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 דעו־ פון ערפאלג דער
 קאלאניזאצוע יודישער

ישראל ארץ אין
יאהר, 25 ל^צטע די פאר

 אין יאהר 1907 מאי ־טק3 $ם’ד אדעם אץ געהאלט^ן ר^וץ, א
ן. ו ק ש וסו א מ. דורך ,אוניאך זאל

אויפלאגע. פקרבקסקרט? זקקסט^

תרע״ד. אדעם
.36 יעקאטעריניגסקי היילפערין. נ. מון דרוק



קאפיקע־ביבליאטהעק". "ציוניסטישע פערלאג
עקו. 20,000 .6קא 2 ר״ז6 לדיון. רא׳דון ליליענבלום. ל. מ. № 1
 אין קאלאניזאציע יודישער דער פון ערפאלג דער אלסישקץ. מ. № 2

קקו, 35.000 קאפ. 3 פרייז יאהר. 25 לעצטע די פאר ארץיישראל
ייקז. 20.000 ק. 1 שריין ציונישטען-קאנגרעש. אכטעד דער ר,ץם£ י. ל״ר № 3
עקו. 35.000 ק. 2 פריי» שראגראם. באזעלער דאש זשאבאטיגסק? לל. № 4
זנקו. 35.000 ק. 1 פרייז אויפלאגען(. )דריי שקל. דער שללאלץ. ש. № 5
עקר 30.000 ק. 2 שריין ? ארץ-ישראל וואס פאר ראבינאלליטש. י. № 6
עקו. 20,000 ק. 3 ציוניזם. פונ׳ם פערווירקליבונג די ד״יפאםמאניק. № 7
עקן. 15.000 ק. 2 פרייז פאלעשטינא־קאטיטעט. ד ע ד לילי^נבללם. ל. מ. № 8
 עקז, 20.0С0 ק. 1 פרי.ין קאלאניואציע. פאר א״י טויג צי ללארבלרג. א. № 9

עקו. 20,000 קאפ. 1 פרייז רביו. משה קלליזנר, ילסף ד״ר № 10
И № עקו. 13.000 ק. 10 פ. ל.יפה. פין געזאשעלם פאלק פאל׳ן ליעדער
עקז. 20,000 ק. 2 פרייז נאציאנאל-פאנד. יודישער דער בערגער. ל. ? י.* 12
עקז. 10.000 ק. 2 פרייז נאציאנאל׳ששראך. אונזער הליינמאן. פשה № 13
זיקז. 10.000 קאש. 3 פרייז ארץ־ישראל. אזוינם איו וואם פשלט. צילני № 14
 עקן, 15.000 קאפ. 2 פרייז לארץ. תתנו גאולה ליליענבללם. ל. ט. № 15
 זנקו, 10,000 ק. 3 שריין א. ציוניזש, פון געשיבטע די ספיר. י. ל״ר № 16
 עקז, 10.000 ק, 3 פרייז קאלאניאל־באגק. יודישע די גאלדבערג. ב. № 17
עקז. 10,000 קאם. 3 פרייז .גלות דער קליינמאן. משה № 18
 עקו, 10,000 ק, 2 שריין א״י. אץ ארכייטער יודישע שפי^לבערג, ב. № 19
?גקז. 7.000 ק. 3 שריין איי. פון געשיכטע די בראדאללסקי. גל• № 20
 עקז 15.000 ק. 1 פרייז ארגאניזאציע, ציוגיסטישק די ^צללארץ. ש. 21
עקז. 10.000 קאש. 5 פרייו כצלאל. שץ, •6פרא № 22
 ינקן_ 10.000 ק. 2 סרייז קאנפקרקנץ. העברעאישע די זיידמאן. מ. № 23
עקז. 10.000 ק. 2 שריין ציונישטען-קאננרקש. ניינטער ער ד ר.יםפ י. ר*ד № 24
 עקי 10.000 ק. 2 פרייז ליליענבלום. ל. ם. רבי מליעמאן. משה № 25
עקז. 10,000 קאש. 1 פריי» בולו׳צעש. די שאליט. מ. № 26
עקו. 10.000 ק. 2 קולטור״. ״נאציאנאלע אונזער פאסמאניק. ד״ר № 27
עקז. 10.000 ק. 2 פרייז ? דאם טען דארף וואש אויף בארעליק. ש. 28
?קז. 7.000 .ק 2.ם .לעווינשקי.7.א קליינמאן. *מ און ספיר י. ד״ר. № 29
?נקו. 5.000 ק. 5 פר. ת״ת יאהר אין א״י קיין רייוע א לעילינסקי. ל. א. № 30
 עקז. 7.000 ק. 5 פרייז ב. ציוניזם. פו; געשיבטע די גליקסאן, מ. ד״ר № 31
עקו. 10.000 ק. 2 שר. ציונישטזנן־קאנגרעם. ־טער10 דער שפיל. י. ד״ר № 32
 ק 1 פר. א״י אין ארבייטער יודישען פון וויבטיגקייט די פשלט. צילני № 33

זנקו. 10.000
עקו. 10.000 ק. 2 פר. נאציאנאל־ביבליאטהעק. יודישע די קאפלאן. פ. № 34
35 № ТТ .עקז 8.000 ק.3 פר. ציונישטעףקאננריןם. ־טער11 דער ר,יםפ י 

רובל. א אויף ווי ווינציגער ניט טיר שיקען נאכנאהטע אויף
Одесса. Д-ру I. Сапиру. О-г I. $ар1־г, Обэзза.



 6 טיט געווארען אנגעשרלבען אלז בראשורע פארללעגעגדע די
 ארץ• אין צייט דעו־ פאר זלך האבען פרטים פיעל און צוריק יאהר

 בלט בראשזרע די האט אבער אלגעטילנעם אין געענדערט. ישראל
 ,ווערטה אין געוואונען פלעל נאך אדרבא נור •פערלוירען גישט נור

 געטאכט צייט דער פאר האט בכלל פאלעסטלנא״ארבייט די ווייל

.פאראוים טרלט גרויסע

 ארויסצו• אמאל נאך אצלנד גויטלג פאר דערלבער געפונען טלר

 לע• דעם כדי און אויפלאגע, נייער א אלן בראשורע דאזלגע דל גלבען
 הסכמה דעו־ מלט ,מלר האבען ,לויפענדען אויפ׳ן האלטען צו זער

 אן ווייזען וועלכע בעטערקונגען, רייה א צוגעגעבען מחבר, פונ׳ם

 ס׳פעהלט וואם דאם, דערפללען און שנוים פארגעקומענע דל אויף
טעקסט. עצם אינ׳ם

ביבליאטעק". "קאפיקע פעילאג



 אין צורלק 5 וואך א מלט מללנער הקדמה־רק־^ ד^ר אין
 גרריסע די אויף אנגקויזק אלך האב ’"קדימה/ קלוב ’ עיוגלסטלשק
 פאלקם־ פון ע י צ א ר ט נ у צ נ א ק די ס׳האט וועלכע > זולכטלגקילט

 דק־ אין .צוו^ק בעשטלמטק איין צו איהם ןן7אנותןנד דאס און רצון
 די מלט אילך י מאבק בעקאגט צו בדעה איך האב מיינער у ד у ר

 אונז זלך סיהאט ווק ,ב^קומק האבק מיד וועלב^ ,רעזזגטאטק
 טליל קלליבץם א נאד טללל> איין נאר קאנצעגטרלדען צו אללגג^בק

 בעשמלט• איין אלן איהם אנצקו^־ק און פאלק יודלש^ן פון רצון
ארט. טק

 וו^ט פאלק יודלשק פון הלסטארלקק־ צוקלנפטלגער דק־ אז
у?уп{ האבק מיר ן7ןלכ7דו ,יאהר 25 ?צטל? •ד חאראקטערלזלרק 

 פון уפאכу די אנרופק גקולם צייט די אט ק־ וו^ט , אלכק־מןלעבט
 און אימיגראצלע ’ ^מלגראצלע י דל ווייל ,צושפרללטוגג און צוזללהוגג דק־

 הויפט־און דק־ גקוק זקק געשטאלט אזן מין יק־ק־ פון מיגראצלע
 געשלב• דק־ אין לעבק־לגסטק־ און בולטיסטער דק־ ,גרונדפאקטאר

уа ל די פאר פאלק אוגזק־ פוןуצטу .25 דל פון משך אלנ׳ם צייט 
 יענק־ אויף ארויסגקזארפק ’ יוד£גטום רופלש^ דאס האט יאהר
 1/8 - ןуנשуמ מיליאן 2 1/2 *7כ2ה מדינה רוסיש^ר דק־ פון זללט

 יוז־^נטום רומענלשע דאם . רונגуלקуפуב יודלשק־ גאנצק־ דק־ פון
 1/3 אויך מענשק/ טויז^־ הונדערט י ןכק״7ה ארויפגקזארפק האט

 גאללצלש^ דאם רונג.уלקуפуב יודלשק־ דארטלגק־ גאנצק־ יער פון
 עסטרללך .טק־קיל:ל^־ק״ אנדק״/$ אויך .צאהל אזא אויך יוז^נטום

 נר^ק־ק־ א אלן האבק וו. א, א. אזננארן ^לאגד. דללטשלאנד,
 פראצעם. דאזלגק ד^ם אלן גענומק אנטייל מאס רуרуנуקל א $דק־

 אלין קללן גלטא אלז אלמלגראצלע'־ דק־ פון לענרק־ דל צו בנוגע און
 ארייג־ ניט אלז עמלגראנט יודלשער דק־ וואוהלן ׳ וועלט דער אלן לאגד

 אונבעוואוסט גקוק זענק נ^מען זילערזן וואס ^^у^ גק־רונגק.
 אל־ יודישער דק־ י פון צ^גטרק געווארען אלצט ןנק7ז < פאלק אומק־

 זיך האבק ^רד דק־ פון לענג אלע ,ברללטק אלע כמעט .מלגראצייי
 אלן ןן7ןג^ב7ג2ב; זלל אלהרקאנט עמלגראנטק. יודלשע דל מלט בעקענט
 פעראללנלגטע דל אלן מעקסלקא, ’ארגענטלגלק, בראזלללק, .קאנאדא
 און בארבעא סומאטרא, אויסטראללען, .קובא .אמק־לקא פון שטאטען
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 איגאנדא, אלן-.טדאנםוואאל, וועלט: ארטער דעו־ אין ;גלי־זעלאנד און
 און יאפאן; צליט-אלן לעצטער דער אין חלנא; עגדע-אין אם ;מצרים
 גרו- פארהאן ספק בלי זענען ציילאן אינזעל טראפלשען אויפ׳ן אפילו

.עמיגראנטען יודלשע פען
 הויך דער פון בלק א ווארפען צו געווען מעגליך ס׳וואלט ווען

 נאג־ בילד: פאלגענדעם אונזיפארגעשטעלט זיף וואלט ערד׳ די אויף
 עמלגראנ- יודישע 'מלט אלבערפולטע ,באהן־צוגען גאגצע ,שיפען צע
 גאנצע .מערב און דרום ,מזרח ,צפון אויף זלל צעפלהרען .טען

 יאחד אינ׳ם געווען אלז דאס ווי ,איבער וואנדערן פום־געהער רללהען
♦רומעניען פון עמלגראלטען די מיט ן 900

 צללט זעלבער דער אין נאר ׳ גרויזאם געווען וואלט בילד דאם
 אלהר ווען .’געווען עס וואלט טראגיש גרדיזאסאון גרויפארטלג; אויך

 פאלק דאם נויטען וועלכע סבות, דל אלבער פערטראכטען זלך זאלט
.וועלט גאנצע דל איבער זלך ארומיאגען און זלך צושפרללטען צו

 זיך יאגען און וואנדערן ולהן ועמעם1 ,פאלק א נאך קענען מיר
 אלביאן שטאלצען רעם פון זלהן דל זענען וועלט-דאם דער אלבער אדום

 תהום קאלאסאלער א פאר וואס חלוק, א פאר וואס נאר >ענגלאגד(.
 אונז בלל וואגדערן דאם ארוים רופען וועלכע סבות, דל צווישען סיאלז

 מחמת וועלט די אלבער ארוס זיך יאגט ענגלענדער דער זי זיל בלל און
 ר, ע נד ע ל נללע זוכט ער עשירות, צו־פלעל מחמת כחות׳ צויפלעל

 אהין ארללנצוטרעטען בדי בעל־הבית, ר דע ווערען צו אויך דארט בדי
 געצוואוג־ אלז אבער יוד דער .קאפ אויפגעהויבענעם שטאלץ א מלט
 עשירות און כהות צופלעל מחמת ניט ווללט גאנץ אלבערצווואנדערן גען

 פרלהערדל־ זללן פון לענדער דל אלן ארן__פללץ ללידען’ דל אלחם פ׳יאגען
 או אונערטרעגללך ’ געווארען אלז לעבען ין5ז וואוין־ארטדוואו גען

 עמלגראנט ענגלעגדערלשען רעם פון אנקומען ראם אלז רעם מחמת
 ענגלענדער, דער ’פערשלעדען. אזוי לאנד נלל א אלן יודלשען פולס און
 אז ,כחות אלע מלט זלך ער סטארעט לאנד נלל א אין קימט ער אז

 אנ׳ענגלענדער ואויגט אז־רא וולסען, מ׳זאל בעמערקען־אז אלהם מ׳זאל
 ן ע ענגלליש פון ,לעבען פון פארמען גללע געבוירען ווערען דא אז

 סביבה ארומלגער דער אלן אללנצופלאנצען זלך סטארעט ער ,לעבען
 אלז ענגלענדער פונ׳ם היפך דער .יועלט-אנשויאונג קולטור,זללן זללן

 אלע מלט זיך ער פטארעט .לאנד נלל א אין אן קומט ער אז יוד. דער
 אוז זעהן; ניט אלחם אזמ׳זאל ,בעמערקען נלט מ׳זאליאלהס כחות,
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 צו גיכקר וואם זוך צו־צו-פאסקן א?» זומק ר־שטרקכונג(עיד ד#ר
 ניט און לקבקן. צוסינייקם ם$רטקן, נייק רי צו ’תנאים, עיק די

 קונרקתרן יעקב׳ם”ווקן אז תורה,’דקר אין מיר גקפונקן אומזיסט

 אין תבואה קויפקן גקגאנגקן זקנקן קטינראנטען, יודישק קרשטק
 ■ארייג זאלעןעט זיי אז ,אנגקזאגט פאטקר דקר זיי האט מצרים,

 גמרא ורידי פקרשיעדקנע, דורך נאר טויקר, איין דורך אלק גקהן
 בקמקר- ניט זיו אויגזאל שלקכט א פישא׳/כדי עיגא "מפגי זאגט:
 דורות אלק אין אריפקר איז אויג עט-דרימקלרןגק ראם אט קקן.

