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אונת שטיצן צו וועלט גארער דער אויף שפרייט און וואלינער אלע מיט מיר טיילן פרייד מיט 1
םליכט הייליקע א ליגט עס טאט. און ראט מיט אין און ישראל אין פארבאנד אונדזער פון פרייבט 1
ברענגען וואלינערין און וואלינער יעדן אויף די אין הכנות פיל נאר אז וועלט, גארער דער
דערפילן אתם אזוי און געביידע דער צו ציגל אויפבויען צו איצט מיר טרעטן יאה 2 לעצטע
גענומען האבן מיר וואס שליחות היסטארישע די אויפגע וועט געביידע די וואלין*. "היכל דעם
פארפליכטעט שוין זיר סיהאט ווער זיר. אויף זיף גרענעצט וואס גבעתיים אין וועח שטעלט
סיהאט ווער חוב; דעם באצאלן געבעטן ווערט א נעבן באדן שטח גרויסן א אויף גן. רמת מיט
שפענדן געבעטן ווערט דעקלארירט, ניט נאר זיר שטאטגארטן.

מעגלעכקייטן. זיינע לויט חלק זיין צונויפצר איצט ביז געלונגען אונדז ס'איז 1
בלעטער פון אקציע די פראקלאמירן מיר נוי דער פון 25*7" יידן וואלינער פון זאמלען 1
פאר צו הנצחה") ("דפי אנדענקונגסווערק, פאר די אויף זיר שטיצן מיר און סומע טיקער 1

אייביקן צום קדושים. די פון נעמען די שרייבן ארגאניזאציעס קערפערשאפטן, פת פליכטונגען
איו וועח געבונדן ומגלן בלעטער די אנדענק. לענדער, אנדערע אין און ישראל אין יחידים און
אין ישובים. און שטעט לויט אלבאמען צונויפצוזאמלען פארפליכטעט זיר האבן לועלכע
צוועק דעם צו וואליך? "היכל פון אנדענקסזאל היכל. דעם אויפצובויען סומע נויטיקע די
בלאנקן ספעציעלע די אויסגעפילט ווערן מוזן פלאן דעם אויסצופירן צו איצט טרעטן מיר
יעדער אלזא זאל קדושים. פון רשימות מיט פון קדושים די פאר מצבה א אויפשטעלן פת
רשימה זיין דערלאנגען צואיילן זיר אונת פון פראכטפולער איר את קהילות אירע וואלין.

ווערק. דאס שנעלער וואס דערגאנצן כדי אלע יישרכוח הארציקן א פארגאנגענהייט.
אנערקענט שפענדונגען די וועלן ישראל אין גענומען אנטייל האבן וואס פריינט, און חברים

הכנסה. מס פת וועח אלע די רופן מיר ווערק. הייליק אונדזער אין
יירנסום וואלינטר פון פארבאנד וועלט צע און צעזייט זענען וואס יידן, וואלינער

באקאנט גוס איז וועלכער גריבע, .19 ה. אינזשינער ידיעות
דער בעת וואלין אין יידן הונדערסער פיז רעטער אלס אמעריקע, סרן גאסס חשובער $ םינקעל, אלבערס ה'
ישראי אין וואכן 5 געוויילט האט אקופא*יע. יייטשער ז'ל סינקעל יואל מעצענאט באקאנסן סת זת דער
סארבאגד וועלס וואלינער פון איינלאדונג י™ לויט וועט ער ישראל. קיין טעג די אין קומט לו1ק' מון
אפשיי ישראל סעג די סאילאזן ריאט ער ישראל איז וועלס פון גאסט א זיין וועס און סעג אםאר וויילן
איס דורך גערעטעסע די פון פריינדליר זיד ד^נדיק ישראל. אץ יידן וואלינער פת סארבאנד

קאמיסיע. אויסנאם סםעציעלער ייי סוז אוי בערמן יוסף ה' עסקן און מעצענאס בעוווססער
געסס. חשובע אונדזערע  םאנטעריאל פת פרוי און

הבאים! ברוכים
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דורות פון קייט די פארזעצן  ויאלץ" ,,היכל פון אויפכאבע די

דערשיי נעגאטיווע געוויסע אפילו טראץ לעבן, גארער דער אין לאנדסלייט וואלינער די
באדינגונ די צוליב דערנידערונגן און בונגן וואלינער אין פארייניקט זענען וועלכע וועלט,
באזונדערס און ארט און צייט דער פון גן דער א זין אויף גענומען האבן וועלטפארבאנד,
באלרענעצונגן, רעכטלאזיקייט, דער צוליב ישראל אין אויפשטעלן אויפגאבע: הויבענע
געוויסע אין א.א.וו. פאראכטונג אונטערדריקונג' פאראיי צו קולטורהויז א  תאלץ'* "היכל דעם
לענ זעטיקע ג. א. די אין לענדער. אייראפעישע קהילות' אירע יידנטום, וואלינער דאס ביקן
נעגאטיוון טיילווייז פון סיבה די שטעקט דער קא דער זייט עבר. רומפולן און קדושים
אויך און סביבה פרעמדער דער אין עבר יידישן בעת תש''אתש"ד, ה' יארן די פון טאסטראפע
אנדערע די פון קולטור דער פון השפעה דער אין ווא די געווארן אומלעבראכט ס'זענען וועלכער
יינגן אויפן געווירקט האבן וועלכע פעלקער, אלטגעזעסענע זייערע אלע און יידן לינער
אפשטאם זיין פון דערווייטערט אים און דור געווארן געמאכט שוין אפילו זיינען קהילות'
שולד די הענגט ישראל אין אבער דא קוואל. פאראייביקן צו באמיהונגען און שריט געוויסע
אויף ~ אליין אונדז אויף מאס היבשער א אין אבער קהילות' יידישע וואלינער פון זכר דעם
און דריטער צווייטער, דער פון מענטשן די אויפ נישט האבן רעשטלעך פארבליבענע די
אפטרייסלענדיק וועלכע' עליה' פערטער אפילו ווייטערדיקע אויפשטעלן שטרעבן צו געהערט
אלס געווען עולה האבן גלותלעבן, פונים זיר און אפהיטן זאלן וועלכע מאנומענטן. פעסטערע
אנייעם לאנד אונדזער אין בויען צו חלוצים לכל דורות קומענדיקע די פאר איבערגעבן
באזירט געזעלשאפט, פרייער א פון לעבן וואלינער  ספעציפיש דער פון עטוואס הפחות
אבער' האבן מיר יסודות. נאציאנאלע אויף טראדי און אטמאספער נאציאנאלער  יידיש
עבר, גלותדיקן נעגאטיוון דעם אראפווארפנדיק וועלכער דור, יונגער דער אויך דאס און ציע
ביי באליבן צו נויטיק פאר געפונען נישט בכלל, גלות דעם און וואלין געקענט נישט האט
פון ירושה פאזיטיווע די קינדער אונדזערע פאראינטערעסירן. אנדענקווערק די מיט זיר זאל
ווונדער, קיין נישט אלזא ס'איז דורות. פריערדיקע און געזאמלט זאלן וואלין" "היכל דעם אין
לאנד אין דא זענען וועלכע סאברעס, די וואס היסטאריעמאטעריאלן די ווערן קאנצענטרירט
זענען וועלכע די אויר און געווארן געבוירן סאוויעטישן (פון יידנטום וואלינער גאנצן פון
דא זענען און קינדער יינגע ווי געקומען אהער אין זיר באטייליקן דערפאר טייל), פוילישן און
קערן געווארן' דערצויגען און אויפגעוואקסן אלע פון לאנדסלייט וואלינער אקציע דער
דורך זענען וועלכע טראדיציעס, פון אפ זיר איינשלי אנשויאונגען, און שטרעמונגען שיכםן'
דור פון געווארן געהייליקט פאלק אונדזער באגריף דער וועמען דור' יונגן פון אויר סענדיק
וועלכע מנהגים, פון אפילו שפאטן און דורות פונט אויפפאסונג די פרעמד. אינגאנצן איז גלות
נאטור. צווייטע די עלטערן זייערע בז זענען באציאונג איר און יוגנט אונדזער דורך גלות
דורות פת קייט די צושטערט ווערט ארום אזוי אויפקלע געוויסע פאדערן עבר גלותדיקן צום
שמערצליכע פון וואנט א אויף זיר ס'שטעלט און אפשטעלן דערויף זיך נויטיק ס'איז און רונגען
אוועקגייענ דעם צווישן מיספארשטענדענישן סיי ווירקלעכקייט יידישער דער פון ליכט אין

דור. קומענדיקן און דיקן ישראל. אין אויר אזוי תפוצות די אין
דאס דור יינגן ביים איינפלאנצן פרווון די נעגירן דאס דערמיט מיינען מיר
אלע אין פאלק אונדזער פון אחדות פון געפיל ווו לענדער די אין עבר ן ע ש י ד יי דעם
צו אים האט גורל דער ווו ערטער און לענדער םילפיל פון משך אין און געלעבט האבן מיר
אוצרות, גייסטיקע די אפהיטן דורך שפרייט רומפולן אנאציאנאליידישן געוועבט דורות
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אויםגע וועט וועלכער ווהלין' היכל דער געזאמלט און געשאסן האט םאלק דאס וועלכע
וואלינער דעם םאר דאנקמאל אלס ווערן שטעלט איינגע נישט יעצט ביז זיר האבן שטוסנווייז,
נאצי דער סין קדושים די סאר שבט. יידישן אנגע האבן נסיונות אלע די נאכמער געבן.
דער סרן גדולים די םאר און קאטאסטראסע און קעגנערשאםט באוווסטזיניקער אויף טראםן
געלעבט האבן וועלכע געדאנק. און גייסט תורה. ארום אזוי םאלקסקנינים. די צו סרעמדקייט
צענסר אלס דינען וועט וואלין. אין געשאםן און טראדיציעס די אפגעמעקט און םארטושט וועח
וועט וועלכער גייסט' און קולטור יידישער פון אונת האט וועלכער עבר. רומפולן אונדזער סח
פארגאנגענהייס דער מיט היינט דעם פארבינדן מיר דורות. לאנגע פון סארלויף אין אפגעהיט
אלץ זאמלען וועט ער צוקונםט. דער פיט און שלאנק. שטייט ער ווי דור. יינגן אונדזער זעען
ס'איז און באדייטונג היסטארישע א האט וואס גלותלאסט פון את םאראורטיילן פון פריי
געווארן אפגעראםעוועט את פארבליבן נאד אויף לייגן מיר אים. מיס שסאלצירן מיר און
ניט בעאיינפלוסן וועט ער את וואלין יידישן פונ'ם זענען מיר את האפ:ונגען אונדזערע אלע אים
את געביט וואלינער פת אפשטאמענדיקע די נאר גלייכ אנסוישן. נישט אונדז וועט ער אז זיכער
םאלק. א זיי םאר זייענדיק וועלט. גאנצער דער די םארמאכן נישט מיר טארן אבער צייסיק
ווענדן. זיד קענען שטענדיק ויעלו זיי וועלכן צו אים ס'םעלט אז פאקט שמערצליכן אויפן אויגן
אין שאםונג. נייער צו שטויסן אויך והנם ער נאר מיטן קאנטאקט גייסטיקער דער עיקר: דער
מעשים די צוזאםענבינדן זיד ס'זאלן וועלכער תפוצות' די את םאלק אונדזער פון עבר גרויסן
מיסץ עבר םונ'ם ווירקונג דער אונטער דורות םון אם ביים געווען מוסרנםש זין האט וועלכער

צוקונםט. דער אויף בליק איבער נישט זאל זי דורותקייס. די היסן
}?m דעם אןיגן אןנדזערע פאף האבנדיק היינטיקן דעם אריינםלעכטן וועח. געריסן
בייקופען ןןעלן פיף אז ןיכעף פיף זיי.ען ציל דורות קומענדע די  אים דורך את דור יינגן
זיכערקייט Jr7 אט מיט אןן שוועריקייטן אלע לאנגער דער את רינגען שסארקע נייע אלם
הייליקע אןנדזעף רעא,יזיףן צן מיף טרעטן אים אין איינםלאנצן םאלק. אונדזער םון קייט
.,,."" היכל דעם אויפשטעלן _ אןיפגאבע מיט ווערטן. טראדיציאנאלנאציאנאלע די

וקראל מיר זעען דעם אין אט שטאלציח. פיר וועלכע
אונדזער פת אויםגאבן וויכטיקע די פת איינע

אבםיחי אריה דןף.

זיו א לעבן אונדזער גיט פאראייביקז דאס
טראכטן אומעטום און ישראל אין אמעריקע, אין איז יארק, ניו ברוקלין, פון פירער, נתן ה'
סארשניטענעם אונדזער םאראייביקן צו אזוי חי וואלינטר פון פעדטראציע דטר פון פארזיצטר
זיך האט באזונדער יעדער לעבן. יידיש וואלינער דא ברטננטן מיר אנזטריקט. אין יידנסום
זינס צייט, לאנגע א געדאנק מיטן ארומגעטראגן ישראל. אין חברים צו בריוו זיין פון אויסצוגן
א את געדאנק א היטלערקאטאססראסע. דער היינטיקע די אין קען וואס געסיל א ...מיט
".אן זת א לעבן אונדזער גיט וואס בענקשאםט אויםן גרינגער אביסל מאכן צייםן שווערע
פץ אנדענק דעם פאיאייביקן צו געםיל דעם היסטא וועגן בריוו אייער געיוירקט האט הארצן.
געווען ניט אונת םאר וואלט קדושים. אונדזערע גתנט דעם לייגן פת אונדז םאר טאג רישן
זיר וואלטן מיר לעבן. מיטן אנגיץ צו זין קיין תשכ'ו) תשרי (ט'ז וואלין' היכל םאר שטיין
אייביק את דורדורות םאר שולדיק געפנען .שהחיינו'. מאבן קענען אלע דא זאלן מיר
דעם סאראייביקן צו דראנג דער פארשעמט. יידן וואלינער אז צייט. לענגערע א ...שוין
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ספעציעלן א ציל. דעם דערגרייכן אי"ה וועלן ווירדיקן א אויף יידנטום וואלינער פון אנדענק
די פארנעמען באוועגונג אונדזער אין פלאץ לדורות, געשיכטע דער אין בלייבן זאל און אופן
חברים: טייערע די הערןמיטגלידער, דריי צוזאמענ אומעטום פון וואלינער אלע אונדז האט
דובעקירער יחיאל צוקער, משה רבי פראפעסאר משפחה. גרויסע איין ווי געשמאלצן

געבינער. ריימאנט און מצבה, סימבאלישע די זיין וועט היכל ...דער
עלטערער דער מיה אויב אז געפיל, ...דער הונ עטלעכע די נאך קדושים, וואלינער אלע נאר
די פאראייביקן צו באווייזן נישט וועט דור וואלינער געוועזענע דאס קהילות. וואלינער דערט
וועט לעבן, ,יד,ש וואלינער דוףות צאל לאבגע פארגאנגענהייט, און קולטור גייסט, לעבן, יידיש
האט  טון נישט קיינמאל אפשר שוין דאס מען פאלקסמענטשן. און שעפער גדולים, וואלינער
דער אין וואלינער די איבערצייגט און געווירקט פון וויכטיקייט די פארשפרייטן צו געדאנק דער
מיר, פאר ציל... דעם אין העלפן פון וויכטיקייט אומגעבראכטן פון דענקמאל אלם ווהליך "היכל
אמעריקע, אין יידן וואלינער פון יושבראש אלס אנ אמעריקע אין אונת ביי איז וואלין, יידישן
כבוד א אומשטענדן, די פון צער דעם טראץ א,ז סוףכלסוף זין ס'האט ביז שוועה געקומען

אייך. מיט שותף א זיין צו חברים טייערע גרופע א אויסגעקריסטאליזירט
, וואלינער פון "פעדעריישן דער אין פארוואלטער

יעי איו מיטאיבעטו אייי מיט יועלו מיי ל דער געלעגנהייט דער ביי אמעריקע. איו יידן
שיועסטעי' איו ביידעי ייי איבעט הייליקעי מאקס ד"ר נעמען: עטלעכע דערמאנען לויבט
בעטן מיי ייעיז אייפגעבייט ייעט היכל יעי ביז מעל שלום מס. און מרס. בעל, מאריס גיבעה
יי אמעי;קע' /w "יי אייר אז יבךע' ביים שיינ דוד עלבירט, יעקב געפטער, אברהם ניק,
זוכה זאלו ייהליי' "היכל דעם לטי;ת עסק:ים אייזיק גערשנזאן, אברהם פינקל, יצחק טאפ,
אויגו' איניזערע מיט זען איו דעילעבו צי זייו סעם שניטעה שמואל טובלין, מאיר שיפריס,
ווייייקו אויפגעבייטו או אייי' ,מיט ;f'Am' און גאלדענבערג סילוויא בןטשאפניק, קוטשער,

אייעי אמו בימיני' במהרה ויהליי "י'יכל פון אונדז מיט שטייען וועלכע אנדערע, פיל
פירטר נת1 מיר ביז אפטרעטן נישט וועלן און אן אנהויב

וואלין" ,,,היכל פארן שטיין גרונט דעם ליען פון פייערונג אימפאזאנטע

דער פון מיטגליד דער אבטיחי, אריה ה' חול טאג ערשטן דעם נאכמיטאג, דינסטיק
בא דער וועגן גערעדט האט הויפטלייטונג גבעתיים אין איז ,(12.10.1965) סוכות המועד
זיך וועט עס וואס  וואלין", ,היכל פון דייטונג פון צערעמאניע פייערלעכע די פארגעקומען
נאר פאראייביקונגסהויז. דאזיקן אין געפינען וואלין". ''היכל פאת גרונטשטיין דעם לייגן
וועלט פון מיטגליד צווייטער א האט אים געקו זענען צערעמאניע דאזיקער דער צו
דעם, וועגן דערציילט בורקא, משה ה' פארבאנד, לאנדס וואלינער פון פעתאן, 700 העכער מען
אויפן געווארן אויפגעטאן שוין איז עס וואס אמעריקע. פון און ישראל אין מאנשאפטן
 קדושים וואלינער די פאראייביקן פיז געביט פון וועלטפארבאנד פון פארזיצער דער
באדייטונג זייו יי^יר "י'יכל דעם בויעו דויד נא אין האט בערגער צבי ה' יידנטום וואלינער
און פארגאנגענהייט דער מיט צוזאמענהאנג איו צע פייערלעכע די געעפנט פארבאנד פון מען

יידנטום. וואלינער פון געשיכטע צוויימינו מיט באערן צו גערופן און רעמאניע
באגריסונ געווארן פארגעלייענט זענען עס און וואלין פון קדושים די שטילשווייגן טיקן
און אויסטראליע פראנקרייך, אמעריקע, פון גען ווארט.  דערעפענונגס ווארים א געהאלטן
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1 אויפגע איז וועלכער גרעבע. ה' העולם. מות םעתענלעכקיי און אינסטיטוציעס פארשידענע
1 אינ אוואציעס. שטורמישע מיט געווארן נומען פי נתן הי פון אנדערע צווישן ישראל. אין טן
1 דעי פח צייט דער אין האט גרעבע זשיניער וואלינער פון פעדעראציע פת פרעזידענט רער.
1 הונ געראטעוועט וואלין אין נאציאקופאציע פון םעדעראציע, דער פץ אמעריקע. אין יידנטום
1 יידן. דערטער ה' פון און אויסטראליע אין קאטיטעט וואלינער
1 ליי דער פח נאמען אין האט גראבאוו ה' פראנקרייך. פח רעצעפטאר
1 און אמעריקע פח געסט די איינגעלאדן טונג האםטער זאב ה' פארבאנד, פון קאסירער דער
1 דער צו לאנדסמאנשאפטן די פח םארשטייער גע שוין איז איצט ביז אז איבערגעגעבן, האט
1 ווינ אין מגילה די באהאלטן פון צערעמאניע פארן לירות מיליאן םערטל א געווארן זאמלט
1 "היכל'. פח קלשטיין פארםליכטונ אין העלפט (א "היכל'' פון בויען

1 איז היכל דעם אויפשטעלן פארן מגרש דער גען^
1 ^ך,^ דער , 1ל האט טוועיסקי יוחנן ה שיייבער דעי
I .rarw ^ ^ ^ ^^ JJW די דעימאנט יידנטים. וואלינעי ימנגן יעדט
I ,;rc;> gm< יןי א שטעלט  געביטן אלע אייף  ביישטייעיונג גתיסע
1 צענדל פלעצער ,אל גרויסער סאי את יועלטיידנטו0 nxv jarvmפיו

1 יוא פח קהילות די פאראייביקן פאר ripzr'i *I פאיניכסעט> יןאט צןיר נאציקעף דער ^  ברצבי שעץ ה באגתסט: האבן ע6

"ייייגי " יי "ליי ^יי"ל "n^"^S^TC^
1 פיי קהילית די איא"ביקו לאי\י קלע\סעי א >יס קיעייענס בצלאל ה אץ סויאק יוסף ה'

" יעי בי' י*י יי'ןליי"יטיני "י י,יאליי דא אפעייקע איז מיטהעלפו צז'אג ייערלעכן
"י "יי י^י"י די צי אפעלייס יעגנהייס אדויאקאט פון באגייסונגען .היכל. פון אייפביי
י*י'" י יעאל"ייו העל0י צי ייעלס נא:צעי יוסף ה אנדעיע. את קאוול) (פון דתיי ה

"חייביק"""ף. ניגאנ:)^ע (ב בויקא 0שה ה את (יידיש) טאבאטשניק
ייי"י"י איז קהל פייגאנצ' התקיה מיט אונטעיגעשיי די איבעיגלי^נט האבו רית)

1 םייערונג. די געענדיקט זיר האט גבעתיים פון .. ו^ מגילה. בענע
1 בראם י. אר Ton דער בייגעוווינט האט פייערונג די

פארטיזאן א פון איבערלעבונגעו
(דערנאך אפטייל, גאנצן דעם אין ייד איינציגער רגנדל דראבנער א פערכמארעט. דרויסן אין
פעטיא דיאדא אויר אז דערוווסט זיר איר האב וואס גרוב דער אין געזעסן כ'בין געגיין. איז

מאסקווע). פון ייד א איז פארצווייגטן ברייט אלטן א ארום געמאכט כ'האב
מיין אח צוםאלן אנגעהויבן האט נאכט די נישט כ'האב וואס ביקס מיין גערייניקט אין בוים
איר כ'האב רייגקייט. פון געגלאנצט האט ביקס צוגענומען מיר האט מען ווען דערהאלטן לאנג
א ווי הארצן מיק צו צוגעדריקט און געגלעם האבן וועלכע פארטיזאנער, די פון רייען די אין
טתים מיין קינד, ליב איר צו דריקט מאמע גענעראל פון אנפירונג דער אונטער געקעמפט
פאר נעמען נקמה כ'וועל פארווירקליכט. ווערט איז קרייז אפעראציע אונדזער פעטיא". "דיאדא
מיינע פח בלוט אומשולדיקן םארגאסענעם דעם וועל די אין איבערהרפט און ברייטער א געווען
אויגן מיינע פאר און ליבסטע. און טייערסטע דער געווען כ'בין םאלעסיע, און וואלין פון דער
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שאשטיל טעג, לעצטע די אין געשען איז וואס מיץ ראטנע, שטעטל מיין אויסגעוואקסן איז
פון פינסטערניש דער אין געגיין מיר זענען אלע און שוועסטער אץ עלטרן מיינע היים,
זיר פאר איר האב פלוצים ווי וואלד, דעם יידן... ראטנער
א אויף זיצענדיק פיגור שווארצע א דערזען דעם דערהערט איר האב טדאכטענדיק אזוי
גע כ'בין בוים. אפגעשניטענעם א פון שטאם און צווייגלער ברעכענדיקע זיר פון גערויש
צו צוציענדיק און ארט מיין אויף שטיין בליבן מענטשן א פון טריט די דערהערט כ'האב
אין אים איר האב אונישטשוק חבר מיין זיר איר האב פארזיכט מיט ניארע, מיין ארום
די ווי ריכטונג דער אויף אנגעוויזן שטיל דער זיר פאר כ'האב און קאפ דעם ארויסגעשטעקט
מיר זענען וויילע א געזעסן, איז געשטאלט האט וועלכער אונישטשוק פריינט מיין דערזען
דאס אז מיינענדיק פארטראכטע, געבליבן ביידע פארארדנט האט קאמאנדיר דער אז געזאגט מיר
מיינע באנדעראווצעס' די פון עמיצער זיין קען קאמענדאנטור. דער אין צושטעלן מיר כ'זאל אז
די און ביקס די פעסט געהאלטן האבן הענט האבן אקסל מיין אויף ביקס די נעמענדיק
וועלכע גראנאטן האנט די געזוכט האבן פינגער דער פון ריכטונג דער אין גיין געלאזט זיר מיר
זע אזוי גארטל. אין פארשטעקט געווען זענען קאמענדאנטור.
האט וועלכע מינוט א שטעהן געבליבן מיר נען זיר האט פעטיא'' "דיאדא קאמאנדיר דער
איז אונישטשוק אייביקייט... א געצויגן זיר גע אזוי מיר צו און געווענדעט גלייר מיר צו
מיר האב איר און ארט אויפן שטיין געבליבן פארזץ א מאכן צו באשלאסן האבן מיר זאגט;
זיצענ דער צו טריט אפאר נאר דערנע:טערט דיר, אויף און "צינגער'' עטליכע קריגן צו אויף
דער זענען אויערן מיינע צו און פיגור דיקער געגנט, ארומיגע די גוט קענסט וועלכער יאשקא,
זאגן תהילים שטילן פון אפקלאנג דער גאנגען האט ער אויפגאבע, די אט ארויף מיר לייגן
ניגון דער ניגץ... באקאנטער א ניגון. דער און גענוי זי און הענט זיינע אין ביקס מיין גענומען
פאר א פון קרעכצן דאס און טאטן... מיין פון ער האט מיר צו ווענדנדיק זיר אץ בעטראכט
א און נענטער צו כ'בין מענטשן... צווייםלטן אלס פארטיזאן א אויס זיר "קלייב געזאגט: מיר
מיר: פון ארויסגעריסן זיר האט גשריי ווילדער ביקס די מיר געבענדיק צוריק און באגלייטער".
צו צוגעפאלן כ'בין און טאטע! טאטע, אונישטשוק דערפאלג, געווונשען מיר ער האט
דער נישט מר האט פאטער מיין פיס... זיינע באגליי דער זיין צו פארגעלייגט גלייד זיר האט
בתיה. קול: שוואר א מיט געמורמלט נאר קענט מיט חשבון גרויסן א געהאט האט ער אויר טער,

פארלאזט... מיר האסטו פארוואס בתיה זיכער... געווען איר בין אים מיט און רוצחים די
קאמענדאנ דער פון ארויס זענען מיר ווען

איו מיי איים געשטאנעו איז אינישטשיק פינסטערניש טיפע א געווען אינדרויסן איז טור
גוט האט עי אייפיעגינג' פיו געציטעיט האט און גיסן איין אין געהאלטן האט רעגן דער אץ
איי"™""" \יהאב פאטעי מייו ט געקענ דעם דייר נעקראכן נאדלען שטעכיגע דינע ווי
אייר אייי^לייגט איו מאנטל מיליטעיישו מייו לייב. הייסן דעם אויף קראגן
זיינע אנגענומען כ'האב אקסל, טאטענס מיין
מיט באדעקט געווען זענען וועלכע הענט דארע אין צווייטן נעבן איינער געגיץ זענען מיר
טאטע טאטע, געקושט, זיי און ווונדן אפענע באריכטעט איז וואס בירקע דארף פץ ריכטונג דער
מיין יעקבלייב. זון יונגסטער דיין איר בין דאס אץ מערדער אוקראינישע פץ נעסט אלס געווען
זיינע אויפגעעפנט מינוט א אויף האט פאטער האט דארף דאס און דייטשן, די פון מיטהעלפער
אויף געגאסן זיר האבו טרערן און אוינן באנדעס. די פאר באזע אלס געדינט אויר
לעצטע די אין איז וועלכע בארד זיין אזוי ווי געווען זיינען געדאנקען מיינע
מיר האט ער שניי. ווי געווארן ווייס מאנאטן פויערן די פון איינעם טרעפן און זיין מצליח
גע אץ זיר צו צוגעדריקט און ארומגענומען דעוויסן צו זיר אים פץ און דארף דעם אט פון
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געגיין זענען אוקראינער פון מיטהילף דער מיט מאמען, דיין געסאלגט איך האב סארוואס זאגט
יידן. אלע אתיסגענומען און שטוב צו שטוב פון און איבעררעדן געלאזט זיר tk האב םארוואס
די .;jrnff און קראנקע קינדער, אץ אלטע םייגען מיט און איר מיט צוזאמען געגיין ניט
מיר האט פאר, ס'קומט וואס זעענדיק מאמע סארוואס בתיה בתיה, גרוב. דער צו םנינהן און
צו האט את צימער צווייטן אץ אריינגערוםן געבעטן כ'האב סארלאזט... מיד האסטו
אונדז וועט מען והנן פסח' געזאגט: אזוי מיר שטוב א אויסגעפונען גיין זאל ער אונישטשוקן
צוויי דער דורך ארויסגיין וועססו ארויסנעמען. מיין אריינברענגען אהץ קענען זאלן מיר ווו
בלייבן. לעבן מחט דו אוועקלויפן, און טיר טער אומגעקערט זיר האט ער וואנען ביז און טאטן,
דוד זין דיינע צו וואלד אין איועק וועסט דו אים מיט וואס דערציילט םאטער מיין מיר האט
נקמה איר וועט צוזאמען און יעקבלייב, און וואס צייט דער פון פארלויף אין געשען איז
סארגאסענעם אומשולדיג אונדזער פאר נעמען שטוב. די פארלאזט האב איד
איד נעמעך. נקמה זאלט איר געדע:ק בלוט. אין מען האט אלול י'ג פאר טעג אפאר
דער זיר מיהאט ויען געפאלגט. מאמען דיין האב םאליציי די געשען, גייט עםען אז געפילט ראטנע
ארויס איד בין הויז אונדזער צו נענטערט מיט געווארן םארשטארקט איז סטאציע
צוגע איד בין גערטנער די דורד און אינדרויסן די אז געמיינט האבן מיר םאליציי, אוקראינישע
אויף ארויף כ'בין שטיבל. טריסקער צום קומען די פת איבערפאל א קעלן זיר גרייטן דייטשן
טאג א געווען איך בין דארטן און בוידעם דעם פאר א מיט געשען איז דאס ווי פארטיזאנער
כהאב שיסעריי, די געהערט כהאב נאכט. א מיט געהר זענעו רעזולטאט אלס און צוריק. וואכן

געוויין... דאס געהערט לייט םאליציי דייטשישע עטליכע געווארן געט
סון 120 אויסגעשאסן זיי האבן נקמה אלס און

כד™ "יי"יי אנסשיייגי א" פאטעי ?י דאסמאל אבער שטעטל. סין מענעי יינגססע די
מאל פיז נאי י?' "" פיבעיט "י י" גע'ייל/ יידיש* יי ליקייידירן צי צל זייעי געייע, איו
" אייי0ג'יייי מויל זייז פיי '" האט מאל צי אוסנאם. אן באעלקעיינג
געפאיגט' א7יי ה*ב פ""">י בתיי' געשי" מאע, די שטוב. אין געזסן זענעו מיי
"יי איי פאילאזיי מיי האוטי יאיייא0 בי'יה די אויף געייאיס או, איר איי מ^לד ביידע

געווארן... ענטשוויגו אפגע נישט האט הארץ דאס און טעג. נאענסטע
נראבאוו יעקב דייטשן געקומען, איז שרעקליכססע דאס נארט.

אמעריקע פץ ע0ק:יט חברים פאר אליפנאמע

סארשסייער צענרליקער און ישראל אץ יחץ וואלינער סישן געדעקסע ביי אוימנאפעאוונס סייערליכער א
סרויען. זייערע אץ שטעס וואלינער סץ נעבינער, בגימץ ה' אםעריקע. סץ חבריםגעסס סאר

אלע סת רעדעס וואריפע געווארן געהאלסן ס'זינען אץ וואלינער סון riKnsnyc סץ העררמיסגל^
זייערע לויס אלץ סץ צונעזאגט האבן וועלכע צדדים, ארבעסעררינג פון סעקרעסאר אלג. אץ אנ1עריקע
אום םעגליכקייסן, זייערע איבער אץ מעגליכקייטן, קרעווענס. בצלאל אץ סודאק יוסף ה'ה אץ דארס
סץ אויםבויען דאס םערזיכעח אץ סערשנעלערן צו .סאסיי סשודנאווער אץ ראתנער סץ סרעזידענטן
סץ אנדענק דעם סאראייביקז צו כדי וואלץ, היכל  גרינבערג סרוי אץ אדוו. אץ ניויארק אץ טי'ס'
דער א ביי קדושים. אץ קהילות יידנסום. וואלינער .בית אץ י. ה. סעססעסבער אנהויב סארגעקומען איז
אנוועזנדע אלע םץ .התקוה' אץ שסימונג הויבענער בעטייליקונג דער מיס תלאביב. אץ אמעריקה' ציוני

געווארן. געשלאסן באנקעס דער איז סץ וועלטסארבאנד סץ מיסגלידער צענסראל אלע סץ
אחי א.
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אליצקי ל. 1

זיידעס! מרחל, מיר זייט א, 1

הי'ד ברוד, ברודער צום 1

פארגעבן. זינד אלע זענען דיר  טויט דיין צוליב 1

כ'וויים. זיידעס. דיינע קעגן פארבראבן האםט וואם 1

לעבן, געבליבן פיר אין ביםט אבער וויפל אויף 1

חיים: שעפטשעםט און עלחטא זיר הארצן אין קלאפםט דו 1

רבין: בייזן א געהאט כ'האב  . זיידעס מוחל, .זייט
נויט, נרויער אויף בלוט אותיות  סידור מיין קריג, דעם

שוועבן םעכטיק אויגן די פאר כסדר נעזען
טויט... דעם נעםט מיין אויף שווארץצעשפרייטע פליגל מיט

נייגעבויטער, א וועלט א פון געחלומט האב .איך
לויטער, און שיין איז קינה א פון טרערל א ווי וואם,

בלינד, פארבליבן הערלעכקייט אייער אויף בין און

ירושה, אייך פון  איז שטרעבונג מיין דערזען: נישט .האב
 בושה, אן הפקרדיק, געראנגלט אייך מיט זיר און

זינד!...' בלינדע טיינע זיידעס. מוחל, מיר זייט א,

1964 מערץ. גבעתיים,
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קהילות
מאציעוו פון זכרונות

איז וועלכע סייעתנג דער צו פארברייטונגן פיל סארלאזט האב איך אז יאר םערציק שרז
איז דאס מסורת. א אין געווארן פערוואנדלט אין אייםגעקריצט אלץ ס'איז און שטעטעלע מיין
געווען דעקלאראציע. באלםור דער נאף געווען ערשטער דער נאך האדצן. אין און זכרון מיין
ציון, פץ געחלומט און געשטימט ענסוזיאזטיש זיר שטעטל אץ לעבן דאס האט מלחמה וועלט
לאנד. אונדזער אין שוין געזען זיף האבן מיר נאציא אץ געזעלשאםםליכן טון געענדערט סיל
פאטערלאנד דאס בויען מכבים די צו ענדליך איינגעםירט האבן קינדער די שטאנדפונקט, נאלן
געםייערט האבן מיר ווי כ'געדענק םאלק. פארץ ס'האט יוגנט. די זיי נאך עברעייש. רעדן דאס

בעומר: ל'ג לאזונג איר וואס עבריה*. אגודה א געשאפן זיך
די געצויגן זיר האבן אן פרימארגן פון פונדאסניי זיר ס'האבן עברית''. דבר געווען איז
חדרים. די פון און ביתהסםר פון קינדער קליינע מזרחי, דער אגודות: ציוניסטישע ארגאניזירט
באשטימטן דעם צו בלויווייס, אץ אנגעטאן התאחדות די זיי נאר און הצעיר השומר דער
און צופים די באוויזן זיר האבן זיי נאר פלאץ. מען האט שטרעמונגען אלע פון און החלוץ, און
באלד פענער. זייערע מיט הצעיר השומר דער קיץ זיין עולה כדי םאכן, לערנען געלאזט זיר
עבריה' דער פון חברות און חברים די אן קומן געארבייט מען האט אממיינסטן ארץישראל.
די און בא:דן בלויווייס מיט אויסגעפוצט צו שטרעבונג די גוז. פץ גארבארנעס די אין
םארטיילן זיי און פאנד, נאציאנאל פון פושקס גרויס. געווען איז ארץישראל צו אץ ציוניזם
געווען איז אלץ דאס דורכגעהענדע. אלע בלומען האט שטעטל אץ געדאנק נאציאנאלער דער
צו אסריט ווי אץ ציוניזם פץ שטימונג אונטער האבן אלע יוגנס. גאנצע די כמעט ארונגענומען
ווי טאג דעם געםלט האבן אלע ארץישראל. דער אבער ארץישראל, קיין פאת געוואלט

יוגדטוב. נאציאנאלער אגרויסער דער ניט האט סערטיםיקאסן אין מאנגעל
די פץ שפיץ אץ מארשירן מען זעהט באלד האבנדיק ניט חלום. דעם פארווירקליכן מעגליכט
באקאליאר ד'ר דעם ביתהסםר פון שילערס אץ עמיגרירט פיל האבן ברירה אנדער קיין
אץ יומטובדיק אנגעטאן דייטשער. מנחם מיט דערלאנ זיר האםנונג דער מיט לענדער אנדערע
שטעטל גאנצע דאס שטיםרנג. פי'ערליכעי א אין ניט אבער ארץישראל, קיין דארט פון גען
און פראצעסיע. גרויסער די זעהן ארויס איז געלונגען. דאס איז אלעמען
צוגע אץ אםגעשסעלס זיר האבן יידן ניט אפילו איז יוגנט ציוניסטישער אונדזער צווישן
כוח. יידישן ארגאניזירטן דעם קינאה מס זעהן רב, ארטיקן פץ זון דער טשעתיאק. משה געווען
דאס בילדן פעייק זיינען אזעלכע "באמת פץ אוץ מיידלעה אץ בחורים בעסטע די און
באמערקט האט פאלעסטינא'. פון מיליטער אן אנגעשלאסן זיר פיל האבן שיכטן פאלקס די
און פאטערס קריסט. א צחעהער. די פץ איינער מיטגעארבייט אץ באוועגונג ציוניסטישער דער
אץ זייט דער אץ געגאנגען זענען מוטערס דעם געבראכט אריץ האט יוגנט די אונדז. מיט
דעם צו ארויס איז וועלכע פייערונג, די בעגלייט די אץ הייזער די אין אידעאל ציוניסטישן
דורכגעגאנגען זיי זענען אט שאסיי. קאוולער ציוניסטישע. א געווארן מאצייעוו חסידישע
סעמינאריסטן די און סעמינאר, קריסטליכן דעם םארוויילונגען אנדערע און אוונטן חנוכה די
מאר די זענען אזוי קוקן. ארויסגעלאפן זענען אבער זכרץ, אין טיף געבליבן זענען יוגנט פץ
אץ זאמדבערגלאר די צו צוגעקומען שירער פץ בעומר. ל*ג פץ פייערונגן די  מער נאר
זיי האבן דארט פעלדער, די נאר וואלד צום געווארן געמאכט זענען בעומר ל'ג ביז פסח
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צייט יענער פון געשעענישן ביטערע די פון יעדער און לאגער צייטווייליקן א אויפגעשטעלט
ס'דער ווי לויט ידיעות. גרויליכע איבער מען גיט ווייסבלויע א באשיינט האט גרופע
אומגע זענען געראטעוועטע געציילטע די ציילן גע און ספארטיווערויסטרעטונגען ארייע פאהן.
ניט קענען זיי אבער יידן, אלע כמעט קומען האבן דערוואקסענע און קינדער פון פון זאנג
טעכ צוויי די וועגן איינצעלהייטן. געבן איבער האבן לערערס די פלאץ. דעם גענומען ארום
יאר זיבן  איינע גינזבורג, יעקב פון טער זיין גערוסן און דערמוטיקט רעדעס, געהאלטן
(פייגעלע) איר פון יינגער צווייטע די און אלט חלום. דעם פארווירקליכן אץ בויען גיין גרייט
גנגזבורג פערל מוטער זייער מען: דערציילט אומעדום פייערונג דער וועגן געשמועסט מ'האט
פויער באקאנטן איר צו געבראכט זיי האט דאוונען. ביי שול אין אפילו און
אין שחיטה דער פון טאג דעם אין יאסיפ טע ציוניסטישער דער אפגעבענדיק זיר
געבעטן און פארמעגן גאנץ איר מיט מאצייעוו געווען מיר זענען "התאחדות" פון טיגקייט
געקריגן רחמנות האט גוי דער באשיצן. זיי און קרייזן, ציוניסטישע אלע מיט פארבונדען
צובראכענער דער אויף און מיידעלער די אויף פאר פון רייסעניש קיין געפילט ניט האבן מיר
מיידע די נעמען צו צוגעזאגט האט און מוטער האבן ריכטונגען אייניקע אין פארקערט טייען,
זיינע געווען מקיים האט ער אץ זין. צו לעף צוזאמען געארבייט גרופן ציוניסטישע אלע
הבטחה. זיין שטעטל פון פריינט יידישע אלטע ציו עלטערע די א.) א. פאנדן די פאר (למשל
ביי קינדער די אויסבאהאלטן באוויזן האט ער ארבעט די געהעריק אפגעשאצט האבן ניסטן
דער ביז אפגעהיט זיי און שפייכלער א אין זיר זיר האט ארום אזוי און יוגנטחברים, די פץ

מפלה. דייטשער ארבעט נאציאנאלעציוניסטישע די געשטארקט
פיל האבן וואס מיידעלעך געראטעוועטע די עולה שטרעבונג די אבער שטעטל, אונדזער אין
מלחמה דער נאך ארויס זענען איבערגעלעבט געווארן אפגעהאלטן איז ארץישראל קיין זיין
ארויס זיי האבן קרובים זייערע און פריי דער אויף זיר געצווונגען געווען איז יוגנט אונדזער און

אמעריקע. קיין גענומען זוכה האפנונג מיט וועלט דער אויף צושפרייטן
, ארץישראל. קיין צייט דער מיט דערגרייכן זיין

מאצייעוו, שטעטעלע מיין געווארן חרוב , ,

י און פארבליבן זענען זיי פון טייל גרעסטער טעכטער!דער און זין אירע אומגעקומען , , ,

' 'Y נאצישער בלוטיגער דער אין געפאלן ענדליר
שוואוץ פינחס פארניכטונג.

אליק
אין אץ שטעטל אין מלאכות פערשידענע און געפינט וואס אליק, שטעטל דאס איז אלט

אומגעגנט. דער פון לוצק. און ראוונע שטעט: צוויי צווישן זיר
פון צייט דער אין געליטן סר א האט אליק זיי מיט אץ חיונה איר געצויגן אליק האט זיי
איר, נאר אבער וועלטמלחמה. ערשטער דער גע אלע אויף פארבינדונג אין גשטאנען איזיס
דער צו איבערגעגאנגען איז שטעטל דאס זינט פוטילאווקע, טייר דער פליסט מזרח פון ביטן.
וואס דערויף קוקנדיק נישט מאכט, פוילישער ביידע אץ פאלאנקע טייר דער  מערב פון
צייט, ערשטער דער אין האבן פאליאקן די אויר די צפץזייט. פון שטעטל דאס ארום נעמען
זיר מאכט, זייער באפעסטיקט האבן זיי ביז פץ איינוווינער רוב דאס געווען זענען יידן
געווארן דאר איז ברוטאל, יידן די צו באצויגן אין ווי פונקט געלעבט האבן זיי און שטעטל
פץ באפרייט זיר מיהאט ווי נאכדעם לייכטער, פרנסות זייערע שטעטלער. וואלינר אנדרע אין
די רויבבאנדעס. רוסישע און אוקראינישע די האנטווערקער האנדל, עיקר דער געווען זענען
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די פון שטיבלער די און ביתמדרש שטאטישער און זיר צו געקומען איז באפעלקערונג יידישע
חסידים. טריסקער און סטעפאנער סטאלינער, גע נארמאליזירט זענען לעבגסבאדינגונגען די
און דאווענער סר א געקומען זענען אלע אין זין האט שטעטל אין האנדל דער ווארן.
האט לומדים די פוי קולות די תורהלערנער. מארק א געווארן געשאפן ס'איז און אנטוויקלט
געווען בין איד ווייטן. דער פת געהערט מען האנטווירקער. די פון פראדוקציע דער פאר
א טאג יעדן געזאגט האבן וואס די פת איינער אינסטו געזעלשאפטלעכע געמערט זיר ס'האבן
מענטשן וויםל זאגן עדות כ'קאן און שיעור פארצווייגטע א אנטוויקלט זיר סיהאט טיציעס,
תורה. הערן צו כדי אהין געשטראמט סיהאבן ס'זענען טעטיקייט, פארטייאישע און נאציאנאלע

אליק אץ "תרבות' סרן קאמיסעט דער

מיט דערשלאגענע לייט, ארימע אפילו מער, נאר ס'איז און טוער געזעלשאפטליכע דערשינען
נאר נישט שול, אין קומען פלעגן פרנסה, דאגות אידעאלן, מיט פול דוה יינגער א אנטשטאנען
לערנען און העת צו כדי אויר נאר דאוונען, פארצווייגטע רייכע, א געפירט האט וועלכער

תורה. קולטורעלן און ציוניסטישן אויםן טעטיגקייט
, געביט.

"חדרים" די זענען דור לעצטן פון צייט אין
ארט זייער את געווארן געשלאסן אלע כמעט ס'זענען אנטוויקלט. זיר האט שטעטל דאס
תלמי 30 מיט תלמודתורה די פארנומען האבן די, פון ארט אויפן געביידעס נייע אויפגעקומען
העברע די און תלמידים 40 מיט ישיבה די דים, געשעדיקט אדער פארברענט זענען וועלכע
גע ס'האבן וועלכער אין "תרבות'' שול, אישע עקאנאמישע די מלחמהיארן. די אין געווארן
א געווען ס'אויר קינדער, 200 העכער לערנט גע נישט געווארן. בעסער באדייטנד איז לאגע
העברעאישע די קינדערגארטן. העברעאישר האט מען וועלכע שטייערן, שווערע די אויף קוקט
הויך געהעריקער א אויף געשטאנען איז שולע צוואנציקער די אין און יידן, אויף ארויפגעלייגט
לייב מיט איבערנעגעבן געווען זענען לערער די אויר אנ'אנטוויקלונג אנגעהויבן זיר האט יארן
האבן טוער ציוניסטישע ארטיקע די אתלעבן. אכט געביט. גייסטיקן און קולטורעלן אויםן
תרבות די שולע. די אויסהאלטן געזארגט אליק: אין געווען זענען מדרשים בתי און שולן
האבן ווארשע, און ראוונע פון אינספעקטארן אלטער דער שול, שניידערשע די שול, גרויסע די
שולן בעסטע די פון איינע פאר געהאלטן איר געשטאמט האט וועלכע "הבוקר", ביתהמדרש
דערצויגן האט שולע דאזיקע די געגנט. דער אין בית גרויסער דער יארהונדערט, 17טן פון נאר
געפר האט יוגנט די און גייסט' ציוניסטישן אין דער לאנדאו, יוסף אלטער ר' רבי'ן פון המדרש
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ביי וועלט גארער דער אין היינט לעבן זיי פון (החלוץ, באוועגונג חלוצישע די אין ארט איר נען
נפשות. א1000 א.). א. המזרחי החלוץ בית"ר, השומרהצעיר,

דער פון ,1939 ,אר אין אריינמארשירן מיטן ארגא די געווען אליק אין איז שטארק באזונדער
אין זענען מערבאוקראינע, אין ארמיי רןיטער דערהאלטן ס'זענען ומגן "התאחדות". ניזאציע
פאר ישובים/ וואלינער אנדערע אין ןוי אליק< א (אין ארץישראל קיין סערטיפיקאטן געווארן
הערשער נייע די ענדערונגן. געןויסע געקןמען אין יוםטוב א געווען איז צאל) באגרעניצטער
אלע געענדערט אומדירעקט אדער דירעקט האבן פץ אלע, און חתונה, א אויף ווי ממש שטעטל,
דערנידעריקט. לעבנספארמען. עקזיסטירנדיקע דער אין באטייליקט זיר האבן גרויס, ביז קליין
געזעל אלע ליקוויד,רט און אןיסגעהונגערט ויעלו וועלכע חלוצים' ערשטע די פון שמחה
לעבן דאס איז יידן די באוועגונגן. שאפטלעכע שטרע די ארץישראל. קיץ פאת צו זיין זוכה
זענען ןועלכע די< פאר בפרט שןןער' געןואףן באקומן צו האפנונג די און זיין צו עולה בונג
עקא זייערי פון געביט אויפן געוואןץ געטראפן ריזיקע. א געווען איז סערטיפיקאט א
.." אז. און באשעפיטקונג לאגע, נאמישער אין געקומען זענען וועלכע צייטונגען, די
בא יידישער דער צווישן געפונען זיך "K(T0 האנט. צו האנט פון וואנדערן פלעגן שטעטל
גע געווען זענען וועלכע אזעלכע, פעלקערונג דער גאס. אין העברעאיש גערעט האט יוגנט די
האבן זיי אןיך אבער מאכט/ נייער דער צו נןיגט געווען איז ארץישראל און ציוניזם פון איינפלוס
נייע די פון אסגעזאגט זיך אנטוישט, שנעל זיך קרייזן. אלע אין גרויס
געהערט, נישט האט קיינער ווען און טעאריעס' העברע געדרוקט געווארן זענען אליק אין
משרתים. זיינע מיט סטאלינען שעלטן זיי פלעגן אפגע איז וואס ספר ערשטער דער ספרים. אישע
אליק קיין זענען צייט זעלבעף דער אין יאר 19טן אין נאד אליק אין געווארן דרוקט
פוילן, פון פליטים ,,דישע סך א אנגעקומען ר רביץ, אליקער פון געווען איז הונדערט
^כע נאציס< די פןן אנטלאפן וןעלכע די געהאט כיהאב מרדכי". "גדולת מרדכי'לע
געןןאנדערט ןיי לאני> ךאס אלטן יעם פון קעלער אין אראפצוגיין זכיה

געזןכט גףןפנןןייז דיוק די געזען איר האב דארט און מויעי.
פלי_ צאל ךי לעבן יאס ףאטעןןען צן אנשפאף פון דרוקמכשירים אניערע אלע און טאוולען
נפשות 1982 ביז דערגרייכט האט אלוק אין טים רן י יקע אמ
קרא די בתימדרשים, די פארפילט האבן זיי און קומען צייט צו צייט פון פלעגן אליק קיין
האבן סאוויעטן די וועלכע מאגאזינען' און מען א.) א. ראוונע פון קוסאוויצקי דוד (ר' חזנים
איז פליטים די פון לאגע די אויסגעליידיקט. די אין פארן אסר פלעגן דאר קינסטלער. און
אליקער די האבן דאן און שווער. זייער געווען קאנצערט הערן צו און זען צו כדי שטעט נאנטע
דחקות, אייגענער זייער אויף קוקנדיק נישט יידן, קינסטלער. פארשידענע פון םארשטעלונגן און
געהאלםן האבן און הארץ יידיש זייער באוויזן זענען חסידים' יידן, אליקער רעליגיעזע סר א
געקאנט. האבן זיי נאר וואס מיט ברידער זייערע א געפירט און ציוניסטן הייסע געווען אויר
פיזיש די שיקן פלעגן מאכטארגאנען (די קינדער זייערע און לעבן. נאציאנאלן יידישן
צו את וועלדער די אין מענטשן ארבעטספעייקע אין הכשרהקיבוצים. אין ארויסגעפארן זענען
תבל 15 צאלנדיק ארבעטן שווערע אנדערע געווארן ארגאניזירט אפילו זענען אליין שטעטל
שיר פאר א ווען דאן ארבעטסטאג, אן פאר פון נאמען אויפן איינער קיבוצים: אזעלכע צווי

רובל). 2000 געקאסט האבן רעלי (פאר צווייטער דער און באראכאיו בער
געווארן איז פליטים די פון לאגע די ווען ריינעס. הרב פון נאמען אויפן יוגנט) גיעזער
ארויס אנגעהויבן זיי האבן אומדערטרעגליר הונ יאר אונדזער פון יארן דרייסיקער די אין
סאדערונגען און דעמאנסטראציעס מיט טרעטן נפשות. 5000 בערד געווען אליק אין זענען דערט
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פון ארומגערינגלט זענען מיר אז צייגט, אהיים. זיי צוריקשיקן אדער ברויט זיי געבן צו
באהאלטן שנעל זיר האבן מיר טאנקן. דייטשישע אין זעו געקענט אויר מען האט סצענעס אזעלכע
צוריקגעצויגן זיר און תבואהפעלדער די אין לעמבערג. און קרעמענינץ לוצק, דובנע, ראוונע,

לעבן. מיטן קוים זי מאכטן סאוויעטישע די געטאן האט וואס
צוריקגע צייט דעף אין זיך האבן רוסן די מעגלעכקייטן ס'עקזיסטירן אז דערקלערט האט
זיך האט אליק און פראנטן אלע אןיף צויגן רום טיף אין ארבעט אויף זיר איינצוארדענען
אקופאציע> דייטשישער דער אונטער געפונען ווא צוגעשטעלט זי האט ציל דעם צו און לאנד
דייטשישע א געקומען איז 1942 יוני 5.טן דעם טיף אין מענטשן די ארויסגעשיקט און גאנען
פלאן דעם פארצייכנט האט וועלכע דעלעגאציע, מסכים האבן פליטים די סיביר. קיין און רוסלאנד
יידן די ןןי ערטער די און גאסן אליקער די פון געווען איז לאגע זייער ווייל פארן, צו געווען
ארום שעה צוויי אין קאטצענטףירט' זענען זענען וואנדערונגען לאנגע נאר האפנונגסלאז.
וועלכע אעראפלאנען, ק צופליען געקומען זע:ען את מקומות פארווארפענע אין אנגעקומען זיי
אין און שטעטל איבערן נידעריק געפלויגן זענען פארשידענע צו געווארן צוגעטיילט דארט
די אויפהען, אן געשאסן מינוט 45 פןן משך אדאנק אבער באדינגונגען. שווערע אין ארבעטן
יידישע די פארניכטן קלארע. א געווען איז כוונה טויט פון אפגעראטעוועט געווארן זיי זענען דעם

רוצחימ נאצישע די צורי0וז אין איינוווינער. די מיט צוזאמען הויזף .u "*< ' 1

א אראפגעקומען שטעטל אין איז ארום טאג *
פאלי דייטשישע פיי מיט אפיציי נאצישער דייטש די אויסגעבראכן איז 1941 יוני אין
געטא. פאת פלאץ דעם באשטימט און ציאנטו מלחמה. סאוויעטישע
זיי גלייר געפאדערט זיי האבו יראונגעו אונטעי ראדזיווילאווער די אין איז צייט יענער אין
?יפעי' זילבעי' גאלד' גאנצע יאס צישטעלו איז וועלכער שטאב, א געזעסן קאזארמעס
שיינע אוו גוטע געלט' רוסישע איו פוילישע פאניקאטמאספער. א אין געווארן מאביליזירט
שטיוול אייי ייי מא:טלעו אוז אנציגן קליידעי' מאביליזירטע די צווישן געווען אויר בין איר
ווערן וועט אייסבאהאלטן עפעס וועט עס וועי מען האט סאלדאטן 36 נאד מיט צוזאמען און

אויפגעהאנגען. ווא וולאדימיר קיין מארשיח באפוילן אונדז
וועלכע אוקראינער, באוויזן גלייר זיר ס'האבן געווען שוין זענען בריקן און שאסייען די לינסק.
געהאלפן און נאצים געווארן מאמענטאל זענען איז דעריבער און דייטשן די דורד אויפגעריסן
האבן אמאל מיט יידן. די בארויבן דייטשן די פאמעלעכער. א געווען צופוס מארש אונדזער
יידן, די אויסגעליידיקט. הייזער יידישע די זיר קאוולער אין דורכגעגאנגען זענען מיר בשעת
הונדערטער זענען געטא, אין ארומגערינגלטן פארווונדעטן א באגעגנט מיר האבן געגנט
פרי פון ארבעטן, נויט צו געווארן געטריבן ווייז אינפאר אונדז האט וועלכער אפיציר, רוסישן
ברויט שטיקל א אן נאכט, דער אין שפעט ביז שרעקלעכע א פאר קומט לודמיר אין אז מירט,
געדויערט האט לאגע אזא אומבאהאלפן. און ם דע ענדעוץ געהייסן אונדז האט און שחיטה
האבן אויגוסט 12טן דעם מאנאט. א העכער שעפע פון ריכטונג דער אין גיין און מארשרוט
דינסט דייטשישער אין פאליאקן און אוקראינער אונדזער געפאלגט. אים האבן מיר טאווקע.
און מענער געכאפט און גאסן די איבער געלאפן ניט האבן מיר אשווערע. זייער געווען איז לאגע
יידישע די אין אריינגעדרונגען יוגנטלעכע, ואס געוווסט נישט און שפייזפראדוקטן געהאט
יידן, דארט פון ארויסצושלעפן כדי הייזער אויף קוקנדיק נישט מארגן. אויף אונדז ווארט עס
זעלבן דעם אויסבאהאלטן. זיר האבן וועלכע די דורכגעגאנגען מיר זענען געפארן די
60 ארויסגעפירט מען האט פרי דער אין טאג זיר האבן מיר בשעת און וועלדער ראזישטשער
זיי הקברות, בית אויםן יוגנטלעכע געכאפטע איבער זיר מיר האבן דובנע צו דערנענטערט



15 ווחלין ילקוט

פאר ווילן נאצים די אז געווארן, קלאר ס'איז גראבן געהייסן און גרופן צוויי אין צעטיילט
אליקער אפאר זיר האבן דאמאלס יידן. אלע ניכטן ארויסגערופן פארשטענדליר' האט דאס גריבער.
םארטיידיקן צו געגרייט זיר און ארגאניזירט יידן ברירה קיין געווען ניט ס'איז אבער פארדאכט,

מאמענט. פאסיקן אין דער אונטער געגראבן האבן יוגנטלעכע די אח
געווארן יידנראט דער איז איינמאל גע און זידלערייען די און זוץ ברענענדיקער
1000 ארבעט פאר צוצושטעלן אויפגעפאדערט ארום אויפצווינגער. באוואפנטע די פון שרייען
ורעו געטא. אין לעבנגעבליבענע די פון מענטשן איבערגע ארבעט די איז נאכמיטאג אזייגער 3
די העכערן צו געדראט דייטשן די האבן ניט זיר האט גראבנדיקע די אויף און געווארן ריסן
10 פאר ברויט לאבן א אנשטאט ברויט. פון פרייז געווען בין איר קוילן. פון רעגן א געטאן גאס א
זיין וועט רובל' איין פון פרייז פארן מענטשן גע פארווונדערט כ'בין את גרעבער די צווישן
פרייז פאת מענטשן 100 פאר ברויט לאבן א זענען אנדערע הענט. די און פנים אין ווארן
האבן םאליציאנטן יידישע די רובל. 1000 פון אנטלאפן. כ'בין ארט. אויפן געווארן געהרגעט
דער אונטער ארבעט דער צו מענטשן געיאגט ווען און נאכגעיאגט מיד האט פאליציאנט א
די בפרט און שרעק א געווען ס'איז דראונג. ער האט פארווונדערטער, א געפאלן כ'בין
דער געהונגערט. ממש האבן וועלכע קינדער אנגעהויבן און טויט שוין כ'בין אז געמיינט
אוים די ארויפגעלייגט מיר אויף האט יודנראט בין בלוט מיט אפגייענדיק אנדערע. נאכלויפן
אץ קסיאנדז פוילישן צום ווענדן צו זיר גאבע איינגע זיר און קוסט א צו דערקראכן איר
שוועד א מיט קראנקע. די פאר הילף זייו בעטן האב דערווייטנס פון אים. אונטער קארטשעט
דעם צו דערשלעפט קוים זיר איר האב געמיט אריינגעוארפן חברים מיינע מ'האט ווי געזען איר
מיר האט ער םראנצישעק, וואיטוש קסיאנדז געגראבן. האבן מיר וועלכע גריבער, די אין
געפרעגט און דערקאנט מיר טיר, די געעפנט אנגעלא אויטאס, 10 געקומען זענען שפעטער
שפעט דא ווילסטו וואס  םארווונדערט: דערשטיקטע און גאזן פון םארחלשטע מיט דענע

ביינאכט? אראפגעשלעפט זיי האבן אוקראינער די יידן.
מיט און הכנעה מיט דערציילט אים כ'האב גריבער. די אין אריינגעווארפן און אויטאס די פון
געטאשפיטאל אין אז שטימע, אצערבראכענער גע ווידער אויטאס די זענען ארום שעה 2 אין
רוב דאס קראנקע, יידישע 300 זיר וואלגערן האלב טראנספארט פרישן א געברענגט און קומן
און הונגער פת אויס גייען וועלכע קינדער, וועלכע מיט יידן, האלבטויטע לעבעדיקע,

הילף. זיין געבעטן כ'האב מיר ס'איז ווי גריבער. די פארפילט מ'האט
אנגעשטעלט מיר אויף האט קסיאנדז דער טאג דעם אין זענען געווארן קלאר שפעטער
מיט געענטפערט און אויגן צארנדיקע פאר א ארויס נפשות 800 ביי געווארן דערמארדעט

כעס. "אקציעס'' אזעלכע געטא. אליקער פת געשלעפטע
אברהם> פון קינדער די דאך זענט ^איר טערמינען פארשידענע אין פארגעקומען זענען
אןן _ הימל, פון אשטראף אייך פאר איז דאס שטעטלער. און שטעט וואלינער אלע אין

טיר. די סארקלאפט מיי פאי האט עי אלע אין כמעט זענען צייט יענער אץ
צע את טרויעריק צוריקגעקומען ביו איר די און געטאס אויפ,יעשטא:ען ישובים יידישע
איז אים ארום אוי געטא איו לאגע יי בראכו פאליציאנטן, זייערע מיט קאמיטעטן יידישע

שארםער. אלז געוואיז באשטע און באפעלן די אויספילן געמוזט האבן
אין דערשינען ארום צייט קורצער א אין עסנווארג, געפעלט ס'האט נאצים. די פון לונגען
ארויסגיין רופן: מיט נאציספארשטייער געטא מיטגענומען האט מיליטער רוסישע דאס ווייל
זיר געפרוווט האט ווערניטווער געטא! פת געלאזט, נאר זיר ס'האט וואס פארניכטעט אדער
איבער שנעל זיר האבן זיי אבער ארויסדרייען, פעלדער. די אויף תבואה די םארברענט אפילו
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אתם אתמגעטשאטעוועט אוקראינער את דייטשן איז געטא דער שפעט. צו שוין ס'איז אז צייגט,
ניט קיינער חלילה סיזאל וועלף, די ווי הויז דעם באווא הונדערטער מיט ארומגערינגלט געווען
אנגעהויבן זיי האבן טאג פערטן דעם אנטלויפן. אנטלויפן אז אזוי אוקראינער, און דייטשן פנטע
צו זיי כדי מענטשן' 40 צו גרופעס ארויספירן פאר האבן וועלכע די אוממעגלעך. געווען איז
איבער זיר זיי האבן דעמלט אבער דערמארדן. פאלאץ צום געיאגט מען האט געטא דעם לאזט
קינ און פרויען די פון פראצענט 90 אז צייגט' פון אז אויסרייד אונטערן ראדזיוויל יאנוש פון
האבן מענער די פון פראצענט 30 א ביי און דער לוצקער אין איבערגעפירט ווערן זיי וועלן דארט
און עיפוש דעם ענגשאפט, די אויסגעהאלטן ניט איבערגעחזרט' אלץ האבן פאליציאנטן די געטא.
האבן דייטשן די וועלכע קאלךשטויב דעם ביז געטא דעם פארלאזן ניט וועט עס ווער אז
ארויס זיי מ'האט און צימערן די אין צעזייט הונט. א ווי דערשאסן ווערן וועט  אוונט 7

זענעז תשי"ב אב 15טו יעם טויטע געשלעפט 8 תשי"ב, אב יא' שבת, געווען איז דאס
לעצטע די געווארן באגראבן איו דעישאסז איז שעה איין פון משך אין נאך פרי. זייגער א

קיבנות. אץ געטא די פארלאזן צו דערלויבט געווען
דער געטא, אליקען פון באפעלגעבער דעי אויפשטענ 20 מיה ארט. באשטימטן צום קומן
לייט חשביז' א געמאכט האט טילעי תלייו  אליק אין בית"ר פת אנפירער מיטן דלער,
םוז מענטשו ^ א ביי געפעלט סיהאב1 וועלכו צו אוועק זענען שפיץ, דער אין סאסל שלמה
זענעי זיי אז געייען' משער זיי האט עי געטא פאר נאף איז וואס געווער, פון מאגאזין דעם
באהאלטז איז וועלדער נאנטע יי איי אנטלאפי אויס ציל מיטן צייטן, סאוויעטישע די פת בליבן
געווענדעט גלייי זיי האט ער אויס דאיט זיי דעם צו שונא. דעם קעגן געווער דאס צונוצן
צופליען געקומען זענעו דאיטז פיז איו ?ייללוצ? ספעציעלע צוגעפאסט מיר האבן מאגאזין דאזיקן
פאטרולירט האבן וועלכע אעיאפלאנען, צוויי שותת דאזיקע די פון שרייבער דער שליסל.
את וועלדער יי איבעי ^ ציייי פיז משי איל אויפשטענדלער) אונדזערע (פת כץ יחיאל און
אויף יידן אייסבאהאלטענע געזוכט געגנט' דער געטא אין בלייבן צו באפייל א באקומען האבן
האבן זיי קוסטן. די צווישן את בוימערשפיצן יי פארלאזן. אים וועט באפעלקערונג די ווי נאכדעם
אין געראטעוועטע עטלעכע געפונעו טא?ע אויפ זעקס נאד מיט צוזאמען סאסל שלמה
דאך אעיאפלאנעו די האבז אונדז אבעי וואלי' אבער תיען, די פת אנטלאפן זענען שטענדלער

אנטדעקט. נישט נאכ זיי האבן אוקראינער 11 און דייטשן 3

בוימער די זמן כל מאנאטן, זומער די אין אויפשטענדלער 7 די ווען דעריאגט. און געיאגט
זיר מיר האבן גתנס, מיט באדעקט געווען זענען נישט וועלן זיי אז איבערצייגט, זיר האבן
און שפייז באקומען אויסבאהאלטן, געקאנט נאר את געווערמאגאזין צום צוצוקומען באווייזן
אונדזער פון דייטשן די אין זיין נוקם זיר אפילו געווען זענען זיי ווייל פלאן' זייער אויספירן
אונדזער איז הערבסטצייט אבער באהעלטעניש. אונ זיי האבן  זייטן אלע פון ארומגערינגלט
איז אט און ערגער. געווארן וואלד אין לאלע האבן זיי וועלכן פולווער, דעם טערגעצונדן
און געזוכט האבן מיר ווינטער. דער געקומען א מיט געשטארבן און זיר מיט געטראגן

גתפע. אנדער א מיט קאנטאקט א געפונען העלדןטויט.
מיר וועלכן מיט פארטיזאנערלאגער, דער געווארן צוטיילט זענען געטא פון יידן די
די איבער געוואנדערט האט פארבונדן, זיר האבן מענער און באזונדער פרויען זאלן. צוויי אין
געפאר. שטענדיקער את געווען איז און וועלדער אנגעפילט מען האט צימערן זעלבע די באזונדער.
מען האט פארטיזאנער, יידישע אונדז, אויף אין אנגעראבעוועטע זאכן, פארשיידענע מיט
מיר כדי אויםגאבן' ספעציעלע ארויפגעלייגט זענען יאמער דער את ענגשאפט די געטא.
את מעגליכקייטן אונדזערע באווייזן זאלן די האבן טעג 4 פון משר אין שרעקלעה געווען
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אין נפשות. סכנת און הונגער קעלט, פון דיק לעבנסבאדינגונגען די געוואגטקייט. אונדזער
דער ביי גקומען איך בין אתם טעג פערציק וואנ אומענדלעכע שווערע. זייער געווען זענען
היידושענקא. איוואן פריינט אונדזער צו נאכט פון סך א פארשניטן האט טויט דער דערונגען.
כיבין אז זעענדיק און דערקענט מיו האט ער געהאט נישט האבן מיר און רייען אונדזערע
דאו מ'קאן געזאגט: ער האט אפראזירט נישט מיר בשעת צוקונפט. דער בנוגע בטחון קיין
א ביסט דו אז דערקענען פונווייטנס גלייך האט וואלד, זשיקאווטישינער אין געווען זענען
נישט באלד ביסטו פארוואס פארטיזאן. יידישער איוואן פויער, פריינטלעכער א אויסגעפונען זיר
דארט קעלערו מיין אין מיר, צו געקומען אין געהאלפן אונדז האט וועלכער היידושענקא.
דער זיין וועסט קום, יידן. פיר זיר געפינען גערופן אים האבן מיר אז אזוי פאלן, סך א
פאר טויטאורטייל זעלבער דער ס'איז פינפטער. איו דור). זיין אין איינציקער (אן בדורו'' "אחד

הונדערט. צו אינעם אויסבאהאלטן געווען איז וואלד דער ויען טאג ווינטער א
פריינדלעכ דער פון געווארן גערירט כ'בין א געווילדעוועט האט עס און שניי מיט באדעקט
אליין ריזיקירט וועלכער פויער, דעם פון קייט צו געקומען איוואן איז שטורעם, שטארקער
פיר, די צו צווגעשטאנען כבין און לעבן, מיטן גרייטן דייטשן די אז געווען, מודיע און לויפן
אין קעלער' זיין אין געפונען זיר האבן וועלכע אין רעוויזיע גענויע א מאכן צו מארגן אויף זיר
איוואן, אונדז צו אריין איז אתם וואכן צוויי הונדערטער און הינט פון באגלייטונג דער

גאנצן: אין ציטערנדיק אנטדעקן צו כדי וואלד' גאנצן אין אוקראינער,
אן קלאנגען' פאףאן ס,זענען חברה. _ די איבערגעגעבן שנעל האבן מיר פארטיזאנער.
אןנתעף אין קןמען דייטשן די דארפן מאףגן פון משר אין מענטשןאון אונדזערע אלע nrT
קעלערס' אלע אןיפףייסן אןן סוכאןןיץ דאףף פארשיי אין צעלאפן זיר מיר זענען נאכט דער
און קאמוניסטן פארטיזאנעף, אןיסצוראטן כדי געווען איז וועלכער כ''ץ, יחיאל זייטן. דענע
צףגע. האט ער אןיס> זיך באהאלטן ןןעלכע יידן' דער געגלייבט נישט האט צוזאמען, מיר מיט
אןקףאי. די געדראט האבן דייטשן די אז געבן' פארלאזן צו שאד א געווען אים סיאיז ידיעה.
געפינען וועט מען אויב אז איינוווינעף, נישע וואכנ געגראבן האבן מיר וועלכן בונקער, דעם
זיין גורל זייעף וועט אויסבאהאלטענע, זיי ביי ווהין נישטא ס'איז אז געטענה'ט, האט ער ווייז.
נעבן מאלין' דאףף טשעכישן פןן גןףל m ןןי געבליבן. איז און  אנטלויפן צו

אויסבאהאלטענע געפונען מיהאט ווו מלינאו, איז ארויסגעוויזן, שפעטער זיר ס'האט ווי
שוועסטער די מיידלערשוועסטער. יידישע צוויי וואלד' אין רעוויזיע גענויע א פארגעקומען טאקע
1685 די און אויפגעהאנגען נאקעטע מען האט אלע פון ארומגערינגלט געווארן איז וועלכער
פאר מען האט דארף פון איינוווינער טשעכישע בונקער, אין געכאפט מען האט יחיאלן און זייטן
פארברענט און קלויסטער זייער אין זאמלט ער אים פון געפאדערט געםייניקט' שרעקליר

לעבעדיקערהייט. מיר ווו ארט' דעם און סודות אויסגעבן זאל
נאך צוריקגעקומען אין אןןעק איז איןואן געהונגערט, אים מען האט טעג פיר זיר געפינען
אז אינפארמירט, אונדז האט ער נאכט< האלבער פון געריסן פינגער די גהאקט אים מ'האט
זאשק, ןוייב< זיין אז אןן אמתע זענען ידיעןת די ווי דערציילן זאל ער געפאדערט און פאסן אים
פאטער איף צו אנטלאפן זענען קינדען, דא מיט זיינע זענען ווו געטא, פון ארויס איז ער אזוי
שוין זענען דייטשן די פריסופניצע, דארף אין ניט האט יחיאל פרטים. אנדערע און חברים
בלייבט אנטלןיפן< נישט מ,קאן אןן דארף אין ךא אויף אויפגעהאנגען אים מ'האט און אויסגעגעבן
איינ0> אלץ שןין ס,איז _ געזאגט עף האט _ וואלד. אין בוים א

אטוץ געגעבן מיר ער האט אוועקגיין פארן און ארומגעוואנדערט מיר האבן וואכנלאנג
זענען מיר אוועק. און  ביקס מיין צו קוילן ליידנ צעשפרייט' און צעזייט אויסבאהאלטן' זיר
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* דער האבן אויערן אונדזערע צו און געבליבן
טעג ביטערע יענע פון דערציילן צו ס'אסך און אויפרייסן די פון אפקלאנגען די גרייכט
אליק. שטעטל אונדזער פון און לעבן אונדזער פון שיסערייען.
געווען זוכה און לעבן געבליבן איר ביו גליק צום געטראכט מיר האבן  סוף דער קומט עס
אליק קומען_^קייו נאציס די פון מפלה דער נאך תפי געמורמלט מיר האבן שטילערהייט און 
פאר זענען הייזער סך א חורבן. דעם זען און לדוד "משכיל ממעמקים..." המעלות "שיר לות:
איבעריקע די געווארן. צעשטערט אדער ברענט עזבתני..." למה אלי, "אלי' במערה..." בהיותו
פאר אוקראינער צוגעטיילט דייטשן די האבן געקומען דייטשן די זענען אט און אנדערע. און
פויערים די באםוילז מ'האט אנ'איי. אדער אהון און וואסילקו מיקאליי פון הויז צום נאענט
הייזער געוועזענע די פון שטח דעם צואקערן נאענט געווען אין וואס קעלער, זיין אויפגעריסן
לאנגע א ווי אויסגעזען האט שטעטל דאס און אציטער געגעבן האט הארץ דאס אונדזעח. צום
אוריא דארף ביזן געצויגן זיר האט וואס גאס, ביקסן די מיט אוועקגעשטעלט זיר האבן מיר און
און טרויעריק ארומגעגאנגען כ'בין נאווקע, שונא. דעם באגעגענען צו כדי אריינגאנג, ביים
געבוירנ מיין פון חורבות די איבער פארשעמט, באזיגן, זו אים האפענונג קיין געווען נישט ס'איז
נישט שוין זיר ס'האט וועלכער אין שטעטל. געווער מיט שטארבן באשלאסן האבן מיר אבער

ייד. איינציקער קיין געפונען אויסשעכטן. לאזן נישט זיר און האנט אין
און ברודערקבר דעם צום געגאנגען כ'בין איז הויז איוואנס נס. א געשען אין אט און
די איבער טרערן בלוטיקע פארגאסן דארט צורי די איידער דארף. פון עק אין געווען
זוכה נישט אפילו האבן וועלכע קדושים' אליקער אונת צו צוגעקומען זענען מאשינען דייטשישע
דורכגייענדיקע ישראל. קבר צו קומען צו געווען קיין צוריק>5ארן באפוילן אפיציר זייער זיי האט
און באמערקט נישט אפילו מיר האבן פויערים אין אז ארויס, זיר "סווייזט זאגנדיק: לוצק,
פאריתומט. און איינזאם דערפילט זיר כ'האב ווי וועלף''. קיץ פאראן נישט זענען סוכאוויץ
געוויין ביטער א מיט און קדיש געזאגט כ'האב גלייר אין אפגעפארן' זענען מאשינען די נאר
אוועק קוים זיר פיס ציטערנ'דיקע מיט איר האב די אנזאגן און בערואיקן אונדז איוואן געקומען

ארט. דעם פון געשלעפט נאכדעם אז גלויבן' צו שווער ס'איז בשורה. גוטע
פארברענט מיין איבער ווייטיקט הארץ דאס אין קעלערס אויםגעריסן האבן דייטשן די ווי
די יידן' פארשניטענע די איבער שטעטעלע' די אויף געווען מוותר זיי האבן הייזער' 212
נישט נאר האבן וועלכע קינדער, פיצלער אליקער זיר האבן מיר אפגעטראגן. זיר און פיר לעצטע
געווארן שוץ און לעבן פון טעם דעם פארזוכט איוואן, אונדז' מיט צווזאמען און דערפרייט
שרעקלעכער דאזיקער דער אין פארשניטן און אונדז פאר געזארגט ווייטער האט וועלכער

קאטאסטראפע. פארצייכע צו כדי פאפיר, געברענגט מיר אפילו
צאם שלמה איבערלעבונגען. אונדזערע נען

טריסק פון זכרונות
פער זיר האט מגיד''' "טריסקער דער טווערסקי, שטח אין קליין געווען איז זי הגם טריסק,
בעלשםטוב פון TnVn לעצטן פארן רעכנט צווישן בעוווסט געווען איז בעפעלקערונג, און
א אברהם''. "מגן ספר פון מחבר דער און און םוילן אין אויר אוקראינע' אין יידן די
וועלט, חסידישער דער אין בור ווערטפולער פון זכות אין פוילן פון גרעניצן די אויסער
בעש''ט פון השגות די איבער אנ'אפהאנדלונג רביים. טריסקער בעווסטע די
אין געזעלשאפט און מענטש פון לעבן וועגן אכרהמ'עלע רבי זיי, פץ ערשטער דער



■ טריסק אין לעבן גרויע דאס געצויגן זיר האט קומענדיקן דעם אויר געדינט האט צייט, זיין
1 ערשטע די ס'אויסגעבראכן ביז דורותלאנג שטול. זיין אויף געזעסן איז זון זיין ווען דור,
1 צום נאנט געווען איז טריסק און וועלטמלחמה דאמאלס פערשפרייט זיר האט וואס חסידיזם דער
1 רבי דער איז קריגסצושטאנד צוליבן פראנט. קוואל פון געצויגן האט וואהלין גאנץ אין
1  קרייזשטאט נאנטער דער אין אריבער פון חיבורים די פון און מגיד מעזריטשער פון
1 צווישן האבן וועלכע עסטרייכער, די קאוועל. בעריי האבן וועלכע תלמידים, און חברים זיינע
1 סער האבן טריסק' פערנומען אויר אנדערע בעוועגונג. חסידישע די כערט
1 קאזארמעס, אין בנינים רבינ'ס דעם וואנדלט עשי פון ווייט געווען זענען יידן טריסקער
1 מיליטער. זייער פאר פון בעיקר געפונען זיי האבן פרנסה זייער רות.

טריסק> פון אןיסגעוןאנדערט האבן יידן סך א פרא פערשידענע צושטעלן פת "הויף" רביניס
געלייגט זיך האבן קריג0יאר שוןערע דריי וואס חסידיםאורחים פון און בעדינוג דוקטן,
וואס צרןת און נויט הןנגער> שטעטל> אןיפן און רוסלאנד גאנץ פון רבין צום קומען פלעגן
מיליטער פרעמד פון אויסצושסיץ ס,געןוען אויף בפרט און יאר גאנץ א פון משר אין פוילן
ארןם דערפעף די אןיך רןאינירט אלץ האבן געווען ס'זענען אנד. א. שמחות טובים, ימים
פויערים אלע כמעט אןיסגעליידיקט. זיך האבן געווען ניט זענען הייזער יידישע אלע ווען פאלן,
מיליטעףי רןסישן מיטן צןזאמען אנטלאפן זענען איינשטיין. זאלן חסידים די כדי גענוג
גתיסע א אויסגעבראכן איז טאג איין אין געווען יידן טריסקער זענען כלל בדרד
צו הייזער, אלע כמעט את טריסק אין שריפה מלא viwvnvs מיט בעשעפטיקט זיר "עמר"'
םערברענט זענען הויף, רבינ'ס מיטן זאמען סוח ביסל א הארעפאשניקעס. געווען את כות
אויפן אברהמ'לע ו" צדיק פון אהל דער געווארן סאציאלער דער  כליקודש את קרעמער רים,
איינציקער דער גאנץ. געבליבן איז הקברות בית ס'אריבערגע ווער שטעטל. פת צוזאמענשטעל
עסטרייכישע דאס געווען אזי פרנסהגעבער פון ווער און שטעטלעד נאנטע די איו פאת
ביי יידן די בעשעפטיקט האט וואס מיליטער דער ווי גליק, און פרנסה זוכן כדי זייט יענער
וו. אז. א. גראבן ווי ארבעט, שווארצער שווערער, צייטן יענע אין ישובים יידישע די אין שטייגער
שטיקל דאר א אויף געקלעקט קוים ס'האט וואהלין. אין
גע אייבעיגעםירט זענעז ייח טיי?י א ברויט געווען איז הויף רביניס פת השפעה די 1
ווו פוילן, קאנגרעס קייו מאכט יעי יייי ייאיז לעבן, פון געביטן אלע אין כמעט ענדגילטיק 1
בעסער. ביסל א געווען איז לאגע עקאנאמישע יי רעגי אויר און געזעלשאפטליכע איינשליסליר 1
רעווא רוסישע די דערנאר און מלחמה, די האט השפעה רבינ'ס אונטעח רונגסאנשטאלטן.
יידישע דאס לחלוטין פארענדערט האבן לוציע את בעשלוסן געמאכט מבטל מאכט רוסישע די
פויערים די האבן 1918 אין שטעטל, אין לעבן קאזארמעס מיליטערישע בויען דאס ווי פלאנען,
דערפר זייערע אין צוריקקערן זיר אנגעהויבן טריסק פת דערווייטערן דאס שטעטל, פון ווייט
םערשידענע סר א נאר יידן. די אויר זיי מיט און זאל שטעטל דאס כדי וו., א. א. באךליניעס די
יידן די וועלכע פון אוקראינישע, בעיקר מאכטן, און אונטערנעמונגען מיט פערבונדן זיין ניט
סוף אריבער טריסק איז געליטן, זייער האבן צו געווען עלול זיינען וואס קערםערשאפטן
ווי זיר האט לעבן דאס הענט. פוילישע אין סוף יידישן פון לעבן ארט פרומען דעם שטעה
איינגעשטעלט זיר ס'האבן איינגעשטעלט, ס'איז פת און "פרייהייט'' פאר מורא די שטעטל.
גע זיר ס'האבן צענטערס, מיט פערבינדונגען האט לעבן מאדערנעם מער א צו אריבערגאנג
אויר זיר סיהאט און פרנסות פערשידענע שאפן פאר מאכן מבטל כדי זיר זיין משתדל געווירקט
אין לעבן געזעלשאפטליר א אויסגעקריסטאליזירט וואלטן זיי הגם פלענער, אויסערליכע שידענע

הונדערט. יאר צוואנציקסטן פון גייסט אזוי שטעטל. דאס נוצן מאטעריעלע געבראכט
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גע פעתואנדלט איז ברען חסידישער דער ארץ. מלחמה דער פאר םון לעבן חסידישע דאס
ציוניסטישער אין מאס' געוויסער א אץ ווארן, בלאזן, אנגעהויבן ס'האבן געווארן. געניזוקט איז
הכשרהםונקטן אנדערע און קלאסאוו התלהבות. דער ווינטן. נייע יוגנט, דער צווישן בפרט
שטרע די אץ סאג. םוז טעמע די געווען זענען הגם "בונד/ דער ארגאניזירט זיך האט ערשטער
פא די גרויס. געווען איז ארץישראל קיץ בונג די געעסנט האט וואס חברים, ווייניק מיט
געווען זענען פינקלשטיין און אקערמאן מיליעס אין נאכדעם, אץ "פאלקסביבליאטעק'/ יידישע
די בעת געווען. עולה זענעו וועלכע ערשטע די שולע יידישע די געווארן געגרינדעט איז '1926

א נאף געווען עולה איז תרפ''ט אין געשעענישן ניט זאכן גרויסע קיין האט וואס ציש"א, פץ
ארט זייער געפונען האבן וועלכע חלוצים צאל האט ארגאניזאציע ציוניסטישע די אויפגעטאן.
אכזריות' די צוליב לאנד. פץ בויער די צווישן א ענטוויקלט האט זי דערםאלג, מער געהאט
מאנ בריטישער דער פון בעגרעניצונגען דיקע העברעאישע א אויםגעעםנט ארבעט, פערצווייגטע
טריסק. אין םארבליבן פיל זיינען דאטרעגירונג די אנגעהויבן זיר סיהאט און תרבות''שולע
שןןארצבג1רג) (בעךיש הךךי ך קיץ זיין צו עולה הכשרהטעטיקייט חלוצישע

ט''ל לאזישטש און טראכינבראד
זענעו וועלכע געראטעוועטע, די הילף בן שטעט קליינע צוויי געווען זענען דאס
פארשידענע די אין ישראל, קיין געקומען דרייסי די פץ עקזיסטירט האבן וועלכע לער
אנדערע אין עמיגרירט האבן וואס די פארמען. לאנד אלס יארהונדערקו םאריקן פץ יארן קער
אץ פאראיין מיטן מיטגעארבעט האבן לענדער, לוצקער אין קאלאניעס יידישע ווירשאםטלעכע
אויפגעשטעלט זיי האבן כוחות געמיינזאמע מיט זיי האט ק'ס 1 (נאר נאענט זייענדיק קרייז.
איז וועלכער קהילות' 2 די אנדענק צום בנין א ווירטשאםט צוליב אבער פונאנדערגעסיילט),
בויען דאס טל'. "בית נאמען מיטן באקאנט האבן אינטערעסן, געזעלשאפטלעכע און לעכע
אין געענדיקט אץ 1955 אין אנגעהויבן זיר האט דעם אנשטאלטן: געמיינזאמע געבילדעט זיי
פאר צענטער אלס איצט דינט בנין דער .1959 אונטער סאציאלע דערציאונג, קאמיטעט, קהל
אים איו שטעטלעך די פץ לעבנגעבליבענע די באפעלקערונג די ווייל אנדערע. און נעמונגען
150 פאר זאל א געוואוץ איינגעארדנט איז יידישע א בלויז געווען איז שטעטלער די אין
פירט דארט פערזאן. 60 פאר שול א אץ פעתאן  ענינים שותפותדיקע געהאט האבן זיי אץ

ארגון. פץ טעטיקייט די זיר צוזאמען. פארבונדן דאר זיר זיי האבן
אין לאזישטשער און טראכינבראדער די האט סאםיעווקא) (שפעטער טראכינבראד
זייער אויסער האבן, (אמעריקע) קליוולאנד (איג לאזיטש אץ נפשות 3000 לערד געציילט
גע אויר ט*ל בית דעם אויפצובויען מיטהילף אי העםטן (זע נפשות, 1000  נאטאווקע)
הי פץ איניציאטיוו דער אדאנק שפענדעט זיר האבן רואיק וואליד). "ילקוט פץ בי אץ
ארוך ווונדערבארן א פוטאש רבקה און אליהו דורית שטעטלער די אין יידן די געלעבט
זיי סםריתורה. 5 צוגעשיקט אץ שול אין קודש וועל בעת אקופאציע נאצישער דער ביז לאנג
גע pk'd ארגץ. מיטן פארבינדונג אין שטייען אלע כמעט געווארן פאתיכטעט ס'זענען כער
וואס לייקאסע' גמילותחסדים א געווארן שאפן זיר האבן געראטעוועטע געציילטע די יידן,
הלוואות גיט און לירעס 150.000 שוץ באזיצט וועלט. דער אויף צעשפרייט
פץ מיטהילף דער אדאנק צינזן, אן הילף און לעבגגעבליבענע ביסל דאס האבן ישראל אין

פילאדעלפיע. אין לאנדסלייט געגע האט וועלכער פאראיין. א אויפגעשטעלט
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וועלטפאר פת פראיעקט צום אינטערעס האבן קאנ אין שטייען ארגון פון מיטגלידער די
אין פעדעריישן (די יידן וואלינער פון באנד פאר זיי לארץ, חוץ אין חברים די מיט טאקט

אמעריקע). אנדענק דעם פאראייביקן חוב זייער נישט געסן
בוקאי אליעזר את נאצים, די פון קרבנות קדושים' די פון

קאפאטשאוו
משפחות יידישע צענדליקער און יידן מארדעט קאפאטשאוו זין האט טשעכן פון דארף א פון
אריבערגעוואנ האבן דערפער ארומיקע די פון אויף שטעטל, יידיש אלס אנטוויקלט צוביסלעך
דער און קאפאטשאוו. אין שוץ זוכנדיק דערט, 16) האלאבי ק"מ), 18) קאוועל פון וועג זייטיקע א
פארגרעסערט. זיף האט ישוב יידישער דארטיקער טויזנט 40 די פון ק"מ). 14) טריסק און ק"מ)
סאר אויפגעשווימען אויר זענען גלייכצייטיק האבן וואלין, אין געלעבט האבן וואס טשעכן
אנ און ווירטשאפטלעכע פראבלעמען' שידענע אין געלעבט וועלטמלחמה ערשטער דער ביז
ארי איז שטעטל דאס ווי נאכדעם אבער דערע, הערשאפט צארישער דער אונטער קאפאטשאוו
ווי לאגע די זיר האט הענט פוילישע אין בער און נפשות). 1500 (בערך משפחות 300 העכער
א סרן משר אין אזוי און געבעסערט. איז ס'ניט הערשאםט פוילישער דער אונטער שפעטער
באוועגונג ציוניסטישע די ביז יאר, צוואנציק געהאט האבן אלע כמעט משפחות. 400 בערד
אויר' און וואלין גאנץ אין פארשפרייט זיר האט לאנדווירט געמישטע און האפךפלאנטאציעס

קאפאטשאוו. אין זיר' פארשטייט איינגעפונדעוועט. גוט געווען זענען און שאפט

"י"*™"' יאס "" אקיפאציע ייסישע, י 1917 יאי איו רעיואליציע יוסישעי דעי ביז
פאח!ניעיט ;J/" m9 איי 7לי.ט7 יייטי פיי מש יידישע 50 א קאפאטשאיי איו געלעבט האבו
איי געטיאפו שייעי "" לחליטיי שטעטל יאס ויע, בכבוד. פרנסה געהאט האבו ויעלכע פה"
אימזיכעיהייט םלחמהבאדינגונגעו, לענ' יייישו דער אונטעי פאיגיעסעיט. ■" האס ישוב דעי
אלז אייבעיפייי יאס איז טאג 1"""tw ייי א נאו צוגעקומעו זענעו העישאפט םוילישעי
אומרר אנגעוואיפן האבו י"יינגסהענט, אץ צווי נפשות. 800 צוזאמען משפחות, יידישע 100
טאג ""יי פאישידענע סיעק איי איקיט גיטע געהעישט האבו טשעכן די אין זיי שן
אלגעמ"נע יי ייאינייט האבי טאגאיס אייי הויפטבאשעפ יידישע די באציאונגען. שכנישע
יאז ס ייעו ייח די יפיט "" ""^™* אבער מלאכה. און מסחר געוועו איז טיקונג
די און רו0, צווישו ?יי> "י "!"™*"" געהאט האבו יואם משפחות געויען אייו סזענעו
אי ייגנט "יישע י' זיו יואט (1941) נאציס 8ארמעס קליינע
זענעי עלטעיע מיליטעי' יי"י"יי איי גאני"יט יאר אונדזעי rs יאיו צייאנציקעי די איו
שטעטל יאס "" איבעט אייף געייאיו "שיקט איו פארייאנדלט קאפאטשאיו זיר האט הונדעיט

■"'7"!"""( אנגהויבי ייי האט און המתנות אירע אלע מיט שטעטל יידיש א
זיי ארויסווייזן אנגעהויבן האבן נאציס די רב א שולן, 2 דארט געווען סיזענען מעלות.
האבן טשעכן די יידן, די לגבי אכזריות ערע נאענ דאס אויר באדינט האבן וואס שוחט א און
קאנםיסקירן דאס אויסער אנגערירט, ניט זיי פון לעבן יידישע דאס געפירט און אזיראן טע
אנ האבן טשעכן עלטערע די שפייזפראדוקטן. קהילה. דער
לאגע די טשעכיע' קיין אויסוואנדערן געהויבן קא דורד אדורכגעגאנגען זענעו 191819 אין
ערגער. און ערגער אלץ געווארן איז יידן די פון אומגעגנט פון דערפער די דורר און פאטשאוו
אויף געשטיצט און געהאלפן זיי האבן טשעכן די גע און אוקראינער פון באנדעס מיליטערישע
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ו
■ אנגעוואר די אוועקנעמען און דערנאך קומען זענען יידן סך א געקאנט. נאר האבן זיי וויםיל
1 דערשאסענע. די פון קליידער און שיך פענע וווהין. אליין וויסנדיק ניט צעלאפן, זיך
1 פא מיין פון אויר זיי צווישן יידן, ווייניק בשורות שלעכטע אנקימען אנגעהויבן ס'האבן
1 אנט מאמענט, לעצטן זןין באוויזן, האבן מיליע, געווען נישט מער מ'איז ערטער. אנדערע פון
1 וואס ליטין, וואלד גרויסן נאענטן אין לויפן אנגע איז טאג געוויסן א אי; לעבן. מיטן זיעכר
1 האבן זיי שימאווסקי. פאליאק צום געהערט האט צוזאמען, יידן אלע ארייסצוגיין, בל^פעל א קומען
1 פון געוואנדערט און געליטן שרעקלעד דארטן צר אוקראינער, ארבעכ". "צו קליין, און גרויס
1 פא מיין אויר זיי צווישן טייל, א ארט. צו ארט די געטריבן האבן געסטאפאווצעס מיט זאמען
1 שויעס מיינע ברודער, מיין פעפער, איסר טער שושיבאבא. דאיף נאענטן אין עדה יידישע
1 טאכטער קליינע די און שרה און שפרד, טער פון יידן אלע געטר^פן שוין זיי האבן דארט

וואלד. אין געווארן דערמארדעט זענען בינה איו נאר דערפער. ארומיקע די פון און אזיראן

פארטיזאנען. די צו אריבער זענען עטלעכע די צו געווארן געפירט אלע זענען טאג זעלבן
אנגע זענען וועלכע לעבןגעבליבענע, די צווישן און עולם בית קריסטלעכן אלטן נעבן גריבער
טלי שמעון זיר: געפינען ישראל, קיין קומען דער גלייר זענען משפחות הונדערט עטלעכע
און פתחתקוה (אין לאנגער משה און קאווסקי אריינגעוואר זענען קערפערס די געווארן. שאסן
שוועס מיינע בתדער, מיין מוטער, מיין יהוד), גע פארשאטן און גריבער די אין געווארן פן
דער און הינדע אץ פערל גיטל, ביילע, טער פונדער געזען דאס האבן וואס פויערים ווארן.

מישר. כפר אין  שורות די פת שרייבער א געצלמט, זיר און געשטאנען זענען ווייטנס
פעפער מאיר זיי פון סר א געשטערט נישט האט דאס בער

שול לוצקער גרויסע די
הקהילה) פנקס פון בלאט (א 1

אץ גרויס אויף מורא א אנווארפן פלעגן כע דער מיט אנגעפירט האט יארן מיט צוריק
ווען פראכט. שוידערלעכער זייער מיט קליין ר' גבאי, א לוצק אין שול אלטער גרויסער
שול די פארבן און קאלכן באדארפט האט מען בא געווען איז וועלכער מינדעלעס, אלתר
מינ אלתר ר' גבאי דעם פון צייטן די אין שלאנק הויר' ייד, שיינער א שטאט. אין קאנט
פאר צו געווען מתוכח זיר פיל מען האט דעלעס ער האט רייר זייענדיק חשיבות. מיט פול און
קאל די ווען און נישס אדער חיות די קאלכן לוצק. אין אנשטאלטן יידישע פיל געשטיצט
אנגע זיי האט ארבעטן אנגעהויבן האבן כערס ווייל עקשן, אן פאר געהאלטן אים האט מען
אנט זיר האבן זיי אץ שרעק מאדנע א כאפט ער האט פארטראכט עפעס האט ער ווען
דער אבער ארבעט, די םארזעצן זאגט אויסצופירן פלאן זיין מיטלען אלע אנגענומען
ארויסגעשטעלט זיר האט עקשן דער  גבאי לערר געווען אלט איז וואס שול גרויסע די
געקומען און מאלערס אנדערע אויסגעזוכט און קעניג פוילישן פון (געשענקט יאר 600500
פא האט דא ארבעט. די אויסצופירן זיי מיט אויסגעזען האט דריטער) דער וואזער זיגמונד
דער ווי באלד דערשיינונג: שרעקלעכע א סירט און מאזאיק מיט באצירט םעסטונג, א ווי
אויף געטאן שמיר ערשטן דעם האט מאלער פענצטערלער. קאלירטע קליינע
גבאי פץ אנוועזנהייט אין חיה געמאלטער א געווען זענען שול אין אינעווייניק ווענט די
געשריי יאמערלעכער א דערהערט זיר האט וועל פייגל, אץ חיות פארשידענע מיט באצירט



1 אלתר ר' גבאי דעם ווען ארום צייט א אין דערציטערט איז >אלתר ר' גבאי דער וועלכן פון
1 שלעפן זיר ער פלעגט געווארן בעסער איז חלשות. אין ארט אויפן געפאלן און געווארן
1 האנט ציטערדיקער זיין אין שטעקן א מיט ירען געווארן אפגעשטעלט איז ארבעט די
1 חיות געמאלטע די וועלכער איז שול דער צו גע ער איז גבאי דעם אויפגעהויבן האט מען
1 ווענט. די באשיינט ווייטער האבן פייגל אק האט פאל דער לשון. אן פאהאליזירט, ווען
1 בארדיטשגאלדבטוג סילןןיע שטאט. אין רעש א ארויסגערופן

1 הערשאפט פעטליוראס פון טעג די אין
פארשטייער אייניקע געפרוווט האבן זונטיק דערגאנגען זענען סארני קיין .1918 יאר דאס
זיר באפעלקערונג יידישער ארטיקער דער פון געווען גובר האבן באלשעוויקעס די אז קלאנגען,
שוץ זוכן און באךסטאנציע דער צו דערלאנגען פאר שוין האבן אוקראינע, אין פעטליורצעס די
צעיושעטע די אבער מיליטערמאכט. דער ביי אוקראי די און קיעוו הויפטשטאט די נומען
און געשלאגן וועג אויפן זיי האבן היידאמאקעס דער אין צוריקגעצויגן זיר האט רעגירונג נישע
סעק אלס אמטירט דאן האב איר הות צעטריבן. סארני' קאראסטען און זשיטאמיר פון ריכטונג
צוזאמען איר האב געריכט, סארנער פון רעטאר געפונען 1915 יאר פון שוין זיר האט וועלכע
גע איז וועלכער קריזשעצקי, ריכטער דעם מיט סטיר טייר נעבן פראנט דייטשן צום נאענט
סאר פון פאתיצער געוויילטער דער אויר ווען געווארן; אויפגעשטורעמט איז מאניעוויטש. ביי
געריכט מיטן אויר ווי שטאטפארוואלטונג' נער בא איז שרעק א און געשטיגן איז שפאנונג די
אנגעטון קריסטן) (ביידע קריניצקי קאמארניק נישט דאר זיר האט קיינער יידן' ארטיקע די פאלן
וואק צום אוועק מונדירן, אמטלעכע די אין אלע איז מאכטענד^רונג די אז פארגעשטעלט,
שח בעטן און מאכטארגאן א עפעס זוכן זאל טעג געציילטע פון בלויז פראגע א

היי האבן וועג אויפן באפעלקערונג. דער פאר דא פון נאכט דער אין  טעג 32 נאר אבער
און פארהאלטן אונדז אויר געפרוווט דאמאקעס אין געהערט מען האט  פרייטיק אויף נערשטיק
אויף פארמאסטן אפילו זיר האבן זיי פון אייניקע אייזנבאן, די דורר שניידט עס וועלכע שטאט, 1

אבער ביקסן, און נאהייקעס זייערע מיט אונדז אנקומענ פון באוועגונג רעש. אומגעוויינלעכן אן 1
זיר האט מונדירן און שטעלונג אונדזער אדאנק אין באוויזן זיר האבן אינדערפרי צוגן. דיקע 1
וואקזאל. צום צוקומען איינגעגעבן דאר אונז וועל זעלנער, אוקראינישע פון באנדעס גאסן די
מיט פארפולט געווען זענען באןליניעס אלע געראבע שטאט, די פארפלייצט ממש האבן כע
זיר האבן מיר מיליטערעשאלאנען. אוקראינישע געקומען זיי ס'איז וואס אלץ צעשטערט און וועט
זאלן זיי זעלנער און אפיצירן פיל צו געווענדעט דורר איז פרייטיק דער האנט. דער אונטער
שטאטקאמענדאנט, מיליטערישן צום פית אונדז דער אויף אנפאלן די שרעק. און בהלה מיט פול
אנדערע און אויסגעלאכט אונדז האבן פיל אבער פאר נאכמער זיר האבן באפעלקערונג יידישער
געםינט קאמענדאנט אזא ווו געוווסט נישט האבן האבן און  שבת  טאג צווייטן דעם שטארקט
אן אויף אנגעטראפן מיר האבן ענדלער זיר. דער אין פאגראם א אין ממש פארוואנדלט זיר
אוועק אונדז האט וועלכער אפיציר, איידעלערן נאכט גאנצע א זונטיק: אויף שבת פון נאכט
וואקזאל, פונעם לינקס ליניע א אויף געפירט גוואלד און שיסערייען אפטע געהערט מען האט
באוואכ שטארק עטלעכע געשטאנען ס'זענען ווו יידן. פארווונדעטע און געשלאגענע פון געשרייען
אונדז האט ער סאלאןוואגאנעס. אח שלאף טע געווארן איז סארמעגן און לעבן יידישע דאס
און וואגאנעס די פון איינעם אין אריינגעפירט הפקר.
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ס'זאל זארגן און שטאט אין שמירה די שטארקן מילי מיטליאריקן א פאר םארגעשטעלט אונדז
ארדענונג. זיין האבן מיר אז זיכער, געווען זענען מיר טערמאן.

ךער פון אןונט אין שןין זיך צןריקקעתדיק האבן און שטאט פון קאמענדאנט דעם זיר סאר
אן. שיסערייען געהערט מיף האבן אוידיענץ' אבפאלן די אפשטעלן את באשיצן געבעטן אים
און היידאמאקעס צעיושעטע די פןן געשדייען האט מיליטערמאן דאזיקער דער רויבערייען. אץ
דער פון במשך קרב:ות. זייערע פון הילפסרופן אויסהערנ צייט, גאנצע די שטיין געלאזט אונדז
הא מאנטיק אויף זונטיק םון נאכט קומענדיקער אוקראיני אז געזאגט און טענות אונדזערע דיק
און פארווונדעט יידן סך א היידאמאקעס די בן רואי אויף אנפאלן קיץ נישט מאכן זעלנער שע
שוןארצ מיכאל זיי צווישן דערמארדעט. אייניקע אויפ ווייטערע אונדזערע נאר אבער בירגער. קע
זון> שמשס דעם _ זאלצמאנס יהןשע אןן טוך גע לסוף ער האט םאדערונגן און קלערונגן
צוזאפען איך בין רציחות, די פון דערש,טערטע אי פאטרול א ארויסשיקן אדיוטאנט זיין הייסן
אוועק ווידער מאנטיק קריזשעצקי, ריכטער מיפן אוידיענץ די זיר האט דערמיט שטאט. דער בער
זשר וויצעפיניסטער אויבנדערמאנטן דעם צו מינוט לעצטער דער אין פארענדיקן. געזאלט
גע אונדז האבן "פראפוסקעס. די קאווסקי אים ביי בעטן צו איינגעםאלן מיר איז אבער
פיל אים צו ^^ זיך האבן מיר אןן האלפן סיוועט ויען קענען זאלן מיר כדי .פראפוסקר'
ןןעגן דערציילט אים האבן מיף ןןען לייכטער זיין נאכאמאל. אים צו צוקומען זיין. נויטיק
די ןןעגן אןן שטאט אץ מצב טרןיעריקן דעם נעמען, אונדזערע פארצייכנט דאן האט אדיוטאנט
אנגעכמורעט, זיך עף האט קרב:ןת1 געפאלע.ע מינוט עטלעכע מיט שפעטער את ארויס איז
נאך צוריקקערנדיק אןן ןואגאן זיין פןן ארןיס געגעבן זיי פאפירלער' 3 מיט ציייקגעקערט ^T
אוועקגעפירט אונדז עף האט מינוט, עטלעכע םון יעדן און מיליטערמאן דעם אונטערצושרייבן
ער האט דארט סאלאיוואגאן. צוןייטן א אין האט פלוצים פראפוסק. א איבערגעגעבן אונדז
זייער הויכן ציווילן א צו אריינגעפירט אונדז געטון ייונק א מיר צו קריזשעצקי ריכטער דער
באגרי אונדזער אןיף האט וועלכער הער> בייזן אונ און שטעמפל דעם אויף אן מיר ווייזט און
האבן מיר ווען געטאן> מרוקע א עפעס קוים סונג קריגס פארטרעטערפון "זשוקאווסקי טערשריפט:
און רציחות די אויף באקלאגט זיר אים פאר צו זיר איר באמי איבעראשטער אן מיניסטער".
געבעטן און בירגער פרידלעכע אויף אנפאלן מיט אים צו נאכאמאל זיר ווענד און באהערשן
יידישער דער פון םארמעגן און לעבן דאס שיצן גע זוכה שוין האבן מיר ווי אליי אז בקשה, דער
הער דאזיקער דער אונדז האט באפעלקערונג, פארטרעטער דורכן ווערן צו אויפגענומען ווען
די אז םזמת באקאנטן לויטן געענטפערט בייז זיכער, זיין מיר ווילן אליין, קריגסמיניסטער פת
די מצד פראוואקאציעס נאר זענען מעשים אלע סאר םרידלעכע די שח אין נעמען וועט ער אז
קאמפראמיטירן צו כדי באלשעוויקעס, איטיקע און לעבן דאס שיצן וועט און באפעלקערונג נער
דער פת נאמען גוטן דעם פארשוועכן איז ערשט וו. א. א. יידן ארטיקע די פון פארמעגן
פת ווי לסוף. וו. א. א. ארמיי איקיאינישער בייזן זיין אויף שמייכל א באוויזן זיר האט דאן
זשי צי געטאו בירטשע א ער האט ייעגו' יוצא פארםירט זיצן, געבעטן אונדז האט ער פנים.
איז און סיטשעוויקעס'. ארייס ''שי? '^ווס?יו: םארענדיקט, און שמועס לענגערן א אונדז מיט
פארענ אוידיענץ די איז דערמיט פאישיוונדו די האבן סיבות סטראטעגישע צוליב הגם אז
ייכטער פינעם מייבונג תי לויט געיואיו דיקט צייט םארלאזן רעגירונג און כוחות אוקראינישע
איקיאינישער דעי געייעו העי בייזעי דעי איז אויר און אוקראינע פון טייל גרויסן א ווייליק

ובעצמו. בכבודו פרעמיערמיניסטער באלשע די באזיגן אינגיכן דאר זיי ומגלן קיעוו,
בא טאקע זיר האבן טאג זעלבן דעם נאר אפ ביים לסוף וו. א. א. צוריקקערן זיר וויקעס,
סיטשע פת פאטרולן גרעסערע שטאט אין וויזן פאר צו צוגעזאגט אונדז ער האט זיר' שיידן
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נישט גורל דערזעלבער האט ראוונע אויר און וועלכע קעפ), די אויף קוטאסן די (מיט וויקעס
און סביבה דער אין ארדענונג די אויסגעמיטן. דיסצי און סאלידערע אלס אנגגעגאנגען זענען
באפלעקערונג יידישער דער פון זיכערקייט די האבן זיי און זעלנער, אוקראינישע פלינירטע
דייטשער דער דורך געווארן צוריקגעשטעלט איז אנ די באנדעס. היידאמאקישע אסך צעיאגט
נאכדעם צייט קורצע א האט וועלכע ארמיי, אינ נאכדעם אויך האבן רויבערייען און פאלן
העטמאן מיטן אוקראינע קיין אריינמארשירט יידן סארנער אבער אויפגעהערט, נישט גאנצן
ריכטן, געקענט זיר האט ווער סקאראפאדסקי. מאסף א פון געווארן אפגעראטעוועט זענען
יאר 20 בערך מיט וועלן דייטשן זעלבע די אז האבן ידיעות שפעטערדיקע די לויט פאגראם.
פון רוצחים און המוות מלאכי די ווערן שפעטער אונטער באזונדערס און באנדעס אוקראינישע די
יידנטום וואלינער גאנץ פת בתוכם יידן, מיליאן 6 אטא טרויעריקבארימטן פונעם אנפירונג דער
אכזריות, מיט אומגעבראכט האבן זיי וועלכע די אויסגעשאכטו און פאגראמירט קאש מאן
די פון מעשים די איבער ווייט שטייגט וואס שטעט אלע אין כמעט באפעלקעתנג יידישע
אנ סר א און כמעלניצקיס קאשס, פעטליוראס, פון דרוק אונטערן ריקצוג זייער פון וועג אויפן

רוצחים. דערע איז וואלין גאנץ אין כוחות. באלשעוויסטישע די
בורקא משה הפקר געווארן פארמעגן און לעבן יידישע דאס

זיליקע און אומגעקומענע די סת נאפען אויסן היכל וועלט וואלינער פץ פארזיצעי וויצע
שסענדער. די סת םאפיליעס דאלאר 10,000 נאף שפענדעט פארבאגד

בעקאנ זענען נתניה פון סשעקעווער הי און סרוי ןןףילץ היכ?1 סאף
סון געביט אויסן בסרט ישראל, אין מעצענאטן טע
זיר האבן זיי עולים. נייע די צווישן קינדערדערציונג דער אויף געהערשט האט שסימונג יומטובדיקע א
מיטהעלסער אקטיווע סת רייהען די אין געשסעלס יידנטום וואלינער סרן וועלטיםארבאנד סת זיצונג

וואלין*. "היכל דעם אויסבוייען א ווהלין: היכל םארן גרונטשטיין דעם לייגן נאכן
הדרי א. יידן וואלינער םת יארן צענדליקער צוויי סת חלום

ססארווירקליכט! ווערס וועלס גאנצער דער אין
/} געשאסן אויר איז רוח מצב דערהרבענער דער

h>j0 סת מעלדונג סייערליכער דער דאנק א געווארן
^~^ [/? טשעקע לעא ה' וועלטסארבאנד םון םארזיצער ^£1^>^^/תיצע זיי אז טקועקעווער, טאניא סרוי סרוי, זיין את tווער ff סת סומע ברעסערע צוויטע א שסענדן צו Itבאשלאסן את ווהלין היכל סת אויסבוי סארן דאלאר 10,000J 4 אמע~ את ישראל אין סעטיקייט זייער /פארשטארקן ? וואלינער םת אנדענק דעם סאראייביקן צו ריקא,

^~*\ ~^ \ קהילות. את ^\י\^אומבעקומענע סרעזידיום דאס האט זיצונג צווייסער א אויף
באש צוזאמענשסעל' סולן אין וועלטםארבאנד, םון
אין ביבליאטעק די רוסן דאנקאויסדרוק, אלס לאסן,
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פערזענליכקייטן

אווערבור שמחה
יוגנטליכע, אויף געוועו משפיע ער האט םאלאנט אייר כ''ג אונדז פון געווארן אוועקגענומען
צוגעש זיר את נאכגעגאנגען אים זיינען וועלכע טייע א געווען "גןשמואל". קיבוץ אין תשכ''ה

הצעיר". "השומר פון רייען די אין טעלט אויף אויסגעצייכנט זיר מענטש. איידעלער רער,
פערשידענע אין אויפגעטרעטן איז שמחה ישראל. אין און אויסלאנד אין געביטן סר א
האט וואלין, אויסער און וואלין אין פונקטן אווערבוד רבקה און ליפא פון זון דער שמחה
און אידעאל נאציאנאלןחלוצישן צום גערופן גאלדמאן יוסף אפרים ר' פון טאכטער די  (זי
היינט ביז אטמאספערע. נייע א געשאפן אומעדום אין ראוונע אין געבוירן איז פלאטניצע) פון
בעזוכן זיינע סארנער סר א געדיינקען צוטאג ^j^^^
און לערנען, און דערקלערונגן זיינע "קד' איו £?^^^^^^^^^
און געשפרודלט. אים פון האט וואס קולטור די * ^j^■
און געזייט ער האט אומעדום אומעדום. אזוי ^0^
הער די אין פונק ציוניסטישן דעם אנגעצונדן .; *ל~: ^^י ^■ך
חלה זיין בעוועגונג. זיין פערגרעסערט אץ צער \^ 9^
אין אדורכגעמאכט שמחד, האט הבשרה צישע yMSk1 ^(
אויר טשענסטאכאוו, אין פארם בעוווסטער דער dp ^M*■/'
זוכה את ערשטע די פון געווען ער איז דארט V ,J?^^₪r +<**.
פינפ דער פון עולים ערשטע די פון זיין געווען ^r

.(1929) עליה טער
גלייך געגאנגען ^^ ^ ^^ ^ ^
געמאכט ער האט וועג ערשטן זיין קיבוץ. אין תרבות פת אביטוריענטן ערשטע די פון ,1909
האט וואס בנימינה קיבת פת גרינדער די מיט "השומר אין טעטיק געווען דארט, גימנאזיע
ער גךשמואל. מיט פעראייניקט דערנאר זיך צענ אירע פת איינער און הצעיר"בעוועגונג
פון און פרדס, אין פלאנצן, ביי געארבעט האט וואלין. אין אנפירער טראלע
געראנגל אין גענומען אנטייל צייטצוצייט פת וואס אומגעגנט, און ראוונע פון יוגנט די
פון קאלאניעס די אין ארבעט יידישער אויף געווען איז יארהונדערט צוואנציקסטן אנהויב
לעבן אין אייגעווארצלט זיר שנעל און שומרון האט געדאנק, ציוניסטישן מיטן אדורכגעדרונגען

קיבוץ. פת יוגנטארגאני פארשידענע אין ארגאניזירט זיר
פון שליחות אין געפארז ער איז 1933 אין די צווישן געווען איז הצעיר" "השומר זאציעס.
געוואח געשיקט את ליטע קיין בעוועיונג זיין יוגבט בעסערער דער פון פיל און זיי פון בולטע
ציוניסטישן 18טן צום דעלעגאט אלס דארט פון איר. צו אנגעערט האט
געהייראט ער האט צוריקקומענדיק קאנגרעס. דער אין זיר מיט געבראכט האט שמחד.
בעגלייט אים האט וועלכע לאה. חברטע זיין מיט זיין פון אייגנשאפטן גייסטיקע די פון באוועגונג

מעשים. זיינע אלע אין עלטערזיידן זיין פון און יוסף אפרים ר' זיידן
א דענקער, א מענטש א געווען איז שמחה חסידישע  רב לאהישינער שמחה, יוםטוב ר'
אנשויונגען. זיינע פאר געקעמפט און אידעאליסט זיין אין גלויבן און האפנונג ברען, התלהבות,
(דיםע "תמורות" בור א פארעפענטליכט האט און כח זיין מיט נפש. מסירות און אידעאל
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זיין און ארבעט דער אט אין פערזונקען ווען סאציאליזם פון פראבלעמען איבער רענציאלן)
אפ לאנגזאם אים האבן כוחות אפגעשוואכטע פערפענט לאנד. אין ארבעטערבעוועגונג און
פעדער דער מיט געשטארבן איז ער געלאזן. רעדאקטירט און פארשונגן און עסייען ליכט

האנט. דער אין מאנאטשריםט און העפטן" "מארקסיסטישע
 טאכטער אנ'איינציקע איבערגעלאזן האט לעבנסווערק זיין אבער טויער). (אין "בשער'/

אסתר. מארקס קארל פון איבערזעצן דאס געווען איז
טורקעניץקאצמאן שרה גע ער איז יארךלאנג עברית. אין "קאפיטאל"

אווערבוך שמחה איבער חבר א פון ברירו א פון
מיט התמדה, שטילער זיין מיט אלעמען אונדז פון אנהויב פון שמחה'ן געקענט כיהאב
אויפ און פערטיפערן צו שטרעבן אייביקן זיין בעגעגענישן אין וואלין. אין בעוועגונג אונדזער
געזעלשאפט און יחיד פון פראבלעמען קלערן אין םערווירקליכונג פון שטעגן אין אים מיט
פארפלאנטערטע די פאר וועג א געפינען צו און זעלבסשטענ א זיר פאר געזען איר האב לאנד
די צו געהערט האט שמחה תקופה' זיין פון אייגנ מיט פערזענליכקייט גייסטרייכע דיקע,
אויף ציגל א בויען וועלכע די צו גרונטלייגערס, הערליכקייט טיפקייט, און דענקען פון שאפטן
און כבוד און פרסום פון אנטלאפן איז ער ציגל. א אויפםואיןצניעות. און
ועבודה'/ "תורה מיט אפגעגעבן שטע:דיק זיר

^ י די געווען זיינען אייגנשאפטן טייעדע די אט
טיף דערפאר אים האבו באקאנטע זיינע אלע ,,

Y גע האט ער וועלכע פון קוואלן געבע:טשטע
הארץ דאס ס'טרויערט אפגעשאצט. און געערט

י האבן זיי און דענקען" און שאפן זיין בעת אשע&ט צייט, דער פאר אונדז. פון ס'אוועק וואס .
, v זיין פון לויטערקייט און אמת אויפן געווירקט

^"""""" " לעיעי' " "כרי " מענטש' פאי נ*0טעי אלס געיינט האט שמחי, געדאנק.

גארנשטיין יצחק
איבערגע און סאציאליסט איבערצייגטער אן סוחרישבאלע א פון שטאמט לארנשטיין יצחק
אלעמאל זענען מעשים זיינע בונדיסט' געבענער משפחה יחוסדיקער אנגעזעענער' זייער באטיש,
סאציאליסטישע זיינע מיט אפקלא; אין געווען ראוו א פון טאכטער א פרוי די ראוונע' אין

פרינציפן. רב. נער
האט אלץ הויז' זיין קינדער, און פרוי די פון פירער דער געווען איז גארנשטיין יצחק
פון הויז אין גייסט. זעלבן דעם מיט געאטעמט סחורות' אימפארטירטע פון האנדלסםירמע א
שטענ זיר מען האט גארנשטיין פאמליע דער מאטל שוועסטער זיין צו באלאנגט האט וואס
סאציאליסטיש באמת א אין ווי געפילט דיק פערלצווייג.

היים. בונדישער צוזאמענ פערזאן אייו אין זיר זאל ווען זעלטן
אריינגעטאן געווען ניט איז גארנשטיין יצחק האט גארנשטיין יצחק מעלות. אזויפיל פלעכטן
פארטייגעזעלשאפטלעכע טאגטעגלעכע די אין און אנשטענדיקייט גוסטקייט, זיר אין פארמאגט
מער ראוונע אין זענען וועלכע אקטיוויטעטן, בא זיין אין כאראקטער גוטן א מענטשלעכקייט'
ארבעט דער מיט פארבונדן געווען סטענטייל ארומיקע. די צו נעמונג
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שולן צישא די ווען יארן, ווייטערדיקע די אין שטאטראט, אין פארשטייער בונדישע די פון
ענדגילטיק מאכט פוילישער דעו* דורך זענען פראםעסיאנעלע די אין באזונדערס און קהילה,
אלע זענען ראוונע, אין געווארן ליקווידירט גע גארנשטיין יצחק האט דעם טראץ פאריינען.
באווע צישא דער פאר אקציעס דערפאלגרייכע בונדיש, איז וואס אלץ מיט געאטמעט אין לעבט
אין אויר מאטעריעלן, אין סיי פוילן, אין גונג וועגן גאנצע, אלם פארטיי דער וועגן געזארגט
צו געווען מאס גרויסע א אין זין' מאראלישן גע בונד, מיטן פארבונדן געווען איז וואס אלץ
חבר דעם ריי ערשטער דער אין פארדאנקען אלע אין באזונדער. בונדיסט יעדן וועגן זארגט
יערלע דער פון צייט דער אין גארנשטיין. יצחק אריינ גארנשטיין האט אקציעס בונדישע מינים
אים פאר האבן צישא דער פאר אקציע כער נא גאנץ איז עס חלק. באזונדערן זיין געטראגן
געזעלשאפטלעכע אויר פריוואטע, שום קיין גארנשטיין יצחק פון פערזאן אין אז טירליך,
גארנ די פון הויז דאס עקזיסטירט, ניט ענינים אין שולבאוועגונג יידישע די ספעציעל האט
קא אקציע פת שטאב דער געווען איז שטיינס אירע פון איינעם געהאט פוילן רעאקציאנערער
שווערע יאה' אנגעגיין דאס איז אזוי את מיטעט. געווען טוער. און פריינט איבערגעגעבנסטע

פוילן. אין יידן פאר יארן אין שולאנשטלטן צישא די אין אקטיוו אלעמאל
אקופירם ראוונע ווערט 1939 סעפטעמבער אין מיטגע עקזיסטירט, האבן אזעלכע ווען ראוונע
טויזנטער פיל צווישן ארמיי. רויטער דער דורר די אויסהאלטן פון שוועריקייטן אלע דאן מאבט
צו מזרח קיין ריכטונג דער אין לויפן וואס יידן שטענ דעם אונטער געווען זענען וועלכע שולן,
דער פון געטריבן גרענעץ סאוועטישער דער רעאקציאנערע פוילישע די פון אנגריף דיקן
ראוונע אין זיר פארהאלטן אינוואזיע דייטשער אויף קרעסן' מזרח ג. א. די אויף ארגאנען מאכט

בונדיסטן. פיל רוסישסאוועטישער דער צו נאענט געביטן די
אין האנדלסאונטערנעמונגעו אנדערע אלע ןי געפונען. זיר האט ראוונע ווי גרענעץ,
גארנ פון אונטערנעמונג די אויר ווערט שטאט, בונדישע די בכלל, באוועגונג ארבעטער די
קא: צום גרייט און געשלאסן שוועסטער שטיינס אויסגעשטעלט געווען איז בפרט, באוועגנוגונג
אופן אויסערגעוויינטלעכן אן אויף פיסקירן. פאלי ספעציפישע די שוועריקווטן. גרויסע אויף
ליקווי און ארויסבאקומען איינגעגעבן זיר האט ביי געביטן, גרענעץ די אויף אטמאספער טישע
די ארויסהעלפן יי,ט געלט דאס סחורות/ די דירן אונטער שטארק זיר האבן וועלכע באדינגונגען,

בונדיסטן. געגנטן אנדערע אין לעבן פאליטישן פון שיידט
מער נאד איז צייט שווערער ךעף אט אין ארטיקער דער מיט קאמפף אין פוילן. אין
מענטשלעכע און חבר'שע די גע^ןן אנט>£לעקט די דורר זענען באפעלקערונג, אוקראינישער
די פון הויז אין גארנשטיין. יצחק פון נשמה אויסנאם אנגעווענדעט ארגאנען מאכט פוילישע
בונדיסט וואנדערנדער יעדער ווערט גאתשטיינס בכלל, פוילן אין אנטיסעמיטיזם דער געזעצן.
אין דארף יענער וואס אלץ מיט ממש באזארגט גרענעץ די אויף פילו געלאזט שטארק זיר האט
אויף און ראוונע, אין זיר פארהאלטן פון צייט געביטן.
ארויס ווערט עס וועג. וואנדער ווייטערדיקן זיין יצחק וועלכע מיט קרייזן סוחרישע די אין
זיין און גארנשטיין חבר דעם מצד געוויזן אלע ניט איז פארבונדן, געווען איז גארנשטיין
נשמהדיקייט מענטשלעכקייט, אזויפיל משפחה דער אין אנטייל זיין פארשטענדלער געווען מאל
באצייכענען. ניט זיר לאזט וואס מיטגעפיל' איז ריינע קרישטאל די באוועגונג. שול את בונדישער
נאטירליכ אזא מיט געטאן ייערט אל? איו אויסער זיין י"חק, חבר פון פערזענליכקייט

קייט גע אבער האט ארנטלעכקייט, געורינטלעכע
עלעמנט, געווונטשענער נישט סאציאל אלס די אין אויר רעסםעקט םולן א אים צו שאפן
דוח דורכגעפירט פאספארטיזאציע, דער בעת קרייזן. סוחרישע
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דייטשע די דורך געווארן אומגעבראכט טעכטער יצחק באקומט אקופציעמאכט, סאוועטישער
ארויסהעלפער. אוקראינישע זייערע אץ מערדער מיט פאספארט א פאמיליע זיין מיט גארנשטיין
אין איינער זין' צוויי געבליבן לעבן זענען עס אים דערלויבט וואס עלף, פאראגראף ג. א. דעם

פאריז. אין צווייטער דער רוסלאנד, הייםשטאט זיין אין זין פארהאלטן לענגער נישט
גארנשטיין יצחק פון געשטאלט טייערע דאס ראוונע.
קיינמאל קאן סאציאליסט א ווי מענטש' א ווי גארנ יצחק tt באזעצט פאמיליע זיין מיט

ווערן. פערגעסן ראוונע. ביי קאסטאפאל, שטעטל אין שטיין
שיחאסאוו שייע צורי און פתי זיין מיט יצחק חבר איז דארט

גוטמן מלכהלאה
באדינ געעריקע געווען ניט ס'זענען אוקראינע, איז גוטמן מלכהלאה פון נאמען דער
אבער טעטיגקייט, נאציאנאלער פאר גונגען א אומגעגענט אין אוו קראסילאוו אין געווען
באוויזן האט ווילן שטארקן איר מיט מלכהלאה האט און אלט יאר 23 געווען איז זי שםדבר.
באוויזן, ניט האבן אנדערע וואס טאן און שאפן פארן אינסטרוקטארן ציוניסטישע אלס געדינט

אומפארגעסן. פארבליבן איז זי און שטענ און שיין און קלוג געוויקסיק, הויך יוגנט.
טרא זייער געענדיקט זיר האט לעבן איר באזיצט האט זי לעבנספרייד. מיט פול דיק
(תרע''ח1918) שבועות טאג צווייטן דעם גיש.. אינטעליגענץ און בילדונג אלגעמיינע און יידישע
היידאמאקן פעטלורעס געריסן אריין זיר האבן איר פון באדינגונגען די אין לערנען זעלבסט פון
זיי עלטערן' מלכהלאהס פת שטוב דער אין שטעטל. קליין
געהאלטן און ברודער איר פארווונדעט האבו באהערשענדע א ווי געווען איז מלכהלאה
אייעקגעשטעלט זיר האט יאי לעבו' זייו ענדיקי געווען איז ווירקונג איר און פעתענליכקייט
ברודער. איר באשיצענדיק זיי געגן מלכהלאה געהאט האט זי וועמען מיט יעדן אויף גרויס
ארט. אויפן יערהועט איי האבו ייייאמאקו יי אידעאלן א פארגעשטעלט האט זי פירבינודנג.
?יאסי איי טרויער יעי געוועו איז גיייס געזעלשאפטליכער פעהיקער יידישער א פון טיפ
היידאמאקן ויילדע יי פול קיבנות יי נאי לאוי צייט. יענער אין געביט נאציאנאלן אויפן טוערין
אידעאלער באליבטער י™ פיז באזונדעי איו אינסטרוק פון פליכט דעם אנגענומען האט זי
גוטמאן, אריהלייב ר' פון טאכטער די מלכהלאה, יינגע אירע אין נאך יןגנט יידישע די טירן
געזעסן שטענדיק איז וואס תלמידחכם א ייד א פון דור דעם דערציען געווען מצליח און יארן
 רבנים מיט קארעספאנדירט איו געק1ערנט און געגענט. איר
א אננעמען ייעלענייק ניט ותשובית' שאלות און ליידו פון צייט א געווען איז תקופה די

שטאט סיאיז וועלכער א איז יבנות איבער פיל האט באפעלקערונג יידישע די פיין.
(סערעבריער) סבוראי ישראל און וואלין אויף צייטן אירע אין געלעבט

(

/
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אלטערקאווסקי פאמיליע
* י ^^^^ 1 פער פון משפחות בעוויסטע די פון איינע
] ^^^^ | שטעטל וואלינער קליין אין דור גאנגענעם

y^m<, ~ j אלטער פאמיליע די געווען איז באראנאווקע
M י "'י'' \ .י " , ! פאראייניקט, זיך ס'האבן וועלכער אין קאווסקי,
W י ^T *~*^§ * . טובים. ומעשים וגדולה תורד. בוכשסעבליה
■>t^ _^ * ^ ^^ * ^^ ■ משפחה, דער פון ראש דער שלמה, אהרן ר'

M₪^m M₪k^ m^^m m ^mm&kb משכיל. א ייד, טראדיצאינעלער א געווען איז
t^HjW ™^* 9^^^^ ^]|^^^ וואס עסק א וועלדער, מיט ער האט געהאנדלט
j^Ei ^^^^4^^^^|0ל הינדערטער געווען מפרנס און געבליט pHvהאט ^^^K§JKKKm און מאניעוויטש אין גויים. און יידן משפחות,
[ ^^ J בעוווסט געווען איז אומגעלנט. און בארנאווקע

לייט''. צו את גאט "צו מענטש ארנטליכער אלס
בנץ דעם ארויסענד,קן געהאלפן און מזוכנים טובות געטון גדלות, אן לעבן, פשוט א געפירט
חסיד א געוןען איז ער חסידים> טריסקער די פןן אנשטאלטן און נויטבאדערפטיקע געשיצט און
פאר געהאלטן און טווערסקי מרדכי'לע ר, פון האנט. ברייטער א מיט
אין בעזוכן זיינע פאר צימער בע1ונדער א אים דער געשטיצט אויר האט אלטערקאיוסקי

שטעטל ניט און אנהויבאן פון באוועגונג ציוניסטישער
מל וועלט ערשטע די ס'או,סגעבראכן ווען גע רעליגיעזע זיינע צווישן סתירה קיץ געזען
ער אויפגעערט. געשעפטן זיינע זיך האבן חמה שטרע ציוניסטישע און איבערצייגונג און פילן
"יןרד" א געווארן און קיעוו קיין אייבער איז פאר די צייט. יענער אין אנדערע ויי בוניו.
צוריק זיך ער האט >1919 אץ מלחמה' דעי נאך בעצויגן דעריבער זיר האט יוגנט געשריטענע
האפנובג דער מיט באראנאווקע קיין געקערט כבוד. מיט אים צו
אבער געשעפטן, זיינע אויפס'ניי אןיפבויען חיל אשת א געווען איז יהודית פרוי זין
די פון טעג בלוטיקע די אנגעהויבן זיר ס'האבן און אנ'איידעלע צדקנית. א פון מעלות אלע מיט
און יידן אויף שחיטות און רדיפות אוקראינישע אין מאן איר מיטגעהאלפן זי האט באהילפיקע,
געווארן. רואינירט אינגאנצן איז אלטערקאווסקי איז הויז איר צדקה. און היפלסמעשים זיינע
טעכטער און זין געהאט האט אלטערקאווסקי נויטבאדער און לייט ארימע פאר אפן געווען
זענען קינדער זיינע אייניקלער). 18 (געציילט איר ביי געקענט מען האט שטענדיק און פטקע
אין שחיטה נאצישער דער בעת אומגעקומען עסן... און זיצן וואס מענטשן *יעפן
אין זיר געפונען אייניקלער זיינע פץ 7 פוילן. הויז. זייער פון געהערט זיר האט תורה אויר
אהרן ר' ישראל. אין  איינער און אמעריקע פלעגט אהרן ר' ווען טוב, יום און שבת בפרט
פץ עלטער אין 1920 אין געווארן נפטר איז געווידמעט און געשעפטן זיינע פון צוריקערן זיר
פרוי זיין געשטארבן איז אים נאר יאר. 74 תפילה. און תורה פאר צייט פרייע גאנצע זיין

יהודית. באראנאווקע אין מדרש בית דעם בויען צו
דהרי דב אויר האלץ אויסער געווען מנדב אהה ר' האט
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ידיעות
אמעריקע אין יידן וואלינער פון פעדטראציע דער אין

אין לאנדסלייט וראלינער פון וועלטפארבאנד פץ גע רעגיסטרירט איז פעדעראציע די זינט
איבערגע זענען (2540 ד. ת. (תלאביב ישראל פאת טעטיקייט די פארשטארקט זיך האט ווארן
ניו (פון געלט סומעס באדייטנדע געוואח וויזן עט ישראל. אין וואלין" "היכל דעם אויפשטעלן
אנד.) און ראטשעסטער לאסאנדזשעלעס, יארק, בא פארפליכטעט זיר האבן "סאסייטעס'' לעכע
וועלכן וואלין", "היכל דעם אויפשטעלן פארן אנדענק צום "היכל" דעם אין צימערן שטעלן
נאענטסטער דער אין בויען אנצוהויבן פלאנט מ שאפן און קהילות געווארענע חרוב זייערע פון
מיטן פארברייטערן זיר וועט טעטיקייט די צייט. צוועק. דעם צו דאלאר 5000 נויטיקע די
אקטיווע צוגעקומענע די מיט תשכ"ו יאר אנהויב פארגע ווערט ארבעט ארגאניזאציאנעלע די
קרעווענס, ב. סודאק, י. ה' ווי מיטארבעטער וואלי צענדליקער צוגעקומען ס'זענען און זעצט
ביים םעדעראציע די רעפרעזענטירט האבן וועלכע לטובת אקטיוו ווערן וועלכע "סאסייטעס'' נער

וואלין". "היכל פאר גרונטשטיין דעם לייגן צענטראלע דער צו צוועק. הייליקן דאזיקן דעם

ישראל אין לאנדסמאנשאפטן די אין

איז אכט פיל יידנטום. וואליבער פון פארבאנד אסטראה
מאטעריאל זאמלען דאס געווארן געלוידמעט
א ךערשיינען ןןעט אינגיכן אןן שטעטל ןןעגן משפחות, 600 בערך ציילט דערפארבאנד
פאףזיכערן שטףעבט פארבאנד דער יזכןר.בןן, חסדים גמילות די אסטראה. פון עולים אלע

אנךענק צןם ןןאלין" "היכל אין צימער א עולים, נייע ארויס העלפט און זארגט קאסע
א.טאקאל. ףח, נך^ ^ אדרעס: קהילן, דער הלוואות. פארטיילט און מלחמה דער באך פון

תלאביב '15 סקי יזכור דער דערשינען איז יאר 2 מיט צוריק
טויזנטיארי די ארום נעמט וואס אסטראה, בור

טראכנבראדלאזיטש איז ארגענטינע (אין אסטראה פון געשיכטע קע
יידיש). אין אסטראה איבער בור א דערשינען

ביי פון פארבאנד דעם בילדן משפחות 120 א צו אום שפענדונגען געזאמלט ווערן לעצטנס
געגרינדעט איז וואס ישראל, אין שטעטלער דע אנ צום וואלין" "היכל אין צימער א ווידמען
אהער אנקומען מיטן צוריק, יאר 30 מיט געווארן קדושים. אירע און קהילה אסםראהער פון דענק
האט פארבאנד דער חלוצים. ערשטע די פין פארבינדן זענען אמעריקע אין יידן אסטראהער
מיס פאר הילפסאקציע גרויסע א איטוויקלט יידנטום וואלינער פון פעדעראציע דער מיט
קדושים די פון אנדענק דעם פאראייביקט גלידער, טעטיק. זענען און
עיקר דער און ירושלים אין השואה" '.מרתף אין בורוכוב רח' אילון, מ. תלאביב; אין אדרעס
אין ט"ל" "בית פון אויפבויען דאס  אויפטו .32

אן חברים געגעבן ווערן הלוואות גבעתיים.
חב אונדזעלע דאנק א  אלץ דאס כיאצענט. האראכאוי
און אויסלאנד אין שטעטלעד ביידע פין רים
שיינדל און אברהם עסקנים די שפיץ: דער אין יזכוראוונט א פאר קומט יאךאויס יאראיין
פילאדעלפיע, אין דראזשנער שמואל און פאטאש פון קאמיטעט דער קדושים. די פון אנדענק צום

אנדערע. און קליוולאנד אין וועלט פון גרינדער די פון געווען איז פארבאנד
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איז און יזכורבוך א ארויסגעבן אום מאטעריאל לודוויפאל
וואלין*. "היכל פון אויפבוי פארן טעטיק

אליהו, בן בתשבע קאמיטעטמיטגלידער: יאר עטלעכע שוין עקזיסטירט פארבאנד דער
ליטוואק, אסף גבעוני, מיכאל מאנדלקארן, שמואל פאראייביקן פת געביט אויפן טעטיק איז און
האלפערן, ליפא בךאליעזר, יהודה הררי, אהרון טראגן און קדושים לודוויפאלער פון אנדענק דעם

טייטלמאן. מנדל און שערמאן יחיאל דער וועט גיכן אין עולים. גייע די פאר הילף
צום בון א יידיש און העברעאיש אין שיינען

דעמידארולןע רעדאקטיר9 קהילה, לודוויפאלער פון אנדענק
זענען עןלים דעמידאוןקער פןן טייל ,רןיסע א "ילקוט פון רעדאקציעמיטגליד איליו' ב. חי פון
ןןעלטקריג צןןייטן נאכן ישיאל קיין געקןמען וואלי וועגן ספרים פון רעדאקטאר און jn^^וואליך פאף ס ףאט ^מיטעט דעף קאנ אין שטייס פארבאנד דער קהילות נער
זאמלןנג א געקענט> נאף האט עף ןןיפל עןלים גע אויסלאנד, אין לודוויפאלער מיט טאקט
אץ "r1n1PI איז דעמידאןןקע" "שטעטל יידנ וואלינער פון וועלטפארבאנד צום הערס
געןואףן געבףאכט ס,איז וין תשכ"ב ניסן חןךש וואליך. "היכל לטובת טעטיק איז און טום

געשטאלטן, שטעטל, יידישן פון געשיכטע די
וו. א. א. פארטרעטן טרוביץ

דעמי פון אנדענק דעם פאראייביקן צו כדי
קא דער דורך פירט קדושים, אירע און דאווקע 50 קאנצענטרירט זיר האבן ישראל אין
און וואליך "היכל לטובת זאמלונג א מיטעט וואס נאציס, די פון געראטעוועטע פאמיליעס,
ווידמען און פונט טויזנט 15 זאמלען צו האפט זענען זיי פארבאנד. דעם אויפגעשטעלט האבן
דעמידאוו פאר היכל אין צימער באונדער א באב תשאה אין יאר יעדעס פארזאמלען נוהג זיר

קדושים. קער זייער שטעטל. פון קדושים די פון יארצייט אלס
שרה קאלטון, אליהו קאמיטעט: פון חברים השואה'' "מרתף אין פאראייביקט איז אנדענק

רעזניק. שקאלניק, פארפלאנצט איז וועלדל א און ציון הר אויף
לעצטנס הקדושים''. "יער אין נאמען זייער אויף

האשטש א ארויסגעבן כדי מאטעריאל געזאמלט ווערט
ארגאניזירט Tt האבן האשטש פון עולים די אנגעשלאסן זיר האט פארבאנד דער יוכורבור
יע צוריק. יאר צוואנציק מיט בערך ישראל אין יידנטום. וואלינער פון וועלטפארבאנד אין
אנ צום אזכרה אן איינגעארדנט ווערט יאר דעס
די פאר קומט לעצטנס קדושים. די פון דענק מלינאוומורעוויץ
ס'זע ווו שאול קרית הקברות בית אויפן אזכרה
האשטשער פון ביינער געווארן באהאלטן נען זיין פאר האלט פארבאנד פת קאמיטעט דער
א געווארן אויפלעשטעלט ס,איז און קדושים פון קדושים די פאראייביקן דאס פליכט הייליקן
פון קדושים אלע פון רשימה א מיט מצבה דערא זענעו צוועק דעם צו מלינאוומורעוויץ.
סו ערב אויס פאלט יארצייטטאג דעף שטעטל. מיט ביכערשענק גרויסע צוויי געווארן בערט
פאמיליעס זייערע מיט האשטשער אלע און כות בילייך פון שול דער פאר מארמארטאוולען

אזכרה< דער צו קומען ל"י 3000 פון פאנד א און תלאביב אין שולע
גרינ די צווישן געווען איז פארבאנד דער נויטבאדערפ פאר סטיפענדיעס יערלעכע 3 פאר
יידנטום וואלינער פון ןועלטפארבאנד פון דער איינגעארדבט ווערט יאר יעדעס שילער. טיקע
פאר פון בראש שטייען עסקנים האשטשער און קהילה דער פון אנדענק צום טרויעראוונט א
שטייט ישראל אין פארבאנד האשטשער באנד. קאמיטעט דער זאמלט לעצטנס קדושים. און
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אמעריקע אין לאנדסמאנשאפט טשודנאווער ברידער זייערע מיט קאנטאקט ענגן אן אין אויך
וואליך "היכל אין צימער א געשפענדעט האבן זייער אין זיי העלפן וועלכע אויסלאנד, אין
קהילה. אומגעקומענער זייער פון אנדענק צום טעטיקייט.
לעאטשעקווער ה' מעצענאט באקאנטער דער קהילה געווארענער חרוב דעד פון אנדענק צום
וואליך "היכל אין ביבליאטעק די אויף שטעלט העברעאיש אין ביכער צוויי דערשינען זענען

רעכענונג. זיין אויף קאסע גמילתחסדים א ס'עקזיסטירט יידיש. און
ארלו דחי דליגץ, א. ישראל: אין אדרעס קאסע די פונט. טויזנט 30 פון קאפיטאל א מיט

.35 זורוב און עולים האשטשער הלוואות פארטיילט האט
םארנט פונט 300 מיט פאמיליעס נייע 300 געהאלפן

האט יאר דאס הלוואות. אויסער פאמיליע יעדער
האבן וועלטמלחמה צווייטער דער פאר נאך סטיפענדיעספאנד א קאמיטעט דער געגרינדעט
געדאנק מיטן ארומגעטראגן זין עולים סארנער סטי 3 צעטיילט און סטודענטן און שילער פאר
אלע ארומנעמען זאל וואס פארבאנד, א גרינדן אלס פונט, 700 פון סומע א אויף פענדיעס
אויסגעםירט איז געדאנק דער אבער סארנער, אנהויב.
אנקומען מיטן מלחמה, דער נאך ערשט געווארן צימער א באשטעלט האט פארבאנד דער
פון געראטעוועטע עולים, סארנער ישראל קיין האשטשער פון אנדענק צום וואלין היכל אין
שרעק פון באריכטן אויסהערן נאכן נאציס, די טעטיקייט די ווערן געפירט ס'וועט ווו קדושים
סאלידא די געשטארקט זיר האבן חורבן ל^עכן פארבאנד. פון
.(1949) תש"ט אלול י"ד את  ריטעטגעפילן אפ זאב קאמיטעט: איצטיקן פון חברים די
קהילה, פארניכטעטער דער פון יארצייט דער סעקרעטאר,  אל הערצל פארזיצער,  ער
מי יזכוראוונט ערשטער דער פארגעקומען איז זלמן חברים: די און קאסירער  סמאלע יעקב
יזכוראוונט אין צוהערער. ^ פון אנטייל טן און אוטשניק יעקב פינגערהוט, יוסף אפרת'
געןןארן באשלאסן איז (1950) ארום יאר א אץ פסח קאנטראלקאמיטעט: לינקאווסקא. כעסיא
אומגעגנטפארבאנד אןן סארנער תס גרינדן מעליס. מאיר און קאטשקא קאפל קרענצבערג,
קאמיטעט, א געווארן אויסגעקליבן איז עס און תלאביב. ,21 קימת קרן שדרות אפטער, אדרעס:

דאס געביטן: פאלגנדע אויר טעטי? איז ויאס טשודנאוו
די לזכר פארזאמלונגען יערלעכע איינארדענען פון וועלטפארבאנד פון זיר גרינדן מיטן
בוימער געווארן געפלאנצט זענען עס י קדושים אין ארגאניזירט זיר האט יידנטום וואלינער
זע עס הקדושים", "יער איו אנדענ? זייער נאי עולים. טשודנאווער פון פארבאנד דער ישראל
צו אנדענקסטאוולען געווארן איייסגעגעבן נעו טשוד מיט קאנטאקט א געוואח געשאפן ס'איז
פון אש בעכער * נעמען; זייערע פאראייביקן פאר קומט יאר יעדעס און אויסלאנד אין נאווער
"מרתף אין געווארן באהאלטן איז קבי זייעי אזכרהאוונט. אן
ס'דארט ירושלים. אין ציון הר אויף השואה* צענדליק עטלעכע זיר געפינען ישראל אין
אנ זייער צו שילד א געווארן אויפגעהאנגען דער פון מערהייט די טשודנאוו, פון פאמיליעס
נויטבאדערם אלע געגעבן ווערט הילף דענק? פון געציילטע דא אויר סיזענען עליה. דריטער

עולים. נייע בפרט און טיקע פון אנגעזעענע די פון הפליטה. שארית דער
א דאס ספק שום אן איז עיקראויפטו דער פעדאגאג און לערער דער געווען איז פארבאנד
פאר פיינעם א אין יזכורבור דעם רויסגעבן טשודנאווער לעצטן פון זון דער שתני, יונתן ר'
פון גרינדער די צווישן איז פארבאנד דער מאט. יאר. דאס געוואח נפטר מאסיק, הרב רב
קאמי יידנטום. וואלינער פון וועלטפארבאנד וועלט אין טעטיק איז פארבאנד טשודנאווער
בורקא משה פארבאנד: פון טעטמיטגלידער ישראל. אין יידן וואלינער פון £ארבאנד
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פון הילף באקומען האבן נייאנגעקומענע ווי  (קאטעלטשוק) צוק יעקב פארזיצער; 
וועלדל א געווארן געפלאנצט ס'איז קאמיטעט. משה סעקרעטארו גור אריה צעפארזיצער;
איז אנדענקסטאוול אן און הקדושים יער אין עדינה זאבדווייס, שלמה און קאסירער  יוז
אין השואה" "מרתף אין געווארן אויפגעהאנגען בארזאם. גרעץ און לידסקי
יזכורבוך א דרוק צום צו מ'גרייט ירושלים.
חורבן. איר ביז קהילה דער פון געשיכטע דער צו שומסלן
וועלט צום אנגעשלאסן איז פארבאנד דער .

ל עילי פאיבאנו אידלאנג. שויו עקזיסטירס פאיבאנד דעי
פאר מיטן אנגעפירט האט אנדערע צווישן

אהרן חירותי, אהרן קאמיטעט: פיו חברים די פוו איינע ז"ל. סודמאן ישראל ר' באנד
שטיינ חיים קרבי, שמריהו הציבי' חנו ליפשיז' דאס  פארבאנד פון אויפטוען וויכטיקסטע
אי טורוסמאו ייששכי א]י מידרי? בנימיו מאו' ל"י). 5000) גמילותחסדיםקאסע די גרינדן

תלאביב '2255 ד ת יעס: 1000 פראצענטער. אן געגעבן ווערן הלוואות
"יער אין געווארן געפלאנצט זענען בוימער

טארטשיל קדושים. שומסקער פון נאמען אויפן הקדושים"
געראטעווע נייע, די געווארן געגעבן איז הילף

ה שארית דער פאר י'ילפסאקציע דעי נאי צום געהערטאן פארבאנד דער עולים. טע
וועלדל א פלאנצן דאס און ישראל איו פליטה אק איז יידנטום. וואלינער פת וועלטפארבאנד
"יער אין קדושים טארטשינער פוו נאמעז אויפו צום יזכורבור א ארויסגעבן זיר גרייט און טיוו
פארבא:ד דער לעצטנס טעטיק איז י'*™" קהילת אומגעקומענער דער פון אנדענק
דעם צו וואליד. "היכל יעם אויפבייעז פאי תליאביב. .8 הירח רח' לערנער, פ. אדרעס:
טאר פון פארזאמלונג א פארגעקומען איז צוועק

>""*"<" זיי ה™ יועל:ע טשי?עיעילים אומגעגנט און ראקיטנע
אמעריקע אין אויר לירות. טויזנט 32 זאמלען
און צוועק דעם פאר יידן טארטשינער זאמלען רא 300 א טאג צו היינט לעבן ישראל אין
פעדעראציעקא אין רעפרעזענטירט זענען זיי גע ראקיטנער (איינשליסלער פאמיליעס קיטנער
ברענער, ר. גב' אדרעס: וואלינער. פון מיטעט איז עולים ראקיטנער פון פארבאנד דער גנט).

תלאביב. '43 חיפה דרר די פון סר א .1943 אין געווארן געגרינדעט

אב): (לוים דערשינען שוין זענען וועלכע קהילות וואלינער די פון יוכורביכער

קא קרעמעניעץ, אמעריקע), (אין פאטשאיעוו בענדער) 2) זאמלביכער 17 ווהלין'' "ילקוט
ראטנע ראוונע, קאמענאקאשירסק, קארעץ, וועל, בערעסטעטשקע, אסטילע, אוזדיטיטש, אסטרע,

ארגענטינע). (אין דע אמעריקע) (אין באראנאווקע בערדיטשעוו,
דער וועלן און דתק אין זיר גע&ינען עס האשטש, דרושקאפאל. דאמבראוויץ, מידאווקע.
סעלישטש טוסשין, האראכאוו, דובנע, שיינען: לוצק, יאמפאלע, זוויהל, וויסאצק. וולאדימירעץ,

ראדזיווילאוו. ראקיטנע' לודוויפאל, סארנע' מיזוטש, גרויסמעזשיריטש' לודמיר,

♦
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וקדושיהן. בווהלץ ישראל קהלות להנצחת
ישראל מדינת של לקיומה "חי' שנת ,(1965 באוקטובר 12) התשכ'ו בתשרי ס'ז יוס היום
מניחים התפוצות, וביתר הברית בארצות ישראל. במדינת הווהלינית היהדות שרידי אנו, העצמאית,
להנצחת ווהלין. היכל יקרא אשר לבניו גבעתיים עירית די על שהוקדשה קרקע חלקת על פינה אבן
ולקדושי בהן שהיו החיים וערכי עברו תסארת הרוחניים, קניניהן ווהלין' לקהלות עד ולזכר עולם

התש'אהתש'ד. בשנות הנאצית בשואה שאבדו ווהלץ
בישראל ווהלין ליוצאי ועד ובית מרכז וישמש הנעלה אבותיו מורשת את לבאיו יזכיר זה היכל
אשר הקדושים אבותיהם זכרון להעלות הבאים הדורות ובני השרידים יתכנסו בו ו העולם וברחבי
יצירותיהם ויינצרו ייאספו בו ומריעיוו הנאצי הצורר בידי ישראל וקידוש השם tnrp על נפלו
במשך שנוצרו פזוריה, לכל ווהלין יהדות של המופת ואנשי הרוח גדולי של והאמנותיות הרוחניות

השרשרת. ולהמשכת לחקר לזכרון, מכליון. ונצלו הדורות
בוניו. כמשאלת במלואו יעודו את וימלא במהרה יבנה ווהלין שהיכל רצון יהי

אנו ווהלין, קדושי של השלשלת ממשיכי לטקס, שנתאסף הקהל בנוכחות זה, נעלה במעמד
להקים בעולם, ווהלץ ובני הקהל דעת על עצמנו, על נוטלים ווהלין יוצאי של העולמי האגוד נציגי

לתפקידיו. כיאות ולקיםו ההיכל את

יוסיף. וכה האלוהים לנו יעזור כה

(חתימות)

גרונטשטייומגילה די
וואל>ן ה>כל בנ>ן פון

קדושים. את קהילות יידישע וואלינער די פאראייביקן צו
אונאפעהנגיקייס פת יאהר 18סן אין ,(1965 אוקטובר 12) התשכ'ו תשרי חודש אץ טען 17 היינס,
די  מיר לייגן גבעתים, םארוואלטונג שטאט דער פון געשענקט םלאץ אויפן ישראל, מדינת פץ
דעם  לענדער אנדערע 8לע אין און אמעריקע ישראל, אין געביט וואהלינער פח רעשטן פארבליבענע
וואלינער די פאר סאנומענט אלס און אנדענק אייביקן צום .היכלוואהלין'. פון בנין פארן גרונטשטיין
קדושים וואלינער די פאר את לעבנסווערטן, את עבר רייכן דערגרייכונגן, גייסטיקע זייערע קהילות,

התש'אהתש'ד. יארן די אין קאטאסטראפע נאצי דער בעת אומנעקומען זענען וועלכע
אלס דינען וועט דורות, םריעריקע פת ירושה רייכע די דערמאנען וועט היכל דאזיקער דער
אים אץ וועלט. גאנצער דעי אין את ישראל אין וואליךאפשטאמיקע די פת טרעפפונקט צענטראלער
פץ אנדענק דעם באעהרן צו כדי דורות, צוקונפטיקע די את הפליטה שארית די פארזאמלן זיר תעלן

פאלק. יידישן את השם קדוש אויף אומגעקומען זענען וועלכע קדושים, און עלטערן זייערע
את גייסטמענסשען די פת אוצרות די ווערן אפגהיט את אויפגעזאמעלס יועלו היכל דאזיקן אץ
דורות לאנגע פת משך אין אוטעטום געווארן געשאםן זענען וועלכע יידנטום, וואלינער פונם קינסטלער
פארשונגען אנדענק, צום דינען וועלן זיי פארניכטונג. דער פון געווארן אפגעראטעוועט זענען את

קייס. גאלדענער דער פת םארזעצונג את
שליחות די דערפילן זאל עי און ווערן אויפגעבויס אינגיכן זאל תאלץ היכל דער אז רצת יהי

בויערס. זיינע זיר ס'תינשן ווי
פארזעצער  פארזאמעלטע דא אלע פץ אנוועזענהייט דער אץ סאפענס, פייערליכן דעם אץ
די פת פארבאנד וועלט פון פארשטייער די  מיר נעסען קדושים, תאלינער די פת קייס דעם ■ת

1 אויפשסעלן וועלס, דער אין וואליךאפשסאמיקע אלע פון נאמען אץ זין, אויף  לאנדסלייט תאלינער
1 אויפגאבן. און צילן זיינע אנסשםרעכענד אויסהאלסן אים את היכל דעם

1 שסארקן. און העלםן השי'ת אונדז ז$ל אזוי
1 >אונסערשרי8סן)
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!; for <:

i; TUBE * EXTRUDED SHAPES i

:\ TUBE MILLS *> ROLL FORMERS :

/ MANUFACTURERS AND EXPORTERS OF
\\ Aluminium tubes Sizes: i"  14"; /'
; Steel pipes i" 2"; \\

!; Galvanised steel pipes \"  2"; \\

; ZINKAL LTD. can ship to you  or to your I

/\ customers  in any part of the world. ;

'; STAINLESS, BRASS 5c COPPER Roll FORMED Welded Seamless Tube, |/ Polished and cut to length Sizes  I" to 3" O.D. ;;

; ALUMINUM EXTRUSIONS ;;
; Solid shapes tube within a diameter of 2.56" (65mm) \ ;

'■ Aluminium doors and windows.

! TUBE MILLS a) To produce aluminum tube in sizes 1" to 10". \
i b) To produce stainless, brass, copper tube g" to 3". ;
\ ROLL FORMERS To produce shapes according to your design. \\
'', TOP QUALITY . COMPETITIVE PRICES . FAST DELIVERY \\

; ZINKAL LIMITED (Export Dedartment) i

!\ S3 ALJYA STREET TEL AVTV. ISRAEL :!

' / 1

;: בע"מ חקל יניו ! ישראל ברחבי
: שיווק ואריזה, קטיח פרדסים, עיבוד :י <. 12,
: אחרת. חקלאית ותוצרת פרדסים יבולי '< ^ftifB₪8m
;; מטעים. של חדשה לנטיעה ^SHSP^^\
\\ פירות. של לואי תוצרת ;^תעשית wSSSitm*  1 ■ A&sm**

: "^"י י1משיי :: ECliED *931*£
: צים, בית ,22 רוטשילד שד' תלאביב, j| ^mmmm~m* ^^^^ו
: 58151 '^^^ 332 .n n I; >^$gg^

ווהלין: איגוד און רעדאקציע פון אדרעסן
בערגער). צ. (ע"י >15 אנטאקאלסקי רחוב תלאביב' פארוואלטונג:

.2540 ד. ת. ,30 רוטשילד שדרות תלאביב, ביורא:
אלווענט. 96.30 צווישן דאנערשטיק און דינסטיק מאנטיק אפן:

ת'א מסא'י דרוק ווהלין. יו1אי של עולםי איגוד אויסגאב*:


