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"דן וואלינער אלע צו
יועלכע קאטאסטראפע, שרעקלעכער דער זייט יאר, 25 פאריבער שויו סיזענען
וואלינער אלע זיי צווישן און מזרחאייראפע אין קהילות יידישע די אפגעמעקט האט
לעבענס יידישער אנאייגנארטיקער אויסגעשטאלט זיך ס'האט וועלכע אין קהילות,
רייכער א מיט פאלקסטימלעכקייט, און טראדיציעס איינגעווארצלטע מיט שטייגער
דאס באשיינט גייסט זייער מיט האבן וועלכע קהילות, רומפולע קולטור; יידישער

פאלק. יידישע גאנצע
איז וואס יידנטום, שפרודלדיקע און פרוכטבארע וואכזאמע, וואלינער דאס
בני פון קהילות בערך, יאר 1000 במשך פורעניות און גזירות פיל אויסגעשטאנען
איניציאטיוו ארבעט, פון מענטשן גאונים, און למדנים פאלקסמענטשן, און תורה

געווארן. אומבגעבראכט זענען אלע  ש^פונג און
חוב הייליקער דער ליגט יידנטום, וואלינער פון רעשטלעך די  אונדז אויף
געווירקט, האט וואס שבט, וואלינער יידישן דעם פאר דענקמאל א אויפצושטעלן
זיי האט פאלק,~און אונדזער פון דערגרייכונגן און פונקען די' אפגעהיט און געשאפן

בארייכערט. געביטן פארשידענע אויף
אירע יידנטום, וואלינער דאס פאראייביקן צו זארגן פארפליכטעט זענען מיר
געווארן, אומגעבראכט זענען וועלכע ארבעטסמענטשן, און עסקנים שרייבער, גדולים,

געקומען. נישט קברישראל צו אפילו און
וועלט וואלינער דער אויף שטעלט אויפגאבע, דאזיקע די דערפילן צו כדי
דער אין און ישראל אין ארגאניזאציעס וואלינער די מיט פארבינדונג אין פארבאנד,
אנשטאלט אן ואלין", ''היכל דעם  קולטורווערק און פאראייביקונג א וועלט,
וואלינער פון פארגאנגענהייט גרוסיע די אפשפיגלען און אויסדרוקן זאל וועלכער
און דור אונדזער פון לעבן נייע דאס אין ווערטן אירע איינשפליטערן און יידנטום

דורות. קומענדיקע די פון
קהילות וואלינער די פאר מאנומענט אלס דינען דארף וואלין" ,,היכל דער
ישראל אין אפשטאמיקע וואלינער אלע פאר זאמלפונקט א קדושים, זייערע און

דור. נייעם וואקסנדן דעם פאר און וועלט דער אין און
ישראל אין לאנדסלייט וואלינער די פון ביישטייערונג און הילף דער מיט
>;היכל" פונם סקעלעט דער געווארן פארענדיקט שויו איז וועלט גארער דער אין און
צו כדי געשענקט. האט גבעתיים פון שטאטפארוואלטונג די פלאץ,וועלכן אויפן

אנשטרענגונגן. פול און געלט ביסל קענטיקע א נאך פעלט בנין, דעם פארענדיקן
,;היכל פונם פריינט און אפשאמיקע וואלינער אלע צו זין ווענדן מיר

: געפינעןיזיך זיי ווו אומעטום וואלין",

. וואלין" /;היכל פון בנין פארן ציגל גיט
קהילות וואלינער די עבר, אונדזער פאראייביקן צו חוב אייער דערפילט

קדושים! זייערע און
של עולמי איגוד פארבאנד: פונם אדרעס אויפן שיקן מען קען באשטייערונגען
וואלי פונם רעכנונג אויפן אדער ,2540 ד. ת. ,8 ביאליק רח' תלאביב, ווהלין, יוצאי

תלאביב. בנקהדואר, אין 47985 נומער פארבאנד וועלט נער
ווערן פראנקרייך און ארגענטינע בראזיל, קאנאדע, אמעריקע, אויסלאנד: אין
פעדעראציעס וואלינער ארטיקע די דורך שפענדונגען אנגענומען און ידיעות געגעבן

קאמיטעטן. און

פארבאנד וועלט וואלינער
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אבועריקע קיץ ישראל פון בריח א
שם גרעסטער דער טאג צו היינט איז ישראל פריינד, טייערער
צושפרייטקייט זייער אין יידן אלע פאר המפורש בין איר אז ווייסט איר צו ניט ווייס איך
מיט באשיינט זיין אמעריקע גלות דער מעג און באקומען וועט איר ווען אבער ישראל. אין איצט
ישראל אין אז איר פילט פרייהייט, פון זון דער צו שיקן גרוס דעם שוין איר ורעל בריוו דעם

פאלק. פון צוקונפט די זיכערער איז יידי דער פון וויגעלע דאס ירושלים, פון אייר
אונ נייע באזוכט איר האב ארומפארנדיק די און צייטן, פארגאנגענע אין מלוכה שער
וו. א. א. עלעקטראסטאנציעס וועגן' טערנעמונגן> אויפ ווידער פון שטאט הויפט הייליקע גרויסע
באנד די ןןאס ברכה גרןיסע די געזען איך האב די פון ווינטעלע דאס ישראל. מדינת געריכטער
די ישראל> מדינת צו געבראכט האבן געלטער הערשט וואס אטמאספער די ירושלים, פון בערג
יעדן זיינען אןן געווען זיינען געלטער דאזיקע וואס יידן די פון געפיל דער לאנה אין איצט
ענטןןיקלט וועלכער געןוינס גרןיסער 7jrr טאג באשרייבן. צו נישט איז שטאט די באזוכן
חרוב רעקאנסטרואירט און אויפבוי דעם ןןידער פון אנדענק דער המערבי, כותל דעם פון
א פאר וועג דעם שאפט און ישוב,ם געוןארענע א ווי געווען איז וואס מלוכה'שאפט יידישער
העלפנדיק לאנד' אןן פאלק פןן קיןם זיכערן פאלק יידישן פון שונאים די פאר אויג אין דארן
אנט. בעסט די פון איינע ןןערן צן ישראל מדינת אונ יידישען צום פירן געוואלט האבן וואס און

ןןעלט_ דער פןן לענדער ןןיקלטע צענ געווארן. אויפגעריכט ווידער איז טערגאנג
גרויס מיט שטייען מענטשן טויזנטער דליקער

זיר האט גייסט חלוצישפיאנערישער דעי גרויסער דער אז תפילה א זאגן און הכבוד יראת
מדינה. דער אין אייסגעלאזט נישט קיינמאל ווערן. פארשטערט נישט זאל געשען איז וואס נס
ישראל פון בחורים און מיידלער יידן, טויזנטער ברידער אונזערע וועלכע קרבנות צאל גרויסע די
געבן צו נאר ניט גרייט געוועז מ*ל *לע זענעז דאזיקן דעם פאר באצאלט האבן שוועסטער און
מדינה, דער פון עקזיסטענץ דער פאר לעבן זייער פאר און מערדער אראבישע די קעגן נצחין
פארפעסטיקן ישובים, נייע בויען צו אויר נ*ר געווינען נאר ניט געוואלט האבן וועלכע ברעכער,
לסי פון עקאנאמיע יי שטאיקז און אלטע רעשטלעד די אומברענגען אויר נאר מלחמה א
גיף י^יי™ י^י איל זיי יעלפט כאניס י^ל ניט איז פאלק, יידיש געראטעוועט אונדזער פון

^י3'^ יייליי^י איז **י אומזיסט. געווען
איר בין בריוועלע דאס אייר שרייב איר ווען האב איד וועלכע ערטער די געזען האב איר
לייכט ניט איז עס סיני. אין געווען ניט נאר אויר ווי רייזעס פריערדיקע מיינע אויף באזוכט
איר דערלויבניש. ספעציעלער א אן אנצוקומען יעדערן צו הייליק זיינען וועלכע ערטער נייע די
סועץ אין שווים א כאפן געוואלט זייער וואלט המכפלה, מערת המערבי, כותל דעם אונז, פון
ישראל די דורר ניט לאזט נאצער ווו קאנאל, פונקטן. וויכטיקע אנדערע און רחל קבר
שווימן און נקמה נעמען כאטש לאמיר שיפן. וועלט גאנצער דער פון יידן קומען אומעטום

שיף. א אן יידישן פון געשיכטע די באווונדערן און זען
ארמיי. ישראל די איז קאפיטל באזונדער א אנשטייאונג דער פון אורשפרונג דעם און פאלק
דער אויף דא איז וואס שענסטע און בעסטע דאס די פון פרייד די גאט. איין אין גלויבן דעם פון
מיינע מיט געטראפן דא זיר האב איר וועלט. בא צו נישט איז המערבי כותל דעם ביי יידן
באזוכן פריערדיקע מיינע פיל און פריינט אלטע איין ווידער איז ירושלים אז געפיל דער שרייבן.
די העדן. און זען צו וואס דא איז עס לאנד. אין אין איז פארבלייבן אזוי וועט עס אז און שטאט
געווארן געמאכט זענען אנשטרענגונגען גרעסטע בר זייערע בריינגען מאמעס און טאטעס לשער.
מא מענטשן און געלטער אין מדינה דער דורר יידישקייט. פון קוואל צום קינדער מצוד.
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צייט די אבער אייר, מיט טיילן זיר ס'ווילט ווייל אנ נויטיק נישט איז מאמענט דעם אין טעריאל.
קורץ. איז דריי אדער צוויי, איינעם, פון נעמען צירופן

נאר וואקאציע א נאר ניט איז באזור מיין ישראל אין פאלק יידישע גאנצע דאס העלזץ.
פראב און פראגרעס ישראל'ס פון זוכונג א מער און מאן אלט, און יינג געקעמפט. העלדיש האט
יע פאר אינטערעס גרויס פון איז וואס לעמען נישט פליכט הייליקע זייער געטאן האבן פרוי
זאגן דערווייל אייר איד וויל אונת. פון דערן יידן אונת פאר אויר נאר כבוד זייער פאר נאר
אין איבעריקע דאס דערציילן אייר און שלום נויטיק זיינען קאפיטאלן גרויסע אמעריקע. אין

ניויארק. עקאנאמישער פולער און אבסערווירונג דער פאר
יידן. אלע און אייר וברכה שלום שאפן. דארף םאלק דאס וועלכע אויפריכטונג,
אייער, גרוסן, בעסטע מיט

דאבעיץיער מ. יחיאל נעכט, און טעג שרייבן געקענט וואלט איר

אמעריקע אין יידן וואלינער די פון פעדעראציע דער פון אנפירער די
רעכטס): (פון מיטגלידער פערוואלטונג און פרעזידיום די

אבירם פירער, ניסן מעלגיק, חגה גריסטאן, הררי ניכער, מאקס ר"ר רייע: !?ttisnp
שלום קריוולס, מילאל נעפטעי' אבדד,פ ףייע: צזזייטע  אלבירט. יעקב און נערשענז&ן
סעפ און טשעפניק בען שניטער, שמואל צוקערמ8ן, משה טיבשער, שלפה מעלני?,
בעל. דוד משה אזן גילבערג מאקס טובלין, יעקב v'n טובלין, מאיר רייע: דריטע טאזגאל.
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תוספות נזיט נס א
יינגלעך דור דער אפילו וואס נס, פון מקור גרוי איבערן שמועסן ישראל אין דורות דריי
יארהונ אונדזער אין אפ? ניט אים לייקענען נס. סן
געשעען עס אויב נס, יעדער דאו האט דערט באפעסטיקטע, עיןהרע אן יידן ס: ידע ז

און תוספות פירוש, נאטירלעכן א נסים, בכלל יידןפענ קינדסקינדער"; ,,אויף פארזארגטע
איז ארומרעדעכצן. כל'ערליי און קאמענטארן, פאר אבער קצבה, פון שוין לעבן סיאנערן,
? נס נייער דער אויסגעטייטשט ווערט אזוי ווי ארעמערע, יידן ביז... ביז חיונה מיט זארגטע

* . * ,,בי פון אביסל קינדער, פון אביסל  מ'לעבט
זיינע זוך  סוד א עפעס דערגיין ווילסטו פרומע, יידן אביסל... (סעקיוריטי), לאומי" טוח
פאסירט; האט זאך די ווו ארט אויפן שפורן שייך וואס נאר פרייע... גאר פרייע, פרומע, גאר
 נצחון אונדזער פון סוד דעם וויסן ווילסטו קול: איין אין אלע  מלחמה" הששי ,,יום די
און הער ארום, גוט זיר קוק ישראל, קיץ קום אין נסים אמת'ע די פון נס. גרויסער א נס, א
צו אויסזיכטן האסטו דאז נאר לערן. און שפיר אויפן נס פון קלענער ניט געשיכטע, אונדזער
אן ווייל פילן. געזאגט: ריכטיקער פארשטיין. ים...
וואס זאר א איז געפיל און גארניט. איז געפיל פון יארן, מיטעלע די אין מענטשן זין:
פירוש. א צו איר צו זיר קלעפט שטענדיק ניט סוח  פאכן און באשעפטיקונג שיכטן. אלע
לעבן פון פולס דעם פילן חכמה ראשית  טייל א הארעפאשניקעס. אקאדעמיקער, רים,
אזוי ווי אופן דעם יוגנט. די שפירן ישראל. אין מל עטלעכע אין באטייליקט שוין זיר פייטערס.
אטמאספערע די געווארן. דערצויגן איז יוגנט די לייבן! די ווי געקעמפט  איצט, און נו, חמות,
קלאמערן: אין און זיר. געפונט זי וועלכער אין געשען ניט איז דא אז זאגן זיי קענען צי דאר...
דערציער די און לערער די פאר געזאנג לויב א וואלט מלחמה איש אדוני ווי עפעס ? נס קיץ
פאר האבן זיי ארגאניזאציעס. יוגנט די אין אזעל מוחל, זייט ייד, ר' פאראויס... געפירט זיי
לעילא אויפגאבע זייער דערפילט און שטאנען האנט... דער מיט אוועקצומאכן ניט איז זאכן כע
ווי יוגנט די דערצויגן אונדז האבן זיי ולעילא.  מערהייט די יינגלעה ר: ע ל ק י נ י י א
בא מאראליש. און גייסטיק פיזיש, געהעריק: פון כלומרשט ישראל. אין געבוירן סאברעס.
רעזער דער איז וואס יוגנט די וויסן. מיט לאדן ווערניטווער נארישקייטן. עדות, פארשידענע
מיליטער, רומפול ישראלס פון צה"ל, פון ווואר בערדע און שם פון בערדעלער באבערדלט. 
לויפן וועלכע מפקדים, די פון רעזערווואר דער כינעזיש א אפילו נאווינע א אויף יפת. פון לער
מיר!" ,,נאר רופן: און שלאכט אין פאראויס ווילן אל"ףאל"ף. פייטערס סתם ניט בערדל.
אויר נס פון שפורן די זוכן מ'דארף און וואס ניט ווייסן אבער ווערן, געהרג'עט ניט
גלאנצענדיקע גרויסע. און קליינע מעשים. אין אז זיר דאכט פחד. האבן, מורא אזוינס איז

אויס. טאג איין, טאג גרויע. און צו א בכלל. זיי פעלט חוש דאזיקער דער
גע ווערט קלוג, געווען איז קהלת מער וואס אריינ דיר קען פאראויס. לויפט אנ'אפיציר ציק
גע און געלערנט ער האט מער אלץ זאגט, זייערע. צענדליקער צווישן טאנק איין מיט פארן
גע און געזאמלט און געהערט און פארשט, זיי הייסן לשון. זייער אויף זיי צו ארויסשרייען
גערוט. ניט מיר. אויר אזוי סך. א משלים מאכט אלעמען זיי און הינטן פון בלייבן ווייטער, פארן
מיט בלוט. מיט און שווייס מיט פארזוימט. ניט אין לאכן זיי  נסים! נצחון! ביז באשיסן.
אויפהער אן זיר געםארעט פארשטאנד. און מי ניין, ניט חלילה זאגן אריין. בערדלער די

שבת. אום עסן צו כדי שבת, ערב אבער... גרויסן, אין ניט זיר האלטן
ניט זיר מ'טאר  הנס, על סומכים אין שטעקט ווו ? געשען דא דאר איז וואס ? וואס
פון אראפ ניט פאלן נסים נסים. אויף פארלאזן דער איז ווו ז נצחון שנעלן גרויסן, פון סוד דער
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נא פארשטענדלעכער, אמאל וואס נס דעם שר דערהויבן זיך קענען מ'דארף אזוי, סתם הימל
יסוד דער אבער השגה, אונדזער צו ענטער אראפצוברענגען. נס דעם כדי הויכקייטן די אין

פאלק. פונ'ם אוצרות די צווישן טיף בלייבט מענטשן, גרויסע באמת פון סוד דער איז דאס
, אויסערגעוויינלעכער נאך סוףסוף, זענען וואס

ע קל *דעי גרעסעיע יידן' ייאלינעי י ** פון סוד דער איז דאס וועג; זייער אין מצליח מי,
ייייתלאנג זענען ויאס אבעי לימיים' נעיע האפנונג זיין פארלוירן ניט האט וואס פאלק, א
תורה מיט אנגעזאפט אין איינגעטינקען געויען (טויזנ הונדערטער פון משך אין שטרעבונג און
כתיי אין געלעבט האבן ייאס יידישקייט' א?ז צו זיי אזוי ווי געלערנט ס'האט ביז יארן, טער!)
איז טיוים אין\ו האיץ מיט 7? אלייוקע' יישן ולא ינים לא פון סוד דער פארוויקלעכן.
געווארן איז חלום דער ביז אזוי  ארץישראל ישראל1 שןמר
צו שווער ניט עס איז זיי פאר  ווירקלעכקייט א # 0

פארשטיין. ז דעם* גיט דור יעדער ישראל. אין דורות דריי
ליבגה נתן אפ מאכן וואס פירושים פירוש. אנדער א נס

זכות א  פליבט אונדזער
פאראיי צו זארגן צו חוב אונדזער געווען ניט 7U*;,' " ]
פארגאנגענהייטי שייגע גיויסע' אונדזעי ביקז לוליין" 1( 1

שאפונגן זייערע מיט דורות פריערדיקע rיי ^jH' "~'f*JLr /CS
כדי ביישפיל און סימבאל א אונדז פאר זענען 1 ' (^H__ ■■ ■ ^KKk/
פון אויפלעבן דאס  ארבעט זייער פארצוזעצן 11 UH^lfik^^^K
מחו מיר זענען פליכט אונדזער פאלק. אונדזער || ^|^"^^^^^^^^

אויסצופילן. יב t*?*■^■
וואלינער די פון ארגאניזאציע ייעלטלעכע יי ווהליף' "היכל פון געביידע
גייסטיקן א דורך געגרינדעט זיר האט וואס י^,
האט אנערקענונג, אינערלעכער און אויפברויז יידנ וואלינער איבערגעבליבענע דאס אויב
פאראיי דאס פלאן, דעם צוערשט זיך פאר געזען גארער דער אויף פארשפרייט איז וואס טום,
האט וואס שבט א יידנטום, וואלינער פון ניקן חורבן, גייסטיקן און פיזישן אזא נאך וועלט,
טויזנט פון פארלויף אין געשאפן און געלעבט צו זיין זוכה און אויפמונטערן געקענט זיר האט

בערך. יאר, נאציאנאלע א  אויפגאבע גרויסע אזא דערפילן
א מיר זעען וואליך ,,היכל פון אויפבוי אין גרויסע די פאראייביקן ווי מענטשלעכע, א און
עקזיס האבן וואס קהילות, די פאר מאנומענט גרויסע א איר פאר איז דאס  פארגאנגענהייט
גלותדיקע די אין אפילו געבליט און טירט ה. זכי
פאר און געווארן, חרוב זענען און באדינגונגען ? אנדערש געקאנט מיר האבן צו
היכל דעם לאמיר קדושים. אומגעקומענע די צומישט אזוי איז וואס וועלטל, אונדזער אין
די פארבינדן וועט וואס אינהאלט, מיט אנפילן אונדז דראט עס ווען פארפלאנטערט, און
צוזאמענ זיר צוקונפט, דער מיט פארגאנגענהייט (אפ אסימילאציע פון סכנה די גלות) (אין אלע
לעבן. זעלבסטשענדיקן נייעם אונדזער מיט גיסן לעצטן דעם דאנק א געלונגען, אונדז וועט שר
אונדז אויף ארויף לייגט וואס זכות א איז דאס אסימילא די אפהאלטן אביסל נצחון ישראל'דיקן
צחאמען אלע זען זאלן מיר חוב גרויסן דעם דורר אלע צו זיר מ'פארפרעמדט ווען ציע);

מאנומענט. גרויסן דעם אויפצושטעלן דען איז ענינים, ווערטפולע דורותפארהייליקטע
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אין מלוכות אראבישע אלע קעגן מלחמות דריי *
קינ זיי צווישן יאר, 20 לעצטע די פון פארלויף יש גרויסן דעם נאר ווערטער עטלעכע און
פון אויר חברים, וואלינער אונדזערע פון דער מל זעקסטאגיקער דער אין נצחון ראלדיקן
פאר וועלט וואלינער פון חברים הויבט נצחון דאזיקן מיטן אז זיר דאכט חמה.
צוזאמען אנדענק, זייער זאל באנד. וואס נאר ניט תקופה. נייע א אונדז פאר אן זיר
אין קדושים מיליאנען פון אנדענק מיטן שייר וואס אויר זיכערהייטסענינים, שייר
ביזן הערצער אונדזערע אין לעבן אייראפע, ווערטן וועלכער אין תקופה א ווערטן. גייסטיקע

דור. לעצטן זיר בינדן זיר, באגעגענען צוקונפט און עבר פון

וועט וואלין" ,,היכל פון אנפירערשאפט די .;
, רשי די פארגרעסערט אויר זיר האט אנדענק.ליידער אלעמענס זייער פאראייביקן צו וויסן יונגע די  כוונה די קדושים, אונדזערע פון מה

אבטיחי אריה די אין געפאלן זענען וואס צה"ל, פון גיבורים

ד י מ ת  ר j א
וועלטפארבאנד) וואלינער פון אגיעקזעקוטיוועזיצונג אולי פאיטראג א (פון

טרער. א פארגיסן און האב איר וואס גליקלעד כ'בין פריינט, השובע
אונ אויר ווו היכלוואלין, א איז צוועק דער באגעגענען. צו זיר אייר מיט געלעגענהייט די
זאלן דורותלאנג אייניקלער, און קינדער דזערע ווא סתם צו ישראלים, זענט איר וייל בלויז ניט
אין און היכל, דעם אין אריינקומען קדושה מיט פאר'עקשנ'טע זענט איר ווייל נאר יידן, לינער
פער און פערשטיין זיי זאלן נרתמיד פון פלאם ווילן א מיט פארוועבט עקשנות יידן. וואלינער

פארהייליקט. האבן מיר וועלכע די, הייליקן וועלכע קדושים פאר מאנומענט א אויפצושטעלן
פון געבוי דעם ביי געווען אנומלט איר בין וועל אלע ניט אומגעקומען. גרויזאם אזוי זענען
פרייד מיט געשטאנען דארט כ'בין היכלוואלין, שטעטלער, און שטעט אונדזערע פון קומען כע
ברא ביים שטיי איר אויר וואס טרער, מיט און אויסצופירן דערהויבן קאנען אפשר זיר וועלן
לויט ציגעל א צוגעטראגן אויר אליין אין שית געוויינט האבן אלע אמת, פליכט. הייליקן אזא
ווארט מיין מיט כ'האב וואס און מעגליכקייט מיין אייגענע און אלעמענס באוויינט און חורבן אויפן
צוטראגן זאלן זיי אויר אז מענשן אריינגעצויגן מ'קען איריקע, דאס טוט צייט די אבער קדושים,
קדושים, אלע די דערמאנען און ציגעל זייערע אויגן. פארוויינטע מיט כסדר ארומגיין ניט
זיי נאר משפחהבוים. אייגענעם פון די אויר אין געווארן. אנטשוויגן ניט זענט איר נאר
איבער געריסן; ניט קריעה קיין קיינער האט היי א געגליט האט געוויין שטילן אייער
גע ניט קדיש קיין קיינער האט קברים זייערע פאר ניט און געדיינקען רוען, ניט באגער ליקער
גורל. זעלבן דעם געהאט האבן אלע ווייל זאגט, קיינמאל! געסן
פאריתומטע די פון איינער דארט איר בין אויפשטעלן וועגן ווערען געטון דארף עפעס
געזאגט. קדיש און געריסן קריעה און געשטאנען אונדזערע אלע פון חורבן דעם אויף זכר א
הויב א זיר אזוי פארוואלט מיר זיר ס'האט און האט איר וואלין. אין שטעטלער און שטעט
שמעישר איין ,,אין און הויכקייטן די אין טון און ימען איבער איבערגעשיקט געדאנק אייער
זיר אנשפארען און ווינקל יענעם צו קומען אל" דער געווארן געבוירן איז אונדז פון אסר ביי
מאמעס טאטע פון וואנט אנ'אפגעברענטער ביי אויפ זכר אזא זאל אייר מיט בשותפות און ווילן,
קליין א ווי אויסוויינען גוטגוט זיר אויר היים, שיין דער אין זאלן מיר כדי ווערן, געשטעלט