 יקדקן נאך נאכקוקקן איין אין נאך האלט און לקנדקר אלק אין
 וויוטקן גאלן א אויף אלהם בקמקרקט און יודקן עי־אגגקקומקנקם

 דאס אט קנטהאלט ,נקזאגט פרלהקר שוין האב איך ווי גאר .מהלך
 אפשפוג־ דער אין און גראנדיקזקם. עפים אויך קמיגראציאנס-בילד

 ווקלכק פחות, קאלאסאלק יקגק טיר 'זקהקן בילד רקם אט פון לונג
 שאפקןאיהם ווקלכק וואנדקרקר, יורישקן אויבלגקן אילם זיך נקפינקן

 דקר איפקר וואנרקרן זיין און פקרלירקן צו ניט זוך מקגלוכקיוט דו
 נווק זוכקן צו אופקר, לקפט קר וואם דקם, אלקם נאך ווקלט,און

ק$פ. רקם ן ק פ י ו ה פ י ו א און אויפלקכקן און לקנדקר נייק ,קרטקר
 פפוכאלאעשקן רקם און מיך אוך דקרמאהן ווולקנרוג עט

 ספרים, מוכר מקנדקלו שרייבקר, יורושקן בקסטקן רקם פון קטיוד
 יורקן א מחפר דקר אונז מאלט קטיור דקם און .*בקגלה ויפת ״שם
 גקווארקן ארויסגקטרובקן צייט איון און זקנקן ווקלכק פאליאק, א און

 פאזקן, פראווונץ דקרזקלבקר און אוון פון רקערונג פריופושק דו דורך
 ווקן בולד, דאם זוך פיוט שנקלקיוט וואונדקרבארקר א טיט

 פרקמד. דקר און ,ווקג וויוטקן און לאזקן זןך דארפקן לייט דו אט
 ווו אבקר,' יור גוט;'דקר נקלקפט פאליאק רקם זוך האט פרוהקר

 דקר אבקר אוטגלוקלוך ווו קרעדקרט. און שוואך גקווקן אוו שטקנדוג,
 ווי ,פקרלארקן אפוסקל קם זוך האט קר ווו אוצט, אה פאליאק

 דקר עך’ווו און ,לקבקנם־פארמקן נווע דו עט דאס גקפונט קר

 זןךקפדקר• האט קר גיך ווו אנ׳אריפווקנ, גקפונקן דאם האט יוד
 אוו דקסיודקן דאנק א גאר און טהון! צו האט קר וואם •וואוסט,

אוטנקקומקן. עט קטוגראנט פוילןשקר דקר
 פולט גאנג רקם צו צוקוקקן אויפמקרקזאם זוך מ׳זאל ווקן

 פאלנקנרק אויגקן די און זוך ווארפט ,שטראם קמעראצואנס
:קרשיונונג
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 אולם אן הויבטזוך עמיגראציע דער פון הויפט־שטראם הער
 דרום־ און און מערב צפון־ אין תחום יורישען פונ׳ם עדןכטעניש1

 מוט שטרעננע די דורך נעהט שטראם דער אט קאנט. מערב
 ראטערדאם, און האמבורג נאך ,גרענוץ פריום־שע געזעצען אוהרע

 פר?- ביום זוך ענדעט און אקעאן רעם דורך ער שנייט נאכרעם
 צוגי- גרונד־שטראם רעים אט פון נעוו־יארק. און הייטס-דענקמאל

 פערשועדענער פון טייכלעך און טייכען’ זיוטען אלע און זוך סען

 אץ אומעדום, זוך פערשפריצען טראפעגם איונצעלנע אפולו נרוים.
 שטראם, נאנצען דעם אט צו קוקט־זוך־צו אוהר ווען .זייטען אלע

 אוון באלו־ אותר בעמערקט ריכטונגען, און טיוכלעך אלע צוידו
 וועלכעם טיוכעל, קליון א ,קליוגעס א זעהר ,שטראם בעזוגדערען

 און שפועל-פאי־בען זיונע מוט אובערןגע רו פון פערשןעדען אה
 טיו־ דאם אט .טוולען בעזונדערע זיינע פין בוי אינערלוכען מוט׳ן

 תחום, יודושען פין געדוכטעגוש רעם און אן אויך זוך הויבט כעל
 עג- און התיכון ים דורכ' ,ים שווארצען ברויזענדען דורכ׳ן געהט
 הוי- מור ווען און מזרח־ברעג. פוסטען אומעטוגען, ביום זוך ז־ונט
 עמוגראציאנם־שטראם קלווגעם העם אט בעטראכטען צו אן בען
 דערזעלבער פון ליטעראטור דער צו צו אגב זוך קוקען מיר און

 ווען צייט דעו־ און ערשיינויג. פאלגענדע אוגז פערוואונדערט צייט,
 אין עמויגראנטען טויזענד הונדערטער' און צעהנדלונער דו אויף

 ליטעראטור יורישע דו האט לענדער אנדערע און און אמערוקא
 דערזעלבער און ,אויפמערקזאמקיוט וועגיג' לפי-ערך אגגעוועגיעט

 טיו־ קליונע דאס אט אובער פראגע דער מוט אבער זו האט ציוט
 עמוגראצוע דו אובער זוך. פערנעהמען צו אויפגעהערט נוט כעל
 גאנצען אולם לוטעראטור גרויסע א אוהר נעפונט ארץ־ישראל נאך

 רוסיש זשארגאן, העברעאוש, אויף יאהר 25 לעצטע די פון משך
 די אווך פערוואונדערט ווןלענדיג נוט עגגלוש. פראנצעדש, דיוטש,

 די פארקומען? געקאגט עם האט אזוי ווו י ,ערשיינונג דאזוגע דו
 אה פונדעסטוועגען ,לעבען פון שפונעל דער דאך אה לוטעראטור

 עמיגראצואנם־פרא- גרויפע אזא אויף ערשיינונג, נרויסע אזא אויף
 קליוגע אזא און אויפמערקזאמקייט, ווענוג אזוי אן זי ווענדט בלעם

 נרויסען אזא ארוים רופט ,ניט נאד א אוים וויוזט וואם שטרעמונג,
 פראגע, דאזוגער דער איבער זוך פערטראכטענדוג און אעטערעם.
 עמוגרא־ דעםקליונעם און אז זיין, משער נוט־ווולעגדיג בזוזטיאוהר
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 עט לחלוטין אןז וואם אזעלכם, עפום פארהאן איו צואנפ-שטראם
 עמיגרא־ אימןרינע’אלן די פון פערשיעדען טועף איז און עהגליך

 אונ־ אין פאקט אזא נאך דך פ׳דערמאדנט און ציאנם־שטראמןן.
 ווען טאטעגט, איין נאד נעווען פ׳איז לעבען. היסטארישען זעו־

 דע• די און צוזייהט, און צושפרייט דך האט פאלק יודישע דאם
 איצ־ די ווי פונקט, בענאנגען אויך דך איז ליטעראטור טאלטוגע

 אויף אויפטערקזאטקויט שום קרן כמעט אנווענדענדיג ניט :טען
 ■אויפ גאנצע איהר זי האט ,טאפען גרויפן די פון עמוגראציע די

 דןמאל- ו־ןר פון טייל קליינעם א אויף אנגןווענדעט מערקזאמקווט
 הא- יודען דן וואם ,עמיגראציע די מיין אוך .עמיגראציע טינער

 צוו" דו נןווארןן חרוב פ׳זענןן ווי גאכרעם אובןרגעלןבט בען
 דאם דך האט ווייפט, איהר ווי וישראל. יהודה מל;כות: יודישן

 הויכט־אן איהר אז און שבטים. 12 אויף נעטגילט דעמאלט פאלק
 ר׳ן־ דער פון שפארען די לוטעראטור יורושןר דער אין זוכען צו

 עשרת די אז ,איהר זןהט ,ןמעראצואנס-בןווןגוגג מאלטיגער
 פערשפרייט זייער און עמעראצלע זייער פון נאגג דייר השבטים,

 ליטן- דער אק אןבןרנעלאזט עט שפורען שום קיין האבען ווערען
 אומגע־ זיך האט וואם שטראם, קליינעם דעם אויף און ראטור,
 נפשות טויזענד 42 הכל בפך ארץ־ישראל, נאך בבל פון קעהרט

 ס׳איז און אויפמערקזאמקייט, נרויכע א נעווארןן אננעווןנדעט איז
 .ןמיגראנטען טגיל נרעפמען פונ׳ם נעטען די פערשריעבןן כמעט

 דך דאכט ,מען קאן ,גענענווארט יוחשער דןר צו דך צוקוקענדיג
 דיליטעראפור פראגע. נןשטעלטער דער אויף תשובה א טוהנעפינען

 וויכטינער א איז ד לעבען, איצטינען פון נאר שפינעל קיין ניט איז
 דע־ און דורות. קוטענדיגע רן פאר אויך אונטערהאלטוננם־פוגקט

 אויף נאר אויפמערקזאמקכיט איהר אן שטענדיג ד ווענדט ריבער
 וועלבע צוקונפט א האבען וועלכע לעבען, פון עושכינונגען יענע

 'נאד פראנע א עט בלכבען און עתיר מיט׳ן עבר דעם פעראייענןן
 די וואם פאר פערשטענדליך, זעהר איז דעריבןר און איצט. פון

 אויפ־’גאנצע איהר אנגעווענדט דעמאלט האט ליטעראטור יודישע

 האטנע- וועלכער שטראם, קליינעם יענעם אויף נאר מערקזאמקייט
 ,עטעראציאנם-שטראם יענעם אויף צוקונפט, דרפטארישע א האט

 ט?ט הטלך דור פעראייניגען צו אמנגענעבןן זוך ה$ט’ם וועלכען
ט.ץל יענעם הנשיא. הלל מלט הנביא שמואל און המכבי יהודה
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 אוועק איז וועלכער געהאט, ניט צוקונפט קיין האט וועלכער אבער,
 דייו- האט פערבליבען, דארט אה און פעלקער אגדערע צווישען

 דעם מחמת גענומען. ניט אכט אין ליטעראטור ודפטארישע ד?שע
 ווי פונקט ליטעראטור, יורישך איצטיגע אויךרי האט טעם זעלבען

 אמת, פון געפיהל אינערליכען רעם מחמת רוח־נבואה, א דורך
 גאנצע אונזער ' קאנצענטרירען דארפען מיר אז אונטערשטרייכט,

 וועלכע עמינראציאנס-בעוועגעג, דער אט אויף נאר אויפמערקזאמקייט
 הים־ יודישער דער פון עבר רעם פעראייניגען צו צוועק רעם האט

עמיגראציאנפ-בעווע- גרויפע יענע אבער עתיר. איחר מ:ט טאריע ג
 הא־ גיט וועט זי און ניט זי האט זיין, ניט זאל זי גרוים ווי גונג,
 לי־ די זיך האט דעריבער און צוקונפט, דער פאר ווערטה קיין בען

 בעוועגונג. דאזיגער דער טיט איגטערעסירט וועניג אזוי טעראטור
 עמיגרא- איצטיגען גאנצען רעם מ׳פערנלניכט ווען ווירקליך, און

 בע־ שטראם, ארץ־ישראל׳דיגען קלייגעם רעם מיט ציאנס־שטראם
 ס׳האט וועד חלוק: חאראקטעויסטישען פאלנענדען מען מערקט
 געווים האט העברעאלש, אויף דיסטאריע יזדישע יי געלייענט אמאל

 זעהר ווערען "וילך" און "ויצא" טערמעען צווני די אז ,בעמערקט
 הויפט- געשפיעלטדי איבערוואנדערונגהאט די ויייל געברויכט, אפט

 יאחר. טויזענד עטאכע פון משך אילם פאלק יודישען בניס ראליע
 אני־ האבען וועלכע טערמןנען, צוויי די אט בעטראכט ,מ ווען און
 אז מען, זעהט—אויכוואנדערן, בכלל —בעדכטונג זעלבע די און נע

יע וואם דאס, איז טערמינען צווני דאדגע די שען צווי חלוק דער
 דער .אויסוואנדערונג דער פון' צוועק’ אופ׳ן אן ווייזט זיי פון רער

 צווניעג- א זיין קאן אויפוואנדערונג ס׳איז וועלכער א פון צוועק
 גע־ איך וואו דארט, פון אוועקגעהן—זי_ין קאן צוועק איין דיגער:

 אזא פאר געהן. נוט זאל איך וואוהין אייגס אלץ איצט, 'זיך פין
 צוועק א נאך "ויצא". טערמין דער געברויכט ווערט אוועקנעהן טין
 און דארט, זיין ן, י ה א געהען זנין: קאן אויפוואנדערונג דער פון
 דער געברויכט ווערט אויפוואנדערונג אזא פאר אנדערש; ערגעץ ניט

"וילך". טערמון
 איצ־ דער צו טערמינען צוויי די אט אגווענדען וועלענדיג און

 די פאר אז זאגען, גלפך מיר קאנען בעווענוגג, עמןגראציאנם טינער
 מעןברוי־ מוז ארץ־ישראל׳דיגען, חוץ עמיגראציאנם-שטואטען, אלע
 פון אוועקגעהן איינער: איז צוועק דער "ויצא". טערמין דעם כען
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 א נאר לעבען, קיין ניט נעוואר^ן אלז לעבען דאם וואו דארט,
 אבי איונם, אלץ—יאפאץ, קלין אדעד ארנענטלנלען קלין אוועק נהינום.
 יודלשער אלצטלנער נאנצער הער טיט איז אזוי דאנען. פון אוהןק

 געהטנאך וואס שטראם, עמלגראציאנם־ צום אבער בנוגע עמלגראצלע-
 "וילך". טעיטלן דעם געברויכען אלהם פאר מען טוו א״ץ־ישראל,

 וועלכעם לעבען, ניר א געבוירען פ׳ווערט וואו• רארט, זיין ס׳הויסט
 זעהר דעריבער פ׳אלז .עתיר מלט׳ן עבר רעם פעראללנלגען וועט

 איגערלי־ דער פני און אויפערליכער רעד וואספלי !ערשטענדללך,
 אנ׳אנדערער, לחלוטין איז אלבערוואנדערונג אזא פון חאראקטער פער
 די דלענען קאנען פתם־עמלגראנטען פון טיפען בולט׳פטע די פאר

 צונויפגעקלי- זלך האבען וועלבע , 1882 יאחר פוג׳ם עמלנראנטען
 די פון טיפ א פאר בראדי. אץ צאהל גרויפער א זעהר אץ בען

 פון בילדים ערשטע די דלענען קאנען ארץ-ישראל נאך עמלגראנטען
 ערשטע די (.* נלי-בילדים אלצטלגע ד? און יאהרען אכצלנער די

 פלא-—צווילטע די מאסע; אנ׳אנטלויפענדע פאר זיך טיט שטעלען
 נעהמט אנטלויפען אץ אז פערשטענדללך, אויך פ׳אלז און גערטום.

 נעהמען אבער פלאנערטום אץ המון; דער מאפע, די אנ׳אנטגיל
מענשען. אגינצעלנע און גרופען איינצעלנע אנ׳אנטייל

 פסוק: פונ׳ם רא׳פי-תבות. די פון צוזאמענגעשטעלט איו "בילו״ים ווארט דאם *(
 יועלכע ,ייטל >’נגיי גייפע א אנגערופזנן זיך האבען אווי ונלכה', לבו יעקב "מבית
ארץ־יעראל. קיין 1882 יאהר אינ׳ם אוועק זענען

 פיאנערישע קליינע די אט אז מייגונג, דער' זענענדיג אלזא,
 *הלם קאלאפאלען א האט ארץ-ישראל קי_ין עמלנראצלאנפ-בעווענונג

 טיט אללך מאכען בעקאגט צו בדעה אלך האט ווערטה, טארלשען
 25 לעצטע די פאר בעוועגונג דאזלגער דער פון רעזולט^טען די

יארה.
 צלפער-רעזול- דל נאר פארשטעלען אבער אייך זאל אלך וועז

 נאטירליך, אלהר וואלט ’ צלפערן, דל אט בעלליכטענדיג נלט טאטען,
 ■רעזול בעקוטענע דל אלבער געהאט ניט פאו־שטעלונג שום קיין

 דארףימען מספרים ווערטה; קללן נלט האבען אליין צלפערן טאטען.
 האלט דערלבער פערשטעהן. קאנען מען דארף צלפערן לללענען. קאנען

 מל־ א פאר וואם מלט מאכען צו קלאר אפרלהער נויטלג פאר’ איך
 ווע־ מלר אזוי וול ציפערן, דאזלנע דל צו צונעהן דועלען מלר טעל
 פארשטעלוגג, א זלל אלבער בעקומען צו ברי בעטראבטען, זלל לען



11

 פאיהאן פהענען ווערטה. אמת׳ן דיער צו• פאפטען דך זאל זועלכע
 ציפערן. און מספרים בעטראפטען צו אווי ווי פארמען, צוודערלגי

 איין .הערודפק דך ווילען מיר וואם ,רעם אן דך ווענדט ראם
 אויף ודפק, ווילען מיר רוען פאל, רעם אין גוט איו פארם

 נרדם שלעכט, אדער גוט זענק צ?פערן בעטרעפענדע די זויפיעל
 צונויפשטעלעני־ע די ודפק כדר דארפען רעם צולועב קצין. אדער
 פך־ דער צוזאטענגעשטעלט ס׳אה וועלכע פון מספרים, די פחות,
 מען קאן אויספארשונג אזא פון פטך אויפ׳ן רעזולטאטען, די הפל.

 אהער קליין זעתר נרדים, ועהר זענען רעדלטאטע; די צי זאגען,
 ווערט ער ניט; ווערטה שום קיין האט אליין מיליון א עט. גאר

 נעווארק פערווענדעט זענען וועלכע פחות, סכום דורפ׳ן אבגעשאצט
 בעקומען צו אויף מיטעל אגין א?ז ראם אידם. ב^קומען צו אויף

 פון ווערטה רעם בעטראכטען צו אויף מלטעל א.;ין אה ראם איהם.
 פרעג אןך ווען פערקעהרטס: א אה מיטעל צווייטע ראם ציפערן.

