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THE YIDDISH SCIENTIFIC INSTITUTE,
ITS AIMS AND ITS METHODS

1. The spiritual uprising of the great masses of the Jewish people in 
the countries of their densest settlement has called into being new cultural 
necessities the satisfaction of which urgently demands the creation of adequ- 
ate cultural institutions. It is the aim of the Yiddish Scientific Institute 
to extend a helping hand to these people in their struggle for cultural 
emancipation, and the Institute hopes for assistance in this work from all 
organisations and individuals who are interested in Jewish culture.

2. The immediate objects of the Yiddish Scientific Institute are:
(a) To organize itself info a central institution for every kind of scientific 

work in Yiddish, and, in the first place, to concentrate in itself the 
study and the development of the Yiddish language and literature.

(b) To train new workers for the task of making researches in the dom- 
ain of Yiddish science and culture.

(c) To collect, register and classify all available data concerning Yiddish 
cultural life in the various countries.
3. The Institute consists of four permanent sections:

(a) The Philological Section.
(b) The Historical Section.
(c) The Economic-Statistical Section.
(d) The Psychologic-Pedagogical Section, and has in addition departments 

for Bibliography and Archives, a Library, and a Museum.
4. The activities of the Institute:

(a) The Institute publishes collections of papers of its members (“Publica- 
tions of the Yiddish Scientific Institute“) and other scientific works of 
a suitable character.

(b) The Institute collects scientific material and systematises it.
(c) The Institute conducts the necessary preparatory work of training 

young scientists for all its four sections and organizes training courses 
for teachers in the Yiddish secondary schools.

(d) The Institute serves as a link between persons carrying out researches 
on scientific subjects in Yiddisch or writing on Yiddish in other lan- 
guages. It supplies them with information on the scientific work now 
in progress or renders any other scientific assistance possible.

(e) The Institute collects and distributes information on the achievements 
and on the progress made by the Yiddish cultural movement in var- 
ious countries. *

For information apply in writing to:
1. Towarzystwo Przyjacidl Zydowskiego Instytutu Naukowego (So- 

ciety of Friends of the Yiddish Scientific Institute), W. Pohu- 
lanka 18, Wilno, Poland.

or: 2. Dr. J. Shatzky, 3451 A. Giles Place, New York, N. Y., U. S. A.
or: 3. E. Tscherikower, Berlinerstr. 8, Berlin-Wilmersdorf, Germany.



The Conference of the Yiddish Scientific Institute held on 24th—27th 
October 1929 in Vilno marks a considerable advance in the development of 
the Institute.

Those gathered at the Conference represented the Organizing Com- 
mittee of the Institute itself, Societies of Friends of the Institute in Germany, 
U. S. A , Latvia (Riga, Dunaburg), Lithuania, Esthonia, Roumania, and Poland 
(Vilno, Warsaw, Bialystok, Lodz, Lublin, Cracow, Siedlce, Wloclawek, and 
other cities). In all [there were present at the deliberations more than 
80 delegates. The Conference was also attended by numbers of guests from 
Warsaw and several provincial cities. Among the delegates were well - known 
authors and public workers. Mr. Finkelstein, a leading lawyer of Kaunas, was 
given a special permission to travel to Vilno to represent the Kaunas Society 
of Friends of the Institute (which, in view of the present relations between 
the Polish and the Lithuanian Governments, is considered an unusual con- 
cession). It should also be added that the Polish administration gave the 
delegates to the Conference certain other facilities in respect of their jour- 
ney to Vilno.

The Conference received hundreds of greetings from the authorities, 
from various institutions, from Jewish communal organizations, and from 
individuals. Such greetings were sent by the Jewish Department of the 
Latvian Ministry of Education, from the Kehillas of Warsaw and Lodz, from 
the Societies ORT, OZE, Hias־Ica־Emigdirect, from the Central Committee 
of the Bund and the Poalei-Zion, the Institute for the Promotion of Science 
and Letters in Poland (J. Mianowski Fund), the ״Gesellschaft zur Foerderung 
der Wissenschaft des Judentums“ in Berlin, from the Friends of the Jerusal- 
em University in Warsaw, the American Section of the Y. S. I., and so forth.

The opening of the session took place in the presence of nearly 1,000 
persons among whom were also the President of the Polish Senate Profes- 
sor Szymanski, the City Mayor and other representatives of the City Gov- 
ernment, spokesmen of various scientific institutions — Jewish, Polish, 
Lithuanian, White-Russian, etc.

Many speeches of greeting were delivered at the opening session, 
and by rising from their seats the assembly honoured the memory of the 
victims of the outbreak in Palestine as well as the memory of the numerous 
Jewish writers and scholars who had passed away during the last few years, 
the name of the late I. L. Peretz having been given especial prominence•
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Very imposing was the ceremony of laying the foundation stone of 
ihe new building of the Y S. I. The gathering included thousands of per- 
sons and among those present were also the pupils of numerous Vilno 
schools with their own bands and school banners.

At a special scientific section of the Conference various papers were 
read. Noah Prilutzky read his essay on “Yiddish Dialects“, Dr. I. Schipper 
on the “Committee of Four Lands“, J. Lestschinsky on “The Economic Evol- 
ution of German Jewry during the 19th century“ and Dr. E. Eingelblum 
on the “Jews in the Polish Press of the 18th century“.

Dr. M. Weinreich submitted to the Conference a report of the Manage- 
ment of the Y. S. I. on their activities for the period preceding the Con- 
ference and laid before them their plans for future work.

The general debate that followed was concluded by a resolution that the 
Y.S.I. is a purely scientific institute and must therefore remain also for the future 
outside party politics, admitting and encouraging to participation in its activities 
all those who are willing to do scientific work in Yiddish within the general 
program of the Institute. The Institute will serve the masses of the people 
in their struggle for cultural emancipation. The Conference endorsed 
the line of policy as upheld by the Management before the Conference 
according to which the Institute shall act as (1) a centre for scientific work 
in Yiddish and, in the first place, for the study and development of the Yiddish 
language and literature, (2) a centre for training new workers in the domain 
of the science of Yiddish and Jewish culture, and (3) a central institution 
for recording events in Jewish cultural life in all countries of the world.

The Conference confirmed the organizational statutes of the Y. S. I., 
which are adapted to the wide extent of its work.

As regards the purely scientific aspect of its activities the following 
Sections were set up.

HISTORICAL SECTION
1) Hon. Member Professor S. Dubnow, 2) Dr. Ch. Borodiansky, 3) Dr. J. 

Brutzkus, 4) Mag. P. Kon, 5) F. Kursky, 6) A. Menes, 7) Dr. Ringelblum, 
8) Dr. J. Shatzky, 9) E. Tscherikower. Scientific Secretary E. Tscherikower.

ECONOMIC - STATISTICAL SECTION
1) Prof. B. Brutzkus, 2) Dr. N. Gergel, 3) Prof. L. Hersch, 4) I. Kor- 

alnik, 5) J. Lestschinsky, 6) Dr. I. Lipowski, 7) A. Rosin (Ben Ader), 
8) M. Shalit. Scientific Secretary J. Lestschinsky.

PHILOLOGICAL SECTION
1) Hon. Member A. Harkavy, 2) Hon. Member Dr. A. Landau, 3) J. L. 

Cahan, 4) J A. Yoffe, 5) Z. Kalmanovitch, 6) S. Niger, 7) N. Prilutzky 
8) Z. Reisin, 9) Dr. M. Weinreich. Scientif.c Secretary M. Weinreich.
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PSYCHOLOGICAL ־ PEDAGOGICAL SECTION
1) A. Golomb, 2) L. Kanel, 3) Dr. H. Kowarski, 4) L. Lehrer, 5) Dr. S. 

Lewin, 6) Dr. A. A. Roback. Scientific Secretary L. Lehrer.

The above sections will in the future receive additions of new schol- 
ars who are engaged in research. In their scientific work the sections are 
entirely autonomous. Financially they are all supported by the Central 
Board whose duty it is to secure their budget.

The organizational and financial work on behalf of the Institute in 
various countries is entrusted to various local organizations of the “Friends 
of the Y. S. I.“ These local organizations are required to carry on a prop- 
aganda on behalf of the Institute and secure the financial means necessary 
for the activities of the several sections.

The Central Organs of the Y. S. I. are as follows:
(1) A Convention to be held every three years at least. All local 

Societies are entitled to send delegates to the Convention.
(2) A Central Council formed of representatives of local Societies.
(3) A Central Board elected at the Convention.
The Central Board unifies the activities of the Scientific Sections 

whenever necessary and helps them in carrying out their resolutions. For 
this reason it is stipulated in the statutes that half the members of the 
Central Board and the Central Council shall be chosen from among the 
members of the Scientific Sections. The Central Board is also in charge 
of the central establishments of the Institute, such as the Bibliographical 
Department, the Archives, the Library, the Museum, and the Theatre Museum.

The following persons were elected to serve on the Central Board as 
members and candidates:

N. Gergel (Berlin), J. Giterman (Warsaw), J. Jashunskv (Warsaw), 
J. Jefroykin (Paris), B. Kahan-Virgili (Vilno), Z. Kalmanovitch (Vilno), 
B. Kletzkin (Vilno), J. Lestschinsky (Berlin), N. Maizel (Warsaw), J. Mark 
(Riga), Z. Reizin (Vilno), J. Shatzky (New York), I. Schipper (Warsaw), 
E. Tscherikower (Berlin), M. Weinreich (Vilno), M. Zilberfarb (Warsaw).

Inter alia, the Conference carried resolutions instructing the new 
Board:

(1) To organize statistical investigations of the Jewish population in 
all countries with compact Jewish settlements — more especially 
in Poland.

(2) To issue an appeal to all Jewish public workers for assistance to 
be given to the Y. S. I. in its work of preserving monuments of 
antiquity and of historical importance, and invite these public 
workers to establish some kind of contact between their respective 
communities and the Y. S. I.

(3) To issue, in addition to the “Shriftn“ of each Section, a scientific 
journal for all sections.
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(4) To form a committee for modern literature within the Philological 
Section.

(5) To prepare the publication of an encyclopaedia in Yiddish.
(6) To prepare the formation of an Art Section.
The Conference also raised the question of establishing a Yiddish 

college, which could train teachers, public workers, and scientists.
Due attention was given to the question of the finances of the Y. S. I. 

The Conference considered that to enable the Institute to carry out the 
work imposed upon it and also to complete the erection of the new build- 
ing, it was necessary to secure an annual budget of Dollars 66,000. In order 
to secure this sum the friends of the Institute should make efforts 
to increase the membership of the *Societies  of Friends of the Y. S. I.*,  and 
should also endeavour to bring about an increase in the subsidies granted 
to the Institute by various city governments, kehillas, societies, and private 
persons.

In order to strengthen the organizational and financial work on behalf 
of the Y. S. I., the Conference decided to establish a Curatorium, with 
branches in all countries.

The proceedings at the Conference have given much encouragement 
to the numerous friends of the Institute, and it is hoped that good results 
will be attained in the course of the further work of the Institute.

• *

The Honorary Presidents of the Curatori׳..׳m of the Y. S. I. were 
elected soon after the Conference. The following persons have, so far, 
been included in this Presidium: Eduard Bernstein (Berlin), S. Dubnow 
(Berlin), Albert Einstein (Berlin), Siegmund Freud (Vienna), Moses Caster 
(London), Edward Sapir (Chicago), Dawid Simonsen (Copenhagen), Bernhard 
Wachstein (Vienna), Chaim Zhitlowsky (New York).

1V



אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער
7 נומער וויפנשאפט", יידי׳טער דער פון ,ארגאניזאציע סעריע

באריכט .
 דעם פון קאנפערעמן דער פון

אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן

פון ווילנע אין אפגעהאלטן
1929 אקטאבער טן27 ביזן טן24

1930 / ע נ ל י ו ו / תר״ץ



אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן פון וועגן און צילן
 אלע אין אפלקסמאסן יידישע די פון אויפשטייג גייסטיקער דער ו,
 באדער־• קולטורעלע נייע באשאפן האט ישוב יידישן קאמפאקטן פון לענדער
 נייע און מעטאדעם נייע נייטיק זיינען זיי באפרידיקן צו אויה וואט פענישן,

 קומט אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דער פארמען. ארגאניזאציאנעלע
 עמאנסי־ קולטורעלער זייער פאר קאמף דעם אין מאסן יידישע די דינען צו

 ארגא־ אלע פון אונטערשטיצונג טעטיקער דער אויח וים או קוקט ער פאציע.
 יידישער דער פון אנטוויקלונג דער מיטחעלפן ווילן וואס יחידים, און ניזאציעם

קולטור.
 דער )א( זיין: דארח אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דער .2
 ערשטער דער אין און יידיש, אין ארבעט וויסנשאפטלעכער דער פון צענטער

 דער פון אנטוויקלונג און פארשונג דער פאר אינסטאנץ צענטראלע די —ריי
 נייע אוים זיך בילדן עס ווו• ארט, דאם )ב( ליטעראטור; און שפראך יידישער

 צענטרא" דער )ג( קולטיר; און וויסנשאפט יידישער פון פעלד אויפן ארבעטער
וועלט. עקן אלע אין קולטורלעבן יידישן דעם פאר רעגיסטריר־פונקט לער

 היסטארי. פילאלאגישע, סעקציעס: 4 פון באשטייט אינסטיטוט דער .3
 ביב־י א ער פארמאגט דעם חוץ פעדאגאגישע. עקאנאמיש־־סטאטיסטישע, שע,

מוזיי. א און ביבליאטעק א ארכיוו, אן צענטראלע, ליאגראפישע
 איינצלנע און )"שריפטן"( זאמלביבער ארוים גיט )א( אינסטיטוט דער ,4

 וויסנש סיסטעטאטיזירט און קלייבט )ב( כאראקטער; וויסנשאפטלעכן פון ווערק
 וויסנשאפט־ יונגע פאר צוגרייט־־אנשטאלט א שאפט >ג( מאטעריאלף, שאפטלעכע

 יידי־ די פון לערער קומענדיקע פאר אינסטיטוט, פון ארבעטצווייגן די אין לער
 פארשער, די זיך צווישן פארבינדט )ד( אאז״וו; סעמינארן און מיטלשולן שע

 אנדערע אין אדער וויסנשאפט פון צווייגן אלע וועגן יידיש אין ארבעטן וואם
 וואם ארבעטן וויטנשאפטלעכע וועגן זיי אינפארמירט יידיש, וועגן שפראבן

 פאר־ און זאמלט )ה( אויסהילף; קעגנזייטיקע א ארגאניזירט גאנג, אין זיינען
 יידישער דער פון אויפטוען די און צושטאנר דעם וועגן אינפארמאציעם שפרייט

לענדער. אלע אין קולטור־באוועגונג

אדרעסן:

Zydowski Instytut Naukowy, W. Pohulanka 18, Wilno.

דייטשלאנד: אין
E. Tscherikower, Berlinerstr. 8, Berlin - Wilmersdorf.

אמעריקע: אין
Yiddish Scientific Institute, American Branch, 
1133 Broadway (Room 406), New York City.
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קאנפערענץ דער צו צוגרייטונג

 קאנפע־ ברייטערע א אויפצורופן נייטיקייט דער וועגן געדאנק דער
 ביי אויפגעקומען איז אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידיש! דעם פאר דענ״ן

 פארצווייגט והאס ארבעט, די פריער. צייט א טיט נאך אינסטיטוט-טוער די
 ארגאניזיר־ די אריבערגעוואקסן לאנג שוין האט מער, ■ווייטער וואם זיך

 פארבאראטונג בערלינער ודער אויף געווארן געשאפן זייגען וואם ■פארמען,
 וועד ווי מער גופא ארגאניזיר־קאמיטעט דער און אלע, .1925 אווגופט אין
 ארגאניזאציע די אוועקצושטעלן באדערפעניש א געשפייהט האבן אייז, ■עם
 נייע די צו צוגעפאפט זיין זאל זי אז אופן, אזא אויף ייווא דעם :פון

מעגלעכיקייטן. און פאדערונגעז פאקטן,
 ארויסגעשיקט זיינען קאנפערענץ דער וועגן צירקולארן ערשטע די

 געפירט איז אקטאבער מיטן בי׳ז .1929 פעפטעמבער אנהייב געווארן
 פונאנדער־ זיינען עם און פארבעטענע די מיש הארעפפאנדענץ א געווארן

 געדוי־ האש גופא קאנפערענץ די פארשלאגן. ריי א געווארן געשיקט
 אר־ צו געראטן פ׳איז אויב .1929 אקטאבער טן27 ביזן טן24 פון ערט

 רע־ א דאס איז צייט, קורצער לפי־ערך אזא אין צונויפקום דעם גאניזירן
 שוי^ האט קאמיטעט ־ ארגאניזיר דער וואס דעדפון, זולטאט

 ארבעט די אליין. יחידים־פדיינד מיש מער מאן צו געהאט ניט
 פאלקס־באוועגונג, א געווארן יארן לעצטע די פאר איז ייווא דעם פאר
 אפשר און יידן ביי אינפטיטוציע וויסנשאפטלעכע אגדער שום קיין וואס
 באווע־ ׳דאזיקע די בארימען. ניט אזוינס מים זיר תאן ניט־יידן ביי אויד

 פיל־ווייניר, לענדער דיי גאנצע!ר א אין לעבן צום ארויסגערופן האט גונג
 נא־ דער געווען זיינען זיי וואס ייווא", פון "פריינד געיזעלשאפטן פעסטע

 יענע. קאנפערענץ: דער צו פארבעטונג דער פאר אדרעסאט טירלעכער
 זיינען ייווא, דעה בויען צו איז ציל דירערטער זייער וואס פאראייניקונגען,

 ווייטער׳־. זיינע באשטימען וועגן גייט עם בשעת פוסקים, נאטירלעכע די
 געווארן פארבעטן זיינעז דעם rw ארבעט־פלענער. און אויפגאבעס דיקע

 לאנד־ארגאניזאציעם פון פארוואלטונגם־מיטגלידער די באראט־רעכט מיט
האבן וראם קולטור^אינסטיטוציעם, און בילדונגס־ שטיץ־נעזעלשאפטן, :און
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 רי פון מיטארבעטער די ארך און ייווא, דעם גע׳טטיצט אהער ביז
 רער צו אינסטיטוט. פון מיטארבעטער שטענדיקע די איון "שריפטן'׳

 ביים בוי־ארבעט די אנהייבן פון פייערונג דער צו און עפענונג«זרצונג
 אינסטי® אנדערע דיי גאנצע א נאד געווארן פארבעטן ׳זייבעז בנין אייגענעם
 אופן יעינעם אויף אדעיר דעם אויר► האבן וואס פערזאגען, ארעד טוציעס

ייווא. דעם פאר אייגטעירעם זייער אדער סמפאטיעם זייערע ארויסגערוייזן
 דעלע־ 34 בייגעווען קאנפערענץ דער אויף זיינען אדום און אדום

באראט־רעכט. מי־ט 47 און באיטליס-רעבט ימיט גאטן

דעלעגאטן די פון רשימה
באשליס־רעכט: מיט דעלעגאטן ן.

: ט ע ט י מ א ק ■־ ר י ז י נ א ג ר א
 רייזען,. ז. לע׳טט׳טעסקג, יעקב ט׳טעריקאווער, א. וויינרייד, מ. ד״ר

:ז א י ו פ
 טשערניכאוו, י. •— ווילנע אין ייווא פון פריינד געזעלשאפט

 קלמנאוויטש, ז. קאלוארסקי, ה. ר״ד כהז^ווירגילי, ב. יאפע, מ.
שאבאד. צ. ד״ר

 ניטעדמאן, י. ברוידע, י.—וואורשע אין ייווא פיון פריינד געזעלשאפט
 שיפער. י. ׳ר’ד פרילוצקי, נ. מיי׳זיל, נ. )אניסקי־קרייז(, גראמב מ.

 קאנעל. ל. — ביאליסטאק אין ייווא פון פריינד געזעלטאפט
 ווינטער. .ש — וולאצלאוועק אין ייווא פון פרייגד געזעל׳טאפט
 זיינפעלד. א. — ק!ראהע אין ייווא פון פריינד געזעל׳טאפט
 מאנדעלמאן. מ. — ׳טעדלעץ אין ייווא פון פריינד געזעל׳טאפט

 אין ייווא פון פריינד געזעליטאפט דער פאר ארגאגיזיר־קאמיסיע
קיר׳טטיין. ז. — קוטגע

: ד נ א ל ׳ט ט י י ד
 גערגעל, נ. ד״ר — בערליז אין ייווא פון פריינד געזעל׳טאפט

)בן־אדיר(. ראזין א.
: ע ט י ל

 פינקעליטטיין. ע. אדוו׳—קאוונע אין ייווא פון פריינד געזעל׳טאפט
: ד נ א ל ט ע ל

 מארק, מ. מארק, י. — לעטלאנד אין ייווא דעם פאר קאמיטעט
עטקין. ה.

: ד נ א ל ט ס ע
 נענש. נפתלי ד״ר — דערפעט אין ייווא דעם פאר תאמיטעט

 צפון־אמעריקע פון שטאטן פאראייניקטע
אייזנער. נ. — ייווא פון אפטייל אמעריקאגער
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: p י נ ע מ ו ר
 בערנפעאת י. ד׳ר — טשערנאוויץ אין ייווא דעם פאר קאמיטעט

: ט ע י.ט מ א ק - י ו ב
 פופקא. י. — אידע שאפירא. ,יר. בוטמאוויטש ט. — וויאנע
אאצקי־בערטאאדי. וו. — ריגע

באראט־־רעכט: מיט ן ט א ג ע א ע ד j ן
 )גע־ וויאנע — באסטאמסקי .ש, )ארכיוו( וויאגע — אידעאסאן מ.

 ורילגע _ בערנשטיין מאיר )בוי־קאמיטעט(, ריגע — בערן י. זעאשאפט(,
 )געזעאשאפט(, ווא^צאאוועק — ברייטשטיין י. )רעווידיר־קאמיסיע(,

 דאב־ ה. הרובייעשוייו, — גערטעא א. )געזעאשאפט(, וויאנע — גאאאמב א.
 — האאברייך י. פאאצק, — האזען קורט )שטיצגרופע(, אירע — קאווסקי

 )עט^א!־ וויאגע — ווייניג ג. )פען־קאוב(, היירשביין פרץ )קאמיטעט(, רעוועא
 די פון )מיטארבעמער ברעסאע — וויינריב ב. קאמיסיע(, גר^פי^ע

 אאדזש, — זעאקאוויטש י. גראדגע, — וועהבאיגסקי ב. ״שריפטן״(,
 יעוו־ מ. )שט׳יצג!רופע(, דווינסק — טאוויעוו א. )צישא(, ווארשע — זרבבא
 )שטיצגרופע(, קאאיש — כמיעאעווסקי א. )געזעאשאפט(, וויאנע — זעראוו

 אעווי׳ יז. "שריפטן"(, די פון )מיטארבעטער ווארשע — איפאווסקיי י. ד״ר
 פון )מיטארבעטער ווארשע — אערער ט. )בוי-׳קאמיטעט(, ריגע — טאס

 — אעשטשינסקי יוסף ייווא(, פון באפואמעכטיקער, ״שריפטן״, די
 — מאטד ז. )געזעאשאפט(, וואורשע — מאהאער ר. ד״ר )צישא(, ווארשע
 ענגעא? א. )געזעאשאפט(, ווארשע — עאיאוויטש י. א. )שואקואט(, ווארשע

 )עטנאגראפישע וויאגע — עפשטיין נ. )שטיצגרופע(, פאדבראדז — צין
 )צב״ק(, פופקאו ה. )ביוי־קאמחטעט(, דערפעט — פאיענסאן י. ר״ד יאמיסיע(,

 קא־ א. )אנסקי־זאמא־קרייז(, ווארשע — צימאיד א. אויצק, — פערדמאן מ.
 פאר )סעמיגאר ווארשע — קאאענבערג א. )געזעאשאבט(, וואידשע — ראן

 גראיעווע, — קאאקא וו. ״פריינד״(, געזעאשאפט דער ביי יידיש־פארשונג
 ביא' — קאפאאן פ. ״שריפטן״(, די פון )מיטאירבעטער וויאנע — קאין פ.

 — ראיאנשקי א. וויאנע, — קאפאאן־קאפאאגסקי ד. )געזעאשאפט(, איסטאק
 —קרוק י. ד״ר )בוי־קאמיטעט(, וויאנע — קאעצקיז ב. )גע׳זעאשאפט(, וויאנע

 וויאגע — ראזענטאא א. )געז׳עאשאפט(, וויאנע — קרעמער א. ווארשע,
 — רינגעאבאום ע. ד״ר )וויאביג(, וויאנע — רייינהארץ ט. )געזעאשאפט(,

 גע־ )היסט^ריש־עטנאגראפישע וויאנע — שאאיט מ. )געזעאשאפט(, ווארשע
)געזעאשאפט(. ריגע — שור מ. זעאשאפט(,

 באראט־רעכט טיט אנטייאגענומען אויד האבן קאונפערענץ רעד אין
: ייווא פון מיטארבעטער שטענדיקע די

 גארראן, י. ד״ר בערנשטיין, טשה טש, אניאאוו י. אאקעניצקי, פ.
 קאנטאר, מ. קאגאנאוויטש, ט. פופס, ט. כאיעס, ח. גריטשאנסקי, ח.
שאפירא. פ. רעמז, ב. קאץ, ר. קאסטעאאנסקי, נ. קאנטאראוויטש, א.
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 פון טעג די אויף וויאנע קיין זיינען דעלעגאטן עצם די חוץ א
 העכער איינציקווייז, און עקסקורביעם אין געקומען, קאנפערענץ דער
 נעענטערע און ^וייטערע אנדערע און לאדזש ווארשע, פון פערזאן 100

לעטלאנד. און פוילן פון שטעט
 ארגא־ דער האט קאנפערענץ דער ערב זיצונג לעצטער זיין אויר

 וואם טאג־ארדענונג, סי; אזא איינגעשטעלט ענדגילטיק ניזיר־קאמיטעט
געווארן. אקצעפטירט קאנפערענץ דער פון איז

טאגארדענונג:
אקטאבער: טן24 דעם דאנערשטאג,

,פאלאס". טעאטער אין עפענונג פייערלעכע נאכמיטאג: 4
,פאלאס/ טעאטער אין זיצונג וויסנשאפטלעכע אוונט: 8

אקטאבער: טן25 דעם פרייטאג,
וויינרייך. מ. —באריכט אלגעמיינער פרי: 9*/2

 וויסנשאפט־י ווייטערדיקער דער וועגן רעפעראטן
 סעקציעם 4 פון פארשטייער די — ארבעט לעכער

קאמיסיע. עטנאגראפישער דער פון און
וויכוחים. די פון אנהייב

 בויארבעט דער פון אנהייב דעם לכבוד פייערונג בייטאג: 1
(.18 )וויווולסקי־גאם ייוו״א פון בנין אייגענעם ביים

וויכוחים. די פון המשך נאכמיטאג: 4
קאנפערענץ. דער לכבוד באנקעט אוונט: 10

אקאבער: טן26 דעם שבת,
9y2 :וויכוחים. די פון סוף פרי

 ווייטערדיקער דער פון פלאן רעם וועגן רעפעראט נאכמיטאג: 4
טשעריקאווער. א. — ארגאניזאציע

 רעפעש — פינאנצן און בודזשעט וועגן רעפעראט
קאסיסיע. דער פון רענט

שאפירא. י. — בויקאמיטעט פון באריכט
די און ארגאניזיר־פלאן דעם וועגן וויכוחים אוונט: 9

פינאנצן.
אקטאבער: טן27 דעם זונטאג,
9y9 :וויכוחים. די פון המשך פרי

רעזאלוציעם. די פון אפשטימונג
רעזאלוציעס. די פון אפשטימונג נאכמיטאג: 4

קאנפערענץ. דער פון שליסונג וואלן.

10



עפענונג־זיצונג פייערלעכע די
(1929 אקטאבער טן24 רעם )דאנערשטאג,

 יידישן פון קאנפערענץ דער פון עפעגונג־זיצתג פייערלעכע די
 אקטא־ םטן24 רעם דאנערשטאג אן זיד הייבט איגסטיטוט וויסינשאפטלעכן

 זיצויגם־ דער .,’"פאלאס טעאטער אין נאכמיטאג זייגער א 5 1929 בער
 מענטשן, 800 אריבער געפט, און דעלעגאטן טיט באזעצט פול איז זאל

 אר־ קולטורעלע און געוזעלשאפטלעכע יידישע פון פארשטייער זיי צווישן
 רער פון פיאנער טיטן בראש לערערשאפט יידישע גאנצע די גאניזאציעס,

 ליטערארישע יירישע גאנצע די פלודערטאכעד, ג. שול־באוועגוגג יידישער
 דער בראש, ציטראן ש״ל אירן סעניאר רעם טיט ווילנע פון משפחה

 7קרוק א. קהילה יידישער ווילגער רער פון פארוואלטונג פון פארזיצער
 פען־ און פאראיין ־ ליטעראטן יידישן ידעם פון פאורשטייער די

 אנדערע. און קארליגיוס ב. קאציזנע, אלטער ווארשע אין קלוב
 עם ווייל אריינגעלאזט, ווערן געקאנט ניט האבן עולם פון מענטשן סך א

 געווען: זיינען געסט ניט-יידישע די צווישן געקלערט. ניט ערטער קייז האבן
 סטאראסטע ווילנער דער שימאנסקי, י. פראפ׳ סעגאט־מארשאלעק דער

 דער פאגאוזשעלסקי, .0 שול־־קרייז ווילנער פון קחראטאר אישארא, וו.
 דעקאן טשיזש, וו. וויצע־פרעזידענט פאלעיעווסקי, י. שטאט־פרעזידענט

 ערעג־ פראפעשאר אוניווערסיטעט דויאנער פון פאקולטעט יורידישן פון
 יידזעווסקי, פראפ׳ פאקולטעט נאטורוויסנשאיפטלעכין פרן דעקאן קרויץ,
 וויל־ פוז פארטרעטערס ערענקדויץ, פראפעפאר פרוי חושטשיץ, פראפ׳

נעזעלשאפטן. •וויסנשאפטלעכע ווייסרוסישע און ליטווישע פוילישע, נער
 יום(“ו1א!יונערן־מימסטע פון ופ^רשטייער דער בייגעוועז אויך איז עס

האפטקא א. ה׳
 יידיש: פון כאר פוגם געזאנג דורך אריינגעפירט ווערט זיצונג די

• גערשטיין. י. פון אנפיר אונטערן לערער־סעטינאד
 מיטגלי־ די טריבונע דער אויף ערטער פארנעמען געזאנג דעם נאד

 יעקב טשעריקאווער, א. וויינרייך, מ. ד״ר אדגאניזייר־קאטיטעט פון דע׳ר
 דער פון פארוואלטונג דער פון מיטנלידער די און רייזען ז. לעשטשינסקי,

 אינסטיטיט וויסנשאפטלעכן יידישן פון פריינד געזעלשאפט ווילנער
 קא־ ה. ר’ד׳ ׳יעווזעראוו, מ. טשערגיכאוו, י. גאלאמב, א. באסטאמסקי, ש.

 די שור, מ. און שאבאר צ. ד״ר סענאטאר ראזענטאל, א. פרוי ווארסקי,
 שא־ יר. און קלעצקין ב. בונימאיוייטש, ט. בוי־קאמיטעט פון מיטגלידער

פירא.
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 אין קאנפערענץ דער פון זיצונג פייערלעכע די עפנט ן ע ז י י ר ז.
: ארגאניזיר־קאמיטעט פון נאמען

 יידישע דאם ווען צייט, א אין !געסט חשובע דעלעגאטן, חשובע
 אין קריזיס; גייסטיקן און עקאנאמישן שווערן אזא דורך מאכט לעבן

 צעטרייסלט זייגען זיין יידישן דעם פון יסודות ביזאהעריקע די ווען צייט, א
 שיידוועג אויפן שטייען מיד ווען צייט, א אין ; ■טיפענישן טיפסטע די ביז
 אין פארציוייפלט און פאריאושט אפט תקופות, הי!סטארישע גרויסע כיון

 אונדז, פאר איז צייט אזא אין—חורבן, גרוייסן אוגדזער פון אנגעזיסט דעם
 ציענדיקער זיך פאלי. דעם צו און פארבונדענער פאלק רעם מייט נייער, דער

 נייע א אויפגעשטאנען סימבאל א ווי נס, א ווי אינטעליגענץ, יידישער
איינסטיטוט. וויסנשאפטלעכער יידישער דער — האפעגונג

 נאד ניט אונדז פאר איז איגסטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דעד
 צענטראלע די יידיש, אין ארבעט וויסנשאפטלעכער דעד פון צענטער דער

 שפראך יידישער דער פון אגטוויקלונג און פארשונג דער פאר אינסטאנץ
 אויפן ארבעטער גייע אויס זיוף בילדן עס ווו ארט, דאם ליטעראטור, און

 זאמל־און צענטראלער דעך קולטור, און וויסנשאפט יידישער פון פעלד
וועלט. עקן אלע אין קולטור־לעבן יידישן דעם פאר רעגיםטריר־פו!נקט

 קודס^כל אונדז■ פאר איז אינסיטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דער
 לעג־ איבער ענערגיע שעפערישע יידישע די ארגאניזירן פון פאקטאר א

 צע־ און צעזייטע אלע פאר פארבינדונגס־מאמענט א ; גרענעצן און דער
 דעזר פון קיבוץ־גליות גייסטיקער דער פאלי!, אוגדזער פון טיילן שפרייטע
נאציע. אלוועלטלעכער יידישער

 ארגאניזירטער דער איז אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער ייךישער דער
 הארץ, כדור גאגצן דעם איבער פאללסמאסן יידישע מיליאנען די פון ווילן
 אויר קולטור, זיין אין זיך אויסצולעבן פאלל פון ווילן אורגאנ׳יזירטער דער
 דעם באהעפטן שטענדיקן אין און באנייונג שטענדיקער אין שפראך, זיין

מארגן. דעם מיט היינט
 פאר־ אלע יענע געשאפן עס האט ווילן ארגאניזירטער דאזיקער דער

 יידישן רעם פון אויפקום רעם געמאכט מעגלעך האבן יואס באדינגונגען,
 ווי זיר אויסצולעבן וו׳ילן דאזיקז רעם אן אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן

 וואלט — יידן, שטאלצע פרייע ווי אויר אלזא מענטשן, שטאלצע פרייע
 פאלקסמאסן יידישע די פון אויפשטייג גייסטילער דעד געווען מענלעד ניט
 פרייט־ און העכסטע די און ישוב. יידישן יאמפאקטן פון לעג,דעד אלע אין

 זויסנשאפט־ יידישער דעד איז ווילן דאז-יקן דעם פון מאניפעסטאציע סטע
אינסטיטוט. לעכער

 פון ערפאלג אויסערגעוויינלעכער דעד זיר רערקלערט דערמיט נאר
 שיכטן, און קרייזן אלע אין ישוב, יידישן פון לענדער אלע אין ייולא דעם
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 רעם פון טיף רעד אין אריינדרינגען זיין אויסשפרייטונג, געוואלדיקע זיין
לעבן. יידישן

 קולטור־ טיפסטע די פון אויסגעוואקסן ספאגטאן איז ייווא דער
 זיין געבויט זיר האט ספאנטאן און פאלק אונדזער פון באדערפעגישן
 לענודער. 17 טאג הייגטירן ביים אדום שוין געמט וואס ארגאניזאציע,

 טוער די פון צוזאמענקום ערשטער דער אייז קאגפערעגץ הייגטיקע אוגדזער
 ארגאגיזאציע, אוגדזער אויסצובויען פעסטער בדי ייווא, פון פריינד און

 פאר־׳ צו געקומען א־ז זי זי וו!אס או׳יפגאבן, גירויסע די פאר זי מאכן וייפער
 יידישן רעם פאר ארגאגיודר־קאמיטעט !רעם פון נאמען אין ווידקלעכן.

 צוגעלייגט האבן וואס אלע, די אייך דאנק אינוסטיטוט וויסגשאפטלעבן
 פאר־ אלע באגרים איר בגין. בויענדיקן זיר גרויסן רעם צו האגט א

 קאג־ אלוועלטלעכע ערשטע די ערקלער און געסט און דעלעגאטן זאמלטע
געעפנט. פאר אינסטיטוט וויסגשאפטלעכן יידישן רעם פון פערעגץ
 רעם ארגאגיזיר־קאמיטעט פון נאמען אין איבער גיט ן ע ז י י ר ז.
שאבאד. צ. ד״ר סענאטאר פארזיץ

: ד א ב א ש צ. ד"ר
! אסיפה חשובע !נעסט הויכגעשעצטע

 צו כבוד דער ארויפגעלייגט איוז מיד אויף וואס גלי?לעד, בין איר
 וויסנשאפטלעכן פון קאגפערענץ ערשטער דער פון -זיצוגג ערשטע די פירן

 נא־ אין ווילגע. ליבער אלטער אוינדזער אין פאר קומט וואס אינסטימוט,
 געסט, געערטע די איר באגריס ארגאגיזיר־קאמיטעט אוגדזער פון מען

 דער פון און וויסנשאפט יידישער דער פון פארשטייער באדיי׳טגדסטע די
 גרוי־ אזא אין אהער גער,ומעז זיינען וואם געזעלשאפטלעבקייט, יידישער

 יידישן דעם פון דופק דער ס׳שלאגט וואו לענדער, אלע פון צאל סער
 דייטשלאגד, פון שטאטן, פאראייניקטע אמעריקאגער די פון — לעבן

 פוילי־ רער פון שטעט פיל פון; און רומעניע, ליטע, עסטלאנד, לעיטלאגד,
 ביאליסטאק קראקע, ווארשע, הויפטשטאט דער פון — רעפובליק שער

 זעלבסטפארוואל־ און מאכט דער פון פארשטייער די באגריס איר אאז״וו.
 ווייס־ פויליששר, דער פון פוארשטייער די געקומען, אהער זייגען וואס טונג,

 פארשטייער אלע די באגריס איר געזעלשאפט. ליטווישער און רוסישער
 איז געקומען מאסגווייז! זיינען וואס שיכטן, ארבעטגדיקע יידישע די פון

 איך זאג אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן פון פדייגד אלע די אטא זאל. רעם
!ברוך־הבא הארציקן א

 שע ניט־ייד די צו פויליש אויף דערגאר זיר וועגדט רעדגער דער
: געסט

 בין איר !דאמען געערטע און העדן געערטע !מארשאלעק הער
 דער אויף פארזיצער דער זיין צו כבוד דעם האב איר וואס נאיסלעד,
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 וויסנשאפטלעכן יידיש! פון קאנפערענץ ערשטער דער פיון זיצונג ערשטער
 אוגד־ אין צוגויפגעקליבן זיד האט וואס קאנפערענץ, דער פון אינסטיטוט,

ווילנע. ליפער דער אין שטאט, אלטער זער
 חשובע די איך פאגרים ארגאניזיר־קאמיטעט פון נאמען אין

 וואס וויסנשאפט, ייידישער דער פון פארשטייער אנגעזעענע די נעסט,
 לענדער, אלע פון כמעט צאל פאדייטנדער א אין אונדז צו געקומען זייגען

 פאראייניקטע די פון — לעבן, יידישן פון דופק דער קלאפט עס וואו
 עסטלאנד, ליטע, רומעניע, פון לעטלאנד, פון צפון־אמעריקע, פון שטאטן

 הויפט־ דער פון — רעפופליק פוילישער דער פון שטעט סר א פון און
אנדערע. און בייאליסטאק לאדזש, קראקע, פון ווארשע, שטאט

 שטאטפארוואלמוגג. און מאבט דער פון פארשטייער די באגרים איך
 לימור־ און ווייסדוסישער פוילישער, דער פון פארשטייער די באגרים איר

 פון או! אינטעליגעגץ יידישער רעד פון פארשטייער די געזעלשאפט, שער
 צו־ צאלרייך אזוי זיר האופן וואם מאסן, ארבעטנדיקע ברייטע יידישע די

 וויסג־ יידישן פון פרייגט דאזיקע די אלע צו זאל. אין דא נויפגעקליבן
 פהוכים פאגריסוגג: יידישע אונדזער געוועגדט איז איגסטיטוט שאפטלעכן

הבאים!
 פוילישער א אין וועט טשערניכאוו, י. ה׳ רעדגער, קומעגדיקער דער

 אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן יידיש! פו! אויפגאפן די אגצייכענען רעדע
יידיש. אי! רעדע מיין פירן ווייטער וועל אבער איר

 איג־ וויסגשאפטלעכן יידישן רעם אדום ארבעט די !פריינד חשובע
 וויסג־ יי׳דישער דער פאלקס־באוועגוגג. א ג, נ ו ג ע ו ו א כ א איז סטיטוט

 סטיכיש. — זאגן איר וואלט — אנטשטאגען איז איגסטיטוט שאפטלעכער
 צו גרייט געווען לאנג שוי! זייגען כוחות פאטענציאלע פארבארגענע די

 ס׳איז וועלכער פו! שטויס א אויף געווארט נאד האבן און אקטיוויטעט
 די ענערגיע. אקטיווער גרויסער, א אין זייד פארוואנדלעז צו אויף זייט

 גראשן א אן מיטלען, מאטעריעלע שום אן געווארן אנגעהויבן איז ארבעט
 באוווסט־ אלגעמייגער אן ן, ל י ו ו שטארקער א געווען נאד !,!ס׳אי געלט.

 צו — זאך גרויסער דער פו! וויכטיקייט דער פון נייטיקייט, דער פו! זיין
 אוצרות אלע די פארש! וויייטער או! זאמלעז און כוחות אלע פאראייניק!

 יידישעי רער פון שפראך, יידישער דער פון קולטור, יידישער דער פון
 ווארים ;פאלקס־באוועגונג א — איד זאג — געווע! אי׳ז דאס שאפוגג.

 זיר האבן אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן דעם אדום ארבעט דער אין
 אנשויונגען, און ריכטונגען פארשיידנסטע די פון מענטשן פאראייגיקט

 באהערשט האט אלעמע! לענודער. או! שטעט פארשיידענע פון מענטשן
 שפראד זיין צו פאלק, יידישן צום ליבע — גזעפיל איין געדאנק, איין נאד
קולטור. און
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 אן אינשטיטוט וויסנשאפטלעכער יידישער דער איז פרט דעם אין
 אינ? ע ל א נ א י צ א נ יידישע אויסערפארטייישע פולקום אלגעמיינע,
 רי נאד שטעלט ער וויקעלעך, די איז גאר זיר געפי׳נט ער סטייטוציע.

 עקסיסטעגץ זיין פון יאר עטלעכע די פון משך אין אבער טריט. ערשטע
 ארס? וויסינשאפטלעכע זיינע מיט אויפגעטאן פיל זייער שוין ער האט

 ווערן צו נאד ווארט וואס מאטעריאל, יען רו קאלאסאלן רעם מיט גאבע׳ס,
 געווארן צוגעשיקט און געקליבן איז וואם מאטעריאל, א — באארבעט,

 פון רוב על־פי קארעספאני־ענטן, טויזגטער די פון העולם, פינות מארבע
מאכן. ארבעטנדיקע די

 יי׳דישער דעד אונטערשטרייכן. און זאגן מיד מוזן איינס אבער
 ריינעס פון שטראמט ארבעט יזיין וואם — אינסטיטוט ווישגשאפטלעכער

 שפראך, יידישער דער מיט פארבונדן ענג איז — לעבן יידישן פון סוואל
 אויס? אן און ליטעראטור. יידישער דער און קולטור יידישער ודער מיט

 זיינען ראם שול. יידישע מאדערנע די ראך איז אלעמעז דעם פון דרוק
 פארבינדט וואס קייט, נאלדענער זעלבער דעד און איינער פון ריגגען אלץ
 בעסערן, א צו פירן דארף און עבר רעם מיט לעבן יידישע היינטיקע דאס

 יירישער דער אן עקסיסטירן ניט קען שול יידישע די ווי אזוי עתיד. ליכטיקן
 דאזיקע ;די קיום קיין ניט האבן אזוי ליטעראיטור, און שפראר קולטור,

 קאנשטאטירן מיד מוזן דעריבער שול. יידישער דעד אן עלעמענטן דריי
 יידישער דער אוי!ף אנפאל יעדער אז באשטימטקייט, גאנצער דעד מיט
 יידישער דעד פון עקסיסטענץ עצם די אונטער גראבט און מבזה איז שול

קולטור.
 העכסטע די און אווייזער קולטורעלער דער ווערן דארף ייווא דעד
וויגסשאפט. יידישער דעד פון פראגן אלע אין אינסמאנץ
 יידישן אין ארט געהעריקן ורעם פארנעמען קעגען זאל ער אבער כדי

 פאר? זיך ט־פער און ווייטער וואס און שטארקער ווערן ע!ר מרז לעבן,
 פאר נאך ס׳שטייט אנהייב. אן געלייגט ווי מער־ניט גאך ס׳איז שפרייטן.

 וויסג? ,כוחות אקטירוע אלע נייטיק זיינען דערצו ארבעט. קאלאסאלע א
 ארומריידן און באטראכטן צו כדי אט ארגאניזאציאנעלע. און שאפטלעכע

 צו? אייז ארבעט ווייטערדיקער דעד פון יסודות און מעגלעבקייטן אלע די
 די אז זיכער, בין איד קאנפערענץ. היינטיקע די געווארן זאמעננערופן

 דייט א אן געלאזט האבן וואס אוינסטימוט, וויסנשאפטלעכן פון פריינד
 פון געשטויסן אהער, געקומען דינען און אעוטערעסן פעהזענלעכע זייערע

 עך־ ווישן, זייער מיט וועלן שאפן, צו און בויען צו דראגג אינעווייניקסטן
 םדר?היום, אויפן שטייען וואס פראגן, אלע אויפקלערן התמרה און פארונג

 און פעסטע אויף אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן דעם אוועקשטעלן און
ארבעטי אייער אין ברכה און מזל אייך ווינטש איך פים. זיכערע
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 רעד־ מיר מוזן זיצוגג עצם דעם צו צוטרעטן וועלן טייר איידער נאור
 קרבגות די דערמאנען מוז׳ן מיר אונדז. פון אוועק זיינען וואס די, מאנען

 באערן בעט איך ארץ־ישראל. אין געשעענישן בלוטיקע לעצטע די פון
אויפשטיין. טיט אנדענק זייער

 אויס העדן און ערטער זייערע פון אויף זיך הייבן פארזאמלטע )אלע
שטייענדיק( רעדע רעד פון טייל ווייטערדיקי דעם

 פון העלדן די פארשער, און קעטפער י׳עגע כבוד אפגעבן מוזן מיד
 גרוגטשטיין דעם געלייגם האבן וואס פען, דער פון און ווארט פון נעדאנק,

 לעבנס־ גאנצער זייער דורך איגסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן דעם פאר
 געווען זוכה האבן זיי איידער נאך וועלט, דער פון אוועק וזיינען און ארבעט

 פון טריט ערשטע די ביי אדער פארווירקלעכט טרוים זייער דערזען צו
אינסטיטוט. אונדזער

י פרץ יצחק־לייבוש פון אנדענק דעם ערע
 יירישן גרויסן דעם ליפשיץ, יהושע־מרדכי פון אנדענק רעם ערע

 עמאנשיפאציע דער פאר קעטפער ערשטע די פון איינעם לעקסייאגראף,
בערדיטשעוו! אין 1878 אב ג׳ נעשטארבן פאלקס־מאסן, יידישע די פון

 מארערגעם ערשטן דעם טאנש, פיליפ ר״ד פון אנדענק דעם ערע
לעמבערג! אין 1890 אווגוסט 7 רעם געשטארבן יידיש,, פון .פארשער

 יידישער דער פון בויער דעם באראכאוון, בער פון אנדענק דעם ערע
קיעוו! אין 1917 מערץ טן4 רעם געשטארבן פילאלאגייע,
 גרויסן דעם ראפאפארט־אגסקי, שלמה־זיינוול פון אגדענק ידעם ערע

 נאווועמבעיד טן8 דעם געשטארבן עטגאגראפיע, יידישער דער פון פיאנער
ווארשע! אין 1920

 מליץ שטאלצן רעם קויפמאן, פריץ־מרדכי פון אנדענק דעם ערע
 געשטארבן מערב־איע־אפע, אין קולטור און שפראך יידישער דער פון

בערלין! אין 1921 מערץ טן2 דעם
 די פון אייגעם ראזענטאל־אנמאן, פאוועל פון אגדעגק דעם ערע

 נע־ יידיש, אין ליטעראטור וויסגשאפטלעכער פאר ווענ־אויסטרעטער
’ ווילגע אין 1924 פעברואר סטן28 דעם שטארבן

 וויסנשאפטס־מאן, און דיכטער רעם יהואשן, פון ענק אנו דעם ערע
ניו־יארק! אין 1927 יאנוא.ר טן10 דעם נעשטארבן
 לעקסיקא־ פלייסיקן דעם ספיוואק, ■חיים ד״ר פון אנדענק דעם ערע

!דענווער אין 1927 אקטאבער טן16 !רעם נעשטארבן נראף,
 פרייגד געטרייען דעם נאמבערג, הערש־דוד פון אנדענק דעם ערע

!ווארשע אין 1927 נאוועטבער סטן21 רעם געשטארבן ייווא, פון
 זעליער איבערגעגענעם רעם פארנעס, אברהם פון אנדענק דעם ערע

 רעם געשטארבן ייווא, דעם פון איון שפראכוויסנשאפט יירישער דער פון
!קאלאמיי אין 1927 דעצעמבער םטן29 •
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 ייווא פארן טוער דעם מיכאלעוויטש, ביינוש פון אנדענק דעם ערע
 אין 1928 אקטאבער סטן30 דעם געשטארבן אן, טריט ערשטע זיי׳נע פון

!ווארשע
 באוווסטן רעם ווייסענבערג, שמואל ד״ר פון אנדענק רעם ערע
זינאוויעווסק! אין 1928 אקטאבער םטן31 רעם געשטארבן עגנאגראף,
 האפענוגגס־פולן יונגן רעם וויינגער, מרדכי פון אנדענק דעם ערע

 1929 פעבריואר טן4 רעם געשטארבן שפר^ך, יידישער רער פון פארשער
!מינסק אין

אגדענק. אלעמענס זייער אויפשטיין מיט באערן סיר

 וויאנער פון פארוואלטונג רער פון מיטגליד דעי באקומט ווארט דאס
 וואם כאוו, י ש,ערג ט יוסף אדוואקאט ייווא, פון פרייגד געזעלשאפט

געסט: ניט־יידישע די צו געווענדט פויליש, רעדט

! העדן און דאמען געערטע זייער
 וויסג׳ יידיש! דעם פון קאגפערענץ די קאגפערעגץ, הייגטיקע די

 לעב! אין סטאדיע וויכטיקע א איז ווילגע, אין אינסטיטוט שאפטלעכן
 דעם אין האפן: צו זיך דערלויב! מיד און אינסטיטוציע, דאזיקער דער פון

פאלק. ייידישן דעם פון קולטור־לעב!
 לעב! צום געקומען איז אינסטיטוט וויסגשאפטלעכער יידישער דער

 זיף האט זי ווי געזעלשאפט, יידישער דער פון אנטוויקלוגג דער אדאנק
מזרח־אייראפע. אין תקופה לעצטער דער אין אויסגעבילדעט
 אין עמאנסיפאציע־באוועגונג יידישער ערשטער דער צו להיפוך

 קאט־ די האבן יארהונדערט, טן19 מיטן און טן18 סוף מערב־אייראפע
 אויסגעקליבן מזרח אין פאלק יידישן דעם פון מיליאנען־מאסן פאקטע

אנטוויקלוגג. געשיכטלעכער פון וועג אגדער אן
 רעזולטאט א ווי רעכט, מענטשלעכע פאר קאמף פון פראצעס אין

 שטרע־ זייער פון פאלקסמאסן, יידישע די פון דעמאקראטיזירונג דער פון
 שפראך יידישע די האט פרייהייט, פאליטישער און סאציאלער צו בוגג

 מערב פון יידן די וואס "זשארגאן׳/ דער מדרגה. הויכער א צו דערגרייכט
 איצטיקער דער אין איז ביטול, אזא מיט אים צו באצויגן זיך האבן

 אל־ דער פון אויסדרוק און פאקטאר וויכטיקסטער דער געווארן תקופה
פאלק. יידישן דעם פון וועלטלעכקייט

 וועלכע ליטעראטור, יידישע די דערצו געווען גורם קודם־כל האט עם
וועלט. דער אין ארט איר פארנעמען צו באורזן שוין האט

 מוכר־ מענדעלע קלאסיקער ערשטן אונדזער פון שאפן דעם .׳דורך
 גרויסן אונהזער פון געלעכטער הארציקן לעבנסלוסטיקן, דעם דורך ספרים,
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 דורך פרץ, יצחק־לייבוש פון ראטאנטיק איידעלער דער און שלום־עליכם
 וואס שעפער, און שרייבער יידישע ,דור ווייטערדיקן דעם פון ארבעט דער
 דא סביבה אוידזער אין זען צו פאירגעניגן ידעם היינט מיר האבן זיי פון

 און נאציאגאלע שאפן ליטעראטור יידישע די טוט — הירשבייגען פרץ
 נרונטשטיינער זויכטיקסטע די פון איינער אק און ווערטן אלמעגטשלעכע

 הייגט־ גייעם דעם פון אוישבילדונג דער פאר רעגעסאגס, יידישן דעם פאר
פאלק. יידישן וועלטיקן

 אוגר־ פון לעבן אין איז יאר צענדליק צוויי לעצטע די פון משך אין
 און מוט צו אוגדז ניט וואס ערשיינונג, גייע א אנטשטאנען פאלק ■ז,ער

צוקונפט. גאציאנאלער אוגדזער אין גלויבן
 פאלק, פון שפראך דער אין שול ייודישע וועלטלעכע מאדערגע די

 פאר־ צו אן זיך הייבט מזרח, אין אוגדז ביי אויסגעוואקסן איז וועלכע
 פאראייניקטע אמעריקאנער די אין י— וועלט, גאיגצער דער אין שפרייטן
 עס ווו אומעטום, — פאריז דרום־אפריקע, בראזיל, קאנאדע, שטאטן,

 מענטש־ שענערער בעסערער, א פאר מאם! יידישע די קעמפן און לעבן
צוקונפט. נאציאנאלער און לעכער

 אנערקענונג די שול אונדזער פאר מיר האבן אימעטום ניט הגם און
 באגע־ פוילן, אין אוגדז ביי ווי לענדער, טייל אין הגם מלוכה, דער פון

 שטע־ נאר רעכט, אלע דערויף האבן מיר וואס הילף, אגשטאט מיר גענען
 מאביליזירט רעאקציע יידישע די הגם וועג; שווערן אוגדזער אויף רונגען
 פול מיר זיינען שול, וועלטלעכער אוגודזער מיט קאמף אין בוהות אירע
שולוועזן. יידישן דעם פון נצחון דעם אין גלויבן מיט

 לעט־ )ראטנרוסלאגד, מלוכות ריי גאנצע א שוין וואס פאקט, דער
 גע־ אוגדזערע אנערקענט שולגעביט אויפן האבן עסמלאנד(, ליטע, לאגד,

 אג־ אין אויר א,ז איבערצייגונג, די אוגדז ביי שאפט פאדערויגען, רעכטע
 עלעמענטארע, אינדזערע אין נצחון צום קומען מיר וועלן לעגדער רערע

מלוכה. דער לגבי פאדערוגגען גערעכטע
 רעם דעמאקראטיע, יידישער דער פון כוחות די אין גלויבן דער

 מוט אוגדזער שטארקט פאלקס־מעגטש, יידישן דעם און ארבעטער יידישן
רעאקציע. דער מיט קאמף אין

 האבן שול יידישע די און קולטור יידישע די שפראך, יידישע די
 האבן און פאלק יידישן דעם פון לעבן דעם פרצוף נייעם א צוגעגעבן

 אינסטיטוט, ווישנשאפטלעכן יידישן דעם פון נייטיקייט די ארויסגערופן
 ער פאלק. אוגדזער פון קולטו,ר־לעבן דאש אגפירן און קרויגען דארף וואס

 פאלקס־ און שפראד יידישער דער פון אוצרות ידי פארשט און זאמלט
 שטרעבט ליטעראטור, אלטער אונדזער פון געשיכטע די שטודירט שאפונג,

ליטעראטוד. נייער פון פארשונג דער פאר אויך צענטער א אויסצובילדן
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אויפנאבעס. וויכטיקע אנדערע נאך אבער האט ייווא דער
 סאציאל־עקאגאמישן שווערן א איבער לעבט פאלק יידישע דאם

 יסודות די איבערצובויען הכרח געשיכיטלעכן א פאר שטייט און •קריזים
 הים־ די דורך איז וואס פאלק, יידישע דאס לעבן. ווירטשאפטלעכן זיין .פון

 פארמיט־ רוב א פון קיבוץ א אין נעווארן מגולגל אומשטאנדן טארישע
 פון נאד ניט׳ ארויסצוגיין ארבעטס־פאלק, אן ווערן צו שטרעבט ילער,

עקאנאמישן. פון אויר נייערט געטא, גייסטיקן
 אין לעבן עקאנאמישן יידישן פון טענדעגצן די אויספארשן דאס

 ענין וויסנשאפטלעכער א נאד ניט תקופה איצטיקער דער אין אונדז פאר
 פארבעסערונג דער פאר באדייטונג וויכטיקסטע די אויר והאט עם אליין,

מעמד. ווירטשאפטלעכן אונדזער ■פון
 עקאנאמיש־יסטאטיסטישער דער פון שריפטן באנד ערשטער דער

 די פון רעדאקטאר און איר פון פירער דעם וואס ייווא, פון ■סעקציע
 אין פארגעניגן מיט דא מיר באגריםן לעשטשינסקי, ׳יעקב שריפטן,
 וויסנשאפטלעכער דויערנדיקער א פון אנהיוב אן איוז׳ מסיבה, א׳ונדזער
 דער עקאגאמיק. יידישע די פארשן פון פעלד פוסטן במעט יפן או ארבעט

 אויפאקערן פעלד דאזיקע דאס מוז איגסטיטוט וויסנשאפטלעכער ׳ייידישער
מאכן. פרוכפעריק און

 און יסודות די באשאפן צו ייווא פון אויפגאבע די אויך איז עס
היסטאריאגראפיע. יידישער נייער א פון ■מעטאדן

 די פון בירושה געביטבאקומען דעם אויף האבן מיר וו$ס רוב, דאס
 בא־ אבער איז עס מעלות, סך א זייער פארמאגט יידן, מערב־אייראפעישע

 פאר־ פון צילן צוליב אומבאווושטזיניק, טיילמאל אפילו ווען געווארן, שאפן
אפאלאגיע. פון ׳טיידיקונג,

 בא־ וועלן ׳זיין אין שטרעבן, וויסנשאפטלעכן זיין אין דור, אונוחזער
 אין און פארגאנגענהייט זיין אין פאלק יידישן פון פראבלעמען די נעמען

 באמת א באשאפן צו עכטקייט, וויסנשאפטלעכער צו שטרעבט ריינט, זיין
נעשיכטע. יידישע .אביעקטיווע
 רע־ זיין וואס שריפטן", "היסטארישע די פון באנד ערשטער דער
 אליהו ייווא, פון סעקציע היסטארישער דער פון פירער דעם ראקטאר,

 באגעגנט איז פארצושטעלן, דא אייך כבוד דעם איר האב טשעריקאווער,
 אויפטו ■חשובער א ווי קרייזן וויסנשאפטלעכע פון אנערקענונג מיט געווארן

 פארויס שריט וויכטיקן א באדייט ער היסטאריאגראפיע; יידישער ודער אין
ייווא. פון ארבעט דער אין

 טאג, היינטיקן ביי איניסטיטוציע איינציקע די ניט איז ייווא דער
 יידישעוויסג־ מאדערנע א שאפן צו אויפגאבע דאזיקע די זיר שטעלט וואס

 לעצטע די פאר זיינען ראטנפארבאנד, אין נרענעץ, זייט יענער אויף שאפט.
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 מינסק" אין צענטערס ווינסשאפטלעכע יידישע געווארן באשאפן יארן
 פארש־ארבעט גרונטיקע א געטאן דארט ווערט עם אדעס. מאסקווע, קיעוו,
 גאנצע די ווי פונקט נעשיכטע. און פילאלאניע יידישער פון געביט אויפן

 גע־ דארט ארבעט יידישע וויסנשאפטלעכע !די אויך ווערט קולטור־ארבעט,
 מלוכה־אינסטי־ אין נלייכבארעכטיקונג, פאקטישער פון יסוד אויפן פירט

 ספעציפישער דער אבער אדאנק מלוכה. דער פון ■חשבון אויפן טוציעס,
 ארבעט יידישע וויסנשאפטלעכע דארטיקע די איז ראטנפארבאנד פון לאנע

לאגד. איין דעם פון ראמען די אין באגרעגעצט און קאנצענטרירט
 שול־ אונדזער ווי פונקט מלוכה. דער פון שטיצע די פעלט אונדז

 געפירט ארבעט וויסנשפאטלעכע אונדזער דערווייל אויר ווערט אזוי וועזן,
 שטאט־פארוואלטונגען ודי גאר יזייינען דערווייל מלוכה. דער פון הילף דער אן

 געקומען פריינד, נוטע ערטער סך א אין פארמאגן מיד ווו פוילז, פון
 ייווא דער איז שוועריקייטן, אלע אויף אבער געקוקט ניט ייווא. רעם הילך צו

 וויסנשאפט־ א באמת געווארן עקסיסטענץ זיין פון צייט קורצער רער פאר
וועלט. רער נאד פון יידן פאר צענטער לעכער

 אפטיילונגען ייווא רער שוין פארמאגט מאמענט איצטיקן אין
 ארגענטינע,. אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע פוילן, לענדער: 17 אין

 פראנקרייך, עסטרייך, עסטלאנד, לעטלאנד, ליטע, דייטשלאנד, בעלגיע,
 אפריקע,. ־ דרום פאלעסטינע, טשעכאסלאוואקיע, ענגלאנד, רומעניע,
 ממש בפועל זיך געפינען ייווא פון קארעספאנדענטן בראזיל. קאנאדע,

וועלט. גאנצער דער אויף

 אד־ און פריינד פון ארבעט דער אוי׳ף שטיצגדיק יזיך אומעטום, און
 פון סימפאטיע דער פון צענטער דער ייווא דער איז וויסנשאפטלער, טיקע

 פאלקם־מענטשן, פשוטע זאמלער, הונדערטער פאלקסמאסן. יידישע די
 ריר;־. מימי אינסטיטוט פארן ארבעט זייער שטעטלעך און שטעט אין טוען
"באהבה". באמת טאקע אי׳בערגעגעבנהייט, דער

 פון חלום א געווען אינסטיטוט רער איז צוריק יאר 5 טיט בסך־הכל
 און סיומפאטיעס ייווא צום זיז־ ציעז איצט אויב און טרוימער. אייניקע

 פאר באוויייז בעסטער רער דאס איין וועלט, רער פון טיילן אלע פון הילף
 האט וועלכע נאציע, יידישער אלוועלטלעכער רער פון לעבנס־פעוקייט דער

 יידנטום אלוועלטלעכן פון צענטער וויסנשאפטלעכער רער אז סאנקציאגירט,
ווילנע. יוגגער שטענדיק אלטער, אונהזער אין זוערן גענריסדעט זאל

 אר־ און וווינעז וואס פעלקער, אלע פון פארשטייער דא האבן מיר
ווילנע. פון באדן היסטארישן אויפן דורות פון משוך אין צווזאמען בעטן

 געסט, ווייסרוסישע און ליטווישע פוילישע, אונדזערע באיריסן מיד
שמחה. אונדזער אין אנטייל אן נעמען געקומען זיינען וואס
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 פאראייניקן וואס פאקטארן, די פון איינער ווערן ייווא דעד באמת ■זאל
 און שענערער בעסערער, א פאר קאמף דעם אין לענדער און פעלקער

צוקונפט. ליכטיקערער
 פייערלע־ דער פון פרעזיודיום אין פארבעט יצער ז פאר דער,

 דעד פון פארשטייער — אייזנער ג. :פעדזאגעז פאלגנדע זיצונג כעד
 פאהשטייער — הירשביין פרץ בערלין, — בן־אדיר סעקציע, אטעריקאנעד

 לאצקי־ וו. ווילנע, י— כהן־וויגילי ב. פען־קלוב, אלוועלטלעכן יידי׳טן פון
 ריגע, — עטקין ה. בערלין, — לעשטשינסקי יעקב ריגע, — בערטאלדי

 ליטע־ יידישע די פון סעניאר —י ציטראן ל. .ש ווארשע, — פרילוצקי ־נח
 היסטאריש־ יידישער דעד פון פארזיצער — שאליט ט. ווילנע, אין ראטן

 ווילנע, אין אנסקי .ש פון נאמען אויפן געזעלשאפט עטנאגראפישער
ווארשע. ׳— שיפער יצחק .ד״ר

פרעזידיום. אין ערטער די פארגעמען פארבעטענע די
:פויליש( )רעדט א ר א ש י א וו. סטאראסטע

 נאמען, אייגענעם מיין אין און וואיעוואדע ה׳ דעם פון נאמען אין
 ווילנע, שטאט דעד פון שטחי העם אויף רעגידונג דעד פון פארשיטייער ■אלם
 אים ווינטשן צו איון צוזאמענפאר ידעם באגריסן צו כבוד דעם איור האב

וויסנשאפט. יידישער דעד פון פעלד אויפן ארבעט פרוכפערדיקע
 פויליש(: )אין שטאט־פרעזידענט ווילנער י, ק ס ו ו ע י ל׳ע א פ י. ה׳

 ווינטש און וויסגשאפט ייודישער דעד פון ׳טוער פארזאמלטע די באגריס איך
 אירע פארגעניגן מיט אוייף נעמט ווילנע שטאט די ארבעט. פרוכפעריקע זיי

 צווישן שלום און באציונגען קולטורעלע הערשן שטאט אין אונדז ביי געסט.
 איך איר. אין. וווינען וואס נאציעם, פארשיידענע די פון פארשטייער ■די

 יידישע די ארויסציען העלפן זאל וויסנשאפט יידישע די אז אינך, ווינטש
 שטעקן זיי וואס געטא, מיטלאלטערלעכן פון רעשטלעך די פיון פאלקסמאסן

 קולטורע־ פון וועג ברייטן אויפן זיי ארויספירן און דערין, טייל צום נאך
פעלקער. ציוויליוזיירטע אלע מיט איינאיינעם אנטווחקלונג לער

 אין :קהילה( ווילנער דער פון )וויצעפארזיצער ר ו נ ש ד י י ז א.
 יידישן פון קאנפערענץ די ארך באיגריס קהילה־ראט ווילנער פון נאמען

 אוט־ אן ווי אינסטיטוט,. דעם פארשטייען מיד אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן
 אונטער־ קיין ניט מאכט וואם אינסטיטוציע, וויסנשאפטלעכע פארטייישע

שפראכן. צווישן ■שייד
 אין געז. וויסנשאפט. ליטווישער דעד פון )פארז. ניס ש ק שי מ.

 פאר־ שוין זיינען עס דאמען! און הערן געערטע :ליטוויש( רעדט ווילנע,
 אגגע־ איז וואם פאלק, יידישן פון טייל א זינט יארהונודערטער, היפש ביי

 אנטייל אנזעעוודיקן אז נעמט ליטווינער, צווישן וווינט ליטע, קיין קומען
 מושלים די קאנט. אונדזער פון אינדוסמריע און האנדל דעם הייבן אין
 באדייט דעם פארשטאנען גוט האבן וואס גרויספירשטן, אירע ליטע, .פון
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 פריווילע- אמתע מיט באשאנקען זיי האבן ארבעטזאמקייט, יידנס ד׳י פון
 האבן ליטווינער,. צווישן געלעבט פריי און רויק האבן וואם יידן, אה גיעס,

 הויפט- די אז ווייט, אזוי לאגד, אונדזער טיט צונויפגעלעבט גאנצן אין זיד
 אמתן, דער אין און דליטא; ירושלים אן זיי דופן ווילנע ליטע פון שמאט

 ארוימ. איצט גייען אנגעוויזן, מאל איין ניט היינט געווארן שוין איוז דא ווי
 פון שטראלן די הארץ ׳פרור פון וויגקעלעד וויייטסטע די צו בייז ווילנע פון

וויסנשאפט. און פאלקס׳באוווסטזיין, יידישן
 אוים־ מיט זוך פארנעמט געזעלשאפט וויסנשאפטלעכע ליטווישע די

 געשיכטע, קולטור, )די זייטן פארשיידענע פון קאנט דאזיקן דעם פארשן
 אויסצו־ צוקומען ניט קענען גופא ליטוויגער די נאד אאז"וו(; פאלקלאר

 פוך טייל אינטעגראלער וחשובער א ׳זייגען וואס יידן, פון לעבן וראם פארשן
 פאר־ אויספארשונג דאיזיקער דער ימיט קאנט; דאזיקן פוגם איינרורינער די

 אינסטיטוט; וויסגשאפטלעכער יידישער דער ווייסן, מיד ווי וזיר, נעמט
 באזוג־ ליטווינער די פאר איגסטיטוט דאזיקז פון ארבעט די איוז דערפאר

 בילדוגגס־געזעלשאפט ליטווישער דער פון נאמען אין און אנגעלייגט, דערס
 יאים ווינטש און אינסטיטויט, דאוזייקן פוגם גרינדונג די ווארעם אייך באגרים

 געהויבענער זייער אין הצלחה פיל קאנפערעגץ, היינטיקער דער אויר און
ארבעט.

 ישא(.. דער פון )פארשטייער ווארשע — י ק ס נ י ט-ש לעש יוסף
 פון ברודער־ארגאניזאציע, דער פון גרוסן קאנפערענץ דער ברעגג איד
 מיט לערער, 1000 מיט אגשטאלטן, 200 ארום נעמט וואס ישא, דער

 קרובהשאפט אינדזער שטארק פילן מיר שילער. טויזנטער צעגדליקער
 וואס ניט, מער קולטור־הוי/ איין פון איינוורינער זיינען מיר ייווא. מיטן
 רעם פארנעמט אינסטימוט דער בעת גארן, אונטערשטן אין זיינען מיר

 הארי־ זייגע וואס מעלה, די האט אינסטיטוט דער אויב גארן. אויבערשטן
 מאמע־ערד,. דער צו .נעענטער אבער מיר ׳זייגען ברייטער, זיינען זאנטן
 אייך און אונדז האט וואס מאסע, דער פון דופק .רעם בעסער מיד שפירן

 ארבעטג־ די אויף נאר זיר שטיצט קולטור יידישע נייע די ארויסגעבראכט.
 צוזאמעך קאמף שווערן פון פראצעם א אין זיר אנטוויקלט זי מאסן, דיקע
 שול,. די — קולטור, יידישער דער פון גרונט־קעמערל דאם מאסן. !די מיט
 פון אויסגעהאלטן ניט ווערט זי וראם לא־די רעכטלאז, נאך דערווייל איז

 זי־ האט צייט לעצטע די גערודפט. אוייד ווערט זי נאד מלויכה־מאכט, דער
 רעאקציא־ יידישע מצד אטאקע שארפע באזונדערס א אויסצושטיין אוייר
 לאגע,ר ציוניסטישן פון עמעצער אז געזען, ניט האבן מיד קרייזן. נערע

 אד ווארט, ישא די שול. יידישער דער אויף אנפאלן די אויך רעאגירן זאל
 דאזיקע די מבוה ווארט וואגיק איר זאגן זאל ייווא פון קאנפערענץ די

 טראט־ א. מאכן וועט קאנפערענץ די אז האפן, מיד אנפאלן. ברוטאלע
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 סיי און ש.ול יידישע די □יי געווינ׳עז וועט דערפון ישא. רער צו געענטער
ייווא. רער

 יידיש! אלוועלטלעכז פו! נאמעז אין באנריסט ן י י ב ש ר י ה פרץ
 דאזיקן אינם אויסדריי•/! דא מיד זאל איך ור נישט ווייס איך פעז־־תליוב:

 וועד־ מיינע פאר און געפילן מייגע פאר איצט קאן איך אוונט. פלוצימדיקן
 שריי® יידישער איינצירער דער ניט בין איך שטעלן. ניט גרענעצן קיין טער
 איבערגע־ ווייטאג סך א חדשים עטלעכע לעצטע די אין האט וואס בער,

 וועלט־ייד, א ווי זיך פיל איר אבער וועלט־רייזנדער, א בין איד לעבט.
 רער נאד אין זיינען מיד גרוים ווי וויסן, קאן איר ווי נאך ווער וואגלער. א

 וועלט, א ארומגערייזט האב איך אפט. זיינען מיר נידעריק ווי און ■וועלט"
 גע־ ברוטאל געגנווארט מיין אין -מען האט געווען, גאר בין איך ווו און

 אונדזער — ווינקעלעך אלע אין אונדז פארבינדן וואס פעדים, די ריסן
 אויס־ געהאט האב איר געריסן. מויל פון מיד מען האט שפראך יידישע

 מיאוסע מצד קולטור יידישער דער צו ליבע מיין פאר אנפאלן צושטיין
 יידישער רער אויף אנפאלן די אויך אפ. ניט שרעקט דאס אבער מענטשן.

 די בכלל שרעקלעך ניט זיינען עס ווי פוגקט שרעקלעך, ניט זיינען שול
 וועלטלעכן לויישערן א צו שטרעבן וואס מאסן, יידישע די אווף אנפאלן

 איבערציינן, זיר געקענט איר האב ערד דער פון ווינקל יעדער אין לעבן.
 וועלט־ד אלע אין פאלקסמאסן יידישע די פארביגדט וואס פאדעם, דער אז

 אונד־ איז יידיש צונג. לעבעדיקע אונדזער שפראך, ייודישע די איז טיילן,
 און אויפקום אויפן אנגעטראפן זיך איר האב אומעטום ווונדער. זער

 דעם אין אמונה האב איר ישובים. נייע אין יידיש פון פונאנדערוווקס
 און וועגן איצט געפינט אליין לעבן דאס דור. אונדזער פון בוח שאפנדיקן
 מיר וואלטז ווערן, אפגעשטעלט זאל יידיש פון וווקס דער אויב אויסווענן.

 וועט וועלט, רער גאר אויף אונטערגיין זאל יידיש אויב געווארן. שטוס
 באשיידענער א אנהייב, אן ,אחז ייווא דער העלפן. ניט העברעיש אונדז

 שא־ יידישער דער אונטער אונטערגעלייגט האט ייווא דער אבער אנהייב,
 געזויטע די צו ווארצלען, די צו אראפ נידערט ער פונדאמעגט, א פונג

 צייט זעלביקער דער צו און אלע, זיך מיר דערנערן זיי ודורך וואס ווארצלען,
 אריינקוקן מיר קעגען שפיץ זיין פון וואס טורעם, א אונדז פאר ער איז
אלוועלטלעכקייט. פון ברייט דער אין

 אל1 קאנפערענץ. ר ע ט ש ר ע זיין צו אינסטיטוט דעם באגרים איר
 די אין און וועלט דער נאד אין קאנפערענצן דיי א פון אגהייב אז ■זיין זי

אדיין. דורות

 פון פריינד געזעלשאפט דער פון נאמעז אין י, ק צ ו ל י ר פ נח
 אליין, זיר ימיט ערלער איז מעז ווען !פארזאמלוגג געערטע : ווארשע ייווא,

 הינמער־ שטארק וזיינעז &וילז אין יידן מיד אז זיין, מודה עיר מעז מוז
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 עפעס צוריק. צען יאר א מיט געווען יזיינען מיר ווי דעם, לגובי ׳טטעליק
 די לעבן. אוגדזער פון פראג! וויכטיקע אלע געווארן פאר׳טווונודן זייגען

 לעבן, געזעה׳טאפטלעכן פון אפ׳טפיגלוגג אן זיין דאך דארף וואם פרעסע,
 פאדערונגען גערעכטע אונד׳זערע פון אייגע קיין אז פארגעסן, ווי אזוי האט
 יידי׳טע איצטיקע די לייעגט מען ווען געווארן. באפרידיקט גי!ט גאך איז

 כיין ׳טול, אייגענע קיין גארניט פאדערן !מיד אז מייגען, מען קאן פרעסע,
 נאציאגאל־פער־ גאך ׳טמועסט וועד און ׳טפראר, יידי׳טער דעד פאר רעכט

 מאכט־ארגאנען די האבן צוריק יאר 10 מיט אויב אווטאנאמיע. סאנאלע
 הער׳טט יידן, ׳מצד פאדערונגען אלע ראזיקע די פאר קאמף א זעז געקענט

 גאך איז צוריק יאר פינף א מיט נאך פאראליזירטקייט. א כמעט היינט
 ווי ׳טולן, ׳טע“ייד די אויר אנפאל עזותדיקער אזא געווען מעגלעך ניט

 יידי׳טע אויב פרעפע־ארגאנען. געוויסע מצד גע׳טען לעצטגס איז דאס
 גע־ איז עם ווען ׳טטאמלען, אמאל פלעגן מאגיסטראטן אין פארשטייער

 ארויש טרעט מען אז איצט, ׳טוין טרעפט יידי׳ט, מכוח רייד די גאנגען
 זאל ׳טטיל׳טווייגעני׳ט אונדזער צו אז צייט, ׳טוין אייז עם יידי׳ט. קעגן אפן

 אויפלע־ גייער א פון אנהייב אן ווערן זאל קאנפערענץ ידי סוף. א קומען
 מיר פאליטיקער, קיין גיט זיינען וויסנ׳טאפטלער :אויגדז זאגט מעז בוגג.
 היינטיקע העדן, מייגע פאליטיק. דער פו; זייט א אן גאגצן אין בליייבן ווילן

 פאל-טיק. מיט פארבוגדן ענג ווי!סנ׳טאפט איז לאגע אונדזער ביי און צייטן
 געזעל־ בא׳טטי׳מטע א האבן מוז עקסיסטירן, קענען צו אויף ייווא, דער

 אין ׳טטייט יסוד אוגדזעד אויב און זי׳ך. ארוס‘אטמאספער ׳טאפטלעכע
 מיד מווזן האגט איין אין :אויסמייודן ניט קאמף דעם מיד קענען סכנה,
 יידי׳טע די פארטיידיקן צו ׳טווערד די צווייטער דער אין פען, די האלטן

קולטו,ר.
 מיטגלידער אלע פון ווונט׳ט דעם אויסדריקן וועל אייר אז מיין, איוך

 ווינט׳טן וועל איר ווען ייווא, פון פריינד געזעל׳טאפט וואר׳טעווער דער פון
 איך ארבעט. איר דורכפירן ערנסט גאנצן מיטן זאל זיי קאנפערענץ, דער

אויפטוען. גרויסע איר פון מען ווארט זייטן אלע פון אז ווייס,
 דעפע׳טן אנגעקומען וזיינען זייטן אלע פון : ך י י ר נ י י ו ו מ. ד"ר

 קומען ׳טעה יעדער מיט קאנפערענץ, דער צו באגריסונגען מיט בריוו און
 איבערצו־ דא אלע זיי מעגלעכקייט די ניטא באגריסונגען. נייע אלץ צו

 כאף. איר באגריסער. די פון נעמען אלע אנצורופן ניט אפילו לייענען,
 איבעריקע אלע מאסע. גרויסער דעד פון באגריסונגען אייניקע ארוים

.* באגריסונגען( איבער )לייעגט פארעפגטלעכט. ׳טפעטער ווערן וועלן

באריכם. צום הוספה א ווי אפגעדרוקט זיינען באגריסונגען די *

 : ייקא־היאם־עמיגדירעקט ןפו נאמען אין באגריסט ט י ל א ׳ט מ.
 ווערן וויל וואס ייווא, פון קאנפערענץ די באגריסן צו כבוד דעם האב איר
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 אא־ צווייטער א פון נאמען אין אינסטיטוציע, יירישע אאוועאטאעכע אן
 פון ווערט דעם שאצן צו ווייסן מיר ארגאניזאציע. יידישער וועאטאעכער

 איז עס קואטור. יידישער נייער דער פון און וויסגשאפט יידישער דער
 אונדזערע פון טעטיקייט די ווישנשאפטאעד באנרינדן צו צייט די געקימען

 אויטפו היסטארישן ייער11 ווייזן צו ארנאניזאציעס, געזעאשאפטאעכע
 וויסנשאפטאעכן אויפן האפענונג די אייגן מיד וועאט. יי׳דישער דער אין

 וואס וועג, דעם אויף גיין ווייטער יזאא ער אים, וויגטשן מיד איגסטיטוט,
אגגעהויבן. האט ער

 נאמען אין קאנפערענץ די באגריסן צו כבוד דעם אויר האב איד
 ־ ש י ר א ט ם י ה די איז ערשטע די אינסטיטוציעס. וויאגער צוויי פון
 אנסקי. ש. פון נאמען אויפן געזעאשאפ.ט ישע פ א נר א נ עט

 איז ארבעטס־געביט זייער ייווא. פון שוועסטער־איגסטיטוציע א איז דאס
 די האט ייווא, פון ארבעט די אנגעהויבן זיר האט עס ווי גאייכער. דער

 ניט זיינען מיד אבער אפנעשטעאט. ארבעט איר אנשקי־נעזעאשאפט
 אקטועא זייער איז אונדז ביי שוועסטער־איונסטיטוציע. ייגגערער ירעד מקנא

 פארטיק זיין וועט עס נאד ווי ייווא. טיטן זיר פאראייניקן וועגן פראנע די
 זאמאונגען אאע אהין אריבערצוטראגן נייטיק זיין וועט ייווא, פון בנין דער
 שטראשון־ די אויך אז אויוך, ווינטשן מיד געזעאשאפט. אונדזער פון

 ארום אזוי ייווא, פון בנין אין ארט אן געפינען קענען זאא ביבאיאטעק
 יידישער פון אוצר גוואאדיקער א ארט איין אין ווערן קאנצענטרירט וועט

 פאר פאר׳טער, איטאעכן פאר אפן זיין וועט וואס ענערניע, גייסטיקער
שאפער. איטאעכן
 פאר־ צו כבוד דעם האב איד וואס אינסטיטוציע, וויאנער צווייטע די

 און ן ט א ר ע ט י א פון ן י י א ר א פ ר ע נ א י ר ו דער איז טרעמן,
 צונויפבונד זייער גוט פיאן איטעראטן יידישע די ן. ט ס י א א נ ר ו ש ז

 דער פאר ארבעט די איז ארבעט זיין אינסטיטוט. וויסנשאפטאעכן טיטן
 איטעראטור קיין קען קואטור וויסנשאפטאעכער א אן איטעדאטור. יידישער

עקסיסטירן. ניט
 פאראיין ווארשעווער פון נאמען אין באגרישט ׳קאראיניוס ב.

