
1 ובחורבנה בבנינה ווהלין 1 (

ווהלין ילקוט
דאקומענטן און זכרונות 119 ואמלונ*

אילון ב. ח. און אבטיחי א. דויד רעדאקטירט

תשכ"ד אב 1918 זאמלבור באנד דריטער

לים נבעת 'ולהליך?, (בית גרבוב, זאב בורקו, משה ברט, יצחק איגרת, זאב
) &U.Q■  מס> עדיני. ויעקב לבנה נתן טבצ'ניק, יוסף

ווהלין יוצאי של עולמי איגוד דורך אויסגאכע תלאביב



ווהליו ילקוט
ט: אל ה נ י א

2 רעדאקציע די ווהלין' .ילקוט פון באנייאונג דער צו
וואלינער פון פארוואלםונג די וועלטםארבאנד וואלינער פון ווארט א

43 ווטלםפארבאנד
4 אליצקי ל. (ליד) ייאליו

65 קרעסעל ג. שטעט פארטיליקטע

איבערזיכטן:
7 ןןעקסלער י. לידער דיכטערס פץ געוויין דאס

87 שיכאטאוו י. פארגאנגענהייט וואלינער פון
119 בורקא מ. 1946 אין וואלין אץ באזוך א
1312 בערגער צ. געאייביקט זיין פון כוח דער
1713 גראבאוו י. איבערלעבונגען פארטיזאנס א פון
1917 מאנדעלקארן ש. למדן משפחה
2119 גראבאוו ז. העולם אומות חסידי מיט

קהילות:
2321 האראוויץ מ. מ. זשיטאטיר סרן זכרונות
2524 (חרמוי) גרז ד. ישראל קיץ ראוונע אץ אוזבעקיסטאן דורך זשיטאמיר פון
2726 (וואלפין) בןארצי י כאדאקי
2927 נזעלמאן א. קאפיל
3029 פערלשטיין ט. קאפיל וועגן נאר אץ
3130 כץ י. שטעטל םארטיליקט מיין מאציעוו,

32 (שערמאן) שמר י. בעלאזארקע
3433 מאנדעלקארן ש. רעיואלוציעטעג די אין בורעמעל  מלינאוו

פערזעגלעכקייטן:
3734 איגרת ז. קניזשניק מוגי ד'ר
3837 באנקאווער י. ענבי חיים

39 בורקא מ. שאשקעס חיים ד'ר
40 אליצקי ל. אליצקי ברוך
41 אןרבןך צ. ב. גארדאן יוסף ו

4342 וועלטפארבאנד דער חיעלט דער אין לאנדסלייט וואלינער די צו |
פארוואלטונג און רעראקציע די '1

4443 וועלםפארבאנד ןןאלינער .פןן וואלינער אלע צו
פארוואלטונג און רעדאקציע 'די תשכ'ה יאר נייעם צום באגריסונגען

4544 וועלטפארבאנד וואלינער פון

ושם" ">ד ספרית
השואה להוראת המרכז
והמרכז ת"א מרחב
גבעתיים ווהלין), $d£a(בית מס'

J



וי

ווהלין ילקוס 1

ווהלף ,\$וט פון באנייאונג וער צו

וועגן בפרט קהילות. זייערע פון לעבן דעם דעם אויפצושטעלן הכנות די מיט צוזאמען
ארויס באוויזן נישט נאך האבן וואס ישובים, דאס באנייען צו מיר טרעטן וואליך, "היכל
פארשונ יזכורביכער; אייגענע זייערע געבן ("וואלינער וואליך "ילקוט פון ארויסגעבן
זענען וועלכע ידיעות, און אנטדקקונגען גען, וואלינער די צו ברענגען צו כדי זאמלונג'),
נאע'נטער און ווייטער איר און וואלין נוגע אומע עבריתלייענע'ר און יידישך פארן און
"ילקוט וועט גלייכצייטיק פארגאנגענהייט. ווא פון איבערלעבענישן און געשיכטע די טום
,וועלטפאר פארן טריבונע אלס דינען וואליך בענדער) 2) נומערן 17 די אין יידנטום. לינער
אינפאר אלס לאנדסלייט. וואלינער פון באנד דער פריער זענען וועלכע ןואלין'/ "ילקוט פון
את לאנדסמאנשאפטן וואלינער פון מאטאר זכרונות, געווארן פארעפנטלעכט זעזבען שינען,

וועלט. גארער דער אין ארגאניזאציעס באשטעטיקונגען דאקומענטן, היסטארישע
האבן וואס די און יידן, וואלינער סך א זייער קהילות, יידישע וואלינער וועגן א.א.וו.
ווא צו שייכות איז עס וועלכע אמאל געהאט דו פון משך אין געשעענישן און אנטוויקלונג
בארירונג, אין איר מיט געקומען אדשר לין, פרנסים, פערזענלעכקייטן, זייערע וועגן רות,
באאיינ געווען און געשעפט האבן וועלכע קינסטלער, און שרייבער עסקנים, מנהיגים,
נישט מאל סך א קוואלן, אירע פון פלוסט ארגאניזאציעס און באוועגונגען פארשידענע
צו זיך ווענדן  דערםון אליין וויסנדיק יאר. טויזנט בערך פון תקופה א אין
דעם ארויסגעבן ווייטער ביטע דער מיט אונת אויפ ווארעם זענען זאמלשריפטן אונדזערע
כדי אויסגאבע, פעריאדישע א וואליך. "ילקוט געפונען קרייזן, אלע אין געווארן גענומען
פאק מאטעריאלן, פארעפנטלע'נןפאראייביקן א צו געו^ן זוכה און אפקלאנג ברייטן א
אלע פון איבערלעבענישן און זכרונות טן, באשטעטיקט האט דאס אפשאצונג. פאזיטיווער
נויטווענדיקייט. א זיי פאר איז וואס צייטן, מער נישט איז דאס אבער וויכטיקייט. זייער
וואלינער פון קערפערשאפט צענטראלע אלס צו פיל זייער דא נאך סיאיז אנהויב. אן ווי
אונדזער פאר מיר האלטן לאנדסמאנשאפטן י^טום וואלינער וועגן דערציילן און שרייבן
בא און וווונטשן זייערע אנטקעגנצוקומען חוב פאר ס'וועט ביז פארגאנגענהייט, זיין און
עב און יידיש אין זאמלונגען אונחערש נייען צונויפשטעלן געדאנק דער ווערן ווירקלעכט
פאר אויר וועט דאס אז האפן, צו ס'איז רית. ענ אן אץ וואלין אין יידן פון געשיכטש די
לאנדס די צווישן קאנטאקט דעם שטארקן פערזענ און קהילות אירע פון ציקלאפעדיע
וואס  און וועלטפ^רבאנד מיטן מאנשאפטן לעכקייטז
אונדזערע מיט אויר  חלום אונדזער ס'איז כדי און זיין, זוכה וועלן מיר ביז דעהעייל,
צעזייט זענען וועלכע שוועסטער, און ברידער דעם אט פארווירקלעכן זיין זוכה זאלן מיר
אין און ראטנפארבאנד אין צעשפרייט און וואלינער אלע אלף חוב א איז פלאן, וויכטיקן

לענדער." מזרחאייראפעאישק די יידישע זייערע פון יזכורביכער ארויסגעבן
ווערן דערגרייכט ציל אונדזער זאל הלוואי וואלין'/ "ילקוט מיט צוזאמען כדי קהילות,
דעם אויספילן זאלן בלעטער וואלנער די און פארן מאטעריאל און ציגל אלס דינען זיי זאלן
כדי עבר, אונדזער באשרייבן זאלן זיי בלריז; לחרות. מצבה אלס פלאן, אויבנדערמאנטן
דו קומענדיקע די פאר אויר לייכטן זאל ער פארעפנטלעכט וועלן וואליך "ילקוט אין

רות. גע מאטעריאלן, און ארטיקלען ווייטערע ווערן
ךעך^קציט די און ישובים יידישע וואלינער די ווידמעט
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געווירקט, האט וועלכער שבט, דעם פאר קום' זינט פאריבער שוין זענען יאר 20 העכער
אונ אויפצוהיטן כדי געטאן אלץ און געשאפן אפ האט וואס קאטאסטראפע, שרעקלעכער דער
בדחילו שאפונגען. און םאלקסאוצרות תערע קהי יידישע די אויבערפלאך דער פון געמעקט
דאזיקע די אויסצופיח צו מיר טרעטן ותדמו נאר זיר קענען מיר און מזרחאייראפע אין לות i
פאר פארן אויפצושטעלן  אויפגאבע הייליקע אומקום פון געפיל פונעם באםרייען נישט אלץ (
בא מאנומענט, א יידנטום וואלינער שניטענעם געמיט אונדזער אויף דריקט וועלכער חורבן, און

קדושים. אונדזערע ערן אוממעגלעך ס'איז לאסט. שווערער זיין מיט
יידן וואלינער פון סגולות און מעלות די דאס הערצער אונדזערע פון ארויסצורייסו
שטענ האבן פוילן און אוקראינע פון שטח אויפן גרויזאם אזוי איז וואס יידנטום, פראכטפולע
קנאה, שכנים גויאישע זייערש ביי געוועקט דיק קדושים די באזונדער און געווארן פארטיליקט
העצע אנטייידישער צו געפירט אפט האט וואס גע געווען זענען מיר וועלכע מיט וואלין, פון
פא האבן דאד בלוטפארגיסונג.. צו אפילו און גייסטיק. און פיזיש בונדן
די בייקומען געקענט נישט רציחות און גראמען קהי קלענערע און גרויסע צענדליקער פיל
אפגעשוואכט נישט האבן זיי יידן. וואלינער אן אויסגעוועבט זיר ס'האט וועלכע אין לות,
אויפצו כוח דעם און ענערגיע ארבעט, זייער איינגע לעבנספארם, יידישע אייגנארטיקע
אונדזער ביי ווען און יידישקייט. זייער האלטן לע און מנהגים פאלקסטראדיציע, א ווארצלט
חלו מחנה גרויסע א אויפגעשטאנען איז פאלק יניקה זייער געזויגן האבן וועלכע בנסשטייגער,
גלות דאס געווארן נמאס ס'איז וועמען צים, ן דורות פון במשר ירושה אלטיידישער פון
דער ווידמען זיר באשלאסן האבן זיי און לעבן גייסט און קולטור יידישער רייכער מיט קהילות
פון חלום דעם פארווירקלעכן צו שטרעבונג בא שיין זייער מיט האבן וואס דערהויבנקייט,
פאטער אייגענעם אין היים א בויען צו דורות לעב דאס פאלק! יידישע גאנצע דאס לויכטן
חלוצים וואלינער די פון חלק דער איז לאנד, יידנטום, וואלינער ברויזנדע וואכזאמע, האפטע,

גרויס. גענוג געווען אבער ארעם, מאטעריעל טייל גרעסטן זיין אין
אין יידנטום וואלינער פון אפשטאמיקע די דאס וויזיע? אין און גייסט איו רייר זייער
טיף זענען לענדער אנדערע אין און ישראל איז ןואס ייינטום, שעפערישע פרוכטבארע,
גאל די פארזעצן דארפן זיי אז איבערצייגט' פון במשר פורעניותן און ליידן אויסגעשטאנען
זיי אויף אז און דורות סד א פון קייט דענע פי תורהיידן, פון קהילות יאר; טויזנט כמעט
די םאראייביקן צו חוב הייליקער דער ליגט גאו פאלקסמענטשן' געזונטע גייסטיק את זיש
דער ס'איז נאציקאטאסטראפע. דער פון קדושים וויסנשאפטלער, למדנים, בארימטע עילויים, נים'
דענקמאל א אויפצושטעלן דור אונדזער פון חוב איניציאטארך טאלאנטירטע און בעלימלאכות
זיינע אלע פאר פאלקסצווייג, דאזיקן פארן די דורר זיי זענען אלע אלע, אונטערנעמער,
און פארשער שרייבער, עסקנים, פרנסים, גאונים, אומ מיטהעלפער זייערע און רוצחים דייטשע
צוזאמען אלע האבן וועלכע פאלקסמענטשן, פארי פאלק אונדזער פאר און געווארן געבראכט
נאציא וואגיקע און באדייטנדע א אויסגעפארמט געגאנגען. לארן

קולטור. נאלע קערנדיקן דאזיקן פון רעשטלער די מיר,
וועלכער וועלטפארבאנד, וואלינער דער חוב הייליקן דעם םילן יידנטום' רומפולן און
וואלינער יי דורר געווארן געגרינדעט איז יידישן דעם פאר מאנומענט א אויפצושטעלן
טעטיק איז און עסקנים און לאנדסמאנשאםטן בייגעטראגן ווייניק נישט האט וועלכער שבט'
דורכגעדרונגען זייענדיק לענדער, עטלעכע אין פאלקסאויפ אונדזער צו דורות לעצטע די אין
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די, פץ און דור אונדזער פון לעבנסראם נייער ערן די דערפילן צו פליכט הייליקער דער מיט
אים. נאד קומען וואס אין אויפצושטעלן באשלאסן האט שליחות'

לייכט א ווי דינען וועט וואלין" "היכל דער  קולטורווערק און פאראייביקונגס א ישראל
ווא פון רעשטלעך פארבליבענע די פאר טורעם דער אין און ראמען די אין וואליך. "היכל דעם
קומענ און וואקסנדן פארן און יידנטום לינער אפשפיג זיר זאל "היכל" דאזיקן פון טעטיקייט
צוגעבן וועט ער געביטן, סך א אויף דור דיקן קהי וואלינער די פון עבר רומפולער דער לען
ווערטפו א זיין וועט און אליין אונדז ווערט א ער און געווארן פארשניטן זענען וועלכע לות,

דורות. קומענדיקע די פאר ביישטייער לער דער אין ווערטן וואלינער די איינפאסן זאל
וועלטפארבאנד וואלינער פון פארוואלטונג די

וואלין
נחמן, היים גרויםן פון געבוירנלאנד "ואלין'

שלאנג, ברוינע די געםמט האט יידן דיינע ויען
 טויבנברוםגעזאנג, איר מיט שכינה די  זיי מיט

אבהרהמן, דער אוועקגעקוקט דיר פון קאלט האט
פארלוירן. גיין זאלםט זיין, ניחא אים םיוואלט ווי
נאבט: השונדיקע ווי זיך, פינצטערט פנים דיין

 מוטערטראכט מיין שוין פארשאלטן איז תמיד "אויף
געבוירן". נישט שוין כ'וועל יידן גרויםן קיין

דיינע, מצבות די ביתעלמינם די אויף
 געוויין, אין מער נישט שוין וועקט הארצקלאפ קיינעמם וואס

ציין, קריצנדיקע ווי לופט, דער אין שטארן זיי
טענה. שטומער מיט ערד דער אין זינקען און
זכרון אין טראגן  רעשטל דאם  טיר נאר

וואלין, אונדזערע, יידן די פון זכר דעם
בין, די בלוםבאקאל פון ברכהשטויב דעם ס'טראנט ווי

לויטערקלארן... האניק אים פון שאפן צו
אליצקי ל.

t *^TCv .^' j^UL' *■3F**^*v .^ ^^7\ . h "*.if* JB^i^ar|^^^B^^^^^rLKIef. A^SL ^ST'A
' .' ■ ^i^&r' .' ' ,y\ *v ^f.. ^^*  jqJv
*< ^$? '. '^tif} 1&

ראוונע ביי אלעקסאנדריע, אין קדושים די סון קבר אסענעם ביים
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שמעט ע ט טי?יק ר 8 פ

זענען וואס ווייניקע די שפאר. און שריד א מיט ווערטערצוזאמענשטעל, דאזיקער דער
אין טראגן געבליבן, לעבן ביים ניסים מיט פאר אלטער פון מיינונג פארנעפלטער דעיר
געבורטסשטאט פון אנדענק דעם הארצן זייער צייט אונדזער אין באקומען האט גאנגענהייט,
איינציקע דאס איז אנדענק דאזיקער דער און זע עס ווי דעם נאך באדייטונג, גרויזאמע א

קהילות. די פון פארבליבן איז וואס שטעט און שטעט געווארן פארניכטעט נען
שטעלן וואס שאפונגען ליטעייארישע די נאד ימ"ש. בעסטיע, נאצישער דער דורך לעך
מערן אומגעקומענע, די פאר דענקמאלן אויף באדייטונג די איז סימבאלישער און טיפער
גייען וואס יארן די צו פראפארציאנעל זיר זענען זיי ווי נאכדעם ווערטשר, צוויי די פון

קאטאסטראפע. דער זינט פארביי בא יאלגעמי'1נער אלס געווארן אנ\.ענומען
טאגאויס, טאגאיין דא, מיר טרעפן אט נאר איוב, פון פסוק דעם לויט נישט גריף
טאג זייערע אין פארטאן מענטשן, טויזנטער ביאליקן, פון "המתמיד" ליד דעם פון דווקא
ברענגעין מיר און באשעפטיקונגען, טעגלעכע נישט שפאר קיין איז היינט וואלינער. דעם
מעגלעכ די געדאנק אונדזער אויף גארנישט זכר קיין קהילות' הייליקע די פון פארבליבן
פון טיפענישן די אין מענטשן, די אז קייט לאנגדורות טיףאיינגעווארצלטן, דעם פון
אנדער אן אויף גאר לעבן נשמות, זייערע פארבאר דאס נאר גליט עס יידנטום. דיקן
וו*לט אנדערע גאנץ די מער: נאר וועלט. איבער די פון הערצער די אין פייערל גענע
זיי געפינען ארום אזוי און זיי, אין לעבט אויף צעשפרייטע און צעזייטע געיבליבענע,
דאפלט א לעבן און וועלטן צוויי אויף זיר דעם אין באזונדערס און וועלט, דער גאר
פאר אץ פארשטעלט אנוועזנהייט די לעבן. ישראל. לאנד
דער פון וועזן פארבארגענעם דעם דעקט געשאפן קריג נאכן זיר האט ישראל אין
פארגאנגענהייט. גרויזאמער און דערהויבענעיי אנדענקביכער די ליטעראטור, ספעציעלע א
געבורטס זייער פארלאזט האבן זיי פון פיל קהילות אומגעקומענע די נאר שריפטן און
פאר און פארניכטונג, דער פאר נאר שטאט איבערלעבונגען. שוידערהאפטע די און
שטעטל פון בילד דאס שטייט אויגן זייערע מאנא שקזיסטירט האבן דעם פאר אויר
ארעמקייט אויסערלעכער גאנצער זיין אין העברעאיש אין קהילות, יידישע פון גראמען
דאס רייכטום. גייסטיקן אינערלעכן אין אץ ליטערארישער נייער דער יידיש. אין און
פאר און באשרייבן זיי ווילן בילד דאזיקע גרינטלער זיר אונטערשיידט אבער, שטראם,

אייביקן. איצט. ביז דערשינען איז וואס דעם פון
האבן קהילות און שטעט פארשווונדענע די זענען צייטן", גוטע אלטע די ,,אין דאן,
דערינערונגען, ראמאנטישע איבערגעלאזט דייטשלאנד, אין קהילות אין רבנים געזע^ן
מיר וועלכע דערשיינונגען די אפילו אז אזוי, מזרחאייארפע, אין חכמים תלמידי סתם אץ
קעגנגעשטעלט, צייט יענער צו זיר האבן לעבן פון פארשונג דער אפגעגעבן זיר און
דאס און פ^רבן, שיינע אין היינט מיר זעען גע איז דאס קהילות. די פון היסטאריע און
דעם פון פאנטאזיע אונדזער נאר דערנערט עק נאר האבן עס ארבעט, רואיקע א ווען
קריג דעט נאר ערשט אונטערבאווסטזיין. נאר זענען עס און טראדיציעס דאן זיסטירט
און דורכצובלעטערן אנגעהויבן מיר האבן אינגאנצן איז אבער היינט ארכיוון. געווען
און פאלגאנגענהייט דער אין אריינדרינגען ווערט דרוק, אין דערשיינט עס וואס אנד9רש.
אומגעהויער ווי מיר אנטדעקן היינט ערשט אלע זיי ווייל קהילות, די אויסער געשאפן
א איז (דאס פארלוסט אונדזער איז גרויס אן אינגאנצן. געווארן צעשטערט דאד זענען
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■ דא אז איינגעזען, האבן וואליגשר די געפונען. נאר דערווארט וואס פראבלעם, פסיכאלאגיש
1 אנ אלגעמיינע געמיינזאמע. א זיר פאדערט אויפקלערונג). זיין
1 דענקמאל, דעם שאפן צו בכדי שטרענגונג, צווישן ארום זיר דרייען אינצוווישנצייט
1 וואליבער דעם פאר רעאלן, אוין ווי גייסטיקן דעם זיר אין טראגן וואס אזעלכע, אונת
1 יידי פון יסוד את וויגעלע דאס  יידנטום עס זיר' ס'דוכט און שטאט, זייער פץ גייסט
1 את וועזן טראדיציעס, שאפונגען, ג9דאנק< שן וואס געפיל סענטימענטאלער דער וואקסט
1 דערשי איז ארום אזוי פאלקסטימלעכקייט. חורבן. דעם זינט פארביי גייט עס צייט מער
1 דער ארבעט, אינטענסיווער אן נאד נען, דערשיינען און שפראצן טאקע דע'ם פון
1 רעדאגירט בענדער, (צוויי וווהלין* "ילקוט די פון יזכורביכער נאר און נאר טאג יעדן
1 זמיר, א. און אילץ ב. ח. אבטיחי, א. פון דאס איז Ton נישט קהילות. אומגעבראכטע
1 דער זענען עס וועלכן אין תש"התשי''ג), דער צו פארנעם אין פארהעלטנישמעסיק בור

קליי ווי גרויסע קהילות, אלע געווארן מאנט די נישט אבער, קהילה. דער פון חשובדיקייט
איין אנטשטאנען איז אופן אזא אויף נע. געמאסטן קאן וועלכע  חשובדיקייט דאזיקע
און האלבצופעליקע אל9 די פאר זאמלונג דע  קריטעריומס פארשידענע לויט ווערן
מער נאר את "יזכור"שאפונגען. ספאנטאנע איבערגשבלי די פון אויגן די אין צידירט
דעם פון בילד, אלגעמיין אן זיר ס'שאפט  יעדער און ווינקל יעדער איז זיי פאר בענע.
און יידן מיט באזעצט געדיכט שטח, גרויסן פארלייכ זיי ליב. שטעטל זייער פת שטיין
ימען וואס יידישקייט, איינגעווארצלטער טיף שרייבנ הארצן פון באלאסט דעם זיר טערן
צו כדי געווען גענוג בישט וואלטן טינט פון און אנשטאלטן, פערזענלעכקייטן" וועגן דיק
יזכור די רייכטום. גייסטיק זייער באשרייבן זיי אין איבערגעלאזט האבן וועלכע געגנטן,
ראוו (פת דערשינען שוין זענען וואס ביכער עק און באפארבונג, ספעציעלע א גייסט עיר
קרעמע בערעסטעטשקא, קאוושל, לוצק, נע, ווירקלעכ איבערגעבליבענע אן ווי זיסטירן
נישט דאר קאנען אנדערע) און לודמיר נ^ מליצה. א סתם נישט קייט, 1

סיורעט וואס דאס, דערגרייכן את אויסדריקן נאכפאלגנדיק תאלץ' פת לאנדסלייט די 1
וואלין. גאנץ פון "היכל" דער אנטהאלטן האבן ביכער, פארשידענע די לייענענדיק און 1

קאנטינו די באגריסן מען דארף דערפאר פראדוקט א זענען ווערק די אז אויסגעפונען,
אים מעג מען און ולהליך "ילקוט פת אירונג און זאך דער צו "משוגענע" איינצלנע פון
דערפאלגרייכע ווייטערדיקע א ווינטשן אויר שטעט, גרעסערע אנדערש, האבן ארום אזוי

אנטווי^לונג. יזכור קיין ארויסגעגעבן נישט איבערהויפט
קרעסעל ג. נישט זיר האט "משוגענעה* אזא ווייל ביכער,

סארני אין ברידערקבר דער
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א,יבערזיכטן;
לרעו דיכטערס פון געורין ואס

באוריינט משפחה יעדע הארצן. אין געטראגן מען געפינט פאמיליעאומגליק יעדן אין
אומגעהויער קרובים? און נאענטע אימ5 איינער יעדער טרייסטווארט. א שטענדיק
דעם א אט ביחידות טראגן צו איז שווער גרויס דער לויט צער דעם זיר אין טראגט
איינגע ווערן עס ווען פיין. און צער גרויסן גאנץ א פון בראו דעם אבער ארמגליק, פונעם
אין און לאנד אין אזכרות געמיינזאמע ארדנט ארומנעמען? קאן ווער פאלק
פון צער דער דאן ווערט וועלט, גארער דער דאס זיר טראגט פלאץ און ארט יעדן פון
כלל, פון טרויער מיטן צוזאמענגעגאסן יחיד שוועס א מוטעה א זון, א נאד געוויין שטיל?
יאמער און קלאג גרויסן דעם פון אט און יונג אזוי זענען וועלכע קינה א און טער
פון געשטאלטן לויטע'רע די ארויס שטראלן געווארן. אומגעבראכט
זייער ביז האבן וועלכע ריזן, גייסטיקע די הויכן, די אין זיר הויבט וואס רויד' דער
איבער מיט מסירותנפש, מיט סוף ביטערן שווארץ, פון שווארצער זיין אפילו ער זאל
די פירן צו זיר באמיט כוחות מענטשלעכע הימלען, די דערגרייכט ער העכער וואס דאה
פייער דעם אין שיף טרינקענדע צעשטערטע, דורכזיכטיקעה און לויטערער אלץ ער ווערט
פת שיין אין אומקום, פון ים פלאמענדיקן קאן האנט מענטשלעכע אומריינעי קיין ווייל
באפרייאונג. פון דערלייזונג, פון פונק יעדן בארירן. נישט מער אים
איינ טיףטיף זענ^ן חורבן פון יאוץ די ארויס אונת צו שיינט ליכט לויטערע אזא
די פאלק. פון זכרון אין געווארן געקריצט טראגישאומ גרויסן דעם פון לידער די פץ
איינצלנע די פון דערציילונגען שוידערלעכע דער קאצענעלסאן, יצחק דיכטער געקומענעם
אי גרויזאמע זייערע וועגן איבערגעבליבענע די אין האט וועלכער חורבן, פח דיכטער
און בונקערס וועילדעה די אץ בערלעבונגען גהינמ די און געטא פת קעלערן פינצטערע
קליי א גאר אונת פאר אנטפלעקן קעלערן, "דאס געשריבן קאנצענטראציעלאגערן דיקש
בלוטבאה גרויסער דער אט פון טייל נעם פאלק'': יידישן אויסגעהרגעטן פין ליד
געשיכטע אונדזער אין איז גלייכן איר וואס נישטא נישטא... מיה צו איז ווינד און "וויי
ישוב יידישן דעם פארניכטן דאס פאראן, נישט און געווען פאלק, א געווען מענטש... קיין
די אפמעקן אויסראטן, דאס איירא5ע, אין מער". נישטא
די זיי צווישן קהילות, אלטאיינגעזעסענע איינגע זיר אין האט פאלק גאנצע דאס