 עגדליכען אין סך־הכל, אין בעקומען ’ איך דארף וואם פאראויס:
 בעקומען האב איך וראם דאס, צו איך גלייך דעמאלט ר^זולטאט,

 זאנ^ין, איך קאן דעמאלט און ב^קומק, דארף א:ך רואם דעם, טיט
 ,מיליאן זןר3דןןרד^ל גארניט. ' *אדך וחןנע, פועל, איז ראם צי

 אח פ^רזאן, א.;ין פון וואוילשטאנד פאר׳ן ריעגען רארף אויב
 דןענק אב^ר רארף מיליאן ד;ןר אויב ציפ^ר, קאלאסאלזן א דאם
 אין אויך דעוייב^ר און נאר-גיט. א י^ר אה—צור^ק^ין מלוכה פאר
 דערשלאמןן דך נדר ודלק וואס צו וויפק, מדר דארפק אל פ דעס
 רקולטאט דז$ר צי ואנען, קאנק זאל/ן כדר כרי ארץ-ישראל, אין
 פון רז$דלטאטק די צו בנוגע מפפר. גרויפזןר א אדער גול א אה

 פון פארמען וויכטינביידע אונז ז^נען ישראל ארץ אין ארבי_יט דער
 צונויפשטעלענדע די ודפען דארפען מ:ר ציפערן. די בעטראכטען

 ודפען אויך מיר דארפען העם חוץ נאר רעזולטאטען. די און כחית
 פון רעזולטאט. לעצטען אינ׳ם דערשלאמןן דך ווילען מ?ר וואם צו

 רעזול- די בעטראכטען טאק? איך וועל אוים שטאנדפוגקט רעם אט
 כחות, וועלכע אלזא, פארשטעלען. דא אייך וועל אוך וועלכע טאטען,
 גג בעשאפ דער אין געגומען אנ׳אנטייל האבען עלעמענטען וועלכע

 דער אין ארץ־ישראל? אין האבען מיר וועלכע רעיולטאטען, די פון
 אנטגיל האבען קאלאניזאצוע ארץ־ישראלער דעו־ פון בעשאפונג

עלעמענטען: קאלאניזאציע יעדער פאר געוועהנליכע 4 געגומען



12

 —פאלק ראם (2 קאלאניזאציע, רער פון ארט דעי־—ד נ א ל ראם (1
ל א ט י פ א ק ראם (3 ,קאלאנתאציע רער פון ט ק у י ב א רער

 סכו® גאנצער א (4 און קאלאנתאצלע רער פון ל у ט ל מ ם א י
 קאלאנתאצלע. רער 'פון תנאים דל’—אומשטענדען אויסערליכע פון

בעוונדערי בעטראכטען עלעמ^טען ארע דל אט לאמלר
 א געווען ארץ־ישראל איו צורלק ■יאהי 52 מלט לאנד. דאם

 ראם טערקול. אזיאטלשער דער פון פראווינץ ווללרע פערווארפענע
 חלב זבת אנ׳ארץ געודען су איז תורה דער לויט וואם לאגד,

 אזא פארגעשטעלט ניט לגמרי וולרקליכקויט דער אין האט ודבש,
 אמת׳ע פון מללנונג דער לויט את, ארץ־ישראל פון ערד דו בילד.

 פאר באדען רולכער א ועהר היום עד נאך את און נעווען פאך־לייט,
 שרעקללך געווען אלו באדען רער אט נאד קולטור^ן; פערשיעדענע

 בעדעקט האט שטלינער אנגעטראנענע פון רווה גאגצע א פערלאזט:
 כמעט־ ס׳את וואם רעם, מחמת ארץ־ישראל. פון טללל גרויסען א

 רענעך די וואם דערצו, נעבראבט האט נעווען ניט וועלרער קוון
 אויסנע- גלך זעגען אויפהאלטען,' נעקאנט גלט זוך האבען וואסערן

 הא• וועלבע זומפען, בץשאפען האבען זוו ארעי גץווארען ברוקענט
 זוך האט ווץלכץ ערד, דו מואזמען. שרעקלוכע געמעהרט בען

 אבגע- את , אלטערטום פון טוראסען ’ פערשועדענע אויף געפונען
 פעלזען אלץ און שטראמען, געשווונדע דו דורך געווארען שוויונקט

 ס׳דער־ וועלכע וועגען פלאנצוננען, רווכע יעגע הויל• געבלובען זענען
 און געווארען פערלאזט פאלשטענדלג זענען אוי־אלטע, דל מאהנען
 וועלכעם }узу11 ’עשירות, יענץ ולך מלט פארנעשטעלט נלט האבען

נעלללענט. אמאל האבען מיד
 געווארען, פערמלסטלגט און חרוב זענען ברלגען אוראלטע דל

 פלהלען,’ געלאזט זיך האט אומעדום און געווען ניט זענען נילע קוון
 קולן ס׳זעגען וואס רעם, מחמת און—נוטא. וואסער קוון ס׳את אז

 דך פאר רחבות א נעווארען פערשאפט אוו ,געווען ניט וועלדער
 אלד ערד דל וואס רערצו, נעכראכט האט דאס און זונען־שטראהלען

 דולטשעד דער האט אומזלסט נלט געווארען. אנגעברענט שרעקללך
 ,ארץ־ישראל אין 1898 יאהר אלנ׳ם זענענדלג ווללהעלם, קיסר

 וואסער ווענלב אלז אלהם אין נאד רווך, אלז לאנד ראם אז געזאגט,
שאטען. און

מחמת נאר נעזונדעם, א אלז ארץ־ישראל אלן קללמאט ראם
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 אץ דארט איז זומפען, די מחמה געווען, ניט קזלטור קיין ס׳איז
 פי־אסטען פון מיאזמען־נעסטען אמת׳ע געווען ערטעד פיעל זעהר

 זאטרוגע ח אץ וואס דאם, קדחת. געלען — אזוי־גערופעגעם און
עם האט נוטא, פלאנצונגען קיין זענען מדבריות שטיונערגע און

 שטויב. דינעם א צוטראנען וועלכע ווונדען, די רחבות א פערשאפט
 זונען־שטראהלען ברענענדוגע די מלט צוזאמען שטויב דער אט

 טרא־ דער— לאגד פון שלאק פוג׳ם עגטוווקלונג רער מוט העלפען
 אהער נעווארען פערטראגען אה וועלכע אנ׳אויגען־קראנקהייט, כאמא,

 זעגען ים ברעג בכם וואם (דעם מחמת און מצרים, י שכנ׳ושען פונ׳ם
 ער־ זאמדינע די פאר מעגליכקייט די עם שאפט גיטא, בוימער קיין

 פדוכט־ מעהר און מעהר אלץ פערגעהטען צו ים, ביים וואם טעד,
לאגד. בארעס

 אויבען וואם דעם, אלעם פון פך־הכל דעם אונטערפיהרעגדיג
 ■בע נעהאט האט ארץ־ישראל אז זאגען, מיר קאיען געזאגט, איז■

 גע־ א און באדען ריוכען א גוטעם: פיעל זעהר זיך אין האלטען
 פערלאזענהייט צווייטוהענד-יעהריגער דער מחמת נאד' קלימאט. זוגד

 צו אלעם עם איו— געווען ניט קולטור קיין ס׳איז וואם דעם, מחמת
 עשירות, דאענע די אויפצודעקען אויפ׳ס׳ניי כדי געווארען. נישט
 היסטארישער דער פון רעוולטאטען די זיין נובר געמוזט מען האט

.פערלאזענהייט פיעל־הונדערט־יעהריגער
 דאם פארגעשטעלט זוך מוט האט וואם פארק. דאם (2

 איוך, איז פאלק דאם קאלאניזאצוע? דער פון אביעקט דער פאלק,
 טוי־ זענען דאס לאגד. ראם איודער בעקאנט, מעהר וואהרשיונלוך,

 אפנערוסען יאהר 1900 פון משך א שוין פאלק. יודישע דאם גופא,
 נערארפט שטאדט־מאן אגיביגער דאזוגער רער האט נאטור, דער פון

 פועל- רער און לאנר. פערלאזטען גיי א פון קאלאגוזאטאר א ווערען
 עלע- גויטונע געפעהלטדי אונז ס׳האבען—געווען אה דערפון יוצא

 דארפושער א נעזונדער, א פאר קאלאנוזאצוע. דער פאר מענטען
 פההוש-ענטוויקעלטער שטארקער א גויטוג כל קורם איו קאלאגהאצוע

 קיון מוט אפולו מעגשען אזא מען קאן יודען צווושען און טענש,
 ערפאהרונג, בעשטןמטע א וווכטוג אה ווייטער אויפזוכען. ניט ילוכט

 ס׳האג- ווען בפרט לעבען, פווערשען פונ׳ם קענטנושען בעשטומטע
 זוון געקאנט גוט האט אלעס דאם אט לאנד. אניי מבח זוך דעלט

געוועי. גוט טאקו ס׳אה און קאלאניפטען יודישע דו ביי
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 בעשטלטטע איינענע ולין פארהאן איו ערד״ארבליטער נכים
 פסיכא- דער מלט ניט שייכות שום קיין האט וועלכע פסלכאלאניע,

 ערד־ארבייטער דער שטאדט־טאי. דעם—יודען דעם פון לאגיע
 ?ר וויכטיגער, באך ס׳איו וואם נאד, אסך, וולסען נאר גלט דארף
 ער ניט; עם קאן יוד דער ארבייטען. אונאויפהערללך קאנען דארף

 אפארבללטענריב אונאויפהערללך. ניט אבער ארבללטען, פיעל קאן
 דערווארטעג- ניט און רעוולטאטען באלרלגע ’שיין ¥י ווכט אבלסעל

 אהין לעגט און ואך אנ׳אנרער פאר ולך ער נעהמט וכי, אויף ולך דיג
 נלט קילנמאל אבער טאר עי־ד־ארבליטער דער ארבללט, נייע אריין

 ארילן לעגט ער ארבייט; זללן פון רעוולטאטען באלדלנע ערווארטען
 גלט בעקומען ער קאן רעוולטאטען דל און ארבייט ויין דר׳ערד אלן

 ארעד גערטנערלל בכי בפרט אדום, יאהר עטללכע אלן אמאל כאלר,
 פון פסלכאלאגיע דל אלו אבער דערפון היפך רער פלאנטאצלעם. ביי

 אויפ׳ן באלך ארבכיט ויין פון רעוולטאטען דל ועהן ודלל ער יורען;
 ולכער נלט איו ער וואם: פאר פערישטענדללך ועהר ס׳אלו און ארט,

 או אנדערע, אנקוטען נלט מארנען וועלען רעוולטאטען דל אט או
 פסלחאלאגלע דאולגע דל און צוגעהמען. נלט אלחם בכי ולל ט׳וועט

 פסלכא- דער הארמאגלרטמלט נלט לחלוטלן האט אלך ואנ יודען, פון
 אלו יודען אלנ׳ם נאר לאנד. נלי א פון קאלאניואטאר א פון לאנלע

 אנמערקען. אויך טוו אלך וועלכעם פאולטלוועם, אוא עפלם פארהאן
 טעהר אלו יוד דער וואם דערלן, בעשטעהט פאולטלוועס דאם אט

 בכי אויך מעלה גרויסע א זעהר ספק בלי אלו דאס און אלנטעללנענט
 פהלולשע נאד בללק ערשטען נאכ׳ן פאדערט וועלכע ערד־ארפילט,

 נעמיינט, מ׳האט וואם צליט, דל פאראלבער לאנג שוין ס׳אלו כהות.
 פערקעהרט׳ אונוויסענד. אלו וואם דער, נאד אלו פויער גוטער א אז

 די וענען פראדוקטלוו מעהר אלץ אלו, ער קולטורעל מעהר וואס
 דללטשען רעם אלןרוסלאנד )פערגלייכט ארבכיט זילן פון רעוולטאטען

 היום עד תאו ארץ־ישראל, אלן נאך בפרט פייער(, רוסלשען מלט׳ן
 ס׳ווערט וואו און ,קענטנלשען ספעציעלע לאגד ראם גאך פאדערט
קולטור. אנ׳אלנטענסיווע יעפלהי־ט

 וועט אילך—יור דער האט מעלה נרעסערע א גאך ווייטער,
 אבער עם האט ער נאר פאראדאקס, אלם אויפווילזען אפשר עם ולך

 נוט זעהר פערשטעהט יוד דער כלל־מענש, א איו יוד דער פארט:
 אלן ארבללט. נעועלשאפטללכער קאלעקטלווער, פון וויכטלנקליט ’דל
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 שטרעבוננצו הי גרעסער פועל איז נוט-יורען ביים ווען צויט, רער
 קא- דער פון אנפאנג אין און ארבויט. פון פארמען אינרוווירועלע

 ספק בלי ארבייט, געזעלשאפטלופ-ע קאלעקטוווע, די אה לאניזאצוע
וויכטיג. זעהר

 עטיגראנטען ערשטע די וועלכע מעלה! נרעסטע די ענדע, אם
 שטומונג ריין-גייסטוגע זייער—איז נעהאט, האבען ארץ-ישראל קיין

 בעשאפען צו רצון שטארקען א זיי בוי אויסגעארבייט האט וועלכע
 מארנענדוגען נאר היינטינען, ניט בעשאפען צו לעבען, יודיש א

 וועלכעד צעטענט, רער נעווען ווירקליך טאקי איז דאם און טאג.
 •р זיו ה$ט און קאלאניזאציאנם־עלעמענטען אלע בעהעפט האט

מכשולים. אלע מוט קעמפפען צו בחות שאפט
 שוין האב ותאוך עלעמענט, דרוטע ראם קאפיטאר (3
 אבשטע־ זיך טור מוזען פיט דעם און קאפוטאל. רער ארז געזאגט,

 נע- אנ׳אנטייל וועלכעהאבען קאפוטאלען, טונים עטלוכע אויף לען
קאלאניזאצוע. ארץ־ישראל׳ער אין נוטען

 די וועלכע סומען, יעג/ן אל£ ס׳היוסט קאפוטאל, פ^רז^גלוכזןר
אווג^נטום. זויער אלם גענומ^ן, זוך מ,יט האב^ן עמיגראנטזןן

 דד^לכ^ר קאפוטאל, דער ס׳הגיסט קאפוטאל, געזי^לשאפטלוכער
 אנ׳אנטייל האבען וו^לכע חברות, פערשןעדעג? צו נעהזןרט האט

 ז^ן דאס אט אדץ־ישראל. פון קאלאניזאצוע דער און נ^נומען
 אר־ אנגעהויבען האבען ז.?י ווו סדר, לויט׳ן אוגסטיטוטען, פאלנענד^

 ארעסער ,אליאנס׳/ פארחער ,חלוקה/ פארטען פערשועד^נזן בייטיןן:
 ,אגורת לאנדאנער ,עזרה/ חברה בערלונער קאמוט^ט, פאלעסטונער

 "אננלא־פא- יודען/ דיוטשער דער ,הולפם־פעראיין ,יקא/ אחים/
 און נאצואנאל־פאגד רער ,גאולה/ חברה דו לעסטונא-קאטפאנן/

אונסטןטוטען. קלענערע עטלוכע
 ראטשולר, עדטונד נדיב פונ׳םבעוואוםטעןיודןשען דערקאפיטאל

לאנועס.’קא יורושע דו סומעןאון נרויסע ארנוננעלעגט האט וועלכער
 גרוים, ’כיער לויט קאפוטאלען דאזוגע די בעטראכטענרוג

 פער־ רורכשגוטלוכען צום בנוגע פאלנענדעם: ^נווייזען ט.יר קאנען
 קוון פאהרט וואם עמוגראנט, יודישען פונ׳ם קאפוטאל זענליכען

 דער אז’זעהן, איהר וועט לענדער, אנדערע נאך און אמערוקא,
 אדץ- קוון געווארען ארייננעפוהרט איז וואס קאפיטאל, יודישער

נרעסער. אנ׳ערך ניט אוז ישראל
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 פאר אלמן הגם ,אלז קאפלטאל, געזעלשאפטליכען צום בנונע
 פער- אלהם וועט איתר אז נאר גרוים, זמן געטעגט ער האט זיך

 מל־ הוגדערטער און צעהנדליגער פון קאפלטאלען די מלט נלייכען
 צו אויף אוים גלבען חביות רייכע און טלוכות ה וזאם ללאן,

 וועלכער קאפיטאל, דער אלז לענדער, נמע אין קאלאנלעם גרלגדען
גרוים. ניט לפי־ערך ארץ־ישראל אין גי^וראר^ן אויסנעגעבען איז

 פערזענליכע און געזעלשאפטללכע די האבען קאלאניזאציע ביו
 קאפלטאל פערזענללכער דער חסרון. א און מעלה א קאפלטאלען

 נעהערט, קאפלטאל וועמעןדער צו מענים, רער וו$ס מעלה. א האט
 א אן אב גלט דך נויגט אנדערש, גאר אלהם צו דך פערהאלט

