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G l i k

HIRSH GLIK (bottom  center), the  

Yiddish poet who lived until the  

age of tw en ty -tw o , w as th e  

youngest member of Young Vilna, 
the Yiddish writers’ organization 

in V ilna , L ith u an ia . He w as  

murdered while fighting the Nazis 

as a member of the Fareynikte 

P a rtiz a n e r O rgan izatsye , th e  

United Partisan Organization, in 

the forests of Eastern Europe. 

One of his last poems, Never Say, 

w ritten th irty  years ago, appears 

in Yiddish and English on page 

three.

Challenge 
To Debate

Mr. Joel Plavin, manager of ra 
station WEVD in New York has isF̂  
statements to the Student Comr,; 
for Yiddish and the administra' 
the Yeshiva of Flatbush offe״, 
provide free time for a publi' - 
between the chairman of SCYj 
Flatbush principal.

Aleichem Sholem express 
that the principal will ac 
vitation to debate before

RABBINICAL COURT SUBPOEMS 
FLATBUSH PRINCIPAL

ELIACH REFUSES TO HONOR SUMMONS

EDITORIAL STAFF OF ALEICHEM SHOLEM IS TOLD 
TO RESIGN OR BE EXPELLED FROM YESHIVA

NEW YORK CIVIL LIBERTIES UNION CONDUCTS 

INVESTIGATION OF FACTS ON HARASSMENT OF 
PRO-YIDDISH STUDENTS; ISSUE OF FIRST AMENDMENT  

VIOLATIONS BY THE ADMINISTRATION IS CITED

THE MOVEMENT GROWS

Rabbi David Eliach, principal of the Yeshiva of Flatbush High School, has refused to 
honor a subpoena issued by the rabbinical courts to appear for the purpose of replying to 
charges put forward by the Student Committee for Yiddish to the effect that he has ac- 
tively suppressed Yiddish and denounced Ashkenazic Jewish culture while conducting a 
campaign of threats, intimidation and harrassment against students and teachers for 
involvement in the Yiddish movement.

The charges directly relatingto Yiddish include Eliach’s refusal to permit the teaching 
of Yiddish at the Yesniva of Flatbush on an equal basis with French and Spanish, his 
repeated declarations of hate against Yiddish — including a written denunciation he 
published in the official school newspaper — and his infamous “Don’t get sentimental” 
response to those who have remarked that declaring Yiddish culture to be worthless 
amounts to denouncing the culture of the six million Jews killed during the Holocaust.

On the issues of student and human rights, Rabbi Eliach repeatedly threatened pro- 
Yiddish students with the withholding of college recommendations, removed the editor 
of Aleichem Sholem from the high school honor society because of “character” and still 
refuses to grant a public hearing on the question. Sundry other techniques have been 
resorted to Dy Eliach and several of his associates in an unsuccessful effort to silence the 
protesting voices for Yiddish.

The most recent instance of harassment occurred last May at which time the editorial 
staff of Aleichem Sholem was arbitrarily badgered and interrogated for an hour and a 
half. The conclusion of the session was m arkedly  the ultimatum by a school official that 
if members of the editorial staff continue with present activities, they will be expelled 
from the Yeshiva of Flatbush. At that point in time, a demand was also made for ad- 
ministration review of Aleichem Sholem copy before publication of future issues.

Donna Gross, legal counsel for the New York Civil Liberties Union, 84 Fifth Avenue in 
New York, has stated that the Civil Liberties Union is currently studying the facts on the 
violation of first amendment rights of freedom of speech and freedom of the press 
guaranteed by the Constitution. One phase of the legal procedure has already been 
carried through.
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 וווו [A ו ׳גער ׳און
 ענדלאזע !די ב;

דע| לויט פאלק. !זער
ן»ד׳ האובז חכמים

 די סדי גייסט, ויידישן
 דעם דורך ינאר ווי ים י

יאלע/ אין לשונם. את שינו
 שלום פון צייטן אין ייאויך

 מוזן מיר פאלק. (.•ון!אונדזער
f?m יידיש מאמע־לשון. יען א  

 אוניחער אין :•אנרערונגען
וועלט, עקן ׳פיר א׳לע אין ופרייט

 ע& ווו קוגל ער׳ד גא׳נצן דעם איסער ץילע
 0געפיר האט דאם טאקע אויפטו;

 לשו א׳גדערע אויף לשון זייער בייטן ייאלן
בייטן געקע׳ניט •ניט האבן זיי ווייל ן©ארלא!זט,

VILLAGE of FMTBUSH

^ ע אנג ל
אי/

purpose of haranguing six students Aleichem Sholem copy of future issues
before they go to press. Threats and 
ultimatums are systematically ignored 
by the Student Committee for Yiddish 
and Aleichem Sholem.

PRINCIPAL REFUSES TO 
COME TO DIN TORAH 

M a y  10

Two days later, on Thursday, May 
10, Rabbi Eliach answered in a letter to 

conducting the proceedings com- congregation Cheishek Shlomo 
menced interrogation with the

because of their alleged activity on 
behalf of Yiddish. Academic disruption 
has also been employed on other oc- 
casions as a means of harassment.

The six Aleichem Sholem staff 
members present at the inquest were 
Martin Edelstein, Morris Gold, Steven 
Horowitz, Dovid Katz, Stephen Liebb 
and Jay Zitter.

In an atmosphere of criminals being 
booked, the department chairman

declaring his refusal to appear before 
the rabbinical court to discuss the 
issues. Eliach claimed that his threat 
committee which disrupted classes and 
badgered editorial staff members was a 
rabbinical proceeding and falsely stated' 
that a rabbinical procedure had been 
initiated by himself.

The terrorizing of the editorial staff 
and Eliach’s refusal to appear before a 
religious court resulted in widespread 
shock in the Jewish community.

question: “What have you got to say 
for yourselves?” After an hour and a 
half, the six were told the conclusion of 
the “negotiations” : “If you will
continue in this way with your current 
activities and continue publishing 
Aleichem Sholem as it is now we will 
have to kick you out of school. You will 
have to find yourself someplace else, 
not here.” Associate editor Stephen

T H E  Y ID D IS H  

M O V E M E N T ...

ELIACH IS S U B P O E N A D  

M A Y  4, 1 9 7 3

In the hope of avoiding a legal battle, 
the Student Committee for Yiddish 
obtained a subpoena from the rab- 
binical court affiliated with 
Congregation Cheishek Shlomo of Boro 
Park. The summons for Eliach to 
appear was received by the principal on 
Friday, May 4, 1973.

After receiving the summons, Eliach 
called a special teachers conference 
which took place shortly before three 
o’clock. At the meeting, at which only 
Hebrew faculty members were present, 
Eliach engaged in a violent verbal 
attack on certain teachers for alleged 
“guilt” in inspiring the movement. 
While com m ittee sources readily 
confirm the existence of pro-Yiddish 
sympathy in certain circles of the 
Flatbush faculty, the charge that any 
teachers at Flatbush have policy 
making roles in the Yiddish movement 
is a blatant falsehood. The committee 
further maintains that the use of 
teachers as scapegoats for the ad- 
ministration’s anti-Yiddish hysteria is 
deplorable.

THE "PEACE״ COMMITTEE 
M a y  8

The May 4 teachers conference was 
concluded with the appointment of 
three teachers as a committee to 
negotiate a settlement of the Yiddish 
controversy. Only one of the three, 
however, a departmental chairman 
close to administration circles, was 
Lgiven actual authority in the matter and 

|1e numerous proposals of the other 
went unheeded by the principal.

Tuesday, May 8, the editorial 
Lof Aleichem Sholem was sum- 

^by the office for the purpose of 
ken into a closed room for Liebb immediately protested the use of

interrogation. The action, threats tb suppress the Yiddish fliach ’s actions were reported in a 
from nine until 10*30 in movement. The department chairman *ront Pa£e story m New York s Jewish 

involved three teachers and replied, “I am not threatening you, I’m Journal on June 15, in a special press

׳ ־ ׳ ״ ״ * v» / ״ ״״ ■■
isruption of three classes At the meeting, the demand was also Jewish Daily Forward on July 8 and 

dred students — for the made for administration review of Amnist 8
------------------ :-------------------  ^  (Continued on page 4)
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Partisan Hymn: NEVER SAY

By Hirsh Glik

Never say that there is only death for you, though leaden skies may be concealing 
days of blue, because the hour that we have hungered for is near; beneath our 
tread the earth shall trem ble:

“We are here!”

From land of palm -tree to the far-off land of snow, we shall be coming with our 
torment, w ith our w o e; and everywhere our blood has sunk into the earth shall our 
bravery, our vigor blossom forth . . .
We’ll have the morning sun to set our day aglow, and all our yesterdays shall 
vanish w ith the foe. And if the tim e is long before the sun appears, then let this  
song go like a signal through the years.

This song was w ritten  with our blood, and not with lead ; it's not a song that 
summer birds sing overhead; it was a people, among toppling barricades, that 
sang this song of ours with pistols and grenades.

So never say th a t there is only death for you. Leaden skies may be concealing days 
of blue; yet the hour that we have hungered for is near; beneath our tread the  
earth shall trem ble:

“W e are here!”

T ra n s la te d  by  A a ro n  K r a m e r

 קיינמאל, ניט זאג
 וועג, לעצמן דעם גייסט דו אז

 בלייענע הימלען ווען
 טעג, בלויע פארשטעלן

 נאך וועם קומען ודיל
 שעה, אויסגעבענקטע אונחער

 סאן פויק א ס׳וועט
!דא זיינען מיר :טראם אונדזער

 לאנד פאלמען גרינעם פון
 שניי, סח לאנד ודיטן ביז
דא דינען מיר
 ודי, אונחער מיט פיין, אונחער מיט
 שפראץ א ס׳איז געפאלן וואו און
 :בלוט אונדזער פון

 טאן שפראץ א נאד וועט
מום. אונחער גבורה, אונדזער

 מארגן־זון די ׳וועט
ת גילח  היינם, דעם אונ

 נעכטן שווארצער
פיינט, מימן פארשווינח

Aletehem Sholem, October 5734/

 פארזאמען אויב און
 קאיאר, דעם אין זון די וועט

 גיץ זאל פאראל א ווי
דור. צו דור פון ליד דאס

 ליד דאם איז געשריבן
 בליי, מיט ניט און בלוט מיט

 פח ליד א ניט ס׳איז
 פריי, דער אויף זומער־פייגל

 פאלק א ס׳האט נאר
 ווענט פאלנדיקע צווישן

 נאגאנעם מיט געזונגען ליד דאס
הענט. די אין

 קיינמאל, ניט זאג דערפאר,
 וועג, לעצמן דעם גייסט דו אז

 בלייענע הימלען ווען
 טעג, בלויע פארשטעלן

 נאך וועט קומען ודיל
 שעה, אויסגעבענקטע אונחער

 טאן פויק א ס׳וועט
!דא זיינען מיר t טראם אונדזער

YIDDISH MOST 

POPULAR COURSE 

A T COLUMRIA 

DURING SUMMER 

OF 73

The Uriel W einreich summer 
program in Yiddish Language, 
Literature and Culture had a larger 
enrollment in the summer of 1973 than 
any other summer program offered by 
Columbia University.

The program offers courses for 
college credit on the elementary, in- 
termediate and advanced levels of 
language, in addition to a wide 
selection of courses on the subjects of 
Yiddish literature, folklore and 
colloquium.

In addition to classroom studies, the 
Uriel Weinreich program offers a wide 
range of Yiddish activities. Among 
these during the summer of 1973 were 
a walking tour of the Lower East Side, 
tour of the Jewish Daily Forward, visit 
to a Yiddish camp in Mountaindale, 
N.Y., sessions for Yiddish folk singing 
instruction, classical Yiddish films such 
as Mirile Efres and Mameleh, and a 
wide ranging series of lectures on such 
topics as the Yiddish theatre, the 
Yiddish press and Jews in Eastern 
Europe.

The program is conducted by 
Columbia University in conjunction 
with the Max Weinreich Center for 
Advanced Jewish Studies affiliated 
with YIVO, the Yiddish Scientific 
Institute.

Dr. Marvin I. Herzog, professor of 
Yiddish at Columbia, is the program's 
director. Yadja Zeltman is secretary 
and activities coordinator. Teachers are 
Dr. Mordkhe Schaechter, David L. 
Gold, Wolf Younin, Rosaline Schwartz, 
Janet Hadda, David Roskies, Dan 
Miron, and Barbara Kirschenblatt- 
Gimblett.

Dr. Schaechter was deemed the “best 
language teacher" in Columbia 
University by Columbia students in the 
Columbia-Barnard Course Guide for 
1972-1973. The Course Guide is 
published independently by and for 
students.

When planning for next summer, 
keep the Yiddish program in mind. 
Beginner's courses are nine weeks and 
all others are six weeks. Scholarship 
requests are considered.



C o n trib u to rs

Soft. 1972 - Soft. 1975

T H E  M O V E M E N T ...
(Continued from page 2)

FORWARD SEVEN ANNIVERSARY CELEBRATED

R ache l A ch tm a n — M o n tre a l ................................................ S10.00
A aro n  A e ro ff— N ew  Y o r k .......................................................S25.00
Rose A ndel m an— C hestnut H i l l / M a s s ............................... $6.00
A nne B all Is— P a lo  A lto , C a lif .................................................S 1.00
B e n ia m in  B aron— N ew  Y o r k ................................................ $2.00
H y m a n  Bass— N ew  Y o r k ...................................................... $1.75
E v e ly n  Beck— M a d ison , W isconsin .............................  $5.00
Sidor B e la rs k y — N ew  Y o r k .................................................... $5.00
H en ry  B erg m a n — N ew  Y o r k .................................................. $1.00
B ern a rd  G o ldste in  B r 350— N e w  Y o r k ............................. $ 5.00
Jacob B lank— N ew  Y o rk  .............................  $50.00
H ild a  B luestein  P e re tz  R ead ing  G rou p  

P h ila d e lp h ia , P a  *5  00
H a rv e y  Bock— N ew  H av e n . C onn...........  ................$ 5.00
D av id  C a re y — N ew  Y o r k ......................................................... $5.00
R a ize l Cohn— Tel A v iv  ........................................................... $10.00
Isadore  D au m — N ew  Y o rk  .....................................................$7.50
N e ttie  F a rb e r— N ew  Y o r k .......................................................$4.00
M . F ish m a n — M o n tre a l ........................................................... $5.00
M . F re illc o ff— W ashington , D  C ............................................$5.00
L illia n  F r ie d m a n — N ew  Y o r k ................................................ $2.00
A b ra h a m  Golornb— Los A ngeles ....................................... $30.00
Saul G oodm an— N ew  Y o rk  ................................................. $ 5.00
T s v iG ro s s w a Id — P h ila d e lp h ia  ............................................$9.00
Bl I m a  H a m e rm a n —  N ew  Y o r k .............................................. $1.00
L illia n  H a m m e r— N ew  Y o r k ...................................................$5.00
H elen  Haselnuss— N ew  Y o r k ................................................ $1.50
Bessie H lrsch —  N ew  Y o r k .......................................................$5.00
Leo H o ro w itz— N ew  Y o rk  .......................................................$7.00
E . In d e n b a u m — N ew  Y o rk  .....................................................$5.00
S h e rri K a lin k o w itz — N ew  Y o r k ............................................$1.00
E d w a rd  M . K a tz— G r e a t  N e c k ............................................$10.00
R uth  K ra m e r— N ew  Y o r k .......................................................$3.00
M a r i ly n  K ra n tz — P h ila d e lp h ia  ............................................$4.00
D an ie l L e iv ic k — Bethesda, M a r y la n d .............................. $5.00
L e ib  L e v in — L a n s d a le , P a ....................................................... $25.00
R. L u b lin e r— T e l A v iv  ........................................................... $25.00
K e ila  M in k in — N ew  Y o r k .......................................................$ 5.00
S. O stro ff— N ew  Y o r k ..............................................................$ 3  00
R o s e O u rlic h t— N ew  Y o r k .......................................................$5.00
R. P e ltz— P h ila d e lp h ia ....................................   $5.00
G. P e re c m an — N ew  H av e n , C o n n e c tic u t..........................$5.00
C h a im  P lo tk in — N ew  Y o r k ...........  $10.00
L . R an — N ew  Y o r k ....................................   $4.00
N. R ap ap o rt— N ew  Y o r k ....................................................... $ 2  00
R ab b i N a th an  Rosen— Rhode is lan d  ....................... $5.00
M a x  Rosenfeld— Q u e b e c .........................................................$11.00
M o ish e  Rosenfeld— N ew  Y o r k .............................................$10 00
S. R osen kran tz— W ilm in g to n , D e la w a r e .......................$25.00
A ry e h  R oths te in— M o n tre a l ................................................. $ 4  00
L y v ia  S chaefe r— N ew  Y o r k .....................................................$3.00
Irw in  J. S c h iffres— R o c h e s te r ..............................................$6.00
Jack  S chuchm an— B erk e ly  H e igh ts , N .J .........................$5.00
Judy Seid— V e n ic i, C a lifo rn ia  ............................................. $5.00
B. S herm an— P h ila d e lp h ia .....................................................$2.00
R uth  S inger— N ew  Y o rk  .......................................................$10.00
W a rre n  Solodar— R o c h e s te r .................................................. $6.00
E . Solom on— G re a t N e c k .........................................................$5.00
H . and C. S te ln g a rt— N ew  Y o r k ............................................$5.00
W m . S te rn -W o rk m a n 's  C irc le — N ew  Y o r k ...................$50.00
E . T ru n k — C le ve lan d  . . . $25.00.........................................................־
M o rr is  W a le ts k y — N ew  Y o rk  .............................................$ 9.00
W m . W a ll it t— N ew  Y o r k .........................................................$10.00
R eg ina  W e ln re ic h — N ew  Y o r k ..............................................$3.00
R uth  W e in s te in — B o s to n .........................................................$40.00
S.J. W e is b e rg e r— Syracuse .................................................$3.00
Is ra e l Z e ltm a n — N ew  Y o r k .....................................................$4.00
Y a d |a  Z e ltm a n — N ew  Y o r k ...................................................$ 5.00
Judge J .T . Z u k e rm a n — N e w  Y o r k .....................................$3.00

K in d ly  rep o rt e rro rs  fo r c o rre c tio n  in the  fo rth c o m in g  
issue.

SPECIAL THANKS
The Student Committee for Yiddish 
expresses special thanks to Joseph 
M lotek , Joel Plavin, M ordkhe 
Schaechter, M. Tzanin, William 
Stem and Simon Weber for major 
and consistent support in the 
Yiddish movement.

M a y  2 9

of SCY, and Simon Weber, editor-in- 
chief of the Forward. At the clandestine 
conference, the seven had presented a 
signed declaration for Yiddish and 
proclaimed the fight for Yiddish. Later, 
of course, the school launched an in- 
tensive investigation to determine the 
identities of the seven.