וואלין. פון חורבן דעם באקלאגן קינד, קדושים אונדזערע דערזען יארצייטליכט פון
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דער דורך אלימלך רבי דער הערט געווארן, מלט דו און יסורים די זיר אין טראגסטו אזוי און
מאן דעם וועקט ווייב קירזשנער'ס דעם ווי וואנט ווו מצבה קיץ ניטא שטיל, דער אין וויינסט
אלימלד  ,,אלימלר, אים: צו שרייט און אירען זיר. אויסוויינען און אנצושפארן קאפ דעם
פייערל דאס זמן כל קענסט, דו וואס פארריכט  אייער מיט געקומען יידן פאר'עקשנ'טע איר זענט
רבי'ן דעם ווערטער די אט האבן נאד!" ברענט ניט מצבות אויפצושטעלן ווילן פאר'עקשנטן
געדאכט זיר האט אים און געגעבן ניט רו קיין וועלט, גויישער דער אין ביתעולמ'ס אויף גלאט
אלימלר! אלימלר! רופן: כסדר הערט ער אז אבות. אונזערע פון לאנד אין מאנומענט א נאר
פייערל דאס זמן כל קענסט דו וואס ,,פארריכט איר וויל ספקות האבן וועלכע די פאר און

נאר!" ברענט צווישן ארום גייט וואס מעשה'לע דאס דערציילן
... מיט שכנות אין אלימלר: רבי'ן וועגן חסידים
כל אייפטיז ל*™ ייי'' ייאלינעי מיי *ייי אויכ'ט קירזשנער א ייד א געוווינט האט אים
נאר ס'קען ייייל נאד. ברענט פייערל דאס זמן געארבעט האט ייעלכער אלימלר, נאמען מיטן

ווערן. אייסגעלאשען ™ איז חלילה איינמאל ברויט. שטיקעל זיין פאר נאכט און טאג
האני? יוסף אנדרי מידקייט גרויס פון קירזשנער דער איז

קהילות פאראייביקן קינדערשולעס
טראגיש אזוי זענען וועלכע אבות פון מעשים יארן צענדליק דריטן דעם שוין ציילן מיר

אונדז. פון אוועק איבער שחיטה נאצישער שרעקלעכער דער נאר
דעם פאראייביקן דאס  געדאנק הויפט דער שטייען נאר אייראפע. אין קהילות יידישע די
קינדער דורר קהילות אומגעקומענע פון אנדענק געשפענס שרעקלעכע די אויגן די פאר אונדז
פלאן, א געווארן אויסגעארבעט איז עס שולן. געוויין טרייסטן. צו זיר שווער איז עס און טער
שולן, פון לערער און אנפירער מיט צוזאמען דעם אראפצונעמען בכוח ניט זענען טרערן און
לע שולע יעדער גימנאזיעס. און פאלקסשולן א נאר זיר ס'בענקט הארצן. פון שטיין שווערן
איר קהילה. געוויסער א פון געשיכטע די רנט פארן פאסט עס ווי אויסדרוק שטארקן גרויסן,
פא סאציאלע מנהגים, סטרוקטור, עקאנאמישע ניט אומגליק. גרויזאמען גרויסן, און צער טיפן
און עסקנים, פערזענלעכקייטן, נאנדערטיילונג, ניט אויר מצבות, שטיינערנע אויפשטעלן מיטן
קאנטאקט אין קומען וועלן שילער ווייטער. אזוי ,,רחל ווי עפעס נאר קינות, נייע שרייבן מיט
וועלן וועלכע קהילות, די פון שרידים די מיט ביזן ווייגעשריי א קינדער", אירע באוויינט
און לעבן אמאליקן זייער וועגן דערציילן זיי גרוי אונדזערע פארלוירן דאד מיר האבן הימל.
זיי וועלן אויר פראגן. פארשידענע אויף ענטפערן שריפט דיכטער, צדיקים, רבנים,  גייסטער סע
די דורר ארויסגעגעבן פנקסים, די פון לערנען סוח עסקנים, פארשער, קינסטלער, שטעלער,
וועלן שילער קהילות. פארשידענע די פון שרידים אומ מיליאן א אא"וו. אא"וו מלאכות בעלי רים,
פון טעמעס פארשידענע אויף חיבורים שרייבן קינדער!.. שולדיקע

קהילות. פון לעבן ~
פאראיבערגייענדיקע קיין זיין ניט וועט דאס
וועט וואס לערע, שטענדיקע נאר דערשיינונג, קומענדיקער דער היינט. פון קינדער קינדער.
ביז צווייטן. צום יארגאנג איין פון איבערגיין ושם") (,,יד אנגעהויבן האבן מיר באמת, און דור.
מיטארבעט זייער דעקלארירט שוין האבן איצט הער יוגנטלעכע די אין איינצופלאנצן אקציע אן
ציטער הייליקן א מיט שולן. פופציק בערר אלע די קינדערשולן פון ראם דער אין צער
פון זכר דעם אפהיטן זייער שילער דעקלארירן פארגאנגענהייט. נאענטער דער אין מעשיאבות
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אונטער אן עדות, אלע פון ישראל, אין קינדער געווארן איז וועלכע קהילה אומגעקומענער דער
שכר. גרויסן א פאראויסצוזען איז שיד, אנהויב. אן נאר איז דאס "זייערע".

און וויכטיקער א זיין וועט ווהלין" ,,היכל דער פאר פאראייביקונג בעסערע קיץ ניטא ס'איז
וועלן דארט צוועק. דעם צו פאקטאר ווירקענדער קינדער דורך איר וועגן לערנען דאס ווי קהילה א
קהילותפארשטייער תלמידים אונטערוויואירן יעדער קהילות. די פון געשיכטע די שולן. אין
ארויסגעגע ספרים, די אין אריינבליקן וועלן און פון צענטערס בישראל", ואם ,,עיר א  שטאט
וועלן זיי קהילותארגאניזאציעס. די דורך בענע אדעס, ווילנע, ווארשע, השכלה: און תורה
מאנו און היסטארישןדאקומענטארישן לערנען פאברי פון צענטערס אא"וו. קראקע לעמבערג,

^m MMPLa <

"התקווה". זיננען כיים קהילות וואליגער 2אראייגי5;ט האבן וועלכע עזילערס

קאנצענטרירט וועט וואס מאטעריאל מענטאלן ביאליסטאק, לאדזש, ווי מלאכה, און קאציע
מיטהעלפן סך א וועט דאס און היכל אין ווערן חסידות פון צענטערס ראדאם. לאמזשע, גראדנע,

שליחות. וויכטיקער דער מעזשי אסטראה, מעזשיריץ, פאלאנע, קארעץ,
(ביבער) בונה מרדכי לערנען וועלן דאס אויב א. א. באריסלאוו בוזש,

***
מיר זענען ואם אב כיבוד פון פליכט די תנחומא מדרש מיטן געזאגט האבן מיר ווען
און הארץקלאפעניש קדושה, פיל מיט מקיים (עלטערן מתכבדים" אבותיהם בנים ,,בזכות

יראתהכבוד. האבן זכות) קינדערס זייער אין געשעצט ווערן
פאלקס פון תלמידים אז יאר, פאר א שוין עס אז פארגעשטעלט, נישט זיר קיינמאל מיר
פאראייביקן צו פליכט א זיך אויף נעמען שולן מקיים י ו ז א וועט וועלכער דור, א קומען וועט
אין געווארן פארניכטעט זענען וועלכע קהילות, . פסוק. דעם זיין
יזכורביכער די לייענען קינדער די וועלטקריג. אויפ איצט דארף וועלכער דור, א זענען מיר
און שאריתהפליטה דער מיט זיר טרעפן און נישטא, זענען וועלכע קברים, אויף מצבות שטעלן
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אבער  ווייזן דיר געלזאלט האב איד הערן זיי וואס דאס, בראשורן אין באשרייבן
"פאיוועיט5"! אפגע ווערט דאס און צוזאמענטרעפן די אויף

געשייגן שטיוול" די אין "דעי האט בתיספר. די דורך דרוקט

יי י**™ י*ט ^יייי" יי איי ''יעי ווערן. געעפנט ייעט וואליד "היכל דעי אז
כלימ' יייטע דער אין פאקטאר וויכטיקער א זיין ער וועט

u"**wwi rw **™** יעי מיט טרעפן דארט זיר וועלן קינדער די ארבעט.
נעזעגנט! נישט ליי י™ טיי מ*8*' פאר די באשרייבן זיי וועלן וועלכע מענטשן, די

דערציילט: ..ביאליק" בי"ס פון זהבה ספעציעלע א זיין וועט דארט און גאנגענהייט
אין אנטוישט זיר מיר האבן איינמאל ,,נישט טעמעס. די אויף ביבליאטעק
התלי'בית פיז כוח מיטן אבעי ייעג' אונדזעי איבער פאראייביקט שוין זענען היינט ביז
מיר האבן זיין, צו מצליח ווילן דעם 3יאנק *יל א כאפן צוזאמען לאמיר קהילות. וואלינער 20
פון געלערנט מ*ר האבן פיל זייער פארגעזעצט. האבן שולן די וועלכע בראשורן, די אין בליק
מיטז באקענט זיד מיי האבז איצט ארבעט י™ י ארויסגעגעבן.
מיר ווייסן איצט גלות. אין יידן די פון לעבן
האבן זיי ןןאס געטאפן האבן זיי ןןאס אןיך' זוויהיל פאראייביקט האט "ארנון'' בי"ס
D{r7 ווילן. און שטרעבונגען זייערע געחלןמט< דפנה שרייבט אזוי און (נאוואגאראדוואלינסק)
טיפיש א איז פאראייביקן, מיר וואס שטעטל, ח': כתר, פון
זענען וועלכע סר, א פון איינס  שטעטל גע פארברענט זענען ]ts "מיליאנען

געווארך. פארניכטעט גע דעם פאר און לעבעדיקערהייט ווארן
סביון. ' בי"ס פון צייטונג די ניבים" אין לויט חיות. נאצישע די ביי געווארן פייניקט
דעקלעראצ דאזיקע ד, מיר ]yrsyj ""^1T גני פארגעסן נישט עס מען טאר מיינונג מיין
אןנדזערע פןן פריינט, טייערע >ראןןנער יע. דייטשן. די מיט זיר איבערבעטן און

יסורים, פון וועג דעם געלערנט מיר האבן לערער מיטל גוט א איז קהילות פאראייביקן דאס
מיר קדושים. די דורכגעמאכט האבן עס וועלכן ברידער אונדזערע צו זיר דערנענטערן צום
דעם פאראייביקן צו ווילן אונדזער אויס דריקן וועלן אופן אזא אויף גלותלענדער. די אין
אנדענק דעם קהילה. אייער פון אנדעק הייליקן די פון גבורה די אפצושאצן לערנען מיר
צו קינדער, און ברידער עלטערן, אייערע פון יידן".
וואס אלץ, און כוחות שעפערישע די פאראייביקן אויסגעדריקט דאס האט ראזענצווייג בלהה

ראוונע". אין געווארן געשאפן איז עלעגיש:
דערשי איז וואס צייטונג, זעלבער יעי איז נעזענ;ט, :י*ט זיר p*n מיר ,,מ*מע,
ייתטום. ראוונער פון יארצייט 25טן צום נעז יעיויייטעיט איז ראי פין רע* יער

נעה: שרייבט .
, , יעוו&לווער, רעי פ'רוט

זיי פאיגעסן נישט פאלק י^0 זאל "הלוואי לעבעייקע יי פין דיר האט וועלכעי
אויסגעשאכטן זענען ייעלכע טעכטער' איז זין נע אפנעטעקט
מיר און געזינדיקט, נישט 7י*ני זיי גע"™' געגומען. כוח מיט מיר האבן זיי און
און קומען זאלן זיי אז יערויארט. זיי י'אבז 1Jt5r rx ,r,"1p :^ט "שלןפ" ייי יאב TW

מדינה". יי בייעז אונדז מיט צוזאמעז בלעכן און מיסט וזוישן דאיט אז ווייזן, דיר אין
הונ און צענדליקער ^י שרייבז אזוי וואקטאבליגיויאיןרויט!
מצבות' שטעל* צי וועג ^י איז 0*7 דעיטעי בלומען... ליב דאד י*=ט יי מאמע, ^'"י הייליקע אלע פאי מצבות לעבעדי?ע !? ני^ט ע:טפעיטי סאיוואס
גל אברהם פליט עזמעטעיליננ א בלוב ניןגן
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אויסלאנד פון געסט
זענען באגעגנישן 2 די תלאביב. אין זאל א גרופע א ישראל באזוכט האט י. ד. מאי אין
זייער איבערגעלאזן און הצלחה מיט אריבער יידן וואלינער פון פעדעראציע דער פון עסקנים
אנוועזענדע. אלע פון זכרון אין איינדרוק גוטן א געווען זענען עס וועלכער אין אמעריקע, אין

םירער, נ. מר' פרעזידענט דער פארגעשטעלט
בא האבן קריג, נצחונות טעגיק 6 דעם נאד מאיר ה"ה עקזעקוטיווע דער פון מיטגלידער
די וואלין" ,,היכל דעם און איגוד דעם זוכט פרויען. זייערע מיט גאפטער א. און טובלין
ניו פון גודמאן אברהם מר' שפענדערגעסט אויפגע האט ישראל אין פארבאנד וועלט דער
פון פרוי און ווערבא א. ה' פרוי, זיין מיט יארק לינדער מר' מיט צוזאמן געסט די הארציק נומען
קאמיטעט וואלינער פון פארזיצער פראנקרייך, ווער מר' ניויארק, פון פילץ מר' פיטסבורג, פון
פון מיטגליד וויינגארטן, יוסף ה' און פאריז, אין ניויארק, פון גינזבורג מר' ארגענטינע, פון בא
האבן געסט אלע פרוי. זיין מיט קאמיטעט זעלבן פארגעקו איז אויפנאמע פייערלעכע די א. א.
צוגעזאגט און וואלין" ,,היכל דעם באווונדערט ,,היכל פון בנין ניטארויסגעענדיקטן דעם אין מען
ארויס זיין צו טעטיקייט אקטיווע זייער פארזעצן גבעתיים, פון מייער פון אנטייל דעם ביי וואלין"
י. ד. אוגוסט אין געסט לעצטע די ענדיקונג. 4 פון קינדער און עסקנים געסט, אנגעזעענע
משה און דובעקירער יחיאל ה"ה געווען זענען קהי וואלינער פאראייביקט האבן וועלכע שולן,
אין פעדעראציע פארוואלטונג דער פון בעל דוד לות.
בא האבן וועלכע פרויען, זערע מיט אמעריקע, איינגע איז אויפנאמע אפיציעלע צווייטע א

נצחוןקריג. דעם נאך ישראל זוכט אין עסקנים און געסט לכבוד געווארן ארדנט

וואליף' "היכל פון רויז סערעגדיקטער ניט אין עס?;יפ וו^ליגער ©ון צוזאמע;קו:סט ערשטער
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קהילות
פאליאקן די דורך באהערשט ווערט זשיטאנזיר

פאר צו געגרייט זיר און דערשראקן זיר האט פעט דעם דורך זשיטאמיר פארלאזן מיטן
אוועקגעשטעלט האבן זיי שטאט. די טיידיקן אנהויב גאליטשאנער"), (,,די ליורעמיליטער
קלויס דעם פון טורעם דעם אויף מאשיןגעווער פארענדיקט דערמיט זיר האט ,1919 הארבסט
זיר האט צומארגנס שטאט. פון צענטער אין טער און זשיטאמיר אין פעטליורען פון הערשאפט די
אומזיסטע אן געווען איז דאס אז ארויסגעוויזן, נאר האבן באנדעס פעטליורישע סביבה. דער אין
אראפגענומען איז מאשיןגעווער דאס און שרעק אנפאלן זייערע צייט געוויסע א פארגעזעצט

קלויסטער. פון געווארן דערפער. די אין און וועגן די אויף
דער יא פונדעסטוועגן זיר האט פיאנט דער מיטן שלאכטן די אנגעהויבן זיר האבן איצט
פסח פון טעג די אין זשיטאמיר, צו נענטערט אריינגעדרונגען איז וואס מיליטער, פוילישן
באשאסן עראפלאנען, פוילישע געפלויגן זענעז ווינטער די אין גאליצע. פון וואלין קיץ
פון פירט וואס וועג, דעם מאשיןגעווער פון לייכטפאר געזען מען האט 1920 פון מאנאטן
זענען עס וועלכן אויף זשיטאמיר, ?ייז זוויהיל אויף ארמיי, רויטער דער פון זעלנער ווונדעטע
וואס ארמיי, רויטער דער פון טיילן געפארז געפירט זענען וועלכע זוויהיל, פון וועג דעם
האט שטאט אין פראנט. פון אפגעטראטן זענען שפיטאלן די צו וואגנס פויערישע אין געווארן
אריינדרינגען וועט אינגיכן אז געשמועסט, מעו קלאנ פארשפרייט זיר ס'האבן זשיטאמיר. קיין
איז פסח נאד גלייד מיליטער. פוילישע י*0 זיר דערנענטערט מיליטער פוילישע דאס אז גען,
פוילישע די דורד געווארן באהערט זשיטאמיר זשיטאמיר. צו לאנגזאם
הינטער שלאכט קורצער א נאר מיליטערכוחות. האבן ,1920 פרילינג אנהויב און ווינטער סוף
געפאנ אין געווארן גענומען זענען ~טאט, דער פוי זשיטאמיר פון הימלען די אין באוויזן זיר
זענען זיי צווישן רויטארמייער. פיל גענשאפט צייט צו צייט פון האבן וואס עראפלאנען, לישע
יענער אין האבן וועלכן כינעזר, געווען אייל באפעלקע דער צו פראקלאמאציעס צעשפרייט

ארמיי. רויטער דער אין געדינט צייט ציל זייער אז רויטארמייער, די צו אויר און רונג
בא גוט געווען את מיליטער פוילישע דאס אוקראינע, אין געביטן געוויסע אומצוקערן איז
האט ,,אנטאנט" די וואס געווער, מיטן וואפנט וועלכע און פוילן צו אמאל געהערט האבן וואס
איינ נאכן געקליידט. גוט אויר און געגעבן, זיי די יעקאטערינא קייסערין דער פון גענעראלן די
בלויז געבליבן שטאט אין איז זשיטאמיר, נעמען יאר 18טן פון סוף אין באהערשט האבן גרויסע
איז מיליטער איבעריקע דאס און גארניזאן א אראפגע געווארן איז עראפלאן איין הונדערט.

קיעוו. באהערשן אוועק פילאטן 2 די און געגנט זשיטאמירער אין שאסן
די אייננעמען נאכן טעג ערשטע די אין די געפאנגענשאפט. אין געווארן גענומען זענען
אנגעהויבן זשיטאמיר אין יידן די האבן שטאט, געמאל האט צייטונג זשיטאמירער סאוויעטישע
פוילישע די פון זיר איזדיעקעווען דעם פון ליידן געריכט, צום געווארן געשטעלט זענען זיי אז דן,
 האלער גענעראל פון אפיצירן און זעלנער דערשאסן און טויט צום געווארן פאראורטיילט
זיי גערופן. זיי מ'האט ווי ,,האלערטשיקעס", געווארן.
זיי אפשניידן באגנעטן מיט און יידן כאפן פלעגן פון איינעם אין אז פאל, y אויר געדענק איר
געלעכ ווילדן א מיט לאכן דערביי און בערד די דעם אויף געזען מען האט ווינטערמאנאטן די
האבן זיי ווען פאלן, געווען זענען עס טער. פאט פוילישן א זשיטאמיר, צו נאענט גאר וועג,
מיטן אין יפית" ,,מה טאנצן צו יידן די גענויט גארניזאן זשיטאמירער דער רייטער. פון רול
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קיעוו, פון צוריקגעצויגן זיך האט וואס מיליטער, קארי געווארן געקלעפט זענען שטאט אין גאס.
פא די פון העבט די אין געווען נאד איז וואס פון טראצקין, געשילדערט האבן וועלכע קאטורן,
פארלאזט. זשיטאמיר געפונען האבן און ליאקן, זיינע פון בלוט דאס טריפט עס הענט וועמענס
גארניזאן. פוילישן דעם צוריק גערופן האבן זיי קרבנות.
האט אומגעקערט, זיך האט גארניזאן יער ייעל פוילי דער פון טאג דעם פייערן דעם פאר
צענדליקער יידן. אויף פאגראם א אנגעהויבן זיר אין זענען מאי, דריטן דעם קאנסטיטוציע, שער
גענומען זענען יונגעלייט, אויר זיי צווישן יידן, געווענ אויפרופן, געווארן אויסגיקלעפט שטאט
צו געווארן געבראכט הייזער, די פון געווארן ארגאניזאציעס געזעלשאפטלעכע אלע צו דעט
,,סענאיאפלאשטשאד" אויף שלאכטהויז דעם דעם אין אנטיילצונעמען פארשלאג א מיט
אויר מ'האט הויף. אין געווארן דערמארדעט את מי פוילישן דעם מיט צוזאמען יוםטוב חשובן
האבן פאגראם אין הייזער. יידישע געראבירט פארגע איז מיטאג פאר מאי דריטן דעם ליטער.
צי די זעלנער. פוילישע בלויז אנטייל גענומען וואס קאשטשאל, דעם נעבן דעפילאדע א קומען
גע מורא האט באפעלקערונג קריסטלעכע ווילע דעם פאר גאס. קאטעדראלנער אויף זיר געפינט

אנטיילצונעמען. דיאט דעם געזען איר האב קאשטשאל אין אריינגאנג
העכסטע די דערגרייכט האט אכזריות דאס רידזשמיגלי. גענעראל
גע האט מיליטער פוילישע דאס ווען שטופע, אייננעמען דעם נאר צייט קורצער א אין
א באגאסן בענזין, מיט ציסטערנע א בראכט אויר פארכאפט פאליאקן די האבן זשיטאמיר,
איז וואס הויז", ,,קוניכאווסקיס  הויז גרויס אפגע זיר זיי האבן דניעפר נעבן דארט, קיעוו.
אונ עס און יידן, דורר בלויז באזעצט געווען ווייטער. געגאנגען נישט זענען און שטעלט
מיט געגרענעצט זיר האט הויז דאס טערגעצונדן. רוסלאנד אין ארגאניזירט זיר האט דערווייל
האבן איינוווינער די פון טייל א קאשטשאל. דעם דער אונטער ארמיי" קאוואלערישע ,,ערשטע די
זענען זיי וואס דעם, דורר געראטעוועט זיר קאוואלערי ערשטע ,,די בודיאני. פון אנפירורנג
קאש דעם פון גארטן דעם אין אראפגעשפרונגען קאזא קובאנער פון באשטאנען איז ארמיי'' שע
גערט די אז באמערקן, צו כדאי איז עס טשאל. פוילישן צום דערנענטערט זיר האבן זיי קן.
זיי האבן קאשטשאל פון היטערס די און נער ברוסילאוו, גענעראל פון פלאן דעם לויט פראנט.
נקמה, פאר פחד אויס אפשר אויסבאהאלטן, ,,פוי דער פון >'רוקז" אין אריינגעדרונגען זענען
טייל א אומקערן. זיר וועט ארמיי רויטע די ווען בודיא פון רייטערס טיילן קליינע ארמיי לישער
דורך קינדער די געווארפן האבן עלטערן די פון פאניק א געשאפן דעם דורר און ארמיי ניס
פייער, פון זיי ראטעווען צו כדי פענצטער, די זעלנער. פוילישע די צווישן
דערשטאכן זיי האבן זעלנער פוילישע די אבער זיר האט טייל קאוואלערישע קליינער א
די פון פיל באגנעטן. זייערע מיט טויט צום די באהערשט און זשיטאמיר קיץ אריינגעריסן
געווארן פארברענט זענען איינוווינער יידישע פוילישער דער שעה. אייניקע אויף בלויז שטאט,