זמנעם. טריט יעדען אב מעסט און זמט
 געזעלשאפט־ צום דך פערהאלטען דאס איז אנדערש גאר

 גרינ־ מעהר א שטעגדלג איז פערהאלטוגג די אט קאפיטאל. ללכען
 מצר ווי עינסטע ווענלגער א און אויבערפלעכללכע מעהר א גערע,
 געזעלשאפט־ ר$י געחמט. וואם דעם, טצר אזוי גלט, וואס דעם,

 דל אפט גאגץ פ^רשלעפ^רט פעיוחענט, ווירזןר, קאפיטאל ליכער
אונטעיגעהטזןר. פריוואטען פוג׳ם איניציאטיוו

 צמט, דער אין זיים. צווגיטע א נאך האט אבער מטבע די
 דעם צוועק דעם שטענדיג האט קאפיטאל פערזענליכער רער דוען

 עט איז נוצען יחירי׳שע די פון סך־הכל ר דע און יחיה פון בוצען
 ריכטונג דל אבער איז כלל, פון נוצען צום צוגעפאסט שטענדלג

 ניט זין אין שטעגדיג האט קאפיטאל געזעלשאפטליכען פונ׳ם
 דעי האט זייט דער פון כלל׳ישען. רעם נאי• נוץ, יחירי׳שען קיין

 גע^ דער מעלה. גרויסע א אינבעריננט קאפלטאל נעזעלשאפטליכער
 פערזענליכען, מעלהאקענען די נאך האט קאפיטאל זעלשאפטליכער

 דורך קריטיקירט און קאנטראללרט ווערט טהעטיגקמט זמן דואם
!у .געזעלשאפט

 *אוים האט ראדטשילר באראן דער וועלכען קאפיטאל רער
 פון נרעניץ דער אויף וע געשטאנען איז איץ־ישראל, אלן געגעגען'

 דל געהאט האט און קאפיטאל געזעלשאפטללכען און פערזענליכען
 בענוצט זלך האט וואם קאלאנלפט, דער—ביירען. זיל פון חסרונות

 נעזעלשאפט־ א אלם בעטראכט איהם האט קאפיטאל, דעם מלט
 די 'נעווען איהם צו פערהאלטוגג זמן אלז דערלבער און ליכען,

אלהם האט וולדער באראן דעי ווענלג־עתרללכע; און גרלננסטע
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 גע־ דעריבער האט און קאפיטאל, פערזענליכען זיין ווי -כעטראכט
 געזעלשאפטליכער דער טיט זיך גערעבענט ניט איהם, כרויכעגדרג

קריטיק. געזעלשאפטליכער דער מלט און מיימגג
 עלע- לעצטען צום ארבער איך נעה ענדע אם תנאים, דר (4

 תנאים, יענע זעגען ראם בעטראכטען; דארפען מיר וועלכען טענט,
 קאלאנף דער ביי זיך טרעפען צו אויסנעקומען ט׳איז וועלכע טרט

 אויף ווערען צוטיילט קאנען תנאים די אט ארץ־ישראל. פין זאציע
חאראקטער. אןנערליכען פון תנאים און אויסערללכען פון תנאים

 גרויסע א זעהר איצט אויך האט און געהאט האט כל קודם
 ארץ- רוסלאגד. צו נאהנט איז ארץ־ישראל וואם דאם, בעדייטונג

 איידער רוסלאגד, פון אימיגראציאנם־לאנד נאהגסטע דאם איז -ישראל
 פאה־ דאם וועלט. נאגצער דער אויף לאגד אנדער ס׳איז אוועלכעם

 רוב. 20 געקאסט האט פריהער וואלוועל; זעהר קאסט אהרן דען
 קאטרטעט פאלעסטיגער ארעסער פון אבמאך דעם אדאנק ,איצט און

 50 טיט רוב. 12 קאסט ״Русское Общество“ דער .מרט
 איז רוסלאנר פון נסיעה וואלוועלע אזא יפו. ביז אדעם פון קאפ.
 מעלה גרויפע א איז דאם י אימיגראציאנפ-לאגד. איין ן*ק אין גרטא
 די אט גאר ארץ־ישראל. קיין עמרנראצרע דר ריכטען פון זין איג׳ם

 דער ’חסרונות. זגיערע אויך האבען וואלוו^לקריט און נאהנטקייט

 קאנאדא, ארנענטיניען, אמעריקא, קיין פאהי־ען וויל וואם ־עמיגראנט
 אנ׳ץנדליכץד נאך נאר און פלאן, זיין לאנג זעהר תחלת בץטראכט

 זירנע זיך הינטער פץרברעגענדיג אהין, אוועק ער פ$הרט החלטה,
 זאל איהם שלעכט ווי ארז לאגד, נייעם ארן קוטענדרג און שיפען.

 ווייל פערענרינט, פאר זאך יר ער האלט לעבען, נרט דארט זרך
 און רובל, 100—90 האבען וורדער דארףער צופאהרען צוריק אויף
 ער ארז דעררבער רובל. הונדערט 3—2 נאנצע פאמילרע א פאר

 זרך צוצופאסען זוכען, צו אג׳אזיפהער, אהן ארבייטען צו געצוואוננען
 אויף ארויף נרט זרך שלאגט ער וואנען ביז תנאים, נירע דר צו
 פונ׳ם זרך פערהאלטען ראם ארז צייט זעלבער דער ארן וועג. א

 ס׳זאל אז נענוג, ם'אןז אנדערש. לחלוטרן ישראל ארץ צו עמרנראנט
 ר.’ 12 גרירט. שדין איז ער פאהדען־און מכח קוטען געדאנק אויפ׳ן נאר
 חשבון דער און נעלה גתים קיין נרט דאך איז קאפיקעם 50 מרט
 —געפעלען וועט זעהז, פאהרען ,כ׳וועל אזעלכער: דורכאוים איז
 אוועק, פאהרט ער ’צוררק/ קומען איך וועל ניט/ אז גוט, :איז
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 זיך, אלבערצללגענדלג און, פ/י אין וואכען פאר א אום זיך דרעהט
 צופרלעדען, ניט שוין ער אלז אגטקעגען, 'ניט בדילנגט קייג^ר אז

 און צוחק אוועק פאהרט .קאפלקעם 50 טיט רובל 12 קרינט
 זלך/ אללנצוארדגען אונמעגללך אלז ארץ-ישראל "אין דערצעהלט:

 נאהנט־ און וואלוועלקללט רער מחמת פערהאלטונג לליכטזלניגע די אט
 דער קאלאנלזאצלאנם־זאך. רער פאר חסרון אנרויסער זעהר אלז קליט

 עלע־ יודישע פארהאן שדין זענען ארץ־ישראל אין—תנאי צווליטער
 קאלאניזאצלאנם• רער פאר מעלה אגרויסע געוולם אלז דאס מענטען.

 פון פארמען די סביבה, זללן דארט שוין טרעפט יור רער זאך:
 )שולען, בעגעהן נלט זלך קאן ער וועלכע אהן לעבען, נזאמען*געמ

 אויך אלו דערלן נאר מעלה, א אלז ראם וו.(. א. א. בתי־מררשים
 ארץ- אין שדין לעבען וועלכע עלעמענטעי, רי חסרון. א פארהאן
 לעבען וועלכע ,'שוואכע,*אלט; נוצללכע, קללן נלט זענען ישראל,

 אבער האט אבזוגרערען, נלט ז.?י זאלט אלהר וול און חשבון, קהל׳ם אויף
 זלך זל טראגט ווללענדלג נלט און השפעה, שטארקע א סביבה די

ניל־אננעקומענע. די אויף ארלבער
 מעג- רוב דאס פאהרען ישראל ארץ גאך וואם דאם, ווייטער,

 אלדזןאי/ןן און אלגטערעסען מיט כלל, פון פאדערוננען מלט שען
 מלט אויסשללסללך ניט און פאלק, יודלשע ראם אלינצוארדנען בדי

 לעבען פערזענללכעם אללנען זללער אלינצוארהנען אויף אלנטערעסען
 וואס איז, מעלה דל חסרון. א מלט מעלה א אויך האט דאם אט

 דער כלל; פון גוצען רעם אלדעאל דעם זלן אין האט מענש אזא
 דאס אז ווללענדלג! ניט פיהלט מעגש אזא וואם אלו, אבער חסרון

פערדאנקען. צו פיעל איהם האט פאלק יודלשע
 שטארבט עמלנראנט אמערלקאנער דעו־ ווען צייט, רער’ אלן

 עמלג־- לאנדאנער רער און טראטוארען געוו-יארקער אויף הוגגער פון
 20 ארבללטענדלג אואללטשעפעל, אלן שוולנדווכט דל בעקומט ראנט
 אווי דער פון ווארשטאטען פערשלעדענע אלן מעת־לעת אלן שעה

 נלט, נאר דעם מכח אלהר הערט "שוולץ־סלםטעם", אנגערופענער
 דאזלגע דל פון קילנער און ,נלט רעם מלט ולך אלנטערעסלרט קילנער

 יודלשע דאס אויף תרעומות האבען צו ניט גאו־ טראכט עמלגראנטען
 אונ- אלגעמללגע דל אויף נאר ולך בעקלאגט ער און פאלק

 אבער צילט דערועלבער אין ארדגונג, סאציאלע ע ל גארמא
 נלט-געלוג- ערשטער דער בלל עמיגראנט ארץ־ישראלער רער אלז
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 בעלועעגהייט, ניט-פאלשטענדינער א ביי נאר אמאל און גענהייט,
 אה ער קרבן וועמעם כלל־ישר"אל, אויף תרעומות שוין ער האט

.כלומרש׳ט
 די רעועים/ טערקישער דער תנאים: אויסערליכע די אוצט

 טערקישער רער מצר זוך פערהאלטען אונים רעגירונג. טערקישע
 קאלאגי• יורישער רער צו בכלל און פאלק יודישען צום רענורונג

 חסרון. גרויסער א און מעלה גרויסע א פארהאן אויך איז זאציע
 אוב- שטרייך איך וועלט, רער אין לאנד איינציגע דאס איז טערקיי

 פון משך א שוין וואוינען יודען וואו ווערטער, דאזינע די טער
 די מוט בעקאנט ניט היום עד נאך זוך האבען און יאהר 560

 און אינקווהוצוע :ציווולהאצוע אויראפעאישער רער פון פרוכטעץ
 איו יודען דו צו טערקוי מצר זוך פערהאלטען ראם פאגראטען.

 טערקו- דער—יוד רער טאלעראנץ. פול היום עד און תמיד געווען
 טערקישע אגדערע אלע ווו רעכט אלע האט—אונטערטהאן שער

 און בכלל אומות אלע זוך בענוצען טערקיי אין אונטערטהאנען.
 פון אומות דו ניט זוך ס׳בענוצען וואם מוט דערמיט, בפרט י יודען

 נא־ מוט—פועל אזוי מ׳רערט וואם מכח און לעגדער אייראפעאישע דו
 איוראפעאושע דו און ווען ציים, דער און אויטאנאמוע. צואנאלע

 פאלוטושע און בורנערלוכע פאלשטענדונע פארהאן אה לענדער
 די פאר פריוהיוט נאצואנאלע דו לחלוטון ס׳פעהלט נאד פרייהייט,
 נאצוע, הערשענדער דער צווושען זוך געפינען וועלכע אומות/ קלעגערע

 !( פרייהיוט בורגערלוכע דו לחלוטון ס׳פעהלט פערקעהרט: טערקוי אין אה
 טערקו-, דו’פריוהייט. נאצואנאלע פאלשטענרונע פארהאן ס׳אה און
 זיך מושט און אריוננעמושט נוט קייגמאל זיך האט רעגורונג שע
 שו- אויערע און לשון, אווער און ענינים, קהל׳שע אויערע און נוט

 דאס אט .ענינים נאציאנאל־קולטורעלע איגערלןכע אווערע אין לען,
 רעם מצד ,רענירוע ’ טערקושער דעו־ מצד אומשטאנד דער אה

 מאמענט ד>ם 'און בעגעגענט יוד דער וואס רעזשום, טערקןשען
 חסרונות, סך א פארהאן אויך זענען דא נאר .קאלאנהאצוע זיון פון
 דערון, געזאנט, שוין האב איך ווו כעשטעהען, חסרונות די אט און

פריי פאלוטושע און בורנערליכע קיון נוטא אה טערקיי און וואם

 1908 יורי אין קאנסטיטוציע, די געווארען אנונגעפיהרט פ׳איז זינט פון (1
 פערואט"■ פדעשזנ״פרעתייט, פרייהיוט, בירגערליכע פאלשטענדיגע טערקיי אין הערשט

מערב־אייראפא. אין ווי אווי פונקט וכדומה, לונגם-פרי_יהייט



 ווערען זיי גאר נעזעצען, פיינע גאנץ עקזיפטירען טערקפ אין הפט.
 "באקשןש" דער דורכאוים’ פ׳נעוועלטןנט און איגנארירט' •לחלוטין
 וו^לט. צןווןלןזירטער גאנצער דעו־ בעוואופט אח וועלכער )שוחר(.

 אץ אויך פ׳עקזיפטןרען אויפטהון. ניט גאו־ מען קאן איחס אהן
у גענרןג• זענען וועלכע אגראריגעזעצען, אלט-געווארענע שוין טערקפ

י' דער פון און תורה( )מחמד׳נןשע אויפ׳ןקאראן זפט אפן פון דעט
 מאכען וועלכע געזעצען, קאדעקם, גאפאלעאנם אויף זניט צוופטער

 ם:ט זיך לענען שטפערן טערקישע די ערד. קויפען צו שווער ׳ועוזר
 ! ערד־ארבפטער ארעמע דן אויף אויפשלןפלןך משא גאגצער זפער
 ! אטאלי גערעטעגיש, פון V8 פ׳הפפט ,עשור' אזוי-אנגערופענער )דער

1 דן ערד־ארכפטער(. פאר׳ן טשא שיעקליכע א איז מעהר, גאך
! קיין גןט איו קאלאנןזאצןע יודןשעי־ דער צו ©ערהאלטוננ

 אויפלענ־ צו בנוגע בכלל גאז־ יודען, צו בנוגע פפעצןעל שלעכטע
 דן ארעד אוגטערטהאן טערקישער א ווערט וואם דער ווניל דער,

 דעם, מחטת נאר און רעכט; אלע לחלוטין האבען יודען ארטןגע
 א לאגד אןן זיך בנן האבען ניט ווןל רעגןרונג טערקישע די וואם

 דאס רעם דורך און אוגטערטהאנען, אויפלענדןשע און רופןשע פן
 לעגם זן וועלכע מןט קאנפולען, דן מצר 'זןך או־נןנטןשען שטעגדןנע

 שלעכט זיך פערהאלטען צו רעגןרונג דן נויט—פריינדלןך, אזוי’ןט1
 רער שטערען צו מעגלןכקנןטען אלע מןט און אויפלענדער, די צו

בעפעלקערונג. דער פון ענטווןקלונג «־פער
 נוטיל דן פני עלעמענטען, אלע בקיצור נאנץ זענען דאם אט י

 פארצו־ געפטארעט זןך האב איך וועלכע זייטען, שלעכטע דן פין
 דעזולטאטען א פאר וואם־זשע אביעקטןוו. גאגץ אפך פאר שטעלען

יו’ ’ בעקומען? מןר האבען
 ; טןר האבען צן ערד־פראגע. דן אונז אןגטערעפירט כל קודם ’

 1 טכח געזאגט טאל אפן שוין אפך האב אןך ארץ־ישראל? אין ערד
 פרפר׳פט אהן ערד ,,.земля и воля“: לאזונג בעוואופטען דעם
 1 האנען, ניט טען קאן ערד אהן פרפהפט אבער האבען, גאך מען קאן
 קיום’אוגזער פון פראנע ערשטע די ערד־פראגע דן אןז דערןבער—

। .בפרט קאלאנןזאצןע ארץ־ישראל׳ער דער פון און בכלל
 גאנץ אין—ארץ־ישראל׳ אקגאנץ אןז צורןק יאהר 25

 שפאן א.יין קפן דארף אין געווען נןט—אןך, זאג ארץ־ישראק
פון לאגד אין אןז ראם און —יודען, געהערען זאל וועלכער ערד,
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 פתח־תקוה־ קאלאגלע דער פץ ערד טללל א אמת, אבות! אונזערע
 נעווען איז זי נאר ,1878 יאהר אין נאך נעווארען נעקופט’ אלז

 25 מלט אננעהויבען ערשט זי האט זלך עגטוולקלען און פערלאזט
 דער פון ערד שטיקעל קליין דאם ניט רעכען איך צורלק.’יאהר

 ע ד נ ע ר א אין אכגענעבען סולטאן דער האט זי :מקוה־ישראל שולע
יאהר. 91 אויף

 האכען מלר ארץ־ישראל? אין אלצט מלר האבק וואס אלזא,
 5000 בערך דונאם, מלליאן /י2 אנ׳ערך ארץ-ישראל אין איצט

 ■בא רעם יודען, —פערזאגען פרלוואטע געהערט וואם ערד, דעפיאטין
 פאלעפטלנער דעם און "יק״א" נאציאנאל־פאנד, דעם רויטשללד, ראן

 ע ש י ד ו י אלז ראם נאר געהערען, ניט זאל זי וועמען צו קאטיטעט.
 ארץ־ישראל- גאנצער דער פון פראצענט 3 אג׳ערך איז דאם ערד.