To this day, the identities of the 
Forward Seven remain a secret.

On May 29, the first anniversary of 
the Forward Seven was celebrated by 
dozens of students as well as a number 
of teachers. Refreshments were served 
as the students and pro-Yiddish 
teachers marked the first anniversary of 
May 29, 1972 when the Yiddish 
movement was bom on East Broadway 
with the secret meeting between the 
Forward Seven, the founding members

THE DEMAND FOR APOLOGY 
J u n e  1

chairman of the Student Committee for 
Yiddish and editor of Aleichem Sholem 
to Arista, the honor society, in return 
for an apology. After repeated Yiddish 
committee refusals to issue an apology 
in any way, shape or form, negotiations 
broke down shortly after four o’clock 
on June 1.

On Thursday, May 31, Rabbi Eliach 
issued a letter requesting negotiations 
to take place on Friday, June 1, 1973. 
The negotiations lasted three hours 
during which the principal consistently 
demanded an apology from the Student 
Committee for Yiddish. Eliach even 
attempted to bribe the committee by 
offering to return Dovid Katz,

SCY INITIATES LEGAL ACTION

made available to the New York Civil 
Liberties Union a series of documents 
supporting the Yiddish movement case. 
Many of the documents submitted are 
signed declarations of students and 
teachers at Yeshiva of Flatbush to the 
effect that the transcription of events in 
Aleichem Sholem is complete and 
accurate. A number of other pertinent 
documents were also turned over to the 
CLU for investigatory purposes.

The continued adamant struggle of 
SCY has led to unprecedented growth 
of the movement. Subscription orders 
for Aleichem Sholem have soared and 
similar committees and publications 
are being initiated in other parts of 
America and the world.

Further developm ents w ill be 
reported in the next issue of Aleichem 
Sholem.

The disruption of peaceful activites 
of an organization dedicated to the 
preservation of a culture is illegal in the 
United States. Furthermore, Arista is a 
national honor society; hence, 
discrimination on ideological grounds is 
not permitted on the part of school 
officials.

Ms. Donna Gross, legal counsel for 
New York Civil Liberties Union 

lid there was a strong possibility that 
\ a l  action would be taken because of 

,amendment violations. Ms. Gross 
(jcally mentioned freedom of 

^and freedom of the press as two 
pntal rights of Americans. The 
i Committee for Yiddish has 

these two rights during the 
Jor Yiddish.

phase of the Civil Liberties 
!ready been undertaken -  
Committee for Yiddish has



H e ■  P ro -Y ld d lsh  J o u r n a l F ou n d ed  in  T oron to
We hope that this project will aid in 

hastening the process of renaissance of 
Yiddish culture. ”

Among the interesting articles is 
Tsirele T setl’s “ Yiddish in our 
Schools,” where the Bialik High School 
student writes, I  feel very proud that 
our school is the only day school in 
Toronto in which over 300 students are 
learning Yiddish.

It is not easy to learn four languages, 
but for us, Jewish students in Canada, 
it is very important. English and 
French are taught because they are the 
languages o f the land. Hebrew and 
Yiddish are taught because they are the 
languages of our people.

Subscription information requests 
and letters of encouragement would be 
highly appreciated. Mameh Loshn is 
published by the Youth Committee for 
Yiddish with the financial assistance of 
the Canada Board of Jewish  
Education. The address is: Mameh 
Loshn9 cfa Board of Jewish Education, 
22 Glen Park Avenue, Toronto, On- 
tario, Canada.

RENEW YOUR 
SUBSCRIPTION

this language live in the hearts of all— 
young and old.

And to all those who say Yiddish is 
dying, we say: You are living a lie. For 
all the ignoramuses in this field who 
refuse to appreciate our folk heritage, 
for those who never heard of Sholem 
Aleichem , Y.L. Peretz, Avrohom  
Reyzen, Morris Rosenfeld, Mani Leyb 
and tens of others—for them the 
language may be dead.

The great creativity of Yiddish will 
live forever. We are left with a great 
heritage, one of our people’s greatest 
achievements: Yiddish. Jewish youth 
must learn and become acquainted 
with the values and creations of 
Yiddish.

Therefore, the students of the Bialik 
School, the Y.L. Peretz School and the 
Jewish Day High School have decided 
to bring these values to Jewish youth in 
the language in which the values were 
created and transmitted.

Our publication Mameh Loshn must 
become a forum where Jewish youth 
will express themselves on Jewish issues 
here in Toronto and all over the world.

We hope that Mameh Loshn will 
enlarge the scope of activity of Toronto 
Jewish youth in the Jewish community 
life of our city.

In the spirit of Aleichem Sholem , a 
‘‘Youth Committee for Yiddish” has 
been founded in Toronto, Canada by 
Jewish students and has initiated 
Mameh Loshn, a bi-lingual pro-Yiddish 
publication to help strengthen the 
Yiddish movement among Toronto 
youth.

The Youth Committee for Yiddish 
and M ameh Loshn  have been 
organized by students at the Bialik Day 
School, the Peretz School and the 
independent Jewish Day High School. 
The move is deemed a significant step 
forward in the attempt to organize and 
unite the various factions of the 
movement around the world.

The essential difference between the 
New York and Toronto movements—  
Yiddish has always been taught in the 
three schools whose students decided to 
work for Yiddish and the principals 
sent warm letters of congratulations for 
the effort to establish an activist 
Yiddish youth movement. Because of 
the cooperation and aid of the schools' 
administrations, the journal contains a 
wide range of views and material on 
various aspects of Yiddish literature 
and culture.

The publication begins /with the 
declaration (in Yiddish): Mameh
Loshn is proof that the Yiddish 
language and the literature created in

Some of the 20,000 people who turned out Sunday, June 17 for the Yiddish Music Festival in Central Park s! 
by the Workmen's Circle and the Hebrew Actors Union. The Yiddish festival was held in honor of Israel’s 

niversary and was one of a series of Yiddish music festivals held throughout the year to mark the even t Th 

Brooklyn's Seaside Park also drew a crowd of over 20,000. The programs at the festivals included Yiddish U 
poems, and other Yiddish artistic, musical and theatrical presentations. The Jewish Daily Forward and WEV 

credited w ith the massive turnouts of people at the festivals.

Aleichem Sholem, October 5734/1
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ISRAELGOVERNMENT LAUNCHES 

YIDDISH PRESS COMMITTEE

The Student Committee for Yiddish has 
uncovered the use of anti-Yiddish hate 
literature in a number of departments at 
the Yeshiva of Flatbush. The discovery 
has led to to any SCY investigation of other 
materials currently in circulation at 
Flatbush to determine the extent of anti- 
Yiddish materials being used for “Jewish 
education.“

The two texts originally reported were 
distributed to seniors in September, 1973. 
One is a collection of short stories by 
Mendele which does not state that the work 
was translated from Yiddish. The second 
is a “textbook“ supposedly for the study of 
“modern Hebrew literature“ which not 
only disparages Yiddish, but abstains 
from even mentioning the word, and 
refers to Yiddish as “Corrupt German- 
Jewish“ , a phrase conveniently borrowed 
from the German anti-Semites who in- 
vented it. When a group of students 
protested the use of such material, the 
teacher’s reply was “I hope you outgrow 
this childishness about Yiddish.”

As a result, a special committee is 
currently compiling a list of titles, authors 
and publishers for publication in the next 
issue of Aleichem Sholem in the interests 
of exposing the type of filth being used to 
“educate” young Jews in Flatbush.

Almogi; Yosef Burg; Yitzchak Ben 
Aharon, secretary general of the 
H istadrut; Moshe Kol, Israeli Minister 
of Tourism; Simcha Erlich and Yitz- 
chak Korn, members of the Israeli 
Parliam ent; Aryeh Tsimuki, chairman 
of the World Federation of Jewish 
Journalists; M. Tzanin and Moshe 
Ron, secretariat of W FJJ.

A second press conference was 
simultaneously held in New York to 
mark the historic occasion. In his 
address, Ambassador David Rivlin, 
who called the New York conference, 
criticized certain organizations which 
have in the p ast system atica lly  
discriminated against the Yiddish press 
by exclusively patronizing English 
publications. In Tel Aviv, Minister 
Sapir specifically mentioned the United 
Jewish Appeal, Israel Bonds and El A1 
as among those whose public relations 
policies have been anti-Yiddish.

In his speech at the ceremony, Aryeh 
Dulzin, treasurer of the Jewish Agency 
asserted that even today, it would not 
be possible to fill Madison Square 
Garden without an announcement in 
the Forward.

1. In i t ia t e  c a m p a ig n s  f o r  in c lu s io n  o f  Y id d is h  in  y o u r  s c h o o l's  

c u r r ic u lu m . If  a u th o r i t ie s ' re a c t io n s  a r e  n e g a t iv e ,  c o n ta c t  

A le ic h e m  S h o le m  f o r  a id  a n d  a d v ic e .

2 . L e a rn  to  r e a d  a n d  s p e a k  Y id d is h . R e a d  a  Y id d is h  n e w s p a p e r  

d a i ly .  A t te n d  c o n c e r ts  a n d  p la y s  in  Y id d is h . S p e a k  Y id d is h  to  

y o u r  f r ie n d s  a n d  fa m i ly .

3 . N e g a t iv e  s ta te m e n ts  a b o u t  Y id d is h  s h o u ld  im m e d ia t e ly  b e  

r e p o r te d  to  A le ic h e m  S h o le m  so  t h a t  p r o m p t  a c t io n  m a y  b e  

t a k e n .  T h is  in c lu d e s  p r in te d  r e m a r k s  a n d  s ta te m e n ts  m a d e  a t  

p u b lic  g a th e r in g s  o r  o v e r  th e  m a s s  m e d ia .

4 . W r i t e ,  c a b le , p h o n e , o r  v is it  Y e s h iv a  o f F la tb u s h  to  v o ic e  

y o u r  p r o te s t  o v e r  th e  s u p p re s s io n  o f  Y id d is h . A d m in is t r a t iv e  

o ff ic e s  a r e  a t  9 1 9  E. 1 0 th  S t r e e t ,  B ro o k ly n , N . Y . 1 1 2 3 0 •  Y e s h iv a  

o f F la tb u s h  H ig h  S c h o o l is a t  1 6 0 9  A v e n u e  J, B ro o k ly n , N . Y . 

1 1 2 3 0 ,  a n d  o f f ic e  te le p h o n e s  a r e  ES 7 - 4 4 6 6  a n d  ES 7 - 4 4 6 7 •  O u t  

o f to w n  c a ll  c o lle c t .

5• W r i t e  p ro -Y id d is h  le t te r s  to  t h e  p re s s .

6 • C o n t r ib u te  to  A le ic h e m  S h o le m . T h e  c o m m it te e  is in  n e e d  o f  

im m e d ia t e  f in a n c ia l  a id .  W r i t e  f o r  A le ic h e m  S h o le m . R e n e w  

s u b s c r ip t io n s  w h e n  d u e  a n d  g iv e  w h a t  y o u  c a n .

7 . W h a t e v e r  e ls e  ( le g a l  a n d  p e a c e fu l)  y o u  c a n  th in k  o f  to  h e lp  

w in  th e  Y id d is h  b a t t le .
V—  ■ ■ — -------

In a policy decision regarded by 
Yiddish forces as crucially important to 
the movement, the Government of 
Israel has announced the appointment 
of an official committee to help ensure 
the continued survival of the Yiddish 
press around the world.

The announcement of the com- 
mittee’s formation was made at a press 
conference held in Tel Aviv at which it 
was learned that Israeli Finance 
Minister Pinhas Sapir would head the 
project. Mr. Sapir asserted that decline 
of the Yiddish press would decrease 
contact between Israel and world 
Jewry. He remarked that there was 
inadequate appreciation of the sub- 
stantial contribution of the Yiddish 
press to a universal understanding of 
and sympathy with Israel. Heading the 
committee with Sapir will be Labor 
Minister Yosef Almogi and Interior 
Minister Yosef Burg. Organizations 
affiliated with the Yiddish press 
committee are Histradrut, the Jewish 
Agency, the World Jewish Congress 
and the World Federation of Jewish 
Journalists.

Among the actively participating 
members are: Pinhas Sapir; Yosef

i Minister Pinhas Sapir (right) 
^the importance of the Yiddish 

Aviv news conference held 
pe formation of the com- 

the Yiddish press.



LETTERBOX
So it is with Yiddish, the soul of thirty 

generations of Jews, a treasure and a 
lighthouse, not a poor orphan. Yiddish can 
do a lot for us, and blind are those who do 
not see it.

I wish you strength in pursuing the 
heavy task of being Jews and considering 
everything Jewish worthwhile and yours.

J. Grinspan 
166 Donor Avenue 

East Paterson, New Jersey 
(Continued on page 10

Thank You
B e rn a rd  B ard  

Stan lay  H . B a rk a n  
S idor B a la rs k y  

B nai Y id d ish  Sociaty  
C an ad ian  Jaw ish  Congrass  

C h a vra  S hom ar Shabbos  
E a r l  F o ra m a n  

A b ra h a m  O o lom b  
S. H ars h k o v itz  

P h ilip  Hoch stain  
G arshon Jacobson  

G u stavo  K a itz  
R ab b i Sholom  K lass  

I tz ik  K ozlovsky  
P ro f. J .B . L ig h tm a n  

R ab b i C h a im  U . L ipsch itz  
D a v id  N aa l M il la r  

Joseph M lo ta k
M o n tre a l C o m m itte e  on Y id d ish  

N etw o rk  
Joel P la v in  

C h a im  P lo tk in  
A . R ask in  

S arah  Rosenfeld  
D r. M . S chaach ter  

D r. Judah J. S hapiro  
R ab b i A aro n  Shurin  

R ab b i Sam  S ilve r  
W illia m  S tern  

A b ra h a m  S utzkever  
M . T zan in  

Sim on W eb er  
E d  W e in tro b  

T h e  W o rk m e n 's  C irc le  
L . Y itzc h o k

Y IV O  In s titu te  fo r Jew ish  R esearch  
W o lf Y ou n in

Y u g n tru f (Y o u th -fo r-Y id d is h )
I.  Z a re tzk y

A v iv a  C an to r Z u cko ff

I don’t know exactly where your com- 
mittee fits into the maze of Jewish ac- 
tivism, but it is good to know that Jewish 
youth has reached the point where it 
should be dedicated to fighting for Yid- 
dish. This proves that young Jews are 
prepared to do more than ever before to 
fight for the realization of their goal. We at 
JDL therefore, wish you hatzlacha in your 
campaign.

David Fisch 
Executive Director 

The Jewish Defense League 
144 West 27th Street, New York, N.Y.

Matter and Spirit

Most of the things in this world are 
comprised of two major factors, the 
matter and the spirit. The matter is ex- 
pendable; the spirit is not. In the song 
David King of Israel Lives or in the ex- 
pression Am Yisroel Chai we know that 
neither King David nor Jews individually 
live forever; but the Jews collectively and 
the spirit of King David live on. Thus, by 
accepting these facts—and they are facts 
because we believe them—WE LIVE.

Now then, let us look at our languages, 
and for that matter any language; a 
language is made up of words and spirit. 
The words are expendable, they come and 
go while the spirit of past generations 
stays and influences future generations.

We are “the people of the Book” and we 
can absorb more than one level, more than 
one culture, and we can combine past and 
present into one. . .

Available from Aleichem Sholem 
"YIDDISH NOW" BUTTONS. B lu e  le t t e r in g  o n  w h i t e  

b a c k g r o u n d . 2 5  c e n ts  e a c h . 1 0 0  o r  m o r e :  2 0  c e n ts  e a c h . P e o p le  

o r d e r in g  n o  m o r e  th a n  t w o  b u tto n s  a r e  r e q u e s te d  to  e n c lo s e  a  

s e lf -a d d r e s s e d  s ta m p e d  e n v e lo p e .

YIDDISH GREETING CARDS. T h e m e s :  A  f r e y le k h n  g e b u r ts to g  

(H a p p y  B ir th d a y ) ;  Leshone fo y v e  ( N e w  y e a r 's  g r e e t in g s ) ;  

Leshone foyve tlkoseyvu (H a p p y  n e w  y e a r ) ;  Shpllt klezmorlm 
(S t r ik e  u p  th e  b a n d ) ;  Lebedlk un lustlk (C o m e  a l iv e ) ;  M a il to: 

10  c e n ts  e a c h . A l l  c a rd s  a r e  a r t is t ic a l ly  d e s ig n e d  b y  T . W a le t r  

o f  O yfgang.

WHO NEEDS Y ID D IS H ?  P a m p h le t  b y  J o s e p h  C . L a n d is , p r o f  

o f  E n g lis h  a t  Q u e e n s  C o l le g e ;  o r ig in a l ly  a n  e s s a y  in  Jv,
( V o l .  1 3 , N . 4 ) .  A v a i la b le  free f r o m  Aleichem Sholen 
55th Street, Brooklyn, N. V . 1 1 2 1 9 .______________ _

Reprehensible Beyond 
Words

Thank you for the copy of Aleichem 
Sholem. As one who took Yiddish courses 
with Max Weinreich at CCNY and con- 
tinues to participate in a monthly Yiddish 
culture group here in Rochester, I am 
pleased to send a check in support of your 
cause.

In an era when the great leaders of 
Yiddish culture must turn their mantle 
over to a younger generation—and when 
death has taken some of our most brilliant 
young leaders in the field of Yiddish, like 
Uriel Weinreich and my good friend 
Shmuel Lapin of YIVO—it is reprehensible 
beyond words that any committed Jew 
could oppose the preservation of Yiddish 
culture.

In the synagogue to which I belong, 
teenagers have requested and have been 
given a Yiddish course, and at the 
University of Rochester students are 
giving up their free time to take a non- 
credit Yiddish course. A man who claims 
to be a Torah Jew and who should have 
some understanding of Yiddishkeit but 
opposes the furthering of Yiddish is the 
basest kind of am haaretz.

Irwin J. Schiffres 
Vice President 

B’nai B’rith New York Council 
217 Hemingway Drive 
Rochester, New York

IDL on SCY

We at JDL find your crusade to be a 
most enigmatic one. On the one hand, it 
would seem hard to believe that at a time 
of such great crises facing world Jewry 
there can exist a student group whose 
main aim is to implement Yiddish classes 
at a yeshiva. However, on the other hand, 
one must consider the causes of the crises 
facing world Jewry—throughout, all of 
today’s problems (be they in the USSR, 
Arab states or in America) can be traced 
to assimilation, the seeking of false gods.

Had Jews fought to maintain their 
heritage, perhaps today’s crisis would not 
be what they are. Instead, past 
generations thought the gods of Marxism, 
Leninism or Country-Clubism would save 
them. Today, their children are paying the 
price for their mistakes.

