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תאלץ" ..היכל פארן רופן אמעריקע אין "דן וואלינער
און אנטוויקלט זיר האט וואס וואלין, אין לעבן פראמינענטע גרופע א  (איט"א). ניויורק,
רעכט פון באדינגונגען אונטער אפילו געשאפן רעליגיע זיי צווישן אמעריקע, אין יידן וואלינער

אונטערדריקונג. און באגרעניצונגן לאזיקייט, קולטור און שרייבער כללטוער, פירער, זע
''היכל. דעם בןיען העלפן אייך רןפן מיר זייערע צו רוף א ארויסגעלאזן האבן טוער
מאנומענט וןירדיקער א זיין וןעט ןןאס ןןאליך/ העלפן זאלן זיי וועלט, דער איבער לאנדסלייט
אויף ריזן גייסטיקע די אןן התןרה גדןלי די פאר א ווי ישראל אין וואלין" ,,היכל דעם בויען
און געלעבט האבן וואס געביטן' שעפערישע און קהילות און קדושים די נאר מאנומענט
צענטער קןלטור דעם אין ןןאלין> אין געשאפן וואלין. אין לעבן יידיש שעפעריש יאר טויזנט
היס האט וואס אלץ ןוערן איינגעזאמלט ןןעט ווא שטח גאנצן פון ברידער און שוועסטער
פארבליבן איז וואס אלץ ""OTWI1a טאףישע זיר ווענדן מיר אויפרוף, אין געזאגט ווערט לין,
פון אפצוראטעוןען געלינגען איז ןןאס אלץ אןן פאראיי העלפן זאלט איר רוף א מיט אייר צו
וואס אלץ לעבן. יידישן אומגעבראכטן ןןאלינער קדושים וואלינער די פון אנדענק דעם ביקן
מיטן היינט דעם אןן נעכטן דעם פארבינדן קען אויף לעבן יידיש שעפעריש יאר טויזנט פון און

שא0ונגן< נייע צן שטןיסן אןן מארגן' גבעתיים, אין אויפבויען דורר געביטן אלע
צענטער דעם אין וואלין". ,,היכל דעם ישראל,

אונדזער וועמען צו אימעטום, יידן ייאלינער פארשני וואלינער די ווערן פאראייביקט וועלן
יעיגיייכט1 יוף אומגע זענען וואס קדושים און קהילות טענע

ווייטן. פון אפ ניט שטייט אייר, בעטן מיר פון קאטאסטראפע דער פון יארן די אין קומען

ענין. אייער אויר איז וואלין" ,,היכל ענין דער ווירדיקער א זיין וועט דאס .1944 ביז 1939

קומט פריינט, אייערע באוועגט אן, זיר שליסט איינגעזאמלט ס'וועלן וועלכן אין מאנומענט,
העלפט אנדערע, מיט שותפים גלייכע ווי אריין שאפונגען און מאטעריאלן היסטארישע ווערן
אונ פון אנדענק אין מצבר. הייליקע די בויען דער וואלין. אין לעבן יידיש יאר טויזנט פון
פאר און משפחותקדושים אומגעבראכטע דזערע ווייזן וועט אינהאלט גייסטיקער איינגעזאמלטער
דורות אונדזערע פון קיום און אינהאלט דעם דורות קומענדיקע די און דור איצטיקן אונדזער

וואלין. יידישן פון גייסט דעם מיט יידיש הארציק און נאציאנאל רומפול דאס

סעקר. גענעראל  געכיגער כנימין  צוקער פומה 0ראפעסאר ולרכ אוגטערגעשריבן:
רינג; ארבעטער פון סעמינאר; טעאלאגישן יידישן פון

 גלאזער זכריה שמואל ר"ר הרג
פיו יייעקטאי  נ^י י^י סענטר; דזשיאיש עלמאנד
ארגאניזאציעס; פון קאונסיל היאס,

 וויי:ריב בעריש 0רא5עסאר
פון דירעקטאר _ ךן^^ךןןך ,היא?1 קאלעדזש; דראפסי
באנדס סין לאנדסמאנשאפטןדיוויזיע  קורצער מאריס ד''ר הרב

ישראל; פאר טעמפל; לארטשמאנד
 וואליץן, עזמואל הרב

פון רעדאקטאר דיכטער,  מן אלף
, רב; לאקאטשער

איט"א פון אפטיילונג wc"vf
רעדאקטאר שעף  סמאלאר כאריכ

פון פרעזידענט  עלמאן טשארלס אגענטור טעלעגראפן יידישער פון
סינסינעטי. אין קימת קרן איט"א:
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1 מאנומענט דער
1 געביטן געזעלשאפטליכע אנדערע פארשידענע גבעתיים אין איז 1965 אקטאבער 12טן דעם
1 און צדקה זייער מיט בארימט געווען זענען און ,,היכל פארן גרונטשטיין דער געווארן געלייגט
1 הכנסתאורחים. וואלינער פון וועלטפארבאנד דער וואלין",
1 פרוכט גאנצע דאס האבן חיות נאצישע די פארן מאנומענט אלס אויף שטעלט לאנדסלייט
1 אלץ און יידנטום וואלינער שעפערישע און בארע יידנטום, וואלינער נאציס די דורך אומגעבראכטן
1 אומגעבראכט געשאפן און געבויט האבן זיי וואס היכל. דער שוין זיר בויט איצט און
1 אין גלייכן איר נישט האט וועלכע אכזריות, מיט און געלעבט האבן וועלכע מאסן, יידישע די
1 קדושים די געשיכטע. מענטשליכער גאנצער דער אויפן יארן הונדערטער פיל פון במשך געשאפן

מען און געקומען, נישט ישראל קבר צו זענען ביידע צווישן איז (וואס וואלין, פון שטח גאנצן
נאציס די געשטעלט. ניט מצבות קיין זיי האט פוילן צווישן צעטיילט געווען וועלטמלחמות
פאר אויר האבן ישראל שונאי פארשידענע און אייגנאר זייער מיט האבן ראטןפארבאנד), און
און מצבות, די צובראכן בתיעלמינס, די שוועכט רייכע פאלקסטראדיציעס, לעבנסשטייגער, טיקן
זכר יעדן אפמעקן כדי אלץ געטאן בכלל האבן דאס באלויכטן און באשיינט גייסט און קולטור
דער אויף עבר יידישן און יידן פון שפור און ארויס זענען וואלין פון פאלק. יידישע גאנצע

ערד. וואלינער התורה, גדולי בארימטע געשאפן האבן דארט און
לאנדס וואלינער די פון וועלטפארבאנד דער שעפער און דיכטער שרייבער, השכלהקעמפער,
לאנדס וואלינער די פון צענטראלע אלס לייט, יידישער און עברעאישער מאדערנער דער פון
פון הילף דער מיט ישראל, אין מאנשאפטן א. א. טוער געזעלשאפטלעכע ליטעראטור,
אין יידן וואלינער די פון פעדעראציע דער אין יידן וואלינער די האבן זארג גרויס מיט
ארגאניזא לאנדסלייט וואלינער און אמעריקע און העברעאישע די צו באצויגן זיר דור לעצטן 1

אויף גענומען האט וועלט, גארער דער אין ציעס ארומ האט וועלכע נעץ די פאלקסשולן, יידישע 1

דעם פאראייביקן צו אויפגאבע הייליקע די זיר דאזיקע די ישובים. וואלינער אלע כמעט גענומען 1

פון און קדושים אומגעבראכטע ד פון אנדענק פארשטארקט האבן העברעאישע, די בפרט שולן, 1
גאונים, ישובים, און קהילות וואלינער 165 די וואלינער דער פון באוווסטזיין נאציאנאלן דעם
בכלל ווי פאלקסמענטשן, און עסקנים שעפער, גרויסע די ארויס זענען דארט פון און יוגנט

יידנטום. וואלינער פון עבר פרעכטיקן דעם חלוצים. מהנות
דורר דערגרייכן דאס וויל פארבאנד דער אקטיוון א גענומען האבן יידן וואלינער די
אויפגעש ווערט וועלכער וואלין", ,,היכל דעם מיט שטרעמונגן. פאליטישע אלע אין אנטייל
צענטער אלס דינען אויר וועט ,,היכל" דער טעלט. אויפגענומען איז אבער ענטוזיאזם באזונדערן
אין לאנדסלייט און פאריינען וואלינער אלע נאציאנאלער דער פון באוועגונג די געווארן
זאמל אלס וועלט, גארער דער אין און ישראל וואלינער פון טויזנטער צענדליקער אויפלעבונג.
זענען וועלכע קלטוראוצרות, די פאר פלאץ אין הכשרה זייער דורכגעמאכט האבן יוגנט
די פאר און געווארן, געשאפן יידן וואלינער דורד עולה פונקטן, הכשרה אנדערע און קליעסאוו
האבן וואס זכרונות, און דאקומענטן מאטעריאלן, זייער מיט ארץישראל, קיין חלוצים אלס געווען

וואלין. אין יידן פון עבר דעם צו שייכות א זייער מיט ערד. וויסטע די באארבעט שווייס
דערמעגליכט אויר וועט ,,ד.יכל" דעם דורר זייער געגעבן ישובים, יידישע די באשצט בלוט
פאראייביקן צו פערזענליר וואלינער יעדן יזוערן פון אנטשטייאונג דער פאר קאמף אין ביישטייער
פארצייכענען דורד נפטרים און קדושים זיינע ישראל. מדינת
אין מצבה סימבאלישער א אויף נעמען זייערע אקטי זייער ארויסגעוויזן האבן יידן וואלינער
(דף פאראייביקונגסבלאט א פון פארם דער און סאציאלע ווירטשאפטלעכע, אויף אויר וויטעט
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זאלן זיי כדי דורות, פאריקע און עלטערן זייערע איינגעפאסט וועלן בלעטר דאזיקע די הנצחה).
יידנטום. וואלינער פון קייט גאלדענע די פארזעצן אפ וועלן קהילות, די לויט אלבאמען אין ווערן

, , , , זאל" ,,התיחדות ספעציעלן א אין ווערן לאנדסלייטגעהיט און ארגאניזאציעס וואלינער אלע , , , , ,

, , עולם. לזכרון דינען וועלן און וואלין", ,,היכל דערפילןפון גערופן ווערן וועלט גאנצער דער אין
וואלי אומגעבראכטע די לגבי חוב הייליקן זייער גרויסער א זיין: וועלן וואלין" "היכל אין
אין באטייליקן זיך און קהילות, און קדושים נער פארלעזונגן פארזאמלונגן, אזכרות, פאר זאל

וואלין". "היכל פון אויפשטעלונג דעם ביבליאטעק, א קולטורצוועקן, פארשידענע און
פון אויסשטעלונגן פאר זאל א לעזעזאל, א

אויפן ווערן געשיקט קענען באשטייערונגען און דאקומענטן און קאטאסטראפעבילדער,
תל ייילליל' ייצאי של עילמי *יגיי פיז אדרעס צום צימערן און ארכיוו א בכלל, קונסטווערק
איייי אדעי '2540 7י תי '30 יוטשילד שד' אביב' און קהילות וואלינער פערשידענע פון אנדענק
לישראל, לאומי בנק באנקקאנטע: אוניזעי אץ לאנדסמאנשאפטן די וועלכע אין קדושים,
400935 חשבון המושבות, ככר סניף תלאביב, טעטיקייט. זייער פירן קענען וועלן ישראל

ווהלין). יוצאי של עולמי (איגוד
צוציען ווערן געלייגט וועט אכט באזונדער

וועלטפארבאנד זיי באקענען יוגנט, אונדזער וואלין" "היכל אין
לאגדסלייט וואלינער פון פון עבר רייכן און ירושה גרויסער דער מיט

בויען נזיר
וואלינער אויף באזעצן זיר אנגעהויבן האבן יידן פארברייטונג און ארגאניזירונג יאר 3 נאר
שאפונגן די אפהיטן און פארשפרייטן צו ערד, לאנדס וואלינער די פון פארבאנד וועלט דעם פון
שווידערליכן ביזן יידנטום וואלינער רומפולן פון "היכל דעם בויען צוגעטראטן ער איז לייט
קייט רייכע די איבערגעריסן האט וואס אומגליק יידנטום. וואלינער פארן מאנומענט א וואלין",
קומענדיקע די געבן צו איבער און דורות, פון לעצטן פון קדושים און קהילות געווארענע חרוב
און ווערט היסטארישע קולטורעלע די דורות אויפן געבויט ווערט "היכל" דער חורבן. גרויסן

אוצרות. פון פארוואלטונג שטאט די וועלכן פלאץ, גרויסן
געשטאל פיל און פילפארביקע יידישע דאס פון פלאן דעם לויט געשענקט. האט גבעתיים
אויסערלעכקייט איר מיט וואלין אין לעבן טיקע תלאביב. פון לאטאן ישראל ארכיטעקט
ליידן, און איבערלעבנישן אינערליכקייט, און ^ _ r _ r

פארשידענע ביי פאגראמען מיט גזרות און פיין ~^י:ד.~.1* ! |

פאר יאר, 1000 כמעט פון פארלויף אין מאכטן ן ;:1 ^ ||

אט אין גלותלעבן. פון יארן העלפט א נעמעט 1 Ij^■ . ' ''$!af י י

אויפגעהערט ניט יידן האבן תקופה לאנגער דער , WML! ///lfrf /ז|]8£*ן
לעבן זעלבסטשטענדיקן א צו צוריקקערן חלומען L jjpff,'WiySJMB *

די ארץישראלערד. היסטארישער דער אויף jW<^^^j.*'^^}^^^tAi
דער אין אויסדרוק איר געפונען האט שטרעבונג
אין און שטימונג, און אויפפאסונג רעליגיעזער קולטור אלס דינען דארף וואלין" "היכל
נאציאנאלן דורכן אויר  דורות לעצטע די וואלינער דאס פאראייניקן זאל וואס צענטר
דעם און מאסן באהערשט האט וועלכער גייסט, יידישן פון אנדענק דעם פאראייביקן צו יידנטום
וועלט. גארער דער אויף פאלק פון טייל גרעסטן זינט דורות, אלע פון משר אין וואלין אין לעבן
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רעשטל דאס וואס נאטירלער ס'איז ישראל. האבן באזונדער יידן פאלקס וואלינער די
וועלט גארער דער אויף לאנדסלייט וואלינער נאציאנאלן דעם פון אימפולס דעם געפילט
האבן  שפיץ דער אין יידן ישראלדיקע די מיט געגנטן אנדערע אין ווי מער אפשר און געדאנק
פאראייביקן חוב הייליקן גרויסן דעם דערפילט פון געדאנק דער איינגעווארצלט דארט זיר האט
קדו אומגעקומענע די און פארגאנגענהייט זייער דער די אויפלעבונג. און באפרייונג יידישער
פאלק פון חיים בענייטער דער אין דוקא און שים, חורבן, נאכן פון היסטאריקער אפ שאצן שיינונג
באהערשט האט געדאנק דער ישראל. אין  א ווי יידנטום וואלינער דאס שילדערנדיק
די דערגאנגען ס'איז ווו אומעדום קרייזן אלע אינסטינקט, נאציאנאלן טיף א מיט פאלקסטייל
דעם  מאנומענט דעם אויפשטעלן פון ידיעה אויסער ס'איז וועלכע זיר אונטערגעבנדיק ניט
דער אויף פרעסע יידישע די וואלין". ,,היכל פון קערפערשאפט סאציאלע א ווירקונגן; ליכע
דער אפקלאנג געהעריקן א געגעבן האבן וועלט אנער פולער מיט טראגט וועלכע פאלק, יידישן
ווארימ און אפשאצונג פולער מיט אונטערנעמונג פאן. יידישע די קענונג
אזוי און אונטערנעמונג אזא ראוי ס'איז ווי קייט שטאלץ און זעלבסטבעוווסטזיין פולן מיט
געמיינזאמע מיט געווען זוכה מיר האבן ארום פיל געטאן דור לעצטן אין יידן וואלינער האבן

ווהלין". ,,היכל דעם בויען כוחות דערציט עקסיזטענץ, נאציאנאלן גייסטליכן פארן
אבטיחי אריה ארץ פאר און צוקונפט דער פאר יוגנט די

וואלץ אין ביאליק נ. ח.

א געשיקט דיר איר האב וואר פאריקע 23.11.1931 ר&וונע
די בעצאל אלזא,  פונט פופציק אויף טשעק

וואכן. עטליכע אויף האב און חובות טאמע, טייערע מיין

קען מתנה א געבוירןטאג. דיין איז חנוכה
אלזא זיך קויף שיקן' ניט ראוןנע פון דיף איך ראוונע, פון ווערטער עטליכע דיר כ'שרייב
עמיצן בעט און ^ן מיין אץ מתנה שיינע א נ$ר געבליבן דארט איר בין לוצק נאר וואס
_ קושן פאר א מיף ^ געבן דיף זאל עף אפילו זיר כ'האב אפרוען. זיר כדי טעג עטליכע
.yjm אןן יינגערער א טאן ניט דאס זאל אבער איצט קאטאר. א געקראגן און צוגעקילט ביסל א

מיך> פןן רעף פאר איבערמארגן און ארדנונג אין איר בין
ווארשע. קיין דארט פון און פינסק קיץ איר

דערווייטנס פון דיך קוש אןן כ,האלדז פארשווענדעט וואר גאנצע א כמעט אלזא כ'האב
געקלערט איר האב סייוויסיי מילא, פוסט. אויף

ביאליל) ^ ח, ףיין ווארשע. אין טון דאס

אנגענעמע פראווינציעלע א איז ראוונע
און געגנט, שיינע א יידן, וואלינער גוטע שטאט,

אנשי אלע און עלטערן די ווונטשן און קושן קיין ניטא ניטא. פרנסה קיין אח פונדעסטוועגן
שלומנו. חרוב. ווערן און גייען יידן פרנסה!
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סקולסקי שלמה
ם < < ה ו < < מ
(פראגמענט)

ברידער, פאריתומטע מיינע איר יידן, היימישע
 ; לידער צעבראכענע מיינע פון שפליטער א אייך כ'שיק

טאטעמאמע, גערעדט ס'האבן ווי אזוי געשריבן
; סאמע פון הארצן, פון ווארעם, און פשוט פיטשאיעוודיק,
 טענער מיט באקינצלען פארבן, אין באפוצן ניט כ'וויל

שענער... איז'ס מער אלץ  לשון ס'איז טאטעמאמיש מער וואס
שטיין. פעלזיקן פון פראסטע א מצבה א  ליד מיין

אליין. איך זיץ נעכטן) א איז היינט (יעדער נעכטן
יאגן מיך גענומען דמיון פון פליגל די ס'האבן

געטראגן. ווידער מיך אלטער, דער צו היים דער צו ווייט
געביסן: זיך ס'הארץ געאמפערט, געראנגלט, זיך כ'האב

צעריסן..." שטיקער אויף ס'שטעטל. שוין ניטא ,,פארפאלן.
געשניטן. הויכן די זיך, צערוישט פליגל די pNn
אויסגעמיטן. זון די פארוואלקנט אויגן די האבן

... געבראכט געטריבן, מיך זיך מיט בענקשאפט די אימפעט מיט

פארכאפט. אטעם דער מיד ס'האט זי! איז דאס היים, מיין
ווייטן. פון זיך ווענט די ס'ווייסן ! איר דערקענט זעלבע. די

פארשייטן, דעם סקריפ מיטן ס'טירל פלויט, דראטיקער דער
תמיד... ווי אנדערש עס קרעצט און עס זיפצט עפעס נאר
ו אומעט פון גאר ס'וויינט אדער עלטער פון עס קרעכצט צו
געלגרינע, די וועג, ביים אויכ'ט קאלעזשע די נאר! זע און
שנאה... מיט שימלט כאטש הימל, צום זיך אלץ נאך חנדלט
באבלומט. און מאל א ווי באגרינט סטעזשקע, די איז אט און