 ערוועד־ אונזער איז דאם קאפיטאל, אונזער איז דאם און ערד. ער
 דאזלנע די’ אבשאצען אלצט וועט איהר אז יאהר. 25 בונגפאר

 זי איהר וועט מקח. דורכשניטליכען אלצטלגען לויט׳ן ערד
 ראם אט פראנק. מיליאן 12 — 10 אנ׳ערך אין אבשאצען מוזען
 דעם אויף ן ו ה ט ו צ פ י ו א אוספגיעט מענשען גרופע קלגינע א האט
 מכת אגינענטום. יודישעם איז דאם פאטערלאנד. זייער' פון ערר
 ערר, דער אויף שטעה "איך זאגען: מיר קאנען ערד דאזיגער רער

 צי ט6הא פאלק יודישע ראם וועלכער אויף יודען, געהערט וועלכע
I1 צוקונפט״. זיין בויען

С1 ערד-בעויצונגק פאלגענדע צוגעקוטען זענען יאהר ועבס לעצטע די אין: 
 אינכאנצען )ימפה(, דעעמאסא ,קאלענדא ,כפרודיה עיףננים, כרכור, טרחביה, טגדל,

דובאם. טויזענד 50 אנ׳ערך
געהויבען. שטארק יאהר 6 די פאר זיך האם פראדוקטיוויטעט די (2

 האבען כל קודם ערד? דאזלגער רער אויף מלר האבען וואס
 אוני גלבען וועלכע פלאנצונגען, רללה גאנצע א ערד רער אויף מלר

 מלר תבואות, מיגים פערשלעדענע' פון’פעלרער האבען מיר פירות;
 פרוכט־ פערשיעדענע י וויינגערטגער, דייה'גרויסע נאנצע א האכען

 פון יעהרללך מ׳בעקומט וואם פראידוקטען, דל וו. א. א. גערטנער
 לאזט דאס .פראנק טלללאן 2 אנ׳ערך כעטרעפען ערר, יודלשער רער

(2וועלט־טארק. אלגעמללנעם אויפ׳ן ארוים ערד יודישע די
 אויסנעבויעט מלר האבען ערר דאזלגער דער אויף—ווילטער,

 וועל־ פונקטען, 30 פאר־פאפטען, 30 האבען מלו־—קאלאנלעם 30
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 ביז׳ן צפון ру פון ארץ־ישראל גאנץ אובער צעווארפען זענען כע
 פון שפוע אויפ׳ן מתולה איז צפון־קאלאניע עקשטע די דרום. עק

 דער אן *זין ש׳חויבט וואו ארט ’דעם פון ווייט ניט חרמון/ בארג
 די ראיאן. עזה׳ער אין קשטיגיה ’איז דרום־קאלאניע עקסטע די ירדן;

 חיפה, ירושלים, רמלה, יפו, שטעדט די בר’ גרופורט זי^ג^ן קאלאניעש

 ערשטע אונזערע זיך ש׳קאנצענטרירען וואו צפת, נצרת, טבריה,
 לעכען. ניי א ווערען צו געבארען אן ש׳פאנגט און לאגד אין בחות

 איהר האט געמען, שע*העברעא 36 די אט פונקטען, 30 די אט
 איצט רףג־טע. דער אויף' געפינען געקאנט ניט צוריק יאהר 25 מלט

 אוישנעבויט איז ערד דאזיגער רער אויף געפינען. זיי איחר וועט
 בין אן טרעפען וועלכע ’בנינים, פריוואטע און קהל׳ישע 3000 ביז
 גאג- די זנין מושוף דערצו נאך וועט איהר אז פראנק. טיליאן 10
 איהו וועט אעווענטאר, לעבעדיגען ניט לעבעדוגעןאץ פון רייה צע
 דארפ׳ם־ איגזער פון רעזולטאטען די פארשטעלען בערך שוין זיך

 די אין האבען מור אז ’צוגעבען’ נאד איך מוז דערצו קאלאניזאצוע.
 אבגעשאצט ניט ר^ן וועלכע עשירות, אגין נאך ר^לאניעש דאזוגע
 ראם ווערט. גיוישען זעהרא האט וועלכע נאר געלר, אויף ווערען
 דארט, ר^מאט. דעם מאכען געזונד ראש — איז עשירות דאזיגע

 נעשט רער זומפען, און מדבריות געווען דורבאוים זעגען פריהער וואו
 קלומאט׳ס-תנאים די א?צט זענען דארט מיאזמען, פערשיעי־ענע פון

 אאזי- פאר ערטער דאדנע רי מאכען און בעשער אנ׳ערך נוט גאו־
 פון א'רעזולטאט עשירות'איז דאש אט לעבען. קולטורעלען פון שען

 מענשליכעלע־ שך א צוגענומען אויך האט וועלכע ארבכיט, אוגזער
 30 דאזיזע רי אין ווערען. אבגעשאצט ניט ר^נען וועלכע בענש,

 10,000' אנ׳עי־ך פון בעפעלקערונג יודישע א מיר האבען קאלאניעם
 קיעמער לעהרעי/ דיענער, ’מלאכות, בעלי רףזלאנישטען, מענשען:

 'ד^ר זעג?ן מעגשען טדיזענד 10 די אט וו. א. א. וו., א. א.
 ווערטה איכות׳דלגען דעם בעכףמען. האבען מלר וועלכען פלוש,

 קא- ווניטעררינער דער פאר האבען מענשען דאזוגע די וואם אבער,
 חיץ א ציפערן. גענויע דורך שווער'אוישצודריקען איז לאגיזאציע,

 זעהר ווידער איז י וואש פלוש, א.?ין נאך מור האבען רעם לעם’א
 ;קענטעני־ שכום דער’ ערפאהרונג, די איז דאש אבצושאצען; שוועד

 אז בפרט, צרט, פיעל און מיה סך א תמיד קאשטען יועלכע שען,
 פריהער מ׳האט וועלכער מבח זאך, א אוישצופארשען ט׳הויבטיאן
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 גאנצען א האבען מיר געהאט. ניט פארשטעלונג שום קיין לחליטין
 גערטנערישע און ערר־ארבייטערישע די אלבער קענטניש^ן אוצר

 שטיצע גרויפע א זיין אונבעדינגט זועלען וועלכע אגגעללגענהייטען,
(.* קאלאניזאציאנפ-זאך דער פון ענטוויקלונג ווייטערדיגע די פאר

 דער דערפלעך. און קאלאניעם 40 בין פארהאן איז צי_יט איצפיגער ביי .(1
 בעפעלקערוגג די ; דאפעלט איצט אין געביידען די פון און כאדען דעם פון רו/רם

טויוענד. 14 בין דערגרייכט
 ספעציעל- א געווארען אויסגןבויעט יפו אין איז יאהר 6 לעצסע די אין (2

 "נחלת קווארטאלען צוגעטהונעמג איהם ן צו׳ די מיט "תל־אביב", פאר׳פטאדט ייודי׳פצ
 קוואדראט׳ א כמעט איז פיק )א פיק טיליאן א בעיך תדמה", "חברה און בנימין"

 פלע׳ פערבויעטע נאך«ניט די מיט איגאיינעם עטח, נאנצער רעד פערנעמט סאזעץן(
. מאניער אייראפעאישער אויף ,בנינים צוווי־׳אטאקיגע אייףאון 200 אג׳ערך ;ע?ר

 קאלאני־ שטארטלשער דעו־ צו איבערגעהן איצט רארף איך
 ביס- צי_יט לעצטער דער אין אנגעהויבען זיך האט *וועלכז זאציע.

 אנווייזען, יא וויל איך פערבהיטערען. צו און עגטוויקלזןן ■צו לעכווייז
 אויפ- גאנצע די איז יאהרען ערשטע די אין ווען צייט רער אין אז

 קא- דארפישע די אויף אויפשליפליך געווענדעט געוחןן מערקזאמקייט
 שטארטלשע די פערנעהמט צייט לעצטער דער אין איו לאניזאציע,

 הגם פרט, דעם אין אריך און ארט. גרויפען א זעהר קאלאניזאציע
 ווערט עפעפ-וואם נאר גרוים, ניט נאך זענען רעזולטאטען אונזערע

 בעפעל- די איז ישראל ארץ אץ וואס ראם,—כל קורם שוקיקלאר.
 די האבען צוריק יאהר 25 געוואתןן. פערגרעסערט גופא קערונג

 טבריה, חברון, ירושלים, אין פונקטען: ד: אין נאר געוואוינט יודען
 שטארק איז אבער אלצט יפו. אין משפחות הונרערט ביז און צפת

 יפו, אין און ירושלים אין בעפעלקערונג די געווארען פערגרעפערט
 בעווי- זיך ס׳האבען און חיפה אדן קהלה נרויסע א נעווארען ס׳איז

 יריחו נצרת, רמלה, עזה, צרון, עכו, אלן פיאגירען ערשטע די ז/ןן
 נאהגטער דער אץ בעפעלקערונג יודישע די שטארק פ׳וואקסט און

ביירוט.—ארץ־ישראל פון שטאדט
 שטארק זענען שט?ןדט די אץ נכפים אוגכעוועגליכע יודישע די

 פאר ז^נען 'בנינים קהלשע און פריוואט׳^ געווארען. פערנערעהערט

 —יפו אץ ,3000 ירושלים אין—צונעקומען יאהר 25 לעצטע די
 העכער זיי בעטרע^ן צוזאמען .50—חיפה ,400צפת- ,'600

(2 * פראנק. מלליאן 40 פון
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 ארץ-ישראל אין בעפעלקערונג יודישע גאנצע די איו ככלל
 35 אנ׳ערך פון בעשטאנען יאהרען אכצינער די פון אנפאנג אין

 און שטעדט די אין זי דערגו־גיכט’ אבער א:צט נפשות; טויזענד

 מאל 3 )כמעט טויזעגד 90 ביז ארץ־ישראל פון קאלאניעם די אץ
’(1מעהר(.

 יורי־ דער פון ענטוויקלונג עקאגאמישער רער פון יסור רער
 זיין, זיך, פערשטעהט דארף, שטעדט' די אין בעפעלקערונג דישער

 אתיט ווערען פרט רעם אט אין אינדוסטריע. און מסחר מלאכה,
 ה$ט דערין און פראבען, ערשטע די טריט, ערשטע די נעמאכט

 קאט־ ,אנגלא־פאלעסטינא באגק, אונזער ראלע אגרויסע נעשפיעלט
 ארץ- אין אפעראציעם איתרע אנגעהויבען האט וועלכע פאב?/
 ביירוט אין צוריק יאחר א ,ירושלים און צוריק יאחר 4 :ישראל

 אנ׳אגענטור געעפענט זי האט אפריל( )אנפאנג צוריק חודש א און
 ענטוויקלוננ דער פוי צענטר דער ווערט באגק די אט חברון. אין
 כחות, נייע לעכען צום ארוים רופט אינדוסטריע, און מבחר פון
 נייע 'פון שטראם א אויך אזוי בעפעלקערונג ארטיגער דער פון ווי

 לפי־ איז נופא באנק רער פון ארכייט ידי און .עמיגראצואנם־כחות
 פאל- ביט באנק רער פון וחשבון דין לעצטער דער .גוט גאנץ ערך

(.* *:רעזולטאטען גענדע

 עי אל אין בולוואר א וואסער-לייטונג, טראטוארען, פיט גאסען נעפלאסטערטע ברייטע
קולטור-בעדערפנישען. אנדערע

 פינ׳> ברעג בלם פלאץ גרויסען א געקויפט אויך שיין מען האט חייפר אין
פארשטאדט. ער יש יוד א צו׳ן יסור א פערלעגט האט מען וואו כרמל, בארג

 גע־ נאמען א ט׳האט ורעלכען פלאץ, א געווארען געקויפט איו ירושלים אין
צוועק. ועלבען רעם צו אויך—תלפיות געבען

 אין־ בעוונדערם ערטער, דאויגע די אין בעויץ יודישען פונ׳ם בעטרעף רער
געהויבען. שטארה יאהר 6 די פאר זיך האט יפו,

 ארץ• אין בעפעלקערונג יורישע די נערעכענט מען האט 1913 יאהר אין !(
נישטא. איו סטאטיסטיק נענויע א טויזענד. 110—105 ישראל

 האט יןאמפאני" "אנגלא־פאלעסטינא וואם ,דעם מחמת * אנמערקונג *(
 יודישער דער פון קאפיטאלען די מיט ארבייט און קאפ^^אל, אייגענעם קיין ניט כמעט

 די אין איו פראצענט, גרויסען א איהר בני נעהמט לעצטע די און ,קאלאניאל״באנק
 פערדיענט פערדיענען אז אויס,ן קומט שטעלעןצו, ביינק די וועלבע בעריכטען, אפיציעלע

 דך א״נטערעסירען וואש ,די אויפמערקואם מאך איך ;ארץ־ישראל ניט און לאנדאן
פערקעחרט. בילד דאפ איו באמת אז ציוניסטען, די בפרט ,דערמיט

.0/2° ירושלים .;'8 /0° יפו י
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 4(1 תןפיציט. קלייגעם א מלט נעענדינט וןך האט ביירוט אין
 פון חברה א יפו אין ג^ווארען נעגרונדעט אוו לאגג ניט דא

 נרונד-קא־ דץר ערבות. געיענזיוטוג^ר אויף קלגין־וואלוועל־קרעדוט
 אנטייל- דעם חוץ א פראנק. 100,000 איו חברה דוןר פון פוטאל

 נרונד־ פון 1/1 ♦חבר יי^דען פון פראנק 20 חברים, די פון נעצאהלט׳ם
 העלפט א און ,אנגלא-פאלעםטינא־קאמפאני" געגעבק האט קאפוטאל

 וןרשטע די ויך ס׳בעווייוען ק;.טיטעט. פאלעסטונער אדזןםו$ר דער
ואוואדען. און פאבריקץן פון נסיוגות

אין ק. .в א. דער פון אבטיילונגען ווניטערע ען4געווא געעפענט ס׳ועבען (1
 "3לע די אין איז אבטיילונגען אלע פין טיטעל-דיווידענד דער טבריה. און צפת חייפה,

פראצענט. 5 ביז 4 פון געיוען יאהרען טע
ריקשריט אנזיכטיגען א בעטערקען להיפךצו איז פאבריקאציע פו-ן גבול אין (3

 האבען "עתיד" פון פאבריקען די ;געווארען אפגעברענט איו ״ורובכל" טיהל די
 האט יפי אין ווארשטאט טעכאנישער דער אויסארבמטונג; זייער פערקלענערט שטארק

 איז "חרטו;" פאכריק די אויםארבי_יטונגן זיין פערקלענערט שטארק און באנקראטירט
נים. גאר כמעט ב«ט

 צו אן הזיבען לעבזןן אונדוסטרןעלע פון נסיונות ^רשט^ די
 ניי-אננע־ די אווי בעפעלקערונג, ארטיגע די ווי פזיראיגטערןןסירען

כחות. קומענע
 אג־ איך וו^ל אונטערנ^המונגען אינדוסטריעלע יודישע די פון

♦ויי פון גרעסערע די ווייוען
 ק;לזך?ן, גרויסע די אין ווייגען די פון אויסארבייטען ראם

 לציון, ראשון אין פערפאלקאמענהויטען טעכנישע אלע האבען וועלכע
 און ק^למן -£נ וך* ס׳בייען’ מקוה-ישראל; אין און וכרון'יעקב

 אץ קאניאק פון אויסארבייטען ראש—רחובות. אין און פתח־תקוה
 פון עהל־פאכריקען די ,חיפה און’ לוד אין וגיף־פאבריק די גדרה,

 ר.( 100,000 נרונד־קאפיטאל )רער ,,עתיר״ קאמאנדיט-חברה דער
 חברה פאריהןר דער פון עהלפאבריק מ חיפה, אין און לוד אץ

 אין "ורובבל" ראטפף־וואלצען־מיהל די ירושלים, נעבען "חרמון"
 אין ויך בויט צווייט^ א יפו, און נום־אייווןן־פאבריק די ירושלים,

 און לציון ראשון אין שטאף וויער וויינשטיין פון פאכריק די חיפה,
 פערשיעדענער פון וזארשטאטען 'און פאבריקל^ך קליינט רייה גאגצ# א

 און יפו אין טאל פון פאבריק א זיך בויק אוצט הויז-אינרוסטריע.
 דישטערק צוגץבען דערצו נאך וועלען מור או (.3 2וואל-וועשעריי א
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 אריך המינים, מכל בעלי-מלאכות יורישע פון צאהל פערנרעסערטע
 זיךגעעפענט ס׳האבעץ וואם מסחר, יורישען פון זיך’פערבר״טערן דאס

 עקספארט־און קאמיסיאגס-קאנטארען,' מאגאזוגען, סקלאדען, ^טליכע
 עקאנאטיש^’ די זיך ענדיגט דעם טיט אח ,אימפארט־אגענטורען

(.1דישטעדט אין יודען די פון עראבערונג
 אויספיהר- מוט׳ן מיערמאכען ניט מעהר שוין אויך וועל איך

 ער־ עקאנאמושער אונזער פון רעזולטאטען אלע אויסרעכענען ליכען
 דעם אויף נאד אבשטעלען אבער זיך זאל איך ווען נאד אבערונג.