But today, another phenomenon is oc- 
curring: a fiercer, prouder Jew than ever 
before is arising throughout the world. 
Jews are demanding freedom from Soviet 
״11®  J ^ b  oppression. American Jewish 
youth, too, has become more militant.

Aleichem Sholem, October 5734/1' j
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★  M O N EY

★  PRESS AGENTS

★  PEOPLE TO

COPIES TO NEW SSTANDS

COM M ITTEE WORKERS 
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To Volunteer Your Services,

Call: HY4-7481

Stephen Liebb reviews:

So Sue M e!
The story o f a Community Court.

By James Yaffe

The Jewish Conciliation Board, 
founded in 1920 by lawyer Louis Rich- 
m an and R ab b i Sam uel B uckler, 
handles domestic, financial and social 
disputes and contentions on Jewish 
customs find religious practice. The 
decisions arrived at by its three member 
tribunal are agreed to by the con- 
testants as binding. James Yaffe, 
drawing from actual court transcripts 
as well as accounts of proceedings 
published in the Forward, sees the 
board, which tries sixty cases annually, 
as a dispenser of swift and uncostly 
ju stice . The judges are  “ neither 
theologians nor lawmakers but ar- 
bitrators” and often flout evidence for 
the higher consideration of moral 
ideals. The court which was initially a 
sought after recourse for Jewish im- 
migrants to settle civil cases without 
public scrutiny is now on the wane. 
However, Mr. Yaffe asserts the board is 
still useful and proposes it as a 
prototype for similar courts in other 
ethnic communities.

CITY COLLEGE EXPANDS YIDDISH PROGRAM
for the ten volume Great Dictionary of 
the Yiddish Language currently being 
compiled under the editorship of Yudl 
M ark in conjunction with CCNY’s 
Institute of Yiddish Lexicology.

Most of the new courses being added 
will be taught by Rosaline Schwartz, 
who has taught at Columbia University 
and the YIVO Institute for Jewish 
Research.

City College’s Institute for Yiddish 
Lexicology was founded in 1965 and 
since then has become a major center of 
Yiddish scholarship.

City College of New York, which 
became the first liberal arts college 
thirty years ago to teach Yiddish as a 
part of its regular curriculum, has just 
announced a widely expanded program 
in Yiddish language and literature to be 
offered this year.

The announcement by the college 
was accom panied  by a second 
sta tem en t d ec laring  receip t of a 
$150,000 matching grant from the 
United States National Endowment for 
the Humanities for continued support

SLAIN YIDDISH WHITENS AHE HONORED

The twenty-first yortsayt of the massacre of twenty-four Yiddish poets and 
thors in Moscow’s Lubianka prison by the Stalin regime was marked by readings 

he steps of the New York Public Library on Fifth Avenue on Monday, August 13. 
emorial readings were sponsored by the Greater New York Conference on 
Jewry. Stanley H. Lowell, chairman of the Conference remarked that the 

of the twenty-four was the climax of a four year campaign by Soviet 
es to eradicate Yiddish culture in the Soviet Union. Between 1948 and 

Yiddish writers were arrested. The vast majority of them died in Soviet 
ion camps.
orial poems were read by (from left) Shimke Levin, Rabbi Gilbert 

Sheva Zucker and Reyzl Kalifowitz.
hem  S h o le m , O c to b e r 5 7 3 4 /1 9 7 3



THE PATH of YIDDISH
vocabulary.

Four main components entered into 
Yiddish: Laaz- the Jewish correlates of 
old French and Italian; Hebrew- 
Aramaic; German; and Slavic.

(Continued in the next issue)

Identity C enter 
In itia tes Youth 

Campaign
The Free Jewish Identity Center and 

Yad Vashem of 1453 Levick Street in 
Philadelphia announced the organization 
of a new educational program for Jewish 
dropouts from Jewish schools.

Initial results have been encouraging as 
twenty-four students who discontinued 
their Jewish education after their bar- 
mitzvahs have already enrolled in classes 
offered in Jewish education, Jewish 
culture, Yiddish and Jewish history.

Yaakov Riz, the Jewish Identity Cen- 
ter’s educational director has expressed 
the hope that Federation will help fund the 
project to increase the scope of activities 
currently undertaken by the center.

London Hillel Buys 
100 Y iddish N ow ' 

B uttons

Germanic dialects with several forms of 
medieval Judaeo Romance elements 
assimilated in Italy and France, and 
the “Hebraisms” of the religious 
vocabulary of Hebrew-Aramaic, the 
traditional Jewish language.

The history of the formation and 
growth of Yiddish parallels the history 
of Ashkenazic Jewry for these thousand 
years. Since Yiddish embodies the 
migrations of the speakers over the 
centuries, it is a historical repository of 
European Jewish civilization. Thus, 
from its start in the middle Rhine 
basin, Ashkenazic Jewry was forced by 
the Crusades to emigrate eastward to 
southwestern and central Germanic 
territories and then into the Slavic 
lands of Europe between the Baltic and 
Black Seas, the Oder and Dnieper 
Rivers.

In time Yiddish became the principal 
oral medium of communication for 
practically all the Jews of Europe 
except the Sephardic group. Eastern 
Europe became the central base for 
Yiddish expansion. The language 
became the everyday tongue in 
Lithuania, Poland, Latvia, White 
Russia, Ukraine, Rumania, Bulgaria, 
Czechoslovakia, Hungary, Austria, 
Bavaria and Switzerland. From these 
and neighboring lands, Yiddish  
migrated with the Jews to practically 
every country in the world.

David Landy, student director of the 
B’nai B’rith Hillel Foundation on 
Endsleigh Street in London has written 
Aleichem Sholem that the foundation 
has decided to purchase one hundred 
“Yiddish Now” buttons circulated by 
SCY. Mr. Landy indicated the buttons 
would be used in a publicity campaign 
for a course in Yiddish language and. 
culture to be offered by London Hill 
this year.

“Yiddish Now” buttons have alr  ̂
been circulated in numerous cit,  ̂
the United States. The Hillel cA 
the first foreign request for th 
which has achieved much p* 
Additional buttons in Y if  
English will soon be relea 
Student Committee for Y1

Since initial Yiddish, it has become 
possible to divide the history of 
linguistic Yiddish into four chron- 
ologically distinctive periods or phases 
as follows:

Genesis Yiddish 
Old Yiddish 
Middle Yiddish 
Modem Yiddish

Aleichem Sholem, October 5734/?,

1000 to 1250 
1250 to 1500 
1500 to 1750 

1750 to present era
As a result of frequent contact 

between Jews of various regions, and 
the fact that Ashkenazic Jews were bi- 
or tri-lingual, familiar with not only 
Yiddish and traditional Hebrew but at 
least one of the co-territorial languages, 
such as Russian, Lithuanian, Polish or 
Slavic, foreign words from these East 
European languages were soon in- 
troduced into the expanding Yiddish

By Richard A. Harrow
Mameh loshen is the language used in 
the mainstream of over a thousand 
years of Jewish life. Yiddish, which 
simply means “Jewish”, is the language 
spoken or understood by a considerable 
portion of Jews throughout the world. 
Since it is used an an international 
medium for everyday Jewish religious 
and secular conversational expression, 
it is a primary connecting link in the 
identity chain of Jewish peoplehood in 
many lands.

The Yiddish language is the main 
vehicle of a rich cultural heritage 
possessing a large literature, folklore, 
stage and press which disseminate 
through its idioms, proverbs, songs, 
poems, letters and humor, concrete 
patterns of creative thinking and ex- 
pression.

Thus, Yiddish is a truly universal 
language transcending national borders 
and geographic denominations by 
serving as the avenue of com- 
munication, for example, between Jews 
of Shanghai, Buenos Aires, Paris, 
Mexico City, Johannesburg, Tel Aviv 
and New York. Born and reared or 
residing in different cultures and 
continents; each Yiddish speaking Jew 
is able to grasp and understand the life 
of the other.

It is with this love, devotion and 
emotional feeling for the past and 
present of the Yiddish language, of its 
linguistic history, geographic cultural 
folklore and word etymology as well as 
its creative expression in prose and 
poetry that the dean of Yiddish 
translators, M aurice Samuel has 
written In Praise of Yiddish. In the 
book, Samuel attempts to convey the 
spirit of Yiddish by penetrating the real 
character of the tongue through 
analyzing complexities peculiar to the 
development of Yiddish and studying 
the way of life, outlook, values, thought 
processes and experiences of the Jews 
who forged Yiddish as their instrument 
for self expression.

Yiddish began to develop in the 
middle provinces of the Rhineland 
between the tenth and twelfth century 
between Cologne and Alsace. At first, 
the language was a synthesis of local



Due to the migratory movements in the late 19th and early 20th 
centuries, the Yiddish community expanded to the far corners of 
the earth. The development of a dynamic press, a theatre, of 
educational systems, of teacher training institutes and research 
institutions led to the usage of the language in many new areas. 
Official prohibitions on the public use of Yiddish which had 
existed in some areas for several hundred years were almost 
completely removed in Europe after World War I, and at the time, 
the language even had official status in Russia.

Because of the lack of statistics, the actual number of Yiddish 
speakers at any one time is difficult to calculate. The best 
estimates place the pre-World War II number at about eleven 
million.

This number was drastically reduced by the Holocaust and a 
shift to other primary languages due to assimilation. In the 
United States the shift was voluntary. In the Soviet Union, on the 
other hand, this was coupled with severe, official repressive 
measures. These included the closing of schools and other Yiddish 
institutions in the 1930’s and the ending of literature, press and 
theater in the 1940’s

Since our shul was founded fifteen years ago, Yiddish has had a 
large part in the curriculum. It is taught because we believe that 
it is a link to our past and continues to tie us to it.

Yiddish has too much going for it to be on the way out. It has 
been the language of Ashkenazic Jews for ten centuries and is one 
of the richest languages in the world. We here today, parents, 
students and graduates, must see that this language continues to 
have a future.

-ך - - - - —' ־ ־
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Rabbi L erer  

Speaks O u t
By Rabbi Gerald Lerer

Reprinted from

The Jewish Journal (June 22) 
and

The Jewish Week (July 18)

Having devoted the past twenty years to the primary purpose 
and objective of perpetuating traditional Judaism, I was amazed 
beyond belief that Rabbi David Eliach, principal of the Flatbush 
Yeshiva in Brooklyn, not only refuses to include the study of 
Yiddish in the regular yeshiva curriculum, which is sad enough, 
but also removed a student from Arista, the honor society, 
because the student conducted an active campaign for the in- 
elusion of Yiddish in the yeshiva’s studies program. As if this was 
not sufficient chutzpah on the part of Rabbi Eliach, he had the 
unbelievable audacity not to appear before a beth din to discuss 
his uncalled for actions.

I, for one, cannot help but wonder, as I am sure others are 
wondering, whether Rabbi Eliach has not forfeited his right to 
continue to serve as the principal of the Flatbush Yeshiva. How 
can he possibly ignore a rich cultural heritage such as Yiddish, 
which has undoubtedly contributed toward the strengthening and 
survival of Jewish life throughout the ages? Is Rabbi Eliach 
ready and willing to forget the fact that the millions upon millions 
of Jews who have perished in the Holocaust spoke Yiddish every 
day of their lives, while also translating the Torah and Talmud in 
Yiddish?

The greatness of an individual, as well as a nation, lies in his 
willingness to acknowledge that he has made an error in his 
judgment while also endeavoring to correct the error. May I 
therefore suggest, that for the sake of peace within the Jewish 
community, Rabbi Eliach reconsider his current decision against 
including the study of Yiddish in the yeshiva’s curriculum, while 
also restoring the student to Arista—thereby ending a con- 
troversy which may, G-d forbid, result in seriously dividing the 
Jewish community, particularly at a time when we should be 
doing everything within our power to unify it.

! N a m e .................................................

■  A d d re s s ...........................................

■  C i t y .................................................... ____ S ta te ............ ............Z ip  . .

1 S u b s c rip tio n  O r d e r .................... ............<$ >

1 D o n a t io n ......................................... ............<$ >

1 T o ta l P a y m e n t E nclosed . . . ............<$ >

Please m a k e  checks p a y a b le  to  A le ic h e m  S h o le m . A ddress sub- 

sc rip tio n  o rd ers  and d o n a tio n s  to  A le ic h e m  S h o le m , 1321  5 5 th  

S tre e t, B ro o k ly n , N .Y .  1 1 2 1 9 .
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That Other Language:
Y I D D I S H

Excerpts from address held at the author's graduation from 
the Jewish School, Merion, Pennsylvania, June 10, 1973.

From its beginnings in the tenth century, Yiddish was the 
^nguage of Jews from Holland to the Ukraine, from Livonia to 

pnania and in Ashkenazic colonies in Italy, the Balkans and in 
other lands.

ngside Hebrew, it was also an important medium of literary 
ision and other written communication. The movement at 
| t  of the modern era in Jewish history to switch Ashkenazic 

p m  the use of Yiddish to other primary languages was 
pssful in Holland and the German language sphere, but 
 limited effect in East Europe. There, in contrast, the ׳
lYiddish speakers increased rapidly, as the Jewish 
Culturally flourished and a new flowering of Yiddish 

place.
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Yiddish Lives in Chicago Letterbox •••

(Continued from page 7)

Yiddish Will Prevail
I just finished reading the Spring 1973 

issue of Aleichem Sholem. I am appalled 
and dismayed that David Eliach, a petty, 
vindictive, ignominious man, continues to 
serve in so sensitive a position of 
responsibility and authority—principal of 
a yeshiva high school. It is indeed very sad 
and depressing that a man of his 
arrogance bears the distinguished title 
rabbi. To most of us, the word rabbi 
connotates an almost venerable scholarly 
figure, a wise and tolerant teacher. David 
Eliach must bring joy to anti-Semites.

It is about time that the yeshiva school 
board stood up to be counted. They should 
censure, and yes, even dismiss this 
narrow minded man with his obvious 
contempt and disdain for Yiddish. The 
continued silence of the yeshiva school 
board would seem to imply tacit approval.

One thousand years of Jewish history 
was created in Yiddish—a rich cultural, 
colorful heritage. And, it can only be un- 
derstood and fully appreciated through the 
knowledge of Yiddish.

Despite the David Eliachs of this world, 
Yiddish will flourish and prevail, because 
of SCY and others. Keep up the good fight!

It is a privilege to enclose my donation.
(Mrs.) RoseL. Andelman 

333 VFW Parkway 
Chestnut Hill, Mass.

(Reprinted from Chutzpah)

simultaneously all over the country to 
study and discuss Yiddish. Students at 
many universities, yeshivas, Hebrew 
high schools and day schools have been 
a part of this movement.

Most of the Jews we’re talking about, 
like myself, never heard Yiddish 
spoken at home, but are learning it on 
their own—from the beginning.While a 
group of us in Chicago were learning 
Yiddish together we started singing 
Yiddish songs and enjoyed it so much 
we decided to spread it around. We also 
included Yiddish poetry readings. The 
whole thing started to snowball, with 
one appearance leading to others. We 
sang at Jewish nursing homes, private 
parties, homes for the aged, various 
organizations, synagogues, youth 
groups— you name it. In the past three 
years we’ve done over fifty per- 
formances. We call ourselves Der 
Driter Dor (the third generation) 
because w e’re third generation  
Americans who never learned Yiddish 
at home but who are making a con- 
scious effort to study it ourselves. Our 
audiences are always amazed to see 
young Jews singing, reading and 
speaking Yiddish.

Just when they go around saying 
Yiddish is dying, here we are living it.

By Adar Rossman Mallow

First generation Jews came over here 
speaking Yiddish, and later tried to 
dump it in order to dive into the alleged 
“melting pot’’ and become “real 
Americans” . The second generation 
showed how successful its parents were 
in trying to wipe out Yiddish by 
degrading it, laughing at it and in it, 
and telling their children nothing about 
it. Now members of the third 
generation for no reason (isn’t that 
some kind of phenomenon?) are getting 
interested in Yiddish again. It could be 
some kind of “forbidden fruit” effect. 
(Why did they always talk Yiddish 
when they didn’t want you to un- 
derstand?) It could be that people are 
really getting hard up for Ph.D. topics. 
Maybe, like me, they must feel that 
something is missing, something you 
can’t quite name. It’s like a piece of 
your history is torn out of you if you 
have no feeling for Yiddish, who spoke 
it, how it developed, how much of our 
Jewish literature is bound up in it, why 
older people are so hung up about it, 
why American Jews felt the need to try 
and kill it or at least go underground 
with it.

Well, many young Jews are trying to 
answer some of these questions, and 
amazingly, groups have sprung up

Yiddish: A Year Later

David Friend has just graduated from  
the Yeshiva of Flatbush High School. 
He is the author of an anti-SC Y article 
which appeared in the March-April 
1973 issue of Bnai Yiddish.

Once again I find myself writing an 
article about Yiddish. Should this one also 
be a castigation of Dovid Katz and his 
associates? I think not. Now is the time for 
intellectual retrospect after a year of 
being exposed to the Yiddish language j  
How much have I received from a 
year’s study of Yiddish, and is one 
enough for this language? These 
questions we must now explore.

I can now proudly say that I can ,
Yiddish newspaper without an ab,^ 
of mistakes. I can listen to W’ 
comprehend a good deal, and 
write, without sophistication.

(Continue

W ays of Learning Yiddish

Aleichem Sholem, October 5734/1

Yugntruf, Youth־for־Yiddish, has published the Yiddish Source Finder in response to 
the rising need of people in the New York area for a coordinated guide to sources for the 
study and experience of Yiddish culture. The pamphlet, compiled by David G. Roskies 
and Dr. Mordkhe Schaechter is available for 75 cents from Yugntruf, 3328 Bainbridge 
Avenue, Bronx, N. Y. 10467.

The pamphlet lists reference works,grammars,texts, audio aids, dictionaries, records, 
films, radio programs, theatres, periodicals, organizations, literature and other aspects 
of living Yiddish culture today.