"! קומט ';סקאצל אקעגן ברודער מיין פייוול ניט קומט פארוואס
צעפראלטע; טירן דורך "! שלמה )/יא' ווילדער א ניט לויפט און

גליען. וואס טרערן מיט גאסט איר ניט קושט זי מאמע די
"...! צופליען געקומען תכשיט ,,דיין ניט זאגט ער טאטע, דער

ן אלע דארט איר זענט ווו ! איר שלאפט וואס העי, ס'שטיל...
כלה א מזל מיט געווארן קליינע די מירל איז אפשר

ן נאכט דער אין שפעט ביז געשמחהט ן געשריבן תנאים און
אויפגעמאכט. טיר די פרעמדער א גאר ס'האט העי! ס'שטיל...
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שכן. א הרובע, די אונדז געהייצט ט'שבת וואס גוי דער וואסילי!
פארבראכן, אזש הענט געצלמט, דערשראקן, זיך ר'האט

געווארן! יורש א אנטלאפן... געפליסטערט, פראקליאטי" טי ,,זשיד
געשוווירן. וואסילי זיכער וואלט געשטארבן שוין כ'בין אז

געהאנגען, תפילין מיינע אמאל ווו וואנט, דער אויף
דראנגען, אויף ,,טומאה'' א איקאנע, א מיר צו נאריש לאכט

... פאגראם יעדן נאך ,,שחיטה" פאר ,,זמירות'' מיט זי מ'טראגט

שטראם. א טרערן מיט געבלוטיקט האבן זיי אויגן, די
באלעבאסטע. גאנצע א מארינקא, גויה, די איז אריין

צעבלאזטע קוילן מיט אדער געשטעלט, לייכטער דא שבת
! דאמע א טיכל, א אין פארפוצט  היינט סאמאוואר. דעם

... מאמע מיין געטראגן יומטוב אום ס'האט ! טיכל ס'זיידענע
 צעפרעסן שוין, פארשווארצט אמת, ס'איז, ! מאמעס מיין
ו פארגעסן טיכל אזא מען קאן ווי ! דערקענט כ'האב'ס אבער

געווישט טרערן די תחינה מיט האט דערמיט מאמע די

וואלץ דווקא פארוואס
שט8גד8ונקט) ,,סאברישן" (פון

,,לאנדסמאנ און "עולי" אלע די וואס שטאלטן א אין פרייבט יינגע געפרעגט מיר ס'האבנ'ס
געווען בעסער ניט וואלט צי אויס, בויען שאפטן" גע האבן מיר בעת געשפרעך, געמיטלעך
שולעס, שפיטאלן, געלט דעם פאר אויפבויען אלע צענויפשמעלצן פון פראגע די ,,לעזן" פרוווט
אין שולן און קולטורהייזער יוגנטלאקאלן, איין אין שפראכן" און לענדער ,,זיבציק פון עדות
ווא ,,היכל היינט י נויטיק זענען זיי ווו ישובים זיר האט ויכוח דער שפראך. איין און פאלק
',רומעניען", אדער פוילן" ,,היכל מארגן לין", זענען מיר ווייל אפשר צעווארעמט. ביסלעכווייז
געביי צענדליקער ענליכע און התפוצות" "בית ,,צו עדות. עטליכעע פון ,,פארשטייער" געווען
אזוי מיר ומגלן וווהין  אנדענק" ,,צום דעס אין זיר צעטיילן און צעשפליטערן דאס ניט איז

? דערגיין סתי אין אא"וו, "לאנדסמאנשאפטן" און "עולי"
ארויס איז וואס דער געווען בין איר ווייל ,,צע זיר אויפגאבע גרויסער אונדזער מיט רה
בין געבויט, ווערט וואס וואלין", ,,היכל מיט ווי שווער אויר אזוי איז וואס נויפשמעלצן",
כ'בין זייטן. אלע פון געווארן ,,אטאקירט" איר גע'טענה'ט. עטלעכע האבן  "? קריעתיםסוף
גע דער אין וואלינער איינציקער דער געווען ,,עו תימן", פון /'עולים רוסלאנד", פון ,,עולים
קלענס מיין געווען איז דאס אבער זעלשאפט. אזוי איראק", ,,פון ליטע", ,,פון פוילן", פון לים
סתם געהאט בדעה ניט בכלל כ'האב זארג. טע דער דען צי  הונדערטער און צענדליקער
מיט באנוצט ניט זיר כ'האב און ויכוח, א פירן אים אנשטאט (ענדציל) קץ דעם ניט זיי ווייטערן
קהילות ,,פאראייביקן ווי ארגומענטן בעוווסטע יידן פאר גוט דאס איז אפשר דערנענטערן?
ברי עלטערן, געווארן; פארניכטעט זענען וואס דארט לענדער, אנדערע אין אדער אמעריקע, אין
זענען וואס קרובים און שוועסטער, און דער יידיש פון ראם אלס לאנדסמאנשאפטן די דינען
אויף ,,כמו"מצבה א אומגעקומען; מערדעריש ווער בכלל, און ישראל? אין דא, אבער  קייט
מיט זיין מתיחד זיר כדי טייערע פון קברים די אנ און זאלן געביידעס, אלע די האבן דא דארף
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לאנגזאם פראצעס, פסיכאלאגישן א אויר גישן, גייסטיקרייך א אויפלעבן דאס אנדענק; זייער
אא"וו. אונפארמיידלעך... און כדי מער, ניטא און ס'געווען וואס לעבן יידיש

אלץ נאך איך האב טענות עיקר די אבער ענלעכע און קינדער" אונדזערע פארזאגן צו
ניט דאך זענען פיילך די פארענטפערט. ניט בעזונדער יעדער וואס ארגומענטן, פארשידענע
עדוו1) פון ד\געוווינהייטן צו געוואףן געצילט קלאץקשיות, פארענטפערן צו כיי גענוג ™
מסורה. פון כאראקעטריסטיק לעבנסשטייגער' אז געפילט כ'האב פארגלעטן. און בארעכטיקן
אא"ןן. צוזאמען זיך האלטן דאס וועףטן< קולטור' לויט אמת, גאנצן צום גענוג ניט נאר איז דאס
די געווארן בעשולדיקט דירעקט און ס,בעיקר ,,סאברישך בעת'ן אויסדרוק צום געקומען איז ער
אפשר און אלץ> דאס פארלענגערן צן טענדענץ א אדורכפירן געלונגען איז עמיצן געשפרעך.
גע אויפבויען דורך זיי פאראייביקן דאס אןיך מענטשן אז אויספיר מיטן שניט פסיכאלאגישן
השכלות. און דענקמאלן אנשטאלטן< ביידעס< לעבעדיקע, די צוליב בלויז געוויינלער טוען
די אז גע,טענה,ט פריינט יינגע מיינע דאך האבן זענען וועלכע די פאראייביקן זיי ווען אפילו
זיי איז היושר מן פאלק> פון ווייגעבורטן אלע וואס אמת'ן די פון איינע אונת. פון אוועק
קןמט דא אןן _ מעגליך נאר ןוי פארקורצן צו האנט. דער מיט אוועקמאכן ניט מ'קען

סוף. א אן פארלענגערן זיי צוצולייגן, נאי מעז שארף". און ,,קורץ ענטפערן באדארפט כ'האב
דער אויף אריבערגיין געווען לייכט ס'ניט דאך דרשות. לאנגע קיין ליב ניט האבן סאברעס
צוהיצט. ממש זיר האט ויכוח דער פראגע. הקד א אן שייך (ווי ,,צערעדט" זיר איר האב
דא רעדן מיר וועלכן וועגן היכל, דער ניט >? מה
,,בעשולדיקט". דא ווערן בנינים ענליכע ניט אח פארבאנדן אלע די וואס בלויז נאר ניט ...
דינען במילא דאך וועלן געביידעס אלע יי אויפנעמען אין פאקטאר וויכטיקער א זענעען
יוגנט. דער פאר כל קודם קילטורהיתער אלס מאכליו" זיין בעמיט זיך איך האב _ עליות די
דאס 7 מאי אלא אדרבא, כלל. סא'בעוווסטער געפי וואס עולים נייע פאר ווינקל ווארעם א 
עי אינ'ם פאראגראף קליינער א ווי מער ניט איז שריט ערשטע זייערע אין שטיצע א זיי אין נען
בגיגימ ווערן אוייפגעכויט ס'זאלן עיקר יעי קי פאראיי צו כדי נויטיק אויר זענען זיי לאנד; אין
דורותלאנג ווערן אפגעהיט ס'זאלן ייעלכע איז אויפוואקסן ארגאניש ס'זאל כדי פאלק. דאס ניקן
לאנגזאם זיר האבן וועלכע פאלקסווארצלען יי און מסורה לעבנסשטייגער דער אויפס'ניי.
גלות יארן הונדערטער פון משך אין צעוואקסן וואס גלות, אין דורות סד א פון לעבנסחכמה
פאר אלע די און וועלט! עקן פערשידענע איז אין לעבן אין עדה יעדער אויפגעהאלטן האבן
וועלכן צו ירבו! כן  זיי בויען וואם באנדן וועל פון ווארצלען די גלותיארן; שווערע אלע
אן זיר דאכט גלותלענדער, אלע איו ? תכלית דארט היינט, ביז זויגן און געזויגן האבן זיי כע
דור דוראיין געווארן געפלעגט איז אייסנאם, יש אומאפהענגיקער דער אין דא, און גלות אין
פאקטאר גרויסער א  ישראל אהבת אויס אויס זיר ס'קריסטאליזירן ביז אזוי, און ראל.
אפגעהיטן אונת האבן וואס אנדערע, צווישן בלויז אפילו און ווארצלען, און ווערטן נייע
דאס אויסלייזן און פדיוןשבויים פאל? אלס קהילות און מענטשן זענען צייט, קורצע א
דער פון טייל א בלויז געווען זענען לאני טרוקענען, אין האלטן וואס פלאנצן צו געגליכן
די אין עקן, צוויי דערשיינונג, ייינדערליכער ווארצלען נייע ארויס ניט געבן זיי אויב און

יארן. הונדערט עטליכע לעצטע כדומה אדער, פארוועלקט. אינגאנצן זיי ווערן
זעלבסטשטענדיקער אויסגעבויטער דער אין ביס אראפ זיר פון ווארפט וואס בוים א למשל,
דער א אויף עדות לעצטנס מיר זענען ישראל אויפסניי. בליען צו כדי בלעטער די לעכווייז
צו ס'ניט וואס דערשיינונג שיטערנדרירנדע  מער, נאר און מענטש, א אזוי בוים, א אזוי
אמת, אליין. זיר צווישן ישראל שנאת םערשטיין: ביאלא אויסערן אדורר, מאכט מענטש דער ווייל
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גע נאר דערצו און אזוי, גלאט זעלבסטהאס, שפראצן", ,,ערשטע די ווי מער ניט זענען דאס
אדער מאזאכיזם, לשם ,,קינסטלעריש", מאכט (און געוויסער א אין איר אין געפינען מיר אבער
קאריערע... לשם אומרים: יש און טפשות, סתם דער אין אפילו און פרעסע, געוויסער) ניט
ישר אהבת אמת'ע די  קעגנגעוויכט אלס טויזנטער וואס איז צרה די ליטעראטור. נייער
טאג טאגאיין זיין מקריב זיר ביז ממש, אל, נוהג זיר זענען צושויער און צוהערער לעזער,
די צרה). בעת נאר ניט (און אויפהער אן אויס, מ'טראגט וואס אלץ פערדייען און איינשלונגען
פאלקס פשוט'ע און ישראל גדולי אלע פון ליבע צערעמאניעס". ,,עסטעטישע אן אונטער, זיי
גלותלענדער; אלע אין דורות אלע פון מענטשן מיר און פארשטאנען ניט האבן מיר ווייל אפשר
גאולהטרוימער, און נדבנים פון ישראל אהבת קינ אונדזערע דערציען צו געוווסט ניט האבן
יצחק לוי ר' און בעלשםטוב פון ישראל אהבת (אהבת ישראל כלל אהבת צו לאנד אין דא דער
דיכ נאציאנאלע אונדזערע פון בערדיטשעוו, פון ווי זיר), פאר קאפיטל א איז ארץישראל
יידנטום וואלינער דאס וואס אויסלייזער, און טער פריערי אין לערער און עלטערן געטאן ס'האבנ'ס
ס'קורץ און זיי מיט געווען געבענטשט אזוי איז חלילה איז קיינער גלות. אין דארט, דורות קע
נעמען, אלע זייערע אויסרעכנען ארט דאס דא אונדזער פון זייט פינסטערע די אז דעם, קעגן ניט

וועג... אונדזער בעלייכטן זאלן זיי ווערן בעלויכטן און אויפגעבראכט זאל לעבן
ויכוח. יערער אויסער איז ישראל אהבת פרע און קונסט ליטעראטור, דער אין אלזייטיק
,,סאברעס". די אפילו מסכים זענען דערמיט אויר קענען עפעס מיר וועלן אפשר אדרבא, סע.

אין טענדענצן קעגן אלע זענען מיר פערריכטן.
ליבנה נתן ישראל, שנאת אבער אא"וו, ליטעראטור דער

ארץישראל קיץ וועג מיץ
זכרונות") "גלעגזער (פון

צווייטער א אריינגעמישט זיר האט פלוצים זשיטאמיר, פון ארויס זענען מיר ווי גלייד ...
פון ,,מ'אנטלויפט צעשריען: זיר און אפיציר רוסי דער צו געקומען זענען מיר איידער נאר
זיי און ציוניסטןסאציאליסטן, די אט רוסלאנד, געווארט אונת אויף ס'האבן ווו גרעניץ, שער
זיין". צו מודה בראוו גענוג ניט דערצו זענען גע ארעסטירט מיר זענען גרעניץשמוגלער, די
אז געוווסט, כ'האב געווארן. איבערראשט כ'בין כ'בין ,,דרור". פון חבר א נאר און איר ווארן.
גע אלייז זיר איר האב פלוצים ייד. א אח ער זיר ביי געהאט כ'האב בעזארגט; זייער געווען
יידיש כייערדיקע א מיט אים ענטפערן הערט אריינ געטארט ניט האבן וועלכע פאפירן, סר א

רעדע. ציוניסטישער איר בין טיורמע אין הענט. רוסישע אין פאלן
ווייניקער ניט געווארן איבערראשט איז ער ארעסטאנטקעס. קרימינעלע מיט צוזאמען געזעסן
גארניט און אנגעקוקט מיר האט ער מיה פון אנ'אויס אויף געפירט מיד מען האט ביינאכט
מיר בעפייל א געהערט זיר ס'האט געזאגט. אפיצירן 3 געזעסן זענען צימער אין פארשונג.
צעל. אנ'איינצעלנער אין טיורמע אין צוריקפירן גערעדט מיר צו האט זיי פון איינער מונדירן. אין
געהיימע די טיר. דער צו גיין געלאזט זיר כ'האב געבעטן מיר האט ער געלאסן. זייער און רואיק
קער גאנצן מיץ אויף גערוישט האבן פאפירן אז און ציוניסטקע א כ'בין אז חתמ'נען כ'זאל
בלייבן איבערצייגן נאר דיר וועלן ,,מיר פער. גע האבן מיר אבער ארץישראל. קיץ כ'פאר
נאכ מיר געהערט אים איר האב אונדז", ביי פארן מיר אז זאגן דירעקטיוון בפירושע קראגן

שרייען. געשוויגן; אלזא כ'האב אמעריקע. קיץ קרובים צו
איבערצייגן. געווען זוכר. ניט האט ער אבער מויל מיץ פון ארויסבריינגען געקענט ניט כ'האב
ארויסגע אונת מען האט נאכט יענער אין נאר אמעריקע. קיץ כ'פאר אז ליגן דעם
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צוגעשטא מיר זענען נאכט, א אין איינמאל, אונטער ציוניסטישע די טיורמע. פון שלעפט
זיר האבן מיר און גרופע אזא צו נען פערנומען זיר האט גרעניץ דער אויף גרונט
שאשטיל. ביינאכט. שפעט וועג. אין געלאזט דערפאלג. מיט און געטריי ארבעט, דער מיט
אין הארצן. אין אומרו און וואלד אין פינסטער איזיאס איזיאסלאוול. קיץ געקומען זענען מיר
ס'ווייזט און טריט, זיר הערן פינסטערניש דער פערקער וויכטיקער א געווען איז לאוולראוונע
הארץ. דיין אזוי קלאפט דאס אז אויס, דיר זיר פאר גרעניץ רוסישע די אריבערצושמוגלען אקס
אונטער שיסעריי. א אן זיר הויבט אמאל מיט געריסן זיר האבן וועלכע חלוצים, און סתםיידן
פון געשרייען און געוויץ א זיר הערט אונדז ארץישראל. קיץ
אונדז. אונטער גייען יידן סר א נאד קינדער. אויף וואנדערן טויזנטער און הונדערטער
האט וואס ווינט א אנגעהויבן זיר האט דערצו פון שווערער ווערט וועג דער און וועגן. די
אט  הארץ דאס פאראויס. געטריבן אונדז גרויסע געפאדערט האבן פויערן די טאג. צו טאג

עס... פלאצט גרעניץ די אריבערשמוגלען פאר געלט סומעס
אטאט נענטער. גרעסער, ווערט סכנה די מיט פול געפערלער. געווען אח וועג דער און
 ליכטיק ווערן אן ס'הויבט טאגן, אן הויבט בעצאלט טאקי האבן סד א מערדער. און רויבער
פאראויס. גייען מיר פארלוירן. זענען מיר און אבער רוסלאנד, פון ארויס וועלנדיק לעבן, מיטן
קלערנדיק. ניט און גארניט פילנדיק ניט ווייטער. יידן וואנדערנדע פון שטראם לעבעדיקער דער
מיר אבער  אויפגייען אנגעהויבן האט זון די גע האבן וואס חלוצים, און אמעריקע קיץ
גרעניץ. זייט יענער אויף געווען שוין זענען מעגלעכע אלע אויף ארץישראל קיץ שטרעבט
(ראזענצווייג) ינורי עדה געשטארקט. אלץ זיר האט וועגן,

מלינאוו אין יארצייט קארלינערס אהר'לע רבי
האט רבי דער לעמל'ס. חיים ר' ביי געשטאנען מלי שטעטל חסידישע וואלינער קליינע דאס
שטעטל, אין ווארצייט א לערר פארהאלטן זיר ביתהקברות זיין אויף אז געווען זוכה האט נאוו
געקומען זענען וואס חסידים, די אויפגענומען דער אהרון, ר' צדיק פון ביינער די רוען זאלן
ברכה, זיין צו זיין זוכה און ,,שלום" אפגעבן אים קארלין, פון אהר'לע ר' נאמען מיטן באוווסטער
זיר ס'האט ווי געלד, מעמד די אפצאלן אגב וועלכער גויסער, דער אהרון ר' פון אייניקל דער
און גע'רעש'ט זיר האט שטעטל אין געפירט. דובבער ר' מגיד פון תלמידים די פון געווען איז
פארנומען האבן וואס חסידים פיל די פון געקאכט אויפ איז קבר אויפן ראוונע. און מעזשריטש פון
באזור. צדיק'ס דעם צוליב הייזער אלע כמעט צו ,,ציון" א  אוהל אן געווארן געשטעלט