 צייט אעצטע די איז פאראיין אונד׳זער ׳זשורנאאיסטן: און אי׳טעראטן פון
 איז העצע זעאביקע די העצע. פארביסענער א פאר ציא־פונקט א געווארן

 דע- טיט זאך אייער זיך טוט איר אבער אייך. קעגן אויר געווענדט בעצם
 רעדט מען זייט. א אן אפגעווענדט ניט איבע, און געטריישאפט זעאביקער

 איבער־ גרעסטער דער אעבן. יידישן אין שינויים און איבערבראכן וועגן
 מיייסטן צום באווייזט דאם און באוווסטזיין. אין איבערבראך דער איז בראך

 באוווסטזיין גרעסער א האט—פאטריציער־שטאט אאטע די—וויאנע זיויאנע.
היינט שוין האבן מיד מעשים. פון שטאט א אויר איז וויאנע ווארשע. דוי
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 וויג־־ אלע פון אוצר דער צונויפגעקליבן איז עם ווו בגין, גרויסן א געזען
 רער פון אויפטוער די באגרים איך לעבן. גייסטיקן יידישן פון קעלעד

געשאפן. ׳האט איר •וואס בגין!, פרעכטיקן פונם בויער די ארבעט, נרויסער
 צו געווען באשטימט לכתחילה בין איך ווארשע. שיפער, י. ד״ר

 געזעל־ ווארשעווער דער "טאז", פון נאמען אין קאנפערענץ די באגריסן
 אין פאראינטערעסירט ספעציעל ז אי וואס פאלקם־גע׳זונט, פאר שאפט

 ער אז האפט, זי ■ווייל אינסטהטוט, וויםנשאפטלעכן יידישן פון ארבעט דער
 און יידיש אין טעדמינאלאגיע מעדיצינישע א אויסארבעטן העלפן וועט

 ־בא די פארשוגגען. פעדאלאגישע און פסיכאלאגישע פון ארבעט אן פירט
 איצט וויל איך שריפטלעך. געווארן איבערגעגעבן איז "טאז" פון גרישונג

 בא־ ניט איך וויל איצטער, דא שטיי איך ווען נאמען. אייגענעם אין ריידן
 אויפ־ אן צוגלייר בין איך צייוניסט. אלם אייך פאר שטיי איר אז האלטן,

 אונת, ביי דעות חילוקי פאראן זיינען נעוויס ייווא. פון פריינט ריכטיקער
 דער אבער אמתן. תייגע פאר פאלק אין קעמפן באדארף איטלעכער און

 פאלק. דאס צעמענטירן צוליב שלום, צוליב ווערן געפירט דארף קריג
 וועלן מהר אז מורא, איד האב קאמף, דעם פארשארפן אבער מיר וועלן

 היסטארי־ דער טיילן. צוויי אין גאנצם, איין זיין מוז וואם דאם, אויפרייסן
 געבויט האבן מיר פארבונדן. ענג איז יידיש און העברעיש פון וועג שער

 קיין געווען ניט איז עם און יידיש, אין סיי און העפרעיש אין שיי קולטור
 לאמיר פארקערט? און העברעיש אז ייודיש געווינען וואלט וואס קריג.
 מיר, פארמאנן שפראכן צוויי אחז, זי ווי ווירקלעכקייט די הארצן צום דריקן
 וויפג־ אין דא און גייסט. יידישער דער אוים זיך לעבט ביידע זיי אין וואס

 אלעמען. פארנעמען קען וואם ארבעט, אן •זיוד טוט איגסטיטוט שאפטלעכן
 ניט מיר קען זאך קיין רייבונגען. פערזענלעכע פאר העכער שטייט זאך די

 נאר ארבעט. ׳זאפטיקע יידישע זיר טוט עם ווו דארט, ■מיטצוהעלפן שטערן
 אייגע־ אויפן טראפ רעם שטעלן דארפן מיר :געדענקען מיר דארפן איינם

ט. פ א ש נ ס י ו ו ע ש י ד י י :נאמען נעם

 זייט יענער פון גרוסן אייך ברענג איר )גיו־יארק(. ר ע ג ז י י א ג.
 מיט פארנעמען ניט וויל איך ייווא. פון סעקציע אמעריקאנער דער פון ים,
 אר־ פראקטישע טאן דארף וואס קאנפערענץ, דער פון צייט די רייד פיל

 רוילנער פון איניציאטיווע דער אויף אויס קוקן אמעריקע אין מיד בעט.
 רעספעק־ אינסטיטוט וויסנשאפטלעכער דער ווערט אמעריקע אין צענטער.

 פארשטארקן, דיארבעטזיך וועט קאנפערענץ דער נאך אז האפן, מיר טירט.
 ציש״א, לעטלענדישער דער פון נאמען אין )ריגע(. מארק יודל

 לערער די פון נאמען אין עלטערן־פארבאנד, לעטלענדישן פון נאמען אין
 אין ליטע, איז בילדונגס־געזעלשאפט דער פון נאמען אין שילער, און

 יידישע די פון נאמען אין נימנאזיע, יידישער ווילקאמירער דער פון נאמען
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 קאג- ערשטע די באגריסן צו כבוד גרויסן רעם איך האב ליטע אין שולן
 די אוייפטוען. אלע אוגדזערע פון קרוין די זחא ייווא ייווא. פון פערעגץ

 אונדזער ז אי קאגפערענץ די נעגארט. אזוי איור נאך האבן -מיד וואם פרייר,
 טאגטעג־ אלע פון אויס זיר מיד טוען אייעד, קומען מיד ווען יום־טוב.

 דעי טיט אהער קוטען מור פארטייען־קאסף. דעם פון ליידגשאפטן, לעכע
 רער פון נייסט דער אונדז איבער טאן פלאטער א !זאל ימרה. נשמה

 טיטוסן נייע בשעת יבנה. נייע א בויען גייען מיר נעשיכטע. יודישער
 ייווא. אין שמיץ א מיד האבן ציייט דעד אין ירושלימס, גייע די צעשטערן

 :דרר־ארץ פון נעפיל א מיט דערהויפט קאנפערענץ דעד צו קומען מיד
 פאלק. יידישע גאנצע דאם פאראייגיקט זיין קען עם ווו וויניקל, דער איז דאס
 וואם אידעאליסט, קרישטאל־קלארן געטרייען, ורעם דערמאנען דא !מוזן מיד

 מוזן מיד איגסטיטוט, פון אידעע די אויסגעטראגן נייסט יזיין אין האט
 מוז׳ן מיד שטיפן, נחום ליבע און הויכאכטוינג מיט ודערמאנען דא
 נאמען זיין וואס — שטעטל אין זאמלער דעם דערמאנען ודאגה, מיט דא
 דאס — טרייסט א איצט מיד האבן יאוש פון מאמענטן אין לעניאן. איז
!ייווא זאל לעבן !טרייסט אונדזער זאל לעבן ייווא. אייז

 די פון נאמען אין באגריסט )ודערפעט( ן א ס נ ע י א פ י. ד״ד
 גאר מיט לאגד קלייגעם א פון קום איך : ייווא פון פדיינט עסטלענדישע

 נפשות. יידישע 5000 מיד פארמאגן סך־הכל קיבוץ: יידישן קליינעם א
 גרויסע א געווארן ארויפגעליינט איז! קיבוץ ייודישן קליינעם אונדזער אויף

 איינציקע, די דערווייל זיינען יידן עסטלענדער מיד אחריות. היסטארישע
 אליינפארוואלטונג, קולטורעלע באשטעטיקטע נעזעץ פון א האבן וואס
 ווייסן מיר אבער איר. צו ערשט שטרעבן קיבוצים יידישע גרויסע וואס
 קולטור־אווטאנאמיע, אמתע ודי פארם. א נאד דאס איז אונדז ביי אז ווויל,

 יפגעקליבן ציונו זיך האבן עם ווו דא, און דא. אט איז אינהאלט פולער איר
 מיין אויסריידן מיר לאזט לענדער, סך א פון יידן פון פארשטייער די

 איבערצייגטער אן צוגלייך בין איך ציוניסט, געטרייער א בין איך הארץ.
 אויס אפטמאל קומט פארהעלטענישן קליינע אונדזערע אין יידישיסט.

 זייץ קען יידיש אז דאס, ווי זאכן, עלעמעגטארסטע די ודערווייזן צו גאך
 איגסטיטוט וויסנשאפטלעכער דעד קומט אט און קולטור. פון שפראך די

 און אויסגאבן זייגע מיט און ארבעט זיין מיט און עקסיסטענץ זיין מיט
 וואס אונטערשטיצונג, באזונדערער דעד פאר בחוש. אלעמען דאם באווייזט

 אים מיד ערלויבט ייווא, פון האבן קיבוץ, יידישער קליינער דעד מיד,
 טאן ווייטער און לעבן לאנג ער זאל באגריסן. צו און דאנקען צו באזגנדער

ארבעט. זיין
וויסנשאפטלע־ יידישער דעד  Vivat, crescat, floreat in aeternum

אינסטיטוט. בער
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 רעפעראש אגגעמערקמער רער אז מעלדעט, וויינרייך מ.
 !פערספעקטיוון" און אויפגאבן אירע — וויפנשאפט יידישע "די ־זיינער
 הויבט זיצונג געשעפטלעכע די צייט. שפעטער דער מחמת ארוים פאלט

 וויפנשאפט־ א פאר קומט אווגט אין 9 היינט און ,11 דאלב מארגן אן זיך
טשעריקאווער. א. פון פארזיץ אונטערן זיצוגג לעבע

 אנסקי־זאמלער־קרייז פוגם נאמען אין .)ווארשע( אטב גר מ.
 איז קאנפערעגץ די אויב קאנפערענץ. די באגריסן צו כבוד דעם איך האב

 יידישער מאדערנער דער פון און יידיש פון פרייגד די פאר יים־טוב א
 טייל גרויסעי א יום־טוב. טאפעלער א זאמלער אונדז פאר זי איז קולטור,

 מאטעריאלן, די פון באשטייט פארמאגט, ייווא דער וואם אוצר, דעם פון
 גרעפטער דער אז אנערקענען, אלע ארייגגעבראכט. האבן זאטלער די וואס

 באזונדער א ארייגגעטראגן האט ער וואם ראם, איז ייווא פון פארדיגסט
 זאך א אנשטאט געמאבט איר פון האט ער וויפנשאפט, רער אין נשמה

 די פון פארדיגסט דער איז ראם אט מאסע. א פאר עגין אן יחידים פאר
 מיר האבן ראם דערפאר, דאנק קיין ניט פאדערן מיר ארבעטער־זאמלער.

 בא־ אזא איגפטיטוט צום האבן ניט קען ציוגיסט קיין זיר. פאר געטאן
 אונדזער איז יידיש ווייל יידיש, פאר זייגען מיר ארבעטער. מיר ווי ציונג,

 מוז ער מאפן. ברייטע די אויף שטיצן זיך מוז איגפטיטוט דער שפראד.
 גרא־ א שאפן שול, יידישער דער פאר טאן מה ער מאפע, דער געבן אויר

 דווקא און זאמלער, הוגדערטער די פון נאמען אין לערגביבער. מאטיק,
 ארבעטן ווייטער וועלן מיד איגסטיטוט. רעם באגריסן איך וויל ארבעטער,

 אונדזער אין אנטוויקלען זיר זאל ער אז דערפאר, קעמפן און אים פאר
גייפט.

 בוי־ ריגער פון נאמען אין .)ריגע( לאצקי־בערטאלדי וו.
 וויסגשאפט־ יידישן פון קאנפערענץ די איך באגרים ייווא פארן ■קאטיטעט

 סתש ניט אונדז פאר איז ווילנע ווילנע. שטאט רער אין אינסטיטוט לעכן
 מענטשהייט רער פון געשיכטע דער אין אידעע. א שמאט א איז זי שמאט, ■א

 פאריז, אידעען: פארקערפערן וואם שטעט, אזעלכע ריי א פאראן זיינען
 צענטער רער אה ווילנע אידעע. אזא אויך איז ווילנע ירושלים... רוים,

 קיבוץ אידעישן אז היינט טאקע דא •זעען מיר גייפט. יידישן צעזייטן פון
 ייווא, רעם וויונטשן מיר אין ייווא. דעם ■דאגק א געווארן איז ראם גליות.

 ווארום וויפנשאפט. יידישער יער י פר רער פון איט דער ווערן זאל ער
 פארגלי־ איינגעשטעלטער מאל אלע פאר מאל איין קיין ניט איז פרייהייט
 בחינות. דורך מדרגות, דורך מען דערגייט פרייהייט צו באגריף. ווערטער

 געזאגט. אמאל האט מעז פריי. ניט זיין מארגן קען פריי, איז היינט וואס
 פאר־ ווערן קען וועלטלעבקייט אייר אבער וועלטלעבקייט. איז פרייהייט ■אז

ראגמע. א צו פארשטיינערט ווערט עם ווען ־קנעכטונג,
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 ביי־ לערנען זיר לאמיר פרייהייט. אמתער רער ביי בלייבן לאמייר
 ער איז פריי, זייענדיק פרייגייסט. אמתער רער נעווען איז ער :פרצן

 די נעעפנט ראך אונדז פאר ער האט אפייקורס. קייז געווען, ניט קיינמאל
חסידות. פון קוואלן

 גייסט, פרייען פון מיטלפונקט דער ווערן זאל ייווא אז ווינטש, איך
רליטא. ירושלים נאמען דעם ווערט בלייבן ארום אזוי זאל ווילגע און

 נאמע.ן אין קאנפערעגץ די באנרים איך ;)בערלין( על ג ער ג נ.
 דא־ די אייז מיר פאר ייווא. פון פרייינד געזעלשאפט בערליינער דער פון

 פון יידישיסטן, פון קולטור־קאנגרעס א באמת ייווא פון קאנפערענץ זיקע
 סאציאליסט, א אליין בין איך קולטור. יידישער רער פאר קעמפן וואס די,

 יאר 21 מיט באגריף. ברייטערער א איוז יידיש אז מוודה, בין איך אבער
 טשערנאוויץ. אין קאנפערענץ יידיש,יסטישע ערשטע די געווען איז צוריק

 צו' דערוועגט קוים זיר האט זי שטאמלעריש. האלב נאך געווען איז זי
 שוין זיך וועט איצט שפראך., נאציאנאלע א אי׳ז יידיש אז פראקלאמירן,

 נאד איז איצטער פארמוליהוגג. דאזייקער דער מיט באנוגענען ניט קיינער
 וואס דאס שפראך. נאציאנאלע די איז ייריש :פארמולירונג איין מעגלעך

 נאציאגאלע די איז יידיש אז באווייזט, אויפגעטאן האט ייווא דער
 מירידארפן עובדא. אונדזער אי,ז דעקלאראציע דאזיקע די ניט אבער שפראך.

 צו האפן און ווילן מיר :לאזונג נייעם א ימיט פאלק צום ארויסניין איצט
 סך א איז עס חברים, אוניווערסיטעט. יידישן א אינסטיטוט ;רעם ביי זען

 פאראן זיינען עם שאפן. צו אוניווערסיטעט רעם ווי אפלאדירן, צי גרינגער
 ארגא־ אי פינאנציעלע, אי פאליטישע, אי פראנן, הארבע סך א דערביי

 מיר אויגן. די פאר האבן ציל דאזיקן רעם מוזן מיר אבער ניזאציאנעלע.
 אווטא־ נאציאנאלע אונדזער אויסצוקעמפן אויף געטאן וויייניק נאך האבן

 אייגער פאקטן. דורך מעשים, דורך נאד רערגרייכן יזי קענען מיד נאמיע.
 גלייב,. איך אוגיווערסיטעט. יידישער דער זיין דארף פאקטן דאזיקע די פון
 דער אויר טרעפן זיר מיד וועלן קאנפערענץ נאענטסטער דער אויף אז

אוניווערסיטעט. פון עפענונג
עפענוגג־זיצונג. פייערלעכע די שליסט פארזיצער דער

זיצונג וויסנשאפטלעכע
אינאוונט(. 9) אקטאבער טן24 דעם דאנערשטאג,

 אנגעהויבן זיר האט קאנפערענץ דער פון זיצונג וויסנשאפטלעכע די
 אוונט. אין איזייגער 9 ״פאלאס" טעאטער אין זאל באזעצטן פול א ביי

טשעריקאווער. א. איוז פארזיצער
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 פון דעלעגאט רעם פאהדצער רער באנריסט פארטראנן די פאר
 ־ ל ע ק ג י פ זר ו ע אחוואקאט ייו,א, פון פריינד געזעלשאפט ■קאווגער

 פוילישער רער פון ערלריבעניש ספעציעלער רער מיט אי!ז■ רואם ן, י י ט ש
 און ליניע אדמיניסטדאטיווע די אריבערגעפארן רעגיירוגג לישוישער און

זיצונג. וויסנשאפטלעכער דער צו ערשט ׳קומען צו באווייז׳ן האט
 ווערן אויודיטאריע רער פון אויפמערקזאמקייט געשפאנטער רער ביי
: פארמראגן די -געהאלטן

דיאלעקטאלאניע. יידישער איבער י— י צ,ק ו ל י ר פ נח
 דייטשע די פון עוואלוציע 'עקאנאמישע—י ק ס ג י טשטש ל יעקב

יארהונדערט. טן19 אין יידן
והארצות. ארבע ועד ורענן — שיפער יצחק ד״ר
 סוף פרעסע פוילישער רער אין יידן — ם בלו •ננעל ר ד״ר

יארחונדערט/ טן18

זיצרנג דריטע
פרי(. 11 האלי אקטאבער טן25 דעם )פרייטאג,

 אויסצוקלייבן פאר ליינט און זיצונג די עפנט ך י י ר נ י י ו ו מ. ד״ר
 טשערנאוויץ, — בערנפעלד י. ד״ר קאנפערענץ: דער פון ■פרעזיודיום אין

 — מייזיל נ. בערלין, — טשערייקאווער א. ווארשע, 1— ניטערמאן י.
 קאוואר־ ה. ד״ר ווארשע, — פרילוצקי נ. רינע, — עט-קין ה. ווארשע,

 ווארשע — שיפער י. ד"ר ווילנע, — ראזענטאל אננא פדוי ווילנע, — סקי
 אנגענומען ווערט ליסטע פארגעלייגטע די ווילנע. — ווייגריקך מ. ד״ר און
׳מיייזיל. נ־ אויסנעקליבן ווערט פרעזידיום פון סעקרעטאר פארן בלאק. אן

פרילוצקי. ג. איבער נעמט פארזייץ דעם
 דאס באקומט ארגאניזיר־קאמיטעט פון באריכט אלגעמיינעם צום

ווארט
 די איז אלגעמיין אין אז אן, נעם איך :ק.( )א. ך י י ר נ י י ו ו מ.

 דעריבער זיר וועל אייר באקאגט. דעלעגאטן אלע איינסטיטוט פון טעטיקיייט
 פארגאנגענער דער וועגן פרטים קיין אויף אפשטעלן ניט באריהט מיין אין

 רער צו שייר זיינעז וואם פאקטן, די באטאנען עיקר !רער נאר ארבעט,
ונפט. צוק

 ארגאני־ אן שאפן צו איז קאנפערענץ רער פון הויפט־אויפגאבע די
 טע־ ברייט־פארצווייגטער אוגדזער צו פאסן זאל וואס זיר־יסטאטוט,

 ארגאניזירט זיין נעקענט ניט אפאראט אונדזער האט איצט בייז טיקייט.
 פונדעסטוועגן קאינסטיטוציע א אן האבן •מ׳יר אויב זיין. צו געהער עם -וי .
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 איר געפין יאר, 4 פארגאגגענע די פון משד אין אייפגעטאן ווייניק ניט
 רער אדאנק געווארן מעגלער איז דאס :דערקלערונג איין בלוין! דערויך

 די פון באצימגען קעגנן!וייטיקע די אין געהערשט האט וואס ווארעמקייט,
 און ווילנע מיט אומצופרידן געווען בערלין איז מאל איין ווי ■מער מועד.

 — צוריה און אהין טענות געווען זיי-גען מאל איין ווי מער פארקערט,
 אונזדז פון יעדערער ווייל געווען, גובר גרינג אלצדינג דאם האבן מיר אבער

 די פארבייגן צו עיקר און פארם עווישן סיכפוך א ביי געווען גערן איז
 האט וואס ווארעמקייט, דאזיקע די אז זען, לאמיר עיקר. דעם צוליב פארם

 אויר אנהאלטן זאל משפחה, איין פאר ייווא־טוער די ■געמאבט איצט בייז
שליאד. ברייטערן א אויר א,רוים טרעטן מיד בשעת ווייטער,

 דאזיקע דאס און ווארעמקייט דאעיקע די אז זיכער, זיין מעגן מיד
 קיין גיט דאר איז ייווא דעד ווארום בלייבן, אוגדז ביי וועלן אחרוות־געפיל

 פאלקס־ שטראם גרויסן א פון געטראגן ווערט ער נאר יתירים, הייפל קליין
 רעם, אין באשטייען ייווא רעם פון גליק דאס. און אויפטו דער ענערגיע.

 פאר טווזגטער און יער מיטבו פאר הונודערטער געמאכט האט ער וואס
 קען ארגאגיזאציע וויסגשאפטלעכע יידישע אנדער שום קיין סימפאטיקער.

גלייכן. ניט אונדז צו רעם אין זיר

 אייסטי־ וויסנשאפטלעכן יידישן רעם פאר ארגאגיזיר־קאמיטעט דער
 אין פארבאראטונג בערלינער דער אוי־ געווארן געשאפן אי׳ז וואס ■טוט,

 רייזען, טשעריקאווער, מענטשן: 4 פון באשטאנען איז ,1925 אווגוסט
 בערלין, פון אוועקגעפארן 1926 מאי אין איז שטיף ווען וויינרייר. שטיף,

 לעשטשינסקי, יעקב ארגאני׳זיר־קאמיטעט אין געווארן קאאפטירט איז
 האט 1926 אין ייווא. צום נאענט געשטאנען אן אנדייב פין איז וועלכער

 ארגאניזיר־קאמיטעט/ אין מיטגעארבעט חדשים עטלעכע פון רמש איז
 קאלעגיע א עריק. מ. קאאפטאציע, פון סמך אויפן ווילנע, צווייג

 ארבעט די ווי מאם דער אין אבער גענוג, געווען אפשר תחילת איוז 4 פון
 הנהגה דער פון באשטאנוד דער אז ארויסגעוויזן, זיר האט געוואקסן איז
 איז פארבאראטונג דער פון באשלום רעם אין ווערן. פארגרעסערט מוווז

 לאנד־ארגאניזא־. גייע שאפן זיר וועלן עם אויב אז פארויסגעזען, געווען
 ארגאניזיר־קא־ אין פארשטייער זייערע ארייגשיקן קענען וזיי וועלן ציעס,

 וועגן קארעספאנדענץ א געגאנגען אויך איז פאלן עטלעכע אין מיטעט.
 צו געקומען ניט טען איז ארבעט פון איבערמאס דער צוליב אבער דעם;
 באטייליקונג ברייטערער פון פוראגאט א באשלום. פון רעא^ייזורונג דער
 ווילנער דער פון פארוואלטוגגען די וואס דעם, דורר געווארן געשאפן איז
 בא־ די אין באטייליקט זיר האבן "פריינד" געזעלשאפטן בערלינער און

 אנגע־ איז פאלן ריי גאגצער א אין פראגעס. וויכטיקערע אלע וועגן שלוסן
 אויר שפעטער סעקציע, אמעריקאנער דעד מיט קארעספאנדענץ א גאנגען
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 דאזיקע די אבער אאז"וו. "פריינר" נעזעאשאפט ווארשעווער דער מיפי
 סטאטו־ אייננעשטעאט נעווען ניט זיינען צחזאמענארבעט פון פארמען
 זיכער. און רענאמעפיק נענוג געוועז ניט זיי זייגען מטיאא און טאריש,

 אוועק־ זאא וואם ארנאגיזיר־פאאן, אן אויפארבעטן מוז קאנפערענץ די
ארגאנען. נעהעריקע אאע שטעאן

 די איצט ביז געווען אויך אי!ז ארנאניזירט פעשט גענוג ניט
 פראאאאמירט האט פארבאראטוגג די ארבעט. יסנ׳עאפטלעכע ו ו

 טשערי־ א. :סעקרעטארן די זיי פון דריי פאר באשטימט און פעקציעס 4
 פאר אעשטשינסיקין י. סעקציע, ר ע ש י ר א ט ס י ה דער פאר קאווערן

 דעך פאר ווייגרייכן מ. עקאנאמיש־פטאטיסטישער, דער
 בא־ י פס רער פון פארשטייער דעם וועגן פראנע די פיאאאאנישער.

 נאמען אין אפן. נעבאיבן איז פעקציע אאגיש־פעדאגאנישער
 נא־ זייער אין שריפטן, בענד די ארויפגענאננען זיינען סעקציעס די פון
 די )אמשא, ארבעט ווישגשאפטאעכע היפשע א נעווארן אפגעטאן איז מען

 אין אוייספארשונג עקאנאמיש־סטאטישטישע די ארבעט, עטנאגראפישע
 סעקציע(, פפיכאאאניש־פעדאגאגישער דער פון אנקעטעם די ,1927 פויאן
 גיטא איז סעקציעס די פון ארגאניוזיר־פארם איינהייוטאעכע קיין אבער

 געארבעט האבן סעקציע פיאאאאנישער דער פון אנפירונג דער אין היינט. בי׳ז
 עקא־ די טיטואירונג. באשטימטער א אן — רייזעז זי. און פעקרעטאר איר

 ארגא־ געפרוווט יא אעשטשיגסקי פ׳ האט סעקציע נאמיש־סטאטיסטישע
 אעשטשינף י. אויפגעקאיבן האט בעראין אין פאחז׳אמארנג א און ניזירן,

 סעקרעטאר. פארן קאראאניקן י. סעקציע, רער פון פאהזיצער פארן פקין
 שאפן געפרוווט טשעריקאווער פ׳ האט סעקציע היפטארישער דער פאר

 בעראין, אין מאא עטאעכע אויפגעקאיבן זיר האט וועאכער פאענום, א
 די שעקציע"(. ודער פון "אנפירער געהייפן האט טשעריקאווער )א.

 אויף ארנאניזירט ■ויידעו־ זיר האט שעקציע פפיכאאאגיש־פעדאגאגישע
 אויסנעקאיבן האט וויאנע איך פארזאמאונג א שטייגער: באזונדער א
 און גאאאמב(, א. סעקרעטאר קאווארשאי, ה. ד״ר )פארזיצער ביורא א
 (אערערז אייבוש געווארן אנגעטרויט איז שריפטן די פון רעדאקציע די

ניו־יארק. אין
 אויב קיינעם, פאר ׳פחיתת־הבבוד איין זיין וועטניט עם א!ז גאייב, איך

 שעק־ די פון צוזאמענארבעט קאאעגיאאע ריכטיקע די אז !זאנן, וועא איך
 די אז צייט, איצט שוין איז עש אנהייבן. ערשט נאד זי׳ר דארף ציעס

 איג־ דעם פין ארבעט די קאגסטיטוירן. אמת אן אויף זיך זאאן סעקציעס
 זיך פאדערט דאש אז אוישגעוואקשן, פיא אזוי אויר שוין איז שטיטוט

 ביז־ דער אין ווארים אויר, מענאער !דאס שוין איז אגב אומבאדינגט.
 דעם ארום קאנצענטרירט שוין מיר ׳האבן צוגרייט־סטאדיע איצטיאער
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 וויסנשאפט־ פארשיידענע די פון מיטארבעטער צאל שייגע א אינסטיטוט
געבייטן. לעכע

 סעק׳ די קאנסטיטוירן וועגן פראגע די סעפציעל אז סלאר, זע איד
 צו, זיין גרינג ניט וועט עם הארבע. א און איידעלע אן זייער איז ציעם

 לויט סעקציע. א פון מיטגלייד ווירקלעכער א זיין קען עם וועד באשליסן,
 זיין eo ipso שריפטן די פון מיטארבעטער יעדער ניט קען מיינונג מיין

 מיד וואס קאלעגיעס, די אז זען, מוזן מיד סעקציע. דער אין מיטנליד א
 דערי־ און אווטאריטעט, .וויסגשאפמלעכן געהעריקן דעם האבן זאלן שאפן,

 וועגן פוסקים סעקציע, דער פון מיטגלידער ווירקלעכע אז אייך, האלט בער
 די, בלוייז זיין קענען ארבעט, וויסגשאפטלעכער פרעמדער און אייגעגער

 וויסנשאפט^ קוואליפיצירטע געטאן שוין איצטער ביז אליין האבן וואס
 דער אין אינסטיטוט מיטן מיטצואירבעטן גרייט זייגען און אדבעט לעכע

טעטיקייט. זיין פון ריכטונג אלגעמיינער
 קאג־ די זאל זיצונג היינטיקער רער אויף אז איז, פארשלאג מיין

 זאל וועלכע ארגאניזיר־פראגעם, פאר קאמיסיע א אויסקלייבן פערענץ
 אלע וועגן פראיעקט בפדטיותדיקן א צושטעלן נאכמיטאג מארגן ביז

 פראגע בארירטע אקארשט די אריינגיין וועט אהער פונקטן. שייכותדיקע
 אונדזער פון סכעמע אלגעמיינע די — דעדנאך און סעקציעס די וועגן

ארגאניזאציע.
 שוין זי רארפן מיד אויסזען? סכעמע דאזיקע די זאל אזוי ווי
 לעי־ אלע אין לעגדער, 17 אין האבן מיד אויספאנטאזירן. ניט איצטער

 שטיצגרופעס, לאגד־ארגאניזאציעס, מאסן־יישוב, יידישן דעם פון דער
 און פאראיינהייטלעכן בלויז מהן מיד ייווא"; פון "פריינד געזועלשאפטן

 אין ׳זיצונג א אויף געשאפן. האט אליין לעבן דאיס, דאס דאם, אקטיווירן
 אפאר מיט "פריינד", געזעלשאפט ווארשעווער דער פון פארוואלטוגג דער

 אויפ־ די פארמולירט טרעפית זייער לאזארקאהאן פ׳ האט צוריק, וואכן
 געזעל־ די פון פארבאנד אלוועלטלעכער אן ווערן געשאפן מוז עם :גאבע

 זיין וועט! דאם /’אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן פון "פרייגד שאפטן
 וועט ארבעט קעכע וויסגשאפס די ייווא; פון פארזארגער מאטעריעלער רער

סעקציעם. פלאנמעסיק־קאגסטהוירטע ודי דודך ■ווערן געטאן
 ייווא"? פון "פרייגד געזעלשאפט דער אין מיטגליד א זיין ■קען וועד

 ק,יין אינסטייטוט. פון צילן דיי מיט סימפאטיוזירט עם וועד איינער יעדע־־
שטעלן. גיט מיטגליד אזא צו ימיר דארפן פאדערונג אגדערע שום

 די אנרירן ווילנדיק ניט איך מוז פונקט, רעם ■צו צו' קום איך ווען
זיצונג. פייערלעכער דער בעת נעכטן, ארויסגעשוווומען זיינען וואס טעמעס,

 אינסטי־ דעש שטיצן וואס מעגטשן די צווישן אז פאקט, א איז עם
 די ט^ג הייגטיקן ביי שטיצן וואס אזיויגע, נאד ניט פאראן זיינען טוט

 זיך זאלן מיד אז גרונד, קיין ניטא איז עם און שול. וועלטלעכע יידישע
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 ווישנשאפט־ וואם גופא, דאם אדרבא. אונטערשטיצונג. זייער פון אפזאגן
 סימן, א איז קרייזן, גייע פון שימפאטיעם צו ציט יידיש אין ארבעט לעכע

אויפגעוואקסן. שוין זייגען מיר שטארק ווי
 פאר בילדרגגפ־ארבעט יידישער ■רער פון ידום רעם זוכן מיר ווען

 אומלענאלע די אויף אן זיר מיר שטויפן יארהונדערט, האלבן לעצטן דעם
 יסוד דעם נעלייגט באהאלטענערהייט האט מען ווו ארבעטער־קרייזלעך,

 נאר עקאנאמיע, פאליטישער אין גאר ניט — ווים! יידיש מאדערן א פאר
 קדייז־ דאזיקע די געשיכיטע. און נעאגראפיע נאטורווישנשאפט, אין אויר
 גע־ זיינען זייערע מיטגלידער די איזאלירט, אינגאנצן געווען זיינען לער
 געווען זיייגען דרויסנדיקע אלע ארדן. רעליגיעזן מין א צו עגלער ווען

פייגדלעד. רוב ראם פרעמד,
 צו מעגלעכקייט די געגעבן אונחז האט פרייהייט רעלאטיווע ווען

 העכע־ א געווען דאס איז לערגשפראך, יידישער דער מיט שולן עפעגען
 די ערשטן. דעש פון ווייט מיילן אנטוויתלוגג, אונדזער פון שטאפל רער

 שוין זיי האבן צייט ׳זעלבער רער אין אבער שונאים, אויר נאך האבן שולן
פארטיידיקער.. טויזנטער פון גארטל פעסטן א זיך ארום

 אונדז ביי צוגעקומען אי.ז פאלקם־שול, דער צו גארן, ערשטן צום
 איצ־ און לערער־פעמינארן, די גימנאזיעס, די — צווייטער דער פאמעלעך

 גארן, העכערער א נאך געבויט ווערט עם ווי עדות, אלע מיר זייגען מער
אינסטיטוט. וויפנשאפטלעכער ייד-ישער דער

 עלע־ יידישע די איידער גענגער ווייניקער נאך האט אינסטיטוט דער
 ווי בעסער ווירקן פאקטן פארשטענדלעך. איז דאם און שולן. מענטארע

 אז שימן, דעם געהאט שטאטראט א אין מיד האבן אומזישט ניט רייד.
 אסיג־ אן פאר נעשטימט האט ראטמענער פוילישע גרופע א ווי נאכדעם

 געשטימט שפעטער צייט רורצער א וטיט זי האט ייווא, דעם לטובת נירונג
 באשאפט פאלק א אויב : שול יידישע ארטיקע די סובשידירן *פאי אויך

 זאל פארוואם אינסטיטוציע, ווישנשאפטלעבע העכערע א שפראך היין אין
שול. עלעמענטארע אן שפראך דער אין האבן קענען ג־ט עס

 שטייט דער שול, יירישער מאדערנער דער פאר שטייט עם ווער
 די אבער חושים. זייגע אלע מיט אומבאדינגט, ייווא, דעם פאר נעוויס

 זאנן אט פרייגד. אנדערע אויר האט ייווא דער אוז געוויזן, האט פראקטיק
 ארבעט וויסנשאפטלעכע נאר ניט, זיי האלטן שולן יידישע פון אז איינע,

 אז אנדערע, זאגן אט יידיש. אין געטאז ווערט זי ווען אפילו ליב, זיי איז
 דארף דעם איבער דווקא נאר אוגטערגיין, יחריש וועט מיינונג זייער לויט
 דער מיט פארבונדן איז וואם אלצדיגג, אויספארשן און אויפהיטן מען

יאר. טוחזגט לעצטע די מיט נעשיכטע, אונדזער אין יידיש־תקופה
פריינד? "באדיגגטע" אזויגע פון אפזאגן זיר אינסטיטוט דער זאל צי
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 וועלכע מאן טעג אעסטיטוט פון טוער יערער :זאגן מוזן מיר
 *אינסטי אן ווי אינסטיטוט, דער אבער וויל. ער ארבעט געזעלשאפטלעכע

קאמף. •פאליטישן רעם אויסער שטיין מוז טוציע,
 וויסנשאפטלעכע׳ ׳ממשותדיקע נאד איז איגסט״טוט פון וועג דער

ארבעט.
 איג־ פון טעטיקייט ביז־איצטיקע די קרימיקירן וויל מען אויב

 געלונגענע נייט פאר "שריפטן", די אין ארטיקלען שלעכטע פאר ■סטיטוט
 וואס רעזאלוציעס, מאניט עם ווער אבער פלאן; אויפן דאם אי-ז אנקעטעס,

טעמע. דער אויף ניט רעדט דער געווארן, אנגענומען ניט זיינען
 ידעם, אין איד זע וועג, ריכטיקער דער איז דאם אז באווייז, בעסטן דעם '

 צום תביעות קיין ניט האט זאמלער און פרייגד מאסע גרויסע די .וואם
 קען. ער מאס בעסטע דאס בנין צום צו טראנט איינער יעדער אינסטיטוט.

 איגשטיטוט פון מיטשאפער אנדערש? יזיין נעקענט רען וואלט אזוי ווי און
 אבער שיכטן; פארשיידענע און ריכטוגנען פארשיירענע פון מענטשן זיינען

 טייל ווייט־גרעסיטן צום טאקע זיינען ייווא־ארבעט והער פון ר ע ם י נ ע נ
 שפראך די שפראך, זייער אייז יידיש וואס פאלקס־מאסן, און ארבעטער ■די

הארץ. זייער און קאפ זייער פון
 אינסטי־ מיטן .זאמלער און פריינד טייל א צעקריגן אפשר קען מען

 ריכטונג אינסטיטוטם דעם אז לאזונג, א מיט ארוים וזאל מען אוייב טוט.
 ז׳ייער צווישן קאנפליקט א פריינד טייל א ביי שאפן מען קען ניט, טויג

 גלייב איך אבער געוויסן. געזעלשאפטלעכן זייער און נעפיל אוממיטלבארן
פראפיטוירן. דערפון קענען זאל עמעצער א.ז און בוראי זיין זאל ראם אוז ניט,

 און ריכטוגג ווענן טעמע דער צו געזאנט האב איך וואס אלצדינג,
 אנדערע די צי ניט, .ווייס איך פארמולירונג. אייגענע מיין אייז באזים,

 אבער דערמיט, איין שטימען ארנאנייזייר־קאמיטעט דעם פון מיטנלידער
 גע־ זיר האט רייך, מיינע פון ארוים דריבגען וואס ן, ר י פ ס י או די לויט

היינט. ביז אן טאג ערשטן פון ארגאני׳זיר־קאימיטעט גאנצער דער •האלטן
 קאמפאניע אמעריקאנער אוסער ווענן בקיצור נאד איצטער

 אריינגעשיקט האט סעקציע אמעריקאנער די זומער. און פריליגג היינטיקן
 אין וועלכער פינאנץ־באריכט, באשטעטיקטן נאטאריעל גענויען נאנץ א

 פרטים אויף אפצושטעלן זיך פארשפאר איך אז אזוי דעלעגאטן, אלע פאר אפן
 אריינגעבראכט האט קאמפאניע די ראשי־־פרקים. מיט באנוגענען זיך קען און
 קנאש .4000 א איינצוקאסירן געבליבן נאך איז עם וועלכע פון דאלאר, 14000 ביי
 נסיעה מיין אויף דאלער 1700 א דערפון הוצאות, אויר אוועק זיינען 3000 פע

 אז מיינט, דאס חדשים. פיר פון משך אין אמעריקע אין אויפהאלט און
 7000 א מיט דיספאנירן געקענט מיר האבן קאמפאגיע די פארעגדיקן ביי

 גרויסער א מענטשן. הונדעחטער פון נעקומען ׳זיינען סומעס די ־־אלאר.
בוי־ארבעט? דער אויף אוועק שוין אייז געלט דעם פון טייל
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 דוכטן, נעקעגט זיך טאה קאס^יע דער פון וואכן ערשטע די אין
 אפ= דער ווייל גרעסערער, א זיין וועט רעזולטאט מאטעריעלער דער אז

 אין סיי און ניו־יארק אין סיי פרעסע, יידישער גאנצער הער אין קלאנג
 איז■ עם אבער ווארעמער. אויסערגעוויינטלעך אן געווען איז פראווינץ, דער

 ווערט אליין צייטוננס־ארטיקלען פון :אפנאר אפטישער אן געווען
 איז צייטוננען די איין פראפאנאנדע פרייגדשאפטלעכע די ניט. געלט קיין

 ארבעט די בשעת שפעטער, מיד וועלן וגיירן און זייונג, נוטע א אבער
פוגאגדערוויקלעז. זיר וועט סעקציע אמעריקאגער דער פון

 בשום מיר טארן קאמפאגיע אמעריקאגער דער פון אויסנאנג דעם
 די איז ווייכטיקער רעזזלטאט. פינאנציעלן לויטן בלויז שאצן ניט אופן

פערספעקטיווע.
 לפי־ערך א געווען סעקציע אמעריקאנער די איז קאמפאניע דער בייז

 1וואס טייטגליידער, הונדערט פאר א טיט ארגאניזאציע אן קרייז, עננער
 איר אין נעהאט ניט האט ארנאנייזאציע די יאר. א דאלאר צען צו צאלן

 שווארצע שווערע גאנצע די הילפם־קרעפטן, טעכנישע שום קיין רשות
 גופא, עקזעקוטיווע דעו־ פון מיטנלידער די דורך נעווארן נעטאן איוז ארבעט

 ד״ר סעקציע דער פון סעקרעטאר דעם דורך דיי ערשטער דער אין
שאצקי. י.

 אין זיר דארפן מיד אז ארויסנעוויוזן, זיך האט קאמפאניע דער אין
 ביז־ די נייען פרייער, קרייזן. קאנצענטרישע דריי טיט רעכענען אמעריקע
 טיט באקאנט געווען גוט זיינען וואס אינסטיטוט, פון פריינד איצטיקע

 האבן וואס מענטשן, :קהייז צווייטער דער נייט וזיי אדום אויפטוען. זייינע
 און אויער ברעג איין טיט ייווא דעם וועגן געהערט געהאט גאר איצט ביז

 זאך. דער אין באהאוונט מער געווארן קאמפאניע דער דורך ערשט זייגען
 טויזנטער די — קרייז דרויסנדיקסטער דער דרייטער, דער גייט ענדלעך

 נע־ געוואר מאל ערשטן צום קאמפאניע דער דורך זיינעז וואם מענטשן,
אינסטיטוט. רעם פו; עקסיסטענץ עצם דעם וועגן ווארן

 האבן מאטעריעה, און מאראליש אונטערשטיצונג, אדעקוואטע אן
 טאקע ודאם האט ער קרייז. ערשטן דעם ביי בלוי׳ז באקומען געקעגט מיר

 גע־ בלויז מיר האבן פעריפעריע דער אין מאס. פולער דער אין געגעבן
 די בשעת אז זיכער, בין איך להבא. אויר פארבינדונגען אנקגיפן קענט

 די פון זי וועט טעטיוסייט, איר פארברייטערן וועט סעקציע אמעריקאנער
נוצן. גרויס האבן פארבינדונגיען דאזיקע

 קאט־ אמעריקאגער ערשטער ודער אין פראקטיק דער פון סמך אויפן
 "בא־ א און אינטערעס אז אז באשלוס, צום איר קום אונדזערער פאגיע

 מיט שאפן וזיר וועט וויסנשאפט יידישער דער פאר פריינדשאפט" דינגטע
 גערופענע אזוי )די לאנג־אמעריקאניזיירטע די אין אפילו צייט דער

 כמעט איצט דארט שדין אימן יידיש צו ל ו יט ב דער קרייזן. "יאהודישע"(

36



 פון אלץ. ווי ומער אימפאנירן פאקטן פשוטע: א איז סיבה די פארביי. ווי
 די פון סיטפאטיע די ,למשל ׳זייד, נעמט פאקמן פאר אפשיי דאזיקז דעם

 וואס ראטגפארבאנד, אין קאלאניזאציע יידישער דעד צו ׳קרייזן יאתחדישע
 אינווע,ס־ אגראדזשאיגט דעד האט נאד ניט אז דערצו, געבראכט האט

 ספע־ א אפילו נאד איובערוואנדער־ארבעט, דעד אין מיליאגעז טיירט
 אוקראינע אין געווארן געגרינדעט ז א "ראזענוואלד" קאלאניע ציעלע
 מיל־ שיקאגער רעם פין גאמען אויפן קאלאניעם, יידישע נייע די צווישן
 מיליאן פי!נף געוועז מגודב האט וועלכער !ראזענוואלד, דזשוליוס יאנער

 מאס געוויסער א אין אז זיכער, בין אי!ך קאלאניץאציע. דעד פאר דאלאר
 וועט עס מער וואס קולטור: פון פעלד או׳יפן איבערחזרן דאס. דד וועט

 אר־י וויסגשאפטלעכע יידישע די בכלל, קולטור־־ארבעט יידישע די וואקסן
 אנער־ און רעספעקט זיר צו ארויסרופן !זי •וועט מער אלץ בפרט, בעט

קענונג.
 די דא אגרופן גיין ניט איוך וועל צייט באנרענעצטער רער צוליב

 ביי האבן וואס שיכטן, פארשיידענע פון מענטשן צענודליקער די פון ׳נעמען
 פון פריינד ווארעמע נעבליבן ׳זיינען און מיוטגעהאלפן ׳קאמפאניע דער
 מיד וואס באציונגען די אז באמערקן, נאד וויל איר ווייטער. אויף ייווא
 עס סביבה. ייודישער דעד מיוט בלויז ניט ודד באגרענעצן אנגעקגיפט האבן

 אויר ארבעט אונרזער צו אינטערעס אן ארויסצורופן נעראטן או־נדז אייז
 אז פארשטאגעז, האבן וואס געלערנטע, גיט־יידישע אנגעזעענע זייער ביי
 אויר מעז קען סביבה יידיש,ער ספעציפישער דעד אין פארשונגעז די פון

 פון פעלד אויפן אויוספירן אלגעמייגע וויכטיקע אויסערגעווייינטלער מאכן
 די מיט באקאנטשאפט די אאוז"וו. ליגגווייסטיק עקאנאמיק, סאצייאלאגיע,

 אין פראקטיק ביז־איצטיקע אונדזער באשטעטיקט האט קרייוזן דאזיוקע
 מער געפינען אמאל מיר קענען געלערנטע ניט־יידישע ביי א,ז אייראפע,

 זיינען וואס יידן, ביי איידער זאר אונדזער פאר סיימפאטיע און פארשטאנד
פאראורטיילן. פון פארבלענדט

 *ארבעט די וועגן ווארעם רעפעראט, מיין דערמיט פארענדיקן קען איר
 רעפע־ באזונדערע באריכטן וועלן סעקציעם איינציקע די פון פלענער
פארשלאגן, פאר א נאר מאכן ודעריבער וועל איור רענטן.

 מוזן מיר בלייבן, מוזן ארבעט אונדזער פון צווייגן פריערדיקע אלע
פארפעסטי׳קן. און פארברייטערן נאר זזיי

 זשורנאל; אייגענעם אן וועגן באשלוס א ארויסטראגן מוזן מיר
 "ליטערארישע די אין פובליקירט רייזעז פ׳ האט פראיעקט גענויען א

.,,בלעטער
 נארמאטיווע א ווי קאמיסיע, ליגגוויסטישע די שאפן מוזן מיר

שפראר־באנוץ. יידישן דעם פאר אינסטיטויציע
 ארטאש יידישער דער אין סדר א שאפן צו דר אויף נעמען מוזז מיד
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 פארשלאג• מיין ייווא. דער ׳עוין האט אויטאריטעט נייטיקן דעם ׳— גראפיע
 זאצ בגין, אייגעגעם אונחזער פון חנוכת־הבית ביים ,1930 שובות אז איז,

 בי׳ו- און קאגפערענץ, ארטאגראפישע אלוועלטלעכע אן ווילגע אין פארקומען
 ?דורכ יזאמלביכער( עטלעכע )אדער זאמלבוך א אין מיד זאלן דעמאלט

פראגעס. שטרייטיקע אלע דיסקוטירן
 סיסטעמאטי־ צו כדי איגסטרוקטארן־קורם, אן עפעגען מוזן טיר

•זאמל־ארבעט. די פארטיפערן און רן;זי
 עפגטלעכזג די האלטן צו כדי פרעסע־ביורא, א שאפן מחזן מיד

ארבעט. אוגדזער פון קורם אין מייגוגג
.,,"ידיעות אונדזערע רעגלמעסייק ארויסגעבן מוזן מיד
 פראפאגאנדע" פרעמרשפראכיקע אונ׳דזער פארשטארקן מוזן מיד

 דער- אינסטיטוט, וועגן בראשור פוילישע א ארויסגעבן מיד מחן קודם־כל
פראגצוייזישע. א נאך

 ניט איז דאס בודזשעט. אונהזער באווארענען צו זען מוזן מיד
 מון אכט ספעציעלע א ארבעט. געהעריקער דער ביי דערגרייכן צו שוועד

 קערפערשאפטן, עפנטלעך־רעכטלעכע א!ז ורעם, אוי׳ף לוערן געלייגט
 אלע איז קהילות יידישע און שטאט־פארוואלטו^געז רעגירוגגען,

 יידישער דער לגבי חיוב זייער ערפילן זאלן מאשן־יישוב יידישן פון לעגדער
 איג־ וויסגשאפטלעכע יידישע צענטראלע די שטיצן און באפעלקערוגג

סטיטוציע.
 צייט יאר פיר די פאר אויפגעטאן האבן מיר :שורך! איגטערשטע די

 אין אז ווינטשן, זיר לאמיר געריכט. אליין וזויר האבן מיר איידער מער
 פרי־ פיר די אין איידער מער אויפטאן ייווא רער זאל יאר גאעגטסטן רעם

ערדיקע.

סעקציע, עקאנאמיש־סטאטישטישער דער פון באריכט
 גע־ געגריגדעט איז ייווא פוגם סעקציע עקאגאמיש־סטאטיסטישע די

 רע־ און סעקציע דער פון אגפירער אלם .1926 פרילינג בערלין אין ווארן
 ז*א ,,סטאטיסטיק און עקאגאמיק יידישער פאר "שריפטן די פון דאקטאר

 אויפגאבי אירע האט סעקציע ודי לעשטשיגסקי. יעקב געווארן אויסגעקליבן
פארמוליירט: אזוי

 סטא־ און עקאגאמישע די פארעפגטלעכן און באארבעטן ׳זאמלען, א(
 קאמוגאלע, מלוכישע, די אין צעזייט דייבע: וואס מאטעריאלן, טיסטישע

;אויוםגאבן אנדערע און געזעלשאפטלעכע
 די אין און הילף־גרופעס ערטער גרעסערע די אין ארגאגיזירן ב(
 יידישן וועגן ידיעות זאמלען זאלן וועלכע קארעספאגדעגטן, — קלעגערע

; לעבן געזעלשאפטלעכן און קולטורעלן עקאגאמישן,
 עקאגא־ קהילות" ייהישע די מיט פארביגדוגג אין שטעלן זיר ג(

 איגסטיטו־ פילאגטראפישע און געזעלשאפטלעכע !פראפעפיאנעלע, מישע,
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 פאר־ צעטלען, רעגיסטראציעס, זיייערע אין אז זיי, אויף ווירקן און ציעס
 אל־ סכום באשטימטער א ווערן ארייננעשטעלט זאל וכדומה שרייבונגען

 פאר־ צווישן פארנלייכתגען ■ווערן מעגלעך ס׳זאלן כדי פראגן, געמיינע
; לענדער און שמעט שיידענע
 פאלנג־ מיט אפטייל סטאטיסטיש־אינפארמאטיוון א ארגאגייזירן וד(

 טא־ וכדומה פרענבוגנס אנקעטעם, אויסארבעטן .1 : פונקציעס ריקע
 אונטער נעמען וועלכע איגסטיטוציעם, און נעזעלשאפטן פאר טעריאלן

 און אגווייזונגען נייטיקע די געבן זיי לעבן, יידישן פון אויספארשוגגען
 און געלערנטע איגפארמאציע ביבליאנראפישע געבן .2 ; אינסטרוקציעס

 געבן .3 פראגן; סטאטיסטישע און עקאנאמישע יידישע וועגן שטודירנריקע
 פארשיי־ וועגן אינסטיטוציעס און ארגאניזאציעם ידיעות סטאטיסטישע

;לעבן יידישן פונם זייטן דענע
 און ביבליאטעק עקאנאמיש־סטאטיסטישע צענטראלע א שאפן ה(

ארכיוו.
 דורכ־ האט סעקציע די וואס ארבעטן, גרעסערע ערשטע די פון אייגע

 באפעל־ יידישער דער פוין לאגע די אויספארשן דאס געווען איז געפירט,
 באד האט לעשטשינסקי יעקב סעקציע דער פון פירער דער פוילן. אין קערונג

 מאטעריאל. סך א געזאמלט האט און ביאליסטאק און ווארשע ווילנע, זוכט
 קלענערע אייניקע אויר געווארן אויסגעפארשט זיינען אנפירונג זיין אונטער
 עקא־ דער וועגן ליטעראטור רייכע א געווארן געזאמלט אויך ס׳איז פרנקטן.

 בפרט, באפעלקערונג יידישער דער פון און, בכלל פוילן פון לאגע נאמישער
 געווארן צרגויפגעשטעלט איז מאטעריאלן געזאמלטע די פון סמך אויפן

 פוילן אין יידן פון לאגע דער וועגן — דרוקבויגן 12—10 א — ווערק א
 מא־ געזאמלטע די אט פון סמך אויפן איז דעם חוץ א מלחמה. דער נאך

 געווארן פארעפנטלעכט לעבן" און "ווירמשאפט ■זשורנאל אינם טעריאלן
 ווילגע. אין יידן פרן לאגע עקאנאמישער דער וועגן ארבעט גרעסערע א

 ווארשע, ביאליסטאק, פון מאטעריאלן וויכטיקע זייער נאך ליגן ארכיוו אינם
 פארעפגט־ און באארבעט אינניכן וועלן וועלכע מעזעריטש, און ברעזשין

ווערן. לעכט
 סעקציע דיי האט אינפארמאציע וויסנשאפטלעכער פון געביט אויפן

 פאלי־ יידישע צו און פרעסע דער קאמוניקאטן צעשיקט צייט צו צייט פון
 אוקראינע, אין חתונות געמישטע )וועגן טוער געזעלשאפטלעכע און טישע
 דועגן סאוועטן,. די אין יידן וועגן אוקראינע, אין ארבעטער יידישע ווענן

 ביאליסטאק אין ארבעטסלאזיקייט דער ווענן רוסלאנד, אין שולן יידישע
 אנפראגן מיט נעווענדט זיר האבן ארגאגיוזאציעם פארשייידענע וכדומה(.

 לעב; יידישן פונם ז!ייטן פארשיידענע וועגן אינפארמאציעס באקומען און
 פרעג־ פיר צונויפגעשטעלט סעקציע די האט אזווי לענדער. אלערליי אין

פארן אקלעטלאנד. האנטווערק יידישן פונם אויספארשונג אן פאר בויגנם
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 געווארן אויסגעארבעט זיינען ווילנע אין "ארט" פארן ריגע, איין "ארט"
 פון לאנע עקאנאמי»עער רער פון אויספאר׳עונג אן פאר פרעגבויגנס זעקם
 צונויפגע׳עטעלט זיינען בערלין אין ,אזע" פאר ׳עטעטלעך; די אין יידן

 גע־ דעם וועגן און יידן ביי קראנקייטן פאר׳עיידענע וועגן טאבעלעם געווארן
 "הילפס־ דעם אוקראיגע; אין רעקרוטן יידי׳עע די פון זונט־צו׳עטאגד

 איגפאר־ געווארן געגעבן איז בערלין אין יודען" דויט׳עען דער פעראיין
 פאר דייט׳עלאנד אין יידן ביי יעמרן און ונוות1חת געמישטע וועגן מאציע

 דייט׳עע די אין; סטודענטן יידי׳עע צאל דער וועגן ,1925 ביז יארן ריי א
 ביים אינסטיטוט געאגראפי׳ען דעם יארן; לעצטע די פאןר אוגיווערסיטעטן
 מאטעריאלן; געווארן געגעבן זיינען )ענגלאנד( לידם אי,ן אוניווער׳סיטעט

 קאנצעג־ וועגן פאלק, יידי׳ען פוגם פארטיילונג געאגראפי׳עער דער וועגן
 לעג־ פאר׳עיידענע אין באפעלקערונג יידי׳עער רער פון טראציע־טענדענצן

 טערי־ דער אויף איבערוואנדעדוגג אינעווייניקסטער רער וועגן און דער
 פון או.ן מלחמה דער פון רעזולטאט אלם חוסלאנד געוועזעגעם פון טאריע

 געלערגטע ווי פריוואט־פעדזאנען, אויר גאך. און נאף און רעוואלוציעס; די
 יירישע וועגן אנפראגעם מיט געווענדט אפט זיר האבן יעטודידנדיקע און

 דאק־ פארשונגען, וויסנשאפטלעכע זייערע פאר פראבלעמען עקאנאמי׳עע
וכדומה. טאר־ארבעטן

 "שריפטן די פון באגד ערשטער דער ■דערשינען אי!ן 1928 הארבסט
 זייער זיינען ,שריפטן" די סטאטיסטיק". און עקאנאמיק יידישער פאר

 געפונען און עפנטלעכקייט יידישער דער דורך געווארן אויפגעגומען ווארעם
 )גר-אראנ־ פרעסע־ארגאנען. פארשיידענע אין אפקלאנג ווארעמען א זייער

 אנד.( סך א און ,מארגן־זשורנאל" אין ווערניק פרץ ,ביכער-וועלט", אין סאן
 אפגערופן סימפאטיע מיט זיך האט פרעסע יידיש־דייטשע די אויך

 וואהלפאהרטס־ יודישע פיר .צייטשריפט עכא/ יודישע "דאס )למיעל,
 דער אין אויך — יידי׳טער, דער אין נאר ניט און אנד.(. א. פלעגע״

 ,׳עריפטן באנד דער איז ליטעראטור וויסנ׳עאפטלעכער אלגעמיינער
 נרויסע א פארעפנטלעכט רופין א. ד״ר האט אזוי נעווארן. רעצענזירט

ארכיור. סטאטיסטייען "אלגעמיינעם אינעם רעצענזיע
 צו" אויף קאגצענטרירט איז איצט סעקציע דער פון ארבעט די

 6פאר ׳עוין ס׳זיינען וועלכן פאר "׳עריפטן", באנד צווייטן דעם גרייטן
 צווייטן אינם וועלן אזוי געביטן. פאר׳עיידענע אייף ארבעטן ויי א טיק

 אנדערע צווי׳ען דרוס, אין ווערן געגעבן אינגיכן וועט וועלכער באנד,
ארבעטן: גרעסערע פאלגנדיקע ווערן פארעפנטלעכט

 יידנטוב דייט׳ען פונעם אנטוויקלונג עקאנאמי׳עע די לע׳עט׳עינסקי. י,
 ביי קראנקייטן פסיכי׳עע בעקער. ד. דר. — יארהונדערט. לעצטן אינם
 סטאטיסטיק א( בארנ׳עטיין. י. — פאר׳עונגען. נייע פון ליכט אינם יידן
 אין בער׳עטער־פאך דער ב( פוילן. אין האנטווערקער צאל דעך פון
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 די ברילינג. ב. — פוילן. אין קאנפעקציע־בראנזשע יידישע די ג( פוילן.
 ווירט־ די ברוצקוס. ב. פראם. — שלעזיע. אין יידן די פון סטאטיסטיק
 אין קאלאניזאציע יידישער דער פון פראגן סאציאלע און שאפטלעכע

 דער פארגרעפערן זיך קאן צי א( גאלאנדסקי. מ. דר. — ארץ־־ישראל.
 גרע־ י. — םקאנדינאוויע. אין יידן די ב( לעטלאנד? אין קיבוץ יידישער

 פראפ׳ — פוילן. אין יידן די פון שטייערן־־עקספלואטאציע די בוים.
 דער נאך יידן פוילישע די ביי באפעלקערונג־באוועגונג די הערש. ל.

 — פאליטיק. און פרעסע אלגעמיינער דער אין יידן קלינאוו. י. — מלחמה.
 העלפט ערשטער דער אין ווילנע אין בעלי^מלאכות יידישע א( קאן. פ.

 ארבעט אויה רעכט פאר קאמף יידישער דער ב( יארהונדערט. טן19 פון
 איןדער יידן פון אנטייל דער א( לאנדוי. ה. דר.—מיד. שטעטל אינם

— באנקוועזן. אינם יידן ב( האנדל. און נאפט־פראדוקציע רוסישער
 — פוילן. אין דזשוינט־אנקעטע דער פון סך־הכלען די ליפאווסקי. י. דר.
אין וואיעוואדשאפט קראקעווער דער אין יידן די מאהלער. ר. דר.
 ארבעטער־ שטאטישער יידישער דער נעמיראווסקי. מ. — .1764/5 יאר

דער פון תקנות די רינגעלבלום. ע. דר. — ארץ־ישראל. אין קלאם
די שאבאד. צ. דר. — .1798 יאר אין פלאצק אין חייטים״ ,חברה

 די פאר ראק פון און טובערקולאז פון יידן ווילנער ביי שטארבלעכקייט
 אלטער דער פון בודזשעט דער שיפער. י. דר. — יאר. 18 לעצטע

 פארנ־ ק. דר. —פנקס. דראביטשער פונם סמך אויפן קהלה פוילישער
 צדקה״אינסטיטוציעס יירישע פון אנטוויקלונג און טעטיקייט די בערג.

 סאוועט־רום־• אין שול יידישע די גערגעל. נ. דר. — אמעריקע. אין
 לעצטער דער לויט אונגארן אין יידן די קאראלניק. י. — לאנד.

 פוילן אין יידן די פון לאגע עקאנאמישע די שאצקי. י. דר. — ציילונג.
 עקא־ יידישן אין פרוי די מענעם. א. — .1863 פון אויפשטאנד פארן

לעבן. נאמישן
 מאטער־ אסך ווערן פארענפטלעכט באנד אינם וועט אויסערדעם

אאז״וו. ביבליאנראפיע נאטיצן, און כראניק פון פארם אין יאל
 עקאנא־ אן צו פונדאמענט דער געווארן געלייגט אויך שוין ס׳איז

 איבעגע־ האט סעקציע די ארכיוו. און ביבליאטעק מיש־סטאטיסטישער
 דעמאגראפיע, יידישער דער פאר ,בלעטער די פון ארכיוו דעם נומען

 עטלעכע פון באשטאנען איז וועלכער עקאנאמיק", און סטאטיסטיק
 מאטער־ דיי גאנצער א פון און ,בלעטער" די פון עקזעמפלארן הונדערט

 אין קהלות יידישע די פון ציילונג די למשל: מאנוסקריפטן, און יאלן
 1925 אין ריגע אין ציילונג אינדוסטריעלע די ,1921 אין לעטלאנד

 דער פון אגקעטע די צוגעקומען זענען צייט לעצטער דער אין אנד. א.
 מאטער־ די פוילן, אין ,צוקונפט" ארגאניזאציע ארבעטער־־יוגנט יידישער

 ווילנע חורבן פוילן, אין יידן פון לאגע עקאנאמישער דער איבער יאלן
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 סיסטעמאטיש אפ שרייבט און ארוים זוכט סעקציע די אנד. א.
 און אויסגאבן, סטאטיסטישע אלגעמיינע די פון ציפערן יידישע אלע
 סטאטיסטישע מיט קארטאטעק רייכע א געווארן געבילדעט איז אדום אזוי

 עסטרייך, דייטשלאנד, אין באפעלקערונג יידישער דער וועגן מאטעריאלן
 סך א און פוילן שווייץ, רומעניע, בולגאריע, ליטע, לעטלאנד, רוסלאנד,
 די לעבן. יידישן פונעם זייטן פארשיידענע אדום נעמען וועלכע אנדערע,
 פוילישע גאנצע די ,למשל אויסגאבעם, רייע גאנצע א פארמאגט סעקציע
 ,1926 אין ציילונג רוסישער דער פון בענד 17 ,1921 פון ציילונג

 □טאטיסטי־ אמט, סטאטיסטישן אוקראינישן פונם אויסגאבן אלע כמעט
אנד. א. רומעניע ליטע, לעטלאנד, פון יארביכער שע

 סעקציע עקאנאמיש׳סטאטיסטישער דער פון באריכט צום ווארט א
מט באקו

 -יט מעז פאדערט סעקציע קיין פון ק.(. )א. לעשטשיגסקי י.
 לעבן, יידישן פון פראגעם טאגטענלעכע אויף ענטפער קיין מאם אזא אין
 אויפ־ דירעקטע איר טאקע איז עם עקאגאמיש־סטאטיסטישער. דער פון ווי

 אונדזער מאסן־לעבן. יידישע וראם ■יויםנשאפטלעך באלייכטן צו נאבע
 סיבות פארנעם.די פולן אין מאן געקעגט ניט אהער בי-ז דאס האט סעקציע

 סעקציע אונדזער פון ארט צענטראלער דע,ר ווייל ראשית, קלאר. זיינען
 והשנית, ישוב. יידישן קאמפאקטן א פון ארט קיין ניט און בערלין, איז

 און אויםנוצן אפילו אדער אוייספארש־ארבעט, די ארגאנהזירן צו בכדי
 בא-איף ציילונגען, אלגעמייגע פון מאטעריאל סטאטיסטישן באארבעטן

 געהאט. ניט אהער ביז מהר האבן ראם און געלט־פאנדן, גרויסע האבן מען
 ארבעט די זיין צו געהער עם ווי אוועקשטעלן ווילן מיר אויב איצט, און
 אזוי ווי קו!דם־כל, טראכטן מיד באדארפן סעקציע, עק.־םטאט. דער פון
 ארבעט דאזיקע די אויסצופירן אויף געלט־מיטלען. נייטי/קע די שאפן צו

 פוילן, אין לאנד־קאמיסיעס צענטראלע טעטיקע ווערן ארגאניוזירט דארפן
 ער־ די אויף אירבעט די אוועקשטעלן זאלן וואס ליטע, לעטלאנד, רומעגיע,

 ווירט־ און געזעלשאפטלעכע יירישע די מיט פארבינדן יזיך מוזן זיי טער.
 ארבעט פראקטישער זייער אין זיי׳נען וזיי וואס ארגאניוזאציעס, שאפטלעכע

 וויסגשאפטלעכע אונדזערע פון רעזיולטאטן די מיט פאראינטערעסירט
 דעם זיכערן אויר קענען ארגאניזאציעס אנגערופענע די אויספארשונגען.

 סטאטיס־ מאכן קעגען לאנד־קאמיסיעס די סעקציע. דער פון בוודזשעט
 זייער פון ווירטשאפטס־לעבן פון צווייג איין אין אויספארשוננען טישע
 אדער געגנט געוויסער א פון ווירטשאפטם־לעבן ידעם איבער אדער לאנד,

 קליין א שטאט, מיטעלע א שטאט, גרויסע א :פונקטן טיפישע פון
 אייגענע אן נייטיק מאל אלע ניט איז פארשונגען דאזיקע די צוליב שטעטל.
 אלגעמיינע די אין נעפינעז איצט מען קען מאטעריאל אוצרות ציילונג,

פון שטאט־פארוואלטונג, דער פון מלוכה, דער פון אמטן סטאטיסטישע
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 זיינען־ אמטן, סטאטיסטישע אפיציעלע די אאוז"וו. קראנקען־קאסעם די
 אינציאטיווע דעד לויט מאטעריאל. ■זייער אוימוצן לאזן צו גרייט שטענדיק

 יודענטומם" דעס וויסנשאפט די פיר "אקאדעמי די האט סעקציע דעד פון
 פון מאטעריאל יידישן דעם בא׳ארבעטן צו יזיך אויר גענומען בערלין אין
 געלט־מיט־- די וזויין נאד זאלן בכלל, דייטשלאנד. אין פאלקס־ציילונגען די

 עקא־ דעד פון באלויכטונג דעד פאר אויפטאן סך א קענען מעז וועט לעז,
 באשטי־ דער פאר אויר ממילא און מאמן, יידישע די פון לאגע נאמישער

אויצובעסערן. זי אזוי ווי מיטלען, די פון מונג

סעקציע. היםטארישער דער פון באריכט
י

 אקטאבער טן31 דעם געגריגדעט זיוך האט סעקציע היסטארישע ■די
 דוב־ .ש פראפ׳ פון פארזיץ דעם אונטער זיצונג א אויף בערלין, אין 1925
 טשערי־ א. לעשטשינסקי, יעקב ווישניצער,, מ. ד״ר פון אנטייל מיטן גאוו,

 איז וואס ארבעטס־פלאן, דער שטוף. נ. און מעגעס א. כץ, ׳צ. ב. קאווער,
 באריכט־אפגעבער' דעם דורך זיצונג דער אויף געווארן אנגעצייכנט

 אר־ דער פון פראגראם פאלעדיקע ארומגענומען האט טשעריקאווער, א.
 היסטא־ (2 ארכיוון, פון באשרייבונג (1 :צייט נאענטסטער דער אויף בעט

 רעפעראטן (4 פארשונגם־ארבעטן, היסטארישע (3 ביבליאגראפיע, ריישע
 היסטא־- די פון באגד ערשטן דעם צוגרייטן (5 מעמעם, היסטארישע אויף

 איין סעקציע דער פון סעקרעטאר פאראנטווארטלעכער אלם שריפטן. רישע
 סעקציע דער פון ערן־פארזיצער טשעריקאווער, א. געווארן באשטעטיקט

דובנאוו. .ש געווארן אויסגעוויילט איוז

 געווארן אייגגעארדנט וזיינען 1926 יאר פון העלפט ערשטער רער אין
 )"היסטארי׳טע טעמעס והיסטארישע אויך רעפעראטן צוויי בערלין אין

 פון פרווו "א טעמע: דער אויף רעפערירט האט שטיף נ. מיטטיילונגען"(.
 )רער 1854 יאר אין זשיטאמיר און בארדיטשעוו אין טעאטער יידישן א

 מיטגע־ האט טשעריקאווער א. און גאלדפאדענען(" פאר טעאטער יידישער
 יד או איז עס ארכיוו־ודאקומענטן. ניט־פארעפגטלעכטע ריי א וועגן טיילט

 טשע־ א. און שטיפן נ. צווישן דיספוט וויסגשאפטלעכער א פארגעקומען
 די און רעגירונג ,רוסישע די ומשכילים, "די :טעמע דער אויף ריקאווער

מאסע". יידישע
 ארומ קאנצענטרירט זיר האט סעקציע ודער פון הויפט־ארבעט די

 אפ= האט וויעלכע /,שריפטן "היסטארישע באנד דעם פון צוגרייטונג דער
 ארייג׳ געלונגען אויך איז באנד דעם אדאנק צייט. יאר צוויי איבער גענומען

 פארבונדן געווען זייגען וואם דאקומענטן, היסטארישע ריי א צובאקומען
ארטיקלען. די מיט
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 ארום ארבעט דער אויסער — סעקציע די האט דעצעמבער סוף בי!ז
 צונוים־ איז 1928 דעצעמבער א־ין עקסיסטירט. ניט פאקטיש — באגד דעם

 סעקציע. דער אדום נרופע א ביאדן צו צוועק טיטן זיצונג א געווארן גערופן
 דער פון ארבעט דער אין אנטייא אן איצט נעמען פערזאנען פאאגנדיקע

 גראדזעגסקי, י. ר״ד באראדיאנסקוי, חיים ד״ר ברוצקוס, י. ד״ר סעקציע:
 פאץ; ד״ר פרא׳ ה/סיסטער, מעגעס, א. אעשטשינסי״י, י. טשעריקאווער, א.

 צו־ אויר ווערן עם רובאשאוו. זאטן אויר גענומען אנטייא האט גאסט אאס
יוגנט. שטודירנדיקער הער פון היסטאריקער יונגע דיי א געצויגן

 צוויי אין געווארן געפירט אהז סעקציע באנייטער הער פון ארבעט די
ריכטונגען.

 דער פון טיטטייאוגגען וויסנשאפטאעכע איינגעארדנט רוערן עם (1
 מען פארגעקו 1929 מערץ אנהייב ביז !זיינען מיטטייאונגען אזעאכע סעקציע.

 די פון דאקומענטן אייניקע וועגן מיטטייאוגג טשעריקאווערס א. (1 דריי:
 אין יידיש און "העברעיש פארטראג זעאביקנס דעם (2 ; ארכיוון דוסישע

 זיין און )איבערמאן צוריק יאר 50 טיט באוועגונג סאציאאיסטישער דער
 אוקראיגישער דער פון געשיכטע דער "צו — פאץ ד"ר פרא׳ (2 עפאכע(";

 די פראבאעם". יידישן צום באציוגג איר און אידעאאאגיע נאציאנאאער
 פאצס ’פרא צו אינטערעם; אעבהאפטן א ארויסגערופן האבן מיטטייאוגגען

 זיך האבן •רועאכע אוקראינער, אייניר׳ע געקומעז זיינען פארטראג
דיסקוסיע. !דער אין באטייאיקט

 ביב־ א( :ארבעטן פאאגנריקע דורכגעפירט איצט ווערן עם (2
 רום־ אין יידן די פון געשיכטע דער צו מאטעריאא פונם ע י פ א ר נ א י א

 אגגעהויבון פרעסע, דייטש־יידישער דער אין יזהר געפינט וואס אאנוד,
 אויספיראעך זיינען דערווייאע יארהוגדערט. טן19 פון יארן סוטע30 ידי פון

 דעם צייטונג "אאגמיינער דער פון יאר עטאעכע געווארן באארבעט
 ספעציעאע אויף אריבערגעטראגן ווערט ביבאיאגראפיע די יודענטומס".

 )אדער אחטיקא פון כאראקטער פון אנווייוזונגען גענויע טיט קארטאעוך,
 בהדרגה אויר וועאז ידיעות און נאטיצן דאזיקע די גרייס. דער און נאטיץ(

 ווערט־ א אנזאמאען זיר וועט עם אז אזוי ווערן, איבערגעשריבן
 באווייזן, צו בדי יידן. רוסישע די פון געשיכטע ודער צו מאטעריאא פואער

 פאר נאר אז באמערקן, דא מיר וויאן מאטעריאא מין רער ס׳איז גרויס ווי
מאטעריאא. שורות 6600 נאטירט מיר האבן 1842—1841 יארן די

 אנדעדע און דייט׳ט אין איטעראטור דער פון ביבאיאגראפיע ב(
 בראשורן( )בייכער, יארהונודערט טן19 אנהייב פון שפראכן אייראפעישע

פויאן. און רוסאאנד אין יידן די וועגן
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 ליטע־ דער פון מאטעריאל דעם באארבעטן און ארויסגעפינען ג(
 שייכות א האבן וואס !תקופות, געוויסע וועגן ארכיוון די פון און ראטור

 אקו־ דייטשער דער וועגן :ביישפיל צום סזדח־יידן, פון געשיכטע דער צו
 פון טראנסמיגראציע דער וועגן ,1808—1795 אין צפון־פוילן פון ע פאצ

 יארן, קער80 די פון פאגראמען די נאד דייטשלאנד דורך יידן רוסישע די
 סעקציע די אגד. און 1879 אפרי׳ל אין בערלין אין פראצעס ליבערמאגס

 אוים־ אזעלכע ביי הוצאות נייטיקע די אוי!ף סכומים ׳קליינע אסיגנירט האט
פארשוננען.

 יסטא־ ה ן ע ל מ א ז אליין אנגעהויבן אויר האט סעקציע די ר(
 ספעציעלער א געווארן אוישנעארבעט איז עם רישןמאטעריאל.

