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3 ן י ל ה ו ו ילקוט

פאר וואס וואלין איצטיקן אין מעגליך שטעטל, זייער קענען" גע א איז מען, זאגט אלץ,
הארצן... ביים ביסל א קלעמט א בלייבן וועלן אנדערע די אז צוגאנג אונדזער אויר וווינהייט.

די וועגן ווייל אנטוישט, ביסל "גייס אונדזערע מיט וואלין. צו
* וואלי צוויי אנדערע די אין יידן וואלי די מיר זעען אויגן'' טיקע

שטעט די וועגן און שטעט נער מיט שטעטלעך, און שטעט נער
מון קרייז'' ,,סארכישופטער דער אין כמעט ניט זיר רעדט בכלל, ווי ,,קינדאוןקייט", יידן זייערע
בא ניט זיר וועלן מיר וועלכן וועלן מיר אויב דאך, בריוו. די גע מאל". ,,א געלעבט האבן זיי
לאנג, דורות אסשר, נאר. סרייען שורות' די ,,צווישן אויר לייענען יידן מכוח איז וואס אבער וויס.
היט שוידערלעכע די געוויס איז וועגן סר א לערנען מיר וועלן וואלי אין (אפשר) לעבן וואס
ביו איז וואס לערקאטאסטראםע און דארט. לעבן, זייער אוי זיי אויר שטעטלער און שטעט נער
אונבאגרייםלער. געבליבן איצט האלט וואס האפנונג, זייער וועגן
גרויסן דעם זיר פאר דערזעסט דו בריוו דער אין לעבן. ביים זיי "^"^^
ס'םל8 רוען אזוי ניט אימגליק מיי קאנעו למשל' זווהיל' פיו וואס און יוער
גרוי דער אויגן דיינע פאר טערט וואס ווינטן קאלטע די שפירן .
קדו םיליאן זעקס פון צאל 0ער די סון <<פלעמעלאך ד, און בלאזן ^קיט ו א
די צעטיילסט דו ווען נאר שים סון (סימבאל חנוכהליכטלעד'' ^^"^^^^^^^^^^^*
און הונדערטער די אויף צאל דארסן וואס גבורה) יידישער
קהילות אומגעקומענע טויזנטער וועלט גאנצער דער אין שפאנען צו זיר האבן וואס יידן ז היינט
r>K יחידים... אויף קהילות די און זיי נאר ווו יידן סאראייניקן און חורבות די באוויינען ריקגעקערט
ישראל, (...פון מענטש יעדער דאר ,,סינצטער די אין אויר זענען. פון יידן פארבליבן. יאר איז 
וועלט גאנצע א אבות) פרקי לויט בריוו דריטער דער פון נישן"... ז דור דריטן און צווייטן

חשבון... א מאר טא זיר. פאר טאג ע?אנאמישע' יאס מיי זעעו מיר ווייסן טאג היינטיקן ביז
אומ די נאד יזכורספרים די אינטע או סיו לעבו טעגליי געמיינט ווייניק. זייער זיי וועגן
"וויי די אויר קהילות, נעקומענע איז יי*0 םאל?' פאי לעקטועל מקומות אלע די אין אז מיר האבן
אלע זענען, געלונגענע", ניקער ?*כט מע .rwor אויף איויס בכלל. ניטא מער יידן קיין זענען
מעגן מיר וואס אוצר אז צוזאמען, יי איז פעטריש?ע סיו יויי א ארויס זיר ווייזט הקצין. כל כלו
ווי ניט און רימען, דערמיט זיר אוי סיילינג" מיט "שמעקט יייי טועה ביסל א זיר האבן מיר vאז זיי 8רוווט אונדז פון טייל א דערצו נאר WW< מע וועו אין י^ לעבן איצט אויר געווען.
וןארן האנט> דער מיט מאכן וועק דור, דעם פון ייזו מעערל א קליינע די אין ניט אויב וואלין.
געמיינזאמע זענען ספרים אלע די ^י איז וועלטמלחמה א;א נאר און שטעט גרעסערע די אין את
און הרבים פון שאםונגען יצירות, באוווסטע, אנעדערע, שידענע זע וואס די אין בפרט שטעטלער.
לעבעדיק. א זיר באקומט במילא פאישידענע םיו ליידו  ציית וועלטמלחמות ביידע צווישן נעו
קהילה. יעדער פון בילד געטריי לייכט אזיי ס'ניט אבעי מיחישו געביט: סאוועטישן אין געווען
מצבות  ספרים סר 8 איו איו יפואות נייטיקע אלע יי קייפו צי א.א. טשודנעוו זשיטאמיר, זווהיל,

א,,נצעלנע. סך א סאר אויר געהעריקן *נעם פראשקעס איו סון רעדאקציע אין פנים כל על
5נטקעגן סיי געזאגט איז דאס סטעמפל. 'פאלי?ליניטשעסקן" אנגע איצט ביז זיר האבן ילקוט
ספרים יזכור וועגן יעצענזיעס יי 8יצטיו איז סייי יי ייעו אייר דארט. פון בריוו עטליכע קליבן
ברענגען זיר באמיען מיר וואס "™^? ""*>*כ™™ א ייעגו אינעם ישראל כלל מיט וואס און
זכ אנטקעגן סיי ילקוט, יעדן איו ^ימא" יאס מעו< ט י ע י איז אידעאלן לויטער פון לאנד
קהילות אומגעקומענע וועגן רונות שבת'די?ע מ8מעס יעי ייאי א שפירן זיי אויר זיי. מיט אויר
נאר זענען אנדענק זייער צו וואס ?עז וועגו מאל א סון מאכלים אנטיסעמייטשע פון בלאזן דאס
דער ניט ספרים קיין איצט ביז סיו מילר "סיו : זיי ,מעו זיר נויטיקן זיי אויר ; בערלווינטלעד פון זכרונות די שינען. איז "מאי8ליש אבעי צאפ" א אזוי ווי נאר הילף. אינדזער אין
פאר דער וועגן ניויארק פון ל ג הומאי יעי אייר געזינט" מעו 5 זיר זיי נויטיקן

גע אליקער פון נ,כטונג איז בכלל און געזונטער. א איז
נומער איצטיקן אין ברענגען מיר לעפל א ,,אייננעמען געזונטער ..פריוואטע" דא ברענגען מיר

דער אין רינגל פיין א איז ווען און וויינען". איידער לאכו דערמאנטע דריי די פון בריוו
דעףןןייל סןן געשיכטע דעף פןן ן י^ א לאכט אויב און וואלין. אין שטעט
מיר וואס קהילות ,,ביכערלאזע" יידן פון גרוס לעבעדיקער א '/דער ביסל א וועלן טשודנעווער
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* לי וועמענס דיכטער ברעיישע) םאריקע די אין געבראכט האבן 1
די פאר לייענען. צו ס'כדאי דער ילקוטים. 1

באשרייבונ מיט האנטבייהאנט שוין ער איז ילקוט פון לייענער ■
קומען פערזענלעכקייטן וועגן גען א אליין חדשות. פנים קיין ניט . 1
יידן פשוטע וועגן דערציילונגען די לייען איר ווען rnn וואליגער. 1
אין מאל א געלעבט האבן וואס צו זיר דערטראגט לידער זיינע מאל איין ניט שוין האבן מיר 1
וואס און שטעטלער וואלינער די אפ וואלינער מין א זיי פון מיר בלויז ניט : ידוע ולהוי באטאנט, 1
ווי אנדערש עפעס געווען זענען וואלין ווארט דאס הגם קלאנג. אויסגע האבן ,,וואס קדושים 1
ווו ווייל היינט... יידן אזעלכע דערמאנט ניט זיר, דאכט איז, יעדן צו האלדז זייער שטרעקט 1
וואס יידן א היינט איר געפינט איבערזעצונג יידישע א זיי. אין יעדער צו פעסער, אויסגעשארפטן 1
א יאר גאנץ א האדעווען זאל מאל א ווערט ליד א זיינס פון זע (ביאליק), האק" פארלייגטער 1
דערפאר קויפן צו כדי קעלבל, אבער דארט און דא געבראכט ס'זענען יידן. וואלינער געווען נען 1
תורה שמחת אום הראית" ,,אתה אין לידער זיינע פון ביכל א קעמפער, אויר זיי צווישן געווען 1
אינטע אן  י הנערים כל פאר ביז דערשינען ניט נאר איז יידיש מישא (דאדיא העלדן פארטיזאנען, 1
געשילדערט ייד טיפ רעסאנטער פון פארלוסט ריינער א איצט. אין קעמפער די גרופע, זיין און
דער פון פירער די פון איינעם פון פאר ליבהאבער. פאעזיע יידישן סד א סר א און געטא טוטשינער
נו אין פעדעראציע וואלינער גע כ'האב לידער בור לעצטן זיין אנדערע).

גערשנזאן. אברהם ה' יארק, פון ליפן מאכן רעדעוודיק וואלט
לדובב ("רציתי שלאפענדיקע גע זענען וכמה כמה אחת על

פירער צווייטער א אויר אזוי באקומען ער האט ישנים") שפתי ישראל אין העלדן וואלינער ווען
זיין וועגן טובלין. מאיר ה' דארט, פאר ברענערפרייז יוסףחייכ דעם העראייש געקעמפט האבן וואס
שרייבט טארטשין געבוירןשטעטל דריי ליטעראטור. העברעיישער קאמפן פארשידענע אין געפאלן און
אין פראזע. אין פאעמע מין 8 עי בור דאזיקן פון לידער קליינע עק און אויפלעבונג ישראלס פאר
ווא א מיט און יידיש שיינעם א אי יידישער אין דא מיר ברענגען געבוירענע וואלינער סיי זיסטענץ.
דווקא ניט געםיל. יידישן רימען און לייענט אדרבא, בערזעצונג. וואס וואלינער פון זין בפרט און
אויר לאקאלפאטריאטיזם... מהמת אליין... איר זאגט זייערע מיט געווען עולה זענען
זכרונות סארנער און קאוולער גע אדער קינדער אלס עלטערן
גע קורץ הגם ילקוט, דעם אין ^ ישראל. אין ,,סאברעס", בוירן,
וועגן אונדז דערציילן שריבן,
האריזאנטך אנטדעקטע ניט ,,נאר אפהאנדלונ קורצע ערשטע די
קליינע ווי קהילות. יענע אין יידי וועגן אפטיילונג דער אין דער זענען וואס ספרים וועגן גען
אינעם שטראמען וואס טייכלער וואלין אין פערזענליכקיטן שע העל אזעלכע צוויי לזכר שינען

ים. גרויסן יל נומער דעם אין מיר ברענגען מיר ברענגען זין וואלינער דישע
נתן ר' וועגן אפהאנדלונג אן קוט זייער צו ילקוט. איצטיקן אין

פארנעמען זעען, מיר ווי אבער עמנואל פון האנאווער נטע דעם נאר יאר 4) יארצייט פירטן
אמעריקאנער אונדזערע ביסלער צו נתן ניויארק. פון ק א ל א פ אםטיי נייע א קריג). טאגיקן 6

דער אין אויבןאן דעם חברים פאררעכנט ווערט האנאווער נטע געוויס וועט וואס ילקוט אין לונג
ילקוט. פון אויסגאבע יידישער פון ,,היסטאריקערכראניקאר אלס אלע צווישן אפקלאנג אן געפונען
שריי וואלינער איר פארזיכטיק, היינטיקן ביז כמעלניטשינע", דער יזכורביכער לייענער. אונדזערע

ישראל! אין בער אינטערעסאגט די פון און טאג צווייטער א פון זין וואלינער פאר
יידנטום. וואלינער פון םיגורן סטע ווא קאפיטל המשר א אויפלאגע.

. וואלינער אין געלעבט יארן צו סארצייכנט כדאי איז וואס לין
געבוירן דאס  זאסלאוו שטעטל גע דער אין נאכווארט א ווערן.
ארטיקל. פון שרייבער פון שטעטל יידנסום. וואלינער פון שיכטע

דעם אין זכרונות" "דארםישע ארטיקל דאס וואס ווונדער א איז
ארטיקל צווייטע דאס איז נומער, די אין לאנג" ,,צו ביסל א איז .
,,יידי וואלינער וועגן ילקוט אין דער ל ילקוט קליינעם פון ראמען
אינ וואס טעמא, א דערפער. שע" מיט געשריבן עס איז אבער פאר די פון איז ע ב ל ג ר י מ א

ספעציעל. אונדז טערעסירט באלערנדיק.  און ליבע (הע ישראלדיקע אנגעזעענע
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וואל>ן פון בר>וו
אנקומען וועט וועג דעם דורך אז געגלויבט 1969 סענטיאכר 9טער דטר סשודנאוו,
אבער, באדויערן, גרויס צום דויד. בן משיח
אנגעקןמען ןןעג< דעם דןרך איצט> ביז זענען בריינצי, און מאטל טייערע
זענען אנגעקומען גוגמגוג. רוצחישע די בלויז טשודנאוו, קיין וויזיט א אויף געקומען כ"בין
אויסגעהרגעט. און דייטשלאנד נאצישן פון זיי נאף אפילו אז כ'גלייב, און טעג עטליכע אויף
וואס די סיי יידן טשודנאווער אלע ,1941 אין פאר האט איר ווי יארן צענדליקער פיל אזוי
האבן וואס די סיי משיחן, אין געגלויבט האבן איינגע זיין דאו אייר וועט שטעטל דאס לאזן
געווען ניט טאקע ס'וואלט געגלויבט. ווייניקער געבוירנהיים, אייער פון זכרונות לייענען נעם
כאטש זיר וואלט משיח ווען עוולה גרויסע קיין איבער האט איר ווו געוואקסן, זענט איר ווו
צו ביסל א ס'שוין ווען אפילו אראכגעכאפט. אנטוי ערשטע און פריידן ערשטע די געעלבט
ווארטן וואס יידן דא דא זענען דאו שפעט. לעבן. אין שונגען

יידן... אלטע בלויז ניט  אים אף מיר אין שווימען ארום, דא זיר קוק איך אז
וויל און שטעטל מיטן אין אפ זיר כ'שטעל און פרייליכע ביסל א זכרונות, סר א אויף
באגעגענען איר וועל באלד אז פארשטעלן, זיך אז טעג, עטליכע שוין טרויעריקע. סר א זייער
פלעגן וואס איינוווינער, אמאליקע די פון עמיצן ארום כ'שפאציר און פרי גאנץ אויף דא כ'שטיי
טעלציס, שלום למשל: ווי פרי, גאנץ אויפשטיין גיין). צו שווער מיר (ס'איז טריט ביי טריט
קאפאטע. פארמעליקטער שטענדיק דער מיט אף מזרח פון געגאנגען איר בין טאג איין
ערשטן צום אריין ביתמדרש אין לויפן פעלג ער דרום, אף צפון פון טאג צווייטן דעם מערב,
פלעג ער בעלעגלה, דעם לייבקען אפשר מנין; אף געגאנגען איר בין צב"ש היינט וו. אז. א.
כדי בויד, זיין מיט ארויספארן ערשטער דער איר אויב וועג. פיאטקער דער איז דאס מזרח.
פון הערן באן, דער צו פארשוין א פארכאפן צו מאל א טשודנאוו אין מען פלעג געדיינקט,
געווען איז ער ווערטל. א וויץ, א עפעס אים דער אויף ווי פריער טאגט פיאטקע אין אז זאגן
אריהטשקען אדער ווערטלזאגער! שטארקער א אז אויס טאקע מיר זיר ס'ווייזט וועלט. גאנצער
ארויס ערשטער דער פלעג וואס שניידער, דעם שענער. זון די אויף גייט טשודנאוו אין דא,
צענויפנעמען טשערעדע, אין בהמה די טרייבן כ'דריי צארט. און ווארעם אזוי שענער. שיינט
גע ס"גיט וואס דערציילן זיי און יידן רעדל א אויף וועג דער איז דאס מערב. אויף אויס זיר
יריד. א הימל אויפן געפלויגן, ניט און שטויגן געוווינט אויר האבן דארט שטאט. נייער דער
מחילה, איז ער מעשיות. האליקס איצי פון נאר ווי געווען זענען זיי אבער יידן, סר א מאל א
בערל ווי מער נאר ליגנער. גרויסער א געווען זיי מ'האט אלטשטאטיקע. די אף ענליר ניט

עליכם. שלום פון אייזיקס געגאנגען אויר כ'בין סערבעניווקער. די גערופן
באגעגענען געוואלט אפילו זיר ס'וואלט  דאבישטש קיין וועג דער איז דאס צפון. אף
א בויקע (שיקעס ספיטשקעס די מיט שרוליק אוועקשפאצירן מאל א פלעגן אהין דארף. אין
ווייל פארטאג, אויפשטיין אויכעט פלעג ער זון). געלוינט ניט ס'האט ווען מיידלער און יינגלער
איזוואשטשיקעס .די אז געווען איז משוגעת זיין אויגן. די אן מענטשן עלטערע די ווארפן זיר
זיר כ'הער באך. דער צו טאג דעם אוועק פירן שבת רויכערן דארט געגאנגען זענען אפיקורסים
דער חייםהערש ערגעץ ניט ס'קלאפט צי צו וו. אז. א. פאפיראס א
אויף רייפן די קלאפן זיין מיט פלעג ער באנדער. אף פארשטייטזיר געגאנגען, אויר כ'בין
שטעטל. דאס אויפוועקן פרי זייער פעסלער די באן. דער צו וועג דער דאר איז דאס דרום.
ארויף ניט, ס'סקריפעט צי איין זיר כ'הער אריינ פרי גאנץ יעדן פלעג צייטן אמאליקע
דער מינקעס שלמה טעליגע, זיין מיט אבארג, א אף ייד א וועג דעם פון שטעטל אין פארן
דער אין איז אלץ דאס אבער וראסערפירער. ווייס א צו איינגעשפאנט וועגעלע, צעבראכן
איז מענטשן פוןיענע פארגאנגענהייט. ווייטער משיח געווען איז צונאמען יידנס דעם פערדל.
לערנט וואקסט, ס'לעבט, געבליבן. ניט קיינער געהאט ניט מאל א האט טשודנאוו איז ווער (און
דריטער א אוודאי דור. נייער א ארבעט און שמאטאר. א געווען איז ער צונאמעניש?). קיין
דא כ'האב וואס" יידן, אלע די פון דור פירטער היי קליין א אין סטוקאלקע דער אף געוווינט

דערמאנט. מאל א האבן יידן טשודנאווער סר א זעלע.
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דער אין שרעקליכסטע דאס ווי מאל א נאר מיר אץ שיץ מיידעלע. יידיש קליץ א כ'באגעגן
ווערט הארץ דאס און פארגעקומען. איז וועלט זי מוזיקשולע. דער אין לויפט זי חנעוודיק.
צו צו גייט פויער דער שטיקלעך. אף צעריסן איי אן סטאליארס דעם בנצי איז זי אז זאגט,
זאגט: און איבער מאל 3 זיר צלמט גרוב, א באקאנטע א ארבעט דער צו זיר איילט אט ניקל.
סא אין אונדז ביי אז וויסן, דארף '"יעדערער זלמנ'ס מעדיציןדאקטאר. א איז זי פרוי. יידישע
מלחמות, קיץ ניט קיינער וויל וועטנרוסלאנד אזעלכע, עטליכע נאר און אייניקל. אן שימעלעס
בולא שאב סוויטא ווסיא פאשיסטיוו נא "נא וועמענס וויסן ניט אפשר שוין וועט איר וואס
וויי רעדט און רעדט און פאגיבעלי'... סקארא אינזשיניער, יינגער א ווער זענען. די קינדער
דער אויף געליגן אים וואלט עפעס ווי טער, וו. אז. א. אגראנאם אן ווער

לונג. זענען וואס הייזער צוויישטאקיקע נייע, צווישן
אונדזעריקע. אלע גרוס הארציקן אן אפ איר זוך חורבן, נאכן געווארן אויפגעבויט

9ימ קארא זלמן געשטאנען ס'איז ווו ארט, דאס
שמואל דא האבן 1912 אין שטוב. טשינקערס
ראט איציק גוצקא, דוד בראדסקי, חיים קארן,
אומלעגאלע אן געגרינדעט אנדערע און נער

20.12.70 זווהיל, צארישע די ווייל קינדער, יידישע פאר שולע
נתן, טייערער מיין דער ניט עס האט רוסלאנד אלטן אין רעגירונג

צייט, קורצע א געלערנט דארט האב איר לויבט.
דער י. ד. נאוועמבער 16טן פונעם בריוו דיין איצט פארמאכט. שנעל מען האט שולע די ווייל
בין געווען ס'איז דיר. דאנק גרויסן א האלטן. צעןיאריקע עטליכע טשודנאוו אין דא זענען
מיין פון ארויסגענומען כ'האב ווען השמשות אוקריי יידישע, צוזאמען ס'לערנען ווו שולעס,
מיר זיר ס'האט אץ בריוו די פאסטקעסטל יידישע קיץ קינדער. אנדערע און רוסישע נישע,
שיינער א גאר איז אינדרוסן אז אויסגעוויזן, גרעסערע אין אפילו ניטא שוין זענען שולן
איז דעצעמבער 23טן דעם ליכטיקער... א טאג. יידן. טויזנטער מיט שטעט,
קינדערשע מיינע מיר דערמאנט דאס חנוכה. קבר אויף קדושים. די צו גיין זיר כיאייל
דעמלט האבן מיר דריידל... בלייענע דאס יארן. געקומען דאר איר ביז טאקע דעם צוליב אבות.
פאר א שטעטל. וואלינער קליין א אין געוווינט איז סענטיאבר 9טן דעם היינט, טשודנאוו. קיץ
איז שטעטל דאס געניץ. א ווי קליין ווארפנס. האבן צוריק יאר 28 מיט היינט, יארצייט. זייער
וועלדער. געדיכטע מיט ארומגערינגלט געווען 1.975 ערשטע די דערהרגעט מערדער דייטשישע
די אין געצויגן זיר האבן די פעלדער. מיט און געזעסן זענען איבערגעבליבענע די יידן.
דורך מאל א כ'פאר ווען איצט ווייטן. ווייטע גורל. זעלבן אויפן געווארט
די ווייטן, די אט אין ניט כמעט שוין מען זעט די פארק. אמאליקן דעם אין אריץ כיקוק

ברידערקברים... די פון שפורן אומגליק די פון ביינער די ס'ליגן ווו גריבער,
חנוכה ערשטן פונעם נאכט ערשטער דער אין טיפער מאל א וואס איין פאלן קדושים, ליכע

געזאגט: טאטע דער אונדז האט ליכטל טיםע ווי אויסזען אן באקומען און טיפער און
אז יארן טויזנטער שוין קינדער, קוקט   ניט שוין זיר וויגט די אף ערד די שיסלען.
לייכטן םלעמלער דיערע מיט ליכטלער אזוינע ערשטע די אין ווי  דערציילט מ'האט ווי
האבן קינדערלער מיר איינהייט. פץ צייכן א אלס טעג.
פייער מיט פלעמעלע אויפן געקוקט פארגאפטע זיר ס'ווילט פארשטיינערטער. א ווי כישטיי
יע אין גראדע אויגן. קינדערשע די אין לער אומזיסט. נאר רופן, שרייען. זאגן, עפעס די
זאווערוכע. א צעבושעוועט זיר האט נאכט נער באזוכן שווער דיער ס'איז חיוקים. שריי כאטש
דינע אויף ווינט. דער געפייפט האט ייילי אן מאר איר ביתעולם. אומגעוויינליכן אזא
שניי בערגלער אויפגעהויבן ער האט פליגלען בריינ מאמען, מיץ טאטן, מיין אלמלארחמים
פעלדער, די איבער געקייקלט געשליידערט, אץ דריי און פרוי, דין מיט יאנקלען ברידער, ציס
ווינט דער , אריץ וועלדער די אין טרייבנדיק פריינט, אץ קרובים נאר אץ עופ'לער' קליינע
אין וואלף הונגעריקער אן ווי גערעוועט האט נאר אץ נאר און
כ'שרייב ווען איצט, אויר אינטערעסאנט: וואלד. באגריסט ער פויער. אלטער אן אן ס'קומט

דרויסן... אין בייזווינטיק דיער איז ברית די דען אוקריינישן אן מיט פריינטליר גאר מיר
געזעסן דעמלט זענען קינדער מיר אבער דא ליגן עס *אז ער, מאכט ניט'', "מיץ דאברי.
אינעם געשפילט אץ שטוב ווארימער דער אין אוקריי פיל דירע אויר ליגן דא אייערע. נאר
געדרייט געשווינד האבן מיר דריידל. בלייענעם בין איר אנדערע. אץ טשעכישע רוסישע, נישע,
טיש. אויפן טאנצן ס'זאל אז אזוי דריידל דאס געזען אלץ עס האב איר ער, זאגט עדות, אן
אויפשריפטו דער מיט סאמאוואר מעשענער א דערציילט ער אץ אויגן...*. אייגענע מיינע מיט
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ביטערער שווארצער דער אין אפילו דרכים וועלי אימפעראטארסקאווא דווארא פאסטאפטשיק
אזוי*. יארן טויזנטער "שוין נאכט. צייטן יענע אין טולא.  באטאשאוו טשעסטווא

חנוכה און 1971 יאר נייע דאס נתן. טייערער מעכא גרעסטע די געווען סאמאוואר דער איז
די היטן לאמיר איז צוזאמען. אויס זיר מישן האט סאמאוואר דער און רוסלאנד. אין ניד\?ציע
אלס הערצער אונדזערע אין חנוכהפלעמעלער געשוויצט ס'האבן אז אזוי געפארעט. און געזאדן
פון און אונדז צווישן ברודערשאפט פץ צייכן געזונגען האט ער און שטוב. פון שויבן אלע
8 וועלט. גאנצער דער אויף שלום גערעכטן איבער געלויכטן האט הענגלאמפ א זמר'ל. א
גאנצער דער אלעמען, אונדז פון גרוס הייסן ע ג איז טיש אויפן און שטוב. גאנצער דער

םריינט! אייערע אלע אץ פאמיליע עסן... צו וואס ן ע ו ו
יידן. א מיט טיש ביים געזעסן איז טאטע דער

געטרייער דיין געווען וואלד. פון טאקסאטאר א דוידהערש.
גרישא הויך. סאלדאט. ניקאלאיעווער א מאל א ער איז

אין געשפילט האבן די ריז. א ברייטפלייציק.
קינ די געגלעט געקראצט. זיר האט מע שאך.

1971 מזך וסן 2 דעם זשיס^מיר, געוויצלט: זיר באקן.
בנידויד1 ם ל גאר איז מלכה אייער דויד, ר' טאטע: דער

זיר! דערשרעקט ווער בתולה. א
אייער פאר הארצן טיפן פון אייר דאנק א אייר וועט מלכה שור^רצע מיין דוידהערש:
מיר אז שמחה א ס'איז ווארן בריוו. ווארימען אין דערלאנגען אייר וועט זי יארן. די דערגיין
זאלן מיר אז בעט איר בריוו. אזעלכע לייענען פיפיק. סאמע
איצטיקן און געזונט אונדזער פון שרייבן אייר אייר וועלן זעלנערלער מיינע און טאטע: דער
מאראליש.  געזונט זענען ביידע מיר לעבן. מיינע פון הערן מאל א נאר וועט איר ? שווייגן
יארן אונדזערע אין עיקר דער דאר איז יאס זעלנערלער". יידישע
מכוח פענסיאנערן!). געווארן שוין זענען (מיר אנ טאטע דער האט אוונט אין מארגן אויף
םאסט ארצטין. אלס נינא, אזוי: איז גשמיות דערקלערט: און ליכטלער צוויי געצונדן
יינגער *פלינקער אלס איך און מיר אויף אויף זאלן יידן איינהייט. באדייטן צוזאמען צוויי 
דאס למשל, אט וועג. דעם איר פארלויף מאן''' זיין. ניט זאלן זיי ווו אייניק זיין געדענקען
אויף, שטייען מיר פרי, גאנץ יוםיום: פון לעבן דער טיש. ארום געזעסן מען איז ווייטער און
א ווי כמעט קאלטבלוטיק, פרוי, מיין זאגט מאמע די יארמעלקע: זיידענער דער מיט טאטע

הלשון: בזה ביטע, קלוגע אירע אין קוקן קריטישן איר מיט דבורה
*פלאא אין אריץ זיר כאפ מאן, ליבער מיין  פערל שנירל א מיט זלאטע מימע די אויגןן
דער אץ מעערלאר קארטאפל, קויף און וואטש" גאלדענע  פינגער די אויף און האלדז אויפן
אריץ לייגט מע אז מחמת' פעטרישקע. עיקר ברי געםינקלט ס'האבן וועלכע אין סינגערלער
טעלער פונעם שמעקט  פעטרישקע א יויר אין זלאטע מימע די אז ווייסטו אפשר ליאנטן.
מעערל א אריץ נאר לייגט מע אז און פרילינג. גלאז אייגענעם אן כאדערקאוו אין געהאט האט

באטעמט. אויר יויר די איז ווי זי האט עלטער דער אויף דאר' זאוואד,
אין כ'בין מילא, טראכט: אץ איר שמייכל גרויסער דער און נדבות... געבעטן שנארערין א
(אדרבא, "וואלסטו" א כ'בין ווארן רשות, איר האבן וואס לאטקעס רעטשענע מיט פאלומעסיק
מאמע אויף ווערטעי) אזעלכע שיפרירן פרוווט גריוועלאר מיט גענדזנשמאלץ אין געווייקט זיר
מוז איז אייזל. הארעפאשנער אן הייסט'ס לשון דרויסן. אין זאווערוכע די ווידער און טיש. אויפן
נעם רצון. ווייבס מיין אונטערגעבן זיר איר פייםט ווינט דער ווי געהערט זיר ס'האט אץ
אין אריינכאפן זיר לאז און קוישל דאס איר גע זיר וואלט ער ווי קוימען אין וויינט און
שאר ביסל דאס געבראכט גרינס. קויפן געוועלב מיר לאזט יידן. רחמנות, האט יידן,  בעטן:
גע מיץ ביטע: צוריטע א גלייר איז ירקות, אנווא ביסל א זיר שטוב אין אייר צו אריץ
אץ בולאטשני אץ אריץ שפרינג מאן, טרייער רימען...
געפלאכ א מיט ברויט שווארץ לעבל א קויף אנגע ניט שטורעם דער איז קינדער אונדז
ראזשינקעס. מיט סדאבע א און קוילעטש טענעם חנוכה דריי ווי געזען האבן מיר גאנגען.
זאל סדאבע די עיקר דער מאנדלען, אן זיין זאל אין סלעמלער זייערע מיט שפאצירן ליכטלער
גאס אין שוין ביסט דו אז אץ פרישע. א זיין גובר האבן זיי שטובצושטוב. פץ שטעטל
קויף און מאלאטשנע אין אריץ אויר טאנץ איז אין שפילנדיק ווינט. קרעפטיקן דעם געווען
סמעטענע, קעםיר, םלעשל א מילר' ליטער א טראגט שניי דער ווי געזען מיר האבן דריידל
ציגנמילר' פון נאר קעז, קילא האלב א פוטער, פארפרוירענער דער איבער כוואליעס תי זיר

זייט) אנדערער דער אויף (סוף אלע אין שפאנען פלעמעלער די אבער וועלט,
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 דערפער >>ך>עץע זכרונות דארפלשע
UVpirmpD א 0""* לעבע""גי אכשל

אגטלויפן משפחות יידישע פינסקער 50
וו"מ 1טער דער בעת דערפער וואלינער אין
דער און קאמיטעטן פון הילף דער מיט האבן גע את געבוירענער א אליין איר בין בעצם
הכלפעקל איבערגעלאזן מאכט, דייטשישער בלא די אין טיף פאלעסיע. פינסק. אין וואקסן
קי צענדליק עטליכע אריבערגעוואנדערט און "שטיקל" א איך האב דאר זומפן. און טעס
דארטיקע די אין פראנט, פון ווייטער לאמעטער פארשי לויט  ערשטנס וואלין. צו שייכות
צוגע האבן דייטשן "נוטע* די און  דערפער וואלין זענען מאפעס און געשיכטעביכער דענע
איינע ווען דירות. און באן וואגנס, שטעלט זיר צוזאמען. און איינס געווען פאלעסיע אין
אונדזער געמאכט חרוב כמעט האט באמבע אדא 31/2) קווק"מ 135.000 בערר אויף פארשפרייט
ניצול אלע מיר זענען נס עלפי  הויז גרע 41/2 ווי און שווייץ דער פון גרעסער מאל
אונדזער אין געווארן באשלאסן איז  געווארן אץ איינוווינער. 3.600.000 בעלגיע). פון סער
פייער. פונעם ווייטער וואס אנטלויפן משפחה דאר איז וואלין. אויף "חזקה'' א כ'האב  שנית
אונדז איז "פראטעקציע" פון הילף דער מיט סאדאוו סאמע פון וואלינערין. ריינע א פרוי מיין
אינעם אריבערצווואנדערן געווארן דערלויבט קלייניקייט! א טארטשין. נעבן
עטאפנער גערעכנט זיר האט וואס דארף, לעצטן וועלט ערשטע די אנגעהויבן זיר ס'האט ווען
קי 20 וואלין. אין (קריגסבאדינונגען) געביט פאר 1915 אין האבן דייטשן די און מלחמה
י ש ט ע ר  קאמעןקאשירסק נאד לאמעטער אין שטעקן געבליבן זיי זענען פינסק, נומען
דארף מיטן געגרעניצט זיר האט רעטשיצע ע. צ באפעסטיקט זיר האבן רוסן די ווייל זומפן' די
פרידנס צום געערט שוין האט וואס פיאסקעס, פלעגן און שטאט ארום קילאמעטער 34 א
דערפער די אין אריבערוואנדערן דאס געביט. עראפלאנען, פון אויר באמבארדירן, און באשיסן
פאר שטרענג געווען איז פרידנסגעביט פון זיר' פארשטייט קאזארמעס. דייטשישע די
מלחמה שייר וואס אמתין' אין אבער, באטן. בירגער דער פון אויר געפאלן זענען קרבנות
נאר רוייק, גאנץ געווען דארט איז שיסערייען נויט... און הונגער דערצו באפעלקערונג, לעכער
און טייערער געווען זענען לעבנסמיטלען איבערהויפט, יידן, וואס ווונדער קיין ניט איז

ס'געפעלט ווייל פיזקרוזשאק אין חדריינגל א וואלין פון בריוו
מאטקעס...'/ אין אנפירערין יינגע די אים זייטיד) פון (סוף

שפאציר דעם בעסער נעם חכמה'ס! דיינע זי: אפשר איר: פרעג ליב. איר האב קעז אזא ווייל
גיי עסן' עפעס צוגרייטן כ'וועל ביז און שטעקן פון לעכער און צאפ א פון מילר פון קעז קויפן
 עיקר דער און צייט' שעה א מאציאן א מאר דיינע שוין קאנען '"מענטשן זי: זאגט ? בייגל
שוין לויף און לופט פרישע סר א אריין אטעם חכמות*...
פראשקעס קויף און אפטייק אין אריין אויר איר פארשרייב פארגעסן, ניט כ'זאל כדי איז,
גארטשיטשניקעס עטליכע גיפערטאניע. קעגן אריינ אריינשפרינגען, אריינכאפן, זיר זיר ביי
ווארן בוימל, קאמפארע פיאטעס: מיינע פאר ווייטער. לויף און קוישל דאס ווייטער נעם טאנצן.
שוין גיב און אויער לינקן אין מיר ס'שטעכט שטיץ פון (דווקא מידער א ביסל א היים א קום
דא זענען אפשר וואגן, אין טאפ א דערווייל נינאטשקא: מיין מיר זאגט לויפן)' פון ניט און
יא אויב סקלעראז, היילן וואס פראשקעס נייע זיר מעקאן אז זע איר טייערינקער' מיין "נו'
פאליקלי א אן דערהאלטן זיי מען קאן צי  מיט זיר איר וויל איצט פארלאזן. דיר אויף

מאן? מיין פארשטייסט שטעמפל. ניטשיסקן פון שוין כ'ווייס אדורכשמועסן. ביסל א דיר
מיט מסכים אויר בין איר פארשטיי. איר צו מענטש. אפגעשטאנענער אן ביסט דו אז לאנג
א שלאפן פאת אייננעמען בעסער ס'איז איר. נאפרימער אט' פיזקולטורע. פון זאגן לאמיר

וויינען... צי איידער לאכעניש' לעפל סיווע לאנגע' א טראגט ער כאטש איזיקאוויטש.
געזונט. זייט א טאג יעדן ער נעמט פונדעסטוועגן בארד

אייער אלטע זיינע שטארקט און פיזקולטור שיעור
נינא און סיאמע ווי גייט 'ער איר: זאג נערוון. זיינע גלידער,
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זייע פארלאזן ווינטמילן פינף בארג. נידריקער פרידנס אין ווי קריגן צו געווען ס'שווערער
גנאד. ווינט'ס אויף פליגל הילצערנע גרויסע' רע געביט.
דארפישע א ווי אריס ניט זעט הויז ערשטע דאס געוועז כ'בין גוט. זייער כ'געדענק .1916
שינד מיט באדעקט גרויסשטאטישע, א ווי נאר איינגע האבן מיר ווען 10 יאר א פון יינגל א
האבן דא פענצטער. און לאדנס שיינע און לען דער אין פינסק פארלאזנדיק באן אין שטיגן
איצט באאמטע. רוסישע די געוווינט אוודאי וואלינער אנדערע און רעטשיצע צו ריכטונג
אן מאכט. דייטשישער דער פון פארנומען עס איז ערשטע די משפחות. 50 א צוזאמען דערפער.
נאך דארף, פון סטאראסטא דער אונטעראכיציר, דא יאנאווע. שטעטל דאס געווען איז סטאנציע
זענען טאלמאטש יידישער /: און שקצים עטליכע בע די מיט אריבערגעפירט אונדז מען האט
צו צעטיילט ווערן מיר פנים. מקבל פיין אונדז קלייןבאן פון וואגאנעס אפענע אין ביכעס
די הויזכאלופע. יעדער אין משפחות צוויי גע ממש איז קאלייקע די קאלייקע". "אוסקע
מיט קיר גרויסער א פון באשטייט כאלופע קאמעןקאשירסק ביז געשלעפט, זיך קראכן.
דארף אין דא (ס'זענען קוימען א און אויבן אן צווישן "געפארך זענען מיר וואך. גאנצע א
אין אריינגאנג פארן און קוימענס) אן "קורנעס", עטליכע אלע און אזערעס און טייכן וועלדער,
דעכלער שטרויענע שייער. גרויסער א  קיר ביז אפרוען, זיף טראנספארט דער פלעג שעה

בענקלאוועס.  ווענט די ארום און דערעוואק. דארף אין אנגעקומען זענען מיר
יידישע 9 געציילט רעטשיצע האט אונדז ביז אונטער מיט באזארגט אונדז האבן דייטשן די
זיי פון 4 יישובניקעסמשפחות. איינגעווארצלטע גע זענען מיר שפייז. און אקאפעס ערדישע
"טאלמאטש"' דער דארף. אין דורותלאנג  סטאנציע צווייטע די טאג. גאנצן א אזוי שלאפן
נאר געהאט האט (סיאמקע) סיאמעק אברהם דאס ווידער פיוינע. דארף דער געוועז איז
דארף אין הערשל. און יצחק  ברידער 2 געשלעפט זיר מיר האבן מאל א ווידער זעלבע.
מיט באדעקט הויז גרויס א ער האט מעלניק ביז טייכלעך און פעלדער וועלדער, צווישן
קווארטאל אין געוועלב. א אויר ווי שינדלען, קאמען קיין אנגעקומען עגדליר זענען מיר
פון משפחה די געוווינט האט באהאבידאוו קאשירסק.
האבן זיי ווו זין, 3 מיט פאטער א שמיד, יידישן יידישע די אונדז האט קאמעךקאשירסק אין
בא און באארבעט און קוזניע א געהאט אויר מיר הארציק. זייער אויפגענומען באפעלקערונג
סביבה. דער פון און דארף גאנצע דאס שמידט מיט געסט. אנגעלייגטע זייערע געווען זענען
געשמידטע "רייכע" אויסגעארבעט האבן זיי אנגע ס'זענען ביז באדינונג און שלאפן עסן,
ארימע פאר כלים פארשידענע און וואגנס געשפאנט פורלער' גויישע הונדערטער קומען
א באציען זיי פלעגן למשל, אזוי, פויערן. און פערדלער אויסגעמאגערטע הונגעריקע צו
לאפעטע א אויף אייזן פון לענטע שמאלע לאנגער א קי. מילכיקע קיין ניט אויסגעדארטע,
פון אויסגעשניטן אליין האט פויער דער וואס שטאט דער דורר געלאזט זיר האט קאראוואן
וויק געהייסן האבן זין שמידס פון צוויי האלץ. נייע דערפער. ווייטערדיקע די צו ריכטונג אין
מש שמידס דעם ניומצע. און (אביגדור) טאר אנגע זענען מיר ביז אזוי פעלדערוועלדער.
אויפגעטון און יידן ווארימע געווען זענען פחה ר ו ש ט דארף וואלינער ערשטן אין קומען
עמיגראנטן. יידישע פינסקער די פאר סד א זייער משפחות. 15 געבליבן זענען דארט ע. ש ט
"הויפט דער אין דארף' פון צענטער סאמע אין און געזעגנט הארציק זיי מיט זיר האבן מיר
די געוווינט האט אזערע, דער קעגנאיבער גאס", אויר ע. ק ר ו ב דארף ביזן ווייטער. געפארן
ר' דארט, פאטריארר יידישן פון פאמיליע  ויסעו משפחות. עטלעכע איבערגעלאזן דא
לאנגן, דין אין לאנגער, א הויכער, א שמולקע. א אין אנגעקומען זענען מיר ויסעו.  ויחנו
יאר דעם געטראגן ער האט פיזשאק' טונקעלן חאאטעשאוו. דארף וואלינער גרויסן
אייזיק זון זיין מיט צוזאמען גרויסמסחר פון ווייטערדיקן אין משפחות. פארזייט דא אויר
משפחות, 3 נאר און יהודית טאכטער דין און איבערגעלאזן מיר האבן מעלניק, דערפל
זענען וואס משפחות 9 די פון טעכטערס. זיינע מעלניק נאר קילאמעטער 2 משפחות. 2 בלויז
רואך גאנצע א געגנט. און ראטנע פון אנגעפארן פערד און קי הונגעריקע די מיט אן, מיר קומען
שבת און שמילקען ביי מנין דער געווען איז זיר האבן וואס פויערן, ערנסטע מידע, אין לעד
וואס רביים סיאמקען. ביי געדאוונט מען האט קיין  עמיגראנטן די צו באצויגן גוט און רוייק
צו פארפארן פלעגן דארף, דעם באזוכן פלעגן רעטשיצע.
שטענ אויר האט אים ביי שטוב אין שמילקען. איז מעלניק פון וועג פון אריינפאר דער
אנקו פלעגן וואס פויערים פון געווימלט דיק דערזעסט דו רעטשיצע. דארף מיטן אין פונקט
בעטנ "בקשות", און 'טובות" נאר אים צו מען גלייר און דארף גרויסן לאנגן, א מאל א מיט
נייע אונדז, פאר גמילותהסדים. אים ביי דיר אונטער אזערע. גרויסע א  אנטקעגאיבער
געדאגהט ער האט דארף, אין תושבים יידישע און זאמדיקער רונדיקער, לאנגער, א  דיר
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גענומען דלאניעס. די אין טון שפיי א הארבל, סך א און פיש ביליגער' צוגעשטעלט גאר. ביז
אויפן אריינגעשטעלט אץ שכל* "מיט ציען געעסן מיר האבן פיש שפייזפראדוקטן. אנדערע
פלע^ וואס באבעס, געווען אויר ס'זענען פלאץ! ארימער אן נאף געשטיצט ער האט בפרט בשפע.
זיר האב איר ודען אבער "סימיע*, לייגן הייסן הוי9ט דער ווייל פאמיליע, יידישע אנגעפארענער
געבראטענע פון זאמד מיט אנגעגעסן מאל א געפאנגעניש אין געווען איז פאמיליע דער פץ
זיין מיט געפירט אמענטא מיר האט קארטאפל, אהרןנםתלי, פאמיליע אנגעפארענער דער און
אר צום ראטנע, קיין קילאמעטער 15 לאדקע פאליציאנט. דעם זון זיין מיט
זענען ראטנע קיץ פעלדשער. קריסטלעכן טיקן די וואס יאר, אנדערטהאלבן די פון משר אין
האט אמענטא אוונט. אין שפעט אנגעקומען מיר האבן רעטשיצע אין פארבראכט האבן פינסקער
פץ הויז נעבן בריק ביים אפגעשטעלט זיר בא מיר האבן דאר "אויסגעליידיקט''' זיר די
די פץ פאמיליע גאנצע די גארבער. יידישן אנשטאט לעמפלעך קליינע די אין נעפט נוצט
(דער בראש שבתי'ל זון זייער מיט גארבערס סר א ווי (סמאלעהעלצלער)' "לוטשינקעס'
אונדז האט אמעריקע), אין געווען איז פאטער אריינטץ מען פלעג זאלץ דארף. אין אנדערע
שטוב אין זיי ביי טאקע אץ אויפגענומען תארים א נאר ברויט. דאס קניטנדיק דייזשקע. אין
מיט די האבן דערנאר געווארן. געזונט איר בין טיילווייז געגאנגען אויר זענען מיר ביסעלע.
געוויזן אונדז אץ גאסן די אין שפאצירט אונדז פאס די אויף לייכט. געווען ניט ס'איז בארוויס,

ראטנע''. שמאט "שיינע די מער אונדז, איז "פאלישוקעס* די פץ טאלעס
רעטשיצע אין יישובניקעס די פץ איינער דיי דער קוקן... בלויז אויסגעקומען סטנטייל.
ווא גערופן אים מ'האט ווי אדער אלקנה, ר' אפיטרופוס. אונדזער אונטעראפיציר. טשישער
א שמילקעס ר' ראטנע' פץ אליקוניע, ליניש נאכן מילר' שיטערע צושטעלן אונדז פלעג
קינ דינע מיט צוזאמען געוווינט האט מחותן. דייטש קיין סמעטענע פאר מילר די דורכפירן
אליין פלעג שינדלמאכער. א ער איז געווען דער. פויע די ביי צונעמען די םלעגן מילר די לאנד.
אויף צוזעגן וואלד, פון האלץ דאס ברענגען מיט צוזאמען טרעשקא, "געזאנטער'', דין רים.
צעהאקט האק ספעציעלער מיט אץ קלעצלער אין געהאלפן אים האבן פויערטעס עטליכע נאר
אימפעט מיט אץ ברעטלער דינע גלייכע, אויף קאר רעקוויזירן אויר פלעגן די מלאכה. דער
געשינדלט ווארשטאט. דץ אין הכבוד. יראת אץ גריבער אין פארגראבן האבן די וואס טאםל.
דאר קליין. א ער איז געווען געגאנטעוועט. און חזירים פעטע אויסגעפאשעםע ווינטער: איבערן
ווינט דער וואס נסים, קילא. 30 א אפשר יידל, לופטיקע אין ולערן געפאקט כלעגן (וועפערס)
שפיציק. א מיט םארטראגן. ניט אים האט איבער און לעכער) אץ שפאלטן (מיט קאסטנס
צעשראקענע גרויסע צוויי ציגנבערדל. שיטער דער דייטשלאנד. קיץ ווערן געטראנספארטירט
פוגעס די מאכן ביי נאכטפויגל. א פץ ווי אויגן רוסן די וואס מאגאזין, מאדערנער גרויסער
א פירן העלפן' בערדל פון שפיץ דאס פלעג אנ פלעג דארף. דרויסן אין אויסגעבויט האבן
פאליטיק איבער רעדן געהאט ליב פוגע. גלייכע גרופע קליינע א און תבואות מיט ווערן געפילט
אין גלייבט וואס יידן, א פץ שטאנדפונקט פץ אויסגע די געצערט האבן סאלדאטן דייטשישע
פראסטן פץ וויקלען םלעג ער וואס סיגארן. גאט. מיט קארמען די אץ קריג פון םערד מאטערטע
ארויסגעלאזט ניט מאל קיץ ער האט פאפיר, ארומ אץ קארטאפל אץ גערשטן צוקער. געלע
אויסגע ליפן. די פארברענט שיער מויל. פון םלעגן קינדער, מיר, מאגאזין. ארום די מיט לויפן
באדעקט אץ טאג א שינדלען (60) שאק א שלאגן פאשע דער אויף אויר מיסט, דיער אויםקלייבן

דעכער. ציווינער און ראטנער פויערים די עס פארקויםן אץ וועגן די אויף און
וואסנ וועגן אונטערהאנדלונגען די .1917 םלעגן מיר עסנווארג. אנדער און קארטאםל פאר
בא דער צו געבראכט אויר האט שטילשטאנד פא לענטעס. פארשידענע פארקויפן אויר די
טעכטער פינסקער פינסקער. די פץ פרייאונג מיר פארדינען. עפעס אץ צאצקעס און ציערקעס
"פארבינדד צו באוויזן דערווייל זיר האבן זין אץ םיאסקעס. דארף אין "האנדלעך אויר םלעגן
אץ מעלניקס אץ פיאסקער ראטשיצער. מיט אונת פלעגן דארף אין יישובניקעס י^ישע די
א אין משפחות. .געמישטע' אויפגעשטעלט קויסן צו כדי מומחיות אץ עצות מיט העלסן
דער געדאגהט האט ס'ניי אויף שעה! מזל'דיקער מילר ווייניק געבן פלעגן וואס טעלעכעס.
איינגע וואגנס צוגעשטעלט און אונטעראפיציר מחיה! א פריי. געווען מיר זענען לערנען פץ
ס'ניי אויף בהמהלעד. ארימע די אין שפאנט הילף' "מעדיצינישע םרייהייט! די לעבן זאל
קארטאסל. בעבעכעס, די ארויםגעלייגט ולערן קאמין אין סעלדשערס פון באקומען מיר םלעגן
םינסק קיץ צוריק היירא אץ, ה. אז. א. קארן חולאות'ן. 'קליינע ראטנע. אץ ציווין קאשירסק.
איבער סץ רייזע א קאמעןקאשירסק. דורר גע האט סוס. א אדער האנט א אויסוויכנען ווי
ראטנע. רעטשיצע, געזונט זייט צייט. וואר א גוטער, א אמענטא. סאטער. טרעשקאס היילט

אנדערע! אלע אץ ציתינער. די סארקאטשען םלעג ער פויער. ארענטלעכער
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(רמתאביב) גלבע אמיר

ס>ד1ר א ארו*ס הארצן פון כ'דאוון
סידור א הארצןארויס פון כ'דאוון

פעלו וואס ווערטער אלע און עקן אפגעריסענע מיט
ארומפליען צייט לאנגע א שוין ארומפליען זיי איך זע

אזוי ווי פוס א שטעלן צו ווו אפרו אן זוכו און
הארץ און היילוכג ברעכגען זיי איך זאל

עקן די אין ס'צעפרעסן וואס סידור מיין פון
הוילנ'נאקעט.

איד זע פלוצים און אליין זיד פון נעלם ווער און כ'גיי
איך זע פלוצים און אלייך זיך פון יעלם ווער און כ'גיי

טרער. א געלאזן כאטש איך וואלט אליין. זיך פאר גיין אליין זיך
אליין זיך צו כ'מורמל און געוויין. צו טרויעריק צו כ'וויין. ניט כ'לאך ניט
טראגט און מיר פאר גייט ברודער מיין און ברודער. מיין ברודעי, מיין א,

ניטזיין. מיין אין יאזיין מיין און מיין. אין אוינן זיינע און מיר. פאר געזיכט מיין
טיפן אויף בלייבן מיר און דערגיין מיר וועלן וווהין און

שטיין. אפגרונט

הלולכה שבת זיין מקבלפנים איד חיל כ'גיי ווי אזוי אט
המלכה שבת זיין מקבלפנים איך וויל כעיי ווי אזוי אט

בכלל שטארק ניט איז בכלל, אויב גוף, מיין און דערוואכן, פון קליידער אין גוף מיין
ניט. נשמה די אויך און

המלכה שבת זיין מקבלפנים כ'וועל אויב גיי כ ווי אזוי אט
שוואכער אפשר גוף מיין און דערוואכן פון גוף מיין אויף זיין קליידער די וועלן

זיך נעמען איבער פון
ניט. נשמה די אבער

זיין מקבלפנים מיד וועט המלכה שבת אויב נאך, כ'גיי ווי אזוי, אט
שטארקן זיך וועט גוף מיין און אינדערוואכן שבת אנטון זיך גוף מיין וועט

זיין נשמה דער אין וועט שבת דער און
המלכה. שבת זיין מקבלפנים טאג יעדן כלה ארויס ניי מיינע נשמה גיי

ליבנה נתן  יידיש
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זכרונות טארטשעער

(ניויארק) טובלין מאיר

סימפאניע אונזפארענדיקטע די
שטעטל מיין פון
בעל זיסער הארציקער, דער פראדיעס. מרים וואס קלאנג א ווי שטעטל, א פון נאמען א
אויסזינגען שענער געקאנט האט ווען תפילה. יוגנט; פריסטע און קינדהייט אונדזער דערמאנט
יוםכיפור עבודה די אפריכטן אדער כלנדרי, סטרונעס דינסטע די בארירט וואס מעלאדיע, א
שטעטל גאנצע דאס אזוי, אץ ער! ווי טאג, ביי ליידער איז וואס סימפאניע' א נשמה. דער פון
רייכע פאלק. 9שוט און לומדים חסידים, יידן. אונפארענדיקט... פארבליבן
זייערע יורדים. און ארויפגעארבעטע ארימע, און איינ שטעטל א הימל. בלויער טעג. זוניקע
דיער שבתים. זייערע און טעג וואכעדיקע מיין נאר ווו און גרינס, פון ים אין געטונקען
שלשסעודות פראווען זייער לחיים, טרינקען פעלדער לאנקעס, גרינע איך :ע פאלט, בליק
ארויס און אים" פון מעשות זיף דערציילן און סעדער הרעטשקע. האבער, ווייץ, קארן, מיט
זיסטרויעריקן א מיט שבתמלכתא באגלייטן דעם כ'זע גרינסן. גערטנער און פרוכט פול
און גאטספארכטיקע יומטובים, זייערע ניגון. טייכל קליינע דאס סאסנעוואלד, סמיליווער
פו מונטערע און פריילעכע אדער טרויעריקע, מיט בריק קרומען דעם הויז, אונדזער צופוסנס
און סדרנעכט פסח'דיקע די ריםשלחמנות, לעפעכער רייסן פלעגן מיר ווו אטשערעט, דעם
שיכור'ן' דאס שמחתתורה. אין הקפות די באשיידן, און קליין  שטעטל א שבועות. אויף
זיין... פרייליך און טאנצן דאס עסן, און דעמלט אינטענסיוו; שפרודעוודיק, לעבן' מיט פול נאר
איי קלוגע' שטילע' די ע"ה, מאמע מיץ בעלימלאכות, קליינהענדלער, סוהרים,  יידן
מא טארטשינער אנדערע אלע אזוי פרוי. דעלע שיין א אויס זיך לעבן וועלכע לייט, ארעמע
הארע ערלעכקייט' און פרומקייט זייער מעס. שטיי זייער אויף לעבן גייסטרייך מאראליש,
און צוגרייטן זייער בריה'שקייט, און וואניע גמילות תלמודתוורה, בתימדרשים, מיט גער;
יומטוב. אדער שבת אויף הויז דאס אויספוצן רביים, יומטובים, חיטין: מעות חסידיםקאסע,
שמייכלען שטיל זייער צער, און טרערן זייערע בטחון. האפנונג' טרויער, און כרייד חסידים:
פון ,,גאט און ליכטבענטשן זייער פרייר, אין כאטש וואס זעלטנהייט, א  יוגנט א און
*קנייט זייערע כיפור יום ערב אדער אברהם'', אנטיסעמי דער פון אונטערדריקט פאליטיש
פאר יאר גוט א אויסבעטן דיער און לייגן לעף" און עקאנאמיש און רעגירונג פוילישער טישער

קינדער... און מאן זין רייסט  באגרעניצט שטארק קולטורעל
* און לערנען וויל אמות, ד' ענגע די פון דאך

יוגנט. די קינדער, די א, שאפן. וויל און בויען וויל וויסן, וויל
זיף האבן וואס שטראמען מעכטיקע צוויי .
פת שטעטלעף און שטעט איבער געטראגן ישראל מלמד עק חדר אין קינדעריארן די
טארטשי די באאיינפלוסט האבן מזרחאייראפע די לערןמעטאדן, זיינע שווארצער", ''דער
ערשטער דער פון יארן די אין יוגנט, נער די אפגעטון, אים האבן מיר וואס שפיצלעך
דע באלפור די  שטראם איין וועלטמלחמה. געכאפט... האבן מיר וואס קלעפ,
נאציאנאלע א בויער צו רוף דער און קלאראציע טאר חשובער שיינער, א ע*ה, טאטע, מיין
שטראם צווייטער דער ארץישראל: אין היים מענטש, ורארימער און חסיד הייסער ייד, טשינער
אקטאבעררעוואלוציע רוסישע גרויסע די  חב קאלירפולער פץ אינספיראטאר און פירער
האפנונגען, און אידעאלן פערספעקטיוון, די און שמוא פריינד: זיינע חסידים. סאדיגורער רה:
פץ הערצער די אין אויפגעוועקט האט זי וואס און ווייסבערג אהרנ'צי און מעכל איציק ליק'ל,

יוגנט. יידישער דער פון טייל גרויסן א אייגנ טובלין, עוזר פעטער, מיין אנדערע. סך א
אידעאלא דער צוזאמען. מען איז ערשט צו מענטש, חשיבות'דיקער און טיפ הארטיקער
נאר שארף. ניט נאר איז אונטערשייד גישער בענצי און מרדכי אברהם פעטערס מיינע
'דיסקו מ צוזאמען, מ'לייענט קריסטאליזירט. ניט יאסעלע מענטשן. גוטע שטילע' די בראנפען,
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אפגעמעקט ניט זי האבן רעדעס מענדלס פון אנדערע. מ'לערנט און אליין זיר מ'לערנט טירט,
זכרון. מיין אין ביבליאטעק. א מען שאפט מיטלען אייגענע מיט

 אקטיאר אלס מענדל זעלבער דער און גראשן 9אר לעצטע די צו טראגט איינער יעדער
"מאט יונג'/ "דארפס אין כאראקטערראלן: אין ביכער. צענדליק פאר ערשטע די איינצושאפן
דרא אין אדער קרעטשמע", פוסטע "א גנב", קע לי אוונטן, ליטערארישע דורכגעפירט ס'ווערן
לאנ א געדיינקט מען האט שפילן מע:דלס מען. טעאטערפארשטעלונגען געריכטן; טערארישע
איינפאלן זיינע  רעזשיסאר אלס און צייט. גע די מיטלען. אייעגענע און כוחות אייגענע מיט
ווייני ניט לשער. אין גע1וען זענען טריקן און צאל די ביכער; מער וואס קויפן כדי  הכנסה
אונדזער אין רעזשיסארן גרעסטע די פון קער ליי איינער יעדער זיך. פארגרעסערט לייענער

צייט. ענט.
ל אביגדןר ל> אידעא אויס זיר קריסטאליזירן שפעטער

די פו זיי ניט ז רייסט זן א חוהס רעכ גרו9קעס. קרייזלען. זיר ס'שאפן לאגיעס.
ראל, דראמאטישע א שפיל צו ט ןןע ציוניס דער ארוס  רעכטע לינקע. און טע
פון בעסערער קי> א ניט איז ,באקציינער", מיט תרבות העברעיישער און ארגאניזאציע טישער
אןיס. יאושדיקן זיין איך הער היינט נאך אים פאלקס יידישער דער ארום  לינקע  שולע
דערוווסט ער ויען נקמה'/ פון "גאט אין געשריי דיןשילע אויסגעהיט ניט האט תורה די אז קעג און שטערונגען שוועריקייטן, גרויסע

זינדי  ל איינצי שולעס. די בויען ביים באגעגנט ווערן נערשאפט
געפילן און צער פאטערס אנטוישונג, צווייפלונג' יעלי סיי ע. םינאנסיעל סיי מאכט, דער פון סיי
מיט ארו,0געבראכט שולד ר פול זיר. פאר קאכיטל א געווים דאסאיז גיעזע.
#7 אז  איבערצ,,גונג, און קראפט פיל אזוי סר א און עקשנות יוגנטברען, אידעאליזם, מיט
^ אט באןןונ אי שטיי היינט הע צו ליבע אץ באוווסטזיין ^נאציאנאלער ס  תן ל ווארט. יידישן צום און ברעייש

געלערנט, עס האסטו אויף שווומען צייט יענער פון איר טראכט
, . , פעייקע. חבר'טעס. און חברים פון געשטאלטן
פול בחוי שיינעי 'W"?r 'y פעי העישל און שיינקייט פאר חוש א מיט אידעאליסטן.
גוטברו שמייכל. * מיט מאל אלע לעבי כיט טעאטער, ליד, שיין א בור' גוט א פאר פאעזיע.
ליטערארישן אויי'\ הערשל יעדט אט דעריש וועלטליטעראטור. און שרייבער יידישע מוזיק,
טאיס, פראנס. אנאטאל פון "מאים; ייעגו איי" העין כדי לויצק, קיין צופוס ווינטער מ'גייט
פארא ציט לעבנסשיינקייט. פון ילאזאפיע ייפ געלט ווייל גרינבוים, יצחק אדער אש שלום
איו יייישער פיו ^^סי?עי ציטירט ^ לעלו ניטא. איז בילעט א אויף סיי פארן אויף פיי
אונטער און פארגלייכט יזעלטליטעחלטור. דורשט דער לערנען. וויסן. אלץ זיר ס'ווילט
טאר ^ יי פוז אוניז יעיהויבט שטרייכט ווייטער, איר טראכט א, גרויס. איז בילדונג נאר
די צו אונת פירט "" ד*ר""*?7 טשינעי און דימעגלעכקייט גער^ט חברה יענע וואלטן
ייעלטליטעראטור, פון פליינעז ברייטע י'ייכע' וואלט פעייקייטן זייערע אנטוויקלען געלעגנהייט
ליטע א ביי  הערשל סילאלאפיע. איז קינפט שטאלץ א  מענטשן אויסגעוואקסן זיי פון
שחיטה דער אין פאיטיידיקט ער משבט יאיישן אלעמען אונדז פאר
ער מאן. איר געקוילעט האט וואס אסתר'קען,
פארשטויסענע די פון פארטיידיקער דער איז
אומ סאציאלע די אנטפלעקט באעוולטע. אול אדער (צוקער). מענדלען למשל, נעמט, אט,
עקזיסטירנ דער פון פארדארבנקייט אוז יעכט מיט שלאנקער. א דארער, א רב'ס. דעם מענדל
קיאפט' מיט פייער' מיט יעיט איינינג יי^י ער נערוועזעבאוועגונגען. און געזיכט איידל אן

איבערצייגונג מיט נא גרויסן וועגן חנוכה. וועגן רעדט און שטייט
דער אויף רעציטירט בחור זעלבער דער און וועגן גבורה. יידישער און אויפברויז ציאנאלן
פון בעסער מאכן געקאנט עס האט ווער בינע. אין צעברענט זיר האט וואס ליכטל, פון נס
ביינער'/ קופע *א לייענט הערשל ווען אים? מאר אונדזער באלויכטן און פייער העליש א
האסט "גאט' געשריי: א גיט און פאגראם, וועגן וועקט מאנט. מענדל דורות. אלע אין טירערוועג
די ציטערן פרעס!" נא, מאלצייט, א געוואלט פאנ יינגע אונדזער צעווארעמט און רופט און
לייב! דורכן דורר גייט שוידער א און ווענט קאן ווער און געפיל, נאציאנאל אונדזער טאזיע.
משה אדער עליכם שלום רעציטירט ער ווען אידעאל אונדזער פון גערעכטיקייט אין צווייפלען
געלעכטער. פון זאל דער זיר קאטשעט  נאדיר וואס י געענדיקט האט מענדל ווי דעם, נאד
זאנ ברודער, הערשלס איבעריקע? די און סר א געהערט כ'האב רעדנערקראפט. א פאר

זייט) אנדערער דער אויף (סוף רושם דעם אבער דעמלט, זינט רעדנער גרויסע
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זכרונות קאוולער
(תלאביבו מאנדעל אליהו

ב"מלעך בערעזענע
שטיבל ריזשינער אץ
סס השבטים עשרת די מיט סמבטיץ. דעם אים הילצערנע מיט געסל ברוקירט ניט קליין 5

זייט... יענער גע דא שול. גרויסער דער אונטער קלאדקעס.
שטיבל רוזשינער דאס זיר האט געםירט וזי ממש שטיבל. רוזשינער דאס זיר םינט
אץ בתימדרשים אנדערע אלע ווי כלומרשט רוי גרויסער. דער צו געטוליעט זיר ס'וואלט
בע שענערע'* עטליכע שטאט: אין שטיבלער שטאטשול, קאוולער דער פת געביידע טער
אויף "חזקות' תקיפים. עטלעכע ליבתים, שטיבל. דאס איז בייח זיי פון "זקן' דער הגם
אידס אבער. תוך אין א.אז\ו. עליות "שייגע' געקאנט ווייל א אויף אורח אן אפילו האט דאס
רוזשינער אלטער דער אנדערש: ביסל א נעווען ווענט, הילצערנע די דאר' פון שינדלען די זען:
וואט אייניקלער און זין סר א געהאט האט זצ''ל מיט באדעקט געווען איז שטיבל נאנצע דאס
דער םיט איינגעטיילט ניט ביסל א זיר האבן יער .p^ וואס געווען. ס'איז גרויס וזי מאר'
א נעגרינדעט האט זיי פון יערער און ירושה דרויסן.
דאס זיר האט טעמא מאי דינאסטיע. באזונדער שיינער דער שיין: נעווען אלץ איז אינעווייניק
באיאנער דער ן: ש י ט אויף געטיילט שטיבל א מיט עמודים געשניצטע די מיט באלעמער
טשארטקאיוער דער טיש, סאדיגורער דער טיש, אין טיף אריינגעשניטן זיר האט וואס קופאל,
חסידים זיינע געהאט האט טיש יערער טיש. ארץ קינסטלערישער דער 5 אריץ סטעליע דער
יארצייטן אץ שמחות זייערע געפראוועט אץ לאנגיאריקער דער ע'ה, טאטע מיץ וואס קודש,
געאיי געווען מען איז פונדעסטוועגן זיר. פאר סטאליאר אלטן אן ביי אפגעקויסט האט גבאי,
אראפ ניט זיר ס'האט רבי וועלכער און ניקט אים אויף צייט לאנגע א האט וואס ניסכיזי, אין
הילולא חסידישע אץ שמחה די איז געכאפט בא אץ לתפארת.  ארץקודש אן געארבעט.

בשותםות'דיקע. א געווען הברית לוחות צורי מיט אים מען האט קריינט
גע שטענדיק זיר האט שטיבל רוזשינער אץ פץ אויסגעשניצט לייבן לעבעדיקע' צוויי און
האט שטיבל דאס סיבה. ^ 7ia צוליב טומלט זוסיע ר' םאלקסקינסטלער קאוולער פונעם האלץ
איז וואס יוגנט, ברויזנדע שיינע, א פארמאגט מאלער ישראלדיקן פון (םאטער ע'ה קאנטאר
אלט "ביסל פונעם צופרידן געווען ניט ווייס יגור). קיבוץ פץ קאנטאר שלמה
הערשן. צו טבע א געוויינלער האט וואס ווארג', זיר האבן מזרח אויף שטיבל, אונטערן גלייר
עפעס געלעגנהייט א געזוכט האט יוגנט די אט אץ לאנקעס. און םעלדער ברייטע פארשפרייט

אויםטץ. זומערדיקע די אין מאל, סר א וואס טייכל, א
ריכטנדיק ניט זיי. איז געלעגנהייט אזא אץ אין געזען קינדער מיר האבן ביןהשמשות,

ברידערלאר קליינע אלע די אנדערע, סר א סימפאניע אונפארעגדיקטע ד*
שוועסטערלאר אץ (13 זייט פון (סוף

דער ניט אץ דערמאנטע די די. זענען דאס גלאזער, יאסל וויצלער; אץ קאמיקער וועלע,
וואס יוגנט א יוגגט. טארטשינער די מאנטע, קעמ ביילע חבר; אינטעליגענטער גוטער, דער
וואס בויעןן און לערנען לעבן, געוואלט האט טאר איין ניט וועמען צוליב שיינהייט, לער.
די געשאםן בלוט אץ שווייס איר מיט האט אין טאלאנט זיץ געםרוווט האט בחור טשינער
אץ זין זייערע שטייען איצט ישראל. מדינת משו ("דער שווארץ אלי ליבעלידער: שרייבן
לאנד. פונעם טאלן אץ בערג די אויף טעכטער מאיר חבר מיץ טרוימער. און דיכטער גענער')
דאר די זענען געשאםענע. דאס פארטיידיקן 1 בחור צארטער און הארעפאשניק קרעדיטאר.
מלחמת דער בעת געשטאנען אזוי אליין טרוימע און אידעאליסטין שטולבערג, סלאווע

העצמאות. סר א אץ  ראזנםעלד קליינער דער רין.
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. צען הימל: פון געווארן אראפגעשיקט ווי זיף,
ביימלער. בערעזענע

יענעי י" ייגן"ל,^י^טזיבגל^לטע " """ י י,ה! כו ^שי,ה שט נעי יוזש ן א י"ט האט געסל. לאנג מין א געווען איז שטיבל
צוויי באקון. יוסף און מענדל ברידער די שוואכקייט ביסל א געהאט האט וואס גבאי. דער
ן מיל צוקערמאנ'ס אין פאכלייט הארעפאשנע פאר יינטוארג, מיטן עצה איין אין נאטור, צו
ארץישראל קיץ זיין עולה די האבן געחלומט בערעזקעס, יינגע צען שבועות, ערב פלאנצט,
אין מיל ראטשילדס באראן אין ארבעטן און פון מתנה א סטעזשקע. זייט יערער פון פינף
םארווירק ניט קיינמאל איז וואס חלום א חיפה. דערצו, "מאדערנער* א און נגיד, א ייד, א

געווארן. לעכט פידל. פאליק ר'
די אויר לקח. שלמה און אהרן ברידער יי שטיבל דאס געגאנגען שבועות פאר שבת איז
אפילו און ארץישראל קיין געשטרעבט י'אבן בראש גבאי, פון מתנגדים די רעדלער אויף
"ארבעטערקלאס" צום אנשליסן זיר געחלימט מיט ייד, פאנאטישער א לאנדאו, שרוליע ר'
אנטלויפן געלונגען איז שלמהן קיביז * איז ויצעקו. א געמאכט האבן אנהענגער, דינע
אומגעקומען איז אבער רוסן, די מיט צוזאמען

רוסלאנד. טיף אין מאכן וויל גבאי דער היתכן, ס'טייטש. 
מיט קלויסטער, א ווי להבדיל, שטיבל, פון

לה לאנדאו. שרוליע ר' פון אייניקלער יי זאר. אאז געווארן געהערט איז ווו גאר. ביימער
פאכן געלערנט זיר זיי האבן זיידן דעם כעיס מקוםקדוש! יידישער א
ווייזט זענען תפילות זייערע זיין. עולה ]כדי \ מפסיק די האבן מיטיק, נאר שבת. דעם

י * * ■* < 9 י תיכף אז באשלאסן, און לערנען דאס געווען
בלאנ שיינע, צורי זעלצער, נחום און יחזקאל עוקר ביימלער די די וועלן איה"ש, הבדלה, נאר
א מלמד, נפתלי לערנער: גוטע יינגלער' דע זיין. השורש מן
א און הענט געזונטע צוויי מיט ריז א בחור באלד יינגווארג. די אריינגעמישט דא זיר האט
הגבה געמאכט האט ער ווען נשמה. געזינטע צו אויסגעשטעלט זיר זיי האבן מעריב נאר
געוועו מעו איז תורר" ספר שווערער דעי מיט  ביימלער שורה זייט יעדער פון שורות צורי
ברי די פאסטן... דארפן ניט מ'ייעט *י זיכעי די רייסן פרווון עמיצער זאל אדרבא, און,
באאר יארןלאנג ביאלער, משה איו בריר יעי "רעוואלוציא די האט אזוי, באלד ווי ביימלער!
געלערנט זיר און גארטן גרויסן זייער אליין בעט האבן די  עפעס נאר פארקלערט יוגנט נערע"
ביייעי 4 פעייקע יי 9ויעיים5 יידישע זייו מיט בעלעמער דעם דעקארירט שבועות ערב
געווען זוכה האט די פון איינער נאר קינישצער. לעפעכע פאל אויפן פארשפרייט גרינס, סר א
פער די ווערבע. ברידערלאר 3 ל י זייז עילי' גרויסן דעם פארכאפט טייכל, נאענטן פונעם
צו אדער קראנקן א צו שלוחימצוה מ*"^ ארון אלטן אריינגעשטעלטדעם דארט פאליש, שטייניוארצל שרוליק םאמיליע, ארימער ^ בלויז פון מנין אייגענעם אן געשאפן און קודש
דער תלמידחכם; גרויסער אוו שווייגעי דעי יינגווארג.
א געווען  בערגיל שלמה'לע בוכהאלטער
שרוליקל השכלה.. און סחורה ,תורה# פון מזיגה דער צווישן געווארן באוווסט איז זאר די ווען
מארטין _ פון חסיד הייסער א אייזיקחסיד,ס' לויםן אנגעהויבן מען האט שטאט, אין יוגנט
אריבער געווען r/f שטרעבונג זיין און בובער פון יינגגוארג מנין. יינגן "זייער' אין דאוונען
פון ים קיבוצ די אין... ברען חסידישן דעם פירן מזרחי צעירי פון יוגנטארגאניזאציעס. אלע

השומרהצעיר. גימ און בונד פון אפילו הצעיר. השומר ביז
געדאוונט און ליהודים. געורארן ס'איז נאזיסטן.

גע האבן אנדערע סר א סר' א און אלע די בהתלהבות...  מען האט
* ציזאמען געלערנט אין געי?,יינט און לעבט געוועך "מנצח ד.אט ביסלער צו ביסלעך צו
היתירה'דיק נשמ ייעגוא געחלימט איו 7עיי איי יינגער קירזשנערס אפרים הרב יוגנט. די
זאל ייאס לעבו' * איזישיאל איז נאי לעבן" דאס שטיבל. רוזשינער פון רב געווארן איז דעם
ישראל אהבת יס.ידותאון ין פ געמיש מין ^ ^ וי גר א זי^נער^עימ^ן. געווען"ממשיא א^ז

ם> כפ עבוית ט מ  ישי איו היינטוועלטיקער''. א אויר אבער למדן. סער
געווארן אויסגעריסן אלע ליידער זענען זיי יינגן דין פון באאיינפלוסט געווען אויר איז ער
ייאס ביימלער. בערעזענע צען די מיט צוזאמען "תפארת בראש געשטאנען איז וואס שוואגער,
רוזשינער מיטן צוזאמען געםלאנצט. האבן זיי דער צווישן אקטיוו געווען איז און בחורים"

אש... בערגל א געווארן איז וואס שטיבל, שטאט. אין יוגנט רעליגיעזער
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זכרונות סארנער
(תלאביב) בורקא משה

עולםהבא נאך געיעג אין
סארני אין עסקנים רעליניעזע
איין אין איך האב אזוי געזעלשאפטלעך טעטיק טעטיקסטע און פאכולערסטע די פון איינער
אן עסקנים ציויי די פון באקומען טאג שיינעם זאנדוויס, פנחס ר' געווען איז סארני אין עסקנים
פון זיי ארויסהעלפן בקשר. אלארמירנדיקע פיניע גערופן, כלל בדרך אים מ'האט ווי אדער,
די ראטעווען אויר דערמיט און אומגליק דעם ממש ער איז יראשמים, גרויסער א מושקעס.

זיף. שליסן פון ת"ת מצווה' א געזוכט רק "מצוהפרעסער". א געווען
ענין. גאנץקאמפליצירטער א געווען איז דאס איז הבא. עולם חלק זיין פארגרעסערן כדי לע
בלאווהכי זענען מלוכהאנשטאלטן פוילישע די לערנען פון ענין דער וואס ניט רבותא קיין
חדרים און שולעס יידישע יארן די דערגאנגען אים האט קינדערלאך יידישע ארימע< הורה
זיר האט דאך פארמאכן. זיי באמיט זיף און צווייטן מיט אחת בעצה און, פארכאפט שטארק
אין באמלונגען לענגערע נאד איינגעגעבן, מיר האבן כץ, פסהאליהו ר' שו"ב עסקן, פרומען
ווארשע, אין קראנקןקאסעס פון צענטראלע דער תלמודתורה. א סארני אין געגרינדעט זיי
360 אויף סומע געפאדערטע די כארקלענערן אלע די דערליידיקט ניט האבן זיי אבער, היות,
12 אין ווערן איינגעצאלט דארף וואס זלאטי, דער פון געפאדערטע כארמאליטעטן, יויטיקע
האט פארוואלטונג, ת"ת די ראטעס. חודשליכע געזעלשאפט א פארלייגן ביים מאכט פוילישער
הילולא א איינגעארדנט ממש פרייד, גרויס פון אלס פיגורירט פשוט ת"ת די האט שולע, ליכע
פונקציאנירט. נארמאל ווייטער האט ת"ת די און "אייגנ און אונטערנעמונג פריוואטע א זייער
באזור א אויף היים א געקומען בין איר ידען טום*.
אץ זאנדווייס פנחס ר' אונדז צו געקומען איז פיין זיר האט ת"ת די יארן. אריבער ס'זענען
ארויס אים כ'האב וואס באדאנקט הארציק מיר און געוואקסן איז תלמידים צאל די אנטוויקלט.
גלייכצייטיק אבער צרה, א פון געראטעוועט און מלמדים נאר געווארן אנגאזשירט ס'זענען "מעקלעריי" געפאדערט מיר פון ער האט תלמודתורה די זיר האט אויסגעהאלטן לערער.
"צו מיר האט ער וואס מצווה דער פון חלק א דער פון באשטייערונגען און שפענדונגען פון
ער תלמודתורה. די אפראטעווען  געשארט" דעפי און  באפעלקערונג יידישער סארנער
גאנצער דער מיט דעם אויף באשטאנען איז געפעלט. ניט ב''ה האבן בודזשעט אין ציטן
דאר מיר דאווענען תמימות: און ערנסטקייט פו פארזיכערונגען סאציאלע פארשידענע וועגן
אויף איז כולם" כנגד תורה "ותלמוד טאג יעדן וואס קראנקעןקאסע, למשל ווי פערסאנאל, נעם
ער קאן מצווה" "פעטער אזא פון חלק זיין קיי האט אבליגאטאריש, פוילן אין געווען איז

דין. מוותר ניט אופן בשום געמאכט זיר האט געטראכט. ניט אפילו נער
+ פאר יאר עטליכע סכסוך א ס'אויסגעבראכן און

לערער א צווישן וועלטמלחמה, צווייטער דער
דערליידיקן ביים דערפאלג אומגעריכטער מיין לע דער ת'ת. דער פון פארוואלטונג דער און
פליגל' "באקומען אויס ווייזט האט עניו דעם אין און מאכט דער ביי באקלאגט זיר האט רער
צייט קורצער א אין ווייל סארני, אויסער אויר קראנקען ארטיקע די האט דערפון רעזולטאט
רבינס סטאלינער פון באקומען איר האב נאכדעם פארזיכערונג ת"ת דער פון געפאדערט קאסע
רבי סטאלינער דער בקשר,: ענליכע אן הויף צחא וו. אז. א. שטראף פראצענטער, אכצאל,
סטא אין הויז ניי א בויענדיק האט, משה'לע, ר' פאר צו זלאטעס. 4.000 בערר פון סומע א מען
קרע קורצטערמיניקן גרעסערן א באקומען לין, סעק א געווארן געלייגט איז חוב דעם זיכערן
קראיאוועגא" גאספאדארסטווא ,,באנק פון דיט ה'ה פץ הייזער פריוואטע די אויף וועסטער
ניט איז רבי דער באנק). פוילישמלוכה'שע (א פיגורירט אפיציעל האבן וואס כץ,  דאנדווייס
ראטעס גרויסע די איינצאלן געווען אימשטאנד תלמודתורה. דער פון בעליבתים אלס
פאר געדראט האט באנק די און צייט דער אין זיין נוהג זיר יידן סארנער פלעגן צרה בעת
ליציטאציע. עפנטליכער דורר הויז דאס קויפן בין איך ווו ווארשע, קיין מיר צו ווענדן זין;

ראטעווע! כלל: א געווען מלחמה צווייטער דער פאר יארן סר א
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ברודער" רבינס "דעם גערופן אים האבן זיי ווי דער אין טאגאויס טאגאיין געלאפן, איך בין
איינדרוק. שטארקן א אלעמען אויף געמאכט סוף ס'מיר ביז באנק, יענער פון צענטראלע
גערירט דערפון געווען איז אלעמען פון מער *פרא פארשידענע אויסנוצן נאכן געלונגען, סוף
פריינד פאטער מיין האט ער זאנדווייס. פנחס ר' 3 פון קרעדיט דעם פארלענגערן טעקציעס"
: געזאגט און פלייצע דער איבער געקלאכט לעף ווייזט פראצענטער. מעסיקע מיט יאר 15 אויף
אט פסחיל, האסטו, הצלחה טריפהנע א  צופרידן שטארק געווען איז רבי דער אז אויס,
ווייטיקן) (אן באליוושי" ניע כאריוושי, "ניע אזוי באקומען גלייך כ'האב ווייל "ארבעט", מיין פון
פון ווייל אריץ, עדן גן אין אריץ זיף פאקסטו דאנקען, מיט פול פאסטקארטל א איפ פון
תלמוד אפגעראטעווער דער פון מצווה דער עמדי", שעשית החסד "על ותשבחות תהילות
איז רבץ, פונעם ברכות די מיט צוזאמען תורה, וכוי. וכוי ברכות פיל מיט
עולםהבא, מיט געזיכערט משה'לע דיין ראך תיכף עס איך האב פ"ק דאס באקומענדיק
דיך וועט משהילע דיין אז דאך ווייס איך און נו, סארני. קיץ ז"ל פאטער מיין איבערגעשיקט

דרויסן...'/ אין שטיין לאזן ניט זון! זיץ פון נחת ביסל א האבן סוףסוף ער זאל
 ייד א זיין צו פון ווייט געווען איז פנחס ר' דאס געלייענט זיך, פארשטייט האט, פאטער מיין
פולער דער מיט געמיינט עס האט ער לץ. א שטיבל סטאלינער אין חסידים אלע פאר פ"ק
דערצו מסוגל סינאר ווי תמימות, און ערנסטקייט געווען זענען דארט מתפללים אלע הגם און
באמונה מאמין און יראשמים גרויסער א ייד, א ווא די ראך האבן מלך'קע, ר' רבין פון חסידים

געווען. איז ער ווי שלמה, אדער משה'לע, ר' רבין פונעם ברכות רעמע

\ ל *1 \4 \ \ (רמתגן) פערלשטיין יוסף

זכרון, מיין אין אייכגעקריצט זיך האסט דו טיף ווי וואלין!
פעלדער. ווייטצעשפרייטע לאנקעס, גרינע דיינע מיט

קארן, צייטיקהויכן צווישן שטעגלעך שמאלע דיינע מיט
; וועלדער. אנגעגרויזטע סעדלעך, בליענדיקע דיינע מיט
! פארנאכטן, די  זומער אין דיינע, פרילינגס שיינע די

געזעסן... קינד, אלס כ'בין, רובע ביי ווען ווינטערס, שווערע די
טראכטן. איצט וואלין, דיר, פון מער וועלן ניט כ'וואלט ווי און,

פארגעסן! דיך רגע א אויף כאטש געקאנט כ'וואלט ויען

אויגן מידע די צו כ'מאך נאר ווי צולהכעיס, אויף אבער
באליימטע, שטרויבאדאכלטע, אויפטויכן כאטקעס נעמען

פאסטעלעס. און האק. און טשופרינע גאוורילאן: כ'דערזע און
י באצלמטאויסגענייטע. העמד זיין אויף 'פאיאס' רויטן א מיט
י אלע... צווישן זי כ'דערקען דארט, שטוב טאטנס מיין כ'דערזע און

שוועסטערברידער. מיינע שלעפן דייטשן די העלפט גאוורילא אוי
חלה, שבתדיקע מאמעס געעסן האט גויה גאוורילאס פרייד מיט
גערודער פריילעכן אין פעקלעךרויב מיט באלייגט לויפט איצט
פארנאכטן, זומערווארעמע אין וואלין, ביסט, דו געווען שיין ווי

געזעסן... קינד, אלס כ'בין רובע ביי ווען ווינטערס, שווערע די
טראכטן. איצט וואלין, דיר, פון מער וועלן ניט כ'וואלט ווי און,

1 פארגעסן דיך רגע א אויף כאטש געקאנט כ'וואלט ווען
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יידן פשוטע זעלטענע
(ניריארק) גערשענזאן אברהם

בעלעגלה >וז>פ ר'
אונטערגעשטופט אים און קעלבל דאס געגלעט בעלעגלה א סתם געווען ניט איז יוזיפ ר'
האט ער וואס קלייען פון קאשע ספעציעלע א אין אדער טארטשין אין בעלעגלות אנדערע ווי
גרויס וועסט עס. קעלבעלע, "עס, פארמישט. איז ער שטעטלעך. וואלינער ארומיקע די
ווי מער זיין זוכה וועסט און ווערן פעט ווערן, בעלעגלה. יוזיפ ר' געווען

אלטער...". דיין אין קעלבלער אנדערע אלע געוויינלעכער, א געווען ער איז אמתן אין
פאסמא קעלבל דאס זיר האט מייי,  געווען אים ביי איז אלץ ייד. מיטלמעסיקער
ס'האט אז סעודה, געשמאקער דער פון קעוועט ניט הויך. ניט וווקס, מיטעלע א מיטלמעסיק:

פארסלינעט. אזש נעבער זיר ניט אויר אבער חכם גרויסער קיץ ניט נידריק:
דו וואס קעלבעלע נאריש זאגסטו, "מיי אויר אבער למדן, גרויסער קיין ניט נאר; קיץ
דין. וויסן טאקי זאלסטו ובכן, י מיי ביסט. ניט 5 בעלעגלות אנדערע ווי פארגרעבט ניט
ווערן אלטער דיין אין קעלבלער אנדערע אלע נאר לייט. ארימע די פון ניט אויר אבער רייך
קיינער און אויפגעפרעסן און געשאכטן סתם מד העכערער אן פון געווען ווי איז פנים דין
פאר דו און דאנק, קיין ניט אפילו די זאגט באלויכטן שטענדיק און גוטמוטיק מילד' רגה:
דערלאנגט יוזיפ ר7 און מצוות..." פשוט דינסט שמייכל. הארציקן אן אפילו לייכטן, א מיט
וואסער. פרישע עמער האלבן א אונטער דעם סר א פון קאנטראסט א געווען איז יוזיפ ר'

גאנ די אויס קעלבל דאס זשלאקעט ב...  קיין גערעדט ניט מאל קיין בעלעגלות: אנדערע
ב... ווידער. זיר פאסמאקעוועט און וואסער צע גע ניט ליגנס, קיין געברייעט ניט ניבולפה,
אדרבא, שכמותך קעלבל זאגסטו, "בי,  ווארט. האלטן שטענדיק באמיט זיר שאלטן,
וואס קעלבל, א נאר קאנסטו אפשר אליין, זאג ביז ערלער און יראשמים א ער איז געווען
ווי אזוי פרייר מיט דערמאנען עס זאלן יידן גרויסער דער אין באלעבאס חשובער א גאר.
אזעלכע אויר דא זענען אפשר ווייסט, ווער ? דיר רובל פאר שיינע א קאסטן זיר געלאזט שול.
ווער הארצן, אין זיר ביי טיף דיר בענטשן וואס ניט אבער אויס. יאר איין, יאר שול דער אין
א באקומען נשמה דיין טאקי וועט אפשר ווייסט, און יינג געהאט. ליב אים מען האט דערפאר
האסטו געוויס ? ווייסט ווער תיקון. א אפילו מאל צוליב געהאט ליב אים האבן שול אין אלט
ווייסט... ווער נשמה. שטיקל א דו אויר דאר קעלבלער. דינע...
בלוט דיין און הנפש. הוא הדם כי דאר ס'שטייט פון סוחר קיין געווען ניט חלילה, איז, ער
ביסטו דערפאר אבער פארגאסן... נעבער ווערט ווי געהאדעוועט, ניט אויר האט ער בהמות.

זוכה...". דאר כדומהלמשל. אדער קעלבלער' מיינען, מ'קאן
האבן אזוינס וואס מיט פרעגן דאר וועסטו איינ זיין וואס קעלבל איין האדעווען פלעג ער
להוי ובכן, געווען? זוכה קעלבלער יוזיפס ר' יאר. יעדן זיין מזכה אים פלעג בהמה ציקע
דינע פארקויפט ניט האט יוזיפ ר' לר: ידוע קעלבל זיין פון אנדערציילן זיר פלעגן קינדער
די האט ער ווערן. צו נתעשר כדי קעלבלער שיינקייט דער פון אפלויבן געקאנט ניט זיר און
פארן קויפן כדי סוכות ערב פארקויפט שטענדיק געפלעקט... רויט, ווייסשווארץ, קעלבל: פונעם
און הראית" "אתה ביינאכט תורה שמחת געלט פערלויף אין אז האדעווען אזוי, עס פלעג ער
רייר' און ארים דיכפין, לכל פסוקים די צעטיילן דאס איז מער. אדער בערר יאר האלב א פון
יעדער כדי פסוק. א איינעם יעדן אלט. און יינג פלעגן ווייבער קו... גאנצע א געווארן קעלבל
אנווונשן. זיר און הקפות מיט גיין זאל איינער זיר קערט "פריילן" די ווי זעענדיק וויצלען זיר

יאר... געזונט גוט, א אים. אויר פאשע... דער פון אויסגעפאשעטע אן אום
אתה קויפן דאס אז אזוי יארן סר א שוין און אונטערגעגנבעט ווער מאל א זיר ס'האט
וועט ווער און "חזקה" יוזיפס ר' איז הראית" מיטן יוזיפ ר' טוט וואס אונטערגעהערט זיר
אט אים ביי אויסקויפן פארמעסטן עפעס זיר שטאל אין אליין איינער איז ער ווען קעלבל,
עס האט ווער צוריקגעשמועסט, און י "חזקה" די בעליחיים. דינע מיט

דערצוז געלט פיל אזוי ער האט ביסט", דו וואס קעלבעלע *כשר
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ארויף יוזיפן ר' קומען היים א פארנדיק *
מתנות די וועגן מחשבותן. פארשידענע אזעלכע
לכבוד קינדער די פאר היים א פירט ער וואס און קעלבלעך די דאנק א נאר ניט אבער
אנגעזאגט, אים האט פלונית'טע זיין וואס פסח; בעלעגלה יוזיפ ר' איז להבדיל, הראית'/ *אתה
אויפדערנאכט הינט ווייל היים, א פריער קומען געווארן מפורסם אויר איז ער געווארן. מפורסם
זיינע פאר און סדר. דעם פראווען מען דארף ס'הייסט פסח, פאר טאג א וואס דעם, דאנק א
עס ווענט, אויסגעקאלכטע די זיר ווייסן אויגן א שוין יומטוב. אים ביי שוין איז פסח, ערב
זעט ער דיל. אויפן ליים פרישע די זיר געלבט פערד זיין ס'רוען און ער רוט פסח פאר טאג
נייע די אין ווייב זיין מיט קינדערלער זיינע אינעם אויסגערוטע אריינפארן כדי דאס און
טישטור. ווייסן מיטן טיש דעם מלבושימ'לער דאס אויר סדרנאכט. ערשטן אינעם אריץ. פסח
פאלירטשיקעס די מאכלים... פסחדיקע אלע די שהיה. מעשה א צוליב זיר' פארשטייט איז,
און נאזלעכער... זיינע רייצן קניידלער די מיט היה. כר שהיה, ומעשה
פנים... זיין אויף זיר צעגיסט שמייכל זיסער א פסח. פאר וראך א מאל א געמאכט זיר ס'האט
וועג. אויפן געשען ניט ס'גארניט ושלום. חס און אויפגעוועקט ווי זיר האט פרילינגזון די
ער היים. א זיר איילן אלע בשלום. אנגעקומען גראדעס די כוח מיט אויסווארימען אנגעהויבן
וואגן. פון פערד די אויס שנעל שפאנט אויר. שטעטל אין אנגעזאמלט זיר האבן וואס אייזבערג
די גיט אריץ. שטאל אין בכבוד זיי פירט דאס איז מאל א מיט ווינטער. גאנצן א פון
אויף מען לויפט אליין און עסן, און טרונקען גרויסער א אין געווארן פארזונקען שטעטל

אריין. מרחץ אין שנעל ניט טאקע און שטיוול די איבער ממש בלאטע,
נאסער. האלב א יוזיפ ר' קומט מרחץ פון איבער איבערלאזן דארט מען פלעג שטיוול איין
מיט גייט און קאפאטע יומטובדיקע די אן טוט די כפרה א צווייטן. צום הויז איין פון גייענדיק
איז שול אין אריין. שול איו קינדערלער די לעבן. מיטן ראטעווען זיר אבי שטיוול,
דער יומטובדיק. אנגעטון זענען אלע יומטובדיק. אויפגע יוזיפ ר' איז פסח ערב יענעם אין
און הויר געזונגען ווערט מעריב יומטובדיקער ווען הענער, פון זיר צעקרייען מיטן שטאנען
יומ פריילעכן כשרן א זיר מ'ווונטשט פריילער. ס'דאר טאג. אויף שארן אנגעהויבן זיר ס'האט
היים א היים. א פריילעכע גאר מ'גייט און טום פריער. באווייזן אלץ מ'דארף פסח, ערב עפעס
גוט פריילעכן גאר א מיט אריין יוזיפ ר' קומט קלויס נעבן געשטעל זיין צו צוגעפארן איז ער
פון גלאנצן אויגעלער קינדערשע די יומטוב. אויף ווארטן זון יאריקן 12 זיין געהייסן טער.
זאגן סדר" דעם פראווען באלד "מ'וועט פרייד. אריין שול אין אוועק אליין און פאסאזשירן די
שמייכלט יוזיפ ר' צווייטן. דעם איינער אן זיר זיי איבער עפעס טאקע און דאווענען א אריינכאפן
איז טיש דער הארציק. און זיס הנאה. גרויס פון צו שנעל איבערגעכאפט, אפגעדאוונט, כאפן.
די בענטשט ווייב זיין צוגעגרייט. כמעט שוין אויף שוין זיצן פאסאזשירן די ריקגעלאפן.
מעשענע די אין צוגעגרייט האט זי וואס ליכט לויצק. קיין מ'פארט היידא,  ערטער זייערע
אט יומטוב. גוט פרייליכן א זאגט לייכטער. צווייטן און פערד די אויף וויאקען איין צווישן
אמן. קידוש. יומטובדיקן דעם יוזיפ ר" מאכט תהילים קאפיטלער פאר א געזאגט ער האט
כוסות די פון טרינקען אלע הגפן. פרי בורא ביסל א דורכגערעדט זיר אויסנווייניק. אויף
עבדים קשיות. פיר די עניא. לחמא כהא וויין. רבונושל מיטן להבדיל, און, פערד די מיט

הגדה... די זינגענדיק זאגן אלע היינו. ביטער זיין אויסגעגאסן קול, א אויף הויר עולם,
מידקייט. גרויסע א פלוצים באפאלט יוזיפן ר" גע דאר און פרנסה שווערער דער אויף הארץ
זאגנדיק און צו זיר מאכן עפעס אויגן זיינע מיט טוט ער וואס חסד זיין פאר גאט דאנקט
גע וויילע א אויף ער ווערט הגדה די אזוי שוין ווי ווייל, הויזגעזינד, זיין מיט און אים

איינגעשלאפן. שמאק א מענטש, א איז בעלעגלה יוזיפ ר' געזאגט.
מיט איז ער אז יוזיפן ר' זיר ס'חלומט און גאטספארכטיקער.
אין געווארן פארגריזעט וואגן און פערד זיין דער אין פארפארן יוזיפ ר' איז לויצק אין
וועג. טארטשינער אויפן בלאטע גרויסער דער פאסאזשירן די אנגעזאגט סטאנציע. טארטשינער
אין טאפטשעט און וואגן פונעם אראפ גייט ער ווייל שנעלער, וואס אפפארטיקן זיר זאלן זיי
קני... דער ביז כמעט פוס איין מיט בלאטע, גרויס איז בלאטע די און פסח, ערב איז היינט
אלע זיי בעט ער אראפ. קריכן פאסאזשירן די עפעס... נאר און אויר' חרוסת מאכן מ'דארף און
וואגן דער כדי אקסל אן אונטערשטעלן מען פאר לחיים א אדלערס, פאר די פאר האבער
אזוי. ווי זיי ווייזט ער איבערקערן, ניט זיר זאל ארומפארן אנגעהויבן און  שענק אין זיר
כוחות אלע מיט ער גיט אזוי שלאפנדיק און פאסאזשירן זיינע צענויפנעמען לויצק איבער
פסחדיקן אונטערן אקסל אן אונטער שטעל א היידא  און סחורה איינגעקויפטער זייער מיט

זייט) אנדערער דער אויף (סוף היים! ^
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(ניויארק) גל בערל

"דן אליקער פון טויטמארש דער
אפגעזאגט ניט זיר זיי האבן דעם חוץ א ניט.  .(1942 יולי 25) תש"ב אב חודש אין טעג עלף
צו און באצאל.  ארויסגיין ווילסטו שוחד. פון איינע אן, טאג דעם פון דערציילן אנהויבן כ'וויל
פון ארויסגיין באדארפט נעבעך, יידן, האבן וואס אייראפעיישן פון טעג טראגישע לעצטע די פון
אנצוג, לעצטן דעם מיטגענומען מיהאט י געטא אין טעג שרעקלעכסטע די פון און יידנטום
א אויף אויסטוישן כדי שיך, פאר לעצטע די אליק. שטעטל אומגליקליר אונדזער פון געטא
מיל ביסל א קארטאפל, עטליכע ברויט, שטיקל און פחד מיט פול טעג, אנדערע אלע ווי טאג, א
קינדערלעך. קליינע די פאר פעטס אדער כיקס און איבערלעבענישן אין רייך טויטשרעק.
אז עקזיסטירט. ניט איבערהויפט האבן נרייזן אייגנטליך יאר. א  טאג א הארץקלאפעניש.
ער אז איבערצייגט, געידען שוין איז גוי דער אין טאג יעדער און טעג. אנדערע אלע ווי 
אנגעהויבן ערשט זיר ער האט מציאה, א כאפט א געווען ניט צרות. אנדערע זיינע מיט געטא
מ'האט געדינגען, דען זיר האט ווער און דינגען ביסל א אפאטעמען. לייכטער קאנען מ'זאל טאג
מ'איז און געגעבן האט גוי דער וואס גענומען חיות. דאס דערכאפן
געהאט נאר מ'האט אז געטא. אין צוריקגעלאפן
אדורכגעלאזן מיליץ יידישע די האט מזל ביסל א גע א מיט פארצוימט געווען איז געטא די
איינ דער צופרידן. געווען מ'איז און בשלום געווען ס'איז דראט. שטעכיקן פון פלויט דיכטן
איבער געווען: איז ציל און פארלאיג ציקער  קריסטן און ארויסגיין יידן פארבאטן שטרענג
זענען אלע גרויל. דעם איבערקומען לעבן. מיט געדראט האט געטא אין וויזיט א אריינגיין.
יעדער און מפלה היטלערס אין זיכער געווען ואין יוצא "אין קריסטן. פאר אויר טויטשטראף

דערלעבן. דאס געוואלט האט איינער אויף פארבאטן שטרענג געווען אפילו ס'איז בא".
דע פארקן. צום דערנענטערן זיר צדדים ביידע

שטיקל א געפירט אויר זיר האט פלויט פארן אוקריי די געגעבן אכטונג גוט שוין האט רויף
האסטי זוןאויפגאנג, פארן נאר פרי, גאנץ מסחר. באפייל דעם אויף זיין עובר פאר מיליץ. נישע
אויסגעמאגערטע דארע, באמערקן געקאנט דארט טויט. ביז איינמאל, ניט געשלאגן, זיי האבן
רוב דאס פרויען, און מענער פון געשטאלטן
לעצטע זייערע אוועקגעבן פלעגן וועלכע זקנים, ארויסגענג. צוויי געפירט האבן געטא פון
קארטאפל. א פאר ברויט, שטיקעלע א פאר זאכן אוקריינישע טויערן די ביי געשטאנען איז פריער

פרוכט... אדער גרינס שטיקל א דער געווארן איבערגעגעבן איז שפעטער וראר'
. זשאנ יידישע די מיליץ. יידישער דער אמט

בע סר א געווען ניט ליידער זיינען דארמען
דאטע אויבנדערמאנטער דער נאר טעג די מקפיד גוט האבן זיי אוקריינער. די פון סער
בלו שווערע, געזאגט, שוין ווי געווען, זענען וועמען און ארויסלאזן יא מ'קאן וועמען געווען
געוויל האבן חיות היטלעריסטישע די טיקע. _______""__^.______^__
צעבושעוועטע, ווי אייראפע. גאנץ איבער דעוועט
דערוואר טאג יעדן מ'האט וועלף. הונגעריקע בעלעגלה יוזיפ ר'
דערנאר און  סטאלינגראד פון פאלן דאס טעט (19 זייט פון (סוף
געווארן איז שטימונג אונדזער רוסלאנד. גאנץ האט מלכה, די ווייב, דין וועלכן אויף טיש,
אריינ און זיצן פלעגן מיר קלאגעדיקער. אלץ פסח' די מיט יויר גאלדענע די דערלאנגט שוין
הילף. אונדזער קומען קאן וואנען פון טראכטן איבער זיר האט טיש דער כרעמזלעך.. דיקע
ניט האבן "חשבונות" אונדזערע עזרי. יבוא מאין הייסע מיט פארשפריצט צעבראכן. אלץ געקערט.
מיר האבן דאר טובות, בשורות קיין אנגעזאגט קליידער. יומטובדיקע אלע ליים געלע און יויר

געגלויבט. און געהאפט בלאטע... קלעפעדיקע געלע, א  דיל דער
נדר א יוזיפ ר' האט סדרנאכט יענער אין

תפילות אפריכטן פלעג דור עלטערער דער פערד די טרייבן ניט מאל קיין פסח ערב געטון
דער אז אפטער. און אפטער אלץ תעניתים. און אויסרוען. גוט גוט זיר פסח ערב לויצק. קיין
און דערבארימען זיר זאל ריבונושלעולם כל יארן, זיינע אלע געהאלטן ווארט האט ער
געווארן גענומען זענען אנדערע אלע העלכן. געלעבט. האט ער זמן
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ווירקליך די היט "דאן געבאט. צען מאזעסעפ האבן טאג יעדן צוואנגסארבעט. אויף טאג יעדן 1
דייטשקע. פרומע די אפגערופן זיר האט אפ", באגלייט ארבעט. דער צו מארשירט הונדערטער 1

אין ארומשפאצירט צוזאמען זיי האבן דערנאך אוי' מיליץ. יידישער אדער אוקריינישער פון 1
געוועלבער. אין הייזער די באטראכט געטא, זאל וועג אויפן אז געבן אכטונג זיי פלעגן 1
ווארום ראך, דעם ניט מען פארריכט "ווארום" בעטן גוי, א צו אריינלויפן ניט ייד א חלילה 1
גע זיי האבן  ? וווינונג די ניט מען פארריכט שיקן וועמען אויסטוישן. עפעס ברוט' שטיקל א 1
מענטשן וועלן "וויזא" דארט. און דא פרעגט רעגולירט שוין האט דאס  ארבעט דער צו 1
צענדלי אזעלכע נאר און ? ווינטערן קאנען דא שוחד אנגעגאנגען זענען דא אויר יודענראט. דער 1
האט יודענראט דער פראגן. באריייקנדע קער אונ געהיימע און לויפענישן פראטעקציע. און 1
זייגערס, גאלדענע מתנה: שיינע א דערלאנגט זיי טערהאנדלונגען. 1
כבוד גרויס אפגעגעבן זיי און שטאפן, שיר' 1

צוריקפארן. זייער ביי אלי דער אויף אומעטום. מען האט געארבעט 1
* קילאמעטער 10 פון מרחק א באןסטאנציע, קער 1

ווינטער טאגאויס, טאגאיין פלעגן שטעטל, פון 1
אפגעא לייכטער ווי וויילע א האט געטא די פרויען און מענער 120 א ארבעטן זומער' אץ 1
זייערע פון ארויסגעקראכן זענען מענטשן טעמט. אנדערע וואגאנעס. די אויף קלעצער אנלאדן ביי 1
צונויפגעקומען זיר מ'איז און באהעלטענישן רא צומען, אין ארבעט זעלבע די געטון האבן 1
וואס, "איז אדורכשמועסן: זיר דארט און דא לאנדווירט אויף געשיקט אויר מ'האט דאטשקע.
איבערקומען". איבערלעבן, דאר מען וועט אפשר פייגע פון זין צוויי און איר ארבעט. שאפטליכע
דעכער. די וווינונגען, די פארריכטן הייסן זיי "אז שלאם. אין גערטנער ביים געארבעט האבן צאם
דארפן זיי "אוודאי, סימן". גוטער א דאר איז מ'פלעג שווער. און לאנג געווען איז ארבעט די
ארבעטער אן איז אליק ארבעטסהענט, האבן פארזארגט, און מיד געטא אין צוריקקערן זיר

שטעטל!". מארגן. ארבעטן וועלן מיר ווו וויסנדיק ניט
דאס זיר האט בארוייקט ביסל א אזוי, און
הונ שלאפן געלייגט אוונט יענעם אין שטעטל .
געמיט. לייכטערן א ביסל א מיט אבער געריקע,
כיט א איז דאס אז איינגעפאלן, ניט איז קיינעם קלאנג דער פארשפרייט זיר סי'האט פרייטיק.
איז אומגליק דער אז רוצחים, פון טריק רער אויף פארזארגט. איז יודענראט דער אויר אז

נאענט! אזוי דווקא מענטשן ארבעטער. סר א פעלן שבת, מארגן'
געשמועסט און געליגן איר בין שעהן לאנגע אנצוטון. וואס ניט האבן אנדערע קראנק. זענען
זייער זיר האט טאטע מיין עלטערן. מיינע מיט געווען אמת, וואס זענען' שוועריקייטן אזעלכע
ארגומענטן זיינע פאליטיק. אין אריענטירט גוט קריטיש. ממש א*ז מאל דאס אבער טאג' יעדן
גע האט ער לאגישאויסגעהאלטן. געווען זענען אויס אנגעהויבן זיר מען האט מאל א מיט
פאר קריג דעם מוז ימחשמו, היטלער, זאגט: געטא. אין פאניק א געווארן ס'איז באהאלטן.
פרייע די באזיגן ניט אופן בשום קאן ער שפילן. דייטשישער (דער זאנדערפירער מיטן טאקסי א
געשיכטע. די אונדז לערנט דאס מענטשהייט. נאר מיט ראיאן) און שטעטל פון פארוואלטער
אין אויפשטיין זיכער וועט מלחמה דער נאר און זענען אפיצירשע און אפיצירן דייטשישע צוויי
וועלן מדינות נאר מדינה' יידישע א ארץישראל האט יעדער יודענראט. צום פארפארן ראשיק
דער תמיד איז דאס זעלבסטשטענדיק. ווערן שלעכטע א סימן, שלעכטן א דעם אין געזען
זיין וועלן יידן קריג. טאטאלן א פון רעזולטאט ארבעט דער צו נעמען מ'וועט אדער בשורה:
איז עיקר דער גלייך פעלקער מיט פאלק א נאר עפעס אדער פראנט אויפן ערגעץווייט
צוגעבן מיר באמיט זיר האט ער איבערלעבן... ערגערס.
איינגעשלאפן זענען מיר בלייבן. לעבן חשק א

געמיט. לייכטערן א מיט העפליכקייט פון ראלע די געשפילט האבן זיי
אויף גערויש דער אונדז האט אויפגעוועקט מיט העלפן צו ממש גרייט גוטהארציקייט. און
הירזשען דאס און טריט האסטיקע גאס. דער זיי מ'זאל געבעטן' האבן זיי קאנען. די וראס
כ'האב מיליץ. אוקריינישער דער פון געלעכטער געעפנט זיי האבן דארטן שול. גרויסע די ווייזן
אונדזער  פראנטטיר די אויפגעעפנט שטיל ספר די אויף געפרעגט און ארוןקודש דעם
און  געטא פון גרעניץ די געווען איז הויז פארזיצער דער ? אזוינס דאס איז וואס תורה'ס:
מיר ס'איז גאס! דער אויף ארויסגעגאנגען הויכער אן באראדאטע' פאיע יודענראט, פון
געטא גאנצע די . אויגן די אין געווארן פינצטער יידי דער פון קאמענדאנט דער און יונגערמאן
געבלי^ שטיין רגע א כ'בין ארומגערינגלט. איז איידעם' באט'ס הינדע ראזנצווייג, מיליץ, שער
אלאר שרייען, וועקן, 1 טון צו וואס וויסנדיק ניט הדברות, עשרת די וועגן דערציילט זיי האבן
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םארשטייט וואס צעשמייכלט: ברייט זיף םירער הויז, צו הויז פון לויפן ניט? אדער  מירן
שעה איין אין אלזא זייגער, א 8 ביז ניט' איר שטי און עלטערן מיינע אויפוועקן אפשר אדער
אין געפונען ניט יודע איין קיין זיף טאר ארום. ערגעץ ארויסגנבענען זיר באמיען זיף לעראייד
ווערן געפונען וועט וואס יודע, יעדער געטא. צייט. אפשר נאר איז איצט לאד א דורר ווו
ווערן. דערשאסן וועט אור' 8 נאר געטא אין אליין. זיר ראטעווען. זיר איר קאן ווי ניין. אבער
בעסטע די מיטנעמען זיר מיט זאל איינער יעדער מ'מוז הפקר. אויף איבערלאזן אנדערע אלע
 פארמאגט ער וואס דאכן ווערטפולסטע און ארומ אנגעהויבן כ'האב רואך. דער אויף שטיין
איר עסן. טעג 3 אויף און פיל' צו ניט נאר אוים און קלאפנדיק געטא דער ארום לויפן
(א טראכימבראד קיין איבערגעזידלט ווערט ווו ארט אן לביני ביני זוכנדיק און וועקנדיק,
זיר האבן יידן ווו אליק, פון ק'מ 25 שטעטל גאנצע די טאג! נעכטיקער א אנטלויפן. מ'קאן
און לאנדווירטשאפט). מיט נאר כמעט פארנומען פון ארומגערינגלט געדיכט געווען איז געטא
דארפט איר וועלכע מיט אויטאס. די ווייל איינער היינג געשטאנען זענען די אוקריינער.
אנ ניט נאר זענען ווערן, טראנספארטירט געוויצלט. זיר און געלאכט האבן די צווייטן. נעבן
ווייל שלאס, אין זיין אלע איר וועט געקומען, פון גורל וועגן געקימערט ווייניק זיר האבן די
איז דאס דין. ניט מער איר טארט שטאט אין גורל דער און געהיט. האבן די וואס יידן, די

פירער''. פון באפייל א געחתמעט. געווען איז
מענטשן. פון שווארץ געווען איז גאם די גע אלץ דערווייל איז געטא אין טומל דער
מיט וואס צווייטן דעם געפרעגט האט איינער איז שעה, פריער דער אויף געקוקט ניט וואקסן.
שיידן צו זיר שווער געווען איז יעדן נעמען. מיט איז גאס די פיס. די אויף געווען אלץ שוין
דיגער א 8 גענוי האב. ביסל לעצטן דין מיט פאר?' דא קומט "וואס פול. געווארן מאל א
געטא אין אוקריינער די אריינגעריסן זיר האבן ניט האט קיינער אלעמען. געפרעגט אלע האבן
ארויסטרייבן און שיסן אץ שלאגן אנגעהויבן און מענטשן סוף. דער איז דאס אז גלויבן, געוואלט
אין געצויגן זיר האט אלץ געטא. פון מענטשן יי זיר אנדערש. אויסטייטשן געפרוווט אלץ האבן
שלאס. פון טויער דער שלאס. צום ריכטונג דער א פארשפרייט האט עמיצער אפנארן. אליין
דאס איז געשלאסן, געווען שטענדיק איז וואס געטא. אין רעוויזיע א מאכן גייען די אז קלאנג,
דיטן ביידע פץ איז וועג דער אפן. געווען מאל צוריק און זאכן בעסערע די צונעמען וועלן די
קארדאן געדיכטן א מיט ארומגעשטעלט געווען ווילן די אז געטענהט, האבן אנדערע טרעטן.
און ביקסן די מיט געשלאגן האבן די מיליץ. ארבעט אויף שיקן די און יוגנט די מאביליזירן
שנע וואס מענטשן די געטריבן און נאגייקעס זאל יוגנט די אז בעסער טאקע איז פראנט. צום
שוואכערער א אדער פרוי עלטערע אן ווען לער. באלד געוויינלעך ווי זיר' ס'האבן באהאלטן. זיר
אוקריינישע די האבן אומגעפאלן זענען מאן פע די אפטימיסטן. און פעסימיסטן געשאפן

דערשאסן. גלייר די רוצחים איר נאריש, זיר איר מאכט "וואס סימיסטן:
* מיט געטון האבן די וואס געהערט. ניט האט

שטעט אנדערע און קליעוואן ראוונע, דובנע,
דאס שוין איז פרי דער אין דיגער א 10 געשען', גארניטניט "ס'וועט שטעטלער?*. און
וועלכע די, חוץ א יידן, פון ריין געווען שטעטל שטעטל א איז אליק אפטימיסטן. געטענהט האבן
און קעלערס די אין אויסבאהאלטן זיר האבן וועט ווער ארבעטן. אלע ארבעטער. לויטער פון
די געווען זענען די צווישן בוידעמער. די אויף פעלדער? די אויף תבואות די צענויפנעמען
גרינ ישראל און נאקאניעטשניק צאם, פאמיליע קאמענדאנט דער פאלקע, שניט! פאר ס'דאר
אנגע האבן אוקריינער און דייטשן די שטיין. אליין דאר האט מיליץ אוקריינישער דער פץ
ארויסגעפירט און שטעטל דאס רויבן הויבן געשען. גארניטניט וועט שניט פאר אז געזאגט,
אין געשטאנען זענען אלע מיר פורן. פולע גע נעכטן קאמיסיע די האט וואס צו און נו,
אוקריינישער דער פון ארומגערינגלט שלאס אץ עלטערע דעכער?. די פארריכטן הייסן
פץ ווענט אלטע דיקע, די מיט  אץ מיליץ השמים. מן נס א "נאר געשעפטשעט: האבן פרומע
געביטס דייטשישער דער שלאס. ראדזיווילס גע האבן פרויען העלפן*. אונדז קאן גאט איין
צערע מיליטערישער א מיט האט קאמיסאר קליינע הענט די אויף געהאלטן הענט. די בראכן
זאנדער פון ראפארט דעם אפגענומען מאניע זיר. צו געטוליעט די און קינדער
שלאנקער הויכער, אן געווען איז דאס פירער. אריינ איז פרי דער אין דיגער א 7 פונקט
העניטשקעס ווייסע געטראגן האט ער דייטש. זאנדערפי דייטשישער דער געטא אין געקומען
זאלן פאכלייט "אלע האנט. אין שטעקעלע א אץ אץ לייט עסעס 2 פץ באגלייטונג אין רער
ער האט דיט!" רעכטער דער אויף אריבערגיין יודענ איזט "אליקא יודענראט דעם אנגעזאגט
אריבער איז טייל גרעסטע די באפייל. א געגעבן די דערקלערן געבעטן אים מ'האט ווען .*'! ריין
אריבערגעגאנגען. בין איר אויר רעכטס. אויף זאנדער דער האט ווערטער, די פון באדייטונג
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האבן דערנאר מערדעריש. און ברוטאל טראטן אלס ארבעטסשיין אן געהאט דאו איר האב
קינדער און פרויען טויטע די צענויפגעקליבן זיי שלאס. אין גערטנער ביים געארבעט גערטנער.
אויף האלבלעבעדיקע מיט אנגעלאדן, זיי און מער די פאכן. זייערע ביי געארבעט האבן סך א
ביתעולם. אויפן געפארן און וואגנס גרויסע פאר ארבעטסשיינען אזעלכע געהאט האט הייט
האל די אין אריינגעטריבן זיי האבן מענער די דער פלעג גאלד רובל 100 ביז 50 (פאר געלט
אויסערן געווען זענען וואס באראקן, צערנע ביים ארבעטסשיין אזא ארויסבאקומען יודענראט
רוסן די אויפגעשטעלט האבן באראקן די שלאס. זעענ געביטסקאמיסאר, דער געביטסקאמיסאר).
באראקן די וואלין. מערב אקופירט האבן זיי תען האט ספעציאליסטן, פיל צו האט ער אז דיק
וואס מיליטער פארן עסזאלן גענוצט זיי האבן ערטער. זייערע אויף צוריקגיין אלעמען געהייסן
זענען פענצטער קיין שלאס. אין געשטאנען איז בא "מענער ניי: דאס אויף באפוילן האט ער
גויים שוין האבן דאס געווען. ניט דארטן שוין דאס ."! באזונדער קינדער און פרויען  זונדער
זענען לעכער די אוועקגעשלעפט. לאנג פון ס'האבן מאמענט. שרעקלעכער א געווען איז
אזוי, ברעטער. מיט פארקלאפט שיטער געווען מ'האט סצענעס. הארצרייסנדיקע אפגעשפילט זיר
דארט ס'זענען לופט. ביסל א אריין ס'איז אז געוויינט. מ'האט געקושט. און געהאלדזט זיר
איינגעמויערטע די פון ציגל הויפנס געווען אויר צע געוואלט ניט זיר מ'האט געחלשט. מ'האט
די עסן. דאס קאכן פלעגן זיי ווו קעסלען, אנגעהויבן האט מיליץ אוקריינישע די טיילן.
די פארקוקט. ניט דאס אויר האבן אוקריינער האבן די משפחות' די צווישן פונאנדערטיילן
געבליבן און קעסלען די ארויסגעריסן האבן געשטאנען אזוי בין איר געשלאגן. מערדערליר

ציגל. די נאר זענען צעשיידן. געאיילט ניט זיר און משפחה מיין מיט
זיר אזוי ווי וועג א זוכן אנגעהויבן כ"האב קלאפ שטארקן א דערפילט איר האב פלוצים
אונמעגליר' כמעט געווען איז דאס ראטעווען. מיט אוקריינער 2 קוק: א כ'געב פלייצע: אין
ווי געגעבן, אכטונג גוט האבן אוקריינער די מיד. שלאגן און שטייען ביקסן איבערגעדרייטע
מיין מיט איר האב דאר הינט. אויסדרעסירטע געפרעגט האט  "? אזוי אים איר שלאגט וואס
רא צו זיר אזוי ווי פלענער געמאכט טאטן פארשי שווייג, דאר!". גייט ער מאמע, מיין

טעווען. קריגן!'', אויר באלד וועסט דו זשידוווקע, ווע
פאדוואלע א אויף געזעסן איז אונדז נעבן צעשריגן. זיר די האבן
דער איז "וואס קאלטון. ניס'ל (גרונטקלאץ) גרשון געשטאנען זענען מיר פון ווייט ניט
גע ער האט שפעטער", אדער פריער חילוק קינ און פרוי זיין מיט מלינאוו, פון געלבערג,
האט דיגערס'/ גאלדענע האסטו דא "נא, זאגט. 0'ק50 ייד. באלעבאטישער א געווען איז ער דער.
א פאדוואלע. דער אונטער געוויזן אונדז ער אים. צו געהערט האט מיל טארטשינער דער פון
אריין? קאפ אין געקראכן איז'ס וועמען בער יודענראט. פון מיטגליד א געווען אויר איז ער
פון ארבעטער די גרויס. געווען איז היץ די קראנקהייט. שווערער א נאר געווען איז ער
האלב די פאר וואסער געבראכט האבן שלאס קליידער און עסן מיט זאק שווערן א געהאלטן
מיט פעסער געבראכט האבן די פארחלשטע. מיליציאנט אוקריינישער אן פלייצעס. דינע אויף
האט געפירט פערד. א פון געשלעפט וואסער חיה, ווילדע א ווי צוגעלאפן, פלוצים אים צו איז
וואס אין געווען ס"ניט שייגעץ. א פערד דאס ביקס. פון האלץ מיטן שלאגן אנגעהויבן אים און
וואסער ביסל א געכאפט מ'האט טרינקען. צו פלייצע קאפ, איבערן געשלאגן אים האט ער
דער צו ביסל א זיר היטלען, אין הענט, די אין פארגיסנדיק זיר געפאלן איז ער ביז ברוסט און
דאס אפגעשטעלט האט שייגעץ דער קוויקן. האבן צעשיידט, געווען זענען אלע ביז בלוט. מיט
צוגע ביז איר זוכן. עפעס געגאנגען און פערד סצע ענליכע און אזעלכע נאר אפגעשפילט זיר
ווער פערד, דאס פירן אנגעהויבן און שפרונגען נעס.
ארויס אזויארום זיר איד וועל אפשר ווייסט, זאלן אלע געווען איז באפייל ווייטערער דער
מיליציאנט אוקריינישער אן גיהנם. פון קריגן מיר געפעק. דיערע פלאץ אויפן איבערלאזן
דרייגארנ א מיט צוריקגעקערט גלייר מיר האט קעגנשטעלנ ניט זיר געטאן, גלייר דאס האבן

קללה. גויישער דיקער פאר איז אלץ אז פארשטאנען. האבן מיר דיק.
זיר האבן מענטשן צוגעפאלן. איז נאכט די אויפן צוריק. אויף וועג קיין ס'ניטא אז שפילט.
מיץ איר' געקאנט. מ'האט נאר ווי צוגעשפארט פרויען אלע מען האט קאמיסאר פון באפייל
אוועק זיר האבן פאליק פעטער מיין און טאטע גא גרויסע די אין אריינגעטריבן קינדער און
ארויסגע די פון ציגל, בערגל א אויף געזעצט געווען זענען פענצטער די שלאס. פון ראזשן
אוועקגע לאנגזאם האבן מיר קעסלען. ריסענע ס'ניט און געשטיקט האט היץ די געשלאסן.
לאד די באוויזן זיר ס'האט און ציגל די נומען האבן פרויען סר א אטעמען. צו וואס מיט געווען
זיר האבן מיר קעסלען. די געהייצט מ'האט ווו געדראנג אין געפאלן זענען עטליכע געחלשט.
זיר כ'האב ווונק. אויפן פארשטאנען דריי אלע גע די אויף האבן אוקריינער די אריינצוגיין.
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הינט. דערשאסענע וועגן דערציילט וואלט ער ס'איז לאך. דער דורך ארויסרוקן אנגעהויבן
עס האט ער צי ניט. איך ווייס היינט ביז עס כ'האב אבער מלאכה, שווערע א געווען
צופרידן. געווען גאר איז ער צי בכיוון, געטון באך אקראבאטיש. פיין, און פלינק געמאכט
האט ער קאלט. און הייס געווארן מיר ס'איז שלאנג, א ווי אויסגעצויגן, און שלאנק קריכנדיק
זע טשעמערין קיץ וועג אויפן אז געזאגט, מיר פון רינג אויסערן געפינען שוין זיר איך האב
האבן רוסן די ווו גראבנס, גרויסע די דא נען פץ שאטנס די אין מיליץ. אוקריינישער דער
אוקריינישע די שיסן. סאלדאטן זייערע געלערבט ביז גראז הויכן אין קריכנדיק און ביימער די
50 פון גרופעס געבראכט אהינצו האט מיליץ אפגערעדט זיר כ'האב שטעטל. פון ארויס איך
געמוזט זיי האט מיליץ יידישע די מענטשן. ניט וועלן זיי אויב אז פעטער, או טאטן מיטן
זיר געצווונגען זיי און אדםנאקעט אויסטון האלבער אן פון משר אין שיסעריי קיין הערן
האבן אוקריינער די און אראפ פנים מיטן לייגן מיר זעלבע. דאס טון זיי זאלן בערך שעה
ווען געלעבמ, נאר האבן סר א דערשאסן. זיי באשטימטן א אין טרעפן געזאלט זיר האבן
פאר זיי האבן דערפער ארומיקע די כץ פויערן כ'האב שטעטל. אויסערן זאנגען, די צווישן פעלד
שורה צווייטע די און ערד ביסל א מיט שאטן איז קיינער און נאכט גאנצע די געווארט דארט
געקומען זענען וואס גויים געווארט. שוין האט קיין אליין גיין באשלאסן כ'האב געקומען. ניט
געווארן געצווונגען זענען זין, צוקוקן בלויז גע צייט א האבן מיר וווי דאף א כארלופ,
אוקריי די האט סוף צום קרבנות. די פארשיטן געהאט און געארבעט און געהאנדלט וווינט,
זיר מיליץ יידישע די געהייסן מיליץ נישע פויעריפ. די צווישן פריינד און באקאנטע סר א
צו דאס אפגעזאגט זיר האבן זיי ווען אויסטון.
צע מערדערלער זיי אוקריינער די האבן טון, *

אי;סגעטיו זיי איו שלאגז גע ווי מער ליידיק. געווען איז דארף דאס
יעם געטיילט ו י'אב מילי*י*נטו ייייש* ל אין מענטשן קיץ געזען ניט מ'האט געוויינליי. אפשר וואלטן זיי אנדערע. אלע פון גורל "י '^yjya ' ^ I>I>A u Jus> ' J ' J^ ^י ^ ££  / ס י לאנט אנגע כ"האב פארהאקט. ווי טירן די דרויסן.
''1/u1<"  ס'האט צווייטו א ביי באקאנטו, איין ביי קלאפט
וועט די אז געדאנק, מיטן *יימגעטר^ ניט יא י וו פרייבט ווו שוויים א אשלאג7 זייערמירב ביישטיץ דא בא ווו פריינט, ווו שווייס. א באשלאגן מיר
* ' ע  זכןת א;יגענער ווייסן און גארניט מיר דערקענען זיי אז קאנטע,

מיר אויף האט גויה א בין. איר ווער ניט
* ברויט שטיקל א געגעבן מיר געהאט, רחמנות

יידיש א פץ געשיכטע יארן הונדערטער סר א ניט מער כ'זאל סוד א איינגערוימט מיר און
ענדע. צו געקומען ארום אזוי זענען שטעטל וויי אזוי גייענדיק טובהוועגן. מיין פון קומען.
אכ איז יידן, ערליכע הארעפאשנע, שטעטל א אז איינעם, איינגעבעטן קוים איר האב מער
ניט אפילו געווארן, אויסגעהרגעט זריות'דיק ס'איז ווי ער זאל שטעטל, אין זיין וועט ער ווען
די איז קלענער ניט מייז. ווי זיר צעלויפנדיק פריי. בין איר אז דארט, איבערגעבן עמיצן
טענה'ן וואס פירער, און פעלקער פון זינד תבואה דער צווישן אויסבאהאלטן זיר כ'האב
האט וועלט גאנצע די געוווםט". ניט האבן "מיר זיר האט אפשר געווארט. כ'האב פעלד. זיין אין
אויפגעהויבן ניט האט קיינער און  געוווסט סוף איז גוי דער געראטעוועט. עמיצער דאר
נאר דראען. אפילו אדער ראטעווען פינגער קיין בי די געבראכט מיר האט ער געקומען. סוף
בלוטיקן קין אות דער אט וועט דורותלאנג דערשאסן. אלעמען מ'האט אז בשורה, טערע

מענטשהייט. דער פון שטערן אויפן ווי גלייר קאלטבלוטיק, אזוי, גערעדט האט ער

יי ביכעי אירע פון הכנסה טייל א באשטימט בורקא העלען
\ ווהלין היכל פארן

האס ילקוט) דעם אין פלויט'' מון ביי בעטלער (,,א בורקא העלען שריפטשטעלערין די
לטובת עברית און יידיש אין ביכערדערציילונגען אירע אלע פון הכנסה טייל א באשטימט
עטלעכע אין דערשינען שוין איז וואלד'' אין ניט לעבט ,,גאט בור (איר ווהלין היכל דעם
ביי באקומען צו איז פרייזן הנחה מיט ביכער די לויבקריטיק). באקומען אוו שפראכן
ראמאן נייער איר בקרוב היכל. אין אדער 724275 טעל. רמתגן, 398 ד. ת. מחבריי: דער

אשר.". עשני ,,שלא
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(רמתגן) בורקא העלען

פלויט מיין ביי בעטלער א
(פראגמענט)
יענעם זינט האט מיקאלאי וואלד. אין פערד זיין אויף אפגעריטן געוויינלעך ווי איז פאוועל פארטאג.
פון אוועק קיינעם פרעגנדיק ניט און ברוגז מיר מיט געפראוועט זאכן אנגערויבטע זאק מיטן פאל

פאשע. אויף גענדז די ארויסטרייבן געקליבן זיר האט יירעק שטוב.
גלייכצייטיק און ראבטשיק הונט אונדזער פון געביל שטארקן א דערהערט איר האב פלוצים
גע בעטלער אלטער אן סטארעץ, א עפעס אהער! נאר קום מאמא, ,,מאמא, ורעקן: פון געשויי דאס

צערייסן"... באלד אינ: וועט הונט ד?יר קומען.
א מיט קליידער, פויערישע אין מאן אלטן אן דערזען און פענצטער דורבן געטון בליק א כהאב
ארט. פון גערירט ניט זיר און שטעקן אויפן אנגעלענט געשטאנען איז ער האנט. דער אין שטעקן
הויף, אין בודע דער צו אים געשלעפט און האלדז ביים פאסעק פארן הונט דעם געהאלטן האט יורעל

בילן. און רייסן זיר אויפגעהערט ניט האט הונט דער קייס. דער אויף ציבינדן כדי
אויפן פרישטיק נאכן געבליבן איז וואס חזירשינקע, מיט ברויט שטיק א געטין נעם א האב איי
קיינמאל אהער האט גאיוווקע, דער אין דא זיר געדענק איד זינט אינדרויסן. ארויסגעלאפן און טיש
געפיל, דאס געהאט דעריבער איר האב אים, דערזעענדיק און בעטלער קייל פארבלאנדזשעט ניט
איר געטא. פון אנטלאפן איז וואס ייד, א אדער פארטיזאן, פארשטעלטער א אפשר איז דאס אז
זאל דאס ווער אים. מיט געשפרעד מיין בעת זיין אנוועזנד זאל יורעק אז געוואלט. ניט דעריבער האב

בעטלער. א געווען טאקע וואלט ער ווי ראל, די שפילן דאד איר מוז זיין ניט
איבערנע געםילן, געמישטע מיט יורעקן צו געזאגט איד האב  גענדז. ד מיט יורעקל גיי 

צובונדן. אליין שוין אים וועל ר א  הונט דעם מענריק
געווארן פארשווונדן צעפלאשעטע זענען וואס גענדז, די נאר אוועקגעלאזט גלייר זיר האט יורעק
געלאזט ווידער זיר אליין או ראבטשיקן צוגעבונדן איך האב דערווייל ביימער. די ציוישן וואלד אין
ניט און ארט זיין אויף געשטאנען אלץ נאר זיר, אונטער איינגעגראבן ווי איז אלטער דער פלויי./ צום

מיר. פון אויגן זיינע אפגענומען
זענט איר  םלויט צום צוקומענדיק געפרעגט איד האב  ז זיידעניו איר. זענט פונוואנען 

ן אפרוען זיר און שטוב אין אריין אפשר וועט איר מיד. און הונגעריק מסתמא
מיד, קאפ דער איינגעפאלן. באקן די אנגעצויגן. שטארק געווען איז פנים זיין געשוייגן. האט ער
גאט, געזיכט. זיין אויף צעגאסן זיר האט שמייכל קויםמערקבארער א אריפגעהויבן. שטאלץ. אבע
זעלטענער א אזוי. שמייכלען עמיצן געזען שוין איך האב ערגעץווו שמייכל! באקאנטער וועלכער

י... געווען עס איז ווען ז ווער י ווו י וועמען עמיצן. דערמאנט וואס שמייכל,
י טאטע י טאטע! ...

ז זשע שוין צי הענט. ציטערדיקע מיינע פון ארויסגעפאלן איז חזירשינקע און בויט שטיק דאס
? דוו דו, י טאטע

ארויס געקענט ניט מער האב איר ווי נאכדעם אז שטארק, אזוי זיין געכוזט האט געשריי מיין
וואלד, פון עכא דעם און שטילקייט טויטע די דערהערט פלרצים איר האב מויל, פון ווארט עין ברענגען

" י נאא ...! נאט עטט... ,,טעטעט... : נאכגעענטפערט מיר האט וואס
טאכטערל!  שטים הייזעריקע פאטערס מיין דערהערט איר האב  דינהלע! ! מיינע טאכטער 

טאכ...
ווי אויגן, מיינע פאר געטון שווינדל א האט אלץ געזען. ניט און געהערט גארניט איי האב מער
מיט צוזאמען לונאפארק. א אין רייטוואגן א אויף געווארן ארויפגעשטופט גוואלד מיט וואיט איר

היים. עלטערנס אין קינדעריארן פארלוירענע מיינע קאראהאד ווילדן אין געדרייט זיר האבן מיר
מיין בעטלער, אלטן פון ארעמס די אין ליגן דערזען זיר איר האב זיר, צו געקומען בי: איד אז און
אלטן אן פון קליידער אין טאטע יידישער אמתער מיין וויזיע. קיין געווען ניט איז דאס טאטן. אייגענעם
םלייצעס. איינגעבויגענע זיינע אויף טארבע א יא, פלייצעס. די אויף כארבע א מיט בעטלער. א פויער,
ערשטע דאס שלוכצעריי. פון געטרייסלט זיר האט ברוסט זיין מענעריש. געשלוכצט. שטיל האט ער
זיר פלעגט פרימארגןברכות, די זאגן הערן אים פלעג איך ווען אמאל, וויינען. טאטן מיין איד זע מאל
ער האט איצט אבער... איצט טרערן. אן געוויין געוויין. זיר הערט שטים זיין אין אז אויסדוכטן, מיר
די וואלד. גאנצער דער נאר... איר, נאר נישט און איר. אויר טרערן. אניתע מיט געוויינט געוויינט.
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זענען וואס הימלען, בלויע שטיקער די גרעזעלעף. און בלעטער די ביימערצווייגלער. די אויף טייגל.
די צווישן געפאלן זענען וואס הימלען, מיטגעוויינט. האט אלץ אלץ, ביימערשפיצן. די צווישן געפאלי

מיטגעוויינס. האט אלץ אלץ, ביימערשפיצן.
אזוי. מינוטן לאנגע אנגעקוקט. רעכט ערשט זיר ביידע מיר האבן בארויקט אביסי זיל כ'האב וועו
געגלויבט. ניט און אים אויף געקוקט האב איך ווארט. א ארויסצוברענגען געווען שווער וועריזער. אן
ז ביכל א פון ערגעץ ארויסגעלייענט האב איך וואס מעשהלע, א ל חלום קיין ניט עס איז ז! טאטע מיין
געשעעניש וויסטע די אט האט אליין לעבן דאס בון". שום קיין אין געשריבן געווע ניט איז דאס נ". 

צוגעטראכט. בייזוויל? אויספא:טאזירט...
בעמון: פרעג א שמייכל טרערנדיקן א מיט איר האב כוחות, מיינע אויפגעזאמלט האב איר ווי נאכיעם

ז... הא גויה, אמתע אן ז וואס טאטע, או, מיר קיקסט 
געשויגן. האט ע

ז גיטעלע ז הערשעלע ז מאמע די מאכט יואס 
לעבן... זיי 

צוזאמען געקומען ניט זענען פארוואס r סאטע געטא, פון ארויס איינגעגעבן דיר זיר האט אזוי ווי 
ארויס אויר זיר אנטלויפן, זאלן זיי אז מעגלער, איז אפשר י גיטעלע און הערשעלע מאמע, די דיר מיט
ביי אויסבאהאלטן זיר פארטיזאנער, די אין אנשליסן זיר געקענט וואלטן גיטעלע און הערשעלע גנבענען.

גאיוווקע. דער אין דא מיר,
גאט בעט טעג. גאנצע לערנט און זיצט ישיבה. דער פון געקומען איז הערשעלע זאגן. צו לייכט 
אבער געהאט... חתונה ניט האט גיטעלע יא, גיטעלע... און ישראל. םאלק פון זינד די פאר םארגעבונג

אלצאיינס... שוין איז איצט ...Drn
דער קוים דיר האב איר אויס!... זעסט דו ווי גאט, ברענט... וועלט די טאטע... אלצאיינס, יא, 

ז בעטלער...! א בעטלער... א טאטע מיין לאט! קענט...
האט, שפראר יידישע די רעדן. צו ווייטער וואס און אנצוהויבן וואס פון געוווסט ניט האב איר
איר היימיש. ניט פרעמד. אויסגעקומען מיר צונג. מיין אויף געלייגט קוים זיל יאר, אכצן ער העב נאר

גארניט. און... סר א פרעגן געוואלט דאד האב
איצט וואלט עםיץ אפילו אויב  הארץ מיט געזאגט איר האב  טאטע. שטוב, אין אריין קום 
דערצו נאר וואלסט דו ווען ווען... דערקענט. נישט קיינער דיר קליידער דאזיקע די אין וואלט אנגעקימען,
אויר וועל איר מלחמה... די איבערקומען לייכט אזוי געקאנט וואלסטו האלדז, אויפן צלמ'ל א אנגעטון

איר... אזא... מאדליטווע א אוכליערנען דיר
פאר האב איר צוריק. אראפגעלאזט גלייד זיי און אויגן גרויע זיינע מיר אויף אויפגעהייבן האט ער
די ער, אויסריכטיק. זיי אין געגלויבט האב איד אבער בינדיק, ניט זענען ווערטער מיינע אז שטאנען,
איבערלעבן ,,קריסטר אלס און מיר ביי אויסבאהאלטן זיר געקאנט וואלטן גיטעלע און הערשעלע מאמע.

קר:. דעם
אויםגעהערס ניט לבינו בינו און הסכמה. זיין אויף טאטן. מיין פון ענטסער אויסן געווארט אב איר
געווארן. זויבערדיק זענען הענט מאזאלירטע זיינע וואס מער, ניט טאטע. דערזעלבער יא באטראכטן. אים

געהאט... ניט הענט זויבערדיקע אזעלכע טאטע דער האט קיננלאל נאר
דיר צו וועל איר  שטוםשווייגן פון וויילע א נאר אפגערופן זיר ער האט  טאכטער! ניין 
אונדז... פאר הילף דיין ומנגן ניט ניין, דיר. צו געקומען איצט איר בין דעם וועגן ניט ארייו, ניט שטוב אין

ז דען וואס ז טאטע דען, וואס 
...! ניט קיינמאל אדער איצט, טאכטערל. איבערבעטן, זיר זאלן מיר אז צייט, ד איז איצט איצט... 

שטראף... אונדזער אפקומען מוזן מיר אונדז... אויף אויסגעגאסן יין האט צאין גאטס
1 טאטע רעדסטו, שטראף וועלכער וועגן 

זינד... אונדזערע פאר אפ... איצט קימען מיר וואס 
אז זאגן, לאמיר טאטע... מיינסט, דו וואס דאר פארשטיי איר י טאטע זינדיק, יידן אלל> זענען 
אבער שטאם. יידישן פון אייר, פון אוועק בין איר הלמאי ליידן מאמעס אין און דיינע אין שולדיק בין איר
ל רביים די ז... גלויבן אנדער קיין צו אריבער ניט זענען קינדער וועמעס אומשולדיקע, י אויר יידן.. אלע

ז... ארעמעלייט די ז מיידלעל פארזעסענע די ז... ישיבהבחורים ד* 
אויף געפרעסס האט וואלדשטילקייט די געפייניקט. מיד האט שווייגן זיין געשווגן. ווידער האט ער
...! שלאגן  לעכערליר ווי שלאגן!... אפילו ! מיר אויף שרייען אויסזידלען! איצט מיר ער זאל געמיט מיין

ז... געווען! מוחל ניט איצט א'ט איר וואלט וואס
ביו איר  מיר צו אויגן זיינע מער אויפהויבנדיק ניט שטיל געזאגט ער האט  טאכעער ניין, 

זאגן... עפעס נאר דיר וויל איל טאכטערל... חשבונות, דיר מיט מאכן כדי געקו:?ען ניט
אויס!... מיר זידל טאטע, מיר, זידל ווילסט. דו וואס זאג טאטע, זאג, 
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 זיר פאר ווי שטיל, גערעדט ער האט  דיר אויף ברוגז מער ניט בין איד טאכטערל, ניין, 
איינצושטעלן באשלאסן האב איך ביז געטראכט לאנג האב איך צייט. קיין ניט ברוגזן. פאר צייט קיין ניט
גע די פאר שטראפן ניט גאט מיד זאל הילוך. אזא אין דערצו דיר. צו קימען און האפנ.נג לעצ^ע מיין
געטא. פון ארויסבאקומען זיר ביינאכט האב איך ווי נאכדעם פלויט פויערישן א פון הליידער גנבעעע
יא... געוואלט... וואלס איר אבער אבער... לעצטע. די אפשר און לעבן אין גניבה ערשטע מיין איז דאס
באחרית איז עס תשובה... טון צו צייט טאכטערל. טון, תשובה זאלסט דו אז דו.. אז געוואלי:, וואלט איר

הימים...
ל טאטע דערמיס מיינכטו רואם ל תשובה 

זיר זאלסט דו אז אז...  מער נאד געטון ציטער א האט קול זיין  געוואלט... וואלט איר איר... 
גענוג!... געזינדיקט... גענוג פאלק. דיין צו שטאם, דיין צו צוריקקערן

ל געטא אין אייר צו אריין זאל איר אז טאטע מינסט, 
לעצטע.... די טאכטערל... תשובה, לעצטע די יידן!... אלע מיס צוזאמען אפילי!... י טאכטער יא, 
מעגלעכ די קינדער, די היים, מיין םארלאזן איצט עס, הייסט איר, זאל ל טאטע ערנסט, עס פיינסט 

און... ראטעווען אייך קייט
איז ער אז זיכער, געווען בין איר דערשטוינט. געווען בין איר רעדן. מער געקענט ניט *'אב איר
צייט אזא אין געטא אין אריינגנבענען לאזן זיר צורעדן מיו זאל ער אז אבער הילף. '.כן געקכען
און מוט מיט אנגענומען זיר האב איר באגרייפן. געקאנט ניט אופן בשום איך האב דאס א,  גרא

: געזאגע
קענען אייר כדי קריסטין, א ווערן זאל איר אז געווען, באשערט אזוי גראד איז אפשר טאטע, 
זיין אייר וועט ז פאר מיר לייגסט דו וואס טאטע, רעכנונג, א אפ זיר גיסטו צ העלפן. נויט א אין איצט

ז זיר ראטעווען צו אנשטאט קרבן א נאר ברענגען צו גרינגער
רעדסט דו אויב דו... אויב פארשטיין ניט קיינמאל שוין זיר וועלן מיר י נייו טאככערל, ניין, 
איר וואלדטיפעניש. דער אין צוריק גיין געלאזט זיר און אומגעדולדיק געטון זאג $.. ער .אט  אזוי.
מיט איז וואס געגעסן! ניט אפילו דאר האסט י גייסטו ווו ווארט! טאטע,  ואכגעגא^נען. אים בין
וואס משולח, א ווי האנט, אין שטעקן מיטן געשפאנט ווייטער נאר געענטפערט, 1יט האט קר ל... דיר
קריסט דער פון וואנדערער'' יידישער ,,אייביקער דער ווי אילוסטראציע. אן אויף געזען אמאל האב איר

ייד... נעונד פארשאלטענער א לעגענדע, לעכער
אויף הויר, צעשלוכצט זיר בוים, א צו צוםאלנדיק און, באהערשן געקאנט ניט מער זיך האב איר
ווען שווייגנדיקער. א שטיין געבליבן און מיר צו צו איז וויילע. א פארהאלטן זיר האט עו קול. א

געזאגט: שטיל ער האט איינגעשטילט, עטוואס זיר האט שלולץגעוויו מיין
געוויסן. רוייקן א מיט שטארבן וויל איר ווייל דיר, צו געקומען בין איר דינה, פארשטייסיז, 
מיר האט ער וואס זיין, מוחל מיר זאל גאט אז וויל, און עפעס מיט פארזינדיקט מסתמא זיר האב איר

באשטראפט... אזו
םארוויינטע מיינע אויסווישנדיק צעשריגן כמעט זיר איר האב  גאט! וועייכער ל גאט וועלכער 

...!!! זע ...! דיינער גאט דער אט טוס ער וואס לע ? ווו ער איז ח1  אויגן
טאכטערל!... ער, י וואס טאכטערל, גאט, דיין טוט וואס אין 

אויס זענען געטער די זיי, ל םארשטייסט ניט! גלויב איר ! טאטע געטער, קיין אין ניט גלויב איד 
דו וועלכן צו גלויבסט, דו וועלכן אין גאט דיין םארלאנג. זיין לויט מענטש דורבן געווארן געטראכט
 אומבאהאלפן! אומבאהאלםן! איז זינד, אויסגעטראכטע אדער באגאנגענע, ניט פאר טון תעונה ווילמט
אנדערע די  מינוטן דאזיקע די אין רייד די אט רעדן ניט דארף איר אז וויסנדיק. געשריגן איר האב
0א אנגענומען האב איר אויב בלוט. און שווערד דורכן "ישועה" די ברענגען צו באקוועם אין געטעו
איצט!... אויר פארשטיין. ניט עס ווילסטו איצט אויר באקוועמער. געווען איז אזו ווייל איז גלויבן, וועלס

איצט!...

און בייטער די צווישן געשםאנט ווידער האס ער געהערט. ניט לאנג שוין מיך האט טאטע מיין
נאכגעלאפן. ווידער אים בין איר

טאטע!!! י איצט ראטעווען אייר קעו איר זיר! באדענק זיר! באדענק טאטע, 
ישראל כלל מיט זיין וועט עס וואס יחיד... בן קיין עולם, של רבונו ביים מיוחס קיין ניט בין אין 

אלעמען!... אונדז מיט מיר! מיט זיין וועט דאס
גע איר בין מינוטן לאנגע אומגעקוקט. ניט מער זיר און טריט זיינע צוגעאיילט האט טאטע מיי!
גערוישט. האט קאפ אין אויגן. מיינע פאר געשווינדלט האט אלץ זיר. אונטער איינגעגיאבענע אן שטאנעי
האט לעגענדע די ביימער. די צווישן געווארן םארשווונדן לאנג שוין איז פיגור הוראיינגעבויגענע זיין

אייביק. אויף אפשר פארענדיקט. זיר
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מקובל און כראניקאר וואלינער (ניויארק) פאלאק עמנואל

(££) האנאווער נטע נתן
צוואנ אנהויב אין געבוירן איז ער אז משער, געווען איז מאקאבריש און אויסטערליש ווי
דינע אין אפילו יארהונדערט. טן 17 פון ציקער און רעוואלוציע קאזאקישער דער פון תקופה די
פער זיין וועגן רמז קיין ניטא כמעט איז ווערק האט כמעלניצקי באגדאן ווען 4648 אין אוקריינע
זיין וועגן ניט מיר ווייסן אויר לעבן. זענליכן אויטענ ווייניק דיער  לאנד אין געבושעוועט
שטאט שיינער זיין אין יוגנטיארן. און קינדהייט באשרייבונגען און כראניקס דאקומענטן, טישע
געוויינ די געקראגן מסתמא ער האט אוסטראה, עפאכע. יענער וועגן איצט מיר געפינען
אין צייט, יענער פון דערצ?ונג יידישע לעכע (קאזאקן מצולה" "יון ספר דער איז דערפאר
מיט דורכגעדרונגען געווען איז וואס סביבה א משה בן נתןנטע ייד, וואלינער א וואס זומפ),
אוסטראה אינטערעסן. רוחניותדיקע שטארקע צייט, יענער אין אנגעשריבן האט האנאווער'
דער פון הויפטשטאט די געווען דעמלט איז יידישער און אלגעמיינער דער פאר וויכטיק אזוי
געדיכטער א מיט וואיעוואדשאפט וואלינער בפרט. געשיכטע
האנדלס רייכע א געווען באכעלקערונג. יידישער לאנג שוין זיך האט כראניק היסטארישע די
א פאר גע'שמ'ט און צייט יענער אין שטאט יידישער דער אין פלאץ חשובן א געווען קונה
אנגעזעע פיל געוווינט ס'האבן ווו מקוםתורה, היסטאריא ניטיידישער דער אין אויר און
און רבנים די ווי לומדים, און תלמודיסטן נע היסטאריקער יידישער דער שרייבט גראפיע",
ראשיישיבד.: ארטיקע די אויר גלייכצייטיק "אין אפהאנדלונג. זיין אין שאצקי יעקב ד"ר
אידלש שמואל (מהרש"ל), לוריא שלמד, כמעלני דער וועגן ליטעראטור יידישער דער
שולחן צום פירוש פונעם מחבר דער (מהרש"א), ספק, בלי כראניק, דאזיקע די פארנעמט טשינע
איז וואס סג"ל, הלוי דוד זהב" ''טורי  ערור א געבן זיר באמיט האנאווער אויבנאן... דער

ט"ז. נאמען אונטערן באוווסט מער קאמ זייער דאזיקע די פון בילד פראגראמאטיש
ווערק דין אין ביבער מענדל דערציילט אזוי געשעענישן*. טראגישע אזוי און פליצירטע
נתן האט קינד אלס אוסטראה": לגדולי "מזכרת מצולה" "יון ספר דער ווי זען, צו כדאי ס'איז
וואס פאטער, זיין ביי תורה געלערנט געוויס נטע לייע מיר לעזער. די פאר פארגעשטעלט ווערט
מעג ס'איז און תלמודחכם א ייד א געווען איז שערבלאט: דעם אין נען
כסאהרבנות דעם פארנומען האט ער אז ליד' פרטים מיט דערציילט מצולה" "יון ספר "דער
געלערנט געוויס אויר האט ער אוסטראה. אין זענען וואס געשעענישן, און גזירות די וועגן
מהרש"א ביים מעגליר ישיבה, ארטיקער דער אין ישראל בני ברידער אונדזערע ביי פארלאפן זיר
פון ישיבה ראש געווען איז מהרש"א דער אליין. יארן די אין פוילן און ליטע רייסן, מדינות פון
נתן .1632 יאר אין פטירה דין ביז אוסטראה זיר האבן די סביבה וואסערער פון ות"ט, ת"ח
קבלה, מיט אינטערעסירט אויר זיר האט נטע ווידערשפע האבן יוונים די אזוי ווי גענומען,
פאר שטארק צייט יענער אין זיר האט וואס מיט באהעפט זיר האבן און מלכות קעגן ניקט

אוקריינע. אין שפרייט אויר בייז. אלדאס פון קינדער די טאטערן, די
* פוילישע די אין מנהגים די באשריבן דא ווערן

פאררעכנט ווערט יארהונדערט 6טער דער זיילן זעקס די אויף אן זיר שפארן וואס קהילות,
פוילן. אין יידן די ביי צייט" "גאלדענער א פאר איז ספר דעם פון מחבר דער וועלט. דער פון
און רוייק בערר געלעבט דעמלט די זיר ס'האט האר, איידעלער און חכם ייד, געהויבענער דער
אלגע אין געווען איז לאגע מאטעריעלע דיער הרב מורנו, הקדוש בן נתןנטע ר' הרב מורנו
גזירות עקאנאמישע פון שלעכטע. קיין ניט מיין דער אין וווינט וואס זצ"ל, האנאווער משה ר'
דאס געהאט האבן די געליטן. ווייניק די האבן רייסן. מדינה דער פון זאסלאוו קהילה הייליקער
און האנדלען צו אץ ארומצופארן פריי רעכט אין ווענעציע אין געדרוקט מאל ערשטן צום
מצד שנאה באזונדערע קיין געפילט ניט האבן .*(1653) לפ"ק ת''ג יאר

סביבה. ארומיקער דער *
אין לאגע יידישע די געווען איז בעסער נאד שטור א דורכגעמאכט האט האנאווער נתןנטע
לובלינער דער נאר זיר האט וועלכע אוקריינע, מיר דערוויסן ווייניק זייער אבער לעבן. מיש
קאלא די פוילן. מיט פאראייניקט (1569) יוניע אפילו ווייסן מיר פערזעלנליר. אים וועגן זיר
געווען דעמלט ביז איז אוקריינע פון ניזירונג וואס חוץ א געבורט' זיין פון דאטע די גענוי ניט
זי האט צייט יענער צו אבער פאמעליך זייער מ'איז וואלין. אוסטראה, אין געבוירן איז ער
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האט ער מצולה''. "יון ספר זיין אין גערויזן פריצים' פארויס. געטון רוק א שטארק זיר
לאטיינישע דייטשע, פוילישע, די געקאנט האבן אלע  שליאכטיטשעס קליינע מאגנאטן,
ווער פירשפראכיקן א פארפאסט און שפראכן פאר האבן און אוקריינע קיין געטון לאז א זיר

טערבור פון משר אין לאנד. אומבאזעצטע דאס נומען
חתונה האט האנאווער נתןנטע ווען גענוי גרוי אויסגעוואקסן דארט זיינען צייט קורצער א
איז חתונה דער נאר באוווסט. ניט איז געהאט שטעט און שטעט מאיאנטקעס, קליינע און סע
אברהם ר' שווער זיין צו אריבערגעפארן ער געקומען אהין זענען פריצים די נאר גלייר לעד
עס ווי אוסטראה. פון ווייט ניט זאסלאוו, קיין נוצן פיל געבראכט האט דאס און יידן, אויר
באשעפטיקט דארטן זיר ער האט אויס ווייזט מסחר דעם אנטוויקלט האבן יידן די לאנד. דעם
ארויס צייט צו צייט פון פלעגט און מגירות מיט מיטגעהאלפן שטארק האבן און מלאכות די און
דרשות. האלטן קהילות אנדערע אין אויר פארן זיי מצב. עקאנאמישן דעם פארפעסטיקן צו
צוויי געווארן געבוירן אים זענען זאסלאוו אין אפילו און גיטער ארענדע אין האלטן פלעגן

טעכטער. שפילן מאל טייל פלעגן זיי ווי שטעטלער' גאנצע
דער דאס ברודער. א געהאט אויר האט ער דא פלעגן זיי "באלעבאטים". פון ראלע די
מחזור צום שערבלאט דעם פון זיר מיר וויסן פלעגן און שענקן האלטן שטייערן, די אויפמאנען
אין געווארן געדרוקט איז וואס "שעריציון", לאנדווירטשאפט. מיט באשעפטיקן אויר זיר
האנאווערס אונטער 1671 יאר אין אמסטערדאם ערב תקופה דער אין אוקריינע אין יידן די
איז ברודער זיין אז שטייט, דארטן השגחה. געווען מתעסק זיר האבן יארן שרעקליכע די
גואדיף. שטאט פוילישער דער אין רב געווען געצויגן זיר ס'האבן חכמות. וועלטליכע מיט

.1648 ביז רוליק געלעבט ער האט זאסלאוו אין ס'האט ווו לענדער, אנדערע פון יידן פיל אהין
אנטוויקלונג די אפגעשטעלט זיר ס'האט ווען דייטש פון בפרט געלעבט, שווער דעמלט זיר
צייט. לאנגער א אויף יידנטום אוקריינישן פון יארהונדערט 16טן אין האבן יידן די ווו לאנד,
הא נתןנטע געצווונען האט צרה דאזיקע די אין רדיפות. שטענדיקע די פון געליטן שטארק

וואנדערשטעקן. צום נעמען זיר נאווער פאר און גערודפט זיי מען האט דייטשלאנד
+ אן פון אמאל שטאט, איין פון אמאל טריבן,

געוווינט האט האנאווער נתןנטע ווו זאסלאוו, אנדערער.
און קינדער און ווייב זיין מיט צייט געוויסע א אוק קיין געקומען אויר איז דייטשלאנד פון
גרויסע, א געווען איז אברהם, ר' שווער, זיין נתן שטאמט איר פון וואס משפחה, די ריינע
איז שטאט די ווען שטאט. היסטארישע שיינע באווייזט, פאמיליענאמען דער האנאווער. נטע
אין אפשר באקאנט. ניט איז געווארן געגרינדעט דער פון געשטאמט האט משפחה דאזיקע די אז
היסטארישער ערשטער דער יארהונדערט. 12טן בא דעמלט פלעגן יידן ווייל האנאווער, שטאט
א איז דערמאנט איז זאסלאוו ווו דאקומענט, האבן זיי וועלכע שטעט, די פון נעמען די קומען
וולאדיסלאוו מלר פוילישער דער וואס גראמאטע, האנא משפחה די האט ווען פארלאזן. געמוזט
4טןנאוועמ דעם ארויסגעגעבן האט יאגעלא איז דאס  דייטשלאנד פון עמיגרירט ווער
גרויס דעם מיט צוזאמען לויצק, אין 1386 בער דאס האט אויס, ס'ווייזט נאר, באוווסט, ניט
פירשט רוסישן צום ליטע פון וויטאוויטש פירשט די זענען דעמלט ווייל ,1593 יאר אין פאסירט

אוסטראהר. דער דאנילאוויטש, פיאדאר דערמאנטער דער פון געווארן פארטריבן יידן
רו דעם זיי באשטעטיקן גראמאטע דער אין שטאט
אוס שטאט דער פון אייגנטום פירשטס סישן .
צו רעכט די אויר אומגעגענט, זיין און טראה בא ניט האט אליין לימוד תלמודישער דער
כלאפאטין קארעץ, זאסלאוו, שטעט די באזיצן פאר זיר האט ער האנאווער. נתןנטע פרידיקט
מיט אויעזד) זווהילער פון קראסנאסטאוו (איצט פארטיפט זיר האט ער קבלה. מיט אינטערעסירט
זאל דאנילאוויטש, פיאדאר ער, אז באדינג, דעם וואס אר"י, פונעם קבלהליטעראטור דער אין
פון זון דער קרוין. פוילישער דער דינען טריי די אוקריינע. קיין פוילן פון אנגעקומען איז
פיאדאראוויטש, וואסילי דאנילאוויטש, פיאדאר לוריא. יצחק רבי פון תורה די געווען איז קבלה
זאסלאוו שטאט די באפעסטיקט שטארק האט האנאווער נתןנטע איז 1646 אין קראקע אין
ברעגן די ביי בערג די אויף מויערן היפשע מיט וואס *טעמיסוכה", דרשה א מיט ארויסגעטראטן
אלטן דעם ארום מויערן די גארין. טייר פון באווייזט, דאס אפגעדרוקט. געווארן שפעטער איז
איצט. אויר זען מען קען שלאס פירשטליכן אוסטראה, אין היים, דער פון שוין האט ער אז

יארהונ עטליכע פון משר אין 1386 זינט ס'זענען קבלה. אין ידיעות טיפע מיטגעבראכט
רעזידענץ אלס געדינט זאסלאוו האט דערטער, חכמות. וועלטליכע אויר געווען פרעמד ניט אים
די אין אוסטראהזאסלאווער. פירשטן די פון צו נטיה באזונדערע א געהאט קענטיק האט ער
מאיאנטעק זאסלאווער דער האט יארו לעצטע ארויס קלאר אזוי האט ער וועלכע געשיכטע,
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היימ דורך באיינפלוסט געווען איז שול דער פון סאנ פירשטןהויז פוילישן דעם צו באלאנגט
זיף האבן שול דער אין איספאניע. פון לאזע פירשטן דעם מיט באהעפט זיר האט וואס גושקא,
1926 (אין איספאניע פון ספרתורות געפונען אוסטראהזאסלאווער. הויז
אלטע די געווארן). אפגעברענט שול די איז איוואנאוויטש, איוואן פירשט רויסישער דער
פאר זין געוויסן א אין האט זאסלאוו אין שטאט דער געווען איז זאסלאווער' דער 4טער, דער

מיטלאלטער. פון מוזעאום א געשטעלט פראוואסלאוו אלטרוסישער דער פון ערשטער
זייט צווייטער דער אויף הויכענישן די אויף האט וואס פירשטן' זאסלאווער פון משפחה נער
זיר האבן נייערשטאט, דער אין גארין, טייר פון קאטוילישע די אנגענומען און געטויפט זיר
פעסטונגען אלטע פון פארבלייבעכצן געפונען און קינדער און פרוי דין מיט צוזאמען אמונה
האט באפעלקערונג די ווו קעלערן, טיפע מיט יאנוש. אויף איוואן נאמען דין געביטן האט
אנ טאטערישע פון צייט אין אויסבאהאלטן זיר זיין ווייזן צו כדי .1694 אין פאסירט האט דאס
אויפ דארט זענען צייטן צארישע די אין פאלן. יאנוש האט קאטאליזם' צו איבערגעגעבנקייט

קאזארמעס. גרויסע געווארן געבויט דינע אין קירכעס קאטוילישע בויען אנגעהויבן
אין יידן רוב דאס האט  דערמאנט שוין ווי פון אויפגעבויט ער האט 1599 אין מאיאנטקעס.
פארמעגלער באלעבאטיש. א געפירט אוקריינע דער אין פארע) (די קאסציאל דעם שטיין ריינעם
אנגע האבן פריצים גרעסערע מערסטע לעבן. צווייטן א אויר און זאסלאוו אין אלטערשטאט
מיאאנטקעס דיערע מיט פארוואלטונג די טרויט בערנארדינער די פאר 1603 אין קלויסטער
גרע די אין געוווינט די האבן אליין יידן. צו מאנאכן.
פראכט דיערע אין אדער שטעט, פוילישע סערע וולאדיסלאוודאמיניק םירשט אייניקל, יאנושעס
די ביי ארענדירט האבן יידן שלעסער. פולע אוסט און זאסלאווער דער אלעקסאנדראוויטש.
הכ ברענגען געקענט האט וואס אלץ, פריצים געהערשט האט וואס דער, געווען איז ראהר,
די און אפצאל. שטייער איינשליסנדיק נסה, גע האט האנאווער נתןנטע ווען זאסלאוו, אין
באפעלקערונג אוקריינישע די וואס שטייערן, וולאדיסלאוו פירשט שטאט. דער אין וווינט
גרויסע, גוואלדיק געווען זענען געצאלט, האט חיל צאל געוויסע א געהאלטן האט דאמיניק
פוי דער אונדערטרעגליכע. און אונבאגרעניצטע אנטייל האט ער שלאס. דין אין זאסלאוו אין
פאר פריצעס דעם מיט טון צו געהאט האט ער מאכ אין כמעלניצקי מיט מלחמה אין גענומען
"די אויף האט און ארענדארן, די מיטלערס, .1651 אין בערעסטעטשקא זבאראזש, נאוועץ,
די אין אץ שנאה גאנצע דין אריבערגעטראגן אים פון געהאלטן ניט האט האנאווער נתןנטע
אונ אץ אומגליק זיין פון מקור דעם געזען פירשט וועגן ער שרייבט מצולה' "יון דין אין אץ

טערדריקונג. סר א האט דוכוס דאזיקער *דער דאמיניק:
די פארשטאנען גוט האט האנאווער נתןנטע אויף בכלל אץ יידן אויף געבראכט פורעניות
צייט יענער אין שוין און סיטואציע דאזיקע גרוי א געווען איז ער מדינר.: פוילישער דער
קאנפליקט סאציאלער דאזיקער דער אז געזען, מאל קיץ לעבן דין פאר האט און עושר סער
די פץ הויפטסיבות די פון איינער געווען איז געווען איז ער מלחמה: א פירן געפרוווט ניט
גע פטור זענען קאזאקן ,די יידן: אויף רדיפות פחיר *
געפילט זיר האבן און אפצאלן אלע פון ווען ברעגן ביידע אויף ליגט זאסלאוו שטאט די
נאר שררות. פוילישע די ווי פריי אזוי פונקט פארמירן צופלוסן צוויי דינע און גארין טייר פון
דער געווען איז פאלק פץ טייל ארעמער דער אויף שטאט די צעטיילט וואס סטאוו, ברייטן א
פריצים פוילישע די פארשקלאפט. און שלאגן די שטאט. נייע די און אלטע די טיילן: צוויי
כלערליי מיט לעבן דאס פארביטערן די פלעגן בילדערישע דיער אויף זיר געפינט שטאט אלטע
און פעלד אין און שטוב אין פראצע שווערע ס'זענען ווו גארין, פון ברעגן די אויף הויכענישן
אץ אפצאלן גרויסע די אויף אנגעלייגט האבן אמאליקער פון מויערן די פארבליבן איצט ביז
פייניקן פלעגן הארן פוילישע די פון טייל א פירשטן אמאליקן פון געביידעס פעסטונג,
ביטערע און שווערע מיט (אוקריינער) יוונים די קלויסטערס. ווארשטאטן, םערדשטאלן, שלאס,
אמונה דיער בייטן זאלן די נייטן צו כדי יסורים, באזונדער א אויף הויכענישן די לענגאויס
געפאלן אזוי און פויפסט פונעם גלויבן אויפן פץ שול אלטע דיער די געשטאנען איז בערגל
איבער האבן אלע אז זיר' ביי יוונים די זענען אויס גיכער זי האט דרויסן פץ וואס זאסלאוו,
וואס אומה דאזיקע די אפילו געוועלטיקט, די ביתתפילה, א איידער פעסטונג, א ווי געזען

אומות''. אנדערע אלע פון געפאלן מער איז אונטערשטע די אויף פענצטערלער בלינדע מיט
אנ צוגעקומען נאר זענען סיבות אלע די צו פענצטער גוטבאווארנטע קליינע און שטאקן
אמ די סיכסוכים: עקאנאמישע סאציאלע דער די גארנס. העכערע די אויף לערקוקלעכער
יידן די ארויסצושטופן קאזאקן די פון ביציעס אריענטא אין דאר רונדן א געהאט האט שול
שטרע די אץ ארענדעס די פון פאליאקן די אץ בזיען דאס אז אויסגעשלאסן, ס'ניט סטיל. לישן
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וועט דאמיניק קאמאנדיר דער דוכוס, זאסלאווער עלעמענטן שטאטישע אוקריינער די פון בונג
טאנ זעלביקן דעם נאף חייל גרויסן א מיט קאנ יידישע און פוילישע די פת ווערן צו פטור
ווישנעוועצקי, דוכוס דעם אנטקעגן ארויסגיין דער געווען אפט זייער זענען יידן די קורענטן.
דעם פון פאלאנע באפרייען גיין צוזאמען כדי קאזאקישע כסדרדיקע די ביי שעירלעזאזל
אויסדער טויזנט אים מיט און דוכוס דער שונא. בונטן.
מיטן גבור דער רי צווישן און זעלנער, וויילטע מאסע יידישע די אז באוווסט' איז אמתן אין
דער און ארויסגעטראטן, זענען לאשטש' נאמען המון' אוקריינישן דעם פון ווייניקער ניט אליין,

אונטן... פון געגאנגען איז טייל איבעריקער גע האט און דרוק פוילישן פון געליטן האט
געקו איז קבלתשבת פאר הארט שוין "נאר די פון ווילן דעם טון געמוזט צווונגענערהייד
מאגנאט, דער אז בשורה, שוידערלעכע די מען האט באוועגונג דאזיקע די פאנעס. פוילישע
אין אים מיט און פאלאנע' פון ראשהעיר דער און פויערטום דאס אוקריינע אין מיטגעריסן
פון אנטלאפן זענען מאגנאטן סף א איינעם בריי זיר האט און באפעלקערונג שטאטישע די
איז פאלאנע אז דערציילט' האבן און דארטן דניע גאנצן איבערן צעגאסן כוואליע' א ווי טער,
זענען יידן און מאגנאטן דארטיקע אלע געפאלן. האבן אוקריינער אויפגעשטאנענע די פערקאנט.
אויף גייט שונא דער און געווארן דערהרגעט שונאים' פריערדיקע זייערע מיט פאראייניקט זיר
חייל זיין מיט ווישנעוועצקי דוכוס דער זאסלאוו. נאר געזוכט האבן וועלכע טאטערן, קרימער די
קא די און קאנסטאנטינאוו, קיץ אנטלאפן איז די מיט צוזאמען און גזלה' צו געלעגנהייט א
און נאכגעיאגט' אים האבן טאטערן די את זאקן ראבעווען געטון לאז א זיר די האבן טאטערן
אוסטראה צו געטון לאז א זיר האט די פון טייל א בא פוילישע און יידישע די אויסהרגענען און
פוילישע די אויף איז דעמלט מעזשיריטש. און  רציחה'' שרעקליכער א מיט פעלקערונג
גרויסער א און שרעק' א אנגעפאלן מאגנאטן איזראעלסאן. י. היסטאריקער שרייבט

יידן... די אויף געפאלן אויר איז פחד חיי כמעלניצקיס .1648 יאר שרעקליכע דאס
דאמיניק דוכוס דער איז נאכט דער מיטן "אין איבער ניצחונות פאר א אפגעהאלטן האבן לות
וואס טויערן' די דורר שטאט דער פון ארויס אויסגעהרגעט און פארברענט האבן פאליאקן' די
געהאט מורא האט ער מחמת פוילן' קיץ פירן באפעל יידישער גרויסער א מיט שטעט ריי א
קרעמענעץ קיץ פירט וואס טראקט, מיטן גיין צו יידישע די אין בלוטבאד א געמאכט קערונג'
גרוי געשטאנען שוין ס'זענען ווו זאסלאוו' דורר דער האבן און טולטשין און נעמיראוו שטעט
דאמיניק און טאטערן' און קאה$קן מחנות סע ווו זאסלאוו' פון ווייט ניט פאלאנע' ביז לאנגט
האט חייל. קליינעם א נאר געהאט זיר ביי האט אט געוווינט. דעמלט האט האנאווער נתןנטע
ארוםוועג אן אויף גיין צו באשלאסן בכן ער זאסלאוו פון גורל דעם באשרייבט האנאווער ווי
דער וואלד... דורכן מייל ניץ קרעמענעץ' קיץ מצולה'': "יון ספר דין אין איינוווינער אירע אץ
שרהחייל דער אז געמיינט' אבער האט עולם די אז דערהערט' זאסלאוו אין האבן "מיר
אוסטראה פון פרנסים די פוילן... קיץ אנטלויפט באלאגערן (אוקריינער) יוונים די און טאטערן
זאל ייד קיץ אז געווען, ומודיע מכריז האבן טאג יעדן פלעגן מיר ווייל פאלאנע' שטאט די
דאס און שטאט' אין בלייבן ניט השם למען מנחם ר'ח דינסטיק' פאלאנע. קיץ שליחים שיקן
ווייל מעזשיריטש' אין געטון מען האט אייגענע צו צוקומען געקאנט ניט שליח דער האט אב,
פון מרחק א שוין געשטאנען איז שונא דער ארומגע געווען שוין איז זי ווייל שטאט' דער
געווען ניט מיר זענען דעם חוץ א מייל' צוויי מיטוואך מארגן אויף ערשט שונא. פון רינגלט
יוונים די איינוווינער' ארטיקע די אז זיכער' טרויערי דער מיט צוגעקומען שליח דער איז
אנפאלן. ניט אויר אונדז אויף וועלן (אוקריינער), פאלאנע... באלאגערן שונאים די אז בשורה, קער
זענען און געהארכט עצה די האבן אלע אץ פון אנטלאפן איז בכוח' געווען נאר ס'איז ווער
קינד, און ווייב םארנומען מ'האט אנטלאפן... מיט פול הייזער אונדזערע איבערגעלאזן שטאט'
אויף גוטס אץ האב גאנצע דאס איבערגעלאזן דאס ראטעווען צו נאר אבי גוטס... און האב
זיר האבן עס און צופוס. געלאפן און הפקר איר אוסטראה... קיין געלאפן איז טייל א לעבן...
נעבן איינע פורן' רייען שבתחזון דעם געצויגן אברהם ר' שווער מיין און פאמיליע מיין מיט
מרחק א אויף  ברייט דער אין אנדערער דער אנטלאםן זענען משפחה דץ מיט זאסלאוו פון
אויר דובנע, ביז אוסטראה פון מייל זיבן פון מעזשיריטש...*. קיץ
דעם אדיגער, צורי טאג' ביי פוסגייער. מאסן זיר זענען מעזשיריטש אין און אוסטראה אין
דריי דעריאגט אונדז האבן שבתחזון זעלביקן זייע מיט יידן טויזנט צען איבער צונויפגעלאםן
אוסטראה, פון צורף משה ר' ייד' איין רייטער. איבער געוואלט האבן וועלכע פאמיליעס, רע
גע האבן וועלכע פאנעס' פוילישע צוויי און ידיעות באקומען מ'וועט ביז שבתחזון' ווארטן
דער פאמעלעך אזוי איר גייט "וואס זאגט: ווערן... קלאר וועט לאגע די ביז און פאלאנע םון
שוין איז ער דא. באלד שוין דאר איז שונא דער אז ידיעה, די געקומען איז דעם נאר גלייר
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אייגענע דאס פערד. פאר שטאל א געמאכט די ניצול אים פון קוים זענען מיר מעזשיריטש, אין
האבן דארטן אוסטראה. אין געטון אויר זיי האבן בהלה גרויסע א געווארן איז גלייך געווארן".
וואס נפשות, הונדערט זעקס אויסגעהרגעט די אונ פאר געקומען איז רגע שרעקליכע א און

שטאט. אין פארבליבן זענען ניט גאר האט וואס ישראל, בני אחינו דזערע
שחיטה אוסטראהר דער פון קרבנות די צווישן פץ ארויסגעווארפן האט יעדערער גלייכן. איר
פאטער דער האנאווער, משה געווען אויר איז ספרים, בגדים, זיינע זילבער, און גאלד זיין וואגן
דער מצולה" "יון פון מחבר דער נתןנטע. פון אנטלויפן צו גיכער נאר אבי  בעטגעוואנט
אומע נאר טויט, פאטערס זיין וועגן ניט ציילט זיר האט פעלד אויפן נשמה. די ראטעווען און
צו מוסיף ער איז אים וועגן רעדט ער ווו טום, קליידער... און זילבער און גאלד געוואלגערט
ניט ער דערציילט אויר "הקדוש''. נאמען: דין וואגן און פערד זייער איבערגעלאזן האבן טייל א
אפגע פאמיליע זיין מיט אים האט עס אזוי ווי וויי זייערע געווען, איז דארטן וואס אלץ מיט
ניצול און קאזאקן ווילדע די פון אנטלויפן גליקט פיל און וואלד. אין אנטלאפן זענען און בער,
אן געווארן איז וואס לאנד, דעם פון ווערן מיט געטראגן האבן וואס מענער, און פרויען

יידן. פאר שחיטההויז אמתע געלאזן בהלה דער אין האבן קינדער, זייערע זיר
* באהאלטן און אנטלאפן זענען און קינדער די

אוקריינע, אין איבערלעבונגען שווערע די נאר אין גריבער... די אין און וועלדער די אין זיר
נתןנטע האט חורבן' אין לאנד א פון פליט א אונדז אויף געווארן מקויים איז מאמענט דעם
וועלט. דער איבער וואנדערן אנגעהויבן האנאווער וועט קיינער און לויפן וועט "איר פסוק: דער
פא גרויסער א פון יאר אין געטראגן האט ער ארויסגעוויזן, זיר האט עס ווייל יאגן", ניט אייר
דייטש קיץ געקומען ער איז צוערשט מיליע. און שונא דער ניט ליגן, א געווען איז דאס אז
שטאט, צו שטאט פון געפארן איז ער ווו לאנד, נאר נאכגעיאגט, אונדז האבן טאטערן די ניט
ער האט חיונה /יי; קהילות. יידישע באזוכנדיק געווען איז שבתחזץ גאנצן דעם אין פחד דער
בתימדרשים אין דרשות האלטן פון געצויגן די אז געדוכט, זיר האט יעדן אז שטארק, אזוי
אז אויס, ווייזט טעג. יוםטוב אין און שבתים אים...". יאגן יוונים
דין אויפצוהאלטן גענוג געווען ניט איז דאס פאלאנע גענומען האבן שונאים די ווי דעם נאר

האלאנד. קין אוועק איז ער פאמיליע; זיי זענען שטאט, דער פון געמאכט תל א און
הא נתןנטע ווו אמסטערדאם. אין 1652 אין דארטן האבן זאסלאוו, קיץ דארטן פון געגאנגען
פץ ארויס איז געוווינט, געוויס האט נאווער ביז אויסגעהרגעט קהילה, גאנצע די צעראבעוועט
אץ סוכות וועגן "טעמיסוכה'. ספר זיין דרוק בכוח ניט זענען וועלכע יידן, הונדערט צוויי
געהאלטן איז דרשה די סוכות. פון תפילות די פאר זיר האבן יידן טייל א אנטלויפן, צו געווען
אויר אבער קראקע. אין 1646 אין נאר געווארן אוקריי די מיט גוטפריינדשאפט דיער אויף לאזן
אים פארבראכט. ניט לאנג ער האט האלאנד אין און זיין, מציל זיי וועלן יענע אז געהאפט, און נער
זענען איטאליע אין איטאליע. קיץ געצויגן האט די ביז וועלדער, די אין באהאלטן זיר האבן
סר א מיט קהילות יידישע גרויסע געווען דעמלט געלעגן זיי זענען דארטן פארביי. זיין וועט צרה
גע האט השפעה גרויסע א געלערנטע. יידישע נישט שיעור זענען צייט, לאנגע א באהאלטן
האנא האט דאס קבלהתורה, די דארט האט אז און דורשט... און הונגער פון געשטארבן
אויס, ווייזט איז, ער געצויגן. שטארק ווערן זייערע האבן ריין, שטאט אין געקומען זענען זיי
האט אץ געשטימט אסקעטיש געווען שטענדיק טויטן: געוואלט און געכאפט זיי פריינט "גוטע"
דינע מיסטיק. פאר נייגונג שטארקע א געהאט טויטן זיי מ'זאל בעטן, אנגעהויבן יידן די האבן
האבן אוקריינע אין" איבערלעבונגען שווערע צו קומען קאנען זאלן זיי כדי ביתעולם, אויפן
נייער דער אין נטיה. די פארשטארקט נאר בקשה, זייער נאכגעגעבן האבן גויים די קבורה.
גרויס זיין שרייבן אנגעהויבן ער האט סביבה די און ביתעולם אויפן אוועקגעפירט זיי האבן
פון כראניק די אויפשטעלן מצולה", "יון ווערק ביתעולם פונעם שטיבל אין אריץ זענען יידן
ער האט שרייבן ביים אוקריינע. אין רדיפות די געווארן, דערהרגעט אלע זיי זענען דארטן און
און שרעקן די דורכגעלעבט מאל צווייטן צום דאס פארברענט גויים די האבן דעם נאר און

אויסגעשטאנען. איז ער וואס פיץ, גלחים די אץ יידן... די מיט איינעם אין שטיבל
מקוםמקלט א געפונען האט האנאווער .1652 די אראפגעשונדן זיי פון נאד האבן זאסלאוו פון
דוד מעדיקוס דעם פץ ביתהמדרש דעם אין זענען וואס מאגנאטן, די לעבעדיקערהייט. הויט
ארויסגע ער האט דא ווענעציע. אין וואלענסין מען האט באגראבן, געלעגן לאנג פץ דארטן
אין מצולה". "יון חיבור היסטארישן זיין געבן אץ פגרים, ווי קברים די פון ארויסגעשלעפט
אלס שטעלע א באקומען ער האט ארום יאר א מען האט קברים די פון זילבער אץ גאלד דאס
אריבערגעפארן. איז ער וווהין ליווארנע, אין רב קאטוילישע) (די קלויסטערס די צעראבעוועט.
מיט צענויפגעקומען זיר ער איז ליווארנע אין האבן שול דער פון און צעשטערט' מען האט
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אין און צרות אלע אריבערצוטראגן כוח דעם קבלה גרויסן דעם פון חסידים פראמינענטע
די געפונען ער האט ארבעט גייסטיקער זיין חיים געווען איז זיי פון איינער לוריא. לערער,
זיין אים וועגן עדות זאגט  נחמה" איינציקע האנא פאר אנטפלעקט האט וועלכער וויטאלס,

זבאוועלסאן. ביאגראפער אים האט און קבלה לוריאס פון סודות ווערן
* וואס רבין, זיין פון חידושים סך א איבערגעגעבן

החיים". "עץ חיבור אין אריץ ניט זענען
האט האנאווער וואס שוועריקייטן, די ולעגן קבלהאנהענ פריינט, נייע זיינע מיט צוזאמען
ספרים זיינע ארויסגעבן ביים געהאט געוויס געקומען מאל צווייטן צום האנאווער איז גער,
פון אפגעשפארט חשבון, אייגענעם זיין אייר צוויי דארט פארבראכט האט און ווענעציע קיץ
אבער ניט, ער דערמאנט הכנסה, מאגערער זייו אר דער אין 1655  1656 אין יאר רוייקע
הקדמה זיין אין מיר געפינען דעם וועגן רמז * האנא האט ארום יאר צוויי אין ישיבה. טיקער

מצולה": "יון ספר צום און ווענעציע פארלאזט פאמיליע זיין מיט ווער
קלארער א מיט באשריבן אלצדינג האב "איר דער צו נסיעה ווייטער א אין געלאזט זיר האט
ארויס און געדרוקט און שפראן געלייטערטער רומעניע), (היינטיקע וואלאכיע האלבווילדער
טוט דעריבער פאפיר. שיינעם א אויף געגעבן רב. א פון אמט דעם אנגענומען האט ער ווו
ניט שאנעוועט פרייז. זיין לויט 0פר דעם קויפן לענגערע א פארבראכט ער האט וואלאכיע אין
בכדי געלט' א,יער פון אראפ עפעס נעמט און זיין מיט אפגעגעבן זיף ער האט דארט צייט.
ארויס און דרוק צום איבערגעבן קענען זאל איך ארויס דארט האט ער ארבעט. ליטערארישער
האב איך ווו שעשועים", "נטע ספר דעם געבן געהאט האבן וואס ביכער, נייע צוויי געגעבן
תורה... דער אויף דרשות מיינע צענויפגעקליבן ווער פירשפראכיקן דעם צוועק: פראקטישן א
זאל און צרות אלע פון אפהיטן גאט אייך זאל "שערי ספר דעם און ברורה" "שפה  טערבוך
פונעם רייד די ג,כן... אין משיחן שיקן אונדז די תפילות. פארשידענע פון זאמלונגען ציון'/
האנא משה מוהר"ר הקדוש בן נתןנטע מחבר ארויס איז ווערטערבוך פון אויסגאבע ערשטע
זאסלאוו, ק"ק פון הי"ד, אשכנזי זצ"ל ווער אויס ערשטע די און ,1660 יאר אין פראג אין
מדינה שיינער דער אין וואלין, אוסטראה, נעבן אין אויר ,1662 אין  "שעריציון" פון גאבע

(אוקןיינע)". ריי0ן פראג.
טן 17 פון יארן זיבעציקער די פון אנהויב אין

ווו שטאט, 8 איו אנגעקומעו ער איז סוף סוף צי וואלאכיע. פארלאזט ער האט יארהונדערט
פנים * אבער מנוחה מ?ום א געפונעז **7 ער אדער דאגותפרנסה, אדער גייסט, אומרוייקער זיין
יורכצולעבן יילי? געוועו ב^שעיט ניט איז אים אפרייזן געצווונגען אים האבן צוזאמען, ביידע
מיט שטאיבז צו אוו יאיי ביסל לעצ? זיין געפינען מיר באוווסט. ניט איז  וואלאכיע פון
אויסגעבראכן איז בראד אין טויט. נאטירליכן א אונגא אין  ארט אנדער אן אין דעמלט אים
קרבן א געפאלן איז עי אוז יייז אויר פאגראם א אונגאריש אין מערן. אין שטאט א רישבראד,

מעייעי וויליע פיז בראד אין מגיד. און דיין געווען ער איז בראד
(אונ טערקיי צווישן אויסגעבראכן איז מלחמה טעכטער. ביידע זיינע געמאכט חתונה ער האט
און זעקסטער) דער מאכמעד סולטאן דעם טער  באקאנט איז איידעם איין פון נאר נאמען דער
די 1טער). דער לעאפאלד (קייזער עסטרייר פון מיר ווייסן נאמען דעם מברודא. ניסן ישראל
און אונגארן אין אריינגעריסן זיר האבן טערקן נדרים". התרת ספר א אין שערבלאט דעם
דעם טאג, זעלבן דעם ווין. אויף גיין געלאזן זיר האנא נתןנטע געווען איז ספר פון מחבר דער
אונ חייל, טעקעל'ס זיר האט ,1683 יולי טן 14 דערמאנט שערבלאט דעם אין אייניקל. ווערס
אריינ פעטענהאזי, דוד פון אנפירונג דער מער פאטער. זיין ער
איז קרבן ערשטער דער מערן. אין געריסן צוויי אנגעשריבן האנאווער האט בראד אין
גע איז וואס אונגארישבראד שטאט די געווען פון באדייטונג די  יין'' "תוקף קבלהספרים:
קו באנדעס די שוץ. מיליטערישער אן בליבן פירוש א נוף", "יפה און הקבלה, עלפי פורים
שטאט, דער אויף אנגעפאלן פלוצים זענען רוצן עפ"י אויר תפילות די אויף און תהילים אויף
שח געדאוונט האבן יידן די בשעת פרי, גאנץ ה?בלה
אין אריינגעריסן זיר האבן זיי שול. אין רית האט דערשינען, זענען וואס ספרים די חוץ א
וואס יידן, אלע אויסגעקוילעט און שול דער ווערק אייניקע אנגעשריבן האנאווער נתןנטע
נתןנטע אויר זיי צווישן געווען. דארט זענען "נטע ווי געווארן, פארעפנטליכט ניט זענען וואס
מען געווען איז בקשה לעצטע זיין האנאווער. פון פרשיות אלע אויף דרשות  שעשועים"
ביתעולם. יידישן אויפן זיין מקבר אים זאל געווען איז "ער אנדערע. און נוף" "יפה חומש.
קבר זיין אויף נאר שטייט טאג היינטיקן ביז כא פעסטן א און ווילן שטארקן א מיט מאן א

אויפשריפט: דער מיט מצבה א געגעבן אים האט גלויבן טיפער זיין ראקטער.
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קא די מיילטערטייל. 9עטלורישער א קומען תמג"ל
אבער פאגראם. א צו געריסן זיף האבן זאקן ישראל חכמת הקדוש רבינו
פון איינער האט שטאט אין אריינפארן פארן הטהורה מנורה הקודש כלי
זאלן די אז איינריידן, גענומען די אפיצירן די בתורה המתגבר פה
זיי אויף ארויפלייגן נאר הריגה, קיץ מאכן ניט חמורה. במיתה נהרג
בא סוף צום האט מערהייט די קאנטריבוציע. טהורה מגוף נשמתו שיצאה אשריו
דעסטוועגן פון אויסראטן. ניט יידן די שלאסן הבורא שם יחוד על נפשו והשלים
ס'איז איינגעהאלטןן ניט קאזאקן די זיר האבן נתןנטע ר' הרב ממורנו גדול לנו מי
געראבעוועט, מ'האט פאגראם, א פארגעקומען נשמתו עלתה מאוסטראה, משה ב"מ
מענטשן 9 אץ קשים עינויים אנגעטון מ'האט לעטרה ראשה על תורה וכתר למרום,

געהרגעט''. לצרה מיגון נהפך בחודש תמוז כ'
סצענע: אזא ברענגט מחבר דער תנצב"ה

ר' גאון דעם רב, גרייזגרויען אלטן צום
צען יאר א מיט איז וואס חריף, הכהן אליעזר זיין אין טשעריקאווער אליהו דבר אחרית
"רבנים דער פון מיטגליד א געווען צוריק ,''1919 יאר אין פאגראמען אוקריינער "די בון
אריינגעקומען זיינען פעטערבורג, אין קאמיסיע" דור אחרית האנאווערס פון איינעם דערמאנט
א האט געלט, קיץ געפינענדיק ניט קאזאקן. וואס דאקומענט, א זיר פאר האבן '"מיר
אפקערן געהייסן אץ שיסן געוואלט אים קאזאק היס אלטער דער אין געשעענישן די שילדערט
אלטער דער אבער וואנט. דער צו פנים מיטן זיר טאגבור א איז דאס זאסלאוו. שטאט טארישער
גע ער האט נייר, אפגעזאגט זיר האט רב גע אוראוראייניקל, אן האנאווערס נתן פון
מיטן דיר צו שטעלן דווקא זיך וועל ,איר זאגט סטיל, און שפראר זעלביקער דער אין שריבן
שיסן ןועסטו וןי זען' זאלן אויגן מיינע און פנים  אורזיידע זיין געשריבן ס'האט ווי
דאך איז דיר און יאר< אכציק פון רב יידישן א אור זיין שרייבט צוריק, יאר 271 .מיט
וועסט דו דיט וועלכער פון ניט נפקאמינה קיץ שטעטל וואלינער זעלביקן אינעם איז אייניקל,

שי0ן'. א געפירט האט און נתן ר' געזעסן זאסלאוו
באגדאן פון מעג, שרעקליכע די פון פנקס

דעם אפגעשטעלט האבז ווערטער יאזיקע יי איך זיץ איצט ות''ט, ת''ח גזרת און כמעלניצקי
אייע? איז לי איז ד*נט קאז*קס נתן, נאמען מיטן דור פינפטן פון אייניקל, זיין

נתןנטע פון אוראוראייניקל דער נתן, ר' זיר ביי פארצייכן און זאסלאוו זעלביקן אינעם
די רועגן טאגבור פון שרייבער דער האנאווער, נייער דער פון פורעניותן ענליכע פנקס אין
געווען איז ,1919 אין זאסלאוו אין געשעענישן צייט.

רבי. מיץ אראפגע זאסלאוו קיץ איז 1919 פסח *אויף

(עינת) דן חיים

דערצ"לן מיר דארפן וואס
און ,,ווערטן אד"ט: סימםאזיאן בעתן דן חיים ד,' פון שלוסווערטער די דא ברענגעו מיר
קולטור פון איינגעארדנט  ''(31 ווהלין ילקוט (לויט י^נ^ום וואלינער אין דאטעס
פון ווערטער די ה.י.; מאי 23טן דעם הייכל, אין פארבאנד וואלינער אלג. נעבן קאמיסיע,
ילקוט, פון (33) נומער קומענדיקן אין ווערן געבראכט וועלן אנטיילנעמער אנדערע אלע

אויסגאבע. העברעיישע

איז ער אפקלאנגען, גוטע זייער איידער אזוי בעסער איז געוויס קלאר דא זאל חכמה, ראשית
געווארן, אויפגענומען גוט זייער ווי ,,יש', מיט באגענוגענען זיר אונ פון ציל דער ווערן: געזאגט
שטיין שטענדיק מיר דארםן דאך מעי'' בני "שישו : זאגט איינער וויי  סימפאזיאן איצטיקן דזער
אויפ שטרעבן און וואך דער אויף צופר^ זיך קלאפט ,,וואס .. b^t1*; דעם בארייכערן באמיינגען טערע
סירס כוונה אזא ניווא. זיין הויבן זעלבסט געוויס. בייכל''). אין זיר כ'האב ילקוט. פון אינהאלט
ראנגלע אינערלעכע צו שטענדיק אויף שטיין הייסט: צוםרידנקייט נתנ'ס אין הערן געםרייט דעריבער
פא געוויינלער זענען וואס נישן, וועג דער איז דאס ניט ארס. איין דערעפענונגווער (רעדאקטאר)

םרוכטבאר. און זיטיוו לעצ וועגן פארווערטס. פירט וואס םון אונרו. פון אפקלאנג אן סער
ארטיק אנאליזירן פרווון דאס אנגעקומען זענען ילקוט נומער טן סימן. גוטער א איז דאס זוכענישן.
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פון קומען אויפן ווארטן פאסיווע אין מיר געפינען צייט יענער פון און שרייבן פון אופן און לען
אונדזער נעמען פארן און משיח'ן דע פון שאלותותשובותספרים די אבער לעגיטים. גאנץ איז שאפן
הענט. אייגענע אונדזערע אין גורל אנטדעקן דאס רבנים. מלטיקע צי קלאר ניט מיר איז היום עד
גע זענען ציוניזם און השכלה פון אויםגאבע די איז קוואלן נייע קלא א געבן דערויף בכלל מ'קאן
אוקריי און וואלינער אין גאנגען און אוקריינע, הגם היסטאריקער. סוד דער איז דאס תשובה. רע
האנטבייהאנט שטעטלעך נישע שלאכט דאס געווען איז וואלין, אזוי ס'ניט וואס שאפער, פון
זיי צווישן צוזאמענשטויסן און זיי מיט היידאמאקן די פון פעלד ניט מ'מוז דערגיין. צו לייכט
האבן רביים און הסידיזם און טובים'' ,,מעשים מוראדיקע ערע פראצענט הונדערט פאדערן דווקא
פאר פארשידענע אנגענומען דארט ספעצי אונדזער דאס ניט איז  אר יעדער אין אויטענטישקייט
דור אונדזער וואס דאס און מען ,,ניט איז דאו אויפגאבע. פישע זעלבן דעם עסיי. אדער טיקל
איז דעם וועגן דערציילן נאד קאן א ילקוט אין ברענגען פארבאטך פאטא א אנדערש זעט אביעקט

גאר. ביז וויכטיק פאסיקער א אין אפשאצונג נייע מאלער. א  אנדערש און גראף
פון אויסוואקסן דאס  אט תקופה. דער וועגן אויר צייט דעם אונדז ברענגט ערשטער דער
זיין און שולוועזן העברעיישן עולים אז פארשטעלן זיר לאמיר שטייס", און ,,גייט ער ווי אביעקט
יידנטום. וואלינער דעם געשאנק םארעפנטלעכן צפוןאפריקע פון דער ראם; א אין און באגרעניצט
ליכט שטראל א געווען איז דאס מא וועגן אויסגאבן פעריאדישע עפעס. נאד אונדז ווייזט מאלער
ארום. םינצטערניש דער אין אור זענען זיי ; יידנטום ראקאנער אינעם ווערט קערן רעאלער דער
ארץ פארפלאנצט מען האט דארטן יידן; שפאנשע די פון אייניקלער פון באגלייט בילד קינסטלערישן
הער קינדערשע די אין ישראל זיין ממשיר דעריבער זיי וועלן צי ס'איבריק וואס זאכן, סר א נאד
זענען שולן העברעיישע די צער. אינקוויזי די וועגן דערציילן אין אלע זענען מיר אויסרעכענען. דא
יוגנטארגאני די פאר קוואל דער שפאניען גירוש ? ציעקאשמארן זען קינסטלעריש דאס אז מסכים
הכשרהקיבוצים. די פאר זאציעס, יידישן גאנצן פון געשיכטע די איז םאל. יעדן אין אונדז, בארייכערט
האבן שולן יענע פון לערער די וועגן לייענען ס'וויל ווער פאלק. וויל אזוי ווי און וואס כן, על
זייערע פאר ביישפיל אלס געדינט זאל  מקור ערשטן פון דעם  י ילקוט דער ווייזן אונדז
ערשטע די זענען זיי תלמידים, יהודה" ,,שבט ספר אין אריינקוקן אונדז פאר ער ברענגט כל קודם
פון לאנד אין און געווען. עולה זיין פון איבןווירגא, שלמה פון פארגאנגענהייט. דער פון פרשיות
געווארן זיי זענען חלומות זייערע זיין פון דערנאר אין יוסף ר' זון פארגאנגענ וועלכער פון אבער
זומפנ שאסייבויער, שטיינהאקער, פון אלע  שלמה ר' אייניקל וויי דער פון געווונשן, איז הייט
דא אויר וו. אז. א. טריקענער ה. י. 15טן איר י נאענטער דער פון צי טער
ביישפיל אלס געדינט זיי האבן אונדזער אז איר זאג דערפאר קאנצענ זיר דארפן מיר אז מיין
איז טעמא די עולים. נייע די פאר פון בעיקר, דערציילן איז פליכס נאענ אונדזער אין בעיקר סרירן
אויסדרוק צום געקומען ניט נאר פארגאנגענהייט. נאענטער אונדזער זענען מיר פארגאנגענהייט. טער
דער דעם וועגן וועט ווער און  זיר געפינט וואס היסטאריאגראפיע פון געראטעוועטע האלאוועשקעס,
האבן וואס מיר, ניט אויב ציילן, נאד איז און שמעלצטאפ אין נאר א פון הפליטה שארית די םייער.

ל יאר אינעם געטראגן בנין דעם צו קריסטאליזירט. ניט אומגע רייכע, גייסטיק גרויסער,
דערשיינונ זעלבסטשוץ די און איז דאס ציגל. נאר זיר פאדערן אונדזער און  עדה קומענע
גאנץ איבער הכשרהנעץ די גען, פא אין רייר פארגאנגענהייט א אונ פון דערציילן איז פליכט
חורבן... שרעקלעכער דער וואלין, אין ווענדפונקט א און סירונגען איבערלעבענישן. אייגענע דזערע
שטעט וואלינער די נאר ס'זענען פאלק. פון לעבן און געזען אליין האבן מיר וואס
ניט נאר האבן וואס שטעטלער און קאנפליקט דער צבי'ש, אט, וואלינער דור לעצטן פון געהערט.
א יזכורספרים. ארויסגעגעבן וואס ציוניזם און חסידיזם צווישן פאר טראגיש אזוי איז וואס יידן
יעדער האט סוףסוף שאד! עדות אן געווען איז דור אונדזער ת''חת"ט גזירת געווארן. שניטן
פאר דערציילן צו וואס שטעטל גע אמת, וואס האבן. מיר דערצו. געהערן כמעלניצקיפלאגן און

דורות. קומענדיקע די געטרונקען און DrTort פון זויגן גע יידישער אלגעמיינער דער צו
ווייטער. זיר ציט געשיכטע די גע אין דבקות די קוואל. זיין פון צו קאנען מיר ניס און שיכטע
זיר קייטלט און זיר וועבט זי לעצטע די פון הורה'ס און זאנג פאקטן. באוווסטע שוין די צו געבן
ניט און רינגען אירע לויט אלץ נשמהיסודות די ; חלוצים דורות דער אויף לערנען ס'וויל ווער
וואס ווינטן, קאניונקטורעלע לויט אין אריינגעוועבט זענען וואס זאל  מקור ערשטן פון טעמע
יעדער פאריבער. גייען און בלאזן זיי פון סר א  ווערטן אונדזערע פון מצולה" ,,יון בור דאס לייענען
זיר. וועגן דערציילן דארף דור א איינפלוס. חסידישן פון קומען פון כראניקער האנאווער, נתןנטע
זיר וועלן מיר אויב מיר. בפרט געווען ציוניזם איז תור אין בער פאר אלץ האס וואס ה., י. 16טן
צו איז  זייען און אנשטרענגען קעגן אויפשטאנד פון רוף דער ,,זען, פון דור יענעם פון שריבן

פוסט. אויף ניט אז האפן דאס קעגן החומות", ,,שומרי די פרטים נאד געדענקען''. און הערן
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יעגראל איו וואלינער פון ז>ן געפאלענע וועגן ב>כער

(תלאביב) ירון אברהם

אב>תר >ענקעלע ספר
דותן. עמק אין געפאלן .(1932  1967) (אפטער) אביתר יענקעלע
בילדער, 27 ז"ז, 94 ,(1967) תשל"א מעוזחיים קיבוץ פון ארויסגעגעבן

דותן. עמק פון מאפע

פארנאכט אויפגאבע... לעצטע זיין פראנט. פון __

געפאלן... יענקלע איז י .^^0^^ י
פאר גארניט. נאך ווייסן די עלטערן, זיינע ^^^^^^^^
תפילה שטומעהייסע א טאטעמאמע, די ביידע, ' ^^^MM^^^K
אין טיף דארט ערגעץ רבונושלעולם צום י 1^*^ ^
9טן דעם פארנאכט' פרייטיק אבער הארצן. ^^10^^ ,,^ ן
עלטערן. די בשורה איוב'ס אנגעזאגט ווערט יוני n^S^I, KC^ U
געבויינטאג 35"טן זיין פאר בקיויז שעה 48 \ י# ^^
.

1932 יוני 8טן דעם געבוירן איז יענקעלע . I

וואס האשט, שטעטל וואלינער קליין אינעם !

8 נאר אםטראה. און קאריץ ראוונע, צווישן ;. *■

אין געשטאנען קינדערבעטל זיין איז חדשים י| (י J
עלטערן, זיינע זענען .\933 אנהויב האשט. י ^
און יענקעלע אפטער, הינדא און (זאב) וואווע ; _^^^^
ארץ קיין געווען עולה שעווסטער, עלטערע זיין S^tmm^

מאמע; ןיין בין אין ישדיעארלציילט .1967 יוני 5טער .מאנטיק,
די קינד. שוואך א געווען איז "...יענקעלע גרויסער א אן. גרייפן כוחות ...אונדזערע
זיף לאזן ניט אים אנגעזאגט האבן דאקטוירים דא שוין פנימ'ער. אלעמענס אויף פראגעצייכן
ער האט ראך פיסלאך. זיינע אויף אויפשטעלן נצחונות...
יאר צום 9ינקט אין היפר דעם "באשלאסן", בלוט. סף א בלוט. ס'קאסט ווייסן: "מיר

גיין...". געלאזן זיר ער האט לעבן זייער מיט צאלן זעלנער יינגע אונדזערע
* ערד...''. שפאן יעדן פאר נצחון. יעדער פאר

די היים, די פארלאזט יענקעלע לויפן. יארן .1967 יוני 6טער דינסטיק,
פארווירקלעכן קיבוץ. אין אוועק גייט און שטאט, (אנגעשלאסן פאטרול פונעם מנחם, דערצייטל
פון גרופע א מיט צוזאמען יוגנטאידעאלן בריגאדע): 45טער דער אין
אנהויב. דער געווען איז דאס העובד". "הנוער דין מיט יענקלה איז מארגןשעהן די "אין
מעוז קיבוץ אינעם אן זיר ער שליסט שפעטער האב מיטיקצייט זשענין. אין געווען שוין גרופע
פאמיליעלעבן. דין אויר בויט ער ווו חיים, מיד פילן אן הויבן מיר אז געזאגט, אים אים
דארטן און קינדער דינע געבוירן ווערן דארט דעם אריבער שוין בין "איר ער: און קייט.
רו... אייביקער אויף געבראכט אויר ער ווערט פארזעצך... קאן איר קריזיס.
ווי סאלדאט, ישראלדיקער ער איז יאר 18 צו ארויםגע יענקלען אויף מען האט שפעטער
(אםיציחקורסן. מ"כ אדורר מאכט אנדערע. אלע דיט צווייטער דער אויף אויפגאבע. נייע א לייגט
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קיין ניטא איז קאמף, אין  מלחמה בעת זאגן קאדעטןשולע, דער אין זייענדיק נאר דא, שוין
לערנעך... צו מעגליכקייט און צייט באגעגעניש ערשטע די גורל, זיין צו אים גרייט

איז מיטיק, עסן מיטן אין זייגער, א 12.03 ,1951 אין געווען איז דאס גולןבערג. די מיט
האבן מיר ."\ "געגאנגען באפעל: דער אנגעקומען אנגריף דעם אין באטייליקט זיף האט ער ווען
יענקעלע כלים. די אויסוואשן באוויזן ניט אפילו דער אין מיליטערכוחות, סירישע די אויף
די אויס ליינג היןאוןצוריק ארומגעפארן איז זיינע וועגן און אים וועגן כנרת. פונעם געגנט
ווען ערשט אנווייזונגען. געגעבן און גרופעס פארעפנטלעכט אנגרייפער, חברים דעמלטיקע
מגידו, שיידוועג צום צוגעקומען זענען מיר צה"לזשורנאל פאפולערער דער *במחנה",
זיר כדי מינוט עטלעכע געהאט מיר האבן נייער "א נ.: א. ארטיקל ווארעם א (17.5.51)

ארגאניזירן...". ווערט יענקעלע צה"ל". אין קעמפער פון דור
ארא עטלעכע אייננעמען "...נאכן מנחם: זיין פאר געלויבט שטארק ארטיקל יענעם אין
"גרינעם פונעם זייט יענער אויף דערפער בישע דער פון אנפירונג טאקטישער און העלדישקייט
מארשירט אונדזערער כוח אנדער אן האט ,"0*3 די אז געווען גורם האבן וואס קעמפער, גרופע
מיר דותן. עמק פון ריכטונג דער אין פאראויס אויף אנטלויפן כאאטיש זאלן כוחות סירישע
טאל, פונעם אנהויב ביים אפגעהאלטן זיף האבן גרעניץ. זייט צווייטער דער
מיט פאטרולגרופעס, קליינע צוויי נאר און .
פאראויסגע זענען שפיץ דער אין יענקעלען .1967 מאייוני
קאבא שיידוועג פון ריכטונג דער אין גאנגען גולן די מיט באגעגעניש יענער נאף יאר 16
ארויפ לאנגזאם האט הויפטכוח דער טייא. צווייטע זיין יענקעלען גורל דער צו גרייט בערג
דעם מיט שכםזשענין, וועג אויפן מארשירט איצט אבער געגנט. דער אט מיט באגעגעניש
ריכטונג אין באוועגן זיר זאלן מיר אויר אז ציל, פון מאן א יינגל. קיין ניט מער שוין ער איז
אבער זיר האבן מיר שיידוועג. קאבאטיער צו קליינע צוויי פון טאטע א און פרוי געליבטער א
זענען מיר און שונא מיטן אנגעטראפן גלייר אין שטייט און מאיאר ער איז מאל דאס זין.
האט וואס יענקעלע, געווארן. באשאסן שטארק פאטרולגרופע. אויסגעצייכנטער אן פון שפיץ
האט אונדז, פון ווייטער ביסל א געפונען זיך די חוץ א געענדערט, אים אין זיר האט סר א
א פארמירט גלייר האט ער פארלארן. ניט זיר שמייכל דער און אויגן פארחלומטע שטענדיק
וואס טאנקן, צוויי די פאר פאזיציע פאסיקע יענקעלען טאקע ס'מאכט וואס ליפן... די אויף
זיר האבן מיר און מיטגעפארן אים מיט זענען אלעמען. אויף באליבט אזוי
מיר האבן דאר צוריקציען. ס'איז ווי געקאנט גרייט און פאטרולגרופע זיין ארגאניזירט ער
איז טאנק איין פארווונדעטע: אייניקע געהאט מינוט לעצטער דער אין אויפגאבן. זייערע צו זיי

וועג. מיטן אין שטעקן געבליבן דער צו אנשטאט פראנט. זיין אים מען בייט
זענען דןתן "אין ה. ש מ ר , ד א ג י ר ב זיין ווערט גולןבערג, הויכע די אויף פאזיציע
מען האט צוויי> פו טאנקן, 4 שטעקן בליבן ג פון פראנט אויפן אריבערגעווארפן בריגאדע
האבן ירדנער די אבער שיסן' געקאנט נאך זיין צו נאענט גאנץ ביתשאן, השומרוןעמק
' ; ' Nr ' מטוזחיימ אוממעגלערקיבוע ס'איז און גיהנםפייער א געעפנט .u n 1itur\u y
ווייט ניט טאנקן. די פון ארויסרייסן זיך געןןארן גרויס און ווערן. פארגאסן וועט בלוט סר '...א
קליינע א פארהאקט אויר זיר האט טאנקן, די פון אויף פארזיכערן כדי קרבן דער זיין וועט
דורכרייסן. £, געקאנט ניט און פאטרןלגרופע יענקעלע זאגט  עקזיסטענץ" אונדזער ווייטער
מאנ און 9אטרולגרופע די ארויסראטעווען דאס אשילערין זיינער צו ווערטער אנדערע צווישן
פון פראגע א איזגעווארן טא די אין שאפט געווען יענקעלע איז ארן י לעצטע (די קיבוץ אין
איבערגעגעבן אויפגאבע די אט מינוטן. מעוזחיים). קיבוץ פון שולע דער אין לערער א

איז אז געןןןסט' ל נצחון. אונדזער אין זיכער געווען איז ער אבער
געווען אבער כ,בין אןיפגאבע< אונמעגליכע אן געווארן. מקויים זענען וואס נבואות צוויי
איבער דאס כ'וועל אויב אז טיףאיבערצייגט, יענקעלען יועגן בון אין דערציילן חברים
דעם אויסגעפינען שוין ער וועט יענקעלען, געבן אלע ווי טאג א יוני. 5טן דעם מאנטיק,
דעם אדורכרייסן וועג, קורצסטן און פאסיקסטן יענ האט ביסל, א שפעטער טעג. פריערדיקע
אין סוף, ביזן אלץ אויספירן און פייערגארטל איז ער אפטיילונג. זיין צוזאמענגערופן קעלע

ארדנונג...". בעסטער יער ז ידיעה שארפע קורצע' א מבשר
סאפערן דער פון קאמאנדיר  י נ א ש ז ד ירדן. אויף מ'גייט פראנט. דעם אונדז "מ'בייט
איז קאמאנדוואגן מיין ווי דעם נאר ..." גרופע: נאר גוט "לערנט ביינאכט7'. היינט אפשר נאר
געלאזט זיר איר האב געווארן, צעשמעטערט פון איינצלהייטן טאפאגראפישע אלע מאל א
וועלדל. פונעם ריכטונג דער אין צופום גיין צו סר א האט אריענטאציע גוטע געגנט. יענער
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עפילאג שטומער 8 געהרגעטן. א ליגן געפונען איר האב וועג אויפן
ווערט בור פונעם זייט לעצטער דער אויף אראפגענומען כ'האב דערקאנט. ניט אים כ'האב
אין קבר יענקעלעס פון בילד א געבראכט  און האלדז, זיין פון אידענטיבלעכלער די

פאר דין שטייט קבר אויפן מעוזחיים. קיבוץ ן ס ע ז ע ג איז ער יענקעלען... דערקענט
נאך געווארן געבוירן איז וואס טאכטערל, יתומט ניט מאל קיין עס כ'וועל פארשטייפט. און גלייך

טויט. זיין יענ פאר כאראקטעריסטיש זייער פארגעסן.
בוים... א ווי שטאלץ, געשטארבן איז ער געוויסטקעלען' שוין זי האט יארצייט, לעצטן ביים  1

עלטער: איר אין קינדער די צו זאגן פאר גרויסער א געווען איז טויט "יענקעלעס
ליגט דא צוגיין. ניט דא זאל קיינער  אונדז פאר צה"ל, פאר בריגאדע, דער פאר לוסט

טאטע!". מיין אלעמען...'*.

(רמתגן) ל. כ. ^
רענן אברהם ספר jft.
געפאלן (6.6.1967  5.5.1943) זי'ל (פריט) רענן אביהם jfty / ■' j4of
קיבוץ פון ארויסגעגעבן ייישלים. ב*פיייעו ביים i^M^fimSi

בילדער. 23 ז"ז. 78 גלאון. תשומרהצעיר ^^^J^^i^f^
זיי ויסיו 0אטעליד> גייט' יקר מינז לידקייוואק ד* "יסיזע:עו 8^^"^^^^^^©']^
; וואלקנס סץ צוג טרויעריקער א ים צוס מיד זיף ציט און ס':ייב

זיץ סריש שטעגדיק ויקלו קגיימ יי:!;לעכס יי $.
יונתן). נתן פון בוך, אין איינלייטונגסליד (פון ..®MJlfUof

קיבוץ אין באוואסערן ביים רענן אברהם
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םון חלק א אונדז, צווישן מער ניט ער לעבט  חז"ל לויט  מזל פון אפהענגיק איז "אלץ
אונדז אין צעטיילט ווערט פערזענלעכקייט זיין ביכער אפילו היכל". אין תורה ספר א אפילו
פילט. ער וואס גענוי איז דאס און אלעמעך. אין זין געפאלענע פון אנדענק צום ארויסגעגעבן
און גוטהערציקייט אויסערגעוויינליר אברהמס פון אופן דער אפילו פאזיציעס. ישראלס
וואלטן די "ווי  מידות גוטע אנדערע זיינע זיי. וועגן דערציילן
געזעלשאפט'/ אונדזער קריסטאליזירן געהאלפן ,

זיף קומען ישראל אין קיבוצים אין יוגנט
איינ פערזענליכע און געדאנקען און זכרונות אדורשמועסן זין כדי צייט צו צייט פון צענויף
ניט פאלן, זיין ביז אן קינדהייט זיין פון דרוקן מחשבות אונדזערע באהערשן וואס ענינים וועגן
זיר מישן יאר, 24 פולע קיין נאר זייענדיק אלץ אפט נעכט. די אין שלאפן ניט אונדז לאזן און
לעבנס יערער וועגן רעדט מע הגם צוזאמען, וואגיקע. זייער שמועסן דאזיקע די זענען מאל
אדורך גייט אבער דערפאר באזונדער. תקופה און געווארן פאפולער זייער זענען צב"ש אזוי
קאליי אין ווי אויגן אונדזערע פאר לעבן זיין און ישראל אין אפקלאנגען שטארקע ארויסגערופן
תכלת", "כלו דווקא ניט ווייסשווארץ. דעסקאפ. קעמ פון "שמועסן באוווסטע די איר, אויסער
וועגן תנ"ך אין ווי פונקט אוננארמאל. איז וואס יוגנט די ראך איז קיבוצים. אין יוגנט פון פער"
דארף יוגנט דער ביי א, גדולים. אלע אונדזערע אויסגעטרוימטע אויף דערצויגן קיבוצים אין
אלע איז רענן אברהם אבער לערנען! זיף מען און מענטש צו ליבע וועגן עלטערן פון אידעאלן
די אז אזוי יינגל, ליכטיק א געווען יארן זיינען דערצלונג, פרייהייט. ישראלס פון און ארבעט. צו

במילא... זיר פארלירן שאטנס קליינע אונ פון ציניזם פרעסערישער דער אויר וואס
אזוי ניט בייקומען. ניט איר קאן תקופה תער

פון אפגעזאגט ניט קיינמאל זיר האט "ער לייכט.
וואלטן אנדערע אויפגאבע... שווערסטער דער
ווען געפרייט זיר מ'האט וועלטן. איבערגעקערט די אט לערנען קענען ווער ס'וויל אויב אבער
גע איז ער צרה", א פון געווארן "פטור מ'איז זענען וואס יינגלער, די אויר במילא און יוגנט,
גובר איר און אריץ" צרה דער "אין גאנגען וועט ער אויב בחכמה, טון ער וועט געפאלן,
ן ט ו ג אין עקשן אן געווען איז "...ער געווען. וואס רייד, אפגעהאקטע צו אויער אן צולייגן
אבער  בלוט" מיט "געשוויצט ווארט". פון זין קומען די ווען קרייזן, אזעלכע אין געזאגט ווערן
אומשטענדן. ע ל א אין ן ו ט ע ג פ י ו א און "גאט וועגן שמועסן דווקא ניט צענויף זיר
ן פ על ה צו כדי ט ב ע ל ע ג האט ווער "און חבר. געפאלענעם א זייער וועגן נאר משיח'ך
ארבעט, דער ביי "סיי ער?". ניט אויב יענעם, "בא צו כדי צענויף ניט זיר קומט יוגנט די
גוט מיט געשטראלט אים פון האט נאכדעם סיי אדורכ זיר געזאגט, שוין ווי כדי, נאר וויינעך
אזוי ווי פארשטיין צו שווער ס'ממש הארציקייט. צו וואס דא טאקע איז דערפאר און שמועסן,
אין אויסגעטרוקנט ניט ווערט אייגנשאפט אזא הערל
געפרוווט כ'האב געזעלשאפט... נארמאלער א ,

ל' ^ געקאנט> ניט און פארשטיין אים אברהם פון אנדענק צום ביכל, אדער בוד, דאס
איבערגעקערט אים זיך האט ווער" דערציילט (אלעק עלטערן וואלינער פון זון א רענךפריש,
איר/אט מיינט וואס איז גרינס, מיט וואגן א איר, מיין אזוי דערפאר, איז סאנדריעלודמיר)

ל גע איז ער _ געטון, ער דעם פון ביכער איינדרוקספולע די פון איינס
דין םון חלק א געןןען איז לאכן Din ווייל דערשינען צאל היפשער א אין זענען וואס מין,
י י ^ כאראקטער''. אים וועגן רעדן ביכל אין ווייל ישראל, אין

אים מיט צוזאמען זענען וואס חברים דינע
טויט: דין וועגן און אזא מיט און קיבוץ. אין געוואקסן און געבוירן

שאפן אפילו אדער מאלן, וואס חברים ציבור
אין פרי גאנץ צוריקגעקערט זיר האבן ''מיי שום קיין קאן אויטענטיש, זייער צוזאמען,
ווייסט, "דו געזאגט: מיר האט עמיצער לאגער. דוו קאנקורירן. ניט שריפטשטעלערקינסטלער
מיי געדאנק ערשטער דער געםאלך. איז אברהם ניט ס'זענען וואס שאד, א איז דערפאר קא
צווייטער: דער און אים? דווקא פארוואס נעי! לכל שמועסערס, די פון נעמען די אנגעגעבן
העלםן. עמיצן לויםן געפרוווט ודאי א י'אט עי געדענקען לאמיר נעמען. פריוואטע די הפחות
כ'האב אז איר ווייס אלץ דאס כ'הער ווער איצט אביי" "אמר רבא", "אמר עקיבא", ר' "אמר די
דערוועקט מיר ביי זיר ס'האט ריכטיק. געקלערט שאםונג... קאלעקטיווער אנדער אן אין וו. אז. א.
גוטע". די געהרגעט ווערן תמיד אז געדאנק דער ,

טאכטער א איינער ציטירט אנהויב ביים באלד
טראפן א ווי מער ניט זענען ציטאטן אלע די איז וואס צווייטן א וועגן קיבוץ אנדער אן פון

ים. אים חבר. א אוועק אונדז םון ס'גייט "ןוען געפאלן:
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ווער אץ  פרייבט אץ חברים זענלעכקייטן, געפ^לן: איז ער אזוי ווי און
ניט? געזען האט יערער דערמאנען... זיר "ס'שווער

רירנדעאיינגעהאלטענע כוך דאס ס'שליסן שכם...*. קיץ וועג ביזן אים... ארוס וואס נאר
אינעם געבוירענע א מאמען, דער פון ווערטער עמיצן האט אלעכס קלויסטער, נעבן '"כ'געדענק,
"...ניט אלעקסאנדריע: שטעטל וואלינער קליין בענין. דארט פון רופן געבן שפרונג א געבעטן
טיר, די זיר עפנט אט מיר: זיר דאכט מאל איין געגאנ און דורכגעשפרונגען גלייך איז אברהם
דיין שטיל. אריץ, קומסט זון ליבער מיין דו און יערער אז זאגן ניט '"...מ'קאן רופן...". אים גען
אפ דיין אויף שמייכל א איידל. איז געשטאלט איז ער כ'ווייס, זיר... פאר נאר געלעבט האט
אין ארבעט טאג לאנגן א פץ פנים געברענט מיר "...ווען דארטן...''. געלאפן דא, געגאנגען
ן ז י ו ו א ב האסט דו וואס צופרידן, פעלד. זענען דארט, קלויסטער צום געקומען זענען
ולאס אויגן, מיינע טאג... אזא אין אויפטון עפעס זיי. נאר איר פאראויס. געלאפן נתן אץ חנור
וועלן בלויע, אויגן, דיינע געווען אויר זענען קאנטאקט, פארלירן ניט געייען איז פראבלעם די

זון...'/ טייערער מיין זען, ניט מער דיר וואס און זייטן... אלע פון געשריגן... מען האט
דערהערט פלוצים כ'האב דערנאר' כ'געדענק
דאס צי געוווסט ניט כ'האב ווייקרעכצן. די אט

■ ., \ 11 פון געווען איז "...ער איתן...". צי אברהם איז
■ .*"*^ ^■C^af kL  זיר דאכט האט ער בודקע, דיט צווייטער דער

'*■ V^'^taMBt^. האבן מיר מאל... צוויי צי מאל איין געשריגן
. /£?*^Km3!cfii*^£ געקראכן איז ער דערנענטערן. זיר געקאנט 'JlsKtjBHBHlR*ניט געהאלפן אים האבן מיר ווינקל. ביזן אליי;.

* ■. " ^9E||f^^^lf^Hig באוווםט פולן אין געווען איז ער אויפשטיץ...
cfc^'iM /g^mBnMll^KKrrr גע האט ער געזיפצט... נאר געשריגן ניט jr^<*Hefl!jg9HH|^^HBgSgiזיין גע שטיל חברה... די מיט איז וואס פרעגט

' ^K^jj^Hj^H^^Gijp' געשריגן וואלט ארט זיין אויף איר קרעכצט...
Vs^!^B^E7PV^^^P~*^ ארויס ניט זענען '"מיר הימל...". אונטערן ביז

'/jK^^^B ^£?$*M^ פון בריוו זיינע אויר געבראכט ווערן בור אין
_., J^j^^H^L|ppifiK שפעטערדיקע פץ צה"ל. אין אן טעג ערשטע די

^L^^3tKt^^£sS^£ שפיגלט אלע די אין פרוי. יינגער זיין צו בריוו

.:^3^H|^|^^^^HHpF נשמות וואלינער גוטע, די פץ  אויסדריקן *9I^^^^^^^K^^^^Rpזיר מיין איז דאס געקענט. מאל א האבן מיר '*B^^^^^M^^^Bp^^^^וואס געפילט.

בא קיבוץ און משפחה דער פון טרויער אין
מנחם דיין, משה אנדערע צווישן זיר טייליקן
פער אנגעזעענע קיבוצים. גור, מאטיע בעגין,

אמעריקע אין פעדעראציע וואלינער דער אין
נין. פן, ידיעה קורצע א * אננא געפטער. אננא בעלל, לען nrr לענגערע צווייטע א .

פר^א םירער אסתר גערשענזאן, וועגן איבער גיס ניויארק פון
גיט פיטים) אז (יעיייייל י*יק עד^א איילבירט, לארא טשאפניק ווא א פון דארט אויפשטיין דאס
יוני 6טו ajrr זונטיק< אז איבעי> סאני אקסעלראד, רחל טובלין, לטובת פרויעןבאוועגונג לינער
די פארגעקומען דארט איז י. ד. ביל און ארטיקל אן אנ. א. קעץ פאנדן. אנד. און ווהלין היכל דעם

u זעבעו געשעעניש דער לכבוד דער אנגעשלאסן זיר האבן איצט ביז
זיםעי' יעם פ*יז*מלינג' לעצטע צו געווארן דערהאלטן ליידער דא מילשטיין. ,,טאניא  פרויען
סע וואלינער דארטיקער ^י פיז דעם דרוק מיטן אץ  שפעט סא זאפראן, בעלא גיבער, ראטי

דעראציע. ילקוט. הע טובלין, פענני רעסניק, ניא
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>זכור"7זפר>ם

^לאקטורעפ יער  הי;טערגרו:ט אין עול. גרויקע לויצלער

אין קצבים. בעקערס, קירזשנער, שנידער, בפרט קרוב פון ווערק קאלעקטווע דאס איז לוצק" "סכר
יידישע די גרינדן יארהונדערט זיבצטן פון אנהייב פאראייניקטע ישראל, פון באטיליקטע הונדערט
אין (פאריין) הברה איגענע זייערע בעלימלאכות און קאנאדע פראנקרייר, פוילן, בראזיל, שטאטן.
אויף שטאט ערשטע די געווען איז לוצק לרצק. מעקסיקע.
אנהייב קהילה. יידישע א געשאפן האט ייאס יי^ליו סך א מיט אויס זיר צייכנט לוצק ספר דער
געווען קהילה לוצקער די איז יארהונדערט אכצ"ו דאס אפ שפילן וואס בילדער און מאטעריאלן
אינסטיטרציעס, צדקה מיט פארפעסטיקטע, א שוין שטאט. דער אין יידן די פון לעבן פילפארביקע
אינטערעסאנטע ישיבה. גרויסע א און ביתמדרש 8 לוצק" "ספר דעם צוגרייטן פון ארבעט דער מיט
די געווידמעט זענען לוצק ספר אין $פהז1נדלונגען און קאמיטעטן לאנד אנגעפירט האבן דרוק צום

בתימדרשים. אוו שולז רע פון ארבעט פראקטשע די קאמיטעטן. ארטיקע
בא די אין אפ זין שפיגלען ליידן יידישע די דרוק צום מאטעריאל דעם בריינגען און דאקטירן
ווען וועלטמלהמה, ערשטער דער פון שרייבונגען קאמיטעט לוצקער דורכן געווארן דורכגעפירט איז
די פאר לעזאזל שעיר דער געווען זענען יידן אויפן מצבה א איז לוצק" "ספר דער ישראל. אין
ארמייען. רוסישע די פון פראנטן די אויף דורכפאלן לעבן יידיש יאר 600 העכער פון הקברות בית
איבערגעגאנגען יארן יענע אין איז לרצק שטאט די לוצ? איז
פון הענט די אין ארמייען צארישע די פון מאל פל שטעט סלאווישע עלטסטע די פון איינע איז לוצק
מלחמה די רוסישע. די צו צוריק און עסטרייכער, די פון פארלויף איז זיר האט שטאט די וואלין, אויף
די אויף אפגערופן פאטאל זיר האבן געשעענישן אונטער געפונען פעריאדן, פארשידענע אין יארן,

שטאט. אין יידן ווידער פאליאקן, רוסן, די פון הערשאפט דער
אריינגעבראכט רעןןאלןעיע די צווייטער דער נאר פוילן. אין ווידער און רוסן,
צום זענען ןןעלכע האפענינגען1 פיל דייידן צןןישן קאמו פון הערשאפט דער מלחמה^אונטער וועלט
האבן 1913 יאר אץ געווארן. דעדפילט ניט באדויערן א^ד. רוס שן ניסט
1919 יאר פון שטאט. די אקופירט דייטשן די 20.000 געציילט שטאט די האט 1931 יאר אין
פוילי געשאפענער אויפסניי דער צו לוצק באלאנגט איינוווינער.
איז אוקריינע בימי ,1918 יאר אין נאך מלוכה. שער יאר אין געווארן געגרינדעט איז לרצק שטאט די
קהילה, יידישע א געווארן אויסגעוויילט שטאט אין /..: שטאט אין באזעצט זיר האבן יידן ,1000
דע 1923 יאר אין פארגעקומען זענען פוילן בימי יארהונדערט. פערצנטן

קהילה. יידישער דער צו וואלן מאקראטישע יארן יענע אין שוין דערפילן יידן לוצקער ,,די
בא יידישע די האט פוילן בימי צייט ערשטע די און לעבן ווירטשאפטלעכן אין אויפגאבן נוצלעכע
פוילי דער פון עקסצעסן פון געליטן פעלקערונג און געשיקטקייט אויסערגעוויינלעכע ארויס ווייזן
פוילישע די האט טאג געוויסן א אין ארמיי, שער מזרח די פון סחורות בריינגען פון איניציאטיוו
מיט פאטער א זיי צווישן יידן, 5 ארעסטירט מאכט לענדער".
זענען זיי שפיאנאזש, אין זיי באשולדיקט זין. א זיר האט לרצק אין ישוב יידישן פון וווקס מיטן
באוויזן ניט איז שולד זייער הגם געווארן, דערשאסן בעלימלאכות, יידישע צאל די פארגרעסערט אויר
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סאוועטישן דעם מיט הסכם אין שטאט די לאזן באפעלקערונג יידישע די האט פוילן בימי געווארן.
קיין ארויסגעפירט ווערן עס געזעץ. פאספארטיזאציע עקאנא איר פאר זיך געראנגלט שווער לתיק אין
גבירים. געוועזענען משפחות, יידישע פיל סיביר דיסקרי קעגן געקעמפט און עקזיסטענץ, מישער
פיל דורך פירן ארגאנען מאכסן סאוועטישע די דער אומגעקערט האט מאכט פוילישע די מינאציע.

יוגנט. דער צווישן ארעסטן אויף הויפטשטאט דער פון ראל די לוצק שטאט
דער דורך פארנומען לוצק ווערט 1941 יאר אץ מאכט פוילישער פון פעריאד דעם פון במשך וואלין.
לאטעס. געלע טראגן דארפן יידן היטלערארמיי. דער צוליב געווארן פארקלענערט יידן צאל די איז
אויף אראפגעלאזט זיר האט מבול נאציהיטלער דער ספעציעל יידן, די קעגן פאליטיק אנטיסעמיטישער
אומגעבראכט. ווערן יידן טויזנטער לוצק. אין יידן די געביט. עקאנאמישן אויפן
פאר יידן לוצקער די ווערן 1941 דעצעמבער אין וועלט ביידע צוושן פעריאד אין באזונדערס
אויף ארויף לייגן דייטשן די געטא. אין שפארט פוילישאנטיסעמיטישער דער טראץ מלחמות,
אוועקגעבן מוזן יידן קאנטריבוציעס, שווערע יידן די אין לעבן יידישע דאס האס יידן, די לגבי פאליטיק

זאכן. ווערטפולע זייערע אלע פאליטישע געביטן. אלע אויף געשפרודלט שטאט
ליקןןידירן מערדער דייטשע די 1942# יוליאויגוסט עקס פון ריכטונגען, ציוניסטישע אלע פון פארטייען
אין וןערן טעג צווי, פון במשך געטא. לוצקער ,7 ארגאניזאציעס, ארבעטער לינקס, ביז רעכטס טרעם

יידן. טויזנט 17 אויסגעמארדעט 9?זלאנקאגורקי דער ווי פאראיינען, פראפעסיאנעלע בונד, דער
דער די צו בויפאראיין, דער דערנערונגספאראיין,

בא זיר האט ייח ליצקער יי אומברענגעו איו פא יידן. באלאנגט האבן פאראיינען צוויי מאנטע
ווי באפעלקערונג, איקייינישע איטיקע יי טייליקט ארבע שניידער דער רוסן. און אוקריינער ליאקן,

יי*ליו איייי געביטז אנדערע אלע איו פאראיין. האנדלסאנגעשטעלטער דער פאראיין, טער
וואלי אנדערע פון יידן סר א ווי יוידערשטאנד. שולן, תרבות יידישע ארגאניזאציעס, האנטווערקער
לוצקער די אויר האבן שטעטלער, איו שטעט נער גימנאזיע. געזעלשאפטלעכע יידישע א שול, צישא
רייען די אין נאציארמיי דער קעגן געקעמפט יייז אויס האט וועלכע קהילה, יידישע די ביבליאטעקן,
ארמיי. רויטער דער אין ארמיי, פוילישער דער פיו לעבן יידישן אויפן ווירקונג שטארקע א געאיבט
געשאפן זענען וואס ארמייען פוילישע יי איו ספארט ,,טאז", און ,,ארט" געזעלשאפטן שטאט, אין
רוסלאנד. סאוועט פון טעריטאריע דער אויף געווארן קאאפערא יידישע פרעסע, יידישע ארגאניזאציעס,
קאמף אין באטייליקט זיך האבן יידן לוצקער ראל וויכטיקע אזא געשפילט האבן וואס בענק טיווע
9£ארטיזאנער פ8רשידענע אין אויך נאציס די קעגן אלע פון לעבן עקאנאמישע דאס אויפהאלטן אין

אפטיילונגען. יידישער א באפעלקערונג. יידישער דער פין שיכטן,
יידן די פון באטייליקונג די יהומיםהויז. א שפיטאל,
אויסגע זייערע דורר פארוואלטונג שטאט דער אין

1. 1. _. ... מאמענט וויכטיקער באזונדער א פארשטייער. ^ווויילטע יייי ליצ?עי לעבנגעבליבענע ג"^טע י ט יוג פארצו^גטע די געווען איז לעבן יידישן דעראין אויף לענדער פארשידענע אין צעשפרייט יגנט so* 11X1<JJ |i'"*■4 '" 11*' 1" /nד*י ף r" ny7JV? yjy 0 'u" , פון שפיץ אין שאטירונגען. אלע פון זייערעבאוועגונג אויפגעבויט האבו זיי ווו אומעטום וועלט. ./ ._ ,_^J^ *י י*בז נייע א געשטאנען זענען לעבן געזעלשאפטלעכן ^^ישן ט ^ל א י קוןייז געזעלשאפט/,* רבנים, טוער. געזעלשאפטלעכע פערזענלעכקייטן, ייי
ו 8 * ן J * mmvt, ^ישער דער פון רעפרעזענטאנטן טוער, ארבטער
דעם אן האלטן ק"™*"". ףקעי יל!^ ^ אר און אינסטיטוציעס אנדערע און געעזלשאפט
זייערע פון קהילה, פארשינטענער עי ז פון אנדענק גאייזאןייסח

משפחות. * *
אז איבער גיט ישראל פון wr לעצטע די דורר באמבארדירט ווערט לוצק .1939 סעפטעמבער
א אנגעהויבן האבן תלאביב, אין עסקנים לוצקער רויטע די באזעצט מאנאט זעלבן דעם דייטשן. די
פון צושטיין וועגן חברים זייערע צווישן קאמפיין סטאליןהיטלער מימן הסכם אין וואלין ןואלינעwרwtr■ארמיי צום ב,שראל" לוצק ,,עולי אונטערנעמונ פריוואטע נאציאנאליזירן דאס פאקט.
ווהלין היכל דעם בויען אין נעמען אנטייל : באנד עס באפעלקערונג, יייישע יי *ממיינסטו טיעפט "י
ל א _ ווהליו ,לקוט פןן ארויסגעבן אין און געזעלשאפט און פאליטישע אלע ליקווידירט ווערן

אלע צו המשך שיינעם א זעען אומעטום. וואלינער, משפחות ^ישע הונדערטער ארגאניזאציעס. לעכע
קהילות זייערע פון יזכורספרים פאר מוזן היימען, זייערע פארלאזן מוזן שטאט אין
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קאוועל פנקס
און ישיבות תלמודתורות, ווי אנשטאלטן. ציאונגס קאוועל סין ל8:יפלייטפ<1ראיין דורבן ארויפגעגעבן

שולן. וועלטלעכע בוענאםאיירעס,  ארנעגטינע אין אוטגעננט און
דער שטאט אין געווען איז אנזעעוודיק גאנץ .511 ז"ז יידיש יאר, 1951
פון אנטייל דער און אויפברויז רעוואלוציאנערער

.1905 יאר אין מאסן ארבעטנדיקע די זכרון: מצבת א מיט אן זיר הייבט פנקס דער
האבן וואלין אויף שטעט אנדערע אלע אין ווי צו חוב הייליקן א דערמיט צאלן ארויסגעבער ,,די
אינסטי יידישע כיל עקזיסטירט קאוועל אין אויך אן אויף און אומגעקעמענער, השם קידוש על דער
זיי, צווישן פאראיינען. און אנשטאלטן טוציעס, צווישן יידן, עדה אומגעבראכטער אופן אכזריותדיקן
לינת יתומים, בית זקנים, מישב שפיטאל. יידישער א מאמעס, טאטעס, אונדזערע געווען זענען עס וועלכע
האנטווער פאלקסבאנק, א ,,אזע", ,,ארט", הצדק, עליהם באקאנטע, און קרובים ברידער, שוועסטער,
פון פאראיין א פאראיין, סוחרים פאראיין, קער השלום".

(לאקאטארן). שכנים מיט אז אנגעגעבן, אנד. צ. ווערט פארווארט אין
ארגאניזירט געווען איז באוועגונג ציוניסטישע די אחריות און צער ווייטיק, פון געפילן געמישטע
דער פאראיינען. ספארט גרופירונגען, אירע אלע אין פון ארבעט הייליקע די ארויסגעבן צו מען טרעט
פארטייען פאליטישע ערשטע די פון געווען איז בונד קאוולע. הייםשטאט יידישע די פאראייביקן

שטאט. איו וועגן דאקומענטן היסטארישע פין מאנגל צוליב
וואלין, אויף שטעט אנדערע אין ווי קאוועל, אין וויכטיקע ריי א און קאוועל פון גרינדונג דער
אויף אינטעליגענץ יידישע די אויסגעטיילט זיך האט פון אנטוויקלונג ווייטערדיקער דער פון מאמענטן
שרייבער, א., א. מעדיצין דערציאינג. פון געביטן די אומ געוויסע אויסצומיידן נישט איז שטאט, דער
ראזענ יונה ליס, קלמן ווי דיכטער, זשורנאליסטן, ארויסגעבער די זיר האבן אבער דאו פינקטלעכקייטן,

א.א. וויינפער זישע פעלד, דעם און בילד א געבן מעגלער ווייט ווי באמיט
פון פונקט צעטיילונגס א געווען איז קאוועל ווייל מאטעריאלן, פון סמר אויםן שטאט דער פון פרצוף
די איז ריכטונגען, פארשידענע אין באןליניעס גביתעדות. און זכרונות בילדער,
האנדלסצענ מין א צייט דער מיט געווארן שטאט איבער איבערבליק אלגעמיינעם און קורצן א חוץ א
דער אויף אפגערופן פאזיטיוו זיר האט דאס טער. שטאט דער פון גרינדונג און אנטשטייאונג דער
איז שפע די שטאט. אין באפעלקערונג יידישער פאר עיקר, דער ארויסגעבער, די זיר האבן קאוולע,
איז עס פרנסה, געהאט האבן יידן גרויס. געווען קאוולע אין לעבן יידישע דאס באשרייבן מיט נומען
פולבלוטיק א פולסירט האט עס און אנגעגאנגען בעת און פאר יאר 7080 מיט בערר צייט דער פאר
פון זין פולו אין געביטן אלע אויף לעבן יידיש חורבן. דעם

ווארט. שטאט דער פאר נאמען דער איז לעגענדע א לויט
# דורכ איז פריצה א ווען צופאל, א צוליב געקומען

צעבראכן זיר האט אקס אן און געגנט, יענע געפארן
וןעלטמלחמה ערשטער דער פון יארן די אץ ארומיקער דער פון פויער א קארעטע. איר פון
פארער שטאט אין לאגע די זיר האט .19181914 דער פאריכט, אקס די האט קאוואל, א געגנט,
דער צו ןערנענטערט זיך האט פראנט דער גערט> ווונטשנ באלוינונג, א פון אפגעזאגט זיר האט קאוואל
פארמעג יידישער דער פון טייל גרויסער א שטאט. ישוב, א שאפו געגנט דער אין זאל פריצה די זיר דיק
שטאט. די פארלאזט האט באםעלקערונג לעכער נאמען א מען האט ישוב דעם געשען, איז אזוי
אין דייטשן. די 77רך אקופירט געווארן איז קאןועל קאוועל. שפעטער קאוואל, געגעבן
ארו די פון יידן פיל באזעצט דאן זיר האבן שטאט .
זענען דייטשן די נאר שטעטלער. און שטעט מיקע
שלעכט זייער זיר האט דאס אוקריינער. די געקומען אנטוויקלען אנגעהויבן זיר האט קאוועל שטאט די
אין באפעלקערונג יידישער דער אויף אפגערוםן זיר האבן עס ווען צייטן די אין פראגרעסירן און
דער אונטער פוילן. צו אריבער איז קאוועל שטאט. געגנט, דער אין באןליניעס ריי א בויען אנגעהויבן
די געווען ניט שוין זענען הערשאפט פוילישער קיין קאוועל דורד קיעוו פון ריכטונגען די אין
גרויסן דעם מיט האנדלסבאציאונגען פריערדיקע  ברעסטליטאווסק  קאוועל און ווארשע,
יורד. א ווי אויסגעזען, האט שטאט די רוסלאנד, ווארשע.

די איז געשיכטע, דער פון גאנג ווייטערדיקן אין פאר מיטן שטאט, דער פון אנטוויקלונג דער מיט
איבער געגנטן, איבעריקע אלע ווי קאוועל, שטאט האט באפעלקערונג, יידישער דער פון זיר גרעסערן
צו אוקריינער, די צו האנס, צו האנס פון געגאנגען דער יידישע םארשידענע פון נעץ א געשאפן זיר
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איז דייטשן, די פון באפעל אויפן לאגע. צוויפלטער כסדר. אזוי און פוילן צו ווידער ארמיי. רוטער דער
עס פאליציי, יידישע יודענראט. א געווארן געשאפן לעבן ווירטשאפטלעכע דאס צעשטערט האט אלץ דאס
פון פארפאלגונגען פיזישע די אנגעהויבן זיר האבן די סטאביליזירט זיך האט סוף צום שטאט, דער פון

יידן. קאוולער די מערוויי זין האט צייט דער מיט מאכט. פוילישע
געכא א געווארן געשאפן אז 1942 מאי 31טן דעם עקאנאמישע יידישע דאס סטאביליזירט אויר ניקער
אין געטאס צוויי ריכטיקער יידן. קאוולער די פאר לעבן. געזעלשאפטלעכע און
פא זענען יעיביי שט*ט' פיו טיילו פ*ישידענע א.ג. די געגנט, די פארפוילישן צו דראנג איר אין
.**" אייז איז טייל * געוי™' צעשיידט מיליעס אויף האט באפעלקערונג 9יילישע (יי "קרעסד
*ייבעי אייף געט*' צויייטעי יעי אץ טיל * איו פוילישע די האט .(77, בלויז אויסגעמאכט ור^לין
טעי * געיי*יו געגעבן איז געטאס יי איו זיי ציען געגנט דיקאוולער אויר באזעצן אנגעהויבן רעגירונג
יי איו שעה * יי צי צייט שעה זעקס פיו כיו פון אראפגעבראכטע פאמיליעס, פוילישע נייע מיט
*לע אז ב*פעל' * געיי*יו געגעבו איז געט*ס ,,אסאדני א.ג. די געביטן. פוילישע צענטראלע די
""י אייף י*"'™™ צים גיייטו זיד י*יפן יייי אנטי גוטבאקאנטע די געקימען זענען עס קעס."
ייני 2טז יעם זענעו יייו טויזנט נייו *יום בעט" גע עקאנאמישן אויפן ספעציעל געזעצן. סעמטישע
שטאט דער אונטער געווארן 0™*™S 1942 מער אלץ ווייטער וואס געווארן זענען יידן די ביט,
געוועו שויו זענעו יאיטו באכאויא יארף נעבו בא יידישע די האט צייט. יענער צו פארארעמט,
זייעי יידן יי ^ גייבו יי אט און גייבו' גיייט דרייסיק צו קרוב געציילט קאוועל אין פעלקערונג
מען האט 1942 אויגיסט 19טו דעם געפינען טויט שטייערן פארשידענע ד פון לאסטן די נפשות. טויזנט
איבעריקע די אימגעבר8כט פלאץ זעלבן יעםי א[יף שלעכטע אויר אזוי די באשווערט שטארקן האבן

יייו* עי קאיו יענע אין יידן. קאוולער די פון לאגע עקאנאמישע
מלחמהיארן די פון פארלויף אין איז שטאט די עמיגראציע יידישע די פארשטארקט זיר האט יארן
דער אין געווארן. פארברענט גאנצן אין כמעט לענדער. פארשידענע אןי
איבעיגעלאזט יייו ק*וילעי יי י'*בו שול גיייסעי באקאנטן דעם לויט וועלטמלחמה, צווייטע די
פאר נקמה נעמט .יידו. יזעגס: יי אליי אויפשייפטו בא קאוועל שטאט די איז אפמאד סטאלץהיטלער
פ^י יייי' ! בלוט **דג™ אומשיליי? איניזעי זיר האט עס ארמיי. רויטער דער דורר געווארן זעצט
מיט 7#נ/ יייטשו יי וגאס 'Drr איז ניט געסט האנדלס די שפייז, פון מאנגל א אנגעהויבן באלר

"1 1עמאו אונדז
  0ו געווארן. געשלאסן מאכט דער דורר זענעו געשעפטן

* פאר זענען עלעמענטן wr* ,,געווונטשענע" ניט
רוסלאנד. פון טייל צפונדקן אין געווארן שיקט

יייי" פיל מיט באגלייט איז קאוועל פנקס יעי געווארן געשלאסן זענען לערןאנשטאלטן יידישע די
גע ייעיו פנקס אץ 9עיזאנעז ייי * פו' יונגעו אפגעשטעלט איז לעבן יידישגעועלשאפטלעכע דאס
פיל דאס אפ שפיגלען וואס בילדער, פיל בראכט געןן"רן

שטאט. אין לעבן y^1r< פארביקע
גייסטרייר א עקזיסטירט דירות פאר האט אזוי דייטשישסא פון אויסברור ביים 1941 יאר אין
אומגעבראכט קאוועל, אין לעבן יידישנאציאנאל לופטפלאט דייטשישער דער איז מלחמה, וועטישער

היטלער. בימי רוצחים דייטשע די דורד שטעט אנדערע אלע אויף ווי קאוועל, אויף אנגעפאלן
אנדענק צום מצבה ווירדיקע א איז פנקס דער די קאוועל, באזעצט האבן דייטשן די וואלין, אויף

קאוועל. אין יידן אומגעבראכטע די פון פאר א אין געפונען זיר האט באפעלקערונג יידישע

וואלין איו פאלקלאר יידישן פון

(עכו) גלבע דב
מוזשיק דער און >>ד דער
צעכראסטעטער כרייט ב8?ן, רויטצעפלאמטע טיט נע6לריק הימל, הייננט סארכט^רעט 80ראוכערט,
רוב^כע, דרויסן. אין מריג

סארשוויצטער, דערוליצטעי, 1> ניקיטא עןטייט סקלדער, ליגן פ<1רווטל?טע פזןרגעלבטע,
ב&ניגען, סון 9ליינען. 8וסטפי^רלאזטע
קודל^טע די צע88טלט 0ז1רכליגיעט, ג<;5ז}געט, שטויסן, פ:^עס מיט סול שייער, <ן:געשטא£טן אין

טשוסרינע, שיינען. קער;עראויגן טיט זאננען נאליצייטיקע
שווערן טיטן קל08ט אין הויבט זלעכעט, און העקעט לייגנהאריקער דער אן ק88' 8גטבלויזטן 8ו פיט
דרעשער, 8088כע'
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 כאטראכט עפעס זיף האט זלידגיאק גיקיטא אויכגעזשליאקעטע טוצן זיך באטבלען קאפ אץ אלן
שארט... זיר שטילערהייט פושקע פון גרילליגיעס פלעשער...

 דערזען אויגל טיטן כיטראק טאשקע
ווען... און וואס גיט ווייסט  תמעולאטע זיר טאכט ;ס'ס' אי> .' ז ני '2 "יקיטע, הארצן אין

פלאגט... און דלוגיעט פודו, אין עקכערט
פארלאדן שוץ האט גיקיטא ייעד אויפהער אן טדכר, אין דארן אומפארברענטעי ווי

 וואנן אויפן זעק ליידיקע בארג רעם אייפער. און שנאה פלאקערט שבן, דע2 איללאגען צו
 כ'לעבן יידל, טייער א טאשקעמאלאריעץ...
או,פ:עכן>< ער נע,וטען ען""ט כיכןד מיט טי." א באלי, יאר 3 שויו  אכזר! דער מערדער, לער אט

גוואלד, מיט כאראגעיועט פעלי שטיק אזא
טארט! ררייפוגטיקן א קווארט! א  טשאיקע *  געלאפן נאד מעםער מיטן שטעבן און

סטייעט ע0 אז  אלעכ 2יט עצה אן זיך :יב גיי געטראפן. שיער הא.צן קא2ע אין האר א אוי.*
ארט... קיין

נילץטען טיט חשבין' דעפ געט8ג:ז דעי^י טיט זיל זאלן הי:ט ויכוחים, אי3 וועלן העלפן :יט
צעש,,רט' זיך פארנעטען: אימ
טרו,בכ8!:ל,יט... אהיי:. ^ ב^אלט ",יקע א צו זאל רועיו אז  בעליבד אזא ביין הארטער אן

איינגעזונקען! ער
געקומען אהיימ גיקיטא איז אהייב ביינאכט '8עט קארן זעק עטלעכע יריד אויפן שטאט אין מארגן
צופרירן, טיטגעטען,
יידן. דעמ אפנע:ארט האט ער ווי דערציילן גע:ומען ארייי"געבן, "סודי' אין איב נעלט זיין וועט
געגוטען אזש זיך פאטיליצע אין פרייר נרויס פאי פארטרונקען... קע:ען ט'מען פ'איגעריקע
אטקיאצן, __ קייגט שטיקן/ אץ וןעףנן זיך גע:וטען האט איינגעש8אנט פרי דער אין צומארגי"ס ^^אויף ער קאשטאנעס, פאר די גיקיטא

מאשקע צו פארפארן גלייך קארן וואגן פולן א מיט
זון: עלטכטער זיין אבער זיף האט אנגערופן ח;ה'ס.

 געטון האט איר וואס טאטע, זיף, "באדעלקט קאפ דער האט נעדרייט שוין נעגעד (טאשקען
אפנעגארט, אליין זיך גאר י* י^ט איי וואד: נא;צע א

געי^ארט! גריווגיעט די האט איר וואס יעב פי פאילאזט אבער גאט ,"...? שבת אוי!* טען געטט "ווו
 רוכל 3 איר וואלט באקומען גרייוניע יערער פאר ראך). גיט
^ קיץ מיר אויי האט באגארישט, זיי ד'^ איי גיט דיך זעסט, מאשקע! דיר, מארגן "נוט
פאריכל: אויסגעטיטן!

כ'לעבן! עצה קיץ פארפאלן!  איצטער איו פארפארן; דיר צו גלייך פארקויפן צו עפעס נאי וזען
אריי;געבף'. סוד אין טאיקען  אויסזלענ איין גוטן, א פרייז א גיב סוחר, גוטער א זשע זיי מא

"! יארן אלע אויי  האגדלען דיר טיט גאר איכ'ל אין

נעאטפערט, כיירע זיך זיי האבן לאגגלא;ג
געריכט, 'טאטישן איי ג^פ גייץטעי יעי אי:י געדונגען,

געדיכט. אלט און יי;ג טיט איבעיגילט איז ז*ל יעי י ענדלעך ס'איז ביז  געטענהטמעגהט נערעדט,
פ^על' אוי=ו זיצט זיי יי5טטי' ?לוו:עי אלטעי געלוננען

קוןעלט. און צו "זטייכלט טע™' גי?יטעס אויס הער:ז י  נאלד ווי קאדן, פאר 0וד, א רוכל דריי
טינוט, פאר א שוין פארענדיקט האט ניקיטא געלאלט! ער האט אללי דווקא
אן, זיר ער שטרעגגט שללייכבאגאסעגער 8  כייגן צו אימ שליער קלונ... איז גיקיטא

נוט, אויסצוהערן אגנעצויגן... יידן cv פרייז ניטו א

לויילע א אוי,* זיך האט דערווייל, (ייגעי' אויפנעגוטען: גיקיטא האט תנאי קלייגעם א נאך און
פארקלערט) קומען, וועט אימ וויפל כארעכעגען צו כדי אז
אויער ניקיטאס אורטייל אן פאר וואס אט און אפנעוווינן, ווערן וועט וואס פור יעדן פאר איז

דערהערט: ארייגליינן. גריווגיע א פושקע אין טאשקע זאל

פארלוירן! האסט דו גיקיטא, "פאיפאלן, מלאכה, שלוערער דער צו געגוטען זיך ט'האט
יארן, לאגגע לאגנע, פון כאלליכט אלעטען פ'איז נעלייגט. וואנ דער אוי.* זאק א נאד זאק א

פאקט: פעסטגעשטעלטער א כלל, אלטער אן ס'איז מערכה''... ,,א "שלוע."... קרעכצט. געבעך, טא*קע,
רוראק... און נגכ  גיקיטא מאשעניק, איז טאשקע נעליינט. נריוויניגקעס פושקע אין מאל אלע און
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1 11893  1971)  דל פיסיוק שמואל ■!"■■
1 וואלינער פון ראםפאחיצער עושםעו |HL 2Jm
1 ישראל אץ וועלםפארבאנד ■Brj ■ד*
1 (רמתגן) ליבנה נ ^KBP^e^ /?

נדבנות פון סוד דער ^_11_
קראנקע, דעמלט שוין עלטערע, צוויי די צווישן ט ר ע ה ע ג אים פון איך האב וואלינער א ווי
גע און געהאלדזט זיר רירנד. געווען איז חברים אץבאפריינדעט באקאנט וואלין. אין
ארומגע דערזען זין איך האב דערנאך קושט. אנגע האט ער ווען ישראל אין זיף מיר האבן
כ'האב יאר). לאנגע צו (מיר ביידן די פון נומען ראטפארזאמ "גרויסע" די פון איינע מיט פירט
סוד אין ווערן אריינגענומען כבוד דעם געהאט אבטיחי אריה מיט צוזאמען איגוד. פון לונגען

חברשאפט... זייער פון ילקוט. דעם רעדאקטירט דעמלט איך האב ז"ל
* פא בויגן קליינעם א דערלאנגט מיר האט ער

ווא און זכרונות ראוונער מיט פארשריבן פיר,
כ'וואלט אייגנשאפט. אן איז לשמה נדבנות האנט. די געדרוקט מיר בנעימותדיק און רעם
אנ אלע ווי און ע. ק י ט ס יי ג א געזאגט איינזאמער געבליבן ליידער כ'בין ווען לימים,
שטייט מענטשן אין אייגנשאפטן אמתגוטע דערע מאל איין מיר ער האט ילקוט, פון רעדאקטאר
ליגט אפשר, דא, צייט. דער פון פגעים אויס זי ער טעלעפאן. אין אנגערופן מאל צווייט א און
האבן ילקוט אין נדבנות. אמתער פון סוד דער רעדן. צו וואס וועגן מיר מיט האט
שלמה ה' פון זכרונות פארעפנטלעכט מאל א מיר נ ע ז ר ע פ געוואלט מיר ער האט ראשית,
8 וועגן מאססעטשוסעטס, טשעלסיא, פון צאם רעדאק איר ווי אופן פארן יאנקען ר י ל
ווען אליק. שטעטל וואלינער אין נדבן יידישן ליטעראטור, שטודירט האט ער ילקוט. דעם טיר
אויס זיף האבן פאמיליע זיין און נדבן דער אזוי, האבי. זיין היינט ביז איז ליטעראטור און
אץ נאצים די פאר בונקער א אין באהאלטן ווארימ זיינע "אריינזאגן" מיר רעכט האט ער אז 1
עט שטעטל אין געפונען זיר האבן געהונגערט, האט ער והשנית, קאמפלימענטן. ערנסטע סטע, 1
אים געוואלט האבן וואס בחורים יינגע ליכע מיט צייט צו צייט פון זיר כ'באגעגן אז געהערט 1
אונ אים אץ טובות זיינע אלע פאר אפצאלן ראזנהעק שמואל פריינט און חבר בעסטן זיין 1
מעל זעקל, האלב א צי זעקל, א טערגעווארפן (שמואל תלאביב באזוכט ער ווען ז"ל) (איצט
מיל דער פון ארויסגעגנבהט האבן זיי וואס ארטיק עטלעכע פארעפנטליכט האט ראזנהעק
געסטאפא די און נדבן צום געהערט האט וואס ילקוטים די אין יידיש און העברייש אין לען
אוקריינער. "זייערע" "אוועקגעשענקט" איר האבן וואלין אין דערציונגסוועזן העברעיישן וועגן
גע מנדב מעל דער פון טייל א האט נדבן דער סעריע א שרייבן אנהויבן בדעה געהאט און

נצרכים... אנדערע פאר ויען וואלינער פון סודות "'גייסטיקע' א.נ. ארטיקלען
זיין פץ נדבן א געווען איז פיסיוק שמואל זוכה ניט ליידער האט שטעטלער". יידישע
ראוונע, אין נאר ניט געגעבן האט ער נאטור. ווען אז בעטן מיר ער וויל כן על איז געווען).
געבן. צו ד נ א ט ש מ י א געווען איז ער ווען זיץ מודיע באלד אים איר זאל קומען וועט ער
זיין ווו תלאביב, אין אויר געגעבן האט ער דריטנס... און צוזאמען. טרעפן זיר זאלן מיר כדי
אזוי דווקא געווען ניט איז לאגע עקאנאמישע גערעדט. ניט דערווייל ער האט דעם וועגן אבער
אויף השפעה געהאט אויר האט ער גלענצנדיק... היכל. פון הבית חנוכת ערב געווען איז דאס
זיר סוד'ען ראוונער, וועגן געבערס. אנדערע מיר הבית. חנוכת צום געקומען איז ראזנהעק
דעם צו זיי "האלטן געוויינלער' אז וואלינער, האב איר און טרעפן דארט זיר באשטימט האבן
ראוונער מיינע דין מוחל מיר זאלן בייטל". באגעגעניש די פיסיוקן. צו צוגעפירט אים
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געבליבן ער איז ראך לשער. אין און טיף געווען מיין אליין איר שרייבעכץ. מיין פאר פריינד
טאכטער א אלס אראפגעבראכט האט ער טאטע. פיסיוק שמואל ווען ווייל רכילות, איז דאס אז
גע לעבן איז וואס טאכטער שוועסטערס זיין אנ די אדער לאנדסלייט זיינע באזוכט האט
היטלערשחיטה. מוראדיקער דער נאך בליבן ף ר א ד ' מ אז געזאגט און טעלעפאן אויפן גערופן
פאטער. געטרייער איר אלס געזען זיר האט ער  צוועקן אנדערע אויף צי היכל אויפן געבן,
קאפיטל ווונדערלער א אגב, דרר איז, דאס ממש.  געגעבן די האבן
די דאר איז טאכטער "נייע" זיין זיר. פאר נאטירליכער איינציקער דער געווען איז ער
עולה סטריקדריבבען. יהודית שריפטשטעלערין וואלי "גרויסך פון פארזיצער אלס קאנדידאט
סרן געווען .1946 אין טאכטער זיין אלס געווען געווען מצליח האט ער ישראל. אין ראט נער
מלחמת אין נגב אין געקעמפט און צה"ל אין רעדן און עפענען פלעג טעמים: דריי צוליב
פון גרינדער 19 די פון איינע געווען העצמאות. א אויף אנווייזן שטענדיק באמיט זיר קורץ?
לייגן ארויסגעפארן זענען 19 אלע שדהבוקר. דין אין געלעגן ס'ניט ווייל  און וועג קלארן
קי אייגנארטיקן נייעם, פארן גרונטשטיין דעם '"שטארקער א מיט פארזאמלונג א פירן נאטור
מיט תלאביב. אין וווינונג זיין פון טאקע בוץ, פלעג  מערסטנטייל זיר ס'נויטיקט ווי האנט",
אפןהארץ אן אדורכגעמאכט זי האט צייט דער טייל פראזאלישן דעם פירן דאס איבערגעבן ער
זארגן געמאכט אים האט דאס און אפעראציע, פרע פון פארזיצער דעם פארזאמלונג דער פון
א ווי געפרייט זיר האט ער אבער אויפ'ס'ניי. ער האט ארוים אזוי אנדערן. אן אדער זידיום

"and some shall live" בור איר ווען קינד "אומזיסטע קיין "איינגעקויפט" ניט מאל קיץ זיר
פאר ישראלדיקן אין 1969 אין דערשינען' איז דינע און אונדז, ביי שטייגער דער ווי שונאים",
וויסנשאפטאיבערזעצונ פאר (כתרביכער) לאג האבן דערעפענונגסווערטער דערמונטערנדיקע
א אין ירושלים. אין שפראכן, פרעמדע אין גען פאר דער פון לויף גאנצן בעתן אפגעהילכט ווי
פארגרעסערט, דערשינען בור דאס איז ארום יאר צוזאמענשטויסן אויסגעמיטן ווי און זאמלונג
ניויארקער אין אילוסטריט און פארבעסערט פאר וואלינער פארשידענע פון חברים צווישן
נאמען: אונטערן cowies Book company מיינונגעןאויסטוישן. ווארימע בעת באנדן,

"Girl called Judith stnk" געווען געוויס ער איז לעבן פריוואט זיין אין
מאיר. גאלדע פון הקדמה ווארעמער א מיט פון שטענדיק אפגעהיט גוטמוטיק. ווייניקער ניט
גליקליכ די פון איינער געווען איז טאג יענער ישראל אין לעבנסבאגלייטערין געטרייער זיין

פיסיוק. שמואל פון לעבן אין טעג סטע עפנטלעכקייט דער אין ארומגערינגלט און חנה
וואס סיבה דריטע די געווען אויר איז דאס זיר ער האט ידידים, אנדערע און ראוונער פון
אונדזער פון אנהויב אין געוואלט, האט ער די אין ווי אפשר זיכער. און בארוליקט געפילט
און מיר, מיט באגעגענען זיר פריינדשאפט, זיינע אויף צער זיין צייטן. גוטע אמאליקע
דערשינען. איז בור דאס ביז בסוד עס געהאלטן איז נאציס די דורר קינדער אומגעקומענע צורי

(תלאביב) ראזאווסקי זלמן

זיל פיסיוק שמואל פון אידעאלן די
מאלער זינגער, שוישפילער, ארטיסטן: יידישע ראוונע אין עלטערן ציוניסטישע פון זון א
אין דארט יארן דינע אלע געווען עוסק א.: א. פארמעגלי א ציוניסט. אלטער אן  אליין און

בסתר. מתן און חסידים גמילות דינע מיט באנוצט זיר האט וואס מענטש, כער
געפירט אים האט ארץישראל קיין וועג זיין וואס און אנדערע. העלפן כדי מעגליכקייטן
לאגערן סאוועטישע אין גלות שווערן א דורר וועגן אפשטאמיקע ראוונער אלץ ניט געדענקען
אומגע זענען טאכטער און זון דין ווען און אים.
באהערשט אים האט נאציס, די דורר קומען תרבות ראוונער די געשטיצט האט ער
דער אבער צושטאנד. האפנונגלאזער מין א צדקה אלע פאנדן; נאציאנאלע די גימנאזיע;
גובר אים אין האט אפטימיזם יידישער טיפער אין געשטאנען איז ער שטאט. אין אנשטאלטן
ביז אזוי און יאוש, פון אפגעהיט אים געווען. ראוונע אין חשמונאים ספארטפאראיין פון שפיץ
קיין זיין עולה זיין  גאולה פערזענליכער זיין פאר דארט הויפטקעמפער די פון געווען און
אלס דינען ער קאן קאפיטל דעם אין ישראל. וויצע געווען געביט. דעם אויף רעכט יידישער
אונ אין ליידןאויסדויער יידישן פון ביישפיל אלס לובלין אין האנדלסקאמער פון פרעזידענט

דור. דזער פיל דיער געשטיצט וואלין. פון פארשטייער
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און הארץ ווארים א פ^רמאגט עליכם. שלום גאנצן אין באהערשט אים האט ישראל אין
ניט מאל קיץ זיך הומאר. פאר חוש טיפן א די פון זכר דעם פאראייביקן פון געדאנק דער
באטאנען און געפילן זיינע אויסדרוקן געשעמט פארברייטערטער א פון  און היטלערקדושים
געשעמט ניט אויך זיף טראגעדיע. אייגענער זיין גאנג געד;;נקען און ענערגיע גאיצע זיין עליה.
בא האט ער ווען אץ בפרהסיא. טרער א לאזן אידעאלן. צורי די אט געווידמעט געווען זענען
ער דאט קדושים, ראוונער אזכרות אייף וויינט אנ און ז"ל בערגער און אבטיחי מיט צוזאמען

צוהערער. זיינע אויפגעשטורעמט איניציא ערשטע די פון געווען ער איז דערע,
געווען .ואלין; יהדות היכל דעם בויען פון מארן

ניט אים האט קראנקהייט שווערע ליין אויך ישראל אין פארבאנד ראוונער פון פארזיצער
אזכרות אונדוערע אויף קומען פון אפגעהאלטן ישראל פון ראט פון פארזיצער ערשטער און
איינ דער וועגן געזארגט פארזאמלונגען. און וועלטפארבאנד. וואלינער פון צענטער דיקן
קהילה ראוונער פון נ. א. צימער פון ריכטונג יידישער מיט אנגעדאפט ספר, יודע א געווען
דעם ארבעט דער צו צוגעצויגן און היכל אין זיך מיט פארגעשטעלט און קולטור רוסישער און
פון אנטלויפט פלעג ספיר. ארכיטעקט זעליגן אבער  אינטעלעקט וואלינער א פון טיפ א
שווער ס'אים אז געכילט האט ער ווען כבוד. א געווען זייט. פראקטישער דער פון אויך
ער האט איגוד. פארן ארבעט זיין דין ממשיך געווען מענטש. אלס אויך אבער ייד, שטאלצער
ממלא זיין טיטול זיין אויר איבערגעבן געבעטן ליבהאבער. מענטשן א סיי ישראל אוהב אן סיי
אינטערעסירן אויפגעהערט ניט זיר אבער מקום. עניווות' פשוט, געהאלטן זיר גאר. ביז ערליר
און פארבאנד אין עיינים לויפנדיקע אלע מיט יעדן אםגעגעבן פרייבט. גוטער אמתער אן דיק.

טאג. לעצטן זיין ביז כמעט איגוד. ברייטן א ערשטער דער און כבוד געהעריקן דעם

יע\ואל אין וועלטפארבאנד וואלינער אין
פון ארויסגעבן שטענדיקע דאס נארמאליזירן און די פון באשלוסן וויכטיקסטע די פון איינע .
אין יידן וואלינער פארבינדעט וואס ווהליך, "ילקוט דער געווען איז פארבאנד פון אנפירערשאפט נ*יע
געשיכטע לעבן, יידישן פון ברענגט און וועלט דער באציונגען די םרייז יעדן פאר נארמאליזירן באשלוס

יידנטום. וואלינער פון גייסט און די גרינדן און פעדעראציע אמעריקאנער דער מט
פון לייטונג דער אונטעי בויקאמיסיע די * ס'זענען היכל. מיטן אנפירן זאל וואס געזעלשאפט
פירן אנגעהויבן האט אפטער זאב ה' פארזיצער וועמענס חברים ישראלדיקע די געווארן אויסגעוויילט
"אולם דעם אויסענדיקן וועגן אונטערהאידלונגען ווען פעדעראצע; דער געווארן ס'אבגעגעבן נעמען

אויסשטעלונגזאל. און התיחדות" די פון נעמען די אויר ווערן אנגעגעבן ס'וועלן
אנגע האבן לאנדסמאנשאפטן פארשידענע * פאר געזעלשאפט די וועט פדעראציעפארשטייער
צוזאמענטרעכן, אזכרות, זייערע אפהאלטן הויבן ווערן. געגרינדעט מעל
: איצט ביז היכל. אין א.אז.וו. זיצונגען מיטינגן, חובות די אויסער היכל פון אויסהאלטן דאס .
ראוונע, בערעזנע, לויצק, אוסטראה, האשט, קאוועל, סעקרעטארין רייניקונג, טעלעפאן, וואסער, (ליכט,
א"א. אלעקסאנדריע קרעמעניץ, ראקיטנע, לודמיר, פון אריסגאבע אן בילדעט הויזפארוואלטער). און
אזכרהאוונטן געווארן איינגעארדנט ס'זענען * גערופן איז צוועק דעם צו ; מאנאט א דאלאר 1.009
בער צבי ז"ל, טשעקווער טאניא פון אנדענק צום לאנדס וואלינער אלע פון פארזאמלונג א געווארן

ז"ל. פיסיוק שמואל און ז"ר גער פונקט וויכטיקסטער דער ישראל. אין מאנשאפטן
אין פארגעקומען איז י. ד. מאי 2טן דעם * גייסטי מער א געווען דאך איז טאגארדענונג פון
צענדליקער לכבוד כארזאמלונג פייערלעכע א כל פון צענעער אלס היכל דעם פארוואנדלען קער:
גייער. מאטיע ה' בראש בראזיל. פון געסט לויצקער מוזע אלס און לענדער אלע אין יידנטום וואלינער
צווישן פיל זייער אויפגעטון האט גייער םריינט וואלין אין לעבן יידישן פארגאנגענעם רייכן פון אום
פארן בראזיל אין יידן לויצקער בפרט און וואלינער ; שריפטשטעלער ; יוגנטליכע פון (פאראייביקונג
גרופע דער פון נאמען אין האט ער היכל. פון אויפבוי אויפגע אויר ס'זענען א.אז.וו.). מנהיגים גייסטיקע
אימפאזאנטער ווארימער, דער פאר געדאנקט געסט דעם היכל אין צוציען אזוי ווי כארשלאגן שווומען
צוריק וועלן זיי ווען אז צוגעזאגט און אויפנאמע וואלינער. פון קינדער די ס'הייסט דור, ישראלדיקע
חברים זיינע אלע און ער וועט דרים, א קומען אז לאגע כינאנסיעלער שווערער דער טראץ *
יהושע ה' היכל. דעם אויסענדיקן כדי טון, אלץ אולםהנצחה דעם אויסענדיקן געווארן באשלאסן
ווירקן ווילן זיין אויסגעדריקט האט (לויצק) געלין קולטורעלע די פארשטארקן און (פאראיביקונגזאל)
צום צושטיין ישראל אין פארבאנד לויצקער אויפן קולטור דער פון פלאן לויטן היכל, אין ארבעט
שותפים פולע ווערן און וועלטפארבאנד וואלינער בורקא; משה ה' פון לייטונג דער אונטער קאמיסיע

ילקוט. צום און היכל צום היכל אין לייעןזאל און ביבליאטעק די עפענען



פריינט אונדזערע ווונטשן הארציקע

תלאביב ,1 נע רע ב חנון און רות
מיט וירדה טאכטער זייער פון חתונה דער צו

ברניב דויד אוסדערור איר
פ^רב^נד וואלינער פון פרעזידיום און דירעקציע

ישראל אין
i ווחלין ילקוט פון רעדאקציעקאלעגיום

לאנדסלייט חשובע אוכדזערע

ברענעי חנון און רות
ברכות סן א

טאכטער זייער חופה דער צו שעה מזל'דיקער א אין פירן זייער צו
דויד באשערטן איר מיט ה ד ר ו ו

סאסייעטי וואלינער טארטשינער
י. נ. אמעריקע, פון פ"ש די אין

m

י. ג* ברוקלין, גערשענזאן, אברהם און חנה
פריינד גוטע זייערע מז"ט הארציקן א ווונטשן

ת'יא ברענער, חנוך און רות
\ דויד און וירדה טאכטער יונגער זייער פון חתונה דער צו

; ישראל ר''ג, אין 1971 יוני, 29טן דעם
ו

; ת"א ברע^ער, פאמיליע ליבעי דער

הצלחות אוו ברכות
; ברניב דויד מיט וירדה טאכטערל זייער פון חתונה דער צו

; גיבור מרדכייונה די'ר און (דאראתי) דינה ;

; האליוווד. \



ו פון עקספארט *

j $ 20.684,066 j
J פון סומע די דערגרייכן אויס ווייזט וועט 1971 איו עקספארט דער I

/ $ 35,000,000 /
! יאר 3 3/4 בלייז אריבער סיזענען 1
י מיר ויען ,1967 יאר האלבן צווייטן אין קליין אנגעהויבן 1
1 $ מיליאן 1 פאר פרויעןזאקןאויזן עקספארטירט האבן || פאר 1970 אין עקספארט ביזן אזוי און |
/ $ 20/000/000 |
1 טיטיל: דעם געבראכט אינדז האט 1970 אין עקספארט דער /
! ישראל! מדינת אין עקספארטער גרעסטער דער 1

| למ"ד. אונטערנעמינג/ טעקסטיל 7 1 3 J| ן

i| רארן מעטאלענע פון פראדוצירער fV'\>~1 I7T71>V ■I

||; לענג. מ' 18 ביז 14" "11/2ביז אלומיניום, רארן, באוואסערונג (1 i

;i; פראנטן. מחיצות, טירן, פענצטער, אלומ. פון בויראמען (2 |
$ ארכיטעקטור. און פאבריקאציע פאר אלומ. פון פראפילן (3 :

;|; .2"11/2" שווארצע און געשרויפטע געקייקלטע, אלומ.בלעכן' פלאכע (4 :;

j|: .2"11/2" שווארצע און געשרויפטע אייזןרארן. גאלחאניזירטע (5 ו:

:!; 822048 ,824790 טעל. ,33 העליה רחוב תלאביב, . ^טיס ©עגגיקזער !|

i:j: סתחתקוד:, אין פ^בריקצעגטער נייער אימיניסטרןןגיע: און פוובייי. ;\ .9135554S21 טעל. i

.48 וולססון רח' תלאביב, "אות", דסוס


