ווערען אויסגעפילט מיט אַ מעהר קינסט-
און פּנקט
לערישען און אַ מעהר װאָנינען לעבענסאינהאַלט
אַזױ אין ער אויף בלעטער געשיכטע פון דער אַמֶעריקְאגער (ניט-
אידישער) סאַציאַליסטישער באַװעגונג  ---פון די צייטען פון דעניעפ
דע-ליאָן ,ווען מ'האָט אָנגעהויבען זוכען
דערגרייכען סאציאליסטישע שטרעבוננען,

אַמעריסע

ניט זיין היים!

אַמעריקאַנישע מעטאָדען צו
און מיט דעם אלעמען אין

|

/

זיין לעבען אין ניו יארק העכער א האַלבען יאַהרהונדערט צייט
האָט זיין נשמה פון אייראָפּע ניט צוגענומען .נין יארק אין ביי איהם
ניו יאָרק אין די װעלט,
ניט אויף דער אַמעריקאַנער לאַנדקאַרט.
און די װועלט איז אייראָפּע ,און ערנעץ
ן
י
א
אייראָפּע לינט ווילנע..
ער דערצעהלט פון זיך (,בלעטער פון מיין לעבען" ,דריטער
באַנד) וי אַזױ ער האָט געפיהלט אויף זיין ערשטער רייזע פון אמע-
ס'אין איהם
ער אין אָנגעקומען אין לאָנדאָן
ריקע קיין אייראָפּע.
דאָרטען געווען ניט אַהער ,ניט אַהין ,ניט איראָפּע ,ניט אמעריקע.
 ,די מענשען אויף די לאָנדאָנער נאַסען זעהען אויס אנדערש וי די
מענשען פון נין יארק.
אנדערע פינורען ,אַן אַנדער אַלגעמיינער
איינדרוק,
ס
ע
נ
ע
צ
ס
ן
ע
ס
און די גאַ
ן
ע
נ
י
י
ז
ך
י
ו
א
.
.
ע
ר
ע
ד
נ
ַ
א
ז
ַ
א
,
איך
בין אין אייראָפּע ,אין יענער טייל פון דער ועלט ,וואו איך בין
געבאָרען געװאָרען און אויפגעוואקסען  --דאָס האָב איך אין פאָן-
דערפאַר ,אָבער , ---נלייך וי מיר האָבען
דאָן ניט נעפיהלט"...
דערגרייכט דעם פראנצויזישען ברעג ,דעם ברעג פון דער איראָפּע-
אישער הויפּטלאַנד ,האָט מיר דורכגענומען
אַ באַװאוסטזיין ,אַז
די ערד ,אויף וועלכער
אויף דיזער ערד בין איך געבאָרען געװאָרען,
איך האָב איצט אַרױפּגעטראָטען ,אין פאַר מיר אַ פאָרטזעצונג פון
יענער ערד ,אויף וועלכער עס שטעהט פּאָדברעזע און וילנע.
וען
דער צוג האָט גענומען געהן ,האָב איך נים וילענדיג געהאט אין

זינען ,אזן יעדע

סעקונדע

ברענגט

מיך

נעהענטער

צו וילנע.

איך

האָב דאַן ניט געהאַט קיין האָפנונג דאָרטען ווען עס אין צו זיין.
דער געפיה? ,אָבער ,אַז איך בין אויף דערזעלבער ערד ,און קום צו
נעהענטער און נעהענטער ,איז געווען א תענונינעפֿי? /י.-

ווילנע איז געבליבען זיין היים,

| =אָבער ניט קיין פולע היים.
איחר  ---ניין ,דאָס נים.

פולשטענדיג זיך אויסלעבען מיט

אָפַּט נעמט עד נאָר שלאָגען די פאַר-ווילנע"-

3
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:

ער געפינט אין איהר
וועטע איײיראָפּע מיט בייסענדע געלעכטערס.
צופיל ישיבה-בכחור-שעס ,אַ באַציהונג צו דער װועלט מיט אוינען פון
קלויזניקעס,

ער

זעהט

אין אַלע איראָפּעאישע

בטלנות

באַװעגונגען.

ער ווערט ניט נתפּעל ווען ער הערט רעדען וענען אײיראָפּעאישע
קולטור .פאַר די אוינען לויפט איהם דאַן פאַרביי די אייראָפּעאישע
אַלטקײט,

אָפּגעשטאַנענקײט,

רופט ער אויס:

און

נידערינען לעבענס-סטאַנדאַרד,

דאַן

לֿאָמיר געדענקען ,האָדעװעט מען זיך אין בלאָטינע

שטעטלאַך ,קען מען קיין גרויסען פאַרנעם צום לעבען ניט האָבען !..

ס'נעהט-אָן אַ שטענדינער קריג אין איהם צווישען אײיראָפּע און
באלד װערט װוידער װאַך זיין פאַרליבטקייט אין איו-
אמעריקע
ראָפּע .,ער לאַכט פון איהר ,אָבער אין מיטען דערינען הויבט ער אַן
זעהן

אין אַ היימישען

נמרא-אידען

מעהר

אינטעליגענץ,

פאַר-

מעהר

שטענדניס פאַר דער וועלט ,װי אינ'ם וויכטינסטען אַמעריקאַנער פּראָ-
פּעסאָר .ביידע זייטען זיינען אמת ,און ביידע אמת'ען פיהרען צווישען
זיך אַ מלחמה אין זיין האַרצען און געדאַנקען-װועלט ,און ער אַליין
פיהרט אַ מלחמה מיט ביידען ,אַן אונאויפהערליבע
מלחמה-מענש קען קיין היים ניט האָבען.

און אַ

מלחמה,

דאָס געהט אויך אויף אַ נשמח-היים .ער האָט ניט קיין שטעג-
דיגען האַרץד און מוח-אינטערעס ביז פאַרגליווערט װוערען .וװען ער
שילדערט

דאָס

קאָן

זיך אַליין
ע,גאָאיסט",

זיך

זיין

אַליין,

אַ

אין

ער

אויפריכטיג,

אױף

זיך.

אױטאַביאָגראַפישע
אַ גניטפאַרנינער".

סקיצען
 -מים

שנידענדינע

זיינע
אָן אין
אַ ,בעל מקנא",

אימער

אפיל

קריטיק

װען

ער

גים

װי
אַזאַ

א
נאַד

טור ,דאַרף ער דאָך זיין אַן אייננעזעסענער ,אַן אָפּהיטער פון דאָס,
װאָס ער פאַרמאָגט ,אַן איינגענורעטער אין די רעזולטאַטען פון זיינע
צואװאַרפט ער זיך גראָד ,און אין אֶהן אַ שטענדיגען
טעטיגקייטען,
איז ער אַריין אין דער
אָרט אויך פאַר זיינע שעפערישע כוחות.
,יסט-סאַיד",
אַמעריקאַנער ליטעראַטור ,האָט איהם געצוינען צו דער א
צוּ בויען דעם ,פאָרווערטס"; האָט ער זיך פאַרנומען מיט'ן פפאָר"

ווערטס" ,האָט איהם געטראַנען צוריק צו דער אַמעריקאַנער ליטע-
אַטור .ער באַקלאָגט זיך ,אַז דאָס קהל'שע לעבען איז איהם ביטער,
ר

טרעט ער אֶפֿ --

עס שלאָנט איהם װי מיט בייטשען אַװעקצוגעהן;
נעמט איהם יאָגען צו געהן צוריק.
און אויף די װאַנדער-װוענען הין-און-צוריק איז איהם אומעטיג,
מעהר װי דאָס  --אַ הארץיעסעניש.
אַנדערש קען ער ,אַפּנים ,ניט זיין .אַזױ איז דער מענש אין
הם .פון זיין רעדאַקציע-צימער אין דער ,פּאָרװוערטס"-געביידע מאַכט
אי
יט סיין אָרט אויף צו באַזעצען-זיך צווישען פּאָליצעס מיט ביכער.
ער נ
ס'איז במעט וי אַ פיידיג צימער אויף אַריינצוקומען פאַר אַ וויילע .ער
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איז געווען ערגעץ אין דער גרויסער וועלט ,און באַלד װועט ער ווידער
אַוועקגעהן.,

אַזוי איז אויך זיין פּריװואַטע וואוינונג.

ניטאָ קיין שווע-

רע מעבע?,

אויף די װענט.

דאָס בוך ,װאָס

קיין איבעריגע

ער לייענט
וועלט.

מאָמענט,

אויפ'ן

באַלד ווידער

בילדער

סאישוי,

גענוג.

אין איהם

דאַרףה

ער

זיך נעמען פּאַקען צו זיין ערגעץ אין דער גרויסער

ואוינט

ער

היינט

דערער ,און איבערמאָרנען

אין

אזא

דירה,

סאָרגען

אין

אַנ-

אַן

דער עיקר אין

נאָר אין אַ האָטעלזצימער.

דאָך זעהן דאָס לעבען ,קענען מענשען מיט זייערע קאַפּריזען און
אינטערעסען ,זיין אויף רוישינע נאסען ,צוקוקען װי מענשליך לעבען

שטראָמט ,כװאַליעט

זיך ,שטיינט

און פאַלְט ,און שטייגט וידער,

דערין איז אינטערעס ,די גרויסע ,גרויסע וועלט-דראַמע  ---פאַר איהם אַ
געלעגענהייט מיטצולאַכען און מיטצואוויינען מיט דער ועלט,
יאָהרען צוריק ,אויף איינער פון זיינע רייזעס איבער איראָפּע,
אין ער נעװען אין נאַליציע.
זייענדיג אין לעמבערג ,האָט ער זיך
געכאפּט ,אז ער איז ניט וייט פון בראָד ,דאָס אין געווען די גאַ-
ליצישע נרעניץ-שטאָדט לעבען רוסלאַנד ,װאָס איז געווען זיין ערשטע
שטאָדט אין אויסלאנד גלייך װוי ער אין אין יאָהר  2881אַװעק פון

דערצעהלט ער װי עס האָט איהם גענומען ציהען צו פאָה-

רוסלאַנד,

רען קיין בראָד.
ניט געקענט.,

אַריינפאָהרען אין רוסלאַנד ,באַזוכען ווילנע ,האָט ער

האָט די האַרץ אין איהם

נעשריען:

,אוב ניט וילנע,

מיין אַלטע היים ווילנע ,טאָ זאָל כאָטש זיין בראָך!"
מ'קען דערביי ,דוכט זיך ,אַװועקשטעלען:
 --אויב ניט ווילנע ,אין אין ערנעץ ניט ,איז אינגאַנצעןקיין היים...
|
ו'

ניט

ירושלים דליטא געהט מאַנען ביי דער וועלט..
אַ פאַקט

פון היסטאָרישער

און דער פאַקט װועט וידער

באַדייטונג.

און וידער

יאָהרען

וװערען

וועלען

אַװעק,

אָפּנעפרישט.

אונ-

זער מאַרטירעריש פאֶלְק װעט אַרייננעמען דעם פאַקט אין דער קאַנגער
אין די איצטיגע טעג אין ער
געשיכטע פון ראַנגלעניש צו לעבען.
די מיסטישע הענט ,װאָס פיהרען צונויף מענשען,
א סימבאָל,

און ערטער ,און נאָכדעם

סיטואַציעס,
דראמאַטישע

שפּאַנונג,

האָבען

וערט

אייננעטיילט

דערפון
אַ ראָלע

געשיכטע
דעם

מיט

װילנער

אַב .קאַהאַנ'ען ,װאָס דערמיט װערט באַרײיכערט די קרוין ,װאָס
ווילנע טראָגט  ---דעם אַלט-אידישען צומאַטערט-קענינליכען נאָמען :
,ירושלים

דליטאָ".

קרוינען אַ שטאָרט מיט'ן נאָמען ,ירושלים" קומט ניט בליז
צוליב איהר גייסטיגען ?עבען .נייסט מוז אויך זיין .לומדות מוז זי

באַזיצען.,

זי מון אָבער אויך פאַרמאַנען יענע נרויסע אינערליכע

002

|

|

הי

ה .לאַנג

קראַפט ,װאָס שטויסט זי צו ועלען באַשיצען אידיש לעבען אויף
אַלע דורות .
טאַקע לעבע ,ניט בלױן טראדיציע .די שטאָט
מוז זיין מו
ט
ע
ר
ל
י
ך
,

ע
ס
ד
א
ר
ף
א
י
ן
א
י
ה
ר
זיין א געטריישאפט צו
אירישע הא
ָ
ב
א
ו
ן
ג
ו
ט
ס
,
ז
א
ָ
ר
ג
פ
א
ר
'
ן
א
ידישען נפש ,זי פאַר גייסטיגע
ירושה.
דור נאָך דור אין געגאַנגען ,און מיט ווילנע האָבען זיך פאַרקער-

פּערט ביידע זאַכען.
דער צדיק האָט גענעבען דער שטאָדט אינ-
האַלט און חן פּונקט אַזױ װי דער למדן .ניט דוקא דער איינצעלנער

צדיס,

זיטליכקייט

פון

האַנדלען

גערעכט,

פון

גוטע

מעשים,

פון

צרקות איז געווען אין דער פאָלקסמאַסע .אַ בלאט וילנער געשיכטע,
װי אַב .קאַהאַן האָט זי אויפגעשריבען (,בלעטער פון מיין לעבען",
ערשטער

באַנד) דערצעהלט

עס.

אַ פּרײטאָג-צו-נאַכט,

ווינטער:

,מיר זיצען ביים טיש װי געוועהנליך ,אָבער אִהן די געוועהנליכע
פּרייטאָג-צו-נאַכטינע מאכלים.
קיין פיש ,קיין לאָקשען ,קיין פלייש,

קיין צימעס ! חלה מיט געבראָטענע הערינג  --דאָס איז אָלץ ,װאָס
די מאַמע האָט אַװעקגעשטעלט.
מיר זיינען אָבער ניט געווען די איינ-

ציגע ,װאָס האָבען יענעם פּרײיטאָנ-צו-נאַכט געהאָט אזא וועטשערע.
אין אַלע אידישע הייזער איז אַזױ געװען!
אין די רייכסטע אַזי
װי אין די אַרימסטע.
און אױף פאָרנען אויך אַזױ:
אנשטאָט
טשאָלענט מיט קוגע?  --חלה מיט חערינג .קה? איז געווען געענגט
אין געלט ,ניט געהאָט מיט װאָס צוצושטעלען סאָלדאַטען צום ,נאַ-
באָר" ,האָבען די מורא-הוראה'ס אַרױסגעלאָזען אַן אויפּפאָדערונג,
אַז יענע

װאָך

באַטרעפט
ווערען

זאָל קיינער

געוועהנליך

צו קהל,

ניט

דער שבת

און

טאָמער

,מאַכען

שבת",

און

דאָס,

װאָס

עס

ביי דער פאַמיליע ,זאָל אָפּגעגעבען
װי?

איינער

זאָגען:

,איך

קען

אי

באַצאַהלען דעם פּרייז ,אי מאַכען שבת" ,זאָל דאָס איהם ניט דער
לויבט װערען.
ער טאָר גי מבײש זײן דעם ארימאַן ,װאָס קען 
אויף צוויי ש
ב
ת
י
ם
א
י
ן
א
י
י
ן
ו
ו
א
ָ
ך
ז
י
ך
נ
י
ט
לאָזען קאָסטען?..
מיט אַזאַ עטיק
זיין דעם אָרימאַן".
דאָס איז געווען די מאָראַל אינ'ם

איז געווען דורכגענומען

ווילנע --

ניט ,מבייש

אידישען

לעבען מיט

גאנצען

ווילנע אלס קרוין.
|
און ווילנע האָט געהאָט ,חמשך" ,פאָרטזעצונג.
נייע מאַטיווען,

א נייעם אויסטייטש

פון לעבען

מיט

נייע דורות מיט
נייע אידעאַלען,

האָבען אַלעמאָל געהאַט אויף זיך אָפּשטראַלען פון דער אַלט-איך-
שער למדנות און צדקות .דאָס נייע האָט אימער כמעט זיך צונוים-
גענאָסען מיט דאָס אַלטע ,זייט-ביי-זייט מיט'ן שולזהויף ,מיט די בתי-
מדרשים ,די קלויזען ,די גרויסע גמרא'ס אין די אַלמערס ,איז געוען
אויפגעשטעלט דער לעהרער-אינסטיטוט ,און עס זיינען אויפגעקומען
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אַב .קאַהאַן  ---דער ווילנער

און זייט-ביי-זייט מיט דער אַלטער צדקות זיינען אוים-
ביבליאָטעקען.
געקומען די מאָדערנע אידעאליסטישע ,די סאָציאליסטישע באַװעגונ-
גען .,אזוי אויך מיט מענשען.
וילנע האָט געהאָט דעם נאון און
ר' ישרא?ל סאַלאַנטער'ן ,און געהאָט אהרן זונדעלעוויטש'ן און לי-
כערמאַנ'ען .די ירושה איז דאָ גענאַנגען אויף אַן איינענאַרטינען װעג.
די ערשטע אידישע סאַציאַליסטען אין וױילנע האָבען זיך א כאַמפּ

צום

געטאָן

מיט

ניחיליזם

אַ גאַנץ באַזונדערער

דער

התלהבות.

{לינען אוֹיף
ניהיליזם האָט געמאַנט לײידען ,זעלבסט-מאַטערניש,
טשוועקעם" ,אָדער כאָטש ,שלאָפען אויףה דער הוילער ערד" ,און
אַזױ ,מיט אָפּקומעניש פאַר'ן נוף ,לייטערען די נשמה ,האַלטען דעם
ווען דער וילנער רעװאָלוציאָנער אהרן זונדעלע-
געוויסען ריין.
וויטש האָט עס נעטאָן ,אין ער דערמיט ניט געווען דוקא אַ ניהי-
ליסט ,נאָר אויך אַזױ װי אױיסנעפאָלנט די מופר-לעהרעס ,און געווען
וי אַ פאָרטזעצונג פונ'ם באַרימטען גרויסען מוסר'ניק ר' ישראל סאַ/-

לֿאַנטער אין ווילנע  ---די מוסר-לעהרעס ,אַזױ וי די ניהיליסטען ,האָ-
בען גערופען צו זעלבסט-מאַטערניש ,פּייניגונג פונ'ם איינענעם גוף.
און אין שפּעטערע יאָהרען איז אין ווילנע געבוירען געװאָרען דער
,ונד" מיט זיינע טרעגער פון מאָדערנע אידעאַלען אין דער אידישער
ב
פאָלקס-מאַסע ,אוןן מיט אַ גרייטקייט צו געהן אויף אַ נייעם ,קידוש-
אָבער פריהער-נאָך איז ווילנע ,די ,ירושלים דליטא" ,אַרױס.-
השם".
געקומען דורך דעם ווילנער אב .קאַהאַן אין אַמעריקע מיט א מאָנונג
זאָל די אידישע פאָלקס-מאַסע ,וואו זי זאָל ניט זיין,
צו דער וועלט:
ניט ווערען פאַרזעהן פון די נייע גייסטער אין דער ועלט.
לאָמיר יענע בלאָט געשיכטע געדענקען.
טאַקע צוליב וילנע ,װאָס סימבאָליזירט די אידישע פאָלקס-
מאַסע.
|

אויך צוליב דער איצטינער

צייט ,אין וועלכער מיר לעבען.

אין יאֶהר  1981איז דאָס געווען .אַמעריקאַנער סאַציאליסטען
סאַציאַ-
האָבען געשיקט דעלענאַטען צו דעם אינטערנאַציאָנאַלען
ליסטישען קאָנגרעס ,וועלכער האָט זיך דאַן צונויפגעקליבען אין בריסעל,
אַמעריקע האָט שוין געהאַָט די פאַראיינינטע אידישע גע"
בעלניע.
ווערקשאפטען און אידישע אָפּטײלונגען פון דער סאַציאַליסטישער
זיי האָבען אויסגעוועהלט אַב .קאַהאַנ'ען פאַר
אַרבייטער פּאַרטײ.,
אין האַרצען --
ס'האָט איהם א קאָךגעטאָן
זייער דעלענאַט.
אויפנעמען די ,אידישע פראַגע? ביים קאָנגרעס !..
צום ערשטען מאָל אין דער געשיכטע פון די מאָדערנע דורות
אַװעקשטעלען די לאַנע פון אידישען פאָלק פאַר אַ קאַנגרעס פון

כוחות,

װאָס

דער וועלט !...

מיט דער

װעלען
|

צייט

פיהרען

פון

אַלע פעלקער
|

|

אז עס אין ניט געווען א געוועהנליכער ענין ,װי דאָס קען אויס-

קוקען אין די חיינטינע צייטען ,האָבען געוויזען די באַלדינע ענטוויק-

לונגען פונ'ם פאַרזוך,
| = דאָס איזן געווען

דער

,פּונקט

"4

האַלט אין געווען:
וי זאָלען זיך די אָרגאַניזירטע

פונ'ם

קאָנגרעם ; זיין

אַרבייטער

פון

אינ-

אַלע לענדער

פאַרהאַלטען צו דער אידען-פראַנעל?"
ביי אַ טייל סאַציאַליסטישע פיהרער פון פאַרשיידענע לענדער
אין אין יענער ציים געװען אַן אינדרוק ,אַזן אזא ערשיינונג וי
אַ אידישע אַרבײטער באַװעגונג איז ,נאָרנישט מענליך".
זי האָ-
בען גענלויבט ,אַז א אידישער אַרבייטער אין ,איבערהויפּט אַ זעל-
|

טענהייט".

מאַנכע

האָבען

געמיינט,

אַן ,אַלע אידען

זיינען

קירען ,פאַבריקאַנטען,
סוחרים;
אַז קיין אַרימע אידען
גאָר אויף דער וװעלט ניטאָ?.
איך ציטיר דאָ אב .קאַהאנ'ס

נערונגען (,,בלעטער פון מיין לעבען" ,דריטער באנד),

באַנ-
זיינען
עראי"

אָבער וויכטיג

איז דאָ װאָס ער האָט מיט דער פּראַנע פּלוצלונג זיך געפונען צווישען
צווייערליי טיפּען אידען ,נאַנץ ווייט ,גאַנץ פאַרשיידענאַרטיג איינער

פון צווייטען ,יעדער פון זיי ביי אן אַנדער,

ביים

ווייטסטען ברענ,

איינער קעגען צווייטען ,מיט'ן איינצינען "צד השוה" ,מיט דער איינ-
צינער גלייכקייט ביי זיי ,װאָס ביידע האָבען ניט געהאַט קיין אַהנונג,
אַז עס איז דאָ א ,ווילנע" אויף דער וועלט ,אַ דריטער צד ,אַ אידישע

פאָלקס-מאַסע ,װאָס רייסט זיך צו אַלֶע ליכטיגקייטען אויף דער וועלט
מיט אַן איינענער שפּראַך און לויט אייגענע פֿאָלקס-באַגריפען און
טראַדיציעס.
איין טיפֿ  ---דער איד-סאַציאַליסט

קאַהאַנ'ען

זיינען

געקומען

פּאוֹל

זינגער

פון מערב-אײיראָפּע .

און

װיקטאָר

צו אַב.

אַדלער,

דער

ערשטער מיט גרויסע סאַציאַליסטישע געשיכטע אַרום זיך אין דייטש-
לאַנד ,דער צווייטער מיט פאַרעהרונג אֵלֶס סאַציאַליסטישער פיהרער
אין עסטרייך ,ביידע פון די וויכטינסטע פּערזענליכקייטען אויף יענעם
קאָנגרעסם און אין דער אינטערנאַציאַנאַלער סאַציאליסטישער באוע-
נונג בבלל,
זיי האָבען פאַרלאַנגט פון אב .קאַהאַנ'ען ,אַז ,ווילנע",
די מזרח-א
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שאָדען װי נוטס" ,האָבען זיי אַרגומענטירט;

דער ,פּונקט  "4אין א

,טאַקטלאָזיגקייט" ,האָבען זיי גע'טענה'ט .פּאַרװאָס? ,די שוֹנאים פון
סאָציאַליזם באַהױפּטען ,אַז דער סאַציאַליזם איז אַ אידישער פּראָדוקט ;
זי ווייזען אָן ,אַז קאַרל מאַרקס איז נעווען א איד? ,אַסאַל איז געווען 8
/

1

אַב .קאַהאַן  --דער ווילנער

רא

יי

יי
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איד ,און אָט ,זיי נומא ,פּאול זיננער און װיקטאָר אַדלער---אויך אידען

,די אַנטײ
אַזױ איז דער ארגומענט געגאַנגען .נאָך אן ארנומענט:
סעמיטען זאָגען ,אזן די גאַנצע באַװענונג (סאַציאליסטישע) וװערט
אויפנגעהאַלטען

פון

אידישע

געלט".

וען

מען

אַב .קאַהאַן אין .4801

זאָל אָננעמען

זיין

|

(קאַהאַנ'ס) פאָרשלאַג צו באַנריסען די ערשיינונג פון אַ אידישער
אַרבײטער באַווענונג און פאַרדאַמען דעם אַנטיסעמיטיזם ,וועלען די
געגנער פון די סאַציאליסטישע פּאַרטײען טייטלען אויף איהר מיט די
פיננער , ---אָט זעהט איהר דאָך!
נעמט די אידען אונטער זיין שוץ!

דער סאַציאַליסטישער קאָנגרעס
עס איז א אידישע קלייזעל! *.

ה .לאַנג

404
אויף

טישע
און

צוויי באזונדערע

פֿאָרשטעהער,

אידען,

א סאַציאַליסטישער

דישער פאָלקס-מאַסע
קלעם

וועלכען

אין

האָבען

שפּראַכען

ווייט פון

פאָרשטעהער,

דער

דאָ נערעדט

אידישער

פאָלקס-מאַסע,

אַ איד ,נאַהענט

און דאָס אין נאָך ניט געװען
,ווילנע"

איז

אַרײן.

ארום

סאָציאַליס-

דעם

צו דער

דער

או-

נאַנצער

וילנער

אַב.

קאַהאַן פון אַמעריקע האָט זיך באַװיזען דער צוייטער טיפּ איך --
דער ראַבינער פון בריסע? ,וועלכער אין שפּעטער געװאָרען דער
הויפּט-ראַבינער אין פּאַריז.
ער האָט דורכגעפיהרט אַ פּלאַן מיט א זשורנאליסט פון לאָנדאָן,
אַז אַב .קאַהאַן זאָל קומען צו איהם ,זיין א נאַסט ביי איהם ,און וי
דער נייסטינער פיהרער פון דער בריסעלער אידישער קהלה האָט ער אב.
קאַהאַנ'ען מיט אַ העפליכקייט געװאָרענט, :די אידען האָבען אַזױ פיל
און איצט ,אַן מען הערט פון א סאַציאַליסטישער באַ-
שונאים!

וועגונג ביי אידען ,װעט די רעזאָלוציע אויפ'ן סאַציאַליסטישען קאָנ-
גרעס פֿאַר די אידען אויפרייצען די אנטיסעמיטען!" זאָל ער ,קאַ-

האַן ,האָבען

|

אין זינען די נעפאַר|..

די עכט-אידישע ווילנע האָט זיך דאָ באַנענענט מיט'ן רעפאָר-
מירטען אידען ,וועלכער האָט זיך געשראָקען פאר דער ועלט ,און
געמיינט אז אַסימילאַציע מיט דער הילף פון אַ געבויגענעם קאָפּ וועט
|
ראַטעװען ,זיין אֵן אַנטרינונג,
אַ דראַמאַטישע סיטואַציע ,און נעדענקט דאָ איהרע העלדען.

פון

איין זייט אַ ראַבינער ווייט פון דער געדיכטער אידישער פאָלקס-מאַסע :
פון דער צווייטער זייט אייראָפּעאישע

אידען סאַציאַליסטען

און פּונקט

אַזױ ווייט פון אידישען לעבען ; אין מיטען , ---ווילנע" .אָבער ניט
געווען קיין גנוטער סוף פון דער דראַמאַטישער סיטואַציע ,אין וועפ-
כער אב קאַהאַן אין דאָ אַרין .ער האָט מיט עקשנות דורב-
נעזעצט ,אַז דער ,פּונקט  ?4זאָל אויפ'ן קאָננרעס ווערען אויפנענומען,
אָבער מ'האָט דאָרטען געהאַלטען רעדעס מיט א נייסט פון פיינך-
שאפט צו אידען .ער האָט נע'טענה'ט ,נעבעטען ,נעמאָנט, :די או-
דען

ווערען פאַרפאָלנט.

ליידינט
געזעצען,

מען

זיי ,מען אונטערדריקט
מען

האָט פון

מאַכט

אויף

זיי ,מען

זיי נעמאַכט

זיי פּאָנראָמען.

מען

באַ-

מאַכט פאַר זיי אויסנאַם-

אן אָפּגעזונדערטען

סלאַס

פון

רעכטלאָזע מענשען ,און זיי ווילען קעמפען צוזאמען מיט אַלַע אנ-
דערע פּראַלעטאָריער .זיי בעטען אַ פּלאַץ אין די רייהען פון דער
די אנטיסעמיטישע רוסישע פּרעסע מאַבט
סאַציא? דעמאַקראטיע,
אַן איינדרוק ,אז אַלע האָבען אונז ,אידען ,פיינט ,אפילו ארבייטער;
פאָדער איך ,איהר זאָלט ערקלערען פאַר דער ועלט ,אַז דאָס אין
אַ לינען ,אַז אידישע ארבייטער זיינען אייך אַזױ ליב וי קריסטלי-
כע !" .,.איז ,אָבער ,נאָר געװאָרען אַ דעבאַטע ,אַז פּונקט וי עס אין

8024

אַב .קאַהאַן

דאָ אַן אַנטיסעמיטיזס איז אויך דאָ אַ פּילאָסעמיטיזס ,אַ ספּעציעלע
אידען-פריינדשאַפט" .און דערצו האָבען נאָך מאַנכע אַרױסגעבראַכט,
אַז מיט ,פילאָסעמיטיזם" מיינט מען די פאַרבינדונג װאָס גרויסע
אידישע באַנקירען האָבען מיט רעגירונגען ,פיהרען מיט זיי נעשעםפ-
טען ,באַקומען ביי זיי קאָנצעסיעס" .דער קאָנגרעס האָט שוין דערפאַר

אָנגענומען אַ דעזאָלוציע ,אַז מען פאַרדאַמט אי דעם אַנטיסעמיטיזם ,אי
דעם פילאָסעמיטיזם.

אב .קאַהאַן שרייבט

דעריבער װענען

זיך:

;איך

בין אָפּהענטיג געװאָרען 

עס האָט

זיך מיר פּשוט ניט געגלויבט.

מיט

האַרץ

אינטערנאַציאָנאַלער

איך

בין

געקומען

א

פול

מיט

ליבע =4" --- == -
,ירושלים דליטא" איז דאָ געגאַנגען מאַנען ביי דער וועלט גלייב-

באַרעכטינוננ...
און זי מאָנט נאָך איצט ,און איהר נור? איז אויך איצט אויסגע-
בונדען מיט אינטערנאַציאַנאַלע סאַציאַליסטישע קאַנגרעסען.
און
פּאָו? זינגער'ס

דייטשלאַנד

און

װיקטאָר

אַדלער'ס

עסטרייך,

די ארי

בייטער באַװענונגען זייערע ,זיינען אין די איצטינע פאַשיסטישע ציי-
טען אויף דער זעלבער שיף ,אױף ועלכער אַב .קאהאנ'ס וילנע
די שרעקעדינקייט פונ'ם ראַבינער
אין געווען אין אַלע צייטען.
.
פון דער בריסעלער קהלה האָט איך ניט געהאָלפען
אַן אייביגער
און מיט אַלע ליידען און מאַטערנישען אינ'ם פּראָ-
פּראָצעס,
צעס,

קען

,ירושלים

דליטא"

נאָך אַלץ זאָגען ,אַן זי קומט

וועלט מיט ,אַ האַרץ פול מיט אינטערנאַציאָנאַלער ליבע".
מיר.
פונ'ם

צו דער

אַזױ זיינען

דאָס אין ביי אונז אַ ירושה.
ווען מען רעדט פון וילנע ,צי
ווילנער אב .קאַהאַן ,דארף מען דעם קאַפּיטעל דערצעהלען און

איבערדערצעהלען.

ביג צ.
ש.
סאנ
ט
אנ ט
טע

א ווייטער.
(צרינפרונגען װועגען דעַם אידישען שריפטשטעלער ,װאָס איז אומגעקומפן פון
די העמט פון פּוילישע לעגיאָנערצן אין ווילנע)
שביעי

של

פּסח,9191 ,

אין

א.

וייטער

אַריינגעפאַלען אין די הענט פון די פּוילישע לע-
ניאָנערען ,ווען זיי האָבען פאַרכאַפּט ווילנע ,און
ער איז גלייך אויפ'ן אָרט דערשאָסען געװאָרען.

באַלד נאָך זיין אומקומען (ד,עד'הרג'עט דורך
אַ קויל" ,וי ש .אַנסקי האָט מיט זיין איינענער
האַנט אויפנעשריבען אויף אַ הילצערנעם ברע-

טעל איבער ווייטער'ס קבר אוים'ן ווילנעד בית-
עולם) -- ,האָב איך וענען איהם פּערזענליך
ניט געשריבען ,ניט געקאָנט שרייבען .ס'איז געווען אַ רויהע וואונד,
ס'איז געווען שווער זי אָפּצודעקען .איצט איז עס אַ האַלב-פארהיילטע.

|

טרויערינע עראינערונג.

אויף ווייטער'ס קבר שטעהט איצט אַ מצבה  --אַ פּאַטעטישע פינור
פון אַן אָדלער מיט אַ פארוואונדעטען פליגע?  . . .װוי? איך פאַרציי-
כענען עטליכע פּרטים פון מיינע באַנענענישען מיט אָט דעם אָדלער,
װואָס איז נעווען מילד ,װי אַ טויב ,און װאָס האָט ניט איינמאָל פאַר-
וואונדעט זיינע פלינלען נאָך ביים לעבען...
כ'געדענק ניט אקוראַט ,ווען און וואו מיר האָבען זיך צום
ערשטען מאָל באַקענט ,אָבער כ'ווייס ,אַז אין די לעצטע חדשים פון
,7

ווען מיר זיינען ביידע געווען אין ווילנע ,האָבען מיר זיך שוין

כ'דערמאָן
אָפּט געטראָפען און זיינען געווען אמת'ע נוטע פריינט.
,
ט
פ
ַ
א
די דאָזינע דאַטע ,ווייל דער אֶנהוֹיב פוֹן אונזער פריינדש
וועלכע
האָט אָנגעהאַלטען ביז דער לעצטער מינוט פון זיין לעבען ,איז זעהר
כאַראַקטעריסטיש פֿאַר זיין באַציאונג צו מענשען און צו זיך אַליין,
אין יאֶהר  7091איז פאַרעפענטליכט געווארען זיין ערשטע דראַ-
מאַטישע פּאֶעמע ,פאַרטאָנ" ,און איך האָב אָנגעשריבען ווענען איהר
002

א

זעהר

794

|

ווייטְצֶר

ניט קיין גינסטיגע

רעצענזיע.

(און ניט נאָר קיין גערעכטע)

כ'האָב נערעדט מעהר װעגען די חסרונות וי װענען די מעלות .די
פעלערען ,אויף וועלכע איך האָב אָנגעוויזען ,האָט ער אין א' שפּע-
טערדינער אויסגאבע פון ,פאַרטאָנ" געזוכט אויסצובעסערען ,אָבער
,
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- +

ר
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"וט

עס זיינען געווען אויך מעלות אין זיין ערשטער דראַמע ,און זיי
האָב איך ניט אָפּנעשאַצט וי געהעריג איז .,לוט דעם װי עס פיהרט
זיך ביי אונז אין די לעצטע יאָהרען ,װאָלט א .וייטער מיר נע-

דאַרפט ווערען אַ שונא,

ער אין מיר אָבער געװאָרען אַ נוטער פריינט,

באַלד נאָכדעם ,וי עס אין אָפּנעדרוקט געװאָרען מיין
אונזער ביידענ'ס (און ש .גאָרעליק'ם)
האָט אונטער

אָנגעהויבען
טען",

אַרויסצוגעהן

דער

זשורנאַל

,ליטעראַרישע

רעצענזיע,
רעדאַקציע

פאָנאַטשרים-
:

|

894

|

-.

ט

|

נִיגפֶר

די אידעע און די איניציאַטיו פונ'ם זשורנא? האָט געהערט
ווייטער'ן ,עס אין פאָרגעקומען דאַן אַן איבערברוך אין די שטי-

מונגען פון דער אידישער ראַדיקאַלער אינטעליגענץ  --און אין זיינע.
אייגענע שטימונגען .פּאָליטיק אין געװאָרען א בלאָס װאָרט.
אויפגעלויכטענע װאָרט איז געווען  ---קולטור,
| = מיר האָבען

דערפיהלט,

אַז א
,ויפ'ן

פּאָליטישען

דאָס ניי/ -

און עקאָנאָמישען

חורבן פונ'ם אידישען ?עבען באַװייזען זיך אֶהן צוייפעל (װי עס
איז געשטאַנען אין דעם פּראָגראַם-אַרטיקעל פון דעם נייעם זשורנאַל)
שפּראַצוננען פון קולטור-רענעסאַנס?.
די געבורטסזועהען פון דעם
אָנקומענדיגען ,רענעסאנס" האָבען מיר געװאָלט פאַרלייכטערען .מיר
האָבען געגלויבט אַז מיר קאָנען עס טאָן .סיר זיינען געװען יונג,
פול מיט ענטוזיאַזם.
מיר האָבען געוואוסט ,אַז אַ טייל פון דער

אינטעליגענטער אידישער יוגענט װאַרט אױף אִַן אָרנאַן ,װאָס זאָל
גרופּירען אַרום זיך די ,בעסטע כחות" און װאָס זאָל אויסדריקען זייער
גרייטקייט איבערצונעהן פון פּאָליטיק צו גייסטינע אינטערעסען און זייער
ווילען צו פאַרבייטען די פּאַרטײפּראָנראַמעס מיט דער ברייטערער
אויפגאַבע פון קולטורעלער אויפלעבונג.
דערמיט איז געווען פו? די
לופט.
אָבער ווען ניט א .וייטער ,ווען ניט זיין איבערנעבענהייט

און ענערגיע ,װואָלט דער זשורנאַ? ,וועלכער האָט (ניט געקוקט אוֹיף
זיין קורצער עקזיסטענץ) געמאַכט א רושם אין אונזער ליטעראַרישער
וועלט --- ,קיינמאָל נישט אַרױסגעגאַנגען.
|
מיר זיינען געווען פול מיט אמונה ,אָבער קיין געלט האָבען
מיר ניט נעהאַט אַפילן אויף

איין נומער פון אַ זשורנאַל,

מיר האָ-

בען אַלע דריי געשריבען פֹאַׂר אן אָרטיגער רוסישער צייטונג.
דאָס
איז געווען דער קװאַל פון חיונה ביי אונז .אָבער אַפילו גאָרעליק
און ווייטער ,שטענדיגע מיטאַרבייטער פון דער צייטונג ,האָבען קוים
געהאַט אויףהּ דער הוצאה .איז א .וייטער געפאַלען אויף א 85אן
ער האָט געקראָנען עפּעס אַ אידען ,װאָס האָט נעהאט די אמביציע
אַרויסצונעבען אין ווילנע אַ נייע רוסישע צייטונג .האָט יענער איר
געדונגען אַ וואוינונג ,וועלכע ער האָט אויסנעמעבלירט וי אן ,
אמת'ץ"

רעדאַקציע ,און אַזױי װווי מיר דריי האָבען עס נעדאַרפט שאפען די
צייטונג (ווייטער איז געווען דער רעדאַקטאָר ,ש .גאָרעליק האָט גע-
שריבען פעליעטאָנען און איך  ---אונטער'ן פּסעװדאָנים ס .וװולאַדימי-

ראָוו  ---אַרטיקלען ועגען געזעלשאַפטליכע פראגען)  ---זיינען מיר

דערוויי? באַזאָרגט געווען מיט אַ דירה פאַר די ,ליטעראַרישע מאָ-
נאַטסשריפטען" ,מיט פּאַפּיר און טינט ,מיט פּאָסט-מאַרקעס און דער

עיקר  ---מיט דער מעגליכקייט אָפּצונעבען די נאַנצע פרייע צויט
דעם זשורנאַל .,אַ דאַנק דעם אַװאַנס ,װאָס עס האָט אונז געגע-
בען דער אַרױסגעבער פון דער נייער רוסישער צייטוננ (מיט דעם עכט
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פּראָװוינציעלען נאָמען ,וועס פעווערא-זאפּאַדני קראַי")  --איז מענליך
געווען אָפּצודרוקען אַ פּראָספּעקט און  --שיקען פופציג רובעל אַן
אַװאַנס פּרצ'ן( .מיר האָבען ניט אַנדערש געװאָלט האָבען פאַר'ן
ערשטען נומער פּרצ'ס אַ זאַך ,און וען מיר זאָלען איהם ניט האָ-
בען געשיקט פאָראויס קיין האָנאָראַר ,װאָלט ער נישט געגלויבט ,אַז
מיר וועלען דעם זשורנאַל באמת טאַקע אַרױסנעבען ).אָפּנעדרוקט און

פונאַנדערגעשיקט דעם פּראָספּעקט ,האָבען מיר אָנגעהוֹיבען באַקומען
אינאיינעם מיט הייסע דערמונטערענדיגע באַנריסונגען  --אַבאָנעמענ-
אָבער דאָס װאָלט נאָך אַלץ נישט געווען

טען.,

גענוג צו פאַרזיכערען

די עקזיסטענץ פון דער נייער אויסנאבע אפילו נאָר אויף עטליכע
מאָנאַטען ,ווען ניט  . . .א .ווייטער ,ער האָט גענומען אויף זיך צו
| זיין דער פאַרװאַלטער ,דער פעקרעטאַר ,דער עקספּעדיטאָר און דער...
פינאַנסירער פון דעם זשורנאל .ער האָט באַקומען קרעדיט אין דער
דרוקעריי פוֹן ב .קלעצקין ,וועלכער אין שפּעטער ,אַ דאַנק דער ויר-
קונג פון א .ווייטער'ן ,געװאָרען אַליין אַ פאַרלענער .ער אין געוװען
אַ בריה אויף קרינען גמילות חסדים ,און ער האָט פאַקטיש באַזאָרגט
די פינאַנציעלע און די נאַנצע אַדמיניסטראטיוע זייט פון דער ריזו-
עס איז קיינמאָל ביי אונן אין דער קאָ-
קאַלישער אונטערנעמונג.
כעניע ניט באַשלאָסען געװאָרען ,ווער װאָס זאָל טאָן ,אָבער עס איז
ממילא

שוין

אַרויסנעקומען,

אַזױ

אַן דשיװערערע

ניט דאַנק-

און

באַרע אַרבײיט האָט געטאָן ווייטער ,ער איז געווען מעהר וי די איבע-
רינגע צוויי חברים פון דער רעדאַקציע פאַרנומען אין דער רוסישער
צייטונג ,אָבער איהם אין קיינמאָל נישט איינגעפאַלען צו קלאָנען זיך
ער
אויף דער אמת'ער עבודת פּרך.
בעסער ,װוי מיר ,פאַר דער פּראַקטישער

געטאָן.,
טור,

האָט געואוסט ,אן ער טוג
האָט ער אַלץ אַלֵיין
אַרבייט

אַכטונג גענעבען אויפ'ן זאַץ ,אויפ'ן דרוקען ,אויף דער קאָרעק-

גענאַנגען אויף

געזעהן,

פּאָסט,

אז

נומער

דער

צייט

זאָל אין

צושיקט ווערען ,געפיהרט די קאָרעספּאָנדענץ ,געזוכט נמילות חסדים,
באַזאָרנט

אַלע

אנגעלענענהייטען.

געשעפטליכע

איך

ניט,

געדענק

אַז אויף די זיצונגען פון דער רעדאַקציע זאָל ער אונז האָבען אַמאָל
דערצעהלט וועגען די אלע אדמיניסטראטיווע און פינאַנציעלע קאָפּדרע-

הענישען.,

אז איך פלענ פרענען

ער ענטפערען

מיט

זיין געוועהנליכען

געווען עפּעס פאָטערליכעס
אי

ביי איהם ,ואָס הערט

מילדקייט.
אַלע זיינע כחות

שמייכעל,

און מוטערליכעס
|

זיך ,פלעגט

אין וועלכען

עס

אין

צונלייך  ---אי שטאָלץ,
|

האָט ער אָפּנעגעבען

,יטעראַרישע מאָנאַטס-
די ל

שריפטען" ,אָבער ער האָט נישט געװארט ,אַז דער זשורנאַל זאָל איהם
פּערזענליך עפּעס געבען .אַפילו זיינע
האָט ער ניט געזוכט צו דערגרייכען

ריין ליטעראַרישע שטרעבוננען
דורך די ,מאַנאַטס-שריפטען"

009

|

|

ש.

ניגשָר

ער האָט דאָרט ניט פארעפענטליכט קיין איין בעלעטריסטישע
זיינע ,כאָטש זיין טיפסטער וואונש איזן געװען איבערצונעהן

זאַך
פון

זשורנאַליזם צו קינסטלערישען שאפען.
ער האָט .געגעבען אַן אר-
טיקעל וועגען אידישען טעאַטער ,אַן איבערזעצונג פון קנוט האַמסון,

דעם אֶנהויב פון 'אַן ארבייט וועגען אִטאָ וויינינגער ,מיט וועלכען ער
האָט זיך פּערזענליך באַפריינדעט ,ווען ער איז געווען אין יאֶהר 4091
אין בערלין .פאַרװאָס האָט ער אונז ניט פאָרגעשלאַנען קיין בעלעט-
ריסטישע זאַכען+.
פאַהרװאָס האָט ער אױבענאָן געזעצט אַנדערע
און אַליין  --ג
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 4נין ,גיכער
שטאָלץ ,יענער
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גלויבען אין ז
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ַ
נט ,האָט ער אונז נישט געװאָלט

שטעלען

פאַר אנַסיון

און באַנוגענט

בערזעצוננען,

|

זיך מיט אַרטיקלען

אָדער אי-

|

איך וויל איהם

נישט

מאַכען פאַר עפּעס

א היילינען ,א נזיר,

װאָס פאַרבױיגט זיין איך און טראַכט נאָר װענען אנדערע.
ניין,
איך װאָלט נישט ועלען ,אַן עס זאָל נעשאפען ווערען אַזאַ אייג-
דרוק פון ווייטער'ן .אָבער עס איזן א פאַקט ,אן אין זיין איך איז
געװען עפּעס ריטערליכס ,און צוליב אָט דער פיינקייט פון זיין
כאַראַקטער ,צוליב דער זעלטענער טרייקייט און חבר'שאפט האָט ער
אָפּט מקריב געווען זיינע איינענע אינטערעסען.

איין קליינער פאַקט  --טאַקע פון יענער צייט  --וועט עס אי
לוסטרירען.
דאָס איז געװען זומער  ,8091ווען די ,ליטעראַרישע
מאָנאַטסש
ר
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ג
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ט
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עהן ,וייל עס איז
שוין ניט
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ן
,
א
ו
ן די רוסישע צייטונג האָט
זיך פריהער

נאָך אָפּנעשטעלט.

קיין געלט

איז

ניט

געוען -- ,און

דאָ דאַרף פאָרקומען די ערשטע אידישע שפּראך קאַנפערענץ אין
טשערנאַוויץ ,
עס װוױלט זיך שטאַרק זיין אויף דעם צואַמענפאָר,

ווייטער אַלֵיין פֿאַר זיך װאָלט וי עס איז געקראָגען אויף הוצאות ,אָבער

ער יל
ביידען.

נישט פאָהרען .אַליין ,אָהן מיר
ער אין גראָד דאַן אָפּנעפאָהרען

ער זוכט געלד פאַר אונז
קיין מינסק.
באַקום איך

פון איהם א בריועל ,וואו ער גיט מיר צוֹ װױיסען ,אז ער האָט אַ
האָפּענונג צו באַקומען הונדערט רובע? אַן אװאַנס
נער ,סעװוערא-זאפּאַדני גאַלאָס? ,וואו ער אין געווען
דיגער מיטאַרבייטער, .דערוויסט זיך ,שרייבט ער,
טאָ נעמט אין  הומן" פיל-ווייניג 82--02 ,רובעל,

פון דעם ויפ-
אַמאָל א שטענ-
אויב זיי גיבען,
און מאַכט זיך

אַ פּאַס.
קומט אַהער ,איך װעל דאָ נאָך אַביסע? געלט באַקומען
 -אוֹןמ
י
ר
פ
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ָ
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מ
ע
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ה
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ָ
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ע
ן
"
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א
יך

שרייב איהם

צוריק און בעט זיך ביי איהם ,ער זאָל פאָהרען אַלין,

א -ווייטער

|

יי

|

|
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ווייל ער װעט מסתמא קוים קריגען אױיף חוצאות פאַר זיך אליין,
אָבער ער האַלט אין איין טענה'ן ,אן איך מון פאָהרען  דער סוף
איז געווען ,אז פאַר ביידען צו לאָזען זיך אין וועג אין נעװוען אומ-
| מעגליך ,אין ער אליין אויך געבליבען אין דער היים.
און דאָס אין געווען ניט דער איינציגער פאל ,וען

זיין הבר"

שאַפט איז געווען אויף אזא נאַטירליכען אופן ריטערליך ,איך געדענק
נאָך צענדליגער אזוינע פאַלען .איך ול דערמאַנען נאָר א פּאָר
פון זיי ,אין יאֶהר  9091האָט פּרץ אָנגעהויבען אַרויסצונעבען אַ
כ'וייס ניט פארװאָס ער האָט וייטער'ן ניט אייננע-
װאָכענשריפט.

אין
זיי זיינען געווען זעהר באַפריינדעט.
לאדען מיטצוארבייטען.
אַ בריוו צו וייטער'ן (ער אין שוין דאַן געװען אין פּעטערבורג,
געארבייט אין ,פריינד") האָב איך איהם געפרענט ,װאָס ער טראַכט
וועגען פּרצ'ס פּלענער ,און אָט װאָס ער האָט מיר געענטפערט , :פון
פּרצ'ס ואָכענשריפט האָב איך זיך דערוואוסט נאָר פון אייער בריו.
שלעכט ,ביי איהם אין עס אַ זאַך פון דער פאַרצוייפלונג .הגם ער
שרייבט ניט ,שיק איך איהם די טעג אַ זאַך .שיקט איהם אויך ,ליבער,
איהם

אונזער

איז קאַלט,

וי

פאר'ן

כבוד (ערשטענס) און

טויט.

דארפען

(צווייטענס)

מיר

שטעלען

סוח?

זיין

זיך אפילו

אויף

אין

פאַרלעגענהייט  --און דאָך שיקען".
צוליב די מענשען (און דערהויפּט צוליב שרייבער) ,וועלכע ער
האָט ליב געהאַט ,אין ער געווען גרייט ,מוח? צו זיין אויף זיין
כבוד און שטעלען זיך אפילו אין פארלעגענהייט".
איך קען ניט נאָך איינעם ,װאָס האָט זיך גענומען אזוי צום
הארצען די פּערזענליכע לאַגע און דעם שרייבערישען נור? פון זיינע
פריינט און קאָלעגען ,װי דאָס האָט געטאָן א .ווייטער ,ווען ער האָט
געארבייט אין ,פריינד" ,האָט ער ממש ניט גערוהט ,וואו ער האָט
ניט באקומען דאָרט די מעגליכקייט צו דרוקען די ווערק פון די יוננע
,האָט איהר געזעהן?  --שרייבט ער
שרייבער פון יענער צייט.
מיר אין  9091פון פּעטערבורג  ---אֶנכִי איז שוין געווען געדרוקט.
ווייסענבערג'ן געשריבען.
וועט מען איהם מן הסתם

די טעג
איצט האַלט איך ביי זילבורג'ן.
איך האָב אָבער
בעטען ער זאָל שרייבען.

קיין שום האָפענונג ניט ווען עס איז און װי עס אין דעם נסתר
ניטאָ באמת קיין מעגליכקייט פאר אַזאַ
צו דרוקען אין ,פריינד"
איך האָב מורא ,אן פרץ
צייטונג ,אוֹן דאָס פאַרדריסט שרעקליך,

וועט איהם אויך ניט דרוקען (און בכ?? דוכט זיך מיר ,אז די אואָ-
כענשריפט" װועט ניט לאַנג לעבען) וואו דרוקט מען איהם ?"

ווען ער האָט דערפיהלט טאַלאַנט אין א שרייבער ,אין ניט געווען
קיין נרעניץ צו זיין פרייד און צו זיין באַגייסטערוננ . פאר מיר לינט
דער בריוו ,וואס ער האָט מיר געשריבען ,ווען עס איז אַרױיס בער"

|
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געלסאָן'ס

,ארום

ואקואַל?.

|

,איך

ש.

האָב,

שרייבט

א

ער,

ניגצר
בשורה

אומנעריכט האָב איך זאיךָנגעשטויסען אויף א בארייטענ-
טובה.
איינער ד.
דען ,אפשר זעהר און זעהר כבאדייטענדען טאַלאַנט!..
בערנעלסאָן,

לידסקי האָט נעשמאַקלאָז

ווער איז ער ?

אָפּנעדרוקט אַ

(ביכעל, :ביים וואקזאַל ערצעהלוננען (?) פון אידישען לעבען" .איך
האָב דאָס גענומען לעזען על פִּי נויט (צוליב ביבליאָנראַפיע ,וועל-
כע מיר פיהרען

איין) און בין נשתומם

א ,ווייטער'ס

מצבה

אויפ'ן

געווארען.

ווילנער

אין א סך פּרטים

בית-עולם.

,טעטעל".
שטייגט אָט דער בערגעלסאָן אריבער אש'ס ש

הארץ

דשא,

פון װאַנען

נעמט

ער זיך?

א מין ותצא

אומנגעריכט!

קריגט

דאָס ביכעל װואָס ניכער ,און אויב אייך אין דאָס שוער ,שרייבט
דער
נאָר אן אומגעועהנליכע זאַך.
מיר ,װעל איך צושיקען..
איד האָט עפּעס פון קופּרינ'ען ,טשעכאָו'ן ,האַמסונ'ען ,סינטעזירט

א
ו.וייטצר

מענדעלע'ן

מיט אַש'ן ,האָט אַ שייכות

בערנעלסאָן,
סטער !"

און

|

נאָר

פּונקט

איז ער געװען

אַריגינעל,

גאָר

אַזױ אויפריכטיג
צו זיך אַלײן.

90

צום

נסתר

און אי

באַדייטענד!

סוז?

אין

געװען

װי ער

טוב,

צוֹ אַנדערע,

בען איבער זיך אַלײן ,אָבער עֶר האָט זיך סיינמאָל נישט

געװאָרען

ברונז,

ווען

אַנדערע

האָבען

טייער-

זיך אויפצוהי-

ער האָט געשטרעבט

העכער וי ער איז געווען אין דער אמת'ן.

--

ר.

געהאַלטען

און ער אין קיינמאָ? ניט
איהם

פריינטליך

אָנגעוויזען

אויף די גרעניצען פון זיין קאָנען .,איך האָב פריהער שוין דערמאַנט
מיין ניט גינסטיגע רעצענזיע ועגען זידירןאַמאטישען ערשטלינג.
דאָס איזן געווען דאָס ערשטע ,אָבער ניט דאָס לעצטע מאָל ,װען איך
בין אַרױס מיט טענה'ס קעגען איהם ,און (דאָס האָט ניט אָפּנעשװאַבט,

נאָר ,פארקערט ,נעשטאַרקט און געלייטערט אונזערע חבר'שע באַ-
ציהונגען.
וען ער האָט אין  0191אָנגעשריבען זיין צווייטע דראַמע,
,אין פייער" ,האָט ער מיר זי צונעשיקט אין מאַנוסקריפּט ,איך האָב
איהם געשריבען ,װאָס עס האָט (װי מיר האָט זיך געדוכט) געפעלט
אין זיין שאַפען .איך האָב עס אָפט נעטאָן ,ער אין שטענדיג גע-
ווען מיט מיר אָפענהארציג ,און וװען ער אין אין דעם אָדער אין
יענעם פּרט ניט געווען מיט מיר צופרידען  ---און עד אין אָפט געוען
ניט צופרידען -- ,האָט ער עס מיר געזאָנט .האָב איך אויך ,פאַר:
שטעהט

זיך ,נישט

באַהאַלטען

פון איהם

קיין זאַך און גערעדט

איהם ,זי עס דארף ריידען א חבר מיט אַ חבר.

האָב איך אויך אִנ-

געריהרס

די חסרונות,

פייער".,

און אָט װאָס ער האָט מיר געענטפערט:

ווען

איך

האָב

מיט

איהם געשריבען

וענען

,אין

..,אין דעם בריוו האָט איך ערװאַרט צו געפינען די אונטער-
שטע

שורה.

דײטליך האָב איך זי ניט געפונען,

ווען אין א ניט גאָר דייטליכער פאָרם ,
מיר

געשריבען,

איך

זאֶל זיך נעמען

יווייס  ---איהר זייט גערעכט.

נאָר זי אין יאָ גע-

איך נעדענק  . , .איהר האָט
פאַר איינפאַכערע

זאַכען.

דאָס איז די ערנסטע פּנימה מיינע:

איך װויל זאָגען א סך מעהר ,וויפי? איך בין ביכולת צו זאָגען.,
באַדאַרפט

אָבער

ניט

מיינען,

אז אין

מיין

ועלען

זאָגען

איך

-

איהר

שטעקט

א

,בכיוון" ,אן אויסגערעכענטקייט.
איז דאָס טאַקע אזוי ,װאָלט איך
אויפנעהערט דאָס צו טאָן ,באַנארישט זיך  --און חרטה געהאט.
דאָס איז ,אָבער ,ביי מיר ,קענטיג ,אֵן אָרגאַנישער מעלער.
צוליב
ט
י
י
דעם טאַקע קאָן איך ניט אַרבייטען ,און עס האָט מיר אַזאַ צ
לגמרי

ניט געלונגען מיין ארבייט.
ניט איך ול שפּרינגען אריבער מיין
קאָפּ:
איך זעה אַריבער
ן
י
י
מ
.
ּ
פ
ָ
א
ק
זעהן זעה איך ,נאָר וױיזען
און אין אַן
אַנדערע ,זיי זאָלען זעהן ,װוי איך זעה ,קאָן איך ניט",
,מיין אינערליכער איך אין
אַנדער בריוו האָט ער געשריבען:

|
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|
פאַר

ש.
מיין

אויפערליכען

נִיגפָר
שרייבער

פעהיגער און אינטערעסאַנטער
|
אין מיךר "
דאָס אין געװוען דער חן  --און די פתירה  --פון זיין פּער-
זענליכקייט .דאָס האָט איהם געמאַכט באַרײידעוודינ  --און שטום,

שטאָלץ  ---און מילד ,מוטיג  ---און אומבאַהאָלפען.
ערשט אין די לעצטע יאָהרען ,ווען ער האָט זיך צום צוייטען
מאָל אומגעקערט ,באַלד נאָך דער מערץ-רעוואלוציע ,פון סיביר ,ווען ער
אין

געקומען

צוריק

א

מידער

און

א געליטערטער,

אן אױסגעפּײ-

נינטער און אַ רייפער -- ,האָט ער אָנגעהויבען צו דערנעהנטערען
זיך אין זיין שרייבען צו א געוויסער הארמאָנישקייט אין זיין לעצ-
טער איינאַקטיגער דראַמע און אין זיין ?עצטער דערצעהלונג אין גע-
ווען שוין

יענער

גלייכגעוויכט פון ועלען

האָט נעשטרעבט זיין גאנצען לעבען.
דער איינאַקטער (,אן אומנליק")

און קאָנען ,צו וועלכען ער

און

דערצעהלונג (ב,יים שאמאי") זיינען ביידע
דער ,װאָך" ,וועלכע מיר האָבען צוזאַמען

אַ פראַנמענט

פון דער

געדרוקט געװאָרען אין
אַרױסגעגעבען און רע"

דאַקטירט אין אֶנהוֹיב  .9191דאָס זיינען געווען די לעצטע חדשים
פון א .ווייטער'ס לעבען ,חדשים ,וועלכע זיינען פול געווען מיט פּיין
וױיטער האָט געואוינט דאַן
און שרעק און גרויסע האָפענונגען.
ביי אונז אין הויז און  --בעסער נישט צו דערמאָנען זיך אָן יענעם
אומענדליכען

מעת-לעת,

וען

די

אָפּטרעטענדינע

רויט-אַרמײער

און

די אַטאַקירענדיגע פּולישע לעניאַָנערען האָבען פאַרביי און דורך
די פענסטער פון אונזער וואוינונג געשאָסען איינע אין די אַנדערע-- ,
בעסער ניט צו דערמאָנען זיך אָן יענע שוידערליכע שעה'ן ועלכע

האָבען זיך נעענדיגט דערמיט ,װאָס מיר (דער פּאָעט לייב יאַפּע און
איך ,וועלכע זיינען אַרעסטירט און שיער ניט דערשאַסען געװאָרען)
האָבען

דערזעהן

ווייטער'ן

אויפ'ן

נאָס

ליגענדיג

אַ דערשאָסענער.

הלל ראָגאָף.
יצחק

הורויטש.

איזיק

יצחק אייזיק הורוויטש
אין ווילנע דעם

יווארען

זיינע

האָבען

עלטערען

אין געבוירען גע-
אַפּריל.0081 ,

41טען

פון

געשטאַמט

ביידע

יחוס אָבער זיי אליין זיינען אין דער

רבנישען

פריהסטער יוגענד אַװעק אויף נייע מאָדערנעווענען .,זיי זיינען געווען פרייגעזאָנען און גע-

בילדעט אין שפּראַכען און וועלטליכען

וויסען.

זייער קינד יצחק אייזיק האָבען זיי ערצוינען אין

זיי האָבען איהם

זייער גייסט.
חדר

בליז

גענעבען

אַנדערהאלבען

אין רוסישע

יאָהר,

דערנאָך

האָבען

אין

געשיקט

זיי איהם

אַרײנ-

ער האָט פארענדיגט גימנאַזיע

שולען.

און

געשטודירט אין פּעטערבורגער אוניווערזיטעט ,פריהער אין מעדוי-
צינישען פאַקולטעט און שפּעטער אין מאַטעמאַטישען פאַקולטעט .אין
אַלֶע זיינע לימודים האָט ער זיך אויסגעצייכענט סאַי מיט זיין תפיסה,
סאַי מיט
וװען

זיין זכרון ,סאַי מיט
ער אין אַלט נעװען

זיין לאָניק,
 12יאהר אין

זיין

שטודיום

אונ-

טערבראָכען נעווארען דורך אַן אַרעסט פאַר רעװאָלוציאָנערע טע-
טינקייט.
ער איז פאַרשיקט געװאָרען אין סיביר וואו ער האָט
פארבראכט נענויע פינף יאָהר .וװען ער אין צוריקנעקומען אין ער
אַװועק שטודירען

יורידישע

וויסענשאַפּט.

נאַכדעם

וי ער האָט פאַר-

ענדיגט זיין קורס איז ער געװאָרען טעטיג אין דער אונטערערדישער סאָ-
ציאַליסטישער באַוועגונג צווישען די אידישע אַרבייטער פון מינסק.
אין 0981

אין

ער

וידער

אַרעסטירט

געװאָרען

און

געשטעלט

גע-

װאָרען אונטער שווערע קלאַנען .ער האָט דאַן עמינרירט קיין אַמעריקע.
דאָ האָט ער פֿאָרנעזעצט זיין שטודיום .ער האָט באַקומען דעם
טיטע? .דאָקטאָר פילאָזאָף אין קאַלאָמביע אוניווערסיטעט

אויפ'ן

גרונד

פון אַ ווערק וועגען דער עקאָנאָמיק פון דעם רוסישען דאָרף .אין
 95איז ער געווען א לעהרער אין דעם שיקאַגאָר אוניוװוערסיטעט
אָבער ער האָט זיך דאָרטען ניט געקענט לאַנג האַלטען צוליב זיין
טעטינקייט אין די ראַדיקאַלע באַװענוננען צווישען די פאַרמערס.

ער האָט דאַן נעפּרובירט פּראַקטיצירען
608

לֹאָא אין ניו יאָרק ,דורך

6082

הלל

ראַנאַף

מיט אַ שטיקע? צייט
וועלכען ער האָט זיך ניט געקענט ערנעהרען.
שפּעטער האָט ער באַקומען אַ רעגירוננס-שטעלע אין ואַשינגטאָן אלם
סטאַטיסטיקער און כאָטש ער האָט די אַרבײט ניט שטאַרק ליב גע-
האָט האָט ער די שטעלע ניט אויפגענעבען א צייט מיט יאָהרען.
אין  5191איז ער געווען דער צענטער פון אַ שטורמדינען ברו-
ער האָט דעם קאַמף פאר-
דער-קאַמף אין דער קלאוקמאַכער יוניאן.
לאָרען און האָט נעמוזט אויפנעבען זיין פארבינדונג מיט דער אֶר-
|
נאַניזאציע,

וצחק אווויק הורוויטש ,געב .אפרול
 ,00681 ,4אין ווילנע .געשט .יולו ,9
,43

אין

נין

ואָרק.

פון דאמאלסט אן ביז זיין טויט ,אין  ,4291האָט ער זיך אפ
גענעבען הויפּטזעכליך מיט אידישער זשורנאַליסטיק.
ער אין גע-
ווען פארבונדען מיט פאַרשידענע אידישע טעגליכע צייטוננען און
פּעריאָדישע זשורנאלען.,
ער האָט אויך מיטגעאַרבייט אין ענגלישע
צייטשריפטען און פאַרפאסט ויכטינע וװערק אי אויף עננליש אי
אויף אידיש.
זיין לעבען איז אָבער שטענדיג .געווען אן אַרימער.
טראָץ די גרויסע רעפּוטאַציע וואס ער האָט זיך ערװואָרבען אלס שריי-
בער אוֹן די גרויסע אנערקענונג וואס ער האָט געהאָט אלס קענער
און אַריגינעלער פּאָרשער אין פּאַליטישע ,עקאָנאָמישע און סאַציאלע

*

אייזיק

יצחק

הורוויטש
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|

נעװוען צן פאַרדינען גענוג פֿאַר
וויסענשאַפטען אין איהם שער
זיינע לעצטע יאַהרען
א מעהר אָדער וױיניגער באַקװעמען לעבען.
זיינען פון אַ מאַטעריעלען שטאַנדפּונקט געווען זעהר שוערע.
אין דער אידישער זשורנאַליסטיק האָט יצחק אייזיק הורוויטש
פארנומען אַ באַזונדער אָרט .ער האָט ניט געהאַט קיין גלייכען צו
זיך בשעת ער האָט נעלעבט און ער האָט ניט איבערגעלאָזען קיין
ער האָט זיך אויסגעצייכענט
יורש זיין ליידיגען פּלאַץ אָנצופילען.
מיט דריי זאכען  :ערשטענם ,מיט גרינדליכע קענטענים אין די אַלע
צוייטענס ,מיט
געגענשטאַנדען איבער וועלכע ער האָט געשריבען;
אַ זעלבסטשטענדיגקייט אין דענקען און אין באַציהונג צו פּראָבלע-
מען ; דריטענס ,מיט אַ לייכטען ,בא'חנ'טען סטיל אין שרייבען.
אַלע
יצחק אייזיק אין געװען אן איבערציינטער מאַרקסיסט.
זיינע טעאָרעטישע שריפטען איבער עקאָנאָמישע און סאַציאַלע וויסענ-
שאַפטען זיינען באַזירט אויף די פּרינציפּען פון מאַרקסיסטישען סאָ-
אָבער אין פּראַקטישע פּראַגען אין ער געווען וייט פון
ציאַליזם,
ער האָט זיך אימער גערעבענט מיט
מאַרקסיסטישע אָרטאָדאָקסי.,
די באַציהוֹנג
די אומשטענדען און מיט די באַלדינע מעגליכקייטען.

זיינע צו אַקטועלע פראַנען האָט עס אונמעגליך געמאַכט פאַר איהם צו
פארבינדען זיך מיט אירגענד וועלכער פּאַליטישער פּאַרטײ .ער האָט
נים געװאָלט און ניט געקענט זיין געבונדען פון טעאָריעס און רע"
געלען און מעטאָדען וואס פּאַרטײען מוזען שאַפען אלס ווענווייזער פאַר
ער האָט צו שטאַרק געגלויבט אין
די מאַסען אין זייערע רייהען.
| זיין  איינענער פעהינקייט צו באַשטימען װאָס צו טאָן או .וי צו
האנדלען אין יעדער ניי-געשאַפענער לאַגע .און קיינער האָט וירק-

ליך ניט געקענט פאָראויס זאָנען וואס יצחק אייזיק'ס שטעלונג צו אַ
עס האָט ניט זעלטען פּאַסירט ,אַן ער פאַרטי"
פראַנע ועט זיין.
דיגט א שטרענג-אַרטאָדאָקסישע שטעלונג וען אַלע האָבען ערװאַר-
טעט ,אז ער ועט זיין ליבעראל .קיינער האָט װענען יצחק איזיק'ן
בלוין איין מענש האָט געקענט
ניט געקענט מאַכען קיין כללים.
דעם מעכאַניזם פון יצחק אייזיק'ס דענקען ,און דאָס אין געוען
יצחק אייזיק אַלֵיין.
ער
און דערפאַר האָט יצחק איזיק ניט געשאַפען קיין שולע.
האָט געהאט אַ סך פארעהרער און אַ סך לעזער ,אָבער קיינע חסידים

און קיינע תלמידים.
אַ שטיקעל

אויף

קוועמער
װי

מיט

מאַנכע האָבען זאָנאר אױף איהם נעקוקט װי

אַנאַרכיסט,

אַ מענש

װאָס

מיט זיינע אייגענע ,אינדיווידועלע
פארטיי-פארבינדוננען

פיהלט

געדאַנקען

זיך א סך באַ-

און מיינוננען
|

און פארפליכטוננען.

זיין אייגענאַרטינע מעטאָדע פון דענקען האָט איהם אויך גע-
פיהרט

אויף

אן אייגענאַרטינען

װעג

אין

געזעלשאַפטליכען

און

פֹּאַ-

הלל ראָגאָף

800

ליטישען לעבען .כאָטש ער האָט זיך מיט קיין איין באַשטימטע
באַװענונג ניט פארבונדען ,האָט ער געהאָט סימפּאַטיעס פאַר פאך-
שידענע באַועגונגען ,וועלכע
ער האָט אין יעדער פון די

האָבען איינע די אַנדערע באקעמפט.
באַװענונגען אויסגעקליבען די פּונקטען

װאָס האָבען צו איהם אַפּעלירט און צוריקגעוויזען די פּונקטען וואס
ער האָט געפונען גנוטעס אין אר-
זיינען איהם געווען דערווידער
טאָדאָקסישען מאַרקסיזם ,אין רעװיזיאָניזם ,אין נאַציאָנאַליזם ,אין

פילאָזאָפישען אַנאַרכיזם און אַזױ ווייטער,
מאַנכע פון די װוערק װאָס ער האָט געשאפען אויף פאַרשידענע
שפּראכען

וועלען

פאַרבלייבען

א באשטענדיגע

ביישטייערונג

צו דער

אין דעם צעטעפ
ליטעראטור פון דער באַטרעפענדער ויסענשאַפט,
ג,עהען אַריין זיינע ביכער אויף רוסיש און ענגליש וועגען דעם רוסישען
דאָרף ,זיין ענגליש ווערק ועגען אימינראציע אין אמעריקע ,זיינע
אידישע ווערק וװענען דער ענטוויקלונג פון דער אמעריקאַנער דעמאַָ-
זיינע אֶפּהאַנדלונגען ווענען סאַציאליזם און פּאַליטישע ער-
קראַטי.
שיינונגען וועלכע זיינען געווען געדרוקט אין אידישע און ענגלישע
צייטשריפטען אין פאַרלויף פון צענדלינע יאָהרען וועלען אויך דינען
אַלס קװאַל פון ,וויסען און מיינונג" פאר דעם צוקונפטינען פאָך-

שער און היסטאָריקער,
אַלס מענש

אין

יצחק

אייזיק

געווען

פּונקט אזאַ זעלטענהייט וי

ער האָט זיך אויסגעצייבענט מיט זיין
אַלס שרייבער און דענקער.
ער האָט געהאט
באַשײידענקייט ,אויפריכטיגקייט און האַרצינקייט.

אַ טאַלאַנט פאַר הומאָר אָבער ער האָט דעם טאַלאַנט קיינמאָל ניט
אויספגענוצט זיינע געגנער וועה צו טאָן ,זיי אויסצולאַכען ,פון זיי
אָפּצושפּאָטען .,ער איז געווען אויסערגעוועחנליך שטארק און איבער-

צייגענד אין פּאָלעמיק.

זיין שטאַרקײיט אין באַשטאַנען אין זיין מערק-

ווירדינער לאָגיק און די קלאָרקייט פון זיין דענקען .,ער האָט אָבער
ער האָט קין
זיינע געגנער אימער באהאנדעלט מיט רעספּעקט.
שרייבער ניט באַטראַכט אַלס אונטער זיין ווירדע מיט איהם צו דיס-
קוטירען ,װי יונג און אונבאַדייטענד יענער שרייבער איז ניט געוען.
ער האָט געלייענט װאָס יעדער האָט געשריבען און גענומען יעדענס
ער האָט נענלויבט אין דער אויפריכטיגקייט פון
מיינונג ערנסט.
אַלע זיינע קאָלעגען .ער האָט קיינעם ניט מבטל נעמאַכט ,קיינעם
גיט איגנאָרירט.
זיין געזעלשאַפט,

יוננע

שרייבער

האָבען

זיך

געפיהלט

וארים

אין

פרץ

װיערגיק*)

(פיטער)

פּרץ (פּיטער) װיערניק איז געבאָדען געװאָרען אין וילנע אין
 ,5זיין פאָטער ,צבי-זאב ,האָט געשטאַמט פון א פאַמיליע ,נאמנים"
(וויערניק) .ער איז געווען אן אַרומפאָהרענדינער מניד .די מוטער
געלערענט

 ---אַ הענדלערין.,

צוערשט

מרץ וויערניק ,רעדאקטאָר
|

,אָרגען
מ

אין חדד ,דערנאָך ביי פּרושים,

יי יג,ילע

יט

פון ניו יאָרקער

זשורנאַל".

צו  31יאָהר אַװעק אויף דער לעהרע צוֹ אַ שניצער ,דאן פּערטהאַל-
בען יאָהר געאַרבייט אין רינע אַלס טאָקער.,
*) לעקסוקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.

א געוויסע צייט געלערענט
פּרעסע און פילאָלאָגיע פון

012

פר'ץ װויפרניק

אויך אין קאָוונע און אין סמאַרנאָן ביים עלטערען ברודער ,אַ חסיד,
אין  2281איז ער געקומען קיין ביאַליסטאָק ,וואו די עלטערען האָבען
זיך באַזעצט ,דאָרט נגעלערענט נמרא .אונטער דער השפּעה פון לעאָן
זאָלאָטקאָף ,וועלכער איז דאַן געקומען פון פּאַריז ,זיך אָפּנעבען אויך
מיט וועלטליכע פימודים ,רוסיש אוֹן דייטש.
אין  5881האָט ער

אױיסגעװאַנדערט קיין אַמעריקע 4 ,יאֶהד געפּעדעלט אין שיקאַנאָ ,נע-
אַרבײיט ביי געהילץ ,ביי אִזץדאון אוױיסלאָדען סחורות אין פּאָרְט און
דאַן געוועזען א זעצער און אַ שריי-
ביי אַנדערע שווערע אדבייטען.
בער אין דעם ,אידישען קו
ר
י
ע
ר
"
,
געשריבען קאַָדעספּאַנדענצען אין
פּעטערבורנער ,חיום".
אויף דער איינלאַדונג פון זיין לאַנדסמאַן
זאָלאָטקאָף  ---אין ניו יאָרקער  אידישען טאַגעבלאט" (װענען דער

וועלט אויסשטעלונג אין שיקאַנאָ) ,אויך אין ,קרן האור".

וען דער

,אידישעד קוריער" איז אַריבער צו שרהזאָנ'ען ,אין וויערניק געװאָרען
מיטרעדאַקטאָר מיט זאָלאָטקאָפ'ן ,און אַז זאַלאָטקאָף האָט גענרינדעט
אַ צייטונג, ,דער קול" ,איז ויערניק געװאָרען דער איינצינער רע-
אין  0081איז ער אַװעק פון ,קוריער" און אַנדעדט-
דאַקטאָר.
אין  8081האָט
האַלבען יאֶהר געאַרבײיט אין א גלאַזװאַרנדגעשעפט.
ער זיך באַזעצט אין נין יאָרק אַלס זעצער פון ,אידישען טאַגע-
בלאָט? און מיטאַרבייטער פון דער ענגלישעד -אָפּטײלונג פון דער
ווען זיין פריינד ,י .סאַפּירשטײן ,האָט געגרינדעט אין יולֵי,
צייטונג.
א
נ
א
װ
א
ז
ד
מ
ד
,
י
י
י
ו
ַ
ש
ע
א
ע
ן
ז
י
י
ר
ו
ר
ָ
ם
,1
ער
יבער
ערניק
רנען
רנאַל?,

צייטונג ,וואו ער שרייבט עד היום לייט-אַרטיקלען און מאמרים און
פיהרט די אָפּטײלונג ,בריף-קאַסטען? (װאָס ער האָט אייננעפיהרט
נאָך אין ,טאַנעבלאַט?) ,ענטפערענדיג טאָנ-טעגליך אויף די פאַר-
זינט  6091אויך פאַקטישער רע-
שידענסטע פראַנען פון די לעזער.
דאַקטאָר פון דעם װאָכענבלאַט ,דער אַמעריקאַנעד" ,װאָס אין דאַן
אַריבער צו סאַפּירשטײנ'ען ,און נאָך סאַפּירשטײנ'ס טויט ,4191 ,נאָ-

מינעלער רעדאַקטאָר פון מ
,אָרגען זשורנאַל" ,וואו ער גיט אויך ווע-
כענטליכע

איבעדזיכטען

איבער ,אונזער

פילשפּראַכינער

ליטעראַטור".

האָט אַלס רעדאַקטאָר פון ,מאָרגען זשורנאַל" אין משך פון  22יאָהר
אָנגעשריבען איבער  02טויזענט לייט-אַרטיקלען אויף אַלֶע טענליכע
טעמעס  ---פּאָליטישע ,געזעלשאַפטליכע ,קולטורעלע און ויסענשאפט-
ליכע ,פאַרטרעטענדיג דעם שטאַנדפּונקט פון אַמעריקאניזאַציע פון איין
זייט און דער אידישע -אָרטאָדאָקסיע פון דער צוייטער זייט ,הנם
מיט אַ געוויסער אביעקטיוויטעט און טאָלעראַנץ אויך צו די געגנערישע
ריכטונגען.,
האָט אויך מיטנעארבייט אין פארשידענע אידיש:ענגלישע
צויטשריפטען ,אין די העברעאישע ,העברי" און ,הפּסנה" ,און פאַר-
עמענטליכט אַרום  0082אַרטיקלען ,דאָס דוב ביאָנראַפיעס פון רבנים
און לומדים ,אויך איבער דער אידישער ליטעראַטור און איינינע אידי-

פּרץ  וויערניק

|

שע שריפטשטעלער,
ליסטאָקא .אַנד,

|

11ט

איבער אידישע שטטט ,וי קראקא ,גראָדנע ,ביא-

אין דער העברעאישער

ענציקלאָפּעדיע ,אוצר ישראל"

באַשריבען די שטאָט ברעסלאו ,אין בוך-פאָרם פארעפענטליכט:
,די אַלגעמײינע געשיכטע פון די אידען" (לויט דוד קאַסעל'ם אידו -
שער נעשיכטע אין דייטש ,נ .י, ;)1091 .די נעשיכטע פון די אידען

אין אַמעריקע? (ניו יאָרק ,4191 ,ארויס אין ענגליש4901 ;)2191 ,

פארעפענטליכט זי אין א נייער בעאַרבײיטונג ,דערפידענדיג זי ביז
אונזערע טענ ,אין א רייהע המשכים אין ,מאָרגען זשורנאַל"; די ביאָ-
גראַפיעס ,רב סעדיא גאון" און  דער ווילנער נאון" (פּ .ג, .אינטער-
נאָך ניט אדויס אין בוך-
נאַציאָנאַלע ביבליאָטעק" ,נ .י.)4091 .
| פאָרם , :חייקל הײילפּערין" (ביאָגראַפיע אין העברעאיש

,לעאָן מאַנדעלשטאַם"
אידען אין רוסלאַנד).
אין

און ענגליש);

(קאַפּיטלען אויס דער קולטור נעשיכטע פון די
|

זיינע פּסעװדאָנימען  :אבי חצרון ,אבי חמל ,סנדלפון  --אַלע
געוען א מיטגליד פון דער עקזעקו-
,אידישען טאַנעבלאַט",

טיווע פון ,דזשאַינט",
מאַנשאַפטען.

פאָרזיצער פון דעם קאָמיטעט פון די לאַנדס-

ב .באַטװיניט.
דסט
(אַ באַראַקטער-בילד

' מינילעס.
פון

א קאָלירפולצן

ווילנער טיפּ)

אָט זעה איך איהם לויפען מיט זיינע ויי-
כע שנעלע טריט ,װאָס באַריהרען קוים דעם
אַספאַלט פון איסט בראָדוויי.
אָט זאָנט ער מיר עפּעס שטיל?

און וייך.

איך הער קוים זיין שטימע .און דערהער איך
שוין זיינע סודות/דינע ווערטער ,ווייס איך ניט
אָן פון

ווענען װאָס ער רעדט ,ווייל ער פאַננט

אַ מיטען .,זיינען אוינען זיינען צושראָקען ,דער
פּנים פאַרזאָרגט ,און ער שעפּטשעט:
וי
 --אַז מען האָט נאָך נאָרניט געטאָן .אַז די בילעטען זיינעןניט פאַרנאַנדערגעשיקט ,און דעם זאַל האָט מען נאָך ניט צונעגרייט,
און עס ווייזט נאָר אויף רענען.

מען זאָל כאָטש ניט צולענען צו דער

אונטערנעמונג,

אָפּנעזאָנט דאָס ,אָפּנעטרױערט ,איילט ער וידער שטי? אַװעק
צווישען דעם טראַטואַר און דער ברייטער גאָס .ער מיידט אויס צו
געהן אויפ'ן מיטען טראָטואַר וויי? מענשען איילען זיך און שטויסען
זיך ; די וועלט איז צו ואולנאַר פאַר איהם ,און ער האָט דאָך קיין
צייט ניט ,ווייל די בילעטען

זיינען נאָך ניט

צושיקט,

דער

זאָל איז

ניט צוגענרייט ,און דאָ קען נאָך זיין א רענען דוקא אין דעם אַװענט
פון דער אונטערנעמונג.
איך וייס נים וענען וועלכער אונטער-
וועלכע אונטערנעמונג?
אָבער װאָס מאַכט עס אויס וועלכע ?
נעמונג ער האָט גערעדט.
צי אין

דאָס

די

אונטערנעמונג

פאַר

די מלחמה-קרבנות

אָדער

פאַר פּאָנראָם-קרבנות ,פֿאַר דעם שרייבער פאַראיין אָדער פאַר אַ
קראַנקען אַקטיאָר ,פאר אַ נייעם נאַסט פון אייראָפּא ,אָדער פאַר די
אָרנאַניזירטע אַרבײיטער פון ארץ ישראל ,פאךר אַ סאַניטאַריום פון
שווינדזיכטיגע אָדער פֿאַר דער אידישער טעאַטער אַליאַנס ,פֿאַר דער /
812

חגן

י .מיניקעס
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סאַציאַליסטישער פּאַרטײ ,פאַר דער ציוניסטישער פּאַרטײ ,אָדער פאַר

די אידישע שולען ,אָדער פאַר דעם ,בונד'ס" מיסיע ,פאר גערשוני'ס
מיסיע ,פֿאַר דער באַבושקא'ס מיסיע --- ,װאָס מאַכט עס אויס פאַר

װאָס ,און פאַר וועמען ? ,ס'איז אַן אונטערנעמונג אין אידישען קװאַר-
טאָל פאר אַ היילינען צוועק .װאָס מאכט עס אויס וועלכער צװעק,

פאַר וועלכער היילינקייט ,אַבי ס'איז דאָ עפּעם אַ היילינקייט ,און מען
דאַרה זעהן אַז די בילעטען זאָלען פאַרקויפט ווערען ,אַז דער זאָל זאָל
זיין צוגערייט ,און מען מון זיך זאָרגען און מען מון דאנה'ן און
אויסעסען זיך אַ שטיק האַרץ אַז עס זאָל כאָטש זיין א שעהנער
וועטער דעם אַווענט פון דער אונטערנעמונג.
ווער זאָל זיך זאָרגען ווענען דעם אַלעס אויב ניט חנן י .מיניקעס ?
|חנן מיניקעס ,דער דאָזינער געבויגענער ,לייכטינקער ,ליבינקער

אידעלע מים די טרויעריגע אויסגע'דאגה'טע אויגען טראָגט אִט די
אַלע זאָרגען אויף זיינע שמאָלע ביינערדינע פּלײיצעס .ס'איזן דאָ אַ
גרויסע אידישע װועלט מיט ימים ליידען ,און מען מון עפּעס טאָן.
אַלע כלל טוער ,אַלע פיהרער ,אַלע ליטעראַטען און באריהמט-
הייטען זיינען דאָך פאַרנומען מיט צונרייטען זייערע רעדעס פאַר דער
אונטערנעמונג ,מיט אױספּלאַנעװען וואו זיי זאָלען זיצען אן מען
זאָל זיי ארויסזעהן,

מיט

אויס'חשבונ'ען

װאָס

פאר

שניפּסלאך

זי

זאָלען דאַן טראָגען,
אַז זייערע הױזען זאַלען זיין
אױיסנעפּרעסט,
מיניקעס אָבער דאַרף ניט צונרייטען קיין רעדע ,ויי? ער װעט
נים זיין פון די רעדנער .ער דאַרף ניט פּלאַנעװען װעגען זיין
בכבוד'ען אָרט ,ווייל ער װעט דאָך שטיין ביים טיר אָדער מען װעט
מים באזאָרנען

איהם

ארומשיקען

אריינצוברעננען

בענקלאך

און

ארומצולויפען

נאָך

די קאַנצערטיסטען .וענען דעם סוט און שניפּסע? אױיסצופּרעסען
דאַרף זיך מיניקעס ניט זאָרגען ,ווער האָט עס צייט אָפּצונעבען זיך
מיט אַזעלכע שטות'ערייען ,ווען ס'איז דאָ אַזױ פיל אידישע ליידען
אין אַלֶע לענדער און פאַר אַלעס מון מען אין נין יאָרץ מאַכען
אונטערנעמונגען .און די אונטערנעמונגען מון מען אַראַנזשירען,

און קיינער יל ניט טאָן די קליינע אַרבײטען ,די שווארצע אַרבײטען,
קיינער האָט ניט קיין ציים; אַלע זיינען פאַרנומען בײיטאָג אין

קיבעצאַרניע און ביינאַכט אין די טעאַטערס

און אויף הולאַנקעס,

מיניקעס האָט אָבער זיינע איינענע אינטערעסען שוֹין פֿאַנג
באזאָרנט .די אַכצעהן אָדער צװאַנציג דאַלאר א װאָך ,װאָס ער
פאַרדינט אַלס אֶשער אין טעאטער ,זיינען אויך באזאָרגט .מיט די
פאַרדינסטען זיינע באצאַהלט ער דעם דרוקען פאַר זיינע ,מיניקעסיום-טוב בלעטער" .אין טעאַטער אֵלָס אֶשער פאַרברעננט ער ניט
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באַטװיניק

קיין סך צייט ,די אַטמאָספערע דאָרטען איז ניט פאַר זיין איידעלער
שטילער נשמה ,ניט מאַר זיינע צאַרטע נערווען .פּטר'ט ער אֶפּ זיין
אַרבייט שנעל ,און לויפט און זוכט כלאַרבייט ,אַרבײיט
ברענגען נוצען אַלע אידען אויף דער גאַנצער װעלט,

װאָס

זאָל

יע ,איין זאַך אין פאַר מיניקעס'ן שלעכט .מען שרייט אויף
איהם .אַז מען שרייט אויף איהם ,מען בייזערט זיך אויף איהם,

חנן י .מיניקעס,

געב .אין ווילנע ;{ 7681 ,געשט .מערץ .0891 ,08

אַנטקענען קען ער ניט,
ענטפערען
ווערט ער אַ פאַרציטערטער.,
ער קען ניט שרייען אוֹן קען ניט בייזערען זיך .און וידער ,זיי
וַאָרִים
זיינען דאָך גערעכט ,די קאַָלענען-שרייבער און כל?-טוער.
ער אַראַנזשירט דאָך אַלעס צו יעדער אונטערנעמונג ,און דאָ האָט
מען פאַרפעהלט אימיצען אָפּצונעבען כבוד גענוג .דאָ .אין פאַר

אימיצען ניט געבליבען נענוג צייט פאַר דער רעדע ,איז טאַקע מיני"

חנן

י .מיניקצס

|

|
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קעס שולדיג .ער יל זיך פאַרענטפערען ,דער צושראָקענער
קעס ,לאָזט מען איהם ניט .מען װיל איהם ניט אויסהערען.
און פארענטפערען זיך מוז ער ,וייל ער אין יעדען שרייבער

מיני-

בעל-חוב.
בלעטער..
טוב

ער איזן יעדען שרייבער

אַ בעלחוב

א

צוליב די יום-טוב

פאַר דריי צעהנדליג יאָהר זיינען ערשינען דרי ,מיניקעם יום-
בלעטער"  --מיניקעס יום-טוב אין לעבען  --די יום:טוב

בלעטער זיינע.
ערגעץ

אויף

זיך פאָרגעשטעלט,

|
דער

גרויסער

וועלט

האָבען

אידישע

לעזער

זיכער

אַז אין נין יאָרק געפינט זיך אַ מעכטינער

פֿאַר-

לעגער-מאַגנאַט ,װאָס לעבט אין עושר און כבוד פון די יום-טוב דינע
דיקע שווערע זשורנאַלען ,אין וועלכע עס באטיילינען זיך צענדלינע
שרייבער.
אָבער מיניקעס אַליין האָט דאָך נעבאך געוואוסט ,אַז
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מיט די אַנדערע עקזעמפּלאַרען
האָט
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ען ביי די צייטונגס פאַרקויפער אַז זיי
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זייערע סטענדס ,און קיין געלד דערפאר
האָט ער קיינמאָל ניט גנעזעהן.

מען רעדט דאָ וװענען געלד ?
לוננ פון אידישער ליטעראַטור,
ארויסנעבען די בלעטער האָט ער געמוזט ,נעמווט פּונקט וי
ער האָט געמוזט אָטעמען לופט ,אום צו האָבען דאָס ביסעלע יום-
טוב פאַר זיין נשמה.
דאָס נליק אין געווען ,װאָס ער האָט געהאַט
די שטיקעל שטעלע אַלס אֶשער אין טעאַטער ,האָט ער מיט דאָס
געהאַלט באצאָהלט דעם דרוקער.
דעם דרוקער האָט מען דאָך נע-
מוזט באצאָהלען; ער איז דאָך אַן אַרבײיטער ,א יוניאָן-מאַן.
ס'איז

די

קאַלעגען-שרייבער

אָבער

האָט

ער

דאָך אַ אידעא,

ניט

פּאַר זייערע אַלטע ,שוין לאַנג ערגעץ אַנדערש

א זאַָמ-

געקענט

באצאָהלען

געדרוקטע

ארטיקלען.

האָט זיך דער אָרימער מיניקעס געפיהלט שטענדיג אַלס שול-
דיגער
האָט ער געמוזט דעם גאנצען לעבען אראנזשירען פאַר די
קאָלע
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מיט הכנעה און

זיי האָבען איהם געזידעלט ,געשריען ,געבייזערט זיך,
װאָס האָט ער געקענט טאָן?
זיי זיינען
אָט אַזױ האָט אָפּגעהאַװעט דער שטילער
קעס אין ניו יאָרק פינף און דרייסיג יאָהר.
פינף און דרייסיג יאָהר האָט שטי? מיט וייכע

דאָך טאַקע גערעכט.
יום:טוב'דינער מינו -
טריט,

מיט

אַ

ב.

|
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למד װואָוו'"

סודות'דינקייט ארומנעהאַוועט דער וילנער מאָדערנער
ניק אין דעם רעש'דינען װאַכעדיגען ניו יאָרק.
די .אידישע מאָראַל ,די אידישע קולטור ,האָט געװאַנדערט

פון

ַנד צו לאַנד און געלאַנדעט אין ווילנע .די קולטורעלע אידישע
| לא
ווילנע האָט ארויסגענעבען א רייהע פאַרבען-רייכע אידעאַלע טיפּען,

אריגינעלסטער

אָבער .דער

פון אַלע װילנער

נשמה'דיגע

טיפּען

איז

למדװאָװוניק.

געווען חנן יו מיניקעס ,ער איז געווען דער מאָדערנער
װאָלט ער
מיניקעס אין געבאָרען געװאָרען א למדװאַװניק.
געקומען אויף דער וועלט מיט אַ פופציג יאָהר פריהער ,און פאַר-

בליבען אין וילנע ,װאָט ער געווען אַ רעליניעזער למדװאַװניק
אַרום די ווילנער בתי מדרטשים .ער אין אָבער געבאָרען געװאָרען
אין

דעם

דאַכט

,7

פון

העלפט

צוייטען

דעם

האָט

זיך) .וױלנע

פאָרינען

(אין

יאָהרהונדערט

מיט

דאַן נעשטורעמט

השכלה.

מיניקעס האָט זיך אויפנעהאַָדעװועט אין דעם גאַנג פון דער אויפ-
לעבענדער מאָדערנער אידישער צייט .אין דעם אָנפאַנג פון דער
אידישער רעװאַלוציאָנערער מאַסען-באווענונג אִיז ער אַװעק אין דער
גרויסער וועלט אַריין ,געקומען קיין ניו יאָרק אין יאהר  .7981אין
ניו יאָרק האָט ער זיך באגענענט מיט אַלערלײ קולטור-טרענער ,מיט
אידישע שרייבער און כלל-טוער פון נאָר דער װעלט ,און ער האָט

פיך אונטערנומען
איז

געווען

צו זיין אַ טאַטע

צו אַלע אידישע נויטליידענדע.

ביי

אַ שמש

ער אָבער

ביי יעדער אידישער

אַ שמש

געגאַנגען

דאָס

ביי יעדער אידישער לויה.

אַלֶעס פאר גוט און נאָר געזוכט עולם-הבא.

מערץ ,2891 ,איז די אידישע קולטורעלע ניו יאָרק

צו חנן י .מיניקעס'

איז

דער

קולטורעלער שמחה,

געלעבט הייליג ,אָנגענומען

דעם 08טען

אידישער

קולטור,

געווען

דער

סוף

לויה,

אינטערעסאַנטסטען

פון דעם

טיפּ ,װאָס מיר האָבען דאָ אין אַמעריקא באגענענט.
ס'אין פאַרנאַנגען דער לעצטער מאָדערנער למד

חנן י .מיניקעס ,איש ווילנע.

|

ווילנער

װאָווניס?

--

שאַליט)*,

משה

משח שאַליט איז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע 29טען דעצעמבער

 ,88צו פ יאָחר אין איהם געשטאָרבען דער פאָטער .האָט געלערענט
אין חדר און געענדיגט א קרויניש אידישע פאָלקס-שול .זיך באַטיילינט
אין דער

אידישער

סאַציאַליסטישער

באַװעגונג

אַלְּס טוער,

דערהויפּט

אויפ'ן קולטור-געביט ,פון דער גרופּע װ
,אַזראָזשדעניע? און פּועלי-ציןן.

געווען

אייניגע מאָל אַרעסטירט

און צוליב

געלעבט אַ פַּאֶר יאָהר אין קענינסבערנ.

פּאַלִיצייאישע

רעפּרעסיעס

זיין ליטערארישע טעטיגקייט

האָט
שאַליט אָנגעהויבען אין  6091מיט אַ מאָנאָגראַפיע אין רוסיש
וועג
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ע
גען ביכער איבער דער נאַציאָנאַלער פראַגע אין

מ .לעמקעס

ביבליאָגראַפישען זשורנאַל ק
,ניגאַ?

אין דעם אייגענעם

יאָהר
אַנגעהויבען צו שרייבען אידיש אַלס נאָהענטער מיטאַרבייטער פון
דעם צ
יוניסטישען װואָכענבלאַט ,דאָס יודישע פאָלק" ,אַרױסגעגעבען פון
יוסף
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נער ,א,ידישער ציי-

טונג" ,אַרוסנעגעבען פון פ .מאַרגאָלין,

זיך אויך באַטייליגט אין אַ

גאַנצער ריי
אידישע צייטשריפטען פון רוסלאַנד ,פּױלען און אַמעריקע,
וי ,דאָס
נ
י
י
ע
ל
ע
ב
ע
ן
"
פ
ו
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ד
ר
.
ח .זשיטלאָווסקי ,פון וועלכען זשורנאַל
ער איז
א
ַ
ק
ו
ר
צ
ע
צייט געווען רעדאַקטאָר בעת זיין באַזוך אין אַמעריקע
()4191
,
,
ד
ע
ר
א
י
ד
ישער קעמפער", ,דאָס אידישע פאֶלְק", ,די אידישע

וועלטץ, ,ראַזסוועט" ,אויך אין ה
,זמן", ,העולם" און אנדערע העברע-

אישע אױסגא
ַבען ,וואו זיינע אַרטיקלען ,איבערגעזעצטע פון אידישעו
כתב-יד
האָבען זיך געדרוקט אין משך פון יאָהרען ,ער האָט רעדאַקטירט

דאָס זאמעלבוך פ
ּ,אָלק און לאַנד" ,געווידמעט דער פילאָסאָפיש-נעזע?-

שאַפטליכער

אויפקלערוננ

און דער

קריטיק

פון דעם

ציוניזם

(וילנע,

,0
צוזאַמען מיט דוד איינהאָרן  ---די צייטונג ,דאָס פאָלקסבלאַט"
,1
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ר
ִ
י
ם גאָלדבערג  ---דעם לוח ,קדימה" (--5191

,4
בשעת

צוזאַמען מיט דר .צ .שאַבאַד  --די ,ווילנער זאַמעלביכער",
דער וועלט-מלחמח האָט ער מיטנעאַדבייט אין די ווילנער ציי-

טונגען ,דער פריינד", ,דאָס פאלק" ( ,)5191--4191ל
,עצטע

נייעם"

*) לעקסיקאָן פ
ון דער אידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פולאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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מטה שאַליט

81

דישע צייטונג" ( ,)9191געווען  8נאָהענטער מיט-
(, ,)8191--61912אי
ער צעיר-ציוניסטישען װאָכענבלאַט ,אונזער עתיר"
אַרבעטער פון ד

( )8191און אַנדערע ,

 --- 0291אַרױסגענעבען העפטען פאַר ליטעראַ

לעצטענס איז ער 8

טור ,קונסט און פּובליציסטיק א"ט ,לעבען".

מיטאַרבייטער פון די ליטעראַרישע בלעטער", ,ביכער וועלט", ,אירישע

ו ער האָט פאַרעפענטליכט זעהר פיל רעצענזיעס און ביב"
וועלט" ,ווא
אַרטיקלען.

ליאָנראַפישע

האָט

געשריבען

אויך

פון זיינע קריטישע

,רזשו" ,מ .ש ,ש--ט ,מ-- .ז .און אַנדערע.

אַרטיקלען

אין

אין בוכפאָרם

אַרױיס

א

זאַמלונג

עטיודען?  ---ווענען מענדעלע ,שלום-עליכם,

האָרן ,לעװאַנדע ,זשיטלאָווסקי ,נתן בירנבוים.

א"פ

מ.

זלמנסאָן.

א"ט

,ליטעראַרישע

פּרץ ,בערגעלסאָן ,איינ-
אונטער זיין רעדאַקציע

איז ערשינען דאָס בוך ,די עקאָנאָמישע לאַנע פון די אידען אין פּױלען
קאָאָפּעראַציע? און דעד אילוסטרירטער געזעלשאַפטליכער
און די אידישע
ון יאָר צו יאָר" .נרייט צו אַ פּנקס פון ,יעקאָפּאָ" א"ט
לוח א"ט ,פ

ף די חורבות פון מלחמות און מחומות" ,אויף דעם געזעלשאַפט-
,אוי
איז
ליכען געביט האָט שאַליט אַנטװיקעלט אַ ברייטע טעטינקייט.

דער דייטשער אֶקופּאַציע אַלס פאָרשטעהער פון ,חברה פפיצי
בשעת
עווען איינער פון די גרינדער (און לאַנגיאָהריגער לערער) פין
השכלה" ג
דער ערשטער אידישער שול מיט דער אידישער אונטערריכט שפּראַך
ן ווילנע ,פאַרוואַלטער פון פאָלקס-אוניווערסיטעט און לעקטאָר פון
אי
דער אידישער ליטעראַטור ,פאָרזיצער פון דער היסטאָרישער קאָמיסיע

ביי חמ"ה און אזִוי ווייטער -- 8191 ,געווען גענעראַל פעקרעטאַר
פון דעם קאָמיטעט צו אָרגאַניזירען די ערשטע אידישע דעמאָקראַטישע

לה אין ווילנע .אַלס גענעראַל סעקרעטאַר פון הילפס-קאָמיטעט פאַר
קח
די געליטענע פון דער מלחמה (,יעקאָפּאָ") האָט ער אין משך פון 01

יאֶהר צייט זינט  8191פיל מיטגעהאָלפען דער אויפבויאונג פון דע-
האָט אויך מיטנעאַרבײיט אַלס מיטגליד פון פּרע-
ווילנער פּראָװוינץ.

זידיום פון ,אָרט", ,אָזע? און אַנדערע .איינינע מאָל געווען פאָרזיצער
די לעצטע יאָהרען פּאָרזיצער פון
פון ווילנער ליטעראַטען פאַראיין ,

דער ווילנער היסטאָריש-עטנאָגראַפישער געזעלשאַפט א"נ פון ש.
אַניסקי --- 8991 ,פאָרזיצער פון פאַרבאַנד פון די אידישע קאאָפּע-

ראטיווע געזעלשאַפּטען אין פּױען ,פאָרזיצער פון ראַט פון דער צענ=

טראַלער אידישער עמינראַציע-געזעלשאַפט ,יעאס" אין פּױלען ,מיט-
גליד פון דער עקזעקוטיווע פון ,עמיגדירעקט" אין בערלין ,פון ראט

פון ,היקעם" {,היאס-יק"א  ---עמינדירעקט") אין פּאַריז א"אַ.

נאעימןעןדעם פוןלעס וילבער ,װעלכע זײנען פֿאַרצײכענט
סיסאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
פרעסע,
א פילאָלאָגיט ,בּואַמענגעשטעלט פון
זל
מן רייזען (װילנער פאַרלאַג פון ב .סלעגצסין),

אַלפס ,בנציון,
אַנמאַן ,פּ ,.פּסעװדאָנים פון פּנחס

(פּאַװעל) ראָזענטאַל,

אָרלין ,מרדכי (מ .אָרלינסקי),
באַסטאָמסקי ,שלמה.
בולקין ,אבדהם.
בורגין ,הערץ (שמואל),
בענקענשטאדט ,בערטע.
ברוידעס ,יצחק,
ברוידעס ,ראובן-אשר,
ברוכאָוו ,אהרן-מיבל,
גאָלדמאַן ,נחום,
גאָרדאָן ,יהודה-לייב,
גאָרדאָן ,מיכל
גורלאַנד ,אהרן
גינזבורג ,יעקב

חאָנעס,

יצחק-בער.

טריוואוש ,יוסף-אליחו.
יאָנאַטאַנזאָן ,יהונתן.
ידידאָװויטש ,נחום-שאול.
יודין ,י ,.פּסעװודאָנים פון ישעיה
אייזענשטאדט.
כהן ,יהודה-לייב,
כװאָלסאָן ,דניאפ
,
|

ליאָן דאָן לעווין ,אברהם

לייב),
ליבער ,מיבפ,
א,
ליטוואק,

(חיים-יעקב

(אַריה-

העל

פאַנד)
לעװוינסאָן-אייזענשטאדט,
מאָטקע חב"ד.
מ!אָרעווסקי,
א
ב
ר
ה
ם
(א .מנקר),
מניד ,דוד (ראובן),

ליובא.

גרשוני ,צבי-הירש
הענרי),
דיק (אייזיק (יצחק) מאיר,

(גנערסאני

מגיד ,חנה (צביה).
מיללער ,לואים ע .?( .באַנדעס),
מיניקעס ,חנן-יעקב.
מרמר (מאַרמאָר) ,קלמן-צבי.

האָבער ,מרדכי-יעקב.
האָראַָװיץ ,נתן
הורוויטש ,יצ
ח
ק
א
י
י
ז
יק חלוי.
ווייטער ,א,.
פ
ּ
סעװדאָנים פון איי
זיקדמאי
ר
דעווענישססי.
וויינשטיין ,אברהם,

עליאשאָוו ,חיים (הערמאן).
פּאָרטנאָי (יקותיא?) ,נח.

וויערניק ,פּרץ.
ווירשובסקי ,,אברהם.
זאָלאָטקאָף ,לעאָן..

פּלודערמאַכער ,ג-שון.
פּעסקין ,שמואל,
פין ,שמוא? יוסף.
פֿעדערמאַן ,אליהו,

װיערניק (בתיה) בערטע.

519

נאָדעל ,אדנא,
סטאַצקי ,לייב.

נעמטן

520
צונזער ,אליקום,

ראַװויטש,

צונזער ,פּרץ (אלטער).
ציאָנסאָן ,נחמה.
קּאַהאַן ,אברהם,
קאַװאַרסקי ,הער
קאַנטאָר ,יהודה-לייב.

ראַזענטאַל,

קאָפּעלזאָן,

קאַצענעלענבאָנען,

אַננאַ.

רחמיא? (אהרן ויינשטוון).
ריוועסמאַן ,מרדבי (מאַקס סעמיאָ-

צמח.

קאַצענעלענבאָנען,

גבריאל,

ראַפּאָפּאָרט ,שאַר? (חנא).
ראַפעס ,משה.

קאַציזנאָ ,אַלטער (שלום).
אוריה.

ש.

פון ווילנער

י( .רש"י).

קלעצקין ,באָרים.

קדאַפּיווניץ (קראַפּיװניקאָוו) ,קלמן.
קרעטשמער ,אברהם.
קרעמער (אהרן) ,אַרקאַדי.

נאָוויטש).
רייכערפאָן ,צבי-הירש הכהן,
רעפסער ,שמוא?ל בן אליהו.
שאַבאַד ,צמח.
שאַליט ,משה,
שטראַשון,

שמואק,

שיינער ,נתן.

ל .פּאָגעלמאַן
יי
מאַרק אַנטאָקאָלסקי א איליאַ גינצבורג,
באַרימטע אידישע קינסטלער פון וילנט- .
.ופּט-
אויף א הוין אין איינער פוֹן די ה
נאַסען פון וילנע אין אין יאֶהר  601צו-
געקלאַפּט געװאָרען א מאַרמאָר-ברעטעל מיט אַן
אויפשריפט,

וואס

האָט אָנגעזאָגט דעם דורכ-

געהער ,אַז
דאָ4

יי
געבאָרען

און

|

י

געװואָרען

מאַרק אַנטאָקאָלסקו
דאָס איז געווען אין פיר יאָהר אַרום נאָכדעם ,וי דער באַרימטער
אידישער

סקולפּטאָר

אין

נאָך א

געשטאָרבען,

לעבען

פו?

מיט ריי-

כער קינסטלערישער שאפונג ,מיט אָפטע ליידען און אויך מיט צופע-
|
לינער ,זעלטענער פרייד.
שווער אין געווען דער װועג פון דעם װעלטבאַרימטען אַנטאָ-
קאָלסקי / .פון אַן אָרימען

דערהויבען
ערשטען

אין רוסלאַנד
אידישען

אידישען

אינגעל אין ווילנע האָט ער זיך

ביז צו דער

סקולפּטאָר,

וועמעס

הויך פון דעם
נאָמען

איז

װואָדען ווייט-ווייט איבער די גרעניצען פון איין לאנד,

גרעסטען

און

באואוסט

גנע-

ניט גרינג אין

עס איהם אָנגעקומען .נאָר א מענש מיט אַ גרויסען טאַלאַנט און מיט
אַ זעלטענער ענערניע קען באַזייטינען אזעלכע שטערוננען וי די,
וועלכע אַנטאָקאָלסקי האָט באַגעגענט אין זיין װעג צו באַרימטקײט,
שוין די היים אַלֵיין ,וואו אַנטאָקאָלסקי האָט זיך אויפגעהאָדע-
װועט ,איז געווען די גרעסטע שטערונג פאַר דער ענטוויקלונג פון זיין
טאַלאַנט,

אַנטאָקאָכסקי איז געבאָרען געװאָרען (אין יאהר*  )9481ביי אִן
אָדימער אידישער פאַמיליע ,ביי פּראָסטע עלטערען ,און ער אין ביי
זיי געווען איינער פון זיבען קינדער .זיין פאָטער האָט געהאלטען אַ
*) לויט איוניגע קװאַלען איז ער געבאָרען געװאָרען אין ואָהר  ,5---.9481ם.
|
1
2

228

|

שענק ,און די איינדרוקען

ל .פאָנטלמאָן

פון זיינע קינדער-יאָהרען

האָבען ,נאַטיר-

ליך ,ניט געקענט זיין קיין גינסטיגע פאר זיין ענטוויקלונג די שטענ-
דיגע נויט אין דער חיים ,די האַרטע ,אונהיימליכע אומגעבונג האָט

אָנגעפילט

מיט

אומעט

זיינע

קינדערײאָהרען

און האָט

זיך װי

שווערע שטיינער געליינט אויף אַנטאָקאָלסקי'ס נעמיט אויף זיין גאנצען
|
לעבען.

מאַרק אַנטאָקאָלסקי ,געב .אָקט.9 ,19 .

געשט .יולו 9091 ,9

ד,אָס געמאַטערטע לעבען ,װאָס כ'האָב דורבגעמאַבכט אין מיינע
קינדער-יאהרען און אין מיין יונענד( ,שרייבט שפּעטער אַנטאָסאָלסקי

אין זיינעם אַ בריף צו זיין נאָהענטען פריינד ,דעם באוואוסטען רוסישען
כלל-טוער װו .סטאַסאָוו) לאָזט זיך פיהלען אויך איצטער".
זיין פאָטער איז געווען אַ בייזער איד ,א איד אַ כעסן ,און אַפילו אַ

גרויזאמער מענש.

עד פלענט ניט זשאַלעען קיין קלעפּ זיינע קינדער,

מאַרק אַנטאַקאָֿלסקי און איליאַ גינצבורג

92ס

און באַז
ונדערס דעם קליינעם מאָטלען ,וועלכער אין געווען גראָר פאר-
האַסט אין זיין משפּחה.
אַנטאָקאָלסקי האָט אין די שפּעטערדיגע יאָהרען אליין ,אין עטליכע

פּשוט'ע און
ריהרענדע ווערטער ,געשילדערט אין זיינע בריף צו סטא-
סאָוו'ן זיין
ט
ר
ו
יעריגע קינדהייט,
,אין
מ
י
י
ן
ק
ינדהייט" ,שרייבט אַנטאָקאָלסקי אין איינעם פון זיינע
בדיף, ,
ה
א
ָ
ט
מיך קיינער ניט געבאַלעװעט .איך בין געוען אַ פֿאַר-
האַסט קינד .איך פלעג דעריבער פון יעדען איינעם קריגען קלעפּ .װוער

עס האָט נאָר געװאָלט האָט מיך געשלאָנען ,אפילן די דינערשאַפט אִין

שענק; און קיין שום צערטליכקייט האָב איך פון קיינעם קיינמאָל ניט
געזעהן".
יי
אי
ן
ז
י
י
נ
ע
ם
א
ַ
צ
ו
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אַנט ער וידער זיין קינדהייט
מיט טרויערינע ווערטער :
איך געדענק ניט" ,זאָגט ער, ,קיין שום צערטליכקייט פון אי-
מיצען .איך פלעג אלס קינד דערטראָגען די אַלטע ,צוריסענע קליי-
דער ,װאָס אימעצער אַנדערש האָט שוין אויסנענוצט און אַראָפּנע-

װאָרפען פון זיך;
מען פלענט מיך רופען מיט'ן נאָמען ,באָלװאָן",
,ליימענע הענט" און איין מאָל האָט מען מיך שיער ניט אָפּנעגעבען

אַלס געהילף צו אַ קוימענקערער.,

יעדער איינער פלעגט

מיט מיר",

אין זיין אױטאַביאָגראפיע

זיך שאַפען

האָט אַנטאָקאָלסקי ,שרייבענדיג

זיין אומגליקליכער קינדחייט ,מיט פאַרביטעדונג באַמערקט :
,ביי אונז אין דער חיים פלעג איך אַרבײטען וי אַ פערר",

וועגען

אָבער אפילן אין אָט דער פינסטערער היים האָט פונדעסטוועגען
אַרױסגעשײנט א ליכטיגער שטראַה?; און דאָס איז געוען ,אַזױ װי

ביי אנדערע

קינדער ,די מוטער.

מיט אַ באַזונדערער

װאַרימקײט

און

ליבע דערמאַנט אַנטאָקאָלסקי זיין מאַמען אין זיין אױטאָביאָגראַפיע און

אין זיינע בריף.

|

ד
,י איינציגע" ,זאָגט ער ,װ
,אָס

געווען מיין מאַמע.

האָט מיך ניט דערנידעריגט ,איז

אָבער ניט פּאַר דעם אַליין האָב איך זי ליב . איך

האָב זי ליב הױפּטזעכליך פאר דאָס ,װואָס זי איז געווען אַ מאַמע פֿאַר

אַלעמען ,אין אַרימקײיט ,אין נויט ,פלענט זי שטילערהייט ,בננבה פון
דעם טאַטען ,זיך טיילען מיט אֶרימע לייט מיט אַלץ ,װאָס זי האָט נאָך
געקענט .איך פלעג ביי איהר זיין דער שליח ,און כ'פלעג זעהן ,אַז זי
לאָזט
איבער פאַר זיך אַליין זעהר ווייניג .זי איז געווען ניט קיין גע-
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ו
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זי אין געװען

זעהר אַ פרומע ,אָבער זי אין געגאַנגען מיט דער צייט און איז געווען

טאָלעראַנט,

זי האָט געהאָט אַ קלאָרען פארשטאַנד און האָט פארמאָגט.

רעדנערישע פעהינקייטען.

צן איהר פלענען קומען כאפּען אַ שמועס גע-
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זיך צו-

בילדעטע לייט פון ווילנע און זיי פלעגען מיט פאַרגענינען
הערען צו איהרע רייד .,מיך האָט זי זעהר ליב געהאַט",
ניט איין מאָל האָט אַנטאָקאָלסקי דערמאָנט זיין מוטער אין זיין
אױטאַָביאָנראַפיע און אין זיינע בריף ,און אַלע מאָל צום גוטען ,אַלע
מאָל מיט דער זעלבער ליבע און באַוואונדערונג.

,זי איז  68יאהר אַלט" ,שרייבט ער אין אַ בריף צו סטאַסאָוו'ן,

ידליניניין,

דער הויף אין ווילנע וואו מאַרק אַנטאָקאָלסקי איז געבאָרען געװאָרען.

און אלץ אַזאַ חכמה ,אַזאַ נוטע; זי איז א שפּינאָזא; כאָטש זי קען.
ניט לייענען ,אָבעדך זי דענקט און אַרגומענטירט אויסערגעוועהנליך נוט".
און צו באווייזען איהר פילאָזאָפישע באַציהוננ צום לעבען און צום

טויט ,ברעננט אַנטאָקאָלסקי פֿאָלנענדען פאַקט; :זי אין ערנסט קראַנק
נעװאָרען ,און ער איזן געקומען קיין ווילנע איהר געװאָר װערען; די
שכנים האָבען איהר נעטרייסט ,האָט זי זיי אַזױ נעענטפערט:
;איך בין שוין אַרױיס פון געפאהר; מיינע פרוכט האָבען זיך

צֹ

|
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שוין צובליהט ,אָבער איך אַלֵיין בין װי א בוים. :װאָס מעחד פרוכט
ער גיט ,אַלץ מעהר בויגט ער זיך צו דער ערך".
די געשטאַלט

פון

אַנטאָקאָלסקי'ס

מוטער

באַשרײבונג אַזאַ הערליכע ,אַזאַ אַנציהענדע.

קומט

אַרױס

דאָס איז די געשטאַלט פון

פרוי ,וועלכע האָט חתונה
אַ קאַטאָרזשנעם לעבען,

אן אַמאָליגער ליידענדער אידישער
צו פופצען יאָהר ,האָט אָפּנעלעבט

אין

זיין

פון נויט און צרות ,האָט אױיסגעהאָדעװעט מיט

געהאט
אַ לעבען

גרויסע שוערינקיי-

טען זיבען קינדער ,האָט געלעבט ניט נאָר פאַר זיך אַלֵיין ,נאָר אויך
פּאַר קייטען ,און איז ביי איהר טויטען-בעט ארומגערינגעלט געװוען
מיט איהרע קינדער ,אייניקלאך און אוראייניקלאך,

,וי קען מען ניט ליב האָבען אַזאַ פּעדזאָן אוֹן אַזא לעבען !? --
רופט אויס אַנטאָקאָלסקי אין זיינעם אַ בריף.

דערפאר אָבער שילדערט ער זיין פאָטער נאָר מיט אַנדערע
פארבען .די מאמע איז געווען די גוטסקייט אַלֵיין ,די ליכטיגקייט ,די
פרייד און דער אידעאַליזם;
דער פאָטער ,פאַדקערט ,אין געוען,
לויט אַנטאָקאָלסקי'ס באַשרייבונג ,דער קװאָ? פון צרות פאַר זיין

פרוי און פאַר די קינדער.

דער טאַטע האָט פאַרפינסטערט איהר לע-

בען און דאָס לעבען פון די קינדעד.

אַנטאָקאָלסקי האָט דעריבער

ניט

ליב געהאַט זיין פאָטער ,און ער דערמאַנט איהם קיין איין מאָל ניט
מיט אַ גוט װאָרט.

דערפאר דערמאָנט ער אָפט די ביטערע קלעפּ ,מיט

וועלכע זיין טאַטע פּלענט איהם מכבד זיין.

איין מאָל האָט איהם דער

טאַטע געשלאָנען דערפאר ,ואָס דער איננעל האָט אויסנעמאָלט אוים'ן
(אויווען אַ לעבעדיג בילד פון אַ װאַסער-טרעגעד מיט אַ פאַס ,פון װעל-

כער עס שטראָמט װאַסער.
דאָס אין אנב געווען איינע פון אַנטאָקאָלסקי'ס

ערשטע

פּראָבעס

|
אין מאַלערײ,
אינטערעסאַנט אָבער ,אַז אין די שפּעטערדינע יאָהרען האָט אַנטאָ-
| קאָלסקי ,קענטינ,

פאַרנעבען

זיין פאָטער

די אַלע צרות

און

ליידען,

| װאָס יענער האָט איהם פאַרשאַפט אין דעד היים ,און ער האָט שפּע-
טער אַרױסגעוויזען צום פאָטער אַ נאַנץ װאַרימע באַציהונג .ווען ער
איזן שוין נעװאָרען

א באַרימטער

קינסטלער,

האָט ער געפאָדערט

פון .

זיין פאָטער ער זאָל פאַרמאַכען זיין שענק און עד האָט דעם פאָטער
אָננעשטעלט אַלס פֿאַרװאַלטער פון זיין הויז אין וילנע ,א הוז,
וועלכע ער האָט געקראָגען ביי דער חתונה אַלס נדן פֿון זיין ווייב.
קיין באַזונדערע װואַרימקײיט האָט ער ,דוכט זיך ,ניט נעדארפט
פיהלען

צום פאָטער,

אָבער ער האָט שפּעטער

זיך דעדהויבען

איבער

|
די אַלטע חשבונות און האָט געטאָן זיין פליכט אַלְס זוהן.
זיינע עלטערען האָבען זיך 2ב2ל? וױייניג װאָס געקימערט וועגען
דער ערציהוננג פון זייערע קינדער ,און האָבען נאַנץ ויינינ געזאָרנט
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אויך ווענען צוגרייטען זייער מאָטלען צום לעבען און צו אַ וועלכער
ס'איז קאַריערע .דעד פאָטער האָט געקוקט אויף איהם גיכער וי אויף

א מעלקעדיגער
נוצען.

בהמה,

פון ועלכער

ער האָט דעריבער

מען קען קריגען

אָפּנענעבען

דעם

אינגעל

װאָס מעהר

צו פארשיידענע

בעל-מלאכה'ס ,ניט פאַרטראַכטענדיג זיך צי די אַרבייט אין צונעפּאַסט
דער איננעל פלענט

צום קינד צי ניט.

אָדער קראנק

ביי זיין

וועדען

בעל-הבית אדער אַנטלויפען פון דאָרטען.
ענדליך איז ער אריינגעפאלען אין די הענט פון אַ נראַװיאָר און
אָט די ארבייט איז איהם שוין געווען צום הארצען .דאָרטען פלענט
ביינאַכט
זיך שוין קענען אויסדריקען זיין סקולפּטאָרישער טאַלאַנט.
פלענט ער אָפּט קנעטען פארשיידענע פינורען און פלעגט אויסשניצען

און אויסשניידען

פארשיידענע

סטאַטועטקעס

מיט

אַ מעסערעל

אָדער

פּשוט מיט אַ טשװאָק ,און אַ סך מאָל פלענט ער אויך מאָהלען ביל-
ניט איין מאָל פלענט ער פאַרקויפען זיין אָנ-
דער און פּאָרטרעטען.
בייסען אָדער זיין וואַרמעס אוֹן פלענט קויפען פאַר די נעלט פּאַפּיר
און בלייפעדערס צום מאָלען.

די עלטערען

זיינע אין

זעהר

ניט געפעלען

געווען

זיין שטענ-

דינער מאָהלען און שניצען ,און זיי פלענען איהם פאַרפאָלנען אויף
זיי האָבען אָבער ניט געקענט דערשטיקען זיין ליי-
יעדען שריט,
דענשאַפטליכען אינטערעס צו קונסט,
קיין איין פרעהליבען ,ליכטינען איינדרוק האָט אַנטאָקאָלסקי ניט

אַרױסנעטראָנען פון זיינע קינדער-יאָהרען ,אויסער דעם גוטען איינדרוק
פון זיין ליבליכער מוטער .אויך דאָס דאמאלסטדינע אַרומינע לעבען
אין ווילנע האָט איהם ניט פאַרשאַפט קיין פרייך .די גאַנצע טראַ-
נעדיע פון דער אָרימער אידישער באַפעלקערוננ אין דער אַלטער רוס-
לאַנד איז דודכנענאננען

פאר

זיינע אוינען.

עס האָט דאמאלסט

נע-

הערשט דער גרויזאַמער געזעץ וענען כאפּען אידען אֶהן פּאַספּאָרטען,
וועלכע זיינען אַנטלאָפען פון מיליטער-דינסט.

די קרבנות פלענען

זיין

די אָרימע אידען; די רייכערע פלענען זיך אױסקױיפֿען פון מיליטער-
|
דינסט מיט געלט,
אַנטאָקאָלסקי האָט אין זיינע יוננע יאָהרען בייגעוואוינט אין
ווילנע אַזאַ מין האַרצרייסענדע סצענע ,ווען מען האָט אַװעקגעשיקט
אַ מחנח

אַנטלאָפענע

אידען

מיט'ן

עטאַפּ.

מיט

אַ יאֶהר

צװאַנציג

שפּעטער האָט ער די סצענע באַשריבען אין זיינעם א בריף צו סטאַ-
סאָוו'ן .ער האָט זיך אפילו געקליבען צו פאַראייביגען די סצענע קינסט-

לעריש ,אָבער ער האָט ניט באַװיזען עס דורכצופיהרען אין לעבען.
שוין אין די קינדער-יאָהרען האָט אַנטאָקאָלסקי אַרױסגעװיזען
גרויסען

אינטערעס

צום

לערנען;

ער האָט אָבעד

מענליכקייט צבואַקומען אַ סיסטעמאַטישע

ניט געהאט

א

קין

בילדונג ,און האָט בכלל

|

מאַרק אַנטאַקאָלסקי און איליאַ גינצבורג

ניט באַזוכט קיין שולע

|
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וען ער אין אַלט געווען א יאָהר פופצעהן,

איז ער אַליין געקומען צו איינעם אַ גיטעלסאָן ,אַ שילער פון דער
ווילנער ראַבינער שולע ,און האָט איהם געבעטען ער זאָל איהם לער-

נען ,אזוֹי וי איינינע אַנדערע שילער פון יענער ראַבינער שולע
האָט אוֹיך גיטעלסאָן געלערענט דעם אַרימען בחור'ל? פארשיידענע
ס'אין דאמאלסט געװען א נאנץ פאר-
געגענשטאַנדען אומזיסט;
| שפּרייטע ערשיינונג אין ווילנע ,אז די שילער זאָלען לערנען אומ-
זיסט אָרימע קינדער,

אַנטאָקאָלסקי האָט זיך צונעכאפּט צום לערנען וי א דודשטינער
ער האָט זיך
און האָט ממש געשלננען איין בוך נאָכ'ן צוייטען.
אויסגעלערענט א פַּאָר שפּראכען און האָט דאמאלסט א סך נעלערענט,
ארבייטענדיג גלייכצייטיג ביים גראַװיאָר . ער האָט זיך אויך אויס-
נגעצייכענט אין זיין ארבייט ביים גראַװיאָר און האָט שוין דאמאלסט
אבער
געקענט פארדינען עפּעס אָן אַ זייט ,פון זייטינע באַשטעלונגען
ער האָט געהאט פיל הע-
געלט האָט איהם ווייניג װאָס אינטערעסידט;
ער האָט שוין דאמאלסט זיך
כערע אַמביציעס װוי פארדינען נעלט:
אַרומנעטראָנען מיט אַ טרוים צו ווערען א באַרימטער סקולפּטאָר.
צו
ער באַשלאָסען
האָט
א סקװולפּטאָר,
צו וערען
אום

פאָהרען קיין פּעטערבורנ
אַקאַדעמיע.

אין דער

און אָנקומען

קונסט-

דאָרטינער

וואו אָבער נעמט מען פאר דעם די נויטינע מיטלען 4

און דער יונגער אַנטאָקאָלסקי געהט אַרום איבעד ווילנער גאַסען,
אַ פאר'חלומ'טער ,אַ פאַראומערטער און צוטראָנענער ,און קיינער
ווייס ניט פארװאָס אין אַזוֹי פאַרטראַכט און פאַרטרוימט ,פאַדװאָס
איז אַזױ פאַרזאָרגט און אומעדיג אָט דער דאַרער יוננער בחור'ל מיט די
|
שװאַרצע ,עכט-אידישע אוינען.
געוואוסט ווענען זיינע זאָרגען האָט בלויז איין מענש ,אַ וילנער
אַנראָנאָם ,מיט וועמען אַנטאָקאָלסקי איזן געװען שטאַרק באַפריינדעט

יענער
און וועלכער האָט איהם זעהר ערמוטינט אין זיינע פּלענער.
אַגראָנאָם (וועמעס נאָמען איז ,ליידער ,ניט באַקאַנט) האָט שטאַרק
בעאיינפלוסט

דעם

יונגען

אנטאָקאָלסקי"ן

איבערי

און האָט אין איהם

געלאָזען אויפ'ן נאַנצען לעבען געפיהלען פון אמת'ער פריינדשאַפט
און דאַנקבאַרקײיט .דאָס פיהלט מען פון אַנטאָקאָלסקי'ם בריף.
די מאַמע און אָט דער אומבאַקאַנטער,

געהיימניספולעד אַנראָנאָם

זיינען געווען ,קען מען זאָגען ,די ליכטיגסטע שטראַהלען
קאָלסקי'ס

טרויעריגער

און איין

סקי'}

אין אַנטאָ-

יוגענד.
האָט שטאַרק

געהאָלפען

אַנטאָקאָל-

נליקליכע

זיינע פּלענער.

די פרוי

פון דעם

דאמאלם-

גענעראלנובערנאַטאָר

נאַזימאָוו

דורכצופיהרען

דינען

ווילנער

זעהן

אַנטאָקאָלסקי'ס

פּאַסירונג

סטאַטועטקעס

און

האָט

צייכנוננען

צופעליג

און

דע--

האָט זיך

ר898
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זי האָט איהם מקרב געװען,
שטאַרת פאַראינטערעסירט אין איהם.
און האָט איהם ערמוטינט אין זיין ארבייט ,און שפּעטער האָט זי
נעגעבען

איהם

די

אויך

נויטינע

צו

מיטלען

פאָהרען

פּעטער-

קיין

בורג אָנצוקומען אין דער קונסט-אקאדעמיע.
זי האָט איהם דעקאַמענדירט אין פּעטערבורג צו דער באַראָ-
נעסע ראַדען ,וועלכע איז געווען די הויף-פרייליין פון דער גרויס" /
אַנטאָקאָלסקי'ס פאָטער האָט צונע-
פירשטין יעלענא פּאַװלאַװאַ.
שטימט

זיין זוהן

זאָל פאַרלאָזען

ער אין

די היים ,און

אַװעקנעלאָ-

פען קיין פּעטערבורנ ,פו? מיט פרייד און מיט גרויסע האָפנונגען.
דאָרטען איז ער אָנגעקומען אין דער קונסטאַקאדעמיע,
יאֶָהר

,2081

אונטע'-ן

איפזיכט

פּראָפּעסאר פּימענאָוו.

דעם

פון

|

בארימטען

אין

סװולפּטאָר

|

|

זיבען יאֶהר האָט אַנטאָקאָלסקי פֿאַרבראכט אין דער אַקאַדע-
זוי אַזױי ער האָט דאָרטען געלעבט און נעארבייט און וי
מיע.
אין דער קונסט-
אַזױ  מען האָט זיך בכל? נעפיהרט דאמאלסט
אַקאַדעמיע ,קען מען זעהן קלאָר און בולט פון זיין לעבעדינער,

בילדליכער שילדערונג פון יענעד צייט אין זיין אױטאַביאָנראפיע.
 דעם אידישען ווילנער בחור'? האָט מען אין דער אַקאַדעמיעאין אָנפּאַנג אויפנענומען מיט אַ נעמישטען געפיהל?ל פון פרעמד-
עפּעס האָט אויסנעזעהן טשיקאַוע און
קייט און ניינערינקייט;
סאָמיש פאַר די קריסטליכע חברים אט דער בחור'ל מיט דעם אי-
אָבער
דישען אַקצענט און מיט דעם פאַרקריפּעלטען רוסישען לשון.
ביסלעכווייז האָט מען זיך צוגעוואוינט צו איהם און מען האָט דעד-

זעהן אין איהם די סמנים פון דעם צוקונפטינען גרויסען
פּימענאָוו האָט באַמערקט

אין זיין שילער

| און האָט איהם ערמוטינט אין זיין אַרבײט;
אַװועק פּימענאָוו ,און דער יונגער קינסטלער
אָחן

זיין לעהרער

זיין נגרויסען

טאַלאַנט

אָבער אָט שטאַרבט
האָט זיך דערפיהלט

איינזאַם און עלענד װי אַ יתום.

ער האָט אָבער געפונען א טרייסט

אין

קינסטלער.

דער פריינדשאַפט

אין זיין ארבייט און אויך

פֿון אַ פַּאָר נאָהענטע

חברים.

באַזונדער

שטאַרק איז ער באַפּרײינדעט געווארען מיט אַ צווייטען קינסטלער ,אויך
פוֹן ווילנע ,מיט'ן נאָמען וואולף באַרעל?) ,וועלכער אין געווען אַ
זוהן פון יעקב באַרעל ,אַ דייכער יואוועליר אין ווילנע .די פריינדשאפט
צווישען .די

ביידע

קינסטלער

באַרע?

און

אַנטאָקאָלסקי

האָט

װאָס

ווייטער אַלץ מעהר זיך פֿאַרשטאַרקט ,און אַזֹי זיינען זיי ביידע
פאדבליבען

נאַהענטע אינטימע פריינד ביז'ן טאָג פון בארעל'ס טויט

*) יעפים ישורין ,וועלכער איז דער רעדאַקמאָר פון אָט דעם בוך וועגען
ווילנע ,איז וואולף באַרעל'ס אַ פּלימעניק .5---.פ.

מאַרק אַנטאַקאָלטקי
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און איליאַ גינצבורג

{(אין יאֶהר  .)1781זיי האָבען זיך דורכגעשריבען אין אידיש ,און
די בריף זייערע שטינלען אִפּ ביידענס איבערגעגעבענקייט און ליבע.
באַרע? האָט א סך אַרױסגעהאָלפען אַנטאָקאָלסקי'ן סיי מאָראַליש ,סיי

/22245254

פינאַנציעל,

5
וואולף באַרעל

מאַרק אנטאָקאָלסקי'ס אוימאָגראַה אין אידיש אויף אַ בילד פון זיין
קונסט ארבייט געשענקט צו זיין פריינד און חבר וואולף באַרעל ,װאָס
,גוטען פריינד צום אָנדענקונג הערען באַרעל.
לייענט זיך װי פאָלגט:
מאַרק אַנטאָקאָלסקי 49 ,מערץ  8681יאָהר?" (ביים זייט ווערט געגעבען
וו .באַרעל'ס פאָמטאָגראַפיע---רעד).

וועלכע זיינען פארבליבען נאָך אנ-
ינעף,.
רידע
ברשי
פון די פא
טאָקאָלסקין ,און אויך .פון די אָפּשאַצונגען װענען איהם פון זיינע
פריינד,

קען

מען

זעהן

דעם

קינסטלער'ס

כאַראַקטעד

און

איבער-

לעבוננען.
מיר זעהען פון דעם גאנצען ביאָגראפישען מאַטעריאל ,וואס איז
פּאַרבליבען נאָך אַנטאָקאָלסקין ,װי שטאַרק עס האָט זיך גע-

002

|

,

ביטען זיין כאַראַקטער

|
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אין פאַרלױיף פון זיין לעבען.

אין די נאָר

יונגע יאַהרען זיינע ,אין דער וילנער פּעריאָדע ,אין עד געוען
זעהר א ריהרעוודיגער ,באַרעדעװודינער בחור'? ,וועלכער פלענט ליב
האָבען אומעטום צו זיין ,אין אלץ אַריינצומישען זיך און ועגען
אַלץ ארױיסצוזאָגען אַ מיינוננ;
ער פלעגט דאמאלסט ליב האָבען

א ויצעל טאָן זיך ,מאַכען שפּאַס און בכל? זיך געפינען

אין

נע-

|

זעלשאפט,

אָבער נאָך זיין לעבען אין פּעטעדבורנ האָט זיך זיין כאַראַקטער
געענדערט

אויף

אופן:

אַ מערקוירדינען

ער

אין

געווארען

זעהר

ער
אַן ערנסטער ,אַ שויינעדיגער און אביסע? א פארכמורעטער.
פלעגט מערסטענס אדער שװעד אַרבײטען אין זיין סטודיאָ ,אדער
אַרומוואנדערען איינער אַליין ערנעץ אין א פּאַרק ,אָדער
ער אין געווארען מעהר ארייננעטאָן
שטאָט ,אין א וואלד.
און אפילן אין געזעלשאַפט
אַרבייט און אין זיך אליין.
מיט זיינע ברענענדינע
ער אויך אָפּט זיצען וי א פרעמדעד.

צע אויגען פלענט ער שטילערהייט

נאָכפאָלנען

אויסער
אין זיין
פלענט
שוואר-

פון א וינקעל

די

אנוועזענדע ,אָדער ער פלענט זיצען אַ פארטראַכטער ,אַ פארטיפטער
אין זיך אַליין ,עפּעס אַ ווייטער ,אַזױ װי נאָר פון אן אַנדער וועלט.
אַ דאַרער ,מיט אַ קאָפּ געדיכטע האָר ,מיט דורכדרינגענדע ,טיפע
בליקען האָט ער דאמאלסט נעמאכט א שטאַרקען איינדרוק אויף
זיי האָבען נלייך געפיהלט ,אַז דאָס אין ניט קיין גע-
נייע מענשען.
וועהנליכער מענש ,נאָר א קינסטלער ,אַ טרוימער ,וועלכער אין
אָדער שטאַרק פאַרליבט אָדער ליידט שטאַרק אין לעבען.
און ביידע זאכען זיינען געווען דיכטיג .
ער אין טאַקע געוען

שטאַרק פאַרליבט און האָט אויך אַ סך נעליטען.
ער

ליב

געהאַָט

ליידענשאַפטליך

ער ליב געהאַט מוזיק.

זיין

קונסט,

פריהער פון אַלץ האָט
און

צוייטענס

האָט

נאָך זייענדיג אין ווילנע פלענט ער גערן באַ-

זוכען קרייזען ,וואו מען זינגט ,און פלענט אליין מיט געפיה? זינגען
אידישע פאָלקס-לידער ; שפּעטער ,אין פּעטערבורג ,פלענט ער רע-
נעלמעסיג באזוכען די אָפּערע.
און דעד יונגער טעמפּעראמענטפולער קינסטלער איז אויך גנע-
אין זיינע יונגע יאָהרען ,נאָך זייענדיג
ווען פארליבט אין פרויען.
ער
אין ווילנע ,האָט ער איבערגעלעבט זיין ערשטע שטאַרקע ליבע.
האָט זיך דאמאלסט פארליבט אין א וילנער מיידע? פוסמאַן ,וועל-
אינטערעסאַנט
כע האָט שפּעטער חתונה געהאַָט מיט אן אַנדערען.
װוי אזוי אַנטאָקאָלסקי האָט אויפגענומען די נייעס ,אז זיין נע-
ליבטע האָט חתונה געהאַט.
אין איינעם פון זיינע בריף צו זיינעם
א פריינד מאכט ער װענען דעם פֿאַלנענדע כאַדאַקטעריסטישע באַ,-
מערקונג :
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,ס'איז
װאַסער?...

א

אַנטאָקאָלסקי

רחמנות

אויף

איהר:

איז זיין גאנצען

זי שפּרינגט

לעבען

פון

פארבליבען

פייער

א

אין

הייסער,

שטאָלצער איד ,וועמען עס האָט ניט אָנגעריהרט ,ניט אָפּגעפרעמדט
און ניט אַסימילירט ניט די פרעמדע סביבח ,ניט די ועלט-באַדימט-
קייט ,וועלכע ער האָט דערגרייכט אין זיינע מיטעלע יאָהרען.
אויף די קנעפּ פון זיין מונדיר זיינען געװען אויסנעקריצט צויי
וען מען האָט איהם נעפרעגט צו װאָס
אידישע אותיות ,מ .אַ".
דאַרף ער אַזױ אָפישירען זיין אידישקייט ,האָט ער געענטפערט:
;איך האַלט פאר אַ כבוד דאָס ,װאָס איך בין אַ איד ! איך

שטאָלציר דערמיט !

איך וויל? ,אַז אַלע זאָלען וויסען ,אז איך בין

אַ איד!"
מען קען אָבעד ניט

זאָנען ,אז ער איז געװען

אַלץ ,וואס ער האָט געזעהן

אין דעם אידישען

אידישען כאַראַקטער פארקערט,
פון די אידען און האָט ועגנען
און שאַרפקייט פּונקט אזוי װוי
וואונדערונג גערעדט וװעגען די
טער.
|
|

באַגײיסטערט

פון

לעבען און אין דעם

ער האָט באַמערקט אויך די חסרונות
די חסרונות גערעדט מיט װעהטאָג
ער האָט אָפּט מיט שטאָלץ און באַ-
מעלות פון דעם אידישען כאַראַק-

;ביי אונז אידען ,שדייבט ,צום ביישפּיל ,אַנטאָקאָלסקי אין
זיינעם אַ כריף צו באַרעלץ ,איז אלץ א הקדמה ,אַ פאָררעדע .מען

רעדט אַ סך ,און מען טוט ווייניג".
אַנטאָקאָלסקיץ

האָט געמאַטערט
טראַנעדיע
די אידישע
גאַנצען לעבען.
ער איז בכל? געװען לויט זיין נייסט א איד
דורך און דורך,
די באַליבטסטע טיפּען און טעמעס פאַר

שאַפונגען

זיינען געווען אידישע;

די ערשטע

זיין
אויף
זיינע

צייט האָט ער דורכ-

אויס נעשאפען פון דעם אידישען לעבען; ער איז אנב געװען און
ער האָט ,צום ביי-
איזן פארבליבען ביז'ן סוף א דעליניעזער איךד.
שפּיל ,קיינמאָ ניט געארבייט אום שבת ,און פלעגט אין א יום-
ערשט שפּעטער האָט ער זיך א ביסעל אְפַּי
טוב אַפֿילו דאַװנען .
געריסען פון אידישען לעבען און זיך גענומען פאר רוסישע און אֵל-
פון זיינע אידישע וערק זיינען באַרימט זיין
מענשליכע טעמעס.
ארבייט ,אַ איד  ---אַ שניידער" ,פאר וועלכע ער האָט געקראגען אַ
זילבערנעם מעדאל, ,דעד וכוח וװענען תלמוד" ,אָדער יאַ חריף"
און ,אַ בקי" ,צויי פאַרשידענע טיפּען תלמודיסטען ,אַ אידישע
,הענדלערקע", ,נאַטאַן דער ווייזע", ,שפּינאָזאַ? און אויך זיין באַ-
רימטע און באַליכטע וערק ,אינקוויזיציע" ,װאָס ער האָט ,ליידער,
ניט באַויזען דורכצופיהרען אין אַ פולער ,פאַרנרעסערטער פאָרמע,
װוי עד האָט עס געפּלאַנעװעט אין פארלויף פון יאָהרען.
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הי
וי מיר זעהען ,האָט אַנטאָקאָלסקי געשעפּט

זיינע שאַפונגען
אינטערעסאַנט,

פון דעם אידישען קװאַל
וויי? בין איהם

האָט

ראָפּע ניט גענומען קיין טעמעס
דישען נאַציאָנאַלען לעבען.

דער אידישער

און דאָס אין באַזונדער

קיין איין סקולפּטאָר

אין

איו-

וװוערק פון
|

דעם
|

אי-

פֹאַר זייערע

פילאָזאָה שטּונאָזאַ  ---סקולפּטור פון מ .אַנטאָקאָלסקי.

אָבער ביי אַנטאָקאָלסקין,

אידישען

באַנייסטערונג

פֿאַר

קינסטלער,

אין נעװען

אַזױ

װי כמעט

ביי

א כאַראַקטעריסטישע

יעדען

רוסיש-

צושפּאָלטענ-

ער איז געװען אין זיין גייסט אַ איד און
קייט אין דער נשמה;
נלייכצייטיג אַ רוםס; און אט די צוייזייטינקייט האָט זיך געפיהלט
סיי אין זיינע שאפונגען

סיי אין זיינע איבערלעבוננען.

מאַרק אַנטאַקאָלסקי און איליאַ נינצבורג
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|

ער האָט דעריבער געשילדערט כמעט מיט דעם זעלבען ברען
עכט-אידישע און עכט-רוסישע טיפּען ,און ביידע סאָרטען טיפּען האָ-
אייננעגעבען

בען זיך איהם

וי

מעהר

זיינע ווערק

אלגעמיינע,

אויף

אלמענשליכע טעמעם ,זיין באַרימטע סטאַטוע ,איװאַן גראָזני?" דדיקט
אויס זיין דוסישען גייסט ,פּונקט אַזױ וי זיינע אידישע ווערק דריקען
אויס זיין אידישען גייסט,
ס'איז קיין צווייפע? ניט ,אז ער אין געווען שטאַרק צוגעבונדען
און איבערגעגעבען צו רוסלאַנד .דאָס פיהלט זיך אין זיין בענקשאַפט
נאָך רוסלאנד ,ווען ער האָט געמוזט יאָהרענלאנג וואוינען אין אויס-
לאנד,

|

|

,מיין גאַנצע נשמה ,שרייבט אַנטאָקאָלסקי אין יענער צייט צו
סטאַקאָוו ן ,באַלאַנגט צו דעם פלאַנד ,וואו איך בין געבאָרען גע-
ווארען

און צו וועלכער

איך בין צונעוואוינט

|

געווארען".

און אין אֵן אַנדער בריף דייסט זיך ביי איהם ארויס א פּאַטע-
טישער אויסנעשריי , :איך בין זייערער ,איך בין פון זיי ,איך
בין פאר זיי !" ,האָבענדיג דאָ אין זינען סיי די רוסען ,סיי די אידען.

אָבער ווען ער האָט זיך שפּעטער אָפּגעריסען פון דעם אידישען
ער
לעבען ,האָט ער אויפנעהערט צו שאפען אויף אידישע טעמעס.
גיט פאר דעם אַליין אן ערקלערונג אין איינעם פון זיינע בריף:
אום צו שילדערען ,זאָנט ער ,אידען אזוי וי איך קען

מוז מען

לעבען

לעבען קאָכט

װי פאר
דעל".

צווישען

און זידט;

זיי;
שאַפען

מען

מון

אונטער

א קינסטלער צו ארבייטען
-

לעבען
די אויגען

דאָרט,

זיי,

וואו דאָס

אין אַלץ איינס

אֶהן דער נאַטור,

אֶהן א מאָ-
|

אויף וויפיל אַנטאָקאָלסקי האָט געװעהטאָגט מיט אידישע פראגען
און האָט געפיהלט אין זיך דעם אידישען לעבען ,קען מען זעהן פון.
דאָרטען דריסט
זיינע צוויי אינטערעסאנטע בריף צו טורגענעו'ען.
ער אויס זיין װעהטאָג פאר דעם טראַגנישען נורל פון דעם פארי
:
|
פאָלנטען אידישען פאָלק. .
דערביי איזן אינטערעסאנט צו הערען וואס דער באריהמטער

רוספישער שרייבער האָט איהם אויף דעם געענטפערט:
|
אום איינצופיהרען אויף דער וועלט גערעכטיגקייט פאר אירען,
זאָגט טורגענעוו ,דארף מען ,דע-גרייכען יענע ווייטע צייט פון פֿריו-
הייט און גערעכטינקייט ,וואס וועט קומען ניט בְלוֹיז פאר די אידען
|
אַליין",
וי ווייט די אידישע פראגע האָט געמאַטערט אַנטאָקאָלסקי'ן קען
מען אויך זעהן פון דעם ,וואס ער האָט אין די שפּעטערדיגע יאָהרען
זיך פארנומען אפילו צו שרייבען א גרויסען ראָמאַן פון דעם איהו-
שען לעבען מיט'ן נאָמען ,ב|-איזאַק"; ער האָט באויזען אנצושריי-
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בען בלויז א העלפט פון דעם ראָמאַן ,און אין דעד העלפט פיהלט
זיך דער רייכער ,וויכטינער מאַטעריאל ,וועלכען ער האָט געזאמעלט
וועגען

דעם

אידישען

לעבען.

פון זיינע בריף און פון זיין אױטאָביאָגראפיע
דער

סקולפּטאָר

אַנטאָקאָלסקי

מעפיסטאָפּעל --

האָט

געחאָט

אַנטאָקאָלסקי'ס

טאַלאַנט; אמת ,ער האָט געשריבען

אויך

זעהט
א

מען ,או

ליטערארישען

סקולפּטור,

רוסיש מיט גרייזען און ניט מיט

נע-
אַן עכט-רוסישען סטיל ,אבער עס האָט זיך פונדעסטװענען
פיהלט אין זיינע רוסישע בריף און אין זיין אױטאַביאָגראפיע בילדליכ-
קייט און טעמפּעראַמענט פון אַן אמת'ן שרייבער, .זיין שפּראַך ,זאָנט
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וועגען איהם טורגענעוו ,איז ניט קיין רוסישע ,אָבער אן אייגענאַרטיגע,
און עס שמעקט פון איהר מיט אַ ריח פון באַזונדערע פאָרטען
בלומען",
אין פּעטערבורג איז אנטאָקאָלסקי'ן די ערשטען צייט אויסנעקו"

מען צו לעבען א שווערען לעבען .ער האָט געארבייט ביי א טאָקער,
און פלעגט מוזען פאַרדינען זיינע לעבענסמיטלען

דורך שווערער

אר-

בייט . ער פלעגט אויסארבייטען ביליאַרד-קייקלאך צו עטליכע קאָ-
פּיקעס א קייקעל .פון צייט צו צייט פלענט איהם געלינגען צו קריגען

אַ באַשטעלונג פון א .ליימענער סטאַטועטקע פאַר עטליכע רובעל.
אָבער פון דעם יאֶהר  8681האָט זיך זיין לאַנע אַ היבש ביסעל
ער האָט דאמאלסט געשאפען זיין באוואוסטע װערק
פאַרבעסערט..
;דער קאַרגער" ,און האָט פאר דעם נעקראָגען א זילבערנעם מעדאל מיט
אַ סטיפּענדיע פון  92רובע? א חודש.

אין יענע יאָהרען האָט ער זיך באגעגענט און באַפדײינדעט מיט
א סך באַרימטע רוסישע פּערזענליכקייטען ,מיט מאַלערס ,סקולפּטאָרס,
באַזונדער נאָהענט האָט ער זיך
שרייבער און געזעלשאפטליכע טוער.
| באַפריינדעט מיט דעם באַריסטען רוסישען מאַלער רעפּין ,מיט וע-
מען ער האָט זיך צוזאמען נעלערענט און האָט געואוינט צוזאמען
צוזאמען מיט רעפּינ'ען האָט אן-
עטליכע יאָהר אויף איין דירה.
אין יענער צייט האָבען
טאָקאָלסקי געלייענט די וויכטינסטע ביכער.

זיי ביידע

דורכגעשטודירט

די וערק

פון דאַרװינען,

באָקל'ען ,פּדו-

דאָנ'ען און פון אַנדערע וויסענשאַפטסלייט.

רעפּין האָט אנב שפּעטער געמאָלען פון אנטאָקאָלסקי'ן אן אוים.
ווערט

פאררעכענט

אלס

דער

בעסטער

געצייכענטען פּאָרטרעט ,װאָס
פּאָדטרעט פון אַנטאָקאָלסקין.
אין יענע יאָהרען האָט אַנטאָקאָלסקי זיך נעפונען אין דער בעס-.
טער רוסישער געזעלשאפט; די בארימטסטע רוסישע שרייבער ,קינסט-
לער און פּאָליטישע טוער פון יענער צייט זיינען געווען צווישען זיינע
נאָהענטע פריינד און באקאנטע.
זיין גרעסטען ערפאָלג האָט ער דאמאלסט דערנרייבט מיט זיין
פּטאַטוע ,איװאַן גראָזני" . אמת ,ער האָט געהאַט א סך צרות און
שטערוננען ביי זיין ארבייט איידער ער האָט דערגרייכט זיין ערפאָלנ,
אָבער קיין שום שטערונג האָט ניט געקענט פארשטעלען פאַר איהם
דעם וװעג צו זיין כשר-פארדינטען ערפאָלג.
,װאָס מעהר מען רענט מיך אויף ,וואס מעהר מען פיהרט מיך

אַרױיס פון געדולד ,אַלץ בעסער וועט אַרויסקומען ,איװאן גראָזני" ,האָט

אַנטאָקאָלסקי דאמאלסט
גיכען איז געקומען
דעד דער צוייטער

באמערקט

צו זיינעם א פריינד .און אינ-

דער קיסר אַלעקסאַנ-
דער נליקליכער מאָמענט.
אין געקומען זעהן די סטאַטוע און האָט נלייך

ל .פּאָגטלמאַן
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געהייסען

מיט

אַ בראַנזענע

קויפען

דעם אידישען

קאָפּיע פֿאַר דעם מוזעי

קינסטלער

גען איבער גאַנץ רוסלאנד,
אויך אין .אויסלאַנד.

האָט דאמאלסט
און

אָפּקלאַנג

דער

,ערמיטאַזש".

אננעהויבען
האָט

צו קפִינ-

זיך דערפיהלט

די גרעסטע רוסישע שרייבער און טוער ,וי צום ביישפּי? טוך-
גענעוו ,סטאַסאָװו ,האָבען מיט באַנייסטערונג זיך אָפּנערופען אויף
:
דעם ווערק.
;,איך האָב זיך געלייגט שלאָפען א קבצן ,און בין אויפגעשטאַנען -
אַ נביר ,נעכטען בין איך געווען איננאַנצען אומבאַקאַנט ,און היינט.
בין איך אין דער מאָדע" ,האָט נעשריבען אַנטאָקאָלסקי ,ווען ער
איז פּלוצלונג געקרוינט געװאָרען מיט דעם גרויסען ערפאָלג,
אָבער הינטער דעם גליק האָט געשפּאַנט װי אַ שאָטען

דאָס אומ-

אַנטאָקאָלסקי אין ערנסט קראַנק געװאָרען ,און האָט גע-
גליק,
מוזט פאַרלאָזען רוסלאַנד ,און ניט אויף אַ קורצער צייט ,נאָר אויף
נאַנצע

צענדליג יאָהר,

דריי

געלעבט אין איטאַליע,
יאֶהר  ---אין פּאַריז.
זיין לעבען

בענקטעד

פרעמד

האָט

פון וועלכע

אין רוים ,און
זיך

האָט

האָט

די איבערינע

איבערגעבראָכען.

נאָך זיין היימלאַנד

די וויכטיגסטע,

ער

אכט

ער

יאָהר

פּאָר צענדליג

אַ קראַנקער,

אָפּנעלעבט

אִפּ-

אַזױ

אַ פאר-

אין דער

די פרוכטבאַרסטע יאָהרען פון זיין לעבען.

אמת ,פאַר זיין געזונט און פאַר דער טעכניק פון זיין שאַפונג אין
געווען

אויסלאַנד

זעהר

נוצליך ,אָבער

נייסטיג

אין

אין

דאָס לעבען

דער פרעמד פאַר איהם געווען אַן אָפּקומעניש.
אַ געוויסען טרייסט האָט ער נעפונען אין זיין גליקליכען פאַמי-
אין דעם

ליען-לעבען,

יאָהר  2781האָט ער געהייראט

מיט

זעהר

אַ

| שעהנער מיידעל ,געניאַ אַפּאַטאָווא ,אַ טאָכטער פון אַ ווילנער סוחר,
און

ער

האָט

מיט

דרייסיג

איהר אָפּנעלעבט

יאָהר

אין

ליבע

און

פרידען .גלייך נאָך דער חתונה אין ער מיט זיין פרוי אװעקגעפאָה-
רען קיין דוים ,וואו ער האָט באַנעגענט א סך פון זיינע פריהער-
דיגע חברים פון דער קינסטלערישער ועלט.
דאָ
דאָ ,אין רוים ,האָט ער געשאפען א היבש ביסעל װערק.
ער ,צום

האָט

ביישפּיל,

אין א פּאָר

יֹאְֶהֹר ארום

אָנגעפאנגען

זיינע

באַרימטע סטאַטועס ,קריסטוס" און ,סאָקראַט" ,וועלכע ער האָט פא--
ענדיגט

ערשט

אָבער

מיט

עטליכע

פארבלייבען

אין

יאָהר שפּעטער.

רוים

האָט

ער

ניט

געװאָלט ,באַזונ-

דערס נאָך דעם ,װוי ער האָט באַזוכט פּאַריז ,וועלכע האָט ביי איהם

אין אָנפּאננג שטאַרק אויסנענומען .,אין פּאדיז האָט ער אגב געהאַט אַ
גרויסען ערפאָלג אויף דער אלװועלטליכער קונסט-אויסשטעלונג פון
דאָ
יאָהר  ,8781וואו ער האָט געקראָגען די העכסטע אויסצייכנונג.

מאַרק אַנטאַקאָלסקי און איליאַ גינצבורג
האָט ער זיך נעפיהלט

פיל בעסער
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אויך צוליב

וואס ער האָט

דעם,

דאָ נגעהאָט פאר זיך א היבשע רוסישע קאַלאָניע ,וואו ער פלענט זיך
טרעפען מיט די גדעסטע רוסישע שרייבער ,קינסטלער און אַנדערע
דאָ ,צום ביישפּיל ,פלעגט ער זיך
אָנגעזעהענע פּערזאַנען בכלל.
אָפּט

באַנעגענען

מיט

טורגענעו'ן,

באַראָן

באָנאָלובאָוו'ן,

גינצבורג

א ,אַ ,און פון אַלֶע זייטען איזן ער געווען אַרומגערינגעלט מיט אנער-
קענונג און פאַרעהרונג.
אָבער אויך ניט ווייניג ענטוישונג האָט איבערגעלאזט אַנטאָקאָלסקי

אַ באַזונדער שווערע ענטוישונג

אין יענע יאָהדען.,

גע-

האָט איהם

בראכט רוסלאַנד ,דאָס לאַנד ,נאָך וועלכער ער האָט אַזױױי שטאַרק
ער האָט אין פּעטערבורג אַרויסגעשטעלט אין יאָהר 0881
געבענקט.
זיינע אַלטע און נייע װוערק אויף אַן אויסשטעלונג אין דער קונסט-

אַקאַדעמיע.
קינסטלער

זיינע װערק האָבען געהאָט אַ גרויסען עדפאָלג צווישען
און מבינים

בכל?;

ער האָט געקראַנען

פּעסאָר פון דער קונסט-אַקאדעמיע;
פּרעסע האָט דאמאלסט

דעם

טיטול פּראַ-

אָבער די רעאַקציאָנערע רוסישע

שאַרף אַדונטערגעריסען

זיינע ווערק ,און בלוין

צוליב דעם אַליין ,װאָס ער איז א איד .אַזאַ באַציהונג האָט איהם
פאַרשאַפט ליידען ; און אום צו פארגעסען דעם װעהטאָג האָט ער,
| אומקערענדיג זיך אין פּאַריז ,זיך וידער אַריינגעװאָרפען אין דער
אַרבײיט

מיט

לייב

און לייבען.

ער האָט אגב געמוזט אַ סך אדבייטען ,וויי? דאָס פּאריזער לעבען
האָט געפאָדערט נרויסע הוצאות ,וועלכע אַנטאָקאָלסקי האָט געמוזט

באשטעלונגען,

דעקען דורך פארשידענע
ניט זעהר צום הארצען.
דאָס טומעלדיגע לעבען אין פּאַריז און אויך די פּאַריזער קונסט
פּאַדיז ,שרייבט ער,
אין איהם שפּעטער געװאָרען איבערדריסינ:
איז ניט פאַר מיר .נעוויס ,מען קען דאָ אַלץ קדיגען ,אָבער דאָ הערשט

מעהר
זיך

פאָרמע איידער אינהאַלט,
דאָ

האדצינע

איינפאכקייט'".

וועלכע

און וייניגער
איהם

האָט

איהם

געוען

זיינען

פון אַלֹץ

פיהלט

געמאַטערט אט

די

פּאַריזער אינערליכע פּוסטקייט ,די נײיסטלאָזיגקייט ,וואס איז פאַרדעקט

מיט אַ שעהנעם

שליער פון אַ נוטער אויסערליכער

טעכניק;

און.

איהם האָט אַלץ נעצוינען צוריק אַהיים ,צו דער וייטער רוסלאַנד.
אָבער זיין היימלאנד האָט איהם אינניכען ,שוין א צווייטען
מאָל ,באַהאַנדעלט וי אַ שטיף-קינד ,און נאָך ערנער װי צום ערש-
וען ער האָט אין יאָהר  2981װידעראַמאָל ארויסגע-
טען מאָל,

שטעלט אין פּעטערבורג זיינע נייע ווערק ,האָט די אַנטיסעמיטישע
פּרעסע אויפנענומען זיין אויסשטעלוננ פּשוט אויף א כולינאנישען
אופן,

זי האָט

טער.

זי האָט איהם ,צום ביישפּי? ,באַשוֹלדיגט אין דעם ,אַז ער

דעם

קינסטלער

געזידעלט

מיט

די געמיינסטע

וער-
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קרינט אויסצייכנונגען צוליב די אידישע באַנקירע|; זיי האָבען זיך
,ילינער קאריעריסט" ,א ,קריכער" ,אַ ג,רויס-
צושריען ,אַז ער איז אַ ב
,שידאָווסקער פייגלינג" ,אַ ,נאַכאַל? א .אַז .וו.
האַלטער" ,א ז
די צייט אין דאמאלסט געװען אַזאַ רעאקציאָנערע ,אז מען
האָט אפילן ניט געװאַגט עפענטליך צו פאדטיידינען דעם באַליידינ-
בלין זיין פריינד װלאַדימיר סטאַסאָו
טען אידישען קינסטלער.

האָט געהאָט מוט אַרויסצוטרעטען אָפען מיט אַ הייסער פאַרטיידיגונג.
דער

קראַנקער

האָט

אַנטאָקאָלסקי

מיט

און װעהטאָנ

ענטוישונג

פאר'ן אַװעקפאָהר האָט ע -אָפּנע-
ווידער פארלאָזען פּעטערבורג;
דרוסט אין דער רוסיש-אידישער צייטונג ,נאָװאָסטי' א כאַראַקטע-
ריסטישען בריף ,וועלכען ער פאַרענדיגט מיט פאָלגענדע װערטעד;:
ש,וין פיל יאהרען לאכען אויס מענשען פון א געוויסער ריב-

טונג מיינע װערק ; זיי מאכען חוזק פון מיר און פון מיין פאָלְק,
זיי קלערען אויס אויף מיר בלבולים און ביי יעדער געלעגענהייט
באַשולדיגען זיי מיר אין פארשיידענע אויסנעטראכטע מעשיות..

דערביי אָבער באַמערקען

זיי אַליין ניט ,אן מיט

זייערע באשול-

דיגונגען געגען מיר באשולדינען זיי גלייכצייטיג זעקס קונסטאַקאַדע-
מיעס פון פאַרשיידענע לענדער ,וואו איך האָב דעם כבוד צו באַ-
לאנגען

אינטערנאַציאָ-

אַלס מיטגליד ,און אויך אַ דזשורי פון צוויי

נאַלע אויסשטעלוננען ,וועלכע האָבען מיך באַעהרט מיט זייערע אויס-
צייכנונגען".
מיט פארביטערונג

צו וועלכען איהם
יאָהרען,

ווען

ער

האָט

דער

קינסטלער

פארלאָזען

דאָס

לאַנד,

האָט אַזױ שטאַרק געצוינען אין פארלויף פון די
האָט

געלעבט

אין דעד

פרעמד,

עס האָט זיך דאמאלסט
און איין צרה שלעפּט די צוייטע.
זיין
אָנגעפאַנגען פאר איהם אַ סדרה פון דורכפאלען און צרות.
באַלינטע פטאַטוע ,ניט פוֹן ד ע ר ועלט" האָט זיך ביים אַרי-
בערפיהרען צובראָכען ,און ער האָט ניט געהאט קיין מעגליכקייט זי

דאָס

האָט

איהם

פאַרשאַפט

א

סך

האַרצועה-

צוֹ פארריכטען
טאָג.
די מאַטעריעלע נויט האָט דאמאלסט אויך אָנגעהויבען צו קלאַ-
פּען ביי איהם אין טיר ,און ער האָט געמוזט אָנפאנגען פארשיידענע
|
אונטערנעמוננען אום צו פארבעסערען זיך די לאַנע.
ערשט אין עטליכע יאהר אדום האָט צו איהם וידער א שיין
ער האָט געקראנען עטליכע ויכטינע און אינטערע-
געטאָן די זון:

סאַנטע באַשטעלונגען ,װאָס האָבען געהאָט אַ .קינסטלערישע באַדיי-
טונג (אַ סטאַטוע ,די באַרמהערצינע שװעסטע ,"-פֿאַר בולגאָריע,
פטאַטועס פון אַלעקסאנדער דעם צווייטען און דעם דריטען ,און א
מאַנומענט פאר ,יעקאַטערינע די צווייטע" ,פאַר וילנע) .,אין יענעך
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צייט האָט ער נעקראָנען פון דער פּאַריזער אלוועלטליכער אויסשטע-
לונג די העכסטע אויסצייכנונג פֿאַר זיינע ווערק ,און זיין שטימונג
האָט זיך נעדארפט דעריבער שטאַרק הויבען.
ליידער האָט איהם דאמאלסט זיין קדאנקהייט אָנגעהויבען צו
מאטערען אלץ מעהר און מעהר ,און זיין שטימוננ איז צוליב דעם 
ניט אומזיסט האָט ער
געווארען אלץ געדריקטער ,אלץ טרויעריגער.
זיך דאמאלסט ארומנעטראגען מיט דעם פּלאן צו שאַפען א נאנצע סע-
ריע ווערק מיט'ן נאָמען ,די אַלועלטליכע טראַנעדיע? :טדאַגישע

טעמעס

זיינען

דאמאלסט

געווען נאַהענט

צו זיין הארצען.

װאָס ווייטער אלץ טרויערינער און פּעסימיסטישער אין ער גע-
,איך בין אן איבערינער אויף דער ועלט' ,האָט ער זיך
ווארען:
ער אין מיד נעווארען פון לעבען.
באקלאָנט פאר זיינע פריינד,
כאראַקטעריסטיש איז אויך דאָס ,וואס גראָד אין יענער צייט
האָט ער זיך ווידער גענומען צו זיין באליבטען וװערק ,די אינקוי-
זיציע" ,איבער וועלכער ער האָט געארבייט נאָך מיט אַ פערציג יאֶהר
איצט האָט ער עס געװאָלט
צוריק ,נאָך זייענדיג אין פּעטערבודג .
איהם אין עס אבער
איבערמאַכען ,און מיט א גרויסען פאַרנעם.
ניט געלונגען דורכצופיהרען אין לעבען.
זיין לעצטע ווערק איז נעווען װי א סימבאָל און וי אַן אִנן-

זאָג פון דעם קומענדינען סוף ,פון דעם

נאַהענטען טראגישען

שלוס

ער האָט פארענדינט מיט אַ מערקוירדינען ווערק,
פון זיין לעבען.
,זי האָבען שלום געמאכט".
 --מיט אַ גרופּע װאָס רופט זיך:די גרופּע שטעלט פאָר צויי טויטע שונאים ,וועלכע ליגען ארומנע-
נומען אין זייער לעצטען קאמף צווישען זיך.
וועמען האָט ער דאָ געװאָלט פאָרשטעלען אלם זיין לעצטען
וועלכע האָבען גענען איהם
די ניפטינע אנטיסעמיטען,
שונא
שטענדיג געהעצט און פארקירצט זיינע יאהרען ,אדער זיין בייזע,
גרויזאמע מאָנען-קראַנקהייט ,וועלכע האָט איהם אויפנעפרעסען לע"
צו זיין פריהצייטיגען טויט ?
בעדיגערהייט און האָט איהם דערפיהדט
ווער ווייס...
אָבער ,זיי האָבען שלום געמאכט" ,ער ,דער האַרציגער אַנטאָ-

קאָלסקי ,און זיין בייזער

מלאך-המות,

וועלכער

האָט איבער

איהם

ענדליך נעזינט אין דעם יאהר  ,2091וען דער גרויסער קינסטלער
האָט אויסגעהויכט זיין לעצטען אָטעם ,אין דער פדעמד ,אין אויס-
לאנד ,ווייט פֿון זיין היימלאנד ,וואס איז געװוען צו איהם פיינדליך
וי א בייזע שטיף-מוטער,
אַ יאָהר פאר'ן טיט איז אנטאַקאָלסקי אזוי פאראָרימט גע-
ווארען ,אז ער האָט נעמוזט אויספארקויפען זיינע אלע קאָלעקציעס

אויה אן ,אָקשאָן".
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אנב ניט איין קינסטלער האָט געהאָט אזא טרויערינען גורל.
טורגענעוו האָט אויך איבערנעלעבט דאָס זעלבע צום סוף פון זיין
לעבען .אויך ער האָט צו דעד עלטער געליטען נויט אין דער פרעמר,
וואו ער האָט פאַרענדינט זיין לעבען.

נאָך אַנטאָקאָלסקי'ס טויט האָט זיך אנגעפאננען א קאמף צוי-
סיי וילנע ,סיי פּעטערבורג
שען צוויי שטעט פאר זיין קערפּער,
געוואלט

האָט

האָבען

טערבורנ.
פּעטערבורג
מיט

אַ גרויסען

דעם

קבר

זיך,

ביי

אויסגעפיהרט

האָט אויפגענומען דעם טויטען
פאדנעם,

א

מיט

ריזינער,

אידישען

האָט

פּע-

קינסטלער

איינדרוקספולער

לויה,

א מחנה מענשען
מיט אַ סך רעדעס ,בלומען און דעלענאציעס.
האָט איהם באנלייט צו זיין אייביגער רוה אויף דעם אידישען בית-
אזוי האָט מען איהם נאָכ'ן טויט באַלױינט פאר די אלע
עולם
קריוודעס און ליידען פון זיין גאנצען לעבען.
א פארשפּעטיגטע באַלױנונג פאר א באַליידינטען און פארפאַלנטען
|
אידישען קינסטלער.

איליאַ גינצבורג ,דער
מיט
רוסישע

איהם

מעג

פקולפּטאָרען

וילנע

און

ביידע

זיינען

זיי

שטאָלצירען.,

פֿאַרנעמט

ער אין
זעהענעם אָרט;
 )00און האָט דאָרטען
איַאֶהר צעהן.
צוויי גרויספע אידישע
לאַנד --- ,דעם באַרימטען

באַרימטער

סקולפּטאָר,

צוישען

ער ,איליאַ גינצבורג,

די

בארימטע

זעהר

אַן אָננע-

געבאָרען געװאָרען אין וילנע (אין יאֶהר
אויך פאַרבראַכט זיינע קינדער יאָהרען ביז
|
|
סקולפּטאָרען האָט פאַרמאָנט די אַלטע רוס-
אַנטאָקאָלסקי'ן און זיין תלמיד גינצבורג ;

ווילנער.

איזן

דאָס

ניט

א

מערקוירדינער

צופאַל ?
און אָט דער צופאַל רופט ארויס נאָך מעהר אינטערעס ,ווען מיר
דערמאָנען

זיך ,אַז די אַמאָליגע

ווילנע אין

געװען

א שטאָט,

װאָס

האָט ,דוכט זיך ,געקענט וענינער פון אַלְץ וועקען און ענטוויקלען די
פֿ.אַנטאַזיע און דעם טאַלאַנט פון אַ סקולפּטאָר,
אין גאנץ ווילנע ,דערצעהלט
רונגען ,זיינען אין יענע יאָהרען

איליא נינצבורג אין זיינע עראינע-
געשטאַנען בלוין די ,באָלװאַנעס"

פון גראַףּ טישקעוויטש'עס הויז; קיין אַנדערע סטאטועס האָט מען
ניט געקענט געפינען אין דער גאַנצער שטאָט .פון װאַנען עס האָט דאָר-
טען געקענט אױיסװאַקסען דער אינטערעס צן סקולפטור ביי די ביידע
ווילנער קינסטלער ,איז פּשוט א רעטעניש.
און נאָך נרעסער וערט די רעטעניש ,וען מען באקענט זיך
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נעהנטער מיט די אומנינסטינע אומשטענדען ,אין וועלכע איליא גינצ-
בורג האָט זיך נגעהאָדעװעט אין זיינע קינדער-יאָהרען .וייניגער פון
אַלץ ,דוכט זיך ,האָט נעדארפט פון איהם אויסװאַקסען אַ סקולפּטאָר
און אַ קינסטלער

בבל

זיין פאָטער איז געשטאָרבען ,ווען דער איננע? איז אַלְט געוען
קוים דריי יאָהר ,זיין נאַנצע משפּחה אין באשטאנען פון פרומע לייט,

איליאַ גינצבורג אין זיין אַרביים-צימער אין .8291

ביי וועלכע פיגורען ,סטאַטועס און אַנדערע אַזעלכע סונסט-ווערק זיינען
געווען פאַררעכענט פאַר טרייפענע זאַכען ,פאַר נעצקעס ,וועלכע מען
טאָר נאָר אין אַ אידיש הוין ניט אריינלאָזען.

זיין טאַטע אין געווען אַ רב און אַ מחבר פון רעליניעזע ספרים ;
דער זיידע איז אויך געווען אַן אָנגעזעהענער איד אין ווילנע ,אַ קלוגער
איד ,אַ למדן ,צו וועלכען מען פלענט סומען פרענען עצות און שאלות.
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דעם קליינעם אליה'ן האָט די מאַמע זיך געקליבען צו מאַכען מיט דער
צייט פאַר א רב .זיין עלטערער ברודער האָט אויך זיך געשניטען
אויף אַ רב ,כאָטש שטילערהייט האָט ער גע'חלומ'ט צו קרינען העכערע
בילדונג ; :די אַפּיקורסישע אידעען פוֹן דער השכלה האָבען שוין איהם
אָנגעשטעקט,

געהאָדעװעט האָט ער זיך אין אַרימקייט ; זיין מוטער ,די אלמנה,
איז געבליבען מיט אַ געזינד פון אַכט קינדער;

אויסער אליה'ן

געווען ביי איהר נאָך פיר זיהן און דריי טעכטער.
אויף דער שווערער

מאַטעריעלער

זיינען

אָבער ניט קוקענדיג

לאַנע ,האָט מען ,װי עס פיהרט

זיך

ביי אידען ,אַוועקגעגעבען דעם אינגעל צו אַ דבי'ן .,דער אינגע? האָט
גראָד ארויסגעוויזען גרויסע פעהיגקייטען ,און עס האָט שוין געהאלטען
| דערביי ,אַז דער איננע? זאָל זיך דערדינען
לערנען אין שול צוזאַמען מיט דערװאַקסענע.

צו דעם

גרויסען

כבוד צו

אָבער דאָ האָט פּלוצליננ די מאַמע באמערקט ,אַז איהר אליה
מייסטרעוועט עפּעס אַלֵץ מיט אַ מעסערל און מיט טשועקעס ,און
ווען זי האָט דערזעהן ביי איהם די קליינע אויסנעשניצטע פיגורקעס,
געביידעס און פאַרשיידענע אנדערע זאַכען ,אין איהר פינסטער נע-
סטייטש ,אָנשטאָט צן זיצען איבער דער
װאָרען אין די אויגען:
נמרא פאַרנעמט ער זיך גאָר מיט אַזעלבכע ,נאַרישקייטען" ,מיט מאַכען
נעצקעס".
און די מאַמע האָט ארויסנעװואַרפען אויפ'ן נאַס זיינע
זי האָט זינט
אַלע שניצערייען צוזאמען מיט זיינע אינסטרומענטען.,
יענער צייט אָנגעהויבען צו פאַרפאָלנען דעם קינד'ס עסק'ן זיך מיט
און דער קליינער סקולפּטאָרעל האָט אָנ-
מעסערלאך און טשוועקעס.
געהויבען צו אַרבײיטען שטילערהייט ,בננבה ,די מאמע זאָל זיך ניט
דערוויסען.

אָבער אַ געוויסע ערמוטיגונג אין זיין חיים האָט ער יאָ געקראַנען.
זיינע שװועסטער,

וועלכע האָבען

שוין

געלייענט

דייטשע

ביכלאך

און

געהערט וװענען קונסט ,האָבען זייער ברודערל ערמוטיגט אין זיין
אַרבעט  :וװער ווייס ,האָבען זיי געטראכט ,אפשר שניידט ער זיך פאר
|
אַ קינסטלער.
און ערמוטינגט האָט איהם אויך אַן אַלטער גראַװיאָר גריליכעס,
וועמעס זוהן האָט זיך געלערענט סונסט אין אן אַקאַדעמיע .פון
איהם אנב ,פון דעם גריליכעס ,האָט דער איננעל צום ערשטען מאָל
ידערהערט

דעם

נאָמען

,אַנטאָקאָלסקי",

אַ נאָמען ,װאָס האָט שפּעטער

געשפּילט זעהר אַ גרויסע ראָלע אין נינצבורג'ס לעבען.

גריליכעס

האָט נעהאָט אַ קראָם פון שטעמפּלען און פון אַנדערע גראַוויר-זאַכען,
און דער איננעל? איז געװאָרען ביי איהם אַן אָפטער ארייננעהער.

אין דעם יאֶהֶר  ,0781ווען נינצבורנ איז אַלט געווען צעהן יאָהר,

|

מאַרק אַנטאַקאָלסקי און איליאַ גינצבורג
איז פאָרגעקומען

אַ וויכטינער

איבערברוך

:
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אין זיין לעבען ,אַן איבער-

ברוך ,װאָס האָט אַ שטויס געטאָן זיין לעבען אין אַ נייער ריכטונג- ,
זיין מאַמע איז אַװעקגעפאָהרען

קיין פּעטערבורג

צוליב

און גראָד דאמאָלסט איז געקומען קיין ווילנע אַנטאָקאָלסקי.
האָט אין זיין קראָם באוויזען

אַנטאָקאָלסקי'ן

נינצבורג'ס

געשעפט,

גריליבעס
שניצערייען,

מיט דעם

און אַנטאָקאָלסקי האָט זיך גלייך שטאַרק פאַראינטערעסירט
|
טאַלאַנטפולען אינגעפ,
ביידע ,דער אַלטער גריליכעס און דער יונגער אַנטאָקאָלסקי ,האָבען
זיך גענומען צו דעם איננעל .גריליכעס איז געװוען אַן אינטערעסאַנ-
טער איד מיט

אַ לאַננער וייסער

באָרד,

ווענען וועלכער

מען

פלעגט

דערצעהלען ,אַז זי ציהט זיך ווייט אונטער די קליידער צוליב איהר
אויסעגעוועהנליכער לענג ; און אַנטאָקאָלסקי איז נעװוען אַן עכטער
טיפּ פון אַ יונגען קינסטלער; אָננעטאָן װי אַ פראַנט ,אין א ברייטער
פּעלערינע ,װאָס איז געווען ארויפנעװאָרפען אויף די פּלײיצעס אוֹיף
אַ נאַכלעסינען קינסטלערישען שטיינער ,מיט שעהנע הענטשקעס אויף
די הענט און אין אַ ברייטער קינסטלערישער הוט .זיין וייסער,

גרויסער שטערן איז געווען ארומגעריננעלט מיט אַ װאַלד קורטשאַװע
האָר ,און זיינע טיפע שװאַרצע אויגען האָבען ארויסנעקוקט שאַרף,
מיט ערנסטקייט און מיט אַ געוויסער שטרענגקייט; זיין פּנים האָט
געעטעמט מיט ענערניע און כאַראַקטער.
אויף דעם יונגען נינצבורג'ן האָט אַנטאָקאָלסקי געמאַכט אַ טיפען
איינדרוק .,און פּלוצלינג לייגט איהם פֿאָר דער באריהמטער סקולפּטאָך
דער אינגעל
ער זאָל מיט איהם פאָהרען צוזאַמען קיין פּעטערבורג.

האָט פון פרייד ניט געוואוסט װאָס צו ענטפערען .ער אין אַנטלאָפען
אַהים וי אַן אונטערגעשאַסענער און האָט זיך דאָרטען צואװיינט
אויך די שוועסטער זיינען געווען צופרידען ,װאָס אויב
פון פרייד
ניט זיי אַלֿיין ,װעט כאָטש זייער ברודער? געלינגען ארויסצורייסען
זיך פון ווילנע אין דער גרויסער װעלט אַרין און עפּעס דערגרייכען.
אַפילו אויף דעם עלטערען ברודער ,דעם צוסינפטינען רב ,האָט
אויך אַנטאָקאָלסקי'ס

פאָרשלאג

געמאַכט

אַ שטאַרקען

איינדרוק.

אַנ-

טאָקאָלסקי'ס נאָמען איז שוין דאמאָלסט געווען באוואוסט ,און װיבאַלך
אַזאַ קינסטלער האָט זיך פאַראינטערעסירט אין דעם אינגעל ,איז דאָך
אַ סימן ,אַז ס'אין עפּעס פאַראַן אין איהם.
ניט אַזױ אָבער האָט אויפנענומען די נייעס דרי מאַמע .זי האָט
פון פּעטערבורג געענטפערט ,אַז זי וי? אַפילו ניט הערען פון אזא
זאך:

עס

איז ניט

נום ,זאָנט זי ,פאַר אַ פרומען

אידען

אַפילן

צִו

וואוינען אין דעם נוי'אישען פּעטערבורג .און זי האָט פארבאָטען
איהר איננעל צן פאָהרען .,און דאָ דאַרף שוין אַנטאָקאָלסקי אַװעק-
פאָהרען פון ווילנע אין דריי טעג ארום .אַלֶע זיינען אין הויז פאַר-
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:

צווייפעלט ,און מעהר פון אלעמען ,נאַטירליך ,דער אינגעל |אליון .ער
האַלט ממש ביים צוזאַמענברעכען.
װאָס טוט מען? איזן באשלאָסען געװאָרען צו ווענדען זיך צו
דעם

אַלטען

פרומען

זיידען ,וועלכער

האָט גע'שמ'ט

אין וילנע פאר

א חכם אַ איד .האָט מען גענומען דעם אינגעל'ס שניצערייען און מען

איז אַװעק צום זיידען .דער זיידע ,אַ איך פון  87יאָהר ,האָט ארומ-
געקוקט מיט גרויס אויפמערקזאמקייט די אַרבײט .די באָבע האָם
פארבראָכען די הענט:

,אִי ,װועה צו מיר!

געצקעס!

ס'איז דאָך אַ

זינד!" דער זיידע אָבער האָט זיך געשטעלט אויף דער זייט פון זיין
אייניקע? און האָט נעזאָגט מען זאָל איהם יאָ לאָזען פאָהרען קייןפּעטערבורג.
און אין אַ פּאָר טעג ארום איז דער קליינער אליה אַװעקנעפאָהרען

מיט

אַנטאָקאָלסקי'ן

איחהם

מקנא

געװען:

קיין פּעטערבורג.
שוין

אַלֶע אין דער

דאָס אַליין ,װאָס

היים

האָבען

ער אַנטלויפט פון דעם

דלות אין שטוב ,אין דאָך שוין אויך געווען פאַר איהם אַן אויסליין
און אַ גליק.

איין ברודער איז שוין פריהער אַנטלאַפען פון דער היים

און איז געװאָרען אין אויסלאנד אַן ארבייטער --- ,אַ יואוועליר.
מען קען זיך פאָרשטעלען

װאָס דער איננע?ל האָט איבערגעלעבט

אויף זיין ערשטער רייזע קיין פּעטערבורנ .פון דער היימישער ווילנער
סביבה איז ער איצט געפאָהרען צו דעם ויכטינסטען צענטער פון
רוסלאַנד ,צוֹ דער גרויסער שטאָדט ,וואו דאָס לעבען ברויזט און קאָכט,
און אַ פיבער פון דערווארטונג און פון האָפנונג האָט ארומגעכאַפּט
סקולפּטאָר האָט געפיהרט

דעם ווילנער אינגעל ,וועלכען דער בארימטער
צו זיין נליק.
אַנטאָקאָלסקי האָט נעבראכט דעם איננע? אין פּעטערבורג צו
דער מאַמען ,וועלכע איז איינגעשטאַנען ביי דעם שמש פון דער גרוי"
יסער שול .די מאַמע האָט זיך געהאלטען ביי איהר באשלוס אִפּצו-

שיקען איהם צוריק אַהיים ,קיין ווילנע .עס האָבען זיך איינגעשטעלט
פֿ-אַר'ן איננעל דער רב און אַנדערע אָנגעזעהענע באלעבאַטים און
ענדליך האָט מען איהר אייננערעדט זי זאָל איבערלאָזען איהר זוֹחן
אויף אַ געוויסע צייט ביי אַנטאָקאָלסקי'ן אויף פּראָבע,
אַזױ האָט זיך אנגעהויבען דאָס נייע לעבען פון דעם

וילנער

איננעל אין פּעטערבורג .די גרויסע רוסישע שטאָדט האָט נעמאַבכט
אַ שטאַרקען איינדרוק אויף דעם פּראַווינציעלען איננעל .די גרויסע
סטאַטועס ,די געבייהעס מיט די נגרויסע שילדען ,די בריקען ,װוי אויך די
ברייטע ,לאַנגע נאַסען האָבען איהם באצויבערט .ער האָט קיינמאָל
אין זיין לעבען

ניט נעזעהן

| אמת ,אין פּעטערבורנ

אַזאַ ברייטען

פאַרנעם,

אין איהם אויסנעקומען

איבערצולעבען אַ סך שווערע מאָמענטען.

אַזא רחבות.

די ערשטע

צייט

די קינדער אין נאָס פלענען

מאַרק אַנטאַקאָלסקי און איליאַ .גינצבורג
זיך מיט איהם

רייצען

|

און אויסלאַכען

איהם

פאַר

זיינע
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האָר,

פאר זיין לאַנגער קאפּאָטע און פאַר זיין עכט-אידישען אויסזעהן בכלל,

אָבער דאָס איז געווען בלוין אַ קליינינקייט ,אַ נאַרישקײיט אין פאַרי
נלייך מיט די נייע אַנגענעמע איינדרוקען ,וועלכע ער האָט באקומען
אין דעם נייעם פּלאַץ,
ביי אַנטאָקאָלסקן

האָט ער נעפּרואווט

אַרבײיט פון זיין נרויסען לעהרער.,

געאַרבײיט

איבער

קליינער תלמיד

זיין בארימטען
האָט זיך גענומען

פון פיים קאָפּירען

אַנטאָקאָלסקי האָט דאמאָלסט

וערק

,איוואן גראָזני",

קאָפּירען דאָס װוערק.

די
גראָד

און דער

אַנטאָקאָלסקי

האָט שטאַרק געלויבט זיין אַרבײט ,און ער האָט איהם אַוװעקנעפיהרט
צו דעם באוואוסטען

אידישען

כולןל-טוער
פילאַנטראָפּ א

בורג ,וועלכער האָט גלייך באשטימט

באַראָן

נינצ-

אַ סטיפּענדיע ,אַ רעגעלמעסיגע

שטיצע פאַר דעם יונגען קינסטלער.
ווען גינצבורג'ס מוטער האָט דערהערט ועגען דער סטיפּענדיע,
װאָס באראָן גינצבורג האָט באשטימט פאַר איהר זוֹהן ,האָט זי זיך
צואוויינט פון הארצװעהטאָנ, :מיינער אַ זוהן זאָל גאָר דאַרפען אָנ-
קומען צו צדקה" ,האָט זי נע'טענה'ט מיט פאַרדרוס ,פאַר'ן אַװעק-
פּאָהר פון פּעטערבורג האָט די מאַמע געבעטען אַנטאָקאָלסקי'ן ער
זאָל זעהן

אכטונג

און לערנען

נעבען אויפ'ן אינגעל ער זאָל דאַװנען

נמרא,
אַזױ אין דער אינגע? געבליבען ביי אַנטאָקאָלסקי'ן אין דירה,
און האָט נענעסען ביי אַ שכן ,אַ אידישען שניידער סאַנאַלאָו.

ביי אנטאָקאָלסקין און דורך איהם האָט זיך גינצבורג
באַקענט מיט די גרעסטע רוסישע קינסטלער און כלל-טוער פון יענער
צייט,

ער האָט זיך געטראָפען

מיט רעפּינ'ען ,טורגעניעוו'ן,

פעראָוו'ן,

סאַװיצקי'ן ,סטאַסאָוו'ן און אַנדערע אַזעלכע בארימטע פּערזענליבקייטען
פון דער ליטעראַרישער און קינסטלערישער װעלט .סאַוויצקי'ס פרוי
האָט זיך גענומען לערנען איהם רוסיש.
אין אָט די ליטעראַרישע און קינסטלערישע קרייזען האָט נינצ-
בורג פאַרבראכט דערנאָך צענדלינער יאָהרען פון זיין לעבען .ער אין
געשטאַנען נאָהענט צו די וויכטינסטע רוסישע כלל-טוער און קינסט-

לער ,וועלכע זיינען געווען בארימט איבער'ן נאַנצען לאַנד און אויך
אין אוױיסלאַנד ,דאָ ,ביי אַנטאָקאָלסקי'ן ,האָט ער זיך נגעטראָפען מיט
קינסטלער פון אַלַּע עקען לאַנד ,פוֹן אַלערלײ פעלקער .דאָ פלענט
ער זיך באגעגענען מיט דעם בארימטען אוקראַאינישען מאַלער רעפּין,
מיט דעם פּוילישען קינסטלער סעמיראַדסקי ,מיט דעם רוס מאַקסימאָו

אוּן מיט אַנדערע אַזעלכע בארימטטייטען.
אָבער נלייכצייטיג

האָט ער אַליין זיך ענטװיקעלט

|
אין א ויב".-

ל .מאָגנָלמאַן
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טינע קינסטלערישע

קראַפט און איז ביסלאכווייז אויסגעוואקסען

|

בארימטען סקולפּטאָך.
גינצבורג'ס

הייטען

עראינערונגען

איבער

ניבען

וועגען

צו טרעפען

איינצעל-

מערקווירדיגע

ועלכע

מיט

די אַלע גרויסע פּערזענליכקייטען,

איז אויסגעקומען

אין אַ

איהם

זיך.

ער דערצעהלט ,צום ביישפּיל ,וועגען דעם גרויסען ערפאָלג ,װאָס
אַנטאָקאָלסקי'ס א,יװאַן

אַלעקסאַנדער

גראָזני" האָט געהאָט אין רוסלאַנד,

צוייטער

דער

איז

אַליין

אָפּצוקויפען

דעם

עס פאַר

אַנטאָקאָלסקי'ס

אין

ארויף

סטודיאָ אויף דעם פערטען שטאָק אָנצוקוקען

גלייך געהייסען

דער קיסר

דאָס װערק און ער האָט

אַנטאָקאָלסקי

מוזעאום;

ַ,קאַדעמיקער".
האָט דאמאָלסט געקראָגען דעם טיטו? א
גינצבורנ'ן האָט אַנטאָקאָלסקי ליב געהאַט װי אַן איינען קינד.
אָפיציעל איז גינצבורג געווען פאַררעכענט פאַר אַנטאָקאָלסקי'ס תלמיד,
אָבער פּאַקטיש האָט ער געאַרבייט ביי אַ סך קינסטלער אין דער
אַקאַדעמיע ; מען האָט איהם אַלע דאָרטען גערופען ,דער קלינער
עליאָס".
אין זיינע עראינערונגען דערצעהלט גינצבורג אויך אַן אינטערע-
סאַנטען פאַל מיט דעם בארימטען מאַלער רעפּין ,רעפּין האָט זיך
קליבען חתונה האָבען .אַ שטונדע פאַר דער חתונה ,אָנגעטאָן אין
גע
און ווייסע הענטשקעס ,איז רעפּין געשטאַנען און געמאָלען
אַ פראַק
ער האָט שוין געדאַרפט געהן אין קלויסטער צו דער חתונה,
אַ בילד ;
און ער איז אַלְץ נעשטאַנען און געמאָלען .וװען ס'אין שוין גע-
שפּעט און ער האָט נעמוזט װאַרפען די אַרבײט ,האָט רעפּין
װאָרען
ארויסגערעדט, :איך מוז געהן צו דער חתונה { שאַדע,
מיט פאַרדרוס
יין שטונדע צייט װאָפֿט איך דאָך געקענט פאַרענדיגען די
אין א
אַרבייט",

גינצבוהג,

די אַלע קינסטלער ,דערצעהלט

ווירדיגע

אַרבייטער,

וועלכע

געווען

זיינען

געווען

זיינען

איבערנענעבען

מערק-

ייער

צו

קונסט מיט לייב און לעבען.
| ווען אַנטאָקאָלסקי איז קראנק

געװאָרען ,האָט ער באשלאָסען

פאָהרען קיין איטאַליע ,אָבער איבערלאָזען גינצבורג'ן
ניט

געװאָלט.

רייזע.

דאָרטען,

האָט

ער

גענומען

דעם

אין איטאַליע ,האָט

אינגעל

דער

זיך אױף

מיט

יונגער

צו

אַלײן האָט ער .

קינסטלער

וועלכע האָבען

זיין

אריינ-

באאיינפלוסט

געזאַפּט אין זיך אַ סך נייע איינדרוקען,
זיין קינסטלערישע פאַנטאַזיע.
וים'ן וועג צוריק קיין פּעטערבורג האָט זיך גינצבורג אָפּגע-
א
ווילנע ,און זיינע עראינערונגען פון יענעם באוך אין
שטעלט אין

ווילנע זיינען זעהר ריהרענד,
נאַנצע

משפּחה

איז

צוזייהט

זיין חיים איז צופאַלען געװאָרען.
און

צושפּייט

געװאָרען.

דער

זיין

זידע

מאַרק אַנטאָקאָלסקי און איליאַ גינצבורג
אין

דער

פאַר

צייט

געשטאָרבען.
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מוטער

די

זיינען

און שװועסטער

ארויסגעפאָהרען פון ווילנע ,און ס'איז געװאָרען אַ ת? פון דער נינץ-
בורנזמשפּחה אין ווילנע.
ער ניט אַנב איבער אַ ריהרענדען בילד פון דעם
װאָס די באָבע האָט פאַר איהם געשילדערט.
אין איין פריהמאָרגען האָט דער זיידע פּלוצלינג ערקלערט ,אַז
היינט שטאַרבט ער ,ער האָט אָנגעטאָן פרישע וועש ,האָט געהייסען
אָנצננדען ליכט און האָט זיך אַװעקנעלענט אין בעט װאַרטען אויף
ער האָט צונויפנערופען צום בעט די קינדער און
דעם מלאך-המות.
די באָבע האָט אױיפגעראַמט די
אייניקלאך און האָט זיי געבענשט.
שטוב אַזױ װי ערב יום-כפּור ,און אין דעם זעלבען טאָנ האָט דער
זיידע אויסגעהויכט זיין לעצטען אָטעם,
די באָבע האָט אַ לאַנגע צייט נאָך דעם זיידענס טויט געגרייט
צום טיש פאַר צווייען ,פאַר זיך און פאר דעם פארשטאָרבענעם מאַן ;
זי איז געווען צונעוואוינט דערצו פאַר די לעצטע  06יאָהר ,וועלכע
זיידענס

זיי האָבען געלעבט צזאַמען,
אָפּנעוואוינען דערפון.

טויט,

און איצט האָט זי זיך ניט געקענט
|

אַ טרויערינער האָט דער דרייצעהןיאָהרינער איננע?ל זיך צוריק-
געקערט קיין פּעטערבורנ פון זיין אַלטער היים .אין פּעטערבורג האָט
ער ווידער מיט דער נאַנצער ענערניע זיך אריינגעװאָרפען אין דעף
אַרביײיט און אין לערנען די רוסישע שפּראַך.
פאַר איהם האָט זיך אָנגעפאַננען א ניי לעבען ,פול מיט קינסט-
לערישער שאַפונג ,װאָס האָט איהם אינגאַנצען איינגעשלוננען.
צו אַכצעהן יאָהר האָט ער פאַרענדינט אַ רעאל-שולע און אין

אָנגעקומען אין דער קונסט-אַקאַדעמיע,
ענדינט

אין אַכט

יאָהר

ארום.,

וועלכע ער האָט איך פאַר-

אין דער

אַקאָדעמיע

האָט

ער

פֿאַר

זיין אַרבייט געקראָגען צוויי זילבערנע מעדאַלען ,און שפּעטער אויך אַ /
גאָלדענעם

מעדאַ?

פאַר

זיין אַרביײיט

,ירמיה'ס

ער איז ארויס פון דער אַקאַדעמיע

פון ערשטען גראַד".

נגעויין".

מיט דעם טיטול ,קינסטלער

דערמיט אָבער האָט זיך זיין בילדונג ניט פאַר-

באַראָן נינצבורג ,וועלכער האָט פון אָנפאַנג אָן ארויסנע-
ענדינט.
וויזען אַ נאָהענטען אינטערעס אין דעם קינסטלער ,האָט איהם אַװעק-
נעשיקט אויף זיין חשבון קיין אוױיסלאַנד אויף אַ יאָהר צייט צו פֿאַך-
ווען ער איז געקומען פון זיין רייזע צוריק
פאָלקאָמען זיין שטודיום.
קיין פּעטערבורג ,האָט ער זיך פֿאַרנומען מיט א רייהע נייע וויכטיגע
|
שאַפונגען.
צענדלינער פארשיידענאַרטינע אינדיווידועלע סטאַטועטקעס און
נרופּען-סצענעס זיינען נעשילדערט געװאָרען פון גינצבורנ'ן אין יענער
די נרעסטע פערזענליכקייטען פון יענער צייס זיינען פֿאַר-
צייט

ל .פאַנעלמאַן
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אייבינט געװאָרען פון דעם קינסטלער,

אַ גאַנצע נאַלערײע בארימטע

געלעהרטע ,קינסטלער ,שרייבער ,מוזיקער ,כלל-טוער ,אַקטיאָרען און
פּאָליטישע טוער איז אויסגעקריצט געװאָרען פון גינצבורג'ס טאַלאַנט-

פולער האַנט.

װי לעבעדינע שטעהען

נאַלערײע

טאָלסטאִי,

סאַקאָוו,

מענדעלעיעוו,

5

א

אי

עריא

אע

טשאַיקאָווסקי,

שאַליאַפּין,

אע

טע אע

אויף פאַר אונז אין גינצנורג'ס
דעפּין,

רובינשטיין,

אַנטאָקאָלסקי,

טעיי אע

רימסקי-קאָר-

מיליוקאָוו,

אע אע

ווערע-

השוב

6

ּ,עווראַל ."7191
איליאַ גינצבורג'ס סקולפּטור פ

שטשאַגין ,סטאַסאָו און אַנדערע אַזעלכע בארימטע פינורען פון דעם
רוסישען לעבען.
אַ באזונדער שטאַרקען
אַנטאָקאָלסקי'ס

איינדרוק

מאַכט

קבר אויף דעם פּעטערבורגער

גינצבורג'ס
אידישען

מצבה
בית-עולם.

אויף
די

מצבה שטעלט פאָר בלויז דעם קאָפּ פון דעם פארשטאָרבענעם קינסט-
לער .עס עטעמט מיט אידישען נייסט און מיט קינסטלערישטייט פון

מאַרק אַנטאָקאָלסקי

945

|

און איליאַ גינצבורג

די מצבה

אַנטאָקאָלסקי'ס קאָפּ אויף דער מצבה.
בורג'ס בעסטע שאַפונגען.
מיט אַ באזונדערער ליבע האָט גינצבורג זיך באצויגען צו קיג-
דער ,און קינדער פאַרנעמען אַ גרויסען פּלאַץ צווישען זיינע וערק.
טיפּען פון קינדער און סצענקעס פוֹן קינדער-לעבען זיינען ביי איהם
אין די צעהנדליגער; און די מערסטע פון זיי זיינען פול מיט חומאָר
און קינדערשען

באַלאַנגט צו גינצ-

חן.

אס שטעהט פאַר אונז א פיגורקע פון אַ אינגע? ,וועלכער שפּילט
מוזיק אויף אַ סטרונע,

װאָס ער האַלט אין מויל.

דאָס אין מסתמא

אַ צוקינפטינער מוזיקאַנט .און אט קליבט זיך אַ איננע? אריינצן-
געהן אין װאַסער ביים באָדען זיך .זיין נאַנצער קערפּער? דריקט

און אָט אין אַ סצענקע וי

אויס װאַקעלדיגקײיט און צופרידענהייט.

אַזױי אַ מוטער נעמט ארויס א שפּלינטער פוֹן פינגער ביי איהר קינד,
ביים קינד זיינען אַלע פיננערלאך פון דער האַנט צושפּריײיט פּונקט
אַזױ װי אין יעדען פיננערל,

ניט אין איינעם ,וװואָלט געווען

געזעסען

א שפּלינטער.
און אָט זיינען א פֹּאַר אַנדערע קאָמישע סצענקעס פון קינדעף-
לעבען :אַ סצענקע אין א באָד וי צויי קינדער גיסען אֶפּ איינער
דעם

צווייטען

מיט װאַסער ; אַ סצענקע

זאָגט אונטער

אַ צוייטען

אין אַ שולע וי איין אינגעל

הינטער דער פּלײצע דעם

ענטפער אויף

דעם לעהרער'ס פראַגע; אַ סצענקע ,װי א מאַמע דערצעהלט איהר
קינד אַ מעשה'לע; אַ סצענקע ,וי אַ קליין קינד שרעקט איבער זיין
מאַמען, :אַ װאָלף געהט!"; א סצענקע ,וי א דאָקטאָר הערט אויס
דאָס האַרץ ביי א קינד ,און א סך אַנדערע אַזעלכע כאַראַקטעריסטישע

בילדלאך פון קינדער-לעבען .אַ טיפע װאַרימקײט ,אַ ריהרענדע צאַרט-
קייט פיהלט זיך אין די אַלע גינצבורג'ס שאַפונגען.
די מערסטע ווערק זיינע נעפינען זיך אין פארשיידענע מוזעאומס
אין רוסלאַנד און אויך אין אַנדערע לענדער .גינצבורג אין אַנער-
קענט ניט נאָר אין רוסלאַנד ,נאָר אויך אויף דער גאַנצער וועלט,
זיינע ווערק זיינען געוויזען געװאָרען אויהף פאַרשײידענע אויסשטע-
לוננען אין פראַנקרייך,

אין בעלניע,

אין אַמעריקע

און

אין אַנדערע

לענדער ,און ער האָט פאַר זיי גטעקראגען ניט איין גאָלדענעם און זיל-
בערנעם

מעדאַל.

גינצבורג איז אין פאַרלויף פון זיין לעבען געווען זעהר אַ פרוכט-
באַרער קינסטלער  :זיינע װערק דערגרייכען אַ גרויסע צאָהל?; זיין
גאַלערייע פון פארשיידענע פּערזאָנען באשטעהט אמועניגסטענס פון
פיר-פינף צענדליג פינורען; און די סצענעס און גרופּען פון דער

קינדער-וועלט זיינען ביי איהם אויך פאַראַן אין די צענדליגער,
גינצבורג ווערט

פאַררעכענט

פאר

א רעאַליסטישען

קינסטלער;

ל .פּאָגעלמאַן

0
ער האָט באאַרבייט טעמעס

הויפּטזעכליך

רעאַלען לעבען;

פון דעם

אָבער עס פעהלען ביי איהם אויך ניט קיין ראָמאַנטישע און אַמילן
סימבאַלישע טעמעס .מען קען ,צום ביישפּיל ,ניט פאַררעכענען זיין

דאָן-קיכאָט פאַר אַן עכט-רעאליסטישער
זיינע

רעאַליסטישע

פארשיידענע

שאַפוננ;

סטאטועס

קאָפּיעס פון דער רעאַלער וירקליכקייט :

און מען קען אויך
האַלטען

ניט

בליז

פאַר

זיי זיינען אָפּט די פאַר-

קערפּערונג ,דער סימבאָל פון געוויסע אידעען.
גינצבורג'ס פּערזענליכקייט האָט שטענדיג געאָטעמט מיט אידעאַ-
ליזם ,מיט גייסטינען אינהאלט און גוטמוטינקייט.

מיר איז אויסנעקומען אַ פּאַר מאָל צו באזוכען גינצבורג'ס סטודיאָ
אין

דער

קונסט-אַקאַדעמיע,

פּעטערבורגער

און

יעדען

מאָל

האָט

געמאַכט אויף מיר דעם איינדרוק פון אַן עכטען קינסטלער,
לעבט

בלויזן

מיט

גייסטינע

אינטערעסען,

מיט

אינטערעסען

ער

וועלכער
פון דער

קונסט.
ערדיש,

זיין דאַרע ,ניט קיין הויכע פיגור האָט אויסגעזעהן אַזױ ניט
אַזױ גייסטיג צווישען זיינע צענדלינער גרויסע פינורען פון

בדאָנז,

מיט

ליים

און

גיפּס,

צווישען

וועלכע

ער

האָט

געאַרבייט.

זיין כאַראקטעריסטישען אידישען פּנים ,מיט די אידישע אוינען זיינע
האָט ער געמאַכט אויף מיר דעם איינדרוק פון אַן עכט-אידישען אינ-
טעלינענט,

פון אַ למדן ,אָדער אַפילן פון אַ תלמיד:חכם.

איך האָב
מאָל האָט מיך
געטאַ האָט עס
רוסען ,האָבען

ארומנעשפּאַצירט פארביי די אַלע סטאַטועס ,און יעדען
פאַרפאָלגט דער זעלבער געדאַנק :אָט דער איד פון
געשאַפּען די אַלע גרויסע קונסט-וערק ,און זיי ,די
איהם פאַררעכענט פאַר זייער בארימטען רוסישען

סקולפּטאָר ,פאַר דעם

אויסדרוק פון זייער רוסישען

,געני".

דער ווילנער איד ,דער זוהן פון אַ רב און דער אייניקעל פון אַ
ווילנער למדן און שטאָדט:-חכם ,האָט דערהויבען די רוסישע קונסט
אַזױ ,אַז ביז דעם היינטיגען טאָג שטאָלצירט מיט איהם ניט נאָר די
אידישע ווילנע אליין ,נאָר אויך די רייכע רוסישע קונסט.

|

אברהם

אייזענבערג ,דער וילנער סקולפּטאָר.

אברחם אייזענבערג איז געבאָרען געװאָרען דעם 41טען יאַנואַר,
 ,9אין ווילנע .זיין פמאָטער איז געווען א סוחד .געלערענט האָט

עד זיך אין חדר ,רעאַל שול און אין דער קונסט-שו? פון װאַרשע,
שפּעטער

געענדיגט

די קונסט-אַקאַדעמיע

אין פּאַריז.

אברהם אוווענבערג

אברהם אייזענבערג איז אן עכט-אידישער קינסטלער,

זיינע אַר-

בייטען צייכענען זיך אויס מיט זעלטענער אידישער אייגענאַרטיגקײט,
צווישען

זיינע פּאָפּולערע

ווערק געפינען

כ,לי-זמרים" ,ב,ין השמשות"
אויך אַ פּאָרטרעטען-מייסטער..

זיך:

,די אידישע

און ,ביי דער גמרא",

לויה",

אייזענבערג אין

זיין ,פּרץ" ווערט באַטראַכט פאַר דעם
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= אברהם .אייזענבטרג ,רער ווילגער .סקולפטאָר

|

געלונגענסטען פּאָרטרעט װאָס עס אין גֶעמאַכט געװאָרען פון אונזער
זיין טאַלאַנט האָט באַ-
גרויפען פארשטאָרבענעם שריפטשטעלער,
גייסטעדט אַ  סך קונסט-קריטיקער פון אייראָפּע,
אין צייט פון פּוילישען באיקאָט אויף אידען ,אין  ,0191אין א.
אייזענבערג

געווען

אַן אָנגעזעהענער

מיטגליך

פון

דער

ווארשעווער

קונסט-אַקאדעמיע ,אָבער אויס פּראָטעסט צום באִיקאָט ,האָט ער פאַך-

דער

משכיל" ,פון אברהם אייזענבערג.

|

לאזען די אַקאַדעמיע ,אַרױסגענומען אַלע זיינע װוערק און אַליין אַראַנ-
זשידט אַן אויסשטעלונג פאַר זיך און פּאַר זיינע אידישע קאָלעגען,
די אויסשטעלוננ אין נעמאכט געװאָרען
מינקאָווסקי און וויינלעס.
לוקסומבורג

אין

ווארשע,

די איזענבערג

אויס-

אין דער

גאַלעריע

שטעלונג

אין געווען אַ פּאַטש אין פּנים די קריסטליכע קינסטלער.

אָבער וויכטיגער איז דאָס ,װאָס צו זיינע אויסשטעלונגען זיינען געקו-

,אַ לויה אין
אַ קליין שטעטל?.
-אברהם
אייזענבערג.
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מען

אברהם אייזעצנבצרג ,רער ווילנצר סקולפּטאָר

/

האָבען

אידען ,װעלכע

פריהער אזוינע קונסט-אויסשטעלונגען
|

קיינמאָל ניט באַזוכט,

נאָך זיין חתונה מיט דעד אַקטריסע נעמי ,פון דער ,װילנער
טרופּע" ,ווערט ער צוזאַמען מיט זיין ברודער אויף אַ געוויסער צייט
דירעקטאָר פון דער ,ווילנער טרופּע" ,אִיז דעד ערשטער צו אַננאַ-
זשירען אַ ספּעציעלען רעזשיסער (דר .מ .ווייכערט) און א מאַלער (הא-
נעמאן) אלס דעקאָראַטאָד,
אייזענבערנ

האָט

די

דריי

|

איבערזעצט

קלעזמער",

זודערמאַן'ס

פון אברהם

פּיעסען ,היימאט",

אויזענבערג.

,דאָס גליק אין װוינקעל" און ,סדום'ס אונטערגאַנג".
פון

די פּוילישע

{ 4יאָשקע

מוזיקאַנט?

דראַמאַטורנען
און

,דער

באַלוצקי
אייביגער

און

אייניגע פּיעסען

זאַפּאָלסקא,

דימאָוו'ס

װואַנדערער".

זייט  4991האָט זיך אייזענבערג באַזעצט אין אַמעדיקא ,וואו ער
האָט אַלס סקולפּטאָר געמאַכט ביוסטען פון אייניגע טעאַטער מענשען.

גריליכעס.

אברהם

אברהם גריליכעס ,דער באַוואוסטער גראַװיאָר ,אין א זוהן פֿון
ער איןז געבאָרען געוא-
דעם ווילנער בראַװיאָר אַועניר נדיליכעס
זַיין בילדונג האָט ער באַקומען אין די
רען אין ווילנע אין .2881
ווילנער ראַבינער און ,ריסאַװאַלני" שולען .דורך די באמיהוננען פון
דעם באַדימטען קינסטלער מ .אַנטאָקאָלסקי ,אין ער אין  9681אָננע-
קומען אין דער פּעטערבורנער קונסט אַקאַדעמיע אין דער מעדאליאָר-
גראַוויר אֶפּטײלוננ .איינענטליך האָט אין יענער צייט אַזא אפּטײלנג
גאָר ניט עקזיסטירט ,וייל די אַקאַדעמיע האָט ניט געהאָט אַזעלכע

שילער און האָט ספּעציע? געעפענט אַזא קלאָס פֿאַר דעם יונגען גרי-
ליכעס'ען

און האָט אַלס לעהרער

באַוואוסטען

גראַװיאָר

פון דיזען קלאָס

פון דעם ,מאָנעטני

באשטימט

דװאָר?" --

דעם

ברוסניצין.

שוין דעם ערשטען יאָהר האָט ער אויף אַן אויסשטעלונג אין דער
קונסט אַקאַדעמיע באַקומען אַ זילבערנעם מעדאַל פאר אַ בילד ,װאָס
אין די וויטערדינע יאָהרען
עד האָט אויסנעקריצט אויף שטאָל.

האָט ער באַקומען עטליכע מעדאַלען און געלט באַלױינונגען פאַר זיין
איינינע
אַרבײיט װאָס איז געווען אויף אויסשטעלוננען.
כען זיינען אָנגענומען געװאָרען אין דעם מוזעי פון
נאָך דעם וי ער האָט פאַרענדינט זיין
אַקאַדעמיע
דער קונסט אַקאַדעמיע האָט ער באַקומען א שטעלע אין

מאָנעטני
דעם

דװאָר

טיטעל

און אין א קורצער
קלאס

פון -1טען

פרייען

זיינע וויכטינסטע ארבייטען
בינדונג

0

מיט

יאָהרינען

דעם

אַרום האָט ער באַקומען

קינסטלער.

זיינען

04יאהריגען

יובילעאום

צייט

פון זיינע זא-
דער קונסט-
שטודיום אין
פּעטערבורגער

געווען

יובילעאום

א מעדאַל אין פאר-

פון

פון דעם אַקאַדעמיקער

פּראָפעסאָר

קאַקשאראָו,

גרובער,

יוביליי /

פון פּרינץ נ .מ ,לייכטענבערגסקי ,מעדאַל און רובעל אין פֿאַרבינ-
דונג מיט דעם מאָנומענט פאר דעם קייסער אַלעקסאַנדער דעם -2טען
אין מאָסקווע ,מעדאַל װאָס די פראַנצויזישע געזעלשאַפט האָט אי-
בערגעגעבען צום פּרעזידענט פון פראַנקרייך  ---פעליקס פאָר ,מעדאַל
אין אָנדענקונג פון דער באַהן קאַטאַסטראַפע מיט דער קייזערליבעד.

מאמיליע

(זיי זיינען

אַלע ניצול

געװאָרען)

אין ,8881

די

געזיכט

זייט פון די פאָלגענדע מטבעות  --רובעל 08 ,קאָפּיקעס און  82קאָ-
פּיקעס ,אימפּעריאַל און האַלבען אימפּעריאַל ,אַלע פּאָרטרעטען פון

8סס
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אברהם גריליכט

אַלעקסאַנדער דעם 3טען אויף די קאַפּיטולער מעדאַלען ,אויסצייכענונ-
חוץ
מעדאַל פון פּעטערבורגער אוניווערזיטעט און פילע אנדערע.
ט
דעם האָט ער געמאַכט די פאָלגענדע אויסקריצונגען אויף ש יינער:
בילד פון באַראָן נאָראצי אָסיפּאָװויטש גינצבורג אויף כרוסטאל (טאָפּאַז),

פֿאַר װאָס ער האָט געקראָנען אויף דער פּאַדיזער ועלט אויסשטעלונג

אין  9881אַ נאָלדענעם מעדאַל ,בילד פון גרויספירסטין אַלעקסאַנדראַ
געאָרגיעוונא

אויף אָניקס ,וועלכען

פּאַוװועל אַלעקסאַנדראָװיטש,

עס האָט אָפּנעקויפט

גרויספירסט

בילד פון ניקאָלאַי דעם -2טען ,וועלכע

עד אַליין האָט אָפּנעקױפט; בילד פון דער דענישער קעניגין לואין
אויף אָניקס ,וועלכע עס האָט אָפּנעקויפט די קייזערינע אַלעקסאַנדראַ
פיאָדאָדאָוונע ,אין  0101איז ער געווען דער הויפּט מעדאַליאָר פון
פּעטערבורגער ,מאָנעטני דװאָר" ,אלע זיינע אויסקריצונגען געפינען
זיך אין שטעמפּלען אין דעם פּעטערבורגער מאָנעטני דװאָר און אין
סונסט-מוזיי , ---ערמיטאזש".

-

אמַ.שעראָװיטש.

קאַטשאַלאָו  --דער אװילנער" אינ'ם מאָסקװער
קונסט-טעאַטער.
עס איז שוין באַלד צוועלף יאָהר זינט איף -
בין מיט איהם באַקענט געווארען דאָס אין נע-
ווען נאָך דאַן ,ווען דער מאָסקװער קונסט-טע-

אַטער איז דאָס ערשטע מאָל געקומען קיין אַמע-
ריקע;

איך האָב זיך דאַמאָלסט באַקענט

מיט

די מערסטע פוֹן די אָנגעזעהענע שוישפּילעך אין
דער טרופּע ,אָבער קיינער האָט ניט געמאַכט
אַזאַ טיפען איינדרוק אויף מיר וי ער --
װואַסילי איװאַנאָװיטש קאַטשאַלאָו.

אַלס אַ מענשען

איך האָב איהם ליב געקראַנען

נאָך איידער

איך האָב איהם אָנגעהויבען ליב האָבען אַלס אַ גרויסען אַקטיאָר,

ער איז מיר געװאָרען נאָהענט צום האַרצען נאָך איידער איך
האָב איהם געזעהן
דערמאָן איך סיט

אויף דער בינע ,און נאָך ביז היינטיגען טאָנ
פאַרגענינען די מאָמענטען ,װאָס מיר האָבען

|

ביידע פאַרבראַכט אין ניו יאָרק,

און דאָס מערקווירדינסטע דערביי איז װאָס ער ,װאַסילי איװאַ-
נאָװויטש קאַטשאַלאָוו ,איזן אין דער נאַטוךר דוקא ניט פון די נאָר

צוגעלאָזענע מענשען ; עס פעהלט איהם די פעהינקייט אַרױסצואװײזען
די אַזױ-גערופענע ,ברייט

רוסישע"

באַקאַנטען ,אָדער אַ גוטען פריינד;
פען

זיך אַדרױף

אויף

אייך

מיט

פרייד ווען ער דערזעהט אן אַלטען

ער איז ניט פון די ,װאָס וואך-
דעם

באַקאַנטען

אָך,

טייערינקער,

װאָס מאַכט איהר עפּעס און װוי לעבט זיך אייך  47ער וױיזט ניט
אַרױיס קיין נעמאַכטע ,אָדער  ---איך װאָלט געזאָנט  ---קיין אַק-
טיאָרישע באַנייסטערוננג
ער

איז

צוריקנעצוינען,

אין באַציהונגען
ראַפינירט,

צווישען

גאַלאַנט

און

מענש

און מענש;

פּריצ'יש-מאַנירליך

אין לעבען ,פּונקט וי ער איז אין די מערסטע ראָלען זיינע אויף דער
בינע .מ'פיהלט אָבער אין איהם די אויפריכטינקייט ,די שטילע ,סימ-

פּאַטישע אויפריכטינקייט פון אַן עהרליכען מענשען ,װאָס רופט אַרױיס
ידי שעהנסטע געפיהלען און דעם גרעסטען צוטרויען.
41
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איז

|
צווישען

די שוישפּילער

נאָך בין

היינטיגען

0
פונ'ם

מ = .אָשעראָװויטש
מאָססװער

טאָג געבליבען

דער

קונסט-טעאַטער,
בעסטער

טעאַטער

װאָס
אוֹיף

דער גאַנצער וועלט ,איז קאַטשאַלאָון דער אמת'ער וו י  9נ ע ר .ער
האָט אין זיך אַריינגעזאַפּט דעם נייסט פון דער שטאָט ,וואו ער אין

געבוירען

געװאָרען ,דעם

װאַסילי

גייסט פון דער לומדישער

איװאַנאָװויטש

,ירושלים

דליטא",

קאַטשאַלאָוו

וואו ער האָט זיינע יוננע יאָהרען פאַרבראַכט ,און ער איז נאָך ביז
היינטי
גען טאָג  --װואָלט איך געזאָגט  --געבליבען דער ,ליטװאַט"
אינ'ם
מ
א
ָ
ס
ק
װ
ע
ר
ק
ו
נ
ס
ט
ט
ע
א
ַטער,
ע
ר
ג
ע
ה
ם צו צו אַ ראָלע ניט נאָר וי אַ גרויסער אקטיאָר ,נאָר

וי אַ גרויסער למדן ;
ער מאַכט

ער צוקאָכט זִיך ניט ,נאָר ער פאַרטיפט זיך ;

ניט קיין טומעל אַרום

די אויסערליכע

עפמעקטען

פון דעם

קאַטטאַלאָל

װואַסילי איװאַנאָװויטש

980

-

מענשען ,װאָס ער שטעלט פאָר אויף דער בינע ,נאָר ער זוכט און
געפינט ווענען און מיטלען וי אַזױ צו דערנרונטעווען דעם פּלאָן-
בלויז אויסערליך איז ער דער סאמעטענער",
טער פון זיין נשמה.
דער גלאַטער ,אינערליך אָבער איז ער דער גריבלער ,דער אַנאַליטיקער,

דער למדן ,װאָס װויל שטענדיג דוקא אַרױסרײסען
מחדש

זיין;

איהם

אין

אין אַ ראָלֶע

שטענדינ

בערג" און עפּעס
עפּעס

אפילן

קשה,

דאַן ווען אנדערע זאָגען איהם ,אַז אַלעס איז דאָ קלאָר און דייטליף
און אַז ער שפּילט די ראָלע אויסנעצייכענט גוט ; ער אין קיינמאָל
ניט צופרידען איננאנצען מיט זיינע איינענע קינסטלערישע שאַ-
פוננען אויף דער בינע .און דערפאַר שטודירט ער שטענדיג ,דער-
פאַר אַרבייט ער איבער זיך שטענדינ ,דערפאַר אין ביי איהם טעאַ-
טער מעהר וו אַ קונסט ,און מ'קען זאָגנען ,אז אין סטאַניסלאַווסקי'ס

טרופּע איז ער ,װאַסילי איװאַנאָװיטש קאַטשאַלאָוו ,דער גרויסער רו-
סישער

שוישפּילער ,וואָס איז געבאָרען

דיג געווען און איז נאָך איצט

געװאָרען

אויך געבליבען

אין ווילנע ,שטענ-
ו | י  7נ ע ר

דער

נא ון-אַ ק טי אָ ר פון דער רוסישער בינע.
און ער האָט אינ'ם מאָסקוער קונסט-טעאַטער

אַרינגעטראָגען

דעם ,נוסח-ווילנע?  --אויסערליכע געלאַסענקײט און אינערליכע פאַר-
סטאַניפלאַווסקי'ס מעטאָדע ,װאָס פּרעדינט  טעאַטער פון
טיפונג.

איבערלעבוננען" האָט ער תופס געווען אויף זיין איינענעם ליטווישען
שטיינער און זי ניט נאָר אויסנעטייטשט ,נאָר טאַקע אויך פארקער-
פערט אין זיין שפּילען אזוי ,אז ס'איז אַרוױסנגעקומען א געלונגענע
קאַָמבינאַציע

פון

איבערלעבוננען

און טעאַטראַלישקײט,

אַפילן אויף דער רוסישער בינע אין שװער צו נעפינען נאָך
אַן אַקטיאָר ,וואָס זאָל אַזויפי? לערנען און שטודירען װוי קאַטשאַלאָז.
ער לייענט זעהר א סך ,ער האָט ליב ליטעראַטור ,ער אין גוט באַ-

געשיכטע,

קאַנט

מיט

לאנד,

נאָר אויך מיט

און ניט
דער

נאָר מיט

נעשיכטע

דער געשיכטע

פון אַנדערע

פון רוס-

לענדער.

ביי זיך

אין הויז אין מאָסקװע האָט ער אַ נרויסע ביבליאָטעק און ווען מ'קומט
אַריין צו איהם און מ'זעהט װי ער זיצט ביים טיש ,מיט אַ פַּאֶר
גרויסע

ברילען

אויף

דער

נאָז,

אַרומנעריננעלט

מיט

ביכער

און

שטאַרק פארטיפט אין לייענען ,וועט מען בשום אופן ניט זאָגען,
אַז דאָס אין אַן אַקטיאָר ,נאָר מ'וועט מיינען ,אַז דאָס אין אודאי
אַ געלערנטער ,װואָס איז שטענדיג פאַרטאָן אין פאָרשען.
איך האָב איהם איינמאָל געטראָפען אין אַזא מאָמענט .ער אין
דאַן געווען נים נעזונט און ער האָט מיר דערצעהלט ,אַז ער אין
שוין פֿאַנג אין נאָס ניט געווען ,יװויי? דער דאָקטאָר האָט איהם נע-
סיר זיינען דאַן ביידע לאַנג געזעסען ביי
הייסען זיין אין דער היים.
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אַ נלעזעל

טיי

און

ם = .אָשעראָװויטש
נערעדט

האָבען

וװענען

און אויך ווענען טעאַטער אין אמעריקע.,
ווענען די מעמואַרען,

איינינע

װאָס

אין

טעאַטער

רוסלאַנד

סיר האָבען אויך גערעדט

עלטערע

אַקטיארען

רוסישע

האָ-

בען אַרױיסנעגעבען ,און ווען איך האָב דערמאָנט די זכרונות פון דעם
רוסישען

פּאַװע? אָרלעניעוו,

שוישפּילער

קאַטשאַלאָ

האָט

נעמאַכט

אַזא באַמערקוננ:
 --ער האָט זיי ניט נעדאַרפט אנשרייבען ,און אויב ער האָטזיי שוין יאָ אָנגעשריבען ,האָט ער זיי ניט געדאַרפט אַרױסנעבען,

אַ שלעכטען

ווייל זיי מאַכען

איינדרוק

און קיין כבוד ניבען

זיי

איהם ניט צו ,ויי? אין יעדען קאַפּיטעל האַלט ער אין איין דער-
צעהלען וואו און װױ אַזױ ער האָט נעטרונקען א סך בראָנפען..
און וענען זיינע פאַר-
ווענען אָרלעניעוו'ן דעם שישפילער

דינסטען פאַר דער רוסישער בינע האָט ער נערעדט מיט'ן גרעסטען
רעספּעקט ; ער האָט איהם שטאַרק געלויבט ,דערביי האָט ער אָבער
צונענעבען,

אַז ער איז נעווען דער

אַקטיאָרען ,וועלכע
אַן אַקטיאָר מוז

האָבען
דוקא

פון יענעם

לעצטער

טיפּ רוסישע

צופי? געהאַלטען פון דער טראַדיציע,

הוליען

אַז

אַ סך און טרינקען א סך.