 ראך ווייסט אןהר גאנצעס. ן*ק’גיט געווען בילד דאס ווא^ט אליין,
 אויף .געגריגדעט אח וועלכע וועלטאנשויאוגג, רעד פון נעווים אלע
 לעבען נויסטיגע ראם און אלץ, אח עקאנאמיק די אז הנחה, רעד
 קייןאג- ניט בין איך עקאנאמוק. דער אובער אויבער־בנין דער אח

 נייפטיגע, דאם אז האלט, איך לעהרע; דאזיגער דער פון העננער
 זיין אח עקאנאטיק די און בנין, ירעד אח לעבען קולטורעלע דאם

 דער אין בעגראיען תמיר אח פונראמענט דער נאד פוגראמענט,
 אדנטערעםירט’אינטערעםירען און ניט, קיוגעם אינטערעפירט און ערד

 ערשטע די אויף דא אייך אנווייזענדיג דעריבער, גופא, בנין דער
 אויף פונדאטענט, אוועקנעלעגטען פונ׳ם יסודות’ די אויף נסיוגות,

 אויפ׳ן זיך אבצושטעלען נויטיג פאר איך האלט עקאנאמיק, אונזער
 זאך. דער פון תוך נאנצער דיער איז בגין א:נ׳ם ווייל גופא; בנין

 גע- ווייסט איהר און מיה שטרעבען הויז אג׳איינען צו בנין, א צו
 נעשטאק, אייגענעם זיין לויט בנין זיין בויעט פאלק יעדעם אז ווים,
 פאר וויל איך שטימוגג. אגיגענער זיין ארחיטעקטוה אייגענער זיין לויט
 אמת, בויען, זיך נעהמען מור וועלכען בנין, דעם פארשטעלען אויך
 קאג־ די פארהאן נאר ס׳זענען גיטא, דערווייל נאך אח בנין קיין

 וואם מענשען, געווים: און, ’ שטריכען פארהאן נאר ס׳זענען טורען,
 זייערעאח־ פאר ס׳שטעהט וואם דעם, פון ווייטער ניטיזעהן קאנען

 ויעלכער ארחיטעקטאר, דער אבער זעהן; ניט גאר נאך וועלען גען,
 זעהט ליעב, איהם האט וועלכער און בנין זיין פערשטאנען האט
 וועלכעןער צו הויז, גראנדיעזע דאם קאנטורען ערשטע די אץ שוין

 די אויף אנווייזוגגןן ערשטע די ’קאגטורען, דייערשטע שטר^בט.

 צעוואק« •«שארק דך טעןהאבען6קאמיםיאגם>עשע און מסחר יודיעער דצר *(
יאהר. 6 לצצטע די אין סען
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 צו אייך פרובען זוך איך וועל לעבען, נוועם פונ׳ם פארמען דאזיגע
זוי_יזען'.

 רעזולטא־ די אווך פאר אויסצורעכענען אובער נעה איך ווען
 פון פרט אורם ארץ־ישראל און בעקוטען האבען מיר וועלכע טען,

 אבשטע־ כל קודם אוך מוז לעבען, קולטורעלען גייפיטיגען, אוגזער
 בערייטונג: צווגיענדוגע א האט תעלכער ווערטה, איון אויף זוך לען■

 ♦אג ערתערבען צו טוטעל א אלם והשנית, אלווך זוך פאר ראשית
 איינענטליך, שפראך, דו שפראך. די מיין אוך ווערטהען. רערע

 בע• אויםגעררוקט, ס׳ווערט וועלכעם דורך מיטעל, אלם נאר דועגט
 פון 'פארמען בעוואוסטע השנות, בעוואופטע בעשטיטט און ארבייט

 אט נאד צווייטען. צום אוונעם פון זיו אובערצוגעבען אויף נעדאנקען
 די .בעדייטונג גרויסע א זעהר האט גופא זוך פאר טןטעל ראם

 תמיר געהט רעריבער און ווערטה, אבעשטימטער איז גופא שפראך
 פון ענטתיקלונג רער מוט שפראך רער פון’ ענטוווקלונג דו כלויך

 &אלק ראם ענטוווקעלטער גויסטוג וואם קולטורעלער, וואם פאלק.
 זיין זיין, פערשיערענארטוג'מוז און ענטותקעלט ברווטער אלץ איז,

 מעהר זענען פאלק בעטרעפעגרען דעם פון השנות די ווייל שפראך,
 קולטורעלע תענוג ביי :'פערקעהרט און .גרוים מעהר און ברייט

 זעהר זעגען ווערטה?! גייסטלוכע אלע און השנות וועטעם פעלקער,
 פערשועדענ־ נוט און ענטוווקעלט נוט זעהר שפראך דו קליון\אוז

 אר־ הארגפעלדם בעקענט ,ווארשכינלוך איז, אייך פון■ פיעל ארטע.
 יענע מאלט ער וואו ווארט", פון יסוריס ,ת גאמען: מוט׳• טוקעל

 אויפדרי- ווול וואם טענש, רער פ׳ליידט וועלכע יפורים, שרעקליכע
 ווער־ קיין דערויף נוט נעפונט און שטוטונג, זי_ין השנות, זיינע קען

 פון יפורים אזעלכע רעדט. ער וועלכער אויף שפראך, רער און טעו־
 יודושע ראם יודענטום. ארץ־ישראל׳רןגע ראם אוכער איצט לעבט זוארט
 פעלקער, קולטורעלסטע דו פון איונס ספק ■בלי איז וועלכעם פאלק,

 ראם אט—ענטוווקעלט ברייט געווום איז לעבען גי_יםטינ זיין תאם
 נאכדעם,ווי אז ווייסט, אוהר שפראך. איינענע זיין נןט האט פאלק

 די זוך האט זעלבסטשטענדונקייט זיוער פערלוירען האבען יודען ’די
 האט כל קורם איינזייטןג. זעהר עגטוווקעלט שפראך תעברעאושע

 לע- קוין פארמען. נעשרועכענע אוהרע און גאר עגטוווקעלט זוך ץו
 נע־ אוהרע און אפילו נאר גוט. לאנג שוין זי איז שפראך בעדינע

 ענטוווקעלט זוך זי האט לוטעראטור, רער אץ פארמען, שרועכעגע
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 יודי־ ראם וויפיעל אויף אידנזווטוג, פיעל אזוי אויף איוגזיוטונ. זעהר
 אץנזיוטיג יאהר-הונדערט לעצטען בידן זיך האט גופא פאלק ש$

 אויף אויפמערקזאמקיוט נאגצע ויין קאנצענטרןרענדוג עגטוווקעלט,
פראגען. רעלונועז־פולאזאפושע

 לעבען, גיו א ווערען געכוירען און ס׳האלט ווען דעריבער, און
 ניט און' עכר מיט׳ן פערבאנד א האבען וויל וועלכעם ,לעפען א

 המט־ ענטוווקלען צו וויוטער נאר אבצושטעלען, זיך איהם אויף נאר
 השנית ניוע ,אנשויאונגען גווע לעבען, פון פארמען גווע תעלטונע,

 ראש ניט האט פאלקי אונזער אז אוים, זוך לאזט ווערטהען' און
 א פאר גויטוג אה וועלכעס על, מוט נויטיגסטע און ערשטע

 העברע- די שפראך. ’ לעבעדיגע אנ׳איוגענע—ענטוויקלונג נארמאלע
 פאררערלעצ- פאלק יודישען געלעכטיבוום ניט האט שפראך אישע

 זוך האט שפראך רער מכח פראגע ברעגענדינער רער’ אן און ציוט, טע

 עם ווען ארץ־ישראל און יודעגטום ראם אנגעשטויפען ערשטען צום
 זיון איונארדנען ראם אןבער זוך פערטראבטען צו אנגעהויכען האט

 עקען אלע פין יודען אנגעקומען זענען ארץ־ישראל און לעכען. נייעם
 וועלכע אויף שפראכען, יענע נעבראכט זוך מוט האבען’ און וועלט

 .געוואוינט האבען זיי וואו לענדער, דו און גערעדט האכען ווו
 און שפאניאלוש ,זשארגאן ו־גידען רואם ,אזעלכע דארט האט אוהד

 נעוועזעגער זגיער פון שפראכען דו אויף אויך ’ ריורען פועל אראבוש,
 צו• א ווארט, איון מוט ענגליש, פראנצעזוש, דיוטש, רוסוש,—הוום

 זיך צוזאמ^נטרעפען ערשטען ביום אלזא, שפראכען. פון גויפמישוגג
 די אובער זוך פערטראכטען צו גענויט זוו גופא לעבען דאם האט

 אויף זוך אבצושטעלען גענויט זיו ס׳האט שפראך, דער פון פראנע
 פעראיוגונוננם־ א זיון זאל וועלכע ,שפראך איון ס׳אוז וועלכער
 שטאנד- פראקטושען רייץ פון פיו נאטירלוך, גאנץ פ׳אה און שפראך.
 אז־ אונטערעסען, גווסטלוכע דו פון שטאגדפונקם פון פיו פזנקט,

 אויפלע- אלזא,—העברעאוש אויף אבשטעלען געמוזט זוך האבען זוו
 זו, ענטוווקלען נאכדעם און לעבעדוגע, א אלם שפראך, דו בען
 אווגע אה דאם—השגות היונטוגע אלע ענטהאלטען קאנען זאל זו אז
 ענטוווקלוגג’ דער פון ארביוט, אונזער פון הויפט־אויפנאבען דו פון
 קאנסטאטורען■ קאן איך און ארץ־ישראל, און לעבען אונזער פון

 א אונבעדוגנט ערפאלג דער אה פרט דעם און אז פאקט, דעם
 זך אז זאגעץ, נוט וועל אוך—שפראך העכרעאישע דו קאלאסאלער.
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 פון שפראך די שפראך, ргузр א וו^רט וי נאד מןוואר^ן, שזין איז
 פון אפילו זיין פ׳קאן און בי^פ^לק^רונג, יורישך־ צוקינפטיג^ר דקר
 יודישזן דאם ווייט ווי. רקם, אין זיך פ׳ווקנדט—ניט־יודיש;ןר דקר

 זקלבפטפקרשטקנדליך, לאגד. אין הקרשקנדק ראם זיין ^ט וו ^נט עט על
 שולק, דקר פון גקהן שפיאך דקר פון קנטוויקלוגנ די ווקט תחלת אז
 אז און לקבקן. צום מקנשקן דקם נרייט־צו ווקלכק שזלע, דקר פון
 אריבקר־ זי דדעט שולק, אין לקבקדיגק א ווקרקן ווקט שפראך די

 וקהקן מיד קלקמקנטקן. אלק פקרחאפקן ווקט און לקבקן אין גקהן
оу האט ש.יל פוילישק און רופןשק די ווי פוילקן און ליטא דער־ אין 

 שפראך פוילישק דירופישקאון תלמידים דזרךאיהרק אריינגקטראגקן
 אג- זשארגאן דער האט תחלת תלמידים. די פון פאמיליעם די אין

 נאפ־ און ווקרקן, צו פקרפוילישט און פקירופישט שטארק נקהויבקן
 ארץ־ישראל אץ גקווארקן. ארויפגקשטויפקן לחלוטין קר איז דקם

 ק שטאר דוערט זשארגאן דקר פראצקם. זקלבקר דקר פאר אויך קומט
 קנד־ זיין פון שטאפלקן קרשטק די דורך גקהט קר פקרהקברקאיזירט,

ארויפשטויפוגג. ׳ליכקר
 אץ אנ׳אנפאנגפ-שולק וואכפקן אין האלט אויגקן אוגזקרק פאי

 די צווישקן ניט נקפינקן מ?ר וחןלמן שולע, מין אזא ארץ־ישראל,■
 די מיין איך .יודזןן אייראפ^אושזן די צו ג^ה^ר^ן וואם שול^ן,

 האט איהר ארץ־ישראל. אץ קינדןןר»מןרטנ^ר'# אגמןרופ/ןנ^ אזוי
 און 4—3 פון קינד׳^ר דך ם׳לזןרגז$ן וואו קינד/ןר־ג^־טנ^ר, דארט

 קינדזןר-ג^רט- דאזיג? די אץ מגירלי^ך. און יוגנלעך—אלט יאהי 7
 שפראך אנד^ר קיין שפראך, ה^בר^איש^ די דורכאוים קלינגט ר^1

 שפיעלב־ קינד^רש?ן די פון שפראך די איז זי ניט, דארט מ/ןן זוייסט
 ג/ןפיהרמלויט וו?רט וו^לכזןם ל^הר־סיסטזןם, גאנצק פון און ל£ך

 ארץ־ישראל, אץ קינד^ר יורישך אל# און מ^טאד?. פר^בעלם
 פ׳ר^דט ווי שפראך, דאזינער ד^ר אויף רגידזןן קלייגינק^ די אפילו

 און שפראך. ל^ב^דינ/ןר ס׳איז וו^למןר אנ׳אנד^רער אויף קינד א
 פון שולע די נאכו־^ם און נארט^ן רעם צווישען קאמפף דער הנם
 זיך פיהרט זניט צווייט/ןר ד!ןר פון הויז־ארדגונג ד^ר מיט זי_יט, איין
 די .אויבערהאגד די דאב^ן שולע די און גארט^ן דער נאר ,נאך

 אלץ ווזןרט ארץ־ישראל אץ $ר’קונדור-מןרטנ די פון #נטוויקלונג
 צוקוגפס, גל^נצ^נד^ א פאר זיי ס׳שטי^הט און גר^פ^ר און ־נר/ןפזןר

 מז^גשען פריוואט? כיי אנ׳אנטייל נזןהמץן זיי ב^שאפ^ן ד^ם אץ
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 ואך די מאל: א נאך זאג איך און אלנפטלטוטען, פערשלעדענע סכי
 אין כמעט פארהאן וענען קינרעו־-נערטנער פארווערטס. שנעל נעהט

 3 פארהאן ירושלים אין אלו שטעדט, די פון און קאלאניעס, אלע
 דך נאך (.* .1—צפת אין ,1—בילרוט אין ,2—יפו אלן גערטנער,

 חוץ א קאלאניעם, די אין שולען. די שוין געהען קלנדער־נערטנער
 מיט יונגלעך פון געטישטע שולען די זענען עקרון, און פתח־תקוה

 יפו, א?ן גלמנאזיע נליע די חוץ א אכער, שטעדט די אין מילדלעך,
 בעוונדער; יונגלעך פאר און בעוונדער מיידלעך פאר שולען די וענען

 רער פון עגטוויקלונג די נעהט שולע אין געמלשט. גלמנאויעאלו אין
 ־*שוויו־ינק גרעשערע פאר שדין קומען דארט נאר ווליטער, שפראך

 למודים, פערשיעדענע לערנען צו אן שוין מען הויכט דארט טען.
 ס׳פא- וואו העכרעאלש. אויף טערטינאלאגיע נלטקלין האכען וועלכע
 ולך בעקענען :לעהיער דעם מצר פארברייטונג דאפעלע א ולך דערט
 העכרעאלש. אויף אלחם אלכערועצען נאכרעם און גופא למוד מלט׳ן

 פרט רעם אין אלו שווירלגקילטען, דאזלגע דל אויף קיקענ-יג נלט אץ
 קודם זענען שולען דל אט אננעועהענעי ארעאלעראון ערפאלג דער

 איג־ העכסט וענען שולען קאלאנלאלע דל אט און קאלאנלאלע כל
 מלר נלטא. ערגעץ אלן יודען כלי זעגען שולען אזעלכע טערעסאנטע.