אפ ביים געהאלטן שוין האט רבי דער ווען דער ביז יארן, אלע געצויגן זיר האבן עס ירעלכן
זיין שפאנען געהייסן ער האט שטעטל פון פארן מתפלל חסידים טויזנטער פארניכטונג, נאצישער
 צימער פון ארויס אח ער נאר ווי קארעטע. זייער פון זכר מיטן זיין מתיחד זיר און זיין צו
האט צדיק דער פארוואלקנט. הימל דער זיר האט אויפן געגעבן אכטונג האבן יארן לאנגע צדיק.
האט הימל ,,מיין אויסרופנדיק: צוריקגעקערט זיר ר' trron אלטע די אוהל דעם אין ,,נרתמיד"
האט ער צייט". די געקומען פארוואלקנט, זיר לייב. יצחק ר' און הולצעס אברהם
גע זיר און "וידוי" אפגעזאגט געווען, מתפלל גערופן מ'האט וועלכן יצחק, ר' זיידן מיץ פון

אריץ. בעט אין לייגט געהערט איד האב מלינאוו, אין סטאראסטע יצחק
אח ער און געדויערט ניט לאנג ס'האט פטירה: דער וועגן דערציילן צדיקים זקנים וואס
מעלה. של פמליא אין געווארן אוועקגענומען אנ צדיק דער איז שבועות נאר איינמאל,
איז שטעטל דאס און רעש א געווארן איז באלד איינ שטייגער זיין ווי און מלינאוו, קיץ געקומען
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מענטשן געבעטן. און געוויינט סך א האבן וואס באלד ס'זענען אבלות. אין איינגעהילט געווארן
שטעטל. דאס פארלאזן מענטשן און קומען הויף רבי'נס צום טעלעגראמעס געווארן געשיקט
וועגן מעשיות דערציילן געזעצט זיר מען האט א איינגעארדנט געווארן ס'איז משפחה. זיין און
מקויים זענען וואס צדיק, פון ונפלאות נסים לעגענדעס פיל מר. הספד א מיט לויה גרויסע
אזוי געווען און בטחון און גלויבן דאס געווארן. קארלינערסטאלינער די דורך דערציילט ווערן
באאיינפלוסט זענען יידן ניט אויר אז גרויס לויה. דאזיקער דער וועגן חסידים
נעמט שמועסנדיק צדיק. יידישן פונ'ם געווארן ביי קינד אלס באזור מיין זיר דערמאן איר
גייט נאכדעם צו, כלבייסט און משקה אביסל מען אהו"לעס ו" פון טעג די אין יצחק ר' זייזץ מיין
צייט די ס'קומט ביז שטיבל, אין ווידער מען חודש פון טאג 17 אויס פאלט וואס יארצייט,
מיט באזונדער יעדער אהיים. לאזן צוריק זיר פון רבי יינגער דער אנגעקומען ס'איז סיון.
וועט צדיק פונ'ם זכות דער אז זיכערקייט מין א איינגע זענען וואס פמליא, זיין מיט סטאלין
ווערן. מקויים וועלן בקשות די און ביישטיין האט פרי גאנץ הויז. אין זיידן ביים שטאנען
צדיק'ס אופן אןהל דעף נאך זיך געפעט צי צדיק, פונ'ם קבר אויפן גיין אנגעהויבן מען

ןןייסט, ןןעף _ קבף? אין צעטלען, געשריבן תהלים, געזאגט מ'האט
תחנו און בקשות אויסגעדריקט מ'האט וועלכע

בארדיטשגאלדבערג סילוויע מאמעס יידישע אויר געווען זענען זיי צווישן נים.

שרייבער און ד>כטער

מילער שמואל
ביזן היים, שטענדיקע זיין געווארן ס'איז ווו לעס, 25טן דעם געבוירן איז מילער שמואל

.1958 סוף ביז זוויהיל. ביי דאבראווקע, אין 1895 אקטאבער
מילער זיר האט לאסאנדזשעלעס אין זייענדיק שפעטער חדר, אין מלמד א ביי געלערנט יאר 9
ער ארבעט. ליטערארישער זיין צו אפגעגעבן נאר יאר. אפאר משר ישבה ארטיקער דער אין
אינהאלטסרייכע גרויסע 13 ארויסגעגעבן האט געגעבן און עקסטערן אלס געלערנט ער האט דעם
אלס געשעצט געווארן און יידיש אין ביכער דערנערן. זיר אויף אוראקן
שריפטשטע אנערקענטע גרויסע די פון איינער אמעריקע קיין עמיגרירט ער האט 1912 אין
מערהייט דער אין באטייליקט זיר האט עי לעי שטאט. דקוטו צו נאענט פעטער א זיינעם צו
אמע אין אויסגאבן וועכנטליכע און מאנאטליכע זיין לויט געשעפטסמאן א זיין וועלנדיק ניט
,,גאל דער אין און ארגעיטינע קאנאדע, ריקע' פיטס קיץ אריבער ער איז פראיעקט, פעטערס

ישראל. אין קייט" יענעי געלאזט, זיר ס'האט וואס ביי געארבעט בורג,
אפשאצונגען גרויסע ארטיקלען, 200 אריבער ער איז ליווערפול איסט אין וויילן זיין נאד און
איצט ביז דערשינען זענען ביכער זיינע פון מיטאר געווארן און קליוולאנד קיין אנגעקומען
בע די פון זיי צווישן ענגליש. און יידיש אין ,,אידישע צייטונג ארטיקער דער אין בעטער
יעקב ביקל, ש. ליטעראטורקרטיקער: וייסטע אין טעטיק געווען און יאר עטלכע אויף וועלט"
ש. ישורון, יעפים גלאטשטיין, יעקב בוטשאנסקי, רעליעף", ,,פיפל אין ווי לעבן, געזעלשאפטליכן
מינקוב, ב. נ. מוקדוני, א. ד"ר לעשטשינסקי, א. א. פאלקסשולן

א. א. יאיייטש מלי ניגער' ש מייזל' נחמז צוליב קליוולאנד, מילער פארלאזט 1922 אין
לערנער ש. לאסאנדזשע קיין אן קומט און געזונדצושטאנד
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סיגאל י. י.
וואלין") "עמל, פון דיכטער (דער

די פאר וואסערטרעגער, די פאר באלעגאלעס, וואס שרייבער יידישן א נאד ניט קען איך
דארפסיידן. און הענדלער וואדערנדיקע און טיפע אזעלכע האבן זאל יצירה פון וועלט זיין

ווי יידיש אזוי פשוט, קלאר, איז דיכטונג זיין וואלין. אין שרשים לעבעדיקע
יידישע וואלינער די פון לעבן דאס געווען סיאיז י. י, ווי היימשטאט זיין צו ליבשאפט אזא

צפת". פון עמק ,,דער שטעטלעך  ,,ביינקשאפט" ליד זיין אין איר רופט סיגאל
פשוטע די צו רוף זיין איז רירנדיק טיף ניט איז  וואלין" עמק דעם אין צפת ,,דאס
אויף עול דעם טראגן וואס יידן, פארארוועטע אויך סיאיז נאר אונדז, ביי זעלטנהייט א נאר

רוקנס. זייערע אנדערע ביי שרייבער א געפונען צו שווער
פארמעליקטי נאר יידן, איר שטייט וואס אזוי זיץ זאלן ווארצלען זיינע וואס פעלקער

אייר ארום גויים די זאגט און שווארצערד דער אין מעכטיק אזוי און טיף
פון שעה די אויסגעקלונגען שוין ס'האט אז קוואלן. ערדישע די צו גרייכן
שבת. גרויסן י, י. וואס געקוקט ניט ווונדער: א נאד און
איר בראצלאווער, איר מעזשיבעזשער, איר יוגנט זיינע אין היים דער פון אוועק איז סעאל
 יידן. קאריצער זווהילער, די אויסגעטראגן לעבן גאנץ א ער האט יארן
געקומען. איז שבת גרויסן פון שעה די יא, וואליןוויזיע. פאעטישע ווונדערליר

אויפגענומען שבת דעם האט דיכטער דער דיכ דער דיכטער, יידישסטער דער איז ער
ליכט דאס און ים זייט יענער אויף היים זיין אץ האלבפארשנייטע די ראטעס, ארימע די פון טער

געזאנען. זיינע אין אויף גייט שבת פון לשון. יידיש שטילע דאס מיהערט וואנען פון
^ וואס דארפסיידן, די פון דיכטער דער איז ער

נ. ח. געגעבן אונדז האט וואלין יידישע דאס גייסט ווי ריין אזוי און לויטער אזוי זענען
העברעאישער דער פון בענייער דער ביאליק, סיגאל י. י. האט אוועקגיין זיין ערב שוין הימלען.
 ניסתר דעם געגעבן אונדז האט זי שירה; לעבעדי און טיפע נאר דארט ,,פאראן געזונגען:
ש. ; יידנטום אוקראינישן דעם פון עפקיר דער דורות". פון לעבן אלט אונדזער פון / שרשים קע
קערן זווהילער פון פראזאאיקער דער  מילער יידישער דער אין אריינגעבריינגט האט ער
שיינקייט די אנטפלעקט וואס  סיגאל י. י. און דעם אינדערוואכן, גרויען פשוטן דעם ליטעראטור
אינדער טרויעריקן גרויסן, פון לויטערקייט און אפשיין דעם שטעטלעד, וואלינער פון פארנאכט
מאן מנדל ייד. וואלינער דעם פון וואכן די פאר זיר צינדן וואס שטערן ערשטע די פון

ן ט א נ ע צ ע נו
שייקיס אברהם

און האנדלסוועלט אמעריקאנער דער אין זיציע זייער פון שטאמט טשודנאוו, אין געבוירן
ער שטייט איצט פאפולער. זייער געווארן איז געווען ס'זענען וועלכער אין משפחה, חשובע א
געזעלשאםט. גרויסער א פון שפיץ דער אין גע און כללטוער דיינים, און רבנים בארימטע
דער אויף אנגענומען זענען אקציעס וועמענ'ס אינטע די פון געווען פערזענליכקייטן. ערטע

בירזשע. אמעריקאנער טשודנאוו. אין יוגנטקרייזן ליגענטע
געבענ א ווי ארויסגעוויזן זיר האט שייקיס יארן 20ער די אין אנגעקומען איז שייקיס
גוטער א שורש. טשודנאווער פון המשך שטער האט ארום צייט קורצער א אין אמריקע. קיין
ייד. איבערגעגעבענער און מענטש ווארימער און געשעםטספעייגקייטן געניאלע ארויסגעוויזן ער
באטייליקט איז און אנדערע מיט פילט וועלכער פא וויכטיקער א צו דערגרייכט האט ער ביז
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מרים פרוי געערטער זיין מיט שייקיס ה' ווארים און האנט ברייטער זיין מיט הארציק
בא זיך און ישראל גיכן אין באזוכן זיר קלייבן מדינת פון אונטערנעכיונגן אלע אין הארץ
בויען פון אויספירונג'סארבעט דער מיט קענען דער אין ארט געהעריקן א םארנעמט ער ישראל.
גע האט ער וועלכן פאר וואליך, ,,היכל דעם יארן, אלע אמעריקע אין סאסייטי טשודנאווער
וועלט דער באשטייערונג. קענטיקע א שפענדעט ער איז לעצטנס אים. מיט שטאלצירט וועלכע
באגריסט ישראל אין יידן וואלינער פון פארבאנד מאנו דעם אויפשטעלן מיטן פאראינטערעסירט
הבאים! ברוכים באצייטנס: געסט די קהילות וואלינער פארשניטענע די פאר מענט

^,TpBv טא:יא וואלין". ,,היכל דעם קדושים, זייערע און

טשעקווער לעא
יידישע א ארגאניזירט זיר האט טשודנאוו אין
דער פון קומט טשעקווער זעלבסטפארטיידיקונג. ^^^^^^^^^^^^^^^ .

פון קאפטאן פון ראנג אין ארמיי רוסישער ^^K/^^^^^^^KKKcf
רייען די אין איין זיר שליסט און סאיוז זעמסקי ^^]₪1^^^^^^^^י>
איז 1919 יאר אין יוגנט. קעמפנדיקער דער פח ^^^^^^^^^
פעטליורן, דורך געווארן פארכאפט שטעטי:! דאס ^^^^ ן
מיט פארשלעפט פארלאזן ביים האט, וועלכער fj^₪(^ *
לעא אויר זיי צווישן בהורים, יידישע 200 זיר ^^
פארגעקו איז דא פראםקוראוו. קיין טשעקווער, ^ך
יונגער דער עפיזאד. אויסערגעוויינלעכער אן מען ^■
ומגן און ^רבפילער גיטעי א געויעז איז ^עא ^^m^L, f2ofr
א איז קאפיטאן זיין אז דערוווסט, זיך האט ער J^^K^tjjjpF Hcf|^^^
פאראינטערע אים ער האט שאך, פון ליבהאבער 1^^^ >9\ 9^^^^^
געלעגנהייס דער ביי שאךשפילן. אין סירט ^^^^ ^ ^^^^^נ
מימן דיסקוסירן צוביסלעך אנהויבן לעא פלעגט 9^^^ |^^^^^נ^4
ווען סימפאטיע. זיין געווונען האט און קאפיטאן ^^^^ "^"^^^^^
ה"מ" געפילט זיי ק!!פ=או מיטז "=' ה*ט עי פעמענ ב<,ק<.נטע s ry טטעקייעי לעא
5^ "העי געזאגט: איינ^ל אם עי האט "עי א לעבן, ,rv אמעיקאנער אנם לעכקייט
=יו זאיט אי אז יע?ו"יי0י קענטאיי יי' ט$"' איגאנזאצ yrT" אל אי, טעטק בעיגעגעבן.
ס!)ל ניטע ^כו  "נג,לעי ^'T'  איניז איץיטראל. לטובת איבעטן ייעלכע יעס,
איר ווען ארמיי פעטליורישער דער פאר דאטז ,

י ' זשי (צווישן וואלין, טשודנאוו, אין געבוירן
? י^ן" הרגעט האט דארט .1898 אין בערדיטשעוו) און טאמיר

חן געפונען ער האט שכל און לאגיק מיט איינגע און מלמדים ארטיקע ביי געלערנט ער
טאג יעדן האט ער און אויגן קאפיטאנס אינם קולטור. און טראדיציעס יידישע זיר אין זאפט
יידישע עטלעכע פאר אורלויבפעסער געגעבן באקו ער האט קולטור רוסישע און וועלטלעכע
ניט זיר מוזן זיי אז לעא, צו געזאגט און יינגלעד און זשיטאמיר אין עקסטערן שטודירנדיק מען
באקומען אויר לעא האט צולעצט אומקערן... געארבעט אויר האט ער ווו קיעוו, אין שפעטער
גייז געלעאזט זיר האט און אורלויבפאס זיין באנק. א אין אנגעשטעלטער אלס
געווארט האט אים אויף ווו טשודנאוו, קיין צופוס מאכט די זיר האט בירגערקריג פון צייט אין

טראגעדיע. גרויסע זיין אנגעקומענע יעדע און געביטן אפט שטעטל אין
אכזריות' זייער אין האבן מאכנאבאנדעס די צרורות, צרות שטעטל אין אנגעטאן האט באנדע
צווישן אויסגעשאכטן, שטעטל אין פאגראם דיקן יידן. ארטיקע די אויף שחיטות אויסגעפירט
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יידישן פארן טאן יידן לעבןגעבליבענעם יעדן זיין  טשעקרוער משפחה די יידן, אנדערע
ישראל. מדינת פארזיכערן און בויען העלפן לאנד, ברודער. א און שוועסטער דריי מוטער, פאטער,
בא פלאטפארמען געזעלשאפטלעכע די אייר איז נאר ברודער איין אליין. געבליבן אח לעא
א אויר  טאניע פרוי איצטיקע זיין ער געגנט אמעריקע. אין געווען דאמאלס
אן איז טאניע פרוי טשודנאוו. אין געבוירענע זיין מיט טשעקווער לעא דערשיטערטער דער
א און פערזענלעכעקייט אינטעליגענטע ערנסטע, אן זיר שליסט אריענטאציע, נאציאנאלער טיף
נאציאנאלן טיפן א מיט קינסטלערין, באגאבטע קיין וועג אפן בחורים וואלינער גרופע א אן
גע אלע אין לעא מאן איר שטיצט באוווסטזיין, אין וועג, לאנגן שווערן אינמיטן ארץישראל.
צוזאמען און אונטערנעמונגן זעלשאפטלעכע בקשה, ברודערס זיין לויט אים, געפינען ראוונע,
ישר אין באזעצן צו זיר 1960 אין זיי באשליסן פראפעסאר ,,דזשאינט", פונם פארשטייער צוויי
ביים ווינקל שיין א געבויט זיי האבן דא אל געהאט האבן וועלכע כץ, ד"ר און פרידלענדער
צופרידענע וווינען זיי ווו ים, ברעג נתניה'ער אז ברודער, זיין פון בריוו א טשעקווער לעא צו
ווירמלט גןעדן זייער אין דא, געשעצטע. איל אויסגעמו דער אים. צו קומען גלייד זאל ער
אויס און ישראל פון באזוכער און פריינט מיט פאגראם פון דערשלאגענער קריג, פון טשעטער
פרייד. און ווארימקייט מיט שפרודלט דא לאנד, שרעק אייגענער זיין פון און איבערלעבענישן

טובים. מעשים געטאן ווערן דא צו טשעקווער לעא זיר לאזט טראגעדיע לעכער
ספעציעלן א אויף זיי שטעלן ישראל אין קיץ ברודער לעבןגעבליבענעם איינציקן זיין
אנטוויקלען העלפט וואס טשעקווער", ,,קרן פאנד אמעריקע.
און דערציונג קינדער פאר קינדערטעאטער איין לאנגזאם טשעקווער לעא זיר שליסט דא
פע באדערפטיקע פאר סטיפענדיעס ארויס גיבן פאר ארבעט ער לעבנסשטראם. אמעריקאנער אין
פארט ישראל פון וועגן די אויף סטודענטן. איקע דעם פארענדיקט און לערנט עקזיסטענץ, זיין
און טאניעס מיט אמבולאנס מגןדוד א איים אוני יארקער ניו פון פאקולטעט עקאנאמישן
וואלד א זיי פלאנצן יאר דאס נאמען. לעא'ס צייט דער צו אויסצייכענונגן. מיט ווערזיטעט
לעא קיימת". ,,קרן דורר בוימער טויזנט צען פון אינטעלעקטו דער מיט לעבן זיין ער פארבינדט
וועלט אינ'ם אן זיר שליסן טשעקווער טאניע און שוין איז וואס יאסנאגראדסקאיא, רחל עלער
יעצט בויט וועלכער יידן, וואלינער פון פארבאנד רוסיש אין דיכטערין באאוווסטע א געווען דאן
וואלי פארשניטענעם נאכ'ן מאנומענט גרויסן דעם זי אויד יאסין", ,,אירינא פסעוודאנים אונטערן
און קהילות אומגעקומענע זיינע יידנטום, נער טשודנאוווואלנסק. פון שטאמט
אויסגערא בתעולמ'ס, פארניכטעטע קדושים, און שעפעריש, אין קולטורעל איז לעבן זייער
קולטור און לעבן יידישן טויזנטיאריקן טענעם טשעק לעא זיר ווארפט 1957 אין טויט, איר נאד
יש אין וואלין" ,,היכל  וואלין אין שאפונגען געזעלשאפט אין ענטוזיאזם מער מיט נאד ווער
אמעריקע אין היכל פארן דאגה'נען זיי ראל. אמעריקא מיס אנגעזאפטער אן ארבעט. לעכער
און יאר) אין מאנאטן 43 זיר געפינען זיי (ווו ארבעט ייד, שטאלצער א דעמאקראטיע, נער