Several of the sources in the Yiddish Source Finder directly related to learning Yiddish 
are as follows:
College Yiddish (Uriel Weinreich, Fifth Revised Edition, YIVO, New York 1971, 400
pp.). The best available Yiddish text on the college level. Accompanying text is in 
English. Available from YIVO, 1048 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10028.
Invitation to Yiddish (Yudel Mark). Two records containing sixteen lessons. Available 
from the American Jewish Congress, 15 East 84th Street, New York, N. Y. 10028.
Yiddish for Beginners (Jean Joffen, New York 1962, 64 pp.). Twelve lessons. Available 
from Dr. Jean Joffen, 1684 52nd Street, Brooklyn, N. Y. 11204.
Let’s Learn Yiddish (Wolf and Sylvia Younin). A series of forty-eight radio lessons. 
Available from the Workmen’s Circle Education Department, 175 East Broadway, New 
York, N.Y. 10001.
Language Laboratory. Exercises covering the grammatical principles in Weinreich’s 
College Yiddish. Twelve tapes with accompanying text. Available from YIVO.
Modern English-Yiddish Yiddish-English Dictionary (Uriel Weinreich, McGraw-Hill, 
New York 1968). Available from YIVO. ____



Jewish culture and American democracy.
The threats, the intimidation, the harassment, the speeches 
and the smear campaigns have all been futile, and shall 
continue to prove fruitless; firstly, because fortunately, there 
are still people whose character is not shallow enough to 
permit them to renounce their convictions because of a 
department chairman’s ultimatum or a series of “lectures” 
by a raving math teacher. More basic, however, to the failure 
of Eliach and Company to suppress the protest, is the eternal 
spirit of the Jewish struggle for the just and the right, for the 
traditions of our people which have always been a blessing to 
the Jews and the world.
Before the Yiddish revolution at Flatbush, the Jewish mother 
tongue was often an object of mockery and degradation for 
self-hating assimilationists who control far too much of 
organized American Jewry in general and the Jewish 
educational systems in America specifically. The movement 
has resulted in the new emergence of Yiddish with fresh 
strength which, with the continued progress and growth of 
the campaign, will restore Yiddish to its natural and rightful 
position of centrality and significance in modern Jewish life. 
History is clear on the point that no Jewish community of a 
genuine creative capacity ever existed without its own 
tongue. Hebrew, Aramaic and Yiddish are three languages 
which in the course of history have attained national status, a 
universality which united Jews, whose vocabularies and 
structures are geared to Jewish ethics, tradition and lifestyle. 
An American Jewish community of more than five million who 
would conduct their lives in English alone are headed for 
spiritual suicide on a national scale. Our work, therefore, is in 
a deep sense the current link in the eternal chain of Jewish 
continuity.
The movement, now symbolized by the stand at Flatbush, 
constitutes the wondrous awakening of youth against the 
brutal snuffing out of Yiddish by our so-called "leaders.” Like 
any great ideal, what has begun with a few devoted activists 
has grown into a major force in contemporary thought 
facilitating the new rise of Yiddish in America. Thus we can 
proudly say that the accomplishments of this year are of 
paramount proportion and significance. Needless to say, time 
is short and much work remains to be done. Hence, all fac- 
tions of the movement must unite, regardless of diversity of 
background or opinion on other issues, to combat the 
enemies of Yiddish who continue to devote their resources 
and time to kill what the bloodiest of our enemies could not. 
In summation, American Jewry must bring the people back to 
Yiddish, and Yiddish back to the people.

11When we came, Yiddish 

was in service to ideas 

and movements, social 

and national. We pro- 

claimed its liberation  

and its right to inde- 

pendence.
— R u v e n  A y z l a n d
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One Year Later
Aleichem Sholem does not mark its first anniversary with a 
restful summation of events past; it is a time to fight onward 
for Yiddish in the united effort to bring the essential goals of 
the movement closer to their realization. The cultural 
revolution ignited by Aleichem Sholem has echoed around 
the world with repercussions so strong and persistent to the 
extent that they have reversed a trend in history. The new 
image of the language which emerges from the Battle of 
Flatbush is one which lays the foundations for the mass 
renaissance of Yiddish among youth in America.
It would be foolish to claim that the past year has been 
without hardship. Aside from the problems which beset any 
dawning journal, even one which fights for a cause, Aleichem 
.Sholem has had to confront the desperate attempts of a 
hostile school administration aimed at destroying the 
^blication. Among the tactics thus far employed in the futile 
^ n ' t  to force the death of the journal have been the removal 

editor from the high school honor society, demand for 
of copy before publication, arrangements for teachers 

^ ^ w p u n ce  Aleichem Sholem in open speeches to classes, 
^ ^ ^ ■ ation  of the ultimatum to the editorial staff to resign 
^ ^ ^ A xpelled , and an additional wealthy repertoire of 

methods equally in the worst traditions of both

Jeichem Sholem, October 5734/1973



The declaration which the principal found necessary to 
publish in the Yeshiva newspaper unveils the entire 
ignorance which results from paranoia and hatred. The rabbi 
writes: There are students who think that Yiddish should 
occupy the same position as the main language, Hebrew, ” 
when, in fact, no students ever demanded this -  only that 
Yiddish be granted equal recognition with French and 
Spanish. Rabbi Eliach continues: “The entire literature of 
law, of legend, and in secular life was entirely in Hebrew. 
The original and basic culture of Judaism is entirely in 
Hebrew and the State of Israel is based entirely on 
Hebraistic purity. ” Were it not for the paranoia of hatred, a 
rabbi would never have written such words. Most of the 
Talmud, the Talmudic literature as well as a major part of 
mystic literature is in Aramaic, a language used for cultural 
creations which had an impact on multitudes of Jews for 
many generations. Were it not for the paranoia of hatred, a 
rabbi, a principal of a high school, would know that 
everything a people creates is part of its “original” and 
“basic” culture. If one is to confine the original and the basic 
to what it was at the very beginning, then it is the Canaanite 
culture, in which case the rabbi should convert his yeshiva to 
a Canaanite seminar. And, it is quite well known that the 
State of Israel is not based on “Hebraistic purity.” English 
and other languages are major factors in official and literary 
life in Israel today. But the rabbi in Flatbush probably did 
not hear about it.

It is for the remainder of the declaration, however, that the 
head of the Yeshiva of Flatbush deserves a doctorate in 
ignorance. Namely:

“The culture in which we are interested, or that which we 
could gain through Yiddish, we learn in Hebrew. We learn of 
the European villages, the Holocaust, Polish and Russian 
Jewry, and Chassidism through the Hebrew language. We 
don't miss a thing concerning the feelings of all those Jews 
who spoke in Yiddish because anything worthwhile written 
in Yiddish is available in Hebrew translation, and our 
identification with those who write and speak Yiddish is 
complete and full because they are Jews just like us for every 
purpose. So we don *t miss a thing except the actual ability to 
speak that language. ”

First of all, who gave the rabbi in Flatbush the mandate to 
determine in what we are or are not interested in? This, of 
course, is one of the most overused arguments of the Berlin 
Haskala. Secondly, if he maintains that original literature is 
not important, why does he impose the study of French and 
Spanish? There are excellent Hebrew translations of the 
major literary works created in these two languages. Thirdly, 
it is a blatant falsehood that anything worthwhile in Yiddish 
is “ available in Hebrew translation” . Perhaps, however, for 
David Eliach, that which was translated is too much already. 
His writing is very similar to that of David Friedlander in the 
Berlin Hameasef who used the same arguments to lead his 
followers through fanatic, supposed Hebraism, into German 
and finally into the church. I am especially suspect of V׳jd 
principal’s assertion, made with the tone of a commisar th jfl 
“We don’t miss a thing except that actual abilility to s 
that language.”

Now I understand why the young generation in A m c ;^ ^ H  
engulfed in assimilation, intermarriage and conversic 
drama of the Berlin “ Enlightenment” is being repea 
tenfold scale, only in English instead of German 
leaders are the educated ignoramuses.

Anti-Yiddish Philosopher

Educated
Ignorance

By M. Tzanin

The following is a condensed version of a commentary by 
M. Tzanin, editor-in-chief o f Letste Nayes, Israels leading 
Yiddish newspaper. Mr. Tzanin is a widely acclaimed author 
and journalist. He is the compilor of the Hebrew-Yiddish 
YiddLsh-Hebrew Dictionary, secretary-general of the World 
Federation of Jewish Journalists and is the author of a 
number of major literary works. This article was originally 
published in Letste Nayes and was soon after reprinted in 
Mexico's Yiddish newspaper, Di Shtime. The unabridged 
text appears on the Yiddish pages of this issue of Aleichem 
Sholem.

The learned ignoramus is an educated and intelligent 
individual, whose hatred toward certain objects projects 
itself in such paranoic forms that his education is entirely 
nullified once he speaks of the objects he hates. This can be 
seen as the basis of intellectual anti-Semitism; such was the 
basis for the Bolshevic theoreticians upon drawing their 
conclusion that Jews are not a people; and this is the basis 
for the ignorance of those educated Jews who suffer from a 
persecution complex on the subject of Yiddish.

A classical example of such ignorance can be found in the 
November, 1972 issue of the Phoenix, the official newspaper 
of the Yeshiva of Flatbush High School, from none other 
than the principal, Rabbi David Eliach. Rabbi Eliach’s 
declaration concerns a group of students who demand that 
Yiddish be taught at the Yeshiva of Flatbush on an equal 
basis with French and Spanish. After much public pressure, 
he “gave in” and permitted a Yiddish course to be taught 
several times a week for a handful of graduating students, 
hoping to get away with it.

Aleichem Sholem, October 5734/197^



Letters To The Editor
The Generalist Association

The following is the text of a letter sent 
to Rabbi Eliach:
Dear Sir:

It has come to the attention of the 
Generalist Association that you have 
promulgated a policy against the teaching 
of Yiddish, a great world language of 
immeasurable importance to literature.

Further, we have received information 
that you have acted in manifold ways to 
impose punitive measures in order to 
suppress dissent.

Specifically and most immediately, we 
have been apprised that a student who has 
steadfastly opposed linguistic genocide 
and denial of this thousand-year-old 
language of Jews, has been refused and 
will be refused admission to the honorary 
group known as Arista.

Naturally, such actions would not be in 
the best traditions of either America or the 
Jews and would, in addition, be a flagrant 
disservice to world literature.

At your earliest convenience, please 
comment on these matters. Naturally, we 
wish to examine your response before 
contemplating further action.

For your information, the Generalist 
Association is a benevolent educational 
and literary organization whose basic 
concerns are literary , social and 
philosophical.

Thank you for your prompt attention.

Harry J. Smith 
President 

The Generalist Association 
5 Beekman Street 

New York, N.Y.

“Yiddish My First Love’’

Yiddish is my first love. Please send me 
copies of all your publications. I enclose 
my subscription order and would like to 
know how I can help.

Judy Seid 
733 Washington Street 

Venici, California

We regret that due to the large volume of 
mail received we are unable to publish all 
letters. To be considered for publication, 
letter must be signed and typed. Aleichem 
Sholem reserves the right to shorten let- 
ters unless otherwise directed. Many of the 
letters received until now will appear in 
forthcoming issues.

have no right to say Rabbi Eliach is 
*'‘leading himself into the moral pit he has 
dug himself.’1 The man in question is a 
principal and certainly more learned than 
you are.

As for Rabbi Eliach’s controversial 
statement “Don’t get sentimental,” I have 
heard that this statement was printed out 
of context. Whether or not this is so I think 
it is clear that Rabbi Eliach’s intent was 
not to make a “mocking, caustic and 
hateful statement” or to speak with 
“contempt” toward the six million Jews. 
He is simply saying, and rightly so, that 
the teaching of Yiddish should be justified 
on the merits of the language, and not the 
fact that it was the language of the six 
million.

The Yiddish lesson was omitted from the 
third issue of Aleichem Sholem. Why? This 
was a step, even if a small one, in the right 
direction—an attempt to give non-Yiddish 
speakers a rudimentary basis for learning 
the language. I will credit SCY with en- 
couraging students to take Yiddish in their 
senior year, but that is all.

Michael Schulder 
1703 Avenue K 

Brooklyn, N.Y.

For the convenience of our readers, we 
reprint the controversial portion of the 
interview conducted between Wolf 
Younin and Rabbi Eliach (Forward, 
February 26, 1973):

YOUNIN: Do you believe that
Yiddish only encompasses those aspects 
that pertain to the language itself and 
nothing else? Does it have nothing to 
do with Jewish life of the last thousand 
years ?
ELIACH: No!
YOUNIN: The last thousand years of 
Jews wrote entirely in Hebrew? 
ELIACH: Of course. Ninety percent. 
Fm not sure that ten percent was 
written in Yiddish. And if anything was 
written in Yiddish and it's worthwhile, 
if 's available in Hebrew translation. . . 
ELIACH: So why don't you teach 
Arabic? Fifty percent of Jews are from 
Arab lands. Why don 't you start a war 
for teaching Arabic?
YOUNIN: I  did not come here to start 
a war. . .Let me correct a mistake. Jews 
from Arab lands may comprise fifty  
percent of Jews in Israel, but not in the 
world and certainly not in America. 
And isn't there a difference? With 
Arabic, Jews were not burned in the 
crematories. They were burned and 
gassed with Yiddish on their lips. 
ELIACH: Don't get sentimental!

(Continued from page 11)
matically correct composition. So much 
for the tangibles I acquired from a year of 
Yiddish. There are other, perhaps more 
meaningful acquisitions from learning 
Yiddish.

How can one describe the gleam in the 
eye and the fulfillment in the smile of an 
elderly person who hears young people 
speaking Yiddish? Such was the case I was 
confronted with in recent volunteer work 
at a nursing home. Just those few syllables 
of the mameh loshn brought joy to the lives 
of people for whom the past is just a faint 
flicker. This is one of the intangibles I 
received from the study of Yiddish.

No language, especially Yiddish, can be 
complete without the study of its humor. 
This very important facet of Yiddish was 
not neglected either. From the less than 
profound witticisms of the gentry of 
Chelm, to the oft times tragically ironic 
satire of Polish Jewry, time was found to 
touch upon them all. They were not 
reviewed in the vapid English tran- 
stations, but in their original tongue.

One year of a language of many in- 
tricacies is not enough. Even three or four 
years is not sufficient. I have been 
studying Hebrew for twelve years and still 
find myself tacking important parts of the 
language. In some respects I have a 
broader understanding of Yiddish than I 
do of Hebrew, as far as the more subtle 
niceties are concerned. Of course, one 
year’s study of Yiddish or any language is 
far from ideal, although in my one year of 
Yiddish I have covered a lifetime of ap- 
preciation of my grandparents’ tongue.

I have never regretted for one moment 
my choice of Yiddish as a senior elective. 
Everyone who wants to should be exposed 
to the same rewarding experience that I 
have been part of. Yiddish occupies a 
rather precarious position in the new 
generation of Jewish youth. It is often 
overshadowed by the rebirth of Hebrew, 
but is nevertheless an important link in 
Jewish history. A happy medium must be 
found to placate everyone’s desires in its 
study.

David Friend 
463 Beach 140th Street 
Rockaway Park, N.Y.

The Case for Eliach
m writing in response to the remarks 

about Rabbi Eliach in your 
:ials in Aleichem Sholem 111. 

e I discuss these comments and 
;ought them on, I would like to say 

not believe that there is any 
jon for the attack on Rabbi Eliach 

ared in your newspaper. You
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Underground
NEW INVENTION: When you go to hear many famous 

rabbis speak, it must surprise you that they make use of such 
a language as Yiddish. Well, if that is your problem, then the 
Eliach pocket size battery operated translator is the thing for 
you. The first hint of the dram atic breakthrough came in 
November, 1972 when the rabbi wrote: “Anything in Yiddish 
is available in Hebrew translation." The translator operates 
on 3 AAA batteries and makes a fine gift for weddings, bar 
mitzvahs, or even Din Torahs.

RABBI: Why can’t I learn Yiddish? Because the Board of 
Education recognizes it and the Jews always have to be 
different.

KNIGHTS OF ARABIA: International Arab Brotherhood 
and Brotherhood of United Arabs have bestowed upon Rabbi 
Eliach their highest honor; many will praise Arabic in Arab 
schools, but only Rabbi Eliach will praise Arabic in an Or- 
thodox yeshiva.

WANTED: One operational AM-FM radio. Mine is broken 
and I can’t learn Yiddish.

T h e  W in n e r (S a tire )
By Abe Kaminetzky

Throughout the continuing saga of daily Jewish life, there has 
always been a place in our hearts for a certain small, select group 
of men, a seat at the dais in the celebration of the history of the 
Jewish people. This coterie consists of great sages of our nation 
who had the courage of their convictions to advocate a highly 
unpopular opinion or way of life, which, later, through their ef- 
forts, gained wide acceptance and brought about great ad- 
vancements in the Jewish way of life. Such luminaries as the 
Rambam, and his philosophy which stood the tests of time and the 
constant attack of his opposers or the Baal Shem Tov and the 
Chasidic movement have had great influence on Jewish thinking 
and living. This has earned them everlasting enshrinement in the 
Great Jewish Hall of Fame. Many other great rabbis have similar 
claims to greatness and to this list I would like to add a new name.

I invite you, Rabbi Eliach, to take your place among the most 
distinguished representatives of our race. You have earned this 
invitation through your staunch opposition to that great enemy of 
Jewish thinking and living, Yiddish. This degenerate language, 
this corruption of our morals has been a constant plague to our 
people; however, only you were illuminated enough to realize 
this. Thus, in spite of strenuous opposition in articles of 
newspapers and letters from all over the world, you stuck to your 
guns.

Naturally, we, the huge majority of the Children of Israel, not 
being able to see the subversiveness of this corrupt language, 
must be pardoned for our unrighteous outburst. This language has 
sustained the hopes and alleviated the frustrations of our people 
for centuries innumerable and it will take many long years until 
we can fully comprehend the baseness of the tongue. In this 
language, hundreds of our greatest classics, our shiniest pearls o'- 
wisdom have been written, while any fool can see that translate 
them can only serve to purify them from that defiled tongue.

For these reasons, Rabbi Eliach, I ask you to have pat 
with the thousands writing you letters and pleading with y ^ ^ H  
to destroy a language which should have been extinguisfv^^^H 
before it could get its clutches on the Jewish people.
Rabbi Eliach, emerge the uncontested victor. Nobody at 
is learning Yiddish seriously. That victory is a victory 
assure you a mention in the annals of Jewish history 
truly shall deserve.___________________________

Aleichem Sholem, October 5734/1

Voices o f the
Very Deep Thoughts

By Moishe Weinstein
VASSERGATE: H.R. Horowitz, John Edelsteinman and Jeb 
Stuart McLiebb were among the six. You are probably 
wondering who these people are. These are among the many 
who have perpetrated the crimes collectively known as 
Vassergate. These crimes are: having their names appear on 
the editorial staff of Aleichem Sholem, writing for this journal, 
and above all, the chief criminal act of the conspiracy— 
wishing to spread the idea that Yiddish is an essential 
language with a unique culture all its own just like French 
and Spanish.

If you knew of people who committed such dreadful deeds, 
naturally you would immediately have them arrested and 
brought to justice. Well, such was the case with these 
atrocious six fellows, the Vassergate 6. On Tuesday morning, 
May 8, the Vassergate 6 were brought before a fact finding 
committee headed by a Chairman. After being seated in semi- 
circle fashion, the Chairman commenced interrogation of the 
guilty assemblage. So, he quite naturally asked each one, 
"W hat do you have to say for yourself?"

The responses offered by the six seemed to satisfy several 
committee members, but not the Chairman who, after his 
opening statement, seemed quite confident the six would beg 
for mercy. When this did not occur, the stage was set for the 
controversial question and answer session which followed.