לעבעדיקערהייט. צופוס ווער שרעק, אין אנטלאפן איז גארניזאן
ביז טעג, 32 געדויערט האט פאגראם דער מיט פירנדיק זוויהיל, קיין פארנדיק  ווער און
צו אינגאנצן זיר האט מיליטער פוילישע דאס בודיאנישע די רויטארמייער. געפאנגענע זיר
פאר איז שטאט די ווען קיעוו. פון ריקגעצויגן א מיט זיי נאר נאכגעיאגט זיר האבן רייטער
זענען מיליטער, פוילישן פון געווארן לאזט פאר האבן פאליאקן די ווארשע". ,,גיב געשריי
האבן זשיטאמיר אין דא, בודיאנאווצעס. די אריין רייטער בודיאנישע די און געפאנגענע די לאזט
ווייטער זייער צו אויפסניי ארגאניזירט זיר זיי באפרייט. זיי האבן
איי נאר ווארשע. און גאליציע קיין מארש דיקן זשי פארלאזט ,,רויטע" די האבן פארנאכט
זיי זענען פארויס, מארשירן פון מאנאטן ניקע מאכט. א אן געבליבן איז שטאט די און טאמיר
נעבען פאליאקן די דורר געווארן פארהאלטן פויליש שטאט די דורכגעפארן איז צומארגנס
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צווייטע די און פוילן צו געהערן דארף ויאלץ פוילי דעם פון מפלה א געליטן האבן און ווייסל
די צו  זשיטאמיר מיט צוזאמען העלפט, די פארשטארקט. זיר האט וואס מיליטער, שן

סאוויעטן. אויפן נס ,,דער גערופן דאס האבן פאליאקן
ןןעלט. א ביזן דעי דערצו געווען גורם האט טיילווייז ווייסל".
היסלערס אריינמארש,רט עס ביז האט ארמיי רויטער דעי פון טייל א וואס פאל,
ףאטנ. דעף צי געהעףס יף דייטשע די איבערגעגאנגען און געווען טועה זיר
אןן פארפעסטיקט ןיך ^ יי כ^ אנט זענען זיי און מזרחפרייסן אין גרענעץ
אףדענןנג> נייע איינגעפיףט ס'אין דייטשן. די דויר געווארן וואפנט
אןיף ןןירקןנג גרןיסע ןןעלכע צו לויפן גענומען האט מיליטער רויטע דאס
ןשי. לעבן גייסטיקן ךעם נאכגע זיר האט מיליטער פוילישע יאס און ריק
אלגעמיינעם טייל אלס עף נאכאמאל זענען פאליאקן די זיי. נאר יאגט

יידנטום> דערנענ זיר און וואלין קיין אריינגעדרונגען
אפגעמאכט איז דערווייל זשיטאמיר. צו טערט

מאבאטשגי? יופף האלב וועלכן לויט פאקט", ,,ריגער דער געווארן

שטאטראט ראוונער אץ יידן די
ר&וונע). אין לעכן נעזעלטאפנזלעכן יידימן ויענן (דעריגערוננען

נ. א. קאמוניסטן, די ליסטע א ארויסגעשטעלט שטאט די צו וואלן דעמאקראטישע באמת די
האט אייגנטלער פאריינען", פראפעסיאנעלע ,,די יארן די אין פארגעקומען זענען פוילן אין ראטן
אויף כאטש קאמוניסטן, יידישע די געמיינט דאס אויף שטעטלער און שטעט די .1928  1927
פיגורירט ארט ערשטן אויפן האט ליסטע זייער מער יידישע א געהאט כלל אלס האבן וואלין
די און "בונד ליסטע: צווייטע א פאליאק, א ידיעות סטאטיסטישע אפיציעלע די לויט הייט.

פאריינען". פראפעסיאנעלע ראוונע אין באפעלקערונג די האט יארן, יענע פון
פא די באטייליקט זיר האבן וואלן די אין אין נפשות. טויזנט זעכציק איבער געציילט
כדאי ס'איז אוקראינער. און רוסן ליאקן, אז אנגענומען, געווען איז מאגיסטראט ראוונער
גע האבן וואלין אויף פאליאקן אז דערמאנען, אלגעמיינער דער פון 7570 ארום באטרעפן יידן
בא גאנצער דער פון 7>7* ווי מער נישט ציילט צאל די אז געמיינט, האט דאס באפעלקערונג,

פעלקערונג. טויזנט. 45 ארום באטראפן האט ראוונע אין יירן
גרעסערע א האט גאס יידישער דער אויף פילזיי רייכן, איר מיט געשמט האט ראוונע
,,ציוניסטישער דער דורכגעפירט ראטמענער צאל לעבן. פאליטישגעזעלשאפטלעכן יידישן, טיקן,
געזעלשאפט פראמינענטע צאל א מיט בלאק" פוילן אין גאס יידישער דער אויף פארטייען אלע
די דורכגעפירט האבן ראטמענער טוער. לעכע שטאט די צו ראוונע. אין טעטיק געווען זענען
וועלכע האנטווערקער, די אויר קליינהענדלער, זיר האבן פעריאד דערמאנטן אין וואלן ראט
ליס די וואלן. די צו באזונדער געגאנגען זענען איז עס פארטייען, עקזיסטירנדע אלע געשטעלט
דורכגע האבן בונד און קאמוניסטן די פון טעס צווישנפארטייאי עפטיקער אן געווארן געפירט
גאנץ ראטמענער. פיר צוזאמן צוויי, צו פירט וואל געווארן געשאפן זענען עס קאמף, שער
מיט יידן האבן שטאטראט אין אז נאטירלער, ליס ווילדע ג. א. אויר געווען זענען עס בלאקן,
וואלט עס און מערהייט, א פארגעשטעלט זיר איז קאמף א פערזאנען, איינצעלנע פון טעס,
ייד א אז נארמאל, און נאטירלעד גאנץ געווען ראוו דער פון רייען די אין פארגעקומען אויר
שטאט דער ווי ווערן אויסגעוויילט אויר זאל האבן באזונדער באוועגונג, ארבעטער נער
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צווישן יחידים. פיל פון פראבלעמען אנדערע און פאר מער נאך אבער וואלט דאס פרעזידענט,
אויסגע צייט דער מיט זיך האבן ראטמענער די ארומיקע די ביי אנטיסעמיטיזם דעם שטארקט
פון געביטן פארשידענע אויף זאכקענער טיילט וואלטן מאכטארגאנען העכערע די און יידן, ניט

ווירטשאפט. שטאט וואלן. די פסל'ן אזוי ווי מיטלען געפונען שוין
אויסטיילן געלעגענהייט דער ביי ראוי ס'איז אנדערע פיל אין געווען אין סיטואציע אזא
פון טוער כאראקטעריסטישע אייניקע פון נעמען יידן די האבן אומעטום, ווי פוילן. אין שטעט
יאר פאר לעצמע די אבער שטאטראט. ראוונער אמט דעם אויף פרעטענדירט ניט ראוונע, אין
פאליטישע צוליב בין איך ווען מלחמה, דער ערב קאנ די געשטיצט את פרעזידענט, שטאט פון
אי די ראוונע, פון געווארן ארויסגעשיקט זינד שטאטפארוואל דער אין פאליאק. פון דידאטור
נאכמלחמד, און מלחמה די אין בערלעבונגען אויס איז מאגיסטראט, אין ס'הייסט אבער, טונג
אסאך זכרון פון אויסגעשלאסן האבן יארן, פרעזידענט שטאט וויצע א ווי געווארן געוויילט
אייניקע: נאר דערמאנען דאר וועל איר נעמען. קאנעוויטש. אברהם אינזשעניר ייד, דער
טו ציוניסטישער פראמינענטער א בריק, אייזיק צו אין פארהעלטענישן כוחות די דאנק א
זיבעס, וואלקע טוער, אייגנהארטיקע צוויי ער. געשאפן זיך האט שטאטראט פון זאמענשטעל
דער פון ליסטע א אויף שטאטראט אין אריץ פאר יידן א אויסוויילן פון מעגלעכקייט א אויר
לעצטע די פון איינער הצדק, לינת וואליאנער עס מאגיסטראט). אין מיטגליד (א לאווניק א
ברא זוסיה  אריסטאקראטיע ראוונער דער פון ארבע ביידע פון בלאק א געווארן געשאפן איז
פון זאכקענער דער נעכעס, מרדכי אויך קער, צוגעשטאנען איז בלאק דעם צו ליסטעס, טער

בודזשעט. שטאטישן ,,לאקאטארן פון ליסטע דער פון ראטמאן דער
האבן פאריינען פראפעסיאנעלע ראוונער די דירעקטאר דער פלאט, פאריין"שמחה (שכנים)
מיט מיטארבעטן בכדי טוער צוויי אויסגעטיילט לעבט וועלכער פאלקסבאנק, יידישער דער פון
דאס שטאטראט, אין פראקציע ארבעטער דער די פון שטיצע דער מיט באסטאן. אין לעצטענס
אנפירער און ארגאניזאטאר דער געווען זענען ווארשיינלעך קליינהענדלער, און האנטווערקער
גאלפערין, ברוך  קאמוניסטן יידישע די פון ציוניסטישן פון שטימען אייניקע מיט אויר,
גאלפע ברוך שורות. די פון שרייבער דער און געווארן אויסגעוויילט לאווניק אלס איז בלאק,
8 אויף געווארן פארמשפט שפעטער איז רין זיר האט דעם מיט גארין. זלמן בונדיסט דער
איז אמנעסטיע, דער פון געניסנדיק טורמע, יאר אר די ראטמאן איין מיט פארגרעסערט במילא
יארן מלחמה די אין יאר. 6 נאר אפגעזעסן ער קאנדידאט ערשטער וועמענס פראקציע, בעטער
רוס אין קאלכאז א אין הונגער פון געשטארבן בונד. פון נעכעס מרדכי געווען איז
ראטמענער קאמוניסטישע די פון איינער לאנד. ראוו פון באדן אויפן אז נאטירלעך, גאנץ
אפגעזעסן אויר איז שניידער, (מיטיע) מרדכי שטא ריין באהאנדלען ביים שטאטראט, נער
געווארן ארויסגעשיקט יאר, 4 פון אורטייל אן צום געקומען אפט זענען פראבלעמען, טישע
מלח דער פאר לוצק אין געלעבט ראוונע, פון פראבלע עקאנאמישע און פאליטישע אויסדרוק,

געשטארבן. דארט און מה א. א. יידן די צו באציונג די לאנד, אין מען
פון האנדלונגען די אז פעסטשטעלן, מ'דארף

ג. א. דער פון יארן, שפעטערעדיקע די אין סיי ריכטונגען אלע פון פארשטייער יידן, די
דעמא די זענען פוילן, אין הערשאפט סאנאציע זענען מאגיסטראט, אין אויר שטאטראט, אין
געווארן שטאטראטן די פאר געזעצן קראטישע פארטיידיקן איז ניווא א אויף געווען אלעמאל
במי אויר זיר האט דאס איינגעשרומפן, שטארק די כבוד. יידישן דעם אינטערעסן, יידישע די
רעפרעזענ יידישער דער אויף אפגערופן לא יידישע די פון אינטערווענצן טעגלעכע טאג

טאנץ. יידישע איינצעלנע פון ענינים אין ראטמענער
שיכאטאוו שייע שטייערן די פארלייכטערט אסאד האט בירגער
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ן י ש ט ר א ט
האבן מדרגות, אלע פון חדרים, קהל. באדינט  טארטשץ, אויף שווימט זכרון מיין אין
די ,,דערצויגן" און אריינגעקנעלט יאר גאנץ א מיט ארומגערינגלט שטעטעלע: געבורט מיין

לייט. צו און גאט צו קינדער, ביים פעלדער; תבואה רחבות'דיקע און וועלדער
אין צייטן. נייע אנגעקומען אבער זענען אזערע טיפע קיילעכדיקע, א שטעטל פון ראנד
נייע, אריינדרינגען אנגעהויבן האבן לעבן יידישן וועלכער שאסיי, לאנגער לאנגער, א ליי; דער
זיר פארמירט שטעטל אץ שסרעמונגען. מאדערנע גאנץ דער פון און לוצק קיין זייט איין פון פירט
וועלט אינטעליגענץ, יידישער פון קריח א אויס ,,פרעמ פארנעפלטער, דער צו  זייט אנדערער
דערציע קולטור מיט באגלייט ווערט לעכקייט לודמיר.  פוילן צו נענטער שוין שטאט, דער''
אלגע ליטעראטור, מאדערנע טעטיקייט. רישער  שאסיי שטיינערנעם לאנגן דעם לענגאויס
נאציא אידייען, פאליטישע יידישע, און מיינע בארג דעם אין טיילוויח און פארשטאט; די
אויפקלערונג, און וויסן אוניווערסאלע, און נאלע קראמען, רייע א שטאט. די  טאל אראפיקן
פון הערצער און מוחות די אין אריץ דרינגען קאנצענטרירט זיך האבן יידישע, אויסשליסלעך
זיר שאםט עס יוגנט. אויטאדידאקטישער דער און קלויסטער דעם ארום פארשטאט, דער אין
ס'ווערט ביבליאטעק, א קריה, דראמאטישער א ווי קריה. האלבן ברייטן א אין מארקרינג, דעם
קולטורליטערארישע סיסטעמאטישע א געפירט און קראמען געצויגן זיר האבן פארזעצונג א
די דורר ברעכט ביילין ד"ר יידיש. אויף ארבעט ס'איז ווו אריץ, שטאט אין אראפ ווייט קרעמלער
גרינדנדיק חדרדערציונג, רעליגיעזער פון וואנט קאש קאטוילישער דער און מארק דער געווען
יידיש אכטקלאסיקע, קאמפלעטע, מאדערנע, א איי און לעדערווארג שניט, און באקאליי טשאל.
 ,,מפיציהשכלה" חברה דער פון שול, רוסישע געווען דארט איז אלץ שפיח, און גאלאנטעריי זן,
מאדערנעם א מיט וואלין, אין איינציקע די געשטאנען זענען שאסיי דעם אויס לענג בשפע.
אידעאליס אויס ס'וואקסן פראגראם. וועלטלעכן טאג האבן וועלכע קוזניעס צענדליק א ביי
וועלכע טוער, קולטורגעזעלשאפטלעכע טישע מחי ספעציםישן דעם אויסגעקלאפט טעגלעד
און חלוצישער דער אין טעטיק שפעטער ווערן קאוואדלע, און האמער פון געקלימפער קאלישן
גרינ ביילין ד"ר באוועגונג. רעוואלוציאנערער דעם באלעבט און איחן, צעגליטן הייס אויף
זייער א  שפארקאסע, אין ליי א אויר דעט ארום.
הארעפאשנער דער פאר אינסטיטוציע נוצלעכע שטעטל. אין מערהייט די געווען זענען יידן
שטע פון באפעלקערונג קליינהענדלערישער און קאנצענ געווען זענען מעשטשאנעס, גויים, די

איבערהויפט. טל, םארגרויזטע מיט געסלעד זייטיקע די אין טרירט
19171914 מלחמהיארן די וואס חורבן דער מיט און הינט מיט היחער, די ארום גערטנער
און שריפות שטעטל: דעם געווען גורם האבן בלאטי די אין חזירים נארענדיקע זיר אייביק
שווע א געלייגט האבן עלנט, און נויט חורבנות, זענען שיכטן אלע פון יידן הויפן. און וועגן קע
טייל אדער פארבליבענע, די אויף חותם רן הענ אייער סוחרים, תבואה : שטעטל אין געווען
עווא מלחמה די פון יידן צוריקגעקערטע וויח אינסטיטו באלמעלאכעס. און קרעמערס דלער,

קואציעס. רע אלע פאר שטעטל אין געווען זענען ציעס
פרישע דערוועקעט יצרהקיום דער אבער יחיד'ס אין איינגעוואקסן ווי הצטרפותן, ליגיעזע
פארארעמטע; און אנגעליטענע די ביי כוחות בתימדרשים, און שולן לעבן. קהלישן אין און
ס'עפנט אויף. אויפסניי זיר בויט שטעטל דאס שי חסידישע כלערליי פון קליינע, און גרויסע
זיר ס'ארגאניזירן שול, יידישוועלטלעכע א זיר לויצקער קארלינער, אליקער, טריסקער, טות:
סאציאלרעווא אויר ווי נאציאנאלע די אויפסניי מקווה. א מיט באד עפנטלעכע אן א.א. סכיזשער
רעוואלו רוסישע די ארגאניזאציעס. לוציאנערע האבן מלמדים און חזנים שוחטים, דיינים, רבנים,
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דער טרייסטנדיקע איין פאקט, איין מאמעס. און האפענונגען נייע דערוועקט 1917 פון ציע
די  לדורות ווערן פארצייכנט דארף שיינונג פרייער און שענער בעסער, א פון אילוזיעס, נייע
ניו אין טארטשינער די פון לאנדסמאנשאפט מאטעריעלע יידישעאמעריקאנישע די לעבן.
ליכטיק און העל אויף האלט וועלכע יארק די מאס געוויסער א אין פארלייכטערט הילף
ברידערלעכקייט פון ליבשאפט, פון פייער דאס לאגע. מאטעריעלע שווערע
טארטשינער. די שוועסטער, און ברידער די צו , , ,

לענט שטעטל ל,בן M יי אנוואזעס כלעיליי אינעעי לענט טאיטשין
לייכט.ס,. יןי אין העי1עי> אלעמענ שטעטל יאס ייעיט סוף צים פאגואמען. און
אינסימע ש צוד יעם צויאנ י' פין עפ<<כע יי פיילן. מיט פאיאייניקט
." לאנד0לייט, אלע פאמ,ל,ארישקייט פוי יעי אונטעי 'איו, ייייסקעי אין ציקעי

ל יועלט יער איבעי. קפוייטע אקטייישעפעיישע: אז אז העישאפט לישעי
. ,, דראמקרייזן ארגאניזאציעס, פאליטישע און קוואלשולן א זיין ווייטער וועלן געפילן די אז האפן, ,

■ , , העברעאיסטז און יידישיסטז ביבליאטעקז אלגעמיץאוז פןן נאר שטעטלשער פ בלןיז fffj ססן, הענרעא און jdo w יד אשעקן, ב7 ב און

זייע ביי און זיי ביי אידענטיפיקאציע, יידישער
דורות. לדור  קינדער רע קדו מיליאן זעקס אונדזערע פון גורל דעם

דעזשאניירא ריא יידן. טארטשינער די אויר געטיילט האבן שים
אייזגגארט אברהם און טאטעס שוועסטער, און ברידער אונדזערע

דרושקאפאל שטעטל דאס
באפעלקערונג יידישע דרושקאפאלער די איז עס דרושקאפאליע. גערופן עס האבן יידן
נידריקן א אויף געלעבט צייטן יענע אין האט ספע אנדערע צווישן שטעטל קליין א געווען
רוסישער דער ביז שטאפל געזעלשאפטלעכן האראכאווער אין שטעטלאך וואלינער ציפישע
גע קענטיק ס'איז ווען נאכדעם, רעוואלוציע. פארגאגגענהייט ניטלאנגער דער (אין פאוויאט
דער אויף באוועגונג און אויפוואכונג אן ווארן דאס וואלין). אויף אויעזד, לודמירער צו געהערט
דרושקאפאל צו נאהענסטע די אין גאס יידישער וואס געגנט דער אין געווען איז שטעטל
רוסישע די אין אנד' און לודמיר (לוצק, שטעט גאלי דער צו נאנט זשוראווניק גערופן מ'האט
אנ האט שטעט), גאליצישע פון און גרענעצן, הויפט די געוון זענען יידן גרעניץ. צישער
שטעטעלע, אונזער אויר פראגרעסירן געהויבן 100 מיט צוריק און שטעטל פונם איינוווינער
געםירט און חסידישע א 90^ געווען איז וואס 700600 ארום געציילט עס האט בערך, יאר,

בכלל. שטייגער חסידישן אויפן זיר ביז פארגרעסערט זיך האט צאל וועמענס יידן,
אויפ אח וועלטמלחמה ערשטער דער נאד דייט דער (פאר תקופה אונדזער און בערך, ,1000
אידעאליסטישער אן דרושקאפאל אין געוואקסן דעם טראץ ,(19431940 אין אקופאציע שער
דורכגע צייט דער מיט האט וועלכע יוגנט, צו דרושקאפאל, פארלאזן האבן יידן פיל וואס
חלומות און שטרעבונגען מיט געווארן דרונגען סיבות. פארשידענע ליב
לעבנסגאנג דעם און שטימונג די ענדערן צו אין יידן די פון לאגע עקאנאמישע די
פארגאנגענהייט דער אין געהערשט האט וואס אמיינסטן באשטימטע, ניט א געווען איז שטעטל
די פון ישראל כלל צום דערנענטערן זיר און ס'האט וואס פרנסה, אן געווען יידן די זענען
נייע די פון שטרעבונגען די צו און צייטן נייע אין דרושקאפאל פון איבערגיין צו געווען גורם
יוגנטארגאני געבילדעט זיר האבן עס צייטן. גע אויסער עמיגרירן, אדער ישובים אנדערע
צו באוועגונג ציוניסטישער דער פון זאציעס משפחות. פארמעגלעכע מערווינציקער ציילטע
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(1941) תש"ב אלול כ"ה טאג אין געשעען איז און געצויגן זיר האט יוגנט רוב דער וועלכע
אלע געווארן אומגעבראכט ס'זענען וועלכן אין פאר קוואל א געפינענדיק געווארן, באאיינפלוסט
וועל געציילטע (אויסער דרושקאפאל פון יידן און דור דעם פון פיל קולטור. און דערציאונג
דעם אין נסים). דורר געראטעוועט זיר האבן כע לער גענומען זיך האבן קינדער די איבערהויפט
אויסגעליידיקט דרושקאפאל איז טאג ביטערן אוצרות די צו דערנענטערט זיר און עברית נען
און יידן הארציקע רואיקע, אירע פון געווארן געווארן געגרינדעט ס'איז קולטור. יידישן פון
קהילה די דורות. פון משר אין שאפונגן זייערע שטאטביבל א ,,תרבות"שולע, א שטעטל אין
וועלטמאפע דער פון געווארן געמעקט אויס איז קולטוראונטערנעמונגען. אנדערע און יאטעק
פאר זענען שטעטל פון הפליטה שארית די און צוגע לאנגזאם האבן עלטערן חסידישע די
בא זיי וועלט, גארער דער אויף צעזייט יתומט דער אין לערנען זאלן קינדער זייערע אז שטימט,
די פון אנדעק דעם פאראייביקן צו זיר מיען זיין עולה וועגן טראכטן און שולע העברעאישער
מאנומענט וועלט דורכן יידן דרושקאפאלער קיבוצי אין פארן אויר און ארץישראל קיץ

ישראל. אין וואלין" ,,היכל ארץ צו צוגרייטן און דערצען זיר הכשרה
שטעטל. אין געבלאזן האבן ווינטן נייע ישראל.