הארצן. גאנצן מיטן ישראל אין אויר מדינה יידישער זיין פאר פאלק, זיין פאר ער
אין געווארן געוויילט איז טשעקווער לעא קרן ,,אפיל", יידישן פאראייניקטן פארן ישראל,
פארבאנד, וואלינער פון ראט פונ'ם פרעזידיום לאנד טשודנאווער ווייצמן, מכון אוניווערזיטעט,
פון פארוואלטונג דער אין פארטראטן איז ער מאטעריעלע סר א גיט ער א.א.וו. סמאנשאפט
דער פון פארבאנד וועלט פונ'ם צענטראלע דער אנ רופט און וועקט און צוועקן די פאר שטיצע
לעצטנס און אמעריקע אין פעדעראציע וואלינער שרייבט ער זעלבע. דאס טאן אויר יידן דערע
פון מיטגליד אלס געווארן געוויילט ער איז אין רעפעראטן מיט ארויס טרעט און ארטיקלען
וועלט פון צענטראלע דער פון ערןקאמיטעט ווארעמער זיין מיט און פאריז אין און אמעריקע
ווא ,,היכל פארן באשטייערונג זייער פארבאנד. ער רופט צוגאנג אחריותדיקן און באגייסטערונג
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אידעאלע און געטרייע אמת'ע, ארויסגעוויזן פאר דער און גרעסטע, די איצט ביז איז לין"
לאנדס וואלינער מעצענאטן. און כללטוער פראיעקטיר די ווידמען באשלאסן האט באנד

שעצן. צו זיי ווייסן לייט פון אנדענק צום היכל אינ'ם ביבליאטעק טע
ירבו! כן טשעקווער. פאמיליע אומגעקומענער דער

אבטיחי אריה זיר האבן טשעקווער טאניע און לעא

גודמאן אברהם

יש לטובת פראיעקטן פאר םארזיצער קאמיטעט, פון ברודער עלטערער דער גודמאן, אברהם
םאנדיישן. ציוניסטישער פון קאסירער ראל, אין געבוירן איז גודמאן, מאריס ד"ר און יעקב

אמע אין לעבן געזעלשאםטלעכן יידישן אין גריצעוו שטעטל וואלינער אינ'ם 1890 יאר
טעטיק און טריי גודמאן אברהם ה' איז ריקע געווען אט ע"ה יחיאל ר' םאטער, זיין (ריצעוו).
דעם פון פרעזידענט געביטן: פאלגנדע אויף שטע אין בעלבית חשובער און אנגעזעענער אן
אברהם ברידער די פון מתנה א פאנדיישן, תרבות זענען קינדער די מיט ע"ה נחמה מוטער זיין טל,
פארשפרייטן צוועק דעם פאר גודמאן. יעקב און .1906 יאר אין אמעריקע קיין געקומען
צייט קורצער א מיט (בת אמעריקע. אין עברית נייער א אין לאנד, ניי א אץ צייטן, שווערע
פאר דער געווען ניומאן עמנואל ד"ר אח צוריק איז עס ווי יחיאל ר1 זיר ארדנט ראך סביבה,
פער איצט פאנדיישן, תרבות דעם פון וואלטער ענטווי צוביסלער קאסמעטיק. פון מסחר אין איין
מיט אן פירט ער גודמאן). אברהם ה' וואלטעט גרעסטע די פון איינע צו ביז האנדל זיין זיר קלט
ישראל פון אגענטור" ,\ידישער פון םינאנסן די ר.' וועלט. דער אץ געביט דעם אויף פירמעס
מיסגליד אפיל"; יידישן ,,פאראייניקטן דעם פון דער פון פרעזידענט איצט איז גודמאן אברהם
געזעלשאפט"; עקאנאמישער "ישראל פון פירמע. באוווסטער
האנ אמעריקאנערישראל פון פרעזידענט וויצע אנפי איצטיקער דער ענדיקט 1917 יאר אין
די אין טוער אקטיווער דלסגעזעלשאםט; דעם גודמאן אברהם ה' פירמע, דער פון רער
סאנטא אץ פאנדיישן יוגנט ,,בראנדייסקאמפס", באקאנט ווערט ער אוניווערזיטעט. יארקער ניו

קאליפארניע. סוזאנא, ראוו דער מיט הייראט קרייזן. םארשידענע אין
אר דער מיט פארבונדן אקטיוו איז גודמאן פון אייניקל אן םרישבערג, מאלי םריילן נער
דער דורר D"pcr1" דערהויבן צו גאניזאציע נאר לוצק. פון ע"ה חזן לייביש די בכבודיקן
ד"ר פת אנגעםירט "רעקאנסטרוקציעבאוועגונג" אברהם ה' הייראט 1965 אויגוסט אין טויט איר
כמעט אנשטאלטן. אנדערע און קאפלאן מרדכי  מאלי פון שוועסטער יינגערער דער גודמאן
אץ געוווינט גודמאן משפחה די האט יארן אלע אנא.
משפחה די וואס צייט קורצער דער אין יארק. ניו פאריבער שוין אח יארהונדערט האלבער א
 מיאמיביטש, פון סביבה אין געוווינט האט וואלי מערקווירדיקער דער ווען צייט, דער פון
אנצושליסן זיר באווחן גודמאן ה' האט פלארידא, זיינע אנגעהויבן האט גודמאן, אברהם ייד, נער
,,הר באוווסטן דעם גרינדן צו באוועגונג דער אין לעבן. יידישן פון געביט דעם אויף טעטיקייטן
געוויילט איז און מיאמיביטש אין שפיטאל סיני" ציוניסטישער דער אין טוער איבערגעגעבענער אן
ביזן סארוואלטונג דער אין מיטגליד אלס געווארן א צו דעראבערט זיר האט ער ווו באוועגונג,

טאג. היינטיקן צייטן פארשידענע אין ער האט ארט, בכבודיקן
פאר טעטיק גודמאן ז7 אח יארק ניו אין ציו דער פון פארוואלטונג דער מיט אנגעפירט
און נדבן לאנגיאריקער א דערציונג, יידישער וויצע אלס אמעריקע אין ארגאניזאציע ניסטישער
עברי ,,הרצליה דעם פאר טוער איבערגעגעבענער נאציאנאלער דער פון פארזיצער פרעזידענט;
פונ'ם מיטגלידער און לערער פאר אינסטיטוט" אדמיניסטראטיוון פון פארזיצער עקזעקוטיוו,
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קורצער א מיט (שפראכן), פילאזאפיע ד"ר איז די אין חינוך. יידישן פאר קאמיטעט ניויארקער
אין קורסן מיט אנגעפירט ער האט צוריק צייט זייער גודמאן אברהם ה' איז אינסטיטוציעס אלע

אוניווערזיטעט. ירושלימער באליבט. און געערט
פארגאנגענ דער צו באציאונג ווארימער זיין אויס כמעט ישראל, אפט באזוכט גודמאן ה'
גודמאן ה' האט יידנטום וואלינער פונ'ם הייט ציוניסטי זיין מיט צוזאמענהאנג אין שליסלעך
א מיט באשטייערונג זיין דורך אויסגעדריקט פארבונדן זיר ער האט לעצטנס טעטיקייט. שער
דער פון נאמען אין דאלאר 10,000 פון סומע וואלינער דאס פאראייביקן פון פראיעקט מיטן
פון אויפבוי פארן פאנדיישן" מאלי און ,,אברהם יש אין אויפשטעלן דורך יידנטום פארשניטענע

ישראל. גבעתיים, אין וואלין" ,,היכל ווא ,,היכל דעם  מאנומענט גרויסן דעם ראל
לחי! כה כח. יישר א  יידנטום וואלינער פון און לעאנארד זיינען  זין דריי זיינע פון לין".

מיטארבעטנ פירמע דער אין אנגעשלאסן פיליפ
סירער גיסן מאריס, ד"ר זון, יינגסטער דער פאטער. מיטן דיק

קהילות
זשיטאמיר אץ הערשאפט פעטליורעס

דייטשע מיליטערישע קאנצענטרירט זיר ס'האבן דעם בעת אקופאציעמיליטער, דייטשע דאס
דייטשן די האבן ערטער, אנדערע פון טיילן אוקראינע פארלאזט האט וועלטקריג, ערשטן
זע צומארגנס, ביינאכט. שטאדט, די פארלאזט דער  אנדערע, צווישן סיבות, די .1918 סוף

אריץ. אוקראינער די ווידער נען דייטשלאנד אין רעוואלוציע דער פון אויסברוך
מיליטע סיי שוואך, געווען אח מאכט זייער דעם קעגן אוקראינער די פון אויפשטאנד דער און
רע באלשעוויסטישער א עקאנאמיש. סיי ריש סקאראפאצקי, העטמאן דעם און מיליטער דייטשן
זשיטא פארכאפט האט ,,לעווקאווסקי", גימענט, ארויפגעזעצט. האבן דייטשן די וועלכן
די אנטלאפן. זענען פעטליוראווצעס די און מיר פארן עקזעסטירט האט וועלכע ,,ראדע", די
געווען איז שטאדט, אין מאכט באלשעוויסטישע אנ דער אונטער געווארן באנייט איז העטמאן,
די און פעטליוראווצעס די פון שוואכער נאר הויפטגענע פעטליורע, סימאן פון פירערשאפט
זשי אין פארטריבן. צוריק זיי האבן אוקראינער האט (שפעטער מיליטער, אוקראינישן פון ראל
ערשטער דער אויסגעבראכן דאן איז טאמיר ,,די אויף ,,ראדע" פון נאמען דעם געביטן מען
וועלכן אין ,(1918 (סוף פאגראם פעטליורישער רעקטאריע").
יידן. צענדליקער געווארן געהרגעט זענען עס אומאר גרויסע א געהערשט האט לאנד אין

,,ראדע" דער אין געזעסן דאן אח קיעוו אין פון אנטלאפן זענען וועלכע סאלדאטן, דענונג.
ענינים". ,,יידישע פאר מיניסטער, יידישער א הא אקטאבעררעוואלוציע, דער נאר פראנטן די

באפעלקערונג scrrr" די בארואיקן צו כדי געווער. זייער מיט אהיים אומגעקערט זיר בן
צו דערלויבט מאכט די האט זשיטאמיר, אין פריי. געקויפט געווער פאקטיש דאמאלס מ'האט
נאמען מיטן זעלבסטשוץ אפיציעלע אן גרינדן האט מיליטער דייטשע דאס איידער נאר
שטיין באדארפט האט וואם ,,רעזערוומיליציע", גע אוקראינער די האבן זשיטאמיר, פארלאזט
מיליציע. אלגעמיינער דער מיט קאנטאקט אין אבער דייטשן, די פון זשיטאמיר באפרייען פרוווט
די אויסראטן גענומען האט ,,רעזערוו" דער זיי האבן דייטשן די געלונגען. ניט זיי איז דאס
סביבה. דער אין און שטאט אין פאגראמשטשיקעס געהערשט האבן און שטאדט, פון ארויסגעטריבן
קור זייער פון משר אין אויפגעטאן פיל האבן זיי ווען שטאדט. אין צייט וואר א פון משר אין
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קיץ געזען ניט מען האט אינדערפרי שבת פאפו שטארק געווען זענען און עקזיסטענץ צער
אריינ האט פארמיטאג, גאס. דער אויף יידן באפעלקערונג. יידישער דער צווישן לער
מיטן מיליטער, פעטליורישע דאס מארשירט א געשטאנען אח "רעזערוו" פון שפיץ אין
האט דעם נאד גלייך און ארקעסטער פון שפילן איז וועלכער קורבאטאוו, נאמען מיטן קריסט
עס וועלכער אין שחיטה די אנגעהויבן זיר יידי די צווישן ,,מענשעוויק". א געווען דאמאלס
דער ציווילע. און סאלדאטן באטייליקט זיר האבן אויס זיר האבן ''רעזערוו" פון קאמאנדירן שע
זענען עס און טעג 3 געדויערט האט פאגראם בארדענשטיין. און ליובארסקי סיאמא געצייכנט:
מענער, יידן, הונדערטער געווארן אויסגעהרגעט וועל פאליאק), (א פיוואצקי שטאטמער דער
אויר געווען ס'זענען זקנים. און קינדער פרויען, בא גוט זיר האט יידןפריינט, א געווען איז כער
צערא אח פארמעגן יידיש פארווונדעטע. פיל וואס מיידלער, די צווישן ,,רעזערוו". צום צויגן

געווארן. בירט האט ,,רעזערוו", אין אנגעשלאסן געווען זענען
גע אפגעשטעלט פלוצים איז פאגראם דער פאלינאווס (אסתר) פירא  אויסגעצייכנט זיר
באהיט איז שטאט די און מאכט דער דורר ווארן די אויסגעפונען און שפיאנירט האט וואס קא,
און פעלדזשאנדארמעריע דער דורר געווארן פאגראמשטשיקעס.
,,סעטשע גאליציע פון רעגימענט 8 דורר אויר מען האט פאגראמשטשיקעס די ארעסטירן נאכן
הונגער. און פחד אין געלעבט מ'האט וויקעס". ,,רעזערוו" פון געביידע דער אין געבראכט זיי
פעטליו די זענען שפעטער וואכן דריי מיט שול געפונען זיי מ'האט אויב און פארהער, צום
באלשעוויסטישע צוויי און אפגעטראטן ראווצעס דער אין געפירט פארטאג זיי מען האט דיק,
,,באגונער" און ,,טאראשטשאנער" רעגימענטן:  גייענדיק און טעטערעוו טייר פון ריכטונג
באל די שלאכט. א אן שטאט די פארכאפט האבן דערשאסן. זיי
סוף בח שטאט אין געהערשט האבן שעוויקעס עקזיס אויר האט ,,רעזערוו", דעם אויסער
איינגענומען נאכאמאל איז זשיטאמיר ווען זומער, וואס ,,הויזשוץ", גערופענע אזוי אן טירט,
ארטיקע די פעטליוראווצעס. די דורר געווארן די אין הקפות" ,,מאכן און ביינאכט היטן פלעגן
דאס אז געגלויבט, האט באפעלקערונג פוילישע פרייווי געווארן געמאכט אח דאס קווארטאלן.
זשי קיין אריינמארשירן וועט מיליטער פוילישע ריי. דער לויט ליק,
מיט הויפן די אין אפגעווארט זיי האבן און טאמיר זשיטאמיר איז ,1919 פורים, פאר וואר א
שוין זענען צייט, יענער אין זאלץ. און ברויט זיי באלשעוויקעס. די דורד געווארן באהערשט
צווי צוזאמענשטויסן מיליטערישע פארגעקומען געמוזט האבן און וואר, איין בלוח געווען זענען
מיליטער פוילישן דעם און באלשעוויקעס שן פעטליוראווצעס. די פון דרוק אונטערן אפטרעטן
געווארן זענען זיי וואלין. פון ערטער אייניקע אין אין צוריקגעצויגן זיר האבן באלשעוויקעס די
אריין זענען פאליאקן די אנשטאט ווען אנטוישט, מיט צוזאמען און בערדיטשעוו, פון ריכטונג דער
זייער געווען איז מאכט נייע די אוקראינער. די יידישע פיל אויר ווי ,,רעזערוו" דער אויר זיי
ווייטער בכוח געווען ניט איז און אפגעשוואכט נאר פרייטיק דעם זשיטאמיר. פון יוגנטלעכע
זיי האבן שפעטער, חודש א מיט אנצוגרייפן. פאניקע גרויסע א שטאט אין געווארן אח מיטאג,

שטענדיק. אויף  שטאט, די פארלאזט גע מ'האט באפעלקערונג. יידישער דער צווישן
הער פעטליוראס פון צייט קורצער דער אין זיר מ'האט און וווינונגען די פארלאזן נומען
שטארק שטאדט די האט זשיטאמיר, אץ אפט און קריסטן באקאנטע צווישן אויסבאהאלטן
גע פארגאסן אח בלוט יידיש פיל און געליטן צווייטן, צום ארט איין פון געוואנדערט מ'האט
געשיכפע דער אין קאפיטל טראגיש א ווארן. זיכער, געווען מ'איז פלעצער. ,,זיכערע" זוכנדיק

יידנטום. זשיטאמירער פון אץ אריינמארשירן וועט אינדערפרי באלד אז
דעם פון מיליטער פעטליורישע דאס שטאט

מאבאטשניק יוסף פאגראם. א אנהויבן זיר ס'וועט און וועג זוויהלער
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לוצק שטאט א געווען
מארקפלאץ, און דאמיניקאנסקע פון געגנט אין איז שטאט וואלינער גרויסע אלטע די לוצק,
און בריק, נידעווער ביז באזיליאנסקע צווישן חודש אין יידן. פון ריין איז און געווארן חרוב

קראסנאיה. גאס דער פון אטייל שרעק א אויף אומגעקומען זענען תש"ב אלול
דאס איז צירולניק לייזער פון עדות א לויט היטלעריס די דורך יידן לוצקער די אופן לעכן
חנוכה פאר טעג 2 געווארן אויפגעשטעלט געטא מערדער. אוקראינישע און טישע

תש"ב. חודש אין אנגעהויבן זיך האט גיהנום דער ■

, , היטלעריס דייטשע די תש"א). (סיון 1941 וועלט,יוני אויסערלעכער דער פון אפגעזונדערט ן'ט?*ר0 י י
, 3 שויז און שטאט די אקופירט ארמיי צוטישע זיר ווענדן קענען צו מעגלעכקייטן שום אן 5 nw "יי **^ יט ^

אנגעטא. גערעכטיקייט' אדעף הילף נאך עמיצן ווייסע ווענט די אויף זיר באווייזן שפעטער טעג
גע קעלערס צימעןץ' די סעןןעט דארפן יאר 60 בה 16 פון מענער אז פלאקאטן,

טןרמע< ןוי באדינגונגען ערגעףע פיל אין צוועק דעם צו און ארבעט אויף צושטעלן זיר
ןייערע אלע מיט געטא יידן די זיך באמיען לאפעטעס. העק, מיטברענגען זיר מיט זיי דארפן
דער זייערע א זיך אויפצוהאלטן כוחןת זאמלפונקט דער א.א.וו. לאמען האמערס קירקעס,
בא. פןן נס א עפעס אןיף האפנךיק לעבן< ביים ליובארטא. שלאס אין אח

און מאנאטן, און וואכן דורר ס'גייען פרייאונג. "צו געמאלדן זיר האבן יידן 3000 ערר אן
און מ'שלאגט טרויעריקער. אלץ ווערן נייעסן די דאזיקע די מער מען האט ליידער ארבעט". דער
ראפי און אכזריותדיקן אן אויף יידן מ'הרגעט מכשירים די מיט געזען. ניט קיינמאל מענטשן
גאסן די אין טאנצן מ'צווינגט אופן. נירסטן דער זיי זענען מיטגעבראכט, האבן זיי וואס
דעם חוץ שרעק. ווילדע א ס'הערשט א.א.וו. דיי און אוקראינער די דורד געווארן מארדעט
אין אריינצודרינגען מער אמאל וואס אן הויבט טרויער אין איז שטאט גאנצע די רוצחים. טשע

קרענק. און קעלט הונגער, דער געטא קרבנות אומשולדיקע די מ'באוויינט פחד. און
< אנהויב דער נישט עס איז צי זיר מיפרעגט געטאאון אין אויפגעשטעלט האט אקופאנט דער J 1nj* 'י *ט * ' \ .*

האבן וועלכע פאליציי, יידישע א און י^/ראט א , סוף< פינים
זיי אןיפטאן> געקענט ניט זאכן גוןיסע קיין אויס פון קאפיטל דאס אנגעהויבן זיר ס'האט ^

דייטשע די אויסצופילן געווען גענויט זענען יאטונג
הארץ.ווייטאק מיט ןןעף יידן< די קעגן באפעלן שטאט. פון גאסן די אין יידן נאד זיר מ'יאגט
ענערגי פולער מיט אויסצייכנונג' צןם ןןער אןן יידן אויף אן מ'רייצט רצח. מכות זיי מ'שלאגט

