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על>1ת ד> א>ו

וויסנשאפט, דערציאונג, ווי כהאנשטאלטן בכבודיקן א גענומען האבן יידן וואלינער
הייזער אגריקולטור, אדמיניסטראציה קונסט, אנ ישראל, ארץ קיין עליות אלע אין אנטייל

וו. א. א. פאבריקאציע בוי, עליה די עליה, ערשטער דער פון הויבנדיק
בפ און ישראל מדינת פון אויפשטיין מיטן עולה זענען וועלכע יידן עטלעכע יחידים; פון
דער נאד פון מצב דעם אפשאצן מיטן רט אן פון טבריה אדער צפת ירושלים, קיין געווען
דערוועקט זיר האט מלחמה, זעקסטאגיקער דער מיט זיין מתיחד זיך דראנג אינערלעכן
שארפ גאנצער איר מיט עליהפראבלעם די iDcrrnp זין און לאנד הייליקן פון קדושה
איינע אלס פארוואנדלט זיר האט און קייט קומען ס'וועס והנן ערד הייליקער דער מיט
צענד מדינה. דער פון הויפטזארגן די פון נאציאנאלער דער מיט נאכדעם, צייס. זייער
זינט אנגעקומען טאקע זיינען טויזנטער ליקער זיינען עליה, צווייטער דער בעת דערוואכונג
ס' אבער מדינה. די געווארן ס'פראקלאמירט דער מיט אידעאליסטן, יינגע געווען עולה
היינט איז עליה פון מצווה די גענוג. נישט איז שא און ארבעט פון לעבן ניי א צו שטרעבונג
נויטווענדיקייט דרינגענדע א געווארן טאג צו כדי אח פאטערלאנד אוראלטן אין פו1ג
גאנצער דער אויף פאלק יידישע דאס אין באך קומענדיקע די פאר וועג א אויספלאסטירן
פון עליה באנייטע * צו שטרעבן מוז וועלט שפע ווייניק. געווען איז צאל זייער אויר זיי.
האבן יידן וואלינער מעגלער. נאר ס'איז וואנען שטראם גרויסער דער אנגעהויבן זיר האט טער
זיי זיין, עולה ווייטער וועלן זיי אז חזקה א מיטגעריסן האט וואס עליה, דריטער דער פון
זיי ווי פונקט קינדער, זייערע אדער אליין, דער פון בפרט און שיכטן אלע פון מאסן
איצטיקע די צייטן. אלע אין געטאן דאס האבן וועלטקריג. ערשטן נאכן עליה, חלוצישער
עק אונדזער פאר גורלדיק ממש איז עליה יידישע איין קיין ס'נישטא אז זאגן, מ'קען

זיסטענץ. האבן וואס וואלין, אין שטעטל אדער שטאט
שטייט דור אונדזער אין פאלק אונדזער אלע פון עוליםחלוצים קיין געשיקט נישט
אויב נסיון. גרויסן א פאר פרווו, גרויסן א פאר בא יידן וואלינער קענען רעכט מיט שיכטן.
די געשפילט האט פארגאנגענהייט דער אין דער אין חלק זייער שטאלץ מיט צייכענען
g יידן פון לאגע ווירטשאפטלעכע שלעכטע לאנד. אין זיר איינווארצלען זייער און עליה
מערהייט די  זיין צו עולה כדי ראל גרויסע אין יידן וואלינער צאל די אז משער. מ'איז
א איז לאגע זייער מערבלענדער, די אין יידן טויזנט. צוואנציק די אריבער גייט ישראל
נישט זיי צווינגט זי און געוהגן ווי בעסער סר און חיים זייער דא געבויט האבן אלע כמעט

ישראל. קיין עליה צו גע פראדוקטיוון, צווישן םאררעכנט ווערן
פארבונדן אלזא איז אויסוועג איינציקער דער לאנד. אין עלעמענט בענטשטן
יוגנט דער פון בפרט עליה, באנייטער דער מיט און מלחמה איין צווישן עליות לעצטע די אויר
ריכטיקער פון שטויס גייסטיקן אינערלעכן מיטן און שוועריקייטן אלע טראץ צווייטער, דער
דער א קומען ס'מוז מצב. פון אפשאצונג צווייטער דער בעת בפרט באגרענעצונגען,
צוויי * אויפטרייסלונג. נאציאנאלע א וואכונג. ווא געקראגן ס'האבן וואס קלאפ, נאכן עליה
דער פון געבאט א איז ציון" "שיבת טער גזירות די פון אנדערע צווישן יידן לינער

צייט. פעייקע מיטגעבראכט האט חרפ"ד,  תרפ"א
ברי וואלינער אונדזערע קודםכל, רופן, מיר פון טאלאנט ארויסגעוויזן האבן וואס כוחות
א6 נישט זיר זיי וועלן שוועסטער. און דער אקטיוויטעט. און געטריישאפט זיר. צופאסן

? רוסן נישט האט וואס לאנד אין קיבוץ קיין סיניטא
עליה אן זיר מערקט לעצטנס ווירקלעך און זע וואלינער וואלין; פון חברים אויפגענומען
אונ לענדער. םארשידענע פון וואלינער פון און זיכערהייטסמענטשן און שוץ צווישן נען

באגריסונגען. הארציקסטע דזערע מלו אלע אין ארט אנגעזען אן פארנעמען זיי
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ארון זיין פאר
דעם דערפילן צו לייב א פון גבורה מיט הירש וויצעם$ר דער געהאלטן ס'האט וואס ר.ספה פונעם
זיך האט וועלכער איינעם, יעדן פון פארלאנג לאנדסלייס וואלינער פון וועלםפארבאנד פון זיצער
פאראייביקונג און עבר מיטן אינטערעםירט סאר זיר ה$ט ארון דער בעת א, ק ר ו ב משד.

שבט. יידישן וואלינער פונעם וואלין". .היכל פארן האלטן

"י"™'"™ """י10 די:נע אלע או אריה! 6ייעיעי אינתעי אבסיחי. "בי
ביסטו מעשים גרויסע דיינע אלע אין און גען
אויס האסט לייב, א ווי שטארק געווען טאקע פאר וועג לעצטן דיין איצט מאכסט דו
דיינע פרן קיינעף וועלכע מעש,ם, געטון גייסטו מאל דאס אבער וואליך, "היכל דעם

און נאכטון זיי געקענט נישט ייאט onj/7 ^^^^₪₪T ■מ!
פריוואטן דייו איז הגם קא:קייייז' דיי מיט 1^^^^^ ^■
מי דיינע אין און אויפפירונג דיין אין לעבן, ^^^HKftW^* 9 תמים צדיק א געורען אריה, ביסטו' דות ^^^^^B m
ווי וואס מענטש. באשיידענער שסי>;!ער' א 1^^^^^^ 1■
אי און טעטיקייט :ייו געורען איז עס גיויס 1^^^^^^^ י נ
זיין געווען איז גרויס אזוי בערגעגעבנקייט, 1^^|8^^^ 9
פאר און קרבן א געפאלן בכט באשיידנקייט. |0^' 9
אין האט וואס פייער, אינעם געווארן ברענט | נ
צי ליבע גרויסער דייז צו?ויב געברענט דיי ( 1
"היכל צום איבערגעגעבנקייט אין פאלק דיין 1 9
געזעלשאפטלעכע אנדערע סיל צו און וואלין' ^ > ^8

אונטערנעמונגען. / 1
איצט שטייען חברים, פאריתומטע דיינע מיה m ..^(

בישט עצותלאז, אומגלקילעכע, ארון דיין פאר *.■

טעטי אונתער פארזעצז אזוי ייי וויסנדיק אין אריינגייענדיק נישט בנין, דעם פארביי
יי פאיענדי^ צי אזיי ייי און ייי * קייט יעדן אים אין קאנטראלירנדיק נישט אים,
מיר מיטהילף. דיין אן אינטעינעמונג דאזיקע א געבראכט דיך מען האט מאל דאס ווינקל.
ייעג' יעם איז גייז *י פאיזעצז *בעי מיןו דו וואס מאל, אומצאליקע די אנשטאט הער
אנשטרענ איז געפייט אתדז W'7 יי יועלכו הונדערטער אהער געפירט און געבראכט האסט
דעם פאיענדיקן צי כיחות אוניזעיע אלע גען ווער יעדן, אויפגעקלערט האסט און באזוכער
ייאלי יי כאי ^י™^ אלס ייאליז'' "היכל און וויכטקייט די הערן. געוראלט נאר סיהאס
אייר D5n יייי איו ?הילות איז קדישיט נעי דעגקמאל אלס הויז, דאזיקן פון הייליקייט
טובים. מעשים און טעטיקייט יייו פאיאייביקו צעשטערטע און קדושים אומגעבראכטע די פאר
אויסצו מאמענט דעם אין שווער ס'איז פאר זאמלפונקט אלס ארן קהילות וואלינער
און והגרק דיינע אלע אפשאצן און רעכענען אין און ישראל אין רעשטלעך וואלינער די
א "ווען געזאגט: האבן חז"ל טובים. מעשים עס וואס אלץ, פאר ווייל והנלט; גארער דער
קיין נישט אים באגלייטן נפטר ווערט מענטש יידנטום וואלינער צו שייכות א געהאט האט
קיין נישט און זילבער קיין נישט גאלד, א ווי געלאפן שטענדיק אריהלייב, ביסטו'
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גאבצן זייער קעמפן צדיקים די ווייל צדיקים? טר מעשים און תורה נאר שטיינער, טייערע
זייער נאר נאר רוען און יצרהרע מיטן לעבן לעצטן דיין אין אלזא דיר זאלן אלייך; בים
אינעם פארבונדן זיין נשמה דיין זאל טויט". זאל און מעשים גוטע דיינע באגלייטן וועג
וועלכן ישראל, פאלק גאנצן פון לעבנסבאנד ווע קדושים, די פון זכות דער ביישטיין דיר
אזוי און געהאט ליב שטארק אזוי האסט דו באמיט זיף פיל אזוי האסט אנדענק מענס

געדינט. געטריי עס ווי בשלום, רוען זאלסט פאראייביקן. צו
איי אויף געבענטשט זיין אנדענק דיין זאל ,,פארוואס בראשיתרבה: אין געשריבן שטייט

ביק. די אויף אויר טויט דער געווארן נגזר איז

D'|IHN /#7/2  ב111ג צ||" עןןיעןן ליבגה נתן
אין משה ווען השירים). (שיר אן קומט אס 8ריינט, מיין 0ון קול דער
גייס היינט גאט, מיר צו נעזאגט האט אזוי ישראל: 71 געזאגט און געגאנגען
ער האט ז ער איז ווו : אים 1ו געזאגט זיי האבן פרילינגחורש, אין ארויס איר
האט אן. קומט אט סריינס, מיין פון קול יער : ס'שטייט זיי: *ו געזאגס
השירים). (שיר ז בערג די אויף שפרינגט מיינט וואט : יהודה ר' געזאגט
ווערן ישראל, פון מעשים די אויף זיר סארקוק איך אויב : גאס געזאנס האס
זייערע אויף ז זיר איך סארקוק ווןימען אויף נאר אויסגעלייזט, נישט לעולם זיי
דערסאר אויס. זיי איר לייז אבות זייערע פון זכות אין ווייל אבות, הייליקע
אבות. מען מיינט  בערג און בערג. די אויף שפרינגט : געזאגט ווערס
ט"0 רבה  (שמות

אים, פאר געשטארבן איז וואס ליבהאבער, ווא פון משפחה פאראייניקטע גרויסע די
פראנצויזישער בארימטער דער ראלאן, ראמען גארער דער אויף און ישראל אין יידן לינער
גרויסקייט די געמאסטן האט וואס שרייבער, דער אבטיחי, אריה  טרויער אין איז וועלט
אים אין ליבע מאס דער ט לוי מענטשן א פון כאראייני פון ליכס די אנגעצונדן האט וואס
גוט אים האט ער והין נאכדעם חבר... זיין צו קהילות וואלינער לזכר נרתמיד דעם קונג,
רא געזאגט האט פליכט, אונדזער דערקענט. פונק * אנגעצונדן האט וואס קדושים; און
זיי ווי אזוי, מענטשן האבן ליב איז לאן, אליין ער און הארץ וואלינעריידיש יעדן אין
זיר האט אבטיחי שלעכט. אדער גוט דענען, פלאם זיין אין איז  פלאם דער געווען איז
לעבנס הומאניטארער דער אט לויט געווען נוהג וועג איו וואר' זיין אויף געווארן. פארברענט
פון פאראפראזע א דאר עס איז פילאזאפיע. "היכל און איגוד פארן אויפגאבן אויסצופירן
זיר ווי חבר דיין האבן ליב "זאלסט הזקנס הלל  אויפגאבן אנידערגעפאלן. ער איז וואליך,
וועג זיין געווען שטענדיק איז וואס אלייך, גאנץ זיין לעצטנס געווידמעט ער האט זיי

לעבן. אין ווייזער גאנצן זיין נעכט. און טעג זיינע אלע לעבן,
יעדן זיין מקרב אזוי ווי געוווסט האט ער וועזן.
אויפמונטערן און  באפריינדן זיר איינעם, אבטיחי. אריה געווען איז ישראל אוהב אן
אויס און גיפט דעם ארויסציען מעשים, צו ליב האט ער פרט. צום כלל פון תמיד און
הפינקטלעכקייט, למען און, האניק. דעם פרעסן גאס. אין יידן דעם מענטש. יידישן דעם געהאט
זיינע האניק. דעם געפרעסט האט ער נישט די אויר חברים. און פריינט יינג. און אלט
פון געגעבן שוין אים האבן באפריינדעטע די איז וואס ווייל אונדז. צווישן "שלעכטע"
געעפנט האט אבטיחי ווען ווילן. גוטן זייער עלעאיי ז גוטע די בלויז האבן ליב רבותא
אים פאר זיר האבן הארץ, פארשלאסן זיין זיין ממש. קרובים זיינע געווען זיינען אלע
ליגט דא אפשר טאשן. פארשלאסענע געעפנט גע ער האט דערמיט בלוט. און פלייש אייגן
פאר און ליבע באזונדערער זיין פון סוד דער מענטשן גרויסן א פון לערע דער צו צילט
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יידן וואלינער פון געשעענישן וויכטיקע און יידן, "טייערע צו געפילט האט ער וואס ערונג
צעשפרייט; און צעזייט זייגען זיי נאר ווו אלייך? זיף צוליב בלויז נישט לעבן וועלכע
פון נעמען די פארצייכענען פון געדאנק דער אץ רעדן נייגונג א געהאט ער האט זיי וועגן
פער א עולם. לזכר , ע ל א פון קדושים, אלע "כל בבחינת געלעגנהייט. יעדער ביי שרייבן
א האט וואט אלץ פון אויסשטעלובג מאנענטע זה הרי שבחים) זייערע (וועגן לספר המרבה
קינדערטע א "היכל": און וואלין צו שייכות אויפן פרייבט זייבע וועגן שרייבן משובח".
און ישראל אין דא ווייניק איז וואס אטעה  זיי יאר לאנגע צו  און האמת עולם
געדאבקען. אזעלכע וכדומה  בויטיק אזוי איז דעם אין בלויז פרייבט. לעבעדיקע זיינע וועגן

מילגרוים. א ווי זיי מיט געווען פול איז ער זיי לייעבען קעבסטו וואלין" "ילקוט פון נומער
<* פון פריינט און פרייבט זיין וועגן נאטיצן נע

, א גרינדן זיין צו טשעקווער ל. ה' פארבאנד
י*0''י מנחם'יה זיי "יי ייעי 1947 'יי' וויל ה' מעצנאט יועגן איו טיפענייסאני
גלייו ייני* י*י™"** * אייף מאבילי"יט געביאכט האט אליי, עי וז"לפע אני.. א, יאמס
תל איו ""ל"יגי"ןהיע י ענייקו נאכי *., פאייקע *לע אץ אזוי אין דיוק. צום
ישי "T י פיז ""י"'' "" אביב שירות צעי מיט מיי שיייבו איצט קיטים.
ים "י'ילזייי געייעי עי "יי (ניטייס)' בים מסכים נישט קיינמאל האט עי אים. יועגן
m'Vd נ*צי*נ*ל1נ "יי ייי""ייי אים זעענייק זיין און אים ויעגן שרייבן מ'זאל געווען
האנס' איי ביק0 יעי מיט "" נייי סי איי .יונעליין". אים מ'זאל לעגן.
ג איז פייי. או, מוטעי יי נינה. ^ יאאלי קהילות. ייאלינעי יי *ן קיישים יי או!

אז ישיאל "יי11' ™* "" ילג פיל יי'יי אומגקומו. נסטיאליש אזוי זיינען יועלכע
אי1 חלים יי","" * "ייעי יעמאלט נאי אייענטיפיציין ,יו ניז געהאט. ליב ער דעהאט איז אויסלייזער, דער צבאהגנהלישראל, , ,,. ,,, ^<,*

, , אויס. טאג איין, טאג דערמאנט זיי זיי. מיט
המליס ייי פיו סינאנים מעי געייעי מאלס זייעי שפינען ויייטעי געפיוווט יואלט עי ווי
י' איז ביכיכבא' איעי מכנ"עי חיילית' זיי ווי פונקט לעננספאיעם. איעיגעריסו
מעי א"""ו האבו 'יי"*' קעמפעיישע האבן זיי ווייקלעף, אוו לענן. ווייטעי ויאלטן
™™"~ "י "'"*";*"* י' יעימ!1נט וועז,. גאנצן זיין איו האיצו. זיין אי, געלעבט
שטעס און שטעט איו ("ילביי"ז) ל** גע האט עי זאגן. מ'קעו חלומות. זיינע איו
עישטעי דעי "יי איו פאי אייאיקיאינ לעי יי שן צווי ווי מעי מחיצה. ."עי אין מילעבט יקיש שטענדיק איידער וועלטמלחמה, ^.. ,.,"

, ארומיקע.
האט אויגן גייסטיקע זיינע מיט אבער ליטער. *

מי יידיש אין סאלדאט א זין זיין געזען ער
פון "בריגאדע" א אין נישט ממש, מיליטער גע ס'געגרינדעט איידער באך בראשית,
מי יידיש מיליטער. פרעמד ס'איז וועלכע א יידן, וואלינער פון וועלטפארבאנד דער ווארן
רעגי יידישע א פון באפעל אונטערן ליטער דער געדאבק. זיין געדאנק. דער געווען איז
די אין פריי און פעסט מארשירט וואס רונג בויען פון געדאבק דער פארבאבד. וועגן געדאבק
פא דאס באשיצט און שטאט פון הויפטגאסן צונויפזאמלען פון געדאנק דער "היכל". דעם
גע ער האט חלום זיין צו "סמיכות" טערלאנד. פאר אין יידנטום וואלינער פון שאפונגען אלע
ציוניזם פון נביא פון נבואה דער פון שעפט שא עקזיסטענץ, איר פון יאר. טויזנט פון לויף

"יודענשטאט". און רבני פארבן. און שאטירונגען אלע פון פונגען
דערגאנגען אים צו ס'איז ווען דעריבער, ליטערארישע, "וואכעדיקע", און חסידישע שע,
רעגנדיקן פארוואלקבטן, א אין איובבשורה די קולטורעלע אנדערע אלע און קינסטלערישע
זיבן בערך תש"ח, שבט חודש פון פרימארגן אויפסניי, שרייבן פון געדאנק דער שאפונגען.
מאבי זיף האט זרו זיין ווי דעם נאר חדשים דעם פון געשיכסע די עמקות, געהעריקע מיט
זשאנ יידישער נאציאנאלער דער אין ליזירט היינטצו ביז אנהויבאן פון יידנטום טייל
צווישן זיבן, די פון פאלן וועגן דארמעריע, איצט לעבן ארט זייער איינשליסלען טאג,
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געשריגן ווי אים צו האבן אהבתנפש, געהאט ארא גרויסער א דורך מנחם, זון זיין זיי
גע ווי ער האט טעג יענע אין אויפהער. אן נאכדעם (יעזור) אזור נעבן באנדע בישער
אן זיר רירט בלוט ווי באשיינפערלעך פילט לעצטער דער ביז באשיצט זיר האבן זיי ווי
בלוט דאס נגעו"), בדמים ("דמים בלוט אין באנ דער פון סר א אויסגעהרגעט און קויל
צו  זין פון בלוט דאס און עלטערן פון צוזאמענ נישט פאטער דער זיר האט  דע
צו איינהערן נישט זיר געקענט ער האט חלום זיין אז געוווסט האט ער געבראכן.
אויפן אגרופן נישט זיר שטים, דער אט גיכן אין והגט ממש מיליטער" "יידיש א וועגן
ער,  טאן ניט און בלוט פון רוףגעשריי ער אויב אז געוווסט האט ער און פאקט, א זיין
זיר ציוניסט, אקטיווער אן געווען איז וואס קע נישט מער ער וועט צוזאמענברעכן, וועט
איז און קאנגרעסן ציוניסטישע אין באטייליקט דער נאד האט אבטיחין און  אויפטאן נען

אן. יוגנט זיין פון מעשים מיט פול געווען אין דערפילן צו אויפגאבע וויכטיקע א ווארט
מיסטער פון עטוואס ס'געווען אז מעגלער פאראייביקן צו געדאנק דער ווייל לעבן, זיין
פון בלוט אויב אז פארגעפיל זיין און יען זע זיי ווי לויט וואלין פון קהילות הייליקע די
סימן א איז  זיר באגעגענען זון און פאטער פארש האט'ס ער ווי לויט און דערצו ראוי נעז
פון און ישראל מלכות פון אויפשטיין פון געלאזן ניט דאמאלס שוין אים האט טאנען,
דעם אין געווען ס'אויר אבער גאולה. נאענטער פערקוקן ניט זיר געקענט ניט האט ער צורו.
א פון בליק, דורכדרינגענדיקן מיפן, פונעם בערימטע זיי צווישן אבות, הייליקע די אויף
מי לאגיק; גרויסער און עקספערטיזע דינע אוהביישראל גרויסע די און פערזענלעכקייטן
שאף ווי געווארן געפירט זיינען וואס ליאנען מוסטער אלס דערהויבן ניט זיי און וואלין פרן
אנגע עפעס דאר האבן  שחיטה דער צו לדורות.
צום רעדט דור איין זיה אוז ביידעי י*ג* פאר נישט זיר געקענט נישט האט ער און
האט וואס דער געווען איז ביאליק צווייטז זיי צווישן בנים, די פון מעשים די אויף קוקן
אונדז זיי האבן טויט לייעד "מיט געדיכטעט וואס זכות אין זכות, זייער אין וואס זון, זיק אויר
זיי אבטיחי' פירוש לעבר D*7 בחיילו זיי פארגיסן נאר וועלן און פארגאסן האבן זיין
ל^' **י? ?עמפז באפוילז איניז יי*בו יש פון זיכערקייט את אויפשטיין פארן בלוט ער
זין די ווי שלאכטפעלד, אן'*' ממש' ?עמפן אויס באשערט אונדז איז לאנד, זיין אין ראל
אויפ ווירקלעד ס'וועלן אויב און מכבייער, פון דער פון קענגזאץ איז והנח. צו געלייזט
דעם אט זיין צו מקיים זיז אי™™ שטייז שטענ נישט ווייל ציטאטע, דערמאנטער אויבן
ייייל זיגל' צי זייו ב*שערט זיי וועט געב*ט' געשריבן, ס'שטייט ווי לייענען מען דארף דיק
אבותקדושים, פון שליחים די זיין וועלן זיי איז ווידער און שורות. די צווישן אויר נאר

^ מצויה* חי ש אויסגעקלערט האט וואס דער אבטיחי געוועז
פארקוקט זיך האט ער ווייל אבטיחי, אריה ארבעטער דעם גרינדן פון געדאנק דעם
אריינטראכ אבותקדושים, פון מעשים די אויף ווו דארט אומרועושה, "משמרהשבעה", מושב
אויפ און טויט און לעבן זייער אין זיר טנדיק קעמפערס, יינגע זיבן די געפאלן ס'זייגעז
פערקוקן זיר געוווסט אויר האט סך, א טוענד,ק פארשטייט  זיי נאר אנדענק אייביקן אן
צוזאמענהאנג אין בנים פון מעשים די אויף יידי דער פון איינשטימונג דער מיט זיר,
אבות פון מעשים די מיט צוזאמענגעגאסן און מיט סר א ישראל, מדינת און אגענץ שער
אויפ אונדזער פון ל,כט די נןלה דעם זען און הילף. זייער מיט נישט אביסל און הילף זייער
דיכטער א געווען איז ער פרימארגן. גייענדיקן פארגאסענעם פון שטים די ווירקלעך און
טינטאוןפעדער מיט נישט געשריבן האט וואס אוקראי  וואלינער מיליאן א בערר פון בלוט
טאגטעגליכע איינשליסלער מעשים, מיט נאר איי געזען זיר האט אבטיחי וואס יידן נער
והגן און אוממעגלער איז זיי אן וואס קליינקייטן שטים די און לעבןאוךטויט, אויף זיי פון נער
זיר זיי לייגן אויפהער אן אויס זיי מ'פירט ישראל, אין זין די פון בלוט פארגאסענעם פון

ווערק. ווערטפולן גרויסן איין אין צענויף ליב האט ער וועלכן זון זיין אויר זיי צווישן
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1 פון פראטאטיפ טאבאטשניק יוסף
1 מסירתנפשיידן וואלינער
1 פול און אויסגעבויט היכל דעם זען געוועו אבטיחי אריה חבר אונדזער פון טויט דער
1 ער האס שטרעבונג דער צו אינהאלט. מיט אייגע זיין פאר קלאפ, שטארקער א איז ז"ל,
1 צייט. גאנצע זיין געווידמעט גרויסער דער פאר און משפחה קליינער נער
1 זע העפלעכקייט, און צניעות באשיידנקייט, בכלל. וואלינער, די פון משפחה
1 האבן וועלכע זיטן> גו0ע זיינע געווען נען פון שפיץ אין געשטאנען פאקטיש איז ער
1 האבן מיר טאג. לעצמן זיין ביז באגלייט, אים געפינט וואס משפחה, וואלינער גרויסער דער
1 היכל אין דינען וועט ער אז געגלויבט, אלע פאראייניקונג. פון פראצעס אין זיר
1 אבער קדשיקדשים, אין גדול כהן דער ווי וואך, דער אויף געפאלן איז ז"ל אבטיחי

געוואלט. אנדערש האט גורל דער נישט איז ער ויען זיצונג. א צו פארנדיק
סלעגט בןיעי דאס א_לייגן ןועגן נישט "רעדט גע אלע מיר זענען צייט, דער צו געקומען
געלט פון צייטן די אין אונת, ביי בעטן זיר ער אים מיט אז פילנדיק, באאומרוייקט, ווארן
לעבן' מיין פאף נאך .ען' ןןיל איך קריזיט. קו תמיד פלעגט ער ווייל געשען, עפעס איז
אןיגן זייגע _און אויפגעבויט" ןואלין היכל דעם גרויסן צם זיצונגען. די אויף ערשטער דער מען
ער ןןי גלייך פריי מיט געשטר*לט האבן בא געוועו שרעק אונדזער איז באדויערן.

פארענדיקט. פרעכטיק זען שןין אים ןואלט רעכטיקט.
דעם וועבן ווייטער קענען מיר ורעלן מירצו הערן זיר, דוכט קבר, פרישן זיין פון

, אנ האט אבטיחי אריה וואס געוועב, שיינעם
ענדיקן? צו באוויזן נישט און געהויבן

ענדיקו' יי מוזט איי ^יבעט' יי י פ* ^זעצטי _ אויפ פון געדאנק דעם געשאפן האט ער
איבאדינגט!* קאנצענטרירט האט וואלין, היכל דעם שטעלן 1

אליין מענטש. פילזייטיקער א געוועז איז ער אריינגעלייגט און אנהענגערס פיל זיר ארום 1

א אנדערע. אויר טעטיק מאכט אוו טעטי? און צייט זיין און כוחות זיינע בויען דעם אין 1
יידן, וואלינער אייסדערוויילסע יי פוז מוסטער האט ער פרוטה. א צו פרוטה א געזאמלט

פאראייביקן. געוואלט האט ער יר'נלכע פץ אנהויב דעם בלויז זען צו געווען זוכה
פאר וועלן מעשים זיינע און אנדענק זיין זו נישט אבער אונטערנעמונג, גרויסער דער
לעבנסאונטערנעמונג. זיין אין לעבן צו זעצן רבינו, משה ווי ענדע. די זען צו געווען כה
וועט ייד וואלינער יעדער אז זיכער, בין איר אבער םונדערווייטנס, לאנד דאס געזען ער האט
ווא היכל דעם פארענדיקן צו ציגל א צוגעבן אינעווייניק. אריינצוגיין געווען זוכה נישט האט

לין. אים ביי איז לעבן אין שסרעבונג גאנצע זיין

פאראייביקן פון קי[0טלעך ןעך גל אביהם
את פרעזידענט דער געווען ער איז פאקטיש זי א צו אויטא אין פארנדיק וועג, איפן
בריוו דער און אנקלעפער מארקעס קאסירער, פארבאנד וואלינער פון דירעקטאריום פון צונג

שיקער... איז ער ז"ל. אבטיחי אריה אנידערגעפאל איז
צוהערער, אלע צו און טריבונעס אלע פון גע א מיטן אין געווען אויר ספק שום אן
שילערפאר און כארזאמלונגען טרויער אויף יידנ וואלינער אן וואלין היכל וועגן דאנק
און טאג ביי געווען גרייט ער איז זאמלונגען אריה מענטש דער געווען איז אזוי ווייל טום:
יידנטום. וואלינער וועגן רעדן צו נאכט ביי דעם איבערגעגעבן לעבן און לייב מיט אבטיחי.
אנדענק. איר פאראייביקן צו חוב וועגן און סרן אנדענק דעם פאראייביקן פון אידעאל
וואלין. ילקוט דעם רעדאקטירן ביים אויר אזוי איז אפיציעל קדושים. די פת אין וואלין יידישן
שרייבער דער שיקיינגל, און רעדאקטאר דער אבער סעקרעטאר,  גענעראל דער געווען ער
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פארווירק און אקטיוויסט איניציאטאר, גערוט נעבן שרייבן ער פלעגט  קארעקטאר את 1
האט לענן, זיין פון אויפגאבע עיקר די לעכער. זיין אויף געבן אכטונג און הזעצער" "בחור 1
פון זכרון דעם פאראייביקן אין געפונען ער דעם צעטיילן אליין דעם נאד און ארבעט 1
ווא "היכל פון אויפבוי און יידנטום וואלינער ילקוט. 1
ארכיטעקט. זייער געווען איז ער וואס לין" אי גרויסע פון געווארן געשטויסן איז ער 1
מיר האבן ווייטיק גרויסן און צער פיל מיט אויפן געשטאנען פעםס אויר אבער דעאלן, 1
שטאלץ, וועג, לעצטן זיין אין באגלייט אים ער האט אפשר ווירקלעכקייט. דער פון באדן 1
ארויס זיך פון האט וואלין יידישע דאס וואס אויף ארומלויפן צווישן פון ריס אינעם געלעבט 1
איבערגעגעבענעם און טיכטיקן אזא געגעבן דער דאס און ווירקלעכקייט. אין פיס די 1
צו אזוי ווי וועגווייזער געטרייער א  טוער כמונבואה... א פון פליגל די אויף זיר הויבן 1
קדושים. אונדזערע פון זכר דעם פאראייביקן צוזאמען האבן קערפער אפקעטישן ;יין אין 1

לןייצחק ף, בית פןן זאגאיאדעי צבי

אויסגעמאנט. אליין און געזאמלט אליין האט יאר 15 '1920 אין געווען עולה איז אבטיהי
בענדער 2 ארויסגעבן איינגעגעבן זיר האט דאו נאר אים איך האב באקאנט אבער מיר, פאר
לאנגער א נאר און העפטן, 17) ילקוט פון צוגע מיר האט ער ווען צוריק יאר 23 פיט 1
וויי דערשיינען אנגעהויבן ער האט הפסקה עולים וואלינער פאר טעטיקייט דער פון צויגן 1
יידיש). אין עטלעכע העפטן. 24 איצט ביז טער, וועלט צווייטער דער געענדיקט זיר ס'האט ווען 1
קליין א זיר, דאכט בילדן, ילקוטים דאזיקע די ער די אנקומען אנגעהויבן ס'האבן און קריג
פער יידנטום, וואלינער פון ענציקלאפעדיע גיהנום. פון געראטעוועטע שוואלבן, שטע
פלעגס ער אומקום. אנשטאלטן, זענלעכקייטן, גענויטיקט זיר האבן וואס צעבראכענע מענטשן
געראטעוועטע, די פון מענטשן מיט טרעפן זיר טע די אנגעהויבן זיר ס'האט און הילף. אין
שרייבן און דערציילונגען זייערע אויסהערן דער  דערנעבן און פוליך "עולי פון טיקייט
גריב זיר ער פלעגט אויר נאמען. זייער אין אבטיחי אריה מיט וואלין/ "עולי פון פארבאנד
זוכנדיק ביבליאטעקן, פארשידענע אין לען שפיץ. דער אין
לעבע און פארשטארבענע וועגן מאטעריאלן געווען דאמאלס איז טוער אקטיווע צאל די
פיט בארייכערט אונדז אתם, אזוי און דיקע ה"ה פארשטארבענע שוין די קליין, זייער

קהילות. וואלינער 80 בערד וועגן רשימות ראוונע, פון אייזנבערג און גרושעווסקי זמיר.
וג ס&ר זארגן שטענדיק פלעגט אבטיחי פתי וויינער, יעקב יארן: לאנגע צו זיי אח,
פון פונק א זיר אין געהאט האט ער דערע. אוונט, יעדן זיצן פלעגן מיר איה און אלתי
גע יעדן אויף בארדיטשעוו. פון יצחק לוי ר' מיט עולים נייע די העלפן און ריי דער לויט
שלום רודף א געווען איז ער זכות. לערנט באקו צו הילף געקענט: נאר האבן מיר וואס
חברים צווישן געמאכס שלום שטענדיק און קודם און געלט ביסל א ארבעט' שיכון, מען

עסקנים. יאר. עטלעכע אזוי ווארט. גוט א מיט כל
ציוניס אין באטייליקט אויר זיר האט ער ער האט נפטר פון איניציאטיוו דער לויט
האט לעבנסווערק זיין אבער קאנגרעםן, טישע אנגע אילץ צ. ב. און זמיר א. מיט צוזאמען
פון אנדענק דעם פאראייביקן אין געזען ער אבטיחי וואלין". "ילקוט דעם ארויסגעבן הויבן
וואלינער פאראייניקן אין און יידנטום וואלינער קארעקטאר, שרייבער, רעדאקסאר, געווען איז

וועלט. גאנצער דער אין יידן זענען מיטלען קיין שליח... פארשפרייטער,
א געשאפן זיר האט טויט אבטיחיס מיט איז העפט א פון פרייז דער געווען. נישט
גע זיין אז האפן לאמיר אבער חלל, ליידיקער זענען דעדויף אויר אבער פרוטות, 25 געווען
פארלוירן גיין נישט וועט ארבעט בענטשטע עק האט ילקוט דער בעלנים... ווייניק געווען
וועג. זיין זיין ממשיר וועלן חברים זיינע אז נפטר דער וואס אנאנסן, די פון נאר זיסטירט
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התלהבות פון כח דער זכאי ניעם

מיט די און... היכל. דעם פאר פלאץ בעסטן געדאנק דער געווארן געבוירן ס'איז דרען
זייער געגעבן האבן שסאטראט פון גלידער אבטיחין נאך איך האב וראלין'*, "היכל וועגן

הסכמה. סך א אים וועגן כ'האב אבער געקענט, 1ישט
איצט געמיינם: נאאיוו, געווען בין איך סוער. כלל און מענטש אקטיווער אלס געהערס
אלע האט ער אבער לאזן. פריי מין ער והגס שטענ הכלל, לטובת אידייען מיט סול שסענדיק
פון תושב וואלינער א אויסגעפונען מאל א מיטהעלפערס. זיר ארום קאנצענטרירט דיק
ווירקן זאל איך בעסן. געקומען און גבעתיים באשיידנקייט, און איבערגעגעבנקייס זיין דאנק
דעם םאר באשטייערן זיר זאל ער אים, אויף זין העדן אים, פון באאיינפלוסס אלע ווערן
היכל פון זיצובגען אויף מאל איין נישס היכל. פאר ער לאזט כיבודים אים. העלפן און צו
אלע וואס געווונדערט זיר איך האב קאמיסיע, אים ביי אויפגעשווומען ס'איז ווען צווייטן. א
אליין אבטיחי נאר שטעלן, בכבודיקע האבן מא א  היכל דעם אויפצובויען געדאנק דער
ער אבער  כיבודים אלע די פון איטלויפט יידן, וואלינער אומגעקומענע די פאר נומענט
רעזאלוציעס די אויסצופירן זיר אויף נעמט גע זיין פאר שותפים געזוכט האט ער און
גרויס ארויס ווייזט און אנגעגומען והנח וואט פלוצ זיין צו געווען זוכה איר האב  דאנק,

פלייסיקייט. און ענערגיע איניציאטיוו, אין ארבעססביורא מיין אין באזור לתגן
פליגל, באקומט אבטיחי זיר, בויס היכל דער סאנאנדער האט ער שסאטראט. גבעתיימער
אינ דעם וועגן פלענער און ענסוזיאזם פיל אז געגלויבט, נאאיוו און פלאן זיין געוויקלט
אין אנטהאלטן. דארף היכל דער וואס האלט, צו שפענדן גרייס זיין וועט שטאט יערער
אונ ארויסגעגאנגען איז פארנאכט שיינעם איין אויר ווי סלאץ, צענטראלן דעם צוועק דעם
פארווירק פארזעצן ז"ל אבטיחי אריה דזער גע און געשוויגן האב איר הילף. פינאנסיעלע
און ארויסגעגאנגען היכלאידייע, זיין לעכן אנסוישן. אנדערע אים זאלן קלערט:

דערגאנגען... נישט מיר אפגעלאזן. נישט מיר האט ער אבער
עסק משפחה די פאריתומט האט אבטיחי פיל אזוי מיר אין אץ אפט ג*נץ באזוכט

וואלץ. היכל דעם פון נים אי געלאזט זיר כ'האב ביז אריינגערעדט,
איבערגעגעבענער דער אונדז פעלט עס זיין פון געוואח אנגעשטעקט און בעררעדן,
פאראנט שאפער, און פאנטאזיאר ענערגישער שטאטראט, פון זיצונג א בעת און אידייע.
וואס אויפטוער, אוץ אונטערנעמער ווארטלעכער זיכערקייס את התלהבות גתיס מיט איר האב
צייס, און כוח זיין כלל דעם געגעבן האט פח אינסערעס און חוב דעם וועגן גערעדט
גייסט. ריינעם אח אייפפירונג באשיידענע זיין גרעסטן, דעם שענקען גבעתיים, שטאס אונדזער

עףשטעף ךעף פןן שאטן אין ראזנהעק שמואל
אקטאבעררעוואלוציע און וועלטמלחמה
געדאנק דעם געהאלטן דענקער און דיכטער זעלבסטפארשטענדלעכקייט א עס איז היינט
אין שפראר העברעאישער לעבעדיקער א פון האט אמתן אין אבער גארנשיט, קיינמאל ווי
פאר מער. נישט און חלום שיינעם א פאר גלות אזא צו געווען זוכה נישט ענין שום קיין
רופן מען פלעגט קאנגרעס ציוניסטישן יעדן העברעאישער דער פון אויפלעבן דאס ווי ניצחון
האבן וואס שרייבער, די פון באראטונג א און סימבאל געווען אויר איז וואס שפראר'
די מיט צוזאמען קאנגרעס אין באסייליקט זיר ציו די פון פארווירקלעכונג דער פון חלוץ
בא  עבר. שפת חובבי אביסל און לערער יארן יובל א מיס בלויז חלומות. ניסטישע
זיי ליבהאבער. פארברענטע יידן, לעבאטישע נאציאנאלע באדייטנדע אונדזערע האבן צוריק,
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קויאטאריום (דער קאנגרעס ציוניסטישן 11טן נאכן וואכן פאר א נאר פארבלייבן פלעגן
אנגע דאמאלס האט חיפה אין טעכניקום פון זיי פלעגן דאמאלס זיף. היילן צו קאנגרעס
אונטערריכטס "די אז באשלוס, א נומען בא קאנגרעס פארן ברענגען צו באשליסן
גע איז דאמאלס דייטש"). זיין דארף שפראך באווע העברעאישער דער העלפן וועגן שלוסן
שי און לערער פון אויפשטאנד דער קומען גופא קאנגרעס אויפן און  גלות אין גונג
זיי מיט און ישראל ארץ גאנץ פון לער פאר רעפערענט א צוגעלאזט אויך מען האט
בא ציוניסטישער גאנצער דער פון אויך אנגענומען מ'האט און דערציאונג און שפראר
דא אבער וועלט. גארערע דער אין וועגונג יפראקטיש מ'האט וועלכע באשלו^ קזיינע
וועלט ערשטע די אונטערגערוקט, זין האט איינעם אויף פארווירקלעכט... נישט קיינמאל
צו ארט פון געלאפן זענען יידן און מלחמה האט קאנגרעסן, ציוניסטישע ערשטע די פון
אויס זענען חלומות און אידעאלן אלע און ארט, די אדעס, פון דוקא און  דעלעגאט א זיך

געווארן. געוהגבט עוויאניצקי קלויזנער, און ביאליק פץ שטאט
ב קאנגרעס אויף אויסגערופן געהייסן, ער האט

נור סימכאטיען, אלע העברעאיש ,,פיר דייטש:
וועלט די אנגעהויבן זיר ס'האט .19u קאנפע דער אויף פפעניג". איינציגען קיינען
רוס מערב פון אי1 יי*ישע פוו ייח מלחמה אז געהאלטן, ביאליק האט האאג אין רענץ
איו סוחרים זיי צווישו מזרח ?"? לויפו ל$נד מען ווען כוחות. פון פארשווענדונג א איז דאס
מאס קיין אפילו זיר מ'דערלאנגט כללטוער. פון פראגע דער מיט אפ פיל אזוי זיר גיט
געווארן דערלויבט צייטווייליק ס'איז ווי קווע' גע א ס אל גלות אין לשון העברעאישן דעם
עברי' שפת "חובבי די וווינען. צו יייז אייר אין ישראל ארץ בלויז שפראר... רעדטע
און עסקיים און הילף באקונל^ן האבן דאיט דארף גלות אין אבער  דערפאר פלאץ דער
הויפט דער אין אנגעקומען זיינען ייאס לעיעי' געזעלשאפט העברעאישע ("די "עבריה" די
שוין האבן וואס פליטים, די באלד און שט*ט פראק מיט פארנעמען זיר השפה") תחיית פאר
נייעם אויפן איינצוארעדענען גוט זיי באווי7ז פאר דאגה די למשל ווי ענינים, טישערע
זיין און ז"ל זלאטאפאלסקי י'לל מיט איט "ווייל ליטעראטור. העברעאישע די פארשפרייטן
באוויזן האבן בראש, פערסיץ שושנה טאכטעי דער אין שפראר קיין מיינונג... מיין לויט
מיט שולן העברעאישע פון נעץ א אייסצוביוען נא א אן אנטוויקלען נישט זיר קען וועלט
פאר אונטערריכטסשפראר י'עברעאישער זייענדיק אפילו נויטווענדיקייט". טירלעכער
ער דער נאי תיכוי אוז לימודים' ע ל א גע נאר ביאליק האט ישראל ארץ אין שוין
זיי האבן ,1917 פעברואר איו רעיואלוציע שטער עברית. פון נצחון וועגן ספקות גענוג האט
גערופן רוסלאנד וואסבאפרייטן נאר דעם אין
אין קאנפערענץ, העברעאישע אלרוסישע אן אין האט םירער גייסטיקער דער אחדהעם,
אריינגע פאטאס מיט האט ביאליק וועלכער העברעאישער א אויף געענטפערט יארן יענע
נאציאנאלן דעם וועבט לשון "אונדזער שריגן: און בערנפעלד תסיט... אין  באגריסונג
און אליין... זיר פאר תכלית א איז און "איר" העברעאי אנפירנדע די פון בערדיטשעווסקי
דער נאר דווקא פארהיטן אונדז קאן זי נאר געשריבן האבן צייט יענער אץ שרייבער שע
האבן מוזן מיר אסימילאציע... פון באפרייאונג בא ר ע כ ע ל ט ס נ י ק דער קעגן ארטיקלען

לשון...". איין אויף האט פרישמאן עבר. שפת פון לעבונג
די און טאכטער זיין מיט זלאטאפאלסקי העברעאישרעד די אויסגעלאכט שטייגער זיין
קיעוו, פון געקומען זענען וואס אנפירונג, גאנצע קאנ איינציקער כמעט דער ווארשע. אין נער
היפש א אויפצושטעלן באוויזן פריער שוין האבן און העברעאיש אויפלעבן פון סעקווענטער
און גובערניע קיעווער דער אין שולן ביטל לי אלע פאר העברעאיש אין דערציאונג
דערגאנגען. זיינען שליחים זייערע נאר ווו מיט זשאבאטינסקי געווען איז גלות, אין מודים
צענטראלע דער פון גרינדונג דער מיט איצט, ציו דער אויף 1913 אין רעדע באקאנטער זיין
אז אויסגעוויזן, זיר האט "תרבות" נאמען מיטן פארן ווין אין קאנפערענץ גיסטישרוסישער
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ציו די פון באשלוסן הילזינגפארסער און קא העברעאיזירונג גאנצער דער פון חלום דער
לאזן זיך געפלאנט מיר האבן ,1906 אין ניסטן פאר ביי האלט דערציאונג יידישער דער פח
זיי אין אנשליסן זיר און מאכקווע קיין קודם ווערן. ווירקלעכט
אד און קאמוניקאציע די אבער ארבעט, ער אי באלשעוויספישע צווייטע די האט ליידער
אפ אונדז האבן שוועריקייטן מיניסטראטיווע רע אקטאבער גערופענע אזוי די בערקערעניש,
נייע געפונען האבן מיר איידער און געהאלטן נאציאנאלע אלע צו געמאכט סוף א וואלוציע.
די פארכאפט אונדז האט עצות, אץ דרכים און אספיראציעס ציוניסטישהעברעאישע און
אונדז ס'האט און רעוואלוציע באישעוויסטישע צע זך זענען לערער אין עסקנים סך א
אויר אץ רוסישע סאלדאטן, די אז געדראט. האבן וואס לענדער, שכנותדיקע די אין לאפן
זיין נוהג זיר אונדז מט זאלן עסטרייכישע, כוילן. ווי רוסלאנד, פון אפצורייסן זיר באוויזן
אפיצירן. רוסישעצארישע די מיט ווי פונקט אנדערע. און לאטוויע ליטע,
גוט זיר האבן מיר וועלכע מיט רוסן" ארטיקע גארבה, לייבל געווען איז זיי פון איינער
גע אונדז האבן צייט, דער מיט באפריינדעט מיר איז וועלכער אבטיחי, אריה שכעטער
מיט אץ סאמאטאכע דער כין אנטלויפן האלפן פץ אנטלויפידיק אנגעקומען צופעליק כמעט
דער זיר מיר האבן סכנתנפשות גרויס טיף פין געפאנגענשאפט מיליטערישער דער
טענות, לאנגע נאר גרענעץ. דער צו לאבגט רוסלאנד.
וואכפאסטנס דייטשע דארטיקע די אונת האבן ג

פ*יז~ ייייטעי געל*זן *?* ביי קי הונדערט א רוסלאנד. אין זיצנדיק 'נאר
היי ביסל א נאר לעכצן מיר  וועג אויפן פון בערג די צווישן םערם פון לאכעטער
 מדינה דער אץ קייזער פונעם נייעס מישע מיט מיינע קע איי: מיט איר האב אוראל,
אין  רעזואלוציע איין פון צרה. נייע א והנה גע סטודענטן, טייל א חברים, געפאנגענע
צאר א אן אריץ... איבערקערעניש נייער * פון ל$גע דער וועגן דיסקוטירט אלן קלערט
וואס עכטרייר' מדינה די און קייזער. א אן און נישט אונדז זיר סיהאט קריג. נאכן יידן די
צעפאלט געהאט, ליב נישקשה האבן מיר פריי זענען מיר און געלעבט, שלעכט אזוי
גע באזעצטע די נאר תסישע, די ווי זיר' פירן צו קאנווענצן האאגער די לויט געווען
דעתוייל ורעת וואליו און פאלעסיע ביטן, אין זיר פארשטייט  אליין לעבן אונדזער
ביי געהיט... מיליטער ווילהעלמס קייזער פון השג אונטער  געפאנגענע פץ ראמען די
דער אז נייעס, שוין מען הערס כטאציע יעדער צייטונגען באקוגען אויר האבן מיר און חה
מ'רעדט און זיר בונטעוועס גאליציע אין עולם מאסקווע אין דעם אויר און תסלאנד פון
אין אפ שטייגן מיר פאגראמען. פון אויר ד"ר פון רעדאקטירט "העם", ארויסגעגעבענעם
יוםטוב אונדזערע אין אויסגעפוצט ראוונע. ז*ל. גליקסאן
אויספ א.ץ רעדן צו פרווון און מונדיח ייקע א מיינע געשיקט אונדז האט .העם' דעם
א אריין אויר ווארפן פארבייגייער. די יעגז ("אם שפירא חוה ד"ר שרייבערין די חברטע,
מאן, א מיט פריילנס צוויי ווארט. לשוןקודש דעם געשיקט אויר אונדז האט זי כלחי').
יפוער אין געלערנס קריג פארן  ברודער * דאס נאכפאלגן געקאנט האבן מיר "השילוח'.
אונדז מיט זיר פאראינטערעסירן  גיבנאזיע קאנפע פון געוווסט און יידן די פון לעבן
א אונדז מען פירט שמיעס קיתנן * נאר את אויף געווארן אפגעהאלטן זיינען וואס רענצן,
שוין רעדנדיק פאבריק, לעדער א אין היים די אין רוסלאנד אין וועלט יידישער דער
* אן קומט אונדז אנטקעגן און העברעאיש... אונת האט מאסקווע אין קאנפערענץ "תרבות'
ווערס שמחה די און  יונגערמאן שווארצער אונדז פץ צוויי ערפער. די פון געהויבן ממש
גאר לייבל דאר איז דאס  גרויס גאר זייענדיק פלענער אויסגעארבעט אויר האבן
עב "גימנסיה א פון בעלהחלומות דער בוז, אויפשטעלן אזוי ווי לערער, אץ 6עדאגאגן

לערער.. ער זוכט פונקט את יית" מלחמה. דער נאר עסטרייר אין שולנעץ *
נאד מ'רופט פאטראן. א אלזא שוין איר האב קרא פון באשלוסן די אויף זיר שטיצנדיק
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מיינע געפונען דא האב און געווארן געבוירן דערווייל טאר איד אז מ'באשליסט און עמיצן
גאר לייבל ווען  ברידער און שוועסטער דייטשע די ווייל בלייבן, נישט ראוונע אין
באלד מ'דארף זאג: א פלוצלונג גיט בוז אלע אז באפוילן, שטרענג האט קאמענדאנטור
א בילדן מ'דארף און קאנפערענץ א רופן באלד זיר מוזן אפיצירן, בפרט און עסטרייכער
און קיעוו קיין שיקן מ'דארף און צענטראלע... מ'האט בקיצור, נישס... אויב און דארט, מעלדן
און לערער ברענגען מ'דארף און אדעכ, קיין פאר באפוצונגען די מיט מונדיר שיינעם מיין
גלייר זיר' ס'דאכט ועושה! אומר און ביכער, איר און רובאשקע תסישער א אוי ביטן
און רוסלאנד שטיק $ אפ אויר רייסן מיר איוואנא איוואן פון פנים א באקימען האב
לשוןקודשדיקע קליינע א דעתוייל זיר מאכן אריבערגעפארן באלד און איוואנאוו. וויטש
דער אונטער ראיאן, וואלינער אין מלוכהלע מיט אלעקסאנדריע. שסעטל, אנדער אן אין
דעם פון  אפיציעל נישט תמיד  פירונג זיך. םארשטייט שומרים,
אבטיחי  גארבוז געטדייען פ^רשטארבענעם ך.
העברע פאר געזארגט סיל אזוי האט וואס ז"ל, גע די אן שיון זיר הויבט ווייטער
ס'נאר וועמען און טרעגער, אירע און איש פוגעם גריגדונג דער פון ע ט כ י ש
לעבן זיין אין אויפטאן סר א געווען באשערט גאךבוז וועלסז איו שרלוועזן העברעאישן
דעם פאראייביקן פון ארכיטעקט דער זיין און אמונה פיל אזוי אריינגעלייגט האט (אבטיחי)
וואלינער טויזנטער הונדערטער פון אנדענק צירקולארן און בריוו זיינע און כוחות. און
* אויר זיי צווישן שוועסטער, און ברידער הילף... און עצות מיט עקז אלע אין פליען

תלמידים... אונדזערע פון סר איד בין דא אז געדאכט, מיר זיר האט אט

פירער ניסן
געווארן פארארימם זיינוון מיר £?ר££ 338י
ארויס דעם אין אריינקובען געווען באשערט טרויערן הארצן אין ווייטיק טיפן א מיט
אזוי האט ער וועלכן צו "היכל", געענדיקטן אנפי טייערן פון כארלוסט גתיסן אויפן מיר

געשטרעבט. און ישראל, פץ שבט וואלינער דעם פון רער
ריי אונדזערע ארימער, געווארן זענען מיר נאמען זיין ווו וועלט, דער אויף אומעטום פון
זיין פאר ווייטיק גרויסער ס'א שיטערעף, ען ז"ל. אבטיחי אריה באליבט: איז
פריינט זיינע אונדז, פאר צער א און משפחה אר דער חבר, הארציקער דער געשטארבן

מיטארבעטער. און פארי צוזאמעננעמען פון פראיעקט: פון כיטעקט
פ,ץ וועג מיטן אין קעכפער א ווי געשטארבן די פון פעדימער עקן אפגעריסענע די קניפן,

זיצונג. א צו פארן צעזייטע יידן. וואלינער געבליבענע לעבן
פריינט אינטימע זיינע אלע פון נאמען אין "היכלוואלין" דעם מיט ער האט צעשפרייטע
חברים, די פון נאמען אין אמעריקע, אין פון הערצער די פארכאפט , ק נ א ד ע ג
דער אין אים מיט געשטאנען זענען וועלכע צוגע ער האט מאגנעט א ווי יידן, וואלינער
אי מיר, בויגן "היכל", דעם בויען פון ארבעט דעם פון אויםגעוועקט זיי לאנדסלייט, צויגן
הארציקן דעם פאר קאפ דעם פרוי, מיין און גע און גערופן געוהגקט, שלאף, לעטארגישן
באמת אים האבן מיר אבטיחי. אריה ליבן און פאראייביקן... צו חוב א אחריות. מאנט

1 געשעצט איז 2עה*ט ליב שווערע די געלעגן אים אויף איז שווער
לטובת מעשים אלע אין אז צו זאגן מיר דורכפירן צו פליכטן זייטיקע פיל די פון לאסט
זיין געדענקען. אים מיר וועלן "היכל*, דעם איז רבינו, משד, ווי און אויפגאבע. גתיסע זיין
די מיט פארבונדן זיין מאל אלע וועט גייסט ווייטן פון און בארג אויפן  געשטאנען ער
מיר ווען היכלוואלין דעם פאר דערגרייכונגען נישס אים ס'איז אבער ציל... דעם געזען
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פאר ovi זייט געשטארבןן איז אבטיחי און פראכט זיין אין אים זען זיין זוכה ומגלן
בויט ארבעט! דעו צו זיף נעמט צווייפלט! און ברידער וואלינער אלע פון המושך כוח א

געבענטשט! זייט את "היכל' דעם אויף שוועסטער.

אנדענק' זיין צו פאףז,מלןנג טףןיעף יי חוב אונדזער דערפילן צוזאמען אלע לאמיר
ניריאוק אין אפףיל ^ ךעם ^ גרעסערן קיץ היכל, דעם בויען צוזאמען און
דער אין ^" די באשטעטיקס ^ געפינען... נישט איך קען אנדענק זיין כבוד

אבטיחים צו אויסדרוק* "טרויער א פון פארעם פאר קיין אז באגרייפן, און ווייסן דא מיר
געוויסער א מיט באשטייערט זיך און אנדענק איבערנעמען זיין בכוח זאל וואס טרעטער,
ביישטייער גרויסן זיין פאראייביקן צו סומע, בעסטן ביים אפזוכן נישט זיר וועט ארט, זיין
יידנ אומגעבראכסן וואלינעי פון אנדענק צום זאל אבטיחי ומגן אז זיכער, כ'בין אבער ווילן.

טום. "חברים! געזאגט: ער וואלט ריידן, קענען

די פון דרכים די איו בערגער צבי
וואלין אין הדורות גדולי ^ליינעפייזי;דפ"יבני

ברעגענדי אקטועלע. איבער דיטקוסאנט קער פריינט מיין ווען טאג, ביטערער * ס'געווען
גע אויר ער איז דעריבער פראבלעמען. קע דער ד'ל, אבטיחי אריה חבה טייערער און
געזעל אונדזער אין טאןגעבער די פון ווען פאר וואלינער פון ארגאניזאטאר ערשטער
פערזעג זיין וואלינער, דער פון בפרט שאפט, רו. אייביקער אין אונדז פון אוועק איז באנד
זענען שמועסן בנעימותדיק און צויבער לעכער צאל גרויסער זיין פון געוואת צוגענומען
דער צווישן פאפולאריטעט זיין פון יסוד דער ווא היכל לעבגסווערק זיין פון און ידידים
יש אין געזעלשאפט ליבעראלער ארבעטנדער וואלינער דאס פאראייביקן צו מצבה די  לין
אין געווען איז הויפטכוח זיין אבער ראל. זיינען וועלכע קהילות יידישע 165 יידנטום.
נישט ווונדער קיין איז עס און ארגאניזיוץ ער וועלכן ווערק א אומגעקומען. מערדעריש
דעם אקסל זיינע אויף געטראגן האט ער וואס אים לעבן, און לייב מיט אפגעגעבן זיר האט
געווען איז און פארבאנד פון הויפטלאסט האט ער התלהבות. און געדאנק געווידמעט
פארב געגעבן אים האט וואס ערשטער, דער שא די פאראייניקט און ארגאניזירט געקליבן,

קאלאריט. און איינ און אויסלאנד און לאנד אין הפליטה רית
ליידיקער א פאריתומט. געבליבן זענען מיר "שמור פון געדאנק דעם זיי אין געווארצלט
אוועקגיין זיין מיט געשאפן זיר האט בלויז אנדער אן אין געלעבט ווי האט ער וזכור".
גע האט ער פארבאנד. אונדזער פון מהות אין מענטשלע גומע, און געפילן מיט פול וועלט,
פארגאנגענהייט, צוזאמען פארבינדן האפט פריינט און ברודערשאפט פון באציאונגען. כע
לויט געמיינדע'/ "זיין פון צוקונפט, קעגנווארט, ווא אין הדורות גדולי די ווי גענוי שאפט.
 געוואלט און פארשטאנען עס האט עף ווי גע ער האט לערע זייער און זיי וואס לין,

באוויזן... נישס און קומענ די און דור אונדזער פארטייטשן וואלט
טרייסטן? אונדז וועט וןאס זייער אין גיין זאלן זיי כדי דורות, דיקע

און האנטבייהאנט ענערגיע, דאפלטע _ באמיט, זיר האט ער וועלכער אין וועג א וועג.
שנעלער וואס ענדיקן כדי  כוחות אלע מיט אליין. גיין כל, קודם
זיין איז דאס לעבנסווערק. זיין בנין. דעם פון מענטש א געווען איז אבטיחי אריה
רעאליזירן. איר איז חוב אונדזער און צוואה שטאר א שווערד"). און ("בור סייפא און ספרא
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די צו טוויעראקאדעמיע
דל אבטיח1 אריה פון שלושים

.(1968 מאי 23טן (רעם תשכ"ח באייר כ"ו ליום אור אוונט, דאנערשטיק
טרויעראקאדעמיע א פארגעקומען איז ז"ל, אבטיחי אריה פון טויט נאכן שלושים די צי
אין יידן וואלינער פון וועלטפארבאנד דורכן איינגעארדנט אנדענק, זיין געווידמעט
הרופא" "בית פון זאל שיינעם אין געווארן אפגעריכט איז טרויעראוונט דער ישראל.
פון אנדערע און פריינט וואלינער מיט איבערפולט געווען איז וואס תלאביב, אין

לאנד. גאנצן

אנפירער און פרעזידוים פון חברים אלע גענומען אנטייל האבן אוונט אין
געזונגען האט וואס נאור, מיכאל ה' חזן באוווסטער דער און פארבאנד פון שאפט
בורקא, משה ה' טרויעראוונט דעם האט געעפנט רחמים. מלא אל און תהילים קאפיטלען

פארבאנד. פון וויצעפארזיצער

גע זיינען זיי ווי לויט ווערטער, די פון אויסצוג קזרצן א דא ברענגען מיר
געווארן: זאגט

בורקא: משה
גע ער האט מעשים צו חוש דעם 1x ליבע >ון אויסהער אן ברענס
גלויבן. מיפן און בטחון סרן שעפט אלץ סהאט. זיין צו און םאלק זיין האבן טרויער און ווייסיק מיט סול
שאפונג און פרייר מיט אלץ געטאן גע ער האט געטאן, האט ער וואס חב קרובים, פארזאמלט, רא זיך מיר
אריינגעפאל) ניט קיינמאל און גענוס ס'הא ברען, און התלהבות מיט טון פון פארערער און תלמידים רים,
געגעבן אים האט דאס* יאוש. אין שעע קיין אפגעהאלטן ניט אים בן זיין מתייחד זיר ז"ל, אבטיחי אריה
אנדער* פון אויך םאדערן צו מוט געשענקט האס ער ווען ריקייטן. פון אוועק ס'איז אנדענק. זיין מיט
אויפ אן" אונדז טאקע האט ער און יידנםום, וואלינער צום ליבע זיין עסקן, און פריינט, געסרייער א אונדז
אנצושטרענ געסריבן געוועקט, הער העכער אלץ דערהויבן זיר ער האט וועגווייזער. און לערער
דאס צואיילן כדי כוחות אלע ג?ז ייי געיי^יז איז און הןנכעי און אז טעג דרייסיק שלושים שוין
זיי וואלין". .היכל פון אייסעיייק. מיט ייינטום יאזיקו םון סימבאל פון אקסית אינעם לייב רער אר^,
דעם וועגן פלענער און געדאנקען נע ניכ טיפקייט. אין ^יינפאכקייט זייו ייד וואלינער די פון וועלספארבאנד
געווען זיינען היכל פונעם אינהאלט מסירותנפש, און פאישטאנד סייז געווא[ אוועקגענומען פוןאו^דז איז
גאנצן מיטן האט ער און גרויס און שטל באשיידנקייט, אין גלויבו האבו חברים נאענטע זיינע מיר רן.
פארווירק צו זיי געשטרעבט הארצן צווישן איימנעגאנגען עי איז פשוט אי זייו אפשאצו נעוווסס שסענדיק

לעכן. כבוד. פון אנטלייפנייק איניז ארבעט, פרו?סבארע בערגעגע/ענע
ווערט מענטש א פון גרויסקייט די צום ליבע זיין געווען איז גיייס פארווירק האס ער ווי אופן דעם
מוסטער "לויטן געמאסטן שסענדיק איינעם יעדן צו איו לאנד אוו ס8לק דעם גרינרען צו געדאנק דעם ליכט
אים פון זיר נעמען אנדערע ןןאס מיג, זיר האס ער ווען מענטש. אלס יידן וואלינער פון וועלטפארבאנד
צו פארנ|ל,כטעט ?לזא' זענען מ,ר געוועז ער איז באפריינרעט, עמיצן גארער דער אין און ישראל אין
און כהות אונדזערע א"לע מאביליזירן און לייב מיטן איבערגעגעבן אים .הי דעם אויפשטעלן דאס און וועלט
דעם אמשנעלסטן ווי אויסענדיקן לעגן. די פאר דענקמאל אלס וואיזין" כל
פאראייביקונג אלס וואלין" .היכל מצבה אלס וואלין", היכל אין אומנעבראבטע און קדושים ראלינער
אויך און יידנטום וואלינער םונעם ווא גאנצן און קדושים וואלינער די איז ז"ל אבטיחי אריה ווייל קהילות.
ז"ל. אבטיחי אריה  דערלייזער איר זיין געזען ער האט יידנטום, לינער שוועבעל; דאס נאר נישס געווען
בא אונדז זאל וועג דעם אט אויף זיר האט ער וועלכן לעבנסווערק נישט הערצער, אנגעצונדן האט תאם
אנדענק געבענטשטער רער גלייטן אונ מיט םארווירקלעכן צו באמיט אונרז האט וואס פאקל, דער נאר
איז וועלכער אריהלייב, אונדזר פון שעה, יעדע מעשים אויפהערלעכע ער : וועג דעם באלויכטן אלעמען

געווארן. אנמשוויגן 8לוצים רגע. יעדע גע האט וואס סנה דער געווען איז
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עולה מיר וועלן םארענדיקס, זיין דורך תערן פארענדיקס לעבנסתערק אפטטר jsjf
אי0 און קבר אבסיחיס צו זיין רגל אלעמען. אונדז

בשורה. די ןינזאגן
ניק, נעו1ען איז ת8ליך. היכל פון אנדענק דעם דערמאנען
דאס אויך ^ף 1יועק דער ,ף אים תעגן יערן ן ז"ל אבטיחי אריה

לעגן. סון/יין £ טאבאטשניק: יוסף און  חבר א .נעתען נוסח אין
געלערג0 ^ גארנישס איז  מער'' גישסא

* ע * י"י,!?1. י* כיר ידען סארנאכס, טרויעריקן אין גע ער איז גופיל םשוס. אזוי
■ ** נ™ "ו י "י אב אריה אז דערוויסס, זיך האבן פץ הארצן אין אייננעבאקן ווען

אין  מענטש א געווען ...סיאיז אויף פארלאזן. אונדז האט סיחי איז צופיל ן אונדז פון איינעם יעדן
מער. שוין נישסא דער מיר ביי געווען איז אייביק, צוגעוווי זין כדי חבר, געווען ער
מענטש דער איז צייט זיין סאר אנדערע, ביי אויר אפשר נעפיל. נישסא איז ער אז געדאנק צום נען
געשםארבן  אפגע זיר וואלס לאקאמאסיוו א ווי חזן, דער ווען אונדז.' מיס מער
v/r ז'איגמיטן לעינסליד האס און וואנאנען. די פון ריסן גע האס קבר דעם פארלאזן סארן
.* ;י "* 73"<7 . ז איי מימן אין שטיין איבערגעלאזס זיי : נפטר צום מנהג, לויסן ,ejpr

£ < ל , האט סרויזר גרויסער א פעלד. אלע פון אסגעשיידט זיין .זאלסט
גלגאנגען פארלוירו ליד ,דא" נ, גא חברים, נאענסע זיינע אונדז, א. פארבאנדן חברים, פריינס. דיינע
; איי אי  לן* הערשט. ציסער. א אדויר איז  ת." א.

י  י י אבסיחי ל:בי זאגן אזוי מען קען ווי
נישט איז ליד, לעצס אנסיחיס בא יידן, ייאלינער ^י נישס צו איבערגעגעבענער אזוי" רער זל,
חב זייגע מיר, גענאנגען. 0ארלוירז טויס, אימדערוזארטעסן זייז יייעיו דער אריהלייב "אלעמען. r.r אלץ
ליד ^ס 3אמיען זך, תעלן ^ די פון פאראייניקונג יי אייר ^י צתישן לייב דער שבחבורה". :ארי

ענדיקן1 פארשסאר רער ייאס ייי1' יוסיש'5 גע באמת איז נאמען זיין אונדז.

יילל^"^י',,^";? י י'י י "י> יג י" V r s"*£i?s ^ דורך"; און נהאלס א מיס ?*נג|יל7 יידנסום, רוסישן דעם פון יית 1*י אולזזט ירוקייימ גאמוטוו אנדענק.יי אבסיחיס נןאראייביקן ד5ם י ' ו נאר זעס און ירוש.ים פון גאסן די
אלע אין איומשוזעבן תעט < נסערע m ר האס תעלכעער מס נע איר ולעס צו גאר, ווייסס ^און ^ / סראגע ער ז קט ט געוו און סרס דא איז צו ז מענטשן א סינען
רווח. אין מעשים ^ונדזיערע אלע ע י זוכט מש8ט, סוס תאס תער

 . " ? י^^יו■י
גע ער האט יארן, לעצסע זיינע ב'ז נ7ו

^יעלענ א^רק? "^^לן^ן וו* היכל רעם בויען דאס תידמעט גע יא אבסיחן אין האבן מיר
פאר נישס קי*נמאל א,ס תעלן ,,קן צו אים געשסרעבס ר^ס און לף ווא0 מענטש א מענטשן. אזא זען

געסין 0ארענו,קו. געגלויבט און מש8ט געםון ייהאס י" דורות. פון גערעבסיקייט אץ סיף
"סימ דערציילוננ רירנדע נארקיס געארבעט מיר האבן יאר ליבנה,סינף נתן אבסי צו זייער rr פאסט 8לאן", ציזא געבויס געשאפן. צוזאכען,
טרא זיין צו און שסרעבוגג היס נאנצע און טענ נאיצע אזוי. מען.

תןר ילקוס יעישינען איז י'יינס ווי רערציילס נארקי גורל. ג^ן איז וואס צוועק א פאר  אתנטן
יעם נ5י^ם יייי^י 23 נימיי ליו האבן וזעלכע ארבעסער, אזןי סייער. און הייליק געווען אים ביי
צו ילקוט דעם רעדאקסירן כבוד סימ סונעל באוווססן געגראבן"דעם גערעכסי געיוען אים ביי איז וואס
םריינס זעליקן אונדזער מיס זאמען נע האבן "אל8ן. די אין פלאן קינכאל האט ער גלויבן. און קייס
<j סען האס ליידער ז"ל. אבסיחי דורכ נאסור. די באזינן שס"רעבט ווייל רו, קיין פון געתוסס גישס
מאטע ביסל א ארויסנעמען פיזס שנעלער, וואס בארג דעם" שניידן געדאכט, אים זיר האס שסענדיק
רע איבערן שרייבן 1ו כיי יי*ל' ארבעסעו, גרו6עס ביידע די כדי אז געסון. ווייניק צו האס ער אז

... אליין יאקסאר באגע זי"ר זאלן זייסן ביידע סון פארפעלט. ע8עס האט ער
cgn ארסיקלען, איז וואס ארבעסער, איין נענען.
די סון און געווארן ס נ,דרוק ,יינ7 נע^לס האט און נעווארן 'W7njw/vrwn*rקראנק W
ז"נעז ו"ס י^יי^,8 דןר' צו זיין זוכה נישס תעט v " ליידיקייט א בלויז. א געשאפן זיר
דרוק אין אריי ?ישס נ5,י ^יער בא האט באגענ5ניש, ד, לעבן אויס' גישס עס קען קיינער ^תאס ^ /י ^ ינ £ /£/ד ת5 אז זון, יונגן זיין שיוו,ין אונ ממש. דאס פיל איר wrvniמילן. 4£? * י י יב / זא* קומען. תעס שעה גליקלעכע ,7 איז אים לגבי רחוב היליקע יזער
/"7/ rf/ " afj' "ל*י~ מי. אים און קבר זייז " צוג"ן ,ר און זעלבסם זיר זיין "זיגובי י^ ^י סס בשורה. די אנזןזגן נעשריבענע נישס זיין אויספירן
' u>' ' ' 1'B n ui* טר"נני אויס צוואה: דערזאגסע נישס און
יר.אבערדער ■ינקס".^ישם"סז אונדזער בויען נראבן, מיר אויר פאר און וואלין היכל דעם ענדיקן
ףיקיךיייק געוזען איז הכל סר *תיי פי' וואלין. היכל  'מיפלאן מעטי רער מיס נאמען זיין ביגדן
סון ן זע גי ס'אז ייאס "ףיק' ישראל, אין רא גרופע איין זייטן. וועלטפאר תאלינער פארן קייט
vb ם ררכ יי אין . ל קעטל יי חברים אונדזערע  צווייטע די און נאנד.
תאליך', אין הדורות גדולי יי אין פרעעראציע דער פון ראלינער
מסירתגפשיןדן סון 'פיאסאסיפ אויר לענרער. אנדערע און א^עריקע אפגעשיידס זיין אלע זאלן מיר
לוי ר' צווייטער ?' . וילידי איז דער פון ןןייט ני^ט זענען מיר קיינ אים זאלן מיר אבער אים, סון
ארכי בארדיטשעוד': סיי י*ח? לער זענען מיר ציל, דעם גרייכן אנ זיין זאל פארגעסן. גישט מאל
א. א. םאראייביקן". פון טעקס תעב. האלבן א טון מער גאגגען מיסן צוזאמען זיין געבענטשס דענק
און עדות זאנן אלע אז און ת.   וואס קדושים, אלע די פון אנדענק
זאלסכו  קול איין אין שרייען תעט סאנ נליקלעכער דער תען pk לעבן אין צ"יל איינציקער זיין
געתען אכסיחי איז אזוי, גלויבן. וועס וואלין היכל דער און קומען, זיין זאל סאראייביקן. צו זיי געתען
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ראזי^נהטט שמואל ■עטליו פון יארן קורוערע די אץ אים מיר וועלן אזוי, לעבן, ואזענוועען.אין J^mj\j ארויס ראוונע. אין הערשאםס רעס בעדענקען.

כ'בין חיכה. פון תאס נאר כ'קום גרינרן צו יערלויבעניש ? באקומען דער אנדערע צווישו דא כ'וויל
לאנג מיין וועבן רעדן געקומען נישם ראיוגע אין נימנאזיע תיבות" יי קייו נישס וואס עפיזאד אן גיילן
פון נאר אבסיחי, פריינם ידייקו עב שפראך "ינטערריכס יעי מיט תעס'גי אפשר רעם. וועגן ווייסן סך
כ'ביז ראיונע. אין תרבותגימנאזיע יאכסן *ניעיע יי ביי איז יית' כאראקטערשטריר א נאר באלייכטו
אייך. פאר דא קלאנן געקומען נישט שפע און באלשעליסטישע יי ייי נישט ס'נאר ראס אבסיחי, אריה פון
מיס צוזאמען וויינען געקומען כ'בין די בייקומען גו 8יילישע יי סעי באקאנס. אלעמען אזוי

אייר שליסן צו דערלאזן נישס און גזרות  
אק געווען שסענדיק איז אבסיחי "דיינו". געז^גס מיר תאלטן  זי פארגאננענעם ערב געתען ^ס'איז  <  'פיי לע ■י"**" !*" ע יי^י ^די^^ "0?רח:

יי^י'יי" "יי אינס'5^סייז זייעי איו אב י*ט גימנ*זיע י*י ס*י יעיס 1 J?ןiביי מיר האבן
י8י 50 8 מיס מ*ל' 8 אויר אזוי סטידענט א יאן זייענייק סיחי' ^לקוט'? פ? זיצונג רעיאקציע

? ציי דער געווידמעס זיך (*גיאנ8מיע). דרוק. צום מאסעריאל צוגרייסנייק
^י י?מאלס ' ח אבט י' אי גא קינרער די געלעינט איו שול'5 גע אנד5רע צווישן האם אבסיחי
ע "ן ישט^געוח^ק איזנ  בוז  עבייית. אין סייוויטנשאפט "^י^טייל זיילארט^ לייענט
זיין געזאלט ? '" י ע דאמ 7זר עייות" די איו וואליז י7
סון געווען איז עי *בער ^י?נ?ם' צו זיר אבטיחי האס 1921 איי סיור א אנס1לעקס' םיר S,,^
גימנא דער פון הייפטגרינדער יי קיץ ישראל ארץ פון יי?געקעיס ע ני1ט א? האב אמתן £ין
העב יער סין "" ^ איי יי' עליז^ חלוצישע יי ?י^ניזיין י*"' ג?ווא. ד^ב יד א וואס ן שריב
וואלין. גאנץ אין שולנעץ 7*?"V ענ זיינע מיס ישראל. n* ?ייו איד תיל אמ אין תייל שרייבן.
ליידי מיט אזוי ווי שטיינען צו ס'איז ר^וונער די אין רעדעס טוזיאססישע כ'ר^ב . סאן נאר ?שטבו'ע™
בריווע איו קוויסעלער מיט הענס, '? מיםג^צויגן ער האט מדרשים, בתי ל5? מ"ו אין מאכן נאי ביעה
ע5ותגעבו יי * ליי^^י מיס לעי גיויסע א ישיאל איז ?ייו זיי מיט לעב ס £ד וו ום. אומעם רייז5 א
ישמאין. א אויפגעשטעלט עי יי^ געווען זעגען ייעלכע יייי' ג*ל 2 פון גיק ו'על כ יידן! יאלינער
ג*ר פון  זאכן גרויסע איי=בע0אן היינ1 פארן גיינטלייגער יי 1ייישו ר!^ז פת און פאמיליע צו מ^יע

נישט אומאפ איגיזער פ^י ישיאל ט?ו יש קיין זיין עולה רופן הויז צו
אין לברכה, זכרונו אבטיחי, אריה יילנגיקייס דאר איז דאס יונג. און אלט ראל,
גרויסער א געווען. גרוים תירק^ער ___.." אין מעשים אלע די סאף לעבנס ברענענדיקססע אונדזער איצט
לאמיי איז אישמ;גשה ? אייסטועי ' ד^וי זאבןי ^נס ע מייג ^ן זיר האבן יידן וואלינער ! פראגע
00^^ ייי 8ניענק זייז באהעין pWS.7גע: r<* ^בסיהי ^ פון רוף אויפן אגרופן שטענדיק

"' י  ^ " יי ייל"^ ^f ^ SST*S? ^ ז^ער טשעקווערכ^ 7ןעא ' יער נאר איז דאס אבער געווען.
י י יידו, ראיונער מיר, האבן אבסיחין דיר, כ'בעס סוד, גרויסער א ווייל

לאנדס וואלינער אוניזערע 1ווישו מצבה הערלעכע די םארדאנקען צו דעם". וועגן נישס רעד
ת08 איינעי' נ*י נישט^ איז לייט צום געת^רן ג5שט5לט איז" יי*ס איצס שויו מען מעג ליידער
אבערגעבן, אינגאנצן ^ליי זיי י* קהילה, כארניכטעטער י'5י םיו זכי 1לייכצ" וויי? יערצייל}, סוד ועם
*טע0 מיס לעבי' אין לייב מיט ביה היסטאייש * יזכייביר יאס ?י0 וועגז אויר מיר יערציילן טיק
דעם אויפשטעלן 1ום פל?ם' איי ביר פארן ^טן5ייאלו ז?מלעניי? רכ ג"םם ?עגן גרויסק"ט,
ס^רן מאנומענט פאראייביקונגס פארטרויס, מיי פ^י זיר עי י'*ט אוי* פיל אזוי האס תאס מענסשן
ור ייינטים, ויאלינער פ*ר:יכטעטו' עסקו ק"ייו געטינעו נישט ?אז עי ?ז שתע1 תאינער זיינ? אי. פ נעסאן
געווען איז ער ז"ל. אבטיחי אייי זאל וו^ס באוועגונג בוני" י"י פיי מגעק^?^ א ברידער ן א? סער
געחלומס האט יי8ס עישטעי יעי בוני" פיו טעטיקייט יי ב*שיייבו לע??  יארל לאנגע צו  און
ס ג ר א ז ע נ און געטרוימט איז "'? זייו סיאץ אי1 יאיינע איז או? איייו זיר האלסנדיק ייקע,
יי3לינעי יי פי1 אניענק יעי ?י האס באיועגוגג י'5נ'גי 1ו נעיש*פט פראסס און פשוס אזוי דורות,קליין דור אויף לעבן זאל קדושים v^D>,p g אנגעשריבן ?ליין עף פר^סס. און פשוס 15י ן, 7?
פאר צו כדי רימשר' 8 יי^בו איז .למען ראוונע". אין .בונד" וועגן
ווא יידישע, גאלדענע, די לענגערן והפינקסלעכקייט". האמת זיידל* יעקב

קייס. לינער
ער האס ענטוזיאזם גרויס מיס געקאנט לעבן מיין איו כיי^ב אוזגט איין אין לייכס נישס ס'איז
אירייע די פארשפרייסן אנגעהויבן ווא פון ראוונע, פון עסקנים סי \ מעשים זיינע אלע וועגן רערציילן
איו וואליגער זיר צו צוגעצויגן" און נאר נישס גערענק איי אבעי ליו' פון באוועגונג רענעסאנס דער פאר
אמעריקע איו דערגאר און ישראל האבן ליב אזוי זאל ייאס א"^0 היס טאן וועלן דאס פאלק. יייישן
לענ פארשידענע אנדערע איי און אלע זיי יורי איל יייו ראייני אריינ זיכער וועלן זיי סאריקער.
תא זיר ס'גפינעו נאר ווו דער. פארשטאר רער ווי יידן ייאלינער אריה פארשטארבענעם דעם שטעלן
.£, מייט צוזאמ; /ז/ "דן לינער געתען ער איז אייגנטלער בענער גע די פון רייע דער אין אבסיחי
איבערגע באוווסטזינייקע, אנדערע האט ראוונע אין און סטאלינער * רינען וועלכע טוער, ועלשאסטלעכע
.* ' "נומען ןיך טו,ר' געבענע א אויף נאר אפגעשטעלט זיר עי גוקונ£טיקע יי פאר ביישפיל אלס
/"ר "" פארוו,רקילעכן 1י מען ארץ קיין ייעב אייפו י5י פאי יייית
רעאלי אין אים פארוואנרלען און *דאקי געוויר זיר בלויז תאלס ער תען

טעס. היי א און צתאה הייליקע א אויפלעבן צו טעטיקייט יער מעט
שסענויק נישם און לייכט נישס אי אונ"דז ער האט אויפגאבע ליק"ע מאג אין שפראר העברעאישע די
אר נעזעלשאפסלעכע איז דאנקבאר היכל דעם אויסענדיקן בערגעלאזן: גע מיר תאלסן  לעבן טעגלעכן
דער אין איינמאל נישט בעט..." אינ מיט אויספילן אים און וואלין בלויז וואלט ער תען / .דיינו" זאגס
טייערע!) קיין (נישט שסיינער שכר תערן. געטאן מוז דאס האלט. האט וועלכער עסקן, דער נעתען
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פון רוים אין שוזעבן שטענדיק וועט דעו פון פארווירקלעכוננ וער פאר וער קליינער א אין ס'דערציילט ווי
פאר און פרעזידיום דאס היכל. געתען איז וואס ווילן א אידייע, גרויס ווי אבער פרץ. ל. י. ציילונג
איינשכ' האבן איגוד פון וואלסונג חברים זיינע אלע פאר אנשסעקנד סא און פרייר אבטיחים געתען איז
rvi האס ער אז באשלאסן, מיק צו זכיר. א ס'געתען ארומיקע. און ווירק דער נאכפאלגן טיספאקציע
זאל) די פון איינע אז פארדינס, אים, מיס ארבעטן אים, קענען דער ווי באאבאכטן  און לעכקייס
 נאמען זיין סראגן זא7 היכל אין איבערגעגעבנקייט אים פון לערנען די ווי געבויס, ווערט תאלץ היכל
פ^ פאנד א צוועק דעם צו זאמלען מענטשלע פאר אנםשלאסנקייס און דער ווי און העכער וואקסן תענט
אז זיכער כ'בין ל"י. 50.000 א צוועקן. הומאניסטישע כע, פאר און אפגעגאסן ווערט דאך
צו וועלן אמעריקע אין חברים אויר ענדיקט.
שוי, זענען באדייטנדעסומען שכייו ?יטן איו פילזס איניז ו;*ט עי דערלעבט נישט ער האס ליידער
*י *י י" ^י ^^ £ ^ ?אד ^ 0? Z"Z  פארענידיקט? א היכל דעם ן זע צו
י™**' סיי יחייים' סיי *ז י*פז סי  נאר נעז ז עס טאו; צי געתען זוכר. נישס ער האט ליידער
צי בי,טיאגן תעלן פ,רב?נדן שע בייציקומען פארבליבן שתעייקלסו היכל יעם זען פרייד "די מיסל/בן

פאנד יעם אין שיט ף או איניז פעלט עי לע זיין שפירו אוו חבפונקציאנרו און קאלעגן זיינע מיה סריס. י י י ,,^2", מיי,;. זיר ס'דערמאנט סוף. 1ום רייען' א*נדזערע של,סן וןעלן רים אטעם. בעייקו
פאר מיטן געשפרער לעצטער י'גי ארבעט אינדזער פארשטארקן יועלן אין געהערט האס אבטיחי אריה
באקומע, כ'האב ווען שסארבענעם. רעא"ליזירן שנע>^ר ןןאס כדי _ :ע עולה "וותיקים''. די צו ישראל
ווע^ ארסיקל זיין פון קאפיע 5 " חלום זיין  אונדזער און חברים פריינס, .1920 אין תען
האנ. ילקוט, נופער לעצטן אין מיר פון געביטן סר א אין מיטארבעטער
גע סיוואלט געזאגט אים איר גע שטענדיק איז צוגאנג זיין דער לעבן געזעלשאפטלעכן זיין
.נייך, נעקראלאג". א זיין צו ט?סט און וזערטער וזינציקער  תען טע פרוכטבארער זיין וועגן ציילן
מאד. "עד אויסנעשריגן, ער האם הר ועשר. מעט (דבר מעשים מער זאכן." ווונדערבארע סיקייט

ועשרים!" קאנצענט ט^?> זיר ל*מיי בה) אוו דליק דאמ נטד"אט 1*7 אוןאיר גליק דאס געהאט ה*ב איר
נישט זיר האט אונדז פון קיינער "ל י,1 צוו " פ;רענדיקן י מיס לערנען, קענען אם זכיר. די
אויס וועט אונדז אז פארגעשטעלט, " £ / £ \ ",. אים מיס זיין און אים מיט ארבעטן
רעה שיקזאל טרויעריקער דער פאלן מקי י ל י ^7 דורר יארן לעצטע די אין נאענט

ים... ילעגן חלו! תייער אייגענעאויק 4נ7 וואלינער מיטן ארביננדונג פ יער
זיין געבענסשט אייביק אויף זאל לעב0 גייסםיק אבער ודאר, וזערס
אומפאר' אונרזער פון אניענק יער הער אלעמענס אין אונדז, סיס ער שמארקן מיט געשפראצט האט ער

אבסיחי. אר^ פריינט געסלעכן j7kdb>jh זיין און זכרון און צער געראנגל אנטשלאסענעם מיט תילן.

אויסלאנד פון געסט וואלינער מיט אניאותט
קאנסראל יי האבן און וועלט גאנצער יער אין יירן געסס, וואלינער אויסלענרישע פון באגעגעניש א
אין פארבאנדן תאלינער יי פון סעסיקייט יער איבער ד. אפריל 30סטן רעם פארקומען געזאלט האס תאס
קיין שליחים געבעםן האבן געסט אייניקע אויסלאנד. נאד טרויער צוליבן געווארן אפגעלייגט איז און י.
פיל תענן דערציילס האט אונגער פרוי די אויסלאנד. אץ מאי 12טן דעם פארגעקומען איז ז"ל, אבטיחין
באנעגנס האט זי תעלכע ארגענסינע, אין יידן תאלינער טישן גערעקסע ביי תלאביב אין זאל  "בניברית"
ענ אן נאד לעכצן וועלכע און דארס באזור איר ביי פארתאלטונגסמיסגלידער פון באטייליקונג רער מיט
ישראל. אין פארבאנד וואלינער מיסן פארבינדונג גערער אנרערע און ישראל אין תעלטפארבאנד תאלינער םון
געקומען איז ישראלחברים די פון ענטפערס די אין פון געסס תאלינער און פרויען זייערע מיט חברים
די פון איינער יערער אז געדאנק, דער אויסדרוק צום ארגענטינע. קאנאדע, אמעריקע,

,s1™ 1\£*ר \sr;™vz0™ י. ניי>* ™ י ™< י> u1י"י'י |R //* ./n>w i n urj ihj י י * ," פאר גרוסיו דעם דערמאנענריק אוונט, דעם דערעפנס
איבעןי^ איו שליחים שיקן פאישפאיז מיי ייעלו מיטן עליטן האט םארבאנר וואלינער דער וואס לוסט,

1R u''1*' "►'''c'; '<' * i*' "* < *^ u^iv j גרינעם מ. און אונגער פרוי קהילות.פרן, תאלינער אראפטירס האבן וועלכע ישראל, B>J * o' ' 7y ''
ענ אנשטרענגען זיר גערופן האס טאבאטשניק י. ה' צו געפארערט אנדערן צתישן האט גרינעם ה'

היכל. פון בויען דאס דיקן היכל אין שמהות אויף אויר יידן וואלינער זיין משתף
ממשיך צוגיין זיר מען איז שסימונג דערהויבענער א ביי איי טרויעראנגעלעגנהייטן. אין נאר נישט און תאלין
אויף הויז, פון פארזאלן די אין וויכוח דעם זייענדיק פירער די אז פארלאנג, א געהאט האבן געסט ניקע

גאס... דער אויף און טרע8 די ישראל אין פארבאנד וואלינער אלתעלטלעכן פון חיותהשאפס וואלינער די מיט קאנסאקט" ענגן אן אין שטיין זאל
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1 קהילות
1 געטא טוטשינער פון אןיפשטאנד מאן מענדל

1 א צוריקגעקומען. נישט קיינער איז דארט פון אבער באוווסט, זאך די איז אלעמען נישט
1 די און וועלדער די אין אנטלאפן איז טייל איבערראשנדי אן אפשר און פאקט, א ס'איז
1 דעריבער אומגעקומען. זענען זיי פון מערהייט שטע וואלינער קליין פון יידן די אז קער,

נישט, מיגעפינט פארוואס פארשטענדלעך, איז ק"מ 27 וועג, זייטיקן א געבן טוטשין, טעלע
מיהאט וואס רוצחים די פון רשימות די צווישן פאר געווען זענען וואס ראוונע, פון מזרחזייט
נע די אויסנאםפאלן, אין אויסער געפונען, אויפ אן דערקלערט האבן געטא, אין שלאסן
וואס בייהעלפערס, זייערע און דייטשן פון מען און נאציס די פייניקער זייערע קעגן שטאנד
וואלינער פון יידן די אויסגעהרגעט האבן רע אויב אוקריינער. די בייהעלפערס, זייערע
באקוועם, לעבן פריי, אתם גייען זיי שטעטלעך. באפעלקערונג דער פון גרויס דער לויט כענען
זאל דערקענען, זיי ס'זאל ווער ס'נישטא און און מיליטער דייטשישן פון כוחות די לויט און
און "משפט צו רופן זיי און זיי קעגן זאגן עדות וואס זשאנדארמעריע, אוקריינער די און ס. ס.

גערעכטיקייט". טעג עטלעכע קעמפן געצווונגען געווען זענען
בלוטי יענע זינט תקופה א אריבער ס'שוין טוטשי אין יידן אויפשטענדלערישע די מיט
טו פון אויפשטאנד יאושדיקער און טעג קע גע איז'ס געטא' דער אויסער און געטא נער
איינ איז פרשה די אבער געטא' טשינער די פון איינער אויפשטאנד, גרויסער א ויען 1

יידן וואלינער פון הערצער די אין געקריצט געטאס. די פון געשיכטע דער אין גרעסטע 1
א פארגעסן. נישט קיינמאל איר וועלן זיי און קאפיטל, דאס פארצייכענען גוזמה, אן מ'קען, 1
הייפל א פון גבורה איבערערדישער פון פרשה די אויף איינפלוס גרויסן א געהאט האט וואס
וואס פיינט' ריזיקן א קעגן יידן דערשלאגענע די מיט ריי איין אין שטעטלעך, וואלינער
אונדזער אין ארט איר פארנעמען צו ראוי אין ווילנע ווארשע, אין אויפשטאנדן דרייסטע
אויף ווערן פארצייכנט און פאלקסגעשיכטע ביאליסטאק. און

דורות דוי שטעטלעך וואלינער די פון געשיכטע די
^ על איז נאציס די פון הערשאפט דער אונטער

פוי פון איבערגעגאנגען איז טוטשין ווען זענען געציילטע נאר באוווסט. נישט פיתב
דארטן האבן 1939 אין הענט רוסישע און לישע שטעטלעך הונדערטער די פון לעבן געבליבן
די פון אנקומען בעתן און יידן 2500 א געלעבט ס'זאל ווער נישטא ס'כמעט און וואלין, אין
דערגרייכט צאל זייער האט 1941 אין דייטשן האבן זיי וואס שרעק די וועגן דערציילן
האבן קליינהאנדל פון אויסער נפשות. 3000 ביז חורבן דעם שילדערן זאל און אדורכגעמאכט
שניידע און שוסטעריי פון געלעבט יידן סך א ווא די פארניכטונג. דער פון איינצלהייטן און
גע האבן שניידערס און שוסטערס די ריי. דעם געהאט נישט אפילו האבן יידן לינער
סחורה זייער מיט ירידים איבער וואנדערט זיי לאגערן, די אין ורערן צו געשיקט זכות
דער  מאנטיקן די אין סדר: געוויסן א לויט שחי דער צו שאף ווי געווארן געפירט זענען
דינסטיקטעג די אין אליין; טוטשין אין יריד דערמאר זענען זיי ווו גריבער גרויסע צו טה
האשטש; אין  מיטוואר 1 קאסטאפאל אין  פארווונדע געווארן באגראבן און דעט
אויף און אלעקסאנדריע אין  דאענרשטיק קליינע א נאף צוזאמען. לעבעדיקע און טע
א מידע צוריקקערן זיר מען םלעג שבתים און קיעוו קיין געווארן פארטריבן איז טייל
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וו$ס וויסנדיק בישט שרעק אין געלעבט מ'האט אוק אין יידן צאל געוויסע א האט אויר היים.
מארגן. זיין וועט אין און גארבארניעס די אין געארבעט ריינער,

געםירט טאג יעדן יידן זענען דאמאלס זינט די שטעטל. אין געוואנט פשוט פון פאבריק
קערן בעזימער, מיט וואך, א אונטער געווארן אין אוקריינער און יידן צווישן באציאונגען
אויסגעקליבן מען האט צוועק דעם צו גאסן, די די ווען גוט. גאנץ געווען זענען טעג יענע
פון אינטעליגענץ די און "פני' די דווקא לעבן דאס און אריינגעקומען זענען סאוויעטן
און אונמטערדריקט מען האט בכלל שטעטל. די זענען  צורה אנ'אנדער אנגענומען האט
שריט. און טריט יעדן אויף יידן די באליידיקט ..ארטעלך אין געווארן פארוואנדלט פאבריקן
איבערגענומען האבן דייטשן די איידעף אר נאר פאר פלאץ געשאפן זיר ס'האט און
טו אין אנםירערשאנ£ט די האנט זייער אין אר זיר האבן בעלימלאכה'ס די בעטסהענט.
אנ אין אןקריינער> ארטיקע די האבן טשין אויםגעהערט און קאאפעראטיוון אין גאניזירט
יידן די אויף איינגעארדנט 1941 יןלי הויב קאנקורירן און יריד צו יריד פון וואגדערן
די םון פיטשעווקעס אלע לןיט פאגראם> א דער האט יוגנט די צווייטן. מיטן איינער
קאזאקישן לויטן און פאגראמען פעטלורישע ניי די געשטארקט זיר ס'האט און וואכט
איי מיט באנוצט זיך האבן זיי שטייגער, פאלקס די אויסער וויסן. און לערנען צו גונג
און קאסעס מיט העק> מיט לאמען> זערנע מיטלשולע א אויר געעפנט זיר האט שולע
אןן געשלאגן האבן זיי כלים אנדערע מיט דערוואקסענע. פאר אוונטקורסן און

געהרגע 70 רעזולטאט: דער און גערויבט 30טן ביזן לעבן דאס געשטראמט האט אזוי
פרויען זיי צווישן פארווונדעטע, פיל טע' דיי די אריינמ^רשירט ס'האבן ווען ,1941 יוני
אנ געמאכט האבן דייטשן די קינדער. את וואלקנס שווערע און טוטשין אין סאלדאטן טשישע
גערעכטי זוכן וואס מענסשן םון אנשטעל טוטשינער הימל. יידישן דעם באדעקט האבן
ראוו אין געסטאפאעלטסטער יער איו קייט גלייר געווארן אויסגעראטן נישט זענען יידן
די אויף געבייזערט כלומרשט זיר האט נע ערשטן אין נישט אויר דייטשן. די דורד
יידי דער צו געזאגט האט ער אוקריינער. אויסנוצן אויסגעקליבן האבן נאציס די יאר.
גע איז וואס טוטשין, פון דעלעגאציע שער םאבריק די און יידן טוטשינער די צוערשט
די קעגן שוץ בעטן ראוונע קיין קומען אויסגע זענען שחיטות די נוצן. זייער פאר
איז דאס יידן "הרגענען פאגראמשטשיקעס: "אק פארשידענע אין טיילווייז געווארן פירט
ענין דעם וועלן מיר רעכט. אונדזער בלויז סיס דייטשישן אויסגערעכנטן לויטן ציעס"

איינארדעגעך. שוין טעם.
האט זשאנדארמעריע אוקריינישע די בלויז ,
בא צג כדי שטעסל. אין Brwln ל0 8נ איו סייד," מאיי דעיצייל! 8זוי און
.; א יי מעשים זייעיע ך וועליעי אין באהאלטן זיו האב! וואס דעיע
די קעגן פיאוואקאציע ציגעגרייט m לע איקייינעי דעי אוו "בלינו לנן אין
^ ליציי דעף גין האבן ,יי געאיבעט האט ייאס קייזאנסקי, אגוי יעי
אד .""", אינ,עליגענץ ךעף פין 8ע""ן דייטשן: יי ביי איבעיזעצעי אלס

אונטער און אנדערע) און לערער וואקאטן. אין אריין זענען דייטשן די ווען טאג אין
זע זיי אז חתמענען געצווונגען זיי דראאונגען שול דער פון ארויסגענומען זיי האבן שטעטל
באלשעוויקעס אקטיווע און קאמוניסטן נען אויפגע זיי ספריתורה, אלע "זאמדן" די אויף
אונ דעם פרייגעלאזן. זיי מען האט דערנאר עטלע געצווונגען און גאס דער אויף שפרייט
אי פאליציי די האט פא2יר טערגעשריבענעם פארמעטס. די אויף טאנצן יידענעס אלטע כע
ראוונע, אין געסטאפא דער צו בערגעשיקט די צערייסן געצווונגען זיי זיי האבן דערנאר
אל אין זענען יידן אז דערקלערונג דער מיט אלעמענס פאר פארברענען זיי און יריעות
זענען עלטסטע זייערע און קאמוניסטן געמיין און ווייטיק צער, דער גאס, מיטן אין אויגן
ווונדער קיין סידעריבער דעם. אין מודה אליין אומדערטרעגלעה געווען זענען באליידיקונג
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און אלעקסאנדריע האשטש, בערעזנע, פאל, די פון אזוי ליידן וואס מאסן, די וואס נישט
ראוונע. פון אפילו אויף כעס זייער אויסגעלאזט האבן יידן

ידיעות אנקומען אנגעהויבן האבן דערווייל קאמוניסטן. יידישע טוטשינער עטלעכע
גאנ אויסמארדן וועגן ערטער אנדערע פיז טו אין באוויזן זיך האט אויףצומארגנס
וועלכע אין "אקציעס" וועגן ישובים, צע יידן די צווישן אויטא. שווארצע א טשין
טע אן קהילות גאנצע אויסגעהרגעט ס'זענען זיך האבן גאסן די און בהלה א געווארן איז
ס' קיבדאוןקייט. אלט. און יונג מענות. נוח שטראף א געווען איז דאס אויסגעליידיקט.
די זיר ס'דערנענטערט אז פארגעפיל א געוועז אונטערגעחתמע 20 אלע ראוונע. פון קאמיסיע
אומגלויבלעך. געווען ס'ממש טוטשין. פיו ייי געווארן גענומען זענען "פאפיר" אויפן טע
אוק די פון באציאונג די געטאן וויי האט בפרט דער דארט און גארבארניע דער פון הויף אין
תיבן וואס נעכטן, פון פריינט זייערע ריינער, גאמער, משה זיי: (צווישן געווארן מאדדעט

טאג. העלן מיטן אין זיי מארדן איו איר און ראזענבערג מלכה זילבערבערג, מאיר
יידן טוטשינער זיף האבן צייט יענער אין און גאמער מוליא גלאטשטיין, פריידל ברודער,
אינזשיניער לאדזש, פון פליט א מיט פארבונדן קר ערשטע די געווען זענען דאס אנדערע)
שטאף פון פאבריקן די פארגרעסערט און גראס שטעטל. אין דייטשן די פון בנות
גתיס געהאט האבן דייטשז די לעדער און דייטשישער פון מאנאט ערשטן אין נאך
איבערגענו זיי פאבריקן, די אין אינטערעס אויפגעשטאנען איז ,1941 יולי אין הערשאפט,
זיי אין באשעפטיקט איו הענט זייעיע איז מען די פון אויפפאדערונג דער לויט "יודנראט" א
און פרויען מענער, שטעטל' פוו ייח סי * שפיץ. דער אין שווארצמאן געצל מיט דייטשן
"שיי איויסגעגעבן ™7 זיי עלטערע אויי פון באפעלן די אויספירן באדארפט האבן זיי
"לעבנסשיינען", גערופן מ'האט ייאס נעי' איינ אויס: טאג  איין טאג הערשערס, רי
יייו ^ייו געבליבו נישט זענעז פ^טיש ווייל פון שטיוול פאר אכציק צושטעלן  מאל
שטעטלעך ^ אוו קיייז יאוונעי ג™ איז הונדערט  מאל צווייט א כראם; בעסטן
"יידעןרייר. געוועז שויו זענעז טוטשיו *רום זיי גאלדענע  מאל דריט א אנצוגן? נייע
נאר האבן "שיינעך די מיט ארבעטער יי ^י און מאנטלען קופער, "זילבער, גאלד, גערס,
צייט צו צייט פיז לעבו צו זכות דעם געהאט בא מען האט אלץ דאס סוף. א אן אזוי,
וועל אין "אקציעס", פארגעקומען ט^?ע זענעז שעה, באשטימטער א אין צושטעלן דארפט
אלגעמיי ביי אבער יייו' געהרגעט מ'י'אט כע אוקריי געיאוועט סתם זיר האבן דעם אויסער
געהאלטן. נישט נאר האט'ס פארניכטונג נער פון אונטערוועלטמענטשן און פאלציאנטן נער
אוקריי די פאינומען זיי האט רציחות די מיט פארשי געפאדערט און דערפער ארומיקע די
הונדערטער איייספירן העלפו זיי פאליציי נער גרויס געווען איז שרעק דער זאכן. דענע
שטאט, דער אויסעד צעגעלניע, דער איז ייח נאר האבן זיי וואס געגעבן האבן יידן די און
קער זייערע אריינווארפן און יערשיסן זיי געהאט
יידן טוטשינער יי יאיט גריבער די איו פערס דער זענען 1941 פון מאנאטן לעצטע די אץ
דער סוף זייער אויר *ז ?לאי געוועו איז סי יידן: די קעגן באפעלן דייטשישע שינען
בריוו א עדות זאגט לעם ייעגל ליי נענטערט פאר פויערן, די מיט האנדלען צו פארבאטן
איבער האט פרוי יידישע אניעלטעיע יי*0 וו. א. א. קאנטאקט אין זיי מיט קומען באטן
כדי אנ'אוקייינערן, שכנה' א אירע געגעבז געציילטע בלויז הונגער. א געווארן ס'איז
אמעריקע. אין זון איר צו איבעישקן איי געליפערט און איינגעשטעלט זיר האבן פויערן
בריוו. די געגעבן מיר האט אוקריינערן די גרוי די פרייזן. הויכע זייער פאר יידן די שפייז
אויפן לעצטע די שוין זענען "מיי לייעז: איי וואס זיר מ'האט געהונגערט, האט מערהייט סע
זענען יידן טוטשינער ווייק^ר: איז יריי" אנ זענען דערצו ביסן. מיטן געטיילט אמת
וואלין. אין לעצטע די געווארן פארניכטעט פון פליטים סר א טוטשין קיין געקומען

^ לודווי קאסטאפאל, שטעטלער: נאענטע די
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אוב פון פיינט די אנטקעגן ארויסגיין אלע א אנגעקומען פלוצים איז 1942 זומער סוף
התל אין אריינגעפאלן איז קהל פאלק! דזער זענען וואס יידן אלע קאנצענטרירן באפעל
זיך צווייטער, א געאיילט האט דערנאך הבות. שול דער ארום טוטשין אין לעבן געבליבן
עולם איבערן באנק א אויף אריופגעשטעלט די געהייסן מען האט באלד און קלויז, דער און
אז זיין, וויסן אלע זאלט איר אויסגערופן: את פלויט, הויכן א מיט ארט דאס ארומצוימען יידן
קא נעבן צוגעגרייט שוין זענען גריבער די זענען וואס מאטעריאלן פון טויער, א מיט
צו האט איר וואס ווייסט וואלד. טאוויסקער וואס שטעטל, אין הייזער פון געווארן גענומען

טון! יידן 3000 אויסגעליידיקט. שנעל זיר האבן
תוך שרעק, מיט אויסגעמישט כעס און רוגז געטא. דער אין געווארן איינגעשפארט זענען
"עמך" און יונגע די פון אויפוואכן דא© כדי אלע באשרייבן. צו ניט געווען איז ענגשאפט די
געווארן געזאגט זענען וואס ווערטער, די פון גע אריינגעשפארט אהין זענען אויסנאם אן
זיך, דאכט פארזאמלטע. די ארומגענומען האט פא די און זאמדאיינווויבער די אויך ווארן,
מלחמה דעה איין אין געווען זענען אלע אז פארשלאסן איז טויער דער בריקןארבעטער,
פליש עם נפשי "תמות עמלקים. די מיט האלטן זע ערד דער אונטער פון ווי און געווארן
אוב לאזונג: א געווארפן האט עמיצער תים". און אוקראינער באוואפנטע אויסגעוואקסן נען
אפגעברענט אלץ זאל פארברענען! טערצינדן, וועגן אלע אפגעשפארט האבן וואס דייטשן

ווערן! פארשפאר די פון באוועגובג די אפגעהיט און
פעסער שוין זיר קייקלען ערגעץווו פון און זיר האט טויער אין טירל קליינע דאס יידן. טע
פול טעפ און העמער און טיישניקעס און נעפט לעצטי די און געעפנט צייט צו צייט פון
קינ און פרויען דורר געטראגן ווערן נעפט מיט זע באהאלטן, זיך האבן וואס יידן געפונענע
צוגרייטן אין אנטייל פלייסיק נעמען אלע דער. אינעווייביק. געווארן אריינגעווארפן נען
בה די נעמען. נקמה און אייפשטאנד Dsn די סוף. דער איז דאס אז קלאר, סיגעווארן
יייי' פיימע עטלעכע איייי נישט הערט לי' וואס אניעצה זוכן אנגעהויבן האבן פארשפארטע
אייפשטאנד איו חל? ^יי נישט נעמעי יי*0 תש"ג יוםכפור נאר טעג צוויי אט, און טון. צו
תהי זאגן און שול אין פאיזאמלט זיי י*בי פון טויער צום צוגעקומען איז ,(23.9.1942)
מיט און קול הימלשרייענדיקן * אויר לים געסטאפא א קאמיסאר, דייטשישער א געטא
ס'זעיען וואס פאימעגלעכע, געווייו ביטעי * יידן אלע אז באפוילן, און ראוונע פון ניק
ייערטפולע איז ^י7ער זיי ביי געבליבו י™ דרראגב ר. טויע נעבן צענויפזאמלען זיר זאלן
איו ג*7 *פילי גוטס' זייעי וי^יפו ^י וועט יינגערע די אז געווען מודיע ער האט
ס'זענען אויוונס. איינגעהייצטע יי איי זילבעי דער אויסער ארבעטן צו ווערן דערלויבט
שפיינ געפרוויט די™ יי^0 פיויעו' געויעי בא וואס געוווסט. נישט האט קיינער געטא.
אנטלויפן' כדי ג^ פיז פלויט איבעיו געי מעלדונג, דער אונטער פון אויס זיר האלט
דער צוגעשפילט האט אלעמעו נישט ^Jאבער A "*"|ja>  vw J , * שרעק. פון געציטערט האט הארץ דאס אבער
געשיסעיייען. זיי העיי צייט צי צייט "י מזל אני פון זין א אלט, יאר 33 טשובעק, טוביה
דער טומל, און בהלה יי פאיגיעסערו יי*0 "החלוץ" אין חבר געוועזענער א שמיד, ארטיקן
הכ לעצטע יי און זיי שטארקט אויפשט*נד דערוועקט זיר האבן יאר, 32 טאפלי^ ש. און
ייצחים יי ייעו ג^ איי געמאכט י™ נות "לא דייטשן: די קעגן אגיטירן אנגעהויבן און

אינעייייניק. זיד ס'טוט יי^0 נישט זעעי גלויבן!" נישט זיי מ'טאר הערן, נישט זיי מיר
באוויזן זיר ס'האט ווען נאכט. ס'געווארן א צענויפגעקומען זיר זענען רוף זייער אויף
אלס געדינט האט וואס שטערן, ערשטער דער ארויפ איז דא און ביתמדרש אין יידן סר
גע אין פייער א צעברענט זיר האט צייכן, בעלעמער אויפן ייד אנדער אן געשפרונגען
די דריטער, א צווייטער, א פלאם, איין טא. איז צרה די יידן, ברידער אויסגערופן: און
גע ארומגענומען באלד איז סביבה גאנצע אויס נישט מ'דארף אויגן. אונדזערע פאר
אוק את דייטשן די פייער. פלאמען אין ווארן לאמיר שחיטה, דער צו האלדז דעם שטרעקן
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אפגע זיי האבן וואלד אין וועג אויפן לער גע צעטומלט און איבערראשט זענען ריינער
צענד ווילקעס, די מיט געשטאכן זיי און ווארט אז פארגעשטעלט, נישט זיר האבן זיי ווארן.
וואס און געווארן. דערהרגעט זענען יידן ליקער זאלן "יודען" נידערראנגיקע דערשלאגענע די
וואלד אין אומגליקלעכע די אפגעווארט ס'האט פרעכ אזא הערשער. זייערע קעגנשטעלן זיר
שרעק, הונגער, פארצושטעלן: זיר לייכט איז זייער אין פארויסגעזען נישט זיי האבן הייט
ביינאכט. און בייטאג שלאפלאזיקייט, קעלט, געוואוץ צוגעגרייט איז וואס פלאן' דעמאנישן

מעל ארויסגעלאזט דייטשן האבן אט אןן געוווינט נישט זיי זענען דערצו פריער. פון
פריי ןןוינען דערלןיבט איז יידן אז דןנגען" גע און געקלאפט געשאסן, האבן זיי געווען.
אנ נישט זיי ןןעט קיינעף אןן טןטשין אין די אין אריץ, פייער אין געשאסן און שריגן
געכאפט זענען ןןאס די ןןיףקלעך' אןן ריןץ> און געטא פון הייזער ברענענדיקע ליידיקע
טר קיין געווארן צוריקגעבראכט אןן געןןאןץ זיי ווי ציל, אן פינצטערניש דעי אין סתם
פון גענאסן און געווארן באפרייט זענען טשין מע כעס. זייער דערמיט אויסגעדריקט וואלטן
און כיטרע געווען זענען דייטשן די פףייהייט> זענען וואס באמבעס, עטלעכע די אז גלער
גע זענען וואס הייזער די איבערגעגעבן זיי איבער זיי האבן זיי. נעבן געווארן געווארפן
זיי ידיעות די שריפה ^ פןן גאנץ בליבן זע ווונישטווו פארצווייפלונג. ביז געשראקן
בלאנדזשענדיקע און וואלד אין דעועאנגען נען מיט און העק מיט יידן יונגע דערשינען נען
דאס געווארן נמאס ס'זיי וואס ייזץ ליידנדיקע און אוקריינער די אין געזעצט און האמערס
דעף אז גלויבן צו געווען גענויגט זענען לעבן פאר נפשות סכנת תור דייטשן, די אין אויר
זיך האבן און פעל" זיין געטוישט האט ןןאלף האט שריפה דער פון פייער מיטן אליין. זיר
געווען אויך ס.זענען טוטשין. קיין צוריקגעקערט נשמה דער אין פייער א צעברענט אויר זיר
זיי. אין שטארבן געןןאלט האבן ןןאס אזעלכע א אן יידן, קעמפנדיקן אויפשטענדלערישן, פון
צור,קגעקעףט זיך האבן אזןי אןן שטעטל> עף דער אין געהערט זיר האט צוגרייטונגספלאן,
בראןוע מער די גרופעס> קליינע אןן יחידים פלויטן און פלויטן!" "ברעכן רוף: א מהומה
עמלקים ךי גלןיבן געןןאלט ניט האבן ןןא0 שיסערייען די טראץ געווארן געבראכן זענען
פלעגן ביינאכט און ןןאלד אין געבליבן זענען א זענען עפענונגען די דורר און פיינט פון
ביי עסן זוכן סביבה, דעף אין ארןיסגיין זיי זיר ס'האבן געטא. דער אויסער אנטלאפן סד
און געפייניקט האט הןנגער דער פןיעףן> די גרויס פון וואס מוטערס, שוואכע געפונען
האבן זיי וואס אלץ אןועקגעגעבן האבן מענטשן קינ זייערע מיט געווארפן, זיר זיי האבן יאוש
געןוען אןיך ס,זענען עסן> ביסל א פאף געףאט סוף "א שרייענדיק: אדיין. פייער אין דער
קליידער די צוגענומען האבן פןיערן ןןען פאלן ר ישראל שמע יסורים. די צו

זיי האבן עסן אנשטאט און הונגעריקע די פון אלץ פארשפרייט. אלץ זיר האט פייער דאס
באוווסטע געווען זענען דאס דערהרגעט. זיי די און צעפלאקערט זיר האט וועג איר אויף
און אינטעליגענץ אוקריינער די און פאלן דער ווייט. העט געווארן באלויכטן איז געגנט
דעם. קעגן געטאן ניט גארניט האבן גלחים און רויר וואלקנס געווארן. רויט איז הימל
בע מיטן געפאלן זענען ברידער אונדזערע עס ווער ארום. פארשפרייט זיר האבן פונקען
יש שונא א איז וועלט גאנצע די אז וווסטזיין און ס'אנטלויפט ווער ס'קעמפט, ווער שיסט,

גיהנום... איין און ראל די אריץ. פייער אין אליין זיר ס'ווארפט וועו
קיין צור,קגעקומען זענען וןאכן 4 פון משך אין די און היפש זייער געווען איז קרבנות צאל
באוויזן נישט האבן זיי נפשות m א טוטשין בית נעבן טייכל דאס אז איבער גיבן עדות
איין אין זענען זיי ווי זיר' צו אביסל קומען משר אין בלוט פון רויט געווען איז מדרש
ביתעולם נעבן געווארן אןןעקגענומען נאכט טעג. עטלעכע פון
וואלד אין און געווארן.. דערהרגעט דארט און גע פון אנטלאפענע די פון טויזנט צוויי א
צאל זייער שרעקלער. געווען לעבן דאס איז אוקריי וואלד. אין דערלאנגט זיר האבן טא
גע זיר ס'האבן געווארן. ווייניקער אלץ איז הייז קליינע די פון איינוווינער די און נער
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איז טוטשין אין מיליטער רויטע דאס געקומען 8 זיר ביי געהאלטן האבן וואס פויערן פוגען
באדעקט חורבות געווען שטעטל גאנצע דאס זענען וואס שניידער, א אדער שוסטער יידישן
איז שורות די פון שרייבער דער שניי. מיט צוליב אבער ארט, צו ארט פון איבערגעגאנגען
לעבן די פון איינעם דורך געווארן גערופן פלעגט זיי צוליב פויערן די צווישן קריג א
פון צוריקגעקערט זיר האט וואס געבליבענע א איבער מאכן שלום און  הרגנען זיי מען
געבליבן זענען ווענט די אריין. שול אין וואלד זענען בעלימלאכות די פון וואדקא, גלעזל
געוואל זיר האבן אריינגאנג אין און גאנץ זייטשיק מיכל לעבן: געבליבן צוויי בלויז
סימנים. לויט תורה. ספרי פון יריעות גערט שוס דער פרידמאן מאיר און שניידער דער
אויפגע מען האט אנגעגעבן האט ער וואס טער.
בא א פון ארויסגענומען און וואנט א בראכן גע אריבערגעפירט איז 1943 נאוועמבער אין
מאנט סאמעטענע אין ספרים 16 העלטעניש די אין יידן די צו ווענדונג דייטשע די ווארן
ראוונע, קיין איבערגעפירט זיי מ'האט לען. מ'האט טוטשין. קיין צוריקקערן זיר וועלדער
צענ עטלעכע קאנצענטרירט זיר ס'האבן ווו פרייז. יעדן פאר לעבן לאזן זיי צוגעזאגט זיי

ערטער. פארשידענע פון יידן דליק גלייר און  צוריקגעקערט זיר האבן 150
ראוי איז יידן טוטשינער פץ אויפשטאנד דער געענ זיר האט דערמיט געווארן. דערשאסן
הערצער אונדזערע אין ווערן צו איינגעקריצט טוטשין. פון פרשה די דיקט

דורות. אויף סימבאל אלס דינען און ס'אריינ ווען 1944 נאוועמבער 17טן דעם

יידן זשיטאמירער פון וועג לעצטער דער טאבאטשכיק יוסף
דורד געוואת איינגענומען איז שטאט די ןןען זשיטאמירער דאס פארניכטן פון צייט די
שחי גרויסע א געמאכט זיי האבן נאציס, די די לויט געדויערט. נישט לאנג האט יידנטום,
און באפעלקעתנג יידישער דער צווישן טה האט דערגרייכט, אונדז צו האבן וואס ידיעות
שפיטאלן. די אפילו אויסגעמיידט נישט האבן 24 אינגאנצן געצויגן זיר פארניכטונג די
אויר זיר האט שפיטאלן די פון איינעם אין האט מיליטער נאצישע דאס זינט מאנאטן,
איז זי שוועסטער. 19~יעריקע מיין געפונען מיהאט ביז ,1941 יולי אין רוסלאנד אנגעגריפן
צוזאמען בעט, פון געווארן ארויסגעשלעפט זשיטא אין יידן לעצטן דעם אומגעבראכט
דערמארדעט און ייח קראנקע אנדערע מיט מיי

שפיטאל. פון הויף אין גע7ן#ח גע נישט מיר האבן טאג, היינטיקן ביזן
געווארן, געפירט מאסנווייז זענען יידן די אין זיין זאל ייד ס'איז וועלכער אז הערט,
"בא פון ריכטונג דער אין וואה דער אונעטר בלייבן און קאטאסטראפע דער בעת שטאט
ס,האבן זה "ווראנגעליאווקע")/ (סריער גוניע" פון געהערט מיר האבן ידיעות, אלע די לעבן.
"גאליצקער פון קאזארמעס די געפונען זיר קיין אנטלאפן זענען וואס יידן, זשיטאמירער
מען האט דארט צייטן. צארישע די אין פאלק", קיין אומגעקערט זיר האבן און רוסלאנד, טיף
וואס גריבער, גרויסע גראבן געצווונגען זיי איז ווייסן זיי וואס דאס קריג. נאכן זשיטאמיר,
ברידערקברים. אלס דינען, באדארפט האבן זייע מיט האבן וועלכע קריסטן, שכנים די פון
אויסגע האבן וועלכע שכנים, קריסטלעכע די רצח. שוידערלעכן דעם געזען אויגן רע
דערציילט האבן שפארונעס, די דורר קוקט די האט קריג, פון אויסברעכן מיטן גלייר
נאר אומגעקערט זיר האבן וועלכע יידן, די באמבארדירן שטארק גענומען "לופטוואפע"
שוידערלע צוגעזען האבן זיי אז מלחמה, דער באפעל אלגעמיינער דער פון פיל זשיטאמיר.
פאנטאז^ מענטשלעכע די וואס בילדער, כע זענען יידן' סר א זיי צווישן את קערונג
און פרויען מענער, אויסמאלן. נישט זיר קען יידישער דער פון טייל א געווארן. געהרגעט
בלייכע שחיטה. דער צו געפירט ווערן קינדער, דער פון לויפן גענומען האבן באפעלקעתנג
*רויס ממש קריכן וואס אויגן, גרויסע 6נימער תסלאנד. טיף קיין שטאט' ברענענדיקער
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לייגן זיף געווארן געצווונגען זיינען קרבנות גע היסטערישע שרעקלעכע לעכער, די סרן
גע איז טונעל דער ווען דערשאסעגע. די אויף געוויין ביטערער א און פרויען פון שרייען
פאר זיי זענען קערפערס טויטע מיט פול ווארן קינדער. פון
א געמאכט מ'האט און ערד מיט געווארן דעקט ער דער נאך לעבן געבליבן זיינען וואס די,

פלאץ. דעם אויף שטיינער פון ייעג געווארן קאנצענטרירט זיינען "אקציע", שטער
וועלכע פאר געטא, פון יידן איבעריקע די גע געשאפן איז וואס געטא. שמאלער א אין
טונעל, אין פלאץ קיין געווען נישט שוין ס'איז קלייןווולס אלטווולסקער גאסן די פון ווארן
טעטע פון ברעג צום געווארן געפירט זענען גאס. פאדאלער פון טייל א און קער
זיר פאר אויסצוגראבן געווארן גענויט רעוו, פאר איז וואס אקציע, צווייטער דער נאר
באגראבן און דערשאסן זענען ברידערקברים, פארבליבענע די זיינען יוםכיפור, אין געקומען

געווארן. גע קליינעם דעם אין געווארן קאנצענטרירט
זשי פון וועג לעצטער דער געווען איז דאס מ'האט וועלכע געביידע, גרויסער דער אין טא,
50 ביז געציילט האט וואס יידנטום, טאמירער טשודנעווער אויף ,,האדוויק",, דער גערופן

טויזנט. דורך באזעצט געווען תמיד איז וואס גאס,
שטאט דעם נעבן טייר, פון ברעג דעם אויף יידן.
צויבער דעם אויף בולוואר", "דער  גארטן גע געגומען זענען יידן, פארבליבענע די
האבן קרבנות די ווו דארט ארט, ראמאנטישן ווילע, די צוואנגסארבעט. שווערער אויף ווארן
שענסטע זייערע יוגנט זייער אין פארבראכט דע באראן דעם געהערט אמאל האט וואס
שרעקלעכסטן זייער געפונען איצט האבן שעהן, הויפט דער געווען איז וועלכער שעדואר
דערנידע און מאטערניש גרויס נאד טויט, עלעק פון און טראמוויי דעם פון אקציאנער

יידן. זשיטאמירער לעצטע די יינג' האט וואס זשיטאמיר, אין סטאציע טרישער
א אן ביינער, זייערע באגראבן זענען דארט די האט גאס, בולווארנער אויף געפונען זיר

צייכן. סיאיז וועלכן אן און מצבה די שטאב. איר אין פארוואנדלט "געסטאפא*
יארן אייניקע נאר אז באמרעקן, צו כדי סיאיז הויכן g בויען צו באשלאסן האט "געסטאפא"
נישט מען האט טויט, שודיערלעכן זייער נאר בנין. דעם ארום שטיינער פון פלויט
דעם נאר ביינער. זייערע רו קיין געגעבן געווארן געצווונגען זענען געטא פון יידן די
רוסישע די ווי דעם נאר וועלטקריג, צווייטן וואס ביתעולם, יידישן פון מצבות אוועקנעמען
אר די האבן זשיטאמיר, באהערשט האט ארמיי און הויז דעם פון ווייט געפונען זיר האט
ברי די פון ביינער ארויסגענומען קראינער אויפ כדי פלייצעס זייערע אויף זיי שלעפן
די אין פארקויםט זיי האבן און דערקברים פארצו זיר לייכט ס'איז פלויט. דעם בויען
דער אין זיר געפינען וואס צוקערפאבריקן. האבן זיי ווען פיין, און יסורים זייערע שטעלן
געווארן אויסגענוצט און זשיטאמיר פון סביבה שווע די רוקנס זייערע אויף שלעפן באדארפט
פאבריקן די אין פראדוקציע. צוקער דער פאר הונ זייענדיק שטרעקע, גרויסע * משא, רע
ביי זיינען דאס אז געשפירט נישט מען האט שוו&ך און געריק
וועגן זיר האט מאכט די ווען מענטשן. פון נער פון אויר סוף דער געקומעז איז גיכן אין
"פרא דעם םארבאטן מען האט דערוווסט, דעם "הוצ געביידע דער אנטקעגן פארבליבענע. די
שכנים געוועזענע די פון האנדל" דוקטיוון געטא לעצטע די געווען איז וואס וויק'/

קרבנות. די פוו א אן טונעל א געווען איז זשיטאמיר, אין
צוריקגע זיר האט ארמיי נאצישע די ווען עט פון לענג דער אין טראמוויי, פון דאר'
זשיטא איז מלחמה, ענדע רוסלאנד פת צויגן טראמוויי' פון ליניע די מעטער. צענדליק לעכע
צו האנט פון מאל, צוויי איבערגעגאנגען מיר טעטערעוו, טייר דעם ביז געצויגן זיר האט
פיל און געליטן שטארק האט שטאט די האנט. אריינ מען האט אהין, גאס. טשודנאווער ענדע
ד*מאלס געווארן. צעשמעטערט זיינען הייזער לייגן זיי געהייסן און געטא פון יידן די געטריבן

"יודןריין*. געווען זשיטאמיר איז פרישע און געווארן דערשאסן זענען זיי זיר.



ווהלין ילקוט 24 1

מאל א פון בערדיטשעוו קאמינסקי צבי ד"י 1

איי אן גנילאפיאט, טייר אויפן מאיעסטעטיש ערשטער דער פאר בערדיטשעוו 1
שיין אזוי האט גאנאל וועלכן דניעפר, פון ניקל מלחמה יועלט 1
סו איןו איינגעהילט איז פעסטונג די באזונגען. סיל אז זעסט, דו ווען אומעטיק ווערט oy 1
בער סון געשיכטע די דערציילן קען און דות אויסגע געווארן זיינען וואס שסעט. יידישע 1
כמיעלניצ האבן ווענט אירע אויף דיטשעוו. באקומען האבן היטלעריארן, די אין ראטן 1
פרויען מענער, יידישע געקוילעט באנדעס ?יס יזכורבוך א פון פארם א אין תיקון, זייער 1
ד*ס טייר. אין געווארפן זיי און קינדער און יידישער גרויסער, אזא נאר  אנדערש אדער
שפעטערדיקע די ביי איבערגעחזרט זיר האט דאזיקן דעם האט בישראל, ואם עיר א צענטער,
פון שחיטה דער אין און יידן אויף פאגראמען באקומען. נישט תיקון

באנדעס. פעטליורעס יאר 50 א מיט בערדיטשעוו זיר כ'דערכאן
אויטן גאס,, זשיטאמירער לאבגער דער אריף בלע א ארויס שטעקט הויז איין פון צוריק.
ווו שטיבל, זייטיק * שטייט תלמודתורההויף פא פון רעקלאמע א איז דאס הענטשקע, כענע
זיידע דער געוווינט צייט לענגערע א ס'האט פון ברודער דער ראבינאוויטש, מ. בריקאנט 1
געשריבן ער האט דא ספרים. מוכר מענדעלע ער האט דא שלוםעליכם. גרויסן אונדזער 1

נישט קרומער'/ דער ,,םישקע און "טאקסע" זיין דא חדשים. אייניקע יאר יעדעס פארברענט 1

טויער נעבן הויז. פאטערס מיין שטייט ווייס וועגן בור זיין געשריבן שלוםעליכם האט
וועלכן ביי 9אליציי1אסטן, דער זיר געפינט הומא אזוי האט ער ורעלכן אין בערדיטשעוו,
מיט דיעטיארענקא. נאראדאווי דער שטייט עס מיט כתרילעווקע שטאט די אויסגעלאכט ריסטיש
גראבע און קארק רויטן פלייצעס, ברייטע זיינע שלום ווען צייט דער אין איינוווינער. אירע
רעוואל * זייט איין אויף טראגט ער ליפן. האט בערדיטשעוו, אין פארבראכט האט עליכם
מען שור'גרד. א צווייטער דער אויף און והגר חדריינגל, שום קיין דורכגעלאזט נישט ער
ער שרעקן. נישט אים פאר אבער זיר דארף נישט אים און פארטשעפען נישט אים זאל ער
קענען וועט מען ווען פורים, וועגן נאר חלומט קען ער וואס און לערנט ער וואס אויספרעגן
א מיט פארבייסן און משקה ביסל א נעמען צו ליבשאפט מיט דערביי זיי האט ער שוין.

המןטאש... מיר זיינען אט און לערנען. צום מוט געגעבן
דער זיר געםינט דאנען פת ווייט נישט (קירכע). סאבאר פראוואסלאוונעם גרויסן ביים
ר' ליגט עס ווו ביתהקברות, בערדיטשעווער גע פיל אויפגעשטעלט זיינען איבער אנטקעגן
ניש איז אוהל אויפן בערדיטשעווער. יצחק לוי צוויי שטייען מדבר אין אנ'אאזיס ווי שעפטן.
מזרח דער פון נאר אויפשריפט, שום קיין טא רעדן אייגנטימער ביידע קראמען. קריססלעכע
אין לעכער. גרויסע צוויי פאראן זיינען זייט בלויז זיר געפינען ווייטערצו יידיש. גוטן א
און תמיד נר א אריינגעשטעלט ווערט לאר איין צווייטן, יעדן נעבן מאנופאקטור. פון געשעפטן
קוויט אריין מען ווארםט צווייטער דער אין א מיט יידן א איר טרעםט געשעפט דריטן

לער זיר דרייט וואס בארד, אויסגעקעמטער שיין
איז שטאט דער אין געביידע גרויסע די האנט. אין שטעקעלע א מיט צוריק און הין
איז וועלכע שול, שטאטישע אלטע די געווען אויף ארויס קוקט וואס קאמיסיאנער, א איז דאם
געזונגען האט דא שטאק. פינף געווען הויר םראווינץ דער פון קומען וואס קליענטן, זיינע
כא זיינע צווישן כאר. זיין מיט בעלזער ניסן חודש. אין מאל פאר א
שפעטערדיקער דער געפונען זיר האט ריסטן קלויס קאטוילישן מיטן זיר ענדיקט גאס די
קיפניס סיביריאקאוו, זינגער דער סיראטא, חזן ארומגע איז וועלכער קארמעליטן, פון טער
דעם שטייט שול דער נעבן אנדערע. פיל און אראפ קוקט וואס םעסטונג, א מיט רינגלט
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גע א אויך זעכציקער, די אןי ייד א געווען סרן שטיבלעך די שול, צדיקס בערדיטשעווער 1
זיך האט ער ווי נאכדעם, טרעגער. וועזענער און חב"דניקעס סקווערער, טשערנאבילער, די 1
האט משא, שווערער א מיט אונטערגעריסן געהאט נישט האט שטאט קיץ אנדערע. פיל 1
g געווארן איז און פאך דאס פארלאזט ער בערדיטשעוו. ווי שולן פיל אזוי 1
דאווענען געקענט האט ער שול. דער אין שמש שול. איר פארמאגט זיך האט בראנזשע יעדע I
גוט געקענט אויר האט ער און וואסער" א "ווי שניידערי די טרעפן געקענט דארט האט איר 1
זיין פון ארויסגעווארפן האט הוצקע חשבונען. g און משניותשול די קצבישע, די שול, שע 1
האט און פארדינסטן זיינע קעשענע לינקער אנדערע. סך 1
רעכ דער פון און פתי דער אפגעגעבן D*n שול זיין און טרעגער דער הוצקע 1
פאפיר ארויסגענומען ער האט קעשענע טער , 1l ' י *, , * אויף ציגל א שטיין, א אויף שטיין א 1
איינגע געווען זיינען עס וועלכע אין לעך,   , , I*.*.1*1*1 , , דער אין געבויט זיר האט שול די און ציגל
אים האט מען וועלכע געלטער, די וויקלט  ,

* ' , הויך דער אין און ברייט דער אין לענג,
איי אויף איז אט שול. דער אויף געשענקט ,

י * י ■ איז שול, דער פון וווקס דעם מיט איניינעם
* *י *""*>*/*ייי אנגעשייבי נעם האיץ דאס געפרייט זיר און געוואקסן אייר
'"".< ליביש *יסנענעיג מ*גי!זיניק יעיי דעי איז וועלכעי סרגער, דעם ו'יצקע פון
ר* מאטל שאהר, סענדער ליבאף, ,u*j.נוסינאף, * , n *י טרעגערישער אפגעברענטער דער אין גבאי
שמש וועלוול אנדערע. פיל און בינאוויטש ,

* י * יאר א פון געווארן פארברענט איז וואס שול 1
בליישטיפט דעם מיט איבעיגעציילט אים י'אט האטחוצקע שרפה דער נאך באלד ליכט. צייט 1^ צויייטז אייפן געשטימט *לץ ה** עס און מתפללים די פון פארזאמלונג א צונויפגערופן
ער ווו ציגלםאבריק יעי איז געל\פן עי איז הויז דעם אין דרשה א זיי האלטנדיקפאר און
ה^ט העלפט א איז ציגל יי פ*י באצאלט האט נעמענדיק ער, האט שענקעה דעם זכריה פת
געשעו ייר איזא אזיי געשענקט אים מען רבותי! געזאגט: משקה, גלעזל א האנט אין
געהילץ וויי בוימאטעריאל, איבעריקו דעם מיט '7ץ'. ^ י 'י p ס> w וועל איר אז משקה, דער ביי אייר שוועד איך

טשוועקעס. צעמענט' גאטס מיט און ביינאכט און בייטאג רהין נישט
דער ביי ווינטעראוונט, א איו איינמאל, איר וועל הילף, אייער מיט אויר ווי און הילף
באמערקט מען האט לבנה, פולער דער פוז שייז אויפבויען. שול א צוריק
זיר און געשטאנען איז וואס סילוועט, * עפעס נאכדעם קורץ געטאן. און געזאגט האט ער
נישט נאר דער פון וואנט א ביי געשאקלט לעבן זיין איבערגעביטן אינגאנצן ער האט
געווען איז דאס שולגעביידע. פארענדיקטער טאג דעם איינגעטיילט האט ער שטייגער.
טויט געווען אזי ער טרעגער. דעי הוצ?ע העלפט דער פון מער אז אופן, אזא אויף
צו קול א אויף גערעדט י'אט עי איז שיכור שול דער אויף ארבעט דער געווידמעט ער האט

8ליין: זיי שטארק דערפון האט פאמיליע זיין בויען.
ן תורה מיין איז דאס שול, מיין איז דאס "אט איז אידעאל איינציקער זיין אבער געליטן,
אויבך זיצן איר וועל דא גאט; מיין איז דאס $ט גאנץ אויפשטיין פלעגט ער שול. די נאר געווען
זיר האב איר ווי אזוי נישט מזרח> איו אז אפגעדאוונט, צוזאמען. הענער די מיט פרי
שולן אנדערע פון טירן די ביי געוואלגערט פאר מיט משקה פלאש א געכאפט אפגעגעסן,
אויפ מיר מען וועט דא יאר. פאר לעצטע יי דארט געביידע. דער צו געלאםן און בייסן
דוד ברבי יצחק "יעמוד תורה: דער צו רופו רושטאוואניע דער פון אראפגערופן ער האט
געקושט ער האט אזוי, יעדנדיק את י'ייי" מיטן דערקוויקט זיר האט יעדער ארבעטער. די

געוויינט. האט איז ויאנט יי גוטמוטיקער א םריילעכער, א און שנאפס ביסל
■<$£ גאס. אין אוועק ער איז

פארענדיקט געווארן איז זומער ענדע אתם גע ער איז ארבעטסטאג שווערן דעם נאר
געווענדעט זיר האט הוצקע שולגעביידע. די אויף שוין האט עס ווו אהיים, זיר צו קומען
וועלכער אהרונס, משה מאירל חבר זיין צו איז דאס שמש. דער וועלוול געווארט אים
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"גימנא זיין פארגעלייענט האט ער שפראך מפשיטים דער פון גבאי דער געווען איז
מיט איבערפולט געווען איז זאל דער זיע'. סלייש מיט פאתארגן אים זאל ער אז שול,
האט געוויינלעך. ווי און נישטיידן און יידן איז אהרונס משה מאירל מאלצייט. דעם אויף
ווען פריסטאוו. דער אנווועזנד זיין אויר געמוזט איז ער ווי אזוי און ריז א מאן א געווען
האט פארענדיקט. געווען איז פארלעזונג די א פארמאגט ער האט אזוי געווען, גרויס
פובליקום צום געווענדעט זיר לעקטאר דער מאכן זיר פלעגט עס אז הארץ. יידיש גרויס

הלשון: בזה אויף אנםאלן פלעגן גויים אז יאריד, א אויף
גע דא איר בין צוריק יאר 9אר א מיט  געמאכט אינטערווענץ זיין מיט ער האט יידן'
געענ נישט זיר האט שטאט די אבער ווען, דעם אין כוליגאנעס. די פון שטויב און אש
שמוץ. זעלבער דער בלאטע, זעלבע די דערט. האט הבית, חניכת דעם פון טאג באשטימטן
פא זיינען דא ווי אזוי גאר דלות. זעלבער דער א פירן צו געברענגט אהרונס משה מאירל
ווייסן לעצטע די און נישטיידן אין יידן ראן געקוילעט. האט מען וועלכע קו, לעבעדיקע
די איר בעט דלות. אזוינס ס'איז וואס נישט געטראנ פארשידענע געבראכט האבן פרויען
ס'איז דלות. דעם נישסיידן די איבערגעבן יידן דער אין געבעקס. פארשידן איינגעמאכטס, קען,
גרויסער א און געלעכטער גרויס א געווארן פדהוצורס באטייליקט אויר זיר האבן שמחה
דערוווסט זיר האט םריסטאוו דער אז רעש. דער אז כאר. זיין מיט חזן דער ניסן קאפעלע.
שלום אריינגעזעצט ער האט וויץ, דעם וועגן מארש דעם זינגען צו אנגעהויבן האט כאר

"חדגדיא'. אין שעה 24 אויף עליכמען האס קאפעלע די און והגבורה הגדולה ה' לר

ס ע ק ס י פ י ד אזא אין אדיין הוצקע איז אונטערגעהאלטן,
הקו ארון צום צוגעלאפן איז ער אז עקסטאז,

עפידעמיע' *ו עפעס ייי קיענק' * ע6עס ייי תורה ספר א דארט פון ארויסגעכאפט דש,
פיס יי אייף עישטן צים ב*יייזו זיי זי האט דריקט מען ווי הארצן, צום צודריקנדיק און
נידע קליינע' געויען זיינען הייז*י יי קעס טענצל. א געכאפט ער האט קינד, ליב א צו
שמו אלע ברוקירט. נישט  געסלער יי יי^' קינד יידן. אנדערע נאכגעטאז האבן אים
יי ייינטעי געמ*כט "* ה*ט זאכן ציקע שמחה. די בייוווינען געקומען זיינען קייס און
געויעו שט" ג*נצעי דעי איז ויינטעי' הייזעי שווארץ געווען איז שול דער ארום גאס די
ה*בו זימעי *בעי שניי' טיפן * מיט ב*יעקט אח שמחה בעל גרעסטער דער מענטשן. פון
הימל צום ביז מיאזמען גאנצע איי"™^ זיר דער געווען איז דאס אליין. הוצקע געווען
יי *ז גיייס' אזיי געיוען איז עיפיש יעי איז געהאט האט ער וואס פארגעניגן, גרעסטער
שטאט דער פון געקומען זיינען וואס מענטשן' " לעבן. זיין אין
פארשטעלן געמוזט זיר האבן פיסקעס, די אויף

נעזעי די דער און עליכם שלום
זיי געווען שטעיבלעכקייט יי איז יעיפ*י דלות בערדיטשעווער
יעדן קינדער. די פון ספעציעל גרויסע, א ער
לאנגער דער גאסט א געווען דארט איז טאג פארגעשטעלט זיר מיט האבן סיסקעס די
זיר פלעגט ער בארד. שווארצער דער מיס ייד בער שטאט דער פון פערטל ארעמסטע דאס
קינד, טויט א מיט הייזקע א פון ארויסכאפן נויט, גרויסע א געהערשט האט דארט דיטשעוו.
פאר קאפאטע, זיין אין געטראגן האט ער וואס קען ולשון אומה שום קיין דלות. גרויסער א
הייזער שכנותדיקע אלע אין עק. אן יייגנדיק אזוינס ס'איז וואס גוט, אזוי פארשטיין נישט
אין ווייל וואסער, דאס אויסגעגאסן מען האס עס האבן שטארק באזונדער יידן. מיר ווי דלות,
זיין אפגעוואשן מלארהמות דער האט אים פיסקעס. די פון איינוווינער די געפילט

חלף. אמאל איז שלוםעליכם אז דערציילט, מען
האט גרעזעלע שום קיין ביימעלע, שום קיין גובער םאדאליער זשמערינקע, קיין געקומען
די 8יסקעס, די אויף זען געקענט נישט מען גע לעקציע. א לייענען צו דארט כדי ניע,
פון אויסגעמוטשעטע געווען זיינען פרויען רוסישער דער אויף לייענען ער האט מוזס
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איז דארט פון ראדזיווילאוו. קיין בילעט א קינ גיט גאט וויפל זאגן: פלדעגן זיי קינדלען.
בראד פון בראד. דורך גרענעץ די אריבער מען קינ די נעמען. מען דארף פיל אזוי  דער
האט וועג צווייטער דער אמעריקע. קיין _ טו ראכיטישע, רוב, דאס געווען, זיינען דער גליקלעכע ווייניקער די פאר _ געפירט פאמיליעס די פון פאטערס די בערקולאזע.
העס ג*ס, זשיטאמירער  לינקס' אןיף און טאג א שעה 1615 צו געארבעט האבן

, אויס בארויזן נישט אלץ נאך םונדעסטוועגן
עירעס הערשל צו ראגאטקע, דער נאד ארויף,  ,

Y  * ^י י  משפחות. זייערע צוהאלטן
שוין ייד ארעמער דער האט יאיט קביו. יעם גע זיינען נויט דער פון ארויסקריכן אויף
אייביק אויף געקענט און לופט פרישע געהאט אויף געפירט האט וועג איין ומנגן: צוויי ומגן

ביינער. זיינע אויסרוען נעמען פלעגט מען ווו וואקזאל, צום רעכטס

^ 1 א ל א 3 גרייפמאן הארי

אויף גאס א גערופן מען האט שטעטל אין נער. זייער מיט געשמט האבן יידן פאלאנער די
נאמען. זיין צדקה די גאסטפריינטשאפט. און חסד גמילות

טועה געזעלשאפטלעכע חשובע די צווישן בא געווען זיינען פאלאנע אין אינסטיטוציעס
פאר צו כדאי איז פאלאנע, פון שטאמען וועלכע אוקראינע. און וואלין גאנץ אין וווסט
זיר האט וועלכער ביעסלער. מ^ס צייכענען: פא האט כמעלניצקין, פון שחיטה דער פאר
איבער געוועז איז אח שיג^ג* איז ב*זעצט פא יידן. טויזנט 12 העכער געציילט לאנע
ער באומגגונג. ציוניסטישער דעי געגעבו פון פראטאקאלן די אין דערמאנט ווערט לאנע
פרעזידענט דער זיין געווען זוכה י'*0 די פון אנפאל דעם אין ארצות'. ארבע "ועד
אמע אין ארגאניזאציע ציוניסטישער דעי "* זיר פאלאנע פון יידן די האבן "היידאמ^קך
עק ציוניסטישער דער פין חבי * ך יי?* זיי אבער געהאלטן, מלחמה און פארפעסטיקט

זעקוטיווע. אומגעקומען. אלע זענען
די פריער באהערשט האט וואס ציוניזם, \דער באפעס זיר האט באוועגונג חסידישע צוואנצידי די אין געווארן דערקלערט איז יוגנט, ^ ,  ,

' r געזעסן זענען דארט און פאלאנע אין ציוטיקט די פון טייל א געזעץ. אויסערן יארן קער , 1 K
.  * הכהן יוסף יעקב ר' תלמידים: בעש'ט'ס דעם
טייל א און געווארן גערודפט זיינען ניסטן .*.. ,/ , גערופן, האט מען וועלכן לייב, יהודה ו" זייעראון בייטן געווארן געצווונגען זענען זיי 'סון , י 1

, י י תלמידי געווען אויר זענען נאכדעם, דורד"המוכיח". געווארן געשלאסן זענען שולן די אידעאל. , *
, *  אנד. א. אבא, ר' רב באוווסטער דער ווי חכמים,

לעבן נאציאנאלע ברויזנדע דאס מאכט. דער , 
פאףשןוונדןי אי^,צ; איז משכילים, געווען אויר זיינען שטעטל, אין

קיין געןןען עןלן? זענען פאלאנעף ןןייניק פאטער דער דלוגאטש, שמעון לותויפאל, ווי
סאןןיע. דעף פןן פאףבאט צןליבן ישףאל אףץ אנד. א. אמעריקע אין דלוגאטש פנחס פראפ. פון

פאר אייזערנעם צוליבן און רעגירונג טישער וואס מארקיש, פרץ דיכטער יידישער דער
דער פון רוסלאנד אפגעזונדערט האט וואס האנג סטאליניס דער דורר געווארן אומגעבראכט איז

וועלט. גאנצער פאלא א געווען אויר איז ראטןמאכט, טישער

קהילה ראח'ווילאווער פאר מצבה א אייזן לייב
שוועס ברידער, מאמעס, טאטעס, אונדזערע אונ דערמאנען מיר מוזן צייט צו צייט פון
פריינט, און חברים קינדער, און זקנים טערס, ס'זענען ווו ראדזיווילאוו, שטעטל דזער

משפחות. גאנצע מיט פון לעבנס מענטשלעכע געווארן פארשניטן
(48 זייט אויף (סוף פארלוירן האבן מיר ווו קהילה, יידישער א
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ביכער שר"בער, דיבטער.

רברב> >ח>אל שזי ש

און פארגעםיל  באגרינדונג איר זכרון, פון מערקווירדיקע אין רייך דור, אונדזער אויף
קעגנזיי ווי מער נישט איז זיין גאנצער איר געזעלשאפטלעכ אונדזער אין איבערלעבענישן
גזירה, א טאקע ס'איז אויב בענקעביש. טיקע ווערן צו געפתווט געווארן נגזר איז קייס,
נישט איז ווערן, פארגעסן זאל מת דער אז אכזריותדיקער אנגעווייטיקטער. דער מיט אויך
מענטש לעבעדיקער דער אז גזירה, די ווייניקער געווען שווער איז צוערשט וואס איבערלעבעניש,
פולשטענ פון באהערשן לאזן נישט זיר זאל לעבעדיקער א אז פארצושטעלן, זיר אפילו
דורכדרינגענדי דער אט אויב און שיכחה. דיקער מיר און צוגעווינען. דעתנו זיר קאן מענטש
יחידים, פון ענין אן נאר נישט איז געפיל קער ^^^^^^^^^^^^^^
זייטן כיידע פון עמר מיליאנען איום נעמס נאי 1^^^^^^^298^^^
עמפינדלעך זייער זענען אלע זיי אויר און מויער ₪^^^^^^^^"^^^^
גע זענען וואס מענטשן, און טיףמשפחהדיק ^^^^^P ^^f
אט אויב דערצו, און זיר: חברן צו וווינט ^^^■m^ 9^
נישט באהאלטן אינעווייניק טיף איז געפיל דאס ^^^BRtf^ J1B
פאר דעמאלט  אויסדרוק צום קומענדיק ^^^^V^^ ^JH
קראפט, גייסטיקער א אין זיר ער יי^נילם ^^^^KL~*$ *₪^^
איינפלוס גרויסן איר וואס נאציאנאלע, א כעט ^^pi^HT^ ₪^^
צו געשפאנט אזוי הארץ דאס איז דעריכער 1^:^ ^^^^
און דארטן, פון דערגייט וואס בשורה, יעדעי ^4י'^ן ;9^^^
ממשות פון צייכן יעדן פון קלאפן אן הויבט /^ 1^^^.^■^^^
טוריסט את עולה יעדן אנטקעגן זיין, דיקן ***^^^^^d^^^^*
בלעטעלע אפגעריסן יעדן אנטקעגן י^י0' פון צען נישט און יאר איין נישט אויס עס האלטן
צוריק זיר ?ערט יי^0 טויב' א פון מויל איז אפמעקן דאס  דור גאנצן א כמעט נאר יאר,

תיבה יעי צו ווירקלעכ צווישן גרענעצן די באוווסטזיין אין
אייר י^יז דאס אזוי וויינט יערפאי איז אין לעבט וואס אמאל", "סיגעווען און קייט
איז וואס צייייגעלע' * וועגו ידיעה יעדער דער פון נישטא. חלילה, און, דא צווישן זיכרון;

אייביק אויף געווארן פאישניטן יאיטן רע גרויסע די און אן וועלטמלחמה ערשטער
ידיעה א דיר צו ס'דערגרייכט ווען ווייל אפגעריסן זענען מיר ווען נאכדעם, וואלוציע
פאר גרויס מיט אפילו דארט, פון טויט וועגן טייערע און נאענטע פיל אזוי פון געווארן
צו אויפגעהערט ווי האט צייט (די שפעטיקונג צווישן בארג א אויסגעוואקסן ס'איז און
מין א זיר פאר דערזעסטו פאקטאר), א זיין ווען אויר בריקן, אלע איבעררייסנדיק אונדז.
צווי באוווסטזיין דיין אין מחיצה ממשותדיקע פאר ענג אזוי געווען איז נשמד, אונדזער
 אויפהער אבסאלוטער און נישטא  דא שן ווע אנגעהויבן זיר סיהאט זייערער. מיט בונדן
א ווי איז צעשיידונג פון ווייטיק דער און צווייטע מין א באוווסטזיין אונדזער אין בן

מחיצה. דער צו סטעמפל הלוואי און אבותינו ידעו שלא ווירקלעכקייט
פון סטעםעס די אין מיר: מען זאגט אט קינדער. אונדזערע דערפון וויסן נישט ס'זאלן
אויסגעהויכט האט ראטנפארבאנד אין סיביר איז יניקה איר וואס איבערלעבעניש, מין א
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ער ז"ל. (שמעוני) שמעונוביץ דוד אים, פון דער לערנען. אין יוגנטחבר מיין אטעם זיין
דיכטער. די צווישן נאמען א געהאט שוין האט רברבי. יחיאל דיכטער העברעאישער
לידער, בור זיין ביבליאטעק אין ס'שטייט מיר זינט געזען נישט אים האב איך און
פאעזיע די און ווארשע אין דערשינען איז וואס ביים סדרנאכט די אפגעריכט צוזאמען האבן
זיי. אין בקיא זענען אונדז צווישן ליבהאבער הויפט רוסישער דער אין שטוב אין טאטן
דער געווארן געדרוקט דעמאלט שוין איז צי אויס פארן חדשים עטלעכע פעטערבורג. שטאט
דעם אין האבן מיי וואס שומרוני", "לעצטער חדשים פאר א וועלטקריג. ערשטן פון ברעכן
און סימבאל? און ווארענונג פון ליד א געזען אפגרונט דער געטאן עפן אן זיר האט נאכדעם
צוריק זיר האבן מיר ווען נעכט, די אין היינ ביז געווארן צעבראכן זענען בריקן די און
איז עס ווו אינדזל, וואסיליעווער פון געקערט טאג. טיקן
צענטער אין לערנאנשטאלט, אונדזער געווען געווען "געוועב" א איז יארן אלע אבער
דער פון ברעג פראנצויזישן דעם דורר שטאט, צו הארץ פון ווייטקייטן די אין אויסגעצויגן
מצרישע צוויי די באווונדערנדיק ניעווא, ס'איבערגעריסן אן: מיר מען זאגט אט הארץ.
צי  ניעווא פון ברעג אויפן וואס ספינקסן, ממש  מאל דאס "געוועב". דאס געווארן
האט זיי איבער אז געוווסט, שוין מיר האבן איבערגעריסן.
ווי שמעונוביץ, משורר חבר, אונדזער געדיכטעט #
וועגן דיכטעד רוסישער דער געדיכטעט ס'האט
נישט אראפ דארט קוקט וואס רייטער'/ "קופערנעם צו זענען מיר והגן געווען, מיר זענען יינג
יידי זיינע געקענט אויר כ'האב ? זיי פון ווייט גע און לערנבאנק דער אויף געזעסן זאמען
אין געווארן געדרוקט זענען וואס לידער, שע הדור גדולי די רביים, אונדזערע ביי תורה לערנט
ס'האט ווען און ס., ס. פון וועג" "נייער דער ערשטן אינעם רוסלאנד, אין ישראל חכמת פון
גייסט רעוואלוציאנערער דער באהערשט אונדז אריענטוויסנ פאל "הויכקורסן פון ארויסלאז
אנ צום פאלי" זשערטוואיו "ווי זינגען פון "אקאדעמיע", גערופענע אזוי דעמאלט שאפטך,
ליב איר האב רעוואלוציעהעלדן, די פון דענק דויד באראן לערער, אונדזער פון געגרינדעט
דער אין ליד דאס אליין זיר פאר זינגען געהאט צונויפ זיר איז הייפל קליין א ז"ל. גינצבורג
"ווי שמעונוביץ דוד פון איבערזעצונג יידישעד רברבי, ער, און (1507) רוף זיין אויף געקומען

שלאכט". אינעם איר זענט געפאלן לייבן זיר האבן וואס ערשטע, די פון געווען איז
גאסט א בלויז געווען איז שמעונוביץ אבער פע קיין געקומען בין איד ווען אפגערופן.
איז לערנען עיקר זיין "אקאדעמיע". דער אין איר האב יאי, יענעם אין סוכות נאד טערבורג
פלעגט אונדז צו און אוניווערזיטעט אין געווען א הויכער, א געטראפן. דארטן שוין אים
געוויסע פון צוהערער פרייער א ווי קומען ער פון ידען גרויסן א וואלינער. א בלאנדער,
מיט תושב א געווען אבער איז רברבי לעקציעס. צו זיר גרייט לשון. העברעאישן און דקדוק
אן. אנהויב פון הויפטקערן פונעם איינער אונדז. גימנא יידישרוסישער דער אין עקזאמענעס
העכסטער דער געווען. ער איז הויכער א און שעמעוודיקער א ביסל א אייזנבאט, פון זיע

איינגעבויגן. ביסעלע א אונדז. צווישן העברעאיש. אויף לידער שרייבן אין געכאפט
א געהאט שםעטער האט שמעונוביץ דוד אמתן אין איז אונדז צווישן דיכטער דעי

(העברעאיש): ליד חבר עלטערער דער נאר ער, נישט געווען
הנכרים מארץ אנכי ,,עברי

כפוף". גו לי ולהי

פרעמדנלאנד פון עברעער א ,,כיבין
איינגעבויגן.'' אין גי*

גע אים איז וואס און רברבי, יחיאל דיכטער אויס אזא געווען איז אונדז פון ווער און
פעטערבויג, ווי סרעמדנלאנד מער נאר ווען יונגער אונדזער ווי העברעער געשפראכענער
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דעם אין באזוכט אסט און געטריי געהיט איז רוסלאנדז צארישער פון הויפטשטאט די
געגרינ ליטעראטור יידישער פאר םארבאנד זעלבסט ווי געווען איינגעבויגנקייט זיין אויר
ווען און גינזבורג. שאול את דובנאוו פון דעט נאטירלעך. כמעט און פארשטענדלעך
צווישן שטרייט דער צעפלאקערט זיר סיהאט ער האט (וווינרעכט) "פראוואזשיטעלסטווא"
גע ער איז יידישיסטן, און העברעאיסטן די פעטערבורג. אין געהאט נישט זיר םארשטייט
זיכער. און רואיק העברעאיסטן' די מיט ווען א גינצבורגס באראן מיכאילאוויטש, אלעקסיי

די אויף באשטימט געווען איז וואס מענטש,
צי *"י™*™ זיי עי ה*ט איינ^ל נ*י אים האט תלמידים, די פון וווינרעכטעסקים
שטוו זייער אקטיוויטעט, געזעלשאפטלעכער דער ביז און טינטנמאכער אלס פארשריבן
פ*י פ*יב*נד פיו קיייזז די איו ייעו מיש איינגעארדנט זיר האט פארשרייבן פון ענין
"י געוי™ געבייין איז מיזיק יידישעי איינ נישט ער האט פיטשעווקעס, אלע מיט
פ*ישל*סן זיי D*n עי *פעיע ייעגו געדאנק דעם חברים. נאר מיט צוזאמען פארזוכט, מאל
צימעיל איינז^ זייז איו מ*נ*טן ג*נצע אייף פע איבער נעכט גאנצע ארומגיין פון טעם
און "שמשון העברעאיש אין אי3™^ האט איז בלא דער פת שיין דער ביי גאסן טערבורגער"
נאטן, די לויט און ריטם גענויעם מיט דלילה* " /7JJt, סעף

ער ווען בינע. יעי אויר אויפפייז איי כדי אונדזער געווארן געגרינדעט סיאיז וחנן און
■^ 7* ™"* *י "יי **י™"*' האט ,33 נומער ליניע אכטער דער אויף אינטערנאט
די מאביליזירט און כאר דעם צענייפגעז^לט אויר געוווינט האט הויף אין וואס הויז. אינעם
איינג^אנט עבי'' שפת יחובבי פון הילף דובנאוו, שמעון היסטאריקער לערער, אונדזער
בן ביקי לעיעי אינדזעי *יבעט דעי אי] צווישן געווארן פארטיילט זענען צימערן די און
טעקסט העברעאישן דעם **געדרוקס אין יגלי רברבי איז צימער, א אין צוצוויי תלמידים, די
איבעי געיועז איז עי ליביעטא דעי פיו וואס אונדז, צווישן איינציקער דער געווען
ייעו איינט' ^^^ יענעם איו גליקלעי צימער, באזונדער א צו געווען זוכה האט
זיין אין אנטיילנעמען געקומעו אלע זענעז מיי ווויןפליגל עם ד צווישן צימערל קליינעם צום
איו העביעאיש פיו שמחה דעי אץ איז שמחה נאטירלער, געווען איז דאס פארטראגזאל. און
געווארן אויפגעפירט ס'איז ווען הויפטשטאט דעי דיכטער א דאר איז רברבי
דער פאר שולע טענישבאווסקער אין אפעיע יי אויר ער איז פאלעמיקער עפנטלעכער אן
אינטעליגענץ נ**י*נ*לעי יידישעי ג*נצעי דיס הייסע די אין און געווען נישט דעמאלט
ערשסע די געווען איז דאס פעטעיבויג. איז אריינ זיר געהאט ליב נישט ער האט קוסיעס
איינציקע די זיר יאכט איו אפעיע ייעביעאישע סיזענען ווען ארום," יאר א אין אויר מישן.
רוסלאנד. אין געווארן ס'אויפגעפירט יי*0 דער פון תלמידים אדעסער די אנגעקומען

ער האט לעגיטימקייט דיכטערישער זיין צו רב געגרינדעט ס'האבן וועלכע ישיבה גרויסער
אט יחוסבריוו: ספעציעלן מין א געהאט אויר זיי צווישן קלויזנער, את (טשערנאוויטש) צעיר
(נאווא זווהילער א געווען איז וואלינער דער די זענען דיסקוטאנטן, אויסגעשפראכענע אויר
מרדכי פון געבוירנשטאט די גראדוואלינסק), ציוניסטן הייפל א  אונדז צווישן וויכוחים
אנ אונדז צו איז איר פון און פייערבערג זאב ציוניסטן אויסגעשפראכענע און סאציאליסטן
לאן (וווהין). "לאך דערציילונג זיין געקומען אומ דער אויר הימל. ביזן דערגאנגען 
אונדזער פון פערל די פון געווען דעמאלט איז קלויז צווישן צוזאמענשטויס פארמיידלעכער
גייס דער ליטעראטור? העברעאישער נייער אויםגע האט דובנאוו תורת און לערע נערס
איבער האט נחמן זיין וואס קריזיס, טיקער ווי די ווען אויר אבער כוואליעס. שטורעבט
דער פת קריזיס דער געווען איז געלעבט שטורמיש און לאנג פארצויגן זיר האבן כוחים
גע אלטנם (דעם אקאדעמיעמענטשן מערהייט צוקה זייטיקע די צווישן געווען רברבי איז
פון סאלדאטןציל וועגן נחמנען מיט שפרער פיינשמעקעריי מין א אים אין ס'געווען קערס.
האט מיליטער'' "הייליקן אין יוגנטלעכן יידישן קהלזאכן. אין צופיל אריינלאזן נישט זיר
עצם זייער אין חלק אוממיטלבארן אן געהאט אפ ער האט עבר" שפת "חובבי די אבער
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ליטעראטור. דער אין רע לעצטע נחמנס און דא) זיר צענויפזאמלען
די נאכגעלאפן. נישט ער איז רעקלאמע נאד קיין ישראל פאלק פון זיך צוריקקעדן וועגן דע
פאר~ האט ביאליק וועלכע אין "השלוח'/ העפטן הערצער די אין געפלאקערט שוין האט מזרח
בא געווען זענען לידער רברביס עפנטלעכט לעבנסהאפענונג. א ווי אונדז פון עטלעכע פון
כ'גע טיש. זיין פון שופלאדן די אין האלטן פון נאענטקייט מין א אלזא, געווען, ס'איז
אויף געזעסן איז רברבי ווען אוונט' דעם דענק זווהיל, פון שריפטשטעלער יענעם צווישן גורל
פאר געלייענט און צימער זיין אין בעט זיין טיי אזוי געווען דאמאלס זינט אונדז איז וואס
"על ליד זיין פאטאס פארשטיקטן מיט מיר דיכטער זווהילער יינגן צוושן און ער

(פרזימארגן): השחר" וועג זיין אויגן, אונדזערע פאר אן, הויבט וואס
?נפיך, פרש אריאל' חושה

זרה, אשךך עולמי ועל
נךער לא זהךןל ו?עוד
נטה. עלי חולם רקיע

פליגל דיינע צעשפרייט אריאל) זין אייל
>יך. אויס שיט גליק דיין וועלטל מיין אויף און
אויסגעלאשן נישט נאד ליכט סידייו כלזמן

מין. איבער לייג פארחלומט הימל א

צו געטוליעט אינגאנצן זיר האט און שוים" "השלוח" אין מר' פאר ליד דאס איז אט
"אפ וועט וואס "פרימארגןחלום'/ פן שיין דער דעמאלט שוין תרס''ח. אדר חודש פון העפט

נאכט": ביז היטן "לאקנ דער פאר געשראקן זייער זיר עד האט
תיטן "גליענדיקן איר פאר און זוך דיקער

טוךפים היים זירת ו?לב
אל. למקדש לי יהיה

אויף פרעסט וואס לעבן, פון הארץ אין
זיין. מיקדש גאטס מיר ער וועט

סטראפן. דא זענען ליד אין ביאליקהשפעה. אנגע איז ארום חדשים עטלעכע אין און
',הברי פון סטעמפל דעם זיר אויף טראגן וואס תרס"ח) (אב "השלוח" העפט נייער א קומען

סאזשעלקע): (די כה" ווו טייכל) (אין "בנחלי' ליד ניי א זיינס מיט
וואלינער די געמערקט מער נאר זיר ס'האט

יוךעם אני לאין נחפזים' נעים' הם ובלילה ביום
סודם. את מוליכים הם ולאן הגלים באים הם מאין

הרכים בקסמיו מעטף בדממה' הלילה יבלית
צנוע כוכבים ברמז רוחות' של עדינות בחלקות

ונחת ברחבה וינדנד משחוקו, בם ינוח
הזכים... הלןרים, מימיו את בעמידה ישנים עצים בין

יאגן. זין כוואליעס, זין וויגן ביינאכט סיי בייטאג סיי
פארטראגן. זיי סוד זייער וווהין קומען, זיי וואנען פון נישט כ'ווייס

געהילט ווייכע צויבערן אין ארונטער שטיל פאלט זי ווען נאכט, די און
שטערן, פון ווונקען צניעותדיק ווינטלען' פון גלעטן איידעלע מיט
נחת און רחבות א מיט וויגט שפילן, זיין פון זיי אין אפ זין רוט

זויבערגעקילט. וואסערן, זיינע שלאפן, שטייענדיק וואס בוימער צווישן
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דארט: מיר געסיבען (אליין) "לבדי" פון מאטיוון אויר
הגלים לחש את ובשמעי קזפתו אל בלילה ובךךתי
באה היא רחמניה כאם הדממה, שכינת אז tירדה t ■ t■ t  ■■ :tt:   . : t t :t

הכואב. רוחי אל ותקוה חיקי אל המנוחה והשיבה
י1פיע קלה אך לשעה בלבבי' יופיע שנית

כמה זה פקךני שלא נשכח, זהב חלום ךןל1מי.
/ ?נחל ה?סף ?סהר בלבי. דומם צץ הוא ושוב

 כמוני ועיף חור והוא יו1ב1נן. בי צץ, הוא חרישי

כגואליעסגעמורמל. זיין צו צו זין הער ברעג, זיין צו ביינאכט ארונטער כיגיי
מאמע. הארצעקע א ווי אן קומט שטילקייט, פון שכינה די סינידערט

וויי טוט וואס גייסט, מיין זין ס'צעהאפט שויס, מיין אין רו די אום קערט
אויפבליצן טוט ווייל א אויף נאר הארץ, מיין אין אויף בליצט אויפסניי און

באזוכט. גישט לאנג מין שוין האט וואס חלום, גאלדענער פארגעסעגער חלום. מיין
טייכל. אין זילבערלבנה די ווי הארצן, מיין אין שטיל ער שפראצט אט

אין. ווי פונקט מיד, אזוי בלאס, אזוי באקוקט. מין שאשטיל.

וועגן. אונדזערע צעשיידט זיך האבן דערנאך מיר פאר זיצט בלאסער א ווירקלעך. און
פון דעדהאלטן כ'האב וואס גרוסן, זעלטענע די שטענדיק ווי און חבר בלאנדער הויכער, מיין
האבן "השלוח" אין לידער פון פארם אין אים גאל פארגעסענעם דעם געטריי ווי מידעה א
ליבעלידער: פון פארם א אנגענומען שוין זיכרון. מיין אין ער לעבט  חלום דענעם

וישחר הלילה גחן אז עלינו
לבבות. קוני סוד ןעל קנ?תר חזון על

געשווארצט/ איינגעבויגן, נאכט זין האט אונדז אויף
הערצער. צוויי פון סוד אויף זעאונגגעלעזטשוין, אויף

ביאליקמאטיוון: די געשטארקט זיר האבן לידער די אין אויך

שולןקת, והאורה זורחת הךממה
מלאכים כנפי על מוגפה :t.ושאננה,  .:  t t t::

צוחקת. מו1פנקה' ?ךינה nrpirr

ליכט דאס שטיל ס'שווייגט צעשטראלט, שטילקייט די
געשלאסן פליגל מלאכימלעכס אויף און
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אויף מ'האט וואס ענציקלאפעדיע, רוסישער דער פון צייט דער אין  מיר מיזאגט און
גאנצע די רעדאקטירן דאס ארויפגעלייגט אים קערענסקירעווא און וועלטמלחמה ערשטער
זייענ גישט איה אין אפטיילונג ליטערארישע און געשריבן לידער סך א נאף ער האט לוציע
א פאלט ער און דערצו געאיבט גענוג דיק איז "התקופה" אין שאפונגען. גדעסערע אויך
פאראנטווארט פון לאסט דער אונטער מידער לאנגע גאנצע, א געווארן פארעפנטלעכט אויך
אנגענומען זיר ער האט אזוי ווי  לעכקייט ("אפרסמון"). זיינע פאעמע

ישיא פ*י טיו צי ציגעטיאטן איז איו מיט *יט מיר, צו געווארן. פארשוויגן איז מוזע די און
גע נישט האט קיינעי *זוינס'ויאס ליטעיאטיי דיכ זיין פון דיאפקלאנגען זענען יעדנפאלס,
בייגעקימעו עי איז *זיי ייי איו אים? פאי טיו ווייל דערפא, צו מער. דערגאנגען נישט טונג
נאי *נדעיש' נישט אויפגאבע? ייזיקע יי אט הויד אויסגעוואקסן איז בארג גתיסער דער
פאריתומט" דאס געשטארקט זיר סיהאט ווען ,  .

,  *OK  י * י שטיל איז מוזע זיין ווייל אדער אונדז צווישן
געשטעמפלט איז גזרדין דער און אתם קייט ,v^^v^** ' נא זיין געזוכט איך האב אומזיסט געבליבן?
צענויפגע צינבערג טייערער דער האט געווארן' , ,, " י י* י ^ זאמל העברעאישע רעוואלוציאנערע די אין מען
תלמי יי™ איבעיגעבליבענע לעצטע יי ייפן ויר א "צלצלישמע'/ אין און "בראשית" ביכלער
איינגעטיילט הויפטשטאט, יעי איו ייחכמים געפעלט. נאמען זיין האט דארט
זיי מיט צוזאמען און ארבעט די זיי צווישן
חתי מין א געביידע, גרויסע די אויפגעשטעלט ^
די יידנטום רוסישן פון באאבאכטונג פון מה

ינעם ל^י"סייייישה פיי איצייי/ גייי0ע יע פון יאין איש. יאיו סו א אי; ד*ינ*ד.
ס'פארגייט איידער שעה, לעצטער דער אין פאלק , ,
ס 0טיג y/ *' * B \ v * מיין בעת שטומשווייגן, און בלוט און וואלוציע

טאג איי שמעון ר' לערער מיין מיט באגעגעניש לעצטער
פארוואס געווארן, פארענטפערט אויר ס'איז איו תל גרופע א מיר, ווען בערלין, אין דובנאוו
חבר אונדזער פון פלאץ דער אויסגעפעלט האט צו באגריסן אים געקומען זענען זיינע מידים
א "בראשית": און "צלצלישמע" אין רברבי דער זיר איר האב געבוירנטאג, 70סטן זיין
ארבעטעה וויסנשאפטלעכער רעגיסטרירטער צווישן אוועק איז רברבי אז אים, פון וווסט
גליי צייטן, יענע אין "פאיאק" פון לעבט ייאס מאטע קלייבן פון לעבט ער און פארשער די
נישט זיר און פארזיכטיק זיין זאל ער כער אי ווערק גרויס צינבערגס ישראל פאר ריאל

בספק. זענען וואס מענטשן, מיט אריינלאזן ישראלליטערא דער פון "געשיכטע דער בער
די געווארן ס'אויפגעעפנט ווען דערנאך אין גע נישט גרויסער, דער אין זיצט ער טור".
או ביעלארוסישער דער אין פאקולטעט יידישע מוזעאום, אזיאטישן פון ביבליאטעק הייצטער
אריבערגע זיר האט מינסק, אין ניווערזיטעט ליטע אלטער דער פון ים אין ציטאטן כאפט
גע אהינגענומען. איז רברבי אז ידיעה, א כאפט וויסנ אלס "פאיאק" א באקומט און ראטור
און ער ליטעראטור. פאר רעפערענט דארט ווארן ארבעטער. רעגיסטרירטער שאפטלעכער

אין לעיעי יקעי אמאל אינדזעי מאיקאז' י י סר א געווארן פארענטפערט מיר ס'זענען און
"*י *י*^י ^ מ*יק*ו :^אדעמיע" י?י ס'הייסט לאזארעוויטש, סיערגיי אזוי ווי ז8כן.
דאצענט א ווי רברבי, ער, און *לסליסעי8טור צני אפגעהאלטענער, דער צינבערג, ישראל

נייליטעראטור דער ט'גי^טור.פאר  אין פאר פון אינזשיניער אן מענטש, עותדיקער
צייט, סר קיין אריבער ס'ניט ווירקלעף. אין קריטי ליטערארישער א פאבריק, פוטילאווס
אין ביבליאטעק נאציאנאלער דער אין און שרייבט וואס נייגונג, זיין לויט עסטעט און קער
וויסנ א געווארן דערהאלטן איז ירושלים אין ביכער נייע איבער וועגן הנאה זיין פאר
גע ראטנרוסלאנד פון זאמלונג שאפטלעכע ראוו אי ..סוואבאדא אין און וואסכאד" "נאווי
איינאונ די זיר דאכט ישראל. חכמת ווידמעט מיט און שרייבער האלטנדיק טייער ניעסטווא",
דע איז וואס מין, דעם פון זאמלונג איינציקע ביטער זיר באקלאגט און געשמאק, פיינעם א
"יעוורייסקי נאמען מיטן דערשינען דארטן מאלט יידיש דער אין אנטיילנעמער יונגע די פאר
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זיי:ע אין גליקל פון צייטן די אין באזוכט א געווארן געבראכט דארט איז .(. וויעסטניק"
גלות אלע ארום נעמט רשימה די רייזעס. יחיאל פון פארשונג היפטארישליטערארישע
אץ אמסטערדאם אייראפע: אין צענטערס אלט קעגן קעמפט וראם רב, ,,א איבער רברבי
אייזג און באמבורג און האמבות לאנדריש, איבער עסיי אן יארהונדערט'', טן 17 אין קייטן
און מעהרין פון מדינה די און פראג, און שטאט סופרים". ,,אבק בעל דעם קוא:קי, אברהם ר'
מיט האמארק פון מדינה סלעזיא, פון מדעה זע פארפלייצט מיר האט זכרונות פון ים א
פראנקפורס און האלבערשטאט... און בערלין ארטיקל. זיין ענדיק
אירע מיט פוילן בון מדינה די און פיורדא, אוז פון געשיכטע פאר סעמינאר אין געווען ס'את
פויזן, קראקע, גאלד, ריין כפתורופדחס נייו כבן דער/אקאדעמיע'. אין דובנאוו שמעון
און  לעמבערג מירופט ייאס לויאלי' לובליו' ,,זכ די אבער רעפערירן געווארן באאויפטראגט
צו שטאט גרויסער דער מיט ייאליל מדינה די צו קוועלע אלס האמעלן, פאן גליקל פון רונות
און ליטע פון מדי: און אסטראה, ?"? ג)* קהילות די צווישן פארבינדונגען די לערנען
האדאדני. י פינסק בריסק' רייסז' פרו כדינה בלויז דערשנען איז בוך דאס צייט'/ יענער אין
קרייז מינכקער מיט סלוצק 'ק ק אויי איו ווילבע אריגינאל זיין אין צוריק יארן עטלעכע מיט
עד  זאמוט פון מדינה און מאהלעוו ?"ק אוו איבערזעצונג דייטשער אין און יידיש אלט אין
א זייער חשבון'/ אויבערפלעכלעכן אז איז כאז פרא פון אריינפיר וויסנשאפטלעכן א מיט
האט דובנאוו לערער אוגדזער און ישימה. לאנגע צוגע לאנג זיר כ'האב קויפמאן. דוד ר פעסא
דערקלערונגען גענויע מיט ווערטער די באגלייט אוונטן עטלעכע את רעפעראט דעם צו גרייט
זייער קהילות, יענע פון אייבעי יעיעי יועגו אים וועגן שכועס דער געצויגן זיר האט
שפיץ זייער אין געשטאנען איז ווער און מצב לע באליבטן אונדזער פון לייטונג דער אונטער
קשר דער אויסגעדריקט זיר האט וואס מיט איז אכט בערד געווען זענען מיר דובנאוו. רער
אנגע זייער געווען זענען רייד די זיי. צייישן רברבי רברבי. ליי צווישן סעמינאר, אין חברים
צו זייערע און באלויכטן פילזייסיק איו געם באטיי לעבהאפט זיר האבן אנדערע אלע און

פארגעסן. לייכט אליי נישט זיי יועלז הערעי אויד אפגעשטעלט זיר האבן מיר ליקט.
אנהויב פון קינדערזיכרונות אירע ^אויף אנהוי ביים געהאלטן דעמאלט (כיהאב שבתאיזם
צבי שבתאי איבער ארטיקל מיין שרייבן אתם,בן יאר צןןאנציק אייבעף אין אןן ** ru*1 ו

, י  מיר און ענציקלאפעדיע) רוסישער דער אוןאין טאלך געוואח זענען ,,בערג ווען ' ^ Y
וועגן מקורות די צו אוועקגעשווומען רוסזענען אנטשוויגענער אפגעריסענער דער אין י

,  , , די צווישן בשורה משיחישע די איבערגעבליבענעפארשגרייטן גתפע א געלונגען איז לאנד . .
, אין געבראכט איר האב באווייז אלס אויסנוצןקהילות. איזאלירטע, אןן איי:7אמע פארשער' /" 1/ c  r

.  גרויסע דאס סופרים", ,,אבק דעם בייסעמינאר און נסגעלעגנהייט איבעראשנדיקע אן ,

, קו אברהם ר' משולח צביס שבתאי פון בי:בור מין א זאמלונג, פאריתומטע איין שטייערן
. אמסטער אין געווארן געדרוקט איז וואס צואנקי, נישט  צוזאמענגעבונדן יא ברעטער טל .

, פאר פארגעלייענט כ'האב אין תע"א אין אדאם פון איבערבלייבעניש אן זאמענגעבונדן, י ,

 הקדמה באלערנדיקער דער פון חברים מיינע אונטערגעגאנגען איז וואס שיף, גרויסער , ,  ,
, וועלכע אין קהילות די פון רשימה לאנגע אמאליקעדי זיינע אין דערמאנט רברבי זיר האט , ,

, , שבתאי אין געלעבט האט וואס משולח, ציריקקעחןדער נישט זיר וועלן וואס לערנאוונטן,
, האט פארערער, זיין געווען און צייטן אזיאצביס פון פאליצע דער פון אראפגענומען האט

סופ "אבק פון פאליאנט יענעם מוזעאום טישן
אויפסניי. אים אין אריינגעטון זיר און רים"
ביישטייעתנג זיין דארט פון ברענגען צו כדי שיין "צום נ. א. זאמלונג דער איבער ארטיקל מיין (.
יענעם פון שבתאיזם וועגן זאמלונג. דער צו .התקמר.", אין נעתןןרן געדרוקס איז סענצטערל" פיו
ישראל ארץ צו באציאונגען זיינע און שליח תלאביב. כ''ה, בןןגו
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א יונגערמאן, בלאנדער א מיר צו געקומען דערציילן צו כדאי נישט זיך פארשטייט איז
איינגעבויגענער אן ביסל א און הויכוווקסיקער מלחמה זיין וועגן אבער באדינגונגען, יענע אין
דיין פון שוועסטערקינד א כ'בין זאגט: און זיין וועגן און קהילות די פון תקיפים די מיט
אייגנטי אן איז ער רברבי. יחיאל יוגנטחבר פרנסים די קעגן מאסן די פאר זיר אננעמען
איז ראשוןלציון. אין פרדס קליינעם א פון מער אדר דערציילן. צו זיר ס'לוינט און כדאי איז
יחיאל אז ידיעה, א דערהאלטן ער האט אט "כשרן" סגולה אלס אפשר געדינט ס'האט בא,
פאר מ'וועט אויב און סיביר אין זיר געפינט עצם דעם מענטשן געוויסע פון אויגן די אין
קריגן ער וועט סערטיפיקאט, א קריגן אים זאמ איינאונאיינציקער דער פון פארעפנטלעכן
אויסטוישן קאנען מען וועט אפשר געלט. דאס לונג.
א^ישראל? קיין עליה אויף פארשיקובג זיין

געבראכט ארטיקל דאס האט זאמלונג דער
פון פרשה לאנגע א אנגעהויבן זיר האט דער אט אויר איז אליה רברבין בוצן; אפשר
גע געגעבן איז סערטיפיקאט דער באמיאונגען. טאג נאענטן אין בייגעשטאנען נישט זכות
 אוועקגעשיקט האט פלימעניק דער ווארן, צארן. פת
סערטיפי דער איז צי עונה. ואין קול אין און

ריכטיקן אןיפן אנגעקןמען נישט קאט זיין און געדויערט נישט לאנג ס'האט ווייל
געווארןן צונישט אויסטוישפלאן דעף איז צי וואס אוניווערזיטעט, יענער אין חברקעגנער
בכלל יחיאל  מיינט> פלימעניק דעף צום צוצעפאסן זיר געוווסט אים פון בעסער האט

עפנטלער האט יעווסעקציע, דער פון ארויספארגייסט אן דארט פאדערן געוואגט נישט iwwy DCS '* SkiU11y * ' c
m ,,1,." גע זענען וואס חטאים, רברביס פארגעווארפן
לרינעניש. דעו

אין ציטירט ער ווען גאר: ביז שווערע ויען
סטעפעס די אין זווהילער: מיר זאגן איצט היסטא דעם שילער די פאר רעפעראטן זיינע
ליכט דאס געווארן אויסגעלאשן איז סיביר פון ווי אכט rP נישט ער לייגט דובנאוו, ריקער

רברבי. יחיאל חבר מיין פת "רעאקציא זיין גענוג אונטערשטרייכן געהעריק
און כאראקטער'' נערןבורזשואזךשאוויניסטישן

ווייטקייטן. די אין געוועב' יאס איז ד*ס זיין. צו ס'דארף ווי אויס, גענוג נישט אים זידלט
נישט  אויסגעשפרייט יא געווען איז וואס
צענד הארץאוןהארץ צווישן אויסגעשפרייט אין שיפן. זיינע אונטערגעגאנגען זענען
איבער אינגאנצן עס איז אט און יארן ליקער אראפגע ביידע זענען ארום צייט קורצער א

געווארן. געריסן דער אויר שטעלן, זייערע פון געווארן זעצט
תלמיד, זיין אויר מארקאן, ד. י. פראפ. לערער

צווייגע א איז בוים אפגעהאקטן דעם פיז בא נאר האט מארקאן רברבי. יחיאל דאצענט
איינ און פלויט אונטערן פון איאפגעפאלן לע און מיטלאייראפע קיין דערלאנגען זיר וויזן

געייימלט איז רברבי האנויורג; אין ביבליאטעקאר ווערן
האריזאנט... פונעם געווארן פארשווונדן

ווייטיק טיפן פון זיר דערוועקן ביים און
גע באלויכטן איז איבעררייס, ענדלעכן פון ^
גע טייערע גאנצע די בליץ א פון ווי ווארן
גורל די פון שיין אין חבר מיין פון שטאלט מאנ פון הערשן סאמע אין ארום, יארן אין

דור. אונדזער פון נסיונות איז עליה, דער פון באגרענעצונג און דאט

תשט''ו אלול כ' הכרמל,
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IJ^UI 'JJ 111מ1אל (ביבער, בתה מרדכי
יארצייט) פירטעי און געבוירנמאג גיינציקסטן זיין (צו

און שטאט אין מלמדים בעסטע די ביי געווען, איז זעצער הערשל פון קינדערוויגעלע דאס
ער איז יאר 15 זייענדיק אלט אינגיכן, גאר אין וואלין, מיטן אין שטאט א אין געשטאבען
 עילוי" "וואלינער אלס געווארן מפורסם איז יינגלווייז נאך אוקראינע. פון סטעפעס די
וואס געארט, נישט האט פאטער זיין אבער דענ און שרייבער אלס געווארן מפורסם ער
איז ער ביכלעך/ די אין אריץ "קוקט זון זיין
נישט זון זיין וועט שטן "דער אז זיכער, געווען |||e||JM|E^₪₪JJ|

זיך פלעגן וואס חברים, אלע זייבע צווישן JK^ 4 י "^■
זייער פון צימער קליינעם אין פארזאמלען ן| ^ , . M
דער געווען הערשל איז פייערבערג, לערער 9 ^^1
נעמען פון פטור געווען איז וואס איינציקער, a* J■^■
ער זיך. און פאטערס פון "קאמף אין אנטייל ^^^₪^ 01^^
הל אלע און זיי צווישן חריף דעי געוועז Jt^^Kאיז ^^ ₪^^^^
"בית אין געווארן באנייט זענען וואס כות, 1^^^^ ^ ^||נ
אדורך צוערשט זענען פייערבערגן, פון מדרש" ^^^KK M J^VV
האס זעצער וואס דיסקוסיעס, שטורמישע נ^^^^ו ^ 0^^■■

חריפות. זיין מיט ארויסגערופן שטענדיק 1^^^^^ 8■^^^^
האבן וואס געשטאלט, זיין פןן שטריכן די ₪^^^^^1 ""^^^^
יוגגט זיין פון אויסגעפארעמט אים אין זיר י mtm

, , ז. מ. פון מחיצה דער אין צוערשט גרויסקער. לעבן: גאנץ זיין באגלייט אים האבן אן, ,
± י . יאה לעצטע די אין דערנאך, און בייפייערבערג זיר האלטנדיק און עקשנות mפילבארקייט, אנ^ אין את יארהונדערט פארגאנגענעם פון

