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3 ווהלין ילקוט

אונ 0ון כבוד דעם אייביקן סאר וועלט דעי אף שפרייט שענפטע די אז איטיים, יעז
איז דערפאר קדושים. דזערע גאר אפילו און מעגלעכע, באצייכנט האט וואט מידה
אונדזער נעווארן אויר ער סד א יידן, וואליגער רייכע ווא פון טערהייט גרויפע די
אמכאפאדאר ניטגעקרויגטער א געווען ס'זע;ען ווי מער שיכטן אלע פץ יידן ליגער
אוטעטום וואלינער אלע צו צרה", די אבער "איז מאל. נע איז דורות סון משך אין
ווען איצט, זעגען; זיי ויו מא טיטן "אז ליצנים, זאגן צניעות. סון מידה יי ייעד
מוזן ניטא, מער שיין איז ער ייד וואלינער א ווען מעגט אסן אפילו זיד ליינט ראם
האט ער וועטען אלע די זיד ב זיר ער זעט רייד, ווערט זע יידן וואלינער ווייל שכל,
אויב אסרוסן, אליץ נעזוכט, און וואלינער ס וי א מילא דורות סון משד אץ נען
שטאם זייער אז דאד ווילן זיי סאן וואלינער דער ארום און גבירים. ק:אפע געווען...
ראם ולערן. סארגעסן ניט זאל סאר ווייניקער די זיד קלייבן "קניי וואט גבירים'/ "קנאפע
זיין בעיר געווען אויד איז א כוי גיי הייגט טענלעכע..." סארב די אבי באקו די זיד גל
אפגע אץ שבעלפה, צוואה סס שרייבן לאז און היכל
חברים. טיט שמועסן האקטע יים... .

לעצ" יי'איז לא א7יכ איז ווער ל נ
* וואליגער אונדזער אף טנפ

"קנא א איז וואט פאיבאנד, אס וו און
יאר צלואגציק אריבער שויו א נאד געקוטען נביי"' טעי >ל7ןןין אלן
אף רציחות סטאליגס זינט לעצ די סון משד אין צרה: י 1

קיגםט אץ שרייבער יידישע גע זענען יאר עטלעכע טע "~^""~"~"""""""""""
סאוועטרוסלאנר: איי לעי לישיכהל נ?יאיו יי? בא ווי זענען, שטיין" זאל
האפ נאמבערג, טיכאעל5, ■עיזענלעפ יייי ^לע מעלה * "<1 י י ;
"י, י^י <<**" ייי' **יטי*=ט י™ ?" ^ בא י^ר זיד £ וודיק :^
אלע און טארקי'ט קושניראוו, געטיאגו איז געפל8;ט איו צניטותדיק .יייידו
ליטערא יידישע די אנדערע. סון הויפטלאסט די זיד אף "
די צווישן יארן די אץ טור אב אריה  ווערק אונדזער שייגע די אט אז מעגלעד'
זיך יאט מלחטןת ןןעלט ניסן און בערגעף צכי ט^י> אריבער איז צניעות סץ מידה
צע. און ^5^,^ ש:על טעזע. ט^;יא אןן ^ פירעף/ או; פון בירושה אד.דז צו
פארשידעגע אץ צווייגט ף, סון איי;ע .r,"p קעוןן1ר עלטערן: וואלינער דזערע
אמערי פוילן, וועלטטיילן: אייג זיד האבן וואס יח?יב רעם בויען טיר אז יארן שיוין
ארגעג סאוועטרופלאגד, קע, סוגעם יאד א^"עפ נעשפאנט אונדזערע מיט _ תאלץ הףל
א8שי ס,איז ^ך אןן טי;ע ג?זי מיר זע;ען איצט יל5.וט> און מיטלען ארימע אייגענע,
קאגקורעגץ שטילע א געווען געווארן! asntnw פע איין ניט קיינעפ סיסאלט
ף;ןר אין הענענ,^.,ע דקף ^^ פון נקןןקז איז 6יי?}ר :יפן סאני, פיאיז וועלכן ביי טן,
צווישן ליטעראטור ייףי"ער אי3. טאךי5.א;ער לעצטע ףי א^"י אדער רעגירונג, אדער
נאך ^עף "צןןיין;ף/ 8לע די לעכן> ,,, כל.זמן fff(77 דזערע' כדי הילף, כיפל א פטיטוציע,
איז סרוכטבארער און גרעפער f3";C(,n אן;ףזער גאף איז ארויפענ פוףפוף בנץ דעם
הש קעגגזייטיקע די געווען גע ניט ,n^;nn גמצבו. זען זיד זאלן מיר כדי און דיקן,
צוןיינן אלע די צןןיעץ סעה סירעף' גיסן אכער שטאףבן. קאגעןאביפלפארגעמעןאויד
עבריין' אין מ,זא:ט ןןי אןן> נעןוען איז "כל,ת' שייד וןאס און עניגים גייפטיקע טיט
חגטןל';_ תרבה סוקרים "ק:או7 טויל^גער". גרעסטער "דער : ציל אמתן דעפ דערגרייכן
וואס ליטעראטור יירישע די שטאלצער א אליץ זייעיךיק פ יי נ דעפ סאראייביקן
סאןןע. אין נע>:ז8פן זיד ראט א,,גע. 8ן ^ט ייך ן^ליגעך ווא סון ^נעיטטאלט ן ק י ט
געווען ניט דולקא איז טגלאנד גלי,כציי. ער איז "איף"' נעם יירנטופ. ליגער
ס'זע אפגעשטאגעגע. די סון גרייט אויד שטענדיק טיק נעבליבן זענען טיר הגפ
קינסטלער געווען דארטן נען זיין אף זיין מוחל געווען היינט אפשר זענען ווייניק,
און סארגעם נרויסן א טיט סאר כדי  כבוד אייגעגעפ צע און צעזייט צוטאג
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וואס פאלק פון טייל נרויסן א איינער יערער טורטרענער, נע אנרופן איבריק ס'אפילו
לייעגעגדיק מער. ניטא איז אפ דערפאר, מקום. זיין אין מען.
חורבן, און לעגן זייער ויענן טאר ויענן גאטיץ די איז שר, איז ש י ק ר 8 ט ץ ר 9
וויי און טיף ווי מיר פילן רעפ אץ פארזארגער טשינער "ארי יער נעווען ניט אפשר
טראגע אונדזער איז טיקדיק וויכ ניט. רבותא קיץ ילקוט ער אבער דווקא, שבחבורה"
אף אזש ס'ציטערט אז דיע, עצםנעדאנק דער איז טיק דרייס דער נעווען געוויס איז

הויט. די אונדז די אט אויפלעבן וועלן פון נעציילטע די פון טער.
פארשידענע פון ראשונים אלע ביז עזותדיק "שטורטיסטף/

* וואס דערציילונגעז קהילות. דער געווען דאד ער איז נאד.
באלייכ ביכולת אפשר זענען נערופן האט וואס ערשטער

רוענו שותת עטלעגע און דער אץ ווינקל וויכטיק א טן ער ווי גאמען, ביים קינד דאס
ילקוט: רעם אץ ליליןר אויד אפשר און אנטוויקלונג, חי ישראל עם זאגן: וואלט
טיי פארשידע פון אויפשטיין אץ פאר האט וואם ערשטער דער

JLW mm*L1.Z יי וואס ;אר, שאד א קהילות. נע 3א גאציאנאלע א עפנטלעכט
":יכיל לגגיי לי 8 ה8לטו נאטיץ, פון שרייכערץ די טע; יידישער א (,,צו אעמע ליד, פון שרייבער דער

י י * ¥ גע ניט האט ברענער, רות סג;ת פון זאד א  צערץ")
איו גקילקיט י*ט יל*לי;עי' העלד איי פערזענלעד קענט צייטן. יענע אין נפשות
יא* דרייסיקער די פון סאנהויב *" . י 0 מפי  געשריבן האט און גע איז מארקיש פרץ r*און p1WV y גע אץ העת פץ השמועה. (פאלאנע), וואליגער א ווארויען אץ שריפטשטעלער ,גע M v*." 1*'

יארטיקן פת חט * נאד לעכן געווים דענקען. נע זענען יידן וואלינער וואס
קן דאר ון ק ן שק ביז  מענטימן אונרז צווישן ליבע. נרויסע זיין ליטעראטןפאראיץ.ידען יידישן

י 10< י געקאנט האבן וואפ  120 ווענן דא כרעגנען מיד
כוד נייעם פונעם ליד א און העלדן אזעלבע פערזענלעך זפרוגות כיסל א מארקישן
וואלי "אוגדזער פץ לידער זיי ראוי כאמת זענען וואס רע:ןיטאציע א זייגעם ווענן
גלבע אמיר דיגטער נער" ווערן. פארגעפן ניט זאלן טשודנעוווואלינסק אין אוונט
(דינ אותך" אשלח "איילה ווארטן. מיר אדרבא, לע וועגן שטריכן קורצע און
אמיר שיקן). דיר כ'וועל דץ, אומ טראגישן און 'מאפן כן,
חד פגים קיץ ניט איז נלבע * וויגדערלעבן דעם פון קופ
לייענער. אונדזערע פאר שות מיט דיכטער, יידישן וואלינער
גארווייגיק די צו נעהער ער זגרונות פון ראם דער אץ שטאלצירן. מענן טיר וועלכן
און דיכטער ישראלדיקע וואלינער ספעציפישע ווענן מארקישן דערטאגען מיר
שאפוגנ זייער וואם שרייבער וויק וואם פאטיליעם יידישע אגדערע אלע rw טיינען און
טיף אץ ווורצלריק אטעטט בריי א אויף אונדז פאר לען יידישע גרויםע אוטגעקומענע
די מעג מקורות, יידישע מיט לעבן יידישן פץ יריעה טע צו סטאלינען, דורך קיגפטלער
אוגיווער זיץ ליד פץ טעמע וואלין, אויסער אץ וואלין אץ יארצייט. צוואנציקסטן זייער
אויב "אץ מאדעח. אץ סאל פאטיליען דא מיר כריינגען
דע פץ אוועקגענאי"גען כ'בץ חייס ה'יה פץ דערציילוגנען *
נאד דאד איד שטיי מלט און ברמידות יעקב באלצאן,
ווילט איר אויב  דארטף' פוגקט נילבוע. דב אויד אסשר קהי וואליגער סד א אין אז
אלם דיגען אונדז ע0 קאו היפטארישער נוטער א ווי וואס יחידים געווען זעגען לות
א צו אריינפיר אץ טאטא גע דערציילוננ אדער ראטאן צייטן, צארישע די אין האבן,
לי זייגע פץ צאל היפשער פירוש פסיכאלאנישן א צו בן לאסט די זיר אף געטראנן
אינטע דרדאנכ, אץ דער. (אוטקלארע) פארשידענע צו געזארגט אץ קהילות די פון
אט אין שוין ווי רעסאגט בא אויד אזוי געשעענישן,  אגטוויקלוגג זייער פאר
*ענויף vr גי^ שורה רער זכרו גוטנעשריכענע לייכטן '0 גייעס. קיין ניט איז דאס
ווערן אץ מקומות אץ צייטן פארשידגפארכיקייט דאס נות יידן אוגדז צווישן נאד לעבן

אייגס. פון לעכו אץ טראנעדיע אץ קול די אט נעדענקען וואס
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ל{/*7? ~\^"\ אף פאלאק עמנואל

פו"נט א פון
די און ביימערקופעס גרינע די הערבסטפרימארגן. זוניקער שיינער, א געייען ס'איז
רייצנדיקער און שענער ווי געווען מאל דאס זענען ברוקלין אין פארקשטח אין אלייען ברייטע
דער אן זיך ס'רוקט ווי פילן זיי ווייל דערפאר אפשר איז'ס זומער. גאנצן פון משך אין ווי
געניסן ווילן און קאפ' זייער פון  בלעטער די  קרוין זייער פון פאלן אנהויב דעו סוף,
למשל ווי "גייסט'/ זייער פון שיינקייט די עס איז אפשר אדער מעגלעך? נאר ווי לעבן פון
רייפער, אלץ גייסט זיין ווערט ענדציל צום זיר דערנענטערס ער מער וואס אז חכם, מענטשא א

 ? שענער און רייכער
פארן וועגן געדאנקען אויפשווומענדיקע פלוצים די איבעררייסן געמוזט כ'האב סייוויסיי,
פון געמיט. שווער א פון פועליוצא א דאך זיי זענען סךהכל נאטור. דער אין סוףשיינקייט
שאטן... א ווי נשמה דער אף און הארצן אפן געלייגט ט'זיר און נאגט און קלעמט וואס עפעס
דער געהערט שוין זיף סיהאט ווו לווייההויז, פונעם זאל אינעם געפירט מיו האבן פיס מיינע
פארשפע ביסל א איך האב דען צו ז"ל... פירער ניסן  חבר און פריינט ליבן א אף הספד

אלייען? די און הארבסטגעדאנקען די צוליב טיקט
און נפטר פון חסידים און ידידים יידן, וואלינער פון פולגעפאקט געווען איז זאל דער
שטים די נאר געהערט זיך האט שטילקייט דער אין עיןהרע. אן משפחה, גרויסער דער פון
זיינע ווערטער די אז זיף דאכט הספד, זיין צו איינהערן זין* ס'כדאי אז פנים א ראבאי. פון

מאל. אנדערס א ווי אנדערש ארויס... הארצן פון אים קומען

ן ק י ד ע ב ע ל צום וועלט, אנדער אן אין איבערגעטראגן געדאנקען מיינע מין האבן דאך
דער מיט אנגעפירט יארןלאנג האט וואס פריינט, צניעותדיקן שטילן, צום פירער. ניסן
זיף דאכט מיר זיצן אט אמעריקע. אין געגרינדעט האט ער וואס יידן וואלינער פון פעדעראציע
אראפ שטיל זיר רעדט ער נאסטאלגיע. נו, עבר. פונעם שאטן אינעם געמיטלעך. צוזאמען.
ניט אלץ נאר איז קדושים וואלינער פון אנדענק צום היכלוואלין דער הארצן: פונעם
היכל דעם פינאנסירן דאס אז דערצו, דערלעבן נאך וועט ער צי ווייסט ווער און פארענדיקט,
אין יידן וואלינער אבער לאנד, רייך א טאקע איז אמעריקע יםסוף... קריעת מיט אן קומט
מיליאנער" "וואלינער א ערגעץווו זיף "ס'וואלגערט" אויב גבירים... קליינע זענען אמעריקע

מיר... זוך גיי און  שווייגט ער ניט. מיר ווייסן
ווי לעבנספראגע. אלס היכל פון אויפבוי דעם געשטעלט זיר האט פירער ניסן אבער
זיץ ער האט באשעפטיקונג זיין פון באפרייט זיף האט ער זינט זיין". ניט אדער "זיין למשל
פעדעראציע. דער לטובת ארבעט דער געווידמעט ענערגיע פולער און צייט פרייע גאנצע
גייסטיקן זיין היכל. פונעם אויפבוי פולן אין זען  גאולה די דערלעבן מוז ער ווירקלעך, און

אינקלוסיוו...  תוך
י זאגן צו אים איר האב וואס קאפ. מיטן צו שטיל שאקל און אויס אים הער און זיץ איך
אקס דער און פליג די ווי  מיר ? אויסענדיקך בעזרתהשם וועלן ,,מיר אנדערע: סך א ווי

קרילאוון... ביי
דער דאנק א געוויס עס איז  דערפאלג געוויסן א געהאט האט פעדעראציע די אויב
יידן וואלינער פארהאוועטע אויב פירער; ניסן פון איבערגעגעבנקייט און מי אנאויפהעריקער
דער צו הארץאוןאויער צוגעלייגט האבן יוגנטלעכע, קיץ מער ניט שוין אמעריקע, אין
פון ווערטער הארציקע די דאנק א עס איז  היים אלטער דער פון געשיכטע טרויעריקער
פון לעבן וועגן ליטעראטור נאד דורשט א דערוועקט זיי אין זיר ס'האט אויב .■ פירער ניסן
בענק א און  ערד וואלינער דער אף דורות פארגאנגענע און קרובים און עלטערן זייערע
דעם (און פירער ניסן דאנק א איז'ס  יוגנטיארן און קינדער פון זכרונות נאר שאפט

דערוועקן. זיי אין אלץ דאס באמיט זיר האט וואס געשעצט!) זייער האט ער וועלכן ילקוט,
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ס'האט ווי אגרעסיוו, זיץ צו פון ווייט מענטש' שטילער א געווען בטבע איז פירער ניסן
זיץ באשיידנקייט, זיין דווקא האט אים צו צוגעצויגן אבער אויסגעדוכט. עמיצן אפשר זיך

פריינט. אמתער אן זיין קאנען זיין זיף, חברן זיין אויפריכטיקייט,
אנ זיין פאטערגעשטאלט. דעם פערזאניפיצירט האט וואס מענטש א געווען איז ער
אנוועזנדקייט די ווי היימישגעמיטלעכקייט, ווארעמער פון געםיל דאס צוגעגעבן האט וועזנדקייט

קינדעראיניקלעך. מיט זין שפילט וואס פאטער קלוגן גוטן' א פון
פעדעראציעמשפחה וואלינער גרויסער דער פון פאטער דער געווען םירער ניסן איז געוויס
אפשר איצט קינדער. זיינע ווי געפילט אלע זיף מיר האבן זין געוויסן א אין אמעריקע. אין
וועלן פארן וועלט, יידישלעכער בעסערער, א פאר געראנגל זיין מער פארשטיין מיר וועלן
פעדעראציע וואלינער דער פאר פארלוסט שווערער א איז טויט זיין עבר. דעם אויפלעבן
ליבער גרויסער. זיין און אסתר איבעגעגעבענער זיין פאר באקאנטע, און פריינט זיינע אלע פאר
ווי געווען מיר איז ער וואס  מיר פאר באזונדער. אונדז פון איינעם יעדן פאר משפחה.

ברודער... אמתער אן

פרימארגן דעם פראכט הארבסטיקן סולן זיין אין געווען איז פארק ברוקלינער דער
וואלקנדל א ווי עפעס ביימערשפיצן. די אף געלייגט זיר האט שאטן שווערער א אבער
הארצו אפן זיר לייגט כמארע א ווי עפעס האריזאנט. ווייטן אינעם העטדארט, זיר טונקלט
'רעגןמיט א אויגן מיינע פון געגאסן געוויס זיר וואלט נאה קינד א איצט בין ווע^איר

pip א ךן ןןן^ אליהומאנדעל

פרער ניסן ט יי מ
אונדזערע ווי ממש קאפ. דעם ברעכן זיר דא מיר גרופע א געזעסן, זיר מיר זענען אזוי אט
האבן וואס השלום, עליהן מאמעס, וואלינער אדמיניסטראציע און רעדאקציע דער פון חברים
שבת". אף מען נעמט "ווו קאפ דעם געבראכן זיר און פירער ניסן מיט י™*™ יייהליז' י"^יט J!
m אמעריקע אין פעדעראציע וואלינער די און גע און תלאביב אין האטעל זיין אין פרוי זיין

איז? עניינים. "וואלינער" וועגן געשמועסט מיטלער
און שטיל געשוויגן. קלוג האט פירער ניסן ווערט אטאטאט וואס ווהלין' יהדות היכל וועגן
ווארט. דאס גענומען ער האט דעם נאר באשיידן. גייט דערווייל סטאפ.  אבער געענדיקט, ער
גע און באשיידענער נאר ער האט גערעדט און פונעם תור" ,,גייסטיקן וועגן ווייטער: ניט
ביי און משלים מיט פארשטיין, צו ער האט נעגעבן דאס וואס ווייסן מיר זיר, דאכט וואס, היכל,
וויכ איז ילקוט יידישער דער אזוי ווי שפילן' רבנו, משה ווי עפעס. פעלט דאר און  זיין דארף
סר א (אויר אמעריקע אין וואלינער די פאר טיק האנט זיין אף ארץישראל זיר דאכט זעט וואס
ילקוט!) דעם ארום דארט זוכן וואלינער ניט וועגן און אריינגיין... ניט ער קאן דאר את
געווענדעט אונדז צו זיק ער האט "קינדער", טא איז עיקרגעשפרער דער יא, ווהלין. ילקוט
ב.; דערווארטן מיר אזןי וןי ווייסט איר "ווען ילקוט. דעם ארום געווען קע
דאס ילקוט! יידישן דעם אמעריקע אין אונדז אמערי אן און אונדז, פון איינער יעדער
קו מיר וועלכן מיט ברויט. אונדזער דאר איז דע ס'באטייט וואס ווייסט בפרט. ייד קאנער
איר את ברידער, וואלינער אונדזערע צו מען אף געבויט איז וואס זשורנאל א אין פיציט
אן זיין צו ס'מיינט וואס גוט גאנץ דאר ווייסט בפרט ילקוט, דער און  ארבעט פרייוויליקער
יע ממש שלינגען מיר אז חסושלום... ברויט. דע כראנישן א פון דווקא ליידט יידישער, דער
די ניט מיר זעען ילקוט אינעם ווארט! דעס דארפן וואס ? אנכי זה למה כן' אם איז פיציט...
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פון קיינער זאגן? צו געהאט מיר האבן וואס גע דאס ווהלין. היכל פונעם ווענט שטומע
און געקומען. ניט ווארט צום שוין איז אונדז לעבעדיקע די אונדז פאר ברענגט ווארט דרוקטע
דעם אט נעמען געגלוסט אזוי זיך האט מיר גע באן האבן זיי ווען יידן וואלינער פון וועלט
פון יידן וואלינער פראקטישן און קלוגן טייערן, פון פראגמענטן דארטן געפונען מיר לעבט.
אונדז צו דארטן פון אריבערנעמען אים ברוקלין, וואס לעבן, שטיקער פארגאנגענהייט. אונדזער
צוזאמען פירן כוח דעם אט מיט און ישראל אין מיר  עיקר דער און ניטא' מער שוין איז
פאר פולער דער ביז ארבעט ווייטערדיקע די יא, יא. אליין. זיך מאל אפט דארטן געפונען

ענדציל. ביזן ווירקלעכונג, יידן, אזוי ווי געזען איך האב איינמאל ניט
רעדן. ביים בלויז געבליבן ניט ער איז דאך אריינ נאכן זענען שוין, דערווייטערטע ביסל א
הילף די פארדאפלען צו כדי געטון אלץ האט ער ווארעמע געווארן גאר זשורנאלן די אין קוקן
איז דאס אויך ילקוט. פארן פעדעראציע דער כון פאקט! א יידן...
קא א איז דאס אבער  גענוג ניט ליידער
וואס דער' געווען איז פירער ניסן זיף. פאר פיטל האבן ברילן זיינע פון גלעזלעך די אונטער
אונ אין נשמה און גייסט מער געפאדערט האט אזוי אויגן, זיינע אין טרערן צעגלאנצט זיר

עיקר. דער דאד איז דאס און  ענין דזער איז הארצן... ביים פארכאפט האט מיר אויך אז

*IHDI'H QDllU fllD מיט( קולארי מנחם

זינט שוין, איז פירער נייטן נאמען דעם ערשטן צום באקענט זיר האב איד וועז
ברוק צווישן אינסטיטוציע אן געווען יארן' מיט ברוקלין, אין צוריק, יאר עטלעכע מיט מאל
איז זאכן צו צוגאנג זיין ווייל און יידן, לינער אז געפילט גלייך איך האב ז"ל, פירער נייטן
אים איז יושר, מיט און ערלעד שטענדיק געווען עקשןאידעאליסט, אן מענטש א שטייט מיר פאר
פעדעראציע די אויפשטעלן שנעל גאנץ געלונגען זענען ישראלדיקע מיר ווי לדבר'' "משוגע א

אמעריקע. אין יידן וואלינער פון זיין צו צוגאנג איינפאכן זיין מיט זאגן. געוווינט
אנדער אן אפשר מיט ישראלדיקער, א איר' דער גלייר מיר ביי ער האט אידעאל גרויסן
אויס איינמאל ניט מיר איז זאכן, צו צוגאנג ווא א "ביסטו אים. צו רעספעקט גרויס וועקט
פון אופן וועגן וויכוח א אים מיט פירן געקומען נעמען אנטייל פליכט דיין איז  ייד לינער
שטענ מיר האט ער אבער פלענער, רעאליזירן אומגעקו דעם לזכר מצבה א אויפשטעלז אינעם
נאאיווער, אפשר זיין, מיט איבערגעצייגט דיק יידנטום". וואלינער מענעם

ערלעכקייט. עקשנותדיקער געבוי וואלינער קיין ניט בין אליין איר
פרוי מיין דורר "אדאפטירטער" אן נאר רענער

דערמאנט, שוין ווי געווען, איז פירער, נייטן און טארטשינער א געווען איז וואס ז"ל העלא
אמעריקע. אין קרייזן יידישע אלע אין באוווסט פו אנדענק דעם פאראייביקן פון געדאנק דער
מיר אויר און פריינט סר א דערווארבן האט צום זייער געווען איר איז יידנטום וואלינער נעם
לויב שרייבן טרויעריק ס'איז זיר. צו צוגעצויגן מאל א מיט איר בין "באגלייטער" א פון הארצן.
פון אוועק איז וואס פריינט א נאר געזאנגען ווא דער אין טוער "פארברענטער" א געווארן
ווי פארשטעלן ניט זיר קאן איר אבער אונדז' אט אזוי  ניויארק אין פעדעראציע לינער
קאנען וועט פעדעראציע אמעריקאנער די אזוי באגייסטערט. מיר מענטש דער
דאד ער איז אים. אן ארבעט איר זיין ממשיר מיט געווארן אים ביי איז וואלין היכל דער
דאס צענטער! אונדזער פון הארץ דאס געווען איינמאל ניט לעבן. אין ציל זיין צייט דער
דער אין ארבעט די זיין ממשיר ווייטערדיקע אזא צו קומט ווי געווונדערט, זיר איר האב
אנדענק בעסטער דער זיין וועט פעדעראציע זיין צו צוציען כוח מאגנעטישן אזא איינעם

אים. פאר י ראם דעם אויסער פון מענטשן אויר אידעע
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W*'.*/ ז"ל פירער ניסן פון שלושים די ^צו ^ וואלינער דער פון פרעזידענט
^ \1^ אמעריקע אין פעדעראציע

וואלינער פון וועלטפארבאנד דורכן איינגעארדנט טרויעראוונט
כסלו ב מיטוואך, ווהלין, יהדות היכל אין ישראל אין יידן
פאפולערן פון אנטייל מיטן .1972 נאוועמבער 8טן דעם תשל"ג

בראון. אריה חזן

געהאלטן זענען וואס ווערטער די פון אויסצוג קורצן א דא ברענגען מיר
פרע און גרינדער פון אנדענק צום אוונט אויבנדערמאנטן אפן געווארן

ז"ל. פירער ניסן אמעריקא, אין פעדעראציע וואלינער דער פון זידענט
וואלינער פון פארזיצער אבישר, פנחס ריכטער האט אוונט דעם געעפנט

ישראל. אין וועלטפארבאנד

מ'דארף..." וועמען צענויפזאמלען כ'האב אונטערנעמונג. וויכטיקער געהאט כ'האב אבישר: פנחס
גע אלץ ס'האט ווירקלעך. און אז אבטיחין דערציילט צופעליק ניסן מיט טרעפן זיר זכות דעם
ניויארק אין האטעל אין קלאפט. ריי קורצע א מאכן ביי כ'האלט צוריק יאר ניין מיט ז"ל פירער
אח איינשטיין געזאלט כ'האב ווו זיר האט ער אמעריקע. קיין זע איז ווהלין יהדות היכל דער ווען
מיר פאר בריוו א געווען שוין מיר אף און אנגעכאפט גלייר גע חלום, א ווי מער ניט געווען
אנגעגעבענער אן מיט פירערן פון צוזא מיסיע די ארויפגעלייגט ז"ל. אבטיח' אריה פון וועבט
טרעפן. זיר וועלן מיר ווען דאטע בערגער צבי מיט מענארבעטן איז פלאן דעם רעאליזירן ביזן
באשטימט צוזאמען האבן מיר פא געזאלט אויר האט וואס ז"ל, מהלר. ווייטער א געווען נאר
צענויפ זאלן מיר ווען טאג א זעל דער אין אמעריקע קיין רן באגעגעניש די מיר זיר ס'דערמאנט
עסק און חברים וואלינער רופן קאנטאקט א שאפן צו צייט, בער פון הזיכרון ליל אין אבטיחין מיט
דער ביז טעג 10 די אין נים. אמע אין עסקנים וואלינער מיט יאר אין צה"ל פון געפאלענע
די געהאט איר האב פארזאמלונג פארווירק צוזאמען כדי ריקע, אין התרבות היכל אין תשכ"ג
גוט אים מיט זיר געלעגנהייט מאל ערשטן צום פלאן. דעם לעכן האט זאכלעד און קורץ תלאביב.,
גע אים אין האב איר באפריינדן. דעם געהערט דעמלט איר האב זיין ומנגן דערציילט מיר אבטיחי
מיט מענטשן ווונדערבארן א זען ,,אן פירער. ניסן נאמען מאנומענט א אויפשטעלן פלאן
מיט און הארץ יידיש ווארעם א אויסגעוואנדערט אונדזעריקער. פון נ. א. קולטורצענטער א און
אונדזער פאר מסירות וועלט א אבער יינגל, אלס אמעריקע קיין יידנטום. אומגעקומען וואלינער
האבן מיר אידעאל. געמיינזאמען היים' ,אלטער דער פון זכר דער הא ווערטער התלהבותדיקע זיינע
צוזאמען פארבראכט לאנג שעהן פייער". א ווי אים אין ברענט שטארקן א געמאכט מיר אף בן
וואלי פון געשטאלט דאס און בא דארט שוין אייר וועט ,,ער מס גלייר כ'האב און איינדרוק
אונ פאר געווען איז יידנטום נער פאר אבטיחי מיר האט געגענען" דער צו מיטארבעטן געווען כים

אויגן. דזערע דארטן שוין וועט ער ,,און זיכערט גרויסער דער פון םארווירקלעכונג
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איז הבית חנוכת צום איינצלהייט. נאציס, די פון פאלן נאכן גלייך, א געווען בטבע איז פירער
חודש א ספעציעל געקומען ער ישראל, אין באזוכט מאל עטלעכע פאר און אורחים מכניס גרויסער
אויר נעמען אנטייל כדי פריער, אפגערא די מיט טרעפן זיך כדי חן, יידישן באזונדערן א מאגט
ער "גענעראלפראבע''. דער אין יידן לוצקער רעשטלען טעוועטע פרא א געזען אים אין כ'האב
פאראנטווארט געפילט זיר האט מאטעריעלע דערלאנגען זיי און יידן וואלינער יענע פון טאטיפ
הת געגעבן האט ער ווייל לער, און איניציאטיוו זיין מיט הילף, מיר ווילן אנדענק זייער וואס
זיין געגעבן האט ער חייבותן. געווארן אויפגעבויט איז מיטהילף פאראייביקן.
שטרעבונג לעצטע זיין ווארט. ס'איז און בתים אין לוצק בית ווא די מיט באגעגעניש די
אין ממש באזעצן זיר געווען איז לזכר יזכורבור דער דערשינען איז ניויארק אין חברים לינער
אקטיוון אן נעמען און ישראל קהילה. לוצקער דער פון זאל א אין פארגעקומען
אויספערטיקונג דער אין אנטייל צום מסירות אמתע זיין אבער דאנק א ,,פארווערטס"רעדאקציע.
האט ער היכל. פונעם ארבעט געקומען איז יידנטום וואלינער געגרינ דעמלט איז פירער ניסן
זיינע אויסלעבן געוואלט אויר האבן, מיר ווען אויסדרוק צום פע "וואלינער די געווארן דעט
ישראל. מדינת אין יארן לעצטע וועלט דעם געגרינדעט ,1963 אין שות אונדזערע  דעראציע"
געוואלט גורל דער אבער האט וואס יידן וואלינער פון פארבאנד היכל דעם אויפבויען פון פים
געמוזט האט ער און אנדערש אויפגאבע די געשטעלט זיר האט ווהלין.
צוזאמען צוריקקערן שנעל זיר יש אין דענקמאל א אויפשטעלן פירער ניסן פון אנדענק דער
א גאר אין און פרוי זיין מיט ווא אומגעבראכטע די פאר ראל ווענט די צווישן לעבן לאנג וועט
צוגענו אונת פון צייט קורצער קדו זייערע און קהילות לינער הויז. דעם פון

געווארן. מען געוויד האט פירער ניסן שים.
חלק גרויסן א האט םירער ניסן ענערגיע און כוח גאנצן זיין מעט פי ניסן : א ק ר ו ב משה
מוסר זיר האט ער היכל, אינעם און פאראייביקונגסאקציע. דער גוטער, א געווען איז ז"ל רער
אנפי די אויר אבער געווען. נפש אן יאר, 8 פון משר אין אזוי, גאר ביז פראקטיש חבר. טייערער
האט ישראל אין דא רערשאפט גערוט, ניט ער האט אויפהער, א בעליועץ. קלוגער א און
פאראיי און פארגעסן ניט אים נסשות געשאםן און באאיינפלוסט גע האט וועג. גלייכן פון מענטש
שיין א אף נאמען זיין ביקט געטון און אידעאל אונדזער פאר ערש די פון גרופע דער צו ערט
דער און היכל. אינעם ווינקל אים האבן כוחות זיינע ווייט ווי פונעם בויער און גרינדער טע
איינגע איז נאמען זיין  עיקר דער געווען איז ער דערלויבט. ווהלין. היכל
זיינע פון הערצער די אין קריצט אמע דער אין גייסט לעבעדיקער האט לוצק, אין געבוירענער א
אין און אמעריקע אין חברים םעדעראציע, ריקאנערקאנאדער יינ ברמצווה א עמיגרירט, ער

ישראל. שוועריקייטן סר א געווען גובר האט ער ווו אמעריקע, קייז גל,
אינססיטוציעס מצד שטערונגען און אייגע פון פרנסה זיין םארדינט

מיר ר: ע ו ו ע ק ע ש ט א ע ל צו צוגעצויגן און יחידים איז משר אין דארטן, געווען מי. נער
באגעגענען זיר אויסגעקומען איז לאנדס וואלינער סר א אונדז אי אקטיווער, אן יארן סר א פון
ערשטן צום ז"ל פירער ניסן מיט און שפענדער און מאנשאפטן דער אין חבר בערגעגעבענער
הארס צוריק, יאר 12 מיט מאל פון טייל היפשן א מאביליזירט אין און ארבעטערארגאניזאציע
ישראל. קיין אפפארן מיין פאר בויען כדי מיטלען נויטיקע די הגם אינסטיטוציעס. פארשידענע
טאקע איז באגעגעניש אונדזער היכל. דעם יינג אזוי אים האט גורל דער
מיטן צוזאמענהאנג אין געווען געווען, מצליח האט םירער ניסן פון ווייט לים, מעבר פארטריבן
,,היכל דעם בויען פון געדאנק וועג זיין געגאנגען איז ער ווייל איז וואלין, געבוירןארט, זיין
וואלי פון אנדענק צום ווהלין" גלויבן זיין ווען הישר, דרר מיטן צוגע געווען גייסטיק דאר ער
וואס געדאנק א  יידנטום נער אלס אים דינען ערלעכקייט און זיין מיט שטאם זיין צו בונדן
פלי באקומען דעמלט שוין האט ארנט און מסירות זיין קאמפאס. וואס קאנטאקט א וועזן, גאנצן
צו ארויפגעקומען איז ער גל. אויר מיטגעריסן האבן לעכקייט זיינע אלע אנגעהאלטן האט ער
גרויס מיט און אפיס אין מיר זיר האט מחנה די און אנדערע, לוצ פון בראש שטייענדיק יארן,
אב מיר פאר געמאלן ענטוזיאזם פארגרעסערט. אמע אין לאנדסמאנשאפט קער
אויסגעבע פלאן, ז"ל'ס טיחי א געפירט האט פירער ניסן געטרויערט ממש האט ער ריקע.
וועגן פירערן, פון אים, פון סערט און קארעספאנדענץ פארצווייגטע פון אומקום דעם געווייטיקט און
מאנומענט גרויסן א אויפשטעלן פארוואל די מיט געשפרעכן פון בפרט יידנטום, אייראפעישן
ווא פון אנדענק צום ישראל אין מעל אנדערע, און טונגסחברים אים איז וואס יידנטום וואלינער
פאר מיר און קדושים לינער יעדע וויסן וועלנדיק און דנדיק האט און הארצן צום געווען
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יארהונ אונדזער אין וואקסן מיינונ זיינע מיס תמיד רעכנעז דער אין אנטייל נעמעז געשלאגן
פון ברעגעס די ביי ערגעץ דערט דרך מיהאט, וואס, צו גען, ארבעט. וויכטיקער
און מיטגעלעבט האט סטיר, טייר בער דערלייגס... ניט אגב, איד "געטראפן". האט פירער
דראמאטישע אלע מיטגעמאכט געפרוווט מאל א האט שאו נארד גרויס געסונען האמת. למען האב,
תקופה. דער פון אנטוויקלונגען פון אונטערשיד דעם דערקלערן פלאן. דעם אט אין אינטערעס
צו ער לויפט  יינגל א נאד מענ און מענטשן דענקענדיקע ,,פאט א געווען דאר איר בין
אינעם משפחה דער מיט זאמען ערש די נאר: חלומען וואס טשן ניט היים אלטער דער פון ריאט"
דעם אמעריקע. לאנד'' ,,גאלדענעם צום צופאסן זיך באמיען טע אויסער אגדערע. פון ווייניקער
אן געווען דאס איז געזאגט אמת טרוי וועלט; דער צו און לעבן פער א געהאט איר האב דעם
ראטע פון אקט אינסטינקטיווער צו וועלט די צופאסן ווילן מער מיינע דערצו: גרונט זענלעכן
וואס אומגליקן די פון זיך ווען מיר אבער שטרעבונגען. זייערע ברודער און שוועסטער 2 עלטערן,
רו דאס געטראםן שפעטער האבן פאר געטון שטענדיק האבן יידן ,1918 אין אומגעקומען זענען
יידנטום. פוילישע און סישע גע ניט זיר האבן מיר קערט. אין יידן אף פאגראם בעתן
רוס צארישן פון געלאפן מ'איז ביז גלות צום צופאסן וואלט או פון איינגעארדנט טשודנעוו,
פאגראמען, פאר שרעק פון לאנד א געווארן איז חלום אונדזער זייער? וואס מערדער, קריינישע
פון אנטלאםן מ'איז הונגער. פאר צו געהער םירער ווירקלעכקייט. מיטגעהאלפן האבן אפשר, זין,
רעזשי און פעלקער פיינטלעכע עקשנות האבן וואס וואלינער די בי ייח טשודנעווער פארטיליקן
לאנד נייעם דעם אין אויר מען. א םארווירקלעכן געהאלפן דיק האט פירער ימ"ש. היטלער מי
באל קיין ניט אים דערווארטן חלום. גרויסן מיר אף באדארפט ניט אלזא
סיס צו שטרעבט ער גליקן. דיקע א אף געווען צוםעליק כיבין .ארבעטן"... 7ווער
מוז אבער בילדונג, טעמאטישער סירער ווען ניויארק אין באזור מערערע דערנאר זיר האבן סיר
ער נוצט איז פרנסה. פאר זארגן יש קיין פארן געקליבן זיר האט אמעריקע אין סיי געטראפן מאל
לייע צו מינוט פרייע יעדע אויס הפחות, לכל צייט, יאר א אף ראל זיר האבן מיר ישראל. אין סיי
זיינע פארברייטערן צו און נען היכל דעם אויסענדיקן העלפן כדי אדורכ צייט צו צייט פון אויר
ער באקענט כל קודם האריזאנטן. זיר כ'האב פערטיק". און ,,םיקס בריוו לאננע זיינע געשריבן'
אין ליטעראטור דער מיט זיר געזעגענונגס אינעם באטייליקט גע געווען מערסטנטייל זענען
טרייער איר בלייבט און יידיש איינגעארדנט אים לכבוד אוונט ליטע היידישע טהרת על שריבן
סוף ביזן חסיד און ליבהאבער יע חברים. אמעריקאנע די פון מיט און חן יידישן מיט ראטור,
אפםארן זיין ערב לעבן. זיין פון גע אלע מיר האבן אוונט נעם ישראל. אהבת מיט סול און שכל
לעצטן נאכן אמעריקע קיין צוריק דערקענען געלעגנהייט די האט צום אינטערעס טיפן מיט און
מיט ער האט ישראל אין באזור ,,טעארעטיקער" דעם  םירערן גע איז חלום גרויסער זיין היכל.
לעצטע די זיר מיט גענומען וואס אידעאל, וואלינער פון אויסגע דעם זען דערלעבן ווען
,,גאלדענער דער פון אויסגאבן פשרות. קיק ניט ווייסט דעם  המקדש" ,,בית ענדיקטן
וואס ביכער אנדערע און קייט" גלייר געמוזט ער האט ליידער ווערק דעם אין האט ער היכל.
אין לעצטנס דערשינען זענען קיין תלאביב פון צוריקפארן נשמה. און הארץ אריינגעלייגט

ישראל. האט קראנקהייט זיין ניויארק. כוח סירנדיקער א געווען איז ער
זיר עלטערן מיטן געוויינלער פון אוועקגעריסן אכזריותדיק אים אמעריקאנער דער אין נאר ניט
אפגעףיסע: אלץ מ"טש ffVff אונדז. גע האט ער םעדעראציע.
סאראינטערעסי ןיינע פןן נער אף אויר דארטן פין ווירקט
נ. ביי טעט,ק,יט. און ףןנגען אונ ס'איז שרון: נחום וואלט איר ישראלדיקע.  אונדז
מיט פ8רקערט געשען אין פירער מענ א אויסוויקלען מעגלעד טויט אבטיחיס נאר אז געזאגט
פארברייטערט ער צייט ^ זיב און פינף פון לעבן טשיש אבטיחי... _ געווען פירער איז
מעקןים סיי די הספדווער קורצע אין יאר ציק מיי מיין לויט געווען, איז ער
,ז.,+~,,0הל*ד nil יייי_י_ חוי מענטש דער ווען בפרט טער, עורף", קשה ,,עם אן ביסל א גונג.
געזעלשאסטלעד איו ק 0ט J ס  פריינד טייערער אונדזער איז זיי אייגנשאפט די אט דווקא אבער
ער האט מענטש יינגער 8לס לע דאס ווען בפרט םירער. ניסן גומע אםטמאל געבראכט האט נע
קודם געשענקט צייט םרייע זיין אינטענסיוו. זייער געווען איז בן קעמסן צו כדי ווייל רעזולטאטן,
עלטערן, די משפחה, דער כל אין ,,רייכער" איז דור אונדזער ווי מען, מוז אידעאל אן פאר
איז ער שוועסטער. און ברידער אלע פון געשעענישן דראמאטישע טיי עקשן. אן זיין אויר באוווסט,
די פון השבט ראש דער געווארן וואס ניסן, און דורות. סריערדיקע אמעריקע אין סיי ישראל אין
הויז זיין אמעריקע. אין פירערס גע און געווארן געבוירן איז זיר ב&מיט דעריבער זיר מען האט
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עגנון, ש"י אסשר איז הכלל מן זיי סון דערקענט אים איך האב דער פון צענטער דער געווארן איז
געשילדערט האט ער אויך אבער יידישליטערארי צענדליקער נע באלדנאך םאמיליע. פארצווייגטער
חסי סון לעבן דאס עלפירוב רע די צו און מיר צו בריוו שע האט וועלטקריג, צווייטן דעם
בלויז. תלמידיחכמים און דים הגם ילקוט. סון דאקציעחברים רעשט די זוכן צו אנגעהויבן ניסן
העב א געווען איז שביאור זלמן אמע קיין עמיגרירט האט ער איירא אין משפחה דער פון לעך
יידי א אבער דיכטער, רעישער פארן יאר 3 יינגלווייז, ריקע געהאלסן, באזונדער יעדן אץ פע

שרייבער. שער ערשטער דער פון אויסברוך ער מאראליש. און מאסעריעל
יידן סר א האבן סירערן, לויט גע דאר ער איז וועלטמלחמה, און דעם מיט ניט זיר באגניגנט
עמי פונעם בפרט אמעריקע, אין וואלינער מער בתורתוכו בליבן פון ווערק א אנהויבן באשליסט
א אדורכגעלעבט דור, גראציע פאלקסטימלער, : אמעריקאנער ווי דער פון אנדענק דעם פאראייביקן
האבן זיי ; טראגעדיע גייסטיקע בא זיין אין צניעותדיק און פשוט שטייט און שאפט קהילה, לוצקער
און גייסט דעם פארנאכלעסיקט יידן א מענטשן, צו זיר נעמען בויט וואס קאמיטעט פון בראש
דער אין דורות םון לעבנסחכמה אהבת רוסן מיר וואס ליבהאבער, בת אין לוצק ביתקדושי דעם
סונעם טויערן די און היים אלטער גע דאר זענען דאס און ישראל. גמילותחסדים א גרינדעט ים,
געזעל און גייסטיק אמעריקאנער אייגנשאפטן און מעלות די ווען לאנדסלייט, לוצקער פאר קאסע
זיי פאר האבן לעבן שאפטלעד וואלינער םון מערהייט די פון .ספר דעם דרוק אין ארויס גיט
כמ זענען זיי געעסנט. קיים זיר תלמידיחכמים. און עמר יידן, ער באשליסט דעטלט און לוצק''.
און געווארן. אנגענומען ניט עט וואס מעלות דורות. םון משר אין זיין םון ראמען די םארברייטערן
או אן געווען בטבע איז פירער מענטש אלע איבערגעווויגן האבן א נאד ווערט ער : טעטיקייט
ציען געוווסט האט ער ועושה. מר איז 1j7td ניסן חסרונות. לעכע די סון איינער צייט קורצער
גע האט ער קאנסעקווענצן: נסיון גרויסן דעם בייגעשטאנען וועלטםארבאנד םונעם גרינדער
זיינע אלע איז און בלייבן וואלט וואס ,,אמעריקאניזאציע", סון א נעמס און יידן וואלינער פון
,,סארברענטער" א געווען יארן סר א אסימילאציע. אויר מיינט אויסבויען אינעם אנטייל גרויסן א
לייבאוןלע מיט ייד, וואלינער זע אים, פון עלטערע עמיגראנטן, היכלוואלין. דעם

בן. בייגעשטאנען. ניט ניסיון דעם נען קיינמאל ווייסט פירער ניסן
וואס ניט ווונדער קיין איז באמיט שטענדיק זיר האט ער און מיד זיין הייסט וואס ניט
גע ס'באוווסט ווי נאכדעם גלייר אל ,,צלם יידישן דעם אפהיטן רעאליזירונג דער פאר קעמפט
סרהכל טרויעריקער דער ןןארן איז דעם אן ייד א ווייל קים". פראיעקטן. און אידעען זיינע פון
םירער האט מבול נאצישן סון ווארצלען אן בוים א צו געגליכן איז ממש אטעם לעצטן זיין ביז
ווי מעשים צו אויםגעכאפט זיר  זיין ניט זאל ער ווו אומעטום דער איבערגעגעבן געווען ער
דערציילט, דא שוין האבן חברים טענהן. ער פלעג פאר פון אויפגאבע היסטארישער
אויםטו גרעסטער זיין און געמוסרט זעלבסט זיך ה^ט ער עבר דעם און לעבן דאס אייביקן
אלע איבער דאך א  גענוג ניט ב^,עףשט ער הלמא, זיין מיט יידנטום. וואלינער פון
אין לאנדסמאנשאםטן וואלינער אלטן םון שעפן צו כדי עברית, נחום פון משפחה די האט טויט
מיט צוזאמען  וועלט דער גאר יידיש ווארצלדיק זיין קוואל. אוי און אייניקלעד ווישקעווערס
כדי  חברים ישראלדיקע די דער פין געשעפט עף האט קייט ראש דעם םארלוירן אייניקלעד
צום ממשות'דיקס, עפעס אויםטון אנהויבנדיק ליטעראטור, יידישער יידן וואלינער משפחה די ; השבט
וואלינער פון אנדענק אייביקן מענ און דינעזאן און שמ,,ר סון םארלוירן האט וועלט דער אין
דע "כיהאב יידנטום. םארניכטעטן דער ביז שלוםעליכם און y^jn געטרייען איבערגעגעבענעם אן
ער האט געטוך, נדר שטילן א מלט לי יידישער צעצווייגטער נייער זיזי
מיין .ווידםען געשריבן, מאל א מיר םון תקופה דער אין טעראטור
סארווירק דער יארן ביסל יעשם אין וועלטמלחמות. ביידע צווישן םירער ניסן ליבנה: נתן
אי גרויסן אונדזער םון לעכינג אלץ האט ער גלותלענדער. אלע גרינ םאקטישער דער געווען איז
ווא די געגרינדעט oimYO יע8ל*. און געוווסט. און אויסגעזוכט םעדע וואלינער דער פון דער
אפעריקע אין םעדעראציע לינעי געזונ יידישע, די האמת: למען קאנאדע און אמעריקע אין ראציע

בראש.  עי איז גע איז םאלקסטימלעכקייט טע פרעזידענט איר געווען איז און
איז ער ווען מאל לעצטע דאס דער אין אויסדרוק צום קומען אין געווארן גערוסן איז ער ביז
מיר האבן ישראל קיין געקומען מער סר א ליטעראטור יידישער דרייסיק מיט  םמליאשלמעלה
עטלעכע אריינגעבן באוויזן נאר ניי דער אין ווי שטארקער און אים מיט זיר כ'םלעג צוריק. טעג
עברית אץ אים לכבוד שורות ליטעראטור, העברעישער ער גע איז ער ווען שטענדיק טרעפן
דע שוין זיר האט וואס ילקוט יוצא טאג. צו היינט ביז אפילו מער נאר און ישראל קיץ קומען
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איידער יידן' א ביי סומע סערע ד^ יידן וואלינער די פאר מאלן אים האבן מיר געדרוקט. מלט
כאטש איבער ניט לייענט ער און עלטערן זייערע פון ן ב ע ל אב ישראלדיקן צום פארגלייכט
אף איר גיי דעמלט ילקוט. איין וואלינער אף עלטערן עלטערנס געווידמעט האבן ביידע טיחי.

בריק". אייזערנעם אן וועגן דערציילן נאר ניט און ערד, ענערגיע און צייט גאנצע זייער
זיי בריוו צווייטער א אין און די אויר איז דאס ט. י ו ט זייער וואלינער אזויגערופענעם, צום,
גע איך האב ffJfT/7w נעם. א געווען איז ער וואס סיבה אונ געווען זענען ביידע אידעאל.
ניי Djn לופטפאסט ם"ס קףאגין ילקוט פונעם חסיד פארברענטער  אונדזערע און מנהיגים דזערע
מיר י)אט ער ילקוט> יידישן עם ווירק זיר, באמיט וואס ווהלין גע איז דאר וו. אז. א. שמשים.
פון גרוס ו^רימען א געבראכט מאל צו מאל פון ברענגען לער, אונטער אן אויר זיי צווישן ווען
ה, היכל# DPJW און אלעמען אייך וואלינער פונעם לעבן קאפיטלער האט פירער ווייל קודםכל שיד.
אנגעקלאפט וואלט שוועלבעלע א גע ניט האט אליין ער יידנטום. קאנטי אנדער אן אין געארבעט
שויב פארפרוירענער ljr7 אין זיין טראץ סר, א שרייבן וואלט ,,גע נאר ניט האט ער נענט.
אנ מיר און פענצטער מיין פון און יידיש ליטערארישן שיינעם, "גע אויר האט ער שנארעט".
טייערער א פרילינג. דעם געזאגט געווען איז ער ווערטער. וואגיקע למשל ווי פארקויפט". און קויפט
גע ^ אים נאך וןאס חלוץ רעדאקציעחבר א זיין שטאלץ וואס אש שלום פון יידל דאס
^ר אנדערעי>#" אלע קומען ןוי און עצות זייגע און ילקוט םונעם פאר און ירידן אף געפארן איז
ערשטע ב^ליקס ניט עס מאנט זע דערווייטנס פון באמערקונגען בטחון. קויפט

י הציפור" אל ליד זיר אויב  געווען שטענדיק נען אריינ געוווסט אויר האט ער
סלענג ישראלדיקן מיטן באנוצן האט ער ענין. אינעם לעבן געבן

?^0יכל איז ז"ל פירעי ניסי פינטל). סאמע (אין בול!  איבער ניט פארשטאנען שנעל
ווער אבער אישמעשה, 8 געויעו האט שנארערן", סיינט ,,כ'האב ,,מאנומענט וועגן שטענדיק חזרן
נא דער פון גע?אנט אים W7'0 ,,אבער געשריבן, מאל א מיר ער אומגעקומענע מיליאן א פאר
אויר באמערקט געוויס י'*0 ענט גרייט איד בין ילקוט פארן פאר האט ער וו. אז. א. יידן''
האט ער נשמה. פאעטישע זייז אין פאטשיילע א מיט ארויסגיין איבער שטענדיק פון אז שטאנען
וואס פאעטן יענע צי געערט דאס אבער גאסן". ניויארקער ווערטער הייליקע די אט חזרן
ליד^אין זייער בכיוון פארשטיקן אמע אין דא אונת, לטובת איז מין א חלילה, באקומען, זיר קאן
ענייית. אוז צניעות מחמת זיי' זענען ילקוט ,,אנעם ווייל ריקע, א פאטעפאןפליטע, צעבראכענע
"י זיר עי י^ט "ימי0 אויר רעדער'. אן שיף א ווי מיר ער און חסושלום, חילולהקודש.
יידן. וואלינער מיט דענטיםיצירט גרע קיין ניט איר בעט "לעולם פאסן: אנדערע אף אריבער איז

ברוקלין אין ז"ל פירער ניסן פון שלושים די צו טרויעראוונט
איז צאל, אין ווייניק ניט אמעריקע אין זענען צו ,1972 דעצעמבער 10טן דעם זונטיק,
אים, נאר טרויערן מיר וואס ניט רבותא קיין פרעזידענט פארשטארבענעם פת שלושים די
איז ער אויס... אזוי אונדז פעלט ער ווייל אמעריקע אין פעדעראציע וואלינער דער פון
ארבע אין טוער לאנגיאריקער א געווען אויר דורכגעפירט דא מיר האבן ז"ל, פירער נייטן
אלע אף ישראל פאר און האיאס טעררינג, אנדענק. זיין געווידמעט פארזאמלונג טרויער א
קא פון מיטגליד געווען אויר איז ער געביטן. צו משר. פראפ. הרב גענומען אנטייל ס'האבן
וו. קל. אמאלגעמייטעד דער אין לאקאל טערס סעמינאר), טעאלאגישן יידישן (פץ קער
דער האט צוריק יאר עטלעכע מיט יוניאן. יחיאל ה"ר. גיטעלמאן, ברור מאיר חזן
באערט 1052א ברענטש מידוווד ברוקלינער אנ.* א. געבינער ריימאנד און דאבעקירער
זיין פאר שפילקע גאלדענער א מיט פירערן האט דאס אבער גאסרעגן, א געגאנגען ס'איז
זיין אץ יאר 50 איבער ר. א. אין אקטיוויטעט באעוץ קומען וואלינער אונדזערע געשטערט ניט

יאר. 25 פאר  אסתר פרוי ז"ל. פירער נ. פון אנדענק דעם
דערציילט און געשריבן שוין איז געוויס דער פון פירער היה. כן כשמו  פירער
אונטערנעמונגען אנדערע אלע וועגן געווארן פי אויר מיינט וואס דא, פעדעראציע וואלינער
*ספר ווי בראש געשטאנען איז ער וועלכע אין וואס לאנדסמאנשאפטן וואלינער אלע פון רער
אין לוצק" קדושי ע"ש התרבות "בית לוצק",
געראטעוועטע פאר י'ילפסקאמיטעט בתים' אויסצוגן אנגעגעבן ניט בריוו אין ווערן ליידער .
(25 זייס אף (סוף רעדאקציע.  רייד זייערע פון
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נאכן אויר פעלן וועט עפעס אז עס, הייסט וועלטפארבאנד אונדזער אין אקטיוויסטן
זאל וואס רוחניות' עפעס היכל. דעם ענדיקן אין הווה וועגן פארטראכטן ביסל א זיר דארפן
אויפ אים בארעכטיקן. אים און היכל דעם אנפילן וועלט. דער גאר אין יידן וואלינער פון עתיד
תצא מציון "כי בבחינת לעבן. ביים האלטן עגעבן זיר האבן וואס יידן, דור דער
ארויס ווירקלער זאל תורה די כדי תורה". וואלי פון אנדענק און עבר פאראייביקן הענט
דער ערגעץווו עקזיסטירן דאד מוז שפרודלען קהילות חרובע און יידנטום אומגעקומען נער
ס'זאל כדי קודםכל איז ציון און ציון. קוואל דורד ישראל' אין היכל דעם אויפבויען דורר
גע תליא. בהא הא תורה. די ארויס איר פון וועלדלער, פלאנצן יזכורספרים, ארויסגעבן
גע אלזא איז היכל דער קנופטאוןגעבונדן. זיר' עלטערן  וו. אז. א. מצבות אויפשטעלן
און תורה? די איז ווו כן' אם ציון. צו גליכן ליידער קומען יינגערע קיין יארן. לאנגע צו
ביידע כדי היכל פון ארויס דארף תורה וועלכע פון ווייט געבוירענע דור, צווייטער דער צו. ניט

? נשמה און גוף  איינהייט ווערן זאלן קיין ארויס ניט ליידער ווייזן אומעטום, וואלין,
? ריבונושלעולם דער טוט וואס איז ווערק און ווערטן די אט זיין ממשיר חשק שום
יידן, וואלינער געפונען זיר ס'האבן ווי פונקט אזא לן משמע קא מאי איז עלטערן. זייערע פון
וואס רעאליסטן מענטשן ואנשימעשה, חסידים העדן! צו אונדז ער לאזט וואס עתיד?
פו עבודתהקודש דער מיט פארנומען זיר האבן לי". מי לי אני אין "אם איז סרהכל דער
יידן אויר זיר געפונען אזוי היכל, דעם בויען נעם ווערק אונדזער ארויסענדיקן ניט וועלן מיר אויב
עניי מיט פארנעמען זיר נוטה מער זענען וואס גייסטיקן און ממשותדיקן א געבן ניט אים און
אין ווייניקער סר א אמת, וואס רוחניות. פון נים און טון ניט אונדז פאר קיינער עס וועט אינהאלט

ירבו. כן צאל,  איצט ניט אויב "? אימתי  עכשיו לא "אם
יידן אזעלכע צענויפגעקומען זיר זענען איז וועט אונדז פון איינער יעדער ווען ווען? איז
דבריתורה. רעדן צו כדי אסיפה, קליינער א אף הונדערטאוןצוואנ ביז ב"ה, דערציען, טאקע
ס'פאסט ווי תכלית". ,,גייסטיקן וועגן כ'הייסט ? אנהויבן דעמלט ערשט און ציק

תלמידיחכמים. יידן פאר פון תשובה אלגעמיינע די כמעט איז דאס
האבן וואס יידן וואלינער צענדליקער עטלעכע

פון געשיכטע די אן זיר הויבט אמתן אין מין א פראגע. דער אט אויף ענטפערן באוויליקט
ארומגע זיר האט ער ע"ה. אבטיחי זעליגן פארמאט. קליינעם אין פאלקסאנקעטע
פארעפנט און שרייבן לאזן געדאנק מיטן טראגן דש סייעתא מיט אז אננעמען לאמיר איז'
פערזענ יידישע וועגן ענציקלאפעדיע אן לעכן האבן אנשטרענונגען, געמיינזאמע מיט און מיא
דיכטער רבנים, צדיקים, וואלין: אין לעכקייטן דעם היכל. דעם אויסגעענדיקט סוףסוף מיר
וו.; אז. א. עסקנים שריפטשטעלערקינסטלער' הכל אוידיטאריוםזאל. און ההתיחדות אולם
קליינער דער אט אף געווארפן האט עמיצער די אונדז וועלן לאנג ווי ? ווייטער וואס איז בכל.
פו, געשיכטע די "שרייבן לאזונג: די אסיפה זיי, אף שילדלער אלע מיט ווענט' אייזןבעטאן
אנ פון הנה. ועד ממצרים יידנטום. וואלינער יידנטום וואלינער פון געשיכטע די דערציילן
ביז סטעפעס וואלינער אין לעבן יידיש הויבאן קאנען צי און י פאראייביקן אזוי, ווילן מיר וואס
אונ פון גרינדער וועגן ממש. היינטצוטאג ? געשיכטע דערציילן ווענטאוןמויערן בכלל
היכל פון בויער די און וועלטפארבאנד דזער דערציילונגען זייערע צו אייך זיר "הערן אפשר
נאד געפאלן אבער איז גורל דער איינשליסלעך'. דורכ האבן און געדיינקען וואס וואלינער יידן
ארויס נויטווענדיקייט דער אף וויכוח קורצן א אייגענער זייער אף געשיכטע די אט געלעבט
צוערשט בענדער' עטלעכע פון ווערק א געבן צו אויר "רעדן" ווענט די וועלן צי אבער הויט,
קהילות "ספר נאמען אונטערן עברית, אין "אט ספק. גרויסער א דורות? קומענדיקע די
אוידרוק צום קומען ס'זאל וועלכן אין ווהליך, דער שוין זאגט ווענט'/ אנדערע אלע ווי ווענט
קהילה' וואלינער יעדער פון געשיכטע פולע די ניט זיי' צו רעדט וואנט די ניט דור. צווייטער
דארפישע היינו שבקלענסטע, קלענסטע די אויר וואנט. דער צו רעדן ווילן זיי
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פיל אזוי די פון קעגנזאץ אין  העולם אומות אפשפיגלען קאן ווערק אזא נאר ווייל קהילות.
אלטע די פון פאלאצן און מויערן בארימטע קהילות, די אין לעבן אלגעמיינע דאס לדורות
געבליבן זענען זיי פון זכר אלס וואס צייטן גרוי די  פשוטיעם סיי פערזענלעכקייטן סיי
וואנט. כינעזישע די און פיראמידן די בלויז מיט מענטשן הארעפאשנע ערלעכע מערהייט סע
גייס שום אן  געבליבן חורבות. עטלעכע און אזוי געווען איז יידנטום וואלינער דאס תעלכע
אויס אן איז מערבי כותל (דער השפעה כיקער פול.
טויזנטעריאריקע און למקדש זכר אלס נאם, ווא וועגן ארבעט ערנסטע גרויסע א אלזא

ישראל). פאלק פון האפנונג וועגן יזכורספרים אלע די וואס יידנטום' לינער
קומט עמיצער אז ניט אבער ס'הייסט ביז דערשינען זענען וואס קהילות וואלינער
אויפגעשטעלט שאפונג. אונדזער מאכן מבטל דאס געווען מצליח ניט ליידער האבן איצט
ס'איז וועלכע אן כוחות אייגענע אונדזערע מיט ווייל דערפאר קודםכל בשלמות. ארויסברענגען
אדרבא וואלין. היכל דעם  הילף זייטיקער געהאט ניט האבן קהילות מערהייט גרויסע די
באדערפעניש נויטיקע א געווען איז היכל דער אזעלכע ארויסגעבן איצט ביז מעגלעכקייט די
פאראיי דאס  ציל אונדזער צו מיטל א און געווען זוכר. האבן וואס די אויר און ספרים,
מש  היכל דער יידנטום. וואלינער דאס ביקן גע איז אלעמען ניט  ספרים ארויסגעבן
די  תורה די תורה. של אכסניה אונדזער מע באשרייבונ ערנסטע פולע ארויסברענגען לונגען
יידנטום וואלינער פארצווייגטן פון געשיכטע באגרע לאקאלע און פארנעם איינגן צוליב גען
צענדליקער 0ך א פון און מער ניטא איז וואס היסטארישע אין מאנגל צוליב און נעצונגען.
גע נאר דארף וואס  קהילות יידישע חרובע בכלל. יידנטום וואלינער וועגן דאקומענטן

ןןערן. שריבן נאצישן פון תקופה די איז הכלל מן יוצא א
אויפגאבע. לייכטע קיין ניט כלל איז דאס געראטעוועטע זיר די פון דערציילט חורבן'
נע. צו כדי מיד צו אפשר זענען ןואלינער מיר דער שוין ווי אבער. פארטיזאנער. און שרידים
למען איז וואס משא, שווערע אזא ז,ך אף מען קהילות. טייל א פון בלויז מאנט,
קולטור מלוכהשן א פאר פאסיק מער האמת
פלייצע" א ,געבן מוזן מיר אז אבער' אנשטאלט. בטבע זענען עלטערן וואלינער אונדזערע
קלאר. א,ז 0Jn _ או,פהייבן משא די אט כדי אין געגלויבט האבן זיי מאמינים. יידן געווען
געהער,קן דעם האבן קאן דןר אןנדזער נאר זיי נסים. אין המשיח. ביאת אין עולםהבא,

ק^ן^. אזא אף קאנטראל בריק" "פאפירענער דער אז געגלויבט, האבן
, , איז צדיקים גיין ס'וועלן את ס'גייען וועלכן אף

די הפחות לכל לייגז' ניט י^לל מיי אייב "איי פון דויערנדיקער את איסר^לטנדיקער
ייייסט יי^י  שאפינג 7*י "# פ*י ית' י י יס זיר ברעכט וואס רשעים" פון בריק זערנעם
וועט וואס ווינטש א בלייבן ניט ס;יועט אייב ווייל דערפאר אפשר פיס. זייערע אינטער r*J

חלום. א ייעין. פאיייייקלעכט ניט ?יינמ*ל און שטאל .פון נכסים גרויסע קיין האבן זיי
אין תורה, של אכסניה אינתעי איז *יז זיר האבן זיי און פארמאגט ניט קיינמאל אייזך
דער מיט שאפן חלילה זיר וועט ייאליז' י'יכל רוחניות. פון המזבח קרנות די אין אנגעכאפט
וואס ליכטל א ווי עפעס חלל. ליידיקער א צייט ווי ווארט, לעבעדיק גאטס געזוכט גייסט. פון

אויסגיין. ביים האלט און צאנקט אין ערגעץ אויסדרוק צום געוויינלער ס'קומט
רש'יי באוווסטע די אותי'לער"' "קליינע די

חשבת טרויעריקער א דווקא ניט איז יאס גמרא גרויסע די אף געדרוקט  אותי'לער
און יצירה מיט פארבונדן איז וואס אלץ הנפש. בלעטער
געבוירנוויי, געתיס' זיר' מיט ברענגט בויען א אויר איז דאס באווונדערן, גרויס צום

שאפונגספרייד. אויר תמיד כמעט אבער לדו געבליבן אמת. באוויזענער היסטארישער
איינהערן זיר זאלן מיר כדאי כן על איז איז צייטן אלטע די פון כוחמשפיע א ווי רות
זיר און הקטנה' האסיפה "אנשי די פון רוף צום אונ פון נאר ניט ווארט. לעבעדיקע דאס נאר

דעם. איבער פארטראכטן ערנסט די פון גייסטער די פון אויר נביאים, דזערע
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קהילות
 קאזאק פיאנץ עלבירט יעקב
לויצק פון אומותהעולם חסיד
שפעטער פץ חשכות דער אין שנעלער וואס (30 נומער ילקוט פון (המשך
אבער כוחות, אן ממש געווען זענען מיר נאכט. פארניכטונגמא דייטשישע די .1943 סוף
מו אונדזערע באפרייען באשלאסן האבן מיר מיטן געארבעט אלץ נאף האט יידן קעגן שין
אין טויט, זיכערן א פון סכנה דער פון שיעים ווייניקאיבער די פון מצב דער אימפעט. פולן
שטח. זייער אין געפונען אונדז מ'וועט ייעז פאל שטעט און שטעט וואלינער אין יידן געבליבענע
אז קאזאקן' זיץ מודיע געבעטן נאר זיי האבן מיר איז גרובן אין פארשטעקט זיף האבן וואס לעך'
ער וועט אפשר נעונד. ווידער זענען מיר התלהבות דער צוליב שווער' ספעציעל געווען
און אונדז. פאר מקום נייעם א אויסגעפונען ווי פונקט אוקריינער. פון מיטארבעט דיקער
אונדזער אוועק איז פארטאג באלד ווירקלער' טיף באהאלטן זיף יידן "גליקלעכע" האבן מייז
געבראכט אונדז האט ער קאזאקן. צו באלעבאס זיר זיי האבן מייז ווי ניט אבער נארעס, די אין
נאכט' זעלבער דער אין זאלן מיר עצה קאזאקס ביינאכט. סיי בייטאג סיי באהאלטן
שאסיי, ראוונער מיטן לאזן זיר זייגער, א איינס פון גרופע א דעמלט געווען זענען מיר
סטא פארלאזענער א צו קילאמעטער, פינף א אויסבאהאלטן זיר האבן וואס יידן לוצקער פינף
וועט ער ביז באהאלטן דארט זיר און דאלע קא פראנץ פון פאלווארק אין מאלינע א אין
מיר פלאץ. נייעם א אונדז פאר אויסגעפונען פראנצ'ס אין שוואגער. און שוועסטער זאקס
צייט א מיט געקענט. גוט סטאדאלע די האבן דער אונדז צו ס'זענען זיר. פארשטייט זכות,
אברהם געווארן געכאפט דארט זענען צוריק באהאלטענע וועגן ידיעות שרעקלעכע גאנגען

הערשל. זון זיין און קלעפאטש דייטשן דורר געווארן געפונען זענען וואס יידן
__,v ^,,,[/, אוו_ז דאט באלס1.אם .... געברענט אונדז אף ס'האט און אוקריינער און
יפללש 5 מיט" ב^יט ל/בנס" לדרךי7טלע^ כמעט האבן אויגן אונדזערע שיעק פון הויט יי
גע פריעטלער ד" £ "£* ff עער מילי אבער דערפאר שיין, ליכטיקע די אנגעקוקט פ^י?י*ניט יזי £ מל י nJ זעגניט פון חושהשמיעה אונדזער פארשארפט זיר J^Jהאט ^ /7ער וועג[אוקריינערע ^ אין גערויש יעדן צו זיו איינהערן שטענייקן

אוב איז איורי ?עלט * איז אינסטיי?ציעס ווי דערהערט האבן מיר און  היום ויהי
"יי" '* "' י"י "" ^7 ""ZJ77 ורן שרייט ון לויפטאינירויסןא דארט יעיעמיצער אינדז עי האט סיף צום 7/געייאקסן האט ער נעמען. אונדזערע ביי אונדז רופט
5 פאר פאפירןגעלט מיט קאנווערט * ל*נ" ראטעווען. אים קומען זאלן מיר גערופן אונדז
אויס אונדז פ^י י'אט קאזאק וואס גאלד' ייך (סתם טויטבלאס געווארן אוודאי זענען מיר

טיישט הא מיר צייט). גאנצע די געווען מיר זענען בלאס
ל ייל זיך האבן מ,ר אנידער. פאלט ער ווי און שיסעריי א געהערט בן

?ט??ב\ געווען ס'איז שטימע. זיין דערקענט האבן ^".מיר * אף ?שיא * עסניוארג' איי בגיים האט ער מאנדעלמא" נאמען מיטן ייד לוצקער א
פינצ יעי איו פאילייז זיר מיי וועלן אפשי דער איז ער משען. א ביי אויסבאהאלטן זיד
קילא 200 א 'פארמאגט" ^'7 מיי טערניש מקום אונדזער פון ווייט ניט געווארן שאסן
אנגע צוריק וואכן מיט י'אבן מיי ייא0 עפל פארוואס געוווסט ניט האבן דייטשן די מקלט.
זיי מיטנעמען גארטנס. ארומיקע די אין גנבעט ריכטונג. אונדזער אין לויפט ער
איבערלאזן אונמעגלעך געווען איז זיר מיט
גע דאר מיר וואלטן  מאלינע דער אין זיי אויסבא האבן וואס דארף אין טשעכן
גנבים. קליינע ווי שפאט צו און שאנד צו ווארן אוג אויר פחד. אין געלעבט האבן יידן האלטן
קא אף געגאנגען געוויס אויר דאר וואלט דאס דער שטארק זיר האבן אפוטרופסים דזערע
צו געווארן אוודאי וואלט ער חשבון. זאקס זיי פון אפטראגן זיר געבעטן אונדז און שראקן
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האט ער מאלינע. אונדזער נעבן שטימע זאקס אונ עפל די באגראבן אלזא האבן מיר חוזק... 1
אז שוואגער זיין מיט קול א אף הויך גערעדט געלעגערס! אונדזערע טער 1
דערציילט, אים האט ער הערן. אים זאלן מיר זיר כדי קאנרוערט דעם געעפנט האבן מיר 1
גע געקענט ניט און געזוכט אונדז האט ער אז האבן אט און געלט, ביסל מיטן אויר צעטיילן 1
סטא דער צו זענען מיר אז אויס ווייזט פונען. פון בריוול קורץ א אויר געפונען דארט מיר 1
ווייסט ווער דערגאנגען... ניט קיינמאל דאלע באפעל א איז "דאס הלשון: בזה בערר קאזאקן' 1
שוין איז פראנט דער געשעען. אונדז ס'מיט וואס ניט וועט איר ארט. פון ניט זיר רירט מיר. פון 1
געוויס וועלן סאוועטן די און בערדיטשעוו ביי  מילר די און ברויט דאס אויפעסן באווייזן 1
געגענט. די באפרייען ארום טעג עטלעכע אין די פארמאסקירט אייר ביי זיין ויעל איר און 1
ניט דארף אין מער האבן דייטשן די ווייל און מיינען זאל שוואגער מיץ אויר אז אזוי, מאלינע 1
ניט ער האט צי קאזאק אים פרעגט איז געזוכט' ניט זארגט פארלאזט. באמת אים האט איר אז 1
גיין, געהייסן אונדז האט ער הלמאי חרטה קיין העלפך. וועט גאט און אייר פאר זארג איר ווייל 1
אזא אויסבאהאלטן אונדז האט ער ווי נאכדעם מיר לשון. דאס פארלוירן ווי האבן מיר 1
האט שוואגער זיין נאר ווי און צייט... לאנגע מיר ווי צווייטן דעם איינער אנגעקוקט זיר האבן 1
אונדז קאזאק האט חרטה, ארויסגעוויזן ווירקלער מיר האבן דערנאר דערקענט. ערשט זיר וואלטן 1
באלע אונדזער מאלינע... די עפענען באפוילן גע ספאנטאנעם א אין אויסגעבראכן פינף אלע 1
שטיין געבליבן ממש געווארן. נשתומם איז באס גע זיר רעזיגנירט. מיר האבן וואס נאר וויין.

פארשטוינטער. א וואס קומען ער זאל טויט' אויב אז  ווונטשן
דייטשישע די אין אריינפאלן ניט און שנעלער

בא מיר זענען 1944 פעברואר 4טן דעם דערוועקט אונדז אין זיר ס'האט לאפעס. חיהשע
א זיין נאר קאן רוסן. די דורר געווארן פרייט יענעם אין לעבן. צו חשק פון קוואל פרישער א
האט דאר אונדזערער? פון שמחה גרעסערע קאזאקן אין געזען באמת מיר האבן מאמענט
געפרייט קינדער 3 און פרוי זיין מיט קאזאק זיר אדם... בצורת מלאר א
און עטלעכע די ווי מער באפרייונג דער מיט פריי דער אין דערמאנט זיר האבן מיר
זייער געראטעוועט. האט ער וואס יידן צוואנציק דייטשן די פון צוריקטרעטן וועגן ידיעה לעכער
זייער האט ליידער לשער. אין געווען איז שמחה זשיטאמי דער אין שוין איז פראנט דער אז און
 דעם וועגן אבער געדויערט. ניט לאנג פרייד ווייסט... ווער ? אפשר געגענט. רער

קאפיטל. קומענדיקן אין קא דערהערט מיר האבן טאג דריטן אויפן

זכרונות דארפישע
סאד גרויסער א געצויגן זיר האט הויז אונטערן דארף. פוילישער א געווען איז י ט ס א מ
ווא קוואל אייגענער אן און פרוכטביימער מיט צפון פון שומסק' אונטער קילאמעטער 15 בערר
טייע קילע, די געשעפט מ'האט וועלכן פון סער אינ איינזאם אן כמעט געווען איז דאס זייט.
און אלץ פאר געקלעקט האט וואס "משקה" רע וואס דערפער, אוקריינישע פון "ים" א אין דזל
הויף, אין הויז, דעם קעגנאיבער אלעמען. פאר קיץ זייטן. אלע פון ארומגערינגלט אים האבן
א וו. אז. א. שטאלן שייערן' די געווען זענען איז פאליאקן און אוקריינער צווישן ליבע הייסע
זענען קעלבלער און בהמות טשערעדע גאנצע איז טאקי דערפאר און געווען. ניט קיינמאל
מען האט זיי פץ און "איינגעשטאנען" דארטן ווונדער. מין א יידן אונדז פאר געווען מאסטי
הינט בייזע גרויסע' עיקרפרנסה. די געצויגן הייזער אנדערע אלע פון ווייטער ביסל א
איבערגעגעבנ הינטעשער מיט האבן קייטן אף דארפישע גרויסע א געשטאנען איז דארף' פון

מאיאנטעק... דעם אפגעהיט גוט קייט און דאר שטרויענעם א מיט האלץ, פון געביידע
דאר יידישע די געציילט האט נפשות ניין געווען עס איז אמתן אין פענצטערלער. קליינע
איי געוווינט. דארטן האט וואס משפחה פישע מיטן דארף< אין הייזער אנדערע אלע ווי הויז א
פאר א משפחות: 2 געווען זיי זענען גגטלער איינגאנגן אלע אין וואס אונטערשיד איינציקן
שוועסטער א און קינדער 3 זייערע מיט פאלק אראפ בארג מזוזות... אנגעקלאפט געווען זענען
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וואס "און אויפגעציטערט. שטענדיק מין* האט מו עלטערע אן און קינדער 2 מיט אלמנה אן
זיר וועלן שומסק אין חברים מיינע אז זיין וועט כמעט מען האט שומסק אין באבע. א  טער
זיף איך פלעג "? רבי מיו רופן זיי אז דערוויסן זיי מ'האט און הייסן זיי אזוי ווי געוווסט ניט
כ'האב וויפל אבער אליין. זיר פאר דערשרעקן פאר אזא צונאמען א פאציוקעס", "די גערופן
פשוט" רופן מיר זאלן זיי געבעטן זיי ביי זיר שומסק אין יידן יידן. דארפישע פארגרעבטע,
דווקא און רבי. דווקא געהאלפן, ניט האט חיים, גע ניט האבן כשרות אפגעהיט האבן וואס

ריש. מיטן קיין געעסן ניט און מילר אנדערע קיין טרינקען
די פון די נאר פוטערסמעטענעקעז, אנדער

תלמידים מיינע זענען למדנים גרויסע קיין פשוטע געווען זענען זיי הגם וואס פאציוקעס,
זיי איר האב געלערנט געווארן. ניט מיר פון זאל אלץ אז געווען מקפיד שטארק זיי האבן יידן,
פאשע. דער פון קומען פלעגן זיי ווען בייטאג, למהדרין. כשר זיין
גע מיד. געווען עסן, נאכן שטענדיק, זענען זיי שטענ האט "פאציוקעס" די פון שטוב אין
 פליגן די גרויס. געווען איז היץ די געניצט. מיט קעז פרישע און מילר מיט געשמעקט דיק
לערן און חכם א זיי דו און היישעריק, אן ווי וואס מאשין די "סעפעראטער", דער פוטער.
האט חברישקייט אבער שרייבן... און לייענען זיי דער פון סמעטענע די פונאנדערגעטיילט האט
און אזוי! ווי נאר און אונדז, צווישן געהערשט צו אויפגעהערט ניט האט זויערמילר און מילר
געווען איז שילערינס מיינע פון איינע אז בפרט דער פון מאטאר דער טאג. גאנצן א זשומען
אינעם יפהפיה. א יארן, מיינע אין מיידל, א פון זיר' פארשטייט געמאכט, געווען איז מאשין
זאל איר ניט איר געדענק שומסק כרר גרויסן באבען, דער פון הענט די הענט... מענטשלעכע
מיטיק נאר קראסאוויצע... אזא באגעגנט האבן גאנצע האבן פרויען צוויי אנדערע די בעיקר.
דעמלט זיי. מיט צוזאמען פאשען גיין איר פלעג להב און, בהמות די פאר פרעסן געגרייט טעג
וועלט. דער אף לעב איר אז געוווסט איר האב גע געבאקן, און געקאכט בית. בני די פאר דיל,

חיות. א ס'געווען בא געווען איז פאטער דער געוואשן. און רוימט
אלע אף גאר. ביז שיין געווען איז געגנט די צו געערט האט וואס פעלד אין בעיקר שעפטיקט
פעל סאסנעוועלדער;  בערגלער ארומיקע זאמדיקער, א געווען איז דאס פאמיליע. דער
דער אויג דאס ווייט ווי  לאנקעס און יעי ארויסגעגעבן דאר האט וואס באדן, שלעכטער
האלב א ווי מער  לאנקעס די אט נאר. גרייכט פלעג און תבואות, נאר און רעטשקע און קארן
זענען זומער און וואסער אונטערן זיי זענען יאר האבן קינדער די סחורה. די פארקויפן פירן
קיינמאל ס'ווערט הויר.  גראז דאס גרין, זיי טעכטער 2 און זין 3 די בהמות. די געפאשעט
פאר פאשע ווונדערבארע א ווייניקער. ניט גיין און קאיאר, טאג יעדן אויפשטיין פלעגן

בהמות. צו זיר פלעגן פאשע; דער אף בהמות די מיט
שבת. אף אויר בלייבן איר פלעג אפטמאל שעד. פאר א רוען און עסן מיטיקצייט, ריקקערן
אף געארבעט. ניט שבת האט סעפעראטאר דער פינצ ביז טשערעדע דער מיט ווייטער גיץ און
עטלעכע אף בלויז געגאנגען מען איז פאשע דער געארבעט! שווער זייער האבן זיי טער.
אפשר אנגעזען דא זיר האט שבת דער שעה. פלעגן שניטצייט אנגעקומען ס'איז ווען
שניי א שבתליכט. סר א שטאט. אין ווי מער אריין. פעלד אין גיין אויסנאם אן בניבית אלע
כיד פלייש און פיש טיש. אפן סערוועט ייייסעי אויר איר קארן. דעם אדער רעטשקע די שניידן
און געקעניגט... דא האט המלכה שבת די המלר. שנעל זיר האב איר זיר. פארשטייט בתוכם,
שבת אנטון זיר פלעג דרויסן דער אויר עפעס ליב און קאסע דער מיט שניידן אויסגעלערנט
יידישער איינזאמער אן פון דרויסן דער דיק. אז אויסגעוויזן זיר האט מיר ארבעט. די געהאט

סטעפעס. וואלינער די אין שטוב פון פעלדער די אויף שנייד און איר שטיי דאס
ארי פאציוקעס די פלעגן נוראים ימים אף כוחות אלע מיט געשניטן כ'האב ארץישראל...
ס'זענען ווו אנטאנאוויטש, דארף אין בערפארן הימל! זיבנטן אין געווען און
דאס משפחות. יידישע מניינים עטלעכע געווען האבן זיי ? "פאציוקעס" די צו איר קום ווי
ישוב. יידישער אנטוויקלטער אן געווען שוין איז איר ווען זומערחדשים, די אף געדינגען מיר
תלמידיםחברים, מיינע באזוכט דארטן האב איר זייע לערנען כדי לערנען, פון פריי געווען בין
אנ אין ישוב יידישן וועגן פרטים גענויע אבער זאלן זיי "כדי שרייבן, און לייענען קינדער רע
דערציילט שאד. א ניט. איר ווייס טאנאוויטש זייערע געבעטן זיר ס'האבן ווי דאוונעך, קענען
א גאר געווען ס'איז אז אמאל מיר מען האט דעמלט געווען אלט בין אליין איר עלטערן.
אייגנאר אן מיט דארף "יידישער" זעלטענער זיי תלמידים. מיינע פון אלטער איין אין יאר, 13

לעבן. יידישן טיקן וואס "ריש" שארפן מיט רבי' גערופן מיר האבן
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הקפות און הישענות בימייית יעקב 1

אפיצירן צארישע מיט ו
לענגע א אף באזעצט זיך האט פראנט' פון ערשטן פונעם יארן די אין עס איז געווען 1

צייט.. רער איז פראנט רוסישדייטשישער דער וועלטקריג. 1
קליין א אין געוווינט דעמלט האבן מיר געווען שוין איז קאוועל סטיר. ביזן דערגאנגען 1
נאמען מיטן קאלאניע' יידישע א שטעטעלע, באפעלקע יידישע די דייטשן. די פון פארנומען 1
ראפאלאוו און וולאדימערעץ צווישן אליזערקע, גע האט שטעטלעך, קליינע די פון בפרט רונג, 1
גע זענען וואס קאלאניעס יידישע יענע פון קע. פאר ווי סאלדאטן די פאר מער פחד. אין לעבט 1
ערשטן' דעם ניקאלאי בימי געווארן גרינדעט זאלן וואס עראפלאנען קיין גופא. מלחמה דער
אריבער זענען מיר יידן. פראדוקטיוויזירן כדי די און באפעלקערונג ציווילע די באמבארדירן
1913 אין אליעווסק פון אליזערקע קיין געפארן דע נאד זענען כליזין מאדערנע אנדערע אלע
וריס בער מרדכי הרב פאטער' מיץ (תרע"ג). צוריקציענדיקע די פאר אבער געווען. ניט מלט
דיין אלס געווארן אנגענומען איז זצ"ל, בלאט פאר און פארביטערטע סאלדאטן' רוסישע זיך

מלאך פארן ווי געציטערט מען האט לייזיקטע'
האבן זעלנער עסטרייךדייטשישע די אף המוות.
ווייל מלאךהמושיע, אפן ווי y?pjrj0>n# יידן

^jjaBgaf^ לאנגיא אף דערצויגן סאלדאטן, רוסישע ^HPPiH^די זענען יידן אז העצע' אנטיסעמיטישער ^tt^/ריקער ₪^^ ; וו. אז. א. שפייזפראדוקטן באהאלטן Blrff&W^שפיאנען, אויס מפלות זייערע פאר צארן זייער האבן ^K^ *^ . געגזלט, געראבעוועט' קעפ: יידישע אף געלאזט
mitHt₪₪i:.■■'■ ^ פארגוואלטיקט... און געשלאגן
"I^^^^B^^B מ'האט וועלכע פון געגנטן געווען ס'זענען

 "" ווי יידן, אבער דיסציפלין. שטרענגע א ארמיי
ז'ל ווייסבלאס מףדכיבער ר' הרב בו. כל יד בבחינת הפקר. געווען זענען געזאגט'

געקאנט האט סאלדאט באוואפנטער איץ אפילו
150 בערך געוווינט דארט ס'האבן שטעטל. אין איינציקע די מאכן... אומגליקלעך און באפאלן
אויס לענג  הייזער די פאמיליעס. (יידישע) גע האט מיליטער דאס ווען געווען איז ישועה
פון זיי, הינטער גאס. לאנגער איינציקער דער דע זין. איילנדיק בליץשנעל, צוריקלויפן מוזט
פעלדער. ברייטע גרויסע, די  גאס זייטן ביידע מיטן אויסבאהאלטן זיר פשוט יידן האבן מלט
בעלי יידן. הארעפאשנע  פלייסיקע פרומע, די ביז שעה עטלעכע אף ווערטזאכן ביסל
זומער מוליארעס. זיי פון מערהייט די מלאכות. און אריבער איז מיליטער, דאס ס'הייסט צרה'
און ראוונע אין הייזער געבויט זיי האבן צייט א כאפן גאס' אין ארויסגיין געקאנט מ'האט
ווינטער שטעטלעך און שטעט אנדערע אין די אין געווען איז ערגער לופט. פרישע ביסל
דער שטובארבעט. מיט פארנומען זיר זיי האבן זיר צוריקציענדיק מיליטער' דאס ווו מקומות
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דא יידן ווי קוקן שמייכלענדיק געשטעלט דער געווען איז שטעטל אין גוי איינציקער
ארון דעם געעפנט מ'האט ווען אבער ווענען. פר א יי"ש, פארקויפן צו מאנאפאלאייגנטימער
אנ און ספריתורות די ארויסגענומען קודש, די אין יידן פאר פארבאטן געווען איז וואס נסה
זאגנדיק בעלעמער דעם ארומרינגלען געהויבן צייטן. צארישע
מיטן פאראויס גייט פאטער מיין און הישענות. 1915 אין ימיםטובים די צווישן היום, ויהי
"הושענא וויינענדיק זאגט און טלית און קיטל אריינ האבן סאלדאטן רוסישע טויזנטער און 
"הושענא טבחה", כצאן ונחשבת עליך ההרוגה נאר ניט באזעצט זיך און שטעטל אין מארשירט
אז. א. למכים" נתונה "הושענא לחי'/ מרוטת אין אויר נאר הייזלעך, יידישע קליינע אלע אין
ערנסט געווארן אפיצירן אלע די זענען  וו. ווו און שטעטל מיטן אין שול איינציקער דער
זיר האבן זיי פון עטלעכע פון אויגן די אין און און גרעסערע שלאםן. צו פלאץ א געווען ס'נאר
געזען איר האב דאס טרערן... באוויזן אפילו גאנ ארומגעדרייט זיר האבן אפיצירן קלענערע

אויגן. אייגענע מיינע מיט גע זיר מקוםמנוחה'ס.. נאר זוכנדיק טעג צע
געווארן' ווייר זענען הערצער גויישע די עסטריירדייטשי דאס באזעצן. דא ממש גרייט
ביים און מיטגעפיל ארויסגעוויזן האבן זיי קליינעם ביים פארהאלטן זיר האט מיליטער שע
מיליטער דאס אז דערקלערט זיי האבן אוועקגיין סטיר.
אריץ... שול אין צוריקקערן ניט שוין זיר וועט
אוונט, אין און אפגעאטעמט פריי האבן יידן טאג דער דערנענטערט זיר האט אט און
הקפות ערשטע די אנגעהויבן זיר ס'האבן ווען דעמלט האט פאטער מיין רבה. הושענא פון
מיט טאנצן און זינגען אנגעהויבן האבן יידן און זיידן מיץ  פאטער זיין נאר יארצייט געהאט
אפיצירן די אנגעקומען זענען ספרתורהס' די ניט טאג אזא אין ס'טייטש, איז, ע"ה. יעקב ר'
וואס זיר: ווונדערנדיק שטארק אנגעקוקט און יענע אין בישראל רב א עמוד, פארן דאווענען
גע אזוי אינדערפרי ? דאס איז אומה מין א פאר זייער געווען זענען שטעטל אין יידן די י צייטן
מ'האט שוין... זיר מען פרייט אט און  וויינט רבה הושענא דאווענען זיי וועלן ווו פארזארגט.
אונ אז זיכער זייענדיק אז אויפגעקלערט זיי די מיט זיץ וועט וואס און תורה? שמחת און
אין געווארן אנגענומען זענען תפילות דזערע האט וואס דיין, מיטן זיץ וועט וואס און ? הקפות
גאט ביי אויסגעבעטן האבן מיר אז און הימל' טאג? דעם אין יארצייט
מיליטער רוסישן פארן אויר און אונדז פאר פא מיין זיר האט רבה הושענא פאר טאג א
םרייען שוין זיר מיר דערלויבן  יאר גוט א העלדישגע געווארן מוט, מיט אנגענומען טער

תורה... אונדזער מיט מיליטערישער דער אין אוועק איז און שטימט
טייכל קליינעם ביים זיר האט באוווסט ווי ווערן אויפגענומען דארט געבעטן קאמאנדע.
לענגע א אף אינוואזיע די אפגעשטעלט סטיר ענין. דרינגענדן א וועגן הויפטקאמאנדיר ביים
עט געדויערט נאר האט קריג דער צייט. רער דער ער האט רוסיש צעבראכענעם זיין מיט
ביי געקומען איז אנטשיידונג די און יאר לעכע קריטישער דער וועגן קאמאנדיר דעם ציילט

פראנטן. אנדערע גאנץ ווי און זיר געפינען יידן די וועלכער אין לאגע
וועלן זיי אויב זיין מארגן וועלן זיי אומגליקלער

תרע"ו פסח דערנענטערט זיר ס'האט ווען בעטן. גאט און "מאדליעוועך זיר ווו האבן ניט
א מאכן געווען אוממעגלער ס'איז און (1916) מארגנדיקן אף סינאגאגע די אונדז "באפרייט
האבן שטוב, אין סאלדאטן די מיט פסח כשרן  בעטן" גאט אייר פאר אויר וועלן מיר און טאג
איז וואס אליעווסק קיץ צוריקגעקערט זיר מיר פאר וועל "איר געבעטן. פאטער מיין זיר האט
ניט שוין זיר האבן מיר פראנט. פון ווייט געווען אף פארלאזן זאל מיליטער דאס אז ארדנען
פאר א אין ווייל אליזערקע, קיין צוריקגעקערט קאמאנדיר דער האט סינאגאגע'/ אייער מארגן
גע אויפגענומען פאטער מיין איז ארום חדשים ווי זען קומען וועלן מיר אבער אפגערופן, זיר
איז 1924 אין וועלעדניק. אין רב אלס ווארן גאט". בעט און זיר מאדלעוועט איר
הויפט אלס געווארן אויפגענומען פאטער מיין הושענא געווארן. באפרייט באמת איז שול די
געווארן נפטר איז ער ווו זשיטאמיר, אין רב צענויפגעקומען זיר יידן זענען אינדערפרי רבה
(1965) תרכי'ה אלול אין .(1930) תר"צ יאר אין געדאוונט שול. אין הערצער פארשמארצטע מיט
טוריסט אלס זייענדיק זכיה, די געהאט איר האב יום ווי פונקט שטים, וויינענדיקער א מיט
אין שוועסטער מיינע באזוכן סאוועטנלאנד, איז ווען הלל, מיטן סאמע אין נעילה. ביי כיפור
קבר אף דארט זיץ עולה  און זשיטאמיר הארצן, גאנצן מיטן געדאוונט האט פאטער מיץ

.(27 נומער ווהלין ילקוט (זע אבות אויס זיר און אפיצירן גרופע א אנגעקומען איז
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^^^^^arP* באלצאן חיים

r, וואלינער... מיין
₪^^^^ מאמע העברע"שע
^^^^M^^r פאמיליע א פון געשיכטע א

מגן א מיט חתונה א צו איינלאדונגסקארטע וועגן מאמען. א וועגן שרייבן צו ס'שווער
היינטיקן א אין געדרוקט דערמיטן, אין דויד יאר 31 פון מער שוין אז בפרט מאמען. מיין

עברית: ווייסט קיינער און מער, ניט לעבט זי \^אז אויסגעהויכט. נשמה כשרע איר האט זי ווו ניט
ברציון \s \^ אסתר איז און שליאר מיטן אין געפאלן איז זי צי
בןשמואל \£ \^ בתגוראריה גאר זי איז צי אדער געווארן, איבערגעפארן
/y:o ^^3^₪^^£+ קרמנשטין און סאלדאט... יינגן א פון געווארן דערשאסן

קישינייב \^^ אלכסנדריה און הונגער פון אויסגעגאנגען זי איז נישאיםאפשר פון זומער בלוטיקן הייסן יענעם אין דורשט
תרסם ז'מרינקה יידישע אנדערע הונדערטערטויזנטער ווי .1941

גע עמיצער ניט ווייסט, עמיצער ניט מאמעס...
דאס און זשמערינקע שטעטל דאס ניט ווען , דיינקט
איר וואלט צוריק) יאר ^ (מיט תרס,,ט גע און ניט ווייסן אייניקלער אירע אויר
אף איינלאדונג אן איז דאס אז מיינען *ט היפש שוין זענען זיי אפילו ניט, איר דענקען
נאר סבא. כפר אין אדער זכרןן אין חתןנה א זוכה ניט בכלל דאך האבן זיי אויסגעוואקסן...
אנקלעבן און קאנווערט א אין אריינלייגן  גע וואס ווייניקע די באבען... א האבן געווען

פאסטמארקע... ישראלדיקע א ווייניקער... אמאל וואס ווערן יא, איר דענקען
קיינמאל וואלט זי ווי גלייר און  ביסל א נאך

קישע פון בחור יידישן א מיט מעשה א געווען. ניט בכלל
האט וואס העברעאיסט, פארברענטער א ניעוו,
א מיט נאר האבן חתונה קשניט איינגעיע ז אזוי אסתרקע. געווען. זי איז וואלינערן א
אזוי לשוןקודש פליסיקן א רעדט וואס מיידל אן קינדערוויגעלע פונעם גערוםן איר מען האט
אלע ווו הויז, א צוזאמעןאויפשטעלן כדי ער> וןי קלוגע בלויע, האר. קאשטאנענע טויט. איר ביז
גע האט זאר"וואס א  נארעברית רעדן זאלן זי איז געווען פנים. שמייכלענדיק גוט. א אויגן.
מקומות יענע אץ און צייטן יענע אין קלינגען קרעמענשטיין, מאיראריה ר' פון מיזינקע די
גע שדכנים טאקע זיר האבן לעגענדע. א ווי וואלינער אינעם משכיל א און למדן א ייד א
צוויי צום שדכן א,ץ פון ארבעט. דער צו ען נומ צוויי די פון איינער אלעקסאנדריע. שטעטעלע
אלעק אץ כלה אזא געפונען זיך ס'האט ביז טן, מיזינקעלע, זיץ "המליץ". אפן דארטן אבאנענטן
האט פאלגמיראגאנג! וואלץ. אין סאנדריע ער האט מיידל, א געווען איז זי הגם אסתר'קען,
בריוואויס אינטערעסאנטער אן אנגעהויבן זיר ר' פון מתוקן" "חדר אינעם לערנען געשיקט
בןציון און וואלין אין אסתר'קען צווישן טויש האט אויסגעוואקסן, איז זי ווען זאקס. חייםניסן
הערצער די צו האבן בריוו די בעסאראביע. אין צוריטן א אין כלה, אלס אריבערגעוואנדערט, זי
אין זיר האט פארל דאס און געפונען וועג א קישעניעוו. קיץ  רוסלאנד דעמלטיקן פון עק
זשמערינקע, אין  צוזאמענגעטראפן וועג מיטן איז דאס  פארקראכן ווייט אזוי איז זי אזוי ווי
האניק אינעם חתונהגעהאט. טאקע האבן זיי ווו קליינע א דערציילט דאס זיר. פאר מעשה א
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מיין קרןהיסוד. פון יארן ערשטע די חלוצים. די ציו א אף אדעס, קיין געפארן זיי זענעז חודש
אונדזער אין געביידע א אוועק שענקט זיידע געשיקט איז בןציון ווו קאנפערענץ, ניסטישן
"בית אין פארוואנדלט ווערט וואס הויף' גרויסן דעלעגאט. אלס געווארן
אוקריינער אלע כמעט חלוצים' די ד.חלוץ".
און  דניעסטער דעם אריבער גייען וואלינער פון איך געדענק בכור, זייער אליין' זיר
יעדע קבוצות. ארגאניזירטע שוין די אין גלייר וואס קינד א אטראקציע: מין א ווי קינדווייזאן
אינעם חדשים לאנגע אפטמאל ווארט קבוצה שפיאר: איין נאר עלטערן זיינע מיט רעדט
שטייט מאמע מיץ עלייה. דער ביז החלוץ" "בית עברית.
פרויען ציוניסטישע גרופע א פון שפיץ דער אין פון יארן די פון זכרונות קינדערשע און
זיי פון סך א וואס עולים' די פאר דאגה'ט וואס וואס טאטע' דער וועלטמלחמה: ערשטער דער
חתו אפילו בגד. לייטישן קיין ניט אפילו האבן (1905) פאגראם קישענעווער באוווסטן בעתן איז
די פאר זיי פראווען וישראל, משה כדת נות, (יידישע "אכראנע" דער אין חבר א געווען
הויפט די פארלעך. אלס זיף דערקלערן וואס אין דינען קעגן פרינציפיעל איז זעלבסטשזץ)'
איז חופה, דער אונטער פירט וואס מחותנתטע ס'הייסט "האז", א ער ווערט ארמיי: פאניעס
בא ארום, יארן אין מאמע... די זיר פארשטייט קא יאר 12 די אף קוקנדיק ניט דעזערטיר, א
איר האב יזרעאל' עמק אין קיבוצים זוכנדיק און מעשה, אזא פאר אים דראען וואס טארגע
מיץ וועגן שבחים גוואלדיקע אנגעהערט זיר מיט רוסלאנד איבער וואנדערן אוועק זיר לאזט
פאר ווייניק זיי איר האב יינגלווייז וואס מאמען, א געפינט אץ קינד און פרוי, געטרייער זיץ
איר בין עמק, פון וותיקים די זיי, פאר שטאנען. (זיעמלאנקע) קעלערהייזל א אין מקוםמקלט

זונעלע". "אסתרקעס געווען אלץ נאר וואלד אלס וואלד, פאליעסער א אין ערגעץ
מיץ אז דערציילן, וואלין פון ידיעות .1924 באלשע דער פון אויסברור נאכן אבער שומר.
מלחמה די פון ארויס איז גוראריה ר' זיידע, פון ידיעה דער מיט און רעוואלוציע וויסטישער
ראוונע. קיץ אריבער איז און "יורד" א יארן טאטע מיין גייט באלפורדעקלאראציע, דער
איז מיזוטש, נעבן חייםבער, זון זיין אויסער זיר גרייט איז און באהעלטעניש זיין פץ ארויס
טאכטער זיין ניטא. מער וואלין אין קיינער סו די אבער פראנט, אפן גיץ און מאביליזירן
זיי וו קיעוו אין זענען מאן איר מיט בריינדל אן... ניט אים מ'נעמט און גרויס צו איז מאטאכע
רע דער אין זון עלטערן זייער פארלוירן האבן פון טייל א בעסאראביע שוין ווערט אט
איז פערל' טאכטער, צווייטע די און וואלוציע פץ פליטים טויזנטער און הונדערטער רומעניע.
קליינע איבערלאזנדיק אמעריקע, אין געשטארבן דער אונדז. צו שטראמען פאגראמען אוקריינער
וואס טאטן, מיין ביי פועלט מאמע מיץ יתומים. געזעלשאפטלע מיט פארטון גלייר ווערט טאטע
מש דער פון חלוץ א ווי זיץ עולה זיר קלייבט מאמע די הילף; דערלאנגען פון ארבעט כער
ראוו קיץ דערווייל "צופארן ישראל, קיין פחה צימער 3 אונדזער כנגדו. עזר געטרייער א איז
דריי אלע מיט פארט זי פאטער. איר באזוכן נע" פאר היים א אין פארוואנדלט ווערט וווינונג

קינדערלעך... צווישן מאנאטןלאנג. און וואכן אזוי פליטים.
געווען. דעמלט נאר איר בין יינגל קליין א קלינאוו, יצחק זשורנאליסטן: און שרייבער זיי
יידישן אין חדשים יענע גוט איר געדענק דאר אנדערע. און מייזליש שמואל סוועט, הערמאן
גאס, סקארבאווער אף הויז אינעם טאקע וואלין. "קאמישך וואלינער ווייכן איר מיט מאמע, מיין
איר באגעגן באבע, און זיידע מיין ס'וווינען ווו "בארמהער די אלס באקאנט שנעל ווערט יידיש
רעדן תרבותשולע, אין לערנען וואס קינדער פאר הילף שנעלע ארגאניזירט טועריך. ציקע
יוגנט ציוניסטישע אין חברים זענען און עברית די פון איינע איז פליטים; ארעמע קראנקע,
קישע אין אונדז ביי ווי פונקט ארגאניזאציעס, אז. א. עברית' אין תלמודתורה א פון גרינדערס
צייטונג יידישע א איר זע הויז יעדן אין ניעוו. אלץ ליבע מיט אן נעמט זי  עיקר דער און וו.
יידישע לאקאלע א אויר "מאמענט"' "היינט", ווען אפילו מאן, איר אף ארויף לייגט קהל וואס
טעא יידיש אויר אונדז. ביי ווי פונקט צייטונג, גנבענען פון שליחות געפערלעכע א איז דאס
האבן וואס שוישפילער זעלבע די אפילו טער. די ס'בושעווען ווו אוקריינע, קיין גרענעץ די
וועלט! יידישע איץ קישעניעוו... אין געשפילט געלט קהילות די צווישן צעטיילן כדי באנדעס.
געפארן אויר זיר' פארשטייט זענען, מיר גרענעץ די שמוגלען אזוי ווי אנווייזונגען און
צו א איז דארט פון ווייט ניט מיזוטש. קיין זאגט זי בעסאראביע. קיץ דניעסטער איבערן
אונ צו געהערט אמאל האט וואס קערפאבריק ווען אפ לייכטער זיפצט אבער ווארט, קיין ניט
און הארנשטיינס' די שוועסטערקינדער, דזערע צוריקקומען. מאן איר זעט זי
האלב געהייסן האט וואס יידן א צו נאכדעם אויר אן קומען פליטים די מיט צוזאמען
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עטלעכע אונדז אף פאלן גלייך אבער לאנד. קרעמענשטיין חייםבער פעטער מיין מיליאן...
רומענישער דער פון קלעפ פיסקאלע שווערע בעלי די פון נאמן אלס געארבעט דארטן האט
דייטשלאנד אין פארארעמט. ווערן מיר און מאכט הויז יידיש איינציקע דאס געווען ס'איז בתים...
אונדז ביי און מאכט. דער צו היטלער קומט דארט אויך פעלדערוועלדער. צווישן זיינס,
דעם איינער שונאים ווערן ציוניסטן _ אליין יידישן א צייטונגען' יידישע געטראפן איך האב
אונדזער אין ארלאזאראוומארד. צוליבן צווייטן די סוחרים. און באקאנטע פריינד, יידישע שבת,
ביידע פון מענטשן צענויף דאך זיד קומען ויז די אין ארומפארן פלעגן די "פלאנטאטארס".
און הארציקייט מאמעס מיץ דאנק א מחנות< אפקויפן און פאראויסבאשטעלן און דערפער

באשיידנקייט. טאטנס מי,ז בינולבינו צוקערבורעקעס. פעלדער גאנצע
ארץ עניינים: יידישע וועגן שמועסן מען פלעג

גרוי ווערן קאשטאנעןהאר מאמעס מיץ ציוניסטןאגודה'ני שטייגערפראצעס' ישראל.
אוניווערסי אין לערנען ענדיק איך גרויער. און איצט ברידערלעך". "רויטע די און בונד קעס.
אבער, זיר מאכט אדוואקאט. שוין בין און טעט "גרעניץאינצידענטך. אין אויר זיך איך דערמאן
זיר איר צעפאטש געריכטסבנין אינעם און פלעגן זייט סאוועטישער דער פון באנדעס
אדווא אנטיסעמיטישן פונעם פארזיצער מיטן אפילו און באשיסן און גרענעץ די איבערגי?
אפטראגן... זיר שנעל מוז איר און קאטןפאראיין אבער פאלווארק. א דאאוןדארט' פארברענען
ארבעט איר סערטיפיקאט... א אן עולה בין איר זאר. נאטירלעכע א ווי אנגענומען עס מיהאט
דערנאר און האפן חיפה'ר אין טרעגער אלס
עברית  דערהיים פון זשורנאליסט. ציו ראוונע, אין ווי פונקט  מיזוטש אין
זיי. וועגן זיר זארגן ניט  עמאמע טאט טעאטעראמאטארן יוגנטבאוועגונגען. ניסטישע

,7  זיך זיי עברית רעדן יוגנטלעכע און קינדער יידיש. אין
שוועס מייז אראפברענגען מיר ל האבן מיר ווו אומעטום אזוי און גאסן. די אין
ברודער ליי ימימה לעמבערג. זדאלבונאוו. דובנע, אפגעשטעלט. זיר
בלייבן /7^ ד, סערטיפיקאטן... אן אלץ חנוך. זיר מיר האבן אומעטום וו. אז. א. טשערנאוויץ
ת ט  ל אין פארן (דאס טעג גאנצע אף אפגעשטעלט
בףיןן>>> די מיט ל  יידישע זעלבע די  אומעטום און י) צייטן יענע
אין פארווונדעט עלטסטער דער רעדט וואס יוגנט' ציוניסטישע זעלבע די וועלט,
"ווייסן איבערן ענגלענדער מ,ט צוזאמענשטויס ארץ קיין אהיים, אנקומען חלומט און עברית

" ס,איז מ.מיינט שאקלען וואס יידן. עלטערע זעלבע די ישראל...
ר וןע ער , מ דער קלאפ הארץ מיט שטיל שעפטשען און שול אין זיר
די פאר סערטיפיקאט ם ^ ונט# ג ווי ברחמים..." לציון בשובר עינינו "ותחזינה

מ, גרןי איז שמחה די עלטע זיידן: מיץ צו צוריק יא. גוראריה. זיידע מיין
אבער זיי _ חודש ^ ווארץ ש לאנגער א מיט יד י שלאנקער הויכער. א
בעסא. פאדנעמען רוסן די .1940 ,^ כ.שןין ביי אראפגעפאלן שוין ביסל א בארד. גרויער
אינ איז ארץישראל ץ ג דער אוועק ער האט תפילה הארצרייסנדיקע א זיך
פון קומען וואס בריוו די אפגעשניטן... גאנצן ביים נוראים ימים די אין שול אין געלייגט
אין "עמעס" לויטער זענען סוף.סוף אן ז\י אויר איז ער אבער זיקנה". לעת תשליבנו "אל
און געווארן אויסגעלייזט זענען "מיר יידיש: ניט פארגאנגענהייט. זיין מיט געווען שטאלץ
בעט טאטע ^ף קנעכטשאפט". ייט אף נאר אלעקסאנדריע. אין עבר זיין אף נאר
שוין תעט לטער  ירמיה גריסן לאזן ער הייסט שטאמט. ער וואנען פון ייחוס. זיץ
זיד זארגט מאמע, די און דערציילן... אל אונדז פון מהר"ל פונעם נאמען אפן גוראריה, דאר
גוט". איז אי ס גוט איז אעדז נד ,יט נעכט משפחה. זיין אף זיר פאררופט און פראג
אין טאג, שרעקלעכער בי מע די זיר אנהערנדיק געשלאפן, ניט איר בין
זיי הויבן באלד ציס די א ט אט אז מיר זיר האט געדאכט גולם. וועגן שיות
נאר לויפן סאלדאטן דייטשישע 3 ב זיידנסזיידנס דעם וואס גולם, יענער קומט אט
בעקער ^ פןיגל' משה פןן טאכטער שיינע די לעבעדיק את ליים פון באשאפן האט זיידע א
אין אריץ לןיפט מיידל דאס הויף1 צןןייטן פןן געמאכט...
מיין באפן. איר וויל סאלדאט איין הויף. אונדזער פארט טאטע דער אהיים. צוריק קומען מיר
סאלדאט דער וועג. דעם אים פארשטעלט טאטע זיין דארט אינוועסטירן פרוווט ישראל' קיק
אים צו כאפט טאטע מיץ שלאגן. אן אים הויבט צוריק קומט משפחה. דער פון געלט און געלט
מיץ און אים שיסט סאלדאט דער בענקל. א יידישן פונעם באצויבערט ארום חדשים 4 אין
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ווא הארציקע מיין אהינגעקומען איז ווי רא וויל מאמע די פארבלוטיקט. פאלט טאטע
קיי  טעג פינצטערע יענע אין מאמע לינער מיט קאפע א גיט סאלדאט דער און טעוועז
געוויס ניט. געדענקט קיינער ניט, ווייסט נער די קערפער... טויטן טאטנס אינעם שטיוול דין
קינ אירע וואס דערמיט געטרייסט זיר זי האט זיך בעט חתונהפינגערל, איר אים גיט מאמע
אייגענעם אינעם געבליבן לעבן זענען דער סאלדאט דער אבער שיסן' אויר איר זאל ער
אפשר זען... געוואלט אזוי האט זי וואס לאנד, און קעשענע אין פינגערל דאס אריץ לייגט
פונעם ליד דאס דערמאנט אויר זיר זי האט קויל... א שאד א נ אויס זיר לאכט
כתב קיילעכדיקן איר מיט האט זי וואס דיכטער,
קינדער מיינע פון אלבאם אין אריינגעשריבן צו געבראכט נאר מען האט טאטן דעם

יארן: שפעטער הויף. אין דארט אפילו קברישראל.
הגאולה, יום יאחר גם אם ס'איז געגראבן. ניט קברים קיץ שוין מען האט

שעל, שעל יצעד פארשי תליות, געווען ס'זענען געטא. א געווען
אסירתקוה, תיואש אל אין פוס צו געטריבן אלעמען מ'האט קונגען.

יעל! שמשנו עוד בלא אסיענדיקע די אין און היצן זומערדיקע די
בערך: יידיש אין טראנס קיץ דניעסטער. זייט יענעם פון טעס.

דער פון טאג וועט םארשפעטיקן אויב אויר אויסגעקלערט. נאמען נייעם א דניסטעריען.
גאולה, ערד אפגעסמאליעטער וויסטער, דער אף דארט,

גיין, לאנגזאםלאנגזאם וועט הונגער, פון שטארבן איבערגעלאזן זיי מען האט
1 זון אונדזער וועט אויסשיינען נאר ווינ קאלטן פונעם און מגיפות, פון דורשט, פון

ניין. ניט, האפנונג די פארליר נאר דו דעמלט. ביז דערצויגן נאר ס'האט ווער  טער

* לודמיר ביי וועלדל א מאיישץ 1

>; צווייגן אף פייגל מיט ביימער, מיט וועלדל א \\
\\ שווייגן. וואס הימלען אין שחריתגעסוויטשער מיט >;

\\  לאבן און שפאצירן שוועבן, וואס וואלקנס מיט \\
|; מאכן! זיי חוזק ווי איז, געווען וואס וועלט א פון \\
:י י //\\ גרויסן, א קבר א פון וועלדל דאס זיי דערציילט ;;
// גוסס'ן, דארט ווידוי מיט יידן לודמירער פון !<

{1 דערשאסן אינגאנצן ס'ניט וואס פייגעלע, מיידעלע א פון >;

]: בלוטיקפארגאסן. שט<?רק קבר פונעם אנטלויפט וואס ;1

i: " |i
// האמת עולם פונעם עס דערציילט חלום פון ווי ;;
// מאמעס און טאטעס און שוועסטער און ברידער ווו /;
// ליידן די דערציילן גיהנוםשלמטה פון \\
\\ גןעדן! אין קלאג א צדיקים, ס'וויינעו אזש ן!

// זיידן מיין דארט כזע איו אויר איד חלום \\
\\ ביידן. טאנצנדיק כ'זע תורה. ספר זיין מיט //
\\ אליין!" זיר לייג היר טאנץ, יודע, ,/ט<זנץ, \\
/יי <*ריין פנים אין שטן דעם זיידע שפייט \\

:; //
// צווייגן, אף פייגל מיט ביימער, מיט וועלדל א ;;
// שווייגן. וואס הימלען אין שחריתגעסוויטשער מיט //
;1 מארגןשטערן זיי אין באמערקן צו ס'נאד //
>י\ טרערן. פון און בלוט פון און ליכט פון ריטשקע א און ;;

L^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^a^^^^!
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קןלטורטרעגעו דעו יי"ביענעי
טארטשין פון
ביילין< בןציין >ד"ר

בלא די מיט ער... האט קעמפן אנגעהויבן ה. י. 18טן פון סוף אין ניקולאי, בימי ויהי
די כמעט איז באוווסט ווי שטעטל. אין טעס אלע כמעט זענען ה. י. 19טן פון אנהויב אין און
און פרוכטבאר ערד" "מאמע וואלינער גאנצע געווען וואלין אין קהילות קליינע אץ שטעטלער
אין קומט "מאמע" די אט ווען אבער שווארץ, עקאנאמיש. און גייסטיק אפגעשטאנען. זייער
בלא זי ווערט וואסער ביסל א מיט קאנטאקט יינגלער אלע כמעט געקאנט אפשר האבן דאוונען
רע און וואסער און שניי און קלעפיק. און טיק זע פרויען און מיידלער סך א אבער יידן, און
הערבס די זענען געפעלט... ניט ב"ה האבן גנס' זיי אפילו אנאלפאבעטינס, כמעט געווען נען
תקופות שענסטע די אפשר פרילינגס, און טן דער אין עבריטייטש געלייענט ביסל א האבן
די פאר גיהנום בלאטיקער א געווען יאר, אין באפעל יידישע מערהייט די ,,צאינהוראינה".

איינוווינער. און לעבן. פרמיטיוו א געגלעבט האט קערונג
די פארדאמלט ביילין דאקטאר דער האט איז כתריאלעווקע וואס שעטלעד געווען ס'זענען
דער אנגעהויבן זיי את שטעטל פון בעליבתים זיר שטעלט איז זיי... אנטקעגן גאלד א געווען
און טראטוארן און שאסייען וועגן מעשיות ציילן פאר!
צו געהערט האבן וואס יידן אפילו קלאדקעס... געמאכט ראך האט השכלהעפאכע די אבער
אנגעשטעלט האבן ביתהמדרש אין לומדים די פארוואל א אין זונעןשטראלן ווי איריקע. דאס
וואס פארשטאנען ניט און  מוילאוןאויערן ווינטלער די אדורכגעריסן זיך האבן הימל קנטן
איז ביילין ד''ר אבער זיי. פון וויל דאקטאר דער דע די שטעטלעך. מערהייט די אין השכלה פון
גע האט ער אז אויס ווייזט געווארן. מיד ניט אויגן עפענען אנגעהויבן האט יוגנט מלטדיקע

זאך'. דער צו "משוגעים אמתע די צו הערט וועלט... דער אין מ'האלט ווו ארומקוקן זיר את
ראזירטער דער ? ברייען לאנג וואס צו ווייטער שטעטלער סך א נאך וואלטן דאר
איינמאל ניט איז ביילין ד''ר פון קאפאוןפנים ניט ווען לעבן' ארעם פרימיטיוו זייער געלעבט
אויפ און ארומלויפן פת שווייס פון געווען נאס אונ "פון אויסגעוואקסן ווי זענען וואס יחידים
גע איז שטעטל אין שאסיי דער אבער קלעיז' שטעטל יענעם אין און דעם אין ערד" דער טער
אין גאסן אלע כמעט ווירקלעכקייט. א ייארן ממש. מעשים אויפטון אנגעהויבן האבן זיי און

געווארן! אויסגעפלאסטערט זענען שטעטל דארטיקע די פון לעבן דאס פארלייכטערן כדי
פון סדרה א אנגעהויבן זיר האט יערנאר קולטור. ביסל א אריינברענגען און יידן
פאר מעז האט דעמלט ביז וואסערפלומפן.
פון וואסער געטראגן אדער געפירט זיר פארשידענעשטייט פל _ ל מיט אין פארזארגער און קולטורטרעגער אזא
פון פאלאץ אין ווי ממש איןשט;טל, ער^ר ביילין. בנציון ד"ר געווען איז טארטשין

ניקאליי! צאר ד"ר זיר' פארשטייט געווען. איז ביילין ד''ר
האט זיינע, נצחונות גרויסע צוויי די נאר פלאץ דעמלט געווען איז דען צי מעדיצין.
גמילות א שטעטל אין פארלייגט ביילין ד"ר שטעט יענע אין דאקטאר" מין "אנדער אן פאר
בעלימלא און קליינהענדלער יידן חסדקאסע. גע איז ביילין ד"ר אבער צייטן? יענע איו לער
א לייען דאס אפילו אויפגעלעבט. האבן כות זאכן". "אנדערע סר א נאר פאר דאקטאר ווען
איז צווייטן ביים (קבצן) איין פון גמילותחסד'ל טארטשין אף "פארלייגט" זיר האט ביילין ד"ר

פשוטער... געווארן כ'האב ווי פיס". די אף "אוועקשטעלן איר כדי
איז טעטיקייט ביילינס פון קרוין די אבער אויס אן זיינעם דור עלטערן פון געהערט אמאל
יידישע פאר שולעס די זיר פארשטייט געווען דרוק.
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לוצק. קיץ אריבער ביילין ד"ר אויר איז טשין שול א ממש געגרינדעט. האט ער וואס קינדער
ניט געווען אים פאר זענען מלחמהיארן די גע אסילו מ'האט ווו תלמודתורה א וועזן!
א געפאלן איז זון איינציקער זיין מחמת לייכט ""אוטשיליש אלגעמיינע אן שרייבן; לערנט
איינגעשלינגען האט וואס מלחמה, דער פון קרבן ווו  צוזאמען מיידלעך אזן יינגלעך פאאר טשע"

קרבנות. מענטשלעכע מיליאנען שרייבן' און לייענען סך" "א געלערנט מ'האט
מלחמה דער נאר זיר האט טארטשין ויעז  עיקר דער און רוסיש אויר און רעכנען און
פאר ניט ביילין ד"ר האט אויפגעבויט צוריק זיר! עפן הימל העברעייש.

ביילין, ב. ד"ר םון געגרינדעט '1912 אין טארטשין אין מיידלעך און יינגלעך פאר "אוטשילישטשע" זי
אינדערמיט. ביילין ד'ר

האט ער רוף. יעדן אויף געקומען איז ער וועט". גע דאר איז ער אז פארגעסן ניט מ'דארף
אמאליקן זיין אף קראנקע ארעמע פארזארגט אין דאקטאר יידישער איינציקער דער ווען
צוריקגעקערט זיר מאל סר א און שטייגער חלילה האבן ארעמעלייט קראנקע ווו שטעטל,

נקי... לוצק קיץ אהיים בא ער האט איינמאל ניט און געפעלט, ניט
רע א אויר וויזיט א זיינעם צו צולייגן דארפט

די צווישן ארום גייען טאג צו היינט ביז צעפט...
ד"ר וועגן מעשיות פארשידענע טארטשינער
ווען היינט, ביז הומאניסט. גרויסער דער ביילין' ווען וועלטקריג, ערשטן פון אנהויב מימן
מען דערמאנט צענויף' זיר קומען טארטשינער טאר פון צעלאפן זיר זענען יידן מערהייט די

שטעטל". פון "טאטן דעם ליבע מיט ""אויפגעכא האט ער וואס שטעטל זיין געסן

(12 זייט סון (סוף ברוקלין אין טרויעראוונט

איז גבעתיים אין וואלין היכל פונעם אויפבוי איבער ניט כ'וויל און  וו. אז. א. לאנדסלייט
באקאנט. אלעמען זיינע איז אונטערשטרייכן יא כ'וויל וואס חזרן.

דעם פון סר קיץ ניטא היינט שוין ס'איז האט וואס ישראל, צו ליבשאפטן: גרויסע צוויי
מנת על שלא  טוערס געזעלשאפטלעכע טיפ מאל לעצטע דאס גרענעץ: קיין געוווסט ניט
אויר ווערן זיי פירער. ניסן ווי  פרס לקבל ווערן דארט געדאנק מיטן געפארן אהין ער איז

וואלינער. אונדז, צווישן ווייניקער און  געווען זוכה ניט האט ער אבער תושב, א
יידנ וואלינער מיט געאטעמט האט וואס אלץ צו

בעלל מאריס אינעם געלט און מי את צייט אין חלק זיין טום.
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כלי^י קאלקעך ךעך גלבוע דב

געווען איז גאס די "קינדאוןקייט". לויפן אוועקמאכן יידן פלעגן  כליזמר! א 
געשטא זענען אלע און מענטשן, פון שווארץ כליזמריי. מיט זיר פארנעמט  האנט דער מיט
פי זיין פון טענער די פון פארכישופט ווי נען ניט' אונטערשיד קי? בכלל אים ביי ס'איז
בא זיינע מאכן שטיל אפטמאל פלעג ער דעלע. חתונה, יידישע א מארגן חתונה, גויישע א היינט
פויק מיטן באס, מיטן קלארנעט, דעם גלייטער, להבדיל! ניט אפילו זאגט ער אז להבדיל.
מיט צוזאמען און סאלא. שפילן און אוןטאצן פון מיינונג אלגעמיינע די געווען איז דאס
פון סטרונעס די פון טענער ציטערנדיקע די וועגן שטעטלען* און שטעט וואלינער אין יידן
פארבאר אויר געציטערט האבן פידעלע זיין וווילגיין". זיף לאזן חברה, "פריילעכע כליזמרים.
וואס אבער הערצער. יידישע אין סטרונעס גענע הכלל. מן יוצאים געווען אויר ס'זענען אבער
איין טאקע האט געשפילט ? ווונדער דער איז איינער געווען איז כליזמר קאלקער דער פייסע
שפילט דאס אז זיר האט געדאכט און פידעלע יחיד א אויסנאם. גרויסער א זאגן, מ'קאן זיי. פון
צענדליקער פון ארקעסטער, גרויסער גאנצער, א בדורו.

כלים. כליזמר. א פון היפר א געווען איז פייסע
פלעגן פינגער", די מיט ניט שפילט "ער ניט האט ער לעביונג, קיץ געווען ניט איז ער
הארצן. מיטן שפילט ער מבינות, ארויסזאגן יידן פארנאכלע ניט האט ער כוסה, קיין געמאכט
מקבל איז און ביתהמקדש חורבן אפן וויינט ער געהאט פיינט ממש האט ער משפחה, זיין סיקט

המשיח...". מלר דעם פרייד גרויס מיט שעה"... "חיי
"ווא שפילן פון מוסטער א ער איז געווען
בא "פריילעכס", א פאסטוכל", "דאס לעכלער/ ייד, שיינער הארציקער' א געווען איז פייסע
אלץ י ניט וואס און "כלנדרי" חתןכלה, זעצן קלוגע, זיינע סימפאטיש. את חנעוודיק צוגעלאזן
יידישקייט און יידן מיט געאטעמט ס'האט וואס גע שטיפעריש שטענדיק האבן אויגן גוטמוטיקע
אראפ. הימל פון ווי ארויסגעקומען אים ביי איז תמיד זענען בארדאוןפיאות זיינע שמייכלט;
די איז וןאס איז וועלטן/ אנדערע גאנץ פון פאר און געפלעגט גוט און סאמעטגלאט געווען
מא יידישע באצויבערן פלעג ער וואס רבותא פיזי זיין אלץ' את נאטירלער. אבער _קעמט. גלייכן" קיין אים צו געורען ,,ס'ניט און סן שטענדיקער זיין אויסזען, גייסטיקער את שער
הדור. זקני און מבינים זאגן ^^ ס'פלעגן ווי צענויפגע זיר האבן גוטהארציקייט את שמייכל

אים פל גאנצקייט... איין אין הארמאניע, איין אין גאסן
ל מיר פל פון געמאלן בילד, א פון אראפ וואלט ער ווי

פלןצעם פלעג איך מןןיק> אין מבין גרןיסעף א דאווינטשי... לעאנארדא
וועלדער, און פעלדער גרינע זיר פאר דערזען אף שפילן פון בלויז פייסין געדענק איר
אזיערעס, קוועלנדיקע און טייכן פלייצנדיקע פייערונגען פון מאל צוויי און חתונות יידישע
פילקאלירנ און גארטנס און סעדער צעבליטע הספר". "סיום א פון
צווייגן די צווישן און פרוכט, את בלומען דיקע חתונה, יידישער א אף שפיל איר ''ויען
פארשידנפארביקע טויזנטער דערזען איר האב ס'וויינט ווי איר פיל הספר" "סיום בעת בפרט
מלאכים... ווי זינגען און צוויטשערן וואס פייגל אים איר האב  בגלותא" ,,שכינתא מיר אין
דאס לייב, א פון געברום א אויר איר הער אט צוזאמען איר וויין "איז  זאגן מאל א געהערט
וויען דאס אקס, ווילדן פארצוקטן, א פון רעווען נאר מיט מיר מיט וויינען אפשר און איר, מיט

שטורעם... אין פאלט וואס בוים א פון צדקניות..." נשים אוודאי און אוודאי יידן,
בא גלייכצייטיק פלעג איר ווי געדענק איר שטענדיק איינקוקן אים אין זיר פלעג איר
פלעגן פינגער זיינע טעכניק. זיץ אויר ווונדערן מיר זיר ס'האט ווירקלעד' און שפילן בעתן
אומנאטירלע א מיט גליטשן זיר און צאפלען אף שיינט שכינה די אז געדאכט שטענדיק
זיר האט צוזעהער ביים אז אזוי שנעלקייט כער זיר טוט ער ווי ממש געזען האב איר אים...
זיר צוקוקן פון קאפ דער פארדרייט איינמאל ניט און וועלט פראזאיישער זינדיקער, דער פון אויס
שפילט פידעלע דאס אז זיר האט געדאכט און פאר זיר שטעלט הימלען... הויכע די אין שוועבט

אליין געווען! מקנא אים האב איר ווי
א ייד א געווען אויר איז קאלקער פייסע אדער חתונה, א אף שפילן פלעג פייסע ווען

(27 זייט אץ (פוף צענויפ זיר פלעגן געלעגנהייט, אנדער אן ביי



27 ן י ל ה ו ו ט ו ק ל י

1כרונות מאציווער קלא"ייי אבן

דארט? דאוונען מתים די ווי הערט איר שול... שול גרויסע די
תורה... דער צו אויף רופן זיי

משוגענער א האט מאל א מעשה. א הערט איר מיט שול די זען איר קאנט דא ...אט
ווייבע דער אין ביינאכט פארבלאנדזשעט זיר דארט אראפגיין נאר דארפט איר שער. בארימטן
מוראדיקע מיט דארט געזונגען און שול רישער אף ניט ווארט אליין איך טרעפלעך... עטלעכע
דער זיר האט מאציוו גאנץ אז אזוי קולית' זענען אפשר קודש. ארון צום לויף איך אייך.
כוואט א יינגל א געווען גראדע בין איר שראקן. גע די חיה'לעף, געשניצטע די דארטן יא נאד
האבן חדריינגלעך. חברה מיט אנגעפירט און מיט איר' האב קינדווייז, ביימעלעף... טאקטע
זינגט מת דער ווו דארט ארויפגעכאפט זיר מיר אז נאר פארשטאנען' אנדערש ניט שכל' מיין
און גדול. בכבוד במחילה, אראפגעפירט אים און א מיט געווארן געמאכט ניט איז אלץ דאס

געווארן. רויק איז שטעטל אין אראפגעפאלן איז דאס אז האנט. מענטשלעכער
שבת א איינמאל, טויבן. פון מעשה א און דאר איז שול א ווייל אראפ' הימל פון גלייר
בוים קלמן חבר מיץ מיט איר האב נאכמיטיק מא אין געקומען איז למשל' אט' קודשקדשים.
שולבוידעם אפן שפאציר א מאכן באשלאסן שטעטל. אין רעש א קינדערקראנקהייט. א ציוו
גע שטענדיק מיד האבן טויבן טויבן. דארט זוכן תהילים. זאגן אריין שול אין עולם דעם מ'רופט
דער פון בוידעם אפן ארויף זענען מיר רייצט. האט קראנקהייט די און נס א געשעען טאקע איז
האבן נשים עזרת פון פענצטער די נשים. עזרת אויפגעהערט...
בוי אפן שטיבל. נעסכיעזער צום אראפגעקוקט ,

שעה פאר שיינע א פארבראכט מיר ד אפן בעלעמער. דעם זען איר קענט דא אט
מע נאר ביז בלייבן געמוזט שוין האבן מ>ר און הונדערטיאריק א געשטאנען איז בעלעמער
אינדרויסן ווייל שול, ןןייבערישער אין 7,ד בריתמילה'ס. פאר גענוצט האט וואס בעטעלע
wjnzwj ; שטיבל ביים כסאשלאליהו. דער געווען איז בעטעלע דאס
געטארט ניט זיך האבן מיר פאל,טיק. אוודאי גלייר אריין' שול אין לויפן פלעגן קליינווארג
מיר וואלטן חילולשבת א,ץ> פאר וןייל באוןייזן> מיט בעטעלע דאס באטראכטן בעלעמער' אפן

פעטש... פייער>קע ,ענע אריינגעכאפט בערעלער' שטעקעלער. אויסגעשניצטע אירע
, , ,  אי קריכן און חיה'לער אנדערע און לייבעלער

לץ * יי1גל א איז\עויעז בוים קלמן אבעי קליי מיטן דארט מ'טוט וואס זען קעפ, די מיטבער טון שפיל א פארגלוסט אים זיר ס'האט און 1^ ' ^ יאטל נעם
פנים זיין פארדעקט האט ער אונטן. פון יידן די
שויב ביים צעשאקלט זיר און טיכל ווייס א מיט שוין דאר ס'איז וויילע... א ווארט איצט' און
דערזען דאס האט קצב לייביש פענצטער. פון די אדורכגיין סכנה א איז איצט ביינאכט. שפעט
מתים מתים! גוואלד' געטון: געשריי א און _^________b_^__1____^_1i^ זיך האבן יידן שןל, ןוייבערישער ךער אין ^^^^■
צוריקגעלאםן גלייר אבער אונדז צו געטוו לאז (26 זייט סון (סוף קאלקער דער
לעמלס' מאטיע האבן מעריב נאר פחד. פאר , ,
דריי איסערס, הערשלייב אןן געציעס וועלוןל און מצוות שומר א פרום. און ערלער משכיל'
אןן ליכט מיט אןנדז צו ארויף ,ונגען. געזונטע בלאט א אין צייטצוצייט פון אריינגעקוקט
מיר וואס טיר ד, אויפגעפראלט שטעקנס, מיט ער איז נאטור פון אבער תוספות. מיט גמרא
פת כמעט און פארשלאסז אינווייניק פון האבן האט וואס פאלקסטרובאדור א פון טיפ א געווען

מתים... אמתע געמאכט אןנדז באפליגלט האט ער פאלק. דעם געווידמעט זיר
דער זיר דערמעגלעכט זיי און צוהערער זיינע

מלאכ,ם רי מיט גאט "עמק פון ווירקלעכקייט' ארעמער דער פון הויבן
 אף כאטש אריבערגעפירט, זיי האט ער הבכא".

ו "גאט" אייגענעם אן פארמאגט האט מאציוו א אין נויט און צרות פון מאמענטן, קורצע
מיט ייד א געווען איז דאס הערשקעס. ישראליק עקסטאז. און חלום פון וועלט
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און זען צו וואס געווען איז  דאוונען בעתן קעגנאיבער געוווינט אויסזען. פאטריארכישן א
הימ געשפאלטן האט ישראל שמע זיין הערן. ניט אים מען האט אונטערדיאויגן שול. דער

לען... "גאט". ווי אנדערש גערופן
אונדזע פארלאזט מיר האבן איינמאל ניט זלמנ הערשל מלאך: א געווען אויר ס'איז
אונטערהערן זיר געלאפן און פערד טייערע יע אנדערש גערופן ניט מען האט אים אויר קעס.
מיר וועלן אפשר פענצטער, משהלעס ר' אונטער "מלאך'. נאר ווי
זאגז העיז איער ביחידות דאוונעז הערן אים א שטעטל אין געפעלט ניט אויר ס'האט
ג?י אוניז י'** ישראל שמע זייז ישראל שמע קיילע מיט יידל א געווען איז דאס גדול". "כהן
פערי' יי פיז י'ייזשען דאס ייי ^יגן,כמעט אויר בעלעגלה. י'ישראל כיקע.רויטעבעקלער:

יי'בדיי שראליניו ווי אנדערש גערופן ניט מען האט אים
שטענדיק איז ער ווייל דערפאר אפשר כהןגדול.

חתןנה  זיין אין פארן שטימונג. פריילעכער א אין געווען
פאך. ניט מאציןן כליזמר אייגענע קיין פארגע א געווען פשוט איז אקזאל וו צום פייטאן
די  איינלא  פלעג חתונה/ס אןן מאגט שטעטל ין אנקומעןא מאל א ס'פלעגט ווען ניגן.
דער מיט געפירט ליביןןנע> פון קאפעליע אדער קארלינער, דער אדער רבי, טריסקער דער
זיינע מיט כליזמר יעקבהירש האט קאפעליע איינגעלייגט חסידים האבן סטעפעניער, דער
סר א געווען איז קאפעליע די אבער זין. 3 פארן זאלן כהןגדול שראליניו נאר אז וועלטן

מאציןו; אין חזקה געהאט האבן זיי גרעסעו/ רבין. דעם אפנעמען באן צום
0^ א אוונטן וןינטערדיקן א כ,געדענק בןבית גאנצער א געווען בין אלייז איר
אי פראסט שטארקער א און שניי בלוילעכער אין געלערנט כ'האב שטוב. אין כהןגדול ביים
דערהערט פלןצים זיך האט גאסן מאציווער בער אייניקל זיין מיט געחברט זיר און חדר איין
מ,פירט קאפעליע> הערש,ס \עקכ פון שפילן דאס מיר פלעגן נאכמיטיק פרייטיק יעדן אייזעק.

פלעג ד נאר שול> דער צו חתךכלה דארט און כהןגדול צום חדר פון גלייד לויפן
ארויסגעלאפן איז מאציוו גאנץ חופות. שטעלן מיט בוידעם אפן און פערד צווישן פארבראכט
שניי. געוארפן האבן יןנגןןארג שטובן. די פון די מיט באפריינדעט גוט זיר האבן מיר היי.
שמחה. די פארגרעסערן חתךכלה; אף פילקעס מקבלפנים אפטמאל אונדז פלעגן זיי אץ פערד
גאנצער דער ד,אט גלע;ל דאס צעברעכן ^ זיר איר קאנט הירזשען. הילכיקן א מיט זיין
זיך האבן כליזמר די אןן מזלטוב געשריגן עולם פארגעניגן? גרעסערן א נאר פארשטעלן
פריי דער געווען איז דאס צעשפילט. פריילער
גאלדענער דער צו חופה דער פון מארש לעכער ישראל שמע

געיופן י'אט ויעטשערע דעי פון ייח יעי יייי געוווינט האט כהןגדול שראלעניו נעבן
פונעם שיירים אז בפרט מחותנים, בלייז ניט א ער איז געווען העניריבעס. משהלע הרב
ייעיז צי געהאלפן סגילי' * איז לערטש "^ייל באליבט זייער און יראשמים א און תלמידחכם

י" א א אי אף ווי אים אף מען האט געקוקט שטעטל. אין
אונ פידל זיין הערש יעקב פארלייגט י'אט גאר געווען איז צוווינטשעווען זיין און ניסתר א
פריי א טאנצן אלע און  געמבע דער טער איז געווען גויים. ביי אפילו מטבע... שטארקע א
מנשה דרויסן; פראסטיקן אין יי אייר לעכס' פלעג קיינעם. אף געקוקט ניט דאראוןקוואר. ער
הויבט און שטול א אף זיר שטעלט בדחז דער געקלערט און גייענדיק קרעכצן שטענדיק
דרשה אויסרופן מיט את גיאמען זיינע מיט אז מלמד א ער איז געווען הבא. עולם פון בלויז
גרויסן א פינגערל, א לעפל' לייכטער, געשאנק: יארן זיינע אלע און קינדער באלעבאטישע פון

פאטשיילע... א טאפ, טשעהונענעם מתןבסתר. פאר נדבות זאמלען מיט געווען עוסק
פריד נאר ניט איבערגעלעבט האט מאציוו טריסקער אין משהלע ר' האט געדאוונט
קומט. המשר  אין דעם וועגן אבער טעג, לעכע פיס די מיט טופען און געשרייען זיינע שטיבל.
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מארקים Y"1D דליגאטש אליהו

טשודנעוווואלינסק אין
טאג, צו היינט דיכטונג וועגן רעדט ער קישן. .1919 אדער 1918 יאר אין עס איז געווען
און מלחמהנאךמלחמה פון צייטן שווערע אין צו גרייט טשודנעוו אין ביבליאטעק יידישע די
קופע'/ "די לייענט ער לידער. זיינע פון לייענט פרץ פון רעציטאציעאוונט א און קבלתפנים א
שיין. לייענט ער לידער. אנדערע און "דרייצן" אימפאזאנטער אזא ווערט געוויינלער מארקיש.
לאזט עולם באגייסטערטער דער קינסטלעריש. דער פון (שטאל) זאל אין איינגעארדנט אוונט
נאף פאדערט און בינע דער פון אראפ ניט אים אין פייערלעשער די קאמאנדע". "פאזשארנער

נאף... און פון אורחים מכניסי גרויסע זענען טשודנעוו
ביינאכט. שפעט ביז זיר ציט אוונט דער ליטעראטור... ברענענדיקער
דיסקו און גאס אין נאר שפאצירט עולם דער
זיינע און דיכטער פון פארטראג איבערן טירט i ^_^ ן",
יוגנט, די נאר ניט טשודנעווער, די לייעי ^96^^. HI
לידער. שיינע פאעזיע. ליב אויס ווייזט י'אבז ■J^^^^Bk
דיכטער דעם נאגייסטערטע באגלייטן זיי און Jj^^^^^^^B^jli
ס'איז שטעטל. פון גאסן פארשלאפענע יי איבעי > MK^KfptJ^B
גאולה". "ערב פון צייט א געווען דעמלט דאך . ^^^W■";^■
אמתן פארווירקלעכטן, דעם דערווארט מ'האט Jf ^ך.. ,,

אט אט, סאציאליזםקאמוניזם. >! אלי אז (מיט ' 1"9 WBSf^l ;

וועגן הנביא ישעיה פון נבואה די מקויים ווערט ^^
יענע שוין זענען יוגנט, מיר הימים... אחרית '£z$hcf^
זיך האט מיידלעך יינגע געשלאפן. ניט נאכט *^Sefiffl
מאנסביל שיינער, דער געחלומט אויר אפשר ^^■^^

ייכטער... שער \^Juj/₪^^^^L
גע זיר מיר האבן אוונט אויףצומארגן **."/ ^^^^^^^^ך
"פרי א אף מאל א נאר מארקישן מיט טיאפי ^/ ^^^^^^^■
משה און ריבה חברים מייגע ביי אוונט" יואטן / ^^^^^^^^^
פרץ קרובים. מארקישעס גרינפעלדסאנדאל, / ^n^^B^^^iK
טעלערל "נאכן זיין געלייענט אונדז פאר האט
גע און פאלקסטימלער געשריבן הימל") פון מארקיש פרץ דיכטער יינגער דער
גע האב איר דעריבער. אונדז מיט שמועסט
אדורכשמועסן אים מיט זיך כבוד דעם האט איז זאל די אוונט. אפן סוףסוף גייען מיר
או טעמעס ברענענדיקע דעמלטיקע, וועגן ווו. ניטא שוין איז שטיין אפילו איבערפולט.
אידעא אן  מענטש א געזען זיר פאר כ'האב מיר צו זאגט שטימונג", הייסע גאנץ א "ס'איז
*£ אי זיין אין פאנאטיש ניט אבער ל,סט, זיר באמיט וואס פייערלעשער באקאנטער א
./©*1*11 שטיין. צו ווו פלאץ א אויסצוזוכן אונדז פאר

נאך הערן אים או,סגעקומען ^ך מיר ס'איז אומגעדולד. מיט אפלאדירט עולם דער
טעאטער" "פאלאס אין  סוף צום אוו מאל * פרץ פארהאנג. דער אויף זיר הויבט אט
קרו זיינע מיט צוזאמען איר ווו ביאליסטאק איז ווערט און בינע דער אף ארויף קומט מארקיש
בראדסקיגרינפעלד חיים אין לאי''קע בים דער אפלאדיסמענטן. רוישיקע מיט אויפגענומען
דער אין לערער אלס דארט געארבעט י'אבן אויסזען. זיין פון באצויבערט ווי איז עולם

ציש"אשולע. איטיקער טשופרינע שווארצער א מיט פנים סימפאטיש א
געווען מיר זענען יאה יענע איו נאי טיש, ביים שוין זיצט וואס זאלאטאר, אבא'ל האר.
האט וואס ,g10:ts וואלינער פון "פאטריאטך היים "די טעמא דער אף רעפערירן אויף שטייט
און טאלאנטפולן באגאבטן' איר מיט שטאלצירט די אין אנגעגעבן ס'געווען ווי דיכטער", פן

מארקיש. פרץ  דיכטער פילבארן מאר העוץ וויל עולם דער אבער םלאקאטן.
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 נזארקיש פרץ ל נ

פאלאנע פון דיכט/1ר ד/1ר
ווערן) דעומ^רדעט זיץ נאך י$ר 20)

בוים, א וועגן שפתך א ווייל  י פאלאנע" "פון דווקא פארוואס
םארפלאנצטערהייט ניט וואס וואלינער און שטעטל, וואלינער א איז פאלאנע

זיר אויף לאסט די ער טראגט אלע ליבע גרויסע מארקישעס געווען זענען יידן
וואקסן. םון און בליען סין ערשטע זיינע פון איינע איז ,,וואלין" יארן. זיינע

האט וואגלענישן זיינע אלע ,'אין שאפונגען.
ה&ק, דער ווגען שפתך א וואלין, היימישן זיין זיך מיט מיטגעשלעפט ער

האלדז דיין אויף פארמאסטן איז וואס אים וועגן דערציילט וויטעבסק", זיין שאגאל ווי
קאפ א אים םון ס'שטייגט ווייל קער יוסף דיכטער עולה, נייער דער חבר, זיין

אריבער. זון די געווען איז דאס אז פעסטשטעלן גוט ס'איז לער.
יוגנט יידישע וואלינער ליבע. קעגנזייטיקע א

דערפאר אים ס'דראט אז געוווסט האט ער שטאל און געהאט ליב האבן אינטעליגענץ און
נאך ווער געסטאפא. דער פון עינויים אלע זיינע אין נאר דיכטער "זייער" מיט צירט
יע אץ און צייט יענער אין מאכן געוואגט האט שוין איז דאס ווי אזעלכער, אלס יארן ערשטע
וועלט, דער מיט חשבון יידישן אזא לאנד נעם דלי אליהו ה' פון זכרונות קורצע די פון זען צו
פאר געקאנט מ'האט ווי איינשליסלער' רוסלאנד םריער. זייט א גאטש,
ניט  כמוני" איש יברח ,,לא אבער, שטיין "ווא א געבליבן ניט איז מארקיש פרץ
שלאכט פונעם אנטלויפט איך ווי איינער אזא אדרבא. ווארט. פון זין הענגן אין דיכטער לינער"
פאראפראזע א געזאגט זיף אף ער האט  פעלד אין געציילטע די פון איינער געווען איז ער

איבער. מיגיט ווי ליד, א ביאליקס פון צע שטורמיש האבן וואס ליטעראטור, אונדזער
צ,,טן שפעטערדיקע אין די פון איינע טאקע איז דאס גרעניצן. בראכן
זי^יידישעז *.* [צוריקז א*עאים זין ניט לידער. זיינע באצייכנט וואס הויפטמעלות
מאמעס תהלים י ל *, איבער גייענדיק געשאפן ער האט אומזיםט
פארעפנט האט ער און שבתליכט בענטשן ייאס אנגעשפארט שטייענייק יעינאי Z,J £
האבן וואס לידער יידישנאציאנאלע לעכט ענדעי:יייפיץבומ?י'סמא ^[ן?ן
און פאלק צום ליבע מיטהייסער קאן ווי ווייל השכלהתקופה. דער אין לעסקין
"קאווקאז" דורות'/ פון טראט ('מלחמה''' לאני איו ביייזט ליי יאס ^ יאיינזיצז' נ,ט£""1£ ,אאון ז,ינע געשליידערט האט ער א.אנד.) און שטורמיש געווען איז ער און שטורעמטי
 אריץ פנים אין וועלט דער פערזן געשליפענע דערפאר (אפשר סטאלין בימי אפילו דרייסט

דעם לכבוד לויבילד א געשריבן אויר ער האט
בלויז ערגעץ ןואס סרייד טרא9ן יעדן סאר דער געווען מארקיש פרץ דאר איז טעראן?).

זיר ד&כט מיי פארעפנטלעכט און געוואגט האט וואס ערשטער
צאלן זיי איך זאל פאעמע היפערנאציאנאלע אנטיפאשיסטישע, די

סיס. פיל אזוי מאל זיבן היטלערסטא נאכן טענצערן" יידישער א *צו
האבן סאוועטנלאנד אין אלע ויען אפמאר' לינס

אפ ביים זיי י'*לט ^לייו עי אויי אז יויסנדי? טויב און ברודער" .דייטשישן דעם האטגעלויבט ער ווי פונקט קערפערלער זיי. פון ייןבריען אין גייסטיק אפגעבריט אמאל שוין זיך וואס מאסןמארד, יידישן דעם םארשוויגן שטום
בלוטיקע די אין מענטש און וועלט אין גלויבן גע האט ער גאנג... סולן אין געווען שוין איז
דער נאר באלד פאגראמען, אוקריינישע פון טעג מורא: אן שטאלץ יידישן מיט דיכטעט
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אכזריותדי אן פון קינסטלער און שרייבער שע אין איז חלום זיין רעוואלוציע. אויסלייזנדיקער
האנט... חיהשער קער, אלעמען: פאר קלאר געווען ארום יאיץ

גרויסן פון דערוואכן נאציאנאלן נאכן איצט'
די אז מיר, ווייסן יידנטום סאוועטישן פון טייל
און דיכטער שרייבער' יידישע די פון מערהייט פארבלייח! וואס די אלע צו שלום
א און געלעבט דארטן האבן וואס קינסטלער שטאם. מיין פון ערד דער צו דערגיין כ'וועל
זע היינט/ דארט לעבן וןאס זיי פון צאל היפשע יאר טויזנט צוויי אויף ווייל דערגיין. כ'וועל
פאלק פון זין געטרייע און יידן ורארעמע נען דיר. צו איצטער נענטער איד בין
מיט איז הארץ זייער דן< ןןי אןן איך ןןי ישראל ערד. הייליקע מיין באשערטע. מיין
"עמעס" דער און דארט, זענען זיי ווען אויך אונדז,
זיי אף געווארן אנגעקלעבט ווי מער ניט איל פיין. מיט געצאלט האט ער ווירקלער' און
פון שאפונגען די אויר רשעים. בינטל א דורך באשער זיין צו פערזענלעך ער איז ממש
הונדערט ווי דאס, דערציילן מארקיש פרץ גע איז ער דערגאנגען. ניט ערד הייליקער טער

עדות... יידי אנדערע אלע מיט צוזאמען קרבן א פאלן

ןן^ךן ךץ קארנאוו יעקב

עגנ>>לאנד א>ן
דארטן זענען פארגאנגען ווי שנייעלעך אייך גוטמארגן א

באבעס... זיידעס,  פוכיקע קע, ווייסינ
קינדערלעך אונדזערע פאר פרייד א

שטראלן הימל הויכן אין אבער שלמה'לעך. לעך' משה'
ווינקען  פינקלען וואס שטערנדלעך

פלעמעלעך פייערדיקע צו פראסט זיידע באלד אן שויו קומט אט
חנוכה. פון ליכטעלעך פון בארד. גרויער און פעלץ זיין מיט

שופר, זיין אין שאלט און בלאזט ער
פלעמעלעך די אט טראגן טרומייט: אין
שלמה'לעד און משה'לעד שלמה'לעד, משה'לעך, היי

הערצעלעך. כשרע זייערע אין שליטעלעך די אין גליטשן זיך צייט שוין
פארשנייטע, שוין פעלדער איבער

פלעמעלעך די גאר באלויכטן פארחלומטע, וועלדעלעך אין
שלמה'לעד און משה'לעד פאר קיטלטלית. ווייסן אין איינגעהילט

תחיה. דער פון פסוק יעדן
בערעזקעלעך ווייסינקע די

פלעמעלעך ס'שטארקן און איינגעבויגן וויינעו דארטן
גבורה. יידישע די פארגאנגען, איז זומער דער וואס

רוסלאנד אין ערגעץווו
תשל'ג. חנוכה'

ן 1
ן 1
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■ פון אןןעקגעגאנגען כ'בלן אן>ב אןן גלבע אמיר :

: דארטן נאך דאך איך שטי' דעמלט
דארטן נאך ראך איך שטיי דעמלט פון אוועקגעגאנגען כ'בין אויב און

ארוםאוןארום נאכט גאנצע א ארומגעדרייט ט'זיך וואס שאמעס דער ווי
טומאה דער

אויגן זיינע פארבלינדעט און שמייסנדיק געבלאזן האבן ווינטן
אטעם אן אן געפינען אים מען האט צומארגנס אף און

געזען, דערין אים האבן וואס אויגן די צו איז וויי אז ליגן,
טומאה. דער פאר זיך געבוקט וואלט ער ווי פונקט

ציטערניש מיט און ליבע מיט געדינט ער האט יארו זיינע אלע וואס
גאטספארכטיקן דעם אים געווארן באשערט סיאיז וואס אט און

דארטן נאן דאך שטיי איך אויב וואס איז
השגחה הימלישער פון וועגן די פארשטיין וויל

געפרעגט ניט האבן גואס ערליכע אירע אזוי באצאלט וואס
פינצטערניש דער אין בלינדע ווי געגאנגען זענען זוניקע די טעג אין און

3ורכט מיט און ליבע מיט געדינט גאט און

דארטן. נאך ד$ך שטיי איך און
ליבנה נתן עברית סון
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y j א ן ן , ך בורקא עלען

(דערציילונג)

איז טאג וועלכער שלאף. פון אויפגעכאפט זיך פרימארגן יענעם איר האב דערשראקענע א
וועקזייגער. א ווי געקלאפט האט הארץ מיין געוווסט. ניט און געפרעגט זיר איך האב  ? היינט
אזוי מיר ס'האט שלאף. אין געוויינט האב איד אז מיר, דוכט באגאסן. מיר האט שווייס קאלטער א
דער אויף חלום א געווען עס איז אפשר געווארן. איבערגעריסן איז חלום מיין הלמאי געטון באנק

ניין. אבער י וואר
איינדרעמלען. ווידער געפרוווט און אויגן צוגעמאכטע מיט געלעגן אזוי איד בין מינוטן לאנגע

חלום... א ווי מער ניט איז פארשווינדט וואס אלץ אומזיסט! אבער  חלום מיין פארזעצן ווידער
פריאיקע די טראץ שטוב. פון ארויס און שנעל זיר אנגעטון צוזיר. געקומען איך בין ענדליד
קינדערלער ארבעט, זייער צו געאיילט האבן מענטשן באלעבט. שטארק געווען גאס די שוין איז שעהען
געווען איז הארצן אויפן ניט. ווייס איר  איר גיי וווהין  איר און אריין שול אין געאיילט זיר האבן
פון באפרייען זיר געקענט ניט אלץ נאד האב איר געמיט. מיין אויף געפרעסט האט עפעס אומעטיק.

פליגל. זיינע אויף געווארן געטראגן בין איד חלום. מיין

האט וואס אלטיטשקן, אן געטראפן פלוצים איד האב ציל, א אן גאסאויס גאסאיין, אזוי גייענדיק
איינגע עטוואס פיגור הויכע זיין שטעקן. זיין אויף אנגעלענט געגאנגען איז ער באקאנט. אויסגעזען
שארשענדיקע זיינע פיס. די געשלעפט קוים האט ער אפגעהאקטע. לאנגזאמע, טריט די פארויס. בויגן

שאסיי. אספאלטירטן פון אפקלאנג מיטן צענויפגעגאסן זיר שטומפיק האבן שטעקןגעקלאפ און שיך
באקאנטער א אלטיטשקן. דעם דערקענענדיק דערפרייט, זיר איר האב  לייב! די לייב! ר' הא, 
דערקענט. קוים געזען. ניט זיר צייט אזויפיל שוין לייב, ר' אוי,  געבורטסשטעטל. מיין פון ייד

י לייב ר' פרי, אזוי וווהין און פונוואנען
אפ שווער און אויגן גרוילעראויסגעלאשענע זיינע מיט אנגעקוקט וויילע א מיד האט לייב ר'
גע שטיל האט ער שמייכל. לייכטפארוועלקטער א צעגאסן זיר האט געזיכט זיין אויף געאטעמט.

ענטפערט.
 דו אבער שפאציר, קורצן א אויף פרימארגן יעדן געוויינלער ווי אט, איך... יאק איר מילא, 
שטעקן. זיין מיט בארירט מיר פריינדלעך און גוטמוטיק ער האט  ך הא י קינד מיין גייסטו, וווהין

היינטיקן אומרו די מיר ס'יאגט גיי. איר וווהין ניט אליין ווייס איר מיר, גלויבט לייב, ר' הא, 
זיר. דערנענטערן נוראים ימים די אלול. חודש ראש דאר איז עס פרימארגן.

אזוי ווי  קרעכץ טיפן א ארויסלאזנדיק געווארן, אומעטיק לייב ר' איז  טאכטערל יא, 
פיש א אפילו דאר ציטערט אלול חודש אין היים: אלטער דער אין אונדז ביי זאגן דארט מען פלעגט

וואסער... אין
נאד כאטשבי געקענט וואלט איר ווען געגעבן ניט דען איר וואלט וואס לייב, ר' לייב, ר' הא, 
געשטאנען איז עס ווו סטעזשקעס, פארוואקסענע די אין ווידער גיין היים, אלטע אונדזער זען איינמאל

אבות... קבר אויף גיין קינדערוויגל, מיין
ער!... ער, היים... אלטע די  שווייגן לאנגן א נאד געענטפערט לייב ר' האט  קינד מיין יא, 
שפיץ מיינע בארירט האנט, עטוואסציטערדיקאדערדיקע זיין מיר צו אויסגעשטרעקט האט ער

צוגעגעבן: און פינגער
טובה... וחתימה כתיבה א און שלום פון יאר א יאר, געזונט גוט, א געבן אונדז זאל גאט 

געזאגט. ניט גארניט מער האט ער טרער. פערלדיקע א באוויזן זיר האט אויגןווינקלען זיינע אין
אויםן שיך אלטע זיינע מיט שארשענדיק אוועק, איז און שטעקן זיין אויף פעסט אנגעדריקט האנט זיין
רוי דער אינמיטן שטיין געבליבן איר בין זיר אונטער איינגעגראבענע אן טראטואר. געםלאסטערטן
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1 אויס דערמאנט. אזויםיל מיד האט געשטאלס לייב'ס ר' רירן. ווייטער געקענט ניט זיר גאס. שיקער
1 עבר... נאענטן פון זכרונות טעג. םארגאנגענע געלעבט

1 אין געווארן פארשווונדן איז ער ביז לייבן, ר' נאכגעקוקט און געשטאנען נאר איר בין לאנגלאנג
1 און וויאזוי וויסנדיק ניט ביז... גאסאויס. גאסאיין. ווייטער. גיין געלאזט זיר האב איר גאס. פון ראג
1 אויטאבוס אין געשטופט זיר האבן מענטשן אויטאבוסןסטאנציע. אן ביי דערזען זיר האב איר והנן.
1 איינגעשטיגן rx בין םארט, אויטאבוס דער ותהיו אפילו פרעגנדיק ניט זיי. צווישן איר און אריין
1 פון געשטאלט דאס דרויסן. טומלדיקן אין ארויסגעקוקט אח פענצטער א ביי זיר געזעצט אינווייניק,
1 אויגן... מיינע פון אפגעטראטן ניס אלץ נאר איז לייבן ר'
1 פארהאלטן זיר געסלעד. און גאס איבער שנעלשנעל געפארן איז און גערירט האט אויטאבוס דער
1 דער האט ווידער און איינגעשטיגן און אויסגעשטיגן זענען מענטשן סטאנציעס. פארשידענע ביי
1 מעתלעתן, מינוטן, אפשר  י אזוי געפארן איד בין לאנג ווי פארויס. געשלענגלט זיר אויטאבוס

אייביקייטן! גאר אדער
בלויז אויסגעשסיגן. זענען מענטשן אלע כמעט און אפגעשטעלט אויטאבוס דער זיר האט ווידער
פארטראכטע ווינקל א אץ געזעסן זיי זענען ביידע מיר. מיט געבליבן זענען םרויען צוויי נאר און איד
מיט פארשטעלט אויגן די טיכלעה גרויע  קעפ זייערע אויף איןזיר" איינגענורעט אומעטיקע, און
דער פון האנס דער איו בלימלעה געלע קראנץ א געהאלטן האס זיי פון אייגע זוןברילן. סונקעלע

מחזור... אדער סידור, א  צווייטער
עפעס שטיל אים און שאפער צום צו איז ארט, פון אויפגעשסאנען זיי פון איינע איז פלוצים

ענטפער: שאפערס דעם אויפגעכאפט האבן אויערן מיינע געפרעגט.
אויסשטייגן... זאלט איר ווו מעלדן שוין תעל איר גברת, רויק, זיצט 

געוואלט, אזוי האב איר אלצאיינס. געווען עס אח מיר ווייטער. גערירט האט אויטאבוס דער און
זיז*. פון אנטלויפן סוף. א אן אזוי פארן געוואלט כ'האב אפשטעלן. ניט קיינמאל זיר זאל ער אז

ווייטווייט... ערגעץ פארן
ברייטן א דערזען איר האב פענצטער דורכן שטיין. געבליבן אויטאבוס דער אבער איז מיטאמאל
זיין אויפגעכאפט האב איר און פרויען צוויי די צו אויגן זיינע אויפגעהויבן האס שאפער דער שטח.

אויסרוף:
י וואלין!!  ...

ז... הייתכן י!... חלום דער געטון: פלאטער א האסטיק האט הארץ מיין
פרעגן, עפעס נאכרופן, םארהאלטן, געוואלט זיי האב איר אויסגעשטיגן. שנעל האבן פרויען ביידע איר און געלאפן כמעט נאר געגאנגען, ניט זענען זיי ווייטאינדרויסן. געווען שוין זענען זיי אבער 1
איז אויגן מיינע פאר ביז... טריט, זייערע אין  איר און געווארן נעלם זיי זענען פלוצים זיי. נאר 1
פרויען ביידע די אט אז מיר, דוכט געבוי. באזונדערן א פון בנין גרויסער א אויסגעוואקסן פלוצים 1
אהין. ציגעטון א מיר האט כוח, םארבארגענעם א דורד אדער כישוף, א מיט ווי אים. אין אריין זענען 1
זין האט אויגן מיינע פאר אינווייניק. אדיין און בנין צום דערנענטערט זיר איר האב טריט מידע מיט
נעמען אותיות, םייערדיקע מיר צו אראפגעשריען האבן וואנט דער פון און וואנט, ריזיקע א אנטפלעקט
דאמבראוויץ... קאוועל... ראוונע... סארני... הארצן: מיין צו נאענטע אזעלכע שטעטלעד, און שטעט פון
נאר... און ראפאלאווקע... קאסאטאפאל... קארעץ... וויסאצק... בערעזשניץ... וולאדימערעץ... לודמיר...

נאד...
אנידער געוואלט האב איר אויגן. די פאר שווינדלען גענומען גרויל, א ארומגעכאפט מיר האט עס
אויפגעטרייסלט זאלן וועלטן שפאלטן, זיר זאלן הימלען די אז שרייען, שרייען! דאוונען. און קניען
פארשטיינערט איז הארץ דאס געשטיקט. האט האלדז אין געקענט. ניט האב איר ליידער, ווערן!...
מיינער! גאט םיבערדיק: געמורמלט ציטער אין האבן ליפן מיינע בלויז פארקלעמט. געווארן.
צום אזעלכע נאענטע קהילות, יידישע טייערע אזויפיל שטעטאוןשטעטלער! אזויםיל י! ז הייתכן
איז גאט, אה, ז וואנט! א אויף נאר י וואנט דער אויף בלוט אויסגעקריצט געבליבן זענען הארצן,
דער און שטעטלער, שטעט, דאזיקע די פון יידן טייערע איר זענט ווי ל מעגלער עס איז י וואר עס

ז... ווו פערז
בין לאנגלאנג קינד. א ווי צעכליסעט, שטיל זיר און וואנט דער צו פנים מיטן צוגעפאלן בין איר
מיר פאר צעעפנט פלוצים זיר וואנט די האט אס... און וואנט. דער אין איינגענורעט געבליבן אזוי איד
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קליין א נאד בין איד געבוירנשסאס. מיין פון גאסן די איבער שפאצירן דערזען זיר האב איר און
קיל א בלאזט עס ביימער. די פון שוין פאלן בלעטער פארגעלבטע טאג. הארבסטיקער א מיידעלע.
גאלד מיינע שויבערט ווינט דער קינדהייט. מיין אין אלולס די פון איינער אלול. חודש אלולווינטל.
,,תרבות* דער אין זיר אייל איר איך... און ביכער מיט "סומקע'' די אקסל מיינע אויף צעפ. בלאנדע

לערן. איר ווו שולע,
איר שטוב. טאטנס מיין זיר געפינט עס ווו ריצעסקעגאס, דער פון ,,זאפאליעסקיע", פון גיי איר
מער די מענטשן, פיל שטייען "פעראן" אויפן רעלסן. די אדווד שנעל לויף וואקזאל, דעם פארביי גיי
ארץ קיין לעם, מעבר אפ פארן וואס קינדער, זייערע געזעגענען עלטערן פנימער. יידישע  הייט
ארצה.... עולים אנו געזאנג: הילכיקער ,,הארא"טאנץ. א אין יוגנטהענט פעסט זיר פלעכטן עס ישראל.
פארגעס שרייבן. זאלסט קינד, מיין שרייבן, זאלסט יריק. א נאד און קיש א נאד טרער. א לאזן מאמעס

מאמען... דער יריוועלע א ניט...
נעמט קרעכץ. א און רויר געדיכטן א ארויס לאזט לאקאמאטיוו דער לאקאממאטיוו. פון פייף א
שאשאשא שאשאשא... : געזאנג און טרערן מאמישע פארטויבט רעדערגעקלאפ ארט. פון רירן זיר
פנימער. צעשטראלטע געזונט'. ,זיי לעצמן צום ארויס זיר שטרעקן הענט זיר. עפענען פענצטער שא!...
זיר הינטער איבערלאזנדיק שנעל, אבער פארשווינדט באן די קול. א אויף זיר צעכליפעט מאמע א

בענקשאפט... אומעטיקע
איר האב דא שטאטפארק. דעם פארביי איר גיי איצט וויטער. גיין זיר איר לאז פארבענקטע א
צע ארום דא זיר דרייען ,,נאכטפייגל" און ,,קאלייאזשן" נאכטשעהען. די אין פארבייגיין מורא
שוין זענען אראנדוקעס אייניקע גאס. צענטראלנע די איז אט רעכטס. אויף זיר נעם איד שיכורטע.
וואס צוקערלעך, פאר א און מאראזשינע קויף און אראנדוק זאבראנסקיס אין אריין זיר כאפ איד אפן.

אינדערמיט. וויינשעלעך רויטע מיט פאפירלער קאלירטע אין געוויקלט זענען
שורגעשעםט. קאנסאראוויטשעס אפטייק. גרויסע בארזאמס איז אט טריט. מיינע פארלאנגזאם איר
טליתים מיט יידן גאס". ברייטע ,,די זי רופט מען ווי אדער מאיא"גאס ,,טשעציעגא די שוין איז אט און

אדיין. שולע איז  איר און .שחרית' צו זיר איילן ארעמס די אונטער
אריין זיר כאפ איד עסן. מיטנעמען פארגעסן איר האב זיר איילנדיק אז פלוצים, זיר דערמאן איר
באשאטן קיכעלעך ציבעלעס, מיט פלעצל  געבעקסן פרישע פארקויפט זי סטאליאר. ,,מומע" דער צו
גראשן. צוואנציק בלויז אינדערמיט. אויפגעשפאלטן און פארברוינט זענען וואס חלה'לער, צימרינג, מיט
מאל. צווייט א באצאלן וועסט אויס, ניט מאכט איצט, געלט קיין האסטו אפשר קינד. מיין נעם נעם,

קינד... מיין געזונטערהייט, עס
אין אוועק אייל און חלה'לע א קויף איר סטאליאר! ,.מומע" די אט פרוי, הארציקע טייערע, א
אנטקעגנאיבער גאס. ברייטער דער אויף פאמפע די איז אט "תרבות"שולע. דער פון ריכטונג דער
דאנער היינט דאד איז עס הא, יארידן. פאר קומען דא מארקטאג. א איז עס מויער. גרויסער בריקס
די פון אנגעםארן זענען וואס פורלער, פויערישע מיט פארםולט שוין איז מארק ברייטער דער שטיק.
געטריקנטע קארטאםל, תבואות, מיט אנגעפולט זענען וועגענער האמעטנע די דערפער. ארומיקע
און קאטשקעס גענדז, שעף, קעלבלעך, געבונדענע ליגן וועגענער אייניקע אויף גריבעס. און יאגעדעס
די סקיבען און וועגענערדראבינעס די ביי שטייען פערד אויסגעשפאנטע קי, צוגעבונדענע עופות.
די פון גאגעריי ; שאף און בהמות פון מוקעריי פערד, פון הירזשעריי דאס גראז. פרישגעקאשעטע

יארידסימםאניע... איין אין צוזאמען זיר גיסן און ארום דעם פארפולן קאטשקעס און גענדז
וועגענער, די צווישן ארום זיד דרייען םרישטיק, דעם איבערצוכאפן באוויזן האבן וואס יידן,
סחורות טוישן אדער פארקויפן, און קויםן פויערים, די מיט זיר דינגען סחורות, פויערישע די באטראכטן

סחורות... אויף
און פעדערן די צווישן בלאזן זיי עופות. קויפן און מאמעס יידישע שטייען וועגענער אייניקע ביי
גרייטן דארף מען וועלט, גאטס אויף אלול דאר איז עס פעט. גענוג זענען הינער די צי בודק זענען

יוםכיפור... אויף .כפרות'
צו באוויזן שוין האבן פויערים אייניקע אן. וואקסט געטומל און רעש דער שטעטל. אין סריילעך
קורטאשן גרויע אין געקליידעט זענען זיי מארק. איבערן האםערדיק גייען און סחורות זייערע פארקויפן
לייוונטענע ברייטע די ,פאיאסן'. רויטע מיט ארומגעגארטלט טאליעס פעסטע זייערע סיערגעס. און
סון רימענעס מיט קאלאשוועס די ביי איבערגעבונדן אדער דיאכטשטיוול, די אין טיף אריינגעלאזן הויזן
אפגעברענט געזיכטער זייערע צלםשטאה מיט אויסגענייט אויבערהעמדער די ליקעםאסטאלעס. די
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ווייען און שטערנס הויכע די איבער אראפגעהאנגען טשופרינעס פלאקסענע די פעלדווינט. זוןאון סון
זייערע מיט לופט די דורך שנייד א זיי טוען וויילע יעדע כוונות. םארשטעלטע און אומהיימלעכקייט אן

גרילץ... און םייף שארפן אויסגעצויגענעם, אן ארויס לאזן וואס בייטשן, לאנגע
ספוד געמארשטע אין געקליידעט זענען זיי פויערטעס. די ווייבער, זייערע נאר גייען זיי נאך
אין קעפ. די אויף פאטשיילעס געבלימטע און געזיכטער צעפלאמטע מיט גארסעטן.. ענגע און ניצעס
וואס שטאף, ביליקן שטיקער אדער שוועבעלעך און זאלץ הערינג. ברויט, ווייס זיי טראגן הענט זייערע

"שניט"קראמען. יידישע די אין איינגעהאנדלט דינגענישן לאנגע נאר האבן זיי

שרייט און קאסטן, איבערגעקערטן אן אויף שטייט ער .זאדאראמניק'. דער איז אט ווייטער. גיי איך
קלייןגעלט. מיט פול טאשן די שטיוול. גלאנציקע אין אריינגעלאזן גאלףהויזן די סדוורות. זיינע אויס
יעדע7 זא טילקא שפראר: פוילישער דער אין קוליקולות אויף זיר רייסט ער צעפלאמט. איז פנים זיין
י קויפט קויפט. י... געלט פאר מארגן י... אומזיסט ...! היינט נאר און זלאטי! איין פאר בלויז זלאטי!
י שפילקעלע א נאר שפיגעלע! א נאר אט אח ווייניק אייר איז עס אויב ו קונים טייערע איר, זענט ווי
זא היינט! בלויז און גנבים!... פאר מציאה א י אומזיסט גאלעגאלד!... פינגערל! א קעמעלע! א

דארררראם!...
,זאדאראמניק' דער וואס מציאות'', ,,גרויסע די פון פארכאפט ווער מינוטן, אייניקע שטיי איר
ערשטע די אוי, : פלוצים אבער זיר דערמאן פינגער, די צווישן לייגן און אויסצורופן אויף ניט הערט
איז אט אריץ. שול אין שנעל לויף און וועגענער אנגעהויפטע די אדורד זיר איר שטופ לעקציע!...
ווארסן אח הענט די אין עופות מיט דא שטייען קינדער אייניקע און ווייבער שטוב. שוחט'ס דעם שלמקה

שבת... ערב דאר איז מארגן דאוונען. פון געקומען ניט נאר איז וואס שוחט, דעם אפ
בארד הדרתדיקער און בייכל פעט א מיט יידל נידריק א ..הורטאווניע''.. בירגיס ווייטער: ביסל א
הענגט קייט, גאלדענער דער אויף ,,ציבולניצע"זייגער זיין ,,סקלאד". זיין פון שוועל אויפן שוין שטייט
געשעפט זיין מיט בשכנות תקיפות. גבירישע צו אים גיט און קאמיזעלקעקעשענע דער אין אריבער אים
זיין פון ציצית די לאדן. אראפגעלאזענעם דעם עפנט און שטייט ער פסח. ר' פון קראם די זיר געפינט

שטימלעכקייט. יידיש אזויסיל צו גיבן און ארונטער אים זיר באמבלען טליתקסן לאנגן
דער און קהילה יידישע די זיר געפינט דא נעגעלס. די פון הויז גרויסע דאס  גאס דער איבער
די געמיטלעד זופן און הענט די אין בראנפן פלעשער מיט שטייען פויערים שענק. נחומ'ס ר'  נעבן

צערויטלט... קארקן די און צעפלאמט זענען פנימער זייערע ..הארילקע".
קרעמער יידישע שטייען דא ,,סקלאד". זינגערמאנס שמואל נאפט,ראזוואר'. לייזערס ר' איז אט
די פונדאנען ווייטער ביסל א און קרעמלעה זייערע פאר סחורות איין קויפן און סביבה דער פון
אויערן מיינע צו נאד. און נאד און טריסקער די סטאדינער, די שול, בערעזנער די שול, .קופיעצסקיע'
דרינגען תפילות זייערע מתפללים. די פון פנימער בלייכע די זע איר תפילות. פון קול א זיר דערטראגט

היינט... תשובה ימי נשמה. מיין אין טיף אריין
דער צו אהער דא קונדא. הרב פון שטוב די און געכטמאן הרב פון הויז דאס דערנעבן גלייר און

שבת... אויף חלות באקן הייוון, קויפן מאמעס יידישע קומען רביצן,

rnn ווי י משיח הא, יאריד. אויפן געקומען איז ער אויר יא, משוגענער". דער ,,משיח איז אט און
געשענקט. אים האט עמיץ וואס מאס, זיין לויט ניט ארבל, לאנגע מיט רעקל א אין געקליידעט ער איז
זיינע דערמיט. אין לאר א מיט שליאפע ,,אפגעשאסענע" קאלירלאזע אייביק זיין ער טראגט קאפ אויפן
שמייכלען אויגן אויסגעלאשענע זיינע בלויז אפגעצערט. און מאגער  קערפערל זיין בארוועס.  פיס
איר, ווי שולע, אין זיר איילן וואס זיי צווישן קינדער, געווימל א שמייכל.. מאדנענארישן אזא מיט

שיין!... אזוי דאר שפילסט דו ! שפיל ! משיח שפיל, ; ארום אים רינגלען
און פייפעלער זיינע פון איינע טארבע זיין פון ארויס נעמט ער בעטן. לאנגניט זיר לאזט משיח און
משוגענער דער משיח ווייסט ניגונים שיינע סר א הארצן. ביים אן אזש נעמט עס שפילן. גלייר נעמט
נאד טענץ. מאדערנע פון ניגונים און פאלקסניגונים פייפעלעד. כישופדיקע זיינע פון אויסצופייפן
מיט זיר צעצינדן אויגן אויסגעלאשענע זיינע און י הא שיין, ער: פרעגט ניגון דעם פארענדיקן יעדער
באזינגס בדחן א אזוי ווי ער שפילס אט ניגון. צו ניגון פון איבער גייט ער וועלטן... םארבארגענע
...! נפשות מחיה א  מחותניםטאנץ א פריילעכס, א חופה. דער צו חתןכלה ער פירט אט און כלה א

 שפילס... שפילט... משיח און שיין! אזוי דאר שפילסט דו שפיל, משיח, נדרי'. .כל שפיל
אויס אזוי סתם משיחן. אויף שטיינדל א ווארף א פלוצים יינגלער די פח עמיץ טוט אט אבער
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1 קינדער. די נאכיאגן נעמט ער שפילן. דאס איבער גלייר רייסט משיח און פארשייטקייט, אדער ליצנות,
1 צו זין דערנענטערט משיח ווי קוקן פונדערווייטנס, שטיין בלייבן און אים פון אנטלויפן מיר
1 מיט אים אין איין שנעל זיך בייסט און עפל אן זאק אפענעם אן פון כאפ א טוט וואגן, פויערישן א
1 אויס שיסט און אנטלויפט משיח נאכיאגן. אים נעמט און עס באמערקט פויער דער ציין. גרויע זיינע
1 משוגענער גאנצער דער פון אפשר און זיך פון פויער, דעם פון לאכט געלעכטער. הילכיקן א אין
1 וועלט...
1 ווייטער. לויפן זיר לאז און משיחן שנעל פארלאז זיף. איר דערמאן  שולע! די אוי, 
1 שטייען הענט די אין פישקעס מיט קבצנים הקברות. בית אלטן ביים שטיין בלייבן פיס ...מיינע
1 מיר צו זיר שטרעקן הענט זייערע נדבות. בעטן און פלויט ביים פרימארגן מיטן שוין דא זיצן און
1 די פאר גאט בעטו וועלן מיר און גיב גיב, נדבה! א מיידעלע, גיב, אויגןגעבעט: רחמימדיקן מיט
1 ליבסטע!... און טייערסטע דיינע פון נשמות
1 מיר: צו שטרעקן זיר אויף ניט הערן הענט זייערע אבער גראשנס, לעצטע מיינע זיי פארטייל איר

זייערע פון הענט, בעטנדיקע אזויפיל פון דערציטערט ווער איר גיב!... י גיב נדבר,! א מיידעלע גיב
אתהבחרתנו דיין פון באשאפן האסטו קבצנים אזויפיל גאט, מיין פנימער. בלייכע בליקן, רחמימדיקע
טויטע און לעבעדיקע די באוויינען כדי הקברות, בית אלטן צום אהער, דא אזש קומען זיי אז פאלק,

גאט! צוזאמען!...
די צווישן בלאנדזשע איר החיים". .בית אויפן אינווייניק, אריין טרעטן פיס ציטערדיקע ...מיינע
בין איר ווען געשטארבן איז ער לברכה. זכרונו טאטן, מיין פון קבר דעם זוך מצבות, אלסאייגעבויגענע
די און סויט נאטירלעכן א מיט געשטארבן טאטע' מיין געווען צדיק 8 קינד. קליין א געווען נאד

דערגרייכט... ניט אים האט האנס מערדערישע
ציטער א מיט געוויין. פאר אויסגעטריקנס ווערן אויגן מיינע טאטן. מיין פון קבר צום םאלצו איר
די זיר געפינען ווייט ניט דא אז ווייס, איד און מצבהשטיין קאלטן דעם איר באריר האנס דיקער
דערטראגט אויערן מיינע צו קדושים. די פון קברים די  ליבסטע און טייערע די פון קברים איבעריקע
פיל איר ניט. איר זע ביתעלמיןשמש דעם אבער רחמים'/ מלא .אל שוידערלעכער א דארט פון זיר
די בלויז חלשות. ביז נאגט נאגט, הארצן ארום זיר. ברעכן קניען מיינע מיד סארלאזן כוחות די ווי
כוח געבן מיר זאל ער הימל. פון אויבערשטן צום ווערטער... אן תפילה א שטיל מורמלען מיינע ליפן
וואס מיידעלע" אומשולדיקתמימותדיק קליין א ווי מער, ניט דאר בין איד ליידן. די אט איבערצוטראגן
 וועלט שייענר 8 צו שטרעבט און 8קסל יונגע אירע אויף ביכער מיט .סומקע' 8 בלויז טראגט

שליטה... קיין ניט האט טויט דער ווו

און געשטאנען דארט מיר זענען דריי אלע מיר. פון ווייט ניט געשטאנען זענען פרויען צוויי די
די הענט. אירע אין בלימלער געלבע קראנץ דעם געהאלטן אלץ נאר האט זיי פון איינע געוויינט.
זייערע אויגן' אירע פון געפאלן זענען טרערן און סידור אויפגעמאכטן מיטן געשטאנען איז צווייטע
איין בלויז אויפגעכאפט האבן אויערן מיינע אבער ווערטער, שטילאפגעהאקטע געמורמלט האבן ליפן

מאמע... מאמע... פאמע... איבערחזרן: זיר אויפגעהערט ניט האט וואס ווארט,
אבלות, אונדזער אין םארזונקען געשטאנען אזוי דארט זענען מיר לאגג ווי ניט געדענק איר
אויף וואנט דער נעבן פארגליווערטע א שטיין דערזען זיר איר האב צוזיר געקומען בין איר ווען
שטעטלער. און שטעט אומםארגעסלעכע אונדזערע פון נעמען די אויסגעקריצט זענען עס וועלכער
אדער בתקול, א געהערט האב איד אז מיר, דוכט ארוס. געהערעזט דא האט שטילקייט שכינהדיקע א
אייערע אין ווען קומט אהער! קומט וואלין' פון מענטשן ליבע קומט, געשריי: ספקא תפילה, ססקא
וועט און ניטא מער איז וועלכע היים דער צו היים. אלטער דער צו בענקשאפט די דערוואכט הערצער
אזויםיל ווו  וואלין" ,,היכל פון וואנט דער צו וואנט! דאזיקער דער צו קומט זיין! ניט קיינמאל מער
מיט איר. אויף אותיות ברענענדיקע מיט אויגעקריצט פארבליבן בלויז זענען קהילות וואלינער דישע

אש. און םייער פון אותיות
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ר J/ כ י ב

חעגן ווערק ל>טעראר>ש ש>>ן א מענטשער אריה ד"ר

שטעטל וואלינער אןאלנטערעסאנט

יזרעאלי, שמואל פון געזאמלט יזכיר. ספר  אלכסנדריא פנקס
יוצאי ועד פון ארויסגעגעבן ליבנה. נתן פון רעדאקטירט

זז. 314 תשל"ב. תלאביב, ישראל, אין אלכסנדריא

פאגראמען און צרות אלע נאך בלוט, זייער אין שטא וואס די אז זאך, באוווסטע א ס'איז
צו צייט פון  גורל שטענדיקער זייער  אין מזרחאייראפע, אין קהילות יידישע פון מען

צייט. און צענטראל פון קהילות די פח קעגנזאץ
ארבעט געבענטשטע א טוען מערבאייראפע,

זכרובותביכער צאל היפשע א שוין פאר מאל, א פון זכרונות ארויסברענגענדיק
שפרא םרעמדע אין אויר און יידיש עברית, אין קהי זייערע פון מהות דעם בון אין אייביקנדיק
לעצטע די אין געווארן פארעפנטלעכט זענען כן ס'איז קלענער וואס באווונדערן: צו ס'ממש לות.
דערגייט היינט אויר יארן. צענדליקער עטלעכע זיר באמיען מער אלץ שטעטל, און קהילה די
פון בשורה די פוןמאלצומאל אונדז צו די אין זכרון איר פארפלאנצן לאנדסלייט אירע
אונת פאר ליגט אט בור דערשינענעם ניי א און קיגדסקינדער, און קינדער פת הערצער
און לייען איר יזכור". ספר אלכסנדריא, "פנקס פארבינדונג גייסטיקע זייער ניט. ווונדער סיקיין
געלונגען ס'איז אזוי ווי פארשטיין, ניט קאן איר קאנטאקט דער טיפער; סר א איז עבר מיטן
שטעטל' קליין א גאר פון שרידים געציילטע סר א געווען איז צייט, יענער אץ זיי, צווישן
גע דארט האבן 19251920 יארן די אין וואס או בניעיר, די פון שרידים די און נאענטער,
 (33 (ז' משפחות 300 ווי מער ניט לעבט דעם אפ איצט אויר היטן זענען' זיי ווו מעטום
ליטערא מיט און בור שיינעם אזא ארויסגעבן חלי זאל ער פאמיליעאוןפריינדשאפטסקנופ,
צו פארצייכנט ראוי איז וואס אינהאלט רישן ווערן. איבערגעריסן ניט לה
האבן שטעטל אין אז נאר אנדערש, ניט ווערן. גע שטעטלער די פון הפליטה שארית די
אפע אן מיט און גייסט אין רייר יידן געלעבט פאר האבן זיי וואס הארצווייטיק מיט דענקען
איז בור פון ספעציפישקייט דאס האנט. נער שרעקלעכע די פון אפגערעדט שוין  לוירן
גע איז ער וואס פאקט פונעם זען צו שוין ניט קאנען זיי וואס לעבנס טייערע פון אבידות
דער פץ קעגנזאץ אין עברית, בלויז שריכז און לעבנסשטייגער יידישן דעם  םארגעסן
געוויינט זענען וואס זכרונותביכער מערהייט ענגן אין איבערלעבענישן פערזענלעכע זייערע
אויר אץ יידיש עברית, פון געמיש *> לער' ווירט אלע דאר זענען שטעטל: זייער פון קרייז
פאר באלד אבער ספאניאליש. אדער ענגליש שטעלונגען געזעלשאפטלעכע און שאפטלעכע
אלע  אלכסנדריא "אין סיבה: די מיר שטייען גע דאס האבן זיי צי הענט, זייערע אין געווען

.(7 (ז' עברית" גערעדט האבן איינער ויי וואסערטרע פון אנהויבנדיק ניט, אדער וואלט
ס'אנגענומען, לויט אץ טבעהדברים לייט דעם ביז ארצט, און אפטייקער בעלמלאכה. גער,
גע נאטיצן און ארטיקלען אלע כמעט זענען אחינובני געווען זיי זענען אלע שטעטל. פץ ראש
זיי פון עטלעכע זעלבסט. שטאטישע פון שריבן גלויבן אויפגעהערט ניט זיי האבן דאר ישראל.
סוד דעם פארשטייען זיי אז קאנטיק ס'איז וואס געווען שוין איז דאס גאולה. דער אף ווארטן אץ
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1 גאנץ א פון יידן מערהייט די און שרייבן, Iפון **£fttbdaf* jsm^f מער די ראך איז חסרון, קיץ ניט איז דאס Iיאר. ^t^^SsM₪k^SW סענ פעתענלעכן, פת געשריבן נאטיצן Iהייט *. f *mm $/J צוויי אדער איץ שטאנדפונקט. Iטימענטאלן f / $£§ י און דעמאגראפיע געשיכטע, וועגן Iארטיקלען '/ |p§*vv^ . 'mm■..■■ .S .x )j?r111:"K h p0 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^I . <F$p A mr : מער פנקס דעם צוגעגעבן אפשר וואלטן וו.'
1 1^" האבן אפשר אבער וואגיקייט' וויסנשאפטלעכע
1 . י * בכיוון דאס רעדאקטאר און ארויסגעבער די
1 גם  און הנאה גייסטיקער לשם אויסגעמיטן
1 ■ לטובה. זו
1 י אוי זענען אריינפירארטיקלען פינף די

פון הארצן ביים רירן און שיין סערגעוויינלער
באקומט וואס בילד עצבותדיקז מיטן לייענער

■' ^, a^p " / אין יידן פון לעבן דאס מאלן זייער פון זיר
£? '^mT אלכ קליינער דער פון גרויסקייט "די שטעטל,

.:  JM ..... / רוח איר אץ געווען איז ,(1916 (ז"ז סנדריא"
^^m/ jlfffk / אין יוגנטבאוועגונגען. אירע אץ חלוציזם ניות,
^KLW^tL י געמאלן ווערן שטעטל* פון "דערציילונג דער

w^₪mAmi₪Km/^^Eaf^k גייסט" פון "ממשלה דער וועגן כילדער קלארע
פארשידענע פון און אפצווייגן אירע אלע אין

. ניט שטעטל. אין לעבן יידישן פון יזזנה^ווינקעלער שסי™ ביל פון שילדערונגען טראגישע פארגעסנדיק
עסקן ציוניסטישער באוווסטער אץ דערציער זעלבסט פון איבערלעבענישן פאגראמען, בולים,

וואלין איו ארבעט. דערציערישער דירעקטער, פון און שוץ
אויפטועכצן ערנסטע פון בילד א זיר ס'באקומט

אקטיוויטעט, זיץ פון נאענט, דער פון שורות, פון זיר אויסלעבן אינערלעכן פון סיי מעשים און
פון חיפה אין קולטורגעביטן פארשידענע אף פראק און גייסטיקן פת סיי אלעכסנדריעי די
געשטארבן איז ער ביז 1940 יאר אין עלייה זיין ארץ קיץ עלייה דער צו זיר צוגרייטן טישן
אויס צום קומט ארטיקלען אלע אין .1969 אין ישראל.
מצד אים צו ליבע אויסערגעוויינלעכע די דרוק
וואס יוגנט דער מצד בפרט און אייניייינער יי היסטארישליטערא און ביאגראפישן א
לערנען און ווערן דערצויגן געווען זוכה י'אט "פערזענלעכ אפטיילונג די האט רישןווערט
איז וואס אפיציר, עסטרייכישן יינגן פונעם פרטים און (19489 (ז"ז געשטאלטך און קייטן
ער דער פון זיר ענייקן מיטז ^יי™ מגולגל ארטיקלען אין איינגעוועבט ווערן וואס זיי וועגן
זיי אלע אלכסנדריא. קיץ וועלטמלחמה שטעו שטריכן קלארע מיט אפטיילונגען. אנדערע אין
אין געזען און פארערט אים י'אבז תלמידים ^ סיי פאלקסמענטשן סיי אויף אונדז פאר שווומען

אייסלייזער. זייעי אים און געלעבט האבן וואס גייסט, אין רייכערע
פאר צו אים זיי פץ סר א האבן "געוויס האבן זיי פון עטלעכע און שטעטל אין געווירקט
א ווייל ישראל, אין זיין זייער יאנקען ישראל. אין אויר מעמד בכבודיקן א דערגרייכט
געדאנק דעם איינגעזאפט זיי האבן אים יאנק ר' לערער דער זאקס' ניסן חיים ר' הרב
דער ערב זיין עולה געריסן זיר און גאולה פון פון שטערנבערג משה ר' הרב בליי, אלימלר
.(130 (ז' עירוני נח שרייבט  קאטאסטראפע" (106 (ז' רב" א פון מוסטער "א  פינעס כפר
לידער "די אז אונדז דערציילט יזרעאלי שמואל אלע (ז"ז146127) ראזנהעק שמואל און
געפונען האבן שולע, אין געזונגען מ'האט וואס רירנ שיינע, זיין עולםהאמת. אפן שוין זענען
צו שטוב; אין און גאס אץ אויר אפקלאנג אן בעיקר רעדאקטאר דער ווידמעט הקדמה דיקע
ביתעם אין פארלעזונגען אינטערעסאנטע זיינע ראזנהעקן, וועגן פרטים סר א לעצטע. צוויי די
מען האט שילן די אין פארטראגן זיינע צו און אים רופן שטעטל אין גרויס און קליין וואס
ווייל אויסהערן, אים כדי מאסנווייז געשטראמט בבחינת זיץ געוויס וועלן לערער"' דער "שמואל
לייע דער .(132 (זי פארערט" אים האבן אלע האבן וואס פארהערער פיל זיינע פאר נייעס א
יינ דער וואס ווונדערן געוויס זיר וועט נער די פון שרייבער דער ווי געלערנט' קאנען אים
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ברי יידישער דער פון זעלנער די מיט געניש תל זיינע געלערנט אויך האט ראזנהעק, גער
ווערט נאטיצן אנדערע אין אייראפע. אין גאדע מערערע דאס גימנאסטיק. און זינגען מידים
ארץישראל' קיץ עליה דער וועגן דערציילט ערטער אנדערע אין אויך אים דערמאנען מאל
קאנצענ מיטן וועג. אפן צרות די און הכנות די דער פאלקסטימלען ווי באווייזט בון אינעם
קיבוץ אין עולים מערהייט דער פון זיף מרירן זיין פון פארנעם אפן און געווען איז מענטש
פון וועג דער דערווייל זין פארענדיקטט מיזרע פינף די פון משך אין ארבעט געבענטשטער

אויסלייזונג. זייער צו עולים אלכסנדריער שטעטל. אין פארבראכט האט ער וואס יאר
די אין זין געפאלענע וועגן אפטיילונג אן
וועגן באשרייבונגען און מלחמות ישראלדיקע ויען דארט םיגורירט זשאבאטינסקי אויך
זייער בעת בניעיר די פון איבערלעבענישן "דומע" דער אין 1906 אין קאנדידירט האט ער
דעם פארענדיקן ערד, ישראלדיקער אף ארבעט ראוונער אין פארשטייער ציוניסטישער אלס
בילדער סך א וואס זאמלבוך, איינדרוקספולן פאר ער האט שול אין רעפעראט זיץ און קרייז

בלעטער. זיינע צווישן פארטיילט זענען האבן וואס עדות לויט אויסרוף, מיטן ענדיקט
אייר' איר זאג שלום "ניט געהערט: דעמלט אים

א פון צוזאמענגעשטעלט איז ביד דער .(44 (ז' ארץישראל" אין ווידערזען אף נאר
ווו ארבעט. ארגאניזירטער גוט בשותפותדיקער געוויס איז געשטאלטן אנדערע אלע די פון
דרייפיר פון אנטייל לעבהאפטער דער ס'בולט גרי' גרשון מעד. ד"ר דעם דערמאנען צו כדאי
צוגע זענען זיי צו און ספעציאליסטן מחברים און תלחי אין געארבעט צייטווייליק האט וואס
לאמיר שרייבערדילעטאנטן. עטלעכע שטאנען אראבישן בעתן הילף טרומפעלדארן דערלאנגט
איבערחזרונגען אונפארמיידלעכע פאר א פארזען אפ געלונגען ניט ס'אים אבער דארט, אנפאל
סר קיין ניט פון און פאקטן באצייכענען פון געוויסער א לויט און טרומפעלדארן ראטעווען
אננעמען לאמיר את נאר) און 137 (ז' פעלערן טרומ וועמען דער, געווען גרי ד"ר איז עדות,
איבערטרייבן ביסל א דאס געמיט גוט א מיט ווערטער לעצטע זיינע געזאגט האט פעלדאר
און פערזענלעכקייטן פון אפשאצונג דער אין לאנד"(ז'158). אונדזער פאר שטארבן צו *ס'גוט
מיר אדרבא, .(26 ,8 (ז"ז אויפטועכצן זייערע געווידמעט איז אפטיילונג ספעציעלע א
אונדז פאר אז אקצעפטירן זייזאיז מויי י*1^ יענע פון זכרונות .(282197 (ז"ז אומקום דעם
געווידמעט ווערק, ליטעראריש שיין $ ליגט פון טאגבור פון פראגמענטן און צייטן שווערע
יידיש אינטערעסאנט, אז פת פאראייביקונג יעי געבראכט איז זיי פון טייל א וואס גולני שלום
פאר ספר דער ראוי איז יעיפאי *יז שטעטל דער בולט ס'איז ווהליך. 'ילקוט אין געווארן
פאפו און בעסטע די צווישן ייעיז יעכנט די פון אומגליק אינעם אוקריינער די פון חלק

יזכורביכער. לעיסטע באגע דאס איז רירנדיק זייער שטעטל. אין יידן

באלצאן חיים כתביד העברעילשן סון
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יאט^ "וסורייבוך שיכאטאוו שעה
יאנאסאוויטש. יצחק און באטאשאנסקי יעקב פון רעדאקטירט אומקום". און ,,לעבן
בוענאס ארגענטינע. און אמעריקע צפון אין פאראיינען ראטנער פון ארויסגעגעבן

ז"ז. 799 יידיש, ,1954 איירעס

זיר האט מאכט די בירגערקריג, דער פוילן. צו רעדאקטארן: די פון פארווארט דעם פון
די צוריק באלשעוויקעס, געטוישט, אפט גאנץ גרוי נישט דער פון אויף גייען גאנצע "וועלטן
בלו דער און רעגירונג פוילישע די פאליאקן. שטעט ארומיקע די און שטאט וואלינער סער
עקאנא שווערע דאס אנטיסעמיטיזם, טיקער מיר חלומות. וועלטן און רעאלע וועלטן לער

פוילן.. בימי יידן די פון לעבן מישע יידישן גאנצן דעם פון מיניאטור א דערזען האבן
עקזיס שטעטל אין האט 1912 יאר פון נאר לעבן...''
איז פאליאקן די אונטער באנק, יידישע א טירט ארויסגעבער: די פון פארווארט דעם פון
אויפגעשטעלט אויפסניי באנק צעשטערטע די ראט געווארענעי חרוב פון הפליטה שארית "די
יידן די זענען שטאטפארוואלטונג אין געווארן. כל קודם יזכורבור דאזיקע דאס באטראכט נע
געהעריק ווי געווען שטעטל אין מערהייט א אלס אומגעקומע זייער פון קבר אויפן מצבה א ווי

רעפרעזענטירט. זיר פון ארויסצושרייען דראנג דער שטעטל. נעם
מיט ןיך האט ףאטנע אין לעבן יידישע דאס פון אומקום און טויט דעם מאלן און וויי דעם
אין פאנאנדערגעוואקסן. אןן אנטןןיקל1ט צייט דער שטעטל". אונדזער

;7   איז 1929 רעדאקטארן די ורן ד אויבנגעזאגטע דאס
ן.יל,ה שטי געעריקע די גלייר שאפט ארויסגעבער און
' ' ק ארבעט וויכטיקער דער אט צו באציונג און מונג

7ייייז^י פיז לאגע שייערעי יעי טראץ . יזכורבור. דעם ארויסגעבן פון
קולטורעלער דער דאר איז אנטיסעמיטיזם, ליבל יאר אין ראטנע אין האבן ידיעות לויט
שטארק יידן די ביי מצב גייסטיקער אוו ניווא לויט באלעבאטים, יידישע 12 געלעבט 1965
כאראקטעריס אזוי געווען איז ייאס געשטיגן' גע ראטנע אין האבן 1756 יאר פון צענזוס דעם
פוילן פארמלחמהדיקן אין לעבן יידישן אין טיש יידישע די האט 1847 יאר אין יידן: 210 לעבט
איז עס שטעטלען. און שטעט אלע איז אומעטים לויט נפשות 1.065 געציילט ראטנע אין קהילה
קינ 200 מיט תרבותשולע א געווארן געעפנט צווישן  1897 יאר אין פאלקסציילונג דער

יער ./7" 2219 איינוווינער 3089
צו צייט דער מיט זענען ביבליאטעק יעי צו דאס איז וועלטמלחמה ערשטער דער אין
פון אראפגעבראכט מ'האט יוגנטקלובן. ג^י^ו די געווארן, אפגעברענט אינגאנצן כמעט שטעטל
גע געשאפן ס'איז רעדנער, שטעט גרעסטע יי פון געלעבט געוויינטלער האבן שטעטל אין יידן
ציו פארשידענע קרייז, ייאמאטישער * ייאיי קליינע פויערים, ארומיקע די מיט קליינהאנדל

ארגאניזאציעס. ניסטישע בעלימלאכות, שטעטל, אין אונטערנעמונגען
יארן דרייסיקער אנהייב אין שוין חורבן. ערב כליקודש,  אומעטום ווי שוסטער, שניידער,
אנקומענדיקן דעם פון סימנים באוויזן זיר האבן באן נאענטסטע די חדרים. בתימדרשים, שולן,
אויף אראפ זיר לאזט וואס שטורעם גרויסן פונעם קילאמעטער 25  זאבלאטיע סטאנציע
שווערע יידן, פאר געפאר גרויסע די וועלט, דער אפקלאנג דער געפילט דא זיר האט עס שטעטל.
ווערט יזכורבור אין הימלען. די אויף וואלקנס בריסק, שטאט גרעסטער ארומיקער דער פון
צו יידן ראטנער פון בריוו סעריע א געבראכט רעוואלוציע ערשטער דער פון אפקלאנג דער
ברייטער דער אויף פריינט און קרובים זייערע אין ס'האט .1905 יאר אין רוסלאנד' צארישן אין
די אויסדרוק צום קומען בריוו די אין וועלט' די ביבליאטעק. רייכע א עקזיסטירט שטעטל
פאר קומען וואס ראנגלענישן אידיישע טיפע געבראכט זיר מיט האט וועלטמלחמה ערשטע
ווען צייט אין לעבן געזעלשאפטלעכן יידישן אין דיי עמיגראציע, און דעפרעסיע עקאנאמישע
פון רדיפות אויף אויסגעשטעלט זענען יידן די אקופאציע. טשישע
אויר אטעמט עס מאכטארגאנען. פוילישע די באלאנגט שטעטל דאס האט 1920 יאר פון
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גרויסן פון צייט אין האבן ראטנע אין יידן די סיי דער עקשנות, יידישע די בריוו די פון ארויס
ארויס און פריינטלעך זיר פארהאלטן חורבן בטחון. און גלויבן טיפער
צווייטן. צום איינער איבערגעגעבנקייט געוויזן ראט איז 1941 יוני 23טן דעם חורבן. דער
האט 1942 אויגוסט 25טן דעם מיטוואך נאציס. די דייטשן, די פון געווארן אקופירט נע
צום שטאט פון ארויסגעפירט ייח אלע מען די ווו שטעטלער און שטעט ארומיקע די פון
א דערשאסן, זיי דארטן און בארג פראכאדער דערגייען באלעבאטעווען מערדער דייטשע
פארבונדן און גערטעוועט זיר האבן יידן טייל אונטערוועלט, אוקריינישע די גרוסן. שרעקלעכע

באוועגונג. פארטיזאנער דער מיט זיר אריץ זענען זינדלער גלחישע און פריצישע די
ארומ אלעמען האט חורבן גרויסער דער זונטיק געווען איז דאס פאגראם! א שטאט. אין
רע טויטןמארש' איין אין פאראייניקט געכאפט, די האבן מארגן אויף ,1941 יולי 16טן דעם
אלע ציוניסטן, און בונדיסטן פרייע, און ליגיעזע אר ווילדע זייער באנייט גזלנים אוקריינישע
די אויף אטעם לעצטן זייער אויסגעהויכט האבן אנקומענ די פארנעם. גרעסערן א אין נאר בעט
סאפאנ ,,ריץ און "פראכאד" פון בערג זאמדיקע ווילדקייטן די קאנטינואירט האבן דייטשן דיקע

טשיק". יידן. דיי פארניכטן העלפן אוקריינער, די פון
א געבראכט ווערט טייל ווייטערדיקן אין געוויסע א צוליב יודנראט. א געשאפן ס'ווערט
פא חורבן. דעם ערב יידן ראטנער פון רשימה געפאדערט דייטשן די האבן פראוואקאציע

דערציילונגען. און עמעס אהרן רב דער קרבנות. יידישע 8 ארויסגעבן
אפ זיר האט יודנראט פון פירער דער שפירא,

יידישע דאס אפ שפיגלען בילדער 241 גע האט ער קרבנות, די ארויסצוגעבן געזאגט
ביזן געביטן פארשידענע אויף שטעטל אין לעבן האבן דייטשן די נעמען..." איר קאנט "מיד זאגט
צום בריינגט אפטיילונג באזונדער א חורבן. גראבאוו, אידל פארטרעטער זיין און רב דעם
פאר יידן ראטנער פון קאמף דעם אויסדרוק אומגעבראכט.
שטעלן געשטאלטן" אץ "טיפן ישראל. מדינת פאר טאטאלע די אנגעהויבן זיר ס'האט
יידן ראטנער רייע א פון זכרונות פאר זיר מיט ארו די אין און ראטנע אין יידן די פון ניכטונג
דאס אפ שפיגלט וואס לענדער, פארשידענע אין ראטנער די פון שטאלץ צום שטעטלער. מיקע

שטעטל. אין לעבן פילפארביקע און יודנראט, דער סיי אז זאגן, מען קאן יידן

זכרונות בוך א

צענ אין ווארשע, אין מלחמה ערשטער דער
זכרו די פוילן. אין יידן די פון קאמיטעט טראל
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יידישגעזעלשאפטלעכע דאס באשרייבט ער יוגנט מיינע מיט פארבינדן אויר זענען נות
וועלטמלחמות. ביידע צווישן לעבן פון געשטאמט האט קאפל פאטער מיין יארן.

חור די איבער וואנדערט מישא" "ריאדיא אין געלעבט האבן זיידעבאבע מיינע . קארעץ
שול גרויסע די קארעץ. שטעטל זיין פון בות בעם זיינע אין טויט פאטערס מיין נאך קארעץ,
אויף אויפגעריסן מערדער דייטשישע די ד,אבן שול די בעת זומער, יעדן איר בין יארן; טע
גע פארנומען איז קארעץ ווען טאג צווייטן דעם דערמאנען עס קארעץ. קיין געפארן וואקאציעס,
אנדערע אויך אוועק זענען פייער מיט ווארן> מיטן קארעץ קיין ראווגע פון רייזעס די אט זיר
שבועות ערב תלמודתורה. די בתימדרשים, גע האט וויארסט 60 פון רייזע די דעלעזשאנס,
און אקציע ערשטע די פארגעקומען איז 1942 פערד די טוישן מיטן נאכט, גאנצע א דויערט
בית דער געווארן. אומגעבראכט זענען סד א האשטש. און אנטאפאל אין
צענו פארקן געמויערטן דעם רואינירט, עילם יידן שטעטל. יידיש לעבעדיק א קארעץ
אוקריינער די האבן שטיינער די מיט און מען ארומיקע די פון חיונה זייער געצויגן" האבן
אין יידן קיץ מער "ניטא געפלאסטערט. גאסז יי ס'גע ווו פאבריק צוקער גרויסע די פויערים,
דאס נויטיק ניט שוין איז דערפאר און קארעץ ארבעטער, "צאל גרויסע א באשעפטיקט ווען
עולם, בית צום בלויז געפירט האט וואס בריקל לעבן עקאנאמישן צום בייגעטראגן אויר האט
אנ דורר האט יידן קארעצער דור לעצטער דער איר וויפיל (אויף דיינים רבנים, שטעטל. אין
וועג לעצטן זיין בריקן אנדערע את ייעגז יעיע ביים אנגעשטעלט געווען זיידע מיין איז געדענק
פון פעלד איין  ביתעולם דער דורכגעמאכט, פאר יידן ביי געלט זאמלען פלעג ער ביתדין,
פאראומרייניקטע אויסגעדרייטע, צעבראכענע, געווען ער איז פסח ערב צוועקן: שטאטישע
בארג, דעם אויף זיר וואלגערן אייניקע מצבות, צוקער די געכשרט מ'האט ווען משגיח דער
טייר. צום ביז אראפגעקייקלט זענען אייניקע איו ביב די תלמודתורה, די געדענק איר פאבריק).
אומבאגרענעצטע און אכזריות וויליע וויפיל לייע צום ביכער נעמען פלעג איד ווו ליאטעק,
דורכ אויף האבן באדארפט מען ד'*ט שינאה בור רוסישער דער ווען און עסן' ביים אפילו נען

ארבעט". בעסטיאלישע די אט פירן ספר, א אזיף אנגעשפארט צופעליק געווען איז
גינ מ. איבער גיט טייל ןןייטערדיקן איז פסק... יענעם אריינגעכאפט זיידן פון איר האב
קארע די וועלכע אין באדינגונגען די דעלמאן
ביזן דייטשן די ביי געלעבט האבן יידן צער דע זיינע אן הייבט גילדענמאן אינזשעניר
באראבעווען דאס פייניקונגען, די אומבריינגען, שטע זיין נאר בענקשאפט דער מיט רינערונגען

וו. אז. א. באליידיקונגען די יידן, די פאר די מיט וואגלענישן זיינע בעת קארעץ טל
פארלאזן יידן די גערופן האט מחבר דער גליק דער וועגן געטראכט האט ער טיזאנער.
פאר די צו וועלדער די אין גייז און געטא י אמאל ווידער וועלן פיס זיינע ווען שעה, לעכער
מיט ער האט 1942 סעפטעמבער אין טיזאנער. האט ער שטעטל. פון ערד די איבערטרעטן
פאר זיך האבן זיי קארעץ' פארלאזט גרופע א וויל א ווי דערקאנט. ניט שטעטל דאס אבער
פאר די אין באטייליקונג זיץ געווער. שאפט אלץ האט און דורכגעגאנגען איז שטורם דער
"דיאדיא אויסדרוק צום בריינגט קאמפן טיזאנער נפשות יידישע טויזנט פינף די פון פארניכטעט.
און דערינערונגען זיינע אנדערע איז מישא" באגעגנט ער געבליבן. ניט קיינער כמעט איז
געשיכטע דער אין ארייז איז ער אויסגאבן. אוקריינישע די פון פנימער צופרידענע בלויז
מער דייטשישע די קעגן קעמפער העלדישע פון וווינען זיי דייטשן, די פון שותפים די רוצחים,

דער. גוטס. יידישן פון געניסן הייזער, יידישע די אין
בזה גינדעלמאן מ. פארענדיקט בור זיץ זאפ א געלעבט קארעץ האט יאר הונדערט זעקס
ארויסגעריסן איז ווארצלען די "מיט הלשון. לעבן. יידיש טיק
אין ישוב יידישער עלטסטער דער געווארן דאס האט פערזענלעכקייטן גרויסע עטלעכע
600 האט וואס קארעץ, שטעטל דאס  ייאליז פנחסל ר' ארויסגעגעבן: קארעץ שטעטל קליינע
פון טראדיציעס געזונטע די מיט געלעבט יאר אפעראזינגער בארימטן וועלט דעם .. קארעצער
פון הערצער די אין יידן... וואלינער ערלעכע קארעצער ארעמען אן פון זון א סיביריאקאוו,
אייביק אויף בלייבן וועט איבערגעבליבענע יי דיכ און שריפטשטעלער טאלאנטירטן דעם .. חזן
קא דור לעצטן דעם פון געשטאלט ליכטיקע יי ראבינער" "קאזיאנעם דעם סיגאל, יעקב טער

יידן..." רעצער דיכטער העברעישן דעם הערשענהארן, נחמיה
געשטארבן איז גינדעלמאן מ. אינזשעניר הונ פון געשטארבן איז וואס טשודנער מאיר

ישראל. אין אנדערע. סר א און געטא ווארשעווער אין גער
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שרייבער וואלינער פון ביכער גל אברהם

קעמפער און
גע היסטארישע וויכטיקע, צוויי די אט צו גע וויכטיקער יעדער ביי אומעטום, כמעט
פון ביכער צוויי די געווידמעט זענען שעענישן דו וואלינער. געפינסטו ישראל אין שעעניש

פריינט. וואלינער צוויי אונדזערע חלוציםבויערסבאשי צווישן זיי געפונסט
צערסקעמפערס.

דער אין זיר קאנצענטרירט גלעוז אלעזר ביכער. צוויי דערשינען לעצטנס זענען אט
אין שמירה די איבונגען' פון תקופה שווערער "חברים" ביידע וואלינער.  שרייבערס ביידע
מצרים אין וואנדערן אנסופיקע דאס און לאנד מי ענגלישן אין בריגאדע יידישער דער פון
איטאל דעם גענוי שילדערט ער איטאליע. אין גלעוז אלעזר וועלטקריגל צווייטן בעתן ליטער
בילדער מיט בון זיין ענדיקט און פראנט יענישן את י לובער  כפרויתקין פון מושבניק א
אייראפע. פארנומענער האלבחרובער, דער פון הארכיוו*.  עינת פון קיבוצניק א דן חיים

פון תקופה דער בון זיין ווידמעט דן חיים אדורכ האבן וועג דערנערפולן שווערן א
און געשיכטע איר בריגאדע, דער גרינדן נאכן אנ אזעלכע. אלס בריגאדיסטן יידישע געמאכט
דערשי בייגעשטאנען. איז זי וואס נסיונות די ברי אין שאפערן און באהעלפערס פון הויבנדיק
שוועס זי? וועגן דערציילונג זיין איז טערנדיק בריגאדע די אויפשטעלן ביזן מיליטער טישן
געפונען האט ער נאמען וועמענס לאה, טער .1944 אין
גיייסעי י^י אין יי*? יעי 2* "f'7געקייצט שווע דער געלייגט זיר האט יארן יענע אין
""** *לע ייעלכעי פין קאייעל' איו שיל איירא אף רויבפויגל דייטשישן פון שאטן דירער צו געווארן געפירט זענען דארט /0טרירטע " 1 ''* ''■J |U/ wu 1'1 "u*>w >ו
ד גי *>וו*ת ררידערסברים וויי ניט געווען מיר זענען ישראל אין דא פע.

זיר פארמעסטן יארנלאנג פון דערשעפט ניק

£ZZ^^^X2? .נגע.נר! rSZ גע,' *"£" איבר
צה''ל 7Bvnd4,"אי n אין דא מיי ט. נ ו ב  אותיות פייעריקע פיר די

יפג א "^1^"™2 עיב^י ו מונדירן אין ארויסגעגאנגען מיר זענען vf^^^^מדינה ע^ ^יי^ די אין זיין נוקם זיר מיליטער פרעמד א פון
פ5}[ ש> ד ד םן SB/O R,Ui< * י ל פאלק. אונדזער פון רוצחים
מוסר זיר זיין גרייט דאס איינגעוויקלט ליגט
און שרעק אידעאל. גרויסער א און זיין נפש אי קיץ אנגעקומען איז בריגאדע די

אומקום. נאד האט זי אבער קריג, סוף אין טאליע
דער אין געשריבן זענען ביכער ביידע און פאן ציוניסטישער דער אונטער באוויזן,
זיי אבער טאגביכער, פערזענלעכע פון פארם נאצישער דער מכותרצח שלאגן עמבלעם,
פון טאגביכער די זענען זיי מער: סר א זענען בריגאדע דער פון עיקראויפטו דער דאר, חיה.
פערזענלעכע זייערע אויר תקופה. א און דור א שא דער הילפסאקציע גרויסע די געווען איז
צייט. זייער פון סימבאלן זענען איבערלעבענישן פון זיי צענויפזאמלען דאס און ריתהפליטה
רעדאקציעחבר א אגב' דרר איז, דן חיים טויטנ און ברידערקברים אזויפיל די צווישן
ווהלין. ילקוט פון מיטארבעטער שטענדיקער און אויסגעחלומטן זייער צו צוגרייטן זיי און לאגערס

יישרכוח. א  ביידן זיי ארץישראל. קיץ _ וועג

ת''א. אלגל, הוצ' היהודית, בבריגדה מושב איש של יומן חו''ל, איש גלעוז: אלעזר .1

וחינוך תרבות  עובד עם הוצ' בריגדה. איש של יומנו מינכן, ועד מצרים ממדבר ח, חיים .2
זז. 140 ת'א,
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ו ארגענטינע פון בריוו א פאלאק עמניאל
■ דאס איז אזוי ווי פרעגן: מיו איר וועט זיר מיר זענען ניויארק אין 1ערגעץווו געשען? זיר פריינד, וואלינער עטלעכע צענויפגעקומען,
■ בין איר ווען קורצע: א גאר איז מעשה די דער ענינים. וואלינער וועגן 1אדורכשמועסן בוע קיץ קינדער און ווייב מיין מיט געקומען ווהלין ילקוט ארום געווען איז שמועס עיקר
■ פאר אז ארומגעזען. זיר איר האב נאסאיירעס, ווי מער אפשר וויכטיק. זייער אונדז איז רואס
■ פאר פלאץ קיין זיין ניט וועט איד, ווי יידן, אזא פאר. זיר שטעלן ישראל אין פריינד אונדזערע
■ דאר איר בין בעלמלאכה קיין ווייל אןבעט, פון גרוס לעבעדיקן א ילקוט דער דאר ברענגט 11 און ניט איר האב הענט די אין פאך קיין ניט, אין נשמות טייערע פון נאענטע, פון און 1ווייטע וואס איז ניט... אויר איר פארמאג געלט קיין לע פון ושנים, ימים אריכות צו און גןעדן
■ ? מען טוט זשע חברים. און פריינד בעדיקע
■ וואס קרוב" וןייטן א מיינעם צו איך צייט פון מען ואל טאקע פארוואס און 
1 אים (צו ארגענטינע קאל ^ ןןןינט וועגן עפעס ילקוט אין שרייבן ניט צייט צו
■ ניט מיך האט ר ע ש  חלי פעלן, ן דע צי ? וואלינער לעבעדיקע אונדז, 1
1 איר האב ברירה א זיך. צו "געטרעבעוועט" גע פערזענלעכקייטן, אונדז צווישן אויס לה 1
■ קרןב, ליבער אזוי: אים צו ג ז אן (? סוחרים, ארבעטער, וויסנשאפטלער. לערנטע, 1| ניט זאלן קינדער און וןייב מיין אז איר< ןוילט איינער. אזוי  י... גנבים שווינדלער, 1
1 זיי איר מוזט טא  יארן אייערע באוויינען צווייטער: א און 1
■ צייט." יאר א אויף מיר ביי עמען צ לייענען עפעס געוואלט דווקא כ'וואלט  1
■  צה"ל, אין למשל, גענעראל, וואלינער א וועגן 1
1 יעי איז ? צייט יאי א אוייי הייסט יי*0  איינער. אזא ס'דא אויב 1
1  אויפגעקאכטער אן אויפגעשפרונגען קייב אויר האבן מיר אז געהערט כ'האב  1
1 טיז? ייעסטי יואס יי' אין עס איז משפחר" דער אין דארטן מיניסטער א 11 איר ענטפער  פראגע קלוגע א  אמתי 1
1 אוועקזעצן זיר ורעל איר  קאלטבלוטיק אים  ? גנב דער איז ווו און ווער און נו  1
■ ווייסט איר שחיטה... זאגן לאמיר נו לערנען... ■
1 ייד, א געווען שטעטל מיין אין בין איר אל יאר' שמועס דעם אט אין דערמאנט זיר כ'האב 1
1 אות'עלער קליינע די אין בקיא למיז' ^ בריוו א דערהאלטן ארום צייט א אין כ'האב ווען 1
1 איר אז געפונען, האט קרוב מיץ הקיצור, ארגענטינע. אין פריינט וואלינער א מיינעם פון 1
1 גע ער האט ברירה אנדער (אן גערעכט בין צו יאר עטלעכע מיט אהין אפגעפארן איז ער 1
1 א מאכן קען ארגענטינע אין שוחט א ,(? האט אף האבן פאראיבל ניט והגט ער אז כ'האף ריק. 1
1 חברה מיץ קעסט אויף גענומען האט ער לעבן. בריוו. זיין פארעפנטלעכן כ'וועל אויב מיר' 1
1 און אוועקגעזעצט זיר האב איר און "פיקערס", אייר איר האב צייט ביסל שפאר א ...שוין 1
1 גע איז רבי מיץ שחיטה. שטודירן אנגעהויבן איר מילא... פריינט, מיין שרייבט געשריבן, ניט 1
1 למדן. א רב, אלטער אן ווען עפעס אנגעוווירן האט איר אז אפשר, מיינט 1
1 סמי באקומען איר האב ארום יאר א אין אומצופרידנהייט ^ט7י^^ג, חוץ י... וויכטיקס 1

א^ בין פריינד, מיין איצט' שחיטה. אף כות בעסערס עפעס ווען זעלטן  שחורה מרה און ■
א בהמות, און עופות פון שוחט אמת'ער אן און איצט... ביז געווען בריוו מיינע אין וואלט ■
טויט און לעבן אפן זאגן צו האט וואס מענטש' זעלבסט איך בין איצט, אייר שרייב איד ווען ■

נפשות. שטומע פון "ראס און אויפגעלייגט מער פארשטענדלעד' |

גע א אזוי צי גאנדז, צי קאטשקע' שטיקל פארנעמט למשל, איר ווי ייד, אזא וואס מיט ■
וועגן  פלייש רינדערן שטיקל פשוט שמאק טרעפט... אדרבא. ל ארגענטינע אין זיר 1
פון געפיל איידעלן דעם וועגן בעליחיים, צער בין איר גלויבן... ניט מיר וועט איר ניין, 1
באשע אומשולדיקע תמימותדיקע די צו ליבע שוחט, אמת'ער אן פריינט, מיין יא' שוחט... א 1
און שולדיק. נשמה די גאט זענען וואס פענישן, הייליקער אונדזער פון ודינים חוקים אלע לויט 1
געטון, קלער א איינמאל כאטש איר האט צו וואס האנט' דער אין חלף שארפן א מיט תזרה... 1
לא נו, שוחט, א איבער לעבט און פילט וואס האר... א ווי דין איז און שפיגל א ווי בלאנקט, 1

^^^^^^^ 1
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קאלאניסטן סך א צושטאנד. פרעכטיקן אזא פון צייט ערשטער דער אין אפילו נעמען מיר
אויס ניט צעלאפן, צייט זיינער אין זיר זענען ? מלאכה גזלנישער זיין
קאמף. שווערן דעם און נויט די געהאלטן פערזענלעך איך האב געזאגט, אמת דעם
גע האבן און פארבליבן זענען וואס די אבער איז וועמען דעם. וועגן געטראכט ניט קיינמאל
האבן אויסדויער, מער כוח, און מוט מער האט זא אזעלכע וועגן טראכטן צו קאפ אין געליגן
פערד, גוטע פעלדער, רייכע פרעכטיקע איצט אפט זייער איך טראכט איצט אבער זאכן?...
בעליבתים. סלאוואם, אדנים בהמות... טייערע דעם. וועגן

געווארן. געזאגט יידן אלע אף עופעלע ווארעמע דאס ווען מאל, יעדעס
בי באליבט זייער און געאכטעט בין איר ד"ענט מיינע אין צאפל א מאל לעצטע דאס גיט
בין איך שוחט. דער נאר ניט בין איך זיי. ווען מאל' יעדעס אויגעלעך, די פארגלאצט און
וואס און חזן דער דיין, דער רב, יער אייר בהמה, דער פון רעווען ווילדע דאס הער איר

...? ניט עקדה דער צו זי מ'פירט אז נעבעך, פילט וואס
שלום מאך עצות, גיב שאלות' פסקן איר און ווייטיק פון הארץ מיין מיר ברעכט 
זיך... צעקריגן זיי ווען ווייב, און מאן צווישן פון פשוט חלף... דעם פון דאך לעב איך צער...
מיר פאר האבן זיי אז זאגן, אייר ויעל איר און יע דעמלט מיר אין שרייט ארבעט... גזלנישער
 זיי זאג איר וואס און דרךארץ, גרעסטן דעם אבר... דער
משה תוי~ת טייער. אול י'יילי? זיי פ*י איז נא אין דאס טו איך  תירוץ א האב איר
צו אפט לאר איר  גלויבז מיי יועט איי אלע אירע לויט תורה' הייליקער דער פון מען
זיר וועגן טראכט א גיב איי יועז אלייז' זיר שווע א טרייסט, א האב איר וחוקים... דינים
שטעטל אונדזער ^ *ז זיי' דערמאז איר און דעם גאט פאר אג טר איינער איר  טרייסט רע
סער דארף, א דא) ^י (מסתמא געווען איז א ביי לעבן דאס אפנעמען פון חטא שווערן
גע דארטן זענעז געהייסו' עס האט בייווקע צו חטא דעם פארשפאר און נפש לעבעדיקן
שטענדיק פלעג איר יעמבעס' ווי גויים' וועז איינער איינער, איר נאר יידן... טויזנטער טון
אויס מיר ס'פלעגט ווען לולב, א ווי ציטערן, אלע פאר

'^י ^ מלטי ז,,עענרעימ^; מאיטי ג>גנט 101"" גוףי... לעבעייקן < איו rw זיו
זיי יארידים. די אויף געבן פלעגן זיי וואס
מורא ניט וועלט דער אין קיינעם פאר האבן אייר האב איר פריינד, מיץ זעט, איר

אוריאדניק. פארן ניט אפילו געהאט, מיט און בריוו פריילעכן א אנשרייבן געוואלט
גרויס יא זיי האבן מענטשן איין פאר נאר אייר האב איר ? געענדיקט דאס זיר האט וואס
"בא זייער געווען איז דאס געהאט: דררארץ גיהנמ'ל. מיין אין אריינשלעפן געמוזט טאקי
אים, רופן זיי ווי טאטעלע, זייער טיושקא", א זענט איר אויב נאר נשמה... זיר רופט וואס
שווארצע האר, לאנגע די מיט ,,פאפ"  דער זיין... מוחל מיר איר וועט פריינט, גוטער
גע מורא באמת זיי האבן אים פאר סוטאנע.
זיי פאר געווען איז זיינס ווארט יעדעס האט. שוין האב איר שוחט. א בין איר אלזא,
אין געטראפן ניט זיר ס'האט וואס הייליק. וווהין ישוב, יידישן א אין פלאץ א געפונען
באטיושקא, צום געלאפן באלד מען איז דארף, קינ און ווייב מיין אריבערגענומען האב איר
גע'עצה'ט האט ער ווי בלייבן, ס'פלעגט און א מיט בעלהבית א געווארן בין איר דער.
קאזאוו". "פיפ געזאגט: ווי פארשפראכן, אדער שטיקל א מיט דירה, פריילעכער ליכטיקער,

געהייסן. האט פיפ דער געווארן גאר ס'איז קו... א מיט און גארטן
לעבן... א

אין איר באמת, נאר לאכטל איי וואס' קא גאנצע א הרע, עין קיץ האב איר
קאלאניע, מיין אין להבדיל, "יעפארכיע"' מייז צווי  פון" דארף גאנץ א זיך אונטער לאניע
סערעב אין פאפ דער ווי איר' בין איי' מייז עמיהארצים, אזוינע פון  גערעדט אונדז שן
א הייליק. איז  זאג איר וואס ווייל ייייקע, אזעלכע יידן אונדז צווישן איר האב זעלטן אז

קאזאוו!... פיפ קלייניקייט. איז ייד, מיץ איר גוי, יערער און געטראפן.
מחיה א דעמב, א ווי הויר, און ברייטביינערדיק

דררארץ מיט איז זיי פון יעדער אבער זיי. אויף קוקן צו
נא דער מיט קאמף שווערן א אויסגעשטאנען

ש. חיים *אמיגא' מקולניה השוחט צו קאלאניע די געבראכט האבן זיי ביז טור
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אמעריקע אין פעדעראציע וואלינער דעו אין
הענריעטא ווי פירערינס) (נאציאנאלע לעכקייטן ניויארק) פון בריוו (א
אנדערע. סך א און שתחיי מאיר גאלדע סאלד,
יידןעמיגראנטן, דור עלטערער דער מיר' אונדזער פון פרעזידענט פון טויט דער
אין לאנד, נייעם אין אנגעקומען זענען מיר ווען פי נייטן אונפארגעסלעכער דער פעדעראציע'
און שפראך פרעמדע און סביבה פרעמדער א גרוי דער פאר פארלוסט גרויסער א איז רער,
ר"יימיש אונדזער וועבן ווייטער כדי  קולטור וויי ניט אמעריקע, אין משפחה וואלינער סער
פייער די ביי ווארעמען זיך און לעבן סאציאל און קינדער פרוי, בניבית, זיינע פאר ווי ניקער
געגרינ מיר האבן משפחה, אייגענער פון לעך אפגע דא מיר האבן שלושים די צו אייניקלעך.
מיט ווען אבער לאנדסמאנשאפטסאסייעטיס. דעט אנדענק. זיץ צו טרויעראקאדעמיע א האלטן
סאסייע די אין אנגעהויבן זיך האט צייט דער דעם פאראייביקן פון אופן אמתער דער אבער
וואס פרויען די געווען זענען  ירידה א טיס זיין דארף נפטר גרויסן אונדזער פון אנדענק
גערא און הילפסקאמיטעטן געגרינדעט האבן פאר און פארברייטערן אונדערמידלעכע דאס
אונטערגאנג. פון קאמיטען אלע כמעט טעוועט גע פעדעראציע. דער אין טעטיקייט די צווייגן
פאר היינט געשיכטע, דער צו געערט דאס ווונטש. זיין געווען דאס איז וייס

.■_ ■"^'' . ■Ml. ii * ■J ijvj^^ ■ ■" m. ^^^^^S /

טוערינס אנערקענטע און באוווסטע  זיי צווישן אמעריקע. אין סרויעךקאמיטעט וואלינער

אויבנאן... דעם געביט דעם אף פרויען נעמען פלאן דעם אט פון טייל א ווירקלעך, און
אונ דערזען האבן פרויען אונדזערע ווען איז... פרויעןקא וואלינער פון אויפשטיין דאס איז
כדי מאביליזירט זיר זיי האבן פעלערן, דזערע פארן זארגט וואס פעדעראציע, דער אין מיטעט
גע ס'געגרינדעט און הילף דערלאנגען אונדז פאר און ישראל אין "היכל" דעם אויסענדיקן

פרויעןקאמיטעט. וואלינער דער ווארן אנדענק צום ארבעט קולטורעלער ווייטערדיקער
און אקטיוו גאנץ שוין איז קאמיטעט דער יידנטום. וואלינער פון
און פעדעראציע דער אין לעבן אריינגעבראכט פארנומען שטענדיק האט פרוי יידישע די
פא  פרויען זיי צווישן  ניט ילונדער סיקייז אין ארט בכבודיקן א אמעריקע) אין נאר (ניט
זיי. פאר גייט נאמען זייער וואס טוערינס, פולערע לעבן. סאציאל און נאציאנאל געזעלשאפטלעך,
יישר הארציקן א ויינטשו זיי לאמיר איז וויצ"א, הדסהבאוועגונג, די דערמאנען ס'גענוג

ארבעט. זייער אין דערפאלג איז כוח אין וו. אז. א. ארט מזרחיפיאנערןפרויען,
גרשנזאן אגרהם פרויעןפערזענ זענען ווו היינט" און אמעריקע.
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לטן געשטא

מאנעלזאן נחום
 r ^ ~ד~~~ ער איז באקאנט אים מיט זיך כ'האב ויען

_^m עליית פון דערציער אקטיווער אן געווען ^0^שוין מדורי שבעה אלע אדורכגעמאכט האט הנוער.
m  און  רוסלאנד אין טיף ביז ראוונע פח \גיהנום ^^^^ געווען איז ער ווו עסטרייך פוילן, קיין צוריק

. ^"?3£$*י"*> שארית דער פון מבריחים וויכטיקע די פון
f ^  פראנקרייך אין און ארץישראל, קיין הפליטה

$** פאראנטווארטלעכער, דער געווען איז ער ^^_ווו קינדערקאלאניעס די פון פירער אנערקענטער
a '^jj^K^^ ביז יאר, עטלעכע פון משך אין אונטערוועגנס

 ^₪ן^^ י ₪^^^^^  אירים אנגעקומען צוזאמען אלע זענען ^^^^^זיי ^^£^^^^^^ פרוי זיין מיט ער איז געקומען ארץישראל. H^^^קיין M^^^^^M קינדער. !^^^^^^|^^^^^^און אנפירן דאס פארגעלייגט דא אים H^^^^H^^^^^^^^^מ'האט גע האט וואס הדסה" "נוה קינדערדארף ^^^|^^^^^^^^^^|מיטן תליצחק. קיבוץ צום MH^IH^^^Bהערט אפ שטארק געווען דעמלט איז הדסה נוה
און טירן צעבראכענע מיט באראקן : ^^^^^^
מיט און גראז ווילד מיט באוואקסן ; פענצטער

קא אין טעטיק געווען אויר איז מאנעלזאן דעפיציט. (ווילדן) גרויסן א
אויפגע ישראל. אין איגוד ראוונער פון מיטעט אר דער צו ערנסט גענומען זיף האט נחום
איינ און עולים וואלינער נייע פאר סך א טון אבער שריט< און טריט אף  שטערונגען בעט.
קינדער אינעם זייערע קינדער סך א געארדנט צוליב קאפיטולירן וואס די פון ניט איז נחום

דארף. געארבעט און געפלאנט האט ער שוועריקייטן.
איבערגעגעבענער אן געווען אויר איז נחום יש א אויפגעבויט האט ער ביז נאכט, און טאג
איז ימיםטובים און שבתים פאמיליעמענטש. מאין.
פריינד מיט פול און שמחה מלא געווען הויז זיין ארויסגעגעבן בראשור, דער אין כ'לייען
אין שטארק ער האט געגלייבט באקאנטע. את קינדער פון יובילעאום יאריקן 20 דעם לכבוד
פארבינדט און בארייכערט וואס שבתמלכתא' דירעק פאת אנערקענלנגסבריוו סד א דארף,

פאמיליעלעבן. דאס ענג געשיקט מאנעלזאן, נחום אנשטאלט, פון טאר
פאר סיי פלענער מיט פול געווען איז ער פערזענלעכ און אינסטיטוציעס פארשידענע פון
טעטיק געווען איז ער ווו סיי אנשטאלט, זיין אויסלאנד. אין און לאנד אין קייטן
צוגענומען פלוצעם איז ער ווען  פרייוויליק אונטער זיף איז דארף דאס ווירקלעך. און

אונדז. פון געווארן דער אין צעבויט זיף און צעוואקסן הענט, זיינע אים אין זין דערמאנען חברים ויען און געווארן פארוואנדלט ברייט. דער אין און לענג
באנק... הארציק זיי טוט יידישע פאר דערציונגווינקל פרעכטיק א אין

מאגדעל אליהו וועלט. דער גאר פון קינדער
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