ווערן כבוד און הייליקייט פון געפיל א מיט זיר לאזן מיידלער און יינגלער דרושקאפאליער
צום ורחימו בדחילו שורות קורצע די געשריבן ווערבא, אין קיבוציהכשרה ערשטע די אין
פארלארענע און אומגעקומענע די פון אנדענק שטי א געשאפט ס'ווערט און אנד. און קלאסאוו
וועלכער ישראל, כלל דעם אין דרושקאפאל פון ארץ אין לעבן דאס באנייען צו עליה, צו מונג
דור אדנזער אין נפשות מיליון 6 פארלארן האט ישראל.
איי אין הערשאפט יייטשנאצישער י™ יייי פון ארויס זענען יאר 2015 משר אין
טרא גרויסע יי פאי זיי שטעלז מיי יאפע ארץ קיין חלוצים 150 בערר דרושקאפאל
י™ ש9עטער זיי י'^בז מיי (לויט געדיע געלאזט זיר האבן בערה צאל, אזא און ישראל
לע פריינט' עלטעיז' אונזערע אזו' ייי וווסט) אמעריקע.  אמיינסטן וועלט, גרויסער דער אין
געפירט זענעז יייל סתם און חברים יערס' האט הערשאפט פוילישער דער אונטער
גריבער, די צי וועג לעצטז זייער איז געוואיז אויסגע ס'האט ביז פראגרעסירט דרושקאפאל
צו געווען געצווונגן זענעל אלייז זיי וועלכע דייטשן די און מלחמה וועלט צווייטע די בראכן
זיי אין געווארן געווארפן איז זיר פאי גראבן אויסמיידענ ניט וואלין אויר פארנומען האבן
ברודער גרויסן דעם זעען מיר לעבעדיקערהייט. איז ביטער דרושקאפאל. שטעטעלע אונזער דיק
פון ווייט ניט הוכלופוב לעם זיי פיז ?בר יידן, דרושקאפאלער די פון גורל דער געווען
צו ס'ניי פון ייעיט האריז יאס און שטעטל אנדערע מיט גלייד געווארן געפייניקט זענען זיי
טרייסט! קיץ ניטא י^מערט. איז שיייט בראכז נאציס די דורר שטעטעלער ארומיקע די פון י?ן
(שארגיל) בןאייה בנימין בראר גרויסער דער פארניככונג. פולן צום ביז

עליכם שלום און... בעלאזערקע שטעטעלע מיין
,,כתריאלעווקע", שלוםעליכמס זיין געקאנט אין בעלאזערקע שטעטעלע קליין מיין אין
כלהאט ווו הייזעלעד, ,,קליינע געווען אויר זענען יידישע זעלבע דאס גערעדט מען האט וואלין
קאפ אויף קאפ יידעלער אונדזערע אוועקגעזעצט גע האט עליכם שלום וועלכן אין מאמעלשון
פרוכפערן זיר זאלן זיי אנגעזאגט זיי מ'האט און דיאלעקט, זעלבער דער  ווערק זיינע שאפן
גע זענען מענטשעלעד" קליינע ,,די מערן". און קללות. זעלבע די און ברכות זעלבע די
העלפן!" וועט ,,גאט אז גלויבן טיפן א מיט בענטשט אויר וואלט וואס ,,ביליזערקע", מיין אין
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* און וואסערלייטונגן לאמפן, עלעקטרישע
בעלא אין אויר זענען לוקסוסזאכן אזעלכע גענאד הונדערטסטן צום צוריק, יאר זעקס מיט

, , פון איינעם יעדן אץ אבער געווען, ניט געזערקע איך האב עליכם, שלום מיץ פון בורטסטאג ,,
, , שטיבעלען קליינע צוואנציק און הונדערט די

ייי מעי ע0ע0 שילייק אים ביו אי אז פלט אין ספייקייש ניט פ<,ליצס בעייען זענען
סהאנ' שאפינג'" ייינע 9אגי!1ם",פ" . "נאי ניכעי. מאיעינע זויבערערלהבדיל, זיין טריי בלייבן געוואלט אויך אבער,
,,פארבעסערט'/ אן און "באארבעט" אן שאפונג. בלויז פארמאגט האט לאנגער" דער "מלך

,,טענצע". אן און ''געזענגע" אן אין שמייכל שטענדיקן א מויל, אין ציין סינף
א פון שטימע א און אויגן "ממזרישע" יינע ז

זיר מען מוז געטראכט, איר האב '1960 איו גלעקל. זילבערן
דע אדער גרים קאסטיומען, מיט באנוצן ניט

L אריינפאלז'' ער פלעגט פארנאכט טאג '/קליייעדז עכטע די ארויסצוברענגען כדי קאראציעס, ' w*Ji 1"" IV UAi//J UJ"J *J ^ou ' *
."^1?vumvn נע ביכער, עליכמס שלום פון באנד א ,,ארויסכאפן"

און שאםע הינקענדיקער דער אין זיר אנשפארן
עיקר דער איז געגלויבט איר האב ,1960 איו מיט געווארן פול איז צימער דאס 
טיפן זייער מעלאדישקייט, זייער ארויסברענגען אפשטעלן, זיר פלעגן דורכגייער געלעכטער.
לע פון פאדערונגן באשיידענע זייערע גלויבן, פענצטער אפענעם דורכן קאפ דעם אריינשטופן
דארף קבצנישקייט. זייער פון רייכקייט די בן, אין מינוטן גליקלעכסטע "די פון געניסן און
שפרודלדיקע דאס ווי מער האבן ,,טעאטער" יעז לעבן". זייער
זיין פאר געפיל טיפן דעם און גאון א פון ייאיט אכטניין. יאר א געווען אלט דאן בין איר

י קלאנג און אינהאלט

צוגרייטונגן, פון יאר גאנץ א נאד אזוי, און *
געווארן געבוירן מענטשעלעך' קליינע "די זענען

אןיפסניי געווען אלט כ'בין ווען ווארשע, אין ,1930 אין
די "ליבעס": צוויי געהאט איר האב יאר, 21

געווארן אויר זענען מענטשעלער" קליינע "יי אמא  צווייטע די און סקולפטור;  ערשטע
מאל ערשטע דאס פאקטאר"; ,,הי0טארישער א העב און יידישער פון פארלעזונגן טארישע
איינ רעגירונג קאמוניסטישע פוילישע די האט ליטעראטור. רעאישער
דעם געבן צו קינסטלער ישראלדיקע געלאדן , <uv ' 1^ 1^ פינגער סובטעלע די גראווירנדיק איינמאל,

ישובים. יידישע די פאר ווארטקאנצערט .
** 0 צוויי אויסגעוואקסן פלוצים זענען קריסטוסן, פון

פון יארצייט פוםציקסטן צום יאר, היינטיקס האל און מצבות די הינטער פון ,,קאלעגן" יינגע
מענטשעלער" קליינע ,,די זענען עליכם שלום צוויי פינגער "דעליקאטע" זייערע אין טנדיק
וועלן און לענדער זעקס אין געווארן איינגעלאדן איר געבעטן "פריינטלען" זיי האבן רעוואלווערן

שפראכן. זעקס אין ווערן אויפגעפירט קריסטלעכן דעם פון אפטראגן באלד מיר זאל
,, , "ברייטהאר זיי האבן  ניט אויב הקברות! בית

טיםע יי פיז ^ עליכם' שלים ייי* צו זיין שווער ניט וועט  דערקלערט ציק"
זיי האט  *^ל*ר 9י7י~; פינעם ייאיצלעו גרוב... שטיקל א מיר פאר אויר געפינען
פונקט מדיגה איניויעיסאלעי אן צי יעיי'ויבו קיין איד האב דיבורים אזעלכע הערנדיק
^ בלייז ייעיט גיייסע,קינסט יעדעי ייי א"/ מיין פארוואנדלען ווי געהאט, ניט עצה אנדערע
איז זי ווען אינטעינאציאנאלאנערקענט, מאלט א געווארן פראפעסיע, א אין ליבע" "צייייטע

גיייסקייט נ*ציאנאלעי מיט באהייכט פון חיונה ציען אנגעהויבן און רעציטאטאר
גאלדנכערג אליהו ווארטקאנצערטן.

ץ
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פארגאנגענהייט טשודנאווער פון
אוקראי די נאכיאגן כדי גיכער, וואס בריק דעם טשוד פון יארן ווייטע פון זכרונות די צווישן

נער. פון געשעעניש וויכטיקע א פארבליבן איז נאוו
קיין געקומען אראפ איז טאג זעלבן דעם אין ווען טעג די אין פאסירט האט דאס .1919 יאר
און אסטראווסקי קאמיסאר רוסישער א טשודנאוו אוק באהערשט האט ארמיי רויטע  רוסיש די
צו מענטשן צושטעלן יידן די פון געפאדערט זענען כוחות מיליטער אוקראינישע די און ראינע
דער מיט צוזאמען בריק. דעם ביי ארבעט דער א און דרוםאוקראינע, צו קיעוו פון אפגעטראטן
פניהעיר, די געווארן דערקלערט איז פאדערונג טע אוקראינער אין געהערשט האט תוהוובוהו
ארויס ניט וועלן טשודנאוו פון יידן די אויב אז דאן אין באפעלקערונג אלגעמיינע די ריטאריע.
וועט בריק, דעם פארריכטן העלפן פרייוויליק גיין פאלן פיל אין דערפער, און שטעט אין געפלאגט
אקט סאבאטאזש א אויפפירונג דער אין זען ער יידן, די פארלוסט. פארמעגן און קרבנות מיט
די שטעטל. דאס מאכן חרוב באפעלן וועט און פון איינוווינער מיינסטע די געווען זענען וועלכע
האט און ערנסטע גאנץ א געווען איז דראונג  פאדאלייער  קיעווער אין שטעטלעך די
אפלייגנ ניט טשודנאוו. אין פאניק א געשאפן שרעק אין געלעבט האבן גובערניעס וואלינער
אירע ארויסגעשיקט שטעטל דאס האט דיק חסד אויפן אנגעוויזן אפט גאנץ און פיין און
אפילו יוגענט, פיל און בריק צום בעלימלאכות אונארד אין איבעראל וועלכע באנדעס, די פון
ארויס און אפגערופן זיר האבן פאכלייט ניט און שלאגן גראבירן, דערלויבט זיר האבן נונג
פון געווען זענען לעצטע די צווישן ארבעטן. יענע פון היסטאריע די סיבות. אן יידן טויטן
צייט יענער פון יוגענטלעכע אינטעליגענטע די פא און פאלן טרויעריקע פיל איבער גיט צייטן
די פון שרייבער דער וועלכע צו שטעטל, אין זיינען דאס גאס, יידישער דער אויף סירונגען
האבן קרעווענס בצלאל חבר זיין מיט שורות .1919 אין אוקראינע אויף פאגראמען די געווען
פונם דראונג דאס באגלייט האט אונדז געהערט. באוויזען אפט זיר האבן צייטן יענע אין
מיט צוזאמען און טשודנאוו פארניכטן קאמיסאר גערויבט האבן וועלכע אוקראינער, פון באנדעס
באשיצן חוב א פאר געהאלטן מיר האבן דעם גע האבן זיי נאר ווו אומעטום פאגראמירט און
שווער, געווען איז ארבעט די כבוד. יידישן דעם און ווידערשטאנד, א פון שרעק דער אן קענט,
פולער מיט באצויגן זיר האבן אלע מיר אבער אין גרויסע. געווען זיינען דערביי פארלוסטן די
אויפן אויסגעפירט און באפעלן אלע צו ערנסטקייט ,,אט געשטעלט זיר האבן באנדעס די פון שפיץ
ארופ אונדז אויף מ'האט וואס אלץ אויפן בעסטן געבושוועט האבן וועלכע אנפירער,  אמאנען"
און וואסער אין געשטאנען זענען מיר געלייגט. הפקר דער אין אינטערעסן פריוואטע געזוכט און
מאטעריאלן אנדערע און קלעצער צוגעשטעלט געווען. ניט איז מאכט פעסטע קיין ווען צייט,
אליין ווער געשלעפט האבן מיר פאכמענער, די א טשודנאוו קיין אנגעקומען אין איינמאל
אויפ די כוחות. אלע מיט צווייען אין ווער און אפגעשטעלט זיר און באטאליאן אוקראינישער
געשטראכן אונטער האבן ארבעט דער אויף זעהער פארן אפטרעטענדיק באןסטאנציע דער אויף

געמוטיקט. אונדז און פלייסיקייט אונדזער האט צוועקן מיליטערישע פאר מיליטער. רוסישן
ארבע יידן, מיר זענען זאגענדיק אמת דעם בריק הילצערנעם דעם צישטערט באטאליאן דער
געווען ניט ארמיי, רוסישער דער פאר טנדיק דער אין פליסט וועלכער טיעטיערעוו, טייר אויפן
אונדז, ביי בלייבן שוין וועט מאכט די אז זיכער, אנגע איז טשודנאוו פארלאזען נאכן געגענט.
די געביטן זיר האבן אפט גאנץ וואס נאכדעם וועלכער ארמיי רויטער דער פון פאלק א קומען
באוויזן, מיר האבן םארלויפיק אבער הערשער, און טעטערעוו דעם אריבער באדארפט האט
און מאכט דער פון באפעל א אויס פילן מיר אז פון איינוווינער די צונויפגעזאמלט גלייר האט

געהעריק. איר דינען רעמאנטירן צו דערםער ארומיקע און שטעטל
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זכרו פיל דאן, פון פאריבען זענען יארן די אויספילן אין אויסצייכנונג מיץ פאר
פון איינצעלע נאר קאפ, פון ארויס זענען נות דער מיר האט נוצליך און פונקטליך ארבעט

זכרון. אין טיף געבליבן זענען זיי ..אויסציי א באשטימט אנסטראווסקי קאמיסר
קאוץ שמואל באקומען. האב איך וועלכן מעדאל", כנונג

ראוונע אין טרויעראקאדעמיעס
טיפן אין געווען איז יידנטום ראוונער דאס דער בתמוז, כי ס'קומט ווען יאר, יעדעס
געשטאלט גרויסע די באטאנט האבן אלע טרויער, די זיר איך דערמאן הערצל, ד"ר פון יארצייט

מנהיג. גרויסן פארשטארבענעם פון דער אין געווארן אפגעריכט איז וואס אזכרה
מיט ציוניסטן געווען זענען עלטערן מיינע .1904 יאר אין ראוונע אין שול גרויסער
אפן געווען איז הויז אונדזער און לעבן און לייב ,

, , כ'האב קינד. א געווען דעמאלט נאר בין דיאיך דערהאלטן נאכן באלד צוזאמענקונפטן. פאר טרויער גרויסן מיטן איבערגענומען זייער פארזיר זיר האבן ידיעה טרויעריקע
, , בשורה טרויעריקער דער פון הויז אין אונת מייןביי שול. גרויסער דער אין יידן מאסן זאמלט מער., ניטא איז הערצל ד"ר אז אזכרה, דער צו מיטגענומען מיר האט פאטער

דער פאר פלאץ דער צער. מיין אויר זעענדיק צו געגעבן מיר האט מוטער איידעלע מיין
האבן מיר מענטשן. מיט פול געווען איז שול אין הערצל. ד"ר פון גרויסקייט דאס פארשטיין

ר&ווגע אין שלל גרויסע *7

ענג די אריין. שול אין דורכגעריסן קוים זיר י^שי אלס געזען אים איר האב פאנטאזיע מיין
טאג דער גרויסע. א זייער געווען איז שאםט אנגע איז וואס צייטונג די געדענק איר קעניג.
ליכט ברענענדיקע די און הייסער א געווען איז איז עס וועלכער אין פעטערבורג, פון קומען
דעם פארשטארקט און היץ צוגעגעבן נאר האבן דיכ פון טרויערליד דאס געווען אפגעדרוקט
דערטראגן זיר האבן בימה דער פון טרויער. הערצלס ד"ר באוויינט ער ווי פרוג, ש. טער
נאר פארוואס, ניט כ'ווייס הספדים. און תפילות און פאלקסמנהיג א געשטארבן ,,ס'איז פטירה.
פון איינעם נאר צעוויינט. ביטער זיר האב איר געווארן". פאריתומ'ט איז יידנטום דאס
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אין זאכן קהלישע אין פארטון און וואקסענער הקהל ראש דעם געקאנט, איר האב רעדנער די
קאנ געוועזענער שמחה, ברודער מיין שטאט. איז ער ווי דערציילט האט וואס העלער, הערש
דאמאלט האט אמעריקע, אין ישראל פון סול קאנגרעס ציוניסטישן צום באזעל קיין געפארן
איז ער חיפה. אין שולע רעאל דער אין געלערנט הערצל ד"ר מיט באגעגענט דארט זיר האט און
אונדז האט אץ אורלויב אויף אהיים געקומען ער שמועס. לענגערן א פארפירט אים מיט און
בלוטיקע די וועגן איינצלהייטן סר א דערציילט מיט רושם שטארקן א אים אויף געמאכט האט
צייט יענער אין ישראל. ארץ אין געשעענישן זיינע און פערזענלעכקייט מאיעסטעטישער זיין
צווי ער (אויר לערער, די און תלמידים די זענען ישראל. ארץ פון אויפלעבונג דער וועגן פלענער
ניט מטולה, קאלאניע דער אין געווען זיי) שן קאלי שלמה עסקן, ציוניסטישער עלטסטער דער
קיץ צוריקצוקערן זיר מעגלעכקייט קיין האבנדיק מיט און חזן מיטן צוזאמען האט קאביטשער,

חיפה. ,,קדיש". געזאגט קהל גאנצן דעם
וועגן דערציילט ער האט אזכרה דער אויף
ארץישראל 16יאריקער דער געשעענישן. די
שול פונעם דערציילט האט גימנאזיסט דיקער שול, גרויסער דער אין אסיפה צווייטע די
פאראינ צו געווען מצליח האט און באלעמער פראטעסטאסי א געווען איז געדענק, איר וואס
וועלכע צוהערער, שטאטישע זיינע טערעסירן יאר אין געווארן איינגעארדנט איז וואס פה,
צוהע איבערגעלעבט, אלץ דאס אליין ווי האבן אומ זענען וואס קדושים, די פון זכר צום 1929

קרעכצן. פארשטיקטע מיט זיר רנדיק אי אראבישע די דורר ארץישראל אין געקומען
פיסיוק שמואל דער א געווען דעמאלט שוין בין איר בערפאלן.

נזלינאוו אץ חסידים סטאלינער
HHUBiiHIHHI אין יידן וואלינער זענען כאוווסט ס'איז ^^^^^^^^^^^^^^^1ווי געשטימט און חסידים, געווען צייטן אמאליקע
1^^^^^^^^^^^^^^^^ וואלין. באהערש האט חסידות די ווייל ^^^^|||||^^^^|חסידיש, געגנט, דובנער מלינאוו, שטעטל דער ^^■^^^^^■^^^^₪אין רביים, אייניקע צו געהערט חסידים די האבן
^^^^B' J^^^M די און שטעטל דאס באזוכן קומען וועלכע
^^^^Heft 9^^^ דער רביים. זייערע צו פארן פלעגן חסידים
^^^^^^F j^^^M זיר האט מלינאוו פון חסידים טייל |H^^^^^גרעסטער 3^^^ און צדיק, סטאלינערקארלינער צום |^^^^^^|באצויגן . 4^^^ סטאראסטע, יצחק ר' געווען איז זיי פון איינער
^^^^^^Kkl J^^^^l ייד א פנים, הדרת א מיט חכם תלמיד א ייד א
^^^^^^HHkj^j^^^^H פאריקן אין בתים בעלי חשובע די פון נגן ^1^1119191^||^^יודע געקענט מ'האט וועלכן מלינאוו, אין יארהונדערט

סביבה. דער אין אויר געערט סטאיא8טעאון יצחק ר'
סטא הייסער שטארק א געווען איז יצחק ר'

מעשיות צייט לאנגע א דערציילן יצחק ר' פלעגט א געווען שוין איז ער ווען אפילו חסיד. לינער
באגעגנעשן זיינע פון און רבי'ן פון נסים און רבי'ן צום פארן ער פלעגט קינדער, 6 פון פאטער
זיק פץ בכלל און טישןפראווען זיינע אים, מיט זיין איבערלאזענדיק יומטובים אויף סטאלין אין
אויס האבן חסידים א. א. הויף רבי'נס אין וויילן רביץ פון זיר צוריקקערענדיק אליין. םאמיליע
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וואס מיט באנוגנט זיר און חסידיש און רוהיק גע אויר און יצחק'ן ר' נאכגעשאן און געהערט
געבענטש. אים האט גאט קוואל. ריכטיקן פון טרינקען רבי'ן צום פארן

עלסטע זיין אויסגעגעבן האט יצחק ר' ווען ,
ר' געווארן געבענטש איז מעלה א נאד איידעםמיט דעם גענומען ער האט  בתיה טאכטער ,

, אין געפיל און שטימע ווונדער א מיט אריץיצחק, און קעסט אויף שטוב אין זיר צו יחיאל . .
, , דאוו זיין געהאט ליב האט עולם דער שפעטערדאוונען, און שטיבל סטאלינער אין געפירט l '■

, מיזאטש און לוצק פון און עמוד פארן רביץנען צום סטאלין אין זיר מיט גענומען אויר , ,^^ נוראים ימים דאוונען איינלאדן אים מען יומטוב.פלעגט אויף , . .
, כו אלע מיט האט יצחק ר' שליחציבור. געווארןאלס באגייסטערט שטארק איז יחיאל ר' , זיינעי, סטאלינער תפילו" זיינע אין איסגעבעטן איןגעפילן "י"

ןיינע חןיך רבי פין ניגינים די אייגעזינגען אין קהל פארן
ז"ל. זון זיין און קארלינער אהר'עלע

בארדיטגאלדבעיג םילוויע מלינאוו זיין אין געלעבט יצחק ר' האט אזוי

בערעזנע אין איבערלעבנישן די
זיי פון מ'האט וואס אויספילן שטעטל פון יידן 1941 פון העלפט דער אין טאג געוויסן א אין
דערצו און אופן, שטרענגסטן א אויף געפאדערט  זייט צפון פון בערעזנע, אין באוויזן זיר האבן
יידן. אלס זיי, צו באציהונג שענדלעכער א מיט וועלכע סאלדאטן, דייטשע ליזנא, דארף פונם
האבן קלאנגען און געציטערט האט הארץ דאס זענען דאס שטעטל. דאס אנגעפילט גלייר האבן
דאס אז ערטער, אנדערע פון פארשפרייט זיר מיט ארטילעריעכוחות איבערהויפט געווען
יידן. אויף תוכחה דער פון אנהויב אן נאר איז הא גרויסע דורר געפירטע פולעמיאטן שווערע

פאליציאנטן אוקראינישע באוויזן זיר ס'האבן דריי אדער צוויי אין געשפאנט פערד לענדישע
האבן זיי באפעל. מיליטערישן דעם אויספירן צום קריגסגע אנדער און בריקן גרייטע מיט פאר,
און אלט געטריבן און אויספיינען געוואלט זיר אויסגעזעהן האבן סאלדאטן דייטשישע די ווער.
און שוואכע אפילו פרויען און מענער יונג, בערעזנע נצחונות. פון צופרידענע און געזונטע
אויפגע גלייר מוז וועלכער בריק, צום קראנקע געווארן. אקופירט איז
קאנטראלירט דייטשן האבן זיי נאר ווערן. בויט אנגע זיר האבן אנקומען זייער מיט גלייד
בעלי ווי געפירט זיר און הייזער יידישע די אין באפעלקערונג. יידישער דער פון צרות די הויבן
בעי באשטאנען איז ארבעט די אומעטום. בתים דעם דערפילט טאג זעלבן דעם האבן יידן די
גרויסע קלעצער, צושטעלן און שלעפן פון קר בריק דער ווייל דייטשן, די פון דרוק ביטערן
בריק. פארן מאטעריאלן אנדערע און שטיינער דורר געווארן רואינירט איז סלושטש, טייר אויפן
פון כוחות פיזישע די לויט ניט געווען איז דאס פארברענט און ארמיי רויטער אפטרעטנדער דער
גע זענען עס וועלכע איבער יידן טייל גרעסטן די יאגן באדארפט האבן דייטשן די געווארן.
אין בייטשן מיט דייטשן און אוקראינער שטאנען בא קאמענדאנט מיליטערישער דער האט רוסן,
ווא אין געפירט זיר האט ארבעט די הענט. די האט ער און בריק דעם ס'ניי פון בויען שלאסן
עסן, אן און אפרוח אן אווענט שפעט ביז סער שטעלן זיר יידן ארטיקע די צווינגען באפעלט
גע זענען סטאליארעס און שמידן ווי פארלייט דראהונג, א מיט טאג, זעלבן דעם אים בויען צום
ווערקשטאטן זייערע עפענן געווארן צווונגען ארבעט דער צו שטעלן ניט זיר ס'וועט ווער אז
ענ צו אים כדי אלץ דאס און בריק דעם פאר דערשאסן וועט  הויז אין בלייבן וועט און