די י'™ "י15 ,מיסגעייייקי מיי1ינג' זייי יואר פין חברותא דער איו  20טן פון הייב
vvxotnu "" מענטשו (נאטיי) סניבה "ר אין דעמאל שייטשטעלעי, שעוגר

אויסגעוואקסן. את ער ורעמען צווישן סת, פרץ. את פרישמאן סאקאלאוו, פון שפיץ
וואלינסק) (נאוואגראד זוויהיל אין געבוירן זע שמואלצבי געווארן איז זעצער הערשל
איז דאס תרל"ז). (חשון, 1876 אקטאבער אין וואס שריפטשטעלער, באגאבטער דער צער,
שטאט מיט שטאט מאדערנע שיינע, א געווען שםדבר... א ווערן אנגעהויבן האט
רה גרויסער א און סאסנעוועלדער גארטנס, בלויז געווען נאמען זיין איז אייגנטלער
בתי און שולן אויר (סלוטש). טייר בותדיקער נא פאטערס זיין איז שמואל און הערשל
און זויבער און ליכטיק געווען זעגען מדרשים "צוגע ער האט טויט פאטערס נאכן מען.
וועגן שרייבט אליין זעצער לומדים. מיט פול נאמען, סאטערס זיין אויר זיר צו טשעפעט"
אין "איינגעקויפט" האב איר וואס אלץ דעם: גע דארף מען כבוד. אפגעבן אים וועלנדיק
דעמאלט כ'האכ וואס אלץ יארן, יינגע מיינע און פאטערס צווישן שטרייט דער אז דענקען,
מיין אין לעבט אוצרות, מיינע צווישן באהאלטן  ברען פולן אין געווען דעמאלט איז זין
אז מיר, זיר דאכט איינמאל נישט הארצן. פא זעצערס הגם זעצערס, די ביי נישט אבער
צויבערשטעקן א מיט ווי איד. בין אלץ דאס האט ייד, פרומער א זייער געווען איז טער
זיר כ'געפין און קעגנווארט מיין נעלם ווערט זיין אויף שטיינער קיין געלייגט נישט ער
מיינע פון ווינקל געבע1טשמ/ן רוייקן אין צו דערצויגן טאקע אים האט ער וועג. זונס

קינדעריארך. איז שטייגער דער ווי יראתשמים, און תורה
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איר ויעל ציל, מיין דערגרייכנדיק ישראל: געווען איז הויז פאטערס זיין ווירקלעך, און
תורה צו ווידמען זיר כ'וועל גליקלעך. פילן זיר "חפני פון להבדיל ליכטיק און רחבותדיק גרויס,
לער און לערנען לערנען, און ארבעט און געווען איז וואס פייערבערג, פון הויז בעלדמיונס"
גע נישט האב איר אז לאנג, פון שוין נען. אויר שרעק. פון מקור א און ארעם פינצטער,

לערנען". צו דורשט אזא האט שדים האבן משהלע, ר' חדר. רבינס זיין אין
אין ליטעראטור, אין דערגרייכונגען גרויסע קיין געהאט נישט מכשפים און רוחות און
פילאזאפישע און היסטארישע וויסנשאפטלעכע, ווו שיל, טאלנער אין ספרים די דריסתרגל.
52 די אין אפגעהאלטן ער האט פארשונגען אינ געווען זענען געדאוונט האט פאטער זיין
אמעריקע אין געלעבט האט ער וואס יאר, "פי האנטשריפט, זיין מיט פארשריבן גאנצן
צענדלי פארעפנטלעכט האט ער .(191163) אלע געווען מחיה האט וואס רושזעצער'/
און בארייכערט האבן וואס ביכער, קער טאלנער אז געדענקען, דארף מען מתפללים.
יידישע די צווישן יודאאיזם פראקלאמירט אריסטאקראטן די אלס געשמט האבן חסידים
זיינע בעלימלאכה. און ארבעטער בפרט מאסן, אויס געווען איז זעצער און חסידים אלע פון
געשיכ יידישער דער פון "געשטאלטן ביכער טאלנערס דודל ר' פון חסידים מיט געמישט
פאר א חשמונאים'/ די ביז בבל גלות פון טע פאטער זיין געדענקט נאר האבן וואס הויף,
באלייכ געשיכטע, אונדזער אין צייט נעפלטע חסידים טאלנער די טשערנאבל. פון מאטעלע ר'
בי זיינע צייט; דאזיקע די מערקווירדיק טן מיט פול געווען און עצבות קעגן געווען זענען
נחמן ר' טוב, שם בעל חסידות, וועגן כער גע זייער אים האט דאס און לעבנספרייד,
קריסטנטום, פון אנטשטיין וועגן ברעסלאווער, איינער געווארן דערנאד איז זעצער צויגן.
רבה מדרש פון יידיש אין איבערזעצונג זיינע קבלהפארשער. און חסידות גרעסטע די פון
 זהר פון קאפיטלען אויסדערוויילטע און
העב און יידישער דער אין אוצתת זענען $■

אין געשריבן האט (ער ליטעראטור רעאישער
שפראכן). ביידע תרמ"א יארן אין רוסלאנד אין פאגראמען די

ישראל הייליקער דער אןיף אפשטייגנדיק רע רוסישער דער פח פאמפלעטן די תרמ'יב,
זיך. צן ןןי געףעדט עף עףך וואס דעמאלט, אינטעליגענץ וואלוציאנערער

"יידיש יידן אויף פאגראמען בארעכטיקט האבן
מיט נאר וואס זעצער, צ. ש. איר' בין "דאס רעדער די אויף אייל אלס דינען וועט בלוט
מסוכן חולה א געווען איר בין צוריק חודש א "אויטאעמאנ פינסקערס רעוואלוציע'/ דער פון
דער ז וועלט יענער אויף קאנדידאט א את הא  באוועגוגג ציון חיבת די און ציכאציע''
מדינת קיין געבראכט בכיוון מיר האט יבש''ע גרויסע א געהאט יינגל, אלס אים, אויף בן
פון אטעם מיין אויסהויכן דא כיזאל ישראל, אז הימל, פת גזירה ס'א ס'טייטש, השפעה:
גע איד האב יארן אזויפיל וואס חרטה, גרויס כפרה דאס קרבנות, די זיין שטענדיק זאלן יידן
פלאצן זאל 7א כדי פרעמד; דער אין לעבט לער אנגעהויבן האט ער גויים? די פון הינדל
שיי יידישן אויפן קנאה גרויס פון גאל מיין לי פרעמדע לייענען שפראכן, פרעמדע נעז
שאפונג, אריגינעלער גרויסער און לעבן נעם דע פילאזאפן, און שרייבער פון טעראטור,
און  לעבנסשטחים אלע פון שפראצט יי&ס טאלסטאי, שייקספיר, קאנט, שפינאזא, קארט,
זעצער, אלעמען, דעם אין חלק דיין איז ויאט זיי? זאגן וואס  וו.. אז. א. דאסטאיעווסקי

ש*י!" גרויסעי * ש*ד א אז ביי געווארן מבוטל נישט זיי פון איז זעצער
יאר. 87 פון עלטער אין ער איז געשטארבן געדאנ זייער אין אויר פעלערן געפונען זיך
ביבליאטעק, רייכע גרויסע, זיין געלאזן אימני אזוי סר' א געלערנט האט ער אבער קעןגאנג.
כתבייד און ביכער טייערע אנדערע צווישן יארן. זיינע אלע
"פייערבערגביב דער פאר המציאות י יקרי יאר אנדערטהאלבן יאר, 86 זייענדיק אלט
געווען איז ער וואס חולון, אין ליאטעק" א זיינעם צו ער שרייבט טויט, זיין פאר

גרינדער. אירע צווישן קיין עולהזיינעדיק אמעריקע, אין סריינט
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קהילה שומסקער פון י1כו1ספר א ו אגט>חי א. ו

אליין נישט זיר נאמינירט אנ'ער משפטן: שומס פון יזכורספר א דערשינען איז טעג די
שוםס. אלס ן. י ב ר ם יי ח סרן רעדאקטירט קהילה, קער

0ףיי דער "ן חלק דעף בןלט אי. בןך אין יש אין עולים שומסקער פו קאמיטעט דעי
שומס פון אויספארמען געזעלשא0טלעכער אץ דעם אפלייגן געצווונגען געווען א;יז ראל
^ זייע1דיק געויארן> חרןב איז ןןאס קהילה קער טרויער די צוליב געשעעניש דער לכבוד אוונט
6רט פןן ןיערטן די בארייכערן "ן פאקטאר איז (דערווייל םארבאנד פון טוערין א פון טעג
עקזיס. 0אף קאמף אין אנטייל איף אןין. וןי רעד.).  סארגעקומען שוין אוונט דער
נאכדעם א גע אין אוי0שטאנד אןן טענץ קאבצענט זייטן. 500 א אנטהאלט ביד דאס
אויס. 1ום געקןמען עס איז קיגסטלעריש באס און בילדער גיוסן מאטעריאל, רירטער
ליכט.בע.. דער פון געשטאלט ^ מיט דתק ביר דאס שטימונג'. "מאכן וועלכע טאלגישע

ער ש טשעןץ דער וואט אפטיילונגען אין פארטיילט איז
אפטיי די איז כמות אין זיי פון בולטסטער

די "* נעמעז יי אנגעגעבו נישט ס'זיינעז דאס קהילה. דער פת אומקום וועגן לונג
נישט אויר ס'זענען את ביד פון איייסגעבער פאסיקן אלס דינט שערבלאט קינסטלערישע
אוי יחידים, פון פארטרעטן געיי8ח געביאכט טרויעריקן ערנסטן, פון סימבאל און אריינפיר
אומ גרויסן פת געראטעוועטע די פוז סעי אינהאלט.
כוך. אין גענומען אנטייל 7*ני וועלכע גלי?' מיר זייבען ריעדאקטאר מיטן אשמועס אין"
גע אייגנארטיקע דאס סארשטעלן כדי *>7 פון צוגאנג נייעם פון געווארן באאיינדרוקט
פון אייסגעשיילט זיי 7י*ט W שט*לט בישט סיאיז בון. ארט אזא צו רעדאקציע דער
פשוטער דער צוליב און קאטאסטראפע "י און נקמה צאח, מיט שטורעמט וואס בור קיין
פאר זיי כארשטעלן נויטור1נדיקייט קאנקרעטער הויפט זיין וואס בור, דאקומענטאר אלס קללות.
ברי ברידער. און שיועסטער שומס?עי זייעיע עדות, אויטענטישע ברענגען אין איז ווערט
פ*יג*נגענהייס. און ליידו שטאם' פון ^י פארגאנגענהייט נאענטער דער פון מאטעריאל
ווונ דינט און רעדאקטירט ערנסט און פיין מענטשהייט דער פאר און געשיכטע דער פאר
וואלינער פון געשיכטע און ענין דעם דערבאר די אז אויפגעפאסט רעדאקטאר דער האט 

קדושים. זייערע און קהילות הרובע זאלן ריכטער די און זאגן עדות זאלן עדות

אויפן קעפ אונדזערע מיר בויגן טרויער טיפן אין
חבר אומשטערבליכן אונדזער פון קבר פרישן

ז"לי אבטיח1 אריה
יידן וואלינער פון פעדעראציע
ארגעגטינע אין
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פארשער ןןאלינעך א טן םו [יי א ליבנה נ

איז ער און וועלטטיילן פארשידענע אין און די טון גאלאמב) לוצק: (אין בןאמתי יעקב
שטאט איינגעארדנט אן פון אנזאגער דער איז ישראל (ארץ) אין אדוואקאמן ..אלטע"
מענטשלעכער אלס וועגווייזער. איר און לעבן פארשונגספעלד אין חדשות פנים קיין נישט
פאר וויכטיק אומגעהויער איז וואס געדאנק,
מענטש גא:צער דער פון אנטוויקלונג דער ||H|M|MBHHH|H
און פעלקעי אין איינטיילובג איר און הייט 8^^^^^(^^^^^8
פאר סך א אדורכגעמאכט ער י'אט מדינות' ^^af ^^mvx
צו דערגאנגען איז ער ביז גילגולים שידעגע ' ^£^^01^6^ W
זיינען באווו:ט ווי דערגאנגען. איז ער וואס W&'^^y***:
מיט איינמאל גישט באגלייט גילגולים געויען $ms~ / 

יעדער כמעט ווייל בלוט, און פייער טייכז \\fL~ t
אויס איז וואס געדאנק שטאטלעכער גרויסער * ^.'^^
כאכט ווערן ביז טאטזעכלעך געווארן געפירט ^^₪//00₪^^^^
שפיכות צו געווען גורם האט רעזשים איו ^^^^^^נ ^^^^^|
אידעא רעליגיע, געוועז אי7 יאס סיי דמים' |^^^^^^^^^^^
יע אין רעזשים אלן מאכט פון לערע לאגיע, ^^^^B^^^^^^^H

געדאנק. שטאטלעכער אנדערער דעי |^^^^0^^^^^^^
גע דער אין איבערגאנגספעריאדן וויכטיקע HIHI^IHHI^HH
גע שטאטלעכן פון אנטוויקלונג פון שיכטע
זיר ס'צעברעקלען געווען געוויס זענען דאנק אלגע ,,די ווערק זיין ~פראבלעמען. שטאט פון
ענדערונגען די און קנעכטשאפטרעזשים פון איז בענדער צוויי אין שטאטלערע" מיינע
דאס רעפ. דאנק א געדאנק שטאטלעכן אין ("תקופה"אויםגאבע). 1935 אין נאף דערשינען
אנפירן אין פאקטאר רעליגיעזן פון אפשוואכן אלס מאן דער געווארן רייף איז דענ'אלט זינט
די פון זיר צעברעקלען דאס ענינים5 מדינה די שטאט פת געשיכטע פון םארשער און דענקער
תג פארשידענע די אין רעזשימען םעאדאלע שריי אלם אויר און וועלט דער אין געדאנקען
דאס צייט, לעצטער דער אין און, וואלוציעס דריי פון ערשטער בור0) ניי זיין און בער
נא און פאשיזם מארקסיזם, פון ווערן געבוירן אנגעבונדן דווקא נישט זיינען וואס בענדער,
אבער וועלט. דער אויף ציאנאלסאציאליזם לע די באנד, (צווייטער צווייטן צום איינער
סטעמפל זייער געלייגט האבן זיי נאר נישט דריטער דרוק? אין שוין איז רעזשים פון רע
גע שטאטלעכן פון אנטוויקלונג דער אויף איז אנשטאלטן) אינטערנאציאנאלע  באנד
שטאטלער, טויזנטער און הונדערטער דאנק. אנטוויק ור:גן פארשונגשריפט ערנסטע אן
דו און צייטן אלע אין פילאזאפן און דענקער דער אין שטאטגעדאנק, פון וווקס אין לונג
דעם מענטשהייט דער געלערנט האבן רות טאג. צו היינט ביז אנהויבאן פון ורעלט
אריינגע איר האבן גאנג, געדאנקען פון אופן גע געבוירן איז געדאנק שטאטלעכער דער
פאר אויסגעקלערט און סוד זייער אין פירט צייטן פארשידענע אמאליקע אין נאר ווארן
אייביקעקזיסטירנדע זיי פון געדאנקען, איר
אויף דא אפשטעלן זיר לייכט ס'ניט וואס המדיני, הרעיון בתולדות פרקימ יעקבבןאמתי: .
צוליב אויר זיי. פון "לייבן'' די אויף און זיי, רשימות עם עמ/ 252 .1967 "מסדה" הוצ'
אין פלאץ ווייניק דא איז ליידער ווייל דעם ומונחים. שמות ומסתח ביבלוגרפיות
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^ קריטיק, אויספירלעכער פאר ילקוט אונדזער
נאר דערצו> ראוי געוויס איז ברך דאס וואס

שטראמען, דענקער, וועגן שרייבן אופן דער איבערבליק. פאר בלויז
גע שטאטלעכע םארשידענע און אסקאלעס
קלארן מיטן צוציענד, און באלערנט איז דאנקען אויף געקומען איז געדאנק שטאטלעכער דער
ו) ווייל אפשר (און טראץ זאכלעכקייט און סטיל דער פון זיר צעברעקלען מיטן וועלט דער
אוי דער ווייל קורצקייט, נויטווענדיקער דער זיר שאפן מיטן און געזעלשאפט אוראלטער
לערן א פון כאראקטער א בוך זיץ גיט טאר אויס זיר ס'דרוקט ווי קולטות, העכערע פון
פארן און גימנאזיסטן סטודענטן, פאר בוך זיין אן הויבט ער ווירקלעך. און אויטאר, דער
אפילו הצלחה' מיט _ מעגלער נאר ווי פאלק וועגן זיר פארשטייט דאמאלסאן. פון פארשונג
אפילו און געמיינט. ער האט דאס נישט ווען אר ווייטן דעם פעלקעה אריענטאלישע די
מין דעם פון בור ס'איינציקע נישט ס'איז אנט זיר האבן וועלכע דרוםאזיע, און יענט
ווילן מחבר אדער פארלאג ךער ווי עברית אין קרים און פעלקער אנדערע אלע פאר וויקלט
בעסטע דאס ס'איז אז ספק שום 9ן האבן, קאנ דער לעבן, איינגעארדבט זייער טאליזירט
נעמט ער ווייל אונדז, ביי געביט דעם אויף בור טעא די בראהאמיניזםבודהיזם, פוציאניזם,
און היינטי ביז מאל א פון צייטן, אלע ארום און כבענער שומעה, די עגיפטן, אין קארטיע
רעפאר פון צייט די קומען ס'וועט ותגן דאכט "פאררעכט". געוויס האבן  אנדערע
רע דער נאר מיטלשולן די אין אויר מע סר קיין אפ נישט שטייט ישראל אויר אז זיר
כדי ישראל, אין פאלקסשולן די אין פארמע געביט. דעם אויף אנדערע פון

אנ צום גימנאזיסטן די מער חנתענטעה צו אזעלכע עטלעכע וואס בור, א זיר, דאכט
אויפצוהויבן כדי הוידבילדונג זייער פיז הויב סר א און עברית אין דא אויר זענען ביכער
נישטא און  מיטלשולן יי אי1 ניויא דעם הויבסט דו ווען אבער שפראכן. אנדערע אין
שי די פאר געביט יעם אייי ביר בעסעי ?ייו הויבס באלד  פארטיפן זיר און בלעטערן אן

לעחיאר. 12"טז פיז לעי מנעטש דער פירן וואס זאכן פארשטיין אן טו
ארגאני אנגעהויבן זיר האט זי זינט צווישןהייט וואס בור' אין מיר ס'ווונדערט וואס  , , ,l וואס~ זאכן לעבן, געזעלשאפטלער א אין האבןזירן וואס געדאנקען שטאטלעכע איבעריקע ,?M?K' '

אויס האבן און וועלט" אונדזער אריינ||,באפעלקערט זיר צייט מיר געפינען שטענדיק נישט
לעצטע די אין פרצוף זיין זיר^געקריסטאליזירט נישט ס'שאדט און זיי וועגן טראכטן
נאר נישט באלערנד קאפיטל, דאס פעלט שטאט^צייטן, מאכט, רעליגיע, זיי. אין פארטיפן מער
ציו שיבתציון, פון געדאנק וועגן אונדז, און^פאר תורות אידעאלאגיעס,, געדאנקען, לעכע
צוריקקערן דאס אידעאלאגן. זיינע איו דעפילא^ניזם א ווי דורר א דיר פאר גייען וו. א.

צוייי נ*י לאנד זייו איו פאלק * פון אנפי8זיר ר"שימען. ס'פאלן ווי זעסט דו דע.
אן אים אויסהרגענען נאר און גלות יאר ^טויזנט _

^ צונישט^ סיווערן ווי מאכטן. און פאליטישהיסטארישערערשאפטן גרויסע א איז סוף, ^א
און נארדוי און הערצל און ווי^וועלטגעשעעניש מדינות, באהערשט האבן וואס געדאנקען,
אלע מיט ווערן צו דערמאנט ראוי זיינען גע^אנד. איין אזוי ווי  אויסגעוועבט ווערן זיי
פון דענקער און גייסטער גרויסע אנדערע זיי^ אזוי ווי צווייטן, אין געבונדן איז דאנק
20טן און 19טן אין געדאנקען שטאטלעכע דעם111 איינער איין שלינגען און זיר צעברעקלען
געםי געדארפט ייאלט יאס ™™™"*^10^ מענטש ווי ממש  וו. א. א. צווייטן
אייסג*בע ציוייטעי ^י אין תיקין * וואס1נען פעלקער ווי זיר. צווישן זיר ראנגלען
צוויי די פון איינעם אין נישט און בור §^פון

, tt§1wn איז אזוי אנדערז, מיטו איינער דארקעמפן איז בור דאס ווייל בענדעה ^קומענדיקע "^י י A י 5 '  l

שילער העברעאישן פארן כל, ק077 צווייטן,||געווידמעט, פון איינער ווייט וועלט, עקן שידענע
לייענער. |און צייטן. אלע אין און דורות אלע אין
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מעצענאטן

טשעקווער סטיפענדיעספאנד א. ו אבטיחי א ו

פארבאנד) וואלינער (נעבן

דארט אמעריקע, אין אינטעליגענץ יידישער דער וועגן געווארן אנגעזאגט מיר זיינען 1967 סוף
נא און אנשטאלטן יידישע אין מיטגעארבעט ד.' און פתי פון סטיפענדיעספאנד פון גרינדן
שנעל ער האט ישראל, פאר ארבעט ציאנאלער טשעקווער.
דארט, פארערונג. און כבוד צו געווען זוכה בא א ישראל אין סיוווינט אז יאר 7 שוין
(א יידן וואלינער צווישן ספעציעל דא. ווי לעא וואלינער, א מענטש, טייערער שיידענער,
בא איז ער ווו ירבו), כן ישראל, אין 20.000 "נסתר". א הכלים. אל נחבא א טשעקווער.
און לייב מיט ידוע''. "נדיב זייער אלס קאנט _...,... .

וועגווייזער א גייסטיק. און מאטעריעל לעבז .^5.
אייגנשאפטן ווונדערבארע מיט כמשמעו. 9שוטו ' SJB^' *^ik
לעבנסוועג גאנץ זיין אויף אים באגלייטן ויאס . JkL jj||
אלע ארבעט געזעלשאפטלעכער זיין אין און J*4*

שטוינען. צו ביז אויפהער, אן יארן,  mh
מעשה, אנשי די צו געהער טשעקווער לעא .^■^^^
םעדער א מיט מענטש א גלייכצייטיק זייענדיק ,^^■■t^i^PI^^^
א.ן געד^נקעןגאנג. ש^יפן  מיט י^נט' איז / t^^^m ^K^ ^Hcfh^
בא עפעס ער האט מתמיד, א און אייעאליטט t'^lf^^^H Mj^^^Kt
וועט ער ביז רוען נישט ער וועט  שלאסן ^H^K S^^Hv
זיר ער האט יארן אלע בשלמות. אויסםירן אלץ ^K■, JM^^^^
בויען פאר הילף זיין מיט בארעכטיקט אלייז *A l^p
געלט און צייט זיין מיט און לאנד דאס

ציוניזם. מיט שייכות א האט וואס אלץ פאר
געבענטש און הארץ פילבאר א מיט מענטש א

נעמט איו אים באגלייט *'Jf יפיוי זיי באזונדערער א צו זענעןראוי וואס מעשים, טע
באטיי טובים. מעשים זיינע אלע איז אנטייל " " ...""<"
אנ געזעלשאפסלעכע איו *קטיוי ליגט,זיר פאר די פון אונדז צו געקומען איז ער
קילטויםאנד * געגריניעט האבן שט*לטו' ווי דעם נאך אמעריקע, פון שטאטן אייניקטע
געפלאנצט זיי 7י*נ; ישיאל קייו קימענדיק און האט ער יאר. פערציק דארטגעוווינטא האט ער
ביידעי' זעליגן זייו פיו אנדענק צום ייאלד א באקוועמלעכקייטן, און גלאנץ אויף פארציכטעט
אמ איניייעתיטעט, העב^אישן כ™ ענדז ש פרוי, איידעלער זיין מיט צוזאמען און לוקסוס,
איינ 8*יו ^יגו ' יוד" "מגן ס^י ביל*נסו לעבנס ניי א אויפגעעפנט זיי האבן טאניא,

יי א א עילים נייע סיז זיר אידענען גיין אופן דעם אין ס'דא ישראל. אין בלאט
טשעקווערס די האבן וועג, זייער געטריי פו און חלוציזם אידעאלן פונעם ישראל קיין
דעם אופצובויען האנט ברייטע א צוגעלייגט אונדז וואס למעשה, הלכה פארווירקלעכן בעם
ווא געווארענע חרוב די לזכר וראלין היכל ערשטע די פון באקאנט אזוי זיי זיינען דא
וואלינער אומגעקומענע און קהילות לינער זיי. מיט שטאלץ אזוי זענען מיר און עליות,
און היכל אינעם ביבליאטעק די גרינדן י^ן. הוי טשודנאוווואלינסק, שטעטל אין געבוירן
טשעקווער (הי אויפבוי זיין אין אים באגלייטן פון קרייזן די אין אנגעזען און בילדונג כע
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דאלאר, טויזנט 50 צוערשט סטיפענדיעספאבד, וועלס וואלינער פון אנפירער די פון אריך איז
דעם לויס ווערן צעטיילט וועט סרוכס די וואס סארבאנד).
וו* פון מענסשן מיט גרינדער די סרן באשלוס פראקלא סשעקווערס די האבן לעצטנס און

םארבאנד. לינער סטפענדיעס א זיי דורך גרינדן דאס מירט
ק*נ ענגן אן אין נישט קומט עס ווער ארויס כדי סטודענסן און שילער פאר פאנד
מיט נישט ארבעט און טשעקווער ה' מיט טאקע און מובטערן באדערפניש, און נויט אין העלםן
אריסטא זיין אפשאצן מסוגל ניט את אים און עצות מיט און גייססק אויר טרייססן
אקצי5, יעדער צו צוגאנג און גייסט קראסישן אין תורה מערן זיר זאל עס כדי אלץ  וויסן
גרויס $ן  אלץ און טייער. אים איז וואס ישראל.
גע האבן ווי באשיידן. זייער און האלטעריי גרויסן אויםן ווייזט פאנד דעם גרינדן דאס
ס'אנטלויפט "וועד י ז"ל חכמים, אונדזערע זאגט דערציאובג פאר מעצענאטן די פון אינטערעס

נאד* כבוד דער לויפט דעם  כבוד פון דער ישראל. אין דור יונגן פון בילדונג און

וויליאמס נחוםזאב ב.
איז געשעפטן. פארצווייגטע זיינע און לומדות געפי אים אין אלץ וועסט דו את  זרד
האט ער זינט הארץ ישוב פח מצווה די מקיים טובים, מעשים וויליאמס: זאב נחום אין גען,
פארט ער ווען און ירושלים, אין באזעצט זיר דררארץ. און חכמה הארץ, יידיש א למדנות,
אויסלאנד, קיין געשעפטלעך, ארויס, אמאל ממשיך איז און אן יוגנט זיין פון תורה געלערנט
זיין שנעלער. וואס צוריק צולויפן ער קומט נישט האט ער טאג. צו היינט ביז לערנען
זענען חכמים און זאמלונג ביכער איז האבי זיין פון און גראבאייזן א תורה זיין פון געמאכט

..;^^^, הערלעך אליין. זיר פאר רעקלאמע  חכמה
^jlHK | תלמידחכם א מענטש, דער איז באשיידן און

y***^H^K  ברייטער זיין שייר וואס און עניו. או את
^ ._ לייטן, ביי מען דערציילט דעם וועגן  האנט

**** ^ך^*** נחום אים: פון אפלויבן נישט זיר קענען וואס
.£' איז וואס הארץ, יידיש הייס א פארמאגט זאב

,,עמר פון באדערפענישן די אויף וראך שטענדיק
ער. איז ישראל אוהב גרויסער א ווייל ישראל*.
נצר סתם און חככים תלמידי פון טאטע דער

W₪cf |Mf₪iy ביי איז תורהאנשטאלטן שפיצן דאס און כים,
^^HBmbHB^J. דער טאגאויס, טאגאיין, פון מעשה א אים
^^^IWBI^^ ער וואס פאנד ספעציעלער א זארגט פאר

^^,^.:^JM^m^^^z^t^, צוועק. דעם צו געגרינדעט האט

האט בסתר מתן אויף הויז. זיין אין אריינגייער וויי דא זענען דור פארקערטן אונדזער אין
אזעלכע וועגן אבער בודזשעט, ספעציעלן א ער און מצוות אפ היטן וואס מעצענאטן ניק

נישט_ ער p7jn זאכן תורה פאר זארגן און גמרא בלאט א ^לערנען איינגעשלונ האט צייט מאדערנע די לערנער.
1886 יאנואר  תרמ"ו שבט ח' אין געבוירן פאשען, וואס מוחות, יידישע מערהייט די גען
געוואקסן און קארנין שטעטל אוקראינישן אין אין אויר פעלדער. פרעמדע אויף מערסטנטייל,
ריזשיןבארדי נעבן טשערעשני שטעטל אין און למדנים יידן געפינען צו ווייס איז ישראל
ער איז ברמצווה געווארן איז ער ווען טשעוו. וויליאמס. זאב נחום ווי ממש, מוקירירבנן
ווו ישיבה, בארדיטשעווער אין לערנען געפארן זיין צווישן צוזאמענהאנג א דא ס'שטענדיק
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* דעריבער איז ער דעם. קעגן געווען איז געלערבט, יאר. פיר אריבער געלערנט האט ער
ווו דייטשלאנד, קיין צייטווייליק ריבערגעפארן גע איז השכלה פוסקים, און גמרא געוויינלעך,
געזונטן זיין מיט געשעפטן. געפירט האט ער אבער באוווסט, ווי פארבאטן, שטרענג ווען
ווינטן נייע די געשפירט ער האט אינסטינקט געפונען שוין האט חריףובקיא דער וויליאמס,
זענען זיי אז בלאזן, אן דארט הויבן וואס באר אין סטודענטן און גימנאזיסטן צו וועג א
ער ווען יוםכפור, איינמאל, יידן. לטובת נישט סלא נאכט. און טאג געלערנט און דיטשעוו,
פי הי אדוואקאט זיין מיט ארויסגעגאנגען איז זוך) ("די אסטראנאמיע יועגן בור נימסקיס
גע זיי האבן מאקלבורג אין שול פון ליפסאן צו און ווירקונג א אים אויף געהאט האט
דער ווו גאס דער אויף פאמפלעטן פונען אנ ער האט סטודענטן עטלעכע מיט זאמען
פאלעס נאף ,,גיין געווארן גערופן איז "יודע" זיין ווירקלעך, און שטערן די פארשן געהויבן

טינא". פאר נישט אים האט אסטראנאמיע צו ליבע
, היינט. ביז לאזן

פארלאזן ער האט אתם צייט קורצער א אין
לאנדאן. קיין צוריקגעפארן און דייטשלאנד געפארן ער איז יאר 17 פון עלטער אין
קיין געקומען אליין ער איז 1933 אין דערנאך, ביי חולין מסכת געלערנט און לאנדאן קיין
משה ברודער זיין דארט זוכן ישראל, ארץ גע אויר אים האט וואס לייזעראוויטש, הרב
גע נישט דארט אים ער האט ליידער בער, געקומען איז ער ווען שחיטה. הלכות לערנט
זיין האט פריער טאג איין מיט ווייל פונען, אן בינדט מען ווי געזען און שחיטההויז אין
וויליאמס אמעריקע. קיין עמיגרירט ברודער סארקלעמט אים האט שחיטה, דער צו אקס
פאראינטע זיר לאנד, דאס אויסגעקוקט האט פון געדאנק דעם אויפגעגעבן און הארצן ביים
זיר פאר געפונען און "ביזנעס", אין רעסירט א געווען ער איז יאר פינף שוחט. א זיין
האבן געשעפטן זיינע ארבעטספעלד. ברייט א געהאט. חתונה האט ער ביז וועגעטאריאנער

געה!!לי "*7 ה*ט עי "™< איי געפייפ "י (יי אניא מיט געהאט חתונה האס ער
"יי י"טשע *ניעיע "" יליס?" י"נט "יי אין פאמיליע vB™ א קיטשינסקי. (W1
ב* לאני*י קייי ק*יט*ל ""י ^יי"י"ייי (גיטל, םעכטער יי געבויין און לאנדאן.
גע ניצל ז" יי'1'1' "י" י*נק * 'יי' צ"טנ0' מנוחהינדל איז ('"*) שיהמיים פיייא,

יו*יז1 עלטע זיין געווארן סיגעבוירן ווען (מאניקא).
תושב ישראלדיקער א ער איז 1944 זינט יש ארץ קויפן געגאנגען ער איז טאכטער רע
און ישראל אין געשעפטן זיינע אן פירט און אין אבער מצווה, סעודה דער צו וויין ראל
איידעמס. זיינע פון הילף דער מיט ענגלאנד איו ער ביז געפונען, נישט ער האט לאנדאן גאנץ

, , ראשוןלציון פון אגענט צום געקומען איז
אנ צווישן וויליאמס האט מעצענאט אלס י ,

.  אז דערציילט אים מ'האט ווו וויינקעלערס,
פלאנעטאריום דעם אויפגעבויט אויר דערע י , ,

, * פסה. אויף בלויז וויין ישראל ארץ קויפן יידן
ירושלים אין אוניווערסיטעט העברעאישן אין , ,

, גאנצן א געקויפט דעמאלס האט וויליאמס
צו נייגונג אמאליקע זיין פארגעסנדיק נישט  , ,

.  אנגע נישט נאד מ'האט ווייל וויין, קינגאלאן א האלט און אויפגעבויט אסטראנאמיע. , ,
v * י * י פאר אים האט זאר די פלעשער. די נאפולט אויפן קינדער) 100 (אריבער rv/7vsn

^ ' . זך דער אויף געווען משפיע האט ער דערדראסן, אונטער פאני, פרוי, זעליקער זיין פון מען פאר אין פארקויפט האבן זיי אין  דעםגעיטור געגרינדעט המזרחי! נשי פון אויפזיכט , , .
, גאלאן 100 אריבער וואכן עטלעכע פון לויף

תורהאנשטאלס; שטיצט וואס וויליאמספאנד , ,
, , ער האט ארום יארן (אין וויין ישראל געשפענדעטארץ ער האט לעצטנס לערנער. און ,  ,

. . , אין אליעז געזעלשאפט וויין די געגרינדעט
וואלין, היכל דעם לטובת סומע באדייטנדע א .

. , , בנימינה).
וואלינער אלס באדערםעניש, טיפע א םילנדיק
אומגע די פון אנדענק דעם פאראייביקן ייד, זיין מיט זיין עולה געוואלט האט וויליאמס

קדושים. וואלינער קומענע שוויגער זיין אבער ישראל, ארץ קיין פאמיליע
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געשטאלטן
ן י ט י ש ז שאול פייעי ניסי
חי אין זיר ער באזעצט זיף צוריקקערנדיק זשי יאסל פאטער זיין לוצק. אין געבוירן
אומגעקו טראגיש זיין נאר ווייטיק דער פה. יוסף חיים פת אייביקל אן שרז?) (מוטער: טין
נישט אים לאזט חברים און משפחה מענער אליקער א מיל. א פון אייגנטימער אן נאדלער,
סרן מיר צי בריוו זיינע פון אייגע אין אפ. דער אס כללטוער וויכטיקער א און חסיד
פאר ארום גיי "איך ער: שרייבט 4.1.1945 סא די פון אנקומען מיטן קהילה. לוצקער
באוויין און חורבן פון פארטרויערט און יתומט פאר זשיטין פאמיליע די איז לוצק אין וויעטן
גערא איז וואס יינגל, א לוצק. שטאט מיין ]y:yr זיי ווו לעמבערג, קיין געווארן שיקט
דערציילט, געטא לוצקער פון געווארן טעוועט ^^^^^^^^^^^^
און ארום פארשלאסן געורען איז געטא די ar BB^^B|H||||1^H
זוכן אתיסגיין געפרוווט האבו ייאס די' אררם ^^^^^K^T^I^■
יעבי זייעי מיי כ*יצי^ט האבן עסו' עפעס 1^^^1( ^^ך
געהערשט, דארט האבן באדינגונגען שווערע ₪^^|?^^ ^\₪^
אנהויב פיז באשרייבו צו שייעי סאיז ייאס _^~^^נ ^8^■
געטא אין אריינפארן פלעגן ,1942 אויגוסט ^Mp^^s^Wti ^SSH
מעג אויסהרגענען און נאציס מיט מאשינען 1^^ /jj^B
וואס ייד, לוצקער א טויזנטער. די איו טשו |^[ 10^
אז דערציילט' תסלאנד קיין אנטלאפן איז 1^ ^|■
גע ער האט לוצק אין קריג באכן קומענדיק 1^ ^*" / ^^
22 פון באפעלקערובג א פון יידן 9 פונען ■ / ^^

סויזנט. BftlfL, JH
די אין אפ זיך שפילט בילד זעלבע דאס ^^^M8^v rJ^^■
*:ד. א. קאוועל ראוונע, ווי שטעט, ארומיקע ^^^EK■ 9^^
געדאנק, צום צוגעותינען זיך ס'שווער ^|^^^___~^|
מער ויעל איך און פאסירט האט אזוינס אז
שוועסטער עלטערן, מיינע זען נישט קיינמאל (סו שאול געסא. אין אומגעקומען שפעטער
וויי מיין פארגעסן פרווו איך ברידער. און מש דער אין יינגסטער דער געווען איז ניק)
פארן ארבעט טעטיקער צו זיר אפגעבנדיק טיק' קיין געווען עולה ער איז 1939 אין פחה.
אבער טרייסט. א דעם אין געפינען און לאנד פאליטעכ חיפהער אין סטודע:ט אלס ישראל.
נקמה"... נאר לעכץ איר לייכט. נישט סיאיז די נאכקומען געזאלט האט אים נאד ניקום.
ער הויבט מיליטער, פת זיר באפרייענדיק נישט עס איז ליידער אבער פאמיליע, גאבצע
חי אן באנעןאפטיילונג די אין ארבעטן אן *  זשיטין שאול געוואח. פארווירקלעכט
ראפי אין נאבהער און אינזשיניער אלס פד, אויסצייכע מיט ענדיקט אידעאליסט' יינגער

חיפה. אין נאפט סון נעריעס אומרוזק. איז לאנד אין אינזשיניער. נונג
יש אץ לעבן זיין בויען געהאפט האט ער אויפן ברען. פולן אין וועלטקריג צווייטע די
בא פאר קריג די געווען. זוכה נישט און ראל מא לאנד אין אנשטאלטן יידישע די פון תף
פולן אין איז זעלבשטענדיקייט און פרייאונג ארמיי. ענגלישער דער אין זיר ער ביליזירט
אומגליק דאס קומט 13.12.47 דעם און ברען אי אדורד גייט בריגאדע. יידישער דער אין
חיפה. פון ראפינעריעס די אין אויפרייס פון צוויי אזוי און פראנקרייר האלאנד. טאליע,
זשי שאול זיי צווישן און קרבנות יידישע 39 נקמה ווילן דער אים באגלייט עס צייט. יאר
קדו אנדערע די מיט באערדיקט איז ער טין. אומ מיליאנען און משפחה זיין פאר נעמען

חיפה. אין הקברות בית אןיםן שים יקץ. געקומעגע
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לק שלה אליה משהשמואלי
און פעדאגאג בארימטער דער קרייזן. הייט נישט קיינמאל ה&רציק. באשיידן. הערלעך.
גע איז ע''ה, לוי יעקב ד*ר שריפטשטעלער געלאפן נישט קיינמאל קאפ. דעם הויך פארריסן
חבר. באענטסטער און תלמידים זיינע פון ורעו גע ער איז סאליד פשוט, "אריינצוכאפך. כדי
אנ ארן פארמאצעווטיק געלערנט האט ער גע און יושר פון ב&גלייט וועג, זיין גאנגען
אפטייקער אלם פאמיליעןלעבן זיין געהויבן וויסן.
בר פרנסה געהאט ראפאלאווקע. שטעטל איו וואלינסק). (נאוואגראד זווהיל אין געבויח
שטעטל. אין נכבדים די פון געווען און ייח גרויסע רבנים, דורות פון אייניקל אן און זון א
גע אים האט באוווסטזיין ציוניפטישער זיין און זייט פאטערס פון יחוס. און תורה אין
אויף פארציכטעט האט ארץישראל, קיץ צויגן
גע. עןק1ה און ?ועבן ףחבןתדיק אןן שטאנד זיין jm₪m₪₪₪g₪^gr7r ""*"

יענע אין געוויינלעך ווי ^x*wpk איז |₪^ ; \

אנגעקימעז ני*ט אים אז צייטן' קריט;שע K *ma₪mmגעאר האט ער איינצוארדענען. זיר לייכט אזוי K^^^Hpil^Hg^P
און קאסירער שומר, שטובןמאלער, אלס בעט Mgr ^gpr ק1^₪[
תלאביביפו. הקהילה וועד פון ב88!מטער Wii * ■^^Jt/Kf
אנגעשלאסן זיר האט הקהילה יעי דער וועז WBm ^mfKf,m
אריבער ער איז שטאטראט תלאביבער איז SB 's^^f
מיסן צוזאמען באאמטער, אלס דארט ארבעטן ^^" ^^^

ער האט בניבית זיינע צו פליכט זיין אויר *■"

און קריזיסצייטן אין אויר אויסגעסירט געטריי ■.■■■ ..■■;■.m&v

גוטע ¥ קריגן זאלן זין זיינע געווען מקפיד
משה ר' הרב זיידע זיין זייט. מוטערס שטענדיקפון ער האט פרוי זיין אין דערציאונג. L , ■"u J *>ו
און זווהיל פון אבביתדין שדהלבן, כנגדו".שמואל "עזר אמתע אן געפונען וו 1

,  הפוס גדולי די פון געווען איז שמייכלאומגעגנט הארציקער שמועסן, בנעימותדיק זיין , 11
איס צי  ^ ייסלאני פיו רבנים איו דיי .יין אין קים
אים מיס נא פייינ0 ^ אלע אים מיט איבעיגעשייבן זיו האבן פוילן איו

, י  גרשון ו" פאטער זיין ותשובות. שאלות פראגן. אקטועלע ברענענדיקע, ומנגן שמועס s * 'w ,
אןיך ^^ גףייט שטענן. אין עף כסארבנות, אויפן אים נאר געזעסן איז יואל

אין עף זיינע צום געהערט האט אייניקל, אין זון אליהו, נאר
י פון גרענעצן געבראכן האט וואס דור, געווען.יינגן קראנק איםו ייע ייינט ^ השכלה, פיו געייאין פאיכא את 0ויח

פא"עסן1 נישס ניאוייין. א יינגל, א זייענדיק שייו
^^^^^^^^^^^^^^__^___ און אלגעמיינער צו געווענדעט זיק האט ^mmm^amm^^^^^^^^^^^ער איז צייט יענער אין השכלה. העברעאישער

טשילע אין וואלינער די יוגנט זווהילער דער אויף געווען גרויס
זעצער צ. ש. פייערבערג, ז. מ. פון השפעה

פון טויט אויפן טרויערן געגרינדעט זיר ס'האבן וואהל. י. י. ד"ר און
קולטורעלעליטערארישע און ציוניסטישע

1"ל אבט'11' ארילו העב און העברעאיש געלערנט מ'האט קרייזן.
לבן שדה (יאה) אליהו ליטעראטור. רעאישע

■■■^■■■■m^^bh■■^^■■■■ מער די אין הויפםלערער דער געווען איז
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פעניגערפלאם ךןנה ^י ליעם

ישראל, ארץ קיין צבי שוואגער און שרה טער קליי די געוואקסן איז פלייסיק און פעייק
אויר זיר אזוי ווי אויסוועג אן חנה זוכט פאר האט הויז. עלטערנס אירע אין חנה נע
זייער איז עליה די ווייל אהין. "אריבערכאפך אזוי אויסזען, איר ווי און חן באזונדערן א מאגט
געלעגנ די אויס גלייר נוצט זי באגרענעצט. ביז זיר. אויסםירן און מעלות אירע אויר
סארט און ישראל pK אין מכביאדע םון הייט לעבן. איר סרן טעג לעצטע די
רעגיתנג מאנדאט די מכביספארטלערן. *לס געהערשט האט עלטערן אירע םון הויז אין
*בער ל*ני' י*ס פ*ילאזו אוייי איי פאיערט בעס די גייסט. טראדיציאנעלנאציאנאלער א
שוין זיר גיט און אונסער נישט זיר גיט חנה זייערע געלערנט האבן לערער העברעאישע טע
גליק את און לאנד אין בלייבט זי עצה. אן
אין נאר. זיר ס'לאזט וואס ביי ארבעט לער ^^^^₪t₪/^
כלל מיט זיר זי פארנעמט צייט פרייער איר IBlf^^^^Rk
וו. א. א. עברית עולים נייע די לערנען ווי זאכן, fr jj^ipHPl^H
וואלין היכל פון בויען דאס אנהויבן מיטן 3 ^₪^^ ₪^
לטובת ארבעט דער צו צו ענערגיש חנה שטייט |; ■^k■'^ ***** iff 'יי

וויסנשאםט 2200 אויר שענקט זי היכל. דעם I vtf T
דער פאר מאן זעליגן איר סרן ביכער לעכע | .' ^ ^ ■

ירושלים. אין אעיווערסיטעט |
יעקב זי הייראט ל"גבעומר יארן צוויי פאר |
פאמיליען איר אויפסניי בויט און פעניגער ^ י,
אבער בעלגיע. קיין מאן איר מיט סארט לעבן. ^
אירע אין ישראל. אין זי בלייבט הארצן "fאין .. Y ^^^
גרויס איר אויס זי דריקט ישראל קיין בריוו י _■■
איר צו און ישראל, קיין אהיים, בענקשאפט ljjijj|j
סון איינציקםארבליבענע די שרה, שוועסטער

פלאם. משפחה פאתיווייגטער דער תרבות די געעפנט זיר ס'האט ווען קיבדער.
ישראל אין מלחמה זעקסטאגיקער דער בעת ערשטע די פון געווען פלאמס די זיינען שולע
פון צוריקקומען כדי שריט אלע חנה מאכט קינדער. זייערע פארשריבן דארט האבן וואס
זי: שרייבט בריוו לעצטו איר איו כעלגיע תלמידים. בעסטע די פון געווען איז חנה
מיר ס'אי וואס אלץ .ייעקגעגעבן כיוו*לט גענומען און קלאס אין טאן דעם געגעבן האט
קייטישע יי איו אייי מיט זייז '3* טייעי' א געהאט האט עברית. נאר רעדן זיר אויף

אהיים. שנעלער וואס קומען און טעג, חבר און חברים אירע אויף השפעה גרויסע
איו געוו*לט' אנדערש י'^ט גורל דער *בער אלס גערעכנט ווערט קלאס זייער און טעס

ישראל. קבר צו צוריקגעקומען איז חנה אנ אויר נעמט שולע. אין אויסגעצייכנסטע
H"■! 11 / iMOB^Ba^^m^^^^^^O^af 11 חייל "יו *לי>ז *יווית"י"ז" **יי"".ו""וו1"י

m0BOl^BS₪₪Bai^₪^₪mmaa^B₪^mm שוועס איר פון ישר0ל קיין זיין ,777y /jpj 1
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אלוועלטלעכן פון טעט'קייט דער פון
ישראל איו פארבאנד וואליינער
15 מון באשסייס פארבאנר מון פארתאלטונג די פון פירער  ז"ל אבטיחי אריה פון טייס נאכן

מיטגלידער. גע רעארגאניזירט אין ישראל אץ פארבאנד רד^לינער
גן דעם פאראייביקן צו געתארן באשלאסן ס'איז פון זיצונג א אויף פארבאנד. אץ ארבעט די תארן
זאלן די פון אייגע אויף דיל אבטיחי אריה פון מען פרעזיריום נייע א געתארן געוויילט איז דירעקטארויפ
דעם צו ש8ענדונ:ען ערשטע די ווהלין. היכל פון בער צ. : צוזאמענשטעל פאלגענרן אץ פארבאנד פון
חך ז. טשעקתער, ל. הערן די בגעעכן האבן צתעק תיצעפארזי  בורקא משה פארזיצער;  גער
קאוועל ארגון ליבנה, נ. פינקעל, ה. בורקא, מ. זאווסקי, סעק  פינקעל חיים קאסירער;  אפטער ז. צער;

אגדערע. און טאבאטשניק יוסף ראזאיוסקי, זלמן אדוו. און רעטאר
תןך אלתעלסלעכן פון נאמען אין חתמענעךרעכס פרעזידיוםמיטגלידער.  חזנוואלד חיים און
איו איז ,אינ^™'"*? לע אין פיכ?ני לי1עי . העדן די געווארן געוויילס זענעו ראספרעזידיום נעתארואין באשטימט איז ישראל אין כאנקענינים אלמ . 1 1<11 < ' 10"** g/ "** 1<J>F דש ןוגס3ו>ז זן
ז! בורק?" מ. בערגעי. צ. מ,טגל,יזערז 1ועג,גבןקן! אבי ם. ייכטער אין טשעקויער לעא םיסיוק, שמואל
אויבנדערמאנטע די פון צוויי פינקעל. ח. און אפטער שי
אונטערשריפססרעכס מתייב. זענעו אונטערשריפטן פארזיצער,  א2מער ז ה"ה בויקאייסיע אין
באגלויבטער אלם טשעקווער, ססיפנעדיעספאנד צי מאנדעל א. סערליה י. בורקא, מ. שלייען, יונת
ארוז. דעם געבן צו געתארן באשלאסן איז (גאמז<י " מיטגלירער 
אבטיחי אריה פון ארט אויפן ראזאווסקי. זלמן
פרוי : אונסערשריפטרעכט מיט נאמנים אנדערע ז"ל. ראזי, הערן: די אריין גייען קאנסראלקאמיסיע אין
בורקא. משה ה' טשעקווער, לעא הי טשעקתעה טאניא " זאנדוזייס. שי

היכל אין אויסענדיקונגארבעט די אגגעהויבן זיך סיהאט
שטאק, אונטערשטן אין עמודים די אין תאט צימערלעך (אונסער קבלן מיטן קאנטראקט א אונטערשרייבן נאכן
באק^מלעכקייט. לייעןזאל, ביבליאטעק, התיחדותזאל, אויסענדיקן דאס אנגעהויבן ענדליך זיך האס נעמער)
ד^רצו אסיפותזאל. גרויסע די אויסער  אלץ דאס געענדיקט ארבעם די דארף קאנסראקס לויטן היכל. פון

בודזשעט... דער דערווייל ניט נאף קלעקט" רום. א יאר האלב א אין תערן
די זאלן, און צימערן אלע תערן אויסגעענדיקט ס'ורעלן

ישראל אץ פארבאנדן וואל"נער 17*
קאפיל פארבאנד זטיטאמיר פארבאנד

אומ פון שטאמענדע  מאן 30 ציילט כארבאנד דער פאר ווערט זשימאמיר ארגון דעם פון טעסיקייט די
ארדנס ער ישראל. אין קהילה קאפילער געקומענער קהי וואלינער די פאראייביקן פון ראם אין נעזעצס.
פון אניענק צום אזכרהאקאדעמיע אן יאר יעדעס איין די געיוארן פאראייביקס אויך איז שולן, דורך לות
האס לעצסנס קאפיל. פון קדושים אומבעקומענע די קהי לובארער דער מיט צוזאמען קהילה זשיטאמירער
ה#י אלוועלטלעכן מסן פארבונדן פארבאנד דער זיר גרונט עליכם" *שלום דער דורך אומגעגנס, און לה
קדו קאפילער פאראייביקן צו כדי כארבאנד ליניער לוד. אין y>7r
זא און וואלין היכל פון פאראייביקוגנסזאל אין שים האס שרייבשטיין י. הער שולע פון דירעקסאר דער

פאראייביקונגסאלבאם. טארן ידיעות מלט אדאפטירוננס דעם פאר געלייסטעס פיל 8ערזענלעך
איז וועלכער קהילות' אויבנדערמאנטע די פון אקט
פון באטייליקונג דער מיט 23.4.68# דעם סארגעקומען
זשי די פון פארשטייער עלטערן, לערער, שילער, די

י^ל^יל4!* *nv^wn ביל פון און ושם" "יד קהילות, לובאסרער האסטילעטאמירער פארבאנד דונגסמיניסטעריום.
ל . אדאסטירטע די אנדענקפון צום גערעדט סיהאבן

"'>**"יל יי ."!"ג" ""יי" יל^י ™■',*s7 ■f;,H >r ■,7?fzzj' קה,לה^7י ןייער ןןאס צופר,דנקייט# ןייעף אןיס ךריקן כע פאר אלונ ה און גל א. ק, טאבאטשנ י. שטיין,
צו זאגן און וואלין'" היכל אןי פאראייביקס ןןןגרס ושם". .יד פון שסייער
אויפקלערונגס די געתארן באנייט ס'איז הילף. זייער
האט וואס תלאביב, אין "יובל"' שולע פון ארבעס שעפעטאויקע פארבאנד
פאר פון צוועק צום קהילה אסטילער די אדאפטירם 
ארויסנעגעבן שולע די האט טעג לעצסע די אייביקוננ. גע זיר האבן יידן, שעפעטאווקער געראטעוועסע די
ארבעטן שריפסלעכע פון דרוק אין העפט שיינעם א יש* אין פארבאנד תאלינער אלוועלטלעכן צום ווענדעס
קהי אססילער פון טעמע דער אויף שילער אירע פון אומגעקומענע זייער פאראייביקן צו ביסע א מיט ראל

פארבאנגענהייט. איר און לה תאלץ", "היכל פון פאראייביקוננסזאל אין קהילה
זיין באנייען באשלאסן האט ארגון שעפעסאתקער דער

רחוב תלאביב, איסטילה, יוצאי ארגיו : אריעס תאלץ". "היכל פאר ארבעס
פליישער. צילה גבי ביי 162 גבירול אבן קאנס$ר, י. ביי 19 שץ רח' תלאביב' : אדרעס
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pK וועלט גארער ljr7 אויף צעשפרייס נען קהילה ראדזיווילער פאר מצבה א
פאראיי צו זיר מעגלעכקייט די נישט ד"אבן (27 זייט פון (סוף
נאד טרויער געמיינזאמען אונדזער אץ ניקן. בעס די דורך געווארן געסירט זע1ען זיי
אין דא ליבסטע. און טייערסטע אעדזערע לעצ זייער אויף שמם! ימח רוצחים טיאלישע
זיד פאר;אמלען ישראל לאנד אייגן אונדזער געוועב געווען זענען אויגן זייערע וועג. סן
יאר יאראיין, שטאטשע לעבנגעבליבע1ע ךי דעם, צו געבעט שטיל א מיט הימל צום דעט
קדושים אונדזערע פון מצבה דער ביי אויס קינ קליינע מיט מאמעס אייביק, לעבט וואס
ווו תלאביב. אין הקברות בית אלטן אויפן געבעטן און געוויינט האבן הענט די אויף דער
צום דאווענען און זכתךליכט אן ציבדן מיר זענען געבעט פון טויערן די אבער רחמים,
רא אומגעקומענע טראגש די פאר אנדענק זיי תפילות. יידישע פאר געשלאסן געווען
אן אוועקגעשטעלס אויר האבן מיר דזיווילער. א אן שחיטה דער צו געווארן געפירט זענען
ירה אין השואה" "מרתף אין אנדענקסאוול די פאר ליפן די אויף קללה א מיט פארוואס,
פון דאטעס די אנצייכנונג דער מיט שלים, מיטגעוויינט האבן הימלען די ישראל. שונאי
ארויסגע אויר האבן מיר אומקום. און חורבן בראה גתיסן דעם אויף
אומ די פאר אנדענק צום יזכורבור א געבן משפחות פאריתומטע לעבןגעבליבענע מיה

געקומענע. זע מיר געפוגען. נישט טרייסט קיין קאנען

באמערקונגען רעדאקציע
האר אין תערן אייננעקריצט "ראוי פון אפגעריסן אכזריותדיק אלץ נאף ווי פונקט, ילקוט, היינטיקער דער
און ייד תאלינער יעדן פון צן ישראל. כלל דער אויסגאבע, העברעאישע די
גע אונדזער אין ווערן פארשריבן דיכ פון נעכוירנסאג 85טן צום נאכן טרויער פון צייכן אין שיינט
לדור סימבאל אלס דינען און שיכטע איז טויט זיין פון דאטע (די סער ז"ל, אבטיחי אריה פארשטארבענעם
אויס זיר דרוקס עס תי דורות", דאס דא מיר ברענגען אומבאקאנט) אוי םארבאנד. אונדזער פון גרינדער
באוווסטער ארטיקל" פון מחבר דער איבערזעצונג יידישער אין ארטיקל פער זיין תעגן ארסיקלען די סער
מענדל ה' שריפטשטעלער יידישער ס'כמעט "ילקוט". פון רעד. פון דערשינען זעגען וואס זענלעכקייט,
דער אין ארטיקל דאס לייענט מאן. מאג, צו היינט איינער נאד נישטא אויסגאבע, העברעאישער דער אין

"קהילות". אפטיילונג דעם געקענט גוט אזוי האט וואט ה' פון זכרונות אויר דא מיר דרוקן
□ וויסן זאל און רברבי דיכטער יונגן לערער געוועזענער ראזנהעק, שמואל

זשיםאמי פון תעג לעצטער ,דער דאס תי אים, ורענן שרייבן צו וואס ראוונע, אין תרבותגימנאזיע אין
א פון לעצטע דאס איז יידן" רער און הארץ פיל אזוי מיט געטון האט אי צווישן געווען איז ז"ל אבטיחי
טא יוסף ה' פון ארטיקלען סעריע אונדזער שז"ר. פרעזידענס גייסט אויסצוג קורצן א און גרינדער רע
יידי גרויסער דער איבער באטשניק י דאנק הארציקן געזאגט זענען וואס ווערטער, פון
געדרוקס זענען וואס קהילה, שער שריי חשובן פון פארשלאג לןיטן טרויעראקאדע דער אויף געווארן
העב אין ילקוטים די אין געווארן די מיר ברענגען ארטיקל, פון בער אנדענק. זיין צו מיע

יידיש. און רעאיש אין לידער רברביס פון ציטאטן ם
ד''ר פון אמאל'' פון "בערדיטשעת מיט העברעאיש, אין אריגינאל, זייער "דיכטער, אפטיילונג דער אין
פון אנהויב דער איז קאמינסקי 1בי יידיש. אין איבערזעצונגען אן מיר ברענגען ביכער" שרייבער,
שילדערונגען און ארטיקלען ויי א ם מדינת פון םרעזידענט פון ארטיקל
יידישער נרויסער צווייטער א פון שוין איז יארהונדערט פערטל א זיין איבער שז''ר, ז. ש. ה' ישראל
וואס בישראל, ואם עיר אן קהילה, די אין אויפשטאנדן די זיגט אריבער דיכ העברעאישער חבר,  יוגגס
"בעררי המשר מער. נישטא אין ביאליסטאק. ווילנע, ווארשע, געסאס רברבי יחיאל געלערגטער און טער
פון רעדאקציע די קומט. טשעוו" אויר מענטשן, ווייניק זייער אבער האט וואס ראסנרוסלאנר, אין ז"ל
גרע נעבן צו זיר באמיט "ילקוט" ווייסן יידן, וזאלינער אלע נישט די אין אטעם זיין .אויסגעהויכט
קהילות תעגן אםהאנרלונגען סערע אויפשטאנד, דרייסטן גרויסן, וועגן ארטיקל דאס סיביר". פון סטעפעס
שרידים זייערע תאס תאלין, אין קליינעמ אין געטא קליינער דער אין מיט געשריבן פרעזידענט דער האט
בא צוליב ביכולת, נישס זענען פאר נאף סוטשין, שטעטל תאלינער אק ס'איז אבער צוריק., יאר דרייצן
איינענע ארויסגעכן טעמים, וווסטע און ווארשע אין אויפשטאנדן די געתא געשריבן ס'תאלט תי מועל,

ספרים". איז וואס אויפשטאנד, אן תילנע. איז יידנטום רוסישע דאס איצט. רן



וועלט דער אין און ישראל אין יידן וואלינער אלע מיט צוזאמען
עסקן איבערגעגעבענעם גרויסן, פון טויט, דעם מיר באוויינען

ו"לי אבטיח1 אריה
אונדז און דאך איין אונטער צונויפגענומען אונדז האט וואס

ציל א צו געפירט

שטעט: פון פארבאנזץ
טראככבארד אבערזעץ

יאמפאל אלעווסק
לובאר אלעקסאנדריע

לובאמיל אליק
לודוויפאל אמילטשין
לודמיר אסאווע
לוקאטש אסטילע

לענאוויטש אסטראה
מעזיריטש אסטראפאל
מיזוטש אסטראזעץ
מלינאוו באזאר

מורעוויטש בורומעלי
מעלכיצא ביעלאזארקע

מאטשעיאוו בערעזנע
סארנע בערדיטשעוו

סודילקאוו בערעסטעטשקע
סטעפען גריצעוו

סטאראקאנסטאנטינאוו דובנא
סלאוווטע דאמבראוויצע
פאלאנע דעמידאווקע

פיטשאיעוו דראזשנע
פאריצק דרושקאפאל

טשערטאריסק האלאווי
קאוועל האראכאוו
קוזין האשטש
קולקי וואלאסיצק
קאניעוו וויסאצק

קאסטאפאל ווישנאוויץ
קאפעל וולאדימירעץ
קאראעץ ווערבא
קליעוואן ווארקאוויטשאזיראן
קלאסאוו זדאלבונאוו

קאמיןקאשורסק זווהיל
ראדזיווילאוו זשיטאמיר

ראוונע זאסלאוו
ראזשישטש חודאקני
ף^נעראקיטנע טארטשין

ראפאלאווקע טיוביטש
שומסק טשודנאוו

שעפעטאווקע טריסק
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