9ראפיטן>>> נןצן איעענע ןינען אין האבנדיק שטיקער ממש יי ז פון רייסן וועלכע הינט, בייזע
געשטעלט אין יןדענראט פןן שפיץ אין מ'קען באליידיקט. און באשפיגן ווערן יידן פלייש.
היל(|עףס> מיט פינטשןק סאשא געןןארן האנדלען, ניט מ'טאר גאס, אין ארויס מער ניט

איז גע באפעלקערונג גאנצע די פארן הפקר ווערן "דן פארזאמלען. ניט זיר
ער געווארן אח ווייטער וואס און אומבאהאלפן מערדער. אוקראינישן און דייטשן
דער און פחיש אפגעשוואכט ביטערער. און גער אוקר פאר רייכסמיניסטער פונ'ם באזור נאכן
געווארן געטא אין לאגע די איז מאראליש שלאגן קאמיסאר געביטס מיטן צוזאמען קאר, אינע
געווען זענען טעגלער טאג אומדערטרעגלעה אקופאנט דייטשער דער אויף שטעלט גליק,

געטא. אין פארשפארטע די פון לויות חודש פון טאג רעגנדיקן א אין יידן. פאר געטא א

(אוגוסט תש"ב אלול י' פון נאכט דער אין גאנצער דער אין ארויס מען יאגט תש"א אלול
און געטא קאפיטל דאס זיר ענדיקט (1942 מ'טרייבט און היחער זייערע פון יידן אלע שטאט
יידנטום. לוצקער פון לעבן דאס זיר ס'ענדיקט זיר געפינט וועלכער געטא, געשאפענעם צום זיי



ן י ל ה ו ו ט ו ק ל י 20

די פארגליווערט. מ'ווערט און אויגן די פאר אריין רעש מיט קומט נאכט שווארצער דער אין
פאר און צער פון צוריסן ממש ווערן הערצער לאסט ליידיקע מענגע א געטא פון שטח אין
אט און גריבערקברים די זענען אט צווייפלונג. אוקראיני און דייטשע דורך אנגעפירט אויטאס,
חלף אויסגעשטרעקטן מיטן המות מלאך דער איז פעגסטער, און טירן אויף מ'רייסט רוצחים. שע
די מיט יאמערט און וויינט אלץ האלדז, איבערן זיי מ'יאגט און בעטן די פון מענטשן די מ'שלעפט
זיר ס'דערהערט אומזיסט. אבער כוחות, לעצטע קינד גרויס, און קליין לאסטאויטאס, די אויף
פון פייםן דאס און מאשיןגעווער פון גערויש א א זיר, ראטעווען אנטלויפן, מ'וויל אלט. און
און ברוסטן קעפ, די אויף פליען וואס קוילן ווילדע די אוממעגלער.  מאמע א פרוי, א קינד,
עדה. יידישער פארצווייפלטער א פון קערפערס היין יעדן אין מ'זוכט קרבן. יעדן אפ היט בעסטיע
געשליידערט ווערן קערפערס דורכגעשאסענע די  באהאלטן עמיצער זיר האט טאמער ווינקל, און
אנ די אויף איינע אנגעווארפן גריבער, די אין קרבנות. נאד מ'געפינט און
לעבן וואס די טויט, באלד זענען אלע ניט דערע. ארומגערינ און קרבנות אלע צונויפגעזאמלט
אנגעווארפענע, די דורר דערשטיקט ווערן נאר יידן לוצקער די ווערן וואר שטארקער א מיט גלט
ווערן גריבער די קערפערס. דערשאסענע, פריש נידעווער דער דורר מ'פארט טויט. צום געפירט
בא צו זיר איילן מערדער די און אנגעפילט וועג אויפן און בערג די און גרעבליע די בריק,
וועלכע פון קרבנות, די ערד און קאלר מיט שיטן טראנס דער אפ זיר שטעלט פאלאנקע דארף צום
אטעמען צו אויפגעהערט נישט נאר האט טייל א 200 ערד אן פון גריבער גרויסע 3 נעבן פארט

טויט... מיטן זיר ראנגלט און ברייט. די מעטער 108 און לענג די מעטער
די געווארן. חרוב איז לוצק יידישע דאס זענען וואס קברים, צוגעגרייטע די זענען דאס
פארשניטן ניט נאר איז וועלכע הפליטה שארית דורד פריער טאג א מיט געווארן אויסגעגראבן
פארגעזעצט נאר האט נאכט יענער אין געווארן על זייערע פאר צוואנגסארבעטער יידישע די
אויפשטאנד אן מאכן באוויזן האט און ליידן שוועסטער פרויען, קינדער, זייערע פאר טערן,

.1942 דעצעמבער 12טן דעם נאציס די קעגן די וועלכע מיט טרעפ אפילו םאראן ברידער. און
גריבער די אין אראפגיין דארפן אומגליקלעכע

רעצעפטאר י. טויט דעם מ'זעט ווערן. צו דערשאסן דארט כדי

אויפשטאנד צום יאר 24
לוצק געטא אץ

דעם תפיסה לעבנסלענגלעכע אויף פעראורטיילט קעגן געריכטן די פון מיד שוין זענען ,,מיר
.1942 אין לאגער לוצקער אין די אויר מיד זענען ווייניקער ניט און נאציס די

ווערן וועלן ד.י. דעצעמבער "טן 12 דעם הייליקע א אויפהערן, תלילה אבער דייטשן.
געטא אין אויפשטאנד יידישן צום יאר 24 עס ביז  וואר דער אויף שטיין צו איז פליכט
וואדשע אין אויפשטאנד פארן יאר פיר לוצק. לעצטער דער געריכט צום ווערן געבראכט וועט
לעצטן בחן געקעמפט האבן יידן די געטא. ווער חבר א סריטל, דוד געזאגט האט  מערדער".
די פערלוסטן שווערע פעראורזאכט און מענטשן נאכדעם ירושלים, נעבן החמישה, מעלה קיבת פון
אונטער געווען מצליח האבן זיי ביז נאציס, ער ווו דייטשלאנד, פון צוריקגעקומען איז ער ווי

אויפשטאנד. דעם צודריקן נאצישע קעגן געריכט א פאר געזאגט עדות האט
הונגער א דערקלערט האט פריטל דוד עריר ד"ר דערמארדן פאר רונקע קרימינאליסט
זיינע צוגעשטאנען זענען אים צו און שטרייק האט געריכט דאס האנאווער. אין "מערדער"
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1 סאציאליסטישער דער פון מיטגלידערין א ביניך, פאליציי ישראל: פון עדות אנדערע די חברים,
1 דורך געווארן גערודפט אליין את וואס פארטיי, פאמי און גאלדבערג אשר ה' חיפה פון אפיציר
1 איר פאר ארעסטירט געווען איז און נאציס די גע צוליב וואס  תלאביב פון סאוויצקי ליע
1 טעטיקייט. פאליטישער געווארן געשטעלט ניט זענען זונטהייטססיבות
1 זיי האבן מיניסטעריום פון געביידע דער פאר נאצימערדער, אנדערע צוויי נאד געריכט פארן
1 זשורנאליסטן. פרעמדע און דייטשע אפגעווארט היינטיקן ביזן פראנקאוןפריי ארום גייען וואס
1 געווען, אנוועזנד ניט גראד איז מיניסטארין די פון פערניכטער און הינדריך פייערטאג טאג:
1 האט מיניסטעריום פון ווארטזאגער דער און זיי זענען ביידע גליק. יוזעף געטא לוצקער
1 אנגענומען אח לינדנער הענריך וואס בעדויערט 20 פון פערניכטונג דער פאר פעראנטווארטלעך
1 בעת'ן מיניסטעריום אין בעאמטער אלס געווארן האט פריטל דוד לוצק. געטא אין "דן טויזנס

געזאגט, ער האט לינדנער, מיניסטער. פאריקן גע איז מערדער איין נאר וואס פראטעסטירט
דענאציפיקאציעגעריכט א אדורכגעגאנגען איז וויי אלס און געריכט פארן געווארן שטעלט
קיין האבנדיק ניט געווארן, באפרייט אח און שטרייק הונגער א דערקלערט ער האט אויסדרוק
פארפליכטעט, זיר האט ער אים. קעגן באווייזן אויר געריכט פארן ווערן געבראכט ומגלן עס ביז
פון משך אין ארויסווייזן, זיר וועט עס אויב אז מען האט טאג גאנצן א מערדער. אנדערע די
בעשולדיקונגסמאטער האנאווער אין פראצעס האט ער ביז םריטל, דוד מיט אונטערהאנדלט
געמשםט אויפסניי ער וועט לינדערן קעגן יאל ווי נאכדעם הונגערשטרייק, דעם אויפגעגעבן

ווערן. פערפליכ זיר האט געריכט פון פארזיצער דער
צופרידנ זיץ אויסגעדריקט האט פריטל ד. ברענגען בעמיען זיר וועט ער אז שריפטליר, טעט
את געריכט פונעם שטעלונג דער פון הייט שולדיקע. צוויי אנדערע די אויר משפט צום
זיין צו פרעסע אויסלענדישער און דייטשער דערוווסט זיר האבן פראצעס פונעם גאנג אין
פערווונדע זיין אויסגעדריקט האט ער געראנגל. פרעסע, דער פון חברים זיינע און פריטל דוד 1

ניט, זיר באטייליקן געריכטן די אין וואס רונג וואס לינדנער, הענריד נאצי, אנדערער אן אז 1
די פון פארשטייער אויר עדות, יידישע די נעבן 50 פון דערמארדן דאס געוויסן זיץ אויף האט 1
געריכטס די אין אויפטריט זייער וואס קהילות, הוי אלס דינט געגנט, לוצקער אין יידן טויזנט
מאראלישן פון חשיבות גרויסע האבן קען זאלן פליכטלינ פאר מיניסטעריום אין בעאמטער כער

ווערט. היסטארישן און צו כדי מיניסטעריום אין געקומען זענען זיי גן.
אלחגגי א* "דכי" סא מאייער מיניסטארין דער פאר פראטעסטירן

חורבן אוסטילער פון זכרונות
דער פון פארניכטונג און טויט פון שאטן אין דער סין טרויערט&נ 22יעריקן צום
אויגן מיינע פאר זע איר באפעלקערונג. יידישער גיילע, מוטער טיטסחה: מיין ט*רדן
מארק אויפן ארויסגעפירט אוסטילע קהילה די און חייפ ברורער אין יצחק פ&מער
געםירט זענען יידן די וואנען פון שטעטל פון די דורו מיטנלידער סאמיליע אגדערע
גריבער, די צו וועג לעצטן זייער אין געווארן אוסמילע. א? מערדער דייטשע
גראבן גווארן געצווונגען פריער זענען וועלכע די וועגן דערציילן צו איז חוב הייליקער א
העלפער זייערע מיט נאציס די זעלבסט. זיר פאר פון איבערלעבענישן און געשעענישן טראגישע
אין שחיטה דער צו עדה די פירן און בושעווען אוסטי שטעטל וואלינער אין טעג בלוטיקע יענע

םיאטידאן. דארף איבערגעלעבט און צוגעזען האב איד וואס לע,
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די זיד האט שטימונג שווערער דער אין גע זאלן דורות, קומענדיקע די וויסן זאלן
קול: שוואר א מיט אונדז צו געוועגדעט מאמע פארגעסן ניט זאל און קינדער אונדזערע דענקען
חיימקע עסן, אן געבליבן זענען מיר קינדערלעך, זיינע געטאן מ'האט וואס פאלק יידישע דאס
די ווי נאכדעם העלפן. ניט מער אונדז קען .1942 יאר אין קינדער
דער אין אריינגאנג דעם פארשפארט האבן נאציס האבן רוצחים די ווען ,1942 אויגוסט סוף
איינ דער געבליבן את דעריבער ק^אליזאציע, לודמירער אין אקציע ערשטע די געפלאנט
""יי קייז *נקימעז ז*לט איי אייסייעג צי?עי אום די געווארן פארטריבן זענען עס ווו געטא,
אביסל ™7 פין ביענגען "" טעג **י * ""י מער געווארן אטמאספער די אח יידן, טילער
פארגעזעצט: זי האט שווייגן קויצן א נאר "*ייז. געטראגן האבן עלטערן פריער. ויי געשפאנט
אץ איל מיויעט קריסטן, צי ענלעי זענט איי קינדער זייערע ערגערן וועלנדיק ניט יאה דעם

יידז. זענט איר אז דערקענען ניט וועג ,
' "'yjvp v Oi ייעג דערציילן מיטן פארזיכטיק געווען זענען און

האט און געווען, מסכים האט פעטער דער ניט זיי און לאגע דער וועגן "איבעריק" עםעס
בין איך אויסוועג. אנדערער קיץ ניטא צוגעגעבן: קינדער יידישע מיר, אבער שרעק. מיט פייניקן
און געוויין א מיט פיס מאמעס דער צו געפאלן יידישע די זיר ס'כמארען אז געפילט האבן לער
מאמע, פארלאזן, ניט דיר ורעל איר אויסגערופן: שרעקלעכס עפעס אז פארשטאנען און הימלען
סוף צום געוויינט. האבן אלע גיין. ניט וויל איד אלמען. דערווארט
האבן מיר און אויפגעשטאנען מאמע די איז

הןיז פעטעףס ךעם ^ בויען גענומען איילעניש אין האבן "דן
בא צו זיר ערטער געהיימע געזוכט בונקערס,

קיין אנצינדן געטארט ניט האבן מיר נאכט. מיין ראטעווען. צו זיר אזוי ווי געקלערט האלטן,
פענסטער די ווייל פארארדנונג, דער לויט ליכט, די היים. דער אין גווען ניט את יצחק פאטער
פון שאסיי הויפט אויפן ארויסגעקוקט האבן 14יאריקער מיץ צעשיידט. אונדז האט מלחמה
דייטשע אויפהער אן דורר גייען עס ווו געטא,  פויגל" ..סרייער א זיין וועלנדיק חיים, ברודער
דער זיר האבן מיר מיליטער. און איטילעריע גויים, די צו פאזאוו דארף אין אוועק איז
אייב ברויט, טרוקענעם פונ'ם פארזוכן לייבט פאטער'ס אונדזער געווען פריער זענען וועלכע
געלייגט זיר און וואסער געזאטענע אין געטונקען צייט צו צייט פון ער האט דארף פון פריינט.
האט זי געדרימלט, ניט האט מאמע די שלאפן. דורכשמוגלענדיק לעבנסמיטלען אונדז געבראכט
הארץ מיט און בעט איר אץ זיר צו גערופן מיר לע גרויס אין קאנאליזאציערערן די דורר זיר
דו טאכטער, ,,מיץ מיר: צו געזאגט קלאפעניש מיט פארבליבן זענען געטא אץ בנסגעפאר.
די פארשטייסטו אפשר יאר, 13 אלט שוין ביסט אלטזייענדיק איר,  ביילע מוטער אונדזער
גיין זאלן יהודית'ן מיט דו אז וויל איר ל^ע, און יאר 11  יהודית שוועסטער מיץ יאר, 13
אנדערער קיץ ניטא פאזאוו, קיץ פרי יער איו אלט. יאר 8  רבקה'לע קלענסטע, די

אויסוועג".
מיר גערופן מאמע די האט שבת איינמאל,

רבקה' מיט און דיר מיט זיין דא וועט yוואס 1"v'u" ' ' 0' yy" "יי00 , צוזאמען איר מיט גיין זאלן מיר יהודית'ן מיט
מאמע"י לטל
* *"*" '"" קרובים די פעטער. און מומע דער ביי באזוכן

סכנה, א אץ עצה אן זוכן דא ומגלן "מיר גע האבן זיי אומעטיקע. באגעגנט אונדז האבן
א מיט איבערדעקן זיר וועלן רבקה'לען מיט איר גע און רחמנות מיט קינדער אונדז אויף קוקט
לעבע נאר זוכן זיי טויטע, ווי בעט אץ ליילער מאמע די שלעכס... געפילט זיר האב איד שוויגן.
אויסצו זיר געלונגען אונדז וועט אפשר דיקע, ביז מומע, דער מיט גערעדט שטילערהייט האט
va וועלן דאן אח נאכט בת אזוי באהאלטן אץ ענדיקן, ביים געהאלטן שוין האט טאג דער
פריינט, אונדזער יאנוש, צו דערשלאגן זיר פרווון שרעק. א געפאלן מיר אויף את אוונט
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ניט נאר אייר מ'זאל פלאנקן, דורכן דורכגיין ס'איז אויב געטא. אויסערן זיר געפינט וואס
באמערקן. איר, לעבן, בלייבן מיר וועלן באשערט אונדז

מען קען וואס טויער, פון אוועק זענען מיר פון ארויס גיכער וואס דארפט קינדער יונגע
מאמע די ווידער זיר באווייזט דא און טאן?.. זענען ווערטער לעצטע מאמעס דער געטא".
זי: פרעגט קאלד, ווי ווייס הויז, הינטערן פון צעוויינט. זיר האט זי און געווארן איבערגריסן
איר האב איר ? געזאגט אייר ער האט האס מלחמה דער ,,נאר צוגעגעבן: זי האט דערנאר
 ברירה, קיץ ,,ניטא תשובה. זיין דערציילט דער מיט צונויפקומען". ווידער rr מיר וועלן
שטים, טרויעריקער א מיט געענטפערט זי האט אפווארפן געפרוווט איד האב טרערן שטיקטע
אמבולאנס, צום צוגיין ,,פרוווט צוגעגעבן און מיט זיין וויל איר אז זאגנדיק, פארשלאג איר
אריבערצו ארט באקוועמסטער דער את דארט ביי געהאלטן זיר האט זי אבער אומעטום, איר

גיין", געווארן אנשלאפן בין איר בז  מיינונג, איר
שוועסטערל מיין מיט געגאנגען בין איך ארעמס. אירע אין
ליידיק. געווען נאר איז גאס די שווייגענדיקע.
פארהילטע א און טיר א זיך עפנט ,,,^.ה7 דער מיר ווידער מאמע די האט אינדערפרי
שמא די אריבער לויפט זיך באווייזט געשטאלט אנזאגנ פאזאוו, קיץ אוועק זאל איד אז מאנט
ערד די וןי פארשווונדן ןןערט און גאס לע אויפגעוועקט האט זי ביידע. גיין זאלן מיר דיק
קוקן דארט און דא איינגעשלונגען. איר ןןאלט דרויסן אין אוועקגעשיקט. אונדז און יהודית'ן
זען פענסטער' פון פנימער דערשראקענע ארןיס גע נאד איז רבקה'לע טונקל, געווען נאד איז

גאס> אין זיך ס,הערט ןןאס הארצן, אויפן שווער זייער געווען ס'איז שלאפן,
פון און מאמען דער פון זיר מען שיידט ווי

באשטימ ביזז באגלייט אונדז ה*ט מ*מע יי זיי דערווארט עס וואס ווייסט ווער רבקה'לען,
די דויר רורכגעגאנגעז מיי זענען דארט איט' טן ..? אלעמען אונדז און
געפונען זיר האבן מיר און דראטן שטעכיקע
האנט דער ביי יהודית'ן האלטנדיק געטא. אויסערן הייסנדיק צוגעאיילט, אונדז האט מאמע די
עלנטקייט פילנדיק געגאנגען, שנעל מיר זענען געטא דעם ביי פאלציאנט צום גיין זאלן מיר
באמערקט נאר מיר האבן ווייטן פון שרעק. און ארויס דערלויבעניש א אים פון בעטן און טויער
די צו נאנט געגאנגען איז וועלכע מאמען, דער ער מוטער, קראנקער א פאר עסן עפעס צוקריגן
מענטשן, קוק. איר מיט באגלייט אונדז און דראטן זאגנדיק און האף. איר אפזאגן, ניט אייר וועט
אפ ניט זיר האבן באגעגענט אונדז האבן וואס פארשווונדן מאמע די איז ווערטער לעצטע די
מיר פרעמד. געווען אונדז איז אלץ געשטעלט, הויז. א הינטער
ווייטן פון אוסטילע. קיין וועג אויפן ארויס זענען
מי דייטשן פון קאזארמעס געפונען זיר האבן וועלכן טויער צום געקומען גיר זענען מיר
באוועגונג א אנגעהויבן זיר האט עס ליטער, זיי אוקראינער, פאליציאנטן, 2 געהיטן ס'האבן
מיר דערשראקן. זיר האט יהודית און וועג אויפן איר פארווונדערונג. מיט אנגעקוקט אונדז האבן
וועג אויםן אראפ און שאסיי דעם פארלאזט האבן אונדזער מענטשן, גוטע געזאגט: גלייר זיי האב
לוג. טייר אויפן פיאטידאוו, פון בריק דער ביי ניט, מיר האבן פאטער קיין קראנק, ליגט מוטער
אויסגערופן האט פאזאוו, קיין וועג דער איז דא שפייז, אביסל קריגן דארף אין צוגיין אונדז לאזט
וועג. די געדענקט האט זי יהודית, קליינע די הונגער, פון שטארבן נישט מוטער אונדזער זאל
פארבייגעגאנגען און גיין געלאזט זיר האבן מיר זיר האבן זיי דערפאר. באצאלן אייר וועט גאט
אז דערמאנט זיר האב א^ גריבער, שורה א זעט איר באמערקט: האט איינער נאר צעלאכט,
מיין און גריבער, וועגן מען רעדט געטא אין געלאזט אייר וואלט איד יידישקעס, ווי אויס ניט

געשטארקט. מער נאד זיר האט שרעק פרוווט זיין. מסכים ניט וועט חבר מיין נאר
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צונויפצוזאמלען באפעל א באקומען האט דארף מיר און פאזאוו געווען אח ציל אונדזער
אוסטי קיק צושטעלן זיי און דארף פון יידן אלע די צו דארף אין קומען צוגעאיילט זיר האבן
דראט באפעל, דעם אוסםילן ניט ס'וועט ווער לע. ברודער אונדזער געפינען און גויים באקאנטע
פונדעסט וועלן איר און דו טויטשטראף. אים אין גוי ערשטן ביים געבליבן איז יהודית חיים.
מיר נ7האט דארף. אין דא פארבלייבן וועגן מ'האט צווייטן. א צו געגאנגען בין איר און הויז

אויסצובאהאלטן. אונת צוגעזאגט איז ער און אונדז וועגן חיימ'ען איבערגעגעבן
איר אז געענטפערט, באלד אים האב איר דערציילנדיק טאג, דריטן אויפ'ן מיר צו געקומען
דארט איר וועל אפשר אוסטילע, קיין גיין וועל האט ער גוי. דעם ביי ניט שוין את יהודית אז
חיימען געמוסר'ט האב איר יהודית'ן. אויסזוכן מיר מיר. צו געקומען זי אח אפשר געקלערט,
דער לאזט ער אז לייכטזיניקער, א אח ער אז ער, ו זיין זי קען ווו צעוויינט. ביידע זיר האבן
גוי דער אליין. איר גיי איצט שפיח, אן מאמע אוועק איז זי אז קלערן געפרוווט האט חיים
איר און עסנווארג אביסל מיטגעגעבן מיר האט זי אז איבערצייגט אים האב איר אבער אהיים,
צו כדי דארף, אין זאמלפונקט צום ארויס בין אוסטילע, פון וועג מיטן גיין געהאט מורא האט
מיר האבן טרערן צוזאמען. יידן אלע מיט גיין אנדערע. און דייטשן סר א זיר דרייען עס ווו
גויים: אייניקע פון ברכות די הערנדיק געשטיקט יהודית'ן וועגן נאכפארשן צום אריבער אח ער

קינדער"! היטן, אייר זאל ,,גאט צוריקגעקערט זיר האב איר ווען צומארגנס, און
קומט) (סארזעצזנג אויף ער האט בהמות גוי'ס מיט'ן פעלד פון

ער דערשלאגענער. א בלייכער, א געווארט מיר
שמוקלער אסתר פון סטאראסטע דער אז דערציילט מרי האט

טשודנאוו חורבן פון
טשיקאגא) אין קרוכיפ זייגע צו ייד טשודגאווער א פון בריוו א (פול

און מענער טויזנט צוויי . באפעלקערונג יידישע רב דער געווען איז קרבן ערשטער ...דער
א אין געווארן צונויפגעטריבן זענען פרויען מאסוק יוסף ר' יאריגער 87 דער שטאדט, פון
זיי מ'גייט אז געזאגט זיי מ'האט קינאטעאטר. סעפ אכטן דעם פון פארנאכט א אין (מתוק).
נאציס די האבן דארט פון ארבייט. דער צו פירן זיק אין אריץ נאציס די זענען 1941 טעמבער
זיי און לאסטאויטא א אויף יידן ארויפגעזעצט און טלית זיין אנטאן גהייסן אים האבן און הויז
דעם אין מישעלסאןפארק, אין אוועקגעפירט אונטער אים פירן פרויען אלטע צוויי געצוונגען
כארי לאזאר געפונען זיר האבן אויטא ערשטן גאסן. די איבער חופה דער צו ווי ארעמס די
זיק מיט געפאכעט האט ער פריוואן. טאנאוויץ די מען האט קישקעס גומענע מיט געשמיסן
צו מיר מען פירט ,,דאס געשריגן: און היטל וועג. גאנצן דעם זינגען געצוונגען אומגליקליכע

"! טויט זיכערן א פרויען צוויי די מיט רב דעם מען האט נאכדעם
אים און משוגע איז ער אז געמיינט מ'האט גרוב א אין געווארפן אריק זיי און אומגעבראכט
אויטא דער אח מאל 50 ערנסט. גענומען ניט צלם. א אוועקגעשטעלט האבן זיי וועלכן איבער
טאג. יענעם פארק צום טעאטר פון געפארן האט וועלכע גירשנער, נאמען מיטן מיידל א
געפירט מאל א אויף 500 צו מענטשן די מ'האט פון ארויסצושלעפן צלם דעם פערזור א געמאכט
געווען איז גרוב יעדן איבער גריבער. אפענע צו באצאלט. לעבן איר מיט האט קבר, רב'ס דעם
איז רייען יענע פון איינער אין ברעטל. שמאל א סעפטעמ 9טן דעם פרימארגן, צווייטן דעם
איר מיט מאמע מיק געשטאנען טאג יענעם אין די פארניכטן אנגעהויבן נאציס די האבן בער
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זענען  ליבאוו דאקטאר פון אלמנה די און טאכטער. א שוועסטער'ס דער און שוועסטער
געווארן. משוגע ברודער אייער געשטאנען איז זיי צו טוליענדיק

צוויי דער אין אומגעקומען איז פאטער מיין ווייל ארעם, אונטער ברויט שטיקל א מיט יאנקל
.1941 אקטאבער 16טן פון שחיטה מאסן טער דער צו טאקי אים מ'פירט אז געמיינט האט ער
מיידעלעך, 3 אירע מיט פריידל, פרוי, יאנקל'ס געווארן געצווונגען איז איינער יעדער ארבעט.
זענען  העבט די אויף געטראגן האט זי וועלכע ווען און ברעטל שמאלן אויפן זיך שטעלן צו
דעמזעלבן שחיטה. צווייטער דער אין געפאלן מען האט  ברעטל אויפן ארויף איז קרבן דער
2 אירע און פורמן שרה געפאלן זענען טאג אץ אריינגעפאלן איז ער און דערשאסן גלייך אים
אויפן פארפייניקט האבן נאצים די קינדער. דער אין געפלויגן זענען קערפערס די גרוב.
דעם פון טאכטער שיינע די אופן שוידערליכסטן די אין פארטשעפעט זיר האבן האר די לופט,

כאנע. איסאק לערער געבליבן זענען שארבנס און בוימער פון צווייגן
אין געווען איז מאסןשחיטה דריטע די לופטן. דער אין הענגען
זיין און ליבאוו ד"ר יאר. זעלבן פון נאוועמבער שמחה'ס יאנקל פון טאכטער די טאן, ליזא
ד"ר פרוי, זיץ מיט פרענקעל ד"ר טאכטער, רייע דער אין ווארטנדיק האט שוסטער, דער
אלע זענען  פרוי זיין און וואסקאבויניק האט מערדער נאצישער דער און קינד א געבוירן
חיים קריפל דער אפילו געווארן. געשאכטן געריסן. ארויס אר פון קינד דאס
די און ברידער טויבשטומע די און פליס יאנקל שחיטה מאסן זייער געוואלט האבן נאציס די
פעטער אייער און מיראסמאן פון שוועסטער אנשטאט פיינליכער. און שוידערליכער נאד מאכן
געווארן. געשאנעוועט ניט אויר זענען מרדכי, זיי האבן מאל, א אויף פאמיליע א שעכטן צו
איבער אליין איך האב מאסןקברים צוועלף טייל א און ווייב דאס אדער מאן, דעם גענומען
בית אויפן קבר איין אין ליגן יידן 78 געציילט. געבליבן זענען וועלכע די פאמיליע. דער פון
וועג אויפן טשודנאוו. נייער דער פון הקברות די טויט. דעם זיר אויף געבעטן האבן לעבן
טוטניקער. ארקע פון קבר דער איז טוטנעק קיין האבן חתונה אלמנות די געצווונגען האבן מערדער
באגראבן איז קראסנאסעלסקא דערפל דעם נעבן דערמארדעט זענען פרויען וועמענס מענער מיט
מארק טשודנאווער דעם אויף און חנה'ס מאשקע געמוזט האט פרוי, אולמאנ'ס פוקא, געווארן.
האט וועלכע פורמאן, רוסיא פון קבר דער איז אלמנה די בריטאן; קוזין איר מיט האבן חתונה
פארניכטעט זענען הייזער 248 אויפגעהאנגען. זיר מאן אלס נעמען געמוזט האט סיווער היים פון

געווארן. וועסט, מאיר משה בראנסאוניק; זקן דעם
פוניא געווארן אויסגעשאכטן איז פאמיליע וועמענס

פריימאן בנימין קדוש ראטנער
פון באפעל דער דערגאנגען אים צו ס'איז טער, בוידעם אויפן געזעסן איז פריימאן בנימין
און האלץ טרוקן צונויפצונעמען פירער: זייער איינזאמקייט און פחד היי, אץ איינגעניורעט
פארברענען מיטן פוילן באפרייען דאס פייערן האט אויערן זיינען אין באהערשט. אים האבן

קרעמנע. דארף פון ,,ראבץ" דעם וועל מוטער, זיין פון געבעט דאס אפגעקלונגען
האט ער געשטיקט, אים האבן טרערן די באלע די ביי רוצחים, די ביי רחמים בעט כע
טאטנס דעם אבער בוידעם, פון אראפ געוואלט טאטן. זיץ מאן, איר פון לעבן פארן כאווצעס,
ווילן: זיץ פון שטארקער געווען איז פארזאג פון געשרייען פארצווייפלטע די געהערט האט ער
אפשר קדיש, מיץ זיין און בלייבן לעבן מחט דו מיט זיך ראנגלט וועלכע חנה, שוועסטער זיין
קראכן דאס נעמעל... נקמה אמאל אויר וועסטו געלעכ בהמה'שן זייער געהערט פייניקער, אירע
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און רוסלאנד אטאקירט מערדער, דייטשע שע געהערט גוט זיר האט האלץ צעפלאקערטן פון
געגנט די פארלאזט האט מאכט רוסישע די ווען די מיט אויסגעמישט פארנאכט, דארפישן אין
מאכט. ס'איז וועלכער אן פארבליבן ראטנע איז און מאמען, זיין פון געשרייען פארצווייפלטע
באפעלקע אוקראינישע די דערפילט האט דאס ,,שמע געשריי א דערהערט זיר האט פלוצים
צייט גינסטיקע א געווען דאס איז זיי פאר רונג. אין איז בנימין אנטשוויגן. איז אלץ און ישראל"!
האט עס יידן. ראבירן און פאגראמירן צו אויף געפאלן. חלשות

איו "לבסטשיז א *""* או איגאנזיט 'יי זיין בוידעם. פין אראם בנימיו rS פאיטאג
"ני קימענייקע יי אייף געייאיט אננסט מיט מיט קליידל. צעייסז א ניט איז חני, שויעסטעי

געקענט מען האט פארטאג געוויסן א אין פארשעמ א און אויגן אויסגשטארצטע שרעק פון
אין אנצוקומען אן הויבן פויערים ווי באמערקן וואס מוטער, איר נעבן געזעסן זי איז טע,
מיט באוואפנטע זעק, וועגענער, מיט שטעטל הייסן דעם געזאמלט הענט פארברענטע מיט האט
זענען זיי פון דריי שטאנגען. אייזערנע און העק צום צו איז בנימין טאפ. ערדענעם אן אין אש
שוואגער דער האכמאן, אברהם פון הויז אין אריין האנט אין קויל הייסע א גענומען שייטערהויפן,
ווען ראבירן. אנגעהויבן און פריימאן, בנימין פון ווונדע אפענע אן אים האט זי ביז געהאלטן זי און
באנ די דערזעענדיק אריינגעקומען, איז בנימין נקמה וועל איר געשוווירן: האט ער געמאכט.
אפגע באוועגונג פלינקער א מיט ער האט דיטן נעמען!..

איז אל"ז עי אבעי ^ י1ם איינעם הא?ט פאיבלוטיקטע 7 אינעי אייבער, זענען אנדעיאין צוויי די פון געווארן פארווונדערט שווער , ,
. , איז בנימין דערפער. און שטעטלער וואלינער

אנטלאפן. 7zj זענען וועלכע 1x11רע, שטארקער א געווארן איז און אויסגעוואקסן
ארויסגענו מען האט מערדער פון פגר דעם אויגן, ברענענדיקע שווארצע צוויי מיט בחור,
לעצטע זיינע אין האט בנימין הויז. פון מען טרויעריקן א מיט ווי שטענדיק זענען וועלכע
אויסגע ,,כ'האט זאגן צו באוויזן גסיסהמינוטן איז זארג גאנצע זיין באדעקט, געווען וואלקן
נקמה כ'האב צוואה, טאטנס הייליקן מיין פירט און חנה, שוועסטער די און מוטער זיין געווען
גע אנטשוויגן אייביק אויף איז ער גענומען". באשלאסן בנימין האט געהאט חתונה האט זי ווען
פאגראם קיץ מער אח ראטנע אין אבער ווארן, חתונה האט ער זיר. פאר היים א אויפצושטעלן
לעבן זיין מיט האט בנימין פארגעקומען, ניט פון טאכטער א קארשיס ליבער ח פאר געהאט

באצאלט. דערפאר געווען איז ער ווו געלעבט, דארטן און ראטנע,
אים איז לעבן רוייק לאנג אלעמען. ביי באליבט

גראגאוו יועלורל בעסטיאלי די האבן 1941 אין אויסגעקומען, ניט

ברידערקבר ראותער פון געראטעוועט
וועלכע טעג, בלוטיקע יענע אין גאנגענהייט זילבער, פרוי יאריקע 35 ווייסגרויע די
וואלינער פת פארניכטן צום געבראכט האט איבער פון זיבציגיעריקע א ווי אויס זעט וואס
דער מיט פאל א וועגן דערציילט זי יידנטום. געראטעוועטע צוויי וועגן דערציילט לעבענישן,
מאן איר און גרינבערג ביילקע געראטעוועטער ס'זע וועלכן אין ראוונע אין ברידערקבר פונ'ם
ניצול זענען וועלכע קארעץ, פון זילבער יוסף אין קרבנות 17500 געווארן געווארפן אריין נען
ראוו פון גרוב פארשאטענעם פון בנס געווארן .(1941 נאוועמבער 6) תש"ב חשון ט'ז טאג
ס'זענען וועלכע צווישן יידן, פארשניטענע נער אירע וועגן אויפהער אן רעדט און רעדט זי

שטעטלער. ארומיקע פון אויר יידן געווען פאר שוידערלעכער דער פון זכרונות שווערע
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בא ניט וויינען, אפילו געקענט ניט שטיינערט, אויסגעהאנגען זענען געטא ראוונער אין
אויגן. מיינע פאר פאר ס'קומט וואס גרייפנדיק גרויסע 1941 נאוועמבער 5טן דעם געווארן
מאשיןגעווער. פון זאלפן 2 דערהערט האב איר ארבעטס קיין ניט האט עס ווער אז מעלדונגן,
אפגע קאסע א מיט ווי זענען אומגליקלעכע די באשטימ א אין שטעלן זיר דארף באשטעטיקונג
איי גרוב, אין אריינגעפאלן און געווארן שניטן זיינע מיטברענגען און פרי מארגן פלאץ טן
אויסגעשריי געוואלדיקע מיט אנדערן אויפן נער חפצים.

פארווונדעט. ווער טויט, ווער ען, פארפליכטעט יידן אלע זענען באפעל לויטן
, מען אז אויסרייד מיטן פלאץ, צום קומען אבערגעווען אריינגעפאלן, גרוב אין בין איר אויר ארבעטס בעסערן א אויף איבערפירן זיי צוגעדריקטוועט געווארן בין איך געשעדיקט, ניט ,

, אנדערע. גאנץ א געווען איז כוונה די נאר פוןפלאץ, געווען בין איך ווייל גרוב, פון וואנט צום
די וועלכע ריי, צווייטער דער אין לעצטע די און שרעק די נאכט, קאלטע א געווען ס'איז
פארגעקומען איז דאס געטראפן. ניט האבן קוילן פארבי אברים. אלע דורכגענומען האבן קעלט
ווייסט... ווער אזא, גורל א אפשר צופעליק, גאנץ אין אלע מיר האבן דערשראקענע און טערטע
שרעק פון פארחלשטע א געפונען זיר האב איר זיר פרי גאנץ און נאכט יענע געגרייט זיר געטא
גרוב. אין לופט דערשטיקנדער דער פון און פלאץ, צום קינדער און פעקלער מיט געלאזט
האבן וועלכע קערפערס, ווארעמע אויף ליגנדיק שטאטישן אין געפירט אונדז מ'האט וועלכן פון
באוווסטזיין מיין טויט. מיטן געראנגלט נאר זיר פעקלער אונדזערע צוגענומען מ'האט ווו גארטן,
גע האב איר דערוועקט. גיד מיר אין זיר האט ,,סאסענ וועלדל נאענטן אין געשיקט אונדז און
דער אויף ערד פארשיטן פון באוועגונג א הערט טורמע. ראוונער נעבן קי"
איד אז געפילט כ'האב אבער גרוב, אנגעפולטער מערדער די פון פלאן דער זיר האט דא
שווע געווארן ס'איז באיעקט שט8יק ניט ביז געווען אח פלאץ דער באוויזן. בולט אונדז פאר
מיט געפרוווט כ'האב מינוט, צי מינוט פוז יעי פאליצ אוקראינישע און דייטשן דורר אפגעהייט
מיר אייף ה*ט וו*ס ערד יי אפשאיז הענט יי געפונען זיר האבן יידן געבראכטע די יאנטן.
איר י'אב כוחות לעצטע מיינע מיט געליי?ט מעגלער נישט איז צוריק גיין וואה א אונטער
לופט, דער אין האנט א אייסצושטרעקן באיויזז לאנגע צוויי זיר פאר געזען האבן מיר געווען.
דעם סיף צום איז י'אנט צווייטע יי נ*כ7ע0 גע איז חשד דער און גריבער אויסגעגראבענע
שוין ס'איז אטעם איי אז דערפילט אוז ^פ' איז צונויפגעזאמלטע די מיט שטארקער. ווארן
לעבעייק ^ייו ?אלט' אוו פייכט איונט' געוועז האט וועלכער מהיפית, רב דער אויר געווען
איד פלאץ. אייפז זעז צי געוועז ניט איז נפש אין געשטארקט זיי און עדה דער פאר גערעדט
געלונגען ס'מיר ביז אנגעשטרענגט זיי 7י*ינ און ג*וויינען טראגישע שעה. לעצטער דער
געגלויבט ניט האב איר גרוב. פון איייסקייכן אויס אלע מ'האט ווען געהילכט האבן יאמערן
פארשמו א גרוב. פון ארויס בין איו לעב איי אז קינדער קליינע מיט יונג, און אלט געשטעלט.
איר בין בלוט יידיש מיט פארבלוטיקטע צי?טע' האבן מיר און גריבער די לענגאויס רייען אין
וואס געוווסט ניט איז ערי דער אויף געלעגז הארץרייסנדע שרעקלעכע סוף. דעם דערזען

טאן צו קללות און געוויין ישראל", ,,שמע געשרייען
גע איבערלעבעניש מיץ מיר האט דא בא צו ניט איז בילד די עמלקיםמערדער. די
גע א איינגעפאלן גלייך מיר ס'איז שטארקט, שרייבן...
צו שטאט, געבוירן מיין קארעץ, קיין גיין דאנק האט גרינבערג, ביילקע מיידל, 15יאריקע די
פאטער מיין וועלכן מיט סאוויצקי, קריסט דעם געראטעוועט זיר האט זי אזוי ווי איבערגעגעבן
דער אויף געקראכן קוים כ'בין האנדלען. פלעגט גרוב: פון
וועל עק ביזן קארעץ, צו ריכטונק דער אין ערד פאר געווען איך בין גרוב ביים ,,שטייענדיק
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בא דער פון איבערראשט שטארק און מאכטלאז בוים, גרויסן א אונטער חלשות געפאלן און דל,
(די הימל פון מלאכים ממש אונדז, צו ציאונג כ'האב איינגעשלאפן.  אויס ס'ווייזט ווי און
קינדער פארמעגלעכע געווען זענען סאוויצקיס געוויין דערשטיקטן א הערנדיק אויםגעכאפט זיר
בארו געפרוווט אונדז האבן זיי מנטשן). לאזע פון ריכטונג דער אין געלאזט זיר גלייד און
קעלער, זייער אין אראפגעםירט אונדז און איקן בא איר האב פינסטערניש דער אין געוויץ.
קאלדרעס, מיט שטרוי געבראכט האבן זיי ווו צווישן לויפן אן הויבט וואס סילועט, א מערקט

זארגן. צו אונדז פאר צוזאגנדיק זיר שטעל אויסגעשריען: האב איר בוימער. די
דער זיר און טאכטער, יידישע א בין איר אפ,

גע ביידן אונדז האט גוטהארציקייט זייער ,^n j.u.* u*..uy* < יינגל, א געשטאנען איז מיר פאר נענטערט.
ה*בן טיי יי פאיייגלט האבן זיי יוען יייט גע האט ער פארבלאטיקט, און נאקעט במעט
^פע * ציגעייקט ה*בן זיי ייי געהעיט מיי אז ארויסגעוויזן, גלייר זיר ס'האט ציטערט...
אייינגאנג ?" באשיצן צי כיי טיי' יעי צי זענען מיר קבר. פון ארויסגעקראכן איז ער אויר
* צעבי י^ גיי /ענען מיי קעלעי אין דער אים כ'האב גערירט. און דערשלאגן געווען
לאנגלאנג זענען מיי יעי**"* אין "" האבן מיר און געשען איז מיר מיט וואס ציילט
אינדז געקימען אז סאיויצקי פיוי ביז געשל*פן' ווען אנדערן. צום איינער נאנט דערפילט זיר
גע און פארזיכטיק אינ" "י"*™* זעז' טאכטער א בן איך אז דערהערט האט יינגל דאס
י** זיי טיינקען איז עסן איניז פאי ביאכט שטארק זיר ער האט גארבער, קארעצער פון
מיי ויאס עלטעין' אייגענע ייי ט באיינ איניז גוט קען ער אז טרערן, מיט זאגנדיק יערפרייט,
נ*כט ^י פין פאיגעסז ניט קיינמאל ייעלן יעם זילבער, יאסי אח אליץ ער פאטער, מיין
חישים איז ויאכן איז טעג גיייגעייאיז איי ביו געוויינט, ביטער ביידע האבן מיר זין. שניידערס
יי^ סאוויצקיס טיייע יי אין ג.עצייגז; זיי האבן ערד. נאסער דער אויף זיצנדיק

אפגעהיט איניז בן פארגע האב איר טאגן. אנגעהויבן ס'האט
א נאר מיר, זענען מפלה נאצישער דער נאד קארעץ, קיץ דערשלעפן זיר זאלן מיר אז לייגט
ארץ קיין געווארן געבראכט וואנדערונגען, סר איר וועלכן סאוויצקי, פריינט פאטערס מיין צו
אין לעבן ניי א אנגעהויבן האבן מיר און ישראל, אים. פון הילף אויף האפנדיק געקענט, גוט האב
זענען צייט דער פאר ישראל. מדינת פרייער דער דערשלעפט כוחות לעצטע די מיט זיר האבן מיר
עב געלערנט געווארן, עלטער אויסגעוואקסן, מיר און העזה, געהאט האב איר הויז. סאוויצקיס צו
פון יינגער איז וועלכער יאסי, פאכן. און רית באוויזן זיר ס'האט פענסטער. אץ אנגעקלאפט
שיידן זיר געוואלט ניט האט יאר, 2 מיט מיר אונדז פאר זיר דערשרעקנדיק פרוי, סאוויצקיס
שוועס עלטערע זיין וועגווייזערין, זיין מיר, פון גע און טיר די געעפנט פונדעסטוועגן זיר האט
באשלאסן האבן מיר פיין; אין און ליידן אין טער צעוויינט זיר האב איר י זענען מיר ווער פרעגט
איינ זיר האבן און פאמיליע א בשותפות בויען אקציע, ראוונער דער וועגן דערציילט איר און
פארגעסנדיק ניט לאנד, אונדזער אין געארדנט האט פרוי די הילף. און שוץ איר ביי בעטנדיק
סאוויצקיס". די בעליטובה, אמת'ע אונדזערע מיר האבן זיי מאן, איר מיט איבערגעקוקט זיר
אויפגע אח וואס פאמיליע א זאגן: מ'קען אריינגענומען ביידן אונדז האבן און דערקענט

ארויס. קבר פון תחייתהמתים שטאנען וואסער, געבראכט אונדז מ'האט אריין. שטוב און
אונדז און מלבושים, אלטע און ארומצווואשן זיר

(גארין) חגלץן בתיה געווען זענען מיר מילר. מיט ברויט דערלאנגט
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צוואנגסארבעט אויף "דן מיזאטשער
יידן מיזאטשער דער צוגעשטעלט זיי האט לינג דער אין שטעטל קליין א געווען איז מיזאטש

יאט. פון קילאמעטער 18 דובנע, און ראוונע פון געגנט
,,יונג", פירמע דער פון דירעקטאר הויפט יער באוווינט געווען איז שטעטל דאס זדאלבונאוו.
יידןפריינט. א געווען איז גרעבע, אינזשיניער לעבן רואיק א געלעבט האבן וועלכע יידן, פון
באשעפטיקטע אים ביי די געהאלפן סך א יאט עי אקופירט האבן דייטשן די ווען דורות. לאנגע
אפגע אפט זענען טאקע אים דאנק א און יידן, דער געווארן מיזאטש פון גורל דער איז וואלין
זיין פארניכטונג. וועגן גזרות די געווארן לייגט וואלינער יידישע אנדערע אלע פון זעלבער
געווען אבער איז שמאליער, מ$?ס  פארטרעטער דאס אז געוואלט האט גורל דער נאר ישובים,
זיין נאצי. ווילדער און שלעכטער בייזער, א דער צו לעצטע די מיט זיין זאל שטעטעלע דאזיקע
נאצימערדער! פשוטער א  שוואבע  געהילף געצייל די פון  דייטש א דאנק א פארניכטונג,
די צרות סך א זייער אנגעטאן האבן ביידע זיי גרעבע. אינזשיניער  העולם אומות חסידי טע
צוואנגסאר מיזאטשער די ארבעטער. יידישע דער צו איבערגעגעבן האט מאכט דייטשע די
טאגטעגלעך. געליטן זיי פון האבן בעטער זדאל אין אויספירן דאס ,,יונג" פירמע דייטשער
געש אזוי רחמים, אן אפט האבן זיי צענט א געווען לאנג יארן פון איז וואס בונאוו,
מאטעריאלן פון סקלאד זייער אין לעפט און באןליניע א בויען דאס באןקניפ, ראלער
אזוי רחמים, אן געשלאגן דארט זיי און יידן באנען, רעמאנטירן באןדיעפא, א מיט אנפירן
לעבעדיק הענט זייערע פון ארויס ס'איז ווער אז דיי דער פאר ארבעטן ענלעכע סך א נאד און
אפילו און קאליקע א פארבליבן אבער ער איז  ארמיי. אקופירטער טשער
שרעקלעכע די פון געשטארבן נאכדעם באלד פון ארבעטער צונויפגעטריבן האבן דייטשן די
אינ דעם געשטערט אויך האבן זיי יייבזן. פאר ארבעטן גענויט זיי און געגנט גאנצער דער
העלפן צו פלענער זיינע אין גרעבע זשיניער ,,יונג". פירמע דער

יידן. די אויר זענען אוקראינער און פאליאקן אויסער
די צווישן זיין צו געווען איז גורל מיין באלד זענען וועלכע יידן, געווארן געבראכט
פון תקופה די מיזאטש. פון צוואנגסארבעטער ארויסגעטריבן זענען מיזאטש פון הפקר. געווארן
געצויגן זיר האט זדאלבונאוו אין צוואנגסארבעט ארבעטן זדאלבונאוו, קיין יידן 150 בערך געווארן
פאר זענען צייט דער אין יאר. א כמעט געפרוווט זיר האבן יידן ,,יונג". פירמע דער פאר
און שטעט די וועלכע פון ,,אקציעס" געקומען גלוי ניט געהאט, מורא מ'האט אויסבאהאלטן,
איז דאס ,,יודןריין". געווארן זענען שטעטלעך דעם נאר ארבעט", אויף נאר ,,מ'נעמט אז בנדיק,
הויפט פונ'ם פארארדנונג דער לויט פארגעקומען ווער פארנארט. מען האט ערטער אנדערע אין וואס
און ?אף,  געביט וואלינער פארן הער~ער אפטראנספארטירט איז געווארן, געכא5ט ס'איז
מארשאל. געביטסקאמיסאר באיווסטעי יעי אבער זיך האבן באלד זדאלבונאוו. קיין געווארן
סוף, בטעיז פאיז געציטערט האבו vf איז דאס אז איבערצייגט, יידן מיזאטשער די

דעיויארטז צי געווען ס'איז יועלכז פון ווייט ניט ארבעט, פאר פלאץ א לעתעתה
י>אפיט נחים ייימט) (פאיז?1צינג דער מיט געטרייסט זיר מ'האט און היים. זייער

 ' געווען איז ארבעט די כאטש לאגע, ^|געשאפענער י* בוי איבערפירן טראגן, (גראבן, שווערע ^א י.^; W" פא אז באמערקן, צו ס'איז א.א.וו.) מאטעריאלן
M?*?*'* " ' באשעפטיקט מען האט אוקראינער און ^fליאקן Ll^_4iff*t* גע מ'האט יידן. די ווי ארבעטן גרינגערע ביי

צוטיי שפית באגרענעצטע די שווער. הארעוועט
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געעגטאלטן
יגור1 עדה

מיט איבערגעגעבן זיי זיר און יתומים דערצויגן Maiiv'
לייבאוןלעבן. ^3PM^

,1903 אין זשיטאמיר אין געבוירן איז עדה ^^^^ ך
קאמף און קולטור רוסישער מיט פו?י הויז א אין 49^ ^*~ ":T
נאציאנאל איר ליבעראליזם. און פרייהייט פצר J^V^f
איר אין באקומען זי האט דערציונג יידישער ^^^
דערוועקט איר אין האט וואס זיידן, איר פון יוגנט 1^^^
פון אץ ישראל אמאליקער פון שטאלץ ,,דעם ^^\ ^^^^

דורותלאנג". שטאנדספעאיקייט איר ^^0^^ ^^■^^
פערבונדן זיך זי האט יאר 13 זייענדיק אלט |^^^^^^^^^^^^
אח אן דאמאלס פון און יוגנט" "פרייהייט מיט 1^^^^^^^^^^^^
יארן די אין איר. פאר קלאר געווען וועג איר ^^^^^^^^^^^^^
האפנונגען גרויסע פון רעוואלוציע, און קריג פון ^^^^^^^^^^^^^

אנטוישונגען. גרויסע און ^^^^^^^^^^^^^
האט זי ווען געווען אלט זי איז יאר 16
פון קינדער צענויפזאמלען אנגעהויבן פרייוויליק פער די אונת פון אוועק איז תשכ"ו טבת כי
דער נאך שטעטלעך די אין פליכטליגן ייךישע פון וועלטפארבאנד פון וואלטונגסמיטגלידערין
שטורמיש א איז ,,דאס וועלטמלחמה. ערשטער פון גרינדער די פון יגורי. עדה יידן וואלינער
 לעבן", מיין אין קאפיטל הייליק כמעט און יגור. קיבת
געווען איז דאס זכרונות. אירע אין זי דערציילט אלץ טון גרייט תמיד געווען איז יגורי עדה
האט וואס קינדער, מיט בעגעגעניש עישטע איי וואלין". ,,היכל דעם בויען פון געדאנק פארן
אין וואנדערוועגן אירע אלע אויף געצויגן זיך גערעדט ווי געטאן מער האט זי ווירקליר, אץ
און ישראל, אין קיבוץ אין דערנאר און גלות געווארן נתפעל אלע מיר זענען איינמאל ניט און

איבערגעריסן. ניט קיינמאל זיי צו צוגאנג פראקטישן און זאכלעכן איר פון
קיץ גרענעץ די געשמוגלט זי האט 1921 איו פערוורקליכונג. פון פראבלעמען פארשידענע
,,החלוץ", אין טעטיקייט יאר 3 נאד און פוילן, ,/ ' Y ^ י 42 איר אפצושאצן פלאץ דער דא עולהס'קורץ זי האט ווארשע, אין הצעיר" ,,החלוץ אץ ,

. איז יגורי עדה ישראל. אין טעטיקייט יעריקער
ישראל. קיץ געווען ,

. סעקרעטאריאט פון הויפטזיילן די פון המאוחדגעווען קיבוץ אין אנגעשלאסן זיר האט בית.עדה ארטיקן אין געארבעט אןן יחזקאל כפר אין דערציונג פון גרינדערין המאוחד, הקיבוץ פון
קיץ אריבער אח זי ביז גרינדונג זיין פון ספר קיבוציםסע פון החיבור", ,,מרכז פון קאמיסיע,

יגור. פון געזעלשאפטסקאמיסיע פון חברה מינאר,
דער איר איז טעטיקייט איי פיז קיייו יי הקיבוץ פון יונגטאפטיילונג פון און קיבוץ
משר יארן. אלע ארבעט איבעיגעגעבענע ציי'ונגס און מוטער א ווי געווען זיי איז וואס המאוחד
החינור ועדת אין חברה 8 געוון זי איז יארן פיל י , ד,, געהאלפן פ,ל ז, האט גלייכציעךג המרכזית. וועמען און וועגן. זייערע אלע אין באגלייט זיי

פראבלעמען. דערציהונגס אין ישובים נייע י הילף אויסצושטרעקן גרייט געווען ניט זי איז
אבער קראנק געווען עדה איז יארן לעצטע
זי וויםיל אויף טעטיק זיץ אויפגעהערט נישט אנ דער פאר טעטיק געווען אוץ אח עדה
.(19.1.1966 יגור", ,\ומן (פון געקענט. האט האט אומגליק, גרויסן נאכן יוגנט קומענדיקער
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גארץ (זיאנוע) זלמן
(שטאטפארוואל מאגיסטראט אין לאווניק אלס וואלין),  (אסטראג אסטרע פון שטאמט
אפטיי דער מיט אנגעפירט האט ער ווו טונג), געווען לאנג יארן ראוונע. אין געלעבט יארן אלע
דער און אונטערנעמונגען שטאטישע פון לונג פוילן. אין ,,ארט" פון אינסטרוקטאר הויפט
ער האט בכלל הילף. סאציאלער פאר אפטיילונג דעלעגאציע דער מיט באטייליקט זיר אלעמאל
שטאט דער אין פאזיציע וויכטיקע א פארנומען וועלטפארבאנד פון זיצונגען די אין פוילן, פח

ווירטשאפט. ,,ארט". פון
רעאקציע די ווען יארן, שפעטערדיקע די אין רוסישער דער צו באלאנגט האט גארין זלמן
די אין בפרט געשטארקט, זיר האט פוילן אן אנט ביים פארטיי. סאציאלדעמאקראטישער
גרענעץ, סאוויעטישער דער צו נאענט געביטן ער דער נאד פוילן אומאפהענגיקן פון שטיין
מעגלען* ניט שוין איז זיר, גפינט ראוונע ווי אין אן זיך ער שליסט מלחמה, וועלט שטער
אנצוהאלטן קרייזן ארבעטער די פאר געווען פארטיי דער צו אלעמאל באלאנגט ,,בונד",
זלמן מאגיסטראט. אין רעפרעזענטאנץ זייער פון פאריין אין אקטיוו איז ראוונע, אין לייטונג
באאמטער. אלס מאגיסטראט אין בלייבט גארין האנדלאנגעשטעלטע.
אקו ראוונע שטאט די ווערט 1939 יאר אין צום וואלן דעמאקראטישע ערשטע די ביי
גאנצע דאס ארמיי, רויטער דער דורך פירט ,192728 יארן די אין שטאטראט, ראוונער
ווירקט דאס געענדערט, ווערט לעבן ארומיקע צום ראטמאן אלס אויסגעוויילט גארין ווערט
גארין. זלמן פון געזונטצושטאנד אויפן שלעכט און ,,בונד פון ליסטע דער אויף שטאטראט
יידישע די .1940 אנהויב אין געשטארבן אח ער ארבעטער דער דורך פאריינען". פראפעסיאנעלע
יארן, אלע פאר נקמה גענומען האבן קאמוניסטן הילף דער מיט ליסטס, אנדרע פון פראקציע
לויה... עפנטלעכע קיין צו דערלאזט ניט האבן זיי און האנטווערקער די פון ראטמענער די פון
שיכאטאוו שייע אויסגעוויילט גארין זלמן ווערט קליינהענדלער,

נעבעס מרדכי

שטאט אין ארבעטערפראקציע דער און לאווניק, די אין שוין ראוונע. אין יארן אלע געלעבט
פאפולער, און אקטיוו זייער נעכעס איז ראט, דער מיט נעכעס מרדכי זיר פארבינדט יארן יינגע
פון זיצונגען די אויף ארויסטרעטונגען זיינע די צו באלאנגט באוועגונג, סאציאליסטישער
קאמיסיעס, פארשידענע אין און שטאטראט אלס פוילן פון אנטשטיין מיטן ,,פאראייניקטע".
די אויף אפילו רושם, שטארקן א תמיד מאכן ערשטער דער נאד מלוכה, זעלבסשטענדיקע
געציילטע די צווישן געווען איז ער קעגנער. ווידעראויפלעבונג א צו קומט וועלטמלחמה,
נעכעס ענינים. בודזשעט שטאטישע פון מומחים אין באוועגונג ארבעטער יידישער דער אין
פאראנטווארט א אויף באשעפטיקט געווען איז באלאנגט ,,בונד", אין אריין טרעט נעכעס ראוונע.
קאמיטעט וואלינער פון ביורא אין אמט לעכן רעפרעזענטירט קאמיטעט, פארטיי צום אלעמאל

