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פארוואר ט
ענ ד לין ,נאך  3 .ש מיטו ת י א רן-ז ײ ט חורבן טאטא שאוו ,כרענגען
מיר פאר אייך דעם רעזולטאט פון צען יאר ארבעט און אנ שטרענ־
גונגען :-אט דאס בוך וואס דארן» דינען אלס אנדענק און מצבה נאך
דער פאר שניטענער אידי שער קהלה אין טאטא שאוו לוב.
נאך אין אנ הוי ב פון די 1950־ער יארן ,ווען די שארית־
הפליטה פון טאמא שאוו האט זיך מער־ווייניקער אנג ע הוי בן קאנםא־
לידירן און זיך ביםלעכװײז א ײנצוארדענען אזוי אין ישראל ווי
אין אמעריקע ,איז אויף די יז כו ר־ פ א רז א מ לונג ען פון פיל לאנדםלייט;

דו — טאם  8שאווער מאן און פרוי ,וואס דארןן יעצט ארויסגעבן
די אנ ט שיידונג און אפ שאצונג פון דער דאזיקער ארבעט.
מיר ,פון יזכור־בוך

קאמיטעט ,וויי סן

אז דאס

בוו

האט

געקאנט ארױםקומען פיל בעסער ,אבער די שולד איז גי שט אינ־
גאנצן אונזערע — לײדער ה אבן פיל טאטא שא װער פארנאכלעסיקט
זײער פליכט און זײער שפעט אדער אינג אנ צן ני שט ב ײגעטר אגן
זײער כ ײ שט ײער פון זכ רונו ת אין דאזיקן ספר־הזברון װאס װאלטן
געק אנ ט פיל באר ײכערן דעם אינה אל ט און או מפ אנג פון דעם
דאקומענטאלן בוך װאס איז פארגעל ײגט פאר אייך ,טראץ דעם װאס
מיר האבן פיל מאל אפעלירט אין דער פרעסע און דורך םפעציעלע
צירקולארן — אבער די גרעםטע שולד טראגט די טרד ת־הזטן ,די
פאריאגטק ײט און צע שפרײטק ײט — די לעכן־געבליבענע מוזן שװער
 :ארבעטן ככדי צו ״מאבן א לעבן״ און אלע שונאים צו דריקעני ש
ב ױען נ ײע ה ײטען ,א נ ײע צוקונפט און נ ײע טאמא שא װער קהלות
אין י שראל און אין אטעריקע און דאס אלײן איז א נקמה אין
די װעלכע האבן גע װאלט אז אפגעמעקט װערן זאל דער אנדענק
פון אידי ש ן פאלק ,ולא יזכר שם י שראל עוד ,חס ושלום .און זאל
דאס זיין אן אנט שולדיקונג פאר אונז און פאר אייך.
הונדערטער יארן האט עקזי סטיר ט דער אידי שער י שוב אין
טאמא שאוו לוב .אונזערע עלטערן ה אבן טי ט זייער בלוט און שווייס,
טי ט זייער שווערע ארבעט אויפגעבוי ט די שטאט פארן וואויל־
שטאנד פון דער אלגעמיינער באפעלקערונג און םפעציעל אנט װיקלט
די אידי שע קהלה טי ט אירע אינ ס טי טו צי ע ס און טראץ אלע נגי שו ת
גזי רו ת און פאגראמען במ שך פון דורות געפירט אן ערליך אידי ש
לעבן ,לאיאל צו דער טאכט .און איבערגעגעבן צום מיט־ שכן.
די טאטא שאווער אידי שע באפעלקערונג וואס איז בא שטאנען.
פון ארעמע הארעפא שנע ארבעטער ,קליינהענדלער און מיטל־קלאס
סוהרים ,האט יעדער אויף זיין שטייגער מקדי ש נ עוו ען זיין האב
און גוטם ,זיין מארך און ענערגיע צו בויען אינ ס טי טוציע ם פארן
וואויל פון דער אלגעמיינער באפעלקערונג און צו אנ טווי קלען גו ט ע
אידי שע דורות אדורכגעדרונגען מי ט אהבת־תורה און אהבת־י שראל
טי ט ליבע און איבערגעגעבנקיי ט צו ארץ־ישראל״ מי ט גו טע מידו ת
און איידל קיי ט מי ט גוטע אידי שע בא װאו םטזיניק ײט און אחריו ת
פארן בלל ,אויפצובויען א ג ע מיינד ע מי ט א פול־בלוטיק און גו ט
פולסירענדיק אידי ש לעבן.
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דאם אידי שע טאמא שאוו ,אין אלע ש אטירונגען און נרופן,
ה אט געקאנט שטאלץ זיין דערמיט זואם אין זיי ע ר ע רייען ח אכן
זיר געפונען ערליכע מענט שן ,אידעאליסטן און עסקנים ,וואט האבן
די אינטערעסן פון ציבור גע שטעלט העכער ווי זייערע .זיי ה אבן
געגלויבט ,געליטן און פארגעזעצט זייע ר ארבעט לטוב ת הכלל טי ט
מסירת־נפ ש.
טאמא שאוו האט געהאט די ז כי׳ ארויסצוגעבן פון זיך גרויסע
זין _.פארן .פאלק ישראל ,גרויסע  .תורה־אויטאריטעטן ,וועלטס׳פער־
:זענלעכק ײטן וועמענס ה שפעה .האט דערגרייכט וויי ט וויי ט איבער
אירע גרעניצן ,וויי ט איבער .די גרעניצן פון פוילן און אייראפע.
טאמא שאוו האט פארטאגט א גאלדענע אידעאליסטי שע אידי שע
יוגנ ט ,פול טי ט ברויזענדן לעבן און .ע כ טן אידי שן שטאלץ ,טאטא־
שאווער אידן ה א בן .טי ט זייער שווער פארהארעוועטע ארעמע גרא שנם
אויפגעבוי ט א פרעכטיקע שול ,ב חי מדר שים און אנדערע וואונדער־
בארע אינ ס טי טו ציע ס פון חנוך ,פון צדקה און חסד ,און אלעס
— די מוסדו ת און זייערע בויער ,די מנ היגי ם און די פאלקסמאסן,
די אלטע און די יוגנ ט ,אלעס איז ליידער אזוי רוצח׳י ש־ברוטאל
; או מגעבר אכ ט געווארן ,פארוויסט און פ ארניכטעט דורך די דייט שע
קאניבאלן טי ט דער מיטהילף פון אונזערע שכנים פון אזויפיל יאר־
הונדערטער. .
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אונזער נעסט איז צו שטערט ,אונזער היי ם פארוויסט ,אונזערע
גיי ס טי קע קוואלן אויסגעטריקנט און אונזער געבורט־ שטאט חרוב
 .און פאר שעטט.
אונזערע קדו שים האבן ני שט קיין מצבה ,זייער א ש און
ערדי שער איבערבלייב איז צ עזיי ט און צע שפרייט איבער צענדליקער
טויט־לאגערן און הוגדערטער געטאס און וועלדער און עס דראט
אויך א געפאר אז זייער גייסטיקער אנדענק און די טי!ש־נאגענדע
בענק שאפט און וויי טי ק זאל ביםלעכװײז אויסגע װעפט װערן פון
אונזערע הערצער און זייע ר נעדעכעני ש זאל אויסגעמעקט ווערן פון
אונזער זכרון.
■ אויב עס איז ני שטא קיין קברים אויף וועלכע צו שטעלן
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ש טיינע רנע מצבו ת דאן זאל• דער יזכור־בוך דינ ען ווי א מצבה ,זאל
עס ■פאראייביקן •זכרונות וו עג| זייער לעבן און שאפן ,זייע רע שטרע־
בונגען און צילן ,זייערע ליידן און פ ריידן ,זאל עם ארויסברענגען
מ א מענ טן וואס שפיגלען אפ זײער אידי ש הארץ■ און •געפיל ,זייע רע
מע שים־טובים און צדקה ,זאל עם ארויסברענגען אלע איינ צ ל היי טן
פון זייער פײן און טראגי שן אומקום על קידו ש השם.
און מיר פ שו ט׳ע אידן פון א גאנץ יאר וואס האבן בייגע־
שטייערט צום דאזיקן בוך — הן די ■וואס טיילן זיי ע ר ע ער אינערונגען,
הן די מיטגלידער פון יזכור־בוך ק א טיטעט ,הן די וואס ה א בן
פינ אנ צי על -בייג ע ש טיי ע ר ט — האבן •דאס געפיל אז טי טן ארויסגעבן
פון ד אזי קן בוך דערפילן טיר א טייל פון היילי קן חוב וואם ליגט
אוין» אונז טאמא שאווער שאריח־הפליטה — די לעצטע פון דער
אפגע שלאסענער תקופה וואם האט זיו אזוי ת מ ר ײ ך גערופן פוילי ש־
אידנ טו ם — צו בא שרייבן און פ ארצייכענען לויט אונזע רע ב א שיידענע
מעגלעכקייטן אלעס וואם טיר וויי סן און געדענקען וו עגן עקזיסטענץ
און קאמף ,אויפבלי און אומקוס פון אונזער הייס־ שטאט טאמא שאוו
דלובלין.
עם .איז געלייג ט געווארן ספעציעל ג עוויכ ט אוי!* דעם לעצטן
פעריאד צווי שן ביי!דע וועלט־מלחמוח ,די שטורמי שע יארן פון
פאלקי ש־אידי שן אויפבלי און גאנץ באזונדערס וואם מער פרטים
ארויסצוברענגען פון די טראגי שע יארן פון חורבן ,פון ביטערן סוף.
מיר האבן געגעבן יעדן לאנדסטאן די מעגלעכקייט צו שרייבן
ווי ער פילט און ווי ער קאן אין יעדע שפראך און פארם אין
וועלכער עס איז אים גרינגער ארויסצוברענגען זיינ ע באהאלטענע
טיןן־א ײנגע װארצלטע זכ רונו ת צו שילדערן טי פן און גע שטאלטן ,אינט־
טיטוציע ם ,געזעל שאפטן און י חידי ם ,רבנים און כלל־טוער ,פאר שידענע
פויפן ,פאלקס־מענט שן ,אלע וואס ה אבן געלייג ט זייער חותם און
געהאלפן אויספארטען די אידי שע געזעל שאפט אין טאמא שאוו ,ארוים־*
צוברענגען עפיז אדן פון מסירת־גפ ש און אידעאליזם ,בכדי די צו־
קונפ טי קע דורות זאלן -זיך קענען ווארעמען ביי ם שיין פון ״עמוד
הא ש״ ,וואס שיינ ט אפ פון דורות רומפולער גע שיכטע פון טאמא שאוו
לובעלסקי.
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דאס יזכור־בוך אױ  8קאלעקטױוע ארבעט גע שריבן פון לאנדס־
ליי ט ניט־פאכמענער אויפן שרײבערי שן געבי ט ,צע שפרײטע איבער
י שראל און אמעריקע פוילן און א רגענ טינע .יעדער האט אױןן ז ײן
שטײגער און לויט ז ײן ה שקפה ארויסגעבראכט שילדערונגען און
בילדער װאס ז ײנען אים נ א ענ ט צום הארץ ,גע שריבן טאקע ני שט־
פראפעםיאנעל ,אבער דערפאר פול מי ט הארץ און בענק שאפט.
דעריבער מוזט איר אונז אנט שולדיקן אױב דא און דארט װעט
איר אנטרעפן אויף גע װיסע װידערהאלונגען פון זײ זעלכע פאקטן
אדער נעמען .דאס כוך האט ני שט דעם צװעק צו אנטדעקן נ ײעס
װאס איז ני שט גע װען באקאנט צו אונזערע לאנ׳דםלײט — אונזער
ציל און שטרעכונג איז גע װען פארצ ײכענען און פארא ײביקן דאס
.זו א ם מיר װײסן ,עם זאל ני שט פארגעםן װערן און זאל אפגעהיט
װערן פאר דער צוקונפט ,און עס זאל אר ױסגעכראכט װערן א
קלאר און ערלעך בילד פון טאמא שא װ טי ט אלע אירע אינ םטי טוציע ם
און ארגאניז אציעס ,טע טי ק ײ טן און א ק טיווי טע טן ,מ חלו ק ת׳ן •און
קאמפן און עס זאלן פארא ײביקט װערן װאס מיר װייסן װענן די
שרעקלעכע לײדן און אומקום פון די טאמא שאװער אידן.
מיר האבן ני שט פרעטענדירט ארויםצוגעבן א שטרענג־װיםג־
שאפטלעכע סטודיע װעגן דער גע שיכטע און אומקום פון טאמא־
שאװער •אידן ,מיר ז ײנען חןרפאר צופרידן װאס עם איז אונז
געלונגען מי ט אונזערע ארעמע כחו ת צונויפזא מלען פ שוט׳ע זכ רונו ת
ווי אויך װערטפולע מאטעריאלן ,װאו עס װערט בע שילדערט דאם
גע שטאלט ,לעבנם־ שטײגער ,ג ײסטיקע פיזי אנ א מי ע און עקאנאמי שע
סטרוקטור פון טאמא שא װ װעלכע װעלן דעם צוקונפטיקן היסטאריקער
דינ ען װי א גרונט שט ײן און קװאל פאר ז ײנע פאר שונגען.
מיר מוזן פאנאנדערו ױקלען ■די טרויער־מגילה פון דעס ג רוי סן
אוםגליק ,פון ביטערן מו ר א׳די קן חורבן. ,און זי איבערל ײענען פאר
אונזערע קינדער פון אנ הויב ביזן םוןש מיט דער פולםטער אויםדדוק־
קראפט .און קלארסטער אינטערפרעטאציע.
m

נרױםע ש װעריק ײטן און .שטרויכלוגגען ז ײנען געלענן• אויפן
וועג פון פארװירקלעכן אונזער פלאן און עס האט זיך געפאדערט
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גרוים עק שנות און אפפערוויליקייט ,ליבע און גלויבן אין דעו*
ווי כ טי קיי ט פון דער זאך ,און זאל דא אוי סגעדרי ק ט ווערן א חארציקן
דאנק און אנערקענונג •פארן סעקרעטאר .און רו קנ ביין פון ק א מי טע ט
ה׳ יוסף מאסקאפ פאר זיין איבע רגעגעבנ קיי ט פארן יזכור־בוך ,פאר
דער קאלאסאלער ארבעט וואס ער ה א ט א ריינג עלייג ט און גאנץ
באזונדערם פאר זיין אומאויפהערלעכן מונטערן און ער מוטיקן וואס
האט ענדלעף געבראכט דערצו אז ראם כוך זאל ק אנען ער שיינען,
 .און צו מר יעקב שווארץ פון קרית־מוצקין אין י שראל פאר זיין
שרייבערי שער טיטהילף ,ער האט א ריינג עלייג ט פיל כ חו ת צו פאר־
איי בי קן די שרעקלעכע צרות און אומקום דורך שטעלן זיך אין
פערזענלעכן קאנטאקט מי ט די לעבן געבליבענע עדי ראי־ה און
בא שרייבן זיי ע ר ע איבערלעבעני שן .אויך ר׳ מ שה גארדאן ,זיי ענדי ק
פון .די אלטע תו שבים אין אמעריקע ,איז געווען פון די ער שטע
וואם האט אנגעפירט טי ט דער ארבעט פון דער רעדאקציע ביו זיין
.אפפאר קיין י שראל — א תי סווייזנ די ק פיל פאר שטענדעני ש און ליב־
שאפט פארן בוך.
פאר אונז ברידער און שוועסטער טייע רע לאנדםלײט זאל
■דאס דאזיקע בוך דינ ען ווי א דערמאנונג פון אונזער שיינע ם
אידעאלן עבר און געבן א ג על עגנ היי ט זיך מ תיי חד צו זיין טי טן
אנדענק פון אונזערע ליבסטע און נ אענ ט ס טע .זאל עס פארבלייבן
.ווי א מ אנו טענ ט צו פ אראייביקן דאם אידי שע טאמא שאוו.
זאל דאס דאזיקע בוך פארבלייבן ווי א נ שמה־ליכט פאר די
אומגעקומענע און אן עמוד־הא ש פאר די איבערגעבליבענע.
זאל דער לעבנס־וועג פון אונזערע קדו שים דינ ען ווי א ליבט־
טורעם און א וו עגווייז ע ר פאר אונזער צוקונפט ,זייער גיי ס ט ואל
איבערגעפלאנצט און איינגעוו ארצל ט ווערן אין די יונג ע הערצער
און מו חו ת פון אונזערע צוקונפ טי קע דורות וויי ט ע ר צו פלעכטן די
גאלדענע קיי ט פון אידי ש קיי ט.
מי ט ערפורכט דאנקען טיר דעם בורא־עולם וואס עס איז
אונז ענדלעך געלונגען ארוי םצוגעבן דאם יזכור־בוך.
שטיל און צובראכן מי ט אראפגעלאזטע קעפ דערמאנען טיר
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גווי ס ירא ת הכבוד ‘די נשמזית  jteא 1נז על ע איי בי ק או&־
פארגעסענע ט ײערע קדו שים — ערע זײער אנד ענ ק!
דאם אידי שע טאמא שא װ דלמטה לעבט לײדעד מער ני ש ט ;
אבער טאמא שאװער אידי שע קינדער לעבן ב״ה און עקזי םטירן אין
אונזער הײליקן ה ײמלאנד י שראל אונטער א ײגענע זעלבסט שטענדיק ײט
און אין אנדערע פרײע װינקעלעך פון דער נרויסער װעלט על אפם
וחמתם פון אלע אידי שע שונאים און פון די פאר שאלטענע ד ײט שע
בעםטיעם ,און מיר ז אגן פײערלעך װײטער פארצוזעצן די גרויםע
ירו שה פון אונזערע אבו ת און מיר האפן אז מער װעט שוין ק ײן
שונא אויןן אונז קײן שליטה ני שט האבן ,מיר ז ײנען טיף איבער־
צ ײג ט ,אז דאס ליכט און די ג ײסטיקע װערטן װאם ׳דאס פאלק
פון די נבי אי ם האט גענעבן דער וועלט ,װעלן פארטר ײבן די
פינםטערע כ חו ת פון ר שעוח און טומאח װאס דער דײט שער עמלק
האט צעבו שע װעט טאקע מי טן הױפט־ציל צו פ ארניכ טן דעם ג ײסט
פון אידנטו ם צוז א טען מי ט ז ײן גו!* — וכל הד שעח כולוו כע שן
תכלה ,און עם װעלן פאד װירקלעכט װערן די אידעאלן פון אחרי ת-
הי מי ם װען דאס אידי שע פאלק װעט צוריק באקוםען זיין נר ױםקײט
.און װערן א נט־לעמים ,דער גײםטיקער פאן־טרעגער און װעג־
װײזער פאר די העבסטע אידעאלן פון דער טענט שה ײט — גצח
ישראל לא י שקר!
p

א באזונדערן װארעמען דאנק די ״א ױוא״ אין נױ יארק פאר
זײער בײהילף אין צו שטעלן טאטעריאלן און פאטאםטאטס פאר דעם
ד אזיגען ט ך.
a

און ועל כולם דעם טאמא שאזוער חילפס־קאמיטעט אין נ ױ יארק
פאר ז ײן פאזיטי װער ,װארעמעד ב א צי אונג און פינאנציעלער היל!מ
װאם האט דעדמעגלעכט דאס דער ש ײנען פון ד אזי קן כוך.
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מיטץ ארוסגעבען דאס ליגענדע פאר אייו מך’,
האלט איך פאר נויטיק צו באקענען די לעזער אין קורצע שטדיכען מיט׳ן
פראצעס פון דער דאז יגער שאפוע.
ס׳ערשטע האט מען אגגעהויבען צו טאן וועגען א יזכור בוך פאר
אונזער פאדשניטענער שטאט אין מדינת ישראל .קיץ דאטע \ויי 0איך נישט.
אהער קיץ ניו־יארק האט עם דערגדייכט ארום  1950אדער .1951
אין יענער צייט זיינען די נייגעקומענע טאמאשאווער׳ דא אין ניו־יאדק.
גערופען געווארען צו א פארזאמלונג ,וועלכע איז צאלרייך באזוכט געווארען.
מד .שמואל שיפלינגער האט געפירט דעם פארזיץ׳ בייזיצענד אויף דעד טריבונע
זיינען געווען איעיגע ראשים פון ״חברה בני טאמ^זאוױ .מען האט דאן
פארגעלייענט א ווענדובג צו אונז מיר זאלען אנשרייגען ארטיקלען פאר׳ן
טאמאשאוועד יזכור כוך ,וואם א קאמיטעט אין ישראל גרייט זיד אדויסצוגעבען.
דעד בריף' איז געווען געשריבען דורך מר יעקב הערבסמאן אין נאמען פץ
קאמיטעט .אויף אט דעד פארזאמלונג איז געשאפען געוואדען א קאמיטעט פאר
דעם צוועק ,אבער מער האט מען פון דעם דאזיגען קאמיטעט גארנישט
געהערט.
מיט עטליכע יאר שפעטעד ,זעהענדיק אז פון דעד פריערדיקעד אקציע
איז גארגישט געווארען״ האב אין געפתאווט נעמען די איניציאטיוו אנצוהויבען
אויפסניי .איך האב דאז קאנפערירט מיט הרב רובין און אייביגע אנדערע
פעדזאנען׳ זיי אלע האבען מיר פארזיכעדט זייעד מיטארבעט.
אינם ערשטען פראטאקאל לייענט זיך אזוי«
״מוצש״ק פ ,תשא מערץ  1956 /3האכען זין פארזאמעלט אין
הויז פון מר אלי׳ לערער אין בדוקלין פאלגענדע פערזאנען ! הרב
יחזקאל רובין ,מר משה גאדדאן ,מר שמואל שיפלינגעד ,מד פישל.
 .האמעד״ מר אלי׳ לערער״ מד שמשון האלץ .מד שמאי דרילמאן״ מר
יוסף מאסקאפ״ מר מאיר נייהויז״ מד צבי דימ״ מר שלמה ווייטלעדער,
מד דוד גייער און מר יונה פעלדזען ,מיט׳ן צוועק צו שאפען א יזכור־
בוך נאך דעד פאדשניטענער קהלה טאמאשאוו לובעלסקי״ און אירע
קדושים״ אומגעקומענע דודך די דייטשע מערדעד און זייעדע פוילישע
מיטהעלפעד״.
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״נאך אלע אח־יםגעזאגטע מײנונגען װערט איינשטימיג באשלאסעך
אזא בוך ארױסצוגעבעך.
״ס׳װערט געשאפען א יזכור־בוך קאמיטעט פון פאלגענדע
פרייוויליגע פערזאנען :שלום ליכט ,מר גאדדאן ,מר שיפלינגער,
מר מאסקאפ ,מר נײהױז״ מר האמער ארן מר האלץ״.
״ס׳װערט געלאזען פלאץ פאר נאך אנדערע אין קאמיטעט״
אויף די וױיטערדיגע זיצונגען בין איך דעדוױילט געװארען —
סעקדעטאר און מר שיפלינגער — פרעזידענט( .דער לעצטער האט אביסעל
שפעטער רעןיגנירט)' .בײם אננעמעז דעם א«ט האכ איר געפרואװט שטעלען
א װידערשטאנד״ וױיל איך האב מיר אפגעגעבען א רעבענונג מיט וױפיל
טעכנישע ארבעט און מיינע וױיניגע מעגליבקײטען דאם איז פארבינדען ,אבער
קײן אנועדער האט דעם אמט נישט געוואלט אננעמען און כדי עס זאל נישט
צװאמענברעכען כאלד בײם אנהויכ האב איך זיך געמוזט אײנשפאנען.
די שװעריגקײטען װאם מיר האבען אנגעטראפען פון דער ערשטער
צײט אן ביזץ לעצט זענען איבערגעשטיגען אלע דערזואדטונגען .פון איץ זײט
האבען מיר אנגעטראפען לאנדסלײט װעלכע האכען נישט ארױסגעודיזען קײן
שום פארשטענדעניש פאר דער זאך .זײ האבען אפילו ארויםגעװיזען א
געגנעדשאפט .מ׳דארף נישט קײן כוך ,איז געווען זײער טענה׳ װער װעט אים
לײענען ? פון דער אגדער .זייט ,האט ביי די װאם האבען יא געפילט א נויט־
ווענדיגקײט דערפאר ,געפעלט דעד גלויבעז אין דעד פארוױקליכונג פון דעם
פלאן און דאס איז געװען די גרעסטע צדה .די ערשטע אויפרופען אונזערע
צו די לאנדסלײט זיך צו באטײליגען אין דעד שאפונג האבען געברעבגט אזא
ני שטיג קלײנעם אפרוף װאס האט געקענט אנװארפען א יאוש׳דיגע שטימרנג
אויף דעם שטארקטטען אפטימיםט.
אפילו פון ישראל װאו עם זײנען שױן געװען אביםעל אנגעזאמעלטע
מאטעדיאלען פון פדיער׳ האט מען לכתחלה נישט געװאלט די ארײנשיקען
צו אונז .אויך זײ האבען געהאט א םקעפטישען צוגאנג דערצו .ערשט גאכדעם
װי איך האב זײ פאדזיכערט אז מיר באזיצען שוין א סך מאטעריאלען און
דאס דעדשײנען פונם בוך איז אויסער יעדען ספק .האבען זיי אונז אריינגעשיקט
א פעקל ארטיקלען .און יעצט קען איד איין• שױן מוסר סוד זיין ,אז דאם
דערהאלטען פון אט דעם ־ פעקל איז טאקע געווען א דערמוטיגונגס עטאפ אין
דעד אנטוויקלונג פון דעד שאפונג .מען האט געדארפען אויסארבעטען און
פונאנדערשיקען אויפרופען אייגע נאך די אנדערע צו וועקען דעם גלויבען
אין די מענשען זיי• זאלען אדיעשיקען אדטיקלען און אויך נעמען פון די
אומגעקומענע .דעם פאקט וואס די גאנצע לאסט פון דעד אונטעדנעמונג איז
געלעגען אויף בלויז עטליכע געציילטע מענשען ,וועלכע איר האט געקענט
אנציילען מיט דעד קלענערעד העלפט פינגעד פון איין האנד״ קענען זיכער
■

■
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צוגעשריבען ווערען פיעל נעגאטיוום אין ד״עם בוד און קודם כל זיין.פאר־
שפעטיקונג .וױיל אחוץ טעכנישע ?רבעט װאם די האבען געהאט אויסצופירען.
ווי! דרוקען און צעשיקען אויפרופען ,אנהאלטען א קארעספאנדענץ מיט׳ן
קאמיטעט אין חיפה מיט אדגענטינא און פארשידענע יחידים ,דאס איבעד־
לייענען ,קאדעגירען ,מאנכעם מאל אויך איבערשרייבען אבדעדע׳ם ארטיקלען,
נאכאמאל קאדעגידען באכץ זאץ את אפילו אינזינען האבען הזכרות און געלד
זאמלונגען ,און אויד •אליין עפעם אנשרייבען ,האבען זיי אויך • אייגענע
החחייבותץ צו זייערע פאמיליעס און באשעפטיגונגען וועלכע לאזען זעהד ווייניג
פרייע צייט נאד זיך און באך ווייניגער ישוב הדעת יראם אזא ארבעט פארלאנגט.
און יעצט ליבער לעזעד אויב איר וועט אנטדעפען.אין דעם בוך עפעס
אזעלכעס וואט געפעלט אייך נישט ,פארשטעהט אז מ׳קען נישט נאכקומען יעדען י
איינעמ׳ס געשמאק .אויב איר וועט זיך אנטרעפען אויף חסרונות ממש נעמט
אין אכט די געוואלדיגע שוועדיגקייטען פון די טועה וועלכע האבען ביי די
געגעבעגע באדינגונגען אט די חסרונות נישט געקענט גובר זיין .דאס בוך
וועט אוודאי ליידען פון איבער׳מזר׳ענדע זי ך עניני ם ד .ה .דער זעלבער עניך
ווערט מערערע מאל בארירט אין פארשידענע ארטיקלען׳ כדי דאס אויסצר•
מיידען האט זיך געפאדערט פיל צייט אין וועלכען מיד זיינען געווען
מאנגעל .אין פרינציפ האבען מיד ,ווי ווייט מעגליך ,נישט געוואלט שטרייכען
יענעמ׳ס ארטיקלען .מיר האבעץ אזיך געוואלט געבען יעדען די מעגליכקייטען
צו שרייבען אויף זיין אייגענעם אופן ,אדער ,אויב מ׳קען זיך אזוי אויסדדוקען,
זיך אראפצודעדען פונ׳ם הארץ .מיד זיינען אבער געשטאנען אויף דעד וואך,׳
אין די ראמען פון די מעגליכקייטען ,אז די באשריבענע פאקטען זאלען שטימען
מיט׳ן אמת .און אויב .ס׳האבען זיך דאך דא און דארט אריינגעכאפט וועלכע
ס׳איז אומפונקטליכקייטען לאזען מיד עם אויפ׳ן אחריות פונ׳ם מחבר .פון
דעם געגעבענעם אדטיקעל.
קריטיקירט נישט די טוער פון דעם בוך פאר .געוויסע אביעקטען .וואס
זיינען געווען א לעבעדיקעד טייל פונ׳ט שטאטישען לעבען ,צי דאס זיינען
אינסטיטוציעס צי פערזאנען ,וועלכע זיינען אויסגעלאזען אדער נישט געגוג
באשריבען געוואדען ,דאס איז א באדויערנסווערטעד פאקט ,אבער איר קענט.
כאין אופן נישט פארלאנגען פון וועמען צו באשרייבען עפעם אזעלכעס אין
וועלכען ער איז נישט גענוג .באהאווענט .געפינט איר נישט איינעם פון אייערע
נאענטע אין דער רשימה פון די קדושים האט דעם מוט צו באשולדיגען זיך
אליין ,פארוואס איר האט דעם נאמען צו אונז נישט צוגעשיקט. .
ווי יעדער אנדערע אויסגאבע .איז אויך דאס בוך דעדאגידט געווארען
דורך א רעדאקציע קאמיסיע מיט דעם אונטערשייד וואס ביי אנדערע אויסגאבעס
ליגט עס אין די הענט פון א פראפעסיאנאל ,א פאכמאן אויף. .דעם גע בי ט^ .יט
די נויטיגע דערפארונגען און קװאליפיקאציעם און ברייטע מעגליכקייטעז/
י

-

■

■
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דאגעגען מיט דעם דאזיגען בוך האבען זיך פון אנהױב אן פארנומען מענשען
אן װעלכע ס׳איז פרעטענזיעס אויף פאכמענישקײט אויף אט דעם געביט און
מיט זעהר ארימע מעגליכקײטען .די רעדאקציע קאמיטע האט זיך אפגעגעבען
א גאנץ קלארען רעכנובג װאם א בוך קען לײדען דערפון .מיט וױפל חסרונות
דאס איז פארבוגדען .ארױסגעהענדיג אבער פון דעם שטאנדפובקט אז דער
צוועק פון דעם בוך איז נישט זיין ליטערארישער גלאנץ נאר זײן מאנומענ־
טארישער אינהאלט האבען מיר אלע אונזערע באמיאונגען געלײגט דאס גוך
זאל אנטשפרעכען זײן הײליגען צװעק אויף דעס וױיט מעגליכסטען אופן.
און אויב איר וועט מעסטען און וועגען די מעלות און חסרונות פון
דעם דאזיגען בון פארגעסט נישט צו צולייגען דעט פאקט ,וואס אוא בון
איז פאראן ,אויף איין זייט פון דער וואגשאל ,און איר וועט האבען דעם סך הכל
פאר זיך.
אינ׳ם קאמיטעט פאר׳ן יזכור בוך האבען זיו באטייליגט אויסער די
אויסגערעכענטע אינ׳ם ערשטען פראטאקאל  :מד אלי׳ לעהרער — קאסירער.
חיים יהושע בידערמאן ,אשר רייז ,פרוי רעכיל פאוסט—לערער ,דוד גייער״
שלמה ווייסלעדער ,וואווע ניי ,יונה פעלדזען .לייבל פליישער און אביגדו־
גרינוואלד.
אין דער רעדאקציע קאמיטע זיינ ען :שלום ליכט ,מר משה גארדאן.
פישל האמער (נאט) .שמאי דרילמאן און דער שרייבער פון די שורות.
האנד כיי האגד מיט אונז האט געארבעט א קאמיטעט אין ישראל מ־ט
ר׳ זושא קאווענשטאק אין שפיץ.
אונזערע לאנדסלייט אין ארגענטינא האבען אויך ארויסגעוויזען א טיפען
אינטערעס אין דעם בוך .זייער קארעספאנדענץ איז געקומען דוי ד שמואל
אלעזר בראנער ,ישראל׳קע איתען און יוסף מעלדונג.
צו די אלע אויבען אויסגערעכנטע און אלע די וואס האכען צוגעטראגען
זייער חלק צו דעד עבודת הקדש מיט דער פעדער ,מיט נדבות ,אדער מיט
אנדערע באמיאונגען ,דערלויבט מיר דא אויסצודריקען מיין פערזענליכען
טיפסטען יישר כח פאר זייער טרייער מיטארבעט אן וועלכער מיד וואלטען
קיינמאל אונזער ציל נישט דערגרייכט.
און אויב די איבעריגע וועלען מיר מוחל זיין .וועל איך מיט באזונדערן
דרך ארץ דערמאנען  :שלום לביא ,פאר זיינע שווערע לייסטונגען
און גאר באזונדערס פאר זיינע פארשונגס ארבעטען וועלכען האכען געגעבען
דעם בון א באזונדערס היסטאדישען ווערט ,יעקב איטשע שווארץ אין ישראל
וועלכער האט אזוי פיל צייט ,הארץ און טאלאנט אריינגעלייגט ביים שילדערן
די ליידען פון די איבערגעלעבטע היטלער קרבנות און דערמיט פאראייביגט
די פיגסטערע היטלער תקופה אין אונזער געגעגט .מרס .פאוסט וועלכע האט
א חוץ מיט טאלאנטפול געמאלענע סיטואציעס אויך צוגעהאלפען איבערשרייכען
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די קדושים רשימה .פישל האמער פאר זיק מיהפולע ארבעט ביים
קארעגירען די העבדעאישע ארטיקלען■ .שמאי דרילמאן און אשד רייז וועלכע
האבען א חוץ אנדערעס אויך אוזעקגעגעבען א דיי פרייע זונטאגען פאר געלד־
זאמלונגען ביי די לאנדסלייט אין דיערע היימען.
זאלען מיד אלע .סיי די מאם האבען זיך אקטיוו באטייליגט אין דעד
שאפונג פוץ דעם דענקמאל און סיי די וואס האבען צוליב וועלבע ס׳איז סבות
זיך נישט באטייליגט ,פילען אין דעם ספר הזכרון ווי א בשותפות׳דיג מחילה
בעטען ביי אונזערע נאענטע פארפייניגטע קדושים און ווי א מין דעקונג פון
אונזעד אלעמענס התחייבות׳ן לגבי די צוקונפטיגע דודות.
אגב וואלט איך וועלן דא באמערקן׳ אז מיד האבן זיך מערערע
מאל געוואנדען צו דעד סאסייטי חברה בני טאמאשאוו וועגן מיטארבעט
פאר דעד שאפונג פון בוך .אבער ליידעד האבן די קיין  .פארשטענדעניש
דערפאר נישט ארויסגעוויזן .אלם אילוסטראציע לאזן מיד דא דרוקן דעם
לעצטן בריוו פון יולי  .1963 ,8אדרעסירט צו זייער סעקרעטאד מר
שיפלינגער פון פאלגענדען אינהאלט!
■

זייער חשוב׳ער קאמיםעט מון ״חברה בני טאמאשאוו״.
מר9 .רעזיוענט.
םןןראײביקענדיק אונוער םארשניטענע קהלה אין טאמאשאוועי יוכור כוך ,װאלטן
מירי געװעלם *ישט אזורנלאזן די געלעגנהייס צו פארצײכענען אויך איי איבעדבלײב.
מיר האבן דעוינער באשלאסן  isעפענען אץ ועם דאזיקן נון אן אפטייל מעגן לענן
און מעגױקײסן פון טאמאשאװער איון אץ לער גאנצער װעלט.
אלם א קערפעושאפט טון מאמאש^וזער מים  gלןןנג יאריקן סטאזש פרן טובח
הכלל ארבעט ,װאלט געוזען נישט מער פון רעכס איר זאלט פארנעמען א חשונ׳ן פלאץ
אץ וער אפטיילונג .מיר װאלמן ועריבער אייך זייער בעטן אגצושדייבן אן אדבעט װעגן
אייער ארגאניזאציע׳ אירע טעטיקייטך אויף פארשיוע־נע געביטן פון כלל ענינים און אריך
פערזאנען  o pזײנען געװען ןןדער זײ1ען מיט איר אקטיװ פארבונדן.
נעמענויק אין אכט אז ואס כוך האלט שוין באלו גײם געדרוקט ווערן ,װאלטן
מיר אײך באזונוןירס געבעטן צוצואײלן מיט וער דאזיקער באשרייבוגג.
איר װעט מיר בײ וער געלעגנהײט וערלױבן צו באמערקן אז אויך אנוערע
ארטיקלען װאס קע1ען האנן א שייכות מיט ועם כוך קענען נאו ארײגגעשיקט װערן.
■

מיט פרײנטשאפטס גרוס.
י .מ .מ א ס ק אפ ,סעקרעטאר
ליידער איז דער בריװ דורך די איגנארירט געווארן .אנטקעגן ד ע ם...
װאס מאנכע װארפן אונז פאר װאס מיר מאכן דעם בוך אן די.
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 8גזצבה  3א ר גװגךמר ט 1גו$גו

• רעי פאופט
נישט דער שטײן־האקעד
און נישט דער מצבה־קריצער,
שטעלט דעם נפטר א מצבה.
נישט דער שלייפער ,פארבער און פאלישער,
נישט דער ראש הקהל און פירער,
גישט דער סופר׳ און נישט דער נגיד דער בעל צדקה.
אויך נישט דער גרויסער דערפינדער.
א מצבה שטעלן בלויז די קינדער.
m

חרוב געווארן איז אונזער שטאט.
מיט פיל שטעט צוזאמען,
חרוב געווארן זיינען מצבות
פון טאטע מאמע.
נישטא מער קיץ אידיש לעבן דארט!
די שטאט וואו אונזער וויגעלע איז געשטאנען׳
איז נישט מער פאראנען :
רציחה האט זיך פארשפרייט
נאך שנעלער ווי א מגפה
און האט נישט איבערגעלאזט
אויפן הייליקן ארט א מצבה.
קינדער פון דער חרוב׳ער שטאט!.
.
אלע צוזאמעו!.
לאמיר שטעלן א מצבה
טאטע מאמע.
לאמיר פאראייביקן אונזער שטאט.
וואס איז נישט מער פארהאנען׳
אין א יזכור־בוך ,אין א ספר הזכרונות.
זאל א מצבה פאר אונזער שטאט ווע ה געשטעלט!
צו דערמאנען ,נישט צו פארגעסן און נישט דערלאזן
מער קיין רציחות אויף דער וועלט.
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צג דמד גנוטזיכ'טע פו\ אידטן אין גג$ינזגןט$1ןגג-לגבטללז2ן
(ד 8טע< :און פ»קטען פון  8רכי װ־מקורוח)

’1

מרדכי וו .כטרגשטײן
;1

א ר ײנ פיו
ךי אידישע רעגיאנעלע ליטעראטור ,דאס הייסט די
געשיכטע 5<:ון די •פארשידענע ישובים ,האט שוין  8גאר לאנגע געשיכטע.
מיט העכעך הונדערט יאר צוריקהאבען שיוין אידישע פארשערס ,משכילים,
רבגים ,אנגעהױבען אויף זייער שטײיגער צו פאראײביגען זײערע קהילות.
געװעזען זענען עס טאקע בעיקר גרעםערע ישובים ,ריכטיגע ערים ואטהות
בישראל .אט איז א צעטל פון צען קהילות (לויטען אלף-בית) וועגען װעלכיע
I
עס זענען דערשינען געשיכטלעבע מאנאגראפיעם י
,
*

 .1אסטרע — «מזברת לגדולי אוסטרא״ :
 .2בריסק־דליטע — ״עיר תהילה״;
 .3גר^דנע — ״עיר גיבורים״;
 .4דובנע — ״דובנא רבתי״ און ״עיר דובנא וחכמיה״; י
״‘
 .5װילנע — ״קריה נאמנה״ן
 .6זשולקיעװ — ״קריה נשגבה״ (תולדות גדולי זאלקװא) ;
 .7לענזבערג — ״אנשי שם״ און ״מצבת קודש״ן
 .8מימזק — ״רבגי מינסק דחכמיד.״!
 .9קראקע — ״עיר הצדק״ (תולדות חכמי קראקע) .״לוחות זברון״
און ״כלילת יופי״ו
 .10ריזשנאי — ״דעת קדושים״.
דער רוב פון די דאזיגע מאנאגראפיעס ,ווי עס זאגען אויף דעם עדות
די נעמען'■ 7האבען בעיקר דערצײלט װעגען דעם גוויסען יחוס פון דער
קהילה און פריער פאר אלץ װעגען די גײםטיקע מנהיגים פון דעם ישוב.
דא .אדער דארטען האבען זיד אויך ארײנגעפלאכטען ,פרטים וועגען
אידישען כלל־לעבען״ װעגען פארשידענע חברות .אינסטיטוציעס ,דאס איז
אבער ניט געװען דער עיקר.
װען מען באטראכט די דאזיגע ספרים זעט מען .אז^די ..מקורות^ די
קװאלען פון װאנען די מחברים האבען גענומען די ידיעות זעגען געווען
אזעלכע ,וואם האבען טאקע צוגעשטעלט די פאקטען׳ װאס האבען געהאט
צו טאן מיט די גדולי העדה .לרוב זענען עם געװען מצבות פון די בית־
■

■
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עלמינס .קלאר׳ אז אפגעשריבן •האט מען די יחוס׳דיגע ,די תיסטארישלוויכטיגע
מצבות .אגב זענען די מער אפגעהיטען געיוארען .מען האט גענומען פון די
אויפגעהיטע פנקסים (פדיער פון אלץ פון דעד חבדא־קדישא) ; מען ־ האט
געשעפט פון די הסכמות אויף סגרים ,וואס די ארטיגע רבנים האבען
־ ארויסגעגעבען.
דארף מען נאך צוגעבען ,אז דער ציל איז דאן ניט געווען צו פאראייביגען
דאסלעבען יפת דער קהילה — די קהילה האט דאך געלעבט ,האט זיך ביט
געשיקט צו שטעלען א מצבה גאך א לעבעדיגען...
צוליב דעם זעלביגען טעם האבען יענע מהברים״ מיט גאר קליינע
אויסנאמען ,ניט געפרואווט אוייסניצען די ניט־אידישע מקורות .זעלטען וועןזיי האבעז אפשר גאר געוואוסט ,אז אין פארשידענע פריצישע ,שטאטישע
אדער מלוכה׳שע ארכיווען געפינען• זיז־ די ערשטע ־ידיעות וועגען אידען אין
דעם געגעבענעם׳ ישוב ז וועגען פריווילעגיעס פאר אידען פון די קהילות5
וועגען געריכט־אקטען ,וואס מען קאן געפינען וכדומה.
פון • גאר אן אנדער מין זענען די געשיכטעס וואס ווערען היינט
געשריבען .וועגען די פארטיליקטע קהילות .די זענען דאך אין דער בחינה
פון קאלעקטיווע סימבאלישע מצבוודקודש און ׳לוחות־זכרון ניט פאר יחידים,
ניט פאר אויסדערוויילטע גרופען נאד פאר די גאנצע שטעט און שטעטלעך.
איז דעריבער די אויפגאבע א פיל גרעסערע׳ א פיל ברייטערע און דעריבער
אן א שיעור א שווערערע,
יענע מחברים האבען נאך פאר זיך געהאט א ״לעבעדיגעך בית־עלמין;
זיי האבען נאד געקענט אויפמישען די פארגעלטע בלעטער פון די כל־המינים
פנקסים ! די.האבען נאד געקענט אויסהערען די דערציילועען פון די זקנים,
וואס עס האבען די אמאל דיערע זיידעס דערציילט .היינט איז אונטערען שווערד
פון הענקער פארטיליקט געווארען די גאנצע עדה צוזאמען מיט אירע
דאקומענטען.
היינט איז אויך שווער צו דערגרייכן די ניט־אידישע מקורות .טייל
פון זיי עקזיסטירען שוין ניט אין רעזולטאט פון דער מלחמה — און חורבן —
זאוויערוכע און דאס וואס איז יא פאראן איז אפגעשלאסען מיט זיבען שלעסער
״אויף יענער זייט״׳ וואוהין עס איז שװער צוצוקומען.
אבער עס איז מיר געלונגען צונויפקלייבען א סעריע מיט דאקומענטען,
מאטעריאלען און פאקטען צו דער געשיכטע פץ אידען אין טאמאשאוו-לובעלסק.
פארשידענע צופאלען האבען געפירט צו שפורען ,וואס האבען וױיטער זיך
‘געצויגען צוי ארכיווען אפגעראטעוועטע און פון דארטען זענען געשעפט
געווארען די ווייטערדיגע ידיעות פון אידען אין טאמאשאוו־לוב .טאקע פון די
עדשטע טעג זינט טאמאשאוו איז געווארען א שטאט און אידען האבען זיד
דארטען באזעצט.
״
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וועלען מיר גייען כסדר און אנהייבען מיט דער געשיכטע פון דעם:

אנהײכ פון ישוב
וער גאנצער געגנט איז ביזן יאר  1462געווען א פירשטענטום.
ש9עטער .בעת דעד אלט־9וילישער הערשאפט איז דא אויספארמירט געווארען'
די בעלזער וואיעוואדשאפט ,צו וועלכער עם האבען געהערט  5קרייזען
(פאוויאטען) :בעלז ,גראבאוויעץ ,אראדלע ,ליובאסשאוו און בוסקי).
דאם שפעמערדיגע טאמאשאוו את אויפגעקומען ערשט ארום יאר .1590
דאן איז אויף דעם באדן פון דעם דארף ראגוזשנא ,דורך דעם העטמאן און
פױלישען קרױן־קאנצלער יאן זאמאיסקי געשאפען געװארען דער נייער ישוב
מיטן נאמען יעליטאווא .מיט  4יאר שפעטער ,גענוי דעם  10־טן אפריל
 1594ווען ביי יאן זאמאיסקין איז געבוירען געמארען א זון פון זיין פערטער
פרוי בארבארא טארנאווסקא און מען האט דעם זון א נאמען געגעבען טאמאש
האט מען לכבוד דער דאזיגער געשעעניש דאם שטעטל יעליטאווא געענדערט
אויף טאמאשאוו .אלה חולדות טאמאשאווי).
דארף דא דעמאנט ווערן ,אז דאם דארף ראגוזשנא איז שוין ווי
א נאמען אין דעם געגנט דעמאנט געווארן אין יאר .1422
דער גאנצער געגנט איז אין יאר  ,1772ביי דער ערשטער צעטיילונג
פון פוילען אריבער צו די האבסבורגער און זיך געפונען אונטער דער ממשלה
פון די עסטרייכער .נאכן ווינער קאנגרעס פון די דריי גרויסמאכטען ,וואט
האבען זיך צעטיילט מיט פוילען (רוסלאנד ,דייטשלאנד ,עסטרייך) ,וואס איז
פארגעקומען אין יאר  1811איז א טייל פון דעד געוועזענער בעלזעיר
וואיעוואדשאפט ,און די זאמאשטשער ארדיגאציע אריבער צו די רוסען .די
האבען געהערט צו דעד לובלינער גובערניע.
אין דעד בעלזער וואיעוואדשאפט ,האבן דאן ,ווען עס האט זיך אנגע־
.הויבען שאפען דער טאמאשאווער אידישער ישוב ,די פארשידענע שטעט
געהערט צו באזוגדערע באלעבאטים — צו דער מלוכה (אזוי גערופעגע קרוין־
שטעט) אדער צו פארשידענע יחידים־בעלי־בתים  :פריצים .פון די  31שטעט,
וואס זענען געווען אין בעלזער וואיעוואדשאפט אין יאר  1629האבען  15געהערט
צו מלוכה און  16צו פארשידעגע יחידים .טאמאשאוו איז געווען דאס אייגענטום
•פץ די זאימאיסקיס .אין דער בעלזער וואיעוואדשאפט האבען די זאמאיסקיס
געהאט באר טאמאשאוו און קרייו.
 — Podzial Administracyjny Wojewodztwaי 1) P. Dabkowski
Ruskiego i Biel ski ego XV Wieku Lwow 1939.
• 2) Slownik Geograficzny Krolewstwa Polskiego. Tran 12 Str.
374-377 Warszawa. 1938.
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אין יאר 25( 1621טן מאי) האט איר דעמאלטיקער בעל־הבית׳ סאמאש
זאמא יסק י באשטעטיגט די פריווילעגיע ,וואס איז שפעטעד באשטעטיקט
געוואדען פון פוילישען קעניג זיגמונט דעם 3טען .עס איז כדאי פון דער
דאזיגער פריווילעגיע ,וואו עם ווערט 'אנגעצייכענט דעד בראשית פון דער
שטאט און איר אדמיניסטראציע צו ברענגען א פאר אויסצוגען .עם זאגט זיך
דארטען:
״

I

 ...״וו ען איך (יאן זאמאיסקי) האב זיך פארמאסטעז צו פארלייגען
די שטאט טאמאשאוו און גאר אין קורצען געזען מיט ג־טם לאסקע
ווי זי וואקסט 1,האב איד באשלאסען״ צוליב דער טובה און נוצען פון
־ כלל ארויסצוגעבען די דאזיגע פריווילעגיע ,וואס זאל זיין גילטיג פאר
די קומענדיגע דורות .מיט באשטימען די שטאט אין די ווייטערדיגע
גדעניצען . . :אלע באזיצעד ווערען באפרייט פון אלע מינים אפצאלען
אויף  15יאר .נאד דעד דאזיגער צייט וועט מען דארפען ארייב־
טראגען אין מיין אוצר צו  5גראשען פאר יעדען הויז אויפ׳ן מארק1
■פון די אנדערע גאסען און פארשטעט צו  4גרא שען( ...עם גייען
דא פארשידענע טאקסעס אין נאטור).
 ...,,מ י ר דערלויבען אויך אױסצובױען א ראטוש מיט הילצערנע
קראמען א ת ם צו פארקויפען פוטעד ,קאשע׳ בוימעל און אנדערע
שפייז־ארטיקלען . . .מיר זאגען צו אויסצו׳פועל׳ען ביים קעניג אז
עס זאלען איינגעשטעלט ווערען יארמערק אין די טעג פון  :הייליגען
סטאניסלאוו ,הייליגען בארטאלאמיי׳ דריי קעניגען׳ ,און װאכען-מערק
יעדען מ אנ טיק...
די בירגער וועלען רעגירט ווערען לויט׳ דעם מאגדענבודגער רעכט
און דער מאגיסטראט זאל באשטיץ פון קאטאליקען און אוניאטען *.
איך פאדפליכטע די בירגער אויף זייער אייגענעם -חשבון אויסצובויען
־ אין משך פון  3יאר א קאסציאל .וועט דאם ביט אויסגעפירט ווערען
וועלען זיי באשטראפט ווערען מיט׳ן פארלידען די רעכטען און
פרייהייט אדער מיט געלד־שטראף לטובת מיין אוצי•••״  ,),י־ י
■

ווי מיר זעען זיינען אין דער דאזיגעד ערשטער פריווילעגיע ביים
גרינדען די שטאט ניט דערמאנט געווארען די אידען.
וועלען מיד טאקע אין וױיטעךדיגען קאפיטל .זיך אפשטעלען אויף דעד
פראגע:
* די אוני8סען זע1ען מןװען א מין קריססלעכע פעקטע ,א געװיסער געמיש פון
רוימיש־קאטוילישע אין 0ר$וואםלאוונע.

3) Dr. Janusz Peter — Szkice z przeslosci miasta kresowego.
Zamosc 19.47.
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די ערשטע אידןןן אין טאמאשאוו
פון אידישע מקורים איז באוואוסט ,אז אין מיטען פון  17טן יאר׳הונדערט
זעגען אין טאמאשאוו געווען אידען .איך וועל דא דערמאנען נאר דריי פרטים,
וואם וועגען די רעדט זיך ברייטער אין די ווייטערדיגע אפטיילען פון פנקס.
 .1בעת דער גזידח ת״ח איז שוין אין טאמאשאוו געווען א גאר
גרויסער אידישער קיבוץ( ,״יון מצולה״ ,אין ״צער בת רבים״ און אין *צוק
העתים״).
 .2אויף א זיצונג פון ועד ארבע ארצות אין לובלין אין יאר תב״ז
( )1667האט צווישען אגדערע אונטערגעשריבען א תקנה יעקב לוי ספרא
מטאמשוב *).
 .3ארום דאס יאר  1676איז אין טאמאשאוו געווען א בילבול אויף א
געװיםען ר׳ פנחס ברבי מאיר ,וועלכער איז אומגעקומען ווי א קדוש .עם
זענען צו דץ זכרון אפילו פאראן קינות').
אבער ווען איז דער בראשית פת דעם טאמאשאווער אידישען קיבוץל
פון פוילישע ארכיוו־מאטעריאלען האבען מיד א זיכערע דאטע .דאס
יאר  .1621אין דער דאזיגער דאטע האבען די טאמאשאווער אידען באקומען
פון דעם שטאט־בעל־הבית ,טאמאש זאמאיסקי (אויף וועמענם נאמען מען האט
מיט  27יאר צוריק א נאמען געגעבען די שטאט) א פריווילעגיע .מיינט דאך
דאס ,אז דאן זענען שוין אידען דארטען געווען'אין א געהעריקער צאל און
זענען שוין געווען פון פריער.
איידער מיר קומען צו דער דאזיגער פריווילעגיע ,וואם איז דער
וויכטיגסטער אומשטרייטבארער ערשטער דאקומענט וועגען די טאמאשאװער
אידען דארף מען צוגעבען ,אז ביז די טאמאשאווער אידען האבען באקומען
אין  1621די פריווילעגיע זעגען שוין געווען קהילות אין דאזיגען געגענט.
אין דער בעלזער וואיעוואדשאפט ,וואם פריווילעגיעס פאר אידען זענען שוין
דארטען געווען פריער .אט איז די רשימה פון די דאזיגע שטעט ,גייענדיג
לויטען כראנאלאגישען סדר ווי די האבען באקומען די פריווילעגיעס:
 . 1בעלז — אין יאר ! 1517
 .2דעמבנא (געהייסען אויך דובנא ,און דעריבער האט דאם וואלינער
דובנא געהייסען דובנא־רבתי ,גרויס־דובנע) — אין די יארען 11593*1538
 .3מאסטי וויעלקיע (אויך געהייסען אויגוסטאוו) — אין די יארען
t 1576*1549
1

■

 )4ישראל היילפרין —פנקס ועד ארבע ארצות ,ירושלים חש#ה ,סימן רס״א פון
יאר תכ״ז׳ זייטען  105׳.106
 )5ד״ר מאקס װײגרײן — ש טור ע מווינ ט ,װילנע  , 1927זײטען .160*176
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סאקאל — אין די .יארען 1565־11578

4
 .5טישאווצע — אין די יארען  1566־! 1576
 :י .י
 .6אלעשיצע — אין יאר 51576
 .7נעמיראוו (ניט פארבייטען מיט׳ן אוקראאינער נעמיראװ) — אין
יאד }1599
 .8קאריטניצע — אין יאר . 1617
 .9טאמאשאוו — אין יאר .1621
ווי מיר זעען זענען שוין אידען געווען אין יענעם געגענט מיט העבער
 100יאר צוריק ,ווען מען געמט די פריווילעגיע-דאטעם ווי דעם בראשית.
מיד וױיסען אבער אויך׳ אז איידעד אין א געוויסען ארט איז ארויסגעגעבען
געווארען א פריווילעגיע זענען שוין דאדטען געווען אידען.
1

רעדען מיר וועגען די פריווילעגיעם פאר די אידען אין בעלזער
וואיעוואדשאפט דארף מען צוגעבען׳ אז פון די דערמאנטע  9שטעט זענען
נאד דריי :אלעשיצע ,נעמיראוו און טאמאשאוו געווען פריצישע און האבען
באקומען די פריווילעגיעם פון זייערע בעלי־בוזים — אלעשיצע פון דעם
סטאראסטא שיענאווסקי ,געמיראוו פון פריץ סטאדניצקין און טאמאשאוו פון
דעם גראף זאמאיסקי .די אנדערע זענען געוועזען קרוינישע שטעט און זייערע
פריווילעגיעס באקומען פון קעניג .עם זענען אבער אויך געוועזען דריי שטעט,
וואו אין זייערע פריווילעגיעס איז בפירוש געוועזען אבגעגעבען ,אז דארטען
זאלען אידען נישט וואוינען .דאס זענען!
י■ מאגיעראוו ,וואס האט געהערט צו די בעלזער שליאכטע ,האט פון
אייגענטימער יאן מאגיטר באקומען דעם  20טן יאנואר א פריווילעגיע ,וואו
עם ווערט צווישען אנדערע געזאגט :
■
■

...״אידען״ ווי א פארשאלטען פאלק ,וואם איז כיטרע און צוליב זייער
גלויבען ניט פריינטלעך צום קריסטענטוט  . . .שלים איך אוים פון
קענען זיין געדולדעט אין דער שטאטן מען זאל קיץ הייזער ניט
פארדינגען און ניט פארקויפען׳ אויך מיינע יורשים זאלען אונטער
קיץ שום אויסרייד זיי אין שטאט ניט א ריינל אז ען.), '...
אין יאר  1629ווען עם איז׳ ווי מיד וועלען וועגען דעם שפעטער
ריידען׳ דורכגעפירט געווארען די ציילונג פון אידישע הייזער אין דער
בעלזער וואיעוואדשאפט האבען די מאגיעראווער אייװואויבער באדארפט
שווערען ,אז אויסער דעם ארענ זאר פון שלאם יאקוב וואוינט ביי די ניט קיץ
שום איד.
6) Slownik Geograficzny. . . Tom 5 str. 896.
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פלןןזןןװ .די דאזיגע שטאט איז געװעזען א קרוינישע ארן דא האט
זיגמונד דער 3טער אתיסגעגעבען א פרױױלעגיע אין יאר 1614״ װאו עס זאגט
זיר*
 ...״אידען איז פארװערט אין שטאט צו װאוינען״ בױען הײזער אדעד
זיך פארנעמען מיט האנדעל .נאד אויף א דערלױבעניש פון מאגיס־
טראט קענען אידען דודך דער שטאט דורכפאדען צוליב זײערע
האנדעלם־ענינים״ ׳).
װארענזש — די דאזיגע שטאט איז פריער געוועזען דאם אײגענטום
פון די פריצים ניעחוױעצקי״ װעלבעד האט עס פאדקױפט צרם קלױסטער
פון די ״הײליגע שװעםטער פון לעמבערג״״ װעלכע האבען ניט געוואלט דאדט
קײן אידען .פאר דעם אין יאר  1578זענען דארטען געװעזען  4אידישע
בעלי־בתים און  2באדינער.
הכלל ארום טאמאשאװ זענען געװעזען ישובים פרן אידען .קלאר״ אז
ווען עס איז דארטען אין יאר  1594אויפגעקומען דער ישוב האבען זיך אהין
אנגעהויבען ציען אידען פון דעם ארוט .מיד װעלן עס טאקע זעען שפעטער
אין די פאמיליע־נעמען און די באצײכענונגען פון די טאמאשאװער אידען.

די טאמאשאװער אידען־פריױילעגיע
די זאמאיםקים האבען שוין געהאט א געװיסע פראקטיק טיט אידען.
אין זאמאשטש האבען זײ שוין אין יאר  1588ארױםגעגעבען א פרױוילעגיע
פאר די דארטיגע אידען .אין א דיי אנדערע שטעט פון זײעד ארדינאציע האבען
שוין געװאוינט אידען .אזױ״ אז מען דאדף אננעמען״ אז די ארויסגעגעבענע
אין טאמאשאװ פדיװילעגיע איז געװען ענלעך צו די אנדערע פון די זאמויסקיס.
צוליב דער היסטארישער װיכטיקײט פון דאזיגען דאקומענט װעלען מיר אים
ברענגען אין דעד אידישער איבערזעצוגג• געשריבען איז די פרױױלעגיע
אין לאטיץ .זי איז איבערגעזעצט געווארען אין פויליש און געװען צום ערשטען
האל פארעפענטליכט בײם  300יאדיגען ױבילײ פון אידישען ישוב (װאם
איז ניט געפײערט געװארען!) אין יאר .)*1921
זאגט זיך אין דעד פרױױלעגיע !
 ...״אין גאמען פון ג*ט״ אמן .אויף אײכיגען זכרון .טאמאש
פון זאמאשטש .דער װאיעװאדע פון קיעװער לענדער׳ סטאראסטא יפון
קנישין און גאגיאבדז אא״װ״ אא״װ״ איז מודיע מיט דער דאזיגעד
שדיפט״ אלעמען אין כלל און יעדן יחיד בפרט װעמען דאם איז
7) Slownik Geograficzny. . . Tom 8 str. 282.
8) Teka Zamojska, 1921 Zamosc.
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נוגע .ווען איך האב מיט עטליכע יאד צורי ק אגגענומען דעם באשלוס
צו גרינדען די נייע שטאט .װאם איז אבגערופען טאנו»שן>זו און ווען
איך האב געזען אז דעד ישוב וואקסט און נעמט אן פון טאג צו טאג
אלץ א בדייטערן פארמעסט .האב איך כדי צו פירן אן אויסגעבריי־
טעדטען און הצלחה׳דיגען האנדעל אויפגענומען די אידען אויפץ
ביישפיל פץ די אנדערע שטעט פץ מיין מלוכה .ווי איינוואוינער
און בירגער פץ דער דאזיגער שטאט און זיי דערלויבט צו פארלייגען
דארטען זייעדע הייזער און משפחות .די דאזיגע אידען וועלען דארפען
טדאגען די זעלבע לאסטען .אפצאלען און שטייערען ,צו וועלכע עס
זענען פאדפליכטעט די קריסטלעכע בירגעד פון דער שטאט .איך
דעדלויב זיי צו געניסען פץ אלע ר עכ ט ען און פדייהייטען װאם עס
האבען אלע אגדעדע בירגעד אין די שטעט פון מיין הערשאפט,
ביים אויספירען זייערע פונקציעס אין האנדעל .ביים איינשאפען
פראדוקטען ,ווי בכלל ביי אלע אנדעדע ערלעכע באשעפטיקונגען כדי
שאפען מיטלען צום לעבען .איך בין אויך מסכים ,אז זיי וועלען האבען
די זעלבע רעכטען ביים קויפען און פארקויפען אלע מינים סחורות.
אין אלע צייטען — מיי בעת וואכענטלעכע ,סיי בעת די יערלעכע
מארקען און אין אנדערע צייטען .אין פארבינדונג מיט דער דאזיגער
פריווילעגיע וועלען די דערמאנטע אידען ,סיי אזעלכע וואט וואוינען
אין דער שטאט .סיי די וואס וועלען צוקומען .זיץ מחויב נאכ׳ן
אפלויף פון  15יאר ,צו צאלען מיר און מיינע יורשים ווי צינש פון
יעדען איד .אן אייגענטימער פון א הויז צוויי פלארינען און ש מיס
צו  1פלארין .אומאפהעניג פץ אלע אנדערע שטייערען ,וואם זיי
דארפען צאלען ,צוגלייך ווי אלע אנדערע בירגער קריסטען ,צו מיר
און צו מיינע יורשים .חוץ דעם וועלען די אידען זיך קענען פאדנעמען
מיט דער צירולניק־קונסט (רופאים=פעלטשערס) צוג־לייך מיט די
קריסטלעכע צירוליקעס און פוגקט וויי קריסטלעכע צירוליקעס וועלען
זיי דארפען צאלען מיר און מיינע יורשים צו  15פלארינען א יאר׳
און צום טערמין פון הייליגען מארצין ריינעם חלב ,אדער צעשמאל־
צענעם  12שטיינער.
אויב עס וועלען פארקומען קריגערייען אץ תביעות צווישען
קריסטען און אידען דארפען זיי פריער באהאנדעלט ווערען ביים
אידישען עלטסטען ! אויב דער קרימט וועט זיך פילען בא׳עוול׳ט
טיט זייער אורטייל האט ער דאס רעכט זיך צו ווענדען צו מיין
דעלעגאט און אויך שפעטעל צו מיר אץ צו מיץ געריכט .חוץ דעם
קענען קריסטען גערופען ווערען צום משפט אין אלע ענינים דורך
די אידען .אבער נאר אין דעם שטאטישען ציווילען געריכט.
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חוץ דעט גיב אין די אויבענדערמאנטע אידען דאם רעכט צו
קויפען אויף א גאט ,אפגערוקט פון דעם קאטוילישען קאסציאל
געוויסע פלעצער ,כדי דארטען אויפבויען א שדל ,א וואויבובג פארץ
רב ,חזן און מלמד ווי אויך א פלאץ פארן פזשיטולעק (הקדש)
אריינצוגעמען אדעמע און אומגליקלעכע.
ווען די דאזיגע בנינים וועלען אויפגעבויט ווערען וועלען זיי
זיין באפרייט פון אלע שטייערען און צינשען ,וואם עם דארפען צאלען
די אידען פון זייערע הייזער.
די אידען האבען אויך דאם רעכט איינצוקויפען א פלאץ אויף
די פאדשטעט ,כדי פארלייגען א בית־עלמין ,צו באגראבען זייערע
טויטע.
יעדענפאלם זאג איך אן ,אז די דאזיגע אידען איז ניט דער־
לויבט צר קויפען ביי קריסטען ,אדער אליין אויפמיען אדיפ׳ן מארק
פון דער דאזיגער שטאט מער ווי  12הייזער .אין דער צאל ורערען
אריינגערעכענט שוין די הייזער וואס די אידען האבען דארטען.
וועט זיך ארויסווייזען ,אז עמיץ האט דאס עובר געווען אן מיין
דערלויבעניש וועט ער באשטראפט ווערען מיט א געהעריגע סומע
לטובת מיין אוצר.
אויף אלע אנדערע גאסען קאנען די אידען קויפען ביי
קריסטען אדער אליין בויען אזויפיל הייזער וויפיל זיי מעט נאר
געפעלען ווערען•
חוץ דעם באפריי איך די דערמאנטע אידען פון טראגען
וועלכע ניט איז לאסטעז צו פאריכטען די גרעבלעס ,וואס מען האט
אויפגעבויט ביי די פארשטעט פון דער דערמאנטער שטאט ,כדי
פארפעסטיגען די ברעגעס פון די אזיערעט ,צו וואס עט זענען
פארפליכטעט אלע אנדערע קריסטלעכע בירגער פון דעד שטאט.
די אידען ,אייגענטימער פון הייזער זיינען מחריב ,אויף אלע
אייביגען ,ווען דאס וועט זיו אדויסווייזען פאר נויטיג צו צאלען
צו  3גראשען פאנאנוערטיילען פאר ו י בארערפענישען פון דער
פארוואלטונג פון דעד שטאט און דעד באקוועמלעכקייט פון רעד
שטאט.
כדי ואם צו באשטעטיקען האבען איך געהייסען ועם ואזיגען
פאפיר ,וואם איך האב אייגענהענטיק אונטערגעשריבען ,נאך פאד־
פעסטיגען מיט׳ן זיגעל.
ארויסגעגעבען אין זאמאשטש אין טאג פון  6טן מאי  1621יאר
אין דער אנוועזענהייט פון די אדעליקע פאנעס :
וואווזשיניעץ סטארניגעל — דיעקאן פון מיין קאלעגיאטע אין
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זאמאשטשז מאטעאוש לעשניעווסקי — פאדקאמארני פון בעלז!
יאן קאמאראווסקי — סטאראסטא פון ראציבאר ; און! םטאניםלאװ
וויעלעסקי ,אלעקסאנדער דאמעראצקי׳ פראנצישעק קזשיזשאנאווסקי,
מאטעאוש מאלקאווסקי״ יאן חיק״ פאוועל םלאטאװםקי״ וואיציעך
נאפױרקאװסקי״ סטאניסלאוו מאקראוו 0קי מייגע באאמטע און פאר־
טרויאונגס־מענטשען ,כדי דאס  .זאל אפגעהיטען ווערען אין די
דאמען פון די דעכטען פון מיין העדשאפט ווי אױך פון מיינע
.יורשים ,זאמאיסקי יאן איוואשקאוויטש.
דאס אויבען־געבדאכטע באשטעטיג איך — מארצין׳ אין
זאמאשטש ,זאמאיסקי״.
M

מען מען פאדגלייכט די פדיווילעגיעס פון די אנדעדע שטעט ,ניט
די מאס זענען געווען אין דעד זאמאיסקעד ארד ינאציע׳ זעט מען אז דא האבען
די אידזן .באקומען פיל בדייטערע דעכט ווי די אנדערע שטעט .ניט נאד
ד.אבען די אידען געהאט ־גלייכע דעכט ווי די טאכואשאווער קריסטען ,זיי
זענען .אפילו פון געוויסע פליכטען באפדייט געווארען .עס איז דא פאראן
א פונקט פון א מין באגרענעצונג (אויסצובויען אויפ׳ן מארק ניט מער ווי 12
הייזעד) אבער דאס ־איז אין דעד פראקטיק ניט איינגעפירט געווארען .אידען
זזאבען טאקע ניט געבויט אבער זיי האבען געוואוינט ,ווי שכנים ביי קריסטען
אויפ׳ן מארק.
טאקע צוליב דעם איז נאכדעם געקומען צו א געוויסע טענה מצד דער
שטאט צו די אידען .אזוי פלעגען די קדיסטען צאלען זייער שטייער פון די
היחעד און פלעצעד .אבער אז די אידען האבען די הייזער דעראבעדט ווי
״שכנים״ האבען די קריסטען אויפגעהערט צו צאלען דעם אפצאל פאר׳ן
קאסציאל .עם איז דערגדייכט געווארען אן אפמאך צווישען דעם טאמאשאווער
קהל און דער קאטוילישער פאראפיע (וואם ־איז אגב באשטעטיקט געווארען
אין דוים דורכן פויבסט דעם 27טן אויגוסט  )1761אז די .אידען דארפען
צאלען דעם שטייער ,וואס די קריסטען האבען פריער געצאלט צום קאסציאל.
די קריםטען פלעגען צאל  2שטיינער חלב אבער די אידען האבען שוין געצאלט
טאפעלט  4שטיינער״ אדער  20גילדען.
מיט עטליכע צענדליג יאר שפעטער איז אין שייכות מיט׳ן ווייטער־
דיגען וואוקס פון די אידען דער דאזיגעד אפצאל געהעכערט געוואדען .דעם
 3טן יאנואר  1824איז געשלאסען געווארען א נייער אפמאן* צווישען טאמא־
שאווער קהל און ארטיקען גלח ,אז דעד יערליכעד אפצאל וועט פאר׳ן קאשציאל
זיץ ניט  20גילדען נאר  40גילדען.
מיד וועלען זיך דא אפשטעלען אויף א פאר מאמענטען פון דער
פדיווילעגיע .עס רעדט זיך דאדטען וועגען דער צאל אידישע הייזער אויפ׳ן
מארק (נאר  )12און בכלל דאם רעכט פון בויען הייזער .אט האבען מיר
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טאקע א סטאטיםטיק פרן אידישע הײזער אין דעם גאנצען בעלזער קרייד.
צוליב א צופאל איז די דאזיגע סטאטיםטיק אויפגעהיט געװארעו אין אן
ארכױו ,וואס געפינט זיך ״אויף יענער זײט״.
ביז דאם יאד  1628האבען אידען געצאלט איק אלגעמײנעם שטייער
״פאגלאװגע״ — לויט קאפ .דעס דאזיגען קאפ־שטייעד האבען אידען געצאלט
דודך די װעדיפ אין דעם יאר> איז שײכות מיט דער פױליש־שװעדישער
מלדומה האט די קאנםטיטוציע פון דאזיגען יאר פארפליכטעט י י אידען צו
צאלען חוץ דעם קאפ־שטייער אויך א שטייער פון הײ.זער און גרונטען ,אזוי
װי עס צאלען די קריםטען און אז דעד שטייער איז םײ פון אײגענע הייזטו־
וױ אויך גטדונגענע ביי קריסםע!.
אין שײכות דערמיט איז דורכגעפירט געװארען א גאד גענױע סטאטיס־
טיק כדי צונױפשטעלען די שטייער־רשי&ות פון די אידישע היחער .האבען
זיד אפגעהיט די דאזיגע רשימות .די צײלונג איז פארגעקומען יעדע עטליכע
יאר און אט האבען מיר א פארגלייך פון  19שטעט אין בעלזער קרײז״ װאו
עס זענען געװען הייזער וואו אידען האבען געוואױגט אין יאר  1629און יאר
: )*1643

צאל הייזעד אץ

שטאמ
.1
«2
.3
.4
*5
.6
.7
.8
.9
. 10
.11
. 12
. 13
. 14
. 15
, 16
. 17
. 18
. 19

בעלז
pan
ציע שענאח
דעמבנא
פל 8די 8נ א11
חאראזלע
קאריםניצע
ליפסק 8
לא שס שװוקע
מ^סםי
ניממיר^װ
פאסילעם ש
ר  8װמ־רום?ןע
ס 8ק  8ל
סמש.עמילעץ
שטוו־ 8וױעץ
ט  8מ  8שאוױלוב.
טי שעװצע
אוהנאװ
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34
17
3
15
40
11
36
30
—
7
16
12
24
16
10
10
30
18
30

40
56
11
64
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15
47
37
13
10
21
16
25
18
12
15
60
18
30

16
39
8
49
20
4

11
7
13
3
5
4

1
2
2
5
30
—
—
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מיר זעען דא אן אלגעמײן בילד פץ דעד שטײגערובג פדן דעד אידישער
באפעלקערונג אין קרײז און וױ אזוי דאם איז פארגעקומען אין די באזונדערע
שטעט .מיר געפינען טאמןןשןןװ צװישען די 9אד געציילטע שטעט װאס זענען•
גאר:שטארק אױםגעוואקסען ,אין פדט פון הייזעו־ .וועגען דער צאל פון
בפשות װעט אונז אויםקומען באזונדער שפעטער צו רעדען.
■

דעדט מען וועגען שטייעדען איז בדאי דא צוברענגען א רשימה פון
אידישע שנױיער־צאלער פון טןןנו^שאװ־לובעלסקי אץ יאר 1702
b

אין די שטייעד־רעגיםטערן פון דער שטאט פון יאר  1702װערען
אנגעגעבען בסך־הכל  212שטײער־צאלעד .בײ יעדעך שטײעד־צאלער װערט
אבגעגעבען זיין גלויבען אדער נאציאנאליטעט .צװישען די דאזיגע  212זעבען
 119פאלאקען  68דוסען און  17אידען .װען ניט די באמעדקתג בײ א טייל
פון די דאזיגע אידען וואלטען מיר ניט געקענט״ אריפ׳ן סמך פץ נאמעז װיסעז
צי דאם איז א איד .ביי פיל פאלען זענען עס די נעמען פון די יישובים פון
וואנען זײ האבען אפגעשטאמט• ביי טייל שטייט טאקע זשיד ז ( .........איד) 1
פון  ............מיר גיבען די דשימה װי זי איז אין דעם אלגעהיינעם
רעגיסטער .דער נומעד אין די קלאמעדען מיינט דער רעגיםטעד־נומער פון
שטײער־אמט פון יאר .)” 1702
 — )4( .1פלאריאנאוױטש (געמײנט פון פלאריאנאװ). .
 — )5( .2בערקא איזדאעלעװיטש  2 .............................גילדען

 15גראשען

( — )6איצקא לאשטשאװיצקי 1 ............................... ..גילדען

3

 )a )8־־ ליטמאנאװיטש  3 .........................................גילדען
 — )10( .5נאדאלסקי 3 ..............................................גילדען
 — )13( .6חיים  3 ......................................................גילדען
 )17( .7־־ פוקאזשעװסקי 2 .........................................גילדען
 — )18( .8אהרן צערולניק (א שעדער״ אדער פעלטשער)  3גילדען
 — )19( .9זענדל שאפאזש 2 ....................... ...............גילדען
 — )34( .10גח פון לייבען  1 .......................................גילדען  20גראשען
 16גדאשען
 — )35( .11בדוך ....................................................
 15גדאשען
 — )51( .12מעטיא בעקער .......................................
 — )60( .13ליטש&אנקא  1 ............................................גילדען
 )78 .69( .14באדױואניעצקי  1......... i ...........................גילדען  15גדאשען
 20גדאשען
 — )165( .15יאװאדאװםקיס איידעם ..........................
 — )102( .16לובקע  1 ...............................................גילדען  6גראשען
 — )205( .17בענקשפולעק  1 .......................................גילדען  6גראשען
»
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דאס זענען געווען בעיקר שטייערען פון די פלעצעו /הייזער אין הסכם
מיט די פריער שוין געבראכטע פריװילעגיעם און אויסבעסעדונגען.
עם איז כדאי זיך אפשטעלען אויף  8טייל פון די דאזיגע נעמען• קלאר
אין דאזיגען יאר האבען נאך אידען ניט געהאט זייערע פאמיליע־נעמען.
טרעפען מיד דארטעז סתם די נעמען חיים ,ברוך ,לובקע (אפשר לייבקעז) .דיי
נעמען פלאריאנאוויטש ,לאשטשאוויצקי ,גאראלסקי ,פוקאזשעווסקי ,כאדיווא־
גיעצקי ,יאוואראווסקי זענען אפשטאמ־ערטער פון די אידען״ דאם •זענען אלץ
דאדפישע ישובים אין דעם קריה.
וועגען אהרן צירולניק וועט אויסקומען צו רעדען אין א באזונדער
קאפיטל.
באזונדעד וועלען מיד דא אויסטיילען דעם זענדעל שאפאזש נוומער 9
( .)19דער דאזיגער גאמען איז אונז געקומען אויפן טיש פון אן אנדעד
דאקומענט ,אט האבען מיר א רשימה פון אלע שטאט־פ 8רוו8לטונגננן אין
טאמאשאוו־לובעלסקי פון יאר  1684ביז דאס יאר  .1810אין הסכם מיט דעד
אלגעמיינער פריווילעגיע ,פץ דעד שטאט ,וואם מיר האבען ציטירט פריער
ווערט אנגעזאגט ,אז אין מאגיסטראט דארפען זיין נאר קאטאליקען און
אוני^טן .אבער אין דעם צוזאמענשטעל פזו ן מאגיסטראט פץ יאר 1688
געפיגען מיד דעם ״פןן^צניק זשידאװסקי שמולקא קראמאזש״ צװישען דער
שטאט־פאדוואלטונג .דער זעלביגער קרעמער שמואל איז אויך אין דעד
שטאט פאדוואלטונג א יאר שפעטעד״ אין  .1689עם גייען ווידער איבער 13
יאר ,וואו עם זענען נישטא קיין אידען אין דעד שטאטישער פאדוואלטונג און
אין יאד  1702טדעפען מיד דארטען ״שאפאזש זשידאווסקי זענדעל דאװידןך
װיטש״ ער איז אויך אין יאד  1704אין דער שטאט־פארוואלטונג .שפעטער
געפינט מען שוין ניט קיין אידען.
דעד דאזיגער זונדל איז עם פון אונזער שטייער־־רשימה פון יאד .1702
רעדט מען וועגען רשימות פץ אידען אין טאמאשאוו מיט יאדהונדערטער
צוריק דארף מען דא ברענגען א גאר אינטערסאנטע רשימה .אינטערסאנט
דערמיט ,וואם אויב אין דעד רשימה פון יאר  1702וועט מן־הםתם קײנער פון
די היינטעע טאמאשאווער ניט געפינען קיין באקאנטע נעמען וועלען זיי עס
אפשר קענען דעשיפרירען אין דער ווייטעדדיגער רשימה ,וואס איז שוין אביסל
״ױנגער׳ /פץ יאר  ,1835עס איז ניט מער ווי מיט א יאר  130צודיק .אגב
דא האבען מיד שוין די פאמיליע־נעמען און פיל פון זיי טרעפען מיר שױן
אין די שפעטערדיגע דאקומענטען און מאטעריאלען אץ טייל פץ די היינטיגע
טאמאשן^וער װעלען דא זיכער געפינען זייערע אוד־אוד־עלטערען .די דאזיגע
רשימה איז פץ דין
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אידישע קדאמען אין מאמאשאוו־לובןןלפקי אין י$ר 1835
(לויט דעם שטאטישען היפאטעקען־ברך פץ יאר .)1835
■

אין דעד שטאטישער היפאטעקעז־פארצייכענרנג פון דערמאנטען יאד
זענען אויסגעדעכענט די ווייטעדדיגע אידישע קראמען׳ רואם האבען דאן
עקזיסטירט אין טאמאשאוו( :די ברמערען מיינען לייט די פארצייכענטע אין
היפאטעקען־רשימה) ״).
M

 .1יודקא ראזענפעלד

41
44
2
195
152
245

נומער

 .2שמעיז בעדגערסאז

 .3חנה דאטענשטיץ״ אלמנה נאך משה
 .4פנחס לינדענוואלד
 .5יונה .לודען
 .6אהרן בינדלער
 .7איטע — געבוירען בערגער׳ פריער ווערטמאן איצט די פדוי פרן
197
וואלף שניי
22
 .8מנשה זינגעד
472 .
 .9לייזער־בער לעדערקרעמעד
40
'
 .10חיים פארשטענדיקעד
■8
 .11אהוץ קאספישער
157
י
 .12לימא לאבגער.
נומעד 33
 .13בלומע דאטענבערג ,אלמנה נאך .משה
 .14פרץ דייכענבערג
: 4
 .15אברהם קאנספישעד
8
 .16דוד קאהאז
14
 .17נתז קינדער
245
 .18משה ־ דייטעל
35
1

< .

■

■

אין יאר  1834האט זיד ארויסגערויזען ,אז די צאל ■קראמען ' איז צו
ווייניק איז די שטאט האט ארריסגעגעבעז א דערלריבעניש אויסצרבריען א
ראד־קראמעז (אין מקור קראמנ יצא) פה ציגעל .די קאנצעסיע  :ד י ח|זי &
קראמען צו בייעז האבעז באק ומעז  :הערשקא ביילין /מיכל קארנגאלד ארז
מאשקא (משה) קאוזן .די קראמעז זענעז אריפגעבייט געריארעז אריפץ מארק.
v

איהישע צירוליקעם (רופאים) אין טאמא שאוו
א גאר כאראקטעריסטישער פרנקט פרן דעד טאמאשאווער פרירוילעגיע
איז דעד אפזאץ ,אז די אידישע ןיירוליקעס רועלען קענען אומגעשטעדט
■

 )10זזן הערר,? .
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אויספידען זייער ארבעט .גאר זעלטען איז צו געפינען אזא 5ונקט אין די
פארשידענע אנדערע הונדערטער פריווילעגיעס ארויסגעגעבענע צו אידען אין
אלט־פוילען .אן אויסנאם איז טאקע א צווייטע פדיווילעגיע פון די זאנזאיסקיס,
פאר זאנזאשטש פון יאר  — 1588אויך דארטען רעדט זין וועגען אידישע
צירוליקעס ”).
ודייזט זיך ארויס ,אז טאמאשאוו איז געווען געבענטשט מיט א גאר
גרויסער צאל אידישע צירוליקעס ,וועלכע מיד וועלען שוין ווייטער פשוט
דופען רופאים .אין א דיי ארכיוו־דאקומענטען און פריער פאר אלץ אין
געדיכט־אקטען געפינען מיד כסדר וועגען די רופאים .זייערע נעמעןז זייערע
טענות בעת משפטים אז די קדיסטליכע קליענטען צאלען זיי ניט אפ די
באדינגענע םומעם וכדומה.
אט איז אין א כראנאלאגישען סדר א צעטל (זיכער ניט קיין פגלער)
פון די טאמאשאווער אידישע רופאים:
מיד געפינען אין יאד  1684אין א געריכט־אקט״ א פדאצעה פון דעם
רופא אהרן יאקובאוויטש וועלכעד האט אנגעקלאגט דעד קדיסטין עווא
מידלאג?® ,אז זי פירט אן אומעדלעכע קאנקורענץ ארן נעמט צו זיינע קליענטען.
אין יאד  1684פיגורידען אין טאמאשאוו די רופאים אהרן און אברהם
איצקאוויטש.
פון יאר  1685ביז  1694געפינען מיר דעם רופא אהרן שאפשאוויג^
פון יאר  1687ביז  1700איז דא דער רופא אהרן איצקןןוויטש .אין יאר 1699
איז פאדצייכענט אין די געדיכט־אקטען א פראצעם צווישען דעם צירוליק
אהרן יאקובאחיטש און דעם בירגער פראקא 9שטשענסיאק .וועמען ער האט
אייסגעהיילט אן אויג .עד האט זיך מיט אים באדונגען  5גילדען און באצאלט
האט ער נאר  3גילדען.
א גאר גדויסע פדאקטיק האט געהאט א געוויסער רופא משת איצ־
קאזויסש .אין יאד  1689האט ער געוואוינט אין אן אייגען הויז ,א ירושה פון
זיין פאטער יצחק דטס אלטען צירוליק .אין די אקטען פיגורירט ער ווי
מאשקא איצקאווימש כירורגא טאנואשאוויענסי און אויך ווי מאסיע מעדיקום.
אין יאר  1718איז ער נאך געווען טעטיק.
אין דער זעלביגעד צייט איז געווען א רופא הירש.
סוף  17טן און אנהויב  18טן יארהונדעדט איז געווען גאר טעטיג דער
רופא ברוך אראנאוויטש ,אין די אקטען פיגוגידט עי אויד ווי ברוך מעדיק.
אין יאר  1705האט די שטאט פארוואלטונג געשלאסען מיט אים אן אפמאך צו
היילען קדאנקע•
■

 )11פנקס ז8נזאטמש ,בוענאם־אײרעם  , 1957וייטץ! .89*88
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לאמיר דא דעדמאבען ,אז אין דער פריערדיגעד שטייער־דשימה פרן
 1762פיגודידט אהרן צירולניק און א גערויסעד ברוך ,עם קאן זיין אז דאס איז
דער ברוך מעדיק.
אין יאר  1689טדעפען מיד אויך א פרוי א רופא׳טע .מיד דערוויסען
זיך עס פון א מעשה־נרדא רוי אזוי א גערויסער קריסט איז באפאלען א אידישע
פדוי און זי איז געהיילט געווארען פץ דעד ״אידישער צירולניטשקע״ — קיץ
נאמען ורעדט ניט אנגעגעכען.
אין יאד  1738האט דעד צירוליק איצקא מארקאוויטש באקומען א
דעדלויבעניש אויפצובייען א הויז אויף דער גאס ,וואס פירט צום שעבערשינעד
טויער.
גאר טשעקאווע איז א געשיכטע מיט א קריסטליכען פעלדשער ,וועלכעד
איד אנטלאפען פון טאמאשאוו אץ איבערגעלאזען זיץ פדוי און קינדער
אויף הפקר .אין דאזיגעז יאר האט דעד זאמאיסקער ארדינאט״ דער פולקאווביק
טאמאש־אנטאני ארױםגעשיקט אזא מין כריוו:
...״ אי ך בין מודיע די וואם דארפען עס וויסען ,באזונדער דעס
חשיב׳ען ■אמט פין  .דעד שטאט טאמאשאוו און די אידען פץ דער
דארטיגער סינאגאגיע אין שייכות מיט דעד געבראכטער צו מיד
בקשה פון אנא קזשיזשאנאווסקא ,א צירולניטשקע״ וועמענם מאן עם
איז צוליב הולטײםטװא אוועק פץ דעד שטאט טאמאשאוו אץ אויף
א מיאוס׳ען אופן איבעדגעלאזען זיץ פדוי ארן קינדער .כדי די דאזיגע
פ תי זאל האבען מיטלען צרם לעבען דעדלויב איך איד טשעלאדגיק״
א קאטאליק צו פאדנעמען זיך מיט דעם צידוליק־פאך( .איך בעט) אז
לי דאזיגע אננע זאל פץ די צירוליקעס אץ בכלל פון די אידען ניט
ווערען פאדפאלגט  . . .״ “).
אין יאר  1753זענען געווען טעטיק די דופאים אברהם איזראעלטוויטש
און די בדידער לטזויק אץ הטרשקא .הערשקא האט פדיעד פדאקציטירט אין
ווארענזש אוןג ע ה א ט דעם בײנאמען וואדענסקי .ער האט זיך שוין גערופען
דאקטאד.
פון .יאד  1788איז פאדאן א •דעקרעט פון זאמאשטש צו די טאמאשאוועד
בירגער ,אז איצקא גאלדשטיין (דעד זרן פץ פדיעד דעדמאנטען הערשקא
ווארענצקי) האט אין יאד  1785דעדהאלטען א דיפלאם פון מעדיצינישע
וויסענשאפטען .ער איז געשטאדבען אין יאר .1800
אין .יאד  1823איז געווען טעטיק אין טאמאשאוו דער דאקטאר לעאן
פונקטנשטיין.
*
■
״■׳ .־
■

12) Maurycy Horn-Rzemieslnicy Zydowscy na rusi czevwonej
na Przelomie XVI i XVIII wieku. Biuletyn Zydowskiego Institutu
Hi story cznego. Warszawa 1960 Nr. 34.
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פון צװישען די טאמאשאװער רופאים איז געװען באקאנט ישראל בינדער
דער שטאם־פאטער פון א גאנצע משפחה פעלדשערס אין לאשטשעוו ביז .1939
אין דער צײט פון דער ״פאװסטאניע״ ( )1831זענען געװען טעטיק אין
טאמאשאװ די דופאים זלמן גראדער און זיין זון מרדכי גראדער ווי אדיו לײבע
פײנער און יןןנקל ןןסיא.
אין יאר  1851געפינען מיר דאקומענטען פון א חתונה פון דעם פעלשער
מרדכי גאלדוס מיט רײזל קארמאנדל.
שפעטער זענען געװען (װי דאקומענטען באװײזען) א פעלדשער יצחק
אסיא און זײן זון יאנקל אסיא .דעד לעצטער איז געשטארבען אין יאר .1935
משםעות ,אז דאס זענען אפשטאמיגע פון יאנקל אסיא ,דעם פעלדשער פון
דער ׳״פאװסטאניע״־צייט• אגכ איז דער פאמיליע־נאמען ןןסיןן געגומען פון
אראמעאיש■ אין תלמרד מײנט טאקע אםיא א פעלדשעד.
װי מיר זעען איז דאם פעלדשער־פאך ־געווען גאר אנגעזען ביי אידען אין
טאמאשאװ און דערפאר טאקע איז אין דעד ערשטער פרױױלעגיע פאר דער
שטאט פון  1621שױן געװען א באזונדערע אפזאץ װעגען דאם רעכט םון די
אידען זיך דערמיט צו באשעפטיגען.
בײם פארעגדיגען דעם דאזיגען קאפיטל דארף באמערקט װערען ,אז די
דאזיגע פאקטען װעגען די אידישע רופאיס אין טאמאשאװ זענען ניט געורען
באקאנט די פארשערס׳ װאם האבען זיך דערמיט באשעפטיגט .אזוי איז אין
דער ארבעט פון ד״ר עמנואל רינגעלבלוס (ר״י״ד) ״אידישע פעלדשטרס אין
אמאליגען פוילעך (פארעפעגטליבט אין ״סאציאלע מעדיצין״  >)1932װאו ער
רעכנט אוים ביז  320פעלדשערס איגגאנצען נישטא וועגען די טאמאשאװער.

■

אידישע כעלי״מלאכות אין טאמאשאױ
■

מיר האבען זיך פריער א&געשטעלט אויף דעם פעלדשער־פאך אין
טאמאשאװ׳ וױ האט ע 0אויסגעזען מיט אנדערע פאכען ?
ליגען פאר אונז א סעריע מיט פרױוילעגיעם ,װאם די זאמאיםקיס האבען
אין משך פון יארען ארױסגעגעבען צו די פארשידענע האנדװערקעד־צעכן אין
טאמאשאװ.

אט איז די פרױוילעגיע פאר׳ן צעך פון סטאלאדעס׳ באנדאדעס ,סטעל־
מאכעס ,רעדערמאכער און טאקארעם .ארויסגעגעבען אין סעפטעמבער . 1618
 21פונקטען האט די פרױוילעגיע און זי הויבט זיך אן מיט פונקט  ,1אין
װעלכען עס זאגט זיד !
...״ לוי ט׳ן באשלוס פין שטאטישען אמט קענען די האנדװערקער
פון דאזיגען צעך זײן נאר פון דער רוימיש־קאטוילישער אמונה. . .״ •
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1

 8ווייטערדיגע  9ריווילעגיע איזי פון  18יאנואר  1641ארויסגעגעבען
פאר דעט וועבער־צעך אין טאמאשאוו .די פריווילעגיע האט  31פובקטען .אויך
דארטען הויבט זיך אן מיט׳ן פונקט  ,1וואו עס זאגט זיך .אז:
. ..״וועד עס וױל.אריינטדעטען אין דעם וועבעד־צעו דארף זיין פון
דעד קאטוילישער א מונ ה...״
דעם 27טן יאנואד  1642באקומען די פריווילעגיע די שלאםערם׳ שמידען,
קאטליארעם׳ שווערדמאבעד אין טאמאשאוו .צווישן די פונקטען איז פאראן אויך
אזא וואס איז מחייב די מיטגלידער פון צעד זיך צו באטייליגען אין די קאטוי־
לישע רעליגיעזע פדאצעסיעס .גיטא דארטען הייסט עם קיץ פלאץ פאר אידען.
דאם זעלביגע געפינען מיר אין דער פריווילעגיע פאר די טאמאשאווער
זדונעס (אױװען־מאכערס) ,אויד צום דאזיגען צעד קענען געהערען נאר
רוימיש-קאטוילישע בעלי־מלאכות.
די אידען האבען טאקע ניט געקענט געהעדען צו די דאזיגע צעבן און
מען האט זיי אויך ניט דערלױבט צו גרינדעז אייגענע צעכן אבער זיי פלעגען
דאז־ אויספירען געוויסע ארבעטען ,פריער פאר אלץ די יעניגע וואס זענען
געווען דירעקט אדער אומדירעקט פארבונדען מיט אידישען לעבענס־שטייגער.
אין א סעריע אקטען געפינען מיר וועגען דעם ,אז אידען זענען געווען אין.
טאמאשאוו ,חוץ אין האנדעל און פארמיטלונג באשעפטיגט אין פארשידענע
מלאכות ווי קצבים ,שניצערם ,סטאלעו־ם־ ,אפטייקערס ,שוסטעתז ,קירזשנער,
שניידערס ”).
אין  1705זענען אין געריכט אריינגעטראגען געווארען אנקלאגעס פון
דעם קריסטלעכען שוסטערשען צעך אויף די אידען שלמה קלמאנאוױטש און
כ8סקל הירשןןוויטש ,אז זיי האבען אדאפגעריסען אומלעגאל דעם אנזען פון
צעך.
אזא אנקלאגע האט דעד קירזשנער־צעד ארייגגעטראגען קעגען דעם
אידען אברהם חדי ,אז עד פירט אויס אומלעגאל דעם פאך.
M

*

קעגענזייטיגע כאציארנגען צווישען
די אידען אץ פאלאקען אין טאמאשאװ
ווי א כלל איז אין יענער צייט די באציאונג צו די אידען אין דער
גאנצער בעלזער וואיעוואדשאפט געווען א נייטראל-טאלעראנטע .מצד די
הערשער פון די שטאט (די מלוכה און די פריצים) געווען אויף אזױפיל א
פאזיטיווע אויף וויפל די אידען זענען געווען די וואס האבען אריינגעטראגען
דורך שטייערען גאד וויכטיגע סכומים אין די שטאטישע און מלוכה׳שע קאסעס.
די אידען האבען ,ווי דאס איז געווען צו זען פון א דיי ארויסזאגונגען אין די
t

 )13זע העדה .12

•
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פריװילעגיעם׳ א גאר גרױסען צושטײער צוגעגעבען צו דעם ױאוקס און
אנטוױקלונג פון דער װירשאפטלעכער אנטוױקלונג פון די שטעט.
פון אן אגדער זייט זענען די אידען אויסגעשטאנען אן א שיעור
אנגריפען מצד די שטאט־בירגער ,קרעמעד און בעלי־מלאכות ,ורעלכע האבען
אין אידען געזען א גאר ערנסטען קאנקורענט און דער עיקר  8פעאיקערטן
קאנקורענט .ווי מיד וועלען עם באלד זען פון א גאר כאראקטעריסטישען -
דאקומענט.
צו הילף די דאזיגע קריסטלעכע קרעמעד און צעכן איז געקומען די
קאטוילישע קירכע ,וועלכע האט צוגעגאסען אויל צום פייעד — האט זי די
דאזיגע ערדישע טומאה באשמאלצען מיט אביסל ״הימלישע יראה״ . . .
אין אן א שיעור אקטען פון געריכטען האבען מיר א סעריע פון אב־
קלאגעם קעגען אידען .פרן געשלעגען פראוואצירטע דורך כלומד׳שטע און
אמח׳ע שיכורים .אין זייערע טענות האבען זיי אדויסגערוקט ,אז זיי ליידען
פון דער ״אומצערײםבארער אחדות פון אידישען קהל״ ,וואט נוצט בעבעו
אוים דעם ליידענדיגען און ארעמען קריסטלעכען פאלק.
אבער אט דערציילט א דאקומענט פון יאר  ,1689אז דער אידישער קהל
האט געמוזט לייען אויף גאר הויכען פראצענט געלט ביי איינעם פון די
קלויסטער־פירער און קריםטלעכען טעאלאג .דער דאזיגער דאקומענט איז
אזוי כאראקטעריסטיש ,אז עם לוינט פץ אים צו ברענגען געוויסע
פראגמענטען !
. ..״פאר׳ ן פארום פון דעם אמט פון טאמאשאווער שטאט־פארוואלטובג
האבען זיך געמאלדען די וריטערדיגע 8ערזאגען» איצקא שייקאוויטש,
אהר 1מאיראוויטש ,כאסקל לייבאוויטש ,שלמה מארקאוויםש< מארקא
גרשונאוויטש ,ליטמאן לעווקאוויטש ,לעװקא רודזענסקי ,נזיכאל מ ד
צאוויטש ,איצקא מאשקאחיטש ,מאשקא יוזעפאוויטש ,שםתי לעחקא־
וויטש די עלסטע און אבפירער פון אידישען קהל (אין טאמאשאוו)
און האבען דערקלערט און געהייסען אריינשרייבען אין שטאטישען בול
דאם וױיטערדיגע ! מיט אונזערע אובטערישריפטען באשטעטיגען מיר,
אז מיט אובזערע הענט האבען מיר גענומען א הלוואה וואס איז
גאראנטירט פון אונז און פון גאנצען קהל ,ביי דעם פון ג־ ט
געזאלבטען ...קסיאנח קאזימיר לעזשינסקי ,דאקטאר פון דעד
הייליגער טעאלאגיע און אנפירער פון דעם הייליגען דאמיניקאנער
קאנווענט אין קראסנאבראד 2,000 ,פוילישע גילדען ,וואס איז גאנגבאר
אין דער גאגצער ק תין . . .פאר וועלכע מיד וזעלען צאלען פראצענט
יעדען יאר צו צוױי ראטעם צו  80גילדען א י א ר ...״'.),
m

 )14שטאטישער פראטאקאל־בון־ פון טאמאשאוו־לוב .נומער  1262פון יער . 1689
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אזעלכע הלוואות ,אויף גאר הויכע פראצענטער האט דער מאמאשאיוער
קהל גענומען ניט נאד ביי די קריםטלעכע גייסטלעכע.
אין יאר  1699האט טאמאשאווער קהל געבאדגט  1.100גילדען פון דעד
פריצה אננא טישקיעוויטש.
אין יאר  1701האט דעד זעלביגער קהל גענומען א הלוואה מי פריץ
סטאניסלאוו ליניעװםקי ! אין זעלביגען יאד אויך אין דער קאסע פון דער
זאמאשטשער ארדינאציע  300טינפן ( yrrsמטבע)").
דאם אויפמאנען די חובות מיט די גרױסע פראצענטעד איז פאדגעקומען
דורך גאר שוועדע עקזעקוציעם — די אידען זענען געווען שטאדק פארארעמט.
די דאזיגע לאגע האבען טאקע אויסגענוצט די קאטוילישע גייסטלעכע
און געהעצט דעם עולם .עם ווערט ארויסגעגעבען א בישאף־ברױו פון דעם
כעלמער ביסקופ שעמבעל אױםטאבי פול מיט בילבולים אויף אידען ; אין
דעד זאמאשטשער דדוקעדיי ווערט ארויסגעגעבען א םפעציעלעד אנטי־אידישער
פאמפלעט קעגען תלמוד ,וואס וועדט דער וויבטיגמטער דאקומענט אין דער
דיסקוסיע צווישען די אידען און פראבקיסטען אין יאר  1759אין לעמבעדג").
עס הויבען זיך אן שיטען גזירות אויף איז־ען .א ריי באגרעניצונגען,
פארארדענוגגען ,דראאונגען .דערגאנגען איז אפילו צו דעם ,אז אין טייל
ערטער האט מען געדראט מיט ארויסטרייבען די אידען .פון גאר היסטארישען
ווערט איז א מעמאראנדוט ,וואם עם האט ארויםגעשיקט דער טאמאשאװער
סטאראסטא צום גובערניע־אמט ,דאטירט דעם 31טן אקטאבער  .1783מיר
לייענען דארטען צווישען אנדערע!
 ...״דעד אומבאוואוסטזיין פון די ערשטע באוואוינער פון טאמאשאוו,
זייער אומווילען צו יעדען מין בירגערלעכען מקוד פת פרנסה .ריב־
טיגער געזאגט פשוט זייער פוילקייט האט געבראכט די דאזיגע
(קריסטלעבע) בירגער דערצו ,וואט זיי האבען צוליב א כלומר׳שטען
פארדינסט איבערגעגעכען די בעסטע פלעצער אין שטאט צוזאמען
מיט זייערע איינריבטונגען ,צו די אידען ,וועלכע זענען געווען פעאיקער
פון די און האבען געגומען ארויסציען נוצען פון דעס אלעמען.
די ,די קריסטען׳ זענען געבליבען ביים ראנד פון דער שטאט...
איז געווען א פוילישער גילדען פרן קלענערען
סינף ,אץ פויליש TYMPF
)15
געװײגליכען װערט .דעד גאמען פון דער מטבע האט זיך געגומען דערפון ,װאם די מטבע
איז צום ערשטען מאל געװאדעו בעממצט אין דער ערשטער העלפט פון  17יארהונדערם
׳און איו אבגערופען געווארען אויפ״ן גאמען פון דעם פירער פון דער מינצעדײ אנדרעאס
טימפף.

16) Z, L. Sulima. — Hi storya Franka i Frankistow, Krakow
p

1893.
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אין דעם ליגט טאקע די סיבד״
װאקסען אין א .שטאט מיט .א
פארוואנדעלט אין א קבצנ׳סקן
דא אויך א ראטוש ,װאס די
ב ױ ען .,..״ ”).

-

וואם טאמאשאװ ,אנשטאט אױםצױ
בליענדיגען בירגערטום האט זיך
אידישען ישוב .צוליב דעם פעלט
בירגער האבען געדארפט אויס־

־ אויסרעכענדיג נאך א ריי חסרונות ,אין װעלבע די אידען זענען שולדיג
הומט ער צום אויספיד:׳
 . . .״דאס אלץ האט גורם געװען -װאס טאמאשאוו ,וואט האט געזאלט
זיין ,לויט דעד באשטימונג פון אירע אױפבויער״ א מוסטעד־שטאט
־ האט זיך פארװאנדעלט אין א אידישעד נעםט׳ אדומגערינגעלט מיט
פויעדים  ...״.
1

■

אז עם איז קײן גאר גרויסע גבירישקײט ניט געװען אין טאמאשאװ
באוױחט א באשרײבונג פון די װאוינונגען פון די אידען און פון קריסטען אין
טאמאשאװ .אזא מין פרטימדיגע באשרײבונג איז פאראן פון יאר  .1787די
אידישע שטוב װערט געשילדערט מיט אויסגעהאקטע שויבען •,אן פאדלאגע1
ארימע׳ צעבראכענע מעבל; טירען אן פאדוקערם און קוים װאס זיי האלטען
זיך‘! די אױװענס י פון קאכל אלט ,צעבדאכענע און מיט לײם פארשמירטע.
אויך דער אנטאן פון די אידען — מענער און פרױען — זענען שמאטעם,
טראנטעס . . .
1

I

■

אגב ,נישט בעסער זעט אוים די קדיסטלעכע .דירה.
די כראניקערס וױיםען צו דערציילען .אז די דאזיגע ארימקייט איז
געקומען צוליב דעם וואס ידי שטאט האט כסדר געליטען פון שריפות ן פון
אנפאלען $פון די מלחמה וואס האכען א תל געמאכט פון דעם האב און גוטס.
די וואס האבען אבער געזובט זיך טשעפען צו די אידען האבען צוגעווארפען
די אידען ,אז דאם זענען זיי אלץ אין דעם שולדיג...
און דער דאזיגעד סטאראסטא האט אן עצה:
...״ מ ען וזאלט געדארפט זיך פארטראכטען צי וואלט מען ניט
געדארפט מיט געוואלט ארויםשטויםען די אידען פון דאזיגען
געגענט " ...
־!
י

>
I

דערצו איז ניט .געקומען ,אבעך די לאגע פון די אידען ,דיכטיגער .די
באציאונג צו .זיי איז געווען א קלאר־פיינטליבע .נאך מער איז עס געקומען
צום אויסדדוק ווען די געגעבט אי.ז אריבעד צו דוסלאנך און עם האבען דא
אנגעהויבען חל זיין לגבי די אידען די צאדישע אויםנאם־געזעצען.
 )17מלוכה׳שער ארכיוו ,לעמבערג פון יאר  ,1784הערה .3
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פאדגלײך־ציפערן װעגן די אידן אין פמושידעגע ציימן
■

v

I
v

*

אין דעם ״פאלםקי סלאווניק געאגראפיטשני״ באנד  .)1893( 12געפינען
מיר די ווייטערדיגע ידיעות וועגען אידען :
אין שטאט איז דא א פדאוואסלאוונע צעדקווע( .אןיפגעבויט
 ,)1889א רוימיש־קאטוילישער קלויסטער ,א סינאגאגע . ..אין שטאט
זע נע ן דא די גאסען :רינעק (אויף אידיש* דער מארק) סוויעבטא
יורסקא — מיט דער צערקווע ; מאקאלסקא ! קאמציעלנא 5לוואווסקא ן
וורובלא' ,צעלנא ! האטעלאווא; סאלנא! סוויענטא טעקלי ! פראגא;
פיעקארסקא ! מידלארסקא יאקאווא קראסנאבראדזקא ! פאריביאנסקאן
וואלאווא ! בעדנארסקא  :וואדגא ! פורמאנסקא  jרימארסקא! זאמאיסקא;
ראכאנסקא ! בלאטנא ' .און פיר פארשטעטישע געגענט  :ראגוזשנא,
לעסיניעצקע ,קאזיע ,און סאקאלסקיע.
פאראן אין שטאט צוויי שטאטישע בדונעמסיאון  20פריוואטע.
די גאסען זענען נישט בדוקירט ,ביים זייט הילצעדנע טראטוארען.
די מערהייט הייזער זענען פון האלץ! אין מארק אויך מיט שטאקען ן
ביים ראנד פון שטאט זענען די היחער ארומגערינגעלט מיט גערטנער.
פון גדעסערע געביידעם זענען דא! די קאזארמעם פון דער
גרעגעץ־װאך (פאר  400מאן) און די קאזאקישע סטיינעם (פאר
 300פערד).
פון דעם אמאליגען קלויסטער זענען פאראן געבליבען חורבות.
די אלגעמיינע צאל באפעלקעדונג אין  1882איז  7277נפשות.
אין דעם  jקאטאליקן  2053ז פראוואסלאוונע  986און אידן  .4238דער
גאנצער .האנדעל (העכער  60קראמען) איז אין אידישע הענט .פאבדיקען
זענען •דא נישטא .אץ קריסטליכע העגט זענען  1בעקעריי. ,א
צוקערגיע מיט א רעסטאראן.
. ..אין יאר  1819האט טאמאשאוו פארמאגט  2568איינוואוינער.
אין יאר  2824 — 1827אייגוואויגער ! אין יאר — 1860
 3587איעוואוינער ,אין דעם 8קאטאליקען —  915ן פראוואםלאװנע —
 503און אידען .2117
אין דעד רוסישער ״יעוורייסקאיא ענציקלאפעדיא״ (באגד  14פעטער־
בורג) האבען מיר צווישען אנדערע די ווייטערדיגע ציפערען וועגען דער
צאל אידען אין טאמאשאוו־לובעלסק :
אין יאר  1856זעבען דארטען געווען  3223אייבוואוינער אין דעם
 1863אידען? ביי דער פאלקס ציילונג אין  1897האבען אין קרית געוואויבט
 100,000נפשות דערפון . 11,000אידען .פון זיי זענען אין טאמאשאוו געווען
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 6000איינװאױגער .צוױשען זײ  3646אידען .אין די קרייז־שטעט אין װעלכע
עס זענען געװען ניט וױיניגער וױ  500אידען האבען די אידען געבילדעט
דעם גרעםטען פראצענט פון דער באםעלקערוגג אץ די וױיטערדיגע פונקטען1
ק8מאראיװ
לאשטשעװ
טעלאטין
טיעאנװצע
יארטשעװ

2610
1806
743
2201
487

איינװאױנער
אײנװאוינער
אײנוואױנער
אײנוואױנער
אײנוואוינעד

אין
אין
אין
אין
אין

דעם
דעם
דעם
דעם
דעם

1568
1626
35
1898
348

אידען
אידען
אידען
אידען
אידען

וזען מען נעמט די ציפעדען פון די בײדע ענציקלאפעדיעם קומט אויס
דער װארקם פון דער אידישער באפעלקערונג און איד פארהעלטעניש צו דער
אלגעמײנער אין טאמאשאװ װי װײטער:
י 8י
1819
1827
1856
1860
1882
1897

אלגעמײנע צאל
2568
2824
3223
3587
7277
6000

אידען
ז
ז
1863
2117
4238
3646

מיר זעען אז במשך ד עי גאנצער צייט ,װאם מיר האבען די ציפערען
אויך פון די אידען ,זענען זײ געװען מער וױ א העלפט פון דער באפעלקערוגג.
עס איז אויך צו באמערקען ,אז נאכען יאד  1882איז די צאל פון דער
באפעלקעדונג געפאלען .די פראפארץ אבער איז אײגגעהאלמען געװארען.

ה 2ןתטז רי פמזנז פון בו  1$ןא שאװ הײיד
■

אומגעקומען י״ ט אײר תל״ו
■

■

די געשיכםע איז איבערגעדרוקם פונ׳ם בון שסורמ־
װינס ,פון מ .װײנרײו ,װילנא  , 1927זײס ,180-176
מאם עו ר 0$.דאס געממען פון אן אנאניש ביכל
אן אגװײז װעגן *ײט און ארס פון ורוק( ,זע
באדילעיאנא קאטאלאג 1ומ )1692-4030 .א .1 .קיווש
השם המיוחו של ר׳ מתתי׳ ור׳ פינחס זי״ע
במױנת פדילין.
m

מער פרטים װעגן מקוװוו פין דער געשיכטע און
ביאגראםיע פונ׳ם קווש ובי  01110ז׳׳ל ,זע אין
דעו אפהאנד׳לונג פון ש .לביא און דער מאנאגראפיע
פון נואמאשאוזער וגנים.

ר׳ פנחס וער צויק איז געזעסען אין טאמאשאוו .עד איז געװען
אזא פרוש ,אז ער האט ניט געהאלטען פון טרינקען און עסעןז רק עד
האט עוסק געװען אין תעניתימ און סיגופים און געלעדענט תודה .מען
האט אים קײנמאל אויף ו עד גאס ניט געזען ,עד איז רק געזעסען בחררי־
חודים און האט כל־ימױ ממש וי װעלט ניט פריי אנגעזען .עם איז גאר
ניטא די גוטע מעלה וואם ער זאל ניט האבען געהאט אין זין.
קעגען ר׳ פגחסץ איז אויך וערװעקט געווארען אזא ״עלילת שקר
לחם הגואל״ .מען האט אים גענומען אין תפיסה און אנגעהויבען פײניגען
נאך אײדער וער תלין האט זיך צו אים צוגערירט .איינהאל אין טאג
האט מען אים געגעבען װאסעד און א שטיקעל גראב ברויט .געזעסען איז
עד אין וער פינםטער אן ליבט .אזוי אז עד האט גארניט געקענט זען.
קיץ איוען האט מען צו אים ניט צוגעלאזען ,עס האט■ ניט געהאלפען
שוהו און בעטען .ראצען און אומפלײט זענען .אומגעקראכען איבער ועם
קאמער און אימ אנגעטאן פײן און שרעק .װיפיל מאל האבען אים וי
ראצען אראפגעריסען אין שלאף וי קאלורע און ואם היטעל פון קאפ,
אזוי אז ער פלעגט אויפשפדינגען האלב אן זינען .פארן טויט האט ער
געזאגט ,אז וי תפיסה איז אים געװען ערגעד אײוער אלע עינויים ,מיט
װעלכע מען האט אים ועונ אך געפלאגם .מסתמא איז ואס געװען־ אזא
מין ״אונטערשטע תפיסה״ װי וי ,פאר װעלכער ר׳ אברהם האט מורא
געהאמ.
■
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54

סאמאשאװער

די שתדלנים האבען געטאז א סך מיטלען כדי צו באפרײען דעם
פרומען מאן .עם האט זיך אבער ניט איינגעגעבען ,װײל די זאד איז שױן
דערגאנגען צו א העכערער אינסטאנץ ! פון טריבונאל איז אנגעקומען אן
אױפאדערונג״ אז די גאנצע זאך זאל תיכף אריבערגעטראגען װערען אהין;
עס האט זיך געפונען א דינסטמײדעל״ װאם האט גע׳מםר׳ט אויף אים.
געשען איז דאס אזוי :מען האט איד איינגעדעדט ,אז זי זאל בלײבען
בײ איד באשולדיקונג ,װעט מעז זי ארויסלאזען און זי רייך מאכען ! קענטיק
דאס איז געװען אן אנגענומען מיטל אין קאמפף קעגען אידען .האט זי זיך
ביי דער עינוי אלץ געהאלטען ביי דעם װאס מען האט איר געהייסען:
אז ר׳ פנחם איז שולדיק אין דער גנבה פון דעם הײליגען ברויט ,אץ זי
איז אויך געװען דערין באטײליגט .דעד שטאטשרײבער האט דאס אלצדינג
פארשריבען .און דערנאך האט מען גע׳פסק׳נט .אז וױיל זי האט זיך אלײן
מודה געווען אין איר פאדברעך ,זאל מען זי טױטען .דאם איז אװעקגעשריבען
געװאדען צום טריבונאל ,װעלכער האט דעם פסק־דין אויף דעם דינסט־
מײדעל באשטעטיגט  0י איז טאקע איבערגעגעבען געװארען צום תלױן און
דעם אידענם ענין ארויסגעפאדערט צו זיך .מען האט אים באלד א געשמידטען
אין קײטען אװעקגעשיקט קײן לובלין.

װען ר׳ פנחם האט געמאלדען בײם ערשטען פארהער ,אז ער וױיםט
ניט פון קײן זאך צו זאגען׳ האבען די ריכטער זיך געקלערט :װען מען
װעט זיך נעמען דיך פײניגען״ װעסטו רײדען אנדערע דיבורים .מען האט
אים אויסגעצויגען זײנע גלידער ,אנגעגליט א שין־אײזן (א שטאבע אייזן,
פון װעלכער מען מאכט רעדער־שינעם; אײנער פון די מכשירים פון דעם
עינױ־קעלער) -געבראכען אים די געלענקען און מיט דעם גליענדיגען
אײזן געברענט אים זיין לייב .דער נאך האט מען אים אדײגגעשרויפט
די גלידער צוריק אין די געלענקען  :דאם איז געװען די גרעסטע פײן.
נאך דעם עינוי האט מען אים א נאקעטען ארײגגעװיארפען אין מיסט,
און ער איז געבליבען ליגעז אן א ברעקל כוח.
װען ער איז א ביםעל געקומען צו זיך ,האט מען אים פונדאסנײ
געבראכט פארן געריכט .ער איז געבליבען ביי זיינם! אז די באשולדיגונג
איז ליגן .האבען זײ אים געפרעגט :ווי אזוי האםטו עם אזא קופערנעם
שטערן צו זאגען ,אז דאס איז ליגן׳ װיבאלד די דינםט האט דאך אלײן
מודה געװען׳ אז איר האט זאלבענאנד אפגעטאן דעם פארברעך׳ און אלץ
איז פאדשריבען? האט ער געענטפערט ! װען די שפחה זאל געװען װיםען׳
אז זי װעט מיט אירע רײד אומקומען פון דער װעלט .,װאלט זי גערעדט
אבדעדש״ נאר מען האט זי פאדפירט מיט שקר׳ איז זי בײם שקר געבליבען1
מען האט איר צוגעזאגט א סך געלט ,און צום סוף האט זי פארלוירן די
װעלט און יעגע וועלט,

55

יזכור בוך

ווען .זיי האבען געזע ן ,אז .דער איד וועט ניט אראפגיין פץ זיץ
וועג ,האבען זיי אים ווידער גענומען צו דער עינוי .עס איז ארוים א
נייער פסק :מען זאל אים וױיטעד ברענען מיט א שין־אײזן! מען זאל
אים אפשערען אלע האד ביז איינס און אים געבען דאס אויסטרינקען,
או-ן עד מוז דאס אראפשלינגען.־ אינגאנצן ,דעדנאך זאל מען אים איבעד־
־־ !■ ‘י
געבען צום תליץ.
דעד תליון האט אים גענומען׳ צוגעבונדען צו א קלאץ מיט אלע
פיר און ״אויסגעשפאנט״ דאס הײםט ארומגעװיקעלט אים אדום דעם קלאץ
אץ אים אויסגעבויגען ווי א פיילנבויגען ,׳״דאם זיינע כשרע ביינער האבען
אין אים געטון •קנאקך .דערנאך האט עד אים גענומען ברענען מיט ליכט
אוגטעד די הענט און אויף די פיס און אים ממש אויסגעברענט לעבער.
דערביי האט דעד תליץ שרעקליך געשריען אויף אים — אזוי" איז דאם
געווען אנגענומען ,כדי די מורא זאל וועדען גרעסער — אץ אים געוויזן
פון דעדווייטנס גליענדיגע אייזגם ,כדי אים נאך מער אנצושרעקען .ווען
דעד קדוש האט אלץ געשוויגען ,האט מען אים נאד מיט די אימנס אויך
געבדענט אזוי ,אז שטיקעד פלייש זענען געפאלען פון די ביינעד.
איצטעד האבען זיי אויסגעטראכט א נייע פייניקונג  :געמאכט א
פלאסטער פץ פעך .ארויפגעלייגט דאם דעם קדוש אויפן גאנצען לייב
ביזן אקן און געווארט ,ביז וואנען דאם האט זיך גוט צוגעקלעפט צו די
וואונדען  jדערנאך האט מען אים אנידערגעלייגט אויפן רוקן און דעם
פלאסטעד אראפגעדיסען .מען האט געריםען מיט אזא אכזריות ,אז דאס
בלוט האט זיך געגאסען .דעד קדוש האט געשריען ווי א לייב .דערבאך
איז ער געבליבען פאדחלשט אץ אנטשוויגען געווארען.
נאכדעם האבען זיי ווידער צוגעקלערט• עפעם נייעס  :געבראכט• אייזעדנע
שטיוול מיט שרויפען און אנגעהייצט זיי .מען האט גענומען דעם • קדוש׳ס
הוילן פוס און אדיינגעשטופט אין שטיוול און מיט די שדויפען גענומען
איינדרייען דעם פוס .מיטן אנדערן האט מען אויר געטאן דאס־ אייגענע,.
דעד קדוש האט געשריען געוואלד ! די פיס זענען געווארען ווי אויסגעבאקען׳
און די ביינער האבען געקנאקט פון די שרויפען.
י׳ '• אויף מארגען האט מען גענומען א פור .־אנגעלייגט זי מיט  !.פעסעד
פער׳ אדויפגעזעצט אהין דעם רב פנחס׳ן און אים אוועקגעפירט צו דער
תליה״ מען י האט אנגעלייגט א גרויסען בארג האלץ ,באשאטין די ברעטעד
מיט 'פולוועיד ,כדי זיי זאלען בעסער בדענען .און י אינמיטן ־ שייט״ע^ויפן
^ריינגעשלאגען א שטאדקע פאליע .צו דער פאליע האט מען צוגעבונדען
דענ 1צדיק אץ אנגעצונדען דאס פייער .דעד :קדוש האט זיר געווארפיען
ווי א פיש אין וואסער אזוי ,אז די פאליע האט ז יד געטרייסלט" 5דעדנאד
איז עד אנטשוויגען געוואדען״ אץ ם׳איז אים אויסגעגאנגען די■ נשמד %פאר
i

■

■|
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די רשעים איז נאך אבער דאם ניט געװען גענוג ! זײ האבען נאך צרנויפ־
גענעמען די אש און זי אריינגעווארפען אין טײך.
אין דער צײט װען מען האט דעם קדרש געפירט צרם פסק .האט
מען אין אלע שולן געזאגט סליחות .ארן א גרויסער נס ,דערצײלט דער
מ חנו .אי? יעמאלט געשען :אידען ,ויאס האבען באהאלטענערהײט געקיקט
אויף ד עו עקזעקוציע .ארן אויך גרים האכען געזען ,אז בשעת מען האט
דעם קדיש געטואגען צרם שייטעו זענען צרױי שנײ־װײסע טריבען געפלױגען
איבעד אים .די גאנצע צייט ריאם ד עו קדרש האט געבוענט זענען זיי אריך
געורען אין פייעד ,אין פינדעסטייעגען איז אפילי א פעדער זייעוע נים
פאוסמאליעט געיואוען .דאס זענען געיריס געיוען מלאכי ־השרת ,וואס האבען
ז יד געטאן מיען פאון קדיש .די גרים״ יואס האבען דאס געזען ,האבען
זיך באװאשן מיט טועדען דעדציילענדיג דאם״ אין זיי האבען געזאגט»
מיו פאושטייען אליין ,אז א גווי ס אימרעכט איז דא ג ע ש ען...

די  \ 2ד\ טז ח

• ש .למד
איינע פרן די לעגענראוע געגנשטאנדן אין טאמאשאור איז געררען א
מצבה פין א מיידל אין עק פרן בית החיים (ויען מען האט פארגרעסעוט
דעם בית החיים איז איו קבו אויסגעקימען אינמיטען .געויפן האט איד
דאס פאלק ׳״די קעדיישע״״ ריכטיק געזאגט 1די קדושה .יוייל אייף איו
מצבה איז זי געררען כאטיטלט מיטן נאמען ״הקדו שה /אן אױסדװק װאס
יועוט גענוצט נ או פאו די ויאס זיינען אימגעקרמען על קידוש השם.
די מצבה איז שוין געייען אלט ב עון  200י או.
ווי עם איז דעוציילט געיואון פון דוד צו דיו״ האט דאוט געריט
א אידיש מיידל ,וואס איז געווען א וועלט־שיינהייט׳ און א ווסי שעד אפיציד
האט איר געוואלט שענדן ,און ווען זי האט ויד געוועוט האט עו איר
דעושאסן .און אויף דעם זעלבן פלאץ וואו זי איז געפאלן איז זי בא&ראנן
געווארן .מען ד.אט געהאלטן דעם קבר פאר א הייליקטים אין פיל פרייען
ווען זיי האבן באזוכט דעם בית הקברות״ פלעגן גיין מתפלל זיק אויף
איר קבר .׳״די קדושה״ איז געווען איינער פון די היסטאוישע פלעצער
ביי אונז אין שטאט.
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די .טזוהל
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■
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ש .ליפ ט
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*

■

■

■

■ י ע ט װ ע ד ע שטאט און שטעטל האט זיך זיץ :גרויס־
קייט און שטאלץ זיין היפער פאטריאטיזם ,בבחינת חך המקום על יו שבי/
ווי קינדער ■וואם טראכטען אז נאד י זייערע עלטעדן זענען די בעסטע און
שענסטע ,אבער מיט וי שוהל האט ט$מאשאוו באמת געהאט מיט וואט
צו שטאלצירען ,און זי איז טאקע געוועזען די קרריןי פון די שטאט ,און נאך
עד־ היום ווען אימיצעו וויל אויפוי שען זיין זכרון וועגען אונזעו חווב
געווארענע שטאט״ מיט איהו גוויסע און וייכע פעוגאנגענהייט ,איז דאס
ערשטע וואט שווימט אויף אין זכוון און שטעלט זיך איהם פאד די אויגען
איז טאקע■ די שוהל.
די שוהל איז געוועזען איינע פון די עלטסטע שוהלען און פוילע^,
•
וואונדערליד איז געוועזען אי הו געבוי און מטיל ,מאיעסטעטיש און אייגענ־
ארטיג את אויסזעה ,איינע פון די חשוב׳סטע אידישע היסטאדישע בנינים
אין פוילען (צוליב פאדשידענע סיבות וואם דא איז ניט דעד פלאץ זיי צו
אנאליזידען ,איז די שוהל ווי טאמאשאוו בכלל אויסגעמיטען געוואוען פת
פרסום .אינטעוסאנט ווי פאלש אינפאומידט די אידישע וועלט איז וועגען
דער טאמאשאוועו שוהל ,אין באוימטען וועוק ״בתי כנסת בפוילן וחורבנם״
פת דוד דוידוביץ ,יוו שלים תש״ך ,וועהט די טאמאשאוועו שוהל גאו• ניט
בעשריבען ,באר אין פירק חמישי עמוד  15וואו עד גיט אן אלגעמיינע ליסטע
פון די שוהלען וואס זענען געוועזען געבויט פון האלץ> וועדט אויך דערמאנט
טאמאשאוו לובעלסקי״ אז אונזער שטאט האט געהאט א הילצערנע שוהל,
און מיו אלע טאמאשאוועו וױיםען און געדענקען אז טאמאשאוו איז ג או
געוועזען א געמויעוטע שוהל ,און קיין' צוױי שוהלען איז ביי אונז ניט
געוועזע •0
זעהו אינטעוסאגט איז געוועזען צו העוען די לעגענדעם וואם זענען
פעובונדען מיט דעו שזהל״ זומעו פאונאכט׳ נעבן פאליש ־ײאו ס׳זענען
געשטאנען קופקעלעד מענשען און א זקן האט ווייטעו איבעדגעגעבען דאס
וואם ער האט געהערט את זיץ יוגענד ,אדעו תשעה באב בייטאג ווען די
יונגע שגזיבעל בחורים זענען געקומען דאווענען און שוהל מנחה .און די
אלטע אידען האבען אבגעפוישט זייעוע זכוונות וועגן טאמאשאוו .און וו עו
שמועסט אז עס פלעגט קומען א חשוב׳ער גאסט פון ד עו פרעמה דאן
האבען זיף די זקנים באמיהט מיט ד עו גענויעסטעו פונקטלעכקײט איבעו־
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צודערציילען אלע מעשות און געשיכטעם וועגען טאמאשאוו בכלל און די
שוהל בפרט.
און מיד קליינווארג זענען געוואדען צוגעקלעפט ווי בינען' צום האניג
און געשלינגען יעדערס ווארט און מעשה״ ~ און דערפאר איז יאם אזוי
טיף אייגעקריצט אין מיין הארץ.
אויפריכטיג צו דין מוז איך פעסטשטעלן אז זעהר א סך פון זייערע
סיפורים זענען ניט מעהר ווי לעגענדעם ,וואס די פאנטאזיע האט במשך פון דורות
געשאפען״ באפיצט מיט לאקאלען פאטריאטיזם״ אט צוביישפיל האט קורסירט
צווישען די שוהל אידעןי א מסורה ,אז אין דער טאמאשאווער שוהל איז נאך
געוועזען דער רא״ש.
פיל זקנים האבען איבעדגעגעבען דאס וואס זיי האבען און דער
יוגענד געהערט אז אויף דער מערב וואנט פון שוהל איז געוועזען אויפ־
געשריבען שנת קשט םל״ה ,דאס זאל מיינען אז דער פרט סל״ה וואם
באטרעפט  95און אז די שוהל איז געבויט געווארען שנת צ״ה לאלף הששי,
אבער דאס איז שוועד צו גלויבען ,אין טאמאשאוו איז נאך זיכער דאמאלט
אינגאנצען קיץ ישוב געווען בפרט קיץ אידישער ,און אפשר איז גאר
דער פר״ט געוועזען אויפ׳ן ווארט ״קש״ט״ ,דאס באטרעפט שנת ת״ט,
און הנם די שוהל איז נאך פריער אויפגעבויט געווארען ,נאר װײל
אין די פאגראמען פון שטת ת״ח איז די שוהל חרוב און פאגראמידט
געווארען ״האט מען אין שנת ת״ט זי רעסטאווארירט און רעמאנטידט״ און
דערויף האט מען געשריבען שנת קש״ט״ אבער דאס איז פשוט אוממעגליך
ווייל די שחיטות אץ פערוויסטונג האט זיך געצויגען פון שנת ת״ח ביז ת״ט
און ת״י ,ווי כמעלניצק״ס חיילות האבען פשוט גענצליך חרוב געמאכט די
אידישע שטאט ,איז שווער אנצונעמען אז אין סאמע מיטען ברען פון חורבן
האבען אידען צוריק אויפגעשטעלט די שוהל.
יעדענפאלס איז אוממעגליך פעסצושטעלען ײעז די שוהל איז געביל־
דעט געווארן נאר די ווערטער קש״ט סלה קענען האבען א צוױיטע בעדייטונג.
נעמליך ווי עס איז געוועזען אנגענומען אין טאמאשאוו ווי אויך אין
שעבערשין (א שכנות׳דיג שטעטל) ווי א ריכטיגע מסורה אז  3שוהלען
אין פוילען זענען געבויט געווארען פון איין מייסטעד מיט׳ן זעלבען סטיל
און ארכיטעקטור  :א סקלעפיעניע אהן זיילען ,אין די פאלגענדע שטעט .
ק׳ראקא ש׳עבערשין ט׳$$נזאש$וו ,און מעגליך אויף אט דעד כוונה האט אנגע־
ווינקען דאס ווארט ק׳ש׳ט״ סלה ,וואס דאס איז די ראשי תיבות פון אט די
דערמאנטע  3שטעט ,קראקא ,שעבערשין ,טאמאשאוו״ יעדענפאלם איז די
שוהל געוועזען איינע פון די עלטסטע שוהלען אין פוילען און פץ די
געציילטע מיט איהר געבוי און ארכיטעקטור ,זעהר א גרויסע אץ א הויכע
שוהל און דעד סופיט האט זיך געהאלטען אהן זיילען ,נאך דער שריפה
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פון שנת תדע״ח״ וויען אויך די שוהל איז גענצליך אבגעברענט געװארען׳
און איז געשטאנען אלענגערע צייט גענצלין* אן ענטבלויזטע אהן א דאה
אזוי אז דער רעגעז את שניי האט א גאנץ יאהר אדודכגעוריקט דעם סופיט,
את ווען מען האט זי רעסטאוורירט האט דאם מאגיסטראט מורא געהאט
אז אפשר איז שוין די מקליעפיעניע צו שוואך עס זאל ניט קומען צו א
קאטאסטראפע ,האבען זיי אדויף געשיקט בעלי מלאכות מיט שווערע אייזענס
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סאמ8שאװער

און געקלאפט אדיםצזפרובירן צי די סקלעפיעניע איז ניט בוי’ פעליג און
דאס האט אױסגעהאלטען ,דאן האבען זײ ערשט ערלויבט ארױף צו ציהען
 8נײעם דאך.
וױ אלי׳ לערער גיט איבער איז אין צײט פון קריג אין די יארן
43*42״ דאבען די דײטשען צענומען די שוהל״ האט מען געמוזט יעדער
שטיקעל בעזונדער מיט דינאמיט אױפרײסען אזוי שטארק איז געװעזען די
שוהל— .
די שוהל איז געוועזען  8געמױערטע״ געבויט קוואדראט מעםיג״ בערך
 26x26מעטער״ די הויך בײ  7שטאק׳ יעטװעדער זײט האט געהאט 3
גדויםע פענסטער׳ נאד מזרח זייט האט געהאט נאר  2גרױסע פענםטער״
די שוהל איז אינערוױיניג געוועזען טיפער מיט  y2— 1מעטער ,דער
ארײנגאנג איז געװעזען דורך צפון זײט הארט צו מערב דאס הײסט צפונית
מערבית״ בעפאר דעם ארײנגאגג איז געװעזען א קלײנע פאטשינע ,א דעכל
מימ  2זײלען ,דאן איז מען -אראב ביי  6טרעפ אין דער טיף׳ דארט איז
געװעזען דער פאדער ציכוער װאס האט זיך גערופען דער פאליש.
פונ׳ם פאליש האט זיך געעפענט א טיר אין שוהל״ דאס הײסט פון
מזרח פאליש — װאם איז געװעזען דער מערב פון שוהל .אויף דער מערב
וואנט גאהנט צו דער טיר האט ביז צו דער שריפה עקזיםטירט א גאלעדיע
םפעציעל פאר חדר־קינדער״ און יעדען שבת פלעגען נעמען די בעהעלפערס
זיץ גרופע קינדער״ און ארויפגײען מיט זײ אױף דער גאלעריא׳ און זײ
פלעגען הויך נאכזאגען ברוך הוא וברוך שמו ,און אמן׳ — נאכץ חזךס ברכות.
די ווייבער שוהל איז געוועזען 8רום דער שוהל אויף  2זייטען,
מערב און דרום ,נאד און דער נידער אהן שטאק ,ברייטע נידעריגע פענסטער
האבען פעראייניגט די ווייבער שוהל מיט דער מענער שותל ,די פענסטער
זענען געוועזען אבגעצוימט מיט אייזערנע שטאנגען ,און פערהאנגען מיט
ווייסע פארהענגלעך ,די טיף פון די פענסטער האט געהאלטען בערך  2מעטער,
ביי מערבית צפונית איז געוועזען צו געבויט א קליינער שמאלער הויכער
בנין ,וואס דארט איז געוועזען די טרעפ צום שוהל בוידעם ,דערנעבען האט
זיך געפונען דער אזוי גערופענער ״בית שני״ וואם איז געוועזען געבויט
אי בערן פאליש וואס דארט איז געוועזען א מנין קבוע ,נאר שבת און יו״ט,
אמיינסטענס זענען דארט די מתפללים געווען ״עמך״ אידען״ און אין די
וואכען האט דארט געפיהרט זיין מלמדות ר׳ מאיר זלאטעס ע״ה> צום בית
שני אדער ווי מען האט עם אמאל געדופען' ״חברה תהלים״ איז מען ארויף
געגאנגען מיט אויםעדליכע טרעפ.
די שוהל איז געוועזען אויסערליך ווייס אפגעקאלעכט ,איבער די שוהל
איז געוועזען פארצויגען א דאבעל דאך בעסעד געזאגט א גיכראכענער דאך׳
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עס האט אוים געקוקט ודי איין דאך אויפ׳ן צווייטען ,די קינדער האבען
דאס גערופען ״הד־ההר״.
די שוהל איז געוועזען געטינקעוועט מבית ומבחוץ ,אויף מזרת .וועגט
איז געוועזען אנגעשריבען' א חרח המלך וואס מען האט געזאגט ימים
נוראים ,ווי איך האב געהעדט פון פעדאנטווארטליכע אנשים חשובים און
זקנים ווי ד׳ ישראלי דעם רב׳ס ע״ה ד׳ אברהם העשעלס ע״ה און ר׳ שמואל
קעסעל ע״ה איז אמאל אויף די ווענט פון שוהל געווען אויפגעשריבען די
נעמען פון די קדושים וואס זענען אומגעקומען על קידוש השם און די יארען
ת״ח און ת״ט הי״ד .די שוהל איז זעהר שיין אויסגעמאלען געווען.
מיט בילדער פון תנכ׳שע טעמעס ,ווי די עקידה ,דאס מבול ,סדום
ברענט ,כותל מערבי ,על נהרות בבל ,א.א.וו .דאם אלעס איז געוועזען
ביי 5־ 6מעטער די הויך ,אויף די בילדער וואס כאראקטעדיזירען די משנה
הוי.עז כנמר ,וקל כנשר רץ כצבי וגבוד כארי ,האט איהר געזעהן אלעמפערט
מיט אן אדלער א הערש און א לייב ,נאד די עקידה איז געוועזען זעהד
נידריג מיט פיגורען .אין 34־טען יאהר ,ווען דער ציעשינאווער רבי ז״ל
האט חתונה געמאכט זיין עלטסטע טאכטער ,זענען געקומען זעהר פיעל ר גדים
פון דער פרעמד ,און שבת האבען זיי געדאווענט און שוהל ,זונטאג פארטאג
האט זיין שוואגער דעד ציעשינאווער רבי ר׳ יחזקאלי הי״ד פון ציעשינאוו
גענומען א לייטער אליין ארויף געקראכען און אבגעקראצט דאס פנים פץ
אברהם׳ן ער האט געזאגט אז עס איז אן איסור עס זאל זיץ א צורה פץי א
מענש אין שוהל ,אץ אזוי איז עס פערבליבען ניט פערראכטען.
אויף די ווענט פון דרום און צפון זענען אויך געוועזען די בילדער פץ
שפיל־אינסטרומענטען וואס ווערען' אויסגערעכענט אין תהלים ק״ג— .
אינמיטען שוהל אין די העכערע העלפט איז געוועזען די בימה מיט
טרעפ ארויפצוגיץ ,ארומגעצוימט מיט אייזערנע שטייכעטען ,וואס האבען
זיך פערפלאכטען איבער די בימה ווי א קריין.
m

אביסעל העכער נענטער צו מזרח איז געשטאנען צו צפון און י דרום,
 2״מזבחות״ אינעדווייניג אנגעשיט מיט זאמד אץ צוגעדעקט מיט א
האלצענעם צודעק ,דארט האבען די מוהלים אוועקגעלייגט די אפגעשני־
טענע ערלות ,נאכן אידישען די אינגלעך ,אין שטאט איז ארומגעגאנגען
זעהר א סך וויצען און א.גאנצער פאלקלאר איז געשאפען געווארען וועגען
די שטיקלעך וואס ליגען אין שוהל ,די שוהל איז געוועזען בעלויכטען דורך
הענגעל לייכטער ,ביז צום ערשטען קריג זענען געוועזען ספעשעל הענגעל
ליי 0טער וואס זענען גענוצט געווארען ביי ספעציעלע געלעגענהייט '.אץ
זענען ביים ערשטען קריגס אויסברוך דורך דער רוסישער מאכט 'ריעקװעף^רט
געווארען .די הענגעל לייכטער זענען געוועזען ארומגעצוימט אין אקאסטען,
וואס די קינדער האבען זיל געדופען נח״ס תיבה .די לייכמער זענען מיט שטןליק
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פון הינטען ארויפגעצויגען געווארען׳ ביז עם האבען זיך פארמירט  13שורות
ליכט איעס העכער פון צווייטען ,די הענגעל לייכטעד זעגען זארגפעלטיג
געהיטען געווארען זיי זאלען אנהאלטען זייער מעשענעם גלאנץ וואם האט
געפינקעלט ווי גאלד׳ ספעציעל ווען די ברעבענדיגע ליכט האבען צוגעגעבען
דאם פייער און' בלישטשענקייט .אין די צוואנציגער יאהרען ווען עם איז
איגסטאלירט געווארען עלעקטריק אין שוהל האבען פיעל מתפללים דאס
געוואלט שטערן ,אפילו דעם זייגער האבען זיי ניט געלאזט אויפהענגען אין
שוהל׳ זיי האבען ניט געוואלט לאזען ארייננעמען קיץ שום נייעסען.
אט די צוויי איינציגע רעפארמען זענען איינגעפירט געוואדען׳ אבער
אלע אנדערע מנהגים זענען' שטרענג אכגעהיטען געווארען בידן לעצטען
טאג פון איהד עקזיסטענץ.
דער נוסח התפלה איז געוועזען נוסח אשכנז ,וואם איז שטרענג
אכגעהיטען געווארען׳ טראץ דעם וואס  95פראצענט אידען אין שטאט
זענען געוועזען חסידים מיט נוסח ספרד ,אין שוהל האט געדאווענט ׳״עמך״
און ר״ה און ױה״כ — די קדייינע צאל פראפעסיאנעלן און ווייסע קאלנערס.
די שוהל האט שוין געהאט אידע געשוואוירענע פאטריאטען וואם אין די
גרעסטע פרעסט זענען זיי געקומען דאווענען ערב ובוקר (די שוהל איז ניט
געוועזען בעהייצט) .בעקאנט אויך די גדופע וואם האט זיך גערופען דאס
צענטעל ווי משה פישעלעס יעקלי רופא א .א.׳ די שוהל האט געהאט א חזן
ווי אוי ך  2שמשים ר׳ משה לעסערס און אברהם שמש.
חשוב׳ע רבנים און רביים וואס האכען באזוכט טאמאשאוו אויב זיי
האבען געוואלט דאווענען אין שוהל האבען זיי געמוזט זיר צו פאסען צום
שוהל נוסח׳ פאר זאגען' ויצמח פורקני' האט מען געקענט כאפען פ ע ט ש...

אנגשפארט ביים עמוד — חיים שנוראזבערג
(לער קאלעכמאכער)
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״חברה קדישא״ האט געהאט  8חזקה אין :שװול אנצופירען די
הקפות שמחות תודה ביעאכט״ זיי זענען זיך צוזאמענגעקומען ביים ראש
החברה גענומען אביסעל משקה ,פון דאדט איז מען געגאנגען לוסטיג און
לעבעדיג צום שטאט רב״ איהם גענומען .מיט געזאנג אין שוהל אריץ ,אין
גאר פארצייטענס  .האט .מען איהם געפירט אונטער א חופה״ און דארט
געפיהדט די הקפות״ תדצ״א האבען די שוהל בעלי בתים רעוואלטירט
געגען דער חברה קדישא און עם איז געקומען ביז צו א געשלעג״ נאד יו״ט
האט מען אראפגעבראכט דעם בילגארייעד .רב הד׳ הצ ׳ ר׳ מרדכי רוקח זצ״ל,
ווי די חברה קדישא האט געהאט א דין תורה מיט די שוהל בעלי בתים״
און .דער פסק איז געוועזען זיי זאלען וױיטער אנהאלטען זייעד חזקה  . . .אלע
אפיציעלע רעגירונגם פייערליכקייטען זענען אפגעהאלטען געווארען מיט תפלות
דורך די רבנים אין דער הויפט שוהל״ חס וחלילה בעת אן .עת צרה ווי מען
האט געדארפט מעורר רחמים זיץ האט זיך די שטאט פערזאמעלט אין שוהל
צו זאגען' תהלים.
לינקס פון דער שוהל איז געשטאנען דאס שטאטישע גרויסע ביהמ״ד״
אדער ווי א טייל האבען עם גערופען דאם פראסטע ביהמ״ד״ אינטערצושיידען
און ניט פארטוישען מיט׳ן חסידישען ביהנדד די שוהל מי.ט׳ן ביהמ״ד האבען
געהאט א שותפות׳דיגען גרויסען הויף״ וואם־־איז געוועזען ארומגעצױמט
מיט א האלצערנעם פלויט״ ארום דעד שוהל און ביהמ״ד האבען זיך געפונען
קברים פון קדושים פון' שנת ת״ח את ת״ט״ וועלכע זענען אויפגעפרישט
געוואדען אלע יאהר דורך די חברה קדישא און די טעג פון שלשת ימי
הגבלה.
די גאס וואו די שוהל איז געשטאנען האט מען גערופען די שוהל־
.
גאס און אויך אויף פויליש האט זי געהייסען באזניצנא.
חופות פלעגען פארקומען אויפץ שוהל הויף״ די שוהל• איז• געװעזען
דער העכסטער און אנזעהװדיגסטער בנין אין שטאט״ יעדנפאלס העמ5ו־
פון אלע אידישע בנינים״ זי איז געוועזען אנזעהענדיג אין ־ אלע ווינקלען־
פון שטאט״ נאך העט ווייט פון שטאט האט דעד קאפ פון שוהל זיך
ארויסגעוויזען און ארויםגעשײנט און אזוי האט געקעניגט .די הייליגע שוהל
מיט איהד .היסטאדיש אלטקייט און מאיעסטעטיש בכבוד׳יג אויסזעהן מיט איהר
הדרת׳דיג שניי ווייסען אויבערמאנטעל״ את האט מיטגעלעבט צרות און נחת״•:
לייד־ען און פריידען פון די אידען״ ביז צו דעם היסטארישען בלוטיגען
דאנערשטאג״ כ״ג אלול תרצ״ט וואס די דייטשע לופט רויבער זענען בעפאלען
אונזער רוהיגע שטאט מיט זייערע שטאלינע מלאכי חבלה״ האבען זיי
באמבאדירט טאמאשאוו און ספעציעל דווקא נאר די דיין אידישע קווארטאלען״
און צווישען די ערשטע קרבנות איז טאקע געוועזען די הייליגע באליבטע
שוהל .די פייער צונגען וואס האבען זיך געריסען עד לב השמיט״ האט
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פארברענט די גאנצע שוהל אייבריכטונג פון אינערוױיניג״ אבער די װענט
מיט׳ן קעניגלעכען אונבאױגבארןןן סופיט ,זענען געבליבען גאנץ און זיך
ניט מכניע געװעזען פאר די דייטשע חיילות ,ביז דער דייםש האט אויסגע־
מאדדעדט אלע אידען״ און טאמאשאוו איז געבליבען אידען ריין ,האט ער
די שוהל מיט דינאמיט אויפגעריסען .װאכען‘ האבען דערבײ פרעמדע אידען
אונטעדן טעראר פון דייטשישע ביקםען געארבײט ביז זײ האבען זי אוים־
געגלײכט מיט די ערד ,אזוי אז דער חורבן פון דער שוהל איז אויסגעפאלען
צוזאמען מיט׳ן חורבן פון אירע אידישע מתפלליט ,גװילן נשרפיס ואותױת
פורחות און ווארטען אויף זײער תיקון לעשות נקמה בגוים ,ביז מיד װעלען
דעדלעבען צו דער נבואה פון! ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו
והיתד .לד׳ המלוכה ,און מיט שיבת בנים לגבולם האפען מיר אויך צו זעהן
.דעם קיום פון הבטחת חז״ל עתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבחוץ לארץ
לקבוע בא״י ,ווי אונזער היסטארישע שוהל ווערט ווידער פארנעמען איהר
בבבוד׳יג ארט.
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דגור טװל  19מ ז

• שמואל אלעזר גראנער״

ארג ענ טינ א

ש.מראל אלעזר בראנער

לער אלטער פנקס איז פארברענט געווארן אין דער
ערשטער שריפה 1918״ און דער נייער איז גע שריח געװאה אין יאר
 1919דורך ר׳ יהושע הערש סופר ע״ה .עד האט גוט געקענט דעם אינהאלט
פונ׳ם אלטן פנקס און עד האט אין דעם נייעם פיל אריינגעשריבן פון
זכרון.
דארט איז געווען פארשריבן אז די עלטסטע מצבה אויפן בית עולם
איז פון יאר שס״ה.
אין פנקס איז געוועץ גענוי אנגעגעבן אלע ערטער וואו עס זיעען
אומגעקומען על קידוש השם פיל אידן דורך די פאגדאמטשיקעס פון
כמעלניצקי ,און אז מען האט איעגעפירט א מנהג ארומצוגדאבן די הייליקע
קברים אין די טעג פון שלשת ימי הגבלה.
אין פנקס איז געווען איינגעשריבן פיל תקנות ,וועלבע האבן גערעדט
וועגן נוסח התפלות און מנהגי בית הכנסת״ וואס איז אגב״ שטרענג
אפגעהיט געווארן .דארט איז אויך געווען חתימות און צושריפטן פון רבנים
און רביים געסט וועלכע האבן ביי פארשידעגע געלעגענהייטן באזוכט
טאמאשאוו .טייל האבן שטאדק אויפגעפאדערט צו אפהיטן שטרענג אלע
מנהגים און די תפלות בנוסח אשכנז״ און אויך געגעבן א ברכה פאר
די  10פערזאן ,דאס איז געווען דאס ״צענדליק״ וואס האט געבומען אויף
זיך אויפצובויען די שול נאך דער שדיפד .דאס זיינען די נעמען .1 :מאיד ־־'
בערגערבוים .2 ,שלמה ליכטענפעלד״ '  .3יעקב אסיא (רופא)״  Aמאיד
איילבוים״  .5ארי׳ לייב קידשענהאלץ״  .6בונם בראנעד״  .7הירש מאיר
צימענט״  .8יעקב צבי ווינדער״  .9מאיר האבער״  .10שמעון רייס.
דאס אויבנדערמאנטע שרייב איך פון זכרון וואס איך האב אמאל
געזען דעם פנקס וואס איז געלעגן ביי מיין פעטער ר׳ לייבעלע קירשענהאלץ
ע״ה״ אדער ווי מען האט אים גערופן לייבעלע זאלופעס.
ווי אלט איז טאמאשאווז
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נאטירלעך בין איך ניט קיין געשיכטע פארשער און אודאי ניט קײן
היסטאריקער ,כ׳וויל נאד ארויסברענגען אז די דאזיקע פראגע איז שטענדיק
געשטעלט געווארן פון טאמאשאווער עלטערע אידן .קייגער האט ניט געוואוסט
צו געבן א קלארן עגטפער .אבער געוויסע דאטומס זיינען יא געווען .אין
אויננדערמאנטן שול־פנקס האט זיך געלייענט אט וואס  :אז מען האט געפובען
אן אויפשריפט אויפן שול בוידעם מיט גרויסע אותיות ״שנת ת״ן״ ,האט
מען אויסגעטייטשט אז דעו אויפשדיפט האט געשטאמט פונעם מאלעד ,וועלכער
האט זיכער אין דעם יאר ת״ן פארענדיקט מאלעווען די שול ,און אפשר
איז דעמאלט די שול רעסטאוורירט געווארן נאכן גדויסן חורבן פון שנות
ת״ח ות״ט ,ולאס אין די האט אונזער שטאט זייער געליטן .אויך ,ווי פריער
דערמאנט׳ איז אויפן בית החיים געווען א מצבה פון יאר שס״ה.
עם איז געווען אנגענומען צווישן אלטע לייט ,אז די ווייסן דאם
פון עלטערן און אור עלטערן ,אז מיט יארן פריער איז די שטאט געווען
אין לאשטשואווקא (היינט א דארף) ,נאר דער אידישער ישוב איז דארט
צעשטערט געוואדן אץ אויף איר חורבן איז געבויט געווארן אונזער טאמאשאוו.
אלס פאקט קען דינען אז אין יענעם דארף איז געווען א פקווער ,וואט
מען האט גערופן ״רינעק־ ,וואם דאם איז געװײנלעך פאדאן אין א שטאט,
עם איז אויך געווען אין לאשטשוכקא א פ? אץ וועלכן מען האט גערופן
דער צמענטאזש זשידאװםקי (דאס מיעט דער אידישער בית הקברות)׳ עם
האט זיך טאקע באשטעטיקט ווען מען האט אמאל געגראבן אויף דעם 9לאץ,
און מען האט געפונען מענטשלעכע םקעלעטן׳ אלע זײנען געװען אויםגעלײגט
מיט די פוס פון דער שטאט טאמאשאוו ,אזוי אז די קריסטן זיינען געװען
זיכער אז דער בית עולם האט געהערט צו דער שטאט ,און לויט די
קברים האט דאס געזאלט דין דער אידישער בית עולם .איך האב אויך
אמאל געהערט א געשפרעך צווישן אלטן פריץ קיווערסקי און פריץ באלאן,
ווע 7כער האט באשטעטיקט אז די גרינדער פון דער שטאט טאמאשאוו
זיינען געווען אידן ,וועלכע האבן מיטן אויפבויען די שול געגרינדעט די
שטאט.
ליידער איז הײנט פון דעם >:לעמען קיין זכר ניטא! הונדערטער יארן
הארפאשנע הארעוואניע ,בלוט און שוויים פון אונזערע עלטערן ,האבן אויפ־
געבויט א שטאט און זי אנטוויקלט ,געפירט דארט אן אידעאלן הייליק
לעבן ,און דאס אלעס איז אזוי מערדעריש רוצח׳יש אויסגעראטן געווארן
דורך די פויליש־דייטשע שותפים ,די אייביקע עמלקים.
איך האב מיר איינגערעמט דאם בילד פון דער שול .און באצירט
מין שטוב אלם זכר לחורבן און אלס זכרון פון דער גרויסקייט און
הייליקייט פון אונזער אומפארגעסלעכער היים שוואט  :טאמאשאוו לובעלסקי.
כבוד דיין אנדענק!
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נזיין ױידמ ד פנזזנז אזן די מזגג של אליהג
פזן דער בו1$ז$ש$וונו\־ מזול
• רעי פאופט־ לערער
ר׳ פיניע האט געלערענט פאר א גרופע אידען
משניות .ער איז געווען דער ראש פון דעד חברה משניות .קיץ געלט פארץ
לערנען האט ער ניט געוואלט .איינמאל ,האבען די אידען פאר וועלכע
ער האט געלערנם באשלאםען אים צו געבען א סומע געלט א מתנה .ווען
מען האט אים דערלאנגט דאס געלט ,איז ער בלייך געווארען .ר׳ פיניע
האט ניט געוואלט אזא נעלט .נאר דאס ווארימקייט מיט וועלכען די אידען
האבען אים דערלאנגט די מתנה .האט אים אזוי גערירט ,אז ער האט עם
גענומען אץ געזאגט:
— איך דאנק אייך.
יענעם אווענט האט ר׳ פיניע ניט געהאט קיץ אפעטיט צו דער
וועטשערע.
— וואם איז געשען? ביזט ניט געזונט? — האט רעכיל א דעד־
שראקענע געפרעגט.
ר׳ פיניע האט געשוויגען.
— צי מיד נישט ארוים די נשמה ,זאג וואס דיר איז — האט רעכיל
געכעטען.
ער האט א טיפען זיפץ געטאן און געזאגט:
— די חברה משניות האט מיר געגעבען געלט אלם מתנה פארץ
לערנען מיט זיי .ווי אזוי קאנען מיר נוצען אזא געלט?
פאר א מינוט איז רעכיל געבליבען זיצען איבעדאשט ,ווייל אויך
זי האט ניט געוואלט אזא געלט .נאר פלוצים האט זיו איר פנים צעשיינט,
א שמייכל האט זיך באוויזען אויף אירע פולע ליפען .זי האט געזאגט:
— דער וואם אין הימעל האט זיי געגעבען שכל דאם צו טאן .דער
כסא של אליהו פון שול איז שוץ אזוי אלט ,אז זי האלט זיך ביים צעפאלן.
מיר וועלען דאס געלט נוצען פאר א נייער כסא של אליהו.
ווי זץ אויפגאנג אין א טריבען טאג ,האבען געווירקט רעכיל׳ם
ווערטער אויפ׳ן געמיט צושטאנד פון איר מאן .זיין פנים האט אויפגע־
לזיכטען און ער האט געזאגט:
— א ,עם איז דעם אויבערשטענס ווילען אז מיר זאלען האבען א
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חלק אין דער שול .מיר װעלען מאכען א גײע כסא של אליהו פאר דער
שול .מיר װעלען צולײגען צו דעם געלט און אראפברענגען דעם גדעסטען
מײסטער פון לובלין.
ר׳ פיניע האט זיך געלאזט קאסטען און אראפגעבראכט א גרויסען
קינסטלער־שניצער׳ אױסצוארבעטען די לײבען און אנדערע באפוצונגען פון
דער שטול .דעד כסא של אליהו איז געמאכט געװארען ביי ר׳ פיניען אין
שטוב .װען די שטול איז פארטיג געווארען ,איז אין טאמאשאוו געװען א
גרויסעד ױם־־טוב .א פאראד מיט מוזיק האט געפירט דעם 03א של אליהו
פון ר' פיניעס הױז אין שול ארײן.
דעכיל און פיניע האבען אנגעקװאלען צו זעהן וױ זײערע קינדער־
לעך טעמעלע און געצעלע רײסען זיך צו טראגען דאם קלײנע בענקעלע
פארן סנדק ,װאם איז געמאכט געװארען צוזאמען מיט דער כםא של אליהו.
די וױין־קאלידטע צװײ קישענם האבען ארױםגעלויכטען פון דער
שטול״ וזעלכע איז געטראגען געװאדען פון ר׳ פיניען און באך דדײ אידען
פון דער חברה משניות.
אין פארלויף פון פאראד האבען זיך די טרעגער געביטען .כדי צו
קענען אפגעבען' כבוד דער גאנצער חברה משניות.
א לאנגע צייט האט מען אין טאמאשאוו גערעט וועגען דעם פאראד.
די גאנצע שטאט איז געגאנגען אנקוקען דעם נייעם כ0א של אליהו.
ר' פיניעס קינדער האבען זיך געגרויסט מיטן טאטענם אויפטו.
רעכיל איז נאך חשוב׳ער געווארען ביי איר מאן .איר קלוגער קאפ,
איר געדאנק איז עס דאד געווען צו מאכען א נייעם כסא של אליהו.
בין איך שטאלץ וואס איך דאם אייניקעל׳ וואס טראג דעס נאמען
פון דעד באבע רעכיל קאן אייך דאס באשרייבען .דאס און פיעל אנדערע
געשיכטלעכע פאקטען פץ טאמאשאוו ,האט מיד דערציילט מיין ליבער פאטער
יעקב אליקום געציל לערער וועלכעד טראגט דעם נאמען פונם פעטער דעם
מודה צדק ,דעם טאמאשאווער מודה־הוראה פון קנאפע הונדעדט יאר צוריק.
זאל דאס זיץ אין אגדענק פץ מיץ שוועסטערקינד פיניען פץ טא־
מאשאוו ,וועמען די נאציס האבען אומגעבראכט .ער האט געטראגען דעפ
נאמען פץ דעם זיידען פיניען .זאל דאס זיץ אין אנדענק פון מיץ גאנצער
געפאלענער משפחה אין דער צייט פון די היטלעריסטישע גרוילקייטען.
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די נגזווזל און ד<$ז בית וזגדדדטז
•

ישראל זילכערמאן׳ חיפה

די גרויסע שטאטישע שוהל האט שוין זיכער פאר 
נומען איד פלאץ.אין דעם דאזיגען יזכור ביך ,אץ בישט קיץ וואונדער׳ יעדער
ילוד עיר״ יעדער טאמאשאווער איינוואוינער האט געטראגען אן אינעדליכען
שטאלץ מיט דער שוהל״ וואם איז געווען א פענאמענאל אדכיטעקטיש װערק
מיט זיץ אייגענארטיקען געבוי און מיט שעהגע קיגסטליכע מאלעדייען פון
אינעוויעיג אויף דעס סופיט און ווענט .בע׳עוולה׳ט איז געווען די ווייבערשע
שוהל״ וועלכע האט זיר געפונען נישט איבער דער מעגעדישעד״ ווי אין אנדערע
שוהלען״ אינערהאלב דעד געביידע; נאד ווי א צוגעבויטער בנין וואם האט
ארומגענומען די גדויסע שוהל פון  2זייטען .אט די ווייבעדשע שוהל האט
געמאכט א נעבעכדיקען איינדדוק אויפ׳ן צושויעד מיט איד נידעדיקייט און
אפגעלאזענקייט ,און דעריבעד אויסגעזעהן מיט הונדעדטעד יאדן עלטעד װי
די גדויסע שוהל .מען פלעגט דערציילען אז דעד בוימייסטער פון דעד שוהל
האט נאר באוויזען דדיי א זעלכע אדכיטעקטישע קונסט געבויטע שוהלען
אויפצושטעלען .און ווידקליך אין די גדעסטע שטעט אין פוילען האב איך בישט
באגעגעבט אזא אייגענאדטיגע און פאדהעלטניסמעסיג פדעכטיגע גדויסע שוהל.
ווי גדוים אץ שעהן אץ באליבט די שוהל איז געוועזען״ איז זי דאך
נישט געוועזען דעד צוזאמענקונפטס פונקט פאר דעד אידישעד באפעלקערונג
ווי עם האט זוכה געווען דעדצו דאס גרויסע שטאטישע בית המדדש וואס
האט זיך געפונען בשכנות דעד שוהל .די אויפגאבע וואס דאס בית המדרש
האט אויסגעפילט אין שטאט ,איז שוועד צו געפינען אין די הייגטיגע מאדעדנע
אנשטאלטען אדער קלובען .בישטא הייגט אזא אינםטיטוציע״ וואס זאל גענוי
ענטשפרעכען דאס אמאליגע בית המדדש״ דאדט וואו ױנג אץ אלט״ ארעם
און דייך׳ חסידים אץ מתנגדים פלעגען זיך צוזאמענטדעפען׳ ספעציעל ביי
מנחה ומעריב׳ וואי עם פלעגט ווימלען ווי אין א בינשטאק להבדיל .באקאנטע
פלעגען זיך טרעפען אץ דורכשמועסען זיך .מ׳פלעגט שליסען געשעפטס אפמאכן
דעדען פאליטיק אדער א לשץ־הרע׳לע אריינכאפען .ציגארעטען הענדלער
יונגע בחורים פארקויפען אפילו איין סיגארעט און אויך אויף בארג .נאכן
דאוונען האבען זיך געשאפען פארשידענע טישן ווי  :עין יעקב׳ משניות׳
גמרא ,מדרש׳ וועלכע פלעגען זיין אדום באזעצט ביז שפעט אין דעד נאכט.
פונקט ווי אין אנדערע שטעט זענען אויך ביי אונז געווען א סך חסידים
שטיבלעך ,וועמענם מתפללים זענען געווען פארברענטע לאקאלע פאטריאטען
■
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גויט באזונדעדע נוסחאות״ ניגונים און אמביציעס׳ װעלכע פלעגען צײטענדוייז
זיך געגענזײטיק באקעמפען אין קהל׳שע עניניפ װי בײם אויפנעמען א רב״ 8
שוחט א .ד .גל .אבער אין בית המדרש זענען אלע געװען פאראײניגט און
ס'האט געקענט טרעפען  8מנין צוזאמענגעשטעלט פון  8מנין שטיבלעך ״עמך״
אידען אריינגערעכענט.־
כדי צו האלטען ארדענונג אין אזא בית המדרש האט זיך גענויטיגט
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 8זעהר פעאיקער אדמיניסטראטאר קודם כל איינצוצוימען די קינדעה און
טאמאשאוו האט דעם מענטש געהאט אין דעד מעמאן ®ין ש&ש ר  ,נחום צוקער
הי״ד ,מיד די קונדיסים פלעגען אים רופען מיטץ צונאמען *נחום טכױעד״
וױיל ער פלעגט ארנז אפשדעקען ווי א טכויעד — די הינער .באמת איז עד גע־
וועזען א זעהר גוטהארציגער וואוילער איד .דאס בית המדרש איז געוועזען זיין
גאנצעס לעבען און ער פלעגט תמיד אינזינען האבען ארויסצוהעלפען ארעמע
נויטבאדערפטיגע פון זיין אייגען געלד א ח ח וואס זיין פרוי פלעגט כסדד
צענויפזאמלען געלד פאר ארימע מענשען.

א פענםםער פון גרויסן ביה״מ.
פון הינטען א שנןײן ױעלפעד האס
באצייכעמז א קבר פון חתן כלה
— קדושים פון שנת ת»ח

I
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m ra

ש מו ש גז ײי ד

• ש .ליכט
הי'ד מו ת נפלאה ואהוב בכל החוגים והשכבות ,מכל שמשי העיר מזכירים
שמו בחיבה מיוחדת ,ואם כי בעת מלא תפקידו בחור שלוח בית־דין הי׳
נחשב כעין שוטר מהבית דין ,ואם שלחו אותו להזמין מי שהוא לד״ת ,הי׳
קשה להבעל דין להתחמק מידיו ,אבל שלא בשעת העבודה הי׳ איש עממי
ולבבי ,הוא ואשתו הצדקנית שרה׳לי הי״ד שהיו חשוכי בנים ל״ע ,עסקו
בצדקה וחסד להושיע ולעזור לעניים גלוים ונסתרים ,לבקר חולים ולגמול
חסד ,ונהפכו לאגדה עוד בחייהם ,הוא לא עזב משמרתו עד רגע האחרון,
כשרוב היהודים נמלטו לחלק שכבשו הרוסים נשאר הוא עם המעטים
בטאמאשאוו ,ובחד לחלוק הגורל של אחינו המעונים ,הנאצים החריבו והחרימו
כל בחי התפלה ואסרו להתקהל ,הוא עשה מנין בביתו שהתקיים עד טיהור
העיר מיהודים ונהרג עמהם מות קדושים .הי״ד .יהי זכרו ברוך.

נחום שמש אץ כיח
המדרש ביי די ספרים׳־
שראנק

■
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די זזבחז גזשניגת אין גרגיגזן בית גזגזררטז
• אהרן פימלוק
מיין פאטעד ר׳ אליהו מנחם פיטלוק ע״ה (דער
קישקעלעמאכער) מיט ר׳ בנימין טעפלער ע״ה און ר  ,נחום צוקער (שמש)
זענען געווען די גרינדער פון דער חברה משניות אין בית המדרש פון לאנגע
יארן וואס איך אליין געדענק נישט .יעדע נאכט נאך מנחה ומעריב פלעגן זיך
אוועקזעצען די אױבען־דערמאנטע און מיט גדוים התלהבות האבען זיי געלערנט
משניות .און א ביסעל א שפעטערדיקע צייט איד צוגעקומען זעהר א גרויסער
עולם״ אדיינציענדיג עמך ד .ה .קצבים און סתם בעלי־מלאכות .מיט זעהר
גרוים איבערגעגעבענקייט איז פארגעקומען די שלש־סעודותץ ,עם איז כדאי
צו דערמאנען מיט וואם פאר א פרייד און איבערגעגעבענהייט שמואל לוסטיק
פלעגט טדאגען די חלות אויף שלש סעודות און שטענדיג ווען איך פלעג
אים זען לויפן א שטדאלנדיקן האב איך זיו דערמאנט אין די געשיכטעס
וואס מיין פאטער ע״ה פלעגט מיר דערציילען ווי אזוי גרויסע רבנים פלעגן
שיקען זייעדע חסידים זיך אפלערנען געוויסע מצוות׳ געוויסע פירעכצן,
פון געוויסע בעלי־מלאכות און ביי זיך געטראכט שמואל לוסטיג איז אפשר
אויך איינער פון זיי — ״אויב ניט נאך העכעד״ (י .ל .פרץ) — און היינט ווען
עס שטארקט זיך דעד ווייטיק פון דעד שרעקליכער אכזריות וואס האט
געטראפען אונזערע טאמאשאווער אידען קומט אויף אין מיין זכרון נאך מער
ליבע צו זייערע הייליקע ריינע נשמות.
היינט איז טאמאשאוו גענצליך חרוב .נישטא מער קיין אידען .אומעטום
■

ר׳ אלי׳ פיטלוק לער 1ם מ ש ױו ת
“

»

■
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איז איצט שטיל ווי אויף א בית־עולם .דאם צעשטערטע בית־המדדש ווי אידען
האבען אזויפיל גייסטיקע רחבה געשעפט וועלן פארן עמוד די שלוחי־ציבור
מעד נישט שטיין מעד נישט מקבל שבת דין מיט *לכו ברננה״ .די דייטשע
מערדער האבען דיער פארברעכישע ארבעט געבוי און פיבקטליך געמאכט.
עס איז מיד שוועד צו קעבען באשרייבען ווי אזוי איך בין אינפאדמירט
געווארען וואס מיין משפחה האט מיטגעמאכט אין די געטאס ; אין די לאגעדז*
אין די עמק־הבכות וואם זיי האבן דורכגעליטען ,דורכגעווייקט ,און אין זייעדע
נשמות איינגעזאפט כל ערליי פיינען ,די יםורים׳דיקסטע גהינס ליידן׳ און לסוף
די דערמארדעט.
מיין ברודערם קינד דוד יונה וואס האט געזינגען ביים חזן יצחק לעדער
מיט נאד צורי בדידערלעך האבן די רוצחים אוועקגעשטעלט לעבן דיער
פאטער אברהם פיטלוק ז״ל אין זבאראוו (לעבן טארנאפאל) און דערשאסן ,און
נאכעד געהייסען אזיםגרובען א גרוב פאר זיך אין פאר די קינדער .און מיט
שרעקליכע פייניגונגען אים דערמארדעט .דעד צווייטער בדודער מיינער האט
זיד געדאטעוועט אין די לאגערן פון פארשידענע אקציעס און שחיטות .אין
א לענגערע צייט איז עד געווען אױםבאהאלטען און צוויי וואכען פאר דער
באפדייאונג איז ער מיט דער גאנצער פאמיליע אומגעקומען .טראגיש אומגעקו־
מען זענען אייך מיינע צוויי שוועסטערן מיט די פאמיליעס .אויך מיין שוואגער
יוסף לאנצעד וועלכער איז ביי שוידערליכע פיינוגגען אוועקגעפ*רט געווארען
קיין בעלזשעץ .אויך מיין שוועסטער חי' יוטע מיט די קינדער דעען פארפייניגט
געווארען אין בעלזשעץ .איר מאן איז אומגעקומען מיט זעהר זעהר א שרעקליכן
טויט אין טישיוויץ וואס צוליב סיבות וויל איך די איינצעלהייטען נישט
באשרייבען .אט מיט א זעלכע סאדיסטישע מערדערליכע פייניקונגען איז
אומגעקומען די אידישע באפעלקערונג אין טאמאשאוו אין צווישן די מיין
ברייט פארצווייגטע משפחה וועלכע איך וועל אייביק געדענקען אין קיץ מאל
ניט פארגעסען ביז דעם לעצטען קלאפ פון מיין צעווייטיקט הארץ
יתגדל ויתקדש שמיה ד ב א...
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בית המדרש איד\
• שמואל אלןןזר כדאנעד,

בו ענ אס איירעס

ג ע װ ען זײנען זײ א עדה אידן וואס לויט זייער
אויסזען האט מען ניט אויף אלע פת זיי געקענט זאגן אז די זיינען לומדים,
אבער וועד עם האט זיך געפוגען אין א באגיגען יעדן פרימארגן אין גדויסן
בית המדרש ,דער האט זיי געקענט זען ,וואו אט די אידן זיצן און לערנען.
אין דרויסן פינצטער און דעד שניי מיטן ווינט פאטשן אין די פנימ׳ער ,און
אט עפבט זיו די גרויסע טיד פ*ן בית המדרש און עס שארן זיר אדיין
די עדשטע אידן ,שאקלן אפ דעם נאסן שניי פון דך ,קושן די מזוזה.
דער ערשטער איד איז שטענדיק געווען ר׳ יענקל האדעם אדער ווי
מען האט אים גערופן יענקל טשערניאק .ער מוז — זאגט ער — קומען
פדיער פאר אלע ,ווייל עד איז דעד ממונה פון די ליבט ,ער מה צוגדייטן
את אויסטיילן א ליכטל פאר יעדן פת די לומדים .גאו אים א איד ר׳ שלום
דעד קראסניבדאדעד אוינבינדעד .עם קומען און קומען ווייטער ר׳ שמואל
האמער אדעד ווי מען האט אים געדופן שמואל הירש העביעס א קצב,
אברהמ׳טשע דעד שטיינערקלאפער ,ד׳ אלי׳ דעד קישקעלעמאכער ,את נאך
אזעלכע אידן שניידערם ,שוסטערם ,סטאליערס .די פארגעמען זייער ״אויבן
אן״ טיש טאקע ביים אויווען זעצן זיך אויס ביי משניותץ את עם קומט אן
זייעד מלמד דעד אלעמען באוואוסטעד און גרויסער למדן ר׳ בנימין טעפלער
ז״ל און באלד צעזינגט זיך דעד למדן מיט דץ איידל קול ,פארטייטשט
*
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געלאסן יעדן וואדט פאר זײנע תלמידים ,און װען זײ לעדנען אזוי אפ אריבעד
א שעה און עם הױבן דאן אן קומען אידן צו תפילת שחרית ווערט דעד שיעור
פאדענדיקט.
אבער ניט מיט לערנען בלױז פאדגעמען זיך די אידן״ מען דארף
אויך פארזארגן ארימעלייט פון שטאט .מען דאדף איינעם גיבן א נדבר בסתר,
און א צווייטן בדויט .א טייל פון די זעלבע אידן וואט זיינען ערשט געזעסן
ביי די משניותץ הויבן אן זייער אדבייט נאכן אפדאווענען שחרית .זעט מען
איינעם וועלכעד פארלאנגט נדבות ביי די מתפללים ,און אט זעהט מען צוויי
אידן איינעד ר׳ שמואל האמעד און דעד צודיטער מענדל גײםט אדעד ווי מען
האט «ים געדופן מענדל צניף ,זיי נעמען מיט זיך זעק ,און זיי צו הילף
קומט נאד איינעד ,אין אלע דדיי לאזן זיר יעדן פדייטאג אין דעדפדי צוזאמען
נעמען ברוט* ,חלול ,פלייש און וואם עם לאזט זיך נאד פארלאנגען אין די
געוועלבן ,שטיבן ,אלעס נעמען זיי און אזוי גייען זיי ביז האלבן טאג פון
פדייטאג .אידן גיבן און א טייל בעל הבית׳טעס ווייסן שוין צו צוגדייטן
ספעציעלע חלות פאר די ד ױי אי ה וועגן 12 ,אזייגעד זעט מען ווי דדיי
אידן גייען מיט זעק אנגעפילט מיט פאדשידענע פדאדוקטן ,ביים קצב איד,
ר׳ שמואל הירש הענעם וועדט אויסגעטיילט חלקים ,אויפ׳ן אויעד גיבן זיי
זיו איבער און ווייזן אן אט דאם דארף מען געבן דעם און דאם יענעם.
קיינער אויסער זיי ווייסט ניט צו וועמען ,און וועמען מען דארף געבען ,ס׳איז
דאך מתן בסתר ,אמת׳ע תומכי עניים,
אזעלכע אידן האט פארמאגט אונזער שטאט און אט אזעלכע אי ה
זיינען אומגעקומען אין די נאצישע גאז־קאמערן און אין קאלד אויווענס.
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דאנז בעלובגר שפויבל און איר הטז 3מוז אין ט$ןגזאש$וו
• אשר רייז
■

r

ני ש ט ווי אנדערע שטיבלעך וואס וייער השפעה
און איינפלוס זיינען געווען באגרענעצט גאר אין די ענגע ראמען פץ זייער
אייגענעט קרייז ,איז געווען די השפעה פון בעלזער חסידות אין טאמאשאוו.
די ערשטע סיבה איז די געאגראפישע נאנטקייט .פון טאמאשאוו קיץ בעלז
וואו עם האבען געקיניגט העכעד  125יאד די בארימטע חסידישע רביים
פון דער רוקח דינאסטיע ,און אויד איד פאלקסטימלעכער כאראקטער׳
וואס האט צוגעצויגן ניט נאר תלמידי חכמים און חסידישע אידן׳ בעלי
בתים ,נאד אויד ״עמך״ אידן ,זייגען געפאדן קיץ בעלז׳ איבערהויפט די
ווייבעדשע וועלט איז געווען כולו בעלז ,און א וואדט פון בעלזעד צדיק
האט ביי אונז דעצידירט אין פיל קהל׳שע אנגעלעגנהייטן אץ אפילו אין
פאליטישע פראגן .מיד טרעפן בעלזעד חסידים אויך אין אנדעדע בתי
תפלה ,ווי ר' יהושע׳לעס שטיבל ,חסידישן ביהמ״ד ,שטאטישן ביהמ״ד׳
און אנדערע .איבערהויפט איז בעלז ניט • געווען באגרענעצט נאר פאר
אירע חסידים ,קיין בעלז פלעגן פארן פיל חסידים פון אנדערע רביים,
וועד נאך אן עצה און וועד נאך א ישועה אדער רפואה וכדומה ,איבעד־
הויפט יונגע לייט און בחורים וואס האבן געדארפט שטייען צום פריזיוו
האבן געכאפט א שפאציר (ביי  40קילאמעטער) קיץ בעלז צו באקומען
א ברכה פון דבין.
דער נאמען בעלז איז געווען טיף איינגעווארצלט ביי אלע אידן,
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אזוי אפילו די חברה קדישא־חקנוח (װאס איז געווען דער הויפט געזעל־
שאפטלעכעד פאקטאר אין שטאט זײט הונדערטער יארן) איז אין די
לעצטע  60יאר רעגירט געװארן לויט די תקנות פונס מיטעלן בעלזער
רבין הרה״ק ר' יהוש׳לע רוקח זצ״ל.
אויך צווישן די קהלה בעאמטע זײנען געװען א גרויסער טייל
בעלזער חסידים ,ווי דעד קרילאווער רב ,הרב ירחמיאל מרדכי װיינבער־
גער ז״ל ,דעד מודה הוראה הרב מאיר אברהם פרישערמאן ז״ל ,ווי
אויך די שוחטים ר׳ שלום טארים ,און ר׳ ברוך הורוויץ הי״ד .אזוי האבן
אויך די בעלזער חסידים אלע מאל געהאט א דאזאר אין דעד אידישער
געמיינדע ,און שטארק פארטרעטען אין דער חברה קדישא .און בכלל געווען
א גרויסער געזעלשאפטלעכעד כוח אין שטאט> מיט וועמען מען האט זיך
געמוזט רעבענען ביי יעדן כלל־זאך.
דער בעדרו פון בעלזער חסידות אין שטאט איז פארשטענדלעך געווען
דאס בעלזעד שטיבל ,וואס דארט האט זיו קאנצענטדירט דער רוב מנין
ורוב בנין פון בעלזער חסידים ,איבערהויפט אירע אקטיוויטעטן.
בעלזער חסידות האט געגרייכט קיין טאמאשאוו זייט איר אנטשטעאונג,
צום ערשטן בעלזער רבין הגה״ק ד׳ שלום רוקח זיינען נ או געפארן די
טאמאשאווער דביים ,הרה״צ ר׳ לייבישל נייהויז זצ״ל און הרה׳׳צ ר׳
יהושע׳לע זצ״ל ,און זייט איר גרינדונג האט געשטראמט חסידים קיין
בעלז פון טאמאשאוו ,אבעד צו קיין אייגן בנין זיינען זיי ניט צוגעקומען
ביז נאכן ערשטן קריג ,אומגעפער אין די אנפאנג צוואנציקער יארן איז
דאס בעלזער שטיבל אויפגעבויט געווארן ,און האט זיך געפונען אין דעם
געדיכטסטן אידי שן קווארטאל בשכנות פון דדום־זײט צו דעד שול.
דער געבוי פון שטיבל איז געווען א הילצערנער ,פון פארנט די
מענער און הינטן איז געווען די ווייבעד שול .דאס שטיבל איז געווען
הויך געבויט ,און די ווייבער שול איז געווען געטיילט אויף אונטן און
אויבן .דאס פעדער היחל אין פראנט האט אויך געדינט ווי א סוכה ,אחרוג
צו בענטשן און פאר שמחת בית השואבה .פון הינטערן שמיכל א קליין
קארידארל וואו עם איז געווען דעד האנט־פאס .אדיף מזרח ,ביי ביידע
זייטן פון ארון הקודש ,האט זיך געפונען  2לאנגע טישן ,אויך צו איינציקע
טישן איז געווען ביי דרום און צפון ,און א קליינער טיש אויף מערב
האדט ביים אויוון און א שלחן אין מיטן בית־המדרש.
דאם שטיבל איז געווען א מקום תורה און תפילה ,וואו מען האט
געדאוונט און געלערנט יעדן טאג .אין די ערשטע יארן האבן אויך דארט
בחורים געלערנט א גאנצן טאג ,ובפרט ווען עם איז געגרינדעט געוואדן
די נאמארדאקער ישיבה ,און זיי האבן געלערנט אין בעלזער שטיבל,
אבער שפעטער זיינען קיץ בחורים וואם לערנען דארט' ניט געווען ,מייל
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די תורה יוגנט האט געצויגן אין ציעשינאוועד שטיבל ,וואם דארט איז
געווען דעד לעבנם נעדוו פון אלע תורה אקטיוויטעטן און דעד צענטעד
פון אלע ארטאדאקסישע בתוריס ,אזוי אז אין די ימות החול האבן זין
נאד געפונען געציילטע בעלי בתים וועלכע זיינען געזעסן א גאנצן טאג
אין שטיבל און געלערנט ,ווי ר׳ שלום רייז (נאכדעם ווי ער האט אויפ־
געגעבן זיין שוך געשעפט) ישראל׳קע דאצעס (לאכער) ,צוליב דין קורצ־
זיכטיקייט זיינען זיינע אויגן פשוט געווען אדיינגעגדאבן אין דעד גמרא,
וועמענם מאנאטאנעם גמרא ניגון מען האט געקענט הערן א גאנצן טאג,
שלמה ציפעל ,שלום שוחט׳ס איידים ,א יונגעדמאן א מופלג בתורה .דאס
זיינען געווען די תורתם־אומנתם אידן .אנדעדע ווען זיי האבן געהאט צייט
פלעגן זיו אריינכאפן אין שטיבל אריץ״ ווער א שטיקל גמרא׳ יוער א
פרק משניות״ אדער כאפן א בליק אין א חםידיש םפר״ אדער גאר שמועפן
און דערציילן מעשיות פון גוטע אידן.
די אקטיוויטעטן דינען באשטאנען פון תפילה בציבור ,ערב ובוקר,
אן אלגעמיינער שיעור בין מנחה למעריב״ ארויסהעלפן אדער אונטערשטיצען
א געפאלענעם״ פארן צום דבין״ אפהאלטן די יאדצייטן פון די רביים פון
דער בעלזער דינאסטיע״ מיט פראוון םעודות״ בשר ודגים כיד המלך׳ ספעציעל
פון פריערדיקן בעלזער רבץ הרה״ק ר׳ ישכר דוב רוקח ז״ל וואם דין
יארצייט פאלט אוים כ״ב חשון .אלע חדר אינגלעך וועמענם עלטעדן האבן
געדאוונט אין בעלזער שטי בל ,פלעגן באפדייט ווערן נאכמיטאג פון די
חדרים וואו זיי האבן געלערנט ,און די פלעגן ארומגיין אין שטאט זאמלען
ליכט ,וועלכע מען פלעגט טאקע אנצינדן צו מעריב לכבוד דער יארצייט.
שמחת תורה ביינאכט פאר די הקפות האט מען געבראכט א פעםל ביד
מיט הערינג און מען האט זיך משמה געווען בשירים ותשבחות ביז צום
דאוונען מעריב.
אן אויפלעבונג איז אדיינגעטדאטן ווען א רבי פון דער בעלזער
דינאסטיע פלעגט באזוכן אונזער שטאט .בכדי צו דין קארעקט וויל איך
אונטערשטרייכן אי די בעלזער הויפט דביים פלעגן בכלל זייער ווייניק
באזוכן פרעמדע שטעט ,איבערהויפט האט אונזער שטאט קיינמאל דערצד
ניט געהאט די זכיה ,מיטן אויסנאם פונם מיטעלן רבין הרה״ק ר׳ יהושע׳לע
זצ״לװעלכער איז געװען אין טאמאשאוו אין יאר תר״מ אױף א צתאמענ־
געפארענע חתונה װאם זײן שװעםטער הרבנית איידעלע ע״ה פץ בראד
האם חתונה געמאכט פץ זאמאשטש .און די חתונה איז פארגעקומען אין
טאמאשאוו ,דעמאלט איז דעד בעלזער רבי געווען ביי אונז אין שטאט
 2וואכן ,אץ עם זענען געקו&ען טויזנטער אידן צו אים פון נאענט און וױיט״
אפילו פץ טיף רוסלאנד .נאד דאם זענען געווען בעלזעד קינדער אדער
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אײניקלעך װעלכע זײנען געװען לאקאלע רבײם״ וױ דעד אלטער מאגירובעד
רבי ר׳ לײביש רוקח פון ראווא רוסקא ,זיין זון ר׳ נחום אהרן דעד
מאגיראװער רבי פון לעמבערג הי״ד ,הרב ד׳ יהושע׳לע רוקח פץ יאראסלאוו,
הדב ר׳ װעלװעלע טברסקי זלאטאפאלער רבי פון קראקא ,הדב ר' פנחס
טברםקי אוםטילער דבי אין פשעמישל .דער בעלזער עולס פלעגט גיץ
צו זיי זיך פראװען׳ װער מיט א קװיטל אץ װער מיט א בלויזן פדיון,
וױ אויך צו די •טישן װאס זײ האבן געפירמ אין בעלזער שטיבל /האבן
געטײלט שירײם און געזאגט תודה.
פארשטענדלעך אז במשך דעם יאר פלעגט כמעט דער גאנצער עולם
זײן אין בעלז װער אײנמאל װער מערערע מאל ,לויט זיין מדריגה אין
חסידות.
 2מאל א יאר פלעגן קומען םפעציעלע שלוחים פון בעלז צו זאמלען
מעמדות ווי ר׳ יעקב בעריש ראווער ,אדעד ד׳ שלמה סאקאלער א .א.
און יעדערעד האט געגעבן יותר מיכולתו .עם האט אויך עקזיסטירט א
תיקון ספרים קאסע ,וואו יעדער מתפלל האט געצאלט וואכן אדער חודש
געלט פון  5גראשן און העכער .די קאלעקטארס זיינען געווען די חדר
אינגלעד ,יעדן פרייטיק נאד  12זיינען זיי שוין געווארן פריי פון חדר
את געגאנגען צתאמענמאנען פאר תיקון ספרים.
אויך האט עקזיסטירט אן הכנסת אורחים״ קא0ע ,פאר חשוב׳ע אדעמע
:ײט ווי בכבוד׳דיקע יורדים אדער תלמידי חכמים און בנש״ק וואס
;יינען געקומען פון דעד וועלט און זיינען ניט געגאנגען אליין נאך נדבות
מען זאל זיי ארויסהעלפן ,דערפאד איז שוין געווען א גרעסערע וועכענט־
לעכע באשטייעדונג .דער קאלעקטאד איז געווען דער שמש פון שטיבל,
וועלכער האט דערפאר באקומען א געוויסן פראצענט׳ און האט עס איבער־
נעגעבן מיין ג־ט זעליקן פאטער ד׳ מיכל דיי! ע״ה וועלכער איז געווען
דער קאסידער און גבאי.
די אדמיניסטראציע פון שטיבל איז באשטאנען פון א גבאי את
שמש .קיץ פארמעלע וואלן זיינען קיינמאל ניט פאדגעקומען ,נאר אין א
געוויסן שבת צווישן שהרית און מוסף פלעגט מען נאד א לאנגע דיסקוסיע
באשטימען וועד עם זאל זיץ גבאי .וויפל איך געדענק איז געווען תמיד
(מיט קורצע איבעררייסן) גבאי ר ,יעקב שטאהל ע״ה ,וועלכעד איז
געווען זייער צוגעפאסט צו דעם אמט ,און ער האט עס טאקע געגליכן
דױיל אין אים האט עפעס געשטעקט א קהל׳שע נשמה ,ווי מען האט עס
אין דער היים גערופן קאכער לעפל .דעם שמש דאקעגן האט מען באשטימט
דעם גרעסטן נצרך און לא־יוצלח׳ניק ,כדי ער זאל כאטש האבן א שטיקל
פרנסה ,זיין געהאלט אין באשטאנען פון חודש געלט וואס יעדער מתפלל
■
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האט אים געצאלט׳ און אויך די רעבט צו שטעלן  8קערה ערב יוה״ב.־ אין
מיץ געדעגקען דינען געווען  2שמשים ,פריער יעקב קופפער ,נאכהער
משה׳לע זילבערבערג (משה׳לע גארב).
די הכנסות פון שטיבל זיינען באשטאנען פון חודש געלט וואס
יעדער מתפלל האט געמוזט אבליגאטאריש צאלן כפי יכולתו״ אבער מען
פלעגט אפט בלייבן הינטעדשטעליק ,און עם איז ניט געווען פון וואנען
צו דעקן די הוצאות ,דאן האט מען שבת פארהאלטן אלע י טליתים ,אן
אויסנאם ,מען האט ניט צוריק געגעבן דעם טלית ביז מען האט ניט
איינקאסירט דעם חוב .די אויסגאבן זיינען באשטאנען פון :שמש ,באהייצונג,
באלייכטונג ,אויסקאלידן און דעמאנט ,קיץ חזן האט מען ניט געדארפט
און א רב איז באצאלט געווארן דורך דעד קהלה .אינטערעסאנט אז דאם
שטיבל איז ניט געווען אפגעשריבן אויף די חסידים נאר אויפן נאמען
פון בעלזער רבין .זיץ פלעצעד זיינען געווען אן אייביקייט ,מען האט ניט
פארקויפט אלע יאר קיין שטעט.
דעד צוזאמענשטעל פון די מתפללים איז באשטאנען פץ פארשי׳דנ־
ארטיקע מענטשן׳ א געמיש פץ תלמידי חכמים און ״עמך״ ,תקיפים אץ
לאמיך געמאך אידן ,אינטריגאנטן און הצנע־לכת׳דיקע ,ערנסטע און ציניקער,
ארעם און רייך .איין זאך וואם האט אלע פאדאייניקט אץ צוזאמענגעקניפט
איז דאס חסידות .איינערליי חסידות האט ביי אונז זייער פיל געמיינט,
זאס האט פארבונדן געגנזעצטע מיינונגען און קלאסן ,און עם האט ארױפ־
;עלייגט א מין ערבות און התחייבות איינער פארן צווייטן ,ביי שמחות
און ח״ו ביי ליידן ,איז איץ שטיבל איד פארן צווייטן געגאנגען אין פייער
אדיין ,עס איז געווען מער ווי א משפחה פארבינדונג .אויך ביי כלל
ענינים איז' דעד עולם על פי דוב געגאנגען לויט דער ליניע ,פץ שטיבל
פאליטיק.
ביים אויסדעכענען די נעמען פון די מתפללים (אויף וויפל איך
געדענק זייערע נעמען) וועל איך א טייל פון זיי אין קורצע שטריכן
פרואוץ כאדאקטעריזירן.
ביים מזרח טיש לינקס פון ארון הקודש :ר׳ מענדל רייכענבערג
אדער ווי מען האט אים גערופן מענדל לייזערס ,א זקן א תקיף לאנג
יאריקער דאזאר פון דער קהלה ,גבאי פון חברה קדישא (ביי אים אין
שטוב פלעגט פארקומען די טראדיציאנעלע סעודות פון דער הברה) ,דער
הויפט בעל דעה אין שטיבל ,ר׳ מרדכי יוסף שפאדער א זקן א •פקח
וועמענס גלייכווערטלעך מען פלעגט נאכזאגען אין שטאט ,אויך פון די ראשי
החברה קדישא ,ר' ישראלי׳קע לערמאן דער גביר פון שטאט ,א נדבן ביז
גאר אן עניו וואם האט ליב געהאט צו מאכן א שפאס אפילו מיט קינדער,
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חיים פישעלזאן א איד א ת״ח אבער אן א כה הסברה ,ער האט קיעטאל
ניט געדאוונט פארן עמוד אפילו ווען ער האט געהאט יארצייט ,לייביש
גרינבוים ,מיכל פאנצער לייביש שטראזבערג (לייביש אלי׳ם) א ת״ח א
הייסער חסיד •שפעטער אוועק קיין לאדז ,שלום פלעשלער ,מיכל רייז ,א
בורח מן הכבוד ,ארגאניזאטאר און קאסירער פון בית יעקב אין שטאט,
שלום רייז א ת״ח וואם האט מקיים געווען והגית בה יומם ולילה ,בעל
שחרית פון שטיבל ,ר׳ יהושע העשיל גדינוואלד א בר אוריץ און פרומער
שטילער מענטש אבער ליב געהאט דעם עמוד ,הירשל גלאנצער ,ויבדל
לחיים ר׳ משה שפירא פון רבישע גזע געווען בעל מוסף ,עוזר שטאל א
השוב׳ער יונגערמאן פון די עסקנים אין דער אגודה.
t

מזרח שטאט רעכטער זיי ט :ר׳ יצחק ארבעספעלד (איצעלע דער
מאניעס) א הייסער חסיד מקפיד געווען אויף א קוצו של יוד פונם בעלזער
דרו ,ספעציעל מען זאל ניט דאוונען מנחה בעפאר דעם *בעלזער־זמן״
יודא ארביספעלד אויף וועמען מען קען זאגן ברא כרעא דאבוה ,ברוך
שו״ב א ירא שמים ,ברוך שפאדער א נגיד קהלה דאזאר השוב׳ער בעל
הבית ,אלטער שטאל חשוב׳עד בעל הבית עסקן ,מיטגליד אין שטאט
דאט געוויילט פון דער אגודה ,א גוט הארציקער מענטש אלעמאל גרייט
צו טאן א טובה מיט א נדכה אדער גמילת חסד ,בעל אכסניא פאר בעלזער
אייניקלעך ,שלמה ציפעל חתן שלום שוחט אן איידעלעד יוגגעדמאן מיט
א גרויסן כח הסברה ,לייב יוסף הערבסמאן א יודע ספר ,א גוטעד בעל
תפילה ,סיני פוטער דער בעל קורא און האט ליב געהאט זיך צו קהל׳ן,
וואלף שטאהל (דעכאנער) א זקן וואס האט געדענקט א סאך מעשיות פון
אמאל ,ויבדל לחיים נטע פינקעלשטיין א איד א למדן ,בן ציון שפריצער
אן איידעלער איד משה שמעון׳לע שפארער א מלמד און גרויסער תלמיד
חכם.
ביים דריטן טיש! שמואל ליב שפריצער (יוזשעס) קאשע מאכער,
אן אדוק אין בעלז ליב געהאט ניינציקער בראנפן און דערנאו ו י ק
פץ מיטעלסטן רב ז״ל ,שיימע שפריצעד א שטילער פרומער יונגערמאן,
אוועק קיץ ארגענטינע ,שלום שוחט .מרדכי יוסף שוחט ,א זקן מופלג אבער
א קרעפקי אידל ,לעבעדיק און לוסטיק ,שמחת תורה פלעגט ער טאנצן
מיט די צאן קדשים ,שמחה ווערטמאן (בונימס) שלום הויט ,יצחק שפיץ,
קוים דורכגעשטארקעט די פרנסה ,אבער זיין נאמען פלעגט שטענדיק ער*
שיינען דעד ערשטער אויף צדקה ליסטעס ,דעד ראש פון די קונדסים
אין שטיבל ,חיים הויט .יוסף פייער ,ליב געהאט א סעודה׳לע ,דוד זילבער*
בערג (דאטשע) ערנסטער חסיד.
צפון זייט  :בעריש הערצמאן ,משה זימעדמאן ,יהושע הירש יארטשעווער,

r
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אבדהם׳לע ד׳אכמאן אן איידעלער איגטעלעגענטנער .מענשט ,מיכל
באדענשטיץ ,וועלכער איז אומגעקומען אויף א טדאגישן אופן ביים מקיים
זיין די מצוה פון מאכן די סוכה׳ איטשע שפער (לער בייזער איטשעלע)
קיינמאל ניט געשמייכלט ,חיים קוגעל ,משה מענדל בדאנד״ זלמן בראנד
א תלמיד חכם און פייערדיקעד בעלזער חסיד שפעטער אוועק קיץ ווארשא
וואו ער האט געגרינדעט דאס ערשטע בעלזעד שטיבל ,יצחק בראגד,
יודל וואגנעד (מלמד) מיט א געדיכטע לאנגע בארד .גערופן יודל בראדי.
מערב זייט ביים אויוון :נפתלי פוקס״ יעקב קופער ,געצל בראגד,
משה נחמן שלמה׳לעס תלמוד תודה מלמד אץ אויב איינעד איז ל״ע געווארן
אן אבל פלעגט ער אין יאר זיצן ביים אויוון־טיש.
די שבתים אין שטי בל פלעגן געבן גייסטיקע שפייז אויף א גאנצע
וואך ,און מיר ציען נאך אונזער חיות ביז היינט פון דארט.
ערע זייעד אנדענק!

י חוקאל
.

רייז פ ע ל ד,

סיי ק עווי ט ש,
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צא{וער־ציעשינ\$ץער שבױבל
• י .נידערגאנג
ריכטילן איז עס ציעשינאוועד שטיבל .ווייל אבוואל
אין טאמאשאוו זענען געורען פיל צאנזער חסידים מיט הרה״צ ר׳ יהושע׳לע
ז״ל בראש ,אבער קיין אייגן שטיבל האבן זיי קיינמאל ניט געהאט ,נאד
זיינען געווען קאנצענטרירט אין ר' יהושע׳לעס שטיבל .נאד אין די
צוואנציקעד יארן תאט זיך אדגאניזירט דער ציעשינאווער רבי הרה״צ
ר׳ לייביש רובין ז״ל א באזונדער שטי בל״ וואס דער הויפט יסוד פון
שטיבל אין טאקע געווען א שפאלטונג פון ר׳ יהושע׳לעם שטיבל.
אבער דאם איז ניט געווען א שטיבל אין פשוט׳ן זין פון ווארט״
ד .ה ,א קיבוץ פון געוויסע חסידים וואס דאוונען און אמאל לערגען
צוזאמען .דאס ציעשינאוועד שטיבל איז באלד פאדוואנדלט געווארן אלס
צענטער פון תורה און חסידות אין שטאט״ אלס דער לעבעדיקסטער נערוו
איג׳ם אדטאדאקסישן ציבור אין שטאט ,אלם דער מקור פון צדקה וחסד
פון נאענט און ווייט .א דאנק די דינאמישע פערזענלעכקייט פון איד מנהיג
רוחני דער ציעשינאווער רב ז״ל ,וועלכער האט ווי א מאגנעט צוגעצויגן
די בעסטע און שענסטע כוחות פון די חסידישע יונגעלייט און בחורים
און מיט זיי צוזאמען אויפגעלעבט און אויפגעפרישט דאס חסידישע לעבן
כיי אונז אין שטאט.

לימוד התורה
ווי בכלל אין פוילן און ספעציעל ביי צאנזער חסידים איז ניט
געווען אנגענומען דעד מנהג פון ישיבות .בחורים און יונגעלייט פלעגן
זיצן און לערנען אין דעד זעלבער שטאט אין בית־המדרש אדער אין
שטיבל .ביז דער ערשטער קריג פלעגן די בחורים לערנען אין בית המדרש
הגדול״ רבי יהושע׳לעס שטיבל ,טדיסקער שטיבל״ חסידיש בית המדרש
און אנדעדע .תיכף נאכן ערשטן קריג — א קורצע צייט אין בעלזער
שטיבל דורך די נאוואראדאקער ישיבה .אבער מיט דעד אנטשטייאוגג פון
דעם ציעשינאווער שטיבל איז דער לימוד התורה פון די בחורים כמעט
געווען אוישליסלעך קאנצענטדירט נאד אין ציעשינאווער שטיבל (מיט
קליינע אויסנאמען״ אביסל אין ר׳ יהושע׳לעס שטיבל און הויסאטינער שטיבל).
דער קול־תורה האט דארט געקלונגען פון די פדיע מארגן שעה׳ן ביז אין די
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שפעטע נאהט שעהץ ארן זייער אפט ביז חצית׳ און אלע דאנערשטיק
ביינאכט — א משמר ׳פון מתמידים.
א אינגל איז ארויס פון חדר ,איז זיין ערשטער טדאט געווען אין
ציעשיגאוועד שטיבל .דער פאטער האט געוואוסט אז אויסער תורה וועט
ער דא אויך האבן חסידישע וואדעמקייט און א סביבה וואס מאכט אים
באוואוסטזיניק און שטאלץ ער זאל ניט מיטגעריסן וועדן מיט די שטראמען
פון דער גאס.
■

דעד הדד חלימוד
געוויינלעך האבן די עלטערע בחודים און יונגעלייט געהאט השגחה
איבעד די קלענעדע בחודים׳לעך און זיי געגעבן שיעורים .ווען אן אנפאנגער
איז געקומען בהתחלת הזמן אין שטיבל ,האט ער באקומען איינעם אדער
צורי שיעורים גמרא מיט תוספות ,און דערצו האט ער נאך געמוזט אליץ
לערנען פשוט גמדא .דאדט וואו ער האט ניט געוואוסט קיין פשט ,האט

הרב

שלו ם י חזקאל רו בין

שליט״א מיט אגו־ופע תלמידים פון ציןןשינאװער שטיבעל
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ער געפרעגט אן עלטערן בחור ,אדער דבי הירש ישראל׳קעלעס (גאנצעד)
װעלכעד איז געזעםן ױמם ולילה אין שטיבל און געלערנט״ װי אױך
די יונגעלייט :רבי אליעזר גרשון טייכער ,רבי יחזקאל האכמאן ,רבי
וואלף בער לושטשאנאווסקי ,רבי אהרן קאלטער ,רבי יחזקאל פוטער,
דבי אברהס׳לע גאלדשמיט ,רבי יעקב הערמאן ,רבי יעקב מרדכי גוט־
הארץ ,דבי דוד גארטלער ווי אויך די בחורים מופלגים ,וואס יעדעד
ת?ופה האט זיו דאם געביטן צוליב דעם וואם זײ האבן חתונה געהאט
און די אינגערע האבן פאדנומען זייער פלאץ .כדאי צו דעדמאנען אייזיק
און י שעי׳ העלעד ,לייבל מעדמעלשטיין .ברזו אקסט ,אלימלך העלעד׳
אברהם זינגעד ,חיים יהושע בידעדמאן ,גרשון בראנד ,יהושע גאלדשטיי־
און ועל כולם בני הרה״צ ז״ל :הרבנים מאיר ז״ל ולהבדיל בין חיי:
לחיים רבי שלום יחזקאל שרגא שליט״א.
אלע צוזאמען האבן אוועקגעלייגט זייערע בעסטע כוחות און גע־
געבן שיעורים צו די יונגע בחורימ׳לעך ,און זיי מדריך געווען צו אידיש*
קייט ,אלץ אונטעדן איינפלוס און דירעקטער השגחה פונעם ציעשינאוועד
רב זצ״ל.
די גרעסערע בחורים פלעגן לערנען בחברותא 2־ 3צוזאמען.
פון קיץ פלפולים האט מען ביי אונז ניט געוואוסט .דעד עיקר איז
געווען צר לעדנען גדינטלעך טיף אויפן אדט ,מיטן מהרש״א ,מהר״ם,
פני יהושע און שיטה מקובצת און אנדערע ראשונים .טייל בחורים ,ספע*
ציעל די ייאס זיינען באאיינפלרסט גערוארן פרנעם גאליציאנער דרך הלימוד,
$לעגן אויך לערנען סוגיות .אויך איז געלייגט געווארן גרוים געוויכט צו
לערנען שלחן ערוך אורח חיים.

שבתים און ימיט טובים
דאם זיינען געווען די טעג אין וועלכע זיי פלעגן זיך אנטרינקען
מיט שמחה של מצוה ,מיט דעדהויבנקייט ,מיט דערפרישונג און באוואוסט־
זיניקייט .אין די טעג פלעגן די בחורים און יונגעלייט קומען צוש ציעשי*
נאווער רבי׳נס טישן וועלכע זיינען געווען א קוואל פון תודה און יראת
שמיס ,שמחה און התלהבות .שווער איבערצוגעבן די פילונג נאך די
ריקודים און זמירות און רבי׳נס דברי חודה אץ שמועסן וואס האבן עפעס
אריינגעגעבן א חיות ,אן אויפמונטערונג און גייסטיקע דערפרישונג.

צדקה וחסד
זייער א גרויסעד עול איז געלעגן אויף די בחורים אץ יונגעלייט
פון ציעשינאווער שטיבל .ווי דער מנהג איז געווען אין פוילן ,פלעגן
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אנשים מכובדים ,ווי אדורכגעפאלענעד סוחר אדעד נשרף ר״ל ,אדעד א
בנש״?! וואס האט געדארפט שטיצע ,ארומפארן אין די שטעטלצד נאך
געלט .אזעלכע מענטשן פלעגן ניט אליץ גיין אין די חייזער נאד קומען
צום רב אדער רבי׳ן אדער צו די בית־המדדש בחודים .אזוי ווי טיר
זיינען געווען אלע צוזאמען ,שטיבל בחורים וואס לעדנען אין רב׳ס
שטיבל וואם איז אויך געווען דער רבי ,און טאמאשאוו האט נאד געהאט
די מעלה וואס זי איז געלעגן אויף דער גרענעץ ,האבן מיר געהאט בכבוד׳י*
קע ארעמעלייט פון קאנגרעס פוילן און פון גאליציע ,און דאם אלץ האט
מען באזארגט אין ציעשינאווער שטיבל .דער רב אדער זיינע זין סלעגן
אלעמאל ארויסשיקן אנדעדע  2בחורים אדער יונגעלייט אין שטאט ,זאמלען
געלט פאד דעם באטדעפנדיקן נצרך.
*

אורחיט
ם׳איז געװען א נידעדיקערער קלאס ארעמעלייט וואם זיינען גע־
גאנגען אין די הייזעד .זיי פלעגן ארומקרייזן די מדינה לארכה ולרחבה.
מ׳האט זיי געדופן ארחי־פרחי .געלט שאפן איז פאר זיי ניט געווען קיין
פראבלעם ,וױיל זײ זײנען אליין געגאנגען אויף די טירן .פאר זיי האט
מען געדארפט שאפן עסן און שלאפן.
מיט יארן צוריק האט עקזיסטירט א ״הקדש״ ,וואו די פדעמדע
אדעמעלייט פלעגן איבעדנעכטיקן .נאך דעד ערשטער קריג איז עם בטל
געווארן ,וױיל נאד דער שריפה האבן די שטאטישע ארעמעלייט פארכאפט
די וואוינונגען ,האבן די ארעמע הייזעד גייער ניט געהאט וואו צו שלאפן.
א טייל פלעגן שלאפן אין ר׳ י הושע'לעס שטיבל ,א טייל פלעגט ר׳ טעבל
נאטה (מאדיער) אריינעמען לשם מצוד .צו זיך אין שטוב אריץ און א
טייל פלעגן די בחורים באזארגן אין פריוואט הייזער אדער באצאלן פאר
נאכטלעגער ביי מענטשן וואם פלעגן פארדינגען צימעדן צו שלאפן.
אויף שבת פלעגן רוב מתפללים פון שטיבל אהיים נעמען אן אורח
אויף שבת.
אויד צו באזארגן די פרומע אידישע זעלנער וועלכע האבן געהאט
זייער מיליטערדינסט אין טאמאשאוו ,מיט כשר׳ע עסנם ,האט געלאסטעט
אויף די שטיבל בהורים.

ספריה
אויב אין יעדער בית התפלה האט עקזיסטירט א קנין ותיקון ספרים,
איז אבער די אויפגאבע פון ציעשינאווער שטיבלס קנין ספרים געווען
א זייער שווערע ,ווייל אלם מקום תודה און הויפט צענטער פון לומד׳ישע
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בחורים און ױנגעלײט האט זי זיד גענױטיקט אין זײער א סך לומד׳ישע
און הלכה ספרים ,װאס ביי פרױואט מענטשן איז עס נימ געװען צו
באקומען .אזוי אז א סך כחות האט מען אװעקגעגעבן פארן קנין םפריםי
כדאי צו דערמאנען די גבאים :לייבל מערמעלשטיק ,מאיד רובין ,מלך
העלער און יחזקאל רובין .יעדער וואך איז אן אבדער בחור׳ל געגאנגען
צוזאמעבנעמען דאס געלט .אויך פלעגן די גבאים זיך וועגדן שריפטלעך
צו אלע מחברים מארבע פינות העולם זיי זאלן אריינשיקן זייעדע ספרים.
און ווירקלעך ,אין ציעשיגאווער שטיבל איז געווען די גרעסטע דעליגיעזע
לומד׳ישע ביבליאטעק.

אגודח טעטיקײטן
■

כאטש  nאגודה איז געווען א באזוגדעדע ארגאניזאציע מיט אן אייגענעם
לאקאל ,דאך צוליב דעם וואס די גאנצע אגודה יוגנט האט געלעדנט אין
ציעשינאוועד שטיבל ,זיינען אלע אגודה פאליטיקס און פלעגער באשטימט
און געבוידן געוואדן אין שטיבל.
אמת ,עס זיינען געווען צוויי קאטעגאריעס בחודים ,אזעלכע וואס דעד
עיקר איז ביי זיי געווען דאס לערנען״ און א צווייטער טייל וואט האבן
ליב געהאט צו פירן פאליטיק און זיו צו קהל׳ן ,אבער אז עם איז געקומען
צו אקציעס ,ווי אגיטאציעס פאר קהלה אדער שטאט־דאט וואלן ,אדעד
פארן סיים און סענאט ,אדעד פארשידענע געלט זאמלוגגען פאר אגודה
אקטיוויטעטן ,ווי קרן הישוב ,ישיבת חכמי לובלין א .א .האבן זיר אלע
בחורים אקטיוו באטייליקט.

חןױ לבוש
דעד לבוש פון די בחורים און יונגעלייט איז געווען א שטרענג
טדאדיציאנעלעד  :א אידיש היטל (א טי כנס אינדערוואכן און א סאמעטנס
אום שבת) ,א זשאקעטל אדער א שווארץ לאנג כאלאטל און ווייסע העמדער•,
א קאפעליוש ,א קאלירט העמד אדער קורץ רעקל ,איז באטראכט געווארן
פאר פארגעשריטן ,און מען איז באזייטיקט געוואדן פון שטיבל .אינטערע*
סאנט אז יודעלע שור האט זיך אמאל געזאמלט א גאנץ יאר געלט כדי
ער זאל זיך קענען קויפן אויף 9סח א קאלירט העמד ,האט ער דאם
געמוזט אויסטאן ,ווען ניט האט אים געדראט עד זאל באזייטיקט ווערן
פון שטיבל.
דאס ציעשינאווער שטיבל איז געווען די הויפט דעה־זאגערין אין
אלע דעליגיעזע ענינים אין שטאט ,און בכלל אויסגעדריקט גרויס איינפלוס
אויף דעד געשטאלטונג פון דער רעליגיעזער יוגנט אין שטאט.

I
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מתפללים פץ צ&נזער שטיבל
p

ארי׳ העלער ,יחזקאל העלער ,ישעי׳ העלער( אהרן קאלטער ,הירש
גאנצער (ישדאל׳קעס) ,משד .קנאבליך ,יוסף ציעגלעד ,מענדל סייקעוויטש.
יהושע סײקעװיטש״ יוםלי סײקעװיטש״ הידש אדעד״ מיכל וויינבלאט ,יוסלי
פיטעד ,יעקב פיטער ,הירש ווייסלעדעד ,פנחס וויימלעדעד ,יצחק שלמה
גראף״ משה וויינטרויב ,אברהם אלי׳ יאהר .יעקב יאהד ,יהושע יאחר,
ישראל פייפעד ,משה פייפער״ יעקב פדיינד ,דוד גארטלעד״ יצחק גאדטלער״
יעקב מרדכי גוטהאדץ ,יוסף גוטהאדץ ,מרדכי סאמיט״ יעקב העדמאן .יצחק
קאך ,שלום זיעער .שלמה אקםט״ יוסף אקסט״ משה אקסט״ יוסף שפירא״
חיים יהושע ליכטער״ ברוך יונגמאן״ פײבל באב״ד קנאכען ,משה ווייס״
יחזקאל פוטער״ יחזקאל הארמאן״ יוסף פרידלענדער״ מאיד קלארמאן״ פנחס
הורוויץ״ יעקב פדעגעד״ הירש לייב פוטעד״ יצחק צוקער״ בדוד אדיר״ ליפא
מאלץ ,דוד זילבערצוױיג״ איטשא שפארעד״ אייזיק מארגענשטעדן״ לײזער
וױינטרױב״ העניך אדלעדפליגעל״ ברוך העלער״ אייזיק קדאז ,סיני גרינבוים״
וואלף העבענשטרייט״ יעקב פרעגער און שלמה עפשטיין.
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ד $גז כגו לגז מ ר טז ב ױ בל
• זו שא קא ױענ שטאק ,חיפח
אין קעגנזאץ צו אנדערע .חסידים שטיבלעך ,װאס
זײבען געװען פאדבונדן מיט רבײם פון דער פרעמד״ איז דאס חעלמער
שטיבל אײגענטלעך געװען א טאמאשאװעד שטיבל ,װײל דעד גדינדער פון
דער דינאםטיע איז געווען דער רבי ד׳ לײבישל נײהויז א זון פון רבי
ױסף קעזיס רב פון יאנוב ,און איידעם פונעם אפטעו רביץ באקאנט
אונטערן נאמען רבי מאיד׳ל םטאבגיצער׳ דער מחבר פון חסידישן ספר
״אור לשמים״ ,װעלכער איז געװען רב און רבי אין טאמאשאװ און האט
געפירט א גרויסע רבי׳סטװא .מען דערצײקט פון אים גאר גרויסע מופתים.
נאך איפ האט איבערגענומען דאס רבנות און רבי׳סטווא דין זון רגי
ישראליש׳ ער איז ױגגערהײט נפטר געװארן און די רבי׳םטװא האט איבער־
גענומען זיין זון רבי מאיר׳ל ,אבער דאס רבנות האט ער פאדלאזט צוליב
מחלוקת און איז געוזארן דב אין כעלם אזױ אז זײנע חסידים האבן
זיך געדופן כעלמער חסידים׳ און דאם שטיבל — כעלמער שטיבל.
p

דער כעלמעד רבי פלעגט אלע  2יאר  .באזוכן טאמאשאױ ,אבעד
אןיף א באגרענעצטן שטילן אופן׳ ניט געדאװגט אדער געטישט אין
גרױסן בית המדרש אין צענטער פון שטאט ,נאר אויף א ?יאקאלן אופן
אין זײן שטיכל׳ דאס הייסט אינ׳ם כעלמער שטיבל וואס איז געווען
וױיט פון אידישן צענטער.
אין כעלמעד שטיבל האבן ניט געדאװנט קײן חםידישע דייץ־קעפ.
גאר חשוב׳ע שטילע םאלידע בעלי בתים ,מאם דעד ד.משך צו זייער
רבי׳ן האט זיך גאך געצויגן פון זײערע עלטעדן צו דעם כעלמער דבי׳נס
עלטערן .צוױשן זײ זײנען געװען! ר׳ יעקיל מינצער ! ד׳ שמואל מינצער,
זײן זון יוסף געפינט זיך אין ישראל ,און זיין זון יודא אין דרום אפדיקע,
און איז געװען בירגעדמײםטער אין יאהאגיםבורג ; לײביש בארג׳ זיין
זזן יוסקי ,יבל״ח ,איז אין ישראל; ר׳ אהרן לאכער ,זיין זון ױסיל לאכער
איז אין ישראל ! דוד׳ל בארג — זייגע קינדעד אין ישראל ! יהושע פישעלזאהן׳
וועלכער איז געווען בירגערמייסטער אין אנפאנגס ערשטען קריג ,און ביי
די נאציס ימ״ש איז ער אומגעקומען אלס קדוש׳ הי״ד;  nבעריש לעווענפאם,
זיין טאכטער חיה׳לע איז אין ישראל ! ר׳ שמשון לעווענפום פון די
אקטיווע טוער אין מזרחי׳ און אגדערע.
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אין שטיבל האבן געדאוונט נ עו ל 60־0ד מתפללים און אלע הא3ן
פארנומען א בכבוד׳יק ארט אין דעד געזעלשאפט און נושא בעול געווען
בכל צרכי העיר .ליידער היינט איז דאס אלעס פארשוואונדן אז וי טראגיש,
הי״ד ויהי זכרם בדוך.
עם איז כדאי צו פאראייביקן וואס עם גיט איבער מר דוד יאסל
לעווענפוס ,אז אין כעלמער שטיבל איז געוועזן א ספר תורה וואם מען האט עס
גערופען די 18־נער ספר תורד״ די אורזאך דערפון וױיל די ס״ת האבען מנדב
געוועזן  18בחורים וואם האבען דאס ספר געלאזט ספעציעל שרייבן.
צווישן זיי זענען געוועזן זיין פאטעד שמשון לעווענפום ,יצחק לעוועבפוס.
ארי׳ לעווענפוס ,יצחק שאפעל מיטן בדודער ,יוסף לאכעד ,יוסף מינצער ,יודא
מינצער׳ הירש קדוק א .א .וו .ווען דאס ספר איז געווארן פאדטיק האבען
זיי באשטעלט די עצי חיימ׳ס ביי בצלאל אין ירושלים ,און זיי האבען עס
געגעבן אין כעלמער שטיבל מיט גדויס 8אראד ,און זיי האבען איינגעפירט
א מנהג ,אז שבת בראשית זאלען זיר אלע  18צוזאמעגקומען און עולה לתורה
זיין ,און די נדבות האבען זיי גע׳שנדר׳ט פאר בנין הארץ .אין די דרייסיקער
יארן האט שמשון לעווענפוס און זיינע חברים אנגעהויבן צו שדייבן א צווייטע
ספר תודה .ליידעד איז מען געבליבן שטיין אין מיטן צוליב די צווייטע
מלחמה ,אבער שמשון׳לי האט דאס געהיטען ווי אן אויג אין קאם ,דאס ערשטע
וואס ער האט ארויסגעפירט פון טאמאשאוו איז געווען די געשדיבענע יריעות,
קיץ רוסלאנד ווען מען האט זיי פארשיקט אין די טייגעס אין סיביר האט
ער דאס מיט געהאט ,אץ ווען מען איז ארויס פון דוסלאנד האט עד דאס
אויף זיינע מידע פלייצעס געשלעפט ווען מען איז געקומען פון פוילן קיץ
עסטרייך האט ער דאם אלעס מיטגעבומען .היינט געפינט זיך דאס אין אובזער
הייליק לאנד ישראל ,און וואדט אויף א תיקון משלים צו זיץ די תודה,
וואס מיר האפן אז עם וועדט זיץ די שמחה פון גאנצן טאמאשאווער שאדית
הפליטה ,און אזא זכדץ נצח פאר די טאמאשאוועד קדושים.
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די װב\־\ 7גןרןשה
• ױסן 8מאפקאפ
אין טאמאשאװ איז ,פונקט ווי אין אלע אנדערע
אידישע קהלות ,געװען א חברה קדישא! אבער אנדערש ווי אומעטום ,האט
זי זיך דא גערופן ״חברה קדושה״.
װי אלט איז זי געװעזען אין שטאט?
מסתמא אזױ אלט װי דער אידישער ישוב דארט .צוליב דעם װאס
איד ערשטעד פנקם איז פארלוירען געגאנגען (מיר װעלען שפעטער זעהן
ביי װעלבע אומשטענדען) זענען דעהמיט אויך פארלױרען געגאנגען זעהר
װיכטיגע דאטעס פון פערשידענע ענטװיקלונגען אין דעם אידישען ישוב און
אפשד אױך די דאטע פונ׳ם סאמע אנהויב אירען.
די חברה קדושה פון דער צײט װאס איך געדענק זי ,און איך געדענק
זי גראד פון מיץ פריהםטער קינדהײט אן ,וױיל מײן פאטעד איז געװען מיט
איר פעדבונדען כל ימי חייו ,האט געהאט גרויס אנזעען אין שטאט .ם׳איז געװען
א כבוד צו זיין א ״חברה מאן״ ווייל זיי האבען זעהר מדקדק געווען בייט
ארייננעמען איינעם אין דער ״חברה״ .געווענליך האבען זיי געוואלט האבען
אידען לומדים ,אבער נאכמער האט דער קאנדידאט געמוזט זיין א ירא שמיס.
אויך זיין התנהגות צווישען מענשען האט געהאט צו זאגען ביים אננעמען
א מיטגליד .די חברה איז אלזא באשטאנען פון געקליבעגע מענשען.
איד טעטיגקייט האט לויט איר כאראקטער געדארפט זיין באגדעניצט
צום ״פעלד״ (אזוי האבען זײ ליב געהאט צו רופען דאס בית הקברות) און
צו אלץ וואם איז דערמיט פערבונדען ,אבער ווירקליד איז איר טעטיגקייט
ווייט אריבער געשטי.גען די אויבענדעדמאנטע גרעניצען .און דאס — וואדשיע־
ליך לויט די אנגעצייכענטע כללים אין זייער פנקס .אין די ראמען פון ״פעלד״
איז אריעגעגאנגען :קויפען דעם באדען פאדץ בית עולם ,פארוואלטען טיט
דעם מתעסק זיין זיך מיט א בר מנן ,ווען באד ס-האט זיך געטדאפען .ס׳ערשטע
אין אזעלכע פאלען פלעגען קומען  2חברה לייט און אפהויבען דעם מת,
נאכהעד אים זיין רעכט טון לויט אלע דלנים און מנהגים פון שלחן ערוך.
נאך דער טהרה האבען זיי געמאכט א קליינעם ״לחײם״ צו פערטרייבען דעם
אונאנגענעמען ריח וואס שאפט זיך דאן אפט .אבער פאר אלעם ,נאך איידער
מ׳האט זיך גענומען זיין רעכט טון ,זענען זיך צוזאמענגעקומען די גבאים
און אייניגע אנדערע חברה לייט אדומצורעדען וויפיל געלד מ׳זאל פערלאנ*־
גען פון די יורשים .פון אךארימען מענש האבען זיי לגמרי נישט פאדלאנגט,
אין באזונדערע פאלען פלעגען זיי אויך באצאלען פאר הלבשה .אבער פון
פארמעגליכע האט מען יא פארלאנגט און דאס לויט דעם פאדמעגען פון
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פאדשטארבענעם און לויט דעם צושטאנד פון די יורשים׳ אויב למשל דעד
מת האט איבערגעלאזט אומפארהייראטע קינדער אדער נישט פארמעגליכע
האט מען מיטב געווען מיט זיי ,אבער מ׳האט געלייגט גתי ם אכט
צי דער מת איז געוועזען ביים לעבען א געבער א בעל צדקה אויב נישט
האט מען פאדלאנגט גרעסעדע סומען געלד .ס׳זענען באוואוסט פאלען ווען
די יורשים האבען גישט געוואלט גאבקומען די חברה׳ם פארלאנגען און דער
מת איז ערשט געקומען צו קבורה נאך  2אדער  3טעג.
אויף וועלכע צוועקעז איז דאס געלד פאדווענדעט געווארעןו אויף־
אויסגאבען פאר׳ן פעלד ,א שטענדיגער היטעד האט געהאט זיין וואוינונג
דארט .אויפשטעלען אדער פעדריבטען דעם פארקען .צאלען דעם שמש װעלכער
איז געווען צו זייעד דיספאזיציע ביי יעדע געלעגענהייט .און לעצטעבם אויך
צאלען די גרעבער (פדיער איז דאס געווען די אדבעט פדן די חברה לייט
גופא) און ענליכעס ,אויך אויף קידוש׳ן און סעודות ,ווי מיד וועלען דאס זעען
שפעטער.
און מיט׳ן איבריגען געלד  1דא הויבען זיך אן זייערע טעטיגקייטען
אויסער די ראמען פון פעלד .מיט די איבריגע געלדער האבען זיי בייגע־
שטייערט צו אנדערע וואוילטעטיגע אינסטיטוציעס און אויך צו יחידים נצרכים.
אין געוויסע פאלען זענען זיי אויך באטראכט געווארען ווי די גייסטיגע בעלי
בתים פון אידישען קיבוץ .איך געדענק אז אין דער שטאטישער שוהל איז
אנגעגאנגען א מחלוקת פאר א שטיקעל צייט ,מסתמא צוליב גבאות ,אץ דאס
דאוונען איז עטליכע שבתים נאכאנאנד געשטערט געווארען צוליב די קריגע־
■

דער אריי-נגאנג צום בית־הוזײם ,פון רעכטס ואס הויז פארן
װעכטעה למקם דאס טהרה שטיבעל
( אונז ע ר ל 8נדסם  8ן  3ר 8פ ,לו אי ס ג מרז 8ן  ,וו על כ ער האט ב צזו כ ט טעמ  8ש  8װ
גי ט איב ער  8ז
צו

צ תו

פון בי ת עול ם

ג 8זו כ ען עם/

װײל

איז  8רו ם ג ע צוי מ ט

אין זו מ ע ר 1964

און נז הןןט אי ם ני ש ם ד ערל ױב ס

די מלוכ ה ה  8ט זןן ר ט ג ע היי מ ע

איינ רי כ טוננ ען).

,
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רייען ,דאן האט די חברה קדושה איבערגענומען די ארדענונג אין שוד»ל .יעדען
שבת זענען געקומען  4אנדעדע חברה לייט דאוונען אין שוהל צו האלטען
ארדנונג און בלויז אין דרך ארץ פאר זיי האט קיינער גישט געוואגט
ארויסרעדען א הויך וואדט .נאך עטליכע מאנאטען און דאס מחלוקת האט זיך
איינגעשטילט.
וואס זענען געווען זייערע רעגולאציעס און מנהגים און ווער זענען
געווען די מנהיגים פון אט דעד בכבוד׳יגער אינסטיטוציע ן
ליידער קען איך זיך גישט רימען מיט באזיצען אלזייטיגע ידיעות
וועגען דעם ,אבער ס׳וועט״ גלויב איך נוצליך זיין צו פערצייכענען דאם וואס
איז מיר יא באוואוסט.
אין דער צוױיטער העלפט פון פאריגען יארהונדערט איז פארגעקומען
א שארפע מחלוקת אין דער חברה גופא .ר׳ סיני פוטער ע״ה האט פארטרעטען
איינעם פון די צדדים .אין אט דעם מחלוקת איז פארלוירען געגאנגען דער
פנקס מיט זייערע תקנות .דער בעלזעד רבי ר׳ יהושע,לע זצ״ל האט דאן
אויסגעגלייכט די צדדים און אדויסגעגעבען א פנקס מיט נייע תקנות״ לויט
וועלכע זיי האבען זין געפירט ביז דער לעצטער צייט .לויט די תקנות האבען
זיי זיו פארזאמעלט אין א חול ־המועד פסח׳דיגען טאג יעדען יאר צו קלויבען
בעאמטע פאר דעד חברה .דאם האבען זיי גערופען די ״קלפי* .מ׳האט
אויפגעשריבען די נעמען פון יעדען אנוועזענדען חברה״מאן אויף א צעטעלע
און פון די אלע צעטעלעך האט מען בלינד ארויסגעצויגען  .5דאם זענען עם
געוועזען די  5בוררים וואם האבען בעשטימט בעאמטע פאר דער חברה אויף
א גאנץ יאר .ביי א חילוקי דיעות צווישען זיי האט דעצידירט די מערהייט.
די האבען דאז אוסגעקליבען א ראש החברה״ א נאמן״  4גבאים״  2רואי
השבץ און נאך אנדערע וואס איך געדענק נישט דיערע טיטולען .דעד בורר
ראשון״ דעד וועמענם נאמען ס׳איז אדויסגעצויגען געווארען דעד עדשטער,
האט געהאט די פריווילעגיע צו ערקלערען דך פאר גבאי אפילו געגען ווילען
פון די איבעריגע .אינטערעסאנט אז אט די פריווילעגיע איז זעהר זעלטען
אויסגענוצט געווארען .פון דעד צייט וואם איך געדענק האט איינמאל דאס
באנוצט ר ,אהרן קיזעל הי״ד .די אלע בעאמטע האכען נישט געקענט אנהאלטען
זייערע אמטען מעהר ווי  3יאר נאכאנאנד .נאך אנ'איבערריים פון מינדעסטענס
איין יאר האבען זיי ווידער געקענט געוועהלט ווערען .דעד בכבוד׳יגסטער
אמט איז נאטירליך געווען דער ראש החברה .נאך אים קומט דער נאמן .ביי
וועלכען ס'האט זיו געפונען די קאסע און אויו כמעט אלע סעודות און
יר׳ט׳דיגע פארוויילונגען זענען פארגעקומען אין זיין הויז .די  4גבאים האבען
אעעפירט טעכניש מיט דעד אינסטיטוציע .זיי האבען באשטימט ביים אויסקליי־
בען א קרקע פאר א נפטר און אנגעפירט ביי יעדע לוויה ביים דורכפירען אלע
פראצעדורען .אויך ארגאניזירט די קידוש׳ן און סעודות .אויף די אונטער*
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שדיפטען פון  2גבאים האט דעד נאמן געמוזט אויסצאלען .די  2רואי חשבון
האבען יעדען יאר איבערגעקוקט דעם דעכנונג פון דעד קאסע און אנגעשריבען
א פדטי־כל צי אלץ שטימט .דא איז כדאי צו באמערקען אז ס׳האט קיינמאל
נישט געטדאפען ביי דער אונטעדזוכונג פון חשבון ס׳זאל פאלען א חשד
אויף דעד עדליכקייט פון א נאמן׳ וועלכער האט דיספאנירט מיט דער
אינסטיטוציעס געלדער.
די תקנות פונ׳ם פנקס האבען אויך פארגעזעען דאס גראדענווייוע
אריינוואקסען פון א נייעם מיטגליד אין דעד חברה .אזוי האט זיך געפידט
אז אין די עדשטע  3יאר האט א נייער נישט געהאט קיץ פאסיווע און אויך
קיץ אקטיווע וואל רעכט ,זיין נאמען האט נישט פיגורירט אויף די צעטעלעך
פון דער קלפי ,אזעלכען האט מען גערופען ׳״אמלאדזש* (פץ פולישען יונג)
ער האט זיך באטייליגט אין לוויות ,אויסגעפירט טעכנישע ארבעטען׳ און
גערופען געווארען צו אלע פארזאמלונגען גלייד ווי אלע אנדערע .נאד  3יאר
איז ער עדשט אפיציעל געווארען א חברה מאן אבער בלויז מיט אקטיווע
וואל רעכט ערשט מיט  6יאר שפעטער האט ער אויך געקענט עחזעהלט
■.
וועדען צו אנ׳אמט.
זייערע צוזאמענקונפטען זיינען געווען :אין יעדען יום טוב אין דעד
פרי ,ווען מ׳איז מזכיר נשמות אויף א קידוש נאכן דאוונען .שמיני עצרת
און אחרון של פסח בייטאג מיט פערשידענע משקאות׳ צובייסען און פרוכטען.
א פולע סעודה — כ״ה ניסן צו דעד יארצייט פץ רבין ר׳ יאסעלע זצ״ל׳ און
צו דער נאכט פץ זאת חנוכה ! חמשה עשר בשבט אויף פידות .אין אווענט

לער ברודער קבר פון געפאלענע איוישע־סאלדאטען אץ ערשטען
װעלטם קריג״ אץ א באזונדערן פלאץ אינמיטען בית החיים
ארומגיצוימט מיט א גור
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פון שמחת תורה איז די גאנצע חברה געגאנגען פדן נאמנ׳ס הויז  01sרנ װאו
מ׳איז געזעסען אביסעל און געהערט פונ׳ם רב א שמועס אין תורה און נאכהער
געפירט אים אין שוהל צו הקפות .נאך די הקפות האבען זײ געלײענט
שטיקלעך פון פערשידענע ערטער אין םפד פון אלע  5חומשים .דאם לײענען
פלעגט זיך פערציען ביז  12ביינאכט .די שוהל בעלי בתים זענען ביסלעכװײז
אהײם געגאנגען נישט װעלענדיג אױפהאלטען זײערע פאמיליעס מיט דער ױם
דיגער סעודה אזוי שפעט אין דער נאכט« אבער די חברה לײט בלײבען שטעבדיג
אלע ביז דער ענדע .די בעלי קורא פון מיין צייט! ר׳ יוסף שטאל (יאםל
עוזױ׳ם) און נאכהער זיץ זון ר׳ יעקב .אינטעדםאנט אז מיט דער פטידה פע׳ם
ערשטען איז פערלוידען געגאנגען די רשימה פון די אויםצוגען צום לייענען.
מ׳האט זיך געמוזט דאן פערלאזען אויפ׳ן זכרון ױאס האט גורם געװען א
באדייטענדיגע פערקידצונג אינם לייעגען•
װער זענען עם געװען די חברה לײט און װער זײערע דאשים ן
ראשי החברה פון פאר אונזער צייט זענען מיד באװאוסט בלויז ר׳ םיני
פוטער״ אגב מײן פאטער׳ס זײדע (מיין פאטער ר׳ שבתי איז געװען א זון פון
זײן טאכטער לאה) און ר׳ נתן ניי( .דא אין נױ יארק געפינען זיך דיבע 2
אייניקלעך נעמליך :ר ,װאװע נײ און בײלע קרײצער זײער פאטער ר׳ יהושע
איז געװען ר׳ נתנ׳ס א זון) פון די וואס איך געדענק זענען ר׳ ישראל פוטער
(ישראל סינים) ר׳ מאטעל גריטזאלד (מאםעלע פגלטשעס) ר׳ מענדל רייכענבערג
און ר׳ מרדכי ױםף שפארער .נאמנים! ר׳ אלי׳ דרימלער ,ר׳ ברוך סאבעל,
ר' הירש ארביםפעלד״ ר׳ יוסף שטאל׳ ר׳ יודעל אדער און צייטענווייז די אויבנ־
דערמאנטע ראשי החברה .גבאים ! ר׳ טובי׳ קארענװארצעל״ ר׳ שבתי קאװענ־
שטעק״ ר׳ משה חיים ניקעלסבערג ,ר׳ שבתי פרידלעגדער ,ד ׳ אלקנה פרוכט־
הענדלער׳ ר׳ אהרן דוד איתען ,ד ,יהושע העשל גריטואלד ,ר׳ אהרן קיזעל״ ר'
פייוועל פוטער׳ ר׳ אהרן לאכער׳ ר׳ שמואל מינצער ,ר׳ יצחק שטערן(איטשעלע
ניץ) .פץ די חברה לייט וואס איך געדענק $ר׳ יוסף בן ירחמיאל פרידלענדער,
ר' אברהמ״לע ניקעלסבערג׳ ר׳ נתן גרינוואלד ,ר׳ יודעל קיזעל ,ר׳ מענדעל
לאנאייל .ר׳ מיכל ווייגבלאט ,ר' חיים קנאבלעך ,ר׳ אשר פערלמוטער אץ
ד' יוסף פוטעד.
אין דעם גרויסען חורבן האבען די דייטשע מערדער פערשניטען אויך
די הייליגע אינסטיטוציע ,מאס האט פונקציאנירט הונדערטער יארען אין
אוגזער שטאט .זאל אט די אינסטיטוציע און אירע מענשען בלייבען אין זכרץ
פון אונזערע קינדער און קינד׳ס קינדער ווי א מוסטער פון צדקות און
עהרענהאפטער איבערגעגעכענהייט פאר מצות און מעשים טובים .זאל א
קללה רוען אויף אלע די װאס האבען צוגעלײגט א האנד אין דער פערניכטרנג
פון אזעלכע הומאניטארע אינסטיטדציעס מיט זעלכע אומשולדיגע הארציגע
מענשען.
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■

וכרוגות פון 0ו$ג51ן™&10
• מיכל ױײנכלאט ,פתח יתקוה

ליגת הצדק
אייגע פון די ערשטע און וואובדערבארע וואוילטעטיקע איבסטיטו־
ציעס דואס טאמאשאוו האט אמאל געהאט .ספעציעל איז זי געווען טעטיק
אין דער ערשטער מלחמה און באלד באך דעד מלחמה ,וואם איז אומגעגאב־
גען שלאפקייטן ר׳׳ל און דאס ארעמקייט איז געווען גדוים ,און דער ליבת
הצדק האט געראטעוועט זייער פיל יונגע אידישע לעבנס.
איר טעטיקייט איז באשטאנען אין געבן בחיבמ׳דיקע רעצעפטן,
גוט עסן פאר ערהאלונג ווי זעמעלעך ,מילד און פוטער ,און פריירוילי־
קע בעכטיקער כיי קראבקע .״ליבת הצדק״ איז געווען אנערקענט ביי
יעדן אידן ווי א וויכטיקע זאך ,און מען האט ארויפגעלייגט א ספעציעלן
אפצאל אויף דער שחיטה ,און פון דעד הכבסה האט זיך די איבסטיטוציע
אויסגעהאלטן.
די עסקבים זייבען געווען« פיגחס שפארעד ,חיים חיימאוויץ ,יהושע
פישלס גאלדשטיין און אבי הקטן .ר׳ אליעזר גרשון טייכעד איז געווען
כוכהאלטער.
■

דעד מאדקישעױער שוחט
זיץ באמען געדעבק איך ניט ,באר די מעשה איז אזדי געווען* די
ראדזיבער חסידים האבן זיך געפילט זייעד בא׳עול׳ט וואס קיין איץ מעבטש
פון די משועבדי הקהלה ווי רבבים ,שוחטים .חברה קדישא א .א .זייבען
ביט געווען קיץ ראדזיבער חסידים .האבן די באשלאסן אויפצובעמען
אן אייגעבעם שוחט אויף אייגעבער האבט .אבער די אבדערע חסידים פון
אלע שטיבלעך האבן די באקעמפט ,אץ האבן זיי ביט צוגעלאזט צו קיץ
שום קצב ,אץ ביט אין שלאכט־הויז,
פאר אין ברירה האבן די דאחיבעד חסידים באשלאסן צו שחטן
אויף אייגעבעם חשבון .זיי האבן געקויפט בהמות אץ איטא חאבטשעלס
האט עס לשם מצוה פארקויפט אן ריוח.
אייבמאל שבת באכט ,האבן די געפירט א גרויסן אקס צו שחטץ.
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חאבן די חברה יזנגװארג פון די חםידים־שטיבלעך איבעדגעשניטן די
שטדיק ,און דעד שור אי! אנטלאפן .זײ זײנען ניט גערוען קײן אײנגע*
ארבעטע קצבים ,זײנען זיי געװען מאכטלאז צו פאנגען דעם צעװילדעוועטן
אקס און עד איז נעלם געווארן .נאך דעם היזק איז א ױן פארשװאונדן
דער מארקישעװער שוחט .דעד באיקאט קעגן ראחינער חסידימ האט
אנגעהאלטן ביז צום חורבן.
<•>

רבי נזאיך בנ1ד תנלז
•

ש .ל ײגאו ױט ש

דא ם איז געװען א הײליגקײט ספעציעל אין די
חםיד׳ישע הײזער ,יעדען פרײטאג פארנאכט פאר ליכט ציגדען האט מען
אדײנגעװארפען אין פושקע א פאר גראשען .ביי יעדער געלעגענהײט א
שמחה אדער חלילה א צרה האט מען אריעגעװארפען אין פושקע• .האט
זיך גע׳חלומ׳ט א שלעכטען חלום אדער ח״ו די תפילין זענען אראפגעפאלען
האט דער דב געהײסען ווארפען  2מאל ח״י אין דבי מאיר בעל הנס פושקעלע״
דאם פושקעלע האט מיטגעלעבט אלע לײדען און פרײדען פון אידישע
היתער ,עם איז געווארען אן אינטעגראלער טײל פון דער אידישער משפחה,
מיט צוזאמענעמען דאס אבגעשפארטע געלד האבען זיך ניט פארנומען קיין
באצאלטע קאלעקטארם ,נאר די שענםטע בעלי בתים ר׳ אהרן לאכעד און
ר׳ אלקנה פדוכטהענדלער האבען געהאט א חזקה אויף דעד מצוה .צוױי
מאל אין יאר האבען זײ אױסגעלײדיגט די פושקעס .ד׳ ישראלי גאױציאנסקי
איז געװען דער נשיא.
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טאגזאשאןגער דבניגז
• ש .ליפט
p

וואס האבען אפיציעל באקליידעט רבנ׳ישע אמטען ,זייט איד גרינדונג
ביז צום חורבן א גרינדליכע אפהאנדלונג וועגען זיי איז דא אין דער עברית
אפטיילונג אינם מאמר פון שלום לבי״א ,דאם איז ניט קיין פולשטענדיגע
אויסשעפליכע רשימה ,נאר וויפיל עם איז געלונגען מיט גרויס מי און
זיכונגען צו ענטדעקען.
 )1דבי נח ,אב״ד ,געווען שטאדט רב אין די יארען ש״פ־ת״ד.
 )2הרב רבי יעקב ב״ר אורי פייביש ,אב״ד און ראש ישיבה ,פארלאזט
טאמאשאוו און געווארען רב און דאש ישיבה אין סלוצק.
 )3הקדוש רבי מרדכי ב״ר יוסף מווילנא ,א ברודער פון קראקאווער
רב בעל מגיני שלמה ,אב״ד און ראש ישיבה ,אומגעקומען על קידוש השם
אין שנת ת״ט.
 )4רבי יהודא ב״ר ניסן ,אב״ד און ראש ישיבה ,געווען פריער רב
אין טארנא און נאכהער אין קאליש ,דער פערפאסער פון• ספר בית יהודה,
פארלאזט טאמאשאוו בערך תט״ז.
 )5רבי ראובן זעליג ב״ר יעקב ,אב״ד.
 )6דבי יצחק ב״ר יחיאל מיכל אב״ד ,בעדך שנת תל״ג.
 )7רבי חיים ב״ד מרדכי ,אב״ד און ראש ישיבה ,בעדך שנת תמ״ז.
 )2דבי אליעזר לייזער היילפערן אב״ד ,פארלאזט טאמאשאוו שנת
תנ״ה און געוואדען הויפט רב און ראש ישיבה אין פיורדא.
 )9רבי יהושיע ,אב״ד (זיץ אייניקעל רבי הירש האט מחבר געווען
א ספר עבודת השיר און געוואוינט אין טאמאשאוו.
 )10רבי משה ב״ר יהודא ליב גאלדין ,אן אייניקעל פון טורי זהב,
אב״ד ,פאדלאזט טאמאשאוו שנת ת״ק און געווארען רב אין לעמבערג.
 )11רבי נתן נטע כהנא־שפירא אב״ד און ראש ישיבה ,פארלאזט
טאמאשאוו און געווארען רב און דאש ישיבה אין טישיוויטץ.
 )12דבי אלעזר פערילם ,אב״ד און ראש ישיבה ,נפטר געווארען
תקמ״ה בערך.
 )13דבי משה באשקא ,דער זוהן פון רבי הערשל׳י זאמאשטשער,
האמבורגעד רב ,מחבר פון ספר שו״ת תפארת צבי ,אב״ד ,און האט פארלאזט
טאמאשאוו און זיו באזעצט אין בראדי.
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 )14דבי שאול הערצפעלד אן אײניקעל פון זאמאשטשער־ לעמבערגעד
רב בעל מרכבת המשנה ,אב״ד ,םאדלאזט די שטאדט אמ זיך באזעצט אין
ווארשא.
 )15רבי יצחק נתן הלוי נאייגיבהאד ,רב אין טאמאשאוו.
 )16רבי יאסקי ,דיין.
 )17רבי דובעריש שווערדשארף ,אב״ד ,פארלאזט טאמאשאוו און
געווארען רב אין בילגורייא.
 )18רבי יעקב אהרן יאנאווסקי מו״צ.
 )19רבי ארי׳ לייביש נייהויז ,אב״ד און אדמו״ר .א זוהן פון רבי
יוסף קעזי 0פון יאנוב און איידעם פון אור לשמים פון אפטא.
 )20בנו רבי ישראל שמואל גייהוז אב״ ד און אדמו״ר.
 )21בנו רבי מאיר נייהויז ,א קורצע צייט געווען רב און צוליב
מחלוקת אוועק קיץ כעלם ווי ער איז געווען רב און אדמו״ר.
 )22דבי נתן העבענשטרייט ראב״ד ,אוועק קיץ זאמאשטש און נאכהער
9רעמישלא.
 )23רבי יעקב אליקום געציל מו״צ ודאב״ד.
 )24רבי יצחק אלי׳ ,אב״ד ,צוליב מחלוקת פארלאזט די שטאדט.
 )25רבי משה רויגענפיש ,אב״ד ,פדיעד געווען רב אין חמעלניק.
 )26דבי אנשיל דאב״ד ,פארלאזט טאמאשאוו און באזעצט זיך אין
לעמבערג.
 )27דבי שמואל זינגעד (טעמערלס) ראב״ד.
 )28דבי יוסף ארי׳ לייביש פרישעדמאן ,ראב״ד.
 )29רבי שמשון זאב שטאקהאמער מו״צ (דער געלער מודה הוראה)
אומגעקומען אין די אוקראינישע פאגראמען.
 )30רבי חייט אהדן שידקאווסקי ,אב״ד (דער ליטוואק).
 )31דבי יוסף לייבוש פרישערמאן אב״ד.
 )32רבי נחמן נייהויז ,מו״צ ,בהדה״צ ר׳ ישראל שמואל נייהויז.
 )33דבי ירחמיאל מרדכי וויינבערג ,אב״ד ,געוועזענער רב אין קרילוב.
 )34דבי ארי׳ לייביש רובין ,אב״ד און אדמו״ר ,געוועזענער רב אין
ציעשינוב.
 )35דבי מאיד אברהם פרישעדמאן ,מו״צ.
 )36דבי פסח סיטזאמער ,יאדטשיווער רב ,אין דער מלחמה געוואוינט
אין טאמאשאוו אץ ביז דעד ליקווידאציע געווען דער שטאדט רב.
ויבדלו לחיים
 )37דבי משה פרישערמאן שליט״א.
 )38רבי שאם יחזקאל שרגא רובין שליט״א.
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יזמד בוך

P

דטר ציעטזינאװער רב
הרב רבי אריי לייביטז רגבי\ וצי'ל
b

* י .װײנטדױכ

גערופן האט מען אים אויפן נאמען פון •דער שטאט וואר ער איז
געווען רב און חסידישער רבי ,איידער ער האט זיך באזעצט ביי אונו אין
שטאט .אבער אין דעד אמח׳ן איז עד געווען איינער פון דאבינאט ביי
אונז אין שטאט ,און לעצטנס דער הויפט רב.
איך נעם זיך ניט אונטער צו באשרייבן זיין לומדות און צדקות׳
יחוס און חכמה ,ווייל דאס איז איבעד מיינע כוחות .כ׳וויל אדוי 30דענגען
דאס וואס איך האב אלם געוויינלעכער מענטש געזען און געקענט תופס זיין.
זיין פאטדיארכאליש מייעסטעטיש אויסזען מיט זיין צויבערדיקין פריינט־
לעכן בליק ,האט נעפאנגען יעדן מענטש וואס איז געקומען מיט אים אין
בארידונג .זיין ריין קריסטאל פערזענלעכקייט און פייערדיקע נשמה איז
געווען ווי א לײבמ טורעם ,ספעציעל פאר דעד אויפוואכענדע שטאלצע
ארטאדאקסישע יוגנט.
אויב •די שטאט האט געהאט אין אים א געטרייען פאסטעך׳ א
קלונן׳ ארבעטסזאמן דב מיט אויסעדגעוויינלעכע פעאיקייטן ,אויב די חסידים
האבן אין איס געהאט אן אמת׳ן צדיק און הארץ־פדיינט — ,האבן מיר,
די יוגנט ,אין אים געהאט אן אמת׳ן געטדייען ערציער און גייסטיקן
פאטעד .יעדער בחור האט געזען אין אים פאטערלעכע כאציאונג .עד האט
אריינגעגעבן תוכן אין אונזער לעבן .ער האט דערהויבן אונזערע נשמות
מיט מוט און שטאלצקייט ,באוואוסטזיניקייט און קלארקייט.
א גייסטיקער גענום איז געווען צו פארברענגען ביי זיינע טישן
און האדציקע׳ זיסע ,דביקות׳דיקע תפלות׳ וואס יעדער איז מיטגעדיסן
געווארן פון דינע נאגענדיקע ניגונים .מיט דין פלאם פייערדיקער נשמה
און צאנזער התלהבות אדורכגעפלאכטן מיט אמת׳ע שמחה און .לעבעדיקייט
האט ער אונז אלע אויפגעמונטערט און דערהויבן .ער האט ערוואכט פאר־
שלאפענע און פארשטיינערטע און די פארוואנדלט אין שפדודעלדיקע לעבנס
פול מיט ענערגיע און לעבנפ־לוסט .מיט מעשים פאר תודה און חסידות.
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ספעציעל איז געװען אינטערעסאנט דער פרײטיק צונאכט־טיש ,מיט
די ריקודים און חסידות־שמרעסן׳ װאס מיט יעדער פארברענגען איז ארנזער
גײסטיקער אוצר בארײכערט געװארן מיט חסידישע תורות און סיפורים
פון אלטע צדיקים.
גאר געהויבן זײנען געװען זײנע שלש־םעודות׳ן .עס איז שגין 8
פאר צענדליק יאר זינט כ׳האב געהאט די זכי׳ צו זיצן בײ זײנס 8
שלש סעודות ,אבער דאם בילד שטײט מיר נאך פאר די אױגן  :ם״איז
שבח פארנאכט .די נאכט דערנענטערט זיך מיט שנעלע טריט .זי שפרײט
אויס אירע שװארצע פליגל איבער דער גאגצער וועלט .און ווי שוואדצע
םאמעטענע פאדהאנגען באדעקט זי די פעבסטעד פון רב׳ם גדויסע שטוב.
דעם רבי׳גם צורה װערט אויסגעמישט מיט דעד געדיכטקײט פון דער
פינםטעדניש .עס בלישטשעט נאר די װײסע פאסן פון זײן קליין בערדל,
און •די וױיסע בלומען פון זײז טיש־כאלאטל .אבער קײו געשטאלט זעט
זיך גיט נאר מ׳הערט א וױיך הארציק קול .דעד רבי הױבט אן ״אתקינו
סעודתא״ מיט א צאנזער דביקות ניגון און דער עולם זינגט מיט .דער רב
הויבט אן העכער און העכעד .דער עקסטאז שטייגט .דעד עולם מיט דאס
פײער צעברענט זיך .מ׳דערפילט אז מען איז עפעם א חלק פון די ״בני
היכלא ד כ םי פין...״ עפעס פארנזראגט ער אונז אין אזעלכע וױיטע פאר־
בענקטע עולמות װאס עס גלוםט זיך ניט אזוי שנעל צוריק אראפנידערן
צו דעד װאכעדיקער װעלט װאס װעט זיך באלד אנהויבן נאך הבדלה.
און ווען מען ענדיקט ״בני היכלא״ און צװישן איץ *מזמוד ילדוד״
און דעם צװײטן װערט שטיל ,דער רבי ברומט פאר זיך א ניגונ״דל ״לית
אתר פנוי מיני׳ ״ ,ניטא קיין ארט װאס איז לײדיק פון כביכול ,אבער
גלײכצײטיק ״ליח מחשבה תפיסא בך כלל״ ,קײן שוט מענטשלעכער געדאנק
קען דעם באשעפער נישט באגרײפן ,און נאך א פאר מינוט פון דביקות׳ן
פאנגט עד אן דעם מזמור לדוד ד׳ רועי לא אחסר.
עפעס האט ער דעמאלט ארײנגעגאסן אין אונזערע תעדצער אזא
מין שטארקן בטחון געפיל ,אז מיד אלע האבן געפילט און געגלויבט אז
״ד׳ רועי״ ,אין ממילא ״דא אחםר״ ,האט אוגז גארניט געפעלט .טראץ דעם
װאס אונז עדװארט די ששת ימי המעשה מיט לײדיקע קעשענעס״ חובות
און שטייעדן און באיקאטן.
און װען ער האט געענדיקט דעם ״שהשלום שלו ישימ עלינו ברכה
ושלום״ מיט א פרײלעכן צאנזער מארש ,איז יעדעד געװארן מלא שמחה
און בטחון ,אז מיר זײנען צוגעגאנגען צו דער נײעד װאך פול מיט
אמונה און בטחון און פול מיט אונטערנעמונגס גייסט.
ספעציעלע איבערלעבונגען און גייסטיקע אויפמונטערונג האבן מיר
געהאט אויף די ימים טובים ,ווען עם איז געקומען א גרויסעד עולם חסידים
■
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פון דעד פרעמד .די תפלות פון די הייליקע טעג וואס האבן געדויערט
ביז פארנאכט ,און באבדעם דער תשליך מארש באגלייט מיט געזאנג און
טענץ ‘ ,האבן איבערגעלאזט א טיפן איינדרוק אויף דעד יוגנט .אדער די
צאנזער הקפות שמחת תורה ,ױאס דעמאלט האט דעדגרייכט דעד קדלמינאציאנס
פוגקט פון שמחה און ענודה .ע 0האט געברויזט מיט שמתה און קדושה.
צועדשט די שירים פון דביקות און השתפכות הנפש׳ את דערנאך זיץ
טאנצן ביי די הקפות ,און דעד עולם אדום האט געפאטשט און געזונגען
ביז אין די שפעטע שעה׳ן .אדער די חנוכה־ליכט בענטשן מיט זיינע
הארציקע ניגונים .אט די גייסטיקע דערהויבנקייט האט פול געמאכט אונזעד
נשמה.
זיינע גייסטרייכע און אינהאלטספולע שמועסן מי ט דער יוגנ ט.ה א ט
אונז גייסטיג רייך געשטעלט .ער פלעגט אויך זיך פאדאינטערעסירן וועגן
פדיוואט לעבן ,שידוכים ,און העלפן ווי ווייט מעגלעך וועגן א תכלית.
און יעצט זיין האנדלונג אלם רב :זיין פינקטלעכקייט און קלארקייט
אין דין תורות ,זיץ באזארגן וועגן אלע כשרות ענינים ,זיין חכמה און
וויסן .ביי יעדער שווערער איבערלעבונג איז מען א ריין צום רב ,געהאלטן
אן עצה ,באקומען א ברכה ,און געפילט ווי עס איז גרינגעד געוואדן אויפן
הארץ.
מיר אלע זיינען געווען שטאלץ מיט אונזער גרויסן גייסטיקן ריז.
אפילו זיינע פאליטישע געגנער האבן אים רעספעקטידט און געאכטעט.
■

אט •דער גרויסעד צדיק איז פארוואגלט געוואדן אין די סיבידער
טייגעס וואו דעד קאמענדאנט האט אים געמוטשעט און באליידיקט ,געליטן
הונגער און נויט ,און צוגעזען ווי זיין באליבט קינד ,דעד באגאבםטער
און געלונגענער הרב מאיר ,הויכט אוים זיין נשמה פאר הונגעד און פיין.
אין 26־טן טאג אין סיון ,תש״ב ,איז אויך זיין הייליקע בשמה אויסגע־
גאנגען ,וואו ער ליגט צוזאמען מיט מאירץ און זיין אייניקל נחמה זיכלינסקי
און נאד  25אידן אין גוריעווסק ,נאוואסיבידסקער אבלאסט .ת.נ.צ.ב.ה.
כדאי צו באמעדקען ,אז ער האט פארגעפילט דעם חורבן און
געווארנט מ׳זאל הייס בעטן פארן שלום״ ווייל ווי שלעכט די לאגע ביי
אי־דן איז דאן געווען וועט א מלחמה זיין פיל ערגער .מעסט נישט מיט
די צרות פון דעד עדשטער וועלט־מלחמה ,ווייל היינט איז די קדיגם מאשץ
פיל גרעסער אין קראפט אץ היטלער מיינט וואט ער זאגט אץ די פאליאקען
קענען אים דא פיל העלפן.
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ת ש לי ך גג ײ ך

• רעי לערער םאוסמ
אין טאמאשאװ האט מען די קאשטשושקא גאם .אמאל
געדופען ״די אוליצע״״ פונקט װי אלע אנדעדע גאםען זואו עס זענען געװען
גערטנער ,בוימער און בלומען .נאר די גאס ,איז דאך געװען אנדערש װי
די אנדערע ״אוליצעס׳/
למשל :די ״אוליצעס״ נישט װײט פון דער קרעניצע ,אדער די
*אוליצע״ לעבן דער ״טארגאװיצע״ ,די האבען טאקע געהאט סעדער.
גערטנער .בױמער ארן בלומען׳ נאר די שטיבלעך זעגען געװען נידעריגע״
די פענסטערלעך קלײנע״ אנגעשטעלט מיט װאזאגעם װעלכע האבען פאר־
שטעלט די שײבעלעך.
די געדטנער זענען געװען פארזײט מיט גרינצײג .פריליגג״ אז מען
איז דאוט געגאנגען שפאצירען׳ האט זיך דאס אױג געקרױקט מיט די
ירגגע שפראצונגען  :פון ראש־חודש רעטעכלעך ,באריקעם־בלעטעלער׳ קאפא,
שאלאטען .אוגערקעם ,בעבלעך״ קארטאפלעם ,קאקארוזעמ׳ מערן ,דיניעס,
אוילבירטען און פעטרושקע .די ױנגע שפראצונגען האבען פת זיך ארוים־
געגעבען א טייערען געשמאק ,די בוימער האבען געבליט״ און רױיםער
צװיט איז געפאלען װי א שמעקעדיקער שגײ
א לײכט װינטעל האט געמאכט רױשען די בוימער .און ורען די
זון האט זײ באלױכטען ,ד״אט מען געזען גדיןי פון אלערלײ שאטירונגען.
נאר קײן טײך איז דאדט נישט געװען.
געװען איז לעבן די קרעניצע א ״באגנע״ -װאס האט זיך פארמירט
פון די װאסער־פאלען פון די בערגיקע גערטנער .יי *באגנע״ איז געװען
ארום אוןי ארום באװאקםען מיט שאװער .נאד אין מיטען ,איז געווען א
גרינער שױם .אפט׳ װען דאם ׳״באגנע״־רואסער איז באשײנט געװארען
פון די זוןי־שטראלען׳ האט מען דאדט געזען מיניאנצע קאלירען .פון לילא״
בלוי״ רויט .גדין ,פורפור און געל.
אטיילמאל האט זיך געדאכט ,אז די ״גאגנע״ אנטהאלט אויל ,און
אין .דער ליכטיגקייט פון דער זון פארמידען זיר די קאלירען.
גאנץ אנדערש איז געווען די ״אוליצע״ װעלבע איז שפעטער געװאדען
די קאשטשושקא גאס• װייל די דאזיגע ״אוליצע״ האט געהאט א טייך.
דער טײך איז געװעןי קײלעכדיג ,און אין סאמע מיטן פון דעד
גאס .אח אט דעם קײלעבדיגען טײך ד.אט מען גערופען ״דער תשליך־טייך״.
אין די זײטען פון דער גאס ,זענען געװען קלאטקעס .לעבן די קלאטקעם
שטיבעלעך .האבען די שטיבעלעך געהאט גאניקלעך ,און א טייל פענםטער
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זענען געווען באהאנגען מיט טיולענע פארהאנגען .אין די גערטנער זענען
געוואקסען בלומען .בוימעד האבען באצידט די גאס און זי האט זיך געצויגען,
פון קירישן שאסעי ,מיט וועלכען זי האט זיך געגרעניצט ביים אגהויב,
ביז צו דער בריגאדע ״אוליצע״.
די גאם איז געווען די שפאציד־גאם פון די פדומע טאטעס און
מאמעט און זייעדע קינדערלעך .ווייל דעד קיילעכדיגעד טייך ״האט געמאכט״
די דאזיגע ״אוליצע״ פאר א ״אידישעד גאס״ ,כאטש דאדט האבען אויך
געוואוינט קריסטען.
דעם קיילעכדיגען טייך> האט מען געדופען :״דעד תשליך־טײך״
ווייל ראש־השנד״ זענען אהין געקומען אידען פון דעם קידישן שאסעי
און פון דעד ״אוליצע״ און פון גאנץ פדאגע צו תשליך.
און כאטש עם איז געווען דער בית־עולמ־טייך ,וואו אידען פון מארק
און פון זאמאשטשער שאסעי און די ארומיגע גאסען זענען געגאבגען צו
תשליך ,איז אבער דעד קיילעכדיגער טייך פאדבליבען אין דער געשיכטע
פון אונזער שטאט טאמאשאוו ,ווי דעד ״תשליך טייך״.
זענען אידען געשטאנען (ראש השנה) בייס תשליך־טייך אנגעטאן אין
זייערע ױם־טוב׳דיגע מלבושים .מיט גארטלען אדום די לעביען׳ און מיט
רויטע פאטשיילעם אין די קעשענעם .מיט מחזורים אין די הענט ,האבען
זיי זיך פרום געשאקעלט אץ האבען געזאגט תשליך .די איגגלעך נאכגעטאן
די טאטעם ,און שאקלענדיג זיך ,האבען זיך מיטגעשאקעלט די פאלעס פון
זייערע לאנגע קאפאטעס.
ביי א צווייטער זייט פון דעם קיילעכדיגען ת ש לי ר־ טיי ך ,זענען בא־
זונדער געשטאבען די פרויען .אויסגעפוצט אין זייערע קליידער פון דער
״װיפדאװע״ ,אויך מיט מחזורים אין די הענט .זיי האבען הויך געבעטען
דעם אויבערשטען ,פאר א גוט און געזונט יאד ,פאר גחת פץ קינדער,
פאר גרינג האדעווען אץ פאר פרנסה.
די קליינע מיידעלעך ,האבען אין זייערע פיל קאלירטע קליידלעך
אויסגעזעהן ווי בלומען .ווי בלומען זאפען איין טוי ,האבען זיי איינגעזאפט
דאס בילד פץ תשליך און עס באהאלטען פארבארגען אין הארץ און אין
געדאנקען.
ווען א ווינטעל האט געבלאזען ,האבען זיו די אפגעשפיגלענדיגע•
בוימער אין וואסער אויל געשאקעלט ,און עס זענען געפלויגען די מיידעלישע
צעפלעך אץ די אינגלשע געקרייזטע פאות .עס האט זיו געדאכט ,אז די•
תפלות זענען געפלויגען גלייך צום הימעל.
האט מען אויסגעשאקעלט די קעשענעם .געווארפען די קרישקעס אין
וואסער .און מען האט זיך דעדפילט ריין פון זינ ה אץ אוועק מיט א גדינגער
הארץ פון דעם קיילעבדיגען תשליך־טײך.
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& פ א ר פ א2ןגונו\ גגטגטן גזײ\ גזעזפגזה פג\ מואגזאטזא^

• יצחק כאשעױיפ
איך בין פון מײן פאטערס צד א טאמאשאווער .מיין פאטער ,הרב
פנחם מנחם הכהן זינגעד ,איז א זוהן פון ד,דב שמואל זינגער װאס איז
אױף דער עלטער געװארען מורה הודאה אין טאמאשאוו .זיץ פאטער איז
געװען ר׳ ישעיה פון קינצק און זיין פאטער — ר׳ משה חריף פון װארשע
(דעד מחבר פון אגרת הקודש וואט איז געדרוקט אין ספד דעת משה),
א זוהן פון ר׳ טוביה שטעקשינער רב ,א זוהן פון ר׳ משה רב פון שדה
חדש (נייפעלד) ,א זוהן פון ר׳ צבי הירש רב אין זשאריק און אזוי ווייטער
און ווייטער .נאך א גרויסער מיוחס איז מיין פאטער געווען פון זיין
מוטעדס צד ,מיין באבע טעמעלע ,אדער טעמע בלומע ווי איד באמען איז
געווען '.זי האט געשטאמט פון ש״ך ,פון מגלה עמוקות א.ץ פר רמ״א.
דאס אלץ האט  .אויסגערעכענט אין א בריוו אונזעד קדוב דעד פלונסקער
רב צבי יחזקאל מיכלזאהן.
איך בין קיינמאל גישט געווען אין טאמאשאוו ,אבער פון קינדווייז
אן האב איך געהערט מעשיות וועגען מיין זיידען ד׳ שמואל ,דעד באבע
טעמעלע ,מיין באבע הינדע אסתר .אט־די הינדע אסתר איז געווען א
פערזענליכקייט פאר זיך .זי האט געטראגען א טלית־קטן און איז געפארען
צו ר׳ שלום בעלזער .איר מאן האט ,דוכט זיך ,געהייסען ר' איציק הירש
און איך היים באך אים :יצחק צבי.
מיין זיידע ר' שמואל איז געווען און געבליבען א פארבארגענער
מענטש .לרוב האט ער יארען־לאבג געגעסען קעסט ביי שוועד און שוויגער
און זיך אפגעגעכען מיט קבלה .ער איז געווען א קנאפער רעדנעד -האט
לאנג געדאווענט ,געשדיבען כתבים וואס ער האט קיינמאל נישט געדרוקט.
נאכץ שווערם טויט איז מיין באבע טעמעלע געווארען א הענדלערין פון
צירונג .זי פלעגט ארומפארען צו פריצות פארקויפען איידלשטיינעד .נאך
שפעטער זאל זי האבען געעפענט א שניט־קרעמעל .דער זיידע איז געווארען
מורה מראה ערשט אין די שפעטערע יארען .ער איז געווען א קראנקער
מענטש .אט וואם דער טאטע שרייבט וועגען אים אין דער הקדמה צו זיין
ספר מגדים חדשים:
״און אז איך דערמאן שוין מיין הייליגען פאטער ,לאמיך דערציילען
זיין לויב ,וואס מיינע אויגען האבען אליין צוגעזעהן .יעדען טאג האט ער
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זיד ממש מוסר נפש געווען אין זיין רייגעד אוו לויטעדעד תפילה״ אזוי
אז נאכץ דאוונען האט ער געמוזט איבערטאן די מלבושים אזוי זענען
זיי געוואדען פארשוויצט פון דעד עבודה״ דעד ליבשאפט צו גאט און דעד
דבקות ,א גאנצען טאג האט עד עוסק געווען אץ תורה ,נגלה ונסתר און
אלץ אויף א שטילען שטייגער .ער האט געשדיבען א סך סתרי תורה
מיט גדויס ציטערניש און פחד פאר גאט און עד איז געווען ביי זיך זעהד
שפל און האט געלויבט גאט אויף דעם שלעכטען מיט שמחה ממש ווי
אויף דעם גוטען .און יענע וואס האבען אים געטאן שלעכטס האט ער
אפגעגילט מיט גוטס און תמיד מצדיק געווען דעם דין ווי וואויל ער איז
אלעמאל געווען געשלאגען מיט יסורים .דאס איז בלויז א טייל פון זיינע
הייליגע וועגעך ------------
1

דער זיידע האט פץ צייט צו צייט געמאכט נסיעות און מ׳האט
נישט געוואוסט וואוהין .נאד דעד חתונה בעת ער האט געגעסען קעסט.
האט ער נישט געוואלט עסען קיין פלייש .ער האט אבער געוואוסט אז
די שוויגער וועט מאכען א געוואלד .האט ער באשוואוירען די באבע
טעמעלע זי זאל די זאד האלטען בסוד .זיבען יאר צייט האט ער זיך
גענעהדט א גאנצע וואך בלויז מיט טרוקענס און די באבע האט געמוזט
זוכען אלערליי פארטלען אז מיין עלטער־באבע זאל ני.שט וויסען וועגען דעם.
ס׳איז פאראן א שטדיך וואס געהט אדורך כמעט איבער אונזער
גאנצער משפחה :אפגעזונדערקייט .דער זיידע ר׳ שמואל איז געווען א
אפגעזונדערטער מענטש .דער זיידע פון מיין מוטערס צד״ דער בילגארייער
רב ,ר׳ יעקב מרדכי זילבערמאן״ איז אויך געװען אן א&געזונדערטער,
אזוי איז אויד געווען אין א געוויסער מאס מיץ פאטער ,כאטש ער איז
גלייכצייטיג געווען א צוגעלאזענער .ווען מיין טאטע איז געווען א בחור״
האט ער זיך נישט גע׳חבד׳ט מיט די אנדעדע בחורים און ער האט געהאט
א נאמען פאר א בטלן .עד האט בחורווייז שוין אנגעהויבען שדייבען חידושים
און האט מחבר געווען א ספר וואס ער האט גערופען ״רצוף אהבה״ .עס
איז געווען״ אויב איך האב נישט קיץ טעות״ א פירוש אויפן סידור .מען
קאן זאגען וועגען מיין פאטער אהן מליצות אז ער האט נישט געקאנט
קיץ צורת מטבע.
¥

מיין פאטעד האט געהאט אן עלטערן ברודער ר׳ ישעיה וואס האט
חתונה געהאט קיץ גאליציע .אט דער ישעיה איז נאך דעד .חתונה געווארען
א סוחר אץ א נגיד .געוואוינט האט ער אין דער שטאט ראהאטשין .עד
האט אויך געהאט א ברודער שמעון וואס איז יונג געשטארבען און צוויי
שוועסטער וואס האבען חתונה געהאט קיץ אונגאדן .ס׳זענען געווען עטליכע
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משוגעים אין מיץ טאטענס משפחה אץ מיץ מאמע פלעגט עם א ים פאר*
ווארפען ווען' זי האט געהאט מיט אים א שטיקעל מחלוקת.
יענע יארע ן זענען משפחות זיר גיד צעפאלען ,דעד זיידע ר׳ שמואל
איז נפטד געוואדען .די קינדער זענען זיך צעפארען .אין טאמאשאוו איז
בלויז געבליבען מיין באבע טעמעלע .זי איז געשטארבען אין אנהויב פץ
דער ערשטער וועלט־מלחמה איבער אכציג יאר אלט .מיץ טאטע איז
געווען ביי איד דאס שיינדעל״ װײל מיין 3אכע האט געהאט אן אומ־
באשרייבליכע ליבשאפט צו תורה און צו אידישקייט .דערביי איז זי אויף
איד שטייגער געווען א פדוי וואם האט געקאנט דאס לעבען און גוט פאר־
בראכט מיט מענטשען .זי איז אפשר געווען די איינציגע אין מיץ משפחה
(אויף וויפל איך ווייס) וואם האט זיר אויסגעמישט מיט מענטשען און איז
געווען צו זיי נאהענט .איך האב זי נישט געקאנט ,אבער מיין פרייגד ר׳
משה גארדאן (גאזיטשיינסקי) האט זי גוט געקאנט און ער האט מיר
א ביסעל דערציילט וועגען איר .איך האב אומעטום אפגענומען פון איר
גדיסען .דא אין ניו־יארק האט מיד דערציילט וועגען איר אן עלטעדע
אידישע אקטריסע וואס האט געשטאמט פון טאמאשאוו .איך געדענק שוין
נישט איר נאמען .זי איז געזעסען מיט מיד אן אוועגט און נישט אויפ־
גער״ערט לויבען מיץ באבע טעמעלע.
מחמת מיץ פאטער האט אין די יונגע יארען שוין אנגעהויבען
שרייבען חידושים און זיך פיהרען רבנ׳יש ,האבען אים די בחורים אין
בית־מדרש אביסעל גע׳רודפ׳ט אויף דעם שטייגער ווי די שבטים האבען
גע׳רודפ׳ט יוםף׳ן .מ׳האט מסתמא אויך חוזק געמאבט אויף זיין בטלנות.
ער איז געווען און געבליבען א מענטש וואס איז אויסגעטאן פץ וועלט־זאבען.
ער האט נישט געקאנט קיץ ווארט פויליש .פאר אים האבען עקזיסטירט
בלויז פרומע אידען .די תורה אץ פרומע אידען זעבען געווען פאר אים
די וועלט .אויסעד דעם איז אלץ געווען פרעמד ווילד .דער עולם הקליפות•
דעד טאטע פלעגט רעדען מיט באדויערען וועגען זיין ברודער
ישעיה וואס איז געווארען א סוחר און א נגיד.
איך חזר דא אייגענטליך איבער בקיצור דאס וואם איך האב באשריבען
באדיבות אין מיין בוך ״אין מיץ טאטענ׳ס בית דין שטוב״ ,אבער איך
גלויב אז איך האב צוגעגעבען עטליבע פאקטען וואס זענען דארט נישטא.
א גרױסער פחד פאר מיץ פאטער (ווי שפעטער פאר מיר) איז געווען
דער פריזיוו דאס דארפען שטעלען זיך צום מיליטער .איך קאן מיד נישט
פארשטעלען קיץ ערגערע שטראף פאר אזא מענטש ווי מיין פאטער ווי
דינען צווישען גוים ,איוואנעם .די העכערע כוחות האבען אים באשירעמט
דערפון .ער האט געקראגען א ״ליגאמע״ .גענוי וואס דאס איז ווייס איך
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גישט ,דוכט זין אז דאס איז געווען א הויכעד נומער .דעד טאטע פלעגט
אפט דערציילען וועגען דעם און צוגעבען אז ער האט אפילו נישט באדארפט
זיך אויסטאן פאר די גויים.
דער טאטע האט געהאט א גאנץ לעבען איין וואונש :לערנען תודה
במנוחה״ אבער ליידער האט ער די מנוחה קיינמאל בישט געהאט .ער האט
געוואלט לעדגען תורה אץ טאן אין אידישקייט .ער האט ערגיץ חשק געהאט
צו ווערען א גוטער אי ה אבער עם איז שוין בישט געווען די צייט פאר
אזויגע זאכען .מיינע פעטערם ,דעם בילגארייער רב׳ם זיהן ,האבען געקוקט
אויף מיץ פאטער ווי אויף א בטלן .ער" האט נישט געוואלט לערבען קיץ
רוסיש ,נישט געוואלט אפגעבען קיץ עקזאמען ,וואס איז יענע צייטען
נויטיג געווען אויף צו ווערען רב .ס׳איז געבליבען ביי אונז אין דער
משפחה מיץ טאטענס א װארט .ער האט איינמאל א זאג נעטאן :״ס׳איז
אומזיסט ,איכ׳ל גישט רעדען מיט׳ן גובעדנאטאר״! מיץ מוטער וואט האט
אין זיך געהאט א פונק פון וועלטליכקייט און א סך קלוגשאפט ,פלעגט
איבער׳חזר׳ען אט־די לאזונג מיט איראניע .אבער איך האב גאנץ גוט
פאדשטאנען מיין טאטען .דער גובעדנאטאר איז געווען פאר מיין פאטער
דער םימבאל פון גוי׳אישקייט ,פרעמדקייט ,זינד ,מאכט־גיריגקייט .רעדען
מיט דעם גובערנאטאד איז געווען פאר מיץ טאטען דאם אייגענע וואס
אדיינגעהן אין דער שטייג פון א חיה דעד-
דורך מיין טאטען האב איך באקומען א פארשטענדעניש פאר דעם
איד ,דעם געטא־איד ,דעם איד וואס האט אויף זיך אנגעהאנגען אומצאהליגע
מצוות און חומרא׳ם זיך אפצוטיילען פץ דעם גוי .דער הויפט־פדיבציפ
פץ אידישקייט איז באשטאנען אין דערווייטערען זיך פץ דעם גוי אזוי
ווייט ווי מעגליך 5וויפל נאד דער גוף קאן דערלויבען .די השכלה איז
געווען פאר מיץ פאטער טריף ווי חזיר ,ווייל זי האט געוואלט זיך דער־
נעהנטערען צום גוי .איך געדענק ווי א ציוניסט האט געזאגט צו מיין
פאטער אז אידען דארפען ווערען א פאלק ווי אלע פעלקער און ווי דער
טאטע האט אויף אים א קוק געטאן מיט שטוינונג ,מיט באדויערען .דער״
״ווי אלע פעלקער״ האט אלץ אוועקגע׳הרג׳עט.
ווען זיינע אייגענע קינדער האבען אנגעהויבען ווערען קאליע ,איז
דאס געווען פאר מיץ טאטען אן אומבאשרייבליכער צער .ער האט געהאט
איין ערקלערונג :וואם זיי האבען געשטאמט פון א מתנגד׳ישען שטייגער.
דער בילגאדייער רב איז א שטיקעל צייט געפארען צום טריסקער מגיד
אבער אין תוך איז עד געווען א מתנגד.
אידישקייט פאר מיץ פאטער איז געווען דאס פוילישע אידישקייט•
דאס אידישקייט פון די תלמידי בעל״שם .אלדאס איבעריגע האט געהערט
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צו די אוראלטע צייטען ,צו םפערען אזוינע װאם ד עי היינטיגער מענטש
האט צו זיי נישט קײן צוטדיט.
מיץ פאטער האט געהאט טוגקעלע האד ,א טאבאק־רויטע בארד,
בלויע אויגען און א סלאווישע נאז .עד איז געזוען שעהן ,אבער קליינוואוקסיג.
א חוץ דין גלויבען אין גאט ,האט ער געהאט אן אומבאגרעניצטען גלויבען
אין צדיקים .עד האט בכלל געגלויבט מענטשען .מ׳האט אים לייכט געקאנט
אפנארען .דין גוטסקייט איז געווען א קינדישע .ער האט איין מאל אוועק
געגעבען אן ארימאן די לעצטע זעבציג רובעל וואס ער האט געהאט.
די װעלט־מלתמה״ דאס קאליע װערען פון דינע קינדער ,האט דעם
טאטען וויי־געטאן ,אבער נישט דערשיטעדט .דאס אלץ האט געהאט איין
נאמען! דער עולם הקליפות ,די וועלט פץ פינסטערניש ,רשעות ,תאוות,
שלעכטם ,וואס גאט האט באשאפען כדי דעד איד זאל האבען א בחירה
און זאל קאנען זיך דערהויבען צו הויכע מדרגות .דער טאטע איז געווען
צעהן יאר רב אין דעם שטעטל לעאנטשין ביי דעד ווייסעל ,דאן איז ער
יארען לאנג געווען מודה הוראה אין וואדשע אויף דער קראכמאלנע גאס,
דאן — נאד דעד מלחמה — איז ער געווארען רב אין אלט דזשיקעוו,
א פיצעלע שטעטעלע נעבען האלישיץ .עד האט געהאט נחת בלויז פון איץ
זוהן ,מיץ ברודעד משה ,דעד אינגסטער וואס איז געווען א צדיק תמים.
וועגען זיץ צדקות קאן איך נישט און וויל דא נישט שרייבען .ער איז
אומגעקומען ביי די באלשעוויקעם .איין גליק האט דער טאטע געהאט ־ ער
איז נפטר געווארען פאר דעם היטלעד־חורבן.
ווען איך בין געווען אין ישראל האב איך דארט געטראפען די
משפחה קאדפער וואם זענען אונזעדע ווייטע קרובים אץ דער אלטער קארפער,
א איד א תלמיד־חכם ,האט מיט מיר גערעדט וועגען מיץ דידען און דעם
טאטען.
דאם ביסעל אידישקייט ,די ביסעל אידיש פייער וואס איז פאראן
אין מיינע ווערק ,האב איך גע׳יר ש׳נט פון די ,דעם טאטען ,דער מאמען,
די דידעס ,די באבעם .דאס ביסעל ליכט וואס איז פאראן אין דעד אידישער
ליטעראטור איז אן אפשיין פון זייער ליכט .אויב מיר וועדען נישט אלע
גוים ,איז עם נאד דערפאר ווייל די האלטען אונז צו און לאזען נישט
מיד זאלען ווערען אפגעריסען פון שטאם.
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מיין שטעטל אין באגינען
• רעי ©אופט
דעד הימל איינגעהילט אין בלוי״
דאם גדאז באדעקט מיט טוי״
די לאדן פארמאכט״
עס שטייט די לבנה אין הימל פאדטדאכט.
פץ בעלזער שטיבל גייט אויף א גמרא געזאנג
און מישט זיך אוים מיטן קלאנג
פון תהלימ־אידן אין בית־המדרש.
פייגעלעד זינגען שירה,
עס גייט צו קיבד א מאמע
אין אן ענגער דידה.
גאלד קאלירטע כמארעלעך
באצידן דעם הימל״
דעד פאסטוך מיט פייפל
פירט די בהמות ,שוין מיט טומל.
פון פייגל געזאנג אױפגעװעקט״
גייען מיידלעך
מיט קאלירטע קליידלעך,
געבלימטע פאטשיילעס אויף די קעפ,
די פיס אין שמאטע־שיך פאדדעקט.
מיט שלאף נאך אויף זייערע קינדערשע אויגן
גייען זיי אין וואלד,
און יעדער א טעפל אדער קריגל האלט.
די יונגע תקנם איינגעבויגן״
זיי קלייבן יאגדעם און שוואמען.
די זון גייט אויף צובטעד רויט״
אין אן איינגעבויגן שטיבל
באקט זיך בדויט.
עם טדיקנט זיך וועש
אויפן שבנ׳ישן פלויט.
פון קוימענס גייט שוין א דויד׳
דעד ערשטער מנין דאוונט אין דעד הויך״
ציבעלע־פלעצלעך שמעקן פול מיט מאן,
אויפן בוידעם קרייט שוין דעד האן.
אן אנזאג  :אן אוועק איז די נאכט
ס׳האט מיין שטעטעלע שוין אויפגעוואכט.
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געװידמעט צ 01אײבעען אנרענקען« ,ײן
בדודער ױפ|* און מײנע שװעסטער חיה׳לע
און חנה׳לע ,שוזעגעדין מינדעל ארן זײערע
פןןמי׳ליעס ,װעלכע זןנןן אומגעקומען אין חורבן
פוילין• ד ינקופ «•02

— פאר די טרשגונו װטלגג!זלװגזה
• משה גאזיטשײנםקי
ב ײ א קליינע מיטינג פון טאמאשאװער לאנדםלײט,
װאם איז פארגעקומען ביים טאמזאשאװער־ציעשינאװער רביץ׳ הרה״צ ר׳
שלום יחזקאל רובין־וואלבעדשטאם שליט״א ,אין הויז ,האט מען געפלאנט
ארױםצוגעבען א יזכור בוך ״טאמאשאװ״ ,צו פאדאײביגען דעם אנדענק פון
די קדושים װעלכע זענען אומגעקומען דורך די טמאים״ די נאציס ,ימח
שמם .צו יעדען פון די פארזאמעלטע איז צוגעטײלט געװארען צו שרייבען
אויף א געװיסע ״טהעמע״ ,זכרונות װעגען אונזעד געבורט שטאט טאמאשאװ־
לובעלסקי.
צו מיר איז צוגעטײלט צו שדײבען אויף דער אויבען דערמאנטען
טיטל ״טאמאשאװ /פאר די ערשטע װעלט מלחמה*.
אבער פון ״פאר״ די ערשטע װעלט מלחמה .האט דאך ניט קײן שיעור.
אין די היםטארי פון פױלן פיגורירט טאמאשאװ זעהד װייניג .פון די געשיכטע
״תולדות היהודים״ און אנדערע ספרים .װערט נאר דערמאנט ״טאמאשאװ״
פון כמיעלניצקי׳ס ,ימח שמו .צייטען .אין טאמאשאװ האבען זײנע חיילות
אנגעמאכט א חורבן .הונידערטער אידען זענען אומגעקומען .און ווי די אגדה
דערציילט זענען אין איין קבר אדיינגעווארפען געווארען  300קינדער .איך
געדענק פון מיין קינדהייט אן ,ווי אין די שלושת ימי הגבלה ,ד .ה .דריי
טעג פאר שבועות ,פלעגען די חברה קדישא ארומגעהן מיט לאפעטעס און
אויפ־פרישען די קברים וואם זענען געווען אין די גאסען; פאר די שוהל,
פאר׳ן בית המדרש ,א .א .וו .אין חסידישע ספרים ווערט דערמאנט די שטאט
טאמאשאוו צוליב די צדיקים וואס האבען דארט געוואוינט ,און פון וועלכע
איך האב מיו באנוצט ,ווי צום ביישפיעל  :״שם הגדולים החדש״ ,״נפלאות
הרבי״ ,׳״אוהל הרבי״ ,״אוהל יצחק״ ,״אור הנפלאות״ ,״שארית ישראל״ ,״דובר
שלום״ ,״הבאר״ ,״הרבי מקוצק״ ,״פשיסחא און קאצק" ,א .ז .וו .דאס רוב
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ווערט דערמאנט טאמאשאוו אין די אלע ספרים אין באציהונג צו קאצקער
חסידות.
אין די יאהרען 46־ 1945נאך דעם ווי עס איז באקאנט געוואדען דאם
גרויסע אומגליק פון אידישען פאלק ,דער גדעסטעד חורמ אין די אידישע
געשיכטע ,ווי א דריטל פון אידישען פאלק איז אומגעקומען ,און מען האט
זיך דערוואוסט פון חורבן פוי לן ,ווי די אלע שטעט און שטעטלעך זענען
אויסגעליידיגט געווארען פון אידען ,דורך די נאצים ימח שמם ,מיט דעד
מיטהילף פון די אנטיסעמיטישע פאליאקען ,האב איך געשריבען א ביסל
זכרונות פון טאמאשאוו אין ״מארגען זשורנאל״״ וואס האט געטראגען נאד א
פערזענליכן פאמיליען כאראקטער .אבער איצט וועל איך מיך באמיהען צו
שרייבען אין אלגעמיינע שטריכען.
געוועהנליך ,ווערען שטעט .זאגאר קליינע שטעטלעך ,וועלט באוואוסט
דורך דעם צדיק אדער גאון וואם האט געוואוינט אין דער שטאט .ווי עם
ווערט געברענגט פון דעם ערשטען רב־ראשי אין ארץ ישראל ,הגאון רבי
אברהם יצחק הכהן קוק ז״ל .עד האט געזאגט  :חסידים זאגען  :אז ניט נאד
דאס דערמאנען פון צדיק״ם נאמען דערוועקט א זכות אויף אידען ,נאר אויך
דאס דערמאנען דעם נאמען פון דעד שטאט ,וואו דער צדיק האט געוואוינט,
דערוועקט אויך א זכות .און דורך די גרויסע צדיקים וואס האבען געוואוינט
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אין די קליינע שטעטלעך איז דאס שטעטל געווארען וועלט בארימט .ער
האט עס באגרינדעט און געבדענגט א ראיה פון א מאמר אין ירושלמי (יומא,
ג׳) :״האיד כל המזרח עד שבחברון ,ולמד .עד שבחברון? — כדי להזכיר
זבות אמת״( .פון גאנצן מיטל מזרח דעדמאנט ער נאד חברון ,ודיל אין
דעד שטאט חברון רוד״ען אונזערע הייליגע אבות) .און דורך די עטליכע
צדיקים וואס האכען געוואוינט אין טאמאשאוו ,איז די קלייבע שטאט געווארען
וועלט בארימט.

דער רפי ר׳ מענדעלע ז״ל
■

א גאר גרויסען טייל וואם טאמאשאוו פארנעמט אין פיעל חסידישע
ספרים ,איז צו פארדאנקען דעם הייליגען קאצקער דבין ,ר׳ מנחם מענדל
מאדגענשטערן ז״ל .עד איז באקאנט אין די חסידישע וועלט אלם ״ר׳ מענדעלע
טאמאשאווער״ .וואס האט אנגעהויבען צו פיהרען זיין דרך חסידות אין
טאמאשאיו ,און דערנאך פארגעזעצט אין קאצק .ער איז געווען אן איידי ם
פון ר׳ אייזיק ניי ,א גביר און תלמיד חכם ,פון די שעהנסטע בעלי בתים
אין טאמאשאוו ,וועלכער האט אים צוגעזאגט אייכיגע קעסט ,עד זאל קענען
זיצען און לערנען אומגעשטערט.
אין ספר ״שם הגדולים החדש״ שדייבט דער מחבר ר׳ אהרן וואלדאן
ז״ל ,וועלכער האט געלעבט אין די צייטן פון רבי מענדלי 1״ ...ה ר ב
מו״ה מנחם מענדל פון ,טאמאשאוו איז געווען א גאון מובהק ,א קדוש וטהור
וכר א תלמיד פון לובלינער ״חוזה״ און פון ״יוד הקדוש״ פון פשיסכע,
און פון דבי שמחה בונם פון פשיםכע״ נאכדעם ווי עד באשרייבט די
גרויסקייט און הייליגקייט פון רבי מענדל׳ען ,שרייבט ער :אז אן עדך
צוואנציג יאהר האט ער זיך פאראיעזאמט אין זיק צימער און איז נישט
ארויסגעגאנגען פון זיין חדד מיוחד .זיינע גרעסטע תלמידים זענען געווען
רבי יצחק מאיר ז״ל ,דעד ערשטעד גערער דבי און רבי חנוך העניך הכהן
ז״ל פון אלעקסאנדעד.
דבי מענדעלע איז געווען א תלמיד מובהק פון פשיסכער צדיק ,דעד
רבי ר׳ בונם ז״ל ,און ער פלעגט אפט פאהדען צום רבין ,עד איז געווען
דער חשוב׳סטער פון די פשיסכער חסידים ,און נאד די פטירה פון פשיסכער
רבין' האט ער אנגעהויבען צו פיהדען אליץ זיין רבי׳סטווא אין טאמאשאוו.
און כאטש דער פשיסכער האט איבערגעלאזט א זון רבי אברהם משה ז״ל,
זענען אבער די גדעסטע יונגע לומדים געפאהדען קיץ טאמאשאוו ,צום
רבין ר׳ מענדעלע.
צווישען די גאר שארפע גרויסע קעפ פון די חסידישע יונגעלייט ,איז
געווען ״דעד ווארשאווער עילוי״ ר׳ יצחק מאיר ז״ל ,דעד שפעטערדיגער
גרינדער פון דער גערעד דינאסטיע .דער וועלט באדימטער גערער רבי,
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אדער בעסער באקאנט אונטערן נאמען פון זיין ספר ״חידושי הדי״מ״
(די אלע גרויסע דבנים רופט מען' אויפ׳ן בא מען פון ספר וואם עד האט
מחבר געווען) .און אויך אנדערע דבי׳שע דינאסטיעס זענען שפעטער ארויס־
געוואקסען פון טאמאשאווער חסידות ,ווי צום ביישפיעל :גער ,איזשביצע,
לובלין' א .ז .וו( .אגב ן דעד איזשביצעד ,רבי מרדכי יוסף ז״ל ,איז א
געבוירעגעד אין טאמאשאוו) צו וועלכע דער רוב פון פוילישע חסידים זענעי
געפאהרען.
רבי מענדעלי האט געהאט א גאר שאדפען מוח( ,דעד ״חידושי
הרי״מ״ האט געזאגט אויף איהם ,אז ווען ער זאל געווען זיין אין די צייטען
פון די תנאים וואלט עד געווען' א .תנא) ער האט ניט געוואלט קיין גרויסען
עולם ,ער האט געזוכט נאד געקליכענע> מענשען ,א מנין פון אמת׳ע שארפע
קעפ ,כדי זיך מיט זיי אויפהויבען צו די גאר הויכע אטמאספערן .דעד
ווארשאוועד יונגער עילוי ,ד׳ איטשע מאיד׳ל ,דעד שפעטערדיגער געדער
דבי ,וואס אויף זיין ווארט האבען געווארט פיעל טויזענטער חסידים פון
ווארשאווער קדייז ,איז געווען איינעד פון זיעע הויפט אנהענגער.
טאמאשאעד חסידים פלעגען' קומען קיץ פשיסכע ,און זיי פלעגען
צורעדען די גוטע יונגע לייט זיי זאלען פאהדעז קיץ טאמאשאוו .געזוכט
האבען זיי די גאד שארפע מוחות וועלכע זענען ראוי תופס צו זיץ דעם
נייעם דרך פון טאמאשאווער חסידות.
די אלטע פשיסכער חסידים האבען זיך א קעגען געשטעלט ,און
געזאגט ,אז דעד וועג פוןי דבי מענדעלי איז א געוואגטער .אבער די
״אגיטאטארען״ האבען געזאגט :מיר מוזען האבען א רבי׳ן וואס זאל אונז
אלע לערבען ווי אזוי צו געהן אויף אט דעם שארף פון שוועדה און
רבי מענדלי וועט אייך לעדנען.
אין פשיסכער רבינ׳ס בית המדרש האט געצאנקט דעד נד תמיד
ביים עמוד ,וואם האט געווארפעןי גדויסע שאטענס אויף די ווענטן און
די חסידים דערציילען :אז ווען ר ,איטשע מאיר ,דער ״װארשאװער עילוי״,
איז אריינגעקומען אין בית־המדדש ,און זיך צוגערוקט צום טיש ,האט
איהם קיינער נישט באמערקט ,דער חסידישער שמועס איז ווייטעד געפיהרט
געווארען ,און איין חסיד האט געזאגט ! — רבי מענדעלי אי ז צו שארף,
אץ' מיר ווילען א דבין ,וואס מען זאל קענען דאס הארץ פאר איהם אויס־
גיסען ,ער זאל וועלען און קענען אונז פארשטיין — .אויב אזוי ,איז ר,
מענדעלי ניט פאר אייך ,ווייל דארט אין טאמאשאוו טרייבערט מען די
א ד ע רן — ...האט זיך ר׳ הירש טאמאשאווער אנגערופען ,וועלכער איז
אויך אין געהיים געקומעןי קיץ פשיסכע צו צודעדען די יונגע לייט זיי זאלען
פאהדען קיץ טאמאשאוו.
רבי יצחק וואדקער ז״ל ,וועלכער איז געזעסען די גאנצע צייט
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פארטדאכט ,האט דערהעדט ד׳ הירש טאמאשאווער׳ס לעצטע ווערטער ,און
ער האט זין אנגערופען  :מי ט דעם שארפקייט טהוט מען גאר גישט אויף.
נאר דורו אהבת ישראל קאן מען די וועלט אויסלייזען .רבי מענדעלי
שטעלט אבער אלעס אויפץ' שפיץ מעסעד.
אין טאמאשאוו לעדגט מען — האט ר׳ הירש טאמאשאוועד ווייטעד
געזאגט ,מען זאל אויסרייסען דעס גאנצען שקר און עם זאל בלייבען גאר
דער גארער אמת.
און איך האלט — האט רבי יצחק וואדקער געגעבען א געשריי —
אז ׳״טוב מעט בטונה״ — יעדער אי ה אפילו גאר דעד שאדפער מוח.
אויב ער מיינט עם נאד בכוונה ,איז שוין גוט .אוץ רבי יצחק ווארקער
האט פאר די חסידים אנגעהויבען צו דערצעהלען א מעשה:
אמאל האב איך געלערנט מיט אן עדה אידען דעם מדרש
—
אויפץ פסוק :״לא תונו איש את עמיתו״ (ויקרא ,כ״ה) וועגען דעד גרויסער
עבירה פון אפגארען עמיצען :האט זי ך צו דעם צוגעהערט אויך א ארענדאר.
און איז א היים געגאנגען' צו זיץ ווייב ,און האט איהר געזאגט ,אז זי זאל
מער נישט צוגיסען קיין וואסער אין די מילך ,וואס זי פארקויפט אין דער
שטאט .ווייל מען טאר נישט אפנארען .דאס ווייב האט זיו צוגעהערט צו
די רייד פון איהר מאן ,און האט אנגעהויבען צו ברענגען' ריינע מילך
אין שטאט אדיין .אין א פאר טעג אדום ,האבען די אידען אויפגעהערט
ביי איהם צו קויפען מילך .די מילך — האכען זיי געזאגט — טויג נישט.
איז דעד ארענדאר אריינגעלאפען צו מיר טיט א געוואלה וואס איך האב
געוואלט פון איהם האכען .האב איך איהם געעגטפערט :ווי מיר זעהען
קען די וועלט מיט׳ן בלויזען רייגעם קיץ קיום נישט האבען .טו נאד
אריץ א קליץ ביסעלע וואסער אין דעד מילך ,וועלען די אידען אין שטאט
שוין צוריק אנהויבען צו קויפען ביי דיר מילך.
אץ כך הוו ה ...די מילך איז שוין צודיק גוט געווארען . ..און
דאם זאג איך אויך צו אייו :מען מוז אדיינטאן א ביסעלע וו א סע ר...
אז נישט וועט די וועלט קיץ קיום נישט האבען.
♦
אין ספר ״שארית ישראל״ שרייבט דער מחבר ,מיץ פאטער ז״ל:
 ...אז ר׳ נתן ניי ,האט איהם דערציילט ,אז ווען ער איז נאך געווען גאר
יונג .האט איהם זיץ פאטער׳ ר׳ יהושע ניי ,מיטגענומען אויף די חתונה
פון קאצקער רבי׳נס זו^ ,ד׳ בנימין ז״ל ,וועלכע איז פארגעקומען אין א
זעהר קאלטען ווינטעדדיגען טאג .די חופה איז געווען אין הויף ,פארן
פענסטער פץ קאצקער דבי׳נס חדר .און אלע מחותנים מיט די בלה און

19

יזכור בור

דעד מחותן אליין דעד ״חידושי הדי״ם״ ,און' חסידים זע געז געגאמען אין
זיידענע קליידער ,זענען געשטאנען און געווארט אויפן קאצקער רבי׳ן ער
זאל ארויסקומען ,זיין דעד מסדר קידושין .אבער דער רבי איז נישט
אדויסגעגאנגען ,כאטש ער האט געזעהןי דורכ׳ז פענסטער אז דער עולם
וואדט און אלע ציטערן פת קעלט.
נאך די חופה ,זענען די מחותנים און די חשובים ווי דער רב ר׳
הידשעלע דושקיס .ר  ,יצחק מאיר ,דעד חידושי הרי׳׳ם׳ און ד׳ העניך פון
אלעקסאנדעד ז״ל ,געגאנגען זאגען מזל טוב דעם קאצקעד דבין .זיי האבען
אלע גערעדט שטייעגדיג .נאך דעם האט דבי מענדעלי געזאגט ״נו״. ..
דאס איז געווען א רמז ,א וואונק ,אז יעדער דאדף אדויסגעהן .גאר ווייל
דעד קאצקער רבי האט געהאלטען זיין האנט אין ״חידושי הרי״ם׳ס״ גארטל,
איז ער שוין געבליבען שטיץ ,און' אויך זיין זון ד׳ דוד ז״ל .האט זיך
דעמאלסט דער קאצקעד דבי פארענטפערט ,פארוואס עד איז גישט באלד
אדויסגעגאנגען צו דעד חופה׳ און עד האט געזאגט  :וויל איך אייך איצט
זאגען ,און אייך מגלה זיץ די אורזאך ,ווייל איך האב דאמאלסט געהאט
ביי מיד א ״ידיד יקר״ א טייערען פריינט ״ואורח יקר״ און א טייעדען
גאסט וואס איז געקומען צו מיד פאר דעד חופה — דאם איז געװעןי דבי
יצחק ווארקעד ז״ל ,און ווי אזוי האב איך געקענט זיו פון איהם שיידען
אץ אדויסגעהן? כל זמן מיץ חבר איז ביי מיד ג ע װ עןז ...רבי דוד ז׳׳ל
דעד מיטעלעד קאצקער .האט מיט יאהרען שפעטער אזוי דערצעהלט צו
ר׳ נתן ניי ,און' ר׳ נתן ניי האט דאס דעדצעהלט צו מיין פאטעד ז״ל.
**
*
אין יענער צייט ,ווען דער רבי ד׳ מענדעלי ,האט אנגעהויבעז צו
פיהרען זיין דבי׳סטווא אין טאמאשאוו ,האט זיך ,אונטער דעד השפעה פץ
ווארשאווער עילוי ,ד׳ איטשע מאיר ז״ל׳ דער שטראם פון חסידים געצויגען
קיץ טאמאשאוו ,אלטע אץ נייע ,זיידענע יונגעלייטלעך האבען פארלאזט
זייערע פרויען אץ קינדער ,און געקומען קיץ טאמאשאוו ,צו שעפען גייסטיגע
פארגעניגען .און כדי זיך צו דערנערן ,האבען זיי געמאכט א שותפות׳דיגע
חברה ,מיט א שותפות׳דיגע קאסע ,וואו ארים אתי רייך האבען באלאנגט,
אדעד בעסער געזאגט> עס איז נישט געווען קיין ארימע אץ קיץ רייבע,
אלע זעגען געווען גלייך ,עם איז געווען ווי איץ גרויסע משפחה.
אין יענער צייט האט זיך געבויט דאם שטאטישע בית המדרש
אין טאמאשאיו ,און זיי זענען געווארען פשוטע ארבייטער ,געטראגען ליים
און ציגעל ,אץ דאם געלט וואס זיי האבען פארדינט האבען זיי אריינגעגעבען
אין א בשותפות׳דיגע קאסע .ביינאכט האבען זיי געלערנט ,און זיך צו־
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זאמעבגערוקט אין א וױנקל״ צו טרינקען' ״לחײם״ ,און זיך פארטיםען אין
דבי׳נם א װארט ביז חצות.
צװישען די גאר ױנגע חםידים איז אױך געװען ר׳ לײבעלע אײגער
ז״ל׳ דער שפעטערדיגער לובלינעד רבי.
חםידים דערציילען! רבי שלמה אײגער ז״ל ,דעד זון פון גדויסען
גאון רבי עקיבא אײגער ז״ל ,וועלבער האט געשפילט א גרויסע ראלע
אין ווארשע ! זײן אויםזעהן איז געװען זעהד אױפ־פאלענד .א שײנעד מאן
מיט א לאנגע געפלעגטע שװארצע בארד .װעלכע איז געװען ריץ און
ציכטיג ,ער האט געטראגען א טוכענעם הויכעןי קאפעלױש׳ ארן א קורצע
דרײפעדטעל שײנע קאפאטע מיט לאנגע געשמרײפטע הויזען ,און געפוצטע
שיך ,ווי מען האט אין יענער צײט געטראגען אין דייטשלאנד ,איז געקומען
קײן טאמאשאװ אויפזוכען זײן זון ר׳ לייבעלע ,װאס איז אנטלאפען פון די
מתנגדישע הײם און געבליבען זיצען אין טאמאשאװ.
רבי שלמה אײגער איז אדומגעגאנגען אין חםידישען בית המדרש
פון אײןי טיש צום צװײטען ,און האט געפרעגט :האט איהר נישט געזעהן
מײן לײבעלןז
די חסידים האבען זיך אױף איהם כמעט נישט אומגעקוקט״ נאר
װייטעד געשמועסט חסידות׳ ביז ער האט אנגעטדאפן ר׳ לייזעד בעד חסיד,
װעלכעד איז אדומגעגאנגען פאדטדאבט מיט דעם ליולקע ציבעך אין מויל.
און האט איהם אויך געפדעגט די זעלבע פדאגע :האט איחד נישט געזעהן
מײן לײבלען ?
איך מײם נישט װעמען דו מײבסט — האט ד׳ בעד חסיד איהם
געענטפעדט ,און וױיטעד געשפדײזט פאד״מוח׳ט איבעד׳ן בית המדדש.
װען עד איז אבעד שוין געהאט אפגעגאנגען עטליכע טדיט״ איז עד צוריק
געלאפען צו ד׳ שלמה אײגעד און איהם געפדעגט ! ר׳ איה װעמען מײנט
אי הרז אפשד מײנסט דו לײבל שלמה׳סי — אויב דו מײבסט איהם ,װעט
ער באלד צודיק קומען ,מען האט איהם געשיקט נאך א ביסעל מ ש ק ה...
״װאדשאוועד
דעמ דבי׳נס
מאידץ׳ איז
געווען אינ־

די תסידים האבען זיך געשטופט צום טיש וואו דעד
עילוי״ איז געזעסען ,און זיף אײנגעהערט אין זיין אויסטײטשען
א תודה־ווארט .באלד האט דעד רבי אדײנגעדופען ד׳ איטשי
זיין' חדד מיוחד ,און װען עד איז דעדגאך אדױסגעקומען איז עד
גאגצען דודכגעווייקט פון שוויים.
ווען די חסידים זענען צו איהם צוגעשטאנען ,עד זאל זיי זאגען וואס
דעד רבי האט מיט איהם געשמועסט ,האט עד זיי גאדניט געוואלט ענטפעדען״
עד האט נאד געזאגט צום אלטען חסיד ד׳ הירש טאמאשאווער ! מעזי דארף
אגהויבען אויפסגיי געהן אין חדד א דיין ...אוי ,טרייבערט עד די אדערן . . .
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אבער עם שאט נישט ,איצט ערש מ האב איד געפובען מיץ דביץ׳ מים
וועמען איד וועל זיך קענען מתדבק זיין ,עם בדענט דא טאקע א פיי ע ר!...
אץ פץ גדױם שמחה ,האט ד ,איטשי מאיד אנגעהויבען צו טאנצען
מיט די חסידים ,אץ מען האט ווידעד אנגעהויבען צו זינגען די וועדטער!
״אין טאמאשאוו כדענט א פייער
עם געהט אויף אןי אוד• א ניי ע ר״...
ביז פלוצלונג האט זיד געהעדט א געשדיי נ גיט מיד א& מיץ זון!
— דאם האט א שריי געגעבען ר׳ שלמה אייגעד וועלבער איז געקומען
אפנעמען זיין זץ ד׳ לייבלען — .וואם איז דא? א שענק! — האט ער
ווייטער אויף א קול געשדיגען.
די חסידים האבען זיך אפגעשטעלט פחי טאנצען ,און זיי האבען
אי הם געוואלט מקיים פסק דץ .אבער ר' איטשי מאיר האט געגעבען א
וואונק מען זאל איהם נישט■ טשע&ען .ער איזי צו איהם צוגעגאנגען און
איהם געפרעגט וואם ער וויל .רבי שלמה אייגער האט גוט געקענט דעם
״װארשאװעד עילוי״ ,האט עד פארחידוש׳ט איהם גע&רעגט ! אויר איהר ר׳
איטשי מאיד געפינט זיך צווישען זיין
יא׳ אויר איד בין צווישען זיי — האט ר׳ איטשי מאיר איהם
—
געענפערטן אבער איהר האט א גרויסען טעות ווען איהר מיעט ,אז דא איז
חם ושלום א שענק .ווייסט איהד פאדוואס דעד יצר הרע וועדט אנגערופען
״כסיל״ ו אזוי ווי עם שטעהט :״טוב ילד מסכן וחכם ממלד זקן וכסיל״
(קהלת ,ד) בעסער אן ארים אינגעל א חכם ,איידער אן אלטעד מלד א נאר5
ודיל אין דער אמת׳ן איז דער יצר הרע א חכם מחוכם׳ און א כסיל׳ א
נאד הייסט עד בלויז דערפאר׳ ווייל ער האנדעלט מיט נ א ר אני ם...
—זעהד גוט — האט ר׳ שלמה געזאגט ,אץ איידער ר׳ שלמה האט
צייט געהאט א טדאכט צו טאהן וואס צו ענטפערן ,האט מען איהם שוין
אריינגענומען אין רעדל ,אץ מיט איהם אננעהויבען צו טאנצען' ,נאד מיט
מעהר התלהבות ווי ,פריהעד!
״אין טאמאשאוו בדענט א פייער
עס געהט אויף אןי אור א ניי ע ר״...
**
*
י
נאד א נדויסער חסיד פץ רבי מענדעלי טאמאשאווער ,איז געווען
דבי מדדכי יוסף ז״ל ,דער שפעטערדיגער איזשביצער דבי ,דעד פאטער
פון דעד ראחינער רבי׳שע־דינאסטיע.
דבי מרדכי יוסף איז געבוירען אין טאמאשאוו אין יאהר תקס״א!
עד איז געװעןי דעד פיהדער פון די ״יושבים״ ביי רבי מענדעלין .עם זענען
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געװען צײײערלײ חסידים ,א זעלכעי װעלכע זענען געקומען צום דבין בלריז
אױף א שבת ,און דארט אמאל צו פארבלײבען א װאך אדער צװײ׳ און
אזעלכע װעלכע האבען פארלאזט זייער װײב און קינד אױף לאנגע חדשים.
אזן זענען די גאנצע צײט געזעסען אין טאמאשאװ•
דבי מרדכי ױםף ז״ל ,אלײן א געבױדענעד און עדצויגעגער אין
טאמאשאװ ,האט באזארגט די ױשבים מיס חיונה ,האט  9אד זײ געשאפען
״דזשאבס״ ,און דער גאנצער פארדינסט איז ארײגגעגאנגען אין איױ קאםע•
נאך דעם טאג אובײט און נאכ׳ן אפרוהען זיך נ ײ א בלאט גמרא כיז שפעט
אין דער נאבט ,האט מען גענומען א ״לחיים״ און דערבײ געזוגגען:
ווער  09האט זיך באהאלטען,
אונטער מײן באלקען.
איז א סימן .אז ער האט ליב
דעם טאטען דעם א ל ט ען...
נאך נישט געדאװענט׳
ארן נישט געלערנט׳
אבי דעם מד א עולם,
נישט דערצערנט.
לאמיר גישט זארגען,
װאס דדעט זײן מאדגען,
לאמיד בעסער פאריבטעןי,
װאם מיד האבען קאליע געמאכט נעכטען.
די טאמאשאװער חםידים זעבען געװאדען װאס א מאהל מער ארן
מער .מען האט געמוזט אויפשטעלען א גרויסע שאפע .א םאך פון די
״יושבים״ זענען אויך דארט געשלאפען .זײ האבען צוזאמען געארבייט ,צוזאמען
געגעמען אין דער שאפע ,אזוי איז אנגעגאנגען עטליכע יאר ביז עס האט
אויסגעבראכען א מחלוקת מיט א אנדעד רבין ,ױעלבעד האט אויך געװארינט
אין טאמאשאוו און װעלנעד איז געװען א געגנער צו דעם דרך פון' פשיסכער
קאצקער חסידות .װעז דבי מענדעלי האט אנגעהויבען צו פיהרען זיין דרך
אין חסידות ,האט דאס אדויםגעדופען געגנערשאפט פון רבין ר׳ ױםעלי.
דער רכי ר׳ יופעל י ז״ל
רבי ױסעלי יארטשױוער ,אזוי האט מען איהם גערופען װײל ער איז
געװען רב אין יאדטשוב ,א קליין שטעטעל לעבען טאמאשאוו ,איז געװען א
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תלמיד מובהק פון רבין פון לובלין• ,דעם ״חוזה״ ז״ל .וועלכער האט איהם
טאקע געהייסען עד זאל זיך באזעצען אין טאמאשאוו און אלע חסידישע בעלי
בתים האבען זיך גרופירט אדום זיץ פיהרעדשאפט.
אין די ערשטע צייט ,האט דעד רבי ר׳ יוסעלי געדאוועגט צו זאמען
מיט רבי מענדעלן אין חסידישען בית המדרש .און שפעטעד האט ר׳ מעגדעלי
געמחט אפטרעטען ,און עד צוזאמען מיט זיינע חסידים ,זעגען אריבער אין
שטי בעל אויפ׳ן פאליש ,וואס אין מיינע צייטען האט מען עס געדופען די
״חברה תהלים״ .אבער מען דאס ״פאהדעכטם״ האט זיך אנגעהויבען צו פאר־
גרעסערען ,וואס מעהד רבי מעבדעליס חסידים זענען געקומען ,אלץ מעהר
און גדעסער איז געווארען די געגגערשאפט פון רבי יוסעלין צו זיי .דאס
מחלוקת איז געווארען וואס א מאל שטארקער ,די שטאטישע בעלי בתים
האבען געהאלטען מיט רבי יוסעלי און כדי אויסצומיידען ווייטערדיגע מחלוקת,
האט דעד רבי ר׳ מענדעלי פארלאזט טאמאשאוו ,און זיך באזעצט אין קאצק.
און זייט דאמאלסט האט מען איהם געדופען :״דעד קאצקעד רבי״.
אבער איידער דער קאצקער דבי האט פארלאזט טאמאשאוו ,האט ער
געזאגט צו זיינע מקורבים שמייכעלדיג ! אונזערע חכמים זאגען :שני תלמידי
חכמים הדרין בעיר אחת ,ואין נוחין זה לזה בהלכה ,אחד מת ואחד גולה
(סוטה ,מט) .צוויי תלמידי חכמים ורעלכע וואוינען אין איין שטאט ,און זיי
קענען זיך נישט אויסגלייכען אין הלכה איז איינער שטארבט ,און איינער
ווערט פארטריבען .וויל איך פארטריבעז וו ע ר ען...
אזוי האט דבי מענדעלי פאדלאזט טאמאשאוו׳ און' זיך אריבעדגעצויגען
קיין קאצק ,לובלינער גובערניע .אין קאצק האט זיך אנגעהויבען א נייע
תקופה ,א בליהענדע עפאכע ,טויזענטער חסידים האבען אנגעהויבען צו פארען
קיץ קאצק .איבערהויפט תלמידי חכמים ,יונגע לומדים ,רבנים און שארפע
קעפ>
רבי יוסעלי יארטשיווער פלעגט אדומפארען אין פארשידענע •שטעט
אץ שטעטלעך .איינמאהל איז ער געקומען' אין א שטאט וואו עד פלעגט
יעדעס יאהד דארט איינשטיץ .האט דער בעל בית חתונה געמאכט זיין
טאכטער מיט א יונגעדמאן וואם איז געווען א קאצקער חסיד .ווען רבי
יוסעלי האט דאס דערהערט ,האט ער זיך איבערגעקליבען אין א אנדער
אכסניה .דעד יונגערמאן .דעד קאצקער חסיד ,האט זיך געפוגען זעהר
באליידיגט אץ איז אריבער געגאנגען' צו רבי יוסעלין ,אץ נאכן שלום געבן
האט ער צו איהם געזאגט ! די צדיקים וועלכע קריגען אויפ׳ן קאצקער דדך,
איז נאד דעד עיקר ווייל ער דאווענט שפעט .דעריבער פרעג איך אייך,
טאמאשאווער דבי? תפילה ,דאוונען איז דאך נאר מדרבנן ,וואס ■אונזערע
חכמים האבען מתקן געווען ,אבער איהר האט דאך מיך מבייש געווען
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ברבים ,וואס איז א איסור דאורייתא ,ווי עם שטייט :המלבין פני חבירו
ברבים אין לו חלק לעולם ה ב א ?...
דיזע ווערטער האבען' געמאבט א גרויסען איינדרוק אויף רבי יוסיל׳ן,
און ער האט אים געענפערט :איך האב באמת חרטה אויף דעם ,און איך
טור .חשובה .האט איהם דער יונגערמאן געפרעגט :קאן מען אין איץ
מינוט תשובה טאהן? —־ געווים! — האט איהט ר׳ יוסעלי געענטפערט.
עס איז דאך בפירוש א גמרא :״המקדש את האשה על מנת שאני צדיק
גמור — מקודשת ,שמא הרהר תשובה בלבו״ .אז איינער איז מקדש א פרוי
אויף דעם באדינג אז ער איז א ריבטיגער צדיק — ווערט די פרוי צו
איהם מקודש ,ווייל פילייבט האט ער אין הארצען געטאהן תשובה .זעהט
מען ד או פון דעם אז בלויז א הרהור תשובה איז שוין גענוג.
ווען דעד יונגערמאן איז געקומען קיין קאצק ,האט ער דערציילט
דעם דבין ר ,מענדעלין ,דעם געשפרעך וואם ער האט געהאט מיט רבי
יוסעלי טאמאשאוועד .האט איהם דער קאצקער דבי געזאגט :וועז איד וואלט
גערעט מיט ר׳ יוסעלין און ער וואלט מיד דאם געזאגט ,וואלט איך איהם
געענפערט ,אז זיץ ראיה פון די גמרא איז גאר ניט גלייך צו זיין' זאך.
ווייל דארט ביי ״המקדש את האשד.״ איז ער דאו א חתן ,און א חתן איז
איינער פון די דריי וואם מען איז זיי מוחל אויף זייערע זינד ,ווי עס
וועדט געברענגט אין ירושלמי ,בבורים .דעראיבער איז גענוג פאר איהם
בלויז א הרהור חשובה ,אבער א אנדערער מענש ,ניט קיץ חתן ,איז ניט
גענוג בלויז מיט א הרהור תשובה ,נאר ער מוז טון ריכטיג תשובה . . .
*
ר׳ היר ש טאמא שאווער ז״ל
איינער פון די נאענטסטע מקורבים פץ רבי׳ן ד ,מענדעלע ,איז
געווען ר  ,הירש טאמאשאווער .עד איז געווען די רעכטע האנט פון קאצקער
רבי׳ן .און אויך ווען דער קאצקעד רבי האט זיך אפגעשלאסען אין זיין חדר
מיוחד אן ערך צוואנציג יאהר און קיינעם נישט אדיינגעלאזט ,איז פאר
ד׳ הירש׳ן ,זיץ לייב־מענש ,געווען אפען די טיר ,און צו יעדער צייט
געקענט אריינקומען לפני ולפנים .אין קאצק האט מעז ווייניג גערעדט ; מען
האט זיו פארשטאנען אויפן וואונק ,און ווען דער רבי פלעגט נאר זאגען
איץ ווארט אדער א קורצען מאמר ,האט מען שוין אריינגעלערנט און
פאדטייטשט אוץ אדיינגעטייטשט  . . .זאגאר מיט א חנועה ,אן אפגעהאקטען
פאל פון א ניגון ,האט שוין געהאט א רמז ,א באדייטונג .א גרויסער מומחה
איז געווען אויף אויסטייטשען דעם רבי׳נם קורצע ווערטער ,ד׳ הירש
טאמאשאווער.
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איינמאהל — דערציילען חסידים — האט זיך פארגלוסט א חסיד
א יושב״ צו הערען ווי דער רבי ר׳ מענדעלע איז פרייטאג מעביר די
סדרה .דער חסיד האט זיו אריינגעגגב׳ט אין רבי׳נס תדר ,און האט זיך
פארשטעקט אונטער דעד טיר ,צו הערען דעם רבי׳ן מעביד זיץ' די סדרה
פון דעד וואך .הערט עד ווי דעד רבי בדומט זיך אונטער דעם פסוק
״ואהבת לרעך כמוך״ מיט אזא תנועה :הא? — כ מו ך ? ...און נאך עטליבע
מינוטען האט דעד חסיד געהערט ווי דעד דבי האט פארגעזעצט מיט דעד
תנועה פון א אתנחתא :א־ א־כ מוך! ...דער פארם פון א פדאגע און א
תשובה ,האט זייער באאומרוהיגט דעם חסיד ,ער האט ניט געקאנט פארשטיץ
די באדייטונג .דעד חסיד האט זיך אדויסגעשארט פון רבי׳נס חדר ,ארן
געפרעגט ד׳ הירש טאמאשאוועד די באדייטונג ,און' עד האט איהם ערקלערט
בקיצור :דעד דבי האט זיך אליץ געפרעגט  :ווי זאגט די תדדה אז א מענש
דארף ליעב האבען זיין פריינט ווי זיך זעלבסט ,מעג א מענש זיך אליץ
ליעב האבען? ״במוך״? דאס איז דאך א סתירה ,אין געגענזאץ צו דער
שיטה פון קאצק? זעלבסטליעבע ברענגט דאו צו פאלשקייט ,צו זעלבסט
נאדעריי ,צו פרעמדע מ ח שבו ת! ...נאר די תשובה דערצו איז אזוי ,דאס
איז דעד פירו ש :אזוי ווי מיר דארפען זיו פיהדען מיט עניוות ,נידרייג,
מיט זעלבסט־האס ,מיט די זעלבע מידה דארפען מיד דעם צווייטען' ליעב
האבען ,אומבאגרעניצטע ליעבע צו די מיט מענ שען ...דאס האט דעד רבי
געמיינט :ה א־ א ...כמוך? — א־א־כמוך ! . . .
ר׳ הירש טאמאשאווער איז אמאל געקומען קיץ לובלין ,האט
עד זיך באגעגענט מיט ר׳ לייבעלע אייגער ז״ל ,וועלבער איז פריעד געפאהרען
קיץ טאמאשאוו צום קאצקער ,אבער נאכדעם איז עד געפאהרען קיץ
איזשביצע ,צו דבי מרדכי יוסף ז״ל :.דאס איז געווען נאכדעם ווי דער
איזשביצער איז שוין נפטר געווארען .זאגט ד׳ לייבעלע צו ר׳ היד ש׳ן :איך
וואלט געוואלט צוריק פאהדען קיין קאצק .ר׳ הירש טאמאשאווער האט
צו איהם אזוי געזאנט  :ווען דו קענסט פיהלען ביי דיר אזוי ווי עס שטייט
ביי א נזי ר :״והימים הראשונים יפלו״ ,אז די גאנצע צייט וואס דו ביזט
געפאהרען קיץ איזשביצע זאל אוועקפאלען ,ווי עס וואלט קיינמאהל ניט
ג עוו ען ...דאן קאנס דו צוריק פאהרען קיץ קאצק.

רפי יחושע׳לע פזאמאשאווער ז״ל
■

נאך דעד פטירה פץי דבי׳ן ר׳ יוסילי ז״ל ,האט איבעדגענומען דאס
לבי׳סטווא זיץ זץ ד׳ יהושע׳לי ז״ל.
דעד שרייבער פון דיזע שורות געדעבקט נאך דעם רביץ ר׳ יהושע׳לי,
וועלכער איז אין מיינע קינדער יאהרען געווען א זקן מופלג .איבערהויפט
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האט דאס הײליגע פאטריכאלישע געשטאלט געמאכט אויף מיר אײז איינדרוק.
מען ער איז געװען איינגעלאדען צו אונז אין טריסקעד־קאזמיר שטיבל.
אלס סנדק צו א ברית .איד געדענק נאך ווי הײנט דאם פרומע פגים און
דידענעם קאפטאן ,מימן ברײטען גארטעל און הויכען ספאדיק.
דעד רבי ד׳ יהושע׳לי איז געװען א גרויסער חשוב בײם הײליגען
צאנזער רביץ ,דבי חיים האלבערשטאם ז״ל ,װעלכער האט געשפילט א גאר
גרויסע ראלע אין דעד חםידישער לומדיישעד ורעלט ,און טאקע מיטץ
פײערדיגען חםידישען ברען ,ווי ער האט געלערנט אין צאנז ,האט ער געפיהרט
דאס חסידות אין זיין קלויז ,אין ״ד׳ יהושע׳ליס שטיבל׳ /אדן אין חסידישען
ביח המדרש ,ד׳ יהושע׳ליט שטיבל איז געװען דאם פדימםטע צװישעןי אלע
שטיבלעך אין טאמאשאוו .זאגאר אין דעד גאס האט מען געקענט דערקענען
אין די ױנגע לייט און בחורים אז זײ זענען פון ר׳ יהושע׳לעס בית מדרש.
זייעדע בערד און פאות און זייעד גאנצער טראבט ,הלבשה ,איז געווען
אנדערש ווי די חסידישע אידען וואס האבען געדאווענט אין די אנדערע
שטיבלעך.
אין דעם ספר ״דובר שלום״ ווערט געברענגט! אז איינמאל איז
ר׳ יהושע׳לע טאמאשאווער געווען שבועות ביים אלטען בעלזער רבי׳ן ,ר׳
יהושע׳לע ז״ל .האט דעד בעלזער רבי געהייסעך זינגען ביים טיש דעם זמר:
״ובאו כולם בברית יחד,
נעשה ונשמע אמרו כאחד,
ופתחו וענו ד׳ אחד״.
די חסידים האבען מיט התלהבות געזונגען איינמאל ,נאכאמאל ,וואס
א מאל העכער מיט מעהר באגייסטעדונג .מיט א מאל האט דעד בעלזער
דבי געגעבען א וואונק מען זאל אויפהערען צו זינגען ,און ער האט געזאגט:
אונזערע חכמים זאגען :אז ביי מתן תורה האבען די אידען געענטפערט
אויף יעדער מצות־עשה — :הן ,יא! און אויף יעדע מצוה לא תעשה —
לא ,גיל! און ווידער זאגען די חכמים :״אנכי ולא יהיה לו — בדיבור
אחד נאמרו״ .דאס הייסט :אז די מצות עשה פון אנני און מצוד .לא תעשה
פון לא יהיה לך ,זענען געזאגט געוואדען צוזאמען ,מיט איין זאג .האבען די
אידען ניט געוואוסט וואס צו ענטפערען אויף דעם ,״ הך אדער ״לא״.
יא אדער ניין .ווייל ,וועלען זיי זאגען הן — יא ,וועט מען זיו חם ושלום
טועה זיק און מען וועט מיינעןי אז זיי האבען געזאגט ״הן״ אויף לא יהיה
לך ,וואס איז א לא תעשה .וועלען זיי זאגען לא — ניק ,וועט מען זיך
אויך טועה זיין און מען וועט חם ושלום מיינען אז זיי האבען געזאגט לא
— ניין אויף ״אנכי״ .דאדורך האבען די זיו געטאן אן עצה און זיי האבען
געענפערט »ד׳ אחד״ ופתחו וענו ד' אחד ,גאט איז איינער .ווייל דאס איז
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שוין במילא א ענטפעד אױף־ביידע דיברות .און דעד בעלזער צדיק האט
מיטען גאנצען בח געזאגט  :״ופתחו וענו ד׳ אחד״ ,מיט אזא שאגת ארי׳
טיט אזא לייבען שטימע אז אויף אלע פארזאמעלטע איז געפאלען א
גדויסער פחד ,און ר׳ יהושע׳לע טאמאשאוועד האט געזאגט אז אויף איהם
איז אויך געפאלען א שדעק ריעז עד האט געהערט פון בעלזער רבין די
הויכע טענער :״ופתחו וענו ד׳ אחד״.
רבי יהושע׳לע פלעגט פיעל ארומפאהרען מיט זיין גבאי אין גאליציע
און אין אונגארן ,וואו ער איז געווען די מערסטע צייט פון יאהר פאר־רייזט.
און דורך איהם איז אויך באקאנט געווארען אונזעד שטאט טאמאשאוו.
אין גאליציע און אין אונגארן .ויעז איך פלעג פאר גאליציאנער אדער
אונגאדישע לאנדסלייט נאר דערמאנען מיץ געבורטס שטאט ,האט מען באלד
אונטערגעכאפט  tא ,ר׳ יהושע׳לע טאמאשאווער!
אין חסידישע ספרים וואם זענען עדשינען אין די לעצטע צעהנדליגע
יארן ווערט דערמאנט ר׳ יהושע׳לע טאמאשאוועד ,ווי אין ספר ״דובר
שלום״ ,נפלאות יצחק״ א .ז .וו.
דא אין ניו יארק וואוינט ר׳ יהושע׳לים א אייניקל ,ר׳ משה׳לע
שליט״א ,וועלכער דופט זי ך ! דעד טאמאשאווער רבי.
*

דעד רכי ר' לייכוש נײהױז ז״ל
9

נאך א רבישע דינאסטיע אין טאמאשאוו ,איז געווען די משפחה
נייהויז .דער שטאם פאטעד איז געווען ד׳ לייבוש ז״ל .וועלבע שטאמען פץ
גרויסען גאון ,דער ב״ח ז״ל ,און פץ איהם שטאמט זייער פאמיליע נאמען.
ב״ח איז די ראשי תיבות בית־חדש — נייהויז .מעז האט איהם גערופען
אויפן נאמען פץ זיץ גדויסעז ספר בי ח־ חדש — ב״ח.
א געוויסע צייט האב איך געלעדנט ביים רבץ ר׳ נחמן ,אן אייניקעל
פון רבץ ר׳ לייבוש ,אין ״כעלמער שטיבל״ .ר׳ גחמן ז״ל ,איז געווען א
גרויסער תלמיד חכם ,און זייער א שיינער מאז מיט א הדרת פנים ,א
פאטריאכאליש געשטאלט ,וואס האט צו זיך ארויסגערופען כבוד און דרך
ארץ .ער איז געווען פיעלע יאהרען רב אין קדאשניק ,און אויף די עלטערע
יאהרען האט ער זיך כאזעצט אין טאמאשאוו.
דרך אגב ,וויל איך בדענגען א ווארט וואס ווערט דערצעהלט פון
רבין ר׳ לייבוש זצ״ל! א טאמאשאווער חסיד איז געווען ביים רבין ד׳ שלום
יוסף ז״ל ,דער עלטסטער זץ פץ הייליגען רוזשינער ז״ל .ווען ער איז
צוריק געקומען האט ער דערצעהלט דעם רביז ר׳ לייבוש׳ן וואס ער האט
דאדט געזעהן :אז בשעת דער דבי ר׳ שלום יוסף האט געדאווענט אין זיץ
■
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חדר מיוחד ,האט עד גישט געהערט קיין שטימע ,עד האט נאד געהערט
די טריט פון צדיק ,געהן הין און צודיק .נאכ׳ן דאװנעז איז דער משמש
אדײנגעגאנגען אין חדד מיוחד ,און עד האט ארױסגעברענגט א נאס העמד
וואם דעד רני האט אויסגעטאהן ,און עס אויפגעהאנגען ,עס זאל דך
אויסטדיקענען .האט זיד דעד טאמאשאווער חסיד זעהר פארוואונדעדט .אבער
דער משמש האט איהם געזאגט :אז עס איז א מעשה בכל יום ,יעדען
טאג נאכ׳ן דאוונען מוז זיך דעד רבי אויסטאהן דאס העמד וואס איז
אויסגעווייקט ,און אנטאהן א אנדעד העמד.
װען דעד חסיד האט דאס דערצעהלט דעם רבין ר׳ לייבושץ ,וואם
ער האט געזעהן ביים רבין ר׳ שלום יוסף ,האט זיך דער רבי ר׳ לייבוש
אנגערופעןז אז דאס איז אין דעד בחינה וואס ווערט דערמאנט אין קדושת
כתר וואס ווערט געזאגט ראש השנה :״זעווז׳ בלי לאות ,מחיל כסא״ .דאס
הייסט ! די חיות הקודש שוויצען ניט פון מאטערניש ,נאד פיז ציטערניש
פאר דעם 3סא ה כ בו ד...

מיין זייחן
דער טאמאשאווער רב ,הגאון ר׳ משה דויגענפיש ז״ל ,איז געווען
גוט באקאנט אין דעד לומדישעד און חסידישער וועלט ,נישט נאר אין
טאמאשאוו און' אין אומגעגענט ,נאר אויו אין גאנץ פוילן.
פריער איז ער געווען רב אין כמעלניק ,זיבען יאהר ,און דאן אין
קאנסקיוואלי .דערנאך אין טאמאשאוו ביז עד איז נפטר געווארען ,י״ח
מדחשון״ תר״ם.
איך וויל דא ציטירען מאס מיין פאטעד ז״ל ,שרייבט אין זיין ספר
״שארית ישראל* וועגען די אויפנאמע פון מיץ זיידען אלם טאמאשאווער
רב .דאס איז אייגענטליך פארגעקומען אין טריסק ,ביים טדיסקעד מגיד
זצ״ל ,אין שטוב.
מיין פאטער איז געפארן מיט מיין זיידען צום טריסקער מגיד,
זיך שואל בעצה זיין ,וועלכע רבנות ער זאל אנעמען .ווייל מעז האט איהם
געבעטען אין צוויי שטעט ,אין הרובישאוו און אל טאמאשאוו .האט דער
טריסקער מגיד געזאגט :אז קיץ הרובישאוו איז עד נישט מסכים אפילו
די גאנצע שטאט איינוואוינער זאלען וועלען ,און קיץ טאמאשאוו איז ער
מסכים ,אפילו װען ניט די רוב איינוואוינער זאלען וועלען .צופעליג זענען
אויף דעם זעלבען שבת געקומען קיץ טריסק ,די חשוב׳סטע בעלי בתים
פון טאמאשאוו ,אץ עם איז באלד דארט באשלאסען געוואדעז ,עד זאל
אננעמען דאס רבנות פון טאמאשאוו.
מיץ זיידענס ׳״שאלות ותשובות* זענען געדרוקט פון די גדעסטע
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גאונים וראם האבען געלעבט אין זיין צייט ,אין זייערע ספרים ,ווי אין
ספד שו״ת ״חידושי הרי״ם״ פון ערשטען געדער רבין .און א סאך תשובות
זענען ביי אונז געווען פון צאנזעד רב ז״ל ,און אויך אין ספר ״אבני נזר״
פון סאכאטשאווער גאון ז״ל ,איז געדרוקט תשובות צו מיין זיידען.
אין ספר ״שארית ישראל״ שרייבט דער מחבר אז ווען מען האט
געזאגט דעם צאנזעד רב ז״ל׳ אז דער כמעלניקער רב (מיין זיידע איז
דאמאלסט געווען רב אין כמעלניק) איז צו איהם געקומען איז ער איהם
א קעגען געגאנגען מקבל פנים זיין׳ אח ער האט אי הם ביים שלום נעמען
אנגענומען מיט זיינע ביידע הייליגע הענט ,און אריינגעפיהרט צו זיך
אין צימעד.
ער האט געקענט מי? זיידען פערזענליד׳ א חוץ וואס זיי פלעגען
זיך דורכשרייבען שאלות ותשובות .דער צאנזעד רב איז געווען .א חבר
פון רבי יוסף ז״ל׳ פון ניישטאט ,דעד זח פון מחבר *מאוד ושמש״ ז״ל,
את ווען דעד צאנזער רב איז געווען אל ניישטאט ,פלעגען אלע רבנים י
פון דעם געגענט צו איהם פארען אויף שבת ,און דארט האבען די זיך
מפלפל געווען אין לערנען .און מיל דידע האט געהאט א בדודער ר׳ יעקב
יצחק ז״ל ,אין לאנצוט ,א גדויסער למדן וועלכעד איז אויך געפארען
קיץ צאנז ,האט ער געשריבען צו ד ץ ברודער ,אז דעד הייליגער צאנזער
דב האט איהם געזאגט $איך קען דיר אפגעבען א גרוס פון דיין ברודער,
דער כמעלניקער רב ,ווייל איך בין געווען אין פוילין ,און האב מיך
מפלפל געווען מיט א סאד רבנים׳ און איך האלט דיין בדודער פאר דעט
גרעסטען למדן פון אלע רבנים וואס איך האב באגעגענט אין פוילי ן.
איך געדענק נאך די פיעלע כתב־יד׳ן און שאלות ותשובות וואס
זענען ביי אונז געבליבען פון מיץ זיידען .מען וואלט געקענט פון די עטליכע
גדויסע ספרים מאכען .צווישען אנדעדע איז אויך געווען שאלות־ותשובות
פץ לעמבערגער רב ,ר׳ יוסף שאול נתנזון ז״ל ,דער מחבר פץ ״שואל
ומשיב״ ,פון ראדאמסקער רבין ,מחבר פון ״תפארת שלמה״ ,פון יאסעד
רב ,פץ קאלישעד רב ,ד׳ חיים אלעזר וואקס ז״ל .מחבר פון ״נפש חיה״,
פון ד׳ יהושע׳לע קוטנעד ז״ל ,און פון פיעל אנדערע גרויסע רבנים.
אין ספר ״שארית ישראל״ זענען דעדמאנט די כתב־יד׳ן מאם זענען
ביי אונז געווען ,גאנצע חיבורים׳ וואס זענען ניט געדרוקט׳ פון די גרעסטע
צדיקים .פת בערדיטשעוועד ,קאזשעניצער׳ רוזשינער צדיקים ז״ל .וועלכע
זענען ליידעד אין ״חורבן פױלן״ פאדבוענט געוואדען .אביסל פל די איז
געדרוקט אין דעדמאנטען ספר ״שארית ישראל״ פון מיץ פאטער ז״ל.
איץ כתב־יד פון ״פרי מגדים״ ,וואם מיץ פאטער האט דעדפץ
מעתיק געווען׳ איז צום סוף פארענדיגט געווארען און ארויסגעגעבען דורך
■
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הרב ד׳ פיגחס מענדל זינגער ז״ל״ א טאמאשאװער געבוירעגער .װעלכער
איז געײעז פיעלע יאהדען מורה הוראה אין ווארשא.
מיץ זיידע ז״ל ,האט באך געקענט דעם רוזשינער צדיק ז״ל .ער איז
נאך געפאהרעו צו איהם קײן רהשין׳ (תסלאנד) .נאך אײדןןר ער האט
זיך כאזעצט אין סאדיגורא (דאמאלםט עסטרײך) .און אזוי האט עד פאר־
שריבען לזבחן דעם אױםזעהן פון רוזשינער צדיק  :איינמאל האט דער
רוזשינער ז״ל געזאגט !  09װערט געבראכט ,אז שלמה המלך האט געהאט
וױיניג האר ,און ביי שלמה הטלד שטײט דאך ג ״ויחכם מכל האדם״ .ער
איז געװען קליגער פץ אלע מענשען ,און דאוורך האט 9ר טאקע געהאט
ו ױעיג האר ,װי די וועלט זאגט« .לאנגע האר — קורצער שכל״ .און דאס
איז ד9ר ארגינאל װאס טײן זײד 9האט ג 9שריבען אין העבר9איש5
*ואני הכותב זכיתי לראות טהרת הדרת פגױ בעודו ברוזין .לא היה
לו זקן ,כגבר בן ט׳׳ו שגה ,ואז היה  13אר 93י 0שנה .רק אצל השפה
היה לו ש9רות ,ואחר כך זכיתי להסתופף בצלו בסאדיגורה ,אחר ישיבתו
בכית האסורים כקיוב .היה לו שומא קטנה כ9רשה ,ובאותו השומא היה
לו שערות מ9ט .ויכולת לספור אותם ,דברי הכותב משה אב״ד מטאמאשאוו״.
אין אידיש הייסט ראס« :איך« דער שרייבער ,האב זוכה געווען צו
זעהן זיין הייליגע צורה .ווען ער איז נאך געווען אין רוזשין .ער האט
ניט געהאט קיין בארד ,אזוי ווי א פופצען יעהריגער ,און דאמאלסט איז
ער שוין אלט געווען פערציג יאהר .נאר אדום דעם מוי? האט ער געהאס
האר .און דערנאך האב איך זוכה געווען צו זיין ביי איהם אין סאדיגורא,
נאכדעם ווי עד איז געזעסען אין דער קיעווער תפיסה ,פריזאן .ער האט
געהאט א ווארצל ווי אןי ארבעס ,און אין אי הם איז געווען א ביסל האר,
מען האט זיי געקענט איבעדציילען .אזוי שרייבט משה ,דער רב פון
טאמאשאוז*.
אלס רב פלעגט מיין זיידע דאוונען יעדען שבת אין דער גרויסער
שוהל .נאר אין ימים טובים ,איז שוין געווען חזקות וואו ער פלעגט קומען
דאוונען .אזוי האט ער שוין געהאט א חזקה צו דאוונען שמחת תורה
אין טריסקער שטיבל.
אלס קליין אינגל האב איך געלערנט אין דעד הושאטינער קלויז.
ביי ר׳ משה ז״ל ,א איד א זקן .וועלכער האט גוט געקענט מיץ זיידען .ער
פלעגט מיר דעציילען פיעל אינטערעסאנטע מעשיות פץ מיץ זיידען .אבער
דא איז נישט דער פלאץ דאס אלעס איבעדצודעדציילען .איך וועל נאר
איץ' זאך איבערגעבען.
אין יענער צייט האט מען פארריכט די שוהל וועלכע איז געווען
רואינירט ,אץ פילע אותיות אויף די ווענט געשריבען פון גאר אלטע
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צייטען ,זענען געודען אפגעמעקט .און אין מאג נע ערטער אפגע האקט שטיקער
וואנט.
מען האט עקסטדא אראפגעבראכט א קינסטלערישען מאלעד .וועלכער
האט אויסגעמאהלען פאדשידענע קוגסט בילדעד ,וראם האבען סימבאליזירט
היסטארישע זאכען .ירי צום ביישפיעל ! דער כותל מערבי .דחל׳ס קבר.
שטעט פון ארץ ישראל א .ז .וי .איין בילד ביים אריינגאנג אין דער שוהל,
האט פאדגעשטעלט ׳״עקידת יצחק* ירי יצחק ליגט אויסגעשטרעקט אויפן
מזבח צו דעד שחיטה ,ארן אברהם שטייט מיט א גריים חלף אין דעד
האנט .אברהם א הייכער מיט א ייייסע שעהגע בארד ,א פאטריארכאלישע
פיגיר ,מיט דעם ברייטען גארטל׳ אין הויכען שטערן מיט א פויליש שטריימל
אויפן קאפ .האט דעד מאלעד פארגעשטעלט מיין זיידען אלם אברהם .״אט
אזוי האט דיין זיידע אויסגעזעהן״ — האט מיר מיין דבי דערציילט.
דעד ניסח אריף מיין זיידעגם מצבה!
הי חסיד הי עניר ,זעק רהילל
רב גדול ,תהילתי מי ימלל
בקיאותי בתורה׳ כל השומע יהלל
משפט אמת וצדקה עשה בישראל
שם נפשו בעפר׳ לכל דורשי אל
הרב המאיר הגדול׳ ראש גולת אריאל
י

מיהד״ר משה בהרב אפרים פישל זצלל״ה׳ האבד״ק טאמאשרב׳
נכד השל״ה והרמ״א .ינוח בשלום ויעמוד לקץ הימין.
משה עלה למרום ח״י מרחשון תר״ם לפ״ק
שנת :וימי בכי אבל משה׳ אבל בבד ליהודים לפ״ק
*

'

הרב רבי שמואל זינגער זצ״ל
איעער פון די גרויסע רבנים .בעלי הוראה ,איז געיוען רבי שמואל
זינגער ז״ל ,איך געדעגק נאך די פאטריארכאלישע פיגור פון מיין קינדהייט׳
רבי שמואל זינגער האט טאקע געוואוינט אין אונזער הויז :ווען ער איז
נפטר געווארען בין איך געווען א קליין אינגל .אבער דאס הייליגע געשטאלט
שטייט מיד נאך פאר די אויגען .די גרויע־ווייסע בארד מיט דעם גרויסען'
טלית קטן׳ דעד אפענער קאלנער פון העמד׳ וואו עס האט זיר נאכגעהאנגען
צוויי שנידלעך אנשטאט קנעפלאך׳ צו פארקנעפלען דעם קראגען׳ דעד
הויכער שטערן מיט די גרויסע יארמולקע אויפן קאפ .אזוי איז ער געזעסען
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פארטיפט ביי א גרויס ספר .א גמרא אדער א יורה דעה .מען ער איז
געגאנגען דאוובען' האט ער געטראגען א גרויסען טלית און תפילין אונטער׳ן
אדי  0און א שטעקן אין דער האנט .א קאפטען מיט א ברייטעז גארטל און
א ספאדיק אויפ׳ן קאפ.
הרב ר ,צבי יחזקאל מיכלזאהן ,ד׳ ינקום דמה שרייבט אין ספר
״יכבד אב״ ,אז הרב ר׳ שמואל זינגער״ דער טאמאשאווער מודה הוראה״
האט איהם דערציילט וואס עד האט געהערט פון זיינע עלטערן' ,אן אינטע־
רעסאנטע זאך וועגען רבין ר׳ שמעלקין .עס איז נישט דא דער פלאץ צו
איבערדערציילען .אויר אץ ספר ״נפלאות הרבי״ ווערט געברענגט חסידישע
וועדטער פון איהם.
הרב ר' פינחס מענדל זינגער ז״ל ,געווען רב •אץ לענטשין און
דערנאך מורה הוראה אין ווארשא ,דער זץ פץ ר׳ שמואל זינגעד ,רעבענט
אויס אין זיץ ספר ״מגדים חדשים״ ,דעם יחוס פון זיין פאטער ד׳ שמואל
פון טאמאשאוו־לובעלסקי ,וועלכער איז געווען דעד זון פון קונצקער רב
הגאון ר׳ ישעי׳ ז״ל ,א אייניקל פץ הרב ר׳ משה פון ״שדה חדש״ (ניישטאט)
וועלכער איז געווען פון בעל־שם׳ס תלמידים.
רבי שמואל׳ס פדוי ,די רביצין תמר׳ל ,אדער טעמעלע ,ווי מען האט
איהר געדופען״ איז געווען פץ די נשים צדקניות און א גרויסע חכמה״
זי האט• גע׳שמ׳ט אין דעד גאנצער געגענט .אונזער הויז האט באלאנגט צו
איהרע עלטערען״ און די יורשים האבען עס פארקויפט צו מיין פאטער
ע״ה .אבער טעמעלע האט נישט געוואלט פארקױפעןי איהר חלק נאר מיט
א תנאי אז זי זאל וואוינען אין הויז אין איין צימעד מיט א קיך בל זמן
זי וועט לעבען .און אזוי איז טאקע געווען .זי האט לאנג געלעכט נאך
איהר מאנ׳ס פטירה ,אץ געוואוינט אין אונזער הויז .זי האט געהאנדעלט
מיט צירונג שנירלעך פערל .און אויף די עלטערע יאהרען' האט זי געהאט
פסח־דיג זאלץ ,וואס די גאנצע שטאט האט כיי איהר געקויפט .דאס האט
געמוזט זיין א מין קאנצעסיע וואס די טאמאשאווער קהילה האט איהר
געגעבען און אויך שבת־ליכט.
די רביצין טעמעלע האט געשטאמט פון גאד גרויסען יחוס .זי איז
געווען דבי בעריש מייזילש טאכטער׳ס א טאכטער .זייער א כא׳חנ' 0ע
עלטערע פדוי״ פון מיטעלען וואוקס ,מיט א שטענדיגען שמייכעל אויף
איהרע ליפען .שבת נאכמיטאג פלעגט זי מיר געבען שבת׳אויכס ,א עפעלע
אדער א באדל ,אץ מיד געהייסען מאכען הוו א ברכה* בורא פרי העץ״
אל נאכגעזאגט :אמן.

 3ג1

יזכור בוי

מיץ

ר׳

ישראל

הכהן

ג ארד צ ײנ ס קי

ע׳׳ה

ר׳ ישראל הכהן גאזיטשייבסקי ז״ל ,אדעד ווי מען האט איהם געדופען:
ר׳ ישראל דעם רב׳ם ,געדעבק איך פת טיינע קיבדעד יאדען מיט א •
בלאנד־ווייטליכע בארד ,געפלעגט ,זויבער ,א גראדע שלאנקע פיגור ,מיט
בלוי ע שעהנע אויגען ! שטענדיג ריינע קליידער און געפוצטע שיך.
גאך אלס יונגעד בחור ,האט ער גע׳שמ׳ט פאר א עילוי .געווען א
גדויםער מתמיד אין לערנען .צו זעכצען יאהד האט מען איהם גערעדט
דייכע שידוכים אבער מיין' זיידע וועלכער איז דאמאלסט געווען כמעלניקעד
רב ,האט איהם ״אויםגעכאפט״ פאר א חתן.
נאך דער חתונה האט מיץ זיידע מיט איהם געלערנט ״יודה דעה״,
״אורח חיים״ ,אץ אנדעדע דבנישע לימודים .עד האט איהם געוואלט מאכען
פאר א רב .אבער נאך אין די צייטען ווען ער האט געגעסען קעטט האט
ער מיט א שותף געקויפט וואלד און זיי האבען מצליח געווען .ער האט
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ניט געװאלט זיקי קיק רב ,און אזוי איז ער אלע זײנע יאהדען געװען א
סוחר און געפיהרט גרױםע געשעפטען .ער פלעגט אפט זאגען וױ oy
װערט געברענגט פון רכי יעקב עמדין ז״ל ,װאם פלעגם מאכען  8ברכה
*שלא עשני אב״ד״ .א שפיעל־װארט פאר די ברכה וואס מען זאגט יעדען
טאג אין דער פריה* :שלא עשני עבד״ ,מיט א עיץ .און אב״ד מיט א
אלף מאכט די ראשי תיבות אב־בית־דין .ד .ה .געלױבט איז גאמ װאס
האט מיו ניט געמאכט פאר א רב.
גו זיק חתונה האט ער באקומען סמיכה פון א גרויסען רב ,דרשה
געשאנק ,און ער האט געקענט ווערען א רב.
איך געדענק פון אינגלווייז ווי יעדען פריה מארגען פלעגט עד
לערנען א שיעוד אין טריסקער שטיבל מיט אויסגעצייכענטע בחורים .און־
אוין בין מנחה למעריב פלעגט ער פאר זיך לערנען .ווי באשעפטיגט ער איז
געווען .ער האם געהאט א פאבריק מיט צעהנדליגע ארבייטער ,און אויו
אן עקספארט ביזנעס קיק גאליציע ,אבער זיינע שיעורים האט ער ניט
פארפעלט.
מיק פאטער איז אויך געווען א עםקךציבודי ,פאר צעהנדליגע יאהרען
איז ער געווען *דאזאר״ ,דעד נשיא פון די שטאטישע תלמוד תודה א .ז .וו.
עד פלעגט שדייבען חידושי חודה ,און געפיהרט א קארעספאדענץ
מיט פיעלע רבנים ,מאנכע פון זיי זענען געדרוקט אין רבנישע זשורנאלען:
ווי אין ״הבאר״ ,״אוהל מועד״ ,״קול חורה״ און אויך אין חסידישע ספרים
וואס אונזער מחותן הרב ר ,מנחם מענדל וואלדאן ז״ל ,האט ארויסגעגעכען:
*אוד הנפלאות״* ,נפלאות הרבי״* ,אוהל יצחק״ און נאך .כמעט ביי יעדען בריוו
וואס ער פלעגט צו מיד שרייבען האט ער צוגעלייגט א בייגעלע *חידושי
חורה״ .און פון דיזע בייגעלעך טאקע האב איך צחאמענגענומען און ארויס־
נעגעבען א ספר *שארית ישראל״ ,צו זיקי אייביגען אנדענקען.
ביז דעד ערשטער וועלט מלחמה ,איז ביי מיין פאטער ז״ל געווען' תורה
וגדולה במקום אחד .א ח ח די געשעפטען וואס ער האט געפירט מיט
הצלחה ,האבען מיינע עלטעדע ברידער ,נאך בחור׳ווייז געקויפט א *לאטעריע
צעטל״ וואס האט געוואונען דאס *גרויסע געווינעכטס״ ,פינף און זינ ציג
טויזענט תבל ,וואס איז אריינגעפאלען קיק טאמאשאוו ,און ויי האבען
געהאט א פערטל .די אנדערע פערטלען האכען געהאט :ר ,יואל שאפראן ,ר,
יחזקאל לערער און ר׳ אברהם שטיינווארצל .אין יענע יאהרען איז עס געווען
א גרויס פארמעגן .מיינע כרידער הא בעז דאס געלט געגעבען מיק
פאטער ז״ל ,וועלכער האט ,וזי ער האט זיד געפיהרט אין זיינע געשעפטען'
געגעבען מעשר ,צעהן פראצענט :איך געדענק נאד ,אלס קינד .ווען מען
האם איהם אויפגערופען צו דעד תורה שבת נאכדעם ווי ער האט אפגענומען
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דאס געלט אין ווארשא ,האט ער מנדב געווען פינף הונדערט רובל פאד׳ן
הויז פון תלמוד חודה ,און' אנדערע צדקות ,אוין האט עד געלאזט שרייבען
א ספר תורה ,און ביים סיום הספר מיט גרוים פאדאד געפיהרט דאס ספר
איבעד׳ן מארק צו דער שוהל ,מיט מיוזיק און פייער וועדק וואס מען
האט עקסטרא געברענגט פון ווארשא.
במעט יעדע נאבט ,נאבדעם ווי דאס בני בית איז געגאנגען שלאפען.
פלעגט ער זיך עדשט אנידערזעצען שרייבען .עד האט אויד איבערגעשריבען
א אלט בתב־יד פון' *פרי מגדים״ ,וואס איז אלט געווען אן ערך הובדערט
און פופציג יאהר ,און דערצו איז נאד דאם פאפיר געווען *באבולע״ און
זעהר שוועד צו לעזען .ער האט דאם מאנוסקריפט אוועקגעגעבען זיין פריינט
הרב ר׳ פינחס מענדל זינגער ז״ל ,דעד וואדשאווער מודה הוראה ,געבוירען
אין טאמאשאוו ,א זון פח טאמאשאווער מורה הוראה רבי שמואל זינגער
ז״ל .וועלבער האט עם ארויסגעגעבען' געדרוקט אין בילגורייא אין יאהר
תר״ע ,און ער שרייבט טאקע אין דער הקדמה א דאנק צו מיין פאטער
ז״ל .דאס ספר איז היינט א יקר המציאות ,מען באקומט עס נישט צו
קויפען .איך האב איין עקזעמפלאר.
אויך האט מיין פאטעד ז״ל ,געשריבען אדער איבערגעשדיבען א
בתב־יד מיט תורות פון רוזשינער צדיק ז״ל ,אבער עס איז פאדלוירען
געגאנגען.
מיין פאטער ז״ל ,האט פאדמאגט א גרויסע לייבערי ,ספרים פון
ערשטע דדוקען ,וואס איז ניט היינט בנמצא .א חוץ די ספרים און בתב־ידץ
וואם איז געבליבען פח מיין זיידען ,דעם טאמאשאוועד רב ,פלעגט ער
אליין אויך קויפען פיעל ספרים .אבער ליידער איז אלעס פארברענט געווארען'
נאך די ערשטע און צווייטע וועלט מלחמה.
אין דעד צייט פח דער עדשטער וועלט מלחמה ,ווען די עסטרייבער
האבען באזעצט טאמאשאוו ,האט מען מיץ פאטער אדעסטידט ,און געהאלטען
אלס משבץ פאר די גרויסע שטייערן וואם די ארמיי האט ארויפגעלייגט
אויף די אידישע באפעלקערונג .בײמ ריקצוג פון די עסטרייבער איז ער
אנטלאפען מיט זיץ פאמיליע קיץ מינסק ,וואו זיי זענען דארט געווען פיעד
יאהר ,ביז׳ן סוף פץ דעד ערשטער וועלט מלחמה.
נאבץ קריג ,ווען מיין פאטער איז צוריק געקומען קיץ טאמאשאוו,
האט ער געטראפען במעט די גאנצע שטאט אפגעברענט .ער איז באלד
צוגעגאנגען צו דער מויער פץ אפגעברענטען הויז און געמאבט א ברבה,
מקיים צו זיץ די דברי חז״ל :כשם שמברך על הטובה — בך מביד על
הרעה .ער האט זיך נאד דערפרייט ווען מען האט איהם געזאגט אז א
טייל פץ' זיינע ספרים זענען געראטעוועט געווארען .מיין פריינט ד׳ יעקב
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גרינער ,װעלכער האט זיך געראטעװעט אץ וואוינט הײגט אין ברוקלין,
האט מיר דערצעהלט ,אז ער האט געהאט זיין סטאר אין אונזער הויז ,און
ער האט די ספרים צייטליך איינגעפאקט אין קאסטענס ,און ביי זיך באהאלטען.
ווען מיין פאטער ז״ל ,האט דערזעהן די ספרים ,האבען זיך טרעהרען פון
שמחה געגאסען פון זיינע אויגען.
אגב ,אין ספר ״שארית ישראל״ ,ב»שרייבט ער די ספרים וואס האבען
זיך געפונען ביי איהם ,אנטיק ספרים ,יקרי המציאות.
נאך מיץ פאטער׳ס פטירה שרייבט דעד רעדאקטאר פון רבנישען
זשורנאל ״אונזער גײסט״ פון חודש ניסן חרצ״ח ,הרב ישראל דוב הכהן
פירשטמאן ,הי״ד  :״תלמיד חכם שמת  . . .נדהמתי ונרעשתי מהבשורה המעציבה
מפטירת ידינ״ע ,הרב הגדול בחורה ובחסידות ובכל מדה נכונה ,צמ״ס,
חוטר מגזע תרשישים המפורסם וכר מוה״ר ישראל גורזיצינסקי ז״ל ,מטומשוב־
לובלסקי ,חתן הגאון הצדיק המפורסם וכו׳ מוה״ר משה רויגענפיש זצ״ל,
אבד״ק טומשוב .בפטירת המנוח אבדה הקהלה העברית בטומשוב ,אחד
מחשובי בניה־בוניה ,אשר במשך ימי חייו הארוכים ,עד הזמן האחרון ,פעל
ועשה הרבה במסירת נפש לטובת החינץ־ וחיזוק הדת״.
״דאס אידישע טאגבלאט״ פון ג׳ ניסן תרצ״ח שרייבט :״אץ עלטער
פץ  93יאהר איז אין טאמאשאוו־לובעלסקי נפטר געווארען נאו א קירצע
קראנקהייט ,דער איבעראל געאכטעטער הרב ר׳ ישראל גארזשיטשיינסקי,
באקאנט אונטער׳ן נאמען ר׳ ישראלי דעם רב׳ס .דער נפטר איז געווען נשיא
פץ ארץ געלט איבער פופציג יאהר ,און אזוי פיעל יאהדען האט ער
אננעפיהרט די היגע תלמוד חורה ,וואו ער איז געווען דער פרעזידענט.
״אינטעדעסאנט איז ,אז דעד נפטר איז במשך פון זיין לעבען ,געווען
ביי איבער הונדערט גרויסע צדיקים ,ווי ביים חידושי הרי״ם ,ביים טריסקער
מגיד ,ביים אלטען צאנזער רב זצ״ל א .אנד .דער נפטר האט געשטאמט
פון יחוסדיגע רבנישע פאמיליעס .פרייטאג איז פארגעקומען די לויה .פאראויס
זענען געגאנגען אלע תלמוד־תורה קינדער און גערופען  :״צדק לפניו יהלך״.
״אין טריסקער־קעלצער שטיבל וואו דעד נפטר האט געדאווענט ,זענען
נאך די הקפות געהאלטען געוואדען א רייהע הספדים .טראץ דעם גרויסען
דעגען אץ ווינט האט דעם נפטר מלוה געווען א געוואלדיגער עולם .דער
נפטר האט איבעדגעלאזט א צוואה ,אין וועלכער ער האט פארטיילט א
גרויסע סומע געלט אויף צדקה .דעדונטער אייניגע הונדערט זל .פאר דער
הי גער תלמוד־ תורה.
״אינטערעסאנט ,אז טראץ זיץ טיפען עלטער ,האט ער ביזן לעצטען
מאג ,נישט פאר לוי רען' זיינע חושים .אליץ געהאנדעלט אץ• נישט אנגעקומען .
צו קיינעם .דעד נפטר איז געווען א מיטארבייטעד אץ א רייהע רבנישע
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ירחונים״ מאנאטסשריפטען״ עד האט אויך איבערגעלאזט אייניגע חיבורים
אויף תורה .באזונדעירס איז ער געווען א גדויסער חסידות קענער.
חבל על דאבדין ולא משחכחין! תנצב״ה״.

רכי חיים אהרן צגי שידקאווטקי ז״ל
אין מיינע צייטען איז געווען טאמאשאווער רב״ ר׳ חיים אהרן .צבי
שידקאווסקי .די חסידים האבען איהם גערופען :״דעד ליטוואק״.
ביז פופצעהן יאהר בין איך געווען פארטאהן אין לערנען און אין
חסידות״ טאג איין טאג אויס געגאנגען אין' ״טריסקער־קאזמיר״ שטיבל״
לעדנען .אריינקוקען אין חסידישע ספרים״ און זיך צוגעהערט צו די חסידישע
מעשיות.
איך געדענק״ ווען איך בין איינמאהל געגאנגען אין שליחות פת
מיל פאטער ז״ל׳ איבעדצוגעבען א בריוו צום דב> ר׳ חיים אהרן צבי״ האט
ער מיך זעהר פריינטליך אויפגענומען״ און מיד געפרעגט וואס איך לערן״
און אין איינוועגס מיך א בישל פארהערט ...פון דיזען טאג אן פלעג
איך שוין זיין אן אפטעד אדיינגייער׳ כמעט יעדען' טאג .צוויי מאהל אין
דער וראך פלעגט ער מיט מיר און מיט זיין זון יחזקאל לערנען א שיעור.
אבער אויסער לערנען דעם שיעור ,האב איך אויך אנדעדע זאכען
דארט געלערנט .עס איז כיי איהם געווען א מאדערנע שטוב .עס פלעגען
דארט אויך אריינקומען' פארשידעגע וועלטליכע מענשען ,און מאנכע שמועסען
פלעגען מיך זעהר אינטערעסירען .די אומגאנגס שפראך איז דארט געווען
אנדערש ווי ביי א געווענליכען טאמאשאווער איד .זאגאר דאס אידיש
רעדען איז געווען אנדערש ,מיט א ליטווישען דיאלעקט ,און מאנכעס מאהל
האט מען אויך גערעט רוסיש.
רבי חיים אהרן צבי האט געלערנט אין ליטווישע ישיבות ,און’ איז
געווען א תלמיד מובהק פון לובלינער רב ,הרה״ג ר׳ הלל ליפשיץ ז״ל,
מחבר פון ספר ״בית הלל״ .דער לובלינער רב האט געשריבען א בריוו,
המלצה ,צו מיץ פאטעד ,עד האט רעקאמאנדירט אץ געבעטען מיץ פאטער
צו שטיצען די קאנדידאטוד פץ זיין תלמיד ר׳ חיים אהרן צבי ,עד זאל
ווערען רב אין טאמאשאוו״ װעלכע איז א לאנגע צייט געווען אהן א רב,
ווייל די שטאט האט זיו נישט געקענט אייניגען ,איז נאר געווען ״מורה
הוראות״ .נאך די עדשטע דרשה אין ״פראסטען בית המדרש״ איז עד טאקע
אויפגענומען געווארען אלס שטאט רב.
מיט -א צייט שפעטער ,דזעןי דעד ״קאזשאנער דאבינער״ ,דאלגאנאס,
איז געשטארבען״ איז דעד שטאט דב ר׳ חיים אתרן צבי אויך געווארען
,״קאזשאנעד דאבינער״.
אץ עס דערמאנט מיך א שעהן ווארט וואס עס האט געזאגט דער
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מאסקווער רב ,הרב מזא״ה ז״ל .ווי באװאוםט איז אין גאגץ רוסלאנד ,און
פוילען האט אויך דאמאלסט געהערט צו רוסלאנד ,געווען צווייערליי דבגים,
א רב ווא 0די אידישע קהילה האט אויפגענומען ,א רב א למדן ,א תלמיד
הכם ,א ירא שמים ,און א רב ווא 0די רעגירונג האט באשטימט .דער
״קאזשאנער דאבינער״ האט נישט כאדארפט קענען לערנען ,ער האט געפיהרט
די מעטריקעם ,געבורט און טױטן־פאל ,אפיציעל האט ער פארטראטען די
אידישע געמיינדע געגען די דעגירונג .איהם האט מען גערופען  :״רב
מטעם״ דא 0היימט ! רב מטעם המלכות.
אויף דעם האט הרב מזא״ה געזאגט! עם איז דא פיערערליי מידות
ביי רבנים ,אזוי ווי עם איז דא פיערערליי מינים ביים אחרוג .דער לולב
האט א טעם און ניט קיין ריח ,דער אתרוג האט א טעם און א ריח.
דער הדם האט א ריח און' ניט קיץ טעם ,די ערבה האט ניט קיץ טעם
און ניט קיץ ריח (מדרש רבה).
א רב וואם האט א טעם אץ ניט קיץ ריח? — דאם איז א רב —
מטעם ,אבער עד האט ניט קיץ ריח התררה.
וועלכעד איז א רב וואס האט א טעם אץ האט א רי חי — דאס
איז א ״רב מטעם״ און איז אייך א תלמיד חכם.
**
*
וועלכער איז א רב וזאס האט ניט קיץ טעם און ניט קיץ די חז —
דאס איז א רב וואס קען ניט לערנען און ניט קיץ קאזשאנער רב.
אץ וועלכער איז א רב וואס האט א דיח און ניט קיץ טעם? —
דאס איו א רב וואס קען לערנען אץ איז ניט באשטימט מטעם ה מלכו ת...
דבי חיים אהרן צבי שידקאווסקי איז געווען ביידעז א רב מטעם
המלכות און א רב א תלמיד חכם.
ביים טאמאשאווער רב האב איך פיעל געלערנט .נישט נאר תורה,
נאד אויך וועלטליכע זאכען .דריי יאהר אן' ערך האב איך ביי איהם געלערנט.
דאס זענען געווען די שטורמישע יאהרען פץ דוסישען אידענטום .די
צייטען פון דעד ערשטע אץ צווייטע ״דומע* (פארלאמענט) ,נאך די רוסיש־
יאפאנישע מלחמה ,אין דעד צייט פון די רוסישע פאגראמען' אויף אידען.
יעדען טאג האבען די צייטונגען געכראכט נייע באריכטען פון פארגאסען
אידיש בלוט .וואט האט אויפגעטדייסעלט די אידישע לעזער .אין פוילען
זענען פארגעקומען פאגראמען ,נאד אין קיעלץ און אין שעדליץ .אין
רוסלאנד און אין אוקראינא איז פיעל אידיש בלוט פארגאסען געווארען.
נמעט יעדען טאג האכען די צייטונגען באריכטעט פון א פאגראם.
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אין יענע ״שטורם און דראגג״ צייטען ,האב איך אנגעהויבען צו
לעזען העברעאישע און רוסישע צייטונגען .עם איז דאמאלסט געודעך די
בליענדסטע צייט פאר ■דער העברעאישע פרעסע .די *הצפירה״ און ״הצופה״
זענען עדשינען אין ווארשא׳ דעד ״המליץ״ אין פעטערבורג און' דער ״הזמן*
אין ווילנא .פיער טעגליכע העברעאישע צייטוגגען און כמעט אלע האב
איך געלעזען.
קיין אידישע צײטונגען האבען דאמאלסט קיץ' טאמאשאוו נישט דעד־
גדייכט .באטש אין וזארשא האט שוין אנגעהויבען אדויסצוגעהן ״דער מאמענט״
אץ דעד ״היינט״ .שפעטער האבען אויך אידישע צײטונגען אנגעהויבען צו
קומען קיץ טאמאשאוו׳ אבער א איידעלעד בעל־בית א בן תורה ,האט זיך
געשעמט צו לעזען א אידישע צייטונג .מען האט עס גערופען די צייטונג
פאר אדבייטעד אץ פרויען .און ווען עם האט זיך געמאכט אז עס איז
ניט געקומען קיץ העברעאישע צייטונגען ,ווייל אפט האט די צענזור גע־
שטעדט״ פארמאכט פאר א געוויסע צייט ,אדער קאנפעסקירט פאר שרייבען
ארטיקלען' געגען די דעגידונג .האט מען בעדיי געלעזען רוסישע צייטונגען
אבי נישט די ״זשארגאנישע צייטוגג״ ,ווי מען האט דאמאלסט .געדופען' די
אידישע צייטובגען .מאנכע העברעאישע שרייבער זעבעז געווען געגנעריש
געשטימט צו דער אידישער שפראך זיי האבען זי גערופען ״שפת השפחה״.
אויף די ציוני סטישע פארזאמלונגען איז פארגעקומען א שפראכען קאמף׳
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װאו .מען האט געלאזט פאלעןי די לאזונג :״עברית או דוםית״ .דאם הײםט
מען זאל רעדען העברעאיש אדעד תסי ש.
אבער אויך אידיש האט געהאט איהרע פאטריאטען ,און אין יענער
צייט איז טאקע פארגעקומען ״די טשערנאוױצער קאנפערענץ״ ,װאם דער
גרויסער דענקער נתן •בירנבוים ז״ל ,דער שפעטערדיגעד פירער פון דער
״אגודת ישראל״ האט צוזאמענגערופען אין טשערנאװיץ ,װאו די גדעםטע
אידישע שרײבעד האבעןי אנטײל גענומען.
ביים רב אין שטוב ,איז פארגעקומען פארשידענע דיםקוםיעס איבעד
צייטפראגען .נאכ׳ן שיעור האט מען גערעט ״פאליטיק״ .און ווען עם איז
פאדגעקומען א דין תודה ,זענעז מיד ארויס פון הויז ,און מיר זענען
געזעסען אויף דער באנק װאם איז געװען ביי דעד זייט פון הויז .עס
זענען צוגעקומען אויך ניט קיץ לערנער ,וועלכע זענען געווען' בעסער
באהאווענט אין וועלטליכע זאבען ,און מיר בטלנים ,האבען זיך צוגעהערט
און זיו באטייליגט אין די געשפרעכען .געוועהנליך האט מען דאם געמאכט
בשתיקה ,ווען דער רב איז געווען פארנומען ביי א דין תורה אדער אזוי
ביי א וויכטיגען ענץ.

צום רב פלעגען קומען פארשידענע מענשען :רבנים ,דרשנים ,א
מאהל א ״מטיף לאומי׳ /וועלבער האט פארלאנגט פון רב א ערלויבעניש
צו רעדען אץ בית המדרש ,אויך א זעלכע וואס זענען געשיקט געווארען
פון ישיבות ,אינפטיטושענס פון גרויסע שטעט ,און דאמאלסט האבען מיר
געהאט א געלעגענהייט זיך צו באקענען מיט די אידישע גרויסע וועלט,
רואם איז געווען אזוי ווייט פון טאמאשאװער אידישען לעבען ,כרחוק
מזרח ממערב .איינמאל ,געדענק איך ,איז געקומען א רב א דרשן .מיט
א ברייטע שיינע בארד און לאנגע האד ,וועלכע זענען אריבערגעפאלען
איבערן האלז ,שבת האט ער געטראגען א צילענדעד וואם דאס איז געווען'
א נייעס אין טאמאשאוו .ער האט געהאט שוועריגקייטען ביז דעד רב האט
איהם געגעבען אן עדלויבעניש צו רעדען אין בית המדרש .ער האט זיך
גערופען ״מטיף לאומי״ ,און געשיקט איז ער פונם ״אדעסער קאמיטעט״.
אין א זונטאג ,בין מנחה למעריב ,האט עד געדעדט אין ״פדאםטען בית
המדרש״( ,עס איז אויך געווען א חסידיש בית המדרש) .ער האט געהאט
א קלינגעדיגע שטימע ,האט אנגעהויבען צו דעדען שטיל ,אבער וואס
אמאל העכער אץ העבער .עס איז גערוען נאכ׳ן האמעלער פאגראם ,און
ווען ער האט געשילדערט פצענעט פץ פאגראם ,האט דעד עולם געגאסען
מיט טרערען .אויך פון עזרת נשים האט זיך געהערט וויינען אויפ׳ן קול.
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זיין רעדע איז געווען דורכגעפלאכטען מיט פסוקים את מאמרי חז״ל .ער
האט געשילדערט דעם *גלות רוסיה״ מיט די שווארצסטע פארבען .און
דערנאד האט ער אנטוויקעלט דעם ציוניסטישען געדאנק ,וואס מיר האבען
דאם ערשטע מאהל געהערט אין א דרשה אין אובזער שטאט .דער איינדרוק
איז געווען זייער גרויס .איך געדענק נאך ווי היינט״ ווי ער האט ציטירט
פסוקים פון יחזקאל ,ווי דער נביא זעהט דעם טאהל מיט די *עצמות היבשות״״
געמאהלען האט ער דאס בילד מיט אזא טאלאנט״ אז עס האט זיך געדאבט״
אט זעהען מיר דעם נביא יחזקאל מיט די צושויבערטע גרויסע בארד״ און
דעם בארג מיט די טויטע טרוקענע מענשליכע ביינער ,און אט דאכט זיך
אז די סקעלעטען הויבען זיו אן צו רירען״ ביין צו ביין״ ארים צו ארים״
און באלד וועדען זיי ל ע ב עדיג...
ער האט געוואלט ארויסברענגען דעם געדאנק וואס מען זאגט נאך
פון דבי שמואל מאהליווער ז״ל״ וועגען די גרינדער פון חיבת צית את פון
ציוגיזם״ וואס די מערהייט פון זיי זעגען געווען פדייע מענשען״ און דאס
האט טרם געווען אז די פרומע ארטאדאקסישע אידען זאלען שטעהן פון
דער וױיטעגס״ און פיעלע זאלען נאך זיין געגגעד צו דעם ציוניזם.
האט איינמאל אויף א פארזאמלונג דבי שמואל מאהליווער גערעדט
וועגען דעד אויפלעבונג פון די עצמות היבשות .ער האט דעדמאנט דעם
מאמר תז״ל (סנהדרין צב״ ב) :פרעגט די גמרא! *ומאן נינהו מתים שהחיה
יחזקאל״? — מער זענען די טויטע וואס יחזקאל האט לעבעדיג געמאכטז
— *אלו בני אדם שאין בהם לחלוחית של מצוד,״ — דאס זענען מענשען
וואס באזיצען נישט קיין מצוות .״אלו בני אדם שכפרו בתחיית המתים״
— דאס זענען מענשען וואס האבען געלײקענט אין תחיית המתים* .אלו
בני אדם שחיפו את ההיכל כולו שקצים ורמשים״ — דאס זענען מענשען
וואס האבען באדעקט דעם היכל מיט שקצים ורמשים .מיט דיזען מאמר
האט רבי שמואל מאהליווער ערקלערט די פרומע לייט ,אז אויו יחזקאל
הנביא״ ווען ער האט געזעהן די אויפלעבונג פון אידישען פאלק ,האט
געוואוסט אז די ערשטע צום אויפלעבען דאס פאלק אין' זיין לאנד ,וועלען
זיין מענשען וואס טוהן ניט קיין מצוות׳ את פיהרען זיו ניט ווי ערליכע
אידען דאדפען זיך פיהרען.
איו בין געווען' אזוי באאילנדדוקט פון דעד דרשה״ אז איך האב
ניט געקענט ביינאבט איינשלאפען .איך האב פיעל נאבדענקט וועגען דע0
דרשן ,און איך האב באשלאסען צו שרייבען אין א צייטונג די ״געשעהעניש״
און אומר ועושה״ געשריבען און געמעקט׳ און איבעדגעשריבען און אוועק־
געשיקט צוויי בייגעלעך צום ״הצפירה״ .איך האב קיינעם נישט דעדצעהלט״
ודיל איך האב זעלבסט ניט געגלויבט אויב די צייטונג וועט עס דרוקען.
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עס זענען אוועק א טאג באך א טאג .א וראך גאו  8ײאד׳ און האב
מיו שוין מייאש געווען ,און געדענקט ,אז מן הסחם איז עס גיט געפעלן
דעם רעדאקטאר׳ און ער האט עס אריינגעווארפען אין קאוב.
אין איינעם א פרימארגען ,ווען איך האב געעפענט די צייטוע
״הצפירה״ ,דערזעה איך אין רובריק ״מכתבים מערי השדה״ מיץ נאמען.
שווארץ אויף ודיס ,טאקע ממש ,איך האב מיינע אויגען נישט געגלויבט.
מיץ נאמען אונטער דעם באריכט פון דעד דרשה פון דעם ״מטיף לאומי״,
און וואס פאד א דושם דאס האט געמאכט.
עטליכע טעג האב איך מיך אויסבאהאלטען ,איך האב מורא געהאט
צו געהן אין ״טריםקער־קאזמיר שטיבל״ .צװײ בעלי בתים פון שטיבל,
זענען אדך געווען אבאנירט אויף דער ״הצפירה״ ,האב אין געדעגקט אז
זיי וועלען געוויס מפרסם זיין מיץ קארעספאדענץ ,דאדורך האב איך מיך
גע שראקען ...אבער איינער האט צופעליג דאס נישט געלעזען .און דער
צודיטער האט נאך געלויבט מיץ שרייבען.
א צייט שפעטער באקום איך א בריוו פץ דער ציוגיסטישער
צענטראלע אין וואדשא ,מיט א ביטע איך זאל מיך באמיהען און גרינדען
אין טאמאשאוו א ציון פאראיין .אוי ף דעם כריוו אי ז געווען אונטערגעשריבען
נ .ס( .נחום סוקולוב) .האב איך זיך געטראכט אז מן הסתם איז דא עפעס
געשעהן א טעות ,ודיל ווי קום איך א זיבעצען יעהריגער בית־המדרש־בחור
צו גריגדען א פאראיין? און ווי קומט א רעדאקטאר פון דער גרויסער
העברעאישער צייטוגג מיד צו שרייבען י איך לייען גאך א מאהל דעם בריוו.
עס איז פאדט אויבען געדרוקט מיט גרויסע אותיות ! ״לשכת ההנהגה
הציונית״ למדינת פוילין ,גליל ווארשה ,אדרעסה :ג .סוקולוב ,ביורה ,למר
משד .גאזיצאנסקי בטומאשוב״.
דער בריוו איז געטייפט אויף א טייפ־רייטער מאשין״ װאס איך האב
געזעהן דאס ערשטע מאל ,מיט העברעאישע אותיות״ עס זעהט אויס ווי
געדרוקט .און כאטש עס איז שוין פאראיבער פופציג יאהר ,זינט איך האב
דעם בריוו ערהאלטען ,געדענק איך נאך ווי היינט ,ווי איבעראשט איך
בין געווארען לעזענדיג דעם בריוו״ אץ האב ניט געוואוסט וואס איך זאל
טון .וואס ענטפערט מען? יא ענטפערען ,ניט ענטפערען .ווי קום איך
א זיבצען יעהריגער ״שטיבל בחור״ האבען צו טון מיט אזעלכע גדולים,
טיט אזא אדם גדול ווי נ .סוקולוב? איך האב נאר געזוכט א ארט ווי
זיך צו באהאלטען...
װען איך בליק א היינט צוריק צו יענעד צייט ,איז דאס דאך שוין
״היסטארי״ .און די בריוו דארפען טאקע אריינגעהן אין' ציוניסטישען אדכיוו.
זאל מען זעהן ווי דעד ציוניזם האט זיך אנגעהויבען צו אנטוויקלען אין
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פוילען .היינט ווען מיר האבען שוין' ב״ה זוכה געווען צו  8מדינת ישראל,
אבער ליידער אהן א פויליש אידענטום; איבעד דריי מיליאן פוילישע אידען
זענען אומגעקומען דודך די נאצים ימ״ש .ווען מען דערמאגט זיד כאפט
אן א גרויל ,און' א ציטער געהט דורך אלע אברים.
און ידען איד שרייב דיזע שורות ליגען טאקע פאר מיר די ארגינעלע
בריוו ,דאטירט :ווארשא ,י״ג אלול ,תרס״ה און ו׳ תשרי תרס״ו .למד
משה גארזיצאנסקי בטומאשוב .שוין א האלבער יאהרהונדערט איז פארלאפען
זייט יענער צייט ,אבער עס דאכט זיך ,ערשט נעכטען איז עס געשעהן.
איך האב מיך אליין געפרעגט ! פון וואנען ווייסען זיי מיין אדרעס?
און ווי פאלען זיי אויס צו שרייבען צו מי רן און וואם קען איך ,א אינגל
טון ? איך זאל ווערען אן עסקן ציבורי י — איך בין געווען הילפסלאז,
און האב נישט געוואוסט וואס צו טאהן ,און האב אפילו מורא געהאט
צו ווייזען עמיצען דעם בריוו .מען וואלט דאך מיך אויסגעלאכט.
ענדליך האב איך באשלאסען די צו ענטפערען און די שרייבען
דעם אמת .אז קודם כל ,בין איך א איבגל ,א בית מדרש׳ניק .און אז
טאמאשאוו איז א חסידיש שטעטל ,מיט חסידישע שטיכלעך.
עס זעגען געווען אין יענעד צייט א צעהנדליג שטיבלעך און קלויזען.
רעליגיעזע פאראיינען אדער פארטייען זענען זאגאר אין גרעסערע שטעט
ווי טאמאשאוו ניט געווען .די מזרחי און אגודת ישראל ,זענען ערשט גאך
דער ערשטער וועלט מלחמה געגרינדעט געווארען .איך האב אין מיין ענטפעד
אלעס ארויסגעשריבען ,אז טאמאשאוו איז נישט דאס אדט און עס איז נישט
דא מיט וועמען צו גרינדען אזא פאראיין .און די חסידים וועלען אוודאי
נישט דערלאזען אזא זאך ,און נאך אזעלכע תירוצים .האב אוועקגעשיקט
דעם בריוו ,און האב געמיינט אז איך בין שוין פטור געווארען ,און עס
איז מיר לייכטער געווארען אויפ׳ן הארץ .איך האב אויך געפרעגט ווי די
פאלען אויס צו שרייבען צו מיר .אבער אין א קורצע צייט באקום איך ווידער
א בריוו ,און טען ווענד אפ מיינע תירוצים .און גורם געווען צו די אלע
זאכען האט מיין ״קארעספאדענץ״ װאס איז געװען געדרוקט אין ״הצפירה״.
*#
!4

אין יענער צייט ווען איך האב געזעהן מיץ בריוו געדרוקט אין
״הצפירה״ ,איז מיר איינגעפאלען א געדאנק ,איך זאל פאר מיר אליין
ארויסגעבען א וואכען ציי טונג ...מיץ ברודער יוסף (ע״ה) הי״ד ,וועלכער
האט גוט געקענט העברעאיש ,האט צו מיינע עלטערן אפט געשריבען בריוו,
פלעגט ער צו מיד אויך צושרייבען ,און ער האט מיך ערמוטיגט צו שרייבען
צו איהם כמעט יעדעד וואך .האב איך איהם כמעט יעדער וואך געשריבען
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איז דא ו דער טייטש דער וואט קוקט ,האב איך א יבעראל געקוקט און
וואס איך האב געזעהן און געהערט האב איך אויפגעשריבען אין ״המביט ׳ ׳.
שט וב נייעס ,פאבר יק נייעס ,שט יבל נייעס ,פון דב ׳ס הויז א .ז .וו .עם
ליגט גאך ביי מיד ביז היינט קאפ יעס פון דעד ״צייטונג״. ..
עס איז נאך דא ביז היינט א לעבעד יגעד עדות וואס האט געזעהן
מיין ״המביט״ .ער וואוינט אין חיפה ,מד ינת ישראל ,דאס איז מיין פדיינט
ר׳ זושא קאווענשטאק .ווי אזוי עם איז צו איהם אנגעקומען דעד ״המביט״ ,
איז דורך אזא צופאל  :אייגמאהל ברענג איך עטל יכע ״המביט״ ׳ס אין שט יבל
אדיין ,צו צייגען מיין קר יט יקער ד ׳ נתן גרינוואלד .אגב ,דעד ר ׳ נתן איז
געווען א קלוגעד איד ,א תלמ יד חכם ,אויך א לעזער פון ״הצפירה״ .את
כאטש ער האט געהאט די זעלבע ביזנעס וואס מיץ פאטער  ,און עס האט
געהייסען א געשעפט ׳ס קאנקורענט ,דאך בין איך מיט איהם געווען אין
בעסטעד באציהונג .אץ ווען איך האב געשר יבען א זאך וואם האב געוואלט
וויסען אויב ס ׳איז גוט ,האב איך עס א יהם געוויזען ,ער זאל מ יד זאגען
זיין' מבינות .און וואס עם איז איהם ניט געפעלען פלעג איך עס אויסבעסעדען.
אזוי האב איך איינמאהל געבראכט אין שט יבל עטל יכע המביט ׳ס,
און ר׳ נתן איז דאמאלסט צופעליג ניט געווען ,האב איך עם דערווייל
אריינגעלייגט אין מ יץ גמרא ,איך זאל עם א יהם ווייזען דעם צווייטען
טאג .מיץ פריינט זושא האט דאס באמערקט  ,און ווען איך בין אהיים
געגאנגען ,האט ער עס ארויסגענומען פון דעד גמרא .דעם צווייטען טאג ווען
איך בין געקומען און געעפענט די גמרא ארויסצונעמען ' די ״המביט״ ׳ם
איז ״והילד איננו״  . . .עדשט אין א צייט שפעטער האט מען עם אפגעגעבען,
און איך בין געוואר געווארען אז דאס איז געווען ד׳ זושא ׳ם מלאכה.
אגב ,ווען איך און ,מ יץ פרוי האבען באזוכט ארץ ישראל אין
•אהד תש״ט  ,האט אונז מקבל פגים געווען מיין פריינט ר׳ זושא .איך האב
א יהם קוים דערקענט  ,א שעה נע הדרת פניס ׳דיגע בארד ,א אמת חס יד ישעד
אויסזעהן .זיין פאטער ר׳ שבת י קאווענשטאק ז״ל ,איז געווען יאהרען לאנג
גבאי אין אונזער שט יבל  ,א איד א חכם ,א חוץ זיינע געשעפטע ן האט
ער געהאט א ״סייד־ליץ״ ,א זייטיגע ביזנעס ,מען האט איהם גענומען '
צו וויכטיגע דין תורה 'ס פאר א בורר .אץ אויף זיין בוררות האט מען זיך
געקענט פארלאזען .ער איז אויך געווען א ידיד נאמן פון מ יץ פאטער ז״ל.
ר׳ שבת י קאווענשטאק האט געפ יהרט דאס גבאות ב יד רמה  ,מ יט
דיםציפליןין איך געדענק אז שבת בראש ית באלד נאכ׳ן דאוונען האט ער
געגעבען א קלאפ אין שולחן ,און ער האט אויסגערופען :איך בין מכריז
ומודיע ,אז יערער איינער זאל אנידערלייגען זיץ טל ית אויפ׳ן שולחן ,און
קיינער זאל נ ישט א היים געמען זיין טלית .אץ כך הווה ,ער האט אנידער־
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געשטעלט ״שומר ים״ ביי די טיהרען פון שטיבל  ,און יעדער אײנער האט
אויסגעטאהן זיין טלית .צוגעלייגט ,און בדחילו ורחימו צוגעטראגען און
ארויפגעלייגט אויפ׳ן שולחן .דיזען שבת האט מיץ ' פאטער ת יכף נאך
״אנעים זמירות״ אויסגעטאהן זיין טל ית און ער איז געווען דער ערשטער
אנידער צו ליעען זיץ טל ית אויפ׳ן שולחן ,יעדער זאל זעהן׳ ווי אין 8םוק
שט י יט :ממני תראה וכן תעשה . . .
די טל ית ים זענען געווען פאר ׳משכונ ׳ט פאר די חובות ,פער די
שטייערן וואס יעדער איינער דארף באצאהלע ן אויסצוהאלטען דאט שטיבל .
גאך הבדלה פלעגט ר׳ שבת י ׳ל אפש יקע ן דעם טל ית צו מיץ ' פאטער .
און צו מארגענס  ,זונטאג פריה ,האט ש וי ן געהאנגען א צעטל אויף דער
טיר ׳ אויסגערעכענט וויפיעל יעדער איינער איז מחוייב צו געבען ,לויט
א אפשאצונג פון א קאמיטע .
**
*
אין טאמאשאוו  ,וואס איז געווען א גרעניץ שטאט צווישען רוסלאנד
און עסטרייך ,איז אלע יארן געשטאנע ן א פולק (רעגימענט) קאזאקען• אץ
אויך ״אב יעשטש יקעס״ זואם האבען געהיט די גרעניץ און די אומגעגענט.
די ״דאנסקי קאזאקען״ פלעגען קומען פון זייערע היימען מ יט זייערע פערד .
א ״קאזאצקי פערד״ איז געװען א שם דבר .אץ ווען זיי זענען ארויס־
געריטען אויף מאנעוורעם פון זייער ״בריגאדע״ ,אויף דער צװײטער זײט
אונטער די שטאט  ,״סאטניעס״־װײז  ,דאס הײ 0ט צו הונדערט סאלדאטען,
מ יט זייערע אפיצירען אץ עלטסטע  ,זיי אלע זענען געריטען אויף פערד
מ יט זייערע ביקסען און הויכע ״פיקעס״ א יבער דעם מארק און שאסעי .
פאראויס האבען גער יטען דער פאלקאווניק און זייער באנד־מיוזיק מ יט די
גרויסע קופערנע טרומייטערס און אנדערע מיוזיק אינסטרומענטען ,אלעס
רייטענדיג אויף הויכע קאזאצקי פערד  ,האט ארויסגערופען קינד און קייט
צו באוואונדערן זייער העלד ישק ייט אץ זיך צוהערען צו די מיוזיק.
א האלבע שטאט האט געמאכט א לעבען פץ די קאזאקען .עס זענען
געווען' בעלי־בתים  ,א יד ישע ״פאדראטש יקעס ׳  /ליוועראנטען ,וועלכע האבען
געהאט קאגטראקטע ן און געל יפערט אלע פראדוקטען ,לעבענסמ יטל פאר
די זעלנער ,היי און האבער פאר די פערד  .אויך שניידער ׳ס און שוסטער ׳ס
זענען געווען ביי זיי ״ביזי״
פאדראטש יקעס פאר היי אץ האבער זענען געווען יאהרע ן לאנג ר׳
שמ ואל פוטער .ר׳ שמ ואל ניי ,ר ' בנימין וויינבערג .מיין ברודער פ ישל ע״ה,
זועלכער האט געהאט דעם שעהנסטע ן און גרעסטען סטאר פון לעבענסמ יטל
האט אלע יאהרען געהאנדעלט מ יט זיי .די אפיצירען און דער פאלקאווניק
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פלעגען אפט קומען צו א יהם אין־ סטאד  ,און זיי זענען געווען זעהר
פריינדליך.
דערביי איז כדאי צו באמערקע ן אז אלע פאדראטש יקעס האבען
געטדאגען בערד און געגאנגען א יד ישלעך געקליידעט .און אלע סטארם
זענען' געװען שבת געשלאסע ן און זונטאג אפען .די אפיציר ׳ס דינעד האבען
שוין געוואיסט אז פרייטאג דארפען זיי קומען פרי איינקויפען.
**
*
אין אונזער טר יסקער־קאזמ יר שטיבל  ,האבען געדאווענט די ״שעהנסטע
א ידעך וואט איך האב געקענט .איך געדענק נאך די 8לטע אידען װאס
אזא ט יפ זעהט מען היינט ניט מעהר .זיי זענען געווען א יבערגעגעבען
נאר לתורה ולתפלה .דאס ערליכקייט און פרומקייט האט פון ױי ארונטער־
געשיינט .דער זקן שבחבורה  ,דעד עלטסטער שיינער איד איז געווען דער
״קליינער יוסף״ .ער איז געווען לויטער רוחניות .מען האט א יהם גערופען
דער קליינער יוסף״ ווייל עס איז אויך געווען א ״גרויסער יוסף״״ אבער
אי הם האב איך שוין גיט געקענט.
דער ״״קליינער ױסף״ האט אויסגעזעהן ווי עס איו באקאנט דאס
בילד פון רבי עק יבא אייגער ז״ל .ער האט געטראגען א ספאדעק אויפץ
קאפ .אויף זיין פלאץ אין שטיבל  ,אדער ווי מען האט עס דאמאלסט גערופען:
שטאט״ האט זיך ניט קיינער געוואגט צו זעצען .און ביי שלש סעודות אין
זיין *שטאט״ געװען אין דער זייס אויבעדאן  .א יהם געדענק איך אלס דער
עלטסטער ״שיינער איד״ .זיין מחותן ר׳ בנ־ציון ש וחט איז אויך געווען
פת די גאר שיינע אידען .ער פלעגט דאוונען איין טאג מוסף ראש־השנה .
דאס זענען געווען אידען תלמידי־חכמים״ אפגעהיטען״ שולחן ערוך אידען.
א צווייטער בעל מוסף ימים נוראים איז געווען ר׳ מאטעלע גרינוואלד״
א סוחר ,א שיינער בעל ב ית את א בעל מנגן .א שיינער טיפ איז אויך
געווען ר ׳ מאטי־גבאי״ א איד א זקן״ יעדען מאג האט ער געדאווענט אין
טל ית ותפילין פת גאנץ פריד .ביז גאכמיטאג .א חוץ ׳״חק״״ תהלים״ און
אנדערע לימודים וואס געהערט צו צום דאוונען'״ פלעגט ער אויר לערנען
שוין שטייענדיג ביים שולחן״ תנ״ך און משניות .פת די אנגעזעהענע בעל י
בת ים זענען געװען ד ׳ נחום ניי״ ר׳ נתנאל ראצימאר  ,ר׳ העשעל שלאגבוים״
ר׳ אלי ׳ דרימלער״ ד ׳ פ ישל גאזיטשיינסקי״ ר׳ נתן גרינוואלד״ ר׳ שעפסל
קאווענשטאק״ ר׳ שמ ואל מעלדינג א .ג .פון די אינגערע שיינע אידען :
ר׳ קלמן עהרליך״ ד ׳ יעקב שלאגבוים״ ר׳ ירחמיאל מערמלשט ימ״ ר׳ לי פא
האניגספעלד און נאך .אידען תלמ יד י חכמים״ סוחרים ,ח ורה וגדולה״ א
שיינע גאלעדי ביי דעד מזרח־וואנט.
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די ט ישע ן מ יט די בענק זענען אין אונזער שט יבל געװען אױםגע־
שטעלט וױ  8ח ית פוך בײדע זײטען ארון קודש ,ארן ביי די צפון און
דרומ ׳דיגע ווענט .בין מנחה למעריב  ,איז יעדען טאג געװען איץ שעה 8
הפסקה  .דעד עולם איז געיועז אויסגעזעצט ביי די ט ישע ן ביי אפענע
גמרות אונטער גרויסע בליצלאמפען  .און וועד עס האט זין־ נישש באצייטענס
געזעצט ביים ט יש האט נ ישט געפונען ק יק פלאץ .עס איז אויך געווען
א ״ב ית שני״ אין שטיבל  .בין מנחה למער יב האבע ן די בחורים אפגעטראטע ן
זייערע ערטער די בעלי בת ים און געלערנט אין ׳״בית שני״ .דארט האט
מען אויך שבת און יום טוב געלייענט אין ספר תורה .עס איז אויך
געווען אין ״ב ית שני״  8גרויסער באק־אויווען ,וואו מען פלעגט באקען
מצות ערב פסח .א גא נץ באזונדערע באגייסטעדונג האבען מיר בחודים
ארױסגעװ יזע ן יעדעס יאהר ,עטל יכע טעג פאר פסח ,צו מאכע ן הכנות,
אויסצורייניגען דעם אויווען און פארצוברייטען אלע מכש יר ים צום באקע ן
די ערב פסח מצווז .מ יט וואס פאר התלהב ות און איבערגעבענהייט מ יר
האכען דאס געטאהן איז שווער איבערצוגעכען  :ביים באקע ן די מצ ות
האט מען אינצווישען געזאגט הלל און' קאפ יטלעך תהל ים  :יעדער אנטייל*
נעמער האט געהאט א רעכט אויף עטל יכע מצ ות וואס איז געבאקען געווארען
ערב פסח לשמה .
*
ביי אובז אין טאמאשאוו איז נ ישט געוועז קיץ יש יבות! עס איז
א יבערהו יפט אין ג 8נץ פוילין ביט געווען ק יץ ישיבות אזוי ווי אין די ליטע.
די ליטווישע ישיבות האבע ן גע ׳שמ ׳ט אין דער א יד ישער וועלט .אבער
אץ פוילין האט עקז יסט ירט פאר העכערע לימודים ווי גמרא מ יט תוספות
נאר ״שט יבלעך״ פון יעדער רב י ׳שע דינאסטיע .און אין גאליציע האט מען
עם גערופען ״קלויזעך .יעדער איידעלער א יה א בעל בית 8 ,חסיד ,האט
זיך או יסגעלעבט זיינע יאהרען אין זיין ״שטיבל״  .אין אונזער שטיבל  ,דאס
טר יסקער־קאזמ ירער  ,האב איד פארבראבט מ יץ בעסטע יוגענה קיין ״פדאגראם״
ווי און' וואס צו לערנען איז נ ישט געווען .וואס מען האט געוואלט האט מען
געלערנט  .עם איז אייד נ ישט געווען ק יק אויפזעהער ,ק יק משגיח ,כל ה ישר
בעיניו יעשר -די תקנות פון די שט יבלעד — פלעגען חס יד ים זאגען —
זענען דער ערשטער סע יף פון שולחן ערוך״ אורח חיים* :יהודה בן ת ימא
או־מר :הוה עז בנמר ,קל כגשר ,רץ כצבי ,וגבוד כארי״ .ווי פד יה איד בין
געקומען אין שט יבל האב איד שוין געטראפע ן אידען זיצען ,ווער ביי א
תהלים ׳ל ,וועד ביי א גמרא ,ווער ביי  8משניות .סיי ווינטער ,סיי זומער,
פארטאג אדער שפעט ביינאכט ,וועד ביי  8מלמד  ,אדער ביי א אן עלטעד ן
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בחוד .ווען איך בין ארויס פון מלמד״ האב איד געלערנט מ יט מיק עלטער ן
חבר אפר ים סיני׳ליס״ עד איז געווען א בחור א מתמיד  ,האט שוין געהאב•
וועלטליכע אנשויאונגען .די ■בחורים זענען געווען פון פארש ידענעם עלטער ,
און יעדער האט געלערנט וואם עד האט געוואלט״ ווי די חכמ ים זאגען:
״לעולם ילמד אדם במקום שלב ו חפץ״ (עבודה זרה״ יט) .די שט יבל־בחור ים
זענען נ ישט געווען דיסציפלינירט ,ווי אין' א יש יבה אדעד חדד״ זיי האבען
זיו פדיי בייוואויגען״ זיי האבען זיו אליין באשט ימט זייער צייט צו לערנען.
און כאטש אין די ״שט יבלעך״ זענען ניט געלערנט געווארען מי ט
א פראגראם״ מ יט א ש יעור פון א ראש ישיבה״ מ יט א השגחה פון' א ״משג יח
רוחני״ ווי אין די ליטווישע ישיבות ,נאד פון זיך זעלבסט״ א לומד מעצמו,
דא ו זענען ארױםגעקומע ן גדויסע תלמידי חכמים ,זאגאר גאונים פון די
,״שטיבלעך״ .א יבערהו יפט אין די גרױםע שטעט  ,ווי וואדשא ,לאדזש ,לובלין,
ראתם א .ז .וו .האט מען געפונען בחורים יונגע לייט לומדים וואס זענען
אויסגעוואקסען ' גרויסע רבנים .על פי רוב זענען די שט יבל מענשע ן געווען
בני תורה״ איידעלע אידען ,וועד ווייניגער ווער מעהד  ,אבער כמעט אלע
זענען געווען יודעי ספד .ח ומש מ יט דש״ י און א פרק משנ יוח צי שולחן
ערוך האט במעט יעדער געקענט .און דערביי איז יעדער געווען בבח ינת
א ״ירא שמים״  .עם איז נאר געווען גענוג צו זאגען אז דעד דאווענט אין
דעם חס יד ים־שט יבל ; דאם זאל הייסען אז ער איז בכלל א אמת־א יד ישער
מענש  .א יבעדהו יפט װעןי מען איז אריינגעקומען אין שטיבל״ האט מען
געהאט א באגר יף אז מען איז אין א סב יבה פון תלמידי חכמים״ ווייל
יעדער איז געזעסען ' ביי א ספד ,צי ביי א גמרא .מען האט אויך געקענט
זעהן אמאל א טאטע ן מ יט א זון לערנען .אלעס האט אריץ געקוקט אין
א לשון ק ודש ספד.
מען האט אויך געפראוועט מלוה־מלכה ׳ס יעדען מוצאי שבת פאר
די גאנץ געהויבענע חסידים״ פץ די שאר ירקות מאם איז א יבערגעבל יבען
פון די שבת ׳ד יגע מאכל ים האט מען צ וזאמעגגעשטעלט די מלוה־מלכה ׳ם.
מאנכעס מאל האט מען נאד צוגעקאכט א הייסען באדשט מיט קארטאפלעס .
און וועד שמ ועסט ווען עס איז צופעליג געווען א יאהרצייט״ פץי א רביץ״
דאמאלסט האט מען ש וץ אויך געמאכט א ״לחײם״  . . .די הלולא פץ
״טר יסקער מגיד״ ז״ל״ איז געפראװעט געװאדע ן מ יט באגייסטעדונג .מיינע
עלטערע בר ידער ישעי ׳ אץ יוסף האבען געשפ יעלט אויף מיוזיק אינסטרו־
מענטען אץ ביי די געהויבענע מלוה מלכה״ פלעגען זיי שפילען חס יד ישע
ניגונים און אויך ״מארשעך .
די מערב ווענט פון די שט יבלעך זענען' געווען באדעקט מ יט שעלפם ,
שאפעס ספר ים פון אויבען ביז ארונטער ,ספר ים אהן א שיעור .ש״ס ׳ן,
*

■
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רמב״ם״ס ,שאלוח ותשובות ,שולחן־ערוךס און חסידישע ספרים .ספרי
יראים .גרויסע דיקע בענדער קליינע און קלענערע ספרים אהן א שיעוד.
ביי אונז אין שטיבל איז אויר געווען א ״תיקון' ספרים״ .איינער פון די
בחורים פלעגט יעדען פרייטאג ארומגיין מיט א פושקע פאר ״תיקון ספרים״
צו קויפען נייע ספרים און איינצובינדען די אלטע ספרים .עס זענען ביי
אונז אויך געווען ״זיידענע ױנגע לייטלעד״ .קעסט קינדער ,וועלכע זענען
געזעסען' כמעט א גאנצען טאג אץ געלערנט; ווער ״לשמה״ און ווער שלא
ל ש מ ה ...אזא ״זיידעבער ױנגערמאן״ האט פארשאפט זיין שווער אץ שוויגער
כבוד אץ דרך ארץ .זיי האבען אזוי לאנג געלערנט ביז דער שווער האט
געגעבען די ״קעסט״ דאן איז ער געווארען א סוחר אדער א ״שטעקעלע
ד דיי ע ר ״ ...מאנכע האבען פארגעזעצט זײער לערנען און געווארען אמת׳־
דיגע תלמידי חכמים .״שיינע אידען״.

**
*

ד^ס אלעס איז געווע! פאר דער ערשטער וועלט מלחמה.
אבער ווען איך האב אין  1918באזוכט מיין געבורטס שטאט ,נאך מיץ
אפוועזענהייט פץ  4יאהר קריג ,האב איך עס נישט דערקענט ! פילע געגענטען
פון שטאט זענען פארברענט געווארען .קיץ צייכען פץ ״קאזאקעך .די הילצערנע
הייזער זענען אלע אפגעברענט געווארען .עם זענען נאר געבליבען די ״מויער׳ך,
די שטיין אץ ציגעל הייזער ,און פיעל פון זיי צעשטערט .די מענשען האבען
זיך ארומגעדרייט ווי שאטענס ,די געוועלבער לעהר .אהן' קונים .אהן סחורה.
ווען איך בין אריינגעקומען צו מיין ברודער פישל אין געשעפט ,האב איך
עס ניט ד ע ר ק ענ ט ...די פאליצעס כמעט לעהר ,נישטא דאס פרעהליכקייט,
נישטא דאס לעבעדיגקייט .און אזוי איז געווען אין אלע אנדערע געשעפטען.
טאמאשאוו איז געווארען א קליץ פוסט שטעטל .אריך דאס טריסקער־קאזמיר
שטיבל איז נישט דא .אלעס איז אוועק מיט׳ן רויך .שבח האבען די טריסקער־
קאזמיר חסידים געדאווענט ביי ר' אנשל בראנד .פיעלע מענשען וואס איך
האג מיך אויף זיי נאכגעפרעגט ,מייגע חברים ,זענען ניט געווען! מאנכע
זענען געבליבען אין רוסלאנד ,מאנכע זענען אומגעקומען אין דער מלחמה.
די טריסקער חסידים האבען זיך ארגאניזירט צוריק אויפבויען דאס ״שטיבל״
אויך אונזער הויז אץ די פאבריק איז אפגעברענט ,עם איז נאר געבליבען
דער פראנט מויער .דער עקספארט קיץ גאליציע האט אויפגעהערט .עס
איז ניט מעהר קיין גרעניץ שטאט .דער רב איז שוין מעהר נישט געווען
צווישען די לעבעדיגע .די רביצין האב איך ניט דערקאנט ,היחה כ א ל מנ ה...
חרוב געווארען א שעהנע לומדיש־מאדערנע שטוב .מיט וועמען איך האב
גערעט האט נאר געקרעכצט און געזיפצט  :ווי אזוי בויט מען אויף צוריק
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א היים .״װעז איד וואלט געווען' דאטש ילד״ — האב איך מ יד געטדאכט —
״וואלט איד געקענט דאמאלסט א סאד או יפטאה ן״  . . .אבער ליידעד בין
איד ארויסגעפאהרען פון טאמאשאוו צוריק קיץ וויעו׳ װאו מ יד האבעו
געוואוינט אין דער צייט פון דעד ערשטער וועלט מלחמה״ מי ט געלט ,קױמ
אויף א ט יקעט א חיים . . .

איצט ׳ נאד דעד צווייטעד וועלט מלחמה  ,איז אויך מ יץ שטעטל
טאמאשאוו אויסגעליידיגט געוואדען פץ אידען .נישט דא מער ק יץ אידען
אין טאמאשאוו  .זיי האבען געטיילט דעם גורל פון די דדיי און א האלב
מיליאן פוילישע אידען ,וועלכע זענען אומגעקומען דודך דעם אמד ׳ ישען .
מעדדעד ישע ן דייטשען פאלק .מ יט דעד מ יטה ילף פון די פוילישע אבטיסעמיטען
ימח שמם וזכרם ,ד׳ ינקום דמם.
ארץ ׳ ארץ אל תכסי דמם!
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פדיליגג אי\ גג1$זאש&™
• ע .ה״ װראץלאװי)

א.
צעגאנגען איז דער שניי׳
די בלאטעם זײנען גרויס׳
עס קומט דעד חודש מאי
ארן טר ינקט שנעל זיי אויס.
מע נטש! א קוק און קוועל.
ם ׳ארא גרויסער נס :
פדילינג אויף דער װעלט״
עס בל יט די בלום דער בעז.
אט שײ נט די זון
זויבער ,קלאר די
דאס גדינע פעלד,
פארשפרײט ן זייער

שױ ן באלד !
לופט.
דעד וואלד.
דופט.

עס װעקט באגין פו! שלאף .
די זון אין פענסטער שײנט ,
וואך אויף אט טאמאשאװ! —
פדילינג איז דאך הײ נט . . .
אזן ?ױם ווא 0נאו ס ׳טאגט,
באלד בײט ערשט ן קרײ״
מען לויפט .מען אײלט ׳ מען יאגט״
ס ׳איז דאך פרילינג .מא י! . . .

יעקןןלע װסא
כ.
מ יט א נאז ווי א שופר.
און מ יט טל ית און תפילין.
גייט יעקעלע רופא
אין ש ול זאגן תהלים.
• דער מחבר ע .ה .הןןט זײמנ ארבעסן פאון בוך געשיקט פון פוילן און ה$ט דין
נאמען גישט געװ^למ אויסגעבן.

זיין תהל יט זאגט ער,
פארפעלט ביט קיין האר,
אויף זייבע פלייצעס טראגט ער,
שדין אכט און אכציק יאר.
m

יעדן טאג איז עד עולה,
דאווגט מ יט א הייסע שט ים —
אז ע 0מאכט זיך באר א חולה:
רופט מען טאקע אים.
יעק ׳לע־רופא קומט ארויף,
און נעמט זיך פדעגן באלד :
״זאג ,אז ווען דד דעקסט זיך אויף
׳,אי ז דיר טאקע קאלט?
■

״און אז דו דעקסט זיך איין
״איז דיר זיכער הייס,
״דאס איז עם טאקע ־־ כ׳מיין
״די קרעבק ,אט זעסט ,איך ווייס״ ! . . .
אויף 3אראד אין דריטן מאי
עס מאכט ביט ,ס ׳איז ק יץ שאבדע ; :
ער מארש ירט אין ערשטעד ריי,
אץ פאזשארבע־קאמאנדע .
■

מ יט א העלם וואס גלאבצט פון ווייט,
אץ בל ישטשעט ודי א קרוץ,
עד מארש ירט פעסט אץ ברייט,
א גיבור ,א פארשוין.
*

1

און ווי הויך עד הויבט די פיס,
א יונגערמאן אץ גאר.
גיי דערקע ן אז א ים את
שוין אכט און אכצ יק יאר . . .
באך זיין טויט
אז עם בל יצט
״יעקעלע־דדפא
לעש ן שר יפ ות

— עם שפאסט דעד שפאסעד
און דדבעדט שטארק :
פארט נאד וואסעד,
אויפן מארק . . .״
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אידיטז שבגײגער לעב\ אי\ ^גזאטזאוג
•

ױסן» מאס י ןאפ

טאמאשאװ לובעלסקי איז געװען א שטאט װי א
סך אגדערע אזעלכע מ יט א געמ ישטעד כאפעלקערוגג ,װאס איז באשטאגע ן
פון אידן און נ ישט אידן .די ערשטע ד׳אבן געב ילדעט די מערהײט
אין שטאט  .צווישן די לעצטע זײנען געװען פאליאקן און רוסן ,אדער
אוקראאינער .איך זאג אדעד  ,וױיל גערעדט האבן זײ רוסיש און געװען
גלױב יק פדאװאםלאמנע  .אבער די לעצטנס או יפגעװאבטע אוקראאיגישע
גאציאנאלע באװעגוגג האט זײ באטראכט אלס אוקראיגער .אין די לעצטע
יארן אונטער דער פוילישעד הערשאפט זײנען זיי כמעט װי פארשװא ונדע ן
פון דער אױבערפלאך .
אין שטאט האבן אידן באוראוינט דעם צענטער  ,און די גאםן ארומ ׳ן
צענטער  .די פױל ישער באפעלקערוגג — די ראנד גאסן און געסלעד•
במשך די עטלעכע הונדערט יאד ,האט זיך א יד יש לעבן באפעסט יקט
אין שטאט מ יט א ירע פארש ידענע רעליגיעזע ,סאצ יאלע און קולטודעלע
אינםטיטוציעם .געװען דארט א שול א פדאכט״ בתי מדרש ים און בת י חפילה״
געװען א ב ית עלמין ,א חברה קד ישא מ יט פארש ידענע אנדערע וואויל*
טעט יקע אינסטיטוציעם״ װעלכע האבן אין זײערע טעטיקײטן״ ביזץ ערשט ן
וזעלט קריג ,געגעבן אויםדרוק דעם רעליגיעז חםידישן לעבנס־שטייגער .
ביז דעם ערשט ן װעלט קריג האט זיך מאמאשאוו געפונען ביים
דרום ברעג פון רוםיש פױלן .האדט אונטער דער שטאט האט זיד געפונען
די ״טאמאזשנע״ דאס איז די צאל־קאמער  ,װאו רוס ישע גרענעץ באאמטע
האבן רעװ יד ירט יעדן דורכפארער זײבע דאקומענמן און באגאזשן .עטלעכע
ק ילאמעטער וױימער צו דרום איז שױ ן געװען די טער יטאר יע פרן דער
עםטדײד־א ונגאר ישער אימפעריע .
אלס א גרענעץ שטאט האט זיך א וזוץ דעם  15־ט ן פאלק קאזאקז
אױך געפונען אן אפטײלוגג פון דער גרעניץ װאך די א .ג .אב יעשטש יקעס .
נ ישט זעלטן פלעגט זיך טדעפ ן א שכ ורער קאזאק זאל ט יט דין בלויזעד
שװערד א יבערשרעק ן  .גאגץ קהל .אבער צז קײן ערגםטע איגצידענטן איז
ע 0נ ישט דעוגאנגען.
די  2פולקען מ יל יטער האבן צוביסלער צוגעהאלפן צו די א יד ישע
פרנסות .א חרץ עטלעכע א יד ישע צ ושטעלער פון פארש ידענע פראדוקטן
וועלכע זײנען דערפון רייך געווארן .צװ ישן אט די צ ושטעלער אדער ױי
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מ ׳האט זיי גערופן ־ *פאדר יאטש יקעס״ זייגעז געווען ר ׳ שמ ואל פוטער ד ׳
לייביש בארג ,ר׳ פ ישל גאזיטשאנסקי ,ד׳ שמ ואל ניי ,ד ,בנימין וויינבערג

א .א.
ביז דעם עדשט ן וועלט קדיג איז טאמאשאוו געלעגן ווייט פון א באן
סטאנציע ,די נאענטסטע איז געווען רייוויץ ,א  90קט .ווייט בערד• די
י קאמדגיקאציע מיטלען זענען באשטאנע ן פון פערד אץ וואגן ! לייכטע פא־
סאזשיר ודעגענער ווי קאטשן ,און לעצטנס אויך אן אמניבוס זיינען געגאנגען
כלויז ביז זאמאשטש  ,וואט ליגט  35קמ .צפון צו אויפן שאטיי וועג וואס
פ ירט קיין ווארשא .אלע א יגער יקע וועגן וואס האבן געפ ירט אין אנדערע
פארש ידעגע דיכטוגגען זייגען געווען ווייכע ,ג ישט מ יט קיץ שטיינער אדעד
ציגל א ו יסגעפלאסטערטע און זיינען גערופן געווארן ״פוילישע וועגן״ אץ
הארבסט צייט ווי אויך אין אנהויב פרילינג ווען די שגייען געהען אויף
איז מ יט אט די פוי לישע וועגן געווען זייער שוועד צו פארן .די בלאטעס
זיינען געווען דאן טיפע אץ קלעפ יקע און די פערד פלעגן שלעפ ן די,
אנגעלאדענע מ יט סחורות ,וועגענער בכבידות .און ווייל די קאמוניקאציע
איז געווען אזא שלעכטע  ,זיינען זייעד ווייניק מענטש ן געפאח ווייטערע
שטרעקעס  ,און דערפאר פלעגט מען זאגן אז טאמאשאוו געפינט זיד אין
א העק ,דאס הייסט אין א פארווארפן וויגקל פץ דעד וועלט.
דאס א יד ישע לעבן איז זיך געגאגגען נארמאל ווי אויף רעלסן ,געלייגטע
דורן זייעדע אבות מ יט פופציקער יארן צוריק .געווען אידן חסידיה ,וועלכע
האבן געדאוונט אין זייערע חס יד ים שט יבלעד ׳ אין אייר אידן פראסטע ,
אממעדסט ן פון זיי בעלי מלאכות ,וואם האבן געדאוונט אין פראסט ן ב ית
המדרש אדער אין שול .די ערשטע האבן פארנומען דעם אויבנאן אין עפענט־
לעמ לעבן ,געזאגט א דעה אין קהל ׳שע עגינים  :כייס אויפנעמען א רב
א ש וחט א .ד .גל .מחל וקתץ פלעגן זיך צעפלאקער ן צווישן איינע חסידים
און די אנדערע אין אזעלכע פאלן .הארט פארן קריג האט זיר אזא מחלוקת
צעפלאקעדט ביים אויפנעמען א שוחט  .די ראח י נעד חסידיס האבן גע־
בדאכט א ש וחט א זייעריקן ,אץ די אבדערע האבן נ ישט געוואלט דעדלאזן
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אין שטאט א ש וחט וואם טראגט ציצית ט יט תכלת  .דאס מחלוקת האט
דאן אנגענומען גאנץ שארפע פארמען .אויסער אין א מחלוקת צייט איז
דאס לעבן געגאנגען אייגטאניג .אידן פלעגן זיך אויפהויבן גאנץ פדי גיין
דאוונען ,וועד גאד פרי איילענדיק זיך ארויסצוגיין אויפן דארף צו קויפן
עפעם דאדט ביים פויער איידער זיין קאנקורענט ,אויך א איד ,זאל א ים
עם פר יער נ ישט אויסכאפן .ווער צום שניידערישן אדער ש וסטער יש ן וואר־
שטאט  ,און וועד ס ׳האט פר יעד געמוזט גיין אין מקוה און נאכן דאוונען
צובייסן א בלאט גמרא און נאכהער עפענען זיין געוועלב .דאס אלעס איז
שוין געווען א געוואוינהייט און כמעט זיך ג ישט געלאזט מערקן .מ יט
יעדן באגינען פלעגט דעד שמש גיין איבערן שטאט און קלאפן אין די
לאדן לעב ודת הבורא .געווענלעך האט ער געגעבן מ יט זיין ה ילצערנעם
שטעק ן דריי קלעפ ,די ערשטע צוויי צוזאמען און דעם דריטן א באזונדערן,
נאך אן הפסקה פון סעקונדן .האט אבער געטראפ ן א בר מינן אין שטאט
האט דער שמש געגעכן נאר  2קלעפ .און דאן האבן אידן און א ידענעם
אין איילעניש ,איינע די אנדערע געפרעגט  :׳״וועד איז די נאכט לעבעד יק
גע ו וארף? ביסלעכווייז האבן זיך געעפבט די געוועלבן .אויך די מארק
זיצערינס האבן אנגעהויבן ארויסטדאגן זייערע שטעלעכלעך מ יט גרינסן,
פרוכטן אץ אויך מ יט מילכיגס .עטלעכע שעה יעדן פרימארגן זיינען אויך
געשטאנע ן אייניגע שטעלעכלעך מ יט פר ישע ווארעמע פלאם פלעצלעך און
געזאטענע בייגל .קינדער ,גייענדיק אין חדר פלעגן קויפן מיטצונעמען
א פלעצל פאר א צווייער און א קעזל פאר א גראשן .א גאנצע וואך האבן
זיך זעלטן באוויזן פו יער ישע פורלעך אויפן מארק  ,און קרעמער שטייען
אין די געוועלבער שמועםעגד יק אײנער מיטן צווייטן .דאגערשטאג איז
געווען דער מארק טאג אדער ווי מען האט עס גערופן ׳״דער יאריד״.
פויערים פונם גאנצן ארום קומען דאן אין שטאט פארקויפן זייערע פרא*
דוקטן און לעבעדיקן אינווענטאר ווי בהמות ,פערד  ,חזירים ,עופות ,אייער
א .ד .ג .און נאכהער אייגקויפן אלץ פאר זייער געברויך .דאן זיינען אלע
געוועלבן געווען א יבערפולט מ יט קונים .אין די פארבאכטן זיינען די שענקן
געווען פול מ יט פויערישע טרינקער  .פרייטאג פארנאכט איז דער שמש
ארומגעגאנגען און געקלאפט ׳״אץ שול״ צו ליכט כענטשן  .אידן פארמאכ ן
דאן זייערע קראמע ן אין איילעניש צו די שבת ׳ד יקע הכנות .מיטן אנקומענדיקן
אווענט קר יגט די גאנצע שטאט א שבת ׳ד יקן אויסזען .דער מארק ווערט
ליידיק ,פון די בחי מדרש ים טראגן זיך צעצויגענע מת יקות ׳ד יקע טענער
פון קבלת שבת און לכה דודי ניגונים .מיידלעך פר יש אויסגעצוואגענע און
שבח געקליידעטע גייען ארויס אויף א קורצן שפאצ יר ביז דעד עולם
גייט פון דאוונען .נאך דער פרייטאג צו נאכט יקער סעודה ווערט דער
ק יר ישער שאסיי פול מ יט יוגנטלעכע שפאצ ירער  .אידן זיצן אין דער היים
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אדער גייען אין שט יבל מעב יד זיין די סדרה שנ ים מקרא ואחד תרגום;
דאס זעלבע — די חס יד ישע בחורים .אפם זיצט מען א שט יק אין דעד
נאכט ,דערציילענדיק זיו מעש י ות און נפלאות פון גוטע א יה  .מאבט זיך
אמאל אז עס קומט א רבי צו גאסט אויף שבת  ,דאמאלט פילט זיך
אין שמאט א באזונדערס ױם־טוב ׳ד יקע שטימונג .פרייטאג צונאכטס דאוונט
דער דבי אין שול מ יט אלע זיינע חסידים .נאכן דאװנען קומען גרויסע
מאסן אנדערע חסידים נעמען ביים רבין שלום .נאכן עסן גייט דער עולם
צום רבינס טיש ,וואו דעד רבי זיצט אויבענאן ,נעבן א ים זיינע מקורב ים
און חסידים אדום טיש ,אין א פול געפאקט שט יבל פון דער גאנצער שטאט  .דער
גבאי טיילט שידיים .א גוטער בעל מנגן זינגט זמירות ,דעד עולם איז
זין משמח  .פאת בענטש ן זאגט דער רבי תורה אין אן א ימה ׳ד יקער שט יל־
קייט .א התלהבות״ד יקער ריקוד פון די חס יד ים פארענד יקט דעם ״ט יש״
און די לעצטע פירן דעם רבין א היים .אזא ״ט יש״ פ ירט אויר דער רבי
שבת בייטאג אדעד צו שלש סעודות.
די קינדער עדציאונג איז א שטרענג רעליגיעזע .נאמ געבודט פון.
א בן זכר קומט א גרופע דרדקי קינדער ,געפ ירט דורבן בעלפער (באהעלפער)
צו דעד קימפעטאדין ,יעה פאדנאכט ביז צום בדית ,לייענען קד יאת שמע ,
די ערשטע פרשה את דעם פסוק המלאך הגואל .יעדער קינד באק ומט א
צוקעדל און אין דעם לעצטן מאל א לעקעכל  .צו  3יאר פ ירט מע ן דאס
קינד ,אויב א אינגל ,איינגעהילט אין א טלית ,צום ערשט ן מאל אין חדר.
וואו מען טיילט כיבוד דעם רבין ,דעם בעלפער און די א יבעד יקע חדד
קינדער .חדר ים זיינען פארא ן!  .1דרדקי ,ד .ה .פאר אנפאנגער ,פון א־ב
ביז חומש  .2 .א יבערזעץ :פון ח ומש מ יט שט יקלעך רש״י .3 .פאד גרעסעדע
ביז גמרא מ יט תוספות .צו די קליינע קינדער  5*4יאד אלט ק ומט דעד
בעלפער אהיים ,העלפט זיי אנטאן ,זאגט מ יט זיי ״מודה אני״ און 1עמט
זיי מ יט אין חדר .מ יט די מיידעלעך זאגט ער די מארגן ברכה פאר מיידלעך.
גרעסערע ק ינדער גייען אליין אין חדר .די חדר ים זיינען אין הויז פון
מלמד ,די ק ינדעד זיצן ענג באזעצט אד ום א לאנגן טיש .דער דבי (מלמד)
זיצט אויבענאן מיטן קאנטש יק אין האנט ,פ ירט א שטרענגע דיסציפלין.
פאר יעדן מינדסטן אפנויג פון ח ומש אדעד גמרא קר יגט מען געשלאגן
מיטן קאנטשיק  ,ס ׳איז גענוג א קינד זאל געת אן אומשולדיקן שמייכל אינ־
מיטען לערנען און די בייזע בליקן פון מלמד זאלן פאלן אויפן ווידער־
שפעניקן תלמ יד מ יט א פראגע« ש ימעלע וואו האלט מע ן ז! און ודי איז
נעבעך צו דעם ש ימעלע ן אויב ער ודיסט נ ישט וואו מען האלט .אפט
פארהערט דעד רבי די קינדער יעדן דאנערשטאג דאס אפגעלערנטע פון
דעד וואך און די ק ינדעד שדעק ן זיך טאקע פאר די דאנעדשטאגס  .ק ינדער
פלעגן האלט ן דאס חדר פאר א וויסטע אפקומעניש  ,זיי האבן זיך געוואונשן
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קראנק צו װער ן כדי נ ישט צו דארפ ן גיץ אין חדד .ב ישט גוט געװ ירקט
אויף די קינדער האבן די טענות פון די רביצינס צו זײערע רבי׳ס״ הלמא י
ער דער מאן א ירער איז א שליממזל״ פארד ינט נ ישט געגוג אויף פרנסה.
*בײ לײטן מענער פאדדינען ארן ברענגען אין שט וב פון אלעם גרטן ארן
דאם טויג צו גארנישט״ .דער רבי פלעגט דאן זײן כעס אױסלאזן צו זײנע
תלמידים  .אבער קינדער זיינען קינדער .אהײם גייענדיק פון חדר שפ ילט
מען אין קנעפ ׳ אק שטעקע נס א .ד .ג .מאכט זיך אמאל אז די רביצין
דער זעט עם און גיט עס א יבער דעם רבין .ווערט די שטראף דאן קיינעם
ג ישט געשענקט  .אין די דוינטערדיקע נעכט ווען די בלאטעס ויינען פאר־
פרוירן אדער אין די שגייען פירן די קינדער פון איין חדר מלחמה מ יט
די ק ינדער פון אן אנדער חדר.
עטלעכע יאר פארן ערשט ן וועלט קריג״ עפנט זיך אין טאמאשאוו
א יש יבה פאר  10ביז  13יאריקע קינדער .איינגעטיילט אין  3כתות .הגם
די לימודים זיינען די זעלבע ווי אין חדד ברענגט אבער די יש יבה אר יץ
 9יל וויכטיקע עבדערונגען .א נשטאט אין דעם ענגן וואוין צ ימער פון מלמד
לערנען די ק יגדער אין דעם לאנגען ב ית שני ,די ערשטע כתה מ יט ר ׳
נתן מלמד ע״ה ,אץ דעם ווייבערשן ב ית המדרש  — ,די צווייטע כתה
מ יט ר* בנימין טעפלער אץ א קליינע אפטיילונג פון גרעסערע בחודים —
אין שניידערישן שולכל מיט ר ' משה דוד ע״ה .יעדן שבת ווערן די כתות
פארהערט דורך שטאט ישע בעלי בת ים לומדים .גאכן פארהעוץ ווערט א
צעטעלע מיטן נאמען פונם תלמ יד אריינגעווארפן אץ אן ע&ענונג פון א
צוגעגרייט בלעכען קעסטל  ,אזעלכע עפנונגען זיינען געווען  3מ יט דעם
או יסשר יפט *א״ וואס באדייט ״שוואך״ ״ב״ װאס באדײט ״מ יטל״ אדער
«ג״ — «גוט״ .די מתעסק ים פון דער יש יבה זיינען געווען :ר ' מענדל
ליובארט ,ר׳ מיכל יודא פלוג הי״ד א .א .נאכן אויסברוך פון קריג הערט
די יש יבה אויף צו עקזיסטירן.
נאכן ענדיקן דאם חדר ביי  13־ 14יאר גייט מען שוין לערנען אין
איינעם פץ די חסידים שט יבלעך ׳ אץ מען ווערט ש וץ דאן פאררעכנט
פאר א שטיבעל־בחור  .מיידלעך פלעגן בלויז באזובן' דאס דרדק י חדר
אויסצולערנען זיך עבר י זיי זאלן קענען דאוונען .עם זיינען אויך געווען
א יד ישע לערער וואם האבן געלערנט מ יט די קינדער שרייבן א יד יש
פץ א בר יווענשטעלער און ב יסלעך לשון קודש .אזעלכע זיינען געווען
ר׳ יעקב שערער ע״ה באוואוסט אלס *יעקב לערער״ און ר ' יואל האנדלסמאן
(יואל בדחן) א .א.
עקאנאמ יש איז דעד א יד ישער ישוב געשטאנע ן אויף א גאנץ נידעריקן
מצב  .אחוץ עטלעכע רייכע פאמ יל יעס זיינען געווען אויך א סך בעלי
פרנסה״ עם זיינען אבער אויך געווען נ ישט ווייניקער פאמ יל יעס וואס האט
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אין היגיענישן זינען האט זיו די שטאט געפונען אין א זײער
נידעדיקן צושטאנד  .אחוץ דעם שטיינערבעם וועג װאס האט דורבגעשניטן
די שטאט מיטן קידישן ביזן זאמאשטשער שאסיי זיינען אלע גאסן׳ יער
מארק אריינגערעבנט .געייעז בלאטיקע  .די טדאטוארן פדן ברעטער זייבען
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געװען אין פיל ערטער צעבראכענע ,אין די היגטערגאסן זײבען זײ לגמרי
נישט געווען .נישט אלע האבן געטראגן גאנצע שיך ,און פון די צעריסענע
שיך ,די נאםע זאקן האט מען געמוזט טריקענען אויף די קיכן .װאו מען
קאכט שפיחן .דער גרעסטער טײל שטאט האט געװאוינט ענג״ פאמיליעס
פון 8־ 10נפשות וואױנען אפט אין איין צימער װאו די רײנקײט קען
בשום אופן נישט אפגעהיט ווערן .דאס שטאטישע (אידישע) באד װערט
באהײצט בלויז אין די פרײטאגן און דאס נאר פאר מענער.
די קלײדונג איז אין אלגעמיץ א טראדיציאנעל־חסידישע .מענער
טראגן געװענלעך קלײנע טוכענע היטעלעך ,שבת טראגן חסידים סאמעטענע.
פדױען טראגן אלע אן אױסנאם שײטלען״ די מערסטע פרן זײ שעדן זיך
אפ די האד באלד דעם צװײטן טאג נאך דער חופה.
אין אלגעמיץ לעבן זיך אידן געמיטלעך ,פילן זיך נאענט אייגע מיט
די אנדערע .טרעפט חלילה ביי אײגעם אן אומגליק״ פילן עם אלע װי
זײער אײגענם אן אומגליק .דאם זעלבע מיט שמחות .חתונות װערן געפײערט
בײ גרויסע צאלן באטייליקטע״ אפט א גאגצע נאכט ביזן פרימארגן .יעדער
פילט עס װי זײן אײגענס א שמחה .מאכט זיך מענטשן אדער משפחות
װעדן צעקדיגט צוליב פרנסות אדער א ירושה עם קומט ערב יום כיפור
בעט מען זיך איבער און מען װינשט זיך א גוט יאר .װערט א איד אמאל
א יורד ר״ל ,א דורכגעפאלעגער אין זײנע מםחרים זעט מען װי וױיט
מעגלעך אים ארױסצוהעלפן און צוריק שטעלן אויף די פיס .גאנץ אדעמע
וועדן פאדזאדגט זיי זאלן האבן אױף שבת פיש און פלייש״ דורך זײערע
שכנים .מאכט■ זיך אן ארעם מיידל װאס איז שװער א שידוך צו מאן איז
עם א לאסט אויף יעדן באזונדער און מען לאזט נישט חלילה פארזיצן
& אידישע טאכטעו.
אזוי מער וױיניקער האט עס אויסגעזען אין דער קהלה קדושה
טאמאשאוױלובלינער ביז דעם יאר .1914
.3
אין דעם ערשטען שבת נאכץ אוים3רוך פון קריג ,אין אויגוסט ,1914
אין דעדפרי ,װען אידען האבען געהאלטען אין מיטען דעד שבתדיגער סעודה
איז געװארען א כהלה אין שטאט .שמואל פוטער האט געלאזט איינשפאנען
זײן פעדדישען געשפאן און אפגעפארען ,אז שמואל פוטעו פערלאזט די שטאט
אום שנת איז עס דער בעסטעד באװײז אז די שטאט איז אין א סכנה .כמעט די
גאנצע שטאט כאפט די פעקלאך ,װאס מ׳קען נאר טראגען מיט זיך און לאזט זיך
מיט׳ן זאמאשטשער װעג .בעלי עגלות לײגען ארױף אויף זײערע װאגענס
זייערע געפעק און בעטגעװאנד און לאזען זיך אין וועג .פארענדיג נעמען זײ
אויף קינדער און זקנימ װיפיל נאר ס׳לאזט זיך ,צו זיך אויפ׳ן ױאגען• אין
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שטאט פערבלייבט דאן אזעהר קליינע צאל איינוואוינער .דעם אנדערען מיטוואך
ווערט די שטאט פעדנומען דורכ׳ן עסטרייכישען מיליטעד .א שריפה ברעכט
דאן אויס אויפ׳ן קידישען שאסײ אין וועלכער די גאנצע גאם כמעט געהט
אוועק מיטץ פייער .ביםלעכוױת הויבען אן די אנטלאפענע שטאטישע איינ־
וואוינער צוריק צו קומען אין זייעדע היימען .נאך  3וואכען אקופאציע פערלאזען
די עסטרייכער די שטאט .עטליכע טעג פארן אוועקגעהן לייגען זיי ארויף
א קאנטריבוציע פון א גרויסע סומע אויף דער שטאטישער באפעלקעדונג.
ארעסטירענדיג דעם מורה הוראה ר׳ •יוסף לייביש ,ר ,ישראל גאזשיטשאנסקי
און ר׳ שמעון קאסאווסקי אלם משכנות .ווערענדיג געיאגט דורך די רוסען
כעווייזען זיי איינצוקאסירען בלויז א טייל פון דער בעשטימטער סומע ,און
זיי פערלאזען די שטאט ,בעפרייענדיג פריהער די ערוב׳ניקעס .די רוסישע
חיילות רוקען זיך ווייטער פאראויס פערנעמענדיג געביטען אין גאליציע .מיט׳ן
דערווייטערן זיך פון די קדיגם אפעראציעם נאדמאליזירט זיך ווידער דאס
לעבען .די געוועלבען זענען ווידער אפען ,די פויערים קומען ווידעד אויף די
יארידים .אנ׳אויפגעלעבט מסחר פאנגט זיך אן מיט פירען סחורות אין די
אקופירטע שטעט פון גאליציע.
קינדער געהען ווידער אין די חדרים* ,די שטימונג איז אבער דאך
א געדריקטע .מל ח מ ה ...סאג איץ טאג אוים מארשירען דורך דעד שטאט
מיליטער אפטיילונגען צו די קאמפם פראנטען ,מחנות פערוואונדעטע פירט
מען פון די פראנטען ,פרויען וואס האבען זייערע זין אדער מענער אין
מיליטער געהן מיט פעחארגטע פנימ׳ער ,און אנ׳אומזיכערקייט ליגט אויף
יעדעגם געמיט .ווידער געהן אידען פרייטאגצונאכט צו קבלת שבת אבער די
טענער זענען מער נישט די זעלבע .אנשטאט א דערהױבענקײט רופען די
גיכער ארויס אומעט .מ׳זינגט נישט מער *לכה דודי״ און דאס גאנצע דאוובען
ווערט אויסגעפירט ווי א רוטין ,און אזוי דער גאנצער שבת פערלירט א סך
פץ זיק קדושה׳דיקן כאראקטער .אידען לעבען מיט אן אינערליכען פחד
פאר׳ן אומבאוואוסטען .דא אין דארט הערען זיך מעשיות פון ״טרעפער״
וואם האבען נביאות געזאגט וועגען דעם גיכען סוף פון קריג .ס׳ווערט זעהר
פאפולער דאן דער ״טיש טרעפער״ .ווער גאר ס׳האט געהאט א טיש פון
האלץ אינגאנצען אן א מעטאל ו ד נעגעל וכדומה ,שטעלט אדום א צענדליג
מענשען מיט זייערע האנדפלאכען אופ׳ן דעק פון טיש האלטענדיג אזוי א
 10מינוט .נאכהער הויבען  .די אויף זייערע הענד אביסעל העכער פון טיש
און שטעלען דעם טיש פראגען מיט ״וויפיל״? דעד טיש הויבט זיך אויף
מיט  2פיס אץ לאזט זיך צוריק אדאפ מיט א קלא 3די צאל אזעלכע קלע8
איז דעד ענטפער אויף דער פראגע .אידען זענען זעהר נייגעריג געווען
צו וויסען וויפיל וואכען די מלחמה וועט נאך דדעדען אץ די טישען האבען
טאקע געענטפעדט .די צרה איז אבער געווען וואס צווישען די טישען גופא
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האט נישט געהערשט קײן שלום ,װען אײגעד האט געענטפערט  6װאכען האט
דעד צוױיטער געגעבען  8און דער דריטער אפילו  .16דעד ״טיש טרעפער״
איז דאן געװען דעד העלד פון שטאט! האט אבער נאך מעד צערײצט די
געמיטער .באין ברירה האט מען די פערפידעדישע ״טי שעך אװעקגעשטעלט
און איבערגעגעבען דעם שלום אינ׳ם גורל׳ם הענד אדיין ,האפענדיג אז
עד ,דעד שלום ,װעט דאך נישט לאזעז לאנג ווארטען אויף זיך.
אין די זומער חדשימ פון  .1915די דײטשען נעמען איבעד דעם
עסטדײכישען פדאנט און בדעכען דורך די דוסישע ליניעס .דעד דיקצוג
פון די דוםישע אדמײען הויבט זיך אן .ביםלעכוױיז דעדנענטערן זיך די
שלאכטען צו טאמאשאװ .און א ציטער געהט אדורך יעדעגם לײב אין
אנבליק מיט די געפארען װאס איז מיט זײ פערבונדען .פיל אידישע משפחות
פעדלאזען דאן די שטאט אין דער דיכטונג פון טיפערן דוםלאבד ,כדי צו
דעדװײטעח זין־ פון די שלאכט פעלדעד .אין דעד לעצטער נאכט קומען
פאד פיעל דױבעדײען פונ׳ם אפטרעטענדען רוסישען מיליטעד איבער דער
שוצלאזעד אידישער באפעלקערונג .מיט׳ן פריהמאדגען פון 16־טן תמוז חדע״ה
הויבט זיך אן די באשיסונג פון דער שטאט דורכ׳ן דײטשען מיליטער .אידען
לעבען דאן פיעל איבער אונטער דעד באשיסונג ,זײ גרופירען זיך אין די
געמױערטע הײזער פאד באשיצוגג .די שוהל װערט אנגעפאקט פון אידישע
פאמיליעם״ וועלכע נעמען אויף יעדען הילך פון א האדמאטען שאם מיט א
״שמע ישראל״ געשדיי .איעצעלנע קאזאקען קומען ארײן אין די שוץ פלעצער
און פערלאנגען געלד אדעד צירונג פון די פעדזאמעלטע אנגעשדאקענע
אידען .א גראנאט בדעכט אדורך די וױיבערשע שוהל ,א  20יאריג מי Tעל
פערלידט דערבײ א פוס ,און נאך אכט טאג שווערע לייד־ען פערענדיגט
זי איר ױנג לעבען.
אדום  4בײטאג זעהט מען שוין דאם אנקומענדע דייטשע מיליטער
אין מ׳אטעמט עדשט אפ.
אונטער דער דײטשער ממשלה װערט דער פולס פון שטאטישעד
וױדטשאפט אפגעשטעלט .די געװעלבען בלײבען פערמאכט ,די פויערים קומען
בכלל נישט אין שטאט .די דײטשען נעמען צו ביי זײ די פראדוקטען און אויך
די פעדד .ם׳הױבט זיך אן אן אומלעגאלער האנדעל מיט יעדע זאך .אידען
געהן אזיפ׳ן דארף קויפען בײם פויעד תבואה אדעד פדאדוקטען צום עסען.
וזען אבער א דײטש דעדזעהט א איד טדאגען עפעם אזעלכעס נעמט ער עס
צו .ם׳װערט א הונגער אין שטאט .ס׳בדעכט דאן אויס א כאליערע עפידעמיע,
װעלכע פעדשאפט פיעל קרבנות ,מיט יעדען טאג װעדט די צאל מתים אין
שטאט גדעסעד .די ביקור חולים געזעלשאפט אדבעט אונעדמידליך צו העלפען
די אװעקגעפאלענע אויף דער קראנקהײט אבער זעלטען וועמען פון זײ•
ם׳געלונגט צי בלײבען בײם לעבען .דאן באנוצען טאמאשאװ אידען א סגולה
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מיטעל ,נעמליך :מ׳פארט צוזאמען אב׳ארימען חתן מיט אנ!ארימע כלה א
יתומה און שטאט מאכט זיי חתונה .די חתונה קומט פאר אין חסידישען
בית המדרש ,און פון דארט פירט גאנץ קהל די חתן כלה צו דעד חופה וועלכע
קומט פאר אויפ׳ן בית עולם ,און מערקווידדיג נאד עטליכע טעג און...
והמגיפה נעצרה.
אונטער דעד מיליטערישער אדמיניסטראציע פון שטאט שאפט זיך א
ציווילע אין וועלכער אידען ■נעמען א וויכטיגען אנטייל .ד׳ יהושע׳לע
פישעלזאן הי״ד ווערט בירגערמייסטער ,און אין דער שטאט מיליץ איז
פאראן א מערהייט אידען .דאס דערקלערט זיו דערמיט וואם ערשטענם זענען
די מעדהייט אייטזאוינער אין שטאט אידען ,והשנית קענען אידען מיט זייער
אידיש לייכטער זיך פערשטענדיגען מיט די דייטשען.
נאך א שטיק צייט געהט די מיליטערישע אדמיניסטראציע פון די
דייטשען איבער צו די עסטרייכער .דאן טרעטען איין פיעל פערלייכטערונגען
אין לעבען ,הגם מעהל אדער ברויט און צוקער ווערען צוגעטיילט אויף
נארמעם דורך קארטען קריגט מען דאך צו קויפען כמעט אלץ .מענשען נעמען
פעסער אהן שוועריגקייטען צו פארען קיץ לעמבערג ,און מיט דער קליין באן
(קאלעיקא) וועלכע די דייטשען האבען אויסגעבויט ,פארען קליין און גרויס
קיץ בעלזעץ צו דער באן סטאציע פץ וואנען זיי פארען קיץ לעמבערג מיט׳ן
צוג ,פירענדיג סחורות הין און צוריק ,דעד האנדעל איז נישט לעגאל אבער
ווערט כמעט נישט געשטערט .פערשידענע קאנצעסיעם ווערען צוגעטיילט צו
אידען ווי :טראפיקען (טאבאק האנדעל) דעם הויפט טראפיק בעקומט ר'
אברהם יצחק בלאנדער ע״ה ,וועלכער ווערט רייך דערפץ ,ער דאנקט אב דעם
רבונו של עולם מיט לאזען אנשרייבען א ספר תורה .ער פירט דאם ספר
אץ חסידישען בית המדרש מיט א געוואלדיג פייערליכעז פאראד מיט מוזיק,
ער ארדענט אויך איץ א גרויסע םעודה װאו מלוכה לייט פון שטאט זענען
אויך פערבעטען .א קאנצעסיע אויף מעהל קריגט ר׳ בנימין וויינבערג ע״ה.
אויף פערשידענע אנדערע פראדוקטען — ד׳ ישראל לערמאן בשותפות מיט
זיץ שוואגער ר׳ הירץ פעלדזען ע״ה .די קאנצעסיאנערן ווערען אלע רייך
דערפון.
■

אונטער דער עסטרייכישער ממשלה ענדערט זיך אויך דער גאנצער
איינשטעל פץ אידישען קיבוץ אין שטאט .אידען האבען אפענע טירען צו
אלע מלוכה׳שע און שטאטישע אמטען .זיי ווערען איבעראל אויפגענומען
פריינדליך .אידען הערן .אױף באטדאכטען זיך ווי צװײטראנגיגע בירגער.
זייער נאציאנאלער באוואוסטזיין וואכט אויף און נעמט אן לעבעדיגע פאדמען.
עם ענטשטעהט אין טאמאשאוו א ציוניסטישע ארגאניזאציע .דעם ערשטען
רעדנעד וואם זיי ברענגען איז ה׳ חיים גאטליעב פון זאמאשטש ,וועלכער
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דעדט פאר א גרױסען עולם אין פראסטען בית המדרש .אידען גאפען וױ
אנ״עסטרייכישער מיליטערישער פאליציאנט שטעהט פאר דער טיר פון בית
המדרש צו היטען די ארדעבונג .עס עפענט זיך אויף א ביבלאטעק פון אידישע
און העבדעאישע ביבער .מען שפילט אידיש טעאטער .ווען האט עס טאמאשאוו
געזען אזעלכעס .אמת די פרומע אידען ווייזען ארויס א שארפע אומצופרידעב־
הייט דערפון ,אבער יוגענט וויל פון דעם נישט וויסען .אין פיל היימען ווערט
דער שלום בית צווישען עלטערן און קינדער שארף אנגעגריפען .יוגענט
הויבט זיך אן קליידען אייראפעאיש .פערבייטענדיג די קלייגע הסידישע
היטעלעך אויף קאפעלושען .אין געוויסע חסידים שטיבלעך קומט עס צו
סקאנדאלען ווען מ׳שטעלט א& דאס דאוונען צוליב דער אנוזעזענהייט פון
אזעלבע וואס טראגען קאפעלושען .עס עפנען זיך אויף פארטייען איינע נאך
די אנדערע .עם עפנט זיך די ׳״מזרחי״ א רעליגיעז ציוניסטישע ארגאניזאציע,
אבער זי רופט ארויס א שארפע געגענערשאפט ביי די חסידים ,וועלכע
טענה׳ן אז זי ,די ״מזרחי״ איז עלול אריבערצופירען די רעליגיעזע יוגענט
אין די פריי געזאנענע רייהען .עס עפענט זיך א חדר מתוקן ,וואו מ׳לערבט מיט
די קינדער העברעאיש .עם קומען אויף די ׳״פועלי ציון״ ,׳״צעירי ציון״
״השומר הצעיר״ און ס׳גרינדעט זיך דער ׳״החלוץ״ וועלכער שיקט יוגענטליכע
בחודים און מיידלעך אויף אגדיקולטור ארבייט ,זיו צוצוגרייטען אויף עליה
קיין ארץ ישראל .עס קומט אויך אויף דעד ״בונד״ וואס האט אג׳אגטי ציון
איינשטעלונג .ארום די פארטייען גרופירען זיך במעט אלע יוגענטליכע פון
שטאט און אט די יוגענט וואדפט זיך מיט׳ן גאנצען ברען פון זייערע יונגע
גשמות אין די פארטייאישע אקטיוויטעטען ,און ווי נישט וויסענדיג פון וואנען'
און פון ווען געפינט זיו די שטאט אין א צווישעגפארטייאישען קאכענדיגען
קעסל .די מחלוקתץ צווישען חסידים פערשווינדען׳ זייער אדט פערגעמען
הייסע דיסקוסיעס צווישען די אנהענגער פון די פארשידעגע פארטייען .זעהר
זעלטען' קומט א רבי צו גאסט ,דאגעגען בעווייזט זיך יעדען מאנטאג און
דאנערשטאג א פארטייאישער רעדנער ,וועלכער טרעט אויף .א חוץ אין
זיץ פארטיי לאקאל פאר די מיטגלידער ,אויך אין אנ׳עפענטליכען זאל און
גישט זעלטען אין בית המדרש ,און דאן גרייט מען זיך ווי צו א קהלי׳שע
חתונה .די אנהענגער פונ׳ם רעדנער׳ס פאדטיי פיהלען זיו ווי -מחותנים וואס
דארפעז אפהיטען דעם חתן ,ס׳זאל אים חלילה קיין בייז נישט געשען ,און
די געגנעד — אדונטערצורייסען אים מיט אפטע צווישענרופען ,און ארויס
שטעלען שארפצונגיגע אפענענטען .אזוי ווערט דער חותם פון חסידות וואס
איז געלעגען אויף דעם אידישען ישוב פון במה דודות זעהר פערבלאסט ,דעם
אויבענאן פארנעמט יעצט א צווישענפארטייאישער אידעאישער געראגגעל,
וואס באהערשט דאס עפענטליבע לעבען אין שטאט .אמת יעדען שכת זענען
די בתי תפלה ,פול מיט מתפללים ,אויך אין מיטען וואך געהן אידען און
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אפילו אויך יונגווארג דאוונען ,אבער דאם זעהט מעד אוים ווי אג׳אלטע
געוואוינהייט ,א נאטירליכער זאך.
אין' יאר  .1918דעד קריג איז נאך גישט פארענדיגט״ אבער די
אנגעשטרענגטע מלחמה שטימונג איז געהאט ווי פאראיבער .ווי אין אנ״
אקופירטען געביט איז טאמאשאוו נישט אונטערלעגען קיין מיליטעד דינסט
פליכט ,אידען האבען זיך צוגעפאסט צו די נייע בעדינגונגען און זיד בים־
לעכווייז איינגעלעבט מיטץ עסטרייכישען רעזשים .א ברייט פעדצווייגטעד
אומלעגאלער האנדעל האט זיך ענטוויקעלט ,דער עיקר מיט לעמבערג ,דער
אלגעמיינער פרנסה מצב איז אן אנ״ערד געווען העכער ווי אין דער פאר
מלחמה צייט .האבען זיך אידען גענומען ארום זעהן אז דעד חיטך פון ,זייערע
קינדער איז אין א גרזיסער מאם פארנאכלעסיגט .עם איז דאן ענטשטאנען
אנ׳איניציאטיוו צו עפנען א ישיבה קטנה .צווישען די עסקנים זענען געװען
ר׳ מיכל יודא פלוג הי״ד ,ר׳ אברהם יחזקאל בידערמאן ע״ה ר׳ איטשע מאיר
גארטלער ר׳ לי פא האניגספעלד ע״ה ר׳ אליעזר גרשון טייכער הי״ד ר׳ שלום
רייז הי״ד און אנדערע .באלד נאך פסח האט זיך די ישיבה געעפענט אין
 2מחלקות .מיט די ערשטע די קלענערע האט געלערנט ר׳ שמחה״ ״דער
קאמאראווער מלמד״ ,אין בית שני״ דאם איז געוועזען א לאנגער זייטיגער
צימער אין' בנין פון פראסטען בית המדרש; אין וועלכען ס׳האבען געהאט
זייער מקום תפלה א היבשע צאל פשוט׳ע אידען אממערסטען פון זיי בעלי
מלאכות .און מיט דעד צווייטער מחלקה האט געלערנט ר׳ נתן מלמד ע״ה
אין עזרת נשים פון פראסטען ביהמ״ד.
דערמאנענדיג ר׳ נתן מלמד לוינט זיך צו באמערקען אז אט דער
ר׳ נתן ע״ה איז געוועזען א וואונדער פון א מלמד .אליין א געבוירענער אין
יוזעפאוו פון א בעל מלאכה׳שער משפחה האט ער חתונת געהאט פאר משה
פישעלעם א טאכטער אין טאמאשאוו .ער האט זיך אויסגעצייכענט מיט א
פעדאגאגישער פאכמענישקייט וואס האט כמעט נישט געהאט זיל גלייכען
אין גאנצען אדום .ער האט קיינמאל א .קינד נישט געשלאגען און דאך
האבען די קינדער מורא געהאט פאר דץ קוק פונקט ווי די האבען אים
ליעב געהאט .אליין א נרויסער למדן איז ער געווען א געוואלדיגער בעל
מסביר ביים לערנען מי ט די קינדער .די שטאט האט אבער נישט געהאט
די זכיה אים צו האבען לאנג פאר א דערציער .א כראנישע לונגען קראנקהייט
האט פערציקט דין יונג לעבען .די שטאט האט אים צוגעטיילט זיין לעצטען
כבוד מיט א ריזיגער לויה צו זיין' אייביגער דוה .ז ח לויד .איז אויסגעפאלען
דעט צווייטען טאג פסח און מערקווירדיג אין דעס זעלבען יו״ט׳דיגען טאג
איז אויך געווען די לויה פון דעם גרויסען תלמוד חכם ד׳ הירשעלע משה
אלי׳ם (געלערנטעח ז״ל און אט די צוויי לוויות האבען פערטונקעלט די
יו״ט׳דיגע זון וואס האט זיך באמיט מיט איר גאנצער קראפט אויפצוהייטערן
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די אומעטיגע געמיטער פון די טאמאשאװער אידען .מיט אירע פרעכטיגע
פריהלינגס שטראלען.
אין די  2מחלקוח פון דער ישיבה האבען געלערנט מער פון 100
חלמידימ און די מתעסקים האבען זיך געגרײט צו פערברייטערן די ישיבה
אבעד אין מיט׳ן זומעד איז געשעהן אנ׳אומגליק ,נעמליך  :א שריפה איז
אױםגעבראכען אין א מיטן נאבט און פערנרענט דעם גרעםטען טײל שטאט
אין װעלכען ס׳האט זיך אויך געפינען דאם ביח המדרש מיט׳ן בית שני
צחאמען מיט דער שוהל .די ישיבה האט זיך מער נישט געעפענט.
ג.
אין הארבסט  .1918עס שלעפען זיך עסטרייכישע זעלנער אײנצעלנע
און אין גרופען ,צעקנעפעלטע .צעלאזענע ,דערשלאגענע ווי נאך א פארלוירענער
שלאכט ,אין דעד ריכטונג צו דרום .זײ פערקויפען פון זיך אדאפ די
מאנטלען און אנדערע מיליטעדישע חפצים צו פערלײכטערן זיך דעם װעג
א היים .ארגאניזירטע גרופען פון דער פוילישער יוגענט שטעהן אויפ׳ן
קירישען שאסײ ,זײ נעמען צו די פערד און אמוניציע פון די דיםארגא־
ניזידטע זעלנער פון דער צעפאלענער עסטרײכישער ארמײ .ס׳פאדמידט
זיך א פוילישע בירגער מיליץ ,און טאמאשאוו װערט  8טײל ®ז דעם
באפרײטען זעלבסטשטענדיגען פוילען .מיט׳ן אויפקומען פון דער פוילישער
מלוכה זענען פאדבונדען א סך צרות פאר אידען .דער אײנגעשלאפענער
אנטיםעמיטיזם בײ די פאלאקען װאבט אויף און שפרײזט • איבער שטעט
און שטעטלעך מיט א פעריםעגעם קאפ ,טרעטענדיג אויף די געפילען,
פארמעגענם און טײלמאל אויך אויף לעבענס פון די אידישע מיטבירגער.
אידען פון ױיער זײט נעמען עס מער נישט אויף וױ א נאטירליכע ערשיינונג,
מיט װעלכער מ׳מוז הכנעה׳דיג שלום מאכען .ניץ .אידען פיהלען זיך בא־
עװל׳ט און באלײדיגט ,זיי פראטעםטירען און מאנען גערעכטיגקײט ,װאס
עס ברענגט אמשטארקםטען צום אויםדרוק דער אידישער דעפוטאט יצחק
גרינבוים פון דער סײם טריבונע .ם׳הויבט זיך אן א נײע תקופה אין
אידישען לעבען אין פױלען ,אין װעלכער א דור געהט אויף מיט א דורכ־
געדרוגגענעם אי־דיש־נאציאנאלען זעלבםט באוואוסטזיץ .א דור װאם איז
זעהר עמפפינדליך אויף יעדע אומגערעכטיגקײט פון אנטיסעמיטישען כא־
דאקטער .רעאגירנדיג מיט א ברויזענדער ענטשלאסענקייט ,ווי קייננואל
נישט פריהער .אין אט דעם דור ,קען מען דרייםט זאגען .זענען עם
דערצויגען און אויסגעװאקסען געווארען די קעמפער און בױער פון דער
הײנטיגער מדינת ישראל .ווי אזוי האטי זיך די דאזיגע תקופה אפגעשפיגעלט
ביי אונז אין טאמאשאוו?
צוליב מאנגעל אין קלארקײט װעגען א רײ געשעענישען ביי אונז
אין יענער היסטאריע מאכענדעד עפאכע .מוז איך דאס דאזיגע אינטערעסאנטע
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קאפיטעל לאזען ■צו די וואס געדענקען עס מיט מער גענויקייט און זענען
דעריבער בארופען עס צו טאן.
איך וואלט אבער נישט יוצא געווען מיין חוב נישט צו פאדצייכענען
פאלגענדען עפיזאד פון וועלכען איך אליין בין געווען אן עד ראיה .אין יענע
טעג האבען זיך באוויזען א מחנה פוילישע יונגע רעקרוטען מארשידענדיג אין
קאלאנעם אויפ׳ן שאםעי אין דעד דיכטונג צום קירה׳שן שאסעי .אידען
האבען פאמאכט די געוועלבען און אויך אין גא 0זענען אידען אנטלאפען
כדי אויסצומיידען קלעפ פון די צוקוגפטיגע פוילישע זעלנער .אין מארק
הארט נעכען שאסעי קעגנאיבעו די קאשטשעלנא גא 0זענען געשטאנען
 3אידען און געשמועסט ,אין געלויף זיינען  2פון זיי אויך אנטלאפען אבער
דער דריטער ,און דאס איז געווען ר׳ יקותיאל פויגעל ע״ה> אגב שוין דאן
א באיארטער ,איז געבליבען שטיין אויפן ארט .די רעקרוטען זעענדיג אזא
מציאה זענען צו צו דעם איה אבער ער ר׳ יקותיאל האט זיך נישט
דערשראקען און מיט זיין שטעקען אוועקגעלייגט  2יונגע כוליגאנעם נאך
איידער זיי האבען באוויזען אים אנצורידען ,אויך דאן איז אונזער העלדישער
איד נישט אנטלאפען .דאז זענען צו צו אים א גאנצע מחנה און אים
צעשלאגען .א פאטרול פון די ליודאווצעס האט אים געראטעוועט פון זייערע
הענט און א צובלוטיגטען איס אדיינגעפירט צו שמואל רייזעלעס אין הויז.
ר׳ יקותיאל איז א לאנגע צייט ארומגעגאנגען מיט א 'באנדאזשירטען קאפ
און געהאט די סימפאטיע פון אלע טאמאשאווער אידן .יהי זכרו ברוך.

טאמאשאװער

168

די 3וא&ו$טז$ו\טר פידטלעך פאבךי\\1
• רןןי פאוםמ
אין די פידעלעך פאבריקן האבן געארבעט קליין

און גדױס פון די ארעמםטע פון שטאט .אנהויבנדיק פון קלײנע מײדעלעך׳
פון  8יאר׳ ביז פארהײראטע מענער.
די ארבעט האט זיך אנגעחױבן פון זעגן און שפאלטן די קלעצער,
דערנאד שניידן שפענער ,נאך דעם שנײדן די שפענער האט דאס קלײנ־
ווארג םארטירט די שפענער .דאס ״קלײגווארג״ זײנען געװען בלויז פוײדע־
לעך .אלע אינגלעך אן אױסנאם זײנען קלײנערהייט געגאנגען אין חדר.
אנגעהױבן האט זיך די ארבעט גאנץ פרי ,און געארבעט האט
מעז ביז  9אװנט.
פאר קלויבן און אטארטירן שפענעד ,האט אן אנ&אנגער קינד
באקומען  50קאפיקעם א וואך.
דערװאקסענע מײדלעך זיינען געװארן קלעבערינם .די האבן בא־
קומען צוױי רובל א מאך.
דנאי זעצערינס ,האבן אויר פארדינט צוױי רובל א וואך .די
פאקערינס האט מען געצאלט לויט דער שנעלקײט פ1ן פאקן .געפאקט האט
מען  100פידעלעד אין א פעקל•
פאמיליע לײט האבן פארדינט  4און אפילו  5רובל א װאך• דער־
װאקסענע אינגלעך ,װעלכע האבן שוין נישט געלערנט אין חדר ,האבן
באקומען צוױי רובל א וואך.
עלטערע בחורים האבן פארדינט דרײ רובל א וואך .לויט ןייער
ארבעט( .עטעלע גרינװאלד איז געווען איר פאטערס סעקרעטארשע ,און
דורך איר האב איד אויסגעפונען װיפל יעדערער האט פארדינט).
עס זײנען אין טאמאשאװ געװען דרײ פידעלעך פאבריקן.
די נאעגטםםע פידעלעך פאבריק פון אונןעד הויז ,איז געװען ר׳
נתן׳ס .אין שטאט האט מען אים גערופן :״נאסעלע מאטעלע פולטשעם״.
זײן מוטער האט מען גערופן  :״שײנדעלע מאטעלע פולטשעם״ .צװישן
סוחרים און הענדלער האט מען אים שוין גערופן אויפן צװײטן נאמען
אויר! נתן גדינוואלד.
ר׳ נתנ׳ס פאבריק האט זיך געפונען אױף דער קראסנאבראדער גאס,
נישט װײט פון דער פראגע.
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I

אזױ װי אין דער פדאגע האבן געוואוינט  8סך אדעמע מענטשן
זיינען זייעדע קלײנע קיגדעד געגאנגען אדבעטן אין נאםעלעם פאבריק.
עד ,ר׳ נתן ,אמ שוין געװען א ״מאדערגער״ איד ,עד האט געקענט גוט
העבדעאיש ,אוןהאט זיו אױסגעשריבן די הצפירה.
זיץ פדוי מאלטשע ,וועמען מען האט גערופן מאלטשע נאסעלעס.
האט געטדאגן א שייטל ,פונקט װי אלע טאמאשאװעד פרויען פון יענעד
■
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צייט .זי האט אויף איד אופן געהאלפן איר מאן מיט דעד פאבריק־ארבעט.
איד הילף איז באשטאגען אין שטענדיק זיין פארנומען מיט די נגען גענוג
בוידעמער ביי שכנים צו טריקענען די שפענער פון וועלכע מען האט
געמאכט די פידעלעד.
ר׳ ישראל׳יע דעם דב׳ס .וועלכער האט אויך גע האט א פידעלעך
פאבריק אין מארק אויף דעד פאטשענע ,האט מען גערופן סראליע דעם
רב׳ם .ער האט אויך געהאנדלט מיט אייעד (הארטאוונע) און געווען איז
ער נאסעלעם נאענטסטער קאנקורענט.
אדעמע מיידעלעך פון דעד פדאגע .ווען זיי זיינען געווען זיבן יאר
אלט ,האבן זיי איינע די אנדערע געפרעגט  — :וואו וועסטו גיץ אדבעטן,
צו נאסעלען אדעדיצו סראליע דעם ר ב׳ סו
די דדיטע פידעלעך פאבריק האט זיך געפונען אויפן קידישן שאסעי
(לעמבערגער גאם) .די פאבריק איז געווען פסח פוטערם .אייד פסח פוטעד
איז געווארן נתנ׳ס קאנקודענט .ווייל נתן גדינוואלד האט שוין געהאט
 25יאר זיין פאבריק ווען די אנדעדע צוויי פאבריקן האבן זיד געעפנט,
פריער סראליע דעם רב׳ם ,דערנאך פסח פוטערס.
ווען דריי פידעלעך פאבדיקן זיינען געווען אין אזא שטאט ווי

שרה״לע

און

ליעבעלע

ר׳

נתן

גרינוומלד׳ס

טעכםער
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טאמאשאוו ,זיינען זייער א סך ארבעטעד אריינגעצויגן געווארן אין דעד
ארבעט פון די פאבריקן .מען האט געזען א סך מיידלעך מיט פארקלעפטע
בעגל פון 8אפ ,מיט וועלכע די האבן געקלעפט די פידעלעך .די פאפ
האבן די פאבריקאנטן אליין פראדוצירט.
יעדע פאבדיק האט געהאט א גדויסן הויף ,א דעד א פאדוועד מיט
געהילץ .דורכגייענדיק די פאבריקן ,האט מען געקענט העדן דאס זעגן
און שנייזץ ,דאס שניצן און האקן.
שטארקע מענעד האבן געארבעט ,פון די קלעצעד צו פראדוצירן
שפענעד .אין די וואדשטאטן פון די פידעלעך פאבדיקן דינען געשטאנען
מאשינען ,מיט וועלבע מען האט געשניטן די שפענער לויט א נומער און
מאס .דנאיען געשניטן ,יעדעד ת אי א נומער און א מאס .מען האט זיך
אויך באנוצט מיט ספעציעלע מעסערס פאר שניידן די שפענעד.
די פידעלעך האט מען גענוצט אין די אפטייקן.
גאנצע וועגענער מיט קאסטנס פידעלעך זיינען געפידט געווארן
קיץ רייוועץ צו דעד באן ,פון דארט קיין ווארשע ,קיין קיעוו און וואו
מען האט געדארפט.
די פאבריקן האבן פראדוצירט פידעלעך ביזן אויסברוך פץ דער
ערשטער וועלט־מלחמה .צוליב דעד מלחמה ,האבן זיך די פאבדיקן פארמאכט
נתן גרינוואלד׳ וואס האט געהאט די עלטסטע פידעלעך פאבדיק אין
טאמאשאוו ,האט געהאט  8קינדער 6 :טעכטער און  2וין ,צוזאמען מיטן
דיסנט מיידל זיינען די געווען  11מענטשן.
כדי צו שפייזן די פאמיליע ,האט ער אנגעהויבן האנדלען מיט
נאפט אץ זאלץ ,וױיל דין פאטער מאטעלע פולטשעס האט אין מארק
געהאט א קעלער מיט נאפט צו פארקויפן .די גרינוואלדם זיינען געווען
באוואוסט אלס נאפט סוחרים ,האט ר׳ נתן גרינוואלד ,דער געוועזענער
פידעלעך פאבדיקאנט ,באקומען א קאנצעסיע פון די שטאט־הערשער צו
מעגן האנדלען מיט נאפט און זאלץ .טאמאשאוו איז דאן איינגענומען
געוואדן פון די דייטשן ,אץ אין שטאט איז געשטאנען עסטרייכיש מיליטער.
אזוי איז געקומען אן ענדע צו די פידעלעך פאבריקן.
ווען היטלער איז געקומען צו דער מאכט ,איז צוזאמען מיט די
מיליאנען אנדערע אידן אויך אומגעבראכט געווארן דער ערשטער פידע־
לעך פאבדיקאנט נתן גרינוואלד און זיין פדוי מאלטשע ,זיין טאכטעד
שרה׳לע און איר מאן ישעיה לערער און זייערע צוויי קינדער .אויך ד ץ
טאכטער ליבעלע מיט איר מאן נתן שפארער.
ע רע דיער אנדענק.
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װײן בו&בװנן  3אבדי\2
• דעכיל פאוםפדלערעד
עם איז געװען פאר דעד ערשטעד װעלט־מלחמה.
אונזעד חזיר־האר פאבדיק איז שוין געוזען אפגעטײלט פון דער װאױנונג.
אין דרויםן איז געװען א שטארקער פראסט .די אײנוואױנער פון
דער טאמאשאװער פראגע האבן פרי פארמאכט די לאדן׳ כדי אײנצוהאלטן
אביסל ווארעמקײט.
אין דרויסן איז געװען פינצטער .דורך די שפארעס פון די לאדן
האט זיך דורכגעריסן  8מאטער שיין ,װאם האט באלויכטן א גדדדע פאר־
פדוירענע ערד און א שטיקל קלאדקע.
עס איז געװען שטיל .נאר פון מיין טאטנס חזיר־האד פאבריק האט
זיך געהערט א געזאנגט:
״עם דרײען זיך די רעדער״
און ע 0קלאפן די מאשינען,
די פאבריקע פון חזיד־האר גײט.
דער קאפ װערט צעבראכן,
די אױגן וועדן פינצטעד,
פינצטער ,פון טרעדן און פון שוויים״.
דאס געזאנג האט זיך צעטראגן אין דער שטילקײט פון דער גאכט
און האט געקלונגען װי א געבעט:
״ד׳ער שוין אויף דו ארבעטער׳
טרערן צו פארגיםן״
דו מאכםט דאך אויף דעד ארבעט א פלעק.
באלד װעט ארײנקומען דער מײסטער ,א בייזעד,
שמײםט ער דיך פון דער אדבעט אװעק״
א קאלטער װינט האט אנגעהויבן בלאזן ,געריסן די לאדן פון די
פענצטער .דאס געזאנג האט טרויעדיק באגלײט דעם װינט :
״דעם ארבעטערם לעבן׳
איז א פארביטערט לעבן,
ער האט דאך קײנמאל ניט קיץ רו.
בייטאג קאן ער ניט דעם רוקן אויסגלײכן׳
ביינאכט קאן ער ניט שלאפן אין רו״.
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די מומע טעמע מיטן פעטעד יונה זינגער און זייעד פאמיליע,
האבן געוואוינט אנטקעגן אונז .די פענצטעד פון אונזער חזיר־האד פאבריק״
האבן זיך איבערגעקוקט מיטן פעטער יונה׳ס פאבריק ,פון וועלכער ד עי
טאטע האט זיך געהאט אפגעטיילט .האבן יונה׳ם ארכעטער אויפגעכאפט
דאם ליד אװ מיטגעזונגען.
אויף דעד פדאגע זיינען געווען שגיידערייען ,שוסטער־ווארשטאטן,
היטל־מאכער׳ בעקעד און טאקער .האבן ארבעטער אויפגעכאפט דאס געזאנג
און געזונגען אין די וואדשטאטן.
נאד שטארקעד האט זיד געטדאגן.דאס ארבעטער געזאנג פון מיץ
טאטנס חזיר-האד פאבריק.
נישט ווייט פון אונז האט א טאל געפירט צו דער קרעניצע וואו
עס האבן געוואוינט סטראזשניקעס .דעד וועג האט געפירט אויף דעד
אוליצע צו דער בריגאדע״ וואו עס זײנען געשטאנען די קאזאקן .דורב־
גייענדיק אונזעד הויז״ האבן זיי אפט געהערט דאס געזאנג פון פאבריק
און האבן אויפגעכאפט די מעלאדיע.
חדר־אינגלעך מיט לאמטערנעם אין די העגט ,אנגעפעלצטע מיט
קאלירטע שאליקעס אדום די העלזער ,האבן גייענדיק פון חדר זיך אפט
אפגעשטעלט און געשלונגען די ווערטעד פון די לידער.
אין דעם שכנישן בעלזער שטיבל (וואו מיץ טאטע האט געדאוונט),
זיינען יונגע לעדנעד געזעסן אץ זיו געשאקלט ביי אפעגע גמרות אץ
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זייער ניגון האט זיו אויסגעמישט מימן געזאנג פון די ארבעטער לידער.
די ארבעטער האבן געארבעט און געזונגען ,נישט וויסנדיק ווער
עס איז געווען דעד פארפאסער פון זייערע לידער.
אין יעדער פאבריק האט מען דאס ליד געזונגען אנדערש ,צופאסנדיק
אייגענע ווערטער און מעלאדיעס.
דעם טאטנס פאבריק איז געווען באלויכטן מיט קליינע נאפט־
לעמפלעך .די לעמפלעך זיינען געהאנגען איבעד די ווארשטאטן .ביי יעדער
ווארשטאט — אן ארבעטער און א לעמפל.
די אויסלייגער׳ וועלבע גלייכן אויס ,סאדטידן און לייגן אויס די
האר אין קליינע בינטלעך ,זיינען געשטאנען ביי די וואדשטאטן און אויס־
געלייגט די האר .זייערע העגט זיינען געווען נאס און רויט .די הויט
אויף די פינגער צעווייקט ווי ביי א וועשנע.
די קעמער זיינען געשטאנען ביי די ווארשטאטן ,וואס האבן אויף
זיך געהאט גרויסע קאמען .מיט לאנגע מעטאלענע ציין .און האבן געקעמט
די בינטלעך האר .יעדער קעמער האט געהאלטן א בינטל האר אין ביידע
הענט ,שטייענדיק געבויגן איבערן קאס .שנעלער ,שנעלער האבן זין
באוואויגן זייערע גלידער .פלינקער ,פלינקער זיינען די האר געלאפן דורך
די גרויסע אייזערנע ציין פון קאס.
פינגער פארבונדענע ,פון ציין צעשטאכענע ,האבן מיט ווייטיק זיך
געיאגט ,גלאט און גלייך צו מאכן די חזיר־האר.
די בינדער האבן די בינטלעך און קיילעכדיקע בונטן צוזאמענגענומען
און מיט שפאגאט פעסטגעבונדן.
האבן די קעמער געקעמט ,די אויסלייגער האבן אויסגעלייגט׳ און די
בינדער האבן געבונדן די האר צום ריטם פון געזאנג.
די לופט אין פאבריק איז געווען אנגעפילט מיט דעם שטארקן ריח
פון די האר ,וואס האבן זיך געטריקנט אין אויוון.
איך ,א קליינע מיידעלע ,בין געזעסן אנטקעגן פייער פון פאבריק־
קיך און זיך צוגעהערט צום געזאנג.
מיינע בעקעלעך האבן געפלאמט ,און אין מיינע אוי גן האבן געגלאנצט
**
אייגגעהאלטענע טדערן.
— דעכאלע (רחל׳ע) ,קום אדיין ,שוין צייט גיין שלאפן! — האט
זיך דערהערט דעד מאמעס קול.
מיינע אויגן האבן זיך געקלעפט ,נאר מיד איז א שאד געווען צו
פארלאזן די פאבדיק.
— הערסט נישט אז די מאמע רופט דיך?! — האט דער טאטע
געפדעגט.
האב איך זיו אויפגעהויבן פון דער פאדלאגע ,און אומצופרידן געזאגט ג
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— כ׳גיי שוין טאטע ! און פארלאזט די פאבדיק.
ביי אונז אין דעד גרויסעד שטוב ,האט געברענט דעד ״בליץ־
לאמפ״ ,לעבן דער קיך איז געשטאנען א דאשטשינע און א מולטער צו
באקן חלה אויף שבת.
עס איז געווען דאנערשטיק נאבט .מיין מאמע חיה נעכע (וועמען
מען האט אין טאמאשאוו גערופן :חיה געצל פיניעס) איז געווען פארנומען
מיט קוועטשן דורך א לייוונטן טיכל׳ ראזשעגקע־וױיז לכבוד שבת .איר
פארטוך איז געווען פארמעליקט ,אין שטוב ביי איר ארבעט ,האט זי
אויף איד געגאלטן קאפ געטדאגן א ווייסן טשופיק מיט א שליארקע.
(צום ארויסגיין ,ווי אויך לכבוד שבת און יומ־טוב ,האט זי געטדאגן א
שייטל).
אין שטוב איז געווען שטיל ,מיין עלטערער ברודער חיים יוסף
וועלכער האט א קורצע צייט געלערבט ביים בעלזער רבין ,איז שוין געווען
צוריק אין טאמאשאוו ,און האט געלערנט ביז שפעט ביים רבין ר׳ נחמנ׳ען
אויף דעד קראסנאבדאדער גאם .מיין יונגער ברודערל ,משה ,איז שוין
געשלאפן אין אלקעד אין טאטנס בעט .מיין געלעגעד איז שוין געווען
אויסגעבעט ,נאד מיד האט זיך נאך נישט געוואלט גיין שלאפן.
איך בין צוגעגאנגען צו דעד מאמען און געפדעגט:
— מאמע ,וועד האט געמאכט דאס ליד וואס די אדבעטעד זינגען ?
־ -וואסעד לי דו
— דאס ליד מיט  :״עס דדייען זיך די דעדעד אין עם קלאפן די
מאשינעך.
— וואם הייסט וועד ? וועד שדייבט אלע לידעד ? האט די מאמע
געענטפעדט מיט א פדאגע ,אליץ נישט וויסנדיק דעם גאמען פץ פאדפאסעד.
— מאמע ,עפעס איז בישט גוט מיט דעם ליד !
— נישט גוט ן פאדוואס ?
— די ארבעטעד האבן עס געזוגגען און דעד טאטע האט געלאכט.
— וואס־זשע האסטו געוואלט ,ער זאל וויינען ?
— ניין ,נישט דאס ,איך מיין ,פארוואם האבן זיי געזונגען דאם ליד
ביי אונז?
— פארוואס נישט ? — האט די מאמע געפרעגט.
— דער טאטע איז נישט קיין בייזער מייסטער ,פארוואס דאדפן זיי
דאס ביי אונז זינגען — האב איך א טרויעדיקע געפרעגט.
— גיי ,נארעלע ,זיי האבן ניט געמיינט דעם טאטן ,דערפאר האט
ער געלאכט .ער האט געוואוסט אז זיי מיינען נישט אים.
איך בין גאך אלץ נישט געווען צופדידו פון ענטפער און האב
ווידער געסרעגט!
#
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— בײ אונז אין זזזיר־האד פאבריק׳ דרײען זיך דאך נישט קיץ
רעדער״ אץ עם קלאפן נישט קיץ מאשינען פארװאס זשע זינגט מען אזוי
אין דעם לידל
מיץ מאמעס צארטער שטערן האט זיך געגעבן א קנייטש ,זי האט
א זיפץ געטאן און געזאגט:
— דעם אמת זאגנדיק״ וױיס איך אליץ גישט װער עם האט דאם
ליד געשריבן .איך וױיס נאר״ אז װען מען זינגט עס אין טאטנם פאבריק
זאגט מען :״די פאבדיקע פץ חזיד־האר גײט״ .אץ אז מען זינגט דאם
ליד אין די פידעלעך פאבדיקן זאגט מען :׳״די פאבריקע פון פידעלעך
גײט״> נאר אמבעםטן פאםט זיך עם צו די שניידערײען .דארט דרײען זיך
טאקע די דעדער און עם קלאפן די מאשינען .זינגט מען עם טאקע אין
די שנ ^ ע ר פאבריקן פץ אלע שטעט אץ שטעטלעך׳ וױיל די ארבעטער
האבן ליב דאם ליד .די ארבעטעד ענדערן עם און גיבן צו װערטעד װאם
זאל פאסן זייערע פאבריקן — האט די מאמע געואגט ,באטראכטנדיק דעם
דאזשענקע װײן אין דער קראפינקע.
— אבעד מאמע״ זײ מײגען נישט מיץ טאטןל — האב איך אלץ
געפרעגט.
— נײן׳ נישט דיץ טאטן .ער ארבעט דאך גלײך מיט די ארבעטעד
אץ באהאנדלט זײ בעסער װי אנדערע בעלי־בתים — האט די מאמע מיט
שטאלץ געענט&עדט.
אין פאבריק איז גערוארן שטיל.
די ארבעטער זיינען מידע אוזײם געגאנגען .באר משה יאנעווער ארן
לײבל ,זײנען געבליבן .װײל די האבן געװאוינט און געגעסן בײ אוגז.
מײן מאמע׳ האט א חוץ די אײגענע פאמיליע׳ אויד באדינט די
ארבעטער.
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די בולא\2־באלאכאװיגגטז פ$גר1$זע\ אי\ גוא&ואעזאגג־לגב.
( 8בלוטיק קעפיטל פון יאר )1920

• & .זעלדין
 1א ך די אמדיותץ פון דעם נאצישען חורבן״ נאך
דעד בלוטיגעד פאדטיליקונג פון די זעקס מיליאן אידען דורך דעד ברוינער
בעסטיע ,זעען אוים פיל גזירות און שחיטות פון די פריעדדיגע צייטען גאד
בלאם .צו די דאזיגע געהערען אויך די פאגראמען ,וואם די בולאק־באלאכא־
וויטש־באנדעס האבען דורכגעפידט אין פוילישע שמעט אין דער צייט ווען דאס
באנייטע פוילען״ נאך דער עדשטער וועלט-מלחמה ,איז אויפגעשטאבען תחית־
המתים.
געוועזען איז עם א צייט״ װען די נייע מדינה האט זיך געדאנגלט פאר
איר פארפעסטיקונג .אין דער מוטערלאנד״ די צען געוועזעגע גובערניעס פון
קרוין־פױלן און די עכט־פוילישע געביטען — פויזנעד געגענט און מערב־
גאליציע״ איז דעד מצב פון דער מלוכה געווען א כמרסטאבילער פון שטאנד־
פונקט פון מלוכה׳שער סואוועדניטעט .עם איז געווען קלאר״ אז דאס איז
פוימנן .א שווערע הלכה האט די נייע מדינה געהאט אין די מזדח־געביטען,
גערופען ״קרעסן״ .אין יעגער צייט״ ווען עס האבען זיד אגגעהויבען פארמירען
א ריי נייע מלוכות״ וואס זעגען געשטיצט געווארען פון פארשידענע פאקטארען,
זענען אויף די דאזיגע געביטען געווען זייעד פיל בעלנים .פון איין זייט האבען
די באלשעוויקעם געהאלטען״ אז זיי זענען די לעגאלע יורשים פון דעד דאזיגער
ערד״ וואם האט געהערט צו רוסלאנד און פון דעד צומיטער זייט האבען זיך
באוויזען נאד אנדערע פדעטענדענטען — אוקראינעד און פארשידענע אנדערע
״באטקאם״״ אנטי־באלשעװיםטישע צאדישע אפיצירען׳ װעלכע האבען צונױפ־
געשטעלט ״״אדמייעד און געבאלעבאטעוועט אין די דאזיגע געביטען״ וואס זענען־
אין געוױסע צייטען געװעזען הפקר.
צווישען די דאזיגע פאדשידענע באנדעס און מיליטעדישע גרופעס האט
א גאר אנגעזעענעם ארט פארנומען די אדמיי פון גענעראל בו מ ק־ב8ל8כא1ויט ש,
דעד דאזיגער געוועזענער צאדישעד גענעראל איז ניט געווען קיין פאלאק;
ער איז נאר געווען א פארבינדעטער אין קאמף פאר פוילן .ער האט פרעטעג־
דידט צו ווערען א מושל איבעד פאלעשיע אמ וױיסרוםלאנד״ אויך טיילן פון
וואלין״ אויב די באלשעוויקעס וועלן צעשלאגען וועדען .די טעריטאדיע אויף
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װעלכער דער דאזעער גענעראל האט גראסירט האט זיך טאקע געצויגען פון
קאוועל־װאלין ,ביז פינסקער בלאטעס און פארבאפט שטיקער פון כעלמער־
זאמאשטשער געביטען.
ױין ארמײ איז באשטאגען פון געװעזענע צאדישע װײם־גװארדייער
צוזאמען מיט בל-המיניפ אוקראיניש־װײםרוסישע עלעמענטען׳ צװישען זײ
גאר פארדעכטיקע פארשוינען ,װאס האבען אין זייער ״מיליטערישער״
קאריערע געזען א װעג פון בארײכערען זיך דורך רױב און מארד .פאר די
דאזיגע עלעמענטען איז אזא הפקר־צײט און אזא ״ארמײ״ געװען דער
בעסטער ארמ.
די טעםיקײט פון דער דאזיגער ארמײ האט זיך טאקע פריער פאר
אלץ אױסגעדריקט אין באפאלען׳ בארױבען די אידישע שטעט און שטעטלעך.
געהייםען האט עס אז מען קעמפט ניט קעגען די איחנן נאר קעגעו די
*באלשעװיקעס״ — און פארשטײט זיך׳ אז דאם זענען די זשידעם .רויב,
מארד׳ פארגװאלטיקונג״ אונטעדציגדובגען דאס איז געוועזען די טאג־טעגלעכע
פראקטיק פון די דאזיגע באנדעס .מיר זאגען באנדעס בלשון רבים ,װײל
אויסער דעם דאזיגען גענעראל בולאק־באלאבאװיטש זענען געוועזען נאך
אנדערע פון דעם מין.
אין די חדשים אױגוסט־סעפטעמבער  1920האט די בולאק־באלאכאװיטש
ארמיי ארודעװעט אין כעלם־זאמאשטשער געגענט .איז סך־הכל פון דער
אקטױויטעט פון דער דאזיגער באנדע זענען צעגדליגער שטעט און שטעטלעך
פאגראמירט געװארען .צװישען זיי איז אױך טןןמאשאװ־לובעלסק אדורך דעם
דאזיגען פאגראם.
איז אײנעם א ״מארש״ פון דער דאזיגער אדמײ׳ װאם האט זיך
אגגעהױבען דעם 8טן אויגוסט  1920אין דארף װערבקןןװיץ ,און שפעטער
דורך הרוביעשאוו ,טישעװצע ,קאמאראװ״ קראסנאבראד״ לאשטשעוה טוטשאב,
זײנען זײ אױך ארײן קײן טןןמןןשאןו .צוױי מאל איז די דאזיגע ״ארמיי״
געווען אין טאמאשאוו .דאם ערשטע מאל דעם 25־ 26אויגוסט איז אהער ארײן
א פאטרול און שפעטעד דעם  30טן און  31טן איז געקומען די מיליטערישע
אפטיילוגג .בײדע באזוכען זענען געװען בלוטיגע — רויב״ פארגוואלטיגונג
און חורבן.
אין פוילישען סיים איז דאן געזעסען ווי א דעפוטאט ד״ר יצחק שיפער,
געוױילט פץ דאזיגען ראיאן .עד איז אראפגעקומען אין דאזיגען געגענט און
אדורכגעפירט א גענןיע חקירה־ודרישה .אויפן סמך פון דער אויספארשונג
האט דער אידישער סיימ־קלוב אין נאוועמבער  1920אריינגעטראגען א
געהעריקע אינטערפעלאציע אין דעם פוילישען פארלאמענט (סיים) .עם זענען
אויפגעהיט געווארען אין די דאקומענטען און ביולעטעען פץ דער אידישע
סײם־פראקציע די מאטעריאלען פון דעם חורבן אין גאנצען געגענט .מיר
■
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נעמען פון דארטען ארויס נאר יענע טיילען ,וואס האבען  8שייכות צר
טאמאשאוו.
יעדע דאטע* יעדער פרטן יעדער נאמען איז דאך היינט געשיכטע,
הגם ראס איז גאר ניט לאנג געשען .גראד איצט ,ווען אלע ישובים זענען
אפגעווישט געווארעז  tעם זענען פארטיליקט געווארען די לעבעדיקע עדות
צוזאמען מיט די אנדערע באווייזען פון יעגער צייט איז וויכטיג״ אז פון דער
געשיכטע פון ישוב זאל גארניט פארלארעז גיין .ברענגען מיר טאקע די
טאמאשאווער דאקומענטען ווי זיי גייען און שטייען .צוליב א ריי טעמים האבען
מיר ביי געוויסע נעמען געבראכט נאר דאשי־ תיבות.
אלע דאקומענטען זענען גבית-עדותץ ,ווא 0זענען אויפגענומען געווארען
פון ד״ר י .שיפער ,פון אים באשטעטיקט געווארען אץ בייגעלייגט צו דער
פארלאמענט־אינטערפעלאציע.
דאקומןןננז נוטעו* 1

בריוו פון טאמאשאווער מ^גיסטראט צום שטאב פון דער מיליטערישער
איינהייט נומער .3
מיר מעלדען דעם שטאב ,אז היינטיגע נאכט ( 26טן אויגוסט  )1920האט
אן אפטיילונג פץ  2טן פאלק פון די דאנער קאזאקען ,פון דער וואולטשאנסקער
דיװיזיע דורכגעפירט א פאגראם אויף די איינוואויגער פץ טאמאשאוו ,דהיינו :
מען האט פארגוואלטיגט מ .ז .געפרואווט פארגוואלטיגען א .ל.
חוץ דעם האבען זיי דורכגעפירט רויב־אקטען אויף א סומע פון בערך
 300.000מארק .אויף ווי&ל עם איז ביז איצט באקאנט זענען דורכגעפירט
געווארען רויבערייען אין די הייזער פץ יצחק ליבערמאן .אליהו קרייצער״ יעקב
לעדערקרעמער ,אהרן פאלדבערג ,אהרן פעלדזען ,לײבע וואלדבערג ,מרדכי
געלערגטער׳ דוד זאפערן און פיל אנדערע ,וואס זענען ביז הייבט באך ביט
קאנטראלירט געווארען.
בירגערמייסטער  :קזשיזשאנאווסקי.
סעקרעטאר דארנפעלד.
I

דאקומענט נומער 2
גבית־עדות פון שיע פישעלזאן ,ראטמאן פון טאמאשאווער שטאטראט,
אלם  33יאר און פון חיים ה 8רן ,ראטמאן פון שטאטראט ,ו 3יאר,
וועלכע דערקלערען :
מיטוואך דעם 25טן ,אדער דאנערשטיק דעם 26טן אויגוסט איז דורך
אונזער שטאט אדורך אן אפטיילונג פון באלאכאווצעס ,וואם איז באשטאנען
פון  1אפיציר אץ בערך , 20סאלדאטען. .זיי האבען זיך פארהאלטען איבער
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נאכט .זײ האבען זיך גלײן־ געװאנדען צום ו ב און פון אים געפאדערט 10.000
מארק קאנטריבוציע און צוױי האלבע שטאפן שפיריטוס .דעד ו כ האט
צונויפגערופען די אידישע ראטמענער און פאדמעגלעכע בירגער׳ װעלכע
האבען צונױפגעקליבען וי דעומאנטע סומע׳ װאס איז איבערגעגעבען געווארען
דעם אפיציר פון דעם באלאכאוױשען אפטײלובג דורך די קהילה־ראטמענערז
בנימין וויינבערג ,מענדל רייכעגבערג און דעם רב .דער אפיציר האט
איבערגעצײלט דאס געלט און האט אויף רוסיש מיט א שמײכל באמערקט
װעליקאלעפנצ ן (אויםגעצײכענט!) ארן צוגעגעבען ! ״ביז מארגען פרי מוזט איר
צוגעבעו װײטערדיקע  10.000מארק״ .װען װײנבערג האט״ אין אונזער
אנוועזענהײט  8פרעג געטאן :״פארװאם לייגט איר אױף אונז 8רױף 8
קאנטריבוציע ז״ האט דער אפיצער זיך אפגערופען ! ״איר׳ אידען״ באגריסט
אומעטום די באלשעוױקעם און דערפאר װעל איך נאך מאדגען מיט אייך
רעדעז׳ כדי איר זאלט האבען אן אנדענקונג׳ 8ז אהער איז געקומען די
רוסישע מאכט״ .אין 2־ 3שעה שפעטער׳ 8רום  11אזײגער בײנאכט׳ האבען
די דערמאנטע  20זעלנער אנגעהויבען ר8בירעך אין די אידישע רואױנונגען.
זיי האבען אױםגערױבט די הייזער אמ קראמען פון יעקב לעדערקרעמער׳
אליה קדייצער ,יצחק ליבערמאן ,אהרן פעלזען .לייב וואלדבערג ,מרדכי
געלערבטער״ דוד ז8פערן און בכלל די גאנצע אידישע געגענט .געשױנט
זענען געבליבען יענע אידען ,װאס װאוינען אויף די פארשטעטלעך״ צװישען
דעד מעדהײט קריטטלעכער באפעלקערוגג .די אנגעמאכטע שאדענם װערט
גערעכעגט אויף א מיליאן מארק בערך .ביז  8אידישע פרױען ארן מײדלעך
זענען פארגוואלטיקט געווארען .עס זענען אויך געװען עטליכע פאלען פו!
צעשלאגען אידען .די רויבערייען און די גוואלט־אקטען ד״אבען געדויערט ביו
«8 5ייגעד פדי.
מיטװאך דעם 26טן אױגוסט האט דער היגעד דאקטאד זאװאדזקי
אװעק (אינטערװענירען) צום קאמענדאנט פון דער באלאכאוױטש אפטײלונגו
ער האט אים געטראפען אינגאנצען שיכור ,צוױשען איבערגעקערטע פלעשלעך.
דעם זעלכיגען טאג פאדמיטאק האט די דאױגע אפטײלונג פארלאזען טאמאשאװ.
אין שטאט איז אין משך פון  3טעג ניט געװען קיץ שום מאכט.
מאנטיק׳ דעם 30טן אױגוסט זענען אין שט$ט ארײנגעקומען ביז
 600־ ש 7באלאכאװצעס .זײ זענעז אדורך דער שטאט ארן זיך פארנומען אין
דער ריכטונג פון יעזשאדנע ( 4קילאמעטער היגטער טאמאשאוו) .בעת דעם
דאזיגען דורכמארש האט זיך אפגעטיילט אן אפטײלונג פון בעדך  60מ 8ן און
גלייך צוגעטראטען צו ראבירען ,פרעגענדיג אויף אידישע רואוינונגען .אין
דעם דאזיגען אפטײל האט זיך אויך געפונען דער קאפראל סיקארםקי פץ
דער פאליציי אין לאסינקא .ער האט די רויבעד אנגעוױזען די אידישע
וואוינונגען (באזונדער די װאוינונגען פון חײם פוטעה יעקב לעדערקרעמער״
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ישראל לערמאן״ לייב שוואדצבערג״ אבדד״ם בלאנדער) און האט זיך אליין אוין
באטייליגט אין די דויבעדייען .אזוי האבען זיי געדויבט  4שעה און נאכדעם
אוועק אין דעד דיכטונג פון יעזשאדנע .ביינאכט ,ארזם אזייגער 4־5״ האב
איך״ שיע פישעלזאן ,און יוזעף גאזדעק ,א שוסטער פון טאמאשאוו (ביידע
האבען מיד געהאט וואך פון דעד שטאטישער מיליץ) געטראפען סיקארסקין
מיט  6קאזאקען אויף דעד לעמבעדגעד גאס .סיקארסקי איז געשטאנען נעבן
לייב שוואדצבעדגס הויז ,ביי אן אנגעלאדענער פוד מיט זאכען״ און די קאזאקען
האבען זיך נאך אלץ אריינגעריסען אין אידישע הייזעד .זיי האבען אזוי
געדאבירט א  2שעה .ווען איך׳ פישעלזאן ,האב זיך געוואנדען צו סיקארסקין
מיט פארוואודפען אז עד פירט אן מיט די רויבעדייען״ האט עד זיך באמיט
פארענטפערען״ אז מיין שטוב וועט ער דודכלאזען ן גאזדעקן האט ער געהייסען
תיכף זיך אפטראגען״ ווייל אויב ניט וועט עד אים דעדשיסען.
דינסטיק דעם  31טן אױגוםט״ פאר מיטאק .איז געקומען אין שטאט א
גרופע באלא3אווצע 0פון א מאן  150מיט אן אפיצער בראש .זיי האבען זיך
צעשטעלט אין פאדשידעבע זייטען פון דער שטאט רוי פאטדולען און בעדך א
שעה שפעטער האבען זיי זיך גענומען דאבידען .מיץ אינטעדווענץ ביי די
אפיצערען האט גאדניט געחאלפען.
די רויבעריי האט געדויערט ביז  5אזייגער נאך מיטאק .אדום  1אזייגער
נאכמיטאק זענען דריי אפיצערען אריינגעפאלען אין דעד וואוינונג פון רב
ירחמיאל וויינבערג אץ געפאדעדט ביי אים א האלבען מיליאן מאדק קאנטדי־
בוציע ,דראענדיג אים מיט טויט .גראד בין איה פישעלזאן׳ אדיינגעקומען אין
רב׳ס הויז אץ געוועזען ביי דעד דאזיגעד סצענע .איך האב זיך דאן געװאנדען
צו איינעם פון די אפיצעדען און איה אויפגעקלעדט׳ אז דעד רב איז אן
ארימער מענטש אץ האט גארניט אזא איינפלום׳ אז ער זאל צונויפקלייבען
אזא סומע געלט .איך האב מיך אליץ פארגעלייגט דאס צו טאן .די אפיצערען
האבען אפגעלאזען דעם רב און מיט מיד ארוים צונויפזאמלען דאס געלט ביי
די אידען .מיד זענען אוועק אויף דעד לעמבעדגעד גאם אויפ׳ן וועג האב איך
געפדואווט מיט זיי אונטערהאנדלען׳ אז זיי זאלען זיך באנוגענען מיט 20.000
מארק״ ווייל די שטאט איז זייער א צעשטעדטע .ווי אן ענטפער האב איך
באקומען געשמיסען מיט א נאהייקע אץ געקאטעוועט מיט א שוועדד אז איך
בין געפאלען אין אנמאכט .איך האב זיו עדשט אויפגעכא&ט אין אפטייק ,וואו
מען האט מיד אפגעמינטעדט.
סוף־כל־םוף האבען זיד די אידען צונויפגעלייגט און איבערגעגעבען
די דאזיגע אפיצערען  17.000מארק .די דויבערייען האבען געדויערט א גאנצען
דינסטיג און די שאדענס דערגדייכען עטליבע מיליאן .ביי דעם זענען עטליכע
צענדליג אידען שוועד אץ לייכט צעשלאגען געווארען .ביז  50אידישע פדויען
זענען יעמאלט געוואדען פאדגוואלטיגט״ צװישען זיי פ .ל  ................וו א ם איז
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עושט געװען  4*3װאכען נאך א קימפעט .זי איז ׳פארגוואלדיקט געװארען
דורך  6קאזאקען ארן ליגט ביז איצט קראנק .עס איז אויך פאדגװאלטיקט
געװאועו נ .פ .װאם איז אױך געװען עטליכע װאכען נאכ׳ן קימפעט .עס
זענען געווען עטליכע פאלען פון פאוגװאלטיגען מיידלעך יונג עו פון  15יאר ארן
עלטערע פווי ען פון העבער  60יאר אלט.
דינסטיק אווענט איז אנגעקומען דאס פוילישע מיליטעו און פון דער
צײט איז אין שטאט געװאוען רואיג.
 .0פישעלזאן ן ח .האון.

דאהןוטענט נוטער 3
גבית עדות פון אליה קרייצער 71 ,י1$ר אלם ,פעלדשער.
אין ד עו נא3ט פון  25טן אויפ׳ן  26טן אויגוסט  1920זענען אין מיץ
וואוינונג אדיין א 10־ 12באלאכאווצעס און אויסגעדויבט מיין וואזינוגג .איך
בין געקלי Tעט איידאפעאיש ,האב איך זיי דעוקלעוט ,אז איך בין א
קויסט ,אבעו זיי האבען דאס ניט גענומען אין אכט .זיי האבען צוגענומען
 600מאוק ,מלבושים ,א זילבעונעם זייגעו און  8מעטעו פחווה .זיי האבען
זיך גענומען צו מיץ טאכטער ,וועלכע איז געלעגען קואנק און האבען פון
איו אואפגעויסען די אויעוינגלעך אץ וינג ען אץ לסוף געוואלט פאוגוואלטיקן
מיין יונג עו עו טאכטער ,וועלכער זיי האבען פאושלע&ט אין קיך .ווען איך
האב אנגעהויבען שוייען האבען זײ מיד צוגעשטעלט א ועוואלוועו צום קא.6
זיי האכען מיין טאכטעו אוויסגעשלעפט אין פעלו ,אבער דא איז אנגעקומען
א פוילי שעו זשאנדאום און האט צעטויבען די פאגואמטשיקעם.

אליהו קדייצער
דא קוטענט נומעד 4
גבית־עדות פון יעקב לעדערקרעמער 38 ,יןןר 8לט ,וריך<זוחר.
אין ד עו נאכט פץ 25טן אויף  26טן (אויגוסט  )1920האט אן אפטיילונג
פון באלאכאווצעס אוומגעוינגעלט מיין שטוב און ווייז־האנדל .זיך אויע*
געויסען אינעווייניג צוגעוויבט פון דעו קאסע בעוך  1.600מאוק ,צעשטעוט
די איינויבטונג ,האבען אויפגעבואכען די טיו צום װיץ־קעלעו און אווים־
געטואגען פון דאוטען פאושידענע געטואנקען פאו  150.000מאוק .כעת דעו
ווי ב עויי האבען זיי צעשלאגען מיין פווי ,וועלכע עם איז אבעו געלונגען
אנטלויפען פון שטוב .זי איז אוועקגעלאפען צום אפיצעו ,וואס האט אגגעפיוט
מיט ד עו דאזיגעו אפטיילוגג ,וועלכעו האט זיך געפוגען אין הויז פון דעם
צאל־כאאמטען פאנאסעוויטש ,וואו עד איז געזעסען ביים טיש ,אויף וועלכען
עם זענען געווען אנגעשטעלט פלעשלעך מיט דעט געוויבטען וױץ .זי האט
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אים געכעטען וועגען הילף .עד האט איר אבער געדדאט מיט  8קדיגס׳־געריכט
און דעדשיסען .צום סוף האט עד איר איבערגעגעבען אין די הענט פון זיין
ארדינאגס ,וועמען ער האט באפוילען עד זאל מיט מיץ פדוי גיין צו מיץ
ײיץ־קדאם אץ בעמען א פלאש ורץ .ווען מיץ פדוי האט זיך געפונען מיט׳ן
ארדינאנס אין קעלעד האט עד איד געוואלט פארגוואלטיקן .ער האט זיך אויף
איר פארמאסטען מיט זיין שוועדה זי האט אבעד אנגעכאפט די שוועדה
דערביי זיו פאדוואונדעט אבער אפגעשטויסען דעם אנגדיף פץ פאגדאמשטשיק
און אדויסגעלאפען פץ קעלער .א צווייטען מאל האבען די באלאכאווצעס
אוימגערויבט מיין וואוינונג אין דעד נאכט פון  30טן אויפץ  31טן פון זעלביגען
יעקב לעדעדקרעטער
חודש.

דאקומענט גומעד 5
גבית־עדות פון הערש בלייכער 52 ,יןןר 8לט ,סוחר.
אין דעד נאכט פון 30־טען אויפץ 31־טען אויגוסט ( )1920זענען
ארייבגעפאלען צו מיר אין וואוינונג  5באלאכאווצעס ,ארויסגעשלעפט מיינע
צוויי טעכטעד סימע ( 22יאר אלט) אץ חנה־רבקה ( 19יאר אלט) אויפן
בוידעם ,כדי זיי צו פארגוואלטיקן .דער פדוי מייגער האבען זיי שוועד
פאדוואונדעט מיט א שוועדד אין קאפ .מיך האבען די אויך שטאדק צעשלאגען
מיט די ביקס-קאלבעס איבער דעד פלייצע .די האבען פץ מיין הויז צוגערויבט
סחורה פאר עטליכע טויזענט מארק.

הערש בלייכער
דאקומענט נומער 6
גבית־עחוז פון דוד זאפערן 48 ,יאר אלט .אויף אויסהאלטונג ביי די קינדער
דעם 11־טען אלול זענען אריינגעפאלען צו מיד אין שטוב עטליכע
באלאכאווצעס .פון די קעשענעס צוגערויבט מיץ גאנצעז פארמעגען  300 :מארק
אץ  180קראן .ביי מיין זץ יוסף האבען די צוגעדױבט  3.000מארק דערמי
געדראט ,אז די וועלן אים דערשיסען .צום סוף האבען זיי זיר גענומען צו
מיין טאכטער ליבע־מינדל .ווען איך האב זיך געשטעלט צו איר פארטיידיקונג
האבען די מיד געדראט מיט׳ן רעוואלווער .מיין זץ יוספ׳ן ,ווען ער חאט
גענומען באשיצען זיין שוועסטער האבען זיי אפגעשטויסען מיט קאלבעס.
צום סוף האט איינער מיר געכאפט פארן האלח און צוגעשטעלט א רעוואלווער
צו די אויגן און דעד צווייטער האט אוועקגעשלעפט מיץ טאכטער אין א
צווייטען צימער אץ דאדטען איר פארגוואלטיקט.
די זעלביגע האבען דך א צווייטען מאל אריינגעריסען אין דעד וואוינונג,
געדדאט מיט דערשיסען ,אבער די האבען זיו גאר שנעל אפגעטראגען.

דוד זאפערן
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צוגאב פון ליבע־מינדל זאפעדן 18 ,יאר אלט ,טאכטער פון דוד
זאפערן« איד האב געהעדט וואס מיין פאטער האט דערציילט? איך באשטעטיק
דאס וואט ער האט איבערגעגעבן.

דאקומענט נומעד 7
גבית־עחת פון שיע־שמעון פוטטער 50 ,יצר }}לס ,אייגענטימער פון א שענק.
אין דעד נאכט פון 25־ טען אויפ׳ן 26־טען אויגוסט ( )1920האבען זיר
אדיינגעריסען אין מיין וואדינונג עטליכע באלאבאווצעס ,מין* צעשלאגען און
צוגענומען  900מארק און  10דאלער.
אויף צו מארגענס האב איך איבערגעגעבען דעם דאזיגען אקט צו
פדאטאקאלירען  2זשאנדארמען וועלכע האבען זיו צוזאמען מיטן ד״ר זאוואדזקי
געפונען אין היגען האטעל צענטראלני .ביי דעם האב איך דערקענט די 2
באלאכאווצעס ,וועלכע האבען מיד בארויבט און צעשלאגען .די דאזיגע האבען
מיד פארגעשטעלט די זשאנדארמען .צי די דאזיגע שולדיגע זענען באשטראפט
שי ע ־ שמעון פוטטער
געוואדען ומים איך נישט.

דאקומענם גו&ער 8
גבית עדות פון יוסף שניטצער 29 ,יאר אלט ,סוחר.
דעם 30־ טען אויגוסט זענען אדיינגעפאלען אין מיין וואוינאונג 5
באלאבאווצעס ,האבען צוגענומען ביי מיין שוואגעד יעקב ווינדער  150מארק
און ביי יקותיאל פאגעל״ וועלכער איז געװען אין מיין מאוינונג האבען זיי
אונטעד דעד דדאאונג אז זיי מעלן אים דעד׳הרג׳עגען מיט דעד שווערד מאס
זיי האבען צוגעלייגט צו זיין האלדז ,צוגענומען  40מארק — מער האט ער ניט
געהאט .אויף צו מארגענס זענען ווידער אריינגעפאלען אין מיין וואוינונג
 8באלאכאווצעם מיט  2אפיצערין בראש און דורכגעטרייםלט אלע זאכען ,מעבל
און מלבושים .זיי האבען צוגענומען די מלבושים און וועש און עם אויפגעלאדען
אויף א וואגען מאם זיי האבען געבדאכט.

יוסף שניטצער
דאקו&ענט גומעד 9
גבית־עדות פון דבורה שטעמפעל 20 ,יאר אלט ,ביי די עלטערמן
דעם 30־טען אויגומט האבען די באלאכאמצעם אױםגעדויבט די וואוינונג
פון מיינע עלטערען .זיי האבען צוגענומען סחורה פאר  2.000מארק1.000 ,
מארק מזומנים; און צירונג אין דעם מערט פון  3.400מארק .זיי האבען אויך
.אויסגעהאקט די שויבען פון דער וואוינונג.

דכורח שטעמפעל
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דאקוטעננז נוטעי 10
גבית־עדות פו 1חנה־שרה ליכטמאן 35 ,יאר אלס ,העבדלערען.

דינסטיק דעם 31־טן אויגוסט פארטאג האבען באלאכאווצעס בארויבט
מיין געשעפט .די ד׳אבען צוגענומען וי גאנצע סחורה וואט האט באטראפען
 7.000מארק .מיין שכנה׳ אמתו האוט ,האט מיך אינפאומיוט ,אז אנגעפידט
מיט דעו ווי ב עויי האט דעו פאליציי־קאפראל סיקארסקי .איך האב עס איבער־
געגעבען דעם אוטיגען מיליטעוי שען קאמענדאנט אין טאמאשאוו׳ מאשטשינסקי.

חגה.ליכטמאן .
i

דאקומענט נומער 11
גבית־עדות פון אהר! פעחע 62 ,1יאר אלט ,סוחר.
צורי מאל האבען זעלנער פון באלאכאוויטשעס 'ארמיי דורכגעפירט
רויבערייען אין מיץ וואוינונג .דאס ערשטע מאל האבען זיי ביי מיר צוגענומען
 1825מארק ,זילבער־בעשטעק און אגדערע זאכען .דאס צווייטע מאל מלבושים
און וועש.
צו מיין איידעם י שואל לעומאן האבען זיך דעם 30־טען אויגוסט ארייב־
געריסען א  15באלאכאווצעס ,וועלכע זענען אבגעפירט געווארען דורפ׳ן פאליציי־
קאפואל סיקאוסקי און פאולאנגט פון אים  100,000מאוק .זיי האבען אים
דעולויבט אוויסצוגיין פון הויז ,כדי זיי צו בוענגען דאס געלט ,אבעו האבען
פאוהאלטען זיין פדוי און קינדעו ווי עווב׳ניקעם .עו האט לסוף געבואכט
 5.000מאוק ,אבעו די דאזיגע סומע האט די ניט ב אפויויג ט האבען די
אויסגעוויבט די וואוינונג און האבען מורא׳דיג צעשלאגען די משפחה .מיין
אייניקעל פון  7יאר איז פון שרעק ארויסגעשפדונגען פון פענצטער און
צעבראכען א פוס .צוויי אידישע דינסטען ביי מיין איידעם זענען דאן פארגוואל־
טיקט געווארען.
ישראל לערמאן׳  38יאר אלט ,,אהרן פעלזענס איידעם באשטעטיקט
דאס אלץ.
I

דאקומענט נומער 12
גבית־עדות פון צאנעל*) פוטטער 37 ,יאר אלט.
איינער פון די באלאכאווצעס האט פון מיין פרוי ,סאלע ,אראפגעשלעפט
די צירוגג .מיין פרוי איז דאן געווען באהאלטען אין א קריסטליך הויז ,ביי
גאלאכאוויטשען .אין דער דאזיגער וואוינונג האט זיך אריינגעריסען א קאזאק
און װעז עו האט באמערקט ווי מיץ פדוי איז געווארען בלייך האט ער
 )1באמערקוגג פון ףעל8קציע  :דא איז געמיינם סיני פוטער .וער שרײבער פונ׳ם
פרןןטאקאל האט תייזט אויס ע״פ טעות פארטוישט רעם נאמען סיגי אויף צ^נעל.

טז«מן!שאװער
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אויסגערגפען  :״טי זשידאווקא !״ און דאן אדאפגעצייגען פון איר די צירוגג
אין דער ווערט פון  30.000מארק .די אנווענזינדיגע אין הויז קריסטען זענען
ניט אנגערירט געווארען•

צ .פוט?}ר
*

*

*

מיר האבען ביז איצט איבערגעגעבען וועגן די פאגראמ־מעשים אין
טאמאשאוו גופא .צווישען די סײם-מאטעדיאלען געפונען זיו אבער אויך
אינפארמאציעס ,גבית־עדותץ פח טאמאשאווער תושבים וואס זיי האבען
אינפארמירט וועגען ארומיגע ישובים.
 .1אזוי למשל דערציילט דער טאמאשאווער סוחר מרדכי געלערנסער,
 45יאד אלט ,וועלכעד שטאמט פון לאשטשעוו וועגן רויבערייען און מארדן אין
דאדף מטלאטין ,וואו עס האבען געוואוינט ביז  25אידישע משפחות .דעד
זעלבער דערציילט אוין וועגען דעם מארד פון אידען ישראל־פנחס פייל
אין דארף סוטש»פ ,וואט איז פארגעקומען א פאר טעג פאר ראש* השנה.
 .2יוסף אייזען 33 ,יאר אלט ,א סוחר פון טאמאשאוו ,גיט איבער וועגן
די פאגראם־ארבעט פון די באלאכאווצעס אין לאשטשעוו.
 .3שיע לעו־יך 36 ,יאר אלט ,סוחר פון טאמאשאוו ,גיט איבער ,אז
אין דארף טעלאטין האבען די באלאכאווצעם דער׳הרג׳עט דעם אידען יצחק
מאנטאק .די ידיעה שטאמט פון אידען יאנקל־שמואל קאלענבערג פון דארף
פאלאזשינא ,טאמאשאווער פאוויאט.
 .4אברהם מעהרנגר 70 ,יאר אלט ,פון טאמאשאוו ,וועלכער האט
געהאלטען אין ארענדע א סאד אין דארף קזשעמיען 6 ,וויארסט פון לאשטשעוו,
גיט איבער וועגען דעם פאגראם פון כאלאכאווצעס איבער די  6אידיש?
משפחות ,מאם האבען געוואוינט אין דאזיגען דארף.

כריוו פון די לאשטשעווער און קאמאראועד קהילות
צו די טאמאשאװןןד אידןןן
די פריערדיגע דאקומענטען האבען א שייכות צו די באלאכאוויטש־
פאגראמען פון טאמאשאוו .מיד האבען שוין ביים אנהייב דערמאנט ,אז דאן
האט די דאז יגע באנדיטישע ״ארמיי״ גראםירט אין גאנצען געגענט .צווישען
די געליטענע קהילות האבען זיו צווישען אנדערע אויך געפונען די קהילות
לאשטשגנוו און קאמאראוו .געפיגען מיר אין דעם זעלביגען ארכיוו ח ח די
מאטעריאלען פון די באנדיטישע רויבערייען ,מארדען און פארגוואלטונגען מצד
די באלאכאווצעס אויך דאקומענטען פון ברידערליכע הילף וואם אידען
האבען איינע די צווייטע ארויסגעוויזען אין יענער עת־צרה .עם האבען זיו
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V

אפגעהיט צוויי ברױו׳ אײנער פון לאשטשעווער קהל און דעד צווייטער פון
קאמאראווער .די דאזיגע בריוו צו דעד טאמאשאווער קהילה זענען װיכטיגע
צייט־דאקומענטען ,וואט באווייזען ,אז ניט געקוקט וואט טאמאשאוו גופא איז
געווען פון די געליטענע ישובים האט דעד ישוב ארויטגעהאלפען די שכנה׳שע
קלענערע קהילות .מיר גיבען איבער די דאזיגע בדיוו ככתבם .מיד זעצן
עס איבער פץ דעם פוילישען טעקסט .וואס איז פאראן אין די דאזיגע סייס־
ביולעטינען .וואט זיינען איבעדגעזעצט געווארען פון העבדעאיש.

גריוו 8ץ לאשטשעוו
צו דעד באדעמהערציקער אידישער באפעלקערוגג אין טאמאש$ןוו.
די צוגעשיקטע ברויט ,זאלץ און ליכט האבען מיד באקומען און מיר
ענטפערען אויף דעם מיט ג־ט בא צא ל אייך ,הגם די צוגעשיקטע הילף איז
געוועזען ממש א טדאפען אין ים אין אנבליק פון דעד גרויסעד נויט וואס
הערשט ביי אונז .אין משך פון דדיי טעג האבען (די באנדיטען) געמארדעט,
פארגאטען אומשולדיג בלוט ,גערויבט ,פאדגוואלדיקט פדויען און איינע פון
די איז טאקע געשטאדבען .איד טויט זאל זיין א קרבן פאד אונזעד אידישען
ישוב .ביז  60מאן זענען דא לייכט און שוועד פארוואונדעטע .ביז  100מיידלעך
און פרויען פארגוואלטיקטע ! דאס גאנצע האב*און־גוט 0פון שטעמל :מזומנים,
צירונג ,מלבושים ,וועש און דאס גלייכען איז צערויבט געוואדען .דעד מצב
פון דעד באפעלקערונג איז א טראגישער .די מעדהייט הונגערט ,בעטן ברויט,
וואט מיד האבען ניט .צוליב דעם וואט מיד האבען מורא זיך צו ווייזען מחוץ
דעד שטאט האבען מיד ניט די מעגליכקייט צו בעמן הילף פץ דעד ודיטנט.
מיד שיקען דעריבער צו אייך א בקשה! האט רחמנות אויף אונז? קלויבט
אויף נדבות ביי די איינוואוינער פון אייער שטאט און אויב עם איז מעגלעך
פאדלאנגט אויך הילף פון זןןמאשטש ווייל די קאמוניקאציע מיט זאמאשטש
איז איבעדגעדיטען.
מיד בעטן אייך ,אז אייעד הילף זאל קומען ניט שפעטעד ווי זונטיק,
ערב דאש־השנה ,כדי די אידען זאלען האבען בדויט אויף יופ־טוב.
מיד זענען מקצר אונזעד בריוו צוליב דעד שדעקלעכעד געדדיקטער
שטימונג ,וואט עט הערש ט ביי אונז אין שייכות מיט די לעצמע געשעענישען.
פארן הילף־קאמיטעט אין לאשטשעוו

מרדכי יוסף צוקער
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גוייװ םץ קאמאראװ
צום זייער חשוב׳ן רב הרב ירחמיאל ורינבערג ,זײנע מיטארבעטער און
דעד גאנצער אידישער באפעלקערונג פון טאמןןשאװ.
איר וױיסט שױן זיכעד פון דעם שדעקליכען פאגראם״ רויבערייען און
מערדערייען ,וואס עס זענען פארגעקומען ביי אונז (אין קאמאראוו) דעם
14־טען איז אויר דעם 21־טען אלול 15 .מאן זענען דער׳הרג׳עט געװארען j
א גרויסע צאל זענען פארוואונדעט געווארען און כמעט די גאנצע אידישע
באפעלקערונג איז אויסגעדויבט געוואדען .אין פשוטץ זין פון ווארט זיי האבען
זיך ניט מיט וואס צוצודעקען .די אלמנות און די יתומים זעגען געבליבען אן
מיטלען צום לעכען .ווי א צוגאב האט דער אומגליק געדאופט געשען ערב
די יום־טובים» וואס שטעגדיג פלעגט מען דארפען מעד אויף דער הוצאה.
י ע ד יקרות איז אומגעהויער און וועגן פארדינסטען איז ניט מעגלעו צו
טראכטען .ע 0האט אונז ארומגעכאפט אזא  9אניק׳ אז מיר האבען מורא זיר
צו ודחען אין די גאסען אדער מחוץ דער שטאט .חוץ דעם איז אמשווערסטען
מיט פראדוקטען פון ערשטען באנוץ .אזוי ווי איר און אייערע ברידער זענען
אין ד עו נאענסטער שכנה־שאפט מיט אונז כעטן מיר אייו .שיקט אונז
אדויס וואם שנעלעד הילף שיקט אויו שליחים אין די ארומיקע שכנה׳שע
קהילות וועגען הילף ,ודיל מיר קאנען עס נישט טאו׳ ודיל ״אן ארעסטירטע
קאן זיו אליין ניט באפרייען פון תפיסה״ (אין חבוש מתיד עצמו מבית האסורים)
צו אונזער גרויסען צער דארפען מיד פעסטשטעלען ,אז ביז היינט האט נאך
קיינער ניט ארומגעקוקט זיו אויף אונזער אומגליק .איך בין געצוואונגען
זיו ווענדען צו אייך ,אז איר זאלט אויפוועקען דעם געוויסען אין אייערע
הערצער! האט רחמנות מיט אונז  :גלויבט אונז ליבע ברידער ,אז די וואס
זענען ניט געווען ביי אונז בעת די געשעענישען וועט זיו טאקע ניט פאד־
שטעלען דעם גרויל פון אונזעד אומגליק .אלץ וואם ירמיהו האט ארויסגעבראכט
אין זיין ״איכה״ איז ביי אונז מקדים געווארען...״
רשימה פו! די הרוגים דורך דער בולאק־ב&לאכאוויטש בא נ דע אין
קאמאראורלובעלסק
.1
.2
.3
.4
.5
.6
ד.

דוד זיסמאן — שמש״  49יאר אלט?
פאיע זיסמאן ,זיין פדוי׳  38יאר אלט<
זייער  10יאריגען זוןז
זייער  12יאריגע טאכטער?
יצחק צאלער ,סוחר״ בעדך  60יאד אלט«
יצחק נאיערמא!״ צאלערס איידעם״  35יאר אלט!
שמואל ריי־ם ,שניידער 43 ,יאר אלט;

חכוד בוך
&

.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
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דוד טראסט ,קצב״  40י או אלט(
רחל טראסט ,זיין פרויו
ביילע מאולשטיץ ,דוד זיסמאנ׳ס א שוועגערין 30 ,יאר אלט.
אברהם ,דעד זון פון וואלף זיידעל 18 ,יאר אלט ז
א לעזר פוטער ,שענקער 56 ,י או אלט;
נהונדל הערציג ,סוחר 68 ,יאר אלט?
יוסף שלאמאוויטש ,שניידער 60 ,יאר אלט?
פנה שולדינער (פון וואליצע).
חיים ווילד ,קעמלמאכער 52 ,יאר אלט.

לאמיר צום סוף צוגעבען ,אז די דאזיגע בלוטיקע עפאכע פון בולאק־
באלאכאוזיטש פאגראמען ,רויבעוייען און מארדען ,האבען ניט באקומען
קיין תיקון אין אונזער היסטאדיאגדאפיע .עם איז פאדאן א גדויסע ליטעראטור
וועגען די פאגראמען פון יענער צייט אין אוקראינע ,אין גאליציע (לעמבערג
און געגענט) ,וועגען די געשעענישען אין פינסק ,אבער וועגען די דאזיגע
מעשים־תעתועים שווייגט די אידישע כדאניק .און אדומגענומען האט דעד
דאזיגער מארד און רויב־מאדש הונדעדטעד שטעט און שטעטלעך.
עם איז אייד באקאנט ,אז אין די צוואנציגער יארען האבען צוױי
יונגעלייט פון ראטנע אהו־דיעקב גינזבורג און נטע רויזקעס ,געטמען זאמלען
מאטעריאלען וועגען די דאזיגע געשעענישען .זענען זיי דורך דעד פוילישער
מאכט אדעסטירט געוואדען אמ די צונויפגעזאמעלטע מאטעדיאלען» גאר רייכע
אינפארמאציעם ,דאקומענטען /רשימות ,גבית־עדות׳ן ובדומה ,זענען קאנפיס־
קירט געווארען.
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מיניסטארן

איינער

אלע

באר

יענע

דער

אמעריקע.

איז

מיניסטער

זיין

צו

געשמייכלט■

ווי

מאל

האט

דעם

פארדעקט

געקוועט שט

אזוי

און
עם

וועלכער

בארד.

מען

אויף

האנט

גאדוועגן

לאנגער

מיניסטער

וועלכע

צוגעקומען

אדער
א

ער

געדענק

קאנפערענץ

געקענט

וועד

איז

האלאנד

מיניסטער

און

גרופע

ניט

ווי

יוראפ

פוילן.

מיניסטארן

פארגע שטעלט

געוויסן
צי

געזען
א

און

פון

צווי שן

אנט שטאנענער

צו

זיך

די

מיניסטארן

מאל

שטייגער,

ערשטע

פיל  .לענדער

צוזאמענגעפארן
פון

די

פארגעקומען

פאד שטייעד

דער

פון

ה אלערט שיקעס.

איך

אין

יארן

האלער־

אפגע שטעלט

געווארן.
ווי
גונגען
אץ

אויבן

אויף

אידן

ספעציעל

אץ

פאר

די

די

אונזער

געווען

אין

די

ארמיי

פץ

פאר

מען

באזונדעד,
פורן
אץ

מיט

רעקרוטן
פץ

דורכפאדן

די

בריגאדע.

פארנדיק

גע &לאגן
פ ל ע ־ ג ן יזיי
ש פ רי נגען

ווען

קריג.

אין

אין

גמינע.
אץ

צו
האבן

אויף

אידי ש

די

פון

וועלבע

האבן

באלאנגט

צו

מען
וועלכע

די

געוועלב

פץ

וועג
וועגן

און

פורן

גאם
די

דערפער

באפן

א

אידן

וואס

עם

דער
אונזער

שטאט,

יעדע
א

צו

צופארן
זיי

אויר

באפאלן
האט

דער

זיך

ריי
וואיט

רעקרוטן

האבן

אבער

גמינע

לאנגע

געווען

מיט

אום׳

געטראפן,
אץ

איז

דעמאלט
רוסי שע

פון

אנקומען

עם

דיי

לעמבערגער

דעם

רעקרוטן
זען

רעקרוטירט

קאמיסיע

איז

לאנגע

שטאט

מען

באפעלקערונג

האט

פאבאר

יונגע

די

דארפי שער

געבליבן

די

פץ

סוד

נאך

פלעגט

שפיץ

אונזער

ארויס שפרינגען
א

פרי

דער

דער

פורן

דער

די

וואס

גמיבעס

מיט

זאמאשטשער

זיי

12

דער

אין

שטאט,

בילדינגס׳

בדענגען

באלד

סעקרעטאר

האלערט שיקעם

איז

בריגאדע

פלעגט

פאר

יונגע

ארמיי.

דעד

אויך

געווען

״כלאפצעס״׳

אין

אץ

דער

געזאגט
דורך

איז

ניט

קיץ

פץ

פארפאל־

פלעגן
צו

דער

יעדן

איד

אין

שטאט

אדער

ארײנ־

נאר

געלאזט.

טאמ^שאװער
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די

יונגע

גאר

נײ

ניט

זעענדיק
זיך

גע שאפענע

דעאגירט
זענען

דאס

זײעד
פלעגן

אנקו &ען

זיך

און

טרעפן
עס

איז

איז
עס

געװיסן

לײזער

דאס

וואס

עד

איז

דאס

ערשטע
מען

דער

אין
טיר

הויבער,

מאל

דער
ד עו

זעצן,

גאנצע

װען
צייט

קאופערס

עם

געקוקט

סטאראסטע

אפילו

פון

דארער

פאליצ ײ׳

איז

שײגעץ
אויף

דעם

האט
מיד

דע 0
די

גע שטאנען

מיט

דער

אין

דער

געביידע״

מיט

געקומען.

בעטן

פון

איו

אלם

״פאטער״

דער

דעדצ ײלונג׳

און

האט

באלד

און
געזען

װעלכע

אין
און

האט
זינט

אוניפאדם

זיך
15

דער
פון

שטאט״

געפונען

פאליצ ײ׳

נאט שעלניק

ניט

װאס

באגריסט

געזעםן״

טיר.

דעו

אזוי
האט

באלד

איז

ער

באלד

צו

רופן

לעמבערגעד

אנגעקלאפט
פאליצײ״

פון

געבליבן
ער

געפרעגט

גע װען,

אויפן

האט

געזען

הערט

ער

פארארדנט

אז

עדשט

איז

נאט שעלניק

סטאראסטע

זײנען

ער

עם

מינוט

וועגן

דער

אים״

מעגלעד

געװען

אלע0

לעבן.

אז

האנט.

בין

איך

געקומען

עיטבער

איבערגעגעבן

אים

צו

קומען

סטאראסטע
דריק

װאו

שפיטאל.

רעקרוטן

א

רב

וועלכער

שאמאדאיעװ
די

איך

דעם

םטאראסטע

סטאראסטע

מיכאלקע װיט ש׳

נענן

צום

יעדן

די

איד

מיליץ.

האב

ניט

דעלעגאציע

בין

א

אידי שער

דעלעגאציע

באלד

ניט

צו

באפעלקערונג,

דעד

אויף

אײדער

מיד

אר ײנגעקומען
אין

זיך

אים

אונזער

הויז.

מיטצוגײן

מיט

גאס,

אונז
צו

גע שעעני שן״

ק ײנמאל

דאזאר

הענט.

און

מיץ

די

אידי שע

דאקטאר

דעם

טעג

פריער

סעקרעטאר

איט שע

האכ

פון

די

אים

זײן

און

טיר,

פון

מיד

אום

געװעלבן

אויסצומ ײדן

פון

פרי

פרי

זײנען

ב אפעלקערונג.

ווען

עס

פרי

דעד

זייערע

בא שיצן

האבן

דעד

באגריסט

8־ 1 0

צו

מיד

נאט שעלניק

שאסעי

שוין

מיד

דער

אין

איך

גערירט

האט

אד ײנגעדופן
דעם

פאר

געװען

אובז

װײל

ר ײדן.

דער

לעמבערגער

אין

דאס

אויסצוהאלטן.

אביעזדט שיקס

באלד

װאס

פא װיאט,

פאדוואם

באלד

אין

װי

האט

האט

די

פאדקלאגן

טאג

זיכער

פאבאר

פארקלאפט

באפאלן

מיר

אין

אויפגענומען,

װעגן

קומט

פון

דער

מיר

צום

גאנצן

ענדע

צו

אזא

שרײבן

מען

און

בײ

זיך

געקענט׳

מער

און

פון

אר ײנצופאלן

געפדעגט

עס

געגאנגען

צו

האט

געבעטן

שוץ

נעקםטן

געװען

באלד

און

האפערדיקער

אידי שער

איז

געקומען

די

און

דאם

רעקדוטן.

ש טר אפב אר.

האט

מעגלעך

בעטן

דער

ניט

גא שטימט

די.

אום

זײנען

אומ

א

לעדערקרעמעו/

אמאל

אום

האט
און

טאג

אין

געגאנגען
אן,

רעקדוטן.

איז

ניט

רעקרוטן

פחד

געװען

לעדערקרעמעד

איז

אויף

מיט

מער

דער

װאו

אנגענומען.

געװען

איז

פון

איבעריק

א ײנער

ניט

סטאראםטע

האב
און

מיט

אלם

זיעען

עם

פורן

די

װילדע

נאט שעלגיק

מע שים

געווארן

אפגערופן

פ שוט
א

צום

און

די

מיט

אקטן

אויםבאהאלמן

זיך

גמינע

װילדע

װאכן

טרויעריק

די

רעקרוטן

זײערע

געדויערט

אױף

די

3־ 4

מיליץ

דעם

פון

מיליץ

האט

שטײן

אין
א
ביי

האט

אים

גערופן.

און

ניט

געבעטן

דער

נאט שעלניק

סטאראסטע

אים

האט

ת טי בון
געזאגט
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אז

דעלעגאציע

די

באט שעלניק

איבער

פעלקערונג.

דאס

נאט שעלניק
האט

צו

ניט

קיץ

עצה

דאס

ווארט

תידו ץ,
זיינען

געבן

מיט

א

אין

זעלבסט

געוועלב

אום

פאליציי׳

שטים

מיט

אבדה מ׳ ט שע

צו
זיך

פארטיידיקן,

איך

איץ
א

דעד

אידי שער

בא־

בא שיצן

און

ניט

זיר

דעריבער

רעקדוטן.

געזען

צו

אויף

גע &דואווט

ווילדע

אז

האב

און

איד

צו

רעקרוטן

גארניט

דער

די

געזאגט,

איך

טוט

אין

צו

פון

דער שראקן

מענט שן

אץ

אריץ

פאליציי

געווען

ווייניק

איז

איבעדפאלן

די

איז

ווייל,

די

געקומען

אים

באקלאגן

אויף

יעם

מיט

טאג

דעם

ער
זיר

עד

געבעטן

נאט שעלניקס

ווי

אויף

אז

באלד

צוריק,

ווארטעד

אונז.

קען

האב

דער

4

דעם

דעקרוטן

לעמבערגער

■

שאסיי,
ווען

און

פונקט

זעענדיק
און

זיי

פץ

דער

זיי,

צו

ווי

ל אבוסעס,

אלטיט שקן

געווארפן

רגע

און

זיי

וואלטן

סטאדאסטע

ניט

ניט

קיץ

מורא

פארקומען

סטאראסטע

איז געווען

אידן

אין

פאליציי
אויף
פון

דאס

האט

דעד

וועט

ער

געווען
אץ

די

ניט

אויפגעהויבן
דאס

זיר

אלע

מאן

צו

טאן,

אפילו

פון מיינע

מורא

פאר
זאבן

אז

4

א

שטעקן

איץ

שטעקן

האט

דער שראקן

נאר

וועלכער

זיין

געראבעװעטע

מיט

פאר

איבערצייגט

צופרידן

ש ט אט,

מיע שט שאן,

סטאראסטע,

געהאט

איבערפאלן

מארגנם

האט

האבן

דעם

אלטן

אלטער

ניט

אץ

געראבעוועטע

דעם
אוועק־
האבן

רעקרוטן

האנט,

אין

פאליציאנט?
האט

ווערטער,

דער

געפדעגט

ע ר זאל ענ ט פ ע רן ד ע ד דעלעגאציע .ד ע ר ב א ט שאלניק האט

קיץ

און

צו

פרעג

פאר

געענטפערט

איד

אייך

איד

אזא

קענטיק

די

זאכן,

מאן,

ש װאמ

ד ע ם נ א ט ש א לני ק ,וואם
באלד

די

אן

רעקרוטן

שוואכן

אבטלאפן,

דער שראקן

מיט

שעמט

און

און

ארויסגע שפרונגעז

איז  .אנג ע קו מ ען

ארויס שפריגגען

גאט׳

איינעם

ווי

אין

גע שריען

פאר

זיר

באלד

דארט

.מיט

זאבן,

ביז
האט

מען

א

בריגאדע

אויף

אידן.

פון

אץ

טאג

האבן

מיד

פאבאר״

מער

שטאט,

זען

עס

געדאנקט

דעם

מיסיע.

פון

געזען

אין

גאנצז

אונזער

ענדע

ניט

אריינגעלאזט

פון

היינט

אן

אז

זאלן

מער

איז

קיץ

מען

איץ
זיי

געהאלטן

האט

דערנאד

געווארן
רעקרו ט,

מיליץ

מיט

פריי
וויילע

פאר
די

פאר שלאסן

ארויסגעפירט

ש ט אט.
*

אנדעדן

דעם
ביי

מיץ

שווער,

אין

מיץ

ריכטונג•

פארוואם
האט
און

איך

זיר״

טאג,

זע

איד

איד

האב

אז

ער

געפדעגט׳

צי

איד

איינגעפירט,
דערפאר

געדאנקט

דאם
אץ

פון

האב

אים
איז

און

זיצנדיק

פאר
דער

געפילט

פארקלאגט

דעם
ווייטנס

אז
צום

ג א ר■ צ ו ג ע ק ו מ ע ן
בין
עם

צופרידן
איז

פץ

מיין

רואי

דאס

מעגלעך

דער
אז

מיר׳
דעם

רו

אין

נאט שאלניק

ער

ס ט אר אס טע,
צו•

ענילעד

ארויסגעוויזן

הויז

איד

גייט
אבער

העפלעד
ארדענונג
ש ט אט,

צופרידנקייט.

האב

געוואוינט

מיר

גייט
מוסר׳ן

■ארויסגעוויזן
זיד

ב אגריס ט,

וואס

•ער

האט

איך

האב

אים

טאמיןשאװער
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זז לג צי ם אין ט א גז א ש א װ

0

דער
זיכער

א ײגענטלעך

װען

צעפלאמען

אין

בא װעגונג,

נאך

צײטן

און

פון

חיבת

ציון

באװעגונג״

ױנגע

לײט

און

דאס

אנט שט ײן

אין

אויסגעװאקסן
װארצלען
צעירי
האבן

פון
נאך

זאל

םוף

ארויםגעװאקסן :
ציון,

און

איז

אין

אט

אויך

שפעטער

געווארן

די

היינטיקע

פירער

און

שאפער

וועלכע

חלוצים

טאמא שאוו

איז

געווען.

די

חלוצים

אט
ערשטע
לפני

פאר

ד׳

דער

הורי שו

עד

באוואפנטע

פון

פארטרייבן

זיינע

דער

אלזא

אט
אין
די

א
בעלי

אייך

דער

גרופע

את

גייסט

חלוצים
פון

בתי שע

מדינת

אין

עם

פסוק

און

האט
גייסט

האט

״ שטיבל״

שטייט:

מפניו.

אים,

יזנגע
בחורים,

די

לאנד

דאס

״ שטיבל״
זיינען

איינציקע

זיינען

טאקע

די

די

אמאליקע
אונזער

ווי

געגאנגען
את

חלוץ

די

הירדן

הארץ

ובר

—

און

אלע

פאר

ג־ט

ביז

ער

וועט

וועט
צו

בחורים
זיך

וועלכע

זיינען

ניט

איינגענומען
אונז

אריינדרינגען

אין

כמעט

עם

בל

שטאט
יעדע

זיינען

לכם

אריינגעדרונגען
גענומען

ארץ

י שראל.

שטעטלעך

ועבר

ירדן

חלוצימ

פיאנערן

וועלכע

ציוניסטן,
װעלכע

קיין

אויב

ונכב שה
דעם

שפעטער

פון

זײנע

די

ווער

שטעט

געווען

אויך

פערצן

די

באוועגונג.

עס

פארטייען.

און

שפעטער
איז

זיין

חלוצים

אידעאל.

אלגעמ ײנע

געווען

ישראל

אין

די

אײגיגע

יארן

ערשטע
צו

י שראל.

אריבעדגיין

פאר

איז

אויבנדערמאנטע

ארץ

אויביו

וועלן

פיינט

חלוצים

טאמא שאוו

אין

זאל

די

ניט

פון

מיט

מזרחי,

פיאנערן

געװאקםן

מ ח נ ה (ווי

צעירי

ר ײנעםעם

צ ױניםטי שער

עם

עולה

פון

זיינען

עס

װעלכן

ארויסגעגעבן

בויער

זיינען

אז

דעד

צו
צױן

געגרינדעט

אר ײנגע׳גנב׳ע ט

באװאוסט

די

היבת

יעקב

נאכער

צ ױניםטי שע

פון

ווי

אונזער

האט

דערצו

דער

יצחק

האבן

הציוני

מזרחי,

די

ארויסגעגעבן
פוילן

רעיון

בוים,

פון

פון

פאר

אנג ע פ אנ ג ען

זיך

הרב

ני ט

געדענקט

האט
נאך

ב שתיקה

שטאוקע

גאציאנאלער

ארגאגיזירט

ישראל

װאם

דערפירט
א

אז

מוהליבר

דעד

אלם

זײן

געװען

דער

האט

שטאט

זיך

פונק

און

גדולי

טאמאשאװ

אייגענטלעך
וועלכע

עם

א ײדים׳ס״

פועלי

קען

שמואל

פיל

סוף

א

ציון,
זיך

הרב

די

צ ױניםטי שער

טאמא שא ױ,

*קעסט
האט

שרײבער

דער

פון

שורות

פיעול האמער

אין
א

אין
אין

טאמא שאוו.
די

אונזער

געוויסן

ווערן).

טאג

הערצער

טאמא שאוו.
צוזאמענ־
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.ױכור בוך
געקומען

אין

אפיציעל

ארגאניזירט

אויף
—

זיו
און

דער

בענומען
מיר

עם
הי״ד.

שיינער

די

וועלן

אברהם

אגודת

שבועה:

גיין

זיינען

הויז

אלם:

פון

אלם

ערוויילט

״אנחנו

פיאנערן

געווארן

זילברברג,

משה

החלוץ

מזכיר

בטונז שוב

ז״ל

לוב.

נעבר

חלוצים

די

קינדער

פון

בעאמטע:

אריה

פארנעמט

בבי

א

ישראל״

י שראל.

לעווענפוס,
היינט

חבר

האט

יעדער
לפבי

פאר

וועלבער

קארפער

און

האבן

זיך

יו שב

ח שוב׳ע

רא ש,
שטעלע
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טאמ?)שאזו5ר

ביי דער ישראל רעגירונג אין תל אביב .אפרים פישל האמער (נאט).
אין אמעריקע נ .י .פלטיאל הדבסטמאן ,אין ארץ ישראל .ישדאל גרינבוים
אין ארץ ישראל — .אין ועד הפועל .פאלגענדע חברים זיינען געווען די
ערשטע חלוצים אין טאמאשאוו :משה רייכענבערג׳ הי״ד ,משה קארפער
ז״ל׳ געשטארבן אין גאליציע ,שמואל געלערנטער ז״ל געשטארבן אין נ .י.
יוס׳ל מעלדינג ,אין ארגענטינע ,אברהם דורנפעלד אין נ .י .נתן גולדשטיץ
אין ישראל ,מאטל אייזן׳ חיים הערש געלערנטער .יוסף זינגער ז״ל געשטארבן
אין ישראל.
פון דער ערשטער גרופע בתורים איז אנטשטאגען די ערשטע חלוצים
אין טאמאשאוו וועלכע זיי האבן געגרינדעט .מיר האבן זיך באלד פאר־
בונדן שריפטלעך מיטן צענטראל קאמיטעט פון החלוץ אין וואדשע ,וואו
מיר זיינען גלייד אנגענומען געווארן און אנערקענט געוואדן אלם אגודת
החלוץ .און מיר האבן דעדהאלטן אינסטרוקציעס וועלכע מיד גיבן י א אן.
אלזא די גרינדונג פון חלוציזם אין טאמאשאוו איז פארגעקומען
איידער מען האט נאך געדענקט פון דער באלפור דעקלעראציע .וואס
האבן געזאגט די עלטערן פון די חלוצים? עס איז געווען תשעה באב
אין די הייזער .די עלטעדן האבן געמאבט סקאנדאלן ,און איבערהויפט
ווען מיד האבן פארמאכט די גמרות און האבן זיף גענומען פלייסיק
לערגען עברית ,חנ״ך און די געאגראפיע פה ארץ ישראל.
איך וועל קיינמאל ניט פארגעסן אונזעד ערשטן רבין ,לערער און
וועגווייזער ר׳ יעקב מרדכי דורענפעלד ז״ל פון וועלבן מיר האבן געשעפט
מוט און באגייסטערונג ,ער האט אין אונז אייגגעפלאנצט אמת׳ע ליבע
צו העברעאיש און צו ארץ ישראל .צוויי מאל א וואד האבן מיר זיר פאר־
זאמלט צו העדן פון אים לעקציעם אין העברעאיש ,נ״ך און ארץ ישראל־
געאגראפיע.
ד׳ יעקב מרדכי דורנפעלד איז געווען א גרויסער מלומד .ער איז
געווען אן ערשטקלאסיקער העברעער ,ער האט פאלקאם באהערשט רוסיש,
פויליש און דייטש .זיין פראפעסיע איז געווען בוכהאלטער .עד האט
פארנומען א חשוב׳ן פאסטן אין מאגיסטראט .ער האט ליידער ניט דערלעבט
עולה צו זיין קיין ארץ ישראל ,ער איז געשטאדבן אין נויארק אין יאד
 ,1954אבער ער האט זוכה געווען צו דערלעבן די אנטשטייאונג פון מדינת
ישראל .ערע זיין אנדענק.
אלזא אז מיר האבן שוין געהאט א חלו ץ פאראיין און מיר האבן
שוין אויך אביסל גע׳דבר׳ט עברית ,האט זיך ערשט דאן געדארפן אנצו־
פאען דאם וויכטיקסטע פון דער אויפגאבע .דאס הייסט אז מיד דאדפן
איבערגיץ פון טעאדיע צו פראקטיק ,מיד דארפן פשוט ארויסגיין אין
פעלד אריין ,און זיו נעמען צו דער אדבעט ממש .דא איז אנטשטאנען
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די פראגע וואו נעמט מען א פעלד אום מיד זאלן זיך לערנען די מלאכה
פון ערד ארבעט .קיין אידישע ערד באזיצערם פארשטייט זיך איז אין
אונזער סביבה ניט געווען כנמצא.
אבער נאד גרוים זוכעניש האבן מיד געקראגן צו דינגען א שטיק
פעלד אויסער דער שטאט ביי א גוי א ״מיעשטשאך און אויך האט דער
מיעשטשזןן אונז באדארפט צו לערנען די מלאכה פון ערד ארבעט .נאך
א באראטונג איז באשלאסן געווארן דאס אונזער ערשטע זריעה אדער
נטיעה זאל זיין קארטאפלעס .דער גוי האט געזאגט דאם מיר דארפן
באמיסטיקן דאם פעלד מיט מיסט (גניו) פון בהמות ,דאכט זיו אזא לייכטע
זאך מיס ט׳ אבער אונזער גוי דער לערער האט נאר געוואלט האבן בהמה
מיסט ,גייט און געפינט בהמה מיסט אין טאמאשאוו אז קיץ בהמה איז
ניטא .מזל טוב! מיד געפינען א איד אין עק שטאט (ליידער געדענק איך
ניט זיין נאמען) מיט א בהמה׳ וואס האט אונז פארקויפט א וואגן מיסט
פאר א זאק קארטאפלעס וואס מיר וועלן אי״ה ארויסקריגן פון אונזער
שטיקל געדונגענעם פעלד.
די חלוצים פירן מי ס ט ...עם רעדט זיך פירן מיסט ,מיר פירן דעם
ווא?ן מיסט מיט א באגלייטונג אזוי ווי מען פירט א חתן צו דער חו פ ה...
מיט פרייד אץ געזאנג .פון די פערצן חלוצים וואם מיר זיינען געווען אין
דער גרופע האבן בלויז אביסל ווייניקער ווי העלפט געהאט דעם קוראש
נאכצוגיין דעם וואגן מיסט פון ביידע זייטן׳ און געפירט האט מען דעם
וואגן מיסט דוקא דורכן מיטן מארק אץ מיט געזאנג פון ה ת קו ה...
די קרעמער זיינען ארויס פון די קראמען און האבן אונז נאכגעקוקט
מאנכע ימיט ביטול און מאנכע מיט באדויערן ,עם איז ביי זיי בלי ספק
אויסגעקומען דאס מיר זיינען חסר דעה אדער גאר משוגע געווארן רחמנא
לצלן .געבראכט דאס מיסט צום פעלד האבן זיך חברה גענומען צו דער
ארבעט .דער גוי אונזער ״אגראנאם״ איז געשטאנען און געקאמאנדעוועט
ווי אזוי דעם גניוי צוצושפרייטן איבערן פעלד .און אז די באמיסטיקובג
איז געווען צו ענדע ,האט אונז דעד גוי געהייסן גיין אהיים און קומען
מארגן גאנץ פרי און מיר זאלן ברענגען רידלעס ,אץ זיך נעמען ווידער
צר דעד ארבעט און צעקאפען די ערד.
פארשטייט זיך אז מיר זיינען געווען זעקס אזייגער אינדערפרי אויפן
פעלד .אבער ניט אלע האבן געבראכט דידלעס ,איז ווידער די זעלבע
פראגע :וועד האט פון אונז פארמאגט א רידעלי אבער דאו האבן מיר
געבראכט מער ווי א האלבן טוצן רידלעס ,אץ דאס גראבן האט זיך אנגע־
הויבן מיט געזאנג און פרייד ,מיר האבן זיך פשוט ממש געריסן צו דער
ארבעט .די פרילינג זון האט געשיינט און געווארעמט ,און מיר ־זאבן
געשוויצט און געשפירט דעם טעם פון» :בזעת אפיך תאכל לחם״ ,טיטן
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שווייס פון דיין פנים וועסטו ע סן ברויט .אזוי גראבנדיק די ערד ביז
מיטאג צייט האבן מיר שוין כמעט אלע געהאט אפגעריבענע הענט און
בלאטערן צווישן די פינגער.
און אז מיד האבן באמראכט דאם קליינע שטיקל פעלד וואס מיר
האבן צעגראבן ,און דאס גרויס שטיק פעלד וואם מיד האבן גאך באדאדפט
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צו גראבן״ און דערפילנדיק אונזערע אפגעריבעגע ה ענ ט ...האבן מיר
ערשט באגדיפן אז עס איז ניט אזוי לײכט צו זיין א פױער .עס איז
פיל לייכטער צו זינגען  :״אין דער סאכע ליגט די מזל ברכה״ װי צו
שטײן אײנגעבויגן אדן גראבן די ערד.
דעם צוױיטן טאג האט אונזעד גױ געבדאכט צופירן א פעדד מיט
אן אקעראײזן און דאס פעלד איז צעאקערט געווארן אין אײניקע שטונדן.
נאכז צעאקערן און צעבראנאװען האט זיך עדשט אנגעפאנגן דער עיקר המעשה
דאס הײסט פארזעצן די קארטאפלעס .אבער דאס איז שוין געווען פיל
לײכטער און אגגענעמער װי גראבן די ערז־•
אבער װאס טוען מיר װײטער? ביז די קארטאפלעס ייעלז אויס־
װאקסן און צײטיק װערן ,האבן מיר געקראגן א גאדטן ביי ד׳ נתן נײ
וואס מיר האבן צעגראבן װידער מיט רידלעס .אגב דא האבן מיר שוין
אלע רידלעס .װאו האבן מיר אלע געקראגן די רידלעם איז טאקע געװען
א רעטעניש׳ און נאך גרעסעד איז דער חידוש װען איר באטראכט אט די
צוקונפטיקע פוי ע רי ס ...ערד ארבעטער װאס פאזירן אױפן בילד .מאנכע
מיט קראװאטן און מאנכע מיט שבת׳דיקע בג די ם ...נו בלײבן טאקע די
שאלות ניט פארענטפעדט .אבער װאס מיר זײנען זײנען מיר אבער חלוצים
זײנען מיר .אזוי האבן מיר געזונגען .און מיד זײנען שטאלץ געװען וואס
מיר האבן• געהאט דעם זכות צו זיין די ערשטע פון דער טאמאשאװער
ױגנט װאם האבן זיך געגרײט עולה צו זיין קײן ארץ ישראל.
אבער ,בלויז צוױי חברים האבן געהאט דעם זכות עולה צו זיין
קײן ארץ ישראל ,משה רײכענבערג און ישראל גרינבױם״ אבער זײנען
ליידער שפעטער צוריקגעקומען קײן טאמאשאװ״ די סיבה איז מיר ניט
באקאנט■ אבער פון די װעלכע האבן שפעטער עולה געװען און דארט
טאקע פארבליבן זײנען  :אברהם זילבערבערג״ נתן גאלדשטײן ,פלטיאל הערבסמאן
און יוסף זינגער ,און די איבעריקע פון דער גרופע זיינען מאנכע לײדער
אין אמריקע ,אײנער אין ארגענטינע ,און די איבעריקע זענען אומגעקומען
דורך די טמאים די דײטשן ימח שמם וזכרם עד סוף כל הדורות.
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די גזלזזגזגז אג\ דעד גנובורט 3ג\ צעירי ציגױם־בױטזן פ&דאייץ
• רטי «אוםט (לטרטר)
צוליב דעם וואס טאמאשאוו לובלעער גובערניע איז
ביי דעד גדעניץ (דעד גדעניץ איז געווען בעלזשעץ װעלכע האט געהערט
צו עסטריין) ,איז טאמאשאוו אלעמאל געווען ארומגערינגלט מיט מיליטעד.
עם איז דארט געשטאנען דאם 15־טע פאלק קאזאקן און אביעשטשיקעס
וועלכע האבן געהיט דעם גרעגיץ .צוליב דעם מיליטער ,האט זיך אביסל
גערודערט אין שטאט״ ווייל  8טייל שטאטישע אידן האבן געהאט פרבסד! פון
דעם וואס מען האט צוגעשטעלט פארן מיליטער עסן ,גענייט מלבושים
א א .וו .אפילו פרידן צייט׳ האט מען אין טאמאשאוו געהערט שיסן .ווייל
דאס מיליטער האט אפט געמאכט ״מאגעװרעס׳/
אויף דעד בריגאדע איז אלעמאל געווען לעבעדיק :אויסשטעלונגען.
יאדידים פון פדאדוקטן פון אלע סארטן ,זיעען פאדגעקומען אויף דער
בריגאדע .אפילו קאנצעדטן מוזיקאלישע האט מען אויד געקאנט פון דארט
הערן ,נאד דאם טאמאשאוועד אידישע לעבן איז געווען אין גליוועד.
מען די מלחמה פון  1914איז בלויז איין טאג אלט געיוען ,האט
זיך שוין דערהערט א שיסן״ נאר דאם מאל בישט פון דעד בדיגאדע ,באר
פון קירישן שאסיי (די לעמבעדגער גאם) .עטלעכע אויסשפיר אולאנער
זיינען אריבער די גדעניץ און באלד געווען אויפן טאמאשאווער קירישן-
שאסיי .דאן איז פארגעקומען א שיסעריי און עם זיינען געפאלן די אולאנער.
די ערש טע מלחמה קרבנות אין טאמאשאוו.
דיי מעדםטע מאנספארשוינען זײנען שוין געװען ביים מיליטעד .אין
שטאט זיעען געבליבן בלויז וױיבער״ קינדער׳ און גאר אלטע ,אדער מענער
מיט פעלעדן .אויך אזעלכע וועלבע האבן אנגעהאלטן געוויסע פאזיציעם.
אין שטאט איז דערקלערט געוואדן קריגס־צושטאנד ז געוױסע שטובדן פאר־
נאבט .האט מען געמוזט פארל^ן די גא0ן ,פארהענגען די פענסטער.
מיטן אנקומען פון דער עדשטער וועלט־מלחמה ,איז געקומען א סוף
צום טאמאשאוועד פארגליווערטן אידישן לעבן .עם זיינען געבליבן אזעלכע
וואם האבן צום מיליטער נישט געדארפט גיץ 90 .עציעל האבן אגגעהויבן
שפילן א ראלע די מינדעדיעריקע  sדי יוגבט האט אדאפגעווארפן די אידיש
פוילישע קלייגע היטלען און מען האט אבגעמאן היטלען מיט גלאגציקע
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דאשיקעם ,א טייל האבן אנגעהויבן טראגן קאפעליושן און מאדערנע אנצוגן,
ערגעץ איינגעקויפט אלטע ,ווייל קיץ נייע מאטעריאלן פאר ציווילן געברויד
האט מען נישט פראדוצירט ,אץ אפילו די וועלכע האבן נאך געטראגן די
חסידישע היטלען און לאנגע קאפאטעס ,האבן שוין אויך אנגעטאן געפרעסטע
קעלנער מיט שניפסן אדער קראוזאטן .און באטש עס איז געווען א געיאג
נאך אלע געבליבענע מענעד אץ אינגלעך .כאפענישן צו גראבן ״טרענטשעס״
אין די וועלדער ,האט זיך דאך אנגעהויבן רודעוץ צווישן דעד יוגנט :עס
זיעען אויפגעקומען פאראייגען.
אין אנהויב פון דעד מלחמה ,איז מען געווען פארנומען מיטן בא־
טראכטן דאם פאפירענע געלט ,אויב עם האט יא אדער נישט קיץ לעכלעך.
אפילו א לעכל די גרוים פון א שפילקע קעפל האט שוין נישט געטויגט.
דערנאך האט דאם דוסישע פאפירענע געלט אינגאגצן קיץ ווערט ניעיט
געהאט :עם איז געווארן אינפלאציע :מען האט די קופעס פאפיר־געלט
אנגעהויבן בייטן (ווער עם האט געהאט) אויף גאלד און זילבער.
די שטאט איז געוואוץ איבערגעפולט מיט רוסישן מיליטער .אין דער
פראגע און אין אנדערע געגגטן האט מען אויפגעשטעלט פעלד־קיכן.
אין יעדער הויז האט מען אריינגעשטעלט עטלעכע סאלדאטן ,ספעציעל
די עלטצטע ,כדי זיי זאלן נישט דאדפן שלאפן אין די גאסן .דאס איינפאכע
מיליטעד איז געשלאפן נישט ווייט פון די פעלד־קיכן .אויך צו אונז אין
שטוב זיינען געקומען עטלעכע מיליטער לייט שלאפן .ביי אינז אין שטוב
איז נישט געווען קיץ דעדוואקסענעד מאנספארשוין ווייל דעד טאטע מיטן
עלטעדן בדודעד יוסף זיינען שוין געווען אין אמעדיקע .די מאמע איז
געבליבן מיט דדיי קליינע קינדער ,איז קאזין יוסף זינגעד ,דעד זון פון
מיץ טאטגס שוועסטעד טעמע ,צו אונז געקומען שלאפן ,כדי די מאמע
מיט די קינדעד זאל נישט זיין אליין מיט מיליטער־לייט.
קאזין יוסף זינגער איז געווען א פרומער בחור״ א לערנער ,ער
פלעגט לערנען אין רבי׳ן ר׳ יהושע׳לעס הויף ,צו יעגער צייט ,איז קאזין יוסף
זינגער נאך געווען אזוי פרום ,אז די ערשטע הערעלעד וואס האבן גענומען
שפראצן אויף זיין גאמבע ,האט עד נישט אפגעשוירן ,נאר זיצענדיג ביי א
ספר און לערנען ,פלעגט ער זיי צופן ,דערנאך זיי אריינלייגן אין ספר.
די זעלבע וואו וואס די מלחמה האט אויסגעבראכן ,איז מיץ זיידע
ר׳ אלקנה זיידל ,דער מאמעם פאטער פץ קאמאראוו ,צו אונז געקומען
מיט א גרויסע פוהר .אץ מיט אן אנטרייבער ,און אונז אלע פארנומען צו זיו,
דענקענדיק אז די מלחמה וועט גישט קומען צו דעם בארגיקן שטעטל
קאמאראוו.
נאכן אנטלויפן פון די קאמאראווער שלאכטן ,האבן מיר געוואנדערט
אין א דיי שטעט פץ לובלינער גובערגיע ,און צוריק געקומען קיין טאמאשאוו
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און איבערגעלעבט די  .גרויסע שלאכט׳ װען די עסטדייבער און דייטשן
זייבען אדיין ,און טאמאשאוו איז געבליבן אונטער זייעד אקופאציע ביז
ווייטערע אנטוויקלונגען.
דעד ווייל איז אונטעדגעוואקסן די יוגנט און האט ניט זיך נישט
געדארפט שטעלן צוט מיליטעד .איז באמת געקומען אן איבעדקערעביש
אי! טאמאשאוו.
די אונטערגעוואקסענע רעליגיעזע יוגנש איז געודארן פדיי .קאוי!
•וסף זינגער איז געװאוץ א פריידעגקער ,און נישט נאד ער ,נאד אויר
אנדערע אין זיינע יארן .זיי האבן אגגעהויבן לייענען ביכער ,זיך באקענען
מיס די פדאגדאמען פון די פארשידענע פארטייען און זיך אנגעהויבן
לעדנען ציוניסטישע לידער.
דער פרומער פעטער יונה פיניעס; יוסף זינגערס פאטעד האט דעם
אפיקורוס זיין זון יוסף אנגעהויבן האסן ,יאגן און פלאגן .פלעגט ער קומען
 .צו אונז אין שטוב לייענען די ביכער און זינגען די לידער .ספעציעל
האט ער ליב געהאט דאס ליד :״אין דער סאכע ,ליגט דאם מזל ברכה״.
ער פלעגט די ביכער פאדלייענען פאר מיין מאמען און איך האב
שויז אייך געהערט.
מיין מאמע ,כאטש זי איז געווען א פרומע ,און א טאכטער פון
א תלמיד חכם ,האט ליב געהאט ווען קאזין יוסף האט פאר איר פארגע־
לייענט און געזונגען ציוניסטישע לידער .ווען יוסף מימן ביכל איז צ,י
אונז געקומען איז געווען יומ־טוב.
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יעקב דארגפעלד האט געשפילט ג או  8גרויסע ואלע אין ד עו
אוגאניזירונג פח ד עו יוגגט פ או דעו ציוניסטי שעו אידייע.
אין די יונגע י און איז עו געווען א גווי ס עו לעובעו .שפעטעו
איז עו געוואון אן אנגעשטעלטעו אין מאגיסטדאט .א דאנק אים אח
זיינם גלייכן האט זיו געגדיבדעט די ״טשיטעלביע״ ,תאו די דערװאכטע
יוגנט האט אנגעהויבן לייענען ביכעד .די פאנאטיקעד האבן געשטעוש
זייעוע קיבדעד צו לייענען ביכעו און ״טשיטעלניק״ איז ביי זיי געוואון
א זידל־וואדט אדעו צונאמען .נאד מען האט דאך געלייענט .ווען מען
האט זיו א ביסל אנטוויקלט האט מען אנגעהויבן נישט איינצושטימען
איינעד מיטן אנדעדן אין ציוניזם .למשל :יעקב דארנפעלד איז געווען
ד עו אבפיועו פון אלגעמיין ציוניסטישן פאראיין.
די פדימעדע האבן זין געגוינדעט א מזדהיסטישן פאראיין .די אר־
בעטעו האבן געהאט א בונדיסטישן פאואיין .עם איז געווען א פועלי
ציוניסטי שעו פאדאיק פאו אובעטעד־ציוניסטן.
איז אוגטעדגעוואקסן א יוגנט״ װאם דעד מזוחי איז פאו איו
געווען צו פדום ,די 9ועלי־ציון צו ליגק ,די אלגעמיינע ציוניסטן צו רעכט״
האבן זיי געגדינדעט דעם צעיוי צױניםטישן פאואיין.
אויף וויפל איך קאן געדענקען׳ זייגען צווישן די גדיבדעו געווען»
אברהם׳לע זילבערבעדג׳ מיץ קאזין יוסף זינגעד״ פסח גארטלער״ בואפמאן
(דער עלטערער ברודער) ,אסתר איילבום אץ איר ברודער .צוגעקומען!
יהושע ווייסלעדער ,יעקב דעם קאזיאנער ראבינערס זץ״ און אנדערע וועמענם
נעמען איך קאן זיו נישט דעדמאנען.
אין דער צייט פון דער גרינדוגג פון דער צעירי ציוניסטישער
ארגאגיזאציע ,איז פאדגעקומען אן איבעדקעדעניש אויף דעד וועלט .אין
רוסלאנד איז פאוגעקומען א ועוואלוציע .מיו די מינדעויעויקע קינדער.
האבן גישט געוואוסט וואס עם מיינט אזויגם א רעוואלוציע .נאד די וועלבע
זענען געווען עטלעכע יאר עלטער אץ געלייענט א צייטונג וואס מען האט
אויסגעשריבן האבן שוין ע9עס פאדשטאנען .א צייטונג וואס איינעו האט
כאקומען פון ווארשע אדער לובלין .איז געגאנגען פון האנט צו האנט .מען
האט אויפגעבאפט נייעסן און ווערטער .צו מיד האט עס נ או נישט גע*
גוייכט .איך בין געווען פארנומען מיט מיין קראבקער מאמען און מיט מיץ
פיצל ברודערל אלי' בן ציץ אץ משה .דאם איבגסטע בוודעול אליהו
בן ציון איז געווען  4יאר אלט אץ צוליב הונגער אויסגעזען אינגער.
אין שטוב איז געווען קאלט' .קאזין יוסף זינגער האט גענומען א
פניאק פץ זייער האלץ אז דער פאטער זאל בישט וויסן און עם געבראכט
צו אונז אץ שטוב .מיט ד עו גווי ס עו שאופער האק .האט ער גענומען
צעהאקן דאס שטיק האלץ זינגענדיק דערביי שוץ א ניי ליד.

טאנזאשאװילר
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און ווען דאס פייער האט זיך אין קיך צוברענט און אין שטוב איז
געווארן אביסל ווארעמער ,האט ער געזונגען:
״אין דער קוזשניע ביי דעם פייער,
שטייט א שמידער און ער שמידט,

ער קלאפט דאם אייזן,
פוגקן פייער שפריצן,
און ער זינגט דערביי א ליד״.
קאזין יוסף זיבגער האט געקוקט אויף מיין קראגקער מאנןען און
געזונגען ,ווי טיטן געזאנג זי וועלן אויפמונטערן .ער האט פארגעזעצט
יאם לי ד:
»פון דער פרייר,ייט וואס וועט קומען,
זינגט ער מוטיק ,זינגט ער הייס,
און ער פילט נישט ווי עס טוט אים רינען
פון זיין פנים טייבן שווייס״.

נאר מיין מוטערם טויט ,איז קאזין יוסף זינגער געווארן מיין
גייסטיקער אויפפאסער.
איעמאל ,איך געדענק אז עס איז געווען אין זומער פון  ,1917זאגט
צו מיר קאזין יוסף זינגער:
— רחליע ,מיר גרינדען א צעירי ציוגיסטישן פאראיין שלים זיך אן.
— איך? — פרעג איד איבעראשט.

— יא דו — ענטפערט ער מיר.
— מען נעמט דען אדיין קינדעד? האב איך געפרעגט.
— זיי דארפן גישט וויסן וויפל דו ביסט אלט ,זאג אז דו ביסט
שוין  18יאר ,ווייל אונטער  18נעמט מען נישט אדיין.
— איך בין דאך נאך אפילו נישט קיין פולע  16יאר ,פארוואס
זאל איך זאגן אז איך בין  18יאר אלט? איך קאן דאך ווארטן מיטן
אנשליסן זיך.
— ווארט נישט ,מיד דארפן האבן א געוויסע צאל מיטגלידער כדי
צו קאנען ארגאניזירן דעס פאראיין.
— עם איז דאך שוין דא א ציוניסטישער פאדאיין .וואט דארף
מען גאך איינעם? — האב איך געפרעגט.
האט מיר קאזין יוסף זינגער דערקלערט ,אז דער צעירי־ציוניסטישער
פאראיין וועט זיין דעמאקראטיש .די צעירי ציון וועלן שטרעבן אז ארץ
ישראל זאל געבויט מערן אויף דעמאקראטישע יסודות.
— וואס זעגען דעמאקראטישע יסודות  — 1האב איך געפרעגט.

207־

יזכור בור

— פרייהייט ,געדעבטיקייט ,און אז אלע מענטשן זאלן באהאנדעלט
ווערן גלייך — .האט יוסף אויסגעטייטשט דעמאקראטישקייט.
מיר איז דאס געפעלן .האב איך געזאגט :

— אױב אזוי ,וועל אין זאגן אז איך בין שוין  18יאר אלט .אזוי
האב איך זיך צוזאמען מיט די גרינדער אנגעשלאסן אין דעם צעירי.
ציוני סטישן פאראיין.
איך האב אריינגענו-מען אין פאראיין מיינע חבדטעם און קרוביפ
עטוואס עלטער פון מיד :גיטל רונד ,פעסל קייטל און טובה געלבער.
שפעטער איז מיין אינגערער ברודער משה לערער אויר אריין אין י צעירי.
ציוניסטישן פאראיין.
דעד פאראיין האט זיך געפונען  .אויפן קירישן שאסעי (לעמבעדגער
גאס) .די שטימונג פאר דעמאקדאטי איז געוואקסן .אפילו בלאנדער ,אט'
דער רייבער מאן ,האט אויך געוואלט דעמאקראטי און זיך אנגעשלאסן'
אין צעירי ציוניסטישן פאראיין.
עט איז שווער צו געדענקען אלע נעמען פון די אנגעשלאסענע
מיטגלידער ,נאד איך געדענק האלץ און קדוק פון זאמאשטש או עד
פלעגט קומעז קיץ טאמאשאוו צו זיין שוועסטער ,פלעגט עד קומען אין
צעירי ציוניסטישן פאראיין.
א היפשע צאל מיטגלידער זענען געקומען פון די בתי־מדרשיס.
און אויך פון דעם אלגעמיינעם ציוביסטישן פאראיין.
אין דעד פירעדשאפט זיינען געווען  :בראפמאן(דעד עלטערער ברודער),
אבדהס׳לע זילבערבערג׳ פסח גארטלער ,יוסף זינגעד און אסתר איילבוה.
איו בין געווארן שפעטער אסתר׳ם העלפערין .אסתר איילבום איז געווען
די סעקרעטארשע פון פאדאיין.
עס זענען פארגעקומען אויפקלער לעקציעס .בראפמאן איז געווען
דעד הוי פט דעדנער .עס זענען פארגעקומען קעסטל־אוונטן.
 .אין דעם פאראיץ האב איך דאס עדשטע מאל געהערט דיסקוטירן
די דריי אינטעדנאציאנאלן .איך האב געהערט רעדן וועגן א צורי און א
האלבן אינטערנאציאנאל און עם האט געקלונגען קאמיש אין מיינע קינדער־
שע אויעדן .די מעדסטע פון אונז יונגע קינדער האבן נישט פאדשטאנען
די לעקציעס מיט די שוועדע טעדמינען .נאד דעמאקראטיע וואם מיד האבן
דאס ערשטע מאל געהערט דיסקוטירן איז געווען אין צעירי ציוניסטישן
פאראיין צו דעם האבן מיד געשטרעכט און פארשטאנען .מען האט פלאנירט
ארויסצוגעבן א לעבעדיקע וואנט־צייטונג.
צווישן די פאדשידענע טעמעס אויף וועלכע די רעדנער האבן גערעט,
איז פארשטייט זיך געווען די באלפור דעקלעדאציע.
■

h

■

■
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עם איז געווען אין א שייגעם נאוועמבער טאג פון  ,1917ווען עם
האם זיך צוטדאגן די נייעם אז ״מען האט די אידן אפגעגעבן זייער לאבד
ארץ ישראל״.
די ציוניסטישע יוגנט האט זיך געפרייט .מען איז געלאפן אין די
פאדאיינען צו העדן באשטעטיקונג .איך בין געלאפן צו די צעירי ציון.
אסתד איילבוים האט מיך ארומגעכאפט און מיט פרייר אויסגערופן:
— רתליע״ מיר האבן שוין ארץ ישראל!
— וואם הייסט טיר האבן שוין? — האב איך געפרעגט און זיך
פארשעמט וואם איך פארשטיי זיו נישט גענוג אויף דעם ענין .מיין
קיגדערשער געדאנק האט נישט באנומען אז אט מיטאמאל וועט מען אונז
אפגעבן ארץ ישראל .איך האב זיך עפעס נישט געגלויבט און זיך געשעמט
דאס צו זאגן .איך זע אז אלע פרייען זיך ,דארף איך זיך אויך פרייען.
אבער שמיל אין געדאנק האב איך געטראבט  — jאזוי לייבט אפגעגעבןל
איז דאס מעגלעך? עם זאל באטש נישט זיין קיין אגטוישונג; עם זאל
באטש אמת זיין.
וועך די נייעם פון דעד באלפור דעקלעראציע וואס איז פראקלאמירט
געווארן נאוו2 .״  ,1917איז שוין געווען באקאנט צו קינד און קייט פון
טאמאשאוו ,איז די פדייד געווען אזוי גרויס ,אז אלע ציוניסטן צוזאמען
האבן מארשירט ,אנגעטאן אין די שענםטע קלײדער װאם מען האט פאר*
מאגט און איבערפולט די גאסן מיטן געזאנג פון די ציוניםטישע לידער;
מען האט געפייערט די באלפור דעקלעראציע.
איך געדענק יעקב דארנפעלד׳ם ליכטיקן פגים ,און זיין מיידל לאה
דארנפעלד מיט א שייבער פאמשיילע אויפן קא ,8ווייל זי איז געווען נאך
א טיפוס קראנקהייט און די האר זיינען ביי איר געווען אפגעשוירן .ביי
דעד האנט האט זי געפירט איר בדודערל משה׳לע דאדנפעלד.
אוגזער אלעמענס פרייד איז געווען נישט צום באשרייבן .דאן איז
אפגעווישט געווארן פארטייאישקייט :אלע ציוניסטישע פאדטייען זענען געווען
פאראייגיקט אין דעד גרויסער פרייד ווען מען האט אין טאמאשאוו געפייערט
די באלפור דעקלעראציע .די התקוה האט אנגעפילט די גאסן .מען האט
זיך אפגעגעבן מזל־טוב ,א טייל האבן זיך געקושט פאר פרייד .איך מיט
מייגע הכרטעם האבן מיטגעזונגען.
באטש מיר האבן נישט געגוי פארשטאנען וואם באלפור האט גע*
זאגט אין זיין דעקלעראציע ,נאר אז עם איז עפעם א צוזאג וועגן ארץ
ישראל פאר אידן״ האבן מיד פארשטאנען .אז מיינע חברים פרייען זיך
און מען זינגט ,איז א גוטער סימן .און מיד געפעלט וואס אידן מארשירן
און זינגען .מיין פרייד איז געווען ביז טרעדן.
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זינט פוי לן איז געקומען צו דער מאכט׳ קומען פאר אבלאוועם .די
יוגנט איז שוין ניט מער פריי .מען נעמט שוין ווידער צום מיליטער.
דעד צעירי ציוניסטישער פאדאיין עקזיסטירט דאד ווי פריער .אז
עס קומט אריץ א פארדעכטיקער פערזאן ,ציטעדט מען אז עס זאל עפעט
בישט געשען .די ציוגיסטישע פאראיינען זענען לעגאל ,דאד שדעקט מען זיך.
דער צעירי ציוניסטישער פאראיין איז שויז א יאר אלט .עס דארפן
פאדקומען נייע וואלן .די וואלן דארפן זיץ העכסט דעמאקראטיש .מאבט
מען געהיימע .דאס הייסט שטימען דויד ארייגשרייבן וועמען מעז וויל אויף
צעטעלעך און די וועלכע וועלן האבן מעד שטימעו וועלן זיין די נייע באאמטע.
א טייל ווילן אז די וואלן זאלן פארקומען שבת ,אנדערע זיינען נישט
צופרידן״ מען איז נאד פרוס.
נישט אלע זעבען שוין געוואוינט זיך פריי ביי א מיטינג .ארויס־
צוזאגן א מייבונג .עם קלאפט האסטיק דאס הארץ פון געדאנק אליץ צו
געמען א וואדט אץ ריידן.
ווייסט דאם די פירערשאפט .האט מען איינגעארדענט דאם קעסטל
אין וועלכן מען האט געקאנט אריינווארפן אן אנגעשדיבענעם געדאנק
אדער געדאנקען וועלכע מען איז נאך נישט געווען דרייסט אדויסצוזאגן,
אדער מען איז געווען שעמעוודיק .דורך דעם קעסטל האט מען געקאנט
קדיטיקירן ,װײל מען האט נישט געדארפט אונטעדשדייבן דעם נאמען ,איז
לייכטעד געווען צו זאגן האס מען האט געוואלט .די פעריאדע פץ לייענען
די קריטיק איז געווען אינטערעםאגט און באלערענך.
אין דעם פאםט־קעםטל האב איך מאבליזירט מיינע חברטעס און גע־
פאדערט אז קיץ וואלן זאלן נישט פארקומען שבת .ווייל שבת טאד מען נישט
שדייבן .איך האב אויסגענוצט דעם פאקט ,וואם די צעירי ציון האבן
אראפגעבראכט א באדימטן דעדגער (איך דענק אז עם איז געווען איינער
מיטן נאמען ליווערטאווסקי) ,און אט דעד רעדנעד האט צווישן אנדערעם
געזאגט אז מען דארף אין דעם פאדאיץ אריינציען וואס גרעסערע מאסן.
6יין אנגעשריבן צעטל וואם איך האב אריינגעלייגט אין קעסטל האט זיך
געלייענט ! — ביים גרויסן פארזאמלונג האט דעד רעדנער געזאגט אז מען
דארף צוציען די מאסן .שטעלט זיך די פראגע :וואס פאר א מאסן האט
ער געמייבט? קאן מען דען די קליינע צאל פדייגעזאגענע אנרופן ״די
מאסך? די מאסן זיינען דאך נאך דעליגיעז .און קיץ זיצונג דארף דערפאר
גישט פארקומען שבת ,ווייל דאס שטויםט אפ די מאסן.
מיינע חברטעם :גיטל פעסל און טובה האבן געשריבן ענלעכס.
מיד זייבען געווען זיבער מיט  4שטימען קעגן אפהאלטן וואלן אום שבת.
די וואלן זיינען פארגעקומען אן אונז  4מינדעריעריקע מיידלעך.
אסתר איילבום איז ווידער דערװײלט געװאדן סעקרעטארשע .זי האט
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מיך געבעטן איך זאל איר ארויסהעלפן אין דער ארבעט .איך האב איר
געהאלפן .די ארבעט וואס זי האט מיר צוגעטיילט איז באשטאנען אין דעם
וואם זי האט מיד געגעבן א ליסט מיט נעמען פון מיטגלידער וועלכע
זיינען שולדיק מיטגליד־אפצאל ,אז איך זאל זיי גיין מאנען .עס איז נישט
געווען קיין אנגענעמע ארבעט און נישט קיין לייכטע ,און באטש איך בין
דאן' נאך געווען א שעמעוודיקע האב איך עם אנגענומען ,ווייל איך האב
ליב געהאט דעם צעירי ציוניסטישן פאראיין מיט זיין דעמאקראטישער
פראגראם ,און זיך געוואלט גוצלעך מאכן.
ווען מיין קאזין יוסף זינגער האט חתונה געהאט מי ט זיין געליבטער
מלכה ,איז די אגפירערשאפט פון צעירי ציוניסטישן פאראיין געקומען צו
דעד חתונה ,צווישן זיי ,אברהם׳לע זילבערבערג וועלכער פארנעמט איצט
אן אנגעזעענעם ארט אין דעד ישראל רעגירונג .מיין קאזין יוסף זינגער
האט שוין דאן געטראגן א שליאפע און א מאדערגעם אנצוג .א שטיקל
צייט האט ער זיך געלערנט ערד־ארבעט ,סטימולירט דורכן צעירי ציו־
ניםטישן פאראיין.
איך בין אין דעם פאראיין געווען ביז  ,1920ווען איך בין נאך
אלם מינדעריעריקע אוועקגעפארן מיט מיינע ברידערלעך משה און אליהו
בן־ציון קײן אמעריקע צום טאטן און עלטעדן ברודער יוסף .איך האב
געבענקט נאכן צעירי ציוניסטישן פאראיין מיט די לעקציעס זומערדיקע
פעסטן מיט פלי־פאסט און קאסע־גארטן.
שפעטעד איז קאזין יוסף זינגער געפארן קיץ ארץ ישראל דארט
העלפן טריקענען די זומפן .ער האט אראפגענומען זיין פאמיליע קיץ ארץ
ישראל :א פדוי און קינדער ,צוויי שוועסטער :ביילע רבקה און גרוניע,
און זיין פאטער דעם קעגנער .נאך דעם וואם די אנטיסעמיטן האבן אים
אויסגעריסן די בארד צוזאמען מיטן פלייש ,איז ער געפארן צום זון קיץ
ארץ ישראל ,אץ דארט געלעבט ביזן טיפן עלטער.
די מערסטע פון מייגע חברטעם פון צעירי ציוניסטישן פאראיץ,
זענען איצט אין ארץ ישראל ,און סיי קאזין יוסף זינגער ,סיי מיינע
הברטעם גיטל און טובה ,האבן געגעבן דעם לאנד צוויי דורות צברות,
ישראל געבוירענע ,א דאנק — דעם צעירי ציוניסטישן פאראיץ.
מיין קאזין יוסף זינגער איז פלוצלונג געשטארבז אין פרדס חנה
ערב דער פראקלאמירונג פון ישראל אלם אידיש היימלאנד מיט  11יאר
צוריק .ער איז געווען א גדויסער אידעאליסט דער מיטגרינדער פון צעירי
ציוניסטישן פאראיץ .ערע זיין אנדענק.
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די .מנדיטמ באװטגוגג אין פואגזאט\$וו ־ ל\־בעלגז2ן
• דוד גייער
ע ס איז אויף מיר ארויפגעלייגט געווארען דעד גורל,
אז איך זאל אין דעם יזבור־פנקס פון אונזער פארשניטענער היימשטאט דורך
די נאצים ,פאראייביקען דעם בונד״״ די באוועגונג ,צו וועלכער איך האב
געהאט דעם כבוד געהערן און זיין אקטיוו .עס האט זיך געמאבט אזוי ,אז איך
בין אפשר פון די געציילטע עדות פון דעד טעטיגקייט פון דער דאזיגער
באוועגוגג ,וואם האט אין אונזער שטאט געשפילט איר חשוב׳ען ארט .זייענדיג
בםדר א מיטגליד פון קאמיטעט פון ״בונד״ ,צווישען ביידע וועלט־מלחמות,
דער דאטמאן פון ״בונד״ אין דעם טאמאשאווער שטאטראט ,האב איך די
באוועגונג גוט געקאנט און אנטייל גענומען אין אלע אירע אקטיוויטעטען.
אבער דאם וואט איך וועל איבערגעבען זענען דאך אלץ על־פי־זכרון — ליידער
זענען דאד נישטא קיין שום ארכיווען פון אונזער שטאט ,זיי זענען דאך
אומגעקומען צוזאמען מיט די לעבעדיגע אידען .דעריבער קאן דאך זיין,
אז איך וועל געוויסע יחידים דודכלאזען ,אז געוויסע געשעענישען וועלען
ניט זיין מיטץ כראנאלאגישען סדר .איך בעט דעריבער פון פאראוים אנטשול־
דיקונג פאר די דוכרגעלאזטע נעמען .זיכעד וועל איך ניט קענען ,מיי צוליב
דעם פריערדיקןיטעם — זכרון ,סיי צוליב דעם מאנגעל אין 3לאץ ,אויסרעכענען
אלץ פון דער טעטיגקייט פון ״בונד״ און זיינע קרוב׳ישע ארגאניזאציעס .איך
גיב זיך אפ דערפון א חשבון .מיד דוכט אבער ,אז אין די ווייטעדדיגע שורות
האב איך ארויסגעבראכט דאם וויכטיגסטע ,וואס איך געדענק פון דער ארבעט
פון ״בונד״ ביי אונז.
ווי געזאגט האב איך די פארצייכענונגען געמאכט על־פי־זכרון .אבער
אין דעט טייל ,וואו איך רעדט וועגען דעם בראשית פון דער בונדישער
באוועגונג ,בעת דעד צארישער הערשאפט ,האב איך די אינפארמאציעס
באקומען פון באטייליגטע אין דער באוועגונג אין יענע יארען .קלאר ,או דאס
וועלען אויך זיין נאר פראגמענטען.
*

*

*

וועגען דעם אנהויב פון ״בונד״ אין טאמאשאוו־לוב .דערציילט סאלאמאן
בלום ,דער זון פון יצחק און מרים (צונאמען  :דעד בולאכעס) .געוועזען איז עם
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בערך אין יאר  1904עד איז דאן געמען א סטאלער .דאז האט זיר געשאפען
די ערשטע בונדישע גוופע״ הגם יחידים בונדיטטען זענען געווען פוי עו .ווי
ער געדענקט האבען צו ד עו גרופע געהעוט״ חוץ אים ,די ווייטערדיגע .וואם
זעגעז געבליבען אין זכרון ביי סאלאמאךשלמה בלום.
חיימ־מעכל האון״ זלמן ארדינאצקי ,מאקס־מענדל וואונדער״ פרץ
קעניגער״ לײבל פעדדעו״ חייקע פעדדער ,אברהם־שמואל קנאפ״  8מאלער
אבוהם־שמואל״ א קלעזמער ,פערל־לאה ,א טאכטעד פון א וואםער־טרעגער״
משה גריגטוך — קוימענקערער ,יוסף גרינטוך און איסר גרינטוך — ביידע
שעועוס״ די ברידער שמואל־מאטיע און מאיר שמוטם — זין פון א וואסעד*
טרעגער .יעקב דארנפעלד (געשטארבען אין אמעריקע) .מנשר .דארנפעלד
(דדאגיסט אין ברוקלין) .זיכעד איז די צאל געווען גרעםעו״ אבער דער
דערציילער געדענקט ניט מעד.
אנגעפידט מיט דעד בונדישער טעטיגקייט אין טאמאשאוו האט א
געוויסער בחור ,א געקומענער פון דער פדעמה א טאקער .געווען איז ער
אן אדגאניזאטאר און א גאר גוטער רעדנער .זייער אפט פלעגען פארקומען
געהיימע פארזאמלונגען אויסער דער שטאט .די פארזאמלונגען זענען פארגע־
קומען אין קןןטשעדול־מןןלד אדעד אין דער שיווע דאלינע .פץ צייט צו צייט
אפילו אויפץ אידישען הייליגען אדט — אויפ׳ן בית־עולם .מען פלעגט די
פארזאמלונגען איינאדדענען מיט דער גרעסטעד פארזיבטיגקייט .עס פלעגען
אויסגעשטעלט ווערען וואכען אויף דעם גאנצער וועג צו דער פארזאמלונג,
וואט פלעגט נאך אפגעדעדטע ״פאדאלך .אזעלכע סימנים .צולאזען די זיבערע
מענטשען צו דעד פארזאמלונג.
ביי שלמה בלומען איז געווען דעד פלאץ ,וואו מען פלעגט האלטען די
אומלעגאלע בונדישע ליטעראטור .די פדאקלאמאציעם פלעגען געבראבט וועדען
פץ דער פרעמד — וויתט ארים פץ לובלין .וואו עם איז געווען דער דאיאן־
קאמיטעט פון ״בוגד״״ אדעו פון דעם שכנות׳דיגען זאמאשטש .וואו עם איז
געווען א ג או שטארקע בונדישע באוועגונג.
א פאד יאד איז די בוגדישע אדבעט געפירט געוואוען אן ספעציעלע
שטעדונגען .נ אן די מעו אפטעדע און אקטיוועדע ארויסטרעטונגען האבען
זיו אנגעהויבען ועפדעסיעס מצד ד עו צאדישעו פאליציי .ביי בלומען אין
הויז איז פארגעקומען א רעוויזיע .מען האט אבעד די ליטעדאטוד נישט
געפונען .עם זענען אועסטיוט געוואדען א דיי בונדיםטען״ אבעד נאך אפ־
האלטען זיי א געוויסע צייט זענען זיי באפוייט געוואדען״ ניט האבענדיג געגען
זיי קיץ שום פאדדעבטיגע באוױץען.
נאבן דווכפאל פץ דעו ערשטעו ווסישער ועוואלוציע״ אווט 1906״
זענען א טייל אוועק קיץ אמעריקע״ א טייל זענען געוופען געוואוען אין
מיליטעו״ ד עו עולם איז געוואוען פאדזיבטיגעו .ד עו ״בונד״ ווי א מאסען־
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אוגאניזאציע האט אויפגעהעוט צו עקזיסטיוען גאו יחידים האכען אויפגע־
האלטען א קאנטאקט מיט דעם לובלינעו ואיאן־קאמיטעט״ אדער מיגז
זאמאשטש.
שלמד׳ בלום איז *ין יאד  1910געוופען געוואוען אין מיליטעו.
געדינט האט עו אין סמאלענסק אין  1911איז ער אנטלאפען קיץ אמעויקע.
מיט דעם אלגעמיינעם שטילשטאגד פון דעו דעװאלוציאנערער באװע־
גו ע אין צאוישען ווסלאנד איז אויך אין טאמאשאוו האוט פאד ד עו ערשטעו
וועלט־מלחמה שוין ניט געווען קיץ אוגאניזאציע באו יחידים׳ וואס האבען
געלעבט מיט די ואמאנטישע־ועוואלוציאנעוע זכוונות.
אן ענדעדונג קומט נאך דעם ווי עס בדעכט אויס די עושטע וועלט־
מלחמה און אונזעו געגענט וועוט אקופידט פון ד עו עסטרייכעו מאכט.
דאס איבעויגע פוילען איז געווען אקופיוט פץ די דייטשען ,אבעו לובלינעו
געגענט ,און די דעמאלטיגע כעלעמער גובעוניע אי ז געוואוען באזעצט פץ
ידי עסטרייכער׳ וואו עם איז געווען א באדייטבדיק לייכטערער רעזשים ווי
אונטעו דעד דייטשעו אקופאציע.
עס קומט אויף א נייע באוועגונג אין גאנץ פוילען און אויר ביי אונז
אין טאמאשאוו שאפט זיך א גייע בונדישע אדגאניזאציע ,וואס וועוט באדינט
פון צוויי צענטעוס — פון לעגובערג און פון לובלין .אין לעמבערג האט
עקזיסטיוט פון דעו עסטױיכישער צײט נאד די זש .9 .ם ( .זשידאווסקא
פאוטיא סאציאליסטיטשנא) ,דעד א״ג ״גאליציאנעד בונד״ ,וואם האט קיין
טאמאשאוו געשיקט דעם חבו אדאלף .אין לובלין האט זיד געשאפען א
בונדי שעו קאלעקטיוו ,וואס האט אפילו צוגעגדייט די עושטע לאנד־קאנפע־
וענץ פון ״בונד״ אונטעד ד עו דייטשישער אקופאציע .פון דאנען האט אונז
דאמאלט באזוכט ד עו חבו לייזער לעוויץ (געשטאובען אין  1940ווי א פליט
אין קאוונע — ליטע) .מיד האבעז אייד געהאט הילף פץ כעלם ,מאו עם איז
שוין דאן געווען טעטיג ד עו ח בו אדטור זיגעל בוים( דעו שפעטעודיגעו
קדוש פון פוילישען אידענטום .כעלם איז געווען אין א ספעציעלעו לאגע.
איינעד פון די אפיצירען פץ דעד עסטרייכישער אדמיי איז געווען ד״ו
שיע פענסטערבלוי ,וועלכער איז געווען פץ דעו אקופאציע־מאכט באשטימט
ווי דעו וויצע־ביוגעומייסטעו פון דעד שטאט .ניט געקוקט וואם עס איז
געווען פאדוועוט די מיליטעו־לייט צו פאונעמען זיך מיט געזעלשאפטלעך־
פאליטישעד טעטיגקייט האט עד געהאלפען דעד בונדישער אובעט און אין
כעלם איז אויפגעקומען א ג או וויכטיגעו בונדישעד צענטעו ,װאס האט אויך
משפיע געווען אויף ד עו אוו מיג עו פואווינץ.
■

■

ד״ו ש .פענסטעדבלוי ,צתאמען מיט זיין משפחה ,זענען אומגעקומען
אין טויטען־לאגעו טועבליגקע.
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די שטאטישע כיכלאטעק
אונזער ערשטע טעטיגקייט אין דעד דאזיגער צייט איז געווען דער
אגטייל אין דער שטאטישער ביבליאטעק .עס.איז ניט געווען קיץ ארט און
מעגליכקייט פון ריץ־פאליטישער אקציע און דעריבער האט דעד ׳״בונד״
אויסגענוצט די קולטור־געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעם .גראד האט זיך
געמאבט וואס גאך דעד פארענדיקונג פון דער מלחמה איז אין טאמאשאוו
געבליבען א גרופע געוועזעגע יונגע עסטרייכישע אפיצערן אץ אונטער־אפיצערן
אידען ,וועלכע האבען חתונה געהאט מיט טאמאשאווער מיידלעך .די דאזיגע
האבען געגעבען די איניציאטיוו צו שאפען אן אלגעמיינע אידישע ביבלאטעק.
געווען איז עס אין יאר  .1919די איניציאטיוו־גרופע האט פארבעטען
אלע ארטיגע אידישע ארגאניזאציעס זיר צו באטייליגען אין דער אינסטי־
טוציע .צווישען אנדערע האט אויר דעד קאמיטעט פון ״בונד״ באקומען אן
איינלאדונג צו קומען צו דעד גדינדונג־פארזאמלונג ,דער ׳״בונד״ האט בא־
שלאסען אין דער פארזאמלונג זיר צו באטייליגען און ווען עם איז אויסגעטיילט
געווארען די פארוואלטונג זענען מצד דעם ״כונד״ אין איר אריץ פוליע הויט
און איך .דער אלגעמיינער צוזאמענשטעל פץ דער פארוואלטונג איז געווען :
פון די ציוניסטען  :עדלשטיין און הערש זילבערבערג ,פון פועלי־ציץ  :פייוול
האלץ און משה בלאנדער ,פון ״בונד״  :פוליע הויט און דוד גייער.
בעיר דריי יאר איז די פארוואלטונג געווען א געמיינזאמע ,אבער די
ציוניסטישע מערהייט האט געקויפט מער העברעאישע ביכער .דער סעקרעטאר
פון דער ביבליאטעק ,הערש זילבערבערג האט דורכגעפירט זיין ליניע .דאס
האט געבראכט דערצו ,וואס דעד ״בונד״ איז ארויסגעטראטען פון דער
ביבליאטעק .אזוי ווי דאן האט שוין עקזיסטירט דעד נאדל־ארבעטער־פאראיץ,
וואס איז טאקע געגרינדעט געווארען דודר די בונדיסטען האט דעד בונד
ארויסטרעטענדיק פון דער אלגעמיינער געשאפן אן אייגענעם ביבליאטעק
ביים דאזיקן פאראיין.
אין דער ערשטער פארוואלטונג פון דער בונדישעד ביבלאטעק זענען
אריץ די חברים .1 5פוליע הויט .2 ,נחום שולדינער .3 .לייבל שערער,
 .4יוסף מעלדונג .5 ,יעקב־שיע גראהמאן׳  .6מאטל לערנער .7 ,שבח
קארנווארצל .8 ,עזדיאל צאן .9 ,דוד גייער.
מיר שטעלען זיך אין פארבינדונג מיט די אידישע פארלאגען פון ווארשע
אץ ווילנע .גאר אין גיכען האבען מיד אויפגעבויט א שיינע ביבלאטעק פון
אויסגעוויילטע אידישע ליטעראטור פון העכער פינף הונדערט ביכער .די
ביבלאטעק ווערט דער אידישער קולטור־צענטער ניט דווקא פאר די ענגע
פארטיי־מיטגלידער ,נאד א וויכטיגע אינסטיטוציע פאר דעד אידישער אויפ־
געקלערטער יוגענט .מיט דער צייט ווערען מיר די איינציגע אידישע ביבליא־
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טעק ,וואס האט באדינט דער גאנצער אידישער באפעלקערוגג ,וואס האט
געזוכט אידישע ביכעד.
עם זענען אבער אונטערגעקומען געשעענישען ,וראם האבען צעשטערט
די ביבליאטעק׳ אין שייכות מיט די אנגעהויבענע דעפדעסיעס אויפץ ״בונד״
אין די עדשטע צוואנציגעד יארען האט זיך די ארטיגע פאליציי געבומען צר
דער ביבליאטעק און צו אירע אנפירעד .אפטע דעוויזיעס ,איבעדפאלען ביי
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פרױואטע טועד און אין ביבליאטעק״ ביז מען האט ארעםטידט דעם חבו
מרדכי וריסבע-רג און די ביבליאטעק געשלאסען .די ביכער זענען צוגעבומען
געװארען צום סטאראסטא ,דער לאקאל איו געוואדען פאר׳חתמ׳עט.
דער 9ראצעס פון תבד מדדבי וױיםבערג האט ארויסגערופען גרױס אנזען
אין גאנץ פוילען .ער איז געווען בארימט ווי דעד ״לובלינער 3ראצעם פון
בוגד״ .עס װערען גע׳משפט חוץ דעם חבר װײסבערג א ריי אגדערע בונדיסטען
פון לובלין און ראיאן .צום פראצעס קומען ווי פארטיידיגער די הבדים הענריק
ערליך (אומגעבראכט דורך די קאמוניסטען) אסחד איװענסקא (ניט לאנג
געשטארבען אין בדיסל) און לודװיק האניגוױל (הײנט אין נױ־יארק) .דער
חבר וױיםבערג װעדט פאר׳משפט אויף צװײ יאר תפיסה ,ער איז אפגעזעסען
אין דער לובלינער טורמע.
דער קאמיטעט פזן ״בונד״ האט אבער ניט גערוט .מיד האבען כ ס ת
דערלאנגט ביטעס און פראטעסטען מען זאל אונז אפגעבען די ביכער,
דעדלויבען צוריק עפענען די ביבליאטעק .לסוף האט מען אונז דערלױבני
צוריק עפענען די ביבליאטעק״ אבעד ניט אויפ׳ן נאמען פון נאדל־פאראײן,
זועלכער איז געוואדען ״טרײף״ .מיר האבען געעפענט א צוױיטע ביבליאטעק
אויף א נײעם גאמען און אן אנדער סטאטוס .אגב מיד האבען ארויסגעגנב׳עט
פון דער ביבליאטעק א טייל ביבעד ,וואס מיד האבען באהאלטען■ אויפ׳ן בוידעם
פון פוליע הױט.
זאל דא דערמאנט װערען ,אז װען מיר ?ענען געקומען  msסטאראסטא.
װען מיר האבען שוין געהאט די נייע דערלויבעניש אויף דער ביבליאטעק.
און געבעטען מען זאל אומ אפגעבען די אידישע ביכער פון ביבליאטעק• װאס
זײ האבען קאנפיסקירט׳ האט זיך געפונען א גרופע״ װעלכע איז אויך געקומען
מאגען ״ירושה״ טענה׳ענדיג״ אז זײ האבען אויך א חלק אין דער ביבליאטעק.
דער סטאראםטע האט די דאזיגע תביעה גענומען אין אכט . . .ער האט קײנעט
ניט אדויסגעגעבען די קאנפיסקירטע ביבעד פון דער בוגדישער ביבליאטעק.
ביז׳ן מלחמה־אויסבראן אין  1939זענען די קרוב פינף־הונדערט ביכער
געלעעגן אויפ׳ן כײדעם פון דעם טאמאשאװער סטאראסטא.
אין דער צײט װער דער תבר מ .װײסבערג איז געזעסען אין דעד
תפיסה האבען מיו צוזאמענגעשטעלט א דראמאטישען ק ױת פון אמאטאדן־
שפילערס ,מיר פלעגען שפילען טעאטער בגדי צו שאפען פאנדן״ בדי צו
שטיצען דעם חבד ווײסבערגס משפחה ,פאטער און מוטעד און זײערע קינדער
װאס ער״ מרדכי ,איז געװען זײער אײנציגעד שפײזער.
נאכן אפזיצען דעם טערמין איז ח .וױיסבעדג געקומען צוריק און זיך
װידעד געשטעלט בראש פון דעד אנפידוגג פון טאמאשאווער ״בונד״.
אויך אין די וױיטערדיגע יארען איז די בונדישע ביבליאטעק געװארען
דער אידישער קולטור־צענטער פון טאמאשאוױלוב.
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אין  figttvיאט
צום באדוירען האב איך ניט ,ווי איך האב שוץ דערמאנט ,די געהעדיגע
י מאטעריאלען וועגען דער באוועגונג אץ במילא פעלן די גענויע דאטעס אץ
די צאל פץ באקומענע בונדישע פאדשטייעד אין שטאטראט ,וואו דער ״בונד״
האט געשפילט א גאר וויבטיגע דאלע ביים פאדטיידיגען די אידישע פאלקס־
מאסע בכלל און דעד אידישער ארבעטעדשאפט בפרט .דאס ווייטערדיגע איז
נאר פדאגמענטאריש און שפיגלט ווייט ניט א& די פולע טעטיגקייט.
צום ערשטען מאל האט דעד ״בונד״ ,אין די אגהייב צוואנציגער יארען,
באקומען אן איינלאדונג צו דעלעגירען פארשטייער אינ׳ם עדשטען שטאטראט
פון טאמאשאוו ,וועלכער האט ביט געדארפט זיין קיץ געוויילטעד ,נאד א מין
״אױםגעװיילטער״ פץ צווישען די פארשטייער פון די באזונדערע גרופען.
דער מיין פון די פאלאקען .אוז טאקע געווען צוצוטיילען דעד אידישער
באפעלקערונג א פיל קלענערע פארטדעטערשאפט ,ווי עם קומט זיי לויט דער
צאל אידישע באפעלקערונג .ווידער איז דעם ״בונד* געגאנגען ניט אין
דערגרייכען פאדשטייער ,נאד אין דודכפירען אן אויפקלערוגג־ארבעט בעת
די וואלען ,וואו מען האט געהאט די מעגלעבקייט צו אנטוויקלען א פאליטישע
פראפאגאנדע־אקציע צווישען דעד בדייטער אידישער פאלקס־מאסע.
דעד *בונד* האט דעדיבער דערקלערט ,אז עד וועט אין די דאזיגע
״װאלן״ ניט אנטייל נעמען און איז מוחל אויף אזא ״פארטרעטעדשאפט״ אין
שטאטראט — .די שטאט־באלעבאטים איגנאדירען די שטעלונג פץ ״בונד״ —
זיי.טיילען זיך פאנאנדער מיט די בענקלעך אין שטאטראט און מאגיסטראט.
אזוי דויעדט עם ביז דאס יאר  1927ווען עם קומען שוץ פאר וואלן
אויפץ סמך פון בייעם פוילישען וואל־געזעץ .דעד ״בונד״ באשליסט אין די
דאזיגע וואלן זיך צו באטייליגען אץ נאכן דודכפירען א ברייטע וואל־קאמפאניע
באקומען מיר די צווייטע גדעסטע צאל שטימען אויף דער אידישער גאס .אויף
דעד ליסטע פון ״בובד״ װערען דאס מאל אויסגעוויילט דדיי ראטמענער  :נזזום
שולזינער ,לייביש ק 38ענבויס און דוד גייטד.

וועל איך דא בדענגען נאד איין עפיזאד וועגן דעד טעטיגקייט פון
די פאדשטייעד פון ״בונד״ אין שטאטראט ,א געשעעניש ,וואם איז אין איד
כאדאקטעד אפשד פון די געציילטע אין דעד פראקטיק פון די שטאטראטען
אין פוילען.
אויף׳ איינער פון די זיצובגען פון שטאטדאט ,וואו .עס איז באהאגדעלט
געװאדען דעד שטאטישעד בודזשעט האט די בונדישע פדאק5יע אריינגעטדאגען
א פארשלאג צו באשטימען  8געוויסע געלט־סומע פאר דעד ״אפיעקע
ספאלעטשנא״ — סאציאלער חילף ,כדי צו איינקויפען האלץ און קוילען פאר
דעד ארימער באפעלקעדונג ,וואס קאן זיך נישט דעדלױבען צו באהייצען
ווינטער זייערע ארימע היימען .עם איז דאן געווען א שרעקלעכער ווינטער.

218

סאסאעאװער

עס האבען געבושעוועט פראסט און ווינט ניט נאד אין פוילען נאד אין גאנץ
אייראפע.
מיד זענען געזעסען און געווארט אויפ׳ז צוזאמענקומען פון די ראט־
מענער און פריוואט געשמועסט וועגען די לויפענדיגע פראגען און וועגען
דעם םדר־הױם פון דעד זי צונג...
דעד ראטמאן פון די ענדעקם (פוילישע רעאקציאנער־אנטיסעמיטישע
פארטיי) ,וועלבער איז געווען דער שול־אינספעקטאד פון גאנצען טאמאשאווער
פאוויאט .האט זין דערביי אפגעדופען :״איד פארשטיי ניט וואס איז דא
געשען .שוין לאנגע יארען ווי מיד האבען א שטאטראט און א מאגיסטדאט
און מיד האבען קיין מאל ניט גער,אט אין אונזעד בודזשעט אזעלכע מינים
אײםגאבען ווי פאר ״אפיעקא ספאלעטשנא״ — זינט עם זענען געקומען די
בונדיסטען ,האבען זיי אנגעהויבען איינפירען מאדנע נייסן .מען האט אונז,
זאגט ער ווייטער צוגעקוועטשט צו דער וואנט .וועד וועט עם וואגען זיו
קעגענשטעלען אזא פארשלאג׳ אבער פארוואם זאל עם זיין א בונדישער
פאדשלאג״ ?
מיר האבען אים גלייו אפגעענטפערט — אז ער האט דאו אליין יי
פראגע פארענטפערט .ביז עס זענען ניט גערוען קיץ בונדישע דאטמענער
זענען טאקע אזעלכע פארשלאגען ניט געווען .דעדיבער איז עם לאגיש טאקע
א בונדישער פאדשלאג.
מען האט דעם פארשלאג פון *בונד״ איינשטימיג אנגענומען -אבער די
מערהייט פון שטאטראט (אגב צוזאמען מיט דער אידישער בירגערלעכער
פארשטייערשאפט) ,האט זיך צונויפגערעדט ,אז מען זאל אין דער קאמיםיע פון
סאציאלער הילף וועלכע וועט פארטיילן די ווינטער־שטיצע ניט ארייננעמען קיין
פארשטייער פון ״בונד״ .ניט נאד איז דאם געווען די -נקמה״ אן דער בונדישער
פראקציע׳ מען האט ביי דער פארטיילונג טאקע אויסגעמיטען און בא׳עוול׳ט
די יעניגע נויט־באדערפטיגע וועלבע זענען געווען באקאנט מיט זייערע
בונדישע סימפאטיעם .מען האט געטיילט האלץ און קוילן אויף רעבטם און
לינקם .אבער ניט די משפחות .וואם מען האט געוואוסט ,או זיי האבען קינדער
אין ״בונד״ אדער אין אנדערע קרובה׳שע צום ״בונד״ אינסטיטוציעם .אויף
א זיצונג פון שטאטראט »יז טאקע דער פארשטייער פון ״בונד״ ,וראו עם זענען
פעסטגעשטעלט געווארען די דיסקרימינאציע־פאקטען׳ ארויסגעטראטען מיט
א פראטעסט .דער פארשטייער דוד גייער האט דערקלערט !
 ...מי ר זוייסען אייערער געפילען ,פאחואס איר הןןט ניס
צוגעלאזט קיין בונדישעו פארשט״ער אין דער קאמיסיט פון
פאנאנדמרטיילען די הילף פאר דער נויט־ליידענדיגער באפטל־
קערונג .מס איז אייער נקמה ווייל דאס האט דער .בונד*
ארויפגעצוואונגען די אקציע ,וואס איז צום ערשטע! מאל
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אין דעו געשיכסע פון סאמאשןןװער שטאטראט .שוין ביי דעו
ערשטער רעאליזירונג פון דעם בונדישען פארשלאג האט דעו
פדעזעס פון זער קאמיסיע באוויזען איינצוטונקען די פינגער
אין קוילן־שטויב און זיי זענען ארויסגעקומען שווארץ...״
איך האב עס געזאגט אין סימבאלישען זין ,גארניט געהאט אין געדאנק
צו באשולדיגען דעם פארזיצער פון דער קאמיסיע אין גניבה״ אבער די
רעאקציאנערע מעדהייט מיט׳ן בירגערמייסטער בראש האבען אין דעם געזען
א באשולדיקונג אין גניבה און פארלאנגט פון אונז מיד זאלען צוריקציען
דעם אויסדריק ״איינגעטונקט די פינגער אין קוילז־שטויב״ .הגם מיר האבען
דעם דאזיגען פארזיצער ,ווי דערמאנט ,ניט חושד געווען אין מיסבדוכען
האבען מיר ניט געוואלט צוריקציען דעם אויסדרוק און דזרבאױם פארלאנגט,
אז די דערקלערונג זאל אריץ אין פראטאקאל׳ ווי זי איז אדויסגעבראכט
געווארען פון בונדישען פאדשטייעד.
גאנצע דריי זיצונגען פון שטאטראט האבען זיך פאדנומען מיט דעם
ענין און מיר האבען ניט צוריקגעצויגען אונזער דערקלערונג .די פירער פון
שטאטראט האבען נאך א באראטונג מיט׳ן סטאראסטא אויסגעשלאסען דעם
פארשטייעד פדן ״בונד״ — דעם ראטמאן דוד גי יער פץ שטאטראט.
קעגען דעם דאזיגען פארשלאג האבען חוץ די דריי ראטמענער פון
״בונד״ אױך געשטימט די פארשטייער פון פועלי־ציוך און צוויי קריסטלעבע
ראטמענער .מיט  8מערהייט האט מען דעם ראטמאן דוד גייער אויסגעשלאסען
פון שטאטראט.
גדאד האט זיך אין זעלביגען טאג געפונען אין הויז פץ איינעם פון די
אידיש־בירגערליכע ראטמענער ,יהושע פישעלזאן׳ צוגאסט דער סענאטאר
פון דעד פױערים־פארטײ זובאוויטש ,וועמען מען האט איבערגעגעבען די
דאזיגע געשיכטע און דעם באשלהם פון שטאטראט וועגען אויסשלוס פון
פארשטייער פון ״בונד״ .דעד סענאטאר האט מיך גלייך פארבעטען אץ ער האט
ביי מיר גענומען א גענויעם באריכט פון דעם ענין .ער האט דערקלערט,
אז ער וועט איבערנעמען דעם ענין אן געצאלט .אויב עס וועט דארפען וואס
קאסטען געלט וועט ער .דער סענאטאר .אליץ דעקען .נאד א באראטונג פון
קאמיטעט פון ״בונד״ מיט דער בונדישער שטאטראט־פראקציע האבען מיר
איבערגעגעבען דעם ענין צום סענאטאר.
א גאנץ יאר האט דעד ענין געדויערט .עס איז דערגאנגען צום
וואיעוואדע אין לובלין אץ אין סיים .אין משך פון דער צייט האט די
בונדישע פדאקציע ,ווי א געשלאסענע׳ אלם פראטעסט׳ זיך ניט באטייליגט
אין די ארבעטען פץ שטאטראט .ויען עם פלעגט ארויסגעשיקט ווערען די
איינלאדונג צו די זיצונגען .פלעגען מיר באשטעטיגען ,אז אזא איינלאדונג
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האבען מיר באקומעז אבער מיר װעלען וױ  8פראטעסט ניט קומען און
פאדלאנגט״ אז מען זאל דעם ענטפעד ביילײגען צום פדאטאקאל ,כדי עם זאל
ניט הײסען ,אז מיר באזוכען ניט םתם די זיצונגען.
דער סוף איז געװען ,אז דער װאיעוואדישער געריכט האט ארויסגע־
טראגען אן אורטייל ,אז דעד גאנצער שטאטראט האט געהאנדעלט ניט
געזעצלעד איז דער שטאטראט וזעדט אויפגעפאדערט צוריקצושטעלען אין
זײן רעבט דעם פאדשטייעד פון ״בוגד״ — דוד גייער .צו דער זיצונג װען
מען האט צוריק פארבעטען דעם חבר גײער צו די זיצונגען פון שטאטדאט
איז געקומען די גאנצע בונדישע פראקציע .דעד זאל פון םײמיק איז געװען
פול מיט זײטיגע װי קײנמאל נישט .נאכן דורכלײעגען דעם אורטייל פון
װאיעוואדע ,אז דער שטאטראט האט געהאנדעלט אומגעזעצלעך האט דעד
גרױסער עולם עס אויפגענונען מיט שטורמישען אפלויז .עס איז געװען x
זעלטענער דערפאלג קעגען דער רעאקציאנער־אנטיםעמיטישער מערהײט
פון שטאטראט.
נאך דעם װי דער װאיעװאדישעד אורטייל האט אנולירט דעם באשלוס
פון שטאטראט װעגען אויסשלוס פון דעם בונדישען ראטמאן און די בונדישע
פדאקציע איז צוריקגעקומען אין שטאטראט ,זענען מיד ארױםגעטרעטען
קעגען דעם אופן ווי דער פדעזעס פון דער ״אפיעקא ספאלעטשנא״ דער
אפטייקער פראנק ,אן ״ענדעק״ ,טײלט אויס רעצעפטען׳ רואם באשטימט פאר
דער ארעמער באפעלקעדנוג• ער פלעגט פשוט איגנאדירען די באדערפטיגע
ארעמע באפעלקערונג .אויף דער זיצונג פון שטאטדאט איז טאקע אויסגעוױילט
געװארען דעד פארשטײער פון ״בונד״ (דוד גײער) װי דער פארטרעטער אין
דער קאמיםיע מיט דער פולמאכט אונטערצושרײבען די רעצעפטען װי אויך
ארויסגעבען הילף צד דער נויטלײדענדיגער שטאטישער באפעלקערונג.
איך האב פון דער טעטיגקײט פון ״בונד״ אין שטאטראט געבראכט
נאר  1ביישפיל ,װאס איז כאראקטעדיםטיש ניט נאר פאר טאמאשאװ.

דעד בדנד העלפמ ארגאניזירען די ®ױלישע ארבעטןןד
אייגע פון די ערשטעד און ודיכטיגסטע אדבעטען פון ״בונד״ איז געװען
צו אדגאניזידען די פדאפעסיאנעלע פאדאײנען פון די אידישע ארבעטער.
אבער ניט נאר די אידישע אדבעטער האבען געװאוסט דעם• אדרעס פון
״בונד״ .ע 0האבעז זיד אױך צום ״בונד״ געװאנדען די פוילישע ארבעטער,
װעלכע זענען געווען אין דער שטאט און אין דער נאענטעד סביבה ,ווי
טארטאק־ארבעטער ,װעג־אדבעטעד אויפץ שאסײ און ברוקירער .זיי פלעגען
דודכפירזנן שטרייקען און קומען צום דעט ״בונד״ זיך באדאטען .אזױ איז אין
יאר  1921דורכגעפירט געווארען א שטרייק פזן די טארטאק־ארבעטער אין
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פוילישער גאס ,װאס װאלט אונז געשיצט אין צײטען פרן עקסצעסען .מיר
האבען דעריבער״ באטראכטענדיג די לאגע באשלאסען צו העלפען דער
פוילישער ארבעטערשאפט צו גרינדען אן ארגאגיזאציע פון דער פױלישער
סאציאליםטישער פארטײ.
מיר האבען זיך פארבובדען מיט א רײ פױלישע ארבעטער .אין אונזערע
לאקאלען האבען זײ געהאט זײעדע ערשטע פארזאמלונגען .עס האט זיך
געשאפען א געזונטער קערן פון אן ארגאניזאציע ,װאס האט טאקע געארבעט
צװישען די פוילישע ארבעטער .מיר האבען דורך די ’חברים פון ״בונד״
אין זאמאשטש זיך פארבונדען מיט׳ן פױלישען אדױאקאט שװיאנטקאװסקי
װעלכער איז געװען דער  .3 .8סישער דעפוטאט פון זאמאשטשער קדײז אין
סיים .ע 0האט זיך אגטוױקעלט א גוטע כאוועגונג .מאס האט טאקע אין
מאמענטען פון פארשארפטע אקציעס קעגעז די אידען געגעבען א געהעדיגע
זיכערקײט•
דער טאמאשאװער סטאראםטע האט געפרואװט די אקציע צו צעשטערן.
ער ד.אט געגומען ארױסרופען צו זיך געװיסע טוער פון דער פױלישער
באװעגונג ,טייל געפרואװט איבערקויפען מיט פאסטנס ,אנדערט מיט אנדעו־ע
צוזאגען — דעד עיקר האט ער זײ ״גע׳מוסר׳ט״ פארװאס זײ חבר׳ען זיך
מיט די ז שידעס ...ניט געקוקט אויף דעם איז דאך אין טאמאשאװ און
נאענטען ראיאן געבליבען א געזוגטער קערן פיז א פױליש־םאציאליסטישער
באװעגונג ,װאס איז ’ אריפגעשטעלט געװארען דורן־ דער מיטארבעט פון
״בונד״.

כרײט־פארצוױיגטע מאפן־ארבןןמ
מיר האבען פריער דערמאנט די ביבליאטעק .דעם שטאטראט ,די
פראפעסיאנעלע פאראײנען .דאס איז אבער געװען נאר א טייל פון דער
טעטיגקײט פון ״בונד״ .דער טאמאשאװער ״בונד״ פלעגט זיך באטײליגען
אין אלגעמיעע אקציעס פון דער באװעגונג פון לאנד .ביי סיים װאלן׳ פדא־
טעסט־קאמפאניעס ,קאמף קעגען אנטיסעמיטיזם ,און דאס גלייכן.
עס פלעגען זײן טראדיציאנעלע אונטערנעמובגען .װאס זענען דודכץ
״בוגד״ אפגעהיט געװארען .װי די ערשטע־מאי־פײערונגען — תרך דעמאנ־
סטראציעס ,אדער אקאדעמיעס״ ױבל־פייערונגען פון ״בונד״ רכדומזז.
א גאר רויבטיגען ארט האט פארנומען די עפענטלעכע אויפקלעררנג .חוץ
די טעטיגקײט פון דער ביבליאטעק פון ארײסגעבען ביכער איז דעד לאקאל
געויען אן ארט פון אפטע אונטערגעמונגען׳ רעפעראטען׳ לעקציעס ,קעםטל־
אוועגטען .עס האט עקזיסטירט א דדאמאטישער קרייז פון ארטיגע כוחות ,אדער
די ארגאניזאציע איז געװען דער אדרעס פאר פאדשידענע אידישע טעאטער־
טדופעס פראפעסיאנעלע פון דער פוע מו.
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א גאר אנגעזעענעם אדט האבען פארנומען די באזובען פון לעקטארען.
פון דעד פרעמד .ניט געווען קיק יאד ווען קיין טאמאשאוו זאלען ניט קומען
רעדנעד .וואס דעד ״בונד״ האט געשיקט פון צענטעד אויף פארשידענע
פאליטיש־געזעלשאפטלעכע און קולטור־ליטעדארישע טעמעס .די דאזיגע
אונטערנעמונגען זענען ניט געווען פאד די בונדיסטען אליין און זייעד סביבה.
עס איז גאנץ שטאט געגאנגען הערען די בונדישע רעדנער ,וועלכע האבען
געהאט א שם אין פוילען .עס זענען געקומען אפילו קעגנער פון ״בונד״ צו
די דאזיגע רעפעראטען.
אין דעד ארבעט האט געשפילט א וויבטיגע ראליע די פארטיי־פרעסע.
דאס פארשפדייטען די ״פאלקסצייטונג״ — ארגאן פון ״בונד״ און ױגענט־
וועקער״ ארגאן פון דעד בונדישער יוגענט ארגאניזאציע יוגענט־בונד ״צו*
קונפט״ איז געווען פאר די בונדיסטען א גדויסער חוב .עם פלעגען פון צייט
צו צייט דורבגעפירט ווערן ״פרעםע־טעג״ װען די בונדישע פרעםע פלעגט
*ארקויפט ווערן צו גאר ברייטערע קרייזען .דאס האט געהערט צו דעד
קולטור־פראפאגאנדיסטישער טעטיגקייט.
■
^

ױגןןנמ און קינדןןר־כאװעגונג
צו דער וויכטיגסטער טעטיגקייט האט דער ״בונד״ באטדאבט די ארבעט
צווישען דעם אונטעדוואקסענדיגען דור .מיר האבען ביי אונז געהאט א גאר
נוטע ארגאניזאציע פון יוגענט־בונד ״צוקונפט״ און פון דער קינדער־ארגא־
ניזאציע ״םקיפ״(סאציאליסטישעד קינדער פארבאנד״) .די ארבעט איז דאדטען
געפירט געוואדען אויף ״קרײזן״ — צוגעפאסט צו דער עלטער און'אנטװיקלונג־
ניווא פון די מיטגלידער .די קרייזן האבען געטראגען די נעמען פון די
בונדישע פירער .מיד האבען געהאט אין טאמאשאוו די קרייזן אויף די נעמען
פון מיכאלעוויטש ,מעדעם ,גדאסעד ,בערנשטאק ,ארקאדי .ליטוואק און אנדערע
מיט די קרייזן האבען אנגעפירט רעפעדענטען ,דערצויגענע אין דעד באוועגונג
גופא .חח די קדייז־ארבעט האט זיך די יוגענט פארנומען מיט אויספלוגען,
ספארט ,געזאנג .א גאד וויכטיגער טייל פון דער ארבעט זענען געווען די
״צוזאמענפליען״ ,וואס פלעגען פארקומען אין די זומער־חדשים״ ווען עם.
פלעגען זיך צוזאמענטדעפען די יוגענטליכע פון גאנצע דאיאנען .איינעד אזא
״צוזאמענפלי״ איז פארגעקומען אין טאמאשאוו סוף אויגוסט  ,1932אויף
וועלבען עס האבען זיך באטייליגט עטליבע הונדערט יוגענטליכע פון די
ארומיגע שטעטלעך :זאמאשטש ,שעבערשין ,טוראבין ,קרילאװ׳ קאמאראוו,
טישאווצע ,ראוועדוסקע און אנדערע.
דער אוניפארם פון דעד בונדישער יוגענט איז געווען בלויע בלוזעס
און תיטע בינדעס .מען האט טאקע אין יומ־טוב־טעג געקאנט טרעפען אין
טאמאשאוו א גאר היפשזן צאל יוגענטליכע אין דער דאזיגער אוניפארם.

224

טאמ*שאװער

יןעגעגזײטיגע באציאונג אין דער אידישער סכיכה
קלאה אז דער ״בונד״ האט געהאט קעגגער אין דער אידישער סביבה.
עם פלעגען פארקומען אפטע דיסקוסיעם׳ וויכוחים מיט צױניםטישע און
קאמוניסטישע גרופן .ע 0איז אויסגעקומען אויסצושטיין א קאמף פון דעם
פרומען טייל פון דער אידישער באפעלקערונג״ װעלכעד תאט אין ״בונד״
געזען דאס אראפגײן און אראפפירען אנדערע פון דרך־הישר פון אידישקײט.
אפטמאל זענען די וױבוחים געװען גאר שארפע׳ עם פלעגט דערגײן צו גאר
ערנסטע צוזאמענשטױםען .יעדער צד האט געהאלטען מיט ױין אמת ,אז ער
האט דעם ריכטיגען װעג• שטעל איך זיך גיט אפ אויף די באזונדערע פאלען׳
פאד דער געשיכטע דארף עס אבער געזאגט ווערען .דער סוף־פםוק פון אלץ
איז דאך געװען װאם דער שונא ,דער גאצי־מערדער האט בײם פארטיליקען
די אידען נישט נאכגעקוקט די פארטײאישע איבערצײגונג פון יחיד ,נאר האט
דעם כלל געפירט צו דער פארטיליקונג.

די ?אמיטעטען ®ון ״הונד״
צו די קאמיטעטען פון ״בונד״ אין פארשידענע צײטען האבען געהערט
אין טאמאשאװ די וױיטערדיגע חברים :נ-חום שולדינער ,לײביש קאפענבוים״
קאפל שפיזאיחן״ פעלטיק לעדערקרעמעה יעקב־שיע גראמאן ,עזריאל צאן,
ױסף מעלדונג ,לײבל שערער ,שבח קארנווארצל״ דוד גיײיר ,שמעון לעדער און
יצחק זיגעלבוים.
עס זענען צװישען די לעבעדיגע ! לײבל שערער (מדינת ישראל) ,דוד
גייער (אמעדיקע) ,שמעון לעדער (טשילע) ,יצחק זיגעלבוים (ארגענטינע),
עזריאל צאן (ישראל) ,יוסף מעלדונג (אורוגוואי) ,שבת קארנװארצל איז גע*
שטארבען אין אורגװאי — די אנדערע זענען אדמגעקומען דורך די נאצישע
רוצחים.

א גאלעדיע פון די בונדישע טוער אין טאמאשאװ־לוכעלסק
איך האלט פאר מײן חוב וױיטער צו ברענגען (אין סדר פון אלף־בית)
ביאגראפישע נאטיצן װעגן עטליכע פון די אקטױוע טוער פון ״בונד״ אין
טאמאשאװ ,וועלכע זענען שוין ניט צװישען די לעבעדיגע .טייל זענען
פארבײװעגס פריער דערמאגט געװארען .זאלן די וױיטערדיגע שדרות זיין א
צושטייער צום זכר פון די ,װאס זענען אומגעקומען און אױך א ביישטייער
צו דער געשיכטע פון אונזער שטאט ,וואו די דאזיגע יחידים זענעך אויסגע־
וואקסען און געדיגט אויף זייער אופן דער אידישער פאלקסמאסע.
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י ץ01יק.דעם !<8ן יולי דאךפט־איר אויםקלױגן אײערע ®ארשמייער ,וועלכע.ויעלן אין אייעד
:אטען אנפירן'מי.ט דער שטאט־ווירטשאפט.
פ-ין אייער אוישוואל ײעפ זײן אפהענגיק צ!* ד־  jt־ ■*ועלן דאנן די קהלהעע פארוארנער ,וגעטענס די גאגצע
;ע״1ל“אפ=לעמ ארגעט איז  8פאיאש בג\גע דער ארבעטנריקעד ײרישער גאפעלקעררננ* ^>jr״ די פארעז&ײער
פון דיײדיעע ארגעהער דער ״כינד /װעלבער פידט אין די ?:שאט־דאטן א קאפף פאי־ וי נערעבטע פאדערונגק
פון די ארכעמער טאסן:
■

/

£אר באפרײען רעם ארבעמס־םענפיש פגן■יג’11אט“ב ..עפײערן אוןארױפלײגן זײ אױף די באדמריקע ?לאק״
פאד־ א׳יסדםטע םעריצינישע הילף פ>ור ךעד אייטער ?זטאטישער נאשעלקערונ,:
פאר לינוערן דעס סאננל פין דידוח רירך כיי״ן כיליקע שטאשישע דירור״•’

א נרױסע פלאג אמ איצט פאר דעפ ארגעטם-מעגעש די ארגעםשלאדקײט ,דעריכזןר פאדערן די סאציא■
ליטסיעע־ראטמענעדי פון די מצאט ראמן ײאש פער .עפעג-לעבע ארבעטן .תני־ פארעפײמר פינם ײדיען אדבעטער־
ד&ד ,בוני' פידס דעיכײ  vא*.שרעדסידלעכן קאםף פאר רעכט אױף ארבעש ד.ר .אז דער ײדי׳צער ארבעמער
זאר 7יגעלא:ש ווערן צו אלע עפענמלעכע און עפאציעע ארב?שן ,פאר.צינעםיגן־ ייריעע אגנע־טטעלםע אין די קא-
םונאלע איגשביפוץיעב בדי די אדיטע ײריעע גאפעלקעררנ; זאל זיןד לךננדן פארשבענריקן אייף ײרײגו.
m

די ײדישע ארבעטגדיקע מאסן גרטיקן זיך א־ן « ײדיש וועלטלעכע עול און דעריבער פאדערט '

דער .בונד  ,אױםצו־אלטן אויפן חשבון פון ־■צמאט ראט די יידיש װעלטלעכע עולן צוגלײך נ2יט די
אלגעפדנד פאװשעכבע שולן.
חברים און פרײנט  iםװעלן פארערן פ־•; אײך ד• *ג־צימען די האנדװ׳נדקער ,טא ו.־י•:״־ ,:א) דאשזײנען
די פע:טען װעלבע זיצן כי:ן הײנהיקן ט!ע אי! רע.־ גשינד אץ הערן זיך ניעש  w vtדי גײב; ־־ :דע־ ■יד־שעד
אדכעבנדיקעד נאפבלקץרונג* און אלע געיעכפע פאדעדתגע; פדן אונזער חבר עולדינעי װעין אפגד־־^־פ; דודך דעד
*צײארצער מקרהײט &ון דער נשינע צחאטץן טיט רי שכיש־:ץ פין די האגרווערקער ,רעריבער  p*pאיין עטים נישפ־
פאר די װעלף ײאפ װילן *יך באהאלטן אונטער א עעפפענ־גד פעל.
m

צואײןז װעלן זיך װענרן ריצטניםטײשע א;ע:טלעך דיאױי געײשעגע3ועלי*־«*מ[ ,ײעלכע טיעט; אדייש »ו:טזד
דעדיליסשע  4ײער וי-עען זײו מיטײאש פאױ א ,־ע־ס ד־אגן ז*י יי העזי■ צי יעין אי! »:צ7ן פין א״בעביג-־ ,דאש
זענען דאך קערער פין אעד 1י אפענע שונאיט .זײ נו.יזן פיר פאדבדײבן טיס נאןז א נדעפערע פאראבטו■*. ,;:׳*ל ויי
קרבצז wא,ײז" איגסער א דויסער אדכעטער םאגקי; .שיר *■'.ײסן אבעי זײערע בינית״• די װילן צינדע ״
האגן דורןז עװעדע טי גע^אשן .אקלארן ־ננטפער ד.אט רי פארמײ כאקוטק פ\ן דער »־בעטנ1^1
5ין ױאדעע״ לוכלין* װילנא און א גא:דע רייע אנדײרע עטעט אין עמעטלעןל בײ רי לעצטײ
ײי־ ־אבן אפילי קײן איין ראצמאן גי־צט ךירבגעפייצ .דאכ ר.אט די פארעיינען ארײנגעבר
מן&מ־?9ע*ע*אם
ק7גן ,״בוגד״ װענזען די ײרישע ארבעפעי האכן אננעפרויט ןײערע עמיפק׳ אז זײער
באעטײט אין גיסן עט^ אויפן #כיגד״.
װײלער און וױילטרינס! קײן איץ שטים טאר ני
װערן פאר די רייכע און זאטע ,ווי אױך ױשט פאר f-p
זיייערע משרתים— די פ .צי .װעלבע האבן נישט קיץ כוח
קײן מוט צו שט ארבו.
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יעקכ־שיע גראמאן
יעקב־שיע גראמאן איז געבוירען געװארען כײ עלטערען שניידערס.
ער איז אױך געװען א שניידער .גאר ױנג טרעט ער ארײן אין דער בונדישער
באװעגוגג און דעדגײט דערצו װאס ער איז איז משך פון דער לעצטער צײט
בסדר געווען ,ביז זיין טויט ,דער פארזיצער פון קאמיטעט פון ״בונד״ .ער האט
דורכן װעג פון אלײן־בילדונג דערגאנגען צו א גאד הויכעד ניװא פון אנטוױק־
לונג .ער איז געװען א גאר שײנער רעדגער .ער האט געהאלטען רעפעראטען
אין דער בונדישער ביבליאטעק ,װאס האט זיך געפונען אויפץ עדשטען שטאק
פון די שטאטישע האלעס .ער איז אויך געװען דער רעפערענט אױף די
קרײזן פון ױגענט־בונד ״צוקונפט״ און ״סקיפ״ .ער איז אויך געװען דער
ארגאניזאטאר און אנפירער פון נאדל־ארבעטער־פאראײן .ער איז אין די
דרײסיגער יארן געוואדען קראנק און איז געשיקט געװארען זיו קיר-־רען אין
װארשע .זיין קרענק איז ניט אריםגעהײלט געװארען .עד איז געקומען צוריק
און קדאנקערהײט אנטײל גענומען אין אלע בונדישע טעטיגקײטען .ער איז
געשטארבען אין טאמאשאװ .די לוויה האט דורכגעפירט דער ״בונד״ ,אין
װעלכער עס האט זיך באטײליגט א גאר גרויסער עולם.

מרדכי װײפכערג
מ .װײסבערג איז געבארעז געווארען אין יאר  1895אין טאמאשאװ .אין
י;יר  1917האט עד זיך אנגעשלאסען אין ״בונד״׳ װעמען ער איז געבליבען
געטרײ ביז זײן לעצטען לעבנס־טאג.
ער איז גלײך געשטעלט געװארען אין דער אנפידונג .ער באטײליגט זיך
בײ דער ארגאניזירונג פון די שטדײקן פון די ארבעטער און איז דער יעניגער,
װעלכער פירט די אונטערהאנדלונגען מיט די באלעבאטים .פאר יעדעו ערשטען
מאי װערט ער שטענדיג ארעסטירט .ער איז דער קארעםפאנדענט פון דער
בונדישער ״לרבלינער שטימע״ .ער מערט דעלעגירט צו די בונדישע צוזאמענ־
פארען װי א דעלעגאט פון דער טאמאשאװער ארגאניזאציע ,אדער פון לובלינער
ראיאז•
מיר האבען שױן פריער דערמאנט .אז אין די אנהויב צװאנציגער יארן׳
װען עס װערן דורכגעפירט ארעסטעז אין גאנצען ליבלינעד ראיאן איז װיים־
בערג צװישען די קרבגות.
איך האב דערמאנט״ אז כדי צו העלפען אים מאטעריעל האבען «יר דאן
געשאפען א דראמאטישען קרײז .איך װעל דא ,לויט מיין זכרון ,אויסרעכענען
די מיטבאטײליגטע אין דעם קרײז !  )1רפאל — פוליע — הויט ;  )2מרים
פרעגער־שערער ן  )3חיים־מיכל י׳ארן ;  )4פרײדעלע רײכמאן — מאיר בעער50
 )5מאטיע בלאגק !  )6באלטשע בלאנק !  )7שײנדל בלאנק  >t 8װיגדעד צוקער ;
 )9מינדל מײל־זיגעלבוים )10 :יוסף מעלדונג  )11 :נחום שולדינער !  )12איטע
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טייג .איך האב זיך אויך באטייליגט אין דעד דאזיגער דראמאטישער סעקציע,
אמת ניט ווי א שפילער .מיין ארבעט איז געווען צונויפצוקלייבען די נויטיגע
גארדעראבע ,דעם רעקוויזיט ,באזארגען דעט גרימידער און דערליידיגען אלע
פארמאליטעטען ביי דער מאכט און טאקע זארגען ,אז די פאליציי זאל
צושטעלען ״גוטע״ באריכטען