 חדר, רער—שולע מין אילן געווען תמיר אלז יודען כלי אז ווייסען,
 אנהויב פץ וואו חאראקטער, רעללגלעזען א געטראגען האט וועלכער

 אפילו און למודים. רעליגלעזע נאר נעלערעגט מען האט סוף בלז׳ן
 געלערענט אויך אלז געשיכטע יודלשער דער מיט שפיאך יודלשע די

 איאהר —צללט לעצטער דער אין פארם. רעליגלעזער אין געווארען
 עש וואו שולעז, יוי־לשע גרלנדען אננעהויבען זיך האכען 40—30

 אייגענטללך, זענען דאס כילד. אג׳אנדער נאר פאר שוין זלך שטעלט
 יודען ניט ווליל ,דערפאר ”נא יודלשע הלישען וואם שולען אזעלכע
 דל און ויי צוולשען חלוק אנדער קללן ארללן. ניט אהלן מען נעהמט

 יודישע דל אמת, דארט, מ׳לערענט .נלטא איז שולען נלט-יורלשע
 קענטע־ יודישע דל נאר באושי' ,,זאקאן—עם מ׳רופט וול שפראך,

 ראזלגע, דל ענדלגען ווע־כע ,תלמידים דל ס׳כעקומען וואש גלסען,
 קיג- יודישע פאר שולען זענען ראש ווערטה. ניט גאו־ זענען שולען,

 ולן וולרקללכען און פולען אלן שולען יודישע קלין נלט אבער דער,
ווארט. דאויגען דעם פון

א.ייס:ע.ייאקסעי, עמארק אין קינדעי-גערטגער די פרן צאהל די (1
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 פראנצ^זוש^ רוסישיע, די ווי נאצואנאל־שולע, יודןשז$ אזא
 שולן; מין אזא ;עט ערנקן אין מיר האבק שולע, דייטשזן אדער

 נק־ דארט וו?ןרען למודים אלע ארץ־ישראל. אין וואקסק הויבט־אן
 די צו צונ^פאסט דארט איז אלץ און העבר^אוש אויף לזןרענט

 און קאלאעזןם ץטלןכע’און נאד און סביבה דק־ פון פאדערונגק
 ס׳איז שפראכען אויסלענדוש^’ אויך מען לערענט שטעדט די אין

 .און ווערען'נאד נעקאנט האט שולע מין אזא וואם גאטורלוך, נאנץ
 דאס וואו לאגד/ רעם אין אנדערש, ערגעץ ניט און ארץ־ישראל

 ווערט אלעס וואם פארמק/ אזעלכע אין כעשאפק ווערט לעבען
 יודישעם א דארט בעשאפען צו האפנונג דער מוט איבערגעאנדערשט

 בע־ אויך ל^ב?גן דאם גאטוילוך מוז רארט לעבען, זעלכסטשטענדוג
 דער וואו אבער לענדער אנדערע און שולע. נאציאגאלע זיין שאפען

 שולע יודושע קיין קאן תנאים, ארומונע דו צו’ צופאסען זוך מוז יוד
 אונ־ וועלען דערויף אן מ׳וועגדט וואס כהות, אלע און ווערק, עט

שו יודושע דו און האבק. עט רעזולטאטק וווכטיגע •קוון כערוגנט
 קרים־ קונדער, עט-יודישע צו אויך מק נעהמט ארץ־ישראל און לק
 בעגענענען אפט מק קאן דערובער און מאחמעדאנער, און טען

 זעלבספערשטעגדליך, העברעאוש. גוט ריייד^ן וואם קונדער, אראבושע
 שולק מין ה;ןכ;ןר^ר דער אנ׳;ןל^מקטארק איז קאלאעאל־שולזן די אז

 אזי׳ןלכע .שולען שט^דטושע רו זקי^ן ווווטץר, נאך נ#הט וו^לכק״
 קלקער^ ^טלוכק און און יפו ירושלים, און ד^רהויפט זענק שולק'

 שווורוגקייטק. נר?ןםער^ נאך מק בקעגענט ש און און שטזןדט.
 אונטק•־ דו און פערגרעפערט וו^רק שולק דו אט און למורים רו

 א פאר קומט פרט רעם און נאר שווערער. נאך ווערט ריכטוגג
 פעדאגאנען. ארטוגע בעסטע אלן$ מצר ארביוט שטארקע ריעזוג

 ,פאזוציע א גאך פאזוציע א איונגענומק געסלעכווייז ווערט דא
 א שטעדט דו אוץ איצט האבען מיר און—שפא• א גאך שפאן א

 לק•- זיוער פון אופן מיט׳ן קאנקורירק' וועלכע שולק, רייה גאנצע
 דארט וועיט אלץ שולק. שטעדטושע אווראפעאושע דו מוט נען

 אויס־ אויך מען ל^רענט דעם חוץ ; העברעאיש אויף נעלערענט
 שולק, שטעדטושע די מכח ריירענדע שפראכען. לענדישע

 פערהאלטקן שטרענג?ם א אז אנווייזק, אוך מוז' שולק
 א-ן הערשענדער רער צו ווי שפראך העברעאישער דער צו זוך

 אוי©■האלט קאמוטעט פאלעסטונער *רק וועלכע, שולע ד^ר אין נאר
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 אוים ס׳האלטען וועלכע אבער, שולען די אין ;גלמנאזיע דער אין און
 "עזרא", און "אליאנס" אויסלענרלשע די אלנסטלטוטען, אנדערע

 דו-רבנע- אלנגאנצען נלט ווליט גאנץ סלסטעם דאזלגע דאם זוערט
 טעהר סך א שפיאכען אויסלענדלשע די פערנעמען דארט פלהרט.

 וואם ,שטלמוגג גאצלאנאלער דעו־ צוולשען מלחמה די און ,ארט
 אסימילאטארי־ דער מלט זלים, איין פון ,שולען אונזערע פון נעהט
 צוויל־ דער פון שולע, אללאנסער דער פון געהט וואם שטלמונג, שער
 קאנסטא־ אנב ממען מיד נאד היום. ער נאך זלך פיהרט זייט, טער

 אלץ עראבעי״ט עלעמענט נאצלאנאלע ראם אז פאקט. דעם טירען
 ,וואהרשיינללך האט, איהד .שולען יענע אין ארט טעהר און מעחר

 נייע א נעווארען געגיינדעט אלז צליט לעצטער דער אין אז געהערט,
 נט־ צו צוועק רעם געשטעלט זלך האט וועלבע שולע, פלער־קלאסלגע

 דל אויסצופלהרען אויף נלמנאזיע. פאלשטענדיגער א בלז זלך זולקלען
 און פעראגאגלשע פיעל זעהר גויטלג זענען סוף בלז׳ן זאך דאזלנע

 אר־ פערשטארקטע א פאר קומט פיט דעם אלן כחות. מאמערלעלע
מעט^דען. אויסארבליטען און צוגרללטען פון זלן אלג׳ם בייט

 ישיבות און תלמוד־תורה׳ם חררלם, גענוועהנללכע דל חוץ א
 פאלגענדע שטעדט דל אלן פארהאן אך נ זענען שנלט, אלטען פורם
שולען: גיי^

 שולע דער ביי "אללאגס', רער פון אמענער-שולע (1 *תשלים.
 אבטלללונגען; פלעל טלט האנדווערקער־שול גרויסע א פארהאן איז

 דורך אדיסגעהאלטען ווערט שולע דל יונלעך. פאר לעטעל־שולע (2
 איז שולע דער ביי עסטרייך; און דליטשלאנד פון אלנסטלטוטען יודלשע

 און קורם דריי־יאהרלנען א טיט לעהרער־סעמיגאר א סארהאן
 אטילדעל־שול (3 למורלם; קאמערצלעלע פון קירסען זלך ב׳עפענלן

 עננלל- דעי דורך אויסגעהאלטען ווערט וועלכע ."עוועללאנא־דאהטשללד/
(* ״אנודת-אחים'. שער

 6 נור דערווייל ירושלים, אין נימנאזיע א געווארען געגרינדעט אויך ס׳איז *(
 סופע נויטיגע די געווארען «נויפגענומען ס׳שוין תלמידים, 150 כערך מיט קלאסען

ניטנאזיע, דער פאר הויז אב׳איינען כויען שו
 א כגלאל, דער נעווארען געגרינדעט איו ירושלים אין זייט שוין איו יאהר 5

 בעזונדער א אונו ביי דא איו דעם )וועגען ווארשטאטען טיט ׳קונסט־געווערבע׳שולע
גראשורע(.

דורך אויסגעהאלטען ווערט וועלכע מללדעל־שולע, א (1 יפו.
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 ,אליאנס"; רער פון מענער-שולע א (2 קאמיטעט; פאלעסטינער איעסער
 אגעמיש־(4 בערלרגער״הילפם־פעראגין"; דעם פון מענער-שולע א ( 3

 און מעטטאנ׳ען דורך געווארען געגריגדעט איז וועלכע גימנאזיע, טע
 פארבערייטונגס-און צווגי אפען זענען עתה )לעת באגראטשאוו׳ען

 יגראנטי=;עמ פאר אשולע (5 קלאסען; צווייטער און ערשטער רער
(.1 קיגדער שע

 נאד שולען פארהאן זענען טבריה און צפת בגירוט, חיפה, אין
 בעשאפט צוזאמעננעגומען אלעס ראם אט (2 "אליאנס". רעל פון

 פריי־ צו הפחות, לבל שטרעבט, וועלכער פרייען, א יודען, נייעם א
 האלט וועלכער נאציאנאליסט, יודישען א בעשאפט ראם הייט;

 ערשטע די נאד זענען דאם קולטור. זיין ווערטהען, זיינע טייער
 צו בעוועגוגג ’וואכסענדער ’ דער פון התחלה די איז דאם גרעזעליך,

 וועלכע אווענד־קורסען, די קומען שולען די אט הילף צו פרייהייט.
 דער- פאר’ אווענד־קורסען דאזייגע די אויף וואכסען. אין האלטען

 ס׳האל- לטורים. פערשיעדענע און שפראכען מען לערענט וואכסענע
 נאציאנאל־ניבליאטהעק די ווי ביבליאטהעקען, וואכסען אין טען

 לעהר קלאסיגע 8 גראנדיאוע א אין אוימגעוואקסען איז גיטנאזיע די !(
 די פון צאהל די קלאסען. פאראלעל און פארבערייטונגם 4 טיט אנשטאלט
 יעהרליך בעטרעפט ביודזשעט דער ; 700 ביו דערגרייבט תלמידות און תלמידים

 טיט תל־אביב אין הויו פרעכטיג אנ׳אייגען האט גיטנאזיע די פראנק. טויזענד 120
 געווען איו יאהר היינטיגם קאבינעטען. וויסענשאפטליבע און אוידיטאריעם נויטיגע אלע
 אוני« אלע אין עקואטענ׳ס אהן אן טען נעטט געענדיגטע די וויפוסק. ערשטער דער

אייראפא. פון ווערזיטעטען
 פאלעם, אדעסער פונ׳ם אויסגעהאלטען ווערט וועלכע שולע, טיידעלשע די

 8 ענטהאלט וועלכעם געביידע, פרעכטיג א ערווארבען זיך האט ,טינא־קאמיטעט
 זיך האבען יאהר דעם אין תלטידות. 400 טיט ,פאראלעל«קלאסען צוויי קלאסען,

טלאכה. און האנדארבייט לערבען צו ווארשטאטען שולע דער כיי עעפענטג
 לעהרערין־סעטינאר א יפו אין געעפענט קאטיטעט דער האט פאראיאהרען

 לעווינסקי שריפטשטעלער גאטזעליגען פונ׳ם נאטען אויפ׳ן קורם ־יעהריגען4 א טיט
גערטנערינ׳ם. און לעהרערינם צוגרייטען צו ז״ל,

 געג־ איז וועלכע "תחכמוני", שולע אינגעלשע א פארהאנען נאך איו יפו אין
ארטאדאקסען. פראנקפורטער די דורך געווארען רינדעט

 ווארשטאט. שלאסער־טעכאנישער א געווארען געעפענט איו תלטוד־תורה דער ביי
פערטאכט. זיך האט עטיגראנטען־קינדער פאר שולע די

 א אויפגעשטעלט מען האט ,כרמל בארג פונ׳ם פים די ביי חיפה, אין (2
 איהם, ביי שולע פארבערייטונגם דער פאר און טעבניקום פאר׳ן בנין גראנדיאזען

.1914 יאהר אינ׳ם עפענען ויך וועלען וועלכע
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 חאזא־ ד״ר דורכ׳ן ןן7ןדואר7ג געגרונדןןט איז וועלכע ירושלים, און
 גע־ געגרעדעט איז וועלכע יפו, און בובלואטהעק’דו און נאוויטש

 פון אנדענקען צום קאמוטעט פאלעסטונער *אדעסער דורכ׳ן ווארען
 קול־ רו נוצען אויך בריונגען בןבלואטהעקען דו י אט לעוואנדא. ל.

 און בעפעלקערונג. יודןשער ארטוגער דער פון אונטערעםען טערעלע
 העכפט ניו א גרוגרען צו נסיונות געמאכט ווערען צייט לעצטער דער

 פארשטע- דו וואו טהעאטער, יוזץשעם א אגשטאלט: איבטערעסאגטע
 פערשועדעגע חוץ א העברעאוש. אולף פארקומען וועלען לוגגען

 דעווואקסענע פאר נעשטעלט לובהאבער האבען פיעסען, קונדערשע
 טשו־ פון יודען" "דו ליליענבלום, פון "זרובבל" פיעסען: פאלגענדע

 מאליער פון קארגער" "דער גוטצקאוו׳ם, אקאסטא" "אוריאל ריקאוו,
 געלוג־ גאנץ געווארען געמאכט זענען נסיוגות דו אט אנדערע, און

 וועט שטענדןגע, א ווערען וועט אנשטאלט דו אט אויב און גץן.
 פערשפריוטונג און ענטוווקלונג דער גוצען גרויסע זעהר ברוונגען זו

 גאג־ דער אויף אבשטעלען נ?ט רא זיך וועל אוך חעברעאוש. פון
 און שטעדט דו און צדקה־אונסטוטוטען און 'קהל׳שע פון רויהע צער

 מור וואם שנוט, געוועהנלוכען פון אינסטןטוטען —קאלאנועס, דו און
 עפום אה דארט קחלות. יודושע אנדערע און בעגעגענען קעגען

 ענטוווק- ז.?י אז צוגעבען, נאד קאן איך’גוטא. ארוגעעלעם ’ בעזוגדער
 וואקסען און ס׳האלט דרויסען. פון אוונפלום שום אהן פריו, זוך לען

 יעהר- האט יאהר, 4 שוין ןקזוסטוםט7 זו ;לעהרער־ארגאנהאצוע א
 ארבוו־ 4 פארהאן ס׳זעגען וו. א. א. קורסען צוזאמענפאהרען, לוכע

 אנדערע. פועל און פ^ראוון האגד־ווערקער א טער־ארגאנהאצועם,
 און לעכען געמגינזאטען פון פארמען אנדערע ווערען און ס׳האלטען

 פאר כ׳האלט שוין. מור בעמערקען דערפון גרעזעלעך ערשטע דו
 פרוכט ערשטע דו "העומר", זאמעל-בוך ראם אויף אנצעוויוזען נויטון

 ווערטהפאלעם גאנץ א פחות; לוט^רארושע ארץ־ישראל׳ער דו פון
 דעי’האט י ווערטה לוטערארוש־ארחעאלאגןשען קלוון א זאמעל־בוך.
 )וועכענטלוך( "החבצלת" ציוטונג דו אבער לונץ. פון לוח יעהרלוכער

(.* גיט ויערטה שום קיון האב^ן וואך( י און מאל )צווגי ״השקפה״ און

 איצט ם׳ערשיינען ליטעראטור, הייטישע די זיך האט ענטוויקעלט שטארק (1
 וואכענבלעטער צוויי "טוריה"( און )"החרות" ירושלים אין צייטונגען טענליבע צוויי

 "החקלאי"( און )"מולדת" ושורנאלען טאנאטליכע צוויי "האחדות"( און הצעיר" חםועל")
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 פ$ר פ׳קוט^ן ענטוולקעלט. שמארק איז לעכען געזעלשאפטללכע דאם
 דאם איו זלצונגען די פון שפראך די זלצוננעל. און פערזאמלונגען