וואלין. אין קהילות יידישע יע לידער. דיכטערס פון געוויין דאס ז^פט
וועקסלער י. וו'ערט וואס אומגליק. זיין את איינער דער

פארגאבגעבהייט וואלנער פון
ביר ציגלפאבריקן, וואלדאונטערנעמונגען, באזונדערס וואלין, אויגן מיינע פאר זע איד
באקליידונגסאונטערנעימונ א. א. פראדוקציע מיט וועלטמלחמות, ביידע צווישן פעריאד אץ
האנדלסאונטערנע גרויסע אינדוסטריע, גען, מערהייט די ווו שטעטלעה את שטע'ט אירע
און יידן באשעפטיקט האבן וועלכע מונגען, יידישע. א געווען איז באפעלקערונג דער פון
יידיש איר מיט וואלין געווען. מפרנס זיי איר וואלין, יידישע איינגעווארצלטע רייכע, די
יידישע פון נעץ א קולטוה וועלטלעכער און טארטאקן מילן' אירע מיט באדן פעטער
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געהאנדלט' געארבעט, צוזאמען הונדערטער, ביבליאטעקן, קינדערהיימע?, פאלקסשולן'
די*טשן. די מיטגעהאלפן האבן זיי געוואנדלט, "תרבות'', ציש"א, פון דערציאונגסאנשטאלטן
אין פאראייביקט נישט היום עד נאר איז עס בתי ווי הילפסאנשטאלטן און א. א. "ארט"
וואלינער די פון אנדענק דער מאס פולער א א*נס געזעלשאפטלעכע סאציאלע און יתומים
פארעפנט נישט כמעט זענען עס יידךקדושים. בא אזא געגעבן האט וואס וואלין. טיטוציעס.
וועגן פאקטן און מאטעריאלן די גע'ווארן לעכט קולטור יידישער דער צו צושטייער דייטנדן
וואלינער די פון ווידערשטאנד העלדישן דעם אין לעבן יידישגעזעלשאפטלעך דאס שאפונג
פאר 6ועגן יזכורביכער דערשינענע זיי יידן. שרייבער, יידישע פלעיאדע' גאנצע א וואלין.
א ערשט זענען ישובים וואלינער טיל^יקטע אין טעטיק געווען איז קולטורטוער און שול
ווע געשריבן נאר דארף וואס דעם' פון טייל קאאפעארטיווע א איר, אויסער אויר ווי ווואלין
יידן זענען וואלין אויף אומע^ום נישט רן. וועל פאלקסבענק, קאאפעראטיווע באוועגונג'
פאר די אומקום. צום פרייוויליק געגאנגען יידי אין ראל גרויסע אזא געשפילט האבן כע
גע רייען אירע אין האט טיזאנערבאוועגונג an אין און וואלין אויף לעבן עקאנאמישן שן
ווידער פון אויסברוכן די וואלינער. סר א האט לאנד. אין לעבן ווירטשאפטלעכן אלגעמיינעם
בלוט .וועמענס וואלין' אויף יידן די פון שטאנד א. געשעפטסאנגעשטעלטע בעלינילאכהס, די
ערד' וואלינער פעטע די איינגעזאפט האט עס בונד, דער פארטייען, רעוואלוציאנערע די א.
גרויסע ווי געשיכטע ד# אין אריין וועלן פאראיי פראפע'סיאנעלע שטארקע פועליציון,

העלדנטאטן. פאכן. אלע פון מיטגלידיער טויזנטער מיט נען
נאד האבן יידן פוילישע לעבןגעבליבענע די גע האט לעבן יידישגעזעלשאפטלעכע דאס
נייע זייערע פון אומאפהענגיק מלחמה, דער ארבעטער, די געביטן. אלע אויף שפרודלט
באזוכן מעגלעכקייטן זיי געהאט ווויןערטער, האבן מאסן הארעפאשנע* די און האנטווערקער
שטעטלעה און שטעט פארמלחמהדיקע זייע'רע עקזיס זייער פאר קאמף שווערן א געפירט
דער אין אויר זענען יידן וואלינער די אבער ביי צייוישן פעריאד אין טעטיקייט. און טענץ
פאר איז וואלין געווארן. געשטראפט הינזיכט מא געוויסע אין נאר איז וועלטמלחמות דע
האבן יידן וואלינער די און רוסלאנה ביי בליבן נאר ארבע^ט די פיח מעגלער געיוען מענטן
לעצטן דעם אפצוגעבן מעגלעכקייט די נישט די זענען יארן אלע אומגעשטערט. און מאל
אומגע טראגיש אזוי נאענטסטע, זייערע כבוד קאמף און אנגריף פון אביעקט אן געווען יידן

קומע'נע. אין כוחות רעאקציאנערע' פארשידענע מצד
אלע איבער צעשפרייט זענען .וואלינער די צו שטענדיק אויסגעקומען איז /7" די פוילן.
יידישע די פון טייל א זענען זיי וועלטטיילן. עקזיס זייער פאר קאמף הארטנעקיקן א פירן
צוזא לעבןגעבליבענע, די פון פיל ישובים. פון אויר יארן אבער יארן' שווערע טענץ.
בא וואלינער' אלטאיינגעז^סענע די מיט מען נא געביטן. סר א אויף רעזולטאטן קענטיקע
וואלי די פון טעטיקייטן די אין זיר טייליקן יידישגעזעל סילפארביקע דאס איז טירלער

לאנדסמאנשאפטן. נער קיין געווען נישט וואלין אויף לעבן שאפטלער
וואלינער פת וועלטפארבאנד א שאפן דאס אלגעמיינעם דעם פון טייל א נאר אינדזל'
אויף וואלינער די ארגאניזיוץ דאס ישראל' איז האלבמיליא אץ דריי דעם פון לעבן יידישן
צו ס'איז געזאנק. גוטער א איז וועלט, דער איז אלץ דאס פוילן. אין לעבן יידישן ניקן
ורעלן פארבאנד פון פלענער די אז ד"אפן, גענצלער בעסטיע היטלעריסטישער דער דורר
דארף וויכטיקסטע דאס זוערן. פארווירקלעכט ארויסגע זוארצל מיטן געוואח' פארניכטעט
לעבן יידיש יאר טויזנט פאראייביקן  זיין אוק די האט דעם אין חלק גרויסן א ריסן.

יואלין. איו וועל מיט שכנים' די באפעלקערונג, ראינישע
שיכאטאוו י. יאר מיטגעלעבט האבן וואלין אויף יידן כע
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1946 אין וואלן אין באזוך א

אויפגענר פריינטלער מיר כץ ה' ראשהקהל איד בין וועלטמלחמה צווייטער דער בעת
געהאלפן פיל זייער און גאסט זיין אלס מען קיין געווארן פארוואגלט 1941 יאר אין
אפגעראטעווע אייניקע מיט מיד צונויפפירן איר בין דארט פון קאזאכסטאן. דזשאמבול'
אנדערע און יידן נעגל נאצישע די פון טעי מאסקיוע, קיין געווארן ארויסגערופן 1944 סוף
די באקומען האב איר וועלכע פון פעתאנען' (פארבאנד ז.פ.פ. ביי קאמיטעט יידישן צום

מאטעריאלן. און ידיעות נויטיקע ראטנפארבאנד). אין פאטריאטן פוילישע פת
פארגע כץ ה' מיר האט אנדערע צווישן פון שפיץ אין קאמיטעט' פון אריפגאבע די
מיטן סובאטניק, א פויער' ארטיקן אן שטעלט געוועזענער דער געשטאנען איז עס וועלכן
פעסט א דאס איז געווען אזארטשיק. נאמען געיוען איז זאמערשטיין' ד''ר סייםדעקוטאט
מיט יאיץ פופציקער די אין מאן געבויטער הילף יורידישע אח מאטעריעלע דערטיילן צו
גוטמוטיקן זיין ארום בארד געידיכטער א איד ווי נאכדעם פוילן. פון פליטים יידישע די
ארויסגענומען האט דערמאנטער דער פנים. דאזיקן אין ארבעט מיין פארענדיקט האב
5א און צייטונגען פעקעלע א בוזעם זיין פון און אויסקעמפן ביים באזונדערס קאמיטעט'
ארויסגע ענדלעד האט ער וועלכע פון פירן, יידישע די פון רעפאטריאציע די ארגאניזירן
איז זיי פון איינס פאפירלעך. צוויי וויקלט האב פוילן, קיין ראטנפארבאנד פת פליטים
אז קהילה, ד9ר פון באשטעטיקונג א געווען וואר קיין מאסקווע פון יועג מיין אויף איד'
ביי אויסבאהאלטן האט  אזארטשוק  ער אייניקע באזוכט ,1946 אויגוסט אנהויב שע,
7 טוטשין, נעבן וואלד אין כוטאר אין זיר איד ראוונעי. אויר בתוכם וואלין, אין שטעט
דעם אויף און טוטשין' פון נפשות יידישע איינציקע די ראוונע אין געטראפן דאן האב
מיט אליין געראטעוועטע די האבן צווייטן סאוויע דער דורד לעגאליזירטע וואלין אין
אזארטשוק אז באשטעטיקט, חתימות זייערע ראש אלס כץ ה' מיט קהילה' מאכט טישער
אנדערט פון במשך זיי האבן פתי זיין מיט דער פון רב אלס זיבעס יונגן דעם און הקהל'
אויסגעהאלטן און אויסבאהאלטן יאר האלבן קהילה.
גע זיי ארום אזוי און אפצאל' שום קיין אן אין אויסגעפאלן את באזור דארטיקער מיין
די מיט אומקום. זיכערן א פון ראטעוועט איינציקפאר דער אין תשעהבאב. פת טאג
זיר צעשיידט באשטעטיקונגען צוויי דאזיקע' נאציס די וועלכע שול' גרויסער בליבענער
ביים זיי טראגט און אזארטשוק ה' נישט זיר האבן מאגאזין, א אין פארוואנדלט האבן

רעליקוויעס. הייליקע וווי הארצן קינות צו יידן מנינים צוויי בערד פארזאמלט
אזאר ה' מיר האט שמועס יוייטערדיקן אין חורבן. נייעם את אלטן דעם באוויינט און
אזוי ווי פרטים גענויע איבערגעגעבן טשוק ווייל וויינען' צו וואס אויף גשורען סיאיז און
טוטשין אין יידןשחיטה דער פון טאג אין ראיו 30טויזנטיקער בערד גרויסער, דער פון
בתוכם פויערים' ארומיקע די געלאפן זענעץ דארט דאן זיר האבן קהילה, יידישער נער
בשכ וווינט וועלכער ברודער, אייגענער זיין י^ישע צענדליק עטלעכע* בלויז געפונען
פולע מיט כוטאר, זעלבן אין אים מיט נית און ראוונע אין בנס אפגעראטעוועטע נפשות.
אזוי ווי פארמעגנס, יידישע אנגערויבטע זעק פון צוריקגעקערטע אדער געגנט, דער אין
צוליב געטרויערט האבן פלוי זיין און ער ראטנפארבאנד.
בא און יידן, טוטשינער די פת אומגליק דעם איז באזור מיין פון הויפטציל דער היות
דארטיקע 2 פת גורל אויפן ג9וויינט זינדערס לע דעם ווע'גן מאטעריאלן זאמלען צו געיוען
גוט געווען זענען זיי וועלכע מיט פאמיליעס, בעת יידן דארטיקע די פון אומקום את בן
אייישלאפן' קענענדיק נישט באפריינדעט. ראוונער דער האט אקופאציע, נאצישער דער

ושם" "יד ספרית .
השואה לרלוראת רלמרכז י 1

ורלמר~ז ו?"<? 3>ן~רז^
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■ איבערגעצויגן זיר און פרייז, ביליקן זייער א אפטע דאס געהערט ביינאכט שפעט זיי 1האבן ראוונע. קיץ פאמיליע זיין מיט ארויס איז ער ויען און הונס. זייער פון בילן
■ יועגן געשריבן תיכף נאטירלער' האב, איך גע ער האט דערפון' סיבה די *ו*רן 1געווויר מאס קיין קאמיטעט יידישן דעם צו ענין דעם פאמיליע איין פון נפשות 4 וואלד אין טראפן
■ דאזיקער דער פ£ר הילף באזארגט און קווע צורי דער פון נפשות 3 ווידער שפעטער און
1 ג; איר האב גלייכצייטיק פאמיליע. נאבעל9ר געלונ ס'איז וועמען פאמיליע' יידישער טער
1 זאל ער רובל 100 אזארטשוק הי דעם געבן און ער שחיטהפלאץ. פונעם אנטלויפן צו גען
1 זיינע ומנגן זאל איר כדי פאטאגראפירן' זיר בא אויפגענומען' הארציק זיי האבן פרוי זיין
1 אויסלאנד. אין פארעפנטלעכן קאנען מעשים שפע און שיישר, זייער אין פריער זיי האלטן
1 חלק דער אז באמערקט' אבער מיר ער האט בונ אויסגעגראבענעם ספעציעל א אין טער
1 גע איז יידן די ראטעווען ביים פרוי זיין פון זיר האבן זיי ווו סטאדאלע, דער אונטער קער
■ האט זי וריל זיינעם' פון גרעס&ר סר א ווען דער פון אריינמארש צום ביז אויסבאהאלטן
1 באדי. זיי צייט גאנצער דער פון במשד . .1944 יאר אין ארמיי סאוויעטישער 1

1 איד האב א.א.וו. גערייניקט געוואשן' געקאכט, גע זיי האבן צייט גאנצער דער פון במשד 1
1 פא א אויף רובל 100 נאד געגעבן דאן אים איי זייערעי פאר אפילו אויסהיטן זיר מחט 1

1 אבער שפעטער פרוי. זיין פון אויר טאגראפיע דער פאר אויר ווי קינדער, קליינע גענע 1
1 אזארטשוק הי דער מיר האט שעה פאר א מיט זיי ברודער, זיין פון פאמיליע שכנותדיקער 1
1 מיט צוזאמען רובל 200 די צוריקגעבראכט אים ביי אז דעתויסן, נישט חלילה זיר זאלן 1
1 זיין פון און אים פון פאטאגראפיעס קליינע 2 צוגע זענען דעתנו יידן. אויס זיר באהאלטן 1
1 :א זיר ביי געפונען האט ער ווע'לכע פרוי, אפראזויזאציעשוועריקייטן גרויסע די קרמען 1
1 מלחמה. דער פאר פון בא געמתט האט ער ייייל צייט' יענ5ר אין 1
1 איי זיין פאר אויר הלבשה און שפייז זארגן 1
I m^^. ^^ ער אבער פאמיליע. 7נפשותדיקער גענער 1
I S^^k ^^^m IHgf . סובאטניקעס, גלויביקע אלס פרוי, זיין און I
I /'*^M. . /* jg₪ | השג דער פון צייכן א דעם אין געזען האבן I
I M JBnr j I itm .¥ זי: אייגענע זייערע כנגד האט וועלכע ,r\n I
I M|^^■ j^^^^^L^ זיבן ראטעווען צו געווען מזכה זיי נפשות, I
I ^K^^^^s^^^^^^^k נפשות. ^ישע I
I ^Kml&^^EK^^^^^^^m און אנטלאפן איז היטלערארמיי די ווען I
1 סא די דוח געווארן באזעצט איז געגנט די I
1 פרוי זיין און אזארטשוק די איבערגעפירט אזארטשוק הי האט וויעטן, 1
1 יידן גער&טעיחגס האבן וועלכע פון ראוונע, קיין יידן זיבן געראטעוועטע 1

ארום צייט קורצער א אין זענען זיי וואנען 1
אין נעכטיקן פארבליבן נאכדעם בין איר וואר דארט פון און פוילן קיין אפגעפארן 1
און כץ הי ראשהקהל פונעם וווינונג דער אנגע זיר האבן אבער דא ווייטער. שיינלעל 1
ידי פערזאנען פארשידענע פת אויסגעהערט אמתע די פאמיליע אזארטשוקס פאר הויבן 1
ראוונע איז רציחות נאצישע די ווועגן עות בול די את פויערים ארומיקע די ווען צרות: 1
זיר האט נאכט האלבער ארום אומגעגנט. און זיי אז דערוווסט, זיר האבן באווצעסבאנדעס 1
און אזארטשוק, הי דער אריינגעשטעלט ויידשר פין לעבן דאס איז יידו, געראטעוועט האבן 1
וואס דערפאר מאל פיל זיר אנטשולדיקנדיק סל אין געווארן געשטעלט פאמיליע דער 1
דער ער האט שפעט' אזוי מיר באמיט ער פארקויפן שנעל געמחט דעריבע'י האט ער 1
געצווונגען אים האט פרוי זיין אז קלערט פאר ברודער זיין צו ווירטשאפט און הויז זיין 1
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געלוען בעסער נישט לאגע די איז ליידער, שעבי ער וועלכע בקשה, א מיט מיר צו גיין
יידי געוועזענע את שטעט אנדערע אלע אין דאס אז וויסנדיק, ארויסצרזאגן, מיר פשוט זיר
פיל אין פארקערט, וואלין. אויף ישובים שע דער לאנגע נאך דערפילן. צו אומעגלעך איז
אינ ביתעלמינס יידישע די זענען ערטער דער איך האב זייט, מיין פון מוטיקונגען
שטחים זייערע און געווארן, ליקווידירט גאנצן ווי "היות' בקשה: פאלגנדיקע אים פון השיט
געווארן. פארבויט אדער צעאקערט זענען ווילסט און מענטש גוטער א ביסטו זע, איר
אלע פון ישראל שונאי די האבן אתם אזוי אויב דיר, מיר בעטן פאמיליע, מיין העלפן
בעס נאר נישט ארטיקע, און ווייטע מינים, פון צו אונת נעם טא מעגלעך נאר סיאיז
מיליאן א לערר אלעי, אומגעבראכט טיאליש איר זאל "וווהין פראגע: מיין אויף ^אנעף.
געמאכט חתב וואלין, אין נפשות יידישע ענט אן באקומען איר האב נעמען?" אייר
געבויטע דורות צענדליקער פון ,במשר אלע שלעכ קיין נישטא זע'נען עס .ווו "אהין פער:
את אינסטיטוציעס יידישע אנטוויקלטע את געפרעגט: ווייטער איד האב מענטשן''. טע
צוגערויבט און פארניכטעט ארגאנטאציעס, שלעכטע קיין נישטא זענען איר, דענקט "ווו,
ווארשטאטן, געשעפטן, הייזער, יידישע אלע געענטפערט מיר ער האט דערויף ן" מענטשן
האבן נאר האבאוךגוטס, אנדשר את פאבריקן פאלע'סטי "אין איבערצייגנדיק: את קורץ
זיר באמיען און אפגעמעקט בארבאריש אויר אזארטשוק ה' פון בקשה דאזיקע די נע!".
די פת זכר דעט אינגאנצן אפצויוישן ווייטער טעמים, פארשטענדלעכע צלליב ליידער, איז
הונדער פיל פון במשר האבן וועלכע יידן, דערפילן. צו געווען אומעגלער
געהאל ענערגיע און מי זייער מיט יארן טער באזוכט דאן נאד איר האב ראוונע, אויסער
איז עס געביט. וואלינער דעם אנטוויקלען פן זיר דארטן אויר און קאוועל, און לוצק סארני,
פון חוב דער שטארקער דאפלט דעריב^ר פת חורבן דעם צוגעז^ז את אנגעהערט פיל
רעשט לעבנגעבליבענע לעצטע די  אונת און לוצק אין קהילות. יידישע ארטיקע די
וואלי פון זכר דעם פאראייביקן צו  לער יידן אפגעראטעוועטע צאל די איז קאוועל אין
גייסטיקער גרויסער זיין פת און יידנטום נער אין און ראוונע, אין ווי קלענער נאר געווען
באשיינט און בארייכערט האט וועלכע יתשה, געציילטע בלויז געטראפן איר האב סארני
פאלק. יידישן גאנצן פת רום את נאמען דעם געשעפטן, הייזער, יידיש* די נפשות. יידישע
אוים דויד וועירן דערגרייכט קאן דאס און וועל אינסטיטוציעס, און שולן בתימדרשים.
אין ורהליך/ "היכל דעם ישראל אין שטעלן צעשטערט אדער פארברענט, נישט זענען כע
קאנצענטרירט און געזאמלט זאלן עס וועלכן גע באזעצט זענען נאציס, די דורך געווארן
וואלי דאס יואס אוצרות, גייסטיקע די ווערן בעליבתיפ, קריסטלעכע נייע דורד ווארן
די זאל וועלכער געשאפן, האט יידנטום נער נא די מאכט. סאוויעטישער דער דורר אדעיר
אלע פון זאמלארט און צענטער אלס נען האבן מיטהעלפער ארטיקע זייערע און ציס
יש אין לאנדסמאנשאפטן און יידן וואלינער זיי בתיקברות. ן=י אפילו געשאנעוועט נישט
וועלכער און וועלט, גארער דער אין און ראל אונ וועלכע מצבות, סך א צעשטערט האבן
מאנומענט ווירדיקער א זיין גלייכצייטיק זאל צענד פון במשר האבן אבותאבותינו דזערע
און נאציס די דורד אומגעבראכטע די פאר טייער* די לזכר אויפגעשטעלט דורות ליקער
און קדושים וואליבזגר מיטהעלפער זייערע מצבותשטיי הייליקע די מיט און נפטרים,

קהילות. טראטו אויסברוקירט צוררים די האבן נער
דער פין במשר זעענן וועלכע ידיעות די ארן.

טך7/# משה אז, באשטעטיקן דערגאנגען אונדז צו צייט

ו

י 1
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געאיעיקט זיין פון כוח לער
לאנדסלייט, פאר מלבושים און שפייז לעך געווען עולה זענען ווועלכע גליקלעכע, די
די רוסלאנד. אין פארבליבן זענען וועלכע צוזאמען מלחמה, דער פאר נאר ישראל קיין
מאטע געזאמלט האבן לאנדסלייטפאריינען געווארן געראטעלועט זעענן וועלכע די, מיט
דער פון קהילות די פון לעבן וועגן ריאל אר~ צוערשט זיך האבן גיהנום, נאצישן פון
און עקזיסטירט, נאד האבן זיי ווען צייט, פא וואלינער אלגעמיינעם אן אין גאניזירט
אומגליק. גרויסן פון צייט דער פון ספעציעל מיט זיר' האבן צייט דער פון לויף אין ריין.
לזכר אנדענקביכער ארויסגעגעבן האט מען פון לאנדפארבאנד דעם פון מיטהילף דער
מען האט אויר קהילות. חרובגעווארענע די זעלב פארמירן צו אנגעהויבן יידן, וואלינער
מען וועלכן אין אנדענקטאג, אן באשטימט און שטאט יעדער פון פאריינען שטענדיקע
קדושים. די מ'דערמאנט און צונויף זיר קומט כמעט ארגאניזירט זיר האבן אזוי שטע'טל.
דערשינען, שוין זעענן וועלכע ביכער, די יאר יאראיין ישראל. אין וואלינער אלע
דעם פאר יסוד א אלס דינעץ געוויס וועלן לזכר אנדענקאוונטן איין זיי ארדענען אויס
יידן וואלינער אזר וווי פארשער צוקונפטיקן ארייס באוויזן אויר האבן סד א קדושים. די
פון יארן די אין געקעמפט געלעבט, האבן אומגע דער פון אנדענק אין ביכער צוגעבן
ארויס זענען יזכורביכער די חורבן. גרויסן זענען אויר היים. צעשטערטער און קומענער
ליבע, את געפיל סר א מיט געווארן געגעבן גמילותחסדיםקאסע^, געווארן געגרינדעט
געלוארן אפגעשאצט גוט זייער זענען און ווא א אויסצושטרעקן איז אויפגאבע יועמענס
אלס דינען און אינהאלט רייכן זייער צוליב עולים. נייע פאר האנט ברידערלעכע רעמע
הייפ. אלטער צעשטערטער דער פאר מצבה די פאר געשטאנעין זענען צילן עטלעכע
פאריינען לאקאלע די אט פון טאקע און הליפטאויפ די פאריינען. די אט פץ גרינדער
אנטשטאנען צוריק צייט קורצער א מיט איז געזעל זיר ארגאניזירן  געווען איז גאבע
צענטראלן איין אויפשטעלן פון געדאנק דער גע נאענטער דער פון יסוד אויפן שאפטלעד
אנטהאלטן זאל וועלכער מאנומענט' גראנדי^זן אויסשטרשקן פארגאנגענהייט, מיינזאמער
זע וואס ווערטן' קולטורעלע אלע די זיר אין איר אין זיר נויטיקן וועלכע די, פאר הילף
כמעט פון לויף אין געווארן געשאפן נען קדושים. די פון אנדענק דעם פאראייביקן און
וואלין. אין יידן פץ לעבן טויזנטיאריקן שטעט wrTcnxD די פון קיאמיטעטן די

פארם דער אין זיין וועט מאנומענט דער גרויסע א ארויסגעוויזן האבן שטעטלער און
שוין אז האפן, מיר און ווהליך/ "היכל א פץ נישט ארבעט, זייער אין אויפמערקזאמקייט
קאנען מיר זאלן צייט נאענטסטער דער אין גע אויר זענעץ עס וואס דעם, אויף קוקנדיק

פלאן. דעם פאחווירקלעכן צו אנהויבן צוליב ארבעט, זייער אין איבערייסן ווען
אנ אן זיין וועט ווהליד "היכל en אין פאקטארן. און סיבות פארשידענע
ווו קהילות, וואלינער אלע פאר דענקזאל געשאפן אויר איז צייט דער פון לויף אין
זכר מיטן זיין מתייחד קאנען זיר וועט מען לאנדסמאנ די מיט קאנטאקט דער געווארן
נרתמיד, א פון ליכט ביים קדושים זיי פון קערפערשאפטן פראפעסיאנעלע און שאפטן
אנדענק. זייער צו ברענען דארטן וועט וואס פאראיי די איו שטעטלע? און שטעט די פון

פון אוצרות אלע ווערן געזאמלט וועלן עס א. א. פראנקרייר ארגענטינע' שטאטן' ניקטע
רבני  געביטן אלע אויף שאפונג, יידישער אנטקעגנגעקומען מען איז דארטן פץ אויר
מא קונסט, ליטעראטור, וועלטלעכע אץ שע וועמען רוף, יעדן צו האנט אפענער אן מיט
ריכ אץ שטרעמונגען אלע פון א., א. לעריי א מיט וועעמן און אונטערשטיצונג אן מיט
מיטן שייכות א האט וואס אלץ,  טונגען פעק גע'וארן געשיקט זענען אויר ז הלוואה
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ווי ביכער, שויןדערשינענע די אויף שטיצן ספעציעלער א אויף לעבן. יידישן וואלינער
ביי דערשיינען, נאך וועלן ווועלכע די אויף אלע אנגעצייכנט ווערן אויר וועלן מאפע

וועלטפארבאנד. דעם פון מיטהילף דער אן גרויסעי, און קליינע שטעטלעך' און שטעט
יידן, וואלינער פון וועלטפארבאנד דער געפונען נאר זין האבן עס ווו אןנטערשייד,
יש אין זיר געפינט עס צעינטראלע וועמענס וואלין. אין קהילות יידישע
לענדער, עטלעכע אין טעטיק שוין איז ראל, אלס דינען אויר וועט "היכלווהלין" דער
אמעריקע, פון שטאטן פאראייניקטע די ווי אין פאריינען אלע פאר צוזאמענטרעףפונקט
די וועט ער און ארגענטינע, אץ פראנקרייר וועלן דאנען פון און אויסלאנד, און ישראל
וואלי אלע פאר דאדארגאניזאציע אלס נען אקטקוויטעט. זייער אויסשפרייטן זיי
פאר האט וועלטפארבאנד ד9י פאריינען. נער אלס דינען "היכלווהלין" דער וועיט אויר
אויפ אויפגאבע הייליקע די געשטעלט זיר און קולטוראונטערנעמונגען, פאר צענטער
אינ זיינע מיט "היכלווהלין" דעם צושטעלן דעם פאר ווערן געזארגט וועט באזונדערס

אונטערנעמונגען. און סטיטוציעס צו צוגעבונדן זיין דארף וועלכער דוה יונגן
יידן וואלינער די פון אפרוף ווארעמער דער וויסן און פארגאנגענהייט גלארייכער אונדזער
און פלאן אונדזעיר צו וועלט גארער דער אין שוידערלעכע די אין אומקום טראגישי וועגן
אויפ איז ער וועלכן מיט ענטוזיאזם, דער היטלעיריארן.
אונת גיט קרייזן, אלע אין געווארן גענומען פון יידן וואלינער אלע פון קארטאטעקע א
אויפ מיטלען די אז גלויבן, און מוט דעם דעם אין געפינען זיר ,וועט וועלט גארער דער
געשאפן וועלן "היכלווהלין'' דעם צושטעלן געבן וועלן אדרעסן אירע און "היכלווהליך,
מיר כדי צייט, נאענטסטעיר דער אין ווערן נאענטן אין זיי מיט שטיין צו מעגלעכקייט א

דאזיקע די רעאליזירן אנהויבן קאנען זאלן ארויסצו געפלאנט ווערט אויר קאנטאקט.
אויפגאבע. הייליקע יידי פון ענציקלאפעדיצ אלגעמיינע אן געיבן

בעוגער צ. צווייפל שום אן זיר וועט וועלכע וואלין' שן

איבער^בונגען פארנהאנס א פון

ער אויר געדאנק. מיין מיט געווען מסכים קאוו פון אנטלויפן צו באשלאסן האב איד
איז ער פארלירן, צו וואס געהאט נישט האט מיט צוזאמען מיר מ'האט וווהין געטא' לער

געפיבערט. האט און קראנק געווען אויף געבראכט יינגלער ראטנער עטלעכע נאר
צו ארויס נישט מיר זענען צומארגנס אויף צוואנגסארבעט.

אויפן גששטעלט זיר פ*יטאג איו איבעט יעי דעם צוקוקן געקאנט נישט מער שוין כיהאב
ייייטנס פוו יאטנע קייז פייט ייאס שאסיי' צו שרעק. און הונגער דעם ליידן, די פיין,
א יט מ געשפ^נט פייל' * "?"™* "יי אויסער געהאט גארנישט איר האב פארלירן
אלטעי *ו פון געטייבו אין פעידל קלייו געלונגען מיר קעץ דאקעגן יאה אכצן מיינע
געפיעגט איו איי צי צי בין איר 5ךיעיטע די פאר נעמען נקמה און לעבן בלייבן צו
יעיו געקענט גוט 7*נ (איי יואיט זי יייהיו געווארן דערמארדעט זענען וועלכע אלע.
קיין אז געזאגט, מיר האט זי איקיאיניש) אויסגע זענען וועלכע די, פאר אומשולדיק,
מיטנעמעו' אינדז גיייט איז /' איו ביטשען קרענק. און הונגער פון גאנגען
דערפאר. געבן עפעס איר וו^לן מיר אויב
סאכארין שאכטל א ארויסגענוטען האב איך מיין מיט צוזאמענגערעדט מיד האב איד
אז זי האט געמיינט געגעבן. דאס איר און האט ער און פיינטור אביגדור חבר און שכן
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אויפגעוועקט מאמע די מיו האט פארטאג וועלכע ראטבע, פון שקצים צוויי זענען מיר
דו מיינס, "קינד געזאגט: אזוי מיר צו און 8היים. פארן
זענען טעג אונדזערע אוועק, דאנען פון מחט וואגן אין אוועקגעלייגט איך האב אביגדורן
שמואליק נישטא, שוין איז שיינדל געציילטע, דער נעבן אוועקגעזעצט זיר האב איר און
זיי ווו וויסם ווער פייגעלען, מיט אוועק איז עני וועגן איר מיט געשמועסט און פויערטש
וואלד אין דארף. אין אוועק גיי דו זענען... פארשטענד געווען איר זענען וועלכע נים,

בלייבן..." לעבן וועסטו דערנענ זיר מיר האבן פארנדיק, אזוי לער.
אויגן. די אין מאמען דער געקוקט כ'האב האט ווייטנס פון ביטשען. דארף צום טערט
קניי פון צעאקקיט געווען איז געזיכט איר מאטאציקלען פון גערויש דאס דערהערט זיר
צער, פון תהום, א  קנייטש יעדער טשן, דייטשן גרופע א אז באמערקט, האב איר און
געווען זענען אויגן בלויע אירע אויגן, די נאר אונדז. צו זיר דערנשנטערט
און ים רואיקן א פון שפיגל דער ווי רואיק און אביגדורן אויפגעוועקט גיר אויף כ'האב
אין רואיקייט אריינגעגאסן האט בליק איר בין אליין איז. סכנה די גרויס ווי געזאגט אים

וועזן. גאנץ מיין אין בלוט. מיין אראפגע וואגן, פח אראפגעשפרונגען איר
איר אין געזיכט מיין איינגעגראבן כ'האב וואס פעלד, א אין אריין און שאסיי פון לאפן
איז דאס קינד. קליין א ווי געוויינט אח שויס אוועק זיר און קארן מיט פארזייט געווען איז
גע האב איר וואס מאל לעצטע דאס גע9וון אביגדור ווי געהערט נאר האב איר געלייגט.

וויינט. פאר פויערטע די ווי און זיי ביי זיר בעט
בלייבן' לעבן וועסט זיו קינד. מיין "גיי, אז געוווסט, נישט האט זי אז זיר' ענטפערט
מיי פח האר, מיינע פון היטן. דיך ןךעל איך יידן. ז&נען מיר
מא פאנצער א דיר פאר איר ורעל אדערן נע שפע וואכן פאר א מיט מען האט אביגדורן
נע זאלסטו נקמה נקמה, געדענק: אבער כן, פון יידן די מיט צוזאמען דערמארדעט טער
פארגאסע אומשולדיק דעם פאר נקמה מען! דארף. ביטשענער

בלוט!" נעם איר אהיים. אנגעקומען איר בין ביינאכט
מיינע גשועסן זענען צימער צווייטן אין גערופן: און טיר אין אנגעקלאפט שטיל האב
שטיל און פנינה, און פריידע שוועסטער, צוויי .''! "מאמע
גאט א, געהאט. מורא האבן זיי געוויינט. דער אויף און געעפנט זיר האט טיר די
געהאט! האבן זיי פחד א פאר וואס מיינער, וועמען מאמע, מיין געשטאנ&ן איז שוועל
צעקושט זיר זיי, מיט צעקושט זיר כ'האב געהאט נישט מאנאטן פאר א שוין האב איר
מזוזה די קוש א געגעבן מאמען, דער מיט געזען.

שטוב. די פארלאזט און צו מיר האט זי איר, צו צוגעלאפן בין איר
ביז אוו*ק איר בין הינטערגעסלער מיט אריינגענו מיר און הארצן איר צו געדריקט
אופן בריקן, דריי די ארום רידזסאפאנטשיע, פח דערציילט איר האב איר שטוב. אין מען
דאן פח יאקושי. דארף צום פירט וואס וועג איר און עסן עפעס געגעבן מיר האט זי אלץ.
הונגער, פון פיין, פון וועג דער אן זיר הויבט מאל יעדעס כ'האב שלאפן. געלייגט זיר האב
ווערן פון שאטן, אייגענעם דעם פאר פחד פון בין איר מיר. גלעט האנט איר ווי גע'פילט
נעכט... און טעג הונט קרעציקער א ווי געיאגט נישט נאכט גאנצע א האט מאמע די אז זיכער,
 ארום זומער. סוף וואלד. אין אליין כ'בין נעבן געז^סן נאר אויג, קיין מיט צוגעמאכט
פאלט אוונט ד9ר רואיקייט. דערדריקנדיקע א לעצ די געווען איז דאס געהיט. מיר אח מיר
גערויש שטילער דער נאר זיר הערט עס צו, פון רואיק, געשלאפז כ'בין וואס נאכט טע
ווערן שאטנס די בלעטער. פאלנדיקע די פון גע נישט רואיק אזוי איר בין היינט ביז יאן
אין פינצטער ס'ווערט לענגער, אח לענגער שלאפן.
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אי לאזן אץ ברויט שטיקל א געבן מיר ער ווו אריץ. וואלד אין טיפער גיי איך וואלד.
נעכט. פאר א בערנעבטיקן אז וויל, יוער מירי אויף ווארט ווער י הין

דעם ארום. ווייסן on אין אליין בין איך  איז עיקר דער קומ9ןי... אים צו זאל איך
אבער שניי, הויפן א מיט איך שטיל דורשט מארגן וועט אפשר איבערגעלעבט, טאג א נאד
שוין חלשן. צום ביז מיד פייניקט הונגער דער זיך וואלטן זיי ווי ביימער, די בעסער. זיין
קיין פארזוכט נישט האב איך ווי טעג פאר א ווערן און אנדערן צום איינער דערנענטערט
זשוכלינעס פאר א אויסער ברויט, שטיקל כ'האב מויער. שווארצן איין אין פארוואנדלט
אין געפונען האב איך וואס ברוסניצעס, און זיכער, איך בין וואלד אין מורא. קיין נישט

וואלד. איך וואלד. אין נישט קיינער גייט ביינאכט
אין פארזינק און בוים א אין אן מיד שפאר

זייו? יועט יואס טי*כט: איו איר ל אזיי אזויגעשטאנען כ'בין צייט וויפל געדאנקען.
פייעיל צים אנקימען שיין איי Jrhrr י? אויפגע האב איר וו*ן נאר נישט, איך ווייס
ציייי אויס ייאקסן עיי' י™ פיו ייי פליצים' דערזען מיר פאר איך האב אויגן, די עפנט
אין ייד!" * גייט "אט שיייען: איז שקצים העלגרי א מיט לייכט וואס פיגור, ווייסע א
אייי*ו דעיקעיט איי האב זיי פיו איינעם זיר טעלן ש האר מיינע ווי כיפיל ליכט. נעם
מיט לויפן, צו אן הויב איד י^משוגענעם. פארגליווערט מיר יוערט בלוט דאס אץ אויף
כ'באי*יף איי אנטלייף כיחית לעצטע יי דורכגע מיר איז  מת! א אדערן. די אין
איי ביז לויף איי ייאלד צים אנקימען נאי ארט פץ זיר כ'האב און געדאנק א לאסן
אים איבעישפיונגען ק*נ*ל ביייטז * צי קים האט ווארט איין נאר רירן. געקאנט נישט
בייקל * אדעי ביעט א איו אימעגלעי' איז "מאמע!". ארויסגעריסן: מויל מיין פץ TT
לענג יעי יו א לייף איר זען צי ט ניש איז דערפילט כ'האב אז היינט, ביז זיכער בין איר
מיי נאד לויפן שקצים ביידע אץ קאנאל פיו אקסל מיין אויף האנט צארטע מוטערס מיין
קאלטעי א מיר' פ^ילאזו כיחית יי ייי כ^יל מיינס. "קינד גע'זאגט: מיר צו האט זי אץ
אט זיר' בייגן קני יי מיר' באדעקט שייייס דיר!" מיט בין איד מורא, קיין נישט האב
הייב י" מאמע "מאמע! אנידעי איר פאל אט זיר דערנענטערט דרייסטער, געוואין בין איר
פיו מיניטו לעצטע יי איו שיייעז צי או איר איז דאס אץ... פיגור לייכטנדיקער דער צו
פוו מעטער פאר * כיזע און' שיעק' אין פחי גע האט וואס בוים, פארפוילטער א געווען
לויף איר קאנאל איבעיז ביעט א ליגט מיי דעם אט אדום פינצטער. דער אין לויכטן
זיז*' שאקלט ויאס ביעט' יעי אייף איייף רואיק נעכט סר א איד האב בוים לויכטנדיקן
קאנאל, פון זייט צווייטער "י אויף כיביו " געשלאפן.
אריץ פאל אץ ברעט די מיר צו צי א גיב

יענעי פיו שטייעו שקצים ביידע ק*נאל איז מיט באדעקט איז ערד די ווינטער. אנהויב
און הענט יי איו מעסעיס מיט קאנאל זייט ליגן פעלדער פארזייטע די טור. ווייסן א
ביו איר ייאסעי' פיו אתיס קייד איד ^ו ווארטן אץ צודעק יוייסן ד7ם אונטער רואיק

גשיאטעוועט. זיין צו זיר גלוסט עס ווי אד' פרילינג. אויפן
ווא דאס נאסער, א קעלט, פון ציטערנדיק צה אויפשפראצן און רואיק ליגן קערנדל, א
ריכטונג דער אין איר גיי מיר, פון רינט סער םאר איד אבער זוךשטראלן! די מיט זאמען
נישט שוין איז הויז וועמענס פויער, צום שניי ווייסן פון גלאנץ דער טראכטן. נישט
זיין צו אנגעקומען איר בין אוונטצייט ווייט. גע די טעמפטאפ און אויגן די פארבלענדט
דעם אויף היי אין אריץ כ'קריר שפייכלער. איד ווארי דער אויף זיין מוז איר און פילן,
זיי הענג קליידער, מיינע כ'טראויס בוידעם, הירניקער די צו צוקומען פארנאכט ביז מוז
פיל איך איינגעשלאפן. באלד ווער און אויף וועט אפשר פויער, באקאנטן א צו סילצעס

* 0
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די סון הענט די אין אריינפאלן נישט און צו: מיר דעקט און קומט מאמע מיין ווי
נישט רוצח א וועט קאפ מיין פאר רוצחים. דיר*. היט איר קינד, מיין "שלאף'
בראנפן פלאש א און זאלץ קילא קיין קריגן ארויפגעקו איז פויער דער ווקן פארטאג,
נישט! דאס ניין! יידן. א פאר פרייז דער  דערזען און בהמות די פאר היי נעמען מען
נישט וואס בוים' דעם אט ביי וואלד אין דא פאר ער האט קליידער, פארפרויר7*:ע מיינע
איבער צווייגן זיינע אויף איר האב איינמאל געפרעגט: שטיל און איבערגעצלמט זיר שרעק
מצבה מיין זיין וועט ער נאכט' די געשלאפן געענט אים איר האב דארט?* איז "וועד

טויט. מיין צוז*ן וועט ער גראבאווס דוד יעקב' איר' בין "דאס פערט:
מיין געקענט גוט האט פויער דער עברוח5ר" היינט ןןעט ^ \ךעף a ג*ק"ט גוק ה*ס *ר 19 ד*ר גרוד*.

, געהאט. ליב זייער אים און ע''ה דוד ברודער
פשוט אזוי שלייף, דעם מאד איר אויפגאבע.

. " מיינע אראפגענומען ער האט זכות זיין הונאין פץ שרעק' פון ווערן פטור ויעל איר און ; .
, א ארויפגעבראכט קליידער ק9יפערקארפתירענע מיין עסן וואס לייז' די פון און גער  . ,

, מיר מילה הייסע אץ קארטאפל מיט צורו.טאפ נישט מיר לאזן און לעבעדיקערהייט , קליי1 מיינע ווען און העמד אנדער אן דיק;געגעבן א אויף שטריק דעם פארווארף איד
, , מיר זיי ער האט געווארן, טרוקן זעי:ען ארויףדער לייגט עמעצער ווי פיל איר און צווייג v
, גע מיר ער האט ביינאכט ארויפגעבראכט.

איל דאס אקסל. מיין אויף האנט צארטע x
,    אוועק. אים פון בין איר און ברויט א געבן

לואל קול איר כ'הער האנטי מאמעס מיין דאר \
קינד מיין "יעקבלייבעלע מיר: צו זאגט ,

* אין ציין די וואנדער. אח נאר לעב נעמעןאיר נקמה וועט ווער טאןן גייסטו וואס , , ,
, , גע זענען יאסלעס די זיר. שאקלען פיןמויל בלוט פארגאס5:עם אומשולדיק דעם פאר .  ,K ,  יאגט מען פארצווייפלט: בין איר שוואלן.

"SB '7T13 איו שייע0טעי עלטעי' ייינע פלאץ. יעי! ne מיו טיייבט מ" ."< T
די פון אי^ינעםבלוט אימשילייק ojn איז ויאלד, דעי את >)יס זיכערסס* an
לעבעדיקערהיי זענען וועלכע י^, ראטנער  .

זאטיו!! פת1איעי די איי "יי™ ^י™ זעעלס מוניש בא"גנט איו האב נכטן
איז מיר פאר און אויסגעידרייט זיר כ'האב
, י י * זיי האט מאמע די ווי נאקעטע קינדע' צוויי
זונדל פאראסקעס  אונישטשוק געשטאנען

v י צוגערויבט זיי ביי האבן פויערים די געבוירן!
ס'' קום יעקבי ביסטר יא0 יאקישי פיו אוועקגעגעבו איו האב איינעם אנטאו. דאס
:"" <י0"^י ג"" א זענעי מיי טיי אלייו את נלתע די ציוייטן דעם העמד, מיין
ייע קאביי' איים דאיף א ביי"*" ג"עו אץ... יעקל, , הייזן, די מיט געבליבן או דייביו די מיט ארבעטןמיט איינוווינער מענס _,., ^ "

,  שטריק. א
זאגן ייעל איר קום' באניעיאייצעס. איו טשן ברויט' שטיקל א נאר כיהאב ווייטער, כ'גיי
=" ,האב איי אהיז'' ייעג Dr7 יוייסט יי אז וועלכן דעם, פון פארבליבן איז מיר וואס
און לענת מיינע איום איימגעבינח שטייק פאר א מיט פויער א ביי געגנבעט כתהאב

אינישטשוקן. מיט אייעק ביו י ווייטער זיין וועט וואס און פריער. טעג
אויסגעפרעגט מיר האט קאמאנדיר דער שוועסטער די נישטא, שוין זענען עלטערן די
דורך וועג דעם איד ווייס צי בין. איד ווער צי ווייסט ווער  ברידער די נישט. אויר
איז  יא אויב דארף? דעם צו וועלדער די ווערן לעבן, נאר איר דארף וואס צו לעבן< זיי
דאן. ביז נאר מיטצונעמען' מיר גרייט ער אוועק זענען סר א געפלאגט? את געיאגט
פארלאזן. זיי איד מת אקציע דער נאד אבער צו איבשיגעגעבן זיר און ראטנע קיין צוריק
וועל קעמפער, קיין צו נישט נעמען זיי ווייל אץ הענט. די אין רוצחים די צו דייטשן, די
מסכים כ'האב געווער. קיין נישט האבן כע אויפהענגען אליין זיר זאל איר בעסער איר?



17 ן י ל ד, ו ו ס ו ק ל י

קעמ איין צו זיר ווענדעט קאמאנדיר דער איך וועל דערווייל פארשלאג, זיין צו געווען
דער איז ווו "גרישא, אים: פרעגט און פער ברויט. מיט טעג פאר א זיין זיכער
ציטערן אנגעהויבן האט גרישא דינאמיט?" דורך געגאנגען מיר זענען טעג עטלעכע
איז "שר געזאגט: ער האט שטאמלענדיק און אנגע זענען מיר ביז בלאטעס און ווע'לדער
קא דער לויפך. ביים אראפגעפאלן מיר ביי פארטיזאנער די דארף. צום פארטאג קומען
"וואס כעס: פון געווארן רויט איז מאנדיר פארברענט זייטן, אלע פון אטאקירט האבן
דאו מיר זענען דינאמיט אן געטאן? האסטו רוצ און פארעטער די דערשאסן הייזער, די

פארלוירן!" אריין וואלד אין אפגעטראטן דערנאך חים'
, פון ראנד ביים אפרוען געזעצט זיך אץ

וואס זאק, דעם אויף ווי דערפילט, כ'האב י .

פליגלעו או וי*קסן פלייצעס' מיינע אייף איז ווי פאריבער, נישט איז צייט לאנגע יי; ק
"יי T7J**f יעם צו ציגעג*נגעו ביז איי אויף קוילךפייער א פלייץגעטאן א האט עס
פ*י ^י יח5לכן זאק' ^י איז "אט געזאגט: לויפן אנגעהויבן האבן פארטיזאנער די אונת.
קאמאנדיר דער אייעקגעייאיטד. האט טיזאו זיי. מיט איר און אדיין וואלד אין טיפעל

די אים ביי מיעז ציגענ גיישאז' צי צי איז אראפ ווארפט פארטיזאן איין ווי באמערק איר
דעי אט "איו קיל: אייפו געזאגט איז כיק? מוח מיין אין זאק. ן פול א פלייצעס זיינע פת
אונדזערע איו צו מיר נעמעז שעה הייליקער l " .

י י ^ לויף איר ברויט! געדאנק: א דורר פליט
פייסאכא יעקב **ד""* נייעם D3n יייען אז כיווייס, מיה נעבן פליען קוילן די צוריק,
מיינע' אין האט עי און גיאבאיי!" יויטש ברויט אן אבער מיה ארום איז טויט דער
ווערט ביסט "דו ביקס, די איבערגעגעבן ''!"'הענט ■* 1"/^ 1*1 * איין נאר טויט. דער מיר פאר אויר דאר איז
איז אינישטשיק עי" נישט א1ן טיאגו צי זי מאמע! "מאמע. מויל: אין מיר ביי אח תפילה

צעקישט זיי האבו מיי איו מיי צי צי טעג!" אפאר אויף ברויט וויל איד מיה העלף
מייו צי ציגעיייקט וי^ האב איי מיי אויף אים נעם זאק, דעם הויבאויף איד
האב "איי געקישט אין געגלעט זי האיצן' צו ריכטונג דער אין לויף און פלייצעס נע
דעי כיגיי ביקס! * כיהאב מאמע' ביקס' * וואלד. אין טיפער פארטיזאנער די
נעמען!" נקמה גיי איי צוואה! יייו פילן קלענער. מאל א וואס ווערט דישיס^ריי

איר האב פארטיזאנער די פון רייען די אין אריינצוגיין געיואגט נישט האבן דייטשן די
גע שטענדיק איז מאמ9 מיין גענומען. נקמה גיט קאמאנדיר דער אריין. וואלד אין טיף
איר און געהיט מיר און מיר נעבן שטאנען זיר שטעלן אלע בלייבן. שטיין  באפעל א

צוואה. איר דערפילט האב אין שטיי איד נאר באפעל. זיין לויט אויס
אן און ברויט מיט פיל זאק א מיט זייט א

גר^נאוו יעקב געיועי

למון משפחה
די אפצושאצן דא בדעה נישט האב איד דער למדן, יהודהלייב ר' פון הויז דאס
טאן וועלן דאס דיכטער. פונעם ש"אפינגען למדן יצחק דיכטער באוווסטן פון פאטער
וויל איר געביט. דאזיקן אויפן ספעציאליסטן פאטריארכאלארטאדאק א געווען איז ז''ל,
יענעם וועגן זכרונות אביסל דערציילן נאר שטעטל וואלינער קליינעים אין הויז סיש
דער אין געבויח איז למדן וועלכן אין הויז, גאנצער דער אין געשמט האט וואס מלינאוו,

געווארן. צויגן סביבה.
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זענען טעכטער די אויר אנדערע. און העם אן געשטאנען איז שטעטל פון צענטער אין ■
אויר הענט. פארלייגטע מיט ג^ועסן נישט תורה. געהערשט האט עס וו9לכן אין הרז אלט 1
ליטערא רוסיש* די געווען באקאנט איז זיי זיר האבן וועלכע ארנטלעכקייט, און חכמה ■
הוי אין אריינגעקומען איז עס ווער אץ טור סרן קולטור און דררארץ מיט צונרפגעגאסן 1
אן אין געפנען באלד זיר האט למדנס, די פון פאלק. יידישן ■
נישם ורסן. יידישן און גייסט פון אטמאספער יהודהלייב, ר' משפחה, דער פון ראש דער 1
דיסקוסיעס אנטוויקלען זיר פלעגן איינמאל פעתענלעכקייטן חשובסטע די פון געווען איז 1
דיס דאזיקע די פאטער. טיטן זין די צווישן רעספעקטירט. אים האבן אלע קהילה. זיין אין ■
פארענדיקן מערםטנטייל זיר פלעגן קוסיעס ווער יונג. און אלט צוגעצרגן האט הרז זיין 1
זען מיר וועלן לעבן, וו7*לן מיר גוט, אזר: דא אין אריינצוקומען געגרייט זיר האט עס ■

גערעכם..." געווען איז עס ווער געהע ווי געדארפט ח5ם צו האט הרז, זיקן 1
צר נאכן שורות, די אט פון שרייבער דער גייס א מיט קומען ד.ה. צוגרייטן, זיר ריק ■
מלי קיין ליטע אין ישיבה דער פון ריקקערן באגאזש. טיקן 1
אריינגייער סטאבילער א געווארן איז בארו, בעל דער געזעסן איז םאדערצימער אין ■
פארכאפ. אין ער למדנס. די פון הרז אין פאר זיר שטענדיק אץ יהודהלייב ר' הבית 1
וואס קולטוראטמאספער. דער פון געווארן זיר פארלאזנדיק תורה, לערנען מיט נוימען 1
דע. מיט הרז. דעם אט אין געהערשט האט געפירט האט וועלכע ליבע, פרר זיין אויף 1

1 משפ דער פון טייל א געווארן ער איז צייט 1
1 יינג יהודהלייבס ר' מיט הייראטנדיק חך, י^גזין^ןך ^'י "" י 1
1 מלכה. טאכטער, סטער : m M..xt 1
1 פירט וואס רוע; אויפן געלעגן איז מלינאוו ^^₪ ,^^K ^^^^_ I
1 ם^רבייסארנדקע די יובנא קייו ליצק פץ 16 ^109^ 1^9^ 1
1 בורעמל, ווי שטעיטלעד אתמי?ע די פין ייין ^^T F^ ^י* ^^ 1
1 אפשטע זיר פלעגן אנדערע, און זאורדאווקע ^נ^^^^^1 ^ 1
1 מיט שמועס א כאפן צו כדי מלינאוו, אין לז H^^^kjVi 1

1 עצה" אן אים טיט זיר האליטו יה"דה"לייבוי רי ^^^^^K&Il , 1■ געזונט זיין ןןעגן נאכפרעגן זיך סתם *אדעף ■ * 1

1 דער זיר משפחה, זיין פון געזונט וועגן און למדן און (לינקס) ביאליק 1
1 וואס און וועלט דער פון נייעס אביסל ורסן ציריך אין קאנגרעס ציוניסטישן 16טן אויפן 1

1 דער אין ישראל בני אחינו ביי זיר הערט עס 11 וועלט. גא1ער באשטימטע איינגעפירט האט ער געשעפטן. די 1

■ ברע:גע. מען פלעגט ,הודהל,,בן ר, צו דער אין עיןיעקב לימוד: יעח סאר VW
1 זיין מיט זאל ער כדי ענינים, פארש^נע בא א אין גמרא בלאט א צייט, געהעריקער 1

1 אייס ארפקלערן, זיי ^רשטאנד לןיטעףן און צייט דער אין דאוונען שעה, שטימטער
1 פון פוטרים אפילו מענטשן. צווישן גלייכן געמאכט איז אלץ צייט. דער אין עסן אויר
1 : האלטן אים צו קומען פלעגן געגנט דער באשטימטן א לויט און פלאנמעסיק געוואח
1 ענינים. פריוואטע זייערע רר^יגן עצה או ■סדי יהודה ר' וואס השפעה, די געווען איז גרויס די געלערנט האבן טעכטער די אץ זין די
■ און מלינאוו אויף ארסגעאיבט האט לייב עלטע דער פאטער. זייער פץ 1פינקטלעכקייט סביבה. יינגערן מיטן צוזאמען האט משה זון 1רער דער געווען איז יצחק, זץ יהודהלייבס ר' ווי גמרא. בלאט א געלערנט יצחק, 1ברודער אים האבן אלע משפחה. דער אין מוזיניק אחד פרישמאנען, געקנעלט אץ תנ'ר אויר
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שאפונג*ן. אנדערע און לידער געשריבן צייט אפגעהיט. שטארק אים און געהאט ליב זייער
צייט לאנגע קיין פאריבער נישט איז עס זיין אין געיוען ער איז פלייסיקער א זייער
אלס געווארן באוווסט איז למדן יצחק און געדאנקען. זיינע* אין טיפזיניק און לערנען
חלו גרופע א מיט איז ער דיכטער. גרויסער ער וויסן. נאד דדרשט זיין געווען איז גרויס
דריטער דער מיט לוצק פון געווען עולה צים ער האט דארט אדעס, קיין ארויסגעפארן איז

ארץישראל. קיין חלוץ א ווי עליה, איז אהיים' צוריק זין אומקערנדיק שטודירט.
מ^נדעלקאח ש. זעלבער דער אין און לערער א געווארן ער

ה5?ס אומות הסירי מיט

די אט פאר אפשאצונג און פארערונג גרויסע קבלת א אויף געיוען אנוועזנד זענען מיר
אין וועלכע, ביי געסט, דערהויבענע דריי דעם געווארן איינגעארדנט איז וואס פנים,
יארן, און מאנאטן טעג, פינצטערע אזשלכע תל אין "ביתסוקולוב", אין ה.י. מערץ 9טן
נישט זיי אין פונק מענטשלעכער דער איז א און סרויען צוויי  געסט די פאר אביב,
געשטעלט זיך האבן זיי געווארן. פארלאשן געראטעוועט האבן וועלכע פוילן, פון מאן
העל צו אויפגאבע מענטשלעכע העכסטע אלס אין  חורבן גרויסן פון יארן די אין יידן
גע און געיאגטע ראטעווען און מונטערן פן, אראפגע זיך האבן וואס טעג. פינצטערע די
זייערע און חיות נאצישע די דורך פלאגטע ברידער אונדזערע* פון קעפ די אויף לאזט
יידי אומשולדיקע מיטהעלפער, אוקראינישע גיהנום. אייראפעאישן אין שוועסטער און

מענטשן. שע האבן וואס "חסידים'/ דריי די זענען ווער
העולם, אומות חסידי מענטשן, אזעלכע* לעבן דאס און לעבן זייער איינגעשטעלט
דור, אונדזער אין ווייניק גאר פאראן זענען אויסבא האבן און פאמיליעס זייערע פון
וואס מערדעריי, רציחה, קאלטער פון דור אין נפשות יידישע ארויסגעראטעוועט און האלמן
גע מענטשל7:ער דער אין איז גלייכן זיינס און דייטשן פון נעגל בעיסטיאלישע די פון
אנגע דריי די אט און פאראן. נישט שיכטע אוקראינער!
פארשריבן וועלן פאלק פוילישן צום העריקע מענטשן, די זענען זעלטן זייער און ווינציק
אונדזער אין אותיות גאלדענע מיט ווערן אפפער אזויפיל ארויסגעוויזן האבן יועלכע

מארטירערגעשיכטע. דאס ווען ,194144 יארן די אין וויליקייט
שוין זענען קאפער בריגידא פון מעשים די איי אין ווען הפקר, געווען איז לעבן יידישע
הזכרון פנקס דעם אין געווארן פאראייביקט אויך און מענטשןוואלד ווילדן ראפעאישן
וח$לן דא מיד האשטש. פין הקדושה לקהילה געבושעוועט האבן 7רד, וואלינער דער אויף
איינצלהייטן פאר א אויף אפשטעלן נאר זיר אוקראינישע די דייטשן, די מיט צוזאמען
עלטערע די אין פרוי א פערזאן: איר פון און כמיעלניצקין פון יורשים די  מערדער
גע איז הארציקייט און פשוטקייט איר יארן, נאצישער דער מיט צוזאמען און פעטליוראן,
וועלכע ווערטער, פאר די אין מערקן צו ווען '1יו^נדערלע^ דעם פארטיכטן געהאלפן חיה
ווא דער אויף ענטפער אלס געזאגט האט זי בעס דעם פארווירקלעכן און שבט וואלינער
איר פאר האט מען וואס אויפנאמע' רעמער יודענריין'/ "אייראפא פון פלאן טיאלישן
פון ארויס איז וואס ווארט יעדעס געמאכט. פרילינגסאוונט ישראלדיקן א אין אט און
און פיין מיט פול געווען איז מויל, איר רעטער, די פאר אויפנאמע1 אן אויף מיר זיצן
איז געטאן האט זי וואס דאס זוייל צער, פון און געראטעוועטע זייערע מיט צוזאמען
סאר און פשוט אזוי איר פאר געווען דאו די ארויסלייענען מען קאן אויגן אלעםענס
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באפריי דער צו ביז געווען פרויען צוויי די גע אנדערש דען מען האט לוי שטענדלעך.
יש קיין קומ*ן צו דערלעבט האבן זיי אונג. געטאן? זי האט וואס און האנדלען? קאנט
גליק דער געווען זיי פאר ס'איז און ראל עטלעכע* ארויסגעראטעוועט בסךהכל האט זי
צוזא געקאנט, האבן זיי ויען טאג, לעכסטער און געלמאן מאטל גאלדשטיין, פרץ יידן:
אויפנעמען עולם, בכבודיקן דעם מיט מען געפו און זיי פאר געזארגט גוטניק, בערל
ווייל געטאן, דאס האט וואס רעטערין, זייער אוקראינישע די ביז... פלאץ, זיכערן א נען
געוויסן, ריינער איר דיקטירט איר האט אזוי פוילישע מארדן אנגעהויבן האבן מערדער
דיק איר האט אנדערש נישט און אזוי ווייל וואלינער אין געלשבט האבן וועלכע בירגער,

הארץ. פילנדיק איר טירט ערד די אז דערפילט האט זי ווען און געגנט,
וויילט גוסס" ביים "צוקאפנס פרצס ביי
זיין צו ייד הארציקער פשוטער דער אויס ~^ T,_,,,,
אזוי אלע, מיט צוזאמען ליידן און גיהנום אין iHHpVKlf^H
העולם" אומות "חסידי דריי די אט אויר האבן iB^ Wtm
דעם אויסגעוויילט ווילן אייגענעם זייער מיט ]pW . lfPi
יידן צו אויסשטרעקנדיק און גיהנום נאצישן W^ W'%
מינוטן, שעוורסטע די אין האנט ווארעמע א n <■■■■ "|
אין לעיבן אייגענע דאס געשטעלט זיי האבן
האט וואט סכנה זעלבע די סכנה, שטענדיקער f
גערודפ און פארפאלגטע די אויף געלויערט \

יידן. טע ;'

איו ארן געזעיסן מיי זענעו צייט ג* * tv **'^ דיו' פון שוידער דער געפילט זיך האט Vkt 1**^:
פילן געקאנט האט מען יארן. פארגאנגענע ■ 

בא פליגל צעבראכענעם א מיט שכינה די ווי ק8פאף בריגיך^
אונ אנוועזנדיקע, *לע מיט צוז^מעו וויינט העולם אומות חסידי די סלן איינע
ברי און שוועסטער אומגעקומענע דזערע
עס ביינער וועמענס טאטעס, און מאמעס דער,
און ערד וואלינער דער אויף זיר יראלגערן משפ דריי זי האט פיס, אירע אונטער ברענט
גע געבראכט נישט ישראל קבר צו זענען פויער אוקראינישן אן ביי אייננגעארדנט חות

וו^ןן. דער אדיין. שטאט אין אוועק זי איז אליין און
בריגידא פרוי  העולם'' אומות "חסידי די ביי געהאלטן משפחות דריי די האט פויער
וועמענס ווארשעי פון פאוולאווסקא פףוי און גע זיי זענע? דערנאר און טעג, פאר א זיר
א באזיצט זי אז עדות, זאגט געזיכט איידל שטאט אין אומקערן זיר געצווונגען ווען
גע זענען נשמה מענטשלעכע גרויסע העבט. די אין טויט דעם געטא, אין אדיין,
אירע ווי באמערקט מ'האט גערירט. טיף ווען איז משפחות, דריי אובנדערמאנטע די מיט
אויס גרויסן "דעם זעענדיק פייכט, ווערן אויגן געווען קאפער בריגידא פרוי דער ביי אויר
צום איר. צו פארערונג און ליבשאפט פון דרוק און מוטער, איר מיט ווייסמאן בתיה פרוי די
פוי פשוטער דער גאסט, דריטע'י דער  סוף פארלאזן געמוזט האט קאפער פרוי די יוען
זיין אויסגעדריקט "האט דארף, פוילישן פץ ער איינגקך פרויען צוויי די זי האט דארף, דאס
אויפריכטיקע מיט אויפנאמע דער פאר דאנק גע איז פרוי וועמענס פויער, א ביי ארדנט
גע האב איר וואס ,,דאס ווערטער: הארציקע פוי דעם ביי אפשטאמונג. פוילישער פון ווען
יעדער אז פארשטענדלער' אזוי דאר איז טאן זענען  געהייסן ער האט סעראטשוק  ער
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קהילות:
זשיטאטיר פדן זכרונות

דעם געווארן צעטיילט איז פוילן ויען ,1793 מיין זשיטאמיר, איך זע חלום א אין ווי
יעקאטשרינא פון צייטן די אין מאל צ,*וייטן מיי פארבראכט האב איד ווו געבויוץשטאט'
איז געגנט וואלינער די ווען גרויסע, די עלטעוץ מיינע ביז יוגנטיארן, און קינדער נע
זשיטאמיר און רוסלאנד צו פוילן פון אריבער (דע לעמבערג קיץ איבערגעקיויגן זיר האבן
פאר הויפטשטאט אלס געווארן באשטימט איז עסטרייד). מאלט

וואלין. 80 די פון זשיטאמיר אין זיד דערמאן איד
זשיטא איז פארשטאנען האב איד ווי לויט יארהונ פאריקן פון יארן 90קער און קער
מצב א אין געווען אן צייט יענער פון מיר שטילע, געווען גאסן די זענען דעמאלט דערט.
פאר קענטיק זיר בליאונג, און פראגרעס פון פון יידן די געדענק איר שיינע. און ריינע
צוגעצויגן האט און אנטיויקלט גרעסערט' זענען ווע'לכע די, איבערהויפט צייט' יענער
אנטשטא ס'זענען רבנים. דיכטעיר, שרייבער, פאטער מיין מיט פארבינדונג אין געשטאנען
מיט אונטערנעמונגען פיל און דרוקערייען נען און מסחרעינינים אין ז"ל, הורביץ יעקב
די צווישן רימען. זיר קען שטאט די וועלכע פון סיי און שטאט פון סיי דאגות קהלשע
תל געווארן דערמאנט זענען פערזענלעכקייטן פראווינץ. דער
בא עסקנים, גרויסקז בעלשםטוב' פון מידים הויפט אלס זשיטאמיר, בלויז דערמאנענדיק

אנדערע. און ציוניסטן וווסטע פאר איועק זיר שטעלן וואלין, פון שטאט
טראדיציא געווען זענען יידן זשיטאמירער פון רוסן און יידן טיפן אייניקע אויגן מיינע
זיי האבן יארהונדערט 19טן אין און נעלע חבריםשי איבערהויפט שיכטן, פארשידענע
בילדונג אלגעמיינע קינדער זייערע געגעבן באגעגנט, זיד האב איד וועלכע מיט ל9ר,
עסקנים אויסגעיצייכנט זיר האבן זיי פון און פארבראכט. געארבעט, געלערנט, צוזאמען
די אין דערציאונג דער טראץ געלערנטע. און אפגע טיילווייז געווארן זענען זכרונות פיל
אין קינדער זייערע געשיקט זיי האבן חדרים נישט אבער יארן, די פון פארלויף אין ווישט
אויר עלטערן מיינע האבן אזוי שולן. רוסישע מע זיר געדענקען עס אינגאנצן. אפגעמעקט
ביז שטוב, אין לערער און דעייציער געהאלטן וואס צייטן' אלטע פון לעגענד^ס און שיות
האבן אץ דערוואקסן זענען קינדער די די פון אנפאל וועגן געווארן דערציילט זענען
(זיי לימודים אלגעמיינע אץ תורה געלערנט יארהונדערט' 13טן אץ וואלין אויף טאטארן
אץ עקסטערנער אלס עקז^מינירט זיר האבן גע האבן וואס מאכטן, פארשידענע וועגן
פון בייטן זיר פלעגן לערער די גימנאזיע). ביז זשיטאמיר אין געביטן זיך און הערשט

הא מענטשן געציילטע און געבושעוועט האט האט הארץ, פילנדיק א האט וועלכער מענטש'
צדיקים פץ מדרגה דער צו דערהויבן זיר בן אץ איך. ווי האנדלען באדארפט אזוי דאר

העכער... נאד נישט אויב אץ ,,גאט געשריי: א ארויס זיר רייסט מיר ביי
פארצייכענען און געידענקען זיי וועלן מיר גע דאן האבן מענטשן ווינציק ווי מיינעה
א אין שטערן לייכטנדע ווי נעמען זייערע השרצער!" האט

נאכט. שטורמישער פינצטערער מען וועלכן אויף אוונט' אן געווען איז עס
גראבאוו ז. שטן ז=ער ווען צייט' דער פון דערציילט האט
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יעקב. ו" זיידן צום וווינען איבערגעגאנגען איז ידיעות די און עלטער דער לויט צייט' צו צייט
א און ייד פרומער א געוועו איז וועלכער געווען שוין בין איך ווען שילערס. די סוץ
דער די באקומען ער האט דארטן תלמידחכם. אלס מיר פאר גענומען מען האט דערוואקסן,
טראדיציע. און תורה פון גייסט אין ציאונג א ביאליק, ישראל באקאנטן דעם לערער
אייניקל דאס rft געהאפט, האט זיידע דער וועל ביאליק, נחמן חיים פון שוועסטערקינד
האט דערפאר און רב, גרויסער א זיין וועט א פאר גערעכנט דעמאלט זיר האט כער
וואלאזשינער אין לערנען געשיקט אים ער ברה לערערס דעם למדן. און ק9נער גרויסן
לאנד. גאנצן אין געשמט האט וועלכע ישיבה, און חבר מיין געווען איז ביאליק, נחום דער.
ישיבה דער צו צוג^פאסט גוט זיר האט ער זיל משה באקאנטן מיטן צוזאמען ביידע מיר
.דער  דארט רופן אים פלעגט מען און שפעטער אה (וועלכער ראוונע פה בערפארב

זשיטאמירער*. אין ענינים יידישע פאר מיניסטער דער געווען
גע נישט זענען לעבנסבאדינגונגען זיינע יארן די אין רעעירונג אוקראינישער דער
\וי טעג', "עסן פלעגט ער לייכטע. קיין ווען לעצטן דעם אפגעגעבן האבן מיר .(191920
טאש אין צייטן. יענעי אין ישיבהבחורים אלע זשי די ענדיקן צו עקסטערנער אלם עקזאמען

פרוטה. קיין געהאט נישט ער האט גימנאזיע. טאמירער
אין לאנג געלערנט נישט האט ביאליק נ. ח. פאריק. סוף פת חברים גרופע אונדזער פת
ער האט אתם חדשים 16 איז וואלאזשין. שטארק געץוען דריי פיר זענען יארהונדערט
קיין געקומען איז און ישיבה די פארלאזט באווירקט את ביאליק ישראל צו צוגעבונדן
צום דערנענטערט זיר ער האט דא אדעס. שטר שפעטער האט ביאליק נחום אים. דורר
אינ איז און ציוניסטן אין משכילים פת קרייז געהאט חתונה האט און דאקטאר אלס דירט
ליד באוווסט זיין מיט בארימט געוואוץ גיכן רבי. קארעסטשעווער דעם פת אייניקל אן מיט
אי געשריבן געוואח איז וואס הצפוד', "אל אין געוווינט יארן אייניקע נאכער האט ער
מיר *זאג ליד לערמאנטאווס פון סטיל נעם דאקטאר אלס באשעפטיקט זיך און ראוונע
אפגע איז ליד דאס פאלעסטינע'. פון צווייג זיר איר האב ביאליק ישראל דורד מעדיצין.
רע "פרדס', צייטונג דער אין געווארן דרוקט ביאליק. נחמן חיים מיט באקאנט נאענט

רבניצקי. ח. י דורר דאגירט די  סוחר א ג&יווינט האט זשיטאמיר אין
בא ביאליק האט ליד פארן האנאיאר אלס "נאווא פארשטאט דער אין ביאליק, יעקב
זיין מיט ביכער 10  געלט אנשטאט קומען ר' שותף זיין מיט הויז איין אין סטראיעני',
אויר האב איר פארקויפן. דאס זאל ער ל^ צר א געגעבן מ'האט וועלכן ווייסבארד, אהרן
.יוען רובל, א פאר בור איין געקויפט אים ביי וואלד א געווען איז ער "מאנאווער'. נאמען

זשיטאמיר. קיין געקומען איז ער געווען איז יעקב ר' נגיד. גרויסער א את סוחר
באקומען צו געווען זוכה אויר ח*ן האב איך אין געהאלטן האבן זין זיינע גביר. קנאפער א
פארלויף. אין ביאליק, נ. ח. פון לעקציעס דארף דעם נעבן ל&נדווירטשאפט א ארענד*

חדשים. 2 פת בערד' הא דערפון און געגנט זשיטאמירער אין בארי
אומגע זיר אופן אזא אויף האט ביאליק געווען. מפרנס זיר זיי בן
און זשיטאמיר קי,ן nnD1ra זיין צו ק9ט צאר. דעם פון גזירה די ארויס איז פלוצים
פת אווערבוד' מאניע פאר געהאט חתונה האט מיט באשעפטיקן זיר ייח פארבאטן האט 1ואס
זשיטאמיר, נעבן קאראסטישעוו, שטעטל דעם תחום דעם אויסער וווינען און לאנדווירטשאפט
גע האט ער וווינען. דארט געבליבן אח און פארלארן אופן אזא אויף האבן זיי שטאט. פון
אהרן ו" קרוב זיין מיט צוזאמען ווערן. פרוווט פינסה. די
האבן ביידע זיי וואלדסוחר. א ראפאפארט' געשטארבן איז פאטער ביאליקס נחמן חיים
ביאליק את מסחר אין געווען מצליח נישט קינד, קליין א נאר זייענדיק נחמן, חיים את
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דרשות זיינע אלע געקענט האט און "חסיד" איז און שרייבן צום איבערגעגעבן זיר האט
זיינע אונדז, אויר האט ער אויסנווייניק. אויף דוה זיין פון דיכטער אלם בארימט געלוארן
דר מאסליאנסקיס הערן מיטגעצויגן תלמידים, יידן. זשיטאפירער די פאר כבוד צום
באאיינ געווארן אויר זענען מיר און שרת פיו האלץסקאלד דעם אנטקעגן וווינענדיק

זיי. פון פלוסט צאפ", "אריה גערופן מ'האט וועלכן גוטמאן.
גע זענע? עס אז פאסירט, האט מאל איין מענטש, פשוטער א זייער געווען איז וואס
האבן און אים הערן מענטשן צופיל קומען און גענג זיינע צו צוגעקוקט זיר ביאליק האט
געווארן ס'איז המדרש. בית אין געשטופט זיר געשיל אים האט און זיר אויפפיח זיין צו
גע נישט האט קיינער און רעש גרויסער א גוף". בעל "אריה אלס ווערק זיין אין דערט

מענטשן. די איינשטילן קענט איז ער אז גע*,ווסט, האט שטאט גאנצע די
געשטאנען מאסליאנסקי איז צייט דער אין דערציילונג. זיין פון העלד דער
דרשענען. אנצוהויבן גרייט ארוןקודש נעבן פון קרייזן די אין מען האט צייטן יענע אין
האט און טיש אין געטאן קלאפ א האט עיי סר א געלערנט מענטשן פארמעגלעכע די
דעם שטימע שטארקער זיין מיט געזאגט אין דעמאלט געלוען איז דאס פראנצויזיש.
ממעה נעור כי ה/ מפני בשר כל "הס פסוק: שוועסטע'ר מיין און איר אויר מאדע. דער
מאסליאנס פון געשריי דאס (חבקוק). קדשו" לע א ביי פראנצויזיש געלערנט האבן ברכה

בארואיקט. אלעמען מיטאמאל האט קי פינקעלשטיין.  רער
האב מיליטער רוסישן אין דינען מיין צוליב צווישן וויכוח א פארגעקומען איז מאל איין

.1900 יאר אין זשיטאמיר פארלאזט איד זיר האט זי לערער. דעם און שוועסטער מיין
אויף העפלער נישט אים קעגן האבןאויסגעדריקט זשיטאמיר מיט פארבינדונגען מיינע ,

v יי י  האט ק*ר באליידיקט. אים האט און פראנצויזיש
הא פעדים שטארקע איבערגעריסו נישט זיי באמערקט איר
צייטו פ*יג*נגענ* ל צי ציגעבונדן מיי בן אויסגעלערנט ייר איר האב דעם "צוליב י
דער פון זין א ויי גע*ילט זיי ^כ איי איז זיר קענען זאלסט דו אז פראנצויזיש, רעדן

ווערטער?" אזעלכע מיט מיר קעגן אויסדריקן
איו ב^יייט ה*ט **גי** קישיניעייעי גע איז וואס לערער, פון באמערקונג די
איבערהויפט אין יידן יעח איי*געשיידעיט דערצי". א פון געדולד פייט געווארן מאכט
זשי שטאט מיין אויר יידנטים. רוסישע דאס .

^ י י י* דער שילערין. דער אויף געווירקט גוט האט
כיס ביטעיו Qrn פוז געטיינקען י'אט ^יי חב די צווישן געיוארן דערציילט איז פאקט
האבן פאגראם זשיטאמירער פיז אפקל*נגען יי צו אזוי ווי געוווסט האבן אלע מיר און רים
אוק אוו גואליו סרו יידו די אייפגעציטערט , י, י י * יי :י גע ליב אים האבן מיר לערער, דעם שעצן
זיר האט שטוב אין אונדז ביי בכלל. ראינל1 האט.^
אייפרע *י אין טיויעי גיייסעי א געפילט דער זשיטאמיר באזוכט האט 1899 יאר אין
דעיגיייכט האט שטאט אונלזעי צי איייי גוינג זיר און מאסליאנסקי אגיטאטאר באוווסטער

יוצח דעם פון האנט די ציו האלטנדיק חדשים, צוויי דא פארהאלטן
שטאט? מיין פיו יייו איי זענט יוי אוי' פיל שטאט. פון שולן די אין דרשות ניסטישע

? לערער מיינע אוו חברים מיינע זענעו ווו l
י /y האט ער און הערן אים גיין פלעגן מ9:טשן

מיין ציוניזם. צום מענטשן סר א צוגעצויגן
האראוויץ נז. מ. א זיינער געווארן איז ביאליק ישראל לערער
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ישויא? קיץ ראוונע און אוזבעקיקטאן ווו זשיטאמיר פון
לייד) און וואנדער פון (יארן

זי האבן וועלכע דייטשן' די פון דרוק דעם איד ווען געבוירןשטאט. מיין איז זשיטאמיר
פארנומען. באלד גע דארט שוין האבן געיוארן געבוירן בין

מיין יאר. 13 געווען אלט דעמאלט כ'בין דערציאונג ערשטע מיין סאוויעטן. די הערשט
גורל פארן געזארגט זייער זיף האט טאטע מיין שול. רוסישער א אין באקומען איך האב
זשיטאמי און פריינט קרובים' אונדזערע פת גע נישט כמעט זיר האט אפשטאם יידישער
ביי פארבליבן זענען וועלכע בכלל' יידן רער אמ שול' אין חברים מייגע צווישן מערקט
געהערט האבן מיר ווען נאכד;ט דייטשן' די וויי האט משפחה אונדזער נישטיידן. מערסטן
יידן. צו באציאונג אכזריותדיקער זייער רועגן ארט יידישן פריערדיקן דעם געפירט טער

הארצן. ביים פארקלעמט אונת סיהאט מיין הגם רעוואלוציע' דער פאר ווי ל9בן.
געוואנדערט און געשלעפט זיר האבן מיר נייער דער ביי אנגעשטעלט געווען איז טאטע
קיין געבראכט אונת מ'האט ביז וואכרלאנג גע געווען איז און "אבלטארג* אין מאכט
צו זיר געדארפט האבן מיר ווו אוזבעקיסטאן' מיין רעזשים. נייעם לויטן לעבן צו צווונגען
האבן את פליטים פת לעבן ארט צום פאסן שול א אין געלערנט האט פאניע שוועסטער
בפרט און אזעלכע' אלס געליטן ווינציק נישט ביז מיר ס'ווונדערט קינדער. יידיש* פאר
גע אונת סיאיז יאר. צוויי גאנצע יידן, אלס דארט געקענט בכלל סיהאט אזוי ווי היינט
און זשיטאמיר פון ביט9ר. את שוועד ווען שול. אזא עקזיסטיח
גאר מיר האבן קרובים אונדזערע פת אייר '82 מאסקא,יוסקאיא אויף געוווינט האבן מיר
דערגאנגען אונת צו ס'זענען געהערט. נישט לעבן דאס קרובים. אינדזערע פת ווייט נישט
ווע n1rT עקשנותדיקע אבער נישטזיכערע '1941 האלב ביז נארמאל און דואיק געווען איז
אויף אויס פירן דייטשן די וואט רציחות' גן דער זיר האבן וועלט גאנצער דער פת ווען
דער מיט שטן'טלעך את שטעט אלע אין יידן עס וועלטמלחמה. א וועגן קלאנגען טראגן
ס'איז אבער רוצחים' אוקראינישע פת הילף דער וועגן ידיעות דערגאנגען שוין זענ9ן
אכזריות אזא אז זינען' אויפן געקומען נישט אז און רוסלאנד קיין אינוואזיע דייטשישער
זייע אין יידן פת פארניכטונג טאטאלע דיקע זיר סיהאט זשיטאמיר. קיין זיי קומען אטאט

פאר. טאקע קומט קהילות רע זענען סד א און עיואקואציע אן אנגעהויבן
די אירס. געטאן צייט די האט דעהווייל פאר האבנדיק מורא שטאט' פת צעלאפן זיר
מיר ורעלכער אין לאגע*, מאטעריעלע שווערע עפעס זיר האבן יידן זשיטאמירער דייטשן. די
אין מאנגל דער אויר ווי געפינען' זיר האבן אנדערע. אלע ווי מער געשראקן
סימנים: איבערגעלאזן האבן לעבנספראדוקטן' האבן דייטשן די וו9ן '1941 יולי 22טן דעם
אין כוחות. פון דערשעפונג און קראנקהייטן זענען זשיטאמיר, באדראט אמת אן אויף שוין
פארלארן מיר האבן יאר איין פת פארלויף אנדערע סך א מיט צוזאמען אנטלאפן מיר
אויסגעהויכט האבן וו*לכע עלטעוץ' אינתערע האנט נאר זיר מיט מיטנעמענדיק שטאט' פון

ליידן. את הונגער פון נשמד. זייער דער צו צוגעקומען איילנדיק זענען מיר זאכן.
פארבליבן זענען שוועסטער מיינע את איד כיבין רוסלאנד. טיף אין געלאזן זיר את באן
זיר מ'קען סביבה. פרעמדער א אין יתומים בא יידן נאד האבן אונת נאד צי ספק' אין
אינדזער געווען ס'איז שווער ווי פארשטעלן און מאכט סאוויעסישע די אנטלויפן. צו וויזן

גורל. אונחער ביטער ווי את לאגע* אונטער שטאט די פארלאזט האבן מיליטער
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אונ אז דערציילט, האבן מיר "אבלטארג". ידי אנגעקומען אונת צו זענען 1944 אין
באאמטער א געווען דארט איז פאטער דזער אקו די פון דייטשן די ארויסטרייבן .וועגן עות
אויף מ'האט לאגע. אונדזער געשילדערט און זיכער זייענדק נישט געביטן. רוסישן פירטע
שיי צוויי געגעבן און געהאט רחמנות אונדז פון באפרייט שוין איז זשיטאמיר צי אפילו
אנשטאלט אן אין ראוונע אין פארן צו נען צוריק זיר באשלאסן מיר האבן אקופאנטן, די

האנדלסשול. א פון צו האפענונג א מיט שטאט אונדזער אין קערן
אויפגענומען אונדז מעין האט שול דער אין גרויס ווייל משפחה' דער פון עמיצן טרעפן
וווינונג עסן, באקומען דארט האבן מיר און אלטער ד9ר צו בענקשאפט די געווען איז
וועל קינדער, אנדערע מיט גלייך לערנען און היים.
ביס האבן מיר געפונען. דארט זיר האבן כע אוממענטשלעכע אין אויפסניי וואנדערן מיר
מאל איין נישט אבער צוגעפאסט, זיר לעכווייז פון שטחים ברייטע די איבער באדינגונגען
אונ צו בענקשאפט א אנכאפן אונת פלעגט מיר ביז אוקראינע, און רוסלאנד צעשטערטן
ז9נען מיר סביבה. יידישער א צו שטוב' דזער צו צער און פרייד זשיטאמיר. קיין אן קומען
אין דערשטיקן צו געצווונגען געווען אבער זענע'ן מיר ווען באהערשט אונת האבן זאמען

געפיל. דאזיקע דאס זיר חור געפרנען האבן מיר שטאט. אין געקומען
*לטער זענען מיר געלאפן. איז צייט די רו פון באוועגונג גרויסע א און שמוץ בות,
זיר ס'האבן גורל. צום צוגעוווינט זיר געיוארן, אתם און ארום פרעמד. אלץ מיליטער. סישן
געווען ס'איז וועלכע1 יידן, ראוונע אין באוויזן זשיטאמיר  עיקר דער און אומבאקאנטע' 
האבן מיר אזעלכע. אלס דערקענען צו שווער א זוכן ארומגעגאנגען זענען מיר יידן. אן
משפחות. אויפגעשטעלט אין שול די פארלאזן מיר האבן קיינעם אב7ר קרוב' א באקאנטן,
ביז ראוונע אין יאר 12 פארבליבן בין איד זענען אלע צעשטערט, אלץ געפונען. נישט
פוילן. קיין קומען צו געלונגען איז מיר עלנ געבלאנקעט האבן מיר און אומגעקומען
האפעינונגען לאנגע און צייט קורצער א נאד מער פרעמדער' אויף פארשטויסענע און טע
מיין מיט דערשלאגן זיר געווען זוכה איד האב ערד. דערישעיר
דא ישראל. קיין זין צוויי אונחערע און מאן זשי די איבער פארצווייפלטע גייענדיק אזוי
לע יידיש א אנגעהויבן פונדאסניי מיר האבן צו ביז אנגעקומען מיר זענען גאסן טאמיערר

לאנד. אונדזער אין בן, געוואוץ געבוירן זענען מיר ווו הויז' אונתער
האבן הערצער קלאפנדיקע מיט געלעבט. און

(חרוזוי) גוז דובה אויפן טיר. דער אין אנג9קלונגען שטיל מיר
און פרוי רוסישע א באוויזן זיר האט שוועל
מיר האבן ווילן, מיר וואס פראגע איר ^אויף פון הויז דאס איז דאס אז דערקלערט' איר

()/£* אח קורץ האט פרוי די עלטערן. אונחערע
^>rr>1/^ און נישט ווייסט זי אז אויסגערופן, שארף
]^י>^ב) צו באוויזן נאר האבן מיר קיינעם. נישט קען
/ y אונ צימעד אין טיר אפענער דער דורד Iזען 4 אונת פאר איז טיר די אבער מעכל, /דזער ? . געוואח. פארהאקט באלד

>:^^/1/^\r^ וויי מיר זענען הערצער צעבראכענע מיט
^ י וויי פון טרערן מיט געוויינט אוועק, נענדיק

זיר וו59ען צו גיין? מיר זאלן וווהין טיק.
דעם אויסגעזוכט מיר האבן סוף צום ווענדן?
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נאענטן אץ גליק. זוכנדיק עמיגרירט. ווייט. איז רעזשים צארישן פץ צייט דער אין
לע איורוטשער אן געווען איז קאלינסק דארף אץ שטעטל זייטיק קליין א געיוען כאדאקי
פון אורי. זהבה (איצט ארקיס זלאטע רערין, פון ווייט ניסט וואלץ. אין געגנט אברוטשער
מ'געדעבקט ישראל). אץ נהלל פון גרינדער די קאראס ביז כאדאקי פון גיבערניע. קיעווער
כא אץ אויד דערציאונגסטעטיקייט איר נאד באראדיטש. ביז און וויארסט, 12 לעיין  טין
האט זי וואס חנובהאוונט דעם אץ דאקי 30  רבנים און למדנים פון שטעטל א

.(1911) תרע'א יאר אין ארגאניזירט וויארסט.
לעגיאן יידישן צום פרייוויליקע* די צווישן רע געווען כאדאקי איז אדמיניסטראטיוו
מענדל געווען איז הראשון) העברי (הגדוד רייכן דארטיקן צוליבן דארף אלס גיסטרירט
וואל ניסן ר' פץ תלמידים די פון מאלינסקי. וועלכע זין, זיינע און דיין ברוך ר' סוחר
ארץישראל קיין געקומען איז וועלכער פץ. אץ האנדלםגעשעפט גרויס א געפירט האבן
ערש דער פץ יאוץ די אין ארגענטינע. פץ כאדזר פץ באפעלקערעג גאנצע די באזארגט
גע ייח כאדאקער האבן וועלטמלחמה טער כא אז באמיט, זץ האבן זיי סביבה. אץ קי
אנדערע פץ אץ עסניוארג אין מאנגל פץ ליטן יידן ווו דארף, אלס פארבלייבן זאל דאקי
די פארשטארקט זיר האט קריג נאכן צרות. דעמאלטי די (לויט באזעצן נישט זיר טארן
אלע מיט יידן, די צו אקראינער פץ שנאה געזעצן). קע

אויסדרוקן. בלוטיקע אירע די פאר צ9נטער אלס געדינט האט כאדאקי
1917 אין רוסלאנד אין איבערקערעניש די גע האבן יידן יועלכע פון דערפער. ארומיקע
יידישן פץ שטייגר דעם געענעדערט האט די אז באצייכענען, צו סיאיז היינה. צויגן
אריינ האט רעוואלוצ^ די שטעסל. אץ לעבן אלגע דער אץ יידן די צווישן באציאונגען
גע זין האבן עס אויפברוח. אן גל'בראבט אוקראינער)  (רוסן באפעלקערונג מיינער
בא האבן וועלכע פ8רטייען לעגאלע בילדעס נארמאלע. געווע? זענען
גע אר7 זיר ס'האט יוגנט. די איינפלוסט האט יארהונדערט איצטיקן פץ אנהויב אין
אבער ארגאניזאציע. ציוניסטישע א בילדעט נפשות' :000 בערך שטעטל דאס געציילט
רציחות די אויפגעטאן. נישט סך קיין האט זי קהילה דער פון בראש יידן. 500 לע^ זיי פץ
אץ פעטליוראיוצעס די פץ פאגראמען און זיל, קאצמאן יחזקאל רב דער געשטאנען איז
צו יידן גע'צווונגען האבן באנדעס. אנדערע זענען וועלכע שמשים, אין צבי ר' שוחט דער
אמעריקע, קיין יוער אנטלויפן, צו וועגן זוכן כאדאקי. פון כליקודש די געוו7ן צוזאמען
גע יידן האבן בפרט ארץישראל. קיץ ויער מיט קדישא חברה א עקזיסטירט האט עס
$ קריגן אבער ארץישראל, קיין שטרעבט אנ א. א. מקוה אץ ביתמרחץ א גבאים'
יםסוף. קריעת ווי געעוון אח סערטיפיקאט קהילות. יידישע אין געלויינלעך ווי שטאלטן'
געייעו th בץ צעניסט' טעטיקער אלס דערצי זייער באקומען האבן קינדער די
ארגענטינע, קיין עמיגרירן צו גלי&יוונגען מלמ די טיפ. אמאליקן פון חדרים אין אונג
קיץ דארט פץ דערגרייכן צו כוונה דער מיט גרינ אברהם ר' געווען זענען דרדקי דים
האב ארגענטינע אין זייענדיק ארץישראל. ג9לערנט האבן יינגלעך עלטערע א.א. שפץ
געגרינ ציוניסטן' ארטיקע מיט צחאמען איד' נאראדיטש. פון וואלפין שמואל ר' ביי גמרא
קליב דעם אויפגעשטעלט "החלוץ', דעם דעט לערנען ארויס קינדער די זענען חדר פון
םארשטארקט אץ ביאליק'' ע"ש עברי ..מועדון לער געפארן יד א זענען עטלעכע מלאכות,
איי בוענאס אץ טעטיקייס ציוניסטישע די געלאזן זיר האבן געציילטעי שטעט. אין נען
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.(19412) תש''אתש"ב יארן די אין דאקי מעגלעכקייט ערשטער דער ביי בכלל. csn
רא צו זיר געלונגען איז עס וועמען יחידים' בוי אין בטייליקט זיר געווען, עולה איך האב
ג*לעגנ און וועגן פארשידענע דורר טעווען סון בירגער 8 פארבליבן און ארץישראל ען
זענען אדער רוסלאנד אין זיר געפינען הייטן, ישראל. מדינת

וועלט. גארער דער אויח צעשפרייט ו ,* י וואלין, פון ידיעות טרויעריקע די לויט
(וואלפין) בןארצי י. כא אין יידן די פארניכטעט נאציס די האבן

? י פ א ק

םארטיס, משד. לערע'רס און גמראמלמדים איז וואס בוג, ביים שטעטל א איז קאפיל
גע אויר איז מען א.א.. לערער דער איציק פא און ייח אוקראינע1.. פון באיווינט געווען
פראס סטאראקאנסטאנטין, אין לערנען פארן ענציקלאפע יידישרוסישער דער לויט לאקן.

שטעט. אנדערע אין און קוראוו קא אין געיוען זענען בראקהאוזעפרון, דיע
דאס האט רועלטמלחמה ערשטער דער אין בעת און נפשות, 1170 סרהכל 1847 אין פיל
צו מאביליזירונג פון געליטן שטארק שטעטל 1837 אין באפעלקערונג דער פון ציילונג דער
פרנסהלאזי אח ארבעטלאזיקייט מיליטער, פאלאקן יידן. 2727 זיי פין נפשות. 4333 
צוגעקומען נאר זענען אלעם דע'ם צו קייט. איצ אין נאר קאפיל אין באזעצט זיר האבן
םאמיליעס זייערע מיט פליטים קאפיל קיין פץ אוסברוד דעם 7יב יארהונדערט. טיקן
סיסארעווקע, ווי דערפער, ארומיקע די פח געלעבט האבן וועלטמלחמה ערשטער דער
קוקנדיק נישט א.א.וו. בוסנאווקע ברוניקע, יידן די משפחות. 1400 בערר שטעטל אין
האט לאגע עקאנאמישער שווערער דער אויף די און צענטער אין קאנצענטרירט זיר האבן
מיט נייאנגעקומע'נע די מיט געטיילט זיר מען "פאליאנ אזויגערוםענער דער אין פאלאקן
אנ~ זיר האט עס ברויט. שטיקל לעצטן דעם קע'
עמיגראציעשטראם ערשטער דער געהויבן סטאראקאנסטאנטינא צום געהערט קאפיל
אדער קאנאדע, אמעריקע, קיין קאפיל פון פון וויארסט 60 tt געפינט און קרייז וה5ר
איינ זיר האבן ראטשעסטער אין ארגענטינע. פח און וואלאטשיסק פון וויארסט 30 איה
האבן און משפחות קאפילער 30 א געארדנט פראסקר פון וויארסט 43 א און קראסילאוו,
שול. אייגענע אן אייפגעשטעלט אפילו דארט איז אייזנבאןסטאציע נאענטסטע די ראוו.
קאפילער סד א זיר געפינען ניויארק אין פון קילאמעטער 12 בערד וויטאווצי, געווען
איו נאר עמיגרירט האבן וועלכע משפחות, קאפיל
ווק'לטמלחמה ערשטער דער בעת .1905/6 געלעבט האט שטעטל פח באפעלקערונג די

ארקראינע. אין פאגראמען די נאד און די וועלטמלחמה. ערשטער דער ביז רואיק
ארגאניזא ציוניסטישע די און "בונד" דער תביאההאנדל מיט םארנומען זיר האבן יידן
זיר צווישן קאנקורירט האבן קאפיל אין ציע סון לעבן א געמאכט האבן אנדער7 און
געלעגנהייט. יעדער ביי ארומגעריסן זיר אח דע איז שטייגער דער ווי האנטווערקעריי,
ארגאניזירט זיר האבן רעוואלוציע דער נאד אוק אין שטעטלער יידישע אין געווען מאלט
לעגאלע א גע^פירט און יוגנטבאוועגלנגען י&ינע
האט ארגאניזאציע ציוניסטישע די טעטיקייט. אין שטעטל פח קינדער די האבן געלערנט
דער געבילדעט זיר סיהאט באנייט, זיר קויפצי קר^יועץ, יוסף מלמדים די ביי חדרים.
גע עולה איז רייען זיינע פון און "החלוץ" די ביי און א.א., זיסוט יעקבמיכל סטאליאר,

,ז"  "'יאהספי' . לר י^רכז



ווהלין ילקוט 28

טומל, א געווארן ס'איז שטוב. יידישעיר א יוגנט צאל היבשע א ארץישראל קיין ווען
יידישע עטלעכע אנגעקומען זענען באלד אבער שטעטל. פון ציוניסטן אקטיווע עטלעכע און
דער אויף געשטאנען זענען וועלכע בחורים, געווען זענען ציוניסטן אנגע'זעענע די פון
ביינער די אנגעבראכן גוט האבן זיי און רואך, משד. רייזמאן, מאשל רייזמאן' מאיר יצחק
זוכ: געלאפן איז צווייטער דער שיסער. דעם כלל אנגעזעענע די פון ברון. יצחק קיטיי,
פון אפטייקערין פוילישער דער ביי הילף ' כליקודש מיט ראשיהקהל, און טוערס
פאליאק חלשות אין געפאלענעם דעם שטעטל. דער צורף' דוד קחדוי, יוסף מארגוליס, משד,
אפ צום פורל גויאיש א אוועקגעפירט האט אנדערע. און יצחקמאיר רובמאן, משה חזן
דערזעענדיק אפטייקערין, די הילף. נאך טייק קהילה דער פון הויפטפערזענלעכקייטן די
אנגע האט צעשלאגענעם, פון צושטאנד דעם לייב ר' רב לאנגיאריקער דער געווען: זענען
זיי. קעגן העצן און יידן די שעלטן היינן גע שטארק געווען איז וועלכער גלעזקר,
אריינגעמישט זיר האט קסיאנדז דער אבער שטעטל דאס האט '1914 אין אים, נאד שעצט?
אויפ דאס געזען האט ער אז דערקלערט, און ר' זון זיין  פלאץ זיין אויף געוויילט
פארטיידיקט את סאלדאטן די פון זיר פירן מאיר. יצחק

יידן. די שווערע געווען זענען 191820 יארן די
, . פרן געביטן זיר האט מאכט די ביטערע. ביסיאון א געקומען סאלדאט דער איז דערווייל *

, אוקרא' געהערשט האבן עס צייט. צו זיינעצייט פת הילף דער מיט איז ע'ר און זיר צו ל , ,
, האלב סתם און באלשע,וויקעס פאלאקן, יידןנער, די פאלק. זיין צו צוריקגעפארן חברים  ,l וועלכע רויבער, און באנדעס אוןמיליט9רישע אומרואיק געווען שוין זענען קאפיל פון ,

. ,' . יידישער דער אויף שרעק אנווארפן פלעגן
טאקע את געשלאפן. נישט נאכט גאנצע א , ,I י  פון געליטן יידן האבן בפרט אראפבאפעלקערונג. שטעטל אין איז פרי, זונטיק צומארגנס, l ^ :, , , מיליטערישע, בעיקר גלו6ן, וואנדערנדיקע
סאלדאטן פוילישע פת אפטיילונג אן געקומען , ,
 , ווער יידן. הרגענען און רויבן פלעגן אויסשטעל;וועלכע זיר יידן אלע געהייסן מיהאט און דאס, פארלאזט האט גשקאנט' נאר האט עס
דער ארויסגעקומען rx דא און מארק. אויפן ,_ ,

י , , לעמבערג, קיין אריבערגעפארן און עלטסטעשטעטל די פאר האט און גלח קאטוילישקר י

,  אמע קיץ אויר און שטאט אנדער אן האטאדער ער און געשען ס'איז וואס אויפגעקלערט ,

באקומען צו געלונגען ס'איז וועמען אויפפירונג.ריקע. זייער פאר יידן די בארעכטיקט ,

, געווען איז ארץישראל, קיין סערטיפיקאט פארענדיקטא עפיזאד דער זיר האט גליק צום , ,,
, צוריקגעקה עטלעכע ז9נען די פון דיגליקלער; געגעבן האבן יידן אויסקויףגעלט; מיט ,

< זיר האבן און קאפיל קיין צייט א נאר אוועקמען זענען זיי אין מתנה שיינע א *''פאליאקן 'KY' Y
 י רעזשים. סאוויעטישן צום זיר צופאסן באמיט

איז קאפיל ווען צייטן, געיוען זענען עס
ארמיי רויטע די אנגעקומען איז 191920 אין פא האט עס און האנט צו האנט פון אריבער
יידן די צוגעזאגט פייערלער און שטעטל אין געווען נישט בכלל איז שטעטל אין אז סירט,
ביר די ביז אבער גלייכהייט. און פרייהייט שטעטל דאס ווען פאל' א געווען מאכט. קיין
בא זיר און אנגעקומען איז מאכט גערלעכע פוי פון הערשאפט דער אונטער גקווען איז
קאפיי פון יידן די נאר האבן פעסטיקט, (טעאפיפול) טשאן שטעטל אין מיליטער. לישן
איי בעת פאגראם. איין נישט אדורכגעלעבט מאל, איין פאלק. פולישער א געשטאנען איז
צוויי געווארן געיהרגעט זענען אנפאל אזא נעם סאל פוילישע 3 זענען שבת, דאס איז געיוען
נאמען מיטן ייד א אץ רודיק אייזיק ר' יידן: אנגע גוט זיר קאפיל, קיין געקומען דאטן
פאלן אזעלכע אין בובניקע. דארף פון ווייצמאן ארויס און קרעטשמער פוילישן א ביי זויפט
פארויסצוגע די אץ שוץ זוכן מען פלעגט אין אריינגעשאסן זיי האבן גאס אין גייענדיק
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זען פלוצים זיר פלעגט משפחה איין נישט באד אין אכסניות, די אין קעלערס, גרייטע
יידישע דאס שריפה. אזא נאד גאס דער אויף פלעצער. אנדערע אין און
אבער הפקר. געווען איז צייט יענער אין לעבן פארקומען פלעגט וועלכער מארקטאג, דער
דער אויף געשטאנען איז יוגנט יידישע די טאג א זיין פלעגט קאפיל' אין דינסטיק יעדן
מסירות מיט און געסלע? יידישע די אין רואך פלעגט איינמאל נישט יידן. די פאר פחד פץ
ביסל דאס לעבן, יידישע דאס אפגעהיט נפש גרייט זעק ליידיקע מיט פויערים גיין זען מען

האבאוןגוטס. אויסברעכן אפט זייער פלעגן אויר רויבן. צו
זענען הייזער די ווייל שטעטל, אין שריפות

מעלמ18 א. און שטרוי, מיט גשדעקט אץ האלץ פון גע,יוען

ftAA*Q ****** W+ **A*

האט וואס קינדער, די פון ווער אויב פיל. געהאט נישט האט שטעטל, אונדזער קאפיל'
פונעם רייען די אין אנגעשלאסן נישט זיר ספעציעלע מיט אויסצוצייכענען זיר זכיה די
געווען חושד אים מען האט "קאמםאמאל", א צו ענלעד שטעטל א זיר' דאכט מעלות.
פאר און מאכט דער צו אומטרייהייט אין זיי אין וואס וואלין' פון ישובים אנדערע סר
רעאק ציוניזם' לייען: חטא, א פאר יעכנט אין לעבן גרוי זייער געוועבט יידן די האבן

ציע. דורות. פון משר
גק'היט האבן יוגנט, נאציאנאלע די מיר, צו געווארן געוווינט זענען וואס יידן, די
די פארגעזעצט האבן און גלויבן אונדזער נייער דער צו צוגעטראטן זענען יסורים,
געשטא אפילו אץ ציוניזם פון אקטיוויטעט האפענונגען. מיט דערמוטיקונג, מיט מאבט
פאר צענטערן. מיט פארבינדונג אין נען די געווארן איינגעיטטעלט איז ביסלעכווייז
מ'האט פארזיכטיקייט. מיט  זיר' שטייט עקאנא פאליטיש,  ארדענונג סאוויעטישע
גע עס זיר האט אזוי געהיט. שטארק זיר האט קאפיל אין געזעלשאפטלעה און מיש
ווען '1924 פון אנהויב ביזן יאר, דריי צויגן אונטערשטי געפונען מאכט סאוויעטישע די
אפילו און רודפן אונדז אנגעהויבן האט מען דער אין געגלויבט האבן זיי .ווייל צי צער,

חברים. אונדזערע ארעסטירן געדאפט האבן וואס אנדערע, אדער מאכט'
אונ אין אריבער מיר זענ9ן ברירה באין קאריערע. א מאכן צו אנהאלט, אן קריגן צו
אר ציוניסטישע פארגעזעצט און טערגרונט געווארן געטראפן איז ישוב יידישער דער
דורר געווארן געשלאגן זעענן מיר אמת, בעט. זיר מ'האט אבער פרנסה, פון הינזיכט אין
אויסגעלאשן נישט ס'איז אבער מאכט, דער פון ארדענונג דער צו צוגעוווינען אנגעהויבן
אונדזער אין פונק ציוניסטישער דער געווארן געווא צוגעצויגן איז יוגנט די רעגירונג. דער

שט9טל. דוח באוועגונג, קאמוניסטישער ד9י צו רן
געווארן איינגעפירט איז צייט יענער אין דרוק דורר אלן אויפרופן דוח פראפאגאנדע,
(נייע ,,נעפ" באוווסטער דער רוסלאנד אין אופנים. פארשידענע אויף
געלייגט האט וואס פאליטיק), עקאנאמישע קא אין "זזדרים". די אפגעשאפט האט מען
יידן די פון לעבן דעם אויף שטעמפל זיין איבערגעגאנ לערןאנשטאלטן די זענען פיל
דאס וואס נישט, ווונדער קיין איז קאפיל. אין דער יידישער פון אינסטיטוציעס אין גען
זיר אויסליידיקן אין געהאלטן האט שטעטל יעווסעקן די פץ סיסטעם דעם לויט ציאונג

יידן. זיינע פון '.קאמסאמאל". דעם פון גייסט דעם אין אץ
דערגרייכט איז טע'ג די פון איינעם אין קא אין געווארן געהערט איז געזאנג ניי א



,ץ$ק8 וער אין לאנדסליט וואלגער וי צו 1

רוערן איינגעפאסט ררעלן בלעטער דאזיקע די זיי. י ברידער טייערע 1
אלבומען צוועק דאזיקן פארן אנטשפרעכנדע אין זינט פאריבער זענען יאר צענדליק צוויי 1
אפגע וועלן וואס שטעט). און קהילות די (לויט אכזריות איז יידנטום יואלינער פראכטפולע דאס 1
"היכל פונעם זאל ספעציעלן א אין ווערן היט קרבנות די צווישן געווארן אומגעבראכט דיק 1
יע און נרתמיד א ברענען ס'וועט ווו וואלין'/ זיר געפינען קאטאסטראפע שרעקלעכער דער פון 1
אנדענק מיטן זיין מתייחד זיר קענען וועט דער האבן וועלכע פרייבט, און קרובים אייערע אויר 1
בלע דאזיקע די נאענטע. און קדושים זיינע פון ישראל קבר צו קומען אפילו געווען זוכה נישט 1
כלל און פרט פאר עולם לזכרון דינען וועלן סער אויפגע נישט מצבה קיין זיי פאר האט מען און
אלס אויר ווי דורות' קומענדיקע די פאר און מיטהעל זייערע און נאציס די נאכמער, שטעלט.
שטיינערנער דער במקום מצבר, סימבאלישע אפגע און פארניכטעט האבן מינים אלע פון פער
איז אדער געשטעלט' נישט איז וועלכע מצבה' זיי קדושים; די פון ברידערקברים סר א ווישט

געווארן. צעשטערט בתיקברות די צעשטערט און געשענדעט האבן
פון בלוט דאס פריינט' און ברודער טייערער אויפגע זענען וועלכע מצבות" די צעבראכן און
פון אונדז צו שרייט קדושים וואלינער אונדזערע איז אלץ דאס דורות. פון במשר געווארן שטעלט 1
סימ א אויפשטעלו גערופן ווערסט דו ערד. דער אינ אפמעקן און פארווישן כדי געווארן, געטאן 1
זענען וועלכע נאענטע, דיינע פאר מצבה באלישע אויף יידן די פון עבר דעם און זכר דעם גאנצן 1
מחנה דער צו או זיר שליס נישטא. מער שוין ערד. וואלינער דער
דעם לגבי חוב זייער דערפילן וועלכע די, פון לאנדס וואלינער פון וועלטפארבאנד דער

פריינט. און קרובים זייערע פון אנדענק אויפ די זיר אויף גענומען האט וועלכער לייט,
און ריין אויסםילן, דארפסטו צוועק דעם צו יידנטום' וואלינער דאס פאראייביקן צו גאבע
אמ ווי און קופאן אונטערשטן דעם דייטלער' זיינע פארגאנגענהייט, און קולסור גייסט' זיין
: אדרעס אויפן אונת צו אריינשיקן אים שנעלסטן פאלקס און עסקנים שעפער' גאונים' גדולים'
שד' תלאביב' ווהלין' יוצאי של עולמי איגוד געווארן, אומגעבראכט זענען וועלכע מענטשן'

.1186 ד. ת. '30 רוטשילד פאר צו פערזענלעד מעגלעכקייט די יעדן גיט
און פריינט זיינע קרוביםקדושים' זיינע מאנטיקאייביקן יעדן טעטיק איז ביורא אונדזער ,r מצבה סימבאלישער א דורר נפטרים ביזאנדערע 6.30 פון שעהן די אין דאנערשטיק' און , אויפגעשטעלט,, וועט וואס וואלין"' "היכל אוונט.אינעם 9.30 ישראל., אין ווערן

, הנצחה), (דף פאראייביקונגסבלאט א אויף
גרוס פריינטלעכן מיט סימבאלישער, א פון פארם דער אין געדרוקט

וואלינער פיל פאריואלטונג נעמען די פארצייכענען איינער יערער קען מצבה'
ער וועלכע פארשטארבענע, און קדושים די פח

וועלט"פארבאנד וועגן פרטים פארשידענע מיט פאראייביקן וויל



ישראל אין צענטראלע לאנדסלייט, וואלינער פון וועלטפארבאנד
.242 ד. ת. ברגר) צ. (דירת 15 אגטוקולסקי רחוב תלאביב,

לאנדסלייט. וואלינער ברידער צו רוף א
ברידער! פייערע

וויכטיקע די פון איינער געווארן איז וואלין און געוואלט האט גורל דער
איהר געשטארקס זיר סהאט ווו פאלקסנשמה, אונזער פון שאפונגסצענםערן
א אין געווארן פערוואנדלט אויפלעבונגטבענקשאפט די איז דארט גייסט.
רעאליזירער און וויזיאנערן גרויסע אויפגעשטאנען זיינען דארט לעבנסשטייגער,
איהר שפראך, העברעאישע די אויפגעלעבט האט דארט און אויפקום אונזער פון

געדאנקעךווערטן. און ליטעראטור
וואליךגעבוירן, דארטאין זיינען מיר און געוואלט האט גורל דער
פאלקס די געווען זיינען מיר און געווארן דערצויגן און געוואקסן
גאולה פון פלאטער דורכן פארכאפטע אויפלעבוגסטעג, די אין אונטערשטיצונג
זיינע פון פארעהרונג דער דירך און וויזיע זיין דורך באהערשט געדאנק,

וויזיאנערן.
לויזיע אירע פון האבן וועלכע אלע די און יארן פיל פאריבער ס'זיינען
אליין מיר נור זיינען יעצט פארגעסן. וואלין האבן געטרונקען קוואלן
דורות, קומענדע די פאר אנדענק א וואלין פאר אויפשטעלן צו פארבליבן
געדענקען איהר זאלן זיי שאפונגסקוואל, זייער פון אפרייסן ניט זיר זאלן זיי

פאלקכרגייסט. פון וויגעלע די ווי
דערוויזן האט וועלכער נסיון, מענטשליכער גרויסער א געווען איז וואלין
געזיגט היימלאנד, ווייטע א שטורמענדיק האט, געדאנק מענטשליכער דער דאס
וואלין פאלק. דאס באהערשט האט  היימלאנד זידי און באהערשט, זי און
וועלכער פארמעסט, היסטארישער אלס ווערן פאראייביגט ראוי דערום איז
אונזערע און מיר וועלכן פון ווערט, און גייסט מענטשליכן דעם דערהויבט
נאף וועלן מיר וועלכע דורך נסיונות, ביישטיין צו כח שעפן וועלן קינדער
איהר און מדינר. אונזער פון גורלבאדינגונגען די אין ווערין געפרובט אפשר
אונטערדריקטע אלע מוט שעפן סירעלן וועלכע פון אץ פעלקער די צווישן לאגע

מענטשן. יאך פון זיך באפרייענדיקע את
פאר ווערן אויפגעזאמעלט זאלן נכסים איהרע דאס ווערט איז וואלין
חוב דער געפאלן איז ברידער אונז אויף טון? דאס זאל זשע ווער דורות. די

זיין. ניט זאל דאס שווער ווי אויספירן, דאס
גענומען דערום האט לאנדסלייט וואלינער די פון וועלטפארבאנד דער
דינען וועט וועלכער וואלין", "היכל דעם אויפצושטעלן אויפגאבע די זיר אייף
און וועלט גארער דער אין לעבן וועלכע וואלינער, אלע פאר צענטר אלס
געשאסן וואלין אין זיינען וועלכע אוצרות, קולטור די פאר זאמעלפלאץ אלס
וואלינער אלע פון קארטאטעקע א ווערן געפירט וועט היכל דעם אין געווארן
דורך דערוייטערטע און סארשטויסענע כדי וועלט, גאנצער דער אין לאנדסלייט

אויפזוכן. קעגנזייטיק זיר קענען זאלן ברידער גרענעצן און צייט
קדושים די פאר דענקמאל א ווערן אויפגעשטעלט וועט וואלין* "היכל אין
דארט כוועט און קהילות וואלינער 160 אלע פון היטלערקאטאסטראפע דער פון
דערמעגליכט וועט וואלין" "היכל דעם דורך אנדענק. זייער צו נרתמיד א ברענען
ארגאניזאציעס גרופעס, פערזאנען, אופנים פארשידענע אויף פאראייביקן צו ווערן
זיינע אלע פאראייביקן קענען וועט וואלינער יעדער אינסטיטוציעס, און

ו



לאנדסלייט וואלינער פון וועלטפארבאנד צום
תלאביב '1186 ד. ת. '30 רוטשילד שדרות

און אומגעקומענע מיינע פון אנדענק צום מצבה סימבאלישע א אויפשטעלן וועלנדיק
פאראייביקוניפבלאט 8 אויף פארצייכענען איך בעט פריינט' און קרובים פארשטארבענע
פאלגנדע די פון קדושים די פון אנדענק צום אלבום אינעם הנצחה) (דף

דושים:

קרובהשאפט אומגעקומען תו פון דאטע 1 עלטער עלטערן זיינע פון נעמען פאמיליע און נאמען
יארצייט i
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פאראייביקער: כלנעפ פרטים
אדרעס איצטיקער גענויער / געבוירן ווו און ווען עלטערן די פון נאמען 1 פארמיליע און נאמען
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פרטים: אגדערע

אונטערשריפט 1964 דאטע ארמ



יזכור געמיינזאמן אין הנצחהבלאט ספעציעלן א אויף קדושים אומגעקומענע
און דערשינענע שוין די פון סמר אויפן אויר, סוועט קהילה. זיין פון אלבום
א ווערן ארויסגעגעבן יזכורביכער, דערשינען נאף וועלן וועלכע די
וויסענשאםטלער. און היסטאריקער דורך באארבעט וואלין' פון ענציקלאפעדיע
פאראינ און צוציען זאל "היכלוואלין" דער כדי אלץ טון דארפן וועלן מיר
דערנענטערן מיר וועלן ארום אזוי און דור יונגן דעם אויר טערעסירן
גאלדענע די פארזעצן זאלן זיי ירושה גייסטיקער אונזער צו קינדער אונזערע

דורות. פון קייט
צו דיר רופן מיר שוועסטער! טייערע ברודער, טייערער
בליק א אפשטאםארט' דיין צו אומקערן זיר מינוס, א אויף זיר כארטראכטן
זאל וועלכע אקציע, גרויסער דער צו ביישטייערן און כבוד, מיט צוריק טין
קינדער דיינע דערמאנען זאל וועלכע וואלין, פון זכר את נאמען דעם בעשיינען
די פון רייען די איו אן זיר שליס פראכט' זיין און אפשטאםקוואל דיין
פון יעדערער זיר זאל פלאן' אויבנדערמאנטן דעם פון אויספירער אקטיווע
פאראייביקונגסאקציע. גרויסער דער אין באטייליקן צו פארפליכטעט זען אונז
פארשטייער פון באשטייט (וועלכער פארבאנד"ראט פון באשלוס לויטן
דיר צו זיר מיר ווענדן קאמיטעטן) און לאנדסמאנשאפטן וואלינער די פון
גרויסער דער צו ענטשפרעכענדער א אויף זיר, באשטייערן צו בעטן און

ראטעס. אין באצאלן אויר קענסט דו וועלכע סומע, אויפגאבע
באשטייערונגססומע דיין מיט צוזאמען דעקלאראציע דיין אריץ שיק
חוב דיין דערפיל און באשטייערונג) דער פון חשבון אויפן אראטע מיט (אדער

כבוד. מיט

וואלין "היכל פון בנין צום ציגעל צו לייג

גרוס ברודעוליכן פריינטליכן מיט

לאנדסלייט וואלינער פון וועלטפארבאנד
1963 יוני הלאביב,

צום
תלאביב לאנדסלייט וואלינער פין פארבאנד  וועלט

דעקלאראציע
אדרעס: איר

ווערטער) (מיט לירעס פון סומע א אויף זיר באשטייער
וואלינער פון אנדענק דער פאראייביקן צו וואלין" היכל פון פאנד אויפן

אוצרות.  גייסט זיינע און יודענטום
דערביי איין איר צאל באשטייערונג אויבענדערמאנטער דער פון חשבון אויפן

נומער טשעק א מזומן/מיט אין ל*י פץ סומע די
דאטע אץ ארט

חתימה
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פרייע מיר זענען איצט און חלום נאציאנאלער ציוניס א פון אויפרוף אן אונת צו געווארן
דער אין היימלאנד, אונדזער אין מענטשן זאל מען אז אומלעגאלן, אן צענטער, טישן

ישראל. מדינת סרייער פארשידענע אויף כוחות פאסקווע קיין שיקן
אונ פון צוריקגעקערס זיר האבן מיר ןןען געענט באלד האבו מיר און אקטיוויטעטן'
גע\וארן אנטדעקט אונת פאר איז גלות, דזער מיר אויף גורל דער געפאלן ס'איז פערט:
ביטערע די און בילד שוידערלעכע דאס פת רייען די פון חבר צווייטן א נאר און
איז פאלק אונתער פץ דריטל 8  פאקטן, הצעיר". השומר
וועגן דערציילט אונת האט מען אומגעקומען. מאסקווע, קיין אנג9קומען זענען מיר ווי
פערצי די אין אכזריותן זייערע* ךייטשן, ךי געווארן צוגעצויגן מיר זענען סודות, בסודי
די פון זיר אנשליסן דאס דערצו יאון, קער גע איינגעשטעלט את קאמונע קליינער א צו
איבערגעשטיגן נאך האבן וועלכע אוקראינער, אונטערגרונטאקטיווי פת ארבעט אין ווארן
רציחה. און ברוטאליטעט זייער אין נאציס די געוועין איז ארבעט די צענטער. אינעם טעט
פון צייט דער אין אז איבער, גיבן עדות איז ארום צ'יט א אין געפארן. מיט פארבונדן
קאפיל. אין יידן אויף שחיטה גףןיסער דער מרכז פונעם ארבעט די געןוארן אנטדעקט
שרעקלעכסטן דעם אויף האבן זיי איידער חברים אקטיווע אוניזערע פת צאל א און
תשרי חודש אין רבץ, דעם אןמגע'בראבט אופן צווי אויר איר און געווארן ארעסטירט זענען
שטעטל, פת מערסטע די אלע' האבן תש''ג, זיי. שן
ארעס אים מען האט צוערשט באטייליקט. זיר אתיס איז תפיסה אין חדשים אפזיצן נאכן
ד אין אלעמען פאר געפייניקט און טירט פאר צו  פסקדין דער ג9.וארן געטראגן
נשמה. זיין אויסגעהויכט האט עף ביז אויגן, יארן. אויף וויסטעניש א אין אונת שיקן
גוף רבינס זייער געווען מקבר האבן יידן די קיין וועג אונדזער געווען איז לאנג לאנג,
די צו גע'גאנגען זענען און שול דער נעבן אז זיין. מודה זיר כ'מח סיביר. אין קאלימא.
אין צוגעגרייט זיי פאר מיהאט Dim גו,בעו, וועלן מיר אז געגלויבט, נישט האבן מיר
בשותפות א אין זיי רוען דארטן בעלענוויץ. דא דעם פון ווערן אויסגעלייזט אמאל נאר
קאפיל. פון קדושים די ווי בתדערקבר, דיקן נישט איז האפענונג די אבער לעבן. זיקן
איז קאפיל קדושי די פון הזכרת יום דער הערצער, אונתערע פת געווארן אויסגעלאשן
הער די אין איינגעקריצט איז וואס תשףי/ ג' שטע אתדזער וועגן גערעדט האבן מיר ייעו
און ישראל אין "יוצאיקופיל'" די פון צעף האבן מיר את ציון. פין חלום וועגן און סל

תפוצות. די אין ווערן, צו אויסגעלייזט געווען זוכה סוףסוף
פערלשטיין .0 אונתער געווארן פארווירקלעכס סיאח און

שמעט? פארכילקט מיץ מאציעוו,

דער יעיער פון איר אטעם מיר, זיד דוכס איר ווי שטעטעלע, קליין מיין מאציעוו,
וואלדלופט. פרישנדיקער איר ווו געוואח. דערצויגן את געבויח בין

די מער. נישטא איז מאציסיו יידישע דאס דעם און פעלד פון לופט די איינגעזאפט האב
גע פארברענט אין בארויבט זענען הייזער איז זיר טונקט וואס מאצישוו, וואלד. פת ריח
את פארניכטעט.  מענטשן די און יוארן וועלדער געדיכסע פת ארומגערינגלט גרינס,
יוגנט די ווו שטעטל אין פרוכטגארטן דעם ברייטצע את סאסנעביימער הויכע מיט
שיינעם דאזיקן אין שפאצירן, געגאנגען איז כייר ביי איז אלץ דאס דעמבעס. צווייגטע
בא האבן וואס ביימער די צווישן ווינקל, היינט< נאד אז הארצן, אין איינגעקריצט אזוי
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איר דערמאן שלאף, רואיקן זייער שלאפן זיי מענ די זענען סטאוו, ביים סביבה, די פוצט
שוועסטער. מיינע פון קינדער די אין מיר דעיימארדעט בעסטיאליש שטעטל פון טשן
גע רואיק אזוי אמאל אויר זענען וועלכע געווארן. באגראבן דארט און
זיי אויר חלומות. זיס9 געחלומט און שלאפן און זויבערע תמימותדיקע' את רואיקע די
געקוקט איה ווי אזוי האבן, עלטערן ערע גאנצע די  מאציעוו פון מענטשן טייערע

נחת, זיי פון געשעפט אח זיי אויף ארויס געווארן, פארשניטן איז עדה הייליקע
יענע פח איז אומגליק" אונתער צו אבער, אויסגע אץ פארוויסט ווארצל. פח געריסן
נישט איינס קיין אפילו קינדער מאציעווער וואס ליבעיקוואל דער געווארן איז טרוקנט
גע פארטיליקט זיי זענען אלע פארבליבן. דא, אונת דערמוטיקט און געשטראמט האט
געווארן פארווישט זעינען קברים די ווארן. פארטיליקט געווארן איז מאציעוו לאנד. אין

גראזן. געדיכטע וואקסן זיי אויף און פארוואנדלט ערד, דער פון אפגעמעקט און
טרעטן מיר' פארפאלגן געשטאלטן זייערע מאסןקבר. גרויסן איין אין געווארן
אז נישט וויל איר ניין, אפ. נישט מיר פון ארום מיר כאפט דעם, וועגן כיטראכט יוען
איר וויל אייביק אפטרעטן. מיר פון זאלן זיי אן פילן געדאנקען טרויעריקע שוידער. א
א אייביק!  זיר אין זיר, נעבן האבן זיי אויגן, מיינע פאר שוו9בן שאטנס מוח. מיין
איר באגלייטן, מיד איר זאלט לעבן גאנץ געשטאלטן לעבעדיקצ אין פארוואנדלט ווערן

נשמות... הייליקע לויטערע, קיניער און בערד באזילבערטע מיט יידן 
אמאל, פלעגן מיר יוען זיר' דערמאן איר ווינטער פינצטערע אין מ'איז, וועלכע מיט
ווי:קל שיינעם אין שפאצירן לבנהנעכט, אין די אין לאמטערנעס מיט געגאנגען נעכט,
הלילות יפים "מה זינגען אח סטאוו ביים אריין. חדר אין הע*:ט
שפאצירן צו גסטרוימט האבן מיר בכנען"... עלטערן טייערע די זיר באווייזן אט און

כנען... אין דא, נעכט אזעלכע אין אז דיר, זיר דוכס עס משפחה. גאנצע די און
איבערגעריסן אייביק אויף איז ליד ...דאס איז יואס שטוב, ווארעמער דער אין זיצסט דו
געווארן. פארשטומט אייביק אויף געווארן, די אין ליכט שטראלענדיקער מיט אנגעפולט
אונת מיט זיין צו געווען זוכה נישט האבן זיי זיר דערמאנסט דו יוםטובטעג. און שבת
זייער פילן צו כנען, אין נעכט די זען צו דא, בעקל דאס געגלעט דיר האט טאטע דער ווי

לויטערקייט. זייער פון געניסן צו קעלט, גע שויס אויפן דיר האט מאמ9 די ווי און
נישטא הארץ. מיין וויי טוט ד7ם אויף און האלטן.

מיר. פאר טרייסט קיין צו ביינאכט גייצו איר ויען מאל, יעדעס
כץ י. ווי זע איר און קינדער מיינע פון בעטן די

ירושלים הרציון, אויסן השואה, מרתף אין



בעלאזערקע. אין פאלאץ; צום פירט וואס וועג, דער איז אט
פרי אויפן אויף שטייסטו ווינטערצייט טייכל. אויפן העבגט וואס בריק, די שטייט אט
באדעקם ער גאס, אין שניי טיפער א מארגן. אלטע, שטייען טייכל פון ברע'גן די אויף
אץ קאלט פארוואלקנט, הימל דער ראך. דעם פיי וועלכע אויף ביימער, דובאווע פעסטע
דער ווערט באלד אבער אומעטיק. אביסל גע זייער און נעסטן זייערע בויען געלעך
פיל אן זיר צינדן אוונט אין אץ קלאר הימל איבערגעריסן. נישט ווערט זאנג

בעלאזארקע. איבער הימל אויפן שטערן מיט פעלדער ציגעלניע. דער צו וועג דער
גע געלשבט, דא יידן האבן יארנלאנג בויגן זאנגען פולע הויכע קארן. געבענטשטן
חלוצים' דערצויגן געשאפן, געהאפט, טרוימט, אויף. שטייען און זיר ברקן זיי ווינט, פון זיר
פון עמלק דער ביז לייד, אין און פרייד אין זיר לאזן פייגעלעד הימל. ריינער בלויער א
אומגע און אויפגעשטאנען איז דור אונדזער שטייסט דו און ביימער נאענטע פון הערן
און אלט קינדער, די מיט עלטעיין די בראכט התפעלות. פץ פארכאפט 1

בעלאזארקע. יידישע דאס מער נישטא יובג. קוסטטס די צווישן טאלן. אץ בערגלער 1

צששטערטע, די פון קוימענס די זע איר קריסטאל. ווי ריין וואסערקוואל, א שלאגט 1

שטיבער, יידישע געביידעס; פארברענטע זיר קוואל צום קימען פייגעלעד טשאטעס
דאס איינגעזאפט האט ערד די מדרשים, בתי אוונט. און פרי טובלען
נישט מער שוין זיר הערט עס בלוט. יידישע דער גארטן, גרינער דער בליט ווייט נישט
מער נישט שוין צינדט מען נתנה", "לכו פץ קולות זיר הערן עס וועלכן פון גארטן,
גיין זאל עס ווער גישטא שבתליכט; קיין דיקע די צווישן זיי זע איר שפאצירער. יונגע
זאל יושר ליכט, צינדן זאל ווער שול, אין פארברענגען אץ לאכן רשת, זיי ווי ביימער,
ארץישראל. קיין חלוצים אלס גרייטן זיר לאכט זיי מיט צוזאמען פארלעך און גרופן אין
טרויערי א טויטשטילקייט. אומעטום, חורבן זון... די אויר פריילער
די באוויינט וואלט ער ווי גיסט רעגן קער און טייכל דאס פליסט באלאניע אין אויר

קדושים. אונדזערע  אומגעקומענע א ברעגן. זיינע אויף וואקסן ווערבעביימער
קיין נישט זעט מען נאכט, פינצטערע א גראז. גרינעם מיט באדעקט שטח ברייטער
קלאגטמיט נאטור די הימל. אין שטערן פון מאטערניש זיסער פון זיר שליסן אויגן די
הארציקער יידישער דער פון אומקום אויפן נאטורשיינקייט. דער

בשלאזארקע. ווערסט דו און זיר עפענעץ אויגן די ווען
פרייטיק א אין זיר דערמאנסטו וואר, צוריק

(שטרמ18) שמר י. זיר שליסן קלייטן די שטעטל: אין טאג דיקן
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רעוואלציעטעג וי אין בורעמע?  מלנאוו

די האבן פיאן דארף פון נאענט דער אין אז פא דער פון האניקחדשים די .1918 יאר
טויטער זיין און ייד א דערמארדעט קאזאקן זענען רוסלאנד אין רעוואלוציע ליטישער
א ווי וואלד. פון ראנד ביים ליגט קערפער פאר פרייהייט פון לאזונגעץ אלע פאריבער.
אראפ ידיעה די איז טאג העלן א אין דונער זייפן א וי געפלאצט האבן בירגער אלע
יידן. מלינאווער די פון קעפ די אויף געפאלן זיר האבן שניט אלטן פון לידער נייע בלאז.
דער אין גלויבן געוואלט בישט האט קיינער צארישן פון סטיל אין הערן געלאזט ווידער
האט באלד אבער ידיעה. דער פון ריכטיקייט רוס ראטעוועט און יידו "מארדעט רעזשים:

גע נישט כמעט האט רעיואלוציע די לאנה*.
פאר דער פון געדאנקעךגאנג דעט ענדערט

.*.**ט 'לגבי באפעלקערונג אוקראינישער סמטער
F ד וואלין. אין באפעלקערונג יידישער ^£דער ,^*. J& נישט האט יידן די צו קאזאקן די פון jBfשנאה *^ ££ די איבער זייערער טראט יעדער נאכגעלאזן.

Hi itf^ 97 גע געצייכנט איז וואלין, פון ישובים יידישע
Jlffb? ■ \mB?* בלוט. יידיש מיט ווארן
JFj£>KJ₪mk ■ שטעט סך א אין יוגנט די האט דעריבעל*
i&^W**' . די אויר און זעלבשוץ א ארגאניזירט לעך

mtt^g^₪r\ / געטאן. אזוי האט מלינאוו פון יוגנט
■HHjj^pA^. / גע האט כורעמל שטעטל נאענטן דעם אין
j^^^^^lM^ > וועלכער העברעאיש, פץ לערער א ^^^^^נוויינט 11 נא זיין תרבותשול. דער אין געארבעט ^נ^^^^^1האט ^ איז אליין האכבערג. אליעזר געץרעץ איז ^^^^^^^^8מען און מלינאוו' אין געבוירענער א געווען ער

אן לערער א אלס געווען ער אח באקאנט
בורעמעל סרן ז''ל האכבערג אליעזר לערער יער געורארן פארכאפט איז וועלכער אידעאליסט,

האל רעוואלוציע*, דער פון לאזונגען די פון
דער זיר דארף מען שטימע: א דערה^רט זיר פאר די פאריבער שוין ס'זענען אז טנדיק,
מוז מען און הרוג דער איז עס וועד וויסן האבן מאסן רוסישע די און שקלאפונגסצייטן
האבן עס אבער ישראל. קבר צו ברענגען אים און עפאכע, נייער א צו געווען זוכה שוין
זאלן וועלכע מענטשן, קיין געפונען נישט זיר זיר. פאר ליכטשיין א זען וועלן יידן די אויר
פארן און לעבן דאס איינצושטעלן גרייט זיין איל געדאנקען, אטדי פץ פארשיכורטער א

אריין.. וואלד אין פיאן, דארף אין ז^רומגעגאנ האכבערג אליעיור לערער דער
דער זיר האבן יוגנטלעכע, די מיר, ןוען יוען און מלינאוו, פון גאסן די איבער גען
בא באלד מיר האבן פאל, דעם וועזגן וווסט קיין רעדנער בארימטער א קומען פלעגט עס
אונדז פון דריי פיאן. קיין פארן צו שלאסן צי אים כדי צופוס, גיין ער פלעגט דובנא,
אהין, ארויסגעפארן פערדאוךוואגן מיט זענען תורה. נייע די איינצוזאפן און הערן
פירן וואס וועגן, אלע געקענט האבן מיר ווייל טריס אין איז פארנאכט זומערדיקן א אין
פערד דאס זיר האט פלוצים אריץ. וואלד אין דער חייםלייב אריינגעקומען שטיבל קער
גיין. ווייטער געוואלט נישט אץ אפגעשטעלט געזאגט, דערשראקענער א האט און סטאל9ר
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האבן זיי געהאלפן. גארנישט אים האט עס איז ייאס זעו צי וידאגו פון אראפ זענען מיר
דער דארטן און בוים א צו צוגעפירט אים דער פון שיין אינעם און דערפון, סיבה די
נא אויסגעטאן אים זיי האבן דערנאך שאסן. פאר דערזען מיר האבן לבנה אויפגייענדיקעיר
מלבושים. זיינע מיט צעטיילט זיך און קעט דאס איז געווען קערפער. טויטן נאקעטן א זיף
האבן איינצלהייטן' אטדי אויסהערן נאכן האכבערג. אליעזר אומגעבראכטער דער
זיר און דארף דאס פארלאזט טרויעריקע מיר אומגע באלד זיר האט אונדז פון איינער
דעם היטן צו אריין וואלד אין אומגעקערט שטעטל אין צוריק פערדאוןוואגן מיט קערט
בא דער געווארן רייף איז אונדז ביי הרוג. אין אריין זענען צוויי, אנדערע די מיר' און
צו כדי באוואפנט, זיין מוזן מיר אז שלוס, פויער א האט דארטן און דארף, נאעינטן
רויבער. און ניערדער TJArvFrpw,r א שטעלן פארגעקומען ס'איז אזוי ווי דערציילט אונת

פול. געווען איז געגנט די וועלכע מיט מארד. דער
דריטער אונדזער אנגעקומען איז פארטאג פון צופוס געגאנגען איז לערער דער והגן
חברהקדישא פון באגלייט שטעטל' פון חבר אים האבן דובנא, קיין וואלד מיטן בורעמל
מלי קיין הרוג דעם אריבערצופירן כדי לייט, און דארף אין געבראכט םארהאלטן, קאזאקן

נאור. קעלער, אין פויער א צו אריינגעווארפן אים
שטעטל אין טרויער דער געווען איז גרויס קאנטר א איז ער אז אים' צו שרייענדיק
לערעיי ליבן דעם פון טויט טראגישן צוליבן זוכן אוועק זיי זעי:ען אליין רעוואלוציאנער.
ארומ האט פחד א האכבערג. אליעזר חבר פויער דער אריין אים צו איז באלד בראנפן.
דער צו באפעלקערונג. יידישע די געכאפט "אנטלויף לערער: ביים געבעטן זיר און
ארו די פון יידן סר א געקומען זענען לוויה צונעמען און דערמארדן דיר וועלן זיי ווייל

שטעטלער. מיקע לע דער אבער שטיוול". און מלבושים דיינע
און איידעלעיי דער אומגעקימען איז אזוי "ברידער אז גלויבן' געוואלט נישט האט רער
זיין מיט האט וועלכער לערער, פייןפילנדער טאן. אזוינס זאלן רעוואלרציאנע'רן"
איז און מענטש' אין געגלויבט נשמה גאנצער מיט און צוריקגעקומען, זענען קאזאקן די
25 ווי מער נישט אלטזייענדיק אומגעקומען אין אוועק זיי זענען לערער' דעם נעמענדיק

יאר. אים צו שרייענדיק וואלד, פון ריכטונג דער
אנדענק! זיין כבוד פארעטער!" "בורזשוי! וועג: גאנצן אויפן

מ^נדגגלקאח ש. אבער געבעטן, זיי ביי זיר האט לערער דער
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פערזענלעכקייטן;
ק י נ ש ז י נ ק מוני ו"ו

נאר פון בריוו זיינע אלע ווירקלעך. און מענטשן נאך פארמאגט דור אונדזער אויב
געווען זענען אמעריקע, קיין אומקער זיין דאק איז  פארנעם גייסטיקן העכעוץ פון
צום בענקשאפט טיפער מיט דורכגעזאפט פון איינער געוויס גשוען קניזשניק מוני טאר
איבעירגעחזרט. ער האט מאל יעדעס לאנד. זענען וועלט ציוניסטישער דעי אין אויב זיי.
ארץ קיין זיר אומקערן פון האפענונג די אז דעם פון אנהענגער געטרייע פארבליבן נאך
און אויפגעגעבן. נישט נאר ער האט ישראל וועלכן א אן אידעאל, ציוניסטישן לויטעח
האבן ,וואס אלע, די געווען מקנא ער האט ווי קניזשניק איז  פארבצומיש איז ס'נישט

נאר ס'זענען אויב און זיי פץ איינער געווען
אויס פילן .וועלכע ווייניקע, פאראן ערגע"ךווו

* חבר דיין ליבן "זאלסט געבאט הייליקן /דעם \ גע צווייפל אן קניזשניק איז אלייך, זיך ווי
* 'J זיי. פון איינער ווען

י קניזש דאקטאר איז "בערך' יאר פופציק
ציו פון רייען די אין פעסט געשטאנען ניק

... ~.",^9 זעלנער, אלס אמאל אוואנגארד. ניסטישן
^^ פירער. אלס אמאל

^^t^^ttr wtttH^ פאר ער איז יוגנט פריסטער זיין אץ נאר
^ttl^^m, "' 1^^^^| געדאנק. ציוניסטישן דורבן געווארן כאפט
^^^^H^ ^ י *^^^^^ חברים זיינע צווישן ער האט חדר אין נאך
^^^^KK'' * 9^^^^^ זיינע ליכע די און ציוניזם. געיפריידיקט שוין
^^^^^Hfif N^^^^HP" צו מאל פון געוואקסן איז ארץישראל ^^^^^^^₪צי ^■■^^^^^ אן  נאכער און נאאיווע א צוערשט מאל<

איז אזעלכע איבערצייגנדיקע. און ערנסטע
ז"ל קניזשניק מוני ד,,ר זיין פץ יארן לעצטע די ביז פארבליבן זי

עליה זיין פץ דורכפאל דער אפילו לעבן.
און שוועריקייטן אלע באקעמפן צי באוויזן דאס פארלוירן האט ער ווען ,1935 יאר אין
באדינגונ די צו צוגעפאסט זיר סוףכלסוף אין געשפארט האט עיר וואס פארמעגן, גאנצע

יארן. יענע פון גען אין ארבעט שווערער יאר 15 פון פארלויף
שבועות ערב פון בריוו לעיצטן זיין אין פארלאזן געמוזט רעזולטאט אין און אמעריקע
ער האט טויט, זיין פאר טעג פאר א תשכ"ג, זיין דערשיטערט נישט האט  לאנה דאם
ווייניקסטנס  איז טרוים "מיין געשריבן: איז "קיינער אידעאל. ציוניסטישן אין גלויבן
ישראל''. באזוכן לעבן מיין אין מאל איין נאך אזוי  דורכפאל" מיין אין שולדיק נישט
פאר נישט טרוים דער איז באדויערן, צום ווייל אליין, איך *נאר  געשריבן ער האט

געלוארן. ווירקלעכט גוייטן זיך מען מוז ארץישראל צו לעבן.
אזוי  ישראל צו ייבע טיפע זיין .ווי און נישט דאס ס'טוט ווער און הינזיכטן, 8לע אין
מענטשן צו פריינט, צו ליבע זיין געווען איז באשולדיקך.. נישט קיינעם ער טאר

1
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רו דער פון אויסברוך מיטן ,1917 יאר אין פרייבט "א געזאגט: אמאל מ'האט אויב בכלל.
דער פון דערקלערונג און רעוואלוציע סישער קלאר מען האט  נויט" אין מען דערקענט
ציוניסטי דער ווזען באלפורדעקלאראציע,, דעריבער קניזשניק. מוני ווי אזעלנע גשמיינט
שליאך ברייטן אויפן ארויס איז געדאנק שער געגלויבט, אים נאענטע און פריינט האבן
גאנצן מיטן אריינגעווארפן זיר מוני האט געאכט. אים  קעגנער און ווייטע
פין קעסל זידיקן אין נשמה זיין פון פיבער *
האט צייט יענ9ר צו ארבעט. ציוניסטישער (זווי אטטראפאליע אין מוני איז געבוירן
ער ווו כמעלניקפאדאלסק, אין געוווינט ער הערשעלע פון שטעטל דאס  באצירק) לער
ס'האט זוער דאקטאר. אלס פראקטיצירט האט מוני האט קינדווייזאן פון אסטראפאליער.
פון רודער ביים מובין צייט יענע געזען נישט נישטגעוויינלעכע פון סימנים ארויסגעוויזן
ווייסט און געזען נישט האט  ארבעט דער פאר האבן לערער און מלמדים פשאיקייטן.
אין נאר איז. ארבעט ציוניסםישע וואס נישט ביש "גאון א וואקסט דא אז אויסגעזאגט,
זען געקאנט מען האט קרייזן חסידישע* די אויסגעצייבנט מוני זיך האט באזונדערס ראל''.
מיט זיר גרענעצט וואס באגייסטערונג, אזא 1ועל פאטער, זיין זכרון. פענאמענאלן א מיט

זעלבסטאפפערונג. פון באגריפן די לויט גערעכנט זיר האט בער
אין ארבעט ציוניסטישע די האט דעריבער נישט האט מענטש' רייכער אלס צילט יענער
גאנ דער פאר מוסטער אלס געדינט כמעלניק זיין געבן צו כדי געלט קיין געזשאלעוועט
בא ארבעט די איז עיקר דער סביבה. צער וועלטלע און יידישע געהעריקע זת גשניאלן
קולטור ברייטפארצווייגטער אין שטאנען בילדונג. כע
קינדערגארטן א ווי ארבעט' דקיציערישעי מוני איז טאלאנט מיט נאר נישט אבער
אונ אלס העברעאיש מיט פאלקסשול א און האט ער נאטור. דער פון געבענטשט געווען
דערוואק פאר אוונטקורסן טעריכטשפראד; א הארץ, גוט א געזאגט, שוין ווי פארמאגט,
ציוניס א ביבליאטעק' ציוניסטישע און סענע פיל שטענדיק געווען איז וואס פילנדיקס,
א אוונטן, ליטערארישע און קלוב טישער חדר. אין נאד צווייטן. א פון ליידן די צו באר
עפנטלעכע "הזמיר", און קרייז דראמאטישער אומגליק, אן חבר א געטראפן ס'האט ווען

לעקציעס. און דיסקוסיעפארזאמלונגען אייגן זיין ווי אויפגענומען דאס מוני האט
אויף געווירקט געלואלדיק האט אלץ דאס אין געינויטיקט זיר עמעצער האט אומגליק.
געווען ווייט נאר זענען וואס קרייזן, אלע די צו געווען ווענדונג ערשטע די איז  הילף
פונעם אויר ווי געתדער. פארטייאישן פון שטענדיק אנטוישט. נישט האט ער און מונין,
ווירקונג די אט אץ געדאנק. ציוניסטישן דאזיקע די העלפן. צו געווען גרייט ער איז
צו יראלן די בעת ארויסגעוויזן בילט זיר האט באקומען בירושה אויס, ווייזט ער, האט מידה
צעטל ציוניסטישע דאס קהילה. יידישעי דער וח5ל זיידן, זיין פון נאכמער מוטער, זיין פון
אפגע האט בלאק) (אלגעמיינעצעיריציון געוואלדי א אייניקל אויפן געהאט האט כער
פאר אלע איבער נצהון גלייואלדיקן א האלטן יארן, שפעטערדיקע די אין אפילו השפעה. קע
געזוונען און לינקס פון אץ רעבטס פון טייען פונעם סטודענט א געווען שוין איז ער ווען
זעלבסטפאר מערהייט. איבעתויגנדיקע אן האבן ליב ע'ר פלעגט פאקולטעס, מעדיצינישן
קהי דער פץ פרעזידענט אלס אז שטענדלעד, דער שעהניוייז און געזעלשאפט אין זיצן צו
א: קיין נישט געווארן אויסגעוויילט איז לה האט ער וואס מעשיות, אץ לעגענדעס ציילז

מוני. ווי דערער האט אלץ דאס און זיידן. זיין פון געהערט
געימוזט אינגיכן ער האט באדויערן צום ער ווי גלייר דבקות, אזא מיט דערציילט ער
איז 1919 אין קהילה. אין ארט זיין פארלאזן אויטענטישקייט אין געגלויבט וואלט אליין
באפעל לויטן אץ געווארן קראנק שווער ער לעגענדעס. אלע* די פון
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זיין אמעריקע. קיין אומקעח זיד און לאנד געצווונגען געווען ער איז דאקטוירים, פץ
אויס קנאפע די אויר ווי געזונטצושטאנד, אר געזעלשאפטלעכער פין דעריוייטערן זיך
האבן פאר' זיין ביי איינצוארדענען זיר זיכטן נישט עיר האט זאך איין אויף אבער בעט.
אונטערגעבן זיר נאכאמאל געצווונגען אים ציוניסטישער דער אויף  געווען מוותר
שווער א מיט און קרובים, די פון רוף דעם סאוויע דער ורעו ,1921 יאר אין און ארבעט.
אין צוריק אומגעקערט זיר מוני האט הארץ פארפאלגן אנגעהויבן האט רעזשים טישער

גלות. באשלאסן און רעזיגנירט ער האט ציוניסטן,
זיר נאכאמאל  טרוים דשם ער האט דאד אמעריקע. אין קרובים זיינע צו עמיגרירן צו
אויגן אייגענע זיינע מיט זען און אומצוקערן אנגענומען מוני האט הארץ שוו9ר א מיט
אויפבויפראצעס, איר אין מדינה יידישע די אמעריקע קרובים. זיינע פון איינלאדונג די
ער פלעגט ווונטש דעם אויפגעגעבן. נישט וואלט בעסער אימפאנירט. נישט אים האט
זע זועלכע בריוו, זיינע אלע אין איבערחזרן גע זיין אבער אר?"2ראל. קיין געפארן ער
אבער ישראל, צו ליבע מיט פול געווען נ9ן קרובים' די און זייט, איין פון זונטצושטאנד,
פאתוירקלעכט נישט חלום דער איז מאל דאס איינאר גרינגע א פארזיכערט האבן וועלכע
תשכ''ג, יאר פון שבועותטעג די אין געווארן. איבער האבן זייט. צווייטער דער פון דיענונג,
רחל, פרוי זיין פון טויט נאכן יאר א פונקט געווויגן.
דורכגעמאכט אים נייט צוזאמען האט וואס נדר א ווי ער האט זיר, געזעעענען ביים
אויסגעהויכט ער האט וועג, ציוניסטישן דעם וועט געלעגנהייט ערשטער דער ביי געטאן:
איינגעשלאפן רואיק און שטיל נשמה. זיין ארץישראל. קיין קומען ער

אויפגעשטאנען. נישט מער און געווען. מקיים טאקע ער האט נדר דעם און
פא זיין מיט געקימען ער איז 1935 יאר אין

איגרת ז. באדויערן, צום לאנד. אין ב^ז9צן זיר מיליע
דאס פארלאזן געמוזט חדשים 5 נאד ער האט

ענבי מ חיי
געדרעמלט פריער האט וואס עענרגיע. נאלער (וויינטרויב) ענבי חיים פון טויט מיטן

יוגנט. דער פון רייען די אץ עפא .שטורעמדיקע א זכרון אין טויכטאויף
אויפ רעוואלוציאנערן פון באצויבערטע' גרויסע די .וועלטקריג. ערשטן סוף פון כ9
איי אונדזער זובן גענומען מיר האבן ברויז ווען געטראפן אונת האט רעוואלוציע רוסישע
 אידעאל אונדזער פץ געטריבן וועג גענעם זענען מיר יונג. גאר געווען נאר זענען סיר
דע האט וואס קריזיס, אויפן קוקנדיק נישט זעליקן, פון תלמידים געווען צייט יענער אין
בא ציוניסטישער דער אין געהערשט מאטל און מאראליסט גרויסער א געוועץ איז וועלכער
מיר ציוניזם. שאפערישן נייעם א  וועגונג פאר זעצט וואס יוגנט, דור א פון דערציער
קרייזן די אין וועג אונדזער געפונעין האבן הערצל. פון ירושה די

"דרור". און לבנות" "עת פץ דעם רעאליזירן צו אזוי ווי וועג א זוכנדיק
יוגנטלעכן מיט פול באיועגונג יונגע אלס אויס געשטרעבט יעדער האט אידעאל גרויסן
"דרור" אין געזען מיר האבן ברען, און גייסט קעמפער. א פון טיפ יא זיר פון פארמירן
איינ ווילן וועלכע טרוימער, פון באוועגונג א נאציאנאלעיי פון צייט א געווען איז עס
די קעגנווארט. יידישער דער אין ווארצלען און יידנטום רוסישן דעם צווישן דערוואכונג
גע איז "דרור" פון גרינדער די פון לאזונג נאציא און כוח געיואלדיקן פון אנטפלעקונג
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1 קרן לטובת טעטיקייט א ארגאניזירן און ציען אבער בארג, פון צופוסנס שטייעזן מיר ווען:
1  ■ החלוץ און תרבותשולן היסוד, קח קימת' צויבערדיקן און ווונדערלעכן דעם זעען מיר
1 ציל. צום מיטל א וועלכן צו לאנד, אונדזער  זיינעם שפיץ
1 "דרור" פון קאלעקטיוו פון עירשטע די צווישן שטרעבן. מיר
1 צע\ דער צווישן דעם נאד און זשיטאמיר אין זיר האבן "דרור" פון שפראצן ערשטע די
1 געייען בולט איז פוילן, אין גרופע טראלער און בערדיטשעוו זשיטאמיר, אין אנטפלעקט
1 ארן טריי געווען איז ער וויינטרויבענבי. חיים שטורעימדיקן אין קאלעקטיוון קליינע קיעוו,
1 יארן. פון משך אין באיועגונג דער אין אקטיוו זשיטאמי דעם צווישן יוגנט. יידישער פון ים
1 גע און וואן* דער אויף געשטאנען שטענדיק פון יונגע די מיר, האבן קאלעקטיוו רער
1 אלעמעין. און אלץ פאר זארגט וויינטרויב, חיים מיט באגעגנט זיך "דרור",

לעבן, אין פארווארצלט טיף געוען איז חיים שוועס זיין מיט  יאת לאנגע צו זיי  און
האבן אלע מיר אתם. געזעלשאפט דער אין געפינען וועלכע יוסף, ברודער און חנה טער
טרוקע זיין אונטער אפצושאצן. אים געוווסט ישראל. אין איצט זיר
צאפל א געקלאפט האט לעבנסשטייגער נעם פאר מיר האבן זוכן פון פראצעס אין
שטיפעריש אפילו געווען הארץ. דיקווארעם דורר און כוח קאלעקטיוון אונדזער שטארקט
פלעגן חברים, נאענטע זיינע1 מיר, אז אזוי, מיר האבן איבערגעגעבנקייט פעתענלעכער

טראסק". חיים ליבשאפט מיט רופן אים שטורמישער אין וועג אונדזער אויסגעטראטן
צום צוגעשטאנען חיים איז ארץישראל אין צייטן געווען ס'זענען  געזעלשאפטלעכקייט
א אין פתחתקוה. אין גבעתהשלושה קיבוץ פעט אוקראינע. אין יידן אויף פאגראמעץ פון
משרד אין ארבעטן אריין ער איז אתם צייט  סאלדאטן פוילישע סקאראפאדסקי, ליורע,
אין דא, פתחתקוה. אין ציבוריות עבודות אייסגעשמירט געווען זענען הענט אלעמענס
פאלי אונדזערע צעשיידט זיף האבן לאנד, בירגער פין בלוט טייכן בלוט. יידיש אין 1

געבליבן חיים איז תמיד אבער וועגן, טישע אר אין טעטיק געווען איז "דרור" אץ קריג. 1

איבערגעגעבקנער און געטרייער גוטער, א זעלבסטשוץ. גאניזירן 1

עקשן אן געוויםן, ריינעם פון מענטש א חבר, גערודפט. פארבאטן, אומלעגאל, איז ציוניזם 1
זיייע אין אפילו וועג. א^עאלאגישן זיין אין נישט האט ל&וואלוציע דער פת גלאנץ דער
און "דבר" אין אריבער איז ער ווען פליכטן, יוגנט. יידישער דער פון אויגן די פארבלענדט
הסתדרות, פון רעיויזיאנסקאמיסיע דער אין אוב אויסשמידן פון תקופה א געווען ס'איז

הסתדרות. ד9ר פון שליח אלס כוח. אינערלעכן דזער
אלס פארגעסן, צו נוטה מיר זענען איצט אויפ גרויסער אונדזער פון פארזעצונג אלס
לעבן טומלדיקן אינטענסיוון פון רעזולטאט באשליסן ציוניזם צום טריישאפט און גאבע
אץ געזעלשאפט. און מדינה פון געביט אויפן "דרור" פץ קערנדל דאס איבערצופירן מיר
אבער פארגעסן. צו טבע א מיר האבן בכלל דעם אויפסניי מיר שפינען דארט פוילן. קיין
צו אפשאצונג, חברישער זיין פון געפילן די מיר געלוארן. איבערגעריסן איז וואס פאדעם,
ל7בן זיין ביי געוועו זוכה האט ענבי חעלכער אינ אלס זיר באטראכטן אנגעהויבן האבן
פער שטראלנדיקער זיין פץ פשוטקייט די אץ ציוניסטישסאציאליס דער פץ טייל טעגראלן
אונ אין בלייבן TDn וועלן  זענלעכקייט באוועגונג. טישער

זכרון. דזער יידנ פוילישן פון ים שטורעמדיקן דעם אין
באנקאווטר י. דער אזוי ווי פראגן אויפגעשווומען זענען טום



35* ן י ל ה ו ו ט ו ק ל י

ס ע ק ש א ש מ י י ח ר " ד

דערפאלג. גרייס געהאט ער האט לענדער יידישער דער אין באוווסט שאשקעס, ד''ר
געווארן געדרוקט זענען דערציילונגען זיינע קאאפערא שרייבער, רייזנדער, אלס וועלט
די אין רייזעביכער. אין און צייטונגען אין גע איז טועה געזעלשאפטלעכער און טאר
מיט אויפגעעומען זיי מען האט קרייזן יידישע ,1964 מאי 6טן דעם יארק ניו אין שטארבן

אפשאצונג. און אינטערעס גרויס איי געווען איז ער יאר. 73 פון עלטער אין
וועלטמלח צוויי די צווישן יארן די אין דער אין רייזנדער יידישע גרויסע די פון נער
און רעוויזאר געווען שאשקעס ד"ר איז מות באמיט זיר האט וועלכער תקופה, לעצטער
פון רעוויזיאנספארבאנד אין אינסטרוקטאר יידישע מיט פארבינדונגען שאפן שטענדיק
וואלי אין בענק קאאפעראטיווע יידישע די ווינ פארווארפענע און צעשפרייטע אין עירות
פוילישער דער אונטער (דאן געגנט נער צענד פון משך אין וועלט. דער אויף קעלעך
וואלי מיט בארירונג אין קומעינדיק מאכט). געווען און געוואנדערט ער האט יאח ליקער
ווא פון סימפאטיקער גרויסער אלם יידן נער האט אומעטום פאלק. יידישן פון משולח א ווי
אפגעשאצט געהעריק ער האט יידנטום, לינער גרדפן קהילות, שבטים, יידישע געזוכט ער
האט ער בכלל. שבט וואלינער פון טאטן די זיי אויסגעפארשט יידן, איינצלנע אפילו און
אי דער צו באגייסטערונג מיט אפגערופן זיר גע זיי האט ער לעזבן. ארט און מנהגים ערע
צו וועלטפארבאנד וואלינער פון ניציאטיוו און אויפלעבן יידישן פון בשורה די בראכט
וואלין, פון פארגאנגענהייט די פאראייביקן מדינה. יידישער באנייטער דער פון גרוס א
אויפשטעלן דורר קדושים, און קהילות אירע אויפגעוועקט זיי אין האט ער  עיקר דער

ישראל. אין ווהליף' "היכל דעם פאר זיי געהאלפן און גייסט נאציאנאלן דעם
אין ,1963 אין באזור' לעצטן זיין בשעת ישראל. כלל מיטן זיר בינדן
אין אריינגעטראטן שאשקעס ד"ר איז ישראל, ד"ר איז רייזעס נוצלעכע פיל זיינע אין
דעם נאר וואלין. איגוד פון ערךקאמיטעט הער דורר געווארן אויפגענומעין שאשקעס
פון גייטינגען אויף ארויסגעטראטן ער איז פערזענלעכ אנגעזעענע און מלוכות פון שער
"היכל פאת אמעריקע אין עסקנים וואלינער איבער געשפרעכן, זיי מיט געפירט קייטן,
אויסצוארבעטן פראיעקטירט האט ער ווהליך. זייער וועיגן און יידן די פון גורל וועגן הויפט
פאר פלאן א איגוד פון פארוואלטונג דער מיט מדינת צו און פאלק יידישן צום באציאונג
"היכל פארן טעטיקייט קינפטיקער זיין ישראל.

ווהליך. אין דורכגעמאכט סר א האט שאשקעס ד"ר
זיינע אלע איבערגעיריסן האט טויט זיין צוזאמען עסקן; יידישער אלס רייזעס זיינע

פלענער. אלס געווען שם קונה זיר ער האט דעם מיט
אנדענק! זיין כבוד מיט רעדנער. און דערציילער טאלאנטפולער

בורקא מ. א:דערצ אין און ישראל אין רעםשראטן זיינע

1
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1 א?יצקי ברוך
1 גרויסן א אתיסגערופן און בלעיטער" רארישע סון ברודער יינגערער דער אליצקי' ברוך
1 צוליב לייענער. בעסערן דעם ביי אינטערעס און ישראל) (אין אליצקי ל. דיכטער דעם
1 היים, דער אין נויט אומאויפהערלעכער דער מ$ך דיכטער דע*ם פון ברודער עלטערער דער
1 לערער אלס ארבעטן ארויסגעפארן ער איז געבוירן איז אמעריקע), (אין אליצקי טעס
1 דרויע, אין שול יידישוועלטלעכער דער אין טריסק, שטעטל אץ 1907 יאר אין געווארן
1 פראווינץ. ווילנער איז  נחמן נחום ר' ©אטעה זיין וואלין.
1 אץ געהאט, חתונה ער האט 1928 יאר אץ זיין ייד; איידעלער און תלמידחכם א געווען
1 מוניעלע.  זון א געבוירן אים האט פרוי די  אשתחיל אן  רייזיע (אסתר) מוטער
1 לערער אלס ארבעטן ארויסגעפארן איז ער זיין וואס חוץ שטע'טל. אין חשובסטע די פון

דעם נאך פאלקשול. מעזריטשער דער אין עושר אן ייד א געווען איז יעקבמאיר, זיידע,
איז 1934 יאר אין לונע. אין שול דער אין איבערגענו הויז דאס זיר האט חכם, א און
ארעם און פרוי זיין מיט צשגאנגען זיר ער  צד מאמעס דער פון יחוס: גרויסן מיט מעין
ס'איז ווו ווארשע, קיין אנגעקומען הויל און "חמישהחומשי די און שרהס לייב רב מיט
ער איז דא הונגערן. צו אויסגעקומען אים גרויסן דעם מיט  צד טאטנס פון תורה"?
געוועזע א זיינער מיט צוזאמענגעקומען זיר קארלינער. אהרעלע רב
האבן זיי און האלפערין, מרים שילערין, נער שוין האט חדרים, אין געלערנט האט ברוד
זענען 1936 יאר אין נויט. אין גע'לעבט ביידע 9רשטער דער פון אויסברוד צוליבן אבער,
איו זשעטל. אין ארבעטן ארויסגעפארן זיי ביי לערנען צו באוויזן נישט וועלטמלחמה,
לאדזש. אין געארבעט זיי האבן 1938 יאר איז ער ווען און גמראמלמדים, עלטערע די
דייטש פארן אנטלאפן זיי זענען 1939 יאר אין שטוב, אין נויט דער צוליב ,1918 יאר אץ
געארבעט האט ברור ווו ראטנפארבאנד, קיין האט ראטנע, אין פעטער א צו אוועקגעפארן 1

גימ סאוויעטישיידישער א אין לערער אלס העברעאיש an אין געלערנט דארט ער 1

פאס צוליב שפעטער, גראדנע, אין נאזיע ביתהספר. ציוניסטישן 1
סאוויעטישיידי דקר אין פארטשוועריקייטן, קיץ אומגעקערט זיר ער האט 1920 יאר אין
געשריבן האט ער ליאכאוויץ. אין שול שער טויט דעם איבערגעלעבט האט ער ווו טריסק,
אויס סאוו.יידישע די אין געדרוקט זיר און שוין האט פאטער דער  מוטער דער פץ
די אץ נאציס די אריץ ס'זענען ביז גאבן, אין מצב דער און  געלעבט נישט דעמאלט
זיין אומקום. צום אוועק איז קהילה גאנצע דע איז ער קריטיש. גאר געלוארן אץ שטוב
זיינע טריסק.. אין אומגעקומען איז בךיחיד אין "קאנדיציע" א אויף ארויסגעפארן ריבער
ציזאמען. אים מיט אוועק זענען שאפונגען דאס נאטור, פרייע די ווו דארף, נאענט א

אמוק9רנדיק האט, אליצקי ל. ברודער זיין גע האבן לעבן זיין און פויער דער פעלה
צונויפ פוילן, קיין ראטנפארבאנד פון זיך עפ זיין אויף איינדרוק טיפן גאר א מאכט
צעשפריי לידער, געדרוקטע זיינע געז^מלט פון איינזאמקייט דער אין געמיט. סינדלער
אין און זשורנאלן, פארשידענע איבער טע צו אנגעהויבן ווארשיינלער ער האט דארף
ברור ניריארק אין דערשינען איז 1951 יאר 1923 יאר אין פ*ן. דיכטערישע זיין פרווון
איז בלוט "מיין א"נ בור איינציק אליצקיס גע געשריבן אהיים, אומגעקערט זיר ער האט
אומבא זיין אויף מצבה א  אויסגעמישט" אין ביבער. "געשלונגען" אץ היימערהייט

קבר. קאנטן דע יוגנטזשורנאל א אין ער האט 1924 יאר
דעמאלט פון ליד. ערשט זיין מיט ביוטירט

אליצקי ל "ליטע די אין געדרוקט אפט זייער זיר אן

__^^^^^_^^^_^ 4
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מיט בארירונג אין געשטאנען איז ער ישראל. אין געוואח געיבוירן איז גארדאן יוסף
גאסס יעדן אויפגענומען און קולטורמענטשן פאר האט ער ווו ,1896 איו קאפיל שטעטל
זיר צו איינלאדן פלשגט ער ישראל. פון פא זיין יוגנט. את קינדעריארן זיינע בראכט
אסיפות זיי פאר איינארדענען און געסט די וועלכן גארדאן, יעקבשמעון געווען איז טער
אין סיי פליכט זייער אויספירן זיי ד,עלפן און תבואה משה שמעון "יעקב גערופן האט מען
ביכערפארשפריי אין סיי און געלטזאמלונג מו זיין און שטאטבעלהבית א הענדלער'/

טונג. חייל. אשת אן  לאה טער
גע קראנק גארדאן איז יאר 8 נ/יט צוריק אריינגע אים מעץ האט קינד 8 זייענדיק
געצווונגען געוועו איז און ך,#7ע; אויפן ווען ער האט נאכדעם חדר, א אין לערנען געבן
דער פארבליבן אח ארבעט פון אפצוזאגן זיך אין איינגעזאפט און לערער א ביי געלערנט
אי1 פרעיסע יידישער דער פון פארשפרייטער אינטערעס פיל מיט ליטעראטור, יידישע זיר
בי פארקויפן אויר פלעגט ער ראטשעסטער. לי דער אין אריינטראכטן און לייענען צום
באליבט געווען איז און שטאט זיין אין כער אים האט מעין אז אזוי, תר, פח טעראטור

קרייזן. פארשידענע אין שטעטל. פון משבילים די צווישן גערעכנט
געי צום צוגעשטאנען גארדאן איז לעצטנס וועלט ערשטע די אויסגעבראכן איז עס יוען
יידנטום וואלינער דאס פאראייביקן פון דאנק אמעריקע קיין געלאזן זיר ער האט מלחמה,
אין ווהלין" "היכל דעם אויפשטעלן "רכן האט דארט באסטאן. אין אפגעשטעלט זיר אח
וואלינער דעם ארגאניזירט האט ער ישראל. אי ער איז באסטאן פון שווקי. געלעבט ער
געוויילט אויר ראטשעסטער, אין קאמיטעט אויסגע און ראטשעסטער קיין בערגעפארן
ווה "היכל פארן ערןקאמיטעט איו געוואח האבנדיק נישט ארבעטן, פארשידענע פירט
גע'טרוימט פיל האט ער אמעריקע. אין לין" האט עס מי. זיין פון ברכה איבעריקע קיין
וועלכע היסטאריעענציקלאפעדיע, דער *ןעגן קול אח געזעלשאפטלעכקייט צו געצויגן אים
לאנדס וואלינער פון וועלטפארבאנד דער צו אפגעבן זיר אנגקחויבן האט ער און טור
גלייכצייטיק און ארויסגעבן. זיר גרייט לייט ענינים.. געזעלשאפטלעכע s?:rTr1KD
אומ דער אבער ישראל. קיין עליה וועגן _ יידישער דער געבילדעט זיר האט עס ידען
געמאכט צונישט האט טויט דקלבארעמדיקער האט אמעריקע, אין העברי) (הגדוד לעגיאן

פלענער. זיינע ארויס און אים צו אנגעשלאסן זיר גארדאן
צוזאמען גארדאן, האט 1964 מערץ אנהויב ארץישר באפרייען צו שטרעבונג דעי. מיט
איים שורות' דאזיקע די פח שרייבער מ,טן צוריקגע זיר ער האט קריג דעם נאד אל.
ווייטערדיקער דער פון פלאן א געארבעט געהאט חתונה אח ראטשעסטער קיין קערט
זעל דער אין און ווהליך "היכל פאףן ארבעט טע געווען אח גאלדפארב שרה פריילין מיט
הארץ צווייטן א באקומען ער ד.אט נאכט כער ארבעטנ ארגאניזאציעם. פארשידענע אין טיק
איז שפיטאל. אין וואכן 2 ל,גן באכן אטאק> אויפגעהערט נישט טאגטעגלער ער האט דיק,
מערץ 24>טן Djn אייביק אויף אותק ער וואס באדויערט און ארץישראל וועגן חלומע?
פרד זיין טרויער אין איבערלאזנדיק '1964 פארלאזט. עס האט ער
און אסתר. און ביילע ^כטער. ציויי שרה, גארדאן איז איבערצייגונגען זיינע לויט

אייניקלעך זעקס איו ציוך "פועלי פון רייען די אין געווען
אווערבו. בןציון פון פארטיי העבודה" "אחדות די געשטיצט

1
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1זע5ט וער אין לאנרסליט וואלנער ד צו

ורערן איינגעפאסט וועלן בלעטער דאזיקע די זיי. ברידער! טייערע
אלבומען צוועק דאזיקן פארן אנטשפרעכנדע אין זינט פאריבער זענען יאר צענדליק צרויי 1
אפגע וועלן וואס שטעט), און קהילות די (לויט אכזריות איז יידבטום יואלינער פראכטפולע דאס 1

"היכל פונעם זאל ספעציעלן א אין ווערן היט קרבנות די צווישן געווארן אומגעבראכט דיק 1
יע און נרתמיד א ברענען ס'וועט ווו וואליך. זיר געפינען קאטאסטראפע שרעקלעכער דער פון
אנדענק מיטן זיין מתייחד זיר קענען וועט דער האבן וועלכע פריינט, און קרובים אייערע אויר
בלע דאזיקע די נאענטע. און קדושים זיינע פון ישראל קבר צו קומען אפילו געווען זוכה נישט
כלל און פרט פאר עולם לזכרון דינען וועלן טעי אויפגע נישט מצבה קיין זיי פאר האט מען און
אלס אויר ווי דורות, קומענדיקע די פאר און מיטהעל זייערע און נאציס די נאכמער, שטעלט.
שטיינערנער דער במקום מצבה סימבאלישע אפגע און פארניכטעט האבן מינים אלע פון פער
איז אדער געשטעלט, נישט איז וועלכע מצבה, זיי קדושים; די פון ברידערקברים סר א ווישט

געווארן. צעשטערט בתיקברות די צעשטערט און געשענדעט האבן
פון בלוט דאס פריינט, און ברודער טייערער אויפגע זענען וועלכע מצבות, די צעבראכן און
פון אונדז צו שרייט קדושים וואלינער אונדזערע איז אלץ דאס דורות. פון במשר געווארן שטעלט
סימ א אויפשטעלן גערופן ווערסט דו ערד. דער אינ אפמעקן און פארווישן כדי געווארן, געטאן
זענען וועלכע נאענטע' דיינע פאר מצבה באלישע אויף יידן די פון עבר דעם און זכר דעם גאנצן
מחנה דער צו אן זיר שליס נישטא. מער שוין ערד. וואלינער דער
דעם לגבי חוב זייער דערפילן וועלכע די, פון לאנדס וואלינער פון וועלטפארבאנד דער

פריינט. און קרובים זייערע פון אנדענק אויפ די זיר אויף גענומען האט וועלכער לייט,
און ריין אויספילן, דארפסטו צוועק דעם צו יידנטום' וואלינער דאס פאראייביקן צו גאבע
אמ ווי און קופאן אונטערשטן דעם דייטלעה זיינע פארגאנגענהייט, און קולטור גייסט, זיין
אדרעס: אויפן אונת צו אריינשיקן אים שנעלסטן פאלקס און עסקנים שעפער, גאונים, גדולים,
שד' תלאביב, ווהלין, יוצאי של עולמי איגוד געווארן, אומגעבראכט זענען וועלכע מענטשן,

.1186 ד. ת. ,30 רוטשילד פאר צו פערזענלער מעגלעכקייט די יעדן גיט
און פריינט זיינע קרוביםקדושים' זיינע מאנטיקאייביקן יעדן טעטיק איז ביורא אונתער ,
מצבה סימבאלישער א דורר נפטרים ביזאנדערע 6.30 פון שעהן די אין דאנערשטיק, .און אויפגעשטעלט,. וועט וואס וואליך, "היכל אוונט.אינעם 9.30 ישראל., אין ווערן

, הנצחה), (דף פאראייביקונגסבלאט א אויף
גרוס פריינטלעכן מיט סימבאלישער> א פון פארם דער אין געזרוקט

וואלינער פיל פאריואלטינג נעמען די פארצייכענען איינער יערער קען מצבה,
ער וועלכע פארשטארבענע, און קדושים די פון

וועלט"פארבאנד וועגן פרטים פארשידענע מיט פאראייביקן תיל
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לאנדסיייט וואלינער פון וועיטפארבאנד צום
תלאביב ,1186 ד. ת. .30 רוטשילד שדרות

און אומגעקומענע מיינע פון אנדענק צום מצבה סימבאלישע א אויפשטעלן וועלנדיק
פאראייביקונלסבלאט א אויף פארצייכענען איך בעט פריינט' און קרובים פארשטארבענע
פאלגנדע די פון קדושים די פון אנדענק צום אלבום אינעם הנצחה) (דף

קדושים:

קרובהשאסט אומגעקומען ווו סון דאטע עלסער עלטערן זיינע סין נעמען סאמיליע און נאמען
יארצייט

.1

.2

.3

.4

.5

.6

פאראייביי,ער: פוגעם פרטים
אדרעס איצטיקער גענויער געבוירן ווו אץ ויען עלטערן די סין נאמען סארמיליע אץ נאמען

פרטים: א:דערע

אונטערשריסס 1964 דאסע ארט
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וואלינער אלע צו
גענעבן איינעם יעדן ווערט גלייכצייטיק זאמל דעם אין זענען סיבות טעכנישע צוליב
נעטען די פאראייביקן צו טעגלעכקייט די לאנדס וואלינער פון ידיעות אדיין נישט בוך
אום אנדערע און קדושים וואלינער די פון אנ מאטעריאל, ביבליאגראפישער מאנשאפטן,
צוועק דעם פאר םפעציעל דירך געקומענע אויר ס'איז אנד. א. קרובים געזוכטע וועגן פראגן
(.דפי .פאראביקונגםבלעטער' באשטיטטע מאטעריאל קיין געווארן פארעפנטלעכט נישט
אין ווערן אפגעהיט וועלן וועלכע הנצחה'). וועלט וואלינער פונעם טעטיקייט דער וועגן
פאר מצבות סימבאלישע אלם וואלין' .היכל אפטיילונגען זיינע פון און ישראל אין פארבאנד
אין באקוטען צו איינצלהייטן דורדורות. אריץ וועט אלץ דאס לענדער. פארשידענע אין
:ת?י וועלטפארבאנד וואלינער פון ביורא כ'. וואליר "ילקוט זאמלבור קומענדיקן דעם אין
(לאל,אי 30 נומער רוטשילר שררות אגיב, ארגאני און לאנדסמאנשאפטן וואליבער די
נוטעי ד. ת. המועצות), ברית יוצאי פון געבעטן ווערן וועלט' גאנצער דער אין זאציעס
דאנער און דינפטיק מאנטיק, יעדן ,1186 נאטיצן און ידיעות רעדאקציע אין אריינשיקן
אויבם. 9.30 ביז 6.30 פון שעהן די אין *טטיק, פערזאנעןצוזאמענשטעל טעטיקייט' זייער וועגן

מאטעריאלן. אנדערע און קאמיטעטן די פון
וואלינט. די פון וועלטפארבאנד ארויס האבן וועלכע לאנדסמאנשאםטן, די
ווהלין' ילקוט יטלאקציע ///V אריינשיקן געבעטן ווערן יזכורביכער, געגעבן

געבן צו דערמעגלעכן כדי עקזעמפלאר, איין צו
אפ געהעריקע א וואלין'' "ילקוט אין זיי וועגן

1 / ווערן איבערגעגעבן וועלן ביכער די שאצונג.
i! *JXJW'rfyf/ /W 8^18 $*\ /S jj יועלו און וואליר "היכל פונעם ביבליאטעק דער
ii ^^.....ר ^י ^ךלח^יץ* ^זז*^ז//ך ]; ענציקלאפעדיע דער פאר מאטעיאל אלס דינען
j; ע7 W*\J | 1S "*י0לי0 "<3 ^jl"* j| וואלין. פון געשיכטע את
i| '"if$\) ^T\\f, 5אךן |j וואלינער אלע בעט וועלטפארבאנד דער
\\ " ~ י\ צושיקן ארגאניזאציעס און לאנדסמאנשאפטן
ii וועלטפ^יב^נד /W Jmm™LZ, i אלע פון אדרעסן און נעמען די רשימותמיט ווארעמען:*אים דעם געהעריק ווי אפ ש^צם ; ', ' ,
// מעצענ^םן> פךיינט/ פןן מיטה,לף אןן אפרוף :| אנ אין און ישראל איו יידן וואליךשטאמענדע
|; שפענדער. אלע און טוער געזעלשאפטלעכע |! געפירטע די דעיגאנצן צו כדי לענדער, דערע
;| אויך ווי נישטוואלינער, און וואלינגור \\ לעבנ וואלינער אלע פון קארטאטעק אים דורד
און;! קיבוצים אינסטיטוציעס, ארגאניואציעס, י! וועלט. גארער דער אין געבליבענע
דטר!! אין און ישראל אין פטחאנען איינצלנט :! דעם אויםשטעלן צום באשטייערונג די
באשטייערטין זין האבן וועלכע וועלט. גארער ! י : ,\ צו 1מאנןמענט ג^סן דעם איפשטעלן ^ךן ;ן יע דערפאלג. מיט געפירט ווערט וואליר "היכל
דורכ1|; יידנטום וואלינער דאם פאראייביקן ;| מיט פארבינדונג א געהאט האט וועלכער דער,
איר;! אויס אלע זיי דריקט וואליר. "היכל || פונעם פריינט די צו זיר רעכנט אדער וואלין'
ביזאיצטיקן:| זייער פאר דאנק י&רציקן /י rr געבעטן ווערט וועלטפארבאנד, וואלינער
אויף!; סעטיקייט זייער פ^י "" *פתף 1; און ראטעס) איו אויר (מעגלער באשטייערן
j! 'יי 7,? י;""יי1"17 "י ^ | ""ייביק^"ק" די .י שיתר א ""
.; !; וועלטפארבאנד. ny^D
\\ תכתבו! טרבה *'שנה jj כוי צום ציגל אייערע לייגטצו חברים,
Lww~w~~~~~ ~~< וואלין1 .היכל פץ



תשכ'יה החדשה הע\נה לקראת
בישראל המרכז ווהלין. יוצאי של העולמי האיגוד שולח

ברכותיו. מיטב את
ישראל, למדינת

לא'י, היהודית לסוכנות
ירושלים ושם .יד למוסד

הברית בארצות ווהלין' .היכל למען לועד
בצרפת הווהליני לועד

והועדות ההנהלה המועצה, הכבוד, ועד לחברי
ובתפוצות בישראל הווהליניים הארגונים לכל

וסניפיו העולמי האיגוד ולעסקני לנאמני
ולמשפחותיהם שהם מקום בכל ווהלין לבני

ישראל בית ולכל
השטחים! בכל וברוכה טובה שנה

להשקיה קלים צנורות יצרני בעמ צ*נקל בעמ אלונ* 1!>>ם
קר: בערגול למוצרי:. חרושת בית

מטר 18 עד באורך 16' ועד 1,1/2' בקוט' מאלומיניום .1

אורך מטר 12 עד מ6 ,4" ,3'' ,2" בקוט' מגולבנת מפלדה .2 מלט,
ואלומיניום. מגולבנת מפלדה יאבוסים שיקתות יצוי 3 מרצפות

(אקסטריזיון): הדחיסה בשיטת
מאלומיניום ופרופילים צנוריות ודלתות, חלונות יצור מדרגות

המשק צרכי לכל רעפים
לחקלאות לבנין, ה, י עש ת ל ואחי

822048 824790 טל. ,33 העלית רח' תלאביב, הטכני: המשרד
911170 טל. תקוה בפתח החדש התעשיה אזור החברה: משרדי הםשרד:

תקוה בפתח החדש התעשיה אזור החרושת: בית 63 הרצל רח' חיפה,
911794/5/6/7 טל. 2376 טל. 5194 ד. ת.

בע''מ למלאכה בנק חרושת בית
9 קרליבך רח' תא, המרכזית: ההנהלה בעמ פלקרמ*ק

20078 ד. ת.
71024 טלפון מפרץ מלאכהחיפה, לבעלי תגמולים קופת  "המלאכה'

3149123 טלפ' עצמאיים ת'א ברגר יצקי אז' סוכנות
פיטוריו לפיצויי מרכזית קיו 822071 טל. 29 זבולון רח'

סניפים:
16 מלאכה בעלי מרכז רח' ראשי: סניף תלאביב, באי בלעדיים אבנית מוצרי מייצרים

65613 ,66414 ,65632 טלפ' בשם בעולם הידועה המעולה כותם
2505 טלפון אילת פינת הרצל רח' באושבע: המכון ע'י המאושרים .שטינגוט'

2512 טל. 29 תרנ'א פינת סמואל הרברט רח' חדרה: התקן בדרישות ועומדים לקרמיקה
51216*7 טל' 14 ליבונטין רח' חיפה: ושי אמנותיים נוי מוצרי העולמי.

71190 טלפ' הראשי הכביש המפרץ: חיפה לפי קערות אגרטלים, כגון: כושיים
25254 טלפון ,26 בצלאל רח' ירושלים: עין. מרהיבי אחרים ומוצרים רות

912303 טלפון ,13 מונטיפיורי רח' פתחתקוה. לפתן, מוקה, קפה, אוכל, מערכות:
30467 טלפון ,59 ירושלים רח' צפת: מוצרי וערב. שחרית םירות, דגים,
951110 טלפון ,8 בנימין רח' רחובות: בסגנון קפה מערכות שקופה: חרסינה

83860 ,86802 טל' ,77 הרצל רח' תלאביב: וה"ברוק'. ה.תמר'

1
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הראשי: המשרד \$<^3*^>7 י"וויייי'
120 אלנבי רח' תלאב>ב. '/^ס^ ז^הם ואב
67701 ,64671 טל' 1425 ת.ד. 1363 ת.ד. תלאביב המשרד:

ביטוח עסקי כל 62741 ,65402 טלפונים:

HHV ] תאונה

"4^^^^ תמ>ד ^+J3^Jולא לאדור>ם...
j^^^^^^^ # i נל מפני עליד מג>נה ו1טנה

ה3יל7ור סיגריות כוכב P.y> n,w,a> n™^?!!
הכספ>ות פעולות>ך רכז בע"נן חקל עץ
חוץ סחר . עו'ש חשבונות יבולי שיווק ואריזה, קטיף פרדסים, עיבוד

, אחרת. חקלאית ותוצרת סרדסים
ערן ניירות . וגוביינא תשלומים מטעים. של חדשי נטיעה
והלוואות פקדונות . מטבעחוץ סירות. של לואי תוצרת תעשית

הראשי: המשרד
בע"מ הפועליים בנק צים בית 22 רוטשילד שד' תלאביב.

הארץ ישובי בכל סניפים 58151 טלפי 332 ד. ת.

מב>עה ווהל>ו vw^** מערכת
ופעילותם עטם בפרי שסייעו אלה ולכל לעסקנים לסופרים, הוקרה

ווהלין* "ילקוט א^ט"ז, קבצי ברכישת המעוניינים לידיעת
מעטה, בכמות נמצא ב' כרך אזל. א' הכרך

לירות. 5. כרד כל מחיר

והמערכת: העולמי האיגוד של המענים
227245 טל. ברגר) צ. (ע'יי 15 אנטוקולםקי רח' תלאביב, ההנהלה:

63316 טל. 1186 ת.ד. ,30 רוטשילד שדרות תלאביב, : המשרד
בערב) 9.306.30 בין וה. ג. ב, (בימים

6 הזקן הלל רח' תלאביב' בע'מ, מל'ן דסוס