,,דזשאינט". פון פארזארגונג יתומים פאר די בעת קהילה. יידישע דער אין ,,בונד" דעם
פרוי זיין מיט צוזאמען אומגעקומען אח ער יארן די אין שטאטראט ראוונער צום וואלן
גורל דער רוצחים, דייטשע די פון הענט די פון ראט אלס אויסגעוויילט נעכעס ווערט 192827

אומבאקאנט. איז  זון איינציקן זיין פון פראפעסיאנע די און ,,בונד ליסטע דער פון מאן
די מיט צוזאמען שטאטראט, אין פאריינען". לע

שיכאטאוו ש. בונדישן מיטן ראטמענער, בונדישע איבריקע
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שליף מאטעס
אויף רדיפות אלע טראץ ויען פוילן, אין שפעטער א באקומען ראוונע. אין מלמד א פון זון א
די געווארן אנגעהאלטן ראוונע אץ זענען יידן, וויסן אלגעמיין דרציונג. יידישטראדיציאנעלע
איינער געווען שליף אט שולן, יידישוועלטלעכע אין באקאנט געווען זעלבסטבילדונג. דורך 
געביט. שולוועזן אויפן אקטיווסטע די פון האט שליף מ. לעבן. געזעלעשאפטלעכן יידישן
יתו פון פארוואלטער דער געווען אויר איז ער אין "פאראייניקטע" די צו באלאנגט לאנג יארן

ראוונע. אין מיםהויז געווען און ..בונד" אין אריין נאכדעם ראוונע,
באוווסטזיניקער א געווען אח שליף מאטעס שליף פארטיי. דאזיקער דער פון מיטגליד
אומגע איז ער סאציאליסט. אויפריכטיקער און האנדלס פון פאריין אין אקטיוו געווען אויר אח
אין שחיטה גרויסער דער אין ראוונע אין קומען גע פח סעקציע דער אין און אנגעשטעלטע,

.1942 אין פאריץ. ביים אנגעשטעלטע זעלשאפטלעכע
שיגאטאוו שייע ,1917 רעוואלוציע דער נאר פעריאדן פארשידענע

>ד>עות

אמעריקע אין יידן וואלינער די פון פעדעראציע דער אץ
פון אנקומען דאס מ'דערווארט געווארן. שטארקט זיר האט פעדעראציע דער פון טעטיקייט די
נאוועמבער בערר אמעריקע קיין טשעקווער הער ס'אח געשטארקט. און פארברייטערט קענטיק
שלי וויכטיקע דערליידיקן צו כדי דעצעמבער באל דער פאר פלאן א געווארן אויסגעארבעט

קאנאדע. אין און אמעריקע אין חות'ן שעפערי נייע זומערסעזאן. נאכן ארבעט, דיקער
פון קאמיטעט צום צוגעשטאנען זענען כוחות שע

אויפבויען צום שותף אלס פעדעראציע, די פונ'ם לייטונג דער אונטער פעדעראציע דער
איר אויס פירט און מוטיק איז וואליך "היכל דעם פירער. ניסן מר פרעזידענט ענערגישן
דעם אין זיר באטייליקנדיק ווירדיק, פליכט פון צענטראלע דער מיט קאנטאקט דער
"היכל דעם אויפשטעלן פון ווערק וויכטיקן איז, ישראל אין תהליך יוצאי של עולמי ,,איגוד
באשטימטן לויטן שוין זיר בויט וועלכע וואליך, פעדעראציע דער פון עסקן חשובן דעם דאנק א

גבעתיים. אין פלאן גע קענטיק טשעקווער, ליאו מר איגוד פון און

בראזיל און ארגענטינע מעקסיקא.
די זיר פארנעמען מעקסיקא אין ווהלין יוצאי של זיר שאפט מעקסיקא פון ידיעות לעצטע לויט
צבי טשעקווער, לעא גאלדבערג, ליובה עסקנים: יידן. וואלינער די פון פאראיין א איצט דארט

גראבאוו. זאב און פליישער צילה בערגער, די געווארן. געטאן שוין זענען טריט ערשטע די
ארגענטינע פון ידיעות אנגעקומען ס'זנעןע א איז פאראיין דעם אויפשטעלן צום באציהונג
צו האבן עסקנים וואלינער די אז בראזיל, און קרייון. וואלינער די אין ווארימע
וואליך. "היכל פארן אקציע דער צו געטראטן עולמי איגוד פון אפטיילונג דעם שאםן מיטן

פראנקרייך
וואלינער די פאראינטערעסירט האט ישראל אין די פון וועלטפארבאנד פון באשלוס דער
זיר האט צוריק יאר 3 מיט נאר פראנקרייד. אין וואליך "היכל דעם אויפשטעלן יידן וואלינער
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געווארן געלייגט איז געוויכט באזונדערע רייך. קאמיטעט פאראייניקטער א פאריז אין געבילדעט
הנצחה), (דפי פאראייביקונגסבלעטער די אויף לוצק, (קאוועל, וואלין פון אפשטאמענדע פון
מעגליכקייט די געגעבן ס'ווערט וועלכע דורך געבומען האט וועלכער א.), א. מאציעוו ראוונע,
זיינע פאראייביקן צו פערזענליך וואלינער יעדן פרא וויכטיקן דעם אויספירן העלפן זיר אויף

פארשטארבענע. און קדושים כארגעזעצט. ווערט אקציע די יעקט.
פרעזידיום דער האט ד.י. יולי חדוש אין

בורקא ה' וועלכע פרעסעקאנפערענץ, א אויף בורקא משה ה' וועלטפארבאנד פון מיטגליד
די פון רעדאטקארן די מיט אפגעהאלטן האט און באגעגענישן זיינע נאר און פאריז באזוכט
א. א. לענעמאן ל. צייטונגען יידישע פאריזער דארטיקן פון פארשטייער די פאר אויפקלערונגען
אונטערשטיצונג פולע די געווארן צוגעזאגט איז ווערבא ה' פארזיצער מיטן קאמיטעט וואלינער
וואלינער אומגעבראכטע דאס פאראייביקן צום די פארשנעלערן געווארן באשלאסן איז בראש

וואלין". ,,היכן דורכן יידנטום פראנק אין וואלין" ,,היכל דעם לטובת אקציע

>ע\ראל א>ן לאנדסמאנעגאפטן ד> א>ן

קו טראגעדיע, בלוטיקע די געשילדערט האבן קאוועל ארגון דער
געדאנק צום געבראכט האבן ישראל קיץ מענדיק ,[ האט און יאר 20 לערך עקזיסטירט ארגון ישראלדער אין קרעמעניץ בור יזכור דעם ארויסגעבן ארגאניזירונג טעטיקייט: קענטיקע איןארויסגעוויזן ביכער יזכור ערשטע די פון ,1954 יאר אין . . * *

, י געראטע די הילף , ישראל אין קאוולער די קהילות.פון פארשניטענע וואלינער די פון אנדענק ' , w 1

, , , אין צושפרייט געווען זענען וועלכע צווועטע זיר קלייבן ישראל אין קרעמעניצער אלע , . , וואס, עולים קאוולער די מיטהילף שחיטהרוסלאנד; דער פון יארצייט צום יאר יעדעס נויף , י,,י , דאס ארץישראל; קיין דערלאנגט זיר זייערעהאבן מיט מתייחד זיר זענען און אלול) (א' , y 0 י י *
, בוימער ,,קאועל"; יזכורבור א איויסגעבן

380 ציילט ארגון דער קדושים. אומגעקומענע , י אזכרות*, יערלאכע הקדושים", ,,יער אין משפחות.פלאנצונג ,
טעטיקייט דאס לעצטנס און יארצייט פון טאג פאראין געשאפן ארגון דער האט צייט דער מיט , , י ווהלין0101 יוצאי של עולמי איגוד פון ראמען די אמעאין אין קרעמעניצער געוועזענע מיט בינדונג

, אויפן זכרון" ,,חדר  צימער א באשטימט לענאון אנדערע און קאנאדע ארגענטינע, ריקע' ,' ,

, , וואלין". ,,היכל אין קאוועל פון אוןנאמען מאראליש ארגון דעם שט"צן וועלכע דער, ^
, , פאר איצט זענען ארגון פון קאמיטעט וועןאין אדער געלעגנהייטן, יוםטוב ביי מאטעריעל. . גאלד, ליובה , (פארזיצער רעזניק צבי דערטראטן: איין ארדנט געסט, קרעמעניצער קומען עס , , ווייס, טוביה מאנדל, אליהו מרגלית, יצחק פריינטבאגעגנעשן.בערג, און אויפנאמעס ארגון ביין., נח און רויטער שמואל גרינדןבראט, דאס איז ארגון פונ'ם טאט הויפט דער ,

, , , החשמו מרים רחוב תלאביב, אדרעס: ליטעראטורדער השכלה דער פאר ביבליאטעק דער
, , , רזניק.  ,3 דירה ,20 לעוויננאית בער יצחק (ר' ריב"ל פון נאמען אויפן

קיישים. קיעמעניצעי די פון אנדענק צום זאז) י1יעמעניץ אףגון דעף
אי שטארק זענען ארגון פונ'ם עסקנים טרייע די
וועלכער אנשטאלט, חשובן דעם בערגעגעבן אויפ צום געבראכט האט חוש געזונטער דער
פון ווערק אלע איין שליסט און זיר ענטוויקלט די פון אנגעקומען נאכן ארגון דעם שטעלן
רוכל יצחק ה' שפראכן. פארשידענע אין ריב"ל פארניכטעטער דער וועגן ידיעות טרויעריקע

ביבליאטעק. דער פון לייטער דער איצט איז וועלכע געראטעוועטע, די קהילה. קרעמעניצער



■

וועלכן וואליך, "היכל אין באזאר אנדענק צום ארגענ אין קרעמעניצער די האבן לעצטנס 1
בויען. אין שוין האלט וועלטפארבאנד דער קרעמ יזכורבוך צווייטן א ארויסגעגעבן טינע 1

די מיט פארבינדונג אין שטייט ארגון דער קיין אנגעקומען שוין איז וועלכער יידיש, אין ניץ 1
געמיינ צו אמעריקע אין לאנדסלייט באזארער יצחק, רוכל קאמיטעט: פון מיטגלידער ישראל. 1
אנדע און וואלין" ,,היכל פארן טעטיקייט זאמער ארגמן אברהם טייטלמן, שמואל גולדנברג, מנוס 1

ענינים. רע פורטנוי. יצחק און 1
רעגיסטרירט זענען ישראל אין באזארער אלע זכרון רחוב תלאביב, ארגון: פונ'ם אדרעס 1
אזכרות די אין זיר באטייליקן און ארגון אין .8 יעקב 1
איינגעארדנט ווערן וועלכע קדושים, די פאר 1
אומגעקומענע די פון אנדענק צום יאר יעדעס דרדטקאפאל ארגון דער 1

?דושים מיטגלי 70 ציילט און 1944 זייט עקזיסטירט
אלע איז טעטי? איז ארגיז פון ק*מיטעט דעי פון געראטעוועטע די פון 15 זיי צווישן דער,

*קטיוו זענעז מיטגלידעי זיינע ארגון דער אקציעס. בלוטיקע און שחיטות די
פארטראטן: זענען איגיז פיז ^מיטעט איז פאראייביקן חוב ערשטן זיין פאר געהאלטן האט
בתז ייינימן' פנחס הררי' נתז ביפיית' מלכה גע האט און נאציס די דורך אומגעקומענע די
נח איז שימייני יצחק קוונקי איסי קיביץ' באשטימט הקדושים'/ "יער אין בוימער פלאנצט

שפיר ארויסגעגעבן1 און השואה" ,,מרתף אין מצבה א 1
11 נצהישראל רחיב יי]לאביב' אדיעס: י דרושקאפא דער פאראייביקן כדי בור יזכור א 1

ייינרמז פנחס דיית פארגאנ איר מיט קדושים אירע און קהילה לער 1

שיל דרושקאפאל" ,,עיירתנו בור דער גענהייט.
ע ל י ט ס י א אר™' י^י שטעטל. און אומקום און לעבן יידישע דאס דערט

וועגן ידיעות טרויעריקע די באקומען מיטן זיר זאמלען ישראל אין דרושקאפאלער די
אוסטילער די דערוועקט זיר האבן אוסטילע חורבן אומגע די נאר אזכרה א צו יאר יעדן צונויף
אין ארגאניזירט זיר און 1943 אין ישראל אין געפונען ניט ארגון דער האט איצט ביז קומענע.
הילף געווארן ארויסגעשיקט ס'איז ארגון. זייער אין לאנדסלייט זיינע מיט פארבינדן זיר וועג א
געראטעוועטע, די צו שפייז) און שיר (קליידער, ארגון דער לענדער. אנדערע אדער אמעריקע,
ארץ קיץ ווער וועג, זייער געפונען האבן זיי ביז של עולמי אגוד מיטן פארבינדונג אין שטייט
אנדערע אין עמיגרירט ס'האט ווער און ישראל וואלין. יוצאי
זענען ישראל אין אנגעקומענע אלע לענדער. אדירי פיגורירן: ארגון פון קאמיטעט אין
ארגון. דורכ'ן געשטיצט און געווארן אויפגענומען רב דייגי צפורה, גייהער בנימין, בןאריה פנחס,
מצבה א געווארן איפגעשטעלט איז 1959 אץ ינאי און שלמה האכבערג אברהם, הירשפעלד קה,
מרתףהשואה אינ,ם אוסטילע קהילה דער טאוול עבאס רחוב חיפה, ארגון: פון אדרעס דער צבי.
אנדערע פון מצבות די צווישן ירןשלים אין בןאריה. ב. ע"י ,61

האט 1961 אין קהילות. פארשניטענע וואלינער ר א בא* אריוי
סוסייטי אוסטילער פון הילף דער מיט ארגון דער * י . י*

,,אוס יזכורבוד א ארויסגעגעבן אמעריקע אין סביבה און באזאר פון משפחות 50 בערד
יידיש. און עברית אין טילע" דעם געשאפן האבן זיי ישראל. אין זיר געפינען

אומגעקומענע אוסטילער די נאר יארצייט דער זיר האט וועלכער יאר, 3 מיט צוריק ארגון
ישראל אין אוסטילער די אלול. י"ח את יידן ווא די פון וועלטפארבאנד אינ'ם אנגעשלאסן
תלאביב (אין טאג דעם אין צונויף זיר קלייבן און וואלין) יוצאי של עולמי (איגוד יידן לינער
באציאונגען די אזכרה. אן צו חיפה) אין אדער יזכורצימער א באשטימען מ'זאל אז געזארגט
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פאטשאיעוו ארגון לעף זיי און משפחה'דיקע זענען אוסטילער די צווישן
פאטשאיעווער א עקזיסטירט אמעריקע אץ צע די מיט קאנטאקט שטענדיקן א האבן
זיך האט ישראל אין לאנג. פון שוין פארבאנד ארגענטינע, אמעריקע, אין שטאטלייט שפרייטע
וועלכער ,1944 יאר אין ארגון אן ארגאניזירט אבד. און מעקסיקע קאנאדע,
האט ארגון דער משפחות. 40 העכער ציילט
אין השואה מרתף אין לוחזכרון א באשטימט
קדןשים די נאך אזכרןת איין ארךנט אןן ירןשלים *אר וועלט אין אנגעשלאסן איז ארגון דער

פאףבאנד דער אלןל> חןךש אין שטעטל פןן באשטעלט האט און וואלין יוצאי די פון באנד
א יזכןר.בןך א ארויסגעגעבן האט אמעריקע בויט וועלכער וואלין", "היכל אין ,,חדרזכרון" א

ןןעמעס סקןלסקי> שלמה דיכטער דער ייז,ש> קהילה אוסטילער דער פון אנדענק צום איצט זיר
דעף געדרןקט אין פאעמע א פןן פראגמענט פאר שפענדן אוסטילער אלע קדושים. אירע און

פאטשאיעןן> פןן שטאמט _ אןיסגאבע אריה ארגון: פונ'ם קאמיטעט אין צוועק. דעם
צילה פארבער, יצחק האלפערן, בצלאל אבינדב,

פראיעקט פאראייביקונגס ספעציעלער א שלעכ אליהו און ראטענבערג סימע פליישער,
מעצענאטן פאר 162 אבןגבירול רח' תלאביב, אדרעס: טער.

1_ פליישר צ ספעציעע"י א צו איצט גרייט טשעקווער לעא ה'
פאראייביקן צום מעצענאטן פאר פראיעקט לן
וואלין". ,,היכל דורכ'ן א.א. משפחות, פערזאנען,
צו וןענדן זיך קענען פאראינטערעס,רטע אלע אסטראזשעץ m טרווויץ ארגון דער
אמע אין יידן וואלינער די פון פעדעראציע יער 200 (לערך משפחות 64 ציילט ארגון דער
ווהלין יוצאי של עולמי איגוד צום איער ריקע' אוס פון 18 און טרווויץ פון 46 זיי פון נפשות)
.30 רוטשילד שדרות תלאביב, אדרעס: לייטן איין אין פאראייניקט זענען וועלכע טראזשעץ,
אויר גילט אדרעס זעלבער דער .2540 ד. ת. אנגעקו ס'זענען זינט טעטיק זענען און פארבאנד

וואלין". ,,ילקוט פון רעדאקציע דער פאר נא דער פון געראטעוועטע געציילטע די מען
 ^^^^^ קדושים די פון אנדענק צום פארנ^כטונג. צישער

וואלינער אלע צל באשטימט ארגון דער האט שטעטלעך צוויי די פון
! וועלט לער אויף ירוש אין השואה" ,,מרתף אין מארמארמצבה א

זיף! בויט ן" י ל א ו ו ל כ י ה ,, רעף און הקדושים" ,\ער אין בוימער געפלאנצט לים,
שטעט די פון יזכורבוך א ארויס אויר איצט גיט

*ייפגעפאדעיט יועיט אייי פון יעיעי אומקום. זייער און זייןלער מיט געהעריק באטייליקן צו זיר 1^ י 1

! ייאליז" "היכל פארן תיומה אר וואלינער די מיט פאראייניקט זייענדיק
חוב! אייעי אייס פילט האט  וואלין" ,,היכל פון אויפבוי אין גונים

פון פארוואלטוגג די חשוב'ער דער פון הילף דער מיט ארגון, דער
וואלין יוצאי של עולמי איגוד בשות א באשטימט הרצליה פון ראזאוו אידא

^^^^^  חדר דעמידאווקע) מיט (צוזאמען פות'דיקן
רעדאקציאנסקאלעגיע: אנ צום זיר בויט וועלכער היכל, אינ'ם זכרון

גרבוב ז. גל, א. בורקא, מ. איגרת, ז. אלון. ב. ח. ארגון פון קאמיטעט אין קהילות. 2 די פון דענק
טאבאטשניק. י. און אברהם דאניוק, צבי זכאיפירער, יהודית זענען:

וועלטפארבאנד דורכ'ן ארויסגעגעבן ראובן און ראזאוו אידא מאראנץ, דוד סוןדיוואלינערלאנדםלייטבלובשטיין, ,

ישראל. אין צענטראלע 26 וייצמן רח' תלאביב, אדרעס: ראבערמאן.
2540 ד. ת. ,30 רוטשילד שדי תלאביב. זכאי. יהודית ע''י
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