The main obstacle to the investigation was the absence of 
those who were not only involved in the Vassergate but who 
participated, and continued to participate in the Cover-up. 
None of the six would divulge the names of members of the 
Yiddish movement at Flatbush whose names do not appear 
on the editorial staff. It should be noted that no offers of 
immunity were made in exchange for such information.

Finally, the Chairman concluded the proceedings at the 
close of an hour and a half of uninterrupted testimony by 
passing judgment: Should any of the Vassergate 6  again be 
caught perpetrating the above mentioned crimes, "We will 
have to kick you out of Flatbush.” Mr. McLiebb immediately 
protested, "But Mr. Chairman, you’re threatening us.”

The Chairman responded, concluding the session, “I’m not 
threatening you, I’m only telling you facts.”

LATE REPORT: The administration of the yeshiva has 
offered an undisclosed sum of money to the first detective 
agency which will uncover all members of the mishpocheh, 
believed to be responsible for all Yiddish activities at the 
school. It was reported that initial FBI attempts had proven 
futile.

DEAR EDITOR: I can’t blame Rabbi Eliach for maintaining 
that Yiddish has no place in a yeshiva. I also respect him for 
forcing the study of more worldly languages like French and 
Spanish. I am therefore sure that our new committee will 
have no trouble convincing him to teach Swedish, Greek, and 
Chinese on a regular basis. That would make it clear to the 
public that the principal has no special preference for French 
and Spanish. Yours truly, SCSGCFSAAOLEY (Student 
Committee for Swedish, Greek, Chinese, French, Spanish, 
And Any Other Language Except Yiddish).



 איז ייחמתגמס האלאטביע
דערפאלג ריזיהער

 ליטע־ שפראך׳ יידישעד דער פון 0פה*גרא ווייונרייד אוריאל די
 קאלאמביזד׳אונידועד־ פון #סגעפידט וועדים זואס קולטוד׳ און ראסזד
 פאר צועסטער וויינרייך מאקס מימן בשותפות !יריארק אין סיסעם

 םן11 דעם פון געדויעחט האט ייווא ביים שטודיעס יידישע העכערע
 דאם געווען יאת 1973 זו׳מעד דער .1973 אועוסס. טן10 ביזן ימי

יידיש. לערנען פאר «ומער־«דאגראם ירעד פון יאר זעקסטע
 אלע פון גרעסיטע די געזועז את יידיש פאר זףמער־פראגראם די

 אויף אנווייז, אז קאלאטביע.אעיזועדסיטעט. אין זוטער־פראגראטען
 יומט. יידישער אטעריקאנער ביי יידיש פח פאפולעדיטעט דער

 און קאליטארנ״ע שיקאגא׳ גיו״יארק. פח געקומען וזיינען סטוזדענמן
אויטצולערינעומאמע־לשדן. יזיז־ בדי ערטער אנדערע סך » נאד

 יעדן אנגעפירש ווערט זומער־פחאגראם וויינרייד אוריאל די
 העלפן צו געגעבן סטיפענדיעס וועדז פאלן, סך א אין און זוטועד

פראגדאם. דער אין זיך באטייליקז צו סטודענטן
 איז וועלכער שעכטער, מוזדבי פראפ׳ איז לערער הדפם דער

 א («יז אלייז קאלאמכיע פח תלמידים די פון געזוארן פאדעכענט
 צייט פון ארויים גיבן תלמידים די וואט לערערט ווועגן מייגונגען בוך
 א ריידן זיך אויסלערנען פאר לערער בעסטעד רעד ווי צייט) צו

 אסהייבעדט, — ש&ראד־קוחסן פח מדרגות דריי זזא ס׳זיעען שפחאך.
 ן קודם געגעבן וועדן דעם׳ חוץ קלאסן. אחוואססיחטע אח מיטעלע

אאז״וו. פאלקלאר לימעואטור, יירישער אין
 ■און הערצאג מיכל ד״ר את פראגראס דעו־ פון דירעקטאר דער

 קלאס־אחסעט, מלבד זעלטמאן. יאדושע את קאארדיסאטארין די
 קולטודעלע אגדעדע «ח פילמעז ג&יעות׳ ארגאגיזידט וגעודען זיינען

יידיש. פון זועלם דער צו תלמידים די דעתענטערן צו אקסיוויטעסן

באנייט

אייערע

Fbr The B eginner

ו אנהייבער דעם «
- פון -

שטיין ליבע בראנ

 אלע זיך! פאראייניקט וועלט, דער אויף ליכטלעך
 און שטיבער אין ברידער. אייערע מען דערהרגעט טאג
 ? וואט פאר און ברידעד, אייערע מען צעקיילט דרויסן אין
 ביטל א ווארעמקייט, ביטל א ליכט, ביטל א האבן צו כדי

 ? גענוג ניט דען איז זונענשיין שעה צוועלף שיינקייט.
 געגעבן אים האט באשעפער דער וואט דעם מיט ניין,
 נאך און מער, מער, וויל ער צופרידן. ניט מענטש דער איז

 ניט אבער וויל, ער וואט אלץ האבן ער זאל גוט, מער.
!ליכטלעך פון חשבון אויפן

 א איז ברענט, ליכטל א וואט דערפאר אז מ׳זאגט,
 געבן צו כדי באשאפן, עם האט באשעפער דער אז סימן,
 צינדט מען אויב געברענט אויך וואלט מענטש א ליכט.

 בא־ דער אז זיין, דען מוז דעם צוליב — האר די אן אים
 ליכטלעך, ברענען? צו כדי באשאפן אים האט שעפער

 אייגענע די זיין צו רעכט א האבן וואס נפשות זייט איר
 ביי ליכט ביטל א טאקע מ׳דארף טאמער !באלעבאטים

 טאקע איז ליכט אייער פון שיינקייט די טאמער נאכט,
 על אומצוקומען אויסקלייבן אייך פון איינער קען נייטיק,
 קיץ ניט אופן בשום האט מענטש דער אבער השם, קידוש
טאג. אלע טאן אזוי זאלט איר פאדערן צו רעכט

 לעבנם. אייערע פאר קעמפן מוזט איר ליכטלעך,
 באהאלט קראמען, און שולן און שטיבער פון אנטלויפט

 לייכטער אין איינשטיין פון אפ זיך זאגט קינדער, אייערע
 טאר ער אז געוואר, ווערט מענטש דער ביז ניט ברענט —

דערהרגענען! ניט אייך

v o c a b u l a r y וואקאבולאר 
 ליכטלעך

 זיך פאראייניקט
 דערהרגעט

 צעקיילט
 פון חשבון אויפן
סיטן

 האר די אן אים צינדט
נפשות

 destiny באלעבאטים אייגענע די זיין
 טאמער

אויסקלייבן
 קידוש־׳השם על אומצוקומען

 בשושיאופן
פאדערן

 פון אפ זיך זאנט
געוואר ווערט

candles
unite
kills
slaughters 
at the expense of 
indication 
ignite his hair 
souls

^control their own 
the event that

אבאנעמענטן



)jvm• 7 זייס סון(

ש די י ן י ל אי א ע ר ט נ א מ
רעדאקטאר יערער טי

 עקזעם־ אן נעפינען איר וועט בייגעצייגט
 נ»מע קיונדעורזזושו׳רנאצ, נייעם א פון פצאר
 גחפע א פון ארויסגעגעבן ווערט חום צשון.

 טאראנסא. פון שוצן יירישע די אין קינרער
 אין דערציונוג יידישע די אי׳ז זעט איר וווי

 צוויי־ רער צו געציצט מער סך א קאנארע
 די קוצטור. אונדזער ®ן נאטור שפראביקער

 בא־ שייגע א אן קינחוייז פון האבן קינדער
 צום אבער טאטע־צשון. אונדזער צו צימוג

 די זיגן אגנעמיכן צעצטנם האבן באדויערן,
 מאנטרעאצ אין און העברעיסטן, עקסטרעמע

 איבערגערוקט יאר קורצע י צווי אין מען האט
 ביז קינרעתארטן פון יידיש פון אמוד רעם
 אוג־ אז ים או ווייזט עם קצאם. דריטן דעם

 כיטערער, א צאנגער, א זיין וועט קאטף דזער
אינטערגאציאגאצער. אן און

 אייעד גרוס, ישן חבר מיס
ג״י) (בראנקס, ראזוענפעלד משה

ט נ ע י י ל ע ן ג ג ע ו ף ו מ א ק
 שצום, עציכם שצום־עציכם
 ערשט אבער קאטף אייעד וועגן געצייענט

 אמתער אן שצום. עציכם פון קאפיע א געזען
!נחת

 פאר פאטיטעט פון פארזיצער דער בין !איך
 קאנגרעם. יידישן קאנאדער דעם ביי יידיש

 דער פאר קאצום יידישן א אויך שרייב איך
 וועכנטצעכן א און צייטוסג יידישער צאקאצער

 גרוי־ גאנץ אוידוער פאר ענגציש אין קאצום
 אייך וועצ איך אויסנאבע. ענגצישער סער

 פאצומם. שייכותדיקע עטצעכע ושיפן צ
 קעמפעריש און שטארק דיט

חבר, עלטערער אן
קאנאדע) (טאראנטא, זאלצבערג ב. י.

ש די י ן י ־ אי ם י י ד נ א ר  ב
ט ע ט י ס ר ע ו ו י נ ו א

!שצום־עציכם
 באקוטען צו געפרייט זייער זיך האב איך

n איך און שצום עציכם פון אויספאבע 
 וראם י1קאם אייעד אין הצצ׳חח אייך ווינטש

 וואם מענטש יעדן פון קאמף דער באמת איז
י!שראצ. עם פאר ציבשאפט אמתע אן יהאט

 אינמערעסיח אייך ס׳וועט אז מיין איך
 כחאנדיים'אוניווערסיטעט אין אז וויסן, צו

 יידישע און יידיש אויף קורםן פאראן זיינען
 ״שמועם־ ואין פורם ,«הצצ״ א און ציטעהאטור

אגוזייבערם״. פאר יידיש דיקן
 צוויי־ א פאר טשעק א איז כייגעצייגט

 שצום. עציכם צו יאר־אבאנעמענט
כל־טוב

מאפעםשוסעטס) (והאלטתאם, סי״מהנס שמעון

ר ״ ג א י י ר 350 צוו א ש פ די י י
פריינד, טייערע
 כערגארד א״נ ברענטש ארבעטער־רינג דער

 זיינע ר»אצט וואם 350 גומער גאצדשטיין
 אייך שיקט ברוקצין׳ ברייטאן, אין זיצונגען

 אוים־ אן ווי חאצאר צען פון ביישטייערוגג «
 פאר קאמף אין מוטיקייט אייעד פאר דרוק

יידיש.
 אייך. מיט זיינען מיד אז זיכער זייט

 עקזעקוטיוו דער פאר
ג"י) (ברוקלין, וזעלטטאן •ישראל

 דאצאר פינר׳ צו יגיב פערזענצעך איך ב. נ.
 נזארציק זייט ווונטשן, בעסטע די מיט —

געגריסט.

ט י י ג ן ״ ן א ט י ״ מ ף מ א ק
פריינד: טייערע
 פאר ר!אמף גערעכטן יער אי מיט אן יגייט

 יגע־ כי שפחאך. יידישער דער פון ווירדע דער
 דאצאר. פינף פאר טשעק א איז צייגט

הצלחה מיט
נ״י) (׳בראנקס, •דאום יצחק

א ט ן ״ ל א ט זיין ז ! ר ר א ט ש ע  ג
ע ר ע י י ״ א ט נ ע ה

 שצום, עציכם פון פריינד יונגע טייערע
 צוויי טיט דאצאר צוויי אייך שיק איך

 זייערע און טעכטער צווויי מיינע פון .אדרעסן
 באזוג־ יעדן שיקט גוט, אזוי זייט ■׳שפחות.

שצום. עציכם דעם וי•
 און העגט, אייערע געשטארקט זיין זאצ \
 אין דערפאצג גרויסן א אייך ועטש[

 אוג־ פאר אתבעט ^ווגדערצעך־שיינער
צשון. יידישן יערן טי ^עמענם

 גרוסן הארציקע בעסטע די
 פריעד עלטעדסר ;אז
נ״י) ביאלאן(בראנקם, ״ס

ל א זיין ז
רעדאקטאר, •חשובער

 פון ביישטייערונג א געפינען דא וועט איר
 מייגע טיט שצום, עציכם פאר האצאר פינוי

 דעם פון פיאגערן די צו ווונטשן בעסטע
 סטורענטן- די — ווארט יידיש־קוצטורעצן

יידיש. גרופעפאר
 יידישע די וואקסן און בציען ווייטער זאצ
 יונגע די ביי ווערן פאדווארצצט און קוצטור
 יירישן סון וכויער און פאחגייער די דודות,
 אפקצאנג אן געפינען מי אייער זאצ פאצק.

 שפיגצ דעי זיין און באדן, פתכטבארן א און
צעבן. יידיש־תוצטורעצן רעם פון

 צו אונדז קורץ צו זיין טעסער חאס זאצ
 פנימצא־ א אין פארוואנרצען און פארגיפטן

יידי* רער שיינען זאצ !שצום טאסע. זער

1973 תשל׳׳ד/אקמ^בער תשרי [;*לום,

:עברית דוברי לחברינו!

 בעברית. להביע אתכם מזמינים הננו
 שאלת על דעתכם את באנגלית או ביידיש

 ברצוננו החדישה. ביהדות יידיש מקום
 כך: הזה, העגין על גלוי בווכוח לפתוח

 מצדו הכרה להשיג תוכלנה הדעות שצל
לתר וחשוב בריא הוא הוובוח הקהל. של
 להזמנתנו שתגובות ותקוותנו חיה בות

ית המאמרים שכותבי במקרים תגעינה.
 בצרוף יתפרסמו המאמרים לעמדתנו, נגדו

תשובתנו.

3MC

!שטערן שער
הייצי־ אייער טיט דערפאצג טיט !אן גייט

ארבעט. קער
גרוס, מיט

נ״י) (בחאנקם. האסער ליליען

ט ש ט נ י ו ג ו ל א פ ר ע ד
פריינד, ציבע

 ניט איך צייג ;שצום עציכם באקומען איצט
ענטפער. ין טי אפ

 זיבן אויה טשעק מיין דא אייך שיק איך
 איי־ אבאנעמענטן, יערצעכע צוויי דאצאר,

 פריינד. א פאר אנדערן רעם סיר, פאר נעם
האצאר. טינף פון בייטראג מיין אויר

 גוטער אייער פאר בענטשן אייך ג־ט •זאצ
 טיט סאמיונגען אייערע קרוינען און ארבעט

דעחפאצג.
(ווזאשיגגטאן) פרייליכאוו משה

ע א ל ע ס י ט ב ק י ט ע פ ש ר א פ
!פריינד ציבע מיינע

 בי־ ״א זיך האב איך וואס אנטשוצריקט
 פארנומען געווען — פאהשפעטיקט סעצע״
אאז״וו. הויז, ארום

 ביגטצ א צוזאמענשטעצן בקרוב וועצ איך
 טייע־ די העצפן זאצן יידן נאך כדי אהרעסן

 שצום. עציכם פון הכרים ציבע !ווויצע, רע,
אייער,

נ״י) (.בחוקלין, פלאטקין חיים
 ערש־ די טאקע זיינען חאצאר די,צען ב. נ.
צעצטע! די ניט גאו־ טע,

ר ע ף ד מ א ט ק ר י ר י פ ס נ י א
 רעדאקטאר, ציכער מיין

 ודענן ארטיקצען די געצייעגם האב. איך
 אינספיי־ זיייער מיך האבן זיי און קאטח רעם

 אין העצפן צו עפעס אייך שיוק איך רירכג
יידיש. פאר ק»מף גרויסן יער אי

געזונם דים
נ״י) (.גרעיט־נעק, כייעט עדוהארד



.ברירו נאד . .
)4 זייגז מרן סהסשך

ך א ל א נ ו ר ק א ר פ ע  מ
ע ש די י טן י י י ז

ם פון פריינד השובע כ י צ יעצום: ע
 עציכם נוסער דריטן דעם באקומען כ׳האב

יעצום.
 יידישע אז וויסן, צו נאד ביז פריים עם
 מוט רעם געפונען האבן סטודענטן, יוננט,

 יידיש באציבטן אונדזער פאר אנצוגעמען זיך
!יישר־בח א —

 מיט באוועגונג אייער אין געשטארקט זייט
 אונדזער סאר קאסף מיטן אנצוגיין עקשנות
יידיש. באצייבטן

 אויף טשעקצ באו׳עיידן א !אייך ש״ק איך
 שיקט און גוט אזוי זייט ׳און ראצאר דריי

 די אט צו שצום עציכם פון פראבע־נומערן
 האפן צאמיר אייך. שיק איך וועצכע אדרעסן

 פאראינטע־ זיין וועצן פריינד דאזיקע די אז
 קעמפנדיקן פרא־יידיש נייעם א ■אין רעסירט
שצום. עציכם שטיצן וועצן און זשורנאצ

 בין איך :אציין זיך וועגן ווארט קורץ א
 באטייציקט זיו האב און פאעט יירישער א

 ניו־ אין (אויך זשורנאצן יידישע פיצ אין
 דא יידיש פון צערער א בין איך און ייארק)

ראטשעסטער. אין
 די אויף יידיש סער זען זיך וויצט עם

 מיינע נעמט ׳עצום. עציכם פון זייטצעך
 און שצום עציכם מיט דערפאצג פאר כרכות

געגריסט. פריינודצעך זייט
אייער

י) נ״ (ראטשעססער, ויוזעק שמעון

ן ג ע ו א ו נ י ד א ל
 עציכם פון רעדאקטואר! די חברים טייערע

שצום,
 ינעם שי יער אי פון נתת סך א שעפ ■איך

 דריטן פון בצאט ערשטן ידעם ■אויו* זשורגאצ.
 וואם זאגן צו צייענערם די איר בעט נומער

יידיש. פאר זיין ■מצצייח העצפן קען עם
 צו־ פאזייטיווער א זיין ם׳זאצ אז בדעתי

 פאר־ זיינען וואט יידן ספרדישע די צו יגאננ
 גצות־צשון ר ע י י :ז אין אינטערעםירט

צאדינא. —
 פאר־ ניט דארף און — ניט איז צאדינא

 יידיש. צו קאנקורענט א — ווי .ווערן דעבגט
 שעפערישע די ארוים ווייזן שפראכן ידע כי

 אין גצוח־צשונות. אויף יידן פון מעגצעסקייט
 האט יאחתונדערט, םטן20 רעם פון אנהייב

 ווי צעבן בציענריק א ׳געהאט צאדינא אויך
 בא־ פאציטישע און קוצטורעצע פאר קוואצ א

 ארוס ספעציעצ פרעסע, דער פאר וועגוינגען,
 ססירנא סאצאניקא, ווי שטעטצעך אזעצבע

איסטאנבוצ. און
יידיש פאר ארגומענט דער אז דענק איך

 ווייזן וועצן סיר ווען ווערן פארשטארקט וועט
 טייערע א געתאט האבן אויר ספרדים די אז

 דארף וואם גצות־צשון זייער אין פאצקקוצטור
 צווישן פרעזעחווירט און דערמוטיקט ווערן

 טייער דארפן אשכנזים ווי פונקט ספרדים,
יידיש. תאצט־ן

מזל מיט
פ״ע) גדין(פילאדעלפיע. ,עליאט

ר ע ש די י ב י ו ל ק ־ ר ו ט ל ו ק
 שצום, עציבם פון פריינד טייערע
 יידישן א פון סעקרעטאר דער בין איך

 פראיעקט צונא־פאחק דעם אין קוצטור־קצוכ
 איינציקע די זיינען סיר קאני־אייציאגר. פון

 וועצכע פראיעקט רעם אין ארגאניזאציע
 דער אויף קוצטור־זיצונגען יידישע דורך פיתט

 באנריסן אייך וויצ איך שפראך. יידישער
 יידיש צערנען צו קאמף א פירט איר וואס

ישיבה. אייעד אין
 אר־ אייער אין דערפאצג אייך ווינטש איך

כעט.
 יואר* א פאר ראצאר איין אייך שיק איך

אבאנעמענט.
דרך־ארץ מיט

נ״י) ׳(כרוקלין, דזשענקקנם ׳מאקס

פענה־צמפל
ך א... אי ט ס»קום ..  שלום עליכם דעם ני

ם. אין ציי
ט ..מען "כ... א ט ה  כריוו. מיין געדרוקט ני

ג ג. א ה כ׳ . . . קט . שי ה א גע תנ  מען און מ
ט א ט עם ה ט ני ס דערמאנ  דאנק■ כיי

ה. מ שי ר

אנדערע ■ך... ת: .. ו ענ ט

ס8 שזיידם ד ן’י8 שיק® אי! ר : קציע8רעד אין י

 שלום עליכם
 גאם סטע55 1321

11219 נ״י ברוקלין,

ט ש ט נ י ו ה ו ח ל צ ה
חברים, ציבע
 עקשנות רער *ר5פ אייך באווונדערן סיר

 פון נאמען אין איז ארוים. ווייזט איר וואס
 נאסען מיין אין און ע צווי א״ר אונדזער
 דעם אין הצצחה סך א אייך מיד ווינטשן

ייד״ש. פאר קאמח
 פאר א סיר שרייבט און גוט אזוי זייט

ט ווי ווערטער ארבעט. די ס׳ניי
גרום טיט

ג״י) (וניו־יארק, דוליצקי ה.

ן א פ א ר ן ט ם אי ט י פ ל ע ך ה י ז א
מצמידים, טייערע
 ווונטשען. כעסטע מיינע אייך שיק איך

 אבער ים אין טדאפז א איז כייטראג מיין
העצפט. עם

געגריסט זייט
נ״י) (כיו־יארק, מקער רמז

ח א כ ־ ר ש י י
פריינד, טייערע
 אויפנענוומען איך האב פרייר נרוים מים
 פאר אייך יישר־כח א שצום. עציכם אייעד
 אונחער פארצוזעצן קאסז* אין טי אייעד

 ישיבות די אין יוננט דער צווישן טאמע־צשון
 דא• צוויי פאר טשעק א איז בייגעצייגט

 אבא־ יאר י דרי פאר סענט פוסציק טיט צאר
י שצום. עציכם צו נעמענט־אפצאצ א ו ו צ  י

 צו אייך געצעננהייט די געתאט איך וואצט
אופן. מטשותדיק; מער א אויה חעצפן

 וויכמיקעד אייעד אין געשטאחקט זייט
ארכעט.

גרוס, פריינדלענן מים
י) ג״ (בראנקם, גרינבוים רחל

ט ש ט נ י ו ן א ו ק י צ ר א ב ה ו ט ־ ל ז מ
חברים. טייערע
 איך מזצ־?..כ. הארצ״ק א אייך וומטש איך

 רער פאר קאם״ אייעד וענן ו געצייענט האב
 רער שצוה. עציכם אין שפהאך יידישער
 פאר קאמיטעש סטודענטן רעם פון זשוחנאצ

יקדיש.

 דריטן רעם אין סטודענמקע א בין איד
 איך כזיטצשוצ. פאחאייניקטער דער אין יאר
 פאצק־^ שצום־עציבם א פון גראדואנט א בין

L שוצ.

׳ ׳ ׳ ־ ו 16׳ U וזם הי 12

 זיינ קאמו», דעם אין העצפן קען איך
שרייבן. צו מיר גוט

חברשאפט, מים
נ'^ (ניו־יארק. געסצאף שרה

יף0(



)5 דים פון (המשך
 האבן און יידן די צוציען מיל ישראל אויב גלות, אין גאך לעבן

 וואס מיטלען און וועגן זוכן ישראל מוז דאן — זיי אויף איינפלום
 נים ישראל אין מ׳וועט כל־זמן יידן. די טון הארצן צום פירן זאלן

 פון טייל גרויסן א ביי שפראך ארגאנישע אן איז יידיש אז אייגזען,
 ישראל וועט מדעה יידישער ד,ער אין ייזדן און אסעריקע אין יידן די

דעם. פון ליידן
 צווישן עליה פאר ארבעטן ישראל פון שליח א קען אזוי ווי

ען  יידישע די און ייזריש קיין נישם קען ער אויב ניו־יארק ■אין י
י מואום מחמת מוקצה אים ביי איז שפראך

 לי־ יידישער רייסער דער מיט באקענען זיך יידיש, שטודירן
 ישראל* צזגרייטן ביים טייל וויבטיקער א דץ מוז און דארף טעראטוד

 מען מח ווידער, ישראל, אין אמעריקע! אין ארבעט פאר שליחים
 זייער אבער גלות, פון סימבאל א מעגלעך טאקע איז יידיש אז וויסן,

סימבאל. שטארקער א דיער טימבאל, פאז״טיווער א
 פון מענטאליטעט די פארשן צו נייטיק ווייגיקער נישט ס׳איז

להבדיל... אראבער, די פון מענסאליטעט די וויסן צו ווי גלות אין יידן
גע־ גיעשאפן מיניסטארן ישראל פון קאמיטעט א איז לעצטנם,

 אנדערע אין און אמעיריקע אין פרעסע יידישע די העלפן צו ווארן
 הייבט ישראל אין אז באווייז, דערמוטיקעגדיקער א איז דאם לעגדער.

יידיש. פון וויכטיקייט די פארשטיין צו אן ענדייעך מען
המשך. א האבן וועט אנהייב דער צי באוויתן וועט צוקונפט די

 ענדערינג דראסטישע א קומען מוז עם אז זיסער, אבער איז איינס
 אויך זיו נייטיקט עגיערונג אזא ישראל. אין יידיש צו צוגאנג אין

 פון פארלירן נישט וועט ישראל אמעריקע. אין דא יידן טייל א מצד
 צו בלויז שטייט איר יידיש. צו צוגאנג צוועקמעסיקן מער נייעם, א

ענדערונג. אזא פון געווינען

שפעסל אין חתונה 8
 מאוג־ אין געווארן אויסגעפירט אי!ז או״גוסט, !טן5 דעם ,זונטיק,

 טעאטער־ טאלענטפול אויסערגעוויינטלעך אן ניו־יארק טענדעיל,
 א יחנגעלייט. פח געשפילט את געשריבן סאנצן אין פארשטעלוע

ם פ,ץ רעפרעזענטאגט כ י ל ם ע ו ל  דעם צווישן געוועז איז ש
פארגעקומען. איז פארשטעלונג די ווו !ז,אל אינעם עולם פארכאפטן

ה פון געווארן געשריבן אח שפיל די ש ד, ל ע ם נ ז א ר מ
ת ו ה ואון ן א ר א ב ר ש . מ ם ו  איז ספור־רימעשה דער ר

 און פואנא ;באראן רות :רעזשוסאר מאטיוות• פאלק אויף *אזירט
יוכבד :קאסטיומען !ווישניצקי חשעי :אראנזשירעגען |^׳זיק

 און •דעקאדאציעם פאדאווסקי; דאבין סעלעדזשעד, שאראן ^;טש,1
k^ קאוואחסקי, מרים :טענץ ־ ריד דוד רום, משר. קאחטש, יאנקל ־ 

jj^ H'■ ,מיט ;רום משה :בינה־פארדואלטער ;סאראן רחת כאנין 
מלאטעק. יוטף
ן א ד א ^ ^ ^  ©אדגעשטעלט !ווידעד וועט שפיל •אז,די מעגלעכקייטן, |

 צאל גרויסע די געוווען רירנדיק!זייגען ספעציעל ארק. נירי
מאמע־לשון. היימיש א ואויף אלץ דואלאגן, את

1973 תשל״ר/אקטאבער תשרי שלום,

 וויכטיקייט די

פוו

יידיש ריידן

— פון -
ב ר ה ה ט ל ק ש פ ה

 ארויסברעעען קענען צו שארף גענוג נישט ז אי פעדער מיין
 אבער שפראך, יידישער אונדזער פת גרויסקיייט און וויכטיקייט די

 גרעגשעצונג די זען צו שווייגן, צו כוח קיין יני,ט מער האב איך
 אן ווי סאגלייט יאר טויזנט אונדז תאט וראם לשון אונדזער קעגן

 האט וואם שפראך די יידיש, :פריידן אין און צער ■אין אויגן־עפל
 אחמות־פעלקער אלע צווישן אונטעדשייד אעחזער געוויזן שטענדיק

אסימילאציע. פאר טיר די געעפגט ■נישט און
 אוים־ טאג היייגטיקן צום ביז געקענט מען האט דעם דאנק א
 אם־הם ״■בני :זוערן גערופן !און ׳אפשטאם יידישן אונדזער האלמן
ראנג. ערשטן פת יחסנים״ אוהבו

 דאם איז ר״ן דעם לויט פאלק. אונדזער צמאמען האלט יידיש
 קיין געטראפן •ניט האבן חסמים די סאלק. פון רזקנביין דער לשת

 ניט זאלן יידן די סדי גייסט, יידישן דעם שטאדקן צו כוח גרעסערן
 ניט זאלן זיי דעם דורך נאר ווי מצרים די מיט ■ווערן פארמישט

 גלות־יארן׳ ע אל אין לשונם. את שעו שלא — שפראך זייער בייטן
 יידיש האט שלום פון צייטן אין אדך ווי וועלט־מלזזמות, אלע אין

 שטאלצירן מוזן מיר פאלק. אונדזער פת טייל גרעסטע די פארקניפט
מאמע־לשת. אייגן ארנדזזעד מיט יידיש, מיט

 גלותי לאנגער אעדזער אין וואנדערמגען ענדלאזע די •צוליב
 ניט איז וועלט, עקן פיר אלע אין צעשפרייט זייעטדיק געשיסטע,

 זאל עם ווו קוגל עחד גאנצן דעם איסער וועקעלע ׳איין קיין געבליבן
 צו געפירט האט דאם טאקע !אוחפטו יידנס דעם קענט״ק זיין ניט

 לשעות אנדערע אויף לשת זייער ביימן ז:אלן יידן געוויסע אז דעם,
 אפשאצן געקענט ניט האבן זיי ווייל פארלאזט, שפראך אוגדזער און

יקדיש. פת גרויסקייט די און וווערט דעם
 צו מיטל א איז עם לוקסוס, קיין ניט איז שפראך יידישע די

 פאמיליע־לעבן אין אויך אסימילאציע, פון וגנט י אונדזער פארהיטן
התקש א ס׳איז לעבן, גאנץ אונדזער אויף וויחקט מאמע־ילשון ווייל
קינדער. און עלטערן צווישן רות

 דארף לעבן, אין טריט ערשטע די שטעלט קיגד א ווי פרי אזר
 זוערט קעד ראם ווען יידיש. קינד מיטן ריידן אנהייבן מאמע די

 כאקאנטע דאס זינגען אנהייבן מאמע די דארף שלואפן, וויל און מיד
 חלחמען זאל קעיד דאם סדי ייד״, א זיין צו גוט ווי ״אוי, :לידעלע

חלומות. זי׳סע
 אפן טיוץ די אוקסגעלאסן, זיעען גאסן די מען טאג צו היעט

 ייידישע די רעם קעגן וסח* איעציקער דער איוז ,אסקמילאציע, פאר
שפחאך.

ם פאר דאנק א אויסזדיקן מיר טוען דעחפאר כ י ל ם ע ו ל  ש
 יוגנט דעד צווישן איוז עס לשת. יידיש אעחעד פאר קעמפט !וואט

געביטן. אלע אויף חילף אייער בעטן מיר את ממש ■בדורו יחיד א
 קיין נים כת איד אז אנהייב, מיין מיט פארענודיקן וויל איך
 שרייען צו אזוי זוי את מעז• שרייט ■וויי, ס׳טוט אז נאר, שרייבער,

 :געפסקנם אויך רועוזם ערדך שולחן אין פארשרייבן. ניט מען קען
י כשרים״, הקולות ״כל ב ן א ע ם מ י י ד ר ש א ! פ ר ש ו י



)3 ז״׳ם «ן *ך6(ח
 פרידלעג* ירוד דוד, אגהער אן פון שרייבן דאס מיר דערמאסם שדייבן

 העברעיש וועגן גערעדט האס וואט המאסף, בערלינוער העם פץ דער
 דעם אין העברעיש פארברענט לסוף האס ׳ער אז פלאם, אזא מיס

 און קירך. אין!הער און הייסש או אוועקסעפירט לייט זיעע און פלאם
 העם פון פעסטשטעלונג די חשוד מיד איז דערמיט שייכות אין

 אז קאמיהאר), א פון טאן דעם מי!ט פעססשסעלוגג (א פרינציפאל
 רי״דן צו מעגליעכקייט עצם די אויסער גארנישט אוגהז פעלט *עם

 יעגער דער פארוואם פארשטיץ, צו אן הייב איך מיר, שייגם .“יידיש
 מגפה דער פון געווארן ארומגועסאפט איז אמעריקע אין תר ייזדישער

 פון דראמע די איבעד זיך חזרט עם שמד. און חתונות געמישטע פון
 דאם נאר פארנעם, גרעסערן צענפאכיק א אין השכלה בעדליגעך דער
 אונטעדפירערם אירע און ענגליש אויף נאד דייטש, אויף נישם מאל

עם־הארצים. די!געלערגטע זיעען
 ישיבה פלעטבושער הער אין סטודענטן די צי •נישם, ודים איך
 פון וועזן דעם טיפער פילן און מער פארשטייען וועלכע זעיכשול,

 קאמף געדעכטן זיקער אין •זיגן וועלן פרעציפאל, זייער ווי י״דישקייט,
 אז אבער שפאניש, און פראנציתיש מיט יידיש גלייכבארעכטיקן צו

 עם* די אויבערסלאך ■הער אויף ארו״סגעבראבט האט קאמף זייער
 גישטא איז דעם מעגן — פרינציפאל געלערגטן זייער פון הארצות

 גייסטיקעו־ זייעד ציט עם וווהין לכל־הפחות ודיסן זיי ספק. קיץ
אים. פון פארשלעפן לאזן ניט זיך דארפן זיי וווהין און פירער

שלום עליכם !
8 Iרםל8נעםענם־ס8כ

ך א. ! י ל א ע ג ב ש א ע ב כ י ר : ע ך א פ ע ג ל  ש
ן איין .1 ! י י א ) ר א ) י ר # ל # ד
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 אבאנעבבו. אן פזרן בין איך ב. י
ה א דא אייך שיק איך י תנ צו פון מ

 און יידיש פאר קאמף! רעם פארשטארקן העלפן
שלום. עליכם פון קיום רעם פארזיכערן צו |
 ואל שלוב נוליכגו •רעך וועלכן אויף אדרעע דעך ג |
:ווערן בג \2געשי ן

:שלוע עליכנו וועגן ןונגען2באגזער ד.

שלום עליכם
 11219 נ״י, ברוקלין, גאם, םטע55 1321

רעדאקציע דער אין אדיין שיקט און אתים שניידט —

I יידיש צו צוגאנב נייער I
— פון -

ה מ ל ר ש י מ ש
טון איטערגעדרוקס

ל8זשונ לגעמיינער8 דער

 די פארשפרייט את סאברעס, די צווישן בעיקר ישראל. אין
 קוקט ישראל אין יוגנט די שפראך. טויסע א את יידיש אז מיינונג,

 שפראך לאטייגישער העד אויף קוקן סענטשן אסדוערע ווי יידיש אויף
 ווערט וועלסע און געשיבטע הער צו געהערט וואס שפראך א —

 וואם שפראך א יידישיסטן! !טע1סארעקש עטלעפע פון בלות באגוצט
צוקונפט. קיץ נישט האט

 א אפער יידיש. לייענען אץ ריידן וואם סך א לעבן ישראל אין
 קוקן דור, יו׳נגן העם צווישן גישט תוקא אין ישראל, אין טייל גרויסער

 א כמעט ס׳איז אז האלטן זיי סימבאל. גלותדיקן א וד יידיש אויף
גלות־שפראר... אזוא נוצן צו יידיש, ריידן צו חרפה

 מיט חלוצים אלם ישראל ארץ קיץ געקומען זיינען וואט די ביי
 צו שנאה א געבליבן טאג הייגטיקן צום בת איז צודיק, יארן לואנסע
 — יידיש ריידן יעיגעם הערן צו אפילו אדער ריידן, צו זיי ביי יידיש.