 --צו װאָס האָט ער דאָס נגעדאַרפט דערצעהלען דער וועלט? --האָט קאַטשאַלאָו נעזאָנט --- .און זעהט װאָס פאַר אַן איינדרוקדאָס האָט נעמאַכט!

זיינען

ביי א סך מענשען

נאָר ניט קיין זכרונות

אַן אַלקאָהאָליקער,..
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וװועט אויסקומען,

פון אַ שישפּילער,

אַז דאָס

נאָר זכרונות

|

פון

|

ווען איך האָב איהם געזאָנט ,אַז ער אַליין װאָלט אויך געדארפט
אָנשרייבען זיינע מעמואַרען ,האָט ער געענטפערט זעהר באַשיײידען:
---

יאָ ,מ'װאָלט

דאָס אפשר געדארפט

טאָן ,אָבער מ'וועט

דאָס

דאַרפען אָנשרייבען אַנדערש ,איננאַנצען אַנדערש.
אין מאָסקוע זיינען דאַן אַרומגענאַנגען פאַרשידענערליי קלאַנגען
אין פאַרבינדונג

מיט

קאַטשאַלאָוװו'ס

מ'האָט דערצעהלט

קראַנקהייט;

געשיכטעס ,אַז ער האָט נעקראַנען בלוטפאַרניפטונג און מ'האָט איהם
אויף אַן עראָפּלאַן אַוועקגעפיהרט קיין בערלין צו אַ באַריחמטען פּראַ-
פעסאָר ;

מ'האָט אויך געזאַנט ,אַז מ'האָט איהם

ניט אַועקגעפיהרט

קיין בערלין ,נאָר זיין לאַנע אין זעהר א נעפעהרליכע;
סווע

האָט

זיך

אינטערעסירט

מיט

איהם;

אלע

גאַנץ מאָס-

האָבען

געװאָלט

וויסען װאָס ער מאַכט ,װואָס ער טוט ,און ווען ס'אין באַקאַנט נע-
װאָרען ,אַז אין מאָסקװער קונסט-טעאַטער האָט מען געמוזט בייטען
דעם רעפּערטואַר איבער דעם װאָס קאַטשאַלאָ קען איצט ניט שמּ-
לען ,איז דער טומעל געװאָרען נאָך נרעסער און מענשען האָבען
נעהאַלטען אין איין אָפּרופען אוים'ן טעלעפאָן דעם טעאַטער  עס אין
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װאַסילי איװאַנאָוװויטש קאַטשאַלאָװו

זעלטען צו זעהן אַזא אינטערעס צו אַ קינסטלער ,אַזאַ ליבע צו
אַ שוישפּילער װי די ליבהאָבער פון טעאַטער אין מאָסקװע האָבען
דאַן אַרױסגעויזען צו קאטשאַלאָװ'ן .און ער ,קאַטשאַלאָו אַליין ,איז
דאַן געווען די פאַרקערפּערונג פון באַשיידענקייט ,און אויסנוצענדיג די
מערקווירדינע אייגענשאַפט װאָס ער האָט צו פאַרברעננען מיט זיך
און דער

אַליין ,אין ער נאנצע טענ און נעכט געווען אין דער היים
גרעסטער פאַרגעניגען זיינער איז געווען  --לייענען ביכער.
צווישען דבייכער ,וואס איך האָב דאמאָלט געזעהן ביי איהם

אויפ'ן טיש ,איז אויך געווען איין בוך אַ אידישער.
דאָס האָט סיך שטאַרק געוואונדערט ,וייל איך וייס דאָך ,אַז
קאַטשאַלאָוו דער קריסט קען ניט קיין אידיש און פאַרשטעהט אינ-
שפּעטער אָבער אין קלאָר געװאָרען זױ
גאַנצען ניט די שפּראך.
דאָס אין געווען א זאַמעלבוך
ס'קומט צו איהם אַ אידישער בוך.

לאנדסלייט

אַמעריקע,

װאָס

די ווילנער

7

ארבייטער רינג ,האָט ארויסגענעבען

אין

געלעגענהייט פון זיין-02 .יאהרינען
זאַמעלבוך

האָבען

מאַן װאַסילי

די ווילנער

איװאַנאָויטש

פון זיין קאַריערע

דער

יובילעואם.,

אָפּנעדרוקט

קאַטשאַלאָװ

אַלס שוישפּילער

וילנער

ברענטש

אין יאָהֶר  ,9291צו דער
אין יענעם אידישען

אַ בילד פון זייער לאַנדס-

מיט

פונ'ם

אייניגע איינצעלהייטען
קונסט-טעאַטער.

מאָסקװער

זיי האָבען איהם דעם בוך צוגעשיקט קיין מאָסקװע ,און פון
האַלט ער איהם ביי זיך אוים'ן טיש און פון צייט צן צייט
אַהין אַריין ,כאָטש ער פאַרשטעהט ניט אװַואָרט װאָס דאָרט
עס איז איהם אָבער אנגענעם אין יענעם בוך אַריינצוקוקען,
ווייסט ,אַז דאָס אין א זאַמלונג פון אַרטיקלען
| שטאָט ווילנע.

וועגען

דאַן אֶן
קוקט ער
שטעהט.
וייל ער

זיין געבורטם-

ער האָט ליב די שטאָדט ,ווייל מיט איהר איז פארבונדען זיין
יונענד און אויך דער אֶנפאַנג פון זיין קאַריערע אַלס שוישפּילער.
רעדט ער טאַקע אָפט וענען ווילנע מיט װעמען ער קען נאָר ,און
ער האָט אויך ליב צו הערען װוי אַנדערע ריידען וועגען ווילנע.
שטאָט

ער האָט אין יענער

געלערענט

אין גימנאַזיע ,און באָטש

ער איז געווען דער זוהן פון אַ פּראַװאָסלאַװנעם

גלח ,איז ער דאָך

האָט קיינמאָל

קיין

דערצויגען

געװאָרען

אַזױ,

אַז ער

ניט

געמאַכט

אַזאַ נייסט האָט געהערשט
אונטערשיד צווישען קריסט און איד;
ביי זיינע עלטערען אין הויז; זיין פאָטער אַליין ,דער פּראװאָסלאַוונער
גלח ,האָט אין ווילנע געהאָט אַ סך אידישע

אַריינקומען
האָבען

אין די היימען

נעוואוינט

ניט

וייט

פריינד ,ער פלענט אַמאָל

פון אָרימע אידישע
און

ער פלענט

זיי

פאַמיליעס,
אַרויסהעלפען

וועלכע
מיט

װאָס ער האָט נאָר נעקענט און מעחר װי סיט אַלע אַנדערע האָט

.
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ער זיך אינטערעסירט מיט איינעם אֵן אָרימען שניידער ,וועלכער האָט
געהייסען שמוקלער,
|
צון איהם ,צן יענעם אָרימען שניידער ,האָט זיך קאַטשאַלאָװ'ס
פאָטער ,דער גלח ,באַצױגען זעהר גוט; ער האָט אָפט גערעדט ווענען
שמוקלער'ס אַרענטליכקייט און אויך וענען זיין ארימקייט ,און וען
שמוקלער איז קראַנק געװאָרען ,איז דער גלח אָפּט
װאָס ער מאַכט .און איינמאָל אין געשעהן אַזאַ פאַל:
קאַטשאַלאָו'ס פאָטער איז גענאַנגען אין גאַס און האָט דערזעהן
געקומען

לויה.

אַ אידישע

 ---ווער

|

איזן געשטאָרבען?

 ---שמוקלער,

זעהן

--

האָט ער געפרענט.

--

האָט מען איהם

דער גלח איז געבליבען שטעהן

געענטפערט.

א פאַרזאָרגטער.

ער האָט שטאַרק

באַדױערט װאָס דער אָרימער אידישער שניידער איז געשטאָרבען און
ער איז פון דער וייטענס
געװאָלט,

אז

נאָכגעגאננען

זיין זױייב ,די

נלח'טע,

דער לויה.

זאָל אויך

ער האָט אָבער

אַרויסגעהן

צו דער

לויה ,ווייל ער האָט געוואוסט ,אַז זי האָט אויך זעהר שטאַרק
האלטען

פון דעם

אָרימען

אַרענטליכען

שניידער,

האָט ער צוגערופען

אַ קליין אינגעלע ,אַ קריסטליך אינגעלע ,און האָט איהם
לויפען

זאָגען

דער

גנלח'טע,

אַז מ'טראָנט

דאָס אינגעלע

געהייסען

שמוקלער'ן.

,פקאַזשי מאַטושקיע --- ,האָט ער איהם
 --טשטאָ שמוקלעראַ ניעסוט".

האָט אָבער פאַרגעסען

גע-

דעם

נעזאָנט אױיף רוסיש,

נאָמען,

אָדער ער

האָט איהם גלאָט ניט געקענט אַרויסריידען ,און אָנשטאָט צו זאָגען
דער גלח'טע ,שמוקלערא ניעסוט" ,האָט ער געזאַנט:
;פּאָקאִיניקאַ

ניעסוט" (מ'טראָגט אַ טויטען).

און די גלח'טע ,מיינענדיג ,אַז דאָס

איז אודאי א פּראַװאָסלאַװונע לויח ,האָט געהייסען מ'זאָל קלינגען מיט

די גלעקער אין קלויסטער ,און ס'אין אויסנעקומען אַזֹי ,אַז ביי
דער לויה פון אַן אָרימען אידישען שניידער אין ווילנע האָט מען
געקלונגען אין קלויסטער און אַז געהייסען האָט דאָס ניט קיין אנדערער
װוי דער

נלח אַליין.

אין דער וילנער גימנאַזיע האָט קאַטשאַלאָו געהאָט
אידישע חברים ,און איינער פון זיינע בעסטע און ליבסטע

אַ סף
חברים

איז געווען באָריס נאָלדמאַן ,אַ ברודער פון דעם בארימטען בונדים-
טישען טעאָרעטיקער און פירער מאַרק ליבער .מיט איהם ,מיט נְאֶלך-
מאַנ'ען ,וועלכער הייסט איצטער גאָריעוו און אין אַ פּראָפּעסאָר פון

אַ  אוניווערסיטעט אין מאָסקװע ,איז קאַטשאַלאָון ,אין דער וילנער
נימנאַזיע ,געווען באפריינדעט מעהר וי מיט די אַלע אַנדערע שילער
אין קלאַס ,און אָט די פריינדשאפט זייערע האָט אָנגעהאַלטען אויך

װואַסילי

איװאַנאָוװויטש

שפּעטער,
ווערסיטעט,
אין

צאַר האָט

קאַטשאַלאָװ

|

ווען זיי זיינען שוין
די צייטען

מען

ביידע

ווען ס'האָט

נאָלדמאַנ'ען

808

געווען סטודענטען
|

אין רוסלאַנד

שטאַרק

נאָך

פאַרפאָלנט

אין אוני-
|

געהערשט

דער

אַלסם רעװאַלוציאָ-

נערען טוער ,און וען ער האָט איינמאָ?ל אַ לענגערע צייט געלעבט
אין מאָסקווע אויף א פאַלשען פּאַספּאָרט און אין שטענדיג געװוען

אין דער מורא מזאָל איהם נאָך ניט אַרעסטירען ,האָט קאַטשאַלאָו
איהם ארייננענומען צו זיך אין הויז ,און דאָס האָט גאָלדמאַנ'ען גע-
ראַטעװעט ,וויי? וועמען האָט דאָס נאָר געקענט איינפאַלען ,אַזן קאַ-
טשאַלאָוו ,דער אַרטיסט פונ'ם מאָסקווער קונסט-טעאַטער ,באַהאַלט
ביי .זיך אין הויז אַ רעװאַלוציאָנער!
די פריינדשאפט ,װאָס איז געשלאָסען געװאָרען אין ווילנע ,האָט
ניט געקענט אָפּנעמעקט ווערען אַפילו דאַן ווען דאָס לעבען האָט די
צוויי מענשען צושיקט אויף צוויי באַזונדערע וענען און אויסנגעדרעהט
אַזױ ,אַזן איינער איז געװאָרען אַ באריהמטער אַקטיאָר ,װאָס שפּילט
פאַר צאַרען ,און דער אַנדערער  --אַ רעװאָלוציאָנער ,װאָס װערט.

|

פאַרפאָלגט פון צאַרען.

נאָלדמאַן ,קען מען זאָגען ,האָט אַביסעל געהאַט אַ חלק אין דעם

װאָס קאַטשאַלאָוו איז געװאָרען אַן אַקטיאָר; ער איז געווען צווישען
די ערשטע ,װאָס האָבען איהם אונטערגעגעבען מוט ,צווישען די ער-
שטע,

װאָס האָבען

גענלויבט,

אַז ער האָט טאַלאַנט פאַר דער ביהנע.

אַ אידישער
דאָס איזן געווען נאָך מיט פערציג יאָהר צוריק
אַרבייטער פון מינסק ,אַ מיטגליד פון אַ רעװאָלוציאָנערען ,קרוזשאָק",

אין געקומען קיין ווילנע צו נאָלדמאַנ'ען ,ער זאָל פאַר איהם געפינען
איינעם ,װאָס קען דעקלאַמירען און זיננען ,ווייל דער מינסקער רעװאָ-
לוציאָנערער ,קרוזשאָק" מאַכט אַן אַװענט ,וואו משועט רעכענען
פופצעהן קאָפּיקעס איינטריטס-געלט.
אויף אַזאַ'ן אַװענט מוז מען
,ראַפט" ,און דערצו נאָך אַזאַ ,קראַפט" ,װאָס זאָל זיין אַן
האָבען אַ ק

אייגענער מענש ,אַ פריינד פון אַרבייטער ,און זאָל זועלען אויפטרעטען
אויף אַן אַוענט ,װאָס איז אומלענאַל און וואו די פּאַליציי קען קומען

און נאָך אַרעסטירען אַלעמען.
ניט קרינען צווישען
פאַראן אַזעלכער ?

די

איינענע
|

אין מינסק

קען מען אַזאַ ,קראַפט"

מענשען.

וילנע

אפשר

אין

אין

האָט נאָלדמאַן נעבעטען קאַטשאַלאָװ'ן ,ער זאָל פאָהרען קיין
מינסק אויפטרעטען אויף דעם אַװענט פון דעם אידישען רעװאָלוציאָ-
נערען ,ק,רוזשאָק", .דו ביזט דאָך א מייסטער אין דעם -- ,האָט ער
איהם געזאָגט --- .דו קענסט נוט דעקלאַמירען ,דו קענסט אויך שעהן

|
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|

זיננען ,וועסטו דאָרטען דעקלאַמירען און זינגען ,און דערמיט וועסטו
ארויסהעלפען דעם קרוזשאָק",
און קאַטשאַלאָו איז א
ַ
װ
ע
ק
נ
ע
פ
א
ָ
ה
ר
ע
ן
קיין מינסק און דאָרטען,
אויף אַן אַוענט פון אידישע

רעװאַלוציאָנערע

ארבייטער

און אינטע-

ליגענטען ,האָט ער געמאַכט זיין ערשטען אויפטריט אֵלס אַקטיאָר,
,איך האָב אויף יענעם אַװענט שטארק אויסגענומען -- ,האָט
מיר קאַטשאַלאָון איינמאָל דערצעהלט אין אַ פּדיװאַטען געשפּרעך--- .
מ'האָט מיר אַפּלאָדירט און מ'האָט מיך נעבעטען ,אַן איך זאָל
דעקלאַמירען נאָך און נאָך ,און דאַן ,אין יענעם מאָמענט ,האָב איך
באקומען מוט און האָב אָנגעהוֹיבען
טאַקע טאַלאַנט פאַר דער ביהנע".

אַז אפשר

גלויבען,

האָב

איך

נאָכדעם איזן שוין קאַטשאַלאָוו אויפגעטראָטען אין ווילנע אויך,
און אַלְץ אויף געהיימע ,אומלענאַלע פאַרזאַמלונגען פון אידישע סאָ-
ציאַליסטען ,און אומעטום האָט מען איהם אונטערנענעבען מוט,
אומעטום האָט מען איהם געזאָנט ,אַז ער װעט אַמאָל זיין אַ נרויסער
|
אַקטיאָר אויף דער רוסישער ביהנע.

און מעהר
גאָלדמאַן.
-איהם

האָט איהם אונטערנעגעבען

װי אַלַע אַנדערע

מוט

דו ביזט נגעבאָרען

געװאָרען

גאָלדמאַן געזאָנט,
שפּעטער,

ווען

קאַטשאַלאָו

צו זיין אֵן אַקטיאָר --- ,האָט
.

אין שוין

געווען

אין פּעטערבורנער

אוניווערסיטעט ,וואו ער האָט נעשטודירט יוריספּרודענץ ,האָט ער זיך
באטיילינגט אין די סטודענטישע אַמאַטאָרישע פאָרשטעלונגען ,און
אין יעדער ראָלע ,װאָס ער האָט נעשפּילט ,האָט ער זיך אויסגעצייכענט
מעהר וי אַלֶע אנדערע אַמאַטאָרען.

רעזשיסירט יענע פאָרשטעלוננען האָט דער באריהמטער רוסישער
אַקטיאָר וװולאַדימיר ניקאָלאַיעװיטש דאַװידאָו;
סטודענטען פונ'ם פּעטערבורנער אוניווערסיטעט

ער האָט די יוננע
געלערענט װי אַזױ

צו שפּילען טעאַטער ,און פּונקט וי גאָלדמאַן ,האָט ער אויך דערזעחן
אינ'ם יוננען סטודענט קאַטשאַלאָן א ניט געוועהנליכען טאַלאַנט פאַר

דער ביהנע און ער האָט איהם אויך געזאָנט ,אַז ער איז געבאָרען
געװאָרען צו זיין אַן אַקטיאָר,
 --אייער שטודירען אויף אדװאָקאַט --- ,האָט ער איהם געזאָנט, --איז אַרױסגעװאָרפען {;איחר װועט ניט זיין קיין אַדװאָקאט ,נאָר אַןאַקטיאָר . די רוסישע ביהנע דאַרף האָבען אַזעלכע וי איהר.

און דאָ װי? איך איבערגעבען אַ פּאַל ,װאָס קאַטשאַלאָו האָט
מיר אַמאָל דערצעהלט אין א פּריוואטען נעשפּרעך ,ריידענדינ װוענען
זיינע סטודענטישע יאָהרען אין פּעטערבורנ  --אַ פאַל ,װאָס אין בין
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איצט נאָך אין ערנעץ נאייטבערנעגעבען געװאָרען ,כאָטש ער אין
פאַרבונדען אויף זעהר אַ כאַראַקטעריסטישען אופן מיט די קאַריערעס
פון צוויי גרויסע רוסישע קינסטלער ,וועלכע זיינען איצט באריהמט
איבער דער גאַנצער וועלט:
אין יענער צייט פלענען די פּעטערבורגער סטודענטען איין מאָל אין
יאֶהר ניבען אַן אֶװוענט ,אויף וועלכען עס פלענען געוועהנליך אוים-

טרעטען די נרעסטע אַרטיסטען פון די פּעטערבורנער טעאַטערס .אויף
יענע אַוענטען האָט געדארפט אויפטרעטען דער באַרימטער רוסישער
אַקטיאָר מאַמאָנט דאַלסקי ,וועלכער אין דאַן געווען אַ גרויסער ליבלינג
ביים פּובליקום ,ער האָט נאָר געבעטען ,אַז אין דער באַשטימטער
זאָל מען קומען נאָך איהם ,וייל ער קען נאָך פאַרגעסען.
ווען דער זאַל אין שוין געווען געפּאקט און מ'האָט געדארפט

צייט
אָנ-

/הויבען די פּראָנראמע ,האָט מען געשיקט איינעם אַ יונגען סטודענט און
איהם אָנגעזאָנט ,ער זאָל נעמען אַ קאַרעטע און ברענגען דאַלסקי'ן.
דער יוננער סטודענט האָט זיך געפיהלט שטאַרק געשמייכעלט דערפון

װאָס מ'האָט איהם אויסגעקליבען פאַר אַזאַ וויכטינער שליחות ,אָבער
דאָס האַרץ האָט איהם דאָך זעהר שטאַרק געקלאַפּט .אַ קלייניגקייט
עפּעס  ---ריידען מיט דאַלסקי'ן !
אָבער ווען דער יוננער סטודענט איז אַריינגעקומען צום גרויסען
אַרטיסט אין הויז אַריין ,האָט זיך אַרױיסנגעװיזען ,אַז ס'איז גאָר נישטאָ
צו וועמען צו ריידען...
דאַלסקי איז דאַן געווען

גאנץ היבשלעך

שכור און ער האָט נאָר

ניט געװאָלט הערען װאָס דער סטודענטעל רעדט צו איהם.
 --װאָס דרעהט איהר מיר אַ קאָפּ מיט עפּעס אַן אַװענט? --האָט ער געזאָגט ,לאַכענדיג שטאַרק דערביי --- .איך געה ניט!
--אָנער ,הער דאַלסקי --- ,האָט דער סטודענט זיך געבעטען ביידער זאָל אין גע-
איהם  ---איך קען ניט קומען צוריק אֶהן אייך.

אויף

אייך,

אַלע זיינען

געקומען

פּאַקט ,אַלֶע װאַרטען
אייך הערען.
 --און איך שפּיי אויף זיי פון דער העכסטער

אייך

זעהן,

הויכקייט { --

האָט דאַלסקי געענטפערט  ---איך געה ניט!

דער סטודענט איז געווען זעהר פאַרצווייפעלט ,און אָננעמענדיג זיך
מיט מוט האָט ער געזאָגט /:
 ---הער דאַלסקי ,ס'וועט אייך נאָר ניט העלפען;

איך פון דאַנען ניט אַװעק!
האָט דאַלסקי אויסנעשאָסען

אֶהן אייך וועל

אַ געלעכטער.

אן עקשן אַ װוױלדער!
 -אַ מאָדנער סטודענט!איך נעה ניט!
װאָס איך רייד צו אייך ,הער סטודענט:

אין דער גרעסטער פאַרלעגענהייט

איזן דער סטודענט

אָבער הערט

געשטאַנען

002
פֿאַר

|
דעם

גרויסען

רוסישען

מ / .אָשצראָוויטש

אַרטיסט,

האָט

װאָס

זיך

אויף

קוים

די

ער האָט ניט געוואוסט װאָס ער זאָל טאָן און װאָס
פיס געהאַלטען;
אַלע מאָל האָט ער געפּדרואװט עפּעס
פאַר אן עצה ער זאָל זיך נעבען;

אָנהויבען

ריידען ,אָבער דער גרויסער אַרטיסט

שלאָגען :

האָט איהם איבערנע-
|

|

 --צו װאָס די רייד ?  ---האָט ער געזאָגט -- ,בראַנפען טרינקטאיהר?

אין  --נעמט אַביסעל!.

און מיט אַמאָל האָט ער זיך געגעבען אַ כאַפּ און מ'האָט געקענט

זעהן ,אַז ס'איז איהם איינגעפאַלען אַ געדאַנק.
 --ווייסט איהר נאָר װאָס ,הער סטודענט ,איך האָב פאַר אייךאַן אַרטיסט!

אַווענט.,..

ער

מיך

ועט

דאָרט

פאַרטרעטען

ביי

אייך

אָבער ער װעט ניט פאָרלייענען ,נאָר זינגען..
ער --

האָט

אוים'ן

ער אין אַ

איינס

אין

זינגער ,כאַ-כאַיכאַזן  4און אַ שטימע
איהר װעט שוין הערען..
װעלט!
און טאַקע באַלד האָט דאַלסקי גענומען שרייען אוים'ן קול:

דער

 --העי ,פעדקא ,קום אַריין אַהער ,פּעדקאַ !פון אַן אַנדער צימער איז אַריינגעקומען א הויכער יונג ,א בלאָנ-
דער ,און דאַלסקי האָט איהם פֿאָרנעשטעלט:
 ---דאָס איז פעדקאַ ,אַ וואוילער יונג ,אַ טייערער מענש ,טרינקט

בראַנפען ,אַן ס/איז אַ פאַרגענינען צו קוקען ,און זינגען זינגט ער --
מאַמעלעך מיינע ! ..און ער װעט ביי אייך אויפטרעטען פאַר מיר {...
ניט לאָזענדיג דעם סטודענט אַרויסריידען אַ װאָרט ,האָט דאַלסקי
גלייך גענומען קאמאַנדעווען:
 ---העי ,פעדקא ,טו זיך אָן א פראַק --

פאָרמע ,ימיט'ן קנאַק ,און
עס

האָט

קיין

סך

ניט

אַזוי מיט דער גאַנצער

נעה מיט'ן סטודענט!
נעדויערט

און

באַלד

אין

שוין

פעדקא

געווען אָנגעטאָן אין אַ פראַק ,און שטעהענדיג פאַר'ן שפּינע? אַן
אױיסנעפּוצטער האָט ער מיט זיין באַסאָווער שטימע געברומט וי פון
צווישען די ציין :
גליודי גיבטט זאַ מעטאָל,
זא מעטאל.
|סאַטאַבא טאַם פּראַװיט באַל
פּראַװויט באַל".
 --און איצט ,פעדקא ,געה מיט'ן סטודענט און וייז זיי דאָך-טען װאָס

דו קענסט!...

ניט האָבענדיג קיין אַנדער ברירה ,איז דער סטודענט אַװעס מיט
פעדקאַ"ן,

און

זיצענדיג

אין דער

קארעטע

האָבען

די

צויי

צווישען

דעם סטודענט איןז אוים'ן האַר-
זיך קיין װאָרט ניט אַרױסנערעדט;
צען געווען זעהר ביטער ,און געטראַכט האָט ער ,אַז ער װעט ניט
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קענען ווייזען דאָס פּנים פאַר זיינע חברים ,וייל װאָס פאַר אַ פּנִים
װעט ער טאַקע האָבען ? מ'האָט איהם געשיקט ברענגען דעם גרויסען
אַקטיאָר דאַלסקי ,און ער פירט מיט זיך עפּעס אַ פעדקאַ!
און פעדקאַ'ן אין ניט אָנגעגאַנגען װאָס דער סטודענט טראַכט;

ער האָט זיך אויף איהם במעט ניט אומגעקוקט; האלטענדיג איין
האַנט אויףה דעם שטייף אָנגעקראַכמאַלעטען העמד ,האָט ער פאַר
זיך ,אויף זיין באַסאָװער שטימע ,געברומט ;
|
,ליןדי גיבנוט זאַ מעטאָל,
זא מעסטל.

סאַטאגט טאַם פֿראַװיט באַל,
פּרטויט באַלי.
און זינגענדיג האָט ער אַלע מאָל וואויל-יונגעריש געגעבען
װאָרף אַרױיס פונ'ם מוי? אַ שפּיי ,װאָס האָט געטראָפען גאַנץ וויים...

הינטער די קוליסען איזן געװאָרען

אַ

אַ טומעל ווען דער סטודענט

האָט אָנשטאָט דאַלסקי'ן נאָר געבראַכט  עפעס א פעדקאַ".
אלע זי
נען װי פאַרלאָרענע אַרומגעלאָפּען אַהין און אַהער און האָבען זיך
קיין עצה ניט געקענט געבען.
 --װאָס װועט זיין?  --האָבען סטודענטען זיך געקאַכט-- .מ'וועט דאָך אונז צורייסען אויף שטיקלעך.
מיר האָבען אַנאָנסירט,
אַן אויפטרעטען װועט דאַלסקי ,און ער האָט אונן געשיקט עפּעס א
װאָס וועט זיין? !
פעדקאַ!
און פעדקאַ רייסט זיך :
 -לאָזט מיך זינגען!סטודענטען ,לאָזְט מיך אַרױס אויף

דער בינע!
מ'האָט איהם

|

אָבער ניט געלאָזט ,און מ'האָט דערויי? פאָרגע-

שטעלט די אַנדערע אַרטיסטען ,װאָס זיינען געווען אַנאָנסירט
ערשט
שפּעטער ,ווען מ'האָט ,סוף כל סוף ,דאָך געבראַכט דאַלסקין ,וװעל-
כער האָט זיך שוין אַביסעל געהאָט אויסגעניכטערט ,האָט ,פעדקאַ"
געקראָנען אַ געלעגענהייט אויפצוטרעטען.
פאָרגעשטעלט פאַר'ן פּוב-
ליקום האָט איהם ניט קיין אַנדערער וי דאַלסקי אַלֵיין .ער האָט גע-
זאָגט ,אַז ער שטעלט פאָר איינעם אַ זיננער ,וועלכער איז נאָך אין-
גאַנצען אומבאַקאַנט ,ער איז אָבער זיכער ,אַז ס'וועט קומען אַ צייט
ווען אָט דער יונגער זיננער וװעט זיין באַרימט ניט נאָר אין רוס-

לאַנד ,נאָר איבער דער גאַנצער וועלט..
און אַזױ אין
יונגערמאַן ,וועלכער
אין שפּעטער טאַקע
איבער דער גאַנצער
פיאָדאָר שאַליאַפּין...

טאַקע געװען:
יענער אומבאַקאַנטער בלאַנדער
איז דאַן געווען ניט מעהר וי ע
,פּעס אַ פעדקאַ",
באַרימט געווארען ניט נאָר אין רוסלאנד ,נאָר
וועלט ,און דאָס אין ניט קיין אנדערער וו
|
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און דער יונגער סטודענט ,וװעלכער האָט איהם געפיהרט צוֹם
סטודענטישען אַוװענט ,טראַכטענדיג אַז ער װועט ניט קענען ווייזען דאָס
פּנים פאַר די חברים ,ווייל אָנשטאָט ברענגען דאַלסקי'ן ,ברענגט ער
גאָר ,עפּעס אַ פעדקאַ" ,אין געווען ניט קיין אַנדערער וי װאסילי
|
י|
קאַטשאַלאָןןי.
:

ביידע

זיינען

דאַן

פון זיי ניט געוואוסט.

נגעווען

אינגאַנצען

האָט

קיינער

אומבטקאַנט,

}

און שפּעטער זיינען זיי ביידע געװאָרען באַ-
איבער

נאָר אויך

רימט ניט נאָר אין רוסלאַנד,
אויך אין אַמעריקע.

גאנץ

אײראָפּע,

ווען קאַטשאַלאָוו האָט געהאַט ניט מעהר װי אַ זעקס חדשים
דאָס

און

צו

לערנען

ענדיגען דעם אוניווערזיטעט ,האָט ער אויפגעגעבען
און איז געווארען א פּראָפּעסאָנעלער אַקטיאָר . עס אין איהם ניט געווען
גרינג צו מאַכען אזא שריט ,וויי? אין דער זעלבער צייט װאָס ס'האָט
איהם געצוינען צו דער בינע ,האָט ער אויך זעהר שטאַרק ליב גע-
האַט דאָס לערנען; טרוימענדיג װענען אַ קאַריערע אלס אַן אַקטיאר,
האָט ער אויך נגעטראַכט ווענען אַ קאַריערע אַלס אַ פּראָפּעסאָר.
די ליבע

אַליין

צו

שטודירען

און

אויך

לערנען

אנדערע

אין

ביי קאַטשאַלאָוו'ן געבליבען נאָך ביז היינטינען טאָנ . און אין דער
זעלבער צייט װאָס ער איזן דורך און דורך טעאַטער ,אין ער אויף
דער בינע ,אין יעדער

פּראָפּעסאָר,
ט יי

ראָלע ,װאָס ער שפּילט ,אויך דער

למדן ,דער

ער באַנונענט זיך ניט בלוין מיט שפּילען  --ער פ אַ ר -

ט ש ט,

ער מאַכט

קלאָר זאכען.

,איך קען זאָגען --- ,האָט ער מיך איינמאָל פאַרזיכערט ,ריידענדיג

מיט מיר ווענען דעם אָנפאַנג פון זיין קאַריערע אלס שוישפּילער-- .
איך קען זאָגען ,אזן ניט דער צילינדער-הוט און ניט דער גלאַנץ
ארומ"
פונ'ם אַקטיאָרען-לעבען האָבען מיך געצוינען צו דער בינע.
טראָגענדיג זיך מיט'ן טרוים צו ווערען אַ שוישפּילער ,האָב איך אויך
געטראכט ווענען די גרויסע מענליכקייטען װואָס דער טעאַטער גיט
צו לערנען אַנדערע און זיי באַקענען מיט די װערק פון די גרויסע
מייסטער אין דער ליטעראַטור .,פאר מיר איז די בינע אַלע מאָל געווען

און איז נאָך איצט אויך אַ קאַפעדרע ,וואו מ'האַלט אַ לעקציע.
אַזױ

דארף

יעדער

שוישפילער

קוקען

אויף

דער

בינע

--

א

און
קאַ-

עס איז ניט מעהר ,וען א פּראָפּעסאָר שטעהט איף אַ
פעדרע!
קאַפעדרע און האַלט אַ לעקציע וװוענען א ויכטיגען ענין ,באַנוצט ער
אָפט אַזעלכע שווערע און טרוקענע ווערטער ,װאָס מאַכען דעם וויכ-
טיגען ענין שרעקליך פאַננווייליג ,און ווען אַ גנוטער אקטיאָר איז אויף
זיין קאַפּעדרע ,אויף דער ביהנע ,נעמט ער יעדער שטריכעלע פון אַ
מענשענ'ס כאַראַקטער און אַנאַליזירט עס אזוי מיט האַנדלונג ,מיט
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קאַטשאַלאָװ

נאַהענט און אינטערע-

קינסטלערישער אויסטייטשונג ,אַז סשוערט
סאַנט פאַר יעדען איינעם".
פאַרברענגען מיט קאַטשאַלאָוװ'ן

אין אַלע מאָל אַ פאַרגעניגען,

וויי? ער אין נים נאָר אַ גרויסער קינסטלער ,נאָר אויך זעהר אן אינ-

מ'קען מיט איהם ריידען וועגען אַלץ אין דער
טערעסאַנטער מענש.
וועלט  --וועגען ליטעראַטור ,וועגען קונסט ,וועגען טעאַטער ,וועגען
נעשיכטע ,וועגען מענשען ,און די מיינונגען ,װאָס ער זאָגט אַרױס און
די באמערקוננען ,װאָס ער מאַבט ,זיינען אַלע מאָל ניט נאָר שעהן
אַרױיסגעבראַכט ,נאָר אויך ערנסט פאַרטראַכטע אוף טיפע.
בלויז וועגען פּאַליטיק האָט ער ניט ליב צו ריידען ,ווייל ער האַלט,
אַז דאָס איזן ניט זיין געביט און אז ער קען זיך אין דעם ניט פונאַנ-
דערקלייבען.
רעדט

ער טאַקע

זיין געביט

ניט וועגען דעם.

איזן  --דער מענש.

דער מענש װי דער קינסטלער

פאַרשטעהט

זעהט איהם און װוי דער קינסטלער

איהם,

פארשטעהן

--

הייסט

ניט פיינט האָבען,

פאַרגעבען.

וען מפאַרניט,

קען

מען

און דערמיט דערקלערט זיך דער פאַקט װאָס קאַ-

טשאַלאָוו האָט ליב מענשען און װאָס ער שפּילט אויף
מענשען אַזױ ,אז אַנדערע זאָלען זיי אויך ליב האָבען.

דער

בינע

אזוי אין ער
אַזוי אין ער אין זיין ,איװאן קאַראַמאַזאָװו".
אין זיין ,איװאַנאָו" ,אין ,נאַיעװו" פון טשעכאָו'ם ,קאַרשעננאָר-
טען" ,אין א סך אַנדערע ראָלען ,װאָס ער האָט געשפּילט.
און
אַזױי אין ער אויך אַפילו אין דער ראָלע פונ'ם טייפעל אין לעאָניד
אַנדרעיעװו'ס

,אַנאַטעמאַ?.

ער האָט אפילו
וועגען
צו ריידען,

דעם

טייפעל

פאַרמענשליבט,

אַקטיאָרען ,פון וועמען ער האַלט ניט ,מיידט
וויי? ער האָט ניט ליב צו ריידען שלעכטס

ער אוים
אױף אַ

מענשען .דערפאַר אָבער רעדט ער זעהר גערן וועגען אַקטיאָרען ,װאָס
געפעלען איהם יאָ.
ווען דער מאָסקווער קונסט-טעאַטער איז געווען דאָ אין אמעריקע
און די קריטיקער האָבען מעהרסטענטיילס שטאַרק געלויבט קאַטשאַ-
לאָוו'ן און מאָסקווינ'ען און זיך ניט אָפּנעשטעלט קיין סך אויף
דעם גרויסען טאַלאַנט פונ'ם אַקטיאָר לעאָנידאָוו ,וועלכער האָט גראָד
ניט נעשפּילט אַזױ אָפט וי די ערשטע צויי ,האָט זיך קאַטשאַ-
לאוו שטאַרק געערגערט דערפון .ער האָט מיט מיר דאַן אַ סך גערעדט

ווענען פֿעאָנידאָוו'ן און וועגען די ראָלען װאָס ער האָט געשאַפען אין
מאָסקווער

קּונסט-טעאַטער,

און

דערביי

האָט

ער געזאָגט :
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 -אַזעלכע אַקטיאָרען וי לעאָנידאָוו ווערען געבאָרען איין מאָלאין הונדערט יאָהר,
וועגען זיך אליין אלס אַקטיאָר האָט ער ניט ליב צו ריידען,
און ווען אַן אַנדערער הויבט מיט איהם אָן ריידען ווענען דעם ,ווען

אַן אַנדערער זאָגט איהם וי גוט ער אין געווען אין דער ,אָדער אין
יענער ראָלע ,פאַרדרעהט ער באַלד דעם נעשפּרעך אין אַן אַנדער
זייט און הויבט אָן ריידען ווענען עפּעס אַנדערש.
מיר האָבען איינמאָל פאַרבראַכט צואַמען
אַלע זיינען דאַן געווען פרעהליך און האָבען אַ
דער אַקטיאָר איװאַן לאַזאָריעוו ,וועלכער אין
|אַװועק פון סטאַניסלאַווסקי'ס טרופּע ,האָט זיך
לאָזט מיט קאָמפּלימענטען פאַר קאַטשאַלאָװ'ן.
טשאַלאָוו'ן געווען ניט אַנגענעם ,און ער האָט
שטייגער אויסגעדרעהט אַזױ ,אַז ס'זאָל הייסען ,אַן
|
וי אַ שפּאַס.

אין א געזעלשאַפט.
סך געטרונקען ,און
שוין דאַן געהאַָט
אַביסע? צופי? צו-
און דאָס אין קאַ-
אױף אַ גוטמוטיגען
דאָס אין ניט מעהר

קאַטשאַלאָו אַלײין אין דאַן געװען זעהר גוט אויפנעלענט;
װאָס מעהר ער האָט געטרונקען ביים עסען ,אַלץ רידעוודינער איז
ער געװאָרען ,און גערעדט האָט ער דאַן אַזױ אינטערעסאַנט און אזוי
שעהן ,אז אַלע האָבען זיך נעמוזט צוהערען צן איהם.
ער האָט
דערצעהלט אינטערעסאַנטע עפּיזאָדען פון זיין באַקאַנטשאַפט מיט
טשעכאָוו'ן ,מיט גאָרקי'ן ,און מיט אַנדערע רוסישע שרייבער ,און
ווען ער האָט דערמאָנט גאָרקי'ס פּיעסע ,נאַ דניע? און דעם גרויסען
ערפאָלג װאָס זי האָט געהאַט אויף דער בינע ,האָט ער דערצעהלט ,אז
ווען טשעכאָוו האָט געזעהן גאָרקי'ס הנאַ דניע" און מ'האָט איהם
געפרעגט װאָס פאַר אַ מיינונג ער האָט װוענען דעם שטיק ,האָט ער
געענטפערט:

 --דאָס איןװאָס זאָגען חכמות..

קאַטשאַלאָ

ניט

האָט

קיין

פּיעסע,

נאָר

זעהר

ליב

פאֶעזִיע.
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סמיטיננ

פוֹן

פון

די

מענשען,

אַלטע

פֹּאַ-

עטען האָט ער מעהר וו אַלע אַנדערע ליב פּושקינ'ען ,און פון די
ער קען א סך פון זייערע װערק
נייע  --בלאָק'ן און יעסענינ'ען.
אויף

אויסענווייניג,

און

ס'איז

שווער

צו

געפינען

איינעם

װאָס

זאָל

פאַרלייענען פּאָעזיע אַזױ מייסטערהאַפט אזוי וי קאַטשאַלאָוו .די ווערק
פון די דיכטער ,װאָס ער האָט ליב ,קלינגען נאָך שעהנער װױ זי
זיינען ווען קאַטשאַלאָוו לייענט זיי פאָר .,עס וװאקסען אויס פאַר די
אויגען בילדער ,װאָס מ'האָט פריהער ביים לייענען גאָר ניט געזעהן.
ער האָט דאַן ,אויף יענעם אַווענט ,וואו מיר האָבען צוזאמען

פּאַרבראַכט,

פאָרגעלייענט

בלאָק'ס

גרויסע

פּאֶעמע ,צוועלף",

האָט

װאַסילי איװפַנאָװויטש
מען ניט נאָן געזעהן,
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קאַטטאַלאָוו
געפיהלט

נאָר אויך

דעם

גאַנצען

כאַאָס ,װאָס

דער דיכטער האָט געשילדערט אין יענעם ווערק.
,ביי איהם

אין

האָט אַמאָל געשריבען

האַלן

שפּילט

אַן אָרקעסטער

וועגען קאַטשאַלאָװ'ן

|
א גאַנצער",

אַ באַרימטער

--

טעאַטער-

און אין יענעם אַווענט ,ווען ער האָט פאָרגעלייענט
קענער,
א גאַנצער
פּאֶעמע ,צוועלף" האָט מען דאָס געקענט זעהן.

בלאָק'ס
אָרקעס-

טער האָט דאמאלסט געשפּילט ביי איהם אין האַלז.
די רעװאָלוציע אין רוסלאַנד האָט א סך רוסישע קינסטלער פונ'ם
אלטען דור ,שרייבער און אַקטיאָרען ,אזוי איבערנעבראָכען ,אן זיי.
האָבען שוין מעהר ניט געקענט זיין דאָס וואָס זיי זיינען געווען פריהער,
קאַטשאַלאָוו אָבער איז געבליבען צווישען די ,װאָס וואקסען קינסט-
ער שפּילט אין דעם
לעריש אויך איצט ,און דער נייער רוסלאַנד .

נייעם

רעפּערטואר ,ער טייטשט

שען מענשען,

גרויסע

רוסישע

נאָך אַלְץ דעם

אויס קינסטלעריש

דעם

נייעם רוסו-

און צווישען די עלטערע און אויך צווישען די אינגערע

אַקטיאָרען,
אױבענאָן.

פאַרנעמט
אין

ליב ,נאָר מ'פאַרנעטערט איהם

מאָסקװע

איינפאַך.

קאַטשאַלאָו

,דער

וילנער"

האָט מען

איהם

נאָר

ניט

און אַלֶע מאָל װען ער

טרעט אויף ,איז ביי די ליבהאָבער פון טעאַטער אַן אמת'ער

יום-טוב.

זלמן

זילבערצוייג,

טרופט""

די עוילנער

בעת וילנע אין אין דער צייט פון דער
וועלטהמלחמה באזעצט געווארען פון דייטשען

מיליטער ,אין ביי א קליינעם קריין ליבהאָבער
פון אידישען טעאַטער (וועלכער אין דורך די
רוסען ,בעת דער מלחמחה ,פאַלשטענדיג פאַך-

ווערט
צו

געווארען),

גרינדען

אין

דראַמאַטישען

אנטשטאַנען
ווילנע

טעאַטער.

דער

געדאַנק

א שטענדינען

אידיש-

צו דעם

צװעק

האָ-

דאָזיגען
פון דעם
בען איינינע מיטנלידער
קרייזעל (? .שוסטער {קאַדיסאָןן ,פריער אַ טעטינער מיטנליד און
רעזשיסער אין דער קאַָװונער אידישער דראַמאַטישער געזעלשאַפט,
יעקב שערמאַן ,א מיטנליד פון א אידישער דראַמאַטישער געזעל-

שאַפט אין ליבאַװע און א .אֶרליוק {אַזדאַן) צונויפגערופען א קלי-

נע פארזאמלונג פון ליטעראַטען און פריינט פון דער אידישער בינע,
וועלכע זיינען באַלד צונעטראָטען פארווירקליכען דעם פּלאַן .און
הגם אין אֶנהייב זיינען געמאַכט געװאָרען שווערינקייטען מצד דער
מאַכט (צוליב די באַמיהונגען פון אַנדערע קרייזען צו באַקומען אַן
ערלויבניש אויף א אידיש טעאַטער לויט'ן אַלטען שטייגער) ,אין
דאָך פוף כל סוף ,אַ דאַנק איינינע מיטנלידער פון אידישען הילפס"
קאָמיטעט (בפרט דר .יעקב וױנאָדסקי און דר .אֶלשװואַנגער) ,גע-
לונגען צו באַקומען אן ערלויבניש צוֹ שפּילען ,וועלכע אין געגע-
בען געװאָרען אויפ'ן נאָמען פון פּראָפּעסיאַנעלען אַקטיאָר מתתיהו' 
קאָװאַלסקי,
אין ווילנע זיינען צו יענער צייט ,א חוץ קאַװאַלסקין,

בליבען קיין פּראָפּעסיאָנעלע אידישע אקטיארען.
ריבער

צונויפגעשטעלט

נעווארען

פון

די

ניט

נע-

די טרופּע איז דע-

,ליבהאָבער?

---

פריען:

סאָניאַ
עלמית ,פרידא בלומענטאַל ,ר .ריווקין-דיווקינא ,פּ .קאלען ;
מענער .7 :קאַדיסאָן ,אל .אַרליוק (אַזרא) ,שלום טאַנין ,נח נאַכבוש,
ש .שניאור,

א .לערער,

פון דער רוסישער

בינע:

י .שערמאַן

{המכבי)

און פון די אַקטריסעס

יהודית לאַרעס און פּאַליאַ װאַלטער .דער
812

די ,ווילנער טרופּעַײ

3ס

|

איינציגער אַקטיאָר פון דער אידישער בינע אין געװען מתתיהו קאָ-
ואַלסקי , שפּעטער זיינען צו דער טרופּע צוגנעקומען דער אַקטיאָך
פון רוסישען טעאַטער אליהו שטיין און די ;ליבהאָבערין" עלאַ
מאַריאָן (המכבי ,א .שטיין ,מאַריאָן ,ריווקין-ריווקינאַ און ב .קאַלען

זיינען שפּעטער ,צוליב פארשידענע סיבות ,אוועק פון דער טרופּע),
די גרופּע האָט זיך אָרנאַניזירט אויף קאָאָפּעראַטיווע יסודות:
יעדער אַנטיילנעמער האָט באַקומען אַ געויסע צאָל ,מאַרקען".
די אנפיהרונג פון טעאַטער איז נעלענען אין די הענט פון אן
אַזױ גערופענעם ,לייטענדען אֶרנאַן" ,װאָס זיין צוזאַמענשטעל פלעגט
דער ,ליטענדער אֶרנאַן" פלעגט אויסגעקליבען
זיך אָפּט בייטען.
ווערען פון אן אַלנעמיינער פאַרזאַמלונג פון אַלע מיטגלידער פון דער
די ערשטע צייט זיינען אין איהם אַריין קאַװאַלסקי ,קאַדי-
טרופּע.

געשעפטספיהרער

סאָן ,שניאור ,אזרא און דער
מאַזאָ.
די גייאָרגאַניזירטע נרופּע האָט זיך א נאָמען גענעבען ,פאַריין
פון אידישע דראַמאַטישע אַדטיסטען אין ווילנע אונטער דער לייטונג
|
פון מ ,קאָװאַלסקי (פא"דא)".
די ערשטע פאָרשטעלוננ האָט די טרופּע געגעבען פרייטאָג ,דעם
8טען

פון דער טרופּע,

פעברואר ,6191 ,אין בנין פון צירק-טעאטער

שלום

גערופען

ווענען

פאַר'ן דאָזיגען טעאַטער

|

,דער

לוקישקעס.

אויפנעפירט איזן נעווארען
(רעזשׂי  .7 ---קאַדיסאָן).
די פּרעסע ,סיי די אידישע ,סיי די דייטשע ,האָט זיך וואַרים אִפּ-
דער פאָרשטעלונג

אַשׁ'ס

און

קאָמעדיע

אויף

מ.

באַלד גענעבען

לאַנדסמאַן"

איהר

שטיצע

|

צו דער צווייטער פאָרשטעלוננ איז נעשפּילט געווארען פּרץ הירש-

ביין'ס ,אַ פאַרװאָרפען ווינקעל" (רעזשי  .? ---קאַדיסאָן) .דערנאָך
זיינען אין משך פון ווינטער סעזאָן  6101אויפנעפיהרט געווארען ה.
ד .נאָמבערג'ס ,משפּחה" ,שלום אַש'ס ;נאָט פון נקמה" ,דוד פּינ-
סקי'ס ,יענקעל דער שמיד" ,מאַרק אַרנשטיין'ס ,דאָס ווילנער בעל-
הבית'?" ,שלום אַש'ס ,יחוס" ,דוד פּינסקי'ס ,די מוטער" און מ.

דיוועסמאַן'ס קאָמעדיע ,די נליקען" (אַלע :רעזשי  --ל .קאַדיסאָן).
די טרופּע האָט אויך אייננגעאָרדענט א פּורים-אָװוענט ,אויף וועלכען

עס זיינען אויפנעפיהרט נעװאָרען די איינאַקטינע קאָמעדיעס און
פארסען ,דער טעות" (קאדיסאָן'ס בעאַרבייטונג פון בעל'ס ,הער"
קולעם"), ,די שמעטערלינגען? פון נ .2 .און ,די ערשטע פּאַציענ-
טען" ,פון מ .ריוועסמאן .

אין יענער צייט זיינען צונעשטאַנען צו דער טרופּע בן-ציון קיט און
|
.
שמואל שעפטעל,
דעם ערשטען פעזאָן ( )6191האָט די טרופּע געשפּילט אין צירק-

|
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זילבערצוויינ |

זלמן

בנין אויף לוקישקעס ,פריהער פרייטאָנ און שבת ,דערנאָך שבת און
אָבער הנם די טרופּע פלענט באקומען דעם צירק-
זונטאָג אַװענט.
בנין אומזיסט (כדי אויסצומיידען א רעקויזיציע פון בנין מצך
מיליטער)

דעם

זיינען פאָרט

און

האָט

די הוצאות

געדאַרפט

נאָר

געווען

באַצאָהלען

גרעסער

באַהײצען,

פאר

וי די הכנסות,

אַזױ ,אַז

סוף ווינטער האָט מען שוין געשפּילט בלויז שבת אין אַוענט (אויסער
טיילמאָל אַ פאָרשטעלונג אין מיטענװאָך ,װאָס איז געװוען פארקויפט

|

צו צדקה-חברות).

צוליב דעם באַשרענקטען באַזוכער-קרייז ,האָט מען געמוזט אָפט
בייטען דעם רעפּערטואר און דאָס האָט נעשטערט צוֹ אן ערנסט
א חוץ דעם האָט זיך דער"
פאַרטיפען זיך אין די אויפפיהרוננען,
פיהלט א דוחק אין פּיעסען און מען האָט זיך גענומען אויפפיהרען

קלענערע זאכען  :שלום אַש'ס ,מיט'ן שטראָם" ,פּינסקי'ס ,די גליקס-

פאַרגעסענע", ,מירבאָ'ס ,דער
ליר" ,מאַנושעוויטש'עס

גנב",

מוזיקאַלישע

אַרענשטיין'ס ,דאָס

שטיק , :די רייכע

אייניגע פּאָרשטעלונגען פאר קינדער;
עליכם'ס

ירושה"

א דראַמאַטיזאציע פון שלום-

,גימנאַזיע? און פּרץ'ס ,אַ דין-תורה
װאָס

אייבינע
און

מיט'ן וינד"

רעזשיסירט פון ? .קאַדיסאָן),
טרופּע צו א קריזים,
זוכענדיג אַ מאטעריעלע רעטונג ,האָט מען דעם 62טען מאי,
 ,6אויפגעפיהרט נאָרדין'ס ,גאָט ,מענש און טייוועל?" (רעושי --
? .קאַדיסאָן) ,און הגם די מאַטעריעלע לאַנע האָט זיך מיט דער
אויפפיהרונג ניט געבעסערט ,האָט אָבער די טרופּע אין משך פון
זומער,

,0191

באַקומענדיג

האָט שיער

געצאָהלט

ניט

(אַלע

אַ גאַראַנטירטע

דערפיהרט

סומע

פון

די

אַ

פּריוואטער פּערזאָן ,כסדר אויפגעפיהרט גאָרדינען, :דער אומבאַקאַנ-
טער", ,די שבועה", ,קרייצער סאָנאַטאַ?" און (סיט פרוי יהודית
שערמאַן) ,כאַסיע די יתומה" (אלע -- :רעושי  . ---קאַדיסאָן).
שפּעטער

זיינען

געשפּילט

געווארען

די איינאַקטערס

,עאָראָליג"
ט

דע" פון מ .ב .שװיצאַר, ,דער דאַמענשניידער" ,פון נ ,9 .אַ
דראַמאַטיזאַציע פון ,דער חולה מסוכן'" ,פון ז .װענדראָף ,די-
מאָוו'ס ,דער אייביגער וװואַנדערער" און ,שמע ישרא?? און לודוינ
פולדא'ס קאָמעדיע ,יוגענד פרוינדע" ,א"נ ,שול-חברים" (איבערזעצט
פון קאַדיסאָן ,מאזא און אַזראַ ,אלע  --רעזשיסירט דורך  ,9קאַ-

דיסאָן).

פּאַרענדיגט דעם סעזאָן אין צירקיבנין האָט די טרופּע מיט
לעאָן קאָברין'ס דראַמע ,יאַנקעל בוילע" (רעזשי  .? ---קאַדיסאָן),
וועלכע איזן דאָ אויפגעפיהרט
געהאָט א גרויסען ערפאָלנ.
איצט האָט די דייטשע

געווארען,
מאַכט

און
נענומען

,דער

דאָרפס-יונג?

ערנסט

זיך

און

רעכענען

.

|

|

די ווילנער טרופּץי

די

מיט דער טרופּע און איהר איבערנעגעבען דעם שטאָט-טעאַטער ,ואן
מען האָט אָנגעהויבען שפּילען דעם 01טען נאָװעמבער.6191 ,
אַ
װאָך שפּעטער איז דאָ אויפנעפיהרט געווארען פּרץ הירשביין'ס ,די
קרעטשמע"

פּוסטע

און נאָכדעם טשיריקאָוו'ס

,די אידען" ,קאַדיסאָן'ס

איבערזעצונגען פון קריסטיענסען'ס קאַָמעדיע ,דאַלי" און הענרי נאַ-

טאַנסאָן'ס

--

דראמע

רעזשי:

מויערען",

,הינטער

אייניגע

איין-אַקטערסם

און סעמיאן יושקעוויש'עס ,מיזערערא"

 .9קאַדיסאָן)

(רעזשי  :אַזראַ און קאַדיסאָן) ,וועלכע האָט געהאַט
גרויסען ערפאָלֿנ און אין שטאַרק געלויבט געווארען
טשער פּרעסע.
דעם

ערשטער

49טען

(אַלע

פעברואר,

,7191

אין

יאָהרטאָג פון דער

טרופּע,

ביי

געפייערט

וועלכען

אַ באַזונדערס
פון דער דיי"
געווארען

אַ רייהע

דער

וילנער

געשפּילט
קולטורעלע איסטיטוציעס האָבען געהאלטען באַנריסונגען,
טא פֿרימאָרנען
שניצלער'ס
עליכם'ם ,מענשען",
האָט מען שלום

נאָך אַנאַטאָל'ס

חתונה"

און פּרץ'ס מאָנאָלאָג

משוגענער

,דער

בטלן",
די טרופּע איז דערווייל פּאָפּולער נגעווארען אויף דער פּראַװינץ
און עס האָבען אָנגעהויבען קומען איינלאַדונגען פאר נאַסטראָלען .אויפ-

פיהרענדיג נאָך שלום אַש'ס די יורשים" (רעזשי  .7 --קאַדיסאָן),
אַרציבאַשעװו'ס ,אייפערזוכט" (רעזשי  ---א .שטיין) און זודערמאַן'ס
,אַ געשלעג פון שמעטערליננען" (איב .ס .מאַזאָ ,רעושׂי ,2 --
אויף
קאַדיסאָן) ,אין די טרופּע אין מאַי ,191/ ,ארױסנעפאָהרען
אין
פאָרשטעלונגען
רייהע
אַ.
גענעבען
און
פּראָװינץ 
דער
קאָוונע ,סובאלק ,גראדנע און ביאליסטאָק ,אומעטום מיט ערפאָלג.
אין די גרעסערע שטעט האָבען

אידישע
כישער
זיכט,

אפיצירען

און

בעאמטע

זיך געפונען

פון דער

נאציאנאל-געשטימטע

דייטשער

און

עסטריי"

אַרמײי ,וועלכע האָבען די טרופּע געשטיצט אין יעדער הינ-
אידיש-דייטשע קינסטלער און שריפטשטעלער ,וי דער קונסט-

מאָלער הערמאַן שטרוק ,דער

דיכטער

אַרנאָלד צוייג

א .א ,.האָבען

אַרטיקלען אין דער
װענען דער טרופּע געשריבען באַגייסטערטע
דייטשער פּרעסע אין דייטשלאַנד ,דער דייטשער שריפטשטעלער הער-
בערט אוילענבורג האָט פארעפענטליכט אין דער דייטשער ,די פֹאָ-
סישע צייטונג" א גרויסען ליב-אַרטיקעל װענען דער טרופּע און
אין דער אילוסטרירטער ביילאַגע פון דער זעלבער צייטונג זיינען
געגעבען נגעווארען אַ רייהע בילדער פון די שוישפּילער מיט אן אר-

טיקע? פון האַנס גאָסלאַר ,אין וועלכען ער שטעלט די טרופּע אין
איין רייהע מיט די טרופּעס פון גרויסע אײראָפּייאישע טעאַטערס.
אַ דאַנק דעם זיינען די סיטגלידער פון דער טרופּע באפרייט נע-

6180

|

|

פראקטיצירטער

זילבערצווייג

ולמן

אין

צואננס-ארבייט

די

ווארען פון דער דאמאלט
דייטש-באַזעצטע געביטען.
די דאָזינע אנערקענונג און די װאַרימע אופנאַמע מצד דער
אידישער אינטעליגענץ אין דער פּראָווינץ האָט דערמוטינט די טרן"
פּע ,וועלכע נעמט באַלד אָן די איינלאַדונג צו גאסטראָלירען (סוכות,
 )7אין ווארשעווער עליזעאום-טעאַטער (אַ דאַנק דער ווארעמער/
רעקאַָמענדאציע פון אסתר רחל קאַמינסקי ,וועלכע האָט געזעהן די

|

טרופּע בעת איהרע נאַסטראָלען איבער דער פּראָװינץ).

די טרופּע ,וועלכע אין דאָ ,אוים'ן פאָרשלאַג פון ח.
עטאַבלירם

בערג,

װאַרשעװער

געווארען

אידישער

אלס

פּרעסע

רונג .נעשפּילט האָט מען
ס'איז אויך אויפגעטראָטען

גוילנער

אויפנענומען

טרופּע",

געװאָרען

ד ,נאָמ"

אין

מיט

פון

דער

באַגײיסטע-

דעם אַלטען רעפּערטואַר ,אין וועלכען
לאה נעמי ,וועלכע
די שוישפּילערין

דאָ איז אויך אַריין אין
אין שוין פארבליבען אין דער טרופע.
דער טרופּע דער רעזשיסער דוד הערמאַן ,וועלכע האָט באַלד אוים-
געפיהרט

פּרץ הירשביין'ס

נבלה".

,די

פון ווארשע פאָהרט די טרופּע קיין לאָדז ,וואו זי
צן דער געלענענהייט וװוערט אויך
ג|רויסען ערפאָלג,
א ספּעציעל זאמעלהעפט, ,די ווילנער אין לאָדז" (לאָדז,
מיט איבערנעדרוקטע רעצענזיעס פון דער פּרעסע און

שפּילט מיט אַ
ארויסגענעבען
מערץ,)8191 ,
ספּעציעל נע-

נאָך גאַסטראָלען אין נאָך איינינע שטעט פון
שריבענע ארטיקלען.
פּױילען ,פּאָהרט די טרופּע אויף אֶפּרוה קיין קאַזשימיערזש ,וואו עס

טרעטען אַריין אין דער טרופּע די אָנפאנגער נאָרוויד ,שידלאָ ,בעלא
בעלערינאַ ,מרים וויידע און מרים שיק .געבענדיג איינינע פאָרשטע-
לוננען אין לובלין ,פאָהרט די טרופּע צוריק קיין לאָדז ,וואו זי פיהרט
9
(רעושי --
אויף טאָלסטאָי'ס ,די מאַכט פון פינסטערניש?

קאדיסאָן)
--

און

א .אַזראַ

אַנדרעיעװ'ס

,די טענ פון אונזער

און ? .קאַדיסאָן).

לעבען"

(רעזשי

|

דערווייל אין אױסנעבראַכען די דייטשע רעװאָלוציע און די
דייטשע ארמיי האָט אָנגעהויבען פארלאָזען די אֶקופּירטע געביטען.
צוליב

מורא

צו

ווערען

אָפּנעריסען

פון

ווילנע,

בפרט

אָבער

צוליב

חלוקי-דעות אין דער טרופּע נופא ,זיינען אַזראַ און עלמית אפּנע-
פאָהרען קּיין ווילנע ,וואו זיי האָבען נענרינדעט דאָס דאָרטיגע אי-
דישע

מלוכח-טעאטער.

די

הווילנער

טרופּע"

וידער

אין

אפנע-

| פאָהרען קיין ווארשע ,וואו ס'זיינען צו איהר צונעקומען מרים אך-
לעסקא ,אייכען (דעמבסקי) און יעקב גערטלער און אַנדערע .פון א.
אייזענבערנ'ן איז אין קאַמינסקי'ס טעאַטער אויפנעפיהרט נעווארען
הויפּטמאַן'ס ,הענשעל פורמאן" (איבערז .ה .ד .נאָמבערג ,רעזשי --
דאָ טרעט אריין אין דער טרופּע דער רוסיש-
דר .ט .ווייכערט).

;וילנצר
די ו

טרופּט"

אידישער אקטיאר

718
לעאָניד סניענאָוו ,וועלכער פיהרט

אויף און שפּילט

אין סטרינדבערג'ס ,דער פאָטער" ,סורגוטשאָוו'ס ,הערבסט-פידלען"
(איב ,? .קאַדיסאָן) ,טשעכאָוו'ס /אָנקעל וואניא" און גאָרקי'ס ,אוים'ן
אָפּנרונד" (איב .מ .מאזא און  .7קאדיסאָן) ,שפּעטער באַטײלינט
זיך אויך אין די פּיעסען די רוסישזאידישע אקטריסע אסתר ארזשעוו-
ביידע פארלאָזען

סקאַיא .

די טרופּע.

באלד

ידי טרופּע נגעהט איצט איבער אויף קאָאָפּעראַטיווע יסודות ,אין
עליזעאום-טעאַטער און אונטער דער רעזשי פון דוד הערמאן װערען
אויפנעפיהרט .הירשביין'ס ,דער תקיעת-כף" (אין וועלכער עס באַ-
טייליגט זיך אויך דער ניידצונעקומענער הערץ גראָסבאַרד) און שניצ-
לער'ס ,ליבעליי" ,דערנאָך ווערען אויפנעפיהרט ,אונטער דער רעזשי

פון  ,5קאַדיסאָן,
שטאָט"

שטומער",

ווייטער'ס ,דער

(איב .? .קאַדיסאָן) ,מאקס

? .קאַדיסאָן)

און פ .בימקאָ'ס

דרייער'ס

,ננבים"

יושקעוויטש'עס

;אין

,װוינטער-שלאָף" (איב.

אין וועלכער

עס

באטייליגט

זיך די ניי-צונעקומענע קלאַרא סעגאלאַװיטש.
אזרא מיט זיין טרופּע (אזראַ ,עלמית ,אברהם טייטעלבוים ,שלמה
קאָן ,יוסף בולאָוו ,ח .שערמאן |יהודית| א ,א ).האָבן געשפּילט אין
ווילנע
נומען

ביז אַפּריל,
די שטאָט.

 ,9191ווען דאָס פּױלישע מיליטער האָט פאַר-
סוף  9191האָט אין וילנע זיך גענרינדעם א

אידישע טעאַטער-געזעלשאַפט ,וועלכע האָט אָרנאַניזירט א טרופּע מיט
עלמית ,ראָזא בירנבוים ,אזראַ ,לייזער זשעלאַזא און איינינע אָרטינע
,ליבהאָבער? .דאָ איז אין משך פון אייניגע חדשים אויפגעפיהרט גע-
ווארען (אונטער מ .עלקין'ס רעזשי) ,די װאַנט" ,פון ז .סעגאלאָוויטש,
א ,ווייטער'ס ,אין

פייער"

און ,אן

אומנליק"

רעזשי) די פֿאָרשטעלונג פאר קינדער:
נליקליכער פּרינץ" ,מאָליער'סם ,זשאָרזש
|
ד,י משפּחה".
אין זומער ,02991 ,פארבעט

און (אונטער

אַזרא'ס

אָסקאַר אואיילד'ס ,דער
דאנדען? און נאָמבערנ'ס
|
|
|

די ווילנער טעאַטער געזעלשאפט אלס

| רעזשיסער דוד הערמאנ'ען און די אַקטיארען פון דער ,ווילנער טרן-
אָבער ,צוליב דער
פּע"; שניאור ,נאָרוויד , שידלא און נערטנער,
באָלשעװויסטישער אינװאַזיע ,איז צו קיין נייער אויפפיהרונג ניט גע-
קומען .,שניאור ,זשעלאזא און בירנבוים זיינען צוריק נעקומען קיין
ווארשע און די לעצטע צוויי זיינען ווידער אריין אין דער דאָרטינער
,ווילנער טרופּע",

צוריקטרעטען
מאָסקווע.

פון

בעת

נאָרוויד,

שידלאָ

באַלשעוויסטישען

און

מיליטער,

נערטנער

זיינען,

נאָכ'ן

אַװעקגעפאָהרען קיין

אזרא און עלמית זיינען אַװעק סיין קאָװונע ,וואו זיי שפּי-

לען א קורצע צייט און פאָהרען פון דאָרט קיין בערלין ,וואו זיי נרינ-

דען דאָס ,אידישע קינסטלער
די טעאַטער-נעזעלשאפט

טעאַטער".
אין

ווילנע

האָט

דערוייל

אויפנעהערט

ייו

85

דוד הערמאן

צו עקזיסטירען.

זלמן

איז צוריק

זילבערצווייג

ארייננעטראָטען

אין דער

ווארשעווער ,ווילנער טרופּע" און באַלד נאָך איהם די אקטיארען
אברהם מאָרעווסקי ,א .שטיין ,חוה בראז ,יוסף בולאָוו ,יוסף קאַמיען

און דער ,ליבהאָבער" יעקב וייסליץ .די טרופּע פיהרט איצט אויף
שמע ישראל" ,אנדרעיעוו'ס ,דער וואס קריגט דרי פּעטש"
דימאָוו'ס ,
(איב .א .מאָרעווסקי), ,דאָס נייע געטאָ" פון דר .הערצל? און ,יאָהאַנעס-
פון

פייערען",

זודערמאן

הערמאן

(איב.

זלמן

אלע

זילבערצויינ.

פּיעסען רעזשיסירט דורך א .מאָרעווסקי).
אין טאָג פון די שלושים נאָך ש .אַנסקי (9טען דעצעמבער,
ווערט אויפנעפיהרט זיין פּיעסע ,דער דיבוק" (רעזשי  --דוד
0
הערמאן) ,די דאָזינע אויפפיהרונג איז געווען אַ ריזינער ערפאָלג .די
פּיעסע איז נעשפּילט געווארען הונדערטער מאָל ביי פולע הייזער און
אין באַזוכט געווארען אויך פון דער פּוױלישער אינטעליגענץ און
אַפילן פון דער אידישער אָרטאָדאָקסישער
אויפפיהרונג האָבען זיך אויך באטילינט

סלאָבאָדסקי
דעם

און דער
2/טען

אַש'ס ,אמנון

,ליבהאָבער"

מערץ,

,1291

האָט

יצחק

אין דער
באַפעלקערונג
דער ניײצוגעקומענער א.

קאָוונער (קאַדיסאָן).

די טרופּע

אויפנעפיהרט

שלום

און תמר" און ,דער זינדיגער" (רעושי  ---מ .עלסין).

דעם 41טען אפּריל ,12991 ,האָט די טרופּע איינגעאָרדענט א קאָלעק-
טיווע פאָרלעזונג מיט מוזיק-באגלייטונג פון ז .סענאלאָוויטש'עס  די

געװאָרען

דעם 92טען נאָוועמבער ,1291 ,איז אויפנעפיהרט
װאַנט".
אַנסקי-קאַציזנעס ,טאָג און נאַכט" (רעזשי  .7 --קאַדיסאָן).
דעם 8טען פעברואר ,2291 ,האָט ? .קאַדיסאָן אויפגעפיהרט
שלום עליכם'ס קאָמעדיע ,שווער צו זיין א איד" ,און דעם 82טען
פעברואר,

,2291

אין

אויפנעפיהרט

געווארען

ווצקאָוו'ס ,אוריא?ל

אקאָסטא? (איב .און רעזשיסירט  ---אברהם מאָרעווסקי) שפּעטער
האָט מען נאָך אויפגעפיהרט לייוויק'ס ,שמאטעס" (רעושי .9 --
קאַדיסאָן ,יצחק קאַצענעלזאָן'ס ,קאַריקאַטורען" (רעזשי  ---א .שטיין)
און מען האָט זיך געגרייט אויפצופיהרען פּרץ'ס ,ביינאַכט אוים'ן
אַלטען מארק" (אין דער בעארבייטונג פון דר .יצחק שיפּער) ,אָבער
אינמיטען איז די טרופּע ארױיסנעפאָהרען אויף נאסטראָלען אין לאָדז
און איבער א רייהע אנדערע שטעט פון פּױלען .צוריקנעקעהרט אין
ווארשע,

האָם

די

טרופּע

נאָך

נעשפּילט

אין

קאַמינסקי'ס

און לאָזט זיך באַלד ווידער אַװעק אויף אַ טורנעע
און פון דאָרט קיין וויען ,וואו

זי שפילט

איבער

זעקס חדשים

טעאַטער,

גאַליציע/

אין ראָלאַנד

טעאַטער און פאָהרט ווידער נאַסטראָלירען איבער נאַליציען .דאָ נעהען
איבער א טייל מיטנלידער צו אזראַ'ן און דער פֿאַרבליכענער טייל
פאָהרט קיין רומעניע.
די נעזעלשאפט ,וועלכע אזרא האָט גענרינדעט אין בערלין (הער-

ידי ווילנער טרופּע פאַטאָגראַפירט אין וויען אין .9991
די ערשטע רייהע פון אויבען ,פון רעכטס צו לינקס :ווייסליץ,
תנה קאַדיסאָן .' ,בולאָוו ,ארלעסקא ,לאַרעס (זי איז געשטאָרבען).
צווייטע רייהע :קאָן ,לייב קאַדיסאָן ,פּאָלאַ וואלטער ,מאזאה (ד'-
רעקטאָר) ,ליובא קאַדיסאָן און נאַכבוש.
קאָװאַלסקי ,קאמען ,בווגאן.
דריטע רייהע:
שעפטעל ,מאַנין ,בראז ,שמיין.
פערטע רייהע:
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מאַן שטרוק ,דר .ס .גראָנעמאַן ,האַנס גאָסלער ,אַרנאָלד צווייג א,).6 .
צוֹ וועלכער עס זיינען אויך צונעצוינען געװאָרען די רעזשיסערס און
אקטיאָרען

הענרי נאלען

האָט געדונגען

און זשאַן גאָטאָפט,

א טעאַ-

טער אויף קאַמענדאַנטען שטראַסע אין בערלין און האָט באַפולמעכטינגט
אַזדאַ'ן צונויפצושטעלען אַ טרופּע ,צו וועלכער עס זיינען פארבעטען
(געװאָרען  .:דוד הערמאַן ,שניאור ,זשעלאזא ,ראָזאַ בירנבוים (װעל-
כע זיינען ארויס פון דער ,ווילנער טרופּע") ,בעלא בעלערינא ,פרי-

דא בלומענטא? ,הערץ גראָסבאַרד ,משה פֿעדער ,דוד האַמבורגער א .אַ.
די טרופּע ,וועלכע איז טיילמאָל אָננענאננען אלס ,וילנער טרופע",
האָט אָנגעהוֹיבען שפּילען אין בערלין אין סעפּטעמבער ,1291 ,און
האָט אין משך פון אכט חדשׂים אויפנעפיהרט הירשביין'ס ,די
פּוסטע קרעטשמע",

,דער

אנסקי'ס

און נאָך אייניגע

דיבוק"

פּיעסען

פון הירשביין ,פּינסקי א .אַ.
נאָך בערלין

איבער
א.

האָט

טרפּע

די

דייטשלאַנד (לייפּציג,

אַ ,).האָלאַנד,

בעלניע,

געמאַכט

האַמבורג,

קעלן,

פראַנקרייך און

אַ גרעסערען

טורנעע

פראַנקפורט,

בעמניץ

ענגלאַנד,

וואו

זי

האָט

געשפּילט ביז פעברואר.8291 ,
אין מאַי ,5291 ,וװוערט די טרופּע רעאָרנאַניזירט

און עס טרע-

טען אין איהר אריין :נה נאַכבוש ,שלום טאַנין ,מ .קאָוואלסקי,
פּאלאַ וואלטער ,לאה נעמי ,מרים ויידע ,ואָלף זילבערבערג ,בעטי
דאלסקא ,משה פעדער א .אַ .פארברענגענדיג עטליכע חדשים אין
האַרצבורג אויף איינצושטודירען נייעם רעפּערטואַר ,פאָהרט די טרופּע
קיין האָלאַנד און בעלגיע ,און פון דאָרט ווערט זי פאַרבעטען דורך
באָריס טאָמאַשעװוסקי קיין אמעריקע.
כדי צו דערנאַנצען די טרופּע ,פון וועלכער .עס זיינען ארויס
זילבערבערג און דאלסקא ,ווערען ספּעציעל פאר אַמעריקע ,צוגעצויגען
שניאור,

זשעלאזא

קיין אמעריקע

און

בעלערינא,

איז די ,ווילנער טרופּע" געקומען אין פאָלנענדינען

אזראַ ,בעלערינא ,בלייפער ,יוסף גרינבערג ,וויידע= ,
באַשטאַנד;:
טאַלינא ,װאַלטער ,זשעלאזא ,טאַנין ,לובאַצקי: ,נעמי ,נאַכבוש ,עלמית,
פעדער ,קאָװאַלסקי ,און שניאור .דעם 92טען יאַנואר ,4291 ,האָט די
טרופּע אָנגעהויבען שפּילען אין נין יאָרק אין נאָראַ בעיס טעאַטער
דער רעפּערטואַר אין באַ-
(אויף בראָדוויי און 44טע סטריט).
שטאַנען פֿון די אין אייראָמע שוין נעשפּילטע פּיעסען.
עטליכע חדשים שפּעטער האָט די טרופּע זיך געלאָזט אויף אַ
נאָכדעם וי עס טרעטען ארויס שניאור
טורנעע איבער אמעריקע.
און

בעלערינא

און

עס

קומען

צו לייב און

חנה

קאדיסאָן

און

ר.

װענדאָרף ,מאכט די טרופע אַ צוייטען טורנעע איבער אמעריקע,
בעת וועלכען זי שפּילט זעקס חדשים אין לאָס אנדזשעלעס ,שפּעטער

/

רי װ
,וילנער טרופּץי
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ווידער איבער דער פּראָװינץ ,אין ניו יאָרק און אין שיקאַנאָ ,װואו,
יוניאָן-באדינגונגען,

צוליב,

זי אַריין

טרעט

צו שפּילען נאָר צוויי מאָל אין ואָך,

טעאַטער

אין גליקמאַן'ס

,דער

דאָ וװוערט אויפנעפיהרט

לופט-מענש" פון ס .יושקעוויטש (איב .און רעזשי  .? ---קאַדיסאָן),
לעאָן

פּיעסע 

זאַלאָטקאָה'ס

דער

טראָפּען"

כביטערער

אברהם

און

גאָלדפאַדען'ס ,ביידע קוני-לעמע?" (ביידע רעזשי  .? ---קאַדיסאָן).
נאָך נאַסטראָלען אין קליוולאַנד און דעטראִיט ,קערט די טרופע
צוריק קיין ניו יארק ,וואו אזרא נעמט איבער די דירעקציע פון דער
טרופּע און עפענט מיט איהר דעם ניו יארקער ליפּצין-טעאַטער (פאר
דעם סעזאָן  .)72-0291דאָס פּערסאָנאל באַשטײט פון; אזרא ,וואל-

טער ,װענדאָרף ,לובאצקי ,טאַנין ,פעדער ,לייב און חנה קאַדיסאָן,
נעמי ,שיגאָרין און פון דמייטנלידער

פון דער אידישער אַקטיארען-

עני שאפּיראָ,

זילבער-

אין אמעריקע :

יוניאן

און

שטיין

הערשקאָװויטש

איציק

משה

יצחק בליפעלד,

(סופלער).

,6991

דאָס טעאַטער וװוערט נגעעפענט דעם 2טען סעפּטעמבער,

מיט אל .טאָלסטאָי'ס און פּאַװועל שטשעגלאָוו'ס פּיעסע ,ראַספּוטין און
די

צאַריצא?

און בעארבייט

(איב.

רעושי

מ .אַָשעראָװויטש,

ד.

--

דעם 22טען סעפּטעמבער,
ס .מאָנקע ,דעקאָראציעס  --פּאשקאָ),
- ,0ווערט אויפנעפיהרט קאדעלבורג'ס קאָמעדיע ,דער שווארצער
פלעק" (איב ,? .קאַדיסאָן ,רעזשי  ---י .שינאָרין און ? .קאַדיסאָן),
22טען

דעם

הארץ"

אָקטאָבער,

---

(רעזשי

,6291

--

? .קאַדיסאָן,

לואי

מילער'ס

אונטער

דער

/אֶהן

דראמע

פון

אויפזיכט

אַ

דעם

מחבר) און ,נאָכדעם וי אַזראַ און עלמית ציהען זיך צוריק פון דער
טרופּע ,טרעט

דאָרט אויף דזשעניע

װאַליער

אין איהר

רעפּערטואַר.

שפּעטער ווערען נאָך געשפּילט אייניגע גאָרדין-פּיעסען (אין וועלכע עס
באַטײיליגען זיך אויך וװיעראַ לובאַווא) און די טרופּע פאָהרט ארויס
איבער דער פּראָװוינץ.
פאָר'ן סעזאָן  99-8991אָרגאַניזירט זיך די טרופּע קאָאָפּעראַ-
טיוו

דראָף,

פיֿטאָלנענדיגען
מ

זשעלאַזא,

פּערסאָנאל?ל:

העלען

לאַוװוסקאַ ,נאַכבוש,
,ונסט-רינג?:
פון ק

ראָזא בירנבוים,

זשעלינסקא,

משה

טיימאַן,

בערגרין,

נעמי,

און די
לייב און חנה קאַדיסאָן
קאָלקער ,קאָהן ,און זי נעמט איבער

ווענ-

געראָס-

סמיטנלידער
דאָס אינ-

טימע טעאַטער אין בראָנקס ,וועלכען זי עפענט דעם 21טען אָקטאָבער,
 ,8מיט ב .עפּעלבוים'ס ,נעראננעל ,אַ שפּיל אין דריי אקטען

און

זיבען בילדער"

{רעזשי --

יעקב

מעסטעל

און יעקב

ב-עמי,

דעקאָראציעס  ---מ .זאַלאַטאַראָוו ,מוזיק  --א .עלשטיין) ,שפּעטער
ווערט געשפּילט דעפּערטואַר און דעם 31טען דעצעמבער ,8291 ,ווערט

אויפגעפיהרט חנא גאָטעספעלד'ס קאָמעדיע ;פּרנסה"
? .קאַדיסאָן) ,װאָס ווערט געשפּילט ביז סוף סעזאָן.

(רעזשי

--
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זומער ,9291 ,שפּילט די טרופּע איבער
טעאַטערס און אין דער פּראווינץ,
דעם פעזאן  082-9291שפּילט די טרופע
ריקא-טעאַטער

בירנבוים,

מיט

פאָלנענדיגען

פּערסאָנאל?:

זילבערצווייג

די נין יארקער אידישע
אין בראָנקסער
יוסף

װענדראָף ,טיימאן ,נעמי ,נעראָסלאַװסקא,

אמע-

בולאָוו ,בארזעל,

נאַכבוש ,פעדער,

דעם 1טען נאָוועמבער ,9991 ,ווערט
לייב ,חנה און ליובא קאדיסאָן 
דאָ אויפנעפיהרט פראַנטשישעק לאַנגער'ס פּיעסען ,פּעריפעריע" און
,אָרד" (איב --- .ליובא קאַדיסאָן) ,דעם 01טען דעצעמבער9291 ,
מ

 -א .קאַציזנא'ס פּיעסע ,דער דוכוס" אין יוסף בולאָן'ס בעאַר-בייטונג אוֹן ,דער גר-צדק" (דעק .7 -- .קאַדיסאָן) ,דעם 12טען יא-
נואר --- 0291 ,לודוויג פולדא'ס קאָמעדיע ,יוגענד פרוינדע" און
,אַלטע בחורים" ,און דעם 89טען פעברואר -- 0891 ,א רעוו פון
פאָלקס לידער און סצענעס

און ,דער

רעגענבוינען?"

(אלע רעזשׂי

--

| יו בולאָוו) .נאַכדעם ווערט די טרופּע פאַקטיש צופאלען.
זומער ,3291 ,איז דער אייראָפּייאישער טייל פון דער ,ווילנער
טרופּע? (לייב ,חנה און ליובא קאדיסאָן ,א .שטיין ,יב.ולאָו,
טארלאָ ,א .סאמבערג ,העלענאַ גאָטליב ,י .וייסליץ ,מ .ארלעסקאָ,

י.
י.

קאמיען ,י .לארעס ,ח .שניאור ,ח .בראז א .אַ ).אָנגעקומען אין רו-
מעניע ,וואו זיי שפּילען פון 1טען יוֹלִי ביז דעם 9טען סעפּטעמבער,
 ,3אונטער דער דירעקציע פון י .נאַלדענבערג אין בוקאַרעסטער
דאָ האָט סאמבערג אויפנעפיהרט שלום אַש'ס
נאָרטען זשיגניצע
,מאָטקע גנב" און שלום עליכם'ס ,דאָס גרויסע געװוינס" .דערנאָך
האָט די טרופּע ביז סוף דעצעמבער גאַסטראָלירט אין גאַלאַץ ,יאַסי,
טשערנאָוויץ ,בעלץ און קעשענעוו און אין בערך פעברואַר,4991 ,

אויף דער איינלאַדונג פון טשערנאָוויצער אידישען טעאַטער-פאַראײן,
וואס האָט זיך אונטערגענומען צו שטיצען די טרופּע ,צוריקנעקו-
מען אויף א לעננערען נאסטראָל אין טשערנאָוויץ ,וואו עס איז אוים-
געפיהרט געווארען ה .בערגער'ס קאָמעדיע ,דער מבול" (איב .זלמן

זילבערצווייג ,רעזשי  --א .סאמבערנג און  ,7קאַדיסאָן ,דעק --- .קאַ-
דיסאָן).

אָבער

צוליב

די אויסנעבראַכענע

אַנטיסעמיטישע

אומרוהען

איז דער טרופּע פאַרװערט געווארען צו שפּילען, .די טרופּע האָט זיך
 -לויט חיים געלעדר  --אַרומנעדרעהט װאָכענלאַנג אין טשערנאָ-וויץ אֶהן ארבייט , עטליכע מיטנלידער האָבען זיך באצייטענס ארומ-
געזעהן

און

אַװעק

אין

דער

וױיטער

ועלט.

דער

רעשט

האָט

זיך

געלאָזט אין די קלענערע פּראָװוינץ-שטעט ,ואוו מען האָט נאָך ניט
דערשמעקט דעם פארבאָט",
זומער ,4291 ,קערט צוריק די טרופּע (פון װעלכער ס'יינען
ארױיסגעטראָטען לייב און חנה קאַדיסאָן) קיין בוקאַרעסט ,וואו זי
שפּילט ביז דעם 41טען סעפּטעמבער ,4291 ,אין זשינניצע .דאָ האָט

די ווילנצר טרופּץ"
אויך

=

סאמבערג

אויפגעפיהרט

און

די

איינהאָרן)

דיעלען

פארלאָזט

ערפאָלג

איבער

זיך

ציהט

דער טרופּע און

מאָליער'ס
טרופּע.

גאָלדענבערג

נאָכדעם

,דער
צוליב

קארגער"
דעם

צוריק

(איב.

שואכען

פון דער

וי בולאָוו ,ליובא

א.

מאַטע-

דירעקציע

קאַדיסאָן

און ח,

שניאור טרעטען אַרױס פון דער טרופּע ,פאהרען די איברינע אויף דער
פּראָװוינץ ,אָבער באלד קומען צוריק בולאָוו און ליובא קאַדיסאָן
און די טרופּע הייבט אָן ווידער שפּילען אין בוקארעסט

טעאַטער

דאָ פיהרט

(דיר .סאנדוי)

אױף

אין צענטראַל-

דער צונעקומענער

רע-

זשיסער בעלאַ דאניע? דוד פּינסקי'ס ,דוד המלך און זיינע וויי-
בער" און מאָליער'ס ,זשאָרזש דאנדען'" ,און דערנאָך ,צוזאמען

דאניע? פארלאַזט די טרופע
מיט בולאָוו ,א רעװי-פּראָגראם
בולאָוו פיהרט אויף זיינע און י .שטערענבערנ'ס בעאַרבייטונג
א .דימאָוו'ס ,דער זינגער פון זיין טרויער"? (דעק -- .רובין
באַראָן

לעווענדא?),

וועלכע

האָט

אויסערגעוועהנליכען

אן

און
פון.
און

ערפאָלג.

דער סעזאָן אין פארענדיגט געווארען מיט א .שטיין'ס און י.
שטערענבערג'ס אויפטיהרונג פון ? ,נ .טאָלסטאָי'ס ,דער לעבעדינער
מת",

זומער ,9091 ,איז די טרופּע ארומנעפאָהרען

איבער

דער פּרא-

ווינץ מיט דימאָוו'ס פּאָפּולער נעווארענער פּיעסע ,דער זיננער פון
זיין טרויער".
צום סעזאָן  69-82991האָט אין בוקאַרעסט זיך געגרינדעט א נע-

זעלשאפט אויפצוהאַלטען די ,ווילנער טרופּע" ,וועלכע האָט בעדארפט,
צוליב לאָקאלע טעמים ,ענדערען
מעדיע".
אלס קינסטלערישער

דער

דיכטער

אקטיארען

יעקב

שמחח

איהר נאָמען אויף ,דראמע
לייטער אין אַמאַזשירט

שטערענבערג.

עס

זינען

נאַטאַן ,נעמי לעװענטאַלנאַטאַן

אויך

און קאָ-
געוארען

צונעקומען

און שֵׁ .איריס.,

די
גע-

עפענט דעם סעואָן האָט מען מיט א .קאַציזנע'ס פּיעסע ,דער דוכום",
אויפנעפיהרט דורכ'ן מחבר (דעקאָראציעס  ---אַרטור קאָלניק) ,דער-
נאָך האָט שטערענבערג

אויפנעפיהרט

נאָגאָל'ס ,חתונה"

(דעק -- .בא-

ראָן לעװענדאַל) און א .שטיין  ---יעװורעאינאָוו'ס ,דער עיקר" (איב.
ישׁ .איריס) ..אָבער די גרויסע קאָסטען פון די אויפפיהרונגען און
דער שוואכער באזוך פיהרען צו א באַנקראָט פון דער געזעלשאַפט.
די טרופּע ווערט ווידער זעלבסטשטענדיק און קעהרט צוריק צן איהר
דאָ פיהרט אויף י .בולאָװ זיין בעארביי-
פירמע ,ווילנער טרופּע",
טונג פון זשולאַווסקי און אַש'ס ,שבתאי צבי" (דעק -- .מאַקסים,

מוזיק  ---שװאַרצמאַן) און די טרופּע לאָזט זיך ווידער איבער דער
פּראָווינץ,
באַנעגענט

באַזוכענדיג צום ערשטען מאָ? טראַנסילװאַניע ,וואן זי
זיך מיט איסורים פון די אידישע כלי-קודש צוֹ באזוכען

איהרע פאָרשטעלונגען.,

נאָכדעם וי יוסף בולאָוו און ליובא קאַדיסאָן

482

|
אֶפּ קיין

פאָהרען

אַמעריקע,

ולמן
זיך

קעהרען

צוריקץ

זילבערצווייג

די מיטגלידער

קיין

בוקאַרעסט ,וואו זיי שפילען א קורצע צייט און פאָהרען פון דאָרט
קיין טשערנאָוויץ ,וואו א ,שטיין פיהרט אויף ? ,אַנדרעיעוו'ס פּיעסע
אין אפּריל,6291 ,
,דער געדאנק" (איב -- .נתן זילבערצוייג) ,
דאָ אויפגעפיהרט

ווערט

,דער

די פּיעסע

דעטעקטיוו"

ראמולוס

פון

וואינעסקו (איב .דר .שלמה ביקל) ,וועלכע רופט אַרױס א סקאַנדאַל
צוליב דעם װאָס איהר מחבר איז דער פאָרשטעהער פון דער אַרטיגער
געהיים-פּאָליצײי ,
דער טרופּע און
שפּילען צוערשט
בערג אין זאָל

שטיין און אַנדערע מיטגלידער טרעטען אַרױיס פון
די איבערינע קעהרען צוריק קיין פּױלען ,ואו זיי
איבער דער גאַליציאנישער פּראָװינץ ,דערנאָך אין לעמ-
פון אוקראַאינישען טעאַטער.

די טרופּע איז דעמאָלט באַשטאַנען
זען ,בראקארזש ,דוד הערמאן ,רחל?

פון מרים אָרלעסקאָ ,חוה איי-
האָלצער ,האבער ,יעקב און

יוכבד ווייסליץ ,וויינשטאק ,מ .מאזאה ,אברהם מאָרעווסקי ,נעמי און
שמחה נאַטאַן ,י .קאמיען און נאַדיא קארעני.
אויפנעפיהרט האָט
מען:

21טען

דעם

אונוסט,

, ,7291דער

{נסיון,

דראַמאַטיש

מעשה-

לע אין  4אַקטען פון יעקב פּרענער ,רעזשי  ---דוד הערמאן" ,אין
אָקטאָבער, --- 7991 ,יהודית און הולפרנוס" (רעזשי ד .הערמאַן),
שפּעטער ,די אונטער וועלט (פּעריפעריע) ,דראַמע אין  4אַקטען פון
פראנטשישעק פאַנגער (רעזשי  --יעזשי וואלדען ,דעק -- .פריץ
קליינמאַן ,קאמפּ --- .מ ,האָניגשטאָק)?" און װיספּיאַנסקי'ס ,ריכטער".
פון לעמבערג פאָהרט די טרופּע קיין קראַקע און פון דאַנען
קומט זי אין װאַרשע ,וואו זי הייבט אָן שפּילען דעם 22טען מערץ

אין עליזעאום-טעאַטער
לעסקא,

דוד

בירנבוים,

מיט

פאָלגענדינען

העלענא

גאָטליב,

פּערסאָנאל:
אסתר

מרים

אֶר-

גאָלדענבערג,

זלמן

הירשפעלד ,יעקב ווייסליץ ,רות טאָרן ,דוד ליכט ,יעקב מאַנסדראָף,
נעמי און שמחה נאַטאַן ,א .סאמבערג ,יוסף און דינה קאמיען,
יעקב קורלענדער ,בת-שבע קרעמער ,אסתר ראפּעל ,פּערל רות און
דעם 2טען מאי ,8291 ,ווערט דאָ אויפגעפיהרט
שמואל? שעפטעל.,
,קידוש השם" פון שלום אֵש ,צונויפנעשטעלט פאר דער בינע אין

2

בילדער

און

רעזשיסירט

דורך

און קאָסטיומען פון וו .וויינטרויב,

מיכאל?ל

וויכערט,

דעקאָראַציעס

מוזיק פון הענעך קאָהן ,טענץ

און פּלאַסטיק בעארבייט דורך די שוועסטער ראָם ,כאָראַלע און מאסן-
סצענעס

--

פאָלקס כאָר פון מ .שניאוך".

דעם 41טען אוױיגוסט ,8291 ,אין דאָ אויפנעפיהרט געווארען
,די ווייבערישע קניפּלעך  --אַן אַלטע אידישע קאָמעדיע אין 8

אקטען מיט אַ פּראַלאָג ,מיט מוזיק און געזאַנג פון לוהוויג (לייבוש)
לעװוינזאָן

(לעװיזאָן),

אינסצעניזאציע

און רעזשי

--

דוד

הערמאן,

+

די אװילנער

דעקאָראציעס

טרופצי

|

און קאָסטיומען

/ ---ו .וויינטרויב,

68

מווי?

--

בעארי

בייט פון קומאָק".
|
אָקטאָבער ,82991 ,אין דאָ אויפגעפיהרט געווארען פּרץ'ס ,בי"
נאכט

אויפ'ן אלטען

מארק ,אינסצעניזאציע

און רעזשי

 ---דוד הער"

מאן ,דעק --- .װוו .וויינטרויב ,מוזיק  ---יוסף קאַמינסקי ,טענץ ---
לאה ראָטבוים".

סעפּטעמבער ,8991 ,גאסטראָלירט אברהם טייטעלבוים און פיהרט
אויף די ,תאוה אונטער די אולם-בוימער פון יודזשין אִ'ניעל ,אידיש
|

 ---אברהם טייטעלבוים ,דעק ,י.שליווניק",

אין נאָוועמבער ,8291 ,פּאָהרט ארויס די טרופּע אויף א קורצען
גאַסטראָל איבער איינינע שטעט פון פּױלען און שפּילט אויך ,צום
ערשטען מאָל זייט דער גרינדונג פון דער טרופע ,אין ווילנע ,וואו

די געזעלשאפט ,טֿריינט פון אידישען טעאַטער אין וילנע" ניבען
ארויס דעם 4טען דעצעמבער ,8991 ,לכבוד דער טרופּע ,א ספּעציעל
פלונ-בלאַט ,אונזער

בינע".

דעם 81טען דעצעמבער ,8291 ,הייבט אָן די טרופּע צוריק שפּילען
אין ווארשע און אין דעצעמבער,

 ,8991ווערט דאָ אויפגעפיהרט

,דער

כשוף-קרייז ,שפּי? אין  4אַקטען ( 8בילדער) נאָך דעם כינעזישען
פון קלאובונד ,אידיש  ---משה

לייב האלפּערן ,רעזשי  ---אברהם טיי"

טעלבוים ,דעק --- .וו וויינטרויב* ,
דעם 6טען פעברואר ,9991 ,ווערט אויפגעפיהרט וו .קאַטאַיעװו'ס
,מאַן ווייב און רעװאָלוציע (די קוואדראַטור פון ראָד) ,אידיש מ .מ.
רעזשי  ---דור הערמאַן" און אין פעברואר , --שיילאק (דער סוחר

פון ווענעדיק) ,ספּעקטאַק? אין  4אַקטען פון וויליאם שעקכפּיר ,איבער-

זעצט פון ישראל שטערן און מארק ראקאָווסקי ,אינסצעניזאציע און
רעזשי  ---מיכא? וייכערט ,דעק .און קאָסט -- .ו .וויינטרויב,
מוזיק  ---ה .קאָהן ,טענץ און פּלאַסטיק --

דאָ טרעט אַרױס פון דער טרופּע
צוריק אריין יוסף קאמיען און דינה
הויכע שטייערען און אַנדערע מניעות
מאי ,9991 ,ווארשע און פאָהרט אויף
ראדאָם,

לובלין ,גאליצישע

דעם 01טען

נאַוועמבער,

פּדאווינץ

,9291

ד'אנע".

א .סאמבערג און עס טרעטען
קאמיען (קעניג).
צוליב די
פאַרלאָזט די טרופּע דעם פטען
א טורנעע איבער קראָקע ,לאָדז,

און ביאליסטאָק,

אויפגעפיהרט

וואו עס ווערט

טאידען-שטאָט,

דראמע.

אין  9אקטען מיט אַ פּראָלאָנ פון אהרן צייטלין ,אינסצעניזאציע
און רעזשי  ---דר .מיכאל וייכערט ,דעקאָראציעס און קאָסטיומען
 --װו .וויינטרויב ,מוזיק און כאָרן  --הענאך קאָהן ,פּלאסטישע בע-ארבייטונג  ---לאה ראָטבוים",
בעת די ווייטערדינע נאַפטראָלען שפּילט די טרופּע וידער אין
לאָמזשע ,באַראַנאָװיטש ,ווילנע ,גראָדנע און ביאַליסטאָק ,צונריו"
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'

טענדיג די אויפפיהרונג
און לייוויק'ס ,דער גולם",

פון

זלכון

ליפשיץ'ס

,הערשעלע

זילבערצווייג

אָסטראָפּאָלעך"

די אויבענדערמאַנטע געשיכטע פון דער ,וילנער טדופּע" דער-
גרייכט ביזן צום יְאֶהר ,0891
ליידער האָב איך נאָך
נ
י
ש
ט
צ
ו
ג
ע
נ
ר
י
י
ט
א
ַ
ז
א
אויספיהרליכע אִמפֹּ-
האַנדלונג ווענען דער וי
י
ט
ע
ר
ד
י
ג
ע
ר
טעטיגקייט פון דער אוילנער
טרופּע".
בקצוד

װיל איך נאָר דאָ פֿאַרצייכענען,

ביטען איהר פּערפאָנאל,
זיינען

כמעט

אַקטיאָרישע

פון די אַלטע גרינדער און ערשטע

אַלע אַװעק.

כחות.

אַן זי האָט

כסדר

עס

פלענען

דער רעפּערטואַר

כסדר

כחות

צו און אָפּפליסען

איזן אויך געװאָרען

גע-
נייעץ

א נאַנץ

אַנדערער  ---אַװעק אויף אַ סאַציאַלפּאָליטישער ליניע.

אין משך

ליפשיץ'ס

פון

קאָמעדיע

שטשעגלאָוו'סם

און

49-0891

זיינען

,הערשעלע

אויפגעפיהרט

אָסטראָפּאָליער",

טאָלסטאֵי'ס

,ראַספּוטין

געװאָרען

ה .לייוויק'ס

און די

משח.
,גולם",

צאַריצע",

קא-

טאַיעװוו'ס ,א מיליאָן צרות" ,לעמפּעל'ס ,דער בונט אין אויסבעסערוננס-

הויז" ,טרעטיאקאָון'ס

,שריי

,גװאַלט

געלט".

טאָלסטאָי'ס

כינע" ,קאַטאַיעוו'ס ,בלומעןוועג",
צו די פדיערדיגע

רעזשיסאָרען

און.
זיינען

צוגעקומען מאַרק ארנשטיין און יעקב ראָטבוים,
די טרופּע האָט נאָך װאַנדערוננען איבער
ד
ע
ר
פ
ּ
ו
י
ל
י
ש
ע
ר
פּראַ-
ווינץ זיך אין  3591באַזעצט אין װאַרשע ,אָבער נאָך אַ סעזאָן האָט
אין
זי װוידער גענומען װאַנדערען איבער דער פּולישער פּראָװינץ,
4
האָט זי גאַסטראָלירט אין מערב-אײיראָפּע און אין סוף 4801
ווידער צודיקגעקומען אין פּױילען ,וואו זי האָט צוערשט געשפּילט אין
ווילנע און האָט איצט ווידער אויפגעשלאָנען איהר נעצעלט אין ווארשע.

אברהם מאָרעװססי*) 
אברהם

(מנקר) אין געבאָרען

מאָרעווסקי

געווארען

דעם -8טען 

מערץ ,6881 ,אין ווילנע ,ביי באַלעבאַטישע עלטערען ,שוך סוחרים,
זיין וועלטליכע בילדוננ האָט ער
האָט זיך געלערענט אין חדדים.

געקראָגען ביי פּריװאַטע פּעדאַנאָגען ,שפּעטער ביי לעהרער פוֹן ווילנער
רעאַל שול,
קיין התמדה

אין לערנען נישט אַרױסנגעװיזען

:
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5
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:
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שאַפטליכער צוגעבונדענקייט צו דער רוסישער שפּראך ,אַלגעמײנע קי-
טעראַטור

און אַלגעמיינע

געשיכטע,

נישט געקאַנט

דערגרייכען

עפּעס

אין נאַטורזגעשיכטע און מאַטעמאַטיק.
גאַנץ פריה באַהערשט
 5לעקפיקאָן

פון

פון א שטרעבען

אידישען

טעאַטער,
180

פון

צו טעאַטער ,האָט מאַ-
ולמן

זילבערצוייג.

885

אברהם מאַרנווסלי

רעווסקי פלייסיג באַזוכט די פֿאָרשטעלונגען

אויסגעדריקט

זיינע מיינוננען

אין רוסישען

טעאטער

און

אין קריטיקען ,וװעלכע ער האָט נע-

שריבען פאר זיך.
 -- 9געשטרעבט אָנצוקומען אין דאָרפּאטער נימנאַזיע ,אָבער
דורכגעפאלען אויף באָטאַניק.
 --- 4זיך עקזאַמינירט אין פּערנוי אויפ'ן אטעסטאַט פון אַ
און

פארמאצעווט-שילער

צוליב

געװאָרען

,וואוינרעכט"

געהילף-פּראָװיזאָר ,נאָר פאָרט נישט באקומען
0

געלערענט

--+

אין  001/א

קיין וואוינרעכט.

אין פּעטערבורג

דער ,טעאַטעך-

אין

שול אויפ'ן נאָמען פון ,א .ס .סואווארין" און זי געענדינט מיט'ן
דיפּלאָם פון ,אַרטיסט פון ליטעראַריש-קינסטלערישען
בעת'ן פאַרענדינען

אין 0191

די דראַמאַטישע

טעשטער".

שול אין פּעטער-

בוֹרג ,געהאַט די נגעלעגענהייט אַרױיסצוטרעטען אין דער אנוועזענהייט
פון לעצטען רוסישען צאַר ניקאָלאַי און דעם דיכטער ,גרויספידשט
ק .פ.

נעשפּילט

אין 110191

אַקטיאָר אין דער טרן-

אלס רוסישער

פַּע פון ביעלאַיעוו אין נראָדנע ,דערנאָך אין אַנדערע רוסישע טרופּעס,
ביז אין  ,8191ווען ער געהט איבער צו דער אידישער ביהנע ,דע"
ביוטירענדיג אין ווילנע אין ליפּאָווסקי'ס טרופּע אלםס גיחיאל" אין
קורץ דערויף פיהרט ער דאָ אוֹיף
פּרץ הירשביין'ס ,דער לעצטעד".

-- 9191
ז .זילבערצווייג'ס איבערזעצונג פון א ,דיומאס ,קין",
אַננאַזשירט געװאָרען אין דער דראַמאַטישער טרופּע פון קאָמפּאַ-
ניעעץ אין לאָדזש.
באַלד דערויף טרעט מאָרעווסקי אַריין אין דער ,וילנער טרופּע"
אין ווארשע און נאָכ'ן אויפפיהרען דאָרט אייניגע פּיעסעס פון זיין
רעפּערטואַר ,טרעט ער אויף דעם -9טען דעצעמבער ,0291 ,אֵלָס ,דער
מיראָפּאָליעד

צדיק"

אין

אַנ---:סקי'ס

רופט אַרויס אַן אונגעהייערע
ראָלע פּאָפּולער

זומער,
טעאטער

איבער

דער

,דער

דבוק",

אויפמערקזאמקייט

און ווערט אין דער

ועלט.

 ,1291גאַסטראָלידט מאָרעווסקי

און פיהרט

אין

וועלכען

ער

אין ווילנער העליאם-

דאָ אויף אַנ---סקי'ס ,דער דבוק" אין  4אַקטען,

הערבסט ,1291 ,וערט מאָרעווסקי אַנגאַזשירט קיין בערלין צו
פאַרפילמען דעם ,דבוק" ,אָבער אינמיטען ווערט די ארבייט איבערנע* 
פעבדואַר ,2291 ,ווערט מאָרעווסקי ווידער אַנגאזשירט אין.
ריסען.

דער ,ווילנער טרופּע" ,וואו ער פיהרט אויף זיין איבערזעצונג .פון.
,וריאל
גוצקאָוו'ס א
איבער

פּוױלען און

אקאָסטאַ" ,און נאָכ'ן שפּילען
גאַליציע ,פאָהרט

מאָרעווסקי

מיט דער טרופע

קיין אויסלאַנד ,וואן

ער טרעט צו איבערזעצען אין פערזען וויליאם .השעקספּיר'ס ;שיילאק"
װאָס ער פאַרענדיגט אין 8

אברהם מאַָרעפווססי 

-

|

אין אָקטאָבער,

980

מיט

 ,2291שפּילט פאָרעווסקי

דער אוילנער

טרופּע? אין ווין און פאַראינטערעסירט מיט זיין פאַרקערפּערען דעם
צדיק" מאַקס ריינהאַרד'ן ,מיט וועמען ס'ווערען געפיהרט ערפאָלנגרייבע
פארהאנדלונגען.

מאי ,9291 ,וערט מאָרעווסקי אַננאַזשירט אין בערלין אלם
קינסטלערישער בייראַט צום פילם ,דאָס אַלטע נעזעץ" אין ועלכען
ער שפּילט די ראָלע ,דער אַלטער רב" ,צוזאַמען מיט הענרי פּאָרטען,
ערנסט דויטש א .אַ .אננטזשירט געװאָרען אין ,אופט" פֿאר'ן פילם

|

,דער טורם פון שוויינען".

צוריקנעקומען אין פּױלען ,נאַסטראָלירט אין ווארשעווער ,צענ-
טראל טעאַטער" ,דערנאָך פאָהרט ער ארויס א קורצע צייט איבער
דער פּוילישער פּראָווינץ מיט רעפעראַטען און רעציטאַציעס.
אין סעפּטעמבער,

אָנגעהויבען

,8291

רעזשיסירען

צו

צוזאמען

מיט ביעגאנסקי'ן ,אין דער פּוילישער פילם-געזעלשאַפט ,מערקור" אַ
פצענאַריע פון אַנ---סקי'ס ,דבוק" ,אָבער צוליב'ן אַרעסט פון פינאַנם-
דירעקטאָר פון דער געזעלשאַפט ,ווערט דער פּלאַן נישט רעאַליזירט. .
אָקטאָבער-נאָוועמבער ,5291 ,נאַסטדאָלירט אין לאָדזש ,דערנאָך
געשפּילט אין ווילנע .נאָך אַ לייננערע הפסקה פֿאָהרט ער אַרױיס אי-
בער קרוין-פּױלען מיט אַ רעפעראט ,טעאַטער און אידען.".

סוף אונוסט ,6291 ,ווערט ער אַננאַזשידרט אין רינע צו אַראַנ-

זשירען דאָס אידישע מעוטיש-טעאַטער,
יוני ,7291 ,טרעט
טרופּע? אין נאַליציען,

די לייטונג פון ,קראַקאָװער אידישען
|
זיך באַלד צוריק.
פעברואר,

,8291

|

|

מאָרעווסקי צוריק אַריין אין דער גוילנער
איינינע חדשים שפּעטער נעמט ער איבעד

ווערט

טעאַטער",

ער אַננאזשירט

אָבער ער ציהט

קיין אַרנגענטינע,

וואו

ער

פון דאָרט וערט ער אַננאַזשירט אין מאָריס
שפּילט  8חדשים.
שװאַרץ'ס אידישען קונסט טעאַטער אין נין יאָרק ,וואו ער טרעט
אויף אין ,דער װאָס קריגט פּעטש", ,מרדכי מאַזע" אין ,שמאטעס",
,דער מיראָפּאָליער צדיק" אין ,דבוק",

אויפפיהרונג פון אַש'עס ,קדוש

השם"

אין בולגאקאָוו'ס

אַלס ,פירס"

און אין שווארץ'ס

אויפפיה-

רונג פון ,נאָט ,מענש און טייוועל" אלס ,חאַצקעל דראַבמע",
ווינטער,

,92991

וערט

אֶרטינעד

ער

זשיסער פון דער
זעלשאַטט".
מערץ ,0391 ,צוריקנעקומען
פאַרלאָזען אַמעריקע,
אונוסט,0891 ,

אַננאַזשירט

אין

,אידישליטעראַריש

אלס

רע-

דראַמאַטישער

גע-

שיקאַנאָ

קיין ניו יאָרק ,און אין מאַי,0891 ,

אַריינגעטראָטען

אין װאַרשעװער

טעאַטער

,נאָ-

4
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אברהס מאָרפווסקי
באַלד

װאָשטש",

אָבער

לאָזט

זיך

מאָרעווסקי

פּראָווינץ מיט רעפעראַטען ,אײיראָפּע

ווידער

און אַמעריקע?

איכער

און ,שעקספיר

אין ליכט פון אידישען געוויסען".
אין פעפּטעמבער ,1591 ,ט
ר
ע
ט
ע
ר
א
ַ
ר
י
י
ן
אין ואַרשעווער
שען דראַמאטישען טעאַטער און דערנאָך פאָהרט ער אַרױיס ,צום
/טען מאָל ,אויף א גאסטטטורנעע מיט אן אינענער טדופּע
צוליב
פּױלען ,באַזוכענדיג אין משך פון  06טעג  88שטעט.

אידישע

עקסצעסען מוזען

די פאָרשטעלוננען

דער

איבערגעריסען

אידי-
ערש-
איבער
אנטי-

וערען.

אין  1391נאַסטראָלירט ער אין וילנער פאָלקס-טעאַטער ,סוף
פעברואדר ,2891 ,אַָרנאַניזירט ער דעם דראַמאַטישען קלאס ביים אי-
דישען מוזיקאַלישען אינסטיטוט אין ווילנע.
מאָרעווסקי האָט די לעצטע יאָהרען פאַרעפמענטליכט אין פאַר-
שידענסטע אידישע פּעריאָדישע אויסנאבען פון איײיראָפּע און אמע-
ריקע זעהר פיל ארטיקלען און עסייען איבער טעאַטער ,אין דער לעצ-
טער צייט האָט ער אָנגעהויבען פאַרעפענטליכען פּובליציסטישע אר-

טיקלען
פראַנען.

און

עסייען

אויף

אַלנעמיינע

געזעלשאַפטליכע

און

טאָנ-

אַלעססאַנדער

אַזראַ

(אַרליוס*).

אַלעקסאַנדער אַזדאַ איז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע אין 9981
בי עלטערען  ---פאַרװאַלטער פון הייזער.
שפּעטער האָט דער
פאָטער פאַרװאַלטעט אַ האָטעל,
געלערענט ביז  51יאָהר אין חדר (דעדנאָך אין דער היים ,באַ-
זונדערס העברעאיש),
רענירונגס-שולן.

געענדיגט די שטאָטישע

שוֹל און געלערענט אין

אַלעקפאַנדער אַזראַ
צוֹ דער בינע האָט ער אַרויסנעוויזען א חשק נאָך אַלס קינד,
געלערענט צוזאַמען אין חדר מיט סאָניע עלמית'ס כדודער ,און זיי
ביידע פלענען מאַכען ,צירק-פאַרשטעלוננען" פאַר קינדער ,שפּעטער
|*)

וּ

לעקטיקאָן

פון אידישען

מעאַטער

190

פון

זלמן זילבערצווייג.
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גענומען אַנטײל אין די דראַמאַטישע

אַלצקסאַנדער אַזראַ

קרייזען פון ,בונד"

אונטער דער

לייטונג פון י .פּיראָזשניקאָו,
אין עלטער פון  21י
א
ֲ
ח
ר
מ
א
ַ
כ
ט
א
ז
ד
א
ַ
ד
ע
ם
ע
ר
שטען עפענט-
ליכען אַרױסטריט צוזאַמען
מ
י
ט
ע
ל
ט
ע
ר
ע
ב
ע
ל
י
מלאכות אֵלֶּם ,יהודה"
אין ,מכירת יוסף".
ער וערט באַמערקט פון אַקטיאָר בערטאַנאָט,
וועלכער נעמט איהם אַריין אין אַ רוסישען װאָדעװי?ל .עד באַטײלינט
זיך אויך אין די נאַסטראָל-פאָרשטעלוננען פון בן-עמי'ן,

צו  61יאֶהר געווארען אריינגעצוינען אין דער ארבייטער-באווע-
גונג ,געזעסען אַרעפטירט אין לוקאשקער טורמע ,און דאַן אַנטלאָפען

קיין קיעוו ,וואו ער טרעט אַרײן אין דער דאָרטינער ,קונסט-שול",
אין דער אָפּטײלונג פון מאַלעריײי ,באַזוכענדיג גלייכצייטינ אַ רעאל-
שול אויף אַ סטיפּענדיע פון באַראָן נינצבורג ,און באַטײלינט זיך

אלס

סטאַטיסט און

שפּעטעד

אין

טעאַטער.

קליינע

דעלס-אינסטיטוט,

וואו ער לערענט

דריי פערטע?

ער אַ יאָהר אין מיליטער און שטעלט
|
עס

ראָלען

אין סאַָלאַװצאָן-

טרעט אַריין אין יורידישען פאַקולטעט פון קיעווער האַנ-
יאָהר ,דערנאָך דינט

דאָרט רוסישע פאָרשטעלונגען.

נאָכ'ן מיליטער-דינסט פאָהרט אזראַ צוריק קיין וילנע,
איז דאַן אַנטשטאַנען אַ ליטעראַדיש-דראַמאַטישער קריין.

ואו
פּרץ

הירשביין איז דעמאָלט אין וילנע ,און פיהרט אויף זיינע פּיעסען
און שפּילט אַליין מיט .אַזראַ באַטײלינט זיך אין די דאָזינע פֿאָך-

שטעלונגען

צוזאַמען

מיט נאַכבוש ,שניאור,

און

עלמית ,ריווקינא

בלומענטאַל ,און פאָהרט ארום איבער דער ליטווישער פּראָװוינץ,
אין דער

מלחמה-צייט,

בעת

דע-

דייטשער

אֶקופּאַציע,

האָט ער

געשאַפען אין ווילנע אַ קרייז פון אידישע אינטעלינענטען ,פאַר וועל-
כע ער פלעגט מיט ,ליבהאָבער" אויפפיהרען איינאַקטערס אויף אידיש
דער באַזיצער
דערוייל אין געשען א צופאַל:
און דעקלאַמידען.
פון דאָרטיגען צירק ,גורעוויטש ,מורא-האבענדיג ,אז מ'וועט רעקווי-
זירען דעם צירק ,גיט ער איהם איבער דעם דראמאַטישען קרייז,
אַזדאַ אָרגאַניזירט די ערשטע פאָרשטעלונג ,אויף וועלכער עס
איז אויפנעפיהרט געווארען אַש'ס ,דער פאַנדסמאַן" .די גרופּע האָט
זיך נעשטעלט

די אויפנאַבע

איבערצורייסען

פולשטענדיג

מיט'ן אַלטען

רעפּערטואַר ,און זיך נענומען סטאַניסלאַװסקי'ם טרופּע אַלס פאָר-
בילד די דאָזינע נרופּע אין עס געװאָרען די שפּעטער באריהמטע
,ווילנער טרופּע" ,וועלכע האָט פון ווילנע נאַסטראָלירט איבער

שידענע שטעט ,ביז זי איז געקומעןפאָהרען

קיין

אין ווארשע,

פאַר-

און דערנאָך נע-

לאָדזש.

אין  8191פאָהרט אַזראַ צוזאמען מיט סאָניע עלמית ,מיט װעל-

כער ער האָט חתונה ,קיין ווילנע ,וואו ער שפּילט מיט אַ טרפּע

895

אַלצקסאַנדער אַזראַ

אַ סעזאָן ,און דערנאָך ,שוין אונטער די באָלשעװויקעס ,ווען עס ווערט
אידיש-מלוכה-טעאטער" ,וערט אַזראַ דער אֶנפיהרער
אָרגאַניזירט א ,/
פון דעם דאָזינען טעאַטער ,און שפּעטער פון אידישען טעאַטער,
אונטער דער פאָרשטעהערשאַפט פון דר .װױינאָדסקי און דר .שאַבאַד.
פון ווילנע פאָהרען אַזרא ,עלמית ,זשעלאַזא און בירנבוים איבער פֹּוו-
וען די פּאָליאקען קומען וידער
לען מיט קינסטלערישע אַווענטען.
אַריין אין ווילנע ,פאָהרט אַזראַ אֶפּ קיין קאָוונע און אָרגאַניזירט
דאָרט אַ דראמאטישען קריין סמיט ליבהאָבער און אַקטיאָרען ,מיט
וועלכע ער שפּילט איבער דער פּראָװוינץ ,און פאָהרט פון דאָרט אִמּ
קיין בערלין.

אין  0291שאַפט
שאַפט"

ער אין בערלין אַ  אידישע טעאַטער-געזעל-

מיט דר ,גראַנעמאַן ,באַרט,

לעאָ ווינץ ,הערמאַן

שטרוק

און

אַרנאָלד צוויינ אָן דער שפּיץ ,און כדי פאַר זיי צו דעמאַנסטרירען

די

אָרדענט

ער

מעגליכקייט

פון

אידיש

שפּילען

קינסטלעריש-טעאַטער,

|
איין אין בערלין אַ ריי קינסטלערישע אַווענטען.
מיט דער הילף פון דער געזעלשאַפט,
דער פּלאַן נעמט אויס:
פילם-רעזשיסער הענרי גאַלען ,און ריינהארד'ס אַקטיאָר דזשאַן נאַטאָו,
ווערט דעם -1טען סעפּטעמבער ,1291 ,נעעפענט מיט פּרץ הירש-

ביין'ס ,פּוסטע קרעטשמע"

דאָס אידישע

בערלין אויף דער קאָמענדאַנטען-שטראַסע.

קינסטלערישע

טעאַטער אין

די פאָרשטעלוננען

האָבען

געמאכט אַ רושם
אידיש פּובליקום.

און זיינען באזוכט נעווארען אויך פון אַ ניט-
אָבער די געשעפטען געהען אװועק שלעכט ,און

מיט

שפ-

אַזדאַ טאַכט

דער

טרופע

א טורנעע

איבער

דייטשלאנד,

דער בעלגישער
לענדיג מיט אַ באַזונדערען דערפאָלנ אין לייפּציג.
דראַמאַטורג זשאַן פאַבריציוס פארבעט דאַן די טרופּע קיין האָלאַנד,
וואו דער ערפאָלק אין נאָך נרעסער ,פון דאָרט פאָהרט אַזראַ מיט דער
טרופּע קיין בעלניע ,דערנאָך קיין פּאַריז ,זואו עס וװוערט צום ערשטען
מאָל געשפּילט אידיש אין עלענאַנטען טעאַטער
שפּעטער אין לאָנדאָן אין קיננסװיײטעאַטער.

שאַנס-עליזע,

און

ווען אַזדאַ קומט אין בערלין ,ווערט אויפנעלעבט די טעטינקייט
פון דער ,אידישער טעאַטער געזעלשאַפט? מיט'ן צוועק וידער צו
צוליב דעם קלאפּ פון דער
פֿאַראיינינען די נאנצע ,ווילנער טרופּע".
דייטשער ואַליוטע איז זיך אָבער די געזעלשאַפט צופאלען ,און אַזראַ

מאַכט ווידער מיט דער ני-צוזאַמענגעשטעלטער טרופּע אַ טורנעע אי-
בער האָלאַנד און לאָנדאָן,
שעווסקי'ן

צו קומען

דאָ ווערט

סמיט דער טרופּע

ער אַנגאַזשירט

פון טאָמאַ-

קיין אמעריקע.

אין ניו יארק הויבען זיי אָן שפּילען אויף בראָדװיי ,אָבער צוליב
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אַן אינערליכען

סכסוך

נאָר דער קאָנטראַקט

נעהט

וערט

אַלשקסאַנרער אַוראַ

טרופּע

די

אַנולירט

איבער

דורך דער

אין

;נעשאָנעפ",

יניאָן.

אַזראַ פאָהרט דאַן מיט אַ טורנעע איבער אַמעריקע און קאַנאדע
און בעת אַ צווייטען טורנעע שפּילט ער  7חדשים אין קאַליפאָרניע.

אין  8991שפּילט ער מיט דער ,וילנער טרוֹפּע" אין שיקאַנאָ,
נאָר צוליב יוניאן-געזעצען מוז די טרופּע אריינטרעטען אין דארטיגען
סטאַבילען אידישען טעאַטער צו שפּילען נאָר צוויי טעג א װאָך.
אַזדאַ װוערט דאַן אַליין דירעקטאָר פון דער טרופּע ,און מיט איי-
נינע מיטנלידער פון דער ,וילנער טרופּע? און איינינע יוניאָן-

מיטנלידער הויבט ער אָן אין סעפּטעמבער,
יאָרק

אין ליפּצין-טעאַטער,

אָבער

 ,6291שפּילען אין ניו
האָבען

די פאָרשטעלונגען

ניט

קיין

זייט 76901/
דערפאָלנ ,,און אַזראַ טרעט אִֶפּ פון דער דירעקציע.
פאָהרט אַזראַ אָרום מיט זיין פרוי אויף קינסטלערישע אַווענטען ,אָדער
שפּילט איינצעלנע

פאָרשטעלונגען

מיט פארשידענע

טרופּעס,

אין  9201אין אַזראַ אָפּנעפאָהרען קיין בעלניע,
דעם אין אַנטװערפּען אַ נייע ,ווילנער טרופּע".

וואו

ער גרינ-

יוסף בולאָו (בולקין*)
יוסף בולאָון איז געבאָרען

פאָטער איז געווען אַ סוחר

אין ווילנע אין .9981

געווארען

זיין

ער האָט באַקומען אַ אידיש-אייראָפּעאי-

שע דערציאוננ .נאָך אלס קינד ארויסגעוויזען א פעהינקייט צו אימו-
טירען זיין רבי'ן און די סביבח,
| = אין עלטער פון  21יאָהר שוין געשפּילט מיט ,ליבהאבער".
אין  9101געווארען אַ פּראָפּעסיאָנעלער אַקטיאָר אין ווילנע ,און נאָכ'ן

ווסףה

שפּילען

א קורצע

צייט

אין

בולאָוו

לאָדזשעד

דראַמאַטישען

טעאַטער

ביי

קאָמפּאַניעעצ'ן טרעט ער אַריין אין דער ,ווילנער טרופּע" אין װאַרשע.
ווען די טרופּע צוטיילט זיך ,בלייבט בולאָוו מיט'ן טייל װאָס נע-
*) לעקסיקאַן

פון

אידישען

מעאַטער

892

פון

זלמן

זילבערצווויג.
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|

יוסף בולאָוו

פֿינט זיך אונטער דער לייטונג פון מאַזאַה ,און זייענדיג אין רומעניע
פירט ער אויף ,שבתי צבי" ,אַן איינענע בעאדבייטונג פון אַש'ס
,שבתאי צבי" און זשולאַווסקי'ס ,דער סוף פון משיח" ,און אַ גאַנץ
נייע אויפפיהרונג פון דימאָוו'ס ,דער זינגער פון זיין טרויער" (יאשקע

מוזיקאַנט) ,בעאַרבײיט פון יעקב שטיינבערג ,װאָס גייט  081מאָל אין

|

רומעניע.

אין רומעניע האָט בולאָוו חתונה מיט ליובאַ קאַדיסאָן און ווערט
אין  6291פאַרבעטען מיט איהד דורך שװאַרצ'ען קיין אַמעריקע ,וואו

ער טרעט אויף אין אידישען

קונסט-טעאַטער

אלס

,פרץ" אין ,לא

תחמוד"..
אין  92-7291איז בולאָוו דער רעזשיסער פון דער ,אידיש
ליטעראַ
ר
י
ש
ד
ר
א
ַ
מ
א
ַ
ט
י
ש
ע
ר
ג
ע
ז
ע
ל
ש
א
ַ
פ
ט
?
א
י
ן
ש
י
ק
א
נ
אָ ,וואו ער באַ-

טיילינט זיך אויך אין די פּאָדשטעלונגען און פיהרט דאָרט אויף צ"אַ
זיין איבערזעצונג און בעאַרבײטונג ,אַ שפּי? אֶהן א נאָמען" (נאָך
העבעלס ,דער בריליאַנט?) ,בװלאָוו איז אויך רעזשיסער פון אַ דאָך-
טיגער ענגלישער ליבהאָבער-טרופּע,
0
אין בראָנקס,

געפיהרט

,דוכום".

א"נ

 --רעזשיסער און אַקטיאָר אין דער ,וילנער טרופּץ"ניו יארק ,וואו ער האָט אין נאָוועמבער ,9991 ,אוים-

,גד-צדק",

זיין בעאַרבייטונג

1

פון קאַציזנא'ס

פּיעסע

|

אין  --- 4891איז בולאָוו דער דירעקטאָר פון אידישען פאָלקס-
טעאַטער אין נין ואָרק ,ואוו ער טרעט אויף אין די ויכטינסטע
הױיפּט-ראָלען.

 .8קאַץ.

װסף

אידישע

ווילנער באַרימטע

מויקער

אן

אַרטיסטען

תורה
ספר
,הכ? תלוי במזל ,אַפילן
אין יעדען
שבחיכל" ,זאָנען ערנעץ די חכמים.

אָרון קודש ,אפילו פון א קליין אָרים שולבעל,
געועהנ-
געפינען זיך עטליכע ספרי-תורות.
ליך אין איינס אדער צויי פון די ,רייניג-
קייטען" די אַריסטאָקראַטיע ,די מיוחסים .מען

באַצירט זיי מיט זיידענע אָדער סאַמעטענע מענ-
מיט נאָלד,
טעלעך געשטיקט
פון גנעשמידטען
אָן קרוינען

מען טוט זי
און
זילבער

אַנדערע צירונג און באַפּוצוננען; מען נעמט זיי אַרױס צום לייענען
יעדען שבת און יום טוב .דער חזן און דער רב זיינען די ערשטע
אָפּצודריקען אַ גאָטספאָרכטיגען קוש אויף דעם מענטעלע פון מן?"-
דיגען ספר תורח ,אַלע מתפּללים הויבען זיך אויף פון זייערע פּלעצער,
שטעהען אויף זייערע פיס און באנלייטען די תורה מיט בליקען פון
יראת הכבוד בשעת דער חזן אן דער שפּיץ פון אַ פּראָצעסיע פון פיינע
באַלעבאַטים מאַרשירט מיט דער תורה בין צו דעם באלעמער און

לעגט זי פאָרזיכטיג און מיט כבוד אַװעק אויף דעם שלחן וואו מען
פאַנגט איהר ערשט אָן אָפּצונגעבען כבוד.
און אָט איז אַ צווייטעס בילד ;

פּאַראַן אין זעלבען אֶרון קודש
חייליגען

אינהאַלט,

אויך

געשריבען

|

נאָך ספרים ,אויך היילינע ,מיט
פון אַ סופר ,אַ פרומען

אידען,

אויך אויף פּאַרמעט ,געשריבען מיט כוונה און יראת שמים ,שטעהען
אָבער די אַנדערע תורות אין אֶרון קודש פאַרגעסענע ,פֿאַרנאַכלעסינטע,
מיט אָפּגעבליאקעװעטע מענטעלעך ,אֶהן קרוינען ,אִהן באפּוצונגען און
װאַרטען נעבעך א נאנץ קיילעכדיג יאָהר ,בי שמחת תורה ,צו די
הקפות ,ווען דער גבאי פון שוֹה? דערבאַרימט זיך פּונקט אױיף אַזאַ
פאַרגעסענעם און פאַרנאכלעסיגטען באַלמעלאָכע ,אַ שוסטער ,א קאָואַלֿ
אָדער אַ בעלדעגלה און רוקט איהם אריין אַזא תורה'לע צו געהן מיט

איהר אַרום דעם באַלעמער צו די הקפות און דינסט-מיידלעך טוען אַ
ויש מיט צוויי שאָרסטקע ,אָנגעבלאָזענע פינגער איבער דעם אֶרימעי
מענטעלע פון אָרימען תורה'לע ,קושען דאַן די הייליג-געװאָרענע פון
97
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יוסף פּ .קאַץ

|
און

באַריהרונג מיט דער ריינינקייט" פינגער
טרענער , :דערלעבט איבעד  8יאָהר".
שטעדט ,אידישע שטעדט מיט גרויסע אידישע באפעלקערוננען,
ווייזט אויס ,זיינען אויך אָפּהענגיג אין מז? ,וי די ספרים אין אֶרון
0
קודש ,להבדיל,
ווילנע, ,ירושלים דליטא" ,איז דאָס געווען די מזל'דינע שטאָדט
אין דער אַלטער היים ,פון דער אַלטער רוסלאַנד .,אין ווילנע האָט זיך
קאָנצענטרירט

תורה ,חכמה

וינשעווען

צו איהר

און השכלה ; ווילנע איז געווען דער מרכן

רוחני ,דער נייסטיגער צענטער פון נאַנצען נלות-אידענטום,

און טאַקע

דערפאר ,ווייזט אויס ,האָט ווילנע געקראַנען דעם פיל-באדייטענדען
דאָס אין אַן אָנצוהערעניש ,אַז זינט עס
נאָמען ,ירושלים דליטא".
איז חרוב געװאָרען דאָס בית המקדש און דאָס ליכט פון אידישער
תורה ,חכמה ,השכלה און געלערזאמקייט אין אויסנעלאָשען געװאָרען
אין ירושלים ,האָט עס מיט דורות שפּעטער אויפגעלויבטען נאָכאַמאָל,

אוים'ס'ניי --- ,אמת ,אין אַ נייער ,מאָדערנער פאָרמע --- ,אין ווילנע,

די שטאָדט וואו אַפילו דער ווילנער גאון איז אויך געווען א ווילנער,
וואַרשע ,אָדעס ,באַרדיטשעוו ,מינסק ,פּינסק ,װאָלאָזשין און
אַנדערע באַקאַנטע ,נגרויסע אירישע שטעט -- ,איינינע פון זיי זיינען
אַפילן פאַראייביגט נגעװאָרען און דער אידישער ליטעראַטור פון אַזעלכע
מייסטערס וי מענדעלי ,שלום עליכם און פּרץ -- ,אָבער אַלַע באַ-
קאַנטע

שטעדט,

דער ,תחום"

וואו

די צאַרען

האָבען

פארשפּאַרט

די

אידען ,זיינען געווען װי מילבען אין פאַרנלייך מיט אַ ריז געגען ווילנע
אויף דעם געביט פון גייסטיגקייט ,געלערזאַמקײט ,קולטורעלער טעטינ-
קייט און אויפקלערונג ,סיי ריין-אידישער

און סיי אַלגעמיינער,

דער ווילנער אידישער לערער-אינסטיטוט ,כאָטש אַן אינסטיטוציע
פון דער פינסטערער ,אידען-פרעסערישער אַלטער צאַרישער רעגירונג
אין אַלְטען רוסלאַנד ,האָט זעהר פיל ביינעשטייערט צו דער אַלגעמיינער
בילדונג און אויפקלערונג פון דער אידישער יונענט אין די קליינע
שטעטלעך פון דער אָפּנעשלאָסענער ,טשערטאַ אָסיעדלאָסטי?  --דער
תחום פון די עטליכע נובערניעס ,די נרויסע גהעטאָ וואו די צאַרישע
מיניסטאָרען האָבען פֿארשפּאַרט די רעכט-בארויבטע אידען צו וואוינען.
די גראַדואירטע אידישע לערער פון ווילנער אינסטיטוט זיינען געשיקט
געװאָרען אין ,יעוורייסקיע נאַראָדניע אוטשילישטשי" (אידישע פאָלְקס-
שולען) פון די קליינע ,אָרימע ,פאַר'חושכ'טע ,אומוויסענדע שטעטלעך
וואו זיי האָבען פאַרשפּרײיט די ערשטע שטראַהלען פון ליכט .זיי
זיינען געווען די ערשטע פאקעל-טרענער פון אויפקלערונג פֿאַר די נאָך-

וויסען-לעכצענדע

אידישע

קינדער אין יענע פאַרװאָרפענע

שטעטלעך,

אונטער זייער איינפלוס האָבען אידישע איננלעך און מיידלעך געמאַכט

זייער באַקאַנטשאַפט

מיט

די גרויסע רוסישע

שרייבער;

אָנגעפאַנגען

ווילנער באַרימטשף אידישט מװויקצר און אַרטיסטעָן
לייענען

די

ווערק
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פון

גאָנאָל,

טורגעניעוו,

פּאֶעזיע פון נעקראַסאָו,

פּושקין

און לערמאַנטאָן.

לעהרער פון ווילנער אינסטיטוט,

דאָסטאָיעװסקי

די

און

זיי ,די אידישע

האָבען  --ניט אַלע און ניט אַלעמאָל

באַוואוסטזיניג  ---פאַרזעעט די קערנער פון פּראָטעסט ,װידערשטאַנד
און קאַמף גענען רעאַקציע אין די מוחות פון די יוננע קינדער וועלכע

געװאָרען סאָלדאַטען

זיינען שפּעטער
רעװאָלוציאָנערען,
גאַניזאציעס.

אין די רייהען

פוֹן קעמפער-

אין ,בונד" און אין אַנדערע רעװאַלוציאַנערע אֶך-
א קאַפּיטשקע

אָבער מיר זיינען ,דאַכט זיך ,אַװעק

פון אָנגעציי-

כענטען וענ .דער אַרטיקע? האָט געזאָלט זיין געווידמעט די ווילנער-
געבוירענע מוזיקער און אַרטיסטען.

אַלזאָ ,עס אין נאָך ניט צו שפּעט.

קיין צופי? בארימטקייטען אויף דעם מוזיקאַלישען

געביט האָט וילנע

ניט ארויסנגעגעבען און עס װאָלט ניט געװען נענוג מאטעריא? צו
שרייבען אַן אַרטיקעל? ,און דערפאר די הקדמה ,פאַר וועלכער מיר

זיינען מוכן ומזומן צו נעמען אויף זיך די שטראָף פון די שטרעננע
ווילנער קריטיקער ; דער שרייבער איז ,צו זיין באדויערען ,ניט קיין
ווילנער...
|

חון

יואל

דוד

,דער

לעװענשטײיךףפטראַשונסקי,

בעליהבית'ל",

אין דעם רייסטער פון ווילנע'ס באַרימטע

װילנער

|

פּערזענליכקייטען

זיינען

אויך אריינגעשריבען די נעמען פון א האַלבען מנין מוזיקער וועלכע
האָבען זיך געמאַכט בארימט אויף פארשיידענע געביטען פון דער
מוזיקאַלישער קונסט .דער ערשטער פון דיזער קליינער גרופּע איז
בארימט אין דער אידישער אָרטאָדאָקסישער וועלט ,אַ לענענדאַרישע
פּערזענליכקייט .,ווייט אַװעק פון אונזער דור ,א חזן אֵרום וועמעס
לעבען דאָס פאלק האָט ארומגעוועבט שעהנע ,ראָמאַנטישע לענענדעס,
חזן יואל דוד לעווענשטיין-סטראשונסקי ,באַקאַנט אונטער דעם טש-

קאַווען נאָמען ,דער ווילנער באלעבעסעל"-.

דער ,ווילנער באַלעבעסעל? איז געבאָרען געװאָרען אין ליבאו,
קורלאַנד ,אין  ,6181און ווען ער אין אַלט געװאָרען  01יאָהר איז זיין

| פאָטער ,ר' צבי-הירש הלוי ,געווען באַקאַנט אלס ,דער ליבויער חזן",
אויפנגענומען געװאָרען אַלס שטאָדט-חזן אין וילנע ,וואו ער האָט
זיך באזעצט

מיט

זיין פאמיליע.

דער קליינער

יוא?ל דוד ,דער שפּע".

טערדיגער ,באַלעבעסעל" ,האָט שוין אַרױסגעצייגט מערקווירדנע מוזי-
קאַלישע

פעהיגקייטען

(דעמאָלט

באצויבערט

פידעל-שפּילען.

ווען ער אין אַלְט געווען

מענשען,

מבינים,

מיט

 8יאֶהר;

האָט שוין

זיין זיסען זינגען

און

|

אין אַ געוויסען שבת ,נאָך דעם לייענען ,ווען דאָס איננעלע אין

000

יוסף
עפף יאָהר ,האָט איהם זיין פאָטער

אַלט געווען

אַ בענקעל ביי דעם עמוך און איהם

געהייסען

פ .קאַץ
איף

אַװעקגעשטעלט

זאָגען ,יקום פּורקן"

און ,אָב הרחמים" .דער קלינינקער בעל תפילה האָט זיך באַלֶד
אַװעקגעלאָזט אין דער וועלט פון פאַנטאַזיע און אימפּראָװיזאַציע ,זיך
צולאָזט אויף אַלע כלים און וען ער ה,אאָָטפּנעזאָגט? די צויי
תפילות בעפאָר מוסף איז דער ווילנער עולם אין דער נרויסער געפאַק-
א

חון

טער שוה?

יואל

דוד

לעװענשטיין-סטראַשונסקי, ,דער
בעל-הבית'ל".

געבליבען פאַרגאַפט,

וי פאר'כישופ'ט

ווילנער

און אויף דעם פאַר-

לאַנג פון גאנצען עולם און פון די גבאים האָט ער שוין געמוזט אויך
דאַוונען דעם גאנצען מוסף ,און דער איינדרוק פון זיין דאַװנען אין
געווען אַזױי גרויס 8ז מען האָט דאָס קליינע חזנ'דעל

הענט געטראָנען.

|

ממש

אױיף די

|

עס אין דערנאנגען אַזױ וױיט ,אַז דער דאמאָלסדינער וילנער
נביר און בעל-צדקה ,ר' מרדכי ריינעס (מרדכי סטראַשון) האָט בא-

ווילגער באַרימטע אידישע מוזיקער און אַרטיסטען
שלאָסען

יואל

צו נעמען

פאַר

דוד'ן

אַן איידעם,

עלטערע טאָכטער ,חנה'לע ,פאר אַ וייב.
8

יאָהר האָט ער חתונה

געהאט

100
איהם

זיין

געבען

ווען ער איז אַלט געװאָרען

מיט

טאָכטער

סטראַשונ'ס

און די

ווילנער האָבען איהם מיט ליבע גערופען ,דער באַלעבעסעל" ,און אַזױ
געװאָרען

איז ער פאַראייבינט

ביי דער

נאכצער

אידישער

וועלט ,אונ-

יטער דעם נאָמען ,דער ווילנער באַלעבעסעל".
גוט ,האָט עס אָבער פאַרדראָסען
געװען
אַלעס װאָלט
דעם שטן-מקטרג ,וועלכער ,כידוע ,קען ניט פאַרליידען ,קאָן ניט רוהען
ווען ער זעהט

אַ כשר'ן,

פרומען

אידען,

נאָך דערצו

אַ שליח-צבור,

אָנגענומען

ביי נאָט און ביי לייטען.

האָט זיך דער שטן פאַרלעגט

אויף דעם

איהם

פון דרך הישר,

אַרימען

באַלעבעסע?

אַראָפּצופיהרען

האָט ער איהם באקענט פריהער מיט דעם פּױלישען אָפּערע-קאָמפּאָ-
זיטאָר ,מאַניושקאָ ,און דורך איהם מיט אַ פּוילישער

גרעפין ,א מערק-

ווירדינע שעהנהייט און א קינסטלערישע זינגערין און דער חזן איז נכשל
|
|
געװאָרען...
די

גרעפין

האָט

זיך אויסגעלאַכט

פון

זיין פייערדינער,

ריינער

דער באַלעבעסעל האָט פאַרלירען דעם באָדען פון אונטער
ליבע.
זיינע פים ; פאַרלוירען זיין היים ,זיין ווייב ,זיין שטעלע און אויך
זיין פאַרשטאַנד  ---ער איז משונע געװאָרען,

און די לענענדע דערצעהלט וייטער  :ער האָט צוריקגעקראָגען
זיין פארשטאַנד קורץ בעפאָר זיין טויט און שוין כמעט אויף זיין
טויטען-בעט האָט ער געזאָגט (געזונגען) א געוויסע תפילה ,א מין
וידוי ,און טויזענטער מענשען ,וועלכע זיינען געשטאַנען ארום הויז
און געװאַרט אויף יציאת-נשמה ,האָבען זיך באנאָסען מיט הייסע,
|
זודיגע טרערען.

לעאָפּאָלד גאָדאָװסקי- .
די אַנדערע ווילנער מוזיקער זיינען פוֹן אַ גאַנץ אַנדער סאָרט,
דאָס זיינען מענשען פון אונזער איינענער צייט .צויי פון זיי זיינען
אַרטיסטען

מיט

באַרימטע אוניווערסאַ?-אַנערקענטע
נאַלער רעפּוטאַציע,
דער ערשטער פון די צוויי ,דאָס הייסט --

אַן אינטערנאַציאָ-
דער עלטערער,

איז

לעאָפּאָלד גאָדאָווסקי ,גרויספער מאָדערנער קאָמפּאָזיטאָר ,בריליאנטענער
נאָדאָװסקי אין געבוירען
פּיאַניסט-װױירטואָז און מייסטער-לעהרער.
געװאָרען אין ווילנע דעם 3טען פעברואַר .,0781 ,און עס איז טאַקע
געווען אין ווילנע וואו גאָדאָווסקי האָט געגעבען זיין ערשטען קאָנ-
| צערט ווען ער אין אַלט געװען  9יאָהר.
אין  ,3881ווען נאָדאָווסקי איז אָנגעקומען אלס סטודענט אין דער
בערלינער ,האָכשולע פון מוזיק" ,אַ בחור'ל פון  81יאָהר ,האָט ער

20

יוסף

|

ט .8סָאַץ

שוין געהאט זיינע אייגענע פעסטנעשטעלטע מיינוננען ווענען דעם וי
מען דאַרף לערנען די קונסט פון פּיאנאַ-שפּילען .ער האָט געפונען.

אַן דאָס לערנען ,די סיסטעמע
שולע

אין

זעהר

אַ טרוקענע,

שאבלאַנע ,און נאָכדעם

פון אונטערריכט
א טעמפּע

און

אין דער בארימטער
ניט פּראָגרעסיװוע;

אַ

וי ער האָט זיך דאָרט אָפּגענודיעט איינינע

=

לעאָפּאָלד גאָדאָווסקי,

געב .אין

ווילגע ,פעב,0781 ,8 .

מאָנאַטען האָט ער זיך ארויסנעלאָזט אויף אַ קאַנצערט-טור קיין אַמע-
|
ריקא .ער אין דאַן אַלט געווען  41יאָהר.
אָבער דער יונגער פּיאַניסט האָט אויף קיין איינצינער מינוט ניט
אויפגעהערט טראכטען ווענען ווייטער שטודירען; ער האָט געװאָלט
אָנקומען אַלס שילער צו דעם בארימטען אננגאַרישען מוזיקאַלישען
גאון  ---פראנץ ליסט ,וועלכער האָט רעמאָלט געוואוינט אין װיימאַר,

דייטשלאַנד,

מען

קען

זיך פאָרשטעלען די ביטערע

ענטוישונג

פון

-

| 806

ווילנער באַרימטע אירישף מוזיקצר און אַרטיסטען
דעם אַמביציעזען יוננען קינסטלער ,ווען ער האָט אֶנקומענדיג
אײיראָפּא אויסנעפונען אז ליסט איז ערשט געשטאָרבען.

קיין

געװאָרען

פאַר

אַ יאָהר שפּעטער
דעם

פראַנצויזישען

נאָדאָוװסקי

אין

קאַמי?ל

מייסטער,

פאָרנעשטעלט
סען-סען,

האָבענדיג

וועלכער,

געהערט דעם -41יאהרינען קינסטלער שפּילענדיג זיינע איינענע קאָמ-
פּאזיציעס ,האָט זיך אָנגעכאַפּט אָן איהם וי אָן אַן אבן-טוב און האָט

גענומען אַ פּערזענליכען אינטערעס אין זיין מוזיקאַלישער דערציהונג.
סען-סענס איז אָבער געווען א ,װאַנדערלוסט"-קינסטלער און האָט
אָפט קאָנצערטירט אין אױיסלאַנד און נאָדאָװוסקי האָט נעהאט ועניג
נוצען פוֹן זיין גרויסען לעהרער .אַזױ אַרום קומט אויס אַז דער
איצטיגער וועלט-בארימטער פּיאַניסט-קאָמפּאָזיטאָר ,לעאָפּאָלד נאָדאָןן-
סקי ,איז װאָס די רוסען רופען א ,סאַמאָאוטשקע?"; געװען זיין

איינענער רבי.

|

|

עס װאָלט פאַרנומען צופיל פּלאַץ ווען מיר זאָלען זיך אָפּשטעלען

באשרייבען אין איינצעלהייטען וועגען גאָדאָווסקי'ס גרויסע דערנריי-
בוננען אַלס קאָמפּאָזיטאָר ,פּיאַניסט און אַלְס מייסטער-לעהרער ,און
ווענען זיינע ריזינע ערפאָלנען אלס קאָנצערטיסט

אין אַלע מוזיקאַלישע

צענטערם פאויןיראָפּא ,אַמעריקא ,אין אָריענט און זאָנאַר אין אַפריקע,
אױיסטראַליע

נאָדאָווסקי

און אין אַזיע.

איינער פון

איזן היינט-צו-טאָנ

די עטליכע גאָר גרויסע לעבעדינע מוזיקער,

יאַשאַ חפץ,
נאָך

אַ וועלט-בארימטער

וועמעס

קינסטלער,

וינעלע

אין

גע-

שטאַנען אין ווילנע ,איז יאַשאַ חפץ.
חפץ איז געבוירען געװאָרען אין ווילנע דעם 2טען פעברואַר,1091 ,
יאשא'ס

קליינינקע

הענטעלעך

ווען ער איז נאָך געווען אַ בייבי,
לען די ערשטע זילבען פון ,מאַ",
װאָס האָט זיך פאָרנעשטעלט פאַר
דער
שיינליך געווען א פידעלע.
ווען יאַשאַ אין אַלט געװאָרען
נומען לערנען שפּילען פידעל.,

זיך געצוינען

האָבען

צום

פידעלע

בעפאָר ער האָט נאָך געקענט פּלאַפּ-
,פּאַ" .דער ערשטער געגענשטאנד,
דעם קינד'ס אוינעלעך ,איז וואַהר-
פאָטער אין נעווען א פידלער ,און

דריי יאֶהר האָט איהם זיין פאָטער גע-
צן  8יאֶהר אין יאַשאַ אָננעקומען אין

דער ווילנער רעגירונגס מוזיק-שול ,וואו זיין לעהרער איז געווען מאַלקין.
די גאַנצע מאַלקין-פאַמיליע אין ווילנע איז געװען מוזיקאַליש.
וועלען מיר זיך דאָ ניט אָפּשטעלען אויף דער קאריערע פון יאַשאַ
חפץ אלס אינטערנאַציאַנאַלער קינסטלער .מיר וילען בלוין זאָגען,
אַז חפץ איז איינער פון דער קליינער גרופּע וועלט-בארימטע פידעל-
שפּילער,

אַ גרופּע

װועמעס

צאָה?

מען

קען

פינגער פון איין האַנד  ---אַלע ,אַנב ,אידען,

איבערצעהלען

אויף

די

וואו ,אויף וועלכען אָרט
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חפץ שטעהט צווישען אָט דער גרופּע נעמען מיר זיך ניט אונטער צו
אורטיילען און עס איז נאָך אַלעמען אַ זאַך פון אינדיווידועלער אויפ-
פאַסונג און פּערזענליכען

אין איין זאַך זיינען אַלע קריטי-

געשמאַק,

קער איינשטימיג וועגען חפצ'עס שפּילען :ער באזיצט די בריליאנ-
,ער
טענסטע ,פליסיגסטע ,פעהלערלאָזסטע ,פאָלקאָמענע טעכניס.
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ואַשע חפץ ,געב .אין

מאַכט קיינמאָל ניט קיין טעות",
זאָגט וועגען איהם,

ר

ווילנע ,פעב.1091 ,2 .

האָבען

די ענגלישע

קריטיקער

גע-

יוסף װינאָגראַדאָו,
דער פערטער

ווילנער פון דער מוזיקאַלישער

וועלט אין א געװע-

זענער גרויסער אָפּערע זיננער ,יוסף װינאָגראַדאָןן.
װױנאַנראַדאָוו

איז געבוירען

געװאָרען

ביי אָרימע

עלטערען

אין

800

ווילנטר באַרימטש אידישש מוזיקצר און אַרטיסטען
 - ,8זיין פאָטער ,אַ איד א מנגן ,איזן געװוען א קירזשנער
פלענט זיך אָפט צוכאַפּען ,צום ברעטעל?"  --צום עמודך.
דער

קליינער

יוסף

האָט

אָננעפאַננען

אַלס

אַ משורר'?

ביי

און
די

בארימטע ווילנער חזנים ,פריהער ביי חזן פיינזילבער און שפּעטער
אין כאָר שוה? ,ביי קאַנטאָר מיכײילאָווסקי .,וױנאָגראַדאָוו האָט בא-
| נענענט פיל שטערונגען

ווסף

קנאה-שנאה
פֿון רוסישער

אויף זיין וװועג צו זיין ארטיסטישער

ווינאָגראַדאָוו,

מצד ניט-אידישע

געב .און

קאַריערע :

ווילנע אין .8681

קאָלעגען ; צרות ,הוננער ,פאַרפאָלנוננען

פּאָליציי ,ווען ער האָט געהונגערט

און

געשטרעבט

צו

לערנען אין מאָסקווע ,ניט האָבענדינ קיין ,פּראַװאָיזשיטעלסטװאָ?"
(וואוינרעכט) אין דער ,היילינער" שטאָט פון די אַלטע רוסישע צאַרען.
אָבער װױנאָנראַדאָוו .,מיט דער התמדה און חשק צום לערנען פון אַ

ליטוואק  ---און אַ ווילנער דערצו  ---האָט זיך דערשלאָנען צו זיין
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צי?ל;  געװאָרען איינער פון די פּראָמינענטסטע אָפּערע-באַריטאַנען
אין רוסלאנד און אויף להכעיס די שונאים געזוננען נאָכדעם אין די
גרויסע אָפּערע-טעאַטערס פון אַלע עכט-רוסישע שטערט.
דאָס מערקווירדינסטע אין ינאָנראַדאָוו'ס מוזיקאַלישער קאריערע
,וריקקום" צו זיין שטאַם :נאַכדעם וי ער האָט אָפּנענעבען
איז זיין צ
דער רוסישער אָפּערע זיינע בעסטע יאָהרען ,זיננענדינ רוסישע און
איטאַליענישע אָפּערעס ,איז ער געקומען קיין אַמעריקא און געװאָרען
אַ חזן .אָבער ניט נלאָט אַזױי זיך א חזן ,נאָר טאַקע אַ פרומער ,נאָטס-
פאָרכטינער חזן ,א חזן א ירא שמים ,מיט התלהבות און רעספּעקט צו
זיין חזנות .דער שרייבעד האָט געהאַט אַ געלענענהייט צו הערען ווינאַ-
נראַדאָוו'ן דאַװונען ראש-השנה און יום כפּור מיט עטליכע יֹאֶהר צוריק
אין אַ בראָנזווילער טעאַטער ,און זיין דאַוונען ,זיין נוסח ,זיין פּערעל-
דינע ווילנער ,ליטווישע עברי ,זיין ,זאָנען" האָט געמאכט א מערק-
ווירדינען ,איבערראשענדען איינדרוק .סיר האָט זיך דעמאָלט גע-

טראכט  :אַ ווילנער בלייבט אַ וילנער אַלעמאָל.,

אָט שטעהט אַ איד

אַ גענאָלטער ,אֶהן באָרד און פּאות ,אַפילו די װאָנצעס אָפּנענאָלט;
אַ איד ,װאָס אין אַלע יאָהרען

געווען

צווישען

גויים,

געזוננען

אויף

אַלע שבעים לשונות ,אָבער ניט אויף אידיש --- ,און אָט איז ער צוריק-
געקומען צו זיין פאלק און  לענט אוועק" אַ דאַװנען ,א ,מלכיות",
,זכרונות" און ,שופרות" ,אַזױ וי א חזן וועלכער
יאָהרען נגעשטאנען ביי דעם עמור  --אַ וילנער..

איז

אַלֶע זיינע

יוסף רומשינפקי  ---דער פאָטער פון דער מאָדערנער אידישער
|
|
אָפּערעטע.
און אָט אין נאָך א ווילנער מוזיקער ,דער פּאָפּולערסטער אידישער
מוזיקער אויף דער אידישער נאָס אין אַלנעמײן און ,אויף דער עוועניו"
ספּעציעל..

ער אין

דער

פאָטער

פון דער

מאָדערנער

אידישער

אֶפַּע-

רעטע אין ניו יאָרק ,אַ שטראַָמענדער קװאַל פון שעהנע ,לייבטע מעלאָ-
דיעס וועלכע אַלֶע זינגען נאָך און ברומען אונטער .איהר שטויסט זיך
שוין מסתמא אָן ,אז מיר מיינען רומשינסקי'ן .אָבער ווענען איהם
װעט מסתמא שרייבען א ,ספּעץ" אין טעאַטעראַנגעלעגענהײטען ,אַ
טעאַטראַל ,און ער װעט מאַכען אַ בעסערען ,דזשאַב?
בייט) וי דער שרייבער פון דיזען אַרטיקעל,

(שטיקע? אַר-

י .פּיראָזשניקאָװו.
דער לעצטער אין דער גרופּע פון די ווילנער מוזיקער איז דער
פארשטאָרבענער פּיראָזשניקאָו .מיר האָבען איהם געלאָזט צום לעצט
ניט ווייל ער איז געווען ווינציגער וויכטיג פון די פריחער דערמאָנטע ;
מיר האָנען

פּשוט געװאָלט אָפּשײידען

דעם

טויטען פון די לעבעדינע.

,זאָל ער זיין ווייט אָפּנעשײדט? ,זאָנט מען אויף אידיש ווען מען

ז06

ווילנטר באַרימטע אירישף מוזיקער און אַרטיסטטן

רעדט פון אַ טויטען אין פאַרנלייך מיט לעבעדינע,

און מיר וילען

די לעבעדינע ווילנער מוזיקער מיט אונז נאָך פאַר לאַננע ,לאַננע יאַהרען,
פּיראָזשניקאָון איז אַפילו ניט געווען קיין ווילנער געבוירענער,
האָט אָבער נעלעבט און געאַרבײט אױיף דעם מוװיקאַלישען געביט,
פאַרשפּרײיט די לעהרע פון מוזיק אין ווילנע און אמעריקע פילע יאָהרען.
:
ג

ו .פּיראָזשניקאָוו ,געשט .אין ניו יארק,
אין עלטער פון  47יאָהר.

4טען

יוני,

,9991

| -פּיראָזשניקאָוו ,וי באַקאַנט ,איז געווען אַ קינסטלערישער שפּילער
אויף דער עננלישער קאַנצערטינא .ער האָט דורך זיין איינענער ער"
פינדונג פאַרבעסערט און פֿאַרברייטערט די מענליכקייטען פון דעם
אונסטרומענט,

ער האָט נעשאַפען אַ מעטאָדע װווי צו שפּילען אויף דער

קאָנצערטינאַ און האָט זי אַזױ פאַרפאָלקאַמט ,אַז דער רוסישער אַנטיסע-
מיטישער בילדונגס-מיניסטער האָט געהייסען איינפיהדען פּיראָזשניקאָוו'ס

קאָנצערטינאַדאָרקעסטערס אין אַלּע רוסישע לעהרער-אינסטיטוטען.

|
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|

פּיראָזשניקאָוו איז איין צייט נעווען מיליטערישער קאַפּעלמײסטער

און לעהרער אין דעם ווילנער לעהרער-אינסטיטוט.
אין  2101איז פּיראָזשניקאָו געקומען קיין אַמעריקא ,און מען
קען זאָנען אַז ער איז דאָ געווען דער פּיאָנער ,כמעט דער ערשטער,
האָט

וועלכער

טעטינקייט.
געוואקפען

נעלענט

דעם

וינקעלשטיין

פון אידישער

מוזיקאלישער

ער האָט פאַרזעעט די קערנער ,פון װאָס עס איןז אויס-
דאָס

װאָס

אין

איצט

באַקאַנט

די

אַלס

גרויסע

אידישע

כאָרען אין ניו יאָרק און אומגעגענד.
חוץ זיין מוזיקאַלישקייט איז פּיראָזשניקאָוו נלאָט געװען א נע-
בילדעטער ,אינטעליגענטער און באלעזענער מענש און אַ איד א למדן
און אַ פיינער שרייבער  ---און דאָס איזן שוין גאָר אַ זעלטענע ערשיי-
נונג צווישען מוזיקער .בלוין וילנער קענען באוייזען אזא פיפל-
זייטיגקייט און חריפות.

מיכאַאיל איװאַנאָװיטש מיכאַילאָוו (משה זילבערשטיין),
מ .מיכאַילאָו איז
זינגער אין רוסלאַנד און
פּלאַץ אין דער רוסישער
האָט ער געזוננען
6
און איזן באַטדאַכט

געווען איינער פון די נאָר באַרימטע אָפּערע
האָט אין זיין צייט פאַרנומען א בכבוד'ינען
מוזיקאַלישער וועלט .אין די יאַהרען -4881
אין דער קייזערליכער אָפּערע אין פּעטערבורנ

געווארען

אַלס א ליבלינג פון רוסישען

קייזער.

זין
געבאָרען נגעווארען איז ער אין ווילנע אין יאָהר .88281
פאָטער איז געווען אַן אָרימער ארבייטער  --א מולער .אלס קינד האָט 

ער געזוננען אַלס אַ באַהעלפער ביי ווילנער חזנים.
ער

טענאָר

האָט

שטימע

נעהאָט אַן אויסערגעוועהנליך שטאַרקע

מיט

לירישע,

דראַמאַטישע

און

און

זאַפטינע

קאָלאַראטור-אײנענ-
|

שאַפטען.

|

נאָכדעם װוי ער האָט זיך ערװאָרבען אַ גרויסע רעפּוטאַציע

אלס

טענאָר-זינגער האָט ער זיך נע'שמד'ט .עס איז אינטעדעסאַנט ,אַז פון
דעם מאָמענט אָן וי ער האָט זיך נע'שמד'ט האָט זיין רעפּוטאַציע אָנ-
געהויבען פאַלען און ער אין אַזױ שטופענוייזן ארונטער פון דער
סצענע.

|

נאָכדעם וי ער האָט פאַרלאָזען די אָפּערע-סצענע
עפענט א מוזיקאַלישע שולע און האָט געלערענט געזאַנג.
דער באַגראַפישער
אַנערקענונג:
סעל" אוז גענומען פון ,קולטור-טרעגער
געפעליגער ערלויבניש פון דעם סמחבר,
|
ניואָרק.

האָט ער

נע-

מאַטעריאַל וועגען ,ווילנער באַלע-
פון אידישער ליטורגיע" ,מיט דער
קאַנטאָר אלוהו זאַלודקאָווסקי ,פון

װיליאַם עדלין,
יװסף רומשינסקי.
די אַלטע

חיים

פון אידישען

גלות-לעבען

האָט אַהער קיין אַמעריקע אַרײננעשיקט אַ
היבשע צאָל פון איהרע טאַלאַנטפולסטע קינדער
אין דעם

פאַרנאַננענעם

און אַ היבשען

בייטראנ

האַלבען

יאָרהונדערט;

דערצו

האָט נעמאַכט

די אַלטע ליטווישע שטאָט ווילנע  --די שטאָט

פונ'ם באַרימטען נאון אין אַכטצענטען יאָרהונ-
דערט און פון דער בארימטער טעאַטער טרופּע
אין היינטינען ,צװאַנצינסטען ,יאָרהונדערט,
איך דערמאָן דעם ווילנער נאון אין איין אָטעם מיט דער וילנער
טרופּע ,ווייל דער קאָנטראַסט איז כאַראַקטעריסטיש פאַר ווילנע .אין
דעם שפּיגעלט זיך אִפּ די פֿאַרשײידענאַרטינקייט פון דער קולטור ,װאָס
האָט געשפּראָצט אין יענעם װווינקעל פון דער אַלטער וועלט.

ס'איז דעריבער קיין חידוש ניט ,װאָס צווישען די ווילנער לאַנדם-
לייט אין אַמעריקע

געפינען זיך אַזױ פיל שעפערישע

איינע פון די כוחות וויל איך דאָ ריידען.

כוחות.

וענען

דאָס אין דער באַרימטער

קאָמפּאָזיטאָר און דיריגענט ,דער מוזיקאַלישער דירעקטאָר פון אידישען

|
טעאַטער ,יוסף רומשינסקי.
יוסף רומשינסקי איז דאָ אין אַמעריקע מעהר וי דרייסיג יאָר
און ס'איז שוין אַ פערטעל יאָרהונדערט אַז ער איז טעטיג ביים אידישען
כמעט די נאַנצע צייט האָט זיך שטאַרק נעפיהלט זיין האַנט
טעאַטער.
אַרום איין טייל פון אידישען טעאַטער  ---די אָפּערעטע ,די מוזיקאַלישע

פּיעסע;
טיפע

און אויף אָט דעם געביט האָט ער זיך איינגעפונדעװועט מיט

וװואָרצלען אינ'ם

אידישען

קולטור

לעבען פון אַמעריקע.

רומשינסקי איז אַ ווילנער געבוירענער און טאַקע אין יענער אַלטער
אידישער שטאָט האָט ער נאָך אַלס  8--4יאָריג קינד אָנגעהויבען קומען
ביים דיריגענט פון
אין באַרירונג סמים דער מוזיקאַלישער קונסט.
ווילנער שטאָט-חזן האָט ער געקראָנען זיין ערשטע אונטערריכט אין
מוזיק און אַ יאָר שפּעטער האָט מען איהם נערופען היאֶשקע דער
דערנאָך ,פאַר עטליכע יאָהר נאָכאַנאַנד ,איז ער
נאָטען-פרעסער".
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אַרומגעפאָרען מיט פאַרשײדענע חזנים ,און אין גאַנצען איז ער אַלט
געווען  31יאר ווען ער האָט אַלס כאָריסט געמאַכט זיין ערשטע באַ-

דאָס איז געווען אין גראָרנע,
קאנטשאַפט מיט אידישען טעאַטער.
בעת דאָרט האָט נאַסטראָלירט די באַוואוסטע קאַמינסקי טרופּע.
וי מען קען פון דעם זעהן ,איז די מזיקאַלישע זריעה אֵינגע-
פלאַנצט געװאָרען אין יוסף רומשינסקי'ס נשמה אינ'ם אֶנהוֹיב פון זיין
לעבען ; און א מוזיקער אין ער שוין פאַרבליבען

אַלע זיינע יאַהרען.

נאָך אַלס יונגער בחור'ל האָט ער געהאָלפע אָרגאַניזירען דעם פאָדזער

יוסף רומשונסקו
הזמיר" ,ביי וועלכער אָרנאַניזאַציע ער איז אויך געװוען דיריגענט
און האָט פאַרטיפט זיין מוזיקאַלישע בילדונג אין די אַראַטאָריעס פון
די וועלט באַרימטע קלאַסיקער .איז ער טאַקע געווען ט יונגערמטן מיט
אַ נוטער מוזיקאַלישער דערציהונג ווען ער אין אין  4001געקומען
אינ'ם לאַנד פון אידישע חלומות  --אַמעריקע !
די ערשטע

עטליכע

יאר אין דער

נייער

װעלט

איז זיין

,קאַמף

אום דאַזיין" געווען אשַווערליכער .אָבער ביסלאַכװייז האָט מען אין
די אידישע טעאַטער קרייזען אָנגעהויבען אנערקענען זיין טאַלאַנט און
אַיינזעהן

זיין גרויסע נוצליכקייט

פאַר'ן טעאַטער.

דער

ערשטער

פון

110

יוסף רומשינסקי

די וויכטיגסטע און באַרימטסטע טעאַטער-דירעקטאָרען,
צו זיך צונעצוינען ,איז נעווען רער גרויסער יאַקאָב
האָט דעם יונגען רומשינסקי גענעבען די געלעגענהייט
מוזיק-באַגלייטונג פאַר יעקב גאָרדינ'ס אינטערעסאַנטע
דאָס אין געווען

בן אבויה".,

אין יאָר .8091

װאָס האָט איהם
 .5אַדלער ,ער
צו שרייבען די
פּיעסע ,אלישע
אָן האָט

פון דעמאָלט

רומשינסקי שוין געהאָט אַ גרעסערען צוטריט צום אידישען טעאַטער.
ער האָט זיך אַלץ מעהר און מעהר צונעקוקט צו דער סביבה ,אין וועלכער
ער געפינט

זיך.,

ער איז געװען אַן אומערמידליכער

קאָמפּאָזיטאָר און

אויך אַ גוטער באַאָבאַכטער ער האָט נוט נעמערקט אין װאָס פאַר
אַ פּרימיטיווען צושטאַנד אידישע טעאַטער-מוזיק האָט זיך געפונען און
ער האָט גנוט
האָט גע'חלומ'ט צו מאַכען באַדייטענדע רעפאָרמען,
געוואוסט װוי באַשרײינקט עס זיינען די מיטלען אין אידישען טעאַטער
און האָט געװאַרט אויף אַ פּאַסענדע געלעגענהייט .אֶט די געלענענהייט
איז געקומען ווען אין אייראָפּע האָט געבושעװעט די ועלט-מלחמה
און דאָ אין אַמעריקע האָט מען אָנגעהויבען פּראָפיטירען פון יענער
שרעקליכער בלוט-באָד,
דאָס איז געווען אין דעם טעאַטער סעזאָן פון  ,7191---6191ווען
דער באַרימטער דירעקטאָר און שוישפּילער ,באָריס טאָמאַשעװוסקי ,האָט

אויפגעפיהרט

אין זיין נייעם

טעאַטער

אויף סעקאָנד

עועניו

,דאָס

צעבראָכענע פידעלע" ,פאַר וועלכע רומשינסקי האָט פאַרפאסט די מוזיק,
פאַר דעם ערשטען מאָל האָט מען אין אַ אידישען טעאַטער נע-
זעהן אַ פאַרחעלטניסמעסיג נרויסען אָרקעסטער ,וועלכער איז דיריגירט

געװאָרען פון אַן עכטען מוזיקער ,װאָס האָט געזוכט אַרױסצוציהען פון
די סטרונעס ,װוינט און מעש אינסטרומענטען מעלאָדיען ,װאָס זיינען
אין איינקלאַנג

מעהר

אָדער

ווייניגער

מיט

דער

האנדלונג

אויף

דער

ביהנע .ביי יענער אָפּערעטע איז געלעגט געװאָרען דער גרונדשטיין
פון רומשינסקי'ס שאַפונג אַלס אָפּערעטע-קאַמפּאָזיטאָר און טעאַטעך-
דיריגענט.
פון דאַן אָן האָט יוסף רומשינסקי אָנגעהויבען ווערען אַ וויכטינע-

ער האָט
פאַקטאָר אין דער אידישער טעאַטער-װועלט פון אַמעריקע.
געשאַפען מוזיק פאַר אַלערלײ פּיעסען ,האָט זיך אויסנעצייכענט כמעט

קין
אַלעמאָל מיט זיין פאַרנעם און מיט זיין טעאַטראַלישקײט.
פאַנטאזיע האָט איהם ניט געפעלט און ער האָט אין זיין מוזיק אַריינ-
גענעבען אַ סך קאָליך פון קלאַנגען.

ער האָט זיך ניט באַשרײײנקט

צו

אויסשליסליכע אידישע מעלאָדיען ,כאָטש ער האָט געמאַכט אגַרויסען
געברויך פון די אידישע פאָלקס-מעלאָדיען אין זיינע קאָמפּאָזיציעס.
איהם זיינען ניט געווען פרעמד די איינענשאפטען פון די פארשיידענע
מוזיקאַלישע אינסטרומענטען

און ער האָט ניט מורא געהאָט צו מאַכען
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דעם פולסטען געברויך פון זיי .דאָס האָט געלענט אַ גאַנץ באַשטימסען
שטעמפּעל אויף די מוזיקאַלישע פּיעסען ,װאָס זיינען אַרױס פון זיינע
הענט .מען האָט אָנגעהויכען קוקען אין אידישען טעאַטער אויף דער
מוזיק מיש גאַנץ אַנדערע אוינען .מען האָט זיך אָנגעהויבען מעהר
צוהערען צו דעם װאָס די פידלען זאָגען ,װאָס די בלאָזדאינסטרן-
מענטען דערצעהלען ,װאָס דער גאַנצער אָרקעסטער זוכט אויסצודריקען.
מען האָט זיך מעהר אָנגעהויבען איינהערען צו דער באַגלייטונג פון
אַ געזונגענער ליד דער געשמאַק פון די טעאַטער באַזוכער איז ביס-
און די ראָלע פון אַ אידישען

לאַכװײיז געװאָרען אַ פיינערער

זיטאָר און דיריגענט איז ,אין אידישען
מעהר וויכטיגע װוי ווען עס איז פריהער,

טעאַטער,

קאָמפּאָ

געװאָרען

אַ פיל

אונטער דעם אַיינפלוס פון רומשינסקי'ן האָט די אָפּערעטע אויף
דער אידישער ביהנע אָנגעהויבען באַקומען אַ לייטישען פּנים .איבער-

האָט זיך פאַרבונדען מיט

הױיפּט נאָכדעם װוי רומשינסקי

און מאַלֵי פּיקאָן איז די אידישע

מוזיקאַלישע

קאָמעדיע

יעקב קאַליך
געװאָרען

ניט

ווייניגער אינטערעסאַנט וי די אָפּערעטע אויף בראָדוויי , דער גרויסער
שוישפּילערישער און זינגענדינער טאַלאַנט פון מאַלי פּיקאָן איז געווען
אַ נייע אינספּיראַציע פאַר דעם קאָמפּאָזיטאָר ,וועלכער האָט איצט גע-
האָט אַ באַרעכטיגונג פאַר אַרײנטראָנען מעהר סטיל אין זיין מוזי-
קאַלישער שאַפונג ,מעהר איינהייטליכקייט אין דעם כאַראַקטער פון דער

מוזיק ,פיינערע מעלאָדישע ניואַנסען און ,אין דער זעלבער צייט ,נאָך

מעהר טעאַטראַלישקײט װוי ווען פריהער.

דעם איז די אָפּערעטע ,צאַרעװיטש
צום

באַדוערען

האָט

די

דער פיינסטער ביישפּי? פון

פיאָדאָר".

אידישע

אינטעליגענץ

| אויף דער אָפּערעטע אַלס אַ טעאַטער קונסט.

געקוקט

קרום

דאָס איז הױיפּטזעכליך

דערפאַר ,װאָס ביז רומשינסקי איז געװאָרען אַן איינפלוס אין אידישען

טעאַטער האָט זיך די אָפּערעטע נעפונען אין אַ זעהר פּרימיטיװען צוד
שטאַנד און דער קאָמפּאָזיטאָר איז געויינליך געװען א ניטקקיין-
געשולטער מוזיקער ,אֶהן אירנענד וועלכער ערנסטער באַציהונג צו זיין
אייגענער קונסט .,עס איז דער גרויסער פאַרדינסט פון יוסף רומשינסקי,
װאָס ער האָט פון דער אידישער אָפּערעטע פאַרטריבען דעם מוזיקאַ-
לישען עם-הארץ און אָפּגערײניגט א װעג פאַר די בעסערע ,אינטעלי-
נענטערע און ערנסטערע קאָמפּאָזיטאָרס ,װאָס באַמיהען זיך צו
דערפאַר װערט ער שטאַרק געאַכטעט נים
שאַפען עפּעס רעכטס.
נאָר פון ברייטען

פּובליקום,

נאָד אויך פֿון די מוזיקער,

ביהנע,

װאָס

זיינען

און פון די

די 5לעצטע יאָרען גרופּירט אַרום דער אידישער
|
|
כעסערע טעאַטער באַזוכער.
רומשינסקי ווערט איצט מיט רעכט באַטראַכט פאַר איינעם פון

יוסף רומשינטקי

|
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די וויכטינסטע פּערזענליכקייטען אין דער אידישער טעאַטער-װועלט.
ער איז נאָך אין אֶנהוֹיב פון די פופצינער יאָרען ,ווען ביי אַן אמת
טאַלאַנטפולען מענש ווערען רייף די שעפערישע כוחות און מען קען
דעריבער נאָך ערװאַרטען אַ סך גרויסע זאַכען פון זיין מוזיקאַלישער
אָבער ,יעדענפאַלס ,דאָס װאָס יוסף רומשינסקי האָט שױן
פעדער.
ביזאַהער אויפּנעטאָן אויף דעם געביט פון דער אָפּערעטע באַרעכטינט
איהם צו אַ זעהר געהויבענעם אָרט אין דער געשיכטע פון אידישען
טעאַטער,
זיין אָרט איז פאַקטיש אַ געזיכערטער .זיין אויפטו אלס מוזיקער
האָט געלאָזען טיפע װאָרצלען אין דער עװאָלוציע פון אידישען טעאַטער,
עס זיינען דעריבער דאָ נוטע אורזאכען פאַר די ווילנער לאַנדסלייט צו
שטאָלצירען מיט דעם נאָמען פון יוסף דומשינסקי.

נעמען פון ווילנער ,װעלכע זיינען פֿאַרצייכענט אין
דעם לעקסיסקאָן פון אידישען טעאַטער.
אין דעם לעקסיקאָן פון אידישען טעאַטער ,וועמעס מאַטעריאַלען
זיינען געזאַמעלט און רעדאַקטירט געװאָרען פון זלמן זילבערצווייג ,מיט
דער נאָהענטער מיטאַרבייטערשאַפט פון יעקב מעסטעל ,ארויסגעגעבען

אונטער דער השנחה פון דער אידישער אַקטיאָרען יוניאָן אין אמע-
ריקע ,זיינען פאַרצייכענט פילע נעמען פון מענשען ,װאָס זיינען גע-
באָדען געװאָרען אין ווילנע .ביז יעצט זיינען אַרױס פון דרוק צויי
בענדער ,דער ערשטער מיט די נעמען פון ,א" ביז ,ט" ,און דער
צווייטער פון ,ט" ביז {,פ".
צוליב דעם באַנרענצטען

בערגענעבען

פּלאַץ אין דיזען

בוך ,ווערען

נאָר או-

די נעמען פון די פאַרצייכענטע געבאָרענע ווילנער ,אויס-

-

לאָזענדיג זייערע ביאָגראַפיעס.

די רעדאַקציע פון דיזען בוך ,דריקט אויס אַ האַרצינען דאַנק צו
פריינד זלמן זילבערצווייג פאַר דער ערלויבניס צו באַנוצען זיך מיט די

מאַטעריאַלען

לעססיקאָן

פון דעם

פון אידישען

טעאַטער,

די פאָלגענדע נעמען זיינען דאָרטען פאַרצייכענט :
אזראַ ,אַלעקסאַנדער (אָרליוק) ,געב .אין 9981
אווזענבערג ,אברהם ,געב .יאַנואר .9/81 ,41
אוונהאָרן ,באַשע ,געב -- 8181 .געשט .יולי.8191 ,
אַלעקסאַנדראָוו ,אהרן ,געב .נאָוועמבער,9091 ,
אָרליוק ,שמעון ,געב .אין .4981
בוזגאן ,חבל ,געב .דעצעמבער ,981/ ,49
בולאָוו ,יוסף (בולקין) ,געב .אין .9981
בולקין ,אברהם ,געב .אָקטאָבער .4981 ,15
בליאכאר ,שבתי ,געב .יולו.4091 ,
בן-גור ,א .א ,.געב.0781 .

יהושע

בערטאַנאָוו,

(בירטון) ,געב .מערץ .1881 ,61

ברוידעס,

יצחק ,געב.0881 .

גינזבורג,

יעקב ,געב .סעפטעמבער

דושמאן,

לעאָן,

דיק ,אייזיק
ווידאָוו,

געב.

אַפּריל

,91

 ,9881 ,01געשט .אפּריל .8201 ,8
.05881

(יצחק) מאיר ,געב ,7081 .געשט.

סאָניאַ,

געב .אפּריל

.0981 ,82

װויטאַלין ,פרודא( .לאַפּין) ,געב .יוני .6881 ,8

014

ואנואר .8981 ,42

נצמען פון ווילנצר

0

הי

810

|

ווייטער ,א( .אווזיק-מאיר
ריל,0191 ,19 ,
וויינרויך ,מאקס דר( .מאיר) ,געב .אפּרול ( ,4981 ,92געב .געווארען
א
ין גאָלדונגען ,קורלאַנד ,אָבער זייט פילע יאָהרען אַן איינװאָהנער אין
ווילנע און ווערם באַטראַכט פאַר אַ ווילנער).
ווונאָגראַדאָוו ,ווסף (ויינשטיין) ,געב .און .8081
וויערניק ,בתיה ,געב .מערץ ,4881 ,19
דעװענישסקו),

געב.

ווני,

,8781

געשט.

אַם-

|

זאָלאָטקאָף ,לעאַן ,געב .מאו .6681 ,81
זאַטלאַווסקא ,בערטאַ (באַסיע לעווין) ,געב .סעפּטעמבער .1981 ,82
חאַשקעס ,ימשה ,געב ,08981 .געשט .דעצעמבער .6001 ,81
ואַראָסלאַווסקא ,זלאַטע.

יולין ,יהודה

(עטמאַן) ,געב .און ,8881

לארעס ,יהודית (רבקה כאנענואָהן) ,געב ,9881 .געשט.
לובאָצקי ,יעקב ,געב .דעצעמבער .9981 ,51
לעווין ,אברהם ,געב .אָקטאָבער .8081 ,62

לעווין ,לוסי ,געב .יולו .6091 ,4

יולו .6991 ,41
|

|

מאָרעווסקי ,אברהם (מנקר) ,געב .מערץ .6881 ,8
מגיד ,חנה (צביה דאָרמאַן) ,געב .נאַָװעמבער ,8681 ,/
מיללער ,לואוס ע .ל( .באַנדעס) ,געבאָרען אפריל ,05
שטאָרבען מאַו,091/ ,99 ,
מרמר ,קאַרל (קלמן-צבי) ,געב .אָקטאָבער .9781 ,01
נאמואָט ,אַראָן ,געב .פעברואר .8001 ,51
נערה (רבקה מאָצין-ראקאָוו) ,געב .נאָוועמבער .9001 ,9
עלמית ס( .סאָניא לובאצקו) ,געב .איון ,6081
עפּשטוון ,בנומון ,געב .דעצעמבער .9081 ,1

,6681

גע-

פּראָפּעסאָר דניאל כוואלטאָן)*.
דניא? כוואלסאָן איז געבאָרען געװאָרען אין װוילנע אין 9181
אין אן אָרעמער פאַמיליע .זיין מוטער האָט געלאַטעט זעק און מפרנס
געווען דאָס געזינד ,דער פאָטער איז געזעסען און געלערענט אין

קלוין ,בין  81יאֶהר געלערענט אין דער ישיבה ביי דעם באואום-
טען נאון ר' ישרא? גינצבוהג ,הערנאָך חתונה געהאט קיין מיכאַילי-
שאק,

זיך אָנגעהויבען

אָפּצונעבען

מיט

זעלבסטבילדונג,

עוווהמאתתומאמט
ע
טק
סעטט
ט
סק
ט
,

פּראָפּעסאָר

דניאל

געב-- 9181 .

באקומען

אַ

=

כװאַלסאָן |

געשט.0191 .

שם פאַר אַן ,אַפּיקורס? און איז אַנטלאָפען צופוס קיין אויסלאַנד.
אַ דאַנק דער שטיצע פון א .ניינער דורכנעמאכט דעם קורס פון גימ-
נאַזיע ,אַריין אין ברעסלוי'ער אוניווערזיטעט 0881 ,באַקומען דעם טיטעל
דאָקטאָד פילאָזאָפיע פאַר זיין דיספערטאַציע ,די סאַדיער און דער סאַ-
*) לעקפיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
פון זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.

010

פּרעסע

און

פילאָלאָגיע,

פּראַפצסאָר רניאל בװאַלסאָן
מיט

דיזם",

ער

וועלכער

714
אָנגעהויבען

האָט

מיטאַלאָג-אָריענטאַליסט ,אויף דעם געביט.
זעהר

אן אָנגעזעהענעם

זיין אידישער

אָרט.

8981

אַלס

זיין קאַריערע

סע-

מיט דער ציים פאַרנומען

האָט זיך יוסף (אַזױ איז געוען

נאָמען) כוואלסאָן גע'שמד'ט און אין געװאָרען פּראָ-

פּעסאָר פון העברעאישעד ,סירישער און כשד'ישער ליטעראַטור אוים'ן
 880814881נע-
מזרח-פאַקולטעט פון פּעטערבורנער אוניוערזיטעט.
לערענט העברעאיש און ביבלישע אַרכעאָלאָגניע אין דער פּראװאָסלאַ-
 0191אויס-
ווישער אַקאַדעמיע און אין דעד רוימיש-קאַטוילישער.
געוועהלט אַלס עהרענמיטנליד פון דער אַקאַדעמיע פֿאַר ויסענשאַפ-
א ליבהאָבער און פריינד פון דער אידישער
טען אין פּעטערבורג.

שפּראַך און אָנערקענער פון איחד וויכטיגקייט אַלם מיטעל צו פאַר-
שפּרייטען בילדונג צווישען פֿאָלק ,האָט כװאָלסאָן זי געראַטעװעט
פון דער גרויסער סכנה ,װאָס האָט אויף איהר געלױערט :איינער
פון עקסטע אידישע רוסיפיקאַטאָרען ,מאַקסים נוראוויטש אין אָדעס,
האָט אין  2081דערלאַנגט דעם אָדעסער גענעראלנובערנאַטאָר א

פאָרשלאנג צו פאַרווערען דרוקען אין אידיש וועלכע עס איז ביכער ,כדי
דורך דעם צוויננען די אידען זיך צו באַנוצען מיט דער רוסישער
שפּראך דער גענעראל-נובערנאַטאָר האָט דעם פאָרשלאַג איבערגעשיקט
דעם מיניסטער פאַר אינויינינסטע ענינים ,און היות וי דאַן איז
אויך אַרויס אַ פאַרבאָט צו דדוקען אין רוסלאַנד ביכער אין ליטוויש
און אוקראיניש ,האָט די נזירה אויף אידיש געהאַלטען אין אויס-
געפיהרט ווערען ,בפרט אַז די רבנים-קאמיסיע ,װאָס אין יענע צייט
געזעסען אין פּעטערבורג ,האָט גאָרנישט געהאָט דאגעגען ,אויסנעמענ-

דיג בלויז ,אן די נזירה

זאָל ניט חל זיין אויף

רעליניעזע

ספרים

עס האָט נאָר געפעהלט די הסכמה פון דבעיםלדונגס-
אין אידיש.
מיניסטעריום ,צו וועלכען עס האָבען בין  4681געהערט אַלע דרוק-
דער דעמאָלטינער בילדונגס-מיניסטער אבראם נאָראָוו ,כוואל-
ענינים.
דעם
ניטיג אֶנצופרעגען
סאָן'ס טויפּפאָטער ,האָט געפונען פאר

 ,קאָמיטעט

פון

די

מיניסטעריום,

ביים

נגעלערענטע"

פון

וועלכען

כװאָלסאָן איז געווען אַ מיטנליד ,און כװאָלסאָן האָט ,אָהן אַ שום
השתדלות מצד אידען ,דורך דעם בילדונגס מיניסטער ,אויף ועמען
ער האָט געהאַט אַ גרויסע השפּעה ,געענטפערט ,אַז גנאָך אין דער

ערשטער

העלפט פון -61טען

יאָרהונדערט

האָבען

אידען

אָנגעהויבען

צו דרוקען ביכער אויף אידיש" און אַז ,אַ פאַרבאָם צו דרוקען אויף
אידיש וועט ניט דערגרייכן דעם צי?  ---אידען וועלען ריידען אידיש".
אַ דאַנק דעם אין די געפּלאַנטע גזירה בטל? געװאָרען.

כוואלסאָן

א צייטונג פאר

איז

אויך

געװען

אידען אויף

דער

אידיש

איניציאַטאָר

פון

אָדער העברעאיש

אַרױסגעבען

און עם אין

81

פּראַפעױסאָר דניאל בװאָלסאָן

|

זיכער זיין השפּעה ,װאָס אויף דער בקשה פון א .ראַבינאָוויטש און
טאַרנאָפּאָל אין

,8881

ווענען דערלויבען

זיי ארויסצונעבען

א

צייט-

שריפט אויף רוסיש ,האָט זיך באַקומען א תשובה מיט דעד חתימה
פון קייזער אַלעקסאַנדער דעם -2טען ,אז מ'זאָל בעפער אַרויסנעבען
אַ צייטונג פאַר אידען אויף אידיש אָדער העברעאיש.

די דערמאַנטע

אדעסער

משכילים

האָבען

דעם

פאָרשלאג

ניט

אָננענומען ,און ער איז פאַדווירקליכט געװאָרען דורך צעדערבוימען,
וועלכער האָט אָנגעהויבען אַרויסצונעבען דעם ,המליץ" מיט דעם
|
אידישען ,קול מבשר".

כוואלסאָן,
נעטריי געבליבען

פון דער זאַך ,איזן אויך שפּעטער

דער איניציאַטאָר
דעם ,קול? מבשר"

מיטעט פון דער ,חברה הפיצי
אַז מ'זאָל די צייטונג אויסנוצען

און האָט אַלס מיטנליד פון קאָ-

השכלה" אין פּעטעדבורג געװירקט,
צון פארשפּרייטען װיסענשאַפט צוי-

שען פאָלק .,ער האָט אויך ניט געהאַלטען מיט דער מערהייט פון קאָ-
מיטעט ,אז מ'דאַרף די שפּראך פון ,קול מבשר" פאַרטייטשען.

יהושע

שטײבנבערג)-,
נע-

יהושע שטיינבערג ,לערער און געלערענטער ,אין געבאָרען
װאָרען אין ווילנע ,ארום  ,08281און איז געשטאָרבען אין ווילנע אין
,8
נאָך דעם

װי

ער האָט

געענדינט

וילנער

ראבינער

שולע,

אין

ער נגעווארען א קאַזיאָנער רב אין ביאליסטאָק ,נאָכהער אין 6681-0681
א

4

יהושע (יעווסעי נאַומאָװיטש) שמיינבערג,
געב --- 0881 .געשט,8091 ,

אין ווילנע .זיינע דרשות ווענען דער תורה האָבען ארויסגערופען אינ-
שטיינבערג האָט זיך
טערעס אין די אָרטיגע פּראָנרעסיווע קרייזען.
דורך זיינע
אינטערעסירט מיט דער פראַנע פון שול עדציהונג.
4601-

אומאטעג1ן

ההת  2810610060)4העחסתסהאעמזהכ *( 8240420022
3-:0002ץגעאסמ 2810876121311 2זע 0827/ח 311אחאס
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יהושש שטיינבערג

2

שתדלנות האָט מען אין וױילנע געעפענט אין יאֶהר  3681עטליכע
אין  7081אין ער באַשטימט נעווארען אַלס לערער
אידישע שולען.

פון דער אידישער און כאַלדעאישער שפּראַכען אין ראַבינער שולע
און נאָכדעם ווען די ראַבינער שולע איז פאַדװאַנדעלט געװאָרען אין
אַ לערער אינסטיטוט ,האָט שטיינבערג פאַרנומען די שטעלע אַלס
אינספּעקטאָר

(ביז .)4091

שטיינבערג האָט אין דערזעלבער צייט אויסגעפירט די פליכטען
רעוידירענדיג אין  881/די
אַלס צענזאָר פון אידישע ביכעדר.
װאָלאָזשינער ישיבה איז שטיינבערג באַשטאַנען אויף דער נויטוענ-

דיגקייט צו לערנען די רוסישע שפּראַך אין דער ישיבה.
זיך ע*רװאָרבען אַ נאָמען מיט זיינע ויסענשאַפטליכע

ער האָט
אַרבייטען,

און אויספאָרשוננען
לעקסיקאַנראַפיע
שטיינבערג האָט צואַמענגעשטעלט:

פון דער
אידישען-

הויפּטזעכליך אין
אידישער שפּראך.,

כאלדעאישען

עטימאָלאָגישען

רוסיש-העברעאישען

ווערטערבוך

ווערטערבוך

(;"**)8781

(;'***)0881

פאָלשטענדיגען

פאַרפערטיגט

פיש-אידיש-דייטש ( ;)8881האָט פאַרפערטיגט אַ אידישע
( ;)4881פאָלשטענדיגען קורס אידישע גראַמאַטיק (,.)1781
א

אין

רו".

גדאַמאַטיקע

2ע480860824
4844808262722
אעאססטעזסעסאע:כ
207900
0004 .216823. 8781ע62
00240 8041:32. 0881סעמ ח 0024086086-088סק 2/מקגמסח)

(**
זאגתזעז
(***

פ ,װיערניק.
דער

וילנער

גאון.

ר' אליהו בר' שלמה זלמן ,וועלכער אין
באוואוסט אין אידישער היסטאָריע אַלס דער
ווילנער גאון ,איז געבאָרען געווארען אין וויל-
נע פּסח אין יאָהר ת"פּ ( )0271און אין גע-
שטאָרבען אין זיין געבורטס-שטאָט חול חמוער
סוכות תקנ"ה ( .)7971ער האָט געשטאַמט פון

צוויי ווילנער גדולים ,דער רבי ר' משה קרע-
מער און דער באוואוסטער

|
נאָך אַמשטדם)

למדן ר' משה רבקש

(דער ,באר הנולה" ,וועלכער איז שפּעטער אַװעק
וועלכע

דעם מיטען פון 71טען

האָבען

זיך משדך

געווען

צווישען

זיך ארום

יאָהרהונדערט ,און האָט מיט דער אויסנאַמע

פון אַ קורצער צייט װאָס ער איז אװעק  אָפּריכטען

גלות" געוואוינט

זיין גאַנצען לעבען אין ווילנע .ער איז דערמיט אין אָפּשטאמונג און
אין טראַדיציע געווען אן עכטער וילנער ,דער גרעסטער קאָפּימענש
װאָס

די אַלטע

אידישע

קהלה

האָט

פּראָדוצירט,

ער איז געװאָרען באַריהמט אלס וואונדער-קינד און אין שפּע-
טער אנערקענט געווארען אלס
טער פון ווילנע און פון ליטא,
יענער געגענד אויפנעוואקסען
שאנת אריה" ,וועלכער האָט
אַװעק נאָך מעץ (עלזאס) ,און

דער
אין
אַזאַ
איהם
וען

גרעסטער תלמודישער געלערענ-
אור אין וועלכען עס אין אין 
ד
ריז אויף דעם געביט וי דער
געקענט ,נאָר ער איזן שפּעטער
פּוילישע אידען וי דער ,אורים

ותומים" ,אין האמבורג-אלטונא און דער ,נודע ביהודה" אין פּראַג,
און עטליכע אַנדערע זיינען געווען אנערקענט אין דער גרויסער או-
|
דישער וועלט אלס די נדולי הדור.

די באריהמטהייט פון די איננערע יאָהרען וװערט אָבער אין
אמת"'ן אין אזא פאַל צונערעכענט צו די שפּעטעױע גרויסקייט ,װאָס
מיינט אז אפיל א מאַן מיםט די אױסעראָרדענטליכע פעהינקייטען
פון ,נאון" איז אויך אויפגעוואקסען לאננזאם און אין אנערקענט.
געווארען אלס ווירקליך גרויס ערשט אין דעם סוף פון זיין לעבען,
צוליב אומשטענדען וועלכע האָבען געהאַט צו טאָן מעהר מיט דער

001

990

|

|

פּ= .וויטרניס

צייט און דעם פּלאַץ וי מיט זיין פּערזענליכקייט אליין,
וועלכער ווייניג צווייפלען אַז זי איז געווען א מערקווירדינע,

וועגען

דער פרייער און אויפנעקלערטער גייסט פון 81טען יאֲהרהוֹנ-
דערט ,וועלכער האָט קולמינירט אין דער אַמעריקאַנישער און דער-
נאָך אין דער פראַנצויזישער רעװאָלוציע ,האָט געװאָרפען שװאַכע
שטראַהלען אין דער וייטער וילנע ,און האָט בייגעטראַנען דעם
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דער ווילנער גאון .געב.
געשט8 .טען טאָג חול

ליבעראַלען שטריך
געזעהן אַ נייגונג
אָפענער

1טען מאָג פסח.0971 ,
חמועד סוכות.7911 ,

צו זיין כאַראַקטער אין וועלכען עס האָט זיך
צו װיסענשאַפט און דערמיט צו דער גוויסער,

אויסען-װועלט..

אָבער

די

פאַראַנטװאַרטליכקײט

פאר

דער

חסידות-באַווענונג און פאַר דער ראָלע וואס ער האָט געשפּילט
אלס איהר געגנער ,האָט געהאָט צו טאָן מיט די דריי גרויסע דעס-
פּאָטען פוֹן דער צוייטער העלפט פון זיין לעבען ,די רוסישע קיי-

דער ווילנער גאון

82ס

בי

זערינע ,דער עסטרייכישער קייזער און דער קעניג פון פּרייסען-- ,
גענויער גערעדט ,מיט זייער פאַרשװערונג צוצוטיילען פּױלען ,װאָס
איז אין יענער צייט דורכנעפיהרט געווארען.
דער לעצטער קענינ פון פּױלען ,סטאַניס?אוו פּאָניאַטאָװסקי,
וועמען זיין געליבטע יעקאַטערינאַ פון רוסלאַנד האָט אַרויפגעזעצט
אויפ'ן טראָן אלס פארבערייטונג פאר דער צורייסונג ,האָט איבער

פּױלען אין נאַנצען געהאָט אַ קנאַפּע דעה.

ער האָט מיטגעהאָלפען

אין דער ארבייט פוֹן אויפלעזוננ אונטער דער מאסקע
פאָרם" ,און איינע פון זיינען ערשטע און וויכטינסטע

געווען

(אין )4671

בטל

מאכען

צו

די היסטאָרישע

פון {רע-
שריט אין

אֶרגאַניזאציע

פון אידישער זעלבסט-פארוואלטונג ,דעם ,ועד ארבע ארצות" ואס
אין געווען אן אױטאָנאָמישע אידישע רענירונג פאר קרוב צויי
הונדערט יאָהר .דמיאכט פון ,ועד" אין געווען נרויס איבער אי-
דען ,וואו יעדע באַזונדערע מאכט אין נעװען טיראַניש דערפאר
װאָס די אַלנעמיינע רענירונגס-מאַכט איז געװוען שוװאַך.
דער גרינדער פוֹן חסידות איז געשטאָרבען פיר יאָהר פריהער,
אָבער די באווענוננ האָט זיך ערשט אָנגעהוֹיבען צו פארשפּרייטען

ווען די פֿאַנדעס-אָרנאַניזאַציע,
איז

פארשוואונדען.

יאָהר פאָרגעקומען
רב'ס

קרינ",

סמיט

דערצו

וועלכע
איז

אין וילנע
דעם

אין

האָט איהר
די

אַליין אַ

ואִיעװאָד

אָדער

קומענדע

שטערען,

געקענט

צועלף-פופצעהן

גרויסע מחלוקה,
גובערנאַטאָר

אויף

,דעם
דער

זייט פון קה? און דעם בישאָף (װועלכער האָט געהאַט אין יענער
צום סוף האָט
צייט אַ נגרויסע מאַכט) אויף דער זייט פון רב.
קה? געוואונען ,דער רב ,ר' שמואל אַבינדור האָט זיך צוריק"
געצוינען אונטער'ן שוץ פון בישאָף ,און וילנע איזן געבליבען
|
אֶהן א רב ביז אונזער איצטינער צייט.
װוי ווייט מען וייסט איז דער גאון נעוען נייטראַל אין יענער
מחלוסה ,אָבער ווען דער נייער הפקר-צושטאַנד האָט געגעבען חסידות
די נויטינע פרייהייט װאָס האָט פריהער געפעהלט ,און זי האָט זיך
אָנגעהויבען צו פארשפּרייטען אין ליטא און אפילו אין ווילנע נופא,
איז דער נאון געווען דער איינציגער גייסטינער פאָרשטעהער אַרוֹם
וועמען די נעגנער האָבען זיך געקענט גרופּירען ,כאָטש ער איז געווען
ניט באַװאוסט אלס רעדנער אָדער
אַ מאַן פון שטודיר-צימער,
אָרנאַניזירער ,,א שוואכער שרייבער און אַזױ ווייט פון פּראָפּאַגאנדע
װוי מזרח פון מערב,
נענאַטיווע מעלות ,דאָס הייסט װאָס ער איז ניט געוװען ,האָבען
פיל בייגעטראָנען ער זאָל אויסנעקליבען ווערען אַלס דער נאָמינעלער
פיהרער פון א מלחמה ואס אַנדערע האָבען מייסטענס נעפיהרט

אין זיין נאָמען.

עס איז איבערגעבליבען

פון די שטרענגע

צייטען

|
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פון ,ועד"

וועלכע

פּוסקים,

און

איסורים
דער

אַלם

באשרענקוננען.
למדן

גרעסטער

דער

{נאון"
און

אין וילנע

אין

געװען

אין

ליטא,

נאָמען,

און

געווען

ער איז

אין

זיי

פאר די חסידות'ע פיהרער,
ר' שניאור

זלמן

אנערקענט
אָבער

קיין

זעהר

וייט.

אַזױ אין דאָס געקומען ,אז מקורבים האָבען
עס

די הארבע
ארויפגעליי.ט

דער פּאַסענדער פיהרער אפילו פאַר די מאַסען,

רב און קיין מחבר;
פון וועמען

געגען

א פאָראורטיי?
האָבען

גרויסע

רבנים,

געגען

ספרים

שווערע

זייערע

אין

=וויפרניק

לאדיער,

אויך

געלונגען

דער עיקר פאר
וועלכער

האָט

צו

געקעמפט אין זיין

פארצאַמען

דעם

װעג

דעם באריהמטען

{רב",

איהם

צוצו"

געזוכט

צו

דער קבר פון ווילנער גאון אויף דעם אַלטען ווילנער בית-עולם.

קומען און װאָלט העכסט װאַרשײינליך געקענט ברייננען צו אַ שלום,
ווען זיי ואָלטען זיך ביידע דורכנערעדט .יענער אין געװען א
פּראַקטישער וועלט-מענש ,וועלכער האָט פיל גערייזט און אַניטירט

פאַר חסידות ,און אין אפילו געזעסען

אין פּעטראַ-פּאַװלאָװסקי פעס-

טונג צוליב ססירות װאָס מתננדים האָבען שפּעטער אויף איהם
נעמאכט.
נאָר דער נאון אין בעאיינפלוסט געווארען ער זאָל זיף
ניט צוהערען צו די טענות פון אַנדערען צד ,און פון דער אַנדערער
זייט האָט מען אויף איהם ,דעם קלאָהרען דענקער און בעלפּשט,
אויך אָנגעהויכען אויסצוקלערען וואונדער געשיכטעס מיט מופתים
װאָס ער זאָל האָבען באוויזען ,אפילו די באשאפוננ פון אַ אנולם"
האָט מען אויף איהם אױיסנעטראַכט ,אלס ענטפער אויף די נסים
ונפכֿאות וואס חסידים פלענען דערצעהלען פון זייערע רביים.

רצר ווילגער גאוו
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אַלס אַ דענקער און א פאָרשער פון אַלץ ,װאָס האָט אַ שייכות 
! מיט אידישע למודים ,אויך אַלס מענש מיט טיפע געפיהלען װעגען
רעליגיעזע ענינים און מעטאַפיזישע פּראָבלעמען ,אין געװוען אונ-

פֿאַרמיידליך ער זאָל אויך זיין פֿאַראינטערעסירט אין קבלה ,און
עס זיינען פון איהם אויך פאַראַן פּירושים ,אדער ריכטינער נע-
זאָגט ,הנהות אָדער דאַנד-באַמערקוננען

די שפּורען פון אַ סיסטעם
האָט

װאָלאָזשין,

נעפּרובירט

אַ סאָרט אַנטי-חסידישע
מענער.

אויסאַרבײטען

קבלה ,קרינט

ער האָט אין נאַנצען
גרעסטער

אויף טיילען

פון זוהר.

נאָר

װאָס זיין נרעסטער תלמיד ,ר' חיים פון
ויינינ אנערקענונג

איבערגעלאָזען

טייל פון זיי אין געשריבען

זיין גרויסקייט אלס מחבר

אין

,נפש

החיים"

אַלס

פון פאכ-

וייניג שריפטען,

און דער

פון זיינע

תלמידים.

געווארען

ליגט אין דער טיפקייט פון זיינע קורצע
מיט דער ענדע* 
אַ
פארענטפערט

באמערקונגען אָדער הנהות ,אין וועלכע עס וערט
רונג פון אַ װאָרט אָדער פון עטליכע אותיות

ער אין א
שווערע קשיא אָדער באזייטינגט א מיספארשטענדניש.
וואונדערבאַרער טעקסט-קריטיקער פון תלמוד ,און אַ סך פון זיינע
איינפעלע

ווייזען

אמת'ע

זיין פּערזענליכקייט

געניאליטעט
האָט

נאונות.

אָדער

בעאיינפלוסט יוננע

און

מיטעליעה-

רינע ערשט-קלאַסיגע לומדים צו װערען זיינע תלמידים ,און ער אין
דערמיט נעווארען אן אויבער:ראש ישיבה ,דער ייסטרייכער רבי
פון א קרייז מענער וועלכע זיינען אַלֵיין געווען פיהרער אין זייערע
זיין סיסטעם פון לערנען אין שפּעטער איינגעפיהרט נע-
קרייזען.
װ!אָרען אין דער באַריהמטער ישיבח פון װאָלאָזשין וואָס זיין אויבען-

דערמאָנטער תלמיד האָט דאָרטען געגרינדעט (מיט דער הילף פון
דעם אייגענטימער פוֹן יענער שטעטעל ,גראַף טישקעוויץ) ארום
שכפּעטער איז אָבער אין יענער ישיבה אויך
39
מען דער פּלפול ,און ,זי איזן געװאָרען ויינינ אַנדערש
-באציהונג פון די אַנדערע ישיבות.

ער איז געווען א ואונדערבאַרער
ראַן אויף זיין נאָמען א וערק
אָבער זיין גרויסקייט אלס איד

אריינגעקו-
אין דיזער

בעל תנ"ך ,און עס אין פאַ"

,איל? סמשולש" אויף געאָמעטריע.
איז נעבויט געווארען אויף זיין

לומדות און זיין פרומקייט ,אויף זיינע מדות טובות און זיין איינ-
פלוס אויף באַריהמטע אָנהענגער אין די איננערע יאהרען האָט ער
אָפּט געליטען

הרחבה.
שאדסקי,
ווילנער

נויט ,אָבער

אויף

דער

עלטער

האָט ער

געלעבט

אין

דער קריסטליכער היסטאָריקער פון אידען פון ליטא ,בער-
האָט געפונען אין אַרכיוו א סמסירה פון אַ אידען אויף
סהל

אז

זיי

ניבען

,עליא

גנאשאָן"

צויי

טויזענד

נילדען

א

00

בי

פּ .ויערניק

יאָהר ,װאָס איז פאַר יענע צייטען געװען אַ גרויסע סומע.
ער
לי
גט אויף דעם אַלטען בית עולם וואו מען האָט שוין פון מעהר
וי
ה
ו
נ
ד
ע
ר
ט
י
א
ָ
ה
ר
ק
י
י
נ
ע
ם
נ
י
ט מקבר געװעף

אלס א פאסענדער שלוס צו דער קורצער איבערזיכט פון זיין 
לע
בען ,ערלויב איך זיך צו דערמאַנען ,װאָס איך האָב געטאָן

ביי אן אנדער געלענענהייט ,א פארגלייך צווישען איהם און א
באריהמטען מאן ,וועלכער איז אויפגעוואקסען ארום א האלבען יאָהר-

הונדערט

גערע

שפּעטער

צייט

אין

דער

אין װילנע.

אין זיין צייט אויך

ליטע

און

האָט

אויך נעלעבט

ר' ישראל

סאַלאַנטער

אנערקענט

אלס דער

נעווען

א

פֿין-

()48810181

אין

גרעסטער

למדן אין

ליטא ,אויב נים אין גאנץ רוסלאַנד ,איז אויך געװוען א באדיהמטער
בעל-מדות,

אַרום

וועמען

סען אלערליי שעהנע
געווען אַ פּריוואטער

עס

זיינען

נאָך פאַר'ן

מעשה'לעך און אַנעקדאָטען.
ער איז אויך
מענש ,קיין רב און קיין
מ
ח
ב
ר
פ
ו
ן
ספרים.

נאָר /דערמיט הערט די עהנליכקייט אויף.

רעדנער

און

לעבען

אויסנעוואק-

רייזענדער,

ער האָט

ר' ישרא? אין געװען אַ

אָנגעהוֹיבען צוֹ

אָרנאַניזירען

די

מוסר שטיבלעך אוֹן האָט זיך אויף זיין אופן באשעפטיגט מיט אלער-
ליי אידישע פּראָבלעמען.
ער איז געווען אין פּאַרין און עס אין
נאָר אַמאָל געמאַכט גע
ו
ו
א
ר
ע
ן
ד
ע
ר
פ
א
ר
ז
וך איהם צו ברייננען נאָך

אמעריקע.
אפילן

היינט,

אָבער

װען

ער

די

האָט

ניט געקראגען

באצייכענונג

אין

דעם

נעמאַכט

טיטעל

,גאון"

געווארען

זעחר

בילינ ,ווייסען אַלע וועמען מען מיינט וװען מען זאָנגט ,דער נאון",
װאָס אין גענוג אווסצייכענונג אין דער אידישער וװעלט פאר א
מאַן ,וועלכער איז נפטר געװאָרען מיט פיר דורות צוריק ,און וע-

מענס

נאָמען

עס װערט

געעהרט

אומעטום

װאו

עס

געפינען

זיך

ליטווישע און רוסישע אידען וואס זיינען זייט זיין צייט פארשפּרייט
געװאָרען איבער דער נאַנצער וועלט.

מ.

איווענסקי.
יטעט

די

אט

אַמאָליגע

װילנער רבנים
(שטריכטן)

משכילים,

אן

שוין מיט עטליכע הונדערט יאָהר צוריק
האָט מען אָנגעפאננען צו רופען ווילנע ידושלים

דליטא,

ירושלים

פון

דער

קעניגרייך

מען פלענט ענדערען דעם פּסוק
מען פלענט זאָנען ,מציון תצא
גאָט'ס
ד' סמירושלים דליטא".
פון ירושלים דליטא ,װאָס מיינט

ליטא.

פון תנ"ך און
תורה ודבר
װאָרט קומט
ווילנע.

נע-
אין זעהר פי? באַריהמט
ווילנע
גנאון,
וילנער
ורויסען
דעם
מיט
װאָרען
אָבער איידער דער נאון איזן נעװען אין וילנע אין שוין וילנע
געװאָרען אַ שטאָדט פון גרויסע רבנים און לומדים .פאַר דעם לעצטען
נאָר ניט
יאָהרחונדערט איז ווילנע געװאָרען די שטאָדט פון השכלה.
לאַנג האָט זיך אין װוילנע אָנגעפאַנגען די אידישע אַרבייטער באַװעגונג.

ווילנע איז געווען די ווינעלע פון בונד.
וועגען ווילנע זיינען דאָ פילע ביכער.

רבי שמוא?

יוסף פין האָט

געשריבען אַ נאַנץ דיקען בוך ווענען ווילנע, ,קריה נאמנה" (די טרייע
שטאָדט),

חלוי נח מניד שטיינשניידער

(די שטאָדט ווילנע),

האָט נעשריבען

זיין זוהן מניד האָט געשריבען

,עיר ווילנא"

פילע אַרטיקלען

און אָפּהאַנדלוננען יֶועגען ווילנע אין העכרעאיש ,רוסיש און אידיש.
דאָ ניט לאַננ האָט איינער ווייסבארד (דוד לבני) אָנגעשריבען אַ בוך
,רושלים דליטא" ,ווענען ווילנע .חייקעל לונסקי האָט
אין צוויי טיי? ,י
הונדערטער ביכער,
נעשריבען וועגען ווילנע פון די מלחמה-יאָהרען.

אַרטיקלען ,,בראָשורען ,פּאֶָעמען און פּאַמפלעטען זיינען נעשריבען
געװואָרען וועגען ווילנע ,וועגען פאַרשידענע פאַזען פון ווילנער אידישען
|
לעבען.

עס פאַרשטעהט זיך ,אַז צו שרייבען אויספירליך ווענען װווילנע
קען מען ניט אין אַ קורצען אַרטיקעל .אין די שטריכען פון ירושלים
דליטא ,װאָס װערען דאָ גענעבען ,אין מיין אױפּנאַבע זעהר אַ באַז /
24
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אין די שטריכען זיינען דאָ קאמפּעלירט געװאָרען אַנעק-
שיידענע..
דאָטען ,מעשה-לעך און קורצע כאַראַקטעריסטיקס פון ווילנער באַרימטע
מענשען .,איך פארמעסט זיך ניט צו שרייבען א וויסענשאפטליכע אִמּ-
האַנדלונג וועגען ווילנע ,נאָר א קאָמפּיליאַציע פון לייבטע זאַכען.
8

2

8

דער ערשטער גרויסער רב אין װוילנע איז געווען רבי מנחם מאָניש.

גענוי װוען ער האָט נעלעבט ,קען מען ניט פעסטשטעלען.

זיין מצבה

אויף דעם אַלטען .ווילנער בית עולם איז פּאַרמעקט און ספּעציע? דער

זיכער איז ,אַז ער איז געװען

יאֶָהר פון זיין טויט איז ניט דייטליך,

אין ווילנע רב מיט אַרום דריי הונדערט און פערצינ יאָהר צוריק.
געקומען .איז רבי מנחם מאָניש פון פּראַג ,פּראנ אין געווען

באַריהמטע שטאָט פון רבנים.

אַ

מען דערצעהלט דאָך אויף דעם מהר"ל

פון פּראג די געשיכטע מיט'ן נולם .דער פאַקט אַז רבי מנחם מאָניש
האָט פאַרלאָזען פּראג און געקומען אין ווילנע צייגט די וויכטיגקייט
פון ווילנער רבנות שוין מיט דריי הונדערט און פופצינ יאֶהר צוריק.

דער פאָטער פון מנחם איז געװוען דער באַריהמטער
לעמבערג

(לבוב) און פּראג רבי יצחק

איינער

אַ אידישער

רב פון קראָקע,

חיות.

געלערנטער

באַריהמטער

פון

יענער

צייט,

רבי יוסף דילמידינא היש"ר ,איז געווען דאָקטאָר פון פירשט ראַדזיװױל,
דילמידיגא האָט באַזוכט ווילנע .ער האָט זיך באַפריינדעט אויך מיט
זיין
קאַראַאימעס (אידישע סעקטע ,װאָס גלויבען ניט אין תלמוד).
מיינונג װענען דעם לעבען פון ליטע אין ניט זעהר שמייכעלהאַפט.
ער האָט געשריבען ,אַז דאָרטען הערשט פון איין זייט טיראַנײ און
אויף דילמידינא האָבען אַנדערע
פון צווייטען זייט אומוויסענהייט.
רבנים צוגעמורמעלט.
נאָך רבי מנחם סאָניש איז געווען רב אין ווילנע רבי משה לימא.
אַמאָליגע רבנים פלעגען זיך רופען נאָך דעם וויכטינסטען ספר ,װאָס
רבי משה לימא איז געווען אַ תלמיד פון ,פֹּני
זיי האָבען געשריבען.,
יהושע" ,דאָס הייסט אַ תלמיד פון יהושע דעם רב פון קראָקע ,וואָס
האָט געשריבען ,פּני יהושע" און רבי משה לימא אַליין האָט געהייסען

,חלקת מחוקק" ,דאָס איז געווען דער נאָמען פון זיין וויכטיגסטען ספר,
װי גרויס רבי משה לימא איז נעווען קען מען זעהן פון דעם,
,ממשה עד משה לא קם
װאָס איינער האָט אויף איהם געשריבען:
כמשה" ,פון משה רבנו ביז רבי משה לימא אין ניט געווען אזא וי
אֶט דאָס װוערטעל פלענט מען זאָגען אױיף דעם גרויסען גאון
משה.

דער רמב"ם (רבי משה מיפון).

|

די חברים פון רבי משה לימא ,אָדער זיינע דיינים זיינען געווען
דער ש"ך ,דער מהרש"ק ,דער ,שער אפרים?" און דער  ,בית הלפ".
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ספרים

דאָס זיינען געווען די רבנים װאָס האָבען אָט די דאָזינע
שריבען .,רבי משה לימא איז געשטאָרבען אין בריסק,
אַ גרויסער נאון איזן אין יענע צייטען געווען רבי שבתי כ"ץ,
דער מחבר פון דעם ש"ך .אויסער זיינען קענטניסע אין תלמיד אין
עד געווען א געלערענטער ,ער פלעגט קאָרעספּאָנדירען מיט קריסטליכע
געלערנטע און דוקא אין לשון קודש .,איין בריף צו איינעם וואלענטניי
דער בריף
ווידריך איז געפונען געװאָרען אין לייפּצינער ביבליאָטעק.
איז דאטירט 3טער פעברואר,0001 ,
ער אין געשטאָרבען אין
רבי שבתי ש"ך איז פון ווילנע אַװעק.
ער איז דאָרטען געווען רב אייניגעיאָהר.
העלישו

אין דעם יאֶהר ת"ח ( )8461זיינעןגעווען

גע-

שרעקליכע פּאָגראָמען

אויף אידען אין פּױלען .,די קאָזאַקען זיינען באַפאַלען אידען מיט
די פּאָנראָמען האָבען ניט אויסנעמיטען
אַן אומגעהויערער אַכזריות.

אויך ווילנע.

פון ווילנע זיינען פילע אידען אַנטלאָפען,

וילנע האָט

אַ פֹּאֶר מאָל געליטען פון די פּאָנראָמען אין ת"ח און תט"ו (.)68961
גרויסע נבירים ,רבנים און חשובים האָבען גענומען דעם וואַנדערשטעקען.
רבי משה רבקש ,דער ,מאור חנולה" ,איז געווען צווישען די וואַנדערער,
ער האָט מיט זיי געליטען אין
ער אין מיטגעגאַנגען מיט די מאַפען.
אַלֶע זייערע שרעקליכע עינויים.
דער ,מאור הנולה" ,אַזױ האָט זיך גערופען רבי משה רבקש,
ער אין
באַשרײיבט אין ריהרענדע ווערטער זיינע וואַנדערונג יסורים
געווען אין גלות עטליכע יאָהר און האָט זיך צוריק אומנעקערט אין ווילנע.
רבי משה רבקש איז קענטיג געווען א ווילנער איידים .זיין פרוי'ס
|
זיין ספר אין א ספר װאָס אין היילינ ביי
נאָמען איז געווען רבקה,
ער איז געשטאָרבען אין ווילנע אין יאֶהר תל"א לפ"ק .,עס
רבנים,
זיין זון רבי
איז אַן ערך צוויי הונדערט און זעכציג יאָהר צוריק.
פּתחיה און זיין פּלימעניק רבי דוד'? לידער זיינען געווען זעהר באריהמט,
פאַר אייניגע דורות זיינען אין װױלנע געװוען גרויסע רבנים. ,
עס אין אָבער געקומען דערצו ,אַז דער קהל
פּרנסים און מופלנים.
האָט באַשלאָסען ,אַז אין ווילנע זאָל זיך קיינער ניט טאָרען רופען

מיט'ן נאָמען רב.

אין ווילנע זיינען דאָ מו"צ (מורי צרק) ,מ"מ (מנידי

אפילו
מישרים) ,אָבער ניט קיין רבנים.
געווען באַוואוסט מיט'ן נאָמען װוילנער רב.

דער וילנער

נאון אין ניט

דער לעצטער רב אין װוילנע איז געווען רבי שמוא? דער
סיט'ן נאָמען פון דעם לעצטען וילנער רב
רבי אבינדור.
האָט געלעבט אין די צייטען פון ווילנער נאון ,איז פאַרבונדען
די אומשטענדען אונטער
אידישער לעבען פון יענער צייט.

זון פון
וועלכער
אַ שטיק
וועלכע

קה? האָט באַשלאָסען אַז מעהר קיין רבנים זאָלען אין ווילנע ניט זיין
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אויך היינטיגע
זיינען זעהר דראַמאַטיש,
פּאַסירונגען .,עס איז אַן אלטע געשיכטע

צייטען קומען פאָר אַזעלכע
װאָס בלייבט אימער ניי.

אָט די אומשטענדען

מוזען מיר זיך אין אייניגע

צו פאַרשטעהן

ווערטער באַקענען מיט דעם צושטאַנד פון אידען אין פּוילען און ליטע

אין די צייטען פאַר'ן נאון.
אין יאָהר  9681האָט זיך ליטע אין גאַנצען פאַראייניגט מיט
פּוילען ,אלע ליטווישע שטעדט זיינען געווען אונטערווארפען פּוילישע
געזעצען.
פּוילען

געגעבען

האָט

די אידישע

דער קה? איז געווען מעכטיג
אין פּױלען.

דער

געמיינדעס

אַטאָנאָמיע.

פולע

אין אינערליכען

לעבען פון די אידען

מאָנען

קהל

קה? האָט געדאַרפט

און

פּאָדאַטקעס

האָט געהאַט רעכט צו רענולירען פאַרשידענע געלט מחלוקות און אפילן
זיך אַרײינמישען

אין פּערזענליכען

לעבען פון די אַיינוואוינער,

קהל

האָט געהאָט האַרבע שטראָפען פאַר די וועלכע עס האָבען ניט געפאָלגט,
קה? האָט געהאָט די קונע ,אַ שאַנד-קלאָץ,

און אַפילו דעם

חרם פאַר

ווידערשפּעניגע.
אין קהל זיינען געזעסען די פּרנסים ,די טאָןד-געבער פון שטאָרט,
אין קה? איז געזעסען אויך דער רב .װואָס דער רב האָט גע'פּסס'ענט
האָט קה? זיך געמוזט אונטערווארפען ,װאָס קח? האָט געװאָלט ,האָט
דער רב געמוזט פאָלנען און וועה איז געווען דעם רב ,וועלכער האָט
זיך געשטעלט גענען קחל.

מען זאָנט ,קה? איז קיין נזלן ניט" ,אַמאָל איזן אָבער קח? ערגער
װי אַ נזלן .דער לעצטער רב אין וילנע איז געװען
אַן איידים פון דעם באַוואוסטען װוילנער רב יסוד רבי
ודיינא ,דער גרינדער פון דער שוה? יסוך,

רבי שמואל,
יהודה ספרא

מיט נרויס פּאַראַד איז רבי שמוא? געװאָרען רב אין װוילנע .אין
דעם כתב רבנות ,װאָס מען האָט איהם גענעבען ,שרייבט מען ,בוצינא
קדישא? (די הייליגע ליכט), ,פּטיש החזק" (דער שטארקער האַמער)
,תחתונים עולצים ועליונים ששו",
און נאָך אומגעהויערע שבחים.
אונטעדשטע זיינען צופרידען און אויבערשטע פרייען זיך .איז דאָך
טאָ הערט זשע װאָס ער האָט פּאַסירט .עס האָט אויס-
גוט ,א?
געבראַכען אין ניכען אַ שטאַרקע מחלוקת

צווישען רב און קהל,

אָנגעפאַנגען האָט זיך די מחלוקת ,וי אַלֶע מחלוקות הויבען זיך
אָן ,מיט נאַרישקייטען.,

די רביצין האָט זיך געהאַלטען נרויס.

זי גיט

ניט אִפּ גענוג כבוד צו די ווייבער פון די פּרנסים .די ווייבער האָבען
זיך צוקריגט און אין גיכען האָט זיך די מחלוקת צוברענט ,עס זיינען
געװאָרען צוויי צדדים ,וועלכע האָבען זיך באַקעמפט מיט די שרעק-
ליכסטע מיטלען .די מחלוקת האָט נעפיהרט צו טרויעריגע רעזולטאַטען.
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די מחלוקת ,װאָס איז געפיהרט געװאָרען פון ביידע צדדים גאַנץ
ביטער ,איז דערנאַנגען צו נאַטשאַ?לסטװאָ .,ווילנע איז געווען דאַמאָלסט
אונטערװואָרפען דעם װאיעװאָדא ראַדזיװױ? און דעם בישאָף מאסאלסקי.
קה?  --נאטשאַלסטװאָ

ראַדזיװױיל? האָט נגעהאַלטען מיט

פאַר נאטשאַל-

סטוואָ  ---און דער בישאָף האָט געהאַלטען מיט'ן רב  --איין גייסטליכער
פאר'ן צווייטען.
דער רב האָט זיך באַזעצט אין אַנטאָקאָליע ,אונטער דער יורידיקציע
פון בישאָף ,ער האָט פּשוט מורא געהאט צו וואוינען אין שטאָדט.
מען האָט 
די אָנהענגער פון רב ,זיינען אַרעסטירט געווארען.
מען האָט נעמאַכט אויף זיי בלבולים.
זיי געפיהרט אין קייטען.
אונטער

אַ

חרם

אין

וגעװאָרען

נעפאסט

אַ

בעשלוס

ניט

מעהר אָנצושטעלען קיין רב אין ווילנע .די מאַכט פון קה? איז אָבער
ניט גרעסער געװאָרען ,פאַרקערט ,נאָך דער מחלוקת האָט די מאַכט
|
אָנגעפאַנגען צו זינקען.
נאָכ'ן באַשלוס האָט זיך רבי שמוא? נעטאָן זיינינע .ער פלענט זיך
אונטערשרייבען אב"ד ,אב בית דין .זיין מאַכט האָט ער פאָרלאָרען.
צי איינער אין אַ קעניג אָדער אַ רב להבדי? ,קען ער דאָך ניט טאָן

װאָס ער וויל.

אויך ,א רב איז אַבסאָלוט ,ווען ער דעם וילען פון

קה? טוט? ,אין דעם יאָהר תקנ"א (נקאת) ,אַן ערך הונדערט מיט פינף

און פערציג יֹאֶהר צוריק ,איז געשטאָרבען דער ?עצטער רפבון ווילנע.
זיין מצבה איז אָנגעפילט מיט די גרעסטע שבחים, .אַחרי מות קדושים
אמור".
*

8

א

אין די צייטען פון לעצטען יוילנער רב האָט געלעבט אין וילנע
דער ווילנער גאון .ער אין געבאָרען געװאָרען אין יאָהר ת"פ ()0271

און געשטאָרבען אין תקנ"ח ( .)8971דער גאון האָט קיינמאָל קיין רבנות
שטעלע ניט פאַרנומען .,ער איז אָבער געווען גרעסער וי א רב.
דעם

גאון

האָט

מען

גערותען

זוילנע איז דעם גאונ'ס קלוין,
אָבער דאָס זיינען
,חסידים"..
דער נאָמען חסיד פון נאון האָט
אַן אויסערגעוויינליכער פרומער

דעם

חסיד .

