
רעדאקציע פון ווארט _ יומטוב צו טרויער פון
בורקא מע\ה פ>רער, נ>סן

היכל פון הבית חנוכת צום
.< נ. א>ן פעדעראצ>ע דער מ>7\ אן פ>רט ווער

שרייבן קינדער _ גל אברהם
געשיכטע די שרייבן אנהויבן לאמיר  זיידל יעקב

חבר א צו בריוו א _ רעצעפטאר יוסף
קארעצער פנחסל רב>  כהו דוד
ע\ומר>ם  ל>בנה נתו

געשריען האבן ווענט _ מאנדעל אליהו
קאמינסקי צבי ד"ר _ מאל א בערדיטשעוו

וואלין אין דערציונג העברעישע _ ראזענהעק שמואל
18 נומ. ליסטע פון "נס" _ בןאמתי יעקב

בערגער צב>
איגוד אין צוקונפט און פארגאנגענהייט

אנדענק זיין צו
: דערציילונגען און לידער

אייזן לייב טשעקווער, טאניא גלבע, אמיר
גראבאוו זאב בארדיטשגאלדבערג, סילוויע

26



אין און ישראל אין יידן וואלינער אלע מיט צוזאמען
פון פארזיצער פון טויט, דעם מיי באוויינען וועלט דעי

וועלטפארבאנד וואלינער
ז"לי ברגר צבי
עסקן אומפארגעסלעכער

: שטעט פון פארבאנדן
טראכנבארד אבערזעץ

טשערטאריסק אלעווסק
יאמפאל אלעקסאנדריע
לובאר אליק

לובאמיל אמילטשין
לודוויפאל אסאווע
לודמיר אסטילע
לוקאטש אסטראה

לענאוויטש אסטראפאל
מעזשריטש אסטראזעץ

מיזוטש באזאר
מלינאוו בורימעלי

מורעוויטש ביעלאזארקע
מעלניצא בערעזנע

מאטשעיאוו בערדיטשעוו
סארנע בערעסטעטשקע

סודילקאוו גריצעוו
סטעפען דובנא

סטאראקאנסטאנטינאוו דאמבראוויצע
סלאוווטע דעמידאווקע
פאלאנע דראזשנע

פיטשאיעוו דרושקאפאל
פאריצק האלאווי
קאוועל האראכאוו
קוזין האשטש
קולקי וואלאציסק

קאניעוו וויסוצק
קאסטאפאל ווישנאוויץ

קאפעל* וולאדימירעץ
קארעץ ווערבא

קליעוואן ווארקאוויטשאזיראן
קלאסאוו זדאלבונאוו

קאמיןקאשירסק זווהיל
ראדזיווילאוו זשיטאמיר

ראוונע זאסלאוו
ראזשישטש חודאקני
ראקיטנע טארטשין
רומאנאוו טרוביטש
ראטנע' טשודנאוו

ראפאלאווקע טריסק
שומסק" שעפעטאווקע



ו

J ן י ל ד, ו ו ילקוט

1969 מאי תשכ"ט אייר לין ילה לקלס * 26 העפט ,4 באנד

2 באמערקונגען, רעדאקציע
3 רעדאקציע, פון ווארט יומטוב, צו טרויער פון

4 פירער, ניסן היכל, פון הבית חנוכת צום
5 בורקא, משה קדושים, די פון געשריי דאס
6 גל, אברהם באלעבן, וועט דור נייער דער

7 זיידל, יעקב געשיכטע, די שרייבן אנהויבן לאמיר
8 רעצעפטאר, יוסף חבר, א צו בריוו א

9 ניויארק, אין פעדעראציע דער מיט אן פירט ווער
11 ליבנה, נתן שומרים,

14 טשעקווער, טאניא (ליד), מארק אלטן אויפן וואלד, איו טיין, אין
16 מאנדעל, אליהו געשריען, האבן ווענט

18 ראזענהעק, שמואל וואלין, אין דערציינג העברעישע די
21 בןאמתי, יעקב ,18 נומ. ליסטע פון ,,נס" דער

24 בארדיטשגאלדבערג, סילוויע שטעטל, אין חתונה א
26 קאמינסקי, צבי ד"ר אמאל, פון בערדיטשעוו

29 אייזן, לייב (ליד), טעג נעכטיקע
30 גראבאוו, זאב ברויט(דערציילונג),

33 כהן, דור קארעצער, פנחס'ל רבי
34 גלבע, אמיר (לידער), דערנער מייגע צווישן ברידערגאנג,

35 ל. נ. הי"ד, אביתר יעקב רבסרן
37 דגוני, נח הי"ד, מנור דורון רבסרן

38 ז"ל, בערגער צבי פארבאנד, אין צוקונפט און פארגאגגעהייט
39 פינקעל, חיים ישראל, אין פארבאנד אלוועלטלעכער

40 פערל, מ. א. שרייבער, וואלינער פון אלבאמ
41 לאנדסמאנשאפטן, די אין

ז"ל: בערגער צבי פון אנדענק צום
פירער, ניסן אפטער, זאב בורקא, משה דן, חיים

43 טאבאטשניק, יוסף ליבנה, נתן טהורי, דוד
48 טשעקווער, לעא פון רעדאקטירט ענגליש, אין אפטיילונג

1

ליבנה נתן ר?1דאקטאר

ישראל רמתגן,  2180 ת.ד. ווהלין, ילקוט מאנוסקריפטן: פאר אדרעס



ילקוטווהלין 2

רעדאקציעבאמעו'קונגען

יידישער פרעכטיקער א פון סוף תאליגער זייער מיס גאר שטאלצירן שנייון טרערן מיט זייען תאס "די
קהילה. אנ אלע אין זעען און אפשסאם, מיר וואס קערנרלער געזאנג". מיט

0 גע תאלטן זיי ווי וואלינער דערע  מי שתערער מיט פארזייט האבן
דכי צדיק פון געשכאלט דאס שתעסטער און ברידער זייערע ויען א היכל, דעס בויען אנהויבן דאס
לעגענדע ספק קארעצער, פנחס'ל וויסן געתאלס מיר וואלטן איז מש. תאלינער פארן מצבה פרענטיקע
בא ווערט ווירקלעכקייט, ספק טרייסטן זיך וועלן מיר זיי. וועגן מער הענט ליידיקע מיט כמעט יידנסום,
אבער שטריכן קורצע מיט לויכטן נוהג יידישן לויסן ויאס דערמיט, מיר און פרוכט געגעבן האבן 
דורכן שיין באזונדערארטיקן א אין ניט מען האט וואלין" אמאליקן אין סוף דער הבית. חנוכת דעם פייערן
כהן. דוד שריפטשסעלער שראלדקע ווי מענטשן, דעם באהערס אזוי  געזאנג'' מיט שניידן  פסוק
נבואה א וזעגן דערציילונג קורצע א פי ניסן און  מעשים, זיינע סך א צוגעפאסט. נישט ליידער איז
גאנץ זיין מיט תאס מענסשן א פון גאגצן אונדזער פאר מעשים רערס טרויער, מיפן אין מיר, וועלן טרערן
מימן פארבונדן געווען ער איז תעזן וואגיקע. זייער זייגען ענין בעתן "שניידן''. ביים אויר פארגיסן
גלות אין ברידער זיינע פון גורל £] דארפן דאך דערעפענונג. די פייערן
זיי פאר זייער זיר זארגנדיק איו אין דערציאונג ה;ברעישער רועגך אפי יומטוב, א ווי טאג דעם זען מיר
צוקונפט דער פאר און צוקונפט עי גרויסער א געוןען אין ^ס וואלין תא די תאס דעם צוליב בלויז לו
ווי ער האט עדה, קארעצער דער פון וואלינער פארן" פאקטאר בו*יענדער* צעשפרייט און צעזייט יידן, לינער
נביאות אין אויגן זיינע פאר געזען דער פאליסישן ןןע"ין און" "רנטום זיר באגעגענען לענדער, סר א אין
יאס בעשעו ס'וי5ט וואס :עזאנס נאציא ייךישער דער פון נערוועג אונדזער אין צוזאמען טאג דעס אין
געדרוקט צוערשט איז מעשה'לע זעלבןטייל אץ מינדערה"ט נאלער עטלעכע ישראל. מדינה אייגענער
קא *בית ביולעטין אין געתארן אונדז דערציילן (9וילן) ^לר[ דער געווירמעט ארסיקלען קורצע

רעץ'. טיף. געןןען זיינען ^ מ^נטשן מענטשן פון געשריבן געשעעניש,
ם געזעלשאפטלעכן אץ א,,נגעווארצלט פון שפיץ דער אין שטייען וואס

די פאר : רעדאקציע פון "סודות'' געןן?ן זיינען און לעבן ".ך,^ דעם עפענען  אוטערנעמונג דער
תיסן תילן וואס ילקוט, פון לייענער גע. ^עשאפן האבן תאס ד, צווישן ילקוט. נומער היינטקין
ילקוטקאמ אין יוער" איז '"ייעי ראזנהעק שמואל הה שיכטע''; ןן
גל, א. אמתי, בן י. בורקא, מ. : טעט אין דערציער העברעישע די פון
סא ., זיידל< ,י דוכן' ש# דגוני> נ> } תאלין גע אבער שטריכן, קורצע זייער
מאנדעל, א> ישיב' צ< באטשניק> ל 2 לןצקערי אתי' הומאר, און ליבע סר א מיט שריבן
טשעקןןערי ט פיוער> נ_ פינקעל/ ח> כיאי א ס,כדאי _ זכרןנית אנפירער חברים, אונדזערע וועגן
eyn טיילןנג' ענ,לישע די י ל " אין פערעראציע וואלינער דער פון
יע. אין ח,ד;, פאינרעסערט געיןיס ם דעם אין מיר ברענגען  ניויארק

ל  ל אליהן האבן מיר ויאס שאד א נומער.
ליבני ני _  א,,,^* אןנ" ציילס זייעיע צייט יער צי געהאט םנישט  ^ יי .יטל אלע זיי תעלן מיי אבער ביליער.

? ^ אחיןן ^יין אןן מיטו קןל> קאןןלעי גרןיסער יעי איי אין גיכן אין זען ן^קאנען מע

קייגמאל תעלן מיר תאס מענטשן שרעק די ער מאלט תערסער פשוטע
ז'ל, כערגער צבי  פארגעסן נישט גע האט תאס אטמאספערע לעכע ניסן ה' נאטיצן די האס נעשריבן
תעלספאר תאלינער פון םארזיצער גרויסע די שול. דער אין הערשט ניויאר דער פון פארזיצער פירער,
צו געתארן גערופן איז וואס באנד, זיי תו יידן, קאתלער פאר טיורמע איינעם תעגן נאר פעדעראציע. קער
דא ברענגען מיר מעלה. של ישיבה און נעתארן איינגעשפארט זיינען  שרייבן צו "פארגעסן' טער הא
חברים פון תערטער קורצן אין געפירט זיינען זיי וועלכער פון שאר, א טאקע איז אליין. זיר וועגן
זיין צו געתארן געזאנס זיינען תאס שרעק תע:. לעצטן זייער אין געתארן איז תער ניס מיר תייסן איצט ווייל
צו און קבר אפענעם אויפן אנדענק ניט  תענס פון ערותזאגן לעכער אסתר. פריי זיין איז תער און ער

שלישים. די מורא'דיקן תעגן  שסומע קיין תאס פאלק פאר סימפאטיש ליב א
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יוםטוב צו טרויער פון
טויזנט די ווייל פריילעך, זיין דארפן מיר צום הויז שייגע דאס תהליך, יהדות "היכל
צווישן יידנטום, וואלינער פון געשיכטע יאריקע יידנטום, וואלינער אימגעקומענעם פון אנדענק
פאלקסמענטשן הארציקע און ריזן גייסטיקע זיי וואלינער וואס ברידער, און שוועסטער עלטערן,
ווי געענדיקט. בישט זיך האט שיכטן, אלע פון צוזאמען האבן לענדער כארשידענע אין יידן
מחיה'דיק ווי געמיינט. צוערשט האבן אליין מיר אונת אין דערוועקט  ישראל אין אויפגעבויט
פאלשע. א געווען איז אנאליז אונדזער וואס גוט זברונות הארצקלעמענדיקע טרויער. און צער
וואלינער פון געשיכטע דער אין מער, נאך טרערן. מיט ים א און
קאפיטל א קאפיטל, ניי א אן זיך הויבט יידנטום דער פון הבית, חנוכת פון טאג דער איז דאך
הארץ מיט אפשטאם אלטן פון דורות נייע פון האפן לאמיר מאנומענטהויז, פונעם עפענונג
באקאנט. גוט אזוי אונדז איז וואס נשמה, און פון יומטוב א יומטוב. א  דורותלאנג אויף

מעשהלע קליין א ילקוט דעם אין ברענגען מיר לעבן און געווען זונה האבן וואס יידן, וואלינער
פון קארעצער פיחכ'ל רבי צדיק באוווסטן וועגן ציל געמיינזאמער אניהייליקער וואס געבליבן.
אין כהן, דוד שריפטשטעלער ישראלדיקן א אנגעצונדן מעשים. צו פאראייניקט זיי האט

איבערזעצונג. י'דישער געגאנגען צוזאמען און הערצער זייערע אין ליכט
הצבור פרנסי די צו זאגט פנחסיל רבי צדק דער ליכט. דער אט פון שיין דער צו וועג שטיק א
זיין אויף ליגנדיק יידן, קארעצער די פון אי אן און רוף אינעווייניקכטן אן פון גערופן
פטירה, זיין ערב געווען איז דאס  קראנקנבעט בויערס. די פאר יומטוב א קול. נערלעכן
געווען מעכב מען האט הימל פון וואס נאכדעם, יעדער איבער איז דין, לויטן יומטוב, און
געזאגט האט ער  ארץישראל קיין עליה זיין האט יומטוב, נישט. מען קלאגט יומטוב טרויער.
קא שטאט די זע "איך געוויין: גרויס א מיט פריילעך. זיין מען דארף אנגעזאגט, אובדז מען
יידן לעבעדיקע קיין נאר נישט און  רעץ בחגך". "ושמחת
טויטע קיין אויר נאר  נישטא דארט זיינען וואס שטאם, וואלינער פון יידן מיר אויך
מצבה קיין נישטא נישטא. דארט זיינען יידן פאר פון ישראל קיין צונויפגעקומען זיר זענען
שטארקערער א מיט און קברים". זייערע אויף נאכן  הבית חנוכת צום לענדער שידענע
ארץ פון אויף גייט ליכט א ,,כ'זע שטימע: אונדזערע פון אנדענק מיטן זיר זיין מתיחד
שטאט פון איבערגעבליבענע די  ישראל און שטילערהייט זיר אויסוויינען נאכן קדושים.
דארטן ארץישראל. קיין צונויפזאמלען זיר וועלן דאס אפילו פריילער. זיין דארפן  בפרהסיא
פון נאמען דעם אויפלעבן אויפסניי זיי וועלן דאר מיר פייערן פאראדאקסאל. זייער קלינגט
אונטערגייך. נישט וועט קארעץ און  שטאט באפריי ישראלס פון יומטוב גרויסן דעם אויר

איז יידנטום וואלינער דאס ווירקלער. און יארצייט נאכן גלייר אומאפהענגיקייט און אונג
זיי פון מערהייט די אונטערגעגאנגען. נישט צה"ל. פון געפאלענע די פון הזכרון) (יום טאג
פאראייניקטע די אין און ישראל אין לעבט מיר ווייל נאר נישט פריילער זיין דארפן מיר
ישראל אין צונויפקלייבן זיר לאמיר שטאטן, און אויר' נאר הויז, דאס אויפגעבויט האבן
הארציקע דאס כדי אלץ, טון לאמיר מער. וואס אז באווייז, א איז דאס ווייל דערפאר, בעיקר,
קיינמאל זאל יידנטום וואלינער טיפווארצלדיקע פאראיי ווייטער. לעבט יידנטום וואלינער דאס
דעם פון גייסט דער כדי אונטערגיין. נישט ווארצ טיפע אויפסניי שלאגט ווייטער. זיר ניקט
טיף. און הויר אויפלעבן אויפסניי זאל יידנטום צו קעגנווארט, פארגאנגענהייט, דער אין לען
אונ פון נאמען דעם שטאלץ מיט טראגן לאמיר בא טיפע די פון איינע דאס איז אפשר קונפט.

קדושים. אומגעקומענע גרויסע דזערע דען מיר האבן צו המתים. תחיית פון דייטונגען
לעבט פאלק גאנץ א אזוי ווי געזען, נישט אלע

ן הלי וו ילקוט ישראל. סאלק אונדזער  אויף ווידער
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"היכל" פןן הבית חנףכת צןם פירער ניסן

האבן וועלכע חברים, ישראלדיקע אלע יארן, אנדענק צום "היכל" פון חנוכתהבית דער
הארציקן א  געבויט און געסון ענערגיש אזוי באגעגעניש אובדזער יידנטום: וואלינער פון

! כוח יישר פלע ווייטערדיקע אונדזערע און ישראל אין
אומקערן זיך טוריסטן' די מיה וועלן בקרוב איו וויכטיק נאר נישט איז אלץ דאס  נער
זיינען מיר וואבען פון ערטער אונדזערע צו צוקונפט דער פאר אויר נאר מאמענט, איצטיקן
בלייבן וועלן ישראל אין חברים און געקומען' דו קומענדיקע די אין קינדער, אונדזערע פון
צו האבן מיר וואס בוים, דער פון שומרים די יית
די אז זעט גבעתיים. אין פארפלאנצט זאמען דער אונדזער מיט שטאלץ זיין מעגן מיר
פאר נישט חלילה זאלן מי אונדזער פון פרוכטן גרייכונג.

ווערן... דארבן
בשותפות גרויסע בויען ביי געוויינלעך, ווי

פארגעניגן א און זכות א מיר פאר איז עס מיספארשטענדע אויר דא זיינען ווערק דיקע
טייע מיינע באדאנקען צו געעלגנהייט דער ביי האב1 מיר געווארן. באזייטיקט זיינען זיי נישן.
וועלכע ניויארק. פון חברות און חברים יע באמת די שוועריקייטן. גרעסערע אויר באזיגט
ערשטן פון זייטבייזייט מיר מיט שטייען איז  אונת צווישן באציאונגען ברידערלעכע
וויפל מיט איה ויי ווייסט' WJ 77עד ^י ט*ג אןאוןפארזיר. נצחון א
ליבשאפט וויפל מיט אנשטרענגונגען, און מי
געווידמעט האט איר איבערגעגעבנהייט און סוחר, מעשה אריינלאזן, נישט זיר דארפן מיר
"ד1יבל" דעם פזן אויפבוי דעם פאר כוחות אייערע ווייני אדער מער ס'האט ווער חשבונות, אין
יידנ וואלינער פאר ךענקמאל הייליקער אלס גע "היכל". פארן געשאפן אדער געטון קער

באגריסט. הארציק זייט טןם> די און ענין בשותפותדיקער א דאס איז וויס
.  געמיינזאמע. א איז אחריות

אלע אין חברים אונתערע אלע דאנקען מיר
האנט צוגעלייגט האבן וואס לענדער אנדערע היטלערקאטאקליזם, דעם נאד איצט, בפרט

ווערק. אונדזער צו אוןהארץ אפ אח לעבן יידישע וואלינער ס'גאנצע ווען
גבעתיים' העיף ףאש זעליקן ךעם דאנקען מיף דאס געבליבן "היכל' דער איז געווארן, געמעקט
יב"ל העיף ףאש ךעם /ל יארן סר א נאר וועט וואס ארט, איינציקע

מיטגליךער אלע ^ דערמעג אפשר און עבר, אונדזער דערמאנען
פאף גבעתיים< שטאט שייעף ^ פןן ףאט קינדער... אונתערע פאר המשר א לעכן

דעם פאר פלאץ בכבודיקן אזא צוטיילן דעם אויסדריקן איד וויל געלעגנהייט, דער ביי
מיטהילף און קאאפעראציע דער פאר '.היכל''ן און חברים וואלינער די צו אנערקענונג גרויס
בין איר בנין. דעם אויסענדיקן און בויען ביים בעלי צוויי די קודםכל, ישראל; אין חברות
תמיד וועלן איינוווינער גבעתיימער אז זיכער, דעם פון ארכיטעקטן גייסטיקע און חלומות
געפילן. קעגנזייטיקע מיט צענטער דעם שאצן און אבטיחי אריה חברים טייערע די פראיעקט,
און "היכל'/ דעם פון בויער די מיר, ווי אזוי הז)ט גורל בייזער דער וועמען ז''ל, ברגר צבי
צווישן ארבעט קולטורעלער פון געניסן ויעלו אונדז מיט צוזאמען פייערן דערלויבט נישט

ווענט. זיינע ל&נגע צו <*לע< אייר און חנוכתהבית. דעם
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איז קדושים די פון "iujua דאס בורקא משה
ישראל אין געווארן דערהערט
ווהלין יהדות היכל פון הבית חנוכת צום

געזעלשאפט און מדינה דער ברענגען שאדן איז זינט אריבער שוין זיינען יאר 25 פון מער
אין לענדער, פאלקסדעמאקראטישע די איו וועלכער אין קאטאסטראפע, שרעקלעכער דער
יידן, אסימילירטע די אפילו וווינען. זיי וועלכע קהי וואלינער 165 געווארן אפגעמעקט ס'זיינען
קעגן געקעמפט לעבן גאנצן זייער האבן וועלכע פרעכטיקער א געווארן סיפארשניטן זינט לות?
אלס געווארן פאררעכנט פלוצים זיינען ציוניזם, געשאפן און געלעבט האט וואס שבט, יידישער
קעגן ישראל, מדינת פון שפיאנען און אגענטן ערד. וואלינער דער אויף יאר טויזנט בערך
פירער און הערשער קאמוניסטישע די וועלכער זי וואס נאר נישט  צייט פארגאנגענע די
כשרע אזעלכע מיס בונד א געשלאסן האבן נאר צער, טיפן און ווייטיק דעם געהיילט האט
פירער דער כוסיין, קעניג דער ווי "קאמוניסטן", די אפילו געווארן פארשווונדן ס'איז פארקערט.
איראק, פון דיקטאטארן אנדערע און נאצער די פון ביינער ברענגען צו האפנונג שוואכע

אנד. א. אלזשיר סיריע, דא כדי ישראל, קיץ וואלין אין ברידערקברים
ד.ערשער קאמוניסטישע די פון אויגן די אין לויט קדושים, אונדזערע פאר מצבות אויפשטעלן
ישראל, מדינת דעמאקראטישע קליינינקע די איז נאצישע די פאר זעצן ידיעות, דערהאלטענע די
ןועלכע איינוןוינעף/ און פירער געזעצן' איףע קאנקורענטן און מיטהעלפער זייערע תלמידים,
מוזן און שונאים מיט ארומגערינגלט זיינען זיינען און יידן צו שנאה פארברעכערישע זייער
עקזיס זייער פאר קעמפן אן טאג ערשטן כןנעם פאר און ברידערקברים די צעשטערן און מחלל
במשך 'Drr טראץ האט ןואס מדינה די טענץ. וואלינער אלע אין כמעט ביתעלמיניס די ניכטן
זאכן, געשאפן עקזיסטענץ, 20יאריקער איר פון ישוביםי
איינ אלטע, סך א פון באוןונדערט ןןערן ןןעלכע נישט פאראייניקט זיר האבן ישראל שונאי
לערנען פעלקער פיל און מדינות, געפונדעוועטע יידישע פארבליבענע די פארפאלגן צו נאר
דארן א ןוי איז מדינהלע ^ אט איר; פון זיך באמיען נאר קאטאסטראפע, דער פון רעשטלעך
און משיחים קאמוניסטישע די פון אויגן די אין אפילו אפמעקן מיטלען פארשידענע מיט זיך
כוסיינען' נאצערן> שטארקן צו כדי אלץ> טוען זיי טייל זיינען וועלכע קדושים, די פון זכר יעח
מדינת פאתיכטן זאלן זיי כדי א א סיריע הילף. זייער מיט געווארן אומגעבראכט ווייז

ישףאל באגייען נתחכמה" "הבה פון כלל אלטן לויטן
דעם, דורך מארד גייסטיקן א נאבאמאל זיין

און עקזיסטענץ אונדזער ס8י ^^ אינעם צוגע נאציאנאלע די פארלייקענען זיי וואס
מיר וועלן מדינה, אונתער פרן פארפעסטיקונג פאלק. יידישן צום קדושים די פון העריקייט
פון גורל דעם זיך פאר זען שטענדיק יעריבער איז יידישקייט זייער בלויז אז גוט, וויסנדיק
עלטערן, אונדזערע פון תיישים' אונדזערע אומקום זייער פאר גורם איינציקער דער געווען
יארן הונדערטער פון משי איו זיינעז וועלכע צאל אלגעמיינער דער אין אריץ זיי זיי נעמען
גלות די אין געווארן גערודפט און פארפאלגט לי אוקראינע, פוילן, פון מלחמהקרבנות די פון
אייפגעהערט נישט ™7 וועלכע לענדעי; דאס ווערט גלייכצייטיק א.א.וו. רוסלאנד טע,
געוועז זיכה נישט *נעי ציוו ^יי1 שטרעבן פארכאפט צייט זיינער זיינען וואס יידן, ביסעלע

טאתוירקלעכן. צי שטרעבונג זייעי און געדאנק קאמוניסטישן דעם דורך געווארן
עקזיסטענץ אונדזער פאר קאמף אונדזער אין כוחות זייערע אלע אוועקגעגעבן אים האבן
אכזריותדיקע די געדענקען שטענדיק מיר וועלן געליטן, אידעאל דעם פאר האבן פעאיקייטן, און
איבער געווארן באגאנגען זיינען וועלכע מעשים, אנגע זייער פארלקיינט אפילו האבן טייל א און
ביי אלס דינען וועלן זיי עלטערן. אונדזערע געשטעמפלט  פאלק יידישן צום העריקייט
נישט זיף זאל אלץ דאס כדי אונת, פאר שפיל ציל איינציקער זייער וואס "ציוניסטן", אלס
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איינער יעדער קען ישובים. און קהילות יידישע קינ די גערופן אויר אבער ווערן איבערחזרן.
פארשטארבענע און קדושים זיינע כאראייביקן די פאר סימן א זיין זאלן זיי מעשים, טון דער
(פאראייביקונגסבלאט). הנצחה" "דף א אויף אויפשטעלן ווערטער: אנדערע מיט עלטערן.
ספעציעלו אין ווערן אפגעהיט וועט וועלכער על אומגעבראכטע אונדזערע פאר אנדענק אן
מע א אויף אדער היכל. פונעם התילחדותזאל דערמאנען גענוג נישט ס'איז ישראל. אין טערן
דערמאנטן אין איינגאנג ביים טאוול טאלענעם אזכרות; אויף יאר אין מאל איין זכר זייער
אלס דינען וועלן טאוולען און בלעטער די זאל. דערמא ס'זאל אז אזוינס, אויפטון דארפן מיר
וועלכע קדושים, די פאר מצבות סימבאלישע קו די און קינדער אובדזערע און אונדז נען
געווארן געבראכט בישט ישראל קבר צו זיינען טאגאויס. טאגאיין, דורות, מענדיקע
אויר ווי געווען, זוכה נישט מצבה קיין צו און , ,

. . אפשטא וואלינער פון וועלטפארבאנד קאטאסטראדער גרויסער דער פון לדורות זכר אלס י .  
י ערשטער אלס דעריבער, האט ישראל אין מיקע

געטראפן. אונדז האט וואס פע  ,
, י , די פאר דענקמאל דעם אויפגעשטעלט שריט,

פון רוף דער אז באווייז, אלס דינען דאס זאל  , ^ m ., י.
  דעם ישראל, אין קהילות און קדושים וואלינער

אויסגעהויכט האבן וועלכע קדושים, אונדזערע וןהל יהודות ><היכל

איז ישראל", "שמע מיט נשמות ריינע זייערע
פאר איז אנדענק זייער און געווארן דערהערט פאר ס'וועלן וועלכע אין היכל, דאזיקן אין

ישראל. מדינת אין דא,  געווארן אייביקט וואלינער אומגעבראכטע אלע ווערן אייביקט

היכל דעם באלעבן וועט דור נייער דער גל אברהם
געשען. איז דארט וואס פארשטיין, צד געווען יארן די פון משך אין זאל "היכל" דער כדי
דער פון ליטעראטור פארשידענע לייענענדיק שטיי א בלייבן נישט און ווערן פארגעסן נישט
צו געווען שווער מיר איז טראגעדיע, גרויסער מיט אנפילן אים מען דארף בלויז, מצבה נערנע
אזא פארקומען געקאנט האט אזוי ווי באגרייפן, צל צוציען בעיקר, און מעשים. און אינהאלט
יארהונדערט. 20טן מיטן אין טראגעדיע גרויסע דורות. יינגע די אים
אדאפטירונג די ס'פארגעקומען ווען אוונט, אין ס'פירט אז יאר, עטלעכע שוין ווירקלעך. און
פלוצים מיר אח שולע, דער אין צערעמאניע און גרונטשולן די אין אנ'אקציע ישראל אין זיר

געווארן..'* קלאר אלץ ,,פאראייביקן" פון מיטלשולן די אין אויך
קהילות.

ווו שולע' יי ייאס נסציוני" פיו צייק שלמה גע א פון געשיכטע די לערנען קינדער די
רופט: סארנע, 8יא0סירט האט לעינט עי קהי אנ'אנדערע" שולע יעדע  קהילה וויכער
לכלהפחות העלפו געקאנט וואלט איר יועו "זייער" פון מענטשן מיט זיר באגעגענען  לה
גע נאי יי^י0 איר ייעו קיני' הינגעייק אייו אויס הערן אויס, זיי "פארשן" און פרעגן קהילה.
האט עי וואס בלום' יי בלים' א געבן אים קאנט דאס באשרייבן און דערציילונגען פארשידענע
געקענט בישט איי איו פארקז יייכו געזעו קינדער א געווארן געשאפן איז אתם אזוי אלז.
צי אים געקאנט נאי ויאלט איר ויען "pnjfC אומגעקומענע סר א פון אנדענק צום ליטעראטור
קעלט" פין ציטעיו נישט זאל עי ביינאכט' יעקו אויר זיר' פארשטייט זיי. צווישן און קהילות
געט^ פוי אים געקאנט נאר וואלט איר ייען קהילות וואלינער 0ר א
פעל זוניקע די אין ברענגען אים איו *"יכ^ ארויס ביישפילן, עטלעכע דא ברענגען מיר "

טאיגעסן." ייייטי? זייו ביסל א זאל עי י™' אזוי, ווי בראשורן. פארשידענע פון גענומען
ארייב" געטא אין געקאנט נאי וואלט איר ויען " דערציילן. און שרייבן קינדער
אים איו שפילו ביסל א אים מיט זיר קומעו שולע פון מארקאטאווסקי יהודית דערציילט
געלייענט... האב איר וואס בור' וועגן דערציילן אראפטירט האט וואס גארדאן, ד. א. פון נ. א.

עפעס מיט אים געקאנט נאר וואלט איר ווען קאסטאפאל:
העלפן..." שווער מיר איז סאברע 14יאריקע אלס
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שטאם א אויף וויינען קינדער טרערן. גלאנצן רעננה אין שולע מג"ד פון אורן אביחי פרעגט
אומגעקומען זיינען וואט יידן, מיט די זענען "...ווו קאוועל: אדאפטירט האט וואס

בלוט. סייכן אין שטאט יידישע די איז ווו יידן? קאוולער אלע
בילדער. שרייען אראפ, ווענט די פון צימער. אין ס'שסיל עק נאך נעכטן אפגעמעקט. איז אלץ י קאוועל

אסעמען. צו מוט קיין מער נישט האב איך נישטא  איצט און  געלעבט זיסטירט,
טירן, זיינע עפענען וועט "היכל" דער ווען מער..."
וואס שילער, אלע די אים צו ציען זיך וועלן

,  י , פון און באשרייבן און שרייבן קינדער וואלינערדי פון פארגאנגענהייט די איצט יילערנען ריטמישע ארויס זיי ביי זיר רייסן צייט צו געצייט סד א האבן יידנטום דעם וועגן יידנטום.
י ^ י פון כרמי עירית געטון ס'האט ווי אזוי דיכטערשורות, העברעלשער דער זיי צווישן און שריבן ,

י י י אדאפטירט האט וואס יהודהשולע, סאוויאךגני
האר א געווען איז "דאס למדן: יצחק וואלין פון

, . י. ראוונע
ליב מיט געשפרודלט האט וואס יידנטום' ציק
ווי ישראל, כנסת צו געטריישאפט און שאפט לערער און שילער אלע סיזיצן שאשסיל.
איבער שטיל שטראמען וואס טייכן, וואלינער די אריינקומען. זאלן געסס די ווארטן און
שאפונגען אלע פעלדער. אץ וועלדער וואלינער יידן ראוונער און שטיל זיך עפנט סיר די
האר מיט פול אזוי זענען יידנטום וואלינער פון בינע. דער אויף ארויף גייען

" ציקייט דערציילן: זיי ווען זיי, אויף קוקן אויגן אלע
דער וועלכן אין טאג, דער זיין געבענטשט זאל יידן...' מיט שמאט גרויסע א .ס'געיוען

געווארן! געעפנט איז היכל אויגן די אין און דערציילן. און דערציילן אין

שרייבן אנהויבן לאמיר זיידל יעקב
יידנטום וואלינער פון געשיכטע די
פארשלאג) (א

זיי פאר האט און שטאט פון פערזענלעכקייטן יידי עקזיסטירט האבן יארן טויזנט 2 בערך
וואלין. אויף רעכט פוילישע די דערקלערט גיהנום נאצישער דער וואלין. אין ישובים שע
ד''ר געווען אויך איז איינגעלאדענע די צווישן אפילו שטורםווינט. א ווי אפגעווישט, אלץ האט
פילסודסקין פון דערלויבעניש (באקומען סגל אלטע מצבות, אלטע ווי אומשטענדן, טויטע די
אין געצווייפלט האט סגל ד''ר רוסיש). רעדן אלס געוויינלעך דינען וועלכע וו. א. א. שולן
רעכט די אויף פילסודסקין פון ארגומענטן די פון פארשווונדן. שנעל ווערן עדות טיילווייזע
באפעל דארפישע ווייל וואלין, אויף פוילן פון געבליבן, נישט זכר קיין איז שולן אלטע די
(אוקריינער) מאלארוסן פון באשטייט קערונג אלס צייט גאנצע די דינען וואס מצבות, און
מערסטנטייל איז באפעלקערונג שטאטישע די און הסתם מן זיר וועלן ברוקירשטיינער, פון אוצר
: געענטפערט פילסודסקי אים האט יידישע. א אויסלאזן... אינגיכן אלע
ווייניק, דיר זיינען ארגומענטן מיינע אלע "אויב פאר האט מצבות אלטע פון ווערט דעם
אלטן אויפן אריבער גיי און מטריח זיך זיי טא דער פון גרינדער דער צייט זיינער שטאנען
מצבות געפינען וועסטו דארט ביתעולם, יידישן זיר און פילסודסקי, יוזעף ארמיי, פוילישע
פוילישער דער אין אויפשריפטן סר א מיט זיינע צו ארגומענט פעסטן אלס דערמיט באנוצט
אז איבערצייגן דיר דאס וועט אפשר שכראך. היס באגרינדן צי און דעקלאראציעס כאליטישע
פוי אין רוען אורעלטערן און עלטערן דיינע אמתן. טארישע

ערד". לישער פילסודסקי אנגעקומען איז 1918/19 יאר אין
און גייען מצבות אלטע דערמאנט, שוין ווי ביי שטיצע מאראלישע זוכנדיק ראוונע, קיין
די ברידערקברים, די אויף אויס. זיר לאזן "מארש זיין צו באפעלקערונג אלגעמיינער דער
בכ זיינען שחיטות' נאצישע די פון קרבנות אנפירנדע צוזאמענגערופן האט ער מזרח". אויף
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מעג נאר וואס מאטעריאלן, היסטארישע אלע קיין נישט האבן מיר נישטא. מצבות קיין לל
אנהויב פון וואלין אין יידן פון לעבן וועגן לער וואס שטאטפארוואלטונגען, די צו צוטריט

טאג צי היינט ביז או ארכיוון, זייערע אין געבליבן עפעס איז אפשר
אויפגאבע צווייטע איניזעי זייו דארף דאס העבט. יידישע בישט אין געווען זיינען זיי ווייל
איז זאך די "היכל". דעם פארענדיקן נאכען
נישט> שטייט צייט די ןןייל דףינגענה זייעף אמשנעלסטן ווי אויפשטעלן איז פארשלאג מיין
לעבן וואס ייח וואלינער די אויספירן מוזן דאס היסטאריקעה יונגע פון דערווייל קאמיסיע, א

דור. היינטיקן אין צונויפזאמלען מיט פארנעמען זיר זאלן וואס

ךןבר א tf בריוף א רעצעפטאר יוסף

תי זייער אויף ווארטן און פוילן געוועזענע דברים "אלו קאפיטל דאס נאר געדענקסטו צו
קון? שחרית? תפילות פון שיעור* להם שאין

וועלן אליין מיר אויב אז נישט, ווייסטו צו גע צוזאמען דאס מיר האבן יאר זעקס
קיי און זארגן נישט קיינער וועט לארגן נישט ביסל א זיינען מיר ווען שפעטערצו, לערנט.
אונת? פאר מלאכה די טון נישט וועט נער צוריק זיר פלעגן מיר ווען געווארן, עלטער

צו זיין קען מארגן אז נישט, ווייסטו צו ווינטעראוונטן פינצטערע די אין היים א קערן
ל שפעט געטענהט האסטו הענט, די אין לאמטערנעס מיט

טויזנ צענדליקער די אז נישט, ווייסטו צו זיינען וואס מידות גוטע אלע די פון אז
גע געוויס האבן קרבנות אומשולדיקע טער און אמבעסטן דיר געפעלן דערמאנט דארטן
לעבן' זייער פון מינוטן לעצטע די אין קלערט, פון מידות די פארגעסן נישט קיינמאל וועסט
זייערע אז אומגעקומען, זענען זיי איידער אור הכנסת חסדים, גמילות ואם, אב כבוד
אנ אין זיןטעכטערקרוביםפריינט גליקלעכע המת. לוויית און חים
האט האנט מערדערישע די ווו לענדער, דערע דערמאן פלוצים וואס אוודאי, זיר ווונדערסט
פאר נישט געוויס וועלן דערגרייכט, נישט זיי ? צוריק יאר 40  50 פון זאכן דיר איר
געטאן זיי ס'איז וואס עוולה גרויס די געסן

זייעף פאףאייב ןןעלן זיי אןן געייארן זיר האבן מיר ווען זאגן: דיר איר וועל
 קןמעני די פאר דענק אויף צוריק חדשים פאר א מיט באגעגנט

האבן מיר און בןעיר א אונדזער פון חתונה א
נישט דאר האסטו דיה קען איר ווי לויט איז' בויט וואס וואלין היכל וועגן אויר געשמועסט
ואם, אב כבוד וועגן מיינונג יייז געביט1 האלט און ישראל אין יאר 3 כמעט שוין זיר'

המת. לוויית און גמילותחסדים האר די זיר האסטו וועח, פארענדיקט ביי
מיר וואס אבער חסדים'/ "גמילות כ'שרייב נישט האסטו היינט ביז ווייל געריסן, קאפ פון
משפ אומגעקומענע אונדזערע שולדיק זענען צוגעזאגט האסט און ביישטייער דיין געשיקט
דאס גמילותחסדים. פון מער פיל איז חות וואר. היינטיקע נאד טאן דאס

חיב הייליקער * איז דו אח מאנאטן אריבער שוין זיינען אט, און
האסטו אפשר טעות. א עס איז אפשר און ווונ דאס געהאלטן. נישט ווארט דיין האסט
סעפ חודש פח צוזאג דיין פארגעסן פשוט זייער. מיר דערט
מיר זיי דאמאלס, און,  פאראיארן טעמבער ביינער די אז איך ווי אזוי נישט, ווייסטו צו

בריוו. ל*נגז ל*נגז' מייז ס*י מוחל שוין זיר, וואלגערן קדושים אונדזערע פח
יץנדערי&רן פון חבר דיין פאריז. און אוקריינע פון פעלדער די אין יארךלאנג
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דער מ>ט אן פ>רט ווער
נ>ו>ארק א>ו פעדאראצ>ע

נייאויסגעוויילטער דער טובלין. יעקב ד"ר אין געבוירן וויצעפרעזידענט, בעל. משהדוד
א פעדעראציע. דער פון פינאנץסעקרעטאר "פעדע דער פון פאבליסיטידירעקטאר לוצק.
קאנטרא געוועזענער געבוירענער, טארטשינער אר מאלצומאל פון פארעפנטלעכט ראציע'/
חוש געזונטן א מיט פעדעראציע' דער פון לער לטובת טוענדיק צייטונגען. יידישע אין טיקלען
אים פראבלעמען. פון לייזונגען פראקטישע פאר ביז שטארק, אזוי זיך ער פארטיפט "היכל'/ דעם
אק אויר איז פעני פרוי זיין גוט. ב''ה, איז א בעכטיקט און אהיימצוגיין, שפעט ס'ווערט
"זיץפלעצער" די פון פארזיצערן אלס טיוו מיכ ער רעדנער. געמיטלעכער א איבער... ביסל
טובלין ד"ר אוידיטאריום. דעם אין טאוולען זיין צו פעאיק זיייר זיינען ביידע ן, ע ל ע ה זיין
קומען אהיים פרוי זיין פאר מורא נישט האט אן. טאג ערשטן פון טעטיק פרייבט. טייערע
זיצונגען. די צו מיט גייט זי ביינאכט.. שפעט

, , , וויצעפרעזידעבט, גיבור. יונה מרדכי ד"ר
120 ביז פארפאלק, קולטורעל הארציק, א

 טעטיק פרעזידיוםחבר. טארטשין, אין געבוירן
ליב א "היכל". דעם לטובת טאג ערשטן פון

"פע דער אין "מוזיניק" דער טובלין. מאיר סטודענט" "אייביקער אין יידיש פון האבער
פרעזידיום און וויצעפרעזידענט דעראציע", זיין מיט ער רעדנער. אלס  מלמדזכות א
טארטשינער דער פון פרעזידענט איז ער חבר. זייער און מעבטשן הארציקע זיינען ן י ט א ר א ד
התלהבות. חסידישער מיט רעדנער א סאסייטע, צוזאמענקובפטן. פאר אפן שטענדיק איז היים
אב אלע אים ביי רעדן  רעדט מאיר ווען

פון פארזיצער ראוונער, א געפטער. אזאברהם עצות, גוטע געבן גרייט תמיד איז רים. י * * ^^ /י^ א פיףט פרעזידיוםחבר. קאמיטעט, אדמיניסטראטיוון
ליב_ יי זיינען ה j י ע ^ עף ;ין.יש ערשטן פון פעדעראציע דער אין אנגעשלאסן

, עפעס זיר ער נעמט פאראנטווארטלעך. אן. פעדעראציע.טאג דער אין לינגען י ^
אויס. דאס פירט ער ברענען. מעג  אונטער

טשודנע זיידענער דער קרעווענס. בצלאל איז  זיצונג? א אפצוהאלטן ווו נישטא איז
פרעזידיום. אין וויצעפרעזידענט ייד, ווער זיר ער האט לעצטנס צענטער. א היים זייער
אויפגע נישט קיינמאל שטיל, געלאסן, רעדט איז און פאראיין ראוונער זיין צו אומגעקערט
ער וואס אלץ אויס ער פירט אזוי און רעגט. ,,פע דער אין ראוונער די אריינצוציען טעטיק,
געווען אפשר ער וואלט ישראל אין פאר. לייגט דעראציע".
אין חוץ אקטיוו, דיין... משה פון פאפולערער
יויכטיקע צאל א פעדעראציע, ע יי איו בכיי י'>י .U""™ אביהם
אוו סטאטיש Tt ס,י0 איגאנ,זאציעס, ייךישע איו גרינדעי פראטאקאיסעקיעטאי, יעיאציע.

סא טארטשינער זיין פון פרעזידענט פארערשטער און זיצובגען צו טאנין זיין מיט נעמט * ^ , 1

, ארגאניזאציע, וואלינער בכבודיקסטע די סייטע,
 י. נ. אין גאס יירישער דער אין שםדבר א

איבערגע לוצק, אין געבוירן עלבירט. יעקב קונסטליטעראטור! פראטאקאלן, שרייבט ער
באשיידענער, א לוצק, אין גיהנום דעם לעבט אפלאדיס מען הערט פראטאקאל, יעדן נאד
אין קאסירער טוער, און חבר הארציקער א אנגעשלאסן זיינען ן ' ה נ ח זיין מיט ער מענטן,
גאנ זיין מיט אנגעשלאסן פעדעראציע, דער אן. טאג ערשטן פון
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דעו פון טוער און פירער וויכטיקער א זאציעס, טעטיק איז פארבראשית. פון ענערגיע צער
הארציקער א אמעריקע. אין "הכנסתאורחים" "היכל". פון ארבעט דער אין געביטן אלע אויף
ער ווו פעדעראציע, דער אין מיטארבעטער אפטע שווער, נישט אים פאר איז זאך קיין
דעם פאר הילף זיין ראטאוךטאט. מיט העלפט איז לארא זיין ווו היים, זיין אין זיצונגען
ביי אנערקענט און געשאצט הויך ווערט "היכל" אויסגערעכב און לאגישער א גאסטפריינטלעך.
ארבעט וויכטיקע טייל זיין טוט ער חברים, אלע שווובג. און פארנעם ברייטן א מיט מענטש, טער

הארץ. מיט און באשיידן
חבר טארטשין. אין געבוירן טשאפניק. ירון

די ראוונע. אין געבוירן דובעקירער. יחיאל דירעקטארךמיט פון פארזיצער פרעזידיום, פון
די אין דיוויזיע לאנדסמאנשאפט פון רעקטאר אנדערע אין טעטיק "היכל"ארבעט. אין גלידער
מיטארבעטער וויכטיקער א באנדספארישראל. קיין אים ביי נישטא ארגאניזאציעס. גרויסע
דער יידן, וואלינער פון פעדעראציע דער אין דער אץ טאן צו גרייט שטענדיק ענין. שווערער
אדרעסן געגעבן אונת האט וועלכער ערשטער ליידיקן.
און ארגאניזאציעס וואלינער צו אנווייזונגען און , ,_

  , ווי לאקאטש, אין געבוירן שניטער. ביזשמואל "היכל". פארן ארבעט דער אין העלפט וויכ, א פרעזידיום. אין מיטגליד צעפרעזידענט,
טאג. צו היינט

יוניאן, מענערשניידער דער אין אנפירער טיקער
געבוירענער טארטשין זיין מיט ולארי ק מנחם צאל א פון פארוואלטער א "אמאלגאמייטעד",
טעטי טורקאמיטעט, פון פארזיצער א, ל ע ד, חבר, ליבער א פארטרעט, ער וועמען ארבעטער,
נאר ווען העלפט פרעזידיום. אין חבר קער "לאקאטשעררע דעם ביי פארזיצער איז ער

אים. מ'בעט קאמיטעט". ליעף
די פת (לודמיר). שענטאפ פאלין און דוד
פעדע yjr7 אין מער אנטיילנע אקטיןןע ערשטע איר אמעריקע, אין געבוירן מעלניק. חנה
ניט געשמט' לןדמיף האט באקאנט' תי ףאציע יאט פון אפשטאמיקער אן מעלניק, הי מאן,
גאנצעי דער אין אןיך נאר וןאלין' אין נאר .פעחג דער פון סעקרעטארין געוועזענע נע.
לןדמירער די מןיד איף מיט ןןעלט יידישער א געווידמעט האט טאג, ערשטן פון ראציע"
צןןישן שענטאפס ךי שמ,ען ןןייניקער ניט מוי|/ "היכל", דעם לטובת טעטיקייט און ענערגיע סר
איבער. זייעף פון זכןת אין חבףים/ אןנדזעףע אויף איצט אנערקענונג. גרויס דערווארבן זיר
בארעכ געןויס זיי זיינען ארבעט געגעבענער אנערקענונג אלס ביטע. איר לויט "אורלויב",
לןך. מאךעףבע ךי אל0 ןןערן געקףןינט טיקט אר לאנגיאריקער איבערגעגעבענער איר פאר

ו מירעף ספע א איינגעארדנט פעדעראציע די האט בעט
" " אפ די מיט רעדעס די חוץ ווו אוונט, ציעלן

קיי*י איז ,איצי או מיי פ*ימ*גו בכלל ס9ע א געווארן צוגעטיילט איר איז שאצונגען, מענטשן וואלינער הארציקע און טייערע פון  סייטיישן ציעלעף
וואלינער אלע מיר וועלכע מיט ניויארק, אין
אין וואלינער אלע זייט שטאלץ. זיין מעגן ראוונע. אין געבוירענער געבינער. ריימאנט

געגריסט! אמעריקע ארגאני פון "היאס"קאנסיל פון פארוואלטער

מנור דורון רסי'ו

קברישראל צו געווארן געבראכט איז דורון (37 זייט פון (סוף
שאול קרית אין ביתהקברות מיליטערישן אין סיזיינען אונדזערע. סאלדאטן 9 געטראפן האט
צו וואס (ססעמפעל), פלס קאמאנדיר נעבן פלס משר. סגןאלוף דורון, רבסרן געפאלן
בלו שטיק, א דורכגעמאכט זיי האבן זאמען איז באנדע גאנצע די .4 נאר און (שטעמפעל)

העלדיש. און העראלש אבער וועג, טיקן פון פארלויף אין געווארן דערהרגעט דערנאר
דגוני נח שלאכט.
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שומרים ליבנה כתו

* ליד. א ביאליקס פון ליכט אין * היינט. און נעכטן
שלוםעליכם. אראבישער אן
זיי זיינען מיר און  וועלף 70 קעגן פעלע פון דריטל א ווי מער איז נעכטן ערשט
מדינתישראל אלטנייע די און בייגעקומען דערטרונקען מערדעריש אזוי פאלק אונדזער

אויפגעלעבס. צוריק האט מיר זיינען ט נ יי ה מבול. בלוטיקן א אין ^געווארן באןןןסט> ןןי געשען> ןיינען ךעףןןייל פרייער אונדזער אין צונויפגעקומען אלע זיר
_ איצט _בין לעצטעף דעף אןן נסים כך גע און באערן צוזאמען כדי ישראל מדינת
זיי. מיף "נס,, אןיס געןיארן זיינען מיף נס. קדושים. טייערע אונדזערע דענקען

ים מיטן אין פעלז ריזיקער א געווארן נען יש מדינת די וואס נאר נישט מבול, בעתן
כוואליעס שטארקסטע די וואס פיינט) (פיו ווירקלעכקייט א געווען נישט נאף איז ראל
פון מער רירן. נישט אים קאנען פיינט) (פון האט א"י," "פאלעסטיין אין אונדז, אויף אויך נאר
אונדזערע עס ווייסן וועלט דער אין איינעם יעדן פון גורל טראגישער זעלבער דער געלויערט

גופא. פיינט דער געשען אבער איז פארניכטונג. טאטאלער
דעם אט גענומען מיר האבן וו8נען פון גע לעבן זיינען מיר און  נס גרויסער

כח? "נס"ישן ב?1יבו

ביא פון שורות עטלעכע ציטירן דא לאמיר צווייטער דער געשען איז דערנאך באלד און
וויסן" ווילסט דו "אויב ליד באוווסט ליקס קעגנ זיר מיר האבן מיליאן. קנאפער א נס:

לדעת): נפשר את יש (אם שע איין ממש  מיליאן 70 קעגן געשטעלט

קוואל דעם וויסן ווילסט דו אויב
אין ברידער דערהרגעטע דיינע געשע9ס האבן אים פון
קראפט.., גייסטיקע שטארקייס, מין אזא טעג ביסערע

געגאםן זיר האבן אים אין שויס, דעם וויסן ווילסט דו אויב
 גאל זיין נשמה, זיין הארץ זיין פאלק, דיין פון סרערן אלע

שטן. ביים אויר האר די אויפגעשטעלט זיר האבן שרעק זייער פון וואס זיפצן
פיינט פון הארטנאקיקייט דאס ניט אבער פעלדז א צעשמעטערט קלאג

ליד: זיין פארענדיקט ער און
טרערן טייבן זייערע ניט אויב ווייסס ווער און

הער א ביז אונדז געבראכט און דורכגעפירס אונדז האבן
אויסגעבארגט גאט פון אונרז זיי האבן געבעט זייער מיס און
 לעבן דאס באפוילן אונדז זיי האבן טויס זייער מיס און

אייביק! אויף לעבן דאס

שום אן ער, וואלט נביאים, פון תקופה א אונדז ביז איז י) וואלינער (א ביאליק נחמן חיים
סד א את ליד דאס אט פון זכות אין ספק, דיכ נאציאנאלער גרעסטער דער טאג צו היינט
אלס געווארן געקרוינט זיינע> לידער אנדערע ליטעראטור. העברעישער נייער דער אין טער

נביא. צו צוריקגעקערט זיר סיוואלס למשל, ווען,
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אנדערע אלע די אויר אבער געשיכטע. אונדזער ווילסט דו "אויב ליד זיין אין ביאליק ווייל
גענוג זיינען ביאליקן ביז אונדז אויף שחיטות זיינע. לידער אנדערע סך א אין ווי וויסך/
און קאנסעקווענצך "ציען זאל ער כדי געווען פרא אויבנדערמאנטער אונדזער אויף ענטפערט
אלס כוח גייסטיקן אונדזער וועגן זאגן נביאות זעלבע די שטעלט זעלבסט ביאליק ווייל גע!
יידן. אויף רדיפות בלוטיקע פון פועליוצא אויסער מיט און שטארקייט מער מיט פראגן
קייו אייביק. ביז לעבן און עקזיסטירן צו כוח א נאכמער, עמאציע. און קראפט געוויינלעכער
זיר דאכט איז, וועלט דער אויף כוח גרעסער זיי, אויף ענטפערן אויר ניט צווייפלט ביאליק

ניטא. דערוועקן שרייבער און דיכטער גרויסע הגם
געבנדיק ניט פראגן, ברענענדיקע געוויינלער

JZ גרויסע ווייל  ענטפערט ביאליק תשובות. קיין
איז פאלק פון לעבן אין גערעכטיקייט היסטארישע

מיר גלויבן צייטן מאדערנע אונדזערע אין און אמתן קליינע אלע פון גרעסער און הויכער
וויסנשאפט א האבן זיי וויפל אויף "נסים' אין נביאים ווייל גערעכטיקייטן: לאגישע כלומרשט
זען צו סיאיז וויפל אויף אונטערגרונד. לעכן תשובה. א געבן "מ'מעג" צו ניט פרעגן בכלל
אנטוויקלען זייער פון אופן דעם פארשטיין און זיי פאראויס. און קלאר זאכן ן ע ע ז נביאים
וואס דור, אונדזער פון מעלה די איז דאס זיר. אליין. קוואל דער מקור. דער זיינען
פרי פין מער פארגעשריטן יייסנשאפטלער איז ביאליקן, פון לערנען צו כדאי, טאקע איז
'V'"*J "*7 אלישע נביא תי יירית עייקע תקופה אונדזער אין ן זע גע האט אזער בפרט
ייבגי * געמ*כט' "לעבעדיק איו נס גיייסו א וויסך ווילסט דו "אויב ליד זיין אין אריין.
וו מער וועלט. ?ייסטלעכער י™ איו (ב*ק*נט איינגעדארטעאיינגע אז אונת. ער דערציילט
היינט נסיםמאכער), איו נביא *לס אינדז ביי שווערן אין טראגן" ס ווא גלותיידן, קווארטע
קינסטלער * געיועו איז י*0 *ז מיי; [י"*1 ביטער זייער אויס זיר רעדן און גלות פון ר יא

./wrcww זיי  וו. אז. א. תהילים קאפיטלער אין הארץ
 טאלאנטן גרויסע אנדערע אדער געניוס, א נשמה אונדזער פון אוצר דעם זיר מיט בילח
ניט ווערן  וויסנשאפט מאדערנע די מיינם רופט  פארשטיין! ניט עס קאן פרעמדער (א
דו א איז דאס נס. א דורר אזוי, סתם געבוירן דער אז אונת, ער זאגט נאר את אויס) ער
ירושה גייסטיקע פון פראצעס רותלאנגער הארץ פארחושכ'ט דיין אין האפנונג פון "פונק
"ערגעץווי" לאנג אזוי "טליען" זיי אייגנשאפטן. פת נס, א דורר פונק, געראטעוועטער א איז
זוימען די זיר אין טראגט וואס משפחה, דער אין שטענ האבן עלטערן דיינע וואפ פייער, גרויפן
צו דור פת איבער זיי גיט את געניאליטעט פון פון סוף דעם מזבח". זייער אויף באלויכטן דיק
מאל א מיט זיר "קאנצעיטרירן" זיי ביז  דור ציטירט. שוין מיר האבן ליד

תי איו ייעיט יי*0 קינה * פיו מיח * איו שעפן מיר אז בפירוש, אלזא. אונדז, זאגט ער
געבוירו משפחה
יי אונדזערע פת כוח גייסטיקן גרויסן אונדזער

אויס פון ירושהאייגנשאפטן גייסטיקע די די אז גלות אין ליידן בלוטיקשרעקלעכע
כוח און שכל מיט זיר קעגישטעלן און דויער אנ' מיט וואס  עלטערן אונדזערע גלותיידן,
_ אונדז פון מעף סך א זיינען ןואס פיינט, קעגן זייער געשטארבן זיינען "אחד'' אויסגעצויגענעם
איו אונת צו קומען  באזיגן אויר זיי און את מעסער יעדער "אונטער מארטירערטויט
אין פראצעס לאנגדורותדיקן א פון רעזולטאט דאס באפוילן אונת "שטארבנדיק האבן  האק"
די פןן צייטן די פון אפשר פאלק' אונדזער אין האבן זיי סהייסט: אייביק". ביז לעבן,
פאר שרעקלעכע ^כ פריער, נאך און מכב,יער גרויסן דעם דערצו. כוח דעם אריינגעגעבן אונת
דורן. פאלק אונדזער פון מיליאן 6 פון ט,ליקן לעבן. ארט אזא אויסצוקעמפן כוח גייסטיקן
דערוועקט מאל א מיט אונדז אין האט נאציס די "זוכה" האט ביאליק איבעריק. זיינען פירושים
לעבן צו כדי זיר' קעגנשטעלן פון כוח דעם אט נאצישע שרעקלעכע די ביילעבן, ניט געווען

אייביק". ,,ביז בלייבן אין געווען ניט נאר איז אזוינס וואס שחיטה,
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פון ניט אויר און שונאים אונדזערע פון ניט וואס בסים די פארשטיין צו איז אזוי נאר
אונת האט וועלט די פריינד. גוטע אונדזערע אזוי און דור אונדזער אין געשען אונדז זיינען

טויטאפגענארט. גענוג שוין פאראויסגעזען און פארשטאנען זיי האט אויר
, חיים דיכטער נאציאנאלער גרויסער אונאונדזער שטעלן מיר וואס סיבה די איז האס  ,

ביאליק. קייונחמן ניט זיינען מיר פאדערונגען. דזערע
האבן. ווילן פיינט' בפרט סר' א ווי "עקשנים"' א איז ישראל מדינת איצט פעלזךפעסטע די
מער פירן לאזן זיר ניט איז עקשנות אונדזער באפוילו, דירעקט אונדז ס'האבן וואס געבאט'
קרע אין פירן לאזן זיר ניט אריין"' "באד אין על אונדזערע זייערן, טויט מוראדיקן עצם מיטן
אונדזער אין דא, ניט געוויס און מאטאריעס. אונדזערע ברידער' און שוועסטער טערן'

לאנד. אייגן קדושים.

יידיש ווו וועלט' דער אויף לאנד א ס'דא אויב <*
ווייל ישראל. מדינת אידס געזיכערט, איז לעבן
דא טובות. קיין ניט קיינער אונדז טוט דא
פףעמדע> ^ ^ מיף ?j יידן היגענען מיטלען נאצישע די פון איינע
עק_ אןנדזעף באלעבאטים מיף זיינען גאז די אויף זיי. אפנארן דאס געווען איז
קןל_ גייסטיקע אןנדןעףע אןיף זיסטע מאסנ געטויטעט זיי מיהאט ווו קרעמאטאריעס'
פון און אונדז לעבן <nrWK טןףעלע גרויסע מיט אויפגעשריבן געווען איז ווייז'
ביז קינדסקינדער. אנדןעיע אפצו כדי וואשצימערך און "באד אותיות:

דאס זיר. קעגנשטעלן זייער מינימום ביז אייביק.שוואבן פארטי צו אונת דערנאד כדי אונת אפנארן
אונדזערע מיט ןועלס> די האס נעכטן פון נאר מיטל אלט אן אגב, דרר איז' ליקן
אטאט אז געמיינט> שפיץ> דער אין שונאים פאלק זיין צו געזאגט האט וואכ צייטן' פרעה'ס
די פארגאבגענהייט. דער צו געהעףן מיר אןן לו''. נתחכמה "הבה פסוק באקאנטן דעם

רחמנות כלומרשט אונת אויף האט "ייעלט'' אונדזערע היינט אויר זאגן ליי נתחכמה "הבה
געהאט. "גרויסער"' דער נאצער שונאים. אראבישע

, "ריזן". אנדערע אלע און קליינער דער "רחמנותהוסיין זעלבע די פון נאמען אין ,'היינט'   ' y 1

"צוריקמארש". צי צן אןנדז B1n זיי ווילן ישראל קעגן כוח גענוג האבנדיק ניט
געלייגטן כלןמףשט דעם צו וועט צה"ל .אויב ווען. איבערכיטרע אונדז
דןרך מאכט ניט ןןעףט ^ י ^ זיי זאגן אריין''' גרענעצן אלטע די אין ריקגיין
גע  אףןם "וועלן הערן, זאל וועלט גאנצע די אז כלומרשט'

י .  דא אז זיר' ביי קלערנדיק מאכן"' שלום מעסערמיר אראבישן אן מיט  "שלום" הענט. די  . .
   זייער רעאליזירן זיין לייכטער זיי וועט דורימאלס פון איז שטייגער זייער ווי זייט' דער אין . *

ערד. דער פון אכווישן אונדז הלום אןןאלטן ףןף ^ף פארפירן> ניט אונת ןןעט ךןרןת> 1 1 ** 1
אונת שטייען קדושים אונדזערע פון צוואה און מענטשן סר א אפנארן אפשר קאנען זיי
היטן און שומרים' הייליקע ווי אויגן' די פאר ניט זיי וועלן אונדז וועלט' דער אויף פעלקער

שלעכטס. פון אפ אונדז אפנארן מער לאזן ניט זיר וועלן מיר אפנארן.
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1 קהילות

1 וואלד, א>ן ג\"ך, א>ן טשעקווער טאניא
1 מארק אלטו אמפן

1 שטראמען דיך נאד כיזע טיעטיערעווטייך! א,
שטעטל, א ווען געווען ווי ברעגן. גריךאלטע ביי

שטעטל יידיש קליין א היים. מיין טשודנעוו
יעדעס  שרעק א פחד. פון קייטן אין

רינגל...
פארשלונגען האסט אש איר ביז

זיך. אין ציטער א ווי
דיין קענען ס'זאל ווען טיעטיערעווטייך! א,

מורמל
אויסצושרייען, געשריי איר
געשוויגן שטיל איך וואלט

שטיין. א דיינער ווי

וואלד דעמבענער זקן געקענט, וואלסט דו ווען
גוואלד גוסס'ן דעם פאו"עכאץ אייביק אויף

גרוב אויפן זאמד. אובטערן פון
זיר גערירט וואס

אייביק אויף וואלסט געקענט ווען
איינצוהאלסן זיך אין 1

ברידערס מיינע בלוט פארגאסענעם פון ס'געשריי 1
געשפאלטן הימל האט וואס 1

האט. געשטומט דארט גאט און
איד אויר וואלט געשטומט
בוים. דעמבענער דער ווי

אינמיטן, הייזער צווישן מארק, סער אל ת, און
צעשניטן, שטיקלער אויף געניע. חבריטע מיין ווו

שטיינדלער דיינע פארפוצט האט
רויטע.... היטעלער מיט

אנטבלויזטע, הערצער ווי בלומען, שטיינערנע
חורבות. אויף וואקסן וואס

פארגליווערט. אלץ שא'  און
שרייען, וואלסן זיי ווען

זיי פון כאטש שטיין איין ווען
אויפהער אן געליארעמט וואלט
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מארק. אלטיטשקער דו און וואלד דו און ט'יך דו
איצט אויר באך וועבט און איר שפינט אפשר
לעגענדע א
שטעטל יידישן קליינינקן וועגן דערציילט וואס

האט געברויזט וואס מאל א
לעבן. מיט און גייסט מיט

געטומלט... געפילדערט,

 דלפנים נגידים, רבנים, שטעטל א
יוגנט! און יידן. פשוטע אט,

ירח. דעם גאר געזען טיעטיערעוהברעגן אויף
קעמפן צו און גיין צו גע'חלומ'ס יוגנט
ריינער, און בעסער, זיין זאל וועלט אז

שענער. און
דארט זאל גליק זיין וואס וועלט א

האבן. יעדערער
געשוויגן וואס'ט וועלט א

באגראבן לעבעדיק זיי מ'האט ויען

פיל. אזוי געזען האסס טיעטיערעווטייך! א
שרעק א געמורמל דיין כאטש וואלט

אויסגעשריגן
פארציטערט. וואלט אלץ ביז

קרעכץ לעצטן וואלד דעמבענער וואלט
דערשטיקטע פון

פאר'עכא'ט אייביק אויף
אויפצוטרייסלען, וועלט ביז

 טויבע אוירן אירע
שטיינדל איין כאטש ווער וואלט

האט פארשפריצט געניע וואס
געווארפן' געשליידערט, פנים וועלט'ס אין גלייך

 צושטערן צו רו איר

געשוויגן שטיל איך וואלט
שטיין. א דיינער ווי

דעמב דער ווי געשטומט
פארסמאליעט רויכן די פון
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געשריען האבן ווענט מאנדעל אליהו
איי געווען איז שול קאוולער גרויסע די לער' נישט קיינמאל זיר האט קאוועל שטאט די
א? בנינים מאסיווע און שענסטע די פון נער לוק אדער בנינים הויכע מיט אויסגעצייכנט

אומגעגנט. גאנצער דער אין און קאוועל היל געווען זיינען הייזער די סוסגעביידעס.
בלוטיקער א געווארן נגזר ווי $בער איז נידעריקע. און צערנע
געדינטאלס האט שול די און גורל פון שפאס זיינען בתימדרשים די און שולן די אויך
קאוו גערודפטע די פאר מקוםמיקלט לעצטער דע זיינען שריפות האלץ. פון געבויט געווען
לעצטער דער אויר ארים אזוי און יידן לער אין זעלטנהייטן די פון געווען נישט ריבער
קהילה: ייד. שיינער דער אט פון סוף וועגן עדות ווערן פלעגן שטאטקווארטאלן גאנצע קאוועל.
דער אין ווענט די און  גורל דער האט געוואלט נאכט. איבער אפגעברענט מאלצומאל פון

i" M JB''II ' 'If tf 11 M

שול קאוולער גרויסע די

לעבעדיקע אין געווארן פארוואנדלט זיינען שול לביני ביני רויר. און פלאמען אין אויפגיין פלעגן
דער פון לעבנסשעהן לעצטע די וועגן עדות און שטאט אין געביידעס אלטע אלע זיינען
אירע פון סוף ביטערן טראגישן, וועגן און קהילה און געווארן אפגעברענט שולן היסטארישע די

טעכטער. און זין זכר. קיין געבליבן נישט זיי סיפון
אויסראטונגסארבעט גרינטלעכער דער נאר האט יארהונדערט אונדזער פון אנהויב אין
באשטימ פאראויס אין אקציעס פארשיידענע און גרויסע פרעכטיקער א צו געווען זוכה קאוועל
און נאציס די דורד ערטער און דאטומס טע יידישע די באשיינט און ציגל פון געבויט שול'
פאליאקה און אוקריינער די באהעלפערס זייערע צוגעגעבן האבן קינסטלער און מייסטערס גאס.
א אין געווארן פארוואנדלט שול גרויסע די איז אינער און אויסערלעכן שיינעם א שול דער
יידן, פאר לאגער קאנצענטראציע און טורמע און טאקערייען פארשיידענע די אויסזען. לעכן
אין באהאלטן זיר געפונען זיי האט מען וואס אים, ארום און ארוןקודש אין שניצערייען
פויערן, אוקריינישע ביי דערפער ארומיקע די פענצטער הויכע די מיטן, דער אין בימה די
באהעלטע אנדערע אין און בונקערס אין אדער צוגעגעבן האבן סופיט קיילעכיקער דער און
ארויספירן זיי מען פלעגט שול דער פון נישן. וואס מענטשן גייסט. מיסטישן באזונדערן מין א
את דערשיסן זיי און ביתהקברות נייעם אויפן דארט האבן מיסטיציזם צו גענויגט געווען זיינען
זיינען וואס יידן די האלבלעבעדיק. באגראבן ווירק און אליין. שכינה די רוען זען געקאנט
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1 גע אונדז זיי האבן גיהנום, פון ראטעוועטע געוווסט האבן שול, אין געווארן כארשפארט
1 פארניכטעטן פון געשריי ביטערע דאס בראכט סוף.. זייער איז דאס אז
1 אויס עס ס'האבן ווי לויט יידנטום, קאוולער ווענט, הויכע ווייסע די עדות זאגן דערויף
1 דער פון ווענט ווייסע הויכע' די געשריען און קרעכצן די זיך אין איינגעזאפט האבן וואס
1 שול. גרויסער אלט יידן, אימגליקלעכע די פון געוויין ביטער
1 געשיכטע דער אין אריין וועלן ווענט די אויסגע האבן וואס קינדאוךקייט, לינג, און
1 נאצישע די פון קיךצייכן שרעקלעכער א ווי און נעגל זייערע מיט זיי פון טייל א קריצט,
1 גאנצער דער אויף פיינט אונדזערע און פיינט ווענדונגגע לעצטן זייער ווענט, די אויף בלוט"
1 וואלטן וואס די, פאר אויך קיךצייכן א וועלט. און פריינט און און קרובים ברידער, צו שריי
1 שרייען געוואלט, וואלטן זיי ווען געקאנט, אפשר גאנ דער אין יידן לעבןגעבליבענע אלע די
1 אנ האבן זיי אבער ראטעווען. און  גוואלד אומשולדיק זייער פאר נעמען נקמה וועלט, צער
1 געשוויגן. און וואסער מיט מויל פול א גענומען בלוט. פארגאסן

ווענט געקומען זיינען ווענט. די ווי געשטומט וועגן ווענט די דערציילט האבן אזוי /7x
פון זיפץ לעצטן דעם העין געלאזן און ממש מייד און יינגלעך וועגן פאמיליעס, גאנצע

קדושים. געפייניקטע אונדזערע לעבן צו געגארט און געליבט האבן וואס לעך
עט בלויז, ביישפיל אלס דא, ברענגען מיר אזוי פלוצים איז לעבנספאדעם זייער און  1
איבערגעשריבן זיינען זיי ווי אויפשריפטן לעכע געווארן. איבערגעריסן ברוטאלישאכזוריותדיק 1

געווארן: פאטאגראפירט און אדורכ קריג דעם נאך באלד זיינען וואס מענטשן 1
בלןט, אןנדזער ניקט פארדעק ערד> שול, דער אין באזוכט און קאוועל געפארן
מיר אןנךז, פ^ר נןקם זיך זייט הימלען> אלע פון פאריתומט געבליבן שטיין איז וואס
צןזאמען טויט אכ'אכזריותדיקן צן גייען געווארן, דערציטערט זיינען ארום. געביידעס
די דןרך עדה קאוולער גאנצער דער מיט אויפ טויזנטער די לייענענדיק און זעענדיק
(העבועיש). רוצחיס. בעסטיאלישע שפראכן פארשיידענע אין ווענט די אויף שריפטן

פארשמירט און אפגעריבן זיינען זיי איידער
אלול, חודש אין טאג /4 דאנערשטיק, גע נישט זיי פון איז שפור קיין אז געווארן,
יהודה. און דוד יעקב. בלומה' דערביי... כוונה ספעציעלע א האבנדיק בליבן,
פארגאסן וועט בלוט אומשולדיק ריין, נאענ פון אויפשריפטן געפונען האבן סך א
פון בלוט דאס ארום. שעה א אין ווערן אפ זיינען זיי פת ווייניק נאר אייגענע. און טע
בלוט ריין פאלק. אונדזער פון יוגנטלעכע און  געווארן פאטאגראפירט און קאפירט
אן פאדערן מיר ככרת. פון וואסער די ווי ס'זיי ווען און געווארן, פאראייביקט ארום אזוי
(העברעיש). נקמה. אכזריותדיקע וואגלע סך א נאך אונדז, צו אנגעקומען נעו
שעכטער יהודה גע די שוועריקייטן און מאטערניש און נישן
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וואלין אין דערציונג העברעישע די ראזענהעק שמואל
זיינען וואס "החלוץ", און יוגנטבאוועגונג דער אויס נישס זיר האט יידנטום תאלינער
די פארבינדעטע. אירע געווארן צייט דער מיט אינטעלעק און חריפות מיט געצייכנט
רע א געווען נישט איז באוועגונג העברעלשע ליטווישע דאס ווי געניאליטעט, טועלע
ח"פ פת מתוקן'' "חדר דער אויב און גיאנעלע. ייחוס'דיק געווען נישט איז יידנטום:
אנ'אנהויב געווען איז בערדיטשעוו אין ברעגמאן ייינ פוילישע יאס תי רחבות'דיק, און
גרינ "תרבות" די איז שולע, העברעישער א פון גע דאס איז אבער דעיפאר מום.

 מאסקווע אין 1917 אין דונגסקאנפערענץ און ארנטלעכקייט מיט געווען בענסשט
שוין מען מעג היינט המשך. ברייטער א געווען פש איינגעווארצלטער פאלקסטימלעכער
געשטרעבט האבן וואס אלע, נישט אז דערציילן, יידנ הארציק א געווען איז דאס טות...
צווישן און גלות, אין העברעלש פארשפרייטן צו געטריישאפט. און ליבשאפט פיל מיס מום
אין געשטאנען זייבען וועלכע אזעלכע, אייר זיי למדן יצחק
זיינען  שפראך די לערנען צו קורסן פון שפיץ מלינאוי) אין (געבוירן
און שולע, פולהעברעלשער א צו גענויגט געווען ,

דעף פןן אןיפשןןןנג גףןיסעף ךעף ^ נאכן געווארן צעטיילט איז געגנט וואלינער
ציו די און טעאטעף ליטעראטור, העבףעלשער פוילן, און רוסלאנד צווישן וועלטקריג, ערשטן

, י . וועלכע קולטורטעטיקייטן, העברעישע אלע מעןאון וואלט אויפלעבונגסבאוועגונג, ניסטישע 1 y * v,v xv.j^,\ א7ע /7.\
,, בפרט רוסלאנד, גרויסן אין אנגעהויבן זיר פארשטייןהאבו צו אימשטאנד געווען נישט בכלל  . * י 1 *

 , פארגע זיינען פעברואררעוואלוציע, דער איזנאד דאס אז נישט, צווייפל קיין ס'איז נס. דעם , ^ f wj
, טייל, מערבידיקן דעם אין בלויז געווארן איזזעצט וואס קולטורטעטיקייט, גרעסטע די געווען , י . גיי* די געוויס, פוילן. צו אנגעהערס האט אונת,וואס ביי נאר נישט געווארן אונטערגענומען י 0 * 0

, ווי שטעט, באוווסטע די פון טראדיציע סטיקע
, גע האט אנדערע, און בערדיטשעוו יאר.אסטראה, צוואנציק בלויז געדויערט וואלין, אויף נאר נישט השפעה, גרויסע א האט

גע האט וואס דערצלונג, העברעלשע די אויף אפשטעלן זיך איך וויל דא אבער אליין,
אין כלל דעם און פרט דעם אויכבילדן שטרעבט געווען איז וואס דערצלונג, העברעלשער דער
ליטעראטור, אין אויר ווי לעבן טאגטעגלעכן נישט וועלט, יידישער דער אין רעוואלוציע א
דורך גןילדים דעם פון וויסנשאפט און קונסט אויר נאר דערצלונגסשפראך, דער צוליב בלויז
לערער צו ביז מיטלשולעס, און כאלקס די צום שטרעבן און שטרעמונג ציוניסטישער צוליב
פון ציוניזם, פון געשטאמט האט  סעמינארן שטאמען דאנען פון ארץישראל. בויענדיקן זיך
דער פון געגאנגען, איז וואס ישוב, יידישן דעם מיט שולע "תרבות" דער פון פארבינדונגען די

טרערן. נאר ! נשמות יונגע די געדענקט
מען נאר נישט, זיך הויבט האנט קיין י. גוכנם פ. קגן י. שתלה
(יידיש). י גאט צו רופט שיין ווי אוי, אלט, יאר צוואנציק כ'בין
.22.8.1942 סאסנע, לייבל טרייבט פארוואס ארוס... וועלט די איז
, שטילדק>>ט אייב ךער צן גיי איך וועזן גאנץ מיין ויען קבר אין מיד מען
(פןיליש) מעלכיצטך סא[יע ווירקלעך דאס זיינען ל לעבן צום שרייט

זאל נקמה ! נקמה י מינוטן לעצטע מיינע
געפאלן, יהודה איז בלוט איו פייעי מיט לייענען וועט וואס איינער יעדער נעמען

יהודה ייעט בליט אוו פייער מיט (העברעיש). ווונטש. לעצטן מיין
אויפשטיין, אתטערשריפט) (אן
נישט וועט ישראל פון אייביקייט דאס אזוי סצענעס, שוידערלעכע פיל אזוי
(העבועיש) זאגן. ליגן און פיין פיל אזוי בילדער. גרויזאמע פיל
.19.9.1942 ךןיןן, מרים פראטעסט. ווארט קיין
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העברעל ערשטע די ראיאנען. אלע פון כערענץ פון אנהויב אין גלייך ליטעראטור העברעלשער
גע איז ראוונע אין "תרבות" פון גימנאזיע שע דעם פון  קודםכל און יארהונדערט אובדזער
וואלין איידער נאר ,1920 אין געווארן גריבדעט און לערער די אפגעהאלטן ס'האבן וואס נצחון,
אנט ס'איז פוילן. מיט פאראייניקט זין האט א"י, אין (הילפספאריין) "עזרה" פון תלמידים
ארומגע האט וואס קרייזקאמיטעט, א שטאנען וועלטקריג. ערשטן פון אויפברוך פארן יאר א
פארברייטערט און כוחות טעטיקע אלע נומען מאסקווע אין געווארן געגרינדעט איז 1917 אין
(אמע צ.צ.ק. פון הילף דער מיט שולנעץ דעם ארומגענו האט וואס "תרבות"ארגאניזאציע, די
אפגע זיך ס'האט ווען אבער .80 ביז ריקע) עק שוין האבן וואס אינסטיטוציעס, אלע מען
פארגע האבן אמעריקע, פון הילף די שטעלט דער באך נייע. געגריבדעט האט און זיסטירט
טוער, די וואס אינסטיטוציעס, די בלויז זעצט העברעלשע די איז אקטאבעררעוואלוציע,
זייערע פאר געזארגט האבן לערער און עלטערן פון פארמעגן דאס און געווארן פארבאטן שפראך
אבער קליין, געווען איז צאל זייער אויכגאבן. די פון מערהייט די קאנפיסקירט.  "תרבות"
וועלכער אין ראוונע, פון גימנאזיע העברעלשע די פאנאנדערגעגאנגען. זיך זיינען טוער, און לערער
תלמידים די לערנען זייער פארגעזעצט ס'האבן נייע די אין באזעצט זיר האט זיי, פון טייל א
העברעל די פארשטארקט האט סביבה, דער פון צעטיילן נאכן אויפגעקומען זיינען וואס מדינות,
האבן וואס אינסטיטוציעס, די און באוועגונג שע צום האנט א צעגעלייגט און רוסלאנד גרויסן פון
צייט א אין שפעטער. און פריער געגרינדעט זיך מיטגעבראכט זיר מיט האבן זיי שולן. גרינדן
גימ אנדערע צוויי געגרינדעט זיר האבן אתם, גרינדונגסקאנפערענץ. דער פון שווונג דעם
קרע אין און קאוועל אין "תרבות", פון נאזיעס פארייניקן צו באדערפעניש א געפילט זיך ס'האט
די אויפגעוועקט האבן זיי אויך און מעניעץ, קולטורטעטיקייט די און אינסטיטוציעס אלע
קיבדער און שולן די זיי. ארום שטעטלער גרינדונג ספאנטאנישער דער טראץ וואלין. אין
אויסגע אליין נאר נישט זיך האבן גארטנס צייטן די אין נאך געגנט, וואלינער אין שולן פון
פאר באדערפעניש א געווען אויד נאר האלטן, אויטאנאמיע יידישע די און ,,ראדא" דער פון

עלטערן. פיל אלעקסאנ דערמאנען מען דארף ערשטע (אלס
5 האט א.א.), זדאלבונאוו בערע0טעטשקא, דריע,

צו ווילן דער אבער פלאן, קלארער א געפעלט
האט קרעסן די אין רעגירונג פוילישע די לעבנס און דערצלונגס אלס עברית איינפירן
קאנ פון כלומרשט  געשטערט און באשווערט ציו א פארגעשטעלט זיר מיט האט  שפראך
נייע פון גרינדונג די  סיבות סטיטוציאנעלע אן אלץ דאס און וועלטאנשויאונג. ניסטישע
אוממעג געווען כמעט ס'איז שולן. העברעלשע אלגע מיט לערער דערפארענע אן טראדיציע,
פאסיקער א פאדערונגען: די באפרידיקן צו לעך אן און ביכער אן בילדונג, יידישער און מיינער
און אלגעמיינער מיט לערער בנין, היגיענישער טערמינאלאגיע. מינימאלער
ביר פוילישע אויר ווי בילדונג, פעדאגאגישער 2
שום קיין אין כשרות. פאליטישע און גערשאפט
איין קיין געווען נישט איז שטעטל און שטאט זיינען מיטלשולן "תרבות" די גרינדן מיטן
שולע אלמ צופאסן געקענט מ'האט וואס בנין, האבן וואס כוהות, פעדאגאגישע גוטע צוגעקומען
בנ די אויסער געזעץ פון פאדערונגען די לויט  מערבאייראפע אין בילדונג זייער באקומען
באקומען האט בילדונגסמאכט די וואס ינים, זיר ס'האט און  עסטרייך אין רוב פי על
אנגע מ'האט וועלכע און רוסן, די פון בירושה פאלקסשולן די אויף השפעה זייער געמערקט
צענטער פון געבראכט אינסטיטוציעס מיט פילט און נייגונגען די שלעכטן). צום און גוטן (צום
נישטפוילישע די פאלאניזירן צו אויף פוילן זיר האבן מערב און מזרח פון שטרעבונגען
ארכיטעקט און דאקטאר מלוכה'שער דער סביבה. באקומען האבן און צייט דער מיט פאראייניקט
אפילו באשטעטיקונג זייער געבן נישט פלעגן הילף דער מיט געשטאלט, געווונטשענעם דעם
פלאן. גוטן א זיי פאר געבראכט מ'האט ווען וועל ווארשע, אין "תרבות"צענטראלע דער פון
אר שווערע די פארצושטעלן זיר שווער ס'איז קאנ דער אויף 1922 אין אנטשטאנען איז כע
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געהאלס דאס אראפ זייער איז אויפגעהערט, האט טוער עסקנים, די פון ארומלויפעניש און בעט
האט זיי פון מערהייט די און לערער די פון  קרייזקאמיטעט דעם פון אדוואקאטן .און
נישט פלעגן זיי ווייל דהקות אין געלעבט אזוי, איינגעארדבט אלץ סוףסוף האבן זיי אבער
פעריעןחד די אין געהאלט זייער באקומען גע פרנסה: זייער אייבגעארדבט האבן זיי ווי
האט ווארשע אין "תרבות"צענטראלע די שים. לעבן. יידישע דאס דערדריקן צו כדי  זעצן
פעדאגאגיש העלפן באמיט זייער זיר את אויפגעהערט נישט האט לערנען דאס אבער
פארעפנטלעכן אין אויפזיכט פאסיקער דורך פאר זיך האט פאלקסשול העברעלשע דאס אז
אבער, צייטשריפטן העברעישע פעדאגאגישע אין יידן די פון באוווסטזיין דעם אין פעסטיקט
אויסגעהאלטן צענטראלע די זיך האט פינאנציעל אויפצובויען צוגעשטאנען מען איז שטעטלעך, די
ארויפגעלייגט האט זי וואס שטייערן, די פון וואס עלטערן, די פון הילף דער מיט בנינים נייע

שולן. די אויף מיט און שכרלימוד, הויכן א געצאלט האבו
מיטן גערעכנט נישט ז,ך האט רעגיףונג די אויפגעבויט מ'האט און שטיצע, אמעריקאנער
און געהאלפן> נישט און ןוערסאלעף.אפמאך געווען אבער איז שווער בנינים. שייגע אפילו
זיר פלעגן אנשטאלטן מוניציפאלע די אויך כשרות, פאליטישער און לערערדאקומענטן מיט
געלונגען איז דערפאר ווייניק. זייער באטייליקן גע פארשריבן זיינען לערער די פון מערהייט די
יארן לעצטע די אין ,,תרבות"צענטראלע דער שטעטלעך די פון ביכער ציווילע די איו יוארו
באקו צו וועלטמלחמה צןוייטער ^ פאר געקענט נישט האבן און רוסלאנד ברייטן אין
געוויסע קאמיטעט אמעריקאנישן Drr פון מען את כשרות זייער פון באשטעטיקונג א באקומען
האבן שולן אייניקע אןן בנינים פאר סומעס געאר האבן וואס לערער, געווען זיינען דערפאר
א געעפנט זיך האט לודמיד אין גענאכן< דערפון בלויז געלערנט כלומרשט דערלויבעניש, אן בעט
געהאט האט וואס שולע, לאנדווירטשאפטלעכע גיע n
דערצי חלוצישער דער אויף השפעה גרויסע א קוואליפי אנגעקומען זיינען צייט דער מיט
די פון תלמידים די פון 90^0 ארום אונג. "תר די געענדיקט האבן וואס לערער, צירטע
סא נידעריקע פת געווען זיינען פאלקסשולן ווילנע און טשארנא פון די אדער סעמינארן בות"
דער פון גענאסן האבן זיי און שיכטן ציאלע סר א אנגעקומען אויר ס'זיינען גראדנע. און
פון אויר ווי "טאז" פת הילף דער מיט נערובג אביטוריענטן ווארשע, און גאליציע פון לערער
אין שילער און לערער פאר זומערקאלאניעס גע אויר האבן וואס סעמינארן. מלוכה'שע פון

בעסקידןבערג. את טאטרען די מיטל די געפונען זיר ס'האבן העברעלש. קענט
בילדונג. פארמעלער מיט שוללערער

פון שטעטלער און שטעט פאלגנדע די אין
"תרבות"אנשטאלטן עקזיסטירט האבן וואלין פארגעלייגט מען האט יאראויס, יאראיין,
אלי/!' גימנאזיע) א (אויר אסטרע :1939 אין די אין קינדער זייערע ברענגען עלטערן די
רוב בערעמטעטשקא, ברעזנע, אלעקסאנדריע, רח אין געפונען זיר האבן וואס שולן, מלוכהשע
האראכאוי. דראזשנע, דעמבראוויץ, נא, די אבער אפצאל. שום אן בנינים בותדיקע
זדאלבינאוו, וויסאצק, וויייאוויעץ, האשטש, אויסהאלטן זיר געמוזט האבן "תרבות"שולן
לוצק, לודוויפאל, טריסק, טראכנבראד, טוטשין, ארעמע די אויר און חשבון אייגענעם אויפן
שול), לאנדווירטשאפטלעכע א (אויר לודמיר אלע בייגעשטאנען און אויסגעהאלטן עס האבן
מי מאראוויץ, מעזירעטש, לוקאטש, לאגאוועץ, קינ די זיר האבן אויסנאםפאלן אין נסיונות.
סטעפאן. מאציוג, מאניעוויטש, מלינאוו, זאטש, עלטערן די עלטערן. די קעגן געבונטעוועט דער
פאטשא גימנאזיע), א פת (אנ'אנפאנג סארנע שכרלימוד, צאלן מיטן באטייליקט זיר האבן
(אויר קאוועל קאמעןקאשירסק, פאריצק, יעוו, איז שולן די פאר בנינים פון בויען דאס אבער
קרע קיווערץ, קארעץ, קאסטאפאל, גימנאזיע), א און קליינהענדלער פאר שווער זייער געווען
גע tt האט וואס גימנאזיע א (אויר מעניעץ סרן שטיצע א באקומען מ'האט בעלמלאכות.

(21 זייט אויף (סוף שטיצע די אז און ק., צ. אמעריקאנישן דעם
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18 נומי ליסטע פון "נס" דער אמתי בן יעקב
נאציאנאלן ייעגן קאפיטל א
מינדערהייטבלאק
פוילן פארמלחמהדיקן אין
גרענעצט וואס קרייז, וואלינער אין מאנדאט "סיים" פוילישן צום וואלן פון יאר דאס .1927

געגנט די אוקראינע. סאוויעטישער דער מיט זיר אייבגע יידן, פוילישע מיליאנען (פארלאמענט).
און יידן אוקראינער, פון באזעצט געווען איז הונ זינט שטעטלעך, און שטעט אין ווארצלטע
געהערט האבן קאנסטיטוציע, דער לויט דייטשן. זייער פאר שווער זיר ראנגלען יארן, דערטער
אויר אזוי און סיים אין דעפוטאטן 6 קרייז צום עק עקאנאמישער און רעליגיעזער נאציאנאלער,
פוילו זעלבסטשטענדיקע דאס אבער סענאט. אין די געווען זיינען שווערע און סר א זיסטענץ.
צו אפילו געווען זוכה נישט קיינמאל דארט האט רעזשי אירע און זעלבסט. פוילן פון פראבלעמען
שטענדיק האבן מאנדאטן 6 אלע מאנדאט. איין קריזיס איין געשאקלט. שטארק זיר האבן מען
אין מינדערהייטן נאציאנאלע די צו געהערט פאר זיינען, דעם אין שולדיק און צווייטן. נאכן
מיט שטרענגע די טראץ פוילן' זעלבסשטענדיקן איז יידן צו שינאה די יידן. די זיר' שטייט
דעם פאלאניזירן צו כדי רעגירונג, דער מצד לען פאליאקן, ביי סיי אלגעמיינע, אן כמעט געווען
אויף אכט קיין געלייגט נישט וואלט זי שטח. געזעל און עקאנאמישע אוקראינער. ביי סיי
רוסי דאס נישט ווען צושטאנד, משונהדיקן דעם צעפלאקערט נאכמער האבן קריזיסן שאפטלעכע
אויפגעהערט נישט האט וואס ראטנלאנד, שע פארטייען די צווישן געראנגל דער פייער. דאס
און וואלין שייר וואס נערווןקריג, קאלטן דעם פילסודסקי, מארשאל און שווערער א געווען איז
רוסי געזען האבן זיי וועלכע אין ווייסרוסלאנד, פאר האט וואס העלד, פוילישער און באפרייער
פארכאפט האט פוילן וואס טעריטאריעס, שע מאכן געפרוווט האט כוח, מיט מאכט די כאפט
וואס תהוובהו, פון צייט דער אין אומלעגאל דעמא כלומרשט מיט מדינה דער אין ארדענונג
וועלכע און אקטאבעררעוואלוציע, דער נאר סיים נייעם צום וואלן די און מיטלען קראטישע

איר. צו אופן בשום נישט געהערן אין אז וועלט, דער איבערצייגן באדארפט האבן
רע דיקטאטארישער קיין נישט הערשט פוילן

נאציאנאלע פוו בל*ק זשים.
מינדערהייטן וואס פראבלעמען' שווערכטע די פון איינער
פוילן. קיין אנגעקומען איר בין צייט יענער אין געווען: איז וואלן, די מיט פארבינדן געווען איז
אדוואקאט. זייענדיק געווען' איז אויפגאבע מיין פוילישן איין אמווייניקסטן אדורככירן, אזוי ווי

וואלין אין דערציונג העברעישע די
זיינען "תרבות"שולן די פון אביטוריענטן די (20 זייט פון (סוף
חורבן. דעם פאר ארץישראל קיין געווען עולה ראפאלאווקע, ראדזשיוויל, קלעוואן, שלאסן)'
וויכטיקע צו דערגאנגען זיינען זיי פץ סר א (אויר ראוונע ראקיטנע, ראטנע, ראזשישטש,

מדינה. דער אין און ישוב אין שטעלונגען קליינע אנדערע אין אויר שומסק, גימנאזיע), א
בא זיר איר האב שולן, די פון טייל א אין אבער יסודות געלייגט מען האט שטעטלעד
נאכגע האב און גרינדן זייער אין טייליקט פארענדיקט. נישט
אנט און וווקס זייער נאענט דער פון כאלגט 6
אפ זיר איר האב אנטלויפן מיין ביי וויקלונג. פארניכטעט זיינען אינסטיטוציעס אלע די
אויפצומוב זיי זיי, פון אייניקע אין געשטעלט דער מיט ופליט, שריד שום א אן געווארן
זיר האב איר און געזעגענען זיר און טערן עסקנים. און לערער עלטערן, די פון מערהייט
זיר איר געזעגן דאס אז כארגעשטעלט נשיט א (לויט פעסטשטעלן מען קען היינט אבער

אייביק. אויף זיי מיט 11c 60?0 העכער אז סטאטיסטיק) צייטווייליקער
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מאבדאט. קיין באקומענדיק נישט שטימען. נישע פאר, פריערדיק מיין זשורנאליסטישע, א אויך
אויסגעקלערט רעגירונג די האט בלאק. קעגן גע געשיקט כ'בין געליבט. זייער כ'האב וואס
אר זיר שטערן אים כדי תירוצים פארשידענע צייטונ ענגלישע און ארץישראלדיקע פון ווארן
למשל. אזוי וואלקאמפיין א פירן און גאניזירן האב וואלינער א זייענדיק וואלן. די "דעקן" גען
וואלן אפריכטן בלאק אויפן פארבאטן זיי האבן דאר איבעם אינטערעס באזונדערן א געהאט איר
טע קינאזאלן, און טעאטער אין פארזאמלינגען ווארשע אין באגעגנט זיר כ'האב ויען מצב. טיקן
שווארגעבויס זיינען געביידעס די אז נה'נדיק, איו בלאק (יידישער "קאלא"חברים די מיט
זיין גורם וועלן זיי אין מאסןפארזאמלונגען און אז דערציילט, מיר מען האט פארלאמענט),
אונ פארזאמלט זיר מ'האט ויען קאטאכטראפעס. בא מיבדערהייטן נאציאנאלע פון בלאק דער
רייטערזשאנדארמען פלעגן ד\מל, פרייען טערן וואס דייטשן. און יידן אוקראינער, פון שטייט
זיי אז תירוץ, מיטן פארזאמלסע די צעטרייבן פאראייניקטער איין אין וואלן די צו גיין וועלן
שטערן את באפעלקערונג דער פון רו די שטערן פון רעכט די אפצוהיטן כדי .18 נומער ליסטע
רע און געגרינדעס כ'האב וואס "וואליך, בלאט זייער האט דאס מינדערהייטן. נאציאנאלע די
אלע מען פלעגט לוצק, אין זייענדיק דאקטירט "קאלאנעלןרעגירונג" פילסודסקיס פארדראסן
בא כ'האב טענות. פוססע מיס קאנפיסקירן מאל אויף קריג טאטאלע דערקלערט האבן זיי און
דרו די נאמען. זיין ענדערן וואך יעדע דארפט באגרינדעט, געווען איז מורא זייער בלאק. דעם
אונדז פאר דרוקן געווארן פארבאטן איז קערייען 13 זיינען פוילן אין בירגער מיליאן 31 פון ווייל
וואלצעט די אפילו און אגיטאציעמאטעריאל מינדערהייטן. געווען מיליאן
אבער זעצעריי. א בלויז געהאט האבן מיר .18 לען די אויף לאגע די געווען איז שווער באזונדער
געווען איז לאגע די דרוקמאשין. קיין נישט מינ די פון באזעצט געווען זיינען וואס קרעסן,

אנ'ערנסטע. אנשטאלטן נאציאנאלע יידישע די אין דערהייטן.
קלאפ: לעצטער דער געקומען איז דאמאלט און ווא לוצק, קיין פארן פארגעלייגט מיר מען האט
פון וואלקאמיסעט דער געווארן ס'ארעסטירט בלאק דעם דארט העלפן און הויפטשטאט. לינער
פארטראטן געווען סיזיינען וועלכן אין בלאק, האב געבוירענער, לוצקער א געראנגל. זיין אין
מינדער נאציאנאלע דריי אלע פון פארשטייער און וואלינער סר א פערזענלער געקענט איד
שווער. אזוי געווען איז באשולדיקונג די הייטן. פירער אוקראינישע חשובע די פון עטלעכע אויר
געזען איר אין האט באפעלקערונג גאנצע די אז דא איז 188 נומער ליסטע פון שפיץ אין דארט.
אין געווארן באשולדיקט זיינען זיי קאמעדיע: א פון פעלדשער אוקראינער אן געשטאנען מאלט
זיי גרויסמאכט. פרעמדער א לטובת שפיאנאזש איז אים נאד ראוונע. נעבן קליעוואן, שטעטל
נישט מיד מען האט בירגער, פרעמדער א ענדיק געוועזענער ראטפעלד, ווילהעלם ד''ר געווען
געווארן אויפגעפאדערט כ'בין אבער אנגערירט, פון פראקוראר אלג. און לעמבערג פון אדוואקאט
קאנ אויר זיינען ארעסט מיטן פוילן. פארלאזן צו ליסטע דער פון שפיץ אין קרייזגעריכט. לוצקער
וואלמאטעריאל גאנצער דער געווארן פיסקירט ציין בראמבערג, ד''ר געשטאנען איז סענאט צום
וואלן. די פאר טעג צוויי  18 צעטלער די און ד''ר סיי ראטפעלד, ד"ר סיי לוצק. פון ארצט

אסימי די ציוניסטן. געווען זיינען בראמבערג
עזרי יבוא מאין און סוחרים יידישע פון פארשטייער לאטארן,
פוילן פארלאזן נישט זיר, פארשטייט האב, איר רעגירונגס דער צו צוגעשטאנען זיינען "בונד''
ארגאניזירט שנעל כ'האב באפעל. לויטן באלד שוין האט רעגירונג פוילישע די .1 נומער ליסטע
אויף געווארט האבן מיר און קאמיטעט נייעם א אויסער ליסטע, פוילישע שום קיין אז געזארגט,
אינגאנצן געווען זיינען מענטשן הילף. גאטס וואלן. די אין באטייליקן נישט זיר זאל .1 נומער
געקומען, איז ישועה די אט, און בארצווייפלט. פאר דער געשטערט נישט זי האט גלייכצייטיק

פאליאק. א דווקא און גוי א פון דווקא זיר פוילן אין םארטיי קאמוניסטישער באטענער
אויף אזוי איך גיי פרימארגן, א אין איינמאל מאסקיר א אונטער וואלן די אין באטייליקן צו
אט און הויפטגאס. לוצקער די יאגעלאנסקא (פויערים "סילראוו" ליסטע אוקראינישער טער
וויזשי אדוואקאט פוילישן דעם איד באגעגן אוקראי סר א געצויגן האט וואס ארבעטער), און
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ווי האט ער אבער פארווונדערונג, גרויס מיין ,,וויז דער פון פירער דאמאלסדיקער קאווסקי,
זיי ,,זיי ער, מאכט נישט'/ זיך "זארג געשפירט: איז וואס פארטיי, לינקע קליינע, א וואליעניע'',
נאכט ארבעטן זיי מענטשן, אונדזערע אלע נען אין אבער אינטעליגעבץ, דער פון באשטאנען
ווי פון טעלעפאן א געהאט שויו כ'האב שעהן. כ'האב באךארבעטער. די בון אויך  לוצק

אפדרוקן''. אלץ אייך וועלן זיי זשיקאווסקין. גע אים און געזיכט אנגעכמורעטן זיין געזען
נאכט גאנצע א געארבעט האבן זיי הוה. וכך דער מיר האט ער סיבה. די איז וואס כרעגט,
די און פלוגבלעטלעך די אפגעדרוקט אונדז און אין געמאכט מבטל האט רעגירובג די אז ציילט,
א זיינען אינדערפרי, צומארגנס אויף 18טלעך. פארטיי זיין פון ליסטע די מינוט לעצטער דער
מא געדרוקט זעענדיק איבערראשט, געווען לע דער אים האב איך תירוץ. אנ'אידיאטישן מיט
האבן פלוגבלעטלעך די ,,בלאק". פון טעריאל ער ווי פלוצים, צרות. אונדזערע וועגן ציילט
אין "געדרוקט געזעץ, לויטן חתימה, די געטראגן "איד זאג: א ער טוט אויפגעשטראלט, וואלט
איז דארט .''17 נאלעווקי ווארשע, "סלאנצע'/ מיטאג נאך מיר צו אדיין קום העלפן. אייך וועל
גרויסער א געווען איז דאס דרוק. א געווען באמת פראפא". "א אדורכשמועסך. זאך די וועלן מיר און
אנגעהויבן זיך ס'האט מאכט. דער פאר סיורפריז ענט "יא'', י" זעצעריי א האט "איר ער, פרעגט
אויף דערגאנגען מ'איז ווען און אנ'אויספארשונג מיר און  ער זאגט "אויסגעצייכנט'', איך. פער
זיר געהייסן גלייך מיר מען האט שפורן, מיינע צעגאנגען. זיר זיינען

פוילן. פון פארנעמען אין געקומען. אים צו איד בין מיטאג נאך
געשעפט פוילער * א דערלאנגט מיר ער האט שמועס פון פארלויף
זיינען מיר וואלן: די פון עצםרעזולטאט צום פארס און מאטעריאל דעם אויס ,,זעצט בריוו:
אדורכגע האט האט בלאק דער אדורוגעפאלן. ווענדעט און ראוונע קיין זאץ מיטן אוונט אין
וואס אוקראינער, דעם בלויז, מאנדאט איין פירט א כ'כאפ אדרעכאט''. צום בריוו מיין מיט זיך
יידנפריינד. קנאפער א געווען אגב, דרך איז' גע נישט שיעור כ'האב און אדרעס אויפן קוק
פאליטיק. אין אפילו ביזנעס" איז "ביזנעס אבער צווייטער פון קאמאנדיר "קאלאנעל... חלשט:
אבער מענטשן. אונדזערע געמיינט האבן אזוי קאזאר דיוויזיע, 13טע (קאמאנדא), אפטיילונג
ס'האט וואס געשעפט, פויל א געווען איז דאס צע כ'בין ווי באמערקט האט ער ראוונע''. מעס,
און ראטפעלד ד''ר געלוינט. נישט בכלל זיר זיר "זארג בארואיקט: מיד און געווארן מישט
געווארן. געוויילט נישט זיינען בראמבערג ד''ר איבערגעגעבענע אונדזערע 5\ך איז ער נישט,
קאלא די פון 1 נומער ליסטע די געזיגט ס'האט נבלות די אנלערנען וועט ער פארטיימענטשן.
,,די אויר גערופן כלומרשט זיר האט וואס נעלן, בא זיי וועלן מיר דעמאקראטיע. פאר דררארץ
מער די באקומען האבן זיי אומפארטייאישע". בא זיך כ'האב מטבע". זעלבער דער מיט צאלן
פאר דער זיי צווישן מאנדאטן, 6 די פון הייט איך און וויזשיקאווסקין געקאנט כ'האב רואיקט.
אפטייקער סוחריםפאראיין, יידישן פון שטייער "אונטער נישט מיר וועט ער אז געוווסט, האב
אפגעהאלטן האבן פאליאקן די סענאט. אין דאל, און דערפאלג געווונטשן האט ער פוס''. א שטעלן
האבן אלע אבער וואלין, אין נצחון גרויסן א געזעגנט. זיך האבן מיר
דער אזוי ווי אויסלאנד, אין אויר און געוווסט, און מאטעריאל דאס אויסגעזעצט האבן מיר
איר האב דערצו געווארן. דעראבערט איז נצחון געלאזן זיר און זאץ דעם גענומען ,18 נומערן די
פון קארעספאנדענט אלס געזארגט, ביסל א אויר מ'האס קאזארמעס. די צו גלייר ראוונע, קיין פארן

צייטונגען. אויסלענדישע מיד מען האט דאר חשד. מיט באגעגנט אונדז
צו באוווסט, ווי וואלין, גאנץ געהערט היינט קאלאנעל פון הייזל קליינעם אינעם אריינגעלאזט
דער צו נישט און אוקראינע, סאוויעטישער דער זיי מיר האט קאלאנעל דער הויף. גרויסן אינעם
איז וואס פוילן, קאמוניסטישער פאנאטישער אנגעטון, שנעל זיר אויפגענומען. פריינדלעד ער
ס'ווערט "יודענריין". כמעט אגב, דרר איצט, גע און מאשין אונדזער אין אריינגעזעצט זיר
ממש "יודענפראגע", די ענדלעך געלעזן דארט איך. פרעג  וווהין? פארן. שאפער דעם הייסן
היינטיקן נוסח  שפאניע'' "גירוש לויט רעגירונגסדרוק". אין ווייזן. אייר וועל "איר
פראבלעמען. אויס פוילן. ..פאלקסדעמאקראטישן" געזען נישט ער האט פינצטערניש, דער צוליב
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חיי'קע כאדאראם... גייט שטעטל גאנצע דאס זומערטאג. שיינער א שבועות. באר
חזףס דעם משה איז ער חתן. לויצקער א פאר  חתונה היינט האט קאוועל'ס אהרן
מיט פארפוצט פערד, צוויי מיט קארעטע זיין ארויס שיקט גראף דער חזן. א אויר זיה
דער זיר איז אזוי מחותנים. די מיס חתן דעם אריינצונעמען גלעקלעך און סטענגעס
דעם אריץ קארעטע זיין אין נעמט ער מיידל. א חתונה מ'מאכט ווען תמיד נוהג גראף
כליזימר די כליזמר... לויצקער די אויר שפילן חתונה דער אויף מחותנים. די מיט חתן
א זען צו נייגעריק מענסשן די זיינען חזקה. דא האבן זיי געווען. שויו זיינען אליק פון

כליזמר. צווייערליי מיט חתונה
די זיר רופט זיידעבאבע. ביי גאסט צו שבועות אויף יאר אלע פארן פלעג איר

מיר: צו א5 באבע
נייע קליידעלע, נייע דאס אנטאן דיר וועל איר ארום. זיר וואש סילקעלע 
גיין אונדז מיט וועסט און סטענגעלער שיינע מיט צעפעלעד דיינע פארקעמען שיכעלעה

חתונה. דער אויף
דארפן זיידע דער און זי פיס. די פאר פלאנטערן נישט מיר זי הייסט דערנאר
גארטן' אין הויז צווייטן ביים גאס. אין פארפוצטע א ארויס מיר איר גיי פארפוצן. זיר
אלע חברהניקעס. ווייסע און קינדער פרויען, און מענער שטייען מיליער. חיים ביי
שטייען אריינגאנג, פון טרעפלער די ביי איין. דארט שסייט וואס חתן דעם זען ווילן
כלי די פון דערקען און עולם גרויסן דעם דורר זיר שטופ איר כליזמר. לויצקער די
און קוש א מיר גיט ארום, מיר נעמט ער שכן. אונדזער פלייט. מיטן אייזיקל זמר
זיר לאז איר היים'. דער אין טאנצט דו ווי אזוי מיר פאר טאנץ "סילקעלע, זאגט:

פריילעכס. א אויפשפילן קאפעליע די הייסט ער און בעטן נישט לאנג
באגייסטערטער א עולם דער פיסלעך די מיט טאקט צום אויסטופענדיק טאנץ איר

קינד!'' גרויסשטאטיש א איז דאס "אט, זאגן: הער איר און פלעסקעט

מענער צוויי זיר ס'באווייזן און גייט!'' חתן דער וועג, א ,,מאכט אויס: מ'שרייט
סיי את גייט' חתן דער אויף, שפילן כליזמר די כלה. דער צו חתן דעם פירן וועלכע
שטייס דארט הויז. חיים'ס צו חתן דעם נאד גייען עולם גרויסער דער סיי כליזמר די

כלה. די איין
גרויסער דער און פאטעל א אין זיצט כלה די הויז. חיימיס אין אריין כ'גיי
אויסגע מיט ארומגערינגלט איז אליין כלה די מחותנים. מים געפאקס פול איז צימער
א אין ייד בייכיקער הויכער א לייזער, רבי בדחן אליקער דער מחותנתטעס. פוצטע
אן הויבט ער כלה. דער צו זיר דערנענטערט צילינדער, הויכן און סערטוג, שווארצן
ניגון: טרויעריקן א מיט קול, באסאוון זיין מיט  אלעמאל, ווי שםייגער זיין אויף
א כליזמר, לויצקער דער איציק אן הויבט דעם נאד ורייך. כלהניו  כלהניו "אוי,
סטרונעס, וויינענדיקע די אויף שפילן קונציק אזוי פידעלע כישופדיק זיין אויף טויבער,
tt צעכליפען איינע, ווי אלע ווייבער. די הערצער. ווייבערישע די אן גלייר רירן זיי אז
זיי. מיט צוזאמען וויינט כלה די און נעזער די שנייצן אויגן. די ווישן זיי קול. א אויף
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קא מיט דרויסן אין אויסגעשטעלט מיידלעך זיך האבן כלה די באזעצן נאכן
בחורים, האלטן דרענגלעך 4 מיט חו5ד. די הענט. די אין ליכט אנגעצונדענע לירטע,
זיין חופהוקידושין, פראוועט הענעכל רב' רב דער כלה. דער פון קרובים אויס ווייזט
העברעיש. אויף חתןכלה. מען באגריסט דעם נאך פלאץ. איבערן זיך צעקלינגט שטים שיינע
קאנפעטי. מיט זיי מ'באווארפט און אוררא מ'שרייט יידיש. אויף און רוסיש אויף
הענט' די אין קויליטש געפלאכטענעם א מיט מומע ברייטע א זיך באווייזט פלוצלונג

חתןכלה. קעגן א טאנצנדיק

מענער בענק. אויף טישן לאנגע ביי אויסגעזעצט עולם דער זיר האט הויז אין
סערווירן פרויען גרופע א צוזאמען. מיידלעך און יינגלעך באזונדער. פרויען באזונדער,
צוגעגרייט. האבן לייבציכע און פאוועשעס רחל סארווערנס די וועלכע מאכלים. געשמאקע די
גאלדענע די פיש, געפילטע די מ'דערלאנגט שם. גרויסן א האבן קאכן און באקן זייער
אעעק מען שטעלט מענער די פאר געקאכטס. און געבראטנס קישקעס, פעטע יויה

זיר. פאסמאקעווען זיי 90קער, בראנפן,

דער מיט מצוהטענצל א מ'טאנצט בגילופין. ווערן זיי און לאנג נישט ס'נעמט
התלהבותדיקן אין שטעטל פון באלעבאטים שיינע און חסידים די זיך לאזן דערנאך כלה.
צע בארד, שיינער א מיט יק הויכער א סטאראסטא, איצע זיידע, מיין טאנץ. חסידישן
און טיש אויף טאנצט  שטיוול הויכע קאפאטע, לאנגע א אין שפיצן צוויי מיט קעמט
שמאל א מיט ייד א גרשונס, לייביש ראד דער אין אריין אים נעמט אט און בענק. אויף
ייד הויכער א איציקלייב, משגיח דער צו קומט אט און שמייכל. ברייטן און בערדל
לאנ;ע ווייסע מיט קאפאטע, אטלאסענער שווארצער א אין בארד, גרויווייסער א מיט
פיס די מיט טופען דאס גרעסער, אמאל וואס ווערט ראד די שיך. האלבע קורצע און זאקן
שפילן, כליזמר די זינגענדיק, קייט' הייליקער א אין צוזאמען זיך פלעכטן זיי שטארקער.
מ^וערט ביז טאנצנדיקע די אויף מ'קוקט און בענק די אויף מ'שטייט העכער. העכער,

מיד.

פריילעכס. אלענסעיס' שער, א קאדערילס, פרויען. פאר אויף שפילן כליזמר די
צוזאמען. טאנצן מיידלעך. און יינגלעך די קומען דערנאך זיך. באטייליקן אלט און יונג
ביז טאנצן אזוי וועלן זיי פאליעספאנס. קראקאוויאק, וינגערקעס, מאזורקעס' וואלסן.

אריין. טאג אין

הערט מוזיק שיינע די כליזמר. מיט היים א מחותנים די אפצופירן מנהג א ס'איז
מוזיק, די הערן צו כדי ווארטן, רואך. :אך זיינען פרויען גאס. גאנצער דער איבער זיך

געדענקען. לאנג זיר לאזט וועלכע

אריבער. זיר בויגן פרויעןקעפ און פענסטערלעד זיר ס'עפענען שפילן. כליזמר די
טוט מחותנים די באגלייטן כליזמר די ווען "שטענדיק אפ: זיר רופט איינע כיהער
צווייטע א און גארגאר." עס טיאכקעט איצט אבער הארצן. אין טיאכקע א דא עפעס מיר
שפילו כליזמר לויצקער זגיך הער מאל ערשטע דאס חידוש? דער איז ,,וואס פרוי: לינגערע
,,מאמע,ווען מיידעלע: א און גרויסשטעטישע" די זיין צו מקנא נאר ס'איז מלינאוו. אין

"? לויצק אנקוקן פארן שוין איר וועל
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אמאל פון בערדיטשעוו קאמינסקי צבי דר
אן געווען איז ער פראסקורעווער. דער אדער פעלדשערס און רופאים
ער באטראכטער. אךו ייאיקעי * ייי' עלטעיעי אזוי ים, פון מיטן אין אינדזל אן ווי אזוי
מעו אוו יעצעט * פאישיייבו געקענט ה*ט אויף הויז שיין און הויר איין געשטאנען איז

געה*לטו זייער אים פון ד™ מיט ארומגענומען געווען סיאיז פיסקעס. די
געפונעו זיי די™ גרעבליע י™ הינטעי רייסן קענען נישט זאלן קיבדער די פארקן, א
דיפלאמירטער דער רופא, אהרן רופא, נחום פיףןת די
דעם, פון קרוב א גאר (אפשר קראווטשענקא
דער פרייהייטי) די אויסגעקליבן האט ןואס רופא. מלך צו געהערט האט הויז שיינע דאס
אין פעלדשער פאפולערסטער און גרעסטער ווי זיינע אויף ארויספארן ער פלעגט פארטאג
איז עף סאלאגוב. געווען איז שטאטטייל יענעם קוטשער, דער וועגעלע. און פערד א מיט זיטן
א זייער געהאט און דיפלאמירט געןוען אןיך דאס געטריבן האט הויקערס, צוויי מיט גוי א

פראקטיק גףןיפע מיט בלאטעס פיסקעוואטע די איבער ^פערד געןןןינט האט שטאט פןן צענטער אין זיר פלעגט קראנקן א ביי טעמפא. שנעלן א
אן זייער געןןען איז דאס מינדלין> פעלךשער אבער מינוטן, געציילטע פארהאלטן רופא מלך
מ,ס מעבטשעלע קליין א טיפ. אינטערעסאנטער דיא ריכטיקן דעם שטעלן צו באוויזן האט ער
פין ארןמפאףן פלעגט עף געזיכט> איידל שיין א האט רעצעפטן שרייבן אדער לייענען גנאז.
פלעגן אים נאכט> w אין שפעט ביז פרי מיט זיר מיט פלעגט ער געקענט. נישט ער
צוהעלפן זיי זאל ער ^קסויףים' די נעמען אנדערע און מעדיקאמענטן, טייל א ברענגען
דער אין זיר ביי אפעראציעס. פארשיידענע ביי ס'זיי אפטייק. דער אין קויפן הייסן ער פלעגט
ןןעלכע יןבגעלייט' אןיפנעמען עף פלעגט היים ארא רפואות: צווייעראליי אים ביי געווען נען
קראנק ווענערישע זייעףע היילן פלעגט עף אדער מערעשקעספירט, מיט עסיק מאטנע
טראגיש. פארענדיקט עף האט לעבן זיין הייטן מע זיינע צוויט. וויזעווע מיט אלטייסיראפ
נאך יאר עטלעכע אויפגעהאנגען זיך האט ער איינצי זיין צוגרייטן אים פלעגט דיקאמענטן

רעוואלן3יע ךער איינגעארדנט זין ביי האט וועלכער זון, קער
ער פלעגט וויזיט א פאר לאבאראטאריום. א

ספעציאליסטן אנדערע קאפיקעס. דרייסיק ביז צוואנציק פון נעמען
, פעלד בעסטן דעם פאר גערעכנט זיר האט ער

זיר האבן פעלדשערס דאזיקע די אויסער
שער.

ספעציא פארשיידענע געפונען שטאט אין נאך
אפטמאל קףאנקע> "היילי פלעגן ןןאס ליסטן> צו געווען איז גאס זשיטאמירער דער אויף
שןןעףן אזא י קףאנקע די ברענגען זיי פלעגן שילד, גרויסע א זייער הויז א אויף באמערקן
שוין האטזיי דאקטאר אמתער אן אז צושטאנד< מעדיצינסקי "סטארשי רוסיש: אויף געשריבן

העלפן. מער געקענט נישט שארף'/ ש. אספאפריוויוואטעל אי כעלדשער
פייגע געןןעלבל למשל/ נעמט, אט מאמעלשון פראסט אויף געהייסן האט דאס
אנטקעגנ. פןנקט געפונען זיך האט ןןאס לאה< און פעלדשער מעדיצינישער עלטסטער אן 
ז.ינען טיף דעף אןיף שןל> אלטעף ךעף איבער פאקןשטעלער.

פארשיידענע מיט זעקלעך אויפגעהאנגען געווען דער געוווינט האט אים פון ווייט נישט
אין אריינגיין פלעגט מען ווען קרייטעכצער. האבו ווייבער די ווי אדער סאקאל, פעלדשער
יידע א שטיין געזען דארט מען האט געוועלבל, א געווען איז דאס סאקאלאוו.  גערופן אים
דעם אויף ארויפגער,קט ברילן פאר א מיש נע א פריילעכער, א פעלדשער, דיפלאמירטער
א  קונה א איר נעבן שטייט אט שטערן. קראנקן, א צו קומען פלעגט ער אז צוגעלאזטער.
קינד א האנט, דער אויף קינד א מיט פרוי לינגע קיינע געפאר, קיינע זאגן: באלד ער פלעגט
זיר שלעפן קינדערלעך עטלעכע און בויך אין געפאר...
פייגע סוד א עפעס זאגט זי קליידל. ביים נאר רופא, יענקל געוווינט האט ווייטער ביסל א
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אין אריינלייגן געדארפט מען האט פאפירלעך די איבער ברילן די אראפ לאזט יענע לאהן.
דעם אויסטרינקען געבן און וואסער גלאז א א ארויס נעמט פאליצע, א צו צו גייט אויגן,
געהאלפן טאטערקע די איז דעם פון קראנקן. ווי איר זאגט און קרייטעכצער מיט פעקעלע

רובל. א מיט געווארן ביי בעת באגיין. דערמיט זיר דארף זי אזוי
מיטא קונים עטלעכע געפונען זיר האבן איר

באבע די דאבריש איר רעדע. א האלטן זיי פאר זי פלעגט מאל,
קינ אפנעמען פלעגט זי וואס דעם' אויסער איר באקומט מיר ביי זאגן, זי פלעגט זעט,
גע איז זי  פאר א באך געהאט זי האט דער, אבער שלימה.. רפואה א קאפיקעס עטלעכע פאר
אפ אויף ספעציאליכטין גרעסטע די ווען בארן דאקטוירים) די געמיינט זי האט (דאס זיי
פלעגט דאס הרע). (עין אויג" גוט ,,א שפרעכן פאר זיי און קערבלעך פאר די אויס אייך ביי
איינמאל נישט מצוה. לשם נא געלט, אן מאכן זי דער אין מאכערייקע א עפעס אייך שרייבן
גע בין איך ווען רביצין, די שיקן מיך פלעגט קרייטעכצער גארנישט. העלפט וואס אפטייק,
זאל זי אז דאברישן, צו חדריינגל, א ווען צו נאר: ווילט איר וואס צו געהאט זי האט
זי פלעגט דאס אויג". גוט "א אפשפרעכן איר צו אפילו פרויעןקראנקהייטן, צו קאפווייטיק,
זאגן םלעגט מען אויגן. די הינטער מאכן אויך מיטל. א געהאט אויר זי האט ליבע
מו דער און פערזאן דער פון נאמען דעם די שטאט אין געווען אויך איז פאפולער
פון אינהאלט דער נאמען. פולן טערס פארכעס. די געהיילט האט וועלכע ציפערין,
אויף זיצן ווייבער דריי דער: איז אפשפרעכן דער אויף קוק א געבן נאר פלעגט מען אז
רחל בת שרה אז זאגט, איינע שטיין, איין אויף נאר נישט שרעק, א באפאלן איז יידענע
זאגט, צווייטע די אויג". גוט ,,א געכאפט האט דערוואקסענע אויף אויך נאר קינדער, די
האט עס וואנען פון זאגט: דריטע די ניין. אז בלוט, מיט אנגעגאסן פנים, ברייט א מענטשן.
פוסטע אויף גיין. דאס זאל אהין גענומען, זיך אויסציפן פלעגט זי פיס, און הענט גרויסע מיט
מענטשן קיין ווי פעלדער, פוסטע אויף וועלדער, ספע א מיט באשמירן דאן און האר איינציקע
אהינ נישט, קרייען הענער קיין ווו נישט, גייען יארן מיט שפעטער וואס דאס, זאלב. ציעלע
בלייבן דאס זאל דארט און גיין, דאס זאל צו אויסגעהיילט ,,טאז" דער צי "אזע", דער האט
דריי מאל, דריי זאגן דאס פלעגט זי שטיין. יידענע, די האט וואכן, אייניקע פון משך אין
קראנקן דעם און  אויסשפייען טרוקן מאל אין יארן, פון משך אין געהיילט ציפערקע, די

ווערן... בעסער באלד פלעגט געבליבן איז מען אז געווען, איז סוף דער
האר אן  פאל בעסטן אין אדער פארך ביים

דור אלטער דער דאקטוירים: קאפ. אויפן

שטאט איבעריקע יי פיו איינווויבער יי טאטערקע די
עקאנאמישע בעסערע אין געלעבט האבן טיילן
סא דער איז דערפאר טאקע און באדינגונגען שווארצע מיט געזיכט, בלאס א מיט פרוי א
זיי ביי צושטאנד היגיענישער און ניטארער אויר איז אויגן, טאטערישע טיפישע מיט האר,
שטאט דער מיטן אין בעסערער. פיל א געווען געגעבן האבן וואס די, צו פארעכנט געווען
מיט באזעצט בולוואר גרויסער א געווען איז געמאכט האט זי הילף. מעדיצינישע ערשטע די
וואק צום ביז געצויגן זיר האט וואס ביימער, אויף מאניפולאציעס פארשיידענע קראנקן דעם
פארק שיינער א געווען אויר ס'איז זאל. געמורמלט זי האט מעשה בשעת פנים. דעם
מען ווו סאןסוסי, צווייטער א אין עלדאראדא אומפארשטענד פארשיידענע, שפראר איר אויף
פלעגן מענטשן די לופט. פרישע שעפו פלעגט אפשכרעכן, מאל יעדן נאר ווערטער. לעכע
דא א אויף ארויסצופארן דערלויבן אויר זיר עטלעכע טרוקענערהייט אויסשפייען זי פלעגט
פלעגן וואס אזעלכע, געווען אפילו ס'זיינען טשע. דעם איבערגעלאזט זי האט אוועקגייענדיק, מאל.
אין קורערטער. אויסלענדישע אין ארויספארן פאפירלעד' לאנגע שמאלע, עטלעכע קראנקן
גע קראנק איז עמעצער אויב שטאטטייל, דעם א מיט אנגעשריבן געווען ס'איז וועלכע אויף
באנוצן זעלטן זייער זיר מען פלעגט ווארן, די טאטעריש. אויף עפעס פליסיקייט געלער
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קראנק אלגעמיינע און  פרויען  ראוויטש ווענדן גלייך זיר פלעגט מען פעלדשער. א מיט
קראנק אלגעמיינע  שרענציס מ. ד. ד''ר הייטן: ספעציאליסט. א דאקטאר, א צו
פון ארדינאטאר דער שפערלינג. ד''ר הייטן! אויף איין דא איך טייל דאקטוירים די
עלסער אין געשטארבן איז ער שפיטאל. יידישן קאטע ערשטער דער צו קאטעגאריעס. צוויי

יאר. 100 צו קרוב דאקטוירים די פארעכנט מיר ביי ווערן גאריע
רע דער בשעת דעקעלמאן. ברידער דריי די וועלכע די, הייסט דאס דור, אלטן דעם פון
למ ד"ר קיעוו; קיין אריבערגעפארן וואלוציע צו קינדעריארן. מיינע אין געקענט האב איך
געשטארבן קראנקהייטן, אלגעמיינע  דן דאקסוירים, די  קאטעגאריע צווייטער דער
מיליטע  לאפרון ד''ר ;1918 יאר אין בערר ערשטער דער ערב צוגעקומען זיינען וועלכע
מיליסער  ניעבראט ד''ר דאקטאר; רישער וועלטמלחמה.
אין פלעקןסיפוכ פון געשטארבן דאקטאר, אלףבית. לויטן דאקטוירים די זיינען אט
דאק מיליטער  ליכטענפעלד ד"ר ;1918 יאר דאקטוירים: אלטע די זיינען דאס
ד"ר באלשעוויקעס. די פון אומגעקומען טאר, ד''ר האלז; און נאז אויערן,  אלמז ד''ר
א ווולמאן. ל. ד'ר קראנקהייטן; אלג.  מנקר  באומהאלץ ד"ר גינעקאלאג:  אנשילעס
כלל און דאקטאר חשובער זייער פאפולערער, א געווען איז דאס קראקנהייסן. אלגעמיינע
אלוועלט פון גענעראלסעקרעטאר דער טוער, וואלס פוס איין ווען מאן. דארער א הויכער,

ניויארק. אין "אזע'' לעכן צווייטער דער פת קורצער געווען ניט אים ביי
געווען איז היילאנשטאלט איינציקער דער קישאט: דאן פון קאפיע א געווען ער וואלט
פראכט און גרויסן א אין ביקורחולים. דער  גארענשטיין ד"ר כירורג;  געלבאד ד"ר
ביימער, געדיכטע און הויכע צווישן פארק, פולן א  דינאווסקי ד"ר קראנקהייטן: אלגעמיינע
געביידעס גרויסע עטלעכע געפונען זיר האבן טשערני ד"ר קראנקהייטן: אלגעמיינע פאליאק'
געווען איז וועלכער שפיטאל, יידישן דעם פון  עפשטיין ד"ר קראנקהייטן; אלגעמיינע 
דער איינריכטונגען. בעסטע די מיט פארזארגט אגענט דער געווען אויר איז ער אקוליסט.
60ער די אין געווארן געגרינדעט איז שפיטאל פעשינסקי ד"ר ., .'ייקא"געזעלשאפט דער פון

יארהונדערט. פארגאנגענעם דעם פון יארן אפט קראנקהייטן. אלגעמיינע פאליאק' א 
קראנקן, ארעמען אן פון אוועקגיין זיין נאד מאל,

א3טייקן יי פאר א קישן אונטערן געפונען מען פלעגט
עלטססע די געווען איז אפטייק ציפריסעס אונטער פלעגט דאקטאר דער וואס רובל,
געווען איז שילד דער אויף שטאט. דער אין און האלדז אויערן,  צמחמאן ד"ר ווארפן;
"עק אויפשריפט: אן דערמאנט) אויבן (ווי איז אליין ער וואס דאס. איז מערקווירדיק נאז.
אפ דאמאנסקיס ."1789 יאר דעם פון זיסטירט מען פלעגט אים צו טויב. גאנצן אין געווען
א זייער פאליאק. א געווען איז דאמאנכקי טייק. גע איז ער אסיסטענטן. זיינע דורר רעדן
א מיט פנים, נאבעלן א מיט מאן, שיינער ספעציאליסטן גרעסטע די פת איינער ווען
פאר זיר האט וואס בארד, ווייסער לאנגער, גי  קודיש ד"ר געביט דאזיקן דעם אויף
אנגעשטעלטע אלע שפיצן. צוויי מיט ענדיקט איז דאס קראנקהייטן. אלגעמיינע און נעקאלאג
גע אויר האט דאמאנסקי יידן. געווען זיינען גרוי מיט דיקער א הויכער, א מאן, א געווען
פלעגט דאקטאר א אז יידיש. שיינעם א רעדט זיר האבו עס וועלכע אונסער וואנסן, סע
פאאופע "פרא צוגעבן און רעצעפט א שרייבן פלעגט ער אז ליפן. פליישיקע דיקע, געזען
דא האט ארעמען, אן פאר הייסט דאכ ריס", קוטשער דער פלעגט וויזיטן, זיינע אויף פארן
אדער טאריף, קלענססן דעם גערעכנט מאנסקי צופיס. נאכגיין פלעגט ער און פארויס פארן
אן רעצעפט דעם געגעבן גאנצן אין האט ער פלעגט ווערן, מיד שטארק פלעגס ער ווען ערשט

געלט. ד"ר דאראזשקע; דער אויף אויפזעצן זיר ער
האמעאפאטישע, אפטייק, שיפעראוויטשעס געווען אויר איז ער גינעקאלאג.  קושניער
פא זיעמסקעאפטייק; אפטייק. גראפל אדער קימפעטארינס; פאר קליניק א פון אייגנטימער אן
אפטייק; וורובלעווסקיס אפטייק; כירעטשנע ד"ר קינדערקראנקהייטן:  קעסטעלמאן ד'ר
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פארהאלטן. זי האט מאן דער נאר קונה, דעם אפטייק; ראוויטשעס אפטייק; טשודאווסקיס
די אין לויפן, אים ,,לאז געזאגט: האט ער פעלדמאן אפטייק. פעלדמאנס אפטייק; באראצכ
אויר שוין מיר האבן קאפיקעס פינף קופערנע געקאנט האט ער ייד. פינסקער א געווען אירז
דרומ די וועלכן פון אפטייק, סאלאדארס ריווח". ורעגן למדן. א געווען איז לערנען, גוט זייער
אלטו אויפן ארויסגעקוקט האבן פעיצטער דיקע ווען איינמאל, וויץ: א דערציילן מען פלעגט אים

ביתעולם. קונה א און קאסע דער ביי געזעסן איז פרוי די
וועגן באריכט מיין איך פארענדיק דעם מיט קאפיקעס, 25 מיט רובל א באצאלט איר האט
אין צושטאנד היגיענישן און סאניטארן דעם קונה דער ווי דעם נאד באמערקט זי האט
אקטאבעררעווא דער צו ביז בערדיטשעוו רובל זילבערנער דער אז אוועקגעגאנגען, איז

לוציע. גע זיינען צוואנציקער זילבערנער דער און
זוכן געטאן לאז א זיך האט זי פאלשע. ווען

טעג נעכטיקע אייזן ל"ב

זינגען. צום לידער נאר שרייבן כ'וועל געמיינט כיהאב
חורבן. דעם יאוויינען זיצן נישט כ'וועל געמיינט כיהאב

היים. מיץ און שטאט מיין פארגעסן כ'וועל געמיינט כ'האב
יוגנט. פון פלאטער דער תמיד אבער אויף לעבט

געדאנקען. נעכטן פון געזאנגען. חלומות,
טייכן. און וועלדער און שטיבער און געסלעך
ליפעס. די בוימער. צווישן שבתשפאציר דער
מכל. ר' מלמד קאנטשיק. דער חדר. דער
אבא. ר' רבי און רש"י מיט חומש דער

לאנקעס... גערטנער, סעדער. די און מארק דער

טעג, נעכטיקע נאר בענקען נישט כיוועל גע^יינט כ'האב
פארשלונגען. פארגעסן' און פארגיין וועלן זיי אז

אויף לעבט און שטייט און נעכטן דער אבער קומט
דערצייל. און רעד גיי הארצן: אין אן קלאפט און

שוואכער אלץ זכרון און מיד דערווייל קאפ ותגרט
   האלבגעבויגן גרוי. ציטער: א טוט האנט די

; בליק אויסגעלאשענעם אזא מיט אייגן און
צוריק. אויף ווייט ווייט פארהלומט קוקן

זונענשיין אויס דארט זוכן און קוקן
/ פארביי. זיינען וועלכע טעג נעכטיקע פון
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0 י 1 *1 11 גראבאוו זאב
(דערציילונג) מלחמה*,י דער אין וועק א איז טאטע "דער

די איז "מאמע, געזאגט. מאמע די האט אזוי
קייוש ניגיז פייילעכו * מיט ייעט ט*טע יער וועט ווען און ראטנע. פון ווייט מלחמה
Djrr פין פ*יזיכן צי אוניז געבן אין מאכן אזויפיל שוין סיאיז צוריק.?'' קומען טאטע
יי *פ זיי ס'שפיגלט ויעלכז איו ייייז יויטו ימים די פאר באלד שוין פסח, אריבער, צייט
נעבו שטייט מ*מע יי איו ליכט' שבתדיקע בישט אלץ נאר" איז טאטע דער און נוראים,

גליק~ פיו שיינט און טאטן געקומען...
מעבסשן אזויפיל דא זיינען פארוואס אבער מיר שפילן חדר פץ צייט פרייער דער אין
איין אין אריין כילויף שטוב? אין אונת ביי קום פארמאטערטער א און מלחמה, אין זיר
מל דער פון געקומען טאטע דער איז אטעם. איר צו צו מין דריקט מאמע די אהיים, איך
פארגליווערס מיר ווערן ווערטער די המה? אויגן. אירע אין גלאנצן טרערן און ברוסט
דער זין פאר דערזעענדיק ליפן, מייגע אויף קומען וועט טאטע דער בישט, וויין "מאמע
מיט און קאפ. אויפן טיכל נאס א מיט מאמען זיין ווייטער וועלן מיר אח מלחמה דער פון
אזוי נישט ביין, אויגן. די פארשטעלט העבט די מיד גלעט מאמע די מאמע?" איא, צוזאמען.
פון קומט וואס טאסן דעם אויף מען נעמט שווארץ שטיקל א מיר גיט און קאפ איבערן
דער בארואיקן און שטייען שכנים מלחמה, דער כ'טראכט און כ'עס אויל. מיט באשמירט ברויט
"מא געוויין: א מיט איר צו צו כ'פאל מאמען, ווי טרויעריקער היינט מאמע די איז פארוואס
איר האב דא און טאטע?" דער איז ווו מע, מאל. אלע
מיי "יתום ווארט שרעקלעכע דאס דערהערט מיט איך אריין, באד אין איר גיי פרייטיק
קו נישט מער שוין וועט טאטע דער נער", נישט, אפילו ווייסן זיי ברידערלער. צוויי מיינע
מיט געווארן עלטער איר בין דאמאלס מען", אז און מלחמה, דער אין איז טאטע דער אז
מיין פארלוירן איר האב דאמאלס יארן. סר א גייט יתום דער יאסעלע, אויר וויינט. מאמע די
מאמען ארימער מיין מיט צוזאמען און ייגנט א געהוסט האט טאטע זיין ווייל באד, אין אליין
לאסט שווערע די טראגן אנגעהויבן איר האב פלעקן, רויטע מיט געשפיגן און זומער גאנצן
קינ קליינע דריי נאר פאר ברויט זיכו פיו וואגן, א אויף ארויפגעלייגט אים מ'האט ביז

מלחמהטעג. ביטערע שווערע, אין יעי' וועג. קאוולער אויף אוועקגעפירט אים מ'האט און
געלא מ,ס rr e^ynrT ןןינטער ^ טא סר א און אויגן רויטע מיט מאמעס סר א
קאל w פארטרייבט orws טףיט> סענע בישט מער איז ער און באגלייט. איר האבן ^טעס בןימעף< ךי  בלעטעף די ןןינט טער זאגס יאסעלע געשטארבן... איז ער געקומען,
בלן. ןןייסע מיט באךעקס שןיבן די זיינען ^ אריין... באד אין אליין גייט און קדיש

זין די ביז פארגליווערט ווערט בלאטע די מען. בלאזן, שופר דאס מען הערט פרייטיק יעדן
אוי קורצער אלץ ווערן טעג די אויף. שיינט ימיםנוראים, די זיר ס'דערנענטערן אז סימן, א
זיר לייגן מיר לענגער.... לענגער, נעכט די אין און ווינטל קיל א שוין בלאזט אינדרויסן
נאפט דער שאד א ס'איז ווייל פרי, שלאפן רבי דער באח. נישט שוין זיר מען קען טייר
שלאפן מיר גייען איינמאל בישט לאמפ, אין די מיר אויר און אונדז, צו שטרענגער ווערט
ויעוץ. אנטשלאפן נישט כ'קען הונגעריקע. סידערנענ ערנסטער. ווערן תלמידים, גרויסע
דער פון געוויין שטילן צום איין זיר כ'הער וועט אפשר ,,יוםהדין". דער דאר זיר טערט
מיט אניאלמנה העלף מיינער, ,.גאט מאמען: און מלחמה דער פון קומען טאטע מיין אויר
גע זיי האבן וואס  קינדער פיצלעד פיר פון דאוונען אים, נעבן שטיין קענען וועל איר
מאמע מיין אויף שטייט פארטאג זינדיקט"?!... זיבגען. העלפן אים און מחזור גרויסן זיין
קארטאפל צו שטעלט רובע. די אין הייצט און מיין נאר מאכן קידוש וועל איר נישט און
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וויינען שוועסטערל מיטן ברידערלעך די ווי בושעוועט דרויסן אין קאכן. צום שאלעכץ מיט
דאס ברויט. שטיקל א בעטן און עסן, ווילן און צום איינער איין זיר טוליען מיר זאווערוכע. א
נישט יאר, צוועלף פון יינגל א איך, קען מיט כ'ליג ווערן, ווארימער ס'זאל אנדערן

העדן. טאטן... מיין זע און אויגן פארמאכטע
ארום זיר קוקט אריין, אפט קומט גוטע די חיה געסוד' זיר און געקומען זיינען שכנים די
א ארויס זי נעמט פארטור אונטערן פון און ווידרי דארף פון אויר מאמען, דעו מיט עט
פון אפגעשפארט האט זי וואס ברויט, שטיקל יידן באקאנטע. אונדזעדע געקומען זיינען ניצע
זי ברענגט מאל א מיילער. קינדערס אירע קיין קומען נוראים ימים אויף פלעגן וואס
ביי געשנארעט האט זי וואס קארטאפל פאר א און שטוב אין אונת ביי איינשטיין את ראטנע

פויער. א ענ זיר ס'וועט ביז אז מאמען, דער גע'עצה'ט
מען ,,וועט מאמען מיין צו זי זאגט "מארגן", אין אריבערפארן מיר זאלן מלחמה די דיקן
אויפ בערעלע זאל ראטנע, אין קארן טיילן און עסן מער האבן וועלן קינדער די דארף,
אפשר ראטנע, קיין גיין און פארטאג שטיין ני איז ראטנע אין דא דא. איז מלמד א אויר
זיין וועט קארן, אביסל קריגן אויר ער וועט ווערן און הונגערן קינדער די ברויט, קיין שטא

טעג". פאר א אויף ברויט שפעטער טעג פאר א מיט קעלט. פון געפרוירן
...? גייר וועסט "בערעלע מיר פרעגט מאמע די פויעריש א אויף ארויפלייגן געהאלפן מיר האבן
וועט טאטע דער גיין, "כ'וועל איד' זאג ,,יא", אונדזערע פערדל קליין א צו געשפאנט פורל

הימל"... פון העלפן מיר דארף אין פארן מיר קידכלים. און מעבל
שטערן די נאר פינקלען אינדרויסן פארטאג. איייו

וועלף. הונגעריקע פון אויגן ווי פוי נידעריקער א צו מיר זיינען פארפארן
זאגט און טליתקטן, א אן מיר טוט מאמע די שטרויענעם א מיט באדעקט הייזקע ערישער
האנט. דער אין ציצית די האלטן כ'זאל אן מיר ווי פענצטערלער קליינע צוויי דאה שווארצן
דער קוש א כ'גיב קוש. א מיר גיט מאמע די האבן קינד קליין א פון אייגלעד דערשראקענע
און פלייצעס די אויף זאר דעם כ'נעם מזוזה, ערד. דער נעבן פון ארויסגעקוקט

ראטנע. קיין אריין וועג אין מיר לאז אויף און געעפנט זיר האט טיר שווערע די
דארף, פון וועלדל שיטערע דאס אדורד כיגיי ,,גוטע", די חיה געשטאנען איז שוועל דער
טלית א כ'טראג מורא... קיין נישט כ'האב שטענדיק ווייל גערופן, איר מיר האבן אזוי
קיין פירט וואס שליאד, אויפן גיי איר קטן... עסן. צום זאר גוטע א געבן אונדז זי פלעגט
תפילה: א זיר זינגט הארצן אין און ראנ>נע געטרוקנטע א מאל א מאן, מיט קי:ל א מאל א
כיגיי וועג, מיין היט און גאט מיר "העלף : זאגן און צוקער, שטיקל א מאל א בארעלע,
ברי מיינע פאר קארן אביסל ברענגען דאר האט זי זיין''. גוט ס'וועט קינדערלעך ,,עסט
זאל מאמע די אז שוועסטערל, און דערלער מל אויבערשטע די אונת פון אראפגענומען
וויינען נישט און עסן געבן זיי וואס האבן אונדז פון איינער יעדער וועלכע אין בושים

נעכט"... די אין מיט צעקושט זיר איינגעוויקלט, געווען איז
פיס די ווארט. און ריי דער אין שטיי איר אפגעווישט פארטור מיטן און מאמען, דער
די שיינט הימל אין כאטש קעלט, פון מיר פרירן אנ' געשטאנע איז טיש אויפן נאז. און אויגן
האט וואס דעם ווארעמט זון די אבער זון... קארטאפל, מיט פול שיסל שווארצע ערדענע
פעלץ. גוטן א מיט שטיוול ווארעמע פאר א קעז ווייסן מיט זויערמילר זייט דער ביי או
דעם שיר, האלבצעריסענע מיט גייט וואס דער ברויט... שווארץ סר א סר א און...
אויערן. די ביי ס'צופט און פינגער די פרירן הונגע מ'איז ווען לאנגזאם זיר ציען טעג די
דעם פאר פאמעלער פארגייט טאג דער ווינסער צווייטן דעם שוין מיר זיינען דאר ריק...
גארנישט היינט נאר כ'האב הונגעריק, איז וואס זארגן נישט זיר מען דארף זומער דארף. אין
זיר, דערנענטערט ריי מיין גליק, צוט געגעסן. מ'דארף מלבושים, ווארעמע אדער שיר וועגן
קארן, הויפן גרויסן א נעבן שטיי איר און זיצן ווינטער אבער רובע. די הייצן נישט
אונטער הויזן מיינע גיר אויף כ'פארבינד הערן און שטוב אין הונגעריק און בארוועס מיר
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מיך הויב כוחות די אז כיפיל און ווייטער כ'גיי קארן זשמעניע א און איין זיך בויג קני, די
נישט זיר טאר מען אבער פארלאזן, צו אן הויזך צעריסענע די דורך אריין איר שיט
די ווארט. מאמע די גיין. כ'מוז אפשטעלן. ס'וועט איינע. באר זשמעניע... א נאר קעשענעס.
הונגע זיינען שוועסטערל מיטן ברידערלער פאר זעלדעלען, פאר ברויט שטיקעלע א נאר זיין

ריק... שעפסעלען...

אן ס'הויבט פאמעלעך. זיר יוקט נאכט יי מיר פרעגט איר?" זענט וויפל קליינער, "נו
מיד כ'זעץ זיר. קלעפן אויגן די שניי, א פאלל גאל מיט אנ'אוניפארם אין אנגעטאן איינער
אנ'אפגעשניטענעם פון שטאם א אוייי אנידער מיט מאמע א ,,פינף, כ'ענטפער: קנעפ. דענע
איי פירט וו*ס וועג פיז ראנד ביים בוים' נישט איז טאטע דער קינדער. קליינע פיר
שלאפן... נישט ביסעלע, א באר *יייי יאיר מלחמה'/.. דער פון צוריגקעקומען

שלאפן... נישט
וויפל קארן זעקל מיין אין אריין שיט ער

דעם ארוים שיט מאמע די שטוב איו ay7כיבין ס  u u ^ "י1" פארטראגן. נאר קען איר
אויוון אין שניי... ווי ווייס איז ער און קארן
שניי ווי ווייסע פלעצלער און פייער דאס ברענט אריין וועג אין זיר איר לאז פריילעכער א
פון קומט טאטע דער געבאקן... גיר אויף ווערן איו את פלייצעס, מיינע אויף זאק פולן א מיט
אויף מיר נעמט און ווייספארשנייטער א שול קני... די איבער ביז הויזן מיינע
שטעכט פארוואס אבער הענט שט*יקע זיינע אויף ווארטן דארף אין אז כ'ווייס אהיים, כ'גיי
הענט יי פיי פינגעי שפי? יי איו *זוי מיי מיטן זאק דער דיקינדער, מיט מאמע די מיר
קוים כ'עפן איז איי שריי ט*טע''' פיס איו דער פלייצעס, מיינע אויף פעסט ליגט קארן
כ'קוק מאמע... איי' ביו ווו אויגו' יי אייף אבער אראפרייסן, אים וויל ווינט, קאלטער
פיו אויויו' פויעיישו * אויף 0ליג איים זיר האנט. רעכטער מיין מיט פעסט צו אים כיהאלט
בילד' "איר'' מיי צי ^י^ ?י?ט "*:ט דעי לייב, מיין צו נאענט איר האלט לינקע די אין
איו כינעם ^יקו נישט יעם אויף מיטאי יואס איר בייט מאל יעדעס דערווארעמען. צו איר
כ'פיל ציצית. די הענט פארשווארצטע מיינע ".,,_ הענס._י די
מיינע רייבן הענט מאזאליעדיקע שווערע ווי
מילר הייסע מיר ברענגט פויערשע די פיס. דער בלאזן, איין אין האלט ווינט דער
זיר איר בעט מאמע"י מיין איז "ווו טרינקען. צו כמארעס שווארצע מיט באהאנגען איז הימל
וועט "זי מיר בארויקט פויערטע די איר. ביי איינער שטופן זיי און וועש, גרויע מיט ווי
מאן איר אז מיר, דערציילט און קומעך, באלד נישט ס^אלט ווי ראנד צום אנדערער דער
פול וואגן א מיט היים א וואלד פון געפארן איז אלעמען. פאר דארט פלאץ קיין געווען
עפעס ביי צייייג אייו זיי י'אט ציוייגן' מיט נא שטייען וועג פון זייטן די ביי בוימער די
ער ווען און אראפגעפאלן, איז און פאיטשעפעט דארע ווי צווייגן אויפגעהויבענע מיט קעטע
ייי עי האט אויפהייבו עס געג*נגעו איז קאלט... איז זיי אויר הימל. צום הענט
געפארן איז ער דערפרוירענעם.. א דערזען
זארגן, נישט זיר זאל זי אז מאמע דיין זאגן מויל אין קערנער פאר א כ'נעם ווייטער. כ'גיי
דער אויך און דא, איז קארן מיט זאק דער מיר זיינען ליפן די פאמעלעך זיי קייע און

הויזן. די פןן ק^ףן אין מיר שטעכן שפילקעס דינע פארטרוקנט.
פון פינגער די אין און אויערן שפיץ די

טיר פייעיישע שיוערע יי געעפנט זיר סיהאט אביסעלע... נאר פיס, די
מא מיין געשטאנען איז שוועל דער אויף או
מיר אויוון. אויפן מיר צו ארויף איז זי מע. די שטוב, אין זיין כ'וועל און אביסעלע נאר
זיינען טרערן און הארצן איר צו צוגעדריקט פירט וואס וועג, דער איז אט ווארט. מאמע
באנעצט אויגן. ביידנס אונדזערע פון גערונען ווער אבער וויינען... כץויל אריין. דארף אין
ווארעם געווען זיי זיינען מויל אין פנים. דאס און נישטא, איז מאמע די אז הערן וועט

געזאלצן. און אויגן. די פון מיר רינען טרערן טאטע... דער
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קארעצער פנחסיל ףבי כהן דיד
יידן קארעצער פון מידות דריי פון זכות אין

זיינען זיי אז יידן, קארעצער די אויף פנחס'ל רבי גרויסער דער זאגן פלעגט
מידות דריי באשיידן. און נאאיוו זיינען פשוט, זיר האלטן מידות: דריי מיט באשאנקען
דערגרייכט וואס דעם, צו איז ווויל און וועלט דער פון יסודות די פון זיינען וואס
זיינע און שקלאוו איז געבוירנשטאט זיין אפילו אז זיי, ער האט צוגעזאגט און זיי.
אין נשמה זיין פון שורש דער אבער איז ליטע, אין אריבער אים זיינען יוגנטיארן

פאררופן. זין ער וועט נאמען איר אויף און קארעץ
פנחסילען. רבי אין געגלויבט האבן יידן קארעצער די און

יידן, אויף גזרות זיין גוזר געזאלט האט מלכות רשעותדיקע די ווען און ויהי,
אן מארגן פון רבי, געזאגט: און פנהס'לען רבי פאר געשטעלט זיר און געקומען זיי זיינען
זיי מען קאן דען צי קינדער, אונדזערע אויף און אונדז אויף גזירות די ליגן וועלן

י זיין מבטל ניט
אים. פאר שטייען וואס די אויף אויגן זיינע אנגעשטעלט פנחס'ל רבי האט
איבער פארן איר ציטער מארגן, פארן ציטערט איר ביז געזאגט: און געטון זיפץ א

געזאגט. ניט גארנישט ער האט מער און מארגן.
רייד. זיינע איבער געווונדערט שטארק יידן קארעצער די זיר האבן

נאכן פנחס'ל דבי פון בענקענישן די געשטארקט זיר האבן ארום צייט א אין
ארויסגעלאזן זיר און יידן קארעצער די סיט געזעגנט זיר ער האט לאנד, הייליקן

והגג. אין
דארטן ער איז שעפעטאווקע שטאט דער אין געקומען איז ער ווען און ויהי,
ארץ קיין עליה זיין מעכב מען איז הימל פונעם אז געוווסט, ער האט געווארן. קראנק
די זען געוואלט ער האט קראנקנבעט, זיין פון אויפשםיין ניט וועט ער אז און ישראל
דער פון פרנסיהצבור די אלארמירט מקורבים זיינע האבן יידן. קארעצער די פון פני

בעט. זיין ארום געשטעלט זיר און געקומען זיינען זיי און קארעץ שטאט
האכן אפגעשוואכט. ווערט שטים זיין און שווערער ווערט קראנקהייט זיין און
הערן צו כדי אנ'אויער צוגעלייגט און אים איבער איינגעבויגן זיר קארעץ פון פרנסים די
א רענדל א גילדנס. ציילט וואס איינער ווי געווען ווערטער זיינע זיינען שטים, זיין
צי איר  געזאגט אייר האב איר וואס איר געדענקט צו זיי: צו זאגט ער און ווארט.
ווערט און גייט קול זיין און איבערמארגן. פארן ציטער איר און מארגן פארן טערט
געוויין: ביטער גרויס, א מים זאגט ער און אויגן, זיינע פון רינען טרערן און צעבראכן
נאר נישטא, איר אין זיינען יידן לעבעדיקע קיין נאר ניט און קארעץ: שםאט די זע איר

קברים. זייערע אויף מצבה קיין נישטא  נישטא איר אין זיינען יידן טויטע קייו אויר
פארוואס אונדזערער, רבי הייליקער זאגן: און קריעה רייסן פרנסים די און
זיר שטארקט פנחס'ל רבי און חורבן? גרויסער אזא קארעץ אויף קומט וואס צוליב און
דרינגט און אויף גייט ליכט א זע איר שטארקער: ווערט שטים זיין און וויילע א
צונויפקלייבן זיר וועלן וואס שטאט פון איבערגעבליבענע די  ארץישראל פון אדורר
קארעץ און  שטאט פון נאמען דעם ארויפברענגען אויפסניי וועלן זיי ארץישראל קיין

ווערן. פארשניטן נישט וועלט דער פון וועט
זיין אויף און שעפעטאווקע שטאט דער אין איז פנחס'ל רבי פון קבר דער און

קארעץ. פון פנחס רבי נאמען: זיין אויסגעקריצט איז מצבה
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ברידערגאנג אמייגלבע
? פרימארגנלאזע די רופן לעבן וועט ווער און פרימארגן. אן שירה נישט מ'זאגט

פליישאוןבלוט. אייגן פון ס'איז ווייל פרימארגן. דעם אין אויסגעהעפט איז ליד דאס אט און
לאשעק יינגער א ס'גייט ווי ג^נג. זינגעבדיקער א געווען ס'איז

מארשרוט. אין ברידער מייגע צווישן געגאנגען איך בין אזוי קארעטע. דער צו

ציילן. שליאכן די קאן ווער מיר. ליינען געגאנגען און געגאנגען און
וועלט! א  ס'ליכט געשעפט אונדזערע אויגן פון אזוי ווי די, אט זון, די אט און

צענויף נעמט זי אונדזערס ס'גאלד אזוי ווי לאכענדיק זעען מיר און
קעלט. פון געפרוירענע ותגן' די אויף צעשפרייט'ס און צעזייט'ס און

א! געגאנגען' מיר זיינען וועלט איבער אזויא ליכטפרימארגן. פרימארגן. א איז'ס
רוים. אין געשפין זילבערנער און אויס. ליד אונדזער שאלן טראמפייטן

ניסא. טרויערער קיין און טרייסט. קוואלן און איכער. זין ברונעמער ס'גיסן
טוי. מיט האר די פול ס'זיינען היינט. נאכט די ארונטערגיין נישט סיוועט א'

דערנער מ"נע צוו>ע\ן
דערנער מיינע צו אום זיך כ'קער אז

זשמעניע א אן זיי נעם און

ליפן די צו זיי דערלאנג און
מיינע ברעמען די זיי מיט אויף וועק און

 געבוירן ווערט וואס מינוט דער צו
ליבע אויס זיי צו אום זיר כיקער אייך, כ'שווער

זיי כ'זשמעניע און

זיי. פארזוך איך און

מיינס גליק גרויסע דאס ס'איז אייך, כ'שווער

ווייזן אויגן מיינע פאר זיי
בלוט פון נאכט מיין

בייטאג.

ליבנה כ. : יידיש

ו
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(אפטער< אביתר יעקב יב.סרו זין געפאלענע אוכדזערע
פאראויס קריג, אין "גבורה זיין וועגן שטורעם. דיוויזיעשטאב, פון גענעראל פון קאנצעלאריע
אנ'עצה זיר קענען דאס און ציל צום גייענדיק 1967 נאוועמבער 9טער תשכ"ה, השון י'
זיר איינשטעלנדיק קאמפברודערשאפט, געבן. פאר אביתר, יעקב אויסצייכענונגאפשאצונג,
אויסו זיר אויפפירן "זיין אז און לעבן דאס אין הילפספארשטאנד העלדישקייט, ארויסווייזן
ביי און באווייז אלס דינען וועט שלאכטפעלד שלאכטפעלד. אויפן אנפירערשאפטסביישפיל

שפיל...'' אן מיט אנפירנדיק ,1967 יוני 15טן דעם
זייער און (צל"ש) אויסצייכענונגען אטדי טאנקנאפטיילונג, און אויספארשונגסאפטיילונג
אויפטו וועגן מאטעריאל געדרוקט אנדער סר א גע שווונג מיט און בראוועריש זיך ער האט
קריגסקארטע, די און זון פון גבורה'שאפט און גע שווייגן דזשענין, שטאט דער אויף ווארפן
איז ער ווו ארט דאס סיאבגעצייכנט וועלכער אין . ^^^^^ י שיידוועג קאבאטיער דותן, עמק  געפאלן ^^H^Bef^ |₪י
עלטערן, זיינע פון אויגן די פאר שטענדיק ליגן j^^^^^^^K 7

שטעטל וואליבער פון אפטער, זאב און הינדע lfP^^^Pm^
זייער אין אריין קומען מענטשן סר א האשטש. ^^^ 7
3רע" א איז פאטער' ^י ^פטעי' י1' יוייל ייז' ז Mw^HB >*** £
וועלט פון פינאנסדירעקטאר און זידיוםמיטגליד §^''^ Z** י

דער אין שטייט און יידן וואלינער פון פארבאנד yf
פארשטייט און, פארבאנד, האשטשער פון שפיץ יי __^ ^

אריין. קומען וואלינער נאר נישט זיר'
וועגן סר א עלטערן די נישט רעדן געתיינלער 1 ו
מונ אומגליק. גרויס זייער וועגן און זון זייער ■
דארף אורחים הכנסת פון און שטימונג **טערע x
פיל די זעט עמיצער ווען און שטוב! אין הערשן   '

זייבען **" זיז' וועגו כר^ןך7 איו *רס'^ נ.טי. און פולעמיאטן פיינט, פון טאנקן מאכט
און אויג פרעמד א פון באהאלטן געוויינלער מיי פאליצייהויז. דאס באזעצט און געווער
זיין וועגן שםועס אנ'אפגעהאקטער זיי ס'פייט די קעגן געקעמפט ווייטער האט אביתר דזשער
נישט ^  העליז יי ציוישו פ*לי און לעבו צו כדי דעקנדיק, און פיינט פון פאנצערכוחות
גלאנצט טיעי * ויעו טרעיו מיט עלטעיו יי אריין איז וואס דעוויזיע פון כוח א באפרייען
איי איייז גלייר מעו ™7  אויג איי ?"" אדורכ ער האט פאטאנען, 20 א פון נעץ א אין
קיינעי וועו אפייישו איי אוו צימעי ציוייטו א קעגנאיבער קייטןאטא זיין וועגמיט א געבראכן
וועיו געשטערט נישט חלילה ס'זאל נישט זעט מיט גערעגנט האבן וואס פיינט פון טאנקן די

געסט... זייערע פון שטימונג גוטע די ארויסצושלעפו כדי פייער. אויפערגעוויינלעכן
אין געווארן געבוירן איז יענקעלע אויר כוח דעם ארויסהעלפנדיק כוח. געטראפענעם דעם
איז אבער וואלינער! געבוירענער א האשטש. פיינטס פון געטראפנווערנדיק געפאלן, ער איז
ער ווע (1933) עלטערן זיינע מיט געווען עולה טאנקן...''
אלט. מאנאטן אכט געווען: יינג זייער נאר איל וועלכער אין אןאפטיילונגאויסצייכענונג, און

שטאר די און גלי ציוניסטישחלוצישער דער די וועגן פרטים מער מיט דערציילט ס'ווערט
האבו פארווירקלעכן,  זיין עולה שטרעבונג קע אביתר. מיידזשער אנפירער פון מעשים העלדישע
יידישער דער פון מערהייט די כמעט באצייכנט פון באוועגונג די צעמישט האט ער אזוי ווי
זיר' פארשטייט און, וואלין אין דאמאלס יוגנט ער אזוי, ווי פיינט, פון פיעכאטע און פאנצער
זיינע פת אייגנשאפט די געווען אויר איז דאס פון שפיץ דער אין וועג א אדורכגעבראכן האט
אויר זיי האבן גייסט דעם אין און עלטערן יינגע מיט איינגענומען איר און דזשענין קיין כוח א
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צו לייגט וואס חיים, מעוז קיבוץ פון שולע אין בישט ווונדער קיין ס'אלזא זון. זייער דערצויגן 1
משק אין געביטן אנדערע אויף אויר האנט א "להברים"אויסגאבע א אין לייענען מיר ויען 1
שטודירך' ווייטער גלייכצייטיק ווארפנדיק "זיר דער צו המאוחד): (הקיבוץ חיים מעת פון 1
יעקב. משק; פון צייטונג אין לייענען מיר ווי אר אנגעהויבן זיר האט וואס יוגנטגעזעלשאפט, 1
אין ארויס גייט  מפקד העלדישער את אפיציר גרופע א צוגעשטאנען איז 1946 אין גאניזירן 1
זעקס דער אין אפטיילונג זיין פון שפיץ דער נאמען מיטן תלאביב אין יוגנט לערענדיקע פון 1

מלחמה. טאגיקער געווען איז גרופע דער אין (שפראצונג). "ניצן" 1
סאל זיינע פון איינער ס'דערציילט וןאס אט יעקב...". ■
גע זיינען "מיר חבריםצוגעווער: איו ^7 דור נייער ,,א ארטיקל פון שרייבער דער 1
מיר נעבן אייס^פירערס. פיז שפיץ דער איו פאיץ (17.5.51) 38 "במחנה" אין צה"ל" אין קעמפערס 1
מיי באפעלגעבער, געזעסן איז W7jttwp אין גע נישט "איז יענקעלע אז דערציילן, צו ווייסט 1
די פאר אבטפלעקט איבג*בצו אביתי' י^י ער סתםאזוי. הכשרה אויף דאמאלס גאנגען 1
איבער פייפו י^0 פיינט פיו באמבי איז קוילז וועזן... גאנצן זיין מיט שטורמיש. געגאנגען איז 1
איינ גרויס זיין און יעליישקייט זייו אינדז דער און צייט סד קיין אריבער נישט ס'גייט און 1
ארויסכאפן דאס דערמעגלעכט 7י^; זיי שטעלן יענ און אים פון ארויסרייסן אן זיר הויבס גלי
ארויסנעמע:דיק פאנצערנעץ, פיינטס פוז זיי אויף גרופע זיין אין זיין בולט אן הויבט קעלע
גאנג ווייטערדיקן אין און פארווונדעטע יי אייר מצליח: ער איז אומעטום לעבן... פון געביטן אלע
פארטיליקן איו זייו גובר אויי  של*כט פיז ויען דערציונג. אין מייסטעריי, אין פעלד, אין
באפע זיין אונטער גרופע אונדזער פיינט. חגם דעףצ^ר און לערער יענקעלע ווערס _ מ'דארף
דער פאר וועג דעם געעפנט האט לערישקייט' יענ גייט 1957 אין שולע". ארטיקער דער אין
מיסיע איי אויספירו געהאלפו איי און דיוויזיע נירה. חברטע זיין מיט צוזאמען פרייוויליק, קעלע
הילפס פיו שפיז יער איי אנפייער' ^י ייען (35 דיי פון (וועג הל"ה נתיב קבוץ דעם העלפן
איז פארווונדעטע, יאטעווען איויס איז גיופע עדולםקרייז. אין

.(7.7.1967 ("דבר", געווארן..." געטראפן ער
געשריבן אויבנדערמאנט' ןןי אין> סך א זייער על אין גלייראויס. זיר ער צייכנט צה"ל אין
אבי. לע ;ע _ מייחשעף געןןארן באגעגנט קאדעטןשולע אין יאר. 19 פון טער
דער טייט> לעבן אפטער' _ תף גאלאןבערג, די מיט מאל ערשטן צום זיר", ער
לעדער^דצ^ד ארבעטסמענטש' קיבןצניק שלאכט אין אנטיילגענומען ער האט 1951 אין
העל שטענ איילט  סטודענט' און זיינען מארגן צו אויף כינרתפאזיציעס. די אויף

צייט< יעדעף אןמעטןם ממש ביסט'ס ,,דו אפיציר: יינגן דעם זען געלאפן אלע
לעבן ^ ביישפיל' אלכ _ קאמאנדיר זיינע און ער איז נאכט איבער  ל" יענקעלע
אלס געדינט טןיט און קעמפן אןן אפטיי אלע צווישן פאפולערגעווארן מעשים,
פאף ל שפאנענךע פאר מאטעריאל און ער דארטן: מיר לייענען נאר און לונגען.
צייטןנגען ס לייענערס סיןנטעף צענדליקער און אנפירערשאפט די געווען "זיינען ציויי נאר
נאר מלחמהליטעיאסוי זשורנאלן און גלייר מאטילעפאזיציע אין ערשטע די געקומען
נישט ףא מיף מלחמן. 6.טאגיקעף דער פארשטאר די פאזיציעס. פיינטס דעם אנטקעגן

ביסל_ לי א אל געבראכט דעם שטורמען גרויסע דאס אנגעהויבן האט קונג
על_  ^ ניףה> ^  פיינט דעם פארטריבן און פאזיציעס פיינטס

גרענעץ" דער ארירער חגי 5 י.א. 10 טאג צו היינט  נדב זון טערער  ץ 

מא 17  תמר טעכטערל קליין זיין א.. י. 6
נאטן. ^

אין ביתהקברות מיליטערישן אויפן באהאלטן
הי"ד. נהריה. יעקב, דאמאלס. פון אריבער זיינען יאר 16

ל, 0 קלאסן העכערע די פון דערצלער און לערער
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מנור דורון רבסרן
שטענדיק און מוטיק און בראוו אבער שיידן קארעץ. פון גאכמאן יואל און צפורה פון זון
און אויפגאבע יעדער אין ערשטער דער געווען .1941 יוני 6טן דעם רחובות אין געבוירן

מיסיע. זיי זיינען יאר 9 געווארן אלט איז ער ווען
זיין באגעגנט אויך ער האט מיליטער אין ער רמתגןי. אין וווינען אריבער עלטערן נע
3 א מיט דערנאך האט ער וועלכע מיט הבר'טע, ,,מאנ און "שלווה" גימנאזיע אין געלערנט האט
אין באזעצט זיך און געהאט חתונה צוריק יאר טעפיארע'/

גבעתיים.
קעגן קאמפן די אין אנטיילגענומען האט דורון
1965 יארן די אין באנדעס טעראריסטישע די ^lflfHef^
באוווסטע די אין געקעמפט ,1967 און 1966 ^HHHj^L
אין און ראפעת אין ברונעמער", די פון "נאכט 4111^^^^■
געוועז איז געהילף זייו סאמויע> אויף ק*מף WP ¥
1968 יולי אין געפאלן איז וואס ז"ל, מאנעלע גד W ^ff
מיט צוזאמען "פתח'/ באנדע א קעגן קאמף אין
ז"ל. רגב אריק (לייטענאנטקאלאנעל) סגךאלוף
דורון איז מלחמה, זעקסטאגיקער דער אין ^jjjj^m ^^
דער אין באטאליאן פון קאמאנדיר 8 געוועו <. ^^^wf^ / jttj^,
און רפול, לייטענאנטקאלאנעל פון דיוויזיע JHt^^: W fK₪f
אייבגענומען האבו וו^ס ערשטע די פיו געיועו ^KK₪tvE>^t*^tKtt^m
די פון אפיציר ערשטער דער איז ער רפיה. ^^^Hj^^agl^■^^^^^■
קאנטא קיין דערגאנגען איז וואס פאראשוטיסטן 0|^^^^^^^^^^^^^^^

סועץקאנאל. איז יא |^^^^|^^^^^|^^^^^
נאמינירט ער איז פאלן זיין פאר מאנאט א ^^^^^^^^^^^^^^^^
(קא פאלק פון אונטערקאמאנדיר אלס געווארן 1^^^^^^^|^^^^
[אונ סגןאלוף געווען איז פאלק פון מאנדיר
איז וואס ז"ל סטעמפעל משה טערגענעראל] יוגנטארגאניזאציע דער אין חבר א געווען
געיעל). זעלבן אין אים מיט צילאמען געפאלו אין אריבערגעגאנגען ער איז דערנאך בית''ר.
זיי האבן סטעמפעל קאמאנדיר מיט צוזאמען איז ער ווו (סקויטןארגאניזאציע), "הצופים"
און "פתח'' פון באנדעס די פאר נעצן פארלייגט צה"ל. אין זיר מאביליזירן ביזן חבר א געווען

מינירונגען. און אויפרייסונגען אויסגעמיטו פירערישע ארויסגעוויזן ער האט צה"ל אין
י'אבו פאלו' זייו פיז **ג ביטעיו יענעם איו איין פון געווארן געשיקט איז אץ פעאיקייטן
שלאכט צום חברים זיינע און ער אנטפלעקט, זיי צווייטן. צום אכיצירןקורס
ירח פון אריינגעדרונגען איז ייאס נץנ7ע א מיט אפיצירןשולע די געענדיקט האט דורון
אנט מיטן יייחוטאל. פיו גרענע>> דעי אויף געווארן באשטימט גלייך איז און אויסצייכענונג
דאס אנגעהויבן זיי י'^ט באנדע דעי פלעקו און שולע זעלבער דער אין אינסטרוקטאר אלס
די טאג. הייסער א זייער ס'געווען ~ געיעג א אין אינסטרוקטאר געווארן ער איז דערנאך
שפיץ אויפן ארויפגעקראכן זיינען סאלדאטן בריגאדע.
די ווו הייזל, צום יעינענטערט זיי און נארג ער האט מלחמה, זעקסטאגיקער דער נאך
א פון פלוצים, באהאלטן. זיר ^'7 באנדע (מיידזשער). רבסרן פון ראנגע די באקומען
געעפנט זיר י'אט זיי פון מעטעי 30 " 40 (אונ געהילפס אלס געווארן נאמינירט איז ער
געווארן געווארפן זיינען שראפנעלן און פייעי * האט ער ווו ,50 פאלק פון טערקאמאנדיר)
פייערקלאפ שטארקער דער סאלדאטן. יי אויף דינסט. זיין אנגעהויבן

(10 זייט אויף (סוף בא זייער נאסור דער פון געווען איז מנור
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צוקונפט און פארגאנגענהייט בערגער צבי
פארבאנד אין "■""■"■"
א1יף זיין צו עולה דורות, קומענדיקע די אויך צעזייטע, יידן, וואלינער פון פארבאנד דער
וואס ברידערקברים די אויף ווייל אבות. קבר גע איז וועלט, גארער דער אויף צעשפרייטע
פעלדער די אין ערגעץדארט צעשפרייט זענען מיטן צוריק יאר 4 בערך מיט געווארן גרינדעט
צעאקערט זיי פון סך א וואלין, אין וועלדער 165 פון אנדענק דעם פאראייביקן צו צוועק
דער אונת אויף פארבאטן איז  ברוקירט און שרעקלער אלע זענען וואס קהילות, הייליקע
געביין זייער איבערפירן דאס אפילו און צוגאנג אומגעקומען.

מיט *לבאמעו זייז יארט סיייעלו **ינ™ איז אנ'אקטיוון פארלוירן מיר האבן יאר דאס
צו פאמיליעס, די פאר פאראייביקונגסבלעטער די פון ז"ל, אבטיחי אריה חבר, פרוכטבארן
אינ געדענ?עו מיי וועלו *זוי' אנדענ? זייעי פונעם הויפטזיילן און הויבטאיניציאטארן
אייסגע זיי איז לעבו ביים יי*0 ?דושים' דזעיע איז אנדערע טעטיק מאכט און טעטיק פארבאנד.
איזיש ?"? זייי צי עולה חיות י*0 ג*נגעו נישט אויפהער, אן אזוי און מענטש, דער געווען

געוועו זוכה נישט האבעו זיי "יי  ראל צוויי זיינע אין קראנקהייט זיין אויף קוקנדיק
אויר מיר וועלן בנין *ון ווענט די צווישן פון לעצטער דער ביז אזוי, און לעבנסיאר. לעצטע
שול די צווישן דערקלערונגסטעטיקייט א פירן נישטא  און אנידערגעפאלן איז ער ווען מינוט,
קהילות פאראייביקן פון ראם דער אין קינדער מער.
די צו דערנענטערן צו זיי כדי יוגנט, דער דורך פלוצלעכן זיין צו טרייסט א געפונען צו כדי
עלטערן: עלטערנס זייערע פון קוואלן גייסטיקע פאר פת פארוואלטונג די באשלאסן האט טויט,
פארבינדונגס די עבר. צום צובינדן זיי כדי מיט צוזאמען פארבאנדן שטאטישע אלע באנד,

"היכל". פון פירן וועלן פעיים אנ אלע מאכן אמעריקע, אין פעדעראציע דער
אןנדזער אןיך איך ןןיל סןף צים געביידע. די ארויסענדיקן כדי שטרענגונגען.
באשלאסן מיף ב,געגעניקן' עףשטע בא פעסטער א געווען ס'איז ווירקלעך. אין
באסיי. ןןעל ^ פארענדיקט כמעט ווערט אוןאינגיכן  שלוס
אןן ס יא.זאגעף איז' שטייגעף יעי ןןי ליקט< פלאן. אנגעצייכנטן לויטן "היכל" דער

פעסט דאמאלס געווען ס'שווער נייןזאגערס. פירן ווייטער מיר וועלן כוחות באנייטע מיט
זיינען מיר ווען היינט, ס'גערעכט. ווער צושטעלן הפלי שארית דער פאר ארבעט פרוכטבארע די
דער שוועריקייטן, אלע בייגעקומען כמעט שוין די ארבעט: קולטורעלע די שייך וואס און טה.
האבן זיי אז נייןזאגערס, די זאגן זיך איך לויב דער פון נאמען דעם טראגט וואס ביבליאטעק,
האנס א צולייגן זיי רוף איך געהאט. טעות א אנ'אנגעזעענעם האט וואס טשעקווער, פאמיליע

אנדערע. אלע מיט צוזאמען פלייצע א און וועט געלט, און ארבעט מיט בנין אינעם חלק
רעדאקציעחברים ךי איך ןןיל אןיך אלע פון יזכורביכער די בעיקר אנטהאלטן,
ליבנה נ> ד</ ר  "ילקוטוואליי פון קהי די לזכר דערשינען זענען וואס פארבאנדן.
גענןמ  ךער אין מוראדי דער וועגן ליטעראטור יייכע יי לי".

פאף. אים אפילף יל m ארןיסגעבן בי אנדערע סך א אויך ווי פארניכטונג, קער
 א ךי שפרייטן און אומגעגנט דער פון דינסט יער צו  כער

איינעם. שרייבןיעדן פון יסוד דער איז דאס וואס יידיש, אין
יאר טויזנט פון גאנצקייט, איר אין געשיכטע, די פארענ וועט ער ווען התיחדותזאל, דעם אין
צו אנ'ארגאן און אויפ'ס'ניי  וואלין אין יידן מנהג דעם באנייען קענען מען וועט והגוץ. דיקט
■pt צווישן ווארט וואלינער דאס פארשפרייטן צו זיין עולה פלעגן וואס יידן, וואלינער פון
געזעל יידישער אלגעמיינער דער צווישן און מתיחד זיר און ארט הייליקן אויפן אבות קבר
וועלט. גארער דער אין און ישראל אין שאפט, דער ווייל קרובים. זייערע פון אנדענק מיטן זיין

כוח! יישר א אפשר און דינען, אונת וועט התיחדותזאל
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אלוועלטלעכער דער פיכקעל חיים
ישראל אין פארבאנד וואלינער
אבטיחי אריה געתען זיינען ווהלין'" "היכל פון דאנק ארגאניזירסע איבעראל, און ישראל אין יידן תאלינער
זיר מען האט ערשסן, דעם אן ז'ל. בערגער צבי און גענומען האבן לאנדסמאנשאפטן, פארשידענע זייערע אין
פארבאנד דער אזוי ווי פארשטעלן, געקאנט נישט בכלל אויפשטעלן : אויפגאבע שווערע און גרויסע א זיר אויף
פאר און עקזיסטירן קאנען וועט יידנטום תאלינער פון פאר יואלינער פין זבר צים מאנומענס א ישראל אין
בע איז ז'ל אבטיחי ווייל היכל, דעפ בויען דאס זעצן יידנסום. שניסענעם
וועג דער היכל, פון ארכיטעקט אידעאישער דער ווען קבר אויף קומען מעגלעכקייס די נישט האבן מיר

חבר. און תייזער זינען קברים זייערע תייל קדושים, אונדזערע פין אבות
פאר אלוועלטלעכן פון פארזיצער ז''ל, בערגער צבי און פעלדער און וועלדער איבער צעשפרייס און צעזייס
פון הבית חנוכת פארן אוגדז פון אוועק איז באנה אפגעמעקט בכלל זיינען זיי פון סר א פין סימנים
זיין פון פייערונג די זען דערלעבט נישט און היכל, נעווארן.
ארט אנ'אנגעזעען פארנעמען תעט ער חלום. רעאליזירסן לעבן די וועלן ישראל, אין תהליך יהדות "היכל אין

תשכ"ס סוכות חוה'מ היכל, אץ קינדער פון פראגראם קינסטלערישער

עסקנים. אונדזערע פון רייע ערשסער דער אין סמ די זען וועלט דער אין יידן וואלינער געבליבענע
זיין מתיחר זיר קאנען תעלן זיי תו מצבה, באלישע

יאף גורלידיק ^ און סרער ווארעמע א אראפלאזן טייערססע, זייערע מיט
פאף אין 19cg יאף גייסט דעם פאראייביקן מיר תעלן היכל אין קדיש. זאנן

£ ן טעט,קייט> פאישטארקטער ,אך עס שרייבער, גאונים, קולטור, יידנטום, תאלינער פון
אנטיילגענימען ל היכל'א התיחי אין מאסן. י^רעפאשנע און פאלקסמענטשן קנים.

א^א . ישיאל> ל וועלכע אין אלבאמען, יי בלעטעין קאנען מיר תעלן זאל
   ; בואןיל טינע< זיר און קדושים די פין נעמען די זיין געדריקס ס'תעלן

 י תעס היכל דער אנרענק. הייליקן זייער מיט זיין מתיחר
געתארן איינגעלאדן זיינען סוכות, חוהמ לעצטן דעם תעלט דער אין יידן וואלינער פון צענטער רער תערן
אין צוזאמענקונפס א צו שפענדער תאלינער הונדערסער געווען זיינען וואס משפחות, פאראייניקן אפשר תעס און
ארייסגעטראטן אנדערן צווישן סזיינען ווהלין'". .היכל נישט אדער געזען נישס זיר און יארןלאנג צעשיידם
פארניכטעסע אדאפסירט האבן תאס שולן, 6 פון שלער ציוייטן. פון איינער געתוסט

פאילעזינגעו' איו JJ^J מיס  יי^'1 איו קהילית הויפטגרינדער די הינאו די אויף איינדרוק שסארקן א געמאכט האבן תאס י 
שפענדער. וואלינער אנוועזנרע דערסער גע דעם פון פארתירקלעכער און הויפסגרינדער די
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קאמי ספעציעלער א געתארן געוויילט איז ניתא, איו שולעס און לאגדסמאנשאפטן
נע געוויילס איינשטימיק איז יעי*5^ *לס איו טעט קאמי די מיס באגענעניש "די כענען באציי צו ס'כדאי

ליבני< נ י'"י יי^יי מימן לאנדסמאנשאפסן תאלינער פארשידענע פון טעמן
פארזאמלונג יערלעכע פארשנעלערטער א פאר אלעמען אקטיתיזירן צו צתעק

,,רלעכע א פאר:עקומען rK י> ד> י?נו?,ר 20טן דעם צונרייסן דעם פאר און היכל פארן שפענדוננסאקציע
ו^לטפא," תאל,נער פון מועצה דער פון פארןאמלונג באצייטנס קאנען צו כדי פאראייביקונגסבויגנס. די
תאלעער פון פארשט"ער פיל פון אנטייל מיטן באנד, קדושים. די פון נעמען די מיס אלבאמען צוגרייטן
ארויסגעסראטן ס'זיינען וועלכע אויף לאנדסמאנשאססן. איז געביס דעם אויף אויפקלערונגסארבעט באזונדער א
^לספארבאנו פון טעטיקייט דער ;.yn באויכסן מ,ט פון אזכרות יערלעכע די אויף געתארן געמאכס אויר
אחן, און אפטער ז> פינקעל> ח> בורקא/ מ< . ה"ה וי מיט ישראל אין לאנדסמאנשאפסן וואלינער צענדליקער

ראזאןןסקי. ז> ח. סאכאסשניק, י. : חברים די פון באסייליקונג דער
זיידל. י. און גראבאוו ז. פינקעל,

ז"ל אבטיחי אייה פוי ?*י אויפו מצבה עקזעקוסיוומיטגלידער די פון איניציאסיוו דער דורך
פארגע איז (13.4.69) תשנ'ט בניסן כ'ה זינטיק' גע געגרינדעט איז פיגקעל, ח. און מרגלית יצחק ה'ה
אריה פון קבר אויפן מצבה די "גסהילן יאס קימעל אומ און חיפה אין פארבאנד פון אנ'אפטיילונג ווארן

יצחק. נחלת אין ביתעולם אייפן ז'ל אבטיחי  היגוך מאשר. : חברים פון לייסוננ דער אונטער געגנס
משפחה, עולם גרויסער א פארזאמלס זיר ס'האט סעקרעסאר.  ערליך מרדכי און םארזיצער
וועלט וואלינער הגנה, פון גאמען אין חברים. און פריינט
לאנדסמאנשאפטן ססאלינער און ףאוונער און פארבאנד פארזיצער דעם פון דערעפענונגסרייד
י. ה*ה נפטר פין פערזענלעכקייס די געשילדערט האבן ק, ו י ס י פ ש. ה' מועצה דער פון
חןן ראבי^וויסק,. ., און ק,פער מ. בורקא, מ. בן1בי, פארזאמלונג יערלעכער דער אויף
קאפיט רחמים, מלא אל געזוגגען האט בןצבי ישראל .20.1.69 דעם

קריש. געזאגט און תהלים לעך אנגעשטרענג פון יארן זיר אונטער שויו האבן מיר
,_ און ישראל אין תהלין'* "היכל פארן טעטיקייט אויסלאנדסער פוו געסט הונדערטער ,J v " '_ y v ראס מיר באצייכענען צער נרויס מיס אויסלאגד. אין

הבית חנוכינ ציכז אונדזער בויער, און איניציאסאר אונרזער פון פעלן
וואלינער די מיס קאנטאקס /JJ? איו שטייעו מיי געבענסש זיין זאל ז'ל. אבטיחי אריה חבר. סייערן
אייג האבן מיר וועמען אויסלאנר, אין לאנדסמאנשאפטן י אנדענק זיין
חנוכת פון פייערונגען די אין באטייליקן זיר גללאיז באמיאוגגען אונדזערע פארשטארקן תעלן מיר
ווארעמען א געפונען י'אט ייי*ה יי היכל פיו הבית קהילות וואלינער די לזכר היכל דעם אויסצוענדיקן
אמעריקע אץ פעדעראציע תאלינער דער ביי אפקלאנג םאראיי מיר תעלן היכל אין קדושים. זייערע און
האבן נעסס הונדערסער און לענדער אניעיע אי1 איז יידנטום. תאלינער פון םארנאנגענהייט שיינע די ביקן
סייערונגען. די צו קומען זיר נרייסן זיי אי געייעז' מוייע באטייליקן צו זיר זיין זוכה אלע מיר זאלן הלתאי
אמע אין פעדעראציע תאלינער דער פון פאיזיצער דעי הבית חנוכת טרויעריקן דעם פון פייערוגען די אין
געקומען זיינען פתי, זיין אין סייעי ניסו יי' יי?*' מיס אנפילן אים באמיען זיר תעלן מיר היכל. פון
צו מיסהעלפן כדי פריער, תאכן 6 מיס ישיאל Vs? שרעק דער נאר אז געדענקען, רארפן מיר לעבן.

הבית. חנוכת יעם גרייסו זען צו דערלעבס מיר האבן קאסאססראפע, לעכער
טראדיציא רער מיט געסט חשובע די באגריסן מיר פון אויפקומען דאס כ'מיין פרייד. און ליכט אויר

הבאים. ברוכים  באגריסונג נעלער סלד.. אמן אייביק, אויף הלתאי ישראל. מדינת
פערל מ N מיין בעט און מועצה די דערמיט יעיעפן איר

,_ י * םארזאמלונג. די פירן סשעקתער, לעא ה' שרייבערפריינר, וואל>גער פון אלבאם  ! _
תיסנשאפטלער און קינסטלער שרייבער, יידישע סר א תא פאראייביקן צי נויטיק פאר געפונען האבן מיר
באריי האבן זיי ערד. תאלינער די ארויסגעגעבן י'אט א האס תאס ישראל, אין שולעס דורר קהילות לינער
אלע פון פאלק יירישן מון אוצרות גייסטיקע די כערט אן פירט ישראל אין באדייטונג. דערציערישע גרויסע

דורות. פעדאגא: ידושם, פון סארשטייער דער אקציע דער מיס
כבוד דעם איר האב היכל, פון דערעסעגונג דער 1ו דער פון דירעקסאר (ראתנע<, גל אברהם ה' אלוני; דב
פון אלבאם אן  ביישטייער קליינעם מיין יעילאנגען אדאמ רער מיס אן סירס (סביון), סאתיאן אין שולע
אין געבוירענע תייסער, אזוי און קינססלער שרייבער, תעלט תאלינער פון ראמען די אין סירונגסארבעט
אבער האמת, עולם אויפן שוין זיי זיינען אלע תאלץ. פארכאנד.
או דערגרייבט האבן שאפוננען זייערע פון שסראלן יי . י י

הארץ. יידיש א ס'קלאפס נאר תו מעטום, י "
ארום טאג ד\ינסיקן ביים שוין סארמאגס אלכאם וער איז עס תו זיצונגען, עטלעכע פון רעזולטאס אין
איז"אג איינעם יערן תעגן 8ערזענלעכקייסן. הונדערס אויס די ארויסגעבן פון פראנע די געתארן באהאנרלט
יידיש, אין און עברית אין אלףבית, לויטן געגעבן, פארמאט פארגרעסערסן א אין תהליך' .ילקוט גאבע



41 ווהלין ילקוט

געזעלשאפסלעכע די פון אנדענק דעם פאראייביקן זאלן וועגן פטירה, און געבוירן זיין פון ארס און צייס די
זיכער וועלן וואס א"א, לערער מוזיקער, העלדן, סוער, אא''וו. אויפסוווערק, זיינע

דור. יינגן אונדזער פאראינטערעסירן לאגדם די אין דערוועקן מתנה באשיידענע מיין זאל
וואס אלבאמען, היכל פארן זאמלען צו ווילן דעם לייט

לאנדסמאנשאפטן די אין
יערלעכע די פארגעקומען איז סעפסעמבער אנהויב ע י ל י ט ס א
קדושיה אסטראהער פון אנדענק צום אזכרהאקאדעמיע ווערט לאנדסמאנשאפס דער פון הויפטטעסיקייס די
פון נאמען אין לאנדסלייס. הונדערטער פון אנטייל מימן געווארענע חרוב דאס פאראייביקן אין קאנצענטרירס

זיידל. יעקב ה' באטייליקט זיר האס וועלטפארבאנד ס'איז "היובל". שולע דער פון שילערס די דורך שסעסל
ארויסגעגעבן און צוגעגרייס יזכורבראשור. א דערשינען

י י שילער. די דורך געווארן
סך א זיי צווישן משפחות 120 ציילס פאראיין דער אנדענקס אן פארגעקומען איז תשכ"ח, אלול י''ח
פרא 95 ישראל. אין געבוירענע דור, צווייטן פון שוין באטיילי דער מיס שולע, דער פון זאל אין אקאדעמיע
מיסגלידער זיינען ישראל אין האשםשער די פון צענט שולע, דער פון דירעקסאר פון און שילער די פון קונג
אק אלע אין אנטייל נעמען און פאראיין. אונדזער אין אכיאל. וואסניק ה'
דער אפצאל. יערלעכן א צאלן פאראיין, פון ציעס שולע די באזוכן לאנדסמאנשאפט דער פון עסקנים די

אינסטיסוציעס. פינאנסיעלע עטלעכע האט פאראיין קלאסן, העכערע די פון שילער די פאר דערציילן און
אברהם ה' פון נאמען אויפן גמילתחסזיםקאסע. שטעטל. פון חורבן און לעבן תעגן
ל''י טויזנס 41 פון סומע א מיס אפערירס ז''ל מאזאר דירעקציע דער אונטער אופקים אין שולע די אויך
הלוואות געווארן פארטיילם זיינען יאר לעצטן פארן און אססילער די אדאפסירס האס יהב, צדוק ה' לערער פון

ל''י. 20.180 בסךהכל פאר וועלן שילער די אויך אז האפן, ס'צו און קהילה.
נויטבאדערפסיקע, העלפט פאנד פאנד.דער סאציאלער אויפגאבע. זייער שטיין
דער פארטיילט יאר יעדעס אנדערע. און אלמנות קראנקע, פארן שפענח לאנדסמאנשאפט אסטילער פון חברים די

ל"י. 1.200 ב*ז פאנד אדרעס דער ז''ל. אבסיחי א. פון פאנד פארן און היכל
ססיפענדיעס פארםיילט פאנד דער סטיפענדיעספאנד. ,162 גבירול אבן רוד פליישר, צילה איז: ארגון דעם פון
אוניתערזיטעטססודענסן. און מיסלשולן פון שילער .446597 מעל. תלאביב,
סטיפענדיעס 15 געווארן פארטיילט זיינען יאר פארג.
איז וועלכער ז''ל, אביתר יעקב רבסרן פון אנרענק צום 1

ל''י. 6.000 צוזאמען מלחמה. 6סאגיקער וער אץ געפאלן אויפגאבן: צוויי פאר שםייען לאנרסלייס אסםראהער
האשטשער אלע "..^ן. היכל פארן פאנד דער ; שולע א דורך קהילה אססראהער די פאראייביקן דאס
ברייסער א מיס בייגעשטייערט זיר האבן לאנדסלייס זיין ס'וועט וועלכע אין .היכל'', דעם בויען העלפן דאס
פון אנדענק צום צ,מער א זיין oyn ה,כל אץ האנט> קהילה. אסטראהער פון נאמען אויפן צימער א

קהילה. האשסשער דער אדאפסירונגס די פארגעקומען איז צוריק יאר א מיס
יארצייט דער אויס ס'פאלט תען תשרי, יאר ,עדעס שולע דער דויד קהילה אססראהער דער פון צערעמאניע
לאנדס אלע זיר פארזאמלען קדושים, האשטשער ר, פון איינגעלאדן ס'זיינען וועלכן צו רמתגן, אין "עליות''
ז,ך שאול' קר,ת אין רוקברות בית דעם אויף ליים טבת, א' היייאר, ישראל. אין לאנדסלייט אלע געווארן
דער ארום ס"ערסטע, אונוזערע מיס זיין צו מתייחד איינ איז קדיש, אלגעמיינעם פון מאג אין ,(31.1^1968)
ד, קבר,שראל צו געוו8ין נעבראבט ס,זיינען תו מצבה> דער געווידמעט סאג, א שולע דער אין געווארן געארדנט
ברידערקבר דעם פון ארויסגענומען ביינער הייליקע קהילה. אםטראהער

האשסש. ביי םימאנאוו תאלד אין פייערלעכער א מיט אנגעהויבן זיר האס .מאג' דער
. f ^ f אסטראהער פון אנטייל מיטן אססראה, וועגן לעקציע

אסטרא דער לזכר פאקל דעם אנצינדן מיטן לאנדסלייט.
דער צו געווענדעט זיר האט פאראיין זווהילער דער די געוועזענער דער געווארן באערט איז קהילה הער
ארויסגעבן זאל זי ווהלין'', "ילקוט פון רעדאקציע נארדמאן, יעקב ה "עליות, שולע דער פון רעקטאר
יארצייט 70סטן פון אנדענק צום "ילקוט'' ספעציעלן א ליכט 6 אנגעצונדן האבן לאנדסלייס אססראהער זעקס
50 און פייערבערג ז. מ. שריפטשטעלער באוווסטן פון קדושים. מיליאן 6 די פון אנדענק צום
זווהילער די אויף שחיטות און פאגראמען די זינט יאר פאר און לידער מיט אויפגעסראסן זיינען שילער די

יידן. גע אויר ס'האבן קהילה. אסטראהער דער וועגן לעזונגען
שאפונגען ווערן געדרוקט אויר וועלן ילקוט דעם אין דער שחורי, ה' שולע, דער פון דירעקטאר דער רעדס
אדאפ האס וואס "ארנון'', שולע דער פון שילער די פין ח. ה' און ישראל אין פאראיין אםטראהער פון פארזיצער

קהילה. זווהילער די סירס גערעדט האט "ידושם'' פון נאמען אין פינקעל.
פאר וועט ישראל אין זווהילער די פון אקאדעמיע אן יוסף ה' פארטיזאן אססראהער דער און אלוני דב ה'

תשכ'ס. מיון כ' קומען גאליצקי.
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צייט. לענגערער א אויף ל''י 1.000 ביז צענט מעזשירעטש
אלגעמיינע ד האט 1952 אין קארעץ. .בית זאל אין וואלין אץ ווינקעלער חנוודיקע די פון איינע
טרעפפונקט א זאל, דעם בייען באשלאסן פארזאמלונג רעשטלעך איבערגעבליבענע וועמענס מעזשירעטש, געיוען
ווערס איצט וועלס. גאנצער דער פון יידן קארעצער פאר און ישראל אין זיר געפינען חורבן גרויסן דעם פון
אויסגעקריצט ס'וועלן תו וואנט, א אויפגעבויט דארס קאנאיע איו

קדושים. קארעצער אלע פון נעמען די ווערן אין משפחות, 150 א כמעט פאראן זייגען ישראל אין
אז ציויייארן פאר קדושים. ד פאר ה ב צ מ א פאמיליעס. 100 א (וויניפעג) קאנאדע
ס'זיינען און געלעגגהיים אנ'אויסערגעוויינלעכע געתען פאר מיסן טעטיק זייער זיינען לאנדסלייס אונדזערע
קדו די פון ביינער און אש זעקעלער 2 נעווארן געבראכט פאר דער שוין האס היינט ביז און קדושים די אייביקן
געבראכס זיינען זיי קארעץ. נעבן קאזאק וואלד פון שם צי מ'האפס און ל"' 9.000 העכער אריינגעטראגן באנד
נעבן יצחק נהלת ביתהקברות אין קברישראל צו געווארן איבער די באצייכענען צו איז ספעציעל נאה זאמלען
קבר אויפן מצבה די ס'אנסהילן מאנומענס. טרעבלינקער מאד חברים די פון ווהלין" "היכל רעם פאר געגעבנהייט
תשכ'ס. שבועות ערב אזכרה, דער בעת פארקומען תעט פארזי איז וועלכער ישראל. סבוראי ה און מרדכי מאן
האג ארבעס פארצווייגסע די ס. ע ס י ו ו י ט ק א פאראיץ. פון צער
קארעצער. אלע צוזאמען דערנענטערט און פאראייניקס רמז' א.נ. שולע דער דורך אדאפטירט איז קהילה די
רעדאק וואס דגוני נח ה' איז פארבאנד פון בארזיצער מעזש דער מוט דערציאונגסארבעט די אס חולון, אין
רעד. אין חבר* א איז און ביולעטין דעם אויר סירס זיך גרייטן שילער די אריון. משה ה' לערער ריטשער

ווהלין'. ,ילקוס פון אויף זיי דויד געשריבן בראשור א ארויסצוגעבן אויר
עק פאראיין דעם ביי מעזשירעסש". סעמע דער

ע נ ו ו א ר גמיליתחסדיםקאסע. א אייר זיססרט
די צווישן גרעסטער דער איז פארבאנד ראוונער דער ץ ע ך א ק
יייליל ^ ג>כל*נצם ^7 איגיז יעי ישיאל איו ייאלינעי ווי ארבעט, זין אננעהויבן האס פארבאנד קארעצער
אין קיישיםייאלד איי ביימעי היניעיט עטלעכע פיו פאר פון בשורות ביטערע די אנגעקומען ס'זיינען נאי

קהילה חי"יי יעי פיז נאמעו אייפן ייישלים' געשיקם האס קאמיטעס אויסגעוויילסער  דער ניכטונג.
ייי יייי ^^יז ^פסייס איז קהילה י^יי^י ל רוסישע איןד לעבננעבליבענע די פאר שפייז פעקלער
'"* איז גל אביהם י' יייעקטאי ייעמענס סבייו' שולע גופא רוסלאנד אין פארבידונגען געשאפן אץ סםעפעס

י^יייייי  פון געוווסט נישט האט איינער וואס קרובים, צווישן
דער לזכר אזכרה די ""נגקרינס יייי0 י*י יעיעס באקומ*ן דא זיי האבן זיין עילה זייער' נאד צווייטן.
איו ''ייישם' איו קיישים אייע איו קהילה יאיזנעי "  " פארבאנד. פץ שסיצע

חברים הנדערםער סד א פוו אנטייל מיסז ם.ירושלים, חני ר'נ<>רט>ר טר ' s y OJ9 ' o 'B^ יאר 6 נאך ,1961 אין דערשינען יזנוונוך.
*היכל פארן סעטיק ספעציעל איס פאראיין יעי צוגרייטן.
גאמען אויפן צימער א זיין ס'וועמ יזעלכן איו ייייליו' ערב יאר יעדעס אפגעהאלטן ווערן אזכרות.

קדושים. ראוונער די פון אנדענק איו אוו אייף שחיטה ערשסע די ס'פארגעקומען ווען שבועות,
לאנדסלייס ראוזנער די פון סוער אקטיווע די צווישן יידן. קארעצער
סעק לעדן, ח^ עסקנית די אונטערצושטרייכן כדאי איז מאל 2 דערשיינט קארע?"' "בית ן. י ס ע ל ו י כ
יעקב ה' און פארזיצער ראזאתסקי, זלמן אדוו' רעסארין, עקזעמפליארן. 700 אין יידיש, און העברעיש אץ יאר אין
מעסיק אויר זיינען זיי פיסיוק. שמואל ה' און זיידל, צייטוננען. 9 דערשנען זיינען איצט ביז

ווהלין". .היכל פון דירעקציע דער אין פרא אן הלוואות גיט חסדיםקאסע.  ת י ל י מ ג

I בעמ ל F נ < צ !!

| רארן מעטאלענע פון פראדוצירער :י

| באגיסן און באוואסערן צו באוועגלעכע און לייכטע !;

j: לענג. מי 18 ביז 14" ביז 1V1" אלומיניום, רארן, באוואסערונג (1 :י

; פראנטן. מחיצות, טירן, פענצטער, אלומ. פון בויראמען (2 ;j

\ ארכיטעקטור. און פאבריקאציע פאר אלומ. פון 9ראפילן (3 /;

>: .2 "  1V1 " שווארצע און געשרויפטע געקייקלטע. און אלומ.בלעכן פלאכע (4 /י,

: .2,,  \Vin שווארצע און געשרויפטע אייזןרארן,, גאלוואניזירטע (5;■

י 822048 ,824790 טעל. ,33 העלית רחוב תלאביב, אפיס: ר ע יש נ כ טע \\

■ 1י2י3י4י913355 טעל. פתחיתקוה, אץ פאבריקיצענטער נייער ווארמיניסטראציע: gאבריקא ;
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P ז"לי בעראער צבי 1

הארץקראנקהייט לענגערער א נאך איז (24.2.1%9) תכש"ט אדר ר ניאנטיק,
יידן. וואלינער פון וועלטפארבאנד פרן פארזיצער בערגער, צבי געשטארבן

ס'האט ווו ווהלין", יהדות "היכל דעם פארבייגעגאנגען איז לוויה גרויסע די
בורקא. משה ה, וויצעפארזיצער געווען מספד אים

אנדערע. און עינת קיבוץ פון דן חיים ה' געווען מספד אים האבן קבר ביים
בני פון זאל אין אזכרה אן איינגעארדנט פארבאנד דער האט שלושים די צו
תל פון פארוואלטונג די אויך בורקא. מ. ה' פון פארזיץ אונטערן תלאביב אין ברית
אונ זאלן, אירע פון איינע אין טרויעראוונט א איינגעארדנט האט אוניווערזיטעט אביבער
און זאל די געווארן באנייט ס'אויך ווו דורון, (רעזערוו.) גענעראל פון כארזיץ טערן

בערגער. פאמיליע פון נ. א. גייסטוויסנשאפטן פון פאקולטעט
זיי ווי ריי דער לויט ווערטער, די פון אויסצוג טיילווייזן א דא ברענגען מיר

געווארן. געזאגט זיינען
אויסגעגאסן געווען איז איוזיטעס
מיט פארקער און גאנג זיין אויף

לייסן. ^^^₪₪₪^
גייס דאס און מאטעריעלע דאס . .^jjjHHMHb^,
גע אים ביי זיינען לעבן אין סיקע ^ן^^^^^^^ן^^ן
ים אין ציזאמענגעבונדן; ענג יייי 9^^ 8^"
געצויבערט אים ה$בן ייאכיקייס פיז 1^1 4ן
אריינגע^ן רוחניות. פון פונקען *^£r"
ליב א און  עסקים זיינל אין ^ן
: חכמים תלמידי און ספר פון ה^בער jHf
און  ארבעס טאגטעגלעכע גרויע 1^

שסרעבונגען. דערהויבענע י$₪^
זיינען  בייטאג עסקים זיינע נאך jSr"
געווידמעט געווען אוונטשעהן זיינע *gL :**W
פראבלעמען. זיינע און כלל דעם ^^^^^

אנדע נרענגס און אקסית" ]"Vk M₪m$si$k <$M ^*u^m■m
פארשיידע אין rropK זייז צו רע ^^^^^Kk^ IV ^^^^^9י
און מידות נאבעלע זיין פאר געווען

הארץ ברייט העברעאיסט הויז, כאטערס פון : דן חיים
וערצי זיין ער האט צייניםט, איו סבר פרישו זיין אימאייף כיי ג"זווןזו זיינעז חיישעה aוווו K נ '.'"יו י' * איי דאיי* זייגזנדימ געזויגו ""אונג ^י חייעילם מיס פ?יבינין ,D^?n^5S."^ שטאטישע, דיינע פאמיליע, דיין

פאראייביקן צו געטון און געזארגס י " * ^ *  זיר זיינען פריינט און חברים דיינע
אומגע זיינען ויאט שטאטישע זיינע ^ ע 5 קפ / יליעד. די הערנייק צונופגעקומען
ער געווארן. פארניכטעט און קומען ס מ ^  י י גא ייר  טייטאימגליק דיין ייעגן
גייסט לעבעדיקער דער געייען "יי '?י1י ןאן1ע * ** וועג. לעצסן דיין אין באגלייסן
פאר יזכורבוך יאס 8ייי"געבן בייפ ל" ע י^בוי' פאיןיא ^יט ^ *לע אונדזער איז טויט צביס
נישט האראכאת. קהילת  קהלה זיין נד י ו  יי זיינען בפרט און פארליסס מענס
זיינע מיט אויר נאר מאטעייעל נאר ^/^^ J ^ ע אימ האבן וועלכע יי. מצער זיר
גע עי איז כוחות גייםטיקע ??לע גליקי^, זיי ו ע ן זיינען און אנהויבאן פון דערקענט
דאס אייספרן אין אייינגעסין וי" פא^ירקלע געווע זוכה יאט עי לענגאייס ^ ^"^לי"ף
איניציאטארס די פון געווען יוערק. י*  חלן0 וועג. גאנצן זיין
יהדות "היכל דעם אויפשטעלן פון * געזעלשאפטלעכן אונדזער פון
א פאר אנרענקסמצבה אן  וואלין', אין זיר האבן אייגנשאפטן סר א געווארן אויסגעריסן איז פייסאזש
פאר" איז וואט יידנסום, ווונדערלעכן איין אין צונויפגעגאסן צוזאמען אים איינגעווארצלטער פארצולייגסער א
דאס מער. נישטא און געווארן שניסן און ניכטער פראקטיש, גאנצקייט: האבן שאטן זיין אין תאם דעמב,
אומגעקו די פאראייביקן צו זארגן נא נאטירלעכע און  אויסגערעכנט ווייטע. און נאענטע סר א גערוס
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האבן וועלכע ערשטע, די פון ויען  עסקנים נרופע א פון טרעף סאנ זיין פון אראפ נישט איז מעגע
פאר צי געדאנק דעם אויפגעבראכס לאנרסמאנ תאלינער פון פארשטייער האם צתעק דעם צו און ארדענונג
און יידנטום תאלינער ראס אייביקן צו איז וועלכע ישראל, אין שאפטן  כוחות זיינע אלע געתידמעס ער
זיי צו מאנומענס דעם אויפשטעלן אי דער לויט געווארן נויפגערופן דער אין אתעק איז אליין ער ביז

אנדענק. ער אומפארגעסלעכן פונעם ניציאטית אייביקייס.
מיר: לייענען ויקהל פרשה אין צו צוועק מימן זיל, אבסיחי אריה שוועססער אונדזער סרייסס א
פרענס המשכן", את בצלאל "ויעש תא אומגעבראכטע די פאראייביקן איז תאט פרוי, טייערע זיין שרה,
צי : תנחומא מדרש דער דערויף קדושים. און קהילות לינער באגלייטערין געטרייע א געתען אים
דעם געמאכס אליין בצלאל האט דען תיכף האס געדאנק דאזיקער דער מיט מעשים און לעבן זיין אין
: דערויף פארענספערמ און ? משכן בער צבי פון הארץ דאס פארכאפט אלע מיר איבערגעגעבנקייט. אמתע
א אתעקגעגעבן האט בצלאל ווייל אים אין האבן מיר אץ זיל גער  סרויער איר צו שותפים זיינען
דעם מאכן צו נשמה זיין פן סך ראוי איז תעלכע פערזאן, די געזען ביסל א זיין הרבים צרת די זאל
רבש'5 דער דערפאר האס משכן אונ דער פון שפיץ אין שטיין צו צער. איר אין סרייסס
גע און שכר זיין געקארגט נישם דעם פארתירקלעכן צו טערנעמונג פארבונדן זיין אנדענק זיין זאל
המשכן'. את בצלאל "ויעש : שריבן האט ער ווירקלעך, און ציל. הייליקן מדי אונדזער אין לעבן נייעם מיטן
אנשטאט לייענען וועלן מיר אויב צו ברען גאנצן מיטן געשטעלט זיך געשטרעבס ער האס איר צו וואס נד.,
וועס  ווהלין" "היכל  משכן האס ער פאראייביקונגאקציע, דער אויפקום און אויפבוי איר אין און
אנשסאט אונדז פאר אנםפלעקן זיר סו באדייסנדיקע געשפענדעט אליין זיין אין סעם א געפונען ער האס

ז'ל בערגער צבי  בצלאל אנרערע באשטייערס האס און מען סאג. לעצמן זיין ביז לעבן

פאר צו באמיען זיי ייעלל מיי יוהליו"1 "היכל פיו V'dS אייפו אוונט טרייער
ודזך פארן דענקמאל אינעם אייביקו ג*י'אלפו י*0 פערזענלעכ?יייס זייז 91^ איי5יט*>וידיי\
וואלינער דעם אויר יידנםום לינער לאנדסמאנשאפטן, און ידידים צוצי;זן פון נגעארדנק\ 1\
מיס  זיל בערגער צבי  זון געקומען איז וועלכער יעדער ווייל שלושים די צו איגוד,
ודא פון רעשסלעד די מיר, וועלכן באאיינ איז בארירונג, אין אים מיס
און שסאלצירט, האבן יידנטום לינער צו געווארן מיסגעשלעפס און פלוסס * ק
מיר תעלן אנדענק געבענסשטן זיין ארבעס. דער דא זיך ה$בן טרויער טיפן אין

הארצן. אין טיף סראגן שסענדיק לעבנסמא זיין בעווען איז ליבן חב קרובים, פרוי, זיין פארזאמלט
צו יידן, צו מענטשן, צו ליבע : v,p פון פארזיצער דעם פון פריינד רים,

: אפטעי זאב ס'איז גרויס תי און ארץישראל. וואלינער פון פארבאנד אלתעלטלעכן
עטלעכע אין אנצייכענען כ'תיל גרויס אזוי ציון, צו ליבע זיין נעווען צבי סייערער אונדזער לאנדסלייט,
מים צוזאמענארבעט מיין שסריכן וואלינער צו ליבע ז"ן געווען איז כדי שלושים, די צו זל בערגער
כמעט פון משר אין ז'ל בערגער צבי האס הארץ תארעם זיין יידנסום. מיט זיין מתייחד זיר ציםער מיס

יאר. 6 6 די פון אומקום דעם געווייטיקט אונדזער אויסדרוקן און אנדענק זיין
איר תען 1962 סוף אין ס'נעווען תאלי פון פארניכטן דאס מיליאנען, אונדז פון אתעק ס'איז צער. גרויסן
אבטי דורר געתארן איינגעלאדן בין צו געשטרעבס האס ער "דן. נער און חבר געטרייער א צייס דער פאר
פון זיצונג ערשסער דער צו ז'ל חי דאזיקן פארן מאנומענט דעם זען געעזלשאפסלעכער איבערגעגעבענער
בערגער צבי מיט עסקנים עטלעכע תה יהדות ,היכל דעם _ "דנטום איז תעלכער עסקן, אויפריכסיקער
פאר א גרינדן צו כדי בראש, ז'ל און אןיפלעשטעלס שו,ן _ לץ איינגע מיט דורכגעדרונגען ^^לגעתען ^ וןאלינעף פון 7^ ^ן ,אר, 2 לעצסע ד, איז אפילו פאלקס יידישער תאלינער תארצלסער
נאר תו לענדער, אנדערע אין און זיין צו צוגעבונדן גע^ען איז ער סימלעכקייט.
בערגער צבי יידן. תאלינער ס'לעבן אויפ נישט ער האט בעט, און היים, בא זיר האס זל, בערגער צבי
פלאן זיין געלייענט דאמאלס האס מיסן אינסערעסירן זיר געהערט איז און יעדן צו ליבע מיט צויגן
ער איגוד, פון אויפגאבן די ללעגן .הי אין בויארבעסן די פון גאנג באזונ באליבט. אלעמען פון געתען
סיילן: צתיי אין צעסיילט דאס האס פאר אתנט לעצמן אינעם נאד כל''. פארלוסס דער גרויס איז אבער דער
אין תאלינער די ארגאניזירן דאס ארומגערעדס ער האס טויט, זיין הייליקער רער צו חברים זיינע פאר
און  תעלס דער אויף און ישראל* רעאליזירן צו אזוי תי אונדז, מיס תעלטפאר תאלינער אינעם ארבעט
מצבה א  הויז א אויפבויען דאס ער תעלכע שפענדונג, באדייטנדע זיין א איז טויט זיין מים תייל באנד,
אן קהילות אימגעקומענע די לזכר צתאה זיין אין איבערגעלאזן האט די פון געשסאלט רייכע א תעק
האם אויר ימ'ש. נאציס די דורך י^ן און תהלין יהדות "היכל פארן דעם געלייגס האבן תעלכע ערשטע,
אינהאלט טיפן תעגן גערעדס ער תע נעמען, עסלעכע אנגערופן האט פון געתען פארבאנד, פונעם יסוד
דאס אנפילן תעלן מיר תעלכן מיט "היכל'. פארן באשםייערן מ'קען מען פון בויער און איניציאטארן די
אויפ תירקלעד ס'תעט אויב הויז, גע זוכה נישס ער האט ליידער תהלין". יהדות "היכל
אויפ האס ער און תערן. געשטעלט תענ. זיין פון סף ביזן גיין צו תען זיר מאל ערשסן צום האב איר
אז ומופתים, אותות מיס געתיזן תחילה, במחשבה מעשה "סוף אבער מיט פארשטארבענעם מיטן געסראפן
סערזענ סיר מעגלער איז זאר די גע איז פארשסארבענער דער און צוזאמענ א אויף צוריק יאר 6 בערך
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דא זינט יאר, עטלעכע די דורך חברים אלע מיס און בערגער שרר. כ'בין און איבערצייגט ער האט לעך
ליב א געטראגן איך האב מאלט, שלו די צו אתנט היינט ישראל, אין ריי ערשטער וער צו צוגעשסאנען
דעם צו דאנקבארקייט און שאפט צו צבי, חבר ליבן אונדזער נאך שים גרינדער. און עסקנים פון
דעם און לאנדסמאן האראכאתער אויף טרויער טיפן אץ טרער א לאזן ראם געדויעדט האם צייט יאר א

איגוד. פון פרעזידענס פרי זיין פון פארלוסט גרויסן דעם אריינציען איגוד, דעם ארנאניזירן
ך שרה' נעמס ביים איז ער ווען טויס. צייטיקן קהילות וואלינער פון אירגונים 30

אין. ^ אןיסד זיין היכל, דעם פארענדיקן סאמע פא 8.000 אריבער און ישראל אין
ןייט  עדות גע אתעקגעריסן  חלום גרויםער ענין. דעם אין ירבו, כן מיליעס,

פאיון,רקלעכןנג מיט טוייסט תארן. אר קאלאסאלע א געתען איז דאס
חל;ם. ב"דנס א,,"ר פו, גוטע סך א איכערלאזן האט צב, אנגע סהאבן ויעלכער מיט בעט

און חברים ז"נע צון,שן זכרונות צבי ז"ל. בערגער און אבטיחי פירט
: טהורי דוד של עולמי ,איגוד אין ס" פריינר גענו זיך אויף אויר האס בערגער

דערציילן צו לייכט אזוי ס'ניט גע אנדערע אין סיי ןןהלין" יוצא, וואלי אונדזערע ארגאניזירן מען
פער זיין ז"ל, בערגער צבי וועגן זיין תו אנשסאלטן, זעלשאפטלעכע ער ווירקלעך, און ניויארק. אין נער
אייגנשאפטן, נאבעלע זענלעכקייס, דערמאנט שטענדיק וועט נאמ5ן צו םאלאנס, מיט געטון דאס האט
אין  וו. א. א. טובים מעשים ל,בע. מים ^רן ריכסער ישראלדיקן מימן לאמען

און געפיל מיין איז דאס קייצן. כו זיינע תי לאנג, אזוי האט ער אבישי פ
נאענ זיינע אלע אזוי פילן געוויס געוןידמעט געלאזן< אים הא'בן חן" א צונויפגעזאמלם האבן מיר ווען
עמיצער תען אבער פריינט. טע אויפצושטעלן ענערגיע אןן צייט ןיין מיר האבן ל''י, 100.000 פון סומע
אין אלץ דאס אויסדרוקן מיר זאגט לזכר דענקמאל מ?ינומעגס?,לן ךעם ס'האבן בויען. אנהויבן באשלאסן געזאגס איך וואלס ןןארט איין ער ^ן. ^ל,^,. אומגעבראכטע ךי "יא םיילן 2 געשאפן דאמאלס זיר
! פריינס אמתער אן געווען "פריינט'. אןן צער מיט פןל געןןען תמין. איז צבי, זאגערס''. .ניין און זאגערס''
איז אונתערזיטעט פון פריינט אלס ןןעלכע קרובים' זיינע נאך ןןי,סיק אי האט לאםס שווערער זיין מיט
טייער, געווען ניט גארניט אים ביי גע אומגעבראכט גרןיןאם זיינען פאזיטית. בערווויגן
געסריי. זיין געלט> און מי צייט,   צבי האס קראנקהייס זיין צוליב
אומבאגרע. ממש געוןען איז שאפט פאר קיין זיר אויף גענומען נישט

א; ^ צום זיך ציען דערינערונגען מיינע עצם ביים פאםםן אנטווארטלעכן
ןעס ^^ ךעם געגעבן תען .היכל' דעם פין בראשית סאמע איז ער אבער ,היכל', פון בייען

 היכל גע מאל ערשטן צום זיר כ'האב אין אונדז מיס געשסאנען שטענדיק
שיי' ^ אך; p^ ^ דעם מיט פנים אל פנים סראפן, זיינןן עצות זיינע און פארביניינג
_ האראכאון געבויתשטעטל /tf/ .היכל'. דעם פון שליח לישסן נוצן. געבראכט און זאכלער געווען
"משוגע" תי געתען ממש ער איז 1963 ןן^ף אין ג5ווען איז דאס שתער געתען איז ער תען אויר
ביז יאר, צען גאנצע גערוס, ניט און ניר אין באזור בערגערס די בשעת דערתיי נישט זיר ער האט קראנק,
צום בון פרעכטיק א ס'דערשינען  ר ע ד געתען כ'בין ,ארק. ארבעט. דער פון איננאנצן טערס
אים אן תאס שטעטל, פון אנדענק תארעמע, צתיי זען צו ט יי ר פ אויף אים צו געקומען זיינען מיר

דערשינען. ניט עס תאלט דער באלד כ'האב מענסשן, היימישע גע סעלעפאנישער אזא באראטונגען.
צבי און שרד. פון הויז דאס און גלויבן; און פלאם דעם פילט מיר האבן באראסונג און שפרער
פאר פאפולער געתען איז בערגער איצ און צייס יענער פון חלום דעם זיין ערב אים מיט אפגעהאלסן
געקאנט. נאר זיי האבן תאס אלע האט ער תירקלעכקייט... טיקער ^^.פטייה טאט' אןן ראט מיט אפן' א פון בילד א געמאלן מ,ר פאר גע נישס איז ז'ל בערגער צבי
מיס הילף. ממשותדיקע און לישע און אויפקלערונגען מיט .דענקמאל'', כוח, מים איגוד פון פרעזעס תען
האנס. אפענער און הארץ אנ'אפן פאר ממש ד.אבן p^n פארבן/ מיט ער פארשטאנד. און גייסט מיט נאר
גמילות די נעגרינדעט האט ער גערעדס האס ער <ןטעם. דעם כאפט מוט, צוגעגעבן שסענדיק אונדז האט
און לאנדסלייט די פון קאסע חסדים זיינע אין און באגייסםערונג מיט און שאפן צו כדי תילן און ענערגיע
מתן געגעכן ער האט איינמאל נים פייער אנגעצונדן זיר ד,אבן או,גן אלע תעלן מיר געתיס, סון. צו
פון נאמען אין כלומרשט בסתר, זיר געבעס, און האפענוג פון לעך תעט נאמען זיין ארבעט. די פארזעצן
ניט האט צבי נאכמער. קאסע. דער און מיטארבעטן... און ^שליסן אלס היכל אין פאראייביקט תערן
אים, צו קומען מ'וועט ביז געתארט ד,אב אוןעק, זיי פון כ'בין א".רער גרינ און שאפערס זיינע פון איינער
ס'איז תער געתוסט שוין האט ער געפאנגען כ'בין אז געתוסט, איר דעי
אויס זיי האס ער נויטבאדערפטיק, פיאיעקטירטו יעם פיז נעץ יעי איז . פייטר ניסו
טו א אדער עולה נייער א געפונען. אויב און "היכל'. דעם דענקמאל, * י

האס כל קודם  לאנדסליים ריסט, זיר עפעס מיט האס וויניקייס מיין נא אין און פרוי, מיין און איר
אמתער דער צו אים. באזוכט מען צבי ראנק א דאס איז באשםייערט, דער אין תאלינער אלע פון מען
האבן תאס בערגערס, די פון פרייר פרימארגן הייסן יענעם פון בערגער, שליסן ניויארק, סון "פעדעראציע'
אנדע מיס געטיילט שסענריק זיר ניויארק. אין חברה טייערע אייר' מיט אן זיר מיר



ן לי ווה ילקוט _ 46

ב פייערבערג. און ביאליק ריכטיק. א געתארן זל בערגער איז טוס זיי תאס ניט ווונדער קיין איז רע.
געבוי ביידע אלטער, איין אין ערך ע אייגענער פון כוח שעפערישער פארזאמלונגס א געווען איז הויז ער
אין  (פייערבערג תאלינער רענע גע איז ער התלהבות. און נערגיע ביי חברים און פריינט פאר פונקט
ראדי, דארף אין ביאליק און זווהיל ארגא פרוי, זיין שרהן, מיט פארן גע אזעלכע ביי געלעננהייט. יערער
ביי קרייז) זשיטאמירער אין ביידע חברים תאלינער אונדזערע ניזירן געשםראלט ממש צבי האט לעגנהייטן
הע נייער דער פון אבות די פון דע צוגע האט דארס  ניויארק אין זיינע אויך  זעענדיק אים און
קיין איז  ליטעראטור ברעישער זיך האט ער און מזל דאס שפילס מאג לעצטן ביזן אזוי און פריינט.
האס ביאליק וואס נישט, ווונדער ריכטער מיסן (צוזאמען באגעגנס אויפ ניס קיינמאל לעבן. זיין פון
סיפן זיין פון ווערטער געשע9ס  פירער ניסן ה' מיט אבישי) פ. און כלל פארן זארגן צו געהערס

פייערבערגן. חענן '"איר" דער פון פרעזעס איצסיקער דער 3יט. פאיו
בערגער געטון האט אזוי 9ונקס אמעריקע, אין פעדעראציע וואלינער גרוי א אונדז פון אוועק ס'איז
זיין וועגן געשריבן האט ער ויען גרוי דער אין "שולדיק' איז וואס אים מיר תעלן אזוי פריינט. סער
געווען זיינען ביידע אבסיחי. פריינד דאס אבער דארט. באתעגונג סער געדענקען. שטענדיק

בייי> 'שט^י" אייו פין חביים גע איז צבי זיר פי פישה  איז . ליבנה נתי
פארבאנד, וואלינער פון איניציאסארן מיס ענין דעם איבערגעגעבן ויען 1

צוזאמען וועס פארבאנד דער ויעמען היכל צום נאר נישט לעבן. און לייב באהערן צו וואס ז'ל, בערגער צבי
געדענקען. שטענדיק האט ער האנס. א צוגעלייגם ער האט אלע דא זיר מיר האבן אנדענק זיין

איו טרויעיאותט אינ קומענדיקן פארן געזארגט אויר אין געווען זוכה האס פארזאמלט,
אוניווערזיטעט ת"א גע אויר האט ער אים. אין האלט געווארן אויסגעוויילס איז און לעבן

ס'אים רוחניות. ביסל פארן זארגט (פרעזי פארזיצער ערשטער אלס
: טאבאטשניק יוסר "ילקוט דער אז לעבן, אין געגאנגען פארבאנד אלוועלטלעכן פון דענט)

צבי מיט באקאנט זיר האב איר  דערשיינען ווייסער זאל תהליך יידנ וואלינער לעבנגעבליבענעם פון
מיסן צוזאמענהאנג אין ז'ל בערגער פארמאט. פארגרעסערטן א אין און זיין ביז אן מאג ערשטן פון סום.
קור די תהליך. "היכל דעס בויען פערזענלעכ זיין דערקענען צו כדי זכיה. א איז דאס טויס.
מיר, פאר גענוג געווען איז צייט צע ער וואס לייענען צו גענוג איז קייס, געשריבן אויפסניי ס'וועט ייעד
אץ מענטש אלס אים דערקענען צו ז''ל אבטיחין וועגן געשריבן האט טויזנסיאריקן פון געשיכטע די ווערן
מענסשן עסלעכע מעלות. זיינע אלע ציטאטן עטלעכע טויט. זיין נאר באזונ $ וועס יירנסום, וואליגער
ביי צונויפגעזאמלס זיר מיר האבן אן אין געלעבט ווי האט "ער בלויז: גע זיין לעצטער, דער באגד, דערער
מיר האבן דארם און בערגערס די און געפילן מיט פול וועלט אנרער לעבן תאס יידן, וואלינער די 'וידמעט
מיר "היכל'. דעם' בויען געחלומט פון באציאונגען. מענטשלעכע גוטע, אין און ישראל אין טאג צו היינט
פון שטוב אין געפילס תמיד האבן גע פריינדשאפט. און ברודערשאפט ארגאניזירן זייער תעלט. גארער דער
א היימישקייט, א בערגער, פאמיליע וואלין, אין הדורות גדולי די ווי נוי אלוועלסלעכן איין אין צוזאמען זיר
אפט פלעגס זל, צבי ווארעמקייט. ער האט לערע זייער און זיי וואס בויען דאס אויפסו, זייער פארבאנד.
"תא ווארט מיטן באנוצן זיר מאל דור אונדזער פארטייטשן געוואלט צום מצבה גרויסע די  היכל דעם
באטאנען עס" פלעגט און" לינער' זיי כרי דורות, קומענריקע די און אא'וו. קדושים, זייערע פון אנדענק
איז עיר ליבע. באזונדערער א מיט וועג. א תעג. זייער אין גיין זאלן ערשטען אלס ז'ל, בערגער צבי
דעם אין פארליבס געווען ממש באמיט, זיר האט ער וועלכן אין צוזאמען פארבאנד, פון פארזיצער
אנ" כ'געדענק יידנטונ^ תאלינער אליין'. גיין כל, קודם אריה איניציאטאר ערשטן זיין מיט
אונ תען בערגערס, די ביי אתנט פאלן, אזעלכע אין געתיינלעד תי א פארנעמען תעלן ז'ל, אכסיחי
אב א. חבר פארשטארבענער דזער קודם צתייסן, וועגן איינער שרייבס באגד רעם אט אין ארס בכבודיקן
הוץ, אויסגערופן האס ז'> טיחי אליין. זיר פון זעט ער וואס דאס כל, געשיכטע
תי התלהבות, חסירישער א מיס חבר זיין געזען האט ז'ל בערגער אויסגע בערגער צבי איז צו
"מיר רבין: א געקרלינס וואלס ער זיר, געזען האט ער תי ז'ל אבטיחי פון פארזיצער אלס געתארן וויילט

קאמיטעט. א שוין האבן תאס זאכן, צינעשריבן אים האט ער פון זכות אין צו צופעליק, פארבאנד
אויסגע דאמאלס איז בערגער צבי געשטרעבט. זיי צל האט אליין ער האס ער תעלכע מיט אייגנשאפטן,
(פרע פארזיצער אלס נעתארן וויילט צו באמיט זיר האט אליין ער וואס אנ פון מער אויסגעצייכנס זיר
גע איז און איגוד פונעם זידענס) בא דאס אונדז דערמאנט דאס טון. ז יעיע
זיין ביז אמט הויכן דעם ביי בליבן ,נאר : ביאליקן פון ליד וווססע גע איז צופעליקייט איינציקע די
האבן ז''ל, אבסיחי" און ער סויט. אזוי' מיר באקלאנט טויס, מיין גוטן א מיט זיר חבר'ן זיין תען
; גורל געמיינזאמען איין געהאט גע ביאליק האט ליד דאס אאת. האט אבטיחי אכטיחי. אריה  חבר
"היכל' דעם געזען האבן ביירע פרי זיין נאר פייערבערגן תירמעט איז ער זיר, מיט מיטגעצויגן אים
האבן און תייטנס דער פון בלויז גע איז ביאליק תען טויט. צייטיקן האבן תאס די צווישן געווען אויר
אי אריינקומען געווען זוכה נישט דאס ציטירט סר א האבן שטארבן, תי נאכדעם אבער געקרוינט. אים

נעווייניק. תענן געשריבן תאלט'ס ער ווי ליד, דער אים אין אנגעצונדן זיר ס'האס
(49 זייס אויף (סוף געתען איז דאס אויר אליין. זיר יידג תאלינער צום ליבע פון פונק
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FROMSADNESS TO JOY who were brutally tortured and mur

"Hechal Yaadut Wolyn", the impo dered. and whose graves are not even
sing beautiful building. erected in me known. will how find their repose
mory of Wolyner Jewry. who were within this structure. Also those. who
exterminated during the holocaust  died a natural death, with cemeteries
is about to be dedicated and officially dececrated and obliterated. will now
opened. find their rest here.
Jews of Wolyner origin from all Aren't we witnessing restruction in

over the free world, brothers and sis this, as well as in the greater pheno
ters  kin of those who perished. join menon  the revival of our people as a
ed in their efforts and worked tire nation in its own land. the land of
lessly towards the achievment of this their Forefathers ?

goal. Elsewhere in this issue there is a
Memories of our dear ones, endless short tale from the pen of David Cohen

grief at their bitter plight fill our about Rabbi Pinchas from Koretz. After
hearts. even now at this solmn occa many years of longing he finally was
sion. on the way to realise his longtime
Yet, this day we dreamed of and dream to settle in the Holy Land.

aspired for, is also a cause for joy and Heaven decided otherwise and the Ra
deep satisfaction to all of us who were bbi took ill. somewhere on the road.
united in this sacred aim. Sensing and knowing that his end is
It is paradoxical. that with us Jews, near, the Rabbi called for the leadres

joy and grief go sidebyside. At a of Koretz jewry to his dying bedside.
Jewish wedding tears flow before the With a sobbing voice he told them
ceremony begins : The day of indepen that he sees the town of Koretz deves
dence  the greatest event in con tated and destroyed. that no living
temporary Jewish history. a day of real Jews are left there. neither are dead
joy and celebration, is preceeded by ones left. for all tombstones were re
a day of mourning for those who gave moved from their graves.
their lives, so that the state of Israel He then proceeded with a stronger
may live. voice to console them :

Likewise, we. Wolyner Jews, after "I see a radiathing light eanring
tears and grief for the many years, are from the east. Many of you will follow
entitled to a breathing spell and per that light and settle in the Land of
mit ourselves to enjoy in full measure Israel. It is they, who will once more
the crowning moment of our accomp revive your town and Koretz will be
lishment. perpetuated.'■
We should derive double joy from The "Hechal Yaadut Wolyn" is

the realization. that this moment is living proof to this last vision of the
living proof. that Wolyner Jewry is Rabbi. Wolyner Jewry will live again
far from dead ; that the luminous per within the walls of this monument. It's
sonalities of Jewish Wolyn  it's spirit will rise high and mighty and we
Poets. Writers. Rabbis. Philosophers  it's builders  will justly take pride
and others, distinguished in public life. in this worthy tribute to the memory of
That our parents. brothers and sisters our martyrs. Yalkut Wolyn
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WELCOME TO OUR jointly undertaken to build the Hcichal
ENGLISH SECTION as a living monument to our martyrs,

At a recent meeting of the Editorial serving as it will also the cultural and
Board of "Yalkut Wolyn", a resolu educational needs of Israel.
tion was passed and adopted to add In addition to a general memorial
an English column to the Yalkut. This room on the style of Yad Vashem and
is intended for the youth, descendants individual rooms for certain Wolyner
children of Wolyner Jews in english towns, equally dedicated to the me
speaking countries. who have a scant mory of its victims. The Heichal will
knowledge of Yidish. so that they, too, contain a library and reading rooms,
may get acquainted with the histroy of as well as an auditorium with a 600
Wolyner Jewry. They will thus be seating capacity for lectures and other
better able to appreciate the monument cultural functions.
now being erected in Israel under the The library will have books in
nam of Heichal Yahaduth Wolyn. several languages. dealing with the
For our first introductory remarks Holocaust and also covering the va

in this issue. we will confine ourselves rious aspects of Jewish life during the
to a brief description of the meaning many centuries of its existence before
of the Heichal and the Yalkut. the extermination era. A wide selection
Why Heichal Wolyn, why the of books on miscellaneous topics of

Yalkut ? universal interest will make the library
The settlement of Jews in Wolyn. and its adjacent reading room a re

A state in Ukraina/Poland exceeding search and study place for Israeli stu
in size the state ofNewYork dates dents. The Heichal will thus measure
back 1000 years. Over 160 towns up and fulfill the hopes and dreams' of
townships and villages populated with those who conceived it and who set
Jews, existed in Wolyn. Their total for themselves the goal of making it
number was close to one million. a living monument  a cultural centre
Complete extermination of our visited and frequented by the youth

people, including descration of ceme of the country.
teries, took place during the Nazi Ho The Yalkut Wolyn is a worthwhile
locaust, removing all vestiges of Jew and necessary supplement to the Hei
ish life in that area. During its chal in that it helps to collect and pre
existence, Wolyn Jewry made impor serve stories and portrayals of Jewish
tant contributions to Jewish thought, personalities and events of the new
religion, literature, philosophy. etc. extincy life of WolynJewry. The
Many prominence, leaders in public Yalkut is now in its fifth year of publi
life, would make an impressive list of cation. The current issue being No. 25.
such names. It is now planned to appear twice a
It is unthinkable that such a rich year on a semiannual basis. We shall

heritage should get lost and disappear endeavour in the coming issues to
from the annals of Jewish history. broaden the English section and pre
Hence, Wolyn Jews here in Israel and sent to our readers a wider coverage
their counter parts in America and of the choice material appearing along
other countries in the free world, have side it in Yidish. Leo Checkver



49 ן י ל ה ו ו ילקוט
אנדערע אלע און ז'ל בערגער צבי צוגע האט ער תעלכע יוגנט, פון (46 זייט פון (סוף
געבראכס זיר מיס האבן ער, תי ארץישראל. קיין עליה דער צו גרייט קאמיטעט, פון /yjj7r; די אויף
נאציאנאל א היים אלטער זייער פון >יז תעג. זיין פון פארזעצוננ די וועגן רעדן ז'ל בערגער צבי פלענט
זיי האבן דא און באגאזש גייססיקן ער איז דא לאני. אין דא, געווען ער תהליך. "היכל פון פליכסן די
האנס. ברייטער א מיס צעזייס אים האבן וועלכע די, פון איינער געוזען דארף "היכל'' דער אז זאגן, פלעגס
אויסגע זיינען קערנדלעך די פון אר יידישער פאר מלחמה א געפירט אומנע די פאראייביקן בלויז נישט
וועלכע פון פרוכטבוימער, וואקסן פארגעשרי די מיס צוזאמען כעס דינען אויר גאר קדושים, בראכטע

געניסן. אלע מיר סעסיק געווען איז פרדסנים, טענע קולסו די פון זאמלפונקט א אלט
מיר, פילן זיר, קערן מיר ויוהין פארבאנד דעם אין הגנה, דער אין וזא פון אוצרות גייססיקע און רעלע
אונרז פעלט ער אונדז. פעלט ער אז אוניווערסי דעם פאר פריינד די פון פון פארלויף אין יידנטום לינער
צע פאראייניקט, תאס כוח, א אלט שפעסער, און ירושלים אין מעט כרוי פון עקזיססענץ טויזנטיאריקער
זאכן קאמפליצירסע פיל מענסירט. אוניווערסיםעס, תלאביבער דעם פאר וואקלע פון נאציאנאללעבן, זנדיקן
גע זיין מיס דערליידיקן ער פלעגט א איבערגעלאזן האס ער וועמען און משיחבאתעגונגען יסורים, נישן,
בא זיין מיס און צוגאנג לאסענעם ער ירושה. זיין פון טייל גרויסן פאגראמען. שרעקלעכע

חן. זונדערן וויכ די אפגעשאצס ריכטיק האס ציונים א פון שסאמט בערגער #צ. וויסנשאפס די באהערשן פון טיקייס איז פאטער זיין פאמיליע. טישער
אוניווערזיטעט, פון נאמען אין הילף, איר מיס און יוגנס דער דויד ער און ציוניסם הייסער א געווען
צבי תעגן שטריכן אנגעצייכנט האם אונ פארפעסטיקן קענען מיר תעלן ציונים זיין אנגעהויבן האם אליין
דר פערזענלעכקייט בערגערס ביי און לאנר אין פאזיציעס דזערע יונגע די אין נאר סעטיקייט טישע

ישי. משה שתעריקייסן. שטיין קרייזן מיס אגעפירס האם ער יארן.

אונדזער פון פרעזעס דער אונדז פון געווארן ס'אוועקגענומען
פארבאגד אלוועלטלעכן

ז"לי בערגער צבי
24.2.1969 תשכ"ט, אדר ו' מאנטיק,

יהדות "היכל פון בויערס די פון און פארבאנד פון גרינדער ערשטע די פון
תשכייט. אדר זי דינסטיק, קריתשאול, אין געווארן באהאלטן ווהלין".

ישראל אין לאנדסלייט וואלינער פון פארבאנד וועלט
פארוואלטונג און ראט פרעזידיום,

ווהלין" "ילקוט $ון רעדאקציע



ווהלין יוצאי של העולמי האיגוד הוצאת ב י ב א י ל ת
ת''א 36910 טלפון /36 לבנדה רחוב .אור", דפוס