 דעם מיט פארביסדונגען די אפצותיסן איז ציל זיי׳ער זיגד. א את
 ארגאנ״שער אן נעוהען •דאך את יידיש און היים, אלטער הער מיט גלות,
 שגאה דער פון ביטל א ווי מער היים. אלטער הער אין לעבן פון טייל

ישראל. אין דוד יחסנן צום געווארן איבעדגעטראגן איז ייתש צו
 לערנען מען קען אמעריקע אין יידן צווישן צייט א לעבנדיק גאר

 וועגן •יידן ישראל דאזיקע די פון מייגונג די אז אויסגעפיגען, און
 ישראל־ די וחאס .הערעון זיך נעמט וואם טעות, גרויסער א איז יידיש
אמעריקע. אין לעבן יידישן וועגן ומעיק זייער בלל סחרך ומיסט יומט

 געוחען את מיר פאר אויך אז זיין, ומתוודה מודה זיך מוז איך
 אסע־ אין גאר בת לעבעדיק את יידיש אז אויסצוגעפינען, חידוש א

 איז ניו־יארק אין אז יידיש! לייעסען און ריידן יידן פיל אז ריקע!
 א און ראדיא־סטאנציע, יידישע א און טעאטער יידישער א פאראן

פרינציפ־שפראך. די זיי ביי את יידיש וואס יידן טייל גרויסער
 אלגעמיינער אין ארבעט איד וואם צי״ט יאר דעם פון משך אין
 גלייבט יידן טייל גרויסער א אז אויסגעפהסען, איך האב זשורנאל,

צוקונפט. א האט שפראך יידיושע די אז האלט און יידיש אין
 באוויזן האט זשורנאל אלגעמיינער הער וואט הצלתה דעו־ פון

 אמעריקע אין דא מ׳קען אז זען, צו אויך איז וואך, יעדע באוויתט און
 פאר־ יידיש מ׳קען און באדן פעסטערן א אויף יידיש אוועקשטעלן

 א אין יידיש אוועקצושטעלן את׳ דערצו וועג ■דער און שפתיטן.
 מיט יידיש צו צוגיין מ׳דארף כלי. מאדערנער א אין ראם, פרישער

 איינפלום, האבן און לעבן יידיש וועט אזוי נאר און באגריף. ני״עם א
צוקוגפט. זיסערע א אויך גלייבצייטיק און

שאראך. גלותדיקע א טאקע איז יידיש אז פארגעסן, נישט לאמיר
 אסימילאציע פון יידן די פארהיט האט וואט שפראך א אבער איז יזי

 י ייז וואס מויער העם אין שטיץ א את יידיש גלות. אין
 האבן נאך מ׳הארף גלות־לעגהער. די אין זיך ארוס
שטייבער. זיעע מיט

צ. זיך נייטנג שטארקע א פאראן את ישראל אין
 לי! און שפראך אראבישע די מ׳לערגט אראבער. די

 גר א האט וואט מדינה א אין ומכטיק זייער ס׳את
 וו פאקט הער אז סוד, קיץ גישט ס׳איז מינאריטעט.

 ה$ מענטאליטעס, אראבישער דער וועגן מען וריסט
 זעקם־טאגי דער אין זיג ישדאלם אין ראלע גרויסע

ביי אויך זיג א האבן וויל ישראל אויב אסעד



בריווקעסטל
ט די פ נ ו ק ו צ

הברים, ציבע
 געהערט רעדיקירטע און ©וטיקע די צו נאר

צוקונפט. די
גרוס! וואועמע מים

 נ״י) גוסמאן(ניי־יארק. ש.
שולן) שלמדעליכם די פון (דירעקטאר

ם ז ע ט אי ו ש ט פ י  נ
ך ע ל ד נ ע ט ש ר א פ

 יידיש, פאר קאמ״טעט סטודענטן צום
 דאצאר פינף פון טשעק א אייך שיק איך

- ם כ י צ ע פאר ם ו צ  איך און ש
 אונטער־ אייער אין דערפאצג אייך וויגמש
 גרמם־ אייער פאר אייך, ׳באגרתם איך נעמוסג.

גערעכטערזאך. א פאר קעמפן צו מוטיקייט
 א אז פארשטענדצעך, ניט פשוט איז עם

 ■און אומפאדשעמט אמי חאגדצען זאצ ישימה
 י זי מיט צעחנען צו קיגדער יידיושע אנסזאנן

 א אז שאנדע א און חרפה א איז עם יידיש״
האנדצען. אזזי זאצ ישי׳סה

 איר ביז אונטער ניט ימך ניט סטודענטן,
 תאמח נערעבטן אייער אויסקעספן וועט
 ישיבה. אייער אין יידיש צערנען פאר

 לכס והצלחה וברכה שלום
(מיאסי־ביסש) קאגאן אברהם

ק א ל א ך א אן פ א ר פ  ש
ט נ י י ם מ י ק או ל א פ

 ישיבה פצעטבוש דער פון סטודענטן טייערע
!הייסקוצ

 און סיר פאר דריידאצאר דא אייך כ׳שיק
 איך פריינד. א פאד דאצאר איין שיק איך

 סאמו* אייעד אין דעחפאצג אייך וויגסש
 א אן פאצק א ווייצ שפראך. אונדזער פאר

פאצק. אוים מיעט שפראך
 יידיש פאר אייטרע,

נ״י) (בראנקם, סילבערבערג רחל

ר ט ע מ י ט ט ש י ן נ י ט אי י . מ . . ח נ ו א
נד, י פרי חשובע

 אייך דעחמוטיקן צו צעטצ א סאך איז אט
 שיק איך ;סאמע־צשון פאר קאטח יער אי אין

 נישט ס׳איז שאד א — טשעק א נאך ;♦ייך ,
 נעראצט געהיצף־צערערם א אבער |^עםעי־

J f l טאטע־ וניםצ א גאך ווי — תציין נאנץ 
^ ^x אוניווער־ די ווי גיך אווי שטיצזג 

 אוניווער־ (סאציסאחגיע ₪^^־בי.בצחאטעק
 אז ווים! צאזן וועט סאנטא־קרוז)

I צו מחגה־אבאנעמענט א אנגעטען
, ם ו צ נאך שיקן איך וועצ ש

טשעק. א
 אז באווווססזיניק סוצשטעגדיק בין איך

 טעצע־ דער פון גייסט דער און טעקסט דער
 ארויסגעשיקט היינט האב איר <ואם גראטע

 פשוטן און קצארן אין אי!ז אצחאך החב צו
 דעם פון זיבן נוסער פאזיציע טיט קאנפציקט
 אצץ <״טאן יידיש פאר קאמיטעט סטודענטן

 העצפן צו שצוסריק און צעגאצ אייז וואם
ייריש־מצחטה״). רי ■נעווינען

 איז דאם וואם דעם אויה געקוקט ניט
 מיין סיך איך האב פאזיוציע, חשחבע יער אי

 סטרא־ און סטיצ מיציטאנטן מער אייגענעם
 דערי־ דערצו. בהסכם האנדצען סוז און טעגיע

 אט האב איך וואם טעצענראטע די — בער
 :ארויסנעשיקט איצט ערשט

 דפלעטבוש ישיבה אליאך, דוד הרב
 נ״י ברוקלין, עווטניו.דישעי', 1609

 דטם פון שונאים 1זיינע יידיש 1פו שונאים
 אויף ור־עלן מיר טאמער זיך. הים פאלק. יידישן

 !ירגזון אונדזער ארויסלאזן איין
 פארזיצער, מילער, דוד־נח

 יוגנטרוף צפון־קאליפארניער
 אוניווערסיטטט קאליפארניע
קאליפארניע. סאנמא־קרוז,

 גיט מעדעצין שטארקע די אז !האף איך
 אז און אפשטעצ, ביסצ א כאטש אציאך חחב
 פאדא־ אן אנכאפיק ביסצ א כאסש איו ער

נאיע.
!געזוגט אצע זשע זייט

גרוס מים
קאליסארניע) (סאסטא־קרדז, מילער רוד־נח

ם 8 רו ן ג ו ט פ פ ^ ש ר ב ח
פריינד, ציבע

־ צייטונג אונתער פון נאמען אין ר ב  ה
 אונדזערע איבער אייך סיר ש״קן ט פ שא

 אייעד זאצ בחכות. און ווונטשן חארציקע
דעחפאצג זיין סאמע־צשון פאר ארבעם

יך. רי
 ווונמשן בעסטע די מים

טלאטעק ומשה
 קאנדטעס תבדשאפם פון נאמ?ן אין

ג״י) <ביו־יארק,

ר ע ל א נ א י צ א ט נ ע ט י מ א  ק
ר א ש פ די י י

פריינד. השובע
 פארשטיין איר מעט ברעו אונדזער פון

 זיך. אווישן געמייגיזאמס סך א האבן סיר אז
 פאר קאסיטעט נאציאנאצער א זיינען סיר

אונ־ קאסנרעס. יידישן קאנארער ביים יחריש

 האם שטארקן צו איז אויפנאבע חזער
 צווישן קוצטוד יידישע די און צשון יידישע

באפעצקערונג. יידישער קאגארער דער
 אין געצייענם מיד ה*וב| פרייר סך א טיט

 אין תאמף אייער וועגן ע פרעם יירישער דער
 איינצופירן הייסקוצ ישיבה פצעטבוש דער

 אייעד צו אייך באגריסן סיר יידיש. דאחט
, ם כ י צ ע ארויסגעבן ם ו צ  אויך ווי ש

 קאסיטעט פסחדעסנזן פון גרינדונג יער אי צו
ייז׳יש. פאר

 אינפארמאציע אין זיר נייטיקט איר אויב
 צופרידן זיין סיר וועצן שאטעריאצן אדער
ארויסצוהעצפן. אייך

 פריינדשאפם מים
דידמקטאר לייסמאן, ב. י. פראם'

 ביים יידיש׳ פאר קאמיטעט ׳נאציאנאלעד
 קאנגמזם יידישן קאנאחעד

קאנאחע) (מאסטרעאל,

ה די מ כ ן ח ו ל פ א פ י צ נ י ר פ
קאץ, רזו־ יבער צ

 וועמענם אויר זאגן נישט אייך דארף איך
 ארייגפירן פאר קאמר אייער אין בין איך זייט

 טראכט איך וראם און שוצ, אייער אין יידיש
 די־ אייער פון צאגיק און :חכמה דער וועגן

רעקטאד.
 סטודענטן־קא־ דעם א<ן אייך ווינטש ■איך
 ארבעט. אייער אין רערפאצג סך א מיטעט

 אייעד גרוס!, אלט מים
ג״י) שוולמאן(גע־יארק, אברהם

ל י ו ר ו ע טן מ י י ן ז ו  פ
ם ט כ ע ף ר י ם או ק נ י ל

ם צ ע פון פריינד יונוגע טייערע כ , י ם ו שצ  
 זשור־ אייער פאר הארצית ואייך דאבק איך

 ס׳איז ,צוגעשיקט. סיר האט איר מאם נאצ
 יוגנט־ אז מיסן צו מיד פאר פרייר גרויסע א

 דעצידירט זיינען עצטער יער אי אין צעכע
 אנערקענונג פאר קאסר רעם זיין צו ססשיו

■צשון. יידיש טייער אוינחער פון
 יער אי וועט צייט דער טיט אז האר איך

 זייטן מער טיט דרות! אנהייבן זיך זשורנאצ
ינקם. צ אויף רעכטם פון

 עקשנות־ אן איך פיר מאסטרעאצ, אין דא,
 ביבער יידישע ארויסווארפן הענן קאמר דיקן
שוצן. יידישע די אין צערן־פראגראם פון

 איו בייגעצייגט הצצחה. אייך ■ווינטש איר
 גוסערן. ווייטערדיקע אויף טשעק א

אייעד
קאנאדע) (טאנטרעאל, באטוויגיק דוד

)7 דים אויף (הפשך
h



Jע ט נ ר ע ל ע ג
- פון -
צ#נין מ.

פון אימרגעדרוקם
ישראל) (ארץ נ״עס לעצסע

און
(נזעקסיקע) שסימע די

אינטעלי־ און געבילדעטע זיייגען דאם עם־הארצים, געלערנטע
 זיי ביי נעמט אביעקטן געוויסע צו שגאה די וואס מענטשן, גענטע

 ווערט געלערגטקייט דיער אז פארמען, פאראנאישע אזעלכע אן
 אביעקטן די וועגן ריידן אן הייבן זיי ווען אנולירט, פולשטעגדיק

 דעם פת ימוד דער אייגגטלעך אויך איז דאס פייגט. האבן זיי וואס
 די פון יסוד ■הער יגעזוען איז אזא אנטיסעמיטחם; אינטעלעקטועלן
 זימען יידן אז פסק־דין, זיי׳ער פאי־ טעארעיטיקעד באלשעוויסטישע

 פעסטשטע־ טאינבים פון יסוד דער געווען איז דאם פאלק; קיין נים
 דאס און פאלק (פאסיל) פארשטייגערט א געבליבן זיינען יידן אז לונג.

 געבילדעטע אזעלכע פון עם־הארצות דער פאר יסוד דער אויך איז
 נאד ווי יידיש. כלפי פארסאלגונגם־מאניע א אויף ליידן וואס יידן׳

 און אינטעליגענץ און בילדוגג זייער פארשווינדט יידיש׳ צו קומט עם
עם־הארצות. פולשטענדיקע א ארוים זיך הייבט עם

 האב עם־הארצות געלערנטער אזא פאר מוסטער קלאסישן א
 ישיבה פלעטבזש דער פון צייטונג אפיציעלער דער אין געפונען איך

אליאך. דוד רב פרינציפאל סאמעראדגיעם דעם פון דווקא און תויכשול
 דער פון סטידענטן גרופע גרעסערע א אזא: איז מעשה די

 הער אין איינצופירן געפאדערט האם הויכשול ישיבה פלעטבוש
 איי׳ג־ זיינען הויכשול דער אין ווי אזוי שפראך, א ווי ייודיש הויכשול
 אבליגא־ געליערגט ווערן וועלכע פראנציחיש, און שפאניש געפירט
 פיר פון קודם גאנצן דעם במשך סטודענטן 600 אלע פאר טאריש

 דעדשראקן זיך האבן ישיבה־הויכשול דער פון באלעבאטים די יאר.
 געמוזט האבן סטוידענטן די און וויירויך, פאר שד א ווי יידיש, פאר

 גאכקומען זאל אגפירערשאפט די אז דרוק, עפנטלעכן שטארקן א מאכן
 נאך און דרוק געזעלשאפטלעכן דעם נאך ערשט פאתרונג. זייער

 דער פרינציפאל, דער האט סטודעגטן פון אוגטערגעשריבן פעטיציע א
 צו יידיש פון קורם א איינגעפירט און ״נאכגעגעבך אליאך דוד רב

 דאלטן וועלפע סטודעגטן 18 פאר וואך דער אין מאל דריי לערנען
 יוצא כדי יאר. פערטן לעצטן, אין בלויז הי״סט דאם גראדואירן, ביים

זיין. צו
 ישיבה* דער פון פרינציפאל געלערנטער דער דאט דעם נאך
 צייטוגג אפיציעלער דער אין סעבן צו נייטיק פאר געפונען הויכשול

 גאנצע די אויסדהיק צום קומט עם וועלסער אין דערקלערונג, א
יידיש. צו שגאה־פאראנאיע דער פון רעזולטאט אין עם־הארצות
 דארף וואס פראוואקאציע קליינע א רב דעד פרד טראבט יכל קודם

 אליין. ער ווי באנומענע אזעלכע פון סימפאטיע מאביליזירן אים פאר
 אז מיינען, וועלכע סמודענטן, אזעלכע פאראן זיינען «עס שרייבט: ער

 הטברעיש־אונמעריכם'. דבר פון פלאץ דעם פארנטמען דארף יידיש
 גע־ האבן די !געפאדעדט נישט דאם האט סטודעגטן די פון קיעער

 שפאניש פאר וואם סטאטוס זעלבן דעם בלויז יידיש פאר פאדערט
פראנצייזיש און

. , עם־הארצות: אזא ער שרייבט דעם ינאך .  גאנצע די און .
 גשוען איז לעבן סעקולארן אין און אגדה הלכה, פון ליטעראטור

פון קולטור יסודותדיקע און אריגענעלע די העברעיש, אין צן1גא אין

ת ו צ ר א ה ־ ם _ ע
 איז ישראל מדינת און העברעיש, אין גאנצן אין איז יידנטום דעם
שפראך' העברעישע טהרת על באזירט גאנצן אין

 געשריבן נישט רב א וואלס שנאה, פון פאראגאיע די נישט ווען
 נישט געשריבן איז תלמוד זזער ווייל ווערטער, עם־הארצישע אזעלכע

ם מיט אראמעיש אין ,נאר העברעיש אין ת  עלעמענט העברעישן ׳
ד פון הויפטוןעדט דאס (משנה). מתגיתין־פאראגראפן די פאר  ת

 האט וואס קבלה־ליטעראטור, דעד פון טייל גרויסער א און קקלה
ד געווען איז און יידן דורות סך א אויף קולטור־אימפאקט א געהאט  ת

ם צו הויפט־ביישטייער  חסידות־ •תר פון עלעמענט פילאזאפישן ת
 פון פאחאנאיע די נישט ווען אין!אראמעיש. געשריבן אי׳ז רעוואלוציע

 אלץ אז געוווסט, הויכשול, א פון פרינציפאל א רב, א וואלט שנאה
 ארעינעליער זיין צו געהערט זיך פאר און זיך פון שאפט פאלק א וואס

 אריגינעלקייט רי באגרעניצן אויב ווייל קולטור, יסודותדיקער און
 איז זי וואם דעם׳ צו קולטור יידישער דער פון יסודותדיקייט די און

 דאן קולטור. כגענישע די עם איז פאלק, פון אגהייב ד,ער אין געווען
 די פון סעמינאר א אין ישיבה זיץ פארוואנדל׳ען רב דער דארף

 נישט עם אח ישראל מדי׳נת שייך וואם און . . . כסענים ישראלדי׳קע
 ענגליש נאר שפראך״. העברעישע טהרת על באזידט גאנצן ״אין

 אוו אזוי, מער, און מער מאל א וואם אריייגגעפירט בכיווגדיק ווערם
 שרייבן ישראל, מדינת אין רערצויגענע און גיבוירענע סאברעס אפילו
 ליייענער. ישראלדיקן דעם פאר אויך ענגליש אייף דירעקט ביכער

 געהערט. נישט רעם וועיגן מסתמא האט רב פלעטבושער ■דעד נאד
 דעם אם געגעבן איך זואלט עם־הארצות פון דאקטאראט א אכער
 האט עד וואם דעם פאר ישיבה־הויכשול פלעטבושער דער פון ראש

!געמלעך ג.3תרקל,עתי •זיין אין געשריבן ווייטער
 אדער פאראינטערעסירט, זיינען מיד וועלכער אין קולטור »די

 העברעיש, אין זי מיד לערנען יידיש, דורן אויפנעמען קענען מיד וואט
 דעס וועגן לטרנען מיד ליטעראטור, אלגעמיינער תורה׳יאון דעד דורן

 און פוילישן דעס וועגן אייראפע), (אין חורבן רעם וועגן שטעטל,
 דער פון אינסטרומענט דעם מיט חסידות, וועגן יידנטום, רוסישן

 געפיל דעם פון גארניט אונח פעלט עס און שפראך העברעישטר
 ראוי איז וואם אלץ ווייל יידיש, גירעדם האבן וועלכע יידן יענע פון

 העברעיש״... אין איבערגעזעצט איז יידיש, אין געשריבן איז און לשמו
 מעגלעכקייט עצם די אויסער גארנישט אונדז פעלט -טס ווי״סער: און
יידיש״. ריידן צו

 דעם פלעטבוש אין רב דעם אם ■געגעבן האט ווער ערשטנם,
 פאר* נישט אדער יא זיינען מיר וואם אין באשטימען צו מאנדאט

^ זיין אין ריי׳דן צו רעכט האט ער ז אינטערעסירט  נאמען, אייגעג
 סטו* די פון גאמען אין אפילו ריידן צו רעכט קיין נישט האט אסער
 איי* זייער האבן זיי — והראיה בילודונגם־אנשטאלט. זיין אין דענטן
ם מיט גרימט ער וועלכער קעגן מיעוגג, גענע  אלט־פארשימלטן ת
 יהו אויב,ער צווייטנם, השפלה. בערליגער •דער פון צארן

 ק מען און וויכטיק נישט ליטעראטור אריגינעלע אח
 1 וואם פאר — העברעיש אויך איבערזעצוע אן דורך
ר אין קינדער 600  םו־אנ און שפאניש מיט ישיבה ת
ר אין יאר׳ פיר  זיינען העברעיש אויף זחען צייט, ת

 א עם דריטגס, שפהאכן? צוויי ח־י פון איסערזעצוגגען
 ר איז וואס אלץ איבערגעזעצט איז העברעיש אויף אז

 איז אליאך דוד רב דעם פאר אז דין׳ קען עם יידיש.
פ צו אויך העבתי׳ש אויף יידיש פון איבערגעזעצט



)1 זייס פון (המשך
תזין *נעם הזמנו. די פוינציפ&ל צום ני

בריי־ א או״סמיידן פון .אינטערע&ז די אין
 קאמיטעט ״סטודענטן חער1 והאס מחלוקת, סע

 *ו ®דינציפאל דעם1 פאחבעטן יידיש״ פאר
 זאל ענין דעו* בדי תמהר. דין א *ו קומען

 וועגן דין בית דעם פון זועדן אוי־סגעפארשט
 פון תלמיד א ואויסשליסן מ׳מעג מני דעם
 גלדבן, זיין צוליב כבוו־־ארגאנתאציע ידער

 גלייך כאטש ווערן !אנערקעגט ■האח* יידיש אז
 אין הזמנה די שפאניש. את פראנציייזיש ווי

 בארא־פארקער פחגעם געווויארן ארויסגעשיקט
 ״חשק עדה דער מיט פאחברנח דין בית

 די ןחעוחהאלטן .האם פרינציפאל דער שלמה״.
מיי. ט.ן4 דיעם פרייטיק, הזמנה

 גע־ טאג זעלביקן אינעם האט ואליאך יתרב
 לע־ .די סח קאגפערענץ ספעציעלע וא דופן

 האט וואס דיוזיצונג, ישיבה. דער !אין רערס
 הריי פאר מיונוט עטלעכע .אנגעהויבן זייך

 דער שטורמישע. א געווען איז זיעעד א
 לע־ אטאקידט היסטעריש והאט פרינציפאל

 ווייגען זיי אז זאגנדיק, תסניס, את רערס
 פאר סאוועגוגג די איינספירירן את ״שולדיוק״

 תלמידים די וגעגעסן האבן וזיי אז און יידיש
 דין־ א צו פריגציפאל דעם דופן צו יעצה די

 לע־ באפאלן אליאד *יי ידעם׳ זזוץ תוהה•
 פערזעגלעבע אגדערע מיס רסנים את רערס

 סאק־ סאליידיקונגען. און אטאקעס אנפואלן,
 די לעדעדס קיינוע גיס זאגן אסעד, טיש,

 מאן, צו גיט האס את סאן צו זואס תלמידים
 ״סטר דעד אץ קעמפן צו ניט צי קעמפען צו

 לחלוטין איז יידיש״ פאר קאמיטעם דענטן
 את כוחות !חרויסנדיקע &ת אומאפהענגיק

 שעיר־לעזאזלען אויסקלייכן דאם .השפעות.
 סוגעם פארעכנם זוערט לערערס צזוישן

 אומבא־ פולשטענדיק ווי יידיש־קאמיטעט
 איגטערעסן די מיט כסתירה און רעבטיקט

יושר. פת

. ם ו ל ד ש ו  (רעדאקטאר)׳ ץ א ק ד
ל א ו מ  {געהילף־רעדאקטאר) ב ע י ל ש

ה :וניי־דעראקסארן די און ש ־ מ י י א ו
 ד, ל א ג ■משה ן, י י ט ש ל ע ד

ה מ ל ץ ש י ב ו ר ו ה  און (דיאראוויץ) .
ב ק ע ר. ע ט י ז י

 און קלאר געזאגט מען האט ועקם די
 מיט זיין ממשיך וועט איר ״אויב פשוט:
 ווייטער און אקטיוויטעטן איצטיקע אייערע

ם ארוימגעבן כ י ל , ע ם ו ל  וועלן ש
 איר ישיבה. דעד פון ארויםווארפן ואייך מיר
 פלאץ, אנדער אן געפינען מחן !זיך וועט
 גע־ ליעב, שמואל האט ידעם ביי דא״. ׳ניט

 אזוי, ״אויב געפרעגט, היילז*־רעד.אקטאר
 צווינ־ פרויוון צו כדי ׳אוגדו איר סטראשעיט

 דער קאמף״. ידעם אויפצוגעבן ויסדו א גען
 געע׳נטפערט האט דעפארטמענט־פארזזיצעד

 ג א ,ז איך ניט, אייך ע ש א ר ט ס ״איך
״ ן ט ק א פ ׳בלויז אייך
 גע־ האבן ״פארהאנדלוגגעך דאזיקע ידי

 האלב. א ומייט שעה א דערמאנט, ׳ווי דויערט,
 ״ניייטיקייט״ ידי צוליכ וייגען צייט׳ דער דורך

 גע־ גאנצן אין רעדאקצייע, די ׳סטראשן פון
 הייסט, דאם — קלאסן דדיי געווארן שטיערט
 פארפעלט האבן תלמידים הונדערט א איבער
.0זאלקעגעןטעראריזירןזעק מען בדי קלאסן

 הוטען צו פוינציפאל פונעם אפזאג דעו
תווה דין צום

 דעם דאנערשטיק, שיפעטיעד, טעג ,ציוויי
 פון פרינציפאל אליאך, האט,הרב מיי, טן10

 געעונטפעוס היייסקול ישיבה פלעטבוש דער
 פר״ער־דער־ פוגעם מזכיר צום ברייוול א אין

 קיין צו ניט קומט יעד ואז דין, כית סאנטן
דידתורה.

אנטשולדיקונג פאר פארלאנג ועד
 הרב ׳האט מיי, טן031 ידעם דאנערשיטיק,

מארגן, אויף או בריוו א אין נעבעטן אליאך

״שלוס״^מיטעט דעו
 ט מי פארענדיקט זיך האט קאנפערענץ די
 א ווי לערעדם דדיי1 פת באשטימונג דעד

 ד!ער אויף געבן״ צו ״אכטונג קאמיטעט
 והאס מחלוקת די ׳פארענדיקן צו און פראבליעם

 די פת ציוויי צייט. לענגערע 8 שית דויעדט
 סאראיג־ ןערססם געווען זיינען וועלכע דדיי

 האבן שלום א דעדגרייכן אין טערעיסירט
 מעגלעכע און פלעגער כלעדליי פאדגעשלאגן

 איז אבער, •דדיטעו־׳ דער אוייסגלייכהעען.
 פרינצי־ דער ■וועמען איינציקער דעד ^עווען

jאון מאבמ> ממשוחודיקע געגעבן האט ל 
 ישיבה־ דער אין מיטגליד 8 וחאויקער,

״שלום־איני־ זייז געגדמעז האט /׳שאסט,
שפעטער, טעג עטלעכע טאקע י״1

מיי. טן8 דעם
ארייגגע־ געלעגינהייט דעד ביי

 שעה א פאר צימער ופארמאכטן
afj ם פת דעדאקציע די כ י ל ע

1973 תשל״ד/אקטאכער תשרי שלום,

 זאלן יולי, טן1 דעם פרייטיק, הייסט דאס
 יידיש־ דער וועגן פארהאנדלונגעז פארקוימען

 אנגעהאל־ יזיך האבן ■דייסקויסיעם ידי מחלוקת.
 פריג־ דער זועלכע אין שעוד, זדיי כמעט טען

 אן פאדעדן איין אין געהאלטן האט ציפאל
 ו״יסטו־ דעם פון אנטשולדיקונג־דעוקלערוגג

 אגפית ׳פארן יידיש״ יפאר קאמיטעט דענטן
 האט קאמייטעט דעד יידיש. פאר קאמף מיטן

 צו זוייטעד זיך אנטואגט און אנטזאגט׳ זיך
 יידיש. פאר קעמפן פארן יזיך אנטשולדיקן

 געפרז׳ווט אומזיסט האט !פרעציפאל דער
 דעד אין קאץ דוד אריינלאזן דאס אויסנוצן

 אן קריגן צו שוחד ווי כבוד־ארגאניזאציע
ם די אנטשולדיקועג. כ י ל ־ ע ם ו ל  ש

 פון ס׳קומט 3אד או דערקלערט. רעדאקציע
 דעד זיכער עס איז אנטשולדיקונג אן עמעצן

 אין שטאך א געבן פארן אלייז פרינציפאל
 האס־ די מיט פאלק ייידישע דאם תארצן

 דעם קעגן און יידיש קעגן דעקלעראציעם
יידנטום. אכשגזישן

 איז ככוד־ארגאניואציע דעד פת ׳אסיפה ידי
 א ווי יוני. טן4 דעם מאנטיק. פארגעקומען

 געלאזן סטודענטן צאל א האבן פראטעסט,
 אריסמא* די פון ריי איגעם פלאץ ליידיקן א

 געהילף־דעדאקטאך, דער און מיטגלידער
 באטיי־ צו אנטזאגם וזיו האט ל״עב, שמואל

צערעמאניע. ד:ער אין ליקן

^קציע לעגאלע נעעען סטודעגטן
 מצב דער איז ישיבה דער אין ווי אווי

 פהנעם צוקוגפיט די איו שוועד, אזוי געווארן
 את דעריבער און סכנה א אין געווען קאמף

 פרינציפאל דעד ווי אזוי — געוויארן נייטיק
 דיךתורד, צום קומען צו אנטזאגיט ■זיך האט

 דעד־ דא.ם מייטלען. לעגאלע באנוצן צו —
 שלומדיקע צעשטערן צו תלמידים קוטשן

 ארגאניזאציע לעגאלעד א פון אקטיוויטעטן
שטאטן. פאראייניקטע די אין אוימלעסאל איו

 ״סיוחל ניו־יארקער סונעם גראם דאנא
 ניו־ עווועניו, טע5י 84 יוניאך לייבערטיס

 פון האנדלונג די או דערקלעריט, האט יארק,
 צו ■סתירה א איז ישיבה־פירערשאפט דעד
 אמערי־ דער פת אמעינדירוגג ערשטעד דער

 די פאחיכערט והאס קאגסטיטוציע קאינער
 דער פון פרייהייט די את רייד &ת פרייהייט

 פונעם כאנוצט אפט רעבטן צוויי פרעסע,
 פאר קאמף פת גאנג אין יידיש־קאמיטעט

יידיש,
 אקציע לעגאלער דער את פאזע ■ערשטע ■די

 קא־ דער — געוואת דורכגעפירט שדן איז
 לי־ ״׳סיוול צום איבערגעגעבן ׳האט מיטעיט

 פאר דאקומענטן נייטיקע ידי יויניאן״ בערטיס
 דזאקחמעיסטן די זיינען •מערסטנס אקצייע.

 לע־ פת דעדקלעדונגען אוינטערגעשריבעינע
 ישי־ פלעטבדש דעל אין תלמידים ׳און רערס

 אין ידיעות די אז •עדות, זאגן וואס בה
ם כ י ל ם ע ו ל  אקו* ריכטיק, זיינען ש

 שייגותדיקע אנדערע צאל א גאנץ. את חאט
 גע־ איבערגעוגעבן אויך זיינעז דאקומענטן

ווארן.
 געפינען זיך מעלן ידיעות ׳ווייסעדדיקע

ם קומענדיקן אינעם כ י ל . ע ם ו ל ש

 גרויסע די צוליב פארדריסט, אונדז
 דער־ האבן מיר וואס בריוו צאל

 אונדז פאר מעגלעך נייט איז האלטן,
 אין בריוו אלע פארעפנטלעכן צו

 די שלום. עליכם נומער איצטיקן
 געדרוקט וועלן בריוו געבליבענע

נומערן. קומענדיקע די אין ווערן
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ז אנטזאגט ישיבה פלעטבוש דעו פון פוינציפאל  צו ז
 פון אונטעררריקונג מיט אן פירט תורה; דין א צו קומש

קעמפערס קעגז רדיפות יידיש,
 דעו פוו ווערו צו פארשריכו שעפ8געספו סציע8ועד שלום״ ״עליכם
 רשונג8אויםפ דורך פירט יוני$ו״ ליכערפיס ״סיוול והעו8נירי ישיבה;

צו ציע8דטיניספר8 דער פון נוצם8כ מיפלעו לע8אומלעג רום8
מןן8ה ועם צעשפערו

I יידיש ר8פ העטפט I
 אריינפירן פאר קאספאניעם אן הייבט .1

 דערצי־ איוער פזן פראגחאם דער אין יידיש
 רעא־ דרעלן ©ני ודי אויב ונגס־איגסמיטוציע.

 קאנטאקט אין זיך שטעלט נעגאטיוו, גירן
עצרת. און הילף פאר שלום עליכם מיט

 אץ פרי״נד איוערע טיט יידיש רעדט .2
משפחה.

 יידיש וועגן באטעדקונגען סעגאטיווע .3
 כדי שלום עליכם צו רעפארטירן מען דארף
 כבוד דעם פאר רעאגירן נלייך קענען מ׳יואל

יידיש. פון
 טעלעפאסירט טעלעגראפירט, שדייבט׳ .4

 הייסקרל ישיבה פלעטבוש די באזוכט אדער
 פון אונטערדריקזנג הער ©ראטעסטירן צו

 ען11עפר1ג אפיסעס אדמיניטטראטיווע יידיש.
 נ״י, ברדקלין, גאם, טע10 איסט 919 אין זיך

 געפינט הייסקול ■ישיבה פלעטבוש די .11230
 נ״י ברוקלין, ״!השעי״, עוועניו 1609 אין זיך

 זיינען אפיס־טעלעפאנען די אץ 11230
 שטאט אורסערן .377—4467 און 377—4466

״קאלעקט". טעלעפאנירם
פרעסע. דעד אין בריוו פרא־יידיש שרייבט .5
 דעד שלום. עליכם פינואנציעל הועלפט .6

 נויט. פינאנציעלער גרריסער אין אוז זשת־נאל
 אבאנע־ באנייט שלום. עליכם פאר שרייבט

קענט. איר וואט גיט און צייט אין מענטן
 שלופד און (לעגאל קענט איר נאד וואס .7

 חעלפן צו סעגלעך אי!ז וואס אלץ טוט דיק).
ייזדיש־מלחמה. די גועוויגוען

 זיך האבן ׳אנטוויקלועען וויכטיקע צאל א
 קאמף מיטן שייכות אין לעצטסם;ארו״מגעוויזזן

 דער אץ יקדיש פון לימוד דעם אריינצופירן
 באקאנט, שוין וד הייסקול. ישיבה פלעטובוש

תלמי וצווישן יאנגעפיחט •מחלוקת די ווערט
 פא־ וועלכע ישיבה פלעטבוש דעד אין דים

 דער אין יידיש לערנען מ׳דאל ;אז דערן
 פראנצייזיש •ס׳ווערןגעלעהנט ווי אזוי ישיוסה

 וואט אדמיניסטחאציע די אץ שפאגיש, אץ
 ׳״די אז פאזיציע, אפן,איר שדן רטערקלעד

 פון קולטור יסח־ז׳תדיקע אץ אריגענעלע
 העברעיש... אויף גאנצן אין איז ייודישקיים

 איז וואט וווער,ט עמעם .איז וואט זואך יעדע
 אויף איבערגעזעציט איז יידיש אויף ■געשדובן

העברעיש...״
 מאמע־לשון קעגן שנאה עקסטרעמע •די

 האט אליאך, דוד הרב פרינצפאל, פונעם
 פעברהאר, אין הויבפונוקט א דערגרייבט

 געמאכט האם פרינציפאל ידעו־ !ווען >1973
 יווערט :רמגקלעחעד טרויעדיק־באריומטע זיין
 פון שחיטה דער וועגן סעניטימענטאל׳* ■ניט
 האבן וועלגע מקדשי־השם מילואן -זעקם די

יידיש. אויף געשאפן און געלעבט
 א שיין זייינען קאמף אעעם אנגעשלאטן

 יידישע רבנים, קולטוד־פירעדס, צאל היפשע
 זשוד־ און צייטונג־בלעטער ארגאגיזאציעט,

 בתזות אנודערע ואץ ראדוא־סטאסציעם גאלן,
 ניט לעבן. געזעלשאפטלעכן יודישן דעם פץ

 ליבשאסם סארשפרייטער ורעד •אויף געקוקם
 ער יידיש אמעדיקאגער דער פץ ייודיש פאר

 פלעטבוש די זיך אסטזאגט באפעלקערחסג׳
 אפילו יידיש דעדלאזן *ו אדממיסטראציע

וואט די ופאר ׳(ינואר לימוד מענלעכעד א ווי

— אינהאלט —
 דער אין יידיש פאר תאמף אין ידיעות

 איר אזוי ווי — ישיבה. פלעסבוש
יידיש־מלחמה. רי געווינען קענטהעלפן

צאנין). (ם. עם־תארצות נעלערנסע —
 וויב־ די — רעדאקציע. אין בריוו —

 שלטה (הרב יידיש ריידן פון טיקייט
 ואוני־ קאלאטביע אין יידייש — הפץ).

שטעמל. אין חתוגר. א — ווערסיטעט.
 מוז א איז יידיש צו צוגאנג נייער —

 אנהייבער: פארן — שמיר). (שלמה
 פאראיי־ לענדער אלע מון ליכטלעך

בראנושטייז). (ליבע זיך ״קט נ

 ממשיך איוז און מח־לימוד) קיין •ניט — ווילן
 די קעגן טעדאר פץ קאמפאניע איד מיט

ישיבה. דעד ואין קאמף ונעם ם פירעדם
 קאץ, וחזר ואויטגעשלאסן האם ישיבה די
ם פץ ראקסאחעד דעם כ י ל ם ע ו ל  ש
 סבוזד־ארנאניזאציע, הייסקול דער פון

ט ,1973 מארץ, אץ (״אר״טמא׳*)  אננע ני
 נץ את אקציע די טיסה. שום קיין בסדיק

 פדינציפאל דעם פץ געווארן מען
 יודיש־קאמיטעט די עדןענפארקל צו

 קאמף דעם יאעצושוואכן דעדשאפט,
 L פארענטסער ׳אייונצ״קעד דעד ישוסה.
 פדאטעסטן, אלע ודי קעגן אלואך

 רעד,* דעם •אוים שלי,מם ער אז
 ן א פאר בקשה די ר*.מעאדאקב,

נעוואדן. אפגעזאגט