דער גאון האָט פיל געקעמפט געגען
געווען חסידים פון אַן אַנדער טייג.
אַ גאַנץ אַנדער באַדייטונג .עס מיינט
|
מענש.

דער גאון איז געווען אַ ניט געקרוינטער

אידען האָבען געוואוינט.

חסיד'ס

קלין

אין

הויפּט פון לענדער ,וואו

אַזאַ גאון װוי רבי יונתן פּראנער האָט זיך

צו איהם געווענדעט ווענען דער ביטערער

מחלוקה,

װאָס ער האָט נע-

האָט מיט אַן אַנדער גאון ,רבי יעקב עמדין.
ז
י
ס
נאָך אין די צייטען װאָס עס האָט עק טירט די ווילנער רבנות
איז דער בית דין באַשטאַנען פון  21דיינים .דער ערשטער האָט זיך
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גערופען מיט'ן נאָמען ראב"ד ,ראש נית דין .דער צוייטער  --סו"ר
מו"צ
(ספרא ודיינא) ,און דער דריטער  --מ"מ (מגיד מישרים).
(מורה צדק) ,ד"ץ (דיין צדק) .דער מו"צ (מורה צדק) אָדער מורה
הוראָה ,װוי מען רופט אַזאַ אין ווילנע ,אין געווען אָנשטאָט אַ רב.
דערנאָך האָט רער שטאָדט
דער

מו"צ

ערשטער

מניד פארנומען א רב'ס פּלאַץ.
אין ווילנע איז געװען

רבי

אברהם

שמעון

(,קריה נאמנה" פּאַראַגדאַף  ,)28װאָס מען האָט גערופען דער גרויסער
רבי שמעון .רבי שמעון האָט נעלערענט ביי בי יונת'? פּראַגער און
האָט זיך שטאַרק אָנגענומען פאַר זיין רבין אין דעם קריג מיט רבי
|
יעקב עמדין.
אַז אַ איד פלענט קומען פרענען אַ שאלה ביי רבי שמעון ,פלעגט

ער

זיך מיט

איבערהויפּט.

איהם
דער

פאַנאַנדעררײידען
איד פלענט

ווענען פּרנסה,

אַװעק

מיט

וועגען

אַ גרינגערער

לערנען

האַרץ

און

|
מיט מעהר האָפנונג ,ווען ער פלענט פאַרלאָזען רבי שמעון.
דער פּלימעניק פון רבי שמעון מו"ץ ,אָדער דעם גרויסען רבי
שמעון ,איז געווען רבי אליהו הינדעס (מקריה נאמנה" פּאַראַנראַף
רבי אליהו בר' מרדכי .ער איז געװען אַ מיטנליד אין גאון'ס
6
קאַבינעט ,אין גאון'ס בית דין .ער אין געוען סו"ד (ספרא ודיינא),
דער צווייטער נאָכ'ן מו"ץ (מורה צדק).
װוי באוואוסט ,האָט דער נאון פול נע'רודפ'ט די חסידים ,די נייע
סעקטע ,װאָס איז אַנטשטאַנען ביי אידען אין לעבען פון בע? שם טוב
אין וילנע
(דער בעל שם טוב האָט געלעבט פון  8961ביז .)8871

האָט זיך אויך געיאַװעט אַ קליינע גרופּע חסידים.
האָבען געדאַווענט

אין אַ באַזונדער

קלייזעל,

,דער

די ווילנער חסידים
קארלינער

מנין".

אן דער שפּיצע פון די קאַרלינער זיינען געשטאַנען צוויי נגרויסע ווילנער
לומדים ,רבי איסר און דער ווילנער שטאָדט מניד רבי חיים.
אינטערעסאַנט איז אַזן דער ערשטער צו בריינגען די מיסטישע
לעהרע די ,קבלה" אין וילנע אין געװוען איינער א דאָקטאָר מיט'ן
דר .נאָרדאָן האָט שטודירט אין איטאַליען
נאָמען יקותיא? נאָרדאָן,

און האָט זיך דאָרטען בעקענט מיט'ן ,מקוב?" און פּאָעט משה

חיים

לוצאטא ,לוצאטא האָט נעהאט א נרויסען איינפלוס אויף דר .נאָרדאָן.
די חסידים האָט מען אין וילנע גערופען ,חשורים" ,מענשען,

וועלכע מען דאַרף חושד זיין און מען האָט טאַקע די חסידים
געווען אין אַלֶע עבירות ,יואָס מען קען הערען און געדענקען.

חושד

מען האָט

זיי חושד געווען ,אַז זיי היטען ניט אֶפּ טהרת המשפּחה און זיינען
מען האָט געעאָגט ,אַז
ניט שטאַרק מקפּיד אין פאַמיליען טרייעס.
חסידים לעבען מיט שיקסעס און מאַכען די גרעסטע אָרניעס,
דער נאון האָט די חסידים געלענט אין חרם .דער חרם אין
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אויך אונטערגעשריבען פון רבי אליהו הינדעס (רבי אליהו בר' מררכי),
דער ספרא ודיינא.
דער שיקזאַל האָט רבי אליהו הינדעס אָפּנעטאָן אַ שפּיצעל .זיין
אייגענער באַליבטער זוהן רבי זלמן רעליעס איז געװאָרען אַ לעכעוויצער
חסיד ,רבי אליהו האָט געריסען קריעה און איז געזעסען צוויי װאָכען
שבעה נאָך זיין זוהן ,איין װאָך נאָכ'ן גוף און איין ואָך נאָך דער נשמח
פון זיין זון דעם חסיד.

אין ארץ

ישראל.

רבי זלמן רעליעס איז אויף דער עלטער אַװעק

ער איז

דאָרטען

באוואוסט

געװאָרען

אַלס רבי

זלמן לידער,

נאָך דעם גאונ'ס טוט הויבט אָן צו שפּילען אין אידישען לעבען
די ערשטע פידעל דער שטאָט מניד ,מ"מ .אין ווילנע האָט זיך אויך
ביסלעכווייז אָנגעהויבען צו פאַר'ננב'ענען דער גייסט פון בערלינער
|
אויפקלערונג ,דער גייסט פון השכלה.
ווילנע איז אַריבער אונטער דעם רשות פון רוסלאַנד און זי אין
געװאָרען אַ גובערנסקי שטאָדט .רוסלאַנד האָט פון איין זייט אונטער-
דריקט אידען און פון דער צווייטער זייט האָט זי געזוכט אידען צו
|
רוסיפיצירען ,מאַכען זיי פאַר רוסען.
דעם

גאונ'ס תלמיד

וואלאזשינער ישיבה.

רבי

חיים

האָט

נעגרינדעט

דעם גאונ'ס תלמיד רבי מנשה

געווען פון די ערשטע אידישע משכילים .
געוויסען זין געווען דער ערשטער אידישיסט.

די

באריהמטע

פון איליע אין

ער אין אפילו אין אַ
דער רב קאַצענעלענבויגען

פון ווילנע האָט געסטראַשעט ,אַז ער װעט פאַרברענען רבי מנשה'ס
ספר ,אויב ער װעט ניט אַרויפנעמען איינינע אַפּיקורסישע געדאַנקען.
די ערשטע מאָדערנע שולע האָט זיך גענרינדעט אין ווילנע אין די

ערשטע יאָהרען פון 91טען יאָהרהונדערט ,ארום דעם יאָהר .,0181

דער

גרינדער פון דער שולע איז געווען נפתלי הירץ שולמאן ,אַ שפּראַכען-
אויב איך האָב קיין טעות ניט ,אין ער געוען
קענער און אַ משכיל.
אַן אָנקעל צו דעם באַריהמטען העברעאישען שרייבער קלמן שולמאַן,

וועלכער האָט זיין נאַנצען לעבען פאַרבראכט אין ווילנע.
אין דעם

יאָהר  1481האָט זיך געגרינדעט

אין ווילנע די ערשטע

פּריװואַט .שולע .די גרינדער זיינען געװען די באריהמטע העברעאישע
שרייבער מרדכי אהרן גינסבורנ און זאַלקינד .ווילנע װוערט א שטאָדט
פון השכלה.

|

מרדכי אחרן גינסבורג (געלעבט  )6971--6481איז געבאָרען נע-
װאָרען אין שטעדטעל סאַלאַנט .זיינע ביכער זיינען איבער פאַרשידענע
טעמעס.
ער האָט געשריבען װענען דער אַנטדעקונג פון אַמעריקע.
וועגען
נ
א
ַ
פ
ּ
א
ַ
ל
י
אָנען און די פראַנצויזען און וועגען פילע אַנדערע נוצ-
ליכע ידיעות,

|
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נאָך אַ וויכטינער אידישער משכיל אין װוילנע איז געווען דער
ער איןז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע
פּאֶעט אברהם דוב לעבענזאָן.
לעבענזאָן אין
אין יאֶהר  4071און געלעבט ביז דעם יאָהר .87/81
געווען אַן איידים אין מיכיילישאק און ווילנער אידען האָבען איהם גנע-

בערקע מיכיילישקער איז געוען

רופען בערקע מיכיילישקער.

פאַר-

רעכענט פאַר אַ גרויסען אַפּיקורס,
נאָך דעם טויט פון מרדכי אהרן גינסבורג האָט לעבענזאָן געהאָט
דער
אַ שאַרפען צוזאַמענשטיס מיט דעם וילנער שטאָדט מניד.
ווילנער שטאָדט מגיד ,רבי וועלוועלע ,האָט דאָס געדארפט

מספּיד

זיין

מרדכי אהרן גינסבורג .אין זיין הספּד האָט דער מניד נערעדט ועגען
אַלץ אין דער וועלט ,נאָר ניט וועגען דעם טויט פון מרדכי אהרן גינס-

אברהם

זאָן

בער

לעבענ-

(.)8/81--4071

מיכה

יופף

לעבענ-

זאָן (.)9881---8981

בורג , ער האָט בליז פֿאַרענדינט אין אַ וויינענדיגער שטימע מיט
האון מרדכי אהרן גינסבורג איז אויך געשטאָרבען?".
די ווערטער:
לעבענסאָן איז מיט כעס אַרױף אויף דער בימה און האָט דערמאַנט
אַ פּסוק אין תנ"ך, ,ויבוא הנער המניד" ,איצט פאַרשטיי איך פאַר-
װאָס דער מניד איז א נאַר .דער מניד פון תנ"ך איז א נאַר ,װאָס ער
האָט געזאָנט ,וגם שאו? ויונתן בנו מתו" ,און אויך שאו? און זיין זון
יונתן זיינען געשטאָרבען ,ווען דאָס איז געווען דער עיקר .נער המניד,
דער עיקר איז גינסבורג!  --האָט לעבענזאָן אויסגעשריען ,אָנווייזענדיג
דורכ'ן װאָרט-שפּי? אַז רבי וועלוועלע איז אַ נאַר,
רבי וועלוועלע האָט זיך ניט פאַרלאָרען און נעענטפערט מיט א

משל וועגען אַ באַריהמטען
ניט אויסגענומען.

ליטווישען בדחן ,װאָס האָט ביי דייטשען

,יך בין ניט געוויינט
א

צו דייטשע

חתתונוֹת.

ארס
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איהר

פאַרשטייט

דער צווייטער חתונה וועל איך זיין בעסער,
װאָס איך מיין ,פּאַני לעבענזאָן !"
אברהם דוב לעבענזאָן ,וי די ווילנער אידען האָבען איהם גערופען
בערקע מיכיילישקער און איז באַוואוסט אין דער העברעאישער

דאָך

ליטע-

ראַטור אַלס אד"ם הכהן ,האָט געהאָט זעהר אַ געראָטענעם זון מיט אַן
יכה
ערשט קלאַסינען פּאֶעטישען טאַלאַנט ,מיכה יוסף לעבענזאָן.
יוסף האָט

ניט לאַנג געלעבט.

ער אין געשטאָרבען

פון שוינדזוכט,

זיינע שירים האָבען ביז היינטינען טאָג ניט פאַרלאָרען זייער ווערדע,
מיכה יוסף ווערט באַטראַכט פון די גרעסטע העברעאישע פּאֶָעטען,

שמואל

ווסף

פון.

אין יאֶהר  481/האָט זיך אין ווילנע געעפענט די באַריהמטע
ראַבינער שולע ,דער אינספּעקטאָר איז געווען הירש קאצענעלענבויגען,
ער איז געבאָרען געװאָרען אין יאֶהר  6971און געלעבט בין ,8081
אין זיינע יונגע יאָהרען איז ער געווען פון די וואויל לערנער .ער האָט
געשריבען א ספר ,נתיבות עולם" ,אויף וועלכע עס זיינען דאָ הסכמות

אוַאצלענעלענבויגען
פון די גאונים קשמ

און רבי אַבעלע פּאסוועלער,

וי אויך פון דעם מורה חוראָה רבי בצלאל? און דעם באַריהמטען מתתיהו

שטראַשון.

יי

צווישען די לערער פון דער ראַבינער שולע זיינען אויך געוען
איד? שערעשעווסקי ,דער פּאָעט שלמה זאַלקינד ,דער גרויסער למדן
רבי מרדכי פלונגיאן און דער באַוואוסטער געלערנטער רבי שמואל יוסף
,וטשאָני יעוורעי" ,װי ער האָט געהאט דעם טיטול.
פין ,א
שמוא? יוסף פין איז געבאָרען געװאָרען אין האָראָדנע אין יאֶהר

| תקע"ח

( )8181און געשטאָרבען

אין ווילנע אין יאֶהֹר .1081

זיינע

.
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בעסטע יאָהרען האָט ער פאַרבראכט אין װוילנע און אין דאַריבער א
|
ווילנער דורך און דורך.
אין ווילנע האָט שמוא? יוסף פין אַרױסגעגעבען די צייטשריפט
,פרחי צפון" און דערנאָך ,הכרמל".

פין איז געווען אי אַ דייכער אי

אַ געלערנטער .ער האָט פאַרמאנט א דרוק און אַ ציגעלניע .דער באַ-
ריהמטער וויצלינג רבי אַייזעלו סלאָנימער פלעגט זאָגען, :ביי פינ'ען
זיינען די יוצרות פאַרביטען .ויין העברעאיש איז האַרט װוי ציגע? און
זיינע ציגע? זיינען ווייך װי פּוטער .פין אין דער היסטאָריקער פון
ער

ווילנע.

אָנגעשריבען

האָט

באַריהמטען

דעם

,קריה

בוך

נאמנה" ווענען ווילנע.

פון ראַבינער שולע זיינען אַרױס שרייבער און געלערנטע ,וי
יהודה ליב קאַנטאָר ,וועלכער האָט אָנגעשריבען אין העברעאיש די
ערשטע

געדיכט ,מאמינים

סאָציאַליסטישע

אנחנו"

(מיר גלױבען),

לעוואנדא ,זונדעלעוויטש ,אהרן ליבערמאַן און נאָך באַריהמטע אידען.

פון ראַבינער שולע זיינען אָבער אויך אַרױיס משומדים און פאַררעטער,

צווישען די װוילנער באַריהמטע אידען זיינען דאָ :קלמן שולמאַן,
אַ העברעאישער שרייבער פון גרויסער באַדייטונג; בן יעקב ,א ויכטי-
גער ביבליאָגראַף { אליקום צונזער ,דר .מאַנדעלקערן ,מיכ? גאָרדאָן ,דער
מדקדק רייכערסאָן,
ישיבות רבי מרדכי

טוגענהאָלד ,אַייזיק מאיר דיק ,די גרויסע ראשי
מעלצער און רבי ישראל סאַלאַנטער ,שמואל און

זיין באַריהמטער זון מתתיחו שטראַשון און נאָך גרויסע באַריהמטקײיטען.

אויך דער העברעאישער פּאֶעט י .? ,גאָרדאָן איז א װוילנער,
קלמן

רבי

שולמאַן,

שמוא?

יוסף

פין

זיי זיינען געבוירען
זיינען ראוועסניקעס.
אין יאהר .,8181
זי האָבען דערלעבט
מתתיהו שטראשון
יוסף פין  --אין

און

מתתיהו

שטראשון

געווארען אין איין יאהר,
א שעהנע עלטער.,
רבי

אין געשטאָרבען אין יאהר ,0881
יאֶהר  1981און קלמן שולמאן אין

רבי שמואל
יאהר .0091

זיי זיינען דער שטאָלץ פון וילנע .זיי זיינען אַלע נעשטאָרבען אין
שולמאן האָט באַרײיכערט די העב-
ווילנע און דאָרטען געלעבט.
רעאישע ליטעראַטור מיט זעהר ניצליכע ביכער .,פין איז געװען א
גרויסער פילאָלאָג און היסטאָריקער ,מתתיהו שטראשון האָט קיין בי-
כער ניט געשריבען ,נאָר באמערקונגען, ,ה,ערות? צו אנדערע ביכער.
(אַ בוך פון מתתיהו שטראשון וואס אין אַרױס ,איז ניט פון די
זיינע באַמערקוננען צו אַנדערע
בעסטע ,װאָס ער האָט געשאַפען).
ביכער זיינען געניאַל.,

אויך זיין פאָטער ,רבי שמואל שטראשון,

האָט

איך דעם פאָטער'ס באמער-
געשריבען באַמערקונגען צום ש"ס.
קונגען זיינען געניאַל ,מתתיהו איז ניט קיין ווילנער אייגענטליך .ער
איז געבוירען געווארען אין דאָרף שטראַשון .אז איזיק מאיר דיק
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אויף שטראַשונ'ען

פלעגט ער אויסשרייען:

שטראַשון

אין אַ דאָרף און מאַטעס

,װואָס איז מיט דיר דער יחוס ?

אין דער נאָמען פון אַ פּוער ".מתתיהו שטראַשון אין אָבער גע-
ווען פון די נאונים פון זיין צייט .זיין באַריהמטע ביבליאָטעק אין
אַ צירונג פאַר ווילנע,
עס ווערט איצט  081יאֶהר זינט מאַנטעפיאָרע איז געבוירען גע-
ווארען און הונדערט יאהר זינט ער אין געשטאָרבען .עס אין כדאי
צו באַמערקען ,אז מאָנטעפיאָרע איזן געװען אין ווילנע אין יאָהר
,64
ער איז דאָרטען אויפנענומען געװאָרען מיט קייזערליכען פּאַי
ראַד, .זשידאָווסקי קרול" (אידישער קיסר) האָט איהם גערופען דער
פאַָנטעפיאָרע האָט דערנענטערט די פרומע רבנים
פּוילישער המון.
דער שטאָט-מניד אין געפאָהרען אין איין
צו די פרייע משכילים.

קאַרעטע מיט בערקע מיכאַילישקער (אדם הכהן).
אַ שטאַרקען

איינדרוק

אויף

וילנע האָט געמאַכט

מאַנטעפיאָרע'ן.

אַ ווילנער ,וועלכער איז אויך באַריהמט געװאָרען ביי גויים ,אין
פּראָפּעסאָר כװאָלסאָן ,אַ אידישער תלמודיסט ,וועלכער האָט זיך אָבער
גע"שמד'ט .כװאָלסאָן האָט גע"שמד'טערהייט פי? געטאָן פאַר אידען.
דער קאָוונער רב רבי יצחק אלחנן האָט זיך מיט איהם קאָרעספּאָנדירט,
ער האָט איהם איין מאָל נעבעטען ער זאָל זיך אַיינשטעלען פאַר אידען
און געענדינט מיט די ווערטער ,כי לכך נוצרת" .עם איז אַ פּסוק
פון דאַוונען ,וואָס איז אַ וואָרט שפּיל און מיינט ,ערשטענס ,צוליב דעם
באַשאַפען

ביזטו

קריסט,
שפּי?ל:

געװאָרען

צוליב

און אויך

דעם

ביזטו

געװאָרען

אַ

אויף דעם האָט כװאָלסאָן געענטפערט מיט אַן אַנדער װאָרט
גועכשיו שנוצרתי

כאילו לא נוצרתי" ,װאָס

מיינט

אויך ,אַז

איצט אַז איך בין אַ קריסט איז גלייך וי איך וֹאָלְט קיין קריסט
ניט געווען.
|
כװאָלסאָן איז געווען אַ פריינט פון קלמן שולמאַן .,שולמאַן האָט
איהם אַמאָל נגעפרענט ,פאַהװאָס ער האָט זיך גע'שמד'ט.

צייגונג" ,האָט כװאָלסאָן געענטפערט.
אַז קריסטענטום

שטעהט

העכער

פאַר

,װאָס ,דו ביזט

,פוֹן איבער-

איבערצייגט,

אידישקייט ?'" ,האָט

שולמאַן

/אָ ,דאָס ניט ,אָבער איך בין איבערציינט ,אַז צו
נאַאיוו געפרעגט.
זיין אַ פּראָפּעסאָר אין אַ דוסישען אוניווערזיטעט איז בעסער וי צו
זיין אַ  דאש

ישיבה",

אַ צווייטער

האָט כװאָלסאָן קאַלטבלוטיג

באַריהמטער

משומד

פון ווילנע

געענטפערט.
אין

געװען

ווליאן

קליאַטשקאָ ,ער איז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע אין יאֶהר ,8281
יונגערהייט האָט ער געשריבען העברעאישע שירים .ער האָט פאַרפאַסט
אַ העברעאישען

ביכע? ,הדודאים".

דער קליאַטשקאָ

האָט זיך דערנאָך

נע'שמד'ט און געװאָרען אַ גרויסער פּוילישער שרייבער אוֹן פּאַטריאָט.

+

מ .

836

איווצנסקי

אַ מאָדנער טיפּ אין װוילנע איז געווען משה'קע ראָזענסאָן .,ער אין
געווען אַ נביר , ער האָט געהאַט פילע הויפען אין װילנע און האָט

זיך ארומנעטראַנען
די ווילנער אידען

מיט אַן אידעע
האָבען איהם

צו פאַראיינינען

גערופען

מיסיאָנער.

אַלע רעליניעס,
ראַָזענסאָן

אַרױיסנענעבען פילע ביכלעך אין העברעאיש און קיינער האָט
האַנט ניט געװאָלט נעמען .עס אין מערקוירדיג  --האָט
ראָזענסאָן  ---איך לאָז איבער מיינע ביכער שיין אַיינגעבונדען
אָרימע לייט זאָלען זיי ננב'ענען ,ננב'ענען זיי נאָר זילבערנע
און די ביכער טשעפּען זיי ניט,

האָט

זיי אין
געזאָגט
אין קיך,
לייכטער

ואַנקעל באַרעל

ווילנע האָט געהאָט גרויסע

גינסבורג

און אויך קינסטלער

סקולפּטאָרס ,װוי אַנטאָקאָלסקי,

|

וי גריליכעס.

אליהו

|

וועגען גריליכעס דערציילט װוייסבארד אַן אינטערעסאַנטע מעשה'פע
אין אירושלים דליטא",.
אין ווילנע האָט געוואוינט אויף טייטשער גאַס אַ בכבוד'יגער איך

רבי יעקב באַרעל*).

באַרעל האָט געהאַלטען אַ געשעפט פון נֹאֶלֶד
|
(ירושלים

און זילבער זאַכען.
אָט וי ווייסבארד באַשרייבט
ערשטער טייל ,זייט :)811
,רבי יעקב בארעל האָט געהאַט אַ גרויסען נאָמען אין ווילנע .ער
ער פלענט דאַװנען און לערנען אַ בלאָט
איז געװוען זעהר פרום .
ר' יעקב

נמרא

יעדען טאָנ אין חסיד'ס

בארעל איז געװען א הדרת
איז

*) יעפום ישורין ,וועלכער
יעקב באַרעל'ס אַן אוינוקעל.

בארי?

מנין (דעם גאונ'ס קלויזן).

פּנים מיט א שעהנער
איז דער רעדאַקטאָר

וױיסער

דליטא,

ר' יעקב

באָרד,

פון דעם בוך ,ווילנע",
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װאָס פלענט דערלאַנגען
גאָלד געשעפט

אויף

זיין פולען בויך".

טייטשער

נאָס ,נים

,נעהאַלטען
וייט

פון

האָט ער זיין

חסיר'ם

מנין".

,ר' יענקי? איזן געווען אַ קינסטלער אין זיין פאַך . ער פלעגט
האַנדלען מיט דער אַריסטאָקדאַטיע .יעדער גביר וואס האָט געדאַרפט
געבען אַ שעהנע מתנה פאַר אַ חתן ,אַ גרויסער שררה ,אַ פּריץ ,אַ
נאַטשאַלניק װאָס פלעגט װעלן שענקען א מתנה א {פרימא דאָנא",
פֿלענען זיך ווענדען צו רבי יענקלען .איינמאָל אין דער גובערנאַטאָר

מיט זיין פרוי אַריין צו רבי יענקלען אין געשעפט און האָבען ביי
איהם געקויפט פילע טייערע זאַכען און האָבען ביי איהם באשטעלט
אַ גוטען רינגעלע ,געזעצט אין טייערע שטיינער ,א מתנה דער קיי"

סערינע

אליין ,

דעם

זערליכער פאַמיליע.

וובערנאַטאָר'ס

אין געװוען

פרוי

איין מאָל קומט פּלוצלונג צו ר' יעקב בארעל דער

נובערנאטאָר אַלֵיין און פרענט מיט האַסט:
גענומען דעם רינגעלע ,וועלכען איך האָב ביי
װאָכען צוריק ? 7בארע? איז בלייך געװאָרען
געדאַנקען האָבען זיך איהם געפּלאָנטערט אין
עס האָט

פוֹן דער קיו-

זיך אַרױסגעשטעלט,

אז דאָס

ואָג מיר
דיר נעקויפט
פאַר שרעק.
קאָפּ .װואָס
אין

דער

וואו האָסטו
מיט א פֹּאָר
פאַרשידענע
מיינט דאָס+ 4
רינגעלע װאָס

דער גובערנאַטאָר האָט געקויפט און דאָס אַװעקגעשיקט צו דער
קייסערינע .,דער ריננעלע איז געווען אַזױ קונצינ אױיסנעאַרבײט .אין
מיניאַטור זיינען געווען אויסגעקריצט אַן אַדלער ,עס זיינען געווען די
איניציאַלען פון דער קיסערינע און דער נאַנצער קיסערליכער פאַמיליע.

דער קיסערין איז דאָס רינגעלע זעהר געפעלען געװאָרען און זי האָט זיך
געװאָלט באַקענען מיט'ן מייסטער פון רינגעלע.
בארעל האָט דערציילט ,אַז דעם רינגעלע האָט אױסגעאַרבײט אַ
פַּרוש פון חסיד מנין (דעם גאונ'ס קלויז) .דער גובערנאַטאָר איז אַװעק
אין באַנלײיטונג

פון בארע?

פירען איהם אין פּעטערבורג.

אין קלויזן צו נעמען

די שרעק

דעם

מייסטער

ואָס די קלויזניקעס

און

האָבען

איבערגעלעבט ,ווען זיי האָכען דערזעהן דעם גובערנאַטאָר ,קען מען זיך
פאָרשטעלען .,דער מייסטער האָט אפילו ניט פאַרשטאַנען איין װאָרט
אין רוסיש .מען האָט איהם נגערופען דער לייזעווער פּרוש .ער האָט

געלערנט אויסער גמרא אויך מוסר ספרים .און דער פּרוש האָט גע-
דאַרפט פאָרען אין פּעטערבורג זיך פאָרשטעלען פאַר'ן קיסר.
קורץ ,דער פּרוש איז געפאָרען אין פּעטערבורנ.

ער האָט געקראָנען

לייסיג אָנגעפאַנגען צו
פון קיר אַ מתנה  001רובע? .ער האָט זפיך
לערנען רוסיש און האָט געקראַנען אַ שטעלע מיט דער הילף פון אַנטאָ-

קאָלסקי אין דעם פּעטערבורנער מינט .ער האָט דאָרטען געאַרבײט
און דערנאָך זיין זוהן .דער פאָטער און דער זוהן האָבען געקראַנען פילע
מעדאַליען פאַר זייער קונסט.

מ .
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איװוצנסקי

דער לערער אינסטיטוט ,װאָס איז געגרינדעט געװאָרען אין ווילנע
נאָך דעם װווי די ראַבינער שולע האָט זיך געגרינדעט ,האָט פאַרטגעזעצט
די אַרבײט פון ראַבינער שולע.

דער אינספּעקטאָר פון אינסטיטוט

אין

געווען שטיינבערנ ,אַן איידים פון אד"ם הכהןן ,בערקע מיכיילישקער,
שטיינבערנג איז דער מחבר פון אַ ווערטערבוך ,פון וועלכע פילע קלוין-
ניקעס האָבען געלערענט רוסיש.

אַ באַריהמטער שילער פון אינסטיטוט

:

איזן אב .קאַהאַן.
נאָך אַ װוילנער ,װאָס האָט געשפּילט א ראָליע אין אַמעריקע ,אין
רבי יעקב יוֹסף חריף ,דער ווילנער שטאָדט מגיד ,וועלכער איז געװאָרען

דער רב הכול? פון ניו יאָרק ,ער האָט געלעבט אין ניו יאָרק  41יאֶהר.
אין יאֶהֶר  8881האָבען איהם צענדליגע טױזענט אידען מקב? פּנים
געווען .,אין יֹאָהֶר  2091איז רבי יעקב יוסף געשטאָרבען .אויף זיין
עס האָט שיר
לויה זיינען געווען אַרום הונדערט טויזענט מענשען.
ניט אױיסגעבראָכען אַ פּאָנראָם.

די לויה איז יעדענפאַלס אַ היסטאָרישע.

ביי זיין לעבען איז רבי יעקב יוסף ניט זעהר שיין באַהאַנדעלט געװאָרען
פון די פרומע אידען אין נין יאָרק.
אַ באַריהמטער שטאָדט מניד אין ווילנע איז אויך געוען רבי
צבי ראַבינאָוויטץ ,דער זון פון רבי יצחק אלחנן .מיט זיין נאָמען אין
פאַרבונדען דער אָנפאַנג פון דער סאַציאַליסטישער באווענוננ אין ווילנע.

אין יאהר 8981

האָט אױיסנעבראָכען

די באַריהמטע

סטאַטשקע

פון עדעלשטיין אין ווילנע דער שטאָדט מניד איז געווען אויף דער
זייט פון די באַלעבאַטים און האָט שטאַרק גע'מוסר'ט די אַרבײטער.

די אַרבײטער

האָבען איהם אויסנעפייפט

אין דער באַריהמטער

היס-.

טאָרישער אידישער שול ,אין דער שול פון ירושלים דליטא.
דער פייף פון די אידישע אַרבײטער אין דער שול פון ירושלים

דלימא איז געווען אַן אָנזאָנ אויף אַ נייער עפּאָכע ,אַן עפּאָכע פון קאַמף
און אויפלעבונג פון אידישע אַרבײיטער .דער בונד אין געבאָרען גע-
װאָרען,

ירושלים

דליטא האָט געקראָגען אן אַנדער פּנים.

מ .,װילנער,

צבי-ניסן גאָלאַמב ע"ה,
אין טיפען עלטער איז אין ווילנע ,סופ דעם 81טען אוױגוסט,4391 ,
געשטאָרבען איינער פון די ווילנער ערשטע משכילים און העברעאיש-
אידישע

שרייבער

געבוירען

---

צבי

ניסן נאַלאָמב.

אין אַ קליין שטעטעל ניין מייל

אין יאָהר ,8881

פון ווילנע ,ביי פרומע עלטערען ,לערנענדינ שפּעטער אין אַלֶערְלֵיי
ישיבות ,איז ער אונטער דעם אינפלוס פון מ ,5 .ליליענבלום'ס

(,חטאת
װאָרען

נעורים" און אַנדעדע ,דעמאָלטדינע השכלה-ביכלעך ,גע-
א משכיל .אלס סנולה ,וי עס איז רעמאָלט אָנגענומען

געווען ,צו ראַטעװען איהם פון דער השכלה  --האָבען איהם די
אַ פּֿאֶר יאָהר נֹאָך
עלטערען חתונה נעמאכט צו זיבעצען יאָהר.

דער חתונה ,איז ער מיט
ווילנע און

אין געווען

זיין וייב און קינד אַריבערגעפאָהרען קיין

איינער

פון

די צעהן

קאָרעקטאָרען

--

בעל-

אין יענער צייט האָבען
מניהות  --אין ראָם'ס גרויסער דרוקעריי,
זיך נעדרוקט אין ראָם'ס דרוקעריי די אידישע ערצעהלננען פון
דעם שוין דאַן באַריחמטען שרייבער אייזיק מאיר דיק .די מאַנ"
סקריפּטען פון דעם באַריהמטען פאָלקס-שרייבער אייזיק מאיר דיק
זיינען געווען נגעשריבען מיט אַ שוערען כתב ,דער צענזאָר ,וואס
האָט ,װי דער געזעץ האָט דאַן נעפאָדערט ,נעמוזט יעדע ערצעה-
לונג לייענען,

איידער

זי געהט

אין

דרוק

אַרײן,

האָט

דיק'ס

כתב

ניט נעקענט לייענען ,האָט יעדען מאַנוסקריפּט צבי ניסן נאָלאָמב
אונטער דעם
גענומען אַהיים אויף ביי נאַכט איבערצושרייבען.
איינפלוס פון אייזיק מאיר דיק'ס מעשיות ,האָט צבי ניסן גאַָ-
לאָמב אליין אָנגעהויבען
גינעלע ,היסטאָרישע און

צו שרייבען
איבערזעצטע.

אלערליי

מעשה-ביכלעך,

ארי"

ניט באַזיצענדינ דעם טאַלאַנט פון אייזיק מאיר דיק  --דער
לעצטער איז געווען  --קענען זיין וילען צו זיין עס  --אויך
אויפקלע-
נעווען בלוין
אַ קינסטלער ,אין צבי ניסן נאֶלאָמב
אַזױױי האָט ער
רער ,און אמאָל בלויז פאָלּץס-לעהרער ,דערציהער.
צווישען זיינע פילע באַלערענדע ביכלעך אויך איבערזעצט אַ פּרק
פון דעם רמב"ם'ס נרויס ווערק ,יד החזקה"  --ווענען נוטע מדות
041

בי

2460

און היניענישער פיהרונג
ליכט אין א דעמאָלטינער

8

ווילנפר

אויך האָט ער אין  1881פאַרעפענט-י
אידישער צייטונג, ,הישראלי ?,א גרע-

סערע אָפּהאַנדלונג מיט'ן טיטע? ,דאמען-רעכט"  --דאָס ערשטע
אין דער ליטעראַטור אין אידיש  ---פאַר דער עמאַנציפּאַציע פון דער
פרוי

,נאָך

דער

צבי-נוסן

תלמודישער

סיסטעם

און

גאָלאָמב  ---געב .לעבען וילנע,
געשט .אווג.4891 ,51 .

נאָך

דעצ.

דער

נייער

;8581 ,4

די דאָזינע אָפּהאַנדלונג אין אין  0981ערשינען
ליזאַציאָן" ...
בוך-פאָרם און מיט אַ העברעאישען טיטעל ,משפּט הבנות".
ניט האָבענדינ
קעריי ,האָט ער אין
פון זיינעם אַ רייכען
און די טעאָריע פון

ציוי-

אין

גענונ פּרנסה פון קאָרעקטאָרשאפט אין דער דר|"
דער פרייער צייט נעגעבען העברעאישע שטונדען.
תלמיד האָט ער זיך אויסנעלערענט שפּילען פידעל
מוזיק ,און שפּעטער שוין אַליין נעווען א לעהרער

צבי-ניסן גאָלאָמב

פון מוזיק.

346

האָט ער שוין געשריבען

וװוערק איבער מוזיק ,אַלס די
איינס פון די

ערשטע פּראָבע צו נעבען די טעאָריע פון האַרמאָניע.

דאָזיגע מוזיקאַלישע ווערק זיינע האָט געטראָגען דעם טיטעל, .מנצח
נאָך איינס פון דעם מין האָט שוין
בנגינות? , --געזאַנג מייסטער".

נעהאַט אַ געהויבענערען
מיט קאָמפּאָזיציעס

ער אין
פאָלקס-נגונים

טיטעל , --זמרת יה", ,האַרמאָניע-לעהרע",

פון דעם ווילנער

באלעבעסיל.

און
דער

געווען דער ערשטער זאַמלער פון פאָלקס-לידער
 ---חסידישע און סקאַרבאָװע .ער האָט אויך

ערשטער ,װוי זלמן רייזען דערצעהלט אין זיין באריהמטען לעקסיקאָן,
זמרת יה" ,אַ מופטער פון דער טיפּישסטער אידי-
געגעבען ,אין זיין ,

שער

מיט

נאַמע (פרינישער שטיינער

אַ געהעכערטער

טערציע).

אַלס אויפקלערער אין פאַרשיידענע געביטען ,האָט ער אויך אויפ'ן
עקאַָנאָמישען פעלד געפּרואווט דינען די אידישע מאַסען און ער האָט,
שוין אין יאָהר  ,6091פאַרעפענטליכט א ביכעל ,די בורזשאַזיע,

אָדער די נעלט-סומאַטאָכע" ,באאורטיילונג און איבערבליק פון עקאָ-
נאָמישען שטאנדפּונקט און פאַקטען פון לעבען ,איבער די גװאַלדינע
באַהערשוננ פוֹן דאָס נעלט אויף די מאַטעריעלע און גייסטינע דער-
נעהרונגס-אויסאַרבייטונג",

זיין ליטעראַרישע ,אויפקלערונגס

און פאָלקס-ערציהערישע טעטיג-

קייט ,אין אַלַע געביטען ,הגם אומעטום בלויז פּיאָנער און וי א פּיאָנער
אויך דאָס רוב

דילעטאנטיש,

און אויך די העברעאישע

האָט ער דאָך בארייכערט

ליטעראַטור מיט נאָר וויכטינע

די אידישע
ווערק.

ס'האָט איהם אָבער ניט באפרייט פון צו פאַרנעמען זיך זיין
|
גאנץ לעבען סיט לעהרעריי ,מיט נעבען העברעאישע שעה'ן .ער
האָט אָפּנעלעבט אַן אָרעם לעבען ,אין דחקות און אין נויט.
דאָס האָט

אָבער

ניט

פאַרדונקעלט

זיין

ליכטיגען

געמיט.

די

אָרעמקייט האָט ער אַװעקגעמאַנט מיט א ויץ .און אַזױ איז ער
געווען ביז דעם לעצטען טאָג פון זיין ליכטינען לעבען ,װאָס ער האָט.
|
געווידמעט דעם אידישען פֹאָלָק.
צו דעם צעטע? פון ווילנער נעמען ,פון משכילים ,אויפקלערער
און פאָלקס-שרייבער פון די פאַרנאַנגענע דורות --- ,װאָס האָבען אונז
איבערנעלאָזען נרויסע ,נייסטינע ירושות -- ,אין צונעקומען נאָך א
נאָמען ,װאָס וועט

זיך ליכטינען

ביז אין די וייטסטע

ניט נאָר אין וילנע ,נאָר אומעטום

וואו

עס

געפינען

דורות

אַרײן,

זיך אידישע

מאַסען ---

|

דאָס איז דער נאָמען פּון דעם

מענשען

און פֿאָלסס-שרייבער

--

באשיידענעם

עהרליכען

צבי ר ניסן נאָלאָמב.

פֿאָלקס-

װיקטאָר טשערנאָו,

אָסִיפּ סאלאָמאָנאַװיטש מינאָר  ---באַרימטער רוסיש-
אידישער רעװאָלוציאָנער,
1

:

ווילנע איז איינע פון די שטעט ,וואס וע-
רען א נאַטירליכער צענטער פון נייסטינער און
רעװאָלוציאָנערער טעטינקייט פאר דער גאַנצער

אַרומיגער געגענט.
אַלע אַקטײװוע

וי אַ מאַננעט ציהען זיי צו

קרעפטען

פון אַרום.

זיי ניבען

אָבער אַליין אויך אַרױס גרויסע פּאָליטישע טוער,
אָנגעזעהענע רעװאַלוציאָנערען ,וועלבע מאַכען
אַזעלכע שטעט פאַר צענטערס פון זייער אדבייט,

אָדער פאַרשפּרײיטען זייער טעטינקייט אויף א נאנץ פאַנד .איינעף
פון די אָנגעזעהענסטע צווישען די רעװאָלוציאָנערע טוער ,וועלכע
די שטאָט ווילנע האָט אַרױסגעגעבען ,איז געווען אָסיפּ סאַלאַמאָנאָװיטש
מינאָר.
געבאָרען געװאָרען איז מינאָר אין דעם היסטאָרישען יאָהר ,1681
ווען מען האָט אין רוסלאַנד באַפרייט די פּויערים און אָפּנעשאַפט

לייב-אייגענטום .

שוין אין

נימנאַזיע

האָט ער

זיך שטאַרק

/

אינ-

אריינ-
טערעסירט מיט די דעמאָלטינע רעװאַלוציאָנערע ריכטוננען.
געטראָטען אַקטיון אין דער רוסישער רעװאָלוציאָנערער באַװעגונג אין
די באַ-
ער זייענדיג אַַ סטודענט אין מאָסקװער אוניװערזיטעט.
ריהמטע

רוסישע

רעװאַלוציאָנערע

פּאַרטײ

,נאַראָדנאַיאַ

װואָליא"

האָט

דעמאָלט דערגרייכט דעם העכסטען פּונקט פון איהר העלדישען קאַמף
מיט דער צאַרישער רענירונג ,און אינניכען איזן זי צושמעטערט נע-
װאָרען.
דער דאָזינער העכסטער פּונקט פון דער טעטינקייט פון דער

,נאַראָדנאַיאַ .װאָליאַ" איז געווען דאָס יאֶהר  ,2881און באַלד אין
אין אָקטאָבער פון יענעם
די פּאַרטײ ניך פאַרניכטעט געװאָרען
יאָהר זיינען אין מאָסקווע פאָרנעקומען מאַסען-אַרעסטען צווישען סטו-
דענטען,

צווישען

די אַרעסטירטע ,נאַראָדאָװאָלצעס"-סטודענטען

זיײ

.

נען נעווען מיכאַאיל ראַפאַאילאָװיטש נאָץ און אָסיפּ סאלאַמאָנאָװיטש *
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אָסיפּ סאלאמאנאָוויטש מינאָר
מינאָר,

וועלכע

אָננעזעהענע

זיינען

מיט

פיהרער

אַ פּאָר צעהנדליג

דער

פון

נייער

מאָלט געפונען

און א טייל פון א קליינער

מינאָר איז אָפּנעזעסען

יֹאֶהר שפּעטער

רוסישער רעװאַלוציאָנערער

פּאַרטײי ,סאַציאַליסטען-רעװאָלוציאָנערען".

נאָר עטליכע

געווען

מען

אומלענאַלע

האָט

צייטונגען,

זיי

ביי

אַביסע?

דע-

שריפט

פּרעס-מאַשין.

צוויי מאָנאַטען

אין טורמע.

אין פעב-

רואַר פון יאָהר  4881האָט מען איהם אַרױסנעלאָזען אונטער פּאַליצַװ-
אין אָקטאָבער פון יאָהר  4881אין נעקן-
אויפזיכט ביז'ן אורטייל,
דאָס אין
מען האָט איהם פארשיקט קיין טולא.
מען דער אורטייל?:
געווען אן אינדוסטריעלע שטאָט מיט א סך ארבייטער ,מיט פאַב-

ריקען פון די באַריהמטע

מינאָר
קרייזען,

האָט דאָ באַלד

סאַמאָװאַרען און פון געװוער.

אָנגעהוֹיבען

ער האָט דאָ אָבער נעמוזט

א טעטינקייט
זיין מעהר

דער יונגער

אין ארבייטער"
אַ לעהרער,

אי"

װיקטאָר טשערנאָוו

04
דער א פּראָפּאַנאַנדיסט ,און ער האָט זיך באַלד
ער האָט זיך נאָך אַליין ניט גענוג געלערנט,
קיין יאַראָסלאַװ?

ער אין אַװעקגעפאָהרען

נעקומען אין אַ הויך-שול שטודירען
דאָ אין ער באַלדך אריינגעפאלען

דאַװאָלצעס ,װאָס
דיק-אַרבייטער

שוין אין
צייטען.
רישע

און

אפיצערען,

טורמע.

יאֶהר פאַר'ן

און איז

אין אַ קריין
אין

יולי פון

אָבער

די אָרטינע פאַב" .
8881

יאָהר

דאָס מאֵל אין

אורטייל.

אויך

פון סטודענטעןנאַראָ-

צווישען

עס

דאָרטען

אָנ-

אַדװאָקאָט.

האָבען פּראָפּאַנאַנדירט

יאַדאָסלאַװער

דריטהאַלבען

אויף

אַרומגעזעהן,

אַז

זיינען

ער

זיצט

ער

אָפּנעזעסען
גרויזאמע

אָנגעקומען

די ,נאַראָדנאַיאַ װאָליאַ?" אין געווען צוקלאַפּט ,און די צאַ-
פּאָליצײי האָט אוױיסגעלאָזען

זיינען אַרייננעפאַלען

איהר

אין איהרע

נאַנצען

די ,װאָס

צאָרן אויף

לאַפּעס.

פון דער גרופּע פון  81אַרעסטירטע סטודענטען ,צוישען ועל-
כע עס אין געווען מינאָר ,זיינען כמעט א העלפט באַלד אומגעקומען,

ער אַליין האָט דערפיהלט,
האָט

פאָדערען

נענומען

מיט נאָך עמיצען.
טורמע

מאָסקווער

אַז ער געהט אַרונטער פון זינען.

מען

זאָל איהם

ענדליך האָט
,בוטירקי"

מען

אַריינזעצען

איהם

אַריינגעזעצט

אין

ליידען,

קאַמער

אין דער

באריהמטער

נאָך

אַרעסטירטע.

מיט

דער יונגערמאַן ,װאָס האָט נאָך נאָר ניט באַװיזען
נען זיך מיט'ן לעבען ,איז שוין דעמאָלט

א

ער

געווען

צו באַקע-

כמעט

גענוג ערפאַהרען

אין

אויפ'ן פּאָרטרעט זיינעם פון ,בוטירקי" פון יאֶהר 8881

זעהען מיר שוין מאַרטירער-קנייטשען אויף זיין שטערן.
ווען מינאָר'ס פאָטער האָט אָנגעפרענט ביים פּראַקוראָר ווענען
,צעהן
זיין זוהן'ס אורטיי? ,האָט ער באַקומען א קורצען ענטפער:

יאֶהר פאַרשיקונג אין סרעדנע-קאָלימסק ,אין מזרח-סיביר".
מען האָט זיך געגרייט אין ווייטען װועג.

נערען

א פּאָר מאָל זיך נעשטעלט

האָבען

די יונגע רעװאַלוציאָ-

אַנטקענען

די טורמע-בע-

אַמטע .,איינמאָל ,ווען זיי האָבען זיך דערוואוסט ,אז מען װיל זיי
מען
שיקען קיין סיביר באַזונדער ,האָבען זיי געמאַכט א ,בונט".
האָט
מאָל

אַרויסגערופען
אִהן ערנסטע

סאָלדאַטען ,אָבער די זאַך איז
דער סוֹף אין
רעוולטאַטען.

אָפּגענאננען
געװען ,אן

דאָס
מען

אָבער
האָט די אַרעסטירטע נאָכגעגעבען און זיי געשיקט צוזאמען.
שפּעטער ,ווען זיי זיינען שוין געװען וייט אין מזרח:סיביר ,אין
פּאָרגעקומען

ייאַקוטער

די

שחיטה",

װאָס

האָט

אויפגעטרייסעלט

די נאַנצע ציוויליזירטע ועלט.
טויזענטער

וויסטענישען

װיאָרסט

צופוס

געווען שוידערליכע.

|

האָט מען זיך געשלעפּט איבער

און אויף שלעכטע
ענדליך האָט מען

פוהרען.

די סיבירער

די וװעגען

זיך שוין דערשלעפּט

זיינען
ביז יאַ-

אָסיפּ סאלאמאנאָװויטש מינאָר
אין מזרח-סיביר.

קוטסק
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זיי געהאָפט

דאָ האָבען

צו בלייבען

איבער

ווינטער ,און אין פריהלינג זיך שלעפּען נאָך דריי טויזענט װיאָרסט
פון יאַקוטסק ביז פרעדנע-קאָלימסק ,א טעריטאָריע ,װאָס אין במעט
פּלוצלונג אין אָננע-
אינגאַנצען ניט געווען באַוואױנט פון מענשען.
קומען אַ ידיעה ,אזן מען װעט טרייבען וייטער ,ניט לאָזען אֶפּי
כאַפּען דעם אָטעם .מען װעט מוזען אין ווינטער ,אין די שרעקליכע
סיבירער פרעסט ,אֶהן װאַרימע קליידער זיך שלעפּען וייטער ביז

פרעדנע-קאלימסק.

די מענ-

דאָס האָט געמיינט פּשוט אומברענגען

שען ,א סך פון וועלכע זיינען שוין אזוי אויך געװען ערנסט קראַנק.

מען האָט

דאָ האָט זיך אנגעהויבען אן אַלגעמײנער פּראָטעסט.

זיך געשווארען ,אז מען װעט מיט גוטען ניט געהן .דאָס איז געוען
א זעלבסטמאָרד-באַשלוס ,ווייל די יונגע רעװאָלוציאָנערען האָבען גע-
וואוסט ,אז דער גובערנאַטאָר אָסטאַשקין און דער פּאַליציימייסטער
אֶליאָסאָוו זיינען ווילד געװאָרען פון צאָרן ,ווען זיי האָבען דער
הערט ווענען די פּראָטעסטען פון די אַרעסטירטע ,און אן מען האָט
שוין

פאַנאַנדערגעטײילט

און מען האָט
פאַר דער שחיטה.

צווישען

זיי גענעבען

די שוידערליכע

דער

גענוג

אָפּטײלונג

סאָלדאַטען

שנאַפּס ,צוצונעבען

יאַקוטער שחיטה אפיאזָרגעקומען.

קוילען

זיי קוֹראַזש
די צויושעטע

סאָלדאַטען ,מעהרסטענס פון די אָרטינע האַלב-ווילדע פעלקער ,האָבען
נגעשאָסען אָהן אויפהער אין די אומבאװאפענטע ארעסטירטע ,און
איינער פון די אָפיצערען האָט זיי דערנאָך קוים אייננענומען און אִפּ-
געשטעלט זייער בלוטינע אַרבײיט.
דערנאָך האָט מען די לעבעךנע-
בליבענע פאַרוואונדעטע גע'משפּט און פאַרמשפּט צו הענגען.
דער
נאָך האָט דער געריכט איבערגעביטען דעם טויט-אורטייל פאַר מיך ,און
פאַר די איבערינע האָט ער אויסגעװירקט אַנדערע שװערע שטראַפען
 --קאַטאָרגע אויף פיר יאָהרך ,אויף צװאַנציג יאָהר ,אוים'ן גאַנצעןמינאָר איז פאַראורטיילט געװאָרען צו קאַטאָרגע אויפ'ן גאנ-
לעבען.
צען לעבען.

די

הינריכטונגען

זיינען

געווען

שוידערליך.,

איינער

פון

די

קרבנות ,קאָנאַן-בערנשטיין ,אין געווען שווער פאַרוואונדעט ,האָט מען
די שרעקליכע
איהם אויף אַ טראַג-בעטעל געבראַכט צו דער תליה.
סצענעס האָבען זיך ביי די לעבען-געבליבענע אויף אייביג איינגעקריצט
אין מוח ,איינע פון זיי ,יעווגעניע גורוויטש ,האָט זיך אינדערפריח
געפּרואווט אויפהענגען ,און די חברים האָבען זי קוים געראטעװעט.
אפילו אויף די טורמע-וועכטער האָט דאָס אַלץ געהאט אַ סורא'דינע

ווירקונג,
בליבענע

איינער פון זיי אין געקומען
אַרעסטירטע

אַ ויינענדיגער

צולויפען

צו די לעבעךנע-

און איזן געפאַלען

אין חלשות.

װויקטאָר טשצרנאַװו

8
נאָך די

שוידעדליכע

איבערלעבענישען

אָנגעהויבען דער לאַנגער וועג קיין וויליויסק,
גיט מינאָר איבער

איין שרעקליכען

פאקט,

אין

יאַקוטסק

האָט

זיך

אין זיינע עראינערונגען
ביי איינער פון די פאַר-

שיקטע ,א .נ .שעכטער ,אין אין יאַקוטער טורמע געבאָרען געווארען
אַ קינד.,

אומזיסט האָט די מוטער

קיין וויליויסק נאָכ'ן ווינטער,

געבעטען,

מען זאָל זי איבערשיקען

ווען עס ועט װערען

װאַרימער.

מען

סאָצואַ-

אַ גרופע סאַצואליסטען-רעװאָלוציאָנערען ביים מאַרסעלער
|
ליסטישען קאַנגרעס.
זיצענדוג פון רעכטס צו לונקס :װויקטאָר טשערנאָװו און רוסאנאָו.
שטעהענדיג פון רעכטס צו לונקס1 :טער  --סטאָלינסקי'; פמער
 -א .ס .מונאָר ; 8טער  --סוכאמלון ; 9טער  --שרעדער (מאַואר פוןפּעטערבורג און קערענסקי'ס צויט).

האָט זי מיט'ן צװי-מאָנאַט אַלטען עופה'לע אװעקנעשיקט באַלד,
און די באדיננוננען זיינען געווען אזוי שרעקליך ,אן נאָך איידער
זיי זיינען אָנגעקומען צו דער ערשטער סטאַנציע נאָך יאַקוטסק ,אין
טי,
נף ד
ע אוי
הער
דאָס קינד פאַרפראָדען געװאָרען אויף טויט ביי דער מוט
דאָ דאַרף מען צוגעבען ,אַז א ,נ .שעכטער איז געווען מינאָר'ס פרוי,
און דאָס אומנליקליכע קינד איז געווען מינאָר'ס ערשטע טאָבטער.
עס האָט אויסנעזעהן ,אַז די אַלֶע מענשען וועלען מוזען אומ"
קומען .,צוערשט האָט געװאַרט אויף זיי די טרועריג-באריהמטע
וויליויסקער טורמע ,וועלכע מען האָט אין יאָהר  8681אויפנעבויט
ספּעציעל פאַר'ן באריהמטען רוסישען רעװאַלוציאָנערען שריפטשטע-

לער

און

קריטיקער

נ .נ .טשערנישעווסקי.

דערנאָך

האָט מען זיי
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געװאָלט

ברענגען

אין

946

דער

װענינער

ניט

באריהמטער

אַקאַטױער

קאַטאָרזשנער טורמע ,וועלכע איַזן באשריבען געװאָרען אין דעם בא-
ריהמטען בוך ,וו מירע אָטװוערזשעניך" (אין דער װעלט פון פאַר-
שטויסענע) פון מעלשין-יאַקובאָװיטש ,מיט וועלכען מינאָר אין דאָ
געווען צוזאַמען אויף קאַטאָרנע.

,אַקוטער
די י

האָט אָבער אויפנעשטורעמט

שחיטה"

די גאנצע

ציוויליזירטע װעלט .אין ענגלישען פּאַרלאַמענט האָט מען אַפילן
אַרינגעבראַכט אַן אָנפראַנע ווענען די גרוילטאַטען אין רוסישע
די צאַרישע רעגירונג האָט דעריבער באשלאָסען צו וערען
טורמעס.,
ווייכער מען האָט פאַרקלענערט די שטראָפען און די טערמינען
פון פאַרשיקונג .מינאָר אין אינגאַנצען אָפּנעװען אין סיביר 01
יִאָהר .אין אוינוסט פון יאָהר  8981אין מינאָר געקומען צוריק אין
אייראָפּעאישען רוסלאַנד,

.2
די ערשטע שטאָט ,וואו ער האָט זיך געזאָלט באַזעצען אונטער
דער אויפזיכט פון פּאַליציי ,אין געווען ווילנע .דאָרטען האָט איצט

געוואוינט זיין פאָטער ,דער באַוואוסטער מאָסקװער רב ,וועלכער
איז ארויסנעשיקט געװאָרען פון מאָסקווע ,וייל?ל ער האָט ניט אָנגע-
פרעגט ביים נייעם גענעראל-נובערנאַטאָר ,דעם וילדען אַנטיסעמיט
גרויספירשט סערגעי ,צי ער דאַרף האָבען נאָך אַן ערלויבעניש צו
עפענען אַ נייע שול ,דאָס בויען די שול האָט זיך פאַרצויגען לענ-
גער ,װוי מען האָט געמיינט ,און סערנעי האָט געהאַלטען ,אַז די

אַלטע

ערלויבעניש אין

ניט

געװען

|

געננוג.

ער
מינאָר'ס אָנקומען איז פאַר ווילנע געווען א נעשעהעניש.
און זיינע חברים ,רעװאַלוציאָנערען ,װאָס זיינען יאָהרען-לאַנג געוען
פאַרשיקט אין סיביד ,אויף קאַטאָרגע ,האָבען זיך גנעפיהלט ,וי
סיט  81יאֶהר צוריק,
זייער יוגענט װאָלט זיך צו זיי אומגעקערט.
ווען זיי זיינען נאָך געווען במעט אינגלאך און זיינען ערשט אריין
אין לעבען ,האָט מען זיי פון לעבען אַװעקנעריסען .די נאַטירליכע

יאָהרען פון דער

יונענט

זיינען

אַװעק .אָבער דער דראַנג פון דער

יוגענט אין געבליבען .און איצט ,קומענדיג קיין וילנע אין דעם
רייפען עלטער פון  75יאָהר ,האָט מינאָר ווידער אָנגעהויבען לעבען.

װי אַ זיינער ,װאָס האָט זיך אָפּנעשטעלט,

און ועלכען

מען האָט

ווידער אָנגעדרעהט ,הויבט אָן געהן פון דער מינוט ,אויף ועלכער
ער האָט זיך אָפּגעשטעלט ,אַזױ האָט איצט מינאָר מיט יונענטליבען
ברען זיך ארײינגעװאָרפען אין פאַרקער מיט די אֶָרטיגע ,לעבעדיגע

כחות",
אַרבײיטער,

מיט

דער אינטעליגענץ,

דער שטודירענדיגער

יוגענט ,די

0

װיקטאָר טשערנאָוו
יעדער איינער ,װאָס האָט איהם

גיט

איבער,

װוי שטאַרק

עס האָט

יוגענט ,און די יוגענט צו איהם.
אויפמערקזאַם

דעמאָלט

איהם

געקענט

דעמאָלט

און פריינדליך צו יעדען

איהם

מים

דער

פאַרבונדען

צו דער

אַזױ מערקווירדיג
װאָס פלענט

צו איהם ,און אַזױ איינפאַך אין זיין באנעמונג.
יוגענט

געצוינען

ער אין געוען
יונגענמאַן,

אין וילנע,

אויסער

אַ יוגענטליכער

קומען

דעם האָט

נייסטיגער

צו-

שטאַנד .,ער האָט זיך ניט געקאָנט אָפּשטעלען אויף אַ וועלכער עס
איז פאַרטינער תורה .ער אין געװען שטענדיג אומרוהיג און ניט
פעסט אין זיינע מיינונגען און אָנזיכטען .צוזאַמען מיט דער יונענט
האָט

מינאָר

אַנטדעקט.
רייסען

דעמאָלט

סיט'ן

שטענדיג

ברען

יעדע זאַך.

פון

ער פלעגט

צוריק ,ליידען פון שטענדיגע
שטימט

קיינמאָל

ניט איינס

עפּעס

געזוכט,

אַ ני-באַקערטען
איבערכאַפּען

איהם

מיט-

פלענט

די מאָס,

װידערשפּרוכען,
מיט'ן

האָט

שטענדיג

עפּעס

אַנדערען,

זיך אומקערען

פון דעם ,װאָס עפּעס
און מיט

צאָרן

פלענט

ער זיך אָפּזאָנען היינט פון דעם ,אין װאָס ער האָט נעכטען שיער

ניט נעגלויבט.

אויפגעבראכט

ער האָט זיך אויפגערעגט ,געטומעלט ,פלעגט וערען
אָדֶער

אריינפאַלען

פאַרצווייפעלט .אָבער פריהער
מיט יעדען נערוו זיינעם.

אין

באנייסטערונג

פון אַלץ האָט ער

אָדֶער

געלעבט,

וערען

נעלעבט

די ווילנער פּאַליצײי האָט גענומען שטארק אכטונג געבען אויף
איהם.
דער אומרוהינער מינאָר האָט איהר ניט געלאָזען שלאָפען.
ווען עס װאָלט דעמאָלט אין דער שפּיץ פון די ווילנער זשאַנדאַרען

געשטאַנען אַן ענערנישער קאַריעריסט ,װאָלט ער מסתמא
געשפּרײים

אַ נעץ פאַר

דעם

פייערדינען

רעװאַלוציאָנער,

באַלד אויס-
אָבער

אין

יענער צייט ,אין סוף פון די ניינצינער יאָהרען פון פאָרינען יאָהר-
הונדערט ,איז די צאַרישע רעגירונג געווען אַזױי זיכער און אזוי פויל.
און די ווילנער ב
,לויע מונדירען" ,די זשאַנדאַרען ,זיינען אויך געווען
אַזױ .דעריבער
ה
א
ָ
ב
ע
ן
זיי באצייטענס באשלאָסען פּטור צו װערען

פון דעם מענשען ,װאָס באאומרוהינט זיי אַזױױי .מינאָר'ס ערשטער
באזוך אין ווילנע האָט זיך דעריבער לאַנג ניט פאַרצויגען .די אָרטינע
פּאַליציי האָט געליטען פון איהם נאָר ארום אַ יאֶהר צייט .די איבע-
ריגע צייט פון זיין טערמין פון פּאָליציי-אויפזיכט האָט שוין מינאָר
געמוזט פאַרברענגען נאָך ווייטער אין דער פּראָװוינץ ,אין פאַרװאָך-
פענעם שטעטע? סלוצק,
ווען דער טערמין

פוֹן פּאַליצי-אויפזיכט

האָט

זיך

געענדינט,

איז מינאָר אריינגעפאַלען אין קישינעוו ,דאָ האָט ער וידער גע-
נומען פיהרען אַ קאָכעדיג לעבען ,וי אין ווילנע ,און די פּאַליציי
און שפּיאָנען זיינען װוידער געװאָרען אומרוהיג צוליב איהם .אָבער
מינאָר

האָט שוין

איצט

ניט

געװאַרט,

אַזן די

פּאַליציי

זאָל איהם
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אַז די געפאַהר

כאַפּען אין איהר נעץ .וי נאָר ער האָט דערפיהלט,
פון אַרעסט איז נאָהענט ,איז ער אריבער די גרענעץ.
נאָך זייענדיג אין קישינעו ,האָט מינאָר געהערט װעגען נייע
רעװאָלוציאָנערע גרופּען ,וװענען נייע אידעען און אַ געענדערטער
פּראָגראַם און טאַקטיק ,װאָס זיינען מעהר אין איינקלאַנג מיט די

נייע באדינגונגען.
װאָס

מינאָר האָט זיך ניט געהאַלטען פאר א מענשען,

קען אַליין לייזען

די אַלע פראַנען

פאַר זיך און פאַר אַנדערע.

פון זיין פריהער יונענט אָן איז ער געװאָרפען געװאָרען פון איין
טורמע אין אַ צוייטע ,און ער האָט ניט באקומען די נעהערינע
טעאָרעטישע

צונרייטונג.

האָט

אַ באדערפעניש

ער נעפיהלט

אין אױסלאַנד ,אין איינעם פון די דאָרטינע רוסישע
צענטערס,
ליסטישע

צו

זיין

עמינראנטישע

וואו עס וערען ארויסנענעבען רעװאַלוציאָנערע סאַציאַ-
צייטשריפטען און וואו נייע טעאָרעטישע אַנזיכטען און

פּראָגראַמען ווערען אויסגעארבייט,
דערצו האָט נאָך מינאָר געוואוסט ,אַז אין איינער פון אט די
גייסטיגע לאַבאָראַטאָריעס ,ביי די ,עס:ער'ען" (פּאַרטײ סאַָציאַלים-
טען-דעװאָלוציאָנערען) ,װאָס זיינען איהם געװען גייסטינ נעהנטער,
אין זעהר טעטיג
מיט וועלכען ער

מיכאַאי? ראַפאַאילאָװיטש נאָץ,
אין נעװען צזאַמען ניט נאָר

|

זיין יונענט-חבר,
אויף דער פריי,

נאָר אויך אין טורמע און אין סיביר.
סוף

יאֶהר 2091

איז

מינאָר

שוין

אין

וואו

בערלין,

ער

האָט

זיך געטראָפען מיט נאָצ'ען און האָט זיך באקענט מיט גערשוני'ן
און אַזעפ'ן( .גערשוני איז געווען דער אָרגאַניזאַטאָר פון דער בא-
ריהמטער טעראָריסטישער ,קאַמפס-אָרנאַניזאַציע? פון דער פּאַרטײ
אַזעף,

סאַציאַליסטען-רעװאָלוציאָנערען,

אין

ועלכער

געווען

אויך

א|יינער פון די אַרנאַניזאַטאָרען פון די עס-ער'ישע טעראָריסטישע
אַקטען ,האָט זיך שפּעטער ארויסנעוויזען פאַר א פּראָװאָקאַטאָר).
3
אין זומער פון יאֲהר  8091איז מינאָר נעקומען אין זשענעװע,
וואו ער אין באַלד אַריינגעפאַלען אויף אַ צוזאַמענפאָהר פון אַ נאָד-
װאָס געגרינדעטער ,אַנראַר-סאַציאַליסטישער לינע? און אַ גרינדוננס-
פאַרזאַמלונג פון דער אויסלענדישער אַרגאַניזאַציע פון דער פּאַרטײ
סאַציאַליסטען-רעװאָלוציאָנערען.

מינאָר 

אין

ארינגעטראָטען

ביידע אָרגאַניזאַציעס און האָט זיך באַלד אריינגעװאָרפען
אַרבייט .,לויט זיין כאַראַקטער און טעמפּעראַמענט
רישען .פּאָפּולאַריזאַטאָר און פּראָפּאַנאַנדיסט ,האָט

אין

אין דער

פון אַ קעמפע-
מען אויך באַ-

שטימט זיין אָרט אין דער אָרגאַניזאַציע; ער אין געװאָרען הויפּט-
רעדאַקטאָר פון דער

קעמפערישער

צייטשריפט

פאַר אַניטאַציע

/נאַ-
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ראָדנאַיע דיעלאָ" ,ער טוט אָבער אויך אָרגאַנזאַציאָנעלע און
אַדמיניסטראַטיװע אַרבײט ,און ער ווערט אַ מיטנליד פון דעם אויסלענ-
דישען קאָמיטעט פון דער פּאַרטײ סאַציאַליסטען-רעװאַלוציאַנערען,
אין דער פּאַרטײ,

אָבער אויסער זיינע פאַרשיידענע טעטינקייטען

איז מינאָר'ס הויז שטענדיג געווען פו? מיט מענשען און מיט לעבען.
זיין הויז איז שטענדיג געווען אָפּען פאַר אַלעמען ,די טיר האָט זיך
קיינמאָל ניט צונעמאַכט ,דער סאַמאָװאַר אין שטענדינ געשטאַנען
אוים'ן טיש ,און עס איז אויך שטענדיג געווען עפּעס צוצובייסען,
אין מינאָר'ס הויז פלעגט שטענדיג זיין יונגװואַרג ,און מינאָר אין
שטענדיג געווען מיט זיי באשעפטינט ,ער פלעגט פיהרען מיט זיי
דיסקוסיעס,

שטענדיגע

פלענט

זיי לערנען

און

זעהר

מוסר'ן

אָפט

און שטראָפען .מיט זיין מאַסיוער פיגור האָט ער שטארק דער-
מאָנט אַן אַלְטען אידישען נביא .ער פלענט אויך שטענדיג זיין
באשעפטיגט

מיט

העלפען

דער

ינגװארג,

דעם

--

האָט

נע-

מען

דאַרפט קריגען אַ וואוינונג ,אַ צוייטען  ---געפינען ארבייט ,אַ
דריטען  --געפינען דעם ועג צו זיך אַלין .און מינאָר האָט אויף
דעם אַלעמען געפונען צייט און כחות .מיט ליבשאפט פלעגט מען
אין שפּאַס זאָגען, :אונזער יוגענט מיט אֶסיפּ סאַָלאָמאַנאָװיטשען
אין דער שמּיץ".

אַ פולשטענדיגער קאָנטראסט צו איהם אין אויסערליכען אויס-
זעהן און אין טעמפּעראַמענט אין נעווען זיין פרוי ,אַנאַסטאַסיא
נאַאומאַוונאַ .ער אַ נרויסער מאַסיװוער מאַן ,און זי אַ קליינע שװאַכע
פרוי ,ער פלעגט זיך שטענדיג קאָכען ,היצען זיך ,ארויסגעהן פון 
די כלים ,בושעווען ,ניט וויסען קיין מאָס .און זי פלעגט זיין שטיל,
רוהיג ,און פון די אויגען פלענט שטראָמען אַ גלייכע ליכטיגקייט

און גוטסקייט ,אמַערקווירדינער
מאָניש
איינער

איז
דעם

געוען זייער לעבען
אַנדערען דערגאנצט.

קאָנטראסט ,און מערקווירדיג

האר-

צוזאַמען .זיי האָבען עפּעס
עס אין שוער צוֹ גליבען,

װי
אַז

אויפ'ן נור? פון דער קליינער שװאַכער פרוי ,װאָס האָט שטענדיג
געװאָלט בלייבען אומבאמערקט ,זיינען אויסגעפאַלען אַזויפיל נסיונות
און

אומגליקען,

װאָס

װאָלטען

געקענט סטייען

פאר

א

צעהנדליג

|
|
מענשען.
אַלע האָבען ,אנב ,געוואוסט ,אַן אונטער מינאָר'ס אויסערליכער
שטרענגקייט און אונטער זיינע אָנגעכמורעטע ברעמען אין שטענריג

געווען אַ  מיטפיהלענדיגער בליק און אַ גוטמוטיגער

שמייכעל.

דער .

סאַציאַליסט-רעװאָלוציאָנער ע .קאַזאַרעו האָט געזאָגט, :אין אונזער
סביבה האָבען אַלֶע געוואוסט ,אַז ווען אֶסיפּ סאָלאָמאָנאָװיטש שרייט

און זידעלט זיך ,איז דאָס אַ גנוטער סימן.

וױיל מיט מענשען,

צו

אָסיפּ סאלאמאנאָוייטש מינאָר
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וועלכע ער האָט ניט נעפיהלט קיין
ווענינער נערעדט און האָט זיך מיט
ניט ארייננעלאָזען".

שום אַכטונג ,האָט ער װאָס
זיי אין קיין שום דיסקוסיעס

דעריבער ,ווען די יונגװאַרג פלעגט זיך אין עפּעס פארשולדיגען,
פלענט זי ניט פֿאַראיבעל האָבען אויף מינאָר'ן ,װען פון אַ ליבען,
אויפמערקזאַמען אָפּעקון פלענט ער זיך פֿאַרװאַנדלען אין אַ מורא"-
ערשטענס ,פלענט דער שטורעם פאַנג
דינען שטרעננען שטראָפער.
ניט אָנהאַלטען ,און באַלד פלענט וידער ווערען קלאָר דער הימעפ,

און

זון פלעגט

די

וידער

שיינען.

צוייטענס,

ניט קיין דונערען און בליצען ,װאָס געהען פון
אַן אומצופרידענהייט פון אַן עלטערען ברודער.
דאָך זיין נאָהנט די ליבע גוטע אַנאַסטאַסיאַ
איז געווען שטענדיג גרייט צו טרייסטען און
וועמעס קאָפּ עס זיינען געפאַלען איהר מאַנ'ס
מינאָר'ס שטענדינע
אַן אומגעהויערען וװוערט
אונז ,פֿאַר די יוננע און
אין דער שפּיץ פון דער

דירען,

רעװאָלוציאָנערע

אויבען אַרונטער ,נאָד
און דריטענס ,פלענט
נאַאומאָװונא ,וועלכע
ערמוטינען דעם ,אוֹיף
דונערען.

פאַרבינדונג מיט דער יונענט האָט געהאָט
פאַר דער פּאַרטײ .ער איז געװען פאַר
,נרינע" פּאַרטײי-מיטנלידעך ,א באוייז ,אַז
פּאַרטײי שטעהען ניט קיין שטרעננע קאָמאַנ-

גענעראַלען,

װאָס ווילען נאָר הערשען.

די
זיינען אויך געװוען
אינטערעסאַנט
מינאָר'ן און זיין אַלטען יונענט-חבר מיכאַאי?

זיי האָבען

פלעגען דאָס זיין

ליב געהאַט ,געשעצט

און געאַכט

צוישען
באַציהוננען
ראַפאַאילאָװיטש נאָץ,

איינער

דעם אַנדערען.

זיי האָבען זיך אָבער שטענדיג געקרינט ,און באַלד זיך איבערגעבעטען
דאָס אין געלענען אין דעם אונטערשייד
און זיך ווידער נעקרינט.
צווישען זייערע כאַראַקטערען,
נאָץ איז פאַר מיר אַלעמאָל געווען און אין געבליבען אַ מוסטער
די זעלבינע מיינונג האָט אויך געהאַט
פון אַן אמת'ן רעװאָלוציאָנער.

גריגאָרי

גערשוני.

נאָץ אין

געװען

וענינער

באַקאַנט און פּאָפּולער

אין די ברייטע קרייזען פון דער פּאַרטײ  ער אין געװען א ליבער
און באצויבערענדער חבר ,אָבער ער האָט קיינמאָל ניט געהאַט קין
צייט זיך צו ערלויבען די פרייד פון אַ חבר'שען פאַרקער .דאָס אין

ער האָט שטענדיג געפיהלט די גרויסע

געווען אַ טיף ערנסטע נאַטור.

פאראַנטװאָרטליכקײיט פון דער גרעסטער

אויפנאַכע ,װאָס די מענש-

ליכע נעשיכטע האָט ארויפנעװאַָרפען אוֹיף אונזערע שװאַכע מענש-
ליכע פּלייצעס .ספיט זיין לעבעדינען און שטרעננען שבל ,מיט זיין
אין דינען
אויסערגעוועהנליכער ריינקייט און אומאייגעננוצינקייט

דער פּאַרטײ האָט ער נעמוזט שטאַרק געפעלען אַפילן אַזעלכע שטאָלצע
און  דעמאָנישע?

נאַטורען,

וי

באָריס

סאַװינקאָו.
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געקאַנט

גאָץ האָט

מקריב

זיין זיך ביזן

לעצטען,

צום

און ער

האָט דאָס שטענדינ נעטאָן .און אין קיין זאַך האָט ער זיך אַלײן
קיינמאָל ניט גערוקט פאָראויס ,נאָר האָט שטענדינ פריי געמאכט
דעם וװועג פאַר יעדען איינעם ,וואָס האָט נאָר ארויסנעוויזען וועלכע
עס איז פעהינקייטען ,אין שרייבען צי אין ריידען .און אַליין פלענט ער

נעמען אויף זיך די שווערסטע ,די אומדאַנקבאַרסטע ,שװואַרצע ארבייט".
נאָץ
מינאָר פלענט זיך שטענדינ װאַרפען אַהין און אַהעד.
האָט אַלעמאָל קלאָר נעוואוסט ,ואוהין ער נעהט ,און ער האָט
קיינמאָל ניט געמאַכט קיין פאַלשע שריט .ער האָט קיינמאָל ניט

צואװואָרפען
אָנגעװוענדט

זיין ענערניע אין אַלע ריכטוננען ,נאָר האָט זי אַלעמאָל
אויף דער נויטינסטער זאַך מיט מערקוירדינער סיסטע-

מאַטישקייט

און אויסנעהאלטענקייט.

מינאָר און נאֵץ זיינען געווען עהרליך אין איין זאַך .די לאַננע
יאָהרען ,װאָס זיי האָבען פאַרבראכט אין טורמעס און אין סיביר,
וואו זייערע יוננע כחות זיינען געווען פאַרשטיקט ,האָבען אין זיי
שפּעטער ארויסגערופען אַן אומנעהויערען אימפּעט ,אַ דורשט צו
מעהר אויפצוטאָן .נאָץ האָט א מינוט ניט נערוהט.
איזן געווען אַ דעמאָקראַט ביז'ן מאַרך פון די ביינער.

לעבען ,װואָס
אָבער מינאָר

וועגען אַלצדינג האָט ער געמוזט מיט אַלעמען ריידען ,באראַטען זיך,
דיסקוטירען .ער איז נעווען אַן אמת'ער סלאַװ ,אַ רוס אין נאַטור.
איז

נאָץ ,פאַרקערט,

געווען

אייננעשלאָסען

מעהר

און

האָט ניט

נע-

האַלטען פון דער רוסישער צואװאָרפענקייט און פון צופיל פּלוױידערען.
יעדער טוער האָט געדאַרפט זיין שטרעננ פֿאראַנטװאָרטליך פאַר זיין
ארבייט ,דערפאַר אָבער האָט ער אויך נעדאַרפט האָבען דאָס רעכט
אויף איינענער איניציאטיוו און קאָנען אַליין אנטשיידען.
דאָ פלענען צווישען די צוויי חברים

מענשטויסען,

נאָכאַנאַנד

פאָרקומען

און זעהר אָפּט פלענט זיך מוזען אריינמישען

פּערזאָן ,אום װי עס אין שלום צו מאַכען צווישען
אויך

זעהר

מינאָר

אָפט

פלענט

אויסנעקומען

אַמאָל

צו

זיך צוהיצען

זיין אַזאַ
און שרייען,

מין

צוזאַ-

אַ דריטע

זיי .מיר אין
דריטע

אַז אין

פּערזאָן.
נאָצ'ן אין

פאַראַן עפּעס דיקטאַטאָרישעס ,אַז ער איז ,א מאַראַט אין דער נשמה".
אָט דעם צונאַָמען ,מאַראַט? האָט אין שפּאַס אָנגענומען נערשוני,
און

ער

פלענט

אין

קאַנספּיראַטיווע

מיטטיילוננען

לאָזען

ויסען:

|
,ניט איבער מאַראַט'ען" דאָס און דאָס,
דער אָנגעװועהטאַנטסטער פּונקט פאַר מינאָר'ן איז געוען דאָס,
װאָס נאָץ איז געווען דער איינצינער מענש אין אױיסלאַנד ,װאָס
האָט געוואוסט אַלַע פּראקטישע אָנגעלעגענהייטען פון דער טעראָי
ריסטישער ,קאַמפסס-אַרנאַניזאַציע? פון דער פּאַרטײ .סינאָר האָט

נעפאָדערט,

אַז די אַלֶע ענינים זאָלען דורכנעהן

דוֹרך דעם גאַנצען

אָסיפּ סאלאמאנאָוויטש מינאָר

אויסלענדישען

קאַמיטעט .

0

|

אין

אָבער די ,קאַמפסאַרגאַניזאַציע?

אויך אין רוסלאַנד נופא געווען שטרענג אָפּגעזונדערט-קאַנספּיראַטיוו.
בפרט נאָך אין אויסלאַנד ,וואו מענשען זיינען געוואוינט צו פריי-
הייט און קאָנען זיך ניט אַזױי שטאַרק היטען מיט זייערע רייד און
באוועגונגען ,האָבען די נעשעפטען פון דער ,באִיעװואַיא אָרגאַניזאַציא?,
פון

דער

,קאמפסאָרגאַניזאַציע",

געוויס

געמוזט

געהאַלטען

װערען

|
װאָס קאָנספּיראַטיוער,
נאָץ איז געווען דער שטרעננסטער קאָנספּיראַטאָר .,אָבער אויב
פאַר מינאָר'ן האָט אויסנעצייכענט געפּאַסט דער נאָמען ,סאָלדאַט פון 
דער רעװאָלוציע" ,האָט מען נאָצ'ן בשום אופן ניט געקענט אָנרופען
ניכער װאָלט
,גענעראל? .,דאָס אין איהם געווען דורכאויס פרעמד.
מען איהם געקאָנט אָנרופען ,אודאַרניק", ,רעקאָרד-מאַכער", ,שלאָנ-

|
לער" פון דער רעװאָלוציע.
מינאָר ,מיט זיינע טומעלדינע פּראָטעסטען ,איז געווים געװען
אומגערעכט .אָבער די נגעשעהענישען האָבען שפּעטער געויזען ,אַז
אויך מיר ,און אויך נערשוני ,זיינען נגעווען אומנערעכט .מיר זיינען
געווען נגערעכט נאָר טעאָרעטיש ,אָבער די ווירקליכקייט האָט אויםנע-
וויזען עפּעס אַנדערש .מיר האָבען זיך אויסנעהיט פון בייזע פלינען,
אָבער מיר האָבען ביי זיך געהאלטען אַ קעמע? .דאָס אין געווען דער
טרויערינדבאריהמטער פּראָװאָקאַטאָר אַזעף ,וועלכער איז אריינגעדרוננען

אין סאַמע הארץ פון דער ,קאַמפס-אָרנאַניזאציע".
מיר האָבען דאָס ניט פאַרדעכטיגט ,און מיר האָבען
נעטראָנען אויף אַזעפ'ן די גאַנצע ליבע ,וועלכע עס האָבען
אַזויפי? אמת'ע העלדען פון דער אַרנאַניזאַציע . אונז האָט
דאַכט ,אַז אַזעף ,כאָטש אויף אַן אַנדער שטיינער ,איז אַ

אַריבער-
פאַרדינט
זיך גע-
וירדינגער

נאָכפאָלגער פון גערשוני'ן אַלֵיין .גערשוני אין געװוען אַ העלדיש-
ראָמאַנטישער טיפּ ,און אזעף  ---אַ רעאַליסטישער ,פּראקטישער מענש.

עס האָט זיך
און עסטעטיש
אָכער ווייטער
ברידערליכער
לעבען

אונז דעמאָלט געדאכט ,אַז אויב גערשוני
שעהנער ,אין אָבער אַזעף פלינקער און
איז אַזעף פאַר אונז געווען איינער פון
נרופּע ,װאָס איז נגעווען פאַרנונדען אויף

און טויט.

באַלמאַשאָוו,

סאַזאָנאָוו,

קאַלאַיעוו,

איז מאָראַליש
ריהרעוודינער.
דער גאנצער
אייבינ ,אוֹיף
שווייצער,

פֹּאַ-

קאַטילאָוו ,קאַרפּאָװיטש --- ,זיי זיינען געווען איינס מיט סאַװינקאָװו'ן,
מיט אַזעפ'ן ,און זיינען געווען היסטאָרישע

נאָכפאָלנער פון גערשוני'ן.

וויפי? אומרוהינע טעג און שעה'ן אונזער גרופּע האָט דאָס דע-
פון נערשוני'ס צייטען אין געװען ביי אונז
מאָלט איבערנעלעבט!
אָפּנעמאַכט ,אַזן פון די ,באַיעוויקעס" ,פון די טעראָריסטען אונזערע

אין רוסלאַנד,

זאָלען נאָכאַנאַנד

אָנקומען

כְאָטְשׁ קורצע

נאָכְריכַטען,

.
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װיקטאָר טשטרנאָוו

-

מעג דאָס זיין אַ קאַרטע? מיט אַ פּאָר אומבאדייטענדע וערטער.
דאָס בילד אויפ'ן קאַרטע? קאָן אויך איבערגעבען ,װי דער חבר געהט
אָן מיט דער אַרבייט ,און צי ער איז אין נגעפאחר ,אויב אויפ'ן קארטעפ
א.יז א פרוי ,הייסט עס ,אז עס איז אַ צרה ,מען שפּיאָנירט ,אָדער עס
קומען פאָר אַרעסטען .אויב עס איז א מאַן ,איז אַלץ גוט .,אויב מען
האָט אייננעאָרדענט אַ גרויסע טעראָריסטישע אונטערנעמונג ,האָט
מען געשיקט אַ קאַרטעל מיט'ן פּאָרטרעט פון אַ באוואוסטען שריםט-
שטעלער ,און אויב דאָס אין מאַקסים גאָרקי ,מיינט דאָס ,אַז דער
טעראָריסטישער אַקט איז שוין צונעגרייט ,און די צייט אין שוין
|
באשטימט,
וויפי? אויפרעגוננג מיר האָבען דאָס געהאַט פון אָט די אַלע
קאַרטלעך ! מיר האָבען אַזױ מורא געהאָט פאַר קארטלעך מיט באַ-
ריהמטע

באזונדערס

שעהנהייטען.

ענמת

פיל

נפש

האָט

פֿאַר-

אונז

שאַפט דער מערקווירדינ שעהנער פּנים פון דער באואוסטער נע-
ליבטער פון בעלגישען .קענינ לעאָפּאָלד .דאָס איז געווען אין סוֹף
פון יֹאֶהר  ,9091זי אין אָנגעקומען פון סאַראַטאָו ,וואו מען האָט
שיער

ניט

געכאַפּט

די

,באַבושקאַ?

ברעשקאָווסקאַיאַ'ן,

פון

טשער-

נינאָווער גובערניע ,וואו סאַװינקאָוו איזן אַ צייט נעווען אין נעפאַהר,
און פון ניזשני-נאַוונאָראָד ,וואו די טעראָריסטען זיינען זיך צונוים-
געפאָהרען

אויף

אַ ספּעציעלער

באַראַטונג,

האָבען

אָבער זיי

געמוזט

זיך צולויפען ,ווייל מען האָט זיי נאָכנעשפּיאָנירט,
פון דער אַנדער

זייט ,פלענט

די שפּאַנונג

|
ווען

זיין אומגעהויער,

מיר פלעגען קריגען אַ קאַרטעל מיט טשעכאָו'ען ,לעאָניד אַנדרעיעוו'ן
און באזונדערס

שיינט

סיט

גאָרקי'ן.

די זשענעווער

עטליכע מאָל אַ טאָנ.

צייטונג

מינאָר

האָט נגעוואוסט,

,טריביון",

ווען עס

ער-

וועלכע פלעגט ארויסגעחן

ער פלענט אַ כאַפּ טאָן די צייטונג ,און דאָ,

אויפ'ן נאָס פלענט ער דורכלויפען די טעלעגראַמעס פון אױיסלאַנד,
| צי איז ניטאַ עפּעס וועגען אַ טעראָריסטישען אַקט אין רוסלאַנד .די

נערווען זיינען נעווען שרעקליך אָנגעשטרענגט ,מען האָט ניט געקאַנט
אַרבײיטען ,די געדאַנקען

זיינען

נעפלוינען

אַהין ,וואו אונזערע

חברים

זיינען געגאַנגען אויפ'ן שאַרף פון אַ מעסער ,און מיר האָבען געקאַנט
ערווארטען אַן אומנעהויערען זינ אָדער נאָך אַ גרעסערע נידערלאַגע.
און אַמאָל פלענט

אונז

נאָרקי

אַזױי נרויזאם

אָפּנאַרען!

אַזוױ 

איז ער אונז אָנגעקומען אַ פּאָר טעג פֿאַר דעם ,ווען אין אַ פּעטער-
בורגער האָטעל איז אומנעקומען אונזער ליבער ,צאַרטער חבר פּאָקאַ-
טילאָו ,ווען ער האָט אָננעלאָדען אַ באָמבע ,און די באָמבע האָט
דאָס האָט אויף לאַנג אָפּנעהאַלטען די חינריכטונג פון
אויפגעריסען.
מיניסטער פּלעוע ,וועמען די פּאַרטײ האָט פאַר'משפּט צום טויט,

|

|

אָסיפּ סאלאמאנאָװויטש מינאָר
ארום יענער צייט זיינען ארויסגעקומען
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מיט דער יוגענט ,און דאָס האָט שווערער פון אונז אַלעמען געווירקט
אויף מינאָר'ן ,עס האָט זיך צונויפנעקליבען אין זשענעװע אַ קריין
פון  09---89יונגעלייט ,מעהרסטענס פון יוננע אַרבייטער פון מערב-

ראַיאָן ,הױפּטזעכליך פון ביאליסטאָק,
פון מינאָר'סם איינפלוס.

באפרייט

וויזען

פיהרער :

יעונעני

וועלכע האָבען

באַלד האָבען

פאַזינסקי,

וועלכער

זיך אינגאַנצען

זיך צווישען

האָט

זיי בא-

געפּרעדיגט,

אַז

אַרבײטער זאָלען זיך אָפּרייסען פון דער אינטעליגענץ ,טראָאיצקי,
וועלכער איז דערנאָך געװאָרען דער װואָרט-פיהרער פון די מאַקסימאַ-
ליסטען ,9 ,א .סאָקאָלאָוו ,וועלכע אין שפּעטער געװאָרען באריהמט
מיט זיין אָנטייל אין מאָסקװער אויפּשטאַנד און ביים אויפרייס פון
סטאָליפּינ'ס דאַטשע ,ביי פּעטערבורג.
די גרופּע האָט זיך אָנגעשטעקט מיט די אידעען פון אַנאַרכאָ-
סינדיקאַליזם און האָט אָנגענומען די ,מאַקסימאַליסטישע" מעטאָדען
פון פארכאַפּען פאַבריקען אין מאָמענט פון אַ רעװאָלוציע און האָט
געהאַלטען ,אַז דער בעסטער מיטע? צו דערנעהנטערען די רעװאָלוציע

זיינען עקספּראָפּריאַציעס און ,עקאָנאָמישער טעראָר" אין שטאָדט און

דאָרף .אַ טייל פון אָט דער יוגענט האָט זיך גרופּירט ארום דער
,ב,אַבושקאַ* ,וועלכע האָט זיך ניט שטארק פאַנאַנדערגעקליבען אין
פּונקטען פון פּראָנראַם און האָט נעהאַלטען ,אַז ,דאָס לעכען ,די
פּראקטיק אַליין" וועט .אין יעדען מאָמענט שוין אונטערזאָגען די
,אַבושקאַ" האָט געמוזט אָפּפּאָהרען אויף
בעסטע טאַקטיק .ווען די ב
אַ פּראָפּאַנאַנדע-טור אין אַמעריקע ,אין די יוגענט-נרופּע געװאָרען
זי האָט אויף א קאָנפערענץ אָנגענומען אַ
אינגאַנצען אומאָפּהענגיג.

מאַקסימאַליסטישע רעזאָלוציע ,האָט עס אָפּנעדרוקט אין דער פאָרם פֿון
אַ פלונ-בלעטער,

איך נעדענק

און די פּאָסט האָט עס צוטראָגען איבער גאַנץ דוסלאַנד.

נאָך װי איצט ,וי שרעקליך

אויפגערעגט

עם אין

דעמאָלט געווען מינאָר .ער האָט געשריען ,געשטורעמט געגען אונז
אלעמען ,װאָס מיר נעמען אויף אַזאַ געשעהעניש אַזױ גלייכגילטיג.
עס איז טאַקע טריעריג,
מיר האָבען איהם נעזוכט צו בארוהינען.

װאָס אין דער פּאַרטײ איז פּאָרגעקומען אַזאַ שפּאַלטונג אויף ,פּאָטערס"

אפשר
דערנאָך
דאָך די
ערפאַה-
געקאַנט

און ,זיהן" ,אָבער מען דאַרף דאָס ניט נעמען אַזױ טראַניש.
איז דאָס ניט מעהר ,װי די ברויזענדע יוגענט ,װאָס װעט
סומען צו זיך און ווערען נאָרמאַל .און טאָמער ניט ,וועלען
יונגעלייט אין רוסלאַנד זיך באַלד אָנשטויסען אויף עלטערע,
רענערע .מיר האָכען אָבער דעם הייס-בלוטינען מינאָר ניט
איינשטילען.
מען מוז אַװעקװאַרפען אָט דעם דיקהויטיגען אָפּטימיזם,/
,

האָט ער

נעליארעמט.

און

ער האָט

אָנגעװיזען,

אַז די

--

יונגעלייט
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(ועלען אין רוסלאַנד ניט אָנטרעפען קיין גענינענדע געגעןווירקונג.
אונזערע מענשען וועלען זיין אַרעסטירט ,און אַ פֹּאַר יוננע חברה-
לייט וועלען פאַרכאַפּען דעם שטעמפּע? פון אונזערען א קאָמיטעט,
און וועלען אָנמאכען גרויסע צרות אין נאָמען פון אונזער פּאַרטײ
אָט לייענט מען דאָך איצט אין רוסלאַנד זייער רעזאָלוציע ,און מען
מיינט ,אַז דאָס אין אַ רעזאָלוציע פון דער זשענעווער

אַלֶע ווייסען דאָך ,אַז אין זשענעווע

געפינען

פּאַרטײגרופּע,

זיך נאָץ ,װאָלכאָווסקי,

שישקאָ ,טשערנאָוו .מען װעט דאָך מיינען ,אַז מיר האַלטען ,אַן מיט
אונטערצינדען און איבערפאַלען קאָן מען לייזען אַלע פראַגען .מען

מוז באַלד פארעפענטקיכען

א געגען-רעזאָלוציע,

אַלע אויסלענדישע פּאַרטיי-פיהרער.

װועל איך אַליין אונטערשרייבען
שיקען

איבער

רוסלאַנד"-- ,

אונטערגעשריבען

פון

,אוב איהר װעט דאָס ניט טאָן,

אַזאַ רעזאָלוציע און דאָס פאַנאַנדער-

האָט מינאָר געסטראַשעט.

דער סוף איז געװען ,אַז מינאָר האָט אונז פארט פאַנאַנדערנע-
טרייסעלט ,און איך האָב זיך אַװעקנעזעצט און אָנגעשריבען א רעזאָ-
לוציע ,וועלכע  6פּאַרטיי-פיהרער האָבען אונטערנעשריבען .צווישען
די אונטערנעשריבענע זיינען געווען אונזערע ,אַלטע?  ---װאָלכאָווסקי,
באָכאַנאָוופקי ,דאָבראַװאָלסקי ,מינאָר און זיין פרוי (שישקאָ און נאֵץ
זיינען דעמאָלט געווען קראַנק און האָבען זיך געפונען ניט אין זשע-
נעווע ,און לאַזאַרעװ אין אויך נעװען אַװעקנעפאָהרען) ,און די

ה,מיטעליעהריגע?  ---איך און מיין פרוי ,ביליט ,װאָס איז שפּעטער
פאַדוואונדעט געװאָרען ביים אויפרייס פון אונזערער א לאבאָראטאָריע,
סעװאַסטיאָװאַ ,וועלכע איז דערנאָך אומנעקומען אין אַ טעראָריסטישען
אקט ,און אַנדערע.
אין

אַ צייט

פאַנאַנדערגעפאָהרען

ארום,

איבער

ווען די יונגע

מאַקסימאַליסטען

זיינען

זיך

אָנגעהויבען

קומען

צו

רוסלאַנד ,האָבען

אונז זייערע פּראָקלאַמאַציעס מיט אַזעלכע אויפרופען ,װוי, :שלאָנ
די פּריצים ,די קולאַקעספּויעדים ,די פּאַליצי-בעאמטע ,שלאָנ זיי

אַלעמען אֶהן רחמנות!" פינאָר האָט דאָס אונז אַלעמען געויזען
און האָט זיך נעהיצט, :נו ,אָט זעהט איהר ! צי האָבען זיי ראָ מיט

אונזער נאָמען ערצויגען רעװאָלוציאָנערען ,אָדער גאָר רויטע פּאָנראָמ-
שטשיקעס ? 7און מיר האָבען געמוזט צונעבען ,אַז דער היצינער
מינאָר האָט אָפּטמאָל נעקאַנט פאָראויסזעהן זאַכען פּונקט אַזױ קלאָר,
וי די קאַלטבלוטינערע

חברים

זיינען.

אַזױ איז אָנגענאַנגען אונזער פּאַרטײײלעבען אין פעסטער איינינ-
קייט ,כאָטש ניט אִהן שאַרפע מיינוננס-פארשיידענהייטען און רייבונ-
| נען ,ביז די צאַרישע רענירונג האָט פאַרעפענטליכט דעם מאַניפעסט
פון 71טען אָקטאָבער ,8091 ,וװענען  8קאַנסטיטוציע,

אָסיפּ סאלאמאנאָװויטש מינאָר
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איך געדענק ,וי מינאָר האָט מיט זיין כאַראַקטעריסטישער היצינ-
קייט און איינזייטיגקייט אויפגענומען די נאַכריכט ווענען דעם צאַרישען
מאַניפעסט ,

צוערשט

האָט ער אַפילו ניט געװאָלט הערען

ווענען דעם,

אַז מיר זיינען געקומען צו עפּעס אַן אומנעהויערען איבערברוך.

דער

נאַנצער מאַניפעסט ,האָט ער זיך נעקאָכט ,אין איין אומנגעהויערע
פּראָװואָקאַציע .די צארישע רענירונג האָט ניט געקאָנט באזינען די
רעװאָלוציע ,וועלכע באַהאַלט זיך הינטער דעם נעבעללפאָרהאַנג פון
דעם מיטנעפיה? פון די פאָלקס-מאַסען.
די רעװואָלוציע אויף דער אויבערפלאַך,

ויל די רענירונג ארויסציהען
אין דער עפענטליכקייט ,אום

אָנ

דעריבער דאַרפען מיר וייטער
זי צו קאָנען לייכט פֿאַרניכטען.
פיהרען אונזער אַרבײיט ,װי עס װאָלט גאָרניט ניט געשעהן.
די פּאָליטישע געשעהענישען האָבען געוויזען ,אַן אזא מין אִפּי
שאַצונג איז ניט ריכטיג ,און מינאָר װאָלט אַזױ ווייט ניט געגאַנגען,

ווען עמיצער פון אונז ,און באזונדערס
אַז דער צאַרישער

מאַניפעסט

אַזעף ,װאָלט ניט ערקלערט,

מאַכט אַ סוף

צום

גאַנצען

רעװאַלוציאָ-

נערען קאַמף ,און אַז מען קאָן ווייטער אָנפיהרען אַ פרידליכע אַרבײט,
אום
ידעם
דעם

אָנצוהאַלטען א נלייכע ליניע ,דאַרף מען אַמאָל אַריכערבױינען
שטעקען אַביסע? ווייטער אין דער פֿאַרקערטער ריכטונג .אויף
איז געווען אַ ספּעציאליסט מינאָר ,וועלכער האָט אַלעמאָל גע-

קאָנט אין דער היץ פון דיסקוסיע אַריבערטרעטען אַלע גרענעצען.
די פּאַרטײי האָט זיך איננאַנצען איבערגעבויט און האָט אַלע
פרייע קרעפטען אַריבערגעװאָרפען קיין רוסלאַנד .מען האָט אָנגע-
הויבען אין רוסלאנד די פיבערהאפטע טעטינקייט
ביכער און צייטונגען ,און מען האָט דאָ אויסנענוצט

פון ארויסנעבען
אַלע אומלענאַלע,

האַלב-לעגאַלע און לענאַלע מיטלען .די גרענעצען צווישען לענאַלען
און אומלענאלען זיינען אױיף א ציים אָפּגעװישט געװאָרען .די
מעהרסטע מיטנלידער פון צענטראַל-קאָמיטעט און די טוער ,װאָסם
זיינען געווען נאָהנט צום צענטראַל-קאָמיטעט ,זיינען געווען פאָרזיכטינ
גענוג ניט צן לענאַליזירען זיך ,ניט צו וואוינען אין רוסלאַנד אוֹיף
זייערע ריכטינע נעמען .זיי זיינען אַפילו אָפּטמאָל ארױיסגעטראָטען
אין דער עפענטליכקייט ,אָבער זיי זיינען געווען גרייט צו יעדער מינוט
זיך ארונטערלאָזען צוריק ,אונטער דער ערד" .דאָס האָט זיי טאקע
פון

געראַטעװעט

אַ פּאַליצייאישען

פּאָנראָם,

וועלכער

איז

געקומען

באַלד וי נאָר די רענירונג איז נעקומען צו זיך.
צווישען אָט די טוער אין אויך געווען מינאָר .דער צענטראַל-
קאָמיטעט האָט איהם באשטימט פאַר זיין ראַיאָן-פאַרטרעטער אין
קאַװקאַז.

ער

האָט

זיך

דאָרטען

צוזאַמענגעלעבט

סמיט

די

אֶרטיגע

000
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טוער און האָט זיך אַפילן שוין צופיל דודכנעדרוננען מיט די ,קאַװו"
זיינען
קאַזער" שטימוננען.,
אויפ'ן צוייטען פּאַרטײ-צוזאמענפאָהר
די ,באַבושקאַ? יעקאַטערינאַ ברעשקאָװוסקאַיאַ ,גריגאָרי נערשוני אוֹן
װו .מ .טשערנאָוו אַרױסגעטראָטען גענען צואװאַרפען זיך אין דער
רעװאָלוציאָנערער טעטינקייט און באזונדערס נעגען עסספּראָפּריאַציעס,
ער
מינאָר איז געווען מיט זייער ארויסטריט זעהר אומצופרידען.
האָט ניט געקאָנט פאַרשטעהן ,װווי אַזױ מען קאָן דאָס אין אַ רעװאָלן-

צ!יאָנערער

צייט זיך רעכענען מיט אַזעלכע קליינינקייטען,

אריינקוקען

אין אַ נעזעץ-בוך װענען יעדען שריט .אַזן מען קערט איבער א
קאַרעטע אָדער אַן אֶמנִיבווס צו מאַכען אַ באַריקאַדע ,איז דאָך דאָס
אויך עמיצענם איינענטום .אָבער צי קאָן מען זיך רעכענען מיט
אַזעלכע זאַכען? אויב אַזי ,װעט מען דאָך אַפילו קיין באַריקאַדען
ניט קאָנען מאַכען,
מיר האָבען צווישען זיך נעשפּאַסט ,װאָס מינאָר ,וועלכער האָט
פּערזענליך ניט געקאָנט אָנריהרען אַ פליג ,אין פּלוצלונג געװאָרען

אַזא מורא'דינער

רעװאַלוציאָנער,

עס אין

געוען

א מאָמענט,

וען

דער צענטראל-קאַמיטעט אין געווען אומרוחינ ,טאָמער וועט מינאָר
צופי? פאַרכאַפּט ווערען פון ,קאַװקאַזער" שטימונגען און טעמפּעראַ-
מענט און װעט אָפּטאָן עפּעס אַזױנס ,װואָס די פּאַרטײי ערלויבט ניט,
עס האָט זיך אָבער שפּעטער ארויסנעוויזען ,אז דעד אַלטער רעואָ-
לוציאָנער האָט ניט פאַרלאָרען זיין פאָרזיכטינקייט דער צענטראַל-
קאַמיטעט האָט זיך איבערציינט ,אַז ער האָט נעמענט האָבען צוטרוי
צו מינאָר'ן.
צוריק
מען האָט דעריבער מינאָר'ן נענעבען אַ נייע אויפנאבע:

אויפשטעלען

די פּאַרטײאָרנאַניזאַציע

פון

דעם

מערבדאַיאָן.

דורך

סמאָלענסק איז מינאָר אַריכערנעפאָהרען קיין מינסק ,קאָוונע און ווילנע.
ערשט ניט לאַנג צוריק ,מיט אַ װואָסערע זיבען יאֶהר פריהער ,איז ער
געקומען אין וילנע ,אום דאָ פֿאָרטצוזעצען זיין איבערגעריסענע
יונענט .די צוקינפטינע וװענען פון סאַציאַליזם און רעװאָלוציע אין
רוסלאַנד זיינען געווען פאַר איהם פאַרהילט אין נעבעל .,ער האָט
דעמאָלט געדאַרפט ווידער זיך פאַרװאָרצלען אין לעבען ,זיך פאַנאַנדער-
אַ װעג.
און זוכען טאַפּענדי
קלייבען אין לעבענס-ערשיינוננען
איצט איז ער געקומען אַהער ניט נאָר רייף אין יאָהרען ,נאָר ער
האָט אויך נעהאָט אַ פאַרענדינטע פאָרשטעלוננ וועגען דער צוקינם -
טינער

אנטוויקלוננ

פון

רוסלאַנד

און

ווענען

דעם

אנטשפּרעכענדינען

קאַמף פון דער פּאַרטײ.
ווען ער איז צום ערשטען מאָל נעקומען אַהער ,האָט ער געװועקט
ביי מענשען די אומרוחיגקייט פוֹן געדאַנק ,אַן אומבאשטימטע שטרע-
איצט איז ער געקומען וי אַן
בונג צו טעטינקייט און העלדישקייט.
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ערפאהרענער פּאָליטישער פיהרער ,װאָס קאָן דורכפיהרען די פּאַרטײ-
שיף דורך געפעהרליכע װאַסערען ,פאַרביי אונטערװאַסערדיגע פעלזען,
קעסעל-גרובען און פלאַכע זאַמדיגע ערטער,
מינאָר'ס אַרבייט אין געגאננען גלענצענד ,מיט א גרויסען ער-
פאָלג .עס איז צונויפנגערופען געװאָרען אַ צוזאַמענפאָהר פון ראַיאָן,

מען האָט איינגעשטעלט די פּאַרטיײ-טעטינקײט .מען האָט באשטימט
אַ ראַיאָן-קאָמיטעט און נענרינדעט אַ צייטונג פאַר'ן ראַיאָן .וען
מינאָר האָט דורכנעפיהרט זיין אויפנאַבע ,האָט ער זיך אומגעקערט
קיין מאָסקווע אָפּצונעבען אַ באריכט .מען האָט איהם נעגעבען אַ
נייע אַרבײיט ,דורכצוקאַנטראָלירען די ארבייט פון די פּאַרטײ-אָרנאַ-
ניזאַציעס אין אוקראַינע .פון דאָרטען האָט ער נעזאָלט אָפּפאָהרען
נלייך קיין אױיסלאַנד ,וואו דער צענטראל-קאַָמיטעט האָט אָרנאַניזירט
אַ פּאַרטײײקאַָנפערענץ

אין לאָנדאָן,

.8
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דער צוזאַמענפאָהר האָט באשלאָסען צו פאַרשטאַרקען
אין רוסלאַנד פאַר אַ נייעם אֶננריף אויף דער רענירונג.

טראַל-קאָמיטעט
אָרנאַניזאַציעס

האָט

זיך גענומען

וידער

אויפשטעלען

די פּאַרטײ
דער צענ-

די הופּט-

פון ראיאַנען ,פון וועלכע די פּאַרטײ אין הויפּטזעכליך

ראַיאָן ביים טייך װאָלגאַ.
אַ גרופּע טוער אין אויס-
האָט אָנגעהויבען עפּעס אַ
געווען מינאָר .,די גרפּע
דעם צענטראַל-קאָמיטעט. ,

באשטאנען ,און פריהער פון אַלְץ פון דעם
פון דאָרטען האָט זיך נראָד צונויפנעקליבען
לאַנד ,און ,װי אומעטום ,וואו די יוגענט
נייע טעטינקייט ,אין דאָ אינמיטען באַלד
און מינאָר אַלײין האָבען באַלד געבעטען

אויף אַרבײט.
ערפילט זייער

מען זאָל זיי אַריבערשיקען קיין רוסלאַנד
דעבאַטען האָט דער צענטראַל-קאָמיטעט

נאָך א סך
בקשה און

האָט באשטימט מינאָר'ן פאַר זיין באפולמעכטיגטען אין דער װאָלגאַ-
געגענט,
מינאָר האָט דאָ ווידער אַמאָל באויזען ,אַז ער האָט אַ האַרץ
פון אַן אמת'ן רעװאָלוציאָנער .,די אונטערנעמונג אַליין אין געװען

אַ העלדישע משונעת.

ערשטענס ,האָט װעגען דער נאַנצער אונטער-

נעמונג נעוואוסט דער פּראָװאָקאַטאָר אַזעף.
גרופּע אַריין איינע טאַטיאַנא

צוייטענס ,אין אין דער

צייטלין ,וועלכע ,וי מען האָט שפּעטער

אויסגעפונען ,האָט געדינט דער צאַרישער געהייםפּאָליצײי ,די גרופּע
איז געווען פאַר'משפּט פון אֶנהוֹיב אָן ,און זי איז געפּאָהרען אַנטקעגען

די אױסגעשפּדײיטע אָרימס פון דער צאַרישער פּאַלִיציי,
מינאָר האָט אַלֵיין דערנאָך

דערצעהלט

וענען

סצענע ,װוי ער האָט זיך געזעגענט מיט אַזעפ'ן.
געהאט אַ נעשפּרעך ווענען די ,בלבולים",

דער

דראמאַטישער

זיי האָבען פריהער

װאָס בורצעוו

האָט דעמאָלט

= װיקטאָר טשערנאָוו
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געמאַכט אויף אַזעםפ'ן ,אַז ער ,אַזעף ,איז אַ פּראַװאָקאַטאָר ,אַזעף
האָט גערעדט וועגען דעם מיט אויפרענונג ,מיט טרערען אין די אויגען.
זיי זיינען ביידע אָפּגעזעסען אין קאַפע בין שפּעט ביינאַכט .דערביי
האָט אַזעף ,מיט אַן אויסדרוק פון ליידען אויפ'ן פּנים" אַלץ געװאָלט
אָפּריידען מינאָר'ן פון פאַהרען קיין רוסלאַנד ,ווייל מען װעט איהםדאָרטען געוויס כאַפּען און אויפהעננען.
מינאָר

האָט זיך אויף דעם

אַזש צולאַכט און האָט געענטפערט,

װי עס פּאַסט פאַר אַ ,סאָלדאַט פון דער רעװאָלוציע? :/גניט דו
דאַרפסט ריידען אַזױ .,וויפי? מאָל האָסטו ריזיקירט מיט'ן לעבען,
און דאָך האָסטו

פאַר קיין שום

זיך ניט אָפּגעשטעלט

געפאַהר.

וען

עס איז װעט דאָך דאָס מוזען געשעהן .ניין ,דאָס אין שוין באשלאַ-
פען .מאָרגען פּאָהר איך ,אומזיסט רעדסטו מיך אִפֹּ".
אַזעף

האָט

זיך ניט

אייננעשטילט.

האָט

ער

אַהיים ,האָט דעם גנאַנצען װעג איינגע'טענה'ט

באנלייט

מינאָר'ן

מיט איהם.,

ער אין

געשטאַנען מיט מינאָר'ן ביים טיר ,געהאַלטען זיין האַנט ,זיך געבעטען
ביי איהם ,ער זאָל ניט פּאָהרען.,

ענדליך האָט ער איהם א קוש געטאָן

און איז ניך אַװעק .דערמאָנענדינ דאָס אין אַ פופצעהן יאָהר ארום,
האָט מינאָר דאָס געקאַנט ערקלערען נאָר מיט איין זאַך; :אין דער
חיה אַזעפ'ן האָט דעמאָלט אויף איין מאָמענט גובר געווען דער מענש",

ווער ווייס ?
מינאָר
,8

איז

אַריבער

די גרענעץ,

און דעם 02טען

איז ער שוין געווען אין סאַראַטאָוו,

דעצעמבער,

אויפ'ן וועג האָט ער זיך

דערוואוסט ,אַזן מען האָט ענדגילטיג באוויזען ,אֵן אַזעף איז אַ פאַך-
רעטער ,און אַז דער צענטראל-קאָמיטעט האָט שוֹין פאַרעפענטליבט אַ
מעלדונג וועגען דעם .אַ דערשלאָנענער ,האָט ער זיך מיט לייב און

לעבען אריינגעװאָרפען

אין דער אַדבייט.

מען האָט אָרגאניזירט אַ

צוזאַמענפאָהר פון דער געגענט ,מען האָט באשטימט אַ ראַיאָן קאָמי-
טעט ,מען האָט אייננעשטעלט א דרוקעריי ,גענרינדעט א צייטונג און
צוגעגרייט אַ טעראָריסטישען אַקט אין קאַזאַן ,און דעם 2טען יאנואר,
 ,9זיינען פאָגעקומען מאַסען-אַרעסטען ,און די פּאָליצײי האָט מיט-
אַמאָל צוריסען דעם גאַנצען נגעוועב ,װאָס איז מיט פיל מיה געשאפען

געװאָרען.,

מינאָר אין

די שרעקליכסטע

טורמע

דאָס איז געווען

אריינגעפאַלען
פון יענער

אין דער סאַראַטאָװער טורמע,
צייט,

אַ צייט ,ווען די רעאַקציע

האָט געזיגט ,און

זי האָט געבושעוװועט און זיד נרויזאַם נוקם געװוען אָן די רעװאָלוציאָ-
נערען ,װאָס זיינען אריינגעפאַלען אין די פּאָליצייאישע לאַפּעס .מינאָך
האָט דאָס שוין איינמאָ?ל דורכנעמאַכט אין יאַקוטסק .איצט ,אין
פאַראַטאָו ,איז דאָס געװען נאָך פיל ערנער .דער רעװלטאַט אין

געווען ,אַז פון די  41מאָנאַטען,

װאָס מינאָר האָט דאָרטען פאַר-

אָסיפט סאלאמאנאָװויטש מינאָר

בראכט,

אין

קאַרצער
געווען

ער 201

טעג און

נעכט

ער האָט דורכגעלעבט

אוים'ן גרענעץ

טערען

90

שרעקליכע

אומבאשרייבליכע יסורים

פון משונעת.,

זעהונגען.

אָפּגעזעסען

אין

אַ פינסטערען

דערצו

עס האָבען

איהם

האָט מען

געקאַנט

און אין

גענומען

מאַ-

ערווארטען

עס האָט אויסנעזעהן ,אַן עס װעט מקוים װערען
דאָס ערגסטע.
אַזעפ'ס שרעקליכע נבואה, :מען װעט דיך כאַפּען און אויפהענגען".
אין מערץ פון יאָהר  0191האָט א קריגס-געריכט פאר'משפט
דער אַלטער ,סאָלדאַט פון דער
מינאָר'ן צו  8יאֶהר קאַטאָרגע .
באלד וי ער איזן ארוים
רעװאָלוציע? האָט אַלצדינג אַריכערגעטראָנען.,
פון דער שרעקליכער טורמע ,אין ער שוין ווידער געווען דער פריהעך-
דיגער מינאָר --- ,האָט אויפגעמונטערט די חברים ,געקאָכט און גע-
|
היצט זיך.
מינאָר האָט נאָך נעמוזט דורכמאַכען זעהר א סך אין צאַרישען
רוסלאַנד ,די רעװאָלוציע פון פּעברואַר פון יאֶהר  7191האָט איהם
בכאפרייט ..ער איז באַלד אָפּנעפאָהרען פון סיביר קיין מאָסקװע ,צו
א צוזאמענפאָהר פון דעד פּאַרטײ,
די פּאַרטײ אין איצט געוואקסען וי אויף הייוען .עס זיינען
פארגעקומען װאַהלען ,און מינאָר איז מיט אַ דיזינער מערחייט ערוועהלט

געװאָרען פאָרזיצער פון דער מאָסקװער דומע; .גאַלאָװא?" (מעיאָר)
איזן ערוועהלט נעװאָרען אַ צוייטער סאַציאַליסט-דעװאַלוציאָנער ,ו.
רודנעוו .אין פּעטערבורג האָט מען אויסנעקליבען פאַר גגאַלאָװאַ"
די אַנטיסעמיטען
דעם אידישען סאַציאַליסט-רעװאָלוציאָנער שריידער,
האָבען נגעשריען ,אַן אידען האָבען פאַרכאַפּט די רוסישע הויפט-
שטאָט ,אָבער ווער האָט זיך דאָס צוֹנעהערט צו זייערע געשרייען?
מינאָר האָט זיך באזעצט אין מאָסקוע ,וואו ער האָט ,אויסער
דער אַרבייט אין דער דומע ,נאָך ארויסגענעבען א נרויסע פּאַרטײ.-
צייטונג ,טרוד" .ער איז אויך געוען א סיטנליד פון צענטראַל-
|
אַ צוזאַמענפאָהר פון דער פּאַרטײ.
איך האָב זיך נאָכאַמאָל באגענענט מיט מינאָר'ן שוין נאָך
דער באָלשעוויסטישער איבערקערעניש ,אויפ'ן פּאַרטײ-צוזאַמענפאָהר
און אין דער גרינדונגס-פאַרזאַמלונג ,וועלכע די באַלשעוויקעס האָבען
צוטריבען .פון דער פּאַרטײי האָט זיך דעמאָלט אָפּנעשפּאָלטען אַ
{לינקער פליגעל" ,וועלכער איז דערנאָך אַװעק מיט די באָלשעװיקעס.
דעמאָלט ,און שפּעטער ,אין דער צייט פון דעם בירנער-קריג ,האָט
מינאָר געזוכט צו פאַראיינינען די פאַרשידענע ריכטונגען אין דער
פּאַרטײ ,אָבער דאָס אין געװוען אונמענליך ,מינאָר האָט שטארק

געליטען ,צוזעהענדיג די נידערלאַנעס פון דער פּאַרטײ ,

ער געזוכט אַן אויסוועג.
װעג

--

ארױיסצופאָהרען

אומזיסט האָט

סיר האָבען פאַר איהם געפונען אן אויס-
קיין

אויסלאַנד,

װיקטאָר טשערנאַוי -
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מינאָר

אַמעריקע.,

איז

געשיקט

געװאָרען

אַ פּאַרטײאױפנאבע

מיט

קיין

ער איז װידער אַװעק אין גלות ,און דאָרטען ,אין דער

ווייטער פראַנקרייך ,האָט ער צונעמאַכט די אױינען .וען ער אין
דעמאָלט ארויסגעפאָהרען פון רוסלאַנד ,האָט ער נאָך ניט געװואוסט,
ער האָט אויך ניט געוואוסט ,אַזן ער
אַז דאָס אין אויף שטענדינ.
וועט אין דעם שטורעם פון בירגער-קריג פאַרלירען זיינע צויי זיהן.
עס איז פּיינליך צו ריידען וװוענען מינאָר'ן אין דער לעצטער,
עמינראנטישער צייט פון זיין לעבען .ער אין דאָ די נאַנצע צייט

געווען ,װי אַ פיש אויף דער יבשה.

אויך דאָ האָט פון צייט צו צייט

אויפגעברויזט זיין רעװאָלוציאָנערער טעמפּעראמענט ,אָבער ער האָט
דאָ ניט געקאָנט נעפינען קיין ווירדיגע אָנווענדונג .די גרויע וירק-
ליכקייט פון עמיגראנטישען לעבען ,די צופאַלונג ,װאָס אין אָנגע-

גאַנגען אין דער פּאַרטײ ,דאָס אַלץ האָט זעהר שווער געװירקט אויף
דעם אַלטען רעװאַלוציאַנער.

די

|

איינציגע

ליכטינע

מאָמענָטען

אין

זיין

איצטינען

שװערען

לעבען זיינען געווען נאָר די ערפאָלגען פון דעם פּאָליטישען רויטען
קרייץ ,וועלכען ער האָט אָנגעפיהרט ,און וועלכער האָט געשאַפען הילף
פאַר די סאַציאַליסטען ,װאָס מאַטערען זיך אין סקאָוועטישע טורמעס
אַזױי זיינען פאַרבייגענאַנגען די
און אין סאָוועטישער פאַרשיקונג.
לעצטע יאָהרען פון דעם ,סאָלדאַט פון דער רעװאָלוציע" ,וועלכער
האָט פון לעבען אַזױ וועניג גענומען און האָט איהם אַזויפיל געגעבען.
זיין טוט איז געווען אַ שווערער און פּיינליכער .ער האָט פאַרדינט
אַ בעסערען גורל ,װוי ווערען באנראָבען אין אַן איינזאַמען קבר אין

יא פרעמדען לאנד.
דאָס איזן געווען דאָס לעבען פון דעם מענשען,
צוויי

מאָל געשפּילט

אַ גרויסע

ראָלע אין דעם

וועלכער

רעװאָלוציאָנערען

האָט
און

געזעלשאפטליכען לעבען פון וילנע ,וועלכער האָט בארייכערט ווילנע
מיט זיינע וואונדערליכע אייגענשאפטען ,מיט זיין מערקווירדיגען טעמ"
פּעראַמענט ,זיין רעװאָלוציאָנערען מוט און אויסערנעוועהנליכער איבער-
נעבענהייט צו דער זאַך פון דער באפרייאונג פון די אַרביײיטער און
פון דער מענשהייט.

דער

װלאַדימיר יאַכעלסאָףס ערינערונגען װעגען
פּעטראָפּאַװלאָװסקער פעסטונג.

רעװאָלוציאָנער
וולאַדימיר ואָכעלסאָן ,דער באַרימטער אידיש-רןסישער
איז געבאָרען געװאָרען אין ווילנע אין ואָהר  .8281ער האָט זיך געלערענט
האָט ער אויסגעהאַלטען עקואמען אין פינפטען
אין א חדר און נאָכהער
קלאס פון אַ רעאַל-גימנאַזיע ,וועלכע האָט זיך דאַן געעפענט אין וילנע.
אַלס שילער פון דער רעאַל-גימנאַויע איז ער געװאָרען אַ מיטגליד פון
פון דעם
אַ װילנער קרייזעל ,װאָס אוו דאמאלסט אָנגעפיהרט געװאָרען
באַריהמטען אחרן זונדעלעוויטש און אַנדערע רעװאָלוציאָנערען.
אין

יאָהר

,2781

ווען

איו

ער

געװוען
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יאָהר

אַלט,

האָט

ער

אָנגע-

הויבען פיהרען אַן אונלעגאלען לעבען און פון דאמאלסט אָן איז זיין
גאַנצער לעבען געװוען געװידמעט דער סאָציאַליסטישער און רעװאָלוצואָ-
מור גיבען דאָ איבער אַ קאַפּיטעל פון זיינע ערינערונגען
נערער באַװועגונג.

וועלכע באַציהט זיך אויף דער ציימ ,וואס ער איז
אין
דער צאַרישער פּעטראָפּאַװלאָװסקער פעסטונג.
ער פאַרבראַכט צוויי יאָהר און צװיי טאָנאַטען און
איהם פאַרשיקט אויף צעהן יאָהר אין די וייטסטע
סיביר---.רעד.י

באַלד

:

נאָכדעם,

וי

די

געװען פארשפאַרט און
דיוער פעסטונג האָט
פון דאָרטען האָט מען
געגענדען פון מורח-

|

רוסישע

רעװאלוציאנערען

האָבען

גע-

טויט דעם צאַר אַלעקסאַנדער דעם צווייטען ,דעם 1טען מערץ,1881 ,
און די צאַרישע רענירוננ האָט שטאַרקער וי ווען עס איז פדיער גענו-
מען בושעווען אין לאנד און האָט איינעם נאָכ'ן אנדערע ארעס-
טירט די פיהרער און טוער פון דער רעװאַָלוציאָנערער פּאַרטײ ,נאַ-
/
ראָדנאַיאַ װואָליאַ? ,האָב איך געמוזט פארלאָזען רוסלאַנד,
די באַרימטע פּאַרטײ ,נאַראָדנאַיאַ  װאַליאַ?" (דער וױלען פון

פאָלק) האָט זיך געגדינדעט

אין

יאהר

,9/81

נאַכדעם

וי רוסישע

פאַציאַליסטען האָבען אייננעזעהן ,אן כל זמן מען װועט ניט צוינ-
גען די צאַרישע רענירוננג צו געבען דעם לאַנד אַ קאָנסטיטוציע,
פּאָליטישע פרייהייט און דעמאָקדראטישע רעכט ,װעט מען אין רוס-
לאַנד ניט קאָנען פיהרען קיין שום אויפקלערונג צוישען פאָלק און
די פיהרער פוֹן דער ,נאַראָדנאַיאַ
קיין קאמף פאַר סאָציאַליום .
װאָליא" האָבען זיך מעהר פון אַלְץ אָפּנענעבען מיט טעדאָריסטישע
מען האָט גערעכענט
אַקטען אויפ'ן צאַר און זיינע טשינאָװוניקעס.
מיט דעם אנצואווארפען אַן אימה אויף דער מעכטינער צאַרישער
רעגירוננג און זי צווינגען נאָכצונעבען.
עטליכע יאהר אין אָנגענאנגען דער העלדישער קאמף פון א היי-
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וילאַדימיר

פעל יונגע רוסישע אידעאַליסטען
רעגירונג ,פאר וועלכער די נאנצע

סך פון די רעװאָלוציאָנערע

יאָכצלסאָן 'ס

פרינערונגפן

געגען דער שדעקליכער
וװעלט האָט געציטערט.

אַטענטאַטען

אויף הויכע

רוסישער
מיט אַ

צאַרישע

בע-

אמטע און אויפ'ן צאַר אַליין האָט געקלונגען די נאנצע װעלט ,ענד-
ליך אָבער האָט דער גענען-טעראָר פון דער צאַרישער רענירונג צו-

שמעטערט

,אַראָדנאַיאַ װואָליא" ,און אויף רוסלאַנד אין
די פּארטיי נ

װלאַדימיר ואָכעלסאָן

אָננעקומען

א

צייט פון

דער

פינסטערסטער

רעאַקציע,

װאָס

האָט

אָנגעהאלטען א פּאָר צעהנדלינ יאָהר,
שפּעטער איז די רוסישע דעװאַלוציאַנערע באווענונג געווארען
א מאסעך-באַװענונג.
נאָך דער פאַרלאָרענער מלחמה מיט יאַפּאַן,
און אונטער דעם דרוק פון דער רעװאַלוציאָנערער באַװענונג און פֿון
באַנייטען טעראָר פון דער פּאַרטײ סאַציאַליסטען רעװאָלוציאָנערען,
וועלכע האָט איבערגענומען די רעװאַלוציאָנערע ירושה פון דער ,נאַ-
ראָדנאַיאַ ואַליא" ,האָט די צאַרישע רענירונג אין יאהר  8091גע-
געבען א שטיקע? קאָנסטיטוציע ,ואָס האָט אָבער זעהר וייניג באַ-
פרידינט די געזעלשאַפט און די רוסישע פאָלקס-מאַסען.

יאָכצלסאָן'ס 

װולאַדימיר

דאָס איז

פרינטרונגען
די צייט

געווען

אין

ציע . די רעװאָלוציע

700

פון דער

דורכנעפאלען,

ערשטער

רעװאָלן-

רוסישער

און די צאַרישע רענירונג

האָט זיך אין די נעקסטע עטליכע יֹאֶהר נעפיהלט נאָך פעסטער ,וי
עדשט אין צועלף יאָהר ארום ,אין פעברואר,
ווען עס איז פריהער.
 ,7נאָך די מפּלות פון דער וועלט-מלחמה און א שרעקליכער קאָ-

רופּציע און אומפעהיגקייט אין די רייהען פון דער רעגירונג ,אין
נעקומען די צווייטע און זיגרייכע רוסישע רעװאָלוציע ,וועלכע האָט
די צאַרישע רעגידונג אינגאנצען אָפּנעװישט פון דער ערד.
די צייט פון דער ,נאַראָדנאַיאַ װאַליא?" און איהר געוואנטען
קאמף נענען דער פינסטערער צאַרישער מאַכט איז געווען די העלדיש-
סטע צייט אין דער גאַנצער געשיכטע פון רוסישען פאָלק ,און דער
קאַמף פון אַ הייפעל יוננע רוסישע אידעאליסטען נענען דער צאַ-
זעלבסטהערשאַפט,

רישער

די מערקווירדיגסטע
הייט,

װועט

קאַפּיטלען

אייביג

אויף

אין דער

בלייבען

געשיכטע

איינער

פון

דער

פון

מענש-

צוריק אין רופלאַנד,
אין יאֶהר  ,4881ווען די פּאַרטײ ,נאַראָדנאיא וואָליא" איז געוען
אין נגאנצען פארניכטעט פון דעם שרעקליכען צאַרישען טעדאָר גענען
רעװאָלוציאָנערען ,האָב איך באשלאָסען זיך אומצוקערען קיין רוס-
קאנד און פאַרטזעצען מיין איבערגעריסענע רעװאַלוציאָנערע טעטינ-

קייט,
דער

פּאַספּאָרט,

פרעמדער

אויף

וועלכען

איך

געפאָהרען

בין

געהאַט,

קיין אויסלאנד ,איז געווען א גוטער ,איך האָב אָבער מורא

אן אין שטעטעל ווערזשבאלאווא ,ביי דער רוסיש-פּרייסישער גרעניץ,
וועט מען מיך אפשר דערקענען ,האָב איך באשלאָסען צו קומען אין א

פּונקט
דעם

צו

פון וועדזשבאלאווא.

נאָרד

נאָמען פון יענעם

שטעטעל

איך

אָדער דאָרף.

האָב שוין

פארגעסען.

דאָס איז געווען מיין

גרויסער טעות,
אָנקומענדיג
כער איז געווען

ן
אַחין ,האָב איך געויזען מיין פּאספּאָרט,
אויפ'ן נאָמען פון א רוסישען אונטערטאַן,

אין מיט אַ קורצער צייט פאַר דעם געשטאָרבען
אלץ װאָלט אָפּנענאנגען גוט ,װוען דעם אויפזעהער

(קאָסטאָם

מאָזשנע
אַדומזוכען.
מיינע

קעשענעס

לוציאָנערע
רוסלאַנד.

שריפטען,
מען האָט

הוין) װאָלט
זיינען

ניט

געווען

איינגעפאלען
פו? מיט

אין
פון

צו

װעל-
װאָס

אויסלאנד.
דער טאַ-

לאָזען מיך

אויסלענדישע

רעװאָ-

וועלכע איך האָב געװאָלט אַריינשמוגלען קיין
מען האָט מיך אַרינ-
מיך באלד אַרעסטירט.

80

װולאַרימיר

געזעצט אין א באַזונדערען

יאָכעלסאָן'ס 

צרינצרונגטן

קליינעם הייזעל ,װאָס איז באַשטאַנען

פון -

צוויי צימערען,
אין ערשטען צימער האָט מען
סאָלדאַט פון דער גרעניץ-װואך ,ער זאָל מיך היטען.
פון דעם פענסטער ,װאָס אין אַרױסגעקומען צו דער גרעניץ,
האָב איך אָנגעהויבען שטודירען די אָרומינע געגענט.
ארום א
אװעקנעשטעלט

פופציג

טריט

פון

הוין אין געלאָפען

א קליין

גרעניץ-טייכע?ל.

אַ

איך

האָב שטילערחייד געעפענט דעם פענסטער ,בין ארױיסגעשפּרונגען און
האָב זיך געלאָזט לויפען צום טייכעל? ,אום זיך אַריבערצוכאַפּען

/

קיין דייטשלאַנד,

עס פארשטעחט
איידער

איך

|

װאָלט

זיך ,אן
באַװיזען

דאָס

אין

צו דערלויפען

געװען

איינפאַכע

ביזן צום

משונעת.

טייכעל,

װאָלט

מען מיך דערשאָסען.
אָבער דאָ האָט זיך ארויסגעויזען נאָך א
זאך ,וועלכע איך הא
ָ
ב
נ
א
ָ
ר
נ
י
ש
ט
פ
א
ָ
ר
א
ויסגעזעהן
די געגענט ביי
די זייטען פון װענ אין געװען זעהר זומפּיג . איך בין געבליבען
שטעקען ביז צו דער ברוסט אין זומם,
ווען די סאָלדאַטען פון דער ואַך האָבען מיך געכאַפּט ,האָבען
זיי זיך געװאָלט מיט מיר נוט אָפּרעכענען ,אָבער דאָ איז אַרױס-
געלאָפּען דער אויפזעהער פון דער טאַמאָזשנע און האָט מיך ארויס-

געדאַטעװעט פון זייערע הענט .ער האָט מיר באַלד גענעבען אנדערע
ט
קליידער איבערצוטאָן ,און ער האָט מיך אַװעקנעשיקט אין נאַהענ 
ספטען שטעטעל ,צוזאַמען מיט אַ רעפּאָרט וװענען דער געשעהעניש.
מען האָט מיך געפיהרט אין א ועגעלע ,און ביי די זייטען זיינען
געריטען אויף פערד צוויי סאָלדאטען פון דער גרעניץזואך,

אין שטעטעפ ,וואו מיר זיינען אָנגעקומען ,איז געווען א סטאַנ-
ציע פון דער אייזענבאהן.
דאָרטען האָט מען מיך איבערגעגעבען
מען האָט מיך גענומען אויף אַ פאך-
צו די אַרטינע זשאַנדאַרען
הער ,און דער זשאַנדאַרען אָפיצער האָט מיך האלב;ערנסט ,האַלב-

שפּאַסיג געפרענט ,פארװאָס איך האָב נעמאַכט אַ פאַרזוך צו אַנטלױ-
פען.

אויף

דער

דאָזינער פראַנע

האָב איך נאָר געקענט

ענטפערען

מיט אַ שמייכעל,
איך האָב איבערגענעכטינט אין דער זשאַנדאַרען-פארװאַלטנג,
און אוֹיף מאָרגען ,באַלד אינדערפריה ,האָט מען מיך ,אונטער אַ ואַך

די זשאַנדאַרען
פוֹן דריי זשאַנדאַרען אָפּנעשיקט קיין פּעטערבורג .
האָבען פארנומען פאר אונז פּלעצער אין א װאגאָן דריטע קלאָס,
און זיי האָבען גוט אכטונג געגעבען ,אן איך זאָל מיט קיינעם זיף
איך בין געוען אַזױי אויסנעמאַטערט פון אלץ,
ניט איבערריידען.
װאָס איזן מיט מיר געשעהן ,אז איך האָב זיך אַװעקגעלײינט אויף
דער האַרטער באַנק און בין באַלד איינגעשלאַפען.
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אין פּעטערבורג האָט מען מיך אָפּנעפיהרט אין דער זשאַנדאָרען-
| פארוואלטונג ,װאָס האָט זיך געפונען ביי דעם סאמפּסאניעווסקי'ן בריק.
פון דארטען האָט מען מיך באַלד אין א פארמאכטער קאַרעטע און
אין דער באַגלייטונג פון אַן אָפיצער

און צוויי זשאַנדאָרען

אַװעקנע-

|
פיהרט אין פּעטראָפּאַװלאָווסקער פעסטוננ,
די מויערען פון דער פעסטונג האָבען זיך הינטער מיר פֿאַר-
מאַכט אויף זעהר אַ לאַננע צייט ,אויף צויי יאָהר און צויי מאָ-
נאַטען.
טאָנינע

עס האָט זיך אָנגעהויבען פאר סיר דאָס שרעקליכע ,איינ-
אין איינעם
לעבען פון אַ געפאננענעם ,א פארשפארטען

פון די צוויי טרויערינ-באַריסטע צאַרישע פעסטוננען אין פּעטערבורג
(די צווייטע האָט זיך גערופען שליסעלבורנ) וואו די צאַרישע רע-
נירונג האָט געהאַלטען לעבעדינ-באַנראָבען איהרע קרינסגעפאננענע,
די רוסישע רעװאַלוציאָנערען.
אינעוויינינ אין פעסטוננ זיינען מיר צונעפאָהרען צום הויז פון
קאָמענדאנט,

האָט

וועלכער

איבעדנענעבען

א

זשאַנדאָרעךאָפיצער

אַ

באַפּעה? צו פארשפּאַרען מיך אין ,טרובעצקאִי באַסטיאן" (א באס-
טיאן איז איינער פון פיר טורמעס פוֹן אַ פינף-עקינער פעסטונ).
ווען מיר זיינען אריינגעפאָרען אין באסטיאן ,האָט דֶער אָפיצער אי-
בערנעלאָזען ביים אַרײננאַנג די זשאַנדאַדען און האָט מיך ארייננע-
פיהרט
צו די

|

די סאַָלדאַטען האָבען זיך א
אין וואך-הויז .
ביקסען ,אום צו סאַלוטירען דעם אָפיצער.

מען האָט מיך דורכנעפיהרט

געטאָן

װאָרף
|

דורך צוויי רייהען סאַלדאטען

און

איבערנעגעבען

צום אָפיצער ,װאָס אין נעװוען דער קאָמאַנדיר פון

קאַראַול ,

צימער,

דעם

ער

האָט

אַריינגעפיהרט

מיך

אין

א קליינעם

וואו עס האָבען געװואַרט אויף סיר אַ מיליטערישער פעלדשער (נוירם)
איך האָב זיך געמוזט אויס-
און צוויי זשאַנדאַרען-אונטעראַפיצערען.
טאָן און דורכמאַכען די ערנידערינענדע צערעמאָניע פון ווערען ארומ-
נעזוכט און נענוי באַטראַכט -- ,די דאָזינע באַלײידינענדע צערע-
דאָס האָט מען
מאָניע איז גוט באַקאַנט יעדען פעסטונב-אַרעסטאַנט.
געװאָלט

זיין דורכאויס

זיכער,

אז איך נעם

סיט

זיך גאָרנישט

ניט

מיט אין מיין קאַמער,
מיינע קליידער האָט מען צונויפנעדרעהט אין א פּעקעל ,און
מיר האָט מען געגעבען אָנטאָן אַ בליען אַרעסטאַנטעךכאַלאַט ,אַ
העמד און אונטערהויזען פון גראָבען לייווענט און גרויסע לעדער-

נע שטעקשיך .דאָס פּעקעל? קליידעד ,אָבער אִהן די זאַכען ,װאָס זיי-
נען געווען אין די קעשענעס ,פלענגט מען ברעננען אין קאַמער יעדען
מאָל ,ווען מען פלענט מיך ארויספיהרען אויף א שפּאַציר אין הוֹיף.
דעמאָלט

האָב

איך

נעמענט

טראָגנען

מיינע

קליידער,
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אויף א האַלבער שעח

יעדען

פארנומען.

אין

צוערשט

האָט

טאָג אין זומער ,און אין די קורצע וינטערדינע טעג  -א טאָג
איבער אַ טאָנ אויף א פערטעל שעה ,אום אלע אדעסטירטע זאָלען
די געלעגענהייט

האָבען

כמעט

צו שפּאַצירען.

אַלע קאַמערען
באסטיאן?

;,טרובעצקאַי

זיינען דעמאָלט
07

זיינען געווען

געווען
קאַמערען.

מען מיך אַריינגעזעצט אין א קאַמער אויפ'ן אונטערשטען קאָרידאָר,
ואוו עס איז געווען פייכט ,איך בין דארטען אָפּנעזעסען זעקם מאָ-
נאַטען,

באַלד

און

האָט

קראַנקהייט סקוירווי.

ביי

זיך

אַנטװיקעלט

סיר

פון די יאַסלעס איז

די

גענאַנגען

שרעקליכע

בלוט ,די ציין

דאָ האָב איך פאַרלאַ-
האָבען זיך נגענומען שאַקלען און אַרױספאַלען.
אויסערדעם ,פלענ איך דאָ שרעקליך
רען כמעט אלע מיינע ציין.
דער קאַמער האָט געהאַלטען ניין טריט אין דער לענג און
פריהרען.

אונטער'ן הויכען האלבדרונדען סופיט אין
זעקס אין דער בדייט.
געווען א קליינער פענסטער מיט אַן אייזערנער נראטע ,און די וואנט
צום
ניט

קאָרידאָר פלענט מען אנהייצען פון דרויסען ,אָבער דאָס
די פּאָדלאַנע
נעווען נענונ אנצואװאַרימען דעם קאמער..

איז
אין

געווען פון קאַלטע רויטע צינעל .א טייל װאַנט ,אַ פַּאָר יארד דיק,
דאָס
איז אונטער'ן פענסטער נעווען אַריינגעבוינען אויף אינוייניג
בעטעל און לעבען דעם אַן אייזערנע ברעט,
נעווען צונעשמידט צו דער לינקער ואַנט.

פאַר

אין דרויסען ,א פּאַר יאַרד פון פענסטער,
בען אַ װאַנט ,װאָס האָט פאַרשטעלט
װאָלקענטע טענ אין אין קאַמער געווען

נאַכט
איך

האָט געברענט
האָב

בעט ,אום

צוֹ קאָנען

לייענען,

האָט זיך אויפנעהוי-

לעמפּעל

אועקשטעלען

כאָטש

טיש,

דעם הימעל ,און אין פאַר-
זעהר שווער צו לעזען .ביי-

אַ קליין עלעקטריש

זיך אָפּטמאָל גנעמוזט

א

זיינען

דאָס

אין סופיט,

מיט

אין

די פיס

און

אוים'ן

געווען פארבאָטען.

אין באסטיאן איז נעווען אַן אלטער סיליטערישער דאַָקטאָר ,אין
אַ יוניפאָרם פון אַ גענעראל -- ,א מענש ,אויף וועלכען די בעאמטע

פון פעסטוננ .האָבען זיך דורכאויס געקאָנט פארלאָזען
טאָנ

פלענט

ער

אַריינקומען

אין

קאַמער

און

כמעט יעדען

פרענען:

 --נו ,װאָס מאַכען מיר עפּעס היינט?ער האָט ניט געזשאַלעװעט קיין פארשידענע פּראָשקעם און אַנ-
דערע רפואות ,וועלכע דער מיליטערישער פעלדשער פלענט אויף זיין
פאראָרדענונג

ברענגען.

די

רפואות

פלענט

מען

איבערלאָזען

ביים

אונטעדאָפיצער אין קאָרידאָר,
ענדליך האָט מען מיך אַריבערנעפיהרט אויפ'ן צוייטען שטאָק,
און איך האָב שוֹין פון פענסטער נעקאַנט אַרויסזעהן א שטיקעל הי-
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מעל .װאָס פאַר א נליק דאָס אין פאר מיר דעמאָלט נעװוען! אוים'ן
צווייטען שטאָק אין געווען טרוקענער ,אָבער איך האָב דאָ אויך
שטאַרק נעליטען פון קעלט .,איך האָב געבעטען דעם דאָסטאָר ,מען
זאָל מיר ארויסנעבען

מיינע

ואַדימע

וועש,

אַז ער װעט דאָס זעהן פאַר מיר פּועל'ען.

צונעוזאָנט,

און ער האָט

ער האָט אָבער צונענעבען,

מען
אַז ער קאָן ניט נאַראַנטירען ,אַז מען ועט דאָס ערלויבען.
האָט דאָס מיר אָבער ערלויבט ,און איך האָב זיך נעפיהלט העכסט
ווי ויינינ עס האָט זיך דאָס דעמאָלט געפאָדערט צו פיה-
גליקליך.

|
לען זיך נליקליך.
ווען איך בין נאָך נעזעסען אויפ'ן אונטערשטען קאָרידאָר,
האָט מיין אויפמערקזאמקייט געצוינען איין קאַמער האַרט ביים טרעם,
וען מען פלעגט מיך
װאָס האָט געפיהרט צום העכערען עטאַזש.
/אַרויספיהרען שפּאַצירען ,פלענט מען מיך אַלַע מאָל פיהרען פארביי
אויסער דעם נעוועהנליכען שלאָס אין דער טיר,
יענעם קאַמער.,

איז נאָך דאָ נגעהאננען אויף דעד טיר א צוייטער גרויסער שלאָס,
איך

האָב

אַלץ ניט

געקאַנט

ער

דערנעהן,

עס

זיצט

דאָרטען,

ביז װאַנען מען האָט אין קאַמער לעבען מיינעם אַריינגעזעצט אונ-
זער פּארטיי-חבר קוזען , איך האָב זיך צזאַמענגערעדט מיט איהם
דורך קלאַפּען אין װאַנט ,און ער האָט מיר נעלאָזט וויסען ,אַז אונ-
טער דעם דאָפּעלטען שלאָס זיצט הערמאַן אַלעקסאַנדראָװיטש לאָפּאַטין,

(העדמאַן לאפּאטין איז געווען איינער פון די אָנגעזעהענסטע
רוסישע רעװאָלוציאָנערען און איינער פון די פעחיגסטע אָרגאַניזאַטאָ-
רען אין דער בארימטער פּאַרטײ ,נאַראָדנאַיאַ
צואַמען
ווען אַ פריינד פון קאַרל מאַדקס.

װאַליאַ" . ער אין נע-
מיט נאָך אַ רוסישען

סאַציאַליסט ,דעם עקאָנאָמיסט ניקאָלאַי אָן ,האָט ער איבערזעצט אויף
רוסיש דעם ערשטען באַנד פון מאַרקס'עס
אין

יאָהר
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איהם פאר'משפּט
יאֶהר

אין

די

אין

לאפּאַטין

אַרעסטירט

צו אייבינע טורמע.
פעסטוננען

גרויסען ווערס ,קאַפּיטאַל".
געװאָרען,

מען

און

ער אין אָפּנעזעסען

פּעטראָפּאַװלאָוסקאַיאַ 

און

האָט

צװאַנציג

שליסעלבורג),

וי אַזױ מען רעדט זיך צונויף דורך קלאַפּען אין װאַנט ,האָב
מען האָט
איך נעוואוסט נאָך איידער מען האָט מיך אַרעסטירט.
געדאַרפט איינטיילען דעם אלף-בית אין זעקס רייהען מיט פינף בוכ-
שטאַבען

אין יעדער

דייהע.

סען

האָט

געקלאַפּט

אויף

אַמאָל

צויי

ציפערען פאַר יעדען בוכשטאַב -- ,דעם נומער פון דער רייהע און דעם
צום ביישפּיל ,איין קלאַפּ
נומער פון בוכשטאַב אין דער רייהע.
און באַלד דערנאָך צוויי קלעפּ .האָט דאָס געמיינט דעם בוכשטאַב ,ב".
איך האָב זיך אויסנעלערענט

אזוי פלינק

צו ארבייטען,

אַז איך

האָב נעוואוסט אויף אויסווייניג וי צו קלאָפּען און װי אויפצוכאפּען
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קלאפּען

אנדערע.

פון

טראציע פון דער פעסטוננ
טעם

פון דורכריידען

עס

יאָכלסאָן'ס

פאַרשטעהט

אז

זיך,

פרינערונגצן
אדמיניס-

די

האָט אויך געוואוסט ווענען אונזער
דורך

זיך

קלאפּען,

און

האָבען

מיר

סיס-
נעמוזט

זיין זעהר פאָרזיכטיג אין אַלץ ,װאָס מיר האָבען געזאָגט ,אום מען
זאָל זיך ניט אונטערהערען און ניט דערוויסען זיך עפּעס,
מיך האָט מען ניט איינמאָל געסטראַשעט ,אן מען װעט מיך
אויפ'ן אונטערשטען
פאַר מיין קלאַפּען אין װאַנט אריבערפיהדען

שטאָק אָדער גאָר אין קאַרצער.
בייאינען

קאַמער גענומען

איינמאָל האָט צו מיר פון אַ דער-
איך האָב באַלד

קלאַפּען אַ פּראַװאָקאַטאָר..

פאַרשטאַנען ,וװוער ער איז ,פון דעם ,וי אזוי ער האָט געקלאַפּט-- ,
הויך ,נאָר ניט מורא האָבענדינ --- ,און פון דעם ,וואס ער האָט צו
מיר

געקלאַפּט.

האָב

איך

איהם

אויפנעהערט

ענטפערען.

ארייננעקומען

איינמאָל אין דער אויפזעהער פון באסטיאן

צו

מיר אין קאַמער אוֹן האָט מיר ערקלערט ,אַז מען האָט מיר ערלויבט

זיך צו זעהן מיט מיין כלה ,און ער האָט מיך געפרענט ,צי איך ויל
זיך באַנוצען

מיט

דער

ערלויבניש .

איך האָב

באַלד פאַרשטאַנען,

אז דאָס אין איינע פון יענע גוטהאַרצינע פרויען אָדער מיידלאך ,װאָס
האָבען געװאָלט מיט עפּעס העלפען די אַרעסטירטע אין פעסטונג,
אויף וי ווייט איך נעדענק ,פלענט מען זיך זעהן מיט אזעלכע

געסט איינמאָל א ואָך ,און דאָס פלענט פאָרקומען
דעד אַרעסטירטער

פלענט

שטעהן

אומנעפער

ביי א פענסטערעל

מיט

אזוי :

אַ גראטע,

און אנטקעגען ,הינטער א צווייטער גראַטע ,פלענט שטעהן דער נאַסט.
אין קאָרידאָר ,צווישען די צוויי גראַטעס ,פלעגט געהן הין און צוריק
דער זשאַנדאָרן-אָפיצער,

וועלכער

האָט אויף אַזאַ אַרט

געקאַנט הערען

אַלץ ,װאָס מען האָט גערעדט,
מיין ,בלה" איז געווען זעהר א פלינקע .אָנרופּענדיג בלומר'שט
קרובים ,האָט זי מיר געגעבען אנצוהערענישען װענען א סך פּער.-
זאָנען פון דער פּארטיי ,װאָס זיינען געווען פריי אָדֶער אין טורמע.
אויסער
װאַרג,

דעם פלענט זי סיר ברעננען פאַרשידענע זאַכען און עסענ-
איידער מען פלענט מיר דאָס איבערגעבען ,פלעגט מען דאָס

גנוט דורכקוקען ,צו זעהן אויב עס זיינען דארטען
צעטעלעך ,אלע נעבעקס פלעגט מען צושניידען.

ניט פארהאנען קיין

מען קען זיך פאָרשטעלען מיין לאַגע ,אַז איך האָב אַפילו ניט
אָבער
געקאָנט דעם נאָמען און פאַמיליעןנאָמען פון מיין ,כלה".
איינמאָל ,ווען איך
ענדליך האָט מען דאָס אויך אייננעאָרדענט.

האָב שפּאַצירט אין הויף ,האָב איך אין הויף געפונען א צונויפנע-
נעדרעהט פּאַפּירע? ,און איך האָב עס ניך באַהאַלטען אונטער'ן העמד.
דער קליינער הויף אין געווען דער דרויסנדינער טייל פון דעם פיל-
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עקינען פּלאץ ,אויף וועלכען עס האָט זיך געפונען דער טורעם מיט
אויף איין זייט אין געווען א פארשלאָ-
די ארעפטאַנטען-צימערען.,
סענער טויער ,ביי וועלכען סאלדאטען זיינען געשטאַנען אויף דער

טויער איז געווען די וואוינונג פון דעם אויפזעהער

ואַך.,

איבער'ן

איבער

דער פעסטונג,

וועלכער האָט נגעהאָט  8טאָכטער.

מיין ,כלה"

האָט זיך מיט איהר באַקענט ,און יענע האָט דאָס אַרונטערגעװאָרפען
מיר דאָס צעטעלע ,ווען איהר פאָטער אין ניט געווען אין דער היים,
ענדליך האָט מען מיך ארויסנערופען אויף אַ פארהער פאר דער

קאָמיסיע ,וועלכע האָט נעדארפט אנטשיידען אין מיין פּראָצעס .אזי
װי מען האָט איהם ,וי די מעהרסטע פּאַליטישע פּראָצעסען ,אין
קיין

ניט

נעריכטען

זיינען געווען די
מען האָט
דודך עפּעס אַן
ביי א
טיאן.,

איבערנענעבען,

נאָר

דעם

צאַר'ס

טשנאָווניקעס

ריכטער,
מיך אַרויסנעפירט פון דעם ;טרובעצקאי  באסטואן?
אונטערערדישען טונעל אין עפּעס אַ צוייטען באַס-
גרינעם טיש זיינען געזעסען דער דירעקטאָר פון

דעם פּאַליציײידעפּאַרטמענט ,דורנאָווא ,אַ זשאַנדאַרעןפּאָלקאָװניק ,װאָס
האָט שוין עטליכע טענ פריהער
נאָך עטליכע בעאמטע.

מיך אויסנעפרענט,

א פּראָקוראָר

און
|

די קלאַנע גענען מיר איז געווען אַז איך האָב געוואוסט ועגען
די צוגרייטונגען צום אַטענטאָט אויפ'ן צאַר ,װאָס איז דורכנעפיהרט
נעווארען דעם 1טען מערץ .1881 ,איך האָב די באַשולדיגונגען נע-
לייקענט

און

מען

האָט

מיך

אָפּנעפיהרט

צוריק

אין

מיין

קאַמער.

אין עטליכע טעג ארום האָט מען מיר איבערנענעבען מיין אורטייק.
אויפ'ן אַלערהעכסטען באַפעה? פון צאַר ,האָט מען מיך פאַרשיקט
אויף צעהן יאָהר אין די ווייטסטע נענענטען פון מזרח-סיביר.

פנזס קאָן
די װילנער אידישע רעװאַלוציאַנערין אידעל
פּוזפּיאַנסטי   -אײנע פון די 391
(לויט

גצהיימף

מאַטעריאַלצן

פון

דער

וילנצר

וזשאַנדאַרמעריע).
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אין דעם אַרטיקעל ויל איך אויפ'ן נרונד
פון מאַטעריאַלען פון דער רוסישער זשאַנדאַר"
מעריע ,װאָס האָבען זיך אויפנעהיט אין מלוכח-

שען אַרכיוו אין ווילנע און זיינען איצט געווא-
רען צונעננליך פאר'ן פאָרשער ,דערצעהלען וועגען
איינער פון די ערשטע אידישע רעװאַלוציאַנע-
רינס אין רוסלאַנד  --דער וילנערין איידעל
פּומפּיאַנסקי.

זי געעהרט

צו די ,פאַרגעסענע?"

און אין

די צאָהלרייכע אױיסנאַבעס צו דער געשיכטע פון דער אידישער רעואַ-
לוציאָנערער באַװעגונג אין רוסלאנד ,װאָס זיינען ערשינען נאָך דער
אױיך אין וילנע
מלחמה ,װעט איהר אומזיסט זוכען איהר נאָמען.
האָט זיך מיר ניט אַיינגענעבען צו באקומען וװוענען איהר וועלכע ניט
בלוין פון אַלטע רעװאַלוציאָנערע צייטשריפטען איז
אין ידיעות.
אונז ביז איצט עפּעס באַקאַנט געווען ווענען איהר ,אָבער זעהד ווייניג.
וי אַ יונג מיידעל איז זי שוין געווען צווישען די ,װאָס זיינען אָנגע-
דער דא-
קלאָנט געװאָרען אין באַריהמטען ,פּראָצעס פון די ./891
זיגער פּראָצעס פאַר ,פיהרען רעװאַלוציאָנערע פּראָפּאַנאַנדע אין דער
אימפּעריע? ,װאָס איז פאָרגעקומען אין דער באַזונדערער אֶפּטײלננ
פון רוסישען סענאָט צו משפּט'ן מלוכה-פאַרברעכענס און האָט גע-
דויערט מעהר װי אַ פערטעל יאֶהר (פון 81טען אָקטאָבער  7781ביז'ן
טען יאַנואַר  )8781איז ,װוי באַקאַנט ,געווען אַ װענדפּונקט אין דע-
די שטרעננע שטראָפען פאַר
רוסישער רעװאָלוציאָנערער באַווענונג.
די פאר'משפּט'ע און דאָס אָפּרעכענען זיך אויף אֵן אַדמיניסטראַטיוען
אופן אפילו מיט די באַפרייטע ,האָט אַ שטטויס געטאָן די רוסישע
רעװאָלוציאַנערען אויף א ראַדיקאַלען און מעהר ,רעאַליסטישען" ועג.

אַ סך פון די  "991,האָבען טאַקע באַלד באַקומען אַ גרויסען נאָמען
64

איידעל פּומפּיאַנסטי

-

פייט

אין רוסלאַנד ,װוי זשעליאַבאָוו,

86

פּעראָווסקאַיא,

יאַקימאָווא,

גראַטשעו-

5917,

דערצעהלט

זיך װעגען

סקי ,סאַבלין.
אין באַשולדיגונגס-אַקט

פּומפּיאַנסקין אָט-װאָס:
פּעטערבורג
וואוינערין)

וויזיע.

דעם 31טען פעברואר  8781האָט מען אין

ביי איהר, ,כיי דער ווילנער מיעשטשאַנקע (שטאַדטאַײנ-
איידעל פּומפּיאַנסקי? ,אין וואוינונג דורכגעפיהרט אַ רע-

בשעת

(מאָאיסיי)

נענען

די

דער רעויזיע איז גראָד אָנגעקומען א געוויסער

נעסטעראָווסקי,

ציניש-כירורגישער

א סטודענט

אַקאַדעמיע.

איידעל

פון דער

פּעטערבורנער

משה
מעדי-

די אַנענטען האָבען שוין ,פארשטעהט

פּומפּואַנסקי

זיך ,בודק געווען אויך דעם גאַסט און ביי איהם געפונען א קאָמפּראָ-
מעטירענדען בריף אין רוסיש אונטערגעשריבען ,דער עלפטער" .נעס-
טעראָווסקי האָט ערקלערט ,אַז דעם בריף האָט ער באַקומען פון זיין
חבר ,דעם סטודענט פון דער זעלבער אַקאַדעמיע ,זובקאָוו ,כדי איבער-
צונעבען פּומפּיאַנסקין .,וואָס אין שייך זיינע באַציהוננען מיט פומ-
פּיאַנסקין ,האָט נעסטעראָווסקי גע'טענה'ט,

אַז ער קען זי זעהר ווייניג

און האָט איהר געזעהן סך-ח ?2אַ צוויי סאל ביי דער שוועסטער פון
זיין פריינד יצחק (איסאַק) פּאַװלאָװסקי .פּומפּיאַנסקי האָט זיך אויך
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ניט מודה געווען אין אָנגעהערען צו אַ ,פארברעכערישער גרופּע" .זי
האָט לכתחילה ערקלערט ,אז דעם קאָמפּראַמעטירענדען בדיף האָט זוב-
שפּעטער אָבער
קאָוו איהר געבעטען איבערגעבען יצחק פּאַװלאָװוסקין.
האָט זי נעענדערט איהרע ערקלערוננען און אָנגענעבען ,אַז דער בריף
ליט'ן באַ-
איז גאָר געווען באשטימט פאַר אַ געוויסער צװיניעװאַ.
שולדיגונגס-אַקט איז פּומפּיאַנסקי אָנגעקלאָנט געװאָרען אין  אָרגאַ-

ניזירען און אַנטײל נעמען אין דער ארבייט פון א ניט-לעגאַלער אֶדנאַ-
ניזאַציע ,װאָס האָט זיך געשטעלט פאַר אַ ציל אין דער וייטער אָדער
 נאָהענטער צוקונפט אומצואװואַרפען און צו ענדערען די מלוכה-אַרדנוננאין רוסלאַנד".
אוים'ן פּראָצעס האָבען פילע באַשולדיגטע פּראָטעסטירט גענען די
צווישען די פּראָטעסטירער זיינען אויך געווען
מעטאָדען פון געריכט.
פּומפּיאַנסקי ,משה (מאָאיסיי) ראַבינאָוויטש און יצחק פּאַװלאָװסקי.
אין פּראָצעס פון די  8917,איז פּומפּיאַנסקי באפרייט געװאָרען,
מען האָט איהר אָבער ,ווייזט אויס ,פּונקט וי אַנדערע באַפרייטע,
אַרויסגעשיקט פון פּעטערבודג אויף אן אַדמיניסטראַטיווען אופן .מיר
באַנענענען זי ווידער ,אין אַ קורצער צייט אַרום ,ביי דער ארבייט
אין אָדעס.
דאָ איז איהר אָבער ניט לאַנג באַשערט געווען צו געניסען פון
אין אָדעס אין דעמאָלט אָננעקומען אַלס גענעראַל-
דער פרייהייט.
גובערנאַטאָר דער באַוואוסטער טאָטלעבען ,וועלכער האָט זיך קונה-שם
געווען מיט זיינע רדיפות אויף די דעװאַלוציאָנערען אין דרום-רוסלאַנד,
ער האָט זיך באַלד גענומען אָפּריינינען די שטאָדט פון די קראַמאָלישע

טוער און צווישען די ,װאָס ער האָט געלאָזט אַרעסטירען
שיקען פון אָדעס איז געווען אויך פּומפּיאַנסקי.
אַרױיסנעשיקט אין איהר היים-שטאָדט וילנע.

און אַרויס-

טאָטלעבען

האָט

זי

.2
אֶנהוֹיב אָקטאָבער  8181האָט מען פּומפּיאַנסקין מיט'ן פּאַלִיצֵיי-
עטאַפּ געבראַכט קיין ווילנע ,לויט א פאַראַרדענונג פון ווילנער גובער-
נאַטאָר איז פאַר איהר באשטימט געװאָרען צו וואוינען דער שטח פון
די פֹּאֶלִיצֵיי
פינפטען פּאָליציידאוטשאַסטאָק (ראַיאָן פון סובאָטש-גאַס).
ווענען
האָט ,פאַרשטעהט זיך ,געדאַרפט האָבען איבער איהר השנחה.
רעם ,אַז פּומפּיאַנסקי האָט זיך שוין אייננעאָרדענט אין ווילנע ,האָט דער
פאַרטרעטער פון ווילנער פּאַליצייזמײיסטער מאַיאָר װלאַסאָוו נעמאָלדען,

דעם 9טען אָקטאָבער,
װאַלטונג.
מיט

אַמאָל,

דער וױלנער-נובערניאַלער

זשאַנדאַרמעריע-פאַר-

,8/81

פון

דעם 4טען

דער ווילנער גובערניאַלער

נאָוועמבער,

האָט

זשאַנדאַרמעריע-פאַרװאָלטונג,

דער שעף

אַלעקסאַנדער

71ס

איירצל פּומפּיאַנסקי

מיכאילאָװיטש לאָסיעוו ,באקומען פון פּעטערבורג א שיפדירטע דעפּעשע
מיט אַזאַ אינהאַלט :
,נעכטען אָדער היינט וועט אַרױספאָהרען אַן אומבאַקאַנטע פּער-
זאָן ,וועמען עס וועט אָפּוארטען אין ווילנע ,אין זאָל פון ערשטען און

צווייטען קלאַס ,ביים קיאָסק ,וואו מען פאַרקויפט ביכער ,אַ געוויסע
פרוי װולאַדימיראַָװאַ,
אַ ווייס טיכע?.

װעט

וועלכע

האַלטען

אין דער

דאָס איז אֵן אָפּנערעדטער צייכען,

לינקער

האַנט 

די פּערזאָן פאָהרט

נאָך אַ פאַרשטענדיגונג מיטץ
פון פּעטערבורג מיט'ן אַווענט-צוג .
ג
נ
גענעראַל-גובערנאַטאָר ביידע שטרע
,
ן
ע
ר
י
ד
י
ו
װ
ע
ר
אַרעסטירען ,אויס-
אויף דער
פאָרשען ווער זיי זיינען און מודיע זיין טעלענראַפיש?,
דעפּעשע איז געווען גע'חתמ'עט בכבודו ובעצמו דער ראש פון דער
זשאַנדאַרמעריע-פאַרװאַלטונג אין רוסלאַנד,
גערופענער ,דריטער אָפּטײלונג" ,שולץ.

דער

שעף

פון

דער

אַז-

די װוילנער זשאַנדאַרמעריע ,װאָס האָט שוין אַ צייט ניט געהאט
קיין רעכט שטיקעל  אַרבײיט" ,איז געבראַכט געװאָרען אין באַװעגונ?.
לאָסיעוו האָט גלייך אָנפּאַרטרױט דעם ענין איינעם פון זיינע נאהענט-

סטע מיטאַרבייטער ,דעם זשאַנדאַרמען-מאַיאָר איװאַנאָוו ,און איהם
באַפױלען זיך צו פאַרשטענדיגען מיט'ן גענעראל-גובערנאַטאָר און אָנ-
צונעמען אַלע מיטלען כדי צו פאַרהאַלטען די צוויי פּערזאָן און דורכ-
צופיהרען אַן אויספאָרשונג .צו העלפען איװאנאָוו'ן אין דער אַרבײיט
איז

צונעטיילט געווארען דער ווילנער פּאַליצייזמייסטער.
לוט די ידיעות ,װאָס זיינען תיכף צונויפנעזאַמעלט געװאָרען ,איז

אין ווילנע טאַקע געווען באַוואוסט אַ געווייסע װלאַדימיראָווא ,אַ זינ-
גערין אין אַ קאַפּע-שאַנטאַן.

מען האָט אַלזאָ ערװאַרט,

אַז די דאָזיגע

זינגערין וועם קומען אויפ'ן װאָקזאַל באַנענענען די געהיימניספולץ
פּערזאָן .דער צוג פון פּעטערבורג איז געוויינליך אָנגעקומען קיין ווילנע
נאָך  9אַזײינער אין אַװענט .גלייך דעם ערשטען אֶיִוענט (דעם 4טען
נאָוועמבער) איז איװאַנאָוו אוועק אויפ'ן װאָקזאַל צוזאַמען מיט דעם
פּאָליציידמייסטער,

האָבען זיך
װאָס װעט
אָבער ניט
פּאַסאַזשיר.

ביידע ,מן הסתם איבערגעטאָן אין ציווילע מלבושים,

אַװעקנעשטעלט אויפ'ן באַשטימטען אֶרט ,כדי צו זעהן
דאָ פאָרקומען.
דער צוג אין אָנגעקומען און זיי האָבען
געזעהן ניט די װלאַדימיראָווא און ניט קיין פאַרדעכטיגען
דערפאַר האָבען זיי באַמערקט אויפ'ן װאָקזאַל איידע? פּומ-

פּיאַנסקי'ן ,וועלכע האָט קענטיג אױיף אימיצען

געװאַרט.

די אויס-

שפּיר-שררות זיינען אין ערשטען מאָמענט געװען צוטומעלט.
זי
האָבען זיך אָבער געכאַפּט ,אַז דעם זעלבען אַװענט אין פאָרגעקומע}
װלאַדימיראָווא'ס בענעפיט ,צוליב װואָס זי האָט אַלין ניט נעקענט
קומען אוים'ן װאָקזאַל און האָט מן הסתם געשיקט פּומפּיאַנסקין צו
באַנעגענען

דעם

אורח,

וועלכער

איז אָבער היינט

נאָך ניט געקומען.
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אָפּװאַרטען

מען האָט ,אַלזאָ ,געמוזט
דעם

צומאָרגענס,

נאַָוועמבער,

פטען

ביז'ן צווייטען
ניין

האַלב

טאָג.
אין

אַזײגער

אַווענט ,זיינען די זעלבע צוויי שררות יוידער אַװעק אויפ'ן װאַקואַל
צום אָנקומען פון פּעטערבורנער צוג .װולאַדימיראַָװאַ איז אויך דאָס
מאָל ניט געקומען און פּונקט װי נעכטען איז געווען פּומפּיאַנסקי.

זי

אױך יעצט האָט זי
אין געשטאנען אויף דעם באַשטימטען אָרט.
קיין ווייס טיכעל אין האַנט ניט נגעהאַלטען און קיינער פון די פּאַסאַ-
זשירען אין צו איהר ניט צוגענאננען .דאָך זיינען איצט די אויס-
שפּידער שוין געווען זיכערער אין פּומפּיאַנסקי'ס שייכות צום ענין,
געהאַט

ווייל? אין משך פון טאָג האָט שוין די זשאַנדאַרמעריע

צונוים-

געזאַמעלט גענויערע ידיעות וװוענען ביידע פרויען ,װאָס זיינען געקומען
אין באַטראַכט.

עס האָט זיך אַרױסגעװיזען,

מיראַָווא האָט מען אומזיסט
פון אַזעלכע זאַכען,

אין

האָט

אַז די זינגערין

חושד געווען ,מחמת

זי איז נאַנץ וייט

דערפאַר איז מען אָבער דערגאַנגען ,אַז פּומפּיאַנסקי

ווילנע באַקומען

בריף

,פּאָסט רעסטאַגט?

װלאַדימיראָוואַ.

נאָמען.

אויפ'ן

|

לאָסיעוו האָט תיכף אַװעקנעשיקט
אָפּטײילונג? אַזאַ

װולאַדי-

שיפרירטע

דעפּעשע:

צום שעף פוֹן דער ,דריטער
דעם

פערטען

און פינפטען

נאָוועמכער איז די אומבאַקאַנטע פּערזאָן פון פּעטערבורג דורך ווילנע
ניט דורכגעפאָהרען ,אָפּנעװאַרט איהר אויפ'ן װאָקזאַל האָט ניט יולאַ-
דימיראַָוואַ ,נאָר פּומפּיאַנסקי ,װאָס װועגען איהר אויספיחליך מיט
דער פּאָסט".
דעם זעלבען אַװוענט איז פּומפּיאַנסקי ארעסטירט געװאָרען,
אין איהר וואוינונג האָט מען קיין פאַרדעכטיגע זאכען ניט אַנט-
דעקט .דעם בריף פון פּעטערבורג מיט דער ידיעה ווענען אומבאַקאנטען
רעװאָלוציאָנער ,וועלכער דאַרף פאַרבייפאָהרען ווילנע ,װאָס די זשאַנ-
דאַרמעריע איז באַזונדערס געווען באַמיהט אַרײנצובאַקומען אין איהרע
האָט

הענט,

מען

ניט

געפונען.

ביי פּומפּיאַנסקי'ן

גופא

האָט

מען

בריף ,אין וועלכע עס זיינען נגעװען א סך

געפונען עטליכע רוסישע
ניט-דערזאָגענישען...
פון וועמען זי האָט באַקומען די בריף האָט פּומפּיאַנסקי ניט גע-
װאָלט אױיסזאָגען און זי האָט געמאָלדען ,אַז זי האָט בכלל ניט בדעה
דערוייל האָט מען זי אַײנ-
צו געבען וועלכע ניט איז ערקלערוננען.

געזעצט אין תפיסה און פאַרפיהרט נענען איהר אַן אױספאָרשוננ,
וועלכע עס האָט איבערנגענומען דער אויבען-דערמאַנטער זשאַנדאַרמען-
מאַיאָר איװאַנאָו.
די אויפפאָרשונג

טעמפּ.

3
איז אָנגעפיהרט

געװאָרען

אין אַ זעהר

שנעלען

איידעל פּומפּיאַנסקי
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איהר
פּומפּיאַנסקי'ס ערקלערוננען זיינען געווען זעהר קאַרנע.
געפינען זיך אויפ'ן װאָקזאַל אין די צוויי קריטישע אַוװוענטען האָט וי

ערקלערט דערמיט ,װאָס זי האָט באַקומען א בריף אַז דעם 4טען אָדער
59טן נאַָיִועמבער וועט פאַרבייפאָהרען װוילנע איהרער אן אַמאָליגער
באקאַנטער ,מיט וועלכען זי האָט זיך געװאָלט זעהן .אויף די ווייטער-
דיגע פראַנען פון די אוױיספאָרשער ,ווער דער באַקאַנטער איז און װואָס
איז דער צוועק פון זיין נסיעה ,האָט זי מעהר ניט נגעװאָלכט ענטפערע.
בכלל האָט זיך פּומפּיאַנסקי בשעת דער אויספאָרשונג געהאַלטען פעסט
אָפּטמאָל האָט זי איבערנעריסען דיעם פארהער אין מיטען
און דרייסט.

און זיך אָפּנעזאָגט ווייטער צו נעבען תשובות .אין די פאַרהער-פּראָ-
איינמאָל,
טאָקאָלען איז ווענען דעם פֿאַראַן פארשיידענע ידיעות.
למשל ,איז פּראָטאָקאָלירט געװאָרען ,אַז פּומפּיאַנסקי האָט זיך בשעת'}
פאַרהער ערלויבט צו ערקלערען ,אוים'ן קול ,/אַז זי איז איבערציינט
אין דער נויטווענדינקייט פון אַ סאַציאַ?-רעװאַלוציאָנערער איבערקע-
רעניש אין רוסלאַנד .אַן אַנדער מאָל װוידער לייענען מיר אין אַ פּראַ-

טאָקאָל ,אַז פּומפּיאַנסקי ,האָט זיך אָפּגעזאַנט צו נגעבען ערקלערונגען
איצט און האָט אויך געבעטען להבא זי מעהר ניט צוֹ פאַרהערען".
לויט די פאַרהערען

פון דער אױיספאָרשוננ ,װאָס שטיצען

זיך צום

טייל אויף די תשובות פוֹן פּומפּיאַנסקין גופא און צום טיי? אויף
אָנגעזאַמעלטע ידיעות פוֹן דער זשאַנדארמעריע ,אין איהר לעבענסגאַנ;
|

ביז צום אַרעסט אין ווילנע געווען אַװי:

איידעל פּומפּיאַנסקי איז געבוירען געװאָרען אין ווילנע אין יאֶהר
(בשעת דער אױיספאָרשונג איז זי אַלְט געווען  42יאָהר) ,זי
.4
איהר סוטער איז אָפּנעשטאָרבען און דע
איז געווען א בת-יחידה.
פאָטער ,װאָלף האָט ער געהייסען (דערפון ,ווייזט אויס ,שטאמט איה+
פאָטער'ס נאָמען אין פּסעװדאָנים ,װלאַדימיראָווא?) ,האָט צואַמען
מיט
מיט איהר ברודער אין יאֶהר  8181געוואוינט אין ביאַליסטאָק.
דער משפּחה האָט איידעל קיין שום באַציהונגען ניט אונטערנעהאַלטען.

וו אַ ניינצעהן יאָהריגע מיידעל אין זי אין יאֶהר  8/81אַװעק

קיין

פּעטערבורג און איז אָנגעקומען אויף אַקושערסקע קורסען ביים קאַלינקין-
שפּיטאָל ,
אין דער רוסישער הויפּט-שטאָדט האָט זי זיך גע'חבר'ט
,
ט
י
י
ל
ע
ג
נ
מיט יו
װאָס האָבען אָנגעהערט צו דער ,רעװאַלוציאַנערער
פּראָפּאַנאַנדע? ,האָט זיך אויך אָנגעשטעקט מיט רעװאָלוציאַנערע אידעעז
און גענומען אַ טעטינען אנטייל אין דער קאָנספּיראַטיווער ארבייט.
אֶנהוֹיב  9781איז די פּעטערבורנער פּאָליצײי געפאלען אויף די שפּורען
פון פּומפּיאַנסקי'ס אַרבײט און מען האָט איחר צום ערשטען מאָפ

אַרעסטירט.

וי לאַנג זי איז דעמאָלט

נעזעסען אין

אומבאַואוסט,

אין  6781איז זי געווען אין אָדעס אין רשות פון דעד ארטינער זשאנ"

080

פּנחס .קֵאָן
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דאַרמעריע .עס איז אָנצונעמען ,אפַּזומפּיאַנסקי איז די גאַנצע צייט
ביז'ן פּסק-דין אין פּראָצעס פון די  ,/591,ד .ה .אַן ערך דריי יאָהר,
נאָך איהר באַפרייאונג,

געזעסען אין תפיסה.

אין אֶנהויב ,8781

אין.

פּומפּיאַנסקי אַװעק קיין אָדעס ,וואו זי האָט וייטער געפיהרט די
רעװאָלוציאָנערע אַרבײט ,ביז זי איז ווידער אַרײנגעפאַלען אין די הענט
פון דער פּאַליציי פאַר אַנטײל נעמען אין די אומרוהען צוליב דעם
צוליב דעם לעצטען
אַרעסט פון פּאַליטישען פאַרברעכער קאַװאַלסקי.
האָט מען טאַקע פּומפּיאַנסקין אין  8781אַרױסגעשיקט פון אָדעס אין
אין וילנע
איהר היימשטאָדט ווילנע אונטער פּאָליצייאישער השנחה.
איז זי אויך ניט נעזעסען מיט פאַרלענגטע הענט און אין אַ קורצער

אָנגעקניפּט

צייט

שוין פריהער

באַציהוננען

געווען

מיט דער
אין

באַטײלינט

יוגענט ,װאָס

אידישער

אָרנאַניזירען

ווילנער

דעם

אין
אומ-

לענאַלען קרייזעל פון יאהר ,6/81
פון דער אויספאָרשונג האָט די ווילנער זשאַנדאַרמעריע קיין גרויס
נחת ניט געהאַט .פּומפּיאַנסקי האָט נים אָנגעוויזען אויף קיינעם פון
חברים

איהרע

בבל?

און האָט

ניט אָנגערופען

סיין נעמען.

א דאַנק

דעם טאַקע איז קיינער מעהר ניט פאַרהאַלטען געװאָרען אין שייכות
מיט

פּומפּיאַנסקי'ס ענין.

די אױיספאָרשונג איזן שנעל גענאַנגען צו ענדע און האָט געדויערט
בסך-הכל

עטליכע

װאָכען.

קיין

קאָנקרעטע

חטאים

האָט

מען

פּומ-

פּיאַנסקי'ן סוף-כל-סוף ניט געקאָנט פאָרוואַרפען .דאָך האָט לאָסיעוו
אַיינגעפונען ,אַז  היות אין ווילנע געפינט זיך דער אידישער לעהרער-
אינסטיטוט ,וועמענס שילער עס קענען דורך באַקאַנטשאַפט מיט פּומ-
פּיאַנסקין און איהר פאַרמיטלונג לייכט אָנקניפּען באַציהונגען מיט
פּאָליטיש ניט-וואוילדענקענדינע פּערזאָנען ,איז דעריבער פּומפּיאַנסקי'ס

פאַרבלייבען אין ווילנע ,וואו זי האָט אַ ברייט פעלד פאר פארברעכערישע
מעשים

צווישען איהרע גלויבענס-ברידער,

זעהר שעדליך".

אַלס פּועפ-

יוצא דערפון איז לאָסיעװו געקומען צום אויספיהר ,אַז מען דאַרף פּומ-
פּיאַנסקי"ן אַרויסשיקען פון ווילנע אויף אַן אַדמיניסטראַטיווען אופֿן.
דערצו איז אָבער נויטיג געווען אויך די צושטימונג פון דער אדמ-
ניסטראַטיווער מאַכט .באַקומענדיג דערויף לייכט די הסכמה פון דער
ווילנער גובערניאַלער מאַכט ,האָט לאָסיעװו  ---נאָך אין מיטען נאָוועמ-
בער ,ד .ח ,נאָך איידער די אױיספאָרשונג גענען פּומפּיאַנסקין אין גע-

װוען פאַרענדינט --- ,זיך געווענדעט וועגען דעם ענין צו דער ,דריטער
אָפּטײלונג? .

דער

וילנער

מיט

גענעראַל-גובערנאַטאָר

אַן עהנליכען

אין

פאָרשלאַג

פון זיין

אין

זייט

אינערען-

אויך אַרױסגעטראָטען
מיניסטעריום.
פון דער ד
,ריטער אָפּטײלונג" איז לאַנג ניט אָנגעקומען קיין תשובה

,1
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איירטל פּומפּיאַנססי -

זי איז געװען
און פּומפּיאַנסקי איז דערווייל געזעסען אין תפיסה.
אַ שוואכע אין געזונט און דאָס זיצען האָט אויף איהר זעהר שלעבט
פון אויסענווייניג האָט קיינער לטובת פּומפּיאַנסקין ניט
געווירקט.
אינטערווענירט ,כדי גיכער קלאָר מאַכען איהר לאַנע .אֶנהויב דעצעמבער
האָט פּומפּיאַנסקי באַקומען צוגעשיקט  81רובעל פון א געוויסער אַלעק-
סאַנדרא דילעווא ,אַ צוהערערין פון די מעדיצינישע קורסען אין פּעטער-
פּוֹמי
בורג ,וועלכע האָט אויך אָנגעגעבען איהר אַרױסשיק-אַדרעס.
דער
פּיאַנסקי האָט זעהר געװאָלט ענטפערען דער דאָזיגער פריינדין,
בריף פאַר איהר ,װאָס פּומפּיאַנסקי האָט איבערנעגעבען דער מאַכט,
האָט אָבער געװאַנדערט צו דער פריינדין אַזש דורך דער ,דריטער
|
אָפּטײלונג".
,ינטערעסירט" מיט פּומפּיאַנסקי'ס
דער איינציגער װאָס האָט זיך א
גור? איז געווען דער ...ווילנער נובערנאַטאָר ,וועלכער האָט כסהר אָנ-

געפרענט לאָסיעװ'ן ,צי די תשובה פון דער ,דריטער אָפּטײלונג? אין

אֶנהוֹיב יאַנואַר  9781האָט לאָסיעוו נאָך אַמאָל זיך
שוין אָנגעקומען.
געווענדעט קיין פּעטערבורג ווענען צואַיילען דעם ענין פּומפּיאַנסקי ,און
דערביי אָנגעוויזען ,אַז זי זיצט שוין אין תפיסה זייט אֶנהויב נאָוועמבער

און געפינט

זיך ,אין אַ קרענקליכען

דערױיף

צושטאַנד?.

האָט

זיך

אֶנהויב מערץ,

באַקומען אַ תשובה פון דער ,דריטער אָפּטײילונג" ערשט
אַז דער דעפיניטיווער באַשלוס בנונע פּומפּיאַניסקי"ן איז דערווייל

גע-

בליבען שטעקען ,מחמת דאָס אינערן-מיניסטעריום האָט נאָך ניט אָנ-

גענומען קיין שטעלונג צום ענין.
די פֿאַנג ערװואַרטעטע תשובה

קיין ווילנע דעם 829טען מערץ

.9781

פון

פּעטערבורג

אין

זי איז דאַטירט

אָנגעקומען

דעם

02טען

מערץ און אין איהר אין די ,דריטע אֶפּטײילונג" מודיע לאָסיעװו'ן ,אַז
דער אינערן-מיניסטער האָט אין פאַרשטענדינונג מיט'ן הויפּט-שעף
פון דער ,דריטער אָפּטײלונג? אַרױסגעגעבען אַ פאַראָרדענונג ,אַרױס-

צושיקען

די מיעשטשאַנקע

איידע? פּומפּיאַנסקי

אין װאַלאָנדער

נו-

בערניע ,וואו זי זאָל זיך געפינען אונטער א שטרעננער השנחה פון
דער פַּאֶליצוי" .לאָסיעוו האָט באַלד וועגען דעם מודיע געוען דעם
ווילנער גענעראַל-גובערנאַטאָר און דעם גובערנאַטאָר.

,יעלאָ? איז מעהר קיין ידיעות אין
אין די אַקטען פון אונזער ד
דעם ענין ניטאָ.

מעהר

פון אַנדערע קוועלען ווייסען מיר אויך שוין נאָרנישט

וענען פּומפּיאַנסקין,

איהר שפּור אין פון דעם מאָמענט

אֶן

ספק,

אַז

עס אין אָבער ניטא קיין שום
אינגאַנצען פארשוואונדען ,
דער באשלוס ווענען פאַרשיקען פּומפּיאַנסקי'ן אין װאָלאָגדער גובערניע
איזן אויסגעפיהרט געװאָרען.

יאָסיף דעמענטיעטיטש
יאָסיףה דעמענטיעוויטש

לוקאַשעװיטש)*.

לוקאַשעוװויטש

אין נגעבאָרען

געװאָרען

אין

אַ פארמעגליכער פּריצישער פאַמיליע לעבען ווילנע ,אין יאָהר ,8681
זיין זיידע אין געווען אַ פּראָפעסאָר פון וילנער אוניווערזיטעט און
האָט איבערנעלאָזען נאָך זיך אַ גרויסע װיסענשאַפטליכע ביבליאָטעק;
זיין מוטער ,זעהר אַ נעבילדעטע פרוי ,האָט געהאט אַ גרויסע ויך-
קונג אויף איהר זוהן'ס ענטוויקלונג ,און אין דעם עלטער פון 01-21
די ווילנער
יאָהר האָט ער שוין געלעזען פּאָפּולערע װויסענשאַפט-ביכער,
נימנאַזיע האָט ער געענדינט זייענדינ אין נאַנצען  91יאֶהר אַלט.
ערשט אויף דעם -2טען קורס פון נאַטור-ויסענשאַפטליכען מאַ-
קולטעט אין פּעטערבורנער אוניווערזיטעט האָט ער זיך אָננעשלאָסען
אָן דער רעװאַלוציאָנערער באוענונג ,נעמענדיג אן אקטיווען אנטייל
אין דער אַרנאַניזאציע ואָס אין נענרינדעט געװאָרען פון איליאַנא
זייענדינ אַן אויסנעצייכענטער כעמיקער האָט ער זיד
און שעװיריאָוו.
אונטערנענומען צוצופערטינען דינאַמיט און באָמבעס פאַר אַן אַטענ-
וען דעם 1טען מאַרט,7981 ,
טאָט אויף אַלעקסאַנדער דעם -8טען.
האָט זיך דיזער אַטענטאָט ניט אייננענעבען און האָט געפיהרט צו
צאָלרייכע אַרעסטען ,אין לוקאַשעוויטש אויך אַרעסטירט געװאָרען,
אויף אנווייזונגען פון שפּיאָנען ,מיט צוויי מאָנאַטען פריהער וי ער
דער משפּט איבער
האָט געזאָלט פאַרענדינען דעם אוניווערזיטעט.
איהם און זיינע חברים אין פאָרנעקומען אין אָנפאַנג פון מאַי,
און לוקאַשעוויטש איז פאַר'משפּט געװאָרען היננעריכטעט צו
,7
ווערען .,דער אורטיי? אין שפּעטער פאַרביטען געווארען אויף לעבענס-
לעננליכע קאַטאָרגע און איינגעשפארט צו וערען אין שליסעלבורנ
פעסטונג .אין  81יאֶהר אֵרוֹם איז ער באַפרייט געווארען פון שליסעל-
בורגער פעסטוננ ,נאָך דעם מאַניפעסט פון 71טען אָקטאָבער.8091 ,

זייענדיג אייננעשפּאַרט אין שליסעלבורנ ,וואו די פאַרהאַפטעטע האָבען
געהאַט שווערינקייטען צו זעהן זיך איינער מיט דעם אַנדערען און צו
קומען אין באַריהרוננ ,האָט לוקאַשעוויטש די ערשטע יאָהרען עקשנות-
דיג געארבייט אין זיין קאַמער ,אויסשרייבענדיג איין העפט נאָכ'ן אַנ-
דערען ,זייענדינ אן אויסנגעצייכענטער מאַהלער ,האָט ער ,ניט האָבענ-
41-
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דיג קיין פאַרבען און פּענזעלס ,געשאַפען איינענע פאַרבען פון רויע
מערען ,נראָז ,סאזשע און האָט געמאָלען געאָלאָנישע אַטלאַסען ; פּענ-
זעלס האָט ער נעמאַכט פון זיינע איינענע האָר .וען דער שליסעל-

בורנער רעזשים

האָט זיך אַביסעל פאַרלייכטערט,

האָט לוקאשעוויטש,

צוזאמען מיט מאָראָזאָוו'ן ,אָרגאַניזירט א כעמישע לאַבאָראַטאָריע און

ואָסיף

דעמענמיעוויטש

לוקאַשעוויטש

זיי האָבען אויף אן אייגענאַרטיגען אופן עשאפען מעליכקייטען צו דע-
מאָנסטרירען

אלנעמיינע

וויסענשאַפטלעכע

לעקציעם.

דער טיפער נאַטוראַליסט-פילאָזאָף לוקאַשעוויטש איז געווען גלייב-

צייטינ אַן אויסגעצייכענטער פּאָפּולאַריזאַטאָר און זיינע פארשידענ-
אַרטינגע לעקציעס האָבען נעבראַכט פיל נוצען און גייסטינען פאַרגעני-
גען אין די רייהען פון די פארהאפטעטע אין דער שליסעלבורגער
פעסטונג,

אין

די שליסעלבורנער

האנד-נעשריבענע

זשורנאַלען

האָט

יֹאָסיף דצמענטיצוויטש לוקאַשעוויטש

486
ער זיך אויך אויסנעצייכענט

אַלס שאַרפזינינער

פּובליציסט

און קאַ-

ריקאַטוריסט .אַלס אַן ערפאהרענער באַטאַניקער  ---האָט ער פיל מיט-
געהאָלפען צו ענטוויקלען דעם וויסען פון דער ערד"באארבייטונג אין
דער שליסעלבורגער פעסטונג,
לוקאַשעוויטש אין אָננעקומען אין שליסעלבורג זייענדינ

א -89

יאָהריגער בחור .,הויך געװאַקסען ,אַטלעטיש געבויט ,רייצענד שעהן
וי אַ פרוי און מיט א וייכער פרויען נשמה  --איז ער געװען אַן 

אויסגעצייכענטער חבר ,הייס באַליבט ביי פילע,
אָט דער אויסערנעוועהנליך באַנאַבטער מענש מיט טיפער חכמה,

 מיט געלערזאַמקײיט אויף דעם געביט פון עקספּערימענטאַלע און נעזעל-שאַפטליכע װיסענשאַפּטען,

האָט פאַרבראַכט זיינע בעסטע יאָהרען פון

לעבען אין געפענגנים און מען קען מיט זיכערקייט זאָנען ,אַז די
רעגירונג פון דעם רוסישען צאַר האָט צונענומען פון רוסלאַנד אין דעם
געשטאַלט פון לוקאשעוויטש'ן א מעכטיגע ,געבילדעטע מאכט .

אַרקאַדי (אהרן)
אַרקאַדי

ווילנער

קרעמעד

גוֹב .דעם

אין

סרעמער)*,

געבאָרען

אונוסט,

-9/טען

געווארען

.6681

מלמד און אַ לעהרער פון דער קרוינישער
גענעבען

עברי
שול

א

קנאַפּע

און דאַוענען,
און

נאָכ'ן

ערציהונג,

אידישע

אָפּנענעבען איהם

ענדינען

זי איהם

אין

אלט-סוענציאן,

יוסף,

זיין פֿאָטער,

א

פאָלקס-שול ,האָט איהם
איהם

בליז

אין דער סוענציאנער

קריין-

נעלערענט

אַװעקנעשיקט

מיט
קיין

וילנע,

וואן

ער אין אין  781/אַריין אין דער רעאַל שול,

אַרקאַדי
און

דו

(אהרן)
וננגע

קרעמער

ואָהרען.

שוין אַלס שילער פון דער רעאַל שו? האָט קרעמער

אָנגעהויבען

זיין געזעלשאַפטליכע טעטינקייט ,לערנענדיג מיט אַרימע בחורים
וועלטליכע לימודים+ ,אין  4881-8881שטודירט אין פּעטערבורנער
טעכנאַלאָגישען אינסטיטוט ,וואו געהערט צו אַ סאַציאליסטישען סטן-
דענטענקרייז ,דאן א יאֶהר צייט געדינט אַלס פרייווילינער אין מילי-
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.

688

פּרעסע און פולאָלאָגיע פון
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טער אין רינע ,דערנאָך שטודירט אין רינער פּאַליטעכניקום . אלס
מיטנליד פון סאַציאלדעמאָקהאטישער אַרנאַניזאציע אָנגעפירט א פּראָ-
ארום  8881ארעסטירט
פּאנאַנדע-קרייז פון סאָלדאַטען-קאפּיארען,
געװאָרען און אָפּנעשיקט קיין ווארשע ,וואו אָפּנעזעסען  8חדשים
אין ציטאַדעל ,דאַן אַרױסנעלאָזט געװאָרען אויף דער פריי בין'ן פּסק-
דין פון געריכט ,אַװעק קיין ווילנע ,וואו זיך באקענט מיט לייב יאָנ-
כעס ,און ווען יענער אין אין עטליכע חדשים אַרום אַװעק קיין
אױיסלאַנד ,האָט ער איבערגענעבען קרעמער'ן זיין ארבייט  --אָנ-

צופיהרען

א נאַנצע רייהע פּראפּאַנאַנדע-קרײזלעך

צווישען

די אידי-

אין  1981אָפּנעזעסען לויט'ן פּסקידין אין פּעטער-
שע ארבייטער.
ווידער צוריקגעקומען קיין ווילנע און צו-
בורגער תפיסה ,קרעסטי".
זאמען מיט יודינ'ען ,נאזשאַנסקי'ן ,קאָפּעלזאַנ'ען אוֹן אַנדערע אָנגע-
פיהרט די אַרבײיט פון דער אֶרנאַניזאציע פון די ווילנער ס"ד.
אֵרוֹם

2981-8981

האָט

זיך

אין

דער

אֶרנאַניזאציע

אֶנגעהוי-

בען אַ הייסע דיסקוסיע ווענען אַריבערפיהרען די פּראפּאַנאַנדע אין די
אידישע ארבייטער-קרייזלעך פון רוסיש אויף אידיש אין צאַמענ-
האנג מיט דער שטרעבוננ אריינצודריננען מיט די סאַציאַליסטישע
אידייען אין דער ברייטערער מאַסע אָנשטאָט די עננע אָפּנעשלאָ-

סענע קרייזלעך.

די דיסקוסיע

האָט זיך לאַנג געצויגען

און צוליב

דער געגנערשאַפט פון די אַדבייטער (דער א"ג אָפּאָזיציע מיט אברהם
גאָרדאָןידעזטשיק בראש) ,וועלכע האָבען פאַרטיידינט דעם פּרינציפּ
אלס
פון עננער קרייזל-אַרבייט ,האָט מען ניט געקענט דורכקומען.
פּועל יוצא פון דער דיסקוסיע זיינען אָנגעשריבען געוואדען צויי
בראָשורען  :איינע, ,א בריוו צו די אַניטאַטאָרען" ,פון נאזשאנ-
סקי ,די צווייטע, ,ווענען אַניטאַציע" ,פון קרעמער'ן.
דער אָנפירענדיגער אָרנאַן פון דער אָדגאַניזאציע אין דער פּער-
זאָן פון די אינטעלינענטען און ארבייטער האָט אַקצעפּטירט בליז
די ערשטע בראָשור ,איינגעפינענדינ קרעמער'ס פאר א צו אלנעמיינע
צופעלינ איז
און ניט צונעפּאַסטע צון די אָרטינע פאַרהעלטנישען.,
אָבער די בראָשור קרעמער'ס איבערנעלייענט געווארען פון א רו-

פישען סאַציאלדעמאָקראט,

וועלכער

אין פוֹן מאָסקוװע

געקומען קיין

ווילנע נאָך אומלענאלער ליטעראטור ,און אזוי וי די פדאַנע וענען
פּראָפּאנאַנדע און אַניטאַציע איז געווען דאַן אַ ברענענדינע פאר גאנץ
רוסלאַנד און איז דיסקוטירט נגעװאָדען אין אַלע רוסלענדישע סאָ-
ציאַליסטישע אַרנאַניזאַציעס ,האָט ער מיטנענומען אַ קאָפּיע קיין
מאָסקװע און פון דאָרט אין זי העקטאַנראַפירטערהײיט פאַרשפּרײיט
געװאָרען ,ביז זי איז אויך פאַרעפענטליכט נעװאָרען פון דער גרופּע
,אָסואָבאָזשדעניע טרודא" אין זשענעווע ,אַרום  ,4981מיט אַ נאָכ-
װאָרט פון  .9אַקסעלראָד ,וועלכער האָט קריטיקירט קרעמער'ס אויסי

אַרקאַדי קרעמער
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דאָך באצייכענט די דאָזינע בדאָשור א ויכטינע דאַטע פון
פיהרען.
דער געשיכטע פון דער סאַציאַליסטישער באַװעגונג אין רוסלאַנד.
צוליב דעם נצחון פון דעם שטאַנדפּונקט פון נאַזשאנסקי און
קרעמער זיינען די אַרבײיטער פון די פּראָפּאַנאַנדע-קרײזלעך ,ד .ה.

די מעחר אַנטויקעלטע,

אַװעק פון דער באַװענונג ,און עס האָט זיך

די מפאָ-
אַנגעהויבען אַ נאַנץ נייע באַוענונג מיט נייע מענשען.
פּאַנאַנדע קרייזלעך האָבען זיך נאָך נעפיהרט ,אָבער די פּראָפּאַנאַנ-
דיסטען זיינען גלייכצייטינ אויך געווען אַניטאַטאָרען צװוישען דער
מאַסע ,און װיבאַלד די דאָזינע אַניטאַציע האָט זיך שוין נעמוזט
פיהרען אויף אידיש ,האָבען אויך די אַניטאַטאָרען געמוזט צונע-
אַזֹי האָט די אידישע שפּראַך אָנגע-
נדייט ווערען אויף אידיש.
הויבען צו פאַרנעמען אַן אָרט אין דער אידישער סאַציאַליסטישער
צוֹ יענער צייט האָט קרעמער ,צוזאמען
באַװענונג אין רוסלאַנד ,
מיט שוועץ (איצט אַ דאָקטאָר אין דער שוייץ) און מאַקס טאָביאַש
אַרויסגענעבען אין ווילנע אַ געשריבענעם אַרנאן גנייעס פון רום-

לאַנד" (אַרום  ,8981ארויס  8נומערען) ,די ערשטע

רעװאָלוציאָנערע

אידישע צייטשריפט אין רוסלאנד ,ניט רעכענענדינ דעם פּרוֹאוו פון
דער ,נאַראָדנאיא װאַלוא" אַרויסצונעבען אויף אידיש איהר אֶרגאַן,
דערוויי? איז רייף געװאָרען די (אויפגאַבע צו
,דער אַרבייטער",
קאָנסאָלידידען און צענטראַליזירען די צואוואקסענע אידישע אַרבי-
טער באווענונג פון ווילנע און אַנדערע אידישע שטעט און קרעמער
אין געווען דער הויפּטאָדנאַניזאטאָר און פיהרער פון דעם צואַ-
מענפֿאָהר פון די אידישע סאַציאַלדעמאַקראַטישע אָרגאַניזאַציעס ,װאָס
איז אָפּנעהאַכטען געווארען אין ווילנע ,סעפּט ,7081 ,2/--82 .און
אויף וועלכען עס איז געגרינדעט געװאָרען ,דער אידישער אַרבעטער

בונד פון רוסלאַנד ,פּוילען און ליטע" .אַריין אין צ .ק .פון דער
ניידגענרינדעטער פּארטיי ,צוזאַמען מיט א .מוטניק (גלעב) ,וו .קאַסאָװו-

צוליב אומנינסטינע פּאַליציבאַדינ-
סקי (װולאַדימיר) און צביה.
צו דער
גונגען אין ווילנע ,איז דער צ .ק .אַריבער אין מינסק.
צייט האָט קרעמער אויך גענומען דעם טעטינסטען אנטייל אין אֶר-
נאַניזירען דעם צוזאַמענפאָהר פון די רוסלענדישע סאַציאל-דעמאַ
קראטישע אֶרנאַניזאציעס ,די א"ג ,פארבאנדען צום קאמף פאר דער
באפרייאונג פון ארבייטער-קלאַס" ,געפאָהרען צוליב דעם קיין קיעו,
פעטערבורנ און אַנדערע שטעט ,און אויף דעם צוזאַמענפאָה ,-װאָס
אין אָפּנעהאַלטען געווארען דעם :81-81טען מערץ ,8981 ,אין
אויסנעוועהלט נגעווארען צוזאמען מיט א .מוטניק אלס פאָר-
מינסק.

שטעהער

פון ,בונד" אין צ .ק ,.דער נייגעגרינדעטער

פּארטיי ,אין

וועלכער דער ,בונד" איז אַריין אַלס אױטאַנאַמע אָרנאַניזאַציע .בשעת
דעם נרויסען דורכפאל פון ,בונד" אין  ,8981אָפּנעזעסען צוזאמען
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מיט

|
די איבעריגע

פון

מיטגלידער

|

צ .ק.
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איבער

אין

חדשים

די מאָסקווער ,קרעסטי" ,און זובאַטאָוו ,וועלכער האָט פון קרעמער'ן
געהאַלטען,

זעהר

האָט

צו פֿאַרװאַנדלען
לער
|

דעם

אָרגאַניזאציע.

קרעמער
אין

געפּדואװוט

אַנטלאָפען
זשענעווע

געווינען

איהם

פאר

זיינע פּלענער

,בונד" אין א בלין אן עקאָנאָמישער
דאן,

אונטער

באפרייט

לענאַ-
אין

פּאַליצי-אויפזיכט,

קיין אויסלאַנד,
איז

ער אַרין

אין

קאַמיטעט

אויסלענדישען

פון

אבונד" .,פאר'ן אנטייל אין דער אַנטי-צאַרישער מאַניפעסטאַציע (בעת
וועלכער מ'האָט פון דער רוסישער אַמבאַסאַדע אַראָפּנעריסען דעם
צװוייקעפּינען אָדלער און אריינגעװאָרפען אין װאַסער) אַרױסגעשיקט
געװאָרען פון זשענעווע צו דער פראַנצויזישער גרענעץ ,דאַן אין
אויפטראַג פון אויסלענדישען קאָמיטעט פון ,בונד" ,אָרום ,9091--1091

אָרנאַניזידט די אַריבערפירונג פון דער פּאַרטײידרוקערײ קיין לֹאָנ-
דאָן ,וואו עס איז געװען אַ גינסטיגערע סביבה מיט אן אַנטװיקעל-
טער אידישער אַרבײיטער-באַוועגונג ,אָבער אין אַ יאֶהר:אַנדערהאַלבען
אַָרום צוריק זיך אומנעקערט קיין זשענעווע צוליב דער נאָענטקײיט
צו די בונדישע גרופּעס אין מערבאייראָפּע,
אין ,9091

כער

צוזאמען

איז געווען

טעטיג

מיט

אַ סטודענט

מכבין,

אויך

אין ,בונד"

פון בערן,

וועל-

אַלס איבערזעצער

אויף

אידיש ,צוזאמען מיט ראָזא לעווין און אנדערע ,געשיקט געװאָדען
אין  צוקונפט"
קיין אַמעריקע צוֹ זאַסלען געלט פאר'ן ,בונד".
פאַרעפענטליכט אַ פּֿאָר אַרטיקלען אלס ענטפער אויף דער אַרױס-

טרעטונג

אין דעם דאָזינען

גראַם פון ,בונד".

טייליגט

אין דער

זשורנאַל

סוף 3091

דעד

גענען

צוריקנעקומען

קאָנפערענץ מיט

דער

וועלכע אין פּאַליצייאיש דוֹרכנעפאַלען,
גען צו אַנטלויפען קיין לאָנדאָן.

קיין לאָנדאָן ,זיך באַ-

רסדא"פּ
נאָר

נאַציאָנאַלער

פּראָ-

אין

ביאליסטאָק,

קרעמער'ן

נעלנ-

אין

די געשעהענישען פון אֶנהוֹיב  8091אין -וסלאַנד האָבען איהם
געטראָפען אין בערלין ,וואוהין ער אין געשיקט געװאָרען אָנצופיהדען
היב-
א
אַזן
באַשלוס,
לויט'ן
און
גרופּע,
בונדישע
די
שער טייל סטודענטען דאַרפען זיך פונאַנדערפאַָהרען איכער דוס-
לאנד ,איז ער אויך אַװעק אַהינצו (דאַן אין עס די דרוקעריי פון
,בונד" ווידער אַריבער קיין זשענעווע).
אין רוסלאַנד איז קדעמער

וידער אַריין אין צ .ק ,.וועלכער האָט

זיך געפונען אין דוינסק ,דערנאָך אַרֹיבער קיין מינסק און צו-
נאָך דער פאראיינינוננ פון ,בונד" מיט דער
לעצט קיין ווילנע.
רסדא"פּ דעלענירט נעווארען פון ,בונד" און צ .ק .פון דער רסדא"פּ,
געווען אויך א סמיטנליד פון אַלנעמײנעם צ .ק .פוֹן דער רסדא"פּ
דאָרט זיך אָפּנעזאָנט אריינ-
ביז'ן לאַנדאָנער צוזאַמענפאָהר.7091 ,

אַרקאַדי קרעמער
צוגעהן
ווילנע,

אַרױס
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אין אַלנעמיינעם צ.
אין  6חדשים אֵרוֹם

פון צק,,.

8091
ק.
באַפרײיט.

זיך פארנומען

מיט

אַרעסטירט געווארען אין
צוליב פּערזענליכע סיבות

פּדיואַטע

לעקציעס

אין

אוועק קיין פראנקרייך ,שטודירט אין טולוזער עלעקטראָטעכני-
2
נאָכ'ן ענדינען אין  4191נעדינט אלס אינזשע-
שען אינסטיטוט.
אין  0291אריבערגע-
ניר ,אויף די פראנצויזישע איזענבאַהנען.
פיהרט נעוואדען אויף דער פּאַריזער אונטערערדישער אייזענבאַהן.
אין  1291צוריקנעקומען קיין ווילנע ,וואו ער אין געווען לעהרער
די לעצטע יאָהרען
פון מאַטעמאַטיק אין אידישען לעהרער-סעמינאַר,

לעהרער פון עלעקטראַטעכניק
געזעלשאַפט ,אָרט"

--

דעם

אין דעם
אינצינען

אידישען

טעכניקום

טעכניקום

אין

פון דער
דער

װעלט

(אַ חוץ ראַטענפאַרבאַנד) מיט דער אידישער אונטערריכט-שפּראַך.
בין דעם גדויסען בונדישען אַרעסט איז ער געווען די צענטראלע
פינור פון דער אידישער ארבייטער באַװעגונג ,איהר פּיאָנער און
טאַנגעבער ,װאָס זיין פּערזענליכקייט איז געווען אַרומגעװעבט מיט לע-
א מענש סמיט אַ שארפען סמוח ,מיט אַ
גענדעס און אַנעקדאָטען
גדויסער קראפט פון קריטישען אַנאַליז ,איזן קרעמער אלס רעדנער
אין כתב-
אויפגעטרעטען זעלטען ,האָט אויך זעהר ווייניג געשריבען.
יד  ---א גרויס ווערק, ,עלעקטראַטעכניק" ,װאָס ענטהאלט די לעק-
ציעס זיינע אין ווילנער טעכניקום ,וועלכע וװוערען באַנוצט פון די
באַטײלינט זיך אין דער
סטודענטען אין העקטאָגראַפירטער פאָדם.
אידישער קולטור-געזעלשאַפּטליכער אַרבײיט אלס מיטנליד פון דער

ויסענשאַפּטליכען
אָרנאַניזירער-קאָמיסיע פון אידישען
דאַטמאַן פון דער ווילנער סהלה א .אַנד.

אינסטיטוט

וּ

שאַרל ראַפּאָפּאָרט)*.
שאַר? ראַפּאָפּאָרט אין געבאָרען געװאָרען אין דוקשט ,וילנער
געגענט ,אין 9081
אלס אינגעל האָט ער זיך אַרױסגעװיזען פאַר
אַן עילוי און זיין
פ
א
ָ
ט
ע
ר
,
א
ַ
ל
ֵ
י
י
ן
א
ַ
א
י
ד
א
ַ
ל
מ
ד
ן
,
ה
א
ָט געהאָפט צו
מאַכען פון זיין
ג
ע
ר
א
ָ
ט
ע
נ
ע
ם
ב
ך
י
ח
י
ד
א
ר
ב
 ,אָבער די העברעאישע
השכלה-ליטעראַט
ו
ר
ה
א
ָ
ט
א
י
ה
ם
,
א
ַ
ר
א
ָ
פ
ּ
נעפיהרט פון דרך הישר" און
צו  41יאהר א
י
ז
ע
ר
א
נ
ט
ל
א
ָ
פ
ע
ן
ק
י
י
ן
ווילנע ,וואו ער האָט ,לעבענדינ
אין גרויס דח
ק
ו
ת
,
ז
י
ך צוגענרייט צום עקזאמען.
אריין אין -8טען
קלאס גנימנאַזיע ,זיך אָנגעהויבען פיל אָפּצונעבען מיט דער רוסישער
און דייטשער ליטעראַטור ,געשיכטע ,פּאָליטישע עקאָנאָמיע ,פילאָזאַ-
פיע .באקומען אַ גרויסע השפּעה אויף די חברים ,געגרינדעט צווישען
זיי קרייזלעך פאר זעלבסט-ענטוויקלונג ,אויך געשאפען א גרופּע
באַזאָרנען מיט לעחרער די ישיבה-בחורים ,װאָס האָבען זיך געריסען
צו בילדונג און פלעגט אַװעקגעבען זיי דעם גרעסטען טייל פון זיי-
| נע גאנץ היבשע פֿאַדדינסטען אלס איינער פון די בעסטע פּריװאָט-
צו

|

לעהרער .אין ווילנע.

זינט  9881אריין אין דער סאַציאַליסטישער באווענונג ,אין נע-
ווען איינער

פון

ווילנע צוזאמען
יאָניכעס א"אַ.
שווערונג

די פיהרער

פון דער

ראַדיקאלער

פּראפּאנאנדע

אין

מיט דעמבאָ ,ליובע אַקסעלראָד (אָרטאָראקס) ,פייב
צוליב זיין אַנטײ? אין דער דורכנעפאַלענער פאַר-

אויף אַלעקסאנדער

דריטען,

דעם

מערץ,

 ,7/881פון וועלכער

די הויפּט-העלדען זיינען געווען אַלעקסאַנדער אוליאַנאָוו (לענינ'ס על-
טערער בדודער) ,יוזעף לוקאשעוויטש א"א ,אין ער אנטלאָפען קיין
פּאַריז ,ואוו ער האָט זיך אין 9981

נאַטוראַליזירט אַלס פראנצויז.

צוערשט א הייסער געגנער פון מאַרקסיזם ,איז ראַפּאָפּאָרט געווען
איינער פון די גרינדער ,צוזאַמען מיט זיינע פריינד דר .חיים זשיט-
לאָווסקי און מענדעל? ראָזענבוים ,זיין ערשטע פרוי פאַני ראַטנער א"אַ
 --פוֹן דעם ,פאַרבאַנד פון די רוסישע ס"ר" ( )9981און אַרױיסגעבערפון זיין אַרנאֿן ,רוסקי ראַבאָטשי" ,אָבער ווען דער ,פאַרבאַנד" האָט
זיך אריינגענאָסען אין דער שפּעטער געגרינדעטער ס"רפּאַרטײ ,אין
ער

צוליב

פּערזענליכע

רייבוננען

מיט

איינינע

*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
זלמן רייזען ,ווילנער פּאַרלאַג פון ב .קלעצקין.

090

רעװאַלוציאָנערען,

נע-

פּרעסע און פילאָלאָגוע פון

אַרקאַדי קרצמצר

100
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שפּעטער געװאָרען א הייסער אנהענגער
בליבען מחוץ דער פּארטיי 
פון חיסטאָרישען מאַטעריאַליזם און איינער פון די טיכטיגסטע טוער
אין
אין דער פאַדאיינינטער סאַציאליסטישער פּאַרטײ פון פראַנקרייך.
 1091---9מיטנעארבייט אין דער ,סאַציאַליסטישער רעוויו" און אין
צוליב סמילעראנ'ס אָננעמען א מי-
מילעראַנ'ס ,פּעטיט רעפּובליק",

ניסטער-שטעלע,

אַלס געגנער

פון רעפאָרמיסטישען

סאָציאַליזם,

איז

ער זיך צונענאננען אין  1091מיט זיין פריינד זשאָרעס און זינט
דאַן ,צוזאַמען מיט זשו? געד און לאַפאַרג'ען נעשטאַנען בראש פון
דעם מאַרקסיזם אין פראַנקרייך און אין אינטערנאַציאָנאָל.
די לעצטע יאָהרען אין ער דער פיהרער פון די פראַנצויזישע
ער האָט מיטנעארבייט אין דעד איסקרא" ,און ;נייע
קאָמוניסטען.
צייט" און אין פילע אַנדערע סאַציאליסטישע צייטשריפטען ,רעדאַק-
פון שטראסבורג ,מיטנעאַרבייט אין דעם
טירט די ,חיומאניטע"
הויפּט-אָרגאַן פון די פראַנצויזישע סאַציאַליסטען און דערנאָך קאָמוניס"
טען, ,היומאַניטע? פון פּאַריז ,רעדאקטירט א קאָמוניסטישע טעגליכע

צייטוננג אין ליל ער איז דער בעסטער ביאָגראַף פֿון זשאַן זשאָרעס
און אױיטאָר פון ארַייהע ווערק (אין פראַנצויזיש).
ראַפּאָפּאָרט האָט זיך פון צייט צו צייט אויך באַטײלינט אין אי-
דישע סאַציאליסטישע אויסנאבען ,װוי ,צוקונפט", ,נייע וועלט" ,און
אין לעצטענס אַ נאַהענטער מיטאַרבייטער פון דעם אידישען קאָמו-
ניסטישען אָרנאַן אין פּאַריז ,דעם װאָכענבלאַט ,די אַרבייטער שטימע".

י ידין (ישעיה אײזענשטאַדט)-.
איז געבאָרען

י ,יודין (אייזענשטאַדט)

געװאָרען

אין ווילנע דעם

פ-טען פעברואר ,7081 ,זיין פאָטער אין געווען אַ איך א למדן אַ
נבאי און בעל-קדיאה אין דער קלוין אויף גאַרבערגאָס ,געגרינדעט
פון זיין פֿאָטער,

דונג.

זיין מוטער,

איז ניט געווען פרעמד

געבוירענע

ו .יודין

אויך פון וועלטליכער

ביל-

פּערלמאַן ,פון מינסק ,פון א מיוחס-

(ישעיה אייזענשטארט)

דיגער משפּחה ,האָט באַקומען א וועלטליכע בילדונג ,האָט אָבער גע-
לייענט כמעט נאָר אידישע ראָמאַנען ,וואס א מוכר ספרים פלענט
ביז  8יאָהר געלערענט אין חדר ,מיט'ן
אלע ואָך אריינבדייננען.
פּאָטער דורכנעגאננען די עלעמענטאַרע כללים פון חשבון ,דאַן אָנ-
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער פֿאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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י .יודין (ישציח אייוצנשטאַדט)

געקומען

-

|

אין דער פאָלקסשול ביים אידישען
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לעהרער-אינסטיטוט

און

נאָכ'ן ענדיגען זי אין  0881אָנגעקומען אין צוייטען קלאַס גימ-
נאַזיע.

ביז'ן 6טען קלאס געווען איינער פון די פלייסינסטע תלמידים,
דער

צוליב

פאַרערגערטער

פון

לאַנע

צו 8161

די עלטעדען

יאהר

אָנגעהויבען געבען שטונדען צו קענען קויפען ביכער ,אַבאָנירען ציי-
טונגען און אז .װו .אלס שילער פון 6טען קלאס אריין אין אן אונ-
לענאלען קרייזע? פאר זעלבסטבילדונג ,וואו מען האָט שטודירט די
,בדיוו" מאַרטאָװדלאַװראָוו,

אַנדערע.
אונטער

ליעץ"

דער

דעמבאָ

אױיספּרואווען

דעם

פון

(ער איז אומנעקומען
הינטער

טעראָריסטישען

מיטנלידער

מיכשילאָווסקי'ן,

געלייענט

אֶנפּיהרונג

דער שטאָט

אַקט

פון

אין

קרייזע?ל

באואוסטען

אין 9881

אַ באָמבע,

רוסלאַנד),

אויך

פּיסאַרעװ'ן

וועלכער

די

,גאַראָדאָװאָ-

אין ציריך

גרייטענדיג
פלענט

דעמאָלדינע

און

ביים

זיך צו א

צושטעלען

די

רוסיש-רעװאלוציא-

די מיטנלידער פון דעם קרייז האָבען אויך צונוים-
נעדע ליטעראַטור;
נעזאמעלט נעלט ,פאַרזעצט אַפילו די זיינערלעך פאַר דעם אַטענטאַט

אויף אַלעקסאַנדער דעם 1טען ,מערץ,7881 ,
האָט

די

זיך באַפעסטינט

אין דעם דאָזינען קרייז

סאַציאל-רעװאַלוציאָנערע

וועלט-אַנשויאנונג.

געענדיגט אין  7881די נימנאַזיע ,איז יודין אין דעם טרויעריגען
יאֶהר פון דעליאנאָוו'ס

וועלכע

צירקואַלרען,

האָבען

שטאַרק

באַגרע-

ניצט דעם צוטריט פון אידען אין אוניווערזיטעט ,אָנגענומען געווא-
רען אין יורידישען ליצעי אין יאַראָסלאַו? ,אָבער אין ניכען אַרעס-
טירט

נגעווארען

צוזאַמען

קרייז ,אָפּנעזעסען
ווארען

אויף

מיט אַנדערע

 11חדשים

אַ האַלב

אין טורמע

יאָהר תפיסה,

,קרעסטי" אין פּעטערבורנ.
דעמאָלט שוין ענטוישט

מיטנלידער פון אן אונלעגאלען
וועלכע

און דאן פאר'משפּט

נע-

ער אין אָפּנעקומען

אין

זומער ,9881 ,צוריקגעקומען קיין ווילנע,

אין דער אידעאָלאַָניע פון דער ,נאַראָדנאַיאַ

װאָליאַ" ,אָנגעפיהרט אַ פּראָפּאַנאַנדע ארבייט צוישען די אידישע
ארבייטער אלס סאַציאל-דעמאָקראט ,איינעד פון די פּיאָנערן פון דער
אידישער ארבייטער באַװענונג ,געווען דער טעאָרעטיקער פון מארק-
סיזם אין דעם סאַציאַליסטישען קרייזעל ,פון וועלכען עס אין שפּע-

טער ארויסגעוואקסען

דער בונד".

סוף  8981אין ער אָפּנעפאָהרען צוזאמען מיט זיין פרוי ,ליובא
לעװוינסאָן ,קיין בערלין ,וואו ער האָט שטודירט די דייטשע ארבייטער-
באַוועגונג ,דערהויפּט אָבער זיך פארנומען מיט טראַנספּאָרטירען קיין

אױסלאַנד

אונלעגאַלע

ליטעראַטור,

אין אנדערטהאַלבען

יאָהר ארום 

צוריקגעקומען קיין ווילנע אין דעם פּעריאָד פון דעם ענטשיידענדינען
איבערגאַנג פון קרייזלעך-פּראָפּאַנאַנדע צו מאַסען-אַגיטאַציע ,לויט אַ

406
באַשלוס
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פון דער

י .יודין (ישציה אייוצנשטארט)
אָרנאַניזאציע

געשיקט

געוואדען

צו ארבייטען

אין

אָדעס (די פרוי  ---קיין ביאליסטאָק) ,וואו זיך פארבונדען מיט אי-
דישע ארבייטער פון פאַרשידענע פאכען און אָנגעפיהרט דעם ערשטען
מאַסענשטרייק פון די דאָרטינע אידישע טאַבאַק-אַרבײטער; בשעת
דעם דאָזינען שטדייק ,פעברואר  ,6981אַרעסטירט (מיט דעם שטרייק-
קאָמיטעט) ,געזעסען ביז יולי ,7981 ,און דאַן פאַרשיקט געװאָרען אויף

פינף יאָהר קיין ווייליוסק ,יאַקוטער קאַנט,
נאָכ'ן צוריקקומען פון סיביר ,2091 ,זיך א קורצע צייט אויפנע-
האלטען אין מינסק ,קאָאָפּטירט געװאָרען אין צ"ק פון ,בונד" (שפּע-
טער אויף אַלע צוזאַמענפאָהרען פון דער פּאַרטײ אויסנעוועהלט נע-
װואָדען אין צ"ק) ,דאַן זיך באַזעצט אין ווילנע ,אָנגעפיהרט די קאָנ-
צוליב פּרנסה געשריבען
ספּיראַטיוע פּאַרטײאַרבײט ,א"פ װיטאַלי.,
אין דעם וילנער טאָנבלאַט ,פעװעראָ-זאַפּאדנאִיע סלאָואָ?" לייטאַר/-
טיקלען אָהן אונטערשריפט אָדער אונטעד די איניציאַלען.
נאָך דער רעװאַָלוציע פון אָקטאָבער ,8091 ,ווען דער בונד"
אין אין אַ געוויסער מאָס לענאַליזירט געווארען און עס האָט אָנגע-
הויבען אַרױסגעהן דער לענאַלער אָרנאן פון דער פּאַרטײ , דער
וועקער" ,איז ער געווען שעף-רעדאַקטאָר פון דער צייטוננ ,אָבער האָט
באַוויזען אַרױסצולאָזען נאָר אַ  9-01נומערען ,אַרעסטירט געװאָרען,
אָפּנעזעסען  8חדשים און נעזאָלט פאַרשיקט וערען אין די וייטע
מקומות פון צפון-רוסלאַנד ,צוליב זיין קראַנקהייט אַרויסנעשיקט גע-
אינניכען אומלענאַל צוריקנעקומען קיין דוס-
װאָרען קיין אויסלאַנד.
לאַנד ,צוזאַמען מיט מעדעם'ען און זאַסלאַוסקי'ן זיך באזעצט אין
קאָוונע און אַרױיסגענעבען דאָס װאָכענבלאַט ,נאַשאַ טריבונא" ,וואן

ער האָט נעשריבען אַרטיקלען ,אויך א"פ װ .י .טאַלין.

נאָכ'ן -51טען

נומער געמוזט צוליב פּאַליצידטעמים פאַרלאָזען קאָוונע ,מיט מעדעם'ען
צוריקגעפאָהרען קיין ווילנע אַלס דעדאַקטאָר פון דער ,פאָלקסצייטוננ"
און שפּעטער פון ,דער האָפנונג" (אַנשטאָט דעם פאַרמאַכטען ,װע-

קער") ,ואוו כמעט אַ טאָג איבער אַ טאָג נגעשריבען די לייטאַרטיקלען,
נאָכדעם וי די מאַכט האָט אין הערבסט ,091/ ,פארמאַכט אויך די
דאָזיגע צייטונגען ,אַריבערגעפאָהרען צוזאַמען מיט די איכערינע מיט-
גלידער פון צ"ק קיין װאַרשע ,געוואוינט אין אָטװאָצק ,אַרומגעפאָהרען
אָפּט איבער די בונדישע אָרנאַניזאציעס ,נעשריבען אין די דאמאלס-

דינע אונלענאלע אויסנאבען פון דער פּאַרטײ (שטימע פון בונר"
און אַנד ,),װוי אויך אין איהרע לענאַלע זמ"ב .אין  2101צזאַמען
מיט אפתר'ן און מ ,ראַפעס אָפּנעפאָהרען קיין אָדעס צו פיהרען די
װאַה?קאַמפּאַניע צו דער -4טער דומע ,און הנם אַלע דריי זיינען געווען
אונלעגאַל ,האָט זיך דאָך איינגענעבען אַרויסצוגעבען א רוסישע און

י .יודין וְישציה אייוצנשטארט)

אַ אידישע

צייטונג ,אָבער

|

אַ טאָג פאַר

|

די װאַהלען

ס9ס

האָט מען זיי

אַרעסטירם ,און י--ן האָט מען דערקענט אֶָן דעד פאַטאַנראַפיע,
װאָס האָט זיך געפונען אין דער אָדעסער אָכראַנע זינט זיין ערשטען
אַרעסט פון  ,06981געבראַכט קיין ווילנע ,איזן ער פאַר'משפּט געוואדען

צו פארשיקט ווערען אויף  4יאהר אין נאַרימער קאַנט ,אָבער צוליב
קראַנקהייט (נאָך אין די יונגע יאֶהדען אַ לאַנגע צייט קראַנק געװען
אויף די לוננען) איז נארים
כאנער נובערניע,

איהם

פאַרביטען

געווארען

אויף אַסטראַ-

די עדשטע  2יאָהר געלעבט אין טשאָרני-יאר ,זינט אֶנְהוֹיב 6191
אין אַסטראַכאַן ,וואו אָנגעפיהרט א גרויסען קאָנסום-קאַאָפּעראַטיוו און
נאָך דעד
רעדאַקטירט דעם אֶרגאן ,אַסטראַכאַנסקי קאָאָפּעראַטאָר",
מערץ רעװאָלוציע גענומען אַ גרויסען אנטייל אֵין דער אָרטיגער באַוע-
גונג אלס צווייטער פאָדזיצער פון גובערניאלען אױיספירקאַמיטעט און
פאָרזיצער פון קאָמיטעט ביוראָ .זינט אפּריל ,7191 ,נאָך דער קאָנפע-
רענץ פון ,בונד" אין פּט"ב ,צוריק אַריין אין דער פּאַרטײ-אַרבײט,
צוזאַמען מיט די איבערינע מיטנלידעד פון צ"ק געלעבט כסדר אין

מינסק ,וואו אויך געאַרבייט אַלס פאָרזיצער אין דעם קאָנסום-קאָאָפּע-
ראַטיון ,איינינקייט",

דערנאָך אין האָמעל און צולעצט

אין מאָסקוע.

נאָך דער שפּאַלטונג פון ,בונד" ,אויף זיין לעצטער קאָנפערענץ
אין מאָסקװע ,ווען א טיי? פון דער פּאַרטײ אין אַריבער צו דער
רק"פּ ,געבליבען אין מאָסקווע ,נעווען אַ מיטנליד פון אָרטיגען סאָ-
וועט אַלס דעלענאַט פֿון אַ כעמישער פאַבריק ,געדינט ביי דער ראַטענ-
מאַכט צוערשטע אין רעװאָלוציאָנערען אַדכיוו ,שפּעטער אין ,אינסטי-

טוט פון מאַרקס און ענגעלס" ,געאַרבייט גלייבצייטיג אין סאָציאלדע-
מאָקראַטישען ,בונד" און דער ר .ס .ד .א .פּ( .מענשעוויקעס) ,עטלי-
כע מאָלֿ געווען אַרעסטירט  ---דאָס לעצטע מאָל אין נאָוועמבער,1291 ,
און נאָכדעם וי צוזאַמען מיט אַנדערע אַרעסטירטע חברים דורכגע-
מאכט אַ הוננער-שטרייק ,אין יאַנואָר ,2991 ,אַרױיסגעשיקט געווארען
האָט געלעבט אין בערלין אלס מיטנליד פון דער
קיין אױיסלאַנד,

אויסלענדישער
,בונד",

יעצט

דעלענאַציע פון דער ר .ס .ד .א .פ .און פון ס .ד.
לעבט

ער אין פּאַרין.

דר .שמואל פעסקין)*,
,

דיה
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דר .שמואל פּעסקין איז געבאָרען געווארען אין ווילנע אין ,1/81

אלס זוהן פון אן אָנגעזעהענעם אייזען סוחר ,אן אייניקע?ל פון דעם

ראש ישיבה אין ראמיילעס קליז ,ר' יעקב פּעסקין,
5

געלערענט

אין חדר ,דאַן אָנגעקוּמען

און נאָכ'ן פאַרענדינען

זי שטודירט

דר.

שמואל

אויף

אין דער

ביז א יאהר

ווילנער

אינזשעניער

רעאַל-שול

אין בעלניע,

פּעסקין

און פּראקטיצירט

שפּעטער אַװעק קיין אמעריקע ,שטודירט מעדיצין
אין נין יארק אלס אָנגעזעהענער אוינע-דאַקטאָר,
נאָך אין דער יונענט אין ער צונעשטאַנען צו

דער

רעואלן-

*) לעקסוקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פרעסע און פילאָלאָגיע פון
|
זלמן רויזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.

000

= רר .שמואל פּעסקין

79

ציאָנערער באַוװענונג א דאַנק דער השפּעה פון זיין עלטערען ברודער,
ברו-

דעם באַקאַנטען פאַציאַליסט ישראל פּעסקין (אויך זיין אינגערער

טער ,יעקב פּעסקין ,איזן זינט יאָהרען אַ טוער פון ,בונד" ,לעצטענס
אין פּאַריז) ,אין ער אין אמעריקע געװען איינער פון די פיהרער 
פון דער אידישער סאַציאליסטישער באַוענונג . אין  ,9981צוזאמען
מיט נ .סטאון און ס .און אַ .איננערמאן ,גענרינדעט די ארבייטע--
בילדונגסשול,

וואו מ'פלענט

לערנען

אַרבייטער

מיט

פּאָליטישע

עקאַָ-

נאָמיע ,געשיכטע פון דער אַרבײיטער באַוענונג ,נאַטורװיסענשאַפט,
סאָציאַליזם און אַז .װו( ,די שול? האָט עקזיסטירט עטליכע יאָהר און
איז שפּעטער פון יעקב נגאָהדינ'ען ,דר .הימאָוויטש און אַנדערע רעאָר-
גאַניזירט געװאָרען אין אַן ,עדיוקיישאָנעל לינ").
אָרום יענער צייט אין דר .פּעסקין איינגעלאדען געווארען פון די
אידישע סאַציאל דעמאָקראַטען קיין עננלאַנד דורכצופיהרען פאר זיי
אַן אַניטאַציאָנס טור איבער'ן

אין עננגלאנד האָט ער זיך באַ-

לאַנד;

קענט מיט דער קאָאָפּעראַטיווער באַועגונג און צוריקקומענדיג קיין ניו
יאָרק ,האָט ער פיל אַניטירט פאַר קאָאָפּעראַציע צווישען די אידישע
אַרבײיטער,

זינט

און

אונוסט,

ספּעציעלע וועכענטליכע
חוץ דער מיטארבייט

,צייט-נייסט",

,2091

אָפּטײלונג:

נעפיהרט

אין

,פאָרוװוערטס"

א

ועלט'ן

אַ

,די קאאָפּעראַטיווע

אין ,פאָרווערטס"

נעווען

אויך רעדאקטאָר

א װאָכענבלאַט פון מעהר ערנסטען

כאַראַקטער,

פון

װאָס

דער ,פאָרווערטס" האָט אַרױסנענעבען זינט דעם 1טען פעפּט,9091 ,.
ביז יוני( 8091 ,צוערשט אונטער דער רעדאַקציע פון אב .קאַהאַן,

וועלכער האָט אָבער ניט געהאַט קיין מעגליכקייט זיך אָפּצונעבען מיט
דער צייטשריפט),
דר .פּעסקין

האָט גענומען

אויך

אַן אקטיווען

אין דער

אַנטײ?

יוניאָניסטישער באַװענונג און אין אַַ געוויסע צייט געװען איינער
פון די ווייניגע פאָדשטעהער פון דער אידישער סאַציאַליסטישער אינ-
טעלינענץ  ---אָנהענגער פון דעם אינדוסטריעלען יװניאָניזם ,וועלכער
| האָט געפיהרט אַ קאַמף נענען דעם ריינעם פּראָפּעסיאָנעלען יוניא-
ער האָט פאַר-
ניזם פון דער אַמעריקאַנער ארבייטער פעדעראציע.
עפענטליכט איינינע בראָשורען ,וי , :סטרייקס און זייער ניצליכקייט
פאר די ארבייטעד" (פ"נ ,אינטערנאַציאָנאַלע ביבליאָטעק');
ווילען די סאַציאַליסטען ?" איבערז ,פון ווילהעלם בראקער.

דר ,פּעסקין איזן יעצט אַ שטענדינער
ווערטס",

וואו ער פיהרט

מיטארבייטער

אן אפּטײלונג, ,פראַגען ווענען

,װאָס

אין ,פאָר-

געזונד" ,אין

וועלכער ער ענטפערט אויף בריף פון לעזער וועגען מעדיצינישע ענינים.

גח פּאַרטנאַי*)
נח (יקותיאל) פּאַרטנאֵי אין געבאָרען געװאָרען אין פּאָדברעזיע,
לעבען וילנע ,אין  ,97181אלס א זוהן פוֹן אַ קרעמער.
באַקומען
די ערשטע דערציהונג אין חדר ,האָט ער אין  9981געענדינט דעם
אידישען לעהרער אינסטיטוםט אין ווילנע8 .
יאהר געוען אַ לעהרער

אין א קרוינישער

שוֹל ,צוערשט

נח

אין וילנע,

דערנאָך

אין קאַָװונע.

פּאַרמנאָו

דאָרט אָנגעהױיבען זיין סאַציאַליסטישע טעטיגקייט אונטער דעם פּסעוו-

דאָנים נח.
געווען איינער פון די פּיאָנערען פון דעם אידישען סאָ-
ציאַליזם,
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אין פאַרבינדונגען מיט דעם פּולישען
') לע
קסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון
זלמן רייזע
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ַ
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פון ב .קלעצקין.
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גח פאָרטנאָי

רעװאָלוציאָנער קולטשיצקי אוֹן אַנדערע ,צוזאמען מיט איהם אין
אַרעסטירט געווארען ,אָפּנעזעסען  2יאָהר אין פּעטערבורג אין
6
דער תפיסה ,קרעסטי" ,דאַן פאַרשיקט געווארען אויף  8יאָחהר קיין
אילומסק ,קידענסקער נענענט ,מזרח-סיביר ,פון װאַנען ער אין ארום
אַַנטלאָפען אויף אַ פאַלשען פּאַס קיין ווארשע און זיך נעשטעלט
0
אין דינסט פון ,בונד" אלס מיטגליד פון צ"ק און אין אין עד-היום איו-
|
|
נער פון די פיהרער פון דער פּאַרטײ.
אויך אונטער דעם פּסעװודאָנים יוזעף ,האָט ער ביז  8091נעפיהרט

אַן אונלענאַלע

עקזיסטענץ,

געוואוינט

אין דוינסק,

מינסק,

וילנע,

ביאליסטאָק ,לאָדז ,ווארשע ,וואו ער האָט זיך אין  8091באַזעצט אויף
שטענדיג.
געזעסן אין די טורמעס פון ווילנע ,קאָוונע ,פּעטעדבורג ,ווארשע.
זינט  1091רעדאַקטירט די אונלענאלע בונדישע פּרעסע ,אדי אַן-
דערנאָך זיך באַטײלינט אין דער
בייטער שטימע" און דעם ,בונד".
לענאַלער בונדישער פּרעסע ,צ"א פאַרעפענטליכט אין  לעבענס-פרא-
גען" ,6191 ,א"פ יזעף ,א סעריע אַרטיקלען וועגען די פּראָפפאַר-
איינען ,ווענען די ואהלען צו די שטאַטראַטען און אַז .װ.

אַנואַ ראָזענטאַל*)
אַננאַ ראָזענטאַל אין געבאָרען געװאָרען

דעם 1טען אָקטאָבער,

 ,9אין וואלקאוויסק ,גראָדנער גנובערניע ,אין דער פאַמיליע
פון 0
לער ,וועלכע פיהרט איהר יחוס פון תוספות-יום-טוב.
אָן פאַרבראכט איהר יונענד אין א הויף ניט וייט פון גראָדנע,
איהר פאָטער ,אַ פאַרמענליכער סוחר און אַ איד אַ משכיל,
שפּעטער
באַקומען דאָרט איהר ערשטע בילדוננ.
אַרענדירט,

געהאַלטען

דעם

עקזאַמען

אַלס הויזלערערין

קוראַטאָריום ,שטודירט נאַטורוויסענשאפט אין
טעט ,אָבער דעם שטודיום ניט פאַרענדיגט.

אַננאַ.

העל-
יאָהר
וואס
האָט
אוים-

אין ווילנער

בילדונגס-

בערלינער

אוניווערזי-
|

ראָזענטאַל.

אין  4981--3981אריינגעצויגען געװאָרען אין ווילנע אין דער
חובבי-ציוניסטישער באַװענונג ,דאן אַריבער צו דער אידישעד אר-
בייטער-באַווענונג ,אין וועלכער זי איז טעטינ פון  6081בין דעם
היינטיגען טאָג ,כמעט אָהן אן איבעררייס אלס מיטנליד פון ,בונר",

אין  7191אויך פון צ ,ק .פון דער פּארטיי אין דוסלאַנד .
אָפּנענעבען

די

ערשטע

יאהרען

מיט

ארויסנעבען

א סך זיך

פּאָפּולער-וויסענ-

*) לעקפיקאָן פון דער אידישער לימעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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אַננאַ .ראַזטנטאָל
ישאמטליכע

י-

און פּאַליטישע ליטעראטור

געווען א מיטגליד

9

4091

פּאַליטישע

אַן אַנטײ?

גענומען

פאַרשיקטע

משפּט צו  21יאָהר
אַלע ,ראָמאַנאָווקער?,

אין

אידיש,

אויף

מיט

צוזאַמען

(חתונה געהאַט מיט איהם אין
אין

דריי

מאָל פאַרשיקט.

באַװאַפענטען

יאַקוטסק

אין

אויפשטאַנד

,ראָמאַנאָװקע"),

פון

פֿאַר-

קאַטאָרנע ,נאָוועמבער ,8091 ,צוזאמען מיט
אמנעפטירט ,צוריקנעקומען קיין ווילנע ,אַלְס

מיטנליד פון ווילנער קאָמיטעט
קאַמף פאר אידיש

ארבייטעד

קאָמיטעטען"

געווען עטליכע מאָל אַרעסטירט,

מערץ,

די

פאר

פון די ,זשאַרגאָנישע

איהר מאן פּנחס ראַזענטאַל-אַנמאַן
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געווען אַקטיו אין דעם

פון ,בונד"

אין דער ווילנער אפּטײלונג פון דער ,חברה

מפיצי

השכלה" ,געווען מיטגרינדערין פון דער ביבליאָטעק פון דער חמ"ה
אין ווילנע ,וועלכע איז איצט איינע פון די באַדיײיטענדסטע אידישע
אין  8191--4191באַטײליגט זיך אין
ביבליאָטעקען אין פּוילען.
גרינדען די ערשטע אידישע קינדערהיימען
אין 7/191--8101
דער פון די היימלאָזע.

אין וילנע פאַר
אין פּעטערבורג

די קינ-
גענומען

אַן אָנטײי? אין דער פּעדאַגאָגישער אַרבייט פון ,אָזע" ,אין --9191
0

אין ביבליאָטעק

זיך באַטײלינט

דאַן צוריקגעקומען קיין ווילנע.

אַרבײיט

פון דער

קולטור-לינע,

זינט  1291מיטגליך פון דעם אידי-

שען צענטדאַלען בילדונגס-קאָמיטעט אין ווילנע און זינט -- 8291
פון דער ציש"א אין פּױלען און פון דער ביבליאָגראַפישער צענטראַלע

פון ייוו"אָ.

-

|

לויט דער פּראָפעסיע א צאָנדאָקטאָרין ,אין אַננאַ ראַזענטאַל
דערהויפּט טעטיג אלס לעחרערין און טוערין פאר אויסערשול-ארבייט.

אין  7991---1991געווארען פאַרװאַלטערין פון דער אַוװוענטשול א"נ
יו" פּרץ אין ווילנע (געארבייט אין דער שול אויף אידיש נאָך פאַר
דער מלחמה) .פֿון צייט צו צייט זיך באַטײלינט אין דער בונדישער
פּרעסע מיט קליינע אַרטיקלען אויף אַקטועלע פראַנען און מיט קאָ-
צוזאמען מיט פּאַװעל ראַזענטאַל אַרױסנענעבען אַ
רעספּאָנדענצען.
בראָשור

ווענען ,קעטער-סיסטעם

און די אידישע

ביבליאטעקען".

װײינשטיין *)

רחמיאל-אהרן

רחמיאל-אהרן וויינשטיין איזן געבאָדען געווארען אין וילנע אין
באַקומען די ערשטע דערצי-
 ,7אלס זוהן פון יצחק ויינשטיין,
הונג אין א קרויניש אידישער אֶנפאננשול ,האָט ער אין  7081נעענ-
אין וילנע און אין גע-
דינט דעם אידישען לעהרעראינסטיטוט

װאָרען

לעהרער

אידישער

פוֹן א קרויניש

אין אשמענע,

פאַלקסשול

אין א פֹּאֶר יאָהר ארום אַריבער אוֹיף ענליכער שטעלע אין ווארשע.
נאָך אלס 81ביעהרינער איננעל אין ער אריין אין דעם רַעואָ-
לוציאָנערען קרייזעל ,װאָס האָט עקזיסטירט ביים לעהרער-אינסטיטוט,
זינט דער גרינ-
האָט געארבייט אין די ווילנער ארבייטער-קרייזלעך.,
אין
דונג פון ,בונד" פארבונדען נעווען מיט דער דאָזינער פּארטיי,
אריין אין איהר ווארשעווער אָרגאַניזאציע ,שפּעטער קאאָפּטירט
8
אין  ,0091אלס פאָרשטעהער פון
געווארען אין אָרטינען קאָמיטעט,
ווילנע ,זיך באטיילינט אין דער דריטער קאָנפערענץ פון ,בונך"

(וואַרשע-01 ,טען

אין  ,4091אויפ'ן פערטען

אַפּדי?),

צוזאַמענפאָהר

פון ,בונד" ,אין ביאַליסטאָק ,אויסגעוועהלט אין צ .ק .און זינט דאַן
פארבליבען אַ שטענדינער מיטנליד פון צ .ק . אלס פאָרשטעהער פון
בונד" גענומען אַנטײל אויך אין די פאַרשידענע צוזאמענפאָהרען

פון

רסדא"פּ

(אין

לאָנדאָן,

,091/

פּאַריז,

טעמערפאָרס,

העלסיננג-

געווען אַדנאַניזאַטאָר פון דער באַראַטונג פון די נאַציאָ-
פאָרס),
נאַלע ס"ד נרופּעס אֶנהוֹיב  2191און פון דעם װאַל-בלאָק פון ,בונד"
און פּפ"ס אין ווארשע בעת דער װאַל-קאַמפּאַניע צו דער 4טער דומע,

=

וויינשטיין

איז ניט

איינמאָל

אױסגעשטאַנען

רעפּרעסיעס

פון

אין  7191--4191פאַרשיקט נעוואדן אין סי-
דער צאַרישער מאַכט..
ביר ,פון װאַנען צוריקנעקומען נאָך דער פעברואר-רעװאָלוציע קיין
לעניננראד ,אויף דער -01טער קאָנפערענץ פון ,בונד" ,אַפּריל ,7191
אויסנעוועהלט אלס פאָרזיצער פון צ .ק .זיך באַזעצט אין מינסק,
וואו צוזאַמען מיט זיין פרוי'ס עלטערער שװעסטער ,אסתר פרומקין,

אָנגעפיהרט די פּאַרטיי-אדבייט אין וייס-רוסלאַנד,
אין משך פון לאַננע יאָהרען איזן ער געווען איינער פון די אָנ-
פיהדער פון ,בונד" ,אָנגעזעהענסטער פּראַקטיקער פון דער אֶרנאַני-
זאַציע ,היטער פון די טאַקטישע פּרינציפּען פוֹן  בונד" ,האָט ער
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פרעסע
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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און פּילאָלאָגיע פון

רחמיאל-אהרן וויינשטיין

בשעת

דער מלחמה

8502

פאַרנומען

א צענטריסטישע

נאָך דער

פּאָזיציע.

פעברואר רעװאָלוציע געשטאַנען אויף דעם רעכטען פליגע?ל פון דער
פּאַרטײי ,כשעת דער אָקטאָבער רעװאלוציע האָט ויינשטיין אונטער-
שטיצט די פאָדערונג װאָס דער ,וויקזשעל? האָט .אַרױסגערוקט ווענען
בילדען אַן איינהייטליכע סאַציאליסטישע רענירונג פון די פאלקם-
אַ דאַנק זיין
סאַציאַליסטען ביז די באַָלשעװויקעס אַריינגערעכענט.
נגרויסען איינפלוס אין מינסק אויסנעמידען אין די אָקטאָבער-טעג אַ
באַװאַפענטען צוזאַמענשטויס צווישען די מענשעוויקעס און באַלשע-

וויקעס ,נאָך דער דייטשער רעװאָלוציע געווארען אן אָנהענגער פון
ביסלעכויין דורכנעמאַכט די רעװאָלוציע אויף.
דער ראַטענמאַכט.
לינקס ,אויף דער 11טער קאָנפערענץ פון ,בונד" אין מינסק ,מערץ,

,9

אין אַ געוויסער מאָס געראַטעװעט די פּאַרטײ פון אַ שפּאַל-

טונג,

נע-

ביזן ער

האָט

צוזאמען

מיט

חבדים

אַנדערע

אין 1291

שאַפען דעם ,קאָמבונד?" אין ייסרוסלאַנד און דערנאָך מיט'ן ,קאָמ-
|
בונד? זיך אַרינגענאָסען אין ק"פּ.
צו יענער צייט געווען שיר ניט דער באַלעבאָס פון דער וייס-
רוסלענדישער ראַטענדעפובליק אוים'ן פּאָליטישען און וויסענשאַפט-
אין  0291סיטנלידך פון וייס-רוסלענדישען קרינם-
ליבען נעביט.
רעװאָלוציאָנערען קאָמיטעט ; אין  ,1291נאָכ'ן אַריינטריט פון ,בונך"
אין רק"פּ פוווןייס-רוסלאנד ,מיטנליד פון פּרעזידיום צא"ק און פאַך-
טדעטער פון פאָרזיצער פון דעם ראָט פון די פאָלקס-קאָמיסארען פון
װוייס-רוספאַנד ,מיטגליד פון צ"ב פון ק"פּ פון וייס-רוסלאנד ,דער-
נאָר אויך פוֹן צ"ק און גענענקאָמיטעט פון דער קירניזישער רע-
אין  2291פארזיצער פון ראָט פאַר אַרבייט און שוץ פון
פּובליק,
זינט  8291מיטנליד פון דער קאָלעניע
דער קידניזישער רעפּובליק,
נעמט
פון דעם פאָלקסקאָמיסאַריאַט פֿאַר פינאנצען פוֹן פסס"ר.
אויך אַ גרויסען אַנטײל אין דער אידישער קאָלאַניזאציע ארבייט,
מערץ ,7/291 ,אויסגעװועהלט צו-
לויט'ן באַשלום פון ,נעזערד".
זאמען מיט דעם רוסישען ויפענשאַפּטלער לאַפּיראָסקאָבלאָ אַלס דע-
לעגאטען פון ,נגעזעדד" קיין אמעריקע ,אבער ער האָט ניט באַקומען

קיין

ערלויבניש

נאָוו8 .

פון

באשטימט

אריינצופאַָהרען

די שטאַטען

אלס ממלא-מקום

פון דעם

קיין

אַמעריקע;

באַאורלויבטען

פאָר-

|

:זיצער פון ,קאָמערד" סמידאָוויטש.
רחמיא?'ס

ליטעראדישע

טעטינקייט

אין

געװען

נאַנץ קנאַפּע,

א

בלוין פון צייט צו צייט האָט ער פאַרעפענטליכט אין די בונדישע
אויסגאבען
און

ארטיקלען,

דערהויפּט

דער פּראָפּעסיאָנעלער

װעגען

באַווענונג.

אַרנאניזאַציאַנעלע
|

פראַנען

זיכל ליבער)*,
מיכע? ליבער איז געבאָרען געװאָרען אין וילנע אדום .0881
זיין פאָטער ,יצחק נאָלדמאַן ( ,)99818091אַ באַוװאוסטער העברע-
אישער דיכטער ,האָט איהם קיין אידישע דערציהונג ניט געגעבען.
ער האָט באַזוכט די גימנאַזיע אין וילנע און איז פריהת ארין
אין דער

סאַציאליסטישער

באַװענונג

מיכל

און

געווען

טעטינ

אלס

פּראָפע-

ליבער

פיאָנעלער טוער אין ,בונד" אונטער דעם פּסעװדאָנים אֶשׁר ,שפּע-
טער אויך אונטער דעם פּסעװודאָנים איסאַקאָוו ,בער ,מאַרק.

א מענש

פון א פייערדינען

טעמפּעראמענט,

זעלטענער

ענערניע

און איבערגעבענהייט צו דער רעװאַלוציאָנערער אַרבייט ,אַ גלענצענ-
דער רעדנער אין רוסיש און אין אידיש ,האָט ער געשפּילט אַן
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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פּרעסע און פילאָלאָגיע

פון

מיבל ליבצָר

!80

אָנפ
יהרענדינע ראָלע אין דער פּאַרטײ ,באַזונדערס זינט .5091
געוען
מיט
נ
ל
י
ד
פון
צ"ק ,זיך באַטײליגט זינט  3091אין די צוזאַמענפאָהרען
פון
ד
ע
ר פּאַרטײ און אִלִם פאָרשטעהער פוֹן ב
,ונד"?  ---אויך פון דער
ר .ס .ד.
אַ .פּ .געוען הױפּט-דעבאַטאַנט פאַר דער אידישער קול-
טור-נאַצ
י
א
ָ
נ
א
ל
ע
ר
א
ױ
י
ט
א
ַ
נ
א
ָ
מ
י
ע
א
י
ן
ד
י
ב
ש
ע
ת
ם
באריהמטע דיסקוסיעס

מים

די ,בונדפרעסער",

װי סטאָלפּנער און אַנדערע,

הגם אין דער

אידיש-נאַציאָנאַלער פראַנע איז ער געווען א נייטראליסט.
ס
וף  6091האָט ער אלס דעלעגאט פון ,בונד" באַזוכט אמע-
ריקע
א
ו
ן
א
י
ז
א
ו
י
פ
ג
ע
ט
ר
ע
ט
ע
ן
א
ו
י
ף
פ
א
ַ
ר
ז
א
ַ
מ
ל
ו
נ
ג
ע
ן
ל
ט
ו
בת דער רוסישעך
רעװא
ָ
ל
ו
צ
י
ע
,
ג
ע
ה
א
ל
ט
ע
ן
ל
ע
ק
צ
י
ע
ס
ו
ו
ע
נ
ע
ן
ד
ע
ר
ס
א
ַציאליסטישער באַװעגונג,
דעם
2
8
ט
ע
ן
י
א
ַ
נ
ו
א
ר
,
/
1
9
0
,
א
ר
ױ
י
ס
ג
ע
ט
ר
א
ָ
ט
ע
ן
אין א דעבאַטע מיט
דאַ
נ
י
ע
ל
י
ט
ש
ע
ר
נ
י
כ
א
ָ
ו
ו
,
ד
ע
ם
ד
ע
ל
עגאַט פון ס"ס.
בשעת דער רעאַקציע,
צוז
א
ַ
מ
ע
ן
מ
י
ט
א
ַ
ב
ר
א
ַ
מ
א
ַ
װ
י
ט
ש
'
ן
,
נח און ירחמיאַ?ל ויינשטיין ,געװען

פאַר אַריבערטראָגען דעם שװערפּונקט פון דער באַװעגונג אין לענאַלע

אַר
גאַניזאַציעס ,אויפטרעטענדיג אין דער דאָזיגער פראַגע נעגען יודינ'ען,
א.
ל
י
ט
ו
ו
א
ק'ן און אַנדערע.
אין  0191פארשיקט אַדמיניסטראַטײו קיין
װאָלאָנדע ,אנטלאַפען קיין אױיסלאַנד ,אלס פאָרשטעהער פון ,בונךד"
זיך באַטײלינט אויף דער קאַנפערענץ פון דער ר .ס .ד .א .פּ .אין
ווין ,אוגוסט ,2191 ,אויף וועלכער צ"אַ עד האָט געהאַלטען א רעפע-
ראַט ווענען .דער אַנטװיקלונג פון דער אָרגאַניזאציע און דער אר-

בעט פון דער

פּאַרטײי .

בשעת

דער מלחמה

שיקט קיין בוזולוק ,סאמארער נוב ,.אונטער
דאָך געשפּילט אַן אַנפיההענדינע ראָלע אין
שטאָט.
נאָך

דער

מערץ

רעװאָלוציע

בורג און זיך אַרױסגערוסט

איזן

ער

אויפ'ן ערשטען

איז

ער געװען

פאר-

אויפזיכט פון פּאָליציי,
דער דאָזינער רוסישער
געקומען

פּלאַץ אלס

קיין

פּעטער-

ערשט-קלא-

סינע פּאַליטישע פינור ,אלס פאָרשטעהער פון ,בונד" אין ארבייטער-
ראַט ,,צוזאַמען מיט'ן ס"ר גאץ און דעם ס"ד דאַןגורוויטש גע-
ווען דער פיחרער פוֹן דער אַנטיבאָלשעװיסטישער קאָנסאָלידאַציע ,גע-
| שיקט געװאָרען פון דער צייטווייליגער רענירונג צו פיהרען די אונ-
טערהאַנדלוננען מיט דעם פיהרער פון דעם אױפּשטאַנד {גענען קע-

רענסקי'ן ,גענעראל קאָרנילאָן. ,

אַ געוויסע צייט האָט ער געארבייט אין א סאַװעטישען
שטאַלט אין פאַראַטאָוו ,דערנאָך איז ער געווען אַרעסטירט ,וואו
מאָסקװער טורמע האָט ער אָנגעשריבען זיינע זכרונות ,שפּעטער
עד פאַרשיקט געװאָרען קיין טורקעסטאָן.

אַנ-
אין
איז

ר .אַבראַמאַװיטש.
ליטװאַק

א.

וְאַ פּאָר שטריכען צן דער באַראַסטעריסטיץ פון זין פערזעגליכקײט)
דיי

איינער פון די מערקווירדינסטע און אינ-
טערעסאנטסטע ווילנער" ,מיט ועלכען איך
האָב זיך ווען עס איז באַגענענט ,אין אֶָהן שום
פפק  --חזײם יעקל ליטואַק

דער זוהן פון אַן אָרימען ווילנער פורמאַן,
אַ הינקעדינער ,קורצזיכטינער ,ניט קיין שעה-
נער  ---איז ליטװאַק געווארען ,דורך זיין אי"
גענעם כוח ,דורך דער מאַכט פון זיין פּערזענ-

ליכקייט און זיין טאלאַנט ,איינער פון די גלענ-
צענדסטע אידישע פּובליציסטען און זשורנאַליסטען ,איינער פון די
פעהיגסטע און אינטערעסאַנטסטע פּאָליטיקעד ,איינער פון די אָנגעזע-
הענסטע פיהרער פון דער אידישער אַרבײיטער באווענונג ,איינער פון
די פאַרדינסטפולסטע טוער פון דער מאָדערנער אידישער קולטור.
ניט דאָ איז דער אָרט צו כאַראַקטעריזידען ליטוואק'ס פּאֶלי
טישע אָדער ליטעראַרישע טעטינקייט .איך יל נאָר געבען איינינע

צו דער כאַראַקטעריסטיק

שטריכען
יעדער

און

אויפריכטינער

זיינע וװערק אַ שטיקע?

פון ליטװאַק'ס

אמת'ער

פון זיין נשמח,

שרייבער

פּערזענליכקייט.
לייגט

אַ ברוכטייל

אַרין

אין

פון זיין איי"

אַ באַרימטער ליטעראַטור-קריטיקער האָט אַמאָל
גענער ביאנראפיע .
געזאָנט ,אַז אין תוך שילדערען גרויסע דיכטער איינענטליך נאָר זיך

און ליטװאַק האָט געוויס גענעבען א קאַפּיטעלע פון אייגענער

אַלֵיין.

כאַראַקטעריסטיק ,ווען ער האָט איינמאָל געשריבען װענען דער פיל-
פעלטיגקייט און אינעוויינינסטער סתירות'דינקייט פון דער מענשליכער

נשמה.

|

װאָס האָט געקאָנט זיין פיקפעלטיגעד
ליטװואַק

און סתירות/פולער,

איידער

אַליין ?

ליטוואַק קומט אַרױס פון אידישען ,המון".

ער איז א {פּלע-

בעער" ,אַ מענש ,װאָס איז ניט געווען צונעוואוינט און האָט זיך זיין
לעבען

פאַנג נישט

געקאָנט

צוגעוואוינען
006

נישט

צו אַ נוטען

קליד,

ר .אַבראַמאָוייטש
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|

נישט צו א קאָמפאָרטאַבלען צימער ,נישט צו דער נאַנצער אויסענ-
וויינינסטער קולטור ,װאָס די רוסישע אינטעלינענציע האָט מיט אזוי

די קולטור פון אַ
פיל פאַראַכטונג אָנגערופען די ,פריזער-קולטור".
וואוי?-איינגעאָרדענטען ,זויבערען ,רענעלמעסינען לעבענסשטיינער אין

איהם געווען און געבליבען פרעמד.

זיינע קנעפּלעך זיינען שטענ-

דיג געווען אָפּנעריסען ; זיין שניפּס  --שטענדיג קרום אויסגעבונדען ;
זיינע שטיוועל שלעכט נעפּוצט; זיין הוט צוקװעטשט; זיינע קעשע-
נעס

פו?

אָננעשטאָפּט

מיט

צייטוננען

און פּאַפּירלעך,

און

אט

די

דאָזיגע אויסערליכע אומאָרדנוננ איז געווען ביי ליטואַק'ן נישט קיין

א .לוטוואק ,געב .און ווילנע -- 4181
געשמ .און נון ואָרק ,סעפּט.9891 ,09 .

,אָלערישע" ,וי ביי די קינסטלער אויף פּאַרי-
געמאַכטע ,נישט קיין מ
זער מאָנפּאַרנאָס ,װאָס לויפען אַרום בכיון מיט גרויסע אויפפאַלענדע
היט ,מיט גרויסע פלאַטערדינע שניפּסען און פאַר וועלכע די דאָזיגע
,אומאָרדנונג? אין אַ מין קינסטלערישע ,יניפאָרם" ,מיט ועלכער
ניין ,ליטװאַק האָט נישט קאַקעטירט מיט זיין אום-
זיי קאָקעטירען.
דאָס אין פּשוט געװען זיין נאַטוֹר ,די
ציוויליזירטער דערשיינוננ:
סביבה פוֹן זיין ווילנער פּראַלעטאַרישער יונענט ,וועלכע עד האָט

שטענדינ
אין אין

אַרומנעטראנען
דעם

מיט

זיך.

אומציוויליזירטען"

אָבער אין דער
ליטװאַק

געווען

זעלביגער
אַ צווייטער,

צייט
נאָר

80

|

אַן אַנדערער ליטװאַק:

פון

האָבער
קולטור.

א .ליטװאַס

איינער פון די פיינסטע

צאַרטער

שעהנקייט,

דעם

נישט-עסטעטישען

אין

פון

און איידעלסטע

האַרמאָניע,
שאלעכץ

פון

פון

פיב-

ראַפינירטער

א וילנער פֿור-

מאנ'ס זוהן האָט נעלעבט די נשמה פון א זעלטען ראַפינירטען ,דורך
און דורך פאראיידעלטען עסטעט ,װאָס האָט געהאט אַ מערקוירדינ-
קלאָרען און זיכערען הוש פאַר יעדען סאַמע פיינסטען נװאַנס פֿון
שעהנקייט

|

און שעהנהייטס-קולטור.

אָבער ליטואַק'ס קאָמפּליצירטע פּערזענליכקייט האָט זיך נישט
פ0עבעער-
אױיסנעשעפּט מיט דער דאָזינער פּשוט'ער אַנטיטעזע:
נאָך פיל מעהר פאַרשידענע נשמות האָבען געלעבט אין
עסטעט.

|
איהם.
יעדער ,װאָס האָט איהם נעקענט ,װאָס האָט איהם נגעהערט ריי-
דענדיג ,װאָס האָט געלעזען זיינע שריפטען -- ,וױיס ,װאָס פאַר אַ
שטעכעדינער

שאַרפער ,געפערליכער,

און בייזער

און נעגנער ליטוואק האָט געקאָנט זיין.,
גענעמער

צו האָבען

ליטואק'ן

פּאָלעמיסט ,קריטיקער

עס איז שטענדיג געווען אַנ-

אַלס פריינט,

איידער

שונא,

אַלס געננער

און

|

זיין שאַרפע פעדער ,זיין שאַרפע ,בייזע צונג ,זיין בוינעוודינער
| גייסט ,װאָס האָט שטענדינ פאַרמאָנט אויסצונעפינען ביי אייך דעם
שװואַכסטען

פּונקט

און

אַהין

אַריינשטעקען

נעשליפענעם

דעם

שבּיץ

פון זיין קריטיק-מעסער ,האָט קיינמאָל נישט נעוואוסט קיין רחמנות
די אינעהיינינ-
אויפ'ן געגנער און האָט קיינעם נישט געשאַנעװעט.
סטע

ערליכקייט

פון זיין פּאַליטישער

אָדער

נעזעלשאַפטליכער

איבער-

צייגונג ,זיין שטאַרקער טעמפּעראַמענט פון אַ קעמפער האָט איהם
נישט געלאָזען צו מאַכען קאָמפּראָמיסען אין קאַמף ,צו שאַנעװען
דעם נעננער ,צו בלייבען שולדינ אן ענטפער .נישט אומזיסט האָט
ער זיך גענומען דעם פּסעװדאָנים :

,א מוק":

אָט אַזױ װי א מוק,

אַ קאָמאַר ,אין אַ זומערדינען אַװענט ,האָט ער שטענדינ געפונען
ביי דעם נעגנער דוקא די עמפּפינדליכסטע שטעלע ,כדי אַריינצו-

שטעכען אַהין מיט זיין שאַרפען שטאַכעל .און אֶט דער זעלבינער
שטעכעדינער ,שפּיצינער ,שאַרפער ,אומברחמנות'דינער ליטװאַק האָט
געהאָט אַ ווייכע ,איידעלע ,צאַרטע ,סענטימענטאַלע נשמה און האָט

ניט נעקענט אַריבערטראָגען
דאָס וועט

באַשטעטיגען

זעהענדינ אימיצען

יעדער

איינער,

װאָס

ליידען אָדער וױיינען..
האָט

איהם

פּערזענליך

געקענט ,װאָס האָט זיך מיט איהם באַנענענט פּריװאַט ,װאָס האָט נע-
זעהן ,װוי צאַרט און אינטים ליטװאַק האָט געפיהרט פריינטשאפט
מיט קליינע סקינדער ,מיט װאָס פאַר אַ ליבע און פריינדשאַפט קינדער

און פרויען האָבען זיך באַצױינען צו ליטוואק'ן.

נישט געווען א קינ-
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דער-לידעלע ,װאָס ער ז
אָל נישט קענען אויסווייניג; נישט געװען 8
סענטימענטאַלער ראָמאַנ
ס
,
ואס ליטװאַק זאָל נישט קענען סיי די
ווערטער ,סיי דעם מאַטיוו
נישט געווען א פאר'חלומ'טע מעשה'לע,
װאָס ליטװאַק זא
ָל עס נישט קאַנען דערצעהלען מיט דעם גאנצען
ראָמאַנטיזם פון אַ טרוימער,
און נאָך צוויי
ליטװאַקס האָט מען געקאַנט זעהן ,וען מען
האָט זיך צו
איהם צונעקוקט  :איינער אין געווען ליטװאַק דער פּאַ-

ליטיקער,

דער

האַרטער,

פעסטער,

פאַרברענטער,

ראַדיקאַלער

סאָ-

ציאַליסט ,מיט א
ַ ניכטערען פּאָליטישען קאָפּ ,מיט אַ שארפען חוש פאַר
פּאָליטישער מאַכט
און מאַכט-באַציחונגען ,מיט אַ רעאליסטישען באַ-
גריף וועגען פּאָל
י
ט
י
ש
ע
ן
ק
א
מ
ף
א
ו
ן
פ
ּ
א
ָ
ליטישען קאָמפּראָמיס.
ער האָט
טיף פֿאַרשטאַנען
ד
י
א
י
נ
ע
ר
ע
מ
ע
כ
אַניק פון פּאָליטישען קאמף ,דעם
אינעווייגסטען
ג
ע
ב
י
י
פ
ו
ן
ס
א
ַ
ציאַלע קאַמפען און קלאַסען-באַציהונגען.
האָט מען ג
ע
ל
י
י
ע
נ
ט
זיינע פּאָליטישע לייט-אַרטיקלען אוֹן אױפרופֿען,
האָט מען ג
ע
ז
ע
ח
ן
פאַר זיך אַ האַרטגעזאָטענעם ,עקשנות'דיגען ,אומ-
ברחמנות'דיגען .קלאַסען-פּאָליטיקער,
און דאַן האָט זיך וידער אין

זיינע ליטעראַריש-פּובליציסטישע

אַרטיקלען

אַנטפּלעקט

גאָר אַן אַנ-

דע
רער ליטװאַק :ליטװאַק דער קולטור-טוער ; ליטואַק דער דיכטער ;
לי
ט
װ
ו
א
ַ
ק
ד
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ר
פ
ֿ
א
ַ
ר
'
ח
ל
ו
מ
'
ט
פ
ע
ּ
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א
ָ
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ל
י
ט
װ
א
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י
נער פּסיכאָלאָג,
װ
א
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ָ
ט
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י
נ
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ל
א
ַ
ס
ע
ן
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א
ַ
צ
י
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ו
נ
ג
ען און פּאליטישע קאַמפען גע-
ש
ט
ר
ע
ב
ט
צ
ו
ד
ע
ר
ק
ע
נ
ע
ד
ן
י
'
א
י
י
ב
י
ג
ע
ו
ו
ע
ר
ט
ע
ן
פון דער מענשליכער נשמה,
פון דעם מענשליכען שאַמען,
ליטװאַס ,דער פאַראַכטער פון אויסענוויינינער קולטור און
פייערדיגער ליבהאָבער פון אינעוויינינסטער שעהנקייט ; ליטװאַק

שטעכעדיגער

האַסער און דער סענטימענטאַלער,

ווייכהאַרציגער

דער
דער

ליב-

האָבער ; ליטװאַק דער האַרטער פּאָליטיקער און קלאַסען-קעמפער און
ליטװאַק דער דיכטער און טרוימער  --דאָס זיינען נאָר אייניגע פון

די ליטװאַקס ,װאָס האָבען געלעבט אין דעם פאַרקריפּעלטען קערפּער

פוֹן חיים-יעקל העלפאַנד ,דעם זוהן פון א וילנער פורמאַן.
נען אָבער נאָך פיל ,פיל מעהר

נשמות

עס זי-

געווען אין ליטװאַק...

היינריך היינע האָט אַמאָל געפּרואווט אַנטקעגענשטעלען די צויי
בא
ַזונדערע טיפּען פון מענשליכען כאַראַקטער ,דעם האַרמאָנישען ,לע-
בע
נ
ס
פ
ֿ
ר
י
י
ד
י
ג
ע
ן
,
ק
ל
א
ַ
ס
י
ש
ע
ן
ג
ריך ,װאָס נעמט אָן דאָס לעבען אֶהן פפקות
א
ו
ן
ק
ר
י
ט
י
ק
א
ו
ן
פֿאַרשײנט איהם מיט קונסט -- ,און דעם סקעפּטישען,
א
י
ר
א
ָ
נ
י
ש
ע
ן
,
א
ו
נ
האַרמאָנישען איד ,װאָס גריבעלט און טראַכט ,װאָס
קריטיקירט און אונטערזוכט דאָס לעבען ,װאָס צערייסט זיך אלין
און זיין אייגענע נשמה מיט אויפדעקען אינעװוינינסטע סתירות.
אויף

!

|

02
מען זאָל אננעמען היינע'ס
איד ,און מעדעם אַ גריך.

די

מאָדערנע

כאַראַקטעריסטיק

פּסיבאָלאָניע

מענשליכער נשמה ,װי חיינע .

א .ליטװאַק

האָט

אפשר

אַ

געװען

ליטװאַק

אין

טיפערען

צוגאַנג

צו

װאָלט די איגעװײויגסטע

אַ

דער

ביאָי

גראַפיע פון ליטוואק'ן ,די אַנטװיקלונגס-געשיכטע פון זיינע פעהיג-
קייטען און פּסיכאָלאָנישע פארשידענהייטען געװוען אן אינטערעסאנטע
אויפגאבע פאַר אַ מאָדערנעם פּסיכאָלאָג און אָנהענגער פון אַלפרעד
אדלער,

|

אַ קריפּעל ,װאָס פילט
מינערווערטיג
װאָס פיהלט

זיך ,צוליב

זיין קראַנקער

פוס ,פיזיש

לנבי זיינע חברים אין נאַס; דער זוֹהן פון אַ קבצן,
זיך סאָציאַל מינערווערטינ לגבי די גוטאָנגעטאַנענע

און זויבערע קינדערלעך פון די רייכע עלטערען; א קינד פון רעכט"
לאַזע אידישע עלטערען ,וואס פיהלט זיך נאַציאָנאל מינערווערטיג לגבי
די ,אלמעכטיגע ,נוי'אים" -- ,אָט די דאָזינע דרייפאַכע מינערווערטיג-
קייט האָט די באַנאַבטע און פעהינע נשמה פון דעם קליינעם חיים-
יעק? געשטרעבט גובר צו זיין ,אויסגלייכען, ,קאָמפּענסירען" דורך
א באַזונדערס רייכע און שטאַרקע אנטוויקלונג פון יענע פעהיגקייטען,
ער קען ניט לויפען אזוי געשוינד
װאָס ער האָט אין זיך נעפיהלט.
וי די אַנדערע אינגלעך ,אָבער די קינדער ,װאָס לאַכען איהם אויס
אַרשעמט
פן
אין חדר ,װוען
צוליב זיין פוס ,ווערען פאַרשטומט או
חיים-יעק? ווייזט אַרױיס די געשוינדקייט און די פלינקייט פון זיין
און דער אינערליכער נעפיל ,אַן ער אין
קאָפּ ,פון זיין פאַרשטאַנד.
פארט קערפּערליך מינערווערטיג קנבי די אַנדערע קינדער ,צוינגט
צו ,איבערקאָמפּענסידען? זיין גייסטיגע איבערגעלעגענהייט,
איהם

שטופט

איהם צו לאָזען די אַנדערע פיהלען ,אַז גייסטיג אין ער דער

שטאַרקערער ,דער קלינערער ,דער געשייטערער.
כיג ,שפּיציג ,אומברחמנות'דינ אין שטרייט.

ער איז שאַרף ,שטע-

די דייכע קינדער נעמען זיך איבער געגען דעם אַרימען זוהן פון
אַן אָרימען פורמאַן -- ,ער האָט אָבער אנטדעקט אַן אַנדער תורה,
אַן אַנדער אויסוועג,

װאָס ניט איהם

און מיליאָנען

אנדערע

אונטערדריקטע  ---דעם אויסוועג אויסצונלייכען ,אויסצולעשען
ציאלע מינערווערטיגקייט:

דאָס אין די לערע וועגען

סאָציאַל-

די סאָ-

דער סאַציאלער

נלייכקייט ,די לערע וװענען סאַציאלען קאמף ,די לערע וװעגען דעם
אַן דער אונטערדריקטער קלאַס איז מאָראַליש און סאַציאל בילכער פאַר
דעם אונטערדריקער ,דעם עקספּלואַטאַטאָר , די תורה פון מאַרקסיזם
און סאציאליזם ,דער גלויבען אין סאָציאלער רעוואלוציע  ---אין גע"
װאָרען דער וועג ,אויף ועלכען די פארואונדעטע און באליידיגטע
נשמה פון חיים-יעקל'ן האָט געפונען די אויסלייזונג פון סאַציאַלער
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קנעכטשאַפט ,דעם וועג צו פארװאַנדלען
קינפטינען זינער.
אָבער אוֹי
ך
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ָ
ס
נ
ע
פ
י
?
פ
ו
ן
נ
א
ַ
צ
י
א
נ
א
ל
ע
ר
מ
י
נ
ע
ר
ו
ו
ע
ר
ט
י
ג
ק
י
י
ט
 ,די
טיפע אונטערדריקונג און דערנידערונג פון דעם רעכטלאָזען איד אין

זיך פון א באַזינטען אין א צו-

צאַרישען רוסלאַנד איז ,איבערקאַָמפּענסירט?

געווארען

אין ליטװאַק'ס

נשמה דורך רעװאָלוציאָנערען נאַציאָנאַלִיזם ,דורך דעם שטאָלצען גע-
דאנק פֿון דער גלייכווערטיגקייט און הויכווערטינקייט פון אידישקייט,
פון אידישער קולטור ,פון אידישער נאַציאָנאלער באוועגונג ,וואס אין
ענג דורכגעפלאָכטען און פארבונדען מיט דעם סאַציאלען אידעאל פון
אַלגעמײינער גלייכקייט און פרייהייט,
אָט אַזױ איז ליטװאַק'ס פיזישער מום ,זיין פיזישע מינערווער-
טינקייט צוזאמענגענומען מיט דער סאַציאלער און נאַציאָנאלער מי-
נערווערטינקייט פון אן אידישען פּראָלעטאַרישען קינד אין אַמאָלינער
ווילנע ,געווארען דער מקור אָט פאר יענער סתירות-פולער און קאָמ-
פּליצירטער פילנעשטאַלטינקײיט פון ליטוואק'ס גאנצער פּערזענליכקייט,
דאָס וואס איך האָב דאָ אָננעמערקט זיינען נאָר א פּאָר שטריכען.
אָנפילען דעם טרוקענעם סקעלעט מיט לעבעדינען פלייש און בלוט,
אָנשרייבען אַן אמת'ע ביאָנראַפיע פון ליטװאַק'ס אינעווייניגסטען מהות
 --דאָס איז אן אינטערעסאנטע אויפנאבע פאר דער צוקונפט.ער אין איינער פוֹן די
ליטװאַק האָט פאַרדינט אַ ביאָגראפיע:
אינטערעסאַנטסטע ,נלעצענדסטע און טאַלאַנטפולסטע זיהן פון דעם
און
אידישען ארבייטער פאָלק ,איינער פון די אינטערעסאנטסטע
סימפּאַטישסטע נעשטאַלטען ,װאָס זיינען ווען ניט איזן אויפנעוואקסען
אויפ'ן באָדען פון ,ירושלים דליטא".

משה ראַפעס*)
משה ראַפעס אין געבאָרען געװאָרען אין וילנע ,דעם 3טען
נאָוועמבער ,8881 ,אין אַ פאַמיליע פון וויין-סוחרים ,באקומען די ערש-
טע דערציהונג אין חדר ,דערנאָך באַזוכט א רוסישע אָנפאנגס-שול און
אַלס עקסטערן אָפּנענעבען עקזאַמען אויף  8קלאַסען גימנאַזיע ,אָבער
פריה אריינגעצויגען געװאָרען אין דעד בונדישער באַװעגונג און זיך
אינגאַנצען אָפּנענגעבען דער פּארטיי-אַרבײט.
אַרום  ,9091אין דעם פּראָצעס פון משה גורעוויטש ,צום ערש-
טען מאָל אַרעסטירט ,אין ער  6חדשים אָפּגעזעסען אין :41טען
נומער אין ווילנע ,באַפרײיט נעװאָרען אויף ערבות פון  000,1רובעל.
שפּעטער געווען איינער פון די אַרנאַניזאַטאָרען פון דעם לעקערט-

נובערנאַטאָר פאָן-װואָל.

אַטענטאַט אויפ'ן ווילנער

אין 6091

געווען

טעטינ אין האָמעל ,דערנאָך דערהויפּט אין וילנע ,זיך באטיליגט
אין
צ"אַ אויף דער -8טער קאָנפערענץ פון ,בונד" אין לעמבערג.

נעווען דעלענאַט פון ווילנע אויף דער באַראַטונג פון ,מפיצי

,0

אויף דער -9טער קאָנפעדענץ פון
השכלה" אין פּעטערבורג .1191
בונד" ,אין  ,2191אַריין אין צ"ק ,שפּעטער פאַרשיקט געווארען אין
די צפון-נובערניעס ,פון װאַנען אנטלאָפען קיין פּעטערבורג און גע-
יאַנואר  6191אָנגע-
אַרבײיט אין דער פּאַרטײ א"פ ? .וייסענבערג.

די בונדישע

פיהרט
פאקטיש

דעלענאַציע

צוזאַמענגעשטעלט

אלס

(פּעטערבורג.)6191 ,

אויף

דער

באַראַטונג

פון האָרט";

דעם באַריכט פון דער דאָזינער באַראַטונג

מיטגליד פון צ"ק צזאַמען

מיט ערליך'ן

געווען טעטיג צווישען די אַדבײיטער פון די מיליטעריש-אינדוס-
טריעלע קאָמיטעטען ,אָנפירענדיג די רעװאָלוציאָנערע ארבייט אין פּע-

טערבורג,

יי

|

בשעת דער מלחמה ,אין  ,6191איז ראַפעס אַרעסטירט
אָבער

די פעברואַר

רעװאָלוציע

שטעהער (פעקרעטאַר)

האָט איהם

באַפרייט

און

געווארען,
אַלס פאָר-

פון צ"ק פון ,בונד" זיך באַטײליגט אין דעם .

אויספירקאָם פון פּעטערבורנער סאָװועט ביים פאָרמירען די ערשטע
צו יענער צייט פארנומען אין דער פּאַרטײ
צייטוויילינע רעגירונג,
געוען פאַר אן אַלגעמײנעם אידישען צוזאַ-
אַ דעכטע פּאַזיציע.

*) לעקפיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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משה ראַפצט
מענפּאָהר,

|
דערנאָך

טיייטעטיגקייט

געשיקט

געווארען

פון צ"ק

אין אוקראַינע ,געשפּילט

אנצופיהרען

3512
די פאר-

די אַקטװוסטע ראָלע אין די

געשעהענישען פון דער אוקראַינישער רעװאָלוציע און העם
ערשטען פּעריאָד איהרען.
בין דער דייַטשער רעװאָלוציע

געטרעטען

אין רעדעס

און אַרטיקלען

גענען

גאַנצען
אַרוױים-

די באָלשעװיקעס

אַלם

פיהרער פון ,בונד".
נאָך דער דייטשער רעװאָלוציע האָט זיך אָנ-
געהויבען די עװאָלוציע פון ראַפעס'ן אויף לינקס און ער האָט נע-
שפּילט אַ גרויסע ראָלע ביי דער שפּאַלטונג פון ,בונד" אין אוקראַי-

נע = .צוזאַמען מיט די לינקע פיהרער פוֹן די,, .פּאַראײינינטע? געפיהרט

אונטערהאנדלונגען
וװענען גרינדען אַ אידישע קאָמוניסטישע פּאַר-
טיי דורך פאדאי
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|
י"ס און ס"ס,.

אֶנהוֹיב מערץ ,9191 ,האָט ראַפּעס געבילדעט דעם ,קאָמבונד",
וועלכער האָט זיך אין מאַי ,9191 ,צונויפגענאָסען מיט דעם קאָמו-
ניסטישען פלינעל פון די ,פאַראייניגטע?" אין דעם ,אידישען קאָמו-

ניסטישען

פאַרמאַכען

פאַרבאַנד" ,
די

ער

אידישע

האָט גע'חתמ'עט דעם

בוֹרזשואַזע

געזעלשאַפטליכע

דעקרעט

וענען

אינסטיטוציעס,

אין וועלכע ער האָט פריהער אַלֵיין געשפּילט אַן אָננעזעהענע

דאָלע.

סוף אוגוסט ,9191 ,האָט דער ,קאָמפאַרבאַנד? זיך אַרײננעגאָסען אין
דער ק"פּ ,און זינט דאַן האָט אויפגעהערט די טעטיגקייט פון ראפעס'ן
אלס פון אַ ספּעציעלען אידישען טוער.
בשעת דער פאַװעטיש-פּוילישער מלחמה ,זומער  ,0291איזן ער
געשיקט געווארען פון דער צענטראַלער מאַכט אין מאָסקווע קיין
ווילנע אַלס פאָרזיצער פון דער סאָוועטיש-ליטווישער ליקװידאַציע-
קאָמיסיע און האָט דורכגעפיהרט די עװאַקואַציע פון וילנע ,סוף
אוגוסט ,0291 ,דערנאָך געווען אויפ'ן פּראָנט א קאָמיסאַר פון דער
רויטער אַרמײ ,שפּעטער איינער פון די וויכטיגסטע פּיהָרער פון ארי
לעצטענס  --לייטער פון דעם קינסטלע-
בייטער-ראַט אין מאָסקװע,
רישען אָפּטײ?ל פון ,סאָווקינא" אין מאָסקוע.

זיין עלטערער ברודער מיכאאי? ראַפּעס (געב ,)6781 .פון באַרוף
אַ דאָקטאָר מעדיצין ,לאַנגע יאָהרען אָנגעשטעלט ביי דער זעמסטוע,
אַ סימפּאַטיקער

פון ,בונד".

זיין אינגערער

ברודער ,יצחק

ראַפעס

(געב,)0981 .

דאָקטאָר

מעדיצין ,איינינע יאהרען געווען טעטינ אלס סעקרעטאר פון ;אָזע"
אין ווילנע ,לעצטענס איינער פון די פיהרער פון ,בונד" אין וילנע,
ראַטמאַן פון שטאַטראַט ,דירעקטאָר פון אַ דעפארטמענט אין דע-
ווילנער קראַנקענקאַסע.

ליובא אייזענשטאַדט-לעװינסאַן)
אין

ליובע אײיענשטאַדט-לעװינסאָן אין געבאָרען
באקומען
 6881אין א רייכער פאַמיליע.

געװאָרען
אַ גוטע

אין ווילנע
דערציהונג,

האָט שפּעטער שטודירט אין אויסלאַנד ,אונטער דער ווירקונג פון
ווערא זאַסוליטש צונעשטאַנען צו דער רעװאָלוציאָנערער באַװענונג,

לוובא אייזענשטאדט-לעװוינסאָן
ליטעראַטור ,

ארום

זיך פאַרנומען מיט טראַנספּאָרטירען אונלענאַלע
ארעסטירט געװאָרען אויף דער נרעניץ,
2
אַ מעדקווירדינע ,שטאַרקע פּערזענליכקייט ,האָט זי אָבער וייניג
גענלויבט אין זיך און ,זיצענדיג אין טורמע ,האָט זי געפּרואװט זיך
פאר'סמ'ען מיט די פּלײישפּאָרציעס ,װאָס זי פלעגט איבערלאָזען פון
*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פרעסע און פולאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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| ליובא  אײיזענשטאַרט-לצװינסאָן.
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די מיטאָגען און דערנאָך געלאָזט פוילען אויף דער זון .געװען גע-
פערליך קראַנק ,זיך דאַן געפּרואװוט דערשטיקען מיט אַ שלייף ,ליגענ-
דיג אין בעט ,אָבער די ואַך האָט דערהערט איהר כאָרכלען און זי
נעקומען אַרום  8981אין ווילנע ,איןז זי אַרײן אין
אָפּגעראַטעװעט.
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גונג ,געווען איינע פון די ערשטע פאַר אַדיבערנעהן צו דער אַני-
טאַציע אויף אידיש ,צוזאמען מיט א .קרעמער אױסנעאַרבעט די
פּראָגראַם פאַר דער אָרנאַניזאציע ,וועלכע האָט שפּעטער געגרינדעט
דעם ,בונד".
אָנגעשדיבען אַ פַּאָר בראַשורען ,הנם ניט באַהערשט
|
גענונ די אידישע שפּראך.

סוף  3981אין זי מיט איהר מאַן איזענשטאַט

(יודין) אַװעק-

געפאָהרען קיין בערלין ,אין אַנדערטהאַלבען יאֶהר אַרום צוריקנעקו-
מען ,אַרעסטירט געװאָרען צוזאמען מיט גאזשאַנסקי'ן אין ביאליסטאָק,
און  4יאָהר געווען פארשיקט אין סיביר מיט איהר מאןן,
נאָכ'ן

צוריקקומען

אין

זי אַװעקנעפאָהרען

קיין ניו

יארק,

זי איז אינניכען (אין  )3091געשטאָרבען (אפשר באַגאַנגען
מאָרד  :מ'האָט זי נעפונען אַ טויטע אין װאַנע).

ואו

זעלבסט-

עפיט ישׂורין.
אמנ ננננננטט
סטנ
מג

קעמפער,

װוילנער פרייהייטס

די שטאָט ווילנע ,וועלכע ווערט באַטראַכט אַלס די ויגעלע פון
דער רוסישער רעװאַלוציאָנערער באַווענונג ,האָט אָהן ספק אדיס-

געגעבען א גרויסע צאָה? רעװאַלוציאָנערען-טוער פון אַלע פּאַרטײען,
א גרויסע
ריכטונגען און גרופּען פון דער דוסישער רעװאָלוציע.

צאָה? פון יענע טוער זיינען געװען באַװאוסט
האָבען

פאַרנומען

וויכטינע

פּאַזיציעס

אויסערהאַלב

אַלס סאַלדאַטען

פון

וילנע,
דער וו"

ספישער רעװאָלוציע ,האָבען זיך ערװאָרבען גרויסע רעפּוטאַציעס אלס
אָנגעזעהענע דעװאַלוציאָנערען ,זי אהרן זונדעלעװיטש ,װלאַדימיר
יאָכעלסאָן

א.

ס.

מיגאָון .לוקטשעװיטש,

גח פּאָרטגאָי ,מ .ליבער ,א .ליטטאַס א

טַרקטָּדי

טרעמער,

י.

יודץ),

אַנדערע,

זיינען אָבער
נאָר אַ גרויסע צאָה? וילנער רעװאַלוציאָנערען
זייערע
נאָר געווען באקאנט צו די אָרטינע רעװאַלוציאָנערע קרייזען.
אַדבײיט אין דער רעװאָלוציאָ.-
טעטינקייטען ,זייער איבערנעבענע
גערער באַועגונג איזן ניט געווען באוואוסט אָדער באקאנט צו דער

נרויסער וועלט.,

דיזע רעװאַלוציאָנערען האָבען אָבער זעהר פיל ביו-

נעטראַנען צו דעם ערמאָלנ פון די פּאַרטײען צו
באלאננט און וועמען זיי האָבען אַזױ טריי געדינט.

וועלכע

זיי האָבען

די אַרכיווען פון דער רוסישער רעװאַלוציאָנערער באַװענונג זיינען
דער איינצינער קוא? פון וועלכען מען קען שעפּען די נויטינע מאַ-
פיר האָבען זיך באנוצט מיט אַ סאָוועטישע אויסנאַבע:
טעריאלען
ע2קזסעה6ע-6סעם 0עס 8 002אעחסאנעמת 0סתסטסעזוסוחא086קן 4ח6146263111עה28108 000830106662 )281061060 011ח8, 6122311מ0מ280ת4806/ 0ט )8611268760011-0027180, 842840012 291//זע  8241001261אחאס
13291-9291

וארשיינליך

איז דאָס ניט דער איינצינער קװאַל פון וועלכען מען

האָט געקענט אַרויסקרינען נעמען פון ווילנער רעװאַלוציאָנערען ,אָבער
װי קליין די צאָל נעמען

זאָל ניט זיין ,אין דאָס אינטעדעסאַנט

און

וויכטיג.
די מאַטעריאַלען זיינען באַדייטענד פארקירצט נעווארען אָדער ריכ-

טיגער געזאָגט ,רעזומירט צו א מינימום ,צוליב מאַנגעל אין פּלאַץ,
20

בי

ווילגער פרייהייטס-קשמפשר

71

|

אָגוז ,יאָסעל רוביגאָװיטש  ---אַ זיינערמאַכער .אין  6781געשטעלט
אונטער

|

פּאָליציי אויפזיכט,

אָגוז ,שמערעל יאַגנטעלעװיטש  --עקאָנאָם פון וילנעד
תורה
אין  6/81געשטעלט אונטער פּאַליציי אויפזיכט.
א
ב
ר
א
ַ
מ
א
ָ
ו
,
ס
ע
ר
ג
ע
י
א
ַ
ל
ע
ס
ס
א
ַ
נ
ד
ר
א
ָ
װ
יטש  --אַ לערער אין ווילנער
תלמוך
|

לוטעראַנישער שולע .באַשולדיגט אן ער האָט אין  8781באלאַנגט
א רעװאָלוציאָנערען קדייזעל,

אבראַמאָװיטש,

אַלעססאַנדער

(שעפּסעל)

אַלעסקסאַנדראָװיטש

פּאַרטײ נאָמען ,סאָלאָמאָן" ,פאַציאַלדעמאָקראַט ,ארעסטירט

7

צו

--

אין ,6091

און  ,9091ווען ער איז פאַרשיקט געווארען.

|

אַבראַמאָװיטש ,קאָפּעל  --שילער אין דאַבינער שולע.
טירט און פּראָצעסירט אין  .6781באקומען  6חדשים טורמע.

ארעס-.

אין

באלאנ-

אַדלער,

לײיבע --

אין 6/81

נעווארען

באַשולדינט

גען צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל,
אוואריס (שטאַרג) ,יאָסעל  ---אַ שלאָסער ,פּראָפּאַנאַנדירט אין די

ספער יאָהרען ,אַנטלאָפען פון אַרעסט ,געאַרבײט אין יעקאַטערינאסלאיי
און קרעמענטשוג.
אנטאָקאָלסטי,

|
נימנאַזיסט,

סטודענט

יאָסיף סאָלאַמאָגאַװיטש

ווארשעווער אוניווערזיטעט ,פון וועלכען אױיסגעשלאָסען.,
וידער
אין  ,9981פאַרשיקט אין סיביר אויף  8יאָהֹר.
|
אין  ,1091באקומען  0חדשים טורמע.

ארעסטידט
אַרעסטירט

אָסושטאָ ,װיקענטי װהיסעגטיעטיטש
שולע ,אין  8781געװאָרען אונלענאל,
אַססעלראָד ,ליובאָו איסאַקאָונט --

--

--

געענדינט

וילנער

רעאַל
|

פּסעװדאָנים

אאָרטאָדאָסס".

צו  91יאָהר געװאָרען אקטיוו אין דער רעװאַלוציאַנערער באַװענונג.
געאַרבײט אין פאַרשידענע שטעט ,האָט זיך אַרױיסנעדרעהט פון דער
|
פּאַליציי,
באַראַן ,סאַפּיאַ מאָאיסעיעטגט  --שילערין פון אַקושערען קוד-
אַרעסטירט  ,9981נעשטעלט אונ-
סען ,נגעענדיגט קיעווער גימנאַזיע.
טער פּאַליציי אויפזיכט,
באָרעל ,מײער (מיראָט)  --אַרעסטירט אין  ,6781באַלאַנגט צו
געזעסען  6חדשים אין טודמע.
דאװידאָוויטש'עס קרייזעל.

בענדער ,אַמִים מיראָנאַװיטש  ---געענדינט ווילנער נימנאַזיע און
אַרעסטירט אין  9981און .0091
פּעטערבורגער אוניווערסיטעט.
בערקאָװסטי ,יאָסטעלידוד גערשטָואַװיטש  --ליטאָגראַפּער ,אַרעס-
טירט אין  .7981געזעסען  9חדשים אין אָדעס ,נאָכהער אין ווילנע.
נעשטעלט  2יאָחר פּאַליציי אויפזיכט,
בראַידאָ ,גחזוס ראַכמעלעװיטש  --שילער וױילנער לערער אע-

"8

י

סטיטוט,
אונטער

באלאנגט

7

אין 8781

=

י
צו דאַװידאָוויטש'עס

פּאַליציי אויפזיבט,

9781

אין

יִָפִים =ישורין
קרייזעל.

אַדמיניסטדאַטוו

געװען
אַרויסנעי

שיקט פון קיעוו נאָך ווילנע.

בראַמטאָן ,טלאַדיטיר  --ביז  8091באַלאַנגט צו דער וילנער
סאַציאַלדעמאָקראַטישער

יונענט,

סאַציאַלנדעמאָקראַטישער

גרופּע.

געווען

נאכהער

מיטגליד

פון

דער

גאָבסט ,אַראַָריאַנסעל-איזראַעל  ---אונטער-אָפיצער ,פּראָפּאַגאַנדירט
אין  8781געגרינדעט אַ קרייזעל אין פּעטער-
צווישען סאָלדאַטען,

אין  8781אָנגעפירט א סטרייק.

בורג

אין  9781אַרעסטירט אונ-

טער'ן נאָמען טעמריוק ,נעפונען פּיראָקסילין ,וועלכער איז געוען
פאר-
אָנגענדייט פֿאַר'ן אַטענטאַט אויף אַלעקסאנדער דעם 2טען.
משפּט געװאָרען אין מיליטער געריכט צו טויט-שטראָף און אויפנע-

האננען געװאָרען אין  9781אין קיעוו.
גאָלדאָװסקי ,בנימין חאַאימאָװיטש  --שׂילער זעמלעמערען קור-
פען אין קיעוו ,אױסנעשלאָסען געװאָרען אין  .9781אנטלאָפען פון
|
פּאַליציי נאָך אויסלאַנד,
גאַלפּערן

זעסען

(געלפּער),

 8חדשים

קרייזעל

דאַטיד

אין טורמע

אין  1981אַװעק

טאָדרעסאָװיטש

פאַר

באַלאַנגען

--

צו

א זעצער.

גע-

אַבראַמאָװיטש'ס

נאָך אַמעריקע.

גערשאָװסקי ,יאַקאָר  ---א קאַמאַשען שטעפּער ,געווען איינער פון
אויף

די רעדנער
גאָרדאָן,

לעו

דער 1טעך-מאי
אַסיפּאָװיטשט

פייערונג אין
--

ווילנע

,פּאַטשאַטני

אין .2981

גהאַזשדאַנין",

סעס.-

רעטאַר פּעטעדבורגער אידישער גנעמיינדע און נעז .צו פאַרשפּרײטען
בילדונג צווישען אידען .אַרעסטירט אין  9781דורך אַַ מסירה.
פאַרשפּאַרט אין ליטווישען שלאָס .פֿאַרשיקט אין אלאָנעצקער נוב.
באַפרייט געװאָרען און נעשטעלט אונטער פּאַליצײי אויפזיכט,
דאַװידאַָװיטש (דאַװידאָט) ,לייבע (לעאָן) מאָװשאָװיטש  ---שילער
ווילנעד ראַבינער שולע .אין  0781באַלאַננט צו ארַעװאַלוציאָנערען
אין  8781אַלֵיין אַרנאַניזירט רעװאָלו-
קרייזע? פון זונדעלעװיטש.
ציאָנערע קרייזלעך אין ווילנע ,יעלץ ,דווינסק ,וויטעבסק ,מינסק און

גראָדנע,
857

שלאָסען

געלעבט אונטער
און 6781

דעם

אַרױסנעדרעהט

נאָמען

לעווין און סאַנדלער

זיך פון אַרעסטען,

אָן דעם אטריאַד פון טשעדניאיעוו

האָט

און באַטײליגט

אין

זיך אָנגע-

זיך אין

געאַרבײיט אין
נאָך דער מלחמה
דער סערביש-טערקישער קריג.
קיעוו , אום צו באַפרייען אַ רעװאַלוציאָנער פון דער טשינירינסקער
טורמע  ---אַריין אין מיליטער דינסט אונטער דעם נאָמען קיבריק,

האָט אַניטירט צווישען סאָלדאַטען און דורך אַ נעמאַכטען פייער באַ-

פדייט דעם רעװאָלוציאָנער פון טורמע.

געװאָרען אַ מיליטערישער

ווילנצר

פעלדשער
ליסט

המיא יש לשמ זק חטחק 2

פרייחייטס-קשמפפר

אין

קאַזאַן

"81

אין 0881

צוליב די פּאָנראַמען

אויף

געװאָרען

אידען.,

אַ אידישער

געשטאָרבען

נאַציאָנאַי

אין אדעס

,8

אין

|
װאָדאָגיעסקי,

םס

--

מענדעלעטיטש

וילנער

געענדינט

רעאַל

באַלאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָ-
שולע און מאָסקװער טעכנישע שולע.
נעזעסען  01חדשים אין
נערען קרייזע? פון סטודענטען-טעכניקער,
געזעסען  4חדשים אין
טורמע נאָכהעד אַרױיפנעשיקט נאָך ווילנע.
געווען נאָכהער אונטער פּאַליציי אויפזיכט,
טראַקער טורמע.

װאָלאָצקי  ---אַ זעצער ,איינער פון די פּיאָנערען פון דער ווילנער
ארבייטער באַװעגונג באטיילינט זיך אין ווילנעד קרייזלעך און שטרייק
אין  2981צוריק אין
אין  1981געאַרביײיט אין מינסק.
קאַסעס,
ווילנע און נעשטאָרבען דעם זעלבען יאָהר פון טיפוס.

װאָלפּטאָן ,מאָיסעי
פאַרשיקט

לֿאַנד,

אין

עליאשעטיטש

װיאַטקער

נובערניע

אַרעסטירט

--

גוֹן וואנען

-

אין 6781

אנטלאָפען

און

נאָך אויס-

|

װויגילעט,

באָריס דמיטראַװיטש

(,סטעפּאַ")

ויל-

 --געענדיגט

ארעס-.
געווען דער פּאָפּולערסטער אַניטאַטאָר ,
נער 2טע נימנאַזיע
טירט אין  5091 ,4091און  ,6091אַנטלאָפען עטליכע מאָל פון
אין  7091עמיגרירט נאָך גאַליציען ,געװאָרען א
פּאַליציי צירקעל,
באָלשעװיק און סאָוועטישעד קאָנסול אין װאַרשע.
װיטקינד ,יאַקְטָח (מאיסעי) מאָיסעיעטיטש  --געענדיגט ווילנער
פטע נימנאַזיע און אַרײנגעטראָטען אין מאָסקווער אוניוװוערסיטעט פון
װאַנען ער איזן אױיסנעשלאָסען געװאָרען אין  1081און אַרוױסנעשיקט
אין  8981אַרינגעטראָטען אין װאַרשעװער
געװאָרען אין ווילנע.
און פאַרשפּאַרט געװאָרען אין 01טען
אוניווערסיטעט ,אַרעסטירט
אין  6981האָט מען איהם פאר'משפּט אוֹיף  9יאָהר
פּאַװיליאָן ,
|
סיביר ,אָבער ער איז פון ווילנע אַנטלאָפען.

װוילטער,

מאַרט (גאַװסעײמאָרדן)

--

געארבייט אין

בונדיסט,

בונדישעד דרוקעריי וועלכע איז געווען אויף זיין דירה ,נאָכהער אַרי
געלעבט אין בערדיטשעוו אונטער דעם נאָ-
בער צו קאַפּלינטקין,
אין  9981אנטלאָפען נאָך שוייץ ,וואו ער האָט
מען פרידמאַן .
געאַרבײיט אין דער ס"ד דרוקעריי.
פּראָפּאַנאַנדירט
װויקער  ---שילער פון ווילנער ראַבינער שולע.
אין דער ראַבינער שולע.

װײגעל,
סטיטוט.

הירש

אדעסטירט

פּיגסאָסאַװישש
אין

,6/81

בערניע אונטער פּאַליציי אויפזיבט.
װײגער ,יאַנטעל לײזעראַטיטש

--

שילער

פארשיקט

וילנער

אין

אינ-

לערער

אַרכאַנגעלסקער

-

|
--

דאַנטיסט.

אין 5091

און

טטטט

097

טכ

דורכנעמאַכט אָביסקעס און
4
װאָרען אונטער פּאַליציי אויפזיבט,

יפָּפִים ישורין
געווען

געשטעלט

אַרעסטירט.

גע-

| = װײבער ,לעט (לעאָ) סעמיאָגאָװיטש (שמולעװויטש) -- .שילער
ווילנער לערער אינסטיטוט .געהאַט אַן אָביסק אין  8/81אָבעד ער
אױסנעשלאָסען נגעווארען פון אינסטיטוט,
האָט זאיוךיסבאַהאַלטען,
אין  6781נעווען איינער פוֹן די גרינדער פון דער ,געזעלשאַפּט פון
סאַצואַליסטען"

אידישע

װײגער,

אָרגאַניזירט

שטַיע שעמעלעװטיטש

לאַנגט צו דאַװידאָוויטש'עס

פון
--

א .ליבערמאַן

ברודער

אין

פֿאָנדאָן.

פון לעוו ויינער,

באַ-

קרייזע? און געשטעלט אונטער פֹּאֲליצִי

אויפזיכט,
װײגשטיין ,ירמיהו חאַאימאַװיטש  --שילער פון ווילנער לערער
באַלאַנגט צו דאַװידאָוויטש'עס קרייזעל און געשטעלט
אינסטיטוט .
אונטער פּאָליציי אויפזיכט,
מאָיסעי

װײגנשטיין,

חאַאימאָװיטש

--

בוכהאַלטער.

באַלאַנגט צו אַ רעװאַלוציאָנעדען קרייזעל אין ווילנע.
6

און געזעסען

א מאָנאָט

אין

אין 6781

אַרעסטירט אין

טורמע.

װוגאָראָװסקי ,אוסטיץ אוסטיגאָטיטש  --אַן אַדעלמאַן .געענדינט
ווילנער מיליטערישע נימנאַזיע און אָנגעקומען אין ניקאָלאַיעוװער
אין  2781געװוען אונטער פַּאֶלִיצַיו-
מיליטער-אינזשענערען שולע.
אַרעסטירט געװאָרען אין  8781אין ווילנע און געזעסען
אויפזיכט,
נעווארען אין װאַלאָנאדסקער וד
פארשיקט
אין ווילנער טודמע.
גנעשטאָרבען אין .8191
בערניע און נאָכהער אין סיביר,
אַלעססאַנדער

זאַואדסקי,

אַנטאָנאָװיטש

--

גע-

אַן אַדעלמאַן.

ענדיגט װאַרשעװער נימנאַזיע .געווען סטודענט אין װאַרשעװװוער או-
ניווערסיטעט ,נאָכהער אין מעדיציניש-כידורנישער אַקאַדעמיע .אַרעס-
טירט

אין

8781

און פאַרשפּאַרט

אין 01טען

פּאַװיליאָן,

פאַרשיסט

אין סיביר,
זאַגורססי ,העגריעטאַ אַסיפּאָװוט  --אין  7781אונטער פּאליציי-

אויפזיכט.

אין  0881אין ווילנע אין דעם קרייזעל פון די שוועסטער

דירמאָנט (עס-ערען).
זאָק ,אַבעל חאַימאָװיטש  --באַלאַננט צו דאַװידאָוויטש'עס קריי-

זעל.

געװען

אין 8/81

אונטער פּאַליציי אויפזיכט,

ו'

זאַסרזשעװסקי ,טערשאַ .סאָגסטאַגטצאָטגשט   --באַלאַנגט אין
נעווען אונטער פּאַליצײי אוים-
צו זונדעלעוויטש'עס סרייזעל.
8
זיכט .אין  978168781באַלאַנגט צו אַ פּוילישען קרייזעל אין פּע-
|
|
טערבורנ.

זאָקרזשעחסטי,

מיכאַלינאַ קאָנסטאַנטיגאָטגַ  --באַלאַנגט צו אַ

װ;ילנער  פרייהייטט-קעמפער
ווילנער

קדייזעל,

-

געווען

אונטער

יי

פּאַליצי-אויפזיכט,

לאננט אין פּעטערבורג צו אַ פוילישען
מיראָן

זוגדעלעריטש,

באלאננט
לעוויטש.
װאָרען אין .0781

נאָכהער

בא-

קרייזעל,

איסאַסאַָװיטש

צו זיין
נעשטעלט

197

ברודער

---

פון

אהרן

אַרעסטירט
ברודער'ס קרייזע?.
אונטעד פּאַליציי אויפזיכט.

זונדע-

נע-

זעידלער ,עדװאַרד לודװטיגאָויטש  ---שילער פון יעלעצקער טעכ-
אין  6781באַלאַננט צום קרייזעל פון זונ-
נישער אייזענבאן שולע.
נעשטעלט אונטער פּאַליציי אויפזיכט,
דעלעוויטש.

קאָגנסטאַנטין איװאַגאָװיטש  --האָט באַלאַנגט צו

זנאַטשיגסקי,

אַ קרייזעל געפירט פון וויטאָרט
אונטער פּאַליציי אויפזיכט,

יאָסיף

זעמאַצקי,

און װנאַראָווסקי

געוען

אין ווילנע.
:

פּראַגצעטיטש

געענדיגט

--

וילנער

גימנאַזיע

אַרעסטירט
און אָננעקומען אין מעדיציניש-כירורנישער אַקאַדעמיע.
אין  .9781געזעסען אין ליטווישען שלאָס .ארויסנעשיקט נאָך ווילנע
אין  2881געענדינם דאָקטאָר-מעדיצין
אונטער פּאַליציי אויפזיכט.

געװאָרען פּראָפּעסאָר פון כירורגיע.
חאבאס ,יאָסעל חאַצקעלעװיטש  ---באַזוכט ווילנער ראַכינער שולע.

און
!

באַלאַנגט
געענדינט

אין
צו א רעװאַלוציאָנערען קרייזעל אין וילנע.
אין  0091נגעװאָרען מיליטער דאָקטאָר,
דאָקטאָר .

9781

טריטאָש (טרייויס) ,יאָסעל  ---באַלאַנגט אין  9781צו אַ ווילנער
רעװאָלוציאָנערען
זיכט.

קרייזעל.

אין

0181

נעװוען

אונטער

פּאַליצי-אוים-

לאַגצמאַן ,זוסעל  ---אין  6781באַלאַנגט צו אַ רעװאַלוציאַנערען
קרייזעל

אין ווילנע,

ליפּשיץ

געווען

(איסאַט),

רעװאָלוציאָנערען

אונטער

לײבאַװיטש

קרייזעל אין ווילנע.

פּאַליצײי

אויפזיכט.

 -באַלאַנגטגעווען

אין  6781צו אַ

אונטער פּאֶליצֵיי אוים-

זיכט.

| באָטעק ,ראָזאַ יודעלעטנאַ  --אין  6781באַלאַנגט צו אַ רעו.
קרייזעל ,אַרױיסנעשיסט אַדמיניסטראַטיון פון ווילנע.
גאָװאַצסי ,באַלעסלאַו אָסיפּאָװיטש  --אין  7781נעשטעלט אונ-
|
|
געזעסען אין ווילנער טורמע.
טער פּאָליצֵיי אויפזיכט.
סאַיעט ,גערמאַן שאַיעװויטש  --אין  8781באַלאַנגט צו אַ רעו.
קרייזעל אין ווילנע .

אין  6781געשטעלט

אונטער פּאַליציי אויפזיכט.

סאַװיצקי ,איטאַן לעאָפּאָלדאָװיטש  --געענדיגט וילנער גימ-
נאַזיע / .אָנגעקומען אין טעכנאָלאָנישען אינסטיטוט ,פון ועלכען
ער איז אױיסנעשלאָסען געװאָרען .אַרעסטירט אין  8781און אַרױס-
געשיקט געװאָרען אין אַרכאַנגעלסקער גובערניע.

סאָלאָװײטשוס

(סאָלאָװײטשיס) ,איסאַס לײבאָװיטש

 --באַזוכט

יפָפִים  ישורין

22
ווילנער ראַבינער

און

טעט
געהאַט

|

שולע,

נאָכהער

געהיימע

סטודענט

פיזיש-מאַטעמאַטישען

פון

פון מעדיציניש-כירורנישער
אויף

פאַרזאַמלוננען

פֿאַקול-

האָט

אַקאַדעמיע.

זיין קװאַרטיר,

סאָקאָלאָט ,פּאַװעל דמיטריעויטש  ---באַזוכט ווילנער גימנאַזיע,
אין  7781אַריינגעזעצט אין טורמע פאַר לעזען

אַרױס פון פ9טען קלאָס.

נעשטאָרבען אין ,8/81
פאַרבאָטענע ביכער.
עפּשטײן (סלעמענץ) ,אַואַ מאַרדוכאָטגט --
באַלאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל אין ווילנע,
עפּשטײן,

--

אָסיפּ מאַָרדוכאָװיטש

ברודער

אין 1/819/81

פון

עפּשטין.

אַננאַ

אין  8781באַלאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזע? אין וילנע.
עפּשטײץ ,מיראָן (מײער) מאָרדוכאָװיטש  --ברודער פון אַננאַ
אין  8781באַלאַנגט צו אַ
עפּשטײן .באַזוכט ווילנעד פּראנימנאזיע.
רעװאָלוציאָנערען קרייזעל אין ווילנע,
עפּראָן,

איסאַט

אַרעסטירט אין
געװאָרען

7

אבראַמאָװיטש

.,6/81

--

נעזעסען

מעלאַנכאָליש

פון

ברודער

 81מאָנאַטען
באַפרייט

און

עפראָן.

יאָסעל

אין טורמע.
נגעווארען.

אין

נאָכהער,

פאַרשיקט אין סיביר ,פון װאַנען אַנטלאָפען מיט זיין ברודער יאָסעל,
עפראָן,

יאָסעל

--

אַברשַמאַָװיטש

4181

אין

צו

באַלאַנגט

אַ

אין  6/81ארעסטירט אין
רעװאָלוציאָנעדען קרייזע? אין בערלין
מאָסקוע אַנשטאָט זיין ברודער ,דעם זעלבען יאָהר נאָך אמאָל ארעם-
טירט און אָפּנעזעסען אכט-אוןאַזהאַלב מאָנאַטען אין טורמע .ארוים-
נגעשיקט

אין

עפראָן,
שולע.

ווילנע,

וװאַנען

פון

אַנטלאַפען.

שעפּשעל קאַלמאַגטװיטש

אין 1/81-8781

לערער

--

באַזוכט

פון אידישער

וילנעד
און

שולע

ראַבינער
מיטארביי-

באַלאַנגט צו א רעו .קרייזעל,
טער פון ,ווילענסקי וויעסטניק".
ערמאָגס ,יאָסיף דאַװידאָװיטש  --אַ וואלנא-אפּרעדעליאושטשיסיא
אין טראָיאיצקען

פּאָלק,

האָט פאַרשפּרײיט

פאַרבאַטענע

ביכער.

פּאָספּעלאָו ,ניטאָלאַי פּאַװלאָװיטש  ---געענדיגט ווילנער גימנאַזיע,
אָנגעקומען אין װאַרשעװער וװועטערינאַר אינסטיטוט ,אַרעסטירט אין
 ,8781איז געזעסען אין אַלעקסאַנדער ציטאַדע? אין ווארשע .ארויס-
געשיקט

אין סיביר

אין 1881

אַנטלאָפען

פון דאָרטען

און וידער

ענדע  2881נעשטאָרבען אין טאָמסקער טודמע,
אַרעסטירט אין 2881
פּעסקאָטססי ,חיחם  --אין  9781אדמיניסטראַטיו אַרױסגעשיקט
פון פּעטערבורג אין פאַרבינדונג מיט אַן אונלענאַלער דרוקעריי.
קאָיראַנסטי ,איסטט  --אַן אַדװאָקאַט .אין  8781ארויסנעשיקט
פון פּעטערבורג

דרוקעריי- ,

נאָך ווילנע

איז געווען פארבונדען

מיט א געהיימער

|

/

ווילנער פרייהייטס-קעמפער

891

פון פּעטערבורג

אַרוױסגעשיקט

קאָיראַנסקי ,אראָן  --אין 9781

נאָך ווילנע ,ווא ער האָט באַלאַנגט צו אַ רעו .קרייזעל.
--

סאָיראַגסקי ,לייזער (לאַזאַר) גערמאַגאָװיטש
טירט אין  ,9781נעזעסען  0מאָנאַטען אין טורמע.
סטַיראַגסטקי ,מאָיסעי סאַועליעצטיטש  --אַדמיניסטראַטיוו אַדויסגע-
שיקט פון פּעטערבורג נאָך וילנע .איז געװען פאַרבונדען מיט אַ

|
געהיימער דרוקעריי.
קאַיראַגסקי ,סאָלאָמאָן (שליאָם) זײמאָװיטש

אַרעס-

סטודענט,

 --באַזוכט וילנער

אין  8781באַלאַנגט צן אַ רעװאַלוציאָנערען קרייזעל
נימנאַזיע .
אַרויסגעשיקט
אין  9781אונטער פּאַליציי אויפזיכט.
ווילנע.

קאַינסק,

אדיבערנעפירט

ווב.

טאָמסקער

באַזעצט זיך אין ווילנע אין .7981
קאַץ ,מײער מאַװשאַָװיטש  --באַזוכט

0

וילנער

באלאננט צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל.
סלאַטשקאָ ,אַריבענצעל דאַװידאָװיטש --
אַרעסטירט

לאַננט צו א רעוו .קרייזעל,
אונטער פּאַליציי אויפזיכט,

גימנאַזיע.

אין

אין 6781:9781

באַ-

און

6781

אין

צוריק

יעניסייסק.

אין

אין
אין

נעשטעלט

קליאַטשקאָ סאַמוטיל (סעמיאָ) לװאָװיטש  --סטודענט פון מע-
אין  27:1781הופּט פון מאָס-
דיצינישען פאַקולטעט אין מאָסקווע.
אַרעסטירט אין  2781און נע-
קווער קרייזע? פון טשאיקאווצעס,
אין  8781אַװעקנעפאָהרען אין
שטעלט אונטער פּאַליציי אויפזיכט.
באַזעצט זיך אין
אַרויסנעשיקט פון פּאַריז אין .9781
אױיסלאַנד,
נגעשטאָרבען אין ויען אין
אין  0981געווען אין אַמעריקע.
וויען.
|
,4
סלעמבאַצקאַיא ,רעװעקט  --אין  8781באַלאַנגט צו א רֶעװאָי

לוציאָנערען
אין

קרייזעל אין ווילנע (דאװידאָוויטש'עס)

קעװויס  ---באַלאַנגט צו אַ דעװאַלוציאָנערען
.6781

קעװעש

וואװיואָט)

(געבאָרעוע

ניסטראַטיוו אַרױיסנעשיקט
בונדען מיט אַ געהיימער
לוציאָנערען קרייזעל,

סעװעש,

מייערזעלמאַן

קעסטעלמאָן,

לאח

דעבאָראַ --

אַבראַמאָװיטש

יאַנסעלעטןאַ

,878
= ד

455,045

הלצה אאע.

אין 9/81

אַדמײ

געװוען פֿאַר-
פון פּעטעדבורנ נאָך ווילנע.
באלאַננט צו אַ וילנער רעװאָ-
דרוקעריי.

שיקט פון פּעטערבורג נאָך וילנע.
פאַרבונדען מיט א נעהיימער
זיכט.
געשיקט אין אַרכאַנגעלסקער נובערניע

.21 0 9

קרייזעל אין ווילנע
|

אשת --ו-תמאן *

יה

דייסש:ו

40//מש6י

אין 9781

--

אַרויסנע-

געװען אונטער פּאַליציי אוים-
אין  9/81אַרויסי
דרוקעדיי.
-|

אַרעסטירט

זיוה פֿ+יירנששקגאל ,זרעט = ונא -שלנאיש? ,דס אי(אזז פאראמארה

=
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=

זיקי= פיט

אין
ישי

ואל

וילנע
ם

אין

ג אלו ײן קרו
תיזטלאנבן מיש 72:831:5 .אלו ואלן

-

הי

427
קרעמער,

= יצָפִים  ישורין

גיטליא (גיטע) איצקאָװוט --

אַ רעװאָלוציאָנערען
אויפזיכט.

געשטעלט

קדייזעל,

אין  9781באלאנגט
אונטער

געווארען

צו

פַּאֲלִיצַיו-

ראַבינאָװיטש ,גאַאוס  ---שילער פון ווילנער ראַבינער שוֹלע .אין
|
 97באלאננט צו אַ רעװאַלוציאָנערען קרייזעל.

יאָסעל לײבאָטיטש

ראַװיטש,

רעװאָלוציאָנערען קרייזעל
אָנגעקומען
פּראנימנאַזיע,

(לװאַטיטש)

באַלאַנגט צו אַ

--

אוױיסנעשלאָסען פון וילנער
אין ווילנע.
אין 1981
אין מאָפקװעד אוניווערסיטעט.

אָנגעקומען אין קאַזאַנער אוני-
אױיסנעשלאָסען פון אוניווערסיטעט.
געענדיגט אַלס
נעשטעלט אונטער פּאַליציי אויפזיכט.
ווערסיטעט.
אין

דאָקטאָר

|

.4981

ראַטיטש ,סאָפּיאַ לײבאָטנאַ  --שוועסטער פון י .? .ראַװיטש.
אין

8/81

נעשטעלט

באַלאַננט

אונטער

ראָס,

צו

א

רעװאַלוציאָנערען

קרייזעל

פּאַליצײי אויפזיכט,

יאָסעל יאָכעלעװיטש

אינזשענערען

אין

ווילנע.

אופּראַוולעניע,

-האָט

אַ שרייבעד
באַזוכט

אין  5781באַלאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָנערען

וילנער

פון

וילנער
קרייזעל.

ראַבינער

שולע,

אונטער פּאַליצײי

|

אויפזיכט.
רימאַן,

אַבראַם

עליאַשעװיטש

רעװאָלוציאָנעדען קרייזעל אין ווילנע.
געזעסען

קרייז

--

אין

8781

שטעימאַן

שימעלעטיטש

פּאַליצײי אויפזיכט.
--

אַ

לאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל פון יאָסעלעוויטש.
שװאַבססי  ---באַשעפטינט זיך סמיט צייכענען.
ווילנע מיט

יעפים גראַץ,

צו

אַרעסטירט געווארען אין 6/81

א מאָנאַט אין טורמע ,נאָכהער אונטער
מאָװטשאַײיאַנלעל

באַלאַנגט

אַ

שוסטער.

בא-

געװאוינט

אין

אין פעב 9781 .געהאַט אַן אָביסק.

שקלאָװער  ---שילעד פון ווילנער פּראגימנאַזיע .

אין  9781בא-

לֿאַנגט צו אַ רעװאָלוציאָנערען קרייזעל אין ווילנע פוֹן יאסעלעװויטש- .
אויסער די אָננגעגעבענע נעמען נגעפינט זיך א גרויסע צאָל נעמען
פון ווילנער רעװאָלוציאָנערען אין די אַרטיקלען פון ט .מ .קאָפּעלזאָן,
דזשאַן מילל ,א .ליעסין ,? ,מאַרטאָוו ,איזידאָר קאָהען ,װעלװעל שאַץ,

פ .קורסקי ,זרח נאנעס ,צביון ,װלאַדימיר מעדעם ,ב .מיכאַלעװיטש און
שלמה

קלייט,

רר .צמח שאַבאַד.
די אידישע דאַָקטױרים אין וילנע אָנהױבענדיג פון
דער צווייטער העלפט פון ניינצענטען יאָרהונדערט)".

יי
אויפשטאַנד

אין

די עלטסטע אידישע דאָקטוירים אין ווילנע,
וועלכע איך געדענק פון מיין קינדהייט ,זיינען
געווען טראַכטענבערג און פרוישטעטער.
מענדעל טראַכטעגבערג (געבוירען  ,9971גע-
שטאָרבען  ,)0981האָט געענדינט אין  8581די
אַמאָלינע ווילנער מעדיצינישע אַקאַדעמיע ,וואס
אין געווען אַ המשך פון דעם מעדיצינישען פאַ-
קולטעט פון דעם ווילנער אוניווערזיטעט ,וװעל-
כען די רוסען האָבען פאַרמאַכט נאָכ'ן פּוילישען
אַקאַדע-
דאָזינע
די
אויך
,1881
יאָהר

טראַכטענ-
מיע האָט די רעגירונג אין יאֶהר  2481פארמאכט.
בערג אין א לאַנגע צייט געװען דער איינצינער אידישער דאָקטאָר
אין שטאָט

ביי קריסטען

און האָט געהאָט אַ גרויסע

(רוסען און פּאַליאַקען).

פּראַקטיק

סיי ביי אידען ,סיי

ער איז שטענדיג געווען עלע-

גאַנט אָנגעטאָן ,דער האַרטער ווייסער קראַגען האָט שטייף אונטער-
געהאַלטען זיין האַלז ,און דער גאַנצער פּנים מיט די קליינע ,גרויע
שטאָלץ,
אויסנעזעהן
האָבען
באַקענכארדען
טראכטענבערג האָט
ג,אָר ניט װי אַ איד".
גערעדט א נוטען ,זאַפטינען אידיש ,צופּאסענ-
דיג זיך צום ,פאָלק" ,האָט אָבער אויך נע-
קענט די אָרטיגע און פרעמדע שפּראכען .ער
אין געווען רייך ,געהאָט אן אייגען הויז און
פלענט ארױיספאָהרען אין אן איינענער דראָזש-
טראַכטענבערג איז געווען זעהר אַ תקיף
קע
ביי ,נאַטשאלסטוװאָ" ,איז נעװוען אָנגענומען
פאר א מיטנלידך אין אדעל-קלוב (דװאָריאַנסקי

קלוב) און האָט שפּעטער בעקומען דעם טיטול
(דיסטויטעלני
מלוכח -ראט"
,ווירקליכער
סטאַטסקי סאָװיעטניק) און אויך ,דװאָריאַנ-

סטװאָ? פאַר זיך און פאַר זינע סינדס
*) דער אַרטיקעל איז געשריבען און-דערהאַלמען
מאָנאַטען פֿאַר דר ,צ .שאַבאַד'ס טוום--.רעד.

728

-

דר .טראַכטענבערג.
געװאָרען מיט

עטלוכץ
|

רר .צמח טאַבאַר

|
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קינדער ,דאָס הייסט ,איינגעשריבען אין די ביכער (רענאַליען) פון
מען דערצעהלט ,אזן בעת טראכטענבערג האָט אויס-
די אַדעל-לייט,
געבויט זיין הויז אויף סוביטשער גאַס ,האָט די גאָס זיך גערופען

אוליצא) ,וייל די רוסען

,חונט גאָס? (סאָבאַטשיא

װאָלט לאָזען דעם פּוילישען נאָמען
ניט נגעפּאַסט אַזאַ נאָמען און ער
בערנאַטאָר מען זאָל דער גאַס אַ
ראָטסקאַיאַ?) ,ווייל דאָרטען האָט
אונטערגעװואָרפענע קינדער,

ניט גע-

האָבען

טראַכטענבערנ'ן האָט
,סובאָטש".
האָט נע/פּועל'ט ביים גענעראַל נו-
נאָמען געבען איתומיםנאָס" (,סי-
זיך שוין געפונען דאָס הויזן פאר

ס'איז מיר ניט באַקאַנט טראַכטענבערג זאָל נעמען וועלכען עס
איז וויכטיגען אנטייל אין דעם דאמאלסדינען אידישען לעבען ,חוץ דעם,
װאָס ער אין אַ לאַנגע צייט געװען שעף-דאָקטאָר אין אידישען שמפּ-
זעהר באַליבט ביי די אידישע אָרימע מאסען

טאָל.,

ניט געווען.
ניט געווען

איז ער משמעות

אוֹיך אין הלכות פאָדערונג פון האָנאָראָר אין ער אויך
זעהר

ליבעראל?.

מען

דערצעהלט,

אז ער

פלענט

אז אויף צו ווערען רייך דארף מען ניט זיין גראָד א דאָקטאָר:
װוואָלט האנדלען מיט ציבעלע ,װאָלט איך אויך געווען רייך'.

פאַרקערט,
געווען

זעהר באַליבט

דער אַנדערער

ביי דער אַרימער

דאָקטאָר,

איך

וועלכען

זאָגען,

באַפעלקערונג
--

געדענק,

,איך

אין

פרוישטע-

טער.
װאָלף פרוישטעטער

פּעטערבורגער

איז געבוירען

מעדיקאָ-כירורגישע

געווארען

אַקאַדעמיע

אין  ,9281געענדינט

אין ,281/

געווען

אִ--

דינאטאָר אין אידישען שפּיטאָל און געשטאָרבען אין  .6781דאָס איז
געווען אַ באַשײדענער מענטש מיט שװאַרצע באַקענבאַרדען ,וועלכעך
= .-פלעגט אלע מאָל געהן צופוס מיט אַ שטעקען

;||

מיט אַ שעהנער העלפאנט-ביינערנעם קעפּע? און
זיך באנונענט מיט א קליינעם האָנאָראָר .דער

עולם

זיך

פלעגט

פונדעסטװענען

צו

איהם

באציהען מיט נרויס אכטונג (װוי בכל? צו דאָק-
טוירים) און זיך צוהערען מיט יראת-הכבוד צו
יעדען װאָרט ,װאָס ער פלענט זאָגען .איך גע-

ד.ענק ,וי ער איז אמאָל געקומען צו מיין רביץ- ,
װאָס אין עפּעס ,געהענדיג שפּעט
נאָך אַ סיום ,ארייננעפאלען

אין דערפון
אויפ'ן
דר.

וו ,פרוישטעטער

קראנק

דאָקטאָר,

באַדעקט

סיט

געגרייט

פּֿאֲפיך,

אַ

אין אָפּטרעט

ריכטענדיג

זיך

געווארען.
האָט

מען

וויסען
אֹ

אין אַװענט
און

דעם

טישטוך,

טינט-און-פּען

טיש

צו-
און

אידישע דאָקטוירים אין ווילנץ

197
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צװאַנציג קאָפּיקעס האָנאָראָר .בעת דעם רבינ'ס מוטער האָט נעפרעגט
דעם דאָקטאָר ,צי לוינט אָנצונעבען אין געריכט אויפ'ן באַלעבאָס פון
הויז פאר דעם ,װאָס ער האָט געלאָזען אָפען די גרוב ביינאכט ,האָט
ער געענטפערט :עט ,עס לוינט ניט; עס װעט דאָך זיין ,א ד  . . .ר
נעשעפט",

פרוישטעטער האָט געלאָזען א זוהן (אַן אפּטייקער) און אַ טאָכטער,
װואָס איז געווען צוויי מאָל פארהייראט
לעבט אין ווילנע,

און האָט די גאנצע

צייט גע-

טראַכטענבערג'ס צוויי זיהן זיינען געווען גרויסע נאָרנישטען.
איינער פון זיי האָט זיך גע'שמד'ט און געװאָרען ערנעץוואו א
,סמאַטריטעל? אין מאָסקווע.
פון זיינע דריי טעכטער האָט איינע
חתונה געהאַט פאר'ן פּראָפּעסאָר פאַלקענחיים אין קענינסבערג ,די אַן-

דערע ,פאַר'ן אַפּטײיקער

שערעשעווסקי

ווילגע אַן אינסטיטוט פאר קינסטליכע
 ---פאר'ן דאָקטאָר אַנאַטאָלי בלאָך,

(דער ערשטער
מינעראל-װאַסער),

געעפענט

אין

און די דריטע

אגאטטָלי בלאָך ,א זוהן פון אַ באַקאַנטער אידישער פאַמיליע ,האָט

לאנג פּראַקטיצירט אין ווילנע ,געווען אָרדינאטאָר אין קריסטליכען
,אוויטש" און געטראָגן א ,קאזיאָנע" היטע? מיט א קאָ-
שפּיטאָל ס
קאַרדע .אין געזעלשאַפטליכען לעבען פון שטאָט האָט ער קיין באַדײי-
טענדע ראָליע ניט געשפּילט.
א פּראָמינענטע פּערזענליכקייט איז געווען
לאזאַר סטעמבא

דאָקטאָר

(געבוירען אין ,881/

נעשטאָרבען אין  ,)8091א זוהן פון אָרימע על-
טערען ,האָט ער געענדינט

די ווילנער ראַבינער-

שול ,דערנאָך שטודירט מעדיצין אין בערלין,
און אין  8781אָפּנענעבען עקזאמען אין פע-

טערבורג.

ער האָט געהאַט אַ קאָלאָסאַלע מע-

דיצינישע פּראקטיק אין שטאָט און אין גאנצען
ער אין געװען הויזדאָקטאָר ביי.
געגענט.

פי? פּריצים און הויכע בעאמטע ,װי דער שול-
קוראַטאָר סערגעיעווסקי ,ביים אַרכיערײ ,א .א.
| סטעמבאָ איז געווען זעהר אַ קלוגער ,פעהיגער
און אָנגעזעהענער פּראַקטיקער ,נעשריבען פיל
דר.

סטעמבאָ
:

וויסענשאפטליכע אַרטיקלען,
אין
|נ|ערווען-קראַנקהײטען,

דער עיקר וענען
די אויסלענדישע

זשורנאַלען ,אזוי אז זיין נאָמען אין באַקאַנט אין דער מעדיצינישער
ליטעראַטור .,יעטװוידער מעדיצינישע נייעס פלענט סטעמבא דער ערש-
טער

תיכף

איינפיהרען

אין

זיין פּראַקטיק

און

עס

אָנװענדען

אין

רר ,צמח שאַבאַר
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לעבען :

באַהאַנדלונג,

עלעקטרישע

רענטגען-שטראַלען,

דיפטעריטיסע-

רום א .ד .ג? .סטעמבא איז געווען ארדינאטאָר אין אידישען שפּ-
טאָל ,ראַטמאַן אין שטאָט-ראַט ,אַקטיווער מיטגליד אין דער מעדיציני-
געזעלשאַפט,

שער

אין וועלכער ער פלענט

זיך אָפט טיילען

מיט

זיין

גרויסער געניטקייט- .

סטעמבא איז ניט גענוג געווען אָפּנעשאַצט פון די ווילנער קאָ-
לענען און אויך ניט דורך די טויזענטער פּאַציענטען ,ביי וועלכע ער
אין

האָט

לעבען

אזא

געהאַט

גרויסע

הצלחה.

די

ליה

נאָך

זיין

טויט איז געווען לפי ערך א באַשײדענע ,ניט אנטשפּרעכענדיג זיי-
אויך זיינע צװויי
ינע גרויסע פֿאַרדינסטען פאר דער באַפעלקערונג.

זיהן האָבען דעם נפטר קיין כבוד ניט געמאכט.

דער עלטערער ,א

פעהינער יונגערמאַן ,האָט לכתחילה געשפּילט אַ געוויסע ראָליע אין דער
רוסישער רעװאָלוציאָנערער באווענונג ,אָבער שפּעטער האָט זיך ארויס-
געוויזען ,אז ער אין נאָהענט געשטאַנען צום פּאַליצייײדעפּארטמענט,

דער אינגערער ,א טוינעניכטס ,האָט זיך פארקויפט דער רוסישער
שװוארץ-מאָה'דינער פּרעסע .בעת דעם ביאַליסטאָקער פּראָצעס האָט ער
געלאָזען פארעפענטליכען אז ער האָט כלומר'שט געהערט פון זיין
פאָטער ,דעם ראַביניסט" ,אן אידען נעברויכען טאַקע אויף פּסח
קריסטליך

בלוט,

א גאנץ אומבאדייטענדע פּערזענליכבקייט
איז געווען דאָקטאָר לודטיג סאמעלסטָן ,וועלכער

האָט  02יאהר נאָכאנאד פארנומען דעם פּאָס-
טען פון א שעף-דאָקטאָר אין אידישען שפּיטאָל,
פיל סימפּאטישער איז נעווען דער שפּעטער -

דינער שעףדאָקטאָר לע

ן}

(אן עלטערער
גערשן
ברודער פון אונזער נרי-
| נאָרי גערשון) ,א ליבער
מענש אין זיינע באצו-

הונגען הן צו קראנקע ,הן
דר.

צו די קאָלעגען (געבוי-
בוירען אין  ,6281נע-

סאמעלסאָן

אין .)7981

שטאדבען

נאָך לעוו נערשונען אין שעףדאָקטאָר
געווען װילהעלס זאַלקינד (געבוירען אין יאָהר
,9

געשטאָרבען

תושב

(דער פאָטעד

טער

אפּטײיקער,

דער

אין

,)4291

אַן

אלטער

געװען

א

באקאנ-

אין
זיידע,

שלמה

זאַלקינד,

דר .? .גערשון.

אידישף דאָקטוירים אין ווילנץ
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באַריהמטער

און לעהרער

העברעאישער

אין ראַבינער

השכלה-דיכטער
דר .זאַלקינד

שול).

האָט געענדיגט די מעדיצינישע אַקאַדעמיע אין
פּעטערבורג און האָט אָנגעשדיבען אַן אינטערע-

סאַנטע דיפערטאַציע  --די ערשטע
מין  ---וועגען דער סאַניטאַרער
שטאָט ווילנע,

פון די אָרדינאַטאָרען
שפּיטאָל פון יענער

צייט

אין דעם

לאַגע פון דער

פון דעם אידישען
דאַרף נאָך דערמאַנט

ווערען אַדאָלף קאָהאַן (דעם געוועזענעם ווילנער
ראַבינעד'ס

,קאַזיאָני?

קלאַטשקאָ'ס

שעפטעל

איידעם) ,זעהר א סימפּאַטישער

מענש

און אין

שטאָט אַ באַליבטער דאָקטאָר ,מיט גרויס פּראַק-
דר.

טיק וי א כירורנ און אויך ספּעציאליסט אויף
נאָז ,האַלז און אויערען קראנקהייטען (געבוירען

זאַלקינד

אין קעשענעוו ,געשטאָרבען אָרעם און פאַרװאָגעלט ערגעץ-וואו

9

אין קרים בעת דער מלחמה ,אין ..)9191

דאָ דאַרף באַמערקט
פאָרגעקומען

װערען ,אז אין די -08-09ער

אַ גרויסער שינוי

אין די פאַרהעלטנישען

יאהרען

איז

פון די אידישע

דאָקטוירים אין ווילנע .ביז דער צייט פלעגט די באַפעלקערונג זיך
קורירען דער עיקר ביי די קריסטליכע (דער עיקר פּױלישע) דאָקטױ-
דים און אויך ביי די פעלדשאַרעס  חוץ דעם פלעגט כמעט יעדער

ן"
יעןי ,
זָב
'דאָקטאָר הא

פעלדשער (,זשידעק") ,צו וועלכען דער חולה

פלענט אַפריהער אריינפאַלען ,און ער ,דער פעלדשער ,פלענט שוין לויט

זיין איינענעם איינזעהן
יענעם

דאָקטאָר,

מיט'ן

שיקען

צו דעם אַדער

אֶנקומען

אין

+

וילנע

פון א רייהע יונגע אידישע דאָקטוירים ,װאָס
זיינען גוט געווען צונעגרייט אין זייער פאך,
דאָס רוב אין אויסלאנד ,האָט זיך די זאך
אַזױינע דאַקטוירים וי די דער"
פי? געביטען.

מאָנטע סטעמבא ,קאָהאַן ,װינאָדסקי (אַקו
שעריע) ,לעוו גערשון (הויט-קדאַנקהײיטען) און
אַנדערע האָבען צונעצויגען צו זיך אויך די
קריסטליכע פּראקטיק און אַװעקגעשטעלט די
מעדיצין אין ווילנער גענענט אויף אַ סמאָדער-
נער החויך .אנב פלענט דאן די רוסישע בא-

פעלקערונג (בעאמטע און מיליטער-לייט) זיך
אויך גערנער קורירען ביי אידישע דאָקטוירים

דר.

א.

קאַהען

057

רר .צמח טאַבאַר
איידעד ביי פּוילישע.
ס'ויינען געקומען נאָך
גום אויסנעבילד
עטע אקושערן ,ווי .דר ,איריט

בלאָך,

געבוירען

עמנואל

כהן (איצ
ט אין ירושלים) און אַנדערע,

,0081

געשטאָרבען

,)0291

קינדער דאָקטוירים  ---ח .קאָטארסטי ,אברהט

מאקאָטער,

פּראָפּעסאָר

רענטגענאָלאָגען,

אין

מאָסקװע

יעסב רדילאן (איצט

און

א.

װאַגצער

אויגען-דאָקט
וירים  ---גאַרפּיין (געבוירען ,9681
געשטאָרבען 1
 ,099גר .ראָם (געבוירען ,8681

געשטאָרבע
ן  ,)0891גר .רמָם (געבוירען ,8681
דאָקטוירי
ם האָט געגעבען די באקאנטע פאַמי-
ליע ראָם
(
ד
י
ע
ל
ט
ס
ט
ע
אידישע דרוקעריי) :גע-

דר.

אולוא

בלאַך

ראַסים רֹאִם,
דעד אלמנה דבורה ראָמ'ס זוהן,
צוויי ברידע
ר
איטע ראָמ'ס זיהן  --און

אַלעק
סאַנדער ,מאַגע ראָמ'ס זוהן ,װאָס פיהרט
נאָך ביז היינט צו טאָג
ז
י
י
ן
(
ד
י
ערשטע אידישע) לאַבאָראַטאָריע
פאר מעדיצינישע אַנאַליזען.
דער פעהינסטער פון זֵיי איז
געווען געראַסים (גריגאָרי דאַוי-
ד
אַוויטש) ראָם (געבוירען  ,)4881א
גוטער כירורג און געזעלשאַפטליך-
פ
ּ
א
ָ
ל
י
טישער טוער .ער האָט געהערט
צו דעם לינקען פליגעל פון דער
,
ק
ט
דעטישער" פּאַרטײ ,גענומען אַ
ן אַקטיוען אַנטײל אין אידישען
געזעלשאַפטליכע

ן
לעבען ,געהאט
גרויס
ע פאַרבינדונגען ,נאָך פאַר
דער מלחמח או
ן
ב
ע
ת
ד
ע
ר אֶקופּאַציע איז
ער געווען מיטנליד פון 8
געהיימער פּאָל
יטישער אַרגאַניזאַציע .,װאָס
איז באַשטאַנען פון דו
ראַדיקאַלע פאָרשטייער

פון די אַרטיגע
נאַציאָנאליטעטען ; פּאָליאקען,
ווייס-רופ
ען ,ליטווינער און אידען.
א
ָ
נ
נ
ע
ה
ו
ו-
בען פון
א
ֵ
ן
א
ָ
נ
ג
ע
ז
ע
הענער קאַריערע אין ווילנע,

האָט ער --

אַ קראַנקער,

אין פאַרגעסענקייט,

פֿאַרבראַכט זיינע
לעצטע יאָהרען אַפדיהער אין
ליטע און ד
ערנאָך אין לענינגראַד (געשטאך-

בען אין ,)2891

דאָ דארפע
ן דערמאַנט װערען  :מיבטל װי-

גאָרסטי

(געבוירען ,8681

געשטאַרבען

,)1191

װאָס איז געקומ
ען פון באַברויסק ,וואו ער האָט
געהאָט אַ גרויסע פּראַקטיק און

בכבוד'יגען

נאַהענטע

פארנומען א

אָרט אין דער געזעלשאַפט

צויי

(געבוידען  /אין

7

הברים,

,4

זוך

ראָזעעקראַנצ

געשטארבען

איינער פון די יורשים

און די

אין

פון באַקאַנטען

|

/

!===

דר .אַלעקטאַנדער ראָט

אידישע דאָקטוירים אין ווילנץ
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אידי
שען דדוק ,ראָזענקראַנץ און שריפטזעצער",
און
ב
נ
י
מ
ין פין (געבוירען  )9וועלכער האָט

פאַר
נומען גאר  8באַזונדערען אִדט אין אידו/ -

שען

געזעלשאַפטליכען

לעבען

--

אַ זוהן

פון

דעם
באַקאַנטען אידישען געלערענטען ,היסטאַ-
ר
יקער און רעדאַקטאָר ,טמואל יוסף פין .א בן-
י
ח
י
ד
ב
י
י
ז
י
י
נ
ע
ע
ל
ט
ע
ר
ע
ן
,
ה
א
ָ
ט דר .פין (ניט
קיין גרויסער מתמיד) שפּעט ,לויט זיינע יאֶה-
רען,

געענדיגט

דאָקטאָר.

אין ווילנע

האָט ער

געהאַט
ניט קיין גרויסע ,נאָר א דייכע פּראַק-
טיק,
װ
י
ע
ר
פ
ל
עגט וויצלענדיג זיך זאָגען ,ניט
אַ
ד
א
ַ
נ
ק
זיינע קענטענישען אין מעדיצין ,נאָר
דר.

גרוגאָרי

צוליב

ראָםס 

ן

זיין שעהנעם

טשער אין א צילינדער.

אַרױספאָהר

מיט

אַ ק|-

מאַטעריע? פאַרזאָרגט,

פלעגט זיך פין אויך ווייניג יאָנען נאָך פאך-

דינסטען .ער איז געווען
לויט'ץן כאַראַקטער אַ סיבאָריט ,פלעגט ליב האָ-
י
נ
בען שעה'נווייז פאַרברי גען
ביי זיך אָדער ביי פריינד-פּאַציענטען ביי א
בוך א

ָדער אין שמועסען.
פין איז געבליבען א בחור און געהאַט פיל
פריינד ,אפילן אין דעד קר
יסטליכער געזעלשאַפט .ער איז געווען איינער

פֿון די וויצע-גבאי
ם אין דער רעפּאָרמירטער צדקח-נדולה און אויך ראָט-

מאַן אין שטאַטראַט ,ל
ינענדינ אויפ'ן קראַנקען-בעט האָט פין באַצייטענס
געשריבען א צואה ,לויט
וועלכער זיין גאַנצע ירושה (בערך  000,001ד).

זֹאֵל דינען דער פּר
אָדוקטיװױיזאַציץ פון דער אידישער יוגענט .נאָך זיין
טויט ( )1091איז
ט
א
ק
ע
ג
ע
ע
פ
ע
נ
ט
ג
ע
ו
וארען די באַקאַנטע ,חילף דורך
אַרבייט" ,װאָס
ע
ק
ז
י
ס
ט
י
ר
ט
נ
א
ָ
ך
עד היום שוין העכער  08יאָהר ,און

אַרױס
געלאָזען אידישע יונגע פּראָפּעסיאָנאלען
אויף
א
ַ
ל
ֶ
ע
ג
ע
ב
י
ט
ע
ן
פ
ו
ן
מ
ל
אכה ,קונסט און
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טעכניק,

זעהר
פון' אָט
ערשטע
דאָקטאָר
געבוירען
באַטישער

פיל

דעם

ערפאָלן

דעם אַנשטאַלט ,דער עיקר אין די
יאָהרען ,האָט דער דאמאָלסט יונגער
אברהם
בר
אברהםס
מאַקאָװער,
אין ווילנע ,אין  ,9081אין א באַלע-
פאַמיליע ,האָט ער דאָ געענדיגט נים-

נאַזיע ,שטודירט
דאַנען

מיטגעהאָלפען

מעדיצין

אױסגעשלאָסען

אין

געװאָרען

כאַרקאָו,
פאר

פון

זיין אנ-

טייל אין
די סטודענטישע ,אומרוהען" ,געענ-
דיגט דאָקטאָר אין ווירצבורג און דערנאָך זיך
שפּ
עציאַליזירט אין בערלין אויף קינדער-קראַנק-

2

--

רר .ראָזענקראַנץ

'
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אַ קלונער,

הייטען.

סימפּאַטישער

און

דר ,צמחז שאָבאַר
מענש,

ענערגישער

מיט

אַ

ברייטען געזעלשאַפטליכען חוש ,אין א .מאקאַװער אויסנעקליבען גע"
װאָרען אלס סעקרעטאר (ניט באַצאָלטער) אין ,הילף דורך ארבייט"
און געווען דאָ ,די נשמה" פון דער דאָזינער נעזעלשאַפט ,אריינ-
טראָגענדיג אין דער אַרבײיט פיל ענערגיע און איניציאַטיווע .קומענ-

דיג אין באַרירונג דורך זיין מעדיצינישער פּראַקטיק מיט די אַרימסטע
אידישע שיכטען ,האָט זיך מאַקאַװער פאַראינטערעסירט מיט די
וואוינונגען פון אָט דעם טייל פון דער באַפעלקערוננ .אָן שום הילף
מן

האָט

הצד

ער

גאנץ

וױיסענשאַפטליך

אונטערזוכט,

לויט

א בא-

שטימטער פּראָגראַם (אנקעטע-בויגענם)  002אזוינע וואוינוננען .זיין
רעפּעראָט האָט ער געהאַלטען אויף דעם פּיראָגאָװער צוזאַמענפאָהר
אין פּעטערבורנ אין  2191און האָט ביי דעם עולם זעהר אויסגענומען.
צום באַדױערען איז דער דאָזינער פאָרטראג ניט אָפּגעדרוקט געווארען
אין זיין נאַנצען פאַרנעם און נגעבליבען ניט אויסנענוצט דורך די
שפּעטערדינע פאָרשער אויף דעם נעביט .בכ? אופן זיינען די אויס-.
פיהרען מאַקאָווער'ס געווען שוידערליכע .די אַנטי-היניענישקייט פון די
אָרעמע אידישע וואוינונגען (פינסטערע ,ענגע ,פייכטע) האָט איבער-
געשטינען די ערגסטע ידיעות וואס זיינען אין דעם פּרט באקאנט אין
דערביי האָט זיך אַרױיסגעויזען ,אז
דער סטאַטיסטישער ליטעראטור.
דער ארעמאן צאָלט פאַר א קװאַדראַט:מעטער פון אַזא דירה פיל טי-

ערער ,וי מען צאָלט אין די בעל-עטאַזשען פון די שעהנסטע ואוי-
נונגען אין שטאָט,
זעהר וויכטיג זיינען אויך געווען מאַקאָװער'ס פאָרשונגען  --די
אין ווילנע  --איבער

ערשטע

דעם פיזישען

צושטאַנד פון די תלמידים

פון דער באַקאַנטער דאַמאָלסדיגער כהגיס גימנאַזיע (מיט מלוכה-רעבט)
און זיינע פאַרגלייכונגען מיט ידיעות פוֹן אַנדערע מחברים,
דער

פאָלקסטימליכער

גייסט,

מיט וועלכען

מאקאָווער

אין

געוען

דורכגעדרונגען ,האָט איהם געשטויסען אויך זיך צו פארנעמען מיט
דער סאַניטאר-היניענישער און פּאָפּולאַריזאַטאָרישער ארבייט צווישען
דער אידישער באַפעלקערונג .אומקערענדיג זִיך נאָך דער מלחמח קיין
ווילנע,

האָט ער

גענרינדעט

די געזעלשאַפט ,אזע",

וועלכער

ער

איז

געווען איבערנענעבען מיט לייב און נשמה בין דעם לעצטען טאָג
פון זיין לעבען .מאַקאָװער איזן געשטאָרבען אין  ,0291אין מיטען
פון זיין ארבייט און געלאָזען נאָך זיך אינסטיטוציעס ,אין וועלכע זיין
נאָמען איז פאראייבינט.
בעת דער דייטשער אֶקופּאציע ,0191 ,זיינען געשטאָרבען אין
ווילנע דלרא.פידעס און דר .עפּשטײן .טוביה לאפּידעס ,א געבוירענער

ווילנער תושב (אין  ,)9081אַ באשיידענער ,מיושב'דיגער מענש ,אין
געווען ,א דאַנק זיינע גרויסע פאַכמענישע

קענטענישען,

א לענגערע

887

אידישש דאָקטויריס אין ווילנע
דירעקטאָר

צייט

שפּיטאָל ,יאַקוב';

אין

דער

ביים

אַקושער-שול

האָט אַ איך

אַזאַ פּאָסטען

דר.
זעלטען ווען זוכה געווען צו פארנעמען.
יוסף עפּשטײן האָט זיך באַזעצט אין וילנע

קומענדיג פון אַ קליין שטעדטעל (פמאַרגאָן) און

איז געווען זעהר פּאָפּולער אין די ציוניסטישע

קרייזען ,אַ דאַנק זיין איבערנעגעבענער ארביים
בעת דעד דייטשער אִקױ
אויפֿ'ן שול-נעביט.
פּאַציע האָט ער געגרינדעט אין ווילנע אַ הע-
ברעאישע גימנאַזיע ,וועלכע טראַָנט נאָך עד
געשטאָרבען אין ער אין
היום זיין נאָמען.
 ,6פון טיפום.
א גרויסען פארלוסט האָט געהאַט די ויל-
נער געזעלשאַפטליכקײיט מיט'ן טױט פון דר.

יוסף רעגענסבורג (געשטארבען

דר .עפּשטיון
זוהן

פון א

רב

אין .)0891

קורלאַנד,

אין

געווען

איז רעגענסבורג

א

א

גרויסער

עהאט סמיכות אויף רבנות) ,שטודירט פילאָזאָפיע און
תלמודיסט (ג
אין דייטשלאַנד (באַקומען א צווייאינען דאָקטאָר-טיטעל),
מעדיצין
פילזייטינ געבילדעט און זיך ספּעציאליזירט אויף נערװען-
געווען
טען .ער איז געווען אַ גנוטער רעדנער און זיינע לעקציעס
קראַנקהיי

אויף פארשידענע
א

צוציהען

געביטען  ---פּאָפּולערע און ספּעציעלע  ---פלעגען

גרויסען

קאַנטינגענט

צוהערער.

באַהערשענדינ

פאֶלקאִם

און העברעאיש ,האָט ער זיך אויסגעלערענט אויך אידיש ,װאָם
דייטש
אָך מעהרער איהם נעמאַכט פּאָפּולער צווישען די ברייטע שיכ-
האָט נ
טען.

פיל צייט פלענט

ער

אָפּנעבען

װיסענשאַפטליכער ארבייט,

גע"

האַט ביי זיך אַ ווערטפולע ביבליאָטעק ,װאָס האָט געזאָלט נאָך זיין
|
טוט איבערנענעבען ווערען אין ירוש?ימ'ער אוניווערזיטעט.
אַ היבשער

טיי?

אידישע

דאָקטוירים,

װאָס

האָבען

די מיליטער-מעדיצינישע אַקאַדעמיע אפיּןעטערבורנ
רוסענצייטען לכתחילה געדינט אין מיליטער ,האָבען

געענדיגט

און אין די
זיך אָפּגעזאַנט

פוֹן זייערע שטעלעס און זיך באַזעצט פּראַקטיצירען אין ווילנע .דהיינו :
ס .ראָגאָו (געבוירען אין איוויע ,געשטאָדבען אין  ;)1191ז .זשוט ,אן
טער ווילנער תושב געשטאָרבען אין  ;)2191פּאַכמאַן (געבוירען
אַל
אין ,9

געשטאָרבען

אין  )1191און אַנדערע.

דאָ זיינען ניט אריינ"

גערעכענט די דאָקטוירים ,װאָס דער גרעסטער טייל זייערער איז גע"
רופען געווארען אין מיליטער בעת דעם רוסיש-אַפּאָנישען קריג און
בעת דער לעצטער וועלט-מלחמח.

א טייל פון זיי איז נאָך דער מלחמה

צוריקגעקומען קיין ווילנע ,א טייל איז געבליבען אין רוסלאַנד .פון
אָט די לעצטע דאַרף דערמאַנט װוערען העגריק סאָלאָנאָװיטש (געשט.
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דר .צמח שאַבאַר

אין  ,)4591װאָס איז געווען פאַרװאַלטער פון
די ,בילינע היניענישע וואוינוננען" פון יק"א
אויף סוביטשער נאָס און אויך זעהר פיל נע-
אַרבײט אין ווילנע אויפ'ן געביט פון קינדער-

פאַרזאָרנונג און אויפקלערונג
לעקציעס אוֹיף ,היניענע").
ווילנער

דאָקטוירים,

וועלכע

דורך פּאָפּולערע
איינער פון די
זיינען מאָביליזירט

געווארען אין יאָהר  ,4191דער יונגער סימ-
פּאַטישער פּחיריסקי ,איז גע'הרנ'ט געװאָרען
אויפ'ן פראָנט אין מזרחפּרייסען בעת דער
מפּלה פון רוסישען גענעראַל רענענקאמף .גר.
ראַטגער ,געשטאַמט פון א יחוס'דיגער פאַמיליע

(געשטאָרבען .)7191
אין  )7191און אַנדערע.
אַנדערע אידישע דאָקטוירים
ססאַיגיט

(געשטאָרבען
|
ווידער פלענען

דר ,אוינהאָרן,

קומען

קיין ווילנע

שוין נאָכ'ן ענדיגען זייער מיליטער-דינסט און דאָ אויסלעבען זייערע
לעצטע יאהרען.
איינער פון זיי אין געװען מרדבי מיטאַטער ,אן
אַלטער בחור (געבוירען אין  )6891אין טשין פון גענערא? ,אַן ארע-
מען ווילנער מלמד'ס א זוהן.
ביז'ן טוט האָט דר .מיטאװער בא-
קומען
פּענסיע פון דער מלוכה און אין  7291איז ער איינזאַם נע-

שטאָרבען אין מושב-זקנים.

אַן אַריגינעלער מענש איז געווען אײגהאָרן

(דעם באַקאַנטען דיכטער'ס ,דוד איינהאָרן'ס פאָטער).

ער האָט אוועק-

געװאָרפען זיין מיליטערדינסט און האָט יום ולֵילְה געלערענט
די ישיבות אָדער אין נאון'ס קלין,.
א קרענקליכער אין ער
ן
ע
כ
י
ל
ט
ּ
פ
ַ
א
ש
ל
ע
ז
ע
שטאָרבען אין אַרעמקײט ,ווייט פון ג
לעבען.
רעואל

ראכ

טרעק

גאר

:

אי

{

אין
גע-

פון דער אינגערער גענעראציע געשטאָרבענע
אידישע דאָקטוידים זיינען געווען  :דער באַשײי-
מ .שטאטס (געשטאָרבען אין יאֶהר
דענער
,5
ן
ו
פ
;
)
ס
ו
פ
י
ט
ק
ע
ל
פ
(עײב 
חײט

געבוירען אין  ,7881געשטאָרבען אין  ,)8291אַ
טיכטיגער

שול-דאָקטאָר ,וואס

זיינע פאָרשוננען

איבער דעם פיזישען צושטאַנד פון די אידישע
שול-קינדער אין די פאָלקס-שולען זיינען נאָך
איצט אן אינטערעסאנטער דאָקומענט צו דער
אידישער דעמאַנראפיע ; ש .פּאָטשטער (נעבוו-
רען  ,7081געשטאָרבען  ,)3291דער עדשטער

דר .פּאָטשטער

איד ,וואס אין געװען סאַניטאר-דאָקטאָר אין
ווילנער מאַגיסטראַט און פיל אױיפנעטאָן אויף

אידישף דאָקטוירים אין ווילנע

,

|
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דעם דאָזינען געביט ; אָסקאַר טאַפּיראָ (געבוי-

רען  ,8681געשטאָרבען  ,)7291אן איבערגענע-
בענער מיטאַרבייטער

אין דער אַנטיטובערקולאָ-

זעד לינע ,און אַנדערע.
צווישען די ווילנער
װאָס

געשפּילט

האָבען

אידישע
א

דאָקטוירים,

ווכטיגע

פּאַ-

ליטישע ראָלע ,דער עיקר אין דער +עװאָלו-
ציאָנערער באַווענונג ,איז באַקאַנט דר .פֿאַװעל
ראָזענטאַל (געבוירען געװאָרען אין וילנע,
אין  ,2791געשטארבען אין  .)4291פון די
סטודענטישע יאהרען נעמט עד א גרויסען אנ-
;=
א

טייל אין ,בונד" (פּסעװדאָנים אַגמאן ,אַר-
בייט אין כאַרקאָוו ,ביאַליסטאָק אוֹן ווילנע ,אין

{ = איינער פון די ערשטע שעפער פון דער סאַציא-

דר .ראָזענטאַל (אַנמאַן)

ליסטישער ,זשאַרנאָנישער? ליטעראַטור ,פאר-
פאַסט עטליכע ביכער וענען דער נעשיכטע און פּראַקטיק פון דע-
װאָלוציעס ,ווערט עטליכע מאָל אַרעסטירט און דערנאָך פאַדשיקט (צו-

זאַמן  מיט
מאַכט

זיין פרוי ,אַננאַ ראָזענטאל)

דאָרטען

דורך

אין סיביר

די באַריהמטע ,ראָמאַנאָווסקע"

אויף

קאַטאָרנע,

טראַנעדיע,

וואו

ער שטעלט אין סכנה זיין לעבען ,און קומט ענדליך אין ווילנע .דאַ
עפענט ער אַ לאַבאָראַטאָריע פאר סמעדיצינישע אַנאַליזען און ניט
זיך אֶפּ לענאַלער ,פּאַליטיש-בונדישער און אויך קולטורעל-געזעל-
שאַפטליכער

ארבייט,

פון די פרויען-דאָקטוירים

וועלט,
בוירען

די טאַלאַנטפולע
,0981

געשטאָרבען

זיינען פאַר דער צייט אַװעק פוֹן דער

װעראַ

גרשט

,)291/

(גע-

אן אויסנע-

פאינא
און
אױינעךדאָקטאָרין,
צייכענטע
בראָדססי (געבוירען  ,8881נעשטאָרבען ,)1591
װאָס האָט דורך איהר איבעדגענעבענער אר-
בייט אין ,אזע-טאז" ,אלס ערשטע
מוסטערהאַפטער
דער
פון
טערין

טאַציע פאר מוטערס
אונטערגעװואָרפענע

פאַרװאַל-
קאָנסול-

און פון קינדערהיים פאר
קינדער

און

יתומים,

פיל

אויפנגעטאָן אויפ'ן געביט פון קינדער-שוץ און
פאַר פאַרקלענערונג פוֹן דער סינדער-שטערב-
ליכקייט ביי אידען אין ווילנע.
מיט א יאָהר צוריק,

אין 8201

אין

נע"

8עטקואטפנטוסטעספטטטאטאטטעואטשומעומוומט יי
ט

דר .געצאָוװו

דר .צמח שאַבאַר
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אין ווילנע אין מיטען דער ארבייט אין אידישען

געשטאָרבען

(געבוירען אין ,)0881

גריגאָרי געצאָו

א טאַלאַנטירטער

שפּיטאָל

מענש און

זיין געזעלשאַפטליכע אַרבייט אין די מעדיצינישע וויסענ-
אַקושער.,
שאַפטליכע און פּראָפּעסיאָנעלע אַרנאַניזאַציעס האָט זעהר שטאַרק מיט-

געווירקט ,אז דער נאָמען פון אידישען דאָקטאָר זאָל זיין געאַכטעט אין
אַלע

קרייזען,

אויך

ניט-אידישע.

אין

אונטער

זיין פאכמענישער

השפּעה האָבען זיך אויפגעבילדעט אַ רייהע פרויען-דאָקטוירים און אַקן-
שערען ,װאָס פּראַקטיצירען אין שטאָט און אין דער פּראַװינץ,
מאַכענדיג

א סך-הכ?

מען קומען צום אויספיהר,
דינגוננען,
סיאַנעלער
סיבות --
געהעריגער

פון דער דאָזינער קורצער איבערזיכט,

קען

אַז ניט קוקענדיג אױיף די שװערע

באַ-

אין וועלכע עס קומט
אינטעלינענץ  --צוליב
שטעהען די אידישע
גייסטינער הויך .ניט

און קענטענישען

אויף

אויס צו לעבען דער אידישער טפּראָ-
אַ רייהע פּאָליטישע און עקאָנאָמישע
דאָקטוירים אין ווילנע אויף דער
איינער פון זיי ניט אפּ זיינע כוחות

געזעלשאפטליכער

ארבייט

און פארנעמט

אין

ס'איז צו וינשען ,אזן דער אידישער
שטאָט א בכבוד'ינען אָרט.
דאָקטאָר זאָל ניט בלייבען ביי זיין עננער ספּעציאליטעט ,זיך ניט
פאַרװאַנדלען אין ,א בעל-מלאכה" און אינטעלינענטען קאַריעריסט,
| נאָר געדענקען ,אז די מעדיצינישע פּראָפעסיע גופא פאָדערט צו שטיין
נאָהענט צו די פאָלקס-מאַסען ,און טיף אריינדריננען אין זייערע
נאָר אזא נעזעלשאפטליכער דאָקטאָך
אייגענטימליכקייטען און נויטען.
קען באמת אנטשפּרעכען זיין מאָראלישען באַרוף ,ווארים אֶהן סאָ-

ציאַלער מעדיצין קען ניט פאַרקלענערט ווערען ניט די קרענקווערינקייט,
און גראָד די אידישע
ניט די שטאַרבינקייט פון דער באַפעלקערוננ.
באַפעלקערונג וואָס איזן דאָס רוב אָנגעװויזען אויף זעלבסטהילף ,ניי-

טינט זיך צום מערסטען אין איהר קאַמף פאר'ן קיום אין דעם אַנ-
טיי? אויך פון די אידישע דאָקטױירים אין געזעלשאַפטליכען לעבען,
כדי דער נייער דור זאָל אויסוואקסען גייסטינ און פיזיש
ער זאָל לעבען אין פרייע פּאַליטיש-סאַציאלע באַדיננונגען.

געזונט,

כדי

ש ,דובנאָו.
דך .3 .טאַבאַד  --דער אידישער דעמאַקראַט)*-
דעמאַקראַטיע איז היינט נאָר ניט אין דער
מען אַטאַקירט זי פון ביידע זייטען :
מאָדע.
פון עקסטרעם-רעכטס און עקסטרעםלינקס .אין
דרייפערטע? טעריטאָריע פון אייראָפּע הערשט
דיקטאַטור אָדער פאַשיזם פון אַלע קאָלירען.

מען זאָגט זיך אִפּ פון דער שענסטער

ירושה,

װאָס דאָס 91טע יאָרהונדערט האָט אונז או-
בערגעלאָזט :פון פאָלקס-הערשאַפט ,װאָס איז
געװאָרען דורך אַלע רעװאָלן-
אויסנעקעמפט
די נייע מאָ-
ציעס נענען דער מאָנאַרכיסטישער זעלבסטהערשאַפט.
צוזאמען מיט דער דעמאָקראַ-
נאַרכען רופען זיך היינט ,פיהרער".
טיע װאַרפט מען אַרױס אויך הומאניזם און אַלערלײ מינים פרייהייט,
נאַציאָנאַליזם ווערט פאַרוא-:
באַפרייענדער
דער הומאַניסטישער,
דעלט אין  8זאָאָלאָנישען נאַציאָנאַליזם פון האָס צו אַנדערע פעלקער.
אֶם פאַרװאָס זיינען אונז ,די טרעגער פון הומאניסטישע אידעאלען,
אַזױ טייער יענע מענשען ,װאָס האָבען זיך ניט אונטערנענעבען דער
מגפה פון דער נאָכקרינס-צייט און האַלטען נאָך אויף דער עלטער

מיט שטאָלץ יענע ליכטינע פאָהן ,אויף וועלכער עס שיינען די לאַ-
,עקלאַראַציע פון מענשענרעכט" ,פון עכטער
זוננען פון דער נרויסער ד
דעמאָקראַטיע און הומאַניסטישען פּראַנרעסיווען נאַציאָנאַליזם ,װאָס

שטרעבט צו פאַרברידערונג פון פעלקער,

|

|

איינער פון זיי איז אין אונזער קרייזן דער באַקאַנטער
דאָקטאָר און כלל-טוער צמח שאַבאַד ,װעמעס -07יאהרינען

מיר האָבען ניט לאַננ נגעפייערט,

וילנער
יוביליי

איך קען דר .שאַבאַד'ן שוין דריי"

סיג יאָהר ,פון דער צייט וען די ערשטע רוסישע רעװאַלוציע אין
האָט אונז גענעבען די מענליכקייט אָפען צו קעמפען פאר אונ-
5
אן אויסנעצייכענטער פּראַקטיקער און טעאָרעטיקער
זערע אידעאַלען.
אין מעדיצין ,דער פּאָפּולערסטער אַרצט אין ווילנער סאַנט ,האָט ער
שטענדיג געאַרבײיט אין אַלערלײ געזעלשאַפטליכע אַרנאַניזאציעס ,אֶר-
*) פּראָפּעסאָר שׁ .דובנאָוו'ס אַרטיקעל איז
געװאָרען א פּאַר מאָנאַטען פאַר דר .צ .שאַבאַד'ס

796

געשריבען
טויט--.רעד,

און

דערהאַלטען

|
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ש . דובנאָו

|

טינע און אַ סך אַלנעמיין-אידישע .וענען זיינע פאַרדינסטען אין דער
צייט פון מלחמה און דייטשער אֶקוֹפּאַציע דערצעהלען די וילנער
סיט מסירת נפש האָבען דאַן די ווילנער
,פנקסים" פון יענער צייט.
עסקנים בראש מיט דר .שאַבאַד און דר .װינאָדסקי געקעמפט נעגען
הונגער ,טויט און דעם דאָפּעלטען דייטש-פוילישען אַנטיסעמיטיזם.
שפּעטער ,אַלס מיטגליד פון פּוילישען פּאַרלאַמענט ,איז דר .שאַבאַד
געבליבען נגעטריי זיינע דעמאַקראַטישע און נאַציאָנאַלע אידעאַלען.
לויט

נען אויפ'ן

זיינע פּאַליטישע

איבערציינוננען

לינקען פלינע? פון דער

אין דר .שאַבאַד

,אידישער

געשטאַ-

פאַָלקספּאַרטײ?

אין

זיין
רוסלאַנד (פ,אָלקיסטיש-דעמאָקראַטישער פּאַרטײי* אין פּױלען).
נאַציאָנאַליזם איז פריי פון יעדען שאָוויניזם און אין ריין-הוֹמאַניס-
אלס אָנהענגער פון אידישער קולטור-אװוטאָנאָמיע ,האָט ער או-
טיש.
מעטום נעפיהרט א קאַמף פאַר די רעכט פון דער אידישער שפּראַך
איינער פון זיינע גרעסטע
און פאַר דער אידישער וועלטליכער שול.
פּאַרדינסטען אין דער אידישער װיסעגשאַפּטליכער אינסטיטוט אין

ווילנע (איוו"א) ,וואס ער האָט גענרינדעט

צוזאמען

מיט

זיין שװי-

גערזאָן דעם פילאָלאָג און ליטעראַטור-היסטאָריקער ,דר .ויינרייך.
זייערע באַמיהוננען האָבען מיר צו פֿאַרדאַנקען ,װאָס אין אַ קורצער
צייט פון קוים צעהן יאֶהד האָט דער איוו"א דערגרייכט צוֹ דער
מדרנה פון אַ ויסענשאפטליכער וועלט-אינסטיטוציע ,װאָס האָט פאַר-
בינדונגען מיט פיל אַקאַדעמישע אינסטיטוציעס אין פארשידענע לענ-
|
דער.
אכט און צװאַנציג יאָהר בין איך ניט געווען אין ווילנע ,און אַז
איך האָב היינטינען זומער ווידער באזוכט די אלטע שטאָט ,װאָס איז
אַזױ אָרעם אין נשמיות און אַזױ רייך אין רוחניות ,האָב איך נעפו-
נען מיין אלטען פריינד שאַבאַד ,װוי שטענדיג ,אויף זיין פּאָסטען --
ריכטינער ,אויף אַלַע זיינע פּאָסטענס ,ארבייטענדיג פון פריה בין
שפּעט אין אַווענט -ס'איז מיר געווען זעהר אנגענעם צווישען די ווענט
פון איוו"א-הויז הערען א באַגריסונג דוקא פון איהם ,דעם פאָר-
ס'איז געווען
זיצער ,דעם פּאַטריאַרך פון אונזערע קולטור-אַרבײיטען.
אַ פרייד צוֹ זעהן אָט דעם מענשען ,װאָס איז געבליבען אַן עכטער
אידישער דעמאָקראַט ,ענג פארבונדען מיט אונזערע פאָלקס-מאסען,
מיט זייער שפּראַך ,פאַרנומען מיט זייערע זאָרגען אוֹן נויטען  --אַ
מוסטער פֿאַר אונזער קומענדינער פאָלקס-אינטעליגענץ,
כ?
ליסטען,
האָבען
לעבען.
אַזעלכע

זמן עס וועלען נאָך ביי אונן
באהויכט פונ'ם נייסט פון
מיר ניט װאָס מורא צו האָבען
הלואי זאָל דער קומענדינער
מענשען!

זיין אזעלכע איידעלע אידעאַ-
דער גרויסער פרייהייט-תקופה,
פאַר א ירידה אינ'ם אידישען
דור אונז געבען װאָס מעהר

זײיקעל

לונסקי)".

חייקעל לונסקי איז געבאָרען געװאָרען ב' תמוז ,1881 ,אין סלאָ-
זיין פאָטער ,אַ מלמד ,האָט געשטאַמט פון
נים ,גראָדנער גובערניע.
פון  4יאָהר אֶָן גע-
קענינסבערגער ר' לייבעלע דעם בעלהפּדדס.
לערענט אין חדר ,דערנאָך אין די ישיבות פון סלאָנים און לידע ,דאַן
נעקומען קיין ווילנע ,וואו צוויי יאֶהר משמש נעווען אין דער אַלטער
זינט  8981ביבלאַטעקאַר פון דער שטראַשו-ביבליאָטעק,
קלוין
אין ווילנע געלייענט השכלה-ביכלעך ,געאַרבײט אין ציוניסטישע אנודות,
זיג
געגרינדעט נמילת-חסדים ,חברות צום לערנען אין די קלויזען.
פסעקדעטאר פון דער אידישער היסטאָריש-עטנאָנראַפישער גע"
9
זעלשאַפט אין ווילנע.

חייקעל לונסקו

האָט געשריבען

א"י"
מרדכי

פון

שירים

אין לשון-קודש (צוויי געדרוקט

א .ס .לונץ,)8091 ,

ווייעזל?'

--

אַ קורצע

ארויסגענעבן
ביאָנראַפיע

פון

א ספר

אין ,לוח

,חולדות

סלאַנימער

רב,

ר'
דעם

זיידען פון =--ס פאַרשטאָרבענער פרוי ,און די ,ווילנער זאַמעלביכער?
פון ד"ר צ .שאַבאַד פאַרעפענטליכט אַן ארטיקע?ל {וילנער קלויזען
אין ,פּנקס" א"ר פֿון ז .רייזען , --דער הונגער
און דער שולהויף".

און יקרות אין ווילנע אין דער צייט פון דער אֶקופּאַציע" און צו-
=( לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור,
פון זלמן רייזען ,ווילנער פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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פּרעסע

און

פילאָלאָגיע,

04

|

|

|

הי

חייקפל לונסקי

זאַמען מיט י .ברוידעס א רשימה פון די באַקאַנטמאַכונגען פון די
אַקופּאַנטען אין ווילנע ,אַ גרויסען רושם האָט נעמאַכט זיין ביכעל
,פון ווילנער געטאָ?, ,בילדער און געשטאַלטען געשריבען אין שווערע
צייטען" (פ"נ פון פאַראיין פון די אידישע ליטעראַטען און זשורנאַ-
ליסטען אין ווילנע ,0291 ,מיט אַ הקדמה פון ה .ייבין ; דאָס זעלבע
אויך אין העברעאיש

א"ט

,מהניטא

הולנאי?

--

אין דעם

זעלבען

מ"ג) ,וואו אין א פּרימיטיווען סטיל פון א פאָלקסטימליכען פּנקס-
שרייבער געשילדערט די גוסס'ע מענשען פון וילנער שולהויף ,פון

ווילנער משכילים ,פון דער וילנער אידישער נאָס אויפ'ן פאָן פון
דער שרעקליכעד אֶקופּאַציע-צײט .,א חוץ דעם פארעפענטליכט זכרונות

וועגען אנ--סקי און א .וייטער (אין מ .שאַליט'ס ,לעבען" ,אין
ווילנער ,טאָג") און אין אָרטאָדאָקסישען װאָכענבלאַט ,דאָס װאָרט",
ווילנע 89

--

אַ סעריע

אַרטיקלען

וװענען

יסו"ד,

דעם

לעצטען

ווילנער רב ר' שמואל ,חיי-אָדם ,ר' אבאלע פּאָסװאָלעד ,ר' אייזעלע
סלאַנימער א"אַ ,אין א באַזונדערער אוױיסנאַבע ,לעגענדעס

וועגען וויכ-

נער גאון" (ווילנע .,)8291 ,זיך פארנומען מיט ביבליאָגראַפישער אַר-
בייט ,מיט צונויפשטעלען אַ קאַטאַלאָג פון דער שטראַשון ביבליאָטעק

אין סדר א"ב לויט די ענינים ,מחבחרים און טיטלען פוֹן די ספרים,

צונויפגעשטעלט אַ רשימח פון די ביכלעך און כתבי-יד פוֹן א .מ .דיק,
געזאַמעלט טויזענטער ביכער פאַר דער העברעאישער אוניווערסיטעט--
ביבליאָטעק אין ירושלים ,געמאַכט אויסצונען פון אידישע טעקסטען
אויס אַלטע ספרים ,שו"ת א .אַ ,.פון וועלכע פארעפענטליבט די טעקסטען

פון מהרי"? און פון איסערלין ,נעזאַמעלט
ווילנער לענענעדעס א"א.

פון מענשען און ספרים

באָריס קלעגקין*)
באָריס קלעצקין איז געבוירען געװאָרען אין האָראָרישטש ,נאָװאַ-
רעדקער דיסטריקט ,אין א משפחה ,װאָס פיהרט איהר יחוס פון דעם
,ורי-זהב?
ט

איבער

אַ קייט פון צעהן

טער ,אהרן ,האָט געהאַט סמיכה
ער זיך מיט

טערען

וואַלד-האַנדעל.

אַריבער

קיין

דורות

רבנים.

אויך

אויף רבנות ,אָבער פארנומען

צו  01יאָחר אין קלעצקין

וילנע.

זיין פֹאָ-

אַ אידישע

באַקומען

דערציאונג און אַלגעמיינע בילדונג ביי פּריואַטע

מיט

האָט
די על-

טראַדיציאָנעלע

לעהרערס ,איז קלעצ-

קין יונגערהייט צוזאַמען מיט א .ליטוואק'ן אַדיין אין די ערשטע אי-
דישע אַרבייטער-קרייזלעך אין ווילנע ,געווען איינער פון די גרינדער

באָריםס
פון די א"ג ,זשאַרנאָנישע

קלעצקין

קאָמיטעטען"

צו פאַרשפּרײיטען

נוטע ליטע-

דאַטור צווישען אידישע ארבייטעד ,גרינדען אידישע אַרבייטער-ביבליאָ-
טעקען אין דער פּראָווינץ און ארויסגעבען פּאָפּולער-װיסענשאַפּטליבע
און בעלעטריסטישע ביכער אין אידיש; געווען איינער פון די אֶר-
גאַניזאַטאָרען און פּראַקטיקעד פון דער לענאַלער פאַרלענעריי און פאַר-
שפּרייטוננ פון די ערשטע אידישע אַרבייטער-אױסנאַבען ,אָרגאַניזירט
די בוכהאַנדלונג פון אברהם גאַסעלניק ,אויסנוצענדיג דערצו אַ פאַר-
טיגע קאָנצעסיע ,װאָס אין אין יענע יאָהרען געװען זעהר שװער צו

*) לעקסיקאָן פון דער אידישער ליטעראַטור ,פּרעסע און פילאָלאָגיע פון
זלמן רייזען ,ווילנער

פאַרלאַג פון ב .קלעצקין.
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באָריס קלעצקין
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באַקומען ; אָט די קראָם אין געװאָרען אַ נאַנצער צענטער פון דעם
נייעם אידישען בוך ,פוֹן װאַנען עס האָט זיך פֿאַרשפּרײט אַלדאָס
מעהר' אָדער ווייניגער אינטערעסאַנטע ,װאָס איז אַרױס אויף אידיש

אין דוסלאַנד אָדער אין אַמעריקע.,

צוליב דעם פאָטער'ס געשעפטען

פלענט קלעצקינ'ען אויסקומען ארומצופאָהרען איבער די שטעטלעך
פון ווילנער נובערניע ,פלענט ער דאָרט פארשפּרייטען די נייע ביב-
לעך ,זוכען אֶנהעננער ,אַניטירען.
אין די יאָהרען 9081--698
און שפּעטעד אין קלעצקין געווען ענג פאַרבונדען מיט אַלע אונטער-
נעמוננען ,װאָס זייער צוועק אין נעװוען ארויסצונעבען און פאַר-

שפּרייטען

ערשטער

לענאַלע

אידישע ליטעראַטור

פאַר

אַרבײטער.

נאָך דער

דוסישער רעװאָלוציע האָט קלעצקין מיטנעהאָלפען אַװעקצו-

שטעלען און אַדנאַניזירען די לענאַלע פּרעסע (,ועקער"; ,פאָלקס:
צייטונג") און דעם פאַרלאַנ פון ,בונד" (,די וועלט") ,פון וועלכער
פּאַרטײ ער איז געווען אַן אַקטיווער מיטנליד זינט איר גרינדונג .אדום
0
האָט ער נענרינדעט דעם ,וילנער פאַרלאַג פון ב .א .קלעצ-
קין" ,באַשטימענדיג אַלס אֶנפיהרער איינעם פון די איניציאַטאָרען
פון דעד אונטערנעמונג ,זיין נאָהענטען פריינד א .וייטער ,וועלכער
האָט צוליב דעם נעמאַכט דאַן דעם גרויסען שריט זיך צו לענאַליזירען,
אין אָבער געווארען אַרעסטירט און פארשיקט קיין סיביר ,און די אָנ-

ש .נינער ,נחום שטיף,

ז .קאלמאנא-

פיהרונג

האָבען

וויטש.
וועלט",

דעד פ"ג האָט איבערגענומען דעם חודש זשורנאַל ,אידישע
וועלכער איז זינט יאַנואַר ,8191 ,ערשינען שוין אין ווילנע

איבערגענומען

מיט קלעצקינ'ען אַלס אָפיציעלען רעדאַקטאָר-אַרױסגעבער (פאַקטישער
רעדאַקטאָר איז געווען צוערשט דוד בערגעלסאָן ,דאַן ש .ניגער) ,האָט
אַרויפגענעבען דעם {,פּנקס?  --די גרויסע כאַרטיע פון דער מאָ-
דערנער אידישער פילאַלאָניע ,גענרינדעט דעם עדשטען אידישען קינ-
דער-זשורנאַל ,די גרינינקע ביימעלעך" און ביסלעכווייז אָנגעהויבען צו
שפּילען אַ גרויסע ראָלע ניט נאָר אין דער אידישער פאַרלאַנ-טעטיינ-
קייט ,נאָר אויך אין דער נאַנצער אידישער ,גענויער געזאָגט -- ,אי-
קולטור-באַוועגונג ,גדופּירענדיג אַרום זיך די בעסטע
דישיסטישער
פאָרשטייער פון דער אידישער ליטעראַטור און שטרעבענדיג זי אוים-

צוהייבן אויף אַ העכערער מדרנה.

די עדשטע

אוױיסגאבן פוֹן דער

פ"ג קלעצקין זיינען געװען :שלום אַש'ס ,מעשה'לעך פון חומש",
מ
,ערי", ,שלמה נגיד", ,דראַמען" ,דוד איינהאָרנ'ס ,מיינע לידער",
א .ווייטער'ס ,דער שטומער" ,בעל-מחשבות'עס ,געקליבענע שרים-
טען? ,און אנדערע ביכעד.
דער אויסברוך פון דער ועלט-מלחמח
האָט איבערגעריסען די טעטינקייט פון פאַרלאַנ ,וועלכע האָט געהאַלטען
עס זיינען אָבער נעמאַכט געװאָרען אַלע אָנ
אין איין װאַקסען;
שטרענגונגען איינצוהאַלטען די דערמאָנטע זשורנאַלען ,װוי אויך דאָס
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ניידנעגרינדעטע װאָכענבלאַט, ,די וואָך" ,אָבער דער פאַרדבאָט פון נו-
קאָלאַי ניקאָלאַיעװויטש'ן אויף אידיש האָט געמאַכט אויך דערצו א
סוף און נאָך דער עװאַקואַציע פון ווילנע דורך די רוסען אין קלעצ-
קין אַװעק קיין רוסלאַנד ,האָט צוליב זיינע נעשעפטען נעלעבט אין
פארשידענע שטעט ,וי פּעטערבורנ ,מאָסקווע ,קיעוו ,אַרױסנענעבען
אויך אין די דאָזינע שטעט א הייהע ביכער ,דערהויפּט קינדער-ביכלעך
און לערנביכער ,אַ סך פון זיי נעדרוקט אומלענאַל צוליב דעם אויבענ-
דערמאַנטען פאַרבאָט ,נעווען אויך דער פאדלענער פוֹן די פּעריאָדישע
בעת
זמ"ח ,װאָס זיינען אַרױס אין פּעטערבורג א"ד פון ש .נינער.
א גרופע אידישע כלל-טוער האָבען אָרנאַניזירט אַ גרויסע אידישע
צייטונג, ,פּעטראָגראַדער טאַגעבלאַט? ,װאָס האָט געזאָלט פאראייניגען
אַלע דיבטוננען מיט אַ פּאָזיטיווער באַציאונג צו אידישער קולטור,
איז קלעצקין אייננעלאַדען געװאָרען אַלס הופּטפאַרװאַלטער ,אָבער די
חלוקי-דעות אינניכען צופאַלען,
צייטונג אין צוליב אינויינינסטע
נאָך דער
אַריכער אין רשות פון ציוניסטען א"ר פון יצחק גרינבוים.
מערץ רעװאָלוציע געלעבט אין באברויסק אַלס איינענטימעד און פיה-
געוען
רער פון פאַבריקען און קאַפּיטאליסטישע אונטערנעמונגען,
אויסגעוועהלט אין קאָמיטעס פון ,בונד" ,אויך מיטנלידך פון אוֹיספיר-
קאָמיטעט פון די פּראָפ .פאראיינען 9191 ,צוריקגעקומען קיין ווילנע,
וואו ער באַנײיט די טעטינקייט פון זיין פאַרלאַג 0291 ,אַדיבערגע-
טראָגען די צענטראַלע פון פאַרלאַג קיין װאַרשע און פאַרװאַנדלט איהם

אין איינעם פון די נרעסטע

אידישע פאַרלאַנען ,װאָס קאָנצענטרירט

ביי היינטינען טאָג אַ גאַנצע רייהע וויכטיגסטע ווערק פון דעד אידישער
ניט אויך אַרױס די װאָכענשריפט ,לי-
און אַלנעמײנער ליטעראַטוד.
טעראָרישע בלעטער" א"ר פון נחמן מייזעל ,דאָס קװאַרטאַל-בוך ,אי-
,ילאָלאָגישע שרים-
דיש טעאַטער" א"ר פון דר ,מיכא? וייכערט ,די פ

טען? פון אידישען װיסענשאַפטליכען

אינסטיטוט,

אין אַפּריל,8291 ,

באַנייט ,די אידישע וועלט" אַלס חודש-שריפט פאַר ליטעראַטוֹר ,קרו-
טיק ,קונסט און קולטור א"ר פון נ .מייזעל ,פּרץ הירשביין ,י .י.
זינגער,

זלמן
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דר .צמח שאַבאַד
(געקראָלאָג)
זונטאָג .,דעם 02טען יאַנואַר21 ,8891 ,
אַזיינער בײטאָנ ,איזן איבער וילנע אַראָפּנע-
פאַלען די שרעקליכע ידיעה:
 .דר ,צמח שאַבאַד איז געשטאָרבען.
דער רושם לאָזט זיך ניט באַשרײיבען.

מען

דאַרף פיהלען און וויסען ,װאָס דר .שאַבאַד אין

געווען פאַר ווילנע ,כדי צו באַנרייפען די מאָס
פון

דעם

שטאָרבען

דאָ אין

אומנליק.

דער באַריהמטסטער

ניט

בלין

נע-

אידישער מעדי"-

צינער ,דער איבערגעגעבענסטער אידישער 2כ??-טוער ,דער אַקטיווסטער
בויער

און טוער

פון דער

אידישער

נאַציאָנאַליקולטורעלער

באַלעבאַ-

טישקייט דאָ אין ווילנע ,דער וויסענשאַפט-מאַן און פּובליציסט ,דעד
פּאַליטיקער און קעמפער פאַר די רעכט פון דער אידישער באַפעלקערונג
אויף אַלע געביטען פון אידישען לעבען --- ,דאָ האָט זיך אָפּגעטאָן דער
שטאָלץ פון דער אידישער ווילנע ,איהר באמת גנאָלדענע פאָן" ,דער

;רוֹח חחיים" ,דער באַווענענדיגער גייסט פון איהר אייגענעם נוסח,
דעם שוין באַריהמט געװאָרענעם ,נוסח וילנע" ,אַן אייגענאַרטינע
שטרעמונג אין דעם צעריסענעם און צעשפּליטערטען קולטור געזעפ-
שאַפטליכען לעבען פון דעם אידישען קיבוץ אין פּױלען
דר .צמח

שאַבאַד

האָט

געהערט

צו

אַ באַשטימטער

געזעלשאַפּטליכער ריכטונג אין אידישען לעבען.

פּאַליטיש-

ער איז געווען איינער

פון די פיהרער פון דעם פאלקיזם (פאַלקס-פּאַרטײי) .אין זיין קולטװױ*
אַרבײט איז ער געווען פאַרבונדען מיט דער אידישיסטישער באווענונג,
אָבער דערין איז באַשטאַנען די גרויסקייט און איינצינאַרטיגקײיט פון
זיין פּערזענליכקייט ,װאָס ער האָט אַרויסגערופען טיפסטע אכטונג און
ליבשאַפט צו איהם אפילו ביי זיינע פּאַרטײ געגנער.
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טרויער-

די לויה פון דר .שאבאַד איזן נגעווען די גראַנדיעזסטע
מאַניפעסטאַציע ,װואָס ווילנע האָט וען עס איז געוזעהן.
שוין אין די פריהמאָרנען שעה'ן (די לויה איז געווען באַשטימט

אויף צוועלף אַזייגער מאַנטאָג) האָט זיך אָנגעהויבען ציהען אַן עולם
צו געזענענען זיך מיט דר .שאבאַד אין זיין וואוינונג .עס זיינען נע"
קומען מענשען פון פאָלק ,פאַרמאַטערטע

האָרעפּאַשניקעס ,אידענעס

פון

מאַרק ,פּראָלעטאַריער (צווישען זיי אויך עטליכע פּוילישע אַרבייטער),

כלי-קודש ,צווישען זיי הרב ר' חיים עוזר גראָדזענסקי ,לעהרער ,דאָק-
טוירים ,שריפטשטעלער,

אינטעליגענץ ,האַנטװערקער ,סוחרים,

דר .צמח שאַבאַד ,געב .פעב,4081 ,5 .
געשט ,ואַנואַר .8891 ,02

ביי א טויטער שטילקייט האָט געהאלטען אַ דעדע ווענען גרויסען
נפטר דר ,א .גלאָבוס אין נאָמען פון ווילנער אידישען דאָקטוירים פאַן-
איין ,דער באַקאַנטער דאָקטאָר ,װואָס איז שוין איבער דרייסיג יאָהר
באַפריינדעט מיט שאַבאד'ן ,האָט אונטערנעשטראָכען ,אַז שאַבאד אין
געווען ניט פּשוט א מענש ,פּשוט אַ דאָקטאָר -- ,שאַבאַד איז געווען
אַ נאַנצע עפּאָכע ,אַ גאַנצע שטיק געשיכטע פון דעם נייעם אידישען

לעבען ,פון דער נייער אידישער קולטור.

עס איז דאָ אַ מיינונג --

זאגט דר ,גלאָבוס  --אַז יעדען מענשען קען מען פאַרטרעטען מיט אַן
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מיט דעם בין איך אין דעם דאָזינען פאַל ניט מסכים.

דר,

שאַבאַד'ן קען מען ניט פאַרטרעטען און זיין אָרט בלייבט ליידיג.
נאָך דער רעדע פון גענעראַל-סעקרעטאַר פון אַל-פּױלישען ,טאָז",
דר ,וואולמאַן (פון ואַרשע) ,וועלכער זעהט אין דר .שאבאד'ן דעם
סימבאָל פון אידישען פיזיש-גייסטיגען רענעסאַנס --- ,ווערט דער אֶרוּ!

פּלאַקאַמען

אויסגעקלעפּט

אין

וילנע

דר .שאַבאַד'ס

אָנזאָגענדיג

וועגען

טויט.

פאָרשטעהער

אַרױסגעטראָגען דורך די ספּעציעל-באשטימטע
ווילנער אידישע קולטור-אינסטיטוציעס,
לויט פאָרזיכטינע שאַצונגען האָבען דר .שאַבאַד'ס אֶרון באַנלייט
 0טויזענט מענשען .די גאַנצע קאָמוניקאַציע אויף דער צייט פון דער
אַלע אידישע קראָמען אויף די נאַסען ,דורך
לויה איז אָפּגעשטעלט.

וועלכע דער לויה-צוג געהט דורך ,זיינען פאַרמאַכט.

פון

די

אין די אירישע

דר .צמח שאַבאַר
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שולען זיינען אָפּנעשטעלט די לימודים ,און די תלמידים מיט זייערע
שול-פאָנען געהען אין שפּיץ פון דער לויה.
אין צוג האָבען אַנטײ?ל גענומען פאָרשטעהער פון דער פּולישער
אינטעליגענץ ,דער רעקטאָר פון וילנער אונװוערסיטעט ,געוועזענע-
מיניסטער סטאַניעוויטש ,דעקאן פון אַחװאָקאַטעך-ראַט ,כעמט אַלע
פּראָפּעסאָרען פון מעדיצינישען פאַקולטעט בראש מיט'ן דעקאן פּראָ-
פּעסאָר מיכיידא ,וועלכער האָט אפּערירט און געהיילט דר .שאַבאַד'ן

די ערשטע ערען װאַך  --אַ פּאַר שעח נאָך דר .צמח שאַבאַד'ס טוים.
שטעהען פון לינקס צו רעכטס :ב .ווירגילו-כהן ,אינזש .קלעבאַנאָו,
הירש מאַץ ,ירמיה שאַפּיראָ ,אַננאַ ראָזענטאַל און קאַפּלאַן-קאַפּלאַנסקו.

עס
אין זיין שווערער מחלח (גאנגרענע אויפ'ן באָדען פון סקלעראז).
זיינען אויך געווען רעפּרעזענטירט די זעלבסטטאַרװאַלטונג ,די מאַכט

און אַנדערע.
אויך די נאַציאַנאלע

|
מינדערהייטען

האָבען

נעהאט

פאָרשטעהער

אין דעם טרויער-צוג נאָך דעם ,וואס האָט אַלֶע זיינע יאָהרען די בעסטע
כוחות

זיינע אועקנענעבען

אויף

צו שאַפען

ברידערליכע

באציהוננען
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צווישען פאָלק און פאָלק אוים/ן יסוד פון גלײיכבאַרעכטיגונג און פולער
נאַציאָנאַלער פרייהייט פאַר אַלע .עס זיינען מיטגענאַנגען א גאנצע
רייהע אָנגעזעהענע

ליטווישע און ווייס-רוסישע

טוער

און פּאָליטיקער,

אויפ'ן בית-עולם האָט דער נראַנדיעזער צונ געגרייכט שוין גענען
פאַרנאַכט ,עס אין שווער איבערצונעבען די שטימונג פון טרויער און
געדריקטקייט װאָס האָט באַהערשט די טויזענטער און טויזענטער אויף
| דעם אָרט פון דר .שאַבאַד'ס אייביגער רוה אין דעם בין השמשות פון
דעם אויסנעהענדינען װוינטער-טאָג ,אונטער די טרויער-רעדעס ביים
אָפענעם קֹבֶר ,געהאַלטען פון דעם פאָרזיצער פון דער אידישער קהילה
אין ווילנע דר .יעקב װױנאָדסקי  ---אין נאָמען פון די ווילנער אידען,

פון משה שאַליט  ---אין נאָמען פֿון די הילפס-אָרגאַניזאַציעס ,פון זלמ;

די לויה פון דר .צמח שאַבאַד

רייזען  --אין נאָמען פון די קולטור-אָרנאַניזאַציעס ,פון אינזשענער
ספּיראָ (דעם פיהרער פון די ווילנער ציוניסטען)  ---אין נאָמען פון
דער פאַמיליע .עס פאַלען די רידלען ערד ,אויפריחרענדיג אַזױ טיף
|
/
|
יעדערענס אָפענע ואונר .
*

*

*

עס איז ניט גענוג צו קענען די לעבענס-געשיכטע פון דעם נפטר,
כדי אָפּצושאַצען זיין באַדייטונג אין אונזער קולטור-געזעלשאַפטליכען

לעבען.

מען האָט איהם

אַליין געמוזט קענען און זעהן ביי זיין אוט-

דערמידליכער פיל פאַרצוויינטער אַרבײט.
איבער אַלֶּע זיינע פאַר-
שיידענאַרטיגע טעטיגקייטען אין דינסט פון די אידישע פאָלקס-מאַסען
און דער אידישער קולטור האָט געלויכטען דער צויבער פון זיין גרויסער

דר .צמח שאַבאַד
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פיט

פּערזענליכקייט ,אַזאַ פולקאָמע ,אַזאַ נאַנצע ,אַזאַ תמימות'דיגע און
דעם דאָזיגען צויבער האָט געמוזט דערפיהלען יעדער
האַרמאָנישע.

איינער ,װאָס האָט זיך געפונען אין זיין סביבה ,פריינד צי פּאַרט-
געגנער ,איד ,פּאליאַק,
אָבער צום טיפסטען

ווייס-רוס

אָדער

ליטווינער.

האָבען זיין װאַרעמע מענשליכקייט

געפיהלט

די אידישע פאָלקס-מאַסען ,װאָס זיי האָם ער אַזױ געטריי געדינט אין
משך פון אַ חאלבען יאָהרהונדערט,
פאַר זיינע אומצעהלינע

דער פרישער

פריינד

און פאַרעחרער

קבר פון דר .צ .שאַבאַר מיט די בענדער
צאָלוגע קרענץ.

אין דער נאַנצער

פון די פיל-

וועלט אין ניטאָ קיין טרייסט אין דעם װאָס ער האָט דערלעבט די
מענשליכע עלטער ,ביי זיינע קנאַפּע  17יאָהר איז ער געווען אַזוי יונג
אין נייסט ,דער טעטינסטער צווישען אונז ,דער אַקטיווסטער און גנע"
טרייסטער.

ער האָט געטראָנען זיין שעהחנע עלטער מיט יענער חשיבות

און ווירדע ,װאָס איז דער קנין פון די אויסדערוועהלטע ,אויף איהם
איז מקוים געװאָרען אין דער פולער מאָס דער פּסוק, :זקני תלמידי
חכמים כ? מה שמזקינים דעתם ניתוספת עליהם"  --אַלטע חכמים
װאָס

זיי ווערען

עלטער,

אַלֵץ מעהר

ואַקסט

זייער וויסען.

און צו-

זאַמען מיט די יאָהרען איז געוואקפען די לויטערקייט פון זייער גאַנצע-

05

|

|

פּערזענליכקייט ,זיך אױיפנעקריסטאַליזירט

זלמן רייוצן

מיט אַלע איהרע חנ'ען.

און

אויך זיין טעטינקייט איז ניט נעמינערט געװאָרען .שוין קראַנקערהייט
אין די שווערסטע יסורים האָט ער נעשריבען זיין לעצטע אַרבייט פאַר
דעם אָרנאַן פון די נעאָ-טעריטאָריאַליסטען ,פּריילאַנד?.
אין זיין פּערזענליכקייט ,פו? מיט אַזאַ ריינעם אידעאַליזם ,האָט
דר .שאַבאַד פאַראייניגט דעם עכטען חומאַניזם פון דער פאָלקיסטישער,
פאַלקספריינדליכער רוסישער אינטעליגענץ מיט אַן אויפריכטינער ליב-
שאַמפט צו דער אידישער

סביבה.

ווילנער פּוולישע און רוסישע

ער איז געווען דער קלאַסישער פאַר-

צייטונגען

וועגען דר .צ .שאַבאַד'ס מויט.

טרעטער פון דער דאָאיגקייט ,פון דער אַיינגעװאַרצעלטקײט אין דער
היימישער ערד ,דערפאר דער רעפּרעזענטאַטײוסטער אױיסדריקער פון
דעם אידישען פאָלקיזם.
עחרליך מיט זיך װוי מיט אַנדערע ,האָט דר .שאַבאַד ניט געקענט
גאָר אַרויסוייזען קיין װױדערשפּרוך צווישען ווערטער און מעשים.
ערשט אַלס פופצינ-יעהרינער זיך אויסגעלערענט שרייבען אידיש ,האָט
ער זיך באַצױינען צו דער שפּראַך מיט דעם נאַנצען ערנסט ,װאָס איז
אַזױ כאַראַקטעריסטיש געווען פאַר זיין וועזען ,זיך גענריבעלט אין יעדען
אידישען אויסדרוק ,זיך אינטערעסירט מיט דער אידישער אָרטאָגראַפיע
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און פילאָלאָניע ,געלייענט

(און געקויפט) אידישע

ביכער,

און אַלס

דער בעסטער שריפטשטעלער ביי אונז ווענען פראַנען פון מעדיצין
מעהר זי ווער עס איז אַנדערש ,אויפנעטאָן פאַר דער שאַפונג פון
אַ אידישער מעדיצינער טערמינאָלאָניע.
באַגײסטערט מיט דער אידעע פון דער אידישער לאַנדװירטשאַפט,
האָט עגרעוויזען אַ ביישפּיל דורך צוציהען צו אַנריקולטור די נאָהענט-
סטע מיטנלידער פוֹן זיין משפּחה.

קעמטענדיג
דער אידישער

פאַר די רעכט פון דער אידישער

באַפעלקערונג און

קולטור ,איז ער אַלע מאָל געווען דער ערשטער

ווילנער און ניו-יאָרקער אידישע

צייטונגען

אוים'ן

וועגען דר .שאַבאַד'ס טוים,

פּלאַץ ,זיך אַלֶע מאָל דער ערשטער אָפּנערופען דורך אַרטיקלען אין דער
פּרעסע

און רעדעס

אויף

פאַרזאַמלוננען,

דורך

פּערזענליכען

אנטיי?ל

אין כ?דערליי דעלענאַציעס ,ווענען רעכט פאַר די אידישע שולען ,דורך
בדייטהאַרצינער ביישטייערונג ,דורך שטענדינגער אינטענסיווער באַטײ-
לינונג אין אַלע געזעלשאַפטליכע

און קולטורעלע

אַרגאַניזאַציעס.

ער האָט פאַרקערפּערט די שעהנסטע טראַדיציעס פון דער אידישער
ווילנע ,וועלכע ער האָט אַזױ ליב געהאַט ,און מיט איהם זיינען מיר
געווען זיכערער ,פעסטער ,האָפענדינער אין אונזער קאַמף פאַר די
דאָזיגע טראַדיציעס און פֿאַר דעם נייעם װאָס אין דאָ אויפנעבויט
געװאָרען ביי זיין אַקטײַוסטען אנטייל .,ער האָט געװעקט אַכטונג און

פסֶ7ך

הי

|

|

:

זלמן רייון

צוטרוי צו ווילנע ,דעם אידישען קולטור-צענטער ,װאָס לעבט איצט
איבער אַזעלכע שווערע צייטען ,און ווילנע האָט איהם צוריק געצאָהלט
מיט גרויסער ליבשאַפט ,מיט אומבאַנרענעצטער פאַרעהרונג .דאָס
האָבען מיר נעזעהן פאַראַיאָהרען בשעת זיין יובילעי ,צו זיין -07טען
געבורטס-טאָג ; דאָס האָבען מיר געזעהן איצטער ,אין די טעג פון
דאָס פֹאֶלֶק װאָס האָט איהם אין די
דעם גרויסען פאָלקס-טרויער,
צעהנדליגער טויזענטער באַנלייט צו זיין אייבינער רוה ,וואָס האָט
פאַרגאָסען ריינע ,עהרליכע טרערען ביי זיין קבר ,האָט געפיהלט וועמען
עס האָט פאַרלוירען.,

אָבער אויך די אידישע

געזעלשאַפטליכקײיט

און

די אידישע קולטור-באַווענונג אין דער נאַנצער וועלט ניט זיך אֶפּ אַ
|
חשבון אין דער אבידה.
דאָס איז געקומען צום אויסדרוק אין דער כװאַליע פון טרויער
און מיטגעפיה? װאָס האָט אַ פלייץ געטאָן פון דער נאַנצער אידישער

וועלט ,אין דער פאָרם פון קאַנדאָלענץײטעלעגראמען ,בריף ,אַרטיקלען
די צענטראַלע אידישע וועלט אַרגאַניזאַציעס" ,י
אין דער פּרעסע.
קולטור-קערפּערשאַפטען פון אײיראָפּע און אַמעריקע ,די אידישע ליטע-

ראַטען און זשורנאַליסטען-פאַראיינען ,אומצעהלינע יחידים האָבען זיך
אָפּגערופען אויף דעם גרויסען פאָלקס-אומנליק,

|

אינדרוקען ,געדאַנקען
וועגען ווילנע.
|

3

און

ערינערונגען

אַב .קאַהאַן
בריף

דער

װאָס

ניט

אז

אָנגעקומצעף

דער בריף איזן געשריבען געװאָרען אין ווילנע און דער שרי-
ער האָט אָבער זיין ליבע שטאָט ניט נע-
בער איז געווען אַ ווילנער

האַט געזעהן אַכט-און-דרייסיג
באַזוך זינט

ער האָט

איהר

דאָס אין געווען

יאָהר.,

זיין ערשטער

פארלאָזען.

אין אַ האָטעל צימעד ביינאַכט ,אין סעפּטעמבער,

,9

איז דאָס

נעווען.
דיזע שורות ווערען געשריבען אין נין יאָרק מיט פופצען יאָהר
שפּעמער  ---אין דעצעמבער .4891 ,די טעמע איז יענע נאכט און
|
יענער בריף.
דער שרייבער איז דער זעלבער.
6א

צייט נאָך מיין אַװעקפאָרען

די ערשטע

האָט די בענקעניש מיך

פֿאַרפאָפֿגט בוכשטעבליך אֶהן אן אויפהער,
דירעקט פון ווילנע בין איך געפאָרען אין וויטעבסקער נובער-
מיין נעקסטע
ניע ,וואו איך בין פאַרבליבען ביי אַ האַלב יאָהר,

רייזע איז געווען פאַרבונדען מיט אַ פּלאַן זיך צו באַזעצען אין
שווייץ אויף אַ געוויסער צייט .ערשט אויף דער דאָזינער רייזע
ענטוויקעלט נעווארען דער געדאנק וװענען אַמעריקע ,וואו איך
געקומען מיט אומנעפעהר צעהן װאָכען שפּעטער  --דעם סטען
|
,2
|

דאָ,

אין

דעם

וויטען,

וייטען

לאַנד,

װאו

אַלץ אין

דער
אין
בין
יוני,
מיר

געווען פרעמד און אומפריינדליך ,דאָ האָט זיך די חיים-וועחה געלאָזט
פיהלען מיט אַ נייער שאַרפקייט .די ערשטע ,גרינע? װאָכען האָב
איך בוכשטעבליך

יעדע נאַכט נעזעהן

ווילנע אין חלום ,און בײיטאָג

אזוי װי א
האָט דאָס נאָנעניש ניט אָפּנעלאָזען אויף איין מינום.
שרעקליכער צאָהן-װעהטאָנ װאָלט זיך אין מיין נשמה באַזעצט .צי
איך האָב דייטליך געטראכט ווענען מיין היים ,צי נים ,די בענקשאַפט

האָט מיר געפּיינינט און געפּיינינט.
עס זיינען נעווען מאָמענטען ,ווען מיר האָט זֹיך נעדוכט ,אַז
איך װועל די יסורים ניט אויסהאַלטען .עס האָט זיך מיר געװאָלט
וויינען ,שרייען

מיט פאַרצוייפעלטע

789

קולות.
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אַב .קאַהאַן

עהנליכע ערפאַהרונגען לעבט דורך יעדער אימיגראַנט ,אָבער ניט
איינער
אַלֶע אין דעם זעלבען גנראַד און אין דער זעלבער פאָרמע.
פון מיינע לאַנדסלײיט פלענט מיך מוסר'ן ,אז איך ,טראַכט צופיל

אַב .קאַהאַן.
דאָפּ בילד איז גענומען געװאָרען אין ואַרשע ,פור אָדער פינף
פֿאַר דעם אַוענט װועגען וועלכען עס וערט דערצעהלט אין דעם
טיקעל,

געווארען

דאָס

פון

הייסט

דעם

אָנהויב

סעפּטעמבער,

.9101

אידישען שריפטשטעלער
א .קאַצוזנע.

ס'אוז

און

טעג
אַו-

פאַטאָגראַפורט

קונסט-פאַטאָגראַפער

| וענען דעם" ,אָבער ער אַליין האָט אויך געליטען ,הגם ניט אַזױ פיל
וי איך.
ביסלעכווייז האָט דער נעפיה? זיין קראַפט נאַטירליך פאַרלאָרען.
נאָך ווילנע
אָבער איננאַנצען פאַרשוואונדען איז ער קיין מאָל ניט,
האָב איך אין די אכטאון-דרייסיג יאָהר קיין מאָל ניט אויפגעהערט
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דֹצֶר בריף איז ניט אָנגעקומען
צו בענקען ,און דער באַגעהר איהר צו באַזוכען
אַן אייבינער טרוים ,אן אייבינע ליידענשאַפט.

אין ביי מיר געװוען

גט
 8אכ

פון אַמעריקע האָב איך אייראָפע באַזוכט פילע מאָל ,אָבער ערשט
אין  ,8191נאָך דער מלחמה ,זיינען פאַר מיר אָפען געװאָרען די טוי-
ערען פון ווילנע און ,ווען ביים ענדע פון יענעם יאָהר בין איך אַרי
בערגעפאהרען דעם אַטלאַנטישען ים ,אין מיין הויפּט געדאַנק געװען,
אַז איצט על איך ענדליך זיין אין ווילנע.
איך האָב צוערשט געהאָט צו פארברענגען איינינע מאָנאַטען אין
פּאַריז ,דערנאָך אין עסטרייך ,אין אוננאַרען ,וואו בעלא קוהן'ס באָל-

שעוויקעס

האָבען

און אין דייטשלאַנד.

דאַן געוועלטינט,

אומעטום

האָב איך געהאַָט אומפאַרגעסליכע ערפאַהרונגען און באַגעגענישען;
אָבער די גאַנצע צייט איז דער צענטער פון אַלע מיינע געדאנקען
און פון אלע מיינע נעפיהלען געווען פארנומען מיט דער ערווארטונג
אין קורצען צו זיין אין ווילנע.
פון בודאַפּעסט האָב איך זיך אומנעקערט קיין וויען .פוֹן דאר-
טען בין איך געפאהרען קיין בערלין ,פון בערלין קיין ווארשע און

פון ווארשע קיין ווילנע
|

/
יצ

וועגען יענעם באַזוך ,דעם ערשטען אין אכט-און-דרייסיג יאָהר,
האָב איך צום ,פּאָהווערטס" געשיקט עטליכע בריף .און אַלע ,אויסער
אָבער דער איי"
איינעם ,זיינען אָנגעקומען און זיי זיינען ערשינען.
אט װענען דעם װעל
נער איז גראָד געווען דער טייערסטער ביי מיר.
איך דאָ רערצעהלען פאַר מיינע לאַנדסלײט.
+

|

די ערשטע צוויי טעג ,וואס איך האָב פארבראכט אין וילנע,
האָט וועגען שרייבען קיין רייד ניט געקענט זיין .איך בין געװען
אין אַ פיבער ; אַרומנעלאָפען אין פאַרשידענע גאַסען ,הויפען ,ווינק-
לען  ---פדיהער פון אַלץ נאַטירליך אין די הויפען ,וואו מיר האָבען
געוואוינט ,וואו מיין מומע האָט געוואוינט ,וואו עס זיינען געוען
מיינע חדרים ,די קלויזען ,וואו מיין פאָטער ,מיין זיידע ,מיין פעטער
פלענען דאַװנען ,דער פּלאַץ וואו איך האָב שפּעטער שטודירט ,די
פּלעצער וואו מיר פלענען שפּאַצירען ,וואו איך האָב געהאַט ערפאה-י

רונגען ,וועלכע האָבען איבערגעלאָזט איינדרוקען.

איך זיץ און שמועס מיט אימיצען און פּלוצלונג דערמאָן איך

איך האָב
יענעם און יענעם אָרט האָב איך נאָך ניט געזעהן.
זיך:
כאפּ נלייך אַן איזװאָזטשיק און
קיין נעדולד ניט אָפּצולענען .אי

פּאָהר אַריבער,

'
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פון
מיינע אַמאָליגע פריינט און באַקאַנטע האָב איך באַגענענט
פערצען פּער
זאָן ,איינינע פון זיי זיינען צו מיר געקומען .זיי האָבען

זיך דערוואוסט וועגען מיין וויזיט.

אַנדערע

האָב איך אַלֵיין באַזוכט

און איינעם האָב איך געהענדינ אויפ'ן גאָס דערקענט.
|
אַ קלייניגקייט ,אכט-און-דרייסיג יאָהר!
און דאָך אין עס יאַ
אַ קליינינקייט ; אזוי װי נעכטען װאָלט איך אַװעקגעפאָהרען.
*
איאי

די שטאָט האָט זיך אין מיינע אוינען גאָרניט געענדערט .אמת,
זי איז אױסגעװואַקסען ,פאַרגרעסערט געווארען ,אָבער נאָר אין די

וו
ייטערדיגע טיילען ,ופּיאָהולאַנקא ,צום ביישפּיל ,דער גענענד פון
ז
א
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י
ס
ק
א
פּלערנע .דאָרטען זיי-

נען צוגעקומען נייע גאַסען ,עס זיינען פאַרבויט געװאָרען נייע שטרע-
קעס .די הויפּט טייפ פון ווילנע אָבער ,די אַלטע וילנע ,מ י י }
ווילנע אין פּונקט די זעלבע וי איך האָב איהר איבערגעלאָזען.
עס
אין ניט קיין אַמעריקאַנער שטאָט ,װאָס האַלט זיך שטענדיג אין ענ-
דערען אַזױ ,אַז ווען איחר פאָרט אַװעק אויף אַ פּאר יאָחר דערקענט
איחר נים די גאַסען ואו איהר זייט אויסגעוואקסען.

איך זאָג ,אַז די נייע נאַסען זיינען אלע געװען ביי די ברענען

פון דער אַלְטֶער שטאָט  --דאָרטען וואן אין מיין צייט זיינע געװען
פוסטע פעלדער אָדער נערטנער .עס אין אָבער געווען אַן אויסנאַם.
איין גאַס איז צוגעקומען אין רעכטען מיטען פון שטאָט און גראָך
|און דעם געגענד וואו איך האָב פאַרבראַכט מיינע קינדער יאָהרען.
זייענדיג אין אַמעריקע האָב איך ווענען איהר געהערט.,
נייע אימו-
גראַנטען

פון ווילנע

האָבען

מיר דערצעהלט,

אַז מען

האָט

דורבנע-

דאָס געװוען

ריכטיג.

שניטען אַ גאָס מיט דעם נאָמען שאָפּענאָװסקאַיא.
איך האָב אָבער
ניט פּינקטליך פאַרשטאַנען וואו .איך האָב אין געדאַנק זיך פאָרנע-

שטעלט

וואו דאָס איזן און אין

אַלגעמײן

אין

עס איז אָבער געווען אַ געוויסער טעות און דאָס האָט מיך איצט צו-

טומעלט.

פּאַסירט האָט דאָס גראָד ביי מיין אַרױסקומען פון וואקזאַל ,איך
האָב גענומען אַן איזװואָזטשיק און איהם געהייסען פאָהרען אין דעם

פּאַלאַס האָטעל ,וועלכען מען האָט מיר רעקאמענדירט

נאָך אין וואר-

שע - .דערביי האָב איך איהם געבעטען ער זאָל אויסרופען די נעמען פון

די גאַסען ,וועלכע מיר פֿאָהרען דורך.

(איך האָב נעוואוסט ,אן אונ.-

טער דער פּוילישער
רענירונג האָבען זיך מייסטע פון די נעמען גע-
ענדערט),
מיר
ז
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ר
ען קיין מינוט וי ער האָט אויסנע-
רופען
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?
,
איך בין איבערראַשט נעװאָרען ,װאַ/ -
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רים לויט מיין באַגריף אין די שאָפּענער גאָס געװען אַ ביסעל װױי-
טער.,
צוליב דעם האָב איך שוֹין ניט דערקענט די דערבייאינע גא-

פען ,וועלכע איך װאָלט געוויס דערקענט אויפ'ן שטעפ,
געפאָהרען אין דער איזװואָזטשיק שנעל .מיר האָט פּראָסט גע-
נומען שווינדלען פֿאַר די אויגען .אַלְץ אין צומישט געװאָרען .איך
האָב ניט געוואוסט וואו איך נעפין זיך דאָ.
ענדליך אָבער אין ער אַרויסגעקומען אין אַ געגענד ,וועלכע
איך

האָב

גלייך דערקענט.

דאָס

פון מיין אַלְטער ווילנע.

אין געװען

דער

איך האָב דערזעהן

רעכטער

צענטער

די ,פּראװאָסלאַװנע"

רוסישע קירכע ,דעם ,סאַבאָר" ,וואו אין ,טאַבעלניאיע דני" (קיי-
זערליכע יום טובים) פלעגען פאָרקומען פּאַראַדנע צערעמאַניעס מיט
איינדרוקספולע גלאַקען-קלינגעריי.
איך האָב דערזעהן דעם נעווסקי
פּראָספּעקט ,וואו אָפיצערען און די יונגע אינטעליגענץ  ---גימנאַזיסטען,
רעאַליסטען און מיר ,אינסטיטוטשיקעס  --פלענען שפּאַצירען מיט
גימנאַזיסטקעס;
איך האָב דערקענט דעם אַלטען רוסישען טעאַטער,
אין וועלכען איך האָב געזעהן באַריהמטע רוסישע פּיעסען .,איך האָב

דערקענט דעם אֶנהוֹיב פוֹן דער קורצער שמאָלער און צודרעהטער
רודניצקער גאָס ,וועלכע ציהט זיך ביז דעם ,מערקעל" ,וואו איך
בין אויסגעהאַדעװעט געװאָרען.
דאַן האָט זיך דער איזװאָזטשיק אָפּנעשטעלט.
דאָ איז געװען

דער פּאַלאָס האָטע?,

איין מינוט

גאַנג פון

דאָרטען,

ביי

צויי

יאָרקער בלאק ,נעפינט

זיך כאָמינסקי'ס הויף ,וואו מיין מומע

וי אין זשירמונסקי'ס
ל
אָדער אויפ'ן ,מערקע ",

הוֹיף ,וואו

געוואוינט.

נין

האָט

דאָרטען פלעג איך זיך שפּילען מיט אינגלעך אַזױ אָפט
מיינע עלטערן

האָבען

געוואוינט,

א א

די

נייע

געביידעס

האָבען

ניט זיי בין איך געקומען
ביי

זיך אין האַרצען

האָב

מיך

זעהן.
איך

אבסאָלוט

ניט

אינטערעסירט.

זיי זיינען מיר געװען פרעמד

און

פריינדליבען

גע-

ניט

געהאַט

קיין

פיה? צו זיי ,זיי האָבען נגעשטערט מיין יום טוב.
יונגע פריינט האָבען מיך געפיהרט ווייזען אַ זיבען-עטאַזשיגע גע-
ביידע אין דעם פּאָהולאַנקעך געגענד ,אין מיין צייט האָט מען אין
| ווילנע פון אַזא מויער ניט געוואוסט .אלזאָ האָבען מיינע באַגלייטער
מיר די מויער געוויזען מיט שטאָלץ ,עפּעס אַזױ זי זיי װאָלטען ער-
איך האָב זיי אָבער
װאַרט אז איך זאֶל זיך פרעהען מיט איהר.
ערקלערט ,אז דער מויער קען אויף מיר ניט מאכען קיין איינדרוק,

װאָרים אין ניו יאָרק זיינען פאַראַן
די קליינע ,אַלטע מויערלעך

העכערע,

פון רודניצקער

אַז מיך אינטערעסירען

גאָס ,סטעפאן

נאַס ,יאַט-

,
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קאָווער נאַס ,גלעזער נאַס ,אָדער אַראָפּישלאָס גאַָס ,למשל -- ,אָט
יענע קליינע פאַרצייטינע און ניט איברינ-ציכטינע געביידעס און הוי"
פען ,וועלכע זיינען געווען מיין ווילנע.
ניט באַקאַנט װערען ,נאָר ד ע ר ק ע גנ ע | בין איך געקו-
מען,..
דעם געפיהל? פון איינעם װאָס באַזוכט זיין אַמאָלינע היים נאָך
דעם וי ער האָט איהר אַ סך יאָהרען ניט נעזעהן  --אין אַלנעמיין
זיין אמת'ן טעם אָבער,
זיך פאָרשטעלען אַזאַ נעפיה? קען יעדער.
דאָס ווייס נאָר דער ,װואָס האָט אַזאַ ערפאַהרונג אַליין נעהאַט.
די ערשטע צויי טעג בין איך אַלזאָ כמעט שטענדיג געוען
דאָס הארץ האָט
פאַרנומען מיט ארומלויפען ,קוקען און דערקענען.
ניט אויפגעהערט צו קלאַפּען און צו גליהען.
אצ

בלויז עטליכע מאָנאַטען פאַר מיין באזוך איז נאָך געווען מלחמה
די ערשטע מלחמה מאָנאַטען אין ווילנע נאָך געווען אונטער
צייט.
דערנאָך אין זי ,אֶקופּירט? געװאָרען
דער צאַרישער הערשאַפט;
פון די דייטשען ,שפּעטער פון די באַָלשעװויקעס און דאַן ,נאָך שפּע-

טער  ---עטליכע װאָכען פאַר מיין קומען
די שטאָט פאַרנומען

 --האָבען

און עס איז פאָרנעקומען

די פּאַליאַקען

די שחיטה,

ווען

מען

האָט אויסנע'הרנ'ט עטליכע און זעכציג אידען ,צווישען זיי דעם אי-
דישען

דיכטער

פיר יאֶהר

א .ווייטער.

אין

ווילנע געװען

אָפּנעשנ-

טען פון דער וועלט.
ווען דער עולם האָט זיך דערוואוסט ,דורך דעם ,וילנער טאָנ",
אַז עס איז געקומען אימיצער פוֹן אמעריקע ,און נאָך אַזאַ ,װאָס
זיין נאָמען איז ביי די אידען פון אמעריקע באקאנט ,איז דאָס געווען
אַ סקענסאציע ..דער פּאַלאַס האָטעל איז גאַנצענע טעג געווען באַלאַגערט
מיט מענשען װאָס זיינע נגעקומען בעטען איך זאָל איבערנעבען זייערע
גרוסען צו קרובים אין נין יאָרק ,פילאַדעלפיע ,באָסטאָן ,שיקאַנאָ,
די צאָל
און ווידער איינשטעלען די איבערנעריסענע פאַרבינדוננען.

פון אַזעלכע אין געוען

אַזױ

אַן ,אָטשערעד" ,אַרײנלאָזען

גרויס ,אַן מען האָט געמוזט

האַלטען

נאָך דער רייהע נאָך.

צווישען די באַזוכער האָבען זיך געפונען איינינע פון די דער-
מאָנטע פערצען ,וועלכע האָבען זיך אינטערעסירט מיט מיר נוֹפא..
עס קומט ,צום ביישפיל ,אַריין אַ שלאַנקער מאַן מיט אַ יוננען פּנים
איך בעט ביי איהם דעם אַדרעס פון די
אָבער מיט גרויע האָר .
פריינט ,װאָס ער האָט אין אַמעריקע.
;ניט
,ניין" ,ענטפערט ער מיט אַ שעמעודיגען שמייכעל.
איהר זייט אַמאָל געווען מיין לעהרער".
ווענען דעם בין איך נעקומען.,

דער בריף אי גיט אָנגעקומען
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| = און איידער ער האָט צייט מיר צו זאָגען װער ער איז ,כאַפּ איך
איהם אָן פאַר ביידע הענט און רוף אויס זיין נאָמען.
,איהר און אייער אינגערער ברודער? זיינען געווען מיינע שי-
לער , אייער פאָטער האָט געהאָט א נעשעפט אין זאַרעטשע ניט וייט
פון דער געטשקע".
איך בעט איהם זיצען און פילע מינוטען שמועסען מיר אין אַ
פלאַקער פון ערינערונגען.
אָדער עס קומט אַר
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דערקען איך אין איהר
ד
י
ט
א
ָ
כ
ט
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ן
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מ
י
ליע ,װאָס האָט נע-
וואוינט אויף ,פּלאַשטשאַדקע? אין דעם זעלבען הויף וואו מיינע עכ-
מערן האָבען געחאַט זייער דירה די לעצטע פּֿאֶר יאֶהר פאַר מיין זע"
נענען זיך מיט זֵיי,
פון מיינע קרובים זיינען זעהר ויינינ געבליבען און בלוין איי-
נער פון זיי איז געווען פון מיינע אַמאָלינע יאָהרען.,
אין זיין שטוב
האָב איך איצט פילע אננענעמע שטונדען פארבראכט.
יעדע

באַנענעניש

אַזעלכע,

יעדע

דערקענונג

אין

געווען

באַנלײט

מיט אַ שטורם פון געפיהלען ,וועלכע מען מוז אַליין דורכלעבען אום
וועגען זיי אַ גענויעם באַנריף צו האָבען.
5
א אל

אַרום

עלף

א

זייגער

ביינאַכט,

סוף

ביים

פון

דעם

צוייטען

טאָג ,האָב איך זיך גענומען פאַר מיין ערשטער קאָרעספּאַנדענץ צום

,פאָרווערטם".

ו'

|

איך בין געועסען און געשריבען ,געשריבען און געשריבען .איך
האָב נים באַמערקט װי עס נגעהען די שטונדען און וי אויפ'ן טיש
קלייבט זיך אָן א באַרג מיט פארשריבענע בלעטלעך.
דאָס האַרץ איז געווען אַזױ פול ,אַז פון צייט צן צייט האָב
איך זיך געמוזט אָפּשטעלען ,זיך צו באַרוהינען און צו ברעננען די
געדאַנקען אין אֶרדנונג,
אין אַ געוויסען
מ
א
ַ
מ
ע
נ
ט
האָב איך באַמערקט אַזן אויף דרויסען
הויבט שוין אָן צו טאָנען.
איך בין אױפנעשטאַנען און צוגענאַנגען
צו איינעם פון די צוויי פענסטער װאָס דער צימער האָט געהאַט,
איך שטעה

און קוק דורך דעם שװאַכען

גרויען

שיין.

פֿון דער רעכטער
פּונקט אַנטקעגען אין דער אַלטער טעאַטער.
זייט איז דער ,סאַבאָר" און דער נעווסקי פּראָספּעקט .
לעבען דעם
סאבאָר פאַנגט זיך אָן סואוועצער גאַס און צו דער רעכטער האַנט ציהט
זיך די נאַס ,װאָס פיהרט צו דער אָסטראַיבראמא ,וואו פרומע אידען
לינקס פון
געהען ניט ,ווייל דאָרטען מוז מען אַראָפּנעמען די היטעל.
דעם פּאַלאָס האָטעל ציהט זיך טייטשע נאַס ,און דאָ באַלד ,עטליכע
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,אה

צענדליגע טריט פון דעם פענסטער,
אין

כאָמינסקי'ס

הויף,

וואו איך

אב .קאַהאַן

דורך ועלכען
נעכטען

בין

איך קוק

גענאנגען

זעהן

איצט,
מיין

מומע'ס אַמאָלינע וואוינונג און וואו אן אַלטע פרוי האָט מיך נאָך
א קורצען געשפּרעך נגעפרענט ,צי איך בין ניט ,שיינע שרה'ס זוהן".
זי האָט געטראָפען .,און ווען זי האָט מיר געזאַנט ,אַז זי אין ,איינע
פון די צוויי שוועסטער ,דעם בראָנזניק'ס פּלימעניצעס" ,האָב איך
איך האָב איהר איבערגעלאָזען אין כאָמין-
איהר אויך דערקענט.

בלין
סקי'ס הויף ,און דאָרטען האָט זי נאָך איצט אויך געוואוינט.
פאר  82יאהרען איז איהר היים געװוען אויף דער אַנטקענענדינער
זייט פון דעם הויף (ביי איהר פעטער) און איצט  ---אין מיין מומע'ס

|

אַמאָלינער דירה,

|

אונטען ,לעבען דעם פּאַלאַס האָטעל ,שטעהט א דראָזשקע .דער
איזװאָזטשיק זיצט איינגעקאָרטשעט און דרעמעלט .אַ גאַנצע נאַכט
|
װאָרט ער אויף א מעגליכען קונד.
איך שטעה און קוק  --רעכטס ,לינקס ,פאָראויס,
אָט איז דאָך דאָס --- ".זאָג איך צו זיך, --- .אַזױ אי דאָס
נעווען ,און אַזױ איז דאָס! אֶט אין דאָך דאָס !"
די פיר ווערטער האָבען זיך אין מיין מוח איבערנעזאָנגט װידער
און ווידער ,ביז איך האָב זיי ארױיסנעשעפּטשעט,
,אָט איז דאָך דאָס !"

טרערען שטיקען מיך.
עס ווערט מיר שווער אויפ'ן הארצען.
אין װאָס מיין געפיה? אין אין דיזען מאָמענט באַשטאַנען/ ,
װאָלט מיר ניט געוען לייכט פּינקטליך צו ערקלערען אַפילוֹ דאן,

און היינט אודאי

ניט

אין אלנעמיין אָבער האָט איך נעואוסט:

צווישען מיין אַלְטער ווילנע און דאָס ,װאָס איך זעה איצט דורכ'ן
פענסטער ,אין נישטאָ קיין שום אונטערשיד; די מענשען פון מיין
ווילנע זיינען אָבער ניטאָ

ניטאָ דעד טאַטע ,ניטאָ די מאַמע ,די מומע,

דער פעטער ,ווייטערע קרובים ,פריינט ,חברים ,פסתם באקאנטע ,הונ-
דערטער אַנדערע פּערזאַנען ,וועלכע זיינען נעווען אַ טייל פון ווילנע.
זיי זיינען ניטאָ!...
דאָס אַלץ װאָס איך זעה איצט

דורכ'ן פענסטער

אין בלויז דער

שאלעכץ פון מיין ווילנע .דער נום איז אַ פּוסטער.
אַ שרעקליכע בענקשאַפט ,אַ האַרץדקלעמענדער עלענד אין מיך
באַפאַלען,
איך בין גענאנגען נעמען אַ טרונק װאַסער זיך צו באַרוהינען.
און אויפ'ן וועג איז מיין בליק געפאַלען אויפ'ן שפּיגעל,

איך האָב דערזעהן מיינע גרויע האָר ,איך האָב געזעהן אַז מיינע

אוינען

זיינען רויט פון טרערען.

|

|

דצֶר בריף איז ניט אָנגעקומען

1

יי

איך האָב זיך צואוויינט מיט אַ פאַרשטיקטען קול.
איך
גען .,עס
איך
וואו מען
און אויך
געפיהרט
דריטען.,

איך האָב אויסנעוואשען

צווייטער,

באָמבע.

האָב גענומען א טרונק.
איז מיר גריננער געװאָרען.
אָט איז דער סאבאָר
האָב זיך אומנעקערט צום פענסטער:
האָט אונז ,שילער פון דעם ווילנער לעהרעראינסטיטוט,
די שילער פון די צוויי נימנאַזיעס און פון דער רעאַל-ישול
שווערען טרייהייט צו דעם נייעם קייזער ,אלעקסאַנדער דעם
סיט אַ טאָנ פריהער אין זיין פאָטער ,אַלעקפאַנדער דער

געפאַלען פון א רעװאַלוציאָנערע

די או-

אא

איך האָב זיך ווידער געזעצט ביים שרייב-טיש.

אַן אַרטיקע?ל פון אומנעפער

קומען

װי אַזױ שיקט

מען

עס אין אַרויסגע-

צוועלף קאָלומם.

דאָס אָבער אַװעק?!

|

דער

סיט

וילנער /

די פּוילישע
פּאָסט האָט מען נאָך דאַן ניט נעקענט זיין זיכער,
מלוכה איז נאָך דאָרטען געווען א נייע מאַכט ,און דער רעגירונגס-

אַפּאַראַט

פון

גאַנץ

פּוױלען

נאָך ניט

אין

געװען

אֶרגאַניזירט.

גוט

שפּעטער איז געװאָרען אַנדערש און די פּוילישע פּאָסט אין געװאָרען
דאַן אָבער פלענען פילע בריף דאָרטען
אַזױ נוט װי אַלע אַנדערע.
שיקען אלזאָ דורך פּאָסט אַ קאָרעספּאַנדענץ װאָס
פֿאַרלאָרען נעהן,
ענטהאלט א שטיק פון מיין נשמה ,האָב איך דעריבער ניט נע-
אין מיין פּלאַן געװען צו שרייבען נאָך קאָרעספּאַנדענצען
װאָלט .,
און זיי אַלֶע האלטען ביז איך על קומען צוריק קיין פּאַריז ,וואו די
פּאָסט איז נעווען אַ זיכערע און אַ פּינקטליכע ,וי אימער,
א6

דער דאמאלפדינער מעיאָר פון ווילנע איז געווען א ברודער פון
איך
פּילסודסקי'ן ,דער פּרעזידענט פון דער פּוילישער רעפּובליק.
האָב איהם באַזוכט אין שטאָט-דאַט (סיטי האָל) .איך געדענק שוין

ניט מיט וועלכען צוועס.
זיין רוסיש

אין

פילייכט נאָך בעסער.

ניט

!
געװען

א האָר

ערנער

וי

זיין פּויליש,

זייער פאַמיליע אין טאַקע אַ וילנער ,און די

ער האָט מיך
צוויי ברידער האָבען באַקומען אַ רוסישע ערציהוננ .
אויפגענומען פריינדליך און מיר האָבען געהאַט אַן אַנגענעמען גע-

שפּרעך.

ער האָט פאַר מיר פֿאָרגעשטעלט איינינע פון די אַנדערע

בעאַמטע און אַ פַּאָר פוילישע אָפיצערען ,וועלכע האָבען אויך גערעדט
אין פאַרלויף פון אונזער שמועס האָט ער זיך דער"
נוט רוסיש.,
מאָנט אַז אין דער געביידע פון דעם שטאָט-ראָט געפינט זיך גראָך
ער האָט איהם נעשיקט איינלאַדען צוֹ זיך
אַן אַמעריקאַנער אָפיצער,
אין צימער און ער האָט אונז באקאנט,
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אֹב .קאַהאַן

מיר האָנען זיך צוֹרעדט.
עס האָט זיך אַרױסגעצײנגט ,אז ער
פאָהרט מאָרנען אִֶפּ דירעקט קיין פּאַריז.
האָב איך איהם דערצעהלט
וועגען מיין קאָרעספּאָנדענץ און ער האָט מיר אָנגעבאָטען איהר
מיטצונעמען און אויפליינען אויף דער פּאַריזער פּאָסט . איך בין גע-
ווען אויפ'ן זיבעטען הימעל.
עס איז געוען צו ערווארטען אן אין
א צען ,העכסטענס צוועלף טעג אַרום ,װעט מיין קאָרעספּאַנדענץ זיין
אין דער ,פאָרווערטס"-רעדאַקציע.
ליידער אָבער איז די ערװ
א
ַ
ר
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ו
נ
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י
ט
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ַ
ר
ו
ו
ירקליכט געװאָרען.

דער בריף

אין קיין מאָל ניט אָנגעקומען.

שפּעטער האָב

איך גע-

פּרופט אויסגעפינען ווער דער אָפיצער איז ,און וואו ער געפינט
זיך ,אָבער זיין נאָמען האָב איך פאַרנעסען און מיינע אונטערזוכונגען
,
האָבען ניט געבראַכט קיין רעזולטאַטען.
מעהר קיין קאָרעספּאַנדענצען פון ווילנע האָב איך דאַן ניט נע-
איך בין געווען צופיל פאַרנומען און צו שטארק פאַרטיפט
שריבען.
דערצו נאָך האָב איך ,אַרומלויפענדיג אין
אין מיינע דורכלעבונגען.,
אַן אָסיענדיגען רענען ,זיך פאַרקיהלט און עטליכע טעג בין איך אִפּ-
געלענען אין בעט,
ערשט קומענדינ אין פּאַריז ,האָב איך אויפנעשריבען א רייהע
קאָרעספּאָנדענצען וועגען מיינע ווילנער ערפאהרוננען און איינדרוקען.
אָבער יענע נאַכט ,די שטימונג אין וועלכער איך האָב געשריבען
דעם אַרטיקעל אין פּאַלאַס האָטע? ,האָב איך נאָך קיין מאָל ניט אי-
עס איז געווען א סין היילינטום ביי מיר ,וועלכבען
בערגענעבען.
איך טו
איך האָב זיך נעקליבען צו שילדערען און אלץ אָפּנעלײינט.

דאָס איצט צום ערשטען מאָל ,ספּעציעל פאר דעם וילנער זאמעלבוך,
װאָס אונזערע לאַנדסלייט פון אַרבײיטער רינג" האָבען באַשלאָסען
אַרויסצוגעבען לכבוד דעם 82טען יאָהרעספעסט פון זייער ברענטש ,7648

מ .װינאָגראַד.
אב.

קאַהאַן

(אַ .פּאָשטישער פּאַרטרצט)

אַן אָרלעהנאָז ,א לייבעןישטערען,
דער קאַפּ אַ האָרינער מאַגנעט ;{
געשטאַלטער

ווילען ,פעסטער

קערן;

אַ גרויער ,שטורמינער ברונעט! --
מיט ווייסע װאַנטען ,נעט פאַרשוירען,
און אוינען בלוילעד"גרוי און קליין,
װאָס דריננען דורך די דיקע מוי'רען
פון װאָט איז קיאָ? און װאָט איו ,ניין" ---
און כאַפּען אויף (דורך דינע ברילען)

דעם קלענסטען שטריך פון מענש און צילען.
דער קערפּער קרעפטיג ,הויך געװאַקטען
די האַלטונג ווירריג ,אימפּאַזאַנט ;
דער גייסט א ראָל אַרום די אַקסען
פון װעלט"ערפּאַרונג און טאַלאַנט,
אויף װועגען ווייטע און רעאלע,
אין װאַלד פון מענשליכען פּראָנגרעט,
וואו דאָס געניאלע און טריװיאלע
ערשיינט צוזאַמען אין דעם נם
װאָס רופט זיך מענש ,װאָפ רופט זיך לעבען,
אין פּלאַנטער פון אַ גאָט'ס געװועבען.
די שטימונג וועקשלענדיג און פאַרביג ;
געמיטליף ,פייערליך ,פאַרקלערט,
און האַסטיג ,נגעבעלהאַפט און האַרביג ;
פאַרקלעמט און אומעטיג ,באַשװערט-- .
מאַמענטען צערטליכע און שאַרפעץ:
אַ קינסטלער ,קעמפער און באַשיצער ;
דאָס קול א דונער און א האַופע --
אַ יונגער ,העלדישער פּאַטריצער !..
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איינדריסע

וױילנע

װעגען

ווער האָט געזאָנט ,אז ליטע אין אן אָרִים

אָרִים אפשר אין ברויט ,נאָר דאָס
לאַנד?
רייכסטע לאַנד אין קאָלירען .,ליטא האָט דעם

שענסטען

װאָס

הימעל,

איך

האָב

נע-

זעהן און דעם קלאָרסטען גרין פון פעלדער
דער הימעל אין דער ליטא אין
און וועלדער,
רייך מיט די קלאָרסטע הימלישיווייסע זילבער
שיינענדינע װאָלקענדלעך .און אין די װואָלקענד-
קעך קוקען אַרױיס צו דיר פון צוישען דעם
אין דאָס
געדיכטען נרין פון די הימע? קראַצענדיגע בערג וועלדער.,
ליטא האָט די
די הערליכסטע בילד ,ואָס דאָס אוינ קען זעהן.
עס דאַכט זיך ,אַז דער הימעל
זונען-אונטערנאַננען.
שעהנסטע
איבער ליטא אין ניט אַ געוועלבטער ,פעסטאיינגעמויערטער ,נאָר אַ
שווימענדער ,א געגליווערטער בלוי/וייסער טייך הייננט איבער ליטא,

און די ווייס-רייך זילבערנע װאָלקענדלעך
געגליווערטען
גע'שחט'ענער

איבער

מען

ואַשען זיך אין דעם בלווי-

און פאַרנאַכט ,ווען די זון צוניסט זיך ,וי א
טייך.
נאָלדענער בער ,און פליסט זיינע בלוט-פייערדיגע שטראָ-

דעם

הימעל,

צינדט

ער אונטער

די בלויװייסע

וואֵָל-

דענסטמאָל דאַכט זיך ,אַז דער גאַנצער הימעל איבער ליטא
קענדלעך.
דער פארנליווערטער טייך האָט זיך אויפ-
איז צולאָזען געװאָרען.,
דענסטמאָל
געלעזען ,און ער הויבט אָן שוימען איבער די קעפּ.

האָסטו

אַ געפיה? ,אַן נישט

קיין הימעל

הענגט

איבער

דיין קאָפֿ,

נאָר אַ טייך ,און אָט באַלד װועט דער טייך אַראָפּפאַלען איבער דיין קאָפּ,
נאָר די איינצינע זאַך ,װאָס האַלט איהם אין דער הויך ,זיינען די פייער-
דינע גאָלד-פלאַמענדינע שנירען פון דעד זוֹן ,וועלכע האָבען זיך וי אַ
געוועב אױיסגעשפּרײט איבער'ן הימעל און האַלטען דעם טייך אָננע-
שמידט אין דער הויך מיט זייערע פּלאַמענדינע שטראַהלען..

און אַזױ װי דער הימעל ,אַזױ די ערד.,

די ערד אין ניט קיין

פעסטע ,ניט קיין טיף איינגעװאַרצעלטע ,נאָר עס דאַכט זיך ,אַן זי
די ערד אין איין גרינער ,פאַרגלו-
האַלט זיך נאָך אין באַװעגען.
ווערטער טייך ,וועלכער גיסט זיינע וועללען גרינס  --וי אַ שטורט"
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וונגפן

ווילנף
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דיגער ים  --אַמאָל הייבט ער זיך אין דער הויך ,און בילדעט ,דאַכט
זיך ,איבער נאַכט בערג און היילען און גראָבט אויס גריבער און

פילע
גאַנצע ועלדער בוימער קריכען איבער די בערג.
טאָלען,
פון זיי האָכען זיך שוין אַרױפגעכאַפּט אויף די בערג ,און זיי שטעהען

די וועלדער אויף די בערג.
מיט

צווייגען,

זייערע

טוליען

עס האַלטען זיך אַרומגענומען די בוימער
צום

זיך איינס

אַנדערען

האלטען

און

זיך פעסט אַרום ,וי זיי װאָלטען מורא געהאַט ,אז זיי זאָלען ניט
אַראָפּפאַלען פון די בערג .און אַנדערע ביימער האַלטען נאָך אין
זיי
קריכען אויף די בערנ .זיי זיינען אויף דעם וװעג צוֹם באַרנ.
געהען ,זיי געהען אין דער הויך און קענען נישט דערגרייכען ...און אַנ-
דערע ,איינצעלנע ביימער ,אָדער מנינים נאַנצע האָבען זיך צוזאַמענגע-
נומען ,װוי זיך אַװעקנעשטעלט אין אַ טאָל ,און שטעהען אװואןַרטען...
די וויליע האָט זיך אויסנעקליבען

איהר

וועג דורך

דעם

שעהנ-

זי האָט אויסנעבעט איהר קאַרעטע
סטען טייל פון דער ליטא,
צווישען וועלדער ,בערג און גרינע טאָלען .,קיין איין זאַמדיגען ברענ,
נאָר גרינע וועלדער ,און גרינע בערנ און אויס אַ גרוב ,בעט זיך
אויס אַ נייע קאַרעטע  --ביז ער האַקט אָן מיט זיין נאָזן אין אַ
װאַלדיגען

באַרג,

אָבער

ער מיידט

איהם

ניט

אויס,

נאָר

מיט

זיין

ענבערנדע נאָז נראָבט ער זיך אַריײן אין באַרג אריין און האָט ניט
ער וועט זיך שוין אויסקירעווען אַ ווענ ,צווישען בארג
קיין מורא
און װאַלד --

און נעהן דאָרטען ,וואוהין

ווילנע אַליין האָט

זיך אויסנעקליבען

ער װוויל,..
דעם

שעהנסטען

און גרינ-

פטען טאָל ,צווישען די ערקוויקענדע בערנ-וועלדער אין נאנץ ליטא,
און קוקסטו פון דערוייטענס אויף
און האָט זיך דאָרט באַזעצט.
ווילנע ,פון וועלכען עס שטארען אַרויס די גרינע קופּאָלען פון קיך-
כען ,און עס פינקלען זיך אֶפּ אין דער זון די נאָלדענע טורעמם
פון די צערקוועס ,און עס שיינען די רויטע צינעל-דעכער פון די

הייזער ,צווישען דעם טונקעלען נרינס פון די וועלדער און סעדער
אַרױס  ---דאַכט זיך דיר ,אַז ווילנע אין אַ וייטע ,וייטע לענענדא-
רישע שטאָדט פון אַלטען ווייטען אָריענט .עפּעס אַ קינדער-שטאָדט
פון אַ קינדער-ביכע? אַרױיס ,וואוהין א סידער וװאַנדערער געהט,
צו געפינען רוה און פרידען .אין דער שטאָדט ואוינט אַ נוטער
אַלטער קענינ ,װאָס רענירט איבער דער שטאָדט מיט גרויס חסד,
וועלכער פאַרמאַנט אַ טאָכטער ,די שעהנסטע פּרינצעפין ,נאָר א כשוף-
מאַכער האָט זי פאר'כשופ'ט און פאַהרװאַנדעלט זי אין א בליען

פוינעל ,און זי זיצט אין אַ שטיינ -- ,און דער װאַנדלער וויסט
דעם שפּרוך ,װוי אַזױ די פּרינצעסין אויפצולעזען פונ'ם כשוף ,און זי
צוריק פאַהרװואַנדלען אין אַ מענשען געשטאַלט  --פֿאַר דעם ועט
דער קעניג זיין טאָכטער דעם װאַנדלער פאַר אַ וייב נעבען ,און ער
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װועט רעגירען אויפ'ן קעניג'ס אָרט ,און מיר דאַכט זיך ,אַז איך בין
דער װאַנדלער---,צי װעל איך נאָר קענען דעם ריכטינען שפּרוך זאָנען? 
און זעהט ווילנע פון דער וייטענס אויס וי אַ לענענדאַרישע
איהרע געסלעך זי-
שטאָדט -- ,אין זי דאָס אין דער נאַהענט.
נען קליינע ,שמאָלֶע און קרומע ,און איהרע הייזער שטעהען איבער-
געיוירט איינס אויפ'ן אַנדערען ,צונעניינט איינס צום אַנדערען --
וױלנע באשטעהט שין ניט
וי זיי װאָלטען צואַמעננעװאַקסען.
פון איינצעלנע הייזער -- ,נאָר וילנע אין אין נאַנצען צונויפגע-
דער רויטער ציגעל-קאָליר פון די הייזער גיט וילנע אן
װאַקסען.
איך האָב ליב די
אייגענעם קאָליר ,און אַן איינענעם כאַראַקטער,
שמאָלע ,ענגע געסלעך ,וואו די מענשען זיצען איינגעקאָרטשעט ,אונ-
טער די נידרינע געוועלבען פון זייערע קראָמען.
ווילנע ,וי גאַנץ ליטע ,מאַכט דעם אינדרוק וי א שטאָרט
נאַנץ ליטע אין אַ לאַנד אין קליינעם פאָר-
אין קליינעם פאָרמאַט.
דער הימעל ,דאַכט זיך ,איבער ליטע ,אין ניט אַזױ גרויס,
מאַט.
און מען האָט נאָר ניט אַזױ מורא פאַר איהם ,און די ערך אין ניט
אַזױ ברייט .מען קען זי אַרומנעמען מיט איין בליק .און די מעןנ-
שען אין דער ליטע װאַקסען קליין ,קלענער וי אַלע אַנדערע מענ-
שען ,און די פערד ,להבדיל ,אין דער ליטע ,װאַקסען קלענער וי

אַלע

פערד.

אַנדערע

האָט

איהר

נעזעהן

א

פערדך

איינגעשפּאַנט

צו א װאָנען אין דער ליטא ? עס איז ניט קיין פערד און קיין
װאָגען ,נאָר עס זעהט אויס וי אַ קינדעדש פערדעל איינגעשפּאַנט צו
און אַפילו זייערע וועלדער זיינען קלענערע וי
אַ קינדער-ווענעלע.
אַנדערע וועלדער ,און זייערע ואַסערען זיינען קלענער וי אַנדערע
אַלעס אין דער ליטא אין אין אַ פאַרקלענערטען פאָר-
װואַסערען.
מענשען וואוינען אין קליינע ,נידרינע הייזלעך ,און מען עסט
מאַט.
אויף קליינע ,קליינע טעלערלעך  --און דורך דעם מאכט וילנע
אַן איינדרוק וי אַ גרויסע שטאָדט אין א קליינעם פאָרמאַט.

לענגער וי

אין אַלע אַנדערע

לענדער

אין

אייראָפּא האָט זיך

מענשען האָבען
אויפנעהאַלטען אין דער ליטא דער געצענדינסט.
געדינט צו נאַטירליכע געטער פון די וועלדער און די ווילדע װאַסערען.

--

לענגער

וי אין אַלע אַנדערע לענדער.

און פאַרנאַכט

אַזן עס

קומט ,ווען די זון זעצט זיך ,און די בערג אַרום ווילנע צינדען זיך אָן
אין הערליכען גלאַנץ פון זונען שיין ,און הויבען אָן צו יאָנען די
ווינטען פון די געדיכטע וועלדער ,הערט זיך דאמאלס איבער וילנע
דאָס קלאָנען פון ווינד אין די וועלדער ,דאָס שטילע רוישען פון וואַלך
װאַסערען ,דאָס קרעכצען פון די פעלדערזאַנגען ,און עס דאַכט זיך,
אַז די ווילדע נעטער קלאָנען פון די וועלדער אַרויס און זייער נע-
וויין חערט זיך אין דער שטאָדט ווילנע.

אברחם

רײזען
ווילנע.
{ א

גשואנג.

שטאָט  ---ווילנע ! איך רוףאַן דיין נאַמען,
און װי נאַר ריין נאַמען דערמאַנט --
געפיהלען זיי ברויזען ,װוי שטראַמען
און ט'מוטינט און ס'וועקט און עם מאָנט..

איך זעח אין געדאַנק מיך שפּאַצירען,
דורך גאַסען ,דאָ ברייט און דאָ שמאָל,
אַזױ װוי איך װאָלט דאַן שטודירען
די טעג פון דעם ווייטען אַמאָל,
און טכאָט פון קאַמף האָט געקלוננען-- ,
איך הער זיי נאָך אוין דאָ אַצונד;
כ'זעה מאַטען ,װאָס האַבּען געזוננען

די חייליגע {שבועח" פון קבונד".

כ'זעה אָרעמע הויפען ,אין טיפען --
געצעלטען אין שאָטען צעשטעלט ;
איך האָב דאָרט דערהערט און באַגריפען
דעם רוף ,װאָס זיי שיקען דער וועלט,
געזעהן דאָרט די ,דרוקען", ,פאַרלאַנען"
פון ,פונק" און פון ,,מץ" און פון ,ר,אָם"ן
,אָבען" וי בליצעןזינזאַגען
װאָס ה
באַלױכטען דאָס לעבן ביו תהום..
געזעהן דאָרט אויף איטליכען פּנים
די גוטסקייט מיט צער ,װי געקריצט ;
און גייסט ,װאָס אין קאַמף מיט די שונאים --
האָט אָפּט אונוער לעבען געשיצט..
די שולכלעך ,וואו ס'לויכט קוים א פייער,
וואו ס'קלינגט קוים דער נינון אין לופט ;

און ליד פון די נייע ,באַפרײער,

װאָס מוטינט ,װאָס װועקט און װאָס רופט.
און נעמען פון ווילנער משכילים,
ביי וועמען נאָר בילדונג איז גליק..
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אברהם

און רייד פון די איידעלע תמימים,
פון פין און פון שולמאַן ,און דיק.

און ס'קלינגען פון נעמען די קלאַנגען
פון קעמפער  ---מיט פרייחייטס פאַרלאַנג,
|
װאָס זיינען אנטקעגען געגאַנגען
דעם הערשער  ---אין מוטינען גאַנג,
דיין שוסטער ,װאָס האָט זיך דערװאַרבען .
אַ נאָמען ,װאָס קליננט אין דער װעלט --
געפאַלען פאַר פרייהייט א קרבן --
חירש לעקערט  --פון ווילנע דער העלד.
געזעהן אין דיר ,הױפּטשטאָט פון ליטע,
דעם צענטער פון אידישער װעלט,
וואו פרעמדקייט װאָלט האָבען די שליטה --
פאַראײינינט דיין גייסט און באַזעלט,
דיין נעץ פון די װעלטליכע שולען
און פעסטונג פון אידישען װאָרט,
דאָס זיינען די קוואלען ,װאָס פולען
מיט זין און מיט פרייד יעדער אָרט.

די פאָרשער פון שריפטען  --אַרכיװען,
װאָס ראַנגלען ביי דיר זיך מיט נויט,
באַנײען די ווייטסטע ישובים,
װאָס זיינען אין לענדער צושפרייט.
װאָס לעבען אין דחקות ,ניט זיכער,
און נעכטיקען ניט וואו געטאָגט --
די בויען פּאַלאַצען פאַר ביכער,
פאַר אוצרות ,װאָס ס'פאָלק נאָר פאַרמאָגט,

די קעמפער ,װאָס האָבען צושפּרײיט זיך
מיז דאַנען  --אַריבער דעם יםן
און דאָ אין דעם לאַנד ,וואו באַנײיט זיך ---
נגעשטיצט און באַװאָהרט זייער שטאַם..

װאָס האָבען דאַ {צווייגען" באַפעסטיגט,
און אַרבײיטען אַלע אין רינג";
צו איינעם אַ {צווייג" דאָ  --דעם גרעסטען --
דאָס ליד וועגען ווילנע איך זינג- .

רייונן

ש .ניגער:
ווילנע.

(איינדרוקען.

און געראַנקען)
1

די אַלטע ווילנע . . .
אַז מען זאָל זי זעהן ,מוז מען זיך מטריח זיין צו איהר אין
זי טרעט ניט אָפּ פון
שטוב אַריין .,זי איזן אַ שטובינע ,אַ היימישע.
דעם ביסעל מטלטלין ,פון די רעשטלעך ,װואָס זיינען איהר נעבליבען
מען מון
פון דעד אַלטער אייננעפונדעװװועטער בעל-הבית'שקייט.
נעהן דורך לאַננע ,טונקעלע ,פֿאַרשטויבטע קאָרידאָרען ,ביז מען
טרעפט צו איהר טיר...
ווירטשאפט

די

פון

בען און איז געוואקסען
האָבען נעארבייט אויף

דער

אַלטער

אין משך פון הונדערטער יאָהרען .דורות
איהר ,נעאַרבײיט מיט זייערע הענט ,מיט

זייער מאַרך ,מיט זייער נאַנצען וועזען.
צו אַ בילד ,איין שטיקע? ציהרונג צו

בעכער

וילנע

האָט

זיך

נעקלטו-

צום צווייטען --

א ספר צו אַ ספר ,אַ בילך
דעם אַנדערען ,איין ירושה-

און עס איז געװאָרען

עננ אין די גרויסע

די וענט ,וועלכע האָבען זיך אָנגעזעהן און אָנגעהערט
חדרים.
אַזױי פיל ,זיינען אַזױי וי באוואקסען געווארען סמיט בילדער ,מיט

אויסגענייטע ,מזרח'ם" ,מיט אויסנעהאַפטענע ,ניט הינע ,ארץדישראל-
עס
עס מאכען זיך קוים צו די הויכע אַלמערס.
דיגע פּירות.
קרעכצען

פון פולקייט

פון אָרט

די שװערע

די אַלטע קאַמאָדען.

געשמידטע

קאָפערס..

ניט

צו ריהרען

אַ גרויסע,

א רייכע,

עס איז

און אַן איינגעפונדעוועטע בע?-חבית'ישקייט !
קיין גרויסע שרפות זיינען לאַננ ניט געווען (דעם גאון'ס ברכה !).
דעם צאַר'ס דינער ,ואָס האָבען זיך נעווען אַהין פאַרקליבען ,האָבען
אַכטונג גענעבען ,אַז יונגװאַרג זאָל ניט אַראָפּ פון ווענ ,דאָס אַלטּע
זאָל עס שימלען! פען האָט געקאַנט
האָבען זיי ניט נעטשעפעט:
דאַוונען און שרייבען ספרים און מאַכען מזרח'ס ,וויפיל מען האָט
די
נעװאָלט ,אבי מען האָט אָפּנעהיט צו זאָנען ,הנותן תשועה".
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ש.

ניגטר

פּױלישע לעניאָנען ,וועלכע זיינען געקומען דערנאָך ,האָבען אויך
געזוכט ניט קיין אַלטע שמאַטעס" ,נאָר מ
,זומן" -- ,און ווילנער אי-
דישע בעל-הבית'ישקייט איז נאָך איצט אויך עפּעס ווערטה!
אין די שולען ,אין די ביבליאָטעקען אין די אַלְטע פאַמיליענ-
שרענק קאָן מען נאָך נעפינען א היבש ביסע? אַלטװאַרג ,טייערע
א סך פון
אַנטיקען.
היינט די ווילנער אידישע בית-עולם'ס!
זיי זיינען צוטרעטען געווארען מיט די פיס פון די אַמאָלינע פראַנ-

צויזישע ,נאַפּאָלעאָנישע ,און שפּעטערדיגע

רוסישע ,דייטשע ,פּולישע

אויפ'ן

און

פערד

אַנדערע

און

חיה

חיות

רעה'ס...

אָבער

ניט קיין שליטה.

טויט

דעם טױט

האָבען

קען מען

מענשען

ניט טויטען.

זיין
דער יחוס פון די וילנער אידישע בית-חיים'ס אין גאנץ.
פארמענען קאָן קיינער ביי איהם נישט אװעקנעמען.
און זיין פאך-
ד
מעגען איז גרויס און וואונדערליך !
ב
,
י
ע
ד
ע
לייענט
רקעס,/
די ,פיהרערס" פון דער געשטאָרבענער ,אָבער נישט טויטער ,וילנע
 --לייענט שטיינשניידער'ס ,עיר ווילנא" אָדער ש .י .פין'ס ,קריהנאמנה"  --װעט איהר זעהן די אוצרות ,װואָס ווילנע האָט פאר-
באָרנען אין דער שטילער ערד פון איהרע בית-עלמינס.
אָבער ניט נאָר אין די שטומע אוהל'ס ,ניט נא
ָ
ר
אונטער די
איינגעבויגענע און האַלב-פארמעקטע מצבות ,ניט נאָר אונטער די
פרישע בערגליך ערד פון די נאָר װאָס אומגעקומענע --- ,אויך אין
די שטילע הייזער פון די אַלְטע וילנער אידישע פאמיליעס ,אין
די אַלטע וילנער צדקה-חברות ,קלויזען און בתי מדרשים ,וועט

איהר

געפמינען,

וי

געזאָגט,

סמנים

פון וילנער

איינגעפונדעוועט-

וואוהין איהר וועט נישט אריינקומען ,צי
קייט און יחוס'דינקייט.
אין נאון'ס קלויז ,צי אין סטראַשון'ס ביבליאָטעק ,צי אין ראִם'ס
דרוק ,צי ערגעץ וואו אין אַ ,דורכהויף" פון דעם אַמאָלינען געטא --
אומעטום וועט איהר פיהלען די געבענשטע עננקייט ,די ליבע פאַר-
שטויבטקייט פון אַן אַלטער און רייכער בעל:הביתישקייט..
אַן אַלטע בעל-הבית'טע איז די אַלטע אידישע וילנע!!
װוי אַלע אַלטע בעל-חבית'טעס ,האָט זי קיין גוסט ניט צו נייע
זאכען.
אויף
װאָס
דאַרף
זי
זיי?
אי
די
פּֿאַל-
צעס
א
ו
ן
א
י
ן
ד
י
ש
א
ַ
פ
ע
ס
און
אין די
טונקעלע
הינטער-

צימערען

זיינען

דאָ

נאָך

גענוג

כלי-בית,

גענוג

קליידער.

עס

שאַדט ניט ,װאָס עס פעהלט ואו אַ ווענטעל ,אַ פיסעל ,אַן אויערפ,
עס שאַדט ניט ,ואָס דאָס זיידענס אין אַביסעל אָפּנעבלאַקירט ,אִפּ-
געטראָנען ,װאָס דאָס זילבער אין אַביסע? צובוינען און אָפּנעניצט,
אַבי עס האָט דעם אַלטען חן..
פאַר נייע זאַכען איז ,אנב ,קיין
פּלאץ ניטאָ:
עס אין אומעטום פארשטעלט ,פאַרלײנט..
פּרובט,
אויףה טשיקאַװעס ,אַריינברענגען אין סטראַשון'ס ביבליאָטעק אייערע

איינדרוקצן

און
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נייע ביכער מיט אַלֶע אייערע צייטוננען און זשורנאַלען  --ניטאָ
פמען װאָלְט געקאַנט אַרױסקלײבען זיך פון ענגען
וואו צו שטעלען!
שול-הויף און אויסבויען נאָר א באַזונדער געביי פאַר דער רייכ-
אָבער  . . .אן אַלטע בעל-
סטער אידישער ביבלאַיטעק אין ליטא.
הבית'טע קלייבט זיך ניט אין נייע דירות ,אַן אַלטע בעל-הבית'טע
בויט זיך ניט  . . .דאָס טוען אויפנעקומענע!
אַן אַלטע בעל-הבית'טע ,און בפרט נאָך אַ בעלהבית'טע א
לינט
עעשירות
איהר
נעלד.
ניט קיין פוומן
האָט
יורד'טע,
אין חפצים ,אין אַנטיקען :זי האָט אַביסע? קלייננעלט אויף פאר-
קטנות ,אָבער ניט אויף
ריכטען אן אלטע זאַך ,אויף הוצאות
|
נרעסערע אויפטוען...
א יורד'טע איז די אַלטע וילנער בעל-הבית'טע..
אין די שטילע פאַרטונקעלטע הייזער ,אין די אַלטע קאמאָדען
און אַלמערס ,אין די פאַמיליען-אַרכיווען שיינט נאָך אַרױיס פון
אונטער דער שטוב איהר שטומער ,האַלב-פאַרנליװוערטער שטאָלץ:
אין סטראַשון'ס ביבליאָטעק ,אין אידיש ויסנשאַפטליכען אינסטיטוט,
געזעלשאַפט ,אויף
אין מוזיי פון דער היסטאָריש-עטנאַגהאפישער
די בית-עלמין'ס לעבט זי נאָך איהר רייכען און שטומען לעבן.
אויפ'ן שול-הויף אין זי נאָך נאָר ברייט אין דער דעה :דאָרט
טרעפט ,אז זי הויבט אָן ריידען נאָר פּלוצלונג הויך אויפ'ן קול ,און
זי רעדט איף
אין איהר שטים הערט זיך איהר אַלטע תקיפות.

דער בייזער שפּראַך פון קללות און חרמות

(באַלד נאָך דער מלחמה

האָט זי סמיט נרויס פּאַראַד ,מיט שװאַרצע ליכט און שופר-בלאָזען
אַרײינגעלײנט אין חרם די ,ואָס האָבען געהאַלטען געהיימע ברייז-
ליך און די ,וואס האָבען ספּעקולירט מיט ברויט) ,אָבער דאָס אין
נאָר דאָרט ,אוים'ן שול-הויף ,וועלכער געפינט זיך אין דער עננער

|

און אָרימער אידישער גאַס.

ביים עק פון דער אידישער גאָס ,האַרט לעבען טויער ,װאָס פיהרט

צום אַלטען שולהויף ,ציהט זיך די דײיטשע נאָס  --און דאָס אייז
די נאַס פון ווילנער אידישער וועלטליכקייט און עולם:הזה ,די גנאַס
פון אידישען האַנדעל און װאַנדעל .דאָ זיינען פאַראַן שוין נאָר
שװואַכע ,,בלאַסע שפּורען פון דער אַלטער ,ראָמאַנטישער ,ירושלים
די
דאָ געוועלטינט שוין די נייע ,פּראָזאַאישע ,ווילנע.
דליטא.
אלטּע בעל-הביתיטע ,די נרויסע יחסנ'טע ,שלייכט זיך דאָ דורך ,זי אַ
שאָטען ,שטי? און שרעקענדינ ,אָבער זי פיהלט זיך דאָ אויך.

2
ווילנע אין נאָך אַלץ אן אַלטע בעלהבית'טע.
אַלץ די גרויסע .זאַמלערין פון ירושות ,די טייערע
.

זי איז נאָך
וועכטערין פון

פ9דף

|

|

ש ,ניגטר

היסטאָרישע פאַרמעגענס,
קיינער וױייס ניט אַזױ נום ,זי
אין אַ באַלעבאַטישקײט קאָן אַלְץ צוניצקומען.
|
דאָס אין אַמאָל געווען מיין רושם פון וילנע ,און שפּעטער,

זי ,אַז

אומקערענדיג

זיך צוריק

אַהין,

נאָך צועלף

יאֶהר

אַמעריקע,

אין

דער איינדרוק
װאָרען,
איך זעה פאַר זיך אַלץ נאָך א שטאָט ,װאָס ענדערט זיך ניט,
כאָטש זי אין אַזױ אָפט אויפגעציטערט געװאָרען פון אינעוייניג
און צוטרייסעלט  ---פון דרייסען.
איך קוק אױיף איהר אַראָפּ פון
שלאָסבאַרג.
איך קוק אין אי
ה
ר
א
ַ
ר
ֹ
י
י
ן
,
ב
ל
א
ַ
נ
ד
ז
ש
ע
נ
ד
י
נ
א
י
ב
ער'ן
אַלטען שו
ה
?
ה
ו
י
ף
א
ו
ן
ז
ע
ה
,
ו
י
א
ו
מ
ב
א
ַ
ר
י
ה
ר
ל
י
ך
ז
י
א
י
ן אין איהר
שטענדיגער
ר
י
ה
ר
ע
ו
ו
ד
י
ג
ק
י
י
ט
,
װ
ו
י
נ
י
ט
נ
א
ַ
כ
נ
ע
ב
י
ג
א
ין איהר אייבינ
מוזען זיך צופּאַסען צו נייע אומשמענדען,
איך נעה איבער די פרישע אַספאַלט-טראַטואַרען ,וועלכע פאר-
בייטען די אַמאָליגע האַלב-צובראָכענע ברעטער ביי די זייטען פון
די ענגע מיטעלאַלטערליכע גנאַסען.
איך זעה ניט די פאַרצייטינ
אומריינקיים
;די אַלטיעסע האָט זיך צונעפּוצט ,צוגעפאַרבט זיך
לכבוד דער
י
ו
נ
נ
ע
ר
א
ון אַמביציעזער מאַכט:
אָבער ס'איז די אַלטּע
פון

ווילנע.

כ'געפין
געווען

ס'איז

פּרובט

ירושה'דינער

אַלץ

אױף

איינגעפונדעוועטקייט

דעם

זעלבינען

פּלאַץ,

שטאַרקער

אױיף

נע-

וועלכען

אמאָל,

אין נין

יאָרק

ניט באַזוכען

אַ גענענט

עטליכע

יאָהר

נאָכאַנאַנד ,װעט איהר זי ניט דערקענען .אפילו אין בערלין ,וואן
אַלץ אין אין אָרדנונג ,וואו די ביזאהערינע רעװאָלוציעס אפילו
זיינען געווען געמיטליך -- ,האָב איך געפונען גאַסען ,נאַנצע קװאָר-

טאַלען,

וועלכע

זעהען

אויס אַנדערש

וי

אַמאָל.

אַזאַ שטיק

ליבע

פּראָווינץ װווי קאָוונע ,האָט אָנגעהויבען צו שפּילען די ראָלע פון
אַ רעזידענץ-שטאָט ,און עס קומעך-אויף אין איחר נייע געביידעס,
וועלכע ענדערען איהר אויסזעהן.
נאָר וילנע אַלײין ניט אונז צו
פיהלען ,אז ס'איז ניטאָ קיין נייעס אונטער דער זון .נאָר זי אַלֵיין
רוימט אונז איין אין אוער אַ סוד ,אן ס'איז ,אין תוך גענומען,

אַלץ איינס װער עס זיצט אין סטראשטיס

ביבליאָטעך

און זאַמעלט

מאַטעריאַל  --דער ,חפץ חיים" ,אַן אלטער משכי? ,אָדער דאָס טוט
אַ יונגער סטודענט פון ווילנער אוניווערזיטעט ,וועלכער גרייט-צו אַן
אַרבייט וועגען דער אַנטװיקלונג פוֹן דער אידישער אַרבייטער-באוועגונג.
נאָר ווילנע אַליין ווייס ,אַז אַלץ ,אַפילו די צוקונפט ,מוז סוף כ? סוף
אַריינפאַלען אין די הענט פון היסטאָריקער..

:

זיץ איך אין אַ אידישער
אַ רוסישע,

און

הער

וי

נימנאַזיע,

וועלכע אין געווען אַמאָל

אַ שװוארץ-חנ'עוודינ

מיידעלע,

קוים

דריי-

צעהן יאָחר אַלט ,לייענט פאָר אַ קאָמפּאָזיציע וװוענען אידישן פאָלק-

אייגררוקען  און ג
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לאָר און הער ,װי א אינגעל,

נאָך פאר

בר-מצוה,

דערצעהלט,

װאָס

ער ווייס ווענען בעש"ט ,און װי אַן אַנדער בחור'? מיט אַלטע או-
גען ווייזט חריפות אין נאַטור-װיסענשאַפט -- ,זיץ איך און פאַר
מיינע אוינען שוװעבען די שאָטענס פון נאון'ס קלהז ,פון ראַ-
מיילעס

מען לערט

ישיבה...

נייע ,נאָר נייע זאַכען ,אָבער ס'אין

דאָס

אַלטע זיצען און לערנען ,ס'איז די אַלטע התמדה ,ס'איז דעם ליטוואק'ס
אייבינע ליבע צו תורה און צו חכמה,
איך שפּאַציר איבער די צימערן פון דעם אַוי שנע? אויסנע-
װאַקסענעם
אידישען ויסענשאַפטליכען
אינסטיטוט און הער ,וי
דער נייער ,מאָדערנער ,פאָרשונגס-גייסט זאָנט:
 -זאַמעלט זיך,עס וועט קומען א צייט און אונ-
זאַמעלט זיך ,איהר אַלְטע שמות.
טער אייער שטומער צונג ,איהר אַלטע שמות ,וועט אונטערגעליינט
ווערען אַ שם-המפורש ,איהר וועט באַקומען לשון און איהר װועט
די קומענדיגע דורות אָנפאַרטרױען דעם סוד פון די פאַרגאַנגענע,
דעם סוד פון אומפאַרגאנגליכקייט...
זאַמעלט זיך ,זאַמעלט זיך,

שמות ,שאָטענס!

איהר
איהר

קומט

אַהער פון אַלֶע עקען װעלט.

דאָ וועט

אויפנעהיט וװוערען.
דאָ װועט איהר געפינען רוה.
דאָ .װעט
זיין שטיל און אייביג ,װוי די בערנלעך ארום שטאָט..

איך געה

איבער

די גאַסען,

די

נעסליך,

די ,דורכהויפען'.

א

סך פון זיי האָבען נייע נעמען (עס זיינען דאָ אויך אידישע נעמען:

דעם נאון'ם גאַס ,סטראַשון'ס גאַס),
איך קוק אויף די שילדען:
נייע אותיות ,שוין ניט קיין רוסישע  --פּוילישע..
איך טרעף אֶן
סאַלדאַטען ,אָפיצערען ,פּאַליציי,
זיי זיינען אַלֶע שוין ניט אין
רוסישע ,נאָר אין פּוילישע אוניפאָרמס..,
איך ניב אַ טראַכט :ויפיל
מאָל האָבען זיך געענדערט אין משך פון די לעצטע צװאַנציג יאָהר
די נעמען פון די גאַסען ,די ווערטער אויף די שילדען ,ויפיל מאָל
האָבען זיך געביטען די מאַכטהאָבער און וי אַנטאגאַניסטיש זי
זיינען אַלע געװען -- ,זיי אַלע:
די רוסען ,די דייטשען ,די באָל-
שעוויקעס ,די ליטווינער ,די
פ
ּ
א
ַ
ל
י
אַקען  --און וי טריי וילנע
איז געבליבען ,ניט סוקענדיג
א
ו
י
ף
ד
ע
ם
אַלעמען ,צו זיך אַליין!
נייע נעמען פון גאַסען ,נייע שילרען ,אַ נייע מאכט ,א ניער
דור:
דאָך געפין איך אַן אַפּטײק ,אָדער אַ פּאַפּיר-געשעפט ,אָדֶער
די וואוינונגען פון פריינט פּונקט דאָרט ,וואו זיי זיינען געווען מיט
צען ,מים צוואנציג יאָחר צוריק.
די אידענעס מיט די קאַשיקעס
שטעהען ,איינגעוויקעלטע אין אַלטע שמאַטעס ,דאָרט ,וואו זיי זיי-
נען געשטאַנען אַמאָל .און אָט נעה איך פאַרביי אַ פּלאַץ ,וואו מען
קויפט און מען פאַרקויפט אַלטע מעבע?.,
דוכט זיך מיר ,אַז איך
דערקען דאָס שרייב-טישעל ,װאָס איך האָב אַמאָל דאָ אייננעהאנ-
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דעלט  --איך זעה די אַמאָלינע טינט-פלעקען
כענע ,נאָך אַלץ ניט פאַרריבטע טישקעסטעל..

און דאָס האַלב-צובראָ-

מענשען עלטערען זיך דאָ ,ניט זאַכען ..אַ דור נעהט אַװעק ,אַ
דור קומט ,איין רעגירונג פאַרבייט די אַנדערע ,איין מלוכה אין
גובר די צווייטע  --און ווילנע בלייבט אויף איהר אֶרֹםט..

אָט שטעהט

א קליסטער

אֶהן גלאָקען

פון קרינ?
ער שטעהט

(װער האָט

זיי אַרױס.

גענומען אין די יאָהרען
 -אַ שטומער קלויסטער.אויף זיין אֶרט..,
ניט נאָר די אידישע וילנע קאָן נים און ויל ניט פאַרטריי-
בען די שאָטענס פון אַמאָל; ניט נאָר ירושלים דליטא שטעלט מיט
זיך פאָר אַ לעבעדינען מוויי ,אַן אייביגע אויסשטעלונג פון אַנ-
ואו נאָר איך קער זיך און ווענד זיך ,זעה איך פאַרציי-
טיקען.

טינע

אַרכיטעקטור,

זעה

איך

די דייטשען?)
די רוסען?
און שטומט ,אָבער ער שטעהט

אַלטע ,וען

אפילו איבערגעפאַרבטע,

הייזער,
איך נעה אֶהן אַ חוט פאַרביי דעם אַלטען קאַטױלישען קלויסטער
פון אָסטראָבראָם  ---און מיר דוכט זיך ,אַן איך האָב דעם הוט
אַראָפּגענומען נאָך מיט פינףאון-צװאַנציג יאָהר צוריק ,ווען איך
סיר דוכט זיך ,אַז פון
בין צום ערשטען מאָל דאָ פאַרבייגעגאַנגען;
דאַן אָן נעפין איך זיך דאָ און קיין שום זאַך איז אין משך פון
דעם פערטע? יאָהרהונדערט ניט געשעהן..
אִהן אַ שיער גרויסע
דאָק איז ,פארשטעהט זיך ,אַן אילוזיע::

געשעהענישען

זיינען דורכגעלאָפען

פאַר דער

צייט;

א סך פון זיי

האָבען זיך ,ווי דונערן ,געקייקעלט איבער די אַלטע ,שמאָלע ווילנער
געסליך; אַ סך פון זיי האָבען געטראָגען מיט זיך הונגער און האָפע-
ווילנע וייס עס ,אָבער
נונג ,טויט און בשורות פון נייעם לעבען..
ניט דער ויסען פון דער יוגענט,
ס'איז אן איינענאַרטיג וויסען.
וועלכע פאַרנעסט דאָס נעכטינע ,ווען עס פּאַסירט עפּעס נייעס .וויל-
נער וויסען ,איז דאָס וויסען פון אַ 51סס ,וואו די אַלטע ,געלגעװאָרענע

בלעטער

ווערען ניט אויסגעריסען,

ווען מען שרייבט-צו

נייע שורות;

פאַרקערט ,זיי ווערען נאָך חשוב'ער.
ווילנע עפענט זיך פאַר אונז װי א פּנקס ,װוי א לעבעדינע כראָניק,..
אָט נעה איך פארביי דער רעסטאוורירטער קורך ,וואו פּעטער דער
גרויסער זאָל האָבען געטויפט זיין באַרימטען יאַראַפּ" .איך נעה
אַביסעל ווייטער ,און  --שוין אין אַן אַנדער נאַס  --דערצעהלט
מיר אַ טאפעל אויפ'ן װאַנט פון אַלטען מיער ,אַן דאָרט האָט
היינט די פאַרצייטיגע מאָ-
גענעכטיגט נאַפּאָלעאָן דער ערשטער.
נאַסטירען ,די קלויסטערס ,וואָס לויערען און טונקלען זיך אין אַזױ

פיל ווילנער װוינקלען...

געוועזענע

נעסטען פון פראַנצישקאַנער,

דאָ-

איינדרוקען
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און געראַנקען

מיניקאַנער ,רעשטליך פון אַלְטע ,נאָך ניט פאַרשואונדענע וועלטען..
און אָט דאָרטען ,צווישען הויכע ,איינגעבוינענע מויערען ,אין אין

שטיין
מיר,

פאַרנליווערט
דער

געווארען

מיטעלאַלטער

(און

לעבען

געבליבען),

דוכט

זיך

אֲַלֵיין...

(5
א מיטעל-אַלטערליכע  --און דאָך איינע פון די מאָדערנסטע אי"
דישע שטעט,
פון די פענסטער,

פון

די

טונקעלע

הויפען

קוקט

אַרוױיס

לע טראַדיציע  ---און רעטאָלוציע לויערט אין די ווינקלען..

שט-

אַלטע

חפצים  ---און נייע מאָדערנע אידעען..
אַלע מאָדערנע באַװענונגען אינ'ם אידישען לעבען  --אַזױ זאָגט
מען  --האָבען זיך אָנגעהויבען אין ווילנע .אַלע נייע רעװאַלוציאַנערע
אידעען זיינען געבוירען געװאָרען אין ווילנער קעלערס ,אין וױלנער
קעפּ .,..פון דאַנען האָבען זיך נעשפּרייט איבער ליטע ,רייסען ,פּוילען,
די שטראַהלען פון השכלה-ליכט; דאָ זיינען נגעווען די ערשטע סאָ-
ציאַליסטישע קרייזליך ; דאָ זיינען אויפנעקומען ווערטפולע אינסטיטו-
ציעס און אַ סך פיהרענדינע פּערזענליכקייטען פון דער נייער אידישער
|
קולטור,..
קערענדליך.
די אַלע ניײפאַרזייעטע
דאָ זיינען אויפגענאנגען
אָבער דאָס איז דערפאַר ,וייל דאָ אין אַ פעטער און א נוט צו-
אַקערטער באָדען ...דער נגייסט פון באַנייאונג איז אָפט ניט מעהר וי אַ
ג|לנו? פון דער נשמה פון היסטארישער טראַדיציע..
ווער נאָר עס האָט געוועלטיגט איבער ווילנע ,אין דורכגעדרוננען
געווען מיט אַ געפיהל פון דרך-ארץ פאר איהר היסטאָרישער חשיבות,
די דייטשע אקופּאַנטען האָ-
פאַר איהר היסטאָרישען באַוואוסטזיין.,
בען אין בילדער און ביכער פאַראייבינט איהרע דענקמעלער ,איהרע
איצט טוֹען עס די פּאַליאַקען (ערשט דאָ ניט
אַלטערטימליכקייטען
לאַנג האָבען זיי אַרױיסגענעבען אַ פּראַכטפולע אילוסטרירטע מאָנאָ-
און
גראַפיע ווענען ווילנע ,איהר גענענווארט און פאַרואַנענהײט).
אַפילן מיר ,אידען ,װואָס מיר זיינען אזוי געוואוינט צו געשיכטע,

אַז מיר ווערען

שוין פון איהר

ניט נתפּעל-- ,

אפילו מיר אידען

האבען מיט ווילנע און איהר אַלטען יחוס זיך זעהר פיל אָפּנעגעבען.
עס זיינען דאָ (אויף העברעאיש און אויך אוֹיף אידיש) ביכער און
היסטאַ-
זאַמעלביכער ווענען אָט דעם גייסטיגען אידישען צענטער,
ריקער האָבען געזאַמעלט מאַטעריאל ווענען איהם .פּאֶעטען האָבען איהם
באַזונגען ,מאַלער האָבען איהם געמאָלען..
ווילנע װאַרט ניט ,אַנדערע זאָלען זיך דערמאָנען אָן איהר.
זי פיהרט אַליין איהר ספר הזכרונות.
קיין אידישע שטאָט האָט
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ניט געשריבען אַזױ פיל ועגען זיך אַלין ,װי ירושלים דליטא.
זי
באַנוגענט זיך ניט מיט מאַכען געשיכטע .זי שרייבט די געשיכטע פון
איהר לעבען.
זי פארצייכענט יעדען שריט ,וואס זי מאַכט.
זי
רופט זיך אֵפּ מיםט א בראָניק ,מיט א
מיט אַ סך-הכל ,מים אַ שטיק ,יוסיפין"

מגילה ,מיט
אויף יעדען

א באַריכט,
אויפטן און

אוה יעדער טרויער-געשעהעניש אין איהר לעבען ,פון יעדער זאַך
בלייבט ביי איהר א שריפטליכער אָדער אַ געדרוסטער דאָקומענט..
א
ין די יאָהרען פון דער דייטשער אֶקופּאַציע האָט הר .צ.
שאבא
ד
א
ַ
ר
ױ
ס
נ
ע
ג
ע
ב
ע
ן
,
ו
ו
י
ל
נ
ע
ר
ז
א
מ
ע
ל
ב
י
כ
ע
ר
"
,
פול מיט אויספיהרליכע
געשי
כ
ט
ל
י
כ
ע
מ
א
ַ
נ
א
ַ
ג
ר
א
ַ
פ
י
ע
ס
,
פ
ו
?
מ
י
ט
ווערטפולע עראינערונגען.
דער
קווי
ל
נ
ע
ר
פ
ּ
נ
ק
ס
?
,
װ
א
ָ
ס
א
י
ז
א
ַ
ר
ױ
ס
א
י
ן
יאֶהֹר  ,2291דער פּנקס פון די
וויל
נ
ע
ר
א
י
ד
י
ש
ע
ש
ו
ל
ע
ן
(
1
9
 ,)42און די פּריװאַטע ,אַזױ צו זאָנען,
פּנק
ס
'
ן
,
פ
ו
ן
ד
ר
.
װ
ױ
י
ג
א
ָ
ד
ס
ק
י
,
חייקעל לונסקי און אַנדערע זיינען אויך
ריי
ך
א
י
ן
פ
א
ַ
ק
ט
ע
ן
,
א
י
ן
דאָקומענטען ,אין היסטאָרישע אָפּהאַנדלונגען,
אין
א
י
ב
ע
ר
ב
ל
י
ק
ע
ן
א
ו
ן
ס
ט
א
ַ
ט
יסטיק פון דעם אַמאָליגען ,וי אויך דעם
אי
צ
ט
י
ג
ע
ן
א
י
ד
י
ש
ע
ן
לעבען אין ירושלים דליטא.
דאָס אין ,אגב,
רי
ב
ט
י
ג
א
ו
י
ך
ו
ו
ע
ג
ען די אַמאָליגע (העברעאישע) װױלנע-מאָנאָגראַפיעס,
ו
ו
ע
ל
כ
ע
עס האָבען געשריבען פין ,שטיינשניידער און אַנדערע ...ווילנע
ל
א
ָ
ז
ט
זיך נישט אֶב'פּטר'ן מיט שיהי-פּיהי  :אַ ווילנער נאון אין  ---א
א
ו
ן
ג ,
אַ ווילנער ש"ס אין  ---מיט אַלע נויטיגע פּירושים אוֹן הגהות,
אַ ווילנער וויפענשאַפּטליכער אינסטוטוט  --איז א מאָדערנער ש"ס
מיט מאָדערנע פּירושים

און הנהות.

הכל? ,ווילנע אַז זי זאָנט עפּעס,

איז געזאָגט...
מיט אַ פּאַר יאֶָהר צוריק איז פאַרעפענטליכט געװאָרען
מיט'ן נאָמען ;

;אויה די חורבות

פון מלחמות

א בוך

און מהומות" ,פּנקס

פון ג
ענענט-קאָמיטעט ;יעקאָפּאַ? אין ווילנע ( ,)9101-1591אונטער
דער רעד
אַקציע פון משה שאַליט ,וילנע  4611 ,1991עמודים
א
מאַנומענטאַל
בוך פון נאַנצע פופציג דרוק-בויגען ,פול מיט באַריכטען,

אַרטיקל
ען ,טאַבעלען ,זברונות ,בילדער ,פּאַָרטרעטען ,ביבליאַגראַפיע ---
און װאָס ניט?

אַפילן אַן אינדעקס

איז דאָ (אַזא זעלטענע

זאַך אין

אידישע אױסנאבען) און א גאַנצער ביאָגראַפישער פֿעקסיקאָן.

אוז

אַ זאַמעלבוך,

נישט געקוקט

אויף

װאָס

דעם

האָט

מעהר

וי

א ריילאָקאַלע

אַרטיגען כאַראַקטער

דאָס

באַדײטונג,

פון די טעטיגקייטען

און
די פּאַסירונגען ,וועלכע ווערען אין איהם אָפּנעשפּינעלט.
דאָ זיי-
נע
ן
א
ו
י
פ
נ
ע
ז
א
מ
ע
ל
ט
ב
א
ַ
ר
י
כ
ט
ע
ן
,
כ
ראַניקעס ,מעמואַרען ,ציפער ,בילדער
א
ו
ן
כ
ל
'
ע
ר
ל
י
י
ד
א
ָ
ק
ו
מ
ע
נ
ט
ע
ן
,
ו
ועלכע זיינען וויכטיג פאַר דער געשיכטע,
פ
ֿ
א
ַ
ר
ד
ע
ר
פ
ּ
ס
י
כ
א
ָ
ל
א
ָ
ג
י
ע
פ
ו
ן
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ואַנצען אידישען לעבען אין די מלחמה

און נאָך-מלחמה יאָהרען.

איינדרוקען
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און געדאנקען

אין יאהר  9991האָט דער ווילנער אַרבייטער רינג ברענטש 09/
אַרױיסגעגעבען א זאמעלבוך לכבוד דער שטאָט ווילנע )*,און אין דעם
נאָך ווילנע

בענקשאַפט

זאַמעלבוך האָט זיך געפיה?ט אונזער אַלעמענס

און איהרע טראַדיציעס  ---טראַדיציעס פון תורה ,פון השכלה ,פון
דערציהונג ,פון פיטעראַטוך ,פוֹן אַלערלײ געזעלשאַפטליכע באַ-
וועגונגען ,פון קונסט ,פון צדקה ,פוֹן ויסענשאַפּט.
די דאַָזיגע
בענקשאַפט פילט אָן די הערצער פון די געװעזעגע ווילנער .ביי די,
װאָס זיינען געבליבען ווילנער ,אין פאַראַן ניט נאָר א בענקעניש
נאָכ'ן גייסט פון ירושלים דליטא ,נאָר דער נייסט נופא .און װען
מען האָט ביי אַ דר .שאַבאַד און אַ גרשון פּלודערמאַכער געבעטען
;עפּעס? פאר'ן זאַמעלבוך ,האָבען זיי עס ,וי עס פּאַסט פאַר ויל-

ינער ,גענומען ערנסט און טאַקע אָנגעשריבען וויכטיגע אַרבײטען ,פול
מיט פאַקטען און דאַטען --- ,איינער ווענען ,ווילנע אַמאָל און איצט"
און דער צוייטער וװענען ,דעם קולטור-לעבען פון דער שטאָט

ווילנע".
אָבער די ,װאָס ווילען האָבען אַ פולען באַגריף פון ווילנע ,וועלען
אַר.-
מיט
באַנונענען
נישט
זעלבסטפארשטענדליך,
זיך,

טיקלען .זיי וועלען זיך ווענדען
ווענען

בען געווארען

אָט דער

צו די ביכער,
זעלטענער

װאָס

שטאָט:

זיינען געשרי-

עס איז ,וי

גע-

זאָגט ,דאָ א גאַנצע ליטעראַטור וװוענען איהר  און ניט נאָר סתם
אַזױ ליטעראטור  ---פּאָעזיע .ווילנע איז באַזונגען ,ניט נאָר באַשריבען
געווארען .

ליעסין,

א.

שניאור,

דוד

איינהאָרן,

משה

קולבאַק

און

אַנדערע האָבען פון ווילנע נעמאַכט אַ טעמע פאַר לידער..
א ספר איז יעדער שטיץ ,אַ פֿאַרצעט  ---יעדע װאנט..
האָט

קולבאק

משה

נעזאַנט

וװוענען וילנע

מען

קען

זאָנען

עס

אַנ-

דערש ; ווענען יעדען שטיין איהרען אין דאָ אַ ספר ,װענען יעדער
װאַנט  --אַ פּאַרמעט= ...וועגען קיין אידישער קהלה ,אַ חוץ ירושלים,
פארשטעהט זיך,
ירושלים דליטא,

שרייבער,

וועלכע

זי דערמאָנט,

אין אזויפי?ל נישט געשריבען
עס האָבען זי אַריינגעשטעלט

זיינען אין איהר

די ,וועלכע

האָבען

געבוירען

נאָר א קורצע

געװאָרען ,וי װעגען
אין די כראָניקעס די

געווארען; עס האָבען
צייט

אין

איהר

נע-

לעבט .און זייער צאָכֿ איז דאָך אַזױ גרויס! ואו אין נאָך פאַראַן
! א אידישע שטאָט ,װאָס זאָל האָבען אַרױסגעגעבען אזויפיל שעפערישע
פּערזענליכקייטען ? 4און אין זייערע אַלעמענס ביאָגראַפיעס אָדער אױי-
טאָביאָנראַפיעס רעדט זיך ועגען דער שטאָט ,וואו זיי זיינען נעבווי-
רען אָדער

אויפנעצוינען

געװאָרען...

ווילנע אין גרויס

און

באַרימט

געװאָרען דורך איהרע גרויסע און באַרימטע מענשען.
, )5דער ווילנער" ,אַ זאַמעלבוך געװוידמעט דער שמאָט ווילנע ,רעדאַק-
טירט פון יעפים ושורון ,אַרויסגעגעבען צום -02יאריגען יובילעאום פון וויל-
|
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און אפשר האָט זי זיי געהאָלפען גרויס און באַרימט ווערען ?
אפשר אין טאַקע דאָ עפּעס אין איהר לופט ,װאָס מאַכט איהר ראוי
צו זיין אַ פּלאַץ פון וויכטינע אויפטואוננעןן?
זי האָט געוויס נישט געקאַנט מאַכען איהרע איינוואוינער באַ-
דאָס קאָן קיין שטאָט ניט:
גאַבטער ,טאַלאַנטפולער ,װוי זיי זיינען.

באַנאַבונג ,טאַלאַנט

אין אַ מתנה פון נאָט ,פון דער נאַטור,

אָבער'

און אין דער
דערציהונג ,פביבה ,טראַדיַציע שפּילט אויך א ראָלע.,
סביבה ,װוי אויך אין דער טראַדיציע פון דער שטאָט פון דעם גאוף
פון דעם בעל:הביתיל ,פון אַנטאַקאָלסקי'ן איז זיכער פאַראַן עפּעס ,װאָס
ווירקט אויף דער דערציהונג ,אויף דעם וואוקס ,אויף דער אַרבייט
פון די ,װאָס לעבען דאָרט אַ לענגערע צייט.
עס װערט דערצויגען,
קולטיווירט ,אויב ניט זייער טאַלאַנט ,איז זייער כאַראַקטער ,זייער
ווילער עפּעס אויפצוטאָן,
עס אין אפשר ניט קיין צופאַל ,וװאָס דער נאָמען פון אונזער
ליטווישען ירושלים הויבט זיך אָן מיט װיל? אַזױי וי עס עקזיסטירען
שטעט ,וואו עס בליהט די פֿאַנטאַזיע ,זענען אפשר דאָ אויך ערטער.
אין אפשר
וועלכע וועקען און שמידען דעם מענשליכען וילען?!
ווילנע אַזאַ אָרט?
,וויל נאָר ,וועסטו אויך זיין אַ נאון -- /אַזױ רופט זיך דאָס
קאַפּיטעל ווילנער עראינערוננען פון יוֹסף רומשינסקי( ,אינ'ם דער-
מאָנטען ארבייטער רינגדזאמעלבוך) --- ,און עס אין זעהר אַן אינטע-
ה' רומשינסקי דערצעהלט-איבער דאָס באַקאַנטע
רעסאַנט קאַפּיטעל
מעשה'לע ,װאָס ער האָט נגעהערט פון זיין פאָטער וועגען דעם ווילנער
,דער וילנער נאון ,האָט איהם זיין פאָטער דערצעחלט ,איז
גאון:
געגאנגען דאַװונען ,זיינען איהם נאָכנעלאַפען איננלעך און געשריען,
,דער ווילנער גאון ,דער ווילנער נאון!? האָט ער זיי געענטפערט :

קינדערליך ,װיל גאָר ,װועסטו אויך זיין א גאטי.
װיל נאָרו  --אָט דאָ לינט דער שליסעל? צו דער שטאָט וילנע
און  איהר גרויסקייט.
האָט געדאַרפט הייסען:

דאָס

אין התמדה

דער ווילנער נאון
ווילנע אין וילען.
וולנער גאונות
דער ווױלנער סתמיד,

אָדער {(װאָס אין די זעלבינע

זאך) --

וילענס-

קראַפֿט, ...די נשמה פון דער אידישער ווילנע" ,זאָנט דר ,א .גינזבורג,
אין אַן אַרטיקעל מיט דעם זעלביגען נאָמען  --איז ,אַן ערנסטע
נשמה ,אַן אַסקעטישע נשמה ,די נשמה פון דעם לערנער ,די נשמה
פון דעם ,װואָס מאַטערט זיך אויף דער תורה"-- -- -= .

4
דאָס איז .די ווילנער נשמה  ---די ווילנער טראַדיציע,

דאָס

איז

אַ טראַדיציע

פוֹן

אָגהױבען

נייע

װאַכען,

נישט

אייגדרוקטן
נאָר פון

און גטדאַנקען
אָפּהיטען

פריהעריגע דורות.

און

977
אויפהאלטען

וואט

דאָס,

אין

געבליבען

פון

דאָס איז אַ טראַדיציע פון װעקען ,נישט פון

איינשלעפערען  ---א פּיאָנערן-טראַדיציע,

|
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פּיאָנערען זיינען געוועהנליך פּערזאָנען ,וועלכע לעבען דערמיט,
װאָס קומט און דאַרף ערשט קומען :פּיאָנערען טראַכטען וועגען דער
מענשען פן טראַדיציע
צוקונפט ,נישט ווענען דער פאַרגענגענהייט.
זיינען ,פאַרקערט ,צונעבונדען צום אַמאָל { אלץ ,װאָס איז ניי ,שרעקט
זיי ,אָבער ווילנע פאַרמאָנט די קונסט צו פאראייניגען אין זיך דעם
היסטאָרישען גייסט פון דער ירושה ,דעם גייסט פון זאַמלען און אוֹים-
אין וילנע באַגעגענט זיך די
היטען מיט דעם פּיאַנערעןנייסט.
פֿאַרגאַנגענהייט מיט דער צוקונפט  --אֶהן אַ צואַמענשטויס,
אין ווילנע

זיינען

תורה

און השכלה

געווען א צוילינג  ---אֶהן

א ,ויתרוצצו",
אַפילו די

רעװאָלוציע

זיך

האָט

אויף

דער

וילנער

אידישער

גאָס אָנגעהויבען פון בויען ,נישט פון ברעכען -- ,פון בוֹיען אידי-
שע ביבליאָטעקען ,אַוענט-קורסען ,ביכער-פאַרלאַנען, ,קאַסעס?/ .

ווילנע אָבער בויט נישט פאַר זיך אַלֵיין גאָר,

אין ווילנע הויבט

זיך עס אָן ,אָבער פוֹן דאָרט ווערט עס אױסגעשפּרײט איבער דער
נאַנצער אידישער וועלט .די ווילנער טראַדיציע האָט אַ נאַציאָנאַלע,
נישט

נאָר אַ לאַָקאַלע באַדייטונג,

און דאָס איז ריכטיג אויך וענען דעם װילגער .ער האָט ליב
זיין שטאָט ,ער איזן צו איהר צונעבונדען ,אָבער ער אין נישט נע-
ואוהין אַ וילנער קוסט ,דאָרט אין וילנע,
בונדען פון איהר.

וואו עטליכע ווילנער (און סתם ליטװאַקעס) קומען זיך צונויף ,ווערט
דאָרט עפּעס געבויט,

געשאַפען,

דאָרט עפּעס אָנגעהױיבען.

װוערט

ווילגער האָבען פיינט צו לאָזען א זאַך אין מיטען;

זיי ,אז זיי

נעמען זיך פאר עפּעס ,ווערען זיי נישט מיד ,בין זיי קומען צו אַ
תכלית ,אָבער די הויפּט-קראַפט זייערע לינט דאָך  --אין אֶנהוֹיבען.
עס איז נישטאָ קיין איין גרויסע זאַך אין דער אידישער געשיכטע
פון די לעצטע הונדערט פופציג יאָהר ,וואָס ווילנער זאָלען נישט זיין

צווישען איהרע פונדאַמענט-לייגער,..
וובילעאוםזאמעל-
דעם
אַרוֹיסנענעבען
האָבען
ואָס
די,
בוך ,דער ווילנער" ,זיינען אפשר טאַקע נערעכט געװען ,װאָס זיי
האָבען געלאָזט אויסמאָלען אויפ'ן שער-בלאַט אַ מענשען מיט אַ פאַקעל
די מוסקולען בין איך
אין דער שטאַרקער מוסקולהאַפטער האַנט.
מוח? ,אָבער דער פאַקעל ,װאָס דער ווילנער הויבט אויף איבער דער
טעמע איז, :דער וילנער? --
וָ

|
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גאַנצער וועלט ,אין אן אמת'ער ,נישט נאָר א סימבאָלישער פאַקעל.

;איך זעה איהם" ,לייענען מיר אין אַ ליד פון א .ליעסין ,װואָס זיין
איך זעה איחם פאר זיך ,װי אַמאָל ,אַ פארטראַכטען.
ער שטעהט שאויפין ראָג טין די װילגער פֿאַרגאַכטען
ער סוסט אי
? י  3ע ד י ג ,ארעם און בלאַס,
װי אױבען

דער הימעל,

װי טונטען

די גאָס יי א

אנ

אי א

אָרעס און בלאס שטעהט ער אין די ווילנער פאַרנאַכטען ,אָבער
,אָט צינדט זיך  8פייערעל אֶן ערנעץוואןו? --
אן װײטער ,אױיף אַנדערע ראָגען ,א וײיטער
עס טטעהט אױף דער װאַך אַלץ  8ינג  8פאַרשײטער,
אט פיערליך ,פייערליך8 ,זוי פַיל,
זײ ציןדען זיך אֶן אין דער שטי
ל
,
א
י
ן
ד
ע
ר
ש
ט
י
ן.
זי גיסען זיך אײגס מיטין צװ
ײ
ט
ע
ן
צ
ז
אמען
די פייערליך װערען פארבערענדע פלאמען
אָט רײסען זײ דורך זיך שוין אַפענערהײט,
ריםף,
באַלײכטט די גאַכט טחרי רױט ,אזר ו
זיי שפּרינגען פון בוױידעם ,זײ שפּרינגען בון קעלער,
באַלויכטען שוין טַלֶע עמאַזשען אלץ העלער,
זײ שפרינגען פון װילנע און מינסט אן סְמאַאָה
זײ צינדען די מלוכה די ריזיגע אָן
טָּט פלאַסערט גאַנץ רוסלאַגד אן ברעכט שױין צאַמען
אָט שטעסט שוין די װעלט  ַ8פּאַרכאַפּטע אי פלאַמען

אָט דאָס אין דער וילנער און אט דאָס אין ווילנע .עס הויבט
זיך אָן אָרעם אוֹן בלאַס ,עס ,צינדט זיך אַ פייערע? אָן ערגעץזואו",
אָבער אָט דאָס פייערעל ברענט אזוי לאַנג און אזוי הייס און אזוי
עקשנות'דיג ,ביז עס שטעהט
מען",

ווילנער  --ול נאָר!
דאָס אין די לעבעדיגע

שוין ,אַ וועלט אַ פאַרכאַפּטע אין פלאַ-

טראַדיציע,

דאָס איז דער

פון ווילנע.

אַ שטאָט פון טראַדיציעס ,אַ שטאָט פון פּיאָנערען.

לעבענס

כח

ז.

שניאור.
טאואאהאנטפוממאט
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(פון דֹצֶר פּאָצמט ;ווילנע" ,װאָס דער באַרימטער
דיכטער האָט אָרינינעל גצשריבען אין הטברטאיט,
צֶר האָט נפָמאַכט די איבערועצונג ספּעציצל פאַר
דצם בוך).

1
כ'האָב ליב געהאַט ,ווילנט ,דיין אַנבליק
פון ליכטינסטען זעח"פּונקט  --דער שלאַסבאַר; :
געמיידעם און טורעמס געהורבעט
אין גאָלדענעם שטויבם און אין בלויקייט,
איז ד אָ ס ניט דער שטיב פון לעגענדען,
װאָס שוועמט אין דיין לופט און צונעחט ניט ?
איו ד אָ ס ניט דער בלױלעכער רױכעל
 = -פון פּאַטאָצקים  )+פאַרברענטען קערפּער ?

אָדער דאָס רייטען אין נגעפּעל
די באַנדעס כמעלניצקיפ  --דיך ראַבעװען ?
אָדער די פערד באָנאָפּאַרטאַט )+
פּאַרען אין פראָסט ביים אַנמלױפען,
2
פאַרנאַכטליך  ---פון אויבען געזעחטן.
קאַטולישע פרומע פּראַצעסיעט
װאָס ציהען ביים ברעג פון דער וויליע,
אין שװאַרצען און ווייסען גטשליינגטל; --
אַ שטיק מיטעלאַלטער פאַרבלאַנקעט,
מיט פּאָהחנעגעפלאַטער און וויירויך,
דער כאָר ,אַזױ וים מעלאַנכאָליש,
קליננט גרויזאַם דעם אידישען אויער.
מען האָט אונז באַרױבט די הנאָה
שוין לאַנג ..און ניט מיר זענען שולדיג ; --
אונזער בלוט האָט אויף אייבינ דערשראַקען
דאָס היילינע זיננען פון קרייצפאָהרער,
און ס'האַרץ האָט ,װי מעסער ,צטשטאָכען
דער בליאַפק פון געהוידעטע צלמים,
781
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ז .שניאור
:

8

אינ'ם פּליך פון שלאָסכאַרג דאָרט שטאַרען
וװוילד"שטיינינע װוענט פון א החורבהן,
פון טעמפּטל פּערונם  ...)+איהם צו בויען
האָט מען אָנגעזאָגט געדימינען  )+אין חלום,
דאָרט האָט מען פאַרברענט ,מיט גרוים פּאָמפּע,
|
די ביינער פון ליטווישע קניאַוען ;
מיט נאַקעטע טענץ און מיט אָפּפער --
אַ װאַרע נעמאַכט די פאַרשטאַרבענע;
און ס'האָט פון ,טיעליאטניק"י) געענטפערט
אַ רעווען פון קעלכער  --קרבנות,
אַכער פאַלד איבער פאַלד האָבען זיך אָנגעהויפט
די טויטע ,פאַרגאַנגענע צייטען;
פּאַרװישט יעדער סליאַר פונ'ם אָפּנאָטן
באַגראַבען די אַלטע מנחנים,
און ביים רעשט פון פאַרזונקענעם טעמפּעל,
אויפ'ן א ויב ע ר ש ט ען פאַלד ,שפּילען אינגלעך
;קראָקעט" ..עס צעבליהען זיך בעקלעך
אין געלאַף און געקוויטש און געלעכטער.
זעחט דאָסּ אויס ,פאַר'ן אויג פון אַ טרוימערן
וי זאַפּטיגט האַפּטן ,װאָס קלעטערען
און שפּייזען זיך מיט פוילניש פון געטער,
מיט אֵשׁ פון געוועזענע תאוות ;
און װי סערנטס װאָס שפּריננען און בוקעך"זיך
ביים ראַנד פון פאַרלאַשענע קראטערס,
יי
איך לעכץ נאָך דאָס שטעטעלע טראָקי')
צווישען די בערג דיינע ,ווילנע !
מיט אָזערעס

זיבּען אַרומנעזוימט

שפּינעלט עם זיך ,קען זיך ניט אָנשפּינלען.
דאָרט וואוינען די שטיף"ברידער אונוערע --
קאַראַאימען מיט ברוינע געזיכטער;
עפּעם אידען ניט אירען ..מיט אוינען
בולט'ע ,טאַטעריש"שװאַרצע,

-קוקען זי אָן אונז ,און מאַכען

אַן אָנשטעל ,אז מיר וענען ,פרעמרע".
אַ ליבליכקייט פון  רות"  --אונזער גר'טץ

אויפ'ן
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ליגט אױסגענאָסען אויף זייערע טעכטער,
אָבער ד י זענ' ניט ליבליך ,װוי יענע
מואָב'יטקע ,צו בועז'עס אייניקלעך ')..
עס שוועבען די פּסוקים פון תהילים
אויף זייערע בלוט"פולע ליפּען,
|
און ס'זוכען די איילבערטען-אוינען
נאָר שקצים  ---די בלאַנדע ליטװאַקעס.
5
אין קאַראַאימישער שול װערט געדאַװענט
גאָר מאָדנע ,מיט ספרדי'שער עברי;
פ'געכעט הערט זיך אָן װי א קלאַנ"ליר --
האָפּערדינישטאַלץ אויף איחר אַרימקײט,
זי נאָגט מיט אײנטאַנינע פּתח'ן,
מיט אַן אױסשפּראַך געציקעלטיגעפאַנפעט : --
אַ קול פון אַ גליד ,װאָס איז אָפּגעטרענט
פון ,,עמן" ...און צוקט נאַך עד"חיום,
ניט לעבען ניט אָפּשטאַרבען קען דאָס,
און צאַפּעלט ...וער זאָל דאָס פאַרחײלען?
אַ געדאנקעל בליצט דורך און דערפרעהט דיך,
גלייכט אוים דיר דיין אידישען רוקען:
אוב אָפּגעטרענט דיאַװעט נאָך ס'ביינדעל --
וי שטאַרק איז דאָס לעבען אי קרעפּער?

אויב אָפּגעהאַקט שפּראָצט נאָך דאָס צוויינטל --
ניט אומזיפט האָפט דער אוראַלטער װײינשטאַק!
ערקלעהרוננען.
פאַרברענט געווארען דורך דער קאַטוילישער
?) פּאָטאָצקו  ---גר-צדק.
אונקוויזיציע אוופ'ן שויטערהויפען פאַר אָננעמען דעם אידישען גלויבען.
אַנטלאָפען דורך ווילנע נאָכ'ן אונטערגאַנג
') נאַפּאָלעאָן-באָנאָפּאַרטא.
פון זיין אַרמיי אין רוסלאַנד ,אין .2181
') דער זון-גאָט פון די אַמאָליגע לימווינער.
?) געדימין  --אַ ליטווישער קעניג.
אַמאָל האָט
') ,טיעליאַטניק?  --אַ סקווער אונטער'ן ,שלאָסבאַרג./
אַצינדל  --אַ
מען דאָרט געפיטערט די קרבנות פאר ,פּערונס" מוזבה.
שפּאַצור-גאָרטען.
') אַ קאַראַאימיש שטעדטעל ניט וייט פון ווילנע, .איך הער דיך וי
אין טראָק" שטאַמט אויך פון ווילנער געגענט אין באַצוג צו טראָקו..
;רות ,/וי באקאַנט ,האָמ
?) בועז'עס-אייניקלעך מיינט  --אידען.
צום צווייטען מאָל חתונה געהאַט מיט בועז'ן  --נעמי'ס קרוב,

דוד אײנהאָרן
ירושלים דליטא,
אז ירושלים

1
אין חרוב

און די

נעווארען

אידען האָבען אנשטאָט דער מלוכה פון מאַכט
אויסגערופען די מלוכה פון גייסט ,האָט זיך

אויפנעהויבען

פונ'ם רויך און אש א צוייטע

ירושלים און גענומען קינינען איבער די הימלען
פון דער וועלט,

די גייסטיגע מעטראָפּאָליע ,די ירושלים של
|

מעלה.

פון דאַן אָן באנלייט די דאָזינע שטאָדט די אידען אויף זייער
װאַנדער וועג איבער דער ערד און דאָרט ,וואו אידען שפּרייטען אויס
זייער נעצעלט און נעמען וייטער װעבען דעם פֹאָדים פון זייער
גייסטיגער קולטור ,אין יענע הימלען לייכט אויף די צוייטע
אָט פאַר װאָס ווילנע האָט געהייסען ירושלים דליטא.

2
ווער עס האָט געהאָט אַ זעהערישע

ירושלים,

אוינ און אין ארויס שפּאַ-

צירען אין אַ פרייטאָג אָדער שבת צונאַכט אויף דער אידישער גאַס,
אָדער יאַטקעװער נאָס ,אָדער נלעזער גאַָס ,דער האָט געקאַנט זעהן
טיף אין דעם שמאָלען פּאַס הימעל? ,װאָס האָט נעלויכטען צוישען
די נרויע אלטע מויערען ,א ואונדערבארע שטאָדט מיט בליע
מען האָט זי איינענטליך נאָר-
טורמעס און פּורפּורנע פּאַלאַצען.
נישט

בעדארפט

זי האָט אַרױסנעשטראַהלט

זוכען אין הימע?,

אויס

די אוינען פון יעדער מאַרקאידענע ,װאָס האָטם פאַרקויפט פאַר'ן
שול-הויף באָב װווי מאנדלען; געזויערטע עפּעל ,וי פלעשער ויין;
א|ַנטאניאווקעס ,וי אַפּעלסינען ,און קאָמיס אַרבעס ,וי מן פון
|
הימעל..
מאַנדלען,

פרוכטען,
דער
ווינקעלעך
איז

פלעשער

וויין,

אפּעלסינען,

מן פון הימעל,

--

אַלץ

װאָס האָבען ארום ווילנע ניט געוואקסען.
דאָזינער נייסטינער נלאַנץ האָט זיך אױיסנעשפּרײט אין אַלע
פון ווילנער אידישען לעבען.
דאָס געווען דער קאַמינאַד ,װאָס איז פאַרנאַכט נאָך האַלב-
784

|

ירושלים דליטא.

טי

אויסנעשמירט אין סאזשע
לערנען אַ שטיקעל עין יעקב.

נענאַנגען

אין
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קאַמינאַרסקער

אָדער דער קצב ,װאָס האָט אױיסנעטאָן דעם פארטוך און אראָפּ-
געכאפּט זיך אין דער קצב'שער קלוין כאפּען א פּרק משניות ,אָדער
דער משכי?

מיט שילער'ען

און קאַנט'ען אין איין קעשענע

און דעם

תנ"ך אין צווייטען ,װאָס איז אַװעק פיהרען א פילאָזאָפישען שמועס
אין מאַרוכעס'עס קאַפיינע ,אָדער דער בונדיסט ,װאָס האָט זיך פאר-
גראָבען אין די קעלערען פון דער אידישער נאָס און אויסנערופען דעם
נייעם משיח ,דעם אידישען אַרבייטער ,און נגעלערענט מיט די בעלו-
מלאכות קאַרל מאַרקס'ען.
פון נאון'ס קלויז ביז'ן בונדיסטישען

פאָדים ,איין שטראַה?

איין ליכטינער

קרייזעל ,האָט זיך געצויגען

פון ירושלים של מעלה,

8
דער באַוואוסטזיין ,אז ווילנע אין דער גייסטינער
געלענען טיף ביי יעדען ווילנער אידען.

|

צענטער

איז

פּרנסה זוכען איז מען נעפאָהרען אין לאָדז ,אין ווארשע ,אין
אדעס ,אין קיעוו ; ווילנע האָט קיין פּרנסה ניט נעהאַט.
|
אין מען געפאָהרען זיך לערנען.

 --נעקומען

אין וילנע

זיך לערנען?  --האָט מיר די אַלטע קרעמערקע

אין אַ וינטערדינען

פֿאַרנאַכט

נעפרענט,

אפּװענענדינ מיר א פונט

פרישען ,שמעקעדינען ראזעווען ברויט און אַ האַלב פערטע? פּוטער-- .
עס איז ניט לייכט ,מיין קינד ,צו לערנען -- ,האָט זי מיך שוין
אָנגעקוקט איבער די שפּאַקולען מיט איהרע וילנער מאַמישע או-
נען ,און צוגעליינט אומזיסט א שטיק וייסען קעז
 ---נאַ ,מיין זוהן ,אויב עס איז ניטאָ קיין מעה? איז ניטאָ קיין

|

תורה.

האָט ניט נגעהייסען

תורה

טאַקע תורה.

דער

ביי

דאָזינער

אַלטער

קרעמערקע

עס איז ביי איהר געװען אַלֹץ איינס צי דער יונגער

מאַן איז נעקומען הוננערען אין ווילנע בכדי צו מאַכען אן עקוזאמען
אויף אַכט קלאסען נימנאַזיע ,אָדער ער אין א ישיבה בחור אין ר'

מאַלע'ס ישיבה ,אָדער ער אין גלאַט נעקומען אין ווילנע ,וייל אין
עס זיינען אין ווילנע
זיין שטעדטעל האָבען אויסנעפעהלט ביכער.
געווען גענוג יונגע לייט ,װאָס זיינען געקומען צוליב שטראַשון'ס און
סירקין'ס

|

ביבליאָטעק.

4
ווילנע איז

וועלטליכקייט

געװוען

די איינצינע

זיינען ניט געקומען

אין פּוילען אָדער אנדערע

שטעדט.

שטאָדט

ואו

אידישקייט

און

אין אַזאַ וילדען קאַנפליקט ,וי
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 --איך קאָן ניט באַנרייפען די ווילנער  --האָט מיר איינמאָלאַ פּוילישער אידישער סוחר אין ווארשע געזאַנט  --שטעלט זיך פאָר,

איך קום אַרײַן שבת אין וילנע צו א סוחר אין שטוב ,און װאָס

זעה איך  ! 4ער
פּיראָס,
 --איינס צווישען די ביידע -- ,האָב איהם געזאָנט -- ,בייאונז אין פּוילען איז ,אדער מען לערענט גמרא ,אדער מען רויכערט
זיצט

אַ פּאַפּיראָס .

איצט

איבער

הערט

מסכתא

שבת

נאָר ,וואס

דער

און רויכערט

א פּאַ-

האָט

ליטװאַק

וילנער

געענטפערט :

מיר

---

איך

לערען

ניט

פאַר

עוֹלם

הבא

נאָר

פאַר

פאַרגעניגען.

איך האָב פון ביידען הנאה ,סיי פון דער גמרא ,סיי פוֹן שבת,
|
פון פּאַפּיראָס,
און דאָס איזן ניט קיין וויץ.

אידען

אַזעלכע

אַ סך טרעפען אין ווילנע .פֹאַר די אידען אין
עס
קיין פרומקייט נאָר גייסטיגע גימנאַסטיק.
װאָס דער ווילנער פרומער מנידך אלפס האָט
ראָמאַן פון צוויי פאַרליבטע אין זיבען טיילען
מיט מוסר און פרומקייט,

אַלטער

און דער
תחינות ,איבער

טרערען,

אַפּיקורס

האָט

מז"ח

וועלכע טויזענדער ווייבער

סיי

האָט מען געקענט

דאָס שוין ניט געװען
איז ניט קיין צוֹפאַל,
געקאַנט אנשדייבען אַ
אין שמר'ס סטיל? ופ

אָנגעשייבען

א ש"ס

האָבען פאַרנאָסען

באכען

נאָר אין ווילנע האָט געקענט אויסוואקסען

אַזאַ אינטערע-

סאַנטע פּערזענליכקייט װוי א .ליטוואק  --א בע? ענלה'ס אַ זוהן,
אַ מתמיד אין ר' מאלעס ישיבה ,און אַ געבילדעטער מענש און אַ
רעװאָלוציאָנער ,ואָס די גאַנצע זשאַנדאַרמעריע פון תחום המושב
האָט זיך נאָך איהם געיאָנט און ניט געקאַנט כאפּען.
װוער עס איז אריינגענאַנגען אין א וינטערדינען פרייטאָנ צו-
נאַכט אין שטראשונ'ס ביבליאָטעק האָט געקאַנט זעהן ארום די לאַננע
אַ קליין-שטעדטעלדינען רב ,װאָס האָט עפּעס געזוכט אין אַן
ספר ,און לעבען איהם אַ יוננען אַרבײטער פאַרטיפט אין

טישען
אַלטען

דער ,ערפורטער

פּראָגראַם".
.

:

דער

דאַזיגער

באוואוסטזיין

מיט

אַ נאַנץ

באזונדערען

פילט

דעם

האָט

עס

שטאָלץ,

װוילנער אידען
אין

ניט

קיין

אָנגע-
צוםאַפ,

װאָס ווילנע איז געווען די געבורט-שטאָדט פון דער אידישער סאָציאַ-
ליסטישער באווענונג און דער רעװאַלוציאָנערער באווענונג .דער
איד

האָט

זיך

נעפיהלט

צו באלידינט

אין

באוואוסטזיין

פון

דער

רוסישער

מאַכט.

איך

ועל

ווילנער

נעװוען

אין

,8091

פאַרנעסען

יענעם

טאָג.

עס

יוננגער מאַן האָט געװאָרפען

אין

אַ באָמבע

זיין

שטאַלצען

קיינמאָל
אַ

ניט

אידישער

אין הויף פון גובערנאַטאָר'ס

|

יו

ירושלים דליטא
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הויז און דער'הרנ'עט עטליכע פּאַליציידבאאַמטע פאַרוואונדענדינ דעם
אין שטאָדט האָט מען זיך נענרייט אויף אַ
װויצע-גובערנאַטאָר ,
פּאָנראָם .,אַ נרופּע פון  04אידישע יוננע לייט האָבען באזעצט דעם
אייננאַנג פון גלעזער-גאָס װואָס נעהט ארויס צו דער ברייטער נאַס
אַ רייכער פרומער אידישער בעל:הבית
אַנטקעגען שטאָדט-טעאַטער,
עס איז געװען אֵן
האָט אונז דאָרט אָפּנענעבען זיין וואוינוננ.
אַלטע אידישע הויז מיט מנורות און אידישע מזרח'ס ,איבער דער
טיר איזן געווען אוױיסנעמאָלט אַ שוארצע ראַם און אינעוועניג ,זכר
לחורבן" ,מיר זיינען אַלֶע פערצינ נעזעסען אין דער נרויסער סאַליע,
דעם בעל-חבית'ס צוויי שעהנע טעכטער זיינען געװוען סאַניטאַרקעס
ביי אונז .און ווען מיר זיינען געזעסען מיט די רעװאָלװערען אויף

די קניע און געזוננען רעװאָלוציאָנערע לידער איז דער אַלטער אריין
אין אַ יארמולקע און אונז אייננעלאַדען צום טיש .פערציג פּערזאָן
האָט עד נענומען אויף זיך אויסצוהאַלטען ,און מען האָט ניט נעמערקט
קיין שום שרעק און קיין שום פרעמדקייט צו אונז .נאָר אין ווילנע

האָט געקענט
איבערטראָנען

געבוירען
די

װערען

באליידינונג

אַ לעקערט,
פון

תליונ'ס

וועלכער

זאָל ניט קענען

שמיץ.

עס איז געווען דער באליידינטער גייסט ,וועלכער
גענען דער ברוטאַלער פיזישער מאַכט אין ווילנע.

האָט געברענט

6
איך בין שוין לאַנג אין ווילנע ניט געווען  22 --יאֶהר .נאָר
זעהר אָפּט ביינאַכט ,ווען די פרעמדע וועלט וװערט סיר צו ענג און
די ברייטע ועלט צו פרעמד ,בלאַנזשע איך אין חלום צווישען די
עננע ווילנער אידישע נעסלאך .אָרִים זיינען זיי אַלע מאָל געװען.
אָבער אינטים און ואָרים ,פונקט וי זיי װואָלטען ניט געלענען אין
דער קאַלטער ליטע .,איך שלייך דאַן פארביי די אַלטע פארוואקסענע
קלויסטער-ווענט ,װאָס ריננלען ארום דעם געטאָ .לאָז זיך אַראָפּ צו
דער ווילייע ,וואו עס לינט דעם גר צדק'ס בוים ,וי א מענש ,װאָס
|האָט אױיסנ;עשפּרײיט די הענד און די פיס אוֹן זיך נעטוליעט צו דער
ערד .פון דאָרט לאָז איך מיר צו דער װאִיענאִיע פּאָלִַיע און זוך
איך נעה איבער'ן
דעם אָרט ,וואו מען האָט באהאַלטען לעקערטן.
גרינעם ביק און באזוך די לוקעשקער געפעננעניש ,וואו איך האָב
אַזױ חייס און יונענדליך אין דער עננער תפיסה קאַמער גע'חלומ'ט
פון אַ צייט ,ווען א װאָלֶף ועט ואוינען צוואמען מיט אַ שעפּס.
איך זוך אומזיסט די קרעמערקע ,יענע נוטע אידענע ,װאָס פלענט
אין טורמע פארקויפען פּראָדוקטען און ריידענדיג כלומרשט צוֹ דער
טאָכטער מיר איבערנענעבען אַלערליי ידיעות פון דער פריי .פון
דאָרטען װאַנדער איך אַריבער צו דעם באַרג פון אידישען בית עולם,
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וואו מיינע עלטערען לינען.

דוד אײנהאָרן

און ענדליך לאָן איך מיר איבער גאַסען

אוֹן געסלעך און קום אויף שאָפּענ 'ער גאָס.
דאָרט האָט נעואוינט
אַ איד
אַ מקוב ,װאָס האָט אויף מיר א טיפען איינדרוץ געמאכט.
ער א
י
ז
ג
ע
װ
ע
ן
ד
ע
ר
ק
א
ָ
ר
ע
ק
ט
א
ָ
ר
פ
ו
ֹ
ן
ת
ל
מ
ו
ד אין ראָמ'ס דרוקעריי
אַ אי
ד
א
ַ
ן
א
י
י
נ
ז
א
ַ
מ
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ר
,
מ
י
ט
א
ו
מ
ג
ע
ה
י
י
ע
ר
ע אידישע קענטענישען.
עס
איז
ג
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ו
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ע
ן
א
ז
ו
מ
ע
ר
ד
י
ג
ע
ר
פ
ֿ
ר
י
י
ט
א
ָ
ג
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א
ָ
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מ
יטאָנ .דער איד האָט נע-
וו
א
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ט
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ו
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ף
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ָ
פ
ּ
ע
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א
ָ
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ו
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א
י
ן
אַ סאַלקע אויפ'ן פינפטען שטאָק.
די
פ
ע
נ
ס
ט
ע
ר
פ
ו
ן
ז
י
י
ן
ס
א
ַ
ל
ק
ע זיינען ארויס אין אַ גרויסען אַלטען
נ
א
ָ
ר
ט
ע
ן
.
ד
ע
ר
ט
י
ש
א
י
ן
שוין ביי איהם נעווען שבת'דינ נעגרייט.
א
י
ך
ב
י
ן
ג
ר
א
ַ
ד
ע
ג
ע
ק
ו
מ
ע
ן
צ
ו
איהם אַריינקוקען אין ר' חיים וויטאל?'ס
,
ע
ץ
ח
י
י
ם
" ,וואו עס ווערט דערמאַנט וענען יוסף דילא ריינע .דעף 
דאָזינער לענענדארער בעל-מקוב? ,װאָס האָט געװאָלט פאַר דער
ציים אַראָפּברענגען משיח'ן ,האָט מיר מורא'דיג אינטערעסירט.
 -זעה ,דו זאָלסט ניט האָבען יוֹסף דילא ריינעס סוף --- ,האָטמיר דער קאָרעקטאָר געזאָגט --- .אויך איהר בונדיסטען ווילט משיח'ן
אַראָפּגרענגען פאַר דער צייט,

--

מיר

ווילען אָבער

ניט מטריח

זיין דעם

הימעל?,

וי דילא

ריינע האָט דאָס געטאָן -- ,האָב איך איהם נעענטפערט.
 -עס מאַכט ניט אויס -- ,האָט ער געזאַנט --- .ווער עס ויפבאקעמפען די סטרא אחרא ,דער אין שוין במילא מטריח דעם חימעפ
אויף

זיין זיים.

פּלוצלוננ זיינען אריינגעלאָפען עטליכע פוינעלאך דורכ'ן פענס-
טער און גענומען פּיקען די אױסגעשאָטענע ברעקלאך הלה ,װאָס

זיינען געלעגען ביי איהם אויפ'ן טישטוך,

אויף מיין פאַרוואונדערונג ,וי קומט דאָס צו אַזאַ אידען אַזאַ
ליבע צו דער נאַטור ,האָט ער מיר געזאַנט :

 ---זאָלען זיי אויך הנאה האָבען!

זיי האָבען דאָך א שייכות

צו שיר השירים,
---

אָבער

זיי זיינען

דאָך טרפ'נע

פוינלען-- ,

האָב

איך

זיך

ניט איינגעהאַלטען,
 -יאָ -- ,האָט ער געזאַנט-- ,ניט עסען ,אָבער געבען עסען מעג מען.
ארויסגעהענדיג האָט ער מיר נעזאָגט :
 --פארגעס ניט ,אַז דאָס װאָס דו ווילסט טאָן האָט שוין ישעיהטרפ'נע

פוינלען

טאָר

מען

הנביא פאָראויסנעזאָגט און דער ארי ז"? האָט .געפּרואווט.
איך האָב דאָס ניט פאַרגעסען.
אין ווילנע האָט זיך דער פאָדים
קאַרל מאַרקס'ן ניט איבערגעריסען.

צווישען

ישעיה

הנביא

ביז

מאני לייב- ,
אַ פאָלקס-ליד װעגען
װילנער אידען*)
איבטר
און אַ
פאָרט
| זינקט

ניטושין הענגט א כמאַרע
גרויסע שליאָטע ;
אין שטאָט אַ באַלענאַלע,
די בויד אין בלאָטע.

זיצט אין בויד אַ איד א פרעמדערן
קומט פון אַלדי ווייטען ;

 --װאָס זשע פירט אַ איד קיין ניעזשין ? --פחורה ,װאָס פאַר לייטען.אַזש
פירט
תורה
פירט
אַזש
איז
און
איז
און
איז
און
אין

פון ליטע ,אַזש פון ווילנע
דער איד זיין טחורח ;
איז די בעסטע טחורחן --
דער איד זיין תורח.
פון ווילנע ביז אוקריינע
אַ איד פאַרקראַכען,
זיין זיידענע קאַפּאָטע
אוהם אױיםגעקראַכען,
זיין
איחם
דער
דער

זיידענע קאַפּאָטע
/
אָפּנעריבען :
ווילנער גרויסער דלות
פרעמד פאַרטריבען..

תורה איז די בעסטע סחורה --
ניט מיט נאָלד צו װענען) 
אירען ,ניעזשינער פּראָסטאַקעסן
האָבען אַ פאַרמעגען:
*) דאָס לוך איז אַ מתנה פריינט ועפים ישורין ,רעדאַקטאָר פון
דיזען בוך ,פאַר געבען מיר דעם געדאַנק צו שרייבען לידער וועגען ווילגע.
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מאַני

זאַטען ברויט אין פולע שפּײיכלערן
פעטע שאָף און רינדער ;
נאָר זיי האָבען ניט קיין תורה,
ניט פאַר זיך און קינדער.
ב-לייבט דער ווילנער איד אין ניעזשין --

ניעזשין דאַרף זיין סחורה.

זיצט דער ווילנער איד מיט קינדער
און ער לערענט תורח.
קלינגט זיין לערנען איבער ניעזשיןן
איבער אַלע שטיבער ;

אידען ,ניטזשינער פּראָסטאַקעט,

נעמען זיך אַזש איבער :

 ----א געזונט זי אין די ביינער

אַלע די ליטװאַקעסן

װאָס זיי לערנען זייער תורה

ניטזשינער פּראָסטאַקעס !

לייב

דר .א .גינזבורג,
| מייץ װילנע  --תורה לשמה
אייגענטליך מענען די ווילנער לאנדסלייט
האָבען צו מיר טענות פאַרװאָס איך רוף זיך
ווילנער .זיי מענען מיר אַפילן באשולדיגען

אין פּשוט'ע

װאָרען

באריהמעריי,

איך

בין

וייל? געבאָרען

גאָר ערנעץ

גע-

אין א קליין

ושטעדטעל פון קאָוונער גובערניע.
נער נכתב בין איך קיינמאָל ניט
אַזאַ יחסן בין איך ניט..

קיין וויל-
געװוען-- ,

פאַרענטפערונג איז ,אַו
איינצינע
מיין
א מ ת ' ע וילנער נעפינען זיך אין ווילנע פארהעלטניסמעסיג נאַנץ
וועניג ,..נאָך מעהר ,אַ גרויסער טייל פון די ב ע ס ע ר ע וױלנער,
װאָס האָבען נגעהאָלפען געבען וילנע איהר גרויסען נאָמען ,זיינען
נעקומען קיין ווילנע פון אֵרוֹם ווילנע .אַפילו דער וילנער בעריל
|
מיכאַילעשקער אין געקומען פון מיבאילישאָק..
אין נאנצען האָב איך פארבראכט אין וילנע בלויז אַכט יאָהר
פון מיין לעבען .איך בין אַחין אָנגעקומען ביין סוף פון מיין
עלפטען יאָהר און בין פון דאָרטען אָפּנעפאָהרען צום סוף פון מיין
|
ניינצעהנטען יאָהר.

אַכט יאֶהר אין אַ נאַנץ קורצע צייט אין דעם לעבען פוֹן א מענ-
שען ,אָבער די אַכט יאָחר ,װאָס איך בין געווען אין ווילנע ,האָבען.
אַװעקגעלענט זייער חתימה אוֹיף מיר .זיי האָבען פון מיר נעמאַבכט,

נוט צו שלעכט ,דאָס װאָס איך בין.

אין דעם דאָזינען זין בין איך

אַן אמת'ער ווילנער.
*ִ
אל

אַכט יֹאֶהֶר אין א נאנץ קורצע צייט ,אָבער אין פאַרלױיף פון די
דאָזיגע אכט יאֶהר האָב איך זיך אין ווילנע באקענט מיט דריי גאַנץ
פארשיידענע וועלטען ,װאָס מיט זייער גאנצער פארשיידענקייט האָבען
זיי דאָך געהאָט אין זיך עטװאָס געמיינשאפטליכעס.
די ערשטע וועלט ,מיט וועלכער איך האָב זיך באקענט אין ווילנע,
איז געווען די פאַרצייטינע אמת-פרומע אידישע וועלט ,איינער פון די
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|

פאָרשטעהער פון יענער פרומער וועלט אין געווען דער ראש-ישיבה פון
נרויס-שניפּישקער

בית-המדרש,

וואו איך האָב געלערענט.

זיין נאָמען,

אויב מיין זכרון נאָרט מיר ניט ,איז געווען ר' בינוש .איך נעדענק
איהם נאָך װי היינט ,װי ער פלעגט שטעהן הינטער'ן גרויסען קאַכ-
לאַווען אויווען ,ניט ווייט פון טיר ,ווייל ער האָט ניט נעװאָלט זיצען

ביים מזרח-װאַנט ,און דאַװונען מיט נרויס התלהבות .זיין התפּעלות
| פלענט פאַרװאַנדעלט ווערען אין אַן אמת-טיפען רעליגיעזען עקסטאַז,
ישראל".,

ווען ער פלעגט קומען צום ,שמע

מיט די אוינען פאַרמאַכט

פלענט ער זיך דאַן פאַרנאַנדערשאָקלען און פאַרנאַנדערזינגען ,נאָר
פארגעסענדיג ,וואו ער נגעפינט זיך אין דער וועלט .און דאָס זינגען,
 -אַזױ האָט זיך מיר דאמאָלס אויסגעדוכט -- ,אין געווען אַזױיוואונדער-שעהן ,אַזױ באצויבערענד ,אַז איך אַלֵיין פלענ פיהלען אַ
מין הייליגען ציטער ,און אַזױ פלעגט ער זינגען ביז ער פלעגט קומען
צום  אחד" ,וועלכער פלענט ביי איהם ארויסקומען אַזױי וי סיט

טויזענט  אלעפען" ,טויזענט ,חית'ן" און טױיזענט ,דאַלעד'ן".
אַחוץ זיין גרויסע לומדות איז ר' בינוש אויך
װאָס האָט ליב געהאַט אריינצוקוקען אין ,כוזרי",

,יקרים".,
און ע
צו ספיקות

ווער ווייס ,אפשר

און ער האָט מיט

האָט איהם

זיין זינגען

ביים

געװען א חקרן,
מ,מורה נבוכים"

זיין חקרנות
,אחד"

געפיהרט

געװאָלט

פון

זיך פאַרטרייבען די ספיקוֹת...

גרויס וי זיין לומדות איז געווען ,איז זיין ביטערער דלות געווען
נאָך גרעסער ,דערצו איז ער געווען א מענש אַ קראַנקער ,אַן אמת'ער
חלוש .אָבער דאָס אַלץ האָט איהם ניט געשטערט שטענדיג צו לער-
נען אַליין און לערנען מיט אַנדערע .ער האָט געלערנט אין אֶרימ-
תורה
קייט אין דחקות און אין צער -- ,ער האָט געלערענט
?שממ ה.
די צווייטע וועלט מיט וועלכער איך האָב זיך באַקאַנט אין ווילנע
אין געווען די וועלט פון השכלה.

מיט די אַלּטע גרויסע משכילים פון ווילנע ,וי שמואל יוסף פין
און קלמן שולמאַן ,האָב איך קיינמאָל ניט געהאָט די געלעגענהייט זיך
צו באקענען ,איך בין נאָך געווען צו יונג ,א איננעל פון דרייצעהן"
פערצעהן יאָהר .װוי האָב איך געקענט קומען צו זיי?

דער ערשטער משני? מיט וועלכען איך האָב זיך באקענט אין
טאַקע געווען מיין ערשטער לעהרער פון העברעאישען ,דקדוק" און
פון רוסישער גראַמאַטיק .זיין נאָמען האָב איך פאַרגעסען ,אָבער
זיין אויסזעהן געדענק איך ,אַַ קליינער ,דאַרער ,אויסגעמאטערטער
ואידעל מיט אַ גרויסען האָרב ,מיט אַ קרענקליכען פּנים ,פלעגט ער
טראָגען אן אָפּנעריבענעם אָבער קורצען רעקעל מיט אָפּנעריבענע אָבער
לאַנגע הויזען -- ,אַ סימן פון השכלה...

מיין װוילנל  --תורח לשמם
געווען

איז ער ,אויב
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איך האָב קיין טעות

אין

ניט ,אַ לעהרער

דער ווילנער תלמוד-תורח .וי גרויס אָדער קליין זיינע שכירות זיינען
געווען ,ווייס איך ניט ,זיי האָבען אָבער נעמוזט זיין קליין גענונ,
ווייל ער האָט געלעבט אין ניט קיין קלענערער ארימקייט אוֹן דחקות,
וי דער אויבע-דערמאַנטער ר' בינוש .ניט קוקענדינ אויף דעם,
האָט ער נים געזוכט קיין פּריואַטע צאָהלענדע תלמידים ,ואָס ער
געקענט

װאָלט

אָנשטאָט

קריגען,

אָפּנענעבען צו געבען

דעם

אומזיסטע

האָט

ער

זיין

צייט

לעדינע

אואָקען צו אָרעמע קלױן-

ניקעס .ער פלענט זיי ארויפנעמען צו זיך אין זיין עננען צימערעל
ערנעץ אויף ,קליין-שניפּישאָק? און פלענט זוכען צו מאכען פון זיי
געבילדעטע מענשען...
ער ,װי ר' בינוש,

קייט ,אין דחקות

האָט געלערענט

אוֹן אין צער --

תורה,

זיין תורה ,אין אָרעמ-

ער האָט געלערענט

תור ה

|

? שמ ח.
די דריטע וועלט מיט וועלכער איך האָב זיך באקענט אין ווילנע
אין געווען די וועלט פון סאַציאַליזם .ווענען מיינע רביים פון סאָ-
ציאַליזם וויל איך דאָ ניט ריידען .די אורזאך אין א נאַנץ פּשוט'ע.

זיי אַלע לעבען נאָך ,און זאָלען זיי נאָך לאַנג לעבען ,און ועגען
לעבעדיגע

איז מיר שווערליך

מענשען

צו זאָנען שבחים ,אויס

מורא,

אַז דאָס זאָל ניט אויסקומען װי חניפה+.
װאָס איך יל דאָ בלויז זאָנען איז ,אז אויך זיי ,מיינע רביים
פון פאַציאַליזם ,וועלכע האָבען שפּעטער געגרינדעט דעם גבונד",
זיינען נגעווען מענשען ,װאָס האָבען געלערענט תורה ,זייער תורה,

| ?שש מה.

זיי האָבען ריזיקירט מיט אַלץ ,אַבי צו פאַרשפּרײטען

די

אַלטדאַלטע און אייביג נייע לעהרען פון סאַציאַלער און אינדיווידועלער
גערעכטינקייט .די אַלטע לעהרען אין נייע פאָרמען --- ,אין די פאָך-
מען

פון דעם

מאָדערנעם

סאָציאַליזם.

און

אויך

זיי ,װוי ר' בינוש

און װי יענער הויקערדינער תלמוד-תורה לעהרער ,האָבען געלערענט
און פאַרשפּרײיט תורה ,זייער תורה ,אין אָרעמקייט ,אין דחקות און
|
|
נאַנץ אָפט אונטער גרויסע געפאַהרען.
זיי אַלֶע ,פאַרשיידען וי זייער קוק אוים'ן לעבען זאָל ניט געוען
זיין ,האָבען נאָרנישט פאַרלאַנגט פאַר זייער אַרבײט ,נאָרנישט נעפא-
דערט פֿאַר זיך.

די וועלט קומט זיי גאָרנישט.

זיי קומען דער ועלט

אַלץ,
*
א אי

מיין ווילנע ,די ווילנע װאָס איך האָב נעקענט ,מיט אַלע איהרע
פארשיידענע דריי וועלטען ,איז סוף כל סוף געווען בלויז איין וועלט-- ,

די וועלט פון לערנען

ת ו ר ה

? ש מ ה.

איך האָף ,אַז זי ,ווילנע ,האָט זיך נים געענדערט.

ב

!

באַלאַסטאַצסי

וויל גנ ע.

דיין נאָמען ,ווילנע ,קומט צו מיר פון טיפעניש פון יאָרעןן
ווען איך האָב ווייט פון דיר געטרוימט פון דיין גטשטאַלט-- ,
איך ווייס ,ביסט אָרעם ,איך ווייס ,ביסט אַלט,

נאָר וי אַ מאַמע בריינגסטו מיר  ---ניט אונטערגאַנג ,ניט אָרון,
נאָר טאָג פון מיין געבאַרען.
די שטאָט ,די נאַסען פון מיין איצט ,אין כװאַליעדיגען ברומעןן --
אין מיטען קאָך מיר דאַכט :איך שאַר זיך ביי אַ צויםן
אַ חיים אין ליטא ,בית'עולם"בוים-- ,
א החימעליראַנד ,װאָס האָט װי אפַּרוכת זיך צענומען,
מיט יעדן גרום װאָס איז צו אונז פון דיר געקומען.
אַ שטעטל ביי אַ טראַקט ,וואו ס'בייטען זיך די שעהץ-- ,

אַנ'אורח געהט  --שלום }  --עליכם שלום !
פון װאַנען? אָ ,וואונדערליכער חלום !
דער זיידע גלעט די באָרד ,די אוינען טוקען זיך אין נראָע --
דער אורח איז געווען ,געזעהן דעם אוהל פונ'ם נאון.
לעגענדעס ,איינם און צוויי 8 ,שיכט אויף שיכטען --
 --דער ווילנער גאון מיט אַ זאַק אויף זיינע פּלייצעס, -דער ווילנער גאון פירט אַ פערד פאַרבלאַנדזשעטען ביי לייצעס, -דער ווילנער נאון אין אַ װאַלד ,אַ פינסטערען"געדיכטען, --דער גאון איז אַװעק אויף װענען נלות אָפּצוריכטען.497
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| אַ שטעטל ביי אַ טראַקט ,וואו ס'הערט זיך סווישטש פון בייטשען---
עס קייקלען רעדער זיך אַװעק אויף שווערע אַקטען
דער זיידע איז שוין טויט ,די אייניקלעך  --שוין אױסנעװאַקסען,
די באַכע קרעכצט װאָס יונגװאַרג געהט אַרום ,וי גאַנצע דייטשען--
די ווערטער אַלטײפאַרװאַרצעלטע ,נאָר נייע טייטשען.
און וידער איז אין שטטטטלע  8נאַמען אױפגעגאנגען,
געקומען מיט דער שניידיגקייט פון בליץ.
 -הירשעל ,הירשקע! אין האַרצען גיט א קריץ, -דערצייל ,דערצייל !  --אין ווילנע איז מען אין  8מאַרש געגאַנגען,אין ווילנע האָט מען לעקערט'ן געהאננען

די טאַטעס סוד'ען זיך ,די קינדער הערען מיט די אױנען;
 -די ווילנער יונגען געהען געגען ניקאָלאַיען, -די שניידער ,שוסטער ,זאָגען אַז מען דאַרף די גאַנצץוועלט באַפרייען-- -- -- ,

אַריבער שטעטלעך ליטווישע ,אַריבער פּלױטען איינגעבויגען,
האָט זיך צושפּרײיט א רעגענבויגען.
עס רוישט דער ים געוזאַלצענער ,עס לויפען נייע יאָהרען 
געשטאַלט האָט זיך געביטען אויף געשטאַלט-- ,

איך ווייס ,ביסט אַרעט ,איך ווייס ,ביסט אַלט,
נאָר וי אַ מאַמע ברייננסטו מיר  ---ניט אונטערגאַנג ,ניט אָרון,
נאָר טאָג פון מיין געבאָרען.

ט.

מענדעלסאָן.
ווילנע האַלט פעסט

אין

איהרע

דעם

פּאָזיציעס,

היסטאָרישען

צוישען

קאַמף

חסידות און מתנגדות האָט וילנע געשפּילט
ראַ-
די ראָל פון דער פעסטונג פון מתנגדים.

ציאָנאַליזם ,עקשנות ,אויסדויער ,גייסטיגע דיס-
ציפּלין

זיינען

די וויכטינסטע

די הויפּט-סמנים,

אייגענשאפטען פון דער דאָזיגער שטאָדט ,אויף
זויפיל פּױלען האָט אין אונזער גייסטיג און
פּאָליטיש לעבען אריינגעבראבט אימפּעט ,טעמ-
אויף אַזױ פיל האָט

פּעראמענט ,באגייסטערונג,
ווילנע אַלעמאָל צעמענטירט מיט שכל? און ווילען.
אונזער לעבען
יאָהרהונדערטער זיינען פאַרביי,

נייע פאָרמען.
גונג ,ס'האָט

ס'איז געבוירען געװאָרען די אידישע אַרבייטער-באווע-
זיך -אַנטװיקעלט

אידיש

מאָדערנע שול-וועזען,
איהר פּאָזיציע,
פּר'ן ,אַשׁ ,ווייסענבערג,

דעם

האָט אָנגענומען

שטורעמדינען

די אידישע

טעאַטער,

--

וילנע

נאָמבערנ,

אָפּאטאָשו

האָט

איבער

זייער דערשיינען

זיי האָט געשיינט

אינגעהיט

האָבען געבראכט

אֶנזאָג פון אַ נייער ליטעראַטור.,

האָט געטראָנען אין זיך אַ האַסטיגקײט.
פול מיט פּאַטאָס,

ליטעראַטור,

דאָס אידישע

זייער

קוֹמען

איז געוען

אַ ראָמאַנטישע

גלאָריע,

פון פארשיידענע ווינקלען האָט זיך זייער װאָרט אריינגעריסען אין
אידישען לעבען ,וי אן אָנגעשװאָלענע כװאַליע ,װאָס שלאַנט דרייסט
און עטװאָס ווילד אָן די ברענעס.

ווילנע האָט געבראכט צילבאוואוסטקייט ,אָרנאַניזירטקײט,
אַ
סטיכיע האָט זיך באַװיזען -- ,ווילנע האָט איהר געצוימט ,גענעבען אַ
ריכטונג ,אַ וועג,
די אידישע ליטעראַטור אין אַ באשטאנד-טיי? פון דער רענע-
פאנס-באווענונג פון די אידישע האַָרעפּאַשנע מאַסען .ס'האָבען זיך
געעפענט קװאַלען ,וועלכע זיינען גאנצע יאָהרחונדערטער געווען פאר-
שטאָפּט ,אַ שפע האָט זיך באוויזען ,פון אומעטום האָט עס געשפּאַרט
מיט שעפערישקייט ,פאַרנעם ,אויסוואוקס.
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ס'האָבען אָנגעהויבען בליהען אַלט פארדאַרטע און פאַרלאָזענע
נערטנער .די פרייד פון פריהלינג האָט פאַר'שיכור'ט .ווילנע האָט
נעבראכט ניכטערקייט .דאָרט האָט מען געזוכט די פאָרמלאָזע ,צונאָ-
סענע טייכען אריינצוברעננען אין נרענעצען פון ברעגעס.
דאָס אידישע וועלטליכע שולוועזען אין כמעט גליכצייטיג גע-
בוירען געװאָרען אין פארשיידענע טיילען פון פּױלען (קרוין-פּוילען,
ווילנער געגענט ,װאָלין) ,און דאָך  --װי פארשיידען איז געווען דער
ווענ !
סטיכיש ,אִהן שום אָרנאַניזאַציאָנעלער פארבינדונג ,האָבען וי
שוואָמען נאָך א רעגען זיך געבויט אידישע שולען אין קרוין-פּױלען.
יעדעס שטעדטעלע האָט געמאַכט שבת פאַר זיך .ס'איז רייף געװאָרען
די באדערפניש צו האָבען אַן אייגענע שול ,אריינניסען אין איהר אַן
איינענעם אינהאַלט  --האָבען זיך די אידישע אַרבייטער און האָרע-
פּאַשנע מאַפען גענומען צו דער אַרבייט ,געטראָנען צינעל נאָך צינעפ

און געבויט די גייסטיגע היים
נאָך נישט עקזיסטירט

דער

פאַר'ן אידישען

מאַסען-קינד.

באַנריף ,שול-וועזען",

ס'האָט

אַלס גאַנצער בנין,

אַלס אַ געשלאָסענע פיסטעם .די מלחמה האָט נאָך געבושעװעט ,די
פאַרבינדונג איז געווען זעהר פארשווערט ,אויף די ווארשעווער שולען
איז נאָך נעלעגען דער הייסער אָטעם פון י ,.? .פּרץ ,דעם שעפער
אונזער מאָדערנער שול,
ווילנע האָט געבויט מיט אַ פ  7אַ } אין האַנט .ס'איז אין

פון

דער אַרבייט געװוען אַ געוויסע אינזשענערישע אויסגערעכענטקייט.
אין פּוילען האָט נאָך געהערשט די פאַנטאַסטישקײט פון באנייסטערטע
אָנהויבער ,ווילנע האָט שוין פארמאַנט די באַזאַכטקײט פון דערפאַה-
רענע ,עלטערע מענשען .אפשר פאַרקלענערט דאָס דעם שוואונג ,דעם
אָדלער-פליה ,אָבער דערפאַר אין אַזא אַרבייט טיפער איינגענראָבען
|
אין דער ערד.

ווילנע האָט געבראכט די פאָדערונג פון מלוכה'שער אנערקענוננ
פון

אונזער שול-באווענוננ.

דער דאָזיגער פּרינציפּ האָט אין פּוױלען

נעלעבט וי אַ פּרינציפּיעלע פּאָליטישע
צוגענעבען רעאַליטעט ,אַקטועלקײט.

פאָדערונג,

ווילנע

האָט איהר

י .ל ,פּרץ ,פּרץ הירשביין  ---צוויי נעמען ,וועלכע זיינען פֿאַר-
בונדען מיט נרויסצונינע פּרואווען צשואפען דאָס נייע ,קינסטלערישע
אידישע
דערמאָן

אָנגענליהטע לאָזוננען ,דרייסטער פֿאַרנעם .איך
טעאַטער.
זיך די עפּאָכע  ,8091--2191ווען די פראַנע פון אַ דרא-

מאַטיש אידיש טעאַטער איז נישט אַראָפּ פון טאָנ-אָרדנונג .צעהנד-
לינער שרייבער ,אַרבייטער-טוער האָבען נגעשליידערט שפּיציגע פיילען
אין

דעם

אידישען

שונד-טעאַטער,

זיי האָבען

רייכע פּראָנראמען פאר דעם נייעם טעאַטער.

אנטויקעלט

גרויסע,

זיי האָבען אָנגעצונדען

מענדעלסאָן
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די הערצער פון טויזענטער ,טויזענטער צוהערער .סהאָט ארומנע-
אַלע פּרואװען זי צו
בלאָנדזשעט אַ שעהנע ,פאַרבינע פּערספּעקטיו.
רעאַליזירען זיינען צורונען געװאָרען ,אױיסגעלאָזען זיך מיט גאָרנישט.
ווילנע האָט אייננעזאַפּט אין זיך די די אידעע און זי רעאַליזירט ---
געשאַפען די ,ווילנער טרופע" ,וועלכע באדייט אַ היסטאָרישען איבער-
ברוך אין דער געשיכטע פון אידישען טעאַטער.
ווילנע איז דער ז אַ טס  5ע ר פון דער אידישער קולטור .כדי
צו פאַרמאָגען דעם געדולד ,אויסדויער פאַר זאַמלען ,צונויפקלייבען
געשאַפּענע ווערטען דאַרף מען זיין פריי פון יעדען מין סקעפּטיציזם,
נישט פאַרמאָנען קיין ספקות ,זיך דורכדרינגען מיט האַרטען ערנסט.
אָט די נייסטינע כאַראַקטער-שטריכען פארמאָגט וילנע .נישט צופע-
ליג האָבען מיר דאָרט דעם אידישען וויסענשאפטליכען אינסטיטוט,
די סטראַשון-ביבליאָטעק א .א .װ.
ס'איז אפשר נישט קיין צופעלינקייט ,װאָס די פּאַרטײ פון מום-
טערחאַפטער אָרנאַניזאַציע ,פון שטאַרקען פּאָליטישען כאַראַקטער --

דער ,בונד"  ---איז גענרינדעט געװאָרען אין ווילנע.

די געשטאַלטען

פון אַרקאַדי קרעמער ,נח ,וװולאַדימיר קאַסאָווסקי פארקערפּערען אין
זיך די עקשנות ,אויסנעהאלטענקייט ,פּראקטישקייט און רעאַליזם פון
|
,בונד".

ווילנע נעמט
שטענדליכקייט,
באַנעהן.

אויף דערשיינוננען

װוי שווארץ

מיט אַ גרויסער זעלבסטפאַר-

ברויט ,אֶהן וועלכען

צו לינט עפּעס אַ ספּעציעלער

מען

קען

זיך נישט

סוד אין דער דאָזינער שטאָדט?

צי דאַרף מען איהם זוכען אין די לענענדען פון דער גרינדונג פון דער
שטאָדט ,אַזױי וי די לענענדען ווענען דער גרינדונג פון אַלטען רוים
האָט געזאָלט צונעבען א סכפּעציעלע גלאָריע דער דאָזינער וועלט-
שטאָדט ?  ---ניין ,סיבות זיינען פאַראַן אַ סך ,און קודם כל אין דער
געאָנראַפישער און פּאָליטישער לאַגע פון ווילנע .נישט דאָ איז דער
אָרט פאַנאַנדערצואװיקלען גענוי די דאָזינע אומשטענדען.
ווילנע און ווארשע דערנענצען זיך.
דאָס ,װאָס איך האָב געזאָגט וועגען ווילנע ,דאַרף בשום אופן
נישט פאַרשטאַנען ווערען ,װי אַ יום-טוב רעדע לכבוד די ווילנער.
ווילנע האָט אַן איינענעם װעג פון אנטויקלונג ,פּונקט וי די
גייסטינע און פּאָליטישע באווענוננען האָבען אַ געוויסע פאָרם ,וועלכע
זיי נעמען אָן אין פּוילישען לעבען .די פראַנע אין נישט ,וועלכער

דרך איז בעסער אוֹן שעהנער .פֿאַר מיר איזן בלוין
זיינען פאַרשיידען ,אָבער נישט געגענזעצליך.

קלאָר ,אַז זיי

רײזען

שרה

אַ

געזאַנג

צו

װילנע.

ס'איז גוט אַװױי ,װאָס דער געראַנק
ער דאַרף קיין שיפען און קיין באַנען
און פליחט און פליהט אָהן אויפהער
אַלץ פון דאַנען

צו דיר ,אָ ,ווילנע ,אַלטע ,יונגע,
אייביג יונגע ,נייע --
צו

דיר,

א

ווילגע,

שטאָט און הײימאַט דו געטרייע.
אויף דיינע לאַװעס
פון האָלץ און פון שטיין,

וי רואיג ,געמיטליך
אויף

זיי איז צו געהן

דורך היימישע גאַסען
עס שפּאַנט מיין געדאַנק
אַ שטילער ,א ,שטילער,
נישט אייל זיך אין נאַנג,

פּאַהוליאַנקע און ווילנער,
און באַלד גרינער בריק --

געדאַנק ,אָ געטרייער,

| נישט אייל שנעל צוריק..

און לוקישקער מאַרק
איז מיט כל טוב פאַרשטעלט,

און אַלץ אַזױ ביליג,

נאָר טייער איז געלט,
קענסט אַלעס דאָ קויפען,
קאַרטאָפּעל און קעז --

זאַפּילו װאַזאַנעס

פֿון דופטיגען בעז.
אָ ,מיין געראַנקן

בריינגסט מיר געזאַנג !
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שרח

זאָל דויערען לענגער
דורך ווילנע דער גאַנג,
און אָט איז דער האָלץימאַרק,

אַלץ ליב און באקאנט.
װאָס מאַכט איהר ,געטרייע,
וי געהט עם אין לאַנד ?
װאָס מאַכט רחל לאה,
און חנה ,און נאָך ?
אין דאנות פרנטה --
מען לעבט אָפּ די װאָך ?

די ווייבער פון האָלץימאַרק
באַקלאָגען זיך ניט --

פאַר אַלץ דאַנקט מען נאָט אָפּ
אין שטילען געמיט.

 8ועגעלע האָלץ

האָט א פּױער געבראַכט.

באַקוקען די קונים
זיין

סחורה

פאַרטראַכט.

האָלץ מוז מען קויפען
סיי זומער ,סיי ווינטערן
זי זאָלען זיך טריקענען --
און ווערען װוי צינטער.
דער פויער פון האַלץ
איז אַ יחסן ביי זיך.
פאַרקויפען זיין סחורה
ר וויל נאָר ניט ניך.
אין ווילנע געשלעפט זיך
פאַר צענרליגער מיילען,

יצו װאָס זאָל ער איצטער
זיך יאָגען און איילען?

דאָס געלט דאַרף ער נייטינ
דעם שטייער באַצאָלען --
אַן אַכטעלע קאָרן
אין מיהל פיהרען מאָלען.

רייוצן

שרח
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רייוצן

אויפ'ן געלט איז פאַרהאַן

הונדערטער לעכער,

וי האָר אויפ'ץן קאָפֿן
וי שטרוי אויף די דעכער..
זעה איך דעם פּויער
מיט זאָרג אין געמיט..
און לאָז זיך געהן ווייטער
נישט מיט אייליגע טרים..
גאָס אוים און נאָס איין,
נאָס איין און גאָם אויסן
און אָט איז דער שול הויף
און דעם גאונ'ט קלויז.
דבורה אטתר'ט שולכעל
און די אידישט גאַס.

קינדערלעך טרעף איך,

פארצערטע

און בלאַס,

און אָט איז דער דורכהויף,
מיט קליידער און אייועןן
אַנטיקען פון אַלטװאַרג,
מען קען דאַ באַװײוען!

אַ גומענער קראָגען,
אַ צוריפענער הוט,

ס'איז אַלץ דאָ אַ סחורהן.
אַלץ איז דאַ גוט.

שוכװאַרג צוטריקענט,
צוקרימט און צודרעהט,
קויפען דאָ מאַמעס ---
| אַן אַלטע העמד און אַ קלייד,..
ביי אָפּענע קלייטען
פוחרים שטייען און װאַרטען
אויף א נוטען קונה,
אויף דעם לאַנג געגאַרטען-

שרה רייזען
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אָט האָב איך געטראָפען
מיין שוסטער ,װי ליב.
שעה'ען לאנג פארברענגען
איך פלעג אין זיין שטיב.
ס'איז לים געווען מיר הערען
זיינע קלונע רייר,
אויף די שװערסטט פראַנען
זיין פּשוט'ן באַשײד,
א

צו

און די אַלע ועמען כ'ליב,
קומען מיר אַנטקעגען --
אָ ,געטרייע ,זאָגט; :װי לעבט איהר
װיל איך יעדען פרענען
אַלע ,אַלע ,ברודער ,שוועסטער
זעה איך וי זיי געהען
און מיין בענקשאַפט װוערט אנטשווינען
כ'קען זיך ווידער פרעהען.

און ווירער געקומען
צו סטראַשון'ס ביבליאָטעק.
אָ ,ווילנע געטרייע,

כ'בין פון דיר נישט אַװעק.
שנעלער מיין פאַנטאַױען
שפּאַן איבער

ווילנע ווידערן

און װוי אַ גערום פון ווייטען

דערטראָג איהר אָט די לידער.
פּשוט'ע און האַרציג,
וי גרוסען צו א מאַמען --
שיקען מיר דיר ,ווילנע,
דורך די ווייטע ימ'ען.
אין ליד פאַרװעבט איז ליבע.
זי װוערט דאָ נישט אַנטשװיגען.
אַזױ װי אין יעדען האַרצען
בלייבּט זיננטן מאַמעס ניגון.
ניו

יאָרק ,אָקטאָבער4801 ,

--

דר,

שמריחו
מײנע

לעוין,
יום-טוב'דיגע

טעג

אץ

אין מיין פּערוענליכען
נעווען מערקווירדינע

יאהרען.

וילנע,
לעבען

זיינען

דאָס

נאָר קנאַפּע צוױיי

יאְהר האָב איך צונעבראכט אין וילנע .וען
איך װאָלט אָבער די צויי

יאָהר געװאָלט גע-

בען אַזױי פי? פּלאַץ אין סמיינע געשריבענע
זכרונות ,וויפי? זיי פאַרדינען ,דאָס הייסט,
אַזױ פיל פּלאַץ ,ויפיל?ל זיי פאַרנעמען אין
װוענען
געמוזט
איך
װאָלט
זכרון,
מיין
און וען איך
זיי אַליין אָנשרייבען ביכער.
װאָלט געקענט איבערגעבען געטריי אַלץ ,װאָס איך האָב דורכגעפיהלט
און דורכגעלעבט אין די צוויי יאָהר ,װאָלטען די ביכער נעמוזט גע-
שריבען ווערען ניט אין פּראָזע.
אויסער די אַלגעמיינע נגעפיקסטע ימים-טובים האָט יעדער פון
אין לעבען .אָפטמאָל זיינען זיי
אונז זיינע איינענע ימים-טובים

קורצע ,אָפּטמאָל קירצערע ,זעלטען אָבער ציהען זיי זיך יאָהרען-לאַנג.
מיין יום-טוב איז געווען וילנע און ער האָט זיך געצוינען נאַנצע
צוויי יאָהר  --פאַר אַ יום-טוב אן אויסערנעוועהנליך לאַנגע צייט.
און נאָך עטװאָס .ווען יעדער פון אונז זאָל מאַכען דעם חשבון פון
זיינע טעג ,װעט ער איינזעהן ,אַז אונזער צייט איז נאָר ניט מעור אחד,
אַז אויך זי האָט איהר שאָלאכץ און איהר קערן ,און נאַנץ אֶפט

מוזען מאיָרפּשילען אַ נאַנצע צייל פון טעג איידער מיר קומען צו

אַ קערענדיגען טאָג .די אָפּנעשײלטע טענ זיינען די פּסולת פון לעבען,
און מיר ואַרפען זיי ארויס פון אונזער חשבון.
מיר אַליין אין נאָך ביז ווילנע אויסנעקומען צו בייטען עטליכץ
מאָל מיין סביבה ,און יעדעס מאָל האָט די צופּאַסונג צו דער סביכח
אויפנעפרעסען ביי מיר אי כחות ,אי צייט ,ארױיסגעװאָרפענע כחות,
ארויסגעװאָרפענע צייט ,ווייל זיי זיינען פארשװוענדעט נגעװאָרען נאָר
אויף הכנות .די צויי יאָהר אין ווילנע זיינען געווען יאָהרען אֶהן
איינפאַל , איך נעדענק ניט ,אַז איין טאָנ פון זיי אין ביי מיר אויס-
גענעבען נעװאָרען ?כטלה .פון ערשטען מאָמענט אֵן האָב איך זיך
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געפיהלט איינס מיט דער סביבה און מיט איהרע מענשען .איך האָב
זיך ניט געברויכט צוצופּאַסען צו איהר ,ווייל איך האָב זיך אין איהר

נלייך אריינגעפּאַסט ,און מיר איז פאָרגעקומען ,אַז איך בין שטענדיג

געווען איינגעוואקסען מיט איהר.

דעריבער געדענק איך מיין ווילנער

פּעריאָדע װוי איינע פון די לענגסטע אין מיין לעבען ,ניט אכטענדינ
דערויף ,װאָס זי איזן געווען ניט לענגער פאר מיין װארשעווער אָדער
גראָדנער און קירצער וי א העלפט פון מיין יעקאַטערינאָסלאַװער
|
פּעריאָדע,
איך האָב מיר געפיהלט אין וילנע  --איך געפין קיין פּאַסענ-
דערען אויסדרוק ניט  ---וי אַ פיש אין װאַסער .איך האָב ליב געהאַָט
די ווילנער לאַנדשאַפט ,וועלכע ווערט ניט אומזיסט אָנגערוֹפען "י

ליטווישע שווייץ.

איך האָב ליב געהאַט די ווילנער שלעסער ,וועלכע

איך האָב
האָבען עדות געזאַנט פון אַ שטאָלצער פאַרנאַנגענהייט
אַפּילן ליב געהאָט די וילנער שמאָלע נאַסען מיט די גרוי אלטע
(בנינים ,וועלכע האָבען אַריבערגעטראַנען דעם צושויער אין די מיטעל-
אַלטערליכע דורות .,נאָר מעהר וי אלץ האָב איך ליב געהאָט דעם
ווילנער שול-הויף ,אָנגעפּיקעװועטע מיט אַלטע קלויזען ,וואו די ווענט

זיינען אָנגעזאַפּט מיט דעם שווייס פון לערנען ,און וואו אַן אַטמאַ-
ספערע פון היילינער מסורה שוועבט איבער אַלעס ,איבער די נמרא'ס
און די אַנדערע גראָב-בייכיגע ספרים ,איבער די בענק און די שטעןנ-
ד
!ערס ,מאַסיוו געבויט װי פאַר דער אייבינקייט ,איבער די קופערנע
,
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גרינליך געאָדערט פון אלטקייט,
און איבער דִי הויכע פונדאַמענטאַלע אויווענס ,וואו די שכינה אַלֿײן
האָט ליב געהאַט צו באַהאַלטען זיך אין די לאַנגע ווינטער-נעכט און
צוהערען זיך ,וי אידען לערנען תורה לשמה .שטונדעןלאַנג האָב

איך געקענט ארומנעהן איבער דעם וילנער שול-הויף ,פון קלויז צו
קלויז און צוהערען זיך צו דעם אַלטען גמרא-נגון ,וועלכער דערצעהלט

מעשיות פון אַלטע צייטען.
דעם זעלבען טעם פיהלט װאַהרשײינליך
אַן עננלענדער ,צום ביישפּיל ,ווען ער שפּאַצירט ארום צוישען די

קאַלעדזשעס
קלויזען

פון זיין אָקספּאָרד.

איז געווען

דער

דער וילנער שול-הויף

מיט זיינע

אֶקספּאָרד פון אַ נלות-פאָלק.

מיינע נייע פריינר,
איך בין אויך

פריינד ,מיט

געווען

גליקליך מיט דעם

וועלכע מיר אין אויסגעקומען

ענגען

קרייז

פון מיינע

אויסצופיהרען

די פּראק-

| טישע אויפנאַבען פון מיין טעטינקייט 
דעם ערשטען פּלאַץ אין דער
גרופּע האָט פאַרנומען יצחק לייב גאָלדבערג .ער האָט איינענטליך
געהערט צו דער סוחר'ישער וועלט און איז אַליין געווען א פיל באַשעם-

טינטער סוחר.

ער האָט אָבער פאַרשטאַנען צוֹ גרינדען א הויז ,װאָס
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איז געװאָרען דער מיטעלפּונקט פוֹן דער אידישער גייסטינקייט אין
,ית ועד לחכמים" .זיין פרוי ,ראשעל מיכאַי-
ווילנע ,א ריכטיגער ב
לאַוונא ,איז געװען די פיהרערין פון דער אֶרנאַניזאַציע מיהודיה",
וועלכע האָט געגרינדעט מאָדערנע העברעאישע שולען פאַר מיידלאך,

און זי האָט געפיהרט

אַן אָפענע

הוין.

אין גאָלדבערג'ס

הויזן האָט

יעדער געמעגט קומען ,ווען ער האָט נאָר געװאָלט ,און ער האָט דאָרט
שטענדיג געפונען אי עסען ,אי טרינקען ,אי גענוג נעסט צו כאַפּען אַ

שמועס.,
שאַפט.

יצחק לייב גאָלדבערג האָט באזעסען אַ מערקווירדיגע איינענ-
ער האָט געקענט אויספילען אַלע לעכער פון זיין צייט מיט

ניצליכער ארבייט .נאָך מעהר ,ער האָט געקענט שפּאַלטען זיין צייט
און אָפּטאָן אין איין טאָג אַרבײט פון פינף טענ .אין אַלֶע קהל'שע
ענינים האָט ער זיך באטיילינט ,קיין וויכטיגע אַסיפה ניט אויסנע-
לאָזען .אָבער מעהר װי אַלְץ האָט ער זיך אָפּנענעבען מיט דער
ציוניסטישער באוועגונג און אין יאָהרען לאַנג געווען איהר איינענט-
ליכער פיהרער .,דערביי אין ער שטענדיג געבליבען באשיידען ,שטענ-

דיג געשטאַנען אין שאָטען .,און האָט נאָך געפונען צייט צוֹ לייענען
די נייעסטע ליטעראַרישע ערשיינונגען סיי אין העברעאיש ,סיי אין
אַנדערע שפּראַכען ,אין עפּעס ארויס אַ ניי בוך ,װאָס האָט געמאַכט

אַ דושם ,האָט מען געוואוסט ,ביי יצחק לייב גאָלדבערג'ן קען מען
דאָס בוך געפינען.

ער האָט עס שוין דורכנעלייענט.

זיין הױיפּט שטיצע אין דער פּראקטישער אַרבייט איז געווען זיין
אויך
איננערער ברודער ,באָריס גאָלדבערג ,פון בערוף אַ כעמיקער.
דורך אַן אוננאַטירליכער ארבייטס-
ער האָט זיך אויסנעצייכענט
מען האָט געקענט אויף איהם אָנואַרפען אַרבײיט ויפיל
קראַפט.
מען וויל ,ער האָט זיך ניט געקלאָגט ,אַז ס'איז צופיל ,און זיין ברודער
האָט טאַקע געװאָרפען אויף איהם אַרבײט אֶהן אַ שיעור און אִֶהן
רחמנות .דער דריטער אין נעווען אַרקאַדי ניישול .אויך ער האָט
געהערט צו דער סוחר'ישער וועלט ,אָבער דאָס זיינען געוװוען מערק-
זיי האָבען פאָרנעשטעלט א טיפּ ,ועלכער אין
ווירדיגע סוחרים;
די
אין דער לעצטער צייט פאַרשוואונדען פון אידישען לעבען.
סוחר'עריי האָט זיי געדינט נאָר אַלס אַ מיטעל ,כדי צוֹ קענען פריי
דינען די כ??-אינטערעסען פון דער געמיינדע און פון אידישען פאָלק.
ניישול ,אַ געוועזענער ,בן משה" ,אין געבליבען טריי דער לעהרע
פוֹן זיין מייסטער ,אחד העם" אויך נאַכדעם וי פון דעם פאַרבאַנד
צום זעלבען קריין האָבען נגעהערט נאָך
אין קיין סמן ניט געבליבען.

אייניגע

פון די אַמאָליגע ,בני

משה".

און

מיר

פלענען

זיי אָפט

צוציהען צו אונזערע אינטימע באראַטוננען .אָבער די דריי דער-
|אָנטע זיינען געווען מיינע הויפּט באראטער און די אָרגאַניזאַטאָרען
מ
פון אַלֶע אונזערע פּראקטישע אונטערנעמונגען.
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לעוין

רר .שמויחו

אין אונזער אינטעלעקטועלען סריין ,וועלכער אין ניט געוען
סקיין ריין-ציוניסטישער ,האָט דעם .ערשטען פּלאַץ פאַרנומען שמעון
ער אַלֵיין אין

דובנאָוו,

געהאַלטען
ישראל,

אויך

פוֹן דער שאפונג
וועלכער

קיין

ציוניסט.

פון א קולטורעלען

צענטער

ניט
מיט

זאָל שפּייזען

געוען

די

גייסטינקייט

ער

האָט

אין ארץ-
אידישע

נאַנצע

וועלט .אָבער דערין האָט ער געזעהן נאָר איינע פון די אויפנאבען
פון דעם אידישען פאָלק .דעם שװערפּונקט פון דער אידישער פראַנע
האָט ער געזעהן אין דעם נלות-אױיטאָנאָמיזם ,וועלכען ער האָט בא-
גרינדעט און פארטיידינט אַלס היסטאָריקער אין זיינע ווערק און אַלס
גלענצענדער פּובליציסט אין דער פּעריאָדישער פּרעסע .ער האָט גע-

דער

גלויבט אין

פון

מענליכקייט

אַ זעלבסטשטענדיג קולטורעלער

אידישער ענטוויקלונג אין די גלות-לענדער און אִם מייסטען
מולירט די נאַציאָנאַלע גלייכבארעכטינונג פון דעם אידישען

פאָר-
פאלק

:
אין מזרח אייראָפּע.
|עדענדיג וועגען די פאַרשיידענע טיפּען מענשען ,האָט נאָך
ר
איינער פון די אַלטע אידישע דענקער באמערקט :די וװעלט קען ניט
אויסקומען אֶהן אַ פּאַרפיום-מאַכער און אֶהן א נאַרבער .,וואוי? אין
דעם פּאַרפיום-מאַכער  ---צו איהם לויפען אַלֶע .וועה איז דעם נאר-
בער  ---פון איהם אַנטלויפען אַלע .ביז היינט בין איך דאַנקבאַר דעם
גורל ,װאָס האָט מיך אַזױי נאָהענט צוזאַמענגעפיהרט מיט שמעון
דובנאָוו ,מיט דעם נייסטינען פּאַרפיום-מאַכער ,פון ועלכען יעדער
האָט זיך געקענט אָננעמען נאָר איידעלקייט און לויטערע געזינוננג.

נאַנצע טעג אין ער געזעסען
אַרבייטס-צימער

אויף
אשה

יעדער

דער

האָט

על התורה

געהערשט

ואַך אין נעשטאַנען

די

זיין אידאַ

צנועה ,וועלכע האָט אָפּגעהיט

זייטינגער שטערונג.

פון

אַ

יעפימאַװנא,
זיינען

טעמפֿעל.

א טיפישע

דעם טעמפּע? פון איהר

דובנאָוו און איך

אָנקומען אין ווילנע געװאָרען
ליען נאַהענט צו איינאַנדער.

די חבר'טע

ועל העבודה,

אַטמאָספערע

און אין זיין

מאַן פון

נלייך פון מיין

זעהר באפריינדעט און אונזערע פאַמי-
אַפילו מיין קליינע אַניאַ אין געװאָרען

פון דובנאָוו'ס ערוואקסענע

קינדער.

זי האָט שטענדיג

ליב געהאַט אין איהר קינדהייט צו זוכען חבר'טעס צווישען ערװאַק-
סענע.

כמעט

אַלע פרייע אָווענדען פלענען

מיר פאַרברענגען

צוזאַמען,

אָדער ביי דובנאוו'ן אָדער ביי מיר/ ,
פון די פילע געסט ,וועלכע האָבען געהערט צום אינטעלעקטועפן
קריין אוֹן פלענען אֶפּט קומען צו מיר אין הויז ,וויל איך זיך אִפֹּ-
שטעלען אויף איינינע און זיי קורץ שילדערען  ---אויף יהושע שטיינ-
בערג ,דר .יהודה לייב קאַנטאָר און פייווע? געץ,
יהושע

שטיינבערג,

איינער

ווילנער אויפקלעהרונגס-עפּאָכע,

פון די לעצטע

מאָהיקאַנער

פון

דער

איז שוין געװען אַ מאַן פון עטליכ

מיינץ יום-טובריגף טעג אין װוילנץ
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ער
און זיבעציג ,ווען איך האָב זיך מיט איהם צוערשט באנעגענט.
האָט זיך אָבער נאָך געהאַלטען גראַד און פעסט װי די שרשים פון
דער העברעאישער שפּראַך ,מיט וועלכער ער האָט זיך באשעפטיגט
ער איז געווען פארבונדען אַלס לעהרער נאָך מיט דער
לעבענסלאַנג,

אַלְטער ראַבינער-שולע און צעהנדליגע

יאָהרען אַלס אינספּעקטאָר

פון

אידישען לעהרער-אינסטיטוט און האָט זיך ערװאָרבען א נאָמען אין
דער געלערענטער וועלט דורך זיינע העברעאישע וערטער-ביכער און
אַנדערע וװוערק .ער אין געװוען אַן אױסעעשפּראָכענער באאַמטער,
און האָבענדיג צו טאָן שטענדיג מיט גראַמאַטיקאַלע פאָרמען ,איז ער
אויך אַליין געװאָרען אַ טרוקענער פאָרמאַליסט און געקוקט אויף
גאָט'ס וועלט דורך דקדוק-ברילען ,זעלטען וואו די פּראָפּעסיע האָט
| אאַָזױפּנעשטעמפּעלט דעם מענשען ,װי דאָס אין געװוען דער פאַל
אן ערך צו זיבעציג יאָהר האָט ער חתונה
מיט יהושע שטיינבערג.
געהאַט  --צום דריטען אָדער צום פערטען מאָל  --דוקא מיט אַ
יונגער פרוי פון עטליכע און צװאַנציג ,און דאָס האָט ניט ארויס-
דוקא אין דער אַלְטער אידישער ועלט
גערופען קיין סענסאַציע.
זיינען אַזױנע חתונות געװוען ניט קיין אויסערגעוועהנליכע ערשיינונג.

זיין יונגע פרוי

אין

געווען

אַ קורלענדערין

און האָט

נאָר שלעכט

באהערשט די רוסישע שפּראַך  אין רוסיש הייסט סתם העברעאיש
איין מאָל ,ווען אין מיין הויז האָט זיך פאַך-
,אלט-העברעאיש"..
זאַמעלט א גרויסע געזעלשאפט ,האָט די יונגע פרוי שטיינבערג מיט
ואו אין מיין אַלט:העברעאישער
אַמאָל אויסנערופען אין רוסיש:
זי האָט דערביי ניט געװאָלט מאַכען קיין וויץ .דער עולם
מאַן?
האָט זיך צולאַכט ,און מעהר װי אַלע האָט געלאכט דער 8לטער
דעם אַלט-
'שטיינבערג .גאַנץ אָפט האָט מען נעקענט אנטרעפען
העברעאישען מאַן ,װוי ער געהט שפּאַצירען מיט זיין זיין יונגער פרוי
און פיהרט פאַר'ן האַנט אַ רייצענדעס קינד ,זיין קליין טאָכטערעל.
מיט דר .יהודה לייב קאַנטאָר בין איך פּערזענליך באַקאַנט גע"
װאָרען ערשט אין וילנע  --ער אין אין מיין צייט אויסנעקליבען

געװאָרען אַלס ווילנער ראַבינער  ---און ער האָט געמאַכט אויף מיך
דעם איינדרוק פון אַ טראַנישער פינור .א איד א למדן נאָך פון די
יוגענד-יאָהרען און פון ווייטער אייראָפּעאישער בילדונג .אן עלענאנ-
העברעאיש ,אידיש און רוסיש,
טער סטיליפט אין דריי שפּראַכען:
אַ ספיטארבייטער און אַ גרינדער פון װאָכען-בלעטער און טענליכע
צייטונגען ,אַ פיינער ,געשליפענער פּובליציסט אין דעם משך פון

עטליכע צעהנדליג יאֶהר  ---האָט ער זיך צום סוף געמוזט ארומזעזן,
אַז אייגענטליך האָט ער זיין לעבען

צוברעקעלט.

דערפון ,ווייל ער איז צו קיין באווענונג ערנסט

האָט

לייכט

געשװעבט

איבער

די

פארשיידענע

דאָס אין געקומען
ניט צונעשטאַנען

און

באװענוננען.

אויך

|
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לעווין

דוד פרישמאַן ,צום ביישפּי?  ---אַן אינטימער פריינד פון קאַנטאָר'ן ---
האָט נאָר געשװועבט איבער די באווענונגען פון דער אידישער וועלט

און איז צו קיינער פון זיי ניט צונעשטאַנען מיט ליידענשאפט ,אָבער
פרישמאַן האָט זיך באנוגענט מיט זיין קונסט און האָט געזוכט צו

אויפ'ן עולם אויסשליסליך

ווירקען

דר.

אַלס קינסטלער.

קאַנטאָר,

אָבער ,האָט געהאָט די אַמביציע אַנערקענט צו זיין אַלס אַ כלל-טוער,
און די אַנערקענונג האָט איהם דער עולם ניט געקענט געבען.

השפּעה

קומט דורך איבערצייגוננס-קראַפט ,און איבערצייגוננס-קראַפט אין
ניט קיין מתנה פוֹן הימע? ,זי קומט פון ליידענשאפטליכער טרייהייט,
מיט
דער

וועלכער איינער דינט זיין אידעאַל .זי מון פאַרדינט וערען.
עולם האָט זיך דעריבער באצוינען צו דר .קאַנטאָר וי צו אַ

תכשיט ,װי צו אַ צירונג און האָט זיך מעהר געצאַצקעט מיט זיין
סטיל וי גערעכענט מיט זיינע מיינוננען .דר .קאַנטאָר אין געװען
איינער

פון די עסטעטישע

סקעפּטיקער,

אַזן פון דער אידישנאַציאָנאַלער

וועלכער

באווענונג

האָט

געגלויבט,

ניט

קען אויסוואקסען

ערנסטעס .אין ווילנע האָט ער אייננעזעהן זיין טעות,
אָבער געווען צו שפּעט ,און ער האָט געליטען דערפון.

עטװאָס

עס איז שוין
/

דער דריטער ,פייווע? געץ ,װאָלט אין פראנקפורט ,צום ביישפּיל,
געקענט באטראכט וערען אַלס אַ טיפּ .אין רוסלאַנד  --נאָר אַלס
אַן עקזעמפּליאַר .איך ,וועניגסטענס ,האָב קיין צוייטען ,נלייך צו
איהם ,אין רוסלאַנד ניט אָנגעטראָפּען .קאָנסערװאַטיוו אין זיין אידיש-
קיים און אין זיין פּאָליטישער װעלט-אָנשויאונג בין צו די ביינע,"-
האָט ער געציטערט פאַר יעדער באװועגונג ער איז נעװען איבער.
גייגט ,אַז װאָלטען נאָר אידען געהאט גענוג  מליצי יושר" ,וועלכע
זאָלען ציינען פאַר דער וועלט די ליכט-שטראהלען פון דער אידישער
און ער
עטיק ,װאָלט מען מעהר דערגרייכט זי דורך באװענוננען.
ער.
האָט גענומען אויף זיך די אויפנאַבע פון אזא ,מלייושר".
האָט פּאָלעמיזירט מיט לעוו טאָלסטאַי װענען זיין ,טאָלסטאָי'ס ,שטע-

לונ

צום

אידענטום

און

צום

קריסטענטום.

ער

האָט געפיהרט

אַ

ברייטע קאָרעפפּאַנדענץ מיט דעם באריהמטען פילאָזאָף און אידען-
פריינד וולאַדימיר סאַָלאַװיאָוו ווענען דאָס אידישע פּראָבלעם .ער

האָט געדרוקט אַפּאַלאָנעטישע שריפטען מיט הסכמות פון טשיטשערין,
קאָראָלענקאָ און אַנדערע און האָט געגלויבט באמונה שלמה ,אַז דאָס
איז דער ריכטינער עג צו פאַרבעסערען די אידישע פֿאַנע .די
בונדיסטען

איהם

און די אַנדערע

אידישע

סאַציאליסטען

איינפאך א שרעק ; און אַפֿילון די פאָדערוננען

זיינען

געווען פאַר

פון דעם ,פאַר-

באַנד פאַר אידישער פולבאַרעכטיגונג? זיינען פאַר איהם צופיל.
אָנ-
,עלערענטער
געשטעלט איז ער געווען פון בילדונגס-מיניספטעריום אלס ג

איד" פון ווילנער בילדונגס-ראַיאָן ,און האָט געלעבט אין איין ציטער-
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מיינט יום-טובדיגע טִצָנ אין ווילנץ

אַזױי וי די צייט איז געװען אַ
ניש ניט צו פאַרלירען זיין שטעלע.
שטורמישע און די אידישע וועלט האָט זיך מיטבאװענט ,אין געװען
פּשוט אַ רחמנות צו קוקען אויף דעם מענשען ,װי ער טרייסעלט זיך.

אָפּטמאָל פלעגט ער באזוכען דובנאָוו'ן און נאָך עפטער האָט ער מיך
באזוכט.

ער האָט

שיידען אין
אַז דאָס איז
פון די
אין איינינע
פאַרבינדונג

געװאָלט

אויף

וירקען

די פּאַרטײען

צו זיין בא-

זייערע פאָדערוננען .צו זיין זכות מוז געזאָגט וערען,
|
געווען זיין ערנסטע איבערציינוננג.
סאַציאַליסטישע קרייזען האָבען איינצעלנע פאַרקעהר
פון אונזערע הייזער .אָבער נאָר געזעלשאפטליך .קיין
צווישען אַרנאַניזאַציעס און אָרגאַניזאַציעס האָט ניט

ערשט וען דער פּאָליטישער שטורם האָט זיך שטאַרק
עקזיסטירט.
צושפּילט ,זיינען די .פארשיידענע אידישע אַרנאַניזאַציעס געקומען

נעהנטער צו איינאַנאַנדער.

מיין טעטיגקייט,
מיינע פאָרלעזוננען און ,טהרת

הקדש" האָבען צונעצוינען

צו

זיך פון אֶנהוֹיב אָן אַ גרויסען עולם .זיי זיינען געװוען באשטימט
הויפּטזעכליך פאַר דער יוגענד .,אָבער אויך עלטערע עלעמענטעו
האָבען

זיך

געמעלדעט

צו

זיי אין

האָט געקאָנט ארייננעמען העכסטענס
אָפּטײלונגען .,עס פלעגען זיך גאַנץ
צוויי טויזעד ,געפּאַקט וי הערינג
געװאָרען אונזיכער אין פאַל פון
נגעמוזט זאָרנען פאַר ארדנונג ביים

אַַ גרעסערער

צֹאֶה?.

די שוה"

 81הונדערט צוהערער אין ביידע
אָפט אָבער אַריײנשפּאַרען מעהר וי
דער פּלאַץ אין
אין א פאַס.
אַ שרפה ,און די פּאַליצֵיי האָט
אריינגאנג .ווער וייס ,פון װאָס

מיין פינף-
פאר אַ שרפה די פּאַליציי האָט אונז געװאָלט איינהיטען.
יעהריגער נסיון אַלס לעהרער אין יעקאַטערינאָסלאַוו האָט מיר פיל

ארויסנעהאָלפען ,איך האָב שוין געהאָט אַ פאַרטינען סקעלעט פֿאַר
מיינע פאָרלעזונגען און אויך גענוג צייט אױיסצואַרבייטען זיי אין
אַלע איינצעלהייטען .איך בין געווען נליקליך צו זעהן וי דער עולם
שטרעננט אָן זיין אויפמערקזאַמקייט ,כדי ניט צו פאַרלירען א װאָרט
פון דעם פאָרטראַנ; און אויב דער עולם אין סיר געווען דאַנקבאַר,
בין איך איהם געווען ניט ווענינער דאַנקבאַר .דאָס אין געװוען מייײ
עולם ,צו וועלכען איך האָב געהאָט אַ פרייען צוטריט ,און וועלכער
האָט מיך פאַרשטאַנען אויפ'ן וואונק .דער געשיכטע פון אידישעי
פאלק האָב איך אָפּנענעבען נאָר א קליינעם פּלאַץ אין מיינע פאָר-
לעזונגען .דעם גרעסטען .חלק פון זיי האָב איך גנעװידמעט דער

ענטוויקלונגס-געשיכטע פון דער אידישער קולטור .צום ביישמּיל ,איך
האָב ווענען ,הלכות עבדים" געהאַלטען גאַנצע זעקס פאָרלעזונגען,
צייגענדיג די ענטוויקלונג פון די אידישע געזעצען בנונע קנעכטשאַפט

02

1

|

פון די עלטסטע

צייטען

גריכיש-רוימישע
געטאָן

אויך

ביז צו דעם רמב"ם,

געזעצען

מיט

|

דר ,

װענען

,הלכות

און אַפילו מיט ,הלכות

דעם

צדקה",

אין פאַרנלייך

מיט

די

זעלבען ענין.

אַזױ האָב איך

די אידישע

אַגראַר-געזעצען,

מיט

מלחמה".

שמריהו

לפווין

איך האָב נעזוכט אַריינצופיהרען

די אידישע יוגענד אין דער אידישער נייסטינער װעלט און געזעהן,
אַז זי זאָל באקומען אַ באגריף פון די פארשיידענע עפּאָכען ,דורך
וועלכע דער גייסט אין דורכגעגאַנגנען אויף זיין ענטוויקלונגס ויעג.
זעלבסטפארשטענדליך האָב איך ניט פאַרפעהלט צו רעדען ווענען דעם

משיח-נעדאַנק אין דער אידישער געשיכטע .,אויסער די סיסטעמאטישע
קורסען ,וועלכע זיינען אָפּנעהאַלטען געװאָרען יעדען שבת אֶװענד,
פלענט מיר אויסקומען פון צייט צו צייט אויך צו האַלטען אַ פּרע-
דינט ,וועלכער האָט אָבער אויך געטראַנען דעם כאַראקטער פון אַ
געוועהנליכען פֿאָרטראַג .דער ,טהרת הקדש" עולם האָט זיך אין

פּרעדיגטען

ניט

גענויטינט.

איך

האָב

גוט

נעמוזט

מיך

/און פאָרזיכטיגער זיין אין מיינע ערקלערוננען

צוגרייטען

וי אין יעקאַטערינאַ-

סלאַוו ,צום ביישפּי? ; צופי? לומדים האָבען זיך געפונען צווישען אַ
ווילנער עולם .צווישען מיינע צוֹהערער האָבען זיך אָפט געפונען
מענער וי דובנאָוו ,שטיינבערג אָדער קאַנטאָר .איינער פון זיי אין

שוין אויך גענוג ,אַז דער רעדנער זאָל זיך נעהמען אין אַכט.

איך

האָב זיך שטענדיג גוט געפיהלט ,ווען איך האָב נעוואוסט ,אַז צווישען
מיינע צוהערער

זיינען

דאָ

מענשען,

פאַר

וװעלכע

מון

מען

האָבען

יעקסטרא דרך ארץ .די גרעסערע אחריות ,װאָס דאָס לענט אררויף
אוה דעם רעדנער ,האָב איך שטענדיג געטראָנען מיט פאַרגענינען.
פון אייניגע זייטען האָט מען פאַרזוכט צו מאַכען פּראָפּאַנאַנדע
גענען

דעם

באזוך פון מיינע

מ'האָט

פאָרלעזונגען.

געפונען,

אז מיין

ריכטונג אין צן שאָוועניסטיש .עס אין שער פאַר סיר אויפצן-
טרעטען אַלס אַן עדות אין מיין אייגענער זאַך ,איך גלויב אָבער,
אַז דער פאָרוואורף איז ניט געווען בארעכטיגט .און ער האָט אויך
ניט געהאָלפען.

די שוה?

אין געבליבען

זיך אין ווילנע ניט נעהאַט אויף װעמען
אויף

מיינע

איידעלע

געגנער.

ס'אין

געפּאַקט.

וייטער

האָב איך.

צו באקלאָנען ,אַפילו נישט
געװען

וילנע,

וואן

איידעלע

באציהונג אַפילן צום געגנער איז געלענען אין בלוט פון דעם אידישען
מענשען .טאָמער האָט זיך ביי איינעם ארויסנעוויזען דער היפּך ,אין
דאָס געווען דער בעסטער סימן ,אַז ער איז ניט קיין ווילנער.

נדום

יודך.

ווילנבע.

דו װעלטיבּאַרימטע ,אַלטע שטאָט !
ניט שלעסער ,און ניט בריקען,
ניט גערטענער פון רויועןן
און ניט די מערק און די פאַבריקעןן --
נאָר גרויפע שוחלען ,אַלטע קליזען
און לערנער חריפיט ,גרויפע לייט
דיין רום פארױגעלט האָבּען
אין דער איבּינקייט.
דורך מיטעל-אלטערדיגט פלאַמען
טוט זיך דיין יחום שפינען.
עָר ניט די מאַכט פון די טיראַנען,
און ניט דיין גוי'שקע אָסטראבראמע
דיך האָכּען צו דיין רום געבראַכט..

נאָר דייגע געטלעך אַלטט ,קרומען
וואו אונזער ריינער גייסט דער פרומעף 
האָט אין דעל פּינטטערניש געװאַכט.
 ,8ווילנע ,אונזער מוטער-שטאַט 
פיל שטורעמט זיינען איבער דיר אַריבּקר,
נאָר אונזער גייסט איז אין דיר נאַנץ פאַרבליבען,
ניט אלץ ווערט אָפּגעמעקט אין גאַנג פון לעבען..
און ס'וועט אַ ואונדערליכער שיין
פרום דיין נאָמען שוועבען
גי אין דער אייביגקייט אַרין.
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באַסקין.
מיינע װילנער ,אוניװערזיטעטען".
כדי צו קענען דעם נביא דאַרף מען פאָה-

רען אין זיין געבורטס-שטאָדט.

כדי צו האָבען

אַ באנריף ווענען דעם לעבען פון דער אידישער

יוגענט
בראכט
הויפּט
האָבען

מיט יאָהרען צוריק ,ואָס האָט פֿאַר"
אין די ישיבות פון ליטע ,און איבער-
פון ווילנע ,דאַרף מען אַלֵיין דאָס אַלעס
דורכגעלעבט.

פאר דעם טיפען פּסיכאָלאָנ ,פאַר דעם פאָר-
שער פון דער מענשליכער נאַטור איו דער
ניט אומזיסט
עבען פון אָט דער יוגענט א גאנץ באדייטענדע טעמע.
ל
די גרעסטע אידישע שרייבער ,פּרץ סמאָלענסקין ,דעם
האָט איינער פון
דעמאָלט אַזױ קלאָר און אַזױ פאַרבענרייך געשילדערט
דאָזינען לעבען
,תועה בדרכי החיים".
אין זיין באַריהמטען ראָמאַן ה
שטענדיג געווען די צוציהונגס-קראַפּט פאַר די אַרימע
ווילנע איזן
זיי האָבען וועגען ווילנע
אידישע קינדער פון די קלענערע שטעדטלאך.
נאָך גאָר אין זייערע קינדערשע יאָהרען .וועלכער איננעל
פאַנטאזירט
האַלטען אַ סדור אָדער אַ מחזור ,אויף וועלכען ס'איז
האָט דאָס ניט גע
,דפוס האלמנה והאחים רֹאִם
געווען געדרוקט אויפ'ן שער-בלאט:

עריי פון די ברידער אוֹן דער אַלמנה ראָם אין ווילנע) ?
ב'ווילנא" (דרוק
ראָס ניט געקוקט מיט אַ ציטער אין האַרצען
וועלכער אינגעל האָט
בילד פון דעם ווילנער גאון ,אַ בילד ,װאָס האָט
אויף דער הערליכער
באצירט יעדע אידישע הוין ?!
י אַזױ מען װעט לעבען אין ווילנע ,וואו מען װעט
די פראַנע ו
מען
וואו מען װועט עסען ,איז ניט געווען קיין ברענענדע.
נעכטיגען,
אָט ,מען װעט קומען צווישען אידען און מען
האָט זיך געטראכט:
וועט שוין געפינען אַן עצה.
ן איך אָנגעקומען אין וילנע נאָך א נאַנץ יונגער
און אַזױ בי

 ,נאָך איידער איך בין בר מצוה געװאָרען ,מיט אַ קאַרגען רובע?
אינגעל

 .גע'חלומ'ט האָב איך אריינצוקומען אין דער באריהם"
און סעשענע
ילעס שוה?" ,איינע פון די עלטסטע שוהלען אין וילנע,
טער ,ראַמײ
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װאָס איז גענרינדעט געװאָרען מיט אריבער  011יאָהר צוריק:
מיין

צוליב

אָדער

עלטער,

איך קען זיך איצט
רב
יואל'ס ישיבה.
אין זיינע תלמידים.,

פיהרען
געקימערט

צוליב

אפשר

אַנדערע

אָבער

אורזאַכען

וועלכע

ניט דערמאָנען ,בין איך אריינגעטראָטען

אין רב

יוא? האָט גענומען אַ פּערזענליכען אינטערעס
ער פלענט זיי פּשוט נעמען פאַר דער האַנט און

זיי אין די הייזער בעטען פאַר זיי אַ ,טאָנ".
וענען זייער טאַנדטענליכען

לעבען.

ער האָט זיך

און אַזױ וי איך האָב

ניט געהאַט קיין באַקאַנטע ,וואו איך זאָל קענען געהן באשטעלען א
ט,אָג" פאַר מיר ,פאַרשטעה איך היינט ,אז דאָס איז געווען די נאַטיך-
ליכע אורזאַך װאַרום רב יואל'ס ישיבה האָט מיך אַזױ צונעצוינען.

זיינען געווען אין עלטער

די מייסטע איננלאך אין דער ישיבה

פון  91ביז  21יאָהר ,און געלעבט האָט מען אין איין קיבוץ ,נעטיילט
זיך איינער מיט דעם אַנדעוען מיט דעם שטיקעל ברויט .פילע פון
שבת פלענען
די קינדער פלענען קריגען שטיצע פון זייערע עלטערען.

מיר נאַנץ אָפט ארויסנעהן מיט א קאַשעק איבע די הייזער זאַמלען
ברויט ,שטיקלאך חלה און די ,זאַמלוננ" האָט נעהערט צו דער קאָ-
מונע ,צום כ .,57מען האָט דאָס אריינגעווארפען אין איין קעסע? און
יעדער איינער ,וועלכער האָט געװאָלט ,פלענט צונעהן צום קעסטעל
און ארויסנעמען אַ שטיקעל פאַרדאַרטע ברויט אָדער חלה .זופּ פלענט

מען קרינען אַמאָל פון די נוט-האַרצינע פרויען ,װאָס פלענען קומען
אַ באשטימטען טאָנ און יעדע איינע פון זיי האָט מיטנעבראכט אַ
טעפּעל זופּ און דערפון

|

האָבען מיר זיך אַלע געקװיקט.

איך פּערזענליך האָב געהאָט אַ ספּעציעלען נליק .מען האָט מיך
באשטימט אֵלס אַן ארויסהעלפער צו דעם ראש ישיבה .אַנדערע קינ-
דער ,וועככע זיינען געווען ניט אַזױ געראָטען און פלענען ניט קענען
נאָכקומען

דעם ,שיעור",

פלענען

ער זאָל מיט זיי איינקנעלען

קומען

ארויסהעלפער

צום

די אָדער יענע בלאט

מיר דערפאר אַ נאָמען גענעבען

,דער איליער ראש

נמרא.

בעטען

האָט מען

ישיבה".

נאָך אַ זייטינען פארדינסטעל פלענ איך גאנץ אֶפט אריינכאַפּען
דורך די שבת פארטאָנינע למודים .רב יואל פלענט אויסקלייבען
עטליכע

איננלאך,

פלענט

זיי אויפוועקען

ארום

אַזיינער

8--4

פאַרטאָג ,זוינטער-צייט ,און פלענט מיט זיי אָנפּאַנגען לערנען.
איינער,

וועלכער

פלענט

שטעלען

ספּעציעלע

פראַנען

און

שבת

יעדער.

קענען

זיי

אויך אַלֿיין פּאַרענטפערען ,פלענט קריגען אַ ספּעציעלע ,נאַגראַדע? --
אַ בולקעלע.,

דאָס איז שוין געווען

נאָך א הכנסה,

ואָס האָט גע-

האָלפען אויפצוהאַלטען די נשמה פון דעם ישיבה-בחור.

אָבער אַזױ

וי חברה האָט זיך אַ נעם געטאָן צו פרענען צופיל קשיות האָט זיך
רב יוא?ל דערשראָקען און ער האָט דעם נאנצען עסק אויפנענעבען.
עס האָט זיך איהם פּשוט ניט נעלוינט ,וייל די בולקעלאך פלענען

י= .באַסקין

4
גנראָשען און קיין גרויסער

קאָסטען .עטליכע

גביר אין ער אַליין אויך

ניט געווען.
ס'איז איבערינ צו זאָנען ,אַז די גאַנצע נשמה און דאָס האַרץ
מיינס איז געלענען אין ראַמײלעס קליז ,ויי? דאָרטען זיינען די
לימודים

העכערע;

געווען

דאָרט

האָט

געלערענט

מען

אויך

רוסיש,

דאָרט איזן אויך אייננעפיחרט געװאָרען אַ ספּעציעלער העברעאישער
קלאַס .עס האָט לאַנג ניט גענומען  --נאָכדעם וי איך בין אָפּגעװען
אין

אין ווילנע איין זמן  --און איך האָב זיך אַריבערגעפּעקעלט
|
2
ראַמײילעס קלויז.
דאָרט איז אויך געווען אַ ספּעציעלע ,דאָרמיטאָרי" ,א קלאַס
דאָ האָבען שוין די איננלעך
וואו אלע בחורים פלענען שלאָפען.

געהאָט אַ בעטעל מיט אַ שעניק צוקאָפּענס און ס'איז געווען אַ סך
װוי װאַלנערען

בעסער

זיך אויף די האַרטע

בענק פון די פארשיידענע

שוהלכלאך .חוץ דעם איז דאָרט געווען אַ מענליכקייט פאַר די אָרימע
קינדער צו פֿאַרדינען אַ פּאָר גנראָשען .ס'האָט זיך דאָרט נעשאפען אַ
מין ,סאָנטראקטינג ביזנעס"  --צו שיקען די ישיבה:בחורים צו אַ
מנין פאַרדינען

אַ פּאַר נראָשען

דאַרפט האָבען יאָהרצייט

אויף

א ,נאַננ".

אָדֶער פּראַװען

האָט אימיצער

נע-

א מנין ביי זיך אין הויז,

פלענט ער זיך ווענדען צו ראַמײילעס קלויז ,צו דעם ,טשיעף-קאַנטדאַק-

טאָר" ,און יענער פלענט שוין באזאָרגען פאַר איהם אַ צעהן בחורים
צו קומען צו איהם אין הויז דאַװנען .דעם פּרײז פלענט ער בא-
שטימען

מיט

דעם

דעם פּרייז ,װאָס

קאַָנטראקטאָר

און

מען האָט פאַר אונז

מיר

פלענען

דאַרפען

אָננעמען

אויף

היינטינער

באשטימט.

אָבער
שפּראַך װאָלט מען גערופען אַזאַ ביזנעס א ,רעקעט-סיסטעם".
מיר חברה זיינען נעווען צופרידען ,װאָס מען פלענט קענען אין פאַך-
לויף פון דער וואָך קרינען עטליכע נראָשען און דערפאר קויפען אַמאָל

פאר אַ קאָפּיקע א שטיקעל הערינג ,אָדער זיך ערלויבען דעם לוקסוס
ספּעציעלע
אויסצונעבען  8קאָפּיקעס פאַר א פלישינען מאָלצייט.
הילף פלענען אויך קרינען די מעהר ניטכבאַדערפטינע ישיבה-בחורים
דורך

א ספּעציעלער

קאָמיטע,

וועלכע

פלענען

קרינען

איין

מאָל

א

װואָך צעהנדליגע פונט ברויט און מען פלעגט דאָס צוטיילען יעדען איי-
נעם פון  8ביז  8פונט ברויט א װאָך.
איך נעדענק נאָך היינט מיט װאָס פאר אַ זשעדנע אוינען די
בחורים פלענען אָנקוקען דעם אַלטען ר' ראובן ,דעם שמש ,וועלכער
פלענט מיט אַ נרויסען מעסער זיך אַועקשטעלען שניידען דאָס ברויט

יעדען מיטװאָך ,און מעסטען מיט א מאַטעמאַטישער פּינקטליכקייט,
אַז די װאָנשאָל זאָל ,חלילה ,ניט אַריכערװענען

אויף דער אָדער יענער

זייט .,און וועה איז נעווען צו דעם ,װאָס האָט זיך מיט עפּעס פאַר-
זינדינט .יענער פלענט שוין די פּאָרציע ברויט די ואָך ניט קרינען.

/

מיינש

ווילנער
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איך בין געווען איינער פון די ,וועלכער האָט זיך אײינמאָל פאַרזינדיגט.
און פאַרזינדיגט האָב איך זיך ניט חלילה ,וייל איך האָב שלעכט
געלערנט דעם שיעור ,נאָר פּשוט צוליב דעם ,װאָס איך האָב אונטער'ן
שטענדער געהאַלטען א ,טריףשּסול?" און אריינגעקוקט אַהין מיט איין
אוינ און די צווייטע אוינ געהאַלטען אויף דער נמרא ,װאָס אין נע-
דער ,נזלן" ,ר' ראובן ,האָט דאָס מיך גע-
| פֿעגען אויפ'ן שטענדער.
כאַפּט ביי דעם פאַרברעכען.

אייגענטליך איז שוין קיין נייעס ניט געווען ,דאָס ישיבה-בחורים
-פון

יענער

צייט

פלענען

נאנץ

אָפּט

אריינ'ננב'ענען

צו זיך אין

די

בעטלאך אָט די טרפה'נע ביכלאך און לעזען זיי ביינאַכט אויף דעם

געלענער ,ווען אַלֶע ארום פלענען שוין שלאָפען ,אָדער מען האָט גע-

| דענקט אַז זיי שלאַפען .מען פלענט גאנץ געשמאַק לייענען די װערק
פון סמאָלענסקין ,מאַפּו ,ליליענבלום און אַנדערע .די ישיבה-בחורים,
די וועלכע זיינען ארומגעכאַפּט געװאָרען פון אָט דעם השכלה-איינ-
פלוס ,פלענען זיך צוכאַפּען צו די דאָזינע ווערק מיט זייער נאנצען
יונענטליכען ברען און מען פלענט איינפּאַך איינשליננען יעדען ביכעל,
װואָס מען פלענט קענען ערגעץ-וואו קרינען .און עס האָבען זיך שוין
נעפונען אַ סך גוטע פייט אויסער דער ישיבה ,וועלכע פלעגען שוין

זאָרנען דערפאַר ,אַז װאָס מעהר ביכלעך זאָלען פארשפּרייט וערען
צווישען די ישיבה-בחורים.

און אויב דאָס לעזען פון ,טריף-פּסול?"

ביכלאך

האָט זיך גע-

נומען פארשפּרייטען צווישען דער שטודירענדער אידישער יוגענט
און האָט פילע פון אונז געמאַכט פאר אמת'ע אַפּיקורסים ,אַזױ ויים
אַז מען פלענט אַמאָל אַפילו זיך דערלויבען צו פאַרפעהלען אַ דאַונען,
האָט דער געדאַנק ,דער ווילען צו לערנען די רוסישע שפּראך אַריבער-
יעדער איינער האָט געװאָלט
נעשטינען אַלע אַנדערע באנעהרען.

אַריבעריאָגען דעם צווייטען סיי אין זיין קלאַס און סיי אין אַלגעמײינע

סענטענישען .פילע מאָל פלענט מען הערען װי אַ בחור'ל שטעהט
אויף אין מיטען דער נאַכט און נעהט ארום איבער'ן צימער און חזר'ט
גראמאטיק .איינינע פון זיי האָבען געפונען א שפּאַנעל-נײיעם װעג

זיך צו לערנען רוסיש ,און דאָס איז געווען דורך אויסלערנען

אױף

אויסוועניג שטיינבערג'ס ווערטער-בוך ,װאָס איז געווען זעהר פּאָפּולער
צווישען אַלֶע ישיבה-בחורים.
איך

האָב

פּריהער

דערמאַנט

װענען

פאַרשיידענע

עלעמענטען,

וועלכע פלעגען פון דרויסען פון דער ישיבה קומען צו-הילף די ישיבה-
בחורים ,צושטעלענדיג זיי פארבאָטענע ,אַפּיקורסישע ליטעראַטור ,אין
דער זעלבער צייט האָבען מיר אָבער אויך גענומען

שטרעבונגען,

וועלכע

זיינען

אריינגעדרונגען

באמערקען

אין דער

ישִׁיבֵה

אַנדערע

דורך

-
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עטליכע זייטינע מענשען .מיר פלענען אָפּט באמערקען וי געוויסע
בחורים ,דערװאַקסענע ,אין עלטער פון  71--61יאָהר ,פלענען פאַר-
שוואונדען ווערען און ווען זיי פלענען זיך אומקערען צוריק האָבען
זייערע

פּנימ'ער

אויסגעדריקט

עפּעס

מאָדנע

געפיהלען.

מיר

האָבען

ימיט אונזער יונענטליכען שכל ניט געקענט אריינדרינגען אין דער
טיפעניש פון זייערע נשמות ,אָבער דורך עטליכע ישיבה-בחורים איז
פאַר מיר אנטפּלעקט געװאָרען דער גרויסער סוד פון אָט די באהאַל-
טענע פּלעצער .איינער פון די עלטערע בחורים האָט מיט מיר אָנגע-
הויבען צו רעדען וועגען יצירה ,וועגען געטליכקייט ,וועגען שפּינאָזאַ ן.
און מיט אַמאָל ,צווישען איינעם פוֹן אָט די געשפּרעכען ,האָט מיר

דער ישיבה-בחור פאָרגעשלאָנען אַז איך זאָל מיט איהם ארויסנעהן
אין גאַס .מורא צו האָבען איז ניט געווען פאַר װאָס ,און מיר זיינען
ארייננגעקומען צו אַ בלעכער אין חויז ,װאָס איז געווען אָנגעפילט מיט
אַ דיקען רויך ,דער גאַזדלעמפּעל האָט קוים-קוים געצאַנקט און מען

האָט כמעט ניט געקענט זעהן קיין פּנימ'ער.
איך

דערזעהן

אינסטיטוט.

אן ,אינסטיטוטשיק",

זיין אוניפאָרם

אָבער ביים טישעל האָב

אַ שילער

האָט מיך אַביסע?

האָט ער מיר אויסנעזעהן וי א נאַטשאַלניק.
דיגער פַּנים האָט מיר נעמאַכט גלייך ווערען

כאָטש ער האָט געטראָגען מעשענע

גלייך באקאנט.
פּאַפּירען,

אין

פון וילנער

קנעפּ.

לעהרער"-

איבערראַשט.

עפּעס

אָבער זיין שמייכעפ-
צו איהם פריינדליך,

איך האָב זיך מיט איהם

ער האָט פון זיין קעשענע ארויסגעשלעפּט אַ פּעקעל
וועלכע

ס'איז

געווען

איינגעוויקעלט

רעשטלאך

פון

קאָטלעטען ,ברויט ,בולקע ,און האָט דאָס איבערגעגעבען מיין באַ-
יענער האָט מיך איינגעלאַדען איך זאָל מיט
קאַנטען ישיבה-בחור.

איהם זיך טיילען פון דעם מאָלצייט .מיר האָבען זיך אויף דעם
מאָלצייט ארױיפגעװאָרפען װוי הונגעריגע וועלף ,ווייל ווער האָט דאָס
וועןדניט-איז געזעהן אַ שטיקעל פלייש פאַר װאָכען און װאָכען?

עס

האָט געשמעקט אַזױ גוט ,אַז אונז האָט זיך געדוכט ,אַן דאָס אין
זיכער אַ טייל פון דעם שור הבור .איבעריג צו זאָגען ,אַז מיר האָבען
זיך ניט געװואַשען צום עסען .אָבער עס האָט דאָך ביי אונז עפּעס
אַ טיאָכקע געטאָן אין האַרצען .דער בחור'? האָט דערנאָך
צו אונז רעדען וועגען וויסענשאפט ,וענען געשיכטע ,ועגען

גענומען
זאכען,

װאָס זיינען אונז געווען אין גאַנצען פרעמד .אָבער ער האָט גערעדט
אַזױ איינפאך ,אַזױ עלעמענטאַר ,אַז מיר האָבען געקענט באגרייפען
יעדען אויסדרוק זיינעם.
דער

איינדרוק

אומגעהויערער,

פון

אט

אַזאַ טיפער,

אַזעלכע

באנענענישען

אַז ס'האָט געמוזט

איזן געווען

לאָזען װאָרצלען

אַזאַ

אין

דער נשמה .און אין האַרצען פון אַזעלכע יונענדליכע עלעמענטען וי
מיד ,וועלכע זיינען געווען אַזױ עמפינדליך צו אַלְץ װאָס עס קומט פאָר.

מיינץ
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אַזעלכע באגעגענישען פלעגען פאָרקומען נאנץ אָפט ,נאָר די פּער-
זאנען פלענען

זיין אַנדערע.

ראַמײילעס שוהל האָט געהאַט  8קלאַסען.

עס האָט ניט גע-

נומען לאַנג און איך בין אָנגעקומען אין דעם פינפטען קלאַס .איך
האָב אָבער ניט פאַרענדיגט מיין טערמין דאָרט .פּאַסירט האָט אָט-
|
װאָס :
ע
ס
א
י
ז
נ
ע
ק
ו
מ
ען דער טאָג פון פאַרהערען .סמיך האָט מען אַװעק-
געזעצט

אויף איין ביינקעל מיט זעהר אַ הויכען בחור ,און מען האָט

אָנגעפאַנגען מיט דעם הויכען .ער איז געווען אפשר דריי מאָל אַזױ
גרויס וי איך ,אָבער ער האָט דעם שיעור ניט געוואוסט .רופט זיך
אָפּ צו מיר דער רבי, :ווייז איהם װאָס דו קענסט" .איך האָב שוין
דערווייל געהאַט אַ געלעגענהייט דורכצולויפען מיט די אוינען די רש"י
און תוספות און איך האָב שוין געוװואוסט דעם נאַנצען אינהאַלט
פון דער קאָמפּליצירטער פראַנע ,און ווען איך האָב ריכטינ געענט-

פערט ,האָט דער רבי מיך באפוילען איך זאָל געבען דעם גרויסען

בחור
איהם
פּאַטש
אַליין

אַ גוטען
גענעבען
וי דער
באקומען

דאָס

האָט

פּאַטש .איך האָב קיין אַנדער ברירה ניט געהאַט און
אַ פּאַטש ,אָבער איך האָב איהם ניט געגעבען אַזאַ
רבי האָט ערווארטעט פון מיר ,און דערפאר האָב איך
אַלס באלוינונג  ---אַ פּאַר פייערדיגע פּעטש פון רבי'ן.

געמאַכט

אַ סוף

צו מיין לערנען

מיין ווירדע האָט דערפון אַזױ שטאַרק
שלאָסען

אַריבערצונעהן

אין

דער

אין רב

מיילע'ס

שוהפ.

געליטען ,אַז איך האָב בא-

קצבישער

שוהל,

גרינדעט געװאָרען פון קצבים און פאַר קצבים.

ועלכע

איו

אָבער צוזאמען

גע-

מיט

דער שוהל פאַר מתפּלל זיין האָבען זיי אויך געמאַכט אַ פּלאַץ פאַר
ישיבה-בחורים ,וואו מען זאָל קענען לערנען תורה טאָנ און נאַכט,
און זיי האָבען זיך געפיהלט גליקליך ,אט די פּשוט'ע מענשען ,װאָס
מיט זייער שטיצע ועלען זיי קענען אויפהאלטען תלמידי חכמים.
שבת פאַרטאָג פלענט אין דער קצב'ישער שוה? וערען אן אמת'ע
אַלע ישיבה-בחורים פלענען דאַרפען אויפשטעהן פריה לער-
שמחה.

נען תורה ,און די קצבים פלענען אָנברענגען די בעסטע מאכלים פאַר
די לערנער ,און מען האָט געפּראװעט די סעודה אויף דעם שעהנסטען
|
און בעסטען אופן.

די אַטמאָספערע אין דער קצב'ישער שוה? איז געווען אַ שווערערע,
ניט אַזא פרייע און באַועגליכע וי אין ראַמײילעס שוה? .עס האָט
| זיך נעדוכט ,אַז די בחורים זיינען נאָר פון אן אַנדער טיפּ מענשען,
מיט שווערערע געמיטער; ס'האָט געפעהלט די פרעהליכקייט ,איך
װאָלט געזאָנט,

די לייכטזינינקייט,

ואָס

עס

האָט זיך געשפּירט

אין

דער
דאָרט זיינען געװוען דריי ראש ישיבות.
ראַמײילעס שוה?,
נרעסטער נאון און חריף פון זיי איז געווען רב אלי איטשע אין דעם
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|

דריטען שיעור .,אָבער זיינע בחורים זיינען ניט געווען פון די פעהינ-
דער העכערער טיפּ ישיבה-בחור האָט
סטע און ענטויקעלטסטע.
בעסער אויסגעקליבען דעם צווייטען שיעור ,וואו רב יהושיע כלב אין
ער איז געווען א רייכער מענש און ער
געווען דער ראש ישיבה.
פלענט לייענען דעם שיעור אזמזיסט ,אֶהן נעצאָהלט .ער אין געװוען
אַן אָריסטאָקראַט מיט אמתתאיידעלע און ריין-אידישליכע געזיכטס-
צינע ,און זיינע צוהערער פלעגען איהם ממש פאַרגעטערען.

אין

דערפאר װאָס די שיעורים פלענען געהאַלטען װערען ניט
שוה? נופא ,האָבען מיר געהאַט מעהר פרייהייט וי אין ראַמײלעס
שוה? .אָנשטאָט צו זיצען ביי דער בלאַט נמרא ,פלעגט מען זיך גאנץ

אָפּט אריינכאַפּען אין סטראשונ'ס ביבליאָטעק
אריינכאַפּען דאָרט אַביסעל וועלטליכע וויסענשאפט.

פון

שול-היף
|

און

אין דער ישיבה האָבען מיר זיך צום ערשטען מאָל אָנגעטראָפען
מיט קלמן קראפּיװניקאָוו ,וועלכער איז שפּעטער געװאָרען זעהר טעטיג
אין ,בונד" און איז נעשטאָרבען אין סיביר.
מיר האָבען

געגרינדעט אַ נרופּע פון דריי ,וועלכע האָט זיך אִפּ-

גענעבען הופּטזעכליך מיט העברעאישע ליטעראַטור .מיר האָבען
געשלאָסען ,אַזױ צו זאָנען ,אַ בונד און נעשװאָרען טרייהייט צו דער
העברעאישער לֿיטעראַטור ,מיר אַלע זיינען נעווען אין דעם עלטער
צווישען  81און  61יאָהר ,יעדער איינער פון אונז איז געװען זעהר
שטאַרק ארייננעטאָן אין דער העברעאישער ליטעראַטור ,אָבער די
ווירקונגען פון דער צייט האָבען

אויסערליכע קרעפטען ,די אויסערליכע

| אויף יעדען איינעם פון אונז נענומען זיך לאָזען פיהלען גאנץ שטארק.
אונזער באנענעניש מיט די סטודענטען-קרייזען זיינען נעװאָרען
נאָך פי? אָפּטער װוי אין
לידער האָבען

זיך גענומען

די צייטען
טראָנען

פון ראמיילעס

אין די נאַסען.

שוה?.
עפּעס

נייע

האָט מען

נענומען רעדען ווענען רעװאָלוציאָנערע טעטינקייט צווישען די אידישע
מאַסען .,דאָ און דאָרט האָט מען נערעדט ווענען אֵן אַרעסט ,וענען
אַ דורכפאַל פון אַ געויסער ראדיקאַלער אונטערנעמונג און יעדע
פּאַסירונג פון דעם כאַדאַקטער האָט איבערגעלאָזען א טיפען רושם
אויף אַ באדייטענדען

טייל פון אונזערע פריינט און איבערהויפּט

אויף

אונזער קליינער גרופּע .אַלײן ניט באמערקענדיג האָט זיך דער
ענטוזיאַזם אונזערער פאַר דער העבדעאישער ליטעראַטור גענומען
אָפּקיהלען און דער דראַנג נאָך וויסענשאפט און איבערהויפּט צו
בעקענען זיך מיט דער נייער רוסישער פיטעראַטור האָט אונז אַלעמען
ארומגעכאַפּט .גאנצע נעכט זיינען מיר אָפּנעלענען אויף די שעניקעס
און נעלייענט באהאַלטענערהייט פילע פון די נייעסטע ליטעראַטען און.
פּובליציסטען,

וי פּיסאַרעו,

שעלנונאָוו און אַנדערע.

דאָס האָט צ

מיינע ווילנער גאוניװופרויטעטצן"
טרייסעלט

אונזער
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גלייכנעוויכט

און

האָט

ארויסנערופען

אן

אמת'ע

רעװאָלוציע אין אונזערע מוחות און געפיהלען.
דאָס איז געווען אין יאָהר  .0981אונזערע אָפטע צוזאַמען-
קונפטען מיט דער שטודירענדער יוגענט האָט אונז ביסלאכוייז נע-

נומען

עפענען

די אױינען

אױיף

אַנדערע

פּראָבלעמען

און

אונזערע

יונענדליכע מוחות פלענען זיך נאַנץ אָפּט אדיינטראכטען אין די נייע
ווערטער ,אין די נייע מעלאָדיען ,װאָס אונז פלענט אויסקומען צו
הערען אַמאָל אין די שטילע געסלאך אָדער אויף פֿאַרזאַמלונגען ,וואו
מען פלענט אונז ברעננען און רעדען צו אונז מיט דער אַבזיכט אונז
ביסלאכוייז האָבען אָנגעהויבען אריינ-
צו לערנען און אויפקלערען.
דרינגען אין אונזערע הערצער אָט די נייע וװערטער ,די נייע פּראַ/ -
בלעמען ,וועגען וועלכע מיר האָבען גאָר ניט גע'חלומ'ט און ניט
|
געטראכט,
און זיצענדיג ביים שיעור פלעגט גאַנץ אָפט אין מוח זיך דרעהען
און פּלאָנטערען אַזעלכע ווערטער וי ,עקספּלאַטאַציע", ,לין אַר-
בייטער", ,צאַריזם?  ---אַלץ זאַכען ,וענען וועלכע מיר האָבען א
גאנץ קנאפּען באגריף נגעהאַט אָבער וועלכע האָבען אונז ניט געלאָזען
צודרוה.

נאָך אַ יֹאָהר זיין אין דער קצב'ישער שוה? האָט זיך ביי אונז
געשטעלט די שווערסטע פּראָבלעם ,װאָס מיר האָבען אַלס יונגע קינדער

דורכנעלעבט און געדאַרפט לייזען, :װאָס װעט זיין מאָרנען? ואו
וועלען מיר נעהן ? צי וועלען מיר פאַרבלייבען אין דער ישיבה אויף
לאַנג ?"
דער ערשטער

צו לייזען די פּראָבלעם איז געווען

קלמן

קראַפּיו-

ניקאָוו .ער איז פּלוצים פאַרשוואונדען געװאָרען פון אונזער האָרו-
זאָנט ,ער אין פארשוואונדען און ניט נעקומען צוריק ,ערשט אין
אַ מאָנאַמען זעקס ארום  --דאָס אין געווען אין אָנפאַנג -- 7981
האָב איך איהם ווידער געטראָפען .ער האָט מיר די ערשטע זאך

געשטעלט די פראַגע ,צי נלויב איך אין נאָט?
זי אין געװען

איבערראשט.

בין געווען אָנגעלאָדען מיט

ברעננט

הלבכות?

אונערווארטעט
די באוייזע,

זיין פראַנע האָט מיך

פאַר

מיר.

װאָס דער מחבר

אין זיין בוך צו באַװייזען

נאָט ,און איך האָב

אָבער

נאַטירליך אױיסנעשאָטען

פון ,חובת

דעיקזיסטענץ
מיין

נאַנצע

איך
פון אַ

תורה

אויף

איין פוס ,צי איך האָב איהם איבערציינט ,וייס איך ניט .ער אין
ווידער פארשוואונדען געװאָרען .אָבער פון יענער צייט אָן בין איך
נעקומען צום שלוס ,אַז מיין פּלאַץ איז ניט מעהר אין דער ישיבה.
די

פראַנע

און אויפ'|

האָט מיך

ניםט

נעלאָזט

נאַס האָט מיר נעענבערט

טאָן ? וואוהין נעהן?

רוהען.

אויף

סיין

געלענער

אין קאָפּ איין פראַנע:

דעם לעצטען שטויס

צו מיין אנטשיידוננ

װאָס
האָט

= באַסקין

0

מיר גענעבען דער דריטער חבר פון דער גרופּע ,וועלכער איז אויך
דעמאָלט פארשוואונדען געװאָרען .בלייבענדינג איינזאַם ,אָפּנעטײלט
פון די אַנדערע סיי אין מיין באנריף ,סיי אין מיינע געפיהלען ,האָב

איך דעמאָלט
זוכען אַ נייעם
לעבען.

באשלאָסען צו פאַרלאָזען
וועג ,אַ נייע וועלט אויף

די ישיבה

אויף

דעם ברייטען

אייביג

און

ועג פון מײַן

העכער  82יאָהר זיינען אַװעק פון יענער צייט .מיר זיינען
ווייט אַװעק פון יענעם לעבען און פון יענע באנריפען ,און דאָך
זיינען יענע יאָהרען אַזױ טיף אייננעװאָרצעלט אין האַרצען און אַזוֹי
טייער ,צוזאַמען מיט די אַלֶע שמערצען און מיט די אַלע קיידען,
וועלכע מיר ,די ישיבה-בחורים ,האָבען זיך אָנגעליטען.
דאָס זיינען געווען די יאָהרען פוֹן צוגרייטען ,פון אויסלייטערען
די נשמה און פאַרהאַרטעװען דעם קערפּער ,אום צו האָבען מוט און
כח פאַר דעם גרויסען קאמף ,װאָס אַ טייל פון אונז איז פאָרגעשטאַנען
אין דער צוקונפט,
ביטערע יאָהרען ,פו? מיט שמערצען און ליידען ,און דאָך  ---װי
זיס עס זיינען די עראינערוננען װעגען זיי!

א.

ל .װאָלפּסאַן*)

ווילנע.
מוזיק .פון
אַלצקסאַנדצר

א .ל .װאָלפסאַז

אָלשאַנצצקי

/

|

|

א ..אָלטאַנטצקי

ווילנע ,שטאָט פון גייסט און תמימות,
| = ווילנע ,אידישליך פאַרטראַכט ;
וואו עס מורמלען פול מיט סודות

שטילע תפילות דורך דער נאַכט.,

| ווילנע ,קװאַל פון פּלפול"ספרים,
טיף"פאַרטראַכטע ,חלוטישטאָט ;
וואו עס האָבען דורות פרומע
זיך באַהעפט מיט גייסט און גאָט.
ווילנע ,ווילנע אונוער מעקא,
אונזער בענקשאפט און באַגעהר ;
אַך .,װי אָפּט עס רופט דיין נאָמען
פון מיין אויג אַרױס אַ טרער.
ווילנער געסלעך ,ווילנער טייכען,
ווילנער וועלדלעך ,באַרג און טאָל,
עפּעט נאָיעט ,עפּעס בענקט זיף /
נאָך די צייטען פון אַמאָל,
אָפּטמאָל זעה איך דיך אין חלום,
חייס געליבטע ווילנע מיין.
זעה דעם אַלטען בית המדרש
מיט זיין מאַטען חלב"שיין,
*) איך וידמע דאָס ליד ,װוילנע" יעפים ישורי'נען אלס אויסדרוק
פון דאַנק דערפאַר ,װאָס ער האָט מיך אָנגעשטעקט מיט זיין גלוטיגער ליבע
צו זיין געבורטס-שמאָט--.א .9 .וו
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,ווילנע" ,אַ ליד  --מוזיק ספּעצועל פאַרפאַסט פון דעם באַוואוסטען
קאָמפּאָזיטאָר אַלעקסאַנדער אָלשאַנעצקי ,מיטגליד פון
אודישען
רונג.
ווילנער ברענטש  762אובייטער

,ווילנע?,

אַ לוד,

סמעציעל

באַוואוסטען

פאַרפאַסט

דיכטער

פאר

דעם

בוך

,ווילנע",

א .ל .װאָלפסאָן.

פון

דעם

824

א .ל .װאָלפסאַָן

זעה דעם וועלדעלע זאַקרעטער,

אין זיין שאָטען איינגעהילטן

וואו עס האָכען לעהרער בראַװע,

אונזער וויפעױדורשט געשטילט,

| = ווילנע ,ווילנע אונועטר מעקא,
אונזער בענקשאַפט און באַנעהר}
אַך ,וי אָפּט עס רופט דיין נאָמען
| פון מיין אויג אַרױס אַ טרער,
ווילנער געסלעך ,ווילנער טייכעןן

ווילנגער וועלדלעך ,באַרג און טאָל,
עפּעס נאָיעט ,עפּעם בענקט זיך
נאַך די צייטען פון אַמאָל,
נייע האַריאַנטען

האָבעןן

|זיך פאַר אונזער גייסט אנטפּלעקט;

דאָרטען האָט דער ווילנער ,בונד" אונז
מיט זיין פייטר אָנגטשטעקט,

ו!וילנע האָט די ערשטע פעדים,
פון דער פרייהייטס"פאָהן געװעבטן

און די ליבע קינדער איהרע

מיט אַ שטאָלצען גייסט באַלעבט.
ווילנע ,ווילנע אונזער מעקא,
אונזער בענקשאַפט און באַנעהר ;
אַך ,װוי אָפּט עס רופט דיין נאָמען

פון מיין אויג אַרױס אַ טרער,
ווילנער געסלעך ,ווילנער טייכען,
ווילנער וועלדלעך ,באַרג און טאָל,
עפּעס נאָיעט ,עפּעס בענקט זיך
נאָך די צייטען פון אַמאָל.

|

|

יוסף רומשינסקי.
מחיקאַלישע

די

פיל

וילנע.

קיין איד אין דער וװעלט זינגט ניט אזוי-
וויפי?ל עס זיננט א וילנער איד.
א

וילנער

איד

דארף

ניט

קיין

זוכען

געלענענהייט ווען צו זינגען ,עס זינגט זיך
איהם אין צרות און אין פריידען (מעהרער
דריקט אויס א
אין צרות וי אין פריידען).
ווילנער איד זיין שטימונג מיט א ניגון ,מיט
אַן עכט ווילנער ניגון .,מיט דעם מיין איך צו זאָנען ,אַז דאָס איז א ניגון
װאָס קריצט זיך איין אין אייער זכרון.

וי אַלט איהר זאָלט ניט זיין

און װוי גרויס איהר זאָלט ניט זיין קענט איהר דעם צויבער ניגון ניט
פאַרגעסען .אַ וילנער איד דאַרף ניט האָבען קיין נאָטען און קיין
ליריקס (ווערטער) .ער מאכט זיין איינענע מוזיק און װערטער און
פּאַסט צו די מוזיק מיט די וערטער צו זיין לאַנע און סיטואַציע
אין וועלכער ער נעפינט זיך  למש? :וען איך בין נעװען א אינ-
געשטאָרבען
געלע פון אכט יאָהר ,איז דאן מיין מאמע נעשטארבען.

אין

זי

ניט

דער

אין

חהיים

אין הקדש

נאָר

רופט

אַזֹי

 4פאַרטאָנ
עס איז געװוען ווינטער.
מען אין ווילנע אַ האָספּיטא?).
הער איך אַ טומעל ,מען קומט ,מען געהט און מען וויינט אין דער

שטיל.,

פאַר שרעק

האָב איך אויך נענומען שטאַרק

פאר שרעק ,ווייל? איך האָב בכעת מעשה
זאָנט דער פעטער

אהרן

צו מיר:

ניט באגריפען
--

מעהר

וויינען.
די לאַנע.

היאָשקעלע מיינער,

'
קעלע ,שטי? זיי ,הער אויף וויינען"- .
ענטפערט דער טאַטע מיינער מיט אַ שרעקליך אומעטיגען
;זאָל ער וויינען ,זאָל ער  ---ער האָט װאָס צו וויינען ,האָט ער
זיין טייערע מאַמע איז געשטאָרבען ,אין זי"

יאֶש-

נינון:
ווייל

עס געהט מיר נאָך איצט אריבער אַ קעלט איבער מיין קערפּער
ווען איך דערמאָן זיך אָן יענע טענער ,און פאַרנעסען װעל איך זיי
סיין גאנצען לעבען וװועל איך געדענקען יענע טרוי-
קיינמאָל ניט;
עריגע ,סימפאָניע? ,אין מיין ליד ,אוי וועה מאמעלע" ,וואס איך
82
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האָב אָנגעשריבען
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אין  ,0191זיינען פאַראַן טענער

פון מיין טאַטענס

טרויעריגען ניגון ,זאָל ער ויינען ,זאָל ער".
און ווידער

וועלען

נעמען

,יאַָשקעלע,

אין פרייד,

פארקערט,

צו אַ שמחה'לע,

יאָשקעלע!

ווען מיין טאַטע פלענט

פלעגט
מאַך

יאָשקע

מיך

ער אויסזינגען

אונגעפעהר :

מיר

צו א

זיך פערטיג,

געהען

און אז דער פעטער אהרן
שמחה'לע ,מיר געהען צו א שמחה'לע".
פלעגט וועלען געבען אן עצה מיין טאַטען ,אז מען דארף מיך אָנשמיי-
סען ,פלענט ער עס אויך אויסזיננען מיט א ניגון ,פארבייסענדיג די
,וי ,משה ,משה ! (מיינענדיג מיין טאַטען) דאַרף מען איהם
ליפּען  :א

פיצקענען ,דארף מען איהם פיצקענען !" ...און זיך ווענדענדיג צו מיר
מיט שטאַרקערע טענער, :אוֹי ,יאֶשקע ,װעט מען פיצקענען ; אוי ,יאָש-
קע ,װעט מען באַראַבאַנעװען !.7
איך געדענק ,נאָך אלס קינד ,פלעג איך הערען ריידען פון פּראָפּעסאָר

מען פלענט זאָנען ,אז עבען שפּילט ביים גענערא? גובערנאַ-

,עבען".,

טאָר אין דװאָרעץ ,און אַז ער האָט שוין געשפּילט פאר'ן קייסער אויך.

אַז עבען צולאָזט זיך אויף זיין פידעלע ,פלענט זאָנען די באָבע גיטעל,
קען ער מאכען פון גרעסטען משומד א פרומען איד ,און טאַקע דער-
פאר װאָס ער שפּילט פאר נוים ,פאר די דייכע גרויסע מענשען ,טאַקע
צוליב זיין זכות זיינען די גוים פון ווילנע בעסער צו אידען וי אין
אנדערע שטעט .פּראָפעסאר עבען איז געווען דער שטאָלץ פון דעם
דאמאלסדיגען ווילנער אידענטום .וו איך האָב שפּעטער אויסנעפונען
איז עבען געווען ווייט פון צו זיין א גרויסער ארטיסט ,אָבער א גנוטער
אָרקעסטער פידלער איז ער געווען.

ער פלעגט שפּילען שעהן א סאָלאָ.

ער פלעגט זיך האלטען מיט וירדע .ער האָט געהאָט באקען-בערד,
וי פראַנץ יאָזעף ,פלענט טראַנען אלע מאָל א צילינדער הוט ,מעשה
פּראָפּעסאָר,

און

וועלט

די קריסטליכע

פלענט

איהם

פארגעבען

זיין

שלעכטען רוסיש וואס ער פלעגט ריידען.
פּראָפעסאָר

עבען פלענט

שפּילען

ביי

יעדער

גרויסער

געלעגענ-

הייט ,אין טעאַטער ,אויף בעלער ,אומעטום איז ער געווען .פראפעסאר
עבען פלענט שפּילען פאר דער קריסטליכער וועלט מעהר וי פאר דער
אידישער און טאַקע דערפאר האָט מיט איהם שטארק זיך איבערגענו"
מען די אידישע ווילנע.
די סטופעלס
פ,טופּעל",

שפּעטער אין אויפנעוואקסען די פאמיליע
פלענען שפּילען איבערא? ,אויף חתונות,

אויף בעלער ,אין די גערטנער.
פּולכער

ביי

די וילנער

די סטופּעלס זיינען געווען מעהר פּאַ-

אידען

וי פּראָפעסאָר

עבען

אין

גע-

ווען ,ווייל די סטטפּעלס פלענען שפּילען אויף אידישע חתונות
אויך .אויב איך האָב ניט קיין טעות עקזיסטירט נאָך די פאמיליע
סטופּעלסם איצט אויך .די סטטפּעלס פאַמיליע אין באַשטאַנען פון
| ברידער ,אָנקעלס ,טאַטעס ,קינדער און אייניקלעך .מען װאָלט געקענט

די מוויקאלישע ווילנץ
צוזאמענשטעלען

|

אן אָרקעסטער

פון דער פאמיליע

האָבען שוין געהאָט אפילו אייגענע דירינענטען.
דער

סטופּעל, ,צאַלקע

טיכטינער אפּערעטען
אָרקעסטער

פרעמדע,

דער

פלייטיסט",

דיריגענט.
ניט

אין

אויך האָבען

נאָר פון

28

סטופּעל אליין.,

זיי

איינער פון די ברו-
געווארען

שפּעטער

זיי געהאָט

דער איינענער

א

אין זייער
אונזער

פאמיליע.

יאַשאַ חפץ'ס טאַטע האָט אויך באַלאַנגט אין סטופּעל'ס אָרקעסטער,
ער אין אַ פידלער  --איצט אין אַמעריקע.
איך

נעדענק

נישען גאָרטען".

אלס קינד פלעגט

מען מיך מיטנעמען

אין ,באָטאַ-

דאָרט פלענט שפּילען אַ װאִיענער אָרקעסטער (אַ

ווען דער דיריגענט פלענט אמאָל אװעק-
מיליטער אָרקעסטער).
געהן ,פלענט זיך אוועקשטעלען א דיקער סאָלדאַט ,שוין אין די מו-
טעלע יאהרען ,מיט אַ קאָרנעט אין האַנט און פלענט דירינירען דעם
ער אין
אָרקעסטער שפּילענדיג גלייכצייטינ אויך אויפ'ן קאָרנעט.
דאן אויסנעקומען אין מיינע קינדערשע אוינען אַלס דער גרעסטער
מען פלענט זאנען ,אז ער אין א איד און
מענש אין דער ועלט.
מיין עלטערער בוודער ,איציק ,פלענט זאנען צו
הייסט סטרונסקי.

,דו זעהסט ,יאִשקעלע,

מיר:

זיינע פּאסקעס

אויף די הענט?

דאָס

און די אידישע וילנע
,עלדפעבעל?".,
הייסט ,אז ער האָט דעם טיטול פ
פעלדפעבעל
מויקאַלישען
אידישען
מיט איהר
האָט שטאָלצירט

סטרונסקי.
ווען איך האָב געלערענט

אין פונטס

נאַראָדנאיע

אוטשילישטשע

(אַ פאָלקס שולע) ,איזן דער לעהרער אויף רוסיש אויך געווען גלייב-
ער האָט
צייטיג דער לעהרער פון געזאנג ,א געויסער ראָפװערג.
געהאָט א באס שטימע און געקענט אביסעל נאָטען .אין יענער צייט
האָט מען פון אלע קלאַסען פון גאַנץ ווילנע געמאכט איין גרויסען
כאָר .,מען האָט געוועהנליך אויסגעקליבען די בעסטע זיננער און מען
האָט צוזאמעננעשטעלט פאָפּראַנאָס און אַלְטאָס ,דאָס הייסט יונגע שטי-

מעלעך און טענאָרען מיט באַסען ,גרעסערע ,האָט מען גענומען פון
אוטשיטעלסקי אינסטיטוט (דער וילנער לעהרער אינסטיטוט ,טאַקע
וואו אונזער אַב .קאַהאן האָט געלערנט) און דער גרויסער כאָר האָט
גענעבען קאָנצערט ביי דעם דאמאלסדינען גענערא? נובערנאַטאָר קאָ-
כאַנאָוו .װוי שטאָלץ האָט זיך דאן נעפיהלט מיין לעהרער ראָפוערג,
אז מען האָט פון זיין קלאס מיך אויסגעקליבען פאר דעם סאַָליסט

פון אַ געוויסען ליד ,די פּראָבען האָבען מיר געמאכט אין דעם אן-
טשיטעלסקי אינסטיטוט אין דעם אַקטאָואי זאַל  --דער געזאנגס-
לעהרער

אין דאַן געווען

אַ געוויסער

ציאָנסאָהן,

אַ איך.

ער

האָט

געענדיגט פּעטערבורנער קאָנפערװאטאָריום און האָט געהאט א שעהנע
באָס שטימע .איינמאָל נאָך א פּראָבע האָט מיך ציאָנסאָהן אָנגענומען
ביי דער האַנט און אריינגעפיהרט צו דעם דאמאלסדיגען זאַװעדו-
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יושטשי (אויפזעהער) פון אינסטיטוט ,אליהו טראָצקי ,וועלכער האָט
געוואוינט

אונטען

אין הויף ,און שטעלט

טער ,אַ פּיאַניסטקע און אַ זינגערין.

מיך פאָר פאַר זיין טאָכ-

זי איז טאַקע געווען מיין ערשטע

פּיאנאָ לעהרערין.
אין זעלבען לעהרער אינסטיטוט איז אויך געװען אלס לעהרער
פון מוזיק (ספּעציעל אויף קאָנצערטינאָ) ,אַ איד פּיראָזשניקאָוו ,ער
האָט געהאָט אין ווילנע אַ דרוק .מיט יאָהרען שפּעטער אין ער אַר-
דאן אין אמעריקע
בערגעפאָהדען קיין אמעריקע.
בען ארטיקלען פאר'ן ,פארווערטס" איבער מוזיק,

ווילנע האָט דאַן געהאַט

האָט

ער

געשרי-

אַ זעהר נוטע מוזיק שולע אונטער

דעם נאָמען ,טרעסקינס מזיקאַלנאיע אוטשילישטשע" ,ועלכע איז
דאן געווען אויף טראָקער גאס ,דער דירעקטאָר איז דאן געווען מאַלקין,
וועלכער איז אין אמעריקע און האָט דאָ א מוזיק שולע.
וי מיד זעהען ,זיינען די ווילנער אידען אויף דעם מוזיקאלישען
פון
באָדען געווען גוט פארטראָטען נאָך מיט פערציג יאָהר צוריק.
ווילנע האָט געשטאַמט דער באַרימטער אין יענער צייט טענאָר פון
פּעטערבורגער אָפּערע מיכאילאָוו ,א זוהן פון א וילנער מוליער ,און
אויך דעד באוואוסטער באַריטאָן, ,דער נרעסטער ריגאָלעטאָ? אין
יענער צייט ,יוסף װױינאָגראדאָוו ,א זוהן פון א ווילנער קירזשנער.
שוין אין יענע יאָהרען האָט וילנע ארויסנענעבען אזא פּיאַנאָ
קינסטלער וי גאָדאָווסקי ,וועלכער ווערט פאררעכענט נאָך איצט צוי-

שען די נרעסטע קינסטלער
!יך
א

אין דער וועלט.

װויל דאָ ניט אויסדעכענען

גענויער

|
וויפיל קינסטלער

ווילנע

האָט אַרוסנעגעבען אויף דעם מוזיקאלישען געביט ,וױיל אויף דעם
דאַרף מען האָבען א ספּעציעלען אַרטיקעל ,בעסער געזאָנט אַ רייהע
ארטיקלען .,דיריגענטען אין דער אָפּערע ,גרויסע פידלער ,פּיאניסטען
איך
װאָס שטאַמען פון ווילנע זיינען צושפּרײיט איבער דער ועלט.
װויל דאָ נאָר זאָגען ,אז די מויקאַלישע וילנע אין א נאטירליכע
ערשיינונג,
וי שוין געזאַנט .א וילנער איד זינגט סיי אין ליידען און סיי
ער זיננט צו אַ לויה און צו אַ שמחה ,און דער ניגון
אין פריידען.

איז ,דאכט זיך ,דער זעלבער.
פאַרלאָזט
זאָלט ניט
און טאַקע
נער ניגון

עס איז אן עכט וילנער נינון ,וועלכער

אייך ניט וי אַלט איהר זאָלט ניט זיין און װי גרויס איהר
זיין ,איז דעד ווילנער ניגון מיט אייך .ער פאַרפאָלגט אייך,
דאָס איזן דער סוד וואס דאס וילנער װאָרט און דער ויל-
האָבען זיך אזוי צושפּרײט איבער דער נאנצער ועלט.

טובים גלאָז,
דער

,אָי"

װילנער
(זכרונות)

א א

ר' בער? אין געווען אן אַלטער תושב אין
ראַמײלעס

הויף ,אויף

גענאיבער דעם
איד

טעגליכען

| שטערט
2
משניות.
'
ס'איו
ר' בער? געהן אין דער חברה
לערנען מיט אַ סיש אידען
ר' הירשעלע'ן ,וועלכער האָט
לומדות און גרויס חכמה.
ר' בערל'ס

גרעסטער

שוהל-הויף;

אַ טרוד,

צו מאַכען.

דער

אידישער

שווער

געאַרבײט

אָבער

ניט

עוֹל ,האָט

עס

גאַס ,גע-

ער אין געװען אַ
אױף

אַ לעבען

אַכטענדיג
איהם

אויף

דאָך

דעם

ניט

גע-

יאָהרען

אין

צוֹ לערנען
יעדען טאָג א פּרק
און יעדען שבת פאַרטאָג ,וען
נאָך געװען שטאָקיפינסטער,
פלענט
חי-אָדם ,אויפ'ן שוהל-הויף ,און דאָרט
,חיי-אָדם" ,אונטער דער השנחה פון
גע'שמ'ט איבער גאַנץ ווילנע מיט זיין
|

נחת-רוח

אויף

זיינע עלטערע

געווען זיין בן-זקו
נים ,זיין מוזיניקעל ,לייזער? ,וועלכער איז געוען אַ
גרויסער מתמי
ד ; און ר' הירשעלע ,װי אוֹיך ר' אליהו פּינחס ,דער

ראש-ישיב
ח פון דער קאַצאָװישער קלויז ,האָבען נביאות געזאַנט ,אַז
לייזער?

װועט אויסוואקסען

אַ נדופ בישראל,

און טאַטע-מאַמע

האָבען

געקליבען נ
חת און געליינט גדוים האָפּנונג אויף זייער זוהן ,לייזערפ,
אָבער

לאַנג האָט דער

דאָזיגער

נחת

ניט געדויערט

--

צו זיין

| זעכצעהנטען יאָ
הר אין לייזערפ פאַרכאַפּט געװאָרען פון דער גרויסער
און מעכטינער
רעװאָלוציאָנערער באווענונג ,און זי פון אַ מעכטינער
כװאַליע געטראָנען
האָט זיך לייזערפ דער דאָזיגער באוועגונג איבער-
געגעבען ,און מיט
'
ן
נ
א
נ
צ
ע
ן
א
י
מ
פ
ּ
ע
ט
פ
ו
ן
א ישיבה-בחור ,פאַר וועמען

אַ נייע נבואה
האָט זיך אנטפּלעקט ,האָט זיך לייזער? אריינגעװארפען
אין דער בוֹ
נ
ד
י
ס
ט
י
ש
ע
ר
ב
א
ו
ו
ע
ג
ו
נ
ג
,
א
ו
ן
קיין זאַך איז איהם שווער ניט
געווען :גע
ל
ע
ז
ע
ן
,
פ
א
ָ
ר
ג
ע
ל
ע
ז
ע
ן
,
ג
ע
ר
ע
ד
ט
,
אַניטירט ,פארשפּרייט פּראָ-

קלאַמאַציעס,

היבשליך פאַרנומען

אויף

דער

בירזשע

אויף

זאַלקינד'ס

לאַוע אָדער או
יף זאַװאַלנער גאַס; היינט די סכאָדקעס ,פאַרזאָט-
לונגען  --ער
ה
א
ָ
ט
א
ַ
ל
ְ
ץ
נ
א
ָ
כ
ג
ע
פ
ּ
אָלגט און מיטגעווירסט בלב ונפש.
ר' בערל

פלענט

זעהר

אָפּט מוסרץ

9

זיין

ב-זקונים

און

איהם

|
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אויפװואַרפען ,הלמאי

טוביח גלאַז

ער האָט פאַרלאָזען די תורת-אלחים.

האָט

איהם

עס וועה געטאָן צוזעהענדיג ווי זיין זוהנדעלע ,אויף וועמען ער האָט
אַמאָל פאַרביטען די גמרא
חיצונים ,אויף סאַציאַליס-

אַזױ פיל האָפענונגען געלענט ,האָט מיט
אויף אַפּיקורסישע ביכער ,אויף ספרים
טישער ליטעראַטור.
 --ווער זיינען דאָס די דאָזינע לומדים -- ,פלענט ר' בערל?זאָגען מיט פאַרקאַום -- ,די חכמי הסאַציאַליזם ,אָט דער קאוטסקי,
דער פּלעכאַנאָוו ,זיי זיינען דאָך פּשוט'ע גויים; און אַפילו דער לנו",
טאַקע אַן אמת'ער אידישער נאָמען ,לנו ,אָבער פאָרט לא 7לנו ..אַן
|
אַפּיקורס נמור און אַ מורד במלכות,..
לייזער? פלענט זיין טאַטענ'ס מוסר מקב? באהבה זיין ..ער
האָט געוואוסט ,אַז זיין טאַטע איז אַן ערנסטער און א קלוגער מענש,
און האָט געהאָפּט צו איבערציינען זיין פאָטער ,אַזן איהם האָט
זיך א נייע וועלט מיט אַ גרויסער צוקונפט אַנטפּלעקט ,פאַר וועלכער
עס איז כדאי זיך מוסר-נפש צו זיין ,און אין זיינע דיסקוסיעס מיט
זיין פאָטער האָט ער איהם געזוכט צו איבערקערען אויף זיין זייט
און באוויזען מיט נרויס חריפות ,אַז סאַציאַלים אין געפּרעדינט גע-
װאָרען פון עמוס און מיכה און אַז די הויפּטפּרינציפּען פון דעם
סאָציאליזם זיינען דורכגעװועכט אין דער הייליגער תורה.

מיט דער צייט האָט דער אַלטער טאַטע זיך גענומען פאַראינטערע-
סירען

מיט

זיין זוהנ'ס

נייער תורה,

כמעט

געװאָרען

זיין לייזערל נעהט אויפ'ן דרך הישר ,און די ויכוחים
הויבען פאַרלירען

זייער שאַרפקייט,

בין --

בין דער

איבערצייגט,

אַן

האָבען אָנגע-
וילנער

,בונר"

האָט צונעקראַגען אין זיינע רייהען אַ נייעם חבר ,איינעם פון אַלטען דור.
און ניט קוקענדינג אויף זיין טיפען עלטער ,האָט ר' בערל לייב
זיך ניט נעשעמט צו רופען מיט'ן נאָמען יאַט" ,װי אַלֶע בונדיסטען
פלעגען איינער דעם אַנדערען רופען צו יענער צייט .ר' בערל פלעגט
זאָגען ,אַז דער װאָרט יאָט" איז בנימטריא כ' ,צװאַנציג  ---און אויב
נאָט האָט געשטראָפט פּרעה'ן מיט עשר-מכות ,וועלען די סאָציאַ-

ליסטען
צוואַנציג

באשטראָפען
מכות

אויף

ניקאָלאַיקען
זייערע

מיט זיינע משרתים

טאָפּעלט,

מיט

קעם..

און ווען דער ,בונד" האָט ארויסנעשטעלט גענ .ליבערט'ען אַלס
דעפּוטאַט צו דער רוסישער דומע ,האָט ר' בער? שטארק אַניטירט
מאַר איהם צווישען זיינע שוהל-אידען  --און האָט אויך געקראָגען
פון אֶנהוֹיב האָט זיך דער עולם עפּעס נע'חידוש'ט,
א סך צוהערער.
וי קומט עס צו ר' בערל'ן צו אַניטירען נאָר פאַר אַזא אחר ,פאר אַ
בונדיפט ,אָבער ר' בערל? האָט נעוואונען פּאָזיציע נאָך פּאָזיציע און
האָט איבערציינט זיינע צוהערער ,די סליז-אידען ,אַז נאָר פֿאַר
ליבערט'ן זאָל און מוז אַ אידר שטימען.

דער ווילנער יאאָט"

|

|

{

היים פאַר פיל דורב-

אן אמת'ע

ר' בערל'ס הויז איז געװאָרען
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װאַנדערענדע ,יאַטען" ,וועלכע האָבען זיך געדאַרפט אויסבאהאַלטען
פון די מחבלים ,פון דער פּאַליציי ,און אַן אַ היאַט" האָט איבערגע-

נעכטיגט ,האָט ער שוין אויך געקראָגען צוצובייסען ,אַ פּאָר גראָשען
אין קעשענע ,און אויך אַ פּעסעל צו קאָנען געהן וייטער און ניט
געשטערט

וערען

פּאליציי .

דער

פון

ר'

אַ טראנספּאָרט

אָפּצוזעצען

געדינט פאַר אַ פּלאַץ
װי אויך געוועהר...

בערל'ס

הוין

אויך

האָט

פּראָקלאַמאַציעס,

א

אין די פינסטערע טענ ,וען פּאָגראָמען האָבען זיך גענומען
פאַרשפּרײיטען איבער רוסלאַנד ,האָט זיך אויך פאַרשפּרײט א קלאַנג
איבער

ווילנע ,אַז גרויסע

באַנדעס

און שניפּעשאָק.,

אידען

פּואווקע

קומען

כולינאַנעס

האָבען אָנגעפילט

לילי-

אָן דורך

די שוהלען

און

מתפּ 5געווען צו גאָט .אָבער ר' בער? איזן אין שוה? ניט געגאַננען,
ער האָט ניט געװאָלט שטאַרבען וי אַ שעפעלע ,ער האָט צאַמען

מיט זיין לייזער?'ען ,וועלכער איז געווען אַ מיטנליד פון באִיעואִי
אָטריאַד ,ואך

װעג

צו

געהאלטען

פיליפואווקע,

,איסקראַ", ,עס-ער"

אין

אין אַ האָטעל

געווען

באװאַפנט

די

װוואו

באיעוויע

און פּועלי-ציון

מיט

פון

אָטריאַדען

זיינען געווען ,און יעדער

בריניננס

ווערען ,וי אויך מיט קאַלטע

איבער

אסטערבראם,

געוועהר,

און

אַנדערע

מינים

גרייט צו באנענענען

אוים'ן

,בונד",
איינער

רעװאָל-
די כולי-

גאַנעס ,לייזערל אין נגעזעסען ביים טעלעפאָן ,נעשטאַנען אין שטענ-
דיגער פארבינדונג מיט די אַטריאַדען פון די אנדערע געגענטען פון
שטאָדט,

און טאַטע

און

זוהן

זיינען

געזעסען

צוזאַמען,

פלענען

זיך

אַלע צוויי שעה  ---אַזױ גאַנצע נעכט פאַר איבער אַ ואָך צייט,
בייטען
געהענדיג אַ געוויסען שבת פֿאַרטאָג ,הינטער נאַװאָגאָראָד ,צו אַ
געוויסען פּונקט אין אַ טיפען ואַלד ,וועלכער האָט זיך געצוינען צו
לאנדװאָראָוע ,וואו דער באֶיעוואִי אַטריאַד פון ,בונד" האָט פּראק-

טיצירט צו שיסען אין ציל ,האָט ווירנילי ,דער הויפּט פונ'ם אָטריאַד,
אויך אַ געוועזענער ישיבה-בחור און א למדן ,מיר דערצעהלט פילע
וויצען ,אַנעקדאָטען און שעהנע מעשה'לאך ,װאָס ער האָט געהערט
ביי פארשיידענע געלעגענהייטען ר' בערל'ען דערצעהלען ,און צום סוף
האן אַלטער מאַן ,אָט דער ר'
האָט ער ענטוזיאַסטיש צונעגעבען:

בערל ,אָבער ער איז אן אמת-נעטרייער חבר און איינער פון די איבער-
נגעבענסטע קעמפער .,איך
דער רוסישער רעװאַלוציע

בין זיכער ,אַז ווען דער היסטאָריקער פוֹן
װועט שרייבען וװענען איהרע העלדען ,װעט

זיכער אויך פאַרשריבען ווערען דער נאָמען פון דעם אַלטען וילנער
,אט" --

ר' בערל".

עלילת-דם

פּראָצעס פון דוד בלאָנדעס.

אין  0091איז די אידישע וועלט אויפגערודערט געווארען מיט אַ
בלוט-בלבול אויף א ווילנער פעלדשער ,דוד בלאַנדעס ,וועלכער האָט

געוואוינט אויף דער טאָטערשער (טאַטאַרסקאַיאַ) נאס,
די באַרימטע אַדװאָקאַטען אָסקאַר גרוזענבערנג ,װו .ד .ספּאַסאָ-
וויטש און ם ,נ .מיראָנאָוו האָבען פארטיידינט דעם אומשולדיגען קרבן
פון די כלוט-שואים פון אידישען פאָלק.

פון 51-12טען דעצעמבער ,0091 ,איז ער נע'משפּט געװאָרען אין
ווילנער ,אָקרוזשנאִי סוד" .ער איז געפונען געווארען שולדיג ,אָבער

דוד בלאָנדעס.
ער

אָהן אבזיכט צו טויטען זיין קריסטליכע דינסט גרודווינסקאַיא .
איז פאר'משפּט נגעווארען צו  1יאהר און  4מאָנאַטען טורמע.
אויף אַן אפיל איז ער א צווייטען מאָל נע/משפּט געווארען ,פון -82
| טען יאנואר ביז 1טען פעברואר ,9091 ,און איז רייננעוואשען געווארען.
אָבער אויך נאָך דער באַפרייאונג האָבען ניט אויפנעהערט זיינע ליידען.
וואוינענדיג אין א קריסטליכער גענענט האָט בלאַנדעס פארלוירען זיין
פּראַקטיק .פונדעסטווענען ,כל זמן די כוחות האָבען נאָך געטראנען ,האָט

ער זיך וי עס איז דורכגעשלאָנען .איצט
קראנק

און עלענד.
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איז ער אַלט און שוואך,

ל .פּרץ ,ש .אַנ--ססי ,מענדעלע מוכר ספרים,
בעל-מחשבות און דוד אײנהאָרן אין װוילגע.

1

פּראָגראַם פון אַן אָװענט מיט י .ל .פּרץ81 ,טען פעב ,2191 ,.אין זאַל

,ורה תמימה'".
פילהאַרמאָניע ,אַראַנזשירט פון דער געז .ת
 9פּראָגראם פון אַן אָװוענט מיט ש .אַנ--סקי ,דעצעמבער  ,9191 ,91אין
,ילף דורך ארבייט".
שמאָט זאַל ,אַראַנושירט פון דער געז .ה
 .8פאַטאָגראַפיע פון אַ באַזוך פון מענדעלע מוכר ספרים אין ווילנע,
אויף וועלכער עס געפינען זיך דוד איינחאָרן ,משה זילבורג ,פאַלק האַלפּערין,
לוטוואק ,מענדעלע ,דן קאפּלאנאָװויטש ,ז .קאלמאנאָוויטש ,דבורה באראָן,
זרובבל ,ליפּטאַן און בן אביגדור.
אַ מומגליד-קאַרד פון דער ווילנער אידישער געזעלשאַפט פאַר מוזיק,
4
געזאנג און דראַמאַטישער קונסט ,מיט דער אונטערשריפט פון דעם דיכמער
איינהאָרן,

וועלכער

איז

אין 0191

געווען דער סעקרעטאר

פון דער געזעלשאַפט.

 5פּראָגראם פון אן אָװענט מיט בעל-מחשבות (דר .עלואשעוו) און
אייזענבאָהן קרייזעל ,אַראַנזשירט פון דער ווילנער אידישער טוזיקאַליש-דראַ-
מאַטישער געזאַנג געזעלשאָפט.
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די באַרימטע װילנער דרוקערײ
והאחים ראָס'"

,האלמנת 

די דרוקעריי ,האלמנה והאהים ראָם" ,באַרימט איבער דער גאַנצער
אודישער װועלט ,אוז געגרונדעט געווארען אין  ,9871פון א בוכהענדלער,
יוסף ראָם ,מיט דער ערלויבניס פון קעניג סטאַניסלאוס אוגוסט.
אין 1071
אוז דאָרטען אָפּגעדרוקט געווארען דער ערשטער בוך, ,צואת החסיד המפורסם
מהור"ר זוסקינד".
אין  9071איז דו דרוקעריי אריבערגעפיהרט געווארען
קיין ווילנע .און  8081איז דער אויגענטימער ,ברוך ראָם ,געשטאָרבען און
דאָס געשעפט אוז אַריבער צו זיין זוהן מנחם.
אין  6081האָט אַ גראָדנער
| דרוקעריי און אווניגע ווילנער דרוקערייען זיך פאַראווניגט מיט דער ראָם
דרוקעריי .און  0881האָט די רוסישע רעגירונג פארמאכט אלע אידישע
דרוקערייען ,אויסער איינער אין קיעוו און די ראָם דרוקעריי אין ווילנע.
אין  1481האָט אַ פווער אָנגעמאכט גרווס שאָדען אין דער ראָם דרוקערי.
דעם זעלבען ואָהר איז געשטארבען מנחם ראָם און דאָס געשעפט איז אריבער
צו זיין ווהן יוסף-ראובן ,וועלכער איז געשטאָרבען אין  ,8881און די
דרוקעריי איו איבערגענומען געווארען פון זיינע ויהן ,מיט דוד ראָם אַלס
זינט
הויפּט געשעפט פאַרואַלטער .דוד ראָם איז געשמאָרבען אין .0681
דאַן אוז דו דרוקעריי באַוואוסט אונטער דעם נאָמען ,דרוקעריי' האלמנה
והאחים ראָם".

האַרקאַ-
טשערנע-איטע
ווי ,מוטער פון דבורה

ראָם , און שועסטער
פון באוואוסטען משבול
-און געלערענטען
מתתיהו שטראַשון --
(פון זאַמלונגען פון
|ודושען װויסענשאַפט-
א
ליכען אונסמומום).

(מנחם)
מאַנע
זוהן פון ווסף ראובן
ראָם ,איינער פון דו
אחים" אין דער פיר-
,

ראָם,

מע ,חאלמנה

והאחים

ראָם?( --- .פֿון זאםט-
לונגען פון אידישען
וויסענשאַפטלוכען אוֹנ-
סטיטוט).
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דבורה ראָם ,שעף פון
דרוק פירמע, ,האלמנח
ראָם" ,װאָס
והאחים
האָט צענדליגער יאָרען
פארזאָרגט אידען מיט
רעליגיעזע ספרום-- .
(פון זאמלונגען פון
אידישען װויסענשאַפט-
ליכען אונסמיטוט),

4
שרה

אינטערעסאַנטע טיפּען פון דער אידישער ווילנע.
רײזען
אסתר

רבורה

אַ אידישע אַרימע
ווער איז זי געװען?
פאָלקס-פרוי מיט אַ גרויסען נייסט .זי אין ניט
געבליבען גלייכגילטיג צו דער אַרומינער נױט
א .ליטװין
און האָט זי געװאָלט לינדערען.

(ש .הורוויץ) אין דעם בוך ,אידישע נשמות"
רופט אָן דבורה

אסתר'ן ,פאָלקס-העלדין".

מיט

איהר וואונדערליכען לעבען--אַלץ פאַר יענעם---

האָט זי דעם

נאָמען

נאָך

פאַרדינט.

יונג מיידע? האָט זי אַרומנעטראָנען
און אַפילו ווען זי האָט פאַרדינט בלויז
די שענקען.
װאָך ,האָט זי שוין פון דעם געלט געהאָלפען אָרימע .
איהר סמאַן אין נעווען א
האָט זי חתונח געהאַט.
בע? מלאכה .קיין קינדער האָבען זיי נישט געהאַט,

אָפּנעשפּאָרטען

נעלט ,װאָס פלענט ביי זיי בלייבען

נער הוצאה ,האָבען זיי באַשלאָסען
פלענט קומען אַ אידענע

צו מאַכען

צוויי נילדען אַ
צו  71יאהר
זענער  --א
און פון דעם

נאָך זייער קליי-

אַ גמילת חסד.

זונטאָג פארטאָנ צו דבורה אסתר' :

 --דבורה .אסתר'קע ,ראַטעװעט ,מיר זיצען אֶהן ברויט.וועט שוין דבורה אסתר ניט לאָזען זיצען מענשען אֶהן ברויט,

און די אידענע

אלס

קוכען אין

װי? אַ קליינע הלואה-- ,

אינגאנצען

--

אַ רובעל,

 --װעט זי נעמען אַ קאַשיק ,װועט נעמען עפּעל ,רעטאַך ,פיש ,און|

וועט פאַרדינען די קינדער אויף ברויט.

|

באָרנט אויס דבורה אסתר דער אידענע דעם רובעל ביז פריו-
פריײיטאָנ קומט
טאָג ,אז יענע זאָל קענען אַ גאנצע ואָך האַנדלען.

די אָרימע אידענע צו דבורה אסתרץן
 -דבורה אסתר'קע,ראַטעװעט אַ געזינט פון

/

נעזונט זאָלט איחר זיין ,איהר האָט נע-
אַ גאַנצע װאָך פאַרדינט אויף
הוננער .

|
ברויט און א שבת געמאַכט כיד חמלך.
פלענט דבורה אסתר צונעמען צוריק דעם נמילת חסד
859

ביז זונ-

|
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טאָג פריה.

זונטאנ פריה

פלעגט

שרח 

|
זי וידער

רייזפן

באָהגען דער אלמנה אַ

נמילת חסד ביז פרייטאָנ.
האָכען זיך דערוואוסט די אַרימע ווייבער ,אז דבורה אסתר באָרגט
געלט אויף האַנדלען אֶהן פּראָצענט ,פלענט מען אָפּשלאָנען די טירען.
אַמאָל פלענט טרעפען ,אַז אַן אָרימע אלמנה פלענט באָרנען אַ
הלואה ביי דבורה אסתר'ן און פרייטאָנ האָט זי דורך אַ סיבה דעם
פלענט דבורה אסתר צו אַזאַ אלמנה
רובעל נישט נעקענט באַצאָלען.
זיין זעהר ננעדינ און פלענט באָרנען דער אידענע נאָך אַ רובעל,
 ---נישקשה ,נאָט װועט העלפען ,װועסט באצאָלען.

דבורה-אסתר

און זי האָט גענומען

געלפער

()7181--7091

פאַרלײיען נגרעסערע סומעס

אויף אױיסצאָלען.

זי פלענט זיך זעצען אין מאַרק לעבען די יאַטקעס אויף אַ בענקעלע
און די ווייבער פלענען איהר צוטראָגען דעם וואוכער .זי האָט געהאַט
אַ דריײיגאָרענדיקע קעשענע ..אין איין טייל איזן געלענען דער וואובער,

אין א צווייטען  ---געלט פאַר קראַנקע ,אין דער דריטער אָפּטײלונג ---
געלט אויף חתונה מאכען אָרימע כלות.
מען דערצעהלט

וי זי פלענט

זיך אַועקזעצען

אויף

איהר בענ-

קעלע און ווארטען אַז די ווייכער זאָלען איהר ברענגען דעם וואוכער.
אָבער בעטען פלענט זי קיינמאָל ניט.

און אַמאָל פלענט

זי זיך דער-

|דבורה 

אסתר

02

|

וויסען ,אַז אַן אָרימע קימפּעטאָרין האָט ניט אויף א דאָקטאָר,
פלעגט דבורה אסתר מיט אַזאַ מין המצאה זיך ווענדען צו די ווייבער,
וועלכע פלענען פאַרבייגעהן:
 --ווייבעלעך ,קויפט פאַר אַ קאָפּיקע אַ דאַקטאָר!  --אוןקיינער געהט נישט דורך נישט ענטפערענדיג דבורה אסתרן מיט
און א קאָפּיקע צו א קאָפּיקע און דבוהה אסתר'ס רי-
| דער קאָפּיקע.
מענע קעשענע ווערט שוער ,און די אַרימע געווינערין וועט האָבען

א דאָקטאָר ,אַ פונט פּוטער און אַ װעגעל האָלץ.

װעט

דבורה אסתר
|

עס איהר ברעננען שטיל ,אָהן טומעל און נאוה.

און אַזן אַן אַרימע אלמנה דארף חתונה מאַכען א טאָכטער
און עס פעהלט אויס אויף נדן ,אָדער אויף צו פּראַװען די חתונה,
זיצט שוין דבורה אסתר אויף איהר בענקעלע און רופט צו די ווייבער :
 ---ווייבער ,קויפט אַ חתן ,אַ קאָפּיקע אַ חתן -- .און באַלד ווערט

דבורה אסתר'ס דריי-גאָרענדיגע קעשענע פול און שווער און עס וװועט

זיין שוין אויף דער חתונה און אויף נדן און בעטנעװאַנט .

/

און אַז מען דארף דעקען אַ דאַך צו א שול ,פאַרקויפט
י
אסתר די ווייבער פאַר אַ קאָפּיקע אַ דאַך/ .
וװאָס דבורה אסתר ליינט זיי
און די וייבער קויפען.

דבורה
פאָר

פלענען זיי קויפען זי האָט די אָרימע ווייבער ספר תורה'ס פאַרקויפט
פאַר אַ קאָפּיקע  :קויפט וויבעלעך א ספר תורה!  --האָט מען
און שפּעטער ,אַז איהר איינענער קאַ-
געשריבען אַ ספר תורה.
פּיטאל? איז געװאָרען צו קליין ,האָט זיך דבורה אסתר נגעװענדעט

צו שטאָטישע באַלעבאַטים ,אַז זיי זאָלען ווערען מיטנלידער פון איהר
זי
און דבורה אסתר האָט נישט געקראָנען אָפּנעזאָגט.
נמילת חסד,
האָט אויסנעבויט אַ שול פון אָט די קאָפּיקעס ,וואו דער גמילת חסך
פלענט ווערען ארויסנענעבען און ווערט נאָך עד היום אַרויסגענעבען.
דבורה אסתר האָט נישט געקענט שרייבען ,און ווען דער אומ-
גאנגס-קאַפּיטאל פון גמילת חסד איןז געווארען גרויס ,האָט דבורה
דער דאָיניטלאַנג פארשטאָר-
אסתר זיך גענומען לערנען שרייבען.
בענער וילנער שריפטשטעלער בודזאן דערצעהלט אין זיינע מעמו-
אַרען ,װוי אזוי ער האָט געלערענט שרייבען דבורה אסתרן ,וועלכע
איז שוין דאַן געווען ניט יונג און ס'איז פאַר איהר געווען א גרויסע
זי
אָנשטרענגונג ,אָבער זי האָט די אַלֶע שווערינקייטען מנצח געווען.
האָט געזעהן ,אז זי מוז פאַרשרייבכען דעם וואוכער ,דער גמילת חסד
מען דערצעהלט ,אן זי אַליין האָט
זאָל זיך פיהרען פּינקטליך.
געלעבט זעחר אָרים .,פון איהר אָפּנעשפּאָרטען געלט ,װאָס זי פלענט
פֿאַרדינען פלענט זי אוױיסהאַלטען קלויזניקעס ,פּרושים ,וואָס פלענען
עס אין שוין געווען נאָך איהר סאַנ'ס טויט,
זיצען און לערנען.
ו.וען דער גמילת חסד האָט זיך צואוואקסען אין די טויזענטער און
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דבורה

אסתר'ן

איז אויסנעקומען

איהם

איהר

אָפּנעבען

סשרח

רייזצן

נאַנצע

צייט,

האָבען קוים די מיטגלידער פון גמילת חסד ביי איהר גע'פּועל'ט ,אַז זי

-

זאָל נעמען פאַר זיך צום לעבען צויי רובעל מיט פופציג קאָפּיקעס
אַ ואָך .אָבער פון דעם נעלט פלענט זי אויך אָפּנעבען פאַר אַרימע,
איינמאָל האָט זי זיך דערוואוסט ,אַז עס פעהלט אַ טאָג א קליזניק.
האָט זי באַשלאָסען  :זי װעט ניט קאָכען קיין פלייש און אָפּנעבען דעם
איהר
קלויזניק דאָס נעלט אויף דעם טאָנ ,וואס איהם פעהלט.

דבורה

גאַנצע
לעבען

אסתר'ס

קבר אויף דעם

עקזיסטענץ האָט זי געװאָלט
בלויזן פאַר יענעם.

ווילנער בית

דערפיהרען

עולם,

צו דער

מדרנה

פון

ווילנע האָט דבורה אסתר'ן ליב נעהאַָט און זי געהאלטען חשוב.
מען דערצעהלט ,וי יונג און אַלט האָט געקענט די קלייניטשקע שעהנע
אַלטיטשקע און האָבען איהר אַרױסגעװויזען נרויס כבוד .,דער גמילת
חסד ,וואס טראָנט עד חיום איהר נאָמען ,האָט שוין פאר דער מלחמה
די הלואות פלענען נעמען
געהאָט אַ פאָנד פון  82טויזענט רובעל.
ניט איינער ,נאָר א
נאָר די ,װאָס האָבען זיך געפונען אין אַ נויט.
סך זיינען אפילו געפאָהרען קיין אמעריקע מיט אַ הלואה פון דבורה
און אויך איצט עקזיסטירט דער דאָזיגער
אסתר'ס נמילת חסד.

רבורח

אטתר

גמילת

חסד --

|
אין דבורה

אסתר'ס

שוהלכע?

9
גיט מען די

הלואות,

די נעמער פון די הלואות זיינען איצט אָרימע קרעמער ,בעל מלאכות,
די ווייבער ,װאָס האַנדלען אין מארק,

װאָס געהען

מיט די קאָשיקעס.

אָבער דער אָנדענק
צו  09יאָהר איז דבורה אסתר געשטאָרבען.
ווענען איהר איז הייליג און לעבעדיג צווישען דער וילנער אַרימער
די אַרימע וייבער קומען צו דבורה אסתר'ס קבר
באפעלקערונג.
א סך געדענקען נאָך איהר ,וי זי
און גיסען אויס זייער צער .
פלענט זיי העלפען אין זייערע נויטען ,און װי א לעגענדע אוֹן אומ-
פאַרגעסליך וועט בלייבען די דאָזיגע מערקווירדינע שעהנע פרויען-
געשטאלט ,װאָס האָט געקענט זיין א מאַמע פאַר אָרימע און עלענדע
און האָט פאַר זיי אָפּנעלעבט איהר לעבען .און אזוי װעט זיין איהר
נאָמען פאַר די ווייטסטע דורות  ---די אידישע פאָלקס-העלדין דבורח
|
אסתר,

א .ליטוין.
פן

פּאָרטרעטען

עס

דער
איז

אַמאָליגער

געווען

א גלענצענדע

װילנע.
אידעע

פון

דער

ווילנער לאנדסמאנשאַפט אין נין יארק ארויסצוגעבען
צום

-29טען

7

ארביימער

יובילעאום

פון

דעם

רינג ,א זאמעלבוך

ווילנער
ניט בלויז

ברענטש
לכבוד

דער אָרגאנוזאצוע נאָר ,דער עיקר ,צו שאפען א היס-
טאָרישען און קולטור-היסטאָרישען מאָנומענט פאר
דער ואמעלבוך וועם זיין פון
זייער אַלטער היים.
אינטערעס ניט בלויז פאר ווילגנער
אומגעהייערען
אידען ,וואו זיי זאָלען ניט זיין ,נאָר פאר אַלע
ואָרים יעדער איד וייס ,וואס פאַר א
אידען.
גרויסע ראָלע ווילנע האָט געשפּילט אינ'ם לעבען פון די רוסישע אידען.
יאָרהונדערט ,זינט עס האָט זיך אָנגע-
אובערהויפט פאר דעם לעצטען
הויבען די עפּאָכע פון אונזער רענעסאנס  --דוי עפּאַכע פון די דרוו
די השכלה ,ציוניום ,סאָצואליזם אין אלע זווערע
מעכטוגע באוועגונגען:
שאַטירונגען.
וועגען ווילנע איבערהויפט האָבען מיר זעהר ווינציג היסטאָרישען
נאמנה .פון
דער ביכעל הקריה
מאַטעריאל.
און קולטור-היסטאָרישען
שמואל יוסף פין ,איו בלוין א מין ראשי תבות'דיגער קצור הענינים,
אַ כטיפה סן הים פון דעם ,ואָס עס דאַרף און קען געזאָגט װערען װועגען
דאָס איז נאָך ניט געשיכטע ,נאָר בלויז אַ וואונק אויף מאַמע-
ווילנע.
דער ליבער חייקעל לונסקי האָט מיט עטלוכע יאָהר
ריאל צו געשיכטע.
דאָ און דאָרט
צוריק אַרויסגעגעבען אַ נוצליכען ביכעל װעגען ווילנע.
געפונען מיר ,אַזוי צו זאָגען ,עפּיזאָדישע קורצע אָפּהאַנדלונגען וועגען
איך אַליין ,אַ מינסקער איד ,ד .ה .אַ שכן פון ווילנע (ווילנע
ווילנע.
און מינסק האָבען זיך אַמאָל גערעכענט װי אַ שטוב מיט אַ קאַמער) ,וואוו-
נענדיג אין ווילנע אין אַ משך פון  6-7ואָהר  --צווישען  6091און -- 8191
האָב ,באַזעצענדיג זיך אין ווילנע ,זיך פאַרגעסען ,אַז איך בין אַ מינסקער,
און ,כאָטש מעהר פון  02יאָהר אַז איך בין פון ווילנע ,האַלט איך זיך
אוא צויבער האָט ווילנע
ביז היינטיגען טאָג פאר א ווילנער לאנדסמאן.
געהאַטס אויף יעדען ,ואָס האָט ווילנע באזוכט און געוואוינט דאָרט אַ
קורצע צווט,
פאר וואס דאָס איז אזוי געווען ,האָב איך מיר אַליין און אַנדערע
געזוכט צו דערקלערען אין דער מאַסע טיפּען ,בילדער און אַרטיקלען ,װאָס
די מיפען און בילדער אַליין
איך האָב געשרובען פון און וועגען ווילנע.
פאַרנעמען אַ גאַנצען באַנד פון מיינע ,אידישע נשמות ,,אַ טייל פון וועלכן

840

גראַף פּאטאָצקי דער אגר צרק"
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דער

איך האָב מיט פאַרגעניגען ערלויבט
באַנוצען אין דעם דאָויגען בוך.
אין די ,אידישע נשמות" מיינע געהען אַריין בלויז די מופען און
א חוץ זיי האָב איך אָבער געשריבען וועגען ווילנע
בילדער פון ווילנע .
א מאַסע אַרמוכלען .וואו איך האָב געזוכט צו באַװיווען די פיזיק-געאָ-
גראַפישע ,עקאָנאָמישע און פּאָליטישע סבות ,דורך וועלכע ווילנע האָט זוכת
געווען צו זיין דאָס ,װאָס זי איז געוען ,און אַ דאַנק זוי אווסצואיבען
איחהר גרווסע השפעה אוופ'ן גייסטיגען לעבען פון די רוסישע אידען.
אָט די באַדינגונגען ,אין אַלגעמײן ,עקזיסטירען נאָך איצט אויך און
וועלען נאָך שפּילען אַ גרעסערע ראָלע ,ווען די איצטיגע צורודערניש ועט
לאָמיר האָפען,
זיך איינשטעלען און די לאַגע װעט װערען א נאָרמאַלע.
אז זי ועט װערען אַ נאָרמאַלע; זי וועט ,פריער ,צוי שפּעטער ,מווען
די באַדינגונגען ,וועלכע האָבען אויפגעהויבען ווילנע
ווערען אַ נאָרמאַלע.
צו דער ,ירושלים דלימא" ,עקזיסטירען נאָך איצט און וועלען עקזיסטירען.
ווילנע אוו
װילנע איו איצט אַ יורדת ,ווילנע איז אָרים ,חרוב.
ווילנע וועט
געשטאָרבען  ---אַווי דאַכט זיך .אָבער  --עס לעבע ווילנע!
און מוז אויפלעבען.
אַזוי איז מיין פעסטע האָפנונג ,און מיט אָט דו' װערטער באַגריס
איך די ווילנער לאַנדסלייט  ---די אַרויסגעבער פון דעם זאַמעלבוך ,וואס
ליגט איצט פֿאַר דו לעזער.

גראַף

פּאטאָצקי

רעדאַקציע

דער

פונ'ם

;גר

זאמעלבוך

צו

בדק'.

גאָר א באַזונדער געפיה? האָט מיך דורכגענומען ,ווען איך בין
דאָס שטעטע? ,איליע" אין באַקאַנט
געקומען נעהענטער צו איליע.
אין נאנצען תחום.
איהר נאָמען איז פארבונדען מיט דער ריה-
רענדער לעגענדע פונ'ם ,גר צדק" .ס'איז איברינענס ,מעהר אַ היס-
טאָרישער פאַקט ,װי אַ לעגענדע.
די מעשה מיט'ן ,גר צדק" איז איינע פון די שרעקליכסטע מאָ-
זי איזן אויך
מענטען אין דער געשיכטע פון די רוסישע אידען

איינע פון די מערקווירדיגסטע און העכסט כאַראַקטעריסטישע אין דער
די באַדײטונג
היסטאָריע פון דער אידישער און פּוילישער קולטור.
פון דער דאָזיגער געשעהעניש אין נאָך ניט גענוג אָפּגעשאצט ,ניט
זי ואָרט ערשט
פון דער אידישער ,ניט פון דער פּוילישער זיים.
די צייט אויפצוהויבען דעם פאָרהאַנג
אויף איהר היסטאָריקער.
אויף דער טראַנעדיע פונ'ם ,נר צדק" אין נאָך ניט געקומען.
מיט

א

דעמערונגס-נעבעל

פון

לענענדע

אין

אָט די שרעקליכע

קולטו-

רעלע און סאַציאלע דראמע פארצויגען.
די מאַטעריאלען דארפען
פון די אידישע בית עלמינס ,פון די
ערשט געקליבען װערען:
שוהלען ,פון די אַלּטע פּנקס'ען ,פון מעשיות ,װאָס אַלטע לייט דער-

צעהלען זיך  ---דאַרף

דער מאַטעריאל געקליבען

װערען;

אין זײ

24

א .ליטווין

טיה און גדאָב געמויערטע פקליעפּעס פון די נאָך איצט לעבעדינע
גרויסע מיוחסים פונ'ם העכסטען פּילישען אַדעל  --די גראפען
פּאַטאָצקיס ,דארפען זיי געזוכט ,און פון דאָרט ארױיסנעבראַכט וע-
רען.
דאן דארף ערשט קומען דער ריכטיגנער היסטאָריקער פון
דוסישען און פּוילישען געטאַ (ער אין נאָך בין איצט ניטאָ) ,װאָס

זאָל קענען מיט זיין ברייטער

נשמה ,מיט זיין טיף פיהלענד

הארץ,

אריינדרינגען אין דער נשמה פון דער גר צדק לענענדע.,
דאן דארף
קומען דער דיכטער ,ס'דאַרף קומען דער דראמאטורג ,און אב
דער ערשטער ועט אַ געטליכען פייער באַזיצען און דער צוייטער
וועט זיין דער אמת'ער ,פון גאָט געבענשטער
אויסדעדועהלטער,
װועט די פּאָעמע פון ,גר צדק" זיין שטאַרקער פון בייראָנ'ס און די
דראַמע פון ,גר צדק" ועט זיין טיפער פון אַלע שעקספיר'ס דראַ-
און קיין סענסאַציע אין דער ועלט האָט ניט נעמאכט אזי
מעס.
ציט
ע
ר
ע
ן
א
ו
ן
ש
ו
י
ד
ע
ר
ע
ן
א
ַ
מ
ע
נ
ש
ע
נ
ס
ה
ארץ ,װי עס װעט ציטערען
און
ש
ו
י
ד
ע
ר
ע
ן
א
י
ב
ע
ר
ד
ע
ר
פ
י
נ
ס
ט
ע
ר
נ
י
פ
ש
ו
ן
י
ע
נ
ע
ר
צ
ייט ,אין וועלכער
א
ז
עס האָט
יך געקענט
ָפּשפּילען יענע שרעקליכע
וירקליכקייט-
'לעגענדע ,וואס הייסט ,מעשה פון נר-צדק" ,װעט ציטערען און שוי-
דערען איבער די ווילדע שרעקען פון יענער פינסטערער צייט ,אי-
בער די יסורים פון יענע בלאַנדזשענדע ליכט-פונקען ,װאָס האָבען
אומזיסט געמיהט זיך דורכשניידען אָט די דיקע פינסטערניש.
אַזױינע געדאנקען פילען אָן מיין נשמה ,דריקען מיין הארץ
און דריקען עס אַלץ מעהר ,וואס נעהענטער איך קום צו איליע,
צו דעם פּלאַץ ,וואו עס האָט זיך אָפּנעשפּילט דער פאָדלעצטער

אַקט פון דעם נר-צדק'ס טראַגעדיע.
(דער לעצטער האָט זיך אִמּ-
עס שוימען מיר אַרױיף אויף די נעדאנ-
געשפּילט אין וױלנע).
קען די עטליכע בלעטלעך פון דער לענענדע ,וואָס איך האָב מיט
מיה

גרויס

אידען.

און מאַטערניש

דער

איינציגעד

געקראָנען

איבערשרייבען

עקזעמפּליאר

געשריבען

אין

וילנער

ביי א

אידיש.

נע-

שריבען (ריכטיגער  ---איבערגעשריבען) אין אֶנהוֹיב פון ניינצענטען
יאָהרהונדערט

אין

א

ואונדערשענער

געצאַצקעטער

האַנדשריפט.

,דיזע געשיכטע  ---דערצעהלט די לעגענדע ( ---איך שרייב מיט

דעם לשון און אויסלעגעניש פונ'ם מאַנוסקריפּט) איז איין הויבט פון
דאָס

דערציילונג,

װואָס

האָט

געטראָפען

זיך

מייטע

דעם

הוויליגען

עש װאַהר טרעפין ביי איין ראייכין פירשט אין
מאַן גר צדק.
זוהן ,װאָס ער וואַהר פוֹן זיין געבאָרינהויט זויייער שיינעם געשטאַלט
און אויך זוייער קלוגהייט אונד פאַרשטאַנדינקהױט מיט איהם .דען
האָט איהם דער פאָטער געגעבען לערנען אין די הויבטשולין :און
האָט געזוכט פאַר איהם איין גוטין חבר ,דען ער זאָה? האָבען מיט
וועמען זיך צו באַזינען אונד אויך יעדע זאַך סלאָר דורכצוריידען" .
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דער

--

יונגער

זאַרעמנא.

פירשט

ביידע

אין

געװען --

האָבען

ניט

פּאַטאָצקי,

געהוֹליעט,

זיין חבר

און

ינגע

װי אנדערע

די חברים
פדיצים ,נאָר האָבען אויך געלערענט און געטראַכט.
פארלאננען פונ'ם הופּטמאַן ,דעם פירשט פּאַטאָצקי ,ער זאָל זיי

קיין פּאַריז זיך פארפאָלקאָמענען.

שיקען

הויבטמאן

אאַזױי וי דער

האָט געזעהן דאָס גרוים גילושטיקייט װווי זי האָבין צום לערנען,
דענניכט האָט ער צוניפאַלען געטאָן זי און האָט זיי ביידען גע"

שיקט נאָך פּריז ...דען ניכט זויי זאָלין דערגרויסט װוערין אין נאָמען :
און זאָלין זוייער לערנונג זוייער געשיקט זיין .ערשטען אין אַלערלײ
אין

און וידער

שפּראַך:

שאַפט פון יעדין גלויבין:

וועלט

פון דער

אויפקלערט

און וישענ-

דען דער הױינטאַריינלױיג פון דעם זוהן

פון הויבטמאַן איז אַלעס נור געװעזין אין פאַרטראַגונג
וװאַשערע גליבין אין װאַהרהאפטיג".
אויפקלעהר
אין פּאַריז ,װי דער דאָזינער מאַנוסקריפּט דערצעהלט,

פון

;אַלעש

די חברים

ביי זיי אין געװאָרען

בונגען".

זיינען

פון אַלערלײי

גילענין אין דען אויפקלעהר
א קשיא;

דעם

פארװאָס

באַהאלט

גלוו-
מען

פארװאָס קרינען זיי ערגיץ ניט צו לעזען וע-

פון זיי דעם תנ"ך?
גען אידישען נלויבען ?
צופעליג זיינען זיי באקענט געװאָרען מיט אַן אַלטען אידען און
איהם

האָבען

נעבעטען,

ער זאָל מיט

זיי לערנען

פּאָהרען זיי קיין בעדלין ,פון בערלין נאָך רוים.

תנ"ך.

פון פּאַריז

דאָרט װערט דער

יונגער פּאַטאָצקי באקאנט מיט דער הינטער-קוליסען-זייט פונ'ם קאַ-
טאליציזם - .די איינפאַכקײט פונ'ם אידישען גלויבען ,די פארפאַלגונגען

פונ'ם אידישען פַאֶלְק ציהען איהם שטאַרק אי צום מאַרטירער-פאָלק,
אי

צו זיין גלויבען.

האָלאַנד

און

ענדליך

דאָרט פארבינדט

פון ניטער ,טיטולען ,אוצרות

באַשליסט
ער ,דער

און כבוד,

ער:

פאַהרט

אַװעק

קין

יונגער

מאַגנאַט,

דער

יורש

זיין שיקזאל

אויף אייביג

מיט דעם שיקזאל פונ'ם פאָלק ,װאָס אין געיאָנט און פאַראכטעט.
טיף

ריהרענד

און

ביבליש

איינפאַך

אין

די מעשה

מיטן

פנר

צדק" ,וי זי איז געשילדערט אין דער אידישער פאָלקס-לעגענדע.
לויט איין נוסח איז דאָ געווען עפּעס עהנליכעס אויף אַ ראָמאַן ,װאָס
האָט אָבער ניט די הױפּטראָלע נעשפּילט אין דעם גר צדק'ם באַ-
זיין רבי אין אַמסטערדאַם האָט אַ יונגע
קעהרונג צום אידענטום.
און שעהנע טאָכטער געהאַט .דער גראַף פּאַטאָצקי ,שוין אַלס איך,
אַלם גר צדק ,האָט זי פאַר אַ כלה געװאָלט .דער רב האָט זי איהם
צונעזאָגט

צו געבען ,וען ער װעט

גוט קענען

לערנען.

דאָרט ביי
דער גד צדק לאָזט זיך אַװעק צוריק אין פּױלען:
די באריהמטע פּוילישע רבנים מעהר זיך אינ'ם תלמוד צו פֿאַר-
אָדער האָט איהם אפשר געצויגען די בענקשאַפט
פאָלקאָמענען,

4

נאָך
און

|

דער

היים?

וװעלדער ?

האָבען
װױ

איהם

נאָר דער

פּױלען װוערט די ,מעשה

א ..ליטווין

געצוינען

באקעהרטער

די

ליטווישע

נדאַף

קומט

פעלדער
צוריק

אין

מיט'ן גר צדק" קאַרגער אין שילדערונגען.

פארװואָס האָט ער זיך אויסגעקליבען איליע ,וואו עס אין דעמאָלט
ואו דער עולם אין פּראָסט געווען ,וואו
קיין ישיבה ניט געװען?4
ער האָט געמוזט לערנען באהאלטענערהייט גאנצע טעג און נעבכט,
איינער אַליין אין בית המדרש?
און אומזיסט האָב איך פינף-און-דרייסינ ויאָרסט אויף גרעב-
ליעס זיך געטרייסעלט ,דורך בלאָטעס צופוס נעקראָכען ,און א

שפּור ,כאָטש אַ ווייטען א נעפּעלדיגען שפּור ,אין דער שטעטעל גע-
זוכט װעגען דעם לעבען פונ'ם גר צדק דאָרטען ,איידער מ'האָט

איהם גע'מסר'ט און געכאפט.
פ
ּ
נ
איליע אין אַ זױיט ,אָ עלעגען שטעט? אין וילנער גובערניע.
לינט פינף און דרייסיג יאָרסט פון דער סטאַנציע מאלאדעטשנא
(אויף ליבאווע-ראמענער באהן-ליניע) און זעקסם און דרייסיג װיאָרסט
|

פון דער שטעטעל

וילייקע ,דורך

וועלכע

|

עס

געהט

דורך די נייע

מאָסקװע-ווינדאויער אייזענבאהן.
נאָר די בעלי עגלות פאָהרען נאָך
איצט מיט די שוועדע בוידען פּונקט וי מיט הונדערטער יאָהר צוריק,
נאָך סחורה קיין מינסק ,אַ שטרעקע פון א פופציג ויאָרסט .איהר

קענט

נאָך דאָ איצט געפינען אַלטע לייט ,װאָס זיינען זייער לעבען

לאַנג פון שטעטעל ניט אַרױס.
ניט די באַהנען ,ניט די אױטאָמאָ-
בילען ,ניט די רוסישע רעװאָלוציע ,ניט די רעאקציע האָבען דאָ

אַן איינדרוק

נעמאַכט,

איליער

אידען

לעבען

אויף

זייער אלט-

פרענקישען שטייגער ,וי אין די צייטען פון ,נר צדק".
די שטעטעל
האָט אין גאנצען הונדערט געזינדען.
אויף די  001געזינדען אין דאָ.
 0קראָמען .פונדעסטווענען ?עבט מען זיך דורך נישט קשה .אביסע?
לעבט מען פון פּריץ ,אביסע? פון נוי .איבערהויפּט  --פון פּױער.
צוויי מאָל אַ ואָך איז א מאַרק.
אויפ'ן מאַרק פאָהרען זיך אויף
אַ סך פּױערען פון דער אומנעגע
נ
ד
,
ל
י
י
ו
ט
ז
י
ך
א
י
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יעדער שטוב.
די לעצטע יאָהרען לעבט מען נא
ָ
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ר
.
ע
ס
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א
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אונטער דער
אמעריקאנער דאָלער.
די גאַנצ
ע
י
ו
ג
ע
נ
ד
א
י
ן
א
י
ן
א
מ
ע
ר
יקע.
אין
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וואו האָט אַמאָל-- ,
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הל'שער שריי
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י
? היינט האָט יעדער /
א סאַמאַװאַר ,און
א
י
ן
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ר
ש
ט
ו
ב
ט
ד
י
נ
ק
ט
מען אַלע טאָנ טיי .קיין
גרעסערע השגח פ
ו
ן
װ
א
ו
ױ
י
ל
ט
א
ָ
ג
ה
א
ָ
ט
ניט אַ איליער איד ,וי טרינקען
אַלע טאָג טיי פון פרישען סאַמאַװאַר.
צום קהל'שען

שרייבער

יעקב אפרים

בין איך געקומען

בעטען:

גראָף פּאטאָצקי
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איך האָב געװאָלט דאָרטען געפינען

ער זאָל מיר ווייזען דעם פּנקס.,

נאָר דער אַלטער
עפּעס א שפּור פון דעם גד צדק'ס טראַנעדיע.
האָט מורא געהאַט צו וייזען מיר דעם פּנקס .ער האָט מיך פאר-
זיכערט,

איז

אַזן אין פּנקס

ניטאָ

נאָרנישט

וענען

נר

אַלין

צדק.

האָט ער געוואוסט נאָך ויינינער ,וי אין ,סמעשהח נר צדק" איז פאַר" /
|
שריבען.
איך האָב מיך געלאָזען צו אן אַנדערען ,בערע זלמנ'ס .ער אין
א ,באַרעדטער מענש" ,האָט מען מיר איהם נאָך
נאָר
פאַרלויבט ., ער האָט ליב צו פארברעננען.
האָט אויך אזוי ווינינ געוואוסט צו דערצעהלען
נאָר פון די יאָשקעס? האָט
וי דער עדשטער.

די ,יאָשקעס?

פּאַר שטריכען.

---

אזוי הייסען

אין מאלאדעטשנא
אָט דער אַלְטער
פון הנר צדק",
ער צונענעבען אַ

די אייניקלעך פון

יענעם שניידער ,װאָס האָט דעם ,נר צדק" נע'מסר'ט .גע'מסר'ט
האָט ער איהם דערפאַר ,װאָס דער גר צדק האָט זיין אינגעל פאר'ן

אוער אָנגעדדעהט.

דער פַאקְט אין א שרעקליכער ,אַ שענדליכער,

אידען זיינען ניט זשעדנע געווען אין איינענע מוסרים ,שפּיאָנען,
פּראָװאָקאַטאָרען ,אָכער די מסירה פון אַ אידען אויפ'ן ,גנר צדק"
 -אַזאַ שענדליכען פאקט האָט די אידישע היסטאָריע בין יענעםטאָג ניט געוואוסט.

װאָס האָט אַ איד געקענט האָבען צום ,גר צדק",

װאָס איז נאָר נעזעסען אין אַ וינקעל פון בית המדרש
נאַכט

און טאָג און

געלערענט?
די

לעגענדע

דער דאָזינעד
דערצעהלט
,גר צדק"

וועגען

די ,יאַשקעס"

געשעהעניש.

װאַרפט

דעם שניידער'ס

אַביסעל

איננע? --

ליכט

אוֹיף

אַזױ װערט

 -האָט געשטיפט אין בית המדרש אוֹן נעשטערט דעםער האָט פריהער געבעטען מיט נוטען ,ער זאָל.
לערנען.

ניט קונדס'ן אין אַ היילינען אָרט ,און זאָל בעסער געהן אויפ'ן הוֹיף

דער איננעל אין אָבער געווען א צולאָזענער און האָט דוקא -

שפּילען.

געטאָן דעם ,נד צדק" אויף צו להכעיס ,און געזידעלט
האָט דעם ,גר צדק" אזוי באַנומען ,אז ער האָט איהם

אויער

פאַר'ן

ער געזאָלט

און אַרױיסנעטריבען
זיך אויסדריקען,

פון בית

המדרש.

אַז אַן אמת אידיש

קינד

איהם .דאָס
אָנגעדרעהט

דערביי
קען

האָט

ניט זיין

מסתמא ועט ער זיך שמדען .דעם טאַטען ,דעם
אַזױ פרעך.
שניידער ,האָט דאָס אזוי אַריינגעבראכט אין כעס ,אז ער איז אװועק-
געלאָפען

אין הויף און --

גע'מסר'ט.

אין איליע  ---האָט מיך פאַרזיכערט דער אַלטער בערע זלמנ'ס
 --זאָגט מען אויף זיכער ,אַז דער איננעל האָט זיך שפּעטער מיט:
אַן אמת נע'שמד'ט.

אַז דער ,נד צדק" האָט זיך דערוואוסט פון דער מסירה
אנטלאָפען

אין ,סטאַרינקע",

אַ קרעטשים

אַכט

װיאָרסט

איז ער

פון איליע.
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אָבער דער קרעטשמער ,פון שרעק פֿאַר'ן פּריץ ,האָט איהם אַרױסנע-
געבען .,בשעת מ'האָט איהם געפיהרט פון דאַנען ,אַ געשמידטען אין
קייטען ,האָט ער ,דער ,גר צדס"  --זאָגט די לענענדע  --געשאָלטען
דעם מוסר ,אז זיינע קינדער ,אייניקלעך און אור-אייניקלעך ביז צעהן
דורות ,זאָלען ניט זיין נלייך צו אַלֶע מענשען און קיינער פון זיי
זאָל ניט שטארבען מיט זיין נאַטירליכען טויט.

די
קעהרט :
וי דער
דער ---

דער

פאר'-
משפּחה פון דעם מוסר אין ניט אויסנעשטאָרבען.
נאָר
נאָך איצט אין האַלב שטעטע? פון די יאָשקעס'".
אַלטער האָט מיך פארזיכערט ,אין אין יעדער געזינד פון זיי
טויב ,דער שטום ,דער חינקעדינ ,און זעלטען ווער פון זיי

קבר פון

דעם

ג,גר צדק" אויפ'ן
אין ווילנע.

אַלטען

אידישען

בית-עלמין

פארשאָלטען אין אויך פון דע-
שטאַרבט מיט'ן נאַטירליכען טויט,
קיין איין קרעטשמער לעבט ניט אויס דאָרט
מאָלט אָן די קרעטשים.

די יאָהרען.
אין

מיטען

נעשפּרעך

ועגען

די

ויאַשקעס?

איז

אַריין

אין

שטוב אַ אינגעל פון א שכן עפּעס לייהען .דער אַלטער בערע זלמנ'ס
האָט מיר אַ קוועטש געטאָן די האַנד און א מאַך געטאָן מיט'ן קאָבּ,

איך זאָל אויפהערען

צו ריידען.

ערשט נאַכדעם,

װי דער אינגעל

איז אַװעק ,האָט ער מיר דערקלערט ,אז ער האָט ניט געװאָלט ריידען,

װואָרים דער איננע? איז פון די ,יאשקעם".
 -מ'זאָגט ,האָט ער צונענעבען ,אַן איצטדי צעהן

דורות און די קללה פון די גיאָשקעם?"

 ---דאַנקען נאָט ,האָט צונעגעבען די ווייב,

אין שוין
איז אראָט,

פאַרפול

|

|

גראָף פּאטאָצקי דעָר אגר צרק"
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אויף די ,יאָשקעם" פינט קין'ס צייכען .ואוהין איינער פון
זיי זאָל ניט קומען ,ווייס מען איהם ,און דאָס פאָלק קוקט אױף
איהם מיט מורא און פאַרדאַכט,
האָט זיך אין דעם טאָן פון בערע זלמנ'ס געהערט

פונדעסטווענען

 :צופרידענהייט

און פאַרנעבונג,

 ,לויט וי מ'האָט

=

,נר

פונ'ם

אויסנערעכענט,

האָט

דורות,

דורך

וועלכע ,לױט

די

צדק"

קללה

דער

פאַרשאָלטען.

זיינען

ייאַשקעס"

געענדיגם

איצט

זיך שוין

פוֹן די צעהן

טערמין

װען

מיר

האָט

עד

מיטגעטיילט,

לוט די
דער ,נר צדק" אין פארברענט נגעוואדען אין וילנע.
פענענדע דערצעהלט ,האָט זיין מוטער ,די אַלְטע גרעפין ,געקראנען,
מיט גרויס מיה און מאַטערניש ,פון פּאַבסט ,צי פון פּוױלישען קע-
ניג ,אן אונטערגעשריבענע פּאַפּיר ,אַז מ'זאָל איהם לאָזען לעבען .נאָר
זי האָט

מיט

איינינע

מינוט

בלוטינער

דער

פּאַדשפּעטינט.

דעקרעט

אין יענעם טאָג ,דערצעהלען וילנער
איזן אויסנעפיהרט געווארען,
א בת קול איזן ארוים
אידען ,איז געווען א מורא'דינער שטורם.
פוֹן הימעל און האָט געזאָגט :ואוי? צו דיר ,אברהם בן אברהם!
דיין ליכטינע נשמה איז גלייך אַװעק צו איהר מקור ,צו די הי"
לינע אבות און אברהם אבינו האָט איהד אין זיין שויס צוגענומען.

א איד האָט זיך פּאַרשטעלט פאַר אגַוי( ,עס לעבען נאָך ,זאָגט.
און
אש

מען ,אין ווילנע זיינע אוראייניקלעך)
איהם געלוננען צו ראַטעװען אַביסע?
צדק.,

פיט היילינער מורא

אַשׁ אין אַ זיכערען

דעם

אידען

האָבען

און ליבשאַפט

נעוען.

ליכקייט ,אויפ'ן אַלטען בית עולם מקבר

הויפען

געהיים-

פאָרזיכטינקייט און

גרויס

אָרט ,מיט

מיט מסירת נפש איז
פונ'ם פארברענטען גר

אױף דעם אֶרט אין

אַ בוים אויסנעוואקסען; א מאָדנעם אויסזעהן האָט אָט דער בים;
זיינע צויינען ,די אויבערשטע און די אונטערשטע ,זעהען אויס
װי

אַ מענש

מיט

מיט

און

הענד

פים.

אין

אויס וי א טרייע מוטער האָט זיך איבערגעבוינען
קינד

און

היט

פון

איהר

ליב

דעם

קבר

און באַװאונדערען

איהם

אַלנעמיין

איבער

דעם קבר
קבר,

אפּ ,דעם טייעדען

קוקט
טאָג

און נאַכט ,אז קיין בייז אוינ און קיין שלעכטע האַנד זאָל איהם
קריסטליכע טוריסטען ,װאָס קומען אין ווילנע ,באזוכען
ניט שאָדען.
דעם

נאָר אידען

בוים.

האלטען

איהם

טייער און הייליג . קומט א תשעה באב ,צי עשרת ימי תשוֹבה,
און אין יעדער צרה אוֹן אַנגסט ,וואס טרעפט זיך א אידען ,קומט
מען אהער אויפ'ן אַלְטען בית עלמין ,און אויפ'ן קבר ,װאו עס
,דוש" ,אַזױ װוי אויפֿ'ן קבד פונ'ם גאון ,גיסט
לינט דער אַשׁ פונ'ם ק

מען אויס די הארץ און מ'בעט ,ער זאָל א ,מליץ יושר" זיין פאר
די געפּלאַנטע און

געפיינינטע

וװעמען

ער

האָט אַזױ

הייס געליבט

און פאַר וועמען ער האָט זיך פאַר אַ קױבן סקריב געװעף 
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באַלעבעסל"

(די לעגענדע פון אַ אידישען מװזיקאַלישען געני)
זעכציג יאָהר איז אַװעק זינט ער איז געשטאָדבען ,און זיין אָנ
דענקען

לעבט

צווישען

די ווילנער אידען,

אזוי װוי ער װאָלט

ערשט

נעכטען זיך געשיידען פון זיי . און כאָטש זיין אָנדענקען אין פריש,
האָט אלעס װאָס מען דערצעהלט װענען איהם א כאראקטער פון
אן אַלטער ,אַלטער

לעגענדע.

הערט

איהר זיך אָבער איין אין

דער

לעגענדע ,באמערקט איהר ,אז די לעגענדע איזן אייגענטליך קיין לע-

(גענדע

ניט ,יעדער

שטריך

אין איהר אין אזוי טריי

דער

פּערזאָן,

און דער צייט ,און דער סביבה ,אין וועלכער ער ,דער העלד פון זיי,

דער ,ווילנער באַלעבעס??
לייכט ,דאָס

האָט געלעבט,

די אונגלויבליכע מעשה

אַז איהר

איבערציינט

איז אן אמתע,

איז

געװען

זיך
א

און ווען די וירקליכקייט שיינט פענענדאָריש ,אין
ווידקליכקייט.
,
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קלעמענדע און אהַאַרצנרייפענדע ,װוי איהר באַגענענט זעלטען אין
די סאמע
טראַגעדיע

פאַנטאַסטישע אויסגעקלערטע
פונ'ם ,ווילנער באַלעבעס??

ווערען ,און זי װעט געשדיבען װערען.

די
מעשיות און ראָמאַנען.
דאַרף נאָך ערשט געשריבען

װאָרים זי איז זעהר עהנליך

צו דער טראַגעדיע פונ'ם אידישען פאָלק ,און קיין ראָמאַן ,און קיין
היסטאָרישע אונטערזוכונג איזן ניט פעהינ אזוי טיף צו כאַראַקטע-

ריזירען דעם מאָמענט פון דער אידישער גייסטינער ערוואכונג ,אין
בעגין פון דער השכלה-עפּאָכע ,װוי די דראַמאַטישע פּערזאָן פון דעם
|
,ווילנער באַלעבעסל".
דער ניהנום פון די גייסטינע יסורים ,ואָס די ערװאַכטע איך-
שע

האָט

יונענד

נעהאָט

אויסצושטעהן

אין יענער

שרעקליכער

און

דאָך טיף אינטערעסאנטער צייט ,ענטדעקט זיך פאר אונז ,ווען מיר
עפענען די צוויי טראַנעדיעס ,די דענקמעלער פון יענעד צייט :דער
,פּוילישער איננעל" פון לינעצקי אוֹן ליליענבלום'ס ,חטאות נעורים".
אָבער פון די טיפסטע נשמההיסורים ,פון דער האַרץדטראַנעדיע ,פון

יענע ערשטע

שװאַלבען

השכלה,

פון דער

האָבען

נאָך קיין

מיר

דענקמאָל ניט ,און אָט .דער דענקמאָל װעט זיין די געשריבענע דראַנע.
פון

טונג

דעם

,ווילנער

באַלעבעסל'ס?

און פארשפּרייטונג

פון

טראַנישען

זיינע

לעבען

זיסע ננונים,

און

ואָס

די

ערהאַפֿ-

האָבען

נע-

ווירקט מיט אזא צויבער אויף די הערצער פון זיין דור.
ירב וואל דוד לעווענשטיין  ---אַזוי האָט זיך גערופען מיט זיין
נאָמען דער ,ווילנער באַלעבעס??  ---איז געווען א חזנ'ס אַ זוהן.
זיין פאָטער האָט געהייסען ר' חירש ליפּאַיער (ליבאַװער אידען רופען
די אידען
ליבאווע  ---ליפּאי) און איז געווען ווילנער שטאָטיחזן.
פון באַלטישען געגענד האָבען ,נאָך א צייט ,איידער עס האָט זיך
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אָנגעהויבען די השכלה אין דער ליטע ,געהאָט אַ שטרעבונג צו ביל"
דונג .בכשעת דער פאָטער לעווענשטיין איז אַריבער אויף חזנות פון

ליבאו קיין ווילנע ,אין דער קליינער יואל אַלט געװען

נאָך אין דער פריהער

קינדהייט

סמנים פון אַ אונגעוועהנליכען
געזאָרנט פאר זיין ערציהונג.

זעקס יאָהר.

האָט ער אַרױסגעװיזען

שטאַרקע

טאַלאַנט ,און דער פאָטער האָט פיל
מיט נאַהענט פון אַ הונדערט יאֶהד

צוריק האָט דער ווילנער חזן שוין געהאַלטען

צו זיין זוהן ניט בלין

די טייערסטע מלמדים ,נאָר אויך לעהרער אויף פּוױליש און דייטש.
צו עלף יאהר האָט דער
אויך לעהרער אויף פידעל און קלאַװיר ,
קליינער

עמוד

יואל דוד שוין

אויף

געדאװענט

א בענקעלע.

אין ווילנער

זיין דאַװנען

גרויסער שוה?

האָט געמאַכט

פאר'ן

אַזאַ רושם,

אַז ריינקע יודעל'ס ,די וייב פוֹן מאָטע סטראַשון ,איינער פון די
גרעסטע ווילנער מיוחסים ,נבאים אוֹן נבירים ,האָט באַשלאָסען דעמ-

שבת

זעלבען

! מוז ווערען
מז? תנאים.

אין

וויבערשער

דער

איהר איידים.
צו דרייצעהן

שוהל,

דער

אן

קליינער

חזן

באַלד טאַקע האָט מען געשריבען מיט
יאֶהר איז ער שוין געװען א באַלעבעסל.

אין אַ יְאָהר אַרום איז נעשטאָרבען זיין פאָטער ,און דער פערצע-
יאָהרינער יוא? דוד איז געווארען אויף זיין פאָטער'ס פּלאַץ אויבער-
חזן אין דער גרויסער שוה? פון דער גרעסטער אידישער קהילה
די גבאים פון דער
אין ליטע .דאָס איז נגעווען אן אונערהעדטע זאך.
גרויסער שוה? האָבען געװאָלט וויינינסטענס דעם ,כתב חזנות"

אָפּהאַלטען

יאָהר ,ביז דער נייער חזן װעט

אויף עטליכע

,חתימת זקן"  --א שפּור פון א באָרד.
אױיסגעבראָכען אַ דעוואלוציע פונ'ם המון,

האָבען א.

נאָר דאָ האָט שיער
וועלכער האָט מורא

ניט
גע-

האַט ,מען זאָל דעם אַנטיקעל ניט אויסכאפּען אין אַן אַנדער שטאָט,
ניין ,דוקא שוין א ,כתב חזנות און
און האָט זיך איינגעשפּארט;
טאַקע

מיט פולע געהאַלט..

פיר רוב?

א װאָך ,װאָס

אין

דעמאָלט,

איבריגס ,געווען גאַנץ פיינע שכירות פאר אַ חזן.
דער חמון האָט אויסגעפיהרט .די נבאים האָבען נאָר מיט מיה
אויסנעקעמפט ביי דער מאַסע כאָטש ,מוספים" פאַר דעם חון שני,
ר' ליבעלע קאַנטאָר ,דעם ראַבינער און דאָקטאָר קאַנטאָר'ס אַ זיידע,
לאָזענדיג

פאַר דעם

פערצעהן

יאהריגען

דער שפּיץ יחוס פון אַלֶע תפילות.

דער ,באַלעבעסל?

אויבעריחזן

,כ?

נדרי"

--

|

האָט געהאַָט אויף אַלעמען ,אֶהן אַן אויס-

נאַם ,און מעהר פון אַלעמען אויף דער אידישער מאַסע ,א באַצו-

בערענדע ווירקונג.

נאָך איצט זאָנען ווילנער באַלעבאַטים ,אז עס זייי

נען נאָך ניט געבאָרען

געווארען

די נאָטען ,װאָס מ'זאָל קענען

מיט

זיי פאַרצייכענען דעם באַלעבעסל'ס ינגונים" .אַז ער פלענט זיך
שטעלען זאָגען סותערב" אָדער ,ברח דודי" ,פוֹן פּסח'דיגען פּיוט,

א .ליטווין
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 --דערצעהלט מיר ציונסאָן ,איינער פון די ווילנער זקנים-משכילים,װאָס געדענקט נאָך דעם ,באַלעבעס?? און זיינע נגונים -- ,פלעגט/
די נאַנצע פּאָדלאָנע
רען .נאָר ,ותערב",

און ומפּני

שבת)

פון בית המדרש פאַרנאָסען ווערען מיט טרע-
,מן המצר", ,הלל", ,מקדש מלך" (אין קבלת

זיינען בכלל פון די ריהרענדע

חטאנו"

דער
אין דער אידישער שוהל-מוזיק.
נאָר געדאַרפט עפענען זיין מויל אפילו

שטיקעך+

גוילנער באַלעבעס?? האָט
אין ,אדון עולם" ,די נאנץ.

געוועהנליכע שלוס-תפילה פון יעדען שבת'דינען דאַװענען ,און ביים
ענטציסטען עולם האָבען זיך שטראָמען טרעדען גענאָסען,
קריסטען פון פארשידענע
נאָר ניט אידען אליין.

און ראַנגען

קלאסען

,כ? נדרי" אָנפילען

גייסטערט
דער

א יום-טוב,

פלענען
די אידישע

וװערען

פון דעם

באריהמטער

פּוילישער

שוה?

אידישען

אַ שבת,

און טיף

קאָמפּאָזיטאָר

באוונדערס

ביי

נשמה

באַ-

אין דער

נאַכטינאל'ס

גענאָסען.
נאַציאָנען,

ריהרענדע

מאָניושקאָ,

נגונים.

דאמאלסדינער

פּראָפעסאר פון ווארשעווער קאָנפערװאַטאָריום האָט איהם אמאָל גע-
הערט און איז צונעשמידט נעווארען צום יוננען אידישען חזן .ער
האָט איהם באזוכט ,נעלאדען צו זיך ,נגעגעבען איהם אַלֵיין לעקציעס
אין מוזיק

די

חזנות,

קאָמען

זיך אויף

און נעמיהט

זאָל פאָהרען

זיין טאַלאַנט.

איהם

קיין אויסלאַנד

צו וירקען,

ער זאָל לאָזען

ענטויקלען

פארפאָל-

עד האָט איהם פאָרנעזאַנט,

אז מיט זיין נאָמען

און

אזן איהם

װעט

שטעהט

קלינגען די

פאָר אַ גלענצענדע צוקונפט,
|
וועלט,
אין דער צאַרטער ,ווייכער ,מעלאַנכאָליש-געשטימטער נשמח אין
=
ענטשטאַנען אַ קאַמף .דאָס איז געווען א קאַמהף צווישען דער עננער,
פאַרשטיקטער וועלט פונ'ם אידישען נעטאָ און דער ברייטער פרייעד
וועלט אַרום ,װאָס האָט איהם גערופען ,נגעצוינען צו זיך .דער קאמף
איז נגעווען א דאָפּעלטער  :צווישען איהם און דער סביבה ,אין װועל-
כער ער האָט געלעבט ,און צווישען דער אַלטעד וועלט-אנשויאונג פון

דעם אידישען עלוי און דער נייער  ---פון א אייראָפּעאישען קינסטלער,
אין געלוננען
פיל מיה ,בין איהם
האָט נעקאָסט
מאָניושקאָ'ן
איינצוריידען דעם באַלעבעס?'ס שווער און שווינער ,זיי זאָלען איהם
אין אמת'ן איז געוען
אָפּלאָזען אין ווארשע אויף א קאָנצערט,
געפּלאנעװועט ,אז לעווענשטיין זאָל לאָזען די חזנות ,און מיט דער

הילף פון זיינע אידישע
אויסלאנד

און קריסטליכע

און אָנקוּמען אין בעדלינער

נוטע פריינד,

קאַנסערװאַטאָריום.

אװעק

אין

די מיטלען

האָט ער נעדאַרפט באַקומען דורך אַ קאָנצערט ,װאָס מאָניושקאַ האָט
פאר איהם צונעגרייט אין ווארשע,
אום דער יוננער יוא? דוד זאָל ניט געשטרויכעלט װערען,
האָט מען איהם נעשיקט ארומגעריננעלט מיט א סויטע פון פרומע,
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דֹעֶר ווילנער באַלצבץסלײי

באזונדערס האָט געדארפט אויף איהם אַכטונג נע-
עהדליכע אידען.
נאָר די אַלע פאָרזיכטס-מיטלען
בען שייקע פייפער  ---זיין באָס.
האָבען ווייניג געהאָלפען .דער ,באַלעבעס?" איזן אין װאַרשע דאָך

געשטרויכעלט

געװאָרען.

זַיין אויפהאלטען

פון ?עגענדען.

:

|

זיך אין ווארשע

מיט

באַדעקט

אין

אַ נעבעל

וויפיל מענשען איך האָב ניט געפרעגט ,סיי די זקנים,

װאָס האָבען איהם אַלֵיין נעקענט ,סיי די אידען ,װאָס ווייסען גוט די
גאַנצע ווילנער היסטאָריע פון פֿאָרינען יאָהרהונדערט ,האָט קיינער
ניט געוואוסט צו זאָגען עפּעס באַשטימטעס .באַקאַנט איז נאָר ,אַן מיט

זיין קאָנצערט

אין װארשע

האָט

דער

,באַלעבעס?"

געמאַכט

אַ

אַריסטאַקראַטיע און די
די גאַנצע פּױלישע
גװאַלדינען רושם,
גרעסטע פייט פון די דוסישע מיליטער-בעאמטע  --פון דער אידי"
שער באפעלקערונג רעדט מען שוין ניט  --האָבען איהם אויף די
א יוננע
מ'האָט איהם מיט בלומען פארווארפען.
הענד געטראָנען,

טאָכטער פונ'ם גראף פּאַסקעװיטש,

איינער פון די גרעסטע

פּױלישע

מיוחסים ,איז נאָכ'ן קאַנצערט צו איהם צונענאננען ,איהם אויפגע-
הויבען די געדיכטע ,קרויזע שווארצע האָר ,און פאר'ן גאנען טוױ-
זענט-קעפּינען עולם איהם א קוש געטאָן.
א לענענדע דערצעהלט,

אז נאָך פריהער,

קאָנצערט ,באלך

פאר'ן

וי דער עווילנער באַלעבעסל? איז אָנגעקומען אין װאַרשע ,איז ער
גענאננען

געגאנגען

איבער

אַליין שפּאַצירען

פארביי

א רייכען

די

ווארשעװוער

פּאַלאַץ און האָט

נאסען.

ער

איז

שפּילענדינ

דערהערט

ער האָט זיך אפּנעשטעלט ,זיך צונעהאָרכט ,דערנאָך איז
פּיאנאָ.
װער שפּילט דאָס?
ער צוגענאננען צום שווייצער אוֹן נעפרענט:
,עם נגראף פּאַסקעװיטש'עס טאָכטער"  ---האָט דער שווייצער געענט-
ד
פּערט . נעה מעלד" -- ,האָט געזאָגט דער ,באַלעבעסל" ,אַז איי-
נער ווי?ל אַרײן און דער שפּילערין עפּעס זאָנען .דער שוייצער האָט,
נאַטירליך ,באקוקט מיט באואונדערוננ דעם מאָדנעם זשידאק פון
קאָפּ ביז די פיס אוֹן איז ,פונדעסטװענען ,אװעק איבערנעבען די
פעוענשטיין איז געבעטען נעווארען ארויפצוקומען אין
שליחות.
די פוילישע געזעלשאַפט ,װאָס האָט אויבען פארבראכט מיט
הויז
דער יוננער פּאַניענקע ,האָט זיך פון אֶנהוֹיב פארואונדערט :וואס
נאָד באַלד איז באַשלאָסען געווא-
קען דאָס זיין פאר אַ זשידאָק?

רען ,אן דאָס האָט מסתמא
מאכען

שפּאס.

וואל

די פּאַניענקע אַלֵיין.

דוד

נאָט זיי צונעשיקט
איז

אַרין

און

א אידעל

האָט פארלאננט

דאָס האָט נאָך פרעהליכער נעשטימט

אױיף
צו

צו
זעהן

די קאָמ-

זיין בקשה האָט מען
פּאַניע פון די פּוילישע אַדעלינע יוננע לייט.
צן איהם אי ארוֹיס די שפּילערין און פרעגט איהם,
ערפילט.,

װאָס

פארלאננט

ער?

ער

האָט

איהר

עדקלעהרט,

אז

געהענדיג

א .ליטווין

202

פארביי האָט ער איהר געהערט שפּילען און באַמערקט איינינע פעה-
די גאנצע
לערען ,װיל ער איהר אויף זיי אויפמערקזאם מאכען.
חברה

האָט אוױיסגעשאָסען

און האָט באַלד גענומען

אין א געלעכטער

אויסטראַכטען עפּעס אַ שטוקע ,װאָס אָפּצוטאָן דעם עזות'דיגען ,משו-
נאָר די פּאַניענקע אין געווארען רויט און האָט
גענעם זשידאָק.
װאָסערע פעהלערען?
איהם פון העפליכקייט ווענען נעפרענט:
ער האָט געבעטען ערלויבניס צו זעצען זיך ביי דער פּיאַנאָ ,װעט ער
אָט דאָ אין די שטימונג פון די יוננע לייט נאָך
איהר ווייזען
מ'האָט איהם געלאָזט שפילען ,און חברה
פרעהליכער געווארען.
האָט באשלאָסען טאַקע דאָ ,בשעת מעשה ,ביים שפּילען אָפּטאָן איהם
1
א שפּיצעל,

אָבער דער

,באַלעבעס?ל?

באַריהרען

האָט נאָר געדאַרפט

די

קלאַװישען און די נאַנצע געזעלשאַפט איז ,וי פאר'כשום'ט ,צו די
ערטער צונעשמידט נעווארען ,און די פּאַניענקע איז אין אונמאַכט
געפאַלען .פון דעמאָלט אָן אין דער ,באַלעבעס?? אַן אָפטער איע-
געהער ביים גראַף פּאַסקעװויטש געװאָרען ,און שטונדען לאַנג פלענט

ער מיט דער פּאַניענקע אין מוזיקאלישע נעשפּרעכען ,אָדער אין שפּי-

לען פארברעננען,
באגלייטער,

ער פלענט דאָס טאָן אָפּ'ענב'ענדינ זיך פון זיינע
י:

נעחיים.

דער קלאַנג איז נאָך ווילנע געקומען ,אז עפּעס אין מיט'ן  באַ-
לעבעסל?" ניט

נלאַט.

ס'האָט איהם

נעשריבען

אהיים

ער זאָל צוריק

פוהייס
אָבער ער האָט זיך ניט געאיילט..
קומען,
װאָס צווישען איהם און פּאַסקעװויטש'עס טאָכטער אין
נאָר פּלוצלונג האָט ער אויפנעהערט צו באזוכען דעם
דעה וויל האָבען ,אז צווישען דעם אידישען חזן און דער
כע איז נעװוען זעהר שעהן און געראָטען און האָט

ניט געני,
פאָרגעקומען.
גראף .איין
גרעפין ,וועפ-
באזעסען א

נשמה פון אַ קינסטלערין ,האָט זיך אָננעפאננען אַ ראָמאן.,

איהרע על-

טערען
צוֹ

און

אַרומינע

פאר'מיאוס'ן

דעם

האָבען

דאָס באמערקט,

,זשיד"

ביי

דער

מ'האָט

יוננער

זיך באַמיהט

גרעפין

דערמיט

האָט זיך פאראיינינט די קנאה פון די קריסטליכע אדטיסטען און,
פילייכט נאָך מעהר ,די אונרוהינקייט פון די עלטערן און אייפער-
זוכט פון די אַריסטאָקראַטישע בעלנים אויף דער האַנד און האַרץ פון
פּאַסקעװיטש'עס טאָכטער .דער ,באַלעבעסל? האָט באַמערקט אַן
ענדערונג אין דער האַלטונג צו איהם פון די אדומינע ,איז ער גענוג.
שטאָלץ געווען אום צו שוינען זיין ווערדע . ער האָט אויפנעהערט
צו באזוכען פּאַסקעװיטש'עס הויז .דער קוש פון דער יוננער גרעפֿין
דעם ,באַלעבעס?? אויפ'ן קאָנצערט איז פילייכט נגעװען א דעמאָנ-
סטדאַציע גענען די פאָראורטיילען און דער באַלײידינענדער האַלטונג

פון איהר

געזעלשאַפט

צו דעם

געניאלען

אידישען

קינסטלער.

פי-

דער ווילנער באַלצבצסל"
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פון צערטליכער
האָבען געװאָלט

לייכט אין דאָסק אויך געוען אַן אויסברוך
וועלכע איהר פאַמילִיע און זיינע אַרומינע
|
שטיקען.
נאָך דעם האָט זיך אָנגעהויבען דעם קוילנער באַלעבעסל'ס"
טראגעדיע ,וועלכע ער האָט באהאלטען טיף אין זיין צאַרטער קינסט-
לערישער נשמה ,פון פרעמדע מענשען .אין ואַרשע איז ער אַרויס-
מ'האָט איהם מיט בלומען פארװאָרפען,
געטראטען עטליבע מאָל.
די גרעסטע מאַננאַטען האָבען איהם צו
מיט פּרעזענטען פארשאָטען.,
זיין איבערגע-
זיך געלאדען און גרויס כבוד איהם אָפּגענעבען.
געבענער פריינד און לעהרער מאניושקאָ האָט פארבערייטונגען גע-
די גאנצע פּרעסע און
מאכט איהם נאָך אויסלאַנד אויסצוריכטען.
געזעלשאפט איז פו?ל געווען מיט די וואונדערליכסטע מעשיות וענען
טאַלאַנט פון דעם יוננען װוילנער אידישען
דעם באַצױבערענדען
מ'האָט איהם פאַָרגעזאָגט װעלטבאַריהמטקייט ,עשירות ,גדולה,
חזן.
|
אונשטערבליכקייט,
נאָר אינמיטען אָט די אַלֶע הוישיגע געשפּרעכען ארום זיין
פּערזאָן ,אין דער הוילנער באַלעבעס?? פּלוצלונג ,אַנשטאָט אין
אויסלאנד  ---צוריק נאָך ווילנע געפאָהרען .און דאָ זיינען אויך די
מעשיות ניט קלאָר .אַ טיי? זאנען ,אן שווער און שוינער צוזאמען

מיט

די ווילנער נבאים,

וועלכע

האָבען

ניט געװאָלט אָנװערען

ליבע,
דער-

אַזא

טייערע כלי ,האָבען אָנגעווענדעט אלערליי מיטלען איהם אפּצוהאלטען
פון אויסלאַנד .אַנדערע זאָנען ,אַז ער אַלֵיין האָט ביי זיך ניט גע-
קאָנט באַשליסען ,און דערויי? נאָכגענעבען .וידער אַנדערע מי-
נען ,אז דער רעש'דינער ,קבלת פּנים" אין ווארשע ,צו וועלכען דער

שטילער ,פארטראכטער ,פרומער חזן איז ניט געװואוינט געווען ,צו-
זאמען מיט דעם אונגעוועהנליכען ראָמאַן ,האָבען צו שטאַרק אויף
זיין הארץ און נשמה געוירקט ,און זיין נייסט האָט ניט געקאַנט
אויסהאלטען דעם קאַמף צווישען צוויי וועלטען ,וועלכע האָבען איינע
די אַנדעדע אין זיין שוואכען בוזעם געשטורעמט. .
אָבער
חזן אין וילנע.
נעבליבען
אין
באַלעבעס??
דער
אינגאַנצען אומקעהרען זיך צו הער אַלטער וועלט האָט ער שוין ניט
נעקענט .צו ענג אין איהם געװאָרען ,אי אין דער היים ,אי אין
גראָד זיינען איהם סמיט א קורצער צייט פריהער זיינע צוױי
שוהל.
קינדער ,וועלכע ער האָט װי א צערטליכער פאָטער הייס נעליבט ,נע-
זיין ווייב אין איהם פריהער קיין פַּאָר ניט געװען .איצט
שטאָרבען,
ער האָט זיך געװאָלט
אִיז זי איהם נעווארען אין נאנצען פרעמד.
מיט איהר גט'ן ,דאָס האָט נעבראכט צו נוואלדינע מחלוקת און סקאַן-
מ'זאָנט ,אז שווער און שװוינער האָבען דעם דאמאלסדיגען
דאַלען.

גובערנאַטַאֶר .אַרייננגעמישט.

ער האָט פאַררופען דעם ,באַלעבעסל"

א .ליטווין

|

402

צן זיך און איהם מיט זיין גובערנשטאָר-מאַכט געדראָהט .גאָר לע-
ער האָט דעם גובערנאַטאָר אַמילן
ווענשטיין אין שטאָלץ געװען.
,דו ביזט איינער אין אַ גובערניע" ,האָט
אויסהערען ניט געװאָלט.
(און איך  --אין
איהם דער שטאַלצער קינסטלער געענטפערט.

צװואַנציג,

און אפשר

א טיי?

גבירים

איך האָב פאַר דיר קיין מורא ניט",

מעהר.,

שטאָט-מענשען

און אַנדערע

זיין צד ,צווישען זיי אויך דער אין יענער
גניר  ---דער באַריהמטער יודע? אָפּאַטאָו ,

האָבען

געהאלטען

צייט גרעסטער וילנער
דער גט אין געשעהן.

אָבער דער ,באַלעבעס?? האָט שוין פון זיין פרייהייט ניט געקענט
זיין שטילע ,צאַרטע נשמה האָט ניט אויסגעהאלטען
פּראָפיטירען,
און ער אין אַרייננעפאַלען אין אַ מעלאַנכאָליע .דער זעלבער גביר

אָפּאַטאָוו האָט איהם נאַכהער געהאלטען ביי זיך . שטאָט האָט אָנ-
נאָר עס האָט גאָד
געווענדט אלע מיטלען איהם צו ראַטעװען.
איינזאם פלענט דער ,באַלעבעס?? זיצען ביי
נישט געהאָלפען.,
זיך אין צימער

טענווייז

פלענט

ליבלינגס-נגונים,

אין זייטיגע געסלעך

אָדער נעהן ערנעץ

ער זיך פארטראכטען
דאַן

אין

אין

א

און
מאָמענט

אָנהוֹיבען

אליין.

ציו-

ברומען

זיינע

געװאָרען

שוארץ

די

גאס אַרום זיין הוין פון מענשען ,און די שטיינער פלעגען מאר-
גאָסען וערען מיט טרערען .אמאָל פלענט ער שטיל ,אזוי וי פאר
זיך ,זיצענדיג אין װאַנע ,אַ זיננ טאָן דעם באַוואוסטען פּיוט מ,שוי
און ,װוי צוגעצויגען פון א מאַננעט,

-ממים?

מענשען

חינטער די ווענט צופאַלען געװאָרען

זיינען שוין צעהנדליגער

פון געװיין.

זעלטען פלעגט טרעפען אין זיין קראנקהייט איינצעלנע ליכ-
דאן האָט מען מיט אַלֶע מיטלען זיך געסטאַ-
טינע מאָמענטען,

רעט

אריינצובאַקומען

גענאנגען

א ,קדד",

איהם

אין

שוהל.

ד ,ה .אַ טאָטער

מיט

נאָך

איהם

אין

אַ געפלאַכטענעם

נאָכ-
בייטש.

זיינע פריינד האָבען גענלויבט ,אן דער טאָטער מיט זיין שפּרוך
און בייטש האָבען די מאכט אָפּצואװענדען פונ'ם קראנקען די
כדי אינמיטען דאונען זאָל איהם ניט באפאלען
,מרה שחורה".
די ,מרה שחורה" ,איז ביים עמוד נעבען איהם געשטאַנען דער
קדר מיט'ן בייטש ,אין די ליכטיגע מאָמענטען ,באזוכענדיג זיינע
פריינד און באַקאַנטע ,פלענט
און אַ זינג טאָן ,דאן האָבען

ער דאָרט אַזױ װוױי אופכאַפּען זיך
זיך שוין אַרום יענער שטוב אויפגע-

מאַכט טיר און פענסטער ,און מענשען זיינען געשטאַנען אויף די
קעפּ כאפען עפּעס א טאָן זיינעם .נאָר וען ער האָט באַמערקט די
אויפמערקזאמקייט פון די ארומינע ,פלענגט ער נלייך אויפהערען און
קיין מאכט אין דער וועלט האָט איהם ניט געקענט צוינגען ,אדער

אפילון דורך געבעט וירקען,
ווילנער האָבען איהם

ווייטער צו זינגען.

ליב געהאָט ,וי אַ טאַטע

און סאַמע זייער

;אפתר

די גענעראַלששי

|

געראָטען איינציג קינד
זייער שמערץ,
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ער אין געווען זייער צויבער ,זייער טרייסט,
און איצט,

זייער לוסט.

ווען וילנער

ועגען

רעדען

און ענטציקונג,
,באַלעבעס?? שפּירט מען די זעלבע בענקשאפט
גלייך װי ער װאָלט נאָך ערגעץ געלעבט ,און מ'האָפט ,אז ער װעט
נאָר קומען .,מ'האָט בשום אופן זיך ניט געקאָנט פאָרשטעלען ,אַז דער
שטאָט האָט זיך פיל גע"
נאַכטינאל אין אויף אייביג פארשטומט.
מ'האָט דעם קראנקען געפיהרט אין אויסלאנד ,אוים-
לּאָזט קאָסטען.,

קאנד האָט אויף איהם גוט געװוירקט.
האָבען

געראטען

דאָקטוירים

ווינץ ,דאָס װועט איהם
האָלפען,

דער

ער אין בעסער געוארען.

ער זאָל ארומפאָהרען

צעשטרייען.,

,באַלעבעס??

איבער

דאן
פּראָ-

דער

דער מיטע? האָט וירקליך
געזונט

אין

פרייד אין קיין שיעור ניט געווען.

צון

געװאָרען,

גע-

וילנע'ס

נאָר ניט לאַנג האָט זי געדויערט,

מ'אין נע-
עס האָט זיך צונעטשעפּעט צו איהם א האלדשװינדזוכט.
דאָרט האָבען אַלע זיינע פאַדעהרער ,אידען
לאָפען אין ווארשע.

אָבער עס האָט נישט געהאָל-
װוי קריסטען ,די וועלט אייננעליינט.
ער אין געשטאָרבען און מקובר געװאָרען אין ווארשע --
פען.
אַ יונגער מאַן פון פיר-און-דדייסיג יאָהר.
אָט

אַזױ

האָט

זיך

די

נעענדיגט

טראַנישע

לעבענס קאַריערע

פון איינעם פון די מערקווירדיגסטע אידישע גאונים אין 91טען יאהר-
אַ וואונדער איז ,וואס ניט איינער פון זיינע צויבער-
הונדערט.
נגונים ,נאָך וועלכע אידען און קריסטען פלענען אויסגעהן ,איז ניט
פאַרצייכענט אין נאָטען .ווילנער אידען זאָנען ,אז עס זיינען נאָך ניט
באַשאַפען געװאָרען די נאָטען ,װואָס זאָלען קענען איבערנעבען דעם
,באַלעבעסל'ס?.

באַלעבעסל'ס
היילינע נשמות

טענער,

אין

אָבער

נגונים אין פאָלק.
בלאָנדזשען

זיי אום

אמת'ן

לעבען

אֶהן א נאָמען,

דעם

גוילנער

וי נלגולים פון

אין פאָלק ,אונבאוואוסטע

חזנים,

פאָלקס-טאַלאַנטען ,פלעכטען איין פונקען פון זיי אין זייערע ננונים,
און ווען און וואו זיי קומען
פאננען

זיין נשמה,

ניסען

ג;אסתר

צום הארץ

פוֹן פאלק נעמען

אין איהר היילינע

די

זיי נע-

אנטציקונג.

געגעראַלשע""

אז אין דוסלאַנד זיינען געווען און פאַראן איצט געשטודירטע
אידען מיט'ן ט,שפיּןאָלקאָװניק?  ---דאָס וייסט מסתמא יעדער
איינער .עס זיינען אויך געווען אידען ,װאָס האָבען זיך ארויפנע-
אַרבײט אין דינסט ביי דער רענירונג ביז דעם ראַנג פוֹן אַ גענע-
ראל ,אין נוטע אידישקייט האָט אָבער אַ איד דעם טיטעל ,עקסע-
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ניט געקאַנט באקומען.

לענץ? , --ואַשע פּרעװאָסכאָדיטע?סטװאָ?

די רעכט ,די פּענסיע און דעם ככוד ,װאָס אַ גענעראלסקער מיטעל
און אַ איד ,וואס
גיט ,זיינען אָבעד געװען צו ,יצר:הרע'דיג"
האָט באַװיזען ארויפצוקלעטערען אויף די שטאַפּלען פונ'ם דינסט-
לייטער ביז ,עקסעלענץ" האָט זיך געוועהנליך ניט אָפּנעשטעלט פאר
געוויסע ,פאָרמאַליטעטען" ,װאָס זיינען איהם געשטאַנען אין ועג,
אַבי צו דערגרייכען די ,רויטע ליאמפּאַסען" פון אַ גענעראל .אַ איך
 -אַ גענעראל איז אין רוסלאַנד קײינמאָל ניט געװען.אָבער ווען עס איז ניט געװען קיין גענעראַל אַ איך ,אין דער-
און טאַקע אן אמתע,
פאד געווען אַ גענעראלשע  --אַ אידענע..
אַ כשר'ע אידענע ,װאָס האָט נעדאַװענט דריי מאָל אַ טאָג און גע-
|
לייענט ,תחינות" און דעם ,צאינה וראינה".

דאָס איז ניט קיין אַנעקדאָט ,נאָר אַ פאַסקט ,אַזא אַנטיקעל האָט
טאַקע געקענט זיין נאָר אין וילנע ,דעם אָרט פון א סך אנדערע
גערופען האָט מען איהר ,אסתר די גענעראלשע".
אידישע אַנטיקען,
דערצעהלט האָט מיר די מעשה איהרעד א פּלימעניס?  --קיג-

קולקין ,װאָס געהענקט נאָך זיין מוהמען, ,אסתר די גענעראלשע",
זעהר גוֹט .געשטאָרבען אין זי כמעט ערב דער רוסישער רעואָ-
לוציע געלעבט האָט זי איבער הונדערט יאָהר ,פון די הונדערט
יאָהר האָט זי אַ יאָהר פופצינ געלעבט פון איהר גענעראַלסקע פּענסיע,
אז זי פלעגט קומען איין מאָל א מאָנאַט אין קאַזנאַטשײסטװע
אין איהר אַלטפרענקישער ,סובע" מיט'ן ,קאפטור'" אָפּנעמען די
פּענסיע ,פלעגט זיך דער רוסישער טשינאָוניק פון דער קאַזנאַטשײיסטװע -
שטעלען

און

דעדלאַנגען

איהר

דרך

מיט

ארץ

דאָס

מיט

געלד

די

ווערטער ; :איזװאָלטע פּאָדפּיסאַטסיא ,ואַשע פּרעװאָסכאָדיטעלסטװאָ,
באווילינען זיי אונטערצושרייבען ,אייערע עקסעלענץ..
פ'הייסט:
װוי אזוי קומט די אידענע אסתר צו װערען א גענעראלשע?
דאָס

ערשטען,

איזן געווען

אין דער

אין די

ערשטער

גוטע

העלפט

צייטען

פון

דעם

פון אלעקסאנדער

אין יענע

זיין דעגירונג .

טעג ,ווען עס האָט נאָר וואס אָנגעהויבען צו בלאָזען -- ,אויסדריקענ"
דיג זיך אויפ'ן מליצה-שטייגער , --דער ערשטער וינטעלע פון

השכלה".
צו מאכען

די רוסישע
,אידען

פאר

רעגירונג
מענשען':

האָט

אָנגעװענדעט

/אָפּצוטאָן

פון זיי דעם

טערן װאָלקען פון פאַנאַטיזם? און ,לאָזען אויף
ליכטינקייט פון דער איראָפּייאישער ציויליזאציע".

דעמאָלט איז פאָרגעקומען א מערקווירדינע

אלע מיטעלען
פינס-

זיי שטדאַהלען

די

קאָנקורענץ צווישען

,זכה"
דער רוסישער רעגירונג און דער פּוילישער אין דער שטרעבונג מ
צו זיין אידען מיט אייראָפּייאישע בילדונג .די רוסישע און פּוילישע

אוניווערזיטעטען

האָבען זיך מיט אמאָל פאר זיי געעפענט.

און פון

אאסתר די גצנעראַלשצי
ווילנער

פּולישען
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וואס

אוניווערזיטעט,

בין

אין

געװען

דעמאָלט

פארמאכט פאר אידען ,האָט זיך געיאַװעט דעד ערשטער אידישער דאָק-
װאָס

טאָר קושעלעווסקי,

דער וואונדערליכער

האָט

באַקומען

קושעלעווסקי,

אין

זיין בילדונג

רוסלאַנד.

ואָס איזן שוין ביי זיין לעבען

געווארען כמעט אַ לענגענדאַרע פּערזענליכקייט אין אידישען תחום.
אין יענער צייט און פונ'ם זעלבען וילנער אוניװערזיטעט ,אין
אויך אַרױיס די ערשטע נעשטודירטע אידישע דאָקטאָר-אַקושערין  --
אסתר די גענעראלשע.

װוי אַזױ אַ אידישע

זיך ,מיט הונ-

פאַמִילִיע אין וילנע האָט

דערט יאָהר צוריק ,דערװעגט צו לאָזען שטודירען אַ מיידעל ,און
דערצו נאָך מאכען איהר פאר א דאָקטאָרקע -- ,דאָס אין אַ רעטע-
ניש ,וואס איך האָב געסטאַרעט זיך צו לייזען און האָב ניט געקענט,

פּלימעניק

איהר

קינקולקין

װעגען

האָט

איהר

פריהערדינער

ביאָ-

גראַפיע ,וועגען איהר ערציהונג אין דער יונענט ,סיר נאָר נישט
דער פאקט אָבער וואס עס האָט זיך באויזען א
געקענט זאָגען.,
אידישע פרוי א דאָקטאָרקע" ,א געשטודירטע אַקושערין ,אין גע-
ווען צו יענער צייט אַזאַ מערקוירדיגקייט ,אן מ'איזן געװאָהר געווא-
רען פון איהר אין פּעטערבורג ,אין רוסישען קייזערליכען הויף ,און
אין גיכען אין זי געװאָרען דער קייזערינס לייב אַקושערין.

אין קייזערליכען

ניט

געפיהלט

גוט.

הויף האָט זיך די ערשטע אידישע
אזוי

וי

דער

ערשטער

אידישער

אַקושערין

דאָקטאָר

קו-

שעלעווסקי ,איז אויך די ערשטע אידישע אַקושערין ,געווען אַ פרומע.
האָט נאָר נישט געענדערט אין זייער רעליניעזער וועלט-
אלס לייב-אַקושערין האָט זי געמוזט נעמען אַן אנטייל

די בילדונג
אנשויאונג .

אין אַלע הויפישע

עפענטליכע

פּאַראַדען ,פייערטענ

און באַלען.

זי

האָט זיך אָבער צו קיין עסען און טרינקען אין הוֹיף ניט צונע-
ריהרט .האָט געפיהרפט איהר אייננעשלאַָסענעם ,שטרענג רעליניעזען
אין קייזערליכען הויף האָט מען עס געמוזט דולדען ,יל
לעבען.
מ'האָט זיך צופיל גענויטיגט אין איהר.
ענדליך ,נאָך אַ גאַנצע
רייהע יאָהרען דינען אין הויף ,האָט זי זיך אָנגענעבען אין רימיסיע,
און דאָס האָט מען ווידער איהר נעמוזט באַווילינען.
צוליב איהר דימיסיע אין אַרױיס א קריג אוֹן אַ באַהאַלטענע
די מעשה דערפון איז,
שנאה צווישען איהר און איהר משפּחה.
אז זי האָט געדאַרפט נאָך אין גאנצען איינינע יאהר דערדינען
דאן .װאָלט זי געהאָט גרויסע מתנות ,פּריווילעגיעס
איהר טערמין,
און  --דעד עיקר  --א רייכע פּענסיע ,װאָס װאָלט געקענט מאכען
,אסתר די גע-
גליקליך איהר אַליין און איהר גאנצע פאמיליע.

נגעראלשע?
געקוקט

האָט אָבער

מיט

באַדױערען

וייניג
אויף

געהאלטען
איהר

פון ערדישען

גייצינער

גליק .האָט

פאַמיליע און

האָט,

/
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ארויפגעהענדיג

אפילו

מישען

קרייז,

דימיסיע,

אין

נאָר אין איהר

געלעבט

באזונדער

ניט

גייסטיגער

אין

איהר היי"

װעלט,

ארומגע-

אין אייניגע שפּראכען

און מיט

רינגעלט מיט וויסענשאַפטליכע ביכער
היילינע מוסר-ספרים און תחינות.
מ'ווייס ניט אַקוראָט ,צי האָט אסתר די גענעראלשע אַמאָל
איהר פּריװילעגירטע
חתונה געהאט ,צי ניט.,
וואהרשיינליך ניט.

ראָלע פון א הויף-דאַמע און אינטעליגענטע פרוי צוזאמען מים איהר
פרומקייט ,האָבען איהר אָפּגעריסען אי פון דער געהויבענער געזעל-
שאפט פונ'ם הויפישען אַדעל ,אי פון איהר פֿריהערדיגער אידישער
ספערע,
אֶט דאָס האָט געמוזט זיין ,אִהן אַ ספק ,די אוראַך פון
איהר פּערזענליכער לעבענס-טראַנעדיע.
איהר פּלימעניק ,קינקולקין,
האָט מיר דערצעהלט ,אן אַמאָל האָט זי געלאָזען אַרעסטירען זיין
פאָטער ,ד ה .איהר ברודער ,אוֹיף דריי מעת-לעת ,דערפאר וואס
יענער האָט איהר דערעסען מיט זיינע טענות פּאַרװאָס זי איזן אַרויס
אין דימיסיע פאַר דער צייט .,איהר פאַמיליע האָט דאָס איהר קיינ-

מאָל ניט

שענקען.

געקענט

;אסתד די גענעראלשע" האָט געהאַט ,א חוץ איהר טיטע?
פּענסיע ,א באזונדער אייגענהענדיג פּאַפּיר פון קייזער ,צי פון
זי האָט פון
קייזערין --- ,אַ דאַנק פאר איהר טרייען דינסט.
נאָר אײינמאָל --
פּאמיר קיינמאָל קיין געברויך ניט געמאכט.
צעהלט איהר פּלימעניק און זיין פרוי  ---האָט זי אַרוױסגענומען
פּאַפּיד ,און דאָס איז געװען צוליב אזא מעשה:
אין גאַס ,אין שכנות

נעבען

איהר

שלאָגען און צובלוטיגט אַ אידיש קינד.

און
דער
דעם
דער-
דאָס

וואוינונג ,האָט אַ גי אָנגע-

זי האָט דאָס ניט געקענט

פאַרטראָנען ,,איזן אַװעק אין פּאַליציײ-הױיזן און געװענדט זיך צום
פּריסטאוו מיט אַ קלאנע ,און האָט פארלאנגט מ'זאָל דעם גנוי ארעס-
דער פּריסטאַװ האָט איהר אָנגעקוקט מיט פאַראַכטונג און
טירען.

געזאָגט:

,װאָס אין

דאָס דיין עסק ,אַלטע זשידאָװוקע?"

---

דו,

איהם

שווייג,

אָט
ה !
ניקטשדאָבו

אַ טופּע מיט'ן פוס-- ,
װי

ביי
דער

געװאָרען,

וועמען

זי

אויף

נענעבען

,דוצט" דו?

די רייד האָט זי אַװעקגעליינט אויפ'ן
פּריסטאַו האָט עס דערזעהן ,איזן ער

טיש איהר פּאַפּיד,
א פארשטינערטער

ער איז איהר געפאַלען צו די פיס און מיט אצַיטערנ-

דיג קול נעשטאַמעלט:

זייט מיר

מוחל,

אייער

עקסעלענץ..

קרינען דאָס פאַטאָגראַפישע בילד פון דער ערשטער אידישער
וי אַן אמת פרומע
געשטודירטער אַקושערין איז מיר ניט נעלוננען,
אידענע  --זאָנט איהר פאַמיליע  ---האָט זי זיך קיינמאָל ניט גע-
לאָזט פאָטאָנראפירען.

|

עָר אתקיף"

|

דער ,תקיף"
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(יודל אָפּאַטאָו)

דער מערקווירדיגסטער טיפּ פון אַ אידישען ,תקיה" אין פאָריגען
יאָהרהונדערט ,איזן אֶהן אַ ספק ,דער באַריהמטער ווילנער נביר יודיל
אָפּאַטאָוו .

דאָס איז געווען אַ מענש ,מיט דעם געבאָרענעם

פון אַ קהל'שען

ער אַלײין

פיהרער.,

אין געװען

טאַלאַנט

א פּראָסטאַק,

האָט

געשטאַמט פון דעם נידערינסטען אָרימען קלאַס אין ווילנע ,און נאָך
אַ דאַנק זיין אומגעהייערער פּערזענליכער ענערניע אין ער געשטאַנען
אָן דער שפּיץ פון אַזאַ גרויסע ,באַריהמטע אידישע נעמיינדע וי די
ווילנער,

פאַר

יודי?

אָפּאצַטאָ

האָט

ניט

בליז

געציטערט

וילנער

אידישער קהל ,פאַר איהם האָט געהאַט דרך ארץ די ווילנער פּאַלִיציי,
ידי? אָפּאַטאָו האָט קיינעם ניט נע-
די נידעריגע און די העכערע.
קענט פאָרשטעלען העכער און שטאַרקער פון זיך .עס געהט אין ווילנע
6זיי קריגען זיך איבער יודיל אָפּאַטאָװ'ס נאָז" .דאָס
אַ װערטע?ל:
הייסט ניט ,אַז יודיל? אָפּאָטאָון האָט געהאט אַן אומנעוויינליכען נאָן.
דאָס באַווייזט נאָר ,אַז ניט בלויז יודיל? אָפּאַטאָוו'ס פּערזענליכקייט איז

געווען אַ טעמע פאַר אומענדליכע געשפּרעכען ביים ווילנער עולם ,נאָר

זיין גאַנצע פינור איז געווען צונלידערט  :מען האָט גערעדט וועגען זיין
נאָז ,וועגען זיינע אויגען ,זיינע ליפּען ,וועגען זיין יעדען קעהר און ריהר,
אי ביי זיין לעבען ,אי נאָך יעצט
קורץ:
יאהר נאָך זיין טויט ,איז ער געװען און

אפילן ,פינף און דרייסיג
נעבליבען דער העלד פון

לעגענדעס און מעשיות ,אַנעקדאָטען און וויצען אֶהן אַ צאָהל ,ווי דאָס

איז זעלטען געווען דער פאַל מיט אַנדערע אַנטיקען ,װאָס ווילנע האָט
גענוג געהאַט,

|

יודיל אָפּאַטאָו'ס פריהסטע יוגענט איז באַדעקט מיט אַ װאָלקען
מען זאָגט ,אז 8לס אינגעל איז ער געווען  8שטיועל-
פון לענענדעס,

פּוצער ,אַ פּראָפעסיאָן ,װאָס איז שוין לאַנג פֿאַרשוואונדען

אין דער

ליטע ,אין אָבער גאר אַמאָל געווען שטאַרק אין דער מאָדע.

ער איז

געשטאַנען

--

זאָנט מען --

אויפ'ן

שוהל-הויף

מיט

א

בענלעל,

אַ

בערשטע? און אַ פּושקע שוח-ואקס און האָט פאַר אַ קאָפּיקע געפּוצט
די שטיוועל יעדען איינעם װאָס האָט פאַרלאַננט ,װאַסערע מדרנות
יודי? אָפּאַטאָוו איז דורכגענאַנגען פון א שטיװועל-פוצער ביז אַ פּֿאָך-
ראטשיק ,ווייס קיינער ניט.

נאָר מען ווייס ,אַז ער איז פּלוצלונג גע-

װאָרען אַ נביר .און ניט פּשוט אַ גביד ,נאָר אַ נביר מיט אַזאַ שטאַט,
װאָס פאַר איהם און נאָך איהם האָט קיינער אין ווילנע ניט געזעהן:
מיט אייגענע פערד און קאַרעטען ,מיט לאַקײיען און שװײיצאַרען ביי
דער טיר.

אֶהן אַ דאָקלאַד ,ד ,ח .אֶהן אַ פריהערינע

מעלדונג,

האָט

0602

'

קיינער צו איהם נים געקענט אַריינקומען.

א .ליטווין

דאָס איז געווען מיט 08---00

יאֶהר צוריק ,ווען קיין איין ווילנער אידישער גביר אין ניט איינגע-
פאַלען צו לעבען מיט

און דאָך האָט קיינער ניט געוואוסט,

אַזאַ שיק.

צי יודיל אָפּאַטאָוו איז ווירקליך אַ גביר .א סך מיינען ,אַן כאָטש
ער האָט זיך אויפגעפיחרט פירסטליך ,האָט ער קיין איינענס ניט געהאָט
אפילן

אַ קאָפּיקע.

עס

טאָג אַ סור ,מיט

אין זאָנאַר ביז היינטיגען

װאָס יודי? אָפּאַטאָוו האָט זיך באַשעפטינט .נאָר אייניגע גיבען זיך
איבער בסודי סודות  ---אַזױ וי זיי װאָלטען נאָך איצט מורא האָבען
פאַר איהם  --אַז דער ווילנער ,תקיף" האָט פּשוט געהאַנדעלט מיט
פאַלשע פּאַפּירענע געלט .די קלאַנגען זיינען גענאַנגען נאָך פאַר זיין

לעבען ,און מען זאָנט ,אַז וויפיל? מסירות יודיל אָפּאַטאָוו האָט אױיף
זיך ניט געהאַט ,האָבען די מסירות און רעוויזיעס קיינמאָל גאָרנישט
װאָרום יודיל אָפּאַטאָוו  --אַזױ זאַנט די לעגענדע --
אַרױסגעבראַכט.
האָט געהאַט פאַר זיינע פאַלשע געלט דעם זיכערסטען אָרט װאָס קאָן

מען האָט זיי פאַרקויפט אין ,קאַזנאַטשײסטװאָ?

נאָר געבען.
קאַסע) גופא...

(קרוין-

און צוליב אט די ב,יזנעס" האָט טאַקע יודיל אָפּאַטאִין

געהאַט באַקאַנטשאַפט אין הויכע ,גאָר הויכע פענסטער .די אָרטינע
נאַטשאַלסטװאָ איז פאַר איהם געווען בטל .ער אין געווען פאַרבונדען
דורך זיינע ,ביזנעס" מיט די גרעסטע לייט אין פּעטערבורג .װוי ווייט
יודיל אָפּאַטאָוו'ס תקיפות האָט דערגרייכט ,ווייזט דער פאַקט ,אַז אויף
זיין אָ,רדער" האָט מען געשמיסען אין פּאָלִיציי יעדען ,אויף וועמען

ער האָט נאָר אָנגעוויזען ,איז ער געווען אויף איינעם אין כעס ,האָט
ער געשיקט צו דער פּאַליצײי אַן אָ,רדער" אויף יענעמס נאָמען .גלייך
האָט מען יענעם צונענומען אין צירקעל און מ'האָט איהם דאָרט ,אַרײן-
געשאָטען?

אַזױ פיל וויפי?ל

יודיל

אָפּאַטאָוו

האָט געהייסען.

אַמאָל,

דערצעהלט מען ,איז יודיל אָפּאַטאָוו אין כעס געװאָרען אויף זיינעם
אַ אידישען משרת ,ער האָט איהם געגעבען אַ צעטעל און געהייסען

אַװעקטראָגען אין פּאַליצייזהױז.

דער משרת איז אָבער ניט געווען קיין

נאַר און האָט זיך אָנגעשטויסען מיט וואס דער

צעטעל" שמעקט.

ער

האָט באַגעגענט אין גאָס אַ באַקאַנטען ,גענעבען איהם עטליכע קאָפּיקעס
און געבעטען  ---אַזױ װוי ער אַליין אֵיילט זיך ערגעץ אין אַ שליחות ---
אַרײנצוטראָגען דעם צעטעל דערביי אין צירקעל.

קוים האָט מען אָבער

דעם צעטע? געעפענט ,האָט מען דעם אָרימען אידען געכאַפּט און נלייך
,מכבד" געווען אַקוראַט

נאָכ'ן ,אָרדער".

יענעמס

וייב

אין געקומען

מיט אַ נעשריי צו יודי? אָפּאַטאָוו ,וועלכער האָט זיך שוין פריהער
אָנגעשטויסען ,אַז די מעשה איז אַריבער ניט גלאַט ,װוייל? דער משרת
האָט ניט בלויז ניט אויס:עזעהן וי אגַעשטראָפטער בעל תשובה ,נאָר

אויף זיינע ליפּען האָט נאָך געשוועבט אַ כיטרער -שמייכעל .אָפּאַטאָו

דער אתקיף"

י

1

האָט איהם אָבער מעהר נאָרנישט געטאָן .דער אֵינפאַל אין איהם
געפעלען געװאָרען ,און דער משרת איז געווען ביי איהם דערפאַר
אויסנענומען.
נאָך מעהר כאַראַקטעריסטיש פאַר יודיל אָפּאַטאָװ'ס ,תקיפות"
איז אַ װוייטערדיגער פאַקט ,װאָס אַ סך וילנער עלטערע אידען גע-
דענקען,

יודי? אָפּאַטאָוו איז געפאָהרען

אין זיין פאַעטאָן מיט

זיינע

לאַקייען איבער די ווילנער נאַסען .ערנעץ אין אַן ענגער נעסעל האָט
ער זיך אָנגעשטויסען אָן אַ קאַרעטע ,אין וועלכער עס איז געפאָהרען
|
דער פּאָליציימייסטער,
 -שטעח ! ווער איז דאָרט ?  ---האָט יודי? אַ געשריי געטאָן--- .|
לאָז דעם וועג !
--

שטעה!

וער

אין דאָרט?

--

האָט דער

פּאַליציימייסטער

אויסגעשריען -- .פאַרקעהר זיך אָן אַ זייט !
 ---קאַק סמייעש ! וי אַזױ װאַנסטו?

--

האָט יודיל אַ דונער

געטאָן ,אַרוסשפּרינגענדיג פון פאַעטאָן.
 --זשיד !  --האָט דער פּאָליציימייסטער איהם אָפּנעדונערט צוֹריק, ---חזיר !  ---האָט יודי? אַ שניט געטאָן און האָט דערלאַנגט דעם

זיך געלאַסען אין

פּאָליציימייסטער צוויי פלאַמעדינע פּעטש ,געזעצט
זיין קאַרעטע און געהייסען זיין קוטשער פאָהרען.
מאָנאַטען לאַנג האָט געשטורעמט וילנע סמיט דער דאָזיגער גע-
שעהעניש.

עס זיינען געפלויגען עסטאפעטען פון װוילנע אין פּעטערבורג,

פון פּעטערבורג אין ווילנע ,נאָר געענדינט האָט זיך מיט גאָרנישט.
יודיל איז געפאָהרען אין פּעטערבורג און עס איז געװאָרען רעכט.
פּעטש האָט יודיל אָפּאַטאָוו ניט געזשאַלעװעט ,אפילו אין די
שפּעטערדיגע יאָהרען ,ווען אַרויסגעבען אָרדערס אויף שמיץ האָט מען
שוין ניט געקענט.

עס איז געווען אין ווילנע אַ פּאֶָעט משה

חאַשקעס.

אין
ער האָט געשריבען פון ווילנע קאָרעספּאַנדענצען אין ,המליץ".
איין קאָרעספּאָנדענץ האָט ער קריטיקירט יודי? אָפּאַטאָ ,אין ווילנע
איז דאַן אַ קאָרעספּאַנדענט געווען קענטיג .משה חאַשקעס האָט יעדער

ווילנער איד געקענט .פון דער קריטיק האָט מען גערעדט אין גאַנץ
שטאָרט .דאָס אין געוען אַ גרויסע װאַנישטיק צוֹ ,באַשרײיבען"
,קיף".
אויפ'ן ,בלאָט" דעם פורכטבאַרען ת
אַמאָל האָט יודי? אָפּאַטאָו באַנעגענט משה
|
ער האָט איהם אָפּגעשטעלט.

|
חאַשקעס

אין גאָס.

 --קום אַהער ,דו שרייבערל,

דער ,סריטיקער" האָט זיך אָפּנעשטעלט און געסוקט שטאָלץ אויף
זיין  ,בעל דבר".

אֵרום איז באַלד געװאָרען אַ רעדעל.

 ---דאָס האָסטו מיך קריטיקירט אויפ'ן בלאַט ?
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 --אפשר ניט אמת ?  --האָט געזאָגט דער מעזות פּנים". -דו ווייסט אָבער ,אַז איך קען אויך קריטיקירען ? --איהר? !  --און משה חאַשקעס האָט פארביסען  8שמייבעל

|

אויף זיינע ליפּען.

ניט בלויז ער ,נאָר גאַנץ שטאָדט
אָפּאַטאָון איז אַן ,עם הארץ",

|

האָט געואוסט ,אַז ידיל

קען מיט צרות

זיין נאָמען.

חתמ'ענען

 -יע ,איך ! --- ...האָט יודי? אָפּאַטאָוו געענטפערט און אַראָפ-|
געלאָזען חאַשקעס'ן צוויי פּעטש מיט זיין אַייזערנער האַנט.
 --אָט דאָס איז יודי? אָפּאַטאָװו'ס קריטיק  --האָט ער קאַלט-| בלוטיג באַמערקט

און איז אַװעק רוהיג זיין וועג.

יודי? אָפּאַטאָוו אין בטבע ניט געװען

קיין ,קמצן".

ער האָט

גענעבען אַ סך נעלט אויף קהל'שע זאַכען ,נאָך גבאות און כבוד האָט
ער זיך ניט געיאָגט .ער איז געװען צו הויך ,צו פיל ,תקיף" ,איהם

זאָל צופרידענשטעלען אַ פעטע ,עליה" אין שוהל? און נאָך אַזעלכע
כיבודים ,נאָך וועלכע עס יאָגען זיך קליינע ברואים.
אויף ווילנער אידישע קהל-פיהרער האָט ער געקוסט מיט פאַר"
אַכטונג און פלענט זיך אָפּט אויסדריקען ווענען זיי גראָב .אוים ן
שטייגער פון געוועזענעם שטיװעל-פּוצער .די דאָזינע באַציהונג זיינע
צו ,קה?? כאַראַקטעריזירט א פאַקט ,װאָס איזן מעהר עהנליך צו אַן
אַנעקדאָט ,פון וועלכען ווילנע האַלט זיך נאָך היינט אין די זייטען פון
געלעכטער,
עס אין אַמאָל געגאַנגען עפּעס אין אַ נצחון צווישען דעם ,תקיף"
און ,קה?" .אָפּאַטאָוו האָט עפּעס געהייסען ,אַזױ זאָל געטאָן ווערען".

קח? האָט דאָס ניט נגעקענט ,אָדער ניט געװאָלט דערלאָזען
האָט באַמערקט דעם ,תקיף" :
 ---װאָס וװועט ד'רויף זאָנען

אימיצער

וילנע?

 -ווילנא !?  --האָט דער ,תקיף" אויסנעשריען --- ,זאָל מירגאַנץ ווילנע -- ...דערביי האָט ער געזאָנט אַ װוערטעל ,װאָס אין ניט
באַסװועם צו ברעננען אין דרוק,
דאָס ווערטעל איז װוי אויף פלינלען אין איין מאָמענט

געװאָרען
באַליידינט.

איבער'ן גאַנצען שטאָדט.
ס'איז

נעבליבען,

צוטראָגען

קה? האָט זיך געפיהלט שטאַרק

מען זאָל אַזאַ גראָבקײיט

דעם

,תקיף"

ניט שענקען .אָבער װאָס טוט מען  4װאָס קען מען געגען איהם טאָן ?
מ'האָט גערופען ,מאָטסע כאַבאַד" ,און ער האָט זיך שוין אָנגענומען
פאַר אַ פַּאַר רובעל

אָפּצורעכענען

מאָטקע כאַבאַד'ישען שטייגער,

זיך סיט'ן גראָבען

יוננ אויף זיין,

|

,קיף" האָט ,װי
אויף מאָרנען נאָכמיטאָנ ,ווען דער מורא'דינער ת
זיין שטיינער ,געכאַפּט א נאַָכװארמעסדיגען דרעמעל ,איז אַרײיננע"

30

דֶֹר אתקיהי

לאָפען צו איהם אין קיך אַ פאַרסאָפּעטער ,אֶהן אַ אָטעם ,,מאָטקע
|
כאַבאַד .די דינערשאַפט האָט זיך א לאָז געטאָן צו איהם :
 --װואָס איז ,רב מאָטקע ?

רב

קה? האָט מיר געשיקט..

ידיל..

 --גיכער ...וואו איזמ'זיצט אין קהל-שטיבעל...
 -ער שלאָפט --- ,האָט מען איהם געמעלדעט,קח ..,7ועקט איהם אויף!-- ..
 --גיכער..,געסאָפּעט,

האָט

מאָטקע

 --װואָס זייט איהר משונע ,רב מאָטע ..1די שטוב-לייט האָבען משונה'דיג אויף איהם אויסנעשטעלט די
אוינען ,פון מאָטקע כאַבאַד איז ווירקליך געווען אַ משונעת .נאַנץ
שטאָדט האָט געוואוסט ,אַז ווען יודיל אָפּאַטאָוו שלאָפט נאָך װאַרמעס,
טאָר מען איחם ניט וועקען ,עס מענ אונטערנעהן די וועלט .און ווער
עס האָט

געװאַנט

איהם

צו שטערען

גאַנצער פון זיין גראָבען שטעקען
אָפּנעשטאַנען.
איך

זאָג אייך :

קהל..

פון זיין שלאָף,

ניט אַרױס.

עססטרא..

אין שוין

קיין

נאָר מאָטקע אין ניט

סכנות

נפשות..

מ'האָט

מיך געשיקט צו רב יודלען ...איך זאָל ניט אָפּטרעטען ...מ'װואַרט אין
קחל-שטיבעל.,

איך מוז זעהן רב יודלען..

אַלֶע אין שטוב

זיינען געװאָרען

סכנות

פאַרציטערטע:

נפשות..
די מענשען,

די

ווייב און די קינדער.
 -זאָנט װאָס ,רבי מאָטע ,װואָס איז נעשעהן ? -איך קאָן ניט -- ,האָט מאָטע נאָך אַלץ געסאָפּעט -- ,נאָר|
איהם אַלײין .,..אַזױ האָט מיר קהל? געחייסען..
מ'האָט נאָרנישט געקאָנט מאַכען .,די ווייב האָט זיך אַיננע-
שטעלט אין סכנות און איז גענאַנגען וועקען דעם ,תקיף".
אין אַ מינוט אַרום איז יודיל? אָפּאַטאָוו אַריינגעלאַפען ניט טויט,
ניט לעבעדינ ,אין שלאָפּראָק ,אַ צוטומעלטער,

 -האַ! ...ואָס איזן געשעהן?ווילד מיט די אוינען אין אַלע זייטען.

אַ צושראַקענער..

 --פרענט

ער בלאָנדזשענדיג

 --רבי יודיל -- ,האָט מאָטקע געשטאַמעלט ,צונויפנעצוינעןכלומרשט פון שרעק --- ,קח? האָט מיך נעשיקט צו אייך ...עקסטרא..

מ'האָט זיך אויפגעקליבען אין קהל-שטיבעל..
= --רייד ! װאָס אי'?

װוערטער!  --האָט יודיל געשריען אַלֵץ

מעחר צושראָקען און ברענענדיג פאַר אומנעדולד,

מאָטקע

האָט נעשטאמעלט

מיט

שטים  -- :קהל האָט מגיעךשיקט...

אַ כלומרשט

פאַרצוויימעלטער

פרענען ...אַנטקענען דעם ,הייסט
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|

דאָס ,װואָס איהר

האָט נעכטען

קה? ,..צי מיינט איהר:
אָפּאַטאָו'ען

האָט

געהייסען..,

גאַנץ ווילנע...

ווייס

ניט

מיט סניפּישאָק ,צי אֶהן סניפּישאָק ...זיך געװאָלט וװוערען אַ מחותן

פּאַרנעס ,דעם גרעסטען יחסן פון ווילנע.

מיט

דעם גביר

פּאַרנעס האָט אַרויסגעטריבען

דעם שדכן ,װואָס האָט איהם פאָרנעלענט װוערען אַ מחותן מיט דעם
געוועזענעם שטיװעל-פּוצער ,אָבער דער וילנער ,תקיף" האָט געזאָנט,

אַז ער מוז ווערען אַ מחותן מיט דעם גרעסטען ווילנער יחסן .און ער
האָט אויסגעפיהרט .פּאַרנעס איז געווען אַ פּאָדראַטשיק ,האָט יודיל
אָפּאַטאָוו גענומען קאָנקורירען מיט אַלֶע זיינע פּאָדראַדען .אין עטליכע

יאָהר צייט איז פּאַרנעס געװאָרען אַן אַרימאַן.

דאַן האָט ער דעם

זעלבען שדכן ,װאָס ער האָט פריהער אַרױסגעטריבען ,אויפגענומען מיט
כבוד ,און פּאַרנעס' זוהן איז געװאָרען יודי? אָפּאַטאָװ'ס איידים.
אַז אַנטאָקאָלסקי דער קינסטלער אין גשעװאָרען באַריהמט;

האָט געהאַט צו טאָן מיט פירשטען

ער

און מאַגנאַטען ,און ווילנע האָט

געהאָט דורך איהם גרויס כבוד ,האָט יודי? אָפּאַטאָוו געזאָגט ,אַז ער
איז פאַר איהם אַ גנוטער חתן ,פאַר זיין טאָכטער .,און אַזױ איז געווען.
דועורעלט-באַריהמטער בילד-שניצער אַנטאָקאָלסקי איז געװאָרען זיין,

יודיל אָפּאַטאָוו'ס ,איידים,
דער ווילנער ,תקיף" האָט געפיהרט אַ פרייען שטאַט ,בשעת מען
האָט נאָך אין ווילנע פאַרפאָלנט פאַר אַן אַפּיקורסיש ביכעלפ,
ער האָט געהאַלטען צוֹ זיינע קינדער פאַר אַ לעהרער דעם באַריהמ-

טען העברעאישען דיכטען מאַפּו ,וועלכען ער האָט אָבער מכבד געווען
מיט אַ שטעקען ,און יענער איז קוים מיט די ביינער פון איהם אַנט-
לאָפען .דערפאַר האָט מאַפּו שפּעטער אַרױיסגעשטעלט
פאַר דעם העלד אין זיין באַריהמטען ווערס ,עיט צבוע".

מאָטקע
די צװײ

גרעסטע

כאַבאַד

אן

שײקע

אידישע װיצלינגע פון רוסלאַגד,
ליכסײַיט אוו זײערע װויצען.

דעם

,תקיף"

פײפער
---

זײער

פערזען-
|

| פון די דריי באַריהמטע וויצליננע ,װאָס דאָס אידישע פאָלק האָט
פאַרמאָנט אין דער עדשטער העלפט פונ'ם 91טען יאָרהונדערט ,זיינען
צוויי געווען ווילנער .דאָס איז מאָטקע כאַבאַד און שייקע פייפער .ווען
שייקע

פייפער

לעבט

אַביסעל?

פילייכט אַ וועלט באַריהמטער

פון איהם

געװאָרען

שפּעטער,

װאָלט

אַרטיסט.

מאָטקע כאַבאַד איז געווען

פון דעם .טייג ,פון .וועלכען .אין דייטשלאַנד איז אַדױס אַ בערנע.
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מאָטקט באַבאַד און שייקט פיימשר

און ניט אומזיסט זיינען ביידע גרויסע וויצלינגע געװען וויל-
נער .די רייכקייט און שעהנקייט פון דער נאַטור אַרום ווילנע; די
באַזונדערע באדיננונגען פונ'ם עקאָנאָמישען לעבען און פון דער פֹּאַ-

ליטישער לאַנע פון די ווילנער אידען ,האָט נעשאפען דאָ ,אין דער

ירושלים דליטא ,אַ נינסטינען באָדען פאַר דער ענטוויקלונג פון טאַ-
לֿאַנטען אויף אלע געביטען פונ'ם מענשליכען דענקען און שאַ-

מאָטקע כאַבאַד ,וועלכער האָט געואוינט
(גיטקע מויבעס זאוואולעק ,נומער

און מאָוערקעס
 )8אין ווולנע.

הויף

פען ,מעהר וי אין אַנדערע שטעט פון ליטע ,פּױלען און װאָלִין.
אַלס גייסטיגער צענטער פוֹן די רוסישע אידען איז וילנע געבליבען

ביז

דער

סאַמע

מלחמה.

און

אפילו

דער

שרעקליכער

קריגגגאָט

א חוץ דעם
האָט געשוינט אָט די מערקוירדינע אידישע שטאָט.,
הייפע? נבירים ,אין אין וילנע פֿאַרבליבען די ואַנצע אידישע

באַפעלקערונג.

וילנע

איןז ,הייסט

דאָס ,באשערט

פון שיקזאל?

צו

א .ליטווין
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זיין דער ווייטערדיגער פּלאַנצגאַרטען
אונטער דער פּוילישער הערשאַפט.

קולטור ,אפילן

פון אידישער

פון אָט די ביידע טאַלאַנטפולע וויצלער ,מאָטקע כאַבאַד" און
,ייקע פייפער" ,אין ליידער ,נאָר וינציג געבליבען זכרונות ביי
ש
ערשטענס האָט
די סבות דערפון זיינען צויי:
ווילנער זקנים.

ניט שטאַרק

דער עולם
געווען

געהאַלטען

אַן

אַרימאַן,

מ'האָט

באָטש

פון דעם

ווען ער

ויצלער,

אָנגעקװאָלען

זיינע

פון

איז

ויצען.

צווייטענס איז ווילנע גלאַט ניט זשעדנע געווען אין וויצלער .מ'קען
זאָגען ,אַז יעדער וילנער איך אין אַ זאַק פול מיט וױצען .אֶט
האָב איך מיט גרויס מיה געקראָגען אין ניו יאָרק אַ װילנער זקן
פון אַריבער שבעים ,ואָס האָט געקענט פּערזענליך מאָטסע כאַבאַד.
אָבער אַנשטאָט צו דערצעהלען מיר עפּעס װעגען איהם ,האָט ער
מיט מאַטערניש האָב
מיר אָנגעהויבען צו שיטען אייגענע ויצען.
נאָר ,אַז מאָטקע כאַבאַד
פון איהם
איך נעקאָנט אַרויסקרינען

האָט געהאַט
אוינען ,

טרע

אַ דויטען
אין

פּנים ,שװאַרצע

האָר ,אַ ברייטען

אַ איד פון מיטעלען

געווען

נאָז ,ביס"

א דיק"

און

ואוקס

ליכער .,געלעבט האָט ער נאָר פון זיינע וויצען ,און דאָס הייסט ,אַז
ער איז געווען אַ גרויסער אֶרימאַן .זיינע וויצען פלענט ער אויס.-
; ברענגען

קיין שטוקעס,

ביי די ננידים.

װוי הערשעלע

אַסטראָפּאָלער,

ער אין
אַ שטיינער ,און שייקע פייפער ,פלענט ער ניט פּראַװען.
בלויז געווען אַ מייסטער אויף ווערטלעך און המצאות'דיגע מעשה"
זיינע ווערטלעך און מעשות אין ניט אַלע מאָל באַקװעם
לאַך.
צו

ברעננען

מ'מוז

אין

אױסלאָזען

דרוק

אַזױי,

שטיקער

װווי

און

זיי

אויף

זיינען

זיער

אַרױס

אָרט

זיין

מויל.

שטעלען

פּינ"

פון

און דאָך ,ניט קוקענדיג אויף דעם ,קענט איהר נים זאָגען
טעלעך.
אַז אָט דער סאָרט ויצען פון מאָטקע כאַבאַד איז ביליג ,אָדער
אין דער נאַקעטקײיט פון זיין װויץ לינט א מין קינדערשע
ציניש.
בשעת איהר הערט דעם ויץ גיט אייך אונאַנגענעם א
תמימות.
אָבער נאָך דעם פיהלט איהר ,אַז ער,
בריה דער גראָבער װאָרט.
דער וויץ הייסט עס ,איז דאָך מאָדנע זאַלציג ,און טרעפט אין פּינ-
קוקענדיג אויף א פּאַר גראָבליכע ווערטער ,איזו די המצאח !
טעל .ניט
אָדער מעשה'לע ,אין נאַנצען גענומען ,שעהן געבוים און וייזס אין

דעם דערצעהלער אַ באַאָבאַכטענדען גייסט און אַ דיכטערישע נשמחה.

פון די נעדרוקטע וויצען ,װאָס זיינען פארבונדען מיט דעם נאַי
,אָטקע כאַבאַד" ,זיינען בלויז דאָ עטליכע ,װאָס מ'קען דענ"
מען פון מ

קען ,אַז זיי באַלאַנגען מיט אַן אמת דעם גרעסטען ליטווישען ויצ-
לער,

די איבערינע האָבען קיין שום שייכות ניט צו איהם.

צום טייל,

זיינען זיי סתם אידישע געלונגענע און ניט געלונגענע װיצען; צום
טייל איבערגעניצעוועטע נוי'שע .ויצען ,אַרױיסגענומען פון די צייטונ-

כאַבאַר און שייקף

מאָמקשט

08+

פייפעָר

| גען און פון די שול-ביכער.

אַזױ אז מ'קען אייגענטליך

זאָנען ,אן

פונ-
אמת'ע מאָטקע כאַבאד'ס וויצען האָבען מיר כמעט גאָר ניט.
דעסטוועגען האָט מען ,גלויב איך ,געקענט צוזאַמענשטעלען א גוטען
ביכעל פון ריינע מאָטקע כאַבאַד'ס ויצען ,ווען מ'װאָלט זיך נוט
ניט דוקא קיין זקנים.
דורכשמועסען מיט עלטערע וילנער אידען.

אָט זיינען
מיינונג,

אמת'ע

א פַּאָר מאָטקע'ס
מאָטסע

ויצען,

זיינען,

װאָס

נאָך מיין

כאַבאַדישע.

 4מאָטקע איז נעווען אין מינסק אויף אַ גבירישער חתונה.
שטעהען צו איהם צו נגידישע יונגע לייט ,ער זאָל זיי עפּעס זאָגען
א ,המצאח".

--

רעכט,

זאָנט מאָטקע-- ,

--

און גלייך צום

פּסוק:

ויסעו מסכות ויחנו ברפידים  --געהאנגען זאָלען װערען
|
מינסקער נגידים.
די טגידים האָבען זיך שטאַרק באַליידיגט און געפרעגט :

--

װאָס אין

דאָס

פאַר

אַ המצאה ?

אַלע

|

 --איך מיין טאַסע --- ,זאָנט מאָטקע -- ,אֶהן המצאות..קערבלעך
עטליכע
האָט אַמאָל אויסנעפעהלט
מאָמקע'ן
)2
געהט ער אַװעק צו ועלװועל ליבערמאַן ,אַ וויל-
אויף דירה-געלד
מאָטקע
נער גביר ,װאָס האָט ליב געהאט מאָטקע'ס א וערטעל.
האָט געטראָפען דעם נביר זיצענדיג אַרוֹם אַ טיש מיט געסט (דאָס
איז געווען זומער צייט) ביי זיך אויפ'ן הויף.
 --ווען איהר ניפֿ מיר --- ,זאָגט מאָטקע צום גביר --- ,פינףקערבלעך ווייז איך אייך א קונץ; איך שלעפּ אַראָפּ די זון פון
|
הימעל אַהער אויפ'ן טיש.

באַקומען די פינף רובעל ,הייסט זיך מאָטקע געבען אַ קאָ-
טשערע ,קריכט אַרױף אויפ'ן טיש ,נעמט זיך מעסטען מיט דער:
קאָטשערע אַהין ,אַהער ,און איילט זיך בכל? ניט מיט'ן אויספיהרען
די

שטיקעל אַרבײיט ,וואס ער האָט זיך אָנגענומען.
דער עולם ווערט אונגעדולדיג און דער גביר,

מאַן ,קיבעצט

אונטער

מאָטקען'ן:

מאָטסע,

עפּעס

וועלװע?

נעהט

ליבער-

ביי

דיר

צו שווער !
 --זייט מוח? ,ר' װאָלף -- ,ענטפערט איהם מאָטסע-- ,נאָט אֵייך די קאָטשערע און איהר טשעפּעט נאָר אָן אָן דער זון,
ווע? איך איהר שוין אַראָפּשלעפּען..
 )3אין וילנע איז געװען ,אין מאָטקע'ס צייטען ,אַ גביר ,און
ער האָט געהאָט אַ גראָבען שטע-
אַ ,תקיף"  --יודע? אַפּאַטאָה .
קען און אַ גראָבען מויל ,און אַלע האָבען פאַר איהם מורא געהאַט.

אַמאָל האָט ער ,אין קהל-שטיבעל,
סח?

האָט

ניט

געקענט

נאָכגעבען.

געפאָדערט

עפּעס

א זאַך ,װאָס

א .ליטווין
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 -װאָס װעטקחל זיך דערוועגט

----

זאָגען דערויף וילנע ?  --האָט אימיצער
דעם שטאָלצען תקיף צו דערװידערען.

האָט יודעל אָפּאטאָו גענעבען

ווילגע -- ..,9

פון
פ

א געשריי,

זאָל מיר גאַנץ ווילנע...
װאָס הער איך וױילנע!
פאַר אַזאַ גראָבקײיט אין געבליבען ביי קה? זיך אָפּצורעכענען

מיט'ן

:

,תקיף"

מ'האָט גערופען מאָטקע כאַבאַד ,און פאַר דריי קערבלעך האָט
דער באריהמטער וויצלער זיך אָנגענומען אֶמּשפּילען מיט דעם מעב-
|
|
|
טינען תקיף אַ שטוקע.
אויף מאָרגען ,בשעת יודעל אפּאַטאָ האָט זיך אָפּנערוהט ,וי
זיין שטייגער ,אין זיין נאָכמיטאגדינען שלאָף ,אין פּלוצלונג אָנגע-
צו

לאָפען

אין שטוב

איהם

מאָטקע

אַ פֿאַרסאָפּעטער,

כאַבאַד,

אַן אָטעם,
--יודע??

--

אֶחן

|
גיכער -- ,האָט ער געסאָפּעט,
איך מוז איהם זעהן..

--

ד' יודעל ..וואו

דו ביזט משונע ,צי מטורף ,מאָטעל?

בינע אויף איהם
נאַנץ וילנע

אוֹיסנעשטעלט די אוינען
האָט געואוסט ,אַז װעקען

ביי טאָנ פון זיין שלאָף אין סכנות
נעהן

נאַָהענט

אַרום

נפשות..

האָבען

--

יודעל

איז ר'

די שטױױ"

אפּאַטאָװ'ען

אַפִילו די וייב האָט
|

זיין שלאָפצימער.

ניט

געטאָרט

אין

ער האָט געהאַלטען
אָבער מאָטקע האָט קיין זאַך ניט געהערט.
קהפ,
סכנות נפשות..
איין סאָפּען --- :קיין שום תירוץ..

מ'האָט מיך געשיקט  --עקסטרא!
אסיפה ,קחל-שטיבעל...
אַז סמוז
געמיינט,
האָבען
אוֹן קינדער
אָפּאַטאָו"'ס ווייב
זיין עפּעס א נזרה ,א סכנה פאַר אידען ,און ענדליך האָט זיך

די ווייב אַיינגעשטעלט און אין געגאַננען וװעקען דעם מאַן.
 ---װאָס

האַ?

אי?

--

װאָס?

האָט זיך אָפּאַטאָוו אראָפּגע-

ניט טויט ,ניט

כאַפּט פון געלענער און אין אַרייננעלאָפען אין שטוב
|
|
|
לעבעדיג.
 --ר' יודעל -- ,האָט מאָטקע געסאָפּעט --- ,ר' יודעל ,סהל..

אַסיפה ,עקסטראַ !

סהל-שטיבעל!

 ---רייד ווערטער!

װאָס אין?!  --האָט דער תקיף געברומט

וי אַ צורייצטער לייב.
--

נעשיקט...
זאָגט...
מיינט:

קחל...

--

אַנטקעגען

מ'האָט מיך געשיקט..

|

האָט

מאָטקע

סוים

אַרויסגערעדרט

האָט

מיך

דעם ,הייסט עס ,װאָס איהר האָט נעכטען

גע-

האָט איהר
|

נע-

נאַנץ ווילנע זאָל אייך ...ווייס קהל? ניט ,וי
צי מיט סניפּישאָק ,צוֹ אֶהן סניפּישאָק)= .
*) סנופּושאָק

איז

אַ פאַרשטעטעל

פון

ווילנע.

--

ו

|

מאָטקשט כאַבאַד און שייקט פייפער

שייקע פייפער

וועגען

908

אין איין

ווייס מען ,אַז ער האָט געלעבט

אביסעל איננער פון

צייט מיט מאָטקע כאַבאַד ,אין אָבער געװען

ער אין ניט געווען קיין פּראָפּעסיאָנעלער וויצלער ,װי מאָט-

איהם

דעם

אין

קע

ער

דעם

וילנער

לעבען

גאנצען

פריהער

אַ זינגער.

געװען

ביי

באַלעבעסעל ,דערנאָך ביי דעם לאָמזער חזן ,װאָס אין

געווען חזן אין וילנע נאָכ'ן וילנער באַלעבעסעל.
די ווערטלעך װאָס דאָס פאָלק שרייבט צו שייקען

זיינען ,ניכער

וי אלץ ,ניט זיינע

3ב2כל? אין ניטא צווישען די וויצען ,װאָס מ'דער-

צעהלט אין שייקעם

נאָמען ,אַזעלכע װאָס זאָלען זיין כאַראַקטעריסטיש

פֿאַר זיין פּערזענליכקייט;

װאָס מ'זאָל קענען

שייקע'ס א וויץ- .

'

גערופען ,ויי? ער האָט ,זאָגט מען ,געקענט זעהר

קונציג פייפען מיט דער צוננ) אין געווען
פאָרשטעלען ,אָנשטעלען ,װי אויף זאָגען
שייקע האָט ,וואהרשיינליך ,נעמוזט
אַן אַרטיסט ,אָט דעם טאַלאַנט האָט ער
אין

געווען

|

|
(פייפער

װאָס שייקע .פייפער

דערפאר,

דאָס איז ,וואהרשיינליך

האָט מען איהם

זאָגען:

יע ,דאָס אין

,סלעק".

אוױיף

נאָר

באנוצט

מעהר ברוה אויף שטוקעס,
'
ה
וויצען.
האָבען דעם טאַלאַנט פון
באַנוצט בשעת אין זינגען
א

באַזונדער

אופן,

ער

פלענט ,זאָנט מען ,אַװעקלאָזען זיך אין װאָלין .דאָרטען אויסגעבען זיך
פאַר א ,בעל שם" .די דאָלע פון אַ ,בעל שם" האָט ער אַזױ קונציג גע-
שפּילט ,אַז ער פלענט בריינגען

אַהיים פון זיין נסיעה

שטיקער

געלר.

אָט זיינען א פּאָר וויצען ,װאָס ווערען צוגעשריבען שייקע פייפער :

)1
---

אַלינען  --ניט געטראַכט.

הער ,שייקע-- ,

מאכט

אַמאָל צון איהם

 ---איך גיב דיר אַ רובע? און זאָג מיר

ניט

א וילנער

גביר,

אַ לינען שוין ,אויפ'ן

אָרט,

געטראַכט.
---

איהר

האָט

דאָך

געזאַנט ;

 ---האָט שייקע גלייך נעענטפערט

,איהר

מיר

װעט

געבען

צויי!

און געקראָגען דעם רובעל.

 )2אַ פענדעל ,װאָס פענדעלט זיך.
שייקע האָט געליהען
אויף

פענדע?

מאָרגען

אין

געלעגען

האָט

ביי אַ שכן
ער

א בלעכענע

אָפּנעבראכט

א קלענערע

די

פענרעל.

פענדעל.

אין

דער

פענדעלע.

 --װאָס איז דאָס  --- 4פרעגט פֿאַרוואונדערט ---אייער פענדעל -- ,ענטפערט שייקע --

דער שכן.
האָט זיך

געפענ"

דעלט און האָט געהאָט אַ קליינינקע פענדעלע.
אויף מאָרנען קומט שייקע צוֹם זעלבען שכן פייהען אַ גרי-
סע קופּעונע פֿאַן .דער שכן האָט איהם ,פאַרשטעהט זיך ,מיט שמחה

0782

|

געליהען
די

פאַן

די

גרויסע

ועט

שייקע'ן
האָט

א .ליטווין

זיך

האָט

פארזעצט

די

קופּערנע
מסתמא

פאַן ,אין
איך

געפעהלט
פאַן

,פענדלען.".

אויף

פאר

דער

זיסער

האָפּנוֹנג

אַז

שבת,

עטליכע

|

אין ער

געגאַנגען

און

אונרוחיג

און

גילדען.

וערט

עס געהט אַװעק א װאָך ,צוויי ,דער שכן
קומט צו שייקען מאָהנען די פאַן.
 --אייער פאַן איז געשטאָרבען -- ,מעלדעט איהם שייקע מיטאַ טרויעריג פּנים.
וי קען דאָס אַ פאַן שטאַרבען -- ,שרייט דער
 --פטייטש!שבן מיט כעס,
שטארק צלאַכט -- ,וען
זיך פענרלען ,דאַרפט איהר

 -כעדכע!  --האָט זיך שייקעאיהר האָט געגליבט אַזן א פענדע? קען

|
|
גלויבען אַז אַ פאַן קען שטאַרבען.
דער דאָזיגער וויץ אין איינער פון די סאַמע כאַראקטעריסטישע
אידישע

אין

פֿאָלקס-ווערטלעך.

איהם

לינט

אַ טיפע

סאַטירע

אויף

די זיטען .דער מענש איז גרייט צו גלויבען אין אַלֶע נארישקייטען,
א חסרן" וערט
אַזױ לאַנג ,װי דאָס לוינט זיך פֿאַר זיין קעשענע.
ער

איהם

אַזױ

באַלד,

פּראָפיט,

וי

אט

די

נאַרישקײיטען

הערען

אויף

צו

ברענגען

ווילנער אין אַמעריקע

הב .לעויטין.
די

געשיכטע

יי

|

פן

וילנער

אַרבײטער
ררייסיג ברידער
פון ,בונדיס"

ברענטש

,0663

ריג.
זײגנען זײ געטען.
אַרמײ

פרײע

זעלנער.

האָבען זײ געבױט א ברענטש א שעהן,
מיט דעם צויבער נאָמען  --װילנער,

:

-

7

עס זיינען אַװעק  82יאֶהר!
א פערטעל יאָהרהונדערט פון
טעטינקייט,

גלאָררייכער

אַ רעקאָרד פון אויפטואונגען ,מיט וועלכע
די גרעסטע אָרגאַניזאציע מעג שטאָלצירען.
א רעפּוטאַציע ,וועלכע אין לאַנג אריבערגעוואקסען ניט נאָר די
גרעניצען פון די איינגע קרייזען פון די אייגענע מיטנלידער און אַפילן
די ראַמען פון דעם גרויסען אַרדען ,נאָר זי האָט אויך אַריבערגעשפּרײזט
דעם ברייטען שטח פון דעם אַטלאַנטישען אֶקעאן.
|
א צווייג ,וועלכער האָט זיך אַזױ צואוואקס
ע
ן
,
אן ער אין גע-
װאָרען די קרוין ,דער שיינדעל פון דעם מעכטינען בוים ,וועלכער רופט

זיך ארבייטער רינג.
| אַ ברענטש ,וועלכער איז געװאָרען דער גרעסטער ,דער דייכסטער,
דער טעטיגסטער

|

אין דעם

מעכטינסטען

אידישען

ארבייטער

אָרדען.

דאָס איזן אין קורצען די געשיכטע פון דעם ווילנער ברענטש 65/

פון ארבייטער דינג.
אין װאָס ליגט דער כח פון ברענטש ? 768
דער לעצטער יאָהר-צעהנדליג אין געווען

ניט

קיין

גינסטינער

פאר'ן ארבייטער רינג .א מעכטינער שטראָם האָט געשטויסען סיי
איינצעלנע ברענטשעם און סיי דעם אָרדען אַלס אַ גאַנצען בארג
אדונטער.
די אימיגראציע קװאָטאס האָבען אָפּנעשניטען דעם קװאַפ
פון וועלכען דער ארבייטער רינג האָט געצוינען זיין מיטנלידערשאפט.
קאַמוניסטישע אינטרינעס האָבען דעם אָרדען אויך סיין גוטעס ניט
די
געטאָן,
ברענטשעס האָבען אָנגעהוֹיבען פארלירען מיטנלידער.
8183

41

ב= .לעוויטין

|

לעצטע פינף יאָהר פון קריזים זיינען געווען ספּעציע? שווערע פאר'ן

ארבייטער

רינג.

פילע ברענטשעס,

וועלכע

זיינען געווען

צווישען

די

גרעסטע און וועלכע האָבען אַמאָל פארנומען דעם סאמע איבעןאָן
אין ארבייטער רינג ,זיינען דורך דער צייט פאררוקט געװאָרען אָן א .
זייט און זיינען פאַרדונקעלט געווארען פון נייע ,אויפבליהענדע ברענ-

טשעס.
אייניגע ברענטשעס זיינען
צודגדויסען פֿאַרלוסט פון מיטגלידער.
דער ווילנער ברענטש  768איז געווען כמעט
זיך שיער

ניט צופאַלען

פון דעם

די איינציגע אויס-

נאַמע אין דער הינזיכט .דער ברענטש איז די גאַנצע צייט געגאנגען
געגען דעם שטראָם פון פארצעהרונג און האָט פאַרטגעזעצט זיין ער-
פאָלגרייכען טאַרש באַרג ארויף .ער איז געוואקסען סיי אין דער צאָה?
מיטגלידער ,סיי אין זיינע פינאנציעלע ריסורסען און סיי אין זיין פאר-
צוויינטער טעטיגקייט ,ביז ער איז געווארען דער גרעסטער ,דער שטארק-
סטער און דער איינפלוסרייכסטער ברענטש אין ארבייטער רינג.
דער ברענטש קומט צו דער גרויסער שמחה פון זיין -82יאהריגען
יובילעאום מיט א מיטנלידערשאַפט פון איבער  007און מיט א פאַר-
מעגען אין די בענק פון איבער צעהן טוזענד דאָלער,
מיט װאָס ערקלערט זיך אָט דער מערקוירדיגער אימפּעט ,װעל-
כער האָט שטענדיג געשטויסען דעם ברענטש אלץ העכער אוים'ן ליי-

טער פון ערפאָלג ?
דריי פאקטאָרען האָבען בייגעטראָגען צו דעם גרויסען ערפאָלג פון
ברענטש .708
 )1דער נאָמען.
 )2די רעװאָלוציאָנערע טראַדיציע.
 )3דער מענשען מאַטעריאַל,
|
ווילנע איז שטענדיג געווען א צויבער נאָמען ניט נאָר פאר דעם
אידישען למדן און פאַר דעם אידישען משכיל ,נאָר זי איז אויך גע-
ווען א סװאַל פון באַגייסטערונג פאַר דעם אידישען ארבייטער .פא-

יעדען שיכט פון דער אידישער באפעלקערונג האָט ווילנע סימבאָפו-

זירט עפּעס שעהנעס ,עפּעס ערהאַבענעס .פאר דעם פרומען אידען
איז ווילנע געווען די ירושלים דליטא ,מיט איהרע גרויסע ישיבות,
מיט דעם שול-הויף און די פארשידענע שטיבלעך ,וואו מען האָט
פאר'ן מאָדערנעם אידען אין ווילנע גע-
געלערענט תורה און חכמה;
ווען דער צענטער פון קולטור ,דער מקור פון אידישען בוֹך ,דער סימ-

באָל פון מאָדערניזם ; פאר'ן

אידישען

ארבייטער

איז ווילנע געוען

די וויגעלע פון ,בונד" ,דער קװאַל פון רעװאָלוציאָנערע טעטיגקייט,
ווילנע איז געווען אַ קװאַל פון באַגייסטעדונג און פון זיסע ער-
אינערונגען ניט נאָר פאר די אמת'ע ווילנער ,וועלכע זיינען דאָרט גע-

בוירען

און ערצוינען

נעװאָרען,

נאָר אַפילו פאר

די ,וועלכע האָבען

82

|

די גצשיכטע פון ווילנצר ברטנטטש  708אַרבײטער רינג

דאָרט פֿאַרבראַכט בלוין עטליכע יאֶהר ,אָדער זיי זיינען דאָרט געוען
צו נאַסט פאר אַ נאַנץ קודצער צייט.

דער נאָמען ווילנע האָט אזוי װי א מאַגנעט

געצויגען

און ער

ציהט נאָך אויך איצט וילנער לאַנדסלײט צו דעם ברענטש .און
זי האָט געבוירענע לאַנדסלײיט
לאַנדסלײיט האָט ווילנע נאָר אַ סך.
עס זיינען פאַראַן אַפילן אַזעלכע ,וועלכע
און געװאָרענע לאַנדסלײיט.
האָבען ווילנע קיין מאָל אין די אויגען ניט אָנגעזעהן און דאָך שרייען
זיי אז זיי זיינען ווילנער לאנדסלייט און זיי רייסען זיך צו באַלאַנ-

גען דוקא צום ווילנער ברענטש.

|

און עס איז מערקווירדינ ! ווען מען זאָל נעמען א צענוס פון
די מיטנלידער פון דעם ווילנעד ברענטש און מען זאָל דורכקוקען זיי-
ערע מעטריקעס ,װועט זיך זיכער אַרױיסװײזען אז א היבשע צאֶָהל
מעמבערס זיינען גאָר געבוירען ערגעץ אַנדערש ,וייט פון וילנע.
דאָך װוערט דער ווילנער גייסט פון דעם ברענטש און די אינספּיראציע
דער
פון דעם צויבער נאָמען אפילו אויף אַ האָר ניט פאדשװעכט.
גייסט פון ווילנע שװועבט שטענדיג איבער'ן ברענטש און שטיסט
איהם צו רעװאַלוציאָנערע און געזעלשאפטליכע טעטינקייט.
אָבער אויב דער צויבער נאָמען האָט צוגעצוינען מיטגלידער צום
ברענטש ,האָט די טדאַדיציע און דער גייסט פון ברענטש די דאָזינע
דער ברענטש אין געגרינדעט געווארען
מיטנלידער צוזאמענגעהאלטען.
זיינע גרינדער זיינען געקומען פון
צװעק ,מיט אַ אידעאל.
מיט א
דער היסטאָרישער דעוואלוציאנערער קינדער-גרופּע ,וועלכע איז געוען
דאָס זיינען געווען יונגע-לייט,
באַוואוסט אלס ,דער קליינער בוֹנד".
וועלכע זיינען נאָך געווען יונג אין יאָהרען ,אָבער זיי זיינען שוין גע-
ווען רייך אין רעװאָלוציאָנערע ערפאחרונג און אין אָפּפערװיליגקייט
אייניגע פוֹן די גרינדער פון
פאר'ן שעהנעם אידעא? פון סאַציאליזם.
ברענטש  762זיינען שוין פריהער געווען מיטנלידער פון אן אַנדער
ווילנעד ארבייטער רינג ברענטש -- ,ברענטש  -- ,34ועלכער אין
זייך
דאָרט האָבען זי
געגרינדעט געװאָרען פון אַ צאָה? בונדיסטען.
אָנגעזאַפּט מיט דעם נייסט און מיט די טראַדיציעס פון אַרבײטער רינג.
אָט די העלדישע יונגע רעװאַלוציאָגערע ארבייטער ,אָט די ווילנער
יונגעלייט ,וועלכע האָבען נאָך ניט געהאט אָפּנעקיהלט די רעװאָלוציאָנע-
רע באַגייסטערונג װאָס זיי האָבען אייננעזאַפּט אין זיך אויף די ארביי-
טער פאַרזאַמלונגען און אויף קאַנספּיראַטיווע צוזאמענקונפטען אין דער
אַלטער חיים ,האָבען געלעגט דעם פונדאַמענט אויף ועלכען עס אין
זי האָבען אַריינגעבראכט
אויפגעבויט געווארען דער ברענטש .03/
אין דעם ברענטש זייער באַגייסטערונג ,זייער לוסט צו טעטיגקייט און
צו גדויסע אויפטואונגען און זיי האָבען געפיהרט דעם יונגען ברענטש
פון איין ערמאָלג צו א צווייטען .איינינע פון די גרינדער פון ברענטש,
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וי אויך אַ צאָהל? פון די וואס האָבען דעם ברענטש געהאָלפען גרינדען,
כאָטש זיי זיינען ניט געווען צווישען די טשאַרטער מיטנלידער ,זיינען
נאָך איצט די טעטיגסטע מיטגלידער און די לייטענדע גייסטער פון דעם
ברענטש.
די מיטגלידער אקסעלראד ,גאָלדינג ,דאמסקער ,לאנדאו,
דזש.

ראָגאָף ,פייגעלסאָן,

קאַץ,

קאָהען,

קאַטלאָװיטש

פאַרנעמען

נאָך

היינט-צו-טאָג דעם סאַמע אויבען-אָן אין דעד פירערשאַפט פון ברענטש.

אָבער צו גענעראלען דארף מען אויך האָבען אן ארמיי ,און אויך
אין דער הינזיכט האָט דער ברענטש געהאַט מזל ,דער ברענטש האָט

צוגעטראפען מיט די מיטגלידער פּונקט וי -מיט זיינע אָנטיהרער.

דער

מענשען-מאַטעריאל פון וועלכען די מיטגלידערשאפט פון בדענטש אין
צוזאמענגעשטעלט אין א מערקווירדיגער.,
די מערסטע מיטנלידער זיי-
נען געקומען פון דער ווילנער ארבייטער געטאָ ,פון דעם קעסעלגרוב

פון רעוואלוציאנערע אידעען.

אסך פון זיי האָבען זיך אויסגעװאָל-

גערט אין די ווילנער טודמעס און אין סיביר פאר זייער טעטיגקייט
אין דעם ארבייטער-קאמף פאר פרייהייט .די עראינערוננען פון יענעם
ערהאַבענעם קאמף און אַפילן פון יענע ליידען פאר'ן אידעאל ,האלטען
זיי צוגעבונדען צו דער ארבייטער באועגונג.
זייער באגייסטערונג
פלאַמט נאָך איצט אויף מיט יעדען אויסברוך פון אַ דעוואלוציאַנערען

שטורעם
אָט
ציאָנערע
געהאָלפען

אין אַ וועלכען
דער מזל'דיגער
טראדיציע און
שמידען דעם

ווילנער ברענטש

עס איז טייל פון דער
דריילינג  ---דער צויבער
די קוואליטעט פון די
שעהנעם ריננ ,וועלכער

וועלט.
נאָמען ,די רעװאָלו-
מיטגלידער  --האָט
אין באואוסט אלס 

.68/

דער אָנפאַנג  ---די ווילנער יאָנג מטנס,
דער ווילנער ברענטש  762איז אָפּיציעל געגרינדעט געווארען העם
2טען אָסטאָבער,9091 ,

דער פונדאַמענט פאר דעם ברענטש

אין אָבער

געלייגט געווארען א סך פריהער .דער ברענטש איז ארויסגעוואססען
פון דער ,ווילנער יאָנג מענ'ס בענעװאלענט אַסאָסיאײישאָן" ,וועלכע
איז

נעגרינדעט

געווארען

מיט

 061חדשים פריהער.

אייגענטליך

אין

די
גע-
יאָנג מענ'ס
אװילנער
בענעװאָלענט
8סאָסיאיישאָן
גרינדעט געוואדען מיט דעם צוועק צו פארוואנדלען איהר מיט דער
צייט אין אן ארבייטער רינג ברענטש .אזוי האָט טאַקע שפּעטער פּאַ-
סירט די ,ווילנער יאָנג מענ'ס בענעװאָלעט אַסאָסיאײישאָן? האָט זיך
אינסטאָלירט אלס ברענטש  762פון ארבייטער רינג.
דער פּראָטאַ-
קאָל פון דער אינסטאָלײישאָן פון ברענטש  ,768געשריבען פון מאקס

גאָלדינג ,סעקרעטאר ,פאַרענדינט זיך מיט דעם אויסרוף:
ווילנער יאָנג מענ'ס ברענטש  762פון ארבייטער רינג!

,עס לעבע
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װאָס פאַר אִן אָרגאַניזאציע איז געווען די ,וילנער יאָנג מענ'ס
בענעװאָלענט

אסאָסיאיישאָן"

און פון װאַנען

האָט זי זיך גענומען ?

געפינען מיר מאָל-

,אָרװוערטס" פון דעם 7טען יוני,8 ,
אין פ
נענדען אדוועטייזמענט :

ווילנער יאַנג מענס בענעװאַלענט אַטאָסיאײשאָן.
דיזען נאָמען האָט

אונטער
סאָסייעטי,

דינסטאָג,

נער וונגע
סעקרעטאר,

לייט .
דייװ

דעם 9טען

זיך

געגרינדעט

װעגען אויסקינפטע זיך צו וענדען צום
קאטץ 8974 ,דילענסו סטריט ,נין יארק.

דער קורצער אַדװערטייזמענט פארצייכענט
אויף

דער אידישער

א בענעפיט

יוני ,אין נין יאָרק ,פון וויל-

נאָס איז געבוירען געווארען

בלױין א פאקט ,אוז
א נייע אָרגאַניזא-

סמיט דער גרינ-
ציע ,א בענעפיט סאָסייעטי פון ווילנער יונגע לייט
דונג פון דער אָרגאַניזאציע איז אָבער פארבונדען אן אינטערעסאנטע

געשיכטע,
ברענטש

וועלכע

האָט אַ שטאַרקע

שייכות

סיט

דער

גרינדונג

פון

 768פון אַרבײיטער ריננג.

די יאָהרען פון  7091און  8091זיינען געוען צווישען די גלענ-
צענדסטע פאר'ן וואוקס פון ארבייטער רינג . די שרעקליכע רעאַקציע
וואס האָט אָנגעהוֹיבען בושעווען אין רוסלאַנד נאָך דער רעװאָלן-

ציע פון  ,8091און די פּאָנראָם כװאַליע װאָס האָט זיך דאן צוטראָ-
נען איבער'ן גאנצען צאַרעןלאַנד ,האָבען געטריבען מאַסען אידישע
פאמיליעס צו עמיגרירען אין דער ,נאָלדענער מדינה" .דער אימי-
נדראציאנס שטראָם האָט אין יענע יאהרען געבדאַכט קיין אמעריקע

וארום אַ מיליאָן אימיגראנטען איַאָהר ,און אידען האָבען צוגעשטעלט
גאָר אַ היבשען חלק צו יענער אימינראַציע.
צווישען די אידישע אימינראנטען וואס

זיינען דאן

אַהער געקו-

מען האָבען זיך געפונען אַ סך יונגע לייט ,וועלכע האָבען אַליין אנ"

טיי? גענומען אין דער רעװאַלוציאָנערער באועגונג פון רוסלאַנד,
אדער זיי זיינען צום וייניגסטענס געווען אָנגעשטעקט מיט די דע"
װאָלוציאָנערע אידעען וועלכע האָבען געבראַכט די רעװאָלוציע פון
דאָס איז געוען זעהר א געװוינשטער עלעמענט פאר'ן אר-
.5
בייטער רינג ,און ער האָט טאקע פיל געהאָלפען אויפצובויען דעם
פילע פון די איצטיגע פיהרער פון ארבייטער דינג
גרויסען ארדען.,
זיינען געקומען אַהער מיט דעם אימיגראַציאַנס שטראָם פון יענער
רעוואלוציאָנערער רוסישער עפּאָכע.

/
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ווילנע האָט אויך נעשיקט איהר קװאָטא מיט יענעם אימינדא-
א צאָל ווילנער בונדיסטען האָבען נאָך מיט עטליכע
ציאָנס שטראָם.

יאֶהר פריהער ,באלד נאָך דער הינריכטונג פון הירש לעקערט ,דאָ נע-
האָט אָרנאַניזירט אַ ווילנער רעװאַלוציאָנערען קלוב ,פון וועלכען עס
איז שפּעטעך גענרינדעט געװאָרען דער ווילנער ארבייטער רינג ברענטש
 ,8אונטער דער פיהרערשאפט פון איזידאָר קאָהען און נאָך איינינע
ווילנער בונדיסטען.
אין

די ווילנער לאַנדסלײט,
דעם קעס? נרוב פון

וועלכע זיינען
ניו יארקער

אריינגעשטויסען
לעבען ,האָבען

געווארען
געפונען

דו גרינדער פון ווילנער ואָנג מענס -- .ערשטע רייהע פון רעכטס:
ראָגאָוו ,קאַטלאװויץ ,פיוגעלסאָן ; ציוויטע רייהע :קאַץ און דאַמטקער.

א מקום מנוחה אין דעם וילנער ברענטש  .84דאָרט האָבען זיי גע-
דער
פונען א היימישע סביבה און אַן עכטיבונדישע אַטמאָספערע.
ווילנער ברענטש איז זעהר שנעל געוואקסען ביז ער אין געווארען דער
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גרעסטער ברענטש אין ארבייטער דדינג.

אָבער דער שנעלער ואוֹסס פון ברענטש האָט געשאפען אן ערנ -
אין ברענטש זיינען אריינ-
סטע פּראָבלעם פאר דער פיהרעדשאפט.
נעפאלען

פארשידענע

עלעמענטען,

מיט

עס זיינען דאָרט געווען עלטערע מענשען

נאנץ

באזונדערע

שטרעבונגען.

מיט קאָנסערוואטיווע באנרי-
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פען .זיי האָבען ניט פארשטאַנען די פּסיכאָלאָניע פון דעם יוננען עלע-
מענט ,וועלכער איז נאָך געווען פריש פון דעם סאמע קאָך פון בונ-

רישער טעטיגקייט.

די יונגע בונדיסטען האָבען זיך דערפיהלט ניט
צאָהל,
האָבען
אייניגע
גרינדען
האָבען
ואוהין

עד איז געווארען צו גרויס אין
היימיש אין דעם ברענטש.,
א סך פון די אַריבערגעקומענע בונדיסטען
צופיל צושוואומען.
האָבען
צוליב דעם ניט געװאָלט אריין אין ברענטש .,324
יונגע מיטנלידער פון ברענטש אָנגעהויבען טראכטען וװענען
אַ באַזונדערען ברענטש פון לויטער יוננע לייט ,כדי זיי זאָלען
ווא אויסצוניסען זייער רעװאָלוציאָנערע באגייסטערונג און
זיי זאָלען קענען ארייננעמען אנדערע יוננע דעװאַלוציאַנערען.
אָבער פאר מיטנלידער פון דעם עקזיסטירענדען ברענטש צו גרינ-
דען אַ נייעם ברענטש פון ארבייטער רינג וואלט געמיינט צו שפּאלטען
דעם ברענטש  44און דאָס איז געווען פאקטיש אַן אונמעגליכע זאך.
ברענטש  34װאָלט דאָס פאר קיין פאל ניט דערלאָזען ,און אֶהן דער

צושטימונג פון בדענטש
דייכסטער

ברענטש

 ,34וועלכער איז דאַן געווען דער איינפלוס-

אין ארבייטער

קרינען א נייעם טשארטער

רינג,

װאָלט

פאר א צוייטען

געווען

אונמעגליך

צו

ווילנער ברענטש.

| דעריבער האָבען עטליכע טעטינע מיטנלידער פון ברענטש  54בא-
שלאָסען צו גרינדען א קלוב פון וילנעד יוננע לייט ,הױפּטזעכ-
ביי זיי אין געווען בא-
ליך פאר רעװואלוציאַנערע טעטינקייט.
האַלטען א געדאנק צו פֿאַרװאַנדלען דעם קלוב אין א ברענטש פון
ארכבייטער רינג . דעם 2טען יוני ,8091 ,אין אזא קלוב טאַקע גע-
גרינדעט געווארען ,אונטער דעם נאָמען ,ווילנער יאָנג מענ'ס בענעפיט
פאָסייעטי" ,פון די פאָלנענדע אכט מיטנלידער פון ברענטש  : 54דייוו

קאַטיץ ,א .דאַמססער,

מ .פייגעלסאָן ,דוש .קאטלאָװויטש,

דזש .דאָנאָף,

מ .אקסעלראד ,ס .קולקין און ליפּקאָוויטש.
כדי אויסצומיידען דעם ,טעות" פון ברענטש  ,24איז באשלאָסען
געווארען אריינצונעמען אין דער סאָסייעטי בלוין ניט פארהייראטע
יונגעלייט .דער דאָזינער באשלוס האָט זיך נלייך פון אָנפאנג ארויס-
איינינע פון די טעטינסטע
געוויזען פֿאַר א גואלדינער שטערוננ.
יונגע מעמנערס פון ברענטש  ,24וי אויך אַנדעדע ווילנער יונגע לייט,
האָבען זיך ניט געקענט אָנשליסען אָן דער נייער סאָסייעטי ,וױיל זיי
פון דער אַנדער זייט האָט אבער דער
זיינען שוין געווען פארהייראַט.
זעלבער באשלוס אויך געווירקט אז די ווילגער ,יאַנג מענ'ס בענעװאָ-
לענט אסאָסיאיישאָן" זאָל װאָס שנעלער ווערען א רענעלער ברענטש
די מיטנלידער פון דעם קלוב האָבען לאנג ניט
פון ארבייטער רינג

געקענט

פאַרבלייבען

געשיידט פון זייערע פאַדהייראַטע

חברים,

מיט

וועלכע זיי האָבען יאָהרען לאַנג געארבייט צוזאַמען אין דער רעװאָ-
מען האָט געמוזט פּטור ווערען פון דער
לוציאָנערער באווענוננג.
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ב = לשוויטין

|

גזירח+ .אָבער אָנשטאָט אָפּצושאפען די נזירה אין דער קאָנסטיטו"
ציע פון דער סאָסייעטי ,האָבען זיי געענדערט דעם גאַנצען כאַראַקטער
די טוער פון דער אָרגאַניזאַציע האָבען פאַר-
פון דעם קלוב.

װאַנדעלט זייער בענעפיט פאָסייעטי

אין אַ ברענטש

פון אַרבײיטער

|
|
ריננ.
ווען די טוער פון ברענטש  34האָבען דערהערט אז איינינע פון
זייערע איינענע מיטגלידער האָבען גענרינדעט א באזונדער וילנער
אָרגאַניזאציע האָט זיך געטאָן חושך אין ברענטש .מען האָט די גרינ-
דער פון דעם נייעם קלוב באטראכט אַזש אלס פאררעטער צום ברענטש.
די פיהרער .פון ברענטש  894האָבען גלייך פארשטאַנען אן די נייע
בענעפיט סאָסייעטי װעט לאנג ניט פארבלייבען אויסער'ן אדרבייטער
רינג; די נייע אָרגאַניזאציע וװועט זיך פריהער אדער שפּעטער ווענדען
צו דער נאציאָנאלער עקזעקוטיווע פון אדבייטער ריננ נאָך א טשאַר-
האָבען די טוער פון
טער פאר אַ באַזונדערען וילנער ברענטש.
ברענטש  84נלייך אנגעפאנגען א קאמף ניט צו דערלאָזען אז מען
זאָל ארויסגעבען אַ טשאַרטער פאר א נייעם ווילנער ברענטש פון אך-
בייטער רינג.
|
די הױיפּט אָנפיהרער פון דעם קאמף גענען דעם פארזוך צגוריג-
דען א נייעם ווילנער ברענטש זיינען געווען איזידאָר קאָהען און ב.

וואלאוויטש פון ברענטש

 ,34ועלכע זיינען געװוען מיטנלידער פון

דער נאציאנאלער עקזעקוטיווע .זיי זיינען געװוען טרייע וועכטער פוֹן
זייער אייגענעם ברענטש ,און זיי זיינען געשטאַנען אויף דער וואך ניט
צוצולאָזען קיין אַנדער ווילנעד ברענטש ,וועלכער זאָל ווערען א קאָנ-

|
קורענט און זאָל שעדיגען דעם שנעל וואקסענדען ברענטש ,54
אָבער אויב די ו
,וילנער יאנג מענ'ס בענעװאָלענט אַסאָסײיאשאָן"
האָבען

באַנעגענט

א גװאַלדינע

אָפּאָזיציע אין

דער

נאַציאָנאַלער

עק-

זעקוטיווע מצד די פאָרשטעהער פון ברענטש  ,24האָבען זיי אָבער
אויך געהאַט הייסע פארטיידיגער .די פריינד רפאל גינזבערג און דער
פאדשטאָרבענער שבתי בולנאַטש ,וועלכער איז דאן געווען דער טשער-
מאַן פון ארבייטער רינג ,האָבען פארטיידיגט אין דער נאַציאָנאלער
עסזעקוטיווע דעם פאַרלאַנג פון אַ טשאַרטער פאר א נייעם ברענטש.

די צוויי פריינד פון דעם

צוקונפטיגנען

ברענטש

האָבען

זעהר

אַ סך געהאָלפען אין דעם קאמף פאר א נייעם טשאַרטער ,און וען
דעד קאמף איז ענדליך געוואונען געווארען ,זיינען פדי
ריינד בולגאַטש
און גינזבערג געווען די הויפּט מחותנים ביי דער אינסטאַלײשאָן פון

דער ,ווילנער יאָנג מענ'ס אַסאָסיאײישאָן" אַלס ברענטש  702פון אַר-
בייטער רינג . דער אפיציעלער .אינסטאַלירער פון דעם נייעם וילנער
ברענטש איז געווען פריינד נינזבערג ,וועלכער האָט זיך אין גיכען אנ-
געשלאָסען אָן דעם ניי-נענדינדעטען ווילנער ברענטש און ער אין פאךף -
}

18

די גפשיכטט פון ווילנער ברפנטט  708אַרבײטער רינג

בליבען א טעטינער און איינפלוסרייכער מיטגליד ביז'ן היינטיגען טאָג,
עס איז דאָ ווערט צו באַמערקען ,אז טראָץ דעם וואס ברענטש
 3האָט אָנגעפיהרט אזא ביטערען קאַמף גענען ארויסגעבען א טשאר"

טער פאר א נייעם ווילנער ברענטש ,אין אָבער דער קאמף פארגעסען
געווארען אזוי שנע? וי די נאציאנאלע עקזעקוטיווע האָט באשלאָסען
דעם טשאַרטער צו באוויליגען . צו דער אינסטאָלײשאַן פון ברענטש.
7

האָט ברענטש  84געשיקט אַ קאָמיטע צו באַנריסען דעם אינגערען

ברודער אוֹן ווינשען

דו

גרונדער

רייהע

פון

ערפאָלנ אין זיין אדבייט.

איהם

ווילנער

פון רעכטס:
אקפעלראָד,

ברענטש

,02/

ארבויטער

לאנדא ,גאָלדינג ,מאוב;
גאָלד ,נוומאַן ,גאָרדאָן און

רונג.

--

צוייטע
סולין.

ערשטע

רווֹהע:

די ווילנער צייגען װאָס זיי קענען.
ברענטש  768איז געבוירען געווארען אין קאמף.

עס אין איהם

אָנגעקומען זעהר שווער צו קריגען דעם טשאַרטער פון דער נאַציא-
דער קאמף האָט געדויערט איבער א יֹאֲהר צייט.
נאלער עקזעקוטיוע

דערפאר האָט אָבער דער ברענטש געוואוסט וי אזוי אפּצושאצען דעם
דער ינגער
| אוצר פאר וועלכען ער האָט אוי שטארק געקעמפט.
ברענטש האָט באַלד באַװיזען אז דער ארבייטער רינג האָט זיך מיט
איהם ניט אָפּנענאַרט .,די געננער פּון דעם ברענטש ,וועלכע האָבען

982

געקעמפט

ב .

געגען

געבען

יונגע ,אונערפאהדענע

א טששארטער,

איהם

חברה-לייט

האָבען

לפווימין

גע'טענה'ט

אז די

וועלען זיך לאנג ניט האַלטען

צו-

עס האָט אָבער ניט
זאמען אוֹן דער ברענטש ועט זיך צופאלען.
גענומען דעם יונגען ברענטש מעהר וו א יֹאָהר צייט צו פארמאכען
די מיילער פון אַלע געגנער .די כוואטסקע ווילנער יוננגעלייט האָבען זיך
אריינגעווארפען אין דער ארבייט מיט זייער נאנצען רעוואלוציאַנעדען
ענטוזיאזם ,און זיי האָבען באויזען די עלטערע ברידער וואס זיי
קענען.
שוין אויפ'ן צווייטען יאֶהר פון זיין עקזיסטענץ האָט ברענטש
אין  0191האָט דער
(עעקראגען אנערקענונג פון דעם אָרדען.
7
ארבייטער רינג זיך געגרייט צו פייערען זיין 01דיאהריגען יובילעאום
עס איז אויסגעקליבען
מיט אַ גרויסער קאָנװענשאָן אין נין יארק.
געווארען א 59ער-קאַמיטע צו אַראַנזשירען די קאַנװענשאָן .אלע ברענ-
טשעס האָבען זיך געריסען צו זיין פארטראַָטען אין דער קאָמיטע
אין דער קאָמיטע איז אויסנע-
צוצונגרייטען דעם גרויסען יום טוב.

קליבען געוואדען א פארטרעטער פון ברענטש
פוֹן די

גרינדער

איינער פון די טעטיגסטע מיטנלידער.

|

וועלכער

איז

געווען

איינער

 ,763מאקס נאָלדינג,
פון

און

ברענטש

אויך

|

די קאָמיטע האָט באשלאָסען צו אראנזשירען א פּאַראַד אויף דער
איסט סייד לכבוד דער ערעפענונג פון דער קאָנװענשאָן .,דער פּאַראַד
דעם שטאַדקסטען איינדרוק האָט אָבער גע-
איז געווען א שעהנער.

מאכט דער יונגער ברענטש  .768די מיטגלידער זיינען אַלע געקומען צום
פּאַראַד אָנגעטאָן אין ווייסע היטלען .דער ברענטש האָט געהאַט אן איו-
גענעם בענד סוזיק און ער איז אַרױיס אָן דער שפּיץ פון דעם פּאַ-
עטליכע און פופצינ מיטנלידער האָבען מאַרשירט וי גוט-
ראד
זיי האָבען געטראָנען רויטע פאָהנען
אויסנעשטודירטע סאָלדאַטען.,
און פֿאַרשידענע אויפשריפטען ,רופענדינג די אידישע ארבייטער אֶנְצוֹ" /
שליסען זיך אָן דעם ארבייטער רינג.
יענער קאַָנװענשאָןפּאַראַד איז געווען דער געשפּרעך פון טאָנ
ברענטש  08/האָט געקראגען
אין דער גאַנצער אידישער ניו יאָרק.
אלס אנערקענונג פאר דער
דעם גרעסטען חלט פון די לויב:געזאנגען.
גנוטער ארבייט האָט דער ברענטש געקראַגען אַ פאַרטרעטער אין דער

סאַניטאריום

קאַמיטע,

וועלכע

אין

דאמאלסט

טיי? פון דער נאַציאנאַלער עקזעקוטיווע ,אָבער
אונטער דער אויפזיכט פון דער עקזעקוטיווע.

נאָך

ניט

זי האָט
|

געװען

א

געארבייט

ברענטש  765האָט געצוינען אלץ מעהר און מעהר אויפמערק-
ער האָט געקראָנען א שם פאר זיין
זאמסייט מיט זיין טעטינקייט .
דער אר-
נגעוואגטקייט אין אַראַנזשירען גדויסע אונטערנעמונגען.
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כייטער

איז שוין

רינג

מיט

אָרנאַניזאציע

אין

יענער

צייט

אַ מיטנלידערשאַפט

א נאנץ פארצויינטע

געווען

פון אַרוֹם

פערציג

טויזענרד.

אָבער סיי דער אָרדען אלס אַ גאַנצער און סיי די איינצעלנע ברענ-
טשעס זיינען נאָך ניט געווען געוואוינט צו אראנזשירען גדויסע אונ-

טערנעמונגען,

אייניגע ברענטשעס

האָבען אַראַנזשירט יעהרליכע בע-

ער (דאָס זיינען געווען די פּאָפּולערסטע אונטערנעמוננען פון אלע
אידישע אַרנאַניזאציעס אין יענֶער צייט) ,אָבער די דאָזינע בעלער

זיינען זעלטען
גאר

צוגעליינט

געווען ערפאָלגרייך.
געלט.

איינינע ברענטשעם

די האָל-קיפּערס

האָבען

דערפאר

האָבען
ניט

זאַָ-

געװאָלט

פאַרדינגען די האָלס פאַר בעלער צו ארבייטער רינג ברענטשעם,
ברענטש  708האָט אָבער געבראַכען אָט די שלעכטע רעפּוטאַ:
דער ברענטש
ניט נאָר דאָס
ציע פון דאירבייטער רינג בעלער.

האָט אויך געבראָכען אן אלטע טראַדיציע ניט צוֹ אראנזשירען

א באָל

אום שבת ביינאַכט .דאס איז א שלעכטער אַװענט פאר א באָל ,האָבען
דער יונגער װױלנע-
דער עולם װעט ניט קומען.
אלע געשרינען.
כרענטש האָט זיך אָבער ניט דערשראַָקען פאַר די דאָזיגע ואַר-
אין  1191האָט ער אַראַנזשירט א באָל אין ניו סטאַר
נונגען4.
קאַסינאָ ,איינער פון די גרעסטע האָלק פאר בעלעד אין יענער צייט.
דער באָל אין פאָרגעקומען דוקא שבת ביי נאַכט און אין געװען אַ
עס אין געקומען אַזאַ ריזינער עולם ,אן מען
קאַלאָסאַלער ערפאָלנ ,
דער באָל האָט אַרינגעבראכט 41
האָט געמוזט שליסען די טירען.

הונדערט

דאָלער פּדאָפיט .

א רושם

יענער באָל האָט נעמאַכט

אין

מען האָט אין אלע אידישע קװאַרטאַלען גערעדט ועגען
גין יארק,
דעם ריזיגען ווילנער באָלֿ .פון דאַן אן זיינען די ווילנער בעלער פון
די פּראָפיטען
ברענטש  702געווארען א יעהרליכע אינסטיטוציע.
פון די בעלער האָבען פי? ביינעשטייערט צו די  00טויזענד דאָלע-

װאָס דער ברענטש
שידענע בענעפיטס
עקזיסטענץ.

דער

וילנער

האָט אויסנענעבען
צו

זיינע .מיטנלידער

ברענטש

02/

איז

און אויף פאר-

אױיף רעליף
אין

די 82

געווארען

דער

פון

זיין

מוסטער

פון

יאהר

טעטינקייט אין דעם גאנצען ארבייטעד רינג .אין נין יארקער אר"
בייטער רינג קרייזען איז געווארען אן אָנגענומענע זאך ,אז דאָס
וואס ברענטש  768נעמט אונטער צו טאָן מוז זיך ענדינען מיט אן ער-
דערפאר האָט מען ביי פארשידענע אקציעס וואס ארבייטער
פאָלג.

רינג ברענטשעס האָבען אונטעדגענומען ,שטענדיג געזעהן אז די פיה"
רער פון ברענטש  762זאָלען דאָרט פאַרנעמען אַ לייטענדע פּאַזיציע.,
כדי צו פארזיכערען דעם ערפאָלג פון דער אקציע.
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| = די פּאָזיציע פון דעם ברענטש אין ארבייטער רינג.
ברענטש

08/

אָנגעהוֹיבען

האָט

אַן איינפלוס

אויסאיבען

די פּאָליסיס פוֹן ארבייטער רינג ,ווען ער אין נאָך געווען

אויף

גאָר יונג

און ער .האָט נאָך אפילו ניט גע'חלום'ט צו װערען דער גרעסטער
ברענטש אין דעם אָרדען .דער ברענטש אין געװוען פארטראָטען אין
דער נאַציאָנאַלער עקזעקוטיווע פון דעם צוייטען יאֶהר אָן פון זיין
עקזיסטענץ .מען האָט זיך שטענדיג גערעכענט מיט זיינעם אַ ראַטה.
די פיהרער פון ברענטש זיינען אַלעמאָל געשטאַנען נאָהענט צו דער
גענעראל פארוואלטונג פון ארבייטער
אויסגעאיבט אַ באַדייטענדען איינפלום.
דער

כמעט

ברענטש

אַלעמאָל

אין

אין אַלַע וויכטיגע פראגען

רינג

געװען

און

זיי האָבען

אַ לאָיאלער

אונטערשטיצט

און

דאָרט
ער

האָט

די אדמיניסטראציע.

אין די פילע אינערלאכע קאמפען ,װאָס דער ארבייטער רינג האָט
דורבגעמאַכט  ---קאמפען ,וועלכע האָבען שיער ניט פאַרניכטעט גאַנצע
קאמפען ,װעלע האָבען אָפּט געדראָהט די סאַמע עק-
ברענטשעס;
זיסטענץ פון דעם אָרדען  ---איז ברענטש  768געשטאַנען מיט דער
פאַרװאַלטונג און האָט לאָיא? פארטיידינט דעם אָרדען פון די אַטאַקעס

סיי פון אינעװוייניג און סיי פון אויטסייד ,ואָס
געמאַכט געװאָרען.
 = -ווען

דער

שטורם

אַרום

די פראטוירנאל

זיינען אויף

רעיטס

האָט

איהם

פאקטיש

צווטיילט דעם ארבייטער רינג אין צוויי פיינדליכע לאנערען  --יוננע
און אַלטע  --האָט ברענטש  768נעשפּילט אַ וױיכטיגע ראָלע אין
דעם גרויסען קאמף און ער האָט זעהר פיעל מיטנעהאָלפען דורב-
צוופיהרען די וויכטינע רעפאָרמע ,וועלכע האָט אַװעקגעשטעלט דעם
אָרדען אויף אַ זיכערען באָדען .,דאָס האָט געראַטעװעט דעם אַרבייטער
רינג פון דער קאַטאַסטראָפֿאַלער לאַנע אין וועלכער עס געפינען זיך פילע
אידישע אָרדענס ,וועלכע האָבען ניט אָנגענומען די פראטוידנאל רעיטס,

איידער עס איז געװאָרען צוֹ שפּעט.
שפּעטער ,ווען די קאָמוניסטישע מנפה האָט אַריננעבראַכט דעם
פּארטיי-קאמף אין דעם ארבייטער רינג און האָט פאַראורזאַכט ריי-
סערייען און שפּאַלטוננען אין פילע ברענטשעס ,האָט ברענטש 764
אָנגעהאַלטען ניט נאָר זיין איינענע גאנצקייט ,נאָר ער האָט אויך
געהאָלפען אויסהיטען דעם אָרדען אֵלס אַ גאַנצען פון די אָנפאַלען װאָס
די שונאים האָבען אויף איהם געמאַכט .דער ברענטש סען מיט שטאָלץ
סאָנסטאַטירען דעם פֿאַקט ,אן אין דעם פאַנצען קאמף צווישען לינקע/
און רעכטע ,האָט ער פאַרלאָרען בלוין עטליכע געציילטע מיטנלידער,

וועלכע זיינען אַװעק

צום

סאָמוניסטישען

אֶרדען.

|=

002

ב = .לשוויטין =

א קליינע גרופע רייסט זיך אָפּ פון ברענטש.
דער קאַמף וואס די קאָמוניסטען האָבען אָנגעפירט אין אַרבייטער

רינג האָט קיין שפּאַלטונג אין ברענטש  08/ניט פאראורואכט.
האָט אָבער איבערגעלאָזען
מיטנלידער

און

דאָס

אֵן אָנגעשטרענגטע

האָט פיל

געשטערט

עס

באַציחוננ מצד אייניגע

דעם

ברידערליכען

געפיהל

געהערשט

צווישען

און די פריינדליכע באַציהונג וואס האָט שטענדיג

|

אַלע מעמבערס,

מיט אַ צייט שפּעטער האָט זיך אין ברענטש ענטוויקעלט אַן אֶפֹּאַ-
זיציע צו דער אַדמיניסטראַציע ,וועלכע האָט געזוכט ביי יעדער געלע-
גענהייט צו דיסקרעדיטירען די פיהרער פון ברענטש און צו פריטיקירען
די באַשליסע

ואָס די עקזעקוטיווע,

אָדער דער ברענטש

אֵלס גאַנצער,

האָט אָנגענומען.
הער קאַמף וװאָס די אָפּאָזיציע האָט אָנגעפירט האָט נאָר ניט גע"
האַט צו טאָן מיט דעם קאמף

צווישען לינקע און רעכטע

װאָס איז דאַן

עס אין געוען אַן אָפּאָזיציע פון
אָנגענאַנגען אין ארבייטער רינג.
אייניגע פּערזאָנען ,וועלכע האָבען געהאַט טענות וארום זיי קריגען
ניט גענוג כבוד און אנערקענונג אין ברענטש.
די שטערונגען װאָס די אָפּאָזיציע האָט געמאכט ביי די מיטינגען
האָט געמאַכט אונמעגליך אֶנצונעהן סיי מיט דער רוטינער ארבייט פון
עס איז דער"
ברענטש און סיי מיט די פארשידענע טהעטינקייטען.
נאַנגען אַזױ ווייט אַז די ,קיקערס" האָבען אָנגעהויבען פאָדערען אַז
די נאַציאָנאלע עקזעקוטיווע זאָל זיי באוויליגען אַ טשאַרטער פאר אַ
נייעם ברענטש.
אין ברענטש  702איז געװען אַ געננערשאַפט צו אזא שריט.
פונדעסטווענען האָבען די פיהרער פון ברענטש קיין גרויסען קאמף
אויף
געגען דעם ניט געמאַכט .ביידע צדדים האָבען זיך געאיינינט
אַ פאָרשלאג אַז עס זאָל אויסנעקליבען װערען אן אופּאַרטייאישע

קאָמיטע וועלכע זאָל ענטשיידען

אויב די אָפּאָזיציע זאָל קרינען א

טשאַרטער פאר אַ באַזונדערען ברענטש .די קאָמיטע אין באַשטאַנען
פון ב .פעוויטין ,ש .רזשאַווסקי און ד .קאץ ,פאַרטרעטענדיג דעם
ברענטש ,פריינד עבעריל ,פון דער סיטי קאָמיטע און פריינד העסקעל
פון דער נאַציאָנאלער עקזעקוטיוװוע .דער באשלוס פון דער קאָמיטע
אין געווען אַז מען זאָל דער אָפּאָזיציע געבען א טשאַרטער פאר אַ
נייעם

ברענטש,

וייל?

אין

איין

ברענטש

ועלען

ביידע

|

שטרייטענדע

צדדים האַרמאָניש ניט קענען ארבייטען.
די אָפּאָזיציע האָט זיך באריהמט אַז זי האָט אויף איהר זייט
אַרום הונדערט מיטגלידער .ווען עס אין אָבער געקומען צו טרענס-
פערירען זיך אין דעם נייעם ברענטש ,וועלכער אין אָרגאַניזירט גע-

782

די גצטיכטע פון ווילנער ברענטט  708אַרבײיטער רינג

װאָרען אַלס וילנער ברענטש  ,8/2האָבען זיך נעמעלדעט בליז
 8מעמבערס .מעהר מעמבערס האָט די אָפּאַזיציע פון ברענטש ניט
נעקענט אַרויסציהען.

ברענטש  708האָט אָבער דעם פאַרלוסט פון די  82מיטנלידער
אין אַ גאנץ קורוצער צייט האָט דער ברענטש
באַלר גוט געמאכט.
געמאַכט אַ דרייוו און האָט אַרײנגעקראָנען איבער  008נייע מיטגלידער,
אויך דער נייער ברענטש  878האָט זיך אַ נעם געטאָן צו דער
| ארבייט אוֹן האָט פון אָנפֿאַנג אריינגעקראַנען אַ באַדייטענדע צאָהל

מעמבערס.

דער גט מיט דער אָפּאָזיציע אין אַלזאָ געווען א טובה

פאר ביידע צדדים .עס אין אָבער אינטערעסאנט צן באמערקען ,אַן
,יקערס" ,וועלכע זיינען אַרױיס פון ברענטש  ,703זיי-
אייניגע פון די ק

נען אויך לאַנג ניט פאַרבליבען

מיט

דעם

נייעם ברענטש.

װאָס איין ווילנער קען אױפּטאַן.
אין

6991

האָט

דער

ברענטש

ארינגעקראַנען

מיט

איינמאָל

נייע מיטנלידער און ער האָט צוזאמען מיט די נייע מיטנלידער
8
צונעקראָגען אַ וויכטינע קראפט ,א מעמבער ,וועלכער האָט פיע? גע-
האָלפען אין דעם וייטערען וואוקס פון ברענטש.

אין ניו יאָרק אין געווען א ברענטש

 ,002אָן דער שפּיץ פון

דער וילנער יוננערמאַן יעפים ישורין.
וועלכען עס אניעןשטאַנען
וי אַזױ דער איינצעלנער ווילנער אין אַריינגעפאַלען אין א ברענטש
פון טשעריקאָװער און אמציסלעווער פאַנדסלייט אין דאָ נים ויכטיג.
פריינד ישורין האָט זיך אָבער נעפיהלט איינזאַם אין גלות ביי פרעמדע
| לאַנדסלייט .,,ער האָט זיך פארביינקט נאָך זיינע ווילנער לאנדסלייט.

אַרויסצוגעהן פון ברענטש  002האָט אָבער ישורין ניט געקענט ,וייל
ער האָט געוואוסט אַן ער האָט פאקטיש דעם ברענטש צושמעננע-
האַלטען און אַז אָהן איהם װאָלט זיך יענער ברענטש צופאלען .האָט
ישורין אָנגעהויבען אַן אַניטאַציע צװישען די מיטגלידער פון זיין
ברענטש אַזן דער גאַנצער ברענטש זאָל אריין אין דעם .וילנער
נאָך לאַננע אונטערהאנדלוננען אין דער שדוך גע-
ברענטש .762
שלאָסען געװאָרען און אַלֶע  861מעמבערס פון ברענטש  002זיינען
געװאָרען מיטגלידער פון דעם וילנער ברענטש .08/
די מיטנלידער פון ביידע ברענטשעס האָבען זיך פאר די אַכט
יאָהר זינט די פאַהאיינינונג איז פאָרנעקומען אַזױ איינגעלעבט ,אַז
זיי פיהלען זיך װוי איין פאַמיליע ,וועלכע אין גאָר קיין מאָל ניט
געווען צוטיילט.
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די געשיכטע פון ווילנר ברצַנטש  704אַרבײטער רינג
דער

ברענטש

און די ארבייטער

רינג אינסטיטוציעס.
אין

ברענטש  768האָט שטענדיג נענומען אַ גרויסען אינטערעס
די ארבייטער רינג אינסטיטוציעס.
ער האָט זיך נים באַנוגענט
מיט די געוויינליכע צאָהלוננען װאָס װערען באַשטימט פאַר אַלע
כרענטשעס ,נאָר ער האָט ביי יעדער געלעגענהייט ,ביי יעדער שמחה

װאָס ער

האָט

נעפייערט,

אַ ספּעציעלע

געגעבען

מתנה

פאר

דער

|
אָדער יענער אינסטיטוציע.
דער ברענטש האָט ספּעציעל אָפּגעשאַצט די וויכטינקייט פון דעם
סאַניטאַריום און ער האָט ארויסנעװיזען אַ ספּעציעלען אינטערעס

אין דער אינסטיטוציע.

דער ברענטש האָט כמעט אַלע יאָהרען געהאַט

א פֿאָרשטעהער אין דער סאַניטאַריום קאָמיטע און ער האָט פיעל
מיטגעהאָלפען צו דער ענטוויקלונג פון דעם פּראכטפולען אַנשטאַלט ,וואו
קונדערטער ארבייטער רינג מיטנלידער האָבען זיך געהיילט און אַ

צאָה? היילען זיך איצט פון דער שרעקליכער פּראָלעטאַרישער קראנק-
---

הייט

|

|

שווינדזוכט.

דער ברענטש האָט אויך גענומען אַ טעטיגען אַנטײל אין אויםי
דעם שעהנעם

נויען

קעמפּ.

ווען די לינקע האָבען דורך

אַ כיטרער

מאַנעוורע פאַרכאַפּט דעם קינדערלאַנד קעמפּ צוזאַמען מיט אַ צאָהל אַר-
בייטער רינג שולען ,האָבען די ארבייטער רינג ברענטשעס באַשלאָסען
צו בויען אַ שעהנעם קעמפּ ,וועלכער זאָל זיין א שטאָלץ פאר'ן אר-
די נאַציאָנאלע פארוואלטונג האָט צוליב געזעצליכע
בייטער רינג.
שטערונגען ניט געקענט פינאַנסירען דעם קעמפּ ,װייל דאָס אין אַ

האָט געמוזט

די ארבייט

לאָקאלע אינסטיטוציע.

געטאָן װערען

פון

די ניו יאָרקער ברענטשעס .עס איז גערופען געװאָרען אַ גרויסע קאָנ-
פּערענץ פון ניו יאָרקער ברענטשעס און דאָרט אין באשלאָסען גע-
|
װאָרען צו שאפען אַ פאָנד פאר אַ קעממפֿ.
ברענטש  768איז געווען צווישען די ערשטע צו שאפען א סומע

געלט אויפצושטעלען אַ באָנגאַלאָו אויפ'ן נייעם קעמפּ .דער ברענטש
האָט געזאמעלט פאר דעם צװעק אַרום  0001דאַלאר ,פאר וועלכע
עס איז אויפגעבויט געװאָרען אַ פּראַכטפולע באָנגאלאָן פאר די קינדער
אויפ'ן נאָמען פון דעם וילנער ברענטש  .708אַנדערע ברענטשעס

האָבען אויך געבויט באָנגאלאָוס ,און אויף אַזא אופן אין אויפגעבויט

| געװאָרען

די פּראַכטפולע

קינדער

קאָלאַניע

אין דעם

הי

קעמפּ.

ארבייטער

רינג

|

דער ברענטש האָט געשטיצט די שול באַװעגונג מיט באַדייטענדע
סומען געלט ,ער נעמט אויך אַ טעטינען אַנטײל אין דער באַװעגונג

צו בויען א היים פאַר די אַלטע מיטנלידער פון דעם אַרדען
אָבער

ברענטש

 768האָט

ניט באַנרעניצט

זיין שטיצע

און זיין

09

ב .

אינטערעס בלויז צו ארבייטער רינג אינסטיטוציעס.

לעוויטין

דער ברענטש

האָט

איינגעזעהען די וויכטינקייט פון די פארשידענע פאָלקס-אינסטיטוציעס
װאָס די אידישע אימיגראַנטען האָבען איפנעבויט דאָ אין לאַנד ,און
ער האָט זיי שטענדיג געשטיצט מיט אַ ברייטער האַנט .איינע פון די
פאָלקס-אינסטיטוציעס װאָס האָט געוואונען די מאָראַלע און פינאַן-
ציעלע שטיצע פון ברענטש אין די ,האַיאַס? (היברו אימינראַנט עיד
סאָסייעטי) ,וועלכע האָט אַ נלענצענדען

פאר די

אידישע

אימיגראַנטען

איבער

רעקאָרד פון נוצליכע

דער

גאנצער

ארבייט

דער

ועלט.

ברענטש .האָט אויך געשטיצט אַזעלכע אינסטיטוציעס וי דער לאָס-
אַנדזשעלעס סאַניטאַריום ,דער דענווער פאניטאריום ,דער דעבאָראַה
סאַניטאריום, ,קאנוועלעסענט האָום? א .אַ .װו .די אלע אַנשטאַלטען
זיינען

געשטיצט

דורך עקסטרא

געװאָרען

סיי

ביישטייערונגען.

דורך

יערליכע

צאָהלנגען

און

סיי

פאר די  82יאָהר פון זיין עקויסטענץ

האָט דער ברענטש בייגעשטייערט פאר
אינסטיטוציעס אַרום  8טויזענט דאָלאר,

פארשידענע

אידישע

פאָלקס-

די סאַציאַליפטישע און ארבייטער באַװעגונג,
די גרינדער פון ברענטש האָבען כמעט אַלע געהאָט הינטער זיך
רעװאָלוציאָנערע טראדיציעס.
די מעהרסטע פון זיי זיינען געוען
טעטיג אין דער סאַציאַליסטישער באַוועגונג און עס אין דעריבער
געווען גאנץ נאַטירליך אַז דער ברענטש זאָל שטעהן אין אייננער
פאַרבינדונג מיט דער סאַציאליסטישער באַװענונג און זאָל שטיצען
האָט
דער ברענטש
פארשידענע .סאַציאליסטישע אונטערנעמוננען.
ביינעשטייערט באַדייטענדע סומען געלט צו די מאיר פאָנדאָן קאמ-
פּיינס ,צו דעם גרויסען חילקוויט קאמפּיין ,וי אויך צו אַלֶע אַנדערע
סאַציאַליסטישע קאמפּיינס .,דער סאַציאַליסטישער כאַראַקטער פון דעם
ברענטש און זיין לאִָיאַליטעט צו דער פּארטײי אין קיינמאָל ניט גע-
מינדערט געווארען אַפילן אין די שטורמישע מאָמענטען ,ווען אויף דער
אידישער ארבייטער נאָס האָט געהערשט אַ צוטומלעניש פון מיינונגען

און ווען פּאָליטישע טראַדיציעס זיינען צושטערט געװאָרען.
די ארבייטער באַוענונג ,סיי די אידישע און סיי די אַלגעמיינע
אַמעריקאַנער האָט אויך אימער געפונען א וארימען אָפּקלאַנג אין
יעדער גרויסער סטרייק ,אין וועלכען אַן אפיל אין
דעם ברענטש.
געמאַכט געװאָרען פאר הילף ,איז געשטיצט געװאָרען פון דעם ברענטש
מיט אַ געהערינער סומע געלט,
אַרום דער צייט ווען דער ברענטש איז געגרינדעט געװאָרען ,און
ספּעציעל אין די יאָהרען פון  0191און  1191זיינען פאָרגעקומען
העכסט וויכטינע פּאַסירוננען אין דער אידישער ארבייטער באוועגונג.
אין  0191איז פֿאָרגעקומען דער היסטאָרישער סטרייק פון די קלאָוק-

גינובאעורןג .עלקין
בריטען; פּענקין ,וװאָתל,

עפּשמיון ,נוומאַ:ן,
סולװוערמאַן ,הורווימשס,טוין,
ארבייט68ע7ר
רייהע ערשט--ע רינג
רעכטספםו:ן

אַדלער; בעקער,
צװויטע
רייהע
פרויעןפון
ברענטש ווילנער קלוב,

בערענשטייןג,אָלדינג,
קזעקוטיוו
קאָמיטעט

902

|

ב / .לעוזיטין

מאַכער אין נין יאָרק און דער שניידער סטרייק אין שיקאנאָ .דער
אַרבײיטער רינג האָט אַרױסנעשיקט ארַוף צו די ברענטשעס צו
דעם

העלפען

מאָראליש

סטרייק

און פינאנציעל.

762

ברענטש

איז

געווען צווישען די ערשטע אָפּצורופען זיך אויף דעם הילפס:דוף פאר
דער ברענטש האָט שטענדיג גע-
די סטרייקענדע אידישע אַרבײיטער ,
שטיצט

איינענע

זיינע

וועלכע

מיטנלידער,

אריינגעצויגען

זיינען

גע-

װאָרען אין דעם סטרייק .ער אין געווען דער ערשטער ברענטש אינ-
צופיהרען

בענעפיט

סטרייק

בייגעשטייערט מיט

זיינע מעמבערס.

פאר

האָט איף

ער

רעליעף

אַ ברייטער האַנט צו דעם אלגעמיינעם

פאָנד פאר די סטרייקער װואָס דער ארבייטער רינג האָט געזאַמעלט.

ברענטש  708האָט זיך בכל? װאָרים אָפּגערוֹפען מיט שטיצע
פאר יעדען ארבייטער קאמף .,דער ברענטש האָט אויך בייגעשטייערט
היבשע
אין

סומען

לאַנד,

געלט
זיין

אינסטיטוציעס
עסזיסטענץ,

צו פארשידענע

שטיצע

װאָלטעטיגע
דערגרייכט

האָט אויך

אינסטיטוציעס
אַ רדייהע

דאָ

ארבייטער

אויף יענער זייט ים .אין די  82יאָהר פון זיין
האָט דער

געזעלשאַפטליכע

און

ברענטש

בייגעשטייערט

ארבייטער

אינסטיטוציעס

דאָלאר מיט  97סענט.
אַן איינצעלנעם

צו סטרייקסם און
די סומע

דאָס אין ניט קיין שלעכטער

ברענטש

פן ארבייטער

צו

פון 889,7

רעקאָרד פאר

רינג.

רעליף פאר די מלחמה קרבנות,
אַן אמת'ער מאָנומענט פון ברידערליכע הילף װועט פארבלייבען
דער רעקאָרד פון ברענטש אין זיין טעטינקייט פאר די מלחמה קרבנות.

ברענטש
דעם

האָט

708

ארבייטער

רינג

ביינעשטייערט
פאָנד

אויף יענער זייט ים.

צו

איבער

העלפען

פיר

טױזענט

דאיידישע

אויסער דעם האָט דער ברענטש

דאָלאר

מלחמה

צו

קרבנות

בייגעשטייערט

היבשע סומען געלט פאר דעם פאָלקס געצייג קאַמפּיין פון ,אָרט" און.
צוֹ עהנליכע פאָנדען ,צו העלפען אידישע מלחמה קרבנות.

עס פארשטעהט זיך ,אַז דער ברענטש האָט ניט פמאַרנאַכלעסיגט
די מעמבערס פון וילנער
זיינע אייגענע נויטליידענדע מיטנלידער.
ברענטש 768
שפּירט

זיינען אַזױ וי איין משפּחה.

אַן עקאָנאָמישען

װייטאָג,

דערפילען

ווען איין מעמכער
דאָס אלע

מעמבערס

דער"
און

מען לאָזט דעם געבראַכענעם ברודער ניט פאלען .אין פאל פון קראנק-

הייט האָט דער ברענטש

אַ ספּעציעלען

לאָקאלֶען בענעפיט פון פיר

דאָלאר א ואָך ,אויסער די  8דאָלאר װאָס דער דזשענעראל אֶפיס
צאָהלט .אין פארלויף פון זיין עקזיסטענץ האָט דער ברענטש אויס-
געצאָהלט צו זיינע מיטנלידער  087,92דאָלאר אין דזשענערא? בע-
נעפיטס

און 309,8

אויסער

דאָלאר

דעם האָט

אין לאַָקאַלע בענעפיטס,

דער ברענטש

פאר

די  82יאָהֶר געשטיצט

598

אַרבײיטער רינג

ונטט7.
די גפשיכטף פון ווילנער בברע

נויטליידענרע מיטנלידער מיט

סומע

דער

פון  81821דאָלאר מיט

 1סענט.
אױיסגעצאָהלט אין בענעפיטס
אַרום און אַרום האָט ברענטש 7
צו איינענע מיטגלידער און צו פארשידענע רעליעף פאָנדס די סומע
פון  013,00דאָלאר מיט  62סענט.

זוילגער רעליף,
א ספּעציעלען קאפּיטעל

אין דער רעליף

פון ברענטש

ארבייט

פאדנעמט די שטיצע וואס דער ברענטש האָט נעשאפען פאר דער אוו"
אָט די נאָבעלע ארבייט פאר דער אלטער חיים-

גענער שטאָט ווילנע.

שטאָט איז ניט נאָר א  ,קװאַל פון שטאָלץ פאר דעם ברענטש דאָ אין
לאנד ,נאָר עס אין אויך פארצייכענט מיט גאָלדענע בונשטאבען
דאָרט אין דער צױיבערשטאָט ,וואו די הילף האָט פּשוט געראַטעװעט
פילע אידישע אינסטיטוציעס פון אונטערנאַנג און האָט דערהאלטען

ביים לעבען פילע אידישע פּאַמיליעס.
אין דער -עליף ארבייט פאר ווילנע האָבען זיך באמיילינט און

באַטײליגען זיך נאָך איצט אויך אלע ווילנער ארבייטער רינג ברענ-
טשעס ,פאראיינען אוֹן סאַסייעטיס וואס געפינען זיך דאָ אין לאנד.
עס איז אָבער געווען ברענטש  ,62/וועלכער האָט גענומען די איניציא-
טיווע צו אָרגאַניזירען די אלע וילנער נעזעלשאפטען אין א רעליף
אָרגאַניזאַציע צו שטיצען די ווילנער אינסטיטוציעס אין זייער גרויסער
נויט .דפיאָרשטעהער פון ברענטש  708האָבען ארייננעגעבען א

נשמה אין דער רעליף ארבייט

אריינגעבראכט

אָט דעם לעבען וואס אין

א דאנק

געווארען אין דעם וילנער רעליף אין געלונגען צו

שאפען פאר דער צייט פון זיין עקזיסטענץ אדום א פערטעל מילאָן
דאָלער פאַר די פאַרשידענע ווילנער אינסטיטוציעס .עס איז דאָ כדאַי
צו דערמאַנען אן ברענטש  702האָט ביינעשטייערט צום ווילנער ןרעי
ליף פון זיין אייגענער

דער ברענטש

קאַסע איבער

000,8

שטאַפצירט ספּעציע?

דאָלער.

מיט

דער

|

הילף

ער

וואס

האָט גענעבען פאר די ווילנער אידישע קינדער שולען .דאָרט זיינען
די שולען א נויטווענדינקייט ,ויי? זיי זיינען די איינציגע ביל-

דונגס אנשטאַלטען ,וואו די אידישע ארבייטער קינדער קענען קרי"
נען אן ערציהוננ.
געראטעװועט

די הילף פון

די שולען

פון

דעם

וילנער

האָט

רעליף

אָפט

אונטערנאנג.

'אפילו נאָך דעם װוי די מעהרסטע דעליף ארגאַניזאציעס האָבען
זיך אויפנעלעזט
נער אידישע

זעצט

פאָר דער

אינסטיטוציעס

ברענטש

און ספּעציעל?

זיין שטיצע

צו די װיל-

די

שולעןן.

צן

קינדער

:4:8 460:400 0032 -- 8060:64 118 842:040:0 108ן)

8סטאם

'!00
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די גצשיכטץ פון ווילגצר ברצנטש  765אַרבײטעָר רינג

די קולטורעלע אַרבײט פון ברענטש.
אויפסלערונגס ארבייט פאר די מיטנלידער איזן שטענדיג געוען
אום צו
אַ וויכטיגער טייל פון דער טעטינקייט פון ברענטש .708
אַראַנזשירט
אֶפּט
וװערען
אינטערעסאנטער
די ספיטיננען
מאכען

לעקציעס אויף פאַרשידענע טעמעס און אויך קאָנצערטען.
פון צייט

טען

צו

זונטאָג

עולם.

װערען

צייט

נאַכמיטאנס,

אַראַנזשירט

ועלכע

גרויסע

נאָר 

ציהען

קאָנצערי

גרויסען

א

די זנטאָג קאַנצערטען פון ברענטש  768האָבען געקראנען

א שם ניט נאָר ביי די מיטנלידער פון ברענטש,
בייטער

רינג

אלס

אַ גאַנצען.

נאָר אויך אין ארי
ווערען

פאַר-

די דאָזינע קאַנצערטען

.
מען אויך

דער-

דער ברענטש

האָט

צום  צעןדיאהריגען יובילעאום איז ארויסנענעבען געווארען
ערשטער בוך מיט דעם נאָמען ,די וילנער יונענד" ,אונטער

דער
דער

װאַנדעלט אין פאַמיליען פּאַרטיס.
ריידענדיג ווענען דער קולטור ארבייט דארף
די עטליכע פּראכטפולע

מאָנען

אַרױסנענעבען

אויסנאבען

וואס

9כבוד זיינע יובילייאום-ימים טובים.

רעדאַקציע פון מ .נאָלדינג אוֹן ד .נאָלדמאַן.,

דאָס איןז געווען א באַ-

שיידענער ביכעל פון  84זייטען ,מיט עטליכע
טיקלען

װוענען

דער טעטינקייט פון דעם

מיט  68יאֲהר שפּעטעד ,צום
דער ארויסנענעבען

געווארען

/

אינטערעסאנטע
יי

ברענטש.

פ81דיאהרינען

אר-

יובילעאום,

א בוך אין א ביסעל

איז וי"

א קלענערען

פאָר-

מאַָט ,אָבער מיט א רייחע ערנסטע ארטיקלען פון י .באסקין ,ק .מרמר,
ביילין און מיט
נענערא?

בעאמטע

פון אב .קאַהאַן,

באַנריסוננען
פון

ב .װלאַדעק

און די

אָרדען.

צום 02טען יובילעאום האָט דער ברענטש אדויסגעגעבען אן אמת

וויכטיגע וװערק ,וועלכע האָט ארויסגערופען די װאַרימסטע אָפּשׁאַ-
צונג אין דער גאנצער אידישער פּרעסע דאָ אין אמעריקע און אויך

אויף יענער זייט ים .פריינד יעפים ישורין ,אונטער וועמעס רע-
דאקציע דאָס בוך איז ארויסגענעבען געוואדען ,האָט זפיאךרנומען צו
שאפען א פיטערארישע שטיק ארבייט און איהם אין דאָס אין א
דער בוך האָט געהייסען ,דער וילנער"
גרויסער מאָס געלוננען.

און איז געווען געווידמעט דער שטאָט ווילנע .דאָרט האָבען זיך גע-
פונען א רייהע ארטיקלען פון פּראָמינענטע שרייבער פוֹן אמעריקע
און אײידאָפּע מיט אן אוצר מיט אינפאָרמאַציע ווענען דער שטאָט
ווילנע און איהרע

וויכטיגע

אינסטיטוציעס.

איצט ,צום -582יאהרינען יובילעאום ,איז אונטער פריינד ישורין'ס
רעדאקציע צונעגרייט געווארען א בוך וואס פארשפּרעכט צו פארנע-
דער נוך
מען א וויכטינען פּלאץ אין דער אידישער פיטעראטור.

ב= .לעוויטין

698

האָט איבער  000,1זייטען און ענטהאַלט וויכטיגע ליטעראַרישע שאַ-
פונגען פון די וויכטיגסטע אידישע פּובליציסטען ,בעלעטריסטען און

דער נייסטער

פּאעטען וואס געפינען זיך אין אייראפּע און אמעריקע.

פון װילנער ברענטש  ,08/א .ר,,
,ער ווילנער" ,אַרויסגעגעבען
ד
דעם 02טען יוני ,4891 ,צו דער געלעגענהייט פון דער פייערונג פון
מאַקס גאָלדונג'ס -82ואָריגער טעטיגקייט ,און דעם 9טען דעצעמבער,
,4

בוך

צום

ועט

פארדינט

-82ואָריגען

זיכער
א

זיין

יובילעאום

א

סאָמפּלימענט

טינע ליטערארישע

כבוד
פאר

אויסנאבע.

פון

פאר'ן

,709

ברענטש

כרענטש

זיין באמיהונג

און
צו

|

ארבייטער

רונג.

פריינד

שאפען

אזא

ישורין
ויכ-

708

די גפשיכטט פון ווילנער בּרטנטש  762אַרבייטצר רינג

די פרויען און די יונטנד,
ברענטש  768איז געווען צווישען די ערשטע איינצוזעהן די וויכ-
טינקייט פון פאראינטערעסירען די פרויען פון די מיטגלידער אין דער
טעטינקייט פון דעם ברענטש ,וי אויך אין אלגעמיינע ארבייטער
רינג טעטיגקייט.

פאַטאָגראַפיעס פון צייטונגס-באַריכטען וועגען דעם פֿע-יאָריגען יובו-
לעאום פון ווילנער ברענטש  08/ארביימטער רונג ,געפויערט דעם
פטען דעצעמבער ,4991 ,אויך אַ פאָמאָגראַפיע פון דעם ווילנער זאַמעל-
בוך ,װאָס ברענטש  0652/א .ר .האָט אַרויסגעגעבען אין  ,9201צום
יובילעאום ,רעדאַקטירט פון יעפים ישורין.
0אָריגען

דער ליידיס קלוב פון ברענטש 62/
ברענגען א סך לעבען אין דעם ברענטש.
מיטיננען,

פיהרען

באטייליגען

האָט געהאָלפען אריינצו-
די פדויען קומען צוֹ רי

זיך אין די פארהאנדלוננען

די פארשידענע אונטערנעמונגען

וואס

און העלפען

דער

ברענטש

דורם-

אראנ-

82

| ב = .לעוויטין

:

דער ערפאָלג פון פילע בעלער ,טעאַטער בענעפיטס און גרויסע
זשירט.
קאָנצערטען אין א היבש ביסעל צו פארדאנקען דער הילף און אונ-
ערמידליכער טעטיגקייט פון דעם ליידיס קלוב.

דער ברענטש האָט זיך ניט באַנוגענט מיט אריינציהען די פרויען
ווען אין ארבייטער רינג האָט
אין דער ארבייטער רינג טעטינקייט.
זיך אָנגעהױיבען די באווענונג צו אַרנאַניזירען די קינדער פון די

און יוננע ,ענגלישישפּרעכענדע

מיטגלידעד אין יוגענד קלובען
טשעס

אֶרדען,

פון דעם

האָט

געלעגענהייט צו אָרנאַניזירען

1682

ברענטש

ברענ-

אויסגענוצט

די ערשטע

וועלכער

אין היינט

א יונענד ברענטש,

צו טאָג איינער פון די שענסטע יונגע ברענטשעס אין ארבייטער ריננג.
די נגעשיכטע פון ברענטש װעט ניט זיין פאַלשטענדיג ווען מען

 .זאָל
7

ניט

דערמאָנען,

ארבייטער.

רינג

אן

אין

האָט

דעם ואוקס

זעהר

פיל

פון

ברענטש

סיטטגעהאָלפען

דער

איצטיגער טשערמאַן ,פריינד מאַקס גאָלדינג ,ביי וועמען דער לעבען פון
ברענטש איז אַ טייל פון זיין איינענעם לעבען.
אָבֶער זיין ארבייט
אַליין װאָלט ניט געבראכט דעם ברענטש צו זַיין איצטינען צושטאַנד,
ווען ער װאָלט נים געהאַט די קאָאָפּעראציע פון צעהנדלינער אנדערע
|
|
טעטינע מיטגנלידער,

ברענטש  708געפינט זיך איצט אין א גלענצענדען צושטאַנד,.
ער אין דער רייכסטער און שטאַרקסטער ברענטש אין דעם ארדען,

דער

ברענטש

רינג.

פארנעמט

די  02וילנער

אויכטינען
זעהר ו
וועלכע

יונגעלייט,

פּלאַץ

אין ארבייַטער.

האָבען געליינט

דעם פוןנ-

דאַמענט פאר דעם ברענטש ,האָט זיך זיכער ניט גע'חלומ'ט ,אַז פון
די קערענדלעך ואָס זיי האָבען פארזייט ,װועט אַרויסוואקסען אַזאַ שעה-
די אונערמידליכע ארבייט וואס די טוער
נער ,אזא מעכטינער בוים.
פון ברענטש האָבען אדיינגעלייגט ,האָט געבראכט גוטע רעזולטאַטען.
דער ברענטש ,וי אויך .דער אַרבײיטער רינג אַלס אַ גאַנצער ,איז זיי

דאנקבאר

דערפאר/ ,

|

פייערענדיג דעם -82יעהרינען יובילעאום ווילט זיך ווינשען
ברענטש אז ער זאָל פאַרטזעצען זיין ערפאָלגדייכע
קלעטערען אלץ העכער אויפ'ן לייטער פון ערפאלג.

ארבייט

|
עס לעבע דער ארבייטער ריננ!
עס לעבע דער ווילנער ברענטש  762פון ארבייטער דיננ!

און

דעם
זאָל

יעפים ישורין.
די געשיכטע
עס אוז

געפינען

אונמעגליך

זיך

אָרגאַנזאַציעס

פון די װוילנער
איץן אַמעריקע.
די

פעסטצושטעלען

אין אמעריקע,

צאָהל

איז

אָבער

דערפאר

ווילנער

וילנער

לאַנדסלייש,

מעגלאך

וובטוג

און

אָרגאַנוזאַציעס,

ואָס

און

אַזאַ

אַלע עקזיסטירענדעת
צו פארצויכענען
פארזוך ווערט דאָ געמאכט .
ָט זיך אונז געדוכט ,אַז אַ ווענדונג צו אַלע ווילנער אָרגאַנוזאַציעס
עס הא
דער אידישער פּועסע ועט ברוינגען די פאַרלאַנגטע מאַטעריאלען.
דורך
ניט נאָר האָבען זיך
אומזיסט זוינען אָבער געווען אונזערע ערװאַרטונגען.
אָרגאַניזאַציעס ניט אָגערופען אויף דער וענדונג ,נאָר ווען
די ווילנער
ָט געשריבען צו מאַנכע ווולנער אָרגאַנוזאַציעס צוויי און דריי מאָל,
מען הא
ן איוניגע פאַלען זאָגאַר מעלעגראַפירט ,האָבען מיר ניט באַקומען די
און אי
|
נויטיגץע אויסקינפטע.
צייגט וי ויינוג אינטערעס די וילנער אָרגאַנוזאַציעס האָבען
דאָס
זן צו אונזער אַרבייט אין וועלכער מען האָט געמעגט ערווארטען,
ארויסגעווי
אז זיי זאָלען זיין פאַראינטערעסירט.
בער פּון דיזע שורות איז אָבער עקשנות'דיג אַנגעגאנגען מוט
דער שריי
האָט פּאַרבויגען זיין אייגענעם כבוד און האָט באקומען די
זיין ארבייט,
אלס רעזולטאַט פון די אַלע אויספאָרשונגען אוז
נווטיגע מאַטעריאלען.
וזאַמענצוקלייבען די געשיכטע פון די ווילנער אָרגאַנוזאצועס.
געלונגען צ
ע מאַטעריאלען זיינען ניט פּאָלקאָם און אויב אירגענד
אויב אונזער
אָרגאַניזאציע אוז אויסגעלאָזען געווארען ,איז דאָס די שולד
וועלכע ווילנער
|
פון די אָרגאַניזאציעס אַלין.
ר ערשטער פאַרווך צו שרויבען די געשיכטע פון ווילנער
דאָס איז דע
ווען עס איז און פון וועמען עס איז געמאַכט געװאָרען.
לאנדסלייט ,װאָס אין
איבער די געשיכטע פון די ווילנער אָרגאַניזאציעס כראָנאָ-
מיר גיבען
יאָהרען ווען די באַטרעפענדע אָרגאַניזאציעס זוינען געגרינ-
לאָגיש לויט די

|

דעט געװאָרען.
די

געגעבען

געשיכטע

פון

ווילנער

ברענטש

708

ארביומער

אין אַ גאנץ באַזונדער ארטיקעל ,געשריבען

רינג

ווערט

איבער-

פון ב .לעווימין.

ווילנער אַטאָסיאײישאָן פון באָסטאָן.
אין

באָסטאָן

די ווילנער אַסאָסיאיישאָן
פפטען סעפטעמבער,8881 ,
די גוינדער פון דער אַסאָסיאיישאָן
אברהם שיודעמאַן ,מאיר שיידעמאַן ,מאיר

09

איז

געגרינדעט

זיונען געװוען:
טיירק ,סאָלאָמאָן

דעם

געווארען
|
ליאָן מייגעש,
לווויי ,לואיס

יצפים 

00

ישורין

קרעמער ,װיליאַם עלק ,דוד ראָזענטאַל ,הערמאַן קוקסעס ,אחרן ואטערמאַן,
מענדעל גאָלדשײין און מאָריס שטיינבאַר,
חיים זארלונג ,דוד בערגמאַן.
פון דו ערשטע גרינדער ,זיינען געוועזענע פּרעזידענטען פון דער אַסאָסיאו-
שאָן.
ווען די אַסאָסיאיישאָן האָט זיך געגרינדעט איז איהר אויפגאַבע געווען
צו העלפען אַריבערגעקומענע ווילנער אימיגראַנטען .אוצט אוו דאָס אַ געגענ-
אָרגאַניזאַציע.
זייטיגע אונטערשטיצונגס
דוי אסאָסיאוישאָן האָט דורך דער צייט פון דער מלחמה אַרווסגעהאָלפען
דער שטאָט ווילנע מיט איוניגע ביישטייערונגען און דורך אונטערנעמונגען
װאָס זיי האָבען געמאַכט.

יונײיטעד ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאײישאָן ,ניו יאָרק.
די
ווארען

יונייטעד
דעם 49טען

ווילנער

בענעװאָלענט

דעצעמבער,

אַסאָסואיישאָן

 ,8881אונטער

דעם

אוזן

נאָמען

געגרונדעט

,אינדעפּענדענט

גע-
וויל-

דזשייקאָב
נער בענעװאָלענט אסאָסיאוישאָן" ,מיט דו פאָלגענדע מימגלידער:
קאַסעל ,מאַקס אַנטאָװיל ,אברהם סוגאַל ,אַלבערט הורדוס ,א .אַלבערט ,מ.
שװאַרץ ,סוימאָן מראָצקי ,נויטהען װואָקער ,יחוקאל אויערווייס ,רובין דרוס-
דער ערשטער פּרע-
קין ,צמח צוקערמאַן ,מאָריס סאָמאַך און מאַקס בענדער.
|
זידענט אוז געוװוען אַלעקסאַנדער סונדעל.
שוין דעם ערשטען יאָהר האָט זוך אַ גרופע אונצופרידענע מיטגלו-
דער אָפּגעריסען פון דער אָרגאַניזאַציע און האָבען געגרינדעט אַ נויע אָרגאַ-
נוזאַציע אונטער דעם נאָמען ,װילנער בראָדערס בעגעװאָלענט אַסאָסואיישאָן..
אין ואָחהר  0081האָט זיך דיזע אָרגאַניזאַציע פאַראווניגט מיט אַן אַנדער
ו:וילנער אָרגאַניזאציע ,וועלכע האָט געמראָגען דעם נאָמען ,װוילנער בענע-
פון יענער צייט אָן רופט זיך די אָרגאַניזאציע
װאָלענט אַסאָסיאיישאָן".
,יונויטעד ווילנער בענעװאָלענט אסאָסואיישאָן".
דעם

49טען

יולי,

,9091

האָט

זיך

דו

אָרנאַניזאציע

פאראיונוגט

מיט

אַ ווילנער חברה ,וועלכע האָט געהייסען ,קאַנגרעגוישאַן משכן בצלאל אנשׁו
ווילנע" ,וועלכע איז געװען אָנגעשלאָסען אָן דעם אָרדער אהבת ישואל,
אין  2191האָט זפיאךראווניגט מיט דיזער אָרגאַניזאציע דו ,ווילנער
בראָדערס בענעװאָלענט אַסאָסיאיישאָן" ,וועלכע האָט זיך אָפּגעריסען פון דער
אונדעפּענדענט

ווילנער

בענעװאָלענט

אסאָסואװישאָן'

און

דעם

יאָהר

.8881

די ,יונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסואװושאָן' האָט אין פאַרלויף
פון אוהר -04ואחרוגען עקזיסטענץ געשפּילט אין פארשידענע צייטען א וויב-
אין די
טיגע ראָלע אין לעבען פון די ווילנער לאַנדסלייט אין אמעריקע.
מלחמח יאָהרען ,ווען ווילנע איז געוען אָפּגעריסען פון דער גאַנצער וועלט
און ווען אַלע ווילנער לאַנדסלוים .האָבען זיך קאָנצענטרירט אָרום דעם
װילנער רעליף קאָמיטעט ,האָט די ,יונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אסאָ-
דו
סיאוישאָן" גענומען אן אָנגעזעהענעם אנטוי?ל און דער רעליף ארבייםט.
פאָרשטעהער פון דיוער אָרגאַניזאַציע זיינען געווען אַקטיװע מוער אין
דר .7 .דרוסקין ,וועלכער האָט פאַרטראָטען די אָרגאַניזאציע ,איז
רעליף.
געווען יאָהרען לאַנגטרעזשורער פון רעליף און דער ערשטער דעלעגאַם פון
רעליף געשיקט נאָך ווילנע איז געווען טשאַרלס בירוש ,מיטגליד פון דער
,ונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאיישאָן".
י
דיזע אָרגאַניזאַציע האָט אין יענע יאָהרען געשאַפען צעהנדליגער טוו-
| זענדער דאָלארען פאר'ן ווילנער רעליף .ערשט מיט  8-9ואָחר צוריק ,האָט

די גצשיכטף פון די ווילנפר אָרגאַניזאַציעס אין אַמצריקצ
דורכגעפיהרט

פון  21דאָלער

אַ טעקס

100

דיזע אָרגאַניזאציע
גליד פאר'ן רעליף.
פון יענער ציים אָן אָבער ,האָט זיך דו פיזיאָנאָמיע פון דיזער עלט-
די עלמע-
סטער ווילנער אָרגאַניזאצוע איון אמעריקע און גאַנצען געענדערט.
רע טוער ,וועלכע זיינען געווען געבאָרענע ווילנער ,זיינען ביסלעכוייז
אַנדערע האָבען זיך אַווי' פאַרעלטערט  --אַז זוי קענען
אויסגעשטאָרבען.
שוין מעהר ניט זיין אַקטיוו און אַלס רעזולטאַס פון דעם איז די פירער-
שאַפּט פון דער ווילנער אָרגאַניזאציע אַריבער אין דו הענט פון דוי קינדער
פון די בויער און גרינדער פון דער אָרגאַניזאַציע און מיוסטענס אין דו
הענט פון אַזעלכע ,וועלכע האָבען נים קיין שום באַציאונג צון דער שמאָט

ווילנע.

אויף

יעדען

מיט-

|

אין דעם יעצט עקזיסטירענדען פאַראייניגטען ווילנער הילפס-קאָמיטעםט
זיינען זיי אין גאַנצען ניט אָנגעשלאָסען און אינטערעסירען זיך גאָר ניט
מיט די .איבעריגע ווילנער אָרגאַנוזאציעס אין אמעריקע.
אויסער דעם ,וואס דו אָרגאַניזאַציע אוז אוונע פון די עלמסטע ,און .
דעם
אווסער
אַרגאַניזאציעס,
זי אויך איינע פון די גרעסטע וילנער
ווילנער ברענטש  708ארבייטער רינג ,וועלכע אוז פאַקטיש דו גרעסטע
ווילנער אָרגאַניזאציע און אמעריקע
עס װילט זיך גלויבען ,אַז די מוער און פיהרער פון דער ,יוניימעד
ווילנער בענעװאָלענט אסאָסיאיושאָן" וועלען איינזעהן זייער טעות ,אזוו לאַנג

זייער אָרגאַניזאציע

מראָגט נאָך אַלץ דעם

וילנער

נאָמען,

און

זיי וועלען

זיך סוף כ? סוף צוריק אומקערען צו דער גרויסער ווילנער משפּחה אוֹן
זייער אָרגאַניזאציע װועט פארנעמען איהר געהערינע פּאָזיציע ,פאר אוהרע
יאווגענע אונטערעסען און הוופטזעכליך צו אָנהאלטען דעם בכבוד'יגען נאָמען
װאָס אונזער מוטער שטאָט ווילנע פארנעמט אין דו אווגען פון דער
|
גאנצער אודישער וועלם.
דער איצטיגער פּרעזידענט פון דער אָרגאַניזאַציע אוז רעוו .שמעון
'
|
זיידמאַן.

ווילנער בענעפישעל פאָטײעטי ,פילאַדעלפיע.
די ווילגער בענעפישעל סאָסויעטי אין פילאדעלפיע
|
אין יאָהר .0081
געווארען
דר .רובינסאָן ,געוועזענער פּרעזידענט פון
די גרינדער זיינען געװוען:
אָרדען ברית שלום ,דוד רובין ,חנן ברוידע ,רובינשטיין און אָרלאָװויטש.
געגענזויטיגע הילף צו דוי מימגלידער פון דער סאָסויעטי איז דער
הויפט יסוד פון דער אָרגאַניזאַציע.
נאָך

דער

גרויסער

װועלט

סלחמה

אין

ואָהר

,8191

איז

געגרינדעם

איז

דער

אויף

אוניציאטווו פון אוונוגע מוטגלידער פון דער סאָסייעטי אָרגאַניזירט גע-
װאָרען א ווילנער הילפס קאָמיטעט .ב .שאַפּירא ,ואנקעל הורויטש .,דוד
און
פּאַלעץ ,פאַלקאָוו און יצחק רובין זיינען געווען די אינוצאַטאָרס.
פארשודענע
די ערשטע יאָהוען איז דער הילפס קאָמוטעט געווען טעטיג.
אונטערנעמונגען זיינען געמאכט געװאָרען און די געלדער זיינען אַװעקגע-
שוקט געווארען קיין ווילנע . דעם ערשטען מאָל זיינען די געלדער געשיקט
געוואוען דורך דעם ניו יארקער גווילנער הילפס קאָמוטעט" און נאָכהער
דירעקט נאָך ווילנע אויף דעם אַדועס פון אן אָרטיגען טוער ,יונה שאַפּירא.

902
דער הילפס קאָמיטעט
געווארען.
ליקווידירט

האָט

אָבער

לאַנג

י

ישָפִים =ישורין

ניט

און

און

פונקצואַנירט

ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאײישאָן אוו כרוקלין.
אוו

די װילנער בענעװאָלענט אסאָסואוושאָן
געווארען דעם 2טען נאָוועמבער,0091 ,
אווף דער איניציאַטיו
איו געגרינדעט געווארען
דו אַסאָסואיישאָן
דזש .קרו-
פון אברהם בלאָק און די איבעריגע גרונדער זיינען געווען:
גער ,ר .קאַנטאָר ,סעם קאַהען ,סעם קאַפּלאַן ,לואיס קיטעל ,סעם דאַנק,
אברהם מעלצֶער ,וו .גאָלדסמיטה ,ט .קראַסנער און אייב קאַנטאָר.
דזש .קריגער ,פּרעוידענט; לואוס
דו ערשטע בעאמטע זיינען געװען:

קימעל,
פון

וייס-פּרעזידענט
אַ קליינער

און

גרופע

אבוהם
ווילנער

ברוקלין

בלאָק ,סעקרעטאר.
לאַנדסלייט,

גרויסע

ווילגער

געגרונדעט

איז

/

באשטעהענד

אָרגאַניזאַציע

פון

פון

11

מיט-

עטליכע

גלודער ,איז אויסגעוואקסען א
|
הונדערט מימגלידער.
פאַר דער גאַנצער צויט װאָס די אָרגאַנוואַציע עקזיסטירט האָט זו
געגעבען פיל צדקח סווי צון אוהרע אווגענע מוטגלידער ,סוו צו דער אווסער-
|
|
ליכער וועלט.
ספּעצועל דאַרף פאַרצייכענט ווערען די אַרבייט פון דער אָרגאַנוואַציע
פאַר ווילנער הילפס ארבייט .זווענדיג אָנגעשלאָסען אָן דעם פאַראיינוגטען
ווילנער הילפס קאָמיטעט ,האָט די ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאיושאָן גע-
געבען גרווסע יעהרליכע ביישמייערונגען און האָט איבערהויפט גענומען אַ
גרויסען און ווירקזאַמען אַנטייל אין דער הילפס ארבייט פאַר דער שמאָט
לואיס קימעל ,אָנגעזעהענער מיטגליד פון דיזער אָרגאַניזאצוע ,אוז
ווילנע.
פאר די לעצטע עטליכע יאָהר דער פאָרזיצער פון דעם פאַראייניגטען וויל-
נער תילפס קאָמיטעם.

ווילנער פראָגרעסיווער ברענטש  82ארבייטער רינג (ניו יאָרק).
דער ווילנער פּראָגרעסיוװער ברענטש  89א .ר .איז געגרונדעט געווא-
וילנער
רען דעם 1טען יולו .8091 ,דאָס איז געוװוען דער ערשטער
ברענטש אין דער ארבייטער רינג משמפחת.
אָריגינעל איז דוּ אָרגאַניזאציע געגרונדעט געװאָרען אין  1091אוגנ-
נאָב-
טער דעם נאָמען ,רוסישער ארבייטער אונטערשמיצונגס פאראוין.,
דעם װוי דער ארביימער רינג האָט זיך אָנגעתויבען פאַרנאַנדערוואקסען און
צוציהען פאַרשידענע לאַנדסמאַנשאַפט אָרגאַניזאציעס ,איז אין דעם ,רוסו-
שען ארבייטער אונטערשטיצונגס פאַראוין' ענטשמאַנען דו פּראַגע צי זאָל
זיך דו אָרגאַניזאציע אָנשליסען אָן דעם קאַנסערװואַטיװוען אינדעפענדענט
די טאַואָריטעט מיטגלידער האָבען נאָך א דויערהאַפטן
אָרדען ברית אברחם.
קאמף באַשלאָסען אָנצושליסען זיך אן דעם אַרבייטער רינג.
אין פארלויף פון דו  182יאהר וואס דער ברענטש עקויסטירט האָט ער
אונטערשטוצט אַלע דאַדיקאלע און סאָציאליסטישע אונסטיטוציעס און האָט
אויך א געוווסע צייט טיטגעאַובײיט אין דעם ווילנער רעליף קאָמיטעט.
די לעצטע יאָהרען האָט ויך דער ברענטש אָבער און גאַנצען אָפּגע-
זונדערט פון דער וילנער משמחת און באַטייליגט זיך ניט אין קיינע
סמפעצועל באַדויערענד איז דער פֿאַקט ,װאָס דער ברענטש
ווילנער אָקציעס.

800

די געצטיכטש פון די ווילנער אָרגאַניזאַציצס אין אַמצריקץ

וויל-
איז נים אָנגעשלאָסען אָן דעס אוצט עקזיסטירענדען פאראיינוגטען
|
|
נער חילפס קאַמיטעם.
די פאָלגענדע מיטגלידער זיינען געווען די גרינדער פון ברענטש:
רובין באָלניק ,דזושאו אבראַמאַװויטש ,מאָריס װאָלגין ,ד' בוידער פרענק,
מאָריס ואָוען ,דזש .דושייקאָבסאָן און װאָלטער.

ווילנער ברענטש  34ארבייטער רינג ,ניו יאָרק.
יאַנואַר ,4091 ,איז געגרינדעט געװאָרען
דעם 8טען
רעװאַלוציאָנערער פאַראוין ,ברענטש  24ארבייטער רינג.
דעם
אָריגינעל האָם זיך די אָרגאַניזאַציע געגרונדעט
גוסט,

.92001

די

גרונדער

זיינען

געווען

אַ

גרופע

וילנער

דער
01טען

ווילנער

אוו-

בונדוסטען.

די אָרגאַניזאציע האָט זיך געזאָלט רופען ,הירש לעקערט פאַראיין' ,אָבער
צוליב פּראַקטישע אווואַכען איז באַשלאָסען געווארען אָנרופען די אָרגאַ-
פון דעם
דוי אויפגאבען
ניזאציע ,װוילנער רעװאָלוציאָנערער פאראוין'.
פאַראיין זיונען געווען ספעצופישע צן שאפען מאַטעריעלע הולף פאר דעם
ב,ונד"? אין רוסלאַנד.
אויף דער אוניציאטיוו פון דעם פאראיין אוז און  8091צוואמעג-
גערופען געװאָרען אַ קאַנװענציע פון אַלע עקזיסטירענדע אין יענער צויט
בונדיסטישע פאַראיינען מיט דער אבזיכם צו צענטואלווירען די חילפס-
דו קאָנווענציע האָט געשאפען אַ צענטראלען קאָ-
ארבייט פאר'ן ,בונד"
מיטעט ,וועלכער האָט אָנגעפיהרט די גאַנצע הילפס ארבייט און האָט אַלס
גאָר גרווסע געלדער
רעזולטאַט פון דיזער ענערגישער ארבייט געשאפען
פאר'ן ,בונד"
פאר-
די באַגייסטערונג פון די סיטגלידער האָט אָבער אָנגעהויבען
שווונדען .די מעחר פּראַקטישע מימגלידער האָבען זיך אָנגעהויבען פאר-
טראַכטען וועגען זייער אויגענעם שיקזאַל און עס האָט זיך אָנגעתויבען
דער ארבייטער רינג האָט
א באַװעגונג צו באַפעסטוגען דעם פאראוין.
דאמאלסט געהאלטען אין וואקסען און האָט צוגעצויגען צו זיך די אוים-
מערקואמקייט אויך פון די באַגיוסטערטע בונדיסטען און אַזוי אַרום איז
גע-
יאַנואַר ,4091 ,דער וילנער רעװאָלוציאָנערער פאראוין
דעם 8טען
װאָרען אַ טייל פון דער ארבייטער רונג משפּתהה  --אַלס ווילנער ברענטש
מיט 91
דער ברענטש איוו אונסטאָלירט .געװאָרען
 8ארביימער רינג.
מיטגלידער ,אָבער ער האָט אָנגעהויבען וואקסען און היינטיגען טאָג אוז דער
ברענטש אוונער פון די אָנגעזעהענסטע אין ארבייטער רונג.
אין דעם ווילנער רעליף האָט דער ברענטש גענומען אַ טיבכטוגען אַנ-
מויל .דער ערשטער פאָרזיצער פון רעליף איז געווען דער אָנגעזעהענער מיט-
גליד פון ברענטש  -- 84איוודאָר קאָהען ,און אלס איונער פון די דע-
-וואס דער רעליף האָט געשיקם אין וילנע איז געװען
לעגאטען
מאיר אוובראמס ,א מומגלוד פון ברענטש 84
אין די פאַרװאַלטענדע קאָמיטעמען פון ארבייטער רינג האָבען פאָר-
שמטעהער פון ברענטש  24ארבייטער רינג אַלע מאָל פארנומען א בכבוד'יגען
פּלאַץ.

ווילנער כרענטש  871ארבייטער רינג ,שיקאַנאָ.
דער ווילנער ברענטש 8
פּון א גרופּע בונדיסטען ,דעם

ארבייטער רונג איז
9טען יאנואר.8001 ,

געגרינדעט

געוארען

יעָמים =ישורין

|
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דער ברענטש פארנעמט אַן אָנגעזעהענעם פּלאַץ און דער שיקאגאָ'ער אַר-
אַלע סאָצואַליסטישע אונטערנעטונגען ,קאַמפּאַניעס
בייטער רונג משפחה.
אין אַלע ארווסטרע-
און -אונסטיטוציעסם װערען געשטיצט פון ברענטש.
מונגען פון דער אידישער ארובייטער באועגונג באַטײליגט זיך געהערוג

ברענטש

.811

|

אין דוי גרויסע שניידער סטרויקס אין  0191און  5101האָט די אִר-
גאַניזאַציע ארויסגעהאָלפען איהרע מיטגלידער ,שניודער סטרויקער ,מיט רע-

 -געלמעסיגען

בענעפים.

ווילנער ברענטש  ,982ארבייטער רינג ,פילארעלפיע.
ארביימער

882

רונג

געגרונדעט

אוז

געוארען

דער ווילנער ברענטש
דעם 1מען אַפּריל.0091 ,
די הויפּט גרינדער פון דיזען ברענטש זיינען משה לעװינסאָן ,וועל-
כער איז געווען דער ערשטער פאָרזיצער פון ברענטש ,און איונער פּלאַט.
דער ברענטש איז מעטיג אויף אַלע געביטען פון דער אידישער אר-
באועגונג און פּאַרנעמט אַן אָנגעזעהענעם
בייטער און סאָציאליסטישער
פּלאַץ אין דער פילאַדעלפיער אַרבייטער רינג משמפחה.
כאָטש דער ברענטש איז אָפיציעל אַ ווילנער ,איו ער אָבער אָפּגע-
זונדערט פון אַלע אַנדערע ווילנער אָרגאַנויזאציעס אין אמעריקע און האָט
זיך קיין מאָל ניט באַטיילוגט אין דער הילפס ארבייט פּאַר דער שטאָט ווילנע.

יונייטעד ווילנער ליידים בעגעװאָלענט אַסאָסיאײישאָן ,ניו יאָרק.
די יונייטעד ווילנער לוידיס בענעװאַלענט אַסאָסיאיושאָן אוז געגרונ-
דעט געווארען אין אָקטאָבער ,0191 ,אויף דער איניציאַטיוו פון מרס .דאָרא
גאָלוב און מאָרוס סאָמאַך.
די ערשטע באַראַטונג וועגען דער גרינדונג פון דיזער פרווען אָרֹגאַ-
נוזאצוע

גאָלוב .

אוז

פאָרגנעקומען

אפיציעל

אָקטאָבער,

איז

אין מאָנאַט

אָבער

יוני,0191 ,

געגרונדעם

אין קראָם

די

געווארען

מרס.

דאָרא

אָרגאַניזאציע

און

פון

.0191

אַלס די ערשטע בעאַמטע פון דער אָרגאַניזאציע זיינען ערוועהלט געווא-
וייס-פּרע-
פאר פּרעזידענט ,רעוו .שמעון זיידמאן;
רען די פאָלגענדע:
זידענטין ,מרס .גאָלדע שערעשעווסקי ; אַלס טרעזשורערין ,מרס .דאָרא גאָלוב
|
און אלס פעקרעטער אהון זאַם.
זעלבסט-הילף צו דוי מימגלידער פון דער אַסאָסואיושאָן איז דער הויפט
אויך געשטיצט װאָהלטעטיגע אָרגאַנו-
יסוד ,אָבער אויסער דעם ,וערען
/
און אינסטיטוציעס.
זאצועס
דו אסאָסואוישאָן האָט אַ לוו-קאַסע ,מוט וועלכער יערע מימגלידערין
קען זיך באַנוצען צו מאכען קליינע חלואות.
די אָרגאַניזאציע איז פאַרבונדען מיט דעם יונייטעד ווילנער פרויען
רעליף װועמעס מיטגלידער אין א גרויסער צאָהל באלאנגען צו ביידע וויל-
נער אָרגאַניזאציעס.

רעוו .שמעון
פון

דיזער

פרויען

דיגער פעקרעטער.

זיידמאַן,

וועלכער

אָרגאַניזאציע,

איז

|

איז

געווען

פאַר די

דער

לעצטע

ערשטער
42

פּרעזידעגט

ואָהר דער שטענ-

די גפשיכטט פון די ווילנער אָרגאַניזאַציצס אין אַמצריקץ
דו מיטגלודערשאפט באַשטעהט פון פרויען ,וועלכע זיינען
ווארען אין ווילנע אדער וועמעס עלטערען זיינען ווילנער.

6009
געבאָרען

גע-

ווילנער פּראָגרעסיוו סאַָסײעטי אין בראָנזװיל.
אין בראָנזװויל איז געגרינדעט
די ווילנער פּראָגרעסיווע סאָסוועטי
די גרונדונג אין פאָרגעקומען אין
געווארען דעם 8טען יאנואר.4101 ,
די גרינדונגס
הויז פון היימאַן וויינער 40 ,סאָטער עוועניו ,ברוקלין .
פאַרזאַמלונג אוז באַשטאַנען פון  9מיטמגלידער און אין אַ װאָך אַרום זיינען
צוגעשמאַנען נאָך  6מומגלידער און אַזוו אוז אָפוציעל געגריגדעט געהאָ-
רען די אָרגאַניזאציע מיט  81מימגלודער.
פאַר דו  02יאָהֶר וואס די אָרגאַניזאציע עקויסטירט ,האָט זי פיל
מיטגעהאָלפען איהרע מיטגלידער און האָט געשמוצט פאַרשידענע ואָהל-
טעטיגע אָרְגאַניזאציעס און אונסטיטוצועם.
אין די ואָהרען ווען דער ווילנער רעליף קאָמיטעט האָט פונקציאָנירט,
האָט זייער אָרגאַניזאציע גענומען אַ טוכטיגען אנטייל און האָט געשאפען
אין דעם איצט עקזיסטירענדען פאראיוניגטען
באַדייטענדע פומען געלט.
ווילנער הולפס קאָמיטעט איז די ווילנער פּראָגרעסיוו סאָסויעטי פון בראָנז-
װויל אנגעשלאָסען און העלפט דעם קאָמיטעט אין דער הילפס ארביים
:
|
פאר דער שמאָט ווילנע.

וילנער ברענטש  666ארבייטער רינג ,באָסטאָן.
דער ווילנער
דעם

1טען

אפּריל,

ברענטש

660

ארבייטער

רינג

איז

אינסטאָלירט

געווארען

,1991

דאָס איז געװוען דער ערשטער ברענטש פון אַרבייטער רינג ,וואס
איז אינסטאָלירט געווארען אין מאַסאַטשוזעטס סטייט ,נאָכדעם װוי דער
ארבייטער רינג איז געווארען געזעצליך אין יענעם סטוים.
עס זיינען אינסטאָלירט געווארען  72מימגלידער און די אונסטאָ-
ליישאָן איז דורכגעפיהרט געווארען אין פאָרד האָל ,מיט י .באַסקין ,גע-
נעראל סעקרעטאר פון ארבייטער רונג ,אלס אינסטאָלאמאָר,
די אינוצואַטאָרס פון ברענטש זיינען געװען :ט .לעװינסאָן ,א.
אדלער ,דזש .ביראק ,ב .בריקמאן ,דזש .סמיטה ,ש .אָראָל און ל .פרענק.
מ .לעװינסאָן ,פאָרזיצער; א .אדלער,
דוי ערשטע בעאַמטע זיינען געװוען:

פונאנס סעקרעטאר און ב .בריקמאן ,פּראָטאָקאָל סעקרעטאר.
דער ברענטש איז איינער פון דו אָנגעזעהענסטע אין באָסטאָנער דיס-
טריקט ,איז טעטיג אויף אַלע געביטען ,שטיצט אַלע ראַדיקאלע און סאָצוא-
ליסטישע אונסטיטוציעס און איז איבערהויפּט אַן אַקטיווע און לעבעדיגע
אָרגאַניזאציע.
דער ברענטש איז אָנגעשלאָסען אָן דעם ניו יארקער פאראווניגטען וויל-
נער חולפס-קאָמיטעט און האָט פון צייט צו צייט מיטגעהאָלפען דעם קאָ-
מיטעט אין דער הילפס ארבייט פאר דער שטאָט ווולנע.

יונײיטעד ווילנער ליידים רעליף ,ניו יאָרק.
דער יונייטעך ווילנער ליידיס (פרויען) רעליף אוז געגרינדעט געווארען
און אָקטאָבער ,8991 ,אויף דער איניצואַטיו פון דער פארשטאָרבענער מרס.

|
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דאָרא גאָלוב ,וועלכע איז אין
דעם יונייטעד ווילנער (מענער)

יפפים 

די פריהערדיגע
רעליף.

יאחרען

געװען

ישוריך

אַקטיו

אין

צוליב דעם וואס דער יונייטעד ווילנער (מענער) ורעליף האָט אין יענער
צויים צייטוייליג ניט פונקציאָנירט און צוליב דעם ,וואס איוניגע פרויע
רעליף טוער זיינען ניט געווען און גאַנצען צופרודען מים די פיחרונגען
פון דעם טענער ועליף ,האָט זיך דאָס ענטװיקעלט א באַזוֹנדער ווילנער
|
פרויען רעליף.
דער פרויען רעליף באַשטעהט פון אַרום  009מיטגלידער ,פון וועלכע
נאָר א קליינע טויל זיינען אַקטיוו און פיהרען אָן זייער הילפס ארביים.

איידא
טעד

זיידמאַן,
ווילנער

פּרעוידענטין
פרויען

רעליף

פון

ווניו-

(.)4891

נעמענדוג אין אנבאַטואַכט דו באַשרענקטע קרעפטען וואס דיזער פרויען
רעליף פאַרמאָגט ,טוט דער פרויען רעליף באמת גוטע אַרבײיט און שאפט יעדען
יאָחר באַדייטענדע סוטמען געלד ,וועלכע ווערען אריבערגעשיקט קיין ווילנע.
דער פאַקט ,אזן אין נין יארק עקזיסטירען צויי באזונדערע ווילנער
רעליף קאָמיטעטען איז ניט קיין ערפרעהענדער .ביידע רעליף קאָמיטעטען
מאבען אַלע מעגליכע אָנשטריונגונגען צו שאפען געהעריגע מיטלען פאר
ביידע קאָמיטעטען ווענדען זיך צוֹ די
דער פֿאַראָרימטער שמאָט ווילנע.
זעלבע אָרגאַניזאציעס און וילנער לאַנדסלײיט און ניט וילענדיגערחייט
:
קוטען פּאָר פון ציים צו צייט צוזאַמענשטויסען.
=

*

די גצשיכטץ פון די ווילנער אָרגאַניזאַציעס אין אַמעריקע
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עס זיינען געמאַכט געווארען עטליכע פארזוכען ביידע קאָמיטעטען צו
פאראייניגען ,צו קאָנצענטרירען אלע רעליף טוער און מיט פאראווניגטע
קרעפטען שאפען גרעסערע סומען געלט אין וועלכע די שטאָט װוילנע נוו-
דער
טיגט זיך ,אָבער אלע פארזוכען האָבען זיך אויסגעלאָזען מיט גאָרנישט.
פרויען רעליף װויל ניט קאַפּיטולירען.
דער רעזולטאַט פון דעם איז ,אז עס וערען צושפּליטערט די כוחות,
או די וילנער לאנדסלייט האָבען אַ גוטע געלעגענחויט ארויסצודרעהען
זיך פון געבען ביישטייערונגען צו ביידע אָרגאַניואציעס און ליידען ליירעט

פון דעם די שמאָט ווילנע.
די ערשטע פּרעזידענטין פון דעם פוויען רעליף איז געװוען מרס.
מאַלי באַרעװויטש; ויצע-פּרעזידענטין ,מרס .לונא בערגער ; טרעזשורערין,
|
מרס .שרת ליפער און פעקרעטארין ,טרס .דאָרא גאָלוב.
אויף דער גרינדונגס פארזאמלונג פון דעם יונייטעד ווילנער לוודום
דאָרא גאָלוב,
רעליף זוינען געװוען אנועזענד די פאָלגענדע פרויען:
אסתר
די איניציאטאָרין ,שרה ליפער ,מאַלי באַרעװויטש ,לונא בערגער,
פישער ,קלאַראַ ראבוכין ,ליבי בעקער ,דזשעני ראָודעיל און לוליען לואיס
(טאָכטער פון דאָרא גאָלוב).
זיוט אָקטאָבער ,8991 ,איז דער רעליף אָפּיציעל פארבונדען מיט דער
וונייטעד ווילנער ליידיס בענעװאָלענט אַסאָסיאײישאָן ,וועמעס מיטגלידערינס
|
זיינען אַקטיװ אין ביידע ווילנער אָרגאַניזאציעס.
די אָפיציעלע פארבינדונג פון די ביידע ווילנער אָרגאַניואציעס איז
געקומען דורך די באַמיתונגען פון מרס .פּאולין וינאָגראדאָף ,פּרוי פון דעם
מרס .װונאָגראדאָף האָט
באוואוסטען ווילנער זינגער ווסף װוונאָגראדאָף.
פול מימגעהאָלפען אין דער ארבייט פון דעם ווילנער פרויען רעליף און און
נאָכהער געווארען אַקטיוו אין דעם פאראווניגטען ווולנער הילפס קאָמיטעם,
פון ועלכען איהר מאַן יוסף וונאָגראדאָ איז דער טרעזשורער.
דו געזאַמעלטע געלדער ווערען אַריבערגעשיקט נאָך ווילנע דורך פאר-
עס זיינען געװוען צייטען ,ווען די געלדער פלעגען גע-
שודענע קװועלען .
שיקט ווערען אויסשליסליך דורך דר .צמת שאַבאַד ,נאָכהער איו באַשטומט
געווארען א קאָמיטעט באַשטעהענד פוֹן דר .שאַבאַד ,דר .װוגאָדסקי ,זלמן
לעצטענגס װע-
רייזען ,דר .זשיטלאָװסקי און הרב חיים עוזר גואדוענסקו.
רען אלע געלדער געשיקט דירעקט צו די פארשידענע אינסטיטוציעס אין
|
ווילנע.
זינט  8991אין די פרעוידענטין פון דעם פרויען רעליף מרס .אוודא
זיידמאן.
די איצטיגע בעאַמטע פון פרויען רעליף זיינען :פּרעזידענטין ,מרס.
(מאָכטער פון דער
פעקרעטארין ,מרס .ליליען לואיס
איידא זיידמאן;
גרינדערין דאָרא גאלוב); טרעזשורערין ,מרס .שרה ליפער; פּראָטאָקאָל סעק-
רעטארין ,מרס .דאָרא גרין.
וויצע-פּרעזידענטינס זיינען  ---מרס .בערטאַ פיונשרייבער ,מרס .נעטי
קאָפּעל ,מרס .פּאולין זעטעל ,מרס .אַננאַ גינזבערג ,און מרס .לוובא ווינער.
איו אַן עהרען וויצע-פרעזידענטין.
מרס .גאָלדע שערעשעווסקי

ווילנער סיסטערט בענעװאַלענט סאָסײעטי ,שיקאַגאָ.
די ווילנער סוסטערם בּענעװאָלענט
דעט געווארען דעם 21טען פעברואר,

סאָסײעטי אין שוקאגאָ אוז געגרונ-
 ,89201אויף דער איניצואַמיוו פון

ישפים 

800

ישורין

מאָריס פוינבערג און זיין פאַרשטאָרבענער פרוי .טראָצדעם װאָט דאָס איו אַ
פרויען אָרגאַניזאציע ,אוז אָבער דער מאַָן-געבער און וועגווייזער פון דער
ער פאַרנעמט דאָרטען די פֿאָי
ווילנער פרויען סאָסייעטי מאָריס פוינבערג.
זיציעס אלס פּראָמאָקאָל און קאָרעספּאַנדענץ סעקרעמאר.
אלע איננאַמען
וװאָהלטעטיגע אָרגאַניזאציע.
דאָס איז אַ שטרוינג
פון פאַרשידענע צאָהלונגען און אונטערנעמונגען געהען פאַר צדקה אין דער
שטאָט שוקאגאָ און מערסטענטיילס פאר הילפס אַרבײט אין דער שטאָט ווילנע.
אין משך פון די לעצטע  9ואָהר װאָס דוּ ווילנער פרויען אָרגאַ-
ניזאציע עקזיסטירט ,האָט זו געשאפען טויזענדער דאָלארען פאר ווילנע און
אַלע געלדער זיינען אַריבערגעשיקט געווארען דורך דר .צמח שאַבאַד ,וועל-
אַ דאַנק דעם וואס די
כען זיי האָבען באַטראַכט פאר זויער פאָרשטעהער.
פרויען-מיטגלידער זיינען טעטיג און ענערגיש ,געלונגט זיו צן האָבען
געלדער ארויס-
עטליכע אונטערנעמונגען א ואָהר און שאפען די נוימיגע
|
וילנער אינסטיטוצויעס.
צוהעלפען די נוימבאַדערפטיגע

ווילנער ליידים בענעװאָלענט אַקזילערי ,ברוקלין,
אין

איזן געגרונ-

ברוקלין,

די ווילנער ליידיס בענעװאָלענט אָקזילערי'
דעט געווארען ,דעם 91טען ואנואר.0201 ,
די פּאָלגענדע פרויען זיינען געווען די גרינדער פון דער אוקזילערי:
דזשענו קאַנטאָר ,פעני ראַװיטש ,דזשעני קאָהען ,סאָפיע גאָלוב ,לונאַ בער-
גער ,דושענו!' קראַװויץ ,אסתר קריסאָווסקי ,ראוז גאָלדשטיין ,רעי אַבראַ-
מאָװויטש ,אַננאַ קאַמענסאָן און אסתר אַדעלמאַן
די אָקזילערו אוז צוזאמענגעשטעלט פון די פרוויען וװועמעס מענער
עס באלאנגען צו דער וילנער בענעװאָלענט אסאָסיאיישאָן אין ברוקלין.
די אָקזילערוּ העלפט ארויס איהרע אויגענע מומגלידער ,שטיצט פולץ /
צדקה אינסטיטוציעס ,און איז אויך אנגעשלאָסען אָן דעם פאראיוניגטען
ווילנגער הילפס קאָמיטעט ,וועלכען זהיעלפט ארווס און זיין הילף ארביים.

פרויען קלוב פון ווילנער ברענטש  ,44אַרבײטער רינג,
דער פרויען
גרונדעט

קלוב פון

געווארען

דעם

ווילנער
מאי,

11טען

ברענטש
,991/

 24ארבייטער
מיט

21

פרויען

און

רינג

גע-

מיטגלידער.

דער קֹלוֹב איז מעטיג אויף אלע געביטען פון דעם לעבען אין אר-
בייטער רינג און רופט זיך אויך אָפּ אויף אלע ווכטוגע געשעהענישען
אין דעם לעבען פון דער אידישער ארביימער באוועגונג,.
דער קלוב איז אַלע מאָל געװען טעטיג אין דער וילנער תילפס-
ארבוים,
קאַטיטעם.

זייענדיג

אָנגעשלאָסען

אָן
|

דעם

ווילנער

פאראיינוגטען

חילפס

ווילנער יונײיטעד אייך טאָסײעטי ,שיקאַנאָ.
די ווילנער יונייטעד אייך סאַָסייעטו אין שיקאנאָ איז געגרינדעט גע-
די אַרגאַניזאַציע איז אַ רעזול-
װאָרען דעם 42טען נאָװעמבער.8901 ,
טאַט פון א פאראיונוגונג פון צויי ווילנער אָרגאַניזאציעס ,אוונע וועלכע
געװאָרען

אוז

געגרונדעט

כער

אונטערשטיצונגס

אין

פאראיין,

אונטער

דעם

אָרגאַניזירט

פון

5091

נאָמען

א

ווילנער

גרופּע

ברידערלו-

ווילנער

לאנדס-

90

די גפשיכטף פון די ווילנטר אָרגאַניזאַציטס אין אַמסטריקף

לווט ,בראש מיוט מאָריס פוינבערג און בנימין פוינבערג (חוומישער נאָמען
די
דער ערשטער פּרעזידענט איו געווען סאָריס פוינבערג.
 --טראסקון).דעצעמבער,
דעם 89טען
צווייטע אָרגאַניואציע איז געגרינדעט געווארען
די גרינדער
אונטער דעם נאָמען ווילנער אונדעפענדענט פאראוין
8
אלס
זיינען געווען ? .גאָרדאָן ,משה איגעל ,מאָריס און ח .דזשייקאָבטאָן .
ערשטער פּרעוידענט איז ערוועהלט געווארען  .7ברייקער.
ביידע ווילנער אָרגאַניזאציעס זיינען געגרונדעט געווארען אויף די
זעלבע יסודות  --צו שטיצען איינער דעם אנדערען אין פאל פון קראנק-
צוליב דעם װאָס ביידע ווילנער אָרגאַניזאַציעס האָבען
הייט און נויט.
געהאַט דיזעלבע אויפגאַבען און צילען  --האָט זיך אָנגעהויבען אַ באוע-
גונג צו פאַראווניגען ביידע אָרגאַניזאַציעס און אַלס רעזולמאַם פון געמוונ-
שאפטלוכע פאַרהאַנדלונגען איז פאָרגעקומען אַן אָפיציעלע פאַראיונוגונג פון
ביידע אָרגאַניזאַציעס און מען האָט אַ נאָמען געגעבען די פֿאַראוונוגטע
אָרגאַניזאַציע  --ווילנער יונייטעד איוד סאָסייעטי .דער ערשטער פּרעזו-
דענט פון דער נייער סאָסיועטי איז געװוען טשארלס סאַכאַר.
די אָרגאַניזאַציע האָט זיך ניט באנוגענט מיט דעם װאָס דוי מים-.
פארשידענע בענעפיטען ,נאָר האָבען אויך גע-
גלידער האָבען געקראָגען
שטיצט דעם ;אָרט? ,דו ,האַיאָס ,/ווילנער אונסטיטוציעס און האָבען גע-
מיינשאַפטליך מים אַנדערע ווילנער אָרגאַנויזאצויעס און שיקאנאָ געשאפען
טויזענטער דאָלאַרען פאַר ווילנער הילפס-אַרבייט,

פרויען קלוב פון ווילנער ברענטש  ,7064ארב .רינג ,ניו יאָרק,
דער
געװאָרען

פרויען
דעם

קלוב
7שמען

פון

ווילנער

נאָוועמבער

ברענטש

708

א.

ר .איז

געגרינדעט

.8991

דער פרויען קלוב איז אָרגאַניזירט געװאָרען אויף דער אונוציאטיוו
פון ברענטש  708א .ר .די אינסטאָליישאָן האָט דורכגעפיהרט מאַקס גאָל-
דינג ,פאָרזיצער פון עקזעקוטיוו קאָמיטעט פון בר ,02/ .און ראָוו אַש,
מיטגלידערין פון בר 708 .און פארװאַלטערין פון סעמעטערי דעפּאַרטמענט
(בית עולם).
 5פרויען האָבען זיך אָנגעשלאָסען אָן דעם קלוב אויף דער גרינדונגס
פאַרזאַמלונג,
אַלס פאָרזיצערין פון דער גרינדונגס פארזאמלונג איז געװען בעקי
סאָפיע אַדלער,
ווינער .דוּ ערשטע באאַמטע פון קלוב זיינען געוװוען:
פּונאַנס סעקרעטארין ,און פּאולין עפּשטוין פּראָמאָקאָל סעקרעטאַרין.
פאַר די  6יאָהר ואָס דער קלוב עקויסטירט האָט זיך דו מימגלידער-
שאפט באדייטענד פֿאַרגרעסערט .דער קלוב געהט אין די וועגען פון ברענמש
באַטיילוגט זיך אין אַלע ארבייטער רינג אונטערנעמונגען ,שטיצט
,7
און איז פֿאַרטראָמען אין אַלע געזעלשאפטליכע און סאָציאַליסטישע אוֹנ-
סטיטוציעס און איז אובערהויפּט אַ לעבעדיגע פרויען אָרגאַניזאַציע.
עס אוז ערפרעהענד צו פעסטשטעלען דעם פֿאַקט ,אַז דורך דעם פרויען
קלוב האָבען אַ גרויסע טייל פון די פרויען געקראָגען אַ הובשע ביסעל
אָרגאַניזאַציאָנס

ערפאַהרונג

און

דורך

דעם

האָט

דער

ווילנער

ברענטש

7685

א .ר .צוגעקראָגען ערפאַהרענע און איבערגעבענע טוער.
(טאַשעל) אונטער-
דער קלוב אַראַנזשירט גאנץ אָפט געועלשאפטליכע
נעמונגען צו וועלכע עס װערען איונגעלאַדען אויך די מימגלידער פוןברענטש ,האַלטען אָפּ לעקציעס ,קאָנצערטען און דיסקוסיעס.

:
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דער פרויען קלוב איז אויך אָנגעשלאָסען אָן דעם פאַראיוניגטען וויל-
נער הילפס-קאָמיטעט און העלפט דעם קאָמיטעט אין זיין וויכטינער אַרבויט.

ווילנער ברענטש  ,373ארבייטער רינג ,ניו יאָרק,
דער

ווילנער

ברענטש

272

אַרבייטער

רוינג

אוז

געגרונדעט

געװאָרען

דעם 72טען סעפּטעמבער .08291
דער ברענטש אוז צואַמענגעשטעלט געװאָרען פון אַ גרופּע אונצו-
פרודענע מיטגלידער וועלכע האָבען יאָהרען לאַנג באלאנגט צום גרויסען
ווילנער ברענטש .708
אָנגעהויבען האָם ויך דאָס פון דעם ,װאָס אייניגע מיטגלידער האָט
זיך פארװאָלט צו שפּולען די ראָליע פון פאָלקס-רעטער און זיי האָבען
אָנגעפאַנגען צו אַטאַקירען די אַדמיניסטראציע פון ברענטש .עס איז דער-
גאַנגען אַזוי ווייט ,אַז עס האָבען זיך געשאַפען צוויי לאַגערען ,איין לאַגער
וועלכער האָט פארטראָטען די ברויטע מאַסען מיטגלידער פון ברענטש ,און
א צווייטער לאַגער  ---צוזאַמענגעשטעלט פון אַלע אונצופרידענע עלעמענטען,
וועלכע האָבען ניט געהאַָט קיין פּלאַטפאָרמע ,האָבען נים אַגיטירט פֿאַר
קיינע פּרינציפּען ,נאָר וועלכע האָבען געהאַט אוין צול  --צו דיסקרעדי-
טירען די אַדמיניסטראצוע.
אַ קאַמף אָהן אַ פלאטפאָרמע און אַ פּרונציפּענלאָוער האָט נאַטירליך
נוט געקענט האָבען קיין געזונטען באָדען .די אַדמיניסטראציע האָט גע-
דולדעט די אָפּאָזיציע ביז אַ געוויסען גרענעץ און האָט ענדליך באשלאָסען
די אָנפיהרער פון דער גרופע צו דיסציפּלינירען.
מיט דער צושטימונג פון דעם גענעראל אָפִיס פון א .ר .זיינען עטליכע
פון דער גרופּע אַדמוניסטראַטיוו דיסציפלינירט געװאָרען און אַלס רעזולטאַמ
פון דעם ,האָט אַ גרופע פון  82מימגלידער פאַרלאָזען בר 708 .און געגרונדעט
דעם ברענטש ,818
דער ווילנער בר 62/ .האָט דורך דעם זייער פיל געואונען .אַזוו
שנעל װי דוי גרופע אוז אַריבער צום ניועם ברענטש ,האָט זיך און בר.
אָנגעהויבען אַ פיבערהאַפטיגע מעטיגקייט צו אווספילען די פּאָזיציעס
7
פון די פאַרלאָזענע און ביז דעם 1טען מאַי  1991האָט דער ברענטש אריינ-
האָט דורך דעם גע-
דער ברענטש
אובער  002נייע מוטגלודער.
גענומען

וואונען אַ ריווע פֿאַר איונעם פון זיינע אָנגעזעהענסטע מוטגלידער ,מאַקס
גאָלדונג ,נאָך וויען ,וואו עס איו וענעם וֹאָהר אָפּגעהאַלטען געװאָרען דער
אונטערנאַצואָנאַלער סאָצואַליסטישער קאָנגרעס ,און אויסער דעם האָט דער
ברענטש אווך געהאָט דריי עחרען-דעלעגאַטען צו דער א .ר .קאַנװענשאָן אין
וואַשונגמאָן.
אויניגע מוטגלודער פוֹן בר 872 .האָבען זיך דורך דער צייט אומגע-
קערט אין זייער אַלטער היים און זיינען פון דאָס גיו געװאָרען מעטיג
און לאָיאַל צום ברענטש.

בית חכנסת אַנשי ווילנע.
פילאַדעלפיע פאַרמאָגט אווסער אַ ווילגנער ברענטש פון אַרבייטער רונג
און אַ ווילנער פאַראוין אווך אַ ווילנער שוחהל ,בית הכנסת אֲנשׁו ווילנע",
דו שוהל האָט אַן אייגענע סעמע-
וועלכע געפונט זיך אין  02פּיין סטריט.
טערו (בית עולם).
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| ווילנער יאַנג מענם  --נואַרק ,נ .דוש.
מיר ווייסען ניט ,ווען די ווילנער יאָנג מענס סאָסיועטו און נואַרק
אוז געגרונדעט געווארען ,ווייל די אָרנאַניזאַציע האָט ניט צוגעשטעלט דו
'
נויטיגץ אויסקונפטע.
דיזע אָרגאַניואַציע האָט אָבער זעהר פיל מימגעהאָלפען דעם פאראיו-
ניגטען ווולנער הילפס-קאָמיטעט אין נון וארק און אַלע קאמפּאניעס און
וטרכגעפיחרם.
וואס דער קאָמיטעט הדאָ
אונטערנעמונגען

ערשטער

ווילנער ליידים קראַנקען אונטערשטיצונגם
נואַרק ,נ .דזש,

פאראיין,

דיזע אָרגאַניזאציע האָם אויך פארפעהלם צוצושטעלען אויסקינפטע .דער
פרווען פאראיין האָט אָבער פיל מימגעהאַלפען דעם פאראיוניגטען ווילנער
הולפס קאָמיטעט אין ניו ואָרק און זיין רעליף ארבייט,

מ .איװענסק.
די

געשיכטע

פון דעם

ווילנער

רעליף,

(פאַראײינינטצר ווילנער הילפט קאָמיטנט)
זעהר א וווכטונען קאַפּיטעל אין דער שווערער עפּאָכע ,וואס אידען
לעבען איצט דורך אין דער גאַנצער װעלט ,איז די שמיצע ,וואס אַמער'-
קאַנער אידען האָבען געשאַפען פאר ד' קרבנות פון דער וועלט מלחמה און
פון די צוטרייסלענישען ,װאָס ויינען די נאָכװועהענישען פון דער מלחמחה.
עשה הקדוש ברוך עם ישראל שפורם בין
צדקה
דער תלמודך וזאָגט, :
האומות? (גאָט האָט געמאָן א גערעכטע זאַך מיט אידען ,װאָס ער האָט זיו
אין דעם איצטיגען שווערען קריויס פון
צושפּריוט צווישען די פעלקער).
דער אידישער געשיכטע האָט זיך אַרויסגעצייגט די ריכטיגקייט פון דעם
אוז אידען שלעכט אין אוון לאַנד ,ווערען זיי גע-
תלמודישען ווערטעל .
אמעריקאנער אודען האָבען זייער
האָלפען פון אידען פון אַנדערע לענדער.
חלק ביינעטראָגען מום אַ ברייטער האנד,
ריידען מיט דאַנקבאַרקייט וועגען דער הילף,
אויראָפּייאישע אידען
װאָס זיו האָבען געקראָגען פון דער ,דושאָונט דיסטריביושאָן קאַמיטע ,,פון
דו
פּיפּעלס רעליעף ,,פון ,אָרט ,/און נאָך נאַציאָנאַלע ארגאַניזאַציעס.
אויסער דו נאַצואָ-
הילף האָט אויך געראַטעװעט די אידישע קולטור.
נאַלע אָרגאַניזאַציעס האָבען אויך זייער חוב ערפילט דו לאַנדסמאַנשאַפטען,
די מיטגלידער פון די פאַראוינען פון געוויסע שטעט ,װאָס האָבען דירעקט
עהאָלפען דוֹ שטעט פון װאַנען זיי קומען.ג
צווישען לאַנדסמאַנשאַפטען פון פאַרשידענע שטעם ,פארנעמען די אִר-
וילנער
גאַניזאציעס פון ווילנער לאנדסליוט זעהר א בכבוד'יגען פּלאַץ.
לאַנדסליים ציוכענען זיך אויס מיום זייער לאָקאַלען פּאַטריאָמיזם.
די קינדער פון ווילנע ,װאָס זיינען פֿאַרװאָרפען געװאָרען מעבר לים,
זוו
ִ,יר ואם בישראל".
ביינקען נאָך ווילנע ,די אידישע מעטראָפּאָליע ,ע
ביינקען נאָך דו' שעהנע לאַנדשאַפטען מיט וועלכע ווילנע אוד אַרומגע-
זיי בוינקען נאָך אַפילו נאָך דער ווילנער אָרימקיײיט ,װאָס און
רונגעלט.
זיי ביונקען נאָך ווילנע ,די שטאָט פון קאַמף,
באַשעהנט פון אידעאַליום.
זיו האָבען ניט פאַרגעסען ווילנע אין די שוװוערע צוו/ -
תורה און קולטור.
טען ,װאָס ווילנע לעבט איבער.
גרויסע סומען געלד האָבען די ווילנער לאַנדסלייט איבערגעשיקט אין
דער
ווילנע פאַר די לעצטע  09ואחהר זינט די מלחמה האָט אויסגעבראָכען.
אָרגאַניזירמער ווילנער רעליף האָט צו פאַרצייכענען גרויסע אויפטואונגען.
דער
| דער ווילנער רעליף האָט ניט נאָר געהאָלפען קהל'שע אינסטיטוציעס.
רעליף האָט אויך אָרגאַניזירט אַז געלדער װאָס פּרוװאַטע מענשען האָבען
געשוקט צו זייערע קרובים זאָלען צוגעשטעלט ווערען אַם ביליגסטען און
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דער אָרגאַניזירטער ווילנער רעליף האָט געראַטעװעט צענ-
אם שנעלסטען.
דליגער טויזענדער דאָלער פון פּרוװאַטע שטיצע און ניט דערלאָזען או דו
שטיצע זאָל צורונען וװוערען אין דעם כאַאָס ,װאָס האָס געהערשט אין די
קורסען פון אויסלענדישע געלד צוליב ,װאַליוטא" ספּעקולאַצועס.

די ענטשטעהונג פון ווילנער רעליף.
אין דער מלהמה ,װאָס אוו געפוהרט געווארען צווישען איממפּעריאַ-
די מויסטע אידען
ליסטישע מלוכות ,האָבען אידען געליטען אם מייסטען.
האָבען זיך געפונען אין דו ראַנד שטעט ,וואו די מלחמה האָט געפלאַקערט.
ליטווישע ,פוילישע ,גאַליצואַנער ,רומענישע אידען האָבען אויף זייערע
אודען זיינען פֹאַ-
רוקענס אויסגעטראָגען די שרעקענישען פון דער מלחמה.
די רוסישע גענעראלען האָבען דריוסישע אידען באַ-
גראָמירט געווארען.
וילנע האָט פיל איבערגעלעבט אין
האנדעלט ערגער ,װווי זייערע שונאים.
דער ציוט פון דער מלחמה און דערנאָך אין דוי צייטען פון דער דייטשער
אקופּאַצוע.
פון אַלע וויטען האָט מען אָנגעפאנגען צו הערען ועגען די שרעקליכע
די צרות האָבען זיך אָנגעפאנגען
צרות ,וואס אידען האָבען אויסצושטעהן.
מען האָט אָנגעפאנגען צו
גלווך נאָכדעם ,ווי די מלחמה איז אויסגעבראַכען.
אַמעריקאַנער אידען האָבען
זאַמלען געלד פאַר דו אידישע מלחמה קרבנות.
אָנגעפאנגען צו אָרגאַניוירען זיך פאַר הילף.
שוין נאָוועמבער דעם 71מען ,4191 ,עטלוכע מאָנאַטמען נאָך דעם אויס-
ברוך פון דער מלחמה ,ביי אַ מיטונג פון ברענטש  ,708אוז פאָרגעלעזען
געווארען אַ צושרופט פון אַ הילפס-אָרגאַניזאציע ,אין וועלכען מען האָם
די מימגלידער האָבען באַװיליגט אַ געוויסע סומע.
אַפּעלירט נאָך הילף .
אַ מיטגלוד האָט אויפמערקזאם געמאַכט ,או ווילנע געפונט זיך נאָהענט
צום פויער און עס איז דעריבער די פליכט פון וילנער לאַנדסלייט זיך
צו אָרגאַניוירען צו שאפען הילף פאר ווילנע דירעקט .די וװערטער האָבען
געהאַט אַ ווירקונג און די מיטגלידער פון ברענטש  708האָבען באַשלאָסען
צו אָרגאַניזידען גלויך אַ קאָמיטעט ,וועלכער זאָל אויסאַרבייטען פּלענער צו
אויף דעמזעלבען מיטינג איו אויך אווסגעקלי-
שאַפען הילף פאַר ווילנע.
גלויך ויך צו נעמען
דער קאָמיטעט מיט אינסטרוקציעס
בען געווארען
אוֹן דעם קאָמימעט זיינען אַריין פאָלגענדע טעטיגע
פאַר דער אַרבייט .
מאַקס גאָלדינג ,דייוו כץ ,דייוויד גאָלדמאַן,
מיטגלידער פון ברענטש :708
 .אסונאָווסקי ,גאָלדבערג,
אויף דער זיצונג האָט מען ויך
דער קאָמיטעט האָט געהאַט אַ זיצונג.
דערוואוסט ,אַז איזידאָר קאָהן ,אַ מיטגליד פון ברענטש  84ארבייטער רונג,
האָט אויף זיין אייגענער איניצואַטיװװע אָנגעפאנגען פארהאנדלונגען מיט
עס
פאָרשטעהער פון ווילנער אָרגאַניזאציעס אָנצופאנגען אַ הילפס-אקציע.
אין אָבער באשלאָסען געווארען אז די אַרביים זאָל זוין פאראיונוגט און
דער קאָמיטעט האָט
ניט יעדער זאָל מאָן אויף זיין אייגענע אחריות.
 44ארבייטער רינג און
צו באזוכען ברענטש
אויסגעקליבעז דעלעגאטען
אַנדערע ווילנער אָרגאַנוזאצועס.
דו דעלעגאטען האָבען באזוכט די מייסטע ווילנער פאראוונען און אלס
רעזולטאַט פון די פֿאַרהאַנדלונגען איז דעם 0טען דעצעמבער פאָרגעקומען
ווילנער אָרגאַניזאציעס .אויף
אַ קאָנפערענץ פון פאָרשטעהער פון איונוגע
א

4
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|

דער קאָנפערעגץ איז געגרונדעט געווארען א קאָמיטעט צו העלפען ווילנער
מלחמה קרבנות
אוזודאָר קאָהען איז ערוװועהלט געווארען צייטװייליגער
טשערמאַן און דייװו קאץ איז ערװועהלט געווארען צייטויוליגער סעקרע-
טער . דער מיטינג איז אָפּגעהאלטען געווארען אין  609איסט בראָדוויי,

נין

ואָרק,

|

דער קאָמיטעט איז גלויך צוגעטראָטען צו
ארווסגעשיקט געווארען בריף צו אלע וילנער
אין

א

בריף

דאַטיהט

דעם

במען וידעצעמבער,

דער אובויט.
לאַנדסמאַנשאַפט

,4191

ווערט

עס זוונען
פאראוונען.

אָנגעװװיזען,

או

אַ רעליף קאָמיטעט אוו שוון אָרגאַניזירט געווארען ,צו געפוגען מיטלען
צו העלפען ווילנער מלחמה קרבנות"
דער קאָמיטעט פאררופט אַ קאָנפע-
רענץ פון אלע וילנער אָרגאַניזאציעס אויף דעם 91טען דעצעמבער,4191 ,
אין ,פאָרווערטסט? האָל.
יעדע אָרגאַניזאציע איז באַרעכטיגט צו  8דעלע-
גאטען.

דער קאָמיטעט האָט אויך פאַרעפענטליכט אַן אויפרוף אין דער פּרעסע.
אין דעם אויפרוף ווערט אָנגעװוועֵן ,או עס איז די פלוכט פֿון ;אַלע
ווילנער אָרגאַניזאציעס פון נון וארק צן פאראווניגען זיך פאַר דעם נאָ-
בעלען צוועק צו שאפען אַ געמיינשאַפּטליכען פאָנד".
,מיר דארפען אויך
באַװעגען די ווילנער לאַנדסלייט ,וועלכע באַלאַנגען צו אַנדערע פאראיונען,
אז זוו זאָלען אונו העלפען אין דיזער אונטערנעמונג  . . .מוט און
װאָרט ,מיר דארפען מאכען אַַ שטורעם צווישען אלע ווילנער לאנדסלייט
איבער'ן גאַנצען לאנד . . .זאָלען אונזערע לאַנדסלייט אין דער אַלטער
היים פיהלען ,אז מיר זיינען פון זיו ניט אָפּגעריסען אויף אויביג'".
דער אויפרוף פאָדערט אויף וילנער אָרגאַניזאַציעס צו
דעלעגאטען צו דער קאָנפערענץ דעם 91טען דעצעמבער.4191 ,
פאָלגענדע אָרגאַנוזאַצועס זוינען געווען אונטערגעשריבען אויפ'ן אויפרוף :
יונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאוישאָן.
ווילנער בענעװאָלענט אסאָסיאיישאָן אָװו ברוקלין.
ווילנער ברענטש  ,84ארבייטער רינג.
ווילנער ברענטש  ,02/ארבייטער רונג.
ווילנער לוודיס ברענטש  ,461ארבייטער רינג,
ווילנער יוגענד קלוב.
אוזודאָר קאָהען ,צויטוויילוגער טשערמאן.
דייוו קאַץ ,צווטוויילוגער סעקרעטאר.
דער דאָטום ,ווען דער ווילנער רעליף האָט זיך געגרינדעט ,איז דער
אויף דער קאָנפערענץ פון 91טען דעצעמבער,
סטער דעצעמבער.4191 ,
דוי פּאָר װאָ-
האָט ויך אָבער דער רעליף פולשטענדיג אָרגאַניזירט
,4
כען פון דעם 6טען דעצעמבער ביז דעם 81מען ,האָט דער ווילנער רעלים
דעם 91טען דעצעמבער האָט זיך דער
געטראָגען א ציוטווייליגען כאַראַקטער.
דער צייטוייליגער
ווילנער רעליף אָרגאַניוירט מיט פּערמאַנענטע בעאַמטע.
אַלס פּערמאַנענטער
טשערמאַן ,איזידאָר קאָהען ,איז ערװועהלט געװאָרען
שוקען

סעקרעטאר,

טשערמאַן { דייוו קאץ  --פּערמאַנענטער
קין  --פּערמאַנענטער טרעזשורער.
דו אָרגאַניזאציעס ,וועלכע האָבען זיך אָפּגערופען
יוונוושסעד ווילנער אסס'ן', ,װילנער
ווילנער לוידיס בענעװאָלענט אסס'ן",

און דאָקטאָר

צו

? .דרוס-

אויפ'ן רוף --

,דו

בענעװאָלענט אסס'ן אוו ברוקלין,,/
ברענטש  7682א .ר .און ברענטש 34
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די גשפשיכטש פון דױַם ווילנשר רפליף

א .ר -- .האָבען געשיקט זייערע אַקטיװסטע מיטגלידער אלס דעלעגאטען.
פון די אַקטיװע דעלעגאטען אוז צוזאמענגעשטעלט געווארען דער וילנער
די מיטגלידער פון קאָמיטעט האָבען געאָפּפּערט צוים
רעליף קאָמיטעט.
דער ווילנער רעליף איז
און מיה צו מאכען די ארבייט פאר אן ערפאָלג.
און האָט פיל אויפגעטאָן פאר דו
געווארען אַ וויכטיגע אונסטיטוציע
קרבנות פון דער אימפּעריאַליסטישער וועלט מלחמה און אוחרע נאָכװעהע-
ובן;
בי
|
נושען.
אויף דער קאָנפערענץ פון דעם 91טען דעצעמבער ,4101 ,אוז אויך
אווסגעקליבען געװאָרען אן עקועקומיוו קאָמיטעם ,באַשטעהענד פון די אַק-
דו' ויכ-
טיווסטע מיטגלידער פון יעדער אָרגאַניזאַציע צו פאַרװאַלטען
|
|
מוגע אַרביוט.
פון ברענטש  708האָבען זיך אווסגעצייכענט און דער אובייט פון
רעליף מאַקס גאָלדינג ,סעם פעלדמאַן ,מ .סקאָפּ ,ריטץ ,דוש .קליין און דייוו
קאַץ .ר .גינזבערג ,דאַן אַ מיטגליד פון ברענטש  2א .ר ,קען אויך צו-
גערעבענט וערען צום ברענטש  .708ער איז שוין אויך דאמאלס געװען
מיט זוין גאנצען הארצען אין ברענטש  ,708וועלכען ער האָט געהאָלפען
גרינדען.
פון ברענטש  84זיינען געוען אַקטיוו אין רעליף ארביוט אוזידאָר
באָריס וואלאָ-
טערמונען;
פון רעליף פאר אייניגע
קאָהען טשערמאן

וויטץ ,מ .אייבראהטס,

פּענזיל און פאַרבער.

ו

פון יונייטעד ווילנער בענעװאָלעט אסס'ן זיינען געווען טעטוג דאָק-
דרוסקין ,וועלכער איז געווען פאר לאַנגע יאחרען טרעזשורער פון
טאָר
ווילנער רעליף ; דוד פּאָדאָלסקי ,א .ראָזענבלום ,סאָמאַך ,וו .האָראָוויץ,
ראַפעס און בירוש.
זיו האָבען גע-
אויך פרויען האָבען זיך באַטײיליגט אין רעליף אַרביוט.
פון דו טעטיגע פרויען
האָלפען אין אַלע אונטערנעמונגען און קאָמיטעס.
זיינען געווען מרס .שערעשעווסקי ,פּרעזידענטין פון ווילנער יונייטעד ליו-
דוס אסס'ן ; מרס .ווינשטיין ,מרס .ברוידי ,מרס .זיידמאַן ,מרס .זעמול
און מרס .ווינער.
'
פון די טעטיגע מיטגלידער פון רעליף פאַר דו ואָהוען ,וואס דער
רעליף האָט עקזיסטירט ,זיינען געווען טש .בורזש ,דער ערשטער דעלעגאַט
פון ווילנער רעליף; ו .מירסקי ,טשערמאַן פון רעליף פאַר אַ געװויסער
צווט ; דאָקטאָר באַדאַנעס ,דאָקשאָר קלואַטשקאָ ,וו .הורוויץ ,דאָקטאָר גו-
רעוויטש ,מרס .אַנאַליק ,דאָקטאָר מאגאין ,דאָקטאָר פּעסקין ,מרס .ראַפעס,
ה .ראגאָלין ,דאָקטאָר ראטנאָוו ,א .ראָזענבלום ,מרס .ויינשטיין ,דאָקטאָר
קימעל ,פּרעוידענט פון ווילנער בענעװאָלענט אסס'ן אָװ
צוקערמאן,
ברוקלין; קוסלאָוויטש ,אָפּענבאַך ,מענאַקער ,קאָסאווסקא ,מרס .דוליאן און
|
|
פולע אַנדערע.
אַב .קאַהאַן ,דער רעדאַקטאָר פון ,פּאָרווערטס" ,וועלכער האָט אַ באַ-
זונדער ליבע פאַר ווילנע ,האָט פיל מומגעהאָלפען אין דער ארבייט פוך
יוסף רומשונסקו האָט אויך מיט זוינע לייסטונגען פאר'ן
ווילנער רעליף.
אין ווילנער רעליף האָט אויך געהאָלפען ב .טשאַרגו
רעליף פיל אויפּגעטאָן.
אוז צ|-
ושורין
יעפים
דער מענעדושער פון ,פאָרװערטס".
װלאַדעק,
געשטאַנען צום רעליף שפּעטער ,און מיט דער עגערגוע ,מיט וועלכער ער
צייכענט זיך אויס ,האָט ער זיך אַריינגעװאָרפען אין דער אַרביוט.
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עס פאַרשטעחט זיך ,אז נוט אַלע ,װאָס האָבען זיך באַטיליגט אין דער
אַרבייט פון רעליף ,זיינען געווען אין אַ גלויכער מאָס טעטיג.
אווניגע
האָבען מיט לייב און לעבען געאַרבייט פאר'ן רעליף אין דער צייט וואס דו
ראָלע פון אנדערע אז געוען אַ פּאַסוװװֹע .
די טעטיגע מימגלידער האָבען
זיך באַמיוליגט אין קאָטיטעס ,געמאַכט אונטערנעמונגען ,געלאָפען פון אוין
פּלאַץ צום צוייטען ,ארויסגעטראָטען
אויף מאַסענפארזאמלונגען ,געמאָנט
און געװעקט צו דער ארבייט.
פול
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מומגלודער מקריב געווען פאר'ן רעליף.
אין דו אונטערנעמונגען
האָבען זיך אויסגעצויבענט מאַקס גאָלדונג,
פון ברענטש  ,708ר .גינזב
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טקאם,
מרס .שערעשעווסקו ,מרס .זוודמאן.
שפּעטער איו אין דער ארבווט גע-
ווארען אַקטיװו יעפים ישורין.
עס זיינען אווך צו דעם רעליף צוגעשטאַנען
נאָך ווילנער פאַראוינען פון נין ואָרק און אַנדערע שטעט:
ווילנער רעליף אוו נין דזשוורזי.
ווילנער פּראָגרעסיוו אסס'ן פון בראָנזוויל.
ווילנער אסאָסיאיישאָן אוו האַרלעם.
פון באָסטאָן,
ווילנער פאראיינען
עס האָבען זיך אויך אָפּגערופען
פילאדעלפיע און שיקאגאָ.
ער האָט
פול האָט בייגעטראָגען פאר דעם רעליף אב .קאַהאַן'ס מור.
אַריינגעבראַכט מעהר װוי דריי טויזענד דאָלער און האָט איבערהויפט אוים-
|
געװועקט ווילנער לאַנדסלייט צִןו טעטונקיים.
שווערע יאהרען האָבען אידען איבערגעלעבט פון דעם אָנפאנג פון דער
שווערע יאהרען האָט או-
אימפּעריאַליסטישער וועלט מלחמה ביוז היינט.
יעדע פּאַסירונג אין ווילנע האָט געפונען אַן אָפּקלאַנג
בערגעלעבט ווילנע.
דער רעליף האָט געטאָן ארביום
אין דער טעטיגקייט פון ווילנער רעליף.
פון דער צייט װאָס ער האָט זיך אָרגאַניזירט ביז דעם היינטיגען מאָג,
עס בויטען זיך בעאַמטע ,עס בייטען זיך
מיט געוויסע אונטערברעכונגען.
|
די טוער ,אָבער די אַרבייט פון רעליף געהט אָן
אין דעם ערשטען יאָהר פון דער מלחמה האָט ווילנע געפיהלט שטאַרק
איֹן די מפּלות ,װאָס דוּ רוסישע
דעם דרוק פון דער צאַרישער רעגירונג.
אַרמײיען האָבען געליטען האָט די צאַוישע רעגורונג ניט באַשולדיגט דו
אודישע מלמדים און
פּאַרעטערישע גענעראלען ,נאָר דו' אידישע מאסען.
קרעמער זיינען געווען שולדיג און דו צאַרושע מיליטערישע ממֿלות.
אין מאַי ,9101 ,האָט ווילנע דערזעהן מחנות אַרויסגעטריבענע אידען
ווילנע איז געװוען דער
פון קאָוונער ,גראָדנער און קורלענדער גובערניעס.
פון וילנע זיינען די רייבערע אידען אפּגע-
/מוטעל פּונקט פון גירוש.
פּאָהרען אין טיף רוסלאַנד .די אָרִימֹע לייט זיינען פארבליבען אין ווילנע
און צו איוגענע אָרימע לוט זיונען צוגעקומען פרעמדע.
יום כיפור ,5101 ,א ואָהר און א פערמעל נאָך דעם אויסברוך פון
ווילנער
דער מלחמה ,איז ווולנע פארנומען געווארען פון די זיימשען.
אידען זיינען אונטערווארפען געווארען אונטער די איוזערנע קנאפעל פון
אונטער דער דייטשער אָקופּאַציע איז דער דלות און
דייטשע יונקערס.
חונגעריגע אידען ,פארשמאכט פון הונגער און
ווילנע געווארען שרעקליך.
און דוי יאהרען 71-6101
קעלט ,פלעגען זיך װאַלגערען אויף די גאסען.
איז די שטערבליכקייט פון אידען געשטיגען ביו  01פּראָצענט.
אזוו
האָט ווילנע גענאָסען פון דער דייטשער קולטור.
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די געשיכטע פון דעם ווילנער רעליף

די קאָמוניקאַציעס פון אמעריקע מיט ווילנע זיינען געווען זעהר שווא-
אין דעצעמבער,
ווילנע אוז געוען אָפּגעריסען פון דער וװעלט.
כע .
ווילנע דורך
פון
געווארען
קייבעל עוהאלטען
איז פאָלגענדער
,8
|
סעוויל ,שפּאַנויע :
,די באַפעלקערונג געפונט זיך און אַ קרוטישער לאַגע .גרווסע
|
שיקט תיכף חילף פאר פרויע
סומען זיינען נויטיג פאר רעליף.
|
יקיכען".
אַ פריװאַמע
גענדען אונהאלט:

קייבעל איז

אויך אָנגעקומען

,געגרונדעט קיכען פאר
ערווארטען אייער הולף".

פון
די

הונגעריגע.

יוסף
נויט

ליפּקין
וואקסט.

מיט

פאָל-

מור

דער ווילנער רעליף האָט אָפּגעדרוקט די קייבעל אין ,פאָרווערטט",
מיט דער באַמערקונג ,אז ,הונטער דו קורצע וערטער ליגט פארבאָרגען
די רעליף קאָמיטע דערמאָנט אלע
אַ גאַנצער ים פון נויט און עלענד.
ווילנער לאנדסלייט אָן זייער פליכט צו העלפען וייערע ברידער אין דער
דר .ל.
שיקט דאָניישאָנס צו אונזער טועזשורער,
אַלטער היים-שטאָט.
| דרוסקין 701 ,ו801 .טע סט ,נון ויארק".
דער
דער ווילנער רעליף האָט זיך גענומען ערנסט פאַר דער ארבויט.
רעליף האָט אַראַנזשירט אַ טעאַטער אונטערנעמונג פאר דעם 61טען מערץ,
.6

האָט

מען

אָנגעפאנגען

זאַמלען

פּריװאַטע

ענערגיש

נדבות.

אין  6191האָט איזודאָר קאָהען רעזיגנירט פון ווין אמט אַלס טשער-
דער וילנער רעליף קאָמיטעט האָט פארעפענטליכט אַ
מאַן פוֹן רעליף.
דאַנק-רעזאָלוציע צו די פריונד איזידאָר קאָהען ,דייװו קאץ און דאָקטאָר
? דרוסקין פאר זייער ווערטפולע ,ניצליכע און ענערגישע ארבייט ,וואס
זיי האָבען געלייסטעט פאַר דער אָרגאַניזאַציע .ספּעציעל ווערט אנערקענט און
געלויבט דו אַרבייט פון איזידאָר קאָהען ,און ער װוערט געבעטען פארצוזעצען
זיין גוטע ארבייט אלס ,פּראָסטער סאָלדאַט".
א .מירסקו,
פּאָלגענדע בעאַסמטע האָט דער ווילנער רעליף ערוועהלט:
טשערמאן ; ס .פעלדמאן ,װוווס-טשערמאַן; דייוו קאַץ ,סעקרעטאר און דרי
ל .דרוסקין ,טרעזשורער.
-פאַר דעם 6טען דעצעמבער ,0191 ,האָט דער רעליף אַראַנזשוֹרט אין

קעסלער'ס

טעאַטער

אַ פאָרשטעלונג,

װאָס פאָר רעזולטאַטען ד' ארבייט פון רעליף האָט געבראכט ,קען מען
זעהן פון דער ערשטער רעכענונג ,װאָס איו פארעפענטליכט געווארען.
געלד געזאַמעלט פון אונטערנעמונגען ,פאראוונען ,קאָלעקשאָנס און

פּריװאַטע נדבות ,ביז דעם 61טען יוני48,89/,49 -- -- 6191 ,
געשיקט און ווילנע דורך װאַרבורג'ס אָפוס 00:8729 -- --
דורך פּאָבליק באַנק 004000,1 -- --
4
4
דורך פּיפל'ס רעליף 00,008,1 -- --
4
4
קאָסט פון טעאַטער  ---חי היה דס הטי זחח == = 004004
יי טענ
אַלע הוצאות ר אנ ער ןאט א א א
צוזאַמען

אווסגאַבען ןאר

אע א

י
יי
בליובט אין באַנק ר י

אט א
יי

א

יי
יו |

)2
9

ס6ץ)2

/

|

8

ס .איווצנססי

|

פון יוני ,6101 ,ביז יולי ,7191 ,ווען איזידאָר מירסקו
אוז געווען טשערמאן ,איז אַרינגעקומען פון פאַר-
שידענע
סך

קװאַלען

הכל מיט

 --יז ששח

=ה  =-י =

== =

באַלאַנס

--

--

פריהערדיגען

--

--

--

884002,8
71,008,49

איבערגעשיקט אין ווילנע == == == == 004000,84 --
טעאַטער ,דעצ= == 6101 .יי  =-ד ==י  =004884 --- --
אַלע אַנדערע הוצאות -יי חי יי =יה =יה === == 61.018
צוֹזאַמען
בלייבט

אווסגאַבען
אין באַנק,

 == --סחײ -שיש /זחך /השיך /חישת

6262

חחך חיש

)2

וולוֹ== 7101 ,

==

1

אַרום  6טווזענד דאָלער איז איבערגעשיקט געווארען אין װילגע אין
די ערשטע פּאַר יאָהר פון דער עקויסטענץ פון ווילנער רעליף .די קאָמונו-
וילנע האָט שרעקליך געלימען
קאַציעס מוט ווילנע זיינען געווען שוואכע.
אונטער

דעם

אויזערנעם

פויסט

פון

דו

דויטשען.

און

די

ואָהרען

1-0191/

האָט דער הונגער געבושעװעט און פאַרשמאַכטע פון הונגער און קעלט ווו=
די וילנער לאַנדסלייט און אמע-
נען אודען געפאַלען אויף דו גאַסען .
ריקע האָבען יאָ געוואוסט אַז אין ווילנע זיינען גרויסע צרות ,מען האָט
אָבער זיך ניט געקענט פאָרשטעלען ,ווי גרויס די צרות זיונען.
פאר דו
אין מערץ ,7191 ,איז פאָרגעקומען ד' רוסישע רעװאָלוציע.
ווילנער איז דאָס געװוען אַ טרייסט ,אָבער קיין ברויט איז אַלץ ניט געוען.
אמעריקע האָט זיך אַרײינגעװאָרפען אין קריג און דאָס האָט דוי קאָמוניקאַ-
ענדליך איז געקומען דער גליקליכער
צועס מיט ווילנע נאָך פאַרערגערט.
דעם 11טען נאַװועמבער ,8191 ,איז ערקלערט געווארען
טאָג פון שלום.
מען האָט אָנגעהויבען הערען פון ווילנע ,און דו
אַ װאַפענשטולשטאַנד.
אַ שוידער איז אַריבער
שוידערלוכע נויט האָט זיך אין גאַנצען ענטפּלעקט.
דער רעליף האָט פאַרגרעסערט
איבער די נשמות פון ווילנער לאַנדסלוישט.
זיין ארבייט.
דעם 06טען
ווילנע האָם קיין רוה ניט געקראָגען אויך נאָכ'ן שלום.
די אידישע באַ-
ואַנואַר ,9191 ,זיינען די באָלשעװויקעס אַריין אין ווילנע.
עס
פעלקערונג האָט דער רעזשים פון דו באָלשעװיקעס ספעצועל געטראפען.
דער יקרות און
אוז אָפּגעשטעלט געווארען דער האַנדעל און די אינדוסטריע.
געשטיגען און די פאַרבונדונגען מיט אַמעריקע זיינען געװאָרען נאָך שװוערער.
דו
אַרום פסחת צייט ,0191 ,האָבען די פּאַליאַקען פאַרנומען ווילנע.
א פּאָגראָם און
פּאָליאקען האָבען באַשולדינט אידען אין באָלשעוװויום.
אויסגעבראַכען,

07

מענשען

זיינען

דערשאָסען

געװאָרען,

צווישען

זיי

דער

דער רעליף האָט
באַריהמטער אידישער שרייבער און בונדיסט א .וייטער.
דער רעליף האָט אָרגאַניזירט
אָנגעשטרענגט אַלע זיינע כחות צו העלפען.
דער
דו פּריװאַטע שטיצע פון קרובים און געשאפען איוגענע מיטלען.
רעליף האָט זיך אונטערגענומען צו שאַפען אַ פאָנד .דער טשערמאן פון דעם
רעליף איז ווודער געווארען איזידאָר קאָהען און דער סעקרעטאר איז געווען
:
ר .גינסבערג.
ווילנער האָבען

ברענטש
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אָנגעפאַנגען

פאררופען

צו זאַמלען

אַ ספּעציעלען

געלד.

מיטונג,

דעם 5טען

ערשטענס,

יוני ,80191 ,האָט

אויסצוהערען

באַ-

/

ווילנער הילפס-קאָמוטעט פון אמעריקע אין 1--.9191טע רויהע ,פון רעכטס צו לונקס :דוש .קליין ,מ .סקאפּ ,מ .גאָלדונג,
סעם קאָהן און א .פּענזעל; ?טע רייהע :ב .וולאַדעק ,א זעטעל ,דר .ל .דרוסקין ,טש ,בירזש ,אוזידאָר קאָהען ,אב .קאַהאַן,
מרדכו הערשמאן ,לעאָ לואָוו ,ר .גינזבערג ,ד .קאץ ,פ .רוטץ; פ5טע רייהע :ט .דראָזנעס ,ד .רעפעס ,ד .יאָסעלסאָן ,פ .דראז-
נעס ,א .זוידמאן ,רעוו .זיידמאַן ,ב .ווינער ,י .ברוידע ,פּ .זעטעל ,ה .ראגאָלון; 4טע רייחע :ו .חורוויץ ,ז .רעפעס ,ו .דיי-
ווידסאָן ,א .ד .אָפּענבאַך ,א .מירסקי ,ד .זאַלצמאַן ,ה .חיימאַװיטץ ,ס .פעלדמאַן ,ו .רייס; סטע רייחע :דזש .פאַרבער ,ג.
שערעשעווסקו ,ו .אוונהאָרן ,ל .קימעל.

20

מ .איוופנסקי

רוכטען וועגען דער ארבייטער רוֹנג קאָנװענשאַָן און דער וובילעאום קאָ-
מימע ,אָבער דער עיקר צו שאפען די קװאָטא פאר דעם פאָנד פון די מלחמה-
|
|
:
קרבנות און פּאָגראָם קרבנות.
אויך אנדערע ווילנער אָרגאַניזאַציעס האָבעןן אָנגעפאנגען צו ארבייטען
דעם רעזולטאַט פון דער ארבייט קען מען זעהן פון פאָל-
פאַר דעם פאָנד.
גענדען פונאַנציעלען באריכט פון דער ווילנער רעליףם קאָמיטע ,פון דעצעמ-
בער ,4 ,ביז דעצעמבער 15טען: 0991 ,

אײננאַמע :
ווילנער 5327 -- --
ווילנער ליידיס0040908 ,

וונייטעד
וונייטעד

ווילנער ו .מ.בר00.8062 -- 7068 .

באָסטאָן

קאַלעקשאָנס -- -- --
מאַסמוטונגען -- -- --

/ 704989

=

בעלער == =דש == =

שולמאַן'ס זילבערנע האָב-
צייט 004488 -- -- == --
דאָניישאַנס 80:019 -- -- -- --

ווילנער אָװו ברוקלין 00.8982 --
ווילנער בר00:8981 -- -- 84 .
ווילנער פּראָג ,.בראָנזװויל69.783 ,
בר 86 ,א .ר .אינדעפּענד,.

90.7981
21.8751

באַנקעט

הונגער

00.08

--

686,499

--

רעליף קאָמיטע00.0861 ,

געזאַמעלט פון ביכער 08.988 --

48.4001
00:978

ניו יארק09.412 ,
88291 -- --

האַרטפאָרד רעליף קאָטם.
נואַרק רעליף קאָמיטע --

גלאָוו מייקערס,
פון בעכערלעך

006.921

(דראָזנעס)

לעטערס

פולאדעלפוער

רעליף קאָמ00.887 .

פון

גלאָווערסוויל

רעליף קאָט09.981 .

פּריוואָט געלדער פאַר ווילנע 01.584986

--

--

888498

077,001

היפּאָדראָם

קאָנצערט

--

047141

01.6494

פיקטשורס

--

--

אַב .קאַהאַן'ס מור 90,8209 -- --
באַנקעט 008191 -- -- -- --
מעאַטערע 80:7121 -- -- -- --

מאָטאל

רעליף

ברידזשפּאָרט

אנשו ראדישקאָװויטץ

קופּער

קאָ00:88 .
--

קאָנצערט,

ווניאָן

+

0

פּראָצענטיגע
=-

0074
|

--

---

:
188795119

--

אוימגאמען :

נאָך װוילנע --

געשיקט

--

--

פּרונטונג

--

פּרונטונג בוכער --
מאָסטודוש

סיינס
מאַסמוטינגען

--

--

88882049
8842

004002 ---

1419

. 89,98
89.8719 -- -- --

נאַרק
פאַר

קאָנצערט
בעכערלעך

--

--

9681

--

--

08151

פַריוו .געלט פאַר ווילנע 07,84956
אָפיס אווסגאבען

--

04157

--

דעלעגאט אויסגאבען 08.8601 --
קאָנװענשאָן פון באַלטיש-

פארבאנד

0082

רווזע קאָסטען 76095 -- --

ליטווישען

מוטונג לאָקאלסם 08.981 -- --
קייבעלס נאָך ווילנע 08.701 --
דעפיציט פון הערשמאַן'ס

װילנער פלוכטלונגע און
קאָווגע דח די זי 00:006 -
ה-י

אַדװערטייזמענטט

--

90.00
-8
-

קאָנצערט 8606 -- -- --

אַלגעמײנע

אווסגאבען,

81/82

/

טאָטאל --

:

--

--

:

106281119

באַלאַנס אין די בענק 02,98144 ---

דער באַריכט איז צוגעשטעלט געווארען פון ווילנער רעליף -.איזידאָר.
קאָהען,

רעטאר

פונאנץ

טשערמאן ; דר .דרוסקין ,טרעזשורער ; דייװו קאץ,
און פילופ ריטש ,רעקאָרדונג סעקרעטאר { .-און דער פינאַנץ

טעק-

קאָמיטע

די גצשיכטע פון דעָם ווילנער רצליף

12

זיינען געווען א .ד .אָפענבאַך ,ווילנער אָװ ברוקלין ; דושייקאָב ראפעס,
צו דעם רעליף זיינען אויך צוגעשטאַנען ברענטש
יונייטעד וילנער;
 8ארבייטער רינג און ווילנער ברענטש  ,80אינדעפּענדענט ארבייטער רינג.
פון דעם באַריכט זעהט מען ,אז עס איז איבערגעשיקט געווארען דו
ריזיגע סומע פון  042,00דאָלער פּריװאַט געלדער און איבער  04טווזענד
אין דעם אַריבערפיהרען די ריויגע סומען
דאָלער  שטיצע צו וילנע.
געלט האָבען געהאָלפען די דעלעגאטען װאָס דער רעליף האָט אָנגעפאנגען
צו שיקען.

טשאַרלט בירזש דער ערשטער
קיין ווילנע.

טשאַרלס

דעלעגאָט צפואַהרען

בורזש-1 ,טער דעלעגאַט
72
ווילנער רעליף.

פון

דער ערשטער .דעלעגאַט צו פאָהוען קיין ווילנע איז געווען דער בא-
אובערשיקען געלד אוז געוען
קאנטער ווילנער כלל טוער טשארלס בירוש.
צו פאָהרען קיין ווילנע איז אויך
פארבונדען מים גרויסע שוועריגקייטען.
געווען פארבונדען מיט סכנות.
אין יולי ,0201 ,האָבען די באָלשעװויקעס וידער פאַרנומען װוילנע.
זיך
עס האָבען
אין די גאסען.
שיסערייען
פאָרגעקומען
עס זיינען
צויוי אידען זיינען דערשאָסען געװאָ-
אָנגעפאנגען רעקוויזיציעס ,ארעסטען.
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רען פאר ספעקולאצוע.
דו באָלשעוויקעס האָבען זיך לאַנג ניט געהאַל-
טען אין וילנע.
ווילנע איז פאַרנומען
געװאָרען ' פון די ליטװינער.
אידען האָבען א
ו
נ
ט
ע
ר
ד
י
ל
י
ט
װ
י
נ
ע
ר
פ
ר
י
י
ע
ר
א
ָ
פ
ּ
ג
ע
א
ָ
טעמט ,אָבער ניט לאַנג
האָט די רוחיגקייט אנגעהאלטען.
דעם 0טען אָקטאָבער ,0291 ,איז ווילנע
ווידער פארנומען געווארען פון די פּאָליאקען.
אזוי אוז ווילנע געשליידערט געווארען װ
ו
י
א
י
ן
כ
ף
ה
ק
ל
ע
,
פ
ו
ן
א
וו-
נעם צום צװויטען.
נים נאָר האָט געהערשט שרעק ,עס איז געווען אן
אמת'ער כאַאָס או
ן
ד
י
ג
ע
ל
ט
ק
ו
ר
ס
ען.
מען האָט ניט געוואוסט אויף וועל-
כער וועלט מען או.
|
אונטער אזעלכע אומשטענדען ,קען מען זיך פאָרשטעלען ,וי גרויס
ד
י
פ
ּ
א
ר
א
ַ
נ
ט
װ
א
ָ
ר
ט
ל
י
כ
ק
ו
י
א
ט
י
ז
ג
ע
ו
װ
ו
ע
ן
פ
ו
ן
ד
י
ד
ע
ל
ע
ג
א
ט
ע
ן
.
ט
ש
א
ר
ל
ס
בירוש
האָט זיין מיסיע ערפילט בשליומות.

דוד קאַץ ,דר .ל .דרוסקין און צביון צווייטע דעלעגאַציע
קיין ווילנע- .

|

צווייטע דעלעגאַציע פון ווילנער הולפס-קאָמיטעט -- .פון רעכט
לינקס :דוד קאַץ ,דר .ב .האָפמאַן (צביון) און דר .ל .דרוסקין.
א צווויטע דעלעגאציע אוז געשיקט
די דעלעגאציע האָט מיטגעפיהרט
,1
װאַמטע פּערזאַנען און אינסטיטוציעס.

געווארען קיין ווילנע און
א ריזיגע סומע געלד פאר

צו
יאחר
מפּרו-
י

די דעלעגאציע ,וועלכע איו געשיקט געווארען אין ואהר  ,1201און
באַשטאַנען פון דעם באקאנטען שרייבער צביון (דר .האָפמאן) ,דאָקטאָר ל.
רינדער פון ברענטש  705ארביו-
דרוסקין און דוד קאַץ ,אוינער פון -גדו
טער רונג און סעקרעטאר פון רעליף.
די

דעלעגאציע

האָט

פאר

זיך

געחאָט

זעחר

שווערע

אוופגאבען.

מען

די געשיכטע פון דעם ווילנער רצליף

יט

פארלוס-
און אווסמיודען
געלדער
פּרווואטע
פארטיילען
האָט געדארפט
פיל געהאָלפען אין דעם
טען אין קורס פון דער וואליוטא ספעקולאציע.
ערפאָלג פון דער דעלעגאציע האָבען די ווילנער אינסטיטוציעס אליין.
אין דער ציים פון דער מלחמה און איהרע נאָכוועהענישען ,אין די
שווערע צייטען פון נויט און חונגער ,האָבען רוסישע אידען בכלל און
אייגענע אונסטוטוציעס ,װוי דער יעקא-
ווילנער אידען בפרט געשאפען
קאָמיטעט פּאָמאָשצו), ,אָוץ"
פּאַ (ראשו תיבות פון רוסיש ,יעװרעיסקי
(צו פארהיטען געזונד) ,און ,אָרט" (אָבטשעווטװאָ ראספּראָסטראַנעניא טרן-
אודען האָבען אויך ניט פאַרגעסען זייער קולטור אין די שװוערע
דא).
אין דער קריטישער צייט האָבען אידען געגרונדעט פֿאַרשידענע
צווטען.
|
קולטור חברות.
|
אין

די דעלעגאציע האָט געפיהרט די ריויגע סומע פון
דאָס געלד איז פארטיילט געווארען ווי פאָלגט:
קעש.

000,081

דאָלער

פּריוואט געלדער איבערגעגעבען 004745,0019 -- -- -- == -- --
ועקאפּא חי התיה חחקת איה קה שדחה חשהה  החיה שיט שוח 084808,08 --- ---
אט
א אי יי
אי אנ א
א
פּאנגעוועוש אנ א
פאַרטוולם צו אינסטיטוציעס - --יד  חיח זיח 00.:91,81 = --- -=-
004008
נדבות צו אָרימע לייט יז חי היה שש === =
יט
יי
א אט א
אנ א
רייזע קאָסטען אבר א א
צוריקגעקערטע געלדער חשת =חושח חשיה הי == == =-ה == 084448,2
סך

הכל חחקט =חחי =הלחתה =

חחיה חשיט ידש == 00:002,681 --- ---

װי ווילנער לאנדסלויט האָבען זיך דערפרעהט מיט דער דעלעגאציע
הונדערטער פּוווואטע פּערזאָנען זיינען בוב-
קען מען זיך פאָרשטעלען.
אָרום 4א0ונסטוטו-
שטעבלוך געראַטעװעם געװאָרען פון הונגער טויט.
עס אוז ניט געמאכט געוארען קיין אוג-
ציעס האָבען געקראָגען שטיצע.
ארבייטער קאָמיטעט" ,דו ,קהלה פאר מצה",
טערשוד צווושען רוכטונגען .
,ודושע פאָלק שולען? און שולען פון דעם טיפּ ,תרבות", ,משטות
א
חולים", ,ועד המאוחד" ,די בונדיסטישע ,פרייע װאָרט?  --אַלע האָבען
געקראָגען געהעריגע שטיצע.
פון

וי וייט די דעלעגאציע
דעם דאנק-בריף פון דעם

װאָס איז אָפּנעדרוקט געווארען

האָט ערפילט אוהר מוסיע קען מען זעהן
באוואוסטען ווילנער כלל-טוער דר .שאבאד,

אין ,פאָרווערטס":

/

דר ,שאַבאַד דאַנקט די חינע לאַנדטלײש פאַר דער גוטער אַרבײט
פון די ווילנער שלוחים,
ווילנע,

דעם

01טען

מאי,

.1201

צום ווילנער רעליף אין נון וארק.
די וילנער
חוב צו דאנקען
מיר האלטען פאר אונוער אנגענעמען
לאנדסלויט אין נין יארק פאר דער גרויסער הילף ,וואס זיי האָבען צוגע-
און
קולטורעלע
מעדיצינישע,
וילנער פילאנטראָפּישע,
דו
פאר
שיקט
ארבייטער אונסטיטוציעס ,ווי אויך פּריוואטע פּערזאָנען ,דווך די דעלע-
דאָס אין
גאטען ,די חברים דר .7 .דרוסקין ,דוד קאַץ און דר .האָפטאן.

+
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דאָס ערשטע מאָל ,אז דאָס געלט אוז צוגעשיקט געווארען דירעקט
געווארען געלט-פארלוסטען
דאָלערס ,מיט וואס ס'איז אויסגעמידען
פארשידענע מיספארשטענדנישען.

אין
און
|

חוץ דעם האָבען די געעהרטע חברים דעלעגאטען זיך באצווגען צן
זייער גרויסער ארבייט מיט אוא לובע ,געוויסענהאפט ,עהרליכקייט און אום-
מּאַרטייאישקיימ ,אז זווּ האָבען ערװאָרבען ד' גרעסטע אכטונג און דאגק -
בארקייט פון דעם רוב פון דער אידישער באפעלקערונג בכלל און דו דע-
מאָקראטישע שוכטען בפרט.
מיר האָפען ,אז דורך דער דאָזיגער דעלעגאציע װעלען די וילנער
פון ניון יארק און פון ווילנע אויף אייביג פארברידערט ווערען ,און אונ-
געגענזייטיגע פריונדליכע באַצוהונגען וװעלען זיך קיין מאָל ניט
זערע

איבעררייסען.
מיט גרויס .דאנקבארקייט
און אומבאקאנטע פרוונד,

און

הבר'שען

גרוס צן אונזערע באקאנטע
דר .צ .י .שאַבאַד.
אין

דער דאנק בריף איז זעהר אַ וויכטיגער דאָקומענט ,נעמענדיג
באטואכט דו מעשים פון דעלעגאטען פון אנדערע שטעדט.
נאָכדעם ווו די דעלעגאטען ,דר .דרוסקין ,דר .האָפמאן און דוד קאץ
האָבען זיך אומגעקערט פון זייער רייזע ,האָבען אנדערע געװאָלט אויפגעבען
די סיטגלידער פון ברענטש  ,62/מים גאָלדינג'ן
די ארבייט פון רעליף.
זיי האָבען פארשמאַנען,
אָן דער שפּיצע ,האָבען אָבער די ארבייט פאָרגעזעצט.
אַז לאַנג נאָך װעט זיך ווילנע נייטיגען אין הילף און עס איז די פליכט
פון ווילנער לאנדסלויט ווילנע צו שטיצען.

מאיר אייבראחמס

 --דריטער

דעלעגאט

אנ-

פון װילנער רעליף.
דע-
פון

אונטער דער אדמיניסטראציע פון מאקס גאָלדונג און א צװוייטער
לעגאט געשיקט געווארען קיין ווילנע ,דאָס איז געװען אויבראהאמס,
ברענטש  94ארבייטער רונג.
צוליב דו שוועריגקייטען פון איבערשיקען געסדער צו פרווואטע פּער-
זאָנען האָט מען אראנושורט צן שוקען דירעקט איונעם מיט געלד צו פאר-
טיילען און קאָלעקטען פאר איבערשיקען צעהן פּראָצענט קאָמישאָן.
אויבראהאמס האָט געהאַט צן פארטיילען די סומע פון  84.100:76דאָלער.
די סומע איז פארטיולט געווארען וי פאָלגט :
דורך דער ,דזשאַָינט דוסטרוביושאָן" איבערגעשיקט 08.41/,459 --
אייבראהאמס דירעקט צומיולט -י  -יי הי == = 084848,6 ---
צורוקגעקערטע געלדער חי דשח חייי ששח חיי = 004488 ---

רייזע קאָסטען

דח זיח /זײח ח"שת זײך זיח חי זי =002008,1 -- -

צוטיולט פאר צדקה חיש שש אייח יישה איה חדי  =יה = =
פארוואלטונגס קאָסטען  -- --חחט ששח יח הי == =
קאַסע באַלאַנס האר אטא אק אע גאר א אא א א יי

004008,2
01.690,1
טק

סך הכל חחיט =חששן =החיש חי חטש חי זיז יח -יי == =

2441004069

אויך אויבראהאמס האָטם ערפילט זיין מיסיע
סיי פון פריוואטע פּערזאָנען ,סיי פון אינסטימוציעס.

צו דער צופרידענחייט

די גפשיכטף פון דױַם ווילנער רפליף
זינט

קאָמיטע

אוובראחאמס

געװאָרען

אוז

92

צוריקגעקומען

זעהר פּאַסיו.

איז

די אידישע

געבליבען נים און קיין גוטען צושטאַנד,
פון דער אַמאָליגער האַנדעלס שטאָט ווילנע .

די

ארבייט

לאַגע אין

פון

דער

רעליף

ווילנע איז אָבער

עס האָט זיך אָפּגעטאָן פרנסה
די פרעהלוכע ווילנע האָט זיך

באַדעקט מיט טרויער.
עס זיינען אָנגעקומען װועה געשרייען פון ווילנע.

עם האָט זיך װוידער

עס זו-
גענומען רודערען צווישען די ווילנער לאנדסלייט אין אמעריקע.
נען אָנגעקומען טרויעריגע ידיעות פון ווילנע און עס האָט באוואויגען די
ווילנער לאנדלסלויט צו באַניען די רעליף אַרביים.
עי

םעט

טא אבר

הרטפה

אושסעטעטוטואפאסספפמטאטסואנפאטאגפאפוואוטטמואאואט

אי

מאיר אייבראמס  --דריטער דעלעגאַט פון
ווילנער רעליף.

די רעאָרגאַניזאַציע פון ווילנער רעליף.
אוויף דער אונוציאטוווע פון ברענטש  768איז די ארבייט פון רעליף
באנייט געווארען .דעם 71טען יאנואר ,6991 ,איוו פאָרגעקומען א קאָנפע-
עס אוז באַשלאָסען געווארען צו זאמלען א פאָנד פאר די נוים-
רענץ .
ליידענדע פון ווילנע .עס איז ערװעהלט געווארען א נייער קאָמיטעט.
ער איו גע-
ועפים ישורין האָט זיך אריינגעװאָרפען אין דער ארבייט.
ווארען פונאנץ סעקרעטאר און האָט אָנגעפאנגען די ארבייט צו אָרגאַ-
נוזירען.
אין דעם נייעם קאָמיטעט זיינען ערוועהלט געווארען פאלגענדע:
אַדװאָקאַט יאָכעלסאָהן ,טשערמאן; איזידאָר קאָהען ,ווייס-טשערמאן; יעפים

|
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ושורין,
זשורער,

פינאנץ סעקרעטאר .אַב .קאַהאַן האָט אוונגעשטומט צו ווערען מרע-
עס זיינען צוגעצויגען געווארען צו דער ארבוים טשארלס בירוש,

אלבערט

גאָלדינג

האַלפּערין,

ב .װלאַדעק

און

ווסף

מאקס

רומשונסקו.

האָט איבערגענומען די ארבייט פון אראנזשירען אונטערנעמונגען.
דעם 79טען פעברואר האָט דער באנייטער קאָמיטעט ארויסגעלאָזען אן
ברענטש 709
דעם סטען מערץ איוו פאָרגעקומען א באַנקעט.
אויפרוף.
האָט פארשפראכען צו שאפען  000,9דאָלער און ברענטש  21 -- 34חוג-
אין
געלד איז גלויך איבערגעשיקט געווארען אין וילנע.
דערט דאָלער .
צייט איז אובערגעשיקט געווארען קיין ווילנע די סומע פון
אווצער
ק
 4טויזענד דאָלער.
עס אוז אווסגעקליבען געווארען א באַראַטונגס פּאָמיטעט ,באשטעהענד
בירזש ,ר .גינזבערג ,וו .האָראָוויץ ,ל.
פון ראוז אַש-סומסאָן ,טשאַולס
קימעל ,הערוס מונצער ,דזש .ראַפעס ,אב .ראַזענבלום און ב .װלאַדעק.
דעם 81טען אַפּריל האָט מען אין קעסלער'ס טעאַטער געשפּילט דעם
רומשינסקי האָט זיך געגעבען פיל מיה צו מאַכען א שעחנע
,רבין'ס ניגון".
די אונטער-
אב .קאַהאַן האָט געהאַלטען א פווערדיגע רעדע.
פאָרשטעלונג.
נעמונג און געװען א מאָראַלישער און א פונאנציעלער ערפאָלג.
עס זיינען אָנגעקומען בריף פון רבי חיום עוזר גראָדוענסקי ,פון
דאָקטאָר שאבאד און נאָך באוואוסטע ווילנער כלל טוער .דער ערפאָלג פון דו
אונטערנעמונגען אוז געווען אַזוּ גרויס ,אז מען האָט דעם סמען מאַו
געקייבעלט אין ווילנע  001,4דאָלער  008,1 ---דאָלער פאר פאָלקסט קיכען;
דאָלער פאר'ן ,ועד המאוחד";  009דאָלער פאר ,צ .ב .ק 008 ;".דאָלער
0
פאר ,אָזע";  008דאָלער פאר יתומים און דוי איבעריגע געלד פאר אנדערע
דעם 91טען מאו אוז אנגעקומען א קבלה אויף דוֹ געלד.
אינסטיטוציעס.
מען האָט פֿאֲרי
עס זוינען אנגעקומען פילע דאנק בריף פון ווילנע.
דער קאמפּיין פאר רע-
געזעצט צון מאבען פארשודענע אונטערנעמונגען.
טויזענדער דאָלער זיינען געשיקט געוארען
לים האָט װוידער אויפגעלעבט.

|

קיין ווילנע.

דעם 89טען אפּרול ,1801 ,איז געװוען א פארפלווצונג אין ווילנע .דאָס
אויפרופען זיינען
האָט ווידער געגעבען א געלעגענהייט צו זאמלען געלד.
דעם 08טען אפּרול איו שוון אפ-
געווען געדרוקט אין אלע צייטונגען.
|
געשוקט געווארען טויזענד דאָלער קיין ווילנע.
יעפים
אין

ישורין
אויגוסט,

און מאקט

גאַלדינג --

קיין ווילנע.

,1801

האָבען

צוויי

אַקטיװע

פערטע
טוער

דעלעגאַציע
פון

ווילנער

רעליף

קאַָמיטעט ,יעפים ושורין ,דער סעקרעטאר ,און מאקס גאָלדונג ,באזוכט
דער וילנער רעליף האָט זי דעלעגירט אלס אָפיציעלע פאר-
ווילנע.
טרעטער פון רעליף און האָט באשטימט א באדייטענדע סומע געלד צו פאר-
טיילען צווישען דוי אָרטוגע אונסטיטוצועס.
די דעלעגאציעץע איז זייער פרוינדליך אוופגענומען געווארען פון די
וויכטיגסטע ווילנער כלל טוער און האָט באווכט אלע וויכטיגסטע ווילנער
אינסטיטוציעס ,האָט ויך נעהענטער באקענט מיט דער שרעקליבער לאגע
אין וועלכער עס האָט זיך געפונען די גאנצע אידישע ווילנער באַפעלקערונג
און האָט זיך אומגעקערט צורוק אין אַמעריקע מוט דעם פעסטען באַשלוס
ארוינצואווארפען זיך אין דער הילף ארבייט פאר דער שטאָט ווולנע.

799

די גצשימטע פון דצם ווילנער רשליף

וען דעם 21טען נאָװעמבער האָט מען זיך דערוואוסט אז אין וילנע
איז פאָרגעקומען אן איבערפאל און דאָקטאָר וויונרייך איז פארוואונדעט
געווארען ,האָט מען זיך גלייך געשטעלט אין פארבינדונג מיט דאָקטאָו
דאָקטאָר שאַבאַד האָט געענטפערט אז דו לאַגע פון דאָקטאָר וווונ-
שאבאד.
ישורין האָט אָבער אויסגענוצט דו געלעגענהייט ווידער
רייך איז בעסער.
צו זאַמלען געלד.
דעם 61טען נאָוועמבער ,1801 ,האָט דאָקטאָר שאבאד געקייבעלט נאָך 
הילף איז ווידער געלייסטעט געווארען.
הילף.

4טע דעלעגאַציע פון ווילנער רעליף-- .
גאָלדינג פאָטאָגראַפירט אין ווילנעץ אין

אַרגאַניזירונג

יעפים ושורין און
 ,1891אווף גאון'ם

פון איצט"עקיסטירענדען
ווילנער הילפטײאָמיטעט.

מאַקס
גאַס.

פֿאַראײנינטען

דעם 9מען אַפּרול ,2891 ,אוז דער קאַמיטעט ווידער רעאָרגאַניזירט גע-
אב .קאַהאַן אוז ערװעהלט געווארען עהרען פּרעזידענט ,לואיס
ווארען.
קימעל  ---פּרעזידענט ; דזש .קאָלטאָן ,ווייס טשערמאן; יוסף װינאָגראדאָו,
יעפים ושורון ,פּונאַנץ סעקרעטאר און ר .וויגושין ,פּראָ-
טרעזשורער;
זיינען ערוועהלט געװאָרען:
אין דער עקזעקוטיווע
טאָקאָל סעקרעטאר.
ס .קאָהען ,בערגער ,מ .עפּשטיין ,ר .גונזבערג ,מֹרס .ברימאן ,רובין ,מרס.
עס זוי-
קוליקאָװסקי ,דזש .קאָחן ,מרס .קאָחן און מוס .וװונאָגראדאָו .
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ווילנער

רעליף

דער
נען װוידער אַראַנזשירט געװאָרען אונטערנעמונגען.
פאַראויניגט אַלע די ,װאָס האָבען אַ שייכות מוט ווילנע.
דעם 91טען אפריל ,8891 ,איז ווידער אָנגעקומען א קייבעָל פון דאָק-
דער וילנער רעליף איז וידער
טאָר שאַבאַד וועגען הילף פאר שולען.
געווארען אקטיו.
פון דער צייט וואס דער ווילנער רעליף האָט באנייט זוין טעטיגקיים,
דעם 71טען יאנואר ,6201 ,ביז איצט ,האָט מען איבערגעשיקט די סומע פון
מען דארף ניט פארגעסען ,אזו אין דו לעצטע פּאָר יאחר
דאָלער.
53
|
לוידעט אמעריקע פון א שרעקליכען עקאָנאָמישען קריזים.

ל.

7

טען

קימעל,

ווילנער

פּרעזידענט
הילפס

פון

קאָמיטעט
זיונען

פאַראוונוג-
(.)4991
יעצט

אָנגעשלאָסען

די פּאָלגענדע ווילנער אָרגאַניזאציעס
פאראווניגמטען ווילנער הילפס קאָמיטעט:
{ אמעריקאנער-ווילנער קולטור אָרגאַנוזאציע.
ווילנער בענעװאָלענט אַסאָסיאיישאָן פון ברוקלין.
ווילנער ליידים בענעװאָלענט אָקזילערי פון ברוקלין.
ווילנער פּראָגרעסיוו ואָנג מענס פון בראָנזװיל.
ווילנער אַפאָסיאיישאָן פון באָסטאָן.
|
ווילנער יאָנג מענס פון נואַרק.
ערשטע ווילנער ליידיס קראַנקען אונמערשטיצונג פַּאראוּין
ווילנער ברענטש  ,34ארביוטער רינג.

פון
|

אָן דעם

נואַרק.

די געשיכטע פון דס ווילנער רצליה

0

ווילנער

ברענטש

,702

ארבווטער

ווילנער

ברענטש

,600

ארבייטער

922

רונג.
רינג,

באָסמאָן.

פרויען

קלוב

ווילנער

ברענטש

,824

ארבווטער

רונג ,

פרויען

קלוב

ווילנער

ברענטש

,702

ארבייטער

רונג,

עס איז באדויערענד דער פאקט ,אז ניט אלע וילנער אָרגאַניזאציעס
זיינען יעצט אנגעשלאָסען אָן דעם פאראייניגטען ווילנער הילפס קאָמיטעט.
עס שטעהען אויסערהאלב דעם רעליף קאָמיטעט די עלטסטע וילנער אָר.
גאַניזאציעס אין ניו וארק ,דו וונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אסאָסיאיושאָן,
די
וונויטעד
וילנער
לוודוס בענעװאָלעט
אסאָסיאוישאָן 
און
ווילנער
|
ברענטש  ,82ארבייטער רונג.
עס אוז ספּעציעל פארדריסלוך דער פאקט ,אז צוויו באזונדערע ווילנער
רעליםף קאָמיטעטען עקזיסטירען אין נין יארק ,איונער וװועמעס געשיכטע
עס ווערט דאָ געשריבען ,דער פאראוונוגטער ווילנער הולפס קאָמיטעט און
עס
א צווויטער  --דער יונייטעד ווילנער ליידוס רעליף (פרווען רעליף).
אוז נוטאָ און עס דארף ניט זיין קיין פּלאַץ פאר צװוו באזונדערע קאָ-
עס זיינען שוון געמאכט געווארען עטליכע פארווכען ביידע
מיטעטען.
עס איז צו האָפען אז
קאָמיטעטען צו פאראיוניגען אָבער אָהן רעזולטאַטען.
ענדליך װועט קומען אזא געװינשטע און נוימיגץ פאראווניגונג.

יוסף רומשינמקי און דער ווילנער רעליף.
רעדט מען וועגען דעם ווילנער רעליף און די גרויסע טעאַטער פאָרשטע-
לונגען וואס דער רעליף האָט דורכגעפיהרט אין פאַרלויף פון די  09ואָהר,
די גרויסע פאר-
וואס דער ועליף עקזיסטירט ,דארף מען פארצייכענען
מיט דעם  --דער השוב'ער
וואס עס האָט און פאַרבונדונג
דינסטען,
יאזעף רומשונסקי.
ווילנער לאנדסמאַן
דעם 9טען אפּריל ,1891 ,איז געפווערט געווארען דער -05יאחריגער
ווביליו פון י .רומשונסקי און א ספּעציעלער וובל קאָמיטעט האָט אַרוֹיס-
געגעבען צו דיזער געלעגענהויט א רומשונסקי-בוך אין וועלכען עס געפינט
זיך אן ארטיקעל געשריבען פון יעפים ישורין ,סעקרעטאר פון דעם פאר-
אייניגטען ווילנער הילפס קאָמוטעט ,און צווישען אנדערעס וװוערט און יענעם

אַרטיקעל

|

געזאָגט :

אַלע אונטערנעמונגען פון דעם ווילנער רעליף קאָמיטעט ,וועלכע זיי-
נען אַראַנזשירט געווארען דורך רומשונסקו'ן ,זיונען געווען די גרעסטע
דאָס וואס רומשונסקי האָט געטאָן פאר דעם ווילנער רעליף ,װועט
ערפאלגען.
רומשינסקו'ס פארדינסטען אויף אָט דעם
קיינמאָל ניט פארגעסען ווערען.
מיר צוויפלען אויב די ווילנער באַפעלקערונג,
געבום זיינען אונשעצבאר.
אויב דו ווילנער געזעלשאפטליכע אונסטוטוציעס זיונען באקאנט גענוג מים
האָט געשפילט אין דער שאפונג פון אוא
דער ראָלע וואס רומשונסקו
באדייטענדער הילפס-אקצוע וואס דער ווילנער רעליף קאָמוטעט האָט אָנ-
געפיהרט ואהרען לאנג און פיהרט אווך אָן היינטיגען מאָג'"
,אויב די אַלע פאַראָרימשע און פאַרשמאַכטע קינדער פון דער אַמאָליגער
רייכער און באַרימסטער שטאָט ווייסען דאָס ניט ,אויב דו אלע ווילנער אוג-
סטומוציעס (און אַועלכע פאַרמאָגט ווילנע א גרוויסע צאָל) וויסען ניט

די

פארדינסטען

פון

רומשונסקי'ן

דעם

וילנער,

אין

וועמעס

האַרץ

און

מ .איוװוטנסקי
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נשמת עס זיינען דאָ אזוו פיל װאַרימע סימפּאַטיעס און אַווי פיל מיטלייך
מיט איהרע איבערלעבונגען און שמערצען ,דאַן ערלויבען מיר זיך ,און
נאָמען פון די אלע געהאָלפענע און אָנגעווארימטע ווילנער ברידער און
יאָזעף רומשונסקי'ן ,דעם טרייען זוהן פון דער
שוועסטער צגועבען

שטאָט

ווילנע ,צו

דער געלעגענהייט

פון זיין -00יאהריגען

ברכה פאר זיינע גרויסע פארדונסטען ,א ברכח פאר
רופען אויף די ליידען פון זיין געבורטסשמאָט ווולנע".

זויינע

יובילעאום,
ווארומע

א
אָפ-

א א

שווערע יאהרען זיינען אָנגעקומען אויף דער אידישער גאס ,שוערע
די אמעריקאנער אידען בכלל און װילנער
ואהרען לעבט איבער ווילנע.
אידען פון אמעריקע בפרט ,האָבען זייער חוב ערפילט צו דער אלטער
ווילנער אַז זיי װערען אפילו מגולגל אין אמעריקע ,בלייבען זיי
היים.
אַלץ ווילנער.

יעפים ישורין.
הילפס אַקְציע פאַר די אידישע שולען אין װוילנע-.
הארבסט פֿאָריגען יאָהר האָט דער ווילגער ברענטש  08/אַרביוטער רינג
באַקומען פון ווילנער צ .ב .ק .און נאָך פֿון אווניגע דאָרטיגע געזעלשאַפט
לאכע טוער אַלאַרמירענדיגע בריוו ,װועגען דער קאַטאַסטראָפאַלער לאַגע פון .
דו אידיש-וועלטליכע שולען אין װולנע .דער נאָר װאָס פארשטאָרבענער
באַקאַנטער ווילנער געזעלשאפטלוכער טוער דר .צש.
אַבאַד האָט צווישען אנ
רערעס געשרובען :
|
|

 . . .מיר ,ווילנער שול-טוער ,מאַכען איצט ,די לעצטע פּראָבע" צו
ראַטעװען דעם גרווסען אודישען פאָלקס-בנוֹן  --די אידישע שולן אין
ווילנע  :מיר שיקען איינעם פון אונזערע בעסטע און איבערגעבענסטע שול-
טוער ,דעם לאַנג-יאָהריגען אַקטיװען מיטגליד פון עקזעקומיוו פון צ .ב- 0 .
דעם חבר חיים פּופּקאָ ,צו אונזערע לאַנדסלײיט אין אַמעריקא מוט אַ יאוש-
דיגען געשרוו' :ראַטעװעט!
|
|
 . . .מיר זיינען זיכ
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אור װעט נאָר קענען.
הברים און פריונד |
'
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פֿאַר דעם ,װאָס אוז לוב און טויער אונז אַלעמען.
װאָרים אונזער נויט איז אויך אויער נויט; אונזער קולטור איז אויך.

אויער קולטור |

דר.

ווילנע ,נאָוועמבער .8591

צ .שאַבאַד.

ענלובע |ווענדונגען האָבען באקומען אויך דער אַרבייטער רונג, ,פאָר-
ווערטס" ,פאַראייניגטער ווילנער הילפס-קאָמיטעט און אַ גאַנצע רייע אָרטיגע /
טוער.
|
|
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דעם

מיט

אווניגע

אַקטוװװוע

חברום

פון

אונזער
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א .ר .און מען דאַרף זאָגען דעם אמת ,אַז אונז האָט געשראָקען דער געדאַנק
וועגען אַ באזונדער אַקציע פאַר די שולען פון איין שמאָדט ,אַפילו ווען די
שטאָדט אוז ווילנע..
דעם 1טען נאָוועמבער איז דער שלית פון צ .ב ..ק .אָנגעקומען אין נין
,
ואָרק.
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פון אַלע ווילגער אָרגאַניזאַציעס אין נון ואָרק ,אויף
וועלכער פרוונט פּו
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ווילנע און דערצעחלט
וועגען דער לאַגע פון דו אידישע שולען.

981

23

יפים =ישורין

|
פון

פר.

פּפּקאָ

האָבען

ס'דאַרף געזאָגט ווערען ,אַז די שילדערונגען
אויף אַלע אַנוועזענדע געמאַכט אַ שטאַרקען רושם.
סיר דערמאַנען זיך ,אַז אין פאַרלויף פון דער  871שמונדיגער רעדע
װאָס ח' פופקאָ האָט געהאַלטען ,זיינען פאַר אונזערע אויגען פאַרביוגעלאָפען
לעבעדיגע בילדער פון דער אידישער ווילנע ,װאָס מיר האָבען מוט אַ פּאָר ואָהר
צוריק געזעהן (אין זומער פון  )1891זייענדיג אויף אַ באזוך אין ווילנע.
אין דו נאָהענטסטע װאָכען נאָך דער קאַָנפערענץ ,אויף וועלכער עס איו
באשלאַסען געװאָרען שטיצען די אַקציע פאַר די ווילנער שולען ,איז שוין
צוזאַמענגעשטעלט געװאָרען אַ הילפס-קאָמיטעט ,אָן וועלכען עס האָבען זיך
אָנגעשלאָסען דו פּראָמינענטסטע טוער פון דער אידישער אַרבייטער -און קול-
טור -באַוועגונג און אמעריקע און א גאנצע ריע אָרגאַניזאצועםס.
און קאָמיטעט זיינען אַריין :אב .קאַהאַן ,עהרען-טשערמאן; ו .באַסקין,
טשערמאַן ; לואוס קיטעל ,ווייס-טשערמאַן; ב .װולאַדעק ,טרעזשורערן יעפים
יי אָפּאטאָשן ,ב .צ .גאָלדבערג,
ושורין ,סעקרעטאר ; עקזעקוטיו קאָמיטעט:
דר .א .גינזבורג ,פ .געליבטער ,ס .דונגאָל ,אַדאָלף העלד ,אַלעקטאַנדער האַר-
קאַװוי ,יוסף װינאָגראַדאָוו ,ו .וויינבערג ,דר .חיים זשיטלאָווסקי ,נ .באַנין,
לאָרענס לעווין ,ב .לעװוימין ,אברהם ליעסין ,דר .א .מוקדונו ,ש .נוגער,
דוד פּינסקי ,דר .ל .פֿאָגעלמאַן ,נ .פוינערמאַן ,ב .צביון ,הלל ראָגאָף ,אברהם
 .6ל ,פרץ שרויבער
רייזען ,שרה רייזען .אָנגעשלאָסענע אָרגאַניזאַציעס:
פאַראוין ,אידישער פּען-קלוב אין נין ואָרק ,אידישע קולטור-געזעלשאפט,
פאַראוינוגטער ווולנער הולפס-קאָמיטעט ,ווילנער בענעוו .אַסס'ן פון ברוקלין,
ווילנער לוידיס בענעװאָלענט אָקוזיליער!' פון ברוקלין ,ווילנער פּראָגרעסיו
ואָנג מענס פון בראָנזװיל און אוסט ניו ואָרק ,ווילנער ברענטש  84א .ר,,
ליידיס קלוב ווילנער בר 84 .א .ר ,.ווילנער בר 768 .א .ר ליידיס קלוב װול.-
נער בר 768 .א .ר ,,ווילנער בר 878 ,א .ר ,,ווילנער בר 600 .א .ר ,.באָסטאָן,
מאָס ,,ווילנער אַסאָסואוישאָן ,באָסטאָן ,ווילנער יאָנג מענס ,נואַרק ,נ .דוש,
ערשטעד ווילנער לוודיס קראַנקען אונטערשטיצונגס-פאַריין ,נואַרק ,ג .דוש.
די אַקציע איז אונדאָרסירט געװאָרען אויך פון דער נאַציאָנאַלער עקוע-
קוטיוו פון אַרבײיטער רינג ,וועלכע האָט אויפגענומען אויף אוהרער א זיצונג
דעם שלוח פון ווילנער שולען.
פר .ח .פּופּקאָ איז ארויסגעטראָטען אויף דו אַלגעמיינע פאַרזאַמלונגען
פון דו ווילנער ברענטשעס פון ארבייטער רונג און אַנדערע ווילנער אָרגאַ-
נוזאַציעס און נון יאָרק מיט רעפעראַטען וועגען ווילנע און וועגען די אידישע
שולען אין וועלכע עס לערנען זיך דאָס רוב קינדער פון די אירישע אַרבעטער-
מאַסען און אַפּעלירט וועגען הילף פאַר דו דאָזיגע אינסטיטוציעס.
דער הילפס-קאָמיטעט האָט פאַרעפענטליכט און דער אודישער פּרעסע אַן
אויפרוף ,אין וועלכען ס'אוז אָנגעװיזען געװאָרען אויף דער ווכטוגער בא-
דייטונג פון די ווילנער שולען ניט נאָר פאַר ווילנע ,נאָר פאַר דער גאַנצער
אודישער שול און קולטור-באוועגונג ,װאָס ווערט אָנגעפיהרט און פארשוודענע
לענדער פון אידישען 'ישוב.
אויך די גאַנצע אידושע פּרעסע אין אַמעריקא און הוויפּטועכליך דער
פאָרווערטס" האָבען זיוער אַקטיעו אונטערשטיצט די אַקציע פאַר די ווילנער
שולען.
דער הילפס-קאָמיטעם האָט זיך נים באגרענעצט בלווז מים די קרויזען
פון ווילנער אָרגאַניזאַציעס און לאנדסלויט ,נאָר אַפּעלירט צו דער ברייטער
עפענטלוכקויט נאָך אונטערשטיצונג.

ווילנעפר טוצר אין דער טרייד

בעאַמטע

ב .װלאַדעק

פן

---

יוניאָן

באַװצגונג

הילפס קאָמיטעט
שולען אין ווילנע.

טרעזשורער
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פֿאַר

אידיש

אב .קאַהאַן  --עהרען פאָרזיצער

ח .פּופּקאָ --
ועפים ושורון
סעקרעמאר,

--

ט

+

באַסקון

פאָרז יצער,

יִצָפּים |ישורין

4

צווישען די אָרגאַניזאַציעס ,װאָס האָבען בייגעשמייערט מיט באדייטענדע
נאַצ .עקזעקוטיוו פון אַרבייטער
סומען ,זיינען געווען אויסער די ווילנער:
וואָיר-
רונג, ,פאָרװוערטם? אַסאָסואוושאָן ,אינטערנעשאָנאל לוודיס גאַרמענט
ווניאָן ,שלום עליכם
קערס יונואָן ,אַמאַלגאַמײיטעד קלאָדינג װאָירקערס
פאָלקס-אינסטיטוט ,לערער פון א .ר .שולען און אַנדערע.
דעם דוזשאָינט דיסטריביושאָן קאָמיטעט איז צוגעשטעלט געװאָרען 8
ספּעציעלער מעמאָראַנדום ,און אַ דאַנק די באמיהונגען פון ב .ולאַדעק און
אַלעקסאַנדער קאַהן ,איז געלונגען צו באקומען אַ ספעציעלע אויסערגעוועהנ-
ליבע אסוגנירונג,
ציאטיוו פון אב .קאַהאַן ,רעדאַקטאָר פון ,פאָרװוערטס",
יער
וףנ ד
אאוי
און יוסף דומשונסקו  --ביידע חשוב'ע ווילנער לאַנדטלייט  --אוז דורכ-
געפיהרט געװאָרען אין נון ואָרק אַ גרויסע מעאַטער-פאָרשטעלונג פאַר די

|

ווילנער שולען.

דעם -/טען מערץ (פּורים) ,48901 ,איז אין פּאָבליק טעאַטער אויפגעפיהרט /
גשװואָרען ,אַהשורוש? פון גאָלדפאַדען אין אַ נייער באאַרביוטונג פון ו.
רומשונסקו מיט'ן אָנטייל פון די בעסטע קינסטלער פון דער אידישער בוהנע..
ביי אַ פול-געפּאַקטען טעאַטער האָט אב .קאַהאַן גערעדט און באַדאַנקט די
אָנװעזענדע און די אַרטיסטען פאַר דער הילף .די דאָויגע פאָרשטעלונג
איז געווען סיי מאטעריעל און סיו מאָראַליש אַ גרויסער ערפאָלג און האָט
אריונגעבראכט אַ באדיימענדע סומע.
נאָך ניו ואָרק האָט ח' פּופקאָ באזוכט די גרעסערע פּונקמען פון איסט
און מיטעל-וועסט ,װוי שיקאַגאָ ,דעטראָיט ,קליוולאנד ,באָסטאָן ,פילאַדעלפיע
און אומעטום איז געלונגען צן שאַפען דיזעלבע װאַרימע באצוהונג צו דער
הילפס-אַקציע פאַר דו שולען.
אין שיקאַגאָ איז די אַקציע געפיהרט געװאָרען אין פאַרלויף פון פינת
װאָבען און עס אוז געזאַמעלט געװאָרען אַ גאנץ באדייטענדע סומע.
עס זיינען געווען אויך ,פאַרשטענדליך ,פארשידענע שועריגקייטען בי
דער אַרבייט .,שוועריגקייטען אזעלכע ,װאָס טרעפען זיך געוועהנליך ביי יעדער
ארבויט ,אָבער ער זיינען געװען אויך שטערונגען נים פאָראווסגעזעהענע,
װאָס זיינען געקומען גראָד פון אזעלכע זייטען ,װאָס מען האָט אַמװעניגסטען 
געקענט ערווארטען.
די אובערגעבענהיוט צו דער זאַך פון אַ גאַנצער ריית פריינד ,אונערמיד-
ליכע ארבייט פון דעם שלות פון צ .ב .ק .און אַ גװאַלדיגע ,כ'װואָלט זאָגען
אמת'ע ווילנער ,עקשנות האָבען גובר געווען אַלע מניעות.
עס איז וויכטיג אָבער ניט נאָר דער מאַטעריעלער ערפּאָלג.
דורכגעפיהרט געװאָרען אַ וויכטיגע אויפקלערונגס-אַרבייט,

דאָס אוז דאָך בכלל דאָס ערשטע
האָבען געשיקט

אַ זעלבסטשטענדיגען

ס'אוז

מאָל װאָס די ווילנער אידישע

אויך
-

שולען

דעלעגאם.

חונדערטער באַגייסטערטע פריונד און אָנהענגער פון דער מאָדערנער
אידישער קולטור-באַוועגונג און פון דער שטאָדט ווילנע אַלס פּיאָנערען אויף /
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דעם געביט זיונען געוואונען געװאָרען.
דעם

4טען יאנואַר

8901

איז

געװען

אין

נון ואָרק

אַן אָפּשויד-באַנקעט

פאר ח' פּופּקאָ ,וועלכער איז געווען אגַרויסער ערפאָלג און ועדען חינויכט,
סווּ און דעם גויסט װאָס האָט געהערשט אויפ'ן צוזאַמענקונפט און סוו װאָס
אנבאלאנגט פראקטושע דערגרויכונגען.

פון

חילפספ-וקןאָמימעם .סעקרע-ט-אַר ושורון יעפום און
טרעזשורער ,װל באַ.דעק,יין;
פאָרזיצער באַסיק.ין,
רעכ פטוסן --
לונצקןס
קיסומ.אַן,דר:.
רומענפיוען ,שלוח

חילפס-קאָמיטעט
פּופּקחא'ָ ;
רייזען אברחם שליח ,וויל-נ--ער
פּרעוידענט פאָגע,לטאַדןר.,
פון
שרייבעפרּרלץ.' .
פארא
אָפּשווד-באַנקעט
פּופּקחאָ' ,פאר
יאנואר- ,מעןדעם
.9891

659
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יפָמִים ישורין

עס און געשאַפען געװאָרען אויפ'ן באַנקעט  007דאָלאר ,אָבער אוויסער
דעם איז דער באַנקעט פֿאַרװאַנדעלט געווארען אין אַ גיוסטרויכע פאַר-
זאַמלונג ,אויף וועלכער מען האָט דיסקוטירט פילע וויכטיגע קולטורעלע
פראַגען אין פארבונדונג מיט ה .פּופּקאָ'ס שליחות אין אַטעריקא .מען האָט
גערעדט וועגען ווילנע ,דו שטאָדט װאָס ציוכענט זיך תיסטאָויש אוויס מוט
אוחר קולטור-טראַדיציע ,סמיט איהר לאַנג-ואָהריגען קאמף פאַר דער אוום-
האַלטונג פון דער אידישער שפראך; ט'האָט געלויבט ווילנע פאַר אור צערם-
לען און ניאַנטשען אַלץ װאָס אוז טויער און וויכטיג פאר ועדען אודישען

קולטור-מענש,
דאָס אוז געווען אַ צוזאַמענקונפט פון אַלע אינטעליגענטע קרעפטן פון
ניו ואָרק ,צוזאַמען מוט די פראָשטעהער פון די סייסטע ווילנער אָרגאַניזא-
צועס .דער אַוענט האָט געטראגען אן אונטימען און הבר'שען כאַראַקטער.
 .+באַסקין ,פאָרזיצער
עס האָבן גערעדט אויף דעם אָפּשיידס-באַנקעט:
קאָמיטע פון
ו .פּעסקאָו ,פון נאַצ .עקזעקוטיוו
פון הילפס-קאָמוטעטם;

אַרבייטער רינג ; דר .? .פּאָגעלמאַן ,פּרעזידענט פון י .ל .פּרץ שרייבער פאַר-
אוין; ב .וװולאַדעק ,טרעזשורער (קאַזנאַטשעי) פון חולפס קאָמיטעט; דר .א.
קאָראַלניק ,פון ,פען-קלוב"; אוזידאָר קאָהען ,פון ,פאָרװערטס?; אברהם
רייזען; דר .ו .קיסמאַן ,שלוח פון רומעניע; נ .כאַנין ,פון אידושען סאָצואַ-
ליסטישען פארבאַנד; ר .בלאָק ,פון דער אַרבייטער רינג צענטראלער שול-
פּאַרװאַלטונג ; שפוטאַלניק ,פון דוי שלום עליכם שולען; יעקב לעווין ,פון
דער קולטור-געועלשאפט; ו .ל .כהן ,פון דער אַמעריקאַנער סעקציע פון
אודישען וויסענשאפטליכען אונסטיטוט אין ווילנע; מאקס דעניש ,פון דער
אונטערנעשאַנעל לוודוס גאַרמענט װאָירקערס יונואָן ,יעפים ושורין ,סעקרע-
|
טאר פון דעם חילפס-קאָמיטעט ,און פריינד ח .פּופּקאָ.
מור קענען ניט צולוב באגרענעצטקייט פון אָרט זיך אָפּשטעלען גענויער
אויף נאָך איוניגע אינטערעסאַנטע פרטים פון דער אַקציע .זאָלען אַלע
פריונד ,װואָס האָבען מיטגעהאָלפען דעם דערפאָלג פון דער אַקציע האָבען די
מאָראַלישע באפרידיגונג אין דעם באוואוסטווין ,אַז דו געשאַפענע געלם-
סומען זיינען געווען אַ וויכטיגע אונטערשטיצונג פאַר די ווילנער שולען.
די הילפס-אַרבייט פאַר די ווילנער שולען וועם בלייבען אַלס איינע פון
דוּ אונטערעסאַנטסטע קאַפּיטלען אין דער געשיכטע און לעבען פון דו
ווילנער לאנדסלויט און אַמעריקא און וועם אויך פאַרנעמען אַן אָנגעזעהענעם
מּלאַץ און די איבערלעבונגען פון דעם שרייבער פון דיזע שורות ,וועלכער
האָט באמראכט פאר אַ כבוד און פּריװוילעגיע צו מומאַרבייטען מיט דעם
סוטפּאַטישען שליח פון די ווילנער שולען ,דעם אידעאַליסט הבר ח .פּומקאָ.

מ .איװענסקי
די ראָליע פון װילנער
אין דער ענטוויקלונגס
שאַפטען

געשפּילט

געשיכטע

אַ אונגעהויערע

אץ אַרבײטער
פון ארביוטער
זעחר

ראָליע.

רינג

רינג האָבען לאַנדסמאַג-
פּלאַץ ,כמעט

אַ בכבוד'יגען

דעם אויבען-אָן פארנעמט די שטאָדט ווילנע.
ארבייטער

דער
נאָר מאַכט
און

דער

פעלקער.

מיטגלידער,
גערעדט,

װאָס

אמת'ע

אודישע

גווים,
דער

צו עמוגרורען
די
געזוכט

קיין

ניט

דעם

רונג

בברותו

גרעסטען

ארבייטער

רינג,

ווען

ניט צווישען

-של

ארבייטער.
ניט

אמת
אברהם

וערען

אין

אַמעריקע

פולע

אבינו,

צאָהל זיינען
בטל

ראסען
--

פּראָסט

די מיטגלידער

בשושום.
האָבען

גרוים

אָנגעפאנגען

בונדוסטען.
פון

איצטיגער
איונער,

אַרוון

אודישע

ארבייטער

מימגלודער

אין

קוין

ארבייטער

גאָר נוט

ברענטשעס

דער
יעדער

דאָ אין

אָבער

היימישע

ערשטע

ברענטשעס.
געגענד.

זיינען

נום

אונטערשייד

רינג

זיינען

ארבייטער.

געװאָרען

רינג

ארבייטער
עס

איז

איז

מאַקע

אַן אַרגאַניזאציע

פון

נים

ארבייטער

רינג

זיינען

אוונס

פון

ארבויטער

ברענטש
פון

אַ באַשטימטער

אַ גאַליצואַנער,

שטאָט

געװען
רינג

אָדער

אַ רומענישער,
ארביומער רינג

אלגעמיינע
האָט

נום

אַ באַשטימטער

אַ פּוולישער אָדער
אויב ער האָט נאָו

אַ לימוואק ,איז געווען װילקאַָמען אין
אָנערקענט די סאָצואַליסטישע פּרינציפּען-ערקלערונג פון ארביימער רונג און
איז איבערהויפּט געווען פּאַסענד צו זיין אַ מיטגלוד און אָרדען .אויך
די נעקסטע ברענטשעס ,ברענטש צװויי ,דריי ,פיר ביז  02זיונען געוען
פון דער צייט אָן אָבער ,װאָס די
הויפּטועכליך אַלגעמײנע ברענטשעס.
רוסישע רעװאָלוציע האָט אַהער אָנגעהויבען
הויבען זיך אָן צו ענטװויקלען די
גאר קיין ספק ניט אַז דער גאַנצער אָרדען

צו שיקען

ברענטשעס

פון

פארטיגע

סאָצואַליסטען,

לאנדסלייט

עס איז

האָט פון דעם

און

געוואונען.

דער ארבייטער רינג אוז ניט קיון אווסגעשפּואַכענער בונדיסטישער
אָרדען .עס זיונען דאָ אין ארבייטער רונג סאָציאַליסטען-רעװאָלוציאָנערען,
אוסקראָווצעס ,סיימאָווצעס ,אַנאַרכיסטען ,מיטגלידער פון ס .ל .פּ .און פון
אַנדערע סאַצואַליסטישע שאַטירונגען .עס זיינען אין אַ קליינער צאָהל אויך
אָבער דעם כאַראַקטעו ,װאָס דער ארבייטער רינג האָט
דאָ פּועלי ציון.
געקראָגען ,אוז געווען אַ בונדיסטישער און ווילנע איז די וויגעלע פון בונד.
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די אַרובערגעקומענע
זעלבער אַטמאָספערע װי
דעריבער

געטוליעט

ארביים,

צוזאַמען

ציאַליסטישע

בונדוסטען
זיי

צו

זיינען

געווען

לאַנדסלייט

געקעמפט

און

פּראָבלעמען.

האָבען
מיט

אַפולן

אין

דו

מ .איווטנסקי
דאָ

געװאָלט

זיין

און

אין

דערחיים

און

האָבען

ועמען
צוזאמען

צייטען

פון

זיי האָבען צוזאמען
געקריגט זיך וועגען
זיצונגען פלעגען זיך

מיטגלידער
אַריבערטראָגען
אין דער היימישער
קאַלטקייט
פ
ו
ן
א
ַ
מ
ע
ר
י
ק
א
נ
ע
ר
ב
א
ַ
ד
י
נ
ג
ו
נ
ג
ע
ן
פלעגען
װאַרימען אין דער היימישער סבובח.
די לאַנדסמאַנשאַפּטט-ברענטשעס
קראַפּט מיוט  92יאָהר פריהער,

ווען

נאָך דער פונסטערער
װועט ברענגען

נאַכט.

לעבען,

אַלע

ליכט

און

דער-

אַטמאָספערע .
דו מימגלורער

אין

זיך
גע-
סאָ-
די
דער

זיך

אָנ-

האָבען געהאַט אַ באַזונדער צוציהונגס-
אין רוסלאַנד האָט אָנגעהויבען צו מאָגען
האָבען ערװאַרט אַז די אוופגעהענדע זון
גליק פאַר אַלעמען.
קיינער האָט זיך

ניט פאָרגעשטעלט אַז מיט'ן מאָג וװועלען אָנקומען אַועלבע שטורעמס,
פאַרװיסטונג..
אין יענע גליקלוכע צויטען ווען אָן אַריבערגעקומענע
ר
רע-
װאַלוציאַנער
א
ו
ז
ג
ע
ו
ו
ע
ן
ב
א
ַ
ז
ע
ל
ט
מ
י
ט
ה
א
ָ
פ
נ
ו
נ
ג
ע
ן
,
פ
ל
ע
ג
ט
ע
ר
שטאַרק ביונקען,
ווען ער
פ
ל
ע
ג
ט
פ
א
ַ
ר
ז
י
ך
ד
ע
ר
ז
ע
ה
ן
ד
י
מ
א
ַ
ש
ו
נ
א
ָ
װ
ע
אַמעריקע.
אין דו
ברענטשע
ס
צ
ו
ו
י
ש
ע
ן
ל
א
ַ
נ
ד
ס
ל
י
י
ט
פ
ל
ע
ג
ט
ד
ו
י
ביינקעניש פארגעסען ווערען.

אַואַ

,עס
אין

אוז

רוסיש.

קומען

אוים

פרוש
ווען

דער
דער

אַמאָלוגע

זכרון,

אָבער

ברענטש
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פּאַסירונגען

עס

גלויבט

פייערםט
אַזױי

דעם

וייט,

זיך

קוים,,

זאָגט

-92יעהריגען
אָבער

מען

יוובילעאום,

דאָך אַזוי

נאָהענט.

ווילנער פאַרנעמען דעם אויבען-אָן אין דער געשיכטע פון ארביימער
רינג .ניט נאָר אוז דער גענעראַל סעקרעטער ,פריונד באַסקין ,אַ ווילנער;
ניט נאָר איז די פֿאַרװאַלטערין
פון סעמעטערי
דעפּארטמענט און פון
סאָשעל סוירוויס ,מאַדאַם אַש ,אַ
ו
ו
י
ל
נ
ע
ר
י
ן
,
א
י
ן
ד
ע
ר
ג
א
ַ
נ
צ
ע
ר
פ
א
ַ
ר
װ
אַלטונג
פון ארבייטער רינג שפּילען ווילנער אַ אונגעהויערע ראָליע.
דער
,בונד"
אין וילנע
איבערהויפט
האָט
געשפּילט
געהויער
ג
ר
ו
י
ס
ע
ר
א
ָ
ל
ע
.

ד
ע
ר
,
ב
ו
נ
ד
"
האָט געשפּולט אַ ראָלע
אַלגעמ
ײ
נ
ע
ר
ר
ו
ס
י
ש
ע
ר
ג
ע
ש
ו
כ
ט
ע
ב
כ
ל
ל
א
ו
ן
אין דער אידישער
בפרט .פילע בונדיסטען זיינען דאָ אין אמעריקע,
וועגען זייערע יוגעֲנד אודעאַלען .דו מייסטע
דער ארבייטער באַוועגונג .פילע שפּילען נאָך איצט

אייניגע

זיינען

אין ארבייטער
דערמאָנט
5

אָבער
אויך

אין דער
געשוכטע
פאַרגעסען

געבליבען

אַ גרויסע

און
ראָליע

רונג.
מען

ואָהר צוריק,

די קומענדיגע

האָבען

אן

או-

זיך
שטעלט

וועגען
זיך

קאַפּיטלאך זוכען

בונדיסטען
דו

פראגע :

צו געבען

און
װאָס

סתם
איז

אַן ענטפער

סאָציאלוסמען.
מיםט

פון

זוו געװאָרען?

אָט אויף

דער

פּראַגע.

די .ראָלע פון ווילנער אין אַרבײטעָר רינג
אױלער ,בר708 .

אברהם

אַ װאָלף ציהט

צום

צויי וֹאָחר איז ער
בייטער רינג.
געווען אין סאַניטאריום קאַמיטע און

װאַלד און אַ

ווילנער ציהט צו ווילנער.
אַדלער אוז אוצט א מימגלוד פון
בר ,702 .װאָס באַשטעהט פון ווילנער
לאַנדסלויט ,אָבער זיין קאַריערע אַלס
ארבויטער

רונג

אַקטייװער

טוער

999

האָט 

אוין

ואָהר

און

דער

אָפוֹס

קאָמוטע..

פאַר אפַּאָר יאָהר צייט אוו אַד-
לער אין דער פֿאַרװאַלטונג פון אר-
דאָס אוז
בייטער רונג ניט געװען;
ניט געווען דערפאר ,ווייל ער האָט
עפּעם געהאַט געגען דער פאַרװאַל-

טונג' ,נאָר

פּשוט

צוליב

דעם,

װאָס

אַדלער איז ניט געווען אין ניו יאָרק.
אין באָסטאָן האָט ער מיוט דער
אַדװאָקאַט ב'ראק
דעם
פון
הילף
און וויליאַם באַקסט ,אויך אַ וויל.
נער ,געגריונדעט ברענטש  600ארבוו-
טער רונג ,װאָס באשטעהט פון וויל-
נער לאנדסלוים.

אַדלער געמאַכט גראַדע איידער ער
אי אריינגעטראַטען אין וילנער
ברענטש,
שוין אין ואָהר  0101אוו אַדלער
ערוועהלט געװאָרען און קאַנטראָל קאַ-
מיטע ,אָבער אַ מיטגליך איז ער גע-
| ווען ניט פון אַ ברענטש פון ווילנער
לאַנדסלײיט ,נאָר פון ברענטש  ,481אַ
לאַנדסלייםמ,
אַלערליי
פון
ברענטש
אָבער ניט קיין ווילנער.
אין יאָהר  1101איו אַדלער גע-
װאָרען טשערמאן פון קאָנטראָל קאָ-
מיטעט .דער אַמט פון טשערמאנשים

איז

געװאָרען

זיין

צוייטע

נאַטור.

אין ואָהר  8191איז אַדלער געװאָרען
דע-
דער טשערמאַן פון סעמעטערי
אין ואהר  4191אָבער
פּארטמענט.
האָט ער זיך באַגנוגענט מוֹט דעם

ער אוו גע-
אַמט פון סעקרעטער.
פון קאָנ-
װאָרען דער סעקרעטער
סטיטושאָן קאָמיטע.
אדלער איז פאר שעהנע עטליכע
יאָהר געווען טהעטוג אין דער פֿאַר-
פון
װאַלטונג פון ארבייטער רונג.
די ואָהוען  6191ביז  9191אוז ער

געווען אַ מומגלוד פון דער נאַצואָ-
נאַלער

עקזעקוטווו

קאָמיטע

פון אר-

געבאָרען
אוו
אדלער
אברהם
געווארען אין סאמע נאַָװיגאָראָד און
ואָהר  9881ביי אַ מאַטען אַ פעלר -
דער וילנער גייסט איוו בוו
שער

איהם

געבליבען ,דער

ווילנער לשון

און דוי וילנער מאַנוערען.
און נאָװיגאָראָד אוז אַדלער גע-
אין בונדיסטישער
טויפט געװאָרען
ארבייט .דאָס איז געװען אין דער
צייט פון ,פּאַן באָג" אפעור ,װאָס

איז

פאַרבליבען

אין

דער געשיכטע

פון בונד אַלס אַ העלדישער
פון נאַָװוגאָראָדער בונדיסמען.

טהאַט

אין אמעריקא אוו אַדלער געואַ-
רען אַ טעטיגער מיטגליד אין ארבוו-
טער רונג ,נאָר פאר אַ לאנגער צייט
האָט אַדלער געבלאַנדושעט און ברעג-
טשעס פון פרעמדע לאַנדסלייט .ער
האָט אָבער זיין תיקון געפונען .ער
איז ענדליך אין  4901געװאָרען אַ
מוטגלוד פון ברענטש  ,02/אַ ברענטש 
פון ווילנער.
קומענדיג צוריק אין נון ואָרק
פון ווייטע מקומות ,איו אַדלער צו-
ריק אַריין אין דער פּאַרװאַלטונג פון

ארבייטער

רינג.

און

8901

איז ער

געװאָרען ווייס-טשערמאן פון מעדיקאל
דעפּארטמענט ,פאר דער גרינדונג פון.
און
וועלכער ער האָט געארביים.
ואהר  0201אוז ער געװאָרען סעק-

40

ם .איווצגססי

רעטער
אין

מעדיקאל

דעפארטמענט.

אוז

ער

געװאָרען

פון

ווייס-טשערמאן

פון

מעדיקאל

וְאָהר

ווידער

0891

דעפּארטמענט
--

1891

פאר

און

צויו

און -- 2801

ואָהר

האָט ער זיך

געקומען די ערשטע שלוחים צו ער-
אויך וען
פילען זייער מיסיאָן.
אייבראמס איז געשיקט געווארען אוז

די לאַגע אין
עס

איז

ווילנע געווען
אין

געװען

די

שוער.

צייטען

פון

דעם קריג פון פּוילען מיט די באָל-
.1291-0991
יאהר
אין
שעוויקעס,
אייבראמס האָט זוין שליחות ערפילם
ער קען ווילנע זעחר גוט.
באטונה
ער איז דארטען געבאָרען געווארען
דעם 6טען פעברואר ,6781 ,און זוון
פאמיליע איז באקאנט און ווולנע.
אין וילנע האָט איובראמם בא-

זוכט
נהו
טס
ה
אסוטעט

ה

דערדינט צום אַמט פון טרעזשורער
דעפארטמענט.
פון אָט דעמועלביגען
איצט פארנעמט ער דעם אַמט פון
סעקרעטער פון קעמפ קאָמיטע.
נוט נאָר אַדלער אַליון איז טהע-
טיג אין ארבייטער רינג ,נאָר אויך
זיין טרייע לעבענס-באַגלייטערין ,סאָ-
פיע אַדלער .,און יאָהר  88-9801איוו
מיסוס אַדלער געווען אַ מומגלוד פון
דעם ספאָשעל סוורוויס דעפארטמענט
פון ארבייטער רונג ,איצט איז מוסוס

אַדלער אַ מיטגליד

פון דער פרויען

קאָמומע.

מאיר אייבראמס ,בר,34 .
פולע ווילנער קענען אייבראמס'ען.
ער איז געווען דער צווייטער רעליף

שלות
די

אין

ווילנע.

ערשטע

עלעמענטאַר

א רוסישע

שולע,

 --לאזאראָוו'ס נאַטשאַלנאָוע אוטשו-און
געגאַנגען
און איז
לושטשע,
חדר ,וי דער שטייגער איו.
אין אמעריקע איז ער געקומען
אין יאהר .4081
א לאַנגען רעקאָרד האָט אוובראטס

אמעריקע

דאָ אין
וואלטונג

7

פון

איז

אין

ארבווטער

ער

געװען

דער

פאר-

רונג.

און

אין

סעמע-

טערי קאָנטראָל קאָמיטע . אין 8101
 -און סעמעטערי עקוזעקוטיווע ,אוןאין  0191איז ער שוין געווען אין
דער נאציאנאלער עקזעקוטיווע ,אין
דער אָפוס קאָמיטע.

אין

יאהר

0281

אין

אייבראמס

:

|

שלוחים,

וואס

מען

האָט געשיקט קיין ווילנע ,זייגען גע-
ווען דוד כץ ,איונער
דער פון ברענטש ,24
איצט א מוטגליד אין
ב .צביון און דאָקטאָר
ערשטע שלותים האָבען
קיין ווילנע ארום 061
לער,
אין שווערע ציוטען

פון די גרונ-
וועלכער איז
ברענטש ;08/
די
דרוסקין.
אוועקגעפיחרט
טווזענד דאָ-
איז

אווס-

געווען דער פארזיצער פון דער אפיס
אויך אין  1201איז ער
קאַמיטע .
געבליבען אין דער אָפיס קאָטיטע.
קיין פארויצער איז ער אָבער שוין
|
ניט געװוען.
א פּאָר ואָהר האָט זיך אווב-
ראמס אפּגערוחט און אין  4201איז
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די ראָלע פון ווילנער אין אַרבײטעָר רינג
ער

װידער

געװען

סעמעטערי

א

מימגליד

פון

ער

אוו

דעפארטמענט.

דאָרטען געבליבען נאָך א ואהר און
טרעזשורער.

געווארען

ווייטער א קליינער ,פּערעריו"
און ער איז ווידער ,אין  ,8291ארוין

פאַרװאַלטונג פון פעמעטערי דעפארט-
זעהר שװערע
.7091
טענט ענדע
און קאָמפּלוצירטע פּואָבלעמען האָט
זו אוז צו-
זו פאר זיך געהאַט.
געטראָמען צו דער לעזונג פון די

אין דער נאַצואנאלער עקזעקוטיו
קאָמיטע ,אין דער אָפום קאָמוטע.

נאָך א יאהר אין

פארבליבען

ער איז

דערזעלבער

מען

און

קאָמיטע

קען

זיך שוין אָנשטויסען אז ער איז
ווידער געווארען פארזיצער פון דער
פארזוצער איז ער
אָפּיס קאָמיטע.
פארבליבען

צוויי

אין

אויך

.0391

יאהר

אוב-

ליבט

קאָמיטעס

דו אפוס קאָמיטע און דעם
ראמס:
אין ואהר
סעמעטערי דעפּארטמענט
אוז

9

א

געוארען

ער

מוט-

גליך פון דער סעמעטערי עקזעקוטי-
טיווע און איז אויך פארבליבען פא
יאהר

דעם

.3991

דאוז אַשיפימטאָן ,בר.700 .
פּאַרװאַלטערין פון א .ר .סעמצטערי
דעפּאַרטמננט.
פלאץ און
זעהר א בכבוד'יגען
ארבייטער רינג פארנעמט מים ראוז
פער-
אַש-סומסאָן א מערקוירדיגע

זאָן אין פילע הונזוכטען.
א

זיוענדיג
ברייטען,

אלע
אָבער

א מאָדערנע פרוי מיט
ראַדיקאלען בליק אויף

ערשוינונגען
מיס

אֵשׁ

פון

איו

לעבען,

מיט

דורכגעדרונגען

פון דער
די שעהנע טראַדיציעס
די
שטמאָט וילנע,
וואוילטעטיגער
שטאָט

אין

וועלכער

זי

און

געבאָ-

דו

רען געווארען און פארבראַכט
איינדרוקספולע קינדער יאהרען.
זעהר א פאראנטװאַרטלוכע שטע--
לע פארנעמט מיס אֵשׁ אין ארבוו-
טער רינג .זי איז די פארוואלמערין
פון א דעפּאַרטמענט ,וואס האָט פאר

זיך 

שוערע,

טראַגישע

אוופגאבען..

מיס אֵשׁ איז די פאַרװאַלטערין פון
(בית-עולם
דעפּארטטמענט
פעמעטערי

אָפּטיילונג).
מיס אֵשׁ האָט איבערגענומען

די

פּראָבלעמען מיט ענערגיע ,טאַקט און
פלוכטען
אוהרע
אובערגעבענהייט.

אלס פאַרװאַלטערין

האָט

זי' ערפילט

אוופ'ן בעסטען אופן.
אויסער איהרע אָפיציעלע פלום-
מען ,האָט מיס אַשׁ אויף זיך גענומען
דוה צװויטע לאַסט ,צו
מרוווווליג
גרינדען אַ סאָשעל סוירוויס דעפארט-
מענט ,א דעפּארטמענט וואס האָט זיך
געשטעלט די אויפגאבע צו העלפען
דער
הילפלאָזע און פארצוייפעלטע.
דעפּארטמענט עקזיסטירט שוין עטלו-
מיס אֵשׁ איז מיט לייב
כע יאהר.
צו ער-
און לעבען איבערגעגעבען
פון
פולען די שווערע אויפגאבען
סאָציאלער הילף.
דער שמריך פון וואוילטעטיגקיימ
איז זעהר ענטװויקעלט און מיס אֵשׁ.
דער שטריך אוז גע'ירש'נט פון דער
אַטמאָספערע
אַלטער טראַדיציאָנעלער
פון דער פּאַמיליע פון וועלכער זי
אין איהר פאמיליע איז פאר-
קומט,
קערמערט די שעהנע טראַדיציעס פון
דער אַלטער ,פרומער ווילנע.
מען קען ניט דערקענען די מוֹ-
פענישען פון דער נשמה פון א פּער-
זאָן ,ביז װאַנען מען װייסט ניט דו
סביבה און דו אַטמאָספערע פון דער
פאמילוע פון וועלכער די פּערואָן
קומט,
א מאָדנעם שטרויך האָב איך בא-

מ- .איוועגסקי
טערקט אין דער פסוכאָלאָגיע פון דער
און ראַדיקאלער
העכפט מאָדערנער
זייענדיג געבילדעסט און
מים אֵשׁ.
אויפגעקלערט ,ערװועקט זיך ביי אוהר
פריוטאָג-צו-
בענקעניש.
מאָדנע
א
נשמת
װוי די
נאַכט ,עפעס אזווי

יתירה,

וואס

קומט אָן,

לויט

דער

לעגענדע ,צו יעדען אידען מיט קבלת
שבת ,ווכט עפּעס און בענקט נאָך
דו ראַצואָנאַליסטין מיס אש
עפעס.
זעהר סענ-
ווערט פרויטאָג-צו-נאַכט
טומענטאַל.
א לאנגע צווט איז פאר מור דער
שטריך געווען א רעטעניש ,ביו אוך
אוונוגע
האָב זיך נים דערואוסט
און
פאמילוע
איהר
פאקטען פון
פאר
זיינען
פילע ואכען
ווילנע.
מיר קלאָר געווארען.
דערוואוסט האָב איך זיך וועגען
דער פאַמיליע אש צופעליג .איך האָב
גערעדט וועגען אמאָליגען לעבען אין

װוילנע

דער

מיט

שװעסטער

פון

ראוו אֵש ,מוט מוֹס אסתר 8ש ,א
פּערזאָן ,וואס איז געווען זעחר אק-
מיוו אין דער רעוואלוצואַנערער בא-
וועגונג און ווילנע און דאָ אין אמע-
גע-
פון דעם אומשולדוגען
ריקע.
שפּרעך האָט ויך פאַר מיר ענטדעקט
לעבען פון א
דער אינטערעסאַנטער

אידישער

פּאַטריארכאלער

פאמיליע.

אין ראשע טילע'ס הויף ,אויף
טייטשער גאַס און ווילנע ,האָט גע-
לעבט אַ מערקוירדיגער איד ,קלמן
קלטן ברוך איז געווען פון
ברוך.

די פרומע און עהרליבע אידישע מו-
האָט
סמען
ועלכע
פען,
,למד-ואָו'ניקעס" ,דוי אידען ,ועל-
כע לעבען מיט דער שטענדיגער מורא
זיי ניט גענוג פאר
טאָמער טוען
זייערע מיטמענשען; אָט די אודען
וועלכע לעבען פון עהרליכער פּראַ-
צו
וענעמס
צע און האָבען מורא

גערופען

פארטשעפּען
קלמן

אויף
ברוך

אַ האָר.

האָט פילע

מאָל אפ-

געלאָזען זעחר גוטע פּאָדריאדען ,ווען
אַן אנדער אוך האָט געזאָגט אז .
ער דארף דעם פּאָדריאד האָבען פאר

זיך.

זיין

אלע

אידען

טאָר

קיינעם

מאָטאָ

איז

דארפען
ניט

מסיג

געװען,

לעבען.

גבול

או.

מען

זיין.

קלמן ברוך איז געווען פרום ביז פאַ-
זיין פרווּ שרה לאה
נאַטישקייט
איז שוין אָבער געווען מעהר הוינט-
הינטװעלטיגקויט
איהער
וועלטיג
האָט איהר אבער ניט געשטערט צו
צו
לעבען
גאנצען
איהר
װוידמען
צדקה
שרה לאה איו געוען די מאָכ-
אָם דער
טער פון בנומין הורוויץ
בנימין הורוויץ איז געװען וידער
ער אוו גע-
א מערקווורדיגער טיפּ
חסיד ,אבער
ווען א ליבאוויטשער
ער איז געווען דאָס וואס מען רופט
ער און
טאַלאַנט
א סאמאראדנער

געווען א מאלער.

זיונע בילדער און

קויפען
פלעגען פּריצים
פּייואַזשען
און צאָהלען א גוטען פּרייז .בנימין
חורוויץ איז קיינמאָל אין א שולע
פארקערט ,א שולע
גיט געגאנגען.
איז געווען ביי איהם טמריף.
אלע זיינען אין שטוב געווען בא-
דער אלטער בנימין ,זוון
שעפטיגט .
טאָכטער שוה לאה ,זיין איידים קלמן
ברוך ,אויך די קינדער זוינען גע-
ווען באַשעפטיגט, .מען האָט געאר-
בייט װוי די בינען דוי גאנצע וװאָך",
װוי מיס אסתר אֵשׁ האָט זיך אויס-
אוז אָבער געקומען פרוו-
געדריקט.
די
טאָג צו נאַכט ,אוו געקומען
מוש
בוים מראַדיציאָנעלען
שכונה.
פרויטאָג צן נאַכט ווינען געועסען
דער זיידע
עטליכע פרעמדע אורחים.
פלעגט בריינגען אורהים פון שמו-
בעל ,דער טאַטע פון קלויז און אויך
שרה לאה פלעגט בריינגען א פּאָר
די שכנים האָבען
הונגעריגע אידען.
גערופען די הויז ,אברהם .אבונו'ס
הויז"?.
די הויז איז געװען אן אמת
פּאַטריאַרכאַלע
און
פרומע
הוו,
אָבער מאָדערנע ווונטען האָבען שוין
אָנגעפאנגען צו בלאָוען .דו עלמערע
קינדער זיונען געגאנגען און גומ-
זעהר אנגענעם אוו
נאויע . ,נים
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די ראָלץ פון ווילנטר אין אַרבײטער רינג.
געװוען צו ויצען שבת און גומנאַ-
אֵשׂ.
אסתר
מיס
זיע" ,דערצעהלט
שרייבען האָט מען ניט געטאָרט און
קיין נאָטיצען האָט מען ניט געקענט
מען פלעגט ויך דארפען בא-
מאכען.
האלטען פאר'ן זיידען ,פאר'ן טאַטען.
די פאַמיליע האָט אַרויסגעגעבען
פולע מאַלאַנטפולע מענשען .קינדער
פון דער פּאַמיליע האָבען א נאָמען
מיס אסתר אֵשׁ
אַלס גוטע מוזיקער.
געװען א
אין פאר פילע יאהרען
זי איז אבער
לעהוערין.
רוסישע
געווען מיט'ן גאנצען לעבען איבער-
געגעבען דעם רעוואלוצואנערען קאמף.

איהר

אידעאל

אוז געווען

א

הדעות

וװילנער

געװאָרענער.

ער

איז א ווילנער תושב מיט דעם ,וואס
ווין גיוסטיגע פּיזואָנאָמיע האָט ער
באַקומען אין ווילנע.
געבאָרען געווארען איז ו .באס-
קין אין יאהר  ,0881אין ביאלע ,א

צו לעבען

מיס אסתר אֵשׁ האָט
פאַר אַנדערע .
אין ויך פילע שטריכען פון איהר
פאָטער.

מיס ראוז אֵשׁ האָט גע'ורש'נט
אוהר
פון אוהר מוטער.
שטריכען
שרה לאה
מוטער האָט מען גערופען ,
זי אוז געװוען זעהר
דוי חכמה".,
פּראקטיש ,אָבער אוחהר גאנצען לע-
בען האָט זי געװוידמעט צו העלפען
אנדערע.
אַ שטיק וילנער לעבען פון אַ
פאַ-
פּאַטריארכאלער טראַדיצואָנעלער
מיליע פארקערפּערט מיט זיך דו פא-
מילוע אַש .וען עס קומט צו אויהר
פאַמיליע אין ווילנע ווערט די ראַ-
צואָנאַליסטישע מוס ראוז אַש-סום-
סאָן זעהר סענטימענטאל.

גובערניע ; גע-

דאָרף און מינסקער
לערענט האָט ער אין דאלהינאָו ,און
זיין היים איז גאָר געװאָרען אילוע.

ווו די מעשה זאָל ניט זיין ,אבער

ו .באַסקין האָט געלערענט אין די
ושיבות ,אין װילנע איז ער גע-
ווארען א משכיל ,אין ווילנע איז ער
אִין װילנע
געווארען א בונדיסט.
איז באסקין דערנאָך געווארען דער
ארויסגעבער און א מיטארבייטער פון
,פאָלקסצייטונג?"
דער בונדיסטישער
און ,וועקער".
אין
703

יוסף באַטקין ,מר.01 .
נענעראָל פעקרעטאַר פון ארבייטער רינג
דער
ווילנער מעגען שטאָלצירען.
פון ארבויטער
בעאמטער
העכסטער
רונג ,דער גענעראל פעקרעטאר ,יוסף
באַסקין ,איז אויך א ווילנער.
אמת ,או מען זאָל זיך גוט פא-

נאַנדערקלײיבען אין די מעטריקעס פון
ו .באַסקין ,קען מען גאָר אווסגעפו-
נען אז ער איז גאָר קיין ווילנער
ניט ,נאָר אויב ער איז ניט קיין
װוולנער געבוירענער ,איוו ער לבל

האָט

דעם

זשורנאל,

ארויסגעגעבען

וואס

ברענטש

צו

דעם -02

אוו דאָן אן
ואחריגען יובילעאום
ארטיקעל פון באסקינ'ען אלוין װע-
גען דעם איונדרוק וואס ווילנע האָט
דער ארטיקעל
אויף איהם געמאכט.
טאָג אין
ערשטער
,מיין
הייסט:
פון זינט ער איז געקו-
ווילנע".

מען
רען

קיין ווילנע ,איז ווילנע געווא-

זיין

צווייטע

געבורטסשטאָט.

יונגערהיימט איז באסקין געבלו-
זיין מוטער אוו גע-
בען א יתום.
שטאָרבען װען ער איז אלט געװען
זין פּאָטער איז געװוען
 2יאהר.
א אוך אן ארומאן ,אָבער ,וי זאָגט
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דוי גטרא, ,הזחרו בבנו העניים שמהם
וננגערהייט איוו ער
תצא תורה".
אין ווילנע לערנען
אַװעקגעפאָהרען
|
תורה.
און ווילנע אוז דער יונגער באס-
קין אנגעקומען אין רבו' טוילעס'עס
ער האָט געלערנט ביי רבו
ושיבה .
וואל'ן .אזוי װוי באסקין איז גע-
מען
האָט
קומען פון דאָלהינאָו,
איהם אין דער ישיבה גערופען דער
מוולעס'עס
רבוי
פון
דאָלהינאָװער
איז דער דאָלהינאַװער אָנ-
ושובה.
געקומען און קצב'שע קלויז און גע-
לערענט ביי רבי 'יהושע כלב און
אין ישובה האָט
רבי אלי פּנחס'ן.
ער געלערענט גאנץ געשמאק ,אָבער
אין דער יושיבה איז ער אויך ארווםס
דער דאָלהונאַװער
,לתרבות רעה".
איו ,רחמנא לצלן" פון וועג ארוג-
טער.
באסקיון

קענט

מוט

האָט

זיך

פרוהער

דער העברעאישער

בא-

ליטע-

ער איז געווארען א משבול,
ראטור.
דערנאָך האָט ער אָנגעהויבען פלווסיג
צו שטודירען רוסיש .ער האָט זיך
אווך באקענט מיט'ן סאָציאלוזם און
איז געווארען א פארברענמער בונ-
דיסט.
א גרווסע ווירקונג האָט געהאַט
אויף דעם וונגען באַסקין זיין ברו-
דער אברהם באַסקין ,איינער פון דו
בויער פון ארביימער רינג ,וועלכער
זיין
געשטאָרבען .
פריצייטיג
אוז
ברודער האָט אוהם געמאכט פאר א
סאָציאלוסט.
איז געװוען בא-
ווסף באסקון
פרוינדעט מיט קלמן קראָפּיוװוניקאָו,
אַ ברען א אינגעל מיט אַ פּאַעטישער
נאַטור 
טאָר,
סאָן.

און

א

און מיט

די דריי
זשאק.

א קאצענעלג-

יונגע לייט האָבען

אלוין

אַן אייגענעם

קרו-

צוזאמענגעשטעלט
שפּילט

געבוירענער
איונעם

אַגיטאַ-

קראפּיװניקאָו
א גרויסע

האָט

דאן

גע-

ראָלע אין  בונד".

ער איז וונגערהייד אװעק פון דער
וועלט צוליב אן אומגליקליכע ליבע.
אין דער צייט ,וואס באסקין האָט
איהם געקענט האָט קראפּיװניקאָו גע-
טרוימט צו וערען א העברעאישער
אווניגע שורים זוינע זו-
פּאָעט.
נען געבליבען.
קאצענעלענסאָן  אוז געוװוען דאס
װאָס מען פלעגט רופען ,עקסטערן..
חוט
דער
קווושאק
דעם
אין
דער
קראפּיוװנוקאָוו,
אוז
המשולש,
אָרגאַניזאטאָר,
דער
געװוען
אָעטמ
באַסקין  --דער היסטאָריקער און
קאצענעלענסאָן  --דער בעל דקדוק.
די מימגלידער פון קרוושאק האָבען
זיך געשטעלט די אויפגאבע אליין
זיך צו בילדען און בילדען די טמאַ-
,אוראָ-
נעמען
זיו פלעגען
סען.
קען?" פון סטודענטען און זיי פלע-
גען לערנען מיט ארבייטער.
קרווזשאק
פון
מומגלידער
דו
האָבען געהאט גרויס ערפאָלג און
אין ואהר 0081
זייערע למודים
און
מיר שוין באסקונען
געפונען
זין
דער שווייץ ,אין זשענעווע.
ברודער ,אברהם באַסקין ,א באקאנ-
טער סאָצואלוסט ,האָט געקראגען פאר
מיט
רעקאָמענדאציעס.
גוטע
איהם
דער מיטווירקונג פון מאַדאַם מפּלע-
ארוונגעמרא-
באסקין
כאַנאָוו איז
מען אין קאלעע דע זשענעוו .פריהער
אלס פרוויער צוהערער און נאָך די
פולבארעכ-
אלס
שווערע עקואמענס
און גוכען איז
טיגטער סטודענט.
באסקין ארוין אין לאזאנער אונו-
ווערסימעט.
פלויסיג,
באסקין האָט שטודורט
אָבער ער האָט ניט פארגעסען זיינע
סאַָצואלוסט.
אלס
פליכטען
,ונד? האָט אנגעפאנגען צן
ב
נוזורען
טעאָרעטיקער

סטודענטען,

דער
אֲרגא-

צוצוגרוימען

און טוער פאר'ן ,בונד"

און טאקע אויך שאפען פאר'ן ,בונךד"
באסקין איז גע-
מאַטעריעלע הילף.
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די ראָלט פון ווילנצר אין אַרבײטצר רינג
אין

אקטיוו

ווארען זעהר
דענטען גרופּען.
גרופען פון שטודירענדע

סמן-

די

יוגענד

האָבען זיך געפונען אין דייטשלאַנד,
בעל-
און
שוייצאריע
פראנקרייך,
די גרופען האָט
צווישען
גיען.
באַסקין געשפּילט א ווכטוגע ראלע.
ער איז געווען פארטרויט מוט ווב-
טיגע אויפגאבען.
דו סטודענטען האָבען געהאַט פון
צויט צו צווט צוזאמענפאָהרען .אויף
אוין צווזאמענפאָהר אוז אוופגעהוו-
בען געווארען די פראגע וועגען או-
דיש .עס איז געווען אַ שארפע חלוקו
דער ואָלע פון או-
דעות וװעגען
מווסטע
דו
,בונד'".
פאר'ן
דיש
אסומו-
געווען
זיינען
סטודענטען
זויי האָבען גע-
לאטאָריש געשטימט.
קגקט אווף אודוש אלס א שפּראך
זיו' האָבען בא.
וואס פארשווינדט.
פראמאגאנדע-
אלס
אודוש
טראכט
מוטעל ,אָבער זיֹי האָבען בשום אופן
אז אודיש
געוואלט צוגעבען
ניט
אלס נאציאָנאַלע שפראך איז וווב-
פון
באדיוטונג
דער
אויה
טיג.
שפראך
נאצואָנאלע
אלס
אידיש
האָבען אָנגעװווען באַכקין און זיין
סעקצוע,
פון לאזאנער
הבר עורא

און

האָפמאן

איצטוגער

פון

קאַרלסרוהע,

דער

צביון.

האָט באסקין
ואהר 8091
אין
דעם
געענדיגט
אויסציוכענונג
מיט
נאַנסו אונוװערויטעט אלס עלעקמרו-
שער

אונזשעניער.

ער

אװעקגע-

איז

בען אן אייגענע צויטונג און באסקין
האָט געמווט ווערען דער ארווסגע-
האָט זיך דער
בער פון ,וועקער..
,ועקער?" פארמאכט ,אוו געגרינדעם
ו
געווארען א צווייטע צויטונג  --די
באסקין האָט און
פּ,אָלקסציוטונג" .
ביידע צייטונגען פול געשריבען.
אין ואהר  7091איז באסקון גע-
ער איוו גע-
קומען אין אמעריקע.
קומען מיט אַ גוטען נאָמען .גלייך
נאָך זיין קומען איוז עֶר באשטומט
פון דער סטויט קאָמוטע
געווארען
פון ארבייטער רינג אלס לעקטאָר או-

בער

אז

פוזיק .

באסקין

באלד

איז

נאָך זיין קומען קיין אמעריקע גע-
ווארען א מימגליד פון ארבווטער
רונג ,קען מען זיך לויכט אנשטוו-
סען.
פאר עטלוכע ואהר האָט באסקין
געארבייט אלס אונזשעניער ביי דער
ועסטונגהויז
פירמע
באוואוסטער
אין יאהר  4101איז ער
און קאָ.
געווארען דער געהילף סעקרעטאר פון

רינג .

ארבייטער

דער דאמאלסדיגער

ראזענבלאט
דו .פרענק
סעקרעטאר,
האָט ערקלעהרט ,או ער
(בן-יקיר)
האָט פון אלע קאנדידאטען אויסגע-
און
נעמענדיג
באסקינ'ען,
קליבען
,זיינע אָרגאַניזאצואנס
אנבאַטראַכט
און זוין נאָמען פון
פעהיגקייטען
בונד? וואו מען האָט אוהם פאר-

מרויט

מיט

צועלע

דוי

וויכטיגסטע

פונאג/ -

אונטערנעמונגען"
מאי,

פ,רוינד",

(זעה

.)8191

ער און

אין ויאהר  0191איז באסקין

אָנגעקומען אין ווילנע אין דעמועל-
בען יאהר אין סאמע ברען פון דער

סעקרעטאר

פּאָהרען

צוריק

רעװאָלוציע .

,געדרעפטעט".
שטעלע

אלס

נאָך רוסלאנד.

דער ,בונד"

װעגען
אונזשעניער

האָט אוחהם

קרוגען
װאָט

א

ווארען

דער צ .ק .פון
פאר'ן ,בונד" .
,בונד" האָט באַשלאָסען אַרויסצוגע-

רינג,

פארטרעט
8

קוין

ער האָט
רעדע ניט געקענט זיין.
כחות
זיינע
אועקגעבען
געמווט

דער

ארביימער

גענעראל

מיט

דער
כבוד

אמט,
פאר

וואס
דו

גע-
פון
ער

לעצמע

ואחר.

דער

דאָלהינאָװער,

דער

אַמאָלוגער

ווילנער ושיבה בחור און דער שפּע-
טערדיגער ווילנער בונדיסט ,פארנעמט
זעהר א הוויכען אמט אין ארבוו-
טער

רונג.

'
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הערץ בורגין,
בורגין

הערץ

א

פארנומען

האָט

ויכטיגען

רינג .

אלע

מאָל

פּלאץ

און

ער איז

איװווףנסקי

געווען פון

נוגע אונטעליגענטען,
פּינקטליך קומען צו

ווי-

די

וואס פלעגען
דו מוטונגען.

ער האָט געטאָן זעהר ניצלוכע אר-
בייט .ער האָט זיך באַצויגען צו זיין
אויפגאבע זעהר ערנסט,
דעפארטמענט
דער עדיוקיישאָנעל
פון ארבייטער רונג האָט ארויסגע-

געבען זיין לעהר בוך וועגען אריטה-
ער איז געווען דארטען טע-
מעטיק.
טיג אין פולע קאָמיטעס ,וועלכע האָ-
בען באהאנדעלט גרויע ,מאָג-טעגלוכע
פראגען.
בורגין

קען

מיט

רעכט

פאררע-

כענט ווערען אלס ווילנער ,כאָטש ער
דער

בא-

אוז גאָר געבאָרען געווארען אין מא-
לאט ,ווולנער גובערניע ,אין אלול,
ענטוויקלונג
זין גויסטיגע
,0

ועל העבודה".

זיין

און

זיין

צונזער'ס יעװורעיסקאַיע אומשילוש-
ער האָט געענדיגםט אין יאהר
טשע.
 82דעם ווילנער לעהרער אינסטן-
אין וילנע איז בורגון גע-
טוט
זוונע ערי-
ווארען א סאָציאליסט..
נערונגען וועגען ווילנע האָט בורגון
פארעפענטליכט אין ,וילנער" ,וואס
פון
געווארען
ארויסגעגעבען
איז
ברענטש  84ארבייטער רונג און ואהר

ארבייטער

אמעריקאנער

וועגונג.

ער איז פון דו שטולע ,באַשײידענע  /האָט ער געקראגען אין ווילנע.
ער ווארפט זיך נים און
מענשען.
ער האָט געלערענט אין ווילנער
ער האָט באזוכט
ראמיילעס קלויז.
די אויגען .ער זיצט ,וו מען זאָגט
דאָס ,על ,התורה
אין

פלאץ

גרעסטער
בען

דו

פארגענוגען

אלטע

דירען

ביבליאָטעק

ביכער,
און

זיי

איז אמּצושטוו-
און

לעזען

ארויסנעמען

אונפאָרמאציע,

שמו-

פון

ניצלוכע

זיי

אונפאָר-
|

מאצוע.

ארביימער

און דער אידישער

בא-

וועגונג האָט זיך בורגין געמאכט א
נאָמען
,די

זוין

מיט

רוסלאנף

קאַלאָסאלער
פון

דער

אידישער

באוועגונג

און

אמעריקע,

קיין
געווארען
ער איז אנטלאָפען
אויסלאנד און דעמזעלבען יאהר און
ער אוועקגעפאהרען קיין אמעריקע.

און

ענגלאד".

אוז ארווסגעגעבען
פפועהריגען

.0

יאהר

געשוכטע

ארביימער

ווערק

|

בורגין איז פאר'משפּט געווארען
פאר סאָצָואליסטישע טעטיגקייט אין

דער

געווארען

יובילעאום

בוך

צו דעם

פון די פאר-

געווערקשאפטען
אידישע
איינוגטע 
אין יאהר  ,8191מיט פאָררעדעס פון
אב .קאַהאַן ,ב .פייגענבוים און שׂ.
ואַנאָווסקי,
פאר אייניגע טערמונען אִיז בור.
גין געווען מיטגליד
קיישאַנעל קאָמיטע.

פון דער עדיו-
פון ארבויטער

8001

צו

פינף

יאחר

סיביר.

אין אמעריקע האָט בורגין
ענדיגט די סקול אוו קאָמוורס
ער
נין וארק אוניװערסיטעט.
פאר לאנגע יאהרען געװוען א
ארבווטער
,ארווערטס".
אין פ

גע-
פון
איז
מום-

בורגין האָט אויך רעדאקטירט דא
אין נין וארק דו רוסישע ציוטונג
ער האָט אויך און
,נאָװוי מיר".
רוסיש פיל געשריבען.

די ראָלף פון ווילנפר אין אַרבײטעָר

הירש

בלאק ,בר,708 .,

הירש בלאק אויז באקאנט
ארבייטער רונג קרייזען מיט
בלאק
רעדט
,האַואַס?.
נאָמען

אי

א קאָנװענשאָן פון ארבייטער
קומט
רעדט דער ,האַיאס,/
אין א ברענטש פון ארבייטער
ווייס

אז

מען

דער

,האַיאס"

געקומען.

בלאק איז דער פארשטעהער פון
האַיאס ,/אָבער ער איז געװוען מע-
טיג פיל אין ארבויטער רונג .און
איז בלאק
4191-9101
יאהרען
די
געוװוען א מיטגליך אין סעמעטמערי
און אין יאהר 8101
דעפארטמענט
איז ער געװוען א מיטגלוד פון דער
גרוווענס קאָמיטע.

הירש בלאק ,אן אלטער
תושב ,איז שוין ניט קיין
ויל
מאן
זיינע אמת'ע
ואהרען
אז ער און
ער ניםט אווסואגען.
עלטער פון ישורינ'ען איז ווכער.
וילנער

וונגער.

נאָר די איראָניעץ פון שיקזאל:

עס איז

געווען

,יונגע?

און

דער
דו

קאמף

,אלטע?

פון
איז

רינג

װאָלטער בערקאַװיץ ,בר,60 .
און
דעם

אויף
רונג,
בלאק
רונג,

41

נעמט גאָר א וילנער איד און.
פארקריכט צו די רומענישע .בערקאָ-
װויץ איז א טעטיגער מיטגליד פון
ברענטש  ,00א רומענישער ברענטש.
בערקאָװויץ איז אָבער זעהר טמע-
טיג אויך אין וילנער אנגעלעגעג-
הייטען .ער איז שוין ניט קיין יוג-
גער מאן ,און רויכערט אימער א
הייבט מען אָן צו ריידען
פימקע .
וועגען ווילנע ,ציהט ער די פיפקע
פאר-
זכרונות,
ווגענט
שנעלער.
שטעהט אוהר מיך.
בערקאָוויץ איז אן אָפטער גאַסט
אויף ארבייטער רונג קאָנװענשאָנס.
ער איז אויך געווען טעטיג אין דער .
פארוואלטונג פון ארבייטער וינג,
אין  0191אוז בערקאָװויץ געווא=
רען א מיטגלוד פון דער נאציאנאלער
עקזעקוטיווע ,אין  -- 0191א מוט-
ביז
גליד פון סעמעטערי קאָנטואל.

האָט בערקאָוויץ גענומען ווא-
0
אין יאהר  0891איז ער
קאציע.
געווארען א מיטגלוד פון דער נאצוא-
נאלער גריװענס קאָמיטע און און
-1
ציאָנאלער

א מימגליד פון דער
בענעפיט קאָמיטע.

נא-

ם .נאָלד ,בר,54 ,
ב .גאָלד איז געבוירען געוארען
אין יאָהר  8081און נאָוואגאָראָד,

וען
רו.
דער

יונגער ישורין געװוען אן ,אלטער",
און דער אַלטער בלאק איו גאר גע-
װען א ,יננגער".
געווען צייטען
געווען א מיטגלוך

איצט
נער

וואס בלאק און
פון ברענטש 809

איז ער א מיטגליד פון וויל-
ברענטש

.08/

ער שוין

ווילנע .אלס אונגעל איז
געווען אין קליינעם בונד.
אין יאהר  9101אוו גאַלד

גע-

.

מ . איווצנסקי
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קומען אין אמעריקע
שווערער ארבייטער 

אבער

פוטערמאכער,

ער איז
פאָריער,

א

זעהר

א
א

א טמעמו-

גער מוטגליד אין ארבייטער רונג און
אין זיין פּראָפּעסיאָנעלען פאראוין.
פאר א צווט לאנג און גאָלד גע-
װען א מיטגליד פון דער פאָריערס
ער האָט
ווניאן דזשוינט באָארד.
געהאָלפען אויך סעטלען דעם גענע-
ראל סטוייק פון ד' פאָריערס.
ב .גאָלד איז אויך געװוען טמע-

דעם

טיג אין

וילנער רעליף.

זיין

אין

א זעהר

אז

דעם,

גרויסע

גאָלדונג

שפּילםט

ראָלע אין ברענטש

 .7ער לעבט מיט'ן ברענטש .זוין
גאנצע פרייע צוים גום ער אװעק
אויף
ער שטעהט
פאר'ן ברענטש.
מיט'ן ברענטש  768און לייגט זיך
פאר
שלאָפען מיט'ן ברענטש .08/
דער
וואס
ואהר,
89
דוּ גאנצע
ברענטש עקזיסטירט האָט נאָך גאָל-

דינג

קוונמאָל

אוין

זוצונג

ניט
פון

פארפעהלט
ברענטש

קיין

 .7008/און

ער

ניט נאָר אויף די מיטגלידער זיצונ-

און א באַשוידענער מענש ,ועלכער
איז און זוון געועלשאַפטליכער אַר-
בייט איבערגעבען מיט לייב און מים
לעבען.

גען ,נאָר אויך אויף דוי עקזעקו-
טיוו זיצונגען פון ברענטש און אויף
אלע קאָמיטע-זיצונגען פון ברענטש
ער אוז געװען
אוז גאָלדינג טעטיג.
פון די גרינדער פון ברענטש און
איו געבליבען עד היום טעטמיג און
אלע ברענטש אונטערנעמונגען .אבער
צי גאָלדינג און טאַקע דער גאנצער
ברענטש  768איז נאָך א ספק .יע-
דענפאלס ,עס אוז א ביסעל אובער-
טריבען.

ב .גאָלד אלס ווילנער איוז א מים-
פון

גליד

שטעהם

ברענטש

מייסטענס

וואס

בא-

פון ווילנער

בונ-

,424

דיסטען.
אין יאהר  0891און גאָלד אויס-
געקליבען געווארען אין סעמעטערי
רינג.
ארבויטער
פון
דעפארטמענט
פון דעם יאהר  2891אוז ער א

מיטגליד פון דער בענעפיט קאָמימע.

מאַקס גאָלרינג ,בר,763 .
עס אוו געווען א
קענוג ,לודוויג דער

פראנצווזישער
41מער ,וועל-

בער פלעגט זאגען, :די מלוכה דאָס
זין
און א געויסען
בין איך".
קען אויך טמאַקס גאָלדונג זאגען+
ב,רענטש  708ארבייטער רונג דאָס

בין
עס

ימאקס
די

איך",
קען

אין דער געשיכטע פון ברענטש
שמילט אויך א גרויסע ראָלע
7
ער איז אויך געװען
סעם עלקין .
פון די גרינדער פון ברענטש און
אנגעהאלטען
ואהר
89
האָט פאר
פון
טורעזשורער
פון
אמט
דעם
א טעטיגער
זעהר
.08/
ברענטש
מיטגליך אוז אויך לאנדא ,וואס און
און
אַקטיוג
זעהר
געוװוען
אויך
ברענמטש און איז פון דו גרינדער .עס
זיינען נאָך דאָ פילע אנדערע אקמו-
ווע מיטגלידער אין ברענטש .08/
דוי אלע אקטיװוע מיטגלידער זיינען
אָבער מעהר וילנער וי אלגעמוו-
נע ארבייטער רונג טוער .גאָלדונג
איז אָבער געװאָרען א טוער אין
ער האָט פאר-
דעם גאנצען אָרדען.
און דער
עמטער
וויכטיגע
נומען
פארוואלטונג פון דעם גאנצען אר-
בייטער רונג.

גאָר קיין

צווויפעל ניט

גרונדער

גאָלדינג איז
פון

דעם

געװוען
ברענטש

פון
.08/

ברענטש  702האָט אפשר אויך מים-
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די ראָלע פון ווילנצר אין אַרבײטעָר רינג
גלידער פון אנדערע שטעט .אבער
ער איז געבליבען אן אווסגעשפרא-
כענער ווילנער פאראוין און פרא-
גען פון ווילנע פארנעטען איֹן דעם
דו
פּלאץ.
א ויכטיגען
ברענטש
ווילנער
דעם
אָט
פון
גרונדונג
אונטער
פאָרגעקומען
אין
ברענטש
זאָנדערבאַרע אומשטענדען .די גרונ-
דונג אין ענג פארבונדען מוט'ן נאָ-

מען

פון

וילנער

דעם

מאַקס

גאָל-

דינג.
געבוירען געווארען איו גאָלדונג
אין וילנע אין ואהר  .8881ער
איז געבוירען געווארען ביי דעם גרו-
נעם בריק ,ביי' פרומע און גאָטס-
זיין אידישער
פאָרכטיגע עלטערען.
נאָמען איז טאָטעל.
האָט
יונגע ואהרען
אין זיונע
מאָטעל געלערענט אין ישובות .ער
האָט געלערענט אין וואלק ,אין באל-

טערמאנץ . ער האָט אויך געלערנט
און קצב'ישע קלווז און ווולנע .אוך
װיים ניט ,וי וייט סאָטעל האָט
פון
גויסט
מוט'ן
זיך אנגעזאפּט
דער תורה ,אָבער יונגערהייט האָט
ער שוין אָנגעפאנגען צו קלעחרען
ער אוז אָנגעקו-
וועגען א תכלות.
מען ארבייטען אין דער באריחסטער
דרוקעריי פון ,האלמנה וחאחים ראָם"
איו ווילנע .מאָטעל אוז געווארען א
שריפטזעצער אין דער רוסישער אם-
טוילונג.
צו  81ואחהר אוזן שוון מאָטעל
געווארען א טעטיגער מיטגליד אין
קליינעם בונד פון ווילנע .ער איז

אויך געװוען

א

מומגלוד און

דעם

פּראָטעסיאָנעלען פאראוון פון שרופט-
סאָמעל איז געווען איונער
זעצער.

געלד

אװועק

אוזן

,בונך".

פאר'ן

פון דער גוליאנקע האָט זיך דער-
וואוסט די פּאָליציי .די עלטערען האָ-
בען זיך דערשואָקען וען ווו האָ-

בען זיך דערוואוסט או מאָטעל איז
א מחותן מיט דער גולואנקע .מען

האָט אוהם גלויך משלת געװען קיין
אין ואָהר  7001אוו מאָ-
אמערוקע.
פון
טעל אָנגעקומען אין שוקאגאָ.
מאָטעל איז ער געווארען מאקס.
פון שיקאגאָ .איון שוון מאקס
אין הוו-
גאָלדינג אװעקגעפאָהרען
דוי משפתה
ווערהיל ,מאסאטשוזעטס.
האָט גייט געװאָלט או מאקס ואָל
זיו האָבען
בלייבען אן ארבייטער.

איהם

מאכען

געװאָלט

א בוו-

פאר

נעסמאן און טאקס האָט אָנגעפאנגען
ער האָט אָבער געמע-
צו פּעדלען .
ער פלעגט זיצען
דעלט אָהן תשק.
מיט זיין קאָרב פחורה און קלעת-
רען ,קלעחרען וועגען דעם ווי ווארפם

אוועק אָט די פּונסה .זיין קאָם

מען

איז ביי דער פּעדלעריי ניט געווען.
מאקס גאָלדינג אין געווארען טע-
אוודער
רינג
ארבייטער
מיג אין
ער איז נאָך געווארען א סימגליך.
אין מאסאטשוזעטס סטייט זיינען אָג-
געגאנגען סכסוכים צווישען די מיט-
און
;אינרעפּענדענט"
פון
גלידער

מיטגלידער פון ארבייטער רונג .גאפ-
דינג האָט זיך געשטעלט אויף דער
נאָך אוו-
זייט פון ארבייטער רינג.
דער ער איז געווארען א מוטגלוך

ארבייטער

פון

געווארען

רונג

אן

איז ער שוין
רונג

ארבייטער

מאט-

ריאָמ.
אין
קומען

נין

וארק

אין

ואחר

אין

גאָלדונג

גע-

ער

אוו

.8091

פון די ,וועלכע האָבען אראנזשירט
די באריהמטע גולואנקע און דעם

אריינגעטראָטען אלס מיטגליד פון די
| ווילנער יאָנג מען.
ער איז געוען

| באָטאַנישען גאָרטען אין ווילנע .דו
גולואנקע איז געמאכט געווארען פון
דעם פארוואלטער פון גאָרטען אום
זיך צו ענטשולדיגען פאר נים קיין
געגען אידען .די
וערטער
שעהנע
או-
האָט אריוונגעבראכט
גוליאנקע

און

בער צוווו מווזענד רובעל .דוֹ גאנצע

א

יונגער

מאַן

פון

א

ואָהר 02

איהם האָט געצויגען צו וונגווארג.
ער האָט אָבער אויך געוואלט ווערען
א מיטגליד פון ארבייטער רונג און
א
גרינדען
צו
באשלאָסען
האָט
ברענטש פון ארבייטער רינג פון וויל-
נער וונגע לויט .דאָ האָט ער זיך
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אנגעשטויסען

אבער
קייטען.
וילנער לאנדס-
פון
ברענטשעס
לויט זיינען שוין געווען אין אר-
דאָס זיינען געוען
בייטער רונג
די
ברענטש  94און ברענטש ..82
מיטגלידער פון ברענטש  84איבער-
זיינען געווען געגען דעם,
הויפּט
וואס א נייער ברענטש פון ווילנער
די עקועקו-
זאָל געגרינדעט וװוערען.
טיווע האָט זיך ניט געאיילט צן גע-
בען א נייעם טשאַרטער.
אויףה

שוערוג-

גאָלדינג

מאן
אין

געווארען

דער

איווצנסקי

וייס-טשער-

דעפארטמענט.
פון פעמעטערי'
יאהר  0201איז ער געװען

פון אט דעם דעפארט-
טרעזשורער
מענט .אין ואהר  9201איוז ער אויך
געווען א מיטגליד פון דעם דעפּארט-
צויי יאהר 0991 ,און ,1291
מענט.
און גאָלדיונג געווען דער טשערמאן.
פון סעמעטערי דעפּארטמענט.
ווען גאָלדינג איז ניט געוען
דעפארטמענט
טעטיג אין פעמעטערו
איז ער געווען אין אלגעמיינע אר-
און 4901
בייטער רינג קאָמיטעס.

חברים
מאקס גאָלדינג און זיינע
האָבען אָנגעפאנגען צו קלאפּען אין
מיט דער הילף פון ר.
אַלע טירען.
ווידער א מיט-
!אָמיטע .אין 7
גינזבערג ,א ווילנער ,וואס אוז אָבער ק
(גלוד פון דער סאַניטאַריום קאָמיטע.
פון
א סימגלוד
געווען
דאמאלם
אין די יאהרען  0201און  0891האָט
ברענטש  ,2און געלונגען א טשאר-
גאָלדינג דערגרייכט דעם ויכטיגען
מען האָט דעם
טער צוֹ קריגען.
אַמט פון טשערמאַן פון דער סאַנו-
ברענטש געשטעלט אונטער פּראָבע .דו
טאַריום קאָמיטע .אָט דעם אָרט פאַר-
רונג
ארבייטער
פון
עקזעקוטיוװוע
נעמט ער איצט אויך פון דעם יאחר
האָט אָבער אויסגעפונען אז די וול-
בלויז אין יאהר 1891
אָן.
82
נער יונגע לויט זיינען א לעבעדיגער
אוז גאָלדינג געווען נאָר אן אוונפא-
דער ברענטש און געגרונ-
ברענטש.
כער מיטגליך פון דער סאַניטאַריום
דעט געווארען אין יאָהר  9001און
קאָמיטע.
גענומען
גלייך האָט דער ברענטש
גיט נאָר אין ארבייטער רונג און
מוט'ן ברענטש
צוואמען
וואקסען.
גאָלדינג טעטיג .ער איז אויך פיל
האָט אווך גענוטען וואקסען מאקס
טעטיג .אין די הילפס-אקציעס פאר
גאָלדונג.
ווילנע .אָט דער גאָלדונג אוז א גע-
א
ן
ע
ר
א
ו
ו
ע
ג
ן
י
א
ג
נ
י
ד
ל
ָ
א
ג
ס
טאק
באָרענער ,אימפרעסאריאָ" ,אן אב-
אין דער פאר-
מיטגליך
טעטיגער
אונטערהאַלטונגען.
פון
טערנעמער
וואלטונג פון גאנצען ארבייטער רונג.
ג|-
דער
ראָלע אין
זיין
אויףה
מאקס גאָלדינג איז ארוין אין דער
ליאנקע אין באָטאַנישען גאָרטען איז
ונ-
נאָך אלס גאנץ
פארוואלטונג
זיינע
געווארען.
שוין אָנגעװויזען
גער מענש .ער איז געװען אין דער
אונטערנעמונגען פאר ווילנער רעליף
סאַניטאָריום קאָמיטע ,נאָך ווען די
האָבען א שם.
פאַניטאַריום קאָמיטע אוז ניט גע-
מיט דער הילף פון יוסף רום-
ווען קיין טייל פון דער עקזעקוטי-
שונסקי'ן און אב .קאַהאַן האָט גאָל-
ער איז געוװוען טעטיג אויך
וע
דינג אראנזשורט פולע טעאַטער אונ-
און פארשודענע אַנדערע קאָמיטעס.
טערנעמונגען פאר ווילנער רעליף .די

איז ער געווען אין סאַניטאריום קאָ-
מיטע ,אין  -- 8901אין דער אָפים

אין

דוה

ואהרען

,7/191:0191

( 8191-:91191איז גאָלדונג
,8
פון א קאָ-
געווארען א טשערמאן
מיטע ,א טשערמאן פון דער בענע-
פיט קאָמיטע אין ארבייטער רונג,
אין דוי ואהרען  1291-0291אויז

פאָרשטעלונגען

פון ,שולמית"

מיט

דער הילף פון מאַד .קאַליש ,דער הו-
פּאָדראָם קאָנצערט ,בר כוכבא און או-
דיש און פאָרשטעלונגען מיט'ן אַנ-
טיי? פון מאַלי פּיקאן ,האָבען ארוינ-
געבראכט גאנץ היבשע סומען פאר'ן

די ראָלף פון ווילנער אין אַרבײטער
ווילנער

רעליף

און

מען

װאָט ווע-

גען זיו פול גערעדט.
אויך די ווילנער בעלער וואס זוו-

נען אראנזשירט געווארען מיוט דער
הילף פון גאָלדינג האָבען א שם.
דער גאנצער ארבייטער רינג און
ספעצועל דער ברענטש  708אוז א
טייל פון דער נשמה פון מאקס
גאָלדינג.

דוד גאָלדמאַן ,בר,763 .
דוד גאָלדמאן איז געבאָרען גע-
ווארען סעפּטעמבער 42טען .1881 ,ער

האָט זיך אַלס קינד געלערענט און
פאָלקס-
אין האסקונ'ס
חדר  און
וען דער ,קליינער בונד"
שולע.
האָט זיך פאָרמירט אין ווילנע האָט
דוד זיך אנגעשלאָסען אָן דער אִר-
און אמעריקע אוז ער
גאַניזאציע.
געקומען צופאָהרען אין מאַי,6091 ,
לערנען
און האָט זיך אָנגעהויבען
אווסלערנענדיג זיך זע-
אלס זעצער.,
צעריי איז ער אין  0091געווארען
א מומגלוךד פון לאָקאל  6שריפט.-
זעצער ווניאן און אין  4101האָט
ער זיך טראנספערירט אין אידישען
לאָקאל  88פון שריפטזעצער יוניאן.
אין לאָקאל  88האָט ער פארנומען
דעם אַמט פון
פערמינען
אוונונע
און אוז
קאָרעספּאַנדינג סעקרעטאר
אויך געווען מימגליד פון דעם עס-

זעקומיוו
אין

קאָמיטעט.
ארבייטער

רינג

|
אוז

ער גע-

ווארען א מיטגליד אין ואהר 0101
אין ווילנער ברענטש  7082ארבייטער 
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רינג

רינג ,וואו ער איז געװען אַקטיו
און האָט פארנומען וויכטיגע עמטער.
אין די יאהרען  0191 ,8191און
אייז ער געװען א מומגלוך
7

פון סעמעטערי
ארבייטער

קאָנטראָל קאָמיטע פון 

רונג.

רפאל גינזבערג ,בר,763 .
און ווילנער בונדישע קרייזען האָט
,רפאל'קע
זעהר גוט געקענט
מען

דעם זנאקען מאכער" .רפאל'קע און
דאָס דער באוואוסטער טוער פון אר-
בייטער רינג ,רפאל גונזבערג.
רפאל גינזבערג איז געבוירען אין
און
ווילנער גובערניע,
סווענציאן,
ואהר  ,4881אין מאי .ער האָט
אן עלעמענטארע
דארטען געענדיגט
שולע און אװעקגעפאָהויען אין ווול-
נע ,וואו ער האָט זיך אויסגעלערענםט
ער אוז גע-
א פאך צו פארבען.
ווארען דאָס ,וואס מען רופט דאָ און
אמעריקע א סאַין פּעינטער.
ווערענדיג אן ארבייטער אוז גונז-
בערג געװאָרען טעטיג און דער או-
באועגונג.
רעוואלוציאנערער
דישער
אוו
מאכער
רפאל'קע דער ונאקען
געווארען א טעטיגער בונדיסט.
אין די רעוואלוציאנערע יאחרען
פון ,בונד" האָט רפאל'קע זיך אונ-
טערנומען זעחר געפעהרליכע מוסועס.
אט
טאס
א טו
לעבעע
על

6

קאסטטטטאטענמוט
ס
אי
עאסט
א

ער פלעגט טראָגען די בונדיסטישע
דעמאַנסטרא-
פאָהן אויף ארבייטער
פאר עטליכע ויאהר אוז גונז-
ציעס.
מימגלוך
בערג געווען א טעמיגער
פון קאָמיטעט פון ,בונד".
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און ווילנע האָט גונזבערג ארגאַ-
ניזירט די בעקער און איז אויך גע-
ווען טעטיג ביו די פריקאזטשוקעס.
די לעהרער און וועגװוייזער פון
גינזבערג'ן זיינען געװען אַנאַ ראָ-
זענטאל ,אלטער עפשטוין און אוו-
זיק דער שטעפער.
פאר זיין בונדוסטישע מעטיגקייט
איז רפאל גונזבערג ארעסטירט געוא-
ער איו געועסען אין טורמע
רען.
צוזאמען מיט װלאַדעק'ן ,דער אוצ-
הפאָר-
פון
מענעדושער
טיגער
ווערטס".

אין

יאהר

איז

6091

גע-

רפאל

ער אוז גע-
קומען אין אמעריקע.
ווארען דאָ גלויך טעטיג אין דער
ארבייטער באוועגונג.
ער איז געװאָרען טעטיג און דער
פּראָפּעסיאָנעלער באוועגונג און אמע-
א
ריקע .ער איז אויך געווארען
ארבייטער
פון
מיטגליד
טעטיגער
רונג.
פאר א צוויט לאנג און רפאל גונז-
בערג געווען א מומגליד פון ברענטש
ער איז דארמען
 2ארבייטער רונג.
זוין אק-
געווארען * זעהר אַקטיו.,
אוום-
האָט צוגעצויגען
טיװויטעט
מערקוזאַסקײט

און

און

9001

איז

ער

פון

ערוועהלט געווארען אלס מוטגליד
דער נאציאנאלער עקזעקוטיטע.
| און דער עקזעקוטיווע האָט זיך
מיט זו-
גינזבערג אויסגעצייכענט
נע פּראקטישע פארשלעגע און ענער-
גישען אוופטרים.
אין

װאָרען

יאחהר

0191

אַ סיטגליד

איו

פון

גונובערג

דער

גע-

עדיו-

קיישאָנעל קאָמיטע ,וואו ער האָט פאר-
טעטוגקייט
געזעצט ווין פראקטישע
פאר'ן ארבייטער רינג .ער איוו אויך
געווען אין יאהר  1101א סימגליך
פון דער פרעס קאָמיטע און מים א
פון
ואהר שפּעטער ,דער טשעומאן
דער פּרעס קאָמיטע.
א באוונדערען ווערט האָט זיין
פאַניטאַרוום.
פאַר דעם
טעטיגקייט
דער סאַניטאַריום האָט זיך גענוו-
טינט אין פראקטישע טוער ,וועלכע

איווצנססי

גוט דעם געשעפטלוכען
פארשטעהען
זייט פון אָט דער ריזיגער אונטער-
נעמונג און גונובערג אוז געוען
ספעצועל צוגעפּאסט פאר דער אר-
בויט.
אוין  9191אין גונזבערג געװען
פון סאנימא-
דער ווייס טשערמאן
ריום קאָמויטע און און  4191דער
זעהר
פון סאַניטארוום.
טשערמאן
שווערע פּראָבלעמען האָט דו סאַנו-

מאַריום קאָמיטע געהאַט פאר ויך און
צו די פּראָבלעמען איז גינזבערג צו-
געגאנגען מיוט טאַקט און ענערגיע.
פון דעם יאהר  5191האָט זיך
גינזבערג מעהר ניט געקענט אפּגעבען
מיט דער פארוואלטונג פון ארבוו-
ווונע טפערוענליכע גע-
טער רונג.
שעפטען האָבען פארשלונגען זוין גאנ-
גונזבערג האָט זיך
צע פרייע ציים.
אָבער ניט אויפגעהערט צו אונמע-
רעפירען מיט דעם ארבייטער רינג
און איו געבליבען אן אקטיוװוער מום-
גליד פון דעם אָרדען.
רפאל גונובערג האָט פול מומגע-
פון
גרינדונג
דער
איֹן
האָלפען 
טראָץ דעם ,וואס ער
ברענטש .708
איז געווען א מיטגליד פון ברענטש
צוויי האָט ער זיך מיט'ן ברענטש
פיל אונטערעפירט.
די מוטגלודער פון די פרוהער-
דיגע ווילנער ברענטשעס האָבען ניט
געוואלט ליידען וואס א נייער ווילנער
ברענטש האָט געזאָלט געגרינדעט ווע-
רען .אין דער עקזעקוטיווע פון אר-
געוען
בייטער רינג זיינען אויך
אזעלכע וואס זיינען געװען געגען

א נייעם ברענטש

פון ווילנער .גינז-

בערג ,וועלכער איז דאמאלס געוען
פון דער עקועקוטיוע
א מיטגליד
האָט פול מיטגעװירקט אז ברענטש
 7זאל געגרינדעט ווערען.
פאר די לעצטע יאהרען איז רפאל
גינזבערג ארוינגעטראטען אלם מוט-
גליד אין ברענטש  ,.085/כאָטש א
געבוירענער א סווינצואנער ,באטראכט
זיך גינזבערג פאר אן אמת'ן ויל-
נער.

די

ראָלף פון

דזשעני

ווילנצר

אין

הורוויץ,

ארבייטער

,91

בר.

(שייגע-פייגע)

דזשעני חורוויץ,
נאָמען

דעלשער

וועמעס

מו-

איוו געווען  --שיי-
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רינג

טאָג-שולען און די ארביוטער רינג
האָט געהאָלפען
סטויט קאָמוטעמען.
גרינדען אין ברוקלין דעם סאָצואַ-
41ען
אין
ברענטש
ליסטישען
אַסעמבלו דיסטריקט ,געהאָלפען אָנ-
פיהרען די ברוקלינער א .ר .שולען,
געווען אַקטווו און דו רענט-סטרויקס.
איז געווען פאַרזיצערין פון דער א.
ר .פרווען קעמפּ-קאָמיטע און געווען
רינג
אַרבייטער
פון
| מוטגלודערין
דעפּאַרטמענט אין
סאָשעל סוירוויס
.1989---+8
דוי ואָהרען
1,
יה עיל שז א אס יע רע
יי יי 4
די
לאט  1ר
א

א

נע-פויגע קאַרפּיס ,אוז א מומגלוף
פון ווילנער ברענטש  84א .ר .און
אויך איינע פון די אָנגעזעהענע טו-
ערינס אין פרוויען קלוב פון וול-
רונג.
נער בר 84 .ארבווטער
אין אמעריקע איז זו שוין ארום
 7ואָהר און באַלאַנגט און ארבוו-
צואנצוג
און
רונג עמליכע
טער
|
ואהר.

יאהר

אין

88-9201

איו

וען א מיטגליך אין דעם
סוורוויס
סאַשעל
רינג
מענט.

וו גע-
ארביוטער
דעפארט-

עממאַ חוווויץ ,בו,708 .,
עמאַ הורוויץ ,מומגלידערין פון
ווילנער ברענטש  708אַ .ר ,אוו גע-
באָרען אין ווילנע דעם 901טען פעב-
וי האָט און זוילגע
רואַר .8881
באַלאַנגט צום ,בונד" אין פאַרלויף
און  0001האָט
פון  4ואָהר צווט.
זי פארלאָוען ווילנע און אוו אָנגע-

קומען

אין אַמעריקא.

עממא

דעם

01טען

הורוויץ
מערץ,

אוז

געשטאָרבען

.8591

באָרים װאַלאַװיץ ,בר,34 ,
באָריס

אָדער,

װווי

ער

האָט

גע-

הייסען אין ווילנע ,בעריל ,איז גע-

זי האָט זיך

אַקטיוו באטויליגט אין דער גרונדונג
פון דעם פרויען ברענטש  081א .ר.
אין עלוואַבעט ,ג .דוש .אָנגעשלאָסען
זיך אָן דער סאַציאַליסטישער פּאַרטי,

וואן

זי

איז

געווען

זעהר

טעטוג,

און געהאָלפען בויען די סאָצואַלוט-
געווען פארבונדען
טישע באוועגונג
מוט דו אָרטיגע סאָציאַליסטישע זונ-

געװירען
בוירען
ואָהר .8781

אין

וילגע

אין

954

מ .

איז בעריל
געווארען
געבוירען
ביי זעהר רייכע עלטערען ,אָבער אוו
דאָך געווארען א בעל מלאכה .ער
און געווארען א בערשטער.
דער בערשטער פאראיין אוז פון
רעוואלו-
ערשטע בונדיסטישע
די
וואלאוווץ
צואָנערע אָרגאַניזאציעס.
איז געווען זעהר טעטיג און ,בונך"
און אין בערשטער פאראוין.
נאָכדעם װוי באָריס װאָלאָװיץ און
אָנגעקומען קיין אמעריקע ,איז ער
אריין אין ווילנער רעוואלוציאנערען
פאַראיין ,וואס האָט געהייסען פרו-
הער ,חירש לעקערט פאראוון' ,צום
אָנדענקןנג פון דעם וילנער אודו-
זוין
שען שוסטער ,וועלכער האָם
יונגען לעבען מקריב געװען פאר'ן
כבוד פון אידישע ארבייטער.

פון

דעם

אין  1101איז וואלאוויץ געווען
פון דער נאצואנאלער
מומגליד
א
ער האָט
באָארד אוו דירעקטאָרס.
פארמואטען ניו יארק סטיים.
אין
מיטגליד
קוטיווע.
געווארען
ציאנאלער

אין

דער

איז ער װידער ,ארוון
אין 0991
ער
עקזעקוטיוע.
סעמעטערי
אין
האָט ויך דערדינט צו זוין וווס-
משערמאן פון דער סעמעטערי עקוע-
קוטיווע.
פאר צויו יאהר ,פון  4901ביז
האָט ואלאוויץ געדינט און
60

 4101איז ער געווארען א
פון דער סעמעטערי עקוע-
אין  6191איז ער ווידער
א מומגלוד פון דער נא-
צויי ואהר
עקזעקוטיווע.

אָרגאנוזאצואנס

קאָמיטע,

און איין ואהר אין דער גריווענס
י
קאָמיטע.
וואלאוווץ האָט זיך פארבוונקט
דעפארטמענט
סעמעטערו'
נאָך דעם

א פאָר

סעמעטערי קאָנטראָל . שוין

יאהר אז וואלאוווץ איז פארשוואונ-
פון דוי ,ספערען"
דען געווארען
פון ארבוו-
פון דער פארוואלטונג
טער רונג.

מאיר ג .װאָלפּערט ,בר,69 ,
מאיר װאָלפערט איז דאס ,וואס
מען רופט א באַװעגונגס מענש .ער
א טיעטס

ווילנער רעוואלוצואנע-

אוו ארויסגעוואקסען
רען פאראוין
וואס
רונג
 84ארבייטער
ברענטש
איז געווען א ברענטש פון ווילנער
מעטיגע בונדוסטען.
װאָלאָוויץ איז געװוען לאנגע יאה-
רען טעטיג אין דער פארוואלטונג
ער איז געוען
פון ארבייטער רינג.
אין פארשידענע קאָמוטעס.
אין יאהר  0001איז וואלאוויץ
געווארען א מיטגלידך פון דער נאַ-
אויך אין
עקזעקוטיװוע,
ציאָנאלער
יאהר  0101איו ער געבליבען אלס
עקזעקוטיוו מימגלוך.

איוװוננסקי

טסקט סטטעטאנעמנמאוט

איז טעטיג אין דעם ארבייטער רונג,
אין דער טרייך יוניאן באוועגונג.
ער איז אויך א מיטגליד פון ,פאר-
ווערטס אסאָסיאיישאָן.
געבוירען
אין ווילנע
גאנגען
נאַיע

און

געווארען איז וואלפערט 
אין ואהר  ,4/81גע-
חדר

אין

אוטשולושטשע.

ווארען
! געארביוט

א

קאמאשען
און

צונץ

נאַטשאַלי

ער

גע-

און

שטעפּער

זונדעלעוויטשעס

אוךן
פאב-

ריק( .זונדעלעוויטש איז דער פאָטער
זונדעלע-
פון  דעם רעװאָלוציאָנער
וויטש).
אין  9881אוז װאָלפּערט אועקגע-
פאָהרען אין לאָנדאָן . ער האָם דאר-
טען געארבייט אלס קאמאשען .שטע-

די ראָלט פון ווילנער אין אַרבײטצר
פּער און איז געוװוען טעטיג אויך
אין דער טרייד יוני'אן באוועגונג,
אין אמעריקע איז וואלפערט אנ-
אין

געקומען

.8091

ואהר

אוז

ער

אויך אין אמעריקע געבליבען ביו
זיין פאך און אוז אװעקגעפאָהרען
אַ
מאסאטשוועטס,
בראָקטאָן,
נאָך
שטעטעל אין ועלכער מען פאברו-
צירט שׂיך.
אין מאסאטשוועטס און װאָלפּערט
געווארען זעהר טעטוג אין ארבוו-
ער האָט געגרינדעט דו
טער רונג.
ברענטשעס

,89

171

,081

און

איזו אווסגעקומען
גוכען
אין
װאָלפּערט'ן צו שפּילען א ראלע און
דער פארפּלאָנטערטער סוטואצוע ,וואס
רינג
איז באוואוסט אין ארבייטער
,מאַסאַטשוזעטס
דו
אלס
קרייוען
אַפעיר" ,א קאָמיטעט איוז געגרוג-
דעט געווארען צו שלוכטען דו פרא-

און

גע

איז

װאָלפּערט

פון דעם יאהר  2991ביז 0901
אוז וואלפּערט געוען
א מוטגליף 
פון דער ארבווטער רינג פארוואל-
טונג .ער איז געװען אין דער בע-
אווך און יאהר
נעפיט קאָמיטע.
איז ער געװוען א מימגליך
9
פון דערזעלבער קאָמיטע.
איין ואהר,

איז

פערט געווען א מימגליד
דעפּארטמענט.
מעדיקעל
אָבער

מייסטענס

ווערקשאפטען
מיינער

טרייך

טעטיג

און

אין

יוניאן

רינג

מרס .בעקי ווינער ,בר,875 .
דער מיידעלשער

נאָמען

פון בעקי

אין ,ווילנע
ווינער איז באָיארסקו.
אלס מוידעל ,איז פרוולין באָיארסקו
זו
געװען א פייערדיגע בונדיסטין.
פון דעם
איז געװוען א מימנלוד

פון

פאראיין

און

פּרוקאוטשיקעס

האָט דורכגעמאכט עטליכע סטרווקס.
געקומען איז מרס .וינער אין
זי און
אמעריקע אין יאהר .0001
געווען און איזו טעטוג אין ווילנער
געװוען א מיטגלוך
פרויען רעליף.
פון בר ,702 .אוצט  --פון ברענטש
אווסער אין ארבווטער רינג
.8
וְּ

,טיא

געוארען

א מוטגליד פון דעם קאָמיטעט .אָנ-
צוהאלטען דעם פּרעסטיזש פון אף-
בויטער רינג האָט ואלפּערט אועק-
געגעבען פיל כוהות און ענערגוע.
אין ואהר  0191איז וואלפערט ארו-
בער אין נין וארק ,וואו ער אין
געווארען טעטיג אין אלע צוויגען
פון דער באוועגונג.

,19-0891

999

וואל-

פון
ער

דעם
אוו

דו

גע-

און

דער

אלגע-

באוועגונג,

וואלפּערט איז א יאַט פון דו
טען ,אן אמת'ער ווילנער יאַמ.

א אטעטערעאהבוט

:

איז מרס .ווינער טעטיג אין אנדערע
אָרגאַניזאצועס.
געזעלשאפטלוכע
אין יאהר  2891איז מרס .ווינער
געווען א מוטגליד פון סאָשעל סוור-
וויס דעפארטמענט.

מאיר

װיינשטיין,

,94

בר.,

מאיר וויינשטוין איז געװען פון
די אקטיווע בונדיסטען אין וילנע.
ער איז געווען א מיטגליד פון דעם
פאַראיין פון די פּרוקאַזטשיקעס.
און אמעריקע איז ויינשטיין אק-
פון דער
טיור אין אלע צװייגען
ער אוז גע-
ארבייטער באוועגונג.
ווען מענעדושער פון סעינט לואיס
אָפיס פון "פֿאָרוװוערטס" און שמע-

טער פון דעם קליוולענדער
אין

ואַ-

דו

יאהרען

וויינשטיין
דער

1991

ביז

אָפוסם --
.0891

איז אויך מעטיג אין

סאציאלוסטישער

פארטיי

און

200

מ.

אין דער טרייד יוניאן באועגונג,
אין וועלכער ער האָט פארנומען וויכ-
טע

עטכא

עספאטיאצאמעסטווהט צו

אין אמעריקע

איוװוענסקי

אין עארָנגעקומען

געארבייט אלס א
און .6001
באַגניק ,געװען א געשעפטסמאַן
פאר דוי לעצטע  6ואהר אן
שורענס אגענט.
און ארביימער
ברענטש  8איוו ער געווארען א
גליד אין .8091

מע-
און
אונ-
רונג
מיט-

אין דוּ ואהרען 8901-8801
ער געווען א מימגלוד פון דער

און
אר-

בייטער רונג קעמפ קאָמיטע און און
טיגע עמטער.
אויך און ארבייטער
סיו בוו
טעטיג,
וויינשטוין געווען
זיך אין ברענטש און סיי אין דער
ער און
אלגעמוונער פארוואלמונג.
רינג

|געװען
טראָל

און

א מימגלוך פון דער קאָנ-
די .ואהרען
אוֹן
קאָמיטע

= .6091-5091

אויך געװען
קאָמוטעט,

סעקרעטאר

פון

דעם

יעפים ישורין ,בר703 .
אין דו ואהרען  2191-8101האָט
רונג דורכגעלעבט
ארבייטער
דער
עס אוז פאר-
שטורמישע צייטען.
לג
א

גד

אברחם מעפּער ,בר,3 .
א .טעפער איז געבוירען געוא-
מאי .02881 ,ער
רען דעם 81טען
האָט געענדיגט דו וילנער רעמעס-
האָט
און
אוטשילושטשע
לענאַיעץ
אווסגעהאלטען אן עקזאמען פאר 6
ארואָל.
רעאל שולע אין
קלאסען

נאָכדעם האָט ער געדונט אלס ,װאָל-
און

נאָ  -אָפּרעדיעליאַיושטשיסיאַ?
ווילנער אופימער פּאָלק.
ער אוז געווען טעטיג און ,בונך"

ונאאד
ט ט
עב
י
סגס ט
נ
פט
יע
א
8ט ט
ס
2

און

האָט

לעגאלע

ביי

זיך

לוטעראטור,

געהאלטען

אוט-

געקומען א קאמף צווישען די אזוי
גערופענע ,יונגע? און דו אזוו גע-
דער קאמף אין
רופענע
,אלטע?".
געווען אן עקשנות'דיגער און א בו-
אין צענטער פון קאמף און
טערער.
יעפים
אוונער
ישורין,
געשטאַנען
פון דו אקטיווסטע טוער פון אר-
בייטער רונג.
און דו ארבויטער רינג קרווזען
האָט מען אָנגעפאנגען צו הערען דעם
נאָמען ישורון אין דוי ואהרען 9101
און .3101
דער נאָמען איז געווען
ביי אַלעמען אויף די ליפּען .וועגען
ושורונ'ען האָט מען גערעדט אויף
קאָנפערענצען
פון ארבייטער
רונג.
מען האָט ושורינ'ען קרוטיקירט .מען

די ראָלץ פון ווילנער אין ארבייטער רינג
און אַלע
חאָט ושורונ'ען געלויבט.
באַריכטען האָט פיגורירט ישורין.
עס זיינען געווען אומרוהוגע צוו-
מען אין ארבייטער רינג נאָך אין
די יאהרען  ,9101-8191איידער דער
קאמף צווישען וונגע און אלטע האָט
געװען
זיך צופלאקערט .עזםיינען
צוושען
סכטסוכים
און
רויבונגען
פאַרשידענע פֿאַרװאַלטענדע קאָמיטעס
פון ארבייטער רינג .עס זיינען פאר-
געקומען רייבונגען צווושען דער סאַ-
נוטאַריום קאָמיטע און דער עקוע-
עס וויינען געוען
קוטיו קאָמיטע.
גרויסע סכסוכים צווישען דער עק-

זעקוטיוו

קאָמיטע און קאָנטראָל קאָ-

עס האָט ויך געהאנדעלט
מיטע.
וועגען דזשורוסדיקשאָן פראגען ,ווע-
גען ,װעטאָ? רעכט .ניט בשלום איז
געווען דו פרעס קאָמיטע מיט דו

פאַרװואַלטענדע קאָמיטעס .די טכסוכים
בלום,
הייס
ארויסגערופען
האָבען
און
גופא און
אין דו סכסוכים
סכסוכום
פון אָט דוה
,שלובכטען?

האָט

ישורין

א געואלדו-

געשפּילט

גע ראָלע.
גאָר א וויכטיגע ראָלע האָט ישורין
געשפילט אויף דער 81טען קאָנװעג-
שאָן פון ארבייטער רינג ,וואס און
ואהר
אין
געווארען
אפּגעהאלטען
,28

פון

דעם 7טען

ביוז דעם

פילאדעלפיע

11טען

מאַי ,אין
ליוסעאום.
איז געװוען א
דו קאַָנװענשאָן
יעדער ברענטש האָט דו-
גרויסע.
עס ווו-
רעקט געשיקט דעלעגאטען.
נען געווען  908דעלעגאטען פון די
ברענטשעס.
אויף דער קאָנװענשאָן זיינען גע-
ווען פארטראָטען מענשען פון דער
סאַמע סמעטענע פון דער אידישער

אונטעליגענץ,

ווי'

אין

לייבאָר

דאָקטאָר

זשיט-

לאָווסקי  און אנדערע .א גרווסען
געמאכט
רושם האָט אָבֹער דאמאלס
מיט זיין ארויסטריט יעפים ישורין.
ושורין איז ארויסגעטראָטען גע-
גען דער עקזעקוטיוו קאָמיטע .דער
ל,יעטאָפּיסעץ" ,דער געשוכטס-שרוו-

4899

בער פון ארבייטער רונג האָט מסתמא
דורך א פארועהן פארגעסען צו דער-
ער האָט זיך
מאָנען זיין נאָמען.
באנוגענט בלויז מיט די וערטער:
דו
און
קאָמיטע
קאָנטואָל
,דוי
האָבען געזיגט
קאָמיטעס
סטענדונג
איבער דער עקועקוטיווע אויף אלע
דער פארשטעהער פון דער
לונועס".
קאָנטראָל קאָמיטע אוז אָבער געוען
ושורין.
אין די בארוכטען פון די דעלע-
גאטען צו זייערע ברענטשעס װעגען
די רעזולטאַטען פון דער קאָנוועג-
שאָן ,האָבען זיי זיך פיל אפגעשטעלט.

אויף דער ראָלע ,וואס
אויף

דער

דער קאָנװענשאָן

פילאדעלפיער

ישורין

האָט

געשפילט.

פון

קאָנװענשאָן

אָן

איז ישורין געווארען זעהר פּאָמן-
לער צווישען די מימגלידער פון אר-
בייטער רוֹנג...
'שורינ'ען האָב
געהערט װעגען

איך גראד

זעהר

פיל.

עס איז מור

אָבער פאר א לאנגער צווט נוט אווס-
געקומען איהם פּערזענליך צו קענען
איך יל מודה זיין או דער ערש-
טער איונדרוק ,וואס ער האָט אויף.
מיר געמאכט איוו גוט געוען קיין
געוואלדוגער .צו דאָס איו געװען
צולוב דעם ,וואס ישורין טראָגט דעם
גאַנצען
פון
נאָמען
סומבאָלישען

אידישען

פאָלק ,צי צוליב די בארוכ-

טען וואס איך האָב געהערט װע-
גען דער אקטיװוער ראָלע ,װאָס ער
שפּילט --- ,איך האָב זיך איחם אבער
פאַנטאַזיע
אין מיין
פאָרגעשטעלט
אלס אַ באואָהרענטען מענשען ,אויב
ניט מוםט אַ לאַנגער באָרד , אבער
דאָך מיט א געדיכטער פראנצויזישער
ועדענפאלס אלס א אידען
בערדעל.
מיט אן הדרת פּנום.
װי גרויס איז אָבער געװוען מיין
נוט מוון ער-
אויב
איבעראשונג,
שטוינונג ,ווען איך האָב פאר זיך
דערזעהן א יונגען בחור'ל ,נאָך כמעט
א אונגעל ,און אָט דער אקטיװער
מוער פון א אידישען ארביימער אר-
דען ,מיט דעם סימבאָלישען אידושען

08

מ .

גאָר

איז

געװען

א

יונגער

נאָמען,
בחור'ל,
יעפים ושורין איז ערצויגען גע-
ווארען אויף רוסיש ,אין רוסישער
ליטעראַטור ,אָבער ער קען גאנץ גוט
אידיש האָט ער זיך אויס-
אידיש.
אין אמעריקע און מיט
געלערענט
לשון קודש איז ער נאָך עד היום
ניט שוה בשוה .אלס ווילנער וועם
ער זיך אָבער סוף כל סוף אווסלער-
נען אויך העברעאיש .גרויסע פאר-

איװוצנסקי

צו די וואס פארדונען זיין פריונד-
ישורין האָט אין זיך גוטע
שאַפט.
אידישע שטריבען.
שטמריכען,
אידישע
זיינע
מיט
מיט זיינע עכט אודישע שמרוכען
טאקע דעם סומ-
ישורין
פארדינט
אַלס
נאָמען.
אידישען
באָלישען
פאָלק צייכנען זיך אידען אווס מיט

זייער ,האַרטנעקיגקייט".

דאס פאָלק

,ישורין?' איז אן ,עם קשה עורף,,
אַן עקשנות'דיג פאָלק ,און דער מענש
שרוטע אין לשון קודש האָט ער שוין  /ישורין איז א טרייער ווהן פון זיין
געמאכט.
ער האָט א גרויסע מאָס פון
פאָלק
ס
י
ו
א
ט
פ
י
ו
ה
ר
ע
ב
י
א
ט
ה
ע
ז
ן
י
ר
ישו
נעמט זיך
אָט דער אידישער מידה.
ער זעהט
אונגער װי זיינע יאהרען.
ישורין פאר עפּעס ,וועט ער זעהר
איצט אויס ניט עלטער וי  08יאהר.
האַרטנעקיג ארבייטען ביז ער װעט
ן
עס אוז אפשר ניט אנשטענדיג פו
עס עררייכען.
מיר אווסצוזאָגען סודות ,נאָר מיון
טראָץ דעם ,וואס ישורין האָט זיך
פליכט צווונגט מיך אווסצוזאגען דעם
אוופגעהאָדעװעט אין א האלב אסו-
מאָנאַטען
עטליכע
און
סוד.
מילאַטאָרישער סביבה ,ווייט פון או-
אַרום ,דעם -9טען יולי ,8801 ,וועם
דישקייט ,איז אָבער זיין פאמיליע
א ,ב|-חמישים'.
וערען
ישורין
אווסגעקנאָטען
און
אויסגעבונדען
אויב עס אוז נומאָ נאָך ביז איצט
רופען רופט
אזא קאָמיטעט ,מוז אזא קאָמיטעט מיט אידישען יחוס.
מען איהם נאָר יעפים ,אָבער זיין
צו פויערען וזיין
װערען
געשאפען

0

יעהריגען

יובילעאום .ישורין איז

געבאָרען געווארען דעם 9טען יולי,
וואן אנדערש
אין ווילנע.
,9
גע-
ווילנער שבווילנער
האָט אזא
קענט געבאָרען ווערען ?
דער ערשטער אונגינסטוגער אווב-
דרוק איז באלד פארשוואונדען ,ווען
איך האָב מוט ישורינ'ען ויך באקענט
נעהענטער און מוט אוהם צוזאמען

אָנגעפאנגען

צו

ערשטענס האָב
צייגט אז ושורין

ארביוטען.
איך
איז

זיך איבער-
א איך און

נאָך װאָס פאַר אַ איד}

איך האָב

זין
באואונדערען
צו
געלערענט
ברויזענדע ענערגיע און דער עיקר
אלץ ואס
זיין סיסטעמאַטישקײיט.
ער טוט ,טוט ער מיט א סיסטעם,
מיט אן אָרדנונג.
דער-
איך האָב אויך נעהענטער
ער אוו א
קענט זוין כאַראַקטער.
ביטערער איד צו זיינע געגנער ,אבער
זעהר א גוטער ,איבערגעבענער פריינד

אמת'ער

נאָמען

איז

חיים,

און

--

שטעלט זיך פאָר ,אָט דער יעפים-
חיים איז א נאָמען נאָכ'ן גאון רבו
אין דער עכט
חיים קארעליצער.
אודישער פאמוליע ישורין זיינען דאָ
גאונים ,רבנים און נכבדום .א גרוו-
סע ראלע אין מונסק האָט געשפּילט
א איך
ישורין
מיכל
ר' ישראל
אָט דער רבו ושראל מוכל
א גאון.
ישורין איז געװוען יעפימ'ס אן על-
טער זיידע ,זיין פאָטער'ס זיידע.

אין א פּריוואטען

בריף,

שרייבט

חייקעל לונסקי ,דער ביבלואָטעקער
פון שטראשון'ס ביבלואָטעק ,וועלכער
האָט זיך געמאכט א נאָמען מיט זיין
שילדערונג פון דער וילנער געמאָ,
פּאָלגענדע ווערטער (דער בריף אין
יעפים
רעדאקטאָר,
צום
אדרעסירט
ישורין נ"י), :עס פרעהט מיך אויך
זעהר ,וואס איך האָב דעם כבוד צו
שטעהן מיט אייך ,דער אייניקעל פון
גרויסען
וילנער
אמאָליגען
דעם

די ראָלע פון ווילנער אין אַרבײטער רינג
דער ;אַסו-
נכבד ר' יעקב בארעל".
מילאטאָר? יעפים האָט גראד גרויס
| הנאה ווען עס קומט צו ריידען ווע-
גען יהוס פון זיין אודישער פא-
|

מילוע.:

װעזען אוו
זיין גאַנצען
מיט
ישורין א ריכטיגער איד .ער האָט
אויך גענוג געוואנדערט ,וי א אוך,
אוידעד ער איו געקומען קיין אמע-
ריקע איז ער געװען אין ווארשע,

אין קאָסטווקאָװיטשי

(קלימאָוויטשער

ער
גובערניע).
אויעזד ,מאָהליוװער
האָט געארבייט אין ריגע אלס פאר-

מאַצעפט,

דערנאָך

ווידער

אין

ויל-

נע 4 .און ואהר  0001האָט ער פאר-
נאָך
לאָזען ווילנע און געפאהרען
אין דו פאראיינוגטע שמאַ.
פּארוו .
דעם -81
טען איז ער אנגעקומען
טען יאנואר.7091 ,
אויך אין אמעריקע האָט ער פאר
א לאנגער צויט געארבייט אלס פאר-
מאַצעפט.
אין אַמערִיקע אוז ישׁורין גע-
ווארען טעטיג אין ארבייטער רוֹנג.
ער איז פריהער געװען א מיטגליך
פון ברענטש  ,002אבער איהם האָט
געצויגען צו לאנדסלייט ,צו ווילנע,
די געבורטס שמאָט ,װאָס איז אוהםס
אזוי אוונגעבאקען אין הארצען .ער
איז געווארען א מומגלוד און בר.
7
ואו ער איז געוארען זעהר.
טעמוג,

די מעטיגקייט פון ישורין או-
בערשטייגט אבער די גרעניצען פון
זיין ברענטש ,וואס איז אגב ,דער
גרעסטער ברענטש פון ארביימער רונג.
ישורין האָט געשפּילט און שמילם
נאָך איצט אויך א גרויסע ראָלע אין
און
דעם גאנצען ארבויטער רונג.
דעם קאַמף פון יונגע און אלטע ,אין
דער וויינטרויב אפערע ,אין דער -81
נער קאָמיטע ,אין דעם פראטוורנאל
נעל רעיטס קאמף ,אין דעם קאמף
פון לינקע און רעכטע ,און אַלע אג-
דערע

וויכטיגנע

פראגען

פון

ארבוו-

9890

טער
א

האָט

רונג
ויכטיגע

פאר

ער

גאָר

געשפּילט

ראלע.

2

צייט,

ואהר

ואהר

פון

יאחהר  ,9191און
ביז דעם
2
ישורין געווען א מומגלוד פון דער

ער האָט בא-
קאָנטראָל קאָמיטע.
קליידט דעם אמט פון סעקרעטאר פון
קאַנטראָל

דער

קאָמיטע.

דורך

בלויז

יין אקטיװויטעט האָט דו קאַנטראָל
קאָמיטע געקראגען מאכט און אוונ-
פלוס.

אַלע

וווערע

קאַנאַנען

בען דוֹ יונגע געצולעװעט
קאָנטראל

יעפים

קאָמיטע,

געגען

פעסטונג

די
פון

ישורין.

אויף

שאָן

די

האָ-

דער

אין

שיקאגאָר

,9101

יאהר

קאָנווענ-

איז

ושורין

ערוועהלט געווארען אלם מיטגלוד פון
דער ,קאָנסטיטושאָן רעװיזיאָנס קאָי
אָט דוי קאָמיטע וואס דארף
מיטע".
פון צייט צו צייט רעוידירען די
קאַנסטיטוציע פון ארבייטער רונג און
צופאסען אוהר צו דו באַדערפענישען
|
פון דער ציים.
ושׂורין צייגט זיך אם שטאַרקס-
טען ארויס ניט אזוו אין אַקאַדע-
שארפע,
נאָר  אין
פראגען,
מישע
פּראקטישע פראגען פון טאָג .ער לעבט
אויףה אין קאמף ,און א שוערען
צו
קאמה איזו איהם אווסגעקומען
פוהרען אין די יאהרען 0101-8191
ער .האָט דאמאלס
און .7191-0101
דעם סטייט נין וארק
פארטראטען
אין דער ;נאַציאנאלער באָארד אוו

דירעקטאָרם" - .ער
סעקרעטאר

יענע

אין

פון

אוז

געווען

דער

ערפערשאפט
אָט דקער

ואָהרען.

קאָנװענשאָן
01טען
דער
אויף
וואס איז אפּגעהאלטען געווארען אין
בראָנזװילער לייבאָר לייסעאום אין
דעם
יאהר  ,6191פון 2טען ביז
פֿטען מאי ,איז ער געװוען פון די
הויפּט-פיגורען ,וועלכע האָבען ליק-
קאמף
פארצווגענעם
דעם
ווידירט
צווישען יונגע און אלטע/.

אין דעם יאהר  0101איז ושורין
געווען

דער פאָרזיצער

פון דער אָפּיס

00

מ .איוושנסקי

און ואחר  0991האָט ער
קאָמיטע .
שטאמעף
דעם העכסטען
דערגרייכט
אויף דעם לויטער פון ארביימער רונג
ער איז געווארען דער
טעטיגקייט.,
פּרעזידענט פון ארבייטער רונג .ער
האָט פארנומען דעם אמט פון פרע-
יאהר
זידענט אין א היסטאָרוישען
פאר'ן ארבייטער רונג.

אין דער היסטאָריע פון ארבייטער
רינג אוזן פאר פולע ואהרען גע-
דו
טאגעסאַרדגונג
אוופ'ן
שטאַנען
די
אָט
אפערע',
מ,אַסאַטשװועטס
אפערע האָט צו פארצווכענען הייסע
קאמפען און פיל בימערע בלוט .צו-

ליב

דער

אפערץ"

,מאַסאַטשוזעטס

זיינען אפילן איבערגעבענע מיטגלו-
עס האָט
דער געזעסען אין פרוזאן.
וועגען דעם ,וואס
זיך געהאנדעלט
לויט דער סיסטעם פון צאָהלונגען
האָט דער ארבייטער רונג ניט געקענט
מאסאטשוזעמס.
לעגאַל און
ווערען
עס זיינען געגרונדעט געווארען אנ-

דערע

ארבייטער

אינדעפּענדענט

די

,לויבאָר

לוג?,

דוי

עס אוז שוון

ואהרען

,7991

9901

און

9201

אוז

ווו

דער

רינג"

און

איבערגע-

אין יאהר  ,0991נאָכדעם ווו דער
ארבייטער רינג האָט אנגענומען דו
רעיטס"
פון ,פראטוירנאל
סיסטעם
איז דער ארבייטער רינג געוארען
לעגאל אויך אין מאסאטשווזעמס און
זאכע אַז עמלוכע
זאָלען עקזיסטירען.

ושורון אין טעטיג און ארבווטער
רינג ,אפולן ווען ער פארנעמט ניט
מייסטענס
אמט.
קיין אָפוציעלען
האָט ער אָבער פארנומען הויכע עם-
טער אין ארבייטער רונג .און דו

איצט

ארבבייטער
פון
מיטגלידער
געבענע
רינג האָבען אבער געשטרעבט צו אוון
ארבייטער רינג און אמעריקע.

ניט געווען

דער

אויף יענער קאַנװענשאָן איו אויך
אויסגעשטרעקט געווארען א האנד צו
דעם אינדעפענדענט ארבייטער רונג.
מוט'ן ,אינדעפּענדענט? אין דו פאר-
געוארען
דורכגעפיהרט
אייניגונג
דער פונדא-
ערשט אין ואהר .6591
און
מענט פאר דער פאראווניגונג
אָבער געלווגט געווארען און ואחר
 ,1ווען ישורין איז געווען פרע-
רינג.
זידענט פון ארבייטער

ער געווען ווייס-פרעוידענט פון פיו-
מוט-
נעראל קאַנטראל קאָמיטע ,א
גליד פון אָט דער קאָמיטע איו ער
געווען אויך אין יאחר  .0501אין
דוי יאהרען  2591-1201אוו ער גע-
ווען ווידער טשערמאן פון דער קאָנ-

ארדענס,
ארבייטער

פאראווניגט

מיט

ליבאָר

לוג.

קיין אור-

אַרבויטער

רונגס

דער ארבייטער רונג אוז געוא-
רען לעגאל אין מאסאטשוזעמס און
דער ציוט ,וואס ושורין איז געווען
פּרעזידענט פון ארביימער רונג .עס
האָט געזאַלט זוין אן ארבייטער רינג
קאָנװענשאָן אין מאָראָנטאָ ,קאנאדע,
און ואחר  ,1291נאָר מען האָט פאר-
רופען אָט דו קאַָנװענשאָן אין באס-
טאָן ,אויף דער באָסטאָנער קאנווענ-
שאָן האָט זיך דער ארבייטער רונג

רעװויזיאָנס

סטיטושאָן

קאָמיטע.

יובילעאום
די 88טע
דארף קומען
קאַנװענשאָן פון ארבייטער רונג און

נון

יארק.

געווארען

עס
א

אוז

אווסגעקליבען

קאַמיטעט

מום-

פון

092

צו אראנ-
גלודער די קאָנװענשאַן
זשירען .דער טשערמאן פון אָט דעם
קאָמיטעט איז ישורין.
אויסער זיין טעטיגקייט אין אר-
בייטער רינג איז ער אויך טעמיג
צוייגען פון דער
אין פארשידענע
סאַציאלוסטישער און ארבויטער באַ-
ויַעַנונג.
ושורין איז א מעטיגער סאַצוא-
ער איז געװוען טעמיג און
ליסט.
אלע צווויגען פון דער ארביימער בא-
וועגונג.
איז געווען דער סעס-
ושורין
רעטאר פון דער ,צוקונפט פּרעס פע-
דעריישאָן" ,איידער דו' ,צוקונפם"
איו אריבער צום ,פאָרװוערטס" .ער
אוז געווען טעטיג אין דער גרויסער
ארבייטער הילפס אקציע און מופעל'ס

די ראָלךף פון ווילנצר אין אַרבײיטנר רינג
רעליף 
זשירער

ער איז געוװען דער אראג-
פון א סאָציאליסטישען טור

נאָך איוראָפּא און איז אויסגעקליבען
געווארען צו זוין א דעלעגאט צום
סאָציאלוסטישען
אונטערנאציאנאַלען
קאָנגרעס אין וויען ,אין .1801
פון דעם יאָהרה  8101בוז 9901
איז ושורין געווען דער פארוואלטער
פון ,נאטוראלוזוושאָן עיד ליג" אָם
די ליג ,וואס העלפט מאכען ארבייטער
פון דעם
פאר אמעריקאנער בירגער.
יולו ,2991 ,איז ער פאר-
ערשטען
דעם אָפוס פון דער
מיט
בונדען
גרעסטער אידישער צויטונג פון דער

וועלט ,פון ,פאָרװוערטס".
אמט

ער פאר-
קאַ-

פון

נעמט דעם ווכטיגען
|
סיר.
פיל ענערגיע און ארבייט האָט
ישורין אויך אוועקגעגעבען פאר זיין
געבורטס-שטאָט ווילנע . ער אוו מע-
פון
טיג און אלע הילפס-אקציעס
זיין טעטיגקיים פאר ווילנע
ווילנע.
איז אבער א באזונדער קאפּיטעל פאר
| זיך.

משח לעװענסאַן ,בר,382 ,
אין ואהר  ,9091פרייטאג אווענט,
די ערשטע נאכט פון ראש השנה,
האָט דו' שיף ,וואס האָט געפיהרט
משה לעװענסאָן געלאנדעט אין עלוס

160

פאר
שוחט פון שמאָט ווילנע.
פּראקטושקייט האָט מען איהם
משה געהט
רופען לייבע חכם.
ניט און דוי ועגען פון זיין
אויף מאָרגען נאָך זוין
טען.

זוון
גע-
אָבער
מאַ-
אָג-

ער

ניט

קומען

אין

אמעריקע ,איו

אוועק דאוונען און אויסװווינען זיך
תוקף' ,נאָר ער אוו
ביי ,ונתנה
אַװועק אויף א סכאָדקע פון וויל-
נער לאנדסלייט ,בונדוסטען.

אויף דער סכאָדקע איז משה

גע-

ווען אן אנגעזעהענער גאסט .זיינע
הברים בונדיסטען האָבען גלייך אוים-
געפונען אזו משה איו דאָ און מען
האָט איהם געבואכט אויף דער סכאָד-

קע .דאָרטען
רעדט ,װוי צו
בונדיסטישען

משה

איז

האָט מען ארומגע-
גרינדען א וילנער
לאנדסלייט

געווען

פון

פאראוון,

די

הוימט-

רעדנער און גערעדט האָט ער און
אידיש ,ניט אין ענגליש ,אום אלע
זאָלען פארשטעהן וואס ער זאגט ,ווו

משה

אַליין האָט ערקלעהרט.

משה לעװוענסאָן איו געקומען און
ווילנער
אלס באוואוסטער
אמעריקע
ער אוז געבוירען געוא-
בונדיסט
יאהר  0881דעם 91מען
רען אין
מאי אין די טעג פון ספירה און
דעריבער קען ער עד היום גוט צעה-
זיך
ער
האָט
געהאָדעװועט
לען.
צו
אבער
הויו.
א פרומער
אין
 7ואחר איז ער אריינגעמראָטען אין
,ונד".
ב
צוווי יאהר נאָכדעם ,ווי ער אוז
מען
האָט
בנונדיסט,
א
געווארען
משה'ן אריונגעצויגען אין א ווב-

טיגער

איילאנד.
אמעריקע.
משה איו א ווהן פון זעהר א
פרומען און א גאָטספאָרכטוגען או-
זיין טאַטע אין געווען דער
דען.
משה

אוז אנגעקומען

פֿיין

קאָנספּיראטיװװער

ארבייט.

ער

אוז געווארען דער פארשטעהער פון
דער
צום ,בונד..
פּריקאַזטשיקעס
האָט
פרוקאושטיקעס
פון
פארבאנד 
ואָלע און
וובטיגע
א
געשפילט
;בונד" .פּרוקאַוטשיקעס ,װאָס ווו-
באַלעבאַטישע
פון
באשטאַנען
נען
יונגע לויט ,זוונען געווארען הייסע
צווישען די פּרו-
רעוואלוציאנערען.
זיינען געװוען אונזערע
קאוטשיקעס

מ.
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מאיר
קאַָהען,
איזידאָר
באקאנטע
וויינשטוין.
לעװענסאָן איז געװען
דער פארמיטלער צווישען דעם פאר-
באנד און דעם צענטראלען קאָמיטעט
פון בונד.
פאר זיין בונדיסטישער טעטיגקייט
האָט משה פיל געליטען .נים נאָר
האָט ער געהאַט צרות פון זיין פרו-
מער משפּחה ,נאָר אויך די רוסישע
פּאָליציו האָט דאָס שטארק ניט גע-
ער איז אוונוגע מאָל
װאָלט ליידען.

ער איוו געזע-
געווען אַרעסטירט .
ער
סען אין אנמאָקאָליער טורמע.
איז אווך געזעסען אין דעם באַ-

וואוסטען 41טען נומער ,פון דאר-
טען האָט מען איהם אװעקגעשיקט
אין מאָסקװע איז ער
נאָך מאָסקװע.
געווען פארשפארט אויף  81מאָנאַטען
און זעקס טעג אין אן איונצעל-קא-
מער ,צו ועמען מ'האָט קיינעם ניט
דאָס װאָס מען רופט
צוגעלאָזען.
זאקליו-
און רוסוש ,אדינאטשנאיע
טשעניע".
לעװענ-
איז משה
פון טורמע
סאָן געקומען צוריק אין ווילנע .ער
האָט פול געליטען ,אָבער זיין גיוסט
אוז נים געווען צובראָכען .אין וויל-
(פּאָד נאדואָ-
נץע אוז ער געוען
ער איז אויך פאראורטיילט
ראָם".
געווארען אויף פינף ואָהי סיבור.
דעם אקטוווען משה'ן האָט אָבער נוט
געשמעקט צו זיין אָהן טעטיגקייט

גאַנצע

פונף

איװוננסקי

אין דוי יאהרען  7-8001איז משה
לעװענטאָן געווען א מימגליד פון
דער נאַציאָנאלער עקזעקוטיוו פון אר-
בייטער רינג .ער איז דאָרטען געװוען
אן אָנגעזעהענער מיטגלוד.
אין אמעריקע איו משה לעװענ-
סאָן געבליבען א טעטיגער סאצוא-
ליסט אין אלע צװוויגען פון דער

באוועגונג .משה לעװענסאָן אוז גע-
װאָרען דאָ פריהער אן ארבייטער,
א טווסטער מאַכער (פאקעטבוק-מעי-
קער) ,דערנאָך האָט ער געארבייט און
אַפים פון ,פאָרװוערטס".
און
האָט געװואוינט
לעװענסאָן
איצט
אין אמעריקע.
פולע שטעדט
וואוינט ער אין פילאדעלפיע ,ואו

ער באַשעפטיגט

זיך מיט

טהעע ביז-

נעס,
אין יאחר  4801איו משה לעווענ-
אלס
געווארען
אויסגעקליבען
סאָן
מיטגליד פון דער נאַציאנאלער באָארד
אוו דירעקטאָרען פון ארבייטער רונג.
דעם שטאַט פּענסול-
ער פארטרעט
ווייניע.

מאַרטא
מיידעלשער
נער.
דרוי

יאָהר

מאַגון ,בר,981 .,
נאָמען באַשע בווד-
|
האָט מוס .מאַגון גע-

לעבט אין לייפּצוג ,דייטשלאנד .זו
דייטשע
אווסגעלערענט
זיך
האָט
פּינקטליכקויט און דייטשע מאַניע-

ואָהר און ער איז דע-

ריבער אנטלאָפען
און אמעריקע.
קומענדיג מוט

רעוואלוציאָנגערען

פון ,פּאָד
אוא

רעקאָרד,

נאַדזאָר"

גלענצענדען/

איוו

קיין

חידוש ניט ,וואס משה'ס לאנדסלווט
האָבען זיך מיט איהם אזוו דער-
ער איו געווארען פון די
פרעהט.
פיהרער פון ווילנער בונדיסטען .דער
יארבייטער רינג ,אין וועלכען פילע
בונדיסטען זיינען ארוין ,האָט איהט
אויך צוגעצויגען און משה לעװעג-
סאָן איז געווארען אקמיוו און אר-
|
ביוטער רונג.

רען .עד היום ווארפט זי אריין און
מאַמע לשון אַ פּאָר דייטשע ווערטער.
אין אמעריקע איז מרס .מאַגון

009

די ראָלץ פון ווילנער אין אַרבײטער רינג
געקומען אין יאהר .4191
געווארען זעחר טעטיג אין
פרויען רעליף.

זי איו
ווילנער

מרס .מאגון איז אויך א מימגלוד
 081ארב .רונג און
פון ברענטש
סוירוויס
אין סאָשעל
איז געווען
רינג.
ארבייטער
דעפּארטמענט פון

מאָריס מיפטאם,

פר.( .

איזן פרוינד מיכטאם טעמיג אין
סאָציאלוסטישער באוועגונג און
ארבייטער רינג.

געבוירען
אין

ואהר

געווארען
9681

א קלוין שטעטעל

לעבען

דער
און

אין מוכטאָם
געדרעוויטש,

ווילנע .ער

האָט געלערענט אין ווילנער ישובות
אין 0881
ביז דעם יאהר .9881
און ער אָנגעקומען אין רעמעסלענע
און
מינסק.
און
אוטשולושטשע
מינסק איז מיכטאם געווארען א סאָ-
מען האָט ביי איהם אין
ציאלוסט.
ואהר  8881געפונען אוטלעגאלע לו-
ער האָט געמוזט אנטלוו-
טעראטור
פען אין אמעריקע.
אין אמערוקע איז מיכטאם אנ-
ער אוו
געקומען אין יאהר .8881
ארוין אין דער אַנאַרכיסטישער גרו-

פּץ ,ריטער

דער

און יאהר  0001און פרוינד טיום-
פון האום
טשערמאן
טאָס געווען
אָפים קאָמיטע און אין ואהר --7901
א מוטגליד פון דער סקעמט קאָמיטע.

טאָלאָמאָן מענאַקער.

מאָריס מיכטאם אין פון דו על-
ואהרען
גענאָסען.
טערע
פאר פילע

אין

מיכטאָס
צווניוזם.

פרייהייט".

אויך

א

ביסעל

צו

מיט

איז געוען
מענאקער
סאָלאָמאָן
פון די
פיהרער
פון די
איונער
רונג .ער
אין ארבייטער
,ונגע.
י
איו געבליבען דער יונגער מענאַקער
דער
וֶוען
מאָג,
היינטיגען
ביו
קאמף צווישען ,יונגע? און ,אלמ"
אין ארבייטער רינג אוו שוון לאנג
ליקווידירמ.
מענאקער איז דער אוובוג יונגער..
ער ווערט גאר ניט פארעלטערט .או-
א נויעם
מיט
מער ענטוויאסטוש
וי נוו
פּלאַן ,מיט אַ נייער אידעע.
און יונג די אידעע זאָל נים זיין,
וװוערט פון דעם באגווס-
מענאקער
ער אוז אימער בארומט אנ-
טערט
צופאנגען פון דאָס נוו.
זעהר אקמווו און ענערגיש
נאָך אוצט אויך מענאקער .פילע
רען האָט ער אוועקגעגעבען פאר
ארבויטער רינג .ער פלעגט זעהר

זיין

אין

געקעמפט,
פאר זיונע

קין

אַנאַרכיסט אוז אָבער מיכטאָם נוםט גע-
ער איז א סאָציאלוסט ,א
בליבען .
איצט
,פארװוערטס'.
פון
פרויונד
זינדיגםט
יאהרען
אויף די עלטערע

דער

אָפּאָזיצוע.

ער

איוו
ואה-
דעם
אָפט

האָט

געשטורעמט
דעבאטירט,
נים אלע טלע-
פּלענער.

אנא

גער

זיונען

אנגענומען

געווארען,

וערען.
אָדער געקענט אָנגענומען
איין זאך האָט מענאקער יא עררייכט.

מ . איוופנסקי
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די

איצטיגע

אין

פאָרם פון פארוואלטונג

ארבייטער

דזשוירזו

רונג

פאָרמע

איז

פון

דו

ניו-

פארוואלטונג.

אָט דו פאָרמע פון פארוואלטונג ,פון
וועלכער מענאקער אוז געװוען דער
דו ניו דזשוירזו פארם
אוניציאטאָר.
מענאקער'ס
און
פארוואלטונג 
פון
פּלאן.
דער אייביג וונגער מענאַקער איז
ער איז געבארען גע-
א וילנער .
ווארען אין ווילנע דעם 89טען דע-
לויט די יאהרען
צעמבער.0681 ,
אי מענאקער שוין נים אזןו וונג.
/
ער אוז אָבער וונג און גווסט .
זיין פאָטער שאַיע מענאַקער איו
געווען דער ראש פון מנקרים און
ווילנע .זיין פאָטער איז געווען אוו-
נער פון די פרומע ווילנער באלע-

באַטים און האָט אויך זיין זוהן גע-

געבען א טראַדיצואָנעלע אידישע ער-
דער יונגער שלמה'קע האָט
ציהונג .
געלערענט אין ישובות און חדרים.

דער

גייסט

פון

אויפקלערונג

האָט

אבער דעם יונגען בחור'ל פארבאפּט.
א
א שטויס דערצו האָט געגעבען
שילער פון ראַבינער שולע ,סירקין
(ער איז נאָכהער געווארען א בא-
ראַבינער).
וואוסשטער רוסישער
אונטער דעם איינפלוס פון סור-
קינ'ען האָט דער יונגער שלמה'קע
אָנגעפאנגען צו קלערען וועגען א גיט-
האָט
טאַטע
דער פרומער
נאַזיע.
איידער צו געבען
זיך דערשראקען.
ויין זוהן אין גימנאַזיע האָט ער
א
לערנען
אװועקגעגעבען
איהם
 41ז
סאָלאָמאן מענאקער איו
מלאכה.
1
ווארען א זייגער מאכער.
קען מען בא-
א מאָדנעם שטריך
מערקען אין דעם כאראקטער פון מע-
ער װערט באגייסטערט פאר
נאַקער.
זייענדיג נאָך א
געוואגטע פּלענער .
אינגעל האָט ער געלעזען אין א רו-
סישער צייטונג ,אז א לופט באַלאָן
גרייט זיך אָפּצופאָהרען פון האמבורג

נאָך לאָנדאָן .
כאפט

די

נויעס

זוין פאנטאַזיע

האָט

פאר-

ער האָט בא-

אין
שלאָסען או ער מוז פאהרען
חאמבורג און קריגען די געלעגעג.-
הייט מיטצופאָהרען אין דעם באלאָן.
ניט קוקענדיג אויף אלע שטע-
רונגען איז מענאַקער טאקע אוועקגע-
פאָהרען אין קעניגסבורג מיט דער
אין האמבורג
צו פאָהרען
אבויכט
צו פליהען אין
און פון דארטען
פון דער לופט שיף האָט
לאָנדאָן.
זיך אויסגעלאָזען לופט .אין לאָנדאָן
אָבער נוט
איז ער אװעקגעפאָהרען
מיט אַ לופט-שיף ,נאָר מיט אַ פּראָס-
טער שיף .
 = און לאָנדאָן האָט מענאקער גע-ארבייטם אלס זויגערמאכער .פון דאָר-

טען איז ער אוועק צוריק אין ווילגע.
ער איז אנגעקומען

און

אין ראבינער שול

האָט באזוכט די

שול

א

יאָהר

ציים.

אין דער ראַבינער שול האָט זיך
מענאקער

באקענט

מיט'ן

סאָציאלוזם.

ער איז אריין אין קרייז אין וועלכען
עס זיינען געווען אָנגעשלאָסען דו
זונדע-
באוואוסמע רעוואלוציאנערען
לעוויטש און יאסעלעוויטש .דארמען
זיינען אויך געווען די ברידער מו-
לואי
מיט דעם באװואוסטען
לער.
מילער האָט זיך מענאַקער זעהר באַ-
פריינדעט.
זעהר טעטיג איז מענאקער גע-
ווארען אין דער סאָציאליסטישער בא-
ער אוז אנגעקומען דינען
וועגונג.
װואָלנאָ-אָפּרעדעליאושטשיסיא"
אלס
אין אופימסקי פּאָלק .דארטען האָט
ער אָנגעפיהרט פּראָפּאגאנדע צווישען
סאָלדאטען.
זיין רעוואלוציאנערע טעטיגקייט
האָטס אויפגעװװועקט די ואכזאמקייט
מענא-
פון דער רוסישער פּאָלוציו .
קער איז גֶעווען געצוואונגען אויסצן-
ער האָט
וואנדערען אין אמעריקע.
גרופע
אָן דער
זיך אָנגעשלאָסען
אָרגאַ-
עם-עולם ,א סאָצואליסטישע
ניזאציע פון אידישע אונטעליוגענטע
יונגע לייט מוםט שטאַרקע נאַצואָנאַ-
די יונגע לייט
ליסטישע טענדענצען.

די האָלשף פון ווילנפר אין אַרבײטצר רינג
האָבען גע'חלום'ט צו גרינדען קאָמו-
ניסטישע קאָלאַנועם אין אמעריקע .די
גערופען
האָט מען
עם-עולם'ניקעס
,אמעריקאנצעם" ,אין געגענזאץ צו
די ,בילוצעם" ,וואס זיינען געוען
פאר פּאַלעסטינע .צו מענאַקער'ן האָט
אפּעלירט גיכער ד' סאַציאלוסטישע
פּראָגראם פון עם עולם ,וי דו נאַ-
צואָנאליסטישע.
מיט

אַ גרופע

מענאקער
דעם

02טען

פון

אנגעקומען
מאי,

מוניסטישע
גלייך נים

עם

עולם אוו

אין

אמעריקע

.2881

קאָלאָניעס
געגרונדעט,

קויין

האָט
מען

אין ארבייטער רונג פארוואלטונג
איז מענאַקער געווען פיל מאָל .ער
איז געווען א מימגליד פון מאסא-
אין יאהר 0091
טשוזעטס קאָמיטע.
איז מענאַקער געווען א מימגלוד פון
סטייט קאָנטראָל קאָמיטע פון נין-
דזשוירזי.
אן
8

,091/
יאהרען
ער געווען דער

דירעקטאָר

פון

ניו

דזשוירוזי

0191

איז

ער

געווען

אין

סאלוצקי.

יעקם

יעקב סאלוצקי איז געבארען גע-
װאָרען אין יאָהר  9881אין זעלו,
גראָדנגער

גובערניע.

ער אָנגעקומען

צו

אין

 7ואהר

ווילנע.

י
ט יי
אי אטא

און

ער האָט
יי

מען
האָט

װען דער ארבייטער רונג האָט
זיך געגרינדעט האָט זיך מענאקער
האָפענדיג אז דער אר-
אָנגעשלאָסען.
פאַרווירקליכען
וועט
רונג
בייטער
פאר
אידעאלען
די סאָציאליסטישע
וועלכע ער איו געווען באגויסטערמ.

אין
0001

זעהר טעטיג איז מענאקער געווען
אין קאסף פון וונגע און אלטע .מע-
נאַקער האָט הויך געהאלטען די פאָהן
פון די יונגע.

קאַָ-

אָנגעפאנגען צו גרינדען קאָמוניסטו-
שע לאנדסמאנשאַפטען .די ,קיעווער
קאָמונע" ,דו ,אדעסער קאָמונע" און
דוי ווילנער
די ,ווילנער קאָמונע?.
אויף
זיך געפונען
האָט
קאָמונע
דארמען
עספעקס סטריט ,נון וארק.
קאָמוניסטישער
א
געהערשט
האָטס
אלע מימגלידער האָבען זיך
לעבען.
פארדונסמען.
מוט זייערע
געטיילט
עס
ער
מען האָט ניט געפרעגט
פארדינטם מעהר און ווער וייניגער.
מענאקער איז געוװוען זעהר טעטמוג
אין דער קאָמונע.

די
איז

86

סמוום.
טשערמאן

פון עדיוקיישאָנעל קאָמיטע און און
וידער מיטגליד פון דער
820
נאצואָנאלער באָארד אוו דירעקטאָרס.

און מען קען

זיך דארטען דערצויגען

רעכענען

אָהן געװויסענביסע
איהם
וילנער.
פאַר אן אמת'ן
אין
האָט געלערענט
סאלוצקי
ווילנער חדרים און אין ווילנער רו-

סישע

צו 02

פאָלקט שולען.

יאהר
אלס
פּע.-

האָט ער געענדיגט די גימנאויע
עקסטערן און אוז ארוין און
אונוווערסיטעט.
טערבורגער
זעהר יונג האָט זיך סאלוצקי בא-
ער האָט
קענט מיט'ן סאָציאליום.
ער אין
געארבייט פאר'ן ,בונד'",
אויך א געוויסע צויט געווען א מים-
ער און
גליד פון צ .ק .פון ,בונד".
געווען א דעלעגאט צום 7מען צווזא-
מענפאָר פון ,בונד" און לעמבערג.
טמעטיגקייט
סאָציאליסטישע
זיין
דערצו אז סאַלוצקו
האָט געפיהרט
יאהר
אין
װערען
זאָל ארעסטירט
.06

ער

איז

ארעסטירט

געווארען

אוהם איז געלונגען אם-
אין קיעוו.
צופאָהרען אין אויסלאנד .קיין אמע-
ריקע איז ער געקומען אין ואהר
.9

סאלוצקי

|

איז

געווען

איינער

פון

6

מ . איווצנסקי

די גרינדער פון דער אידישער סא-
ציאליסטישער פעדעראציע און יאחר
די אידישע פעדעראציע אוז
,2
געוװוען א קינד פון דער אודישער
דו פעדעראצוע
אגיטאַציאנס ביורא.
האָט אָבער געהאַט ברייטע נאצואנאלע
אידוישע מענדענצען און פאר א לאנ-
גער צוום געזוכט פּאָפּולער צו מאכען
דעם בונדוום אין אמערוקע.
סאלוצקו' איז געװוען רעדאקטאָר
פון דער ,נייער וועלט" .נאָך דער
שפּאלטונג .און דער פעדעראציע אוו
סאלוצקי מיטגעגאנגען מיט דו קאָ-
ער איז אָבער דארטען
מוניסטען.
|
לאנג ניםט געבלובען.
פאלוצקי' איז אויך געװוען רע-
דאקטאָר פון אן ענגלישען מאָנאַט-
לוכען זשורנאל, ,לייבאָר מאָנטהלי",
און האָט געשריבען וועגען עקאָנאָ-
מישע און פּאַליטישע פראגען אין
און אודישע ציים-
פולע ענגלישע
שרופטען.
און ארביימער רינג פארוואלטונג
געװװוען א מיטגליך
סאַלוצקי'
איז
אויניגע מערמונען ,אין דער עדיו-

קיישאָנעל קאָמימע.

היימאַן ,סוד ,בר.5 .
היימאן סוד איוז פון די אמת'ע
ער איז געבוירען געווא-
ווילנער.

יונגערחהייד געווארען אַ פּא-
ריער.
ער האָט געארבייט
פּיראָסען מאכער.
אין עדעלשטיינ'ס פאבריק און און
געווען זעהר טעטיג און דעם בא-
סטרייק אין עדעלשטיינ'ס
ריהמטען
אין פאר-
פאבריק ,אין יאהר .6081
בינדונג מיט דעם סטרויק אוז ער
געווען אַרעסטירט אין דער לוקישקער
אין יאהר  7081אוז ער
מורמע .
ווידער געווען אַרעסטירט אין פאר-
מיט דעם .קוימענקעהרער
בינדונג
סטרייק אין ווילנע.
אין אמעריקע איז פוד געקומען
ער האָט דאָ אויך
אין ואהר .8981
געארבייט אלס פּאַפּיראסען מאכער בוו
וואנען דער טרויד איז אוונגעשלונגען
פון יאתר
געווארען פון א טראָסט.
סוד אן אָנגעשטעלטער
אאז
9

אין ,פארווערטס".

/

און אמעריקע איו סוד געווארען
אַן אקטוווער טוער אין דער סאָצוא-
ער איז פון
ליסטישער באוועגונג .

די גרינדער פון  װאָיס אָװו לייבאָר",
אן אָרגאַניזאציע וואס האָט פיל אוופ-
געטאָן פאר'ן ,פארווערטס" אין דו
ערשטע יאהרען און פאר דעם זשור-
די ,װאָיס אָװוו לוו-
נאל ,צוקונפט".
באָר? איז דער איצטיגער ברענטש 8

רינג.

ארבייטער

פאר לאנגע יאהרען

איז סוד געװען טעמיג אוֹן ,צו-
ער און
קונפט פּרעס פעדעריישאָן".
אויך מעטיג אין עדיוקיישאָנעל פאר-
סוד איז געװען אויך אַ
איינען.
קאָג-
מיטגליד פון דער סעמעטערי
טראָל קאָמיטע פון ארבייטער רינג.

טמעם עלטין ,פר,708 .
אויף שואוויצער גאס און וול-
נע ,אוז דעם 01טען נאַוועמבער,7881 ,
געבוירען געווארען סעם עלקין (היי-
רען אין סאמע וולנע ,דעם 2/מען
:
סעפטעמבער.1/181 ,
סוד האָט דורכגעמאבט פילע קעם-
פע אין דער אַלטער חיים .ער און
פּראָלעמאַ-
פון דוי אמת'ע
געווען

נאָמען נעלקין).

מישער

עלקין אוז אריין אין ברענטש
 ,7פור מאָנאַטען נאָכדעם ווי דער
געוארען.
געגרינדעט
איז
ברענטש

ער איז
דער,

אָבער

אפילו ניט פון דו גרונ-
זינט

ער איז

ארוון

און

די ראָלט פון ווילנטר אין ארביימצר
ברענטש ,טרעט ער פון ברענטש ניט
אָפ .עלקין איז פולע ואהרען גע-
(קאַונאַטשעי)
ווען דער טרעזשורער
פון ברענטש.
עלקין איז געבליבען פריהער פון
סאוטצגפאסטפלגאספמלטאקאטטטאאטטאנאטשטאסגגעטאנאמעט
טטג
יא
לקג
1קסנט
א

=

אלץ א ווילנער .ער האָט געלעבט און
ווילנע ארום  81ואהר ,דוי בעסערע
ואָהרען ,און דו וכרונות פון ווילנע
געהען אוהם נוט ארויס פון קאָפ.
קומט עפּעס א ווילנער אונטערנעמונג
 --פעם עלקין איז דאָ.נום נאָר אין ברענטש אלוון און
ער אוז אויך געװען
עלקין טעטיג.
טעטוג און דער פארוואלטונג פון אר-
דער אמת אוז אָבער,
בויטער רונג.
אז דו געשעפטען פון זיין ברענטש
אונטערעסירען איהם פיל מעהר ,וי
די אלגעמיינע אונטערעסען פון אר-
בייטער רונג.
אין יאהר  0991איז עלקין גע-
ווארען א מימגליד אין דער קעמפ
קאָמימע און אין  201/א מימגליך
פון דעם סעמעטערי דעמארטמענם און
אין  8901וידער א מומגלוד פון
קעמפּ קאָמוטע.

5ם.

07

ריננ

פאר'ן

ארבויטער

ארבוומער

רונג

ער האָט און

רינג.
געשפּילםט

א

וויכטוגעץ

פּאָליטישע מיינונגען ביומען
ראָלע.
זיך און פריינדשאַפט בלוובט .אפשר
ןבייטער
האָט גאָר עפּשטיין אאיר
רינג מעהר פרוונד װוו' ער דענקמ.
וואס עפּשמיין
אין דו יאהרען
טעמיג און ארבייטער
אוז געװען
רינג האָט ער פארנומען א מּלאץ
אין סאמע אויבען-אָן ביי דער מורח
װואַנט.
אין די יאהרען  0091און 7091
אוז עפּשטוין געװוען טרעושורער פון
ארבווטער רונג .און  8091איז ער
א מימגלוד פון דער
אויך געװען
נאָכהער האָט ער זיך
עקזעקוטיווע.
אפּגעגעבען
מוט .קאָנסטיטוצואָגעלע

פון  0191ביו  5101אין
פראגען.
ער געווען א מימגלוד פון ,לאָא און
קאָנסטיטושאָן' קאָמיטע און פאַר 4
יאָהר צייט האָט ער פארנומען דעם
אמט פון טשערמאן.
דעם ואהר  0191איו עפּשמיין
פון קאָנסטיטושאָן
געווען טשערמאן
רעװויזיאָנס קאָמיטעט און פאר גאנ-
צע פור יאהר ,פון  6191ביו ,0901
אוו עפּשטיין געווען דער טשערמאן,
 --דער פּרעזידענט פון ארבייטעררינג.
א ויכטיגען אָרט האָט עפּשמוין
פארנומען אין זיונע יאהרען
און
ארבייטער רונג ,די פראגע איז אָבער

עפּשטיין.

אב .עפשטיין אוז אוועק פון זוו-
נע אמאָליגע פריינד .ער און גע-
ווארען ,רחמנא לוצלן א לונקער און
האָס צוליב פּאָליטישע מיינונגספאר-
שודענהויטען איבערגעריסען מיט ווו-
גע בעסטע פרוונד.
גען מען אָבער נוט
זוין
עפשטוונ'ען
פון

אועקנעמען
באַדיוטונג

י

יי פן

צו עפּשטיין אין גאָר א וילנער לָ
האָבען ,אז
ישורין וויל דורכאויס
עס איז
עטשטוין איו א וילנער.
דאָ א מוונונג ,או עפּשטיין איז גאָר
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אויב אָבער טראָקער און
א לודער.
סווינציאנער קענען וװוערען ווילנער,
פאר ואָס זאָל ניט אַ לידער ,פון
ווילנער גובערניע ,אמאָל ניט זאגען

אז ער איז

|

א ווילנער?

פּאול פּענקין ,בר708 .
פּאול פּענקין

א

וילנער

איז

ברענטש,

א מומגלוד

אבער

סטואוו

פון

פון
שטאָט
הויפּט
געקומען
לא-מלאטא.
אין

איווצנסקי

ארגענטוגע -- .
און

אמעריקע

.2991

פּ פּענקין אוז געווען א מום-
גליד פון דעם ארבייטער רונג סאָשעל
סוירוויס דעפּארטמענט אין דעם יאהר
און איז יעצט א מיט-.
79
גליד פון דעם ניו וארקער ארבייטער
רונג שמאָטישען קאָמיטעם.

געבאָרען

אפרים

אי

(פרענק) פרידבערג,
ברענטש ,5

איז
1טען אפרול,0781 ,
דעם
פרידבערג אווף אן אמת'ן געבוירען
געווארען אין ווולנע.

געווארען איז
ואהר .0981

ער אין לאָמזשע
אין יאהר 8091

אין
איז

ער אריונגעטראָטען אין ,בונד" ,גע-
װען דארטען טעטיג און רוימען
קרייץ ,האָט אָנגעפיהרט דעם סטרייק
געװען

צויי

מאָל

פון די שמידען.
ארעסטירט.
אין  0091אויסגעואנדערט נאָך
פּאריז און אין  8101פון פּארין
נאָך בוענאָס-איירעס ,ארגענטינע .דאר-
טען האָט ער געגרינדעט דעם היטעל
זיין
געווען
און
פאראיין
מאכער
יאהר.
סעקרעטאר פאר אנדערהאלבען
געווען דארטען א מיטגלוד פון דער
פון
און
פּארטיי
סאצואלוסטישער
אן אָרנאַניזא-
דעם ,אַװאַנגאַרךף"
ציע ענליך צום ,בונד" .האָט פאַר-
וואלטעט .דעם מאָנאַטליכען זשורנאל
אַ,װאַנגאַרד? און  אונזער ואָרם",
סאָצואַ-
דער
פון
אַרויסגעגעבען
,אַװאַג-
אַתגאַניואציע
ליסטישעך
ער איז געווען פּרעזידענט
גאַרד".
פון דעם יעקב גאָרדין דראַמאַטישען
פאַראיין און צוויי יאָהר פּרעזידענט
פון די אידישע פאראוינען אין דער

זעהר יונג ,צון  81ואהור ,האָט
פרידבערג אויסגעוואנדערט אין אמע-
ריקע ..ער איז געווארען א פּעינ-
צו דער
טער און האָט באלאנגט
יונואן.
אָװו פּעינטערס
בראָדערהוד
אַ מימגליד אין ארבייטער רונג און

פרידבערג געווארען ווען דער װאָיס
אָוו לייבאָר ,דער איצטוגער ברענטש
,2

האָט

בייטער

זיך

אָנגעשלאָסען

אָן

אר-

רונג.

פון דעם יאהר  0081איוו פרוד-
בערג א מיטנליד פון דער סאצוא-.
ער און געווען
ליסטישער פּארטי.

קאָנטראָל
פעמעטערי'
פון
מיטגליד
קאַָמיטע און פון סעמעטערי דעפּארט-
מענט אייניגע מאָל .פילע מאָל און
ער געווען אויך דעלעגאט צו אר-
בייטער רינג קאַנװענשאָנס.
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איזידאָר קאָהען ,בר,34 .
אין דוי ערשטע יאהרען נאָכדעם,
װוי דער ,בונד" האָט זיך געגרינדעם,
פלעגען אודישע ארבייטער אין דו
לימווישע און פּוילישע שמעדט און
שטעדטלאך זונגען א ליד צו ועל-
=

ּ

דעם שטאַט
דארטען
ער פארטרעט
נוין ואָרק און איז ערװועהלט גע-
ווארען צום אמט אין יאהר .48501

פאר

א לאנגער

איזידאָר קאָהן טעטיג

וואלטונג

פון

אוז

שוין

אין דער

פאר-

צייט

ארבייטער

רינג.

ער

איז געװוען אין דער נאַציאנאלער
עקזעקוטיווע שוין אין יאהר .8001
אין יאהר  9091איז ער זאָגאר גע-
פון ארבייטער
ווען ווייס-טשערמאן
רינג ,אין ואהר  0101איז ער געװען
טשערמאן און אין יאהר  1101סעק-

קאָמיטע.
סאניטאריום
פון
רעטאר
צוווו מאָל אוז ער געװוען אין דער
קאַנסטיטושאָן קאָמיטע ,אין דו יאה-
רען  59101-4101און אין דו יאה-
רען

קאסטיאר

אין רוסיש, ,מאָי
מאַניע סוועטיט..
.ער גוגון איז געווען ועהר פּֿאַ-
ד
פולער און דאָס לידעל אויך זעהר
עס האָט אווסגעדריקט דו
פּאָמּולער.
אָרימקײיט פון די איד'שע מאסען,
זייער פארצווייפלונג און האָפענונג
אויף אַ בעסערער אָרדנונג וואס וועט
| קומען דורך רעװאַלוציאָנערען קאמף.
דאָס ליד האָם געהייסען די צואה".

דער ערשטער

וו' מו-

פערו פון דער ליד

איו;

אין

דאָרט

װוינקצל

אַ נאספן

פון

קצלער,
ליגט

אַ קראנקער
פפהלצר"

מיט

א

ברוסט-

דער קראַנקער מאן זאָגט אָן ויין זוהן
צו קעמפען געגען דער פארפלוכטער
אָרדנונג וואס בריינגט אוזוי פול לוו-
דען.
דאָס ליך האָט גערופען צום קאמ.
דער מהבר פון אָט דעם ליד אוןז
אוזידאָר

קאָהען,

דער

איצטיגער

סעק-

רעטאר פון דער נאַציאָנאלער באָארד
אָוו דירעקטאָרט פון ארבייטער רוֹנג.

.28-1891

אין דער צייט ,וואס קאָהען איז
א מיטגליד פון דער נא-
געווען
איהם
איז
עקזעקוטיווע
צואָנאלער
אווסגעקומען צו אָרגאַניזירען צעהנ-
עס איז געװען
דליגער ברענטשעס.
אין דוי יאהרען ,ווען 'יעדער שיף
פלעגט ברוינגען ניוע בונדיסטען און
די בונדיסטען פלעגען לויפען אין
|
ארבייטער רוֹנג.
פון
קאָהען איז דער גרינדער
ברענטש  ,84א ברענטש פון עלטערע
אליין
קאָהן
בונדיסטען.
ווילנער
אוז געװוען א טעטיגער מיטגליד אין
ער אוז גע-
,בונד" אין וילנע.
ווען פון די ערשטע בונדיסטען.
געבוירען געווארען איז אוזידאָר
קאָהען אין ווילנע ,אין יאהר .0/81
ביז  71יאהר האָט ער געלערענט און
ער האָט אָנגע-
קלויו.
ראמיילעס
הויבען פון דעם ערשטען שיעור ביו
רבי יחיאל'ן און האָט געענדוגט און
צו
לעצטען שיעור ביי רבי בן-ציון.
 7יאהר איז ער געווארען א פאר-
דינער ,ער איו געווארען א פּרו-
|
קאזטשיק.
באװועגונג
ועװאַלוציאָגערע
דוי
אין ווילנע האָט אָבער אויך אריוג-
אָט די וואס מען רופט
געקראגען
מיט
דאָ אין אמעריקע ,שקלאפען
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די שקלאפען האַ-
ווייסע קאָלנערס".
בען רעװאָלטירט אונטער דער פוהי
רונג פון ,בונך".
אוז
וועלכער
קאָהן,
איזידאָר
ארוונגעטראַטען אין א גלאָז-געשעפט
אלס פרוקאזטשוק איז געװאָרען אַ
טעמיגער מימגלוד פון ,בונד" .זוינע
רבנים זיינען געווען קלמן קראָפּו-
נוץ ,סעגאל און אַנדערע טעטיגע רע-
װואָלוציאנערען.
קאָהן איז געווען ביי דער גרונ-
דונג פון ,בונד"' אין ואהר .7981
אין ואהר  8081האָט ער אָנגעשרו-
בען די ליד ,די צואה' ,וואס איז
און ואֹהר
געווארען זעהר פּאַפּולער.
איו ער געקומען אין אמע-
9
ער איז געװען אויך א פּאָר
ריקע.
מאָל ארעסטורט אין רוסלאנד.
און אמעריקע איז קאָהן געווא-
רען מעטיג אין דער אמעריקאנער
נום נאָר אוז
ארבויטער באוועגונג.
ער געווען פון די גרונדער פון דעם
 84און ,ווו עס
ווילנער ברענטש
און שוין אָנגעצייגט געווארען .,א
מיטגליד פון דער פאַרװאַלטונג פון
ארביימטער רינג ,נאָר ער איז אויך
אלע צוווגען
אין
טעמיג
געווען
פון דער ארביימטער באוועגונג.
קאָהן איז אויך געװוען פאר א
פון דער
מענעדושער
לאנגע ציוט
יננואן.
מאכער)
(פוטער
פאָריערס
אָט דעם אמט פארטרעט ער אויך
אב-
ד' אוצטוגע
אונטער
איצט.
אומשטענדען איז דער אמם
גונסטינע
זעחר א שווערער און באצאָהלט זיך
זעחהר וויינוג.

איזידאָר

קאָהן

איֹז

געבליבען

אויך דאָ אין אמעריקע א טעטיגער
פולע
פאר
אוז
און
סאָצואליסט
ואהרען א סומנליד פון דער פאר-
|
װאַלטונג פון פּ,אָרווערטס".
קאָהן ,זיין
אויך מרס .בערטא
טרויע לעבענסבאגלויטערון ,איוז זעחר
אקמיוו אין ארבייטער רונג .זי און
געווען פולע מאָל אין דער עקזעקו-

מיווע און איז אויך געווען טעטיג
אין פארשידענע דעפארטמענטס פון
ארבייטער רונג.

סעם קאַהען ,בּר703 ,
סעם קאָהען איז גאָר א טראָקער.
הערט א מעשה :ער איז געבוירען
געווארען
יטעמבער,

קאָהען

אין

מראָק דעם 8טען

סעמּ-

.8891

באהויפטעט

אז

ער

האָט

גראדע א גרויסע שויכות מיט וילנע.
ערשטענס איז טראָק ניט וויט פון
ווילנע ,און צוויטענס שמעלט צו
טראָק פיש אויף שבת אין ווילנע ,און
דריטענס ,באהויפטעט סעם ,אַז און
טראָק איז דאָ א וויספע ,ארומגע-
רינגעלט מיט א פראכטפולער אָזע-
רע און אויף דער וויספע איוז דאָ
א שלאָס און פון יענעם שלאָס און
דאָ א טונעל ,וואס פיהרט ;פרוא-
מאויע סאאבשטשעניע" גלויך און דער
ווילנער שול ארוין ,אין סאמע ארון
קודש אריין.
אויב איר ווולט קענט איחר גלוו-
בען אין דער מעשה ,און אז נום,
וועט איהר אויך קוין אפּיקורס נומט
זיין.
אָבער מיט וילנע האָט קאָהען
פאָרט א גרווסע שווכות .ער האָט
דאָרטען געארבויט ביוה א שניידער.
וילנע איז ער געווארען א
און
מיטגליד פון ,מאַלי בונד" און און
ווילגע האָט מען אויהם ארעסמירט
און פון ווילנע האָט ער זיך אראם-

געלאָזען

קיין

אמעריקע.

און

גע-

971

רי ראָלף פון ויילנצר אין ארבייטצר רינג
חאָלפען האָט איהם א קאַראַאימער
פּרוסטאוו ,טאקע פון טראָק ,א קא-
ראַאים אבער אידי'שע בלוט איז ניט
קיין וואסער.

אוגוסט ,80091 ,אין

דעם 81טען

אין
אנגעקומען
בשלום
כעם
יארק ,און נאָך דער גרונדונג

ניו
פון

דארטען

גע-

ברענטש 762

איז

ער

ער האָט פאר-
ווארען א מיטגליד.
און
עממער.
פארשודענע
נומען
ער איז געווען טרעזשורער
ברענטש.

 9יאהר

און פינף

יאהר

רעקאָרדונג

סעקרעטאר.
סעם קאַהען איז אויך טעמוג און
דער יוניאן באוועגונג און און דער
רונג.
ארבייטער
פון
פארוואלטונג
אין דו ואהרען  0201און  1801אוו
ער געווען א מימגלוד פון סעמעמע-
רי קאָנטראָל און אין ואהר 2801

האָט ער זיך דערהויבען
א

מיטגליךד

פון

צו ווערען

סעמעטמערי

עקוע-

קוטוווע.

דר ,דזשוליום קאַרנעל ,בּר513 .
פאר א לאנגער ציים האָט דר.
קאָרנעל געוואוינט און ספּרונגפולך,
ער אוז געשמאַנען
מאסאטשוזעטס.

לאַנדסלייט אין באָסמאָן .דר .קאָר-
נעל איוה א ווילנער און ווילנער
מראדיציעס זיינען איהם טויער.
געבוירען

געווארען

לישטשע

און איז געװען

אן עלעק-

מרישען.
ועהר פיל אוו דאָקטאָר קאָרנעל
געווען טעטיג און ,בונד" .ער האָט
זיך באמיילוגט אין דעם איבערפאל.
דער
פון ארבייטער אויף מאָליצוו.
אובערפאל איז באוואוסט אלס דער
עס אוו גע-
,פאן באָג? אובערפאל.
!פאן
נאָמען
מוט'ן
איינער
װען
באָג" ,װאָס האָט ארווסגעגעבען פרא-
די פּראָקלא-
ווארפער.
קלאַמאַציע
ארעסטירם
זיינען
ווארפער
מאציע
געווארען און זוינען באפרויט גע-
ווארען פון ארבוומ.
װאָס דאָקטאָר קאָרנעל האָט גע-
ויים
און וי
טאָן בשעת מעשה
פפאַן
אין דער
זיין באטיילוגונג
ועגען
געװען,
אוז
באָג? אפעור

דעם שווייגט די היסטאָרוע ,אָבער או
דאָס האָט מיט איהם א שיוכות האָט

דזשולווס,

און די פאדערשטע רייהען
קאמף פאר איין ארבייטער
אמעריקע.
אין מאסאטשוועטס איו ער גע-
ווען פון די בויער פון לייבאָר ליג
און האָט גלייך נאָך דער פאראוונו-
גונג מוט'ן ארבייטער רינג געהאָל-
פען גרינדען א ברענטש פון ווילנער

איז

קאָרנעל מיםט א װאָטעריע  958יאהר
ער האָט דאר-
צוריק אין וילנע.
טען געענדוגט א רעמעסלענע אוטשו-

אוונער
געשוואוורען
ביידענס
ביי
פרוונד
פאות (די בערד און
געבליבען אין ווילנע).

אין דעם
רינג און

דאָקטאָר

א
זיונער
און
באָרד
פאות ווונען

וואָס האָט מסתמא גע-

הייפען יודעל אין ווילנע ,האָט אויך
ער האָט זיך
געדינט אין מיליטער.
נוט געװאָלט אבער פארפאָלקאָמען און
אוו
און
קענמניסע
מיליטערישע
גלייך פון ספלוזשבע אנטלאָפען אין
אמעריקע צו לערנען זיך בעסער ציו-
א שׂי-
נער רוויסען ,איידער שוסען.
סער איז אָבער קאַרנעל געבליבען
אויך זייענדיג א דאָקטאָר.
אין

קאָרנעל

מאסאטשוזעטס

אַקמיוו

האָט

זיך

באַטיוליגט אין

דר.

דער

סאָציאלוסטישער באוועגונג .ער אוו
געווען פיל מאָל א קאַנדידאַט פאר

972

מ= .איווענסטי
אויף

פארשידענע עסטער
ציאליסטישען טיקעט.
א דאָקטאָר ציהט אָבער צו דאָק-
טוירים און קומענדיג אין נין יארק
האָט דאָקטאָר קאָרנעל ארויסגעשטעלט
זיין קאַנדידאטור אין מעדיקעל דע-
פּארטמענט פון ארבייטער רינג .אין
געווארען
איז ער ערװעהלט
1
אין מעדיקאל דעפּארטמענט פון אר-
ער איוו דאָרטען גע-
בייטער רונג.
ווארען װויצע-פאָרזיצער ,נאָך א ואָהר,
 ,9האָט ער פארבראכט אין מעדו-
קעל דעפּארטמענט אלס ויצע-פאָרזי-
צער און אין  8801איז ער שוין גע-

דער פארזיצער

ווארען
מעדיקעל

דעם

סאָ-

פון אָט דעם.

דעפּארטמענט.

דר .חיימאן קאץ ,בר,524 .
דעם

מיט

נאָמען

פון

ה.

קאץ איז פארבונדען א פארווך צו
מאכען א רעוואלוציע אין ווילגער
ברענטש

.708

 /דר .ה .קאץ האָט זיך פארנומען,ניט מעהר און ניםט וייניגער ,װו

צו מאַכען

אַן ענדע צדוער

,מיראַ-

נישער" ממשלה פון מ .גאָלדונג און
ער איז זעהר א האס-
ו .ישורין.
טיגער און האָט האסטיג אנגעפיחרט
דעם קאמף,
די ,טיראנישע"-איוזערנע ממשלה
פון גאָלדינג און ישורין איז פאר-
דר .קאץ מיט זוין קעט-
בליבען.
פענדע ארמיי האָט וזיך אפּגעטיילט
פון ברענטש  709און געגרינדעט אן
-זיך אלוון
פאר
,ימפּעריע.
א
דעם ברענטש .818
עס האָט אָבער לאנג נוט גע-
דויערט און דער פעלדמארשאל פון
אומפּעריע"
האננאָפּהענגיגער
דער
האָט פארלאָזען זיין הויכע פּאָזיציע
און האָט זיך געמוזט אריבערפעק-
לען אין אן אנדער ברענטש-- ,
ברענטש .898
דר .ה .קאַץ איז געוװוען א מום-
גליד פון דעם ניו יארקער שטאָ-

טישען אָרגאַניזאציאנס קאָטיטעט און
אין די יאװוען  8891-0801א מיט-

גליד פון דעם סאָשעל סוירוויס דע-
פּארטמענט.

לואי האָנאַף ,בֵּר375 .
? .ראָגאף איז א געבוירענער א
ער האָט ארוגונעל בא-
ווילנער .
,08/
לאנגט צום וילנער ברענטש
מיט דו .ה .קאַץ
אָבער צוואמען
און אַנדערע מיטגלידער פון ברענטש
האָט ער ,רעװאָלטירט? געגען דער
פון
אדמיניסטראציע?
,ערשענדער
ה
ברענטש און האָט צוואמען מיט זו-
נע מיטקעמפער געהאָלפען ארגאַניוזו-
רען ברענטש  ,8/0וואו ער איו יעצט
א טעטיגער מיטגלוד.
ראגאףה איז פילע יאהרען געװען
אַן אַקטיוװוער מיטגליד אין בר708 .
אין פארלויף
און האָט פארנומען
יאהר דעם אמט פון
פון אייניגע
פּראָטאָקאָל פעקרעטאר.
אין דעם יאהר  8101:2101אוז
ער געווען א מיטגליד פון דער אר-
בייטער רינג קאַנטראָל קאָמיטע.

לואים

ראָזען בר,34 .

(דוד לייב ראָזמאָף)
| = לואוס

ראָזען

איז

װאָרען אין ווילנע ,אין

ער

איזה

געװען

געבאָרען

גע-

ואָהר ..0781

אין

וילנע

און ער
ביים טרייך
אַ  מוליער
האָט באַלאַנגט צום פּראָפעסיאָנעלען
פאראיין פון מוליארעס ,פון וועל-
א טעטיגער
כען ער איו געװוען
מוער.
אין אמעריקע איז ער געקומען
אין

יאהר

2001

און

און

געווא-

169

רען א מיטגליד אין לאָקאל
יונואן.
(מאלערס)
פוינטערס
ער איז איינער פון די גרינדער
 84ארבוו-
ברענטש
ווילנער
פון
טער וננג ,ואָן ער אוו אַן אַק-
טיווער טוער און יעצט איז ער אַ
מיטגליד פון דער ארביימערע רינג
סעמעטערי קאַנטראָל קאָמיטע.

,

73

די ראָלצ פון ווילנצר אין ארבייטצר רינג

אברהם יוסף שאַפּיראָ ,בר.34 .
אברחם
האָט ער
יוסף שאפירא
געהייסען אין ווילנע ,דאָ און גִין-
שאפּירא,
וארק הייסט ער דושאו

אוטשילישטשע

איז

דיסט
ריקע
פּאָר
א

געקומען

אין

יאהר

.8001

האָט

ער

איז שאפּירא אין אמע-

אין

ואהר

יאהר

6

טראל

קאָמיטע.

אין

יאָהר

נין

פון

רינג

אין

און

שאפירא

געװען

וארק.

ברענטש

.6001

אין

84

ארב.

יאהר

9091

גלאָװוערסװיל,

טראַנספערירט

און ברענטש

 81ארב.

גלאָװערסװויל?

ער

זיך אויך

.5

אין

נ.

און

און

א

געווארען

אװעקגעפאָהרען

באַשעפטיגט

אלס

האָט

האָט

זיך

הענטשקע

מאבער.
אין

0291

אין

שאפּיראָ

אין

ניו

וארק.

געקומען
ויך

טראנספערירט

ארבייטער

רינג,

צו
וואו

צוריק-
ער

האָט

ברענטש

09/

ער אוז

געוען

פינאנץ סעקרעטאר אין פארלויף
זעקס און א האלב ואָהר.

פון

אין נין וארק איז שאפּוראָ גע-
װאָרען טעטיג אין דער פאַרװאַלטונג
פאר צויוי יאהר,
פון ארב .רינג.
איז ער געווען פעקרעמאר
7

זיך גלייך אמעריקאניזירט און האָט  -פון סעמעטערי
זיך א נאָמען געגעבען דושאו.
אין
אריין
ער
שאפּוראָ איזן געווען אין יאהר
א מימגליד פון סעמעמערי

.4091

אין

מוטגליד

רינג .
געווארען איז דזשאו,
געבוירען
וואס האָט געהייסען אברהם יוסף ,און
ווילנע ,אין יאהר  .1881אזוו זאָגט
אנדערע זאגען אבער
דושאו אלוון.
אז ער איז נאָך פריהער געבוירען
געווארען.
אז אברהם יוסף איז געווען אין
ווילנע א בונדיסט ,קען מען זיך אָנ-
ארבייטער
די מיוסטע
שטויסען.
געוועזענע
זיינען
רינג מומגלידער
בונדיסטען.
אין אמעריקע איז אברהם יוסף

אין

און

נאַטירליך.

אָנגעקומען

א

ר

וילנע

אין

אין
מאכער
א הענטשקע
געווארען
אז ער איז געווען א בונ-
ווילנע .

קאָנטראָל ,נאָכהער איו
דער

אָפיםס

קאָמיטע,

קאָנ-

0891

איז ער געווארען א מימגליד פון
פאר דו לעצטע
סאָשעל? סוירוויס.
פאָר ואהר איז ער פארבונדען מיט'ן

ער איז א פּאָר ואהר
דעפּארטמענט.
געווען פארויצער פון דעפּארטמענט.

אהרן שאפירא ,כר,763 .
שאפירא איז אן אמת'ער ווילנער.
ער איז געבארען געווארען דעם -51
טען אפּרול ,2881 ,אין ווולגע .גע-
לערענט אין לאַזארעוו'ס נאַטשאַלנע

אין וועלכער ער איז
גליד פון  8991ביז
יאהר,

פון

1801

ביו

געװען
.1891

א מוםמ-
פאר 9

8801

ער

געווען אין קעמפּ קאָמוטע.

איז

יעסים ישורי.
ווילנער טוער טץ דער

טרײד

אַ דאַנק דער גרויסער אידישער
נאָך אַמעריקא,
מאַסען אימוגראציע
אַ דאַנק דעם ,װאָס דו גרויסע גרופען
אידישע אימיגראנטען האָבען אַריבער-
געפּעקעלט מוט זיך דו לאַנג-ואָהריגע
רעװאָלוציאָנערע
און
ערפאַהרונגען
טראַדיציעס פון זייערע אַלטע היימען,
איז געלונגען אויף דער אידישער
גאַס און אַמעריקא אויפבויען אַזאַ
טרויך-
קאַטמפלוסטיגע
ריזיגע און
ווניאָן באוועגונג.
די אידישע יוניאָנס האָבען שמענ-
דיג געקעמפט ,האָבען שטענדוג גע-
פאָדערט בעסערע באדונגונגען ,בעסע-
רע באַהאַנדלונגען און האָבען אַלע

| מאָל

זייערע

דורכגעפיהרם

קעמפע
|

זיגרייך.

ניט גרונג אוו אָנגעקומען צו
עראָבערען די אַלע געוואונענע סטרא-

טעגישע פּאָזיצועס.

פיל מוה ,ענער-

יביאָן באַװעגונג,

די
דיג פאַרבוטערט זיינען געווען
אַ מערקווירדיג שטמאר-
באַלעבאַטים.
אָבער
האָבען
וידערשטאנד
קען
ארויסגעוויוען די אַרבייטער וועלכע
זיינען געפיהרט געװאָרען אין דיוע
מלחמות און נאָר אַ דאַנק דו פעהוג-

קייטען ,עהרליכקייט

פון זייערע גענעראַלען איו געלונגען
צו באפעסטיגען די וויכטוגע פֹּאָוו-

ציעס

גאַנצער

װאָס זיי פאַרנעמען

אַמעריקאנער

וועגונג,

מייער אייבראמס ,בר 34 ,א .ר,

רעליף

די לעצטע  19יאָהר סעקרעטער.
איז

געווען

טעטיג און

דעם

ווילנער

914

אַרבייטער-בא-

מיר פאַרצייכענען דאָרום די נע-
מען פון די וילנער טרייד-יונואָן
באוועגונג טוער וועלכע זיינען אונז
אויב אומו-
באַקאַנט אַלס אַזעלכע.
צער אוז אווסגעלאָזען געװאָרען איז
דאָס זיכער ניט געמאָן געװאָרען

אַבויכטליך.

ער

אין

דער

צווישען די צאָהלרויכע גענעראַ-
לען און בויער פון דער אידישער
טרייד-יוניאָן באוועגונג האָבען זיך
אויך געפונען ווילנער לאנדסליים.

גיע און אָפּפערװיליגקייט האָט ויך
גענויטיגט צו ליפערען אין דיזען
קלאַסען-קאַמף .שטאַרק און עקשנות-

מייער אייבראמס איז אַ מיטגליד
פון דער ניט גודס װאָירקערס יונ-
ער נעמט אַן אַקטיװען אָנ-
ואָן.
טייל אין דער פיהרערשאפט פון דער
ווניאָן און איו געװען אַן אָנגע-
זעהנע פיגור אין דעם סטרייק װאָס
ויין ווניאָן האָם ניט לאַנג צורוק
אָנגעפוהרט.
ער באַלאַנגט צום ווילנער בר54 .
אַרביימער רינג ,וואון ער איו פאַר

און לאָיאַלוטעט

קאָמיטעט

און

און

געשיקט

געװאָרען אין יאָהר  1991אַלס שלוח
נאָך ווילנע .ער האָט פאַרנומען פילע
אַרבייטער
עמטער און פארשיידענע
רונג פארװאַלטונגס קאָמיטעטען.

אכרחם באַק ,בר,763 .
אברהם באַק איז געבאָרען געואָ-
רען אין ווילנע און אוז געווען דאָר-
ער האָט
טען אַ פּאַפּיראָסען-מאַכער.
אַ טמוכטיגען אָנטײיל אין
גענומען
אלע קעמפע פון די פאַפּיראָסען-מאַכער
אין ווילנע.

ווילנטר

טונר

אין

דער

טרייד

יוניאֿן

קומענדוג און אַמעריקא איז ער
אויך געװוען באשעפטיגט אַלס פּאַמו-
| ראָסען-מאַכער און איז געװאָרען טע-
מאַכער
מיג אין דער פּאַפּוראָסען
ווניאָן פון וועלכער ער איז נאכהער

יאָהרען

אַן אָנגעזעהע-

לאַנג געווען

נער פיהרער צואַנען
ווילנער ,מ .טוגעל.

סיט

נאָך

א

9798

בארעגונג

אונטערערדישער

דו קאַמאַשען

באוועגונג

שטעפער

צוישען

און

גע-

אוו

ווען באוואוסט אַלס מעטיגער אנו-
טאַטאָר אין דער באוועגונג איידער

דער ,בונד"

איז

געהאָ-

געגרונדעט

ער האָט ויך נים באגרענעצט
וען.
מים פּראָפּאַגאַנדע אין זיין אייגענעם
פאַך ,נאָר האָט אַגיטירט און אַנדערע

טרוידס,
אין

אין

אַמעריקא

1001

איז

און איו

ער

געקומען

באַלד געװאָרען

טעטוג אין דוי בונדיסטישע קרוווען.
ער איז געווארען א קלאוקס אפּערוי-
טאָר און איז געװאָרען אַקטיוו אין
דער קלאָוקטייקערס ווניאָן .ער האָט
מיטגעמאַכט אַלע קעמפע פון דער יונ-
ואָן און אין  0101נאָך דעם הים-
טאָרישען סטרויק איו ער ערוװועהלט

געװאָרען
אין פארבינדונג מום זיין וונואָן
און ער אווך געװוען אַן אַקטיװער
טוער אין דו פאַראווניגטע אידישע
ער איז געווען 8
געווערקשאפטען.

מיטגליך

פון

,פאָרװערטס"

אָסס'ן

און אַ געוויסע ציים אויך מיטגלוך
פון דעם ,פאָרווערטס" פארוואלטונגס
ראַט.
אין ארביימער רינג איז ער גע-
װאָרען אַ מיטגליד פון ווילנער בר.
 8און האָט זיך נאכהער טראנספע-
רירט אין ווילנער בר 768 .א .ר.
ער איז געווען פאַרבונדען ואָה-
רען לאַנג מוט דעם ג,פאָרווערמס?"
אַלס אָנגעשטעלטעד אין ,פאָרװוערטםס"
בילדינג .געשטאָרבען דעם 81טען אָק-
טאָבער,

סעט

.1391

בײלענטאָן,

פר.

34

א.* .

סעם בילענסאָן האָט אין ווילנעץ
געהייסן יהושיע דער קאָמאַשען-שטע-
פער .אַזוי אוז ער געווען באוואוסט
און
אין די בונדיסטישע קריוזען

אויף דער ווילנער בירושע אויף זאַ-
װאַלנער גאָס ער איז געווען איינער
פון דוּ ויכטוגסטע טוער פון דער

אַגענט

אַלס געשעפטס

און

האָט דיזען אַמט אָנגעהאַלטען מומ
און
ווירדע היבשע עטלוכע יאָהר.
האָם ער רעזיגנורט פון דעם
6
אַמט און איז פאַרבליבען אַ טרייען
און איבערגעבענער טרייר ווניאָניסט
ער אוו אַ מים-
און סאָצואַליסט.

גליך פון דער ,פאָרװערטט אַסס'ן"
און אין דעם שטאָדטישען קאָמיטעט
סאָצואַליסטישען
פון דעם אידישען
ער באַלאַנגט צום ווילנער
פארבאַנד.
בר.

 24אַ .ר .וואו

מאַקט

ער איז

גאָלודינג,

בּר.

טעטוג.

,104

מאַקס גאָלדינג אוז אַ זעצער פון
דער היים און איז יעצט באשעפ-
מיגם אָלס זעצער אין ,פאָרווערטס".
ָ

70
ער

איז

אַ

סמיטגליד

אודישער שריפמזעצער

פון

דער

וונואָן לאָקאַל

 ,8ואו ער אוז אַ מעמיגער מום-
אין דער וונואָן
גליד און טוער.
האָט ער זיך ספּעציאַליזירט אין אַ
קאָמיטעט וועמעס אוופגאַבען עס זוו-
נען  --צו שאַפען מוטלען צו שטו-
צען נוים-ליידענדע און קראנקע זע-
אין פאַרלויף פון  01ואָהר
צער .
צייט איז ער געווען פאָרזיצער פון
דיזען עמוירדושענסו פאָנד קאָמיטעט
און האָט פיל מיטגעהאָלפען צו שאַ-
פען דורך פארשיידענע אונטערנעמוג-
גען צעחהנדליגע טויזענט דאַלארען.
ער איז אַ מומגלוד און ווילנער
בר 702 .א .ר ,.איז איונער פון דו
גרינדער פון ברענטש און האָט אין
פארשיידענע ציימען פאַרנומען ויב-
טיגע עמטער און דער נאַצואָנאַלער
פארװואַלטונג פון אַרבייטער רינג .ער
איז מעטיג אין דעם פאַראווניגטען
אַ
און
ווילנער הולפס קאָמיטעם,
מימגלוד פון דער סאָצואַלוסטישער
פּאַרמי' און איז אווך אַ מומגליך
פון ,פאָרווערטס אַסס'ן".

רודאָלף (רפאל) גינזבערג,
בר,7108 .
געוען
איז
גונזבערג
רודאָלה
ואָהרען לאַנג צורוק אַן אַקטפיוער
טוער אין אַרבייטער רינג און האָט
אין פאַרשיידענע ציימען פֿאַרנומען
וויכטיגע עמטער אין דער נאַצואָנאַ-
לער פארוואלטונג פון אַרבייטער רונג.
אָבער אויסער דעם װאָס ער און
געווען אַ טעטיגער טוער אין א .ר.
איז ער אויך געװװוען מעמיג און דער
ער אוו
טרייד ווניאָן באוועגונג.

געווען

יאָהרען-לאַנג אַ מיטגלוך פון

דער פּיינטערס יונואָן און אוו אַ
געוויסע צויט געווען אַן אָנגעשטעל-
טער אין דער יוניאָן פאַרגעמענדיג
דעם אמט פון געשעפטס אַגענט,
ועצט איז ער אין פּרווואטע ביו-
נעס טאַקע אין דער פּיונטערס בראג-
זשע און איז זויענדוג אַ מומגלוך
פון ווילנער ברענטש  62/א .ר .אַן

אַקטיװער

וועלכען

טוער

ער

אין

יפמים

ישׂורין

דעם

ברענטש,

האָט אונסטאָלורט

מיטגליד פון דער
קאָמיטעץ אין .0091

נאצ.

אַלס

עקזעקוטיה.

טוביה גלאַז ,בֹר,703 .
טוביה גְלאַז איז געבאָרען גע-
װאָרען אין ווילנע דעם 89טען יולו,
.8
בוז  01ואָהר האָט ער זיך געלע-
נאכהער
רענט אין גאננ'ם קלווו.
און האָט
איז ער אַװעקגעפאָהרען
זיך געלערענט אין דער סלאַבאָדקער
צן  81ואָהר איוו ער אֲרו-
ושובה.
און דער
בער צו דוי מוסר ניקעס
זעלבער צויט האָט ער זיך געלערענט
שחוטה ,איו אַריבער אין דער ראַ-
דינער ישובה אונטער דעם חפץ-חיים.
פון החפץ-
אוונפלוס
דעם
אונטער

חיימ'ס

אייניקלאך

פאַנגען
געקומען

חיצננים.
ספרים
לייענען
צורוק און ווילנע און בא-

שלאָסען צו

וערען

האָט ער

אָנגע -

אַן אַרבייטער,
דעם דרוקער

און האָט אווסגעקליבען
פאַך אַלס זעצער.
דער ערשטער ברוך זיינער מים.
דער רעליגיע איז פאָרגעקומען אַ גע-
וויסען פרויטאָג נאַכט ,ווען ער האָם
פאַרפעחלט קומען אין איונבונדער'ס
דאָס האָט
קלויז צו קבלת שבת.
פארשאפט פיל צער זיינע עלטערען
און אַלע איבעריגע מתפּללים ,ווייל זיו
זיינען געווען צוגעוואוינט צו זייון
|
נגונה.
פון וענער צוים אָן ,איוו ער גע-
װואָרען טעטיג אין דער בונדיוסטישער

ער אוז אריונגעטראָטען
באוועגונג .
אין דעם באַיעװאָי אַטרואַד ,אָנגע-
הויבען באזוכען די בירזשע ,גע-
היימע פֿאַרוזאַמלונגען ,אויף וועלכע
ער איו ארויסגעטראָטען מיט פלאַם-
ענג
וויענדיג
רעדעס.
פייערדיגע
מיט אַלע טעטיגקויטען
פארבונדען
פון ,בונד" איז ער מעהרערע מאָף
געווען אַרעסטירט און איז געזעסען
אין דער אנטאָקאָלער מורמע.

ווילנער טופר אין דער טרייר יוניאָן
די שטאַרקסטע עראווגניס
זיין רעװאָלוציאָגערען לעבען

און
איז

געווען דעם 02טען אָקטאָבער ,8001
ווען רעדענדיג צו סאָלדאַטען פון

דעם טראָאיצקען

פּאָלק אויף זאַװאַל-

נער גאַס ,אוז פּלוצלונג אָנגעקומען אַ
ראָטע סאָלדאַטען פון דעם אָרענבורג-
פקען פּאָלק און א קלוונער באַנדיםמ-
אָפיצער האָט באפוילען צו שיסען.
אַלס רעזולטאַט פון דיזער שיסעריי,
זיינען דערשאָסען געװאָרען  31חברים,
גלייך
געשמאָרבען
זוונען
מאַנכע
אוופ'ן פּלאַץ און אוונוגע אין אודו-
אוונעם
(הקדש).
האָספיומאַל
| שען
פון דו דערשאָסענע האָט ער אַלוון.
אַװעקגעטראָגען אויף זוונע פּלווצעס
און הקדש.
די גאנצע פּאַסירונג האָט אווף
איהם געמאַכט אַואַ שמאַרקען אוונ-
דרוק ,אַז אין פּאֲרלווֹף פון גאנצע

טעג

דריי

איו ער

געװוען

אין

אַן.

קאָנוואולסוווען
און
אויפגערעגטען
צושטאַנד .אויניגע חברום פון מולו-
טערישען קאָמיטעט האָבען איהם בא-
זוכט ,זיי האָבען אָבער געמוזט ארוג-
טערנעמען זייערץ מיליטערישע מוג-
דירען  --אַז ניט האָט ער זיי נים
ביז ענדע אָקטאָ-
געװאָלט אָנקוקען.
בער  7091ווען ער איז אַװעקגעפאָח-
רען אין אַמעריקא ,איז ער די גאנצע
מיםט דער
ציים געװוען פארבונדען
באוועגונג און דעם לעצטען טאָג װאָס
ער האָט פארבראכט אין ווולנע האָט
ער אוופגעועצט און אָפּגעדרוקט אַ
פּראַקלאַמאַציע אין ראָם'ס דרוק.
אָנקומענדוג אין אַמעריקא אוז
ער געװאָרען אַ מיטגליך אין לאָקאַל
9

אודושע

שריפטועצער

וונואָן.

אין דער ווניאָן איז ער געװאָרען
אַקטיוו און אָנגעזעהן .ער האָט דאָר-
טען פאַרנומען וויכטיגע עסטער ,וי
פּראָטאָקאָל סעקרעטער ,געווען  4מאָל
וויצע-פּרעזידענט און האָט פאַרנומען
 4מאָל דעם העכסטען אמט פון פּרע-
זידענט פון דער יונואָן.
עס

איז

אינטערעסאַנט,

אַז אוו-

באויטגונב
סער

779

דעם,

ער

װאָס

איז

אַ

געװען

טעטיגער בונדיסט ,אוויסער דעם װאָס 
ער איז געװוען און איז יעצט אויך
אַ וויכטיגער טרייד  -וונואָניסטישער
טוער ,איז ער אויך געװוען גאַנצע
צוויי סעזאָנען אַ כאָריסט אין דער
נין ואָרקער מעטראָפּאלימטאן אָפּערא,
דאָס איז געווען אין די סעאָנען
פון  11-0101און .01-1191
ואָהרען
פאַר דו לעצטע 1121
אוו ער אַ מוטגליד פון ווילנער בר.
אַרבייטער רינג און פאַר דו
7
לעצטע  09ואָהר אַ זעצער אין נין
יאָרקער ,טאָג".

מאיר ג .װאָלפּערט,
|

בר.

09

*.5

ר

געבאָרען

מאיר ג .װאָלפערט איז
געװואָרען אווגוסט 9טען .4781
אין ווילנע אוז ער געװען אַ קאַי
מאַשען

שטעפער

און

ער אַװעקגעפאָהרען

אין

0081

אוו

נאָך לאַנדאָן וואן

ער האָט זיך אָנגעשלאָסען

אָן דער

קאַמאַשען שטעפער יוניאָן ,פון וועל-
כער ער איז געוװוען עטלוכע ואָהר
סעקרעטער,.
אין אַמעריקא אוז ער געקומען
אין  8001און האָם זיך מראנספע-
רירט צו דער בוט און שוה ואָיר-
קערס יונואָן אין בראָקטאַן ,מאַס.
צייט

אין
אין

0101

איו

ער

אַן איינוואוינער

נין ואָרק ,וואו ער איז אַקטון
ווניאָן באוועגונג.
דער מרווך

אין די

ואָהרען

1191--1101

איז

ער

פון דו
געווען געהולף סעקרעטער
פאַראוונוגטע אודישע געווערקשאפמען.
ער האָט אָרגאַניזירט דוי שענדעליער-
אַרבייטער און איז געווען פאַרװאַל-
ער האָמ
טער פון דיזער יוניאָן.
אויך אָרגאַניזירט לאָקאַל  864פון
דער בוט און שוה װאָירקערס יונואָן
אין וועלכער ער אוו געװען און

פאַרלויף
װאַלטער.

פון  4ואָהר צייםט פאַר-
אין  0991איז ער געװאָ-

רען פאַרוואַלטער פון דער סעלצער-
מאַכער וונואָן און האָט געהאַלטען

978

יפמים

דיזען אַמט ביו .0901
ביו  8801אוו ער געווען
מיט דעם פאָרווערטס? אַלס אָנגע-
פ,אָרווערטס"-
אין דער
שטעלטער
ער
געביידע און פון  9991אוו
פון
פארװאַלטער
ווידער געװאָרען
דער סעלצער מאַכער וונואָן.
ער איז געװוען דריי מאָל וויצע-
פאַרזיצער פון די פאַראיינינטע או-
דישע געווערקשאפטען און מעהרערע
מאָל מימגליד פון דער עקועקוטיוע.

מאָריפפ (משח)

פון 0201
פארבונדען

פֿרי

82

א.

ישורין

טיגעלן
וי

געבאָרען

מאָרויס טיגעל איז
װאָרען אין אַפּריל .7781
ער האָמם זיך געלערענט

אין

גע-
אַ

אווסער דעם איז ער אויך אַ טע-
רונג,
מיגער טוער אין ארביימער
זויענדוג אַ מימגליד פון ברענטש 69
ארביימער רונג.

מאיר װוײינשטיין ,בר ,34
מייער וויינשטוין איז געווען און.
פּריקאַז-
אַלס
באשעפמיגט
ווילנע
שטשיק און האָט געאַרבייט אין אַ
קראָם צוזאַמען מיט איזידאָר קאָהען.
זיי ביידע האָבען דאָס געגרינדעט אין
ווילנע אין יאָהר  6981אַ פאַראוון
ווילנע האָט
פון פּריקאַושטשוקעס.
ער פאַרלאָזען אין  0001פאָהרענדוג
נאָך לאָנדאָן און פון דאָרטען איז ער
אָנגעקומען אין אַמעריקא אין .9091
קומענדיג אין אַמעריקא אוז ער גע-

װאָרען אַקטיװו אין די נין יאָרקער
בונדיסטישע קרויוען און שפּעטער
אין דער טוייד וונואָן באװועגונג.
ער איז געװאָרען אַ קלאָוקס אַפּרוו-
טאָר און אוז ואָהרען לאַנג געוװוען אַ
ביזנעס אַגענט פון דער יונואָן און
אַ געוויסע צוים אויך פאַרװאַלטער
פון דער סקוירט מאכער יונואָן לאַ-
קאַל  829ער איז אויך געװוען פאַר-
װואַלטער פון ,פאָרווערטס" אָפּיס אין
קליוולאנד אין פאַרלויף פון  8ואָהר.
מיט אַ
ועצט איז ער פארבונדען
דרוק-געשעפט און איז טעטיג און
דעם אידישען סאַציאַליסטישען פאר-
באַנד , ער איז אַ מומגלוד פון בר.
 84א .ר .און איז יאָהרען-לאַנג צו-
ריק געװען א מיטגליד אין דער
אַרביימער רינג קאַנטראָל קאָמיטע.

חדר און און לאַזאַראָוו'ס נאַטשאַלנע
דאַן איו ער גע-
אוטשולישטשע.
װאָרען אַ פּאַפּיראָסען מאַכער אַרביו-
פֿאַברוק.
טענדיג אין עדעלשטיינ'ס
אין יענער צייט האָט זיך אָנגעהוו-
בען

אַַ באועגונג

צן

די אַרבײיטער און דוֹּ
פאַבריקען אין וילנע .

בארימטער

אָרגאַניזירען

פּאַפּיראָסען-
ווען דער

סטרווק אין עדעלשטיינ'ס

פאַבריק האָט אויסגעבראַכען איז ער
געווען איינער פון די הויפּט פיהרער
פון דעם סטרויק .אין יענע יאָהרען
אָנצופיהרען אַ סטמרויק איז געװען
עס
פארבונדען מיםט גרויס געפאַהר .
האָט געשמעקט מוט מורמע ,סוביר
טוגעל האָט זיך
און זאָגאַר טויט.
אָבער ניט געשראָקען פאַר די אַלע
געפאָהרען און האָט יענעם סטרווק
ער איו
דורכגעפוהרט ערפאָלגרייך .
אָבער געצוואונגען געווען אין 4981
צו פאַרלאָזען ווילנע  --אַװעקפאָה-
דאָרטען האָט
רענדיג אין בערלין.
ער אויך געאַרבייט אַלס פאַפּוראָסען-
מאַכער אָבער מעחר װוי  9יאָהר צייט
האָט ער דאָרטען ניט געקענט פֿאַר-
בלייבען און די בערלינער פּאָליצוי
האָט איהם פון דאָרטען ארויסגעשיקמ.
פון בערלין איז ער אַװעקגעפאָהרען
אין גלאזגאָן ,סקאָטלאנד ,האָט אַגו-
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ווילנטר טופר אין דֹצָר טרייר יוניאָן באַװעגונג
טירט צווישען די פּאַפּיראָסען-מאַכער
אַרבייטענדיג אין מיטשעל'ס פאַבריק.
צוליב זיין אַגיטאַציע האָט ער פֿאַר-

צוואַ-
אין דער קירזשנער וונואָן.
מען מיט דעם ווילנער אוזידאָר קאָ-
הען האָבען זיי אָנגעפיהרט די נוו-
טיגע אָרגאַניזאַציאָנט אַרביים ,נים

געפאָהרען אין לאָנדאָן ,וואו ער האָט
פארבראכט אַ יאָהר ציוט.
און ואָהר  0091איו ער אָנגע-
ער איז גלווך
קומען אין אַמעריקא.
ארוונגעטראַמען אין דער פּאַפּיראָסען-
מאַכער יוניאָן און איז געװאָרען אַ
דעלעגאַט פון דער יוניאָן צו דו
פאַראוונוגטע אודושע געווערקשאפטען
און איז אויך געװאָרען אַ מוטנלוך
|
און ,פאָרווערטס" אַסס'ן.
נאָכדעם וו דו פּאַפּיראָסען מאַ-
כער יונואָן איז צופאַלען געװאָרען
פּאַפּוראָסען-
צוליב דעם מעכטיגען
טראָסט איז ער געװאָרען אַ מיטגלוך

פיוער.
און
געװאַגטקויט

לאָרען זיין שטעלע

און איז

אַװעק-

אין דער ביל פּאָוסטער'ס און אָשערט
ווניאָן מוט וועלכע ער איז פארבוג-
ער
דען פאר די לעצטע  02יאָהר.
דער
פון
פּרעזידענט
ועצט
אי
וונואָן.
אין פאַרלויף פון  01יאָהר צייט
האָט ער פאַרנומען דעם אַמֹט אַלס
פאָרזיצער פון די פאַראווניגמטע או-
דישע געווערקשאפמען און אוז יעצט
ווייס-טשערמאַן פון די געווערקשאפ-
ער אוז אַ מיטגלוד פון דער
טען
פון
און
פּאַרטיי
סאָציאַליסטישער
ווילנער ברענטש  82א .ר.

אוין
מיט

מאָל
זייער

געקראָכען
מוט און

אין דו פאַרשיידענע סטרייקס האָבען
זיו פול מומגעװאָלפען אין דער אוום-
בויאונג פון דער יוניאָן .די יונואָן
האָט אין אַלע איהרע קעמפע געפונען
אמת'ע
משאַלקין
אין די ברידער
קעמפער.
און איבערגעבענע
טרווע
דער עלטערער ,אייב טשאלקין ,און
אוונינע ואָהר געװען אַ געשעפטס-
אַגענט אין דער וונואָן ,און דער
אונגערער ,איזידאָר טשאַלקין ,איז אַ
געוויסע ציים געווען דער פאָרזיצער
פון דער דושאָינט באָאיד פון דער

די ברידער אייב און איזידאָר
טשאַלקין ,בר 34 .א .ר.
די ברידער אייב און איזידאָר
טשאַלקין זיינען ביידע היימישע בונ-
אַריבערגעקומען אין אַמע-
דוסטען.
ריקא

זיינען

זיי

אין

די

יאָהרען

און  .6001אין ווילנע זיינען
8
און
קירזשנער
פוטער
זיי געװען
זיינען שוין דאָרטען געווען טעטוג
פון
אַ פֿאַראוון
אָרגאַניזירענדיג
ביידע לעבעדיוגע יונגע-
קירזשנער.
לייט ,פול מים פוויער און ענערגיע,
האָבען זיי גלייך װוי זיי זיינען גע-
קומען אין אַמעריקא געװאָרען טעטוג

זיי האָבען זיך באטייליגם
ווניאָן.
און דער גרינדונג פון דער אינטער-
נעשאָנאל פאָריערס ווניאָן און געװוען
דעלעגאַטען צו דוי קאָנװענשאָנס פון
דער יוניאָן.
יעצט

זיינען

זיי

ביידע

אין

פרו-

0

יצפים 

װאַטעץ געשעפטען אין דעם זעלבען
געבליבען
זיי זיונען
פאך ,אָבער
פריינד פון דער יוניאָן און זיונען
אימער בארייט צו שטעלען זיך אין
דינסט פון דער יוניאָן מיט ראַט
און טאַט .זיו האָבען זייערע יונגע
ואָהרען אַװעקגעגעבען אין דינסםט צו
דער באוועגונג און זיינען פאַרבלו-
בען מיוט וװאַרימע געפיהלען צו דער
באוועגונג וועלכע זיי האָבען געבוים.
זיו זיונען מיטגלידער פון ווילגער
בר 84 .אַרבייטער רניג.

דזשייקאָב יאַפע ,בר 708 .א .ר,
דזש .יאַפע איז געבאָרען געואַ-
רען אין ווילנע ,דעם 8טען פעברואַר,
האָם געענדיגט ווילנער רע-
.8
אין 8001
מעסלענע אוטשולושטשע
איז געווען אָנגעשלאָ-
אַלס שניצער.
ספען אָן דער סאָצ .דעמאָקראַטישער

גרומץ ,אוסקרא".

אַװעקגעפאָהרען

לאָקאַל

,88

ישורין

אידישע

שרופטזעצער

וונואָן 9 ,ואָהר צויט

און אויך גע-

ווען  9יאָהר

צייט פונאַנץ-סעקרעטער.

יעצט איז ער אַ מיטגליד פון דעם
עקזעקומיוו קאָמיטעט פון דערי יונ-
יאָן .ער איז אַ טמעטיגער מומגליך
אין דער סאָציאַליסטישער פּאַרמיו און
באַלאַנגט צום וילנער ברענטש 708
אַרבייטער רונג,

דזשוליום מאַרגאָליט- ,
בר 34 .א .ר.
דזשוליום מארגאָלוס אוז אַ הוו-
מישער קירזשנער .איז געווען שטארק
פון
טעמיג אין דער אויפבויאונג
דער קירושנער יוניאָן און ניו-יאָרק.
ער האָט מוטגעמאַכט אַלע קעמפע און

איז אַלע מאָל געווען אין דער פיה-
עטליכע
רערשאַפט פון דער יונאָן.
געשעפטםס-
ער געווען
יאָהר איז
אַגענט פון דער יוניאָן און באטוו-
לוגט זיך אין אַלע סטרווקס װאָס

די יוניאָן האָט אָנגעפיהרט פון צייט
צו צייט,

טשארלם מארגאָלים,
בר 34 ,א,- .

אין פעמערבורג און דאָרטען געאַר-
דאָרטען האָט
ביים אַלס שניצער.
אוים'ן
ארוופגעשטעלט
איהם
מען
שװואַרצען ליסט  --ער האָט נים גע-
קענט קריגען קיין באשעפטיגונג און
האָט אויסער דעם פאַרלאָרען ואָהנ-
האָט ער זיך גענומען לער-
רעכט.
נען אַלס דרוקער און געאַרבייט אַלס
דרוקער  4יאָהר ציים.
געקומען אין אַמעריקא אין 0091
און אַרבייט ד' גאַנצע צווט אַלס
|
זעצער.
געווען פּראָטאָקאָל סעקרעטער פון

טשארלס מארגאָלוס איו אַַ טע-
טיגער מוטגלוד און דער אונטערנע-
שאָנאל לוידיס גאַרמענט װאָירקערס
יוניאַן .ער באַלאַנגט צום לאָקאַל 89
יוניאָן און און אַ
דרעס מאַכער
מיטגליד פון דער עקזעקוטיוו קאָ-
מיטע .ער איז געװען מעטיג און
אַלע סטרייקס װאָס זיין יוניאָן האָט
אָנגעפיהרט אין פארשיידענע ציימען.
אויסער דעם איז ער אויך אַ מע-
טיגער און אַקטיװװער מומגליד אין
ווילנער ברענטש  24ארב .רינג.

דוד

מייטין,

בר.

708

א .ר.
גע-

דוד מווסון אוו געבאָרען
װאָרען און ווילנע ,פּורים .9981
ער האָט זיך געלערענט אין אַ
חדר און האָט באזוכט צויי ואָהר
די ווילנער רעמעסלענע אוטשיליש-

ויילנפר

טרייד

טופר אין דער

יוניאָן

איז געװען א פּריקאַזטשיק
טשע .
קליידער געשעפט.
אַ דאַמען
און
זייענדיג  21ואָהר אַלט האָט ער זיך
אָנגעשלאָסן אָן דער גױופע סאָציאַליס-

טען

(עס-ערען).

רעװאָלוציאָגערען

געווען א מימגלוד
סואָנעלען פאַראיין
קאזטשיקעס,

פון דעם פּראָפע-
פון ווילנער פּרו-

 7091איז

גע-

אין

װאָרען

צ {ס

ער

אַרעסטירם

פאר פארשפּרייטען

און

פארבונדונג

פּראָקלאַמאַ-

מוט

דעם

באַועגונג

189

איזידאָר (איטער) קאָהען,
בר 34 .א .ר.
אוזודאָר קאָהען איז געבאָרען
װאָרען אין ווילנע אין .8/81

גע-

אין אַמעריקא איז ער אָנגעקומען
אין  .,99081אין ווילנע אוז ער גע-
ווען איינער פון די ערשטע בונדוס.-
טען .ער האָט בייגעואוינט די גרונ-
און דער
דונ? פון בונד אין .7081
בונדוסטישער באוועגונג אין וילנע
האָט ער פאַרנומען אַן אָנגעזעהענעם.

באָוקאָט געגען טערקישע בעקערייען.
ער איז געזעסען אין דער לוקישקער

פּלאַץ אַלס אַ פלאָם-פווערדוגער

אין אַמעריקא אוז ער אַָנגעקומען
און יוני  7091און האָט זיך אָנגע-

ער
טוער.
טעטיגער
און
טאַטאָר
בוגנ-
דוי באריהמטע
האָט פאַרפאַסט
(,דאָרט
ליד ,די צואה?
דיסטישע

טורמע

 4װאָכען

ציים.

אַגו-

אין אַ ווינקעל אין אַ נאַסצן קצלער",

הויבען לערנען פאַרשוידענע טריידס
און איז פאַרבליבען אין דעם פאַך
ער איז אַ טע-
פון רעגען-מאנטלען.

טוגער מימגלוך

פון לאָקאַל  02רע-

גען-מאַנטלען יוניאָן פון דער אונ-
טערנעשאָנאל ליודיס גאַרמענט ואָור-
אין דער יוניאָן האָט ער
קערס.
פאַרנומען
אין פארשיידענע צייטען
וויכטיגע עמטמער ,געווען פּראַטאָקאָל
סעקרעטער ,עקזעקוטיוו מיטגליד און
פאַר דוי לעצטע דריי ואָהר איז ער
געווען פאָרזיצער פון דער ווניאָן.
יעצט פאַרנעמט ער דעם אַמט פון
געשעפטסט פארוואלטער פון דער רע-
גען-מאנטלען יונואָן.
דוד מייסין איז א מוטגלוד פון
ווילנער ברענטש  708א .ר .ואו ער
איז אויך טעטוג,

וועלכע איז געווען שטארק פאַרשפּריים
און געזונגען אין אַלע בונדיסטישע
בא-
קרייזען איבער גאַנץ רוסלאַנד.
שעפטינט אוז ער געווען אַלס אַ פַּרוֹ-
איינער
קאזטשוק און איז געװען
פון די ערשטע פינף פּריקאַוטשיקעס
וועלכע האָבען געגרינדעט אין ווילנע
פאראיין פון פּריקאַזטשוקעס.
דעם
אין אַמעריקא איו ער געװאָרען אַ
די פאָריער.
(קירזשנער).
פאָריער
טרייד איז און יענע צוימען נוט
קיין סימן פון
געווען אַיגאַניזירט.
אַ יונואָן איו ניט געווען און די
די
ועלכע.
אונטער
באדונגונגען
געאַרבייט זיינען
האָבען
קירזשנער
אויף
און
אונערטרעגליכע
געווען
רעם גורל פון דעם ווילנער א .קאַהען
איו אווסגעפאַלען די ויכטיגע און
היסטאָרישע אַרביים צו אָרגאַניזירען
דעם גאנצען מרייד אין אַ יונאָן.
די אויפגאַבע איז געװוען אַ שוערע
אין
דאָס 
פאראנטװאָרטליכע.
און
געווען פארבונדען מיט מסירת נפש,
װוייל אין יענע יאַהוען האָבען די
בעלי בתים גאָר ניט געװאָלט הערען
פון אַ ווניאָן .דער פאַרווך פון די
אַרביימער צו אָרגאַניוירען אַ יוניאָן
אוז באקעמפט געװאָרען פון די בעלי
אָבער אַ
בתים מיט ברומאַליטעט.

082
דאַנק דעם ווילנער בונדיסט ועלכער
האָט אַריבערגעפּעקעלט מוט זוך דעם
|ונדוסטישען קאמף און פייער איוו
ב
געלונגען צו גרינדען אַ יונואָן . און
ואָהר  0001האָט אווסגעבראָכען דער
היפטאָרישער סמרייק פון די קירוש-
נער און אין דיזען סטרויק אוז א.
ער
קאָהען געווען די הויפּט פיגור.
גע-
סמרייק
גרויסען
האָט דיזען
פיהרט ,ער האָט מים זיינע פּלאַם-
די
אָנגעצונדען
רעדעס
פייערדיגע
הערצער פון טויוענטער קירושנער
און פון דאמאָלסט אָן עקזיסטירט אַ
פעסטע און איינגעפונדעוװועטע יוניאָן
אין דעם צװייטען
פון קירזשנער .
גרוויסען פטרווק פון דער ווניאָן אין
האָט ער וידער אָנגעפיהיט
2
מוט דיזען סטרויק
דעם פטרייק.
האָט דעמאָלט געקאָכט דאָס גאַנצע
ואָס פאר אַ .ואונדערבאַרער
לאַנד ,
קאַמף דאָס איז געווען און ואָס פאר
א גלענצענדען זיג די ווניאָן האָט
א .קאָהען האָט
דאמאָלסט עררייכט.
אין דיזען סטרייק זיין גאַנצע ענער-
גיע און באגווסטערונג ארוונגעלעגט
און דו מויזענטער קירזשנער האָבען
געהעריג אָפּגעשאצט זוונע דונסטע.
נוט נאָר די קירושנער ,נאָר דו גאנצע
אַרבייטער באוועגונג האָט אַנערקענט
זיינע גרויסע פארדינסטען און ער
איז געװאָרען אַ וויכטוגע פוגור און
דער טרייד-יונואַָניסטישער באועגונג.
אין ואָהר  7101האָם ער אוופגעגע-
בען די פיהרערשאפט פון דער יוניאָן.
נאָך אַן איבעררייס פון עמלוכע יאָהר
אוז ער יעצט וידער דער פאַרװאַל-
ער
טער פון דער קירושנער יוניאָן.
איז אַ דעלעגאט פון זיין וונואָן צו
געוערק-
די פאַראיוניגטע אידישע
שאַפטען און באטייליגט זיך און אַלע
פון דער אידישער
ארויסטרעטונגען
אַרבייטער באוועגונג.
א .קאָהען איז אַ מומגלוד פון
ווילנער בר 94 .א .ר .ער פאַרנעמט
דאָרטען דעם אַמט אַלס רעקאָרדינג-
ער איז מעחרערע מאָל
פעקרעטער.

ישורין

ילפים

געווען אין דער נאַציאָנאַלער פאַר-
װאַלטונג פון ארבייטער רונג און
האָט אין פארשיידענע צייטען גע-

שפּילט

ויכטיגע

אַ.

אין .

ראָליע.

ועצטיגען מאָמענט איז ער דער פֿאַר-
טרעטער פון דעם נין ואָרקער שמאַם
אין דער דירעקטאָריום פון א .ר.
ער איז דער פעקרעטער פון דיזער
ער
וויכטיגער א .ר .קערפערשאפט.
אוז אווך ואָהרען לאַנג א מוטגלוך
פּאַרטיי,
פון דער סאָציאַליסטישער
אַסס'ן
פון ,פאָרװערטס"
מיטגליד
און מימגלודך פון ,פאַרװוערטט? פֿאַר-
וואַלטונגס-ראַט .אווסער דעם אוז ער
ואָהרען-לאַנג געווען טעטיג אין דעם
ווילנער רעליף קאָמיטעט ,וויענדיג
דער ערשמער פאָרזיצער פון דעם קאָ-
ער איז געװוען טעטיג און
מיטעט.
דעם געוועזענעם צענטראלען פארבאַנד
פון ,בונד" ,וועלכער האָט געשאַפען
גרויסע געלדער פאַר'ן ,בונד".
לאנדסלויט

ווילנער

באמת

מעגען

זיין שטאָלץ מיט איהם  --דעם זוהן
שמאָדט
פּאַטריאַרכאַלער
דער
פון
ווילנע.

טעם קאָהען ,בר 703 .א .ר.
סעם קאָהען איז געבאָרען געװאָ-
רען דעם 5טען סעפּטעמבער
אין אַמעריקא
דעם 9טען

.8881

איז ער אָנגעקומען

אויגוסט

.4091

ער איז די גאַנצע צויט געווען
אַן אַקטיוװוער טוער אין ווילנער בר.
 7א ,ר .און אוו געווען ביז 1801
באשעפטוגט אַלס שניידער.
זייט

דעם

2/טען

פעברואַר

1801

איז ער פאַרבונדען מיט דער מעאַמ-
ריקאל שניידער ווניאָן לאָק,91191 .
אָן דער
וועלכע איז אָנגעשלאָסען

אַמעריקען

פעדעריישאָן

אָוװו לייבאָר

און אויך אָן די פאַראיוניגטע אוךו-
ער אוז יעצט
שע געווערקשאפטען.
ספעקרעטער פון דער יוניאָן.

ל:ע

אינדעקס
זוכצטטעל פון פּערזאַנען ,נעמען פון אָרגאַניזאַציעס און.
צייטשריפטען.
אי
אָנוז ,יאָסעל רובינאָװויטש .7171 --
אָגוו ,שמערעל יאנקעלעוויטש 710 --
אָדם הכהן .98 ,88 --
,אָווענט קוריער" .181 .888 --
אֶוען ,ראָבערט .80 ---
,אָוע" ,114 ,014 ,004 ,898 ,198 --
,154 ,094 ,894 ,024 ,914 29
,981 ,811 ,101 ,8128 ,85354 ,4
,899 ,58
,אָטקליקי בונדאַ?" .002 --
אָלגין .482 ,062 --
אַלואָסאָוו (פּאָליסצמייסטער) ,460/ --
אלשאנעצקי ,א,928 ,128 ,8 -- .
אָנינוּ .202 ---
אָניעל ,וודושין .9809 --
אָנֹכוּ .108 ---
,אָסװאָבאָזשדעניע טרודאַ? ,50 ,80 ---
.18 9
אָסטאַשקין (גובערנאַמאָר) ,40/ --
אָפּאַטאָוװו

גענוע

--

יודעל --

0

אָפּאַטאָוו,
8
אָפאטאָשון .289 ,601 --
אָכענבאַך ,א .ד,120 ,910 ,519 -- .
,889 ,859 -(אונושענער)
אָקון
.288 ,38
אָקושקאָ,

וויקענטו

,4

,9

,7

וווקענטיעווימש--

7.9
אָראָל ,ש.509 --- .
אָרזשעווסקאַיאַ ,אסתר ,718 --
אָרלאָװויטש .109 --
אָרלווק ,א( .אזרא) .918 --
אָרליוק ,שמעון .410 --
אָרלין ,מרדכי (ם .אָרלונסקי).918--
אָרליענעוו ,פּאַװעל ,068 --
אַרלעסקא ,מרום ,288 ,018 ,6109 --
.4
אָרנאַצקי .882 ---
אַרנשטיין ,מאַרק ,680 ,478 ,818 ---
אָשעראָװויטש ,מ.188 ,88/ -- .
אַבעליאַװויטש 889 --

,112 ,83

--

ר' אַבעלע פּאַסװאַלער
,041 ,23
אַבראַס דער מאַטע 1589 ,052 --
אַבראַמאָוו ,פערגעי אַלעקסאַנדראָװויטש

אַבראַמאָװויטש ,א,45 -- .
אַבראַמאָװויטש ,אַלעקטאַנדער אַלעקסאַנ-
דראָוויטש ,711 --
אַבראַמאָװויטש ,דושאַן .8900 --
אַבראַמאָוואטש ,דר.0/ -- .
אַבראַמאָוויטש ,הורש .808 ,102 --
אַבראַמאָװויטש ,לודוויק .208 --
אַבראַמאָװיטש ,קאָפּעל .7111 --
אַבראַמאָוויטש'סם קרייועל .811 --
אַבראַמאָוויטש ,ר,982 ,122 ,092 --- .
,6

,7892/

,889

,002

,202

,489

.001 ,8
אַבראַמאָוויטש ,רעי .809 --
אברהם דער בערשטער (װאָלף אַלעק-
סאַנדרונסקי) .0082 ,942 --
אברהם

| רבו

שמעון

--

.250

אַדלער ,אברהם .089 ,909 ,488 --
אַדלער ,װויקטאָר .894 ,894 ,904 --
אַדלער ,יעקב פּ.110 -- .
אַדלער ,לייבע ,./71 --
אַדלער ,סאָפיאַ 0 ,909 ,198 --
אַדעלמאַן ,אסתר .809 ---
ר' אהרן שמואל קאַידאַנאָװער .68 --
אַװאַריס (שװאַרץ) ,יאָסעל 71 --
אַווגוסט 8טער .80 --
אַלבערט ,א,009 --- .
אַלטער דער בערשטער ,089 --
אַלטער דער הויכער .152 --
אלמן ,ועקב ,849 --
--

,998

אַלעקטאַנדער

1טער

אַלס,

א.

00

--

,806 ,48 ,18
|

אַלעקסאַנדער קסטער ,711 ,911 ,09 --
,500 ,816 ,880 ,645 ,880 ,8
,161 ,8
אַלעקטאַנדער 5טער ,006 ,986 ,888 ---
1
אַלעקסאַנדער ,יעקב .549 --

88
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(גרויספיר-

אַלעקטאַנדרא געאָרגיעװאַ
|סטון) .088 --
אַלעקסאַנדראַ פיאָדאָראָװנאַ (קייזערי-
נע) .780 --
אַלעקסאַנדראָוו ,אחרן .410 --
אַלעקסאַנדרונפקו ,ואָלף (אברהם דער
בערשטער) .942 --

אַלעקסיי
1

מיכאַולאָויטש

(צאַר)

--

,.2/

אלפס ,בנציון .918 ---
אַלשװאַנגער ,דר.918 ,982 ,18 --- .
ואָירקערס
קלאָדינג
אַמאַלגאַמייטעד
וונואָן ,480 ---

אַמעריקאַנער

ווילנער

נוזאַציע

,829

---

קולטור

אַנאָליק ,מרס.519 --- .
לעאַניל --
אַנדרעיעוו,
.080 ,488 ,,8

אָרגאַ-

,9

,8160

אַנטאָװויל ,מאַקס .009 --
א,28 ,81 ,80 -- .
ואָסוף סאָלאָמאָנאָװויטש

אַנטאָקאָלסקי,
אַנטאָקאָלסקי,
97
אַנטאָקאָלסקי ,מאַרק ,048--198 --
,8458 ,040 ,048 ,440 ,8408 ,2
,8

,880

אַנטאָקאָלסקי,

,9030

משה

,811

שמעון

.4608

(הרב)

--

94

אַנטאַן (דר .פּאַװעל ראָוענטאל) --
ס.018 ,002 ,292 ,189 ,091 ,
אַנ---סקי ,ש,08/ ,948 ,908 ,689 -- .
,9858 ,8809 ,088 ,818 ,094 ,8
.858 ,0
אַסװאַריץ ,יאָסיף .706 --
,אַסטראַכאַנסקי קאָאָפּעראַטאָר ?,5906---
אַסינאָווסקי ,ל.819 -- .
אָסינסק! .211 ---
אָפּטעקמאַן ,אָסוֹם .001 --
אַקפעלראָד ,דוש,488 ,188 ,678 --- .
.8
אַקסעלראָד ,ליובאָוו אוסאַקאָװנאַ --
,710 ,096 ,86 ,106 ,00 9
אַקטעלראָד ,מאַקס .978 --
אַקסעלראָד ,פּאַװעל .6 ,9 ,18 --
אַראָנאָוויטש ,וֹ85 8 -- .
אַראָנסאָן .882 ---
,אַרבייטער-בלאַט? .802 ---
ַ,רביוטער-בלעטער? ,842 ---
א
,אַרבײיטער לעבען? .989 ,1588 --
אַרבייטער רינג ,459 ,089 ,180 --
.7389 ,6
אַרבייטער רינג צענטראַלע שול-פאַר-
װאַלטונג .680 ---
,אַרבײיטער שטימע,812 ,871 -- .
,169 ,882 ,182 ,9
אַרציבאַשעװוו

---

אַרשאַנסקי,

ב-- .

.818

,448

אֵש .,אסתר .049 --
אַש ,קלמן-ברוך .949 --
אש שלום ,3818 ,8008 ,144 ,602 --
,488 ,4809 ,988 ,818 ,818 ,4
.091 ,047 ,241 ,7198 ,908 ,9
אֵש ,שרה לאה ,2489 --
אַש-סומפּסאָן ,ראוז .629 ,900 ,0 ---
 .941 ,988אַשפּיס (אַשפּוו) ,8809 ,882 --
אואַיילד ,אָסקאַר ,718 ---
אוילענבערג ,הערבערט 819 --
אולואַנאָ .00 --
אוליאנאָוו ,אַלעקטאַנדער .090 --
אומבראַסאַס ,װוינסאַס .868 ---
,ונזער ביונע? ,888 ---
א
,ונזער געדאַנק? ,8088 ,908 ,862 ---
א
8
אונזער הילף? .088 ,285 --
,אונזער וועג? .888 ---
,ונזער טאָג" ,988 ,648 --
א
,ונזער
א

פאַר אַמעריקע

טאָג

--

,048

.,9
,אונזער טריבונע? .802 --
אונזער עקספּרעס? ,648 --
אונזער עתיד" 810 ,288 ,848 ---
,אונזער פאָלקסצויטונג" ,894 ---
אונזער פרייהייט" 488 ---
,אונוער פריינד? ,848 ,0648 --
,אונזער צויט? ,802 ,902 ,169 --
894 ,888 ,1
אונזער רוף"? .003 --
,אונזער שטימע" ,8432 ,862 ,962 --
.891 ,883 ,183 ,085 ,045 ,4
אורבאַנאָװיטש 8 --
אזעף ,980 ,5850 ,140 ,912 ,441 --
:
.800
1
אַורא (א .אָרלווק) ,818 ,005 --
,818

,4

,618

,118

,818

,088

.416 ,499--198 ,1
אייבראמס ,מאיר ,499 ,5109 ,809 --
,89

,049

אווווק --
אויזיק

.479

.0682

דער

שטעפּער

.089

--

047,

רבי אייזעלע סלאָנימער ,686 ---
אוווען ,חוה .488 --
אייזענבערג ,אברהם ,5 --
,1
,6

416

אייזענשטאדט,
,1

,46

|

7

איסאַי
,56

,21

(יודין) ,908 --
,48

,821

,581

.811 ,896--990 ,918 ,0991 ,8
אייזענשמאַדט ,ליובע (לעװינסאָן) ---
,4

,581

,881

,842

,852

,018

.811--4
אייזענשטאדט ,משה--אלועזר ,802 --
אויכװואַלד (פּראָפּעסאָר) .8/8 ---
אייכען (דעמבסקי) ,618 --

|
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איונאוונגלער .002 --
אוונהאָרן ,א,280 --- .
איינהאָרן ,באַשע .410 --
איונהאָרן ,דוד 009 ,0682 ,602 --
.888 ,481 ,711 ,2417 ,818 ,7
,4
אוונהאָרן ,דר.
אוונהאָרן ,ו.910 -- .
איונזאַם ,ד.288 --- .
,אוונוגקויט? .802 --
אייערווייס ,יחזקאל .000 --
אוגנאַטועוו ,204 ---
אוגעל ,משה .9009 --
אידישע אַקטיאָרען יוניאָן .410 ---
אודישע גאַס אין ווילגע" .908 --
אודושע היסטאָריש-עמנאָגראַפישע גע-
ועלשאפט .1/1 ,981 --
,אודישע ווילנע און װאָרט און
שריפט? .908 ---
,אודושע ווירקליכקייט.482 -- .
אודישע סאַצואַלוסטושע פעדעראצוע--
.6
אודוישער וויסענשאפטלוכער אונסטמו-
טוט 02 ,972 ,789 ,119 ,8 --ם,
.198 ,118 ,171 ,158 ,448 ,9
אידישער וויסענשאפטלוכער אינסטו-

(אַמעריקאַנער

טוט
6

אודישער

סעקצוע)

סאַצואַליסטישער

--

פארבאַב"---

,ידישער עסיד? .188 --
א
אידישער פּען-קלוב (ניו
,06359 ,2
(ניו
געזעלשאפט
קולטור
אידישע
.8
ואָרק
איװאַן גראָזני ,845 ,855 ,885 --
.64
איװאַנאָ .70/ ,28 ---
אוווענסקי ,מ.780 ,210 ,790 -- .
(ב .מיבאַלעװויטש)
אוזביצקי ,יוסף
יאָרק)

,088 ,088 ,482 ,40 ,12

,8

קאָנאָטאָפסקאָי

,וזװעסטואַ
א

./
בונדאַ?" 909,. --
ר' איטשעלע װאַלאָושינער
אוכלאָװו .852 ---
אילואַנאַ ,980 ---
אין

גיהנום"

,אין
,אין

דו וונגע
פמבטיון?

,אין

שטורם"

--

אָרג.

--

.812
'

.988

יאָהרען" --
.288 ---

.100

,908

,085

,988
,288

,1
אונגערמאַן,

מ.

--

..00/

בענעװאָלענט

אינדעפּענדענט ווילנער
אַפס'ן .009 --
אונטערנעשאָנאל לוודויס גאַרמענט
װאָירקערס יוניאָן .0809 ,480 --
 ,אונפאָרמאַציאָנס-בלאַט? ,002 ---

 ,אינפאָרמאַצואָנס-בלעטעל?
איסאַיעוו .311 ---
רבו איסער .480 --
א .סערלין ./047 --
איסקראַ? .190 ---
שׁ-- .

אירום,

,102

---

.880

רב אלו אוטשע .18/ --
רבו אלוהו הונדעס ,050 --
ר' אַנשול ,082 --
אסון (לעאָניד) .882 ---

,8980

א,ספת חכמים"? .942 --
אסתר ,198 ,082 ,882 ,809 ,909 ---
,0482

,8

,162

,400

,489

--

,אסתר דו גענעראַלשע?
אפתרון ,ו .א,9/2 -- .
בי
באָגאָלובאָוו .785 ---
באָגדאַנאָוו יטש ,ואָנקאָ ---
באָגראָוו .002 ,882 ---
באָװושאָווער ,יוסף
באַָטװויניק ,ב--- .

-.218

,001

.888

4048

014

באַמװויניק ,דער לעהרער ,901 ,461 ---
.6
באָטװיניק ,הירש .1092 --
באָיאַרסקי ,אַלטער .281 ---
באָכאַנאָווסק! .880 ---
באָלניק ,רובין 809 ---
ב,אָלשעװויק? .893 ---
באָבאָנאָווסקו .801 ---
באָריסאָוו (אונזש7714 -- ).
באָריסאָװיטש ,ל( .ל .בערנשטיין) --
,9

לויבוש ,998 --
נחום ,998 --

באַביצקי,
באַביצקי,
,אַנינען"
ב

---

.003

באַדאַנעס ,דר.510 -- .
באַטאַרו ,סטעפאַן (קעניג) .802 --
באַטורסקי (באָריס צויטלין189 -- ,
באַלוצקי .498 --
באַלטורון .40 --
באַלמאַשאָוו .880 ---
באַסאַנאָוויטש ,דר.902 --- .
באַסטאָמסקי ,ש,808 ,068 ,888 -- .
.9
באַסקין ,א44 ,241 ,141 ,028 --- .
יוסףה

באַסקין,

,2809

--

,091

,218

,098

,889

,889

,659

,850

5
.3
באַק ,אברהם .879 ---
באַקונין .011 ,09 --
באַקסט ,וויליאם .959 --
באַראָֿן,

דבורה

--

.880

באַראָן ,סאָפואַ מאָאיסעיעװנאַ .711 ---
|
בארדינא .40 --
באַרזעל .988 ---
באַרט

---

,898

80

אינרטקס
דאָבא ,דר---.

באַרטשעווסקי---פּערלמאַן,
.0
באַרלאַש .852 ---
באַרעװויטש ,מאַלוֹ ,709 ---
באַרעל ,וואולף ,.158 ,995 ,899 ---
באַרעל ,יעקב .959 ,986 ,896 ,828 ---
באַרעל (מייער) ,מיראַן 710 ,101 --
--

בודזאַן

,88/

בווגאַן ,חבל .416 ,975 --
בולאָוו ,יוסף (בולקין) ,8/8 ,775 --
.416 ,698 ,898 ,885 ,288 ,9
בולנאַטש ,שבתו! ,088 --
בולגאַקאָו ,088 ---
בולעטין פון האָמלער קאָמומעט פון
בונד און דו ר .ס .ד .אַ .פ,902---.
בולקין ,אברהם .416 ,915 ,762 ---
בונאַקאַוו .904 ---
 ,בונר" ,48 ,81 ,86 ,84 ,14 ,91 --
,441 ,841 ,041 ,921 ,80 ,00 ,8
,41/

,8

,841

,181

,481

,178 ,179 ,171 ,1068 ,4
,191 ,100 ,180 ,187/ ,98
,918 ,217 ,918 ,200 ,8
,288 ,2890 ,224 ,2029 ,1
,946 ,944 ,2458 ,219 ,1
,88,
0
,082
,828
,804
,4484

,8
,2
,1
9

,7

,861

,177
,108
,220
,940
,940
,987

,062
,848
,824
,194

,162
,088
,624
,818

,969
,988
,794
,108

,869
,8588
,894
,905

,886

,086

,400 ,806

,8006

,0906
,507

,007
,911

,907
,811

,801
,/88

,7
,4

,9

,407
,811

,847

,467

,897

,807

,818

,0

,1348

,418

,878

,800

,789

,8

,440

,840

,040

,850 ,180

,4

,650

,169

,969

,860

,369

,989 ,779 ,879 ,179 ,0179 ,9
בונומאַװויטש ,ושראל ,879 --
בורגין ,הערץ (שמואל) .640 ,918 --
בורצעוו ,וו.166 ,092 ,919 ,819 --- .
--

.088

בוילין .808 --
ביולונסאָן ,סעם --
בוולוס פּראַצעס --

בורשטוון,

.879
.4809

בייראן

--

פּנחס

.048

בומסא,

פ-- .

.8//

ביעגאַנסקי
בוראק,

דוש.

988

---

.049 ,809

בירנבוים,

784 ,694

נתן

--

.010

בירנבוום ,ראָוא ,188 ,0809 ,0// --
|
,9
בית הכנסת אֲנשו ווילנע 010 --
בלאָך ,איליאַ ,דר.080 --- .
בלאָנדעס ,דוד ,088 --
בלאָק .118 ,075 ---
בלאַק ,888 --
בלאָק ,אברהם 909 ---
בלאַק ,הירש ,49/ --
בלאַק ,ר,0859 -- .
בלומענטאַל ,פרודא .9098 ,085 ,975 ---
בלומענפעלד ,ס,18 ,56 -- .
בלייפער .0858 --
בליאַכער .416 ,914 --
בליומקין .80 --
בלונאָוו ,ס .ר482 -- .
בליפעלד ,וצחק .0858 --
בעהאַק' ,הודא .082 --
בן אביגדור .888 --
בן-גור ,א .א.410 -- .
בן-ויעקב .080 ,802 --
בן-עמי .908 ,188 --
בעל ,הכתב והקבלה' על התורת --
.8

|
,בעל תפץ חיים? ,689 --
בעל-מחשבות (דר .עליאַשעוו) ,941 ---
.8
בעלערינא ,בעלאַ .0808 ,6019 --
בענדעט

--

,182

711 ---

בענדער ,אקום מוראָנאָװיטש
בענדער ,מאַקס 009 --
בענעוואור .882 --
בענקענשטאדט ,בערטע .918 --
בעקער'ס דרוקעריי ,908 --
בעקער ,וֹ,808 ,048 -- .
בעקער ,לויבו .709 --
בעקער ,מרס198 --- .
בערגמאַן ,דוד .009 --
בערגעלסאָן ,דוד ,1 ,82/ --
,241 ,818 ,89
בערגער,

ביאליסטאַצקי ,ב .ו490 ,8 -- .
ב,ואַלאַסמאַקער ארבווטער" ,059 ---
,ואלוסטאַקער פּלוגבלאט" ,089 ---
ב
,ב,יכער וועלט? .818 --
בינג ,ראָבערט (פּראָפ ) --
ר' בונוש 89 ,907 --

בירזש ,טשאַרלס ,610 ,810 ,009 --
.020 ,229 ,1489 ,9
בירנבוום ,דוד .898 ,489 --
בירנבוום ,מ,880 -- .

ה-- .

,52

.988

בערגער ,ו ,,דר,48/ -- .
בערגער ,לונאַ .99/ ,809 ,709 ---
בערגרין .188 --
בערדוטשעווסקי ,מ .ו.998 -- .
,ערדיטשעווער פלוגבלאט" 089 --
ב
בערטהאָלד (שטאָדט גאָלאָװאַ) ,881 ---
בערטאָלדו-לאַצקי ,489 --- --
בערטאַנאָוו' ,יהושע .4130 ,992 --
ר' בערל ,188 ,088 ,028 --
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בערל מובאַלישקער ,930 ,480 ,112 ---
,7

.04

בערטאַן ,ל.202 ,782 ,882 --- .
בערמאַן ,פּאַװעל ,09 ,417 ,50 ,99 ---
,9

בערנשטיון ,ל( ,ל .באָריסאָװיטש)

--

.052 ,9
בערנשטיין ,לעאָן .892 --
בערנשטיין ,עדװאַרד .911 --
בערע ולמנ'םס .148 ,048 ,848 ---
בערעזאָווסקי ,דוד (דוד'ל) ,45/ --
.058

,85

בערנשטוין ,א .מ,0/8 ,808 -- .
בערענשטוין ,ס.889 ,488 ,5 -- .
בערענשטיין ,קלאַראַ .198 ,888 ---
בערענשטיין ,שמואל .102 --
בערקאָװויץ ,482 --
בערקאָװויץ ,װאָלטער .40/ --
ואָסעל-דוד גערשאַנאָ-
בערקאָװוסקי,
װיטש .710 --
בערשאַדסקו .482 --
רבו בצלאל .8080 --
בראָדסקי ,פּאַולינאַ ,דר.691 -- .
בראָידאָ ,נחום ראַכמעלעװיטש.711--
בראָקאָווסקי ,דר.124 ,624 -- .
|
בראַז ,ב .ט.09/ --- .
בראַז ,חוה .880 ,978 ,818 --
בראַטאָליוביװואָיע אָבשטשעסטװאָ?--
בראון

---

.892

בראַון (סערגיי רוגער) ,682 ,889 ---
בראַמסאָן ,װולאַדימיר .811 ---
בראַקאַרזש .488 ---
ברודנאָ ,ל.80689 --- .
ברוידאָ ,דוד יעבץ ,812 ,712 --
ברוידאָ ,מענדעל .182 --
ברוידאָ ,ש.004 ,88 -- .
ברוידע ,חנן .109 --
ברוידע' ,י.919 ,819 -- .
ברוידעס ,יצחק ,410 ,919 ,802 --
0
ברוידעס ,ראובן-אָשר ,910 --
ברוין .882 ---
ברוכאָוו ,אהרן-מובל .918 ---
ברוסניוצין .880 --
ברוטען ,מרס,720 ,198 ,888 --- .
ברייקער ,ל.909 --- .
בריקמאַן ,ב.909 --- .
ברענטש  2ארביוטער רינג ,050 --
25
ברענטש  8ארב .רונג .800 ,689 ---
809 ,6
ברענטש  9ארב .רונג
ברענטש  88ארב .רונג .950 --
ברענטש  66ארב .רונג .40/ --
ברענטש  69ארב .רינג .870 ,489 --
ברענטש  951ארב .רונג ,800 --

ברענטש
סרענטש
,2
ברענטש

ברענטש
ברענטש

1
9
.8009
0

ארב .רונג .800 --
אורב .רינג --
ארב.

 5ארב.
 828ארב.

ברעשקאָװסקאַיאַ,
בושקאַ)

--

,8000
'

רונג .999 ,788 ---

רינג .40/ --
רונג .279 --

יעקאַטערינאַ

.000 ,780 ,680

(באַ-

:

גאָבסמ ,אַראָן -יאַנקעל-איזראַעל ,811 ---
גאָגאָל .9905 ,888 ---
גאָדאָוװוסקי ,לעאָפּאָלר

---

,100

,800

:
.828 ,8
גאָדלעװסקי .041 ,981 ,28 --

גאָזשאַנסקיו ,סאַמואיל (לנו) ,5/ --
,138 ,137 ,85 ,844 ,08 5 ,58
,081/ ,086 ,248 ,94 3
,52
5
גאַָטאָוו ,דזשאַן .890 --
גאָטאָפט ,זשאַן .089 --
גאָטליב ,העלענאַ .459 ,1889 ---
גאָטעספעלד ,הנא 185 --
גאָלאָמב ,צבו-ניסן .340--140 ,76 --
גאָלאַנדסקי .21/ --
גאָלאָס בונדאַ? .102 ---
,גאָלאָס מאָסקווי? 184 --
גאָלד (בו.188 -- )765 .
גאָלד ,ב.40/ -- .
גאָלדאָווסקי ,בנומין חאומאָװוטש --
.8
:
גאָלדבורם ,אווזוק ,דר454 ,854 --- .
גאָלדבורט ,לויב (לעוו יעפומאָװויטש
מילואַיעו) ,484 --
גאָלדבורט ,משה נתן 494 --
גאָלדבורט ,פווגע ,4944 --
גאָלדבערג (בר 768 .א .ר,519 -- ).
גאָלדבערג ,א.942 -- .
גאָלהבערג ,ב .צ800 -- .
גאָלדבערג ,באָרים ,719 ,882 ,819 ---
,95

גאָלדבערג,
גאָלדבערג,
גאָלדבערג,
גאָלדבערג,
,0

גאָלדבערג,
גאָלדבערג,

גברואל 875 --
חוים 801 --
|
יוסף ,192 --
וצחק לווב ,812 ,7/2 --
,982

,388

,408

.808

מאַשאַ .8281 --
ראַשעל מיכאַילאָװנאַ

--

.,86

גאָלדון ,רחל ,482 --
גאָלדונג ,יעטאַ .198 ,888 --
גאָלדונג ,מ,288 ,188 ,678 ,6 -- .
.670 ,9709 ,849 ,790 ,6
גאָלדמאַן .00 --
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.081

גאָלדמאַן ,ב( .גאָרעוו) --
גאָלדמאַן ,באָריס ,900 --
גאָלדמאַן ,דוד .080 ,819 ,908 ---
גאָלדמאַן ,וצהק / 401 --

גאָלדטאַן,

לייבע

(לעאָן)

--

,541

,122

,182

,808

.682 ,032 ,042 ,612 ,8
גאָלדמאַן ,מ( .ליבער) ,881 ,88 --
0ש0ל,

,802

,020

,8001---401

,4
גאָלדמאַן,
גאָלדמאַן ,נחום .918 --
גאָלדסמיטה ,ו,909 -- .
גאָלדענבערג ,אסתר ,488 --
גאָלדענבערג ,גריגאָר'י ,811 --
,0

,911

.711/

גאָלדענבערג ,ו.888 ,8288 --= .
גאָלדפאַדען ,אברהם ,188 ,084 ---
גאָלדשטײין .10 --
גאָלדשטוין ,א.542 --- .
גאָלדשטײין ,מענדעל .000 --
גאָלדשטיין ,ראָוו .809 ---
גאָלדשמידט ,א .ו,844 ,440 ,988 -- .
.8/8 ,808 ,08/ ,8
גאָלוב ,דאָראַ 709: ,609 ,409 --
גאָלוב ,סאָפוא 800 ---
גאָסלאַר ,האַנס .8/8 --
גאָסלער ,האַנאַס .088 ---
גאָץ ,מוכאַיל ראַפאַילאָוויטש ,088 ---
,4

,100

,8080

,480

,850

,850

גאַלען ,הענרי .808 ,085 ---
.6/ ---

גאַלפערין

(געלפּערן),

גאַלפערן

דאַװיד

סאָוויטש ,811 --
גאַסעלניק'ס בוך-געשעפט
,83

טאָדרע-

,151 --

,141

--

גאַרבער ,פ ,.דרוקעריי
גאַרפינקעל ,ט.85 -- .
גודמאַן ,מ.888 --- .
גוצקאָוו .888 ,8718 ---
גוראָוויטש ,מאַקסים .7/10 --
גורווימש ,יעווגעניאַ אַדאָלפאָװנאַ
,4

1

גורוויטש,
גורעוויטש
גורעוויטש,

.068 ,988

--

.1

ש-- .

.88

.171 -דר.810 -- .

גורעוויט (צירק) ,908 --
גורעוויטש ,ו.808 -- .
גורעוויטש ,מאָיסעי סאַאולאָװויטש
(מ,אַטװועי") .211 --
גורעוויטש ,משת .211 --
גורעוויטש ,ס .מ..808 ,0202 -- .
גורלאנד ,אתרן .918 --
גורלאַנד ,זלמן ,880 --
גיטעלסאָן .28/ ---
גיטערמאַן,888 -- .' ,
גונצבורג,
גינצבורג,

א ,.דר.980 ,107 ,811 -- .
איליא ,088--045 ,105 --

8
גינצבורג ,באַראָן --
.808 ,6
גינצבורג ,ושראל .610 --
גינזבורג ,יעקב 410 ,918 --

6
גאָרדאָן / ,18 ---
גאָרדאָן (בו. ,188 -- )68/ .
גאָרדאָן ,אַבראַם (אַבואַם רעוצוק) --
/
0686 ,042 ,8 ,6
גונצבורג ,מרדכוי' אהרן ,08 ,91 --
גאָרדאָן ,אַדאָלף .948 --
,480 ,8380
,1
גאָרדאָן ,י ,.דר.988 -- .
גינצבורג ,ר.08/ -- .
גאָרדאָן ,יהודה ליב  . 854 ,98 --גינצבורג ,רעואל ,494 --
גינצבורג ,שאול .604 ,042 --
|
גאָרדאָן ,יקותיאל בר' ליב  .,78 --גוינובערג ,אַנאַ ,09/ ,108 ---
9
גינצבערג ,רפאל (רפאל'קע דער מא-
|
גאָרדאָן.909 -- .? ,
לער),888 ,488 ,088 ,961 ,6--
גאָרדאָן ,לעוו אָסופּאָװיטש ,/81 --
,799 ,689 ,919 ,819 ,010 ,9
גאָרדאָן ,מ( .אונוש.018 -- ).
06
,1
,0
גאָרדאָן ,מיכל .680 ,9158 ,054 ,95 ---
גיסער ,יעווגענו .8582 --
גאָרדאָן ,נחום .812 --
גירשאָוויטש ,משה ,דר.804 ,704 -- .
גאָרדאָן ,פּאַולינאַ איסאַקאָװנאַ ,95 ---
גלאָבוס ,אליהו ,דר,904 ,104 --- .
.041
,90
,4
,5
.547 ,084 ,604 ,404 ,8
גאָרדאָן ,ש.808 ,049 --- .
גלאז טוביה 679 ,998 ,791 ,9 ---
גאָרדין ,יעקב ,1106 ,182 ,418 --
ג,לאָס בונדו" ,989 ---
,7
גליקמאַן ,טמ.85 -- .
גלעב (מוטניק) ,891 ,109 ,009 ,88 --
גאָרעוו (ב .גאָלדמאַן) .905 ,981 --
.780 ,889 ,042 ,0
גאָרעליק ,ג,889 --- .
גאָרעליק ,ש,894 ,704 -- .
גנאַטאָווסקי ,אַנטאָן .00 ---
גאָרפוין ,001 ---
געד ,ושול .100 --
גאָרפיין ,דר,081 -- .
געדימון (גרויספירשט) ,11 ,01 --
גאָרקי ,מאַקסים .086 ,718 ,018 --
,48/ ,948 ,80/

,

|
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געדראיץ .902 --
געזונטהיוט( .6 ,מאַגיסטער)
געליבטער ,פולופּ ,890 --
געלער ,היים .088 ---
געלפאַנד ,ויעלענאַ 042 .0/ --
גענזעל' ,הודה ,דר,34/ ,084 -- .
געץ ,פ.1/2 -- .

,988 ---

|

געץ,

:

געצאָוו ,גריגאָרי ,דר-- .
גערטלער ,ועקב ,010 --
גערטגער .14/0 --
גערצוק .802 --
גערשאָװוסקי .042 ,08 ---
גערשאָװוסקו ,ואַקאָור ./811 --
גערשון ,דר.088 ,682 --- .
גערשון (גרשון) ,גרשוןן (גריגאָרי),
,.821 ,214 ,8 ,4 ,859 ,9
גערשון ,לעוו ,דר,991 ,891 ,84 --- .
גערשונו ,גרוגאָרו ,850 ,100 ,888 ---
.000 ,600
,גר צדק? )גראַף פּאָטאָצקו) .148---
גראָדזענסקי ,חיים עוזר ,הרב ,941 --
7096
גראָדוענסקי ,יוסף מנחם ,2// --
,גראָדנער פלוגבלאַט? .982 ---
גראָזאָווסקי (ל .ואָגיכעס-טישקאָ) --
.08 ,08 ,9
 .898 ,080גראָנעמאַן ,ס ,.דר.
גראָסבאַרד ,הערץ .088 ,1/09 --

,908

גראָסער .182/ ,082 ,882 ---
גראַבסקי .003 ,008 --
גראַבעלסקאַ ,4092 --
גראזול .701 ,5 --
גראטשעווסקו! .910 --
גראַפיקאַ דרוקעריי' .2008 --
גראַץ ,יעפום .491 ,80 ,20 ,10 ,99 ---
גרובער (פּראָפּעסאָר) ,088 ---
גרודווינסקאַיאַ .288 --
גרוזענבערג ,אָסקאַר .880 ---
גרולוכעס ,אברהם ,8380 ,090 ,898 --
,0
גריליכעס ,אַועניר ,685 ,849 ,248 ---
926
גרין ,דאָרא .09/' --
גרונבוים ,וצחק .341 ,482 --
גרונבלאט ,ראָזע .942 --
גרונבערג,

יוסף --

.080

| ,גרונינקע בוימעלעך" ,045 ,805 --
.241 ,008 ,988 ,858 ,458 ,1
גרוונונמאַן ,שמואל .048 --
גרונעוויטש (מיבאול קאַהאַן) ,989 ---

|
גרונפעלר ,מ.852 --- .
גרישין (צמח קאָפּעלזאָן--טימאָפעי),
,7

גרישע (דער סמאָלוער) --
גרעץ ,צבו הערש .8109 --
גרשון ,ווערא ,דר.881 -- .
גרשוני ,צבו (ראַבינער),888--

|
.918

די

,631--981

גראָסמאַן ,009 ---
גראָסמאַן ,מאָריץ ,אַלמאַנאַך --

,042

דאָבזשינסקי .711 ,611 --
דאָבראָװאָלסקו .880 ---
דאָבראָליובאָוו .141 ,80 ---
.9
דאָמאַשעוויטש ,דר.
דאָס אידישע פאָלק" ,482 0021 --
|

7

דאָס אידושע פאָלקסבלאַט? ,184 --
284
ד,אָס װואָרט? .041 ,008 ,882 ---
,דאָס נייע לעבען.18/ -- .
,אָס פּראָפּעסיאָנעלע לעבען' .102 ---
ד
ד,אָס פאָלק? ,008 ,048 ,988 --
.718 ,8
,אָס פאָלקסבלאַט? .719 ---
ד
,דאָס פריוע װאָרט? ,089 ,802 ---
,25

8

--

.990

דאָסטאָיעװוסקי
ד'אַגע ,888 ---
דאַװידאָוו ,וולאַדימיר

גיקאָלאַיע-

װויטש .4008 --
דאַװידאָװויטש (דאַװידאָוו) ,לייבע
דאַלסקאַ ,בעטי

--

.0858
,00/ ,008 ,608

דאַלסקי ,מאַמאָנט --
.8
דאמסקער ,אייבראהאם ,018 ,0 ---
.888 ,018 ,8
דאַן ,פ.982 --- .
.
דאַן---גורוויטש 5014 --
דאַניעל ,בעלא ,8808 ,914 --
דאַניעלי---טשערניכאָװו ,801 ---
דאַנסקאַ ,מ.202 --- .
דאַנציג ,אברהם .88 --
דאַנק ,סעם ,909 --
דאַכאָווקער ,אברהם .0091 ---
דאַרווין ,01 --
דאַראָווקער ,אברהם .091 --
פווינסקער פלוגבלאַט? ,959 ---
דואַ .692 ---
דובנאָוו ,אידאַ יעפומאָוונא .600 ---
דובנאָוו ,ש,834 ,048 ,928 ,652 --- .
.018 ,908 ,608 ,7
דויטש ,ערנסט .988 --
דויערמאַן ,ש .דר.80 -- .
דורונטשאס טאַבאַק-פאַבריק .141 --
דורנאָװאָ .876 ---
דושמאַן ,לעאָן .416 --
דושקין ,משה (מאָיסעי דער פּערעמ.-
לואָטשיק) ,012 ,811 ,041 --
|
,8582 ,1
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דושיווקאָב ,ב.0 -- .
דזשויקאָבסאָן ,דוש808 -- .
דזשייקאָבסאָן ,ה90 -- .
דזשייקאָבסאָן ,מאָרוס .000 --
דזשערדושונסקו ,022 --
ר' דובעריש מויועלש .412 --
רבי דוד'ל לידער .926 --
דייװוידסאָן ,ו.019 -- .
דייטש ,לעוו ,911 ,811 ,411 ,701 --
,0
דווטש ,מענדעל ,999 ---
דייקאר-וויינער ,מאָועס .084 --
,די אידישע וװועלט,148 ,042 -- .
,841 ,841 ,818 ,18/ ,0
,די אודושע צייטונג? ,0948 ,882 --
/

,דוי אודישע קאָאָפּעראַציע.088 -- .
;די אודושע פאָלקט-שטימע? ,009 --
,דו אַרבויטער שטימע' .9906 ,106 --
,דוי בומה"? .858 --
,די האָפנונג? ,682 ,002 ,801 --
.490 ,802 ,902 ,0
,די װאָך,188 ,842 ,148 ,049 -- .
.541 ,408
8
די ווילנער ווגענד.8098 --- .
,דוי לעצטע נייעס.18/ ,648 -- ,
,דוי נאָדעל? .1069 ---
,די נאַכריכטען פון כאַרקאָװער קאַ-
| מוטעםט פון ,בונד" .902 --
,די נייע וועלט' ,וילנע ,002 --
,די נייע וועלט" ,ניו ואָרק ,869 --
,דוי נייע צויט? ,802 ,402 --
,908
,די נייץ שול? 8 ,808 --
,8354 ,6
די

נויע

שטומע?

--

,0

.54 --

די פילאָלאָגישע שרופטען"
,די פרוי8 85 -- .
,די פרילינגס-קווייטען' .248 --
,דו צוקונפט" ,מאָסקװע .969 --
,דוי צוקונפט" ,ניו ואָרס ,9/1 ,49 ---
,די צויט? ,187 ,858 ,088 --
,די רויטע פאָן' .48/ ,8489 --
,די שטומע פון בונד" ,9062 ,009 --
4
דיומא ,א.888 --- .
דילאָן ,יעקב ,דר,081 -- .
דילאָן ,מרס,819 --- .
דילעווא ,אַלעקסאַנדרא .180 ---
דימאָוװ ,אָסופּ ,868 ,415 ,498 --
.608 ,8
דימיטרו ,882 --
דימענטשטוין ,ש,448 -- .
דונגאָל ,ס.980 --- .
דינמאַן,

ו-- .

,869

+

דיק ,אווויק מאיר 834 ,012 ,95 --
,041 ,1406 ,6480 ,410 ,018 ,8
8

דיקשטיין .0642 --
דורמאָנט .091 --
דעבס ,וודזשין ו.821 -- .
(א .וייטער) ,40 --
דעװוענישסקי'
,
,7
דע-ליאָן ,דעניעל .784 --
דעליאנאָוו .890 ---
דעמבאָ ,אוסאַק ,896 ,000 ,06 ,99 --
דענוש ,מאַקס .689 --
דער אידישער אַרבייטער,849 -- .
,8

,202

,ער אודישער אומיגראנט? .088 --
ד
,ער אידישער האַנטווערקער" ,988 ---
ד
,ער אידישער טאַגעבלאַט? ,018 --
ד
,1

טעאַטער? ,841 --
סוחר? ,188 ,948 --

,ער אידישער
ד
,דער אידישער
,95
,דער אידישער קוריער? .018 --
,דער אידושער קעמפער? .18/ --
,דער אונטערנאַצואָנאַל? ,102 ---
דער אַמעריקאַנער? .015 --
,דער אמת" ,848 --
,דער אַרבויטער? ,780 ,989 --
,דער בונד? ,9589 ---
,דער גלאָק? .262 ,002 --
,דער האָלצהענדלער? ,088 ---
,דער װאָלגעך אַרבויטער? ,969 ---
,ער ווילנער" ,910 ,771 --
ד
,דער ווילנער? (בר 762 .א .ר-- ).
,98/ ,698
8
דער וועקער" ,ווילנע ,891 ,901 --
,859 ,882 ,791 ,091 ,891 ,4
,8

,002

,496

,162

,241

.5
,ער חבר" ,008 ,855 ,688 ---
ד
,ער מאָג" ,ווילנע 069 --
ד
,ער טאָג" ,נין ואָרק 180 --
ד
,דער לעהרער? (ס .גאָזשאַנסקו)
.7
 ,דער

,ער
ד

מאָמענט" -

מאָרגען

--

,0648

זשורנאָל"

,0
,ער מאָרגענשטערן"
ד

---

,002 ,06
,ער מיטאָגבלאַט? ,648 ---
ד
,ער
ד
דער
,

.,849

מעסלעס"? .648 --
נוויער מאָרגען--- .

ווילנע --

,דער פריינד",
.15/ ,68
דער קאָמוניסט? --
,
,דער קול? ,018 ---

,דער קעמפער" ,989 ---

,9
,802

,809

,0482

,748

,948 ,985

446 4
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אינדעקס
,ער שטערען? .4435 --
ד
,דער שנוודער" ,002 ---
דראָונעס .692 ---
דראָונעס ,מ.9109 -- .
דראָזנעס ,פ.919 -- .
דראַבקין .802 --
דרוואַנאָוו ,אַלטער ,482 --
(העלענאַ .געלפאַנד'ס
ד|רופקין ,דר.
.008 ,102

מאַן) ,649 ---

דרוסקין ,. ,דר,419 ,0009 ,642 -- .
,820 ,999 ,029 ,919 ,719 ,5
.0
דרוסקין ,רובין .000 --
,דימה" .718 --
ד
דרייער ,מאַקס .7178 --
דרעזעל .649 --
דרענטעל (גענעראַל) ,701 --
הי
האָבער ,מרדבו-ועקב .910 ,789 --
האַועלס ,וווליאם דיען .84/ --
האָלצער ,רחל .488 --
,האמת" ,842 ,04 --
האַניגשטאַק ,מ,480 -- .
האָפמאַן (גענעראַל) .882 --
,האָפנונג ,דוי" ,002 ,202 ,891 --
,0

,862

,862

.400

האָראָצי (יאָשקע קאַפּלאַן) .702 ---

ה,אָראָדאַקער פלוגבלאַָט? .982 ---
האָראָוויטץ ,הערו .8809 --
האָראָװויץ ,װו.519 -- .
האָראָוויץ ,נתן .918 --
האָראַװויץ ,עמאַ .3090 ,108 ,888 --
האַבער .480 --
האַלפערן ,ב,808 ,008 -- .
האַלפערן ,משה-לויב .480 --
האַלפּערין ,אַלבערט .620 --
האַלפּערין ,פאַלק .888 --
האַמבורגער,

דוד

--

.080

האַמסון ,קנוט .000 ,008 --
,אַנטװערקער שטומע? 754 --
ה
האַנטקע ,דֹר,7/22 -- .
האַנעמאַן .458 ---
האַסקעל ,מ,088 --- .
האַרלעס ,הענוע .802 --
האַרקאַװוֹ ,082 ---
האַרקאַוװוו ,אַלעקסאַנדער ,980 --
האַרקאַווו ,טשערנע-אוטע
הויפטמאַן .618 --

--

הורוויטש ,יצחק
.918 ,808--הורוויץ ,לופּמאַן 944 --
הורוויטש ,מ( .מאַמטװיו) ,802 ---
הורווימש ,צבוּ .942 ,612 ,041 --
הורוויטש ,שׂ.802 -- .
,הומן" .,009 ,240 ,489 ,889 --
.,7
,חחוים" .908 ---
הייליקמאַן .902 ---
היילפערין ,פ.1448 -- .
היימאַװיץ ,ח.919 -- .
היינע,

היינריך

--

,901

,882

,181

,231

,8

,088

,4038

,0634

,8
הולפס קאָמיטעט פאַר אודושע ש|-
לען אין ווילנע .090--180 --
הימאָוװויטש ,דר.790 -- .
הונדענבורג .902 ,282 --
,וסטאָריש עמנאָגראַפישע געועל-
ה
שאפט אין ווילנע ,183 ,908 --
,8
היסטאָריש-עטנאָגראפישער מוזיי
אוופ'ן נאָמען פון ש .אַנסקו --
.818 ,198 ,2
הירש (באראָן) .88/ --
ר .הירש לופּאַוער (לעװענשטוין) --
לעקערט

,חירש
4
הירשאָווסקי ,ו.808 -- .
חירשבוין ,פּרץ ,815 --
,808 ,9298 ,8358 ,0
היוישע דער מינסקער --
הירשעל דער קרעמער --
ר' הירשעלע .928 --
הירשפעלד ,ולמן .488 --
,הישראלו? .240 --
,כרטל" .0506 --
ה
האַלקוסקו ,סט,408 -- .
הלל ,049 ---
יר' הלל .68 --

המכבו

הורדוס ,אַלבערט .009 ---
הורוויץ ,יאנקעל .109 --
.8090

.011

,הוום? .184 --
,וומאַניטע? ,100 --
ה
,הילף דורך אַרבייט" ,972 ---

פאַראוין.

--

,800
,1/8
.7091

,818
,541
.991
.601 ,401

(ויעקב שערמאַן) ,878 ,975 ---
,810

,488

הורוויץ ,דזשני (בר-- )34 .
חורוויץ ,ו.629 ,91 ,810 --- .
הורוויטש ,גרשון .981 --

אייווק --

806 ,41

,המלוץ"? ,585 --
,העברו'? ,018 ---
העדוויג (קעניגין) ,91 --
העזענצוויי (ח .מעל) .189 --
,עולם" .718 ,984 --
ה
העלד ,אַדאָלף .289 ---
העלער ,מ ,.דר.018 -- .
העלפאַנד ,העלענאַ .08 ,858 --
העלפאַנט ,חיים יאַנקעל (א .ליטװאַק)
,1

.108

92

אינרעקס
,615

,715

הערמאַן ,דודל --
.889 ,488 ,0
הערמאַנאָװויטש ,פּואָטר .808 ---
הערצל ,דֹר,808 ,7189 -- .
הערשמאַן ,מרדכו .919 --
הערשקאָוויטש ,אוציק .088 --
,ה,פסגה" .018 ---
ה,צפורה"? ,184 --
,חשבוע? .188 --
,שלח? ,984 ---
ח
וי

וואָדאָגינטקי,

חיים

מענדעלעווימש--

וואָהל ,אוזראַעל .888 ---
װאָהל ,פּאַולין .198 --
,ואָזראָזשדעניע? .098 ---
ו

וויינער,
וויינער,
וויינער,
וויינער,

װאָינעסקו ראַמולוס ,488 ---

,ואָיס אָוו לויבאָר--- .
װאיציקאַװאַ ,ל.468 -- .
װאָלאָװיטש ,באָריםס ,088 --

,919

.89

װאָלפּסאָן-קאַץ ,זשעניא .18 ,40 --

װאָלפּערט ,מאיר ג.779 ,450 -- .
װאָלק ,צילוא .041 ,18 --
,װואָסכאָד? .0/4 ----
וואָפסו-מוכאַעלט .0984 ---
וואָקער ,נייטהען .009 --
וװואָראָבייטשיק ,מ.908 -- .
וואָמערמאַן ,אהרן .009 --
װאַלדען ,יעושי .488 --
װאַלט ,חיים .029 --
װאַלטער ,פּאָליא ,080 ,0/5 ,915 --
.1
װאַליער ,דושעני .188 ---
וואלק ,מינאַ  .881 ,18 --
װאַנטער,

א,.

דר.

וויידע,

מרים

ווייטער ,אחרן

--

,618

:

.0809

הוימאן --
.842 --- .7
לעוו סעמיאָנאָװיטש ,091 ---
-שעמעלעוווטש
שאַיע

0

װאָלאָצקי .911 ---
װאָלגין ,טאָרוים ,800 --
װאָלטער ,809 ---
װאָלין ,ו.182 -- .
װאָלכאָװוסקי .850 --
װאָלפסאָן ,א .ל.8098 ,198 ,8 -- .
װאָלפסאָן ,ב.808 --- .
װאָלפסאָן ,בערטאַ ,88 ,18 ,0/ --
װאָלפסאָן ,גוסטא ,98 ,18 ,0/ --
.0
וואָלפסאָן ,מאָיסעי עליאשעוווטש --
.89

--

,8
,ווייטער בוך" .083 --
ווייכערט ,מ .דר,488 ,618 ,485 --- .
.341 ,85
ווייבערט ,מובל .980 ,482 --
וויינבערג ,יוסף ,2899 --
וויינטרויב ,ו.8508 ,480 --- .
וויינלעס .988 ---
וויינעל ,הירש  --פּונהאָסאָװויטש --
|
89
יאַנקעל לייזעראָװויטש --
וויינער,
9.9

.0600

.081

װאַסיליעװוסקאַיאַ .181 ---
װואַרשאַוופסקי ,מ,084 -- .,
װ,ואַרשאװער אַרבויטער? --
,וארשאווער פלוגבלאט" --
ו

,90
,0
,0
,4

,8/8

,881 ,481 ,881 ,181 ,081
,002 ,882 ,802 ,402 ,8402
,094 ,454 ,083 ,483 ,843
,241 ,041 ,810 ,7178 ,918

ווייטרייך,
,20
,95

.088

(אַראָן) ,771 ,881 ---

,848

,848

,008

,498 ,228
.709 ,8517

װיונשטאָק 480 --
װויינשטיין ,א( .ירחמיאל)
8ל,9

,1892

,082

,882

--

,441

,189

,882

./80 ,8017 ,02017 ,018
1
װויינשטיין ,אריה-לויב דר084 -- .
װויינשטיין ברידער .482 --
וויינשטיין,

יצחק

וויינשמיין,
.0
װויינשטיין,

ורמיהו
ל-- .

וװויינשטוין,

מאָוסעי

--

,001

האַימאָװויטש

--

האַימאָװוטש

--

,860

,882

9.0
װויינשטוין,

מאיר

--

,251 ,151

,879 ,9
װויינשטוין ,מרס.810 -- .
|װייסבאָרד (דוד לבנו) --
װוייסבאָרד ,ח.8648 -- .
װוייסבאָרד ,לייב ,081 --
ווייסבערג,

,850

,720/
.880

.6002

יוסף ---
וֹעקב ---

ווייסליץ,
ווייסליץ,
,4
ווייסענבערג .60 ,108 --
ווייסענבערג7 ,ל( .משה ראַפעס)
98
ווויץ ,א.808 -- .
ווייצמאן,

089
,0069

מאַקס,

דר,8---.

,0682

,102

החיים

--

,4858
,988 ,9158 ,815
--

.098

װיגאָדסקי ,יעקב דר,2--.
,868 ,7068 ,748/ ,8
,988 ,188 ,088 ,979
,841 ,881 ,921 ,8

,88 ,18 ,24
,878 ,008
,978/ ,108
,709 ,671

9981

אינדפקט

מובאל

וווגאָדסקו,
וויגושין,

ר.

וויגולענו,

באָריס

9

--

דר.080 -- .

אנטאָקאָלער
ווילנער
שפוטאל .004 --

.20/

דמימראָװיטש

--

4

װויטאַרט,

.)12

מיטויטאס

--

.81 ,41 ,91 ,21

שווימװאַרטשאַ-פאַנדלאָוואַ

 ,וויטעבסקער

פלוגבלאַט",

ואַקאָור

---

דרוקעריי,
.982

וויטקינד,
99
ווילבושעוויטש ,מאַניע .9582 ,189 ---
װוילטער ,מ.942 -- .
ווילטער ,מאַרק .911 --
ווילטער ,שפרח ,942 --
װ,וילנא או ועמוא װולענטסא? --
.0
,ווילנער? (בר 84 .א .ר).
ווילנער ,מ.040 -- .
ווילנער אָווענט-שולען.888 ,
געוזעלשאפט פאר
אידישע
ווילנער
|
מוזיק ,888 --
ווילגער אידושע דעמאָקראַטישע גרן-
פּען.989 ,
געוזעל-
טעאַטער
אודישע
ווילנער
שאפט.824 ,
ווילנער אידישע מעדוצונישע געועל-
0
שאפט ,489 --
ווילנער אידישע ספּאָרט אַָרגאַניואַ-
צוע  ,מאָרגענשטערען",,8 ,

,28 ,80

,981

ויילנער

אידישע

ווילנער
.914/
ווילנער אידישע שולען.1809 ,
,ווילנער אודושער דאָקטוירים קרוין"
,978 --וויסענשאַפטלוך.
אודישער
ווילנער
ליטערארושער קרויועל.808 ,
ווילנער אודישער מוווקאלושער אוג-

גשזעלשאפטן

קונסט

פטיטוט 914 --
ווילנער אידישער פרויען

.988 ,6

ווילנער

אידישער

קינדער

פאראוין--
קאָלאַניע,

ווילנער אידושער שפּיטאָל,24 --- ,
,214 ,014 ,804 ,804 ,03/ ,8
,990 ,891 ,691 ,084 ,124 ,4
קולטור אָרגאַ-
ווילנער-אַמעריקאנער
|
נוזאציע .800 --
װוילנער

ליגע",

,אַנטי-טובערקולאָזע

.0

ווידאָוו ,סאָניא .410 ---
ווידוטשאַנסקי ,וֹ88 -- .
ווידזערדושיניאט ,ביילע .981 --
ווידריך ,וואלענטין .08 --
וויטאַלינא ,פרודא .410 ,082 --

.0

װוילנער

מולוטערישער

אונדעפּענדענט

פאראוון,

.000

אַפאָסיאיישאָן
,0280 ,829
אסאָסואיישאָן

טילנער
,9
ווילנער
אָוו האַרלעם,
6
ווילנער בעל-הביות'ל ;000 ,9908 --
,908 ,941 ,811 ,800 ,1
ווילנער בענעװאָלעגט אסס'ן ,009 --
אָו
אסס'ן
בענעװאָלענט 
ווילנער
ברוקלין ,819 ,419 ,800 ,209 --
- 2389 ,8
ווילנער בענעפישעל סאָסויעטו ,פולא.
דעלפיע..100 ,
ווילנער בראָדערס בענעװאָלענט אסס'ן
.009 --ווילנער ,בראַטאַליוביװאָיע
אָבשטשעסטוװואַ? .088 ---
אונטערשטמו-
בר ידערליכער
ווילנער
צונגס פאַראיין .800 ---
ווילנער ברענטש  89א .ר,000 -- .
.979 ,019 ,089 ,029( ,1
ווילנער ברענטש  24א .ר,818 -- .
,810 ,809 ,188 ,089 ,9/8 ,8
,4

,420

,810

פון

,699

באָסטאָן,

,890

,980

,859 ,0589 ,849 ,49/ ,649 ,0
,870 ,970 ,079 ,900 ,880 ,4
.989 ,189 ,089 ,979 ,8179 ,4
ווילנער ברענטש  80אונדעפּענדענף
|
א .ר,129 --- .
ווילנער ליידיס ברענטש  401א--.| .
ה 419
ווילנער ברענטש  871א .ר ,.שיקאגאָ,
,8
ווילנער ברענטש  882א .ר ,,פולא-
דעלפיע .160 ,400 --
ווילנער בר ,702 .א,06 ,4 ,3--. .

5

,7

,961 ,168 ,188 ,219 ,701
,048

,808---978

,998

,628

,019 ,0909
1
,999 ,819 ,6

,419
,699

,819
,090

,219
,899

,1

,280

,859

,040 ,0809

,140

9

},49/

,849

,189

,980

,850

ס,0689 ,8
,879
,1
.289 ,1

,989
,879

,869 ,669
,679 ,479
ו

,070
,080

א .ר-- .

,788

ווילנער
,0

ברענטש
,859

.9179

ווילנער ברענטש
---

,809

ווילנער מאַרקס
---

.498

875

 0606א .ר ,באָסטאַן

,929

,089

.989

ווגענט ברענטש

7401

אינדצקסם

! 994
ווילנער גאון ,102 ,8/ ,91 ,81 --
2 ,180 ,720 ,026--126 ,8סט,
.811 ,0
געזעלשן אפ
ווילנער גוגעקאָלאָגישע
.714
--ווילנער געזעלשאַפט ,ליבהאָבער פון
אודושן אַלטענרמום .898 --
ווילנער געזעלשאַפט ,תורה תמומה"
,.898= ---

און שול ,משית

ווילנער געזעלשאַפט
אלמום.804 --- ?.
,ווילנער הולפם קאָמוטעט .108 ,94--
ווילנער הילפס קאָמיטעט פַאר אוד'-
שע שולן און ווילנע.030 ,189--
וילנער װאָר ,אי ,988--14
ווילגער

וואָבענב

,083

---

ווילנער וועלטלובע(.שולען ..692 ---
גווילנער זאַמעל:וך,000 ,888 -- .
./061 ,951 ,718/ ,298
1
ווילנער זוועריגעצער שפּיטאָל ,0698 ---
9

114

,2 ,184

,714

,898

,ווילנער טאָג" --
.188 ,191 ,0
,ווילנער טאגעבלאט" .048 ,988 ---
ווילנער טעכנוקום פון ,אָרט? --
.9980 ,818 ,2
,ווילנער טרופע" ,822 ,898 ,952 --
99 ,989 ,898 ,688--2178 ,4ס,
 .891 ,698 ,898 ,4195 ,8958ווילנער ואָנג מענס ,נואַרק ,119 --
,209 ,8
ווילנער ואָנג מענסבעגעװאָלענטאססן
דד.088 ,9 ,
ווילנער ואלקוב" שפּיטאָל ,0088 --
.188 ,417 ,408 ,808 ,8
ווילנער ווגענד קלוב 419 --
ווילנער וונייטעד אויד סאָסוומו ,שׂו-
קאַגאָ .800 ---
ווילנער יונייטעד בעגעװאָלענט אסס'ן,
499
'
נון ואָרק
ווילנער יונייטעד ליודוס רעליעף --

,8

.999 ,800

,199

821

-

ווילנער יתומים קאָמוטעט .0604 --
ווילנער לאַזאַרעװו'ס נאַטשאַלנאָיץ אוײ
טשולישטשע ,819 ,049 ,224 --
,8
ווילנער ליידיס בענעװאָלענט אֲקוו-
לערו ,ברוקלין

--

 ,820 ,800וי

ווילנער ,מושב זקנום? .0980 --
ווילנער מולוטערישער שפּוטאָל.898--
ווילנער ,מכבו0 ,6 ,801 -- .
,1

,284

ווילנער

מעדוצונושע

|

.8

ווילנער
---

,מפוצו

השכלה"

.988

חולים",088--

,0

8

,1

.04/ ,034

ווילנער ,סאַװויטש? שפּוטאָל ,0809 --
408 ,402 ,8
ווילנער פוסטערס בענעוו.
שוקאַגאָ .09/ --
ווילנער ,סלאָוואָ? ,644 ---
ווילנער ערשטע ליידוס קראַנקען אונט.
,289 9
אָו
פּראָגרעסיוו סאָסייטו
גוילער
בראָנזגויל 890 ,820 ,719 ,509 ---
ווילנער פאראווניגטער הילפס קאָמו-
סאָסוימו,

טעם --

,809 ,800 ,209 ,109 ,888

,840 ,2809 ,150 ,089--710( ,1
:
0ס.289 ,4179 ,1 ,
ווילנער פרויען קלוב בר ,34 .,א' ר'
.989 ,929 ,8
ווילנער פרויען קלוב בר 768 .א .ו.
,800

,7

,929

,1

,251

,879 ,100

)1

--

,068

)90

--

,7048/

10

,1

,9

,09

,714

,9

,8006

,026

,040

,086

,8
6

,901
,728/

,711
.649

,911

,021

,08/

מוזיקאַליש דראַמאַטישע

גע-

ווילנער

זאַנג געזעלשאפט

,288

,108

,998

ווילנער צדקה גדולה .088 ,94 --
ווילנער צענטראלער בולדונגס קאָמוו-
עט (צ .בק,808 ,198 ,988 --- )..

,800

--

,815 ,10938

.611

ווילנער פּנקס פאר דער געשיכטע פון
ווילנע אין דו ואַהרען פון מלחמה
און אָקופּאַציע (היסט .עמנ .גע

,898

.889

.1099

ווילנער פאראוון פון אודישע לימע-
ראַטען און זשורנאַליסטען ,047 --
,ווילנער פלוג בלאָט? ,982 --
ווילנער פּנקס ;אויף די חורבות פון
מלחמות און מהומות" (יעקאָנא

,98

,401

.8259

וו ולנער ר' מעלה'ס ושובה.882,114--
ווילנער עספּעראַנטאָ געועלשאפט ,וו-
ניווערסאָ? .884 --
,ווילנער עקספּרעס" .988 ,888 ---
ווילנער פּריקאַוטשיקעס פאראוון --

קייזערליכע

,898

,998

,124 ,814 ,114 ,014

.4489 ,1389

--

ביבלואַטעק

:

ווילנער ,משמרת

,6

ו,וילנער לעבען? --- ,828
ווילנער לעהרער אונסטיטוט

.884

געזעלשאפט

--

,41/

,498

,484

,1
ווילנער
זעלשאפט .978 --
ווילנער ,קינדער פאַרזאָרגונג" געועל-
ווולנער

מעדיצונושע

גע-

,188 ,8

,ווילגערר קלאַסענקאַמף" .761 ,401 --

אינוטקס.
:
,ווילנער ראַדואָ .908 ,898 ---
ווילנער ראַבינער שול ,9 ,8 ,80 --
,04

,401 ,101

,8

,664

,184

,9

,14

,25

ס,404 ,9

,704

/,910 ,855 ,725

,817 ,717 ,046 ,686 ,886 ,096ווילנער ראמוילוס
-

,4

,7

,7+

'ישיבת ,114 ,82 --

,044 ,8198 ,178

ווילנער רעליף אָוו ניו דזשוורוו

--

.,6

ווילנער שטאָט-שוהל .40 --
ווילגער שטראשון ביבלואָטעק ,919 ---
,071 ,041 ,981 ,898 ,789--84.
9
| ,11פזך.859 ,891 ,681 ,
1
ווילענסקי וועסמנוק.90/ --- ,
װויגאָגראד ,ט.801 ,5 --- .
װינאָגראַדאָוו (װיינשטיין) ,ווסף --
,799 ,8 ,510 ,800 ,406 934
,9
ווינאָגראַדאָוו ,פּאָולִין ..729 ,709 --
װוינאָקור ,טאַקס --- ,802
ווינטשעווסקי ,מ,842 -- .
וויניק ,גוסטאַוו --- ,209
ווינער ,בעקי .009 ,910 ,810 ,909 --
װוינער ,לוובאַ .709 ---

ווינץ ,לעאָ .898 ---

,812 --

ווינשע (פּראָפּעסאָר)
װיספּיאַנסק! .480 --
וויערניק( ,בתוה) בערטע.010 ,918--
וויערניק ,פרץ (פּוטער) ,118--905 --
81

וויקער

,14

2

--

,9171

ווירגילו (ב .בהן) ,889 ,142 ,40 --
.188 ,141 ,448 ,9
ווירשובפקי ,א ,,דו,08/ ,902 -- .
,8

ה,494

,4

,295

,+

,8

,25

,918

וולאַדיטשקאָ (פּראָפּעסאָר) ,44/ ---
װולאַדימיר (קאָסאָווסקי) ,19 ,009 --
,891 ,891 ,171 ,081 ,831 ,8
,780 ,889 ,889 ,949 ,809
װולאַדימיראָוו ,ס( .ש .נוגער) .894 --
וולאַדימיראָװאַ .976 ,876 ,770 ---
װולאַדיסלאַוו 4טער .82 ,42 ,21 --
וולאַדעק,482 ,112 ,602 ,802 --- .3 ,
95
,4

,099 ,910 ,810
.959 ,659 ,859

,2380

,889

וולאַסאָוו (פּאָלוצוו-מווסטער) .676 --
וונאָראָווסקי ,אוסטין אוסטינאָוויטש
וועלוועל דער זנאַקען מאַלער .961 ---
וועלוועל זבאַרשער .084 ,854 --
רבי וועלוועלע (מגוד) .496 ---
ווענדראָף,

ז-- .

,288 ,188 ,088 ,478

,וועס פעװעראָ-זאַפּאַרני

קראַו".994---

,וועסטניק נאַראָדנאָי וואָלו".71 ,40---
,וועקער" ,ווילנע ,4 ,5 ,291 --
|
|
.791 ,091 ,8
וועקער" ,נון ואָרק .441 ,321 --
וװוערעסאַיעוו (סמידאָװויטש) .085 --
וװוערעשטשאַגון 8 --
ז
יי
:
זאָבאָוו = ---
זאָלאָטאַראָוו ,מ.1809 --- .
זאָלאָטאַרואָו .102 ,5582 ---
זאָלאָטקאָף ,לעאַן ,1 ,918 ,018 ---
.2

זאַגאָטאַוװוטשיק ,יאָקאָנו --
זאַגאַט;

ס.

-

704

.8

אָסיפּאָוונאַ --

הענריעמאַ.
זאַגורסקי,
|
,04
זאַװאַדסקי ,אַלעקסאַנדער אַנטאָנאָװוימש
|
,190 -זאַװאַדסקי דרוקעריי' .048 --
ז,אַיאַץ" (מאָראַווסקי) .041 --
זאַלודקאָווסקי ,אלוהן( .קאַנטאָר),800---
(טרוסעוויטש-סמאַניס-
זאַלעווסק!י?
לאַוו) .041
זאַלצבערג ,מ,748 --- .
זאַלצמאַן ,ד.019 --- .
זאַלצמאַן ,מ,48/ -- .
זאַלקינד ,אַלבערט ,981 ,18 ,87 ,56 ---
ל.
זאַלקינד ,ווילהעלם ,דר.9917 ,897 --- .
זאַלקינד ,י4 66 -- .
זאַלקינד ,שלמה .897 ,886 ,664 --
זאַלקינטדס דעפּארטמענט סטאָר .8/8 --
זאַםס ,אהרן .409 --
זאַפוליטש ,וועראַ ,4 ,801 ,18 --
.411 ,842 ,6
,ערטאַ .810 --
זאַטלאַווסקי ב
זאַסלאַווסקו (האָמאָנקולוס) ,801 --
.490 ,2062 ,1062 ,002 ,809
8
דאַסקעװויץ ,אליעזר 9794 --
זאַפּאָלסקי .488 --
זאַק ,אַבעל חאַימאָװויטש ./09 ---
זאַק ,לעוו .16 --
זאַקאָן ,חיים ,8582 ,182 --
זאַקהיים ,גיטעל .489 --
זאַקרזשעלוסקי ,,טערעזאַ קאַנסטאַנטי-
נאַװאַ 0917 ---
זאַקזשעװוסקי ,מוכאַלונאַ קאַנסטאַנטי-
נאַװנאַ ,021 ---
זאַרלונג ,חיים .009 ---
זאַרעמבאָ .848 --
זוויערזשינסקי'ס דרוק .108 --
זוויערדזשונסקי ,אַלעקסאַנדער .168 ---
זובאַטאָוו 8 ,812 ---
זובקאָוו .676 ,596 ---

זודערמאַן,

הערמאַן

--

,879

8178

990

אינרעקט

זונדעלעוויטש ,אהרן .621---09 ,04 --
,091 ,811 ,011 ,800 ,030 ,1

,469 ,459 ,1

זונדעלעוויטש ,אילואַ .391 --
זוגדעלעוויטש ,מיראָן אוסאַקאָוויטש. --
.1
זייבערלינג ,ווסף ,דר,09 -- .
זיידמאן ,איודא ,919 ,09/ ,6000 --
.918 ,6
זיידמאַן ,שמעון ,רעוו ,400 ,1009 --
92
זיורשנור,

אוװאַנאָ-

קאָנסטאַנטין
זנאַטמשונסקי,
וויטש .121 --
,זניטש דרוקעריוי" .208 --
זעבלין אַלפרעד .782 --
זעטעל ,א.919 -- .
זעטעל ,פּאַולין ,919 ,810 ,709 --
זעידלער ,עדװואַרד לוהװויגאָװויטש-- .
.1
זעלדאָוו ,א( .סערגעו נעמאַנסקי) --
,981

.942

זעמאָצקי ,ואָסיף פראַנצעווויטש.191--
,זעמליאַ אי װאָליאַ?" ,801 ,701 --
,811 ,211 ,0
זרובל ,888 ,482 --
זשאַלודסקי ,אַלטער .,068 --
זשאַלודסקי ,טאַריאַ ,41/ ,011 ,98 ---
.851 ,8
זשאַלודסקי ,שׂ.958 --- .
זשאָרעס .190 --
זשוטשענקא .441 --
זשולאַװסקי .698 ,885 --
זשוק,
זשוק,

הי

א,.9/2 --- .

זייטשוק ,אלוהו .0002 ---
זיגיסמונד 8טער .42 --
זיגטונד .91 --
זילבורג ,משה ,1008 ,089 ,002 --
.8
זילבערבערג ,װאָלף .088 ---
זילבערצווייג ,זלטן,080 ,818 ,918--.
.410 ,098 ,198 ,882 ,788/ ,4
זילבערצווויג ,נתן .4809 --
זילבערשטיין ,משת .080 --
זינגער ,ו .ו,341 -- .
זינגער ,פּאול .894 ,3504 ,994 ---
זלאָטאָוויצקי ,בערל ,689 ---
זלאַטאָפּאָלסקי ,לעוו .811 ---
זלמן דער בערשטער .182 ,052 --
זלמן דער קאָנטראַבאַנדיסט .901 --
רבוי זלמן רעליעס (זלמן לידער) --

,0

זשיטלאָווטקי ,חוום ,דר,515 ,718 --- .
.00/ ,280 ,0
זשעליאַבאָור ,0 ,4 ,3411 ,40 ---
4
זשעלאַזאַ ,לויזער = ,1 ,089 ,7
.83
זשעליכאָווסקי (גענעראל) .904 --
זשעלוגסקא ,העלען .188 --
זשעלעזניקאָו ,י,142 ,042 ,682 -- .
|
17

הערמאַן .88 --
ז ,.דר.8981 -- .

 ,זשיטאָמירער ארביימער-בלאָט",969---
זשוטאָמירער ראַבינער שולע 184 --
זשיטלאָווסקי ,דר,709 --- .

האָנעס,
חאַבאַס,
חאַזאַן,
האַצקעל
,1

וצחק-בער .910 --
ואָסעל חאַצקעלעוויטש ,191 ---
חיים .0948 --
(מעבעל פּריקאַושטשוק) --
|

האַשקעס ,משת .510 --
חאַשקעס ,משה .108 --
,חבר" ,400 ---
חורגון ,שושנה ,689 --
1
חייט,
רבי חיים (מגוד) .980 --
חיי-אדם ,041 --
רבי חיים װאָלאָזשינער .82 ,91 --
ר' חיים קאָרעליצער .859 --
חוימסאָן .8808 --
חייקין .80 --
חפץ ,יאַשאַ .128 ,400 ,800 --
חריף ,יעקב יוסל .0460 --
ט.

טאָביאַש

(מאָביאָס), ,מאַקס?" ,09 --

.50/ ,42/ ,8
מאָבואַש ,עטעל .492 --
,אָג" ,45/ ,048 ,848 ---
ט
ט,אָז" ,898 ,198 ,988 ---
,514 ,114 014
9
,824 ,424 ,0024 ,9
.641 ,887 ,7484 ,6
מאָטלעבען .676 --
טאָלסטאָי ,לעוו ,848 --
,8 ,68 ,85
טאָמאַשעװוסקי ,באָרוס --
טאָקער ,יודעל .981 --
טאָרן ,רות .488 --
טאַבריס ,חיים .068/ ---
מאַווואָטל ,489 ---
טאַוב ,דוש.888 ,188 -- .
טאַנין ,088 ,919 ---

כ"ץ)

טאַראַס (דוד
,85582 ,04
טאַרלאָ ,188 ---
מוגענהאָלד .650 ---
טוטשאָפסקיו .0942 ---

,608
,014
,084

,8
,7
,1

,6

,1

,898

.1

,41/

,8

.188

--

אינדעיקס

97
.180

טומטשון ,לויזער --
טונקעלער ,82/ ---
טורגענעוו ,6 ,030 ,8908 ,883 --
:
.808 ,848 ,840 ,
טורטשאַנינאָוו ,הר.04 --- .
מייטעלבוים ,אברהם .450 ,718 --
טויטש ,משת .802 --
טויטש ,משׂת .9090 --
טיירק ,מאיר .990 --
טואָמקין ./0 --
מיגעל ,מ,879 ,679 --- .
טיכאָמירסקי ,לעוו .411 --
טימאָפיי (קאָפּעלואָן) ,81 ,71 ,75 ---
.856 ,288 ,111 ,7 ,8 ,84 ,0
טישקאָ (ל .יואַגוכעס) | .91 ,01 ,89 --
טושקעוויטש,

גראַף

--

.808

אברהם

---

טעאומון
טעפער,

.820

--

טשעבאָוון
.04

סאַשאַ

,009

,118

,718

--

,152

,059

טשעמערונסקו,
,7
טשערנאָוו ,וויקטאָר ,000 ,848 ,440 ---
טשערנאָוויץ ,489 --
טשערניכאָוו ,יוסף (דניאלו) ,489 --
,9
טשערנישעווסקו,

ג .ג-- .

,4

,99

,901

,801

,840

,816--866

.611

יאָכעלסאָן (אַדװאָקאט) ,מייראָן.690---
--

ואָנאַטאַנזאָן ,יחונתן
יאָעלפאָן . ,898 ---
יאָסעלסאָן ,ד.919 --- .
ואָסעלעװויטש .409 --
יאַבראָוו ,ב.002 --- .

.918
:

ואַבראָוו ,אוסר ,חר.114 -- .
ואַגעלאָ (גרווספירשט) --

יאַדװינאַ

מערמאַן ,משת .462 ,082 --
טערעזאַ .341 ,0941 ,98 --
טראָאוצקי! .20/ --
טראָפּאָווסקי ,ד.991 -- .
טראָצקי ,אלותו .828 --
טראָצקו ,סוומאָן .000 --
מראָצקו ,ש08 --- .
טראָק ,אונוש,018 -- .
טראַכטענבערג ,מענדעל ,דר,821 --- .
6
ט,רודאָװואַיאַ פאָמאָשץ? .889 ---
(,סטאַניסלאַ -) :ואַ-
טרוסעוויטש
לעווסקי .941 --
,טריביון.600 -- .
טריוואַש (טרייווום) ,ואָסעל .191 --
טריוואוש ,ווסף אלוה ,024 ,482 --
.9
טרעטיאַקאָוו .088 ---
טרעפּאָוו (גענעראַל) .801 --
טשאַגין (גענעראַל) .881 --
טשאַיקאָװוטקי .840 ,101 --
טשאַלקין ,אייב ,979 ---
טשאַלקין ,איוידאָר .9/9 --
טשאַרני ,דניאל .602 --
טשוטשערין .808 --
טשיפּולינסקו ,982 ---
טשוריקאָ .8/8 ---
--

ואָגיכעס ,ל( .טישקאָ) ,90 ,16 ,85 --
,80 ,719 ,18 ,70 ,68 ,
,9
.0900 ,06
יאָועף ,יעקב .88 --
ואָכעלסאָן ,וולאַדימיר ,401 ,101 --

.902 ,02 ,4

.689

,008

ר

(קעניגין)

,81 ,21

902 --

יאַנאָוו ,מרגלית .8902 ,7839 --
ואַנאָװסקי ,שׁ640 -- .
יאַפע,

דזשויקאָב

---

.060

יאַפע ,לויב .408 ,482 ,84 ---
יאַצקאַן ,ו.08/ -- .
יאַקאָו דער קאַמאַשענשטעפער.88---
ואַקיטאָוויטש ,סטאַניסלאַװו .108 ---
ואַקומאָואַ ,910 ---

ואַראָסלאַווסקאַ ,זלאַטע 816 ---
ידידאָוויטש ,נחום-שאול ,904 ,492 ---

,8

.915

רב וואל .818 --
וודין (איסאַי אייזענשטאַדט) ,881 ---
,689 ,6582 ,589 ,8582 ,802
8
,800---990 ,0806 ,918 ,002 ,8
8

,8117

,011

יודעלעוויטש .858 --
יודעלעווסקי .06 --
ר' יהודח יסו"ר ,88 --
יהודה בן אלועזר ,99 --
וודעל זאַרעטשער ,88 --
ווזעפאָװיטש ,ליובאַ .21/ ,18 ,6/ ---
ווזעפאָװויטש ,שיופרע .88 ,18 --
יולין ,יהודה .816 --
יום-טוב .188 --
י,ונגער קאָמוניסט? ,8658 ---
וונייטעד ווילנער בענעװאָלענט אַסס'ן,
נון ואָרק .999 ,810 ,419 ,009 ---
יונייטעד ווילנער לוידיס בענעװאַלענט
אַסס'ן + .409 --
יונייטעד ווילנער לוידיס רעלופ --
| ,883

,5

990

--

יונה (קאַיגען)
,6
יוקנעוויציוס אַנטאַנאַס .808 ---
יושקעוויטש,

סעמיאַן

,802

,882

--

,818

,188

יונת'ל פּראַגער .980 ---

,889

,8//

98

אינרנקס

רבי יוסף דילמודיגא .820 --
ר' יתזקאל פייוועל .88 --
ייבין ,ד ,.דר.748 -- .,
ויבין ,ה.041 -- .
ייװאָ? .101 ---
ייװאָ בלעטער" ,002 ,855 ,998 ---
|.999
יעבץ ,689 889 --
ועדװאַבניק ,דוד ,דר,419 ,418 -- .
יעוורעאינאָוו .880 ---
,יעוורעיסקיאַ וװויעסטי.102 -- .
י,עוורעיסקוּ ראַבאָטשו" .262 ,982 ---
יעלענאַ פּאַװלאָװונאַ (גרויס-פירשטין),
/

יעסענין ,018 --
 ,יעקאָפּאָ? ,058 ---
.429
,8
יעקב אפרום .448 --
יעקב בן יעסב .182 ,112 --
רבי יעקב עמדיון .0090 --
,908

יערמאַנסקו

.022 -.488 ,48/
.780
.040 ,890

(א .וויינשטיין) =

,4

.060380
בי

כהן,
בהן,
כהן,
כהן,
כהן,

אפראום .08 --
ב909 --- .
ב( .ווירזלז) ,498 ,149 ,49 ---
בצלאל .88 ---
יהודה-לייב .680 ,018 ---

כהן ,משה .848 --
כהן ,ע ,.דר--- .
כהן,

ש.

--

.081 ,15

.02/

כהן ,שבתו .08 --
כהן ,שמשון .8088 --
,כלבוניס? ,084 --
:
כץ ,682 --
כ"ץ ,דוד (טאַראָס) ,8 ,7 ---
כאַנין ,נחום .0689 ,989 --

ה.

לאַנגער,
לאַנדאָ,
,8
לאַנדאַו,
לאַנדוי,

---

.884

פראַנצושעק .488 --
באַרנעט ,488 ,188 ,678 --
.840
לעאָפּאָלד (פּראָפ.078 --- ).
יצחק אליהו .83 --

לאַנדמאַן ,אליעזר

.082 ,802 ,102 ,992/
ישורין ,ו,890 ,188 ,10 ,09 ,6 --- .
,188/ ,128 ,981 ,7171 ,611 ,8
,910 ,098 ,708 ,698 ,898 ,888
| ,1350 ,920 ,720 ,699 ,899 ,619
--690 ,49/ ,689 ,989 ,889 ,9
.419 ,870 ,760/ 1
ישורין ,ישראל מובל ,859 --
ישראל מיכל (קאַפּלונסקי) .441 ---
וישראל סאַלאַנטער ,194 ,172 ,88 --
6

5
,אָרזער פלוגבלאט.989 --- ,,
ל
לאָזינסקי ,ויעוגענו .80/ --
לאָסועוו ,אַלעקסאַנדער מיכאַילאַװויטש,
1 ,080 ,876 ,7
לאָפּאַטין ,הערמאַן .0 --
מעליקאָוו ,גראַף .711 --ליאסָר
לאַװראָוו .800 ,801 ,89 ---
לאַזאַרעוו .8806 ---
לאַזאַריעוו ,איװאַן .0175 --
לאַטװויס ,ואָנאַס .808 ---
לאַטור דרוקעריי .908 --
לאַטור ,מאַרעק .208 ---
לאַנג,

(אָסופּ קאָגאַן) 992 ---

יערמין (פּריסטאוו)
ופה ,לויב ,243 ---
רבי יצחק אלהנן --
רבי יצחק חוות --
וק"א .402 --

ירחמיאל

,014 ,198

/
באַרלאַש .988 ---
כװואָלסאָן ,דנואל ,9 ,6 --
(.780 ,816
בטעלניצקי .2/ --

,949

,616

(לאַזאַר)

,091 --

..169
לאַנצמאַן ,זוסעל ,191 --
לאַסאַל ,פערדינאַנד ,641 ,141 ,56 --
:
9
לאַפאַרג ,100 ---
לאַפּידעס ,מטוביה ,דר,981 --- .
לאַפיראָסקאָבלאָ ,807 ---
לאַצאַרוס (פּראָפּעסאָר) .808 --
לאַצקי-בערטאָלדו .482 ---

לאַרעס,

יהודות ,288 ,918 ,910 --

|
93
לואיס ,לולואן .709 --
לובאָװאַ ,וויערא .188 --
לובאָצקי ,יעקב ,080 --
לובאָצקו ,ב,88 --- .
לודוויג 41טער .842 --

לונסקי,

ח-- .
,26/

,188

,972 ,879 ,8

,047--9

,68/

,8
,8
לונעווסקוי ,משה 448 --
לונץ ,מ.981 -- .
לוצאטאָ ,משה חיים . .280 ,78 --
לוקאַשעוויטש ,יאָסיף דעמענטיעוויטש,
,611 ,090 ,486--9
,לוקס" דרוקעריי .968 --
לוקסעמבורג ,ראַזא .68 ,97,.08 ---
לוריא ,גרשון .098 --
לוריא ,ליב .98 --
לוריע ,א .פ.981 -- .
לוריע ,אַנאַ ט.859 -- .

לורוע ,ג-- .

.0902

8

.010

,048

999

אינדטקס
לוריע ,ח/ 8894 -- .
לוריע ,יוסף .15/ --
לוריע ,מ.081 -- .
לורוע ,מובאל .049 --
.042
לורוע ,משה --
לייבאַָװויטש ,אַנאַ .00 --
לייבאָװוסקי ,מ.808 -- .
לייבאָר מאָנטהלו? ,669 --
לייבע חכם .1069 --
לייוויק ,ה.688 ,880 ,818 ,811 -- .
לויבטענבערגסקי ,נ .מ( .פּרונץ),888---
לייקוך (הירש לעקערט) .761 --
ליאָוו ,לעאָ .919 --
ליאָן דאָן לעווין ,אברהם (ארוח-
לייב) .918 --
ליאַכאָווסקי ,יאַקאָװו ,רר,06 ,56 --- .
ליאַס ,רעװועקא .831 ,80 ,28 --
ליבאָ ,אַלכסנדר ,דר.084 ,904 --- .
ליבאָ ,יואל ,994 --
לוביע .82/ --
ליבמאַן ,הערש ,682 ---

ליבער ,מוכל
גאָריעװו
,0
,7

(מאַרק),

---

,1489
,018

מ .גאָלדמאַן-

,002 ,891 ,88

,802

,689
,401

,82/
,801

,882
,4269

פס,2
,800

,088 ,0
ליבערטע ,פ.448 -- .
ליבערמאַן ,אהרן שמואל ,101 ,04 --
.091 ,0680 ,194 ,842 ,9
ליבערמאַן ,וועלוועל 708 --
ליבקנעכט ,קאַרל .889 ,08
לידסקי' .900 --

,לידער בוך" .998 --

/

ליוויי ,סאָלאָטאָן ,998 --
ליטװאַק (חיים יאַנקעל העלפאַנט)

--

,802 ,0202 ,091 ,251 ,41381 ,0
,208/ ,286 ,288 ,240 ,249 ,988 -

,8
,9

,200
,108

,880 ,2608 ,202 ,961
,141 ,116 ,111--106

.888
+- ,6

(ש .הורוויץ)

ליטווין ,א.
,0
,5
,ליטע? .988 --
 ,ליטעראַרישע בלעטער",815---
.8
 ,ליטעראַרישע העפטען ",183---
8
מאָנאַטשרופטען"-- .
,יטערארושע
ל
0 ,904 ,804 ,7
ל
,יטערארישע עטיודען" .618 ---
ליכט ,דוד .488 --
ליבטמאַכער ,שׂ.48 --- .
לילוענטאַל ,דר/ 98 -- .
ליליענבלום .3 ,ל,818 ,140 -- .
8

;

לונעצקו .848 --
לוסט ,פראַנץ --
.98

--

,084

ליעסון,
,24
.29

--

א.
,441

,80 ,85
,4 ,59

,40

,21/

,711

,081

לופּמאן .388 --
לופּעץ .780 --
לופּעץ ,ד( .טמאַקס) ,852 --
ליפּקאָװוטש .9/8 --
לופּקין ,העלענע .0800 --
לופּקין ,יוסף .19/ --
ליפשוץ .088 --
ליבאָװווטש
(אוסאק)
לופשיוץ,
|

--

.,1

.18

ליפשיץ ,מיכאיל ,0/ --
ליפשיץ ,משה .080 --
לופשוץ ,נהום .841 ,88 --
לופער ,שרה .00/ --
לנו (סאַמואיל גאָושאַנסק!) ,48 --
|
.088 ,082 ,7
לעאַניד (אפון) .882 --
לעאָנידאָװ .0/8 ,005 --
לעאָפּאָלד( ,בעלגיושער קעניג).606--
,לעבען" ,1098 ,9288 ,002 ,088 ---
,8

לעבענזאָהן ,אברהם בער (בערקע מו-
כוילושקער) ,אָדֶם הכהן) ,91 --
880 ,480
8
לעבענזאָהן ,מוכה יוסף ,98 ,91 --
,1

,4486

.830

ל,עבענס-פראַנען" ,990 ,002 ---
לעהמאַן , שמואל .81/1 --
לעװאַנדע ,י .ל,604 ,404 ,172 -- .
,84

,6

שמואל

דר-- .

,404

,804

לעװאַנדע,
6
לעווי ,ישראל .184 --
לעווי ,ס .דר,090 -- .
לעוויםט ,ראָואַ .852 ,49 ---
לעוויטין ,ב,998 ,088 ,818 -- .
:
.,8
|
לעווין .18 --
לעווין ,אברהם .810 --
לעווין ,אלוהו .08/ --
לעווין ,חיים .858 ,048 ,48/ --
לעווין'ס ' .דרוקעריי' 46 --
לעווין ,ישראל .848 --
לעווין ,בן-צוון .189 ,082 --
לעווין ,וויטא דר.94/ -- .
לעווין ,וויערא .622 ,499 --
לעווין ,חנה ,9012 --
לעווין ,י.9381 -- .
לעווין ,ואַנקעל .889 ,82/ --
לעווין ,יוסף .,189 ,189 --
לעווון ,יעקב 689 --
לעווין ,לאַרענס .289 --
לעווין ,לוסו' 810 --
לעווון ,מאור נח .8/2 --

1000

אינרניסס

לעווין ,מובאל הר014 -- .

לעווין ,פְאֲנִיא ,0/ ---
לעווין ,ראָזא .880 ---
לעווין ,שלום .882 ,712 ,612 ---
לעווין ,שמרוחו .008 ,998 ,800 ---
לעווינזאָן,
-(לייבוש)
לודוויג
.4
(קאַסאָװוסקי)
לעװוינסאָן ,וולאַדימיר
---

.851

לעװוינסאָן,

לוובא

(אייזענשטאדט)--
,842

,821 ,981 ,4
י
4581
לעװינסאָן ,משה .160 ,808 ,400 --
לעוויק (בר.888 ,489 -- )708 .
לעווע ,היינריך (פּראָפּעסאָר) .098 ---
לעווענדאל (באראָן) .8808 --
לעװוענטאַל -נאטאן,נעמו .885 --
לעװװוענסאָן ,יצחק בער .912 ,89 --
וואל דוד
לעווענשטיין-סטראשונסקו,
=
באַלעבעסל)
וילנער
(דער
,9

,0

,018

,800

8

.842

לעוועקינד ,נ--- .
לעמפּעל .6488 --
לענין ,ניקאָלאַי ,221 ---
,לעצטע נאַכריכטען" ,811 ,1171 --
לעצטע נוועס" .948 --
,
לעצטע פּאַסורונגען' .982 --
לעכוך (הירש לעקערםט) .761 --

לעקפיקאָן פון אידישען טעאַטער --

.410 ,998 ,105 ,785 5
לעקסיקאָן פון דער אידישער לימע-
ראַטור ,פּרעסע און פולאָלאָגיע --
,616 ,918 ,7158 ,905 ,184 ,944 ,5
,001 ,890 ,6906 ,996 ,006 ,5
.141 ,881 ,417 ,211 ,401
9
לעקערט ,הירש,761-871 ,401 ,561--
לערמאַנטאָו .908 ---
לערענמאן ,דר,914 -- .
לערער ,א.978 -- .
לעשצונסקי ,יעקב .1/8 --
מ
מאָטעל דער בערשטער ,941 ,88 --
מאָטקע חב"ד .468-0/8 ,915 --
מאָוסיי (דער סטאָליאר) .949 --
מאָיעסעיענקאָ .004 --
מאָיסעי' דער איינבינדער .00 --
מאָלוער ,א.988 ,778 --- .
מאַנטעפיאָרע ,משה .780 ,419 --
מאָנוושקאָ .888 ,088 ,000 ---
מאָנוש ,ר' חיות .08 --
מאָנקע ,ס.188 -- .
מאָסקװוין .968 --
מאָצקין ,ל098 -- .

מאָראַװסקי

(זאַיאַץ) .941 --

---

ניקאָלאַי

,411

,211

מאָראָזאָוו,
8
מאָרעווסקו ,אברהם {סנקר) ,014 --
,810 ,889-098/ ,488 ,818 ,9
מאַנון ,מאַרטאַ .200 --
.

מאַגאין,

דר.

,818

--

מאַואָ .108 --
מאַזאָ ,מ,7178 ,818 ,418 ,818 -- .
.608 ,488 ,9
מאַזאָ ,מאַסס .008 --
מאַזור ,189 --
סאַאולאָװוימטש
(מאָוסע!'
,אַטװועי?
מ
גורעװויטש) 889 ,971 --
מאַכלין ,ד. 889 -- .
מאַלאַקעװויטש ,גרשון .002 ---
מאַלינאָװסקי 682 --
מאַלקין .898 ,806 ---

מאַנדעלקערן ,שלמה דר.030 ,98 -- .

מאַנושעװויטש .41/8 --
מאַני ליוב ,/098 ,8 --
יעקב .488 --
מאַנסדאָרף,
מאַסאַלפק!י (ביסקופ) .180 ,42 --
מאַפּו .4608 ,918 ---
מאַץ ,דוד ,888 --
מאַץ ,הירש ./74 ,8 --

מאַץ ,הירש,

פאַרלאָג 634 ---

מאַץ ,פאַרלאַג 76 --
מאַצקיעװויטש ,סמאַניסלאַנל .108 --
מאַקאָװוער ,אברהם דר,908 ,982 --- .
,084 ,924 ,114 ,804 ,004 ,8

,מאַקס"

(מאָבואַס)

.851

--

מאַקס (נאַדעל) .841 --
,מאַקסים? (בונדיסט) ,089 ,891 --
.8
מאַרגאָלין ,459 --
מאַרגאָלין ,חנה-מלכה .988 --
מאַרגאָלין ,פייװװועל ,248 ,088 --
.7
מאַרגאָליס ,דזשוליוס .089 --
מאַרוכעסעס קאַפע-חווז ,802 ,02/ ---
,0

,881

מאַרטאָוו ,ל,08 ,07 --- .
.491
,506 ,42/ ,85
מאַרטונאָװל .652 ---
מאַריאָן ,עלא .812 --
מאַקסומאָוו .548 ---
מאַרק ,אהרן ,09885 --
מאַרקאָווסקי ,אַלעקסאנדער --

מאַרקמאַן,
מאַרקס,

חיים לייב --

קאַרל --

,18

,8204 ,141 ,121
,9
+
מגיד ,דודל .918 --

מגוד ,חנה --
מהר"ל ,/041 --
,טוזיקאַלישער פּנסס"

.106

8
--

.268

.189 ,772

,08 ,/0 ,50
9

,40

06

,18

|

1001

איגרצקס
.10/1
מוטניק ,אברהם --
מוטניק (גלעב) ,851 ,19 ,09 ,68 --
,049

,6

,786

מוסקאָ ,ד,088 -- .
מוק ,א( .א .ליטוואק) 801
מוקדוני ,א ,,דר.080 -- .
/
מוראַװיאָוו .861 --
מזא"ה (ראַבינער) ,489 --
מוח ,יהושע .68/ --

מיוגעש ,לואָן .908 ---

יובע-

מייזעל ,מאָטעל (מוֹיועל דער
ליר) 64 ,08 ,98 --
מייזעל ,נחטן ,8410 --
| מווסון ,דוד .180 ,888 ,488 --
מייער ,דוד .082 --
מימאַװער ,סרדכו דר,/481 -- .
.,1
,יטװאָר"
מ
מיטניקאָװויטש (גלעב) .681 --
מיכאַידאָ (פּראָפּעסאָר) ,740 --
טיכטאָם ,מאָרום .809 --
מיכאַילאָוו ,דר.661 --- .
,911
-אַלעקסאנדע
מיכאַילאָו,
4
אוװאַנאָוויטש
מיכאַילאָו ,מוכאַאול
,8006
--(משה זילבערשטיין)
,8
מיכיילאָוװסקי ,890 ---

מוכיולאָװסקו

(קאַנטאָר)

מיבאַילאָוסק!,
מוכאַילאָװסקי,

ה .ס-- .
ניקאָלאַי ---

מיכאַלעװיטש,

ב.

,800

--

972
.19

(אוזביצקו).

,914 ,908 ,17128 ,94 ,1
,284 ,281 ,228 ,221 ,60
,482 ,8582 ,8282 ,452
./491 ,088 ,009 ,882

,0
,7

מיכלע ,6809 --
מיל ,הושאן (יוסףם)
ס,

,01

,08

,19

-,924
,288
,859

,/8 ,86 ,08 ,5
,89

,881

,481

,497 ,559 ,082 ,042 ,1
מולווקאָו ,045 --
|מולער ,לואי .469 ,510 ,178 --
מיללער ,לואיס ע.918 -- .
מילעראַן ,100 ---
מינאָר ,אַנאַסטאסוא נאומאַװנאַ-- ,
|
,850
,90
מינאָר ,אָסוּ סאָלאַמאָנאָװוימש,684---
611
,4
בלעטעף".
וום-טוב
,מיניקעס
|
.,28
מיניקעס ,חנן וֹ.918 ,018 -- .
,ינסקער ארבוימער" .989 ---
מ

,מינפקער

פלוגבלאַט"

--

מינצער ,העריס .620 --
.288 -מינקאָװוסקו!
מיצקין ,ראובן ,71/ --
מוצקין 169 --

082

מיצקעוויטש ,אַדאַם .802 --
מיראָנאָוו ,פ .ג.2898 -- .
|
מירבא .418 --
מורסקי ,א,9 ,8 ,19/ -- .
מירסקי ,ו.810 -- .
מירסקי ,ואזעף .98 --
מכבוֹ .880 --
מנחם ,מאָניש 890 --
מנשה ,ר' אילוער 872 --
מעדעם ,וולאַדימיר ,691 ,591 ,19 ---
,0

,2988

./49 ,011
.701 -182 -יי
(גענעראל-ג ובער-
|
,909
.650 ,88
.840 --

,496 ,4482 ,0
מעזענצנוו (גענעראל)
מעליחת (העזענצווי')
מעלוצקי,
מעלער -זאַקאָמעלסקי
נאַטאָר.998 --- ,
מעלצער? יאברהם ---
מעלצער ,מרדכו --
!עלשין-יאקובאָוויטש
מ
מענאַקער .919 ---
מענאַקער ,סאָלאָמאָן ,0/ ,66 ---
,8 ,8
מענאַקער ,סאָלאָמאָן (ארבייטער
טוער) .800 --
מענאַקער ,שאַיע .408 --
מענדעלסאָן .88 --
מענדעלסאָן ,ש,/609 -- .
מענדעלע מוכר ספרום ,854 --
.838 ,808 ,818 ,808 ,8
מענדעליעוו .848 --
מענטשיקאָו ,לעאָניד ,912 ---
ר' מעלה'ס .688 --
מעסטעל ,יעקב .410 ,185 --
מעקלענבורג ,רי"צ,812 --- .
,מעת לעת" .188 --
מרגלות ,שמואל דר,024 -- .
7
מרדכו ,180 --
מרמר ,קלמן (קלמן-צבי) --
.898
,5
ר' משה דושן .88 --
ר' משה לומא .820 ,68 --

ר' משה
ר' משה

,80
רונג

רבקש ,100 ,68 --
ריווקעס .1/2 --

,1
,9

.9

0
נאָדעל ,ארנאָ .918 ---
נאַװאָגאָראָדסקו .850 --
,אָװאָסטי? .845 ---
נ
נאָװאַצקו באָלעסלאַזו אָס ופַּאָוו וטש---
14

נאָוואַקאָוװוסקי,

882

,3882

,952

,692

,82

ירמות .482 --

,נאָװוי מור?" (ניו-יאָרק)
נאָװיק 68 --
נאָװויק,
וואל 8 --

.648 ---

1002

אינרטקט
--

נאָוויק ,נייטהען

* 414

.888 ,488

נאָוויק ,פּסת .844 ,848 --
נאָוויקאַס ,ווליוםס ,804 ---
,נאָװעט און שווייליך דרוקערוו"
,882 --נאָטיק ,דוד .9024 ,182 --
נאָטעק ,ראָזאַ יודעלעווגא .121 --
(נאָטקין .0/ --
נאָבימסאָן ,מ.824 --- .
נאָמבערג ,ד,919 .,2982 ,489 ,602 --- ,
(.691 ,778 ,610
נאָראָוו ,אַבראַם .7/10 --

נאָרוויד

--

,079

.0//

;נאַ ראָדיניע .40 --
נאַדעל (מאַקסם) .8141 --
נאַזימאָון (פּאָליצוימווסטער) ,601 --
.,9
נאַזימאָו (גענעראל-גובערנאַטאָר) --
.28/ ,1
נאַטאַן ,נעםו .488 --
נאַטאַן שמחהת .480 ,889 --
נאַטאַנואָן ,בער 104 --
נאַטאַנסאָן ,העגרו .9/08 --
נאַטאַנסאָן ,מארק .701 ,601 ,101 --
ואָועפ .408 --
נאַידזיוק,
נאַכבוש ,נח ,188 ,088 ,910 ,218 --
.498 ,2
נאַכימזאָן .852 ---
נאַמואָט ,אַראָן  ,910 ---
נאנעס,

זרהת --

,011 ,8

./49

נאַפאָלעאָן 1טער .411 ,880 ,802 --
נאַראָדנאַיאַ  װאָליאַ,18 ,51 -- .
4
,נאַש גאָלאָסט?" .909 ---
נאַשאַ טריבונאַ? .400 ,002 ,402 ---
,נאשע האסלאָ? .062 ---
,נאַשע סלאָװאָ? ,102 ,002 ---
נח (פּאָרטנאָי) ,022 ,981 ,09 ,98 ---
,082 ,8582 489 ,852 ,882 ,1
,501 ,900--896 ,915/
נחום ווד ,118 ,0 --

,617

ניודום ,לויב .988 ---
נוומאַרק ,808 ---
,נייע וועלט" 190 --
,נייע פאָלקסצויטונג" .8911 --
נוויע צווט? ,190 869 ---
,נייעס? .988 ,848 ,48/ --
,נייעס פון רוסלאַנד" ,42/ --
,נייער װועג? ,402 --
נוישול ,אריה (אַרקאַדי) ,71:9 ---
.808 ,9 ,8
ניגער ,ש,208 ,108 ,482 --- ..
,6938 ,0688 ,458 ,842 :,8
.259 ,901 ,841 ,2
נוומאַן ,היימאן .858 ,188 --
ניומאַן ,פענו 108 --

.891

נועטשאַיעו (פראַפעפאָר) -
ניקאָלאַי 1טער .6/71 --
נוקאָלאַיר 9טער 7694 --
ניקאָלאַו נוקאַלאַיעוריטש .148 ,998 ---
נעמאַנסקי ,סערגיי (א .זעלדאָנו) --
,0
,88

,981

|,18
(2 ,652

,9

,882

נעמזער (ראַבונער) .8/2 ---
נעמזער ,מרדבו ועקב (הרב) ,812 --
נעמו לאה ,180 ,0 ,6 ,4008 --
,9
(מאָוסעו) --
נעסטאָראָווסקי ,משה
0
85
נעקראַסאָו .098 ---
נעראָסלאַװסקאַ .2809 ,188 ---
נערה (רבקה מאָצין-ראַקאָוו) .516 ---
ס.
סאָלאָווווטשוק ,דר.804 --- .
סאָלאָװויטשיק ,איסאַק .121 ---
סאָלאָװויאָו' .011 ---
סאָלאַוויאָוו ,װולאַדימיר .808 ---
סאָלאָנאָוויטש ,הענריק ,881 --
סאָלץ ,מוניע .719 ,64 ---
סאָמאך .519 --
סאָמאַך ,מאָריס .409 ,009 ---
סאָמבערג ,א8 ,450 ,888 ,888 --- .
,פאָציאַל דעמאָקראַטישע ביבלואָטעק"
,08 ,08 ,9
פ,אָצואַליסטישע רעוויו" . 190 --
,אָצואַלע מעדיצון,814 ,804 -- .
ס
..0084 ,1
סאָקאָלאָוו ,ל .א.80/ --- .
סאָקאָלאָוו ,,פּאַוועל המיטריעוויטש --
2ן.

סאַבלין .870 ---
סאַװינקאָוו ,באָריס ,688 ,886 .,980 ---
סאַזאָנאָו ,880 ---
סאַוויצק! .848 --
סאַוויצקי ,איװאַן לעאָפּאָלדאָוויטש ----
1
פאַויעםט ,גערמאַן שאַיעװיטש ,101 --
סאַכאַר ,טשאַרלס .909 --
סאַלוצקי ,יועקב .869 ,889 --

סאַמעלטאָן ,לודוויג ,דר897 --- .

סאַנדוו
.7/86
,819
,148
004

.888 --

סאַפּירשטוין,

וֹ--- .

סאַפּיר ,אולואַ --
סאַפיר ,ק,889 --- .
סאַפער ,ח.849 --- .
סאראקא

--

.018

.892

.18

,פװואָבאָדנאָיע .פלאָװואָ? .19 ---
סווירסקי ,מ.85 -- .
סוועטיצקי 1 ,8 ,799 --
סװערדלאָוו ,ראַפאַיל,6/ ,95 ,

.946 ,198 ,197 1

:
,80

1008

איגרפקס
סואװאָרין ,א .ס..889 --- .
סוד ,הוימאַן .000 --
סוטעוויץ ,א808 -- .
פוכאָמלין .840 --
סינדעל ,אַלעקסאַנדער ,009 ---
סופר ,אליהו .182 ,812 --
פורגוטשאָון .418 ---
סטאָון ,אווזוק ,849 ---
.
סטאָון ,ג7904 --- .
סטאָלינסקו ,840 --
סטאָליפּין .801 ,941 ---
סטאָלפּנער ,8017 ---
סטאָצקי ,לייב .918 --
ס,טאַנוסלאַוו? (טרוסעוווטש)---
(זאַלעווסקי) ,941 --
סטאַניסלאַןו ,אווגוסט (קעגוג) ,45 --
סמאַנוסלאַװוסקי .999 ,075 ,955 ---
סטאַניעװיטש 74 --
סטאַסאָוו ,וװולאַדימור ,428 ,299 --
,848 ,548 ,888 ,058 ,858 ,6
סטופּעל .798 ,698 ---
סטופּעל---כהן ,ש.904 --- .
סטיין ,גאָלדו .108 ---
סטעמבאָ ,לאַואַר ,דר,098 ,0/8 -- .
,991 ,891 ,7
ס,טעפאַן? .181 ---
סטעפאנאָוויטש .411 ,801 ---
סטרואווע .089 ,89 --
פטרונסקי ,198 ,688 ---
סטרונדבערג .718 ---
בונדאַ"
וויעסטנוק
,סובירסקי'
9

סיגאל ,אברהם ,009 ---
סידער ,מרדכי אווווק ,8588 ---
סילווערמאן ,בערטאַ ,198 --
סילווערמאן ,לואַן ,888 ---
פילין ,188 --
סונואָװוסקי ,ס.4068 -- .
סוראָטאַ (חון) ,819 ---
סוראָקאָמלאַ ,809 ---
סירקין ,נחמן ,דר/ .998 ,482 -- .
און בוכהאַנד-
דרוקעריי
פורקינ'ס
לונג ,881 ,981 ,80 ---
סלאָבאָדסקי .914 ---
סלאָבאָדסקי ,א,8060 .
סלאַװאַצקי ,862 ---
סלאָנומטשוק ,גרשון .981 --
סלאָנומסקו .46 --
סלאָנימסקו ,חיים זעליג ,479 ---
סמאָלענסקו ,פרץ .818 ,218 --
סמאָרגאָנסקו ,מ .ר,08/ -- .
פמומה ,דזש.809 -- .
סניעגאָוו ,לעאָנוד ,718 ---
סעגאַל .079 ,98 --
סעגאַל ,ראָזץ .941 --

סעגאַל ,שוינע רויועל .089 ,48 --
.815 ,7 ,042 -סעגאַלאָוויטש,
;/
סעגאַלאָװיטש ,קלאַראַ 118. --
פעדלוס ,אליהו ,דר.714 ,614 -- .
,8
סעװועראָ-זאַטאַדנו גאָלאָס"
008 ,4

ס,עוועראָ-זאַפּאַדנאָוע סלאָװאָ? --
סעמיראַרסקי

.8428

--

פען-טען ,קאַמיל ,806 --

סעראָוו ,848 ---
סערגוו (נעמאנסק--א :זעלדאָוו)
.189 ,082 ,949 ,931 ,0
ספּאַסאָוויטש ,וו .ד,988 --- .
ספּיוואַק ,ב.902 --- .
ספּוראָ ,א.80 --- .
ספּוראָ ,אונוש841, -- .
ס,פּראַװאַ ראָבאָטניטשאַ?" 91 --
.004
סקאָמאַראָווסקאַ ,חיה --
סקאָפּ ,טמאַקס .919 ,610 ,919 --
סקאָפּאָווקער .042 ---
פקאַרינוס דרוקעריי .408 ,808 --
סקיראַילאָ .81 --
פרעדניצקאַיאַ ,פּאַטוֹ ,11 ,80 ,88 ---
.81/ ,681 ,08 ,88 ,48 ,28
--

עי
עבען ,פּראָפעסאָר .028 ---
עבעריל' ,י.0688 -- .
עדלין ,וויליאם .000 ---
עדעלמאַן .082 ,942 ---
עדעלשטאַט ,דוד .6/4 ---
עדעלשטיונ'ס מאַבאַק-פאַבריק ,141 ---
| ,879 ,669 ,040 ,742
עהרענפרווו --
עזרא .882 --

עטיודן?'
עטקיון --
עליאַסאָן,
עליאַסאָן,
עליאַשבערג
עליאַשאָוו,
עליאַשעוו,

.898

.088 ,888

-.82/
זלמן .182 ,2// --
יקותיאל ,779 --
.981 -חיים .918 --
דר( .בעל-מחשבות) --

.,8

עליאַשעוו (אַדװאָקאַט) ,711 --
עליכם שלום ,815 ,818 ,418 --
,9

.805

עלמית,

סאָניא --

,978

,618

,718

,0

,1

,808

,898

.816

,1

עלק ,וויליאם .009 ---
עלקין ,ם.878 ,778 --- .
עלקין ,סעם .669 ,849 ,888 ,488 --
:
עלקין ,ראָוז ,198 ---
עלשטיין ,מ.188 -- .
ענגעלס ,פרידריך ,08 ,91 ,80 --
.140 ,110 ,1

1004

אינרעקס

ענסקי --
עפּעלבוים,
עפּשטיין,
עפּשטוון,

.808
ב.180 -- .
אב.09/ -- .
אָסופּ מטאָרדוכאַװיטש

(גרויס-

--

,60

28

עפּשטיין ,אַלטער .950 --
עפּשטיין ,אַננאַ .901 ,101 ---
עפּשטיין (קלעמענץ) ,אַננאַ מאָרדו-
כאָװנאַ ,921 ---
עפשטיין ,בנומין .810 ,8/2 --
עטשטוין ,מאַטיאַנאַ .מאַרקאָװנאַ --
.0488 ,8
עפּשטיין' ,יהושע היים .2// --
עפּשטיין ,ווסף ,דר.881 ,281 --- .
עפּשטיין ,לעאָֿן .989 --
עפּשטוין ,מאַקס .20/ ,880 --
עפשטיין ,מיראָן מאָרדוכאָװויטש --
.2

עפּשטיין ,מרדבו .182 ,112 --
עפּשטיין ,פּאָולין .,900 ,108 --
עפשטיין ,ר,802 ,202 --- .
עפּשטײין ,רעװועקאַ (רבקה) ,499 --
,288 ,188 ,889 ,189 ,6
עפּשטיין ,שׂ102 -- .
עפראָן ,איסאַק אַבראַמאָוויטש ,921 ---
עפראָן - ,יאָסעל אַבראמאָװויטש ,991 ---
עפראָן ,שעפּסעל---קאַלמאַנאָװיטש --
99
עפרען ,י.048 -- .
עקפפּרעס דרוקעריי.988 -- .
ערליך .911 ,069 ,759 ,659 --
ערמאַנס ,ואָסיף דאַװידאָװיטשש --
.9

ערשטער
אונט.

ווילנער

פאַראוון,

לוידוס

נואַרק --

קראגקען 

.829 ,110

8
פּאָדאָלסקי ,דוד .810 --
פּאָזנואַק ,יאַן .800 --
פּאָמשטער ,ש ,.דר,481 ,19 -- .
פּאַמעראַנץ .182 ---
פּאַָמעראַנץ ,בצלאל ,0091 ---
פּאָמעראַנץ ,טאַניאַ .881 ,281 --
פיּאאַָנטאָווסקי ,סמאַניסלאַװ .8206 ---
פּ,אָסלויעדניאַ איזװעסטיאַ? ,089 --
פּאָספּיעלאָוו ,ניקאָלאַי פּאַוװלאָוויטש,
2

פּאָפּאָו .411 --
פּאָקאַטילאָוו ,0600 ,86806 ---
פּאָרטנאָיר (נח) ,018 ,051 ,09 ,08 --
.611 ,996--8
פּאָרטען ,הענרו .988 --

פּאַוולאָווסקי,
,5

מאַװועל אַלעקסאַנדראָװויטש
פירשט) .6098 --
פּאַט ,ועקב 658 ,898 --
(פּאַטוּ סרעדגיצקאַואַ
,פּאַטוי?.

יצתק

(איסאַק)

.6/0

פּאַװעל ,859 ,089 ---

--

,781/

},42

--

.082

פּאַבמאַן ,דר,8891 --- .
פּאַלעץ ,דוד .109 --
פאסטרולון .061 --
פאסקעוויטש (גראָף) --
פּאַץ ,ג09/ ,808 --- .

פּאַץ ,יעקב .908 ---

,158
--

49

,258
+

פּאַץ ,מובאַיל (גענעראל)
פאַקול ,יעקב .189 --
פּאַרנעס ,ועקב .4 ,7 --
פּאַשקאָווסקי ,טיט .00 --
פּוזיריסקי ,דר,/48 -- .
פּוזירענסקי .18 ,80 --
פּומפּיאַנסקי ,איידעל .180--416 --
פּופּס ,ט,800 --- .
פּופס ,נוסן ,892 ,22/ ,699 ,492 --
.088 ,448 ,882 ,1
פּופּקאָ ,ח,959 ,289 ,189 ,602 ,6 --- .
. ,050 ,850 ,4
פּושקין .908 ,078 --
פייקעס .081 --
פּיאָטר דער גרויסער .80 ,71 --
פּילסודסקי ,ואַן ,988 --
פּילסודסקי ,יוזעף ,11 ,00 ,95 --
.988 ,7
פּימענאָוו (פּראָפעסאָר-סקולפּטאָר)-- ,
.8

.998

פּינחס ,אלוהו --
פּינעלעס ,412 ---
פּונסקי ,דוד ,885 ,088 ,410 ,810 --
.9
 ,פּונסקער פּלוגבלאַט" ,089 ---
פּוסאַרעװר .818 ,890 ,141 --
פּיקאן ,מאַלוֹ .0 ,,1 --
פּיראָזשניקאָוו ,ו,606 ,008 ,882 -- .
,898 ,806 ,7
פּלאַט .400 ---
פּלודערמאַבער ,ג.771 ,815 ,908 -- .
פּלונגיאַן ,ט.950 ,172 --- .
פּלעווע ,פאָן .680 ,011 ---
פּלעכאַנאָט ,80 ,18 ,08 ,97 ,86 --
,81/ ,821 ,221 ,411 ,811 ,2
.038 ,8
פּלעכאַנאָוו ,מאַדאַם .449 ---
פּנקס ,אויף דו חורבות פון מלחמות
און מהומות?" (יעקאָפּאַ ,)1891
|
,6171 ,815 ,108 ,9
פּנקס פאַר דער געשיכטע פון ווילנע
אין די יאָהרען פון מלחמה און
אַקופּאַציע (,988 ,068/ -- )9991
,981 ,8 ,2 ,808 ,208 ,1
686

1009

אינרצסטס

פּסחזאָן .8081 ---
,פֿעטראָגראַדער טאַגעבלאַט.
,עטוט רעפובליוק" .100 --
פ
פּעמרושעוויטש .942 --
פּענזיל (בר 84 .א .ר910 ,910 -- ).
|
פּענקין ,מהערעואַ .198 --
פּענקין ,פּאַול .869 ,888 ,488 ---
פּעסקאָוו ,וֹ.089 --- .
פּעסקאָווסקי ,הוה 22 --
פּעסקין .002 ,80 --
פּעסקין איזראַויל (ישראף) ,6 ,8 --
,90/ ,18 ,}3
,90/ 9
פּעסקין,
פּעסקין ,ועקב-דוד .0090 ,083 ---
פּעסקין ,שמואל ,דר,918 ,18 ,8 -- .
.519 ,790---0
פּעראָווסקאַיאַ ,071 ,411 ,101 ,40 ---
.8
פּערלמאַן ,זאב-וואולף ,דר,098 -- .
---

,9

,0

,14

פּראָזאָראָוו (אינזשענער)
/
,פרחו צפון" .086 --
פּרעאָבואַושענסקי ,411 --
פּרעגער,

יעקב

,/84

--

--

,181

,904
,6/8
,791
,089

8
.,0
,פּאָלק פון לאַנד" .7/18 --
,פּאָלקסבילדונג" ,488 ,1835 ---
ֿ,אָלקס געזונט" ,068 ,858 --
פ
,410 ,408 ,406 ,1 ,8
..436 ,458 ,4431 ,0 ,6
פּאָלקס צווטונג" ,891 ,09 ---
,202 ,002 ,991 ,891 ,7
,482 ,802 ,1062 ,002 ,8
,648 ,349 ,9
,אָלקס-שטימע" .062 ---
פ
פאָן-וואַהל ,801 ,401 ,801 ---
,812 ,852 ,071 ,801 ,8
פאָן פאַלען .981 ,181 ,081 ---
פאָן-פרעזע .881 --
פאָר ,פעלוסס .855 --
 ,פאָראווס" ,858 ,185 ---

,908
,2
,601
,802
,400
,6061
.911

 ,פאָרווערטס",
,884 ,8
,718 ,8

ניו
,786
,819

פאַלקאָוו .109 ---
(פּראָפעסאָר) --
פאַלקענהיים
,פאַמיליען בלעטער890 -- .
,פאר

קינדער'.

אונזערע

,791
,688

--

געװוערקשאפ-
אודישע
פאראווניגטע
טען .9/0 ,719/ ,819 ,049 --
פאראיינינטער ווילנער הולפס קאָמו-
,809 ,009 ,100 ,888
טעט --
ס,2809 ,180 ,210-089 ,110 ,
.080 ,479 ,189 ,000 ,89
פארבער ,דוֹש,910 -- .
פארבער (בר 84 .א .ר,810 -- ).

פאַרלאָג ,דוי

פאר'ן

וועלט" 241 --

אודישען

אַקאַדעמוקער? --

פּראַנץ (קוהסקי) ,761 ,49 --
פראַנקפורט ,אידעל 442 --
פולדא ,לודוויג .980 ,418 ---
,פון דוי מלחמה-יאָהרען.008 -- .
/
פונק פאַרלאַגג .,01/ ---
,פונקען ? .0658 ---
(פוסטאַן
פוקטאר

,911

---

.088
}.0802

פוקס ,שהת / .8802 ,182 --
פיוגעלסאָן ,מאקס ,9 ,8 ,618 ---
,888- ,4
פווגענבוים ,ב649 -- .
פייגענבערג ,חיים-יהושע 0344 --
יעקב דר,0844 -- .
פייגענבערג,
פייגענזאָהן ,שמואל פויװעל ,789 --
|
6
פייגעס ,טוביה .808 --
ר' פייװעל אשכנזי 104 --
פייוועל דער שטעפער .182 --
פיונבערג ,מאָרום .009 ,809 --
פיינגוילבער ,וו .דרוקעריי .988 --
פיינבערג ,בנומין { (טראסקון).909---
0.9
פיוונבערג ,ל .ב.
פיינזילבער (חון) .806 --
פיינערמאן ,נ.089 -- .
בערטא .0/ --
פוינשרייבער,
פיגנער ,וװעראַ ,411 ,511 ,211 --
.9
פין
פון,

,פּאָרווערטס" ,ווילנע 614 --
ואָרק --
.,881 ,181
,898 ,719

פאָשקאָ --
פאַברוציוס,

.180
זשאַן ---

.898

889

.488

פּרעסנואַקאָל .711 --
פּרץ ,ו .ל,798 ,102 ,002 -- .
,815 ,4658 ,198 ,818 ,1
,691 ,101 ,895 ,480 ,8
8
ו .ל .פּרץ שרייבער פאַראיין ---
.0
,
פשעדסוויט,140 -- .

,900 ,080 ,082 ,940 ,980 ,02
,916 ,918 ,010 ,906 ,9084 ,1
.8
,אָרווערטס אַסאָטואװושאָן" --- ,489
פ
י
.0280 ,079 ,679 ,8179 ,4

.28 -א9 -- .

פין ,בנימין
.1
פין,

ע,.

דר,0 ,089 -- .

אינזש.

--

612

|

,884
.

1006

אינרנקס

 ,080 ,021 ,819 4440 ,280 ,280,840/ ,1928 ,176 ,170 ,108 ,686
פינקעלשטוין ,א.401 -- .
פונקעלשטיין ,ע( .אדאָקאַט)| .990---
פושער ,אסתר .09/ ---
,פלוג-בלאַט? .048 ---
,פלוגבלאַם פון פוילישען | בערשטער-
ראַיאָן" .992 ---
פעדער ,יחתיאל .0802 --
פעדער ,טמשה .9 ,180 ,085 --
|
פעדערמאן ,אליהו .918 --
פעלדמאַן ,פעם ,109/ ,619 ,518 --
,9
פראנקפורט ,ו76 -- .
פראַנקפורט ,מוכאל ,941 --
פּראַלענקאָ .411 --
פרוג  שמעון ,494 ,998 ,508 --
װאָלף

פרוישמעטער,
./42/
0
פרומין ,ק.482 -- .
,49 -פרומקין
פרומקין,

ג.

--

דר.

--

,891

.852

,פרייהייט" ,קיעוו ,802 ---
פ,רויהויטס-גלאָק?" ,089 ---
,פרוילאנד" .051 ---
,פרוינך"

דיייייידך,

,2

1.6

,פריינד" ,ווולנע ,882 --
,855 ,8009
געדאַנק"' --
,פרויער
9
פרידבערג ,פרענק .809 ---
0
פרידלאַנד
פריודמאן ,ר049 ,141 ,928 -- .
פרידמאן ,ש.88 --- .
פרודקין ,א,208 ,448 -- .
פרישמאן ,דוד .0808 ,284 --
882
-פרענדלער
פרענק ברידער .800 --
פרענק ,לואוםס ,8009 --
פרענקעל .42/ ,889 --
צי
צאַלעװויטש ,בענצעל ,689 --
צבוה .80/ ,882 ,080 ,881 ,58 --
ר' צבי הירש חתיוות .812 --
(דר .ב .האָפּמאַן) --
צבוון
,1
.049 ,989 ,420 ,2020 ,4
צווויג אַרנאָלד .898 ,088 ,681 --
צווולינג ,ועקב .091 --
צװויניעװא 600 --
צונזער ,אלוקום ,454 ,894 ,98 --
.06680 ,0290
,9
צונזער ,פּרץ (אלטער) ,098 --
צונץ ,ר' יום טוב לופּמאן .812 --
,וקונפט" ,מאָסקװוע .002 ---
צ
צ,יוקונפט" ,נין וארק ,211 ,49 --

.900 ,900 ,001 ,8
פֿרעס פערערוושאָן"
,וקונפט
צ
0
+
:
צופיס" .888/ --
צוקערמאן ,דר/ 919 -- .
צוקערמאן ,צמת ,00 --
,ציים?" .9050 ,899 ---
76

=

 ,צויט-גויסט"

,ויט-פראגען" ,902 ---
צ
ציוטלין ,אהרן .080 --

צייטלון,

באָריםס

צואָנסאָן,

נתמה

=

:

.000

(באטורסק').182--

ציימלין ;,הלל ,482 --
צווטלון ,טאַטיאַנאַ .100 --
.890 ,89/ -ציאָנסאָן
.020

--

צובולסקי' .001 --
צוונסאָן ,ד .און קאָמפּ .דרוקעריי
.48/
צוטראָן ,ש .ל,082 ,482 ,82 --- .
,008 ,988 ,088 ,843 ,7 0
914 ,808 ,,208 ,868 ,7
צינבערג ,ו.048 -- .
צונמאן ,ועליג .009 --
צופּקין .132 ,692 ,499 --
צופּקין8 ,י.02/ -- .
ציש"א

./10

--

צעדערבוים

--

צעמאַכאָװיטש

.184
.981

--

צעמעל ,פאַניאַ .298 --
צ,ענטראַל? דרוקעריי --

2

,0

קי

קאָבוין,

לעאָן

415

--

קאָגאַן אָסוג (וערמאגסקו) --
0404
-קאָגאן-בערנשטוין
קאָן ,פּנחס .4/0 ,805 --

שלומה

קאָן,

--

,778

קאָהן .100 --
קאָהן ,דושׂ.29/ -- .
קאָהן,

הענעך

--

.002

,91/0
|

.

.485

קאָהן ,מרס.29/ -- .
קאָהאן ,אדאָלף דר.09 ,993 -- .
קאָהען ,איזידאָר ,818 ,491 ,181 --
,719 ,819 ,410 ,819 ,8009 ,088
,2009 ,689 ,899 ,099 ,019 ,8
.189 ,9/0 ,8/9
,9
קאַָהען .,בערטא .0/9 --
קאַהען,
קאָהען,

דושעני
הערטאן

.809 -,82/
--

--

קאָהען ,סעם (בר)08/ .
.9289 ,070 ,919
,8
קאָהען ,סעם (וילנער בענ.
ברוקלין) .99/ ,209 ---

קאָוואלסקי ,080 --
קאָװאַלפקי ,מתתוהו
- -

,918

.06

-'

,918
:

,06/8
אסס'ן,

י
,8/0

1007

אינרעקס

קאַריסאָן ,ל---.ט,815 ,415 ,872 ,976 ,

קאַװואַרסקי ,חערץ דר,488 ,0038 -- .
,004 ,709 ,098 ,008 ,493 ,3
.081 ,099 ,134 ,214 ,09
קאָווארסק! ,נתן,00808 -- .
(אַדװאָקאַט) .2// --
קאָװונער
קאָוונער ,יצהק (קאַדיסאָן) .810 --
,אָוונער פלוגבלאט? ,989 --
ק
קאָזלאָווסקי ,מעצשיסלאַוו יוליעוויצש
.901 ,81 -460
קאָזלאָיסקי ,א-- .
קאָזשעװוניק ,182 ,22/ ,422 --
פארי
קאָטיק .,א .און ברעסלער'ם
לאָג .842 ---
קאָטליאַראָווסקי' ,י.408 -- .
קאָטליאַראָווסקו .' ,דרוק .408 --
קאָיגען (יונה) ,022 --
קאָיראַנסקו,

אוסאַס

קאָיראַנסקי,

אַראָן --

קאָיראַנסקו,

סאָלאָמאָן

לייזער

קאַיראַנסקי,
,83
קאָיראַנסקי ,מֹאֲוסעוּ
,891 --

--

,878

,817/ ,6
.9
קאַדיסאָן ,ליובא ,280 ,070 --
,6
קאַדעלבורג ,180 ---
קאהן ,אַלעקסאנדער .4829 --
קאַהאַן ,אַב( .אברהם) ,884 --
,128 ,861 ,481 ,851 ,7
,708 ,020 ,010 ,010 ,5
.009 ,040 ,480 ,8
(גריועווימש)
קאַהאַן ,מיכאיל
.2

,09

גערמאַנאָװיטש--
סאַװעליעװויטש

 -קאַליך,

היימאָוויטש---

8.9
קאַכאַנאָור ,728 ---
קאָלאָדני ,ז.802 -- .
,811
ניקאָלאי --
קאַלאָדקאָװויטש,
.4
קאָלטאָן ,דזש.29/ -- .
.981
קאָלטון ,רהל --
קאָלניק ,ארטור .880 --
|
קאָלקער .180 .---
אנשו
משכן בצלאל
קאָנגריגיישאָן
ווילנע 009 --
קאָסאָווסקי 519 --
(לעװענסאָן)
קאַטאָווסקי ,,וולאַדומוה
,171 ,189 ,188 ,98 ,91 ,90 -,8

,802

,891

,/80 ,80/
,7
קאָסטאָמאַראָו ,08 ---
קאָמעל ,ענטי ,709 --
קאָפּעלזאָן ,ט( .0 .טומאָפעו)
---

,718

,81

,71

,08

,098 ,659 ,111 ,7
קאָף ,שלום ,091 --

קאָקשאַראָוו

(אַקאַדעמיקער)

,682

צמח

,48

,686

.491

8809

קאַבאַטשניק,
קאַדיסאָן,
| * 8898

,0489

יעקב .210 --

0889
--

-ז.

,422

אַלבערט --

,948

,018

,088

,1442

9

נאַראָדנאָי

ק,אַלענדאַר

אסתר-רחל

קאַמינסקי,
0.6

װאָלי .46 ---

--

,605 ,825

|
יוסף

קאַמינסקי,

.888

--

קאַמיען ,דונת .880 ,480 --
קאַמיען ,ווסף ,918 ,810 --
.989 ,4
קאַמענסאָן ,אַננאַ  .8009 ---
קאַטמענעצקי ,גרשון .182 --

קאַמענעצקי,

יוסף .998 --

קאַמערמאַכער ,וװואַסקאַ --
,קאמף" .982 ---
/
קאַנטאָר ,א.448 --- .
אווב

--

,280

.18 ,70

.200

קאַנטאָר ,דושעני .809 --
קאַנטאָר ,יהודה לייב --
,608 ,080 ,0020 ,1
.048 ,0
קאַנטאָר ,ר' ליבעלע .948 --
קאַנטאָר ,ר.209 --- .
קאַנטאָראָוויטש ,וֹ.802 ,169 -- .
קאַסטעלאנסקי ,אברהם .8582 ,712 --
קאַסטעלאַנסקי ,בערמאַ
קאַסונאָוויטש,

|

חנח

.870

הענריס

,068/
,808

.208 --

---

,185

--

איװאַנאָװיטש
יי

,812
,708

קאָראָלענקאַ ,808 --
א .דר.
קאָראַלניק,
קאָרטשמאַר ,יאַקאָול .66 --
קאַרטשמאַר ,צולואַ .18 ,68 --
קאָרנולאָוו (גענעואל) 8002 --
קאָרנעל ,דושולווס דר,100 -- .
--

--

.858

קאַליש ,בערטא
קאַלמאַנאָװיטש,

קאַנטאָר,

,821

--

,020
,808
,280
:

קאַטשאַלאָוו 4,וואַסילי
,118---198/ -קאַלאַיעװו .8090 --
קאַלאַן פ,918 -- .

.821

,042

,888

קאַוטססקי .088 --
קאַטאַיעוו ,װו.06809 ,880 -- .
קאַטלאָוויטש ,דזשעראָם ,8/8 ,618 --

.221

,882

,880 ,870

:

,081

.808

(פּראָפּעסאָר)
קאַסעל
|
קאַסעל ,ד.288 -- .
קאַסעל ,דושייקאָב .009 --
קאַפּוסט ,טוביה .851 ,251 --
קאַפּלאַן .682 ---
קאַפּלאַן ,אַלעקסאַנדער ,414 ,814 --
410
9

1008

אינרלקס

קאַפּלאַן,

ה.

--

.4482

קאַפּלאַן ,יאָשקע (האָראָצו) .02/ ---
קאַפּלאַן,

קאַפּלאַן,

וצחק .בן הירש .814 --

פעם

.809/ ---

קאַפּלאַן-קאַפלאַנסק.741 -- ,
דן ,089 --
קאַפּלאַנאָװיטש,
.898 ,208 ,049
,8
קאַטּלאַנסקי ,ד.908 ,86892 -- .
קאַפּלינסקי ,ישראל מוכל ,48 ,88 --
,882 ,182 ,042 ,812 ,791/ ,4
,244

.9

קאץ,

ר,8--.

,89

,0488

,618
,888

,818

,918

,7118
,319

,419

,519

,929

.049 ,8599

,029 ,919 ,7
קאַץ ,דוד .048 --
קאַץ ,היימאן דר.2/0 -- .
קאַץ טאַראַס .09 --
קאַץ ,יוסף פ .98/ --.
קאַץ ,לאַזאַר .40 ,90 ,5 ---
| קאַץ ,מויער ,מאַװשאָװויטש .891 ---
קאַץ-װואָלפסאָן ,ושעניאַ .40 --
קאַציזנאָ ,אלטער ,988 ,818 ,028 ---
,154 ,806 ,98
,898
.--קאַצענעלענבאַגען ,אוריהת
098
-קאַצענעלע נבאָגען ,שׂלום מרדבו
,1
א|-
נאַראָדנאָיץ
קאַצעגעלענבאָגעג'ס
טשולושטשע .404 --
קאַצענעלענבאָגען ,ש .י( .רש"י)
,0
קאַצענעלענבאָגען ,שמואל .04/ --
קאַצענעלענבויגען ,צבי יהרשׁ ,889 --
.880 ---

קאַצעגעלענבויגען ,שמואל
קאַצענעלענסאָן .449 ---
קאַצענעלענסאָן ,ב,482 ,682 --- .
קאַצענעלענסאָן ,וצחק .8/8 --
קאַצענעלענסאָן ,ו"ל.984 -- .
קאַרל? (שוועדישער קעניג) 7 --
קאָריעני ,נאַדיאַ ,488 --
קאַרפּאָװיטש .580 ---
קאַרפּונאָוויטש ,משהת .088 --
קאַרפּעלעס ,גוסטאַוו ,998 ---
קװויאַטקאָװסקי ,11/ ,011 ,211 --
קוהן ,בעלא 891 --
"קול מבשר" .810 --
קולבאַק ,משת ./77 ,908 --
קולטשיצקי .900 --
קוליקאָווסקי ,מרס.709 --- .
קולעשאַ (מאַלער) .8002 --
קולקין ,ס,9/8 -- .
קומאַָק .888 --
,ונסט און לעבען?" 888 --
ק
קוסלאָװיטש .519 ---
קופֿרין .0200 ---

קוקסעס ,הערמאַן ,009 --
קורלענדער ,יעקב .488 --
קורסקי ,פּראַנץ--ס,880 ,01/ ,49 ,
:
.491 ,6
קורץ? .898 --
קושנוראָו ,א.8/1 -- .
קושעלעווסקי ,י ,.רר.88/ ,08 -- .
קיבאַלטשיטש .311 --
קיזבערג ,מאַקס (מרובו) .981 --
.
קיושנוץ ,א --
קיט,

בן-ציון

קימעל,

--

לואיס

.818

--

,009

,819

/ .889 ,899 ,799 ,6

,918

קינקולקין .888 ,88/ ,688 --
קיסון ,אברהם .881 ,881 --
קיסין ,י2144 -- .
קיסמאן ,י ,.דר.689 ,989 --- .
קישקיס ,װוטאָלר ,908 --
קלאובונד .888 ---
קלאַטשקאָ ,פאַמואיל לװאָוויטש.891---
קלאַטשקאָ ,שעפטעל ,991 --

",םמאק-ןעסַאלק ---

.288

קלוגמאַן (בראַנדמייסטער) .881 --
קלויונער (מאַגוסטער) ,689 --
סלייט ,שלטה ,729 ,699 ,492 ,892 ---
,9

,491 ,908 ,889 ,189

9

קליין ,דזש,819 ,888 -- .
קליינמאַן ,פריץ .488 --
,קליינער בונד? .881 --
קליינשטוין ,זלטן .8802 --
קליאַטשקאָ ,יולואַן .86/ --
:
קליאַטשקאַָ ,דֹר.819 -- .
קלוװאַנסקי ,ס( .מאַקסום) .0802 --
|
קליס ,צ.981 --- .
קלמן דער פּריקאַזטשיק (קראַפּיוונו-
קאָװו) .181 --
קלעבאַנאַנו (אונזשענור) ,822 ,8 ---
+ ,9י,741 ,5885 ,038 ,4882
קלעגעלס ,באַראָן ,פאָן .861 --
קלעמבאַצקאיאַ ,רעװועקא ,891 --
קלעצקין ,באָריס ,025 ,145 ,498 --
.541--10
,188 ,248 -דרוקעריי
קלעצקין
.094 ,4
קעצקון ,ב ,.פארלאג,048,1448 ,94--
,1

,6
י,00
1
,קניגאַ?
קסאַניק,
קעוויס
קעוועש,
קעוועש,
.8

,044

,184

,905

,718

,918

,206 ,000 ,8580
,811 ,407 ,907
.241
.715 -דר,487 -- .
89 -דעבאַראַ ,891 ---
מייער-זלמן אַבראַמאָוווטש---

זעסטעלמאן,

,800 ,690
,081 ,4117

לאה ואַנקעלעונאַ.897---

1009

אינרצקס
קערענסקי ,801 ,810 ,824 ,849 ---
קראַנענבערג ,ו.848 -- .
קראַווטשונסקו-סטעמנואַסק014 -- :
קראַװויץ ,דזשעני ,809 ---
קראַנץ ,682 ---
קראַסין ,לעאָניד ,/0 ,98 ---
קראַסנובאַ ,דר,289 --- .,
קראַסנער ,מ,009 --- .
קראַפּאָטקין ,פירשט.811 ,101/ ,101--
קראַפּיװוינקאָוו ,קלמן (קלטן דער פרו-
קאַזטשוק),818 ,029 ,842 ,181--
.0179 ,889 ,9
קרוק ,א.912 -- .
קרוינעס ,ד ,.דרוקערוו --
40

קרוגער ,דזש.009 -- .

קרונוצא ,א.44/ ,848 --- .
קרוגסקי ,וו.80 -- .
קרוסאָווסקי ,אסתר ,8009 --
קריסטיענטען .8168 --
קרעטשמער ,אברהם .098 ---

קרעמער,

(אַלעקסאַנדער)

אַרקאַדו

--

,8
,8
(,041
,491-

,8/ ,08 ,48 ,21 ,11 ,80
,81/ ,881 ,821 ,89 ,80 ,29
,111 ,851 ,681 ,481 ,881
,0582 ,042 ,42/ ,802 ,891

,282

,018

,0
קרעמער,
קרעמער,
קרעמער,
קרעמער,
קרעמער,

,8582

,482

,882

,052

.891 ,611 ,811 ,888
בערטאַ .00 --
בת-שבע .488 --
גיטליאַ איצקאָװני ,./49 --
לואיס ,009 --
משה .1020 --

ר
ראָגאָף ,דוש,018 ,818 ,018 --- .
.8
ראָגאָף ,הוימאַן .888 ,488 ---
ראָגאָף ,הלל .989 ,808 --
ראָגאָף ,לואו .91/9 ---
ראָגאָוו ,ק ,.דֹר.881 -- .
ראָגאַלסקי ,אונושעניער 80 --
ראָודעיל ,דושעני' .709 --
ראָזונספאָטער .404 --
ראָוען ,לואום .9/9 --
ראָזען,

מאָרים

--

.809

,4

ראָם,

יפרענק,

ואָסעל עלואַשוװווטש

ראָם,

ווסף --

.480

ראָס,

ווסף-רובן

--

ראָם ,מנחם

|

ראובן

--

,491

.4898

'488 --

ראַמאַנאָוו ,אַלטער
ראַפווערג .728 ---

ראַזענבאַום ,מענדעל .821 ,28 ,90 ---
ראָזענבוים ,ו .ת,668 ,998 ,748 -- .
.,7
ראָזענבוים ,מענדעל .0906 ---
ראָזענבוים ,ש( .אַדװאָקאַם) ,708 --
,0
ראָזענבויט ,שמשון .1 --
ראָזענבלאַט,
(בן-וקיר) --
52
ראָזענבלום ,א.890 ,819 --- .
ראָזענבערג ,061 ,28 ---
דר.

ראָזענבערג ,ד.000 -- .
ראָזענבערג ,י.159 -- .
ראָזענבערג ,ראָמאַן .80 ---
ראָזענטאַל א ,.דרוקעריי .898 ---
ראָזענטאל ,אננא,0882 ,012 ,40 ,8---
8 ,101--0 ,098 ,189 ,7
.289 ,1
ראַזענטאַל ,אהרן .8590 --
ראָזענטאַל ,דוד .0009 --
ראָזענטאַל ,ו.682 ,542 --- .
ראָזענטאַל ,נוסן .98 --
ראַזענטאַל ,פּאַװעל ,דר( .אַנמאַן) --
,400 ,889 ,999 ,281 ,1990 ,0
.158 ,7014 ,9
ראָזענסאָן ,יוסף ,דר.08 -- .
ראָוענסאָן ,משה .880 ,004 --
ראָזעגפעלד ,אַנאַ ,182 ---
ראָזענפעלד ,ש784 --- .
ראָזענקראַנץ ,דר.998 --- .
ראָזענקראַנץ ,דוד ,דר.181 ,081 --- .
ראָזענקראַנץ און שריפטזעצער דרו-
קעריי .181 ,044 ---
ראָזענשטוין ,מאַקט (מאַקאַר) ,881 ---
.9
+
ראַזענשטײין ,ל ,.אונוש.618 --- .
ראָטבוים ,ועקב .0688 --
ראָטהבוים ,לאה .088 --
ראָטשטוין -- ,ב.0 ,0 .
ראָם ,דֹר,084 -- .
ראָם ,אַלעקסאַנדער ,דר.081 ,084 .
ראָם ,ברוך .488 --
(געראסום) ,דר-- .
ראָם ,גרוגאָרי
:
,141 ,0
1
ראָם ,דוד ,488 ---
|
ראָם ,דבורה .488 --
ראָםס דרוקעריי ,212 ,461 ,861 ,98 --
,011 ,701 ,091 ,140 ,0689
9
719 ,9040 ,488 ,818 ,8

--

,89/

.8582

(באָקאַלעי-פּריקאַזטשיק),151---

ר,אַבאַטשאַיאַ מיסל? .88 ---
,ראַבאָטשו גאַלאָס? .969 ---
,אַבאַמשו פּאַנועדיעלנוק" ,9089 --
ר
ר,אַבאַטשעיע זנאַמיע" .88 --
ראַבוכין ,קלאַראַ ..709 ---
ראַבינאַװויטש,

א.

--

,810

ראַכינאָוויטש ,הירש (ווילנער שטאָדט
מציד) .040 ,742 --
ראַבונאָװויטש (משה) מאַויסעי.6/6--
ראַבינאָוויטש ,נאַאום 490 --
רא-דונאוווטש ,ש.642 -- .
ראַבקין ,איסר 859 --

410

אינרעקס

ראַגאַלין ,ה.09109 ,819 --- .
ראַדזיוויל (פירשט) ,902 ,49 ---

ראַדזיוויל

(װאָיעװאָדאַ) . ,180 --

ראַדזיוויל (פירשט) --
ראַדזעװװויטשׂ .0091 --

ראַדען

.890

(באַראָנעסע)

ראַדזיװויל

--

8

רוטשטוון,

.01

ב,112 -- .
דוד-בער --

,182

.082

ראַטנער ,גר ,.דר.481 --- .
ראַטנער ,פאַנו .090 --
ראַװויטש ,פַענוֹ
ראַוורעבע,852 ,

--

ושיבה

.800

ראַמיויליס
.6
ואַכטאַן ,מ. - .98.4 -- .
ראַכטילעװויטש ,דר.18 -- .
ראַפּאָסאָרט ,שאַרל ,028 ,06 ,08 --
,100 ,0
ראַפּאָפאָרט ,שלמה יהודא ,8/2 --
ראפעל ,אסתר .488 --
ראַפּעס ,אחרן-הירש .124 --
ראַפעס ,דזשייקאָב ,918 ,219 --
.0699 ,1
|
ראַפּעס ,ז.919-- -- .

--

.,8171 ,114 ,85

ראַפּעס ,וצחק ,דר,194 ,078 ,802 --- .
,24/ ,624 ,894 ,4094 ,804
,9

,811 ,024 ,8
ראַפּעס ,מוכאַאיל 812 --
ראַפּעס ,מרס,819 --- .
ראַפעס ,משת (וילנער רעליעף)
,211

,4

=

.811

ראַפעס ,משה 7 ,652 ,089 ,602 ---ל,
.028 ,124 ,48/ ,1
ראַפעס ,סאָניאַ 124 --
ראַפעס ,קלמן (קולנימוס) .124 --
ראַקאָװוסקי ,מאַרס .888 ---
ראַשעל .882 ---
רובין .880 ,262 --
רובין (בר,729 -- )84 .
רובין,
רובין,
רובין,

דוד .100 --
וֹ,682 -- .
יצחק .109 --

רובינסאָן,

דר.

דידי

דר.

---

רויבעל ,דוד --

ראַװויטש ,ואָטעל לייבאָװויטש ,497 --
ראַוויטש ,גברואל .020 --
ראַװיטש ,סאָפיאַ לייבאָװנאַ497 -- .
ראַרטשענקאָ .082 ,942 --
,אַזסוועט? ,718 ---
ר
ראַטהויזער ,712 --
ראַטנאָוו ,דֹר,919 --- .
ראַטנער,
ראַטנער,

רוביגשטיין ,יוסף ,דר.912 -- .
רוביונשטיין ,יצחק (חרב)-- .
|
. .,482. ,389 ,9
רובינשטיין ,מוכאַל ,דר.089 --- .
רודנעוו ,ת' . ,906 --

,812

.860

דרוקעריי .803 ---

רומשונסקי ,ווסף ,9 ,000 --
,089 ,029 ,620 85 5 ,671
.,059 ,4
|
רוסאַנאָול .840 ---
רוסישער ארביוטער אונטערשטוצונגס
--

פאראוון

.,1

.108

ר

..2009

,וסקי יעוורעי" 184 --
ר
,רוסקי ראַבאָמשו? .000 --
.
רות פּערל .488 --
:
רזשאַווסקו ,ש.688 -- .
רחמילעוויטש ,דר.088 --- .
רחמיאל (אחרן ויינשטיין) --
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ערפאַלגרייכע טעאמער אונטער
נעטוננען אין פּאַנליק מעאַטער
דער נאנצער אידישער טעאַטער -סטאַרס  --אַהרן לעבעדעוו ,יצחק
עולם ווייסט ,אז פּאָבליק טעאטער איז פעלד ,מנחם רובין און לוסי לעווין,
היינטינען יאָהר געווען דער ערפאָלג -וי אויך אונזער קאָמפּאַזיטאָר שלום
רייכסטער אידישער טעאַטער אין סעקונדע .און מיר האָפען דאָס אלע
אַרנאניזאציעס װאָס פּלאַנען אונטער-
ניו יאָרק.
אָבער ניט אַלע ווייסען ,אַז פּאָבליק נעמוננען אין דער צוקונפט וועלען
טעאַטער איז אויך דער ערפאָלגרייכ -געדענקען ,אז פּאָבליק טעאַטער האָט
סטער טעאַטער פאר טעאטער-בענע -שוין אַנגאַזשירט זיינע סטאַרס און
פיטס .אלע חברות ,לאָדזשען ,סאַ -די נאַנצע קאָמפּאני אויך פאר ק-
סייעטיס ,שוהלען ,תלמוד תורה'ס אוז מענדען סעזאָן ,און זיי דארפען ניט
ארבייטער רינג ברענטשעס ,אינסטי -טראַכטען וועגען זייערע אונטערנע-
טוציעס װאָס האָבען דאַ געהאט אונ -מוננען; זיי קענען זיין זיכער מיט
טערנעמוננען האָבען געהאָט ערפאַלג ערפאָלג ,ווייל דער פּאָבליק טעאַטער
 -פארקויפט זייערע טיקעטס אוז אין איצט דער איינצינער אידישעראָפּערעטען טעאַטער אין ניו יאָרק.
זיך האַרציג אַמוזירט.
די פריינדליכע מענעדזשמענט פון
דער פּאָבליק טעאַטער איז געווען
דער איינצינער טעאַטער פון סוקסע -פּאָבליק טעאַטער װועט העלפען ,וי
אלע מאָל ,די קאָמיטעס אין זייערע
סען צו אלע בענעפיטס,
דער פּאָבליק טעאַטער איז געווען אונטערנעמוננען.
מאַכט אַייערע רעזערוואַציעס פאר
דער איינצינער װאָס האָט געהאַלטען
זיין פאַרשפּרעכען און האָט געשפּילט קומענדען סעזאָן שוין איצט .קרינט
דאָס װואָס זיי האָבען צוגעזאָנט  --די כעסטע דעיטס פאר אֵייער אֲרנא-
ניזאַציע .קומט ,רעדט זידך דורך.
סוקסעספולע אָפּערעטען.
דער פּאַבליק טעאַטער איזן געווען איהר וועט זיך איבערציינען פארװאָס
דער איינציגער טעאַטער װאָס האָט עס לוינט זיך צו נעמען א בענעפיט
ניט געביטען זיין קאָמפּאַני אין פארי אין פּאָבליק טעאַטער ,בעסער וי אין
אירנענד וועלכען אנדערן טעאטער.
לויף פונ'ם טעאַטער סעזאָן.
דער פּאָבליק טעאַטער וועט זיין
די פיער סטאַרס פון פּאָבליק טעאַ-
טער  ---אַהרן לעבעדעוו ,יצחק פעלד ,אָפען ביז שפּעט אין אַפּרי? ,איהר
מנחם רובין און לוסי לעווין  --און קענט נאָך קרינען בענעפיט סיקעטס
די קינסטלערישע קאָמפּאַני פון פּאֶרַ -פאר היינטיגען סעזאָן צו זעהר מע-
ליק טעאַטער זיינען אלע נעבליבען סינע פּרייזען.
מיר האָבען אויך א ביטע צו אַלע
שפּילען אין טעאַטער ,אויסצופיהרען
זייער פארשפּרעכען צום פּובליקום .אַרנאניזאַציעס װאָס האָבען היינטיגען
דער פּאָבליק טעאַטער האָט נעהאַט פעזאָן געהאט בענעפיטס אין אונז
פוקסעס-אַפּערעטען ,ער האָט ניט גע -זער טעאַטער ,שרייבט אונז פון אַייער
דאַרפט בייטען קיין קאָמפּאַניס בין ערפאַרונג היינטיגען סעזאָן ,און מיר
וועלען אייערע בריף דרוקען אין אונ-
פּסח.
דאָס מענערזשמענט פון פּאָבליק זער ביכעלע װאָס מיר גרייטען צו,
טעאַטער איז דאַנקבאר צו אלע אֶר -און אויד פאַרלייענען אויף דער ראדיא
גאַניזאַציעס װאָס האָבען נעהאט צו -אויף אונזער וועכענטליכער ראַדיאַ-
טרוי צו זיי און גענומען זייערע בע -פּראַגראַם.
געהט וואו איהר זייט זיכער מיט
נעפיטס אין דיזען טעאַטער .די אֶר-
נאַניזאציעס זיינען געווען זיך אליין סוקסעס  ---אין פּאָבליק טעאַטער --
דאַנקבאַר ,וויי? אויסער װואָס זיי האַ -דער איינצינער טעאַטער װאָס האָט
בען געהאט פינאנציעלען ערפאַלג ,נעהאַלטען זיין פארשפּרעכען צו אלע
האָבען זיי אויך :געהאט קינסטלערו" אַרגאניזאַציעס.
אשרעוןיסערפאאַצלנו,פרידדעערנעערו,לםא איבזאגשייטסעטנעדרי-ג פּאָבליק טעאַטער מענערושמענט
ויליאם ראַלאַגד .
טער,
גייטעו פּאַרנעס
דאָס מענעדזשמענט בלייבט וי
וויליאט פאסטמערגאס.
פאָר-אזיאהרעז ,און אויך די מיער
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די אידישע

שריפטזעצער יוניאָן
נומער  38אינטערנעשאַנעל טיפּאָגראַפיקעל יוניאָן.
גראַטולירט ,ווילנער ברענטש  062/ארבייטער רינג" מים
זיין גרויסען אויפטו צו פאראייביגען די שמאָט ווולנע --
דאָס וויגעלע פון אודישער קולטור  --וועלכע האָט װי אַ
געטרייע מאַמע גענעהרט און אוופגעהאָדעװעט דאָס גע-
דרוקטע אידישע װאָרט ,דעם אידישען בוך.

אירישע שריפטזעצער

יוניאָן.

היימאַן בלום ,פּרעזידעגט
מ .קאַסטאָף ,ווייס-פרעזידעגט
נ .אפרת,

סעס-טרעזשורער

מ .ראָזענמאַן ,רעף .סעק.

אַ האַרציגע מאַגריסונג
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אלטמענט באַליבטען ברענטש,
מיר האָפען נאָך צו דערלעבען פילע ,פילע יאה"
רען פון פרוכטבארער ארבייט צוואמען.
איירערע איבערגעבענע פריינר,
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