טעג. 3 פון משר אין דיקן ווערן.
כאפן אנגעהויבן מען האט בריק נאכן באלד אלע באוויזן זיר האבן פארארדנונג אזא נאר
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אבער זיי, צו געריסן זיר האבן יידן און ריאדן קלא און גאסן רייניקן ארבעטן, אנדערע צו יידן
געווען דערשלאגן. און אנגעשראקן געווען מ'איז פולעמיאטן, פון רעדער וואשן כלים, אן  זעטן
דער און שטעט ארומיקע פון אן קומען ידיעות און געביידעס פארברענטע פון גאסן אפרייניקן
זיי ס'דראהט און דערדריקט זענען יידן פער, און דרוק א אונטער ארבעטן שמוציקע אנדערע
ארו אין ווי גלייר בערעזנע, אין פארניכטונג. דעם דערנידעריקן ווילן בולטן א מיט פייניקונג
פאר געטא א באשטימט איז שטעטלאר מיקע דייטשע די האבן שטעטל פון פארק אין ,\ודע".
געקומען זיינען עס שפייז, אויס ס'פעלט יידן, גרויסע א גראבן יידן 10 אוועקגעשטעלט הערשער
זיר מען קען אזוי ווי צייטן, ביטערע שווערע איז ,,דאס אפן זאגן געשעמט ניט זיר און גרוב

ו לויפן וווהין י ראטעווען אוועק זענען זיי אויף און יידן" אייערע פאר
, , אבער געווער. מיט היטערס געווארן ארויסגעשטלט זענען תש"ב אלול י"ב אין סוף, צום

, די האבן געווארן געענדיקט איז גרוב די בערעזנעווען געטא פון יידן אלע געווארן געפירט ,*' אנפילן, זי באפעל א לויט באדארפט אוקראיגרעבער דורר צוגעגרייטע גריבער, גרויסע 3 צו ערד. און שמוץ מיט דיצוריק זענען דארט מאקווין, קיין וועג אויפן נער, ,

י ' דאס געווארן אפגעשטעלט איז בערעזנע אריקאין און געווארן אויסגעשאסן אומגליקלעכע ,
, געפייניקט, געיאגט, ווערן יידן לעבן. לעיידישע אדער פארווונדערט טויט, געווארן געווארפן ,,, פא יידישע עטלעכע מיט יידןראט א צאלבארויבט. קליינע א נאר גריבער. די אין בעדיקערהייט די, דורר געווארן באשטימט זיינען ליציאנטן

פארשידענע מיט ראטעווען זיר באוויזן האבן יידן גע גארניט ווי כמעט האבן זיי אבער דייטשן,
באפעלקערונג. יידישער דער לטובת טאן קענט

קגוגיץ חנוך אט פארטיזאנישע געפונען זיר האבן געגנט אין

לוצק אין רוף לעצטער דער
רייען אונדזערע ווערן מאמענט דעם אין און רעזיגנירטע  רייען אין שטייען מיר
ארויסגעטריבענע יידן, נאד מיט פארגרעסערט ארום וועג! לעצטער אונדזער דערשראקענע.
ווילד א מיט זיר צעשרייט דייטש א בנין. א פון ביקסן זייערע פאליציאנטן. אוקראינישע  אונדז
ניכט יודע קיץ בראור צייט מינוטן פינף אין קול: טא שיסן, צו גרייט אונדז, אויף געצילט זענען
די אז באפעלט ער און געבוידע! דער אין זיין ארט. פונעם זיר רירט אונדז פון עמיצער מער
אין אויסשטעלן זיר זאלן לאגערניקעס אפיציעלע מיר פון ווייט ניט שטייט וואס בחור, יונגער א
האט לעצטע די ביי לאגער. פון זייט לינקער דער אין לויפן מירן לויפן... מוזן מירן שעפטשעט:
זיר האט עס האפנונג. פון פונק א באוויזן זיר פלויטן... די איבער שפרינגען ריכטונגען... אלע
בעלי די גערודער. א און טומל א געשאפן צו צוזאמען... אבער קול: פארשטיקט א מיט
יידן באזונדער. געהאלטן זיר האבן מלאכות לעצטן... ביזן שלאגן זיר זאמען.
גע אין שחיטה פון געראטעוועט זיר האבן וואס צו עפעס גרייט זענען מיר אז אויס ווייזט
האבן לאגער אין מקוםמקלט א געזוכט און טא שפרינ צום גרייט פאראויס, זיר בויגן מיר טאן.
מיט פאכלייט די אויף געקוקט זיר פארשטייט י משוגעת א פאר וואס מינוט... א מינוט, א געז.

פארצווייפלונג. און קנאה א צייכן, א עפעס געגעבן וואלט עמיצער ווען
אוקראינער סצענע: שרעקלעכע א פלוצים, די צייכן... קיין ניט גיט קיינער אבער פייף...
צום געביידע דער פון בחור יונגן א שלעפן זיי אונדז. אויף ביקסן זייערע צילן אוקראינער
גיט לעצטער דער יק. ל ג קאמענדאנט דייטשן קאלטע. און רואיקע זענען פרצופים ערע

שטיל! שא ווערט עס און באפעל א איצט... ניט איצט, ניט קול: זעלבער דער און
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דאס מאכן. שטום אים ווילן אוקראינער די הוי די אויף קוק איך אסיעןטאג. שיינער א
דייטשן: די צו שרייט ער און ניט, זיי געלונגט הימל... בלויען צום עדות, שטילע די בוימער, כע
צו מורא האב איך אז ניט מיינט מערדער! איר ? געשען איז וואס גערודער. א ווידער
גע קומען! וועט נקמה פון טאג דער שטארבן! ארט. פונעם געטאן ריס א זיר האט בחור א

רוצחים! איר דאס, דענקט פלינק. זייער איז ער לאגער. דעם ארום לויפט
די ניט איז דערווייל פאלט. ער  שאס, א צע מאמענט ערשטן אין זענען אוקראינער די
גיבור. יידישן פונעם טויט וועגן קלערן צו צייט אים באפעלן זיי טאן. צו וואס ניט ווייסן טומלט.
מען ווונדן. טיפע מיט לאגער דעם פארלאזן מיר זיי כוחות. אלע מיט לויפט ער בלייבן. צו שטיין

געביידע. פאליציי דער צו אונדז פירט איז ער ניט. אים טרעפן זיי נאך. אים שיסן
ראטעווען פארן געראנגל שפעטערדיקן אינעם פארלירן דייטשן די פלויט. דעם אריבער שוין
איין ניט דורכגעגאנגען איך בין לעבן דאס פערד אויף רייטער נאד שיקן זיי צייט. קיין ניט
פארגעסן. ניט איר האב קול זיין נאר גהינום, כאפן. צו אים כדי
ניט האט ער ניט. ווייס איר ? געווען ער איז ווער מיטן שטאלצע ריי דער אין שטייען מיר
געקומען איז ער לוצק. שטאט מיין פון געשטאמט פארוויקלעכט וועלכער בחור, יידישן בראוון

פוילן. מערב פון פליטים כוואליע דער מיט דערווייל פעלט אונדז חלום. אלעמענס אונדזער
קומען קאשמאר פון נעכט שלופלאזע די אין ניט אבער דויערט חלום דער אנטלויפן. צו כח
דער עס ויען זכרונות. שרעקלעכע געדאנק אויפן די ברענגען ארום מינוט עטלעכע אין לאנג.
זיי איר: ענטפער קול, זיין מיר צו זיר טראגט באגאסענעם פארווונדעטן, א בחור דעם רייטער
דיר!.. מיט לויפן ניט פאר ברודער, מוחל מייר צו אים שליידערן זיי לעבט. ער אבער בלוט, מיט
פריטל דוד יידן, שרייט: און אויף זיר שטעלט ער ערד. דער

אלבירט. יעקב  ענגליש פון איבערגעזעצט זיר! לאזט עס ווו לויפט י איר שטייט וואס

פארטיזאנער יידן וואלינער
("1945  1941 פוילן אין באוועגונג ווידערשטאנד יידישע "די כור פון (סראגמעגט

זענען שפעטער קאה עריר אוקראינע, גאנץ אין אט פארטיזאנער ארגאניזירטער ערשטער דער
סאבוראוון, פון אטריאדן אנדערע צוגעקומען פאראשוטיסטן די געווען איז וואלין אין ריאד
באריי קאוופאקס (געשערניקאווסקי) פיאדאראוו יוני אין איז וואס מעדוועדיעוו, ד. פון גרופע
פיאדאראוו ביעגמא גענעראל פון דיוויזיע, כטע דער עראפלאנען. פון געווארן אראפגעלאזן 1942

אנדערע. און (ראווסינסקי) מאן, 80 פון באשטאנען לכתחילה איז אטריאד
אין יידן געבראכט אויר האט מעדוועדיעוו אנ רעוואלוציאנערן, שפאנישע אויר דערונטער
וועגן זכרונות זיינע אין דערציילט ער אטריאד. הילף דער מיט בירגערקריג. אין טיילנעמער
צעסארס וועניאמינאוויטש אלבערט ד"ר דעם פאר אין געשטאנען אטריאד דער איז ראדיא, פון
געפאלן איז (וואס שמוילאווסקי, גרישא וועגן קי, עראפ דורר פלעגט וואס מאסווקע, מיט בינדונג
א. באנדעראווצעס), מיט צוזאמענשטויס א בעת אינ מעדיקאמענטן, געווער, איבערשיקן לאנען
אפשטאם. זייער פארבארגן האבן יידן ס'רוב אנד. אטריאד. צום מענטשן און סטרוקציעס
צוגעשטא זענען וואס וואלין, פון יידן וועגן באוואפנטע גוט אבער קליינע, מעדוויעדעווס
צום מעדוועדיעוו דערמאנט אטריאד, צום נען אויסשפי אויף קאנצענטרירט זיר האט גרופע
אויס זיינע אז שרייבט, ער ווו בור, זיין פון סוף געפירט איז וואס ארבעט, סאבאטאזש און רונגס
יידןפליטים אויף אנגעטראפן זיר האבן שפירער וועלכע ראוונע, ארום געגנט דער אין געווארן
מענ ,,גרופן צו: אויר גיט ער און גאליציע, פון קאמיסאר נאצישן פון רעזידענץ די געווארן איז
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זאפיאווקא, פון יידן 14 צוגעשטאנען שפעטער פאשי די פון אויסבאהאלטן זיר פלעגן וואס טשן,
זיי קאמענדאנט. אוקראינישן א דורך אנגעפירט וועלדער, די אין געטראפן אפט מען האט סטן,
האט שפעטער קוילנווארפער. צוויי געהאט האבן פלעגן פארטיזאנער, טרעפן פלעגן זיי ווען און
פאראיי פארטיזאנעראטריאד גאנצער דער זיר איז עס ווי אטריאדן, די אין אריינטרעטן זיי
דיוויזיע פארטיזאנער בארימטער דער מיט ניקט סארנער און צומאנער די אין אונת, ביי געווען

קאוופאקן. פון וואלין). (אין וועלדער"
באקו אויר האבן חברים זיינע און כייטשיק מז און וואלין פון פארטיזאנער יידישע וועגן

אויסצייכנונגען. מען ווערשיקארוו, פ. אויר דערציילט גאליציע רח
* . ♦ זכרונות. זיינע אין שטאב, קאוופאקס פון הויפט

א זאלוסקאפוקס, בתיה פארטיזאנערין די
ראוו אין פארהייראט געווען איז וואס קארעצער א:ד. א. קארעץ ראוונע, פון יידן
גע דארטן שחיטה ערשטער דער נאד איז נע, דער אין גרופע פארטיזאנער יידישער א וועגן
קרעפטיקע אנדערע מיט צוזאמען געווארן, שיקט נ. פאלגנדעס דערציילט ראוונעלוצק פון געגנט
דארט דייטשן. די ביי ארבעטן צו פרויען, יונגע קעניג:
גוסטאוו קאמוניסט געוו. דעם געטראפן זי האט כאי זישע קלעוואן, פון גארנשטיין יוסף
איר אויר געראטעוועט האט וועלכער קריגער, ארגא האבן קאלקי פון קיפער אברהם און טשיק
מארשאלעק. פאניע און ציליע מיידעלע קליין אנהויב אין גרופע פארטיזאנער יידישע א ניזירט
,,קא אז דערציילט, קארעץ פון חריף ז. אויר ביסלעכווייז ראוונעלוצק. געגנט דער אין 1942
וואס דייטשן, עטלעכע צו געווען זוכה האט רעץ האבן זיי מיטגלידער. 40 צונויפגעקליבן זיי האבן
בלוטיקן היטלערס קעגן געווען אינערלער זענען זיי און דייטשן די אין נקמה צוערשט גענומען
געקענט האבן זיי וואס אלץ געטאן און רעזשים ליקווידירט האבן וועלכע קאלאבאראנטן, ערע
זיי פון איינער טויט. פון יידן ראטעווען צו כדי אפע האט גרופע די שטעטלעה ריי א אין יידן
הויז קאמענשטיינס אין ראבערט. געווען איז זיי ווו סטידין, צומאן, קאלקי, ראיאן אין רירט
וועמענס מיט אפיצירן, דייטשע 2 געוווינט האבן שטייענדיק סאבאטאזשאקטן. דורכגעפירט האבן
געפונען האבן אנד. א. ווידרא מרים הילף פוי געשטימטע פרארוסיש מיט פארבינדונג אין

זאלוסקא. דערציילט  קעלער אין שוץ אין פאר קומט עס וואס געוווסט זיי האבן ערן,
אוועק זיי זענען אוקראינער אלס איבערגעטאן פאליציאנט יעדער שטעטלער און דערפער די
לוצק דובנע, קרעמענעץ, אין ווייל קארעץ, קיץ דיי די מיט מיטגעארבעט אייפערדיק האט וואס
וואכן פאר די געווען. נישט יידן קיין שוין זענען אפ איז (סטאראסטע) ,,גאלאווא" יעדער טשן,
שרעקלעכע. געווען זענען געטא קארעצער אין באפאלן זענען פארטיזאנער די געווארן. גערוימט
מ'גייט אז קריגערן פון ידיעה א באקומענדיק אדער קו א צוגענומען טשערעדעס, רעקוויזירטע
קרי לויט זאלוסקא, איז געטא, דאס ליקווידירן איבערגעגעבן איבעריקע די און זיר פאר צוויי
האט וועלכער דייטש, א צו אנטלאפן עצה, גערס באלעבאס. דעם
נאד ווייטער. אנטלויפן צו אזוי ווי געוויזן איר און צופרידן, געווען איז באפעלקערונג די
פאר 2 אנגעטראפן זי האט וואנדערונגען פיל צו ווענדן אלייז זיר פלעגן פויערןעלטסטע די
קופער ייד קיעווער דעם דערונטער טיזאנער, בא סקלאד, שעכטהויז, א אויפרייסן וועגן זיי
אויסגעצייכנט ניט זיר האט אטריאד זיין שמידט. דייטשלאנד, קיין ארבעט אויף צוגענומענע פרייען
האט זי יידן. צו ליבע באזונדערע קיין מיט אויף אבלאוועס געמאכט האבן דייטשן די
גענומען און יידן קארעצער נאד געטראפן דארט ארט. דאס בייטן אפט דארפן פלעגן וואס יידן,
פארטיזאנער. די פאר קאמופלאזשקליידער נייען זיר האבן יידן די צוזאמענשטויסן. אויר געווען
גע אויפגענומען סוף כל סוף איז זאלוסקא פלעגן וואס אוקראינער, מיט אפגערעכנט אויר
איז וואס מעדוויעדוון, פון אטריאד אין ווארן זענען זיי צו נאציס. די צו יידן ארויסגעגעבן
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1 געשען איז ,,דאס בוך זיין אין מעדוועדיעוו, יידן 30 א דערונטער מאן, 600 פון באשטאנען
1 יידישע 2 וועגן אויר דערציילט ראוונע", אונטער רוסישע אויר ווי ראוונע, מעזיריטש, טוטשין, פון
1 און געלפאנט ליזא ראוונע, פון פארטיזאנערינס יידן.
1 אלס געארבעט האבן וואס סאקאלאווסקא, אידא דורכגעמאכט זי האט אש" ,,טבילת ערשטע די
1 אין אפיצירןקאזינא דייטשן א אין קעלנערינס כאפן ביים קאוופאק, גענ. פון פארטיזאנער מיט

אונטערגרונט דער פון אויפטראג לויטן ראוונע. דעם צו זוויהיל. פון קאמענדאנט נאצישן דעם
אין געשטאנען איז וואס ראוונע, אין באוועגונג אוקראינישע אן געווארן אינסצעניזירט איז צוועק
פארטיזאנערגרו מעדוועדיעווס מיט קאנטאקט איבערגעטאענע די געווען איז כלה די ווו חתונה,
די אויפגעריסן קעלנערינס יידישע די האבן פע, פאר א פון זון דער חתן, דער און פארטיזאנערין
אפיצירן דייטשע פיל אומגעבראכט און קאזינא אנגעקומענע די זוויהיל. אין טיזאנערמשפחה
פון אנטלאפן זענען זיי באאמטע. העכערע און דעם "מחותנים". די געווען זענען פארטיזאנער
מעדוועדיעווס צו געווארן געבראכט און שטאט צו געווארן פארבעטן איז וואס קאמענדאנט

ראוונע. ארום וועלדער די אין באזע ארויסגע אנגעשיכורט, מען האט שמחה, דער
דייטשים דעם דערשאםל. אוז וואלד אין ראלץטנעפירט פץ פארטיזאנער uwu ' uy ' .(UCSw 1y ' ///r l/cs" 1 "y1 '

, , " " דורר ראטעווען געוואלט זיר האט וואס דערציילט,פרוי, וואלקון חיה פארטיזאנערין די
1"יי*.י *ייו v<* ייי"י* יייי"ייי" "יי'ייייייי

, דארף נעבן שומרים, צוויי זיינע מיט זיצוזאמען פאליציי. דער דורר געווארן געכאפט זענען
, ראוונע. פון ווייס ניט האטצומאן, וואס 19 פון גרופע א אין געווען איז אליין אוי, אטענטאט דער אבער איז געלונגען איןניט צוריקגעגאנגען זענען 16 געראטעוועט. זיר ,

, ,,רייכס פון הויפט דער קאר, עריד גענעראל שוועריפן די איבערטראגן קאנענדיק ניט שטעטל,
י , , ראוונע פון האט וואס אוקראינע", דיקאמיסאריאט, און וואלקון וואלד. אין לעבן פון קייטן זא, וואלין. אין מאסןמארדן די מיט קאפעאנגעפירט דארף אין געטראפן האבן 2 איבעריקע ,

, פאר א אין שוועסטער א געווען דאן איז פארלוסקא 3 אויר ווי יידן, וואנדערנדע נאר ליווקע פארענ, זיר האט אקציע די מעדטיזאנערשפיטאל. אין געבראכט זיי האבן וואס טיזאנער, פארטיזאנער אנגעקומענע די פאר טראגיש געדיקט זיי האט מעדוועדיעוו אטריאד. וועדיעווס
, גראנאטן ווארפן צו באוויזן האבן זיי ראוונע. אוןקיין יידן, אלע ארייננעמען וועט ער אז זאגט, , ,

' , אלייז זיר און דייטשן נאכלויפנדיקע די קאנעןאויף זאלן זיי כדי קיום, זייער פארזיכערן ,

' vr גראנאטן. לעצטע די מיט אומגעבראכט 1
איינגע יידן די מ'האט רייען. זיינע אין קעמפן , Iבע באזוכט זאלוסקא האט מערץ חודש אין 1

דינסטארבעטן. ביי ארדנט , צווישן1 געפונען וואלד אין האט זי ווו רעזנע, 1
מיט לרוב. געווען איז אטריאד אין געווער אויפגענומען זי האבן וואס יידן פארטיזאנער די
שפאנישע פארנומען זיר האבן אים פארריכטן גע האט זאלוסקא ווו אטריאד, דער פרייד. מיט
און געוואקסן כסדר איז צאל די פארטיזאנער. גע אפט זייער בכלל איז שפיטאל אין ארבעט
ארבעט. אנטשפרעכנדע אן געפונען האט יעדער דערא זיר האט זאלוסקא באמבאדירט. ווארן
פון נייעס געהערט מען האט טאג אין מאל 2 שווער ראטעווענדיק ליבע, און כבוד פיל בערט
איינגע זענען קינדער 13 ראדיא. דורכן מאסקווע זי איז 1944 יאר סוף פארטיזאנער. פארווונדעטלי
אנגעפירט קינדערגארטן, א אין געווארן ארדנט געפונען האט זי ווו קארעץ קיין צוריקגעקומען 1

פאראשוטיסטין. יונגער א דורר יידן. 2 בלויז 1
מאס פון עראפלאןקאטאסטראפע אן צוליב ד. קאמאנדיר, פארטיזאנער רוסישער דער 1
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געווארן איינגעארדנט אח זאנדווייס, טיזאנער פאר און געלאנדעט שלעכט האט וואס קווע,
זקנים, יידן, 150 פון פאמיליעלאגער א אויר דעם בייטן געמוזט מען האט געווארן, ברענט
פערד 16 געהאט האט וואס קינדער, און פרויען דער די אין וואנדערן. בכלל אנהויבן און פלאץ

ביקסן. 18 און אט דער אז קלאנגען, אנטשטאנען זענען פער
קאנטאראוזיטש ג. פאר מיטן בראש קעמפער. טויזנטער ציילט ריאד

ראטנע פון פארטיזאן א פון זכרונות
כ'האב הענט, מיינע פון ארויסגעפאלן איז בילד בילד דאס
גע די געשלעפט ווייטער און איינגעבויגן זיר גע איז נאציס די ביי וועג" ,,ערשטער מיין
איז הארצן מיין אץ און באןשינעס, פרוירענע אין צוואנגסארבעט פאר לאגער א אין ווען
אנטלויפן, אנטלויפן געדאנק, דער געווארן רייף ארבעטספעייקע די מען האט טאג יעדן קאוועל,
א אין און געהייסן, מיר האט בילד פון זקן דער וואך שטרענגן א אונטער ארויסגעפירט מענער
ווער כדי אנטלאפן. איך בין ארום טעג פאר ארבעט. דער צו דייטשן און אוקראינער פון
זיין זוכה מאל א נאד איך וועל אפשר ווייסט, נאמען מיטן נאצי א געווען איז אויפזעער דער
האנס'ס אויף שטעקן גומענעם א ארויפציהען צו נאר מענטש קיץ נישט געווען איז דאס האנס,

פלייצעס... ער פלעגט קלייניקייט יעדער פאר און חיה, א
באגעגעגיש א דער איבער שטעקן גומענעם דעם מיט שמייסען

דאס איז באליידקנדיק און ווייטיקדיק ווי האט הנאה פון שמייכל ווילדער א און פלייצע,
ווי צעשטערט. ווערן לעבנס יונגע ווי צוזען פרצוף. זיין אויף צעגאסן ברייט זיר
זענען אזעלכע םארשניטן. ווערן בוימער יונגע פראסט דער פאלט. שניי א ווינטער. אנהויב
יוגנטיארן בעסטע אונזערע אין געווען, מיר און באןשינעס שלעפן וואס הענט די אפ פרירט
ארויס האנט מערדערישער א דורך מיר זענען אויף כ'הויב ערדוואל. אויפן געלייגט ווערן
פון משפחה, דער פון שויס פון געווארן געריסן וועלכע גלידער די אויסצוגלייכן כדי קאפ דעם
אין געווארן פארוואנדלט און טאטעמאמע, דער פון און פראסט פון געווארן שטייף זענען
זיין צוליב נאר מענטשן, געיאגטע שוצלאזע, גע האט ווינט שטארקער א ארבעט, שווערער

ייד... א איד האב פלוצים פנים, אין געשמיסן און בלאזן
אליין זיר כ'געםין ווי חדשים עטלעכע שוין פאר זיד האט קארטאן שטיקל א אז דערפילט
איז אן יוגנט פריעסטער מיץ פון וואלד. אין קליידער. צעריסענע מיינע אץ טשעפעט
גאטזע מיץ פחד, פון געפיל דער םערמד מיר א געווען איז דאס האנט, אץ גענומען כ'האב'ס
מענטש א אז געלערנט מיד האט מוטער ליגע שיין ווונדערליך וועמענס יידן א פון בילד
מורא נישט דארף הארצן אין גאט האט וואס א מיט באצירט געווען איז פנים שמייכלנ'דיק
געהיט נאר מיד איך האב וואלד אין דא האבן... ארויסגעקוקט האט ליבשאפט און בארד ווייסע
אץ געווארן באשאפן איז וועלכער דעם פאר זעט אזוי אז געטראכט כ'האב אויגן, זיינע פון
איר ווייס איצט ביז און געשטאלט... גאטס בילד דאס ווי און הנביא... אליהו אויס מןהסתם
אלהים, צלם דעם אנגעוווירן ס'האט ווער נישט פון אנטלויף מיינס, קינד געזאגט: מיר וואלט
איר אדער דערמארדן, מיד וויל וואס רוצח דער ווי נישט כ'ווייס אומקום. דער איז דא דאנעט,

ייד... געפייניקטער און געיאגטער דער דער האב איך ווי געשטאנען, אזוי כ'בין לאנג
געגלויבט האבן געגנט דער פון פויערן די זיר האט שלאנג הייסברענענדיקער א ווי פילט
זיר אויסגעמיטן האבן און געווער באזיץ איר אז דער כ'האב םלייצעס, מיינע אויף ארויםגעצויגן
האבן ווידער אנדערע סארנעמען. צו מיר מיט דאס האנסן, פץ שטעקן גומענעם דעם פילט
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דערשאסן אדער וואלד, אין דא שטארבן זעלבע, וואס ברודער מיין פון זכות אין געהאלפן מיך
ראטנע. אין ווערן באפרייאונג דער פאר טעג אפאר געפאלן איז

קיין גייען. זיי וווהין געפרעגט זיי כ'האב האבן זיי וועמען אקציע, פארטיזאנער א אין
זיר כ'האב ענטפער, זייער געווען איז ראטנע, געאכטעט. זייער
אנגע האבן רייד מיינע אבער געבעטן, זיי ביי ,/ , ווי פלאץ א זוך און בוים צו בוים פון געזאגטכ'גיי זיי כ'האב פנימר, גלייכגילטיקע טראפן י

, , , פאר פראגע די און נאכט, די איבערצושלאפן
וועלן מיר וואלד, אין מיר מיט דא פארבלייבט ,

, נישט לאזט און מח אין מין עקבערט ? אונדזוואס וועלן פויערן די יונג, זענען מיר דריי, זיין
נעמען, נקמה מיר וועלן צוזאמען נאכיאגן, נישט
וויסן דאר מיר וועלן פאלן, וועלן מיר אויב און פון געפלאנטער א אין מיר פארשטעק איך
מיט אז מינוטן לעצטע אונדזערע אין פילן און קלאנגן דערגרייכן אויערן מיינע צו און געוויקסן
דערשטיקט אפשר מיר האבן הענט אונדזערע זיר. צווישן רעדן און גייען וועלכע מענטשן פון
מערדער די עלטערן, אונדזערע פון מערדער די אז דערהערט כ'האב און צוגעהערט, מיד כ'האב
צו כח קיין מער האבן "מיר יידן... ראטנער פון מיין פון ארויס כ'בין יידיש, מען רעדט דאס
ראט קיין גייען מיר שרעק, און הונגער ליידן צוויי דערזען זיר פאר כ'האב און באהעלטעניש
א זענען און ענטפער, זייער געווען אח נע", יאנוש און יאנאוויטש, יידעלע בחורים, ראטנער
אין אליין ווידער בין איר איר... און וועק. גלייכ שטיין געבליבן זענען זיי מאגאלאנסקי,

וואלד... דאס געווען שוין איז זיי פאר און גילטיקע,
גראכאוו יעקב

פערזענל>כק>>טן:

מארקיש פרץ פון אנדענק צום
שריט בולטיר א געווען איז דאס .1952 אוגוסט יידנטום רוסישן פון יארן פינסטערע די אין
אויסלעשן סטאלין דיקטאטאר גרויזאמן דעם פון די ותגן רוסלאנד, ראטן אין צייטן סטאלינ'ס אין
אפ און פארבאנד ראטן אין ליכט יידישע דאס פארשטיקן ציל אלס געשטעלט זיר האט מאכט
יידישער נאציאנאלער פון שפור יעדן ווישן דער אויף טרעגער אירע און קולטור יידישע די

מחשבה. אנדערע מיט צוזאמען איז  טעריטאריע ראטן
ברוטאלן יענע3£ פון אריבער זענען יאר 15 יידי באקאנטער דער 1948 אין געווארן נעלם
באשרייבונג קלארע קיין און טאג, בלוטיקן און מארקיש פרץ שרייבער און דיכטער שער
גע פארעפענטליכט ניט זענען באריכט אדער הינ א איז געביין זיין ווו געוווסט ניט מ'האט
שריפט יידישע אומגעקומענע אלע די ווארן,הגם געקומען.
רעהאבילי א צו געווען זוכה האבן שטעלער איז מארקיש אז געווארן קלאר איז שפעטער
אריינגע זענען און טויט סטאלינ'ס נאר טאציע און שרייבער יידישע אנדערע מיט צוזאמען
ענציק רוסישער נייער דער אין געווארן נומען פע האםשטיין, נסתר, דער (בערגלסאן, דיכטער
פארדעקט, געבליבן איז טראגעדיע די לאפעדיע. געווען זענען וועלכע  אנד') און קוויטקא פער,
סטאלינ'ס אין געשעענישן אנדערע סד א ווי חשד צוליב געפייניקט און יאר 43 פארשפארט
רוס אין לעבן יידישן פון איבערהויפט צייטן, און פאלק יידישן צום נויגונגען נאציאנאלע אין

לאנד. 12 דעם געווארן אומגעבראכט  צוקונפט זיין
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רום סאוויעטן קיץ אריבער ער איז לעצטנס צום פא שטעטל אין געבוירן איז מארקיש פרץ
זיץ געווארן איבערגעריסן איז דארט און לאנד ארויס ער האט יינגל אלס שוין (וואלין). לאנע

שאפונג. רעוואלוציע די פעייקייטן. שרייבערישע געוויזן
■¥ וויי אין איבערגעטראגן און פארכאפט אים האט

אלס געווארן בארימט איז ער ביז שטעט טע
מאר פרץ פון געבורטסטאג יעריקן 70 צום רוסלאנד. אין כוח שריפטשטעלערישער גרויסער

ייסיי^י י™ איל געוי*יז *?"™** איז ^ מאמענטן שורות די שרייבער פון זכרון אין
פון גאזעטא" "ליסעי*טורנ*י* צייטונג 1917 אין מארקיש. פרץ מיט באגעגנישן פון
איינט ליטעיאיישז * ייעגן נ*טיץ * 11121964 איינ מיר האבן רעוואלוציע רוסישער דער נאד
געווארן איינגעאידענט איז יו*ס *י™* זייז צי אוונט ליטערארישן א טשודנאוו אין געארדנט
שריי די פון הויז ליטעיאטן צענטי*לז אינם טשודנאווער פון זאלאטאר, אהר'ל וועלכן אויף
גך*ני ס פ*יזיצעי ^י מוסקיוא אין בערס דעם אפגעשאצט און פארגעשטעלט האט משכילים,
'*7"W *פ~אצונג * געהאלטז ה*ט "*™~* און מארקיש פרץ דיכטער יידישן וואלינער יונגן
,,סאווע פון רעדאקטאר ייעיגעליס, אהייז איז מאד רעפערירט האט אים נאד שאפונגן. זיינע
אופן דעם געשילדערט האט ייימלאנד". טיש "די שאפונגן: זיינע פון פארגעלייענט און קיש
סורא  מארקיש פרץ פון שיייבן איז דיכטז יידן טשודנאווער די אויף איינדרוק שטארקן א
פיז י^יצייל13 ™7 לי^יל שרייבער ^י ^וו איבערגעפילט האבן וועלכע יוגנט, איבערהויפט
מאר וועגן און מארקישן מיט באגעגנישן זיינע פייערלעשער. די פון לאקאל דעם
לעוויק ו. שפראכן. אנדערע אין ווערק קישעס
פון בריוו פארגעליינט האבן קאזאקאןן מ_ און מיט פארבראכט מיר האבן *רויסטריט נאכן
האבן וועלכע סלאנימסקי< אןן ערענבןרג איליא געהערט און שעה עטלעכע פריוואט מארקישן

אוןנס> צןם קימען געקענט ניט און הימל" פון טעלערל ,,דאס פארלייענען אים פון
ארבעטער א (בנציונוב), בענציאנאוו ס> ה, לחער. אנד.
אז געמאלדן האט פאלאנע, אין פאבריק א אין מאר מיט באגעגנט זיר איר האב נאכדעם
באשלאסן האט פאלאנע שטאט פון ראט דער איז ער ווען ביאליסטאק, אין 1922 אין קישן
פון נאמען מיטן ,,נאבערז'נאיא" גאס די רופן האב איך טעאטער. פאלאסט אין אויפגעטראטן
טאר א. גונטער, א. קאמינקא, א. מארקיש. פרץ אין אוונט ליטערארישן דעם דערמאנט אים
פאר האבן מארקיש פון זון דער און קאווסקי פון באפריינדעט. זיר האבן מיר און טשודנאוו
און רוסיש אץ שאפונגען מארקישעס געליינט ווארשע קיין געפארן מארקיש איז ביאליסטאק

יידיש. הצ געהאט אומעטום און שטעדט אנדערע און
דליגאטש אליהו ארץישראל. אויר באזוכט האט מארקיש לחה.

גאלדנבערג אליהו
ישראל. אין פעראיין זשורנאליסטן פון זיצער וואלין, ביעלאזערקע, פון גאלדנבערג, אליהו

צו אריינגאנג ביים מאל א אים כ'באגעגן רודענסקי ש. קינסטלער די מיט צוזאמען האט
ביים מאל א פרעמיערעפארשטעלונגן; ,,קליינע אוונט א געשפענדעט סעגאל ש. און
גע זעלבער דער פאלן ביידע אין ארויסגיץ. ווא היכל לטובת עליכם שלום פון מענטשעלער"
די גאלדנבערג, אליהו זעלבער דער שטאלט, אמערי אין גאסטראלן אויף אפפאר זיין צו לין.
געזיכט. ערנסטן אינם אויגן ברענענדיקע פון אים וועגן ארטיקל א דא מיר ברענגען קע
מח א מיט אדורר דיר דרונגען וואס אויגן פאר קיסרי, אורי ה' זשורנאליסט און עסייאיסט



31 ן י ל ד. ו ו ט ו ק ל י

/
שוישפילער גוטע ניווא, הויכער א זייער "אנו, זאגן: וואלט ער ווי בליק, שבות'דיקן
פאר א ביסל א תמיד כמעט דיר דערלאנגען באהאלטן. צו וואס ניט כ'האב מיך. פרווו
בלוטשטראם, דיין אויר כדי געדאנק, נעפלטן בלייבן". איר וועל אזוי און געווען ווי כ'ביז ו

אויר כ'מיין טון. צו וואס האבן זאלן מוח, דיין אים כ'האב וועלכע אין מאל צוויי די
גע געזאגט זענען ווערטער געציילטע די אז סימ כמעט געווען זענען באגעגנט לעצטנס
איראניע. פארזיכטיקער ביסל א מיט ווארן פארשטעלונג דער בעת מאל איין באליש.
ווער זיינע אויפגענומען כ'האב אזוי, צו אזוי דאס און "הבימה" אין ייד" א זיין צו ,,שווער
מת דעם גאלדנבערג, אליהו גוטמוטיק. טער גע מ'האט ווו ,,חמאם", אין מאל צווייטע
אונדזערע אלע פון אויסגעריאלטנסטז אין מיי jfrfB^^liiifk^
זאגן צו דערלויבט איז טעאטרקינסטלער, <>fiff||12^|efgp\
ייד" ,,פינטעלע דאס בנוגע וויל ער וואס J^pigjf^^^^^^^p\
זיין פון שווארצאפל דאס ווי אפ היט ער וואס ^G^^ ^^S|sif||^ckj1

גאלדנבערג פארייאס פראגע יעי אויו* Wr~ J$i^\s

צו איז גאלדנבערג אליהו ענטפער. גרייטז lY/ 0 /ft /S^£V^
צע איר כדי נשמה זיין אין טיף שלמות'דיק / ^^Atf. 4|^1
און גרים אין איינהילן איר און Iברעקלען $f*~^2Qk^J£3I
קארידאר זיין טעאטרקוליסן. פון .^!^JM9.^^^^SHlifflקליייעי 1

כדי ליטעיאטור. אז טעאטר אין פירט וואס W^\ti^^lfR!14B03 1

אוז הויט ס'איז וועמענס איז איייז זאקי עי s/v 2JB^^ZjM!Bv
פער אים אין זיין צוערשט ער מוז גייסט Wjd&pk Jf^Vsft
מיט באהעפטן זיר און אים אין גלויבן aF?'ליבט' jjr^^ ^
ווען שטענדיק, וואס סיבה די איז דאס אים. ^ 0
פאר מיר זעען פובליקום פארן אויף טרעט ער סימ מאנגער. איציק פון מגילה" ,,די שפילט
זיר וויילט וואס קינסטלער ערנסטן דעם זיר זיין תחום, זיין איז דאס ןןייל _ באליש
קונסט. די לעבט ער קונסט, דער מיט ניט אפ היט וואס דעם פון מלוכה די קלימאט.
דערפאר דערציעריש. אויר ער איז דערפאר אים כבוד דעם כ'האב ווי פונק, טליענדן דעם
ער ווען סיי ראדיא, אין סיי תמיד, ער איז וועלכע פון "יידישקייט" דאס כ'מיין רופן.
ער ווען סיי עליכמ'ן, שלום אויס טייטשט פאר ניט קיינמאל איר וויל און זויגט ער
פערל טעאטראלן א אונטער אונדז טראגט געסן.
הערצל'ס טעאדאר פון גרובן רייכע די פון איילנ זיר געזאגט ער האט  ,,הייסט'ס"
 ביאליק נ. ח. אדער עגנון ש"י שריפטן, פארשטעלונגן צוויי די פון איינע אויף 'דיק
ווי פערזענליכקייט זיין זיר ענטפלעקט תמיד דער צו צוריק זיר קערן מיר ,,הייסט'ס, 
ממלא קיין ניט האט וואס גאנצקייט איין דערמאנען זיר אן מ'הויבט פארגאנגנהייט,
אין מקום, ממלא קיין ניט זע איר און מקום. נפשות!" מחייה עבר, אינ'ם

פערטרעטן. אים זאל וואס ניווא, זיין געכאפט ניט זיר כ'האב אז מודה, כ'בין
די פארגעסן ניט אויר האט גאלדנבערג שוישפילער, גוטע זאגן. וויל ער וואס באלד
אין יוגנט, דער צו געגיין איז ער יוגנט, פון שוישפילער א איז גאלדנבערג אליהו און
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אליין. מסורת פון טרעגער דער אים ס'קריגט זיי פאר האט ער הויפן. די אין שולן, די
וועלכער אין תקופה א אין לעבן מיר ווערטער און שפראך מיט פרעסקעס געמאלן
מיט מילר די מישט עליכם שלום פון טוביה אזוי, און פענזל. און פארבן מיט אנשטאט
דן פריינט גלענצענדער מיין ,,קאקאקאלא"; מענטשעלעך" ,,קליינע און כתריאלעווקע פון
אין עבר נאכן נאסטאלגיע די גיסט בןאכיוץ פון אויפשטאנד און אומקום און חסידות ביז
פארקויפט און פלעשעלעך קליינע טויזענטער וועג זיין פערלאזן ניט ער האט  געטאס
מיטן ביינקען וואס מענטשן געלט פאר זיי פון שומר פון גלויבן דער גלויבן. זיין און
גאלדנבערג אליהו עבר; צום הארצן גאנצן זענען פארוואס נאד. גליט וואס קויל דער
גיסט ער וואסער; מיט מילר די ניט מישט מענ די אזויניטבראוו אונאריגינעל, אזוי
אים ביי פלעשלעה אין טרערן זיינע ניט ,\שראל דעם אונדז ביי פארטיילן וואס טשן

משומר. יין איז'ס גאלדנבערג ? זיי ווארטן וואס אויף י פרייז"
ל\פרי אורי ווי פונקט איז  ישראלפרייז דעם קריגט

ץ י ו ו ר ו ה מאיר משה
לערנענדיק הויז, עלטערנס זיינע אין מאספערע איידעלער יידישער א תלמידחכם, א ייד א

זשיטאמיר. אין לערעס בעסטע די ביי אין געבוירן הורוויץ, געווען איז אינטעליגענט
אין דינסט מיליטער דאס פארענדיקן נאכן פאטער זיין זשיטאמיר. אין 1877 יאר
פון יארן לעצטע די (אין ארמיי צארישער דער ^^^^iM|i;, ,_
אי הורוויץ זיר האט יארהונדערט) פאריקן I^^RHB' ץ:

פאטער, זיין פון ייאלדגעשעפטן יי בערגעגעבז ^Kf^^StO^ 1
האנדל פילפאכיקן אינעם זיר ^Kספעציאליזירנדיק lfHHB;, ן
אין וואלדסוחר בארימטער אלס גע'שמט און lip; ^p^^^Sp /

וועלטמלחמה. ערשטער דער נאר פויקיו' "nKhWf^' '^' ■:?

געהאט חתונה הורווי>ז האט 1909 יאי אין JrfW ■2j₪W /
ראוו אין שאץ בעריש ר' פון טאכטער דער מיט / י ^£ !
יעקבליאוועס) משפחה באוווסטער דער (פון נע / , :,. '^^^^^_
אין געוווינט זיי האבן צייט קורצע א בלומע. \^^^^Bt ^^^^^^
לעמבערג, אין וווינען אריבער דאן און ראוונע j^^^H^ ₪^^^^^^
געוויילט און געווארן באקאנט גיד איז ער ווו ^^^BT^ ^נ ₪^^^^^^
קהילה, ארטיקער דער פון ראט אין געווארן 1^^^^ 8^0^^^^^^
די אין פיגורירט ברית", ,,בני אין פארטראטן |^^^ י ^|^^^^09י
אנדע אין באטייליקט זיר און קריקן ציוניסטישע 1^^^ ₪^^^^^^^^
האט ער אינסטיטוציעס. געזעלשאפטלעכע רע ^^^V" ^^^H|HHH
אין שטיצע ברייטער זיין מיט אויסגעצייכנט זיר
באליבט איז און געלעגנהייטן און פאלן סך א ז"ל הורוויץ מאיר משר

לעמבעררג. אין געווארן ה של"ה פון שטאמט הורוביץ הלוי יעקב ר'
בלומע, פרוי זיין מיט צוזאמען באזוכנדיק, און וואלדסוחר באוווסטער א געווען איז קדוש,
באדן געקויפט זיי האבן ,1933 יאר אין ישראל לאנג יארן זשיטאמיר. אין מענטש אנגעזעענער
שפעטער פרדס. א געפלאנצט און חדרה אין זשי אין פארבראכט הורוויץ יונגער דער האט
שומרון אין פרדס צווייטן א געקויפט ער האט אט טראדיציאנעלנאציאנאלער א אין טאמיר
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סך א אביב תל אין געהאט האט הורוויץ עולה זיר גרייטנדיק אביב, תל אין הויז א און
באטייליקט זיר האט ער ידידים. און פרייבט גוט, געפירט זיר האבן געשעפטן זיינע זיין.
וואלינער שור), פרופ' (לשכת ברית" "בני אין חלום דער און אונטערגעוואקסן זענען קינדער די
גע אנדערע און ציוניסטישע וועלטפארבאנד, ארץישראל.  געווען איז
איז יאר לעצטן אנשטאלטן. זעלטשאפטלעכע אויסגעבראכן. איז וועלטמלחמה צווייטע די
פון פארזיצער ערן אלס געווארן געוווילט הורוויץ משפחה די געווארן. צעשטערט זענען פלענער די
געשריבן האט ער ישראל. אין ארגון זשיטאמירער אונטערנע זיינע צוליב געווארן. צעשיידט איז
ווהלין" ,\לקוט אין רובנה", ,,ספר אין זכרונות לעמבערגבערלין. אין פארבליבן ער איז מונגען
גע מקרב אינסטיטוציעס, פארשידענע געשטיצט דערגרייכט שוועריקייטן גרויסע מיט האט ער
געהאט ליב פרייבט, גוטע און קרובים זיינע ווען קיין דערלאנגען זיר דארט פון כדי ווילנע, קיין
פאליטיק. און פראגן עקאנאמישע וועגן שמועסן נאד זענען (דאן פאמיליע זיין מיט ישראל ארץ
הור איז (26<611967) rxyj סיןן ^ אין שוין ס'איז אבער דערצו), אויסזיכטן געווען
קראנק. לענגערער א נאך געןןארן< נפטף ןןיץ כדי לעמבערג פון ארויס אוממעגלער געווען
2 אפגעשריבן ער האט צןןאה זיין אין הייט> ווילנע. קיין קומען
קרן. פאר פרדס דןנאם MQ אןן הייןער גרןיסע פונעם צעבראכענער און פארביטערטער א
פאר הכנסות די דארף ןןעלכע לישראל' קימת זיין מיט יצחק און יוסף זין פרוי, זיין פארלירן
הויכ אלע פון סטודענטן אונפארמעגלעכע טיילן שוועריקייטן גרויסע נאד ער איז גוטע, טאכטער
נאכדעם יאר 30 פון משך אין י".ראל אין שילן און ישראל ארץ קיין אליין איינער אנגעקומען
קףן. צן אינגאנצן געהעףן פארמעגן דאס ןאל ירושההויז זיין תלאביב. אין באזעצט דא זיר
פרןי זיין פארזארגט ער האט דעם אןיסער קימת_ ליק צו באצייטנס באוויזן ער האט בערלין אין
8500 זיי צוןישן אנשטאלטן' אוין. ןוי קרןבים אןן הויז צווייטע א געקויפט געלט פארן און ווידירן
גב אין ןואלין" <<היכל פארן לירןת ישראלדיקע תלאביב. אין
אין זשיטאמיו> פןן חדר.זכרןן דעם פאר עתיים< טאכ די (מאלבינא), מלכה פרוי צווייטע זיין

אנדענק. באוווסטע (א גולדמאן מרדכי יצחק פון טער
מיט באגלייט אים האט  בריסק) אין משפחה

לעפרו! שלום יאר, 20 משר געטריישאפט אויסערגעוויינלעכע
טיסיוק שמואל לעבן. זיין פון טאג לעצטן ביזן

גערשפעלד זלמן
 שפילבערג, לייב  ארבעט, זעלשאפטלעכער פערזענלעכ צענטראלע א געווען איז זיאמע
ציוניסטישע צוויי ערשטע די געגרינדעט האבן ציוניס זיין פון באקאנט גוט אסטראה, אין קייט
.1909 1908 יארן די אין שטאט אין געזעלשאפטן נאכ טעטיקייט, געזעלשאפטלעכער און טישער
זאב מיט צוזאמען געגרינדעט, האט שפילבערג האט ער ווען געווארן פאפולער ער איז מער
געזעל די אנדערע און ראדאשטשער שולוואג, פאמי באקימער דער מיט גורל זיין פארבונדן
חברים אירע ווערבירט האט וואס ,,ציון", שאפט געווארן איז הויז באקימערגערשפעלד דאס ליע.
פון קלאסן העכערע די פון תלמידים די צווישן ווו אסטראה, אין הייזער ווייניקע די פון איינס
האט זיאמע און שולע. רעגירונגס יידישער דער דאס געווארן געבילדעט און געגרינדעט איז עס
און פיינער טאלפין, ש. מיט צוזאמען געגרינדעט, לע געזעלשאפטלעכע און קולטורעל ציוניסטיש,
יעוורעי", ,,מאלאדאי געזעלשאפט די אנדערע שטאט. אין בן
דער פון געקומען זענען מיטגלידער אירע וואס גע דער אין שותף געטרייער זיין און זיאמע
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געוויילט איז און יידנטום וואלינער פונעם דענק ^ppBiu^ !

וועלט פון ראט פון מיטגלידער אלס געווארן ^^ ^^
טעטיקייטן לאקאלע אלע די אויסער פארבאנד. ffg
אין מיטגליד טיכטיקער א געווען אויר ער איז r ;

וועל אין טובערקולאז, מיט קאמף פאר ליגע דער
אנטשטיי איר זינט מיטגעארבעט האט ער כע ^ *****

לעבן. זיין פון טאג לעצטן ביזן אונג
פון בלוט מיט געשריבן קאפיטל גלענצנד א ! י***

גע דער אין פארשריבן זיאמע האט הארצן זיין ! .^" \^
לעבן זייער ביי יידנטום אסטראהער פון שיכטע _^^^^^^^^
אויספירלעך גרויס זיין איז דאס אומקום, אין t J^^QjP^^^^^^^^b
אליין ער אבער אסטראה", ,,פנקס אין ארטיקל ^^^ 4 ^^^^^^Kk
האט וואס קאפיטל, שענסטע דאס געווען איז mK/m9t ^^^^^^^HP

ליבע. און אינטערעס גרויס מיט געלעזן זיך (T""^ |H^^^^^HHff
אילץ ח. בףציון K_Aj^HMH5_

ז"י נערשסעלר זלמן
יו יידישער שטודירנדער און גימנאזיע רוסישער

פער געזעלשאפטלעכע א געווען איז זיאמע הא צייט דער פון םארלויף אין שטאט. אין גנט
איז וואס פעאיק, און באגאבט זענלעכקייטן, און פאראייניקט געזעלשאפטן צוויי די זיר בן
מיט באשעפטיקט און טעטיק געווען שטענדיק ארגאניזאציע ציוניסטישע ערשטע די געשאפן
האט געזעלשאפט די ארבעט. געזעלשאפטלעכער אסטראה. אין

אפצושאצן. דאס געוווסט מאל אלע ציוניסטישער דער פון לעגאליזירונג דער נאך
ארויסגע ער האט זיינע יארן פריסטע די פון איז הערשאפט, פוילישער דער בעת ארגאניזאציע
ציו דער אין טעטיקייט מוסטערהאפטע א וויזן (מלכה) מאלא פרוי זיין מיט אריבערגעפארן ער
דא די ווען צייט דער אין באוועגונג, ניסטישער טעטי זיין פארגעזעצט האט ער ווו ווארשע, קיץ
לויטן פארבאטן געווען נאך איז ארבעט זיקע זיין ביז צענטראלמאסשטאב, גרעסערן אין קייט
די דערלויבט ניט האט וואס געזעץ, צארישן ישראל. ארץ קיין זיין עולה
ארגאני פאליטישער שום קיין פון עקזיסטענץ דער געווארן באקאנט איז עס ווי באלד
געווען אלט קוים דאן איז וועלכער זיאמע, זאציע. אס שטאט אונדזער פון חורבן פולשטענדיקער
רי שווערע די גענומען זיר אויף האט יאר, אכצן טיי די פון אומקום טראגישער דער און טראה
ער געזעץברעכער. א אפיציעל זיין פון זיקע אוועקגע זיאמע זיר האט יידן, אסטראהער ערע
אונטערערדישער דער אין אנגעשלאסן זיך האט דרינגענדער גרויסער, א פון שפיץ אין שטעלט
ער וועלכער פון ארגאניזאציע, ציוניסטישער ווהלין ארגון פון ראמען די אין אקציע רעטונגס

קאמיטעטמיטגלידער. א געווען איז פאר בפרט, קאמיטעט אסטראהער פון און בכלל
אין אויסגעצייכנט זיר ער האט באזונדערס לעבנסלענגלעכער אלס געדינט האט ער וועלכן
וועלטמלחמה ערשטער דער בעת טעטיקייט זיין לעצטן זיין ביז פירער גייסטיקער און פארזיצער
רעוואלו רוסישער דער פון צייט דער אין און פאראייביקונג דער מיט אנגעפירט האט ער טאג.
שלוםאפמאך נאכן מלחמה. דער נאך תיכף ציע, אופנים. פארשידענע אויף קדושים אונדזערע פון
צו איז אסטראה וועלכן לויט סאוויעטן, די מיט ,,פנקס פונעם ארויסגעבן דאס אנדערע צווישן
געווידמעט ער האט פוילן, צו געווארן געטיילט אקציע דער אין אנגעשלאסן זיר האט אוסטראה",
ציו די ארגאניזירן פארן כוחות בעסטע זיינע אנ אין ווהלין" ',ד.יכל דעם אויפשטעלן פונעם
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געהאט האב איך תלמידים. זיינע פון איינער אנשטאלטן די גרינדן ביים טעטיקייט, ניסטישע
נא דער פון דערקענען צו אים געלעגנהייט די און "החלוץ" דעם פאנדן, די באוועגונג, דער פון
ציוניסטי זיין פון ווערן באאיינפלוסט און ענט דער געווידמעט זיר ער האט ספעציעל דג"ל.

טעטיקייט. שער קרייזן ברייטע די צווישן ארבעט אויפקלערונגס
האבן וועלט גארער דער אויף יידן אסטראהער יוגנט. דער צווישן און באפעלקערונג דער פון
טויט זיין פון בשורה טרויעריקע די אויפגענומען

צער. גרויס מיט בין שורות, די פון שרייבער דער איך, אויך
גריגעפ מיכל געווען בין און געווארן צוגעצויגן אים דורך

ז"ל חיימאביטש ליב יהודה ר'
געשטיצט האט ער ישראל. אין און שיקאגא חיי שלמה ר' פון זון דער יהודהליב ר' רב דער
גע און בניברק אין ישיבות כהנמנ'ס רב דעם אנגעזעענסטע די פון געווען איז ז"ל, מאביטש,
פוני ,,ישיבת דער פאר געלד זאמלען האלפן א טשיקאגא. אין פערזענלעכקייטן רעליגיעזע

בניברק. אין ווז'" ניט רבנות פון האט ער  לערנער גרויסער
בוז שלום שוחט דעם לאה, ווייב זיין ווייל פארנומען זיך און פרנסה, קיין מאכן געוואלט
וואלינער א פון געווען איז טאכטער, מאנס האט אינציאטיווע און געלד זיין מיט מסחר. מיט
אנ א געווען איז שלום (ר' באזאר שטעדטל, יידישן נייעם דעם אין שול א אויפגעבויט ער
שי קיין עמיגרירט און ציוניזם פון הענגער רע ער האט דארט שיקאגא, אין קווארטאל
איינגע חיימאביטש רב דער זיך האט קאגא), פיל צוגעצויגן און געלערנט אליין אויר פעריט,
בא די צו אין קרייזן וואלינער די אין שלאסן תורה. לערנען צום יידן
אפגעגעבן זיר האט און שטעדטישע, זארישע א געעפנט זיר האט אינציאטיוו זיין מיט

וואלין. היכל דעם אויפבויען העלפן מיט יידישע געלערנט האבן עס ווו שולע רעליגיעזע
ישראל באזוכט האט חיימאביטש רב דער דער פון צייט דער אין וו. אז. א. תורה קינדער
יאר, דאס באזור, לעצטן זיין אין מאל. עטלעכע אויסגעוויילט ער איז מלחמה וועלט צווייטער
ישראל. אין באזעצן זיר געפלאנט ער האט המזרחי הפועל פון אנפירער אלס געווארן
 אנדערש געווען גוזר האט גורל דער אבער אק געווען ער איז אויר טשיקאגא. אין בראנש
ארי זיר פארבערייטנדיק ישראל, אין זייענדיק יידי פאר קאמיסיע פעדאגאגישער דער אין טיוו
נפטר ער איז תושב, אלס הער א בערקומען דערציונג. רעליגיעזע שער
יאר 53 פון עלטער אין תשכ"ז) א' (ז'אדר געווארן אלס באוווסט געווען איז חיימאוויטש הרב
ירושלים. אין ישראל קבר צו געקומען איז און אליין און אינסטיטוציעס צדקה סד א אין עסקן

באזאר יוצאי ארגון אין אנשטאלטן ערציונג פערשידענע געשטיצט

יצחק1 לאה
מיט געהאט חתונה האט זי ווען נאכדעם שטערנ גאלדע און בערל ר' פון טאכטער די
אין באזעצט פארפאלק דאס זיר האט יצחקי, (איצאקזאן), יצחקי שלמד, פון פרוי און בערג
ארבענטנדע אן אויפגעשטעלט און ירושלים א פון טיפ אידעאליסטישער א טשודנאוו. פון
שפי אין געארבעט האט זי משפחה. חלוצישע געבארן איז זי יארהונדערט. לעצטן פון חלוצה
בויארבע אלס יצחקי און יעלין, גב' פון טאל דארף א אין יארן קינדער די פארבראכט און
אזוי דארף. א אין באזעצן זיר שטרעבענדיק טער, יונגע א אנגעקומען און פאלאנע ביי באבראווקע
זיר האט יצחקי ביז יאר אפאר אריבער זענען גרו א מיט צוזאמען 1923 אין ארץישראל קיין
האט לאה און עיןורד מושב אין איינגעשלאסן אוקראינע. פון חלוצים פע
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מאמע א זי, תקופה, נייע א אנגעהויבן זיר האט ווערן אויפגעבויט וועט משק דער ביז געווארט
א און  אמנון און זהבה  קינדער 2 פון אהין. אריבער אויך כדי
איר מיט געגעבן איבער זיך האט ווירטן, הויז ווירטשאפט, די איז סיבות פארשידענע צוליב
אים אין געלייגט אריין און גארטן איר צו ליבע ניט עיןורד אין געבויט האט יצחקי וועלכע
אלס דינענדיק כוחות' פיזי~ע בעסטע אייע ^^^^r " _^^'_

שכנים. אנדערע פאר כיישפיל ' H^F 4₪₪₪L
געטאן און גוטהארציקע א געווען איז לאה mf * ^^^■^.
זיר האט זי פריינט. און חברים פאר טובות Jr ל ■
דורר הארציקייט איר מיט אייסגעצייכענט wTmixT***?T₪
הויז, איר און נויטבאדערפיקע ארייננעמען 8^" ^|
שטיצן גארטןבאארבעטן, דאס אנדערע לערנען / f **"
אי אין קינדער אירע דערציען און אנשטאלטן *. """""""'י

א געווען איז זי גייסט. נאציאנאלן  דעאלן / \^
אנאנטייל גענומען און באוווסטזיניקע שטארק ; .Sams.
שכונה איר פון לעבן געזעל"אפטלעכן אינם y?**^t י

אשתחייל. אמתע אז געוועז איז יאיזזי אלע B1Sk
האט וואליך ,,היכל דעם אויפשטעלן מיטן KjBBmVj . jyfft^₪₪iff/
אונטער די באגלייט אינטערעס גרויס מיט arH^ESySMMfJW^lfזי
מיט גלייך געהעריק אים געשטיצט און נעמונג ^^^^^Hj^VSlf^H
מיט אפגעבן זיר צוגעזאגט איז שלמה מאז vאיי _z_£^^t^KE₪NBK₪^KLi
ווערן. ארויסגעענדיקט וועט ער ווען פירונג זיין
"הי אין ןוערן פאראייביקט ןועט נאמען (איף דיל יצחקי לאה

יצחקי) שלמה מאן איי דויד יואליז" כל אנגע זיר האט פארפאלק דאס און געלונגען
קראנק פון געליטן לאה האט יאר 2 לעצטע המור בורוכוב שכונת פון גרופע דער צו שלאסן

תשכ"ז. ניסן ט"ז אין געשטארבן איו הייטז וועלכע ערשטע די פון געווען זענען און חבת
אנדענק! איר כבוד בו שכונת אין באדן זייער אויף באזעצט זיר האבן

דליגאץי אליהו לאה'ן פאר .1935 יאר אין תלאביב, ביי רוכוב

אביתר יעקב
אר יוגנט (ארבעטנדע העובד" ,,הנוער אין ארט תקו אונדזער אין גבורים יידישע די צווישן
איז יאר, 16 געווארן איז ער ווען גאניזאציע). דער ז"ל, אביתר יעקב ווערן געדענקט וועט פה
,,מעוז", קיבוץ אין אריבער חברים נאר מיט ער אפטער הינדע און זאב פון זון געראטענער
גיר זיר און צוגעבונדן זיר האט ער וועלכן צו געווען אלט איז ער תלאביב. פון
שפעטער פארבליבן את דארט אקלימאטיזירט אנ זענען עלטערן זיינע ווען חודשים אכט
זיין געבויט ער האט דארט קיבוץ. פון חבר אלס שטעטעלע דעם פון ארץישראל קיין געקומען
גע און נירה חבו"טע זיין מיט פאמיליעלעבן אין דערצויגן זיר האט ער וואלין. אין האשטש
בא אקטיווע, טיכטיקע די פון איינער ווארן צווישן און עלטערן זיינע ביי גייסט חלוצישן

חברים. באליבטע און וווסטזיניקע ער האט קינדעריארן זיינע אין חברים. זיינע
באזוכט אים האבן חברים און עלטערן זיינע און פעייקייטן זיינע מיט אויסגעצייכנט שוין זיר
האט קיבוצניק, דער ער, און צייט צו צייט פון זיין געפונען ה$ט ער זעלבסטשטענדיק. געווען
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טאג ערשטן אין פליכט. מיליטערישע זיין פילן פא פון סגולות און מידות שיינע באהערשט
מאר ער האט ,1967 יוני 5טן קריג, דער פון יעדן מיט פריינטשאפט און באציונגען מיליע
געגנט דער אין יחידה זיין מיט פאראויס שירט אים. אויסערן און קיבוץ אין
פון טאג צווייטן דעם מארגן, אויף משולש. פון יעקב ווען השחרור, מלחמת פון צייטן די אין
די רייסן דורך באדארפט ער האט קריג דער חב מיט געגאנגען ער איז יונג, געווען נאך את
און פאראויסגעגאנגען איז ער שכם. קיין וועג צו מצב" ,,חיל אלץ פלעצער אנדערע אין רים

(אחרי)! מיר" ,,נאך באגלייטער די גערופן זיין אויסגעפילט ער האט נאכדעם באדינען,
געטראפן האט שיסעריי קןילן פלןצלינגע א אויס זיר האט און (צה"ל) מיליטער אין פליכט
ארויסרופנדיק. געפאלן' איז עף אןן יעקב'ן און רבסרן זיין דערגרייכט האט ער געצייכנט

._"_ Mvm פון קלענערע און העכערע אויף באליבט געווען
אין באקאנט גוט געווען איז נאמען זיין אים.

זון טרייער דער העלדיש געפאלן איז אזוי איינהייט> זיין פון שןרות די
יאר 35 פון עלטעי איז אביתר יע?ב ^ פוז אים האט מלחמה" "זעקסטעגיקע לעצטע די
צוזא איבערלאזנדיק ל*נד' איז ^ זייז פאר חיים מעוז אין פליכטן זיינע פון ארויסגערופן
נדב זין קינדער קליינע צוויי פרוי זיין מיט מעז סיירת ,,מפקד אלץ אוועקגעשטעלט אים און

חגי> איז מיט געווארפן אריין זיר האט ער חטיבתית".
אבטיחי א. אויס אינם אנערקענונג פולע און כוחות אלע

גראבאוו ארנוךדוד
איבערגעגעבע א און זעלנער און חבר בענער זיי מיט ישראל אין געקומען איז ארנוןדוד
צייט, פרייע יעדע עלטערן, זיינע צו זון נער אלט, יאר 12 זייענדיק ,1960 אין עלטערן נע
דער פון קריה אין פארברענגען ער פלעגט אין שולע דער אין לערנען אנגעהויבן האט ער

משפחה. אלס ארויסגעוויזן זיר האט ער ווו פ"ת נוהעוז
מאיאר מפקד זיין צווישן געשפרעד א אין אלס ספעציעל און שילער אויסגעצייכענטער
אים האט פאטער, זיין און ז"ל אמסלם יחיאל ספארטלער. גוטער
עס אז געזאגט, אפיציר אויבנדערמאנטער דער גע דעם גראבאוו יעקב פאטער זיין פון
אזעלכע פון קאמאנדיר א זיין צו כבוד א איז פריעסטער דער פון ער האט פארטיזאן וועזענעם
מיטן שטאלץ זיין דארף פאטער זיין זעלנער, דער פון און גבורה, און שטאלץ אנגעזאפט יוגנט

ז"ל. ארנוןדוד זון מלחמה די אדורכגעמאכט האט וועלכע מוטער,
מלחמה, דער פון אויסברוד דעם פאר אטאג גרויסן דעם  געטא, ווארשאווער אין יארן
טעלעפא רעדן צו באוויזן נאר ארנוןדוד האט שווערי אלע ווידערשטאנד א שטעלן פון ווילן
נישט געבעטן האט ער און מוטער, זייט מיט ניש כבוד. יידישן דעם פארטיידיקן און קייטן
גייט ער ווייל געשען, וועט עפעס אויב טרוער'ן ער און יאר 18 געווארן אלט איז ער ווען
אנדער קיין און זאר גערעכטע א פארטיידיקן האט דינסט מיליטער צו געווארן גערופן איז

נישט. מיר האבן וועלט דער אויף פלאץ (פארשוטיסט). ,,צנחן" אלס געמאלדן זיר ער
דעם אויפרייסן ביים געפאלן העלדיש איז ער אלס קורס א אדורכגעמאכט ער האט דערנאר
מל דער פון טאג 1טן דעם אין עזה אויף פראנט ער האט פרות פייער ערשטן זיין ,,קשר".
,5.6.67 דעם קאמאנדיר, זיין מיט צוזאמען חמר. עקספעדיציע שטראף דער אין אדורכגעמאכט

יאר. 19 זייענדיק אלט סמוע. דארף ירדנישן אויפן
זאב ג. איבערגעגע אלס געווען באקאנט איז ער
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לאנדסמאנעגאפטן:
ישראל אין אסטראהער די פון פארבאנד

טיכ די צווישן בראזיל. און ארגענטינע ריקע, די פון איינער פערבאנד, אסטראהער דער
זיר געפינען פארבאנד וועלט פון עסקנים טיקע עקזעסטירט ישראל, אין פערבאנדן צענדליקער
דער מיט אן פירן וועלכע עסקנים, אסטראהער ווען מלחמה, וועלט צווייטער דער נאד פון
פאר איצטיקער דער פערבאנד. פון טעטיקייט גערא ערשטע די אנקומען אנגעהויבן ס'האבן
שרייבער דער קאמיטעט, אסטראהער פון זיצער גע זיר האבן זיי און נאציס די פון טעוועטע
עקזעקוטיווע דער אין חבר א איז שורות, די פון פון קאמיטעט ערשטער דער הילף. אין נויטיקט
פאראיי פון פארזיצער און סעקרעטאריאט און ארגאניזירן צו כדי אלץ געטון האט פערבאנד
פער פונ'ם פארוואלטונג אין ביקונגסקאמיסיע. איין ארדענט דאמאלט זייט הילף. נויטיקע די
פאר אסטראהער די פארטרעטן זענען באנד אזכ א אלול י"ד אין יאר יעדעס קאמיטעט דער
בעלא פאנאר, אברהם פינקעל, חיים שטייער: שמחת און קדושים אסטראהער די נאר אוונט רה

בראכמאן. פסח און אילון מרים טולפין, לאנדס אסטראהער די צונויף זיר קלייבן תורה
קהילה אסטראהער אח פערבאנד פון זארג מיטן און ,,יזכור" צו תלאביב אין זאל א אין לייט
,,עליות" שולע דער דורד געווארן אדאפטירט די טישן. געדעקטע ביי באגעגניש חברים א צו
דער שטייט וועלכער פון שפיץ אין רמתגן, אין אז איבערגעצייגט זיר האבן עסקנים אסטראהער
אדאפטירונג דער אין נארדמאן. יעקב דירעקטאר כדומה, הערצער, און מענטשן דערנענטערט דאס
פון פארשטייער גענומען אנטייל האבן פייערונג משפחה. איין למשל
לע י"''' "י1 פיז פארבאנד' וועלט וו*לינער קאמי דורכן געווארן אויפגעטון פיל ס'איז
קינסטלערי יי שילערס יי איז עלטעיו רערס' גערשפעלד זלמן פארזיצער ערשטן מיטן טעט
בע געווען איז קינדער די פון אייפטרעטונג שע און שטאט די פאראייביקן שפיץ, דער אין ז"ל
h גייסטערנד. בוימער געווארן געפלאנצט ס'זענען יידן: אירע
זלמן פארזיצער געוועזענעם פיז טויט נ#כי ס'זענען אנדענק; זייער צו הקדושים" "יער אין
דער געווארן רעארגאניזירט איז ז"ל, גערשפעלד אין אסטראה וועגן ארטיקלען געווארן געדרוקט
גע איז פארזיצער אלס קאמיטעט. אסטראהער א געווארן ארויסגעגעבן ס'איז וואלין"; "ילקוט
אלס אוז פינ?על חיים געויאין וויילט פון רעדאקטירט אוסטראה", ,,פנקס יזכורבור
אברהם ה'  קאנטראלאר און פארזיצער יויצע אילון. ב. ח. שרייבער און עסקן אוסטראהער
קאמיטעט בראכמאן, פסח ה' לסיועי ™JXD האט לעבן דאס ,,ווען יידיש אין בור צווייט (א
פרידה אילון, מרים טולפין, בעלא מיטגלידער: איז גרינעס מיכאל דורר רעדאקטירט געבליט'/
וויינשל רבקה לינדהיימר, צפורה קאלפאניצקה, אין אוסטראהער די ארגענטינע); אין דערשינען
יואל גוטמן, שמואל צווייליה שרה >בלינדער), אויפגעשטעלט האבן ארגענטינע אין און ישראל
ליכ באריס און פערטשוק אליעזר רובינשטיין, ירו אין בלינדע פאר אנשטאלט א אין צימער א

טענשטיין. די צווישן איז פאראיין אסטראהער דער שלים;
צו פארברייטונגען לעצטענס געמאכט ס'ווערן יידן וואלינער פון פערבאנד וועלט פון גרינדער
אומקום פון יאר 25 צו אקאדעמיע טרויער א אין וואלין", ,,היכל דעם לטובת טעטיק אח און
פאראייביקן צום און קדושים אסטראהער די פון זכרון" ,,חדר א געווארן באשטימט ס'איז וועלכן
,,היכל אין הנצחה" ,,דפי דורר אנדענק זייער קדושים. אירע און אסטראה פון נאמען אויפן

וואליך. געשפענ האבן משפחות אסטראהער 500 לערר
פינקעל חיים אמע אין שפענדער אויסער ציל, דעם פאר דעט
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ארגונים פארשידענע
ערן אלץ ארגון, אין עלסטער און זשיטאמיר וולאדימירעץ ארגון דעי
באדויערן גרויס צום ארגון. פונם פארזיצער די פאר זארגט און יארן שוין עקזעסטירט
.1967 יוני 26 דעם געשטארבן הורביץ ה' איז ישראל. קיין אן קומען וועלכע געראטעוועטע

אנדענק. זיין כבוד און הלוואות פאר קאסע א האלט ארגון דער
צושיקט האט ארגון פון סעקרעטאריאט דער פון אפשטאמענדע מיט פארבינדונג אין שטייט
אויפן אבאנירן וועגן צירקוליאר א חברים זיינע ער איז באזונדער וועלט, דער אין וולאדימירעץ
גע איבער ס'זענען וועלכע אין וואלין", "ילקוט אין סאסייטי וולאדימיריצער דער צו אנגעבונדען
ווענדונג א און אינפארמאציעס געווארן געבן יזכור א ארויסגעגעבן האט ארגון דער דעטרויט.
ווא ,,היכל פארן פארפליכטונגען די אויסצאלן גע א פארגאנגענהייט, איר און קהילה דער בוך
אים. אין ,,חדרזכרון" זשיטאמירער און לין", אפגעשאצט איז וועלכער מאנומענט, העריקער

ע"י ,180 אבןגבירול רח' תלאביב, אדרעס: אזכרה א אפגעריכט ווערט יאר יעדן געווארן.
טבצ'ניק. י. יי'ד טאג אין וולאדימירעץ פון קדושים די אוונט

ראוונע ארגון דער פארטראטן: זענען ארגון פון קאמיטעט אין אלול.
דאס געווארן פארשטארקט איז יאר לעצטן מרדכי גמרניק, אליהו בורקו, דוד אפלבוים, סנדר
באשלוס פון גרונט אויפן ארגון. פונם טעטיקייט צ'ר פנינה פרוסט, שרה מודריק, יעקב גרושקו,
איז  וואלין" ,,היכל פארן ל"י 50,000 זאמלען קאנטור, יהושע קאמין, יצחק קוץ, יעקב ניאק,
ס'ווערט און ל"י 11,000 געווארן געזאמלט שוין שפין. יוסף און שווארצבערג חיים רעזניק, שלמה
באזונ א דורך באשטייערונג די פארגעזעצט ח. ע"י ,7 ויזל רח' תלאביב, אדרעס: דער
ה"ה פון לייטונג די אונטער קאמיסיע דער שווארצבערג.
אנ און מאנעלזון נחום לעדן, חיה זיידל, יעקב זשאלוצק ראפאלאוול,ע, ארגון דער
פארבאנד וועלט דער עסקנים. פעהיקע דערע אליזערקע און
פון נאמען אויפן זכרון" ,,חדר א באשטימט האט זענען שטעטלאך 3 די פון אפשטאמענדע די
איז ראוונע קדושים. אירע און קהילה ראוונער דער ישראל. אין ארגון איין אין פאראייניקט
רעגירונגס דער דורר געווארן פאראייביקט אויר (נעבן קריתחיים אין אויפגעשטעלט האט ארגון
אמע אין ראוונער די סביוןגנייהודה. שולע קדו די פון נאמען אויפן שול שיינע א חיפה)
ווא ,,היכל פארן שפענדן צוגעזאגט האבן ריקע א געגרינדעט האט און שטעטלאר די פון שים
האט סודאק יוסף מ'ר פרעזידענט זייער און לין" גע ס'איז וועלכער דורר קאסע, גמילותחסדים

דאלאר. 1000 געשפענדעט ערשטער דער איינ זיר צום עולים נייע הילף געווארן געבן
ע"י ,43 לילינבלום רח' תלאביב, אדרעס: זיר באמיהען ארגון פון עסקנים די ארדענען.

לעדן. ח.  ,,הכתב" משרד זאל וועלכער יזכורבוד, א ארויסגעבן לעצטנס
טשודגאוו ארגון דער פון פארגאנגענהייט און לעבן דאס אפשפיגלען

דאס דערווארטעט ארגון פונם קאמיטעט דער א דינען זאל און שטעטלאד 3 די אין יידן די
ליאו מ'ר כללטוער זייער פון צוריקקערן ארגון דער שואה. דער פון קדושים די דענקמאל

אמעריקע. קיין רייזע זיין פון טשעקווער יעקב ה' דורר וואלין איגוד אין פארטראטן איז
געווארן געמינערט זענען חדשים לעצטע די גלון. י. און בראט יצחק וויינער,
פון פרונמאן פישל אדוואקאט דער ארגון: פון להגרדיה רח' ידאליהו, תלאביב, אדרעס:
פרוי און חיפה פון גלנטרניק בתיה פרוי חיפה; וויינר. י. ע"י ,29
אנדענק. זייער עהרע גבעתיים, פון יצחקי לאה סביבה און לשיטאמיר ארגון דער
שולע, א מיט איצט זיר פארבינדט ארגון דער באשלאסן ארגון דער האט יאר א מיט צוריק
טשודנאוו קהילה דער פאראייביקן זאל וועלכע אין געבוירן הורביץ, משה ה' דעם אויסוויילן
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מעזשירי פון (פרעזידענטן גארפינקעל רייזל א געווארן באשטימט ס'איז קדושים. אירע און
ניסל, מאן איר מיט וויניפעק) אין סוסייטי טשער טשודנאוו פון נאמען אויפן זכרון" ,,חדר צימער
מריס סאסייטי דער פון סעקרעטערן דער און שפענדן טשודנאווער אלע וואלין". ,,היכל אין
האבן וועלכע יהושע, מאן איר מיט עפעל פערע וואלין". ,,ר\כל פארן
ארגון פון קאסע גמ"ח דער שאפן מיטגעהאלפן א. ע"י ,35 ארלוזורוב רח' רמתגן, אדרעס:
אקציע דער דורכפירן אין אקטיוו זענען און דליגאץ'.
מעזשיריטשער. די צווישן וואלין" ,,היכל פארן קאלקי ארגון דער
געקומען זענען אויפנאמע פייערלעכער דער צו איז ישראל אין קאלקער די פון צאל דער
ס'איז און ישראל אין מעזשיריטשער אלע כמעט זענען זיי פון טייל גרעסטער דער און קליינער א
און דאנק הארציקער א געווארן אויסגעדריקט דער אייראפע. אין שואה דער נאך אנגעקומען
זייערע און געסט די אפשאצונג אגעהעריקע גמילותחסדים א אויםגעשטעלט האט ארגון

קאנאדע. אין מיטהעלפער די פון מיטארבעט דער און הילף דער מיט קאסע
קומען ישראל אין אזכרה יערליכער דער צו וועלכע חייצ'וק, באריס און זיגמונד "wmn
און פאמיליעס זייערע מיט מעזשיריטשער אלע נויטבאדערפטיקע. קאלקער די העלפט און דינט
אלגעמיינע א געלעגנהייט דער ביי אפ האלטן א איינגעארדענט לעצטענס האט קאמיטעט דער

פארזאמלונג. דוד ה' פארזיצער דעם אויפנאמע פייערליכע
אצל פתחתקוה, ע"י מעש מושב אדרעס: גע דער אין יוביליי. יאריקן 70 זיין צו בוסליק

סבוראי. ישראל געהערי א געווארן אויסגעדריקט איז לעגנהייט
בוס אברהם פארטיזאןגיבור דעם אפשאצונג קע

פארבאנד וועלט פון אפטיילונגען "היכל אין פארזיצער). פון זון (דער ז"ל ליק
א&טיילתג: חיי5ער זכרוך' ,,חדר א געווארן באשטימט איז וואלין"

עו איגוד דער האט באריכט לעצטן לייטז קדושים. אירע און קהילה דער פון נאמען אויפן
גע זיר אפטיילונג זיין דורך חיפה איז למי דוד ע"י ,5 ורמיזה רח' תלאביב, אדרעס:
בא באוויזן ער האט איבערהויפט שטארקט. בוסליק.
ארו די און היפה אין וואלינער די שטאייערן מעלשיריכרט ארגון דער
באגעגנעשן אפגעהאלטן ס'ווערן ישובים. מי?ע פארגעזעצט ווערט ארגון פונם טעטיקייט די
אוסט קאוועל, (פון געגנט אין וואלינער לי מיט פארזיצער איבערגעגעבנעם פון מינערונג נאכן
זענען עס אנד.) און דרוקשאפאל ראי™, רע' אר דער ז"ל. גורנשטיין פרידל ה' קאמיטעט פון
פארן רעזולטאטן קענטיקע אויף אייסזיכטן יא געראטע פון זיר איינארדנען פארן זארגט גון
אנ די פון געגנט. חיפה'ער אין וואלין" "י'יכל גמילותחסדים. פאר קאסע א פירט און וועטע
געווען לעצנס זענען אפטיילונג פונ'ם פירער ארויס ארגון דער האט יאר עטלעכע מיט צוריק
מרדכי גאלקין, הינוך, מאשה עסקנים די אקטיוו דער פון אנדענק צום בור יזכור א געגעבן

קאמיטעט. אין געוויילטע אלע את איליי יידיש. און עברית אין קדושים אירע מיט שטעטל
,31 פינסקי דוד ר' הכרמל, הר חיפה, אדרעס: צימער א באשטימען פאר זארגט קאמיטעט דער
קריתאליעזר, שכ' חיפה, און: הינך; מ. ע"י נאמען אויפן וואלין" ,,היכל אין זכרון" ,,חדר 

ארליך. מ. ע"י <32 דרור רחי דעם צו געשטיצט ווערט און מעזשיריטש פון
אפטיילוגג: ירושלימער און קאנאדע אין מעזשיריטשער די דורך צוועק

זיין באנאייען צו איצט טרעט אפטיילונג דער מע ווערן פאראייביקט וועט גיכן אין אנדערע.
בא א צו פארברייטונגען מאכט און טעטיקייט אין שולע א דורך קדושים אירע און זשיריטש
ירוש אין אפשטאמענדע וואלינער פון געגניש חולון.
ווערן פארגעזעצט דארט וועט ידיעות לויט לים. אין אויםגענומען ארגון דער האט לעצטנס
אויסגעפירט ס'וועלן און באשטאייערונג דאס מרס (קאנאדע) ויניפעק פון געסט תלאביב
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1 ,,פון בוך דער דערשינען האט אביב תל אין . צום אזכרה" ,,שלטי און הנצחה" ,,דפי די ווערן
1 פון באשרייבונגען וויכטיגע פיעטשארא", ביז בוג וואלין". "היכל דורכן פארלארענע פאראייביקן
1 ראפאלאווקע. פון וויינגארטן) (י. יחיאלס י. ז. ע"י ,2 משה קרית שכ' ^1wrv אדרעס:
1 אין וועלן און דרוק אין זיר געפינען עס . זילבערשטיין.
1 וואלינער די פון יזכורביכער דערשיינען ,™^™™m,גיכן קאסטאפאל' קהילות: באגריסונגען און ידיעות

ראקיטנע. און טוטשין שומסק, פאר וועלט פון קאמיסיע ארגאניזאציאנס די
די פון פ?ךעראציע ד^ף אין פון ביורא די אז מעלדעט: עולמי) (איגוד באנד
אמעריקע אין יידן וואלינער 16 פון געווארן איבערגעפירט איז עולמי איגוד

זיר האט פעדעראציע דער פון טיקייט טע די תלאביב ,8 נומער גאס ביאליק אין 1967 אפריל
צוגע ס'זענען פארברייטערט. קענטיק לעצטנס און המועצות) ברית יוצאי התאחדות דער (אין
פון שפענדער אןן סאסייטעס פון עסקנים קןמען און דינסטאג זונטאג, פון איינטן די אין אפן איז
וואלין". "ה,כל דעם לטובת ערטער פארשידענע ת.  פאסטקאסטן .9 ביז 6 פון דאנערשטאג

40>*ל נומער גענוד האט פעדעראציע דער פןן עקזעקאטיןוע די .^vj wuu ו.
העלפן פאר קאמפיין דעם אין אנטייל א מען אי געלט (צו הדואר בנק אין חשבון געלד
ובערשיקן): תלאביב. נומער 47985. איגוד עול  u , ' י 

חשובן דעם אויפגענומען פעדעראציע די האט געווארן באשלאסן איז גבעתיים אין קדושים און
גרינ די פון אבטיחי, אריה ה' ישראל פון גאסט אנרופן גבעתיים פארוואלטונג שטאט די דורר
גענעראל זיין און פארבאנד וועלט פונם דער פון קהילות חרוב'געווארענע די פון אנדענק צום
עט אין באטייליגט זיר האט ער סעקראטער. וואלין איגוד דער קדושים. זייערע און וואלין
און עסקנים ארטיקע מיט באגעגנעשן לעכע אויפגעבויט ס'איז ווו גאס דער פארגעלייגט האט
פעדעראציע די וואלין". ,,היכל פונם פריינט וואלין". ,,היכל דער
זאמלן צו באשלוס איר פארעפנטלעכט האט
דאלאר. טויזענט 125 לפחות וואלין" ,,היכל פארן מעל וואלין" "היכל פונם קאמיסיע בוי די
נאכן עפנען, פעדעראציע די זיר גרייט איצט אר בוי די געווארן פארענדיקט ס'איז אז דעט,
טעטיקייט רעגולערע איר ס'ניי פון איבעררייס, שוין זענען עס און בנין פון סקעלעט פונם בעט

וואלין". "היכל פארן זאמלונג געלט אין אינערלעכע די צו פלענער די געווארן צוגעגרייט
ע ר א נ א ל וואלין". "היכל דעם ארויסענדיקן פארן ארבעטן 1

רעגיסטרירט איז יאר האלב א מיט צוריק 1
ווא פון פעדעראציע די מאנטרעאל אין געווארן ,,די בור דער ניויורק אין דערשינען ס'אט . 1
אנ האט און וואלין" ''היכל פארן יידן לינער 1941 פוילין אין באוועגונג ווידערשטאנד יידישע
וואלין". ,,היכל פארן טעטיקייט איר געהויבן זאמלונג ווערטפולע א קאנטראוויטש, נ. פון "1945
שטייט פעדעראציע דער פון שפיץ אץ פאר בור פון טייל קענטיקער א באשרייבונג. און
ס'האבן ראוונע). (פון גאמער שלום מר' עסקן דער קאמפףדערציילונגן און געשעהענישן נעמען
ליאו מר' עסקנים די פעדעראציע די באזוכט ארטיקל דעם (זעה וואלין. אויף פארטיזאנער פון
שמואל און קרעווענס בצלאל מר' טשעקאווער, "ילקוט זאמלבור דעם אין קאנטאראוויטש נ. פון
רעזו געווונשענע אויף האפן צו ס'איז קארן. .(2825 זייטן ,22 נומער וואלין", 1

קאנאדע. פון לטאטן 1
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באגריסונגן:
וואלינער די פון פעדעראציע די יידן וואלינער פון פעדעראציע די
צו אויס דריקט ניויארק, אין יידן ישר מדינת באגריסט אמעריקע אין

ןןאל אל גרויסן דעם צו ישראל עם און אל
י ,_  בית פון שונאים די איבער צוםנצחון גרוסן הארציקע אירע וועלט י ישראל

ישראל מדינת פון נצחון גלענצנדן די  צה"ל זיין זאלן געבענטש
נייעם צום אלעמען זיי ווינשט און פארטיי די ארמיי, העלדישע ישראל
אחדות געזונה שלום' תשכ"ח יאף באשיצער ישראל, מדינת פון דיקער

ר^חר י פארזיכערער און כבוד יידישן פון
הצלחה איו פאלק. יידישן פון קיום דאס

מעררא א. מר'כ און מ'ר ולאלפערין א. מר'ס און נלד ם: ו י ד י ז ע ר פ
מייזלטר ר " " " היזל"או 2 n ח זלערוו ס ד. הקל"^ן כ פירער מר'ס:. און מ'ר

מילעזטייו ד " " " 5וטש?זר ס n וו n ,1".' ' u . > ^y**^ כעל ד. מ. " " "
,¥m m..mt ,

' '' ' UilV^p y^f >"
אפאלאטעזעק " " " יפילץ " " " wx?e ,, n ,,

ראבין מ. " " " סעילמוטער .if " " " מ.טןבלין 1, ו, וו
רוי"יו a* " " " ו"אזיזו 3 וו וו //
1 n ..' /vrff~ 3 צוקערמאן מ. " " "

ראכווארגעי י. " " " שיפייס י. " " " אלכ,ףט י ,, ,, n
רויממאן מ. " " " 1^?xn .k " " " p,trc0 ס " " "

יוטעגבערג י. " " " שערמאו .3 " " " ני^רג מ " " "

שוואיץ ס. " " " שט^.קרוג ג. " " " גערעזענזאן א. " " "
שא;ג8לד י " " " פקלאר נ. וו וו וו

שייגנזאוב א " " '' מיש ס. " " " דירעקט': און קאמיטעט אדמ'
0לוצ?י ש. " " " טע9עי ב. " " '' נעפטעי מ'ראון'מר'סא.
פייאק י. " " " זארוצקי ח. " " " גריפמאן ה. " " "

{*hm t וו וו וו  .
*>' ט סל?1אןןקף א. וו וו וו

ויינטראוב ר m " " " . m ו ו י ט ר ל? m ל ל, "ריןיג?> ' ^ ." .y\\ut^ y 1p y נזיכשער ס. " " "
צימעימאו ס " " " אפטעקער ב. פ;'ס און מ'ר טאסגאל .0 יי יי "
ט: ע ט י מ א ק ן ר ע בא6 מ. " " " טובלין ל. י. ד"ר " " "

טשעקווער ל. בל*טפעלר א. " " " אבעל ב. " " "
דאכעקירער י. גאגער ל " " " כץ מ. " " "

פינקעל י. דוכען ר. " " " קארש .? " " "
נודמאן א. דוק ז. " " " שיינטאוכ ד. " " "

נלאזער ז. ס. ד"ר רבי עלפמאן כ. " " " וואלמאן י. " " "
געכי;ער כ. פייי"שטיין פ. " " " זאפיאן ס. " " "
נעכינער ר. פירער ס. '' " " טש68;י? כ. " " "
נרינכערנ א. פירער ג< " " " עדעלסכערג ה. " " "

דאגי? י. פירער י. ל. " " " ערליף ם. מי8
כץ א. פארור כ. " " " פי;קעל א. מר'פ און מ'ר

לערצער נ. מ. ד"ר רבי געווירץ י. " " " פעלרטאן י. וו וו ןן

קאלארי מ. מ. גראסמאן מ. " " " פרירמאן ג, וו וו ח
שייקעס א. ולאלפער ה. " " " פראגקפורט ג. וו וו וו
סמאלאר כ. כץ ה. " " " געלערשטיין ב. " " "

ווא;ריכ כ. פרופ' ק&רן ש. " " " גינזבערו; ל. וו וו וו

וזאלקין ש. רכי לערנער פ. " " " נאלדמאן ה. " " "
ווערטהיים א. ד"ר רכי לעשגער ט. ד"ר " " " נאלרכערג ,* וו וו וו
צוקער. ט. פרופ' רכי מאכטישקער ה. " " " גארכער א. " " "



עס וואלינער די האבן פארברייטונגען, 7ifJ די פון פארבאנד וועלט דער
וןאלינער דעם אויפגעשטעלט ל ווארימע שיקט יידן ^יוואלינער ת*7 ד*ט טגע'^ע'יק י קנםאן תשכ"ח: יאר נייעם צום ברכות
,,היכל פארן מיטלען זאמלט וועלכער קאמיטעט,
מיט פארבינדונג זיין פארשטארקט א ל ממשלה איר און ישראל מדינת
ישףאל< אין פארבאנך ןןעלט פןן צענטףאלע דעף הסוכנות^  אגענץ יידישע
אי שוין זענען געלדער געזאמלטע עישטע יי לישראל הגנה צבא _ צה"ל
מיס פארבאנד וועלט צום געווארן בעגעפירט קאנגרעס וועלט יידישן

אקציע. די סארזעצן צחאגן ירושלים ושם, 'יד
ארגענטינע יידן וואלינער פון פעדעראציע

און אסראה קאוועל, פון עסקנים וואלינער אמעריקע Y,אין x Y * יידן וואלינער פון פעדעראציע
ענדליר האבן ארגענטינע, אין שטעט אנדערע סאנאדע \<h
דעם לטובת ענערגיש טוען און ארגאניזירט זיר אין קאמיטעט וואלינער
חרק ה"ה פארשטייער זייערע וואלין". ,,היכל פר<*נקרייך
יש לעצטנס באזוכט האבן וועלכע ןןעףבא, און אין קאמיטעט וואלינער
מיטלען שאפן פארפליכטעט ^ ל בראזיל

. , , ^ אין קאמיטעט וואלינער
וועלכער וואלין", "היכל דעם אויסענדיקז פאיז ארגענטינע
זענען שפענדונגען ערשטע די זיי. באפרידיקט ארגונים וואלינער אלע

ארגענטינע. פון אנגעקומען שוין סאסייטעס און וואלין" "היכל אין ביבליאטעק קאמיטעט ערן פון *'''מיטגלידער , פארוואלטונג, פון ראט, פון
פאיבאנד, ויעלט פון ^מיסיע ^ילטיי יי קאמיס פון פרעזידיום, פון
בי דער פאר ביכער זאמלען אנגעפאנגען האט מיטהעלפער עסקנים, יעס,
,,היכל אינם געגרינדעט ווערט וועלכע בליאטעק, אויפבויען צום שפענדער און
טשע פאמיליע דער פון אנדענק אין וואלין" וואלין" ,,היכל דעם
ביכערשפענ ערשטע די טשודנאוו. פון קאווער שראל י כלל און וואלינער אלע

, וועלט. גאנצער דער אויף
טשע" ט< און .' פוז געקומען איייו איז יינג " בר ו ט שנה
טאי^י זיין (אנדענק יועסט' ב< פיז קאויעי' שלום' שנת
פאי פוז ביב^ק יי זל)' יועסט העיץ י' וואלין. בנין'"היכל גמר פנינהשנת פון ז"ל, האפמאן שיינדל שטארבענער !

משפחה פריצקר, משפחה פון אבטיחי, יאריה יךעמייח ק.^יףיך.
גרבוב* ז און איגוב גב' פיסיוק' ש דליגאטש' ולסגניו קרייזמן י. מר ראש ליושב
א. מעצענאט דער צוגעזאגט האט לעצטענס והועדות, ההנהלה לחברי
ביכער. אסעריע צושאפן ניויארק פון גודמאן העובדים ^^^|^^^^לחבר גבעתיים תושבי ^^^^^^^^^^ולכל תשכ"ח לשנת מאליפות ברכות
^HHHHH^HH^ וורלין יוצאי של עולמי איגוד

/^kMify^SMm וואליף "ילקוט רעיאקציע ^^^^£^^^^^^^^^^1יי : פריינט די הארציק באגריסט
^^^ffT^n?^BTC^W פירער, ניסן מ'ר און מריס
■■■■■■■■■^■■■■■f hTT|E|V■^ברוקלין בצלאל מ'ר און ^^^^^^^^^^^מריס ברונקס ^^^^^^^^^^^קוטונס, אלבירט, יעקב מ'ר און ^^^^^^^^מר'ס J ^^^^^^ברוקלין 1 צום מיטהילף זייער פאר דאנקט און
■HappH^MiiM■ i ילקוט. דעם QL^^LJL^^Jארויסגעבן \ ותחתמו! תכתבו טובה לשנה



1 | ישראל קיין קומען צוריק צום פאיבאנד! וועלט יעי ! עסקנים: טייערע אונדזערע פון ;

יידן וואלינער די פון טשעקווער, ליאו ה'
פארזיצער ליבן דעם באגריסט *שנ?ר*' מרים "י

בערגער צבי ה' שנקר ישראל "
אונדז צו געזונט צוריקקערן זיין צו הבאים! ברוכים

ן בעם צינקל /
!| מתכת צנורות יצרני !ן
5 והמטרה להשקאה ומטלטלים קלים ,;

1' מטר. 18 עד ובאורך 14" עד \\" מאלומיניום השקייה צנורות .1 > ;

// וחזיתות. מחיצות דלתות, חלונות, מאלומיניום, בנין מסגרות .2 J י

/ וארכיטקטורה. לתעשיה מאלומיניום פרופילים .3 /י
/י גלולים. וסרטים שטוחים אלומיניום פחי .4 / י

1' .2" עד \" ושחורים מוברגים, מגולבנים, ברזל צנורות .5 //

(1 9133554321 טלפון פתחתקוה, החדש התעשיה אזור וההנהלה: המפעל 11

1' 822048 ,824790 טלפון ,33 העלית רחוב תלאביב, טכני: משרד //

/< ZINKAL LIMITED (Export Department) |[
'\ 33 ALIYA STREET TEL AVIV, ISRAEL !.

^^ ן בעי'מ חקל >כ>ן
■M^^H^Mili| ואריזה, קטיף פרדסים, J^^^^^^^Jעיבוד '"M ר, ד ה י ר פ ק ו ו י ^^^^^^^^נש £ מטעים של חדשה נטיעה
^^^^^^^<.. ₪^ וירקות ת ו ר י פ הדר, פרי של לואי תוצרת תעשית

¥ ^^■ הראשי: המשרד
י ^^^^ ^^^^ ^^Jתלאביב,רחובלינקולן9,ת.ד.332 ^^ ^ .30055 טלפון

^^^^^^# il שתופית צרכנית גודד. א נפץ חמרי ^^^^^חרישת עצמי שרןת *יפי י סופףמרקטים הימית והנדסה נפץ מוצרי
K₪pH|||||4|l^t Jf תושבי ולשרות לרשות עומדים אזרחיים נפץ חטרי תעשיית

1^ ₪^^^^^^^ שתופית צרכנית אגודה 6245712 :D^iDbD ,1363 .7.n

הפילטר םיגרירת. כוכב עצמי שרות וסניף סופרמרקט ווהלין יוצאי של עולמי איגוד
IU/'J<I JM ** " "*  תושבי ולשרות לרשות עומד>ם 8 ביאליק רחוב תלאביב,

אשקלון 613316 טלפון ,2540 ד. .n
1 1 .
229112 טלפון ,38 ג'ורג' המלך רח' תלאביב, בע''מ, ,,המצודה" דסוס