העברעאלש. רוב
 די אויף אניוללזען נאך אייך אלך מוז שולען, די מפח רללדענדלג

 צו אויפגאבע דל האט וועלכע "בצלאל", שולע ספצלעלע וואכפענדע
 קונסט צו ללעבע די בעפעלקערונג ארטלגער דער בלל ענטוולקלעין

 געגעבען שוין האט שולע דל אט קונפט־מלאבות. פערשלעדענע צו און
 הערשט וועלכע שטלמונג, דער פון זלן אינ׳ם ו׳עזולטאטען בעשטלמטע

 אויפמערקזאמ־ די צוגעצויגען האט זי וואס זין, אינ׳ם איהר צו בנוגע
כחות. ארטלגע בעפטע דל פון קללט

 מוזיקאלע פון גרלנדונג דל אויף אגווללזען דא וועל אלך
 צו בסידן ערשטען אויפ׳ן און יפו אלן און לציון ראשון אלן אגודות
 זלך ענטוולקעלט קלוב־לעבען דאם .0 חברה גלמגאפטלשע א גרלנדען

 חיפה. אלן' און 'יפל אין קלובען געווארען געעפענט פ׳זענען אויך;
 ענטוולקלונג דער מבח רילדענדלג ירושלים. 'אין קלוב א זיך פ׳עפענט

 נריטלג פאר איך האלט לעבענם־פארמען, געזעלשאפטללכע די פון
 וועלכען לעבען, געזעלשאפטללכען פון’ אילן'פאקט אויף אנצעווללזען

 ראלע גרויפע א גאר שפלעלען י צו בעשערט מללנונג; מללן לויט ס׳אלז,
 ארץ« אלן לעבען יודלשען פון ענטוולקלונג צוקלנפטלגער דער אלן

 ')קאמיטעטען( קאלאנלאל־ועדים אזוי־אגגערופענע דל מילן אלך ישראל.
 אילן'מאל שוין האב איך וואם דאם׳ זאגען וולעדער וועל אלך און

 ארגאגל« נלט זיך קאן ער ראם יודען, דעם בעשולדלגען אז געזאגט,
 אלנטערעסען פערזענליכע זילנע זילן מקריב ניט קאן ער' דאם זלרען,
 קאן אלך, זאג -דאס, דלסציפללן פעהלט אלהם בלל דאם כלל, פאר׳ן

 מללנונג, מללן לויט קאן, קאלאנלסטען דל פון לעבען דאם גלט. מען
בעשולדלגונגען. דאזלגע דל פון היפך דעם דערווללזען

אבטיילונגע האט און שנעל
ן

 עקזיסטירען אויסערדעם מאנאטען, צוויי אין מאל איין—ה״חנוך" זשורנאל דער און
 ערשיינל עם און שריפטען, זאטעל און ביאשורען ביכער, פון פערלאגען אייניגע נאך

העברעאיש. אויף אלץ—געזעלשאפט מעדיצינישער דער פון ידיעות
 דער יפו. אין איינע און ירושלים אין אייגע טוזיק־שולען, צוויי ס׳פארהאן !(

 זיך ענטוויקעלט "מכבי" גיטנאסטיק( )פאר טורנפעראיין
קאלאניען. און שטעדט אלע אין כמעט

 —ה״שומר״, ארגאגיזאציע די אויפגעקומען אויך אין יאהרען לעצטע די אין
קאלאניעם. יודישע די היטען וואס שוטרים, פון אנ׳ארטעל
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 בנוגע פריי. פאלשטענדיג ;־זזענען קאלאניעם אי־ץ־ישראל׳ער די
 צאהלען :התחייבות איין נאד זלל האבען מלוכה טערקלשער הער צו

 טייל גרעסטער דער אלז צליט לעצטער דער אין שטליערען. זליערע
 זין עקאגאמלשען אין אונאבהענגיג געווארעץ קאלאנלסטען זץ פוי'
 ראטהשללד. באראן פון אפילו און אלנסטלטוט, אח ס׳ניט וועלכען פון
 מאכט פיז-ישע אויסערללכע שום קילן נלטא ס׳אלז וואו דארט׳ און

 קהל׳שען פוג׳ם ענטיויקלובג ריכטלגע די פערהאלטען זאל וועלכע
 אלנדלוול־ דער ענטוויקלען געדארפט זלך ס׳האט וואו דארט לעבען,

 לעבען- נייע דאם 'ווערען געבארען לאזען ניט זאל וועלכער דואליזם,
 ווערען קאלאניעם די 'אין :דערפון י היפך דעם מיד זעהען דארט
 שטארקע א האבען וואס ועדים, אויסגעקללבען קאלאניסטען דיי דורך

 קאלאניע. דער פון עניגים אלע אין אנ׳אונבעגרעניצטע, כמעט מאכט,
 אלנערליכען פונ׳ם ארדגונג גאנצע ד? פלהרען־אן ועדים די אט

 פער־ סיווערען וואו קאלאניע, דער פון ביכער די פיהרען לעבען,
 ,קאלאנלסט יעדער פון ערד חלקים די און גרעניצען די שריבען
 קאלאניאלע יענע אדער 'די פון נוצען צום שטליערען ארויף לעגען'

 פערשול' די אויף שטראף־בעצאהלונגען ארויף לעגען אנשטאלטען,
 יענע אח וואו זיך: פריעגט דעסגלללכען. און קאלאניסטען דיגטע

 גויטען געקאנט ס׳האט וואם אלעס, 'דאם אח וואו קראפט, פיזלשע
 ועדים? די פאלגען זאלען זיי אז עלעמענטען, אונצופריעדענע די

 בעלי« ווירקליכע די זענען ועדים די אז פארט, דאך זעהען מיד און
 דלם־ אינערליכע מין א בעשאפען ס׳ווערט קאלאניעם. די פון בתים

 ארדנוגגם־אידעע דער פון נאמעו אלנ׳ם זיך האלט וועלכע צלפלין,
 אינסטיטוטען', די פאלגען זאלען זיי אז קאלאניסטען, די נויט און גופא

 סיאיז ווען ,1901 יאהר' אילים בעשאפען. האבען גופא זיל וועלכע
 ועדים ' קאלאניאלע די האבען ארץ־ישראל, אין חאלעריע די געויען'

 השגחה סאנלטארע שטרענגסטע די קאלאניעס י די אין איינגעארדענט
 קארדאן א מיט ארומגערינגעלט קאלאניעם דל מיהאט קאראנטין. א און
 אנ׳ערנסטע אהן אריינגעלאזט ניט מ׳האט און רייטער בעוואפענטע פון

 קלי- יפו׳ער דעם אפילו קאראגטלן. דרלליטעגיגען א און דעזיגפעקציע
 נלט פתח־תקוה, אין ארללנגעלאזט ניט י מען האט )איספראווניק( מאקאן

 געווען אלז רעזולטאט דאם' פראטעסטען. זיינע אויף קוקענדלג
 נאהענטע די אין און שטעדט די אין ווען צייט, דער אלן :פאלגענדעם

 געשנלטען, אומ׳ברחמנות׳דיג טוידט דער האט דערפער אראבלשע
טויט־צופאל. אלין קיין געווען ניט קאלאניעם יודישע אין'דל איז
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 גרוישזן א זעהר האט ועדים דאזלגע די פון עגטוולקלונג די
 אויס' וועלען וועלכע׳ם פון אללעלעך׳ ערשטע די זענען דאם ווץרטה.
 אויס- זיך ס׳וועט וועלכע אלן פארמען' געזעלשאפטללכע די וואכסק

לעבען. יודלשע אונאבהענגיגע צוקלנפטלגע דאם גלסען
 אויסרעכענען 'מיט׳ן מאכען בלט'מיעד מעהר שוין אילך וויל איך

 זלך פאר האבען וועלכע פאקטק, גרויסע ווענלגער דייה גאנצע א באך
 דעם, פון בללד דאם י קלאר אונז מאהלען' וועלכע ווערטה" גרויסען א

 אייך ה$ב אלך ווען אלצט׳ אויף. וואכסט און פאר קומט דארט וואם
הא מלר וואם אויסגערעכענט, שטרלכען׳ געמילנזאמע אלן בקצור, גאר
 געוולם דאך איהר יאהחיוועט 25 די פאר ארץ־ישראל אלן בעקומען בק

 ווזןל דערויף רעזולטאטען. די מיט צופרלעדען מלר זעגען’ צל פרעגען:
 צו 'צוגעהן וועלען מלר יא-אויב נלין". און .יא ענטפערז: אליך אלך
 האבען מלר וועלכע כהות, יענע פון שטאנדפונקט פונ׳ם פראנע דער

 געשטאנען זענען וועלכע מכשולים׳ קאלאסאלע יענע און אוועקגעלענט
 פראגע *דק צו צוגעהן וועלען ימיר ניין־אויב און וועג, אונזער אויף
 זעלבסט־ יודלשעץ דעם פון צוועק:' גרויסען דעם פון שטאנדפונקט פונ׳ם

ארץ־ישראל. מלוכה־לעבען'אלן שטענדלגען
 אין אויפגעטהון; פועל זזןהר מיר האבען פאל ערשטק אינ׳ם

 ווענדען ענטפער, אזא גיפען ימיר אז און וו^נלג. ז^הר—צווללטען
 א מלט לאגערען פערשיערעג^ פון פארשטעהער דל אונז צו זלך

 אב־ דא זלך וועל אלך פנים. אויפ׳ן נעשפעט א מיט פארוואורף
 ווענדען כל קודם פארוואורפען. מינים צוויל אויף נאר שט^לען

 וואו לאגק־, יזןנעם פון מענשען געשפעט א מלט אונז צו זיך
 שטארקעד א זלך ס׳פלהרט און אנ׳אידעענ-לעבען אויך זלך ס׳ענטוולקעלט

 אויפגעטהון? אלהר האט ,וואם : אוגז זאגען זיל קאמפף. אידעעג
 האט אלהר וואם נאר, אלז דאם $ט—קאלאני^ם קלללנע זןטללכ^
פאלק". יודלשען דעם נעגעבען

 פראגזן דל אויף יוד, אנ/כטער וול אילך, אלך ■ווק חןרויף
 איהר ? אויפנעטהון אלהר האט וואם ,און :פראמן א מלט ענטפ^רען

 וו^לכע אלהר, נרוים; זץהר ספק, בלי אלז, וועמענם'העלדלשקילט
 תליה דל אויף אוועקגעשלקט חברים אילער^ פון הוגדערטער האבען

 ווזןלכע אלהר, וועלדער; פיבלרער קאלטע דל אלן טויזענדער און
 אויפ• ראם אט אויפוואכק, רוסלאנר׳ם מלטגעוולרקטצו פיעל האבען
 אלן חיה דל י אויפנעחאפט אגב, זלך, ס׳האט וועלכען ביי וואכען,
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 ווילדער גאנצער איהר טיט וי האט ויך, אויפחאפענדיג און מענשעז,
 וערער־ קלענערען פונ׳ם ליניע די *איבער ויך נעטהזן ווארף א קראפט

 גענאפען ויך האט דעם דאנק א אזן פאלק, אזנוער אויף שטאנד,
 אינגאנצען אח’ פאלק דאם און טייכענוויח, בלוט ויך פ׳ניסט און

 דעם פאר אויפגעטהזן איהר האט וואס פערארימט, און צוראבידט
 עד-היום אח פאלק יזדישע ראם ניט! נאד—פ§לק? יזרישע

 איז ער ווי פעלקער, אנדערע צווישען’ פאריער זעלכער ליבען^דער3
 :ענטפערען טיר איהר וועט "יא", ארויסטרעטען. אויער פאר געווען

 האפנזנג, א פארהאן אח אונו ביי אמונה, פארהאן אח אבער אזנו "כיי
 מאכען לאמור טא אווי, יא אויב אג׳אידעאל". פארהאן אח אונו בוי

 אבער אזמערע נעכטען; פון אנ׳אטונה איו אמונה אייער חשבון, א
 ווערען צו אח אל אירע אי״יער יאתר. טויזענד צוויי פון אנ׳אטזנה אח

 פאר אנ׳אידעאל; ראם איו אייך פאר רוסלאנד. פרייען פוג״ם בירנער
 פיעל-ליידענדער אונוער אין אנ׳איבערגאננ׳ם־שטופע עם אח אבער אונו

 אח עם שטופע, די אט דורכנעהן וועט אידעאל אונוער נעשיכטע.
 —אח אידעאל אונוער—נראנדיעזער פיעל גי־עסעה פיעל ספק בלי

י יהודה. פרייען פון’ בירגער ווערען צז
 אנ׳אנדער פון מענשען אפארוואורף טיט צו אונו צו ס׳געהען

 וועל- יוה רער קרעטער, יודישער דער פוחד, יודישער דער—לאנער
 :ארשין קרעטערישען ויין טיט אלץ טעפטען צו געוועהנט איו כעד
 שטעל דער ביי צי האנדעלט, ער וואו און וואם טיט איינם אלץ

 מענשען די אט קאבעעט. אדוואקאטישען אין ארעד מארק אויפ׳ן
 טמער. ועהר אבער פ׳קאסט גזט, גאנץ אח אלץ דאם ,יא, זאנען:

 מעהר בעועצט אנדערש ערגיץ מ:ר וואלטען געלד דאם אט פאר
 אביונים/ מעהר געהאלפען מיד וואלטען ארט אויפ׳ן דא ארעד יודען,

 קדיכט ארשין אייעי־ טיט אוהד :וואם אט ענטעערען מיד קאנען ויי
 איהר—אבמעפטען, איהם קאנט איהר ניט אידעאל! אונוער צו ניט

 געהט צזריהרען־ויך. אייעד טיט פעראומרייגיגען נאד איהם וועט
 וועלכען צו אז; לעבט, איהר וועלכען צווישען פאלק, ביי׳ם ויך לערענט
 ערה ויין מליבה, ויין האט פאלק דאם שטארק. אווי אייך ס׳ציהט

 מחמת פרייהייט. כירגעליכע—איינם גאר פעהלט איהם קזלטור: ויין
 פון קרבגות. קאלאסאלע פאלק ראם ברענגט צוועק איינצינען דעם

 נאך מחנה איין שיקט עם או יאהר, 82 שוין ,1825 דעצעטבער
 און פרייהייט. די אט עראבערען צז מלחמה, דער אין צווייטער דעו־



39

 דארף און נארניט אייג^נם זלין האט וועלמןם פאלק, א—איהר
 אז אידר, זאנט פרייהייט,"־־ קולטור, מלוכה, א ץרד, אלץ: ץראב^רען

!טייער קאסט ארבייט די
 קהט, איהר זאג: און זיך איך ווענד צלוניסטזןן, אייך, צו און

 אח אונז וואם ד?ןם, פון ווץנלג זעהר אויפג^טהון האט איהר אז
 ריענ^ן ארבייט אונזזןר אין אייך זאל ניט. אייך שרזןקט נאד נויטיג.

 ווסרט אייהם וו^מןן נחמיה: טהוזןר אלטזיר אונזזןר ביישפיעל א פאר
 ג^שאפזןן, ער האט האנד איין מיט אז דערצעהלט, ,תנ״ך אין

 אויף שטיין א געלעגט האט ער פעפטונגען, ירושליפ׳ער די געבויט האט
 האט האנד אגדערעי דער אין און ציגעל, א אויף צלגעל א שטיין,' א

 גן?ןנען נעקעמפפט האט ער 'וועלכען מלט שוו^רד, געהאלטען ער
 מ?ט אויךאזוי: טהוט אלהר פייגד. אינערללכע און אוימןרלימ$ די

 טראגט ,שטגין א אדיף שטיין א לענט ,דארט שאפט האנד אגין
 דא, ק^מפפט האנד ןר7צווייט רער מלט און ז^מדיל; א נאך ז^מדלל א

 לאנג שוין אח געוחןהר דאזלמן ראם שותןרד: א מלט ניט* נאי
 פלעל אלז וועלכ^ם מןוו^הר, בץם?ןר א האב?ןן מיד ןן.7ןוואר7נ לט’א

 הארצזןן אלן טחןפער אסך אדיין קריכט און שווץרר א פון שארפער
 ב^נוצט, זלך האט אליין נאט וחןלכען מלט גזןווץהר, ראם אלז ראם
 זאג אלך וואם אט און ארבייט. בעשאפען ווץלט דלי האט זןר ווק

 דא,אלן ווארט דאם טהאט. און ווארט זיין: ד^וולז אוגזער זאל אייך:
 דארט-אלן טהאט אזן ג^נווארט; אונזער פון לענדער פלעלע דל

צוקונפט. אונזער פון לאגד אילנצלגען' ד;ם

Тип. На/ма Раявп&р««а, Оявсвв, Екатериж. 36.
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