 פאמיליען־- אלטן און דאקומענטן צושיקן וועגן יידן דייטשע די צו אויפרוף
 סעקציע דער פאר אריינבאקומען ׳עוין מיד האבן דערוויילע מאטעריאל,

 בערלין אין געווארן געשאפן איז עם מאטעריאלן. אינטערעסאנטע דיי א
זאמל־קאמיסיע. ספעציעלע א

 סטו־ יידישע די באוועגן צו באשלאסן אריך האט סעקציע די
 יידישע ווערן געגומען זאלן ראקטאר־ארבעטן די ביי אז׳ דענטן,

מאטעריאלן. און אנווייוזונגען נייטיקע די מיט אויסהעלפן אין טעמעם,
 צווייטן א פון צוגרייטונג די אנגעמערקט האט סעקציע די
 היסטארישע דיי א פון אויך און שריפטן ע ש ארי היסט באנד

וויכטיק.. באזונדערם פאר האלט סעקציע די וואס מאנאגראפיעם,

זיצונגען. עטלעכע געהאט סעקציע די האט 1929 מערץ נאד
 ווייסגשאפטלעכע א געמאכט בהוצקוס י. ד״ר האט איינער אויף
 יארהונדערט(" טן14 )ענדע ליטע אין וויטאווט בימי יידן "די מיטטיילונג

מאטעריאלן. נייע פון >סומך אויפן
 פאר סובסעקציע א שאפן וועגן געדאגק רער אויפגעקומען איז עם

 צוליב באשלום א געווארן אננענומען איוז עם און ע ט כ י ש ע ג ־ ט ל א
 איבערגענומען האט מענעס א. אפלייגן. פראגע די !קרעפטן אין ודוחק

 דער וועגן באגד ספעציעלן א ארויסלאזן וועגן פראיעקט א צוצושטעלז
מימלעלטער(. פריער און תקופה )ביבלישע געשיכטע אלט־יידישער

 פאר סובסעקציע א גרינדן וועגן פארשלאג א געקומען אוייך אקן עם
 זיך האט עם ווי היות אבער פראגן. געשיכט־־פילאזאפישע

 בא־ איז קרעפטן, אין דוחק א געביט דעם אויה אויך ארויסגעשטעלט
גרינדן. ניט סובסעקציע אזא איצט געווארן שלאסן

 בער־ די אין אויפצוגעפינען געווארן באאויפטראנט איז פאץ פדל׳
אין ליבערמאן אהרן פון פראצעם דעם וועגן מאטעריאל ארכיוון לינער
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 צו־ א באקומען אין ארויסגעשטעלט, זיך האט ליידער .1879 אין ■בערלין
שוועד. זייער אייז ארכיוו אין מאטעריאלן די צו •טריט

ארבעט. היסטאריש־כיבליאגראפישע די נעווארן פארנעזעצט איז עם
 וואס פארשלאג, דעם אקצעפטירן צו נעווארן באשלאסן אויר אייז עם

 בוב־ היסטארישע זיין ארויסלאזן וועגן געמאכט, האט באלאבאן פראפ.
יאר. 25 לעצטע ידי פאר ליאנראפיע

 פאר־ א ווילנע פון לונסקי •ח. פון באקומען אויר האט סעקציע די
 צוגע־ האט ער ווילנע(. )אין דברות פון פנקסים ריי א אפקאפירן שלאג
פנקסים. אפקאפירטע אזעלכע פון מוסטער א ■שייקט

 אין סטודענטן נרופע א פון בריוו א באקומען אויר האט סעקציע די
 זאמלען צו גרייט זיי׳גען און נעשיכטע טיט יזיז־ אינטערעסירן וואס פראג,

סעקציע. דער פאר מאטעריאל
 גענט, אין אקאדעמיקער נרופע א פון מען באקו אויך האט סעקציע די
 גענט אין יידן פון נעשיכטע דעד צו מאטעריאל באארבעטן א בעלניע,

.1830—1792 יארן די אין
 האבן פונקטן פארשיידענע פון געלערנטע יוננע און סטודענטן ריי א

 זיינען אנווייזוגנען די אנוויייזוגנען. וועגן סעקציע דעד צו נעווענדט זיך
סעקציע. דעד פון מיטנלידער פארשיידענע פון געווארן נענעבן

 ברענדער ד״ר פון אלמנה ,רער פון אריינבאקוטען האט סעקציע די
 פון געליטענע די פאר הילפם־קאמיטעט סקאנדינאווישן פון ארכיוו רעם

 וועגן מאטעריאל רייכער א ׳זייער — )קאפענהאגען( פאגראמעז און מלחמה
 פא־ און מלחמה פון צייט אין הילפס־טעטיקייט און לאנע יידישער דער

 דרוקזאכן, די ארדענונג. אין נעבראבט איצט ווערט ארכיוו דעד גראמען.
 נע־ אריבערנעשיקט איצט זיינען ארכיוו, אין נעווארן געפונען ׳זיינען וואס
ווילנע. קיין ווארן

 סיסטע־ קיין געמראגן ניט האט סעקציע דער פון ארבעט נאנצע די
 וואס סעקרעטאר, קיין ניט האט סעקציע די ווייל כאראקטער, מאטישן

מיטלען. קיין געהאט ניט אוקך האט און ארבעט, די אוייספירן זאל
 באקומען ׳עוין זיר האבן שריפטן היסטארישע באנד צווייטן פאק

 פדא־ ווערט באנד צווייטער דער פארשלאגן, ריי א און ארטיקלען עטלעבע
 סדיאריקן זיין צו דובנאוון געווידמעט "דובנאוו־באנד" אלם ■יעקטירט

 אבער נאר קען דערשייגען, וועט׳ באנד דע־ ווען דעם, וועגן פראנע די יובל.
ענדנילטיק. ■ווערן באשלאסן ניט יצט <

 חסידיזם" פון "געשיכטע דער צו צו קאנקרעט טרעט סעקציע די
 און העברעיש יידיש, אין גלייכצייטיק דערשיינט וועלכע דובנאוו, ש. פון

בעגד(. 3 אדער 2) דרוקבויגן 501—40 האלטן וועט ווערק דאם דייטש.
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 זיד האבן )בערלין( סעקציע היסטארישער צענטראלער רער אויסער
ע. ש ר א ו ו און ע נ ל י ו ו אין קאמיסיעס היסטארישע דעבילדעט
 און אויסגעארבעט 1927 אנהייב האט ווילגע אין קאמיסיע די

 ווי אנווייזונגען אויך און קהלות יידישע די צו אנקעטע אן פארעפנטלעכט
 קאטיסיע ווילגער רער צו דאקומענטן. אלטע און פנקסים קאפירן צו אזוי

 קא־ די אנד. און ראן פ. רינגעלבלום, ע. ׳טשערניכאוו, י. געהערט: האבן
 סוב׳ א געארבעט נאד האט עס עקסיסטירט. ניט לאנג אבעי האט מיסיע

 וועגן אנקעטע אויספירלעכע זייער א אויסנעארבעט האט וואס קאמיסיע,
 די נ. נ ו ג ע וו ו א ב ־־ ר ע ט ע ב ר א ישער ד יי ורעד פון געשיכטע דער

 :פון באשטאגען איוז !סובקאטיסיע די פארטיק. איצוט שוין אי׳ז אנקעטע
 ראזענ־ אננא אידעלסאן, ד. קרעמער, א באסטאמסקי, ש. יעווזעראוו, מ.

פלודערמאכער. י. או: טאל
 געגרינדעט דך האט ע ש ר א ו ו אין קאמיסיע היסטארישע די

 סעמי־ פון מיטגלידער די אדיין זיינען קאמיסיע רער אין .1928 שוך ערשט
 קאמיסיע די היים. אקאדעמישן ייד. דעם ביי געשיכטע יידישער פאר ו.אר

 איינגעארדנט דצונגען, וויסנשאפטלעכע עטלעכע אפגעהאלטן האט
 טשעריקאווער, א. פון באטייליקונג רער טיט אקאדעמיע פייערלעכע א

 אויר האט קאמיסיע די צאמבער. ל. און רינגעלבלום ד״ר שיפער, ד״ר
 פון געביט אוייפן (1 : טעטיקייט איר פון פראיעקט א אויסנעארבעט
 ארויסנעבן פון (2 פוילן אין יידן פון געשיכטע רער פאר ביבליאגראפיע

קאטיפיע. היפטארישער הער פון זאמלביכער היסטארישע
 יידן, ביי קונסט פארשפרייטן צו געזעלשאפט דער (1 : טיט צוזאמען

 אקא־ די פון צענטראלע (3 לאנדוו־יסנשאפט, פאר געזעלשאפט יידישער (2
 פאראייגען אקאד. די פון צ״ק דעם און לאנדקענטשאפט־קרייזן דעמישע

 ־ ס י ו א פאר ע י ס י מ א ק ע ל א ר ט נ ע צ א נעווארן געשאפן איז
 אין ן ט י י יק כ ע ל מ י ט ר ע ט, ל א ע ש י ד י י די ן ש ר א פ ו צ
 פאר קורס חודשדיקן א (1 אייגגעארדנט האט קאמישיע די ן. ל י ו פ

 שיפער, ד״ר :געווען ׳דיגען לעוקטארן ארכיוויסטן; און קאנסערוואטארן
 קורס רעם ניימאן. מ. י. און הערשטיין ח. זאיטשיק, ש. באלאבאן, פראפ.
 דע־ פון מיטגלידער זאמלער, )אקאדעמיקער, פערזאנען 25 באזוכט האבן

 וויסנשאפט־ צוויי אפגעהאלטן (2 ; געזעלשאפט( לאגדווייסנשאפטלעכער
 שטעט יידישע אלטע ריי א אין אלטערטימלעכקייטן וועגן זיצונגען לעכע

 אויסצו־ אויף עקספעדיציע אן צו איצט נרייט קאמיסיע די (3 פוילן; אין
קאנט. לובלינער פון אלטערטימלעכקייטן יידישע די פארשן

ווארט ראס באקומט סעקציע היסטארישער דער פון באריכט צום
 יירוא פון סעקציע היסטארישע די ק.( )א. ר ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.

 פאר־ וואס איינסטיטוציעס, אנדערע פון ארבעט איר אין זיר אונטערשיידט
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 שפראד; איר לויט נאר ניט געשיכטע, יידישע די פארשן טיט זיך נעמעז
 אייגע־ איר ביי זיין מוזן ארבעט רער פון מעטאדע די און היקף רער אויר

 זיך, פארשטייט פארשן? אן מיד הויבן הקופה וואשער פון :קודם־בל נע.
 באנרעגעצן ניט קען מעז און נאנצהייט איין איז נעשיכטע יידישע די אז

 מיד תקופות. אקע ארומנעמעז וועלן מיר צייט. נייערער דער טיט נאר זיך
 בא- שוין ווערט שטייגער, א געשיכטע, אלטע די אז זאגן, ניט זיר קענען
 פריערדיקע די אין וואס איז, דערפון מעשה מי אנדערע. פון זארנט

 געשיכטע ייודישע די איז געשיכטס־פארשונג יידישער דער פון פעריאדן
 דער־ זי איינזייטיקע. אז דערפאר און ארומנעשארענע, אז ארויסנעקומען

 ניט שילדערט זי — פורעניות און ספרים און רבנים ווענן נאר ציילט
 רע־ געשיכטם־ווערק איצטיקע ביז אקע דעריבער מוזן פאלקס־לעבז. דאס

 ביבל־ די אויך מעטאדע. נעשיכטלעבער נייער דער לויט ווערן ווידירט
ארבעט. אונדזער פון קרייז אין ארייננעמען מיד דארפן פארשונג

 אויפגאבע, עננערע אז זיר שטעלט צייט נאענטסטער דער אין אבער
 ביי איר אין קענען, מיר און צוגעגרייט, בעסער איר צו זיינען מיר וואס

 לעצטע די אי!ז דאס אנדערש. עמעצער ווי מער, אויפטאן טאג היינטיקן
 פרנסות, /ז!ייערע מזרח־אייראפע, אין יידן די פון נעשיכטע דער פון הקופה

 צום מיר שטייען דא קולטור־אנטוויקלונג. זייער רעכט, פאר קאטף זייער
 טראגן אליין, מיד נעשיכטע, דאזיקער דער פון קוואלן די צו נאענטסטן

 אנדערע ווי בעסער קענען מיד רעזולטאטן, לעבעדיקע אירע זיך אויף נאך
 פארשער, רייען אונחזערע אין מיד האבן אויך מאטעריאלן. די צו צוקומען

 שלייער דעם אויפגעהויבן ערשטע די האבן וואם שיפער, און דובנאוו ווי
תקופה. דאזיקער דער פון

 סעק־ הישטארישער דער פון ארבעט די דערווייל מיר קאנצעגטרירן
 מיטל־ און מזרח־ אין פאלק יידישן פון לעבן דאס אויסצופארשן : ציע

 זאמלען פון ארבעט די יארהונדערט. טן19 בייזן מיטלאלטער פון אייראפע
 עטנא־ !דער פון ארבעט די ווי וועג, זעלביקן מיטן גיין דארף מאטעריאל
 צו־ זאלן זיי זאמלער, צו ווענדן ׳זיר באדארף מעז קאמיסיע. גראפישער

 האט צוריק יאר30מיט ווערט. הישטארישן א האבן וואס מאטעריאלן, שיקז
 הים־ צוצושטעלן אים אויפרוף אן מיט עולם צום נעווענדט זיר דובנאוו

 ארכיוו, ווערטפולן א אויפגעקליבן האט ער און מאטעריאלן, טארישע
 אויף אויפווייזן איצט נאך קענען מיר וועלט. רער אין איינער אחזי וואס

 אן צעגישטעוועט האט וואס וועלט־מלחמה, רער פון רעזולטאטן די
 מא־ דאזיקע די אלע וועלז ייווא איז מאטעריאל. היסטארישן שיעור א

 פון רשימה א ווערן צונויפנעשטעלט דארף עם ווערן. אפגעהיט טעריאלן
 ארי־ די קען מעז •ווייט ווי פנקסים, די איבערשרייבן דארף מעז פנקסים;

 דער פון רשימה א ווערן צונויפגעשטעלט דארף עס קריגן; ניט גינאלן
ארויסצונעמען אויף ותשובות, שאלות ספעציעל ליטעראטור, רבנישער
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 ווייטער ערטער. געהערי׳קע די אויסשרייבן מאטעריאל, היסטארישן ידעם
 מאטעריאל יידישן רעם אפשרייבן פיון ארבעט קאלאסאלע א פאראן איז
 פון נוצן די צוליב ארכיוון. שטאטישע און מלוכישע אלגעמיינע די פון
 פאר, סעקציע די לייגט זעלבסטבילדונג, און ׳טול פאר מאסן, ברייטע די

 פון כרעסטאמאטיע א ארויסצוגעבן דובגאוון, פון איניציאטיווע דעד לויט
 פון באשטיין דארף כרעסטאמאטיע די יידיש. אין מקורים היסטארישע

 העלעגיסטיש־רוימישע, די און תקופה ביבלישע די — I :טיילן 4
II— פראנצוי־ דער ביז—ן!ן יארהונדערט, טן16 בי׳זן — מיטלעלטער 

 פון שריט ווייטערער א צייט. נייסטער דער ביון — IV רעוואלוצייע; זישער
 דער פון מאנאגראפיעם ארויסצוגעבן אייז סעקציע היסטארישער .דעד

 אקצעפ־ איז מין דעם פון ארבעט ערשטער דעד פאר געשיכטע. יידישער
 אי:־ צו איצט גרייט ער וואס ׳,’הסירות פון "געשיכטע דובנאווס טירט

דרוק. צום וו י ם -טע:

.שעקציע. פילאלאגישער דער פון באריכט
 וויסנשאפט־ יידישן פון וועגן און צילן די פון פארמולירונג דער אין

 וויסב• יידישער "דער אז געווארן, פעסטגעשטעלט איה אינסמיטוט >עבן
 וויסגשאפטלע־ דעד פון צענטער דער יזיין דארף אינסטיטוט שאפטלעבער

 איג־ צענטראלע די — דיי ער׳טטער דעד איין און יידיש, אין ארבעט בער
 שפראך יידישער דער פון אנטוויקלוגג און פאר׳טוגג דער פאר סטאנץ

 וויסגשאפטלעבן יידיישן רעם פון אידעע עצם די דאך איז ליטעראטור". און
 די ארגאגיזירן צו דראנג דעם אדאגק קודם־כל אויפגעקומען אינסטיטוט

 ארבעט, אן פילאלאגיע, יירי׳טער דעד פון געביט אויפן פארש!וגנס־ארבעט
 געווארן געטאן אחנסטיטוט ביוזון יארן לעצטע די פון משך אין איז וועלכע

 רע׳זול־ ממשותדיקע גאנץ מיט וויסגשאפטלער אין פארשער דיי א פון
 אויף ארבעט די אגאגד. צווישן קאנטאקט געהעריקן דעם אן אבער טאטן,

 ווי געשטאנען דעריבער איז פילאלאגיע יידישער רער פון געביט ידעם
ייווא. פון גרינדונג רער זינט אויפגאבע צעניטראלע א

 אין איגסטימוט וויסנשאפטלעכן יידישן דעם וועגן פארבאראטוגג די
 ארבעטס־ דעם אגגענומען האט וועלכע ,1925 אווגוסט 12—7 פון בערלין

 געשאפן אויר סעקציעש אגדערע אלע מיט צוגלייר האט ייווא, פארן פלאן
 אויסגעוויילט סעקציע רער פון סעקרעטאר אלם און פילאלאגישע די

 פילאלאגי־ דער ביי בילדן צו באשלאסן אויר האט זי •ווייני־ייך; מ. ■ד״ר
 בוך־ יידישער דעד פון רעגיסטראציע דעד פאר קאמיסיע א סעקציע שער

 פאר צעגטראל־פינקט א און אויסלייגן פאר קאמיסיע א •פראדו!קציע,
 רער פון ארבעט די מאטעריאל. פאלקלאריסטישן יידישן דעם זאמלען

 דעד פון און צעגטראלע( )ביבליאגראפישע ביבליאגראפיע פאר -קאמיסיע

49 (4)



 אבסאר־ האט !ד אז צעוואקסן, אווי זי׳ך א״ז׳ קאמיסיע עטגאגראפישער
 גע־ האבן זיי ביוז סעקציע, דער פון אויפמערקזאמקייט גאנצע די פירט
 וויכ־ גאר און זעלבשטענדיקע באזונדערע, ווי ווערן אויסגעטיילט מווזט
 טיט קאנטאקט אויזן א אין בלויז ייווא־טעטיקייט, ורעד פון צווייגן טיקע
 גע־־ גופא סעקציע דער פאר אייז אזוי־ארום סעקציע. פילאלאנישער דער

 און ברייטער גענוג א אויר אבער טעטיקייטס־געביט, עננערער אן באיבן
 קא־ ליגגוויפטישע א שאפן אויפלייגונג, יידישע די ,רעגולירן וויכטיקער:

 ארויס׳ טערמיינאלאניע, יידישער רעד פון געביט אויפן ארבעטן מיסיע,
סעקציע. דער פון שריפטן די געבן

 פעקציע פילאלאגישער דער פון טוער אקטיווע די אויף אי.ז איידער
 דע־ און ייווא פארן ארגאניזיר־ארבעט דער פון הויפט־לאסט די געפאלן
א פיפטעמאטישע א אנטוויקלען געקאנט ניט פעקציע די האט ריבער

׳פלענער. אננעמערקטע אירע דעאאייזירן צו בעט
 פוך• ארבעט די זיר רעפרעזענטירט געביט ארויפגעבערישן אויפן

 105 )איבער ,,שריפטן "פילאלאגישע בענד דריי די דורך סעקציע דעו־
 נאטיצן אין ארטיקלען 122 אפגעדרוקט ׳זיינעז בענד 3 די אין דרוקבויגן(.

 איך לעקפיקאלאגיע פאלקלאר, ליטעראטור־געשיבטע, פון נעביטן די אויף
 פאנעטיק,. פינטאקפיס, אין ווארטבילדונג דיאלעקטאלאגיע, עטימאלאניע,

 מהברים,. 64 פון — ביבל־אגראפיע פילאלאגיע, יידישער דער פון געשיכטע
 יידיש, אין שרייבן וואס די פון סיי יידיש־פילאלאגן, אלע פון במעט ד״ה
 שפראכן^ פרעמרע אויף יירישיפטיק מיט זיר באשעפטיקן וואם די, פון סיי

 אלייך אייך ,,"שריפטן די אין האבן קאטעגאריע אעצטער דער פון אייניקע
 די אין האבן פארשער טנגע אייניקע יידיש. אין שרייבן צו אנגעהויבן
דעביוט. זייער געהאט ,,"שריפטן
 פון רעדאקציע דער אונטער ארויס זיינען ,,שריפטן "פיאאאאגישע די

פריאוצקי. נח פון אויר טייאווייז רייזעז, ז. און וויינרייד מ. ד־׳ר
 צו געווארן צוגעצויגן בבאא זיינען ,,שריפטן "פיאאאאגישע די דוהר

 ביז־אהער זיינען וואס וויסנשאפטאער, אזוינע ייווא פון מיטארבעט דער
 פאקט דאזיקן דעם אין אויב קואטור־ספערע. אוגדזער פון ווייט נעשטאנען

 סיטך צוזאמען וואס ערשייניונג, נאטיראעכע די אויסדרוק צום נעקומען איז
 פון שיוערפונקט דער זיר טראגט מזרח־יידנטום פון אויפשטייג קואטורעאן

 דעד אבער איז שפראור, יידישער דער אין אריבער יידיש־פארשוגג ׳דער
 דער ווי סעקציע, פיאאאאנישע די געווען פאקט דעם פון גורם דירעקטער

 ייווא רעם אדום זאמאען צו — אויפגאבע דאזיקע !די און בכאא. ייווא
 ווישגשאפטאעבער אינדעזר פאר באטראכט אין קומען וואם בוהות, אאע

 פראגע די פאאן צווייטן אויפן אוועקרוקן געמוזט טיילמאל האט ארבעט,
 "שריפטן", די פון מאטעריאלן־באשטאנד דעם אין סיסטעמאטישקייט פון

 אזעלכע אין רייד א זיין בכלל קען פיסטעמאטישקייט אזא פון וויפיל אויף
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 ערשטע די לוען צייט, די אז אבט, אין געמעז אויד מ׳דארף אוישגאבן. מיני
 געווען איז געוואדן, ארויסגעגעבן זייגעז שריפטן" "פילאלאגישע בעגד 3
 וויסנשאפטלעכע אונדזערע ■ירעז איצט, ערשט און צוגרייטונגם־פעריאד, א

 סעקציע פילאלאגישער דער אדום קאנסאלידירט מער־ווייגיקער •זיינען בורחות
 פארברייטערט און רעארגאניזיירט קענען "שריפטן" די וועלן ייווא, פון

 וועגן איבערבליקן און ארמיקלען איינפירן דורך —אנרעח צווישן ווערן,
 אפטיי־ אז אייגפירן דורך אורך ווי פראבלעמען, אלגעימיין־פילאלאגישע

יידישישטיר. פון טעמעס אויף דווקא ניט ווידעראמאל — רעצענזייעס פון ליונו.
 ניט געווארן אויפגעגומען ווארעם זייגען שריפטן" "פילאלאגישע די

 אין אריינגעדרונגען אריך זייגעז זיי נאד לייענער, ייודישן ערנסטן דעם פון נאד
 וואו געלערנטע, אמעריקאנער און מערב־אייראפעישע פון קרייזן אזעלכע
 וויסגשאפק־ א פון עקסיסטעגץ דעך מיט גערעכגט ניט קיינמאל ידך מ׳האט

 געווארן, פארשפרייט גוט וזיייער ערר לפי אויר זייגען זיי ווארט. יידיש לער
 זומער ארויסגעגעבן י־־בוך"(, "לאגדו )יראם באגד ערשטער רער אז אזוי

 א!ויר און ווערן, איבערגעדחוקט געמוזט 1928 יאר אין שוין האט ,1926
ודערביי. קרוב האלמן בענד צוויי אנדערע די

 "פילאלאגישע די פון באגד ערשטער דער ארויס אייז עם איידער נאך
 העפט לעצטע דאס ארוייסגעגעבן ארגאגיזיר־קאמיטעט ורעד האט שריפטן",

 מאקס ר״ד פון רעדאקציע דער אונטער פילאלאגיע" "יידישע -זשורנאל פון
רייזען. ז. און פרילוצקי נח ווייגרייד,
 סעקציע פילאלאגישער דער פון טוער די פון אנטייל אקטיוון דעם ביי

 וויסגשאפטלעבן יידישן דעם פון שעקציע אמעריקאגער רער פון אויר איז
 וויינרייך, מ. ר״ד פון מיטארבעטערשאפט נאענטער דער ביי אינסטיטוט,

 שאצקי, יעקב ד״ר. און ריבקינד יצחק ניגער, ש. כהן, ל. י. יאפע, א. ■יודא
 ליטע־ יידישער פאר זשורנאל פערטליאריקער א געווארן ארויסגעגעבן

 "פנקס". ביבליאגראפיע און פאלקלאר שפראכפארשוינג, ראטורגעשיכטע,
 דרוקבויגן, 25 ,1928—1927) ״פנקס״ I באגד דעם פון העפטן 4 די אין

 רעצענזיעס, נאטיצן, ארטיקלען, 64 פארעפנטלעכט זייגען גרוים־אקטאוו(
אייהאלט. ווערטפולן א זייער מיט — בריוו און זכרוינות

 פאר ארכיוו "דער נעפלאנט אויר איז אויסנאבע פעריאדישע אלס
 אוג־ ערשיינט וואס דראמע", און טעאטער יירישן דעם פון געשיכטע דער
 פון — באגד עדשטער דער שאצקי. יעקב ד״ר פון רעדאקציע דער טער

 ארויס־ וועט און פארטיק באלד שוין איז — גרויס^אקטאוו, דרוקבויגן 30
 רייכז א זייער מיט חדשים פאר נאעגטסטע די פון משר אין דרוק פון גיין
:אגדערן צווישן מאטעריאל, וויכטיקז און

 פאר־ טעאטער, פון געשיכטע דער צו קוועלן און טעקסטן ערגסט: ש.
 ביי לצים און בדחנים ליפשיץ: י. — יידן. ביי מאשקאראדן און וויילונגען

 ביאגרא־ גאלדפארענס אברהם צו מאטעריאלן שטארקמאן: משה — יידן.
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 *וויי׳□ ב. — .זכרונית. פון ליכט אין גאלדפאדען פישערמאן: נ. ח. — פיע.
 — גיו־יארת אין און דעםא יןא טעאטער יידישן פון ׳יארן ערשטע די שטיין:

 בוקארעשט אין שעאטער יידישן פון רעפערטואר דעד ראמאן: ש׳ים ם.
 יידישער א פאר סטאטוט א גאלדפאדענס שאצקי: יעקב ד״ר — .1877 אין

 טעאטער יידישער דער .:ש י. — .1888 אין גיו־יארק, אין שול דראמאטישער
 —קעסלער. דוד אשעראווישש: מ. — .1897 אין און 1890 אין לעמבערג אין

 גע־ דער אין בוקארעשט אין "שלל "גרויסע די הלוי: אברהם בן מאיר ד״ר
 האללע אהרן וועגן שאצקי: יעקב ד״ר — טעאטער. ייידישן פוגם שיכטע

 דעם פון ביאגראפיע רער צו שאצקי: יעקב ד״ר — פיעסעס. וואלפסזאהנס
 אן שאצקי: יעקב ד״ר — ריז. מרדכי בן יעקב "האנס־וואורסט" יידיש!

 טוקדוני: א. ד״ר — צוריק. יאר 100 מיט פראג אין אחשורוש־שפיל
 גאלד־ בלאך: יהושע ■ד״ר — טעאטער־קריטיקער. יידיש! א פון זכרונות
 אויסגאבעס יידישע די שאצקי: יעקב ד״ר — דראמע. העברעישע פאדענם

 ערשטער דעד פערלמוטער: שלום — בשלום". ״מלחמה דראמע דעד פון
 משה פארפאסער זיין און אמעריקע אין טעאטער ייודישן פארן סטאטוט
 אסתר־־ פון גאמען אויפן טעאטער־מוזיי דער שאפירא: פאגני — פינקעל.

 ברא־ אומבאקאנטע פיר וויינרייך: מ. ד״ר — ייווא. ביים קאמיגסקי רהל
 אמסטער־ דער רייזען: ז. — יר״ה. XIX מיטן פון קאמעדיעם יידישע דער

 מאטער־ — העגאר" ״ר׳ קאמעדיע אייכלס איציק פון מאנוסקריופט דאמער
בריוו. — רעצעגזיועס. — ■טעאטער. יידיש! פון געשיכטע דער צו יאלן

 דיי א אנגעמערקט אויד סעקציע די האט געביט פארלעגעריש! אויפן
 ווינסשאפטלעכן יידישן דעם פון "ביבליאטעק סעריע דער אין אויסנאבן

 צום פארטיק פולשטענדיק שוין זייגע! זיי פון אייניקע אינסטימוט",
:ווי דרוק,

 פאר־ מאל ערשטן צום — יוסףפערלסיידישעכתבים
 האט וועלכער )לעמבעדג(, וויינלעז ישראל פון מאוגוסקריפט פון עפנטלעכט

 גא־ אין ביבליאטעק פראווינציעלער א אין אנטדעקט כתבים דאזיקע די
 בארימטן ורעם פון טעקסט אריגינאל־יידישן אן אויר ׳זיי צווישן ליציע,
 קומט דרוקבויגן, 20 א האלטן וועט ■וואס בחך, דעם צו טמירין״. ״מגלה

 פיהער בארימטן דאזיקן דעם איבער מאנאגראפיע אויספירלעכע אן אויך
 ניט נאד פון גרונד אויפן וויינלעז ישראל פון געשריבן השכלה, דער פון

ארכיוו־מאטעריאלן. אויסגענוצטע
 אוים־ פאקסימילירטער א אין ,"קהלת׳ לעפינס מענדל

 די צווישן געפונען האט •ווייגלעז! וואס אריגינאל־כתב־יד, דעם לויט גאבע,
 ביבליאטעק. מזרח־גאליציאגער געדאכטער אקארשט דער פון אוצרות

 ,1873 ערשט געווארן אפגעדרוקט איז וואם ״קהלת״, לעפינס פון כתב־יד דער
 געשריבן, ווונדערשיין איז טויט, איבערזעצערם רעם נאך יואר 50 העכער

 וד _ אנטקעגנדיקער רער אויף מעקכט, העברעישער דער זייט איין אויף
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 דער האט ביבליאטעק דער פיון דערלויב דעם !טיט איבערזעצונג. יירישע
 רעפרא־ געטדייע א ארויס גיט און כתב־יד רעם אפגעפאטאגראפירט ייווא

זייטן(. 46) בלעטער 23 האלט וואם ספרל, רעם פון דוקציע
 טשערנא־ ן אי יטפראר^קאנפערענץ יידי׳טע די

 קאנפערעגץ, דער פי׳ן באריכט פולער ער׳טטער דער זיין וועט דאס ץ. י ו ו
 קולטור־בא־ יידי׳טער דער פאר באדייטונג גרויסע אזא געהאט האט וועלכע

 צונויפגע־ איז קאנפערענץ דער פון זיצונגען די פון בארי׳כט דער וועגונג.
 יעמאלטיקער רעד אין נאטיצן און באריכט; די פון סמר אויפן שמעלט
 און אייראפע פון ארגאגען אנדער׳טפראכיקע אויר און פרעסע יידישער

 קאנפערענץ !רעד וועגן פרעסע־׳טטימען געבראכט אויייר ווערן עם אמעריקע,
 אדום האלטן וועט בור ראם אנטיילנעמער. די פון בילדער און זכרונות און
דרוקפויגן. 15

 רעגולירוגג רעד צו ׳טריט ערשטע ודי געמאכט אויר האט סעקציע די
ייודי׳ט. אין מין גראמאטי׳טן דעם פון געברו׳יר דעם פון

 פונגטן דיי א אין געווארן צע׳טיקט און אפגעדרויקט איז 1928 זומער
 סוב־ פון מין "דער קאטיסיע: לינגוויסטישער דער פון אנקעטע עריטטע די

 די פון ת׳טובות 200 איבער אנגעקומען יטוין זיינען הייגט פיוז סטאנטייוו".
 ווייסרוסלאנד, לעטלאגד, ליטע, פון פוילן, היינטיקז אין געגנטן פאר׳טיידענע

 און פוילן אין סיי ערטער, דיי א פון א״א. ארץ־ייטראל רומעניע, אוקראינע,
 ווערן פארבונדן, זיר קאמיסיעיהאט די וועלכע מיט לענדער, אגדערע אין סיי

 האט! ׳טמייגער, א לעטלאנד, אין ענטפערס. צאל גרעסערע א נאד דערווארט
 באזארגן צו זיר אויף גע^ומען עול־ארגאניזאציע יידי׳טע צעוטראלע די

 לאטגאליע אין טוב” יידייטן אלמגעזעסענעם■ דארטיקן דעם פון תיטובות
 ארבעט ענלעכע אן מארק(. יודל פריינד אן פירט ארבעט דאזיקע )די
 מערב־ פאר — קראקע אין ״פריינד״ געזעל׳טאפט די דורכפירן או״ר וויל

 צוויי־ א אין ווערן ארויםגעגעבן געמויזט האט אנקעטע די אז אזוי גאליציע,
 אג־ •דער אויר ת׳טובות אויפגעקליבענע פיז־איצט די שוין אויפלאגע. טער

 פראגע דער בנוגע אויספירונגען אינטערעסאנטע פאר שטאף פיל גיבן קעטע
 פוב־ און באארבעטן צו בקרוב רעכגט סעקציע די מין. גראמאטי׳טן וועגן

מאטעריאל. אנגעזאמלטן דעם לייקירן
 פוילי׳טן דעם פון ווענדונג דער אויף אז פארצייכעגען, צו אויר איז עם

 סעקציע פילאלאגי׳טע די האט ייווא צום פאלקסבילדונג פאר מיניסטעריים
 מיניס־ דאס ייודי׳ט. פון טראנסקריפציע א פון פראיעקט א אויסגעארבעט

 פארגעלייגטער דער פון פראיעקט דעם אנגענומען דאנק טיט האט טעריום
 קאטאלאגירן ביים באנוצט 1928 אנהייב זינט ווערט זי און טראנסקריפציע,

 ביבליאטעק" "נאציאגאלער דער אין זיר באקומען וואס דרוקזאכן, יידייטע די
רעפובליק. פוילייטער רעד פון
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 טערמינאלא־ ספעציעלע א טעמיי: געווען אויד איז סעקציע דער ביי
 פארויסגע- געווען ניט אייז קאמיסיע טערמינאלאנישע די קאמיסיע.1 גישע

 לויט געווארן געשאפן אייז זי פארבאראטונג; דער פון באשלום דעם אין זעז
 אייפצוקלייבן באוויזן האט און קרעמער־ווילגע א. פון איניציאטיווע דער

 גע־ געדרוקט זיינען וואס אנוויייזונגען, די לויט מאשעריאל ביסל שפאר א
 200 איבער אפצוגין. סעפאראטע אין און 7 נרמ׳ ״ידיעות״ די אין ווארן

 ביז־ זייגען ווערטיקע, פך א דערין פאכן, 60 איבער פון טערמיגאלאגיעס
געווארן. אויפגעקליבן איצט

אויפגאבעס: דריי געשטעלט זיך האט קאמיסיע די
פאלק; אין אום גייען וואס "פאכווערטער", די אויפקלייבן )א(

 טערמינא־ ווישנשאפמלעכע די סיסטעמאטיזירן און צונויפנעמען )ב(
 פאר־ אין שולן פראפעסיאנעלע מיטל־און פאלקם־, יידישע די פון לאניע

מקומות; שיידענע
 זיי פאר מאס צווייגן, אזוינע פאר טערמיינאלאגיעס אויסארבעטן )ג(

באצייכעגונגען. געהעריקע די יהדיש אין נאד פעלן
 געהאט ניט קאמיסיע די האט טערמינאלאגיעס ז ט ע ב ר א ס י ו א

 גימנאסטיק, פאר סובקאמיסיע, איין בלויז מעגלעטסייט, קיין כמעט
 וועלכע פראקטינער, פון איניציאטיווע רער לויט ענערגיש, געארבעט האט
 רעזולטאטן די ארבעט. דער אין אנטייל טיכטייקן א גענומען אליין האבן

 ניט־ פאר האנטבוך רעם אין געווארן פארעפנשלעכט זייגען ארבעט איר פון
 געזעלשאפט רער פון ארויסגעגעבן סאלאוויי, מ. און גליאט ח. פון נאסטיק
(.1928 )ווארשע, "טאז"

 אויף געווארן אריבערגעטראגן שוין איז טערמיניען טייל היפשער א
 אר־ די איבערצורייסן אויסגעקומען איז דערנאר נאר קארטלער; ספעציעלע

 גייט קאמיסיע רער פון זאמל^רבעט די געלט־מיטלען. אין דוחק צוליב בעט
 אג־ פארעפנטלעכן צו צוגעטראטן קאמיפיע די אייז לעצטנס ווייטער; אבער

 ורעגן געווען איז ערשיטע די עטנאגראפישע; די פון מוסטער לויטן קעטעם
 און געמען געאגראפישע יידישע די ארומנעמען וועט צווייטע די קצבות.

ם. ק ע ד נ י א ן ש י פ א ר ג א ע ג דעם פאר שמאוף ליווערן וועט
 פארמאגט, קאמיסיע טערמינאלאגישע די וואס רערטער, צאל די

.6000 בערר דערגרייכט
 פריליצקי נח האט ייווא" פון "פריינד געזעלשאפט ווארשעווער דער ביי

סעמינאר. פילאלאגישן א געפירט 1929 זומער
ווארט ראם באקומט סעקציע פילאלאגישער רער פון באריכט צום

 מיט איצט בי.ז האט סעקציע פילאלאגישע די ק(. )א. ן ע ז י י ר ז.
 טוער די זיינען גראד פארנעמען. געקאנט זיר ווייניק ארבעט דירעקטער איר
באריכט־אפגעבער, רער און וויינרייד ד״ר סעקציע, פילאלאגישער דער פון
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 זייגען און טוט“אינסט פון ארגאגיזיר־ארבעט דער !מיט פארנומען !עווען
 האבן גאך דערצו צוגעקומען. וויגציק ארבעט וויסנשאפטלעכער זייער צו
 וויבאלד ארבעט, ודער פאר אחריות גאנצע די זיר אויף נעמעז געקאנט ניט זיי
 איצ־ די ארגאניזירט. געווען ניט נאך איז סעקציע רער פון ■קאלעגיע די

 בא־ וועט און סעקציע פילאלאגישע די קאנסטרוירן וועט קאנפערענץ טיקע
 אויפטוען פאקטישע די ארבעט. איר פאר תנאים געהעריקע די שאפן דאריפז

 איר צו קליינע: יקיין ניט אויר אבער ז!ייגען סעקציע פילאלאגישער דער .פון
 ביבליאגראפישע די און קאמיסיע עטנאגראפישע די אויר דאך געהערן

 ווערן פאררעכנט דארף ’,"שריפטן ידי פון אריויסגאבע די אויר צענטראלע.
 דעד אין ,חסרונות געוויסע פאראן זיינען טאמער אויפטו: וויכטיקן א פאר

 דוחק פון טייל גרעסטן צום זיי שטאמען /,"שריפטן די פון רעדאקטירונג
 מיד האבן דעריבער האנאיאר, קיין געצאלט ניט האבן מיד מי-טלען. •איין
 רעצעגזיעס, איבערזיכטן, ארטיקלען, באשטעלן נעקאנט מאל אלע ניט
 די ביי געווען איז עס וואס ידעם, מיט באנונענען געמחט זוך האבן מיד

פארטיק. מהברים
 אויפגאבן. ריי גאיצע א רעאליזירן צו איצט האבן וועט סעקציע די
 געפרוווט האט סעקציע די ארטאגראפיע. יידישע די רעגולירן ערשטנס:

 אירבעט דאזיקע די וועט צט א אבער פרט, דעם אין טאן אנהייבן עפעס
 אויפקלערן זאר די פריער מוזן מיד סיסטעמאטיש. ווערן אוועקגעשטעלט

 זאמלביכער, אדער זאמלבוך באזונדער א אין ריסקושיע, ברייטערער א אין
 אירע באשלוסן די קאנפערעגץ. ארטאגראפישע אן צונויפרופן דעדנאך און

 בא־ צייטונגם־ארווסגעבער די אויר וועלן מיד אבליגאטארישע. זיין מוזן
 זשורנא־ און ליטעראטן־ די דורך ווירקן וועלן מיד אונטערצוגעבן, ׳זיר ווענן

 מוזן אויר וועט מען דרורער־פאראיינען. די דורך און ליסטן־פאראייינען
 ברייטערע פון באנוץ !דעם פאר ווערטערבוך ארמאגראפיש אן ■ארויסגעבן

 מין גראמאטישן דעם רעגולירן אויר אייז אויפגאבע פראקטישע א קריייזן.
 וועגן אנקעטע דער מיט אגהייב אן געמאכט שוין האבן מיר יידיש. אין

 אלס און ווערן, געפירט ווייטער דארף ארבעט דאדקע די מין. נראמאטישן
 מין. גראמאטישן פון ווערטערבוד א ווערן ארויסגעגעבן באדארף רעזולמאט

 ספיוואק־ סדר־היום. אויפן ׳טטייט העברעיזמען פון וועהטערבור א אויך
 ווערטער, 6000 בייז נאד האט עם — אינגאנצן אויס ניט שעפט יהוא׳טס

 פון משד אין צונויפגעיליבן ראבינאוויטש .ש א. האט -קיעוו אין ב׳טעת
 יהואש־ספיוואק ביי אפטייטשונג די לאזט אויר ווערטער. 20.000 ביז יאר 25

 פילאלאגישער דעד פאר שטייט אויפגאבע אן נאך ווינטשן. צו פך א איבער
 זיין אפגעדרוקט 1913 ,״פנקס׳ ווילנער אין האט באראכאוו ב. סעקציע.

 ביבליא־ א פילאלאג", יודישן פון ביבליאטעק "די ארבעט ־גרונדלייננדיקע
 באגיין. ניט דעם אן זיר קען יודיש־פארשער קיין וואס הילפסבוך, גראפיש

 פאראן דעם צו אויר זיינען עס טיטן, אין געבליבן אבער איז ווערק דאס
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 ייווא פון סעקציע פילאלאגישע די — תיקונים און מילואים פך א איצט
 אויסנאבע. פארפולקומטע און פארבעפערטע צווייטע א ארויסלאזן באדארף

 פול־ א פארמיק עוין* האט שאציקי יעקב ד״ר "ביבליאטעק". באראכאווס פון
 מען .1860 ביז ליטעראטור יידישער גאגצער דער פון ביבליאגראפיע קומע
 אויר זי און פארעפנטקעכן ניכער וואס ארבעט וויכטיקע דאזיקע די רארף

 יידישער דער פון רעניסטראציע די ווען )זיינט 1926 יאי ביזן פירן ווייטער
 צענט״אלע(, ביבליאנראפישער אונדזער פון געפירט ווערט דרוקפראדוקציע

 פון ביבליאגראפיע א פון שאפוגג די אויך איז אויפנאבע דערגאגצנדיהע א
 פיר! בפרט און צייטוגנען פון וויפנשאפט און בעלעטרייסטיק יידישער דער

.1926 דאטע דערמאנטער ודער ביז אויר — זאמלביכער און זשורנאלן
 אלע האבן צו געפאסט בעצם וואלט יירא פון ביבליאטעק דער פאר

 גע־ געדרוקט איז עם ווען זיינען וואס ליטעראטור, יידישער דער פון ווערק
 מוזן מיר ניט. קיינמאל מיד וועצן אידעאל דאזיקן דעם דערגרייכן תעז.

 נאך מען קען פך א און יקר־המציאותן, יידישע ודי קריגן צו יזוכן אבער
 קראקע, פון !זיינפעלד א. פריינד אוגדזער האט אט אויפטאן. פרט דעם אין

 הורוויצעם הייקל געשאנק: א אונדז אונטערגעטראנן זאכן, אנדערע צווישן
 דער פאר וויכטיה. העכסט אייז וואם אוניקום, אן ווערק א פענח׳/ "צפנת

 נאך אונדז פאר וזווכז יצו צוגעזאגט האט זייינפעליד פר׳ יידיש־פארשוגג.
 צר מיר האבן פעטשעניקן מ״ל אויד כתב־ידן. און ביכער יידישע זעלטענע

 אלע זאלן הלוואי "משלי". לעפינם מענדל ווי בו! זעלטן אזא פאדדאנקען
 וואם בתב־י׳דן. און ביכער די פון ביישפיל. !זייער נאכטון פריינד אונדזערע

 קריגן צי זען מוזן מיד וועלן אריגינאל, אין קריגן ניט אבער קעגען מיר
 ביבליא־ אנדערע אין -זיר געפיגען וואס עקזעמפלארן, די פון פאטאגראפיעס

 האנט אין האבן מען מוז ליטעראטור אלט־יי׳דישע די פארשן צו בכדי טעקן.
 די מאכן, צו שטאנד אין איז פארשער א ווען זעלטן און ז, ט ם ק ע ט די

 אמעריקע, און מערב־אייראפע אין ביבליאטעקז ווייטע אלע יענע צו נסיעות
 שפיל דער ודורך אנגעשפארט האבן דרוקווערק און בתבים יידישע וואוהין

 קא־ א סעקציע דער ביי ווערן געשאפן דעריבער מוז עם צופאל. דעם פון
ווערק. אלט־יידישע פאטאגראפירטע פון לעקציע

 צווייג, איין מיט פארפולקומען נאד זייך מוז סעקציע פילאלאנישע די
 ?יטערארישע א ווערן געשאפן מוז עם ניבר. -זייער איז פעלן זיין וואס

 ליטעראטור, יידישע נייע די זיין וועט ארבעטם־פעלד איר וואס ע, י ס י מ א ק
אאז״וו. סטיל־פארשונג ביבליאגראפיע, און ביא־

 פון ענין פארן .זייד נעמעז אויר מויזן וועט סעקציע פילאלאנישע די
 און זיך פאר איטלעכער ארבעטן פארשער איינציקע ווערטערבוך. יידישן
 וויינ־ מ. לאגדו/ד״ר א. ד״ר שטייגער א ווי זאמלונגען, צונויפנעקליבן האבן
 בא־ די אלע צונויפגעמען מוזז וועט סעקציע פילאלאגישע די אנד. און רייך

 ענין דעם אין אויר ווערטערבוד. גרויפע דאם שאפן און התחלות זונדערע
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 פריז נ. פריינד פון פאראייניוקוגג די וועט דיאלעקטאלאגיע ייודישער דער פון
 שלמות. נעוואונטשענע די שאפן אפאראט אוגדזער מיט ערפאיונג לוצקים

 אוגד פון אפפרישונג דער פאר אויד האבן וועט דאס באדייטונג א פאר וואם
 רעם פון איבערצייגן געקאנט אלע זיך מיד האבן שאפן, ליטערארישן זער

 וויסנשאפטלעז נעכטיקער *ודעו אויך פרילוצקי פ׳ פון פארטראג גלענצנדן
 פון פרוכט דער פון געגיסן שול די וועט דיי ערשטער דער אין זיצונג. כעד

ארבעטן. דאזיקע די
 *פאר פון טערמינאלאגיע די וויכמיק העכסט אויך איז שול רער פאר

 זאמלונגען היפש שוין פארמאגט סעקציע די ליימודים. און פאכן שיידענע
 דורך געווארן ארייננעשיקט זיינעז וואס טערמינאלאגיעס, פארשיידעניע פון

 האט עם סעקציע. רער פון אויפפאדעהונג רער אויט אנשטאלטן און יחידים
 די דארף איצט קאטיסיע. טעדמינאלאגיישע א געארבעט צייט שטיקל א

 טערמינאלאגיעס די פארנעם: גרעסערן א אין ווערן באנייט ארבעט דאזיקע
שולן. די פון גוצן צום ארויסגעגעבן און געארדנט ווערן דארפן

 געאגראפישע די פארנעמען טערמינאלאגיע דער אין ארט באזונדער א
 אפט זיי האבן קיבוצים, גרויסע אין זיצן יידן וואו מקומות, די אין נעמען.
 אליין אפילו טיילמאל טייבן, די פון און ישובים די פון נעמען די געביטן

 ווינציק נאד אי,ז געביט דאזיקע ראם נעמען. געאנראפישע אייגענע געשאפן
 רעם צונויפצושטעלן אויפגאבע וויסטיקע א דערפאר ס׳איז אויסגעפארשט.

 געז דעם אויף שוין פארמאגט ייווא דער איגדעקס" געאגראפישן "יידישן
 "פילא־ די )אין ווינטער שמואל טאגליכט, י. ד״ר פון ארבעטן פאר א ביט

א״א. היות שאול שריפטן"(, לאגישע
 נע־ ווי אוועקצושטעלן נייטיקייט די ווערן דערמאנט דארף צולעצט

 אינסטאנץ, אלס ייווא, פון ע י ס י ט א ק ע ש י ט ם י ו ו ג יג ל די העריק
 פון שאלות פסקענען טאקט( נייטיקן דעם )פארויסגעזען קעגען זאל וואס

 ארגאן אזא אויד פאדערונג די סטיל. און ווערטער־אויסקלייב גראמאטיק,
 קא־ די און קולטור־באוועגונג, יידישער רער פון קריי^ן אלע אין גרוים איז

 נעמען קעגען זיר וועט סעקציע פילאלאגישער דער פון קאלעניע סטיטוירטע
 איערקענונג. אויף האפענונג גרויסער א מיט פוסק א! פון דרייסטקייט די

 פאל פון נאד טאן געקענט סעקציע פילאלאגישע די עס האט בהזאהער
 פאר באדייטונג גרויסע א וזייער האבן קען שפראר־איגסטאגץ אזא פאל. צו

 אפרייייקן פאר כטיל, יידישן ורעם פון גארמאליזירונג און אנטוויקלונג דער
אאז״וו. שפראר די זשארגאנייזירן וואם עלעמענטן, פרעמדאירטיקע פון אים

 איבערגעריסן. איצט ווערט דצונג די אז מעלדעט, ר ע צ י ז ר א פ דער
 פארן גרונדשטיין־לייגונג פייערלעכער רער צו פארבעטן איז קאנפערענץ די

 נאכמיטאג.ז די (.18 נאם )וויווולסקי פלאץ אייגענעם אויפן ייווא פון בנין
 און באי־יכטן די פון המשך סדר־הויים: טיטן אזייגער 5 אן זייר הייבט •דצונג

דעבאטן. אלנעמיינע
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בוי־פייערונג. די
בייטאג( אזייגער 2 אקטאבער, טן26 )פרייטאג,

 אויפן ייווא פון בגין פארן גרונדשטיין־לייגונג פייערלעבער רער צו
 דעלע־ אלע געקומען זייגען (18 נאם )וויוהילסקי ייווא פון פלאץ אייגעגעם

 גרוי־ א צוגויפגעיתליבן וז!יך האט עם קאנפערענץ. דעד פון געסט און נאמן
 טיט ]ל\ש יידישע די געתומעז זייגען עם מעגטשן. טויזנטער פון עולם סער

 ניי־ווילייקע פון פאללס־שול יידישע די פאגעס, און ארקעםטערם זייערע
עפנט פייערונג די פארן. צו ספעציעל נעקומען איז

: ד א ב א ׳ש צ. ד״ר ר א ט א נ ע ס
איגסטיטוט! וויסגשפאטלעכן יידישן פון פריייגד טייערע

 קלאר אז נעהאט, טעג די שוק האבן מיד וואם זיצוננען, פאר די אין
 יידישן א פון וויכטיקייט דעד פון געדאנק דעד אז אלעטעז, פאר געווארן

 פון שיכטן ברייטסטע די דורכגעדריונגען האט אינסטיטוט וויפנשאפטלעכן
 זיין צו געדאנק דאזיקער דעד אויף הערט טאג היינטייקז אבער פאלק. ייידישן
 בא־ וואס ,יש א אין טעשים, אין פארקערפערט ווערט ער אידעע. א בלויז
 יעדערער וואס פארמען, פיוזיישע אין בנין, א אין אויסדרוק יזיין שוק לוטט

אויגן. אייגעגע זייגע טיט זען דאם קען
 און וואקסן דארף וואס בנין, א צו גרונדשטיין דעם היינט לייגן מיר

 צווייגן אלע אין וויסנשאפט יידישער ידער דיגעז דארף וואס אנטוויקלען, זיר
 דער פון אנהייב אן נאד איז מאג היינטיקער קיולטור־לעבן. יידישן דעם פון

אלעמען. אונהז באגייסטערט וואס ז^ד, נרויםער
 דארף וואס ■הויז, פארלאזענע הילצערנע, באשיידענע דאס דא זעט איר

 אינסטיטוט. וויסגשאפטלעכן יידי״טן יעם פון בנין א אין ווערן פארוואנדלט
 שטארקער א ארונטערגעלייגט ווערט ערד דעד אין טיף אים אונטער אבער

 דא־ דעם אונטער אייזן. פון און בעטאן פון געבויט פונדאמעגט, מויערגער
 פייער פון געשיצט פעסטונג, שטאדקע א געבויט ווערט הוייז שוואכן זיקן
 אוצרות אלע באווארנט און געזאטלט ווערן ס׳וועלן וואו וואסער, פון און
שאפן. יידישן פון גייסט, יידישן פון

 ווערן וועט פעסטונג שטארקער אייביל ׳דאזיקער דער אויף אט און
 מיר אינסטיטוט. וויסגשאפטלעכן יידישן פון בנין דער געבויט ווייטער וואס
 ווייט ווייט, לייכטן וועט וואס טורעם, א טעמפל, א פאלאץ, א בויען ווילז

 יידישע ישובים, יידישע פאראן נאר ס״זיינען וואו אומעטום, אים, ארו,ם
יידיש. אויף פילן און ריידן וואס פאלקס־מאםן,

 צע־ זאל וואס בבל, טורעם דעד ניט אבער טורעם, א זיין וועט דאס
 פארשטיין ניט זאלן ■זיי אז שפראכן, הונדערטער אויף מעגטשן ידי טיילן

 אונדזער שפיאר, איין האבן וועט ׳טורעם אונדזער אנדערן. דעם אייגער
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 טעמפל דאזיקער דער ■טורעם, דאזיקער דער יידיש! — שפראר נאציאנאלע
 דך וועלן אים צו פאלק. יידישן פון מארך דער איון הארץ ראם זיין וועט
 אדעדן די דודך וועלט. גאנצער דער פון אדערן און נערוון טויוזגטער ציעז
 שטראמען וועלן נערוון די דורך בלוט־קערפערלעך, מיליאנען פליסן וועלן

פאלק. צום צוריק צענטער פון איון צעגטער צום פאלי! פון זאפטן נייסטיקע
 מערניט זיינען מיד שטערבלעך, זיינען דא אלע מיד פרייגד! טייערע

 אבער מארגן. ׳זיין אים מיט וועט וואס ניט, וויי׳ס קיינער און !מענטשן, ווי
 אינדז וועט דא, בויען מיר לואם בנין, דער וואנט, געמויערטע דאזיקע די אט

 שיול־יוגנט, יידישע אייך, צו לדורות. זכר א בלייבן און איבערלעבן אלעמעז
 איך ווענד טויזגטער, ודי אין פאדזאמלט פלאץ אויפן דא זיר האט וואס

 בויען אונדז העלפט רוף: א מיט מאמענט היסטאדישן היינטיקן דעם אין זיך
 פון ארבעט די ווייטער פירט קולטור, יידישע אונד׳זער שטיצט טורעם, דעם

 שוואך וועלן טוער, אלטע די מיד, ווען אינסטיטוט, וויסנשאפטלעכן יידישן
אייך! פון אוועקגיין און ווערן

 בנין. אוגדזער פון גרונדשטיין דער אריינגעלייגט איז באדן אין טיף
 וויסנשאפט־ יידישן פון אידעע דער פון ווארצלען די זיצן פאלק׳ אין טיף

 אין דא גראד וואס ווילנע, מיין מיט שטאלץ בין איך און אינסטיטוט. לעכן
 לואס אינסטיטוט, הערלעכער אזא געשאפן ווערט ווילנע פארארעמטער דער
וועלט. גארער דער פון לעבן ייודישע דאם באפרוכפערן און באשיינען וועט

 בליען ער יזאל אינסטיטוט! וויסנשאפטלעכער יידישער דער זאל לעבן
וואהסן! און

גרונדשטיין־אקט: דעם פאר לייענט ך י י ר נ י י ו ו מ.
 אין — תר״ץ ׳תשרי כ"א — 1929 אקטאבער טן26 דעם ״פרייטאג

 ארגאניזיר־קאמיטעט דער געווארן געגרינדעט איז עם זינט יאר פינפטן
 ווינקל־ דער פארליינט ווערט — אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן ייודישן דעם פאר

אינסטימוט. וויסגשאפטלעכן יידישן דעם פאר בנין אייגענעם דעם פון שטיין
 פאר היים אייגענע אן בויען צו צו טרעט מען ווען מאג, דאזיקער דער

 אין פאלקס־מאסן ייידישע די פאר יום־טוב א איז וויסגשאפט, יידישער דער
 צענטער דעם אינסטיטוט דעם אין געפונען האבן וואם וועלט, נאנצער דער
 עמאנסיפאציע קולטורעלער זייער פאר !קאמף אין אנשפארפונקט אן איון
זיין. מענטשלעכן פון פארמען העבערע פאר און

 אויפ־ זיך האט עס ווען טעג, די אין אויס פאלט פייערונג דאוזיקע די
 וויסנשאפט- יידישן דעם פאר קאנפערענץ ערשטע די ווילנע אין געקליבן

 עפטלאנד, לעטלאנד, פוילן, פון פארטרעטער פון באזלכט אינסטיוטוט, לעכן
 צפון־אמעריקע פון שטאטן פאראייניקטע די און דייטשלאנד רומעניע, ליטע,

 פאלקס־ יידישע ברייטסטע די פון ברכות פרייד־פולע די מיט באגריסט און
לענדער. אלע אין מאסן
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 הארציקער מיט ■קאנסמאטירן בוי־קאמיטעט דער און קאנפערענץ די
 קייז נייט איז בויען, איצטער גייען מיר וואס בנין, דער אז באפרידיקונג,

 גאיצער רער ווי פונקט אויפגעשטעאט, ווערט ער נאר באויז, יחידים פון זאך
 זייטן ביודע אויף פרייגד טויזגטער פון באטייאיקונג דער ימיט ייווא,

אטאאנטיק.
 וויסגשאפט יידישער דער פאר היים די צייט אייביקער אויף שטיין 5זא

וויאנע!" יידישער יונגער תמיד און אאטער דער אין
 ראגפע־ דער פון דעאעגאטן און בוי־־קאמיטעט פון מיטגאידער אאע

 מעטא־ א אין אריינגעאייגט ווערט וואס אקט, דעם אויף זייך התמעז רעגץ
 פון צייטונגען פויאישע און יידישע וויאנער די מייט צוזאמען פושקע אענער

 דער טיט קאנפערענץ, דער פון באריכטן געוועז ׳זייגען זיי אין ■וואס מאג, דעם
 אויסגעגרא־ שפעציעא דעם מיט און קאנפערענץ ודער פון טאג־ארדענונג

 און ייווא, פון !זויגא מיטן פארחתמעט ווערט קעסטא דאס וזשעטאן. ווירטן
 דאם פארמויערט ש ט י ו ו א מ י ג ו ב ט. בוי־קאמימעט פון פארזיצער דער

בגין. פון פונדאמעניט אין קעסטא

 פון אפפארן מיין פאר צורייק, יאר 5 מיט הירשביין: פרץ
 גרונדשטיין־ דער ביי בייצוןזיין זכיה די נעהאט אויר איך האב אמעריקע,

 גיו^ אין שוא יידישער א פון בגין א געווען אייז דאם בנין, א פאר אייגונג
 און באשיידענער געווען פייערונג !די אין שטאיט גרויסער דער אין יארק.

 היינט, אויר און בוי־ארבעט. א געווען איז עם אבער באשיידענער, בגין דער
 פון אגהייב ביים איד שטיי פוייאן, אין קיבוץ יידישן טיטן זיך געזעגעגען ביים

 פיא אזוי צייט אעצטע די זיינען מיד סימן. גוטער א איז דאם בוי־אקציע. א
 אויגן אוגדזערע אין אויס קומט בויען אימאעך אז צעשטערונג, צו צוגעווייגט

 צעשטע־ פון אויר נאד בויען., פון נאד ניט ווייס נאמור די אויר נס. א ווי
 נאד איז אונדז ביי ניי. דאס פון בויען צואיבן צעשטערט זי אבער רונג.

 ווערט אויף, עפעס יא שוין מיר בויען און בויען. פון מחשבה די שוואך
 זיד שפירט וויאנע אין דא אבער חשבון. פרעמדן א אויך פארשריבן דאס
 סימבאא א איז בנין איצט^קער דער אט אנדערש. נאד אעבן יידישע דאס
 קייט גאגצער א מיט צוזאמענהאגג אין שטייט ער וואדום אויפבוי, נייעם פון

 ער וואוקס, נאטיראעכן א מיט פארבונדן איז׳ ער אויפאעבונג, פון מעשים
 קואטור. און שפראד יידישער רער פון אויפבאי דעם פון פועא־יוצא דער אי׳ז

 שוועו איז עס און יום־טוב, היינטיקן דעם ביי פוא אזוי אייז הארץ דאס
 קוקט אנהייב היינמיקער רער באשטורעמען. וואס געפיאן, די אויסצודריקן

 ביי קיום. אונדזער אין גאויב איך צוקונפט. ווייטער א אין ארויס דאך
 ווינטש איד איינס. מיר זייגעז צעשפרייטקייט און צעזייטקייט גארער אונדזער

 בויען פון צייט די קומען זאא עס אעשטיטוט, וויסנשפאמאעכן יידישן דעם
איצט זעצן מיד וואס שטיין, פון אז אוניווערסיטעט, יודישן פון בנין דעם
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וויסגשאפט. יידישער רער פון בנין גרויסער דעד אויסוואקסן זאל אדיין,
ארבעט! ניויסער דעד פון אנהייב דער זאל >עבן

 נרוגד® צום אדרעסן נעבראכט האבן שולן די : ך י י ר נ י י ו ו מ.
 וועט אלע, אויסצוהערן ניט ערלויבט ציט די ווי היות ייווא. פון שטיין־לייגן

̂ שיל יידישער וויאגער גאנצער דעד פון נאמען אין ווארט דאס באקומען
 פאר־ סיר וואם לערן־אנשטאלט, העכסטן רעם פון פארשטייער דעד שאפט

לערער־סעמינאר. פוגם דערווייא, מאגן

:)לייענט( ק א ב א ט פ.
 אקטא־ הודש אין טאג צוואנציקסטן און פינף דעם פרייטאג, "היינט,

 פון צייאוגג דעד לויט צוואנצית און ניין הונדעדט ניין טוהזנט פון בער
 פערציקסטן און אבט יפן או תר״ץ, יאר פון הושענא־רבה און •אייראפע,

 און איין צום "פאלקסביבליאטעיק", דעד פון דערשיעונג דעד נאד ■יאר
 דעד און טשערנאוויץ אין קאנפערעגץ יידישעד דעד נאד יאר צוואנציקכטן

 אכטן צום פאלקס־שול, יידישער נארמאלער ערשטער דעד פון גרינדוננ
 לערער־סעמינאר יידישן דעם און שול־ארנאניזאציע יידישער דעד פון יאר
 אינסטיטוט, וויסגשאפטלעכן יקדישן פון יאר פערטן אופן און ווילנע אין

 פון נ. א. לערער־סעמינאר יידישן פון לערער און תלמידים די מיד, זיינען
 היכל דעם בויען אנהייבן ביים עדות זיין צו אהער נעקומען מעדעם, וול.
•יויסנשאפט. אונדזער פון

דא. מעז בויט ארט הייליקז קיין ניט טעמפל, טויטן קיק ניט
 משבן דעד מיט זיי מיט גייט מאסן, יידישע לעבן עס וואו אומעטום,

 פון זאימלעד נרויסער דעד א^ איגסטיטוט דער קולטור. יידישער דעד פון
שאפן. זייער פון קוואלן אלע פון מאסן, יידישע די פון קולטור־ענערגיע דעד

 העכסטעד דעד איצט ביז זייגעז לערער־סעמינאר, יידישער .דעד מיד,
 התלהבות און שמחה מיט אבער זיד וועלז מיר שול־בנין. יידישן פון שטאפל

 רער פאד — גארן העכסטן רעם פאר פונדאמענט אלם ־ארוגמערשמעלן
. הויכשול ׳יידישער

התחלה. די דערפון זיין גרוגדשטיין דאזיקז דעם לייגן ראם זאל
 לערער־־ יידישן פון תלמידים און לערער די

ווילנע. אין מעדעם וול. ר פון א״נ סעמינאר
פארענדיקט. בוי־פייערונג די איז דערמיט
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זיצונג. פערטע
גאכמיטאג( אז׳ייגער 5 אקטאבער, טן26 )פרייטאג,

פרילוצקיז. נ. גיטערמאן, י. פארזיצער:
דעובאטן. אלנעמייגע און באריסטן סדר־הייום: אויפן

סעקציע. פסיכאלאגיש־פעדאגאגישער דער פון באריכט
 איר פון אביעקטן אלס האט סעקציע פסיכאלאגיש־פעדאגאנישע די

 אזא טיט געביט א — דערציונג יידישע די און קינד יידיש דאם ארבעט
 אפשר זי׳ד קאן סעקציע אנדעי שום קיין וואם מאטעריאל, פאקטישן רייכן

 סאמע דער דווקא געביט דאזיקער דער אבער איז פארנלייכן. ניט דעם אין
שר: א דא זיינען סיבות באארבעטער. ווייניקסטן צום דער פארווארלאזטער,

 גוט־ שציקל א מיט זיר באציט אינטעליגענץ אוגחזער אפילו א(
 ליטע־ בעת דערציונג, און פעדאגאגייק פיון ענין. גאגצן צום ביטול מוטיקן

 געזעלשאפט, אוינדזער אין אפהילר ברייטן א האבן פראבלעמען רארישע
 מינער־ סלב א און ספעציעלע פאר פראבלעמעין פעדאגאגישע מעז האלט

ווערטיקע.
*

 פאלקס־ יידישער דער געביט, דעם אויף טוער פראקטישער דער ב(
 לויט וועלט, גארער דער אויף אומעטום ווי מאסן, זויינע אין איז לערער,

 איז ער ארבעט. ריין־וויסנשאפטלעכע טאן צו בארופן ניט אויסבילדוגג זייין
 עם אז זארגן, און ארבעט טאג־טעגלעכע מייט פארווארפן אזוי ווידער
 ארבעט דאזיקע די באטראכטן צו ניט צייט קיין ממש בפועל אים בלייבט
 דער אז זאגן, צו גענוג איר. פון אויספירן אלגעמיינע די נואר ניט גופא,

 געזעלשאפט־ דער ארגאניזאטאר, דער לערער, דער איינצייטיק איז לערער
 זיין איז אלעם רעם צו און שול דער פאר קעמפער דער און טוער לעכער

 נאר מער, ניט טוט ער וואס ניט באווונדערן דארף מען וואס אזא, לאגע
פיל. אזוי טוט ער וואס

 קען סעקציע פסיכאלאגיש־פעדאגאגישער דער פון ארבעט די ג(
 יידישע די קראנצענטרירט איז עס וואו דארטן, ווערן געטאן איבערהויפט

 און צוצוציען בבוח ניט זיינען שטעט דאזיקע די אבער דערציוגג־ארבעט,
 דער מיט אפצוגעבן זיר מסוגל זיינען וואס פערזאגעז, די קאנצענטרירן צו

געביט. דעם אויף פארשונגם־ארבעט וויסנשאפטלעכער
 לאגגזא־ דעם אויף ווירקן און געווירקט האבן מאמענטן אלע די אט

 אויף אבער געקוקט ניט סעקציע. אוגדזער אין ארבעט דער פון טעמפ מען
געטאן. אדבעט אוגיזער ווערט דעם,
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 ציל א פאר נעשטעלט זיך מיר האבן אביעקט ערשטן צום בנוגע
 בעפטן צום זיין זאל וואס קינדער־פארשונג, פון מעטאדן די אויפצוארבעטן

 נעטען געדארפט מען האט דערצו באדיגנונגען. אונדזערע צו צונעפאסט
 אונדזער אויספרווון. און קאמבינירן צופאסן, פיסמעמעס, פאראנענע

 מאטעריאל און סיסטעמעם איינייקע טאג היינטיקן ביי פארמאגט סערציע
 אייניקע אין קינדער הונדערט עטלעבע איבער פארשונג דורכגעפירטער פון

 צו׳ זיר זאל עם וואו צענטער, ויער ווערן צו שטדעבט פעקציע די שטעט.
פעלד. דעם אויף פארש־מאטעריאל גאנצער דער נויפזאמלען

 די ארבעט דאזיקער דער אין אריינצוציען זיך באמיט סעתציע די
 אויס מיד פארטיקן צוועק רעם צו שולן. די פון קינדער די און לערער

אינסטרוקציעש.
 שוין דאר אייז באדינגוגגען אויבנאנגעמערקטע די אויף נעקוהט ניט

 היפשן צונויפצוזאמלען אופן דעם אט אויף געלונגען אונדז איצט ביז
מאכעריאל.

 אינ־ אונדזערע מיט ווענדן דירעקט תמיד קענען זיר זאלן מיד בדי
 טיטן פארנומען דר מיד האבן לערער, די צו און שולן די צו סטרוקציעם

 אלע אין יידן ביי שול־וועזן געזעלשאפטלעכן דעם פון רארטאטעק א שאפן
 צו אונדז מעגלער פאר געפונען האבן שול־צענטראלעס אלע ניט לענדער.

 אונ־ נאר מיד פירן זיי פון איימקע מיט שולן. זייערע פון רשימות די נעבן
טערהאנדלונגען.

 אונדזער גייט יידן, ביי דערציונגס־וועזז דעם צו שייר איז עם וואס
 אר׳ אן צוגויפזאמלען מיד ווילן ערשטנס ריכטונגען. עטלעכע אין ארבעט

 באקומען צו אפגעגליקט נס על־פי במעט אונדז האט דא קוועלן, פון כיוו
 אלזא ,1914—18471יארן ודי אדום נעמט וואם אוצר, אן ארכיוו, נרויסן א

 האבן וועלן וויסישאפטלער רוסלאנר. אין בילדונג יידישע יאר 80 קנאפע
 אץ. שוין אז האפן, מיד יארן. פון משר אין ארכיוו רעם אויר ארבעטן צו

 באארבעטן. צו ארביוו דעם צוטרעטן מען וועט ווינטער נאעגטסטן דעם
 אנדערע פארשיידענע אויר מיד האבן ארביוו גרויפן דאזיקן דעם אויסער

ארכיוו־מאטעריאלן. ווערטפולע און קלענערע
 דעדציוגג־ וועגן מאטעריאלן זאמלען מיט פארנומען זיר האבן מיד

 פאר־ איצע זיינען— חדר וועגן — אנקעטעם אזויינע אנקעטעס. דורך וועזן
 גמרא־ חומש־תדר, )וועגז ווייטערדיקע דך נרייטן עם און צוויי, עפגטלעבט

 ענט־ וויכטיקע צאל נרעסערע א פארמאגט פעהציע די ישיבה(. און הדר
פערס.

 באקומט סעקציע פסיכאלאניש־פעדאנאנישער דער פון באריבט צום
ווארט דאס

 האט סעהציע פפיכאלאניש־פע-אגאגישע די )ווילנע(. ב מ א ל א נ א.
 וואו שולן, די פון לערער די מיט זיר פארבינדן צו נעמיט זיר ארבעט איר אין
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 קאגטאסט א שאפן צו ןיך באמיט סעקציע די קינדער. יידישע לערגען עם
 אינסטרחרט !זי מיגים. און מיפן אלע פון שול־וועזן יידישן גאגצן מיטן

 דער פאר מאטעריאלן פארשיידעגע די זאמלען זאלן זיי אזוי ווי לערער, די
 שפילן; צייכעגוגגען, קינדער־שפראך, קינדער־פאלקלאר, ווי קינדער־פארשונג.

 גע־ דער פאר — פארשוגג אוגחזער פון געביט צווייטן פארן אויך אאז"וו.
 מאטעריאלן געקליבן סעקציע די האט דערציונגם־וועוזן יידיש! פון שיכטע

 אקטיווירן צו מיד זוכן אגקעטעס אינפטרותציעם, ,דודך וועג. זעלביקן אויפן
 היפיען גאגץ א אנגעקליבן שוין האבן כיד שול־טוער. די מעגלעך ווייט *■וו

 וועלן מיד און באארבעטן, קאגען וועלן ווירטשאפטלער די וואס מאטעריאל,
תעג. זעלביתן אין גיין ווייטער אויר

 שילער־ איגדיווידועלע צאל א טאג גמיקן הי ביי פארמאגט סעקציע די
 כאראטערים־ ווי פארשוגגען דיי גאגצע א דורכגעמאכט דינען עם בויגנס.
 פון קיגדער 500 א פון פארשוגג א פארשול־עלטער, פון קיגדער פון טיקעם

 ריכטונגען אלערליי פון שולן יידישע ווילגער די אין קלאסן ערשטע די
 צוגעגרייט זיינען עם באארבעט. ׳ד ווערט איצט ביגע־מעטאדע; דעד לויט

 אן באגאבטקייט, צייכגערישע )קאלירן־חרש, אויספארשונגען גייע אייגיקע
 ווערן געלאזט גיבן אין וועלן וואס יידן(, ביי לערער־באשטאנד וועגן אנקעטע

גאגג. אין
: אויפגאבעם אזעלבע אנגעמערקט זייגען צייט נאענטסטער דער פאר

 )סטא־ ריכטוגגען אלע פון שולן יידישע וועגן מאטעריאלן זאמלען (1
 ווייטער ׳זאמלען (2 אאז״וו(. פראגראמעם מעטאדן, שול־ארבעטן, טיסטיק,

 סיסטעטאטישע א פירן (3 ארכיוו, פארן דערציוגגס־וועזן וועגן מאטעריאלן
 סיגד, יידיש! פון צושטאנד פסיכישן און פיזישן פון אויספארשונג

 פסיכאלאגיש־פועדאגא־ דער פין שריפטן באגד ערשטן דעם ארויפגעבן (4
 פארש־ די סיסטעמאטיזירן און קאנצענטרירן צו אויף (5 סעקציע, נישער

 קאמאג־ וויסגשאפטלעבע דורך פאבלייט אויסבילדן א( נייטייק: איז ארבעט,
 פון אקאדעטיקער יידישע יונגע ארבעט דער אין אריינציען ב( דירונגען,

פאר־ביבליאטעק. וויסנשאפטלעכע א שאפן ג( פאקולטעטן, נעהעריקע די
 אז אזוי, איינגעשטעלט זיין דארף סעקציע דעד פון ארגאניזאציע די

 ווילגע. אין אויספיר־ביורא דאס און פוילז, אין געפינען זיך זאל אנפירונג די
קאמיסיעש. ארטיקע געגרינדעט ווערן לאנד־ארגאגיזאציעס די ביי

קאמיסיע. עטנאגראפישער דער פון באריכט
 דעם פארגעקומען איז וואס זיצונג, פלעגארער ערשטער דעד אויף

 מאל ערשטן צום איז צוריק, יאד פיר מיט פונקט ,1927 אקטאבער טן27
 קלייבן קאמיסיע: עטנאגראפישער דער פון ארבעט די געווארן פארמללירט

אין פאלתסשאפן יידישן פוגם מאטעריאלן סיפטעמאטיש מעגלעך ווייט ווי
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 קוטענדיקע די פאר צונריימן ׳זיי און וועלט דער נאד פון ישובים יידישע ־אלע
פארשער.

 ארגאגיזירטער אן פון פרווו א געווארן געטאכט איז מאא ערשטן צום
 זיכער־ טיט זאגן היינט קעגען מיר און פארנעם. ברייטן א אין זאמלארבעט

 פעלערן אז ,71 פארשטייט אייגגעגעבן. אוגד<ז זיך האט פרווו דער אז
 געניטקייט, שום קיין אן ארבעט די אגגעהויבן דאך האבן מיד נעווען, זייגעז

 פריווא־ א פון באדינגוגגען די אין ארבעטן צו אויסגעתומען נאד איז דערצו
 איז וואש זשורנאל, א אן און פאגדן איז עם וואסערע אן אינסטיטוציע, טער

ארבעט. מין אזא צו .נייטייק
 געדארפט זיוך מיד האבן אים אויף וואס שיכט, נעזעלשאפטלעכער דעי

 אזוי־ די און פאלקסמענטשן פשוטע טאסע גרויסע די איז אריענמירן,
 אייגג־ דעם באשטימט פאתטיש !האבן זיי פאלקם־איגטעליגענץ. גערופענע

 דעם אילוסטרירט בעסטן צום ארבעט. אוגדזער פון אופן און וועג אדטייקן
 דורב־ האבן מיד וואס אנקעטע, די זאטלערשאפט אוגדזער פון צויזאמענשטעל

 אונד־ אויף האבן וואס זאמלער, 136 פון פראפעסיעס. זייערע ווענן ניעפירט
זיינען: געענטפערט, אגקעטע זער

 בעקער, שוסטער, זעצער, וועבער, )שניידער, ארבעטער פיזישע 43
סטאלער(; שלאסער, טרעגער, פריזירער,

אנגעשטעלטע; 27
שילער, 18
לערער, 15

סוחרים, 8
זשורנאליסטן, 7
ישיבה־בחורים, 2
שטוביקע. 2

 פון משר אין פארבינדונג אין געשטאנען מיר זיינען אלעגעמייז אין
 ארץ־ רומעניע, לעטלאנד, ליטע, פוילן, פון: זאסלער 500 טיט יאר פיר ידי

א״א. ישראל
 ארוט־ ייווא רעם ביז האט ארבעט עטנאגראפישע יידישע די ווי אזח

 בא־ מיר האבן שפריכווערטער, און פאלקסלידער טייל נרעסטן צום נענומען
 געביטן. אגדערע טיט גראד פארנעמען צו זיך דיי ערשטער דער אין שלאסן

 ס׳איז לעגענדעס. יידישע וועגן געווען איז אנקעטע ערשטע אוגדזער
 זיינען גלייכצייטיק זאמלער. נייע די פאראיגטערנסירט האט און נייס א געווען

 און זאמלען צו אויפרוף אז און זאמלער פאר כללים געווארן ארויסגענעבן
פאלקסשאפונג. יידישער דער פון אוצרות די■ אויפהיטן
 אויפ־ ,כללים אנקעטעס, די זאמלער? גענומען טיר האבן וואנען פון

 וועלט, דער נאד פון צייטונגען יידישע אלע אין צעשיקן מיד פלענן דופן
 זיינען פרייגד סך א אפדרוקן. דאם פלעגט אויסגאבעש טייל גרויסער א און
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 די' אין אנקעטעס צי אויפרופן אונדזערע אייענעז דורך געשמען אונדז צו
 קארעספאנדעגטן פון אדרעסן באקומען מיר האבן רעם חוץ א צייטוגגען.

 באקומען האבן מיר וואס עולן, און לערער פון פילאלאגיע", "ייד. הער פון
ווארעע. פון ייע״א רער פון

 מיר האבן זאמלער, גייע די מיט קאנטאקט רעם פארפעסטיקן צו כדי
 און פראג,ן זייערע אלע אויף ענטפערן זיי בריוו אונדזעדע אין נעמויזט

 אויפ־- געבייטן, פארעיידעגע די פון וויכטיקייט די זיי אגווייזן ספיקות,
 עלעמעג־ די זיי דערקלערן ערעיינונגען, פארעיידענע אויר מאכן מערקזאם

 זאמלער א למעל: אזוי אאיז"וו. פאלקסקענטעניע דער אין באגריפן טארע
 פאר־ ניגון א אן ליד א אז אן, אים ©יד ווייזן לידער־זאמלונג, א צו עיקט
 און• נאטן־ערייבער א אויסדוכן אומבאדינגט מוז ׳מען אז ווערט, דעם לירט
 האבנדיק לידער; געזאמלטע די צו ניגונים פארערייבן צו צוציען אים
 ארגא־ צו אזוי ווי אן, מיר ווייזן עטעט, אנדערע פון ד׳ערפארונג די עוין

 ער־ זייערע אויף קלאגן אין הד האלטן זאמלער די זאמלער־קרייזן; ניזירן
 וויל רער אויסגעלאכט, דא אפגעזאגט, אים מען האט דא דורכפאלן: עטע

 דערקענט אזוי ווי וויסן, וויל זאמלער דער אדער דערציילן; ניט געלט אן
 טוט וואס ליטעראטיר, נאך נאכנעמאכמער א פון פאלקשעאפונג אמתע מען
 ברענגען צו מויל איבערן חרפה א איז עס וואס זאבז", "גראכע די מיט מעז

אאז"וו. אאז״וו,

 אדורכגעפירט קאמיסיע די האט יאר צוויי ערעטע די פון מעך אין
 געווארן ארוישגעגעבן ש׳זיינען יומטוב־מנהגים. יידיעע פון אוישפארעונג אן

 געגעבענעם ,רעם ערב ארוים זיינען •זיי ימים־מוביש; אלע וועגן אנקעטעס
 אלע די אבסערווירן גוט קענען אזויערנאך זאלן זאמלער די כדי יומטוב,
באערייבן. עפעטער זיי אין פירונגען און מנהגים

 מא־ איגטערעסאנטער אוטגעהייער אז צוגויפגעקליבז זיך ס׳האט
 אלטע. געווארן אויפגעדעקט ס׳זיינען געגנטן. פארעיידנסטע די פון טעריאל
 גיין דאס אדער סדר־געבט, די צו אויוונס די הייצן דאם למעל, וויי מנהגים,

פסח. על אהרון עמאטע־פיגור א מיט

 אריינגע־ האט מאטעריאל פארעיידנארטיקן און רייכן ספעציעל א
 מאס־ המן־קלאפערס, גראגערס, מינים כלערליי פורים־אנקעטע: די בראכט

 פאדמאגן טאו. היינטיקן ביי א׳יא. פורים־עפילן באערייכונגעז, לידער, קעס,
פורים־עפילן. 61 עוין מייד

 מאטעריאל צונויפגעזאמלטן דעם פון סמך אויפן מיר האבן פאראיארן
 צו־ אלע ארויסגעגעבן זיי און יומטוב־אגקעטעס אונחזערע איבערגעארבעט

קאמיסיע. עטנאגראפיעער דער פון בראעור ערעטע די אלם זאמען
 קינדער־ וועגן אנקעטע אז אדויסגעגעבן אויר האט קאמיסיע די
 יידיעע וועגז אנקעטע גרויסע א און מנהגים אירע און חברה־קדיעא עאפונג,
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 פארשונגען קלעגערע געווארן דורכגעפירט אויר ם<זיינען פאלקס־מעשיות.
 אכן י קלאגערייען פון נוסחאות "אפשערעניש", ווי: מנהגים באזונדערע פון

א״א. טויט

 די אויף קאגקורס א געווארן אויסגעשדיבן ז’א 1928 דעציעמבער
 סר א געמאלדן זיר האבן קאגקורם צום מאטעריאלן. עטנאגראפישע בעסטע

 קיין געהאט גיט פריער האבן מיד וואו געגנטן, פון ■זאמלער טיכיטיקע נייע
 פון ארבעט די א״א. מזרח^גאליציע! בעסאראביע, ווי יןארעספאנדענטן,

 אריינגע־ האט און איינטענסיווער געווארן אויר איז זאמלער פריערדיקע די
מאטערייאל. היפשן א נאד בראכט

 עטנאגרא׳ דעד פון בראשור צווייטע די ארוייס איז 1929 פעברואר
קאמיסיע: פישער

 —זאמלער(" פאר )האנטביכל עמנאגראפיע? יידישע אזויינס איז "וואס
 ים־ ארו שטארק לאנג שוין וזיאמלער אונהזערע האבן דעם אויה וואס ביכל, א

 זאמלע־ נייער אין נוצן סר א ברענגען בלי^ספק זיי וועט וואס און געקוקט
 פרוור דעד געווארן געמאכט דארט איוז׳ מאל ערשטן צום ארבעט. רישער

 די באשטימען צו און טערמיוגאלאגיע עטנאגראפישע אן צונויפצושטעלן
עטגאגראפייע. פון געביט אין אדיין גייען וואס באגרייפן, אלע

 פאנעטישער א פון פראיעקט א געיוארן אוייסגעארבעט אויר ס׳איז
 *ד שוין פארשרייפן זאמלער־קרייזן און ׳זאמלער טייל טראנסקריופציע.

טראנסקרייפציע. דאדקער רעד אין זאמלוננען

 זיינען מאטעריאל צונויפגעזאמלטן !דעם פון נומערן 50.000 איבער
 איז מאטעריאל גאנצער דעד אינוועינטאריזירט. טאג היינטיקז ביי שוין

 לידער, מעשיות, לעגעגדעם, ווי: געביטן גרויסע אוויף פונאנדערגעטיילט
 אפטיילונג יעדע א׳א. ימים־טובים פאלקם־מעדייצין, ווערטלער, אנעקדאטן,

 באדוגדערע די לויט באשטימט ווערן וואס אונטעראפטיילונגעז, נאד האט
אאז"וו. אביעקטן מאטיוון,

 ווערט־ און שפריכווערטער געהאט: מיד האבן 1929 יאנואר טן1 צום
 זאבא־ ;4.163 א א׳ ווערטלער — לידער, — קיגדער־שפילן, ;27.374 לער

 ;2.319 אנעקהאטן ;3.031 לידער ;3.764 פאלקס־מעדיצין און באנעס
 .523 ניגונים ;61 פורים־שפילן ;726 מנהגים ;1.727 לעגענדעס און מעשיות

כאיעס. ח. געווען צייט גאנצע !די איז קאמיסיע דעד פון סעקרעטאר

ווארט דאס באקומט קאמיסיע עטנאגראפישער דעד פון באריכט צום
 טע־ ביז־איצטיקער דעד וועגן באריכט דעד )ווילנע(. וויינייג נ.
 קען איר אז אויספירלער, פיל אזוי אויף אזיז קאטיסיע אונדזער פון טיקייט

ווייטער. טאן צו קלערן מיד יואס פראגע, דעד צו אריבער באלד

67



 רעם אויף פארש־ארבעט ער ז אוגד ווייטער מיד פירן קרדם־כל .1
 די גייט פלאן ערשטן אויפן אגקעטעס. דורך איצט: ב": ווי אופן ׳זעלביקן

 אויס? די און נעם בא אבא ז פון ג 1ל!ו מ א ז פ י ו נ ו צ
 אין ן. י צ י ד מ.ע ־ ם ליק א פ יידישער ער ד פיון גג ו רש פא

 די טיט פארגעימען טאקע זיך מיר, וועלן אקנעטעם נאענטסטע אונדזערע
געביטן. דאזיקע
 צוגויפצו־ צו מיר טרעטן ארבעט דאזייקער רער טיט פאדאלעל .2
 ־ער אלם ן. ע ג נ ו ל מ א ז ע ר ע דה נ ו א פון ן ג א ל א ט א p שטעלן
 ע ש י ר י י פון ג א ל א ט א ק א ווערן צונריפגעשטעלט וועט שטער

 רער פון געווארן אגגעגומען איז וואס סיסטעם, דער ל׳ויט מעשיות
 ארומנע־ וועט קאטאהאג דאזיקער רער (.F. F). פאלקלאריסטן־פעדעראציע

 געררוקטע איז עם וואו און ווען אלע □יי געזאמלטע, אוגחז! פון די סיי טען
פאלקס־מעשיות. יידישע

 ר־ א די ן ר א ו ו ע ג ן ב י ו ה ע ג נ א ן י ו ש ן ע נ י י ז ׳ ס .3
 עט־ ר ע ש י ד י י דער פון אביבליאגראפיע פאר ן ט ע ב

 וויכנשאפט, עטנאגראפישע יידישע די ניט ס׳איז ארעם ווי גאגראפי״ע.
 אין ביכער און זשורנאלן ציימוגגען, צענרליקער אין פוגדעסטוועגן זייגען

 וואש מאטעריאלן, ורכטיקע אומגעהייער צעווארפן שפראכן פארשיידענע
 און פארשער היינטיקע די גוצן גרויסן א ברענגען בלי־ספק געקעגט וואלטן

 פאר מאל איין מוז מען ניט. השנה קיין אפילו זיי פון האבן מיר וואס
 ארבעט די אן הייבן מיד מאטעריאל. דאזיקן רעם צונויפנעמעז מאל אלע
יידיש. אין ליטעראטור עטנאגראפישע די צוגויפנעמען פון

 די פון אייגע איז עקספער־י׳ציעס ווענן פראגע די .4
 ניט ס׳זיינען גוט ווי אן. אנהייב פון אוגדז מאטערן וואס פראגעם, הארבע

 פון פארשריבן ראך זיי וועין קארעספאנדענטן, אונדזערע פון זאמלוגגען די
 דער צו באציונג ווארעמע זייער נאר וואס געשולטע, קיין ניט מענמשן
 נאך פאראן אלץ: חוץ א און אוגדז. צוו געבראכט זיי האט קולטור יידישער

 וואלין,קארפאטן־רום־ מזרח־נאליציע, אין געגנטן היינט
 ס׳איז לעבן. יידישע׳ פארצייטיקע ריינע האס נאך ס׳גליווערט וואו ר, נ א ל

 זיינען ראם עטגאגראפיע. יידישער רער פאר קוואל רייכער אומנעהייער אן
 דערגייט רוף אונדזער וואס דערפלעד, און שטעטלעך געגנטן, פארווארפענע

 אוצרות פארלארן גייען יאר יערער מיט ווייל צואיילן, ודך מוז מען אהין. ניט
 פון עמיץ ס׳וועט וואנעז ביז זוארמן, ניט טארן מיר פאלקסשאפן. יידיש

שפעט. צו שוין זיין אמאל ס׳קען ווייל הילף, צו קומען אונרז דארטי
 פילאלאגיש־־עטנא־ א געפלאנט געווען איז ווינטער פאראיא־ן אויף

 און סיבות פארשיידעגע מחמת ד. אנ ל נ ג ר ו ב קיין עקספעדיציע גראפישע
 גע־ שטאנד צו ניט עקספעדיציע די איוז געלט, פון פעלן מחמת עיקר רער

קומעז.
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 *עקספעדי אונ!דזערע אויף פאנד שטיקל א שוין האבן מיד וועל> און
 אונד־ אין ניט האבן מיר ׳כל־זימן אגהייבן, ניט גארגישט מיר קאנען ציעס,

 דיאלעקטישע און ניגונים או׳יפצינעמען כדי• ף, א ר ג א נ א פ א רשות זער
 אוגטערגע־ געהאט אמאל זיר האבן פריינד לאנדאנער אונדזערע ניואנסן.

 גע־ לעת־עתה זיינען זיי אבער באזארגן, צו אונדז פאר אפאראט אזא נומע
 פריינד, געפינען נאיר יזיד וועלן אפשר ווארטן, מיר טרזן צוזאג. ביים באיבן
 סך־הכל באטרעפט וואס הוצאה, דאדקע די נעטען זיר אויף וועלן וואם

מארק. דייטשע 25Q—200 וואסערע א
 נרטוועג־ א געפילט זיר האט ארבעט אוגדזער פון אנהייב ביים שוין .5
 מיר ק. ע ט א באיי י ב ט־־ האג ר ע ש י פ א ר ג א נ ט ע אן פון דיקייט

 ווישנשאפט־ אאע צו געווענדט ידייעות ערשטע אונדזערע אין שוין זיך האבן
 ביבליאטעק. אונדזער פאר ביכער ארייגשיקז אונדז זאלן זיי מחברים, אער,
 זיך האבן מיר אפגערופן. פריינד צוויי־דריי א נאר זיר האבן באדויערן צום

 געאט, פאר אייר ביטא א און אויסבייט דורך איינגעשאפט, פארט אבער
 אזעאכע, זיר געפיגען זיי צווישן ■וואס ביכער, 360 פון האנט־ביבליאטעק א

 און ערק בענד(, 4) פאאקסאידער היסטארישע דייטשע איאיענקראנם ווי:
 שטודיעס, עטנאאאגישע ביגאאיחזגס בענד(, 3) לידערהארט דייטשער בעמע,

אנדערע. און אוועאאאעמאז שעפטלאוויץ, גרים, אפאנאסיעוו,
 הייסער רער מיט פריינד אאע צו געאעגנהייט דער ביי זיר וועגדן מיר

 נאר האט וואם אלץ, בייבליאטעק אונדזער פאר אונדז צוצושיקן בקשה
אאגעמיינער. סיי יידישער, סיי עטיאגראפיע, צו שייכות א

 פונקט, צענטראאער א ווערן זאל קאמיסיע אונדזער אז וויאן, מיר .6
 ידיעות באקומען קענען זאל עטנאגראפיע יידישער פון פארשער יעדער וואו

 ביי אדער אונדז, ביי זיר געפיינען וואס זאמלונגעז, פאראנענע אאע וועגן
 געווען אמאל איז אינסטיטוציע מין אזא פריוואט. פארשער איינצלנע

 מוזן מיר אויר פאלקלאריסטן־פעדעראציע. אינטערנאציאנאלע די •ץ F. די
 עטנא־ יידישער דער פון פארשער אלע פון פעדעראציע אזא שאפן צו זען

גראפיע.
 כדי זאמלער, פאר ק׳ורםן חוידשדיקע אייגצוארדעגען נייטיק איז עס .7

ערטער. די אויף קאמישייע עטגאגראפישער דער פון טוער אויסצובילדן
 פאלק־ פאר באגד א ארויסצולאיזן גיכסטן צום וואס נייטיק אי(ז עס .8

ייווא. פון קאמיסיע עטנאגראפישער דער פון ^זאמלונגען די פון לואר
 יידישע די פון טעזאורוס א צונויפצושטעלן צוטרעטן דארף מעז .9

שפריכווערטער.
 פון בידזשעט א געהאט קאמיסיע אונדזער פאר וואלטן מיר אויב

 בא? אויפגאבעס אלע געקאנט מיר וואלטן חודש, א דאלער 200—150 א
זארגן.
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 עטנא־ די אז זייט, מיין פון פארשלאג א מאכן גאך איר ■דויא צולעצט
 אין ווערן רעארגאניזירט חשיבות איר מחמת זאל קאמיסיע גראפישע

סעקציע. עטגאגראפישער ■זעלבשטענדיקער א

ייווא. דעם פון ארכיוו דעם פון באריכט
 רעש אנגעהויבן ז״ד האט יי"ווא פון ארכיוו רעם אין רעגיסטראציע די

 זיינען (1929 אקטאפער טער15) היינט ביז .1926 נאוועמבער טן1
 פעריא־ פון מערן נו 10960 געווארן אריינגעפירט אינווענטאר־פוד אינעם
 יארגאנג גאנצער א ווערט דערביי מאטעריאלן, אנדערע און פרעסע דישער

 פעריאדישע אלע נומער. איין פאר גערעכנט אויסגאבע פעריאדישער א פון
 "צענטראלער אפטיילונג: באזונדער אי אין אויסגעטיילט זיינען אויסגאבעס

 פאר? איצט ביז זיינען עם וועלכער אין פרעסע", יידישער דעד פון ארכיוו
יארגענג. 3700 איבער פיז געווארן רעגיסטרירט

 אריינגעפירט זיינען וואס נ^מערן, צאל די באטראכטן מ׳זאל תעז
בילד: אזא מעז באקומט באזונדער, יאר יעדן אין געווארן

 פאר־ זיינען 1927 נאוועמבער טן1 פיזז 1926 נאוועמבער טן1 פון
 פון יארגענג 1700 ערר אז זיי צווישן נומערן, 7900 גערוארן רעגיסטרירט

פרעסע. פעריאדישער .דעד
 פאר־ זיינען 1928 נאוועמבער טז1 פיזז 1927 נאוועמבער טן1 פון

 פון יארגענג 300 ערר אז זיי צווי^ז נומערז, 1390 געוואח דעגיסטרירט
 זיך דערקלערט נוטעח צאל קליינע לפי־ערר די פרעסע. פעריארישער דער

 לעווין ב. ח׳ )תעז 1927 דעצעמבער פון האט ארכיוו דער וואס דערמיט,
 יעקב ד״ר )ווען 1928 אקטאבער טן1 פיזז ארפעטן( צי אויפגעהערט האט

 מיטא.ר־ שטענדיקן קיין נעהאט ניט ארבעטז( צו אנגעהויפז האט גארדאז
 אידעל־ מ. ח׳ צייט. צו צייט פון אינווענטאריזירן בלויז פלעגט עס בעטער;

היינט. ביז און אן טאג ערשטן דעם פון ארכיוו אין מיט ארבעט וואס סאז,
 פאר־ זיינען 1929 אקטאבער טן15 פיזז 1928 נאוועמבער טן1 פון

 אוים־ פעריארישע אויסשליסלער — נומערן 1670 געווארן רעניסטרירט
נאבעס.

 ווייניקסטן צום אייז מאטעריאלן אינווענטאריזירטע ניט נאר צאל די
גרוייס. אזוי טאפל

 פרעסע, פעריאדישער דער צו ניט געהערן וועלכע מאטעריאלן, די
 קלאשיפיקאציע )די אפמיילוגגעז פאלגנדיקע די לויט קלאסיפיצירט זיינען

איבערגרופירט(: מאטעריאל דעד ווערט צייט צו צייט פון פליסיקע, א איז
 — דרוקזאכן. אלנעמיינע — איינטאגבלעטער. — ״טאז". און .,אזע״

 אקא׳ — אוונטז. פון פראנראומען און אפישן — פארלעזוננען. וועגן אפישן
 ארפעטער־קאאפע" — ארבעטער־עמיגראציע. — ארגאניזאציעס. דעמישע

70



 —ארגאני.זא.ציעס. ארטאדאקסישע—"ארט״־דרוק־מאטעריאלן. — דאציע.
ארץ־ישראל.

"ברייטבארדיאנא". — ביבליאטעק־מאטעריאלן. — ״בונד״.
 לענרער: דרום־אמעריקאנישע — קורס;. און שולן דראמאטישע

א"אנד. ארגענטינע בראזיל,
 דייטשער דער בעת הילפס־ארבעט — האנטווערקער־ארגאניזאציעס.

 גע־ היסטאריש־עטנאגראפישע — (.1918—1915) גע^ווי איז אקופאציע
אוניווערסיטעט. העברעישער — .זעלשאפטן.

 צוזאמעגפאר יי׳דישן אלרוסלענדישן ציום : וואל־מאטעריאלן
 טער4 רער צו — הוסלאנד. אין גרינדוגגס־פארזאמלונג רער צו — (.1917)

 —לעטלאנד. אין סיים צום—רוסלאנד. אין שטאטראטן די צו — "דומע".
 צום — לעטלאנד. אין שטאטראטן די צו — לעטלאנד. אין ■קהילות די צו

 שפעטערדיקע די צו און 1919 יאר אינעם פוילן אין גריגהוייגס־סיים
 — פוילן״ אין קראנקן־קאסעס די צו — שוילן. אין קהילות די צ; — סיימען.

פיוילן. אין שטאטראטן די ■צו
פראגראמען. און טעאטער־אפישין
 אין פאיטיי סאציאל־דעמאקראטישע יידישע — יוגנט־זשורנאלן.

פוילן. אין נאציאנאל־ראט יידישער — בוקאווינע. און !אליציע
זשורנאליסטן־פאריינען,. און ליטעראטן־ — קופלעטן. לידער,

 מזרח־גאליציע אין הערשאפט אוקדאינישער דער פון טאטעריאלן
 —1905) רוסלאנד אין פאגראמען די וועגן מאטעריאלן — (.1919—1918)

 — .1910 עסטרייר אין פאלקסציילונג רער וועגן מאטעריאלן — (.1906
 יידישע פון מודעות — אקופאציע־מאכט. דייטשער רער פון מודעות
פוילן. אין קהילות

 און סוחרים־ — ליטע. און פוילן קיניגרייך פון פארטיי דעט׳ סאצ׳
פוילן. אין ספארט־באוועגונג — ס״ס. — קליינהענדלער־ארגאניזאציעס.

ענגלאנד. — עמיגראציע־געזעלשאפטן.
 —שולן. פראפעסיאנעלע—באוועגונג. פראפעסיאנעלע—פועלי־ציוון.

מעלדונגען. פראספעקטן, פרעסע: — מודעות. פריוואטע
 פרויען־בא־ ■— י״ס(. און )ס״ס פאראייגיקטע — פאלקס־פארטיי.

זועגוגג.
 מו׳טב־זקנימם, און מעדיצינישע (2 אלנעמיינע, (1 צדקה־חברות:

 ציוניסטיש־ — קינדער־פארזארגונג. און יתומים פאר נעיזעלשאפטן (3•
 אלגעמיינע; (1 באוועגונג: צילניסטישע — פארמייען. סאציאליסטישע

 יוננטלעכע און השומר החלוץ, (4 לישראל; קימת קרן (3 קרן־היסוד; (2
 הילפס־ארגא־־ צענטראלע — קאנגרעסן. ציוניסטישע (5 ארגאניזאציעס;

גיזאציעס.
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 ■- בילדונגם־געוזעלשאפטז. און קולטור־ — מאטעריאלן. .קאט'
קונסט־געזעלשאפטן. — הונסט־אויסשטעלונגען.

 רעליגיעזע וועגן רבנים, פון )מודעות עניני□ רעליניעזע — תמעניע.
וכו׳(. מנהגי□ דיני□,

 פריווא'- העברעישער, רעליגיעזער, יידיש־וועלטלעכער, :שול־וועזן
שילער־זשורנאלן. — טער.

צענטראלע. ביבליאגראפישעד דער פון באריכט
 דעם. פוגקציאנירן אנגעחויבן האט צענטראלע ביבליאגראפישע די

 בור־פרא- לויפיקע גאנצע די רעגיסטדירן צו צוועק מיטן 1926 יאגואר טן1
 געשטיגן,. צענטראלע דער פון טעטיקייט די אי׳ז יאר צו יאר פון דוקציע.

 אנגעקו־י• זיינעז 1926 פון משד אין ציפער: אזוינע פון זען צו איז דאס ווי
 אין פראפארציע עגלעכער אן אין .329 — 1928 איין צייטשריפטן, 150 מעז

 אין אדיין שיקן פארלעגער און מחברים וואס ביכער, צאל די געוואקסן אויך
רעגיסטרירן. צום צענטראלע דער

 ■ווי מער אויור זיר האט רעגיסטראציע דער אין קארטלעך צאל די
 קארטלעך, 10.000 ביי געווארן פארצייכנט זיינען 1926 אין פארטאפלט:

1927 — 16.CO0 22.000 ביי 1928 און.
 "ביב־ באנד ערשטער דער דרויק פון ארויס איז 1928 נאוועמבער איין

 יידישע די א( פון: רשימות גי׳ט ער ייווא". פון יארביכער ליאגראפישע
 ביכען/ אלע ב( ,1926 אין איינטאג־בלעטער און אויסגאבעס פעריאדישע

 צייטונגען און צייטשריפטן פון ארטיקלען ג( ,1926 אין ארויס זיינען וואס
 וואם ביכער, אלע ד( קונסט, און ליטעראטור ווייסנשאפט, וועגן 1926 פאר

 דרוק־בויגן 30 )ביי באגד דער האלט צוזאמען .1927 אין ארויס זיינען
 לויט קלאסיפיצירט איינסן, ביבליאגראפהשע 10.000 העכער פעטיט־זאץ(

סיסטעם. דעצימאלער דער
 סיסטעמאטיש א פון אנהייב דער איז יארבוך ביבלייאגראפישע דאם
 אויסגאבע די איז זינען דעם אין און ביבליאגראפיע, יידישער געפירטער

סימפאטיע. פיל מיט קריטיק דער פון געווארן באגרייסט טאקע
 פון יארביכער "ביבליאגראפישע באגד צווייטן דעם פון בתב־יוד דער

 1928 פאר מאטעריאל רעם דרוק; צום פארטייק חדשים זינט שוין אייז ייווא"
 זיך האט ליידער דרוקפארטיק. מאכן געקענט גיר גאנץ אוי׳ך מען וואלט

 איצטער ערשט טעמים. מאטעריעלע צוליב פארהאלטן ארוייסגעבן דאס
 נאענטשטער דער אין און געווארן, באזייטיקט טיילווייז מניעות די זיינען
באגד. צווייטן דעם זעצן צו צו מען טרעט צייט

 גרויסע געהאט צענטראלע די האט יארן ערשטע די פון משך אין
 אויסלענדישער דער פון טייל געוויסער א וואס דעם, צוליב שוועריקייטן
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 סאמע ערשט !פוילן. אין אריינגעל^זן גיוט ווערט דרוק-פראדוקציע יידישער
 נוט. פארארדענונג דער !דורך אינערן־ומיניסטעריום דאס האט 1928 סוף

28 -1755/2 A. .A אינסטיטוציע וויסנשאפטלעכער א ווי ייווא, דעם געגעבן 
 אומאהפתענית אינהאלט יידישן א פון דרוק־זאכן אלע באקומען צו רעכט דאם
 דאגת א ניט. אדער לאגד אין ארייינגעלאזט כלל בדרך ווערן זיי צי דעם, פון

פולקומער. ■סך א געווארן צענטראלע דער פון רעניסמראציע די אי!ז דעם
 גאנצער א טיט פארבעודונג אין שטייט צענטראלע ביבליאגראפישע די

קעגנזייטיקייט. פון באיזיס אויפן אוים אייר העלפן וועלבע אינסטיטוציעם, דיי
*

 *צעג ביבליאגראפישע די דאהף כללים אירע און געדאנק איר לויט
 אויר נאד יידיש, אין בליויז ניט דרוק־פראדוקציע די רעגיסטרירן טראלע

 יידישער צו שייך איז חא׳ם וויפיל אויף שפראכן, אגרערע און העברעיש אץ
 נאך פרט דעם אין מיר זיינען ליידער קונסט. און ליטעראטור וויסנשאפט,

 *וועג פילמאליתע די אויןף געקוקט ניט ■ווייל ציל, אוגדזער פון ווייט ן,ייער
 יידיש, אין גייש ודרוקן וואס ביכער־פארלאגן, און ציימשריפמן די צו דונגען

 אויסגא- געבעטענע די■ פון טייל קליינעם א בלויז דערוויילע מיר באקומען
 איז 1926 פאר פולע. קיין זיין ■ניט רעגיסטראציע ודי אויוך תעז ממילא בעם.

 א,זוי געווען יידיש אויסער שפראכן די אין איינשן ביבליאגראפישע צאל די
 יאר־־ דעם אין זיי אריינצוגעמען געהאט ניט זינען קיין האט עס אז קליין,
 אין געבעסערט. געהאט סך קיין ניט סיטואציע די זיך האט 1927 אין בוך.
 ■אוייד אפצודרוקן !זיין מעגלעך יא אפשר שוין וועט 1928 פאר יארבוך -דעם

 פאר׳ סכום דער אז האפעגונג, א איז עס ווייל יידיש, איין ניט מאטעריאל
 רעם פאר ווערט א האבן שוין קען פאראן, אונדז ביי איז וואס צייכענונגען,

ייארביכער. די פון באויוצער

 העברע־ די באקומען ביים מיר האבן שוועריקייטן גרויסע באזונדערם
 עגן1ו ווענדונגען אונדזערע האבן מיר הגם ארין־״שראל, פון פרעסע ישע

 ארץ׳ פון פארלאגן העברעישע די מאל. סך א איבערגעחיזרט עקזעמפלארן
צוגעשיתט. גארניט איצטער ביז נאך אוגידז האבן ישראל

 ,1928 אין אנגעקומען זייגען וואס צייטשריפטן, 329 פון רשימה די
 העבש ;18 דייטש ,20 פויליש ,260 יידיש אזוי: שפראכן די לויט אויס זעט

 ,1 רוםיש ,1 רומעניש ,2 פראגצויזיש ,3 שפאניש ,6 עננליש ,16 רעיש
.1 האלענדיש ,1 אונגאריש

 אמאל וויודער זי!ך מיר ווענדן באריכט עפנטלעכן דאיזיקן דעם דורך
 רעד איבער צייטונגען און צייטשריפטן ביכער, פון ארויסגעבער אלע צו

 פון עקזעמפלאר איין צו אונדז צוצושיקן בקשה !דער מיט וועלט נאנצער
פובליקאציעם. זייערע
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 פארפאלענער. קיין ניט איז אונדז, שיקן ,זיי וואם עקזעמפלאר, דעד
 די אין אדיין גייט און קאחטלעך אוי!ף פארצייכנט ווערט א־נהאלט דעד

 און ברייטן א זאך די אופן אזא אויף קריגט — יארביכער ביבליאגראפישע
 לדורות דערנאכדעם בלייבן גופא אייסנאבעס די און פירסום; דויערנדיקן

 ייווא, פון )ביכער( ביבליאטעק דעד אין אדער )פעריאדיקא( ארכיוו רעם אין
פארשער. יעטווידן פאר צוטרייטלעך

 די זינען אין האבן כסדר דארפן יי,יוא פון זאמלער פריינד ד• אויך
 ארויס־ די אז דעם, אויף ניט זיך פארלאזט צענטראלע. ברבליאגראפישע

 נאד >ז*א דערצו פובליקאציעם; וזייערע אריינשיקן ווי סיי ׳עוין וועלן געבער
 ווערן וואס אאז"וו(, אויפרופן )באריכטן, דרוק־זאכן צאל היפשע א פאראן

 איינצומאגען. ניט אפילו ווייסן מיד וואם און אנאנסירט ניט פרעפע דער אין
 בעסער, נאך )אדער אויסגאבעס נייע וועגן אינפארמירן דארפן איבערהויפט

 שטענדיקע קיין וואו פונקטן, אין זיצן וואס זאמלער, יענע צושיקן( עס באלד
ניטא. איז מעטיקייט פארלענערישע יידישע

 — אינטערעס אייגענעם זייער אין אויך ליגט עס — דיעלפן אוודז זאלן
 וועט זאמלער, אין פריינד אונרזערע העלפן אונדז זאלן ארויכגעבער, די

 פ־*או איח ערסילן באמת קענען צענטראלע ביבליאגראפ־שע די יעמאלט
 דרוק־ יירישער דעד פון רעגיסטראציע פולשמענדי-קע א נעבן צו גאבע

פראדוקציע.

קאמינסקי. אסתר-רחל פון א״נ טעאטער-מודי פון באחכט
 ביים קאמינסקי אסתר־רחל פון נאטען אויפן טעאטער־מוזיי דעד

 — טורקאוו אידע און זיגמונט פו: 1925 אנהייב געווארן נעגרינדעט אייז ייווא
 חוץ א קינסטלערין. פארשטארבעגער רער פון טאכטער דער און איידעם דעם
 דעם אין ׳זיינען קאמינסקי, פאמיליע דעד פון ארכיוו רייכן אייגעגעם דעם

 באקומען האט טורקאוו זיגמלנט וואס זאכן, געווארן אויפגעשטעלט מוזיי
 עד־היום גאך מאבן מאטעריאלן דאזיקע די ארטיסטן. יידישע אנדערע פון

 צום אריבערגעגאנגען 1927 אין איז וועלכער מוזיי, דעם פון קערן דעם אוים
 ארמיסטן־ יידישן פון זאמלונגען גרעסערע די צוגעקומען זיינען דא ייווא.

 קלע־ די און ראפפעלס די און ליפאווסקי נחים פון ווארשע, אין פאראיין
 זיל־ ל. טארטשינער, עבעל, ק. פערקאוו, יצחק בעזמאן, איפר פון — נערע

 מוזיי פנום זאמלונגעז די ווערן אהוצדעם אאז"וו. קאלאדני א. בערצווייג,
 וואר־ אין ארטיסמן־פאראיין יידישן פון שיקונגען דורך דערגאנצט שטענדיק

 איבער אינוועגטאריזירט און געארדנט פולשטענדיק זייגען עד־היום א״א. שע
 די .400 בערך זיינען מוזיי אין אויפגעשטעלט אינווענטאר־נומערן. 1300

מוזיי. פון ארכיוו אין זיך געפינען איבעריקע
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 קאמינסקי־ארביוו. דעם אין זיך געפינען פאטאגראפייעם 100 איבער
 ־,אדע קאמינםה,י אסתר־רחל פאר אויסיטליסלעך כמעט ׳טטעלן אלע יזיי

מ^פחה. איר פון מיטגלידער
 וויכטיהסטן צום איז ארכיוו*קאומוינסקי פון ן כ א ז ק ו ר ד די צווייען

 אונ= נאך — בינע דע>ר אויף אסתר־רחלס אויפטריט ערשטן פון אפישע די
 "כישופ׳ גאלדפאדענס אין מרים אלם — היילפערן נאמען מייודליטן איר טער

 דא־ רער אחלץ .1892 נאוועמבער טן(14) טן2 דעם ווארשע, אין מאכערין"
 פארשטעלונגען צו פראגראמען ריי א מוזיי אין פאראן אקז אפי^ע זיקער

 געדרוקט איז פראגראמען די פון טייל א רחל. אסתר פון אגטייל דעם מיט
רוסיש. אין נאר

 קא־ אסתר־רחל פון בריוו 80 מו׳זיי פון ארכיוו אין זיך געפינען עם
מינסקי.

 פון מאגוסקריפט א אוייר זיך געפינט מוזיי דעם פון ארכיוו דעם אין
 אויפ־ דער לויט קענטיק, געשריכן, האט קאמינסקי ר. א. וואס זכרונות,

 36 פון באשטייט ער ניו־יארק. אין "פארווערטס" דעם פון מונטערונג
 אסתר־ מיט באשריבן געדיכט פאיפיר, בויגנס פערטל 7 און !בויגנס נרוייסע

האגטשריפט. כאראקטעריסטי^ער רחלם
 אדער יידישן ׳עפילן צו דערלויבענישן ריי די אויך איוז וויכטיק

 מאכט, רוסי׳עער דער פון קאמינסקין י. א. ארויסגעגעבן טעאטער, "דייטשן"
 רעצעג־ היפש אוי!ך פאראן קאמינסקי־ארכיוו. ר. א. אין זיך נעפינען זואס
יעפילן. קאמינסקיס ר. א. איבער זיעס

 פון צייטוגגס־אויסשניטן און באגריסונגען אויד פארמאג׳ט מוזיי דער
 גע־ געפייערט איז וואס ר., א. פון יוביליי יאריקן20 דעם לכבוד ארטיקלען

 ארגאניזירט האט עס וואס יוביליי, יאריר!ן30 ודעם און ,1914—1913 ווארן
.1923 יאר אין וואר׳עע אין ארטיסטן־פאראיין יידי׳טער דער

 קינסטלערין דער זועגן זכרוגיות און ארטיקלען אינטערעסאנטע דיי א
 נומער ארויוסגעגעבענעם יוביליי דעם לכבוד ספעציעל דעם אין זי׳ד !עפינט

 פון עקזעמפלאר איין פאראן איז מוזיי אין קונסט". און "טעאטער פון
 רער פאר ספעציעל אותיות זילבערנע מיט געדרוקט ז׳טורגאל, דאזיקן דעם

יובילארין.
 טן27 דעם געשטארבן איז )זי קאמינסקי אסתר־רחל פון טויט דעם צו

 אומגעהייערע אן מוזיי אין זיך געפיגט וואר׳סע( אין ,1925 דעצעמבער
 און בעגדער נעקראאאגן, אנאנסן, בריוו, מיטגעפיל־טעלעגראמען, צאל

 פארשטארבע־ דער געווידמעט אינגאנצן צייט׳טריפטן, קרענ״ן, פון ^ארפן
אאז״וו. לוויה איר פון פאטאגראפיעס נער,

 ברא־ אין געארדנט זיינען טעאטער־׳מוזיי פון זאמלונגען איבעריקע די
סדר. גאלאני׳טן
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 טעאטער, יידישן דעם פון גרינדער דעם אלייז, ז ע ד א פ ד ל א ג פיוז
 פון ווערטער 37.404 פון צוזאמעננעשטעלט בילוד, א מחיי: דער באזיצט

 ;לאנ:דאן; גאלדשמידט, און ראטבלאט .ל פון ארויסגעגעבן ""עולמית׳/
 עלטסטע )די 1880 יאגואר טן23 פון קאטעריגעסלאוו פון אפיש רוסישע א

 אין ’יאזעלמאז׳ "רבי פון פארשטעלונג א צו אפיש קליינע א מוזיי(, אין
 גאלרפאדען, פון אגפידונג דעד אונטער בוקארעשט אין טעאטער זשיגניצער

אאז׳יוו. בריוו נאלדפאדען, פוין פאטאגראפיעם ריי א ,1892 יולי טן15 דעם
 פאר־ (1890—1876) טעאטער יי׳דישן פון גאלדפאדען־תקופה דעד פון

 פאטאגראפיעס די ארטיסטן. פון פאטאגראפיעס דיי א מוזיי דעד מאגט
 טעא־ יידישן פון געשיכטע דעד צו אילויסטראציע אויסגעצייכנטע אן זיינען

 גע־ זייגען פאטאגראפיעס טייל אויפקום. זיין פון יארן ערשטע די אין טער
אגד. א. טארנע פרעמישלע, קאירא, קאנסטאנטינאפאל, אין: געווארן מאכט

 נאכקוטעג־ די איז טעאטער יידישן דעם פון פאירבאט דעם מחמת
 טעאטער יידישן פון ירידה פון צייט א געווען (1905—1890) תקופה דיקע

 דעד פארמאגט ליידער אמעריקע. אין אויפבלי זיין פון און אייראפע אין
 פון געשיכטע דער צו מאטעריאלן קיין גארגיט כמעט אדער גארניט מוזיי
 יידישן פון יארן. ער90 און ער80 די אין אמעריקע אין טעאטער יתדיין דעם

 היפש מחיי דעד פארמאגט גאליציע, אין דערהויפט אייראפע, אין טעאטער
ארטיסטן. פון פאטאגראפיעס

 *ארויס גענומען ווידער מאכט רוסישע די האט 1905 פח אנגעהויבן
 פרן אייגע פארמאגט מוזיי דעד יידיש. אויף שפילז צו דערלויבענישן געבן

 פארשטארבע־ דעם געווארן ארויסגעגעבן איז ■וועלכע ודערלויבענישן, אזעלכע
 צו גובערנאטאר ג. קאווגער גראדנער, ווילנער, דעם פון ליפאווסקי נ. נעם

 *דערלוי די יידיש. אויף אויסדריקלעך פארשטעלוגגען דיי א אראנזשירן
.1908 דאטירט איז ניש

 פאטאגראפיעס די מחיי אין פאראן זיינען ■תקופה ,דאזיקער דער פרן
 ווייגיקער און בארימטע ארטיסטיגס, און ארטיסטן יידישע רוב ודאם פון

וועלט־טיילן. בייודע אין בארימטע,
 "די פארגעשטעלט: מוזיי אין !זייגען טרופעס מאדערגע גרויסע די פון

 מאריס קונסט׳טעאטער"(, יידישער ),,ווארשעווער "וויקט" טרופע׳/ ווילנער
 )גראנאוו־ קאמער־טעאטער מאסקווער קונפט־טעאטער, יידישער שווארצס

 פאטאגרא־ פראגראמען, פלאקאטן, אפישן, דיי א אחוץ "גאסעט"(. סקיס
 אקווארעל־עסקיזן 7 מוזיי דער פארמאגט טרופע״, ״ווילנער דעד פון פיעם

 זיין פון זינגעד "!דעם פון קאסטיומען און לעמבערג, קליינמאן, פריץ פון
.1928 לעמבערג, אין ״ווילנער" די פון געשפילט דימאוו, אסיפ פון טרויער"

 פון באשטייען וועהכע "וויקט׳/ דעם וועגן מאטעריאלן אונדזערע פון
 איינצלניע פון בילדער און גרופנבילדער פראגראמען, פלאקאמן, אפישן,

אינסצענירונ־ די צו פאטאגראפיעס די דערמאנען דא מיר וועלן אקטיארן,
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 ארן ’לאגד׳ גאצדן ,,אין פאטס יעקב וועאף", "!די ראצאנס ראמען ען.פון1
 אנדער אן פון דעקאראציעס פון מאקעט א אוצר". "דער פינכקיס דוד

 אין אויר זיר געפינט — תחמוד״ "צא — "וויקט" פון אינסצענירונג
מוזיי.

 מאס־ דעם פון מוזיי דעד ציידער פארמאנט מאטעריאצן ווייניק גאר
 עטצעכע בצויז )גראנאווסקיס(, קאמער־טעאטער מצוכישן יידישן קווער

פצאקאטן. און פראגראמען
 באקאנטז רעש פון ארכיוו דעם באקומען מוזיי דעד האט 1928 סוף

 פא^קסטעאטער" "יידישן פון גריגדער >דעם מנעמאניקער, און טעאטער־טוער
(.1928 סוף )נעשטארבן י ק ם ו ו א פ י צ ■נחום וויצנע, אין

 "צענזורקעס" די אינטערעשאנט באזונדערם זייגען ארביוו דעם פון
 געשעפטסביכער, ארטיסטן, מיט תאונטראקטן אטעסטאטן, פיעסן, יידישע פון

 פון מצב איגעווייניקסטן דעד א׳ויף שיין א■ ווארפן וואס דאקומענטן, דיי א
 וועגן אפמאבן די פון טעקסטן די זיינען וויכטיק זייער טרופע. ציפאווסקיס נ.

 אפערעטן־מוד־ יידישע דיי א און ציפאווסקי נ. צווישן אויפפירונגס־רעכט
 גע־ האט עס וועד פעסטשטעצן, דר צאזט אפמאכן דאזיקע די צויט קער.

 פאפוצערן פון טעאטער־שטיק טייצ גרויסן א זייער צו מתיק די שריכן
רעפערטואר. יידישן

 מוזיי דעם פון ן ע מ א ר ג א ר פ און ן ש י פ א פון זאמצונגען די
 ארכיוו. קאמינסקים פון שטאמען אפישן עצטסטע די גרויס, זייער זיינען

 צום ארטיסטן־פאדאיין, דעם פון צוגעשיקט טייצ צום זיינען מאדערנע די
אינסטיטוט. פון זאמצער אייגענע די פון טייצ

 פון דערווייצ באשטייט מתיי פונם ן ע מ ו י ט ס א ק זאמצונג די
 "דער און אפרת" "מירעצע אין קאמינסקי אסתר־רחצ פון קאסטיומען

)קאמינסקי־זאמצונג(. אוימבאקאנטער"
 פארטי־ פון גרעסטגטייצס באשטייט ראפפעצ־ארכיוו דער

 ביבציאטעק א און (80 )בערד אפערעטעס פון ארקעסטרירונגען און מורן
 פון עטצעבע האנטגעשריבן, טייצ צום רעפערטיאד, יידישן פון פי׳עסן פון
עקזעמפצארן. צענזורירטע — זיי

 אין טעאטער־מוזיי דער האט ניו־יארק, י, ק צ א ש יעקב ד״ר פון
 פאטאגראפיעס מתנות: וויכטיקע ריי א באקומען צייט צעצטער נאר דער
 קא־ א'ז אויפפירוננען פון אויפנאמעס פאטאגראפישע און ארטיסטן פון

מאטעריאצן. אנדערע סר א און מער־טעאטער
ק. י ש ז א נ י. פון זאמצונג די אויר פאר שטעצט אינטערעס גרויסער א

 גע־ פערזאנען פאצגנדיקע די האבן דערמאנטע, פריער שוין די אחוץ
 — פריצוצקי נח מתנות: קצענערע אדער גרעסערע טעאטער־מוזיי דעם דעבן
 אסתר־ מיט שייכות אין צייטונגען אמעריקאנער פון אויסשניטן — ־צ״א
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 — ווייכערט מ. ד״ר ;1909 אין אמעריקע אין גאסטשפילז קאמינסקיס רחל
 פון פארשטעלונג א פון אפיש אן — מאטעריאלן איגטערעסאנטע צ״א

 ווינאנראראוו, יוסף ווארשע; אין "דייטש" אויף "צויבערין" נאלדפאדענם
 יירישער דער פון׳ ארגאניזאטארן די פון איינער און אפערנזיננער דעך

 צייטוינס־אויסשניטן, פון ארכיוו ודין' פון טייל א — לאנדאז אין אפ,ערע
 צוגעזואגט אויר האט ורנאנראדאוו )ה׳ אאז"וו פאטאגראפיעס אוייטאגדאפן,
 יזיין פון מאטעריאלן איבעריקע די אויר טעאטער־מוזיי דעם איבע!רצוגעבז

 דאקומענטן; אינטערעסאנטע דיי א — פערלמוטער .ש ארכיוו(; רייכן
 וויכטיק פאטאנראפיעס, און דאקומענטן אינטערעסאנטע דיי א — עבעל ק.

 רוטעניע; בוקאווינע, גאליציע. אין טעאטער יידישן פון געשיכטע דער פאר
 קינסטלער, ארטישטן, יידישע וויבטיקע פון בילדער !דיי א י— פערקאף י.

 "צענזור־ דאקומעגטן, אפישן, פאטאגראפיעם, — זאנדבערג י. מחייקער;
 איג־ ריי א — טעפליצקי און וויינשטאק ארטיסטן גיו־יארקער די ;’יועם׳

 פאטאגראפיעם, צאל נרויסע א — זילבערצווייג זלמן אביעקטן; טערעסאנטע
 טע־ דער וועגן אפישן צאל גרויסע א — רינדלער פ. פראגראמען; אפישן,
 —וויינשטאק סימי פרעמשילע; אין ״יובל״ פאראיין רראמאטישן פון מיקייט
 דער פון טורנע רוטענישן דעם פון דערהויפט פראגראמען, און אפישן

 אאז״וו; פאטאגראפיעם אפישן, — לעדעהמאן דו,ד טרופע״; "ווילנער
 יאב־ א. אאז״וו; פאטאנראפיעס זכרונות, מאינוסקריפטן, — אמאסיע ה.

 אין סאבסאי טעאמער־דירעקטאר דעש פון פאטאגראפיעס — לאנאווסקי
 — אלטשטיין ד. טעאטער־אפישן; — ווארשע אנסקי־זאמלער־קרייז, ווילנע;

 ריגער אין פארשטעלונגען פון אפיש איין און אויפנאמעס פאטאגראפישע
 עטלעכע און אפישן — מאראוויטש ש. (;1928—1927) מעאטער יידישן

 פאר זאמלקרייז שווארצבערג; ל. וויסהאף; א. — שוחט א. ״צעגז,ורקעם״;
 סקיף ביים זאמלערקרייז אקאם; ט. שווארץ; י. )בארשטשאוו(; ייווא דעם

 גריינ־ י, לערער, משה אידעלסאן, מ. אינזש. פאטאשינסקי; י. )ווילנע(;
אגדערע. סך א און הויז

 מאי טן30 רעם אנגעהייבן יזיך האט מוזיי רעם אין רעגיסטראציע די
 דעם ר. א ל י! ש חנה פון געפירט זי איז 1928 יוני טן22 צום ביז .1928

 אלקע־ פרומע אויפגענומען ארבעט די האט 1928 סעפטעמבער טן19
 ע ז י ל איר אחוץ מחזדי אין ארבעטן עם עה־היום. זי פירט און י ק צ י נ
 א ווערט אויסערדעם א. ר י פ א ש י נ נ א פ און ש ט י ו ו א ר א ט נ א ק

שול־יוגנט. רער פון אויסגעפירט ארבעט דער פון טייל גרויסער
 פאטאגראפיעס, פון פאל אין ווערן, אביעקטן אויסגעשטעלטע די
 איבעריקע די איי-נגערעמלט; אאז״וו, צייטונגם־אויסשניטן בילדער,

 ווי ווערן אאז״וו( קרענץ בריוו, )מאנוסקריפטן, אביעקטן אויסגעשטעלטע
 ניט־אויסגעשטעלטע די וויטרינעס; גלעזערנע אונטער געשיצט מעגלער ווייט

 פרא־ אפישן, צייטוגגס־אויסשניטן, בריוו, פון פאל אין ווערן" אביעקטן

78



 גרעסערע )יערער פאפיר פארביקן טאוולען, אויר• געקלעפט אאזי׳וו, גראמען
 אין קאמיגסקי־זאמלונג אסתר־רחל די קאליר; באזונדער א ■האט זאמלוגג

 קינסטלערין; רער פון לעבן אין עפאבעס בא׳שטימטע לויט פונאיגו-ערגעטייליט
 גע־ פארשיירן אריף געקלעפט ווערן עפאכעס פארשיידענע פון דאקומענטן

 "צענ־ פון פאל אין טעקעס. ספעציעלע אין אויפגעררט און פאפיר( פארבטן
 דאקומעגט יעדעד ווערט אא׳ז"וו, ארקעסצרירונגען פארטיטורן, ׳, זיורקעס

 יערער אז פרינציפ, רעם לויט ארך טעקע, באזונדער א אין אויפגעהיט
 פון ’"צענזורקעס׳ די ביישפיל )צום קאליר אייגענעם איי־ באקומט זאמליונג

 — ליפאווססים פון טעקעס, גרינע אין אויפגעהיט ווערן ראפפעל־ארכיוו
 אריינגע־ ווערן אויסגעעטעלט, ניט וויייש ווי ביל׳דער, גרויסע לילא(; אין

 ווערן אביעקטן איבעריקע די קארטאן. הא,רטן טאוולען צוויי צווישן יטטעלט
אלמערס. פעסט־פארשלאסענע ספעציעלע, אין אויפגעהיט

ביבליאטעק. דער פון באריכט
 מיט ייווא. פון אפטיילונגען יינגסטע די פון אייגע איז ביבליאטעק די

 צימערן די אין ווינקל קיין פארמאגט ניט אפילו נאך זי האט יאר צוויי קנאפע
 פארשיי־ אין אלמערס אין קאסטגס, אין געווען ׳זיינען ביכער ׳די ייווא. פון

 די זיינען אלמערס די אין ארט. פריי געווען גאו־ ס׳אי׳ז וואו צימערן, דענע
 »ז אזוי, רייען, עטלעביע צו פאליצע איטלעכער אויף גע׳טטאנען ■ביכער
 אפילו געקאנט ניט האט מען און זיי צו צוצוהומען געווען שווער ס׳איז
 שפעטער ערשט שוין. פארמאגט אינשטיטוט רער ביכער א פאר וואס וויסן,
 צימער, אין וואנט א — ארט שטענדיקן א באתומען ביבליאטעק די האט
 און קאמיסיע עטנאגראפישע די געפונען צייט יענער צו ■זיר ס׳האבן וואו

 גרונטיקער ערשטער דעד צוגעקומען איז דערנאך סעקציע. פעדאגאגי׳טע די
 פון נאמען יפן או ביבליאטעק די — ייווא פון ביבליאטעק דעד פאר גע׳טאב׳ק

 זיר ס׳האט בענד. 3000 א מיט ראזענטאל־אנמאן, פ. ד״ר פאר׳טטארבענעם
 דער ביכער. די פון קאטאלאגידוגג און איוווענטאריזירונג די אנגעהויבן

 דעד צו ענלער שרחפט, באזונדער א מיט געשריבן ווערט קארטן־קאטאלאג
 זיר מעז קאן איצט דיימלעך. און איינהייטלעך זיין זאל עס בבדי געדרוקטער,

 איז זי אמת, ביבליאטעק. דעד פון צוזאמענשטעל אינם ארייענטירן ׳טוין
 *צונויפ אבער אייז זי מוסד. וויסנשאפטלעכן א פון צוועקן די לגבי ארעם נאך

 באשטייט זי ביכער, איינקויפן אויר אסייגניחונגעז ספעציעלע אן געשטעלט
 ביכער, די פון און זאמלער־קרייזן פיון יחיודים, פון צוגעשיקט מתנות, פון

 צעי־ ביבליאגראפיעער דער פאר פארלאגן די פון צוגעשיקט ווערן וואם
 בוך, יערער מין. איר אין איינע ביבליאטעק די איז פרט רעם אין טראלע.

 פארן אינטערעם פאראן ס׳איז וואו ורינקל, א פון גרוס א איז ׳טיתונג יעדער
 פעירעם די פאר באווייז איבעריקער אן ביבליאטעה רי איז אדום איזוי ייווא.
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 הייגוטיקן ביי וועלט. עקן אלע פון ייווא צום דוד ציען וואס סימפאטיע, פון
 15.000 ביי פארמאגט צימער, אייגענעם אן ביבליאטעק די פארגעמט שאג

איגווענטאריזירט. 7000 זייגען זיי פון וואס בימערן,
 אינטערעסאנט אבער זי איז כמות, אין ארעם איז ביבליאטעק די אויב

 איצט זיינען וואס אביעקטן, זעלטענע סך א פארמאגט זי איכות. איר אין
 זומער אוגיקומס. עטלעכע אויך און ביכער־מארק אויפן בנמצא ניט שוין

 אמעריקא׳ ביכער, הוגדערט עטלעבע באקומען ביבליאטעק די האט 1928
 און געלערנטע סעי^ציע. אמעריקאנער דער דורך געזאמלט אויסגאבן, נער

 אין געזעלשאפטן פארשיידענע ווערק, זייערע אריין שיקן שריפטשטעלער
 גע־ קענטיק, שוין, איז לעצטנם באריכטן. זייערע צו שיקן אינסשיטוציעס

 ארויסגע־ אלע ייווא אין ארייגצושייקן פארלעגער סר א פאר מנהג א רוארן
 אלץ, כמעט ביבליאטעק די שוין פארמאגט דעריבער און ווערק. גאננענע

 — יאר 1928 אין פוילן אין יידן וועגן און יידיש אין דערשייינט האט וואס
 דער וועגן 1930 אנהייב זאגן קאנען זיכער שויז מעז וועט זעלבע דאס און

.1929 יאר פון בהך־פראדוקציע -יידישעד
 מל־ א ז פארשטארקטע א געפלאנט ווערט צייט נאענטסטער ודער אין

 .אן פירט אקציע די בייבליאטעק. די קאמפלעקטירן צו אויף -אקציע
 ביב־ די קאטאלאגירן און אהדעגען פון ארבעט די האלפערן. פאלק פריינד

גרעטשאנסקי. חינה פרל׳ אן מאג ערשטן פון פירט ־ליאטעק

ווארט ראם באקומט דיסקוסיע אלגעמיינער רער צו
 צונויפגעבונדן האט מען וואס פעלער, א איז עס )ווארשע(. ל י ז י י ט נ.

 וויסנשאפט־ אייגנטלעכער דער מיט כאראקטער אלגעמיינעם פון פראגן ־די
 וועל איד פונאנדערטוילז. דיסהוסיע דער אין זיי -באדארף מען ארבעיט. לעכער

בכלל. ייווא פון ארבעט דער וועגן ריידן
 האלב א אין און לענדער, 18 איבער צעשפרייט איצטער זיינען מיר

 באשטימט גיש גאך האבן מיר און לענדער. 24 אין זיין ימיר קענען אדום יאר
 ׳טמייש עס לענדער. פאר׳טיידענע אין ארבעט דעד פאר גרענעצן ׳טארפע קיין

 פאר אדער ווילנע אין אינסטיטוט דעם פאר אלע מיר ארבעשן צי פראגע: די
 רעם פון חובבים אלע מיד זיינען צי אינסטיטוט. יידי׳טן אלוועלטלעכן דעם
 ירושלים פאר ארבעטן טאקע גלות איין יידן אלע דארפן צי ווילגע, אין >יווא

 ניט אינסטיטוט פון טייל א !זאל צי פראגע: די שטיין אמאל קען עם דליטא?
 — סעקציעם פיון זיץ־ארט דער זיין קאן בערלין ווארשע? אין ווערן געשאפן

 איר מיש פוילן גאנץ זאל וואס צוליב ווארשע? זיין ניט האס טאר פארוואס
 בערלין? קיק לעשטשינסקין י. צו מאטעריאלן שיקן ארגאנייזאציע גאגצער

 קען ווראשע אין אז האלט, ד*א פאטריאט, ווארשעווער א לעצטנס בין איך
איז דאס פרץ־ארכיוו. א פון געדאגק דער למשל, איז, אט אויפטון. סך א מעז
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 געלעבט הואט .פרץ וואו ווארשע, אין זיין באדארף ער אז נאטירלעך, אזוי ־דאך
אטעם. זיין מיט פול נאך איז אלץ וואו און געווירקט און

 פון נרענעצן די און כאראקטער דעם באטראכטן דעריבער דארף מען
 וועלכע אינסטיטוט? פון טרענער די זייגען וועד זאך: צווייטע די אינסטימוט.

 דער אויף אגשפארן זיר מען באדארף צי צוציען? מען באדארף עלעמענטן
 קרייזץ? ברייטערע צוציען צי שיכטן, פראלעטארישע ד' פון באזע שמאלער
 דעם טראנן מוז ער ,(מאסן די מיט לעבן שטענדיק וועט אינסטיטוט אינדזער

 ארויסניין זואיל מען אויב קולטור־געזעלשאפט. ברייטער א פון כאראקטער
 אזוי׳ זייך וועט איגסטיטויט רעד אויב גראמב, פ׳ פון שטאנחפונקט .פון

 דובנאוון, פון מיטארבעט דער פון אפזאגן מוזן זיר מיד וועלן באנרעינעצן,
 ביישפיל א נעמען לאמ״ר זיין. ניט טאר דאס אנדערע. נאד און שיפערן פון
 און געלערנטע דאזרקע די פון ווערק ידי דרוקט וואס קולטור־ליגע, דער פון

שטעמפל. פראלעטארישן קייז ניוט מאנט
 זייט אנדער דער פון איך האב באזע, די פארברייטערן זאג איך ווען

 ד-ער איז דערווייל א,ז ווייס, אייך ראטן־פארבאנד. דעם אויך זינען אין
 מיט מיטארבעט דער פון איויסגעשלאסן ראטן־פארבאנד אין קיבוץ יידישער

 קאטעדרעס די מיט באציונגען אנקנייפן פרווון דאך ׳מוזן מיד אבער אונדז.
קיעוו. אין און מינסק אין

 פרי. צו נאוך מיינונג, מיין לויט איז, קאנפערענץ ארטאגראפישע די
 זיך מוז מען פראויעקטן. צוגרייטן ערשט מוז ׳מען איילן. ניט זיך מארן מיד

 איינהייטלעכע אן שאפן צו כדי ראטן־פארבאנד, מימן צונויפריידן אויך
וועלט. רער נאד אויף ארטאגראפיע -יידישע

 רער־ צו ניט פאר לייג איך געשעפטס־ארדענונג(. רער )צו ל ע ג ר ע נ
 וועט עס ווייל פראגן, ארגאניזאציאנעלע איבער דעבאטע קיין ווייטער לאזן
באריכט. ספעציעלער א דעם וועגן זיין ־האד

 געווארן אויפגעטאן ניט איז עם )ווארשע(. ם ו ל ב ל נ נ י ר ע. ד״ר
 האט מעץ אויפגעטאן. ווערן געקאנט האט וואס אלץ, פראפאגאנדע ענין אין
 וועגן פארשליאוגן וועלט. יידישער רער פון אמות ד׳ די אין באנרענעצט זיך

 און שטאטראטן איינציקע אין צופעליק געיוארן געשטעלט זיינען סובמיודיעס
 אויס־ ניט האט מען אקציע, סיכטעימאטישע קיין געווען ניט איז עס קהילות.
 רעם אויף דא!רף פארוואלטונג צענטראלע נייע די סיים־טריבונע. די -גענוצט

 עם מיעוטים. נאצי;אגאלע די מיט צונויפריידן מיד .דארף מעז לייגן, ־אכט
 אלע וועלט, איבעריקער דער אין פראפאגאנדע א ווערן געפירט אויך ־דארף

 געהע־ די מיט פארבינדונג אין אריינגיין דארפן ייווא פון אינסטיטוציעם
אינפטיטוציעס. אינטערנאציאנאלע ריקע

 וויכטיקסטער דער איז ביבליאגראפיע סעקציע. היסטארישער דער מכח
 שאפן אנדערש ניט מוז מען פארשונגס־ארבעט. היסטארישער דער פון טייל
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 יאור אלע דארף עם געשיכטפשרייבונג. יידישער רער פון ביבליאגראפי׳ע א
 געשיכטע" יידישער רער פון ביבליאגראפיע רער פון יארבוך א ארויסגיין

 אין יידן די פון עקאנאמיק דער אויף פארברייטערן אוייך דאם קאן מעז
מזרח־אייראפע.

 כלל־ א זיין דארף ייווא דעד אז מייזיל, נ. מיט׳ מפכים ניט בין איר
 וועל און אפשטעלן ניט דערויף אבער זיך וועל איך אינסטיטוציע. ישראל

 פפעציעלן א שאפן איז: אייגער און פארשלאגן. פראקטישע מכוח ריידן
 עס ארבעטער־באוועגונג. יידישער רער פון געשיכטע דער פאר אפטייל

 איינזייטיקע, זיינען זיי אבער געביט, !דעם אין ווערק אייניקע פאראן זיינען
 דעד מאטעריאל, רייכן א אנקעטעס דורך אנזאמלען קאנען כרד פארטייישע.

אדבעט. וויסנשאפטלעכער דער פון אביעקטיוויטעט די גאראנטירן וועט ייווא

 יעקב ה׳ מיט מפכים איך בין פעקציע עקאנאמישער דעד בנוגע
 זיך פארשונג סטאטיסטישער אונדזער אין דארפן מיד אז לעשטשינסקי,

 פוך פאראיינען די ווי ארגאניזאציעם, עקאנאמישע ייודישע מיט פארבינדן
פוחדים. און קליינהענדלער דאנטווערקער, ארבעטער,

 ראטנפאר־. די מיט באצוונגען וויפנשאפטלעבע פאר געווים בין איך
 מייז־לם נ. אויף זיר שטעלט מען אויב אבער אינסטיטוציעם, באנדישע

 זיין. נעמאלט קאנען זאל ראם אז ריכטן, ניט זיך מעז קאן שטאנדפונקט,
 אייז וויפנשאפט באזע. פראלעטארישער דער אויף שטעלן זיר מוזז מיר

 צייט, איצטיקער דער פון געשיכטע ידי מער אינטערעסירט אונדז קאמף.
 פראקטי־ אונדזער מיט פארגאנגענהייט. דער פון יוד של קוצו דער ניט

 אלם איינפטיטוט פון נויטווענדיקייט די דערווייזן מיד וועלן ארבעט שער
 א: איבערצייגט, זיינען מיר אינסטיטוציע. וויסנשאפטלעכע פראלעטארישע

 פוך בויונג דער אין נעמען אנטייל וועט ארבעטערשאפט ייהישע די מער וואס
 פראלעטארישן קלארן א אננעמען מוזן ייווא דער וועט גיכער אלץ ייווא,

פרצוף.
 מיט־ האט קאוונע פון פינקלשטיין ע. אדוואקאט ך. י י ר נ י י ו ו מ.
 גע־ ל׳יטורשן באקאנטן ווילנע אין אויך דעם פון פונג באגר א געבראכט

 אין קאנפעדעלז די באגדיסט ע־ בירזשישקא. מיכאל פראפעפאר לערנטן
 אין פארשטענדיקונג ליטוויש־יידישער פאר געזעלשאפט דער פון נואומעז
 מיט־ אויך האט פיגקעלשטיין פ׳ נאמען. אייגענעם זיין אין אויר און קאוונע

 ’שטימע׳ "יידישער קאוונער פון רעדאקטאר פון באגדיס־בריוו א געבראכט
רובינשטיין. ר.

 די או; צייט קורצע די אכט אין נעמענדיק )בערלין(. ר ־אדי ן ב
 צו אוים ייווא דעם קומט זיי אין וואס באדינגונגען, די בכלל און מיטלען,
 בייג איך גוואלדיקע. זיינעז דערגרייכונגען די אז זאגן, מעז ׳מוז ארבעטן,
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 אנצוווייזן ניט מיר שטערט דאם אבער אויפטו, דאיזייקן דעם פאר קאפ מיין
 באשטימטע א זיין געדארפט קיודם־בל, האט, עם פעלערן. געמאכטע די אויף

 זיין באדארפט האט עס סעקציעם. אלע פון ארבעט רער אין פראפואירציע
 האט זי סעקציע, סטאטיסטיש־עקאנאמישער רער פאר ארט אפנענעבן מער

 פרא;ק־ מיטן פ^רבונדן ענגסטן צום איז זי ווייל צענטער, רער זיין באדארפט
 זאמלונגען, די זיינען ייווא פון איויפטוען אלע פון פראצענט 90 לעבן. טישן

 סעקציע ער׳אנאמיש־סטאטיסטישער דער פאר בליי!בט זינעז דעם אין און
 באזוג־ א טראגן דארף ייווא פון סעקציע היסטארישע די טאן. צו מך א נאך

 איג־ ביז־איצטיקע אלע פון ראדיקאל אפ זי שיידט וואס כאראקטער, דערן
 פונם געשיכטע א נאך פעלט עם געשיכטע. יידישער פאר סטיטוציעס

 דארף ייווא פון סעקציע היסטארישע די לעבן. סאציאל־עהאנאמישן יידישן
 עקא־ די וואס חאס, עבר פארן זיין ממלא ארום אזוי און באשאפן, דאס

 ארבעט זייער אין וועלן סעקציעס ביידע היינט. פארן טוט סעקציע נאמישע
 הוג־ ארבעט רער צו ווערן צוגעצויגן דארפן עם אנדערע. די אייגע שטיצן

 עקאנאמיש־סטאטיסטישער דעד פאר זאומלער טויזגטער אפשר דערטער,
 ארבעט. קאלעקטיווע א ווערן קאן פארשונג היסטארישע די אוייך ארבעט.

 דער מיט איגסטיטוט. פון סימן כאראקטעריסטישער !דעד דאך איז דואס
 גוואלדיק־ א איז דאס און סעקציע, פילאלאגישע די געארבעט האט מעטאדע

 אוזוי ארבעט איר פאר געווינען געקאנט האט זי וואם אויפטו, ■וויכטיקער
 צוצו־ פאסיקסטער ידער איז וועג דער מאסן. ברייטע די צווישן זאמלער פיל

 עטנא־ פון נעביט דעם אויף אמת, ארבעט. אקטיווער צו מאם! די ציען
 סטאטיסטיש־עקאנאמושע די אבער גרינגער. זאמל־אחבעט די איז גראפיע
 און מאטעריאלן סטאטיסטישע פון זאמלער פאר קורסן שאפן קאן סעהציע

מיטארבעטער. פון קאדרען אויסבילדן זיך דעם דורך
 פון כאדאקטער דעד זיין דארף וועלכער )ווארשע(. שיפער י. ד״ר

 יורם־ פארדכטיק. זיין מוזן און אונהייב ביים נאד שטייען מיר אינסטיטוט?
 האבן איצט ביז בויען. מען דארף פריער אריענטאציעם. קיק זוכן ניט כל
 מעגטשן אנאנד לעבן געארבעט למשל, ייווא, פון שריפטן היסטואורישע די אין
 קיינעד דאס דארף טייער, איז יידיש אויב ריכטוגגען. פארשיידענע גאר פון
 וויסנשאפט יידישער פון מאכן וועלן ניט דארף מען מאגאפאליזירן. וועלן ניט

 צווישן תהום א ווערן חלילה מאל א נאד קאן עם וויסנאשפט. יידישיסטישע
yiddisch און jiidisch זיינען וואם באמערקונגען, רינגעלבלומס צו בנוגע 

 זאגן: איר וויל כאראקטער, פארטייישן א אינסטיטוט דעם צוצוגעבן אויסן
 איך זיר. פאר צוועק קיין ניט, כלי־זיין, א מיר פאר איז פארטיי איטלעכע

 שטאנד־ "מלוכישז" אויפן נאר פארמיי־שטאגדפונקט, א,ויפן ניט שטיי
 "יידיש־מלוכישן" אויפן שטעלן זיר דארף איגסטיטוט דער אויוד פוגקט.

 יעגער אין צי רער אין איינשפאנען זיר וועט ייוחא דער אויב שטאנדפונקט.
 אינסטיטוט רער רעזאנאנש. געהעריקן דעם האבן נייט ער וועט פארטיי,
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 פון מעניטשן זיד באטייליייקז ארבעט זיין דאס,וואסאין פראגייאם: זיין האט
 ריכטיונן־ אלע דארפן ארבעט זיין פון נעניסן און ריכטונגען, פארשיידענע

פראגראם. א שוין איז חאס — נען

 פארטיי־מענטשן, ,ירי ניט צונויפריידן אפנהארציק דא זיר מווזן מיר
 איג־ וויסנשאפטלעכן פון אידעע די טייער איז זיי וואס ,מענטש! ווי נאד

סטיטוט.
 ארבעט די בן־אדיר, ח׳ איז גערעכט )ווארשע(. ן א ט ר ע ט י ג י.

 פארטיילט. פראופארציאגעל ניט געווען אהער בייז אייז סעקציעס די פון
 א״ר אגבי אויפגעטאן ווינציק צו האט סעקציע פעדאגאגיישע די למשל,
 גע« זיינען שריפטן ווייסנשאפטלעכע די לעבן. יידישן פארן באטייט גרויסן

 עטנא־ די אנטוויקלט איז שטארק זייער יחידים. פון ארבעטן צופעליקע ווען
 האט מען וואו דארט אויבנאויף: איז סיבה די און — קאמיסיע גראפישע

 צו דערגרייכט מען האט דארט מאסע, דער מיט צונוייפגעטראפן זיר
 איבע־ די אויר אנווענדן דארפן מעטאדע זעלביקע די רעזולטאטן. גרויסע

 פון שטאנדפונקט אויפן שטעלן זיך דארף אינסטיטוט דער סעקציעס. ריקע
 פאר טעמעס עפנטלער ווערן פארגעבן דארפן עם ארבעט. קאלעקטיווער

 אינסטיטוט רער דהוקן. מען דארף זיי פון בעסטע די וואס מאנאגראפיעס,
 שטעטלשע פון אליינבילדונג די פירן זאלן וואס קאטיסיעם, באשטימען דארף

 ווייניק נאך האבן מיר הילפם־ביכער. און מקורים זיי אנווייזן יונגעאייט,
 איון יידן די פון לאגע עקאנאטישער רער פון אויספארשונג רער פאר געטאן
 איבער־ עקאנאמישער פון פראצעם א בלי־ספק פאר דא קומט עם פוילן.

 אלע אז פינאנץ־אמטן, די פון ידיעות דיי פון באוווסט איז אזוי שיכטונג.
 ארוים. נעמען יידן וואס האנדלסו־פאטענטן, צאל די קלענער אלץ ווערט יאר

 —פראפעסיעס אנדערע צו זיד נעמען הענדלער געוועזענע די אז ראם, הייסט
 בא־ פראגע דאזיקער דער אויף מוז אינסטיטוט דער אהין? זיי שמען וואו

 ווירטשאפט־ יידישע די מיט פארבינדונג דער דורך אכט. לייגן זונדערס
 וועט וואס פארש־ארבעט, א אויפטון קאנען ;ער וועט ארגאנייזאציעס לעבע
פלילן. אין קיבוץ יידישן פון אויפבוי פאךז ווערט קאלאסאלן א האבן

 זיין ניט באדארף אינסטיטוט רער )ווארשע(. ר ע ל ה מ ד״ר
 איגסטיטוט רער קלאסן־כאראקטער. א טראגן מוז ער אבער פארטיייש,

 נעמען מוז ער און פראבלעמעס, אקטועלע מיט פארנעמען האד זיר וועט
 שטאנדפונקט, א אויף שטיין ער מוז דא און זיי. צו שטעלונג באשטימטע א

 וועט אינסטיטוט רער אויב בורזשיואזן. א אדער פראלעטארישן א אדער
 וויסג־ אוייד אפגרענעצן. זיר אים פון מוזן מיר וועלן קליינבירגעדלער, ווערן

 נעמען אדער קלאסן־שטאנדפונקט. א פון געטאן ווערט ארבעט שאפטלעכע
סאציאלע נאר איצט, פעדאגאגיק סתם קיין ניטא אי!ז עם פעדאגאגיק. מיר
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 פראלע" זיין ארויסווייזן זאא איינסטיטוט דעד פאראאננען, מיד פעדאגאגיק.
כאראקטער. טארישן

 געשאפן זיר האט פארוואס )ווארשע(. ק,י ס נ י ש ט ש ע א יוסף
 פעאקער אנדערע ביי באוועגונג? געזעאשאפטאעכע א ווי כמעט ייווא אדום

 צי — סטאטיסטיק און ארטאגראפיע איבער וויסנשאפטאער אויר ארבעמן
 ביי ווי איידנשאפט, און באנייסטערונג פיא אזוי אויף אויר דאם וועקט
 *קואטור און פאאיטיקער די אהער געבראכט האט וואס ייווא? דעד אונדז

 ־■*פארטיי פון דא, אאע אוונדז באאעבט וואס קוואא, הער איז וואס טוער?
 יידישע די פון אויפוואכונג די איז דאס פאך־אייט? טרוקנסטע די ביז טוער

 וועד אויסאייזוגג. קואטורעאער צו מאסן יידישע די פון דראנג דעד מאסן,
 זיייגען דאס קואטור־אויסאייזונג? דעד צו שטרעבן וואם כוחות, די זייגען

 פון קאמף פאאיטישן און עקאנאמישן דעם פירן וואם זעאביקע, די דאך
 מאנאפאאיזירן מיד אז מיינט, מען אויב מאסן. ארבעטנדיקע יידישע די

 אנגעווארפן. מאנאפאא דאזיקע די אונדז מען האט שואן, יירישע און יידיש
 האבן טייא דעמאקראטן, אויר געוועז זיינען צישא פון ראנפערענצן די אויף

 אונדז. מיט איצט נאך ארבעטן דעמאקראטן טייא פאראאזן, שואארבעט די
 זיי אויב אז געדענקען, דארפן א־נסמיטוט ווייסנשאפטאעכן פון טוער די

 טויטער אייוזקאאטער, פון ארט אן זיין זאא אינסטיפוט דעד ניט, וויאן
 אינסטי־ אאע די פון קייט אין אייגנאידערן זיך ער מוז ווארט־וויסנשאפט,

 *וויסג דער מאסן. יידישע די פון קואטור דעד פאר קעמפן וואס מוציעס,
 גאר פארטיי, א אויף ניט אריענטירן זיר דארף אינסטיטוט שאפטאעכער

 די מיט פארבינדונג אעבעדיקע די האאטן דארף ער מאסן. יידישע די אויף
 און פארטיי־טוער אאע, דא מיר זיינען זיי צואיב וואס ארבעטער־מאסן,

 אייגע־ דעם פאראייקענען ניט טארן מיר צונויפקומען. דר וויסנשאפטאער,
 איז פייעראעך, אזוי ארויסגעקומען איז יום־טוב אונדזער אויב יחוס. נעם
ארבעטער. יידישן דעם אדאנק נאר דאס

 פינקטאעד דעפינירן צו גרינג ניט ס׳איז )ווארשע(. יי ק צ ו א י ר פ נ.
 קאן אינסטיטוט דער קצאר: איז איינס אבער ייווא. פון כאראקטער דעם
 אאגע־ צוויי פא,ראן אבער זיינען עס פארטיי־אינסטיטוציע. קיין זיין ניט

 מיטאר־ וויאן וואס אאעמעז, פאר אבאיגאטאריש זייגען וואם יסודות, מיינע
 — צוויי און ייווא פון שפראך די ווי יידיש איז איינס אינסטיטוט: אין בעטן

 מייר פאקט. א נאר פעטיש, קיין ניט אונדז ביי איז יידיש וועאטאעכקייט.
 מיר מוזן דעם צואיב יסודות, וועאטאעכע אויף אעבן יידישע דאס בויען
 וויכ־ בעצם איז גופא אינסטיטוט פון ארבעט די און וויסגשאפט. די האבן

 א»־ מיד דארפן ארבעט ביז־איצטיקע די דעפיניציע. יעדער פון טיקער
רעזאאוציע: אזא אריין טראג איד שאצן.
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 די דריקט ארגאניזיר^קאמיטעט, פון באריכט דעם "אויסנעהערט
 ווארעמסטע די אויס איניסטיטוט וויסנ׳טאפטלעכן יידישן פון קאנפערענץ

 וואס ארבעט, זייער פאר מיטארבעטער און אנפירער זיינע אונערתעניונג1
קאנפערענץ". איצטיקע די מענלעך געמאכט האט

 גלויבן. צו ניט ממש! ס׳איז באווענונג. א ארויסנערופז האט יייוא דעד
 ■מאל איין איז מיד צו נעפילן. הייליקע יוננט ■דעד ביי ארויסגערופן האט ער

 טעג צוויי טויט־בלאםער, א ייווא, פארן עפעס געבראכט בחור, א נערומען
 דרי־ דער פעלערן. פארלייקענעז ניט אבער דארף מעז נעגעסן. געהאט ניט,

 לעב;. פון אפגערייסן פיל צו שוין איז שריפטן" "פילואלאנישע באנד טער
 דעי פא,ר וויכטיק זייגעז וואס ארבעטן, לעקסיקאלישע מער זיין מוזן עס

 מען דארף ק׳ודם־בל טערמינאלאגיעס. פאלקס־מעשיות, יידישע אויר שול,
לעבן. יידישן פון באדערפענישן די באפרידיקן זען

 באזע דעד וועגן דיסקרסיע די אז האלט, איד )בערליז(. ל ע נ ר ע נ נ.
 פרן קליינבירגערלעכקייט דעד ווענן פארווררפן די אויסגעשעפט. שוין איז

 קולטךר־ א מער איז קואנפערענץ איצטיקע די ארט. אויפן ניט זיינען ייווא
 פא!ף־קאנ־ וויסנשאפטלעכע ריי א קומעז איצט מוזן עס געזעלשאפטלעכע,

 א פון פראגע די שטיין דארף עם ארטאגראפיע. פאך נאד ניט פערענצן,
 שאפן קודם־בל דארף מעז צוקונפט. ווייטער קייז ניע אין הויכשול יידישער

 אוני■־ העברעישער דער אויב וויסנשאפטן. הומאניטארע פאר פאקולטעט א
 גע־ האטו מען ■ווייל דערפאר, דאס איז אויסגעבויט, ניט נאיר איז ווערסיטעט

 פראקטישע דירעקטע א האבן מיר מאל. א מיט פאקולטעטן אלע בויען וואלט
 באאממע קאדער א אויסבילדן פאקולטעט: הוטאניטארן פארן אויפגאבע

 קאאפעראף אינסטיטוציעס: נעזעל׳טאפטלעכע יידי׳טע פאר׳טיידענע פאר
 אינ־ אלע דאזיקע די אין פראדוצי,ר־קאאפעראטיוון; פאלקסבענק, טיווז,

 צוויי־ א קוואליפיקאציעס. הויכע מיט מענט׳טן האבן מען מוז סטיטוציעס
 יידישע די לערער. יידי׳טע פון אויסבילדונג די איז ציל פראקטי׳טער טעד

 באדערפע־ י ד »<ט לערער. קוואליפיצירטע אין זיך גענויטיקט מיטליטול
 איצט ביז איז ייווא דער הויכיטול. יידי׳טע די באפרידיקז דא!רף ני׳ט

 אז פראקלאמירן, דארף קאנפערענץ די כאר׳ט־אינסטיטוציע. א נאר געווען
 מיד, זיינען כוחות אין ארעם צו לערן־אנע׳טאלט. א אויר ׳טאפט ייווא דער

 אבער אינסטיטוציע. באזונדער א ווי אפטיילן הויכשול די זאלן מיר אז
 דעד אויף אליין. דעקלאראציע דער מיט באנוגענען ניט זיך דארפן מיר

 ארויפ־ דארף דא, ווערן אויסגעקליבן וועט וואס פארוואלטונג, צענטראלער
 הויכ׳טול. די גרינדן צו אזוי ווי מיטלעז, די זוכן צו סוב דער ווערן געלייגט

 אוניווער־ גרויסע די אין ווערן געגרינדעט איצט שוין קאגען נרינג זייער
 זיך קאנען זאלז סטודענטן די וואו סעמינארן, באזונדערע סיטעט־שטעט

אונדזערע פון פירונג דער אונטער וויסנשאפט יידישער דער אין אויסבילדן
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 ריגע, ווארשע, ווילנע, וויי שטעט, עטלעכע אין סעקציעם. ■וויפנשאכטלעכע
 דיסציפלינען, יידישע פאר הויכשולן יידישע פרייע וויערן געגריגדעט קאנעז

 וועט ראם אונייווערסיטעט. קומענדיקן פארן שטאפל א ווערן קאגען וואיס
אינסטיטוט. פארן פראפאגאנדע לעבעדיקסטע איון בעסטע די זיין

 איז הויכשול יידישער א וועגן געדאנק רער ק.(. )א. ך י י ר נ י י ו ו מ.
 פארטולירונג ערשטע- רער אין שוין ייווא. פון פראגראם אין גייס קיין ניט
 רער פון אנגעהויבן מאל, עטלעכע )געדרוקט ייווא פון אויפגאבן די פון

 צונרייטראג־ א "שאפט ייווא דער אז שטייט, ארבעט"( יאר 2" בראשור
 אינסטיטוט, פון ארבעטם־צווייגן די אין וויסנשאפטלע!ר יויגע פאר שטאלט

 אאז״וו". סעמינארן און מיטלשרלן יידישע די פון לערער קומענדיקע פאר
 פאר ארבעטער. פאציאלע צוגרייטן צווייג: א נאך צוגעגעבן האט נערגעל ח׳
 שצךעבן צו נייטיק איז עס אז ניט, ספק קיין בכן, איז, ייווא פון טוער די
 קאן מען איבעראיילט. זיין ניט דארפן מיר אבער הוייכשול. יידישער א צו

 גרינדן הויכשול א אנשטאט וועלן מיר אויב קאמפראמעטירן, גרינג זיך
 זיין וועלן מיר ביז צייט, א אוועק נאד מוז עם פאלקפ-אוניווערסיטעט. א

 מיר זיינעז וויוסנשאפטלעך אויב הויכשול. א וועגן פראקטיש ריידן צו מסוגל
גריייט. ניט לחלוטין ארגאניוזאציאנעל און מאטעריעל מיר זיינען גרייט,

 שוין זיי זיינען ייווא, דעם פון יסודות אלנעמיינע די שייך איז וואס
 וימו־ א קיין אין ניט זייך גענויטיקן זיי איון אן אנהייב פון פעסטגעשטעלט

 יידישער "דער אזוי: זיר לייענט פריגציפן־דערקלערונג אונדזער ענדערונג.
 דעם אין מאסן יידישע די דינען צו קומט איפנטיטוט וויסנשאפטלעכער

 דער אויף ארויס קוקט עןר עמאגסיפאציע. קולטורעלער זייער פאר קאמף
 ווילן והאס יחידים, און אןרגאניזאציעס אלע פון אונטערשטיצונג טעטיקער

 דיסקוסיע גאנצע די קולטור". יידישער דער פון אגטוויקלונג דער מיטהעלפן
 וואים איינער, יעדער סכאלאסטיק. הוילע איז מיר, זיינען ווער דעם, מכוח

 בער קייז אנגעלייגט. איז איגסטיטוט, פון ראמען די אין מיטארבעטן וויל
 אגער־ געזעלשאפטלעכער פון פרט איין אינסטיטוט פארן פימואציע סערע

 אינפטיטו־ פראלעטארישע די ווינטשן. גאדניט זיך מיי באדארפן ■קענוגג
 די פאולקס־מאפן, די פאר אינסטיטוט, אן איז ער ווייל אים, שמיצן ציעס

 דא־ די ארבעט. יידישע טוט ער ווייל דערפאר, אים שטיצן אגדערע
 וויפגשאפט־ א איז אינסטיטוט דער ווייל ענדערן, ניט זיך קאן באציוגג זיקע

 אינסטי־■ דער איז פאלקסמאפן די פאר פאקט. אביעקטיווער אן ד״ה לעכער,
 דער אוועקצוווארפן. אים פארגינען ניט זיך קאגען זיי וואס זא!ך, א טוט
 נ׳אר וועלן טיר זייערטוועגן. פון עקסיסטירט און מאפן די פון שטאמט ייווא

 ווייט ווי צוציען אינסטיטוט צום וועלן מיר וואס דיעם, יורך מאסן די דיגען
 דורך לאגערן. אלע פון בוהות אינטעלעקטועלע און מאטעריעלע מעגלער

 כוחות וויפגשאפטלעכע קוואליפיציריטע העכסט מיר וועלן אינסטיטוט דעם
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 מניעות־ איבעריקע קיין tfwv ניט מען זאל פאלק. פון דינפט איין שטעלן
פארמולירוננעז. אייינזייטיקע דורך

 יידיש־; פאר שטייען רומעניע אין )טשערגאוויץ(. ד ל y פ נ ר ע ב ד״ר
 ערשט אסימילירט. זיינען מיטלשיכטן די שיכטן. פראלעטארישע די נא>ר

 יידישער פאר באוועגונג שטיקל א אנגעהויבן זיך האט ייוויא רעם אדאנק
 אבער זיינען זיי רושם. גרויסן א געמאכט האבן "שריפטן" די וויסנשאפט.

 קונה קיין געפינען ניט דעריבער קענען און מאסן ברייטע פאר טייע!ר צו
 אנשטאט• איז, פארשלאג אונדזער לייענער. זייערע זיין קאנען וואם די, צווישן

 גלייכער "קהלת" לעפינס מענדל ווי אויסגאבע טייערע אזא ארויסצוגעבן
ליטעןראטור. יידישער אלטער דער פון אנטאלאגיע אן ארויסצונעבן

 ייווא רער אז מסכים, בין איך ק.(. )א י ק ס נ י ש מ ש ע ל ב ק ע י
 לכל אבער ניט. קיינעם קעגן קעמפט און קאמף־ארגאניוזאציע קייי ניט איז

 פרא־ ער מוז אינסטייטוט, פון פונדאמעגט אויפן אן פאלט מען אויב גבול.
 מלחמה, וועלן וועט צד צווייטער דער אז זיין, געמאלט קאן עם טעסטירן.

 די,. פון זיך ואפווענדן נייט זען דארפן מיר צוגעגריייט. זיין ניט וועלן מיד און
 געזעל־ א שאפן דאך מוזן מיר אונדז. מיט פראצענט 99 אויף זייגעז וואס

 מעך באדארף פארשלאג בן־אדירס צו — ייווא. ארום באוועגונג שאפטלעכע
 ניט איז אויספארשונג עקאנאמיש׳סטאטיסטישע פארזיכטיק. זייער צוגיין
 זיין אונדז ביי מוזן מי׳טארבעטער די זאמלונג. עטנאנראפישער צו גלייך
געשולט. מער

 פראגע רער אין אייניק אלע דא זיינעז מיר )ווילנע(. יו. ג י י ו ו נ.
 פאקט, א אונדז פאר איז יידיש ייווא. פון אינהאלט אידעישן דעם מכוח

 יידיש פראגע. א דעם פון מאכן וואס יענע, פון ׳אפ אונ׳דז שיידט דאס און
 באמת ריידן, צו פרי נאד איז הויכשול א מכוח אינסטיטוט. פון באזע די איז

 אין עיקר־פראבלעם אן יידיש־לערער. אויסבילדן וועגן פראגע די איז אקטועל
 אינטעגסיווער כדי האבן, אים מוזן מיד זשורנאל. דער איז ייווא פון לעבן

ארבעט. די מאכן צו
 סעמינאר א עקסיסטירט ווארשע אין )ווארשע(. ג ר ע ב נ ע ל א ק א.

 ארבעט וואס פרילוצקי, נ. פון אנפירונג דער אונטער יידיש־פארשיגג פאר
 זיינען עס פאראינטערעסירט. שטארק זיינען אנטיילגעמער די גוט. זייער
 איז סעמינאר ווארשעווער דער בייטאג. פארגומענע מענטשן רוב על־פי

 פראלע- די אין ארבעטער וויסנשאפטלעכע געפיגען קאן מען אז באווייז, א
שיכמן. טארישע
 ער וועמען אויף וויסן, מוז אינסטיטוט דער )וו^רשע(. ב מ א ר ג מ.

 דעת וויל. וויינרייר ד״ר ווי אלעמען, געפעלן ניט מאן מען זיך. אריענטירט
ארויסגעבן. מען באדארף זשררנאל
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 אינסטי־ פארטיקשע קיין בויען ניט מאיר מען )פלאצק(. ז ע ז א ה ק.
 וויסנשאפטז־ די אומפארטייישן. צום אייך ווענדן זיר דארף מען טוציע,

 די אויז דערצו ארכיוון. די אין ארבעט די איז ייווא פון נרוגט־־ארבעט לעכע
גויטיק. ניט צוגרייטונג פארטייישע

 קאנ־ אפטע וועגן נעטראבט האב איך )וולאצלאוועק(. ר ע ט נ י ו ו .ש
 ביי פראגן. וויסנשאפטלעכע וועגן זאכלעך ריידן זאל מען וואו פערענצן,

 אייך וואקסן. ניט ייווא פון ארבעט די קאן היינטיקע, די ווי דעבאטן אזעליכע
 בא־ צו צוטרעטן און דעבאטן אלנעמיינע די איבערצורייפן באלד פאר לייג

 אינ־ פרז אויסבוי ווייטערדיקן ידעם צו בנונע פראגן פרארטישע טראכטן
סטיטוט.

 זאגט ייווא פון ארבעט דער פון אנהייב רער )דערפעט(. ש נ ע ג נ. ד״ר
 לעבן, יידישן פון גרונד־פראגן פאראן אבער זיינען עם זאכן. גרויפע צו

 בפרוטרוט. אפשטעלן באזונרערם זיי אויף זיר מוז אינפטיטוט דער וואס
 צו געווארן ארגענטינע אין קואלאגיזאציע יידישע די איז פארוואס ,למשל

 אויפקלערונג איר פון אבער געשיכטע. דער פון פראגע א איז ראם נישט?
 — צוקונפט. דער פאר און היינט פארן אפלערנען געקאנט פך א מיר וואלטן

 דאס פארב, באשטימטע א אינסטיטוט דעם צוצוגעבן כדאי ניט אייז עם
מענטשן. נוציקע אפשטויסן בלויז וועט

 אויפן ארוייפלייגן ווילן וואם די, צו )דערפעט(. ן א■ ם נ ע י א פ ד״ר
 אין אונדז ביי פראגע: א שטעלן איך וויל שטעמפל, פראלעגארישן דעם ייווא

 טיר מעגן צי ארבעטער־ארגאגקאציעס, יידישע קיק ניטא זיינען עפטלאנד
 אקא־ ריק א זיין מוז ייווא רער אינסטיטוט? רעם בויען צו האגט א צולייגן

 זיינע דערגרייכן קאנען ער וועט דעמאלט ערשט און אינפטיטוציע, דעמישע
 יידישע די אנערקעגען צו צווינגען סוף־בל־פוף אויר ער וועט רעם דורך צילן.

שפראך. נאציאנאלע
 בין איר וואס צייט, קורצער דער אין האב אייר )ווארשע(. ל ב ב ו ר ז

 דעלע׳ ייורא. פון ארבעט דער פון ערנסט און.דעם פארינעם דעם געזען דא,
 רעם וואקסן לאזן און ארבעט רער שטערן צו ניט נעבעטן זיר האבן גאטן

 וועמ ער באדיננוננען וואסערע אק וויסך אבער מוזן מיר אינסטיטוט.
 נעזעל־ דעם אין שטעלונג א ליגיע, פאליטישע קלוארע א זיין מוז עם וואקסן.

 אנדער אן אין וויילע יעדער נעשלעפט ווערן צו ניט כדי קאמף, שאפטלעכן
זייט.

 ארויפגעליינט אויר אזוי שוין האט מען )ווארשע(. ן א מ ר ע ט י ג י.
 פון אפזאגן ניט זיר קאן איר אבער אויפגאבעס, שווערע פר א ייווא אויפן

 פאר לייג איך אויפנאבע. וויכטיקער העכסט א אייגער נאך אוייף אנצוווייזן
 יידישע א שאפן צו זיך אויף נעמען מוז ייווא דער אז החלטה, א אנצוגעמען

מאסן־מענטשק יידישן פארן גרונד־באדערפעניש א איז דאס ענציקלאפעדיע.
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 איז ייוויא דער און בילדונג, אלגעמיינער און יידישער נאך לעכצט זואס
באדערפעניש. דאזיקע די באפרידיקן צו מחוייב

 און פינאגץ־קאמיסיע א קאמיסיעס! צוויי אויסגעקליבן ווערן עם
 צו־ און ארבעטן פארמיטאג מארגן דארפן וואס ארגאניזאציע־־קאמיסיע,

 ייווא פארן ארבעט פיגאנציעלער דער פון פלאן א קאנפערענץ דער שמעלן
 גייען ארגאניזאציע־קאומיםיע דער צו ארגאניזאציע. דע!ר פון ;פלאן א און

 אריינגעטראגן זיינען וואם רעזאלציעס, און פארשלאגן אלע אריבער אויר
קאנפערעגץ. דער ־צו

 וויינרייך, האלברייך, בערנפעלד, אדיין: גייען פינאנץ־קאמיסיע דער אין
שאפירא. רייזען, קלעצקין, פאיענסאן, בהן־ווידגילי,

 גערגעא, נ. גיטערמאן, י. אדיר,־בז ארגאניוזאציע־קאטיסיע: דער אין
 מייזיל, נ. מאןיק, י. לעשטשינסקי, יעקב טשעייקאווער, א. וויינרייר, מ.
שור. מ. רייזען, ז. קאלמאנאוויטש, ז.

זיצונג. פינפטע
אקטאבער( טן26 רעם )שבת

קאטיסיעס. אויסגעקליבענע פרייטאג די געארבעט האבן פרי דער אין
 פארזיצער: נאכמיטאג. אזייגער 5 אן דך הויבט פלענום פוגם זיצונג די

וויינרייר. גיטערטאן,
 ראם נעמט פינאנץ־האמיסיע דער פון ארבעט דער וועגן באריכט □‘צ

ווארט
 איג־ פון ארבעט די זיכערן צו בדי )דערפעט(. ן א ם נ ע י א פ י. ד״ר

 פינאנץ־ די האלט פלאן, אנגעמערקטן דעם לוייט כסדר גייז ז!אל זי אז סטיטוט,
 בודזשעט. יערלעכער געדבערטער א אגגענומען ווערן מוז עם אז קאמיסיע,

וואם. אט פאי קאמיסיע די לייגט דערגרייכן, צו דאם בדי
 וואם פינאגץ^רגאן, צענטראלן א אדכקלייבן דארף קאיפערענץ די .1

 אין בודזשעט. פון הכנסה־זייט דער פון עגינים אלע אנצופירן איז עובדא זיין
 פאר־ איין צו ווי ווייניקער ניט איייז גייען פינאנץ־ארגאן צענטראלן דעם

 שטיץ?־ אדער געזעלשאפטן עקסיסמירן עם וואו לאנד, יעדער פון שמייעד
ייווא, פון נרופעס
 פון באשטייט וואס בוד׳זשעט, ארדנטלעכן פונם הכנסה^זייט די .2
 לואנד יעדער אז אופן, אזא אויף צוגויפגעשטעלט ווערט דאלאר, 66.000

בודזשעט. אין אנטייל באשטימטן א אויף התחייבות די אוי^דך נעמט
 שטיץ־ די און ייווא פון פריינד געזעלשאפטן עקסיסטירנדיקע די .3

 פון הילף דער מיט ארבעט אקטיווער אן צו אויפגעפאדערט גרופעסיווערן
גע!על־ אדינע ט j נאך רן פט עקם עם וואו דארט ארגאזן צענטראלן דעם
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 מעגלעך ווייט ווי — ווערן געגדינדעט יי ז דארפן שטיץ־גרופעס, צי ־ש^פטן
ב«זיס. ברייטן א אויף

 גע־ א באשטימט ווערט געזעלשאפט דעד פון ומיטגלידער די פאר .4
 פון גדיים די יארגעלט. אדער חודש־געלט ־— אפצאל מיניטאלער וויסער

 מיטגלוידער די ארט. אויפן געזעלשאפט יעדער פון כאשטימט ווערט אפצאיל
 האבן יאר, א דאלער 10 פון ווינציקער ניט צאלן וואס געז!עלשאפט, דער פון

 50 פון הגהה א טיט אינסטייטוט פון שריפטן די באקומען צו רעכט דאס
פראצענט.

 פארבינדונג, אין שטעלן זיך דארף פינאנץ־ארגאן צענטראלער דעד .5
 וואס גרופעס, טיט דירעקט, סיי ערטער, די אויף געזעלשאפטן די דורך סיי

 מא־ זיי פון באקומען צו כדי געזעלשאפטן, די אין ארגאגתירט ניט זיינען
 ניט־פעריא־ א אין אויר און פעריאדישער א אין אונטערשטיצונג טעריעלע

פארם. וישער
G. עקסים־ אלע צו ווענדן זיר דארף פינאנץ־ארגאן צענטראלער דער 

 אאז״וו אינסטיטוציעם קאאפעראטיווע פאראיינעז, געזעלשאפטן, טירגדיקע
 פון פראצענט געוויסן א טיט באשטייערן צו זיך אויפפאדערונג דעד טיט

 סובסידיעס איינמאליקע באשטימען אויר און הכנסות, יערלעבע זייערע
ייווא. פארן

 גלייכצייטיק זאל הכנסה, דער פון סוימעם פארויסגע׳זעענע די חוץ .7
 דעם לטובת אקציע ברייטע א ווערן דורכנעפירט צייט גאענטכטער דער אין

בגין־פאנד.
 און אקציע די פארגרינגערן צו כדי אז האלט, פינאגץ־קאמיסיע די .8

 ב,רייט זאל פרעסע די נייטיק, איז ווערן, אויסגעפירט זאל בודזשעט דעד כדי
טעטיקייט. זיין פאפולאריזירן און אינסטיטוט וועגן אינפארמידן

 אין ווערן צונויפגעבראכט יאר דאם דארפן וואם סומעם, די .9
 סקאנדינאווישע דאלער, 10.000 פויל; אזוינע: זיינען לאנד, איטלעכן
 און ד. 500 עסטלאנד בוי־פאנד, פארן ד. 5000 און ד. 5000 —לענדער

 רומעניע ב״פ" פארן 1000 או; 1500 לעטלאנד בוי־פאנד, פארן ד. 500
 1000 עסטרייך ד., 60C0 פראנקרייך ד., 4000 דייטשלאנד ד., 1000 און ד. 1500

 ארגעג־ ד., 1000 דרום־אפריקע ד״ 1000 בעלניע ד., 20C0 האלאנד ד.,
 ד. 3000 ענגלאנד ד., 100 ישראל ארץ ד., 1000 קאנאדע ד., 3000 טינע

 פארא. בוי־פאנד. פארן ד. 1000 און ד., 1000 ליטע ד., 1000 בראזיליע
 און ארבעט לויפיקער דער פאר ד. 66600 ס״ה דאלאר. 24.000 שטאטן

בוי־פאנד. פארן ד. 8500
 געשאפן זאל עס אז רינע, עטהין, ה. פ׳ פון פארלייג דעם מכוח .10

 צינזן די וואם וויסנשאפט, יידישער דער פון פאנד אוטבארירלעבער אן ווערן
 פינאנץ־קא־ די ליינט יאר, א דאלער 12000 ביז דערנרייכן זאלן אים פון

אגגעמען; פרינציפ אין פארלייג דעם זאל קאנפערענץ די א( פאר: מיסיע
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 ־צענ רי "אל אינסטיטי-ט, פון בנין דעד ווערן פארטיק וועט עם ווי נאכדעם ב(
 פארווירקלעכן צו אזוי ווי באטראכטן, צו צוטרעטן פארוואלטונג טראלע

פראיעקט. דעם

 פון סטאטוט דעם אויסצוארבעטן אויף קאמיסיע דעד פון באריכט דער
אפ ניט ייווא פון ארגאניזאציע -דעד

 איז ייווא פון ארגאניזיר־פראנע די ק.(, )א. ר ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 ארגאני־ פעסטע קיין איז איצט ביז פארפלאנטערטע. און הארבע א זייער

 ייהידים, פון באשטאנען אי!ז ארגאניוזייר־קאמיטעט דער נעווען. ניט זאציע
 קאן דאס ייווא. דעם גרינדן צו איניציאטיווע די נענומען זיור אויף האבן וואס
 קאנפערעגץ אונדזער פון הויפט־אויפגאבע די בלייבן. ני׳עט ווייטער אזוי
 זאל זיי אין וואס פארמען, ארגאניזאציאנעלע פעפטע די שאפן צו דאך אייז

ייווא. פון ארבעט די אויסניסן זיר וויייטער אויף
 ארבעט ארגאנייזאציאנעלער דעד פון פונאנדערטיילונג די גייט קודם־כל

 ־ ר ע ד נ א נ ו פ ורענן ריידן ראן מען ארבעט. וויסנ׳עאפטלעכער דעד און
 אנפירגדיקער דעד אין אפטיילונג און צעטיילונג וועגן ניט אבער טיילונג,
 דעד פון ׳פרייציפ א ווי ווערן דערקלערט דארף עם פארקערט, אירבעט.

 וויסנ׳טאפטלעבע די גלייך אויף נלייך זי!ך באטייליקן עם אז ארגאניזאציע,
 צוגלייד ■ארגאנען וויפגשאפטלעכע די טוער, געזעלשאפטלעכע די און ט,וער
 אין זיינען אדבעטן דאזיקע די ארגאגיזירנדיקע. און פינאנסירנדיקע די טיט
 איינציקע די פון פונקציעס די וואס ניט מער געבונדן. און געקגיפט לעבן

 קאנען זאל זיי פון איטלעבער בכדי בא^טימט, נענויער ווערן דארפן ארגאנען
ארבעטם-נעביט. זיין אין פונרציאנירן נארמאל און זיך באוועגן פריי

 קער־ דריי אן מיר מערקן ייווא פון עקסיסטענץ נארמאלער דער צוליב
 איז, ראם — קוראטאריום דאם ב( ארגאנען, אנפירנדיקע די א( פערשאפטן:

 קערפער־ א ארגאניזאציעס, וויסנשאפטלעכע אנודערע פון מוסטער לויטן
 געווינען קאן אנטייל זייער וואס פערזאנען, רעפרעזענטאטיווע פון שאפט

 קרייזן; נעזעלשאפטלעבע פאד׳טיידענע פון אונטערשטיצונג די ייווא פארן
ארבעט. וויסנ^אפטלעכער דעד פאר סעקציעס די ג(

 ר. פא נ ע מ א ז ו צ ר ע ד .1 זיינען: ייווא פון אנפירנדיקעאורגאנען די וא(
 אים אין יאר; דריי אין מאל איין ווי זעלטענער ניט אפגעהאלטן ווערט ער

 פארוואל־ צענטראלע די ייווא, פון פריינד געזעלשאפטן די פאירטראטן זייגען
 פון פרינציפן די איין שטעלט ער סערציעס; וויסנ^אפטלעכע די און טונג
 די בכלל אייז ער ראמען, געוויסע אין סטאטוט דעם בייט ארבעט, דער

 באשטייט ער ייווא. פון אט ר ער ד .2 פראגן. אלע פאר איגסטאנץ לעצטע
 איין גרופעס; גלייכע צוויי פון צונויפגע׳טטעלט ווערט און פעחזאן 40 פון

 איין און געזעלשאפטן ארטיקע די פון געקליבן ווערט מיטנלידער העלפט
□עקציעם. וויסניטאפטלעכע די פון העלפט
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 אין אריין גייען פארוואלטונג צענטראלער דער פון מיטגלידער די
 זעלטענער ניט צונויפקלייבן זיר דארף ראט דער באשטים־רעכט, טיט האט

 דא מיד קאנען ראט פון בא׳טטאנר פערזענלעכן דעם יאר. אין מאל איין ווי
 לויט וואס ,םל'של רעם בא׳טטימען גאר קאגען מיד באיטטימען. ניט איצט

 און לענדער געהעריקע די צווישן ווערן איינגעטיילט 20 צאל די זאל אים
 ראט פון קאמפעטענץ די נאך. פעלז וואם לענדער, די פאר עהטער לאזן פריי
 באעטי־ און ארבעט דער פון ריכט־ליניעס אלנעמיינע די אנצוצייכענען איז
 פול א האבן נאטירלעך ער מוז רעם צוליב וואס ייווא, פון בודדטעט רעם מען
 גע־ ■ווערט ארבעט גאנצע די .3 ארבעט. גאינצער זיין פון בילד קלאר און

 פון בא׳עטייט זי נג. ו אלט ו ו פאר צענטראלער דער דורך פירט
 קא־ איבערירע די ווילגע, אין שטענדיק זיצן זיי פון 4 וואס מיטנלידער, 11
 וויסנ׳טא׳פט" די אריינגייז מוזז צ״פ דער אין לענדער. אגדערע פון זיין נען

 פון האט פארוואלטונג צענטראלע די סעקציעס. די פון סעקרעטארן •לעכע
 בילדן צ״פ דע!ר פון מיטגלידער 4 ווילנער די באראטונגען. צייט צו צייט
 וויסנ׳טאפטלעכע די מייט צוזאמען זיי, צ״פ, דער פון אויספיר־ביורא דואם

ארבעט. לויפיקע די אויש פירן סעקציעס, די פון סעקרעטארן
 פער־ 15 דערווייל דא בא׳טטיימען מיד ם. ו י ר א ט א ר ו ק דאש ב(

 דאס מענטשן. !מער וואם אריינצוציען וויכטיק געוועז וואלט עס זאן.
 איג־ פון ארבעט די וואס נאמעז, גרויסן א מיט מענטיטן אלץ זיין דארפן

 כלפי איגסטיטוט דעם רעפרעזענטירן קאנען זיי נאענט; זיי איז סכייטוט
אונטערשטיצוגג. און סימפאטיעס איש פאר געוויגען חוץ,

 סעקציעס, 4 פונקציאנירט שוין האבן איצט ב־ז ס. ץ י צ ר! ע פ די ג(
 פסיכא־ די פילאלאגושע, די היסטארישע, די עקאנאמי׳ט־סטאטייסטי׳טע, די

 וועד און קאנטיק מער ■ווער געארבעט, זיי האבן אלע לאגי׳ט־פעדאגואגי׳טע.
 דא מוזן זיי בלייבן, ווייטער אויר מוזז סעקציעם די קאנטיק. ווינציקער

 ארגאניוזיר־סטאטוט. דעם אין □אנקציע זייער קריגן קאנפערענץ דער אויף
 אייגג־ גאנצע ד• ארויסגעוויזן זיך הואט סעקציעט די פון ארבעט דער איז

 אדטיקער אן ווי וועו״ן באטראכט ניט קאן ייווא דער ייווא. פון טימלעכקייט
 ביי דאב.ז אנדערשוואו, געארבעט האבן וואס די אויך אינסטיטוט. זוילנער

 צענטער, זיין ווילגע איז אוודאי! אינסטיטוט. דעם בויעז זיי אז געפילט, זיר
 זיינען אט אבער בנין. דורכן סימבאליץירט באזונדערס נאך איצט ווערט ־ער
 אננעמען האס !מוז מען און בערליז, אין סעקציעש צוויי פון צעינטערס די
 דעצענטראליזירונג מין אזא אז אזוי, סטאטוט דעם בויייעז און פאקט א ווי

ווייטער. אויף זיין מעגלער ־זאל
 חיסרון קיין ניט איז ארבעט אונדזער פון אויסגעשפרייטקייט די אט

 ווארצלען. אומעטום לאזן מיה אזוי ווי באווייזט, זי מעלה, א נאר אקר, פאר
 סטא־ אין זיין ניט באשטימונג קייז קאן סעקציע דער פון ט וא!ר וועגן בכז,

צושטאנד. פאקטישן דורכן נאר בא^טיימט ווערט ער טוט.
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 סעקציע. דעד פון באשטאנוד פערזענלעכער דעד אבער איז אנדערש
 סעקרע־ פאראנטווארלעכער רער איז אהער בי׳ז ווערן. באשטימט מוז ראם
 מענטשן, צוויי פעלציע פילאלאגיישער רער )אין פעקציע די געווען מאד

 מיטגלי־ וריפיל פון תעדן, באשטימט מוז איצט רייז׳ען(. ז. און וויינריייר מ.
 ארגאני־ די מיטגליודער. די זיינען וועד און סעקציע יערער באשטייט דער

 )נע־ אורדנטלעכע אן“פא זיינען עם פארם: אזא פאר לייגט זאציע-־קאמיסיע
 לארעספאנדעגטן; מיטגלידער און סעקציע רער פון מיטגלידער וויינטלעכע(

 רער מיש שטענדיק ארבעטן קאנען אדער ארבעטן וואם די, זיינען ערשטע די
 ייווא• פו; פרינציפן־דערקלערונ; דעו פאר אינגאנצן שטייען וואס פעקציע,

 צו צייט פון נאור אךבעטן וואס וויסנשאפטלער, אוזעלכע זיינען צווייטע די•
 ניט שטייגט סעקציע יערער איז מימגלידער נעווייגטלעבע צאל די מיט. צייט

 אין .40 אריכער ניט — קארעספאנדירנדיקע צאל די צוואנציק, אריבער
 סעקציע די איז בזודושעט איר פון ראמען די אין און ארבעט איר פון גבול

 אוים קאנפערענץ די קלייבט סעקציעס, די קאנפטרוי׳רן צו כדי אווטאיאם.
 שוין קלייבן פינף די און שעלציע, איטלעבער פון מיטגלידער 5 צו איצט

מיטגלידער. ווייטערדיקע די ים או
 קעגגזיי־ די ווערן איינגעשטעלט זאלן אזוי ווי איז, שאלה הארבע א

 אד־ ארטיקע די און פארוואלטונג צענטראלער דער צורישן באציונגען טיקע
 באהאנדלען סך קיין געקאנט ניט איצט האט ארגאניוזייר־קאמיסיע דיי גאנען.

 אויס־ פארוואלטונג צענטראלער דער לאזן נעמוזט ראם האט !זי פראנע. די
 וועט אליין לעבן ראם רעגלאמענט. צייטווייליקן געהעדיקן דעם צואדבעטן

 באציוננען לעגנזייטיקע די אויסגיפן זיך וועלן אזוי ווי פארמען, די ווייזן
 געזעצ־ און ניט, מיד האבן זיר פאר מוסטערן קיין ארגאנען. אוגדזערע פון

 פרינציפ אין נאר ניט. זינען קיין האט אדיין וועלט רער אין גלאט געבערן
 צענ־ א און קאסע צענטראלע איין פאראן אייז עם פעסטשטעלן: מעז לאן

 אין ארבעטן געזעלשאפטן אדטיקע די נאטירלעך און בוכפיירונג. טראלע
 פאר־ צענטדאלער רער פון קאנטראלע רער אונטער און מיט קאנטאקט
וואלטונג.

 פאר־ אין אפצווייגן האבן קאגען שעלציעס •יויםנשאפטלעכע די אויד
 קאמיסיע, הישטאר׳ישע א פאראן ווארשע אין איז אזוי לענדער. שיידענע

 דער איז אהער ביז סעקציע. היסטארישער דעד פון צווייג א זיין דארף וואס
 ווערן, רעגולירט אזוי דאס דארף איצט פעסטער. ליין געווען ניט קאנטאקט

m פון צענטער טיטן קאנטאקט ענגן אין ארבעטן קאמיסיעס א!רטיקע די 
 פראגן אנדערע אלע און בודזשעט דער איבעטם־פלאן, דער סעלציע. דער

 קא־ זיין געמאלט אויר קאנען עם צענטער. מיטן צוזאמען באשטימט ווערן
 געביט ספעציעלן איין מיט אפ זיר גיבן וואם סובקאמישיעס(, )צי מיסיעס

 וואס סובקאמיסיע, אזא פאראן ווילנע אין איז למשל, אזוי, ארבעט. רער פון
ארבעטער־באוועגונג. יידישער רער פון געשיכטע רער מיט זץ• פארנעמט
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 דעד׳ פון צענטער מיטן קאנטאקט עטענדיקן אין עטיין דארף זי אויה
סעקציע.

 דאס באקומט בוי־קאמיטעט פון ארבעט דער איבער פארטו־אג צום
ווארט

 געווארן געגריונדעט אז בוי־קאמיטעט דער )ווילנע(. א פיה א ע יר.
 איז איגסטיטוט פון דירה די אז ארויסגעוויוזן, דך האט עם ווען דעמאלט,

 דע,ר פאר גיט זאמלונגעך, די פאר ניט ארט קיין ■ניטא איז עם אז ענג, צו
 בנין דעם פון אז ייווא, פון פריינד אלע פאר נעווען קלאר ז א עם ארבעט.

 אין צימער א אין אנגעהויבן א״נסטיטוט. פון קיום עצם רער אפהענגיק איז
 איין אין געהאלטן כסדר ייווא דעד האט דירה, פריוואטער וויינרייכם מ.

 באזארגן צו אויה געקלעקט ניט מאל קיין האבן געלט־מיטלען די וואקשן.
 זאל וואש חירה, א פאי דירה־געלט ווי היות דירה. פאסיקער א מיט אים

 קאנען עם זאל מען ווען אפילו ייווא, פון באדערפעניען די דעקז קאנען
 פרע!־ דער האט בכלל און סומע, גרויסע צו א געווען וואלט צונויפגעמען,

 פאר בעל־הבית א ווערן זאל ער פארלאנגט, ייווא פון ארבעט די און סטייזע
 הויז פארטיק א הויז. א קויפן צו געווארן באעלאסן איז ודעריבער r— זיוך,
 באדארפט מען וואלט נאד דערצו וואונטע, לויטן קריגן צו נעווען עווער אי!ז

 צונויפצוקלייבן האפן געקאנט ניט האט מעז ווואס סומע, אזא האבן תיכף
 געווען א־ז עובדה זיין וואס ביי־קאמיטעט, א געגרינדעט זיך האט גיך. אזוי

 אין ייווא. פארן הויז אייגן אן אויסצובויען און פלאין פאסיקן א אויפצווזוכן
 קאוואר־ ה. ד״ר ווייגרייך, מ. בונימאוויטע, ט. אריין: זיינען בוי־קאטיטעט

 ווילנעך. אלץ שאפירא, יר. עאבאד, ד״ר סעג. רייזען, ׳זי. קלעצקין, ב. מקי,
 מיט געלט גלייכן אין פלאץ א געפונעז ארומזוכן היפ׳ט נואר האט מען

 אויסנוצן, געקאנט רעמאנט קאפיטאלן א נאך ׳זיי וואלט מען וואס בנינים,
 געלט־ אויפזוכן אוועקגעלאזט זייד האט מען און האנט־געלט גענעבן האט מען

 אויש־ אין און פוילן אין ייווא פון פויייגד די צו געווענדט רוף, דעד מיטלען.
 פאר בויט ייווא ד^ר וואס פאקט, עצם דער אפקלאנג. אן געפונען האט לאנד,

 פון אויגן די אין אויר פרעסטי׳זע זיין געהויבן עוין האט הויז<, א זקר
 איינע־ זיין באוויזן האט ער איצט, ביז ווייט געעטאנען זייינען וואס מענטען,

 אדאנזעירט זיינען עם זיכערקייט/ זיין און נייטיקייט זיין כוה, ווייניקסטן
 ווייג־ מ. )ד״ר בוי־קאמיטעט פון מיטנלידער די פון גסייועות עטלעכע געווארן

 רומעניע, לעטלאנ-ד, דייטעלאנד, קיין עאבאד( צ. ד״ר סענ. רייזען, ז. רייך,
 אונד־ פון הילף !דער מיט אמעךיקע. קיין !ויינרייך ד״ר פון נסיעה די צולעצט

 עפרויקין, י. פון און דובנאוו, .ש פראפ. פון בפרט בערלין, אין פריינד זערע
 פא־ דער פון דאלער 2000 בוי־פאנד אויפן געקראנן מיר האבן פאריז׳,
 בערלין. אין ייווא פון פדייגד א פון דאלער 1000 און פאריז!, דאברי, מויליע
 פארן סומעס אייננעגאנגען זיינען עסטלאנד און ליטע לעטלאנד, פון אויר
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 אייגנע־ אויך האט אמעריקע קיין נסיעה וויינרייכס מ. ד״ר און בוי־פאנד,
 ביכולת געווען מיר זיינען געלט דעם א׳ט מייט צוועק. דעם פאר חלק א ט,ר§גן

 געבליבן נאך -זייגען עם און פלאץ, גאנצז דעם אויסצוקויפן זומער ׳פוף צום
 איצטער !אוג׳הויבן זייד געדאףפט וואלט עס בויי׳צוועקז. פאר דאלער 4000 ביז

 ייווא, פון בנין גרויסן פארן געלט שאפן צו בכרי ׳זאמל־אקציע, גרויפע א
 אלע איר ווי אבער" ס׳אייז פלאיו. יפן או ווערן אוועקנעשטעלט דארף וואס

 מעגלעב־ א פאראן ו'׳ן ש אבער איז דערווייל לאנג. אויף ענין אן פארשטייט^
 איר וואס בניין, איצטיקן רעם צוצופאסן רעמאנט קאפיטאלן א דורך קייט
 פון נויטבאדערפענישן די צו בוי־פייערונג, דער אויף נעכשן געזען האוט

 פייער־ א פון ן1פל א פאך־לייט דורך געווארן אויסנעארבעט ס׳איז אינסטיטוט.
 איצטיקן דעם אונטער אונטערגעבויט ווערט וואם גארן, אונטערשטן זיכערן

 ייווא, פון זאמלונגען אלע וו^רן אוועקגעשטעלט וועלן רוים דאזיקן אין בנין;
 גא־נס אייבערשטע די אויך צוקומעז. נאך וועלן וואם און פאראן זיינעז וואם
 ארבעט־ ודי פאר צוגעפאסט און אויסרעמאנטירט נרינטלעך ווערן זועלן

 שטודיר־ און אוידיטאריעס פאר אינסטיטוט, פון ביוראען און צימערן
, צימערן.

 בוי־ דאזיקע די זיר האט גרונט־שטיין דעם אוועקלייגן נעכטיקן טיטן
 ניט ווייט גאך האב! מיר הנם אננעהויבן, זי האבן מיר אגגעהויבן. ארבעט

 אי־ ארבעט די האבן מיר קאפטן. באדארף בנין דער וואם פוטע, נאגצע די
 אונטער־ אונדז וועלן ייווא פון פריינד אלע אז האפענונג, רער טיט נעהויבן
 אין ווערן געשאפן וועט טיטן. אין ארבעט די פאלן לאזן ניט און האלמן

 וועלן דאלער, 4000 פון סומע פעלנדיקע נאך די וואכן S—10 קוטענדיקע די
 ייווא דער און אויסצורעמאנטירן, בנין דעם באוויייזן צייט דער פאר מיר
 איך נאר ניט... טאמער דירה. נייער זיין אין אריבערקלייבן קאנען זיך וועט
 טיטן אין בלייבן הייסן וועט האס ווארים דערלאזן, ניט מעגלעכקייט אזא וויל
 ניט א לאזן באטייט עס וואס דאך, פארשטייט אלע איר און ארבעט. רער

 זיך ווענדט בוי־קאטיטעט דער ווינטער. א דוח־ שטיין בנין פארעגדיקטן
 בקשה, הייסער דער טיט קאנפערענץ דער פון דעלעגאטן אלע צו דעריבער

 בוי־פאנד, אן זיר דערמאנען אהיים, קוטען וועלן זיי ווען קודם־כל, זאלן זיי
 אנגע־ אויבן די קריגן צייט נייטיקער דער צו זאלן מיר אז דערפאר, זארגן

 עס איידער בנין, אונדזער ענדיקן קאנען מיר וועלן• דעמאלט סומע. ווייזענע
הנוכת־הבית. דעם פייערן שטחה טיט אין פרעפט, די פאלן וועלן

 אנצונעמען קאנפערענץ רער פאר לייג איך )וואי״שע(. ל י ז י י מ נ.
רעזאלוציע: פאלגנדיקע

 אין ייווא פארן בוי־קאמיטעט רעם פון באריכט דעם "אויסגעהערט
 פאר בוי־קאטיטעט דעם דאנק טיפי איר אויס קאנפערענץ די דריקט ווילנע,

פלאץ אייגענעם אן איינגעשאפט האט ער וואם איבעט, פרוכטבארער ־זיין
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 דעם לייגן פון פייערונג גרויסער נעכטיקער דעך צו געבראכט און ווילבע אין
ייווא" פון בנין אייגעגעם דעם פון גרונט־שטיין

 פון קיום מאטעריעלן דעם פארפעשטיקן צו אויף )לידע(. פופקא
 קאאפערא־ מאניסטראטן, שטיצער און צאלער פאר געווינען מעז דארף ייווא,
איגסטיטוציעס. געזעל׳טאפטלעכע אנדערע און בענק טיווז,

 אר־ אמתער רער צו מיר קומען היינט ערשט )וואר׳טע(. ז א ה א ק .ל
 ארגאזיזיר־פראנן פאר קאמיסיע די האט ליידער קאנפערענץ. רער פון .בעט
 פי־א־ ער׳עטן פונם אוועק ווייט ניט איצט זיינען מיר אויפגעטאן: ניט םך קיין

 אויסגע־ אלטער רער געבליבן איז עס ארנאניזיר־קאמייטעט. רעם פון יעקט
 געשעפט־ און ארגאניזאציאנעלע די מיט ׳וויסנשאפטלעיכע ריין די פון כרש

 ייווא, פון ארגאניזיאציע דעד פון פעלער א אבער איז ראם ענינים. לעכע
 די געיטאפן, ער איז איר צולייב וואם ארבעט, די אויסוואקסן ניט לאזט וואם

 די באפרייען מאל אלע פאר מאל איין מוז מעז פאר׳טונג. וויסנ׳טאפטלעכע
 זובן מיט אינסטיטוט. פון פינאגצן די ופאר זארגן די פון וויסנ׳עאפטלעך

 צוועק דעם צוליב מענט׳ען, באזונדערע פאדנעמען זיר מוזן געלט־מיטלען
 וועלט. עקן אלע אין ייווא פון פריינד געזעל׳טאפט! ווערן געגרינרעט רארפן

 דאזיקע די‘ ארגאניזירן •וועגן נאד עיקר דער ריידן מיר באדארפן איצט און
 איג־ עצם דעך ראט. און פארוואלטונג צענטראלע ׳זייער און געזעלטאפטן

 און סטאטוט אייגענעם זיין מיט זיך פאר ארגאניזיאציע אן אי:ז סטיטוט
 בוי־ פארן סומע ניהטיקע די •טאפן צו אויף פארוואלטונג. איינענער זיין טיט

 צעג־ די ייווא. פון וואך א פאר הנובה־וואך די פרארלאמירן מען דארף פאגיד
 דעם געבן און איניצייאטיווע די ידך אויף געמען דארף פארוואלטונג טראלע

 אורגאני־ פראלעטארי׳בע די ערטער. די אויף נעזעלשאפטן די פאר .אימפולס
זאמל־אקציע. ענערגישע אן אנהייבן איצט באדארפן זאציעס

 ארבעטן, אלע ארומצונעמען ׳טווער איז עס ק.(. )א. יך י ר נ י י ו ו מ.
 ארגאניזירן פארצווייסט. ׳טטארק איז ארבעט !די ייווא, צום שייך זייגען וואס
 פראגע: די געשטאנען איז עם זאכן. גרינגע די פון ניט איז ארבעט אזא
 אויב אלוועלטלעכע. אן אדער איגסטיוטוציע ווילנער א ייווא, דעד איוז וואס

 געהערי־ די באקומען ווילנע דארף צעגטראלע, די ווילנע אין אלוועלטלעכע, אן
 ווען ארנאנייזיר־סטאטוט. דעם דורך בא׳טטימט זיין זאלן וואס פולמאכטן, קע

 מיר קומען וויסנ׳טאפטלעכער, דעד פון ארגאניוזיר־ארבעט די אפ טיילז מיד
 דער און וועלט^ארנאניוזאציע, א איז אינסטיטוט דעד לייזונג. געוויסער א צו

 דאס — ווילנע איז איניסטיטוט פארן ארגאניוזייר־ארבעט דעד פון צענטער
 וויסי.־ די פון ארבעט דעד נוגע איז וואס אים. פאר ארט פאסיקסטער דער ■איז

 קאז עם ^ייך. ניט צענטראלע היין זיי פאר בכלל איז סעקציעס, ■שאפטלעכע
 סעקציע איטלעכער פון זיץ־ארט דער פאדמוטלט. וואס אדרעס, אן זיין .נאר
 ־סעק דער פון פירער אראגטוואורטלעכער דער וורינט עם וואו דארט :איז

97 7



 מימן פארבונדן זיינען סעקציעס די פון אפטיילונגען טעריטאריעלע די ציע.
 וויסנשאפטלע־ צווישן אונטערשיידן מעז באדארף ווייטער צענטער. דאזיקז

 מוז ארבעט וויסנשאפטלעכע זאמלונגען. וויסנשאפטלעכע און ארבעט כעד
 אין קאנצענטרירט זיין דארפן אבער זאמלונגען די אומעטום; ווערן געטאן
 דאדף אים, וועגן גערערט האט מייז׳יל נ. וואם פרץ־מוזיי, דעד אויר ווילנע;

 אוועק־ ארבעט וויסנשאפטלעכע די מיד קאנען דעם דורך נאד ווילנע. אין זיין
 לאזן זיי ניט זאמלונגען, צעברעקלטע קליינע יסוד. פעסטן א אויף שטעלז
 פון איינדרוק געהעריקן דעם מאכן קאנעז זיי ניט ארבעט, פולע קיין מאכן

 האט זאמל־ארבעט, דאזיקער דעד צו מסוגל איז ווילנע אז און סאלידקייט.
 פון איני׳ציאטיווע די אונטערנעהאלטן ניט דאך האט וואושע באוויזז. זי

פרץ־מוזיי. א גרינדן
 אן זאגן, ומעז באדארף אינסטיטוט פון לאגע פינאנציעלער דעד מבוח

 און. עטלעכע אויב אויפטו, גוואלדיקז א פאר רעכענען דאס דארף מעז
 טובסי־ צו נייטיק פאר אנערקענט האבן פוילן אין מאגיסטראטן צוואנציק

 דאס אבער שמאט. פרעמדער א אין זיר געפיגט וואס אינסטיטוציע, אן די,רז
 דעד אין ענערגיע אונדזער ווענדן מוזן און קאנען מיד אז ארך, אונדז ווייזט
 ניט און פארטאפלעז, מאגיסשראטן סובסידירנדיקע צאל די מוזן מיד זייט.
 פאראן איז לעטלאנד אין לענדער. אנדערע אין אוי!ך נאד פוילן, אין נאד

 וואלט לעטלאנד אין עקספעדיציע אן צוליב קולטור־פאנד, ספעציעלער א
פאנד. דעם פון סובסידיע א קריגן קאנעז מען

 אז דערווייזט, און קאהאן ל. מיט פאלעמיזירט ל׳)ווארשע( י ז י י מ נ.
 אריינניין מוזן ייווא פון ראט אין צעטיילן. ניט ארגאניזאציע די כאן מען
 עם וואו לענדער, די פון פארשטייער סיי סעקציעס, די פון פארשטייער סיי

 געטאן דארף ווידער ארבעט וויסנשאפטלעבע די ייווא. פון פריינד זיך געפינען
 אמעריקע האט אט פראקטיק. דער פון לערנען דארף מען אומעטום. ווערן

 ארוים ניט "פנקס׳/ זשורנאל דעם ארויס ניט איניציאטיווע, ארויסגעוויזן
 גוט ווילנע איז געוויס פאלקלאר. באגד א צו גרייט טעאטער־באנד, ,רעם
 דארף מוזיי יידישער רער אז נעהאלמן, האט פרץ אויך מוזיי־שטאט. א פאר
 די זיך אויף קאנצענטרירן גאנצן אין ניט טאך ווילנע אבער ווילנע. אין זיין

 ס׳וואלט ערטע,ר. די אויף ענערגיע די אפשוואכן קאז דאם אויפמערקזאמקייט,
 סעק־ די פאר יזאמאער, די פאר נאמעז פאסיקן א שאפן צו כדאי געוועז אויד

ארבעט. קאלאסאלע א אויף טוען וואס ציעם,
 וויילנע טאר מעז אז גערעבט, מייזיל איז געווים ק.(. )א. ן ע ז י י ר ז.

 קיין ניטא איז עס אז טון, מעז זאל וואס אבער אפגאט, אן פאר מאכן ניט
 ערטער, אנדערע אין בויען וועט טען וואס אינסטיטוציעס, די אז זיכערקייט,

 געשאפך זיך יאר עטלעבע קאמינסקי־מוזיי דער טאקע האט אט גערא׳טן. וועלן
 עקספאנאטן די איבערגעשיקט האבן אינ^ציאוטארן די ביז... ווארשע, אין
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 זייער פון התחלות די אריבערצושיקן קלערן גיו־יארקער די אויר ווילנע. קיין
 וויכטיקע א ■ווארשע פאר געפינען קאן מעז נאד ווילנע. קייז ■טעאטער־מוזיי

 פארגע־ שאגאל מארק האט אט וועדן. געשאפן ודארטן נאד יאן וואם ארבעט,
 ערנסט דארף קאנפעזרעמן די ייווא. ׳ביים קונסט־סעקציע א שאפן צו לייגט

 ענלעכע פאראן נאד זיינען אים׳ צו וואס פארשלאג, דאזיקן דעם באטראכטן
 זיינפעלד, א. פריינד און ווארשע, עליאוויטש, מ. י. קינסמלער ׳פון פארשלאגן

ווארשע. אין נאד ווערן געשאפן קאן קונסט־מוזיי א קראקע;
 פאר־ מיין אויף קאנפערענץ די מאבן אויפמערקזאם איצט וויל אייר

 אים מכוח שוין האב איך וואס ייווא, פון זשורנאל חורשדיקן א מכוח שלאג
 י. ה. 42 גוט׳ בלעטער" "ליטער. די אין אדטיקל מיין אין בפרוטרוט גערעדט

 פון פארלאגס־אדבעט דער אין פאראויס טריט א זיין וועט זשורנאל דער
 זוינען בשעתם, שריפטן אונדזערע געווען אריך זיינעז עם וויכטיק ווי ייווא.

 פריינד אונדזערע פון קרייז דעם פארברייטערן צו מסוגל ניט איצט שוין זיי
 ביז\ן בור איין פון צייט סך א געדויערט אויוך טייערקייט; זייער מחמת

 אויך וועט זשורנאל דער זשורנאל. רער באזייטיקט הסרוגות די אט צווייטן.
 וואלטן עס סעקציעס. די פון ארבעט די מער סיסטעמאטיזיירן צו מיטהעלפן

 פאר־ ניט זיינען וואס פאכן, פון ארטיקלען ארט געפונען אויר זשורנאל אין
 גע־ וואלט זשורנאל דער פילאזאפיע. פון למשל, סעקציעס, די אין טראטן

 די חשק מער אונטערגעבן דעם דורך און זאמלונגען, די פובליקירן קאנט
זאמלער.
 צענ־ זיין ניט דארף ייווא פון ארבעט די )ווארשע(. ג ר ע ב נ ע ל א ק א.

 אריבערצוטראגן געווען גוט וואלט עם טבע. זיין אין ליגט דאם מראלייזיירט.
 וויסגשאפט־ גענוג פאראן זיינעז דארט ווארשע. קיין סעקציע פילאלאגישע די

 בנוגע — צענטער. פון ארבעט די פארגרינגערט וואלט דאם בוהות. לעכע
 דער אין פחאקלאמירן וזאל איגסטיטוט ורעד גוט, געווען וואלט פיגאנצן די

מיטגלידער־קייט. א פרעסע
 גאנצן אין אפטיילן ניט קאנען מיד ק.(. )א. ר ע ו יו א ק י ר ע ש ט א.

 סעק־ וויסנשאפמלעכע די וויסנשאפטלעבער. דער פון ארגאניזייר־ארבעט יי
 ווייסג־ די נאד ווארים פארוואלטונג, דער אין פארטראטן זיין מוזז ציעם

 געזעל־ דער און פאטאס. געהעריקן רעם אריינטראגן קאנען וועלן שאפטלער
 זיך מוז אינסטיטוט, פון פינאנצן די פאר זארגט וואם טוער, שאפטלעכער

 דער אין האבן מיר ווילן דערפאר אים. מיט פארבונדן גייסטיק אויך פילן
 אויף —וויסנשאפטלער. העלפט א און קולטור-טוער העלפט א פארוואלטוגג

 אן סוף־כל־סוף באגיין קאנען ניט זיך מיר וועלן ארבעט די פארברייטערן צו
 וויסג־ די מכוח פראגע דער אין — שלוחים. ספעציעלע און אינסטרוקטארן

 בא־ וואלטן זיי אז וויינרייך, ה׳ גערעכט בעצם איז זאמלונגעז שאפטלעכע
מעגלעך, נייט דאך איז דאס אבער ווילגע. אין קאנצענטרירט זיין דארפט
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 רער ארט. איין אויף ניט זיינען סעקציעס יסינשאפטלעכע ו! ■ אז "
 דאך מוז שטייגער, א סעקציע, עקאנאמיש^סטאטישטישער >ר י - ׳ י -

האניט. דער ביי מאטעריאלן זיינע .האבן
 ער נאר וויכטיק, אומגעהייער אי:ז זשורנאל דעם מכוח פארשלאג דער

 עם באשלוס. א תיכף אנגעמעז קאנען זאלן מיר אז אומגעריכט, צו ׳קומט
 ווי הורש, אלע מאטעריאל וויסנשאפטלעכן בויגן 10 זאגן צו נריגגער איז

 פארוואלטונג רער פארשלאג דעם איבערגעבן דארף מעז אויפצופירן. דאס
 אג־ אנדערש ניט דארף מעז — פלאן. דעם בפרוטרוט אויסצוארבעטן אויף

 מען וועט רעם דורך קאמיסיע; ליטערארישע א בילדן צו באשלוס א נעמען
 געדינט זיין נעוויס וועט ליטעראטור דער און בוהות, נייע צוציע! געווים

 וויסנשאפטלעכן א אויף ליטעראטור־פארשונג די אוועקשטעלן וועט מען וועז
פאריז. איז ׳ווי ניטא, ארט בעשערער ריין איז קונסט־סעקציע דער פאר יסוד.

 אויף ארבעט די ארגאניזירן צו אזוי ווי פראגע, די )ריגע(. מארק מ.
 גע־ גויט אוודאיי וואלט עם פארענטפערן. צו גריגג אדוי ניט איז ערטער, די

 וואס מיט אבער ייווא, פון ארגאניזאציע דער איז מאסז די אריינצוציען וועז
 ביז פארזאמלונג אלגעמיינער איין פון מאסן־מיטנלייד דעם איין מעז האלט

 גע־ די מענלעך. ניט דאס איז אליין מיטגליד־אפצאלז מיט צווייטער? דעד
 וועין צונויפגעשטעלט דארף ארט איטלעכן אין ייווא פון פריינד זעלשאפט

 טאן .ארעד געלט־אקציע די אנפירן קאנען וואס מיטגלידער, אקטיווע פון נאד
 פון מיטגלידער אדבעט. וויסנשאפטלעכע א ארעד ארבעט זאמלערישע א

 טאן קאנען וועלן זיי אבער צאל, אין פיל זיין ניט ■וועלז געזעלשאפטן אזעלכע
 בריי־ די צווישן סימפאטיקער צוציען דארפן וועלז זיי ארבעט. פרוכטבארע

 הכנסה, שטענדיקע א שאפן ראן וואם ארבעטז, די פון איינע קרייזז. טערע
 )מיטבויער־קארטעס( מיטבויער פאר קאדטעם פארשפרייטן — זיין באדא־

 אג־ לאמיר פאשפרייט, וואם איינציקער, יעדער אפצאל. באשטימטן א פאר
 די פאר אינסטיטוט. פארן טוער טיטל דעם באקומט קארטעס, צען נעמעז,

 אנגעלייגט איז עם וואס זשעטאנעז, געוויסע טיילן מען קאן ייווא פון טוער
 קול־ פאראיינען, אריינציען באשטייערונג דעד אין קאן מען יוגנט. דער ביי

 זיך איז עם ווי אזוי, איינשטעלן ראן מען שול־יוגנט. די טור־געזעלשאפטז,
 בא־ זאלן געזעלשאפטן און פאראיינען אלע אז לעטלאנד, אין צישא די נוהג

 דעם לטובת הכנסות זייערע פון פראצענט באשטימטן א מיט זיך שמייערן
ייווא.

 עצם די אז זאך, דער פון לטובה איז עם )ווארשע(. י ק צ ו ל י פר ח נ
 פא־ פוז זייט א אן ליגט וואש ארט, אן אין זיין זאיל ארבעט וויסנשאפטלעכע

 וויסנשאפט. דעד פאר גוט גראד איז ווילנע פון שטילקייט די ליטישן"לעבן.
 דעד אין בלייבן קאנען ניט להבא אויף וועט ייווא פון ארגאניזאציע די אבער

 דארפן עם וועלט־יידנטום. דאס באדינען וועלז וועט ער אויב איצטיקערפארם,
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 קאמפאקטז א פון לענדער אלע אין יידוא! פו! געזעלשאפטן געשאפז ווערן
 פעדעדא־ א אין זיך פאראיעיקן געזעלשאפטן דאזיקע די און ישוב, יידישן

 דעצעג? א^רבעט וויסגשאפטלעכע די מעז באדארף איצט אמר ואבער ציע.
 ער־ אנדערע ן*א נייטיר. יזייגען זאמלוגגען וויסנשאפטלעכע אחר טראלייזירן.

 זיינען מיזייען באזוכער. אויפן מאכן זיי וואם רושם, דע□ מהמת שוין טעד,
 דארט קלייבן קא/ן מעז ישוב. יידישן געדיכטן פון פרנקטן אלע איז נייטיק

 דעד קאן יארן נאענטסטע די פאר קאפיעם. צי פאטאגראפיעס, צי דובלעטן,
 טראכטן קאנען מען וועט שפעטער ווילנע. אין בלייבן ארכייוו צענטראלער

 פאר־ אין עקספאזיטורן שאפן מוזן מיר וועלן אויר דעצענטראליזאציע. וועגן
 מענטשן, אייגהאלטן ניט ראן מען בילדונג: פארשפרייטן צו שטעט שיידענע

 ווארשע. אין זיצן דארף פראפאגאגדע־ביורא ראם גארנישט. זיי ניט מען וועז
 אבער מוזיי דער פאריז, אין ■זיין דארף קונסט פלאסטישער פאר סעקציע די

ווארשע. אין
 יי מוז א שאפן צו צייט לאגג איז עם )ווארשע(. ש ט י ו ו אי י ל ע י.

 אל־ דעד פאר אוי׳ד נייערט נייער, דער פאר נאר ניט קונסט, יידישער פאר
 פונם מהות דער אינהאלט, דער באשטיומט ניט עד־היום דאך איז עם טער.

 אלצ־ צרזאמען האבן וועט מען ווען דעמאלט, ערשט קרנסט. יידישע באגרי-ף
 באשטיטען לאזן זיר וועט יידיש, עפיטעט מיטן זיר פארבינודט וואס דינג,

 ווארשע. זיין דאירף מוזיי פון ■ארט דעד כאדאקטער. איר און קונסט יידישע די
 רעד־ דער קונסט. יידישער פאר געיזעלשאפט טעטיקע א שויז ווירקט דארט

זאד. !רער פון דינסט אין יענטענישן זיינע און בוהות זיינע שטעלט נער
 ארבעט. ערשטע די איצט איז ארגאניזאציע )ווארשע(. נראמב מ.

 געזעל־ די פרט, דעם אין געוואדן געטאן נארגיט איצט ביז איז ווארשע אין
 נע־ ניט אינסטיטוט דעם פאר אפצאל דעם אפילו האט "פריינד" שאפט
 וואלט וויינרייד ה׳ אויב אויפטאן. פך א ווארשע אין קאן מען אבער קליבן.

 אויפ־ מער ער ווואלט פוילן, אין ^רגאנייזיר־ארבעט פאר חדשים 4 אפגעגעבן
 *עטנא דער מיט זאמלער !די פון צוגויפקומען די אמעריקע. אין ווי געטאן,

 ארגאניי־ ווערן (מוז גיכער וואט אפטער, זיין דארפן קאמיסיע גראפישער
 סעקציע פילאלאגישע די זאמלער. פאר קורסן איגסטרוקטארישע די זירט

 כוחות. נייע צוציען מרז מעז ווארשע. קיין ווערן אריבעךגעטהאגן דארף
 איז ווארשע ניו־יארק, איז ארויס נייט פאלקלאר־באנד דעד וואס שאד, א
 זיין קאן איגפטיטרט דעד אז זאגן, ארך וויל סוף צום ארט. פאסיקערער א

 וואס מאסן, די פון גייסט אין און מיטארבעט אין ■נאד געפינעז וועג ריכטיקן
מאסן. די פון אינטערעסן די אין און זאמלער, די זייקומען פון

 פרא־ פאד וראך א אפגעבן דארף מעז )ווארשע(. ם ו ל ב ל ע נ נ י ר ע.
 אומעטום ניט ייווא־קערפערשאפטז. די פון ארגאגיזאציע און פאגאנדע

 זיר מוזז מען וועט פאלז די אין — קערפערשאפטן שאפן קאנען מען וועט
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 פון ארגאניזאציע דער שייר איז וואס פארטרויונגס־מענער. מיט באנונענען
קאה פאראלעלע ווערן ב^שאפן לענדער לע8 איו באדארפן פעקציעס,

 קא־ היסטארישע ווארשעווער די ,לכושל אווטאנאם. ארבעטן וואם מיסיעם,
 פאר־ זשורנאל, היסטארישן לאקאלן א ארויסנעבן געקיאנט וואלט מיסיע
 אין דעצענטראליזאציע צענטער. פון קאנטןראלע דער אונטער זיר, שטייט

 ארויסצו־ וויכטיק א;ז’ס ארבעט. די מאבן לעבעדיקער נאר קאן פאל דעם
 אין דערפאר פארשפרייטונג, גרויסע א תריגן זאא וואם אדנאז, אן געבן

 ארויס־ שווע!ד אבער איז עם צייט. דער צו געקומען פארשלאג ריייזעגס ח׳
 געווען ׳ס׳וואלט ר.׳פא ליגט רייזען ווי פארגעם, ידעם אין זשורגאל איין צוגעבן

 פילאלאגיש־עט־ און היםטא!ריש־עקאנאמישן א אויף אים טייל צו גליכער
 אויפ־ וויכטיקער רער וועגן דערמאנען טען באדארף ווייטער — נאגראפישן.

 וויסנשאפטלעכע איגטערנאציאנאלע טיט ייווא דעם פארבינדן צו גאבע
פאראייניקונגען.

 וואס ווינציק מען קאן שטעט קליינע די אין )בערלין(. ל ע ג ר ע ג נ.
 אויפ־ געוויס קאן שמעט נרויסע ודי אין נאד וויסנשאפט, רער פאר אויפטאן

 אוו־ זיין מוזן קאמיסיעם וארטיקע די און ארבעט, ממשותדיקע ווערן געטאן
 עס נאציע. גאנצער דער פאר גענוג ניט ומהזיי איין איז נאטירלעך טאנאם.

 אויר וועלן עס און געווען, איז אינסטיטוט דער איידער מוזייען, געווען זיינען
 צו זיין וועט ייוווא פון אויפנאבע די מוזייען. ארטיקע עקסיסטירן ווייטער

מויזייעז־בוי. דעם און זאמל־ארבעט די אינסטרוירן
 אין פיקסירן מעז מוז געהעריק, ווי גיין זאל !פראפאגאנדע די בסדי

 זיין, קאן עס אמת, צוועק. דעם צולב סומע געווייסע א לכתחילה בודזשעט
 ארבעט, דער פון רעזולטאטן די באמערקז ניט אפיטר גליוך וועט מען אז

 סר א נאד מען קאן פוילן אין זיין. בלי־ספק צייט דער מיט וועלז זיי אבער
 געזעלטאפט־ אנדערע פינאנצן. און ארגאניזאציע פון נעביט אויפן אויפטאן

 מען ביישפיל. א פאר דינען קאנען י׳ט״א, /,״ארט ווי ארגאניזאציעם, לעבע
 אינסטרוק־ אנ׳טטעלן פרעסע־ביורא, א ארגאניזירן‘ ארבעט דער צוליב מוז

סך. א אויפצוטאן זיין ׳טווער וועט רעם אן — טארן
 מעת־לעת א ריידן צ!׳ גרינג זיין וואלט מיר )וואר׳טע(. יפער ׳ט י.

 די מיט רעכענען זיך מוז מעז .אבער אינסטיטוט, פון אויפגאבן די וועגז
 צו איז אונדז, פאן שטייט וואס אויפגאבע, נאענטסטע די מעגלעכקייטז.

 צענטער,ואבער א זיין קאן ווילנע גופא. פוילן אין געזעליטאפט די ארגאניזירן
 פרט דעם אין קאון מען פוילן. גאגץ איבער צעשפרייט זיין דארפן צווייגן די

 דעריבער קאנפערענץ, דער פון ווירקונג באפרוכפערנדיקע רי מערקן ^ויז
 פעדיואדי׳ט. פארקומעז זאלן קאנפערענצן די אז באשטימעז, מיד דארפן

 נרויסע אן זיך צייכענען מיד באיטיידענער. זיין לאמיר פלענער אונדזערע אין
נאענט־ די אויף פראגראם א אויסארבעטז מיד מוזן נלייכצייטי? נואר לגיעס,
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 ער־ די שטרייט־פונקטן. סך א פארשווינח וועלן דעמאלט יאר, י׳ ׳- {טע־
 אויס־ וויסנשאפטס־מענער, !די ארגאניזיירן צו איז אויפגאבע נאענטסטע טע ש

 ווייטער ווערן. בא^רבעט ריי ערשטער דער אין דארפז וואס טעמעס, לזטיי
 און געטריבן וועהט וואס שאנטאזש, דעם באקעמפן צו אויפגאבע אז שטייט

 פאר מוסטער־רעפעראמן רעפעראטן. וויסנשאפטלעכע מיט פראווינץ דע
 זיין וועט דאס ייווא, פון רעפערענט א קומען וועט עס וואו פרואיווינץ, דעד

 חוב זיין באמת טאן ער וועט דערמיט ייווא, פאר פראפאגאנדע בעסטע די
 אויפגעטאן, סך א זייט, זייער פון האבן, שטעטלעך די שטיעטל. קליינעם קעגן

 שטעטל, פון קומען זאמלונג עטנאגראפישער דעד פון נומערן 51.000 די
 גאך זיין זאל ווערן, -אפגעדהוקט באלד מוזן זאמלונגען דאזיקיע די אט און
 עטנא־ אן אין צי זאמלונגען, ספעציעלע אין צושטאנד, באארבעטן ניט אין

 האנארירט מוז ייווא פון ארבעט לייטערארישע די — זשו!רנאל. גדאפישן
 גריויסע צו אבער מתנות, אויף שריפטן בויען מאל איין קאן מעז ווערן;

 מען פארלאנגעז. ניט מען טאך שריפטשטעלער וויסגשאפטלעכע פון קרבנות
 יידישע גרעסעדע די מיט פארביגרן ארבעט פארלעגערישער צוליב זייך דארף

 זען מען אפזאץודארף אינסטיטוטאן פון ביכער די זיכערן אויףצו פארלאגן;
 אין ייווא פון ארבעט אן ווייטער איז דאס ביכער־קויפער. דעם ארגאגיזירן

 וואג־ א ארגאנידדן אויר ייווא דער דארף פחאוווינץ רער פאר פראווינץ. דער
 שטעט די פאר — טעאטער. יידישן דעם אנטוויקלעז צו אויף ■דער־טרופע,

 ארטיקע גרי׳נדן אךבעט: וויבטיקע א נאד טאן ייווא דער קאן שטעמלעך און
 היסטארי־ דעיי פון פירונג דער אונטער זאלן ווואס קאמיסיעס, היכטארישע

 דיי וועט דאס שטעט. זייערע איבער מאגאגראפיעס ארויסנעבן סערציע שער
 דער אין זיי אריינציען ארוס אזוי און פאראינטערעסירן, מענטשן ארטיקע

ייווא. פון ארבעט אלנעמיינער
 לאדזש, ווי שטאט, גרויסער אזא אין )לאדזש(. ש מ י ו ו א ק ל ע ז י.

 יניא אפגעגאלטן האט דאך און ייווא. פון ארגאניזאציע קיין ניטא נאד איז
 סוב־ אויסצופועלן אויר מאטעריאלן, צונויפקלייבן חוץ פריינד, ציקע

 גילדן(. 3000) קהילה דער ביי און גילידן( 3000) מאגיסטראט ביים סידייעס
 עקאנאמישע יידישע די צווישן אקציע אן אויד אנגעהויבן זיר חאט לעצטגס

 וואלט דעמאלט פראפאגאנדע. ברייטע א פירן דא,רף מעז ארגאניזאציעס.
 באשטי־ דארף מעז ווערן. געדעקט קאגען דאלער 60.000 פוז בודזשעט דעד
 אר־ דער איז אריינציעז חודש דעם פון משד אין ייווא, פאדן חודש א מען
 אויד דארף זאמל־ארבעט די געיזעלשאפטן. און יחידים אלע ייווא פון בעט

 כאטש זיי געבן זאמלער, די אינסטרוירן דארף מען ווערן. ארגאניזירט בעסער
 עם אויב געזאמלט, שוין איז עס וואס דעם, וועגן ידיעות סיסטעמאטישע

 פאראן זיינען עס גופא. מאטעריאלן די באלד ארויסצוגעבן מעגלעד ניט !ז*א
 אט זאמל־ארבעט. דעד פון אנגערירט ניט גאך זיינען וואס געגגטן, גאגצע
ליוטאמירסק, ווי קהילות יידישע אלטע אזעלכע לאדזש אדום פאראן זיינען
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 פאלקלאר_ פון גאנצע אוצרות נעפינען קאן מעז וואו אזואירקאוו, לעגטשיץ,
 יידישע גךעסערע אלע אין באשטקטען צו פארשלאגז א אדיין טדאג אך

 ארבעט רער אפנעבן אינגאנצן יזיד זאלז וואס ראיאן־סעקרעטארן, קיבוצים
 כא־ זאטלער זאך: א נאיר און י— יאיאן. איבעןרן ארוטפארן און ייוחא פארן

ראבאט. גרויסן א טיט שריפטן די קריגן דארפן

 דיהפרא־. גרויסע א פאךאן איז ודא )ווארשע(. לער אה מ ר. ד״ר
 אנגענומען דאדפן וואס באשלוסן, די פון וויכטיקייט דעד צווישן פארציע

 געציילטע אז דערלאזן, ניט קאן מען דעלעגאטן. צאל קליינער ד^ר און ווערן,
 זיינען נראד ייווא. פון ענינים אלע ווענן פסקנען זאלן געזעלשאפטז און שטעט

 דא האט ייש״א פארטחאוטן. ניט קולמגר^אורגאניזאציעס ■וויכטיקםטע די
 ענד־ קיין אננעמען ניט טאר קאנפערענץ הייגטיקע באשטים־רעכט. קיין נייט

 סטאטוט צייטווייליקער א נאד ווערן געשאפן מוז עם באשלוסן. נילטיקע
 *ארנא טיט פארנעמען ערשט יזדך דארף מען פארוואלטונג. צייטווייליקע און

 מיט־ ווי וו^רן צוגעצויגן דארפן עם ייווא. אין פארטרעטערשאפט די גיזירן
 נע־ די קילטור־אמטן, יישא, )ווי קולטוור־ארנאניזאציעס גרויסע די גלידער

 צונוי£־ דארף אדום יאר א אין ערשט אאז״וו(. אוונט־קורסן פאד זעלשאפט
 וואט מיטגלידער, ארגאניוזירטע דאזיקע די פון קאנפערענץ א ווערן גערופן

 פארשלאג דער — ייווא. פון ליניע די באשטיטען צו רעכט !ראם האבן וועט
 פונקט איין נאד איייז אליינלערגער פאר אינפארמאציע וועגן גיטערמאן פ׳ פון
 אויך געהער דעם צו מאסן. ברייטע די לטובת בילדונגס־ארבעט דעד פון

 אוגטערשטיץ איד ייוחא־־רעפערענטן. ווענן שיפער ד״ר פון פארשלאג דער
 פון, טייל א נאר זיין דארפן ארבעטן דאזיקע די נ^ר פארשלאגן, ביידע

בילדוגגס־ארבעט. סיסטעמאטישער א
 *פאר זיינע טיט קאן מאהלער ד״ר )ווילנע(. י ק ס ט א ט ס א ב ש.

 דארפן מיר שאדן. ברענגען נאןר ייווא פון ארנאנייזאציע דער וועגן שלאגן
 פערזענלעד דירעקט קאנען ארבעטעור די ,מאסן־ארגאניזאציעם, שאפן אליין

 באשליסן וועלן מיר וואם דאס, ייווא. פון ארגאניזאציעם ודי אין אריינטרעטן
 אבער קאנפערענץ, קומענדיקער דער בייז פראורזאריום א ווי סיי איז דא,
 נעוויס דאדף ארבעט ארטיקע די — אוגטערשטרייכן. ניט עס באדארפן מיר

 צו פרץ־מוזיי א שאפן זאל ייווא דעד פאר, לייג איך ווערן. אנטוויקלט מער
 אין איצט זיינען וואס מאטעריאלן, די אויוך ווארשע; אין יארצייט טן15 ׳זיין

 וואר־ !די אויפמונטערן וועט דאס אדיין. אריבערגעפירט ווערן דארפן ווילנע,
 האבן סעקציעם אלע נויטווענדיקייט. א איז זשורנאל א — פריינד. שעווער

 דער־ ארט בעסטער דער איז זשורנאל א און מאטעריאלן, פארעפנטלעכן צו
פאר.

 פא־ דער קונשט־מוזיי, א האבן מחזן מיר )קראקע(. ד ל ע פ נ י י ז א.
 טען דארף ייווא פון בוי־אקציע דער פאר ווארשע. אי-ז דערפאר ארט סיקער
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 אויר דאאא!ר. א יאסטן דארף ציגא יעדער בויציגא; אויר שיינעז ארויסאאזן
מאסן. די פון אפערוויאיקייט די אויסנוצן מעז קאן וועג דעם

 ווייטערדיקע. די באשטימען היינט דארפן מיד )ווארשע(. א ב ב ו ר ז
 ־*ארגאניזא מיד זיינען וועד "מיר"? די זיינען וועד אינסטיטוט. בון ארבעט

 שפיר איך פארמעס. פון פראגע פושטע קיין ניט אייז ראם און ציאנעא?
 וועןג ייווא. פון אויפנאבעם די ביסאעבוויייז פאראירן טיר ווי דא, זיצנריק

 מיד וועאן פארשאאגן, אריינגעטראגענע אאע די אט אננעמען ׳זאא מען
 אנערקענגנג פיא אזוי ביי וויאום קשה, דאך איז עס קואטהר־איגע. א ביי האאטן
 !רער זיר דערוועקט עם ארגאנייזאציעס. וויגציק אזוי פארטראטן דא זיינען
 פאזיציע, אכתחיאהדיקער זייער פון אראפ גייען ייווא פון פירער די אז השד,
 צא־ זיי אז און ארבעטער־ארגאנייזאציעס, די אויף געשטיצט זיר האט וואס
 מיינען, צו טעות א ראך אי!ז עם אבער שוא־ארבעט. אונדזער פון אפ זיר מעז

 צווייטער דער ווי אזוי קריייזן. אגדערע אויר שטיצן זיר קאן ייווא דער אז
 פון אאזונג דעם ערשטער דער אגנענוטען האט יישא דער פון צוזאמענפאר

 ווי היות ■ארנסטיטוט. טיטן פארבוגדן באייבן יישא די ווייטער דארף אזוי ייורא,
 *פאריטרע פואער דער פאר גערעכנט ווערן ניט יואן קאנפערענץ איצטיקע די

 מא־ דער געקומען ניט נאר דעריפער אי׳ז ייווא, פון נעדאני דעם פון טוגו
 נעקו" ניט נאד איז עס ארנאניזאציע־פארמען, סטאביאע ידי שאפן צו מענט

 פראגן די נאד האט מען ייווא. פון קאנסטיטוציע די שאפן צו צייט די מען
 האגד־ זיר וועט עס ווען איצט, און געהעריק. ווי דורכדיסקוטירט ניט אפיאו

 פון פאאן דעם אויסארבעטן מען דארף ייווא, פין ראיט א שאפן מכוח אעז
 פון טעגאעכקייט די האבן זאאן גרופעס געזעאשאפטאעכע די אז איו•, ־אט

 יענע פון מיטארבעט די פאראירן צו ניט ■זעט מיטארבעט. דירע־טער א
 איין שטעאט אינהאאט. זיין אינסטיטוט דער פאראירט זיי אן וחאס שיכטן,

 ענין ארגאנישער אן ווע,רן זאא ייווא דער אז אזוי, ארבעט וויייטערדיקע ,ד
ארבעטערשאפט. גאנצער רער פאר

 כאראק" וועגן גערעדט ווינציק דא האט מען )בעראיז(. ר י ד א - ן ב
 פון. ^ראגעס וויכטיקע אקאדעמיש. צו זיינען שריפטן די זשורנאא. פון טער

 זשור" דער מוז דערפאר באטראבט. ווערן ניט זיי אין קאגען אעבן היינטיקן
 וואס פראגעס, די באהאנדאען דארף ער אעבן. טיטן פארבוגדן ענג זיין נאא

 פראנע צווייטע א — טוער. נעזעאשאפטאעכן רעם אערער, דעם אינטערעסירן
 חא מוז דאם סעקציע? א פון מיטגאיד בארעכטיקטער דער איז ווער אחז:

 טאן, צו דאם באוויייזן ניט וועט מען אייב ווערן. באשטימט און אויפנעקאערט
דעם. צואיב קאמיסיע באזונדער א ווערן אוחסגעטייאט באדארף
 מאסע גאנצע א אריינגעטראגן זיינען עש )ווארשע(. ן א מ ר ע ט י ג י.

 4די אט וועט מען ווען ייווזא׳. פון ארבעט קומעגהיקער דער מכוח פארשאאנן
 די אנטערקז ממיאא זייור וועט נרופירן, און צונויפנעמען פארשאאגן אאע
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 ים־ או פאר רעריובער לייג איר ייווא. פון ארבעט רער פון ליגיע זוייטערדיקע
 אוועק־ און פאר׳טלאגן די גרופירן און דחרכעוקוקן אויר קאמיסיע א צוקלייבן

 רעזאלוציעס די באטראבטן ביים פלענום. פארן אפיטטימונג צו זיי ־׳טטעלן
 כיאסן די אריינצוציען אויסן זיינעז וואס די, אויסטיילן קודם־כל מען באדארף

 דעד ■וויכטיק זייער ,למשל איז, פרט דעם אין ייווא. פון ארבעט דעד אין
 סיט־ פון יטטימונג די אויפנוצן אויר דאדף מען ז^ורנאל. וועגן פאר׳טלאג

 מאגיסטדאטן^ צוצוציען כדי ייווא, רעם אדום איצט דערשט וחאס פאטיע,
 פועלן זעז דארף ייווא דעד יחידים. פאראיינען, פחאיפ׳ געזעל׳טאפטן, קהילות,

 פון קאפיעס צרטיקז זאלן !זיי ארגאניתאציעס, ווירט׳טאפטלעכע יידי׳טע ביי
 דעד צוליב ייווא, צום באריכטן איקעטעס, מאטעריאל, סטאטיסטי׳טן זייער

 בא־ ארבעט גרויסער דאזייקער דעד צוליב באארבעטונג. דויסטטאפטלעכער
 דעד אין מוז מען ייווא. פון סעקרעטאריאט דעד ווערן רעארו.אני!זירט דאדף

 אנגע־ די זאל וואס מענט׳טן, פפעציעלן א אוועק׳טטעלן צייט גאענטפטער
אויספירן. ארבעמן טערקטע
 גע» דא זייגען וואם פא־ערונגען, די )דערפעט(. ן א ס נ ע י א פ י.
 והאם בודדטעט, פוגם מענלעכקייטן די אריבער ווייט יטטייגן געווארן, ־׳טטעלט

 דאס חיסרון. קיין ניט אבער איז עס אייננע׳טטעלט. האט פינאנין־קאמיסיע די
 דעלע־ רי וואס אי־בעט, דעד צו ׳טוואונג דעם און באגייםטע,רונג די באוויייזט

 קאגפערענץ. דעד אויף חאו געקראגן צי מיטגעבראכט, זיך מיט האבן נאטן
 אויר אנהאלטן, זאל באגייסטערונג דאזיקע !די אז ווינט׳טן, צו נאר בלייבט יעס

 זיי וועלן רעמאלט אהיים. צודיקגעקערט האבן זיך וועלן דעלעגאטן די ווען
 דאס אויב און סביבה. זייער אויר אנצינדן קאנען באגייסטערוגג זייער טיט
אויספירן. פראג/ראם אונדזער וועלן מיד א !זויכער, מיר זיינען געיטען, זועט

 גרופירן און דורכקוקן פאר (1 קאמיוסיעס: צוויי אויסגעקליבן ווערן עס
 מייזיל, נ. וויינרייך, מ. ד״ר גערגעל, נ. גענ׳ט, ד״ר בן־אדיר, — רעזאלוציעס די
 אין קאנדידאטן נאמינירן פאר (2 און ;׳טיפער ד״ר רייזען, ז. סלמנאוויט׳ט, ז.
 גיטער־ י. ברוידע, י. — אויסקלייבן דארף קאנפערעמז די וואס ארנאנען, די

 מארק, ט. לעיטט׳טינסקי, י. ט׳טעריקאווער, א. זיינפעלד, א. ווייגרייך, מ. מאן,
דיייזען. ז. קלעציין, ב.

געשלאסן. זיצונג די ווערט דערמיט
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ג. נ ו צ י ז >* ט פ ק > ז
פרי( 11 האלב אקטאבער, טז27 )זונטאג,

פרילוצקי. נ. דערנאד וויינרייך, מ. פארזיצער

 שטייט סדר־היום אויפן געעפנט. איז זיצונג די ר. ע צ י ז ר א פ ר ע ד
 פארגעשלא־ ריי א פון און ייווא פון אדגאניזיר־סט^טוט פון אפשטימונג די

 טיט און ארגאניודר־סטאטוט, דעם טיט אן הייבן טיר רעיזאלוציעס. געגע
 ראם .רעזאליציעס. פארגעלייגטע ,ריי א געדעקט שוין זיין וועלן אננעמונג דער

 טשערי־ פ׳ ^רגאיניזיר־קאמיסיע דער פון רעפערענט דער באקומט ווארט
קאווער.

 ארויסגעיזאגט זרובבל פ׳ נעבטן האט דא ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 איך טטאטוט. פראוויזארישן א נאר דערווייל שאפן זאלן מיר אז געדאנק, א

 קוטענדיקע די ארבעיטן. צו שווערע!ר אייז פראוויזאדיום א ביי דעם. רענן בין
 בייטן צו רעכט פולע ראם סיי ווי סיי האט צוזאמענפאר אדעה קאנפערענץ

 ארגאניזיר־פראיעקט פארגעלייגיטער קאמיסיע דעד פון !הער סטאטוט. דעם
:אזוי ז-יך לייענט

 געזעלשאפטן פון פארבאנד אלוועלטלעכער אן געשאפן ווערט עס .1
מיטגלידערשאפט. פון פרינציפ אויפן נעבוייט ייווא", פון "פריינד
II. עם ווער רער, זיין קען "פרייגד" נעזעלשאפט א פון מיטגליד א 

 רער אין פארמולירט זיינען וואס ייווא, פון וועגן און צילן די אנערקענט
אויסגאבעס. זיינע אין געדרוקט פרינציפן־דערכלערוגג,

III. צוזאמעגפאר רער זיינען: ייווא פון ארגאנעז אנפירגדיקע די 
 אויספיר־ אן טיט פארוואלטונג צענטראלע די ראט, דער )קאנפערענץ(,

ביורא.
IV. זיינען דערפון העלפט א פערזאן. 40 פון באשטייט ראט דער 

 פאלגנדן לויט ערטער די אויף "פריינד" נעזעלשאפטןן די פון פארשטייער
 אר־ פון 1 צו ׳און ,4 — אמעריקע פון שטאטן פאר. ,4 — פוילן שליסל:

 ענגלאגד, לעטלאנד, ליטע, דרום־אפריקע, ודייטשלאגד, בראויל, געגטינע,
 העלפט א ,און רומעניע, פאלעסטינע, פראגקרייד, עסטרייך, עסטלאגד,

צאל. גלייכער א אין סעקציעס וויסנשאפטלעכע די פון פארשטייער
 סעקציעס, נייע און לאנד־ארגאנייוזאציעס נייע צוקומען תעלן עש אויב

 באי־ פרן ענד^רונגען )ביי פארטרעטונג. אנטשפרעכנדיקע אן זיי באקומען
פראצ.(» 50 און פחאצ. 50 פון פראפארציע די ווערן אפגעהיט דא,רף שטאנד

V. ראט־מיט־ די פון שליסל ורעם באשטוטט קאנפערעגץ איצטיקע די 
די פון לאנד־ארגאגיזאציעס די סיי אויף פואודערט און גלידער
 ניט ראט אין פארשטייער זייערע דעלעגירן צו סעהציעם, די סיי פריינד,

ארום. ■חודשים 2 אין ווי שפעטער,
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VI. און מיטגלידער 12 פון באשטייט פארוואלטוינג צענטראלע די 
 די פון פארשטייער 6 קאנפערענץ(, דער אוייף )אויסגעוויילט קאנדידאטז 4

אינדיווידועל. געווייאט ווערן פערזאנעז די ׳סעקציעס. !די פון—6 און פריינד
VII. אויס־ ווערט צענטפארוואלטונג דער פון מייטגלידער די פון 

 אין אויספיר־ביורא דער פון זיץ דער ;4 פון אויספיר^ביורא אן געווייאט
ווילנע.

VIII. זעלטענעק ניט פאר קומט )קאנפ^רענץ( צוזאמענפאר דער 
 אין מאל 1 ווי זעלטענער ניט ראט פון סעסיעס די יאר, 3 אין מאל 1 ווי

 פון ׳זעלטענער ניט פארוואלטונג צענטראלער דעןר פון !פלענומס די יאר,
 באשלאשן פיאגן וויכטיקע אלע •ווערן צווישנצייט ד^ר אין יאר. אין מאל 2

מיטגלידער. ודי ביי רעפערעגדום שריטפלעכז א דורך
IX. ארבעט, דער פון באיריכטן אויסהערן ראט: פון קאמפעטעגץ 

 אויפן ארבעט־פלאן אלנעמיינעם אן אננעמען און בוחזשעט דעם פעסטשטעלן
יואר.

X. גאג־ דער מיט אנפירן צענטפארוואלטונג: דער פון קאמפעטענץ 
 אל־ אין נעמט ראט ודער וואם ארבעט־פלאז, דעם רעאליזירן ארבעט, צע!ר

אאזי"וו. פראיעקטז נייע שאפז אן, געמייז
XI. אר־ ארגאניזאציאנעלע לויפיקע די פירט אויספיר־ביורא דאס 
 פארוואלטעט ביורא דאס באשלוסן. אנגענומעגע די פון ראמען די אין בעט
אינסטיטוט. פון פארמעגן איבערן אריך

XII. אייגגעשטעלט און קאסע צענטראלע א געשאפן ווערט עם 
בוכהאלטעריע. צענטראלע א

 דעבאטן אלגעמיינע די אז אנגענומען, ווע!רט אפיטטימונג אן דורך
 ארגא־ דעם אפצושטימען צו טרעט מעז אז און נעבטן, פארענ-יקט זיינען

 איט־ פאר ווארט איין ווערן גענעבן וועט דערביי פונקטנוויייז; ניזקר־סמאטוט
קענן. ווארט איין און פארשלאג לעכן

אנגענומען. ווערז סטאטוט פון פונקטן צוויי ער׳טטע די
.IV און III פונקט איבער לייענט ר ע ו ו א ק י ע׳ר ש ט א.
 וויסנ־ צווישן פראפארציע דער וועגן ריידן ניט וויל איך ל. ב ב ו ר ז

 מאכן באדארף מעז א׳ז נאק האלט איך ניט־וויסנשאפטלער. אוז שאפטלער
 דער אין אריינגיין קאנען זאלן מאסן־ארנאניזאציעס ברייטע די אז מעגלעד,

 גאנצע די אז אננעמעז, לכתחילה מעז מו׳ז דעריבער ייווא. פון ארגאניזאציע
פראוויןארישע. א איז קאנסטיטוציע

 אויף שלעכט ווירקז וועט פראוויזאריום ווארט דאס י. ק צ ו ל י ר פ נ.
ארבעט. דער פון גאנג דעם
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 פא־ א אין — פארשאאנ מיין דעפינירן אנדערש וויא איד א. ב ב ו ז.ר
 אינסטי!טוט, פון קאנסטייטוציע די אן נעמט קאנפערענץ די פארם: זיטיווער

צייט. באשטיממע די און די גיאטיק איז וואס
 בא־ א ביז אגגעגומען ווערן ניט קאן קאנפטיטוציע א א. ע ג ר ע ג נ.

 אויסצוריידן. דאס בפירוש אויד נייטיק ניט. ר(גא איז עס און צייט; שטימטער
 וועט סטאיטוט, רעם ענדערן צו יזיין נייטיק ארבעט דער צואיב וועט עם אויב

מערהעט. נייטיקע די נעפיינען שטענדיק זיך
 ניט נעקאיבן איז קאנפערענץ איצטיקע די י. א י ג ר י ו יו ־ ן ה כ ב.

 איר אין איז געזעאשאפטאעכקייט ברייטע די מאדוס. באשטימטן א אויט
 אויס־ מוז עם אז פארשאאג, א דעריבער ארייז טראג איך פארטראטן. ווינציק

 סטאטוט רעם אוטבייטן מעו. קאגפערענץ קומענדיקע ודי אז ווערן, גערעדט
טערהייט. נייט־קוואאיפיצירטער געוויינטאעכער, א טיט

 ייווא פון סטאטוט רעם אין זיין מוז; עם י. ק ס נ י ש ט ש ע א יעקב
 פון יסוד רער (1 געענדערט: ווערן ניט מאא קיין ׳טארן וואם פרינציפן,

 פון כאראקטער וויסנשאפטאעכער רער (2 דעמאקראטישקייט, און יידיש
 ארגאנען אנפירנדיקע די וואס ידעם, דורך געזיכערט ווערט וואס אינסטיטוט,

 פאר־ פראצ. 50 און וויסנשאפטא^ר פראצ. 50 פון צונויפנעשטעאט ווערן
דעראאזן. ניט מיר טארן פראווייזואריום קיין צו געזעאשאפטן. די פויז שטייער
 כאראקטער דעם באשטימען וויאן מיר וואם מיר, זיינען ווער א. ב ב ו ר ז

 אע־ דער האט אעשטשינסקיס ווי פארמואירונג אזא ביי איגסטיטוט? פון
 זאנן, צו מוט נעזעאשאפטאעכן דעם האבן מוזן מיר ניט. פרצוח קייז פטיטוט

 אנצו־־ בארעכטיקט ניט קאנפערענץ די איז צונויפשטעא איצטיקן ביים אז
 וואס אאע, די ניט פארטרעטן מיר ווייא קראנסטיטוציע, שטענריקע א נעמען
אינסטיטוט. דעם בויען געהאאפז ־האבן

 טיט־ 20% אויב אריסבעסערונג: אזא אדיין טראג איד י. ק צ ו א י ר פ
 געענדערט זאא פטאטוט דער א!ז פארשאאג, א אריין טראנן ראט פון גאידער

 נא־ דער אויף באהאנראונג צו ווערן נעשטעאט סטאטוט דער דארף ווערן,
קאנפערענץ. ענטשטער

 קאנפערענץ נאענטסטער דער אויף איז: פארשאאג מיין בבא. ו ר ■ז
 פון פונקטן אאע פון רעווידירונג די סדר־חיום אויפן נעשטעאט ווערט

סטאטוט.
 פון פרינציפ רער אויסבעסערונג: אן אךיין טראג איך ר. 1 ד א ־ ן ב

 פון יסודות איבעריקע אאע און ראט אין וויסנשאפטאער האאב אויף האאב
מער קוואאיפיצירטער א מיט ווערן געענדערט קאנען ארגאניזיר־סטאטוט

 נייט בכאא קאון וואס דעמאקראטיש, און יידיש פרינציפ דעם אויסער ך"^
אינסטיטוט. פון מהות עצם רעם נוגע איז דאס ווייא ווערן, ;געענדערט
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 צר פאר אייג איך נאר בן־אדירן, טיט איין שטים איד י. ק צ ו א י ר פ נ.
שטייטען. 3/4 פון באשטייט מערהייט קוואאיפיצירטע ודי גענויער: דעפינירן

שטימען. 3 קעגן אאע טיט אנגעגומען ווערט פארשאאג בן־אדירס
 סטאטוט "דער אזוי: איצט איך פארמואיר פארשאאג מיין א. ב ב ו ר !ז

 אויסער קאגפערענץ, נאענטסטער דער אויף באהאנדאונג צו נעשטעאט ווערט
קאנסטיטוציאנעא" פאר באשטימט איצט שוין ווערן וואס פוגקטן, די

 טיט אפשטימונג. צו פארשאאג ז,רובבאם שטעאט ר ע צ י ז אד פ ר ע ד
אפגעווארפן. טארשאאנ דעד ווערט שטיטען 10 קעגן 11

 ארגוני־ דער פון פארשא^ג רער אפשטימוגג צו געשטעאט ווערט עם
פריאוצקי: נ. פון הוספה דער טיט זיר־קאמיסיע
קאנסמיטוציאנעאע; פאר באטראבט ווערן סטאטוט פון פונקטן "אאע

 ווערן זיי סטאטוט; פון פונרטן די רעווידירן צו פאדערן קאן ראט פון
 דעמאקרא־ ,יידיש פונקטן: די יסער או שטימען; 3/4 מערהייט א טיט געביטן

ואנפיר־אדגאנען". די אין העאפט אויד העאפט און טיש
.5 קעגן שטיטען 15 טיט אנגענוטען ווערט פארשאאג דער

 פערזאן; 40 פון באשטייט ראט ״דער ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 ’ייווא׳ פון "פריינד געזעאשאפטן די פון פארשטייער זיינען זיי פון העאפט א

 —פויאן שאיסא: פאי׳גנדן אויט פארטראטן זיינען אענדער די ערטער; די אויף
 בראזיא, ארנענטינע, פון 1 צו און ,4*~צפון־אמעריקע פון שטאטן פאר. ,4

 עסטדייך, עסטאאנה, ענגאאד, אעטצאגד, איטע, דרום־אפריקע, דייטשאאנד,
 פון פארשטייער ביאר! העאפט צווייטע די רומעניע. ■פאאעסטיגע, פראנררייך,

סעקציעס". וויסנשאפטאעכע די
אנגענומען. ווערט פוגקט דעד
 אאנד־ארגא־ נייע צוקומען וועאן עס "באם ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 פארטרעטונג. געהעריקע א זיי באיומעז סעקציעס, אדער "פריינד" ניזאציעם

העאפט". אויף "העאפט פון פרינציפ דעם אפגעהיט ווערט ענדערונגען ביי
 שאישא דער אויסבעסערונג: אן פאר אייג איך )ריגע(. ק טאר י.

קאנפערענץ. צו קאנפערענץ פון גיאט
אויסבעסערונג. דער טיט ואויגעגומען ווערט פונקט דער

 פון שאיסא רעם אן נעמט קאנפערענץ "די ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 און ייווא" פון "פריינד אאנד־ארגאניזאציעם די סיי אויף פאדערט און ראט

 ווי שפעטער ניט ראט אין פארשטייער זייערע דעאעגורן צו סעקציעס רי סיי
ארום" חדשים צוויי אין

אנגענומען.
 פון באשטייט פארוואאמונג צענטראאע "די ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.

 פארשטייער 6 זיי פון קאנפערענץ, .רער אויף אויסגעווייאט מיטגאידער, 12
קאנדידאטן". 4 זיי צו סעקציעס, די פון 6 און נעזעאשאפטן די פח
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 פון פארשטייער די קלייבז מען וועט אזוי ווי י. ל י ג ר י ו ו ־ ז די כ ב.
 אויב און ארגאניזירט? ניט נאך זיינען סעקציעם די אויב סעקציעס, די
 פארוואלטונג, אין פארטרעטער זייערע באזונדער קלייבן וועלז פעקציעם די

 מאיל צוויי דעהעגאטן, זיינען וואס סעקציעס, די פון טיטגלידער די דאך וועלן
קלייבן.

 קאג־ צושטעלן נאד דארפן סעקציעס די )ווילגע(. ל א מ נ ע ז א ר א.
קאנפערעגץ. גאנצע די אויס זיי רלייבט קלייבן דידאטן,

 דעלע־ "די פונקט: דעם אזוי פארמולירן מיד ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 צו איטלעגע באזוגדער נאטינירן פעקציעם די און געזעל^אפטן די פון גאטן

 דורך •ראטיפיצירט ווערט צוזאטענשטעל גאנצער רער און קאנדידאטן, 6
קאגפערענץ". ער ז

אנגענומען.
 צוויי צו אויסגעקליבן ווערן מייל יערער "צו ר. ע ו ו א ק י ר ע ׳ט ט א.

קאנדידאטן"
אנגענומען.

 ים־ או קאנפערעגץ די דארף מאל היינטירם וועד. א ק י ר ע ש ט א.
 פער־ קאנדיראמן די מיט פארוואלטונג רער פון מיטגלידער 12 אלע קלייבן

 אגגענומען איז וואס ארגאניזיר־פרינציפ, דעם טיט זיר רעכענענדיק סאגעל,
שטעגדיק. אויף געווארן

אנגענומען.
 אנטיילנעמער... 7 פון זיר רעכנט צ״פ דער פון קווארום ...א

אנגענומען.
 אויספיר־ביורא אן ווי מיוטגלידער 4 זיר פון אויס טיילט צ״ם ...די

ווילנע. אין זיין טיטן
 באשטיין אומבאדינגט מוז אויספיר־ביורא׳ דאם ל. א ט נ ע ז א ר א.

מיטגלידער. 5 פון
 אויש טיילט צענטפארוואלטונג די מפכים. ר. ע ו ו ו א ק י ר ע ש ט א.

ווילנע. איז זיץ טיטן מיטגלידער 5 ׳פון אויפפיר־ביורא אן
אנגענומען.

 זיין צ״פ דער פון מיטגלידער די מעגן צי פראגע: די עטייט איצט
ראט? פון מיטגלידער ממילא זיינען זיי אדער ראט פון מיטגלידער

ראט. פון טייל א איז פא.רוואלטונג די ל. י ז י י מ נ.
 ראט. אין טטים’ קיין האבן ניט קאן פארוואלטונג די ן. א ה א ק ל.

 די אין זיך באטייליקט פארוואלטונג די ארגאן. באזונדער א איז ראט דער
באראט־רעכט. מיט ראט פון זיצונגען

 מיט צוזאמען מיטגלידער 40 פון ראט רער ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.
 בא־ וואם קערפערשאפט, !די בילדן פארוואלטונג פון מיטנלידער 12 די
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 צוזא־ די צווישן צווישנצייט דעך אין ייווא פו.ז ארבעט־גאנג דעם יטטימט
 צענט־ דער פון מייטגליודער די א!ז זיין, געמאלט גארניט ראן עס ■בזענפארן.

באשטים־רעכט. קיק האבן ניט זאלן .פארוואלטונג
 פון 12 מיטגלידער; 40 פון בא׳טטייט ראט דעד ן. א מ ר ע ט י ג י.

פאדוואלטונג. צענטראלע די בילדן זיי
 קעד־ באזונדערע זייגען צענטפארוואלטונג און ר&ט דעד מארק. י.

 מיטגלי־ 40 די קאנפערענץ; דער פון געקליבן ווערט צ״פ די פער׳טאפטן;
 די אויף לאנד־אורגאניזאציעס. די פון אויסגעקליבן ווערן ראט פון ■דעד

באשטים־רעבט. האבן צ״פ דעד פון *מיטנלילען די מוזן ראט פון זיצונגען
 אזא פאר לייגט ארגאנייז^ר־ק^טיסיע !די ר. ע ו ו א ק י ר ע ע ט א.

 אינסטיטוציעס. באזונדערע זייגעז צ״פ די און ראט "דער .בא׳טטימונג:
 דער פון מיטגליד א און ראט פון מיטגליד א גלייכצייטיק זיין ניט קאן מעז

 רער פון מיטגלידער !די זיר באטייליקן ראט פון סעסיעס די אויף ע"ופ.
באיטטים־רעכט". מיט ע״פ

אנגענומען.
 " יאר" אין מאל איין ווי זעלטענער ני,ט צונויף יזי-ד קומט ראט "."דען

אנגענומען.
 און בודזעעט דעם באשטימען צו ארז ראט פון קאמפעטענץ "".די

 צ״פ. ידער פון פארשלאגן די לויט ארבעט דער פון פלאן אלגעמיינעם ־דעם
 אר־ די קאנטראלירן צו רעווידיר־קאמיסיע א זיך פון אויס טיילט ראט ־דעד
צ״פ" דער פון .בעט

אנגענומען.
 פון סעסיע רער אויף הוספה: א פאר לייג איך פרילוצקי. נ.

 בא׳טטעטיקט ראט דער צ״פ. רער פון באריבט א אפגעגעבן ווערט דאט
אפ. איש ווארפט אדער באריכט דעם

אנגענומען.
 זעלטענער ניט צונויף זיך קומט צ״פ "די ר. ע ו ו קא י ר ע עז ט א.

 דאם אינפארמירט פלענומס די צווישן צייט דעי־ אין יאר. אין מאל 2 ווי
 צ״ם לער פון מיטגלידער א־בעריקע מיט !זיד באראט און אויספיר־ביורא

קארעספאנידענץ". דורך פאלן וויכטיקע :איין
אנגענומען.

 רעאליזירן און ארבעט די אנפי.רן איז צ״פ דער פון אויפגאבע "...די
אן". נעמט ראט דער וואס ארבעטס־פלאן, דעם

אנגענומען.
 צו־ אויסעחאורדנטלעכן אן צונויפצורופן רעכט דאס האט צ״פ ״...די

ראט". מיטן הלוקי־דעות פון פאל אין אמענפא,ר1ק
אנגענומען.
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 D'a הסכם אין ארבעט לויופיקע די פירט אויוספיר־ביורא ...:דאס
 פאר־ איפערן •שאפן צו האט און צ״פ דער פון און ראט פון באשלושז די

ייווא". פון מעגן
אנגענומען.

 צעג? א איינגעשטעלט און קאסע צענטראלע א געשאפן ווערט "...עס
בוכהאלטעריע" טראלע

פ.’צ׳ די אוים ארבעט פרטיים די אז דעם, מיט אגגענומען
 פון ארגאניזירונג דעד צו איבער גייען מיד ר. ע ו ו א ק י ר ע ש ט א.

 פון פראיעקט אזא פאראן איז פרט דעם אין סעקציעס. וויסנשאפטלעכע די
#רגאניזיר־קאמיסיע: ־דער

 ־ ט פ א ש נ ש י ו ו די ארגאניזירן צו צו טרעט קאנפערענץ די .1
ס. ע י צ ק ע ס ע כ ע ל

 מיטגלי־ און מיטגלידער ווירקלעכע פון באשטייען סעקציעס די .2
 שטייגטניט סעקציע יעדער אין ערשטע די פון צאל יד דער־קארעספאנדענטן.

.40 צווייטע די פון צאל די ,20 איריבער
 די וואש בודזשעט, דעם פון און טעטיקייט איר פון גבול דעם אין .3

 פארשלאגן ודי לויט סעקציע יעדער פאר באשטעטיקט צעגטפארוואלטונג
אווטאנןאם. סעקציע יעדער איז סעקציעס, !די פון

 ווירק־ ערשטע די שעקציע יערער פאר אויס קלייבט קאנפערענ״ן די .4
 פון מיטגלידער ווייטערדיקע די .5 פון וויינייער ניט — מיטגלידער ׳לעכע

 דעד פון מיטגלידער די דורך אויסגעקליבן שוין ווערן סעקציע יערער
גופא. סעקציע
 סעקרע־ ■ווישגשאפטלעכע ודי אויס אוייר קלייבט קאינפערעגץ די .5

סעקציע. יעדער פון אגפירעןר די — סעקציעס די פון טארן
 די אין ׳מיטגלידער צאל די באגרענעצן ניט דארף מען ר. י ד א ־ ן ב

סעקציעס.
 וויג־ ניט זיין דארף מיטגלידעד ווירקלעכע צאל די י. ר! צ ו ל י ר פ נ.

באגרענעצט. ניט קארעספאנדענטן צאל די ;5 פון ציהער
 גרעסער, איז קואולעגיע דעד פון אווטאריטעט !רער ך. י י ר נ י י ו ו מ.

 מיטאר־ אלע ניט אז האלט, איך סלענער. איז אירע מיטגלידער צאל !די אויב
 סער־ די פון מיטגלידער ווירקלעכע ווערן האנען "שריפטן" די פון בעטער
 פאר. זייער איז וויסנשאפט וואס מענטשן, נאד זיין קאנען אזעלכע ציעס.

 גע־ מיין לויט דאס זיינען מיטגליודער־קאורעספאנדעגטז, רי שייך איז זואס
 איג־ מיטן מיטצוארבעטן גרייט זיינען וואש וויסנשאפטלער, אזעלכע דאנק

 אים מיט פארביגדוגג ארגאניוזאציואנעלער ענגערע;ר קיין אין נאר סטיטוט,
 קאטע־ באזונורער א בילדן ווידער זאמלער אונדזערע אדיין. ניט זיי גייען

 פעררעכנט. ווערן ניט זיי דאנען סעקציע דעיר פון מיטגלדער יפאר ־גאריע,
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 פוך מיטגלירער ווירקאעכע ערשטע ודי באשטימען צו אזיוי ווי פראגע, די
 גיט קאגפערענץ די אופן: אזא אוי׳ף פארענטפערן מעז קאן סערציעס, די

 רשימה א צוצושטעלן סעקציעס י!ד פון סעקרעטארז ביז־איצטיקע די אויף
 זיי קאייבט קאנפערענץ די וואס מיטגאירער, פאר ראנדיידאטן 7—5 פון

 אהטאעכער פון פערזאן איין צו אויס אוהד קאייבט קאנפערענץ די אויס.
 אוג־ סעקציע, רער פון ארבעט רער פאר אחריות די טראגט וואס סעקציע,

סעקרעטאר". "וויסנשאפטאעכער נאמען טערן
 קאטעגא־ אזעאכע באשטימען צו פאר אייג איד י. ק צ ו א י ר פ נ.

 אויסערגעוויינטלעכע" געוויינטאעכע, סעקציועיס: די פון מיטגאירער ריעס
 מיטגאידער געוויינטאעכע מיטגאידער־קארעספאנדענטן. און ערז־־מיטגאידער

אינסטיטוט־ארגאניזאציע. !רער פון מיטגאידער נאד זיין קאנען
 באשטימען■ מיט נאר באנוגענען זיר מיר דארפן איצט מארק. י.

מיטגאידער. קאטענואריעם די
 פארשאאג צום אויסבעסערונג אזא פאר אייג איר ך. י י ר נ י י ו ו מ.

 סעתציעס, די פון מיטגאירער צאא ודער וועגן פראגע די קאמיסיע: דער פון
 בא־ קוואאיפיקאציע,דארף זייער און מיטגאידער די צווישן באציונגען די

 באשטעטיקט באשאוס ודער און צענטפארוואאטונג רער דורד ווערן טראכט
ראט. דורכן ווערן

אגגענומען.
 ערן־מייטנאי־ ווירקאעכע, זיין: האנען סעיציעס ידי פון "".מיטנאידעו׳

 מיטאןבעטער פאראן זיינען דעם חוץ מיטגאידער־קארעספאנדעגטן; רער,
סעקציעש" די פון

 באטראכט נאכאמאא זאאן באצייכענונגען די אז דעם, מיט אנגענומען
צענטפארוואאטונג. דער דורך ווערן

 בא" און איגיציאטיוו־רעכט האבן סעקציע איין פון מיטגאידער "די
סעקציעס". אנודערע אאע אין ראט־רעכט

אננגענומען.
 צענטפאר־ דער פאר דירעקטיווע א ווי אנגענומען ווערט עם
וואאטוגג:

 יאר אויפן בודזשעט א אויס ארבעט קאנפערענץ( )אדער ראט דער
 שאפן קענען סעקציעס די סעקציעס. די פאר און ארגאניזיר־צוועקן די פאר
 שטייגן וואס מיטאען, באקומען זיי אויב מיטאען; גייטיקע די וזיר פאר אאיין

 אויך אריינגייז !מיטאען די ודארפן בודזשעטן, באשטעטיקטע זייערע אריבער
 פא;רשטענ־ ספעציעאע א וזיין וועט זיי וועגן סיידן קאסע, צענטראאער דער

פארוואאטונג. צענטראאער דער מיט דיקונג
 וויסנשאפטי און ארגאניזאציאנעאע די א!חוץ וויינרייך. מ.

 אויך־ טיר ■דארפן געשאפן, אלארשט האבן מיר וואס קערפערשאפטן, אעכע
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 און מאראלי׳ט זאל וואס אינסטיטוציע, אן — קוראטארירם א קאנםטרוירן
 די עפנטלעכקייט. דעד פאר ייווא דעם פון ארבעט די ׳טטיצן מאטעריעל

 באגרענעצט. פארמעל וזיין ניט דאדף קוראטאריום אזא אין מיטגלידער צואל
 לאנד־קוראטאריומם אויך יטאפן מען קען נייטיק, און מעגלעך ווו•

 אוועק׳טטעלן מען קען קוראטאריום דעם פון ׳טפיץ דעד אין ייווא. דעם פאר
 וויסג׳טאפט- פראמינענטע פון בא׳טטיין זאל וואס ם, ו י ר י ז רע פ ־ ן ער אן

.10 ביז 7 פון צאל א אין לער
 קאנטאקט יטטענדיקער א זיין מוז עם י.’ק ם נ י ש ■ט ש ע ל יעקב

 קאן דאס ייווא. פון ארבעט וויסנ׳טאפטלעכער דער און קוראטואוריום צווי׳טן
 די פון סעקדעטארן וויסנ׳טאפטלעכע די וואס דעם, דורך דערגרייכט ווערן

קוראטארטם. אין אריינגיין אפיציא עקם וועלן סעקציעם
 מינים דריי אריינגיין דארפן קוראטאריום אין יטיפער. י. !ד״ר

 די פון פאר׳טטייער צענטפארוואלטונג, דער דורך פארבעטענע מיטגלידער:
שעקציעס. די פון ערן־מייטגלידער און סעקציעם
 פאר־ די צווי׳טן צונויפבונד דעם פארשטארקן צו בבדי ל. י ז י י מ נ.
 קו׳רא־ פון מיטגלידער 5—3 באדארפן אינסטיטוט, פון ארגאנען ׳טיידענע
ראט. אין אריינגיין טאריום

:אננענומען ׳אפיטטימונג דורך ווערט עם
ארג׳־קאמיסיע. דעד פון פאחטלאג לויטן קוראטאריום א נרינדן צו .1
 סעקציעם די פון פירער די און צ״פ דעד פון מיטנלידער צוויי .2

.ex officio קוראטאריום אין אדיין גייען
 לאנד־ נאך קוראטואריום, צענטראלן דעם חוץ נעבילדעט ווערן עם .3

קוראטאוריומס.
 לעצטן דעם פא׳טטימען צו נאך האבן מיר ר. ע ו ו א ק י ר ע ׳ט ט א.

 צוזאמענ־ דער איז ייווא פון ארגאן העכסטער "דער סטאטוט: פון פונקט
 מאל איין ווי זעלטענער ניט צונויפגערופן ווערט צוזאמענפאר דעד פאר.

 באשטיטט צוזאמענפואר דעם צונויפרופן פון מאדום דעם יאר. דריי אין
ראט". דעד

אננענומען.
 רעזא־ ספעציעלע א אננעמען מוזן מיד י. ק ס ג י ׳ט ט ׳ט ע ל יעקב

 איצטי־ זיין א( ייווא: פון ׳פרינציפן קאגסטיטוציאנעלע צוויי די אז לוציע,
 סעקציעס וויסנשאפטלעכע די פון באטייליקונג די ב( און כאראקטער, קער
 — נעזעל׳טאפטן, די פון באטייליקונג דעד צו גלייך איז ארגאנען אלע אין
ווערן. געענדערט ניט מאל קיין קאן

אנגענומען.
באשלאסן: ווערט וויינרייך מ. פון פאריטלאג לויטן

 וויסנ־ נאמען דעם טראגן סעקציעס וויסניט׳ די פון פירער ודי אז
סעקרעטאר. ׳טאפטלעכער
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 אינסטיטוט וויס׳טאפטלעכן יידי׳טן פון נאטען פארקירצטער דעד אז
טראף. לעצמן אויפן אקצענט טיטן פאסיקלעך(, אן ׳טרייבן )צו ייווא איז

 איבער־ דארפן באשלוסן ארגאניזאציאנעלע אננענומענע אלע אז
צעגטפארוואלטונג. דעד דורך ווערן אויסגע׳טטימט און רעדאקטירט

געשלאסן. זיצונג די ווערט דערמיט

זיצונג זייעטע
נאכמיטאג( 5 אקטאבער, טן27 )זונטאג,

פרילוצקי. נ. פארזיצער:

■וואלן. רעזאלוציע□; און פאר׳טלאגן אפטטימען □דר־היום: אויפן

 אקלא־ דורר אנגענומען ווערט צער י רז פא פון פאר׳טלאג לויטן
רעזואלוציע: אזא מאציע

 ביז־איצטיקער דער וועגן באריכט אלגעמייינעם דעם "אויסגעהערט
 ווישנ׳טאפטלעבע ווייטערדיקע די ווענן רעפעראטן די אויוך און כיעטיקייט

 ארגאגיזיר־האמיטעט דעם קאנפערענץ די אוי□ הדיקט ייווא, פון ארבעטן
 אנערקענונג ווארעמסטע די מיטאדבעטער, זיינע אלע אוי׳ד ווי ייווא, פון

 האט וואס ^׳רבעט, פרוכפערדיקער און גרויסער איבערגעגעבענער דעד פאר
 וויסג־ וויכטיקע פון וויגקל׳טטיין רעם געלייגט בא-דיגגונגעז שווערסטע די ביי

 מעג־ און נויטווענדיק פאר געטאכט אויר און איגפמיטוציע□ ׳טאפטלעכע
קאנפערענץ". איצטיקע די לעד

 פון פארגעלייגט רעזאלוציע, פאלגנדע אנגענומען אויך ווערט עם
מייזיל: נ.

 אין ייווא פארן בוי־קאמיטעט דעם פון באריכט דעם "אויסגעהערט
 בוי-קאמיטעט דעט דאנק טיפן איר אוים קאנפערענץ די דריקט ווילנע,

 אייגענעם אן איינגע׳טאפט האט ער וואט ארבעט, פרוכטבארער זיין פארי
 דעם לייגן פון פייערונג גרויטער דער צו געבראכט און ווילנע אין פלאץ

ייוואש פון בנין אייגענעם דעם פאר נרונט־׳טטיין
 וואס רעזאלוציעס, און פאר׳טלאגן די רעפערירט ך י י ר נ י י ו ו ט.

קאמיסיע. דעד אין געווארן באהאנדלט !,!ייגעז
 גרויסעד דעד פ^ד באווונדערונג איר אוים דריקט קאנפערענץ די א(

 אלע אין ייווא דעם פאר זאמלער הונדערטער די וואס ענערגייע, און ליבע
 קומענדיקער דעד אויף גיט קאנפערענץ די ארויסבאוויזן. האבן וועלט עקן

 זאלן וואס פארמען, געהעריקע די אויסצוארבעטן פארוואלטונג צעגטראלער
 פאר־ מער נאד •ווייטער אוייף זאטלערשאפט דע!ר פון ווונדער־ארבעט די

מייזיל(. נ. )פארשלאג שטארקן
אנגענומען.
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 גע־ דעבאטן די אין דא האט מען )פאדבראה!(. ן י צ ל ע נ ג י י א א.
 ניטא איבערגעגעבנקייט. זייעך אויף וזיר געוותדערט אמ^ער,ז די גיוט-ד

 פאר ניט ראם חאוד טוען יי ז !יד. ווונדערז צו וואם און דאנקעז צו וואש
 ארבעט דעה אין באפ׳רידיקונג געפיגען אליין זיי אלייז: ׳זיייד פאר נאד קיינעם,

 זיינען און אינסטיטוציע וויסנשאפטלעכער יידישער צענטראלער א פאר
האינט. א !דערצו צולייגן קענען זיי וואס גליקלעד,
 פאר־ מעגלער ווייט ווי ז!אל בוי־פאנד דעם פאר זאמל־אקציע די ב(
רייזען(. ז. )פא׳רשלאג 1929 אין נאר שלאג־אויפגאבע, א ווי ווערז, ענדיקט

אנגענומען.
 זאמל־ פראפאגאנדע, פאר ייווא־וואך א ווערן באשטימט זאל עם ג(

דעלעגאטן(. עטלעכע פון )פאורשלאג !פינאנץ־ארבעט און
אנגענומען.

 ניט־יידישער דער אין אויר ייווא וועגז אויפקלער־ארבעט אז פירן ד(
 שטאטראטן, די פון טריבוגע די דערביי אויסנוצנדיק געזעלשאפטלעכקייט,

רינגעלבלום(. ע. ד״ר )פארשלאג אאז"וו פארלאמענט פון
אנגענומען.

 ווערן געשטעלט דארף סעקציעס זיינע און ייווא פון ארבעט די ה(
 וויסגשאפטלעכע אינטערנאציאנאלע געהעריקע די מיט פארבינדוגג אין

רינגעלבלום(. ע. )פארשלאג אינסטיטוציעס
אנגעגומען.

 שא־ מארק )פארשלאג קונסט־סענציע א געשאפן ווערט ייווא ביים ו(
עליאוויטש(. מ. י. און גאל

אנגענומען. פרינציפ אין
 חודש־זשורנאל וויסנשאפטלעכן א ארויסגעבן אן הייבט ייווא דער ז(

רייזעז(. ז. )פארשלאג
 פריג־י אין אננעמען דאם זאלן מיר פאר, לייג איך י. ק צ ו ל י ר פ נ.

 אויספיר־ביורא דעם איבערגעבן דורכפירונג דער וועגן פרטים אלע ציפ;
סעקציעס. די מיט הסבם אין

אננענומען. אויסבעסערוננ דער מיט
 באזונ־ א אין ווערן פארוואנדלט זאל קאמיסיע עטנאנראפישע די ח(

ווייניג(. נ. )פארשלאג סעקציע דער
 אנפירנ־ די מאטעריאל א ווי פארשלאג דעם איבערגעבן באשלאסן:

 אויב פראקלאמירן, קענעז וועט סעקציע דער פון גרינדונג די ארגאנען; ריקע
ראט. דער נייטיק,

 ליטע^ ספעציעלע א געשאפן ווערט סעקציע פיאאלאנישער ירעד ביי ט(
רייזעז(. ז. )פארשלאג קאמיסיע רארישע
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 פילאלעגישע די באשטימען וועט פרטים אננענומען. פרינציפ אין
סעקציע.
 רענולידן צו קאנפערענץ א ווערן אויפנערופן דערף 1930 סוכות י(

ווייגריייד(. מ. )פארשלאג #רטאגראפיע יידישע די
״.1930 פון משך ״אין אויסבעסערונג: דער מיט אנגעגומען

 קולטורעלע געזעלשאפטלעכע, אלע צו זיר ווענדט קאנפערענץ די יא(
 מיט לאקאלע, הן און צעגטראלע הן אינסטיטוציעס, ווירטשאפטלעכע און

 מעטער־ וויכטיקע אלע ייווע פון רשות אין איבערצונעבן ביטע הייסער דער
 לאזן מענלער, ניט און דאס אויב אודער" זיי, ביי זיר געפינען וואס יאלן,

גיטערמעז(. י. )פארשלאג ייווא דעם פער מאטעריעלן די קאפירן
אננענומען.

 אפצודרוקן חוב ע ערויפנעלייגט ווערט אויספיר־ביורא דעם אויף יב(
קאנפערעגץ. דער ווענן באריכט בפרטיותדיקן א

; . אנגענומען.׳
ערנאניזיר־פראיעקטן. און פינאיץ־ יג(
 פארשלאגן צאל גרויסע א ערייננעפלאסן אייז עם !ך. י י ר ג י י ו ו מ.

 איבערצו־ פאר לייגט קאטיסיע די ■פינאנץ־פראגעס. און ארגאניזיר־ וועגן
צענטפערוואלטוגג. קומענדיקער דעד מאטעריאל ווי אלץ דאס נעבן

אנגענומען.
 ייווא, דער דארף פארש־ארבעט אקאדעמישער דעד טיט צוגלייר יד(

 !די לערנאנשטאלט. העכערן א שאפן אויר פרינציפן־דערקלערונג, זיין לויט
 די שטעלן צו צייט די געקומען שוין איז עס אוז אנערקענט, קאנפערענץ

 צו אויף קודם־כל הכנות, געהעריקע די צו צוצוטרעטן און פראקטיש פראנע
 יואנפערענץ די וויסנשאפטן. הומאניסטישע פאר פאקולטעט ע גרינדן

 רופט און ייווא ביים הויכשול יידישער א פון !ייטיקייט די פראקלאמירט
 די רעאלייזירן צו אויף כוחות די אנצושטרענגען עפנטלעכקיייט יידישע רי

גערגעל(. נ. )פארשלאג אויפגעבע דאזיקע
אננענומען.'

 שולוועזן יידישע מאדערנע דאם «ז אנערלענט, קאנפערענץ די טו(
 קולטוך־אנט־ יידישער דער פון פאקטארן וויכטיקסטע די פון איינער איז

 אונטער־ אויסן זיינעז וואס אנפאלן, אלע קעגן פראוטעסטירט און וויקלונג
שולוועזז. יידישן !רעם פון קיום דעם צוגראבן

אנגענומען.

 די צו קאגדידאטן נאמינירן צו אויף הפסקה א דערקלערט ווערט עס
ייווא. פון ארגאנען פארשיידענע
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נאמיגיר־קאמישיע דער פאר !רעפערירט הפסקה רער נאך
 פאלגג־ אויסציקלייבן פאר לייגט גאמיניר־קאמיסיע די ן. ע ז י י ר ז.

סעקצייעס: וויסגשאפטלעכע די פון מיטגלידער וויורקלעכע פאר פריינד ־דיקע
 יאפע, א. יודא וויינרייך, מ. ד״ר סעקציע: פילאלאגישער דער פון

 וויסנשאפט־ רייזען; ז. קלמנאוויטש, ז. פרילוצקי, נ. ניגער, .ש כהן, ל. י.
וויינרייך. מ. ד״ר — סעקרעטאר ■לעכער

 בארא־ ח. ד״ר ברוצקוס, י. ד״ר סעקציע: היסטארישער דער פון
 קורסקי, פ. קאן, פ. מאג׳ מענעס, א. משעריקאווער, א. דובנאוו, .ש דיאניסקי,

 סעק־ וויסנשאפטלעכער שיפער; י. ד״ר שאצקי, י. ד״ר רינגעלבלום, ע. ד״׳ר
סשעריקאווער. א. — רעטאר

 ברוצקוס, ב. פראפ׳ סעקציע: עקאנאמיש־סטאטיסטישער דעך ׳פון
 לעשטשינסקץ, יעקב ליפאווסקי, י. ד״ר הערש, ל. פראפ׳ גערגעל, נ. ד״ר

 סעקרע־ וויסנשאפטלעכער שאליט; מ. )בן־אדיר(, ראיזין א. קאראלגיק, ?
לעשטשינסקי. י. — טאר

 לעה־ ל. גאלאמב, א. סעקציע: פעדאגאגיש־פסיכאלאגישער דער פון
 וויסג־ ראבאק; א. א. ד״ר קאנ!על, ל. קאווארסקי, ה. ד״ר לעווין, ש. רער,

לעהרער. לייבוש — סעקרעטאר "שאפטלעכער
בלואק. אן ואנגענומען ווערט רשימה פארגעלייגטע די

 ייווא פון פארוואלטונג צענטראלער דער פון מיטגלידער פאר
 )ווילנע(, וויינרייך מ. ד״ר )ווארשע(, גיטערמאן י. פארגעלייגט: זוערן
 יעפרויקין י. )בערלין(, טשעריקאווער א. )ווארשע/ זילבערפארב מ. דיר

 יודל )כערלין(, לעשטשינסקי יעקב )ווילנע(, כהן־ווירגילי ב. )פאריז(,
 שאצקי י. ד״ר )ווילנע(, רייזען ז. )ווארשע(, פרילוצקי נ. )ריגע(, מארק

 קלמנא־ ז. :זיי צו קאנדידאטן פאר )ווארשע(; שיפער י. ד״ר )ניו־׳יארק(,
 גער־ נ. ד״ר )ווארשע(, יאשונסקי י. )ווארשע(, מייזיל נ. )ווילנע(, וויטש

 פון פארטרעטער א ווי פארגעלייגט ווערט דעם הוץ )בערלין(. געל
קלעצקין. ב. צ״פ דער אין קוראטאריום

בלאק. אן אנגענומען ווערט רשימה דאזיקע די
 צוצוגרייטן קאמיסיע א אויסצוקלייבן פאר לייגט גיטערמאן י.

 באשטאנד: אזא אין ייווא פון קונסט־סעקציע דער פון גרינדונג די
 )ווארשע(, ניימאן מ. י. )קראקע(, זיינפעלד א. )דערפעט(, נענש יוליוס

 )ווילנע(, צוקערמאן ב. )ווארשע(, פרילוצקי נ. )ווארשע(, עליאוויטש י.
)פאריז(. שאגאל מ.

 באשלום דעט אויספירן מיט איילן גיט זיד דארף מעז ר. ע פ י ש י.
 שוין האט קאמיסיע היסטארישע ווארשעווער די קוגסט־סעקציע. דער טבח

 וואיר־ די פלאן, א פאראן אייז עס ענין. דעם אין פארהאנדלוגגען יאנגעקניפט
קונסט־מוזיי. א פאר בגין א בויען זאל קהילה שעווער
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 אין ארבעטן זאא קאטיסיע אויסגעקאיבענע !די באשאאסן: ווערט יעס
 ווערט קאמיסיע די קאמיסיע. היסטארישער וו^רשעווער דער טיט הסכם

באשטאנד. פארגעאייגטן אין אויסגעקאיבן
 פון פארשאאג דער אגגענומען ווערט ייווא פון קוראטא;ריום ורעגן

:)דערפעט( גענש נ. ד״ר
 נאמען אין צונויפצושטעאן געבעטן ווערט פ^רוואאטונג צענטראאע די

 איג־ וויסנשאפטאעכן יידישן פונם קוו־אטואוריום חאם קאנפערענץ דער ׳פון
ערן־פרעזידיום. דאס פארבעטן אויך און סטיטוט
 אויס־ האט סעקציע היסטארישע די מעאדעט: ר ע ו ו א ק י ר y ש ט א.
סעקציע. דער פון ערן־מיטגאיד אן פאר דובגאוון .ש געקאיבן

 אויס־ האט סעקציע פיאאאאגישע די מעאדעט: ך י י ר ג י י ו ו מ.
אאנדוי. ראפרעד און הארקאווי אאבסנדר ערן־מימגאידער פאר געקאיבן

 אויסגע־ האבן פויאז פון דעאעגאטן די מעאדעט: ך י י נ;ר י י ו ו מ.
 ;שליסל איינגעשטעאטן אויטן ייוואו, פון ראט פון מיטגאידער 4 די קאיבן

 זיי״פעאד א. )וואאצאאוועק(, ווינטער שמואא זיינען אויסגעקאיבענע די
)וויאנע(. קאווארסקי ה. ד״ר און )וויאנע( טשערניכאוו י. )קראקע(,
 בא־ ווערט פארוואאטונג צענטראאער דער פון זיצונג ערשטע די
פרי. רער אין 11 מארגן אויף שטימט

 וויאנף. גיט זיך דערמאגט קאנפערענץ די \שלים ביים י. ק צ ו א י ר פ נ.
 זי האט אנגעהוויבן קאנפערענץ. טשערנאוויצער דער פון שאוס דער ריק
 געעי־ און עואם, גרויסן א טיט זאא, גרויסן א אין פאראד גרויס טיט זיך

 צענד־ פאר א ביי צימערא, פאררוקטן א עפעס אין שטיא, זיר זי האט דיקט
 ביסאעב־ התאהבות די האט קאנפערענץ דער פון משך אין מעגטשן. איק
 שרייבן, געקאנט נאמבערג האט שפעטער אז׳ אזוי אויסגעוועפט, זיך רוייז

 שטיקא א געבאיבן אי׳ז קאונפערענץ טשערגאוויצער גאנצער דער פון אז
 פאר־ היינט שפעטער. געקומען זיינען מיר ווייא מזא, מער האבן מיר פאפיר.

 איך געפיא. אנדער אן מיט גאר ייווא פון קאנפערענץ ערשטע די מיד אאזן
 געווארן, אפגעקיאט ניט וואס די אא התאהבות די איז ארבעט דער פון משך
 טאן? מיד גייען וואש פארטיפט^ און פארשטארקט נאך זי׳ך האט זי נאד

 פאאין, ׳זיין אויף ייוואבויט דער וואס בגין, דער אויפבוי־ארבעט. גרויסע א
 שטיבא,. אפגעאאזן אן נעמט מען סיימבאא. און איאוסטראציע אמתע אן איז
 גראבט מען פוגדאמענט, שטיינערנעם א אוועק דעם אונטער שטעאט טען

 עס כחי מאגאזינען, פייער־זיכערע מיט בעמאן פון קעאער א דעם אוניטער
 טוט דאס אוצרות. וויסנשאפטאעכע אונדזערע היטן צו מסוגא זיין זאא

 פאאקס־ צעווארפענע אפגעאאזענע, די וויא ער — גאנצן אין ייווא דער אויר
 שפייכאערס געארדגטע ידי אין ארייננעמען טאאקסגעשיכטע און שאפונג

וויסנשאפט. דער פון זאאן און
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 פון משר אין געפט די און דעלעגאטן די צו צוגעקוקט ז׳יד האב איך
 ■פון טעג געוועז עס זייגען זיי פון פיל פאר קאנפערעגץ. דער פון טעג פיר די

 גרונד־ דעם לייגן ביים פרייד. אינעווייניקסטער טיפער און אויופמונטערונג
 דאס געוויינט. האבן האר גרויע טיט מענטשן ווי געזעז, איך האב שטיין
 געפיל דאם געווען איז האום באעוולטן, פון געפיל דאס ארויסגעשפארט האט

 ארויסגעפרעסט האט וואס אונדז, קעגן באגייט מען וואס עוולות, פיל די פון
גלי?. פון מאטענט אין טרערן אונדז ביי

 וראך א — וואך א גייט קאנפערענץ, דער פון יום־טוב דעם נאד איצט,
 ווייטעד פירן צו געווארן אויסגעקליבן דא זיינען וואס טיר, ארבעט. טיט

 גרויסע א זיר אויר גענומען הואיבן ארבעט, אנגעהויבענע שיין אזוי די
 ליגט אוגדן אויף בארעכטיקן. צו האפענונגען אייערע זעז וועלן טיר אחוריות.

 צו־ אוגרז און אוגדז פאר געקעמפט האבן וואס אלע, די אגטקעגן חוב א
 פון ירושה די באפרייען צו חוב א ליגט אונדז אויף באדן. דעם געגרייט

 זיין דארף אונדזערע אויפגאבע ערשטע די — אנסקי ש. און באראכאוו ב.
 גיט לאמיר בור־פא!רם. אין ארבעטן וויסגשאפטלעכע ׳זייערע ארויסגעבן

 דעד־ גיט האבן וואס וויסגשאפט, יידישער דער פון מארטירער די פארגעסן
 דיער מיט ׳האבן וואס אלע, די ארבעט, זייער !פון פרוכט די זעז צו לעבט
 דער פון פעלד דאס באפרוכפערט און דורכגעטרענקט שווייס און בלוט

וויסגשאפט. יידישער
 בויער איצטיקע די מעגלעכקייט די געבן וועט קאנפערעג״ן דאזייקע די

 ארבעט, בשותפותדיקער צו זיך פאראייניקן וויסגשאפט יידישער חזיר פון
 שעפע־ יידישע די געשטארקט און קאגצעגטרירט ווערן וועט דאך איין אוגטער

 צוזאימענארבעט באגייסטערטער דער פון פייער דעם אין ענערגיע. רישע
 אומפאר־ סר א ווערן צעשמאלצן זיכער וועלן זאך אלגעמייגער דער פאר

 אויגדזערע צעטיילט איצט ביז האבן ■וואס אנימאוזיעם, און שטייעגישן
וויסנשאפטלער.

 ווארעמען אונדזער אויס איר דריק קאנפערענץ דער פון נאמען אין
 צוגלייןך האבן וואס יענע, קאנפערענץ, דער פון ארגאניזאטארן די דאנק

 דער־ און ייווא דעם גרינ׳דן ארבטפון די פלייצעם זייערע אויף אויסגעטראגן
 געסט, און דעלעגאטן אלע אויר דאנק א מצב. היינטיקן צום בייז אים פירן
 ארבעטן און אינטערעסן טאגטעגלעכע זייערע פון אפגעריסן זיר האבן וואם
קאנפערעגץ. דער אין באטיילייוז צו זיר צאלרייר אזוי געקומעז זיינען און

 פון ווערן געבוירן ביים בייצו׳זיין געלעגנהייט די געהאט האב איר
 זייעה ביי דערביי געווען אויר בין איך י,ולטור־ארגאניזאציעס; יידישע סר א

 מיר געפינען דא אז מיר, זאגט געפיל טיף מיין אונטערגאנג. פריצייטיקן
 האבן בלי־ספק וועט וואס קינד, געזונט פולקום א פון ווערן געבוירן ביים זיר

 געביט אויפן אויפטו גוואלריקער א נאר ו.יט איז ייווא דער ימים. אריכת
בא? אויר וועט ער אז זיכער, בין איד קולטור־שאפונג. יידישער דער פון
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 קול־ אונדזער !פאר שפראך, אונדזער פון רעכט די פאר קאמף דעם פליגלען
 שונאים יי טיט קאמף אין מוט צוגעבן אוגדז וועט און אויפלעבונג טורעלער

 באווויגן האט זאך רער צו באציונג ערנסטע די אויוסווייניק. און אינעווייניק
 וואס דאם, פארבייגן צו ריכטונגען, פארשיידענע די פון אלעמען, אונדז
 ער־ דאס אונדז. פאדאייניקט וואס דאס, ארויסשטעלן און אם אונדיז־ שיידט

 טייס. איין ביי צונויפגעקקיבן דך אלע מיד האבן יארן סך א נאך מאל שטע
שעה! טזילדייקער, א אין ווייטער הלוואי סימן. גוטער א איז דאס

 וויסנשאפט־ יידישן צום צו זיד קוק איד וועז ו. ו א כ י נ עד ש ט י.
 אין ריננעלע א צו ווי געשעעניש, היסמארישער א צו ווי אינסטיטוט לעכן
 איג־ דעד אז זאגן, איך מוז אנטוויקלונג, גייסטיקער אונדזער פון קייט דעד

אינטעליגענץ. יידישער דור א פון שאפונג די אי׳ז סטיטוט
 יידישע דור דעמאלטיקער דער האט צרריק, יאר 110 מיה אמאל,
 דאס אינסטייטוציע. וויסנשאפטלעבע א שאפז געפרוווט אויך אינטעליגענץ

 דאדקער דער היינע. מאזער, נאנס, צונץ, ליפמאן יום־טוב געווען זיינען
 אפ־ א,ן נאד לעבן, פון איבערשטראם קיין ניט דעמאלט באטיייט האט פרווו

 ראטעווען צו וויפגשאפט, פון אמות דלת די אין זיך אייגציען אן טרעטן,
 צום פארמשפט געוועז איז וואס לעבן, א פון נשאר א און זכר א כאטש

 יודענטומס" דעם וויסענשאפטס אונד קולטור פיר "פאראיין דער אונטערגאנג.
 איז ער און געהאט, ווירקונג קנאפע א נאר דור זיין פון לעבן אויפן האט
ביכער. גרינדערס דעם ינואר זייגעז איבערנעבליבן צעפאלי, גיך דך

 לעבן אין האט וואס צופרידענע, ניט פון דור א איז דור אונדזער
 גרויסע מיט פאלק צום ארוים זיינען מיד געפינען. געקאנט ניט תיקון קיין

 זיך, אין פארטיפן צו זי!ך פאדערוינג !דעד מיט עיקר דער און פאדערוגגען,
 אויסווייניק־ די אויב מהות. אייגענעם אויפן טאן צו קוק א ערלעך און אפן

 פאר־ ווילן געזעלשאפטלעכן אונדזער דערלאזט ניט האבן אומשטאנדן סטע
 אונדז אין פעסט און שטארק נאד דאו איז מעשים, אין ווערן צו י־ערפערט

 די האבן דאס ווירקלעכקייט. פולער דער צו אמת, צום שטרעבן דאם
 צום שטיעס דאס אט דערשטיקן. געקאנט ניט אונדז אין יארן שווארצע

 אריינ־ און אונטערצוהאלטן בארופן ייווא דער איז אמת וויסנשאפטלעבן
 האלטן, מיד וויסנשאפט. דער אין גלייבן מיר פאלקס־מאסן. די אין צוטראנן

 שלעק. בייזע אלע קעגן און אפימילאציע קעגן שוץ בעסטער דער את זי אז
 יידישע די שאפן, וויסנשאפט דאזיקע די וועט ייווא דעד אז האפן, לאמיר

לעבן. יידישע דאס באשיינט און באלייכט וואים וויפנשאפט,
 פריער־ די ווי קוק, אנדער אן האבן מיר הגם י. ל י ג ר י ו ו ־ ן ה ב ב.

 עם ווער דעם, אויף ייח, ביי ארבעט קולטורעלער דער אויף רעדנער, ריקע
 מיד וואס דערויף, נעקוקט ניט באגייסטערעד, און טרעגער אירע זייגען
 אידעישן און בוי ארגאניזאציאנעלן מיטן צופרידן ניט זיין צו גרונד א ■האבן
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 אקטיוון נאענטן א אהער, ביז ווי ווייטער, דאר מיר נעמעז ייווא, ■פון סוד
 וועלן ווילנ׳-יק ניט ווילגדיק אז זיכער, זיינען מייר בויונג. זיין איז א,נטייל

 קומען וויסנשאפטלער אלע און וויסנשאפט יידישער דער פוז פריינד אלע
 מאסן, יידישע די מיט פארבינדונג אינט־מער דער אין נאד אז איינזען, צו□

 אר־ די אז וויל, איר תיקון. זייער געפיינען זיי וועלז שיכטז, ארבעטנדיקע די
 בראשית רער ניט איז ייווא דעך אז פארגעסן, ניט זאלן ייווא׳ פון גאנעז

 דעה אין עטאפ איין נאד איז ער ר־אנטוויקלונג;(קולטו י״דישער דער פון
 זיי קולטור. יידישער דער פון רעבט די פאר מאסן יידישע די פון קאמף

 אינטערעסן די אין ארבעטן צו איז אויפנאבע זייער אז נעדענקען. מוזן
מאסן. יידישע די פון

 יום־טוב־ די טיילן ניט קאן אייר וואס באנג, מיר טוט עס ל. ב ב ו ז,ר
 אונטערגע־ האט לעשטשינסקי ,ה שויז פארזיצער. פונם שטימונג ויקע

 האט און ייווא פון ארבעט דער אויף קוק באזונדערן אונדזער שטראכן
 געוווג■־ אונדז דער פון אפ זיר נייגט ייווא דער אז ■חשש, זיין אוישנעדריקט

 אין פארשטארקט. חששי□ אונדזערע האט קאנפערענץ די ריכטונג. טשענער
 יי־ ז בעטרא, גאנצער דער איבער דעה די האבן וועט וועלכער ייווא, פון ראט
 בודזשעט, דעם באשטימען צו רעכט דאס ראך געהערט ראט צום ווארים נער,
 ארגאניזירטע די פון פארשטייער איין קייז אריינגייז ניט פוילן פון וועט

 גע־ געשאפן איז ייווא פון ארגאניזאציע דער אין ארבעטער־פאראייניקונגען.
 די פון. בוהות ארגאניזירטע די צווישן און אים צווישן ׳מחיצה א ווארן

 פאר־ בפירושע קיין נענעבן ניט חאט מען ווייל ארבעטער־מאשן, יודישע
 דערמיט יישא. דער — קולטור־ארגאניזאציע שטארקסטער דער טרעטונג

 איז פוגדאמענט זיין וואם בגין, מעכטיקן דעם קלאפ א געווארן געגעבן איז
צוריק. יאר 4 מיט געווארן געלייגט

 דעם טאג היינטיקן ביי פארמינערן ניט ראם וועט אלעמען נאד אבער
 ארבעטער־ יידישע די מצד אינסטיטוט צום אינטערעס ארגאנישן טיפן

 באשטי־ קאנען מאמענטז ארגאניזאציאנעלע אנגעוויזענע אויבן די מאסן.
 אנערקענונג די ניט אבער פארמיגערן זיי ארבעט, דער אין ׳אפנייגן מעז
 געשאפן איז איר, מיין מצב, היינטיקער דער ייווא. פון ארבעט עצם דער פאר

 מעז ווי נאכדעם אז גלייב, אייר נויט. מאטעריעלער דער אדאנק נעווארן
 פנים מיטן ווענדן זיך מעז וועט בנין, מאטעריעלן מיטז ווערן פארטיק וועט

ארבעטער־מאסע. יידישער דער צו
 קאנ= די עפעגען צו כבוד דעם געהאט האב איד ד. א ב א ש צ. ד״ר

 געוויינטו־ שליסן. ביים ווערטער פאר א זאגן צו אויר מיר ערלויבט פערעגץ,
 דער איז אזוי — נעילה צו קומט מעז וועז מעמפעראטור, ידי פאלט לזך

 פון קאנפע.רעגץ די אז איר, געדעגק למשל, אזוי, קאנפערענצן. ביי מנהג
 אנגעהויבן זיר האט וואט קארלסבאד, אין וועלט־הילפס^ארגאניזאציע דער
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 קאנפע־ אוגדזער גארנישט. מיש געענדיקט זיר חאש ׳פאראד, גרויס מיט
 האט זי ווי שטימונג, התלהבותדיקעיר זעליביקער דעה ביי זיר ענדיקט רענץ

 האבן קאגפערעגץ אנהייב צום געביטן: יא זיר האט זאך איין אנגע׳תויבן. דיך
 האט סוף צום געגנער, מיט זיר טרעפן דא וועלן זיי אז געמיינט, עוטלעכע

 פאראייניקט אזוי און אייגהייט. אן אלע בילדן מיר אז אויסגעלאיזט, דך
 הלוואי ארבעט. פרוכפעריקע און לעבן לאגג אינסטיטוט העם מיר ווייגטשן

 גע־ בין, איך קולטור־ארבעט. אוגדזער אין בכלל געאייניקיט זיין מיה זאלן
 פאג־ א ווי אויסווייזן געקאגט האט עס איגסטיטוט; פון וויגעלע ביים שטאנען
 א,יז געדאנק דעה ווייט ווי פארגעשטעלט, ניש זיך האבן מיה אבער טאזיע,

 יערער" אומדסטע אן איד עס פאלקס־נשמה. רער פון געווארן ארויםגענומען
 רער מאסן. יידישע די פון נוימן די פון אפקערן זיר ייווא דע,ר וועט טאמער

 זיין פון פרוכט די געניטן געוויס וועלן זיי און מאסן, די פון שטאמט ייווא
• ארבעט.

 היסטארישע א פאראן פריינד! השובע י. ד ל א ט ר ע ב ־ י ק צ א ל וו.
 צורית יאר פערציק מיש דערמאנען. צו איצטער זיך בדאי ס׳איז וואם דאטע,
 מקבל־ בכדי לשון", יידישן פון "פרייגד אדעם ן א צונויפגעקומען דך זיינען
 ספעק־ מרדכי פאלקס־שרייבעי־", "יירישן דורכפארנדיקן רעם זיין צו פנים
 דיומא. מעניני רעדעם געיהאלטן און קערמעשל א צוגענרייט האט מען טאר.

 מאמע־ אונדזער פון חשיבות רער וועגן און יידיש וועגן מען האט גערעדט
 זיינען לשון" יידישן פון "פריינד די צווישן פאלק. אוגהזער ופאר לשון

 צו געגאנגען זיך איז ידי פון יערער און מיינונגען, פארשיידענע געווען
 אז געזאגט, האט איינער ווינקעלע. באזונדערן אייגענעם יזיין פון יידיש

 און צעזייען זי תאן ווינט ליאדע א וואס ז^מד־שפראר, א איז יידיש הגם
 פונדעסטוועגן איר, פוז ווערן מארגן וועט עם וואס וויסן, ניט תאן מען
 ראם לעבעדיי, שפראך די איז צוטאגס היינט אז פארגעסן, ניט ,מען טאר

 *אונד אין איר, מיט זיך באנוצן שרייבער יידישע איר, אויף רעדט פאלק
 זאגן ער וועט דעריבער און קונסט־ווערק, זיר באוויייזן מאמע־לשון זער
ארכימעדעם: מיט צוזאמעז יידיש, פון שונאים ^לע צו

Noli tangere circulos meos 1
זאמד! פון קריי׳זן מייגע ניט טשעפעט

 שאצן, הויך יידיש דארף מען אז געזואגט, האט רעדנער צווייטער א
 פואלקם־שרייבער יידישע און פאלק פארן גוצלער אייז עס וואיס דערפאר

ביכער. גוצלעכע ארויס שפראך דער אין גיבן
 רער פאר יאר 19 ארוים איז יענער און רעדנער, הריטער א גערוען

 דעקלארא־ יידישיסטישער אמתער אן מיט קאנפערענץ טשערנאוויצער
 מאמע־לשוז אונרזער גלות־שפראכן אלע פון האט אומזיסט ניט ציע.
 נאציאנאלן אונדזער פון סימן א אייז זי •"יידיש": נאמען צום געווען זוכה
פארבלייבן. יידיש אויר וועט זיין, וועלן יידן לאנג ווי און לעבן
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 אדעסער וואס קערמעשל, יענעם נאך אוועק זיינעז יאר ק צ פעו
 פאלקם־שרייבער דעם לבבחד געמאכט האב! .•'}לש יידיש! דעם פון פריינד

נביאות די אז !זאגן, עדות איצטער קאנען מיד און ספעקמאר, כ ז טו
 זאמר־טעאריע זייער טיט פעסימיסטן מרה־שחורהדיקע שווארצע

 רעד־ יענעם פון אויסדרוק דעד איז געווארן מקוים און געווארן, בטא איז
 פאר חשיבות נאציאנאלער איר און יידיש איז געגלייבט האט וואס בער,
 זיף מער, אלץ ווייטער רואם יידיש, האט צייט יענער זינט פאלק. ,ער אונן

 באווא־ וואם לעבן, יידישן אין בוהות אזעלכע טיט באתעפטן אנגעהויבן
עולם. חיי אויך נער שעה" חיי נאד ניט איר פאר וענען

 ארבעטער־ יידישע די פון קאימף טיטן באהעפט זיר האט יידיש
 קאמף טיטן באפרייונג, סאציאלער און נאציאנאלער זייער פאר מאסן

 יידיש מענטשהייט. דער פון באפרייוינג דער פאר ארבעטער יידישן פון
 דאס און מענטשהיי^, דער פון גאולה־שטרעב מימן באהעפט דא זיך האט
עולם. היי פון ניצוץ א ארייגגעבלאזן מאטע־לשון אונדזער אין האט

 אנט־ וואס שיינקייט, צו שטרעב מיטן באהעפט זיר האט יידיש
 טשערנאוויצער די און ליטעראטור, יידישער שיינער דעד אין זיר פלעקט

 עדות־געזאגט האט בייגעווען, איז פרץ יצחק־לייבוש וואו קאנפערענץ,
 ניצוץ א אורך — שיינקייט פון אמת דעם און יידיש פון זיווג דעם וועגן

עולם. היי פון
 פון באהעפט רעם פראקלאמירט קאנפערענץ ווילגער איצטיקע די

 פרייער מוטיקער פון פאוסט־גייסט טיטן זיווג דעם וויסנשאפט, צו יידיש
 מענטשהייט. איז זי לענג ווי מענטשהייט, דער אין לעבט וואס פארשונג,

עולם. היי פון ניצוץ דריטער א
 יידישע שיינקייט, יידישע עףבעטער, יידישע מדרגית: דריי אלע און

 ׳־ידישן דעם אן צווייטער. דער טיט איינע באהעפט זיינען וויסנשאפט
 אסימי־ די וויסנשאפט. אונדזער אין זיין ניט אמת קיין קאן ערבעטער

 פערבא־ לעבן איר פון זייטן פולע א מוז בורזשועזיע יירישע לאטארישע
 יידישע סקערבאווע די האט אומזיסט ניט און וועלט, דעד פער האלמן

 ־*גע ווירטשאפטלעכע די שלייערן זיבן טיט צוגעדעקט נעשיכטשרייבונג
 ניט, מורא קיין האט ערבעטער יידישער דער פאלק. אונדזער פון שיכיטע

 פאר־ ער אוצרות: ראטשילדס אויפווערפן אונדז וועלן אנמיפעמיטן אז
 זיינעז מיר און אמת. דעם זאגן צו פערגינען זיך קאן ער ניט, זיי מאגט

 שיינקייט יידישער דער פון נצחונות די פון עדות לעבעדיקע די אויך אלע
 גע־ א געווען ליטעראטור אונדזער איז לאנג ניט גאר נאך וועלט. דער אין

 גע־ איר פון מען האט אמות ד׳ אונחזץרע אין נאר און טא־ליישעראטור,
 אונדזער פאר האבן און פאלקש־העלדן העלה, געקומען זיינעז וואוסט.

 געעפנט האט אש שלום געטא. פון ווענט די דורכגעבראכן ליטעראטור

125



 זיי! טי® און טעאטער, רוסישן צום וועג א צייטן" "משיחם זיינע פאר
 געעפנט ער האט טעאטער דייטישן רייגהארדטס אין נקמה" פון "גאט

מערב־אייראפע. אין פענסטער א דראמע יידישער רער פא!ר
 *גייס די ווי געזעז האב און פאריז אין געוועז איר בין פאראיארן

 פאריזער דער אין שטייסל פון אייבערישטע ראם אריסטאקראטיע, טיקע
 טעאטער פראגצויזישן א אין אוונט אין אוונט געגאגגען איז אינטעליגעגץ,

"דיבוק". אנסקיס פון אויפפירונג די זען
 אונד^ אין "זאמד־שפראך" דער פון גורל רער אויס זעט אוזוי אט

 הייליקע די מיט באהעפט זיר האט מאמע־לשון אוודזער צייטן. זערע
 מאטע״יע אין כוחות שעפערישע די מיט — גשמה אוגדזער פון פונקען

 דער ט מי וויסנשאפט, פרייער דער מיט ארבעטער, פרייעז מיטן גייסט, און
 און שיינקייט ארבעט, פון גייסט !דאזיקער דער זאל שיינקייט. איידעלער

 באווארענען אים און אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן אונהזער אין לעבז אימת
עולם. ■חיי

 סימבא־ א איז קאנפערעגץ ערשטע אוגדזער ק.(. )א. ז ע ז י י ר ז.
 ערשטן פון ייווא. פון אנטיויקלוגגס־גאנג גאגצן דעם פון אפשפיגלונג לישע
 דערווארטוג־ אונדזערע אריבערגעוואקסן ייווא פון ארבעט די איז אן טאג
 דער־ אוגדזערע אריבערגעשטייגט האט קאנפערענץ דאיזיקע ידי אויר געז,

 צייט שרעקלעבער דאזיקער דער אין אז מודה, זיר בין איך ווארטונגען.
 ווי זיכער, געווען ניט זיינען מיד געשראקז, זיר מיד האבן צעשטערונג פון
 געזאגט: זיך האבן מיד אבער בוי־ארבעט. אונהזער אויפנעמען וועט מען
 טאג איין אויף טאר מען ווי פונקט הענט. די אראפלאזן ניט טארן מיד
 פרו־ ■טארן אזוי קולטו,ר, יידישער דער פון בוי־ארבעט די אפשטעלן ניט

 קולטור יידישער דער פאר ארבעט די קאנפערענץ. !די אפלייגן ניט אויך
 ©אג־ דאס איז זי צוקערלעקעבל, קיין לוקסוס, קיין ניט אוגדז פאר איז

 פול אויסצולעבן זיך באדערפעניש אינערלעבע אוגדזער ברויט, טעגלעכע
 מיר ברייטער. און טיפער און גרעסער אלץ ווערן מוז זי און גאנץ. און

 פא־ פ׳ קולטור־ארבעט. אונדזער פאר באזע די מאכן ברייטער וואס מוזן
 פון אפ זיד שאקלט וואס בורזשואזוע, דער וועגן גערעדט האט יענסאין

 נאד מחיצות די זיינען צער, גרויסן אונרזער צו פאלקס־קולטור. אונדזער
 נאך מען מאלפעיועט מאסן יידישע ברייטע די אין אויך גענוג. גרויס ניט
 קולטור דער דורך אויפגאבע די אונדז פאר שטייט עס בורזשואזיע. דער

 פעסט דעם גאם יידישער דער פון אפצורייניקן ליכט, אדייגצוברעגגען
 נאד טאן־איז צו און ארבעטער־מאסן. די אויך אן רירט וואס שימל, און

 וואש קערמעשל, פארן צוריק יאר דרייסיק מיט נאך סך. א גאר פאראן
 פרא־ א מיט ליפשיץ יהושע־מרדכי ארוים איז דערמאנט, האט לאצק׳י פ׳

 ’דעא ניט עד־היום האבן מיר וואם קולטור־ארבעט, יידישער פאר גראם
ליזירט.
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 ראיטע גייע א ערא, נייע א זיין קאנפערענץ היינטיקע אונדזער זאל
 העבערער אייגענער אן פאר פאלקס־־מאסן יידישע די פון קאמף דעם ^ין

קולטור!
 און כבוד טיט דערמאנען לאמיר קאנפערענץ דעד !פון שלום ביים

 און געטריישאפט תייער מיט וואס פרייגוד, און חברים די אגערקענונג
 צו־. צטיקן*א איר צו דערנורייכט ארבעט אונדזער האט איבערגעגעבנקיייט

 טשעריקא־ אליהו חברים די קומט אגערקענונג ווארעמסמע די שטאנד.
 גע־ ווילנע האט מי זייער דאנק א נא!ר וואס לעשטשיינסקי, יעקב און וועד

 האבן יזיי — ייווא פון וועלטו־צענטער דעד ווערן צו פארמעסטן זיך קאניט
 זאל וועלט. גירויסער דעד מיט פארביינדונג די סימבאליוזיריט אוגד! פאר

 ראם באשערט געורען איז איים ■וואס שטוייף, ניחום ווערן דערמאנט אויר דא
 אין האט וואס געדאגק, דעם ערשטער רער ארויסצוכרענגען גליק גרויסע
 פאר־ צו געווען זוכה אים׳ האבן מיר וואס און געדרעמלט אלעמען אונדז

ווירקלעכן.
 פיל אזוי מיט האבן וואם פריינד, אונרזערע אז ■זיכער, זיין לאמיר

 אפ־ וועלז׳, קאנפערעגץ, דער פון ארבעט רער אין באטייליקט "זיר ערנסט
 אחין ברענגען לעבן, יידישן פון געדיכטענישן די אין דאנען פון געפארן
 היינט איז ווילנע צוקונפט. בעסערער א אין גלויבן און מוט פון קערנער

 וואס רוחני, מרכז מין אזא ווערן ניט אבער טאר זי ייווא, פון צענטער דער
 אין איין אליין זינקט מען בעת אים, איין שפיגלען צו זייך אויף פאדאן איז

 אונרזערע פון איטלעכן אין וועקן דארף ווילנע פון געדעכעניש ודי טומאה.
 אוט־ ערטער, די אויף בויען צו ווילן דעם און חוב־באוואושט דעם פריינד
קולטוור־בנין. ייודישן גרוי-סן דעם ערד דער פון ווינקעלעיך אלע אין עטום,

 געסיט, און דעלעגאטז פריינד אלע צו לשלום צאתכם הארציקן מיין
 פון הבית חנוכת רעם צו זען ווידער גיבן אין זיך זאלן מיר אז ווינט׳ע, איך
 דעם רייזע גליקלעכע א ווינטש איך ייווא. דעם ביי הויכשול יידישער כער

 אים בעט ן א קיין.אמעריקע, אפ טעג די פאחט וואס הירשביין, פרץ פריינד
 מיט האבן וואס פריינד, אמעריקאנער די דאנק הארציקן א איבערצוגעבן

 שיק גרוס זעלביקן דעם ארבעט. אונדיזער מיטגעהאלפן געטריישאפט אזא׳
 אייזנער. פריינד דעלעגאט אמעריקאנער דעים דורך אויך איבער איך

ווידערזען! צום געזונט! פארט
 וויסנשאפטלעכז־ יידישז פון קאנפערענץ די פארזיצער: דער
געשלאסן. אייז אינסטי׳טויט
 הערן עם און ערטער, די פון אויף זייך הויבט עולם נאנצער דער

רופז: זיר
אינסטימוט! וויסנשאפטלעכער יידישער ,דעד זאל לעבן לאנג
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1נוס׳ הוספה

.*קאנפערענץ דעד צו באגריסונגען

 באגריס״בריוו, פון קיצורים ראש זיינען ,בריוו", באצייכנם ס׳איז רוו דארם, *
טעלענראטעם. — פאלן אגדערע ■אין

 רעם פארשרייב ...איך )ברי!וו(: רובינשיטיין .ש — אטוואצק
 ביב־ דער שענקעגדיק הזהב", "ספר !זאגן, צו אזוי רעם, אין ־צוזאמענטאור

אוקריינא". ומן אומן מן גדולה "מעשה ביכעלע זעלטענע חאס ליאטעק
)בריוו(. בלאנקמאן מאיר — עץ י ו טראו אס

 מאגיסטראט פון נאמען אין מאגיסטראט: — ש ט י ו ו אג.ואי באר
 יידישן פון קאנפערענץ רער ארבעט פרוכפעריקער פון וווגטשן איך

וויניקאוו, אינזשענער בורמיסטער פארן אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן
 וואראי־ ל. ,,בונד", פון אדגאניזאציע — באראנאוויטש

)בריוו(. שטאטראט פון ראטמאן יאוופקי,
)בריוו(. בלוי ל. פיאם׳ ־- ט ש ע ה א ד ו ב

 פייערלעך באגריסט ׳סעקציע ארגענטיגער — ס ע ר ■י ■י א ־ ס א 'נ ע ביו
ייווא׳קאגפערענץ. דיי

 אוגד־ פון באראטונג רער גרוסן הארציקע שיקן — ט ש ע ר א ק ו ב
קראפט. ביקל, שטערנבערג, לאזארעאנו, בעסטע, הערע

 אינסטי־ וויסגשאפטלעכן יידישן !פון "פריינד >— ט ש ע ר א p ו ב
 גינסטיקע ווינטשן ואוון קאנפערענץ די הארציק באגריסן רומעניע אין מוט"

 זאגן מייד קולטור־בגין. יידיש! פון ווייטערבויונג דער פאר באדיגגונגען
הילך. מאראלישע און מאטעריעלע •צו

)בריוו(. ש"ס־ראמאן — ט ש ע ר א ק ו ב
 באגריסן מיר לעבן": "נייער ליטעראטן־קרייז, י— ביאליסמיאק

ייוחא; פון קאגפערענץ רי ־רארציק
 וויל^ אונדזערע אויף שטאלץ טרופע: ווילנער — ביאליסטאק

 פאד־ קולטוד, יידישעד מאדערנער רער פון בויער מסירת־נפשדיקע נער
 מיר שיקן מארגן, שיינעם אונדזער פאר נעכטן אונדזער פון אייביקער
מזאה. אנפירער ברכה. הארציקע אונדזער
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 עפענוגג די באברים איך זאבלודאווסקי: גח י— ק ■א ט ים אל י ב
קאנפערענץ. דער פון

 פרוכפע־ ווינטשט יוגנוט יידישער פון פאראיין — שבידגאשט
קולטור. יידישער דער לטובת ארבעט ריקע

 בער־ ל. רעד׳ וואכנבלאט", יידישע "דאס רעדאקציע — ן י ד נ ע ב
 טארגע־ דער צו באגרייסונג הארציקע אונדזער צו נעמט )בריוו(: קאוויץ
ראנפערענץ... עדשטער אייער פון עפענוגג דיקער

 קאנפע־ ערשטער רער צו צייטוגג": "זאגלעמביער — ן י ד נ ע ב
 די ערפאלג מיט בויט ברכה. הארציקסטע אונדזער מיר ׳עיקן רענץ

קולטו,ר. ייד׳יש׳ע
 טיט )בריוו(: "אןזע" פארבאנד פון צענטפאדוואלטונג — ן י ל ר ע ב

 אנקוטענדי־ דער צו אייגלאדוגג אייער אויפגענומע! מ״ר האבן □חת גרויס
 אויסדרוק בולטן א פאקט רעם אין זעען מיר ייווא. פונם קאנפערענץ קער

 האט אייך וואס דאס, לאיבוד. געגאגגען ניוט זיא מי אייער אז דערפוין,
 צע־ און צעזייט די דאך איין אונטער צונוייפצוזאמלען אייננענעבן זיך

 דער אדום אויפוועקן פארן אויפטו אייעד איגטעליגעטן, יידישע שפרייטע
 ראם — זאמלערמאפע, יידישע די — כוה באווענלעכן ,רעם רולטור ־יידישער

קיום. פרוכטבארן א פון גאראנטיע בעסטע די איז
 דרך־הישר דעם אויסגעפינען זאלט איר הצלחה. אייך ווינטשן מיר

 פאר־ דער דורך אוצר וויפנשאפטלעכן יידישן פון אניטוויקלונג דער פאר
 גוטן פונם מאסע. שעפערישער דער מיט לעבן, לעבעדירן טיטן .בינדוגג

הברכה. וזאת נליקלעך א באקומען טיר זאלן בראשית
גורוויטש. ל. ברוצקוס, י. ארבעט. אייער אין געבענטשט זייט

 די באגריסן מיד "ארט״־פארבאנד: פון צענטראלע — ן י ל ר ע ב
 אינסטיטוט, וויםניטאפטלעכן יידיש! דעם ערפאלג ווינטשן און קאנפערעגץ

 געווארן ארבעט פילזייטיקער פון צייט קורצער א פון משך אין איז וואס
 די אפצושאצן באוזוונדערס וויהם "ארטו" קולטור־פאקטאר. וויכטיקער אזא

 פיראקטיק דער פאר אייערעד ארבעט וויסגשאפטלעכעוד דעד פון .באדייטונג
אויפבוי. עקאנאטישן יירישן פון

 יידי־ דער ווונטשן און ברכות בעסטע בערגלפאן: דוד — ן י ל ר ע ב
מיטהעלפער. און טוער אירע •וויסנשאפט, שער

 פארזאמלטע די הארציק באגריס איד דובגואוו: ש. — ן י בערל
רענעסאנס. וויסנשאפטלעכן אונדזעד פון

 רעם וויסנשאפט רער פערדערונג צור "נעזעלשאפט — ן י ל ר ע ב
 זא־ מ. מזל־טוב. הארציקן אונדזעך אייך שיקן מיר )בריוו(: 'יודעגטומס"

פאחזיצער. בערגהיים,
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 זאל ערפאלג. ווינטש און בוגרים איך טשארני: ד. — ז בערלי
 אייגע־ אין פארק,ומעז אינסטיטוט פון וועלט־־קאנגרעס קומעגדייקער דער
הויז. געם

 ער־ היינט ערשט בריוו אייער קאהן: בערנהארד ד״ר — ז י בערל
 לאנפע־ דער אין באטייליקן ניט זיך קען איך וואס באדויער, איד האלמן.

ערפאלג. בעסטן דעם באראטונגען אייערע ווינטש •איד דענץ.
 הארציקסטע. מיינע פריינד אלע סוועט: הערמאן — ן י בערל

 פון שטרעבונגען אידעאלע הויכע די הצלחה און גליק ווינטש איר גרוסן.
 ליבע אויפריכטיקער פיון גייסט דעמאקראטישן ריינעם רעם אינסטיטוט,

פאלקסמאסע. יידישער רער צו נעטריישאפט און
 אייערע פאר באווונדערונג טיט סיננאלאווסקי: א. — ן י בערל

 זאל אינסטיטוט רער ווונטש, רעם טיט און דערגרייכונגען ביזאהעריקע י
 אלע אויף קולטור־טוער אוגהזערע פון שאיפונגען די באירויינען און וואקסן

הצלחה. איר ווינטש און קאנפערענץ די איר באנדים געביטן,
 פוך טורעם דעם בויען ווייטער לאמיר רובין: י. ד״ר — ן בערלי

 דער־ שפיץ: נאטירלעכן איר צו בייז וויסנשאפט יידישער נייער דעד
הויכשול. יידישער
 דזשאינט־עק־ פון )וויצע־פארזיצער שווייצער י. ד. — ן י ל ר ע ב

 די■ אינסטיטוט אייער פון שטרעבונגען די וו״ינטש איר בריוו(: זעקוטיווע,
הצלחה. בעסטע
 אייג־ דער פאר דאנק א שטיינבערג: יצהק־נחמן ר׳'ר — יין ל ער ב
 און קאנפערעכץ ערשטע די כ׳באנריס קומען. צו אוממעגלער לאדוגג.
 יידישך אידעאלן טיטן וויפנשאפט עכטער פון צוגויפפלעכטונג איר ווינטש

ארבעטס־פאלק.
)בריוו(. פוכאלניק ד. — בערעסטעטשקע

 קאנפע־ ...רי )בריוו(: ייווא" פון "פרייגד ארבעטער־־גרופע—ל ע ס י ר ב
 דעד־ א אוגדז פאר זייגען טאג־ארדענונג איור פון אינהאלט דער און רענץ

 צו אייר ברכטז ווארעמסטע אונדזערע געשעעניש... וויכטיקע פרייעגדיקע,
סר. א זייער דעיווארטן מיר וועלכער פון קאנפערענץ־ארבעט, דער

הצלחה. ווינטשט באגריסט, פריינד גרופע — ל ע ס י ר ב
פאיווין. פ. — ק ס י ר ב

)ברייו(. פעמינאר טעאלאגישן יידישן פון ביבליאמעק — בדעסלע
)בריוו(. ראבין י. ד״ר — ע ל ם רע ב

 גע־ אויפריכטיקע אלע )בריוו(: "טאז" געזעלשאפט — גראדנע
 אייר וועלז און זייט אייעד אויף זיין שטענדיק וועלן מועדם זעלשאפטלעכע

ארבעט. אייעד אין מיטהעלפן שטענדיק
 סיט־ דער הצלחה ווינטשן מיר קהילה: יידישע די — גראדנע

בנין. אייגענעם איר אין אינפטיטוציע פאטישער
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 טוט עם זשייטלאווסקי: חיים ד״ר — )הרום־פראגקרייר( אס גר
 קומען צו מעגלער ניט אופן בשום מיר ס׳איז ■וואס באגג, הארציק מיר
ברכות. און גרוסן ווארעמסטע מייגע אן נעמט קאינפערעג״ן. רער אויף

בזורא. — ז אגד י רז ו •ר ג
 די אייר שיק איר )בריוו(: בירנבוים שלמה ד״ר — ג ר ו ב מ א ה
 פידות גוטע אמתע רי ארויסגעבן זאל ארבעט אייער אז ווונטשן, בעסטע

פאלק. יידיש! פארן
לעב!". "וחאלקאוויפקער רעדאקציע — ק ס י ו !ו א ק ל א ו ו
 דעם אויר איר פיז הארצן גאגצן מיט! ארזשעד: מ.— ארשע ו ו
 הייפל קליינעם א גישט דינט וועלכע וויסנשאפט, יידיישער רער פון יום־טוב

 אין ערפאלג ווייטערן וויגטש אייר פאלקסמאפן. יידישע די נאד פארשער,
ארבעט. אייעד

 ער־ ווינטשן מיד "ארט": קאמיטעט צענטראלער — ע ש ר א ו ו
 ארבעט פרובפעריקע אייגסטיטוט דעם וויגטשן מיר קואגפערעמ. רער פאלג
וויסגשאפט. עקאנאמישער יידישער ׳פון געביטן אלע אויף

)בריוו(. ארטיסטן־פאראיין יידישער ־— ע ש ר א ו ו
 קומען, יום־טוב צוליב .געקענט ניט באלאבאן: מאייר — ארשע ו ו

 אויפן ארבעט פרוכטבארער ©ון וווגטשן הארציקע איבער אייר איר שיק
וויפנשאפט. יידישער רער פון פעלד

 וומטשן הארציקע פוילן: אין "בוגד" פון צ״ק — ארשע ו ו
 וואס ארבעט, גרליפער אייער אין ערפאלגן ווייטערדיקע קאגפערעגץ. דער
 יידישע די פון רענעסאנם קולטורעלן ׳פון באשטאג;ד־טייל וויכטיקער א איז

פאלקסמאסן.
 ארבעט שעפערישע וויינטש איר בירזאווסקי: ד״ר — ווארשע

אעסטיטוט. פון צוזאמענפאר דעם
 די זיין זאלן געשטארקט %יכער": קאאפעראטיוו — ארשע וו

בויער. די פון הענט
בלאפער". "דער ■רעדאקציע — ע ש ר א ו ו

 גייפטיקער פון יסוד מאדערנעם דעם ברעסלער: א. — ווארשע
 די כבוד ארבעט. פרוכפעריקער פון ווונטשן הארציקפטע די יידישקייט

 גע־ צו כבוד אומפארדינטן דעם פארגיגען גיט ליידער זיור קאן איד טוער.
קאנפערענץ. דעד אין אנטייל אן מען

 הארציקסטע אונדזערע דאקטאר": "דער רעדאקציע — ע ש ר א ו ו
ברכות.י
 קהילה: ווארשעווער פון פראקציע דעמאקראטישע — ארשע ■ו ו

 רער אין הצלחה איר ווינטשן און קאנפערענץ די הארציק באגריסן מיד
פינקלשטיין. לעא ארבעט.

131



 בא־ נישט איז ר*מ זואס ב^רויער, איך הערמאן: דוד — ע ש ר א ו ו
 אגגעהויבן זיך האט צייטן ע שוועד אין קאגפערענץ. דער בייצוזיין שערט
 אייך ווינטש איך אימפאגוירגדיקע. רעזולטאטן די זייגען ראך ארבעט, אייעד

וויסגשאפט. גאציאגאלער אונדזער לטובת ארבעט פרוכפערדיקע ווייטערע
 דער פון פלעגער די שפיגל: גיימאז, הערשעלע, — ארשע ו ו

 איבערגע־ געטרייע און באגריסונג הארציקע אונדזער וויסגשאפט יידישער
נעבנקיייט.

 קאינפע־ אייער צו גרוס אונריזער :,הצעיר׳ "השומר — ע ש ר א ו ו
נץ. ע ר

 איניציא־ דער פאר בלויז )בריוו(: ווולמאן ל. ד׳׳ר — ווארשע
 העולם, פגות מארבע טוער אינטעלעקטועלע יידישע צונוייפצוזאמלען טיווע

 ויםגשאפט־1 יידישער פון פראגן וויכטיקע וועגן פארטראכטן צו זיר בדי
יישר־כח. הארציקער א אייך יומט ארבעט, לעכעד

 אז אייר, ווינטש איר )בריוו(: זילבערפארב מ. ד״ר — ע ש ר א ו ו
 ער אז און פארשטארקטער א קאגפערעכץ דעו־ פון ארויסגיין זאל ייווא -ער
 שיין אזוי זויר האט וועלכע ארבעט, די פירן ווייטער בוהות פרישע מיט זאל

אנגעהויבן.
 מיר )בריוו(: סעקציע יידישע זשוחגאליסטן־םינדיקאט, — ע ש ר א ו ו

 אייעד פאר סימפאטיע אומאויפהערלעכער אונחזער אין אייר פארזיכערן
 פאי־ פרעסע. יידישער דער פאר וויבטיק שטארל אזוי איז וואס אדבעט,
יאגאווסיי. ש. סעקרעטאר נאטליב, י. ד״ר זיצער:

קומען. נישט קאן איד וואס באדויער, זינגער: יי. — ע ש ר א ו ו
 פון קאנפערענץ ערשטעיר דער ־צענטראלע:”"טאז — ארשע ו ו

 מיטווידקן וועט יזי אז האפן, און גךוס ווארעמען ארגדזער מיד שיקן ייווא
 וויסנשאפטלעבער יידישער פון געביט אויפן דערגרייכונגען ווייטערדיקע צו

ווולמאן. ר״ד לעווין, ד׳׳ד ארבעט.
 אייעי אין ברכות הארציקסטע די טורתאוו: מארי■ — ע ש ר א ו ו

קולטור. און שפראבוויסגשאפט יידישער דער לטובת ארבעט נרויסער
 קומען צו אוממעגלעבקייט די באדויער יאשונסקי: י. — ע ש ר א ו ו

 דער אויפבליען זאל ערפאלג. בעסטן קאגפעדעגץ דער ווינטש ווי־לנע. ליין
יולטור־פארבאנד. מעבטיקן א בילדן פריינד זיינע זאלן אינסטיטוט.

 צוזאמענפאר דעם באנדים )ברירו(:איד לעהמאן ש. — ארשע ו ו
 זאפטיר׳ע מיט וואקסן און בליען זאל איגסטיטוט־בוים דער אז ווינטש, און

וויסנשאפט. יידישער דער פאר פרוכטן
 אויס אייר דריק איר )בריוו(: לעווין גרשון ד״ר — ע ש ר א ו ו

 וואקסן זאל איגסטייטוט יידישער דער אז ווזנטש, הארציסז מיין שריפטלעד
 דערווארטן פריינד זייגע אלע מיד וואס דאס, ערפילן זאל און העכער וואם

אים. פון
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 ער= איצטיקע די )בריוו(: בלעטער" "ליטערארישע — ע ׳ט ר א ו ו
 צעריסנ־ פון מאמענט שווערן א אין פאר קומט ייווא פו! ר^נפערענץ שטע
 באפעש־ צו נייטיק דעריבער א׳יז מער נאד און צערייצטקייט. און קייט
 מיר ארבעט. די פארשטארקן צו און קולטור־פאזיציעס אונהזערע טיקז

 וועלן קאגפערענץ ערשטער דעד פיון אנטיילנעמער אלע די אז זיכער, זיינעז
 וואס אינסטיטוט, ווי!סנשאפטלעבן יידישן דעם אגזען און חשיבות צונעבן
מייזייל. נחמן בויען. רעכיטן אין איצט יזיוך האלט

 ווונמשן אייך שיקן מיד )בריוו(: מיאנאווסקי־קאסע י— ע ש אד ו ו
 ליוטאשטאנ- ק. פראפ׳ קאמיטעט פון פארזיצער ארבעט. פרוכפעריקער פון

דאראשעוופקי. וו. פראפ׳ סעקרעטאר סקי,
 זוס־ ־׳ט. פאט, יעקב קאזשדאן, .ש ח. מענדעלסאן, .ש — ע ש ר א ו ו

)בריוו(. אבראם זאלצמאן, גילינסקי, .ש מאן,
 דעד ווינטשן מיוד וועלט": "די "פאלקסציי־טונג", — ע ש ואור ו

 די לטובת קולטור־אינסטרומענט א ייווא פון אוייסצושמידן קאנפערענץ
מאסן. ארבעטנדיקע יידישע
 דעס אייך ווינט׳ט איר )בדיוו(: פינקעלשטיין נחמיה — ע ש ר א ו ו
 גרייט שטענדיק בין און טעטיקייט ווייטערדיקער אייעד אץ ערפאלג גרעסטן

אייך. מיטצוהעלפן
 הארצן גאנצן מימן בין איך )בריוו(: פראפוס י. י. — ווארשע

ארבעט. וויכטיקער זייער רער אין באטייליקט
 צו זיין ערלויבט מיד זאל )בריוו(: פרייר י. מ. — ׳טע ר א ו ו

 זיר זאל שאפונג, אומפארטייישע ריעע אלם אינסטיטוט, רער אז ווינטשן,
 גוצן געווונטיטענע רי ברענגען און מאס געהעדיקער רער אין אנטוויקלען

׳פאלק. יידישן גאנצן רעם
 אוניווערסיטעט העברעישן פון פריינד געזעלשאפט — ע ש ר א ו ו

 פיון פריינד די פון קאנפערענץ ערשטער דעד צו )פדיוו(: ירו׳טלים אין
 פון בגין פון גרונד׳טטיין דעם לייגן פון פייערוגג דעד צו און איינסטיטוט

 פרכות. הארציקסטע אוגהזערע אויס אייר מיד ךריקן אינסטיטוט אייער
 בא־ ^ריינדלעכע אין אינסטיטוט מיטן מיר שטייען גרינדונג זיין זינט

 מיד קורן צופרידנקייט באזונדער א מיט ארבעט. געמיינזאמער און ציוננען
 אז הערן, געעדטע אייר, ווינטשן מיר אנטוויקליונג. גיכער זיין צו צו זיר
 וויסנשאפט־ דער צו ארפעט וויכטיקער אייער אין זיין מצליח זאלט איר

 פארזיצער פארן פאלק. יידישן פון אויפלעבונג גייסטיקער און לעכער
פאזנאנסקי. יצחק־יעקב סעקרעמאר שאר, משה פראפ׳

האפמאן. דוד עלענגאלד, צאמבער, — ע ש ר א ו ו
 יידישן דעם פאגריסן מיד "צענטראל": פאדלאג — ע ש איר ו׳ו

 קאנפע־ ערשטער זיין פון עפענוגג דער צו אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן
ארבעט. ווייטערדיקער זיין אין מזל־ברכה גרוייס אים ווינטשן !און רענץ
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קאווארסקי. נ. — ע ש ר א ו ו
 ווינטיסט קהילה יידיי׳סער הער פון פארוואלטונג די — ע ש ר א ו ו

פארביסטיין. פארזיצער ארבעט. אייעד איין הצלחה •אייך
 ערפאלג וויגט׳סן מהר ."קולטור־ליגע": געזעליסאפט — וואריעע

 יידייע־וועלט־ אנגעגריפענע די יסטיצן וועט קאנפערעגץ די אז האפן, און
קולטור. >עכע

 אייך יסיקן מיד )בריוו(: "קולטור־ליגע" פארלאג — ע ואריס ו
צוזאמענפאר. עריסטן אייער צו באגריפוגגען חבר״סע באמת אוגדזערע

 חרוקער־פאר־ וואריסעווער ביים קולטור־קאטיסיע — ע ש ר א ו ו
 בעסטע די קולטור־אוצרות אוגדזערע פון זאמלער און פאריצער די אייז:

זוונט׳סן.
 אן אויף באדויער איר ... )בריוו(: ראוויטיס מלך — ע אריס ו ו

 קעגען וועלן כוחות יצוואכע מייגע וואס ר,ומעז. ניט קען איד וואס אמת,
 פאר־ ניט רגע קיין געוויס זיי וועלן דאס אייר, פאר צוקונפט דער א-ן טאן

זוימען...
 באגרי־ הארציקע א יסיקן מיר קאפעל: יסרעבערק, — וואריסע

 קאנפע־ עריסטער זיין צו איגפטיטוט ורסג׳סאפטלעכן יידייסן דעם סונג
ארבעט. הייליקער זיין אין ערפאלג גרעסטן דעם אים ווינטיסן און רענץ

 יידייסער רער פאלקסטעאטער: יידייסן פון ארטיסטן — ע ג ל י ו ו
 דער אין זיר באטייאיקט קולטור יידייסער דער פון טייל א אלם טעאטער
 דער מיט איז ווואס קולטור־ייסוד, אייזערנעם דעם צוליב יסמחה גרויסער

 צוז׳אמעג־ היינטיקער דער זאל געווארן. געלייגט ייווא פון אנטיסטייונג
קול יידייסער גרעסטער דער פון פארווהרקלעבער און בויער דער זיין פאר

טו,ר־אינסטיטוציע.
 דער פון פארוואלטונג צענטראלע די )בריוו(: ווילביג — ווילגע

 באגרייסט )ווילביג( בילדוגגס־געזעליסאפט יידיי׳סער ווילנער עלטערער
 און זיר פאר איגסטיטוט ווייסנ׳צאפטלעכן יידייסן יינגערן דעם הארצירפט

 ערן־ פראווינץ. ווילנער דער אין אפטיילונגען 21 אירע פון נאמען אין
בערניטטיין. מ. סעקרעטאר יסאבאד, צ. ד״ר פארזיצער

 אונדזער אלע, ...מיר )בריוו(: פארלאג" "ווילנער — ע נ ל י ו ו
 באדארפן פארטייען און קלאסן פון אוגטעריסייד אן יידן, דור גאנצער

 קרוי־ דאזיקער דער אט צו ודערלעבט האבן מיר וואס גליקלער, פילז זיר
 פין אויפטו נאציאגאלן דעם אט צו פאלקס־קולטור, אונדזער פון גונג

 אין ערפאלג קאנפערענץ דער איר וויגטיס הארצן טיפן כיון ראנג. עריסטן
קלעצקיין. ב. ארבעט... איר

)בריוו(. גדייגסקי איטיסע — ע נ ל י ו ו
)בריוו(. ראן ל. — נע ל י ו ו
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 ־«’מאט דער ביי מיכאלעוויטש ב. פון א״נ שילער־קלוב — ע נ ל ׳י ו ו
)בריוו(. ווילנע אין צב״ק פון גיימנאזייע •גאט׳

)בריוו(. צוקערמאן בן־ציון קינסטלער — ע נ ל י ו ו
)בריוו(. קרייז ’סאצ׳־אקאד — ע ג ל י ו ו
 נעזונט־ י. פון האנדלס־קורסן יידישע די פון שילער — ע נ ל י ו ו

)בריוו(. הייט
 פעדאגא־ דער )ברעו(: רעאל־נימנאזיע יידישע — וויילקאמיר

 ערשטער דער שיקט רעאל־נימנ^דע יידישער ווילקאמירער פון ■ראט נישער
 וו^רעמסטע זיינע אינסטיטדט וויסנשאפטלעכן יידישן פון קאנפערעגץ

 נאלד־ מ. דירעקטאר. לאמפערט, ל. באנריסונגען. הארציקםטע און .ברכות
□עקרעטאר. בערג,

 באראטוננען די ווינטש איך )ברייוו(: נלאנץ ר. ד״ר — ן י ו ו
חברים. אלע גרים און הצלחה

דו א איך ברענג !פונדאמענט דעם לייגן צום טאו: ל. ה. — ן י ו ו
האך! ק י ערד ג

 לאג־ הארציקסט באנריסן סחד^רסקי: מעודל און אלטע — ן י ו ו
 מיט־ שטענדיקער צו גרייט בייזיין. אוממענלעכקייט באדויערן פערענץ,
ערפאלג. ווינטשן ארבעט.
 ברכות מייגע איבער אייר שיק איך )ברירו(: טויבש לייבל — ן י ו ו

 חברים חשובע טייערע, געגריסט, הארציק ׳זייער מיר זייט פונדערווייטנס.
 הצלחה גרויס מיט געבענטשט זיין ארבעט אייער זאל קאנפערעגץ! דער פון
 בנין א בלייבן זאל אינסטיטוט יידיש־וויסגשאפטלעכן פון געביי דער און
ואמץ! .חוזק עד; עדי

 באגריסט זייט נראלייט פון ים אין "ארט": — ק ע ו ו א ל צ א ל ו ו
ראוויצקא. זילבערבערג, ארבעט. דורותדייקער אייעד צו

 אין ערפאלג אייך ווינטשן מיר "בונד": — ק ע ו ו א ל צ א ל ו ו
ארבעט. ווייכטיקער .אייער

 ערפאלג ווינטשן און באנריסן מיד יישא: — וועק1וולאצלא
" ׳ ארבעט. דער אין

 פארנע־ פיל מיט נייסט": "אונדזער רעדאקציע — זאמאשטש
 דער פון נאמען אין אייך איבערצושיקן האנט, אין פעדער די איך נעם ניגן

 אין ערפאלג אייך ווינטשן און באגריסונג הערצלעכע אונדזער רעדאקציע
 אוניטערשטיצן צו אלע אויף !חוב א אויך איז! עם לעד. בגין הויך אייעד

פירשטמאן. הכהן דוב ישראל רעדאלטאר ייווא. דעם
 בא־ טיפסטן מיין צו )בריוו(: הערש ל. פחאופ׳ — וע ו שעו.ע ז

 הי אויר זיין... ניט אייך צווישן קאנפע־ענץ־יטעג די אין איך קען ■דויערן
 צווישן נשמה דער מיט הארצן, גאגצן מיטן אבער איד בין מענלעך, ווייט
 ייווא דער זאל נעבענטשטע... א פרוכטבארע, א זיין ארבעט אייער זאל אייך.
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 זיך־ מיט וועט ווואס בנין, גרויוסאןדטיקן דעם פון גרוגדשטיין דער ווערן
 מענטש־■ זיין מויז וואם וויסגשאפט, די וויסגשאפט, יידישע די פארשטעלן

 אינהאלט, איר לויט יידיש אבער אידעאל, איר און מעטאדע איר לויט לעך
 לויט — יידיש דעמאיקראטיש, טיף י— יידיש און שפראך איר לויט יידיש

 אויס־ זייערע אויף ד טראגן וואס און זי שאפן ווואס כוחות׳, לעבעדיקע די
פלייצעס. נעהארעוועטע

 עסט־ אין קולטור־פארוואלטוננ יידישע ידי — )עסטלאנד( טאליז
 וויב- דער אין הצלחה ווינטשט און קאגפערענ״ן די הארציק באגריסט לאגד

 איג־ וויסנשאפטלעכן יידייטן דעם צוקונופט גליקלעכע א און ארבעט טיקער
סטיטוט.
 קא־ אידא טרופע דער ופוין ארטיסטן — אזי׳ מ ו ו א ש א מ א ט
 אינסטיטוט וויסנשאפטלעכן יידישן פון קאנפערעג״ז די באגריסן מינסקא

ערפאלג. אים ווינטשן און
 וואכנבלאט" "טאמאשאווער רעדאקציע - מאז׳ ווו א ש א מ $1 ט
 שיינעם דאזיקן ידעם האבן וואס העגט, די זיין זאלן געבענטש )בריוו(:

בויען. !אנגעהויבן בנין
 אוגדז איז ליידער טורקאוו: קאמינסקא, — ,ז א מ ג ו א ש א מ א ט

 דעריבער ווינטשן מיר קאגפעירענץ. דעד אין נעמען צו אגטייל אוממעגלעך
 וואס ארבעט, שיינער דער אין אנטוויקלונג א;וין ערפאלג ווייטנס דעד פון
הארצן. צום אזוי אונדז איז

באגריסונג. העירצלעבע ייוואו־גרופע: — ן טשי טאר
 קראנקען־נע־ מיין ארום ...אויך )בריוו(: אליצקי ל. — □ק טרי

יום־טובדיקייט... אונדזער מט אנגעזאפט אטמאספערע די איו לעגער
)בריוו(. שול־ארנאניזאציע יידישע — ר! ים י ר ט

)בריוו(. פעדערמאן ר. — טשענסטאכאוו
 פארשער און פיאנערן די בלעטער": "טשערנ׳ — ץ י ו ו א נ ר ע ש ט

 זאל באראטונג. זייער אין ערפאלג בעפטן דעם מייד וויגטשן יידיש פון
איגסטיטוט. דער לעבן זאל פו־אלקס־שפראך. לעבעדיקע !די בליען

 )בריוו(:.״מיר ,’"טארגענרוייט ארגאגיזאציע — r י ו ו א נ ר ע ש מ
 בא־ ווייטער אויר וועלז מיר באגריסונג... הארציקע טיף אונדזע׳ר אייך שיקן
ארבעט... אונדזער—אייעיר צו ערנסט גרעסמן טיטן זיר ציען

 באדויערנדיק דיאמאנט)בריוו(: מאקס ד״ר — טשערנאוויץ
 ערשטער דער ביי איינעם אין אייך טיט זיין קאנען ניט וועל איך וואס זייער,

 טע־ פרוכפעריקע א אלעמען אייך איך ווינטש ייווא, פון קאנפערעגץ
ארבעטן. זיינע אין הצלחה צוזאמענפאר דעם און טיקייט

 זיינע: מ-ר ׳:,"יוגנט^שטימען רעראקציע — טשערנ^וגיץ
אייך. מיט
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 ווינטשן קיסמאן לאה קיסמאן, יוסף ד״ר — ץ י ו ו א נ ר ע ש ט
באראטוגגען. אייערע ערפאלג

 גרופע טשערנאוויצער די שווארצמאן: יוסף •— ץ י ו ו א נ ר ע ש ט
 פאד רוטט וועלכער ייווא, פון צוזאמנפאר היסטארישן ערשטן דעם באגריסט

 שפראך־קאנפע־ טשעדנאיויצער היסטאוריישער דעד נאיר יאיר 20 ווילנע איין
 ווילגע צווישן הארץ־פאדעם דעם צונויף פעסטער בינדט וועלכער און רענץ

׳טשערנאוו־ץ. און

 וועלכע "•אייר, )בריוו(: שול־פאיראיין יידישער — ץ י ו ו א נ ר ע ש ט
 דעם — ליבלינג אלעמעגם אונדזער אויפבויען צונויפגעקומען זיך זענט
ערפאלג. אייך ווינטשן און כח יישר הארציקן א מיר שיקן — ייווא

 קאג־ דער ערפאלג גרויס וויגשטן מיר זייווא": פיון "פריינד — ס א י
הבריש. גאר גריסן און פערענץ
אייך. טיט זיינען יידן ייחישע אלע לערער: הערש — ם ע ל ע כ
 זייט פאלקסבלאט: כעלעמער ליגקע, ציון" "פועלי — ם ע על ב
באגריסט. הארציק

)בריוו(. יעקב" "בית רעדאקציע — ש ז ד א ל
 איבער אייך שיקן מיר וועקער": "לאדזשער רעדאקציע — ש ז ד א ל

 וועלטלעכער יידיישער רער פאך ארבעט אייעד אין ווונטשן ווארעטסטע די
קולטור.

 בוהער די סעקציע: יידישע זשורנאליסטן־סינדיקאט, — לאדזש
 קולטור, ייודישער מאדערנער דעד פאר פוגדאמענט וויסנשאפטלעכן א פון

פוקס. לאזאר גרוס. הייסער אונדזער ייווא פון צוזאטענפואר דעם
 איק וויגטש איד )בדיוו(: טאגעבלאט" "צאדזשער — ש ז אד ל

קאהאן. ישראל רעדאקטאר ארבעט. אייער אין ערפאלג פיל
 אקאדעטיע, עי־שטער אונדזער פאלקסבלאט": "נייער — ש ז ד א ל

 *ב־א פוקס, אדבעט. פרוכטרייכע מיר ווינטשן ייווא, פון צוזאמענפאר רעם
דאזענבערג. שולטאן, ברזשוסטאווסקי, דערזאן,

 יידיש־ דעד פון בויער די וויוואט ליבטענשטיין: י. — לאדזש
רולטור. וועלטלעכער

 פון ראט פעדאגאגישער דעד און קוראטאריום דאס — לאדזש
 אוגדזער ...אי$ )בריוו(: מעדעם וול. פון א״נ קיוגדערהיימען און שולן די

 קול־ מאדעדנער א פאר זויסגשאפט, יידישער וועלטלעכער א פאר קאמף
 רעם איין מיר זעען מאסן יידישע די פון שפראך דעד אין טור־שאפונג
 און ארבעט, פרוכטבאדער אייעד פון יסוד געזעלשאפמלעכן שטארקסטן

 באטיען דעריבער דערגדייכוגגען, אייערע מ־ט זיך מיד פרייען דעריבער
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 רא־ די אין א^רבעט אייעד שטיצן צו באמיען זיר וועלן מיד און זיר מיד
 פאז־ ל. ח. פארוואלטוגג די מענלעכקייטן... און בחות אונדזערע פון מעז

גאינסקי.
)בריוו(. שפירא נתן — ש ז ד א ל
 רער שיקט קהילה לאודוזשער רער פון פארוואלטונג די — ש דיז א ל

 אץ ערטאלג ייווא דעם וו׳ינטשט און באנריסוגג הארציקע א קאנפערעגץ
מיינצבערג. פוארזיצער ארבעט. זיין׳

 פאר איז ווילנע קיין נסיעה א )בריוו(: גאסטער ר״ד — ן א אגד ל
 עם אויסצופירן" שויז אפשיטא און באטראכטן צו פאנטאפטיש צו מיד
 מאגאט גאעגטסטער אנהייב אז וויסן, צו אינטערעסאגט זיין אפשר אייר וועט

 סעמינאר טעאלאגישן יידישן רעם פון יובל יאדיקער75 דער • זיין וועט
 מיר מען האט זיייטן אלע ׳פון געלעוהגוט. זיר האב איד ברעסלע,־ווו אין

 לעבן־געבליבעגע עלטסטע די פון איינער אלם קומעז, זאל ־איור צונערעדט,
 דאך און וויילנע; ווי ווייט אזוי ניט א־ז ברעסלע און סטודענטן. ברעסלער

 ארט־ איצטיקע די ביי וואס באדויער, מיין ארויסזאגן געמוזט אייר האב
 דעס באקומען וועל אייר נאד ווי פארן. ׳ניט ברעסלע קיין איר קאיז שטאנדן

 איר וועל פארנעמען, צו זיר רעכנט קאנפערענץ די אס1ל מים יסדר־היום,
 מיינונג מיין ארויסזאגן אויפפירלעך קען אי!ד וויפיל אויף ואון אנשרייבן

קאנפערענץ. דער פון אריפגאבע יענער אדער דער וועגן
 ניט מיד קאנען באדויעה צום ארבעטער־רינג: — לואנדאן

 און מזל־טוב אוייפריכטיקן אונדזער קאנפערענץ. דער אין נעמען .אגטייל
ארבעט. צוקונפטיקער און פארגאגגענער פאר ווונטשן □וטע

 • נאמען אין )בריוו(: מאוושאיוויטש אידא און דוד — דאז נ לא
 קאנפע־ אייעד מיד שיקן אינפטיטוט פון פרייגוד לאונדאגער עטלעכע פוץ

עורפאלג... פוז ווונטש הארציין א רענץ
 סר א אייר ווינטש ...איר )בריוו(: צוקערמאז וויליאם — ז דא נ לא

ארבעט... אייעד אין ערפאלג
 גרעסטן דעם אייר ווינטש איר )בריוו(: קעניג לעואי — לאנדא:

 וויכטיקער אייעד אין זיין צו גוצלעד אמאל גאר באמת האף און ערפאלג
ארבעט. אינטערעסאנטער און

 ווי־ ארבעט. אייער אין זייט געבענטשט טויב: — ש ט י ו .ו לוי
ייווא. \ואט

מזלדיק. און ערנסט זיין זאל גליקלער: אינזשענער — ק צ ו ל
 הנובת־ אויפן ...אי״ה )בריוו(: ■פעטשעניק ל. מ. — טש ויי ו י לו

 זיין זאל מיטפרייען... אייר מיט זיכער נעוויס שויין מייד איר וועל הבית
אמן! ארבעט. גרויסע אייעד געבענטש
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 שפא־ אויפריכטיקן ...טיט )ברייוו(: פרעסע" "וואלינער — י! צ י ו י
 קאנפערעגץ דער פון רעזולטאטן די אפווארמן מיר וועלן אינטערעס ז גענז
 ערשטן פון פייערונג דעד אין זיר מיר באטייליקן נשטה און האר" טיט און

ייווא־בנין. אונטערן ציגל־פארליינן
 לאנדקענטעניש־ציב־ פון קרייז אקאדעמישער — ,?עגבערג

ארבעט פרוכפעריקער פון ■ווונטשן הארציקע שיקן מיר )ברירו(: האבער
 נייער רער פון בויער און שאפער די אנסקי־קלוב: — לעמבע>רג

 בא־ הארציקע אונדזער סאונפערענץ ערשטער זייער צו קולטור יידישער
גריסובג.

 שיק פארהינדעךט קראנקהייט דורך וויינלעז: י. — לעמבערג
באנריסונג. הארציקע איך

)ברירו(. "כווילא" רעדאקציע — נ ע.ר ב עיט ל
 פרא־ אונדזער עפענונג דער צו פרץ־ביבליאטעק: — מאסצייסק

באגריסונג. לעטארישע
 וויי־ און הצלחה סר א "בונד": פון קאמיטעט — ק ס ל ע י ש א נ

בראוואר. — ארבעט פרוכפעריקע מערדיקע
 אל־ ייווא: פון לאנד־ארגאנייזאציע אמעריקאנער — רק א י ו־ י נ
 צוזא־ דעם באגריסט סעקציע אמעריקאנער דער פון פארזאטלונג געמיינע

 יידישן פון ארבעט דער אין קאגסאלידאציע און ערפאלג ווינטשט מענפאר,
אינסטיטוט. וויסנשאפטלעכן

 קאג־ אייער צו באגריסוגג הארציקסמע כהן: ל. י. — ק ר א י ־ ו י ■נ
ערפאלג. גרעסטן אייר ווינטש פערענץ.
 גע־ א לעהרער: ליפע לעהרער, לייבוש בערג, י. — ק ר א י ־ ו י נ

בייגער. אייערע אין זונט
 הארציקסטע די קולטור־געזעלשאפט: יידישע — ארק י ו־ י נ
קולטור. יידישע די לעבן זאל ברפות.

 דעלע־ די באנריסן מיד פדוי: און קאפעלאך י. — רק יא ו־ ני
 טיט זיינען מיר הצלהה, אייר ווינטשן טיר זוערק. איידעלן זייער אי: גאטן
אויפגאבע. שווערער אייער .אין אייר

 אייער הצלחה און נליק שלום־עליכם־אינסטיטוט: — ניו־יארק
קאנפערעגץ.

)בריוו(. ברוינפעלד ק. — ץ ג א ס יי י נ
)בריוו(. שול־ארגאניזאציע יידישע — ע ק ל א ה$ ס
גרייט. ארבעט ווארעמער טיט שטענדיק זאטלער־קרייז: — י ר ט ס
 צום גרונטשטיין־לייגן צום נראטולירט קהילה יידישע — י ר ט ס

בנין. אייגענעם
 פאר הארצלעד אייר דאנק ...איר )בריוו(: אש שלום — פאריז

 פאר־ איד וואס ייווא, פון צוזאמענפאר צום קומען צו איינלאדונג רער
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 נאר פיר. פאר כבוד קליינעם קיין כאד ניע עם האלט איך אז אייך, זיכער
 אטע־ קיין *אקטאבע טן12 דעם אפ איד פאר געווים, ׳טוין ווייסט איר ווי

 עם קען איר און אראגזשירט דאס געווארן לעגגפט שוין איז עס ריקע,
 מיין ארבעט. און טי אייעד פאר יי׳טר־כוח מיק צו געמט צוריקרופן... ניט

הברים. אייך, צו גרוס הארציקן מיין און איינלאדונג דער פאר דא:ק
 שטארק, באדויערן מיר דאברי: אברהם און לייוטאוו ן— פאריז

 פון פרייגד די פון קאנפערענץ וער אויף בייזיין ניט קאנען מיר וואס
 געזעל־ דאזיקער דער ווינטען מיר אינפטיטוט. ווי!סג׳טעפטלעבן יידי׳טן
 פון וווקס כסדרדיקן דעם דו!רך אז האפן, און אגטוויקלונג בעסטע די יטאפט

 אב־ איידעלע אי-דע פארמערן דורך און מיטארבעטער אירע פון צאל דער
 עס ארבעט. וויבטיקע מער און מער אלץ אויספירן זי וועט 'טטרענגונגען

 אייגעגעם אין זיצן אינסטיטוט דער וועט גיבן אין וואס אונדז, פרייט
בנין.

 צום קאנגרעס דעם גראטולירן מיד מעדעם־קלוב: — פאריז
הולטור. יידי׳טער דעד פון יום־טוב

 קאנפע־ די באגריסן מיר דיזשור: יעפרויקין, ,קרייני! — פאריז
קגלטור. יידי׳טער דער לטובת ארבעט פרוכטבארע ווינט׳טן און רענין

 קאג־־ די הארציק באגרים איך )בריוו(: שאגאל מארק — פאריז
ערפאלג. איר ווינטיט און פערענץ

)בריוו(: שווארצבארד שלום — פאריז
)בריוו(. מארק נתן — ץ מ א י ג ־ א ר ט א י פ

)בריוו(. פיינקינד מיטה — ו ו קיאו י ר ט ע פ
 שיקט פינסק שטאט דער פון מאגיסטראט דער — ק ס נ י פ
וויצעפרעזידענט. בערגמאן, ד״ר ארבעט. פרוכיפעריקער פון ווונטשן

 אז ווינטשן, און באגדיסן מיר שטימע": "פיגסקער — פינסק
 יידית•־ דער פאר שוץ־וואנט פעלזן־פעסטע די זיין זואל ייוויאו־בגין דעד

העצעד. איון שטערער כלערליי יעגן קולטור וועלטלעכער
 באגריפג־ העלער: דאקטאר און נאלדעלמאן פראפעפאר — פראג

 פולן א באראטונג אייעד חברים היגע ווינטיטן צוזאמענפאר אייער ריק
 קו־ פון מדרגה ער׳טטע די קאנפערעגץ, ערשטע די זיין זאל דאס ערפאלג.
ניצחון. מענדיקן
 איך )בריוו(: פריימאן א. פראפ׳ — ן א׳י מ ־ מ ר ו פ ק נ א ר פ
ערפאלג. פולן א אייך וויגטיט און קאנגרעס... אייעד באגרים

)בריוו(. בהנא א. — פעריעמיסלע
 אייך דאנק בעסטן )בריוו(: פימאגסען ,פהאפ — קאפעגהאגן

 אוממעג־ ליידער, אבער, מיר איז עפ איינלאדונג. פריינדלעבער דער פאר
 מיינע איבער איר שיק איך קאגפערענץ, דער אין אנטיילצונעמען לעך

• גליקווונטיטן. בעסטע

140



 קאגפערעגץ, דער הצלחה ווינטשן מיר בערליז(. )דורך ע נ ו ו א ק
 יידישער וועלטליעכער שעפערישעןר רער פון יסודות די פון פארפעסטיקונג

 כאצקעלעס, ראזואוווסהי, קאנטאד, מאטים, "׳אוזע", ?אוונע, אייוו קולטוי•
טראופיעגסקי. לעוויז,

 גע־ אונדזער אויף אייך מיט יזיינען מיד ריגע(: )דורך קאוונע
 ליבהא־ געזעלשאפט קולטויר. יידישער דעד פון ׳יום־טוב גרוייסן מיינזאמען

 כאצ־ לאזערסאן, פריוועט־דאצענט מאטייס, לערער. יידישע וויסן. פון בער
קעלעס.

 עהזור פ׳ דורך מינדלעך בירזשישקא: מיכאל פראפ׳ — ע נ ו ו א ק
 ליטוויש־ פער געזעלשאפט דער פון און אים פון באגריסוגג א פינקלשטיין

פארזיצער. איר איוז ער וואס פארשטענדיקונג, יידישער
 "יידישער דער פון רובינשטיין,"רעדאקטאר ראובן — נע וו יא

 אייער אין ערפואלג גרעסטן דעם אייר ווינטשן ...מיר )בריוו(: שטימע"
 יידישער און קולטור ייורישעיר דער פון לטובה ארבעט וויכטיקער העכסט

 וועלן יצירה־אימפעט רעם פון געטריבן אז זיכער, זיינען מיר וויסנשאפט...
 קילטור־דער־ הויכע צו דעךלעגגען ייווא פון פריינד און טוער בויער, די

חנובת־הבית. טיטן. אייך באגריסן טיר גרייכונגען.
)בריוו(. ׳,"בוגד פון קאטיטעט — קוטגע

 יוואגפערענץ .די הערצלעך באגרים איד פרענקל: — קעשענעוו
 פרוכטבארער, וויכטייער, איר אין ערפאלג ווינטש אינסטיטוט, יידישן פח

קולטור־ארבעט. גרויסער
)בריוו(. בראסס יעקב ד״ר — ע ק א ר ק
 איינלאדונג דער פאר הארציק דאגק איך פיינער: ד״ר — ע ק א ר ק

 דער־ ממשותדיקע ווינטש אוממעגלעך. ליידער קומען מיין יאננרעס. צום
 יידישע וועלטלעכע מאדערגע העבסטע די אינסטיטוט, דעד זיד זאל פיאלגן.

 דער אין פונאנדערוואקסן. פראכטפולער און שנעלער וואס איגסטיטוציע,
 אויף רעאקציע היימישער אונדזער מצד אגפאלן ווילדסמע די פון צייט

 פראטעסט טיטן פאוראייגיקן ווונטש דאזיקעד !דעד זיד מוז שול, אוונדזער
 איגסטי־ דער ווי זי דען פאלקסשול, דער פער קאטף טיטן העצער, די קעגן
 וועלט־ מארערנעם אונדזער פון בגין פוגם טיילן וויכטיקסטע די זיינען טוט
 אינפטיטוט וויסגשאפטלעכעור יידישער דעד זאל לעבן קולטור־לעבז. לעבן
פאלקסשול. אוז

)בריוו(. האפמאן הנגאל — ״ז י ו ו ע י נ ש ו ד ק
)בריוו(. ווייסמאן פ. — ם ע ד א ר
 וויגטשן מיד )בריוו(: לעבן" "ווואלינער רעדאקציע — ע ג ו ו א ר

 פארזאמלען זיך וועלן וועלכע וועלט, גאנצער רער פון ייווא פון ׳פרייגד די
 דער צו מיטלען און וועגן די נעפיגען זאלן זיי אז ^אנפערעגץ, דעד אוייף

 וויב־ אזוי דעד פון פונאגדערוואקסוגג און פונאגדערבליונג ^לזייטיקער
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 אנערקענונג און־ סימפאטיעם די אדרים דופט ורעי^כע ־אינפטיטוציע, טיקער
וועלט. יידיש־קולטורעלער גאנצער דעד פון

 בילדוגגס־מינים־ פון בילדונגס־פארוואלטונג יידישע — ע ג י ר
 אייעד צו אייגלאדוזנג דעד פאר הארציק אייך דאנקען טיר )פריוו(; טעריום

 רוא־ אוגדזער אנטשפרעכן גאנצז אין וואלט אנטייל אונדזער פערעג.ץ.1קא
 פאלקסטיט־ גרויסער דעד צו סימפאציע טיפער און אינטערעם רעמסטן

 וויסנשאפטלעכן יידישן דעם דורך געטאן פ׳ווערט וועלבע ארבעט, לעכער
איגסטיטוט.

 אגטייל אזא מעגלעכקייט יעדע בארו׳יבט איצמער אונדז איז ליידער
 ווממש, אונדזער טיט באנוגעגען דערפאר זיך מוזז מיד פארווהרקלעכן. צו
 פאר יסוד נייטיקן דעם שאפן זאל און אייננעבן נוט זיך זאל קאנפערעגץ די

 ריכטיק די לטובת אינסטיטוט דעם פון ארבעט געלונגענער ווייטערדייקער
 פו, שעף לאנדוי, יי. פאלק. יידישן פון קולטור־אינטערעסן פארשטאנענע

שול־אפטיילונג, פון ליימער פאלאצרך, וו. פארוואלטוג; רער
דליטא. ירושלים סזל־טוב זשאגארסקי: — ע ג י ׳ר

 ערפאלג גלענצנדן א ווינטש ...איך )בריוו(: ,לאגדו׳ י. — גע י ר
 גע־ צו אפגילטן וועט אייך אז מסופק, ניט בין איך ארבעטן,; אייערע אין

 זייער איז והאס ארבעט, ווייטערדיקער אייער פאר וועג רייכטיקן רעם פיגען
ווערטפול...

 ז>אנן3א געצוווגגעז בין איך )בדיוו(: מייזעל נ. דעפוטאט — •ריבע
 אין Tt באטייליקן !ראם פארשאפט מיד ס׳וואלט וואס רוח, נחת דעם פון זיר

 דער ווינטש און איינלאדוגג דער פאר אייך דאנק איך קאנפערענץ. אייער
ארבעט. דערפאלנרייכע קואנפערענץ

 הארציק־ די אייך שיקט עלטערן־פארבאגד לעטלענדישער — ע ג י ר
ארבעט. אייעד אין גליקווונטשן סטע

 הארצייק־ די שיקן מיר אלעמען": פאר "בייכער פארלאג — ע ג י ר
ארבעט. גייטיקער אזרי דער איין דערפאלג ווינטשן און באגריוסונגען סטע

 געקאגט ניט דאב אייך וואם באדויער, איד ראזענבוים: י. — ע ג י ר
ערפאלג. גרעסטן ד״עם אייך ווינטש איך קומען.

 אין זשורנאליסטן־קלוב און ליטעראטן יידישער — ב ■־אבי ל ת
 מעג־ די ניט האבן מיר וואס זייער, באדויערן ...מיר )ברייוו(: ארץ־ישראל

 איג־ גדויס מיט אכער וועלן סיר קאגפעדעגץ. די בייצוווריגען לעכקייט
 אונדזער אויס דריקן מיר אירע. ארבעט די נןאבפאלגן שפאנונג און מערעס

 אויף וועט קאגפערענץ די וועלכע ארבעטן, אלע אויפצופירן יגרייטקייט
 פאלקלארישן רייכן מיטן זיר רעכענענדיק ספעציעל ■ארויפלייגן, אונדז
 נעמט ארץ־ישראל. אין זאמלער און פארשער זיין אויף ווארט וואס אוצר,

 סעקרעטאר: ראפאלקעס, ד״ר פארזיצער: באגריסוגג. ווארעמע אונדזער אן
אוננער. מנשה
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2 מ׳ ו נ הוספה

זיצונג. וויסנשאפטלעכער דער אויף פירטראגן
ן( ס י ז ע )ט

ד״אלעקטאלאג״ע. יידישע קי: צ "לו ר פ ה ג
 רעם אפ געוויינטלעד שרערט ע י ג וא ל א ט ק ע ל א י ד ווארט האס .1

 געננשטאג־, דאזיקן רעם צו צץ אבער זייך ט׳קוקט ווען עולם. ברייטערן
 ווי ניט׳אינטערעסאנט, אזוי גאןינישט איז ער אז דר, מען ■איבערצייגיט

פלוג. אין דך ס׳דאכט

 טיט אפ דר ניט וואס וויסנשאפט, די איז דיאלעקטאלאגיע
 א פון נאך( עם מ׳דופט ווי ן, רש א ר ■נ ו מ )ארעד ז ט ק ע ל א י ד די

 פארנעטט וואס וויסגשאפט, די עם איז ווערטער, אנדערע טיט שפראך.
 קאנקרעטע די ווארן — ך, א ר פ ש ר י,־ע י ד ע ב ע ל ר ע ד ט י מ דך

אירע. דיאלעקטן די נ$ר זיינען שפראך א פון עקסיסטענץ־פארמען
 שפראך, דייטשישע שפרעד, ענגלישע מ׳זאנט: ווען

 סתם־ א אבסטראקצייע. אן עם איז וכו/ שפראך ע ש י ז י ו צ נ א ר פ
 עקסייס־ גלייכן ראם און שפראך פראגצויזישע סתם־ א שפראד, ענגלישע

 ענגלי־ נאד בנמצא זיינען ן רעד אין פאפיר. אויפן בלויז טירט
וו.”אאז־ ן, ט ר א ר נ ו מ ע ש י ש ט י י ד ן, ט ר א ד נ .ו מ ע ש

 דיאלעדט. ס׳רוב מענטשן ריידן פעלקער הויך־קולטורעלע ביי אפילו
 ווארשע, אין ציוויל^פארוואלטונג דייטשישער רער איין באאמטן הויכן א

 *רייכס פון מיטגליד )געווען נעקענט איך תאב וועלט־מלחמה־יארן די בעת
 ביי אפילו און לעבן, פדיוואטן אין אדוואקאט(, און רעדנער גוטער שאג,

 דייטש, באדיש זיין נענוצט ער האט מיד, טיט שמועסנתק ביוחאו, אין זיך
 אז דערציילט, אויך מיר האט ער (.essen) e s s 3 און (ist) i s c ht געזאגט

 מוסטער־אוייס־ אבליגאטארישע די אזוי. מען.נואןר רעדט הויף באדישן אין
 פאללס־ א אויסגעגאנגען את וואס דיימש, איטלעכן באקאנט איז שפראך

 אין — לערער )אלם לעבן אפיציעלן אין נאר זי נעברויכט ער אבער שול,
 אלס געריכט; אין — אדוואיאט אדער פראקוראר ריכטער, אלס ש!ול; ■רער

אאז״וו(. פארלאמענט אין — דעפוטאט
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 נעדרוקטע דאם .לל3ה מן יוצא קיין נייישט נאטירלער, איז, ׳ט י ד ' י
 דאסי(. מאבט ארטאגראפיע )די אוגיפאורמירט זיין צו אויס זעט ווארט

 וויל־ אין צי לאוהזייש, לובלין, וואר׳שע, אין ארויס צייטונג יידי׳שע א גייט צי
 אין צי מאגטרעאל, ישיקאגא,-, ניו־יארק, אין גראדנע; בייאליסטאק, נע,

 ר. א יי ט, ו ג איויס: זי לייגט ךיא־דע־זיישאניירא, אדער בוענאס־איירעס
 פויליישער: דער ;jor ,gut ראם: לייענט י״ד ליטוויישער דעד אבער

giit אדער gyt, און jus ,jur ,jub ,juur; אוקראינער: דער gyt און
.jus ,jur

 אויס־ דעריבער: הייסט לישון, א ואויייספואורישן וויסנ׳שאפטלעך
 דיאלעקטא־ )הויסטארי׳שע עבר אין — ן ט ק ע ל א י ד זיינע ן ש ר א פ

דיאלעקטאלאגיע(. )לויפיקע היינט אין און £אגיע(
 קאמפלעקס א געוועז אויפקום ביים באלד איז ישפראך יידי׳שע די .11

 די האבן דייט׳שלאנד, אין זיד באזעצנדיק מחמת, דיאלעקטן, לעבעדיקע
מונדארטן. דייטישע לאקאלע די איבערגענומען אומעטום יידן

 ׳מוגדאדטן דייישישע די פון ארייגדרינגען דאס אזוי ווי בייישפיל, א .
 די צו אוגדז ישטעלן צוגעגאנגען, דעמאלט איז •פאלקסמאסז יידיישע ■די צו

 באזוג־ ווייסל־מדיינה, דעד אין פאראן פוילן. איצטיקן אין פארהעלמעני׳שן
 פואלקסמענט׳ען, יידן, דערפער, די אין און ישטעטלעך קליינע די אין דערס
 אבער לישון, מיצקעוויט׳שעס א,ייף ישרייבן און לייענען ניישט יענען וואס

 מישא־ זייעד טרייבן זיי באישר ט, נ כ י י צ ע ג ס י ו ■א יש י ל יי ו פ ז ד ע ר זיי
 מיט מיינסטנם פאליאקן, מיט דערעיתר׳שט אדער אוייסישליסלעך כמעט ומתן

 ■ט. ר א ד נ ו מ ע ל א ק א ל די פעריפעקט זיי רעדן תמיד אבער פויערים,
 און דארף, ראדעמער פון פוילי׳ש האס רעדט געגנט חאדעמער פ^ן ייד א

 לאט־ אויס פוילייש־רעדער יידישן פון ואייר הערט פוילייש אנדער אז גאר
קאנט. זער

 די פאלר, פון יידן פויליש־קענעוודיקע די ביי אפילו איז פוילז אין
 פוילי־ דער מייט פארקער פון לישון דאס בלויז געבליבן ׳שפראך פויליישע

 אוועק־ אגטווייהלונג די איז פא־צייטנם, דייטישלאנד, אין ופאלקסמאסע. ■ישער
 געש איז מונדארט דייטישע לאקאלע די ווייטער: געגאנגען
 ווינקלי געגעבענעם אין יידן די פון מוטערשפראך די ווארן

 אונטער־ געמוזט צונג יידיישער דער אויף האט מונדא־רט דייטישע א
 אויפגע־ ערישט דארף דאס וואסערע? ענדערונגען. געוויסע זיין בעווארפן

 קודם־בל, פאר׳שונגען. קאמפליצירטע זייער ספעציעלע, הוהד ווערן הלערט
 טאג־ דער אין איז ער — עלעמענט ר ע יש י ע ר ב ע ה דער האט איד, מיין

 פון יישיבה, דעןר פון; הדר, פון ■מסתמא געקומען אדיין ישפראך טעגלעכער
 מגידייישער דער פון דאווגען, פון לערגען, )פון !בית־הטדך׳ש פ|ון ישול, דעד

 פפעציפי׳שע א מונדארט דייטישער דעד צוגעבן געמוזט — אאז״וו( דרישה
תוך אין איז מוגדארט די נאד פאהיידיישונג(. פון )אנהייב באפארבונג
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 פון באויז געווארן גערעדט איז זיי ווי אאנג, איזוי — דיייט־טי׳ש געבאיבן
 ע ׳ט י ד י י נ׳עווארן. איבערגענומעז «יז זי ווו ארט, אויפז יידן עגרופ א

 פארשיידענע פון ג ג ו ש י מ דורך ערשט ■אויפגעקומען זיינען מוינדארטן
ג. ג ו ר י ■ייז.אא א דורך און מונדארטן ׳איבערגעגאנגענע יידן צו ׳דייטשישע,

 גייט שפראך יידישער דעד פון געשיכטע נאנצער דעד דורך .111
 אפשפיגאונג אן געפייונט זי ט. ק׳יי פארשיידנמונדארטי אדו!רך
טעראטור. א יידישער דעד אין. אויר

 מערב אדן געווארן נואד סימנים, אאע אויט איז, יידיש ערשטע דאס
 עאטסטע )דאס אעגדער עטנאניראפיש־דייטשע די !פון מערב־דרום ■און

 דער אויט ן(. א ע ק זיין נעוועזן ז/אא אייניוואנדערונגס־ארט יידישע
 עאטסטע די פון שפראך די ■זאא ן, צמא יי י א פראפ׳ פון עקספערטיזע
 שויועביישע ע, יש ג א עמ א א אן טראגן בתב־ידן יידישע אויפגעהיטע

 זיין זאאן ווערק אאע די באפארבונג. ייבערדייטשישע סתם־א אדער
 אאע־ אן געשריבז און נערעדט האבן וואס ׳מהברים, דורך געווארן באשאפן
 יידישע ערשטע די פיון טייא א יידיש. שוועביש^מקורדיק אדער מאניש־

 אאעמאניש־שווע־ אויפן אינן וואס שטעט, אין געדרזקט )אגב, דרוקווערק
 ביא־ קואניסטאנץ, דג, ו נסב י ו א י, נ ס י א ווי שפראך־טטח, בישן

 וראיס זיאר, א — שפראיר־יטיפ, זעאביקן דעם צו געהערן ציריך( א, ע ז
 רער מיט זיין ■מסבים וועאן מ׳ורעט׳ ווען פארשטענדאעד, נאר ביז זיין דארף

 גע־ אייבערגעדרוקט ווארשיינאעכקייטן, אליע א־ויט זייגען, זיי אז השערה,
 די פון אויך מסתמא שטאמען וואס מאנוסקריפטן, עאטערע פון ווארן

טעריטאריעס. דערמאגמע
 פוון הן. אויספאירשונג !דעד פאר סכעמע ראציואנאאע איינציקע די

 איטעראטור־געשיכטע יירישער דער פון הן שפראכנעשיכטע יידישער רער
 טערייטאריאאן אויפן געבוייט זיין וועט וואם יענער, אין זעז איך וואאט

 יידישער דער פון סיי אנטווייקאונג דער אין עפאכע ערשטע די — פרינציפ.
 מיט •פארבינדן צו נוטה איר בין אייטעראטור• יידישער דער פון סיי שפראך

 ־ א מ ע א א אאס באצייכענעז צו און טעחיטאריעס ערשט־נעדאכטע די
 אדיין, יארהוג.דערט טן16 אין טיף ביז זיך ציט ז׳י ע. ש י ב ע ו ו ש ־ ש י נ

 אוים־ פעסטע א ביכער. נעדרוקטע יידישע ערשטע די זי!ך באווייזן עס ווען
 אזעא־ ביי גרענעצן. היות אנצורופן, שכיח נישט נאטיראעך, איז, אאז־דאטע

 נע־ א ווי תמיד נאד נאייכע, א ווי נישט ?יינמאא אויפן דערשייגונגען כע
 דעד אין פעריאד צווייטן דעם — איניע. ציינערדיקע זיגזאניקע, בראכענע,
 וואאט איטעראטור אאטיידישער ;דעד פון און יידיש אאטן פון נעשיכטע

 איין ר. ע ש י ע פ א ר י אוי דעד געבן: צו נאמען א גיעווען קרום ישט1
 האאאנד, פון ישובים דיי שוין זיר באטייאיקן שאפן איטערארישן יידישן

 יאז, יספו גרו פייעם, שאעזיע, סן, ע ה מזרח־פראנקן,
ביס גייט פעאד רעם אויף העגעמאניע די און אאז״וו, ן א י ו פ נ י י א •ק
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 פון קיבוצים יידישע די צו איבער ענדגילטיק, פווף־בל־סוף אבער לעכווייז!,
 ביז זיר ציט וואס עפאכע, ׳יענער פון ווערק גרעפטע )די מיליע סלאווישן

 פפר~ דעד ה, ג י א ר ו ־ ה ג י צא די — אדיין, יארהונדערט טן18 אין
 אנגעשריבן זייגען — ב ו ט ־ ב א דעד ,ל ג י פ ש ד נ א ר ב דעד המגיד,

יידן(. פוילישע אדער פיימער פון
 יענער אין שפראך יידישער דעד פון פארשיידנמונד^רטיקייט די

 מאגומענמאלע. צוויי פון שפראך ׳דעד צווישן רייך. באזונדערס איז עפאכע
 געדרוקט און געשריבן צייט זעלפיקער רער און איין אין ז-ייגען וואס ווערק,

 תנ"ר־איבער־■- די מיין איך — שטאט זעאפיקער דעד .און איין אין געווארן
 פון און (1679—1676 )אמסטערדאם בליץ יקותיאל פון זעצוגגען

 פעפטשטעלן ז׳וך לאזן — (,1679 )אמפטערדאם ן ז י ו ה נ צ י ו ו יוסף
 ווען אז אריפמערקזאם, מאכט שטערק פראפ׳ דיפערעגצן. ממשותדיקע

 -Biblia רער אין געווארן אוייפגעטמען איז איבעחזעצוגג ם נ ן י ו ה ג צ י ו ו
Pentapla פפעצי־ די ארויסגערויימט איר בלן מען האט (,1711 )וואנדזבעק 

 אן פון אויפגאבע די זיין ס׳וועט אויסדרוקן. מוגדארטלער־יידישע פישע
 קריסט־ דעם עם יזייבען פארמען לואפערע הערגייז, צו נאכזוכונג עקסטרע

 יעקב ר׳ פון שפראך די — יידיש. פיל צו פארגעקומען איבערדרוקער אעכן
 פוך עלטער יאר 50 מיט מינדסטנס א״ז וואם ד, י ג מ ה ־־ ר פ ס בן־יצחקס

 קוקט און אנדערש גאר ואויוז תנ״ך־פאריידישונגען, אמפטערדאמער צוויי די
 *ארבאיס מער — צוויי ערשטע :די )אין לעבעדיקער ייגגער, פרישער, אוים

 עלע־ מער — לעצטן רעם אין עלעמעגטן, אלעמאגיש־שוועבישע , טישע
 קאג^ גרויסע — צייט(. יענער אוים מונדארטן לעבעריקע די פון מענטן

 פלז שפר^ך די מ׳פארגלייכט ווען אויג, פארן אריים! זיך שיילן טראסטן
 לשוך מיטן (1714 יואר פון מאין ביים )פראגקפורט !תחינות ספר

 ל י אגש ,ר פון מחזור יידישן עלטערן פך א דעם פון
 )אויגפבורג ך ו ב ־ ל א ו מ ש ראם אדער (1600 )פראג ז ז י ו פ ם י ו א

 פאר האבן מחברים געוויסע ׳— (.1692 )פערט יעקב קהלת טיטן (1544
 אימפע־ געוויפע ארויפגעדרונגען באוווספוזינייק שרייבארט אייגענער זייער

 אין פארשיידנמונדארמיקייט יידישער באקאנטער גוט זיי רער אויס ראטיוון
 צו הילפסבוך )א ש ר ו ם מ ־ א ר ק מ פון ארייטאר דער עפאכע. יענער
 יארהונרערט( טן18 פון העלפט ערשטער דער אין אלייגלערניער, פאר חומש
 איד ארייז, בלל אין מעטאדע: אייגנטימלעכער אן אויף אפילו דד לא׳זט

 זייערע ווערטער שיעור א אן לעבן ער גיט דאך געפרעסט, מאפ, סטיל זיין
 זיין ז!אל בוך זיין וויל, )ער מונדארטן יידישע פארשיידעגע אוים סינאנימען
ישראל(. :תפוצות בכל צוגענגלעך

IV. דייטשי־ אדאפטירטע יידן די דורך די אוים מוג!דא!רטן, יידישע 
 איד גורם רער ג. ג ו ש י מ דורך געז!אגט, ווי אויסגעבילדעט, זיך האבן שע,

מיגראציע. געווען:

146



פארמען. צוויי אין מיר קענען לעצטע ,ד
 פערמאנענטער ר, ע ל א מ ר א׳ נ אלס ע י צ א ר ג ■י מ פאראן
 ווייט" אזוי נאכפארשן זיר לאזט זי לעבן. סאציאלן יידי׳ען אן פראצעס

 האט קהילה יידישער א פון באפעלקערונג די מקורים. היסט׳ ס׳קלעקן ווי
 פאר־ ענלעכע )און צוזאמענשטעל ואין געביטן אויפהער אז אוז תמיד 'יז

 אראפ־ )מ׳האט כים שיידו דורך עד־ה־ום( ׳פארבליבן זייגען העלטעניישן
 אויסגעגעבן טעכטער שטעט, פרעמדע פון איידעמס און שניר געבראכט

י ד נ י א דורך און אוועק( מקומות אנדערע אין חתונה־נעמאכט זין אדער
 נישט זיך האט ■יענער אדער )רער אויסוואגדערונג ר ע ל ע ו ד י ו ו

 געזוכט ער האט נעבוירנשטאט, זיין אין פרנסה א צו דערשלאגן נעקענט
 די וועגן פון וורינוארט דאס געעגדערט האבן סוהרים פרעמד; רער אין נליק

 רער אין פאקטאר ׳דאזייקז רעם פון ראלע די דאסנלייכן(. און נעשעפטן,
קליין. ניט גאר געווען איז מונדארטן ע ש י ד י י פון אויספילדונג
 נאנצע ווען ם, ע י צ א ר נ י מ קאטאסטרואפאלע אויר נעוועז

 גזירות־ ,מגפות שריפות, איבער זיין עוקר געמוזט האבן קהילות יידישע
 יע־ אדער רעם אין פלעגט פאל אזא אין ובו׳. גירושים פאגראמען, רעות,
 אריינניסן מיטאמאל דך קיבוץ, יידיש! אננערירטן ניט אומגליק פון געם,

יידן. ריידנדיקע אנדערש נאר ■אדער אידערש ביסל א צאל גרעסערע א
 דעם נעביטן בהדרגה נאר האט מיגראציע פערמאנענטע די

 .קאטאסטראפאלע א מונדארט. באשטימטער א פון כאראקטער
 אין )ווען שינויים ממשותדיקע מער זיין גורם פלעגט אקעגן, מיגראציע,

 אנדע־ דער און מונדארט, איין אויף איינוווינער טייל איין רעדט ארט אן
 פון אייגע אדער צוויי: די פון איינס געשעט אנדערער, אן אויף טייל רער

 זיך מישן ביידע אדער צווייטע, די ארויס שטוויסט מוגדארטן דאזיקע די
נייע(. א אריס זיר ארבעט געמיש פון און אויס,

 מונדארטן יידישע די ׳זיינען לעגדער עטנאגראפיש־סלאווישע *ד אין
 דייטשישע ווייטערדיקע פון איזאלירט ווייניקער אדער מער געווען

 פייעס(, און גרויספוילן איין ווי מיין רייסן און אוקראינע )אין איינפלוסן,
 אזוי אנטוויקלונג. שפעטערדיקע זייער פארזעלבשטענדיקט האט דאס און
 פייעם, פון גרענעצן דיי אין מיגראציעס בלערליי )דורך מיישונג די ווי

 תאט אויפגעהערט, ניט חאורט אויר האט אוקראינע( און רייסן פוילן, מערן,
 מוטערהונד- דייטשישע די פון דערווייטערונג גרעסערע אלץ באווירקט זי
]י- I ־I , : ■ ־ ־רע8

V. היינטיקע דאס אז כלל, בדרד ווייסט י;אר גאנץ א פון ייד דער 
 trogn,)) ש־יידיש י ו ו ט י ל דיאלעקטן: ריי א אויר זיך צעפאלט יידיש

 rajn אבער (,trugn) פויליש־יידיש (,trugn) יידיש ־ ש י נ ו א ר ק ו א
 איז דעם חוץ .rejn אוקראיניש־יידישן און ליטוויש־יידישן רעם לגבי
גערעדט אמאל יידן האבן ד נ א ל ש ט י י ד אין אויר אז באוווסמ נאר אים

147



 גאר — געווען. איז דאס יידיש א פאר וואס בחרם, ם*א פרעגט גיא:־ ידיש,’
 )אפילו יידן אנדעויע אלע אז איבערצייגט, זיינע; יידן פוילישע ווינציק >ישט

יידיש... יש־ ו יטו ל בלויז ריידן אוקראיגע( אין
 בילד פאירשיידגפארביק און ■פארשיידגארטיק אומגעהייער אן אבער

 פון לשון טיטן היימיש ביטל א נאד איז וואס אויג, אן פאר זיר אנטפלעקט
מוגדארטן, יהדישע היינטיקע די טיט און ■כתבים אלט־יידישע ־די

 די און אמאליקע )די אייראפע אין מוגדארטן יידישע די טייל איך
 לעבן !אייגע טעריטאריאל ליגן וואס גרופעס, גרו׳״סע דריי אויף לעבעדיקע(

ב ר ע מ דרום(: ריין צפון פון זיר ציען שטחים )דדיי א;דערער דעד
 ש י ר י י " ל ט י מ אונגארן(, מערן, פייעם, עסטרייר, )דייטשלאגד, ש י ד י י

 חוץ און קאנגרעם־פוילן, געוועזעגעם פון מזרח אין שטרייף א חוץ )פוילן,
 לעט־ )עסטלאנד, מזרח־־יידיש טזרח־גאליציע(, פון מזרח־ווינקל דעם

 דעד בעסאראביע(. אלטרומעניע, בוקאווינע, אוק־אינע, רייסן, ל־טע, לאגד,
 )אין ej מיטל־יידישן(, )אין aj מערב־ייד־שן(, )אין aa שייד־סיטן:

 אזעלכע )אין ei דיפטאנג טיטל־הויכדייטשן דער לגבי מזרח־יידישן(,
 איז קלאסיפיקאציע די וכו׳(. ריין קליין, ש, י פלי ווי זוערטער,

 עטנא־ קולטורעלע, היסטאריש־געאגראפישע, דורך אויך בארעכטיקט
מאטענטן. אנדערע כארשיידענע און גראפישע

 באזונדער גרופע דערמאנטער יעדער פון גרענעצן די אין אויר אבער
 *מזרח די ואין דיפעדעגצן. פון עשירות אויסערגעווייגטלעך אן הערשט
 געברויכן וואס אזעלכע, איר האט אליין ן י ל א ו ו פון מוגדארטן. יידישע

jvejg ,נוצן וואם אגדערע vig ארויס ריידן וואס אזוינע ענדלעך און vyg 
ליטוויש־־ די אין קלינגט ר יי ב (.Weg, droga = ^11 ליטערארישע )דאם

: .bolch, buch, bujch, bojch, bouch אאז״וו. מונדארטן רייסיש־יידישע און
 פון ים דעם אין נישט אבער זיר פארלירט דיאלערטאלאגיע יידישע די

 אלץ זיי, טיט זיד מ׳באקענט מער וואס אונטערשייודן. מונדארטלעכע די
 אין סיסטעמאטיזירן זיר לאזן זיי אז איבערצייגונג, די ווערט שמארקער

 באלייב־ גענעטישע רעטראספערטיווע, טיט פכעמע, איינהיימלעכער אן
טונגען.

 וואסער־שטראמען די מאפע, א אויף גראפיש, מ׳שטעלט־פאר ווי אזוי
 פע׳ און וועגן שלענגלדיקע געבוירנערטער, זייערע טיט אקעאנען די אין

 בלאז־ אויסגאנגס־־זאוגעס, די צי קאפריזן, ספאראדישע אדער ריאדישע
 שמראמען, אטמאספערישע די פון פלאגטערן און קרייצונגען דיכטוגגען,

 אויג פארשערס פארן קאנקרעטיזירן צו ביסלעכווייז אן שוין זיר הייבן אזוי
 אפשילדערן זאלן וואס צייכעגונגען, ענלעכע פון פראגמענטן און ראגטורן

 אויסמישן דאס וואגדערונגען, די זיר, פונאנדערוואקסן דאס אויפקום, רעם
 אג־־ ■ווייטסטע די פון — מוגדארמן ייד־שע די פון עוואלוציעס די און זיר

צושטאנד. היינטצוטאגיקן דעם צו ביז און אן הייבן
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 צאל גרויסע די דיאלעקטאלאג יידישן רעם צב״ש, איבערראשט, עס
 יאר פון מחזור פראנער דער )ווי חרוקווערק אלט־יידישע אוים ווערטער

 דער־ מיטל־יידיש, היינטיהן אין ובו׳( 1620 יאר פון טוב" "לב דער ,1600
 אויס- ע,רשטער דער קאנגרעס־פוילן. געוועזענעם פון ׳עטה אויפז הויפ׳ט

 האבן — יידן פיימער און ׳פוילישע ־— ספרים יענע פון מחברים די פיר:
 וואס וואקאבלען, די נענוצט מער( און צזריק יאר 300 )מיט דעמאלט שויז

 אויס־ צווייטער דער פאילקמשפראך. דער אין לעבן ווייטער געבליבן זיינעז
 טן16 פון העלפט צווייטער רער אין ׳עוין זייגעז ווערמוער דא,זיקע די ■פיר:

 )און פאלקסשפראר דעד פון באשטאנדטייל א געוועז יארהונדערט
 יחוס- א אויף שטעלן אוייספירן ביידע ביכער־לשון(. ונעם1פ בלורז נישט
מונדארטן. מיטל־יידיישע די פון עלעמענען געווייסע יפאר־ בריוו

 סוף־טרא^ דער ווו אינדזל, אן פאראן איז געגנט ווארשעווער אין
er- ברודער< 0 ניט ענד-ק וואקאליזירטער איטלעכער כמעט בכלל און( 

briido, >בער bejo, >מיר mijo :)עלטערע די איז דאס אאז״וו 
 אבא־- אויה מיד זעען 0 אייגענעם דעם ע. ש ר א ו ו אין מונדארט
 דער צו ביז קאנט קעלצער אין טעריטאריע גרעסערער שטימטער
 אלפרעד ד״ר ווי גופא. ע קראק אין און קראקע, פון אומגעגנט
 נאך 0 רעם טען האט פארפיריארן, אינפארמירט מיך האט לאנדוי

 געפינען 0 אזא פוץ סימנים ש־יידישן. י ר ע מ אין גענוצט 1885 ארום
 אויסגעשלאסן, נישט ס׳איז יידיש. בורגלענדישן אין אויך מיד

 יידישע די צווישן קרובישאפט פון סימן א איינזען ס דעם אין מ׳זאל
געגנטן. דערמאנטע אלע די פון מונדארטן

 האבן וואס מוגדארטן, נייט־ליטווישע גרופע א אוקראינע איי פאראן
 קריי־ ארגאגישער אן פון פועל־יוצא אלם בלוית אויפקומען געקענט אפשר

 לימוויש־ מיט אוקראינע אין מוגדאירטן ניט־ליטווישע אנדערע צווישן צונג
 זשי־ א )פון וראלין" "אגמדעקט האט ליטוואק הוגגעריקער דער ווען יידישע,

 ווערן געקאנט האט lebm ליטוויש־יידישן מיטן 1ibm ראוונער צי טאמירער
 רייסיש־ פארקערט, פאראן, —(1ybm זאסלאווער צי אסטרער דאס

 מעגלעך, זיי, אין זיינעז דערשיינונגען געוויסע וואס מוכדארטן, יידישע
 אוקראינע אוים פליטים יידישע מחנות די דורך געווארן אריינגעבראכט

שחיטות. גאנטעס און כמעלניצקייס בעת
 דורכגע־ האט שפראך א וואס אנטוויקלונג, אן פון בילד דאס געבן

 אויס מצב געגנווערטיקן דעם דערילערן געשיכטע, איר פון משך אין מאכט
 אליין איז געגנווארט, דער פון שיין ביים באלייכטן עבר דעם און עבר דעם
אויפגאבע. וויסנשאפטלעכע וויכטיקע א זיך פאר

VI. וויכטיקע א ווערן אויר אבער יאן דיאלעקטאלאגיע יידישע די 
און ג, נ ו ש ר א פ טס כ י ש ע ג יידישער דעד ביי נעהילפס־דיסציפלין
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 וואס מיגראציעס, יידישע די פון פארשונג דער ביי דערעיקרשט ■דהיינו
 געשיכטע יידישער דער אין מאימ׳ענטן טונקלסטע די פון איינער זייגען
 גע־ זיי חאבן וווהין — פראג פון געווארן ארויםגעיואגט זיינען ׳)יידן

 זיך האבן פונוואנעט — עט? שט וואסערע אין קאנקרעט, צויגן?
אפ אין ץ, י ענ מ ע ר ק אין לובלין, אין יידן ערשטיע די גענומען

וכו׳(, ? v ר ם
 ניט דיאלעקטאלאגיע יידישער דעד ׳פון צושטאגד איצטיקער דעד

 זיכער־ גאנצער דער טיט זי אויפצונוצן מעגלעכקייט קיין ניישם נאך :אפילו
 וואס ווונקען, שוין ליווערט זי אבער ■פעסטשטעלונגען. קלארע פאר קייט

 דים־ דערמאגטער ירעד פון הילף דעד צו באצייען צו זיר ערנסט צוויגנען
■ציפלין.

 0 אלטווארשעווער בארירטן שוין מאל איין רעם טיר נעמען
 ער ..eR ענדטראר פון ארעד R וואקאליזירטן פונעם סובסטיטוט לם
 רעם אין האט וואם שטה, גרויסן א אויר איזאלירט געזאגט, ווי איז,
 (mija < מיר ,beja < )בער 9 ארעד (kynde < )קינדער e פאל

 אלם באטראכטן אוים, קומט מען, דארר ס-יידן ווארשעווער די
 )דירעקט קראקעווער פון אדער קאנט, קעלצער פון עמיגראנטן

 ענטפער )דירעקט, מערן פון אדער געגנט(, קעלצער איבער ענטפער
 ענט־ קראקעווער דורך בלויז צי קא:ט, קעלצער און קראקעווער דורך
 אפ ענדג־לטיק זיך וואם אויף נד. א בורג? פון אדער צער(, ק פער

 צו־ אוגדז שטעלט לעת־עתה — פראנע, שפעטערדיקע א איז צושטעלן,
 )קעל־ חיכטונג באשטימטער א אויף פיגגערטייט אלגעמיינער רער פרידן
 מיר, נעמען — שכנות(. עגגן -אין ליגן מערן און קריאהעווער געגנט, צער

 0 אזא !חא־בז מונדארטן ע ש י טש י דיי די פון אז באטראבט, אין ווייטער,
 אלפגלעיגרער, עסטרייכיישע נעוויפע און ל פ י איי שני־ די

 אלץ, ניישט אליין נאיר זאגט וואס אנווייז, ערנסמן צווייטן א מיר דערהאלטן
היפאטעזע. א פון !זאנדירונג פלייסיקער צו מחייב אבער ארז

 וואקאליזירן )צעפלקלאגג( R מיט מוגדארטן מיטליידישע אנדערע
 דייטשישע אויך דרומדיקע(. )די ס צפונדיקע(, )די 9 אדער e אין אים

 e אים אנשטאט האבן צוטערקלאנג, דעם וואקאליזיירן וואס מונ׳דארטן,
 מיטל־ דערעיקרשט שטחים, אפגעשלאסענע באשטימטע )אויף 9 אדער

 באיריש־ אין )דערעיקרשט ס און שוועבישע( טיילווייז און דייטשיישע
 ריכטוג־ אויף אנווייז אן אויר אאז"וו(. מערב־פיימישן אין עפטרייכישן,

 זוכן שטיצפונקטן( אנדערע מיט צוזאמעגהאנג )אין מ׳קען וועלכע ן א גען,
מיגראציע־פראבלעמען. יידישע געוויסע פון לייזוגג די

 אומגעהייער זיין דערביי מ׳דארף אז זעלבסטפארשטענדלער, איז עם
 איז ארבעט וויסגשאפטלעכע וואסער אבער געדראנגען, מייט פארזייכטיק

— פארזיכטיקייט? פון פטור
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VII. ביים לומען נח צו קען דיאלעקטאלאגיע ווען פאל, א נאד 
באדייטוגג. ערשטקלאסיקער פון פראבלעם היסטאריישע יידישע א אייזן

 ע־« ג ע נ י א ר ק ו א ו ע ד א ן ס י י ר אין ל א מ א ן ע נ י י ז צי
 ר־ ע ט ו מ אלם ש, י ו ו א ל ס ט ר ע ר ע ג האבן וואס יידן׳ ז ע ו י

 שע י ד י י די ן ע מ ו נ ע ג ר ע ב י א האבן י י ז ר ע ד י י א ך, א י פ ש
ראך? •שפ

 קלארע א געבן צו אויף נישט גענוגן מאטעריאלן ריק־היסטארישע די
 היסטאריקער, א בלויז נישט געוועז איז וואס הרכבי, א. א. תשובה.

 באווייזן הגם יא, ואגן צו געשייעט נישט זיך האט פילאלאג, א אווד .נייערט
 ער האט געשעפט און, הצימצום, בתכלית נאר ברעגגעז געקעגט ער האט

 דוב־ ווענדן. אצוגד זיך וועלן מיר וועלכן צו קוואל, רעם פון ■גישט זיי
 אוי,ף פרעטעגזייעס קיין נישט האט און היסטאדיקער בלויז איז וואס ו, ו א ג

 בלויז אמת !אפגעפרעגט, טעזע הרכבים האט מעטאדן, .פילאלאנישע
רייסן. פאר בלוייז און יארחונדערט זיבעצעטן פארן

 דיאלעק־ דער אין דערעיקרשט ענטפער רעם זוכן מ׳דארף מיין, איד
 און רייסן אין; גערעדט ווערן וראיס מונדארטן, יידישע די אין טאלאגיע,

אוקראינע.
 פון באגד ערשטן אויפן )רעצענזייע 1928 יאר פון ארבעט אן אין

 באשטימטער איין אז אנגעווייזן, שוין איד האב צייטשריפט( מינפקער דער
 אוקראיניש־ און רייסיש־יידישע ליטוויש־יידישע, געוויסע פון פענאמען

 אפקלאנג-ון היסטארישן דעם ארויסריידן נישט )דאם מונדארטן ■יידישע
 ^ישט האט ער וואו דארט, h נוצן עפעמערישע און כאאטישע !דא□ און
 דעד מיט פארעגטפערן פרווון מעז דארף רעכטפארטיקונג( הייסטאחישע קיק

 דעם אין פארמולירט איך האב לעצטע די און טעאריע, ד ע ש י ו ו א ל ס
 אג־ אנגעהויבן האבן, יידן ריידגדיקע ־־ ש י ד י י ווען צייט, דער "צו אז זיז,

 אויף אוגטרעפז געמוזט דארט זיי האבן אוקראינע, און רייסן קיק קומען
 מיט אפימילירט זיך האבן לעצטע די יידן; ריידגדיקע ־ ש י ו ו א ל ס
 יידישע די איבערגענומעז איינוואנדערער, שטייענדיקע העכער קולטורעל די

 )פאנעטישע, מאמענטן פארשיידעגע איר איז ארייגגעבראכט און שפראיך
 "ליטערארישע )זע פלאווישז" אויסז לעקפיקאלישע( און סינטאקסישע

(.1928 יולי עז 13 פון 28 נומי בלעטעיר״
 פון מזרח־יידישן אין וואקאלן ע ג נ א ל פון •אפשטארבן דאס אויר

 בוקאוועע )אין אלטרומעגיע און בעסאראביע אוקראינע, רייכן, ליטע,
 טע־ מלאווישער רער מיט דערקלערן צו נוטה איך בין פאראן( זיי זייגען
 מונדאדטן יענע אין קאגסטרוקציעם פינטאקסישע געוויכע אויך ■אריע.

 לעק־ זייער אין ווערטער רייסישע און אוקראינישע צאל גרויסע די און
— סיקאז.
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VIII. וועגדוג-- אייגגעשטעלטע און ווערטער אירע וואס שפראר, א 
 יארהונדערטער, פון משד אין אנגעהויפנט זיר האבן רעדנסאדטן און נעז
 איך וואסבאהאלט ערד, שיכט א צו נעגליכן געזאנט, משל בדרך בכלל, איז
 עפאכן געאלאגישע פארגאנגענע טון סימנים און רעשטלעך געדערעם די
 א־בערבליי־ מאטעריעלע ווידער, אודער, חרות, און געוועקסן זייערע פון און

קולטורן. מענטשלעכע אפנעקלונגעכע פון בענישן.

 האבן וואום אנטיקן, פון מוזיי אמתער אן .זין דעם אין איז שפראר א
 לעבן. לולטורעלן און געזעלשאפטלעבן סאציאלן, אמאליקן צום שייכות א

 איך שטעקן והאם רמזים, די דעש־פרירן און באמערקן לענען נאד מ׳דארף
 פא־ גאנצע און א׳ריין עבר ווייטן אין פענסטערלעך אויף זיך פראלן. — זיי,

נאראמעס.

 טרעט ו ו ע ש ט 'ד ר ע ב ארעד ץ י נ ע מ ע ר ק אין קינד א ווען
 אדער נישט וויל זי וואס עפעס, אלץ מאנט און מוטער דער פון אפ נישט

 דעם. אויף ניט און כלים די פון אדרס זי גייט געבן, נישט קיגד דעם קען
 איד אין ס!" ע ס א פ ז ס י י ר צו מיד ן ו ■פ ת י ו א "הער נעשריי: א

 פאלקסשפראר ארטילער דעד אין געוויינמלעכער, א בלויז עם אייז מויל
 וואקסן־ נאד אויסדרוק. בילדלעכער איבערגעהזרטעד טאג א מאל וויפיל

 פאר־ געווען ארז וואס איינעם, ביי ווען צייטן, יענע פון נאיר עס וואקסט
 הויט, רימעטן אויסשגיידן לעבעדיקערהייט יטען פלעגט טויט, צום משפט

 אזא מיט אומגעקומען איז טע נ )גא אינאיינעס פלייש טיטן אפטמאל
מיתה־משונה(.

 געוועך יארהונדעהט טן17 אין נאר איז עיגויים־קשים מין אנדער אן
 פארטשפט איז וואס מענטשן, לעבעדיקן א ט י ו ה די ן ד נ י ש פ א האס

 היינ־ די אין אויסדרול רעדגסארמלעכער דעד דערפון, טויט. צום געווארן
 )ד״ה׳ הויט די עצן מ ע פון ן נד י ש מונדארטן: יידישע טיקע

 פאר אירבעט, פאר שירות, א פאר געלט פיל צו נעמען ארם, בארייסן .1
 זיך איינעסן שטארק .2 הלוואה; א פון. פחאצעגיט פיל צו אדער סחורה,
 .אונטער־ דערמאנענישן, מאנענישן, מיט רייד, מיט אים פייגיקן עמעצן,

וכו׳(. •יאגעכצן

 ווארשע: אין באטייט ף" ריי רער אויף ן צ ע עט ן ע מ ע "נ
 אים נעמען חשבון, אים ביי מאונען שטרענג נעמען, צו אים צו זיר ענערגיש

 אכזריותדיקע יענע פון אופללאנג אן אויר — .,וכו פארהער שארפן א אריף
 פלעגט עדות( אפילו ארעד )טאמער־פארברעכער פארהערטן א ווען ציייטן,

 אינקוויזי־ ספעציעלן א צו צובינדן דורך ייסורים מוראדיקע אנטאן מען
 צר אים ביי אזויערגאר כדי רייף, מין א פון פארם אין אפאראט טארישן

— לשון... ציען
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IX. דיאלעקטאלאניע יידישע די הואט ווערט ן ש י ט י א ר פ וואסער 
 שרייבן,. און ריידן מיד רואם יידיש, דעם פאר יידיש, הייגטיקן אונדזער פאר

קולטור־לעבן? ג.ייעם אונדזעד ׳פון לשון פארן
 אויבמערק־ קודם־בל איך וועל שאלה, דאזיקע די פארענטפערנדיק

 ליטערא־ א אין ווען אז פאקט, באקאגטן אלגעמיין דעם אויר מאכן זאם
 פארשליסיט זי און פטיל באשטיטטער א איין זיר שמעלט שפיאר רישער

 ווערט ווענדונגען, און אוסדרוקן ווערטער, סבום אפגעעיגולטן אז איז זיר
 אויפ־ טויט. און שאבלאניש פארבלאפט, פארגליוועיט, ביפלעכווייז זי

 מונד- לעבעדיקע די פון המיר פאל אזא אין קומעז פאריינגערונג פרישונג,
 אעטעלי־ אפגעשאסענער און פארוועלקטער דער פאר ליווערן וואם ארטן,

פארבן. זאפטיקע׳ און בלוט רויט ניי שפיאר גענטעי
 אבצ׳יק אין ווי מער שטאיק־פאפולערער, ם נ א מ ר ע ס א ו ו יאקאב

 DasGinsem nnchen ראטאן אויסגעביאכטער עקזעטפלארן טויזנט
 גע־ נישט מיך ר א האב אים, לייענענדיק נאי -וואר, גאנץ פאר קומטטיר

 וועג^ רעינפארטן, פאלקסטימלעכע שפע דער אויף אנווונדערן גענוג קענט
 זיין פון עלעמענטן. די זיינען וראם ווערטעיר, און מעטאפארעם דלנגעז,
 פון חן דעד וורילשמעקעדיקייט. און פאיעטישקייט צו איר גיבן און שפיאר

 א אין מיינונג, מיין קויט באשטייט, Jud Suss סויכטוואנגערס
 דורכגע־ אייז וואס שפיאר, אומגעוויינטלעכער דער אין מאם שפארער

 און ארכאייזמען פארנוצטע קינסטלעריש מיט דורכגעפלאכטן און וועבט
 איבער פר א זייער קענטיק ארבעטן מהברים ביידע דיאלעקט־ווערטער.

 זיר פוילן און פרט דעם אין ימיהם כל מסתמא זיר לעינען שפיאר, רער
 און ווערטערביכער דייטשע כלערליי אה נישטערן צו נישט אויר געווייס

פאלקלאר־זאמליונגען.
 רער פון אגטוויקלונג דער מיט איגטערעסידט זיר האט עם ווער

 נישט איז רעם פאר יאר, 40 לעצטע די פון משד אין ליטעראמור רוסישער
 פעריואד !דעם אין האט אירע שפראר די ממש רעויאלוציע וואסער פוד, קיין

 שטראמען מעבטיקע די פאר טויערן און טירן עפענענדיק דורכגעמאבט,
מוגדארט. דער פון

 איז וואס ווארט, א איינצווועבן בעלעטריסטן זיר שרעקן אוגדז ביי
 ציי־ דעם אוים מער( )נאד .אידער קלאסיקער די אוים באקאנט נישט זיי

 שרייב־ דאס עקסיסטירט טאן, צו האס איינער זיר דערוועגט טונגס־לשון.
 א! ווי ווארט, זאפטיק איטלעכס אויסצומעקן רעדאקטאר פון פעגדל

 גרויספוילן אווים שרייפטשטעלער יידישער יונגער א עפעס. אפיקורסות
 אויס־ געהאט האט ער צרות וואסערע מיר, פאר געקלאגט אמאל דר האט

 פון נאמען אין האט וואס אוקראינער, אדער ליטוואק דעם פון צושמיין
 ארויפגעטדיבן אומברחמנותדיק האט ער בור: זיין ,,רעדאגירט" פארלאג

אומטע:־ ס׳אייז שענסטע. די און פיינסטע די ווערטער, פויליש־יידישע אלע
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 ז י^י הי ע ג ווי ווואהט, פרעבטיק אזא אפילו אפצובעטן אים ביי געוועז לעד
 ף י א,ו זיר, דאכט פארביטן, חאס האט ער הויז(. גרוים יאימפאנירנדיק —)

 *פרא א וועגן אגערדאס רער זכרון אויפן, קומט עם ז". הוי ס י ו ר ג ^א
 *ראש־השנה בעתן קלויז אין סיכסור א איבער קרוין־געריכט א אין צעיס
 פארטייטשן, געקעגט נישט באין׳־אופן שופט :רעם מ׳האט דאווענען. דיקן
 צו געווארן נמאס שוין אי׳ז פארהערטן רעם איז. ופר ש א אזוינס וואס

 טרומיי־ א איז "שופר זאג: טיטן אפ ענדאעי איים ער פטרט דערקלערן,
 עס, "הייסט ווייטער: פארהערט און באפרידיקט איז ריכטער רער טער".

 מיט ייר רער אן זיר .הופט טרומייטער?" טיטן געטאן זעץ א אים איר האט
 באמת, און ..טרומייטעד?!" א שיופר א רען איז "ריכטער־לעבן, חוזק:

 פולשטענדיק ז" י ו ה ס י ו ר ג "א פאלק פון שפראר־געפיל אין רען איז
ז"? י י ה גע "א מיס גלייכווערטיק

 גע־ טאקע ווערסטו בעלעטריסטיק, יידישע גייסטע די לייענענדיק
 לעק־ איר וואס ט, י י ק ש י מ ע ג א און ט י י ק מ ע ר א רעם פון פלעפט
 ס׳האט זשורנאליסטיק. דער מיט איז ערגער גאך ארויס. ווייזט □יקאן

 איזא־ אן פון מוגדארט די אז אויסנעחשבוגט, דייאלעקטאלאג דייטשער א
 די ווערטער, טויזנט 10 א מיט העכסטנם אפערירט העק דארפישן לירטן

 מ׳זןאל ווען אז עפעס, זיר דלומט מיר אריינגערעכנט. צונוייפזעצונגען
 צייטונגם־ יידישער א אויס סירומט וועלכע מיט ווערטער, די אויפציילן
צאל... קלענערע ממשותדיק א אויסגעפאלן האלט שרייגער,

 מאדערניזירן, צו אנגעהויבן זיר האט לעבן יידישע דאס זיגט
 גע־ מוסטערן אייראפעישע לויט ניי, א אונדז ביי אנטשטאנען ס׳איז און

 או׳נדז פעלן לעבן, קולטרדעל און פאליטיש נעזעלשאפטלעך, פורעמט
 בא־ באשטימטע פאר ווערטער שרייבן, אין הן ריירן, אין הן ואוי■□, בכלל
 פרעמד־ מאס א אן נוצן עצה: אן זיר גיבן עם־הארצים זאכן. און נריפן

 יידישער דער פון זשא־גאגידרונג און !פארמיסטיקונג אזא מיט זועירטער.
 "בעהויפ־ זייערע מיט צייטונגסלייט די זיגדיק באזונדערס זיינען שפראך
"אדוואלאניעס". און "זעזנאניעס" "פא׳רלירימדווגגען", און מונגען"

 געמוזט באדינגונגען, עגלעבע אין האט, פאקן און טאזלעז מיז אזא
 ריכטיקער דער פעליער. אייראפעישע אלע ביי כמעט דורבגיין שפראך די

 פון אויספארשונג געווען: אומעטום איז פאהווילדונג דער פון אויסוועג
כ י ו ד ב י ד יי ז יי ב ן ע מ ע נ ו צ פ י ו א כדי מונדארטן, גייע און אלטע די
 די יי ז ביי אויפצונעמען )א( כדי מונדארטן, נייע און אלטע די

 די ן ש ר ע ה א ב געהעריק )ב( און ווערטער, ברויכטיקע
רט א וו פערמאנענטער פון טעכניק און ע י ג א ל א כ י ם פ
ג. נ ו פ א ש

 פאר־ געגוצט, נוישט שויי׳ן איצט ווערן וואס ווערטער, מיט איצר אן )א(
 דארח זיר, פארשטייט אלץ, נישט שריפטשפראיר. יידישע אלטע די מאגט

* פארזיכ א נייטיק איז פרט דעם אין אויך אויפלעבן. מאכן צ;וריק מען
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 "יום־׳ אדער נצחון( )= ע״ י ט-אר ק י ״פ אוייסקלייב. קריטישער טיקער,
 אבער ארכיוו. אין לאזן רויק; גאנץ מען קען צב״ש, יוסטיץ(, )= מיציי

 רי זיר אין )פאראייניקט "עגודע;ר" אומשטאגדווארט אלטיידיישע ■ראם
 זיישבדיק "פריער", פון הן "בעסער" פון הן "גיכער", פון הן ניואנסז

 "לשון־ פון ווארט )א עטימאןלואגיע ׳זיין וויסנדיק זיר(, פאר ווארט א אבער
 קאנ־־ און ;אפשטאמונג( יידישער פון ד״ה "יידיש־טייטש" פון אשבונז׳/

 איין פאפולער העכסט ארז און נאור לעבט עם אז דערצו, סטאטירנדיק
 קולטורעלע יראם אין אירייננעמען דרייסט מען טעו. מיטליידישן, היינטיקן

 HeaBH>KHMwfi און ABHHtHMbiM, ,nieruchomy 1או ruchomy יידיש.
 פאר־ טראכטנדיק־גישט־יטראכטנדיק, מיד, דאבן געברויכט, פארמענן וועגז

 אקעגן, בליץ, ך. ע ל ג ע וו א ב מ ו א איון באוועגלעך אלם יידישט
 אריין זיר ט־אכט פארמעגן. ן ק י ר י ר ט ו א און ז ק דיי י ר פון ווייסט

 סע־ און עטימאלאגישער אן איז ר ע ל ג ע ו ו א ב אונטערשייד: רעם אין
 און ר י ז עגן ו באו צייטווארט רעפלעקסיוון פונעם קרוב מאנטישער

 פע־ רי פארמאגט וראיס באווענן, זיר השק( האט )וויל, קען "ווואס באמייט:
 ־ ו ו ע ר י ר ווי )אנאלאגיש, באוועגן" צו דר חשק( רעם יטבע, )די יקייט

 אייגנ־ די האט וואס נערן, אדער גר׳יגג ]אלייז[ זיר רירט "וואס = ק י ד
 דעד איז אקעגן, ק, ר׳י דיי רירן"(. צו זיר ]אליין[ נערן ארעד נרינג שאפט
 זיר לאזט "וראם טייטש: ׳פאסיווער טיט ן; ר י ר טראנזיטווון פון קרוב
ארט". פון רירן לאזן צו וזיר אייגנשאפט די האט וואס ארט, פון ריירן

 יידישע לעבעדיקע די אין מיד פארמאגן ווערמער־מטמון צווייטן דעם
 ־ ש ט נ א ר פ ש ע, נ י ש ז נ י יד פ ס זאנט: )וואלין( קרעמעניץ מוגדארטן.

 דעם אויס ס׳קומט ווען — שנואל. שפרינגפעדער, ווארשע: קע;
 ,wypis ,zapis ווי טערמינען, אזעלכע איבערצוזעצן צייטונגכי־מעג!טש

-Konin ,Bbinwcb ,3anncb) odpis) יפים, וו ים, אפ ז ער האקט 
 צו אבער ווייסט קאניגרעספוילן נעוועזענעם אין פאלקפטאסע די אדפיס.

 — ם ט פ י ר ש ע ג פ א ם, ט יפ ר ש ע ג ס י־ ו א ס, ט פ י ר ש ע ג ג י י א :זאגן
 טזרח־ אין הייסט אריין מיליטער אין רעקרוטן צוונעמען פעריאדישע האס

 איז ווארט דאס ׳און (,11pw3b1B רוסישן )פון ו״ ו י ז י ר פ ״רער יידישן
 )מענדעלע־ אונדזערע קלאסיקער צוויי אז איינגעבירגערט, אזוי דארט

 פאר נ,אטען אלם אויסנעקליבן עם האבן שלום־עליכם( און מוכר־ספרים
 אין ווערן(. פטור נישט דערפון מ׳מעג אז ראיה, קיין גישט )ראך ווערק
 )פון ר" ו ב פא "רער נוצן וועלט־מלחמה דער פאר נואר מעז פלענט פוילן

 תושב א ווארט ווילדגראזיקע דאס איז אן 1919 פון אין (,pobor פוילישן
 טאקע אבער ווייסל־לאנד. אין פרעסע יידישער רער פון עמודים די אויף
 אין שטעטל )א ץ י אש אל ז אויס יידעגע א מיר דערציילט 1919 יאיר אין

 חדשים פאר א אויסלאנד קיין אפגעפאדן איז זוז איר אז קאנט(, קעלצער
 יידענע אנדער אז מיר צו קומט צ,וריק וואר א סר־הכל ג. נ ו מ ע נ ז ר א פ

155



 געשטארבן איר זיינען זיז צוויי דאגה: אזא מייט שטעטל אייגענעם ידעם ים או
 די פון אויסגעמעקט ט יש נ עד־היום זיי מ׳האט און צוריק, 18 יאה א טיט

 ענט־ אייגגטלעך, זי, עם ארט וואס פרעג, מיין אויר׳ באפעלקערוגגם־ביכער.
 אן הכלל, וגג". געט א צו אמאל זיי מעז זוכט טאומער "און זי: פערט

 מען זאגט שטעטלעך אגדערע אין כרך. יעגעם אין ווארט איינגעווארצלט
 גא־ א אויף עצה אן מיר, זעען דך, ג׳יט פאלק ראם כץ". ע מ נע "ריאס

 אדאפ־ צו געווען יושר א וואלט פארמען צוויי די פון ■אייגע אופן. טירלעכן
יידיש. ליטערארישן פארן טירן

 אז ווייזט, מונדארטן יידישע די מייט באקאנטשאפט נעעגטערע
 וואם ווערטער, אין גבירנטע א זיין גישט זאל וואס אייגע, קיין כמעט נישטא
 פון אויפגאבע די איז -זיי צוגויפגעמען בנמצא. נישט אנדערע אין זיינען

 לעקסיקאלישע האס שאץ איך לעקסיתאוגראפיע. דיאלעקטאלאגישער דעד
 גרוי־ א זייער אויף אדיין אינאייכעם מונדארטן יידישע אלע פון עשירות

 מאל צוויי א אויפהלויבן לאזן זיך ס׳זאלן או רעכט, איז מיר )ביי צאל סער
 שטארק וועלן וואס אזעלכע, טויזנטער כך א וואקאבלע׳ן(. טויזנט הונדערט

 ליטע־ מאדערנעם דעם קומען נוץ צו הייסט!( שמארי! וואוס טאקע )אבער
יידיש. רארישן

 אין נישט רייוהז, אין גישט באגרענעצט, נישט איז לשון שום קיין )ב(
 וחאי־ט־ פון פראצעס דער ווערטערבוך. אפגעשלאסענעם א; מיט שרייבן,
 גייע געגעבעגע הרוקווערר איין טייל א אויף. גישט רגע א אויף הערט בילדוגג

 בליציי! ריידן אין אייניקע, פארגעסן. ווערן אגרערע אן, !זיך געמעז פארמען
 גוט־געמינצטע ווי פארקער אין אוועק גייען בילדונגען נייע געשאפענע

 ארויסגערערט ביים באלד ליפן דיי אויף אפ שטארבן אנרערע מטבעות,
ווערן.

 ריידן אין פאלקסמעגטש יערער שרייבן, אין שריפטשטעלער יעדער
 גלייך! גישט אייז שאבן צו שאפן אבער ווערטער. נייע פון ׳טאטע דער איז
 געווען גרוים אזוי ס׳איז בעת וועלט־מלהמה, דער נאד יארן ערשטע די אין

 -אב ארוא!פ נישט טאגבלעמער די פון פלעגט פויילז, פון עמיגראציע די
 פאריידישן געפרוווט עס האבן פוריסטן ס". ט י ו ו י י ד י פ "א פרעמדווארט

 פראס׳ א קומט (.’טראפן 8) ן ר י פי א פ כ ו. נ ו ר ע ד א פ ס י ו ר ״א אויף
 "די אז מיר, דע!רציילט און. טשיפיק אלטפרענקישז אן איז זקנה קוראווער

 ד׳ בלויז איר ס׳פעלט שוין, זי האט טראפן!( 5) פיאדערפאפירן
 אין פארקיילעבדיקטע זעלביקע האס איך הער ארום צייט א איז וויזע.

 פארשטייט געגנט. ווארשעווער אוייס יידענע א פון נייווארט ארומגעשליפעגע
 ווארט־ בעסערע פאר ארויסגעוויזן זיך האבן יידענעס צוויי די אז זיר,

 וועמען ביי אט און כראגיק־שרייבערס. ווארשעווער הי וויי בילדערינס,
 זיך לאזן וואס פרעמווערט^ר, יענע פאהיודישן צו ווי לעהנעז, ׳זויך מ׳רארף

— פאריידישן!
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X. ג׳אר וועט ג נ ו ג י י א ס י ו א יידישער דער פון פראבלעם דאה 
לעבן. קולפורעל גיי אוגדזער פון סדר־היום אויפן שטיין לאנג

 די איפערצוגעבן איז טראנסקריפציע פון אויפגאבע די אויב
 טיט שטעלן וואס צייכגס, גראפישע אין מוגדארטן אייגצלנע פון יולאנגען

 ואפגעמאכט, ואיז זיי בנוגע וואם סימבאלן, עלוסקלוזיווע סיסטעם א פאר זיר
 איין טיט בלויז פארבוגודן זיין אבליגאטאדיש ■זיאל איינציקער יעדער אז

 ארטא־ פון אויפגאבע קאמפליצירטע מער די איז קלאנג, באשטימטן
 אן איז שפראר געגעבענער דער פון מוגדארטן אלע אנצוטאן ע י פ א ר נ

 סיס־ א דעריבער אי,ז אויסלייגונג ואון שריפט־אוניפארם, אוניווערפאלער,
 יעדער וואס סימטאלן, ברייט־אינטערפרעטירעווהיקע אפגערעדטע טעם

 צער ג גא א מיט פארבונדן אבליגאטאריש איז זיי פון אייגציקער
 און רעם טיט ד״ה מונדארטן, פארשיידנסטע די אוים קלאנגען ה ־ פ ש מ

 אין עקוויוואלעגטן געגעיטישע זיינע טיט און מוגדארט איין פון קלאנג דעם
 פ׳איז ווען צב״ש, )אזוי, שפראר דער.אייגענער פון מונדארטן אנדערע אלע

 דיפטאנג גראפישער דער גייט ר, ע י ו מ אויהצולייגן יידיש אוי־ אנגענומען
 טיטלהויב־ פון עלוויוואלענטן מוגדארטלעכע יידישע אלע איבער דא ויי

 אין נאר ווארט געבראכטע דאה ווערט אמתן דער אין ווארן ,u דייטשן
 טיט אקעגן, אגדערע, איין oj טיט ארויסגערעדט מונדארטן יידישע מייל א

ow ,u ,uj ,09 ,00 ,ou .)אאז״וו
 איז און בהדרגה אגטוויקלט זיר האט טראנסקרייפצייע פאגעטישע די

 דאה געוואקסן ס׳איז ווי דערטיט, אינאייגעם שלמותדיק, מער אלץ געווארן
 אגדערע און פארבן זייערע אלע און ?לאגגען לעבעדיקע די פון קענטעגיש

 גאר קען .אורטאגראפיע אן אריוך — מונדארטן. לעבעדיקע די אין □יואגסן
 איז זי ווען פארלאגגט, איר פון ווערט עם ווואם אלין, פארענטפערן דעמאלט

 גע־ דער פון מונדארטן אלע ימיט באקאגטשאפט גריגטלעכער יאוייח נ׳עבויט
שפראך. געבעגער

 ג נ ו ג י י ל יי ו א יידישער פיתסירטער עגדגילטיה אן צו וועג דער
 אזוי־ארום ליגט ווערטערבוך( ארטאגראפישן יידישן א צו )און

דיאלעקטאלאגיע. יידישער דער דורך

]X. צו וועג דער אויר ליגט דיאלעתטאלאגייע יידישער דער דורך 
ר. א ד פ ש ס יי ו א ־ ר ע ט ס ו מ ר ע ש י ד י י ר ע ש י ר א. ט א ג י ל ב .א אן

 סאציאל־עקא־ און געזעלשאפטלעכן פאליטישן, פון אנטוויקלונג די
 געזעלשאפט־ פאליטישע, פון אויפקומען דאה אומה; אן ביי לעבן נאמישן

 מלוכה־ אין ארגאניזאציעס פראפעס׳אגעלע און וררטשאפטלעכע לעכע,
 אויסוואקסן ידאה אינסטיטוציעס; און ארגאנעז צענטיאלע טיט פארגעם

 אוני־־ די פאלק; פון טיילן אלע ארום נעמט וואס רולטור, נאציאגאלער א פון
 אין באדערפעניש דאס ארויס רופן אאז״וו דערציונג דער פון פארמירונג
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 די יבער א שטיין זאא וואס פארשטענהיקוגגס־מיטא, אפגערעדטן אן
שפראך. דער פון מונדארטן איינצעלגע
 מאמע־מונד־ זיין ריידן אעבן ן ט א ו ו י ר פ אין ייד יעדער זיך זאא

 ט־ פ: ע אין דאם(. טוט עגגאענדער אדער פראגצויז דייטש, דער )ווי ארט
 קהיאה, דעד )אין טחיבונע יידישער דער אויך• שוא, דער אין אעבן, אעכן

 א־געמיי־ דער אויף און (,וכו יואנפערעגצן צווזאמעגופאורז, קאגגרעסז, אויר-
 ענדלעך, חארט, וועט שפראד ייד-ישער דער פון געברויכן דאס ווען נער,

 האנטווערקער׳קאטער האנדאס־קאמער, שטאטראט, )אין ווערן דעראיאוזט
 ראש ווי אויסשפראד, אאגעמיין־אנערקענטע איין ווערן גענוצט מוז אאז"וו(,

פעאקער. טאטורעאע אאע ביי פאא רער איז
 אגטוויקאט שפאנטאן זיר האט מוםטער־אווייסשפראד דייטשע די

 פאכאייט געקומען זייגען דערגאר וואנדער־טעאטער. פון ברעטער די אויר
 האבן גאייכן(, ראם און בינע-אייט ירנסטאער, שריפטשטעאער, )פיאאאאגן,

 רע־ און אוישגערייניקט באארבעט, און אויסגעפארשט וויסגשאפטלעך זי
 מאא זיבן האבן אינישטאנצן אויטאריטעטע כאאים. אין אייננערעמט גואירט,

 אונטער־ אשוף אין דורכגעייפט, און געאייטערט דורכגעקוקט, און נאכגעזעז
 אויששפראך־ אן )טיט כיסטעם פארענדיקט א עפנטאעבקייט דער נעטראגן

׳ ווערטערבוך(.
 ־ ם ו מ אןאאגעמיינער פון ן ר ע ק ר ע ד איז אונדז ביי אויר

 היש־ אינטערעשאנטע אן—און ז, א ר א פ ן ? ו ש טער־אוייס^פראך
 מאמע. זיין איז טעאטער יידישע וואנדערנדייקע דאש — אנאאאגייע טארישע

 אנאאיז, דורך דורכגיין נאד מוז מאטערייאא עמפירישער רויער דער אבער
 פארפייגערוגג. אין פרעצייזיירונג אויסבעשערונג, באארבעטונג, קאנטראא,

 מען רען )ברעבענדיקע, אקטועאע זייער דאזיקע, די מאבן צו גוט אויקף און
 יידישע אעבעדיקע די קענען זיין צו ס׳דארף וויי מען מוז ארבעט, זאגן(

 יידישע עקשיישטירנדיהע שיין די דאד איז פראדוקט זייער וואש מונדארטן,
 מיט ווערז געטריבן דעריבער מוז דיאלעקטאלאגיע יידישע ביגע־שפראך.

אימפעט. צוגעאייאטן א
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 די פון עוואלוציע עקאגאמיש; די :י ק ם נ י ש ט ש ע ל קב ע י
יארהונדערט. ן ט 19 אין יידן דייטשע

 גרוי־ א געווען געוויש איז שפראכן פרעמדע די אין ישראל חכמת די
 צו־ א אויף געהאט ניט אויפקוק שום קייז האט זי אבער אויפטו, סעד

 פון ארבעט ׳וויפנשאפטלעכער דעד אין ערשט פאלק. ייודישן פון קונפט
 געדיכטע די צווישן פין מזוחה־אייראפע, פון קומט וואס ודיר, ׳נייעם דעם

 צו־ האט ישראל חכמת די וואס ורסן, אוצרות די קריגן מאפן, יידישע
 פאלק א צו איבעדגעענטפערט ווערן זיי ווארום תירון, זייער נויפגעקליבן,

צוקוגפט. גאציאגאלער א מיט און אינטערעפן נאציאנאלע אייגענע מיט
 האט זי אמואל; פון ירושה די צונויפגענומען האט ישראל חכמת די

 פארצו־ זיד געפטארעט עבר דעם און געגרייסט דד ייורושה דעד מייט
 געווען איז עתיד פארן אויספיר דער אבער — גלאנץ און שיין אין שטעלן

 געהויבע׳ א אין אונטערגיין און ווערן פארשוואונדן א בנשיקה, מיתה א
 עיקר רער געזוכט ישראל הכמת די טאקע האט דערפאר מענטשהייט. נער
 סליחות^ הפילות, ליטעראטור, אמונה, גייסט: פון פראדוקטן די רוח, דעם

 מצד יידן אויף רדיפות די פארבייגיין געקאנט ניט אויר האט זי שירים.
 דערקלערן און באלייכטן צו צוועק מיטן נואר אלץ אבער — ארומיקע די
 די פון חן מענטשלעכן דעם ארויסצוהייבן און קלאג־לידער און תפלות די

ליטעראטור. דאזיקער דער פון באשאפערם
 יידישן טיטן אינמערעסירט זיר מען האט ווייניקסטן צום אבער
 טאקע איז נעשיכטע ייידישער דער פון טייל דער אט און לעבן, עקאנאמישן

 מיטל- און אלטערטום צום בנוגע אויב באלויכטן. שוואך געבליבן איצט ביז
 גע־ ארויסצוגעפינען געיזוכט אין געפארשט עפעם נאך יא מיון האט עלטער

 אין מען האט עקאנאמיק, יידישער דער אין ציזאמענהאנגעז און שעעגישן
 בא־ פאדגאנגעגהייט, נ׳אענטפטער דער פון געשיכטע די פארזען נאגצן

 נאטירלעך, זיר, לאזט דאס מערב־אייראפע. אין יידן די בנוגע זונדערס
 גראד העכפטן צום יידן זיינען דארטן וואם דוערמיט, דערקלערן

 גראד אבער פאלק. ארומיקן פון לעבן סאציאלן דעם אין ארייגגעוואקפן
 ארויס־ זיר האבן יידן מערב־אייראפעישע די אזוי ווי פראצעס, דער אט

אינטערעס. וויסנשאפטלעכן גרויפן א האט געטא, סאציאלן פון נעריסן
 פראנצוי־־ די ניט טיפיש פאר אננעמען מען דארף פרט דעם אין

 זיך פאר מיר האבן דא יידן: דייטשע די נאד יידן, ענגלישע און זישע
 רורכן געוואקפן שטענדיק איז וואס צאל, אין באדייטיק גאנץ קיבוץ א
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 און באדייטיק ווינציקער ניט און יידן, פויליש־פויזענער די פון צופלום
לעבן. עקאגאמישן ארומיקן אויפן ווירקונג פון פרע

 עקא־ יידישן זעלבשטענדיקן א וועגן זיין ניט רייד קיין קאן אוודאי
 מערב־אייראפע. אין ניט אפשיטא און ניט, ערנעין אין ארגאגיזם נאמישן

 גלופע באדיימיקע און קענטיקע גענוג א יידן דייטשע די זיינען פארט אבער
 זייער באטראכטן גויט נאנץ קאן מען אז גרופע, אייגנאדטיקע נענוג א און

 סא־ ארומיקן פון טייל באזונדער א פון אנטוויקלונג די ווי אגטוויקלוגג
 צי פראנע, ערשטע די זיר שטעלט דא און ארנאנהם. מלוכישן און ציאלן

 און גענאנגען קיבוץ דייטש־יידישן פון אנמוויקלונג עקאנאטישע די איז
 מזרח־אייראפעישן פוגם אנטוויקלונג דעד צו ריכטונג פאראלעלער א

קיבוץ. יידישן
 מיר האבן ייווא" פון "שריפטן עקאנאמישע די אין ארבעט אן אין

 סא־ דיפערענצירוג-, סאציאלע און עקספאנסיע פראפעסיאגעלע אז געוויזן,
 פון שטריכן באראקטעריסטישע די זיינען דאס — צעגלידערונג, ־ציאלע

 יידישן פון און בבלל אייראפע אין אנטוויקלונג ווידטשאפטלעכער דעד
 פרא־ די איז מזדח־אייהאפע אין קיבוץ יידישן דעם ביי בפרט. פאלק

 צענלי־ סאציאלע די ווי אינטענסיווער געגאנגען עקספאנסיע -פעסיאנעלע
 דיפערענצירונג סאציאלע די איז פארכערט, יידן, דייטשע די ביי דערוגג,

 נאד ניט צוגעקומען איז יידן טזרח־אייראפעישע די ביי שטארקער. געווען
 אינטעליגענץ־ נייער נאנץ א און קלאם אינדוסטריעלער גרעסערער א

 אגראר־קלאם. אן אוייך גייערט אינטעליגענץ, פראפעסראנעלע — ■קלאס
 פון אנטוויקלוג; דעד צו סתירה גרעסטע די איז וואם פאקט, א איז דאס

 שטארק באזונדערס דעריבער שטרייכט וואס און פעלקער ארומיקע די
 סטרוקטור סאציאלער יידישער דעד פון אומגארמאלקייט די אינטער
יארהונדערט. טער19 אנהייב

 קלאס, אינדוסטריעלער אן צונעקומען אויך איז יידן דיימשע די ביי
 דער איז אבער דערפאר אגראר־קלאם, קיין אויפגעקומען ניט איז עס אבער

 מזרח־איירא־ די ביי ווי גרעסער, לויין־נעמער, אדבעט־נעטער, פראצענט
 — ווארט פון זין ברייטסטן אין עלעמענטן פראלעטארישע יידן. פעושע

 — לוין פון נאר קאפיטאל, פון הכנסה פון ניט לעבן וואס אלע, הייסט דאס
 ארבעט, כיזישער טיט פארנומענע איידער אננעשטעלטע, מער זיף, פארשטייט
 עקאנא־ אלע פון פראצענט 40 גאנצע יידן דייטשע די ביי איצט באטרעפן

 28—27 נאד אזעלכע זיינען יידן פוילישע די ביי בעת אקטיווע, מיש
 סיי מזרח־יידן ביי סיי געוועז ■זיינען ארעמע נאד און רייכע גאר פראצענט.

 תהום דער אבער יאר, 150 אדער 100 מיט צוריק נאך מערב־יידן ביי
 פראלעטאר־ און בורזשואזיע צווישן שפעטער און ארעם, און ^רייך צווי-שן
 ווי טיבער — איצט גאך אי־ז און — געווען מערב־אייראפע אין איז יאט,

סוף געווען זיינען למשל, מאין, ביים מראניפורט אין מזרח־אייראפע. 'אין
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 העכער פארמאגט האבן וואס שטייער־צאלערם, יידישע 753 י״ה טער18
 פארמאגט האבן שטייער־צאלערם דאזיקע די פון 12 גולדן; מיליאן זעקם

 העלפט. א פון ווייגיקער 741 און סוסע יאזיקער דעד פון העלפט א תעבער
 דעד. פון פראצעגט 10 אליין פארמאגט האט שטייער־צאלער יידיישער איין

כומע. אנגעוויזענער

 אייגער איז גרוים־בורזשואזיע דיימש־יידישער דעד פון וועג דעד
 געשיכטע עקאנאמישער דעד אין קאיפיטלעך אינטערעסאנטםטע די פון

 יידישע די נעמאכט רייך האבן יארהונדערט טן18 פון מלחמות די בכלל.
 באזוגדערס הויף־פאקטארן. אדער באנקירן יידישע די און ליוועראנטן

 געמיינדע, יידישער וויגער דעד פון כטע*געש די פרט רעם אין איז טיפיש
 בערליגער רער פון געשיכטע די ווי אנדערש, פרטים □ר א אין איז וואס

 יארהוגדערט טן18 מיטן א׳ין ׳טחן געווען כאטש זיינעז בערלין אין קהילה.
 *יג ייר־א ז די פאבריקאגטן; גרויסע עטלעכע זיי צווישן — יידן 4000 ביי

 בערלינער די הענט. יידישע אין געוו^ן דריטל צוויי אויף איוז רוסטריע
 — אסימילירט שטארק געווען צייטן מענדעלסאנס אין שוי? איז געמיינדע

 מענדעלסאן־אויסשטעלונג. דער אויף בחוש זעז געקאנט ׳מען האט דאס
 וואס גאר משפחות, יידישע הונדערט פאר א געוועז זייגען אבער ווין אין

 — טראדיציעס רעליגיעזע פעסטע מיט פאות, מיט נאך אנגעקומענע,
 פון גרינדער די יידן זייגען דור, ערשטער דער ממש מאל, א טיט און

 פי־ און אונטערנעמונגען איגדוסטריעלע גרעסטע די פון גרינדער בענק,
 וווין־ אן אפילו רעכטלאיזע, נאך לעבן. קולטורעלן און פאליטישן אין רער

 דך שמדן סך א שטאט; איין אויבנאן דעם זיי פארנעמען ווין, אין רעכט
 יידן פוגם סאלאן דער איז שלום־קאנגרעס, וויגער בשעתן ,1815 אוועק.

 דייפלא־ און מיניסטארן אלע פאר טרעף־פונקט און צענטער !רער ארנשטיין
מאמן.

 האבן יידן געביט. דייטשן גאגצן אין אוועק דאס גייט אזוי און
 געלט־געשעפטן 357 פון הענט. זייערע א־ן געלט־האגדל גאנצן דעם כמעט

 סך־הבל באטרעפן יידן בעת יידישע, 150 זיינען 1834 יאר אין פרייסן אין
 דעד אין אריין אויך דרינגען יידן באפעלקערוגג. דעד פון פראצענט 1

 ערד־אייגנטום, מיט פאירבונדן געוועז איז איגדוסטריע כל־זמן אינדוסטריע.
 קומט עם נועז אבער אוגדוסטריע. פון אויסגעשלאסן ווי כמעט יידן זייגען
 טעקטסטיל־איגדוסטריע, די עיקר רער אינדוסטריע, שטאטישע די אויף
 דער מער וואס און ארט. גרעסערן א אלץ פארנעמען צו אן יידן הייבן

 איגדוסטריע, דעד אייבער מאכט די באקומט פינאנץ־קאפ-יטאל דער ׳באינק־,
 די אינדוסטריע. דער אין יידן פון באטייליקונג די ווערט גרעסער אלץ

 דיסקאנטא־געזעלשאפט רער פון און באגק דייטשער דער פון פאראייניקוגג
 לעצטגס איז וואס דייטשלאנד, אין בעגק גרעסטע צוויי די — בערלין אין
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 בענק< צוויי דאזיקע די וועג. דאזיקן יפן או שריט א אויר ז*א פארגעקומען,
אינדוסטריע. דייט׳טער דעד פון פערטל א קאנפראלירן

 אנטוויקלונג דעד פון עטא&ז די אוייף אפ׳צטעלן ניט זיר קאנען מיד
 צי־ אייניקע אבער דייטשלאנד. אין נרויס־בוחז^ואזיע יידישער ורעד פון

רעיזולטאט. רעם ווייזן אונדז וועלן פערן

:1905 אין ומייעד נעצאלט האבן יידן די
שטייערן אלע פון 30,77 /0° בעדלין

// 26 ״ בויטען
n 24 n פויזן
n 24 ח גלייוויץ
n 20 ״ ברעסלוי
n 28 ״ ווין

n 21 ״ פראנקפורט

 יעדער< מיליאן 10 פון )מער מיליאגערן פרייסישע 233 צווי׳ען
פראצ׳. 20 — יידן 46 געווען זייגען 1912 אין

 געווען זיינען (1912) יערער מיליאן 50 פון מ^ר מיט 12 צווישן
.,פראצ 25 — יידן 3

 זיינעך 1925 יאה אין בערלין אין בענק 9 פון דירעקטארן 62 צווי׳צזן
פחאצענט. 35 — יידן 23 געווען

 1925 ן*א יעדערער מיליאז 25 פון מער מיט !מיליאנערן 42 צווי׳טן
דריטל. א כמעט יידן, 13 נעווען זיינען

 (1925) יעדערער מיליאן 100 פון מער מיט מיליאנערן 12 צווישן
יידן. 4 פאראן זיינען

 משומדיב אויר אדיין גייען מיליאנערן יידישע די וועגן דאטעס די אין
דור. ערשטן פון

 אויפ־ קאלאסאלן דעם אנצוגעמען טעות א געווען אבער ס׳וואלט
 גאגצן פון אויפשטייג פארן יידן דייט׳טע גרופקע קליינער א פון׳ שטייג

יידנמום. דייט׳טן
 קיבוץ דייטש־יידישן גאנצן פון עוואלוציע עקאנאמי׳טער דעד אין

 פון (2 ,1871 בייז (1 עפאבעס: דריי אונטערעזיידן דייטלער ׳זיר לאוזן
אן. איינפלאציע דעד פון תקופה נייסטע די (3 וועלט־קריג, ביזן 1871

 דייטשע דאס שטעלט יארהונדערט טן19 העלפט ער־׳^טער רער אין
 דער ׳הויז׳ירעך, דעד הענדלערס; קליינע מאסע ארעמע אן פאר יידנטום

 דאזיקע די יידנטום. דייטשן פון פאר״טטייער מיפישער דעד איז ^אכער־ייד
 אונטער באדן עקאנאמי׳טן דעם ביסלעכווייז צו אן ווערן וואם יידן, מאסע
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 אויסגאגג אן געפינעז זיי דייטיטלאנד, פון ארויסגע׳טטופט ווערן פיס, ד־
 רייטש־ פון זיינען 1871 ביז 1830 פון אמעריקע. קייז עמיגיראציע דער אין

 די כמעט איבער זיר חזרן דא יידן. 100,000 ייז ב אויפגעוואנרערט לאנד
יארהונדערט. טער19 סוף יירן רוסישע די ביי ווי בילדער, זעלביקע

 דער געזונט־ווערן, פון פראצעס׳ א צוגעגאנגען אבער אי׳ז צוגלייר
 האבן 1816 יאר אין אונטערגעגאנגען. ביסלעכווייז צו איוז שאכער־האידל

 ס״ה — 1907 אין האנדל, מיט פארנומען זיר יידן דייט׳טע פראצ׳ 82
 געווע; פארנומען 1816 זייגע׳ן ׳מלאכה און אינדוסטריע אין‘ ,׳פראצ 55

 — 1882 ,׳פראצ 10 — 1842 פוייזענער(, אן יידן )פרייסי״טע פראצ׳ 8—7
 פראלעטארישע צו אויר אבער רומען עס .’פראצ 25 — 1907 ,,פראצ 22

 פראלע־ די האבן 1842 וואקסן. איין איין האלט צאל זייער וואס עלעמעגטן,
 — 1882 יידן, דיימשע די פון פי!אצ׳ 10—8 באטראפן עלעמענטן טארישע

 אננע־ עיקר רער ׳פראצענט, 36 גאנצע שרן — 1907 און פראצ׳ 20 ׳עוין
•טטעלטע.

 עקא־ אלגעמיינעם מיטן פאראלעל שוין גייט פראצעס דאזיקער דעד
 מיטלקלאס. פון פחאלעטאריזירונג דעד צו ברענגט וואס פראצעס, נאמישן

 אינפלאציע־ דער דורך פארשטארקט באזונדערס וזיר האט פחאצעס דעד אט
 בדלות איז מיטלשטאנ׳ד דייטשן גאנצן מיטן צוזאמען דייטשלאגד. אין צייט

 *ארויס אלע די אט פאר מיטלשטאנד. יידישער רער נעווא^רן נעשטעלט
 פראגע די ^טייט פאזיציעס עקאנ^מי^ע פריערדירע זייערע פון נע^טופטע

 פארהעל־ נייע די אין זיר אריינפאסן וועגן לעבן, זייער איבערבויען וועגן
 מז!רח־ די פון גורל רער אז אייגזען, דעם פאר מיר שטייען אזוי טעניעזן.

 סאציאל־עהאנאמישע זייער איבערבויען איצט מוזן וואס יידן, אייראפעי^ע
 מערב־אייראפעישע די פאר מאס געוויסער א אין אויך שטייט כטרוקטהר,

 נייער א אין אריינגיין מוז וואם מיליאגען־מאסע, קיין ניט אייז עס יידן.
 ווערטיקע און באדייטיקע גאנץ א אויך איז עס אבער וועלט. סאציאלער

 סא־ ׳טווערן א פון פראבלעמען די יטטייען איר פאר וואס מענט׳טן־גרופע,
איבערפורעמונגם־פראצעס. ציאלן
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 יידישער דער פון פראבלעמען .שיפער: יצחק ד״ר
פוילן. אלמן אין אווטאנאמיע

 זיך נעכען פראבלעמען דאזיקע די אויספארשן פון ׳טורעריקייטז די
 זיינע תקנות די וואס יעד, ליטווישז צום להיפוך וואס דערפון, עיקר דעד

 את דובנאוו(, .ש פון ארויסגענעבן )לעצטנס געוו^רן אויפנעהיט זיינען
 זיך מ׳דארף און געגאנגעז, פארלארן הארצות ארבע ועד פון פנקס דער

 וויו־ רעקאנסטךוירן קאנען צו בכדי מקורים, פארשיידענע נאך אומר,וקן
ועד. דאזיקן דעם פון תקנות טייל א ניקסטנס

 טייל קליינער א נאד מקורים? דאזיקע די זיך געפיגען אבער וואו
 קראקע־ דעם אין בפרט קהילות, פון פנקסים אין געווארן אויפגעזוכט איז
 בילד. אומפולשטענדיק אז נאר אבער ניט ראם פנקס. טיקטינער און ווער

 מלוכישע די אין געפינען עפעס געקואונט ניט מען מאלט צי טאקע, זיר פרעגט
 מער אלץ פחאבלעמע, רער מיט פארנומען זיר האב איך מער וואס והכיוון.

 בפרט און ארכיוון, פוילישע די אז איבערצייגונג, דער צו נעקומען איך בין
 פוילן, אין יידן פון !פינאגץ־געשיכטע דער צו שהד זייגען מאס אקטן, די

 דעד פון נעשיכטע דעד מעגן ידיעות פון מקור אומגעהייערער אן זיינען
 נעפינט רשות מיין אין ועד. פונם בפרט פוילן, אין אווטאנאמיע יידישער

מין. דאזיקן פון מאטעריאל רייכער גאנץ א צונויפגעזאמלט שוין זיך
 רער פון אנהייב דעם ביי אפ ווייטער -זיר שטעלט פרעלעגעגט דער

 מיטלעלטעד גאגצן רעם אז פעסט, שטעלט און פוילן אין אווטאנאמיע ייד.
 ארגאגיזא־ אווטאנאמע גדעסערע ריין געשאפן ניט יידן פוילישע די האבן
 פון סימנים ז׳יך מייזן י״ה טן16 אנהייב ביים ערשט קהילה. די ווי ציע,

 ארגאניזאציע־ העכערע א ווי אדום נעמען וואס "ארצות", אדער "מדינות"
 בא־ וואס און וואיעווודשאפטן מער פון אדע,ר איינער פון קהילות פארם

 ועדי־מדינה. אדער סיימיקעס אויף ענינים בשוהפותדיקע דיי האנדלען
 אוו־ דאזייקע די אלע(. איבער געווען איז מאס ועד־מדינות, ניט )בפירוש
 די וואס קאמף, א פון רעזולטאט דער ווי אויף קומען מדינות טאגאמע

 פוגם ווערן וואם פרעפעקטן, יידישע אויפגעצוווננענע קענן פירן קהילות
 אין שטייערן. מלוכישע הי יידן ביי אוייפצומאנען אויף דעסיגנירט קיניג

 אינסטי־ אווטאגאמע יידישע ערשטע די פעסטשטעלן ז־ך לאזט 1544 יאר
 נע־ יידישער העכסטער דע־ר איז האס און מלוכה־מאסשטאב, אק טוציע
 דעש אין וואס און לובלין אין אייגגעארדנט קעניג פון ווערט מאס דיכט,
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 קלייגפוילן גרויספוילז, מדינות די פון רבנים געקלייבענע 2 צו אדיין נייען
לובלין. פון רב רער — זיבעטער אלם און רייסז, און

 צעג־ יירישער רער פון און גופא ■ועד־מדינות פונ.ם ׳אויפקום רער
 ווארעם ,1570 אדום ביז לערך ווערן אפגערוקט דארף רענירונג, טראלער

 ידעך האט זיי לויט וואס דאקומענטן, באוווסט אונדז זייינעז יאר רעם פון
 רעפרעזענמאגץ יידיישע אווטאנאמע צעניטראלע א באפולמעבטיקט קיניג

 שטייערן יידישע געוויסע מלוכה־קאסע רער איבערצוגעבן און איינצומאנען
 ביי סיי אויפקום, רעם ביי סיי פארטאור טרייבנדיקער א ווי אפצאלן. און

 רוערן באטראכט מוז אווטאגאמיע" יידישער דעד פון אנטוויקלינג דער
 די אין שפינען צו ווייטער יידן פון שטרעבן כאראקטעריסטישע דאס

 ב^שאפן האבן יידן וואס כאראקטער, מלוכישן פון דינים די גלות־לענדער
 אריינגענו־ זיינען וואס און זעלבשטענדיקייט ׳מלוכישער תייער בעת גאך
 דורבן ךחז האבן יידן די תלמוד. אין באשטאנד־טייל א *וו נעווארן מעז

 זייער אין פארפלאנצן צו שטרעבן און ווילן מיטן יתמיד געטראגן גלות
 היים. דעד פון געזעצן זייערע טייטש, איז דאם ,patrioi nomoi די לעבע

 שטייגער, א וואס, פאקט, ׳באראקטעריסמישער /זייער דעד זיור נעטט דערפון
 בא" דארף עס ווי פוילן, אין פארלאמעגט יידישער אייבערשטער דער

 בא־ א אין דע,רווי׳זן דאס כ׳האב ווי איז, ארצות, ד׳ ועד דעד ווערן טראכט
 גע־ אוסגעבויש ייווא, פונם שריפטן היסטארישע !די ׳אין ארבעט זונדער

 מיטנלי־ 70 געציילט האט און סנהדרין גרויסן פון מוסט׳ער לויטן ווארן
 אין דופן זי מ׳פלעגט ווי אדער עקזעקוטיווע, יידישע העכסטע די און דעד,

 באשטאנען, איז זשידאווסקא", "געגעראלנאשטש אקטן פוילישע די
מיטגלידער. 23 פון סנהדרין, קליינעם ונס פ מוסטער לויטן

 ועד פון טעטיקייט דעד אויף אפ ווייטער זיך שטעלט רעדנער דעד
 פון געביטן אל׳ע ארומגענומען האט ער אז אויף, ווייזט און ארצות ד׳

 אינטע־ די אויך שילדערט ער לעבן; אויסערלעכן און אינערלעכן יידישן
 אווטא־ דעם פון ראמען די אין פארגעקומען זיינען וואס רעסן־קאמפן,

לעבן. נאמען
 דיפע־ ווייניר געווען איז ווירטשאפט־לעבן יידישע דאס בל־זמן

 באפרידיקן געקאגט איז ניש ווי ועד פון טעטיקייט די האט רענצי.רט,
 זיך ווייזט י״ה טן17 פון אנהייב ביים שוין אבער כלל. פון אינמערסן די
 יידן, פוילישע די ביי קלאסן־דיפערענציאציע אויסגעוואקסענע שטארק א

 וואס חורבן, גאכן פארטיפט מער נאד ווערן קלאסן־אוגטערשיידן ׳די און
 און מנין רוב דער ווען ת״ח, שנת אין פאגראמען ז^י אנגעמאכט האבן עם

 זינט פארארעמונג. פולער א צו געווארן דערפירט איז יידן פון בנין רוב
 בסדרדיקע פון פלאץ א לעבן אווטאנאמע יידישע דאס ווערט דעמאלט
 אלע רשות זייער אין האלטן וואס גבירים, קלאס דעם צווישן רייבוגנען

 האגט־ מאסן גרויסע די און היערארפיע, אווטאנאמער דעד אין כיבודים
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 צו שטרעבן וואס ,,,מעגטשן ,,געמיינע סתם און קרעמער , יוערקע
 אוו־ די אז זעען, זיי ווייל פלוטאקראטיע, דער פון, העגעמיאניע י > ברעכן

 פון עול גאנצן דעם אראפצונעמען' אויר אויכגענוצט ווערט טאגאמיע
 פליי־ ■זייערע או״ף ארויפצוווארפז און גבירים די פון לאסטן און *טטייערן

 אז׳עלכע צו י״ה טן18 פון העלפט ערשטער דעד אין שויז קומט עם צעס.
 ווי כאראקטעריזיירן ממש זיי קאן מען אז סיטואציעס, פארשאדפטע
 קהל־שטיבלער די אין הערשן ■וואט פגי, די קעגן המון פון אויפשטאגדן

 גנבות מעילות, פארשיידענע פני די פאר מ׳ווארפט וועדים. די אין און
 און שטייעת, די איינמאגען ביים אומגערעכטיקייטן געלטער, קהלשע פון
 קהלשע די קעגן גוואלד־מעשים צו אפילו עם דערגייט קהילות מייל אין

 די אין גערופן וועדט ער ווי )וא׳דער מאן" "געמייינער רער רעדלפירערס.
 זיין אין נישט בארעכנט טשלאוועק"( "פאספאליטי דאקומענטן פוילישע

 ראם אויסגיסן אויר וואסער ברודיקז רעם מיט צתזאמעז קאן ער אז יאוש,
 מיידט ער אז ווייט, אזוי אפילו גייט ער נאד אווטאנאמייע, די — קינד

 נ־8 אווטאנאמע אייגענע זיינע פון שטייער־קאסעס די אמאל, ווי אוים,
 דאזיקע די ■פריץ. צום דיןרעקט שטייערן די אדיין טראגט ער און שטאלטן,

 לעבן. יידישן פון ראמען די •איין באהאלטן. גיישט בלייבן פארהעלטענישן
 לאגד פון פאקטארן רעגירגדיקע די פון אויערן די צו אוי־ך דערגייען זיי

 באהאנדלט י״ה טן18 אנהייב אין שוין ווערט סייימען פוילישע די אויף און
 אווטאנאמיע, יידישע די ליקוויידירן צו געלוינט נייט ס׳וואלט צי פראגע, די

 אריינגע־ דעפוטאטן, געוויסע פון רעדעם לויט ווערט, איר איבער וואט
 מען וואם געלטער, די פון דריט־הלק א בלויז מלוכה דער לטובת טראגן
 כלומרשט ווע^רן דריטל צוויי בעת מאסע, יידישער דעד ביי איין מאנט

 נאך !האט צייט א יידן־פארשטייער. די פון קעשענעס די אין פארשווונדן
 גע־ קירך, דעד דורך פרט דאזיקן רעם אין געשטיצט שליאכטע, די

 דעי־־ סיבה די אפעראציע. דאזיקע די מאכן צו כדאי ס׳איז צי קווענקלט,
 געלט־ גרויסע מאנען צו יידן ביי געהאט האט מען וואט געווען, איז פון

 גע־ •וואלט וואט שריט, א אויף ויזיקירן געווואלט ניט האט מען און חובות
 זיר מעז האט סוף־כל־סוף געלט־תביעות. דאזוקע די סכנה אין שטעלט

 קא־ מ׳האט און שריט דאזיקן צום אנטשלא׳סן 1764 יאר אין אבער
 עקזעקו^ יידישער צענטראלער דעך מיט ארצות ד׳ וועד דעם סיי סירט

 לאנד־עקזע־ יידישע אווטאנאימע די מיט לאנד־סיימיקעס די סיי טיווע,
 כאוראקטע־ זייער איז דאס און — אבער מען האט גלייכצייטיק קוטיוועס.

 זאל וואס ליקווידאציע־געריכט, ספעציעלן א באשטימט — דיטטיש
 אין האט מען און אנשטאלטן קאסירטע די פון חובות די פעסטשטעלן

 חובות סכום אויסגעפארשטער דעד אז געזעץ, א באשטימט אייגוועגס
 קאפשטייער. ספעציעלן, א פון פארם דער איין ווערן איינגעמאנט דארף
 וואס הויפט־סיבה, די געווען נישט אין סיים פוילישן פון באשלוס דעד
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 אין אווטאנאמיע יידי׳טער דער פון אוגטערגאנג צום געווען גורם שתאט
 אווטאנואמיע די איז באמערקט, יטוין ווי אענדער־מאס׳עטאב. און מאוכה־

 בסדרדיקע די דורך איגעווייגיק פון געווארן אונטערגעגראבן פריער ^ויז
 "גע־ מאסע גרויסער רער און גבירים־קאאס יידייטן דעם צווייטן רייבוגגען

מענט^ן". מייגע
 "גע־ דעם פארגאייכגדיק רעפעראט, זיין פ^רענדיסט דעדנער ־"ער

 מחמת האט וואס הגיבור, יטמשון דן ג י בא מימן מעגט־ע" מייגעם
 די געטאן טרייסא א שטארק אזוי — פאשתים די — גבירים די צו ׳׳ענאה

 באגראבן חורבות די אונטער האוט ער אז טעמפא, אווטאגאמען פון זייאן
אלייז. זיר אויד נאר געגגער, די באויז גי׳טט
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 פרלשער דער אץ יידן רינגלבלום: עמנואל ד״ר
יארהונדערט. טן18 פון פדעפע

 הייבט פרעסע פוילישער דער פון געשיכטע דער אין תקופה נייע א
 אג־ האט וואס וו^רשאווסקא" "גאזעטא עקסיסטירנדיקע היינט ביז די אן

 האט וראם צייטונג, ערשטע די איז■ דאם .1774 יאר אין ארוייסגיין געהויבן
 איז זי ציימונג. א פארגעשטעלט באמת אויסזען און אינהאלט איר לויט

 תקופות: צוויי מייד האבן איד!איגהאלט בנוגע וואך. א מאל 2 אדויפגעגאנגען
 ער־ דער אין יאר. דאזייקן רעם נאך צווייטע די ,1783 יאר רעם בייז אייגע
 "מענטש! אז געהאלטן, צייטן ׳יעגע פון מופטער לוייטן זי האט תקופה שטער
 אדער מיינונג", א שאפן אליין זיר קאנען זיי אז קלוג, פיל אזוי אויף זיינען

 צו בכדי גייערט זייך... לערנען צו כדי גישט מיד לייעגעז "צייטונגעז אז-
 "גאזעטא" די ווארט איין מיט דארט". אדער דא געשעז איז וואס וויסן,

 אנגע־ נישט און פאקטן טרוקענע געגעבן אביעקטיוו, געווען לכתחלה איז
 פון טענדענץ די פאקטן. דאזייקע די פון אפלערנען מיד קאנען וואס וויזן,

 און רעאקציאנערע א געווען אן מאימענט ערשמן פון איז וואס רעדאקטאר,
מאמעריאלן. פון אויסקלייב דע□ פון בלויז קענטיק איז קלעריקאלע,

 אן רוב דאס. לכתחילה איוז יידן צו "גאזעטא" דער פון באציוגג די
 פא־ פון דערשיינונגען אנדערע צו אביעקטיוו איז זי ווי פונקט אביעקמיווע,

 אפילו מיר נעפיגען נאטיין איין אין לעבן. געזעלשאפטלעכן אדער ליטי׳טן
יידן. די לגבי מענטשלעכקייט פון ניצוץ א

 בוילאן פון קארעספאנדענט דעד ברענגט 1779 פעברואר אין
 אן פון באגד פערטער דעד דערשיינט האט עס אז ידיעה, א )פראנקרייך(

 אמאליקע אין צאל וועגן ידיעות נעבראכט ס׳ווערן ווו עגציקלאפעדיע,
 שאמ־ א פון תעתועים מעיעים די וועגן דאו־ט פארציילט מחבר איין צייטן.

 אנשטאט דארף קעסלער יעדער אז באשטימט^ האט וואס גראף, פאנישן
 פלעגט מאריא"; "אווע און ’נוא:םטער׳ "פאטער תפילה די אפזאגן צאל

 מיעונענעם מימן בוסהלע א מאכן געמווזט ער תאט גלעזער, א אדורבפארן
 פארן רני די אויף פאלן געמוזט ער האט ייד, א אדורכפארן פלעגט גראף.
 *קא רער אאז"וו. פאטש א אוייף באק די אוגטעריטטעלן פאלאץ, פון טויער

 דאיזי־ דער "אויב צו: שרייבט רעדארטאר, דער אפשר אדער רעספאנדענט,
 אויפנעמען העפלער נישט אזוי פלעגט ארענדאר זיין :אדער גראף קער

 אלמן פון איז זי הגם רעליגיע, זייער דאד האבן וואס יידן, אומגלויביקע
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 געסט, •ענע מייט געטאן וואלטן זיי וואיס משער, זיך זיי איצט טעסטאמענט,

,רעליגיע?׳ שום קיין גישט אגערקענען וו!אם
 זעלטן. אויף אבער בליצן מענטשלעכקייט פון פונקען דאזיקע די

 אין פיינדלעכע. א יידן צו "גאזעטא" דעד פון באציונג די אין בדרך־בלל
 פארציילט בלוט־בלבול, א וועגן ידיעה א זי ברענגט .(VI .21) 1774 יואר

 אז יידן, די פאר גלייכצייטיק אבער ווארפט מת, פון אבדוקציע דער עגן וו
 ראקטוירים די ׳אונטערגעקויפט זיי האבן אומשולד, זייער באווייזן צו בכדי

 אין האט "גאזעטא" די אז כאראקטעריסטיש, דערביי ס׳איז פעלדשעריס. און
 באפרייט סוף־כל־סוף •זייגעז יידן די אז ידיעה, די געבראכט אדום ■יאר א

באשולריקונג. דעד פון געוואדן
 אלגעמיינעם איר מחמת "גאזעטא" די האט 1783 יאיר צלם ביז אויב
 שטאך א לייכט זיי אדער פארשוו׳יגן אינגאנצן יידן די ארעד כאראקטער

 אנט־ מאל ערשטן צום .1783 יאר אין געביטן לאגע די זיר האט געטאן,
 היינטיקן ביזן אן האלט וואם אגטיסעמיטיזם, זאאלאגישער איר זיר פלעקט

 דער זיר ס׳דערנענטעריט צופעליקע. ריין ניט אייז דאטע דאזויקע די מאג.
 פוילישער דעד איין ריכטוגגען זיר פן8ש עם סיים, פיריאריק^ה בארימטער

 די יידן־פראגע. דעד בנוגע פאראן אויך זייגען חילוקי־דעות די געזעלשאפט.
 טרעטן וואס וארגאנעז, פראגרעסיווע קאנקורענטן, באקומט "גאזעטא"

 צווישן פראגן, פארשיידענע אין ארגאן קאנסערוואטיוון דעם רענן ארוים
 אין פאר קומט שלאכט ערשטע די יידן־פראגע. דער בנוגע אויר אנדערע

 קיא־ נלות־לאנגע א (X .4) 80 נוט׳ איין ברענגט ’״גאזעטא׳ די .1783 יואר
 א דערהרגעט האבן יידן אז ידעם, וועגן נעסוויזש פון רעספאגדענץ

 "דער קארעספאנדענט: נעסווייזשער דער ענדיקט חוזק מיט משומדת.
 זיי האט ער און אגטפלעקט פרי צו זייף האט פארברעך ייהישער דאזיקער

 פעריאדישער רער פון מחבר דער וואם נואמען, גוטן דעם געמאכט קאליע
 חודש פון הרסטאריטשני" אי פאליטיטשגיי "פאמיענטגייק )דער צייטשריפט

 געוואלט ליבע קריסטלעכער מחמת זיי האט (,59 זייט ,1783 ייאר פון יוליי
 דין, שום קיין נישט האט רעליגיע "זייער געזאגט... האט ,אלן פארשאפן...

 און אמונה אנדער אן פון מענטשן האבן פיינט הייסן זיי זאל וואס
שא,דן..." זיי ברעגנען

 פ-א!־ דעם איבער "גאזעטא" די דך וויצלט יארגאנג צווייטן א אין
 "פא־ זעלבער דער וואם מיליטער־דינסט, צום יידן די צוציען וועגן יעקט

 קאוואלעריע יידישע די וועט צי פרעגט, זי פוארגעלייגט. האט מיעגטגיל׳
רייטער... עננליישע די פון אטאקע די אויסהאלטן נאר

 צו־ קלייבן "גאזעטא" דער פון קארעספאנדעגטן אנטיסעמיטישע די
 וועגן געווארן אוייוסגעטראכט איז עם ווען זיעעז וואס בלבולים, אלע נויף
 איין און טויזנט פון מעשיות לעזער אירע אונטער טראגט צייטונג דיי יידן;

 מען בעת זיך, פרייט זי זיי. פון קאפויער זיר שטעלן האר די וואס נאכט,
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 זיך האוט רב א אז נחת, שעפט זי מדינות, אנדערע פון יידן פארטרייבט
אפנעשמדט. אויסלאגד איין ערנעץ

 מרוקן אזוי האט "נאזעטא" די וואס ווונדער, א דעריבער ס׳איז
 נעדארפט וואלט מעז וואם נאטיץ, ■אינטערעסאגטע זייער א אדורכגעלאזן

 זייגען יידן ווו פוילז, היינטיקן איין אפילו אותיות נאלדעגע מיט פארשרייבן
 •אר אין גלייכבארעכמוקט. אינגאגצן קאנסטיטוציע געשריבענער על־פי
 לעג־ א געמאכט פואגיאטאווקסי אווגוסט סטאניסלאוו יעניג דעד האט 1787
 ,גאזעטא" דעד פון קארעםפאנדענצן די לויט לאגד. ארבערן נסיעה גערע
 האבן אומעטום אויפנענוטען. עגמוזיאסטיש אומעטום יידן די אים האבן

 געגעבן רב דעד אים האט קאברין אין דעלעגאציעס. יידישע באגעגגט אים
 ם*א אויף וואס שטאף, בלויעז א מיט ארומנעוויקלט צוקער, הייפטל א

 אין אותיות. העברעישע זילבערנע און נאלדענע אויסנעהאפט נעוועז זייגען
 דע־ ודער ייח־פריינד, באקאגטער דעד נעווען מקבל־פנים אים האט פינסק

 זיין אין בוטרימאוויטש האט אויפנאם דעם בעת בוטרימאוויטש. פוטאט
 וועט קעניג, דעד ס׳שטייט ווו ארט דעם אויף אז דערקלערט, באגריט־רעדע

 און רוסיש פויליש, לאטיין, אין אויפשרי-פט אן מיט זייל א אויפשטעלן ער
 אדורכפארער אלע ווערן אויפהאלט קיניגס פון אנדענק "צום אז ■יידיש,
 "גאזע־ די וואס חידוש, א יאר"... 4 פון משך אין מבס צאלן פון באפרייט

 יידיש, אין אויפשריפט עפנטלעכער אז וועגן ידיעה דאזיקע די האט מא"
 אדורב־ זשארגאן( א איר ביי עס איז היינט בעת יידיש, דעטאלט עס רופט )זי

פאמערקונגעז. שום ואן געלאזן
 ידיעות, איייד מיר געפינען י״ה טן18 פון פרעסע פוילישער דעד אין

 האבן עם יידן. פון מצב עראנאמישן טרוייעריקן דעם באלייכטן וואס
 גרינד־ א דורכצופירן פארלאנגט האבן וואס מיינוגגען, נעהערט דעמאלט דך

 אגרארי־ יידן. די פון סטרוקטרד עקאנאמישער דעד אין ענדערונג לעכע
 פראגרעסיווע -די פון לאזוגגען די זיינעז דאם פדאדוקטיוררונג, און זדוגג

שיכטן.
 אין פארנרעסערט זיר האט פו׳ילן פון חורבן ווירטשאפטלעכער דער

 געפירט לאגד גאנצן אין כמעט זיד ■ס׳האט בעת ,1772—1768 יארן די
 בארער די מיט קיניג פון אנהענגער די צווישן *קאמץ א בירנע:ר־קרינ, א

 וואס אקופאגטן, די !אגנעטאן אויר האבן שאדנס גרויסע ראנפעדעראטן.
 דעד פון אנע5 ד-י פוילן. פון שטחים נרויסע פארגומען 1772 יואר אין האבן

 קראנק־ פארצווייפלטע, א דעמאלט נעוועז ׳א.יז באפעלהערונג יידישער
 טייל א האבן אגפאלן סתם און שרפות קואנטריבוציעס, מגפות, הייטן,

 פון נעבלואנדזשעט האבן לייט וארעמע געמאבט. חרוב אינגאגצן קהילות
 עטינרירט באפעלקערוגג ייתשע די חיונה. געזוכט און קהילה צו קהילה

 ארץ־ קיין פרייסן, קיין מעגלעכקייט: א נאר זיר ■ס׳עפנט ווו פוילן, פון
 *אוביווער פפעציעלן א 1787 יאר אין ארויס ניט קיניג דעד א"א. ישראל
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 אפגעדרורט איז וואס אוגיווערסאל, דעד בעטלערס. און שלעפערם וועגן כאי
 יידן. די ©כוח ׳פאסויס באזונדערן א האט "גאזעטא" דעד פון 45 נוט׳ אין
 ס׳פראקטי־־ "ווי זי׳ר, פון ארעמקייט די טרייבן נישט מער מאדן קהילות דיי

 צום ווערן פארוועגדט ,,דארפן יידן דאזיקע חי נייערט איצט", ביז זיר ציחט
 עקא־ די ווייניק צו קעגען מיד .’ארבעטן׳ פארשיידענע ביי לאנד פון נוצץ

 *אוני דעד ■ווייט ווי וויסן, צו אויף יידן פוילישע דיי פון טע יטיב ע ג גאמישע
 אג־ סר א ווי פונקט גישט עור איז צי ציל, זיין רעדגרייכט האט וועדסאל

פאפיר. אריפן בלויז געבליבן פארארדענונגען קיניגלעכע דערע
 ווייזט — אנאנסן צאל גרעכערע א מיד געפינען "גאזעטא" דער אין

 די סיי בעלי־חובות, די סיי אז דעם, וועגן — געריכטסמאכט דעד פון אויס
 באווייזן און געדיכט אין מעלדן זיך דארפן אניזעצער יידישע פון קרעדיטארן

 פאר אפילו קומט פאלן טייל א אין יידן. געגעבענע די לגבי תביעות זייערע
 דעם וועגן מעלדעט געריכטס־מאכט די וואם פארטעגן, פון ליציטאציע די

 קודם־כל ארומגענומען משמעות, האבן, באנקראטן די עפנטלעכקייט. דעד
 פון פארמעגן דאס אז אנצוווייזן, כדאי איז דערביי שיכטן, דייכערע די

 און מארקיעוויטש הערשעק פון יידן, אמשינאווער באנקהאמירטע צוויי
 אין א אריף אפגעשאצט קאמיס׳יע די האט שלאמאוויטש, יהודה־ביינוש

 ,8 נוט' )"גאזעטא" גילדן 2,216,479 פון סוטע קאלאפאלער צייט יעגע
28. 1. 1786.)

 אמת, ־וואס גנבות. זיינען דאס לעבן, יידישן פון שאטנזייט צווייטע א
 יארהוג־ פריערדיקע די אין שוין גנבות יידישע פון לידל דאם מיד העדן

 קאמף אין ביירגערמום האם פ׳באנוצט וואס ארגומענט, אן איז דאס דערטעיר.
 גורם זיינען און גנבענען יידן די מענהט: בירגערטום דאס יידן. קעגן

 אוג־ פון יידן די פארטרייבט זאכן. געגנבעטע אויף קויפן זיי והאדום גנבות,
אויפהעורן. וועלז גנבות די ווי זעז, וועט אייר און שמאט דזער

 גרויסע א מיד נעפינען "גאזעמא" דער פון קארעספאנדענצן די אין
 מיד גל. ד. א. געריכטס־אורטיילן וועגן גנבות, יידישע וועגז ידיעות צאל

 ידיעות, דאזיקע די צו פארזיכטיקייט גרויס מיט באציען אבער ז!יד דארפן
 גע־ דעמאלט זייגען געריכטס־פארהאגדלוננען די בעת עינויים די מהמת

 אויפן אפילו באהוייפמן צו עפעם שווער פ׳איוז! אז ראפיניידט, אזוי זועז
 קלא־ דעך האט אבער, דוכט מיד ווי געריכטס־פראטאקאלן. די פון סמך

 צו שטאט פון ארעטקייט די פארטרייבן כסדרדיקע דאם מצב, געדירער
 פון פארם דעד אין רעאקציע א צו ברענגען טייל א ביי געמווזט שמאט,

פריוואט־אייגנטום. פון געזעצן די אפהיטן נישט
 רוצחים, באגדעס חי צווישן אויר יידן מיד נעפינען גנבים חוץ א

 מ׳יליטער־ די וואס באריכט, לויטן פוילן. פארפלייצט דעמאלט האבן זואס
 מאכט פרייסישע די האט מלוכה, דעד אייבערגעשיקט האבן קאמענדאנטן

 ’וועל די פון באנדיטן די פארטריבן ערד־שטחים, פוילישע איבערנעטעז ביים
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 געבליבן איז וואם פויאז, טייל רעם איז באוויזן דעריבער זיר האבן זיי דעד,
 צווישן "וואס באנדיטן, צענדליג פאר א מאג יעדן באפן זיי אומאפהענגיק.

 געגנט דעד אין עיקר רער ציגיינער", און יידן רוב דאוס זיר געפיגט זיי
 דאדקע די אין ס׳שטעקט אמת וויפיל טשענסטאסאווו. און פעטריקאוו פון

 דעד אז געדענקען, מיד מוזן זאך איין פעסטצושטעלן. שוועד אין באריכטן,
 האט יידן פוילישע די פון עלנד דאס וועז ,1774 ייאד פון שטאמט באדיכט

מאקסימום. זיין דערגרייכט
קריסטן. ׳□ומעז יידן אז באשולדיקונגען, קיין נישט אויך ס׳פעלן

 יירישער דעד לגבי פאראורטיילן פון שיכט די געווען איז געדיכט
 א אין יקרן, אויף ארויפגעוואדפן מעז האט בייז אלדאס באפעלקערונג.

 קינד קריסטלער א •ווערט אוודאי, שרפה א אין יידן, שולדיק זיינען מגפה
 רק יידן, ;אומעטום וווארט איין מיט אוייפטו. יידישער א עם איז געהרגעט,

 ווי יידן, פון שולד די■ עם איז אויס, ברעכט שטוורעמוויינט א אז אפילו יידן,
 אין פאס־רט האט וואס עפיזאד, קאמישער ווייטערדיקער, דעד ס׳באווייזט

 1775 יאר ארן לעמבערג, אונטער מייל יי דר שיעמיאנאווקא, דאורף א
 קא־ דער פארציילט—סעפטעמבער דרייצנטן ״דעם (.80 נומ׳ אקטאבער, 7)

 גרויסער א אויסגעבראכן רעגעגען טאג גאנצן א נאד איז — רעספאנדענט
 פון וויאיס וואלין, שווארצער גרויסער, א באוויזן זיר ס׳האט שטורעמווינט.

 דער ווי שווארץ זייל, לאנגע א ערד דער צו ביז געצויגן זיר האט אים
 געריסן שאדגס, גרויסע אנגעמאבט האט זייל דאזייקער דער אט־א וואלקן.
 דעם אראפגעריסן ער האט שול יידישער נייע" דער פון הייזער, פון רעכער

 געריסן צערקווע, דער פון דאך דעם מיט געשען אייז דאסזעלבע ראך,
 דערשראקן שטארק איז המון דער אאז"וו. שייעד□ איבערגעקערט ביימער,
 מלאכי ואון שדים געזען ער האט וואלקנס שווארצע דאזיקע די אין געווארן,

 געקומען שדים די זיינען דאס אז געגלייבט, אויר האט המון דעד הבלה.
 יידן, א אוועקצוכאפן מנהג אלטן לויטן בדי יום־טובים, יידישע די בעת
 די געהייסן האט מען אז פארשפרייט, שטארק אזוי זיר האט קלאנג דעד
 איינער קיין טאקע איז צי פעסטצושטעלן, בכדי ציילונג, א אדורכפירן יידן
 אז געטענהט, האט שקאלניק יידישער דעד . געווארן. נעלם נישט זיי פון
 זאל )לוציפער( אשמדאי עזותדיקער דעד שכל, אויפן ניט דד לייגט עם

 אייג־ אן צוליב נסיעה טייערע אזא און רעשדיקע אזא גרויכע, אזא מאכן
 איז וואס אזעלכן, געפינען צו בכדי גרייכן, העכער מוז מען אז ייד; ציקן
 ער געהאלפן. ניט אבער אים ס׳האט שליחות. פייערלעד אזא צו ראוי מעד

 נישט איז איינער קיין אז באווייזן, און יידן די איבערציילן געמוזט האט
 — קארעספואנדענט דעד ענדיקט — אופן אזא ״אויר• וועלט. דעד פון אוועק
 געווען זיי פאר איז וואס שטורעם, צווייטן דעם אויר געשטילט יידן די האבן

געפערלעכער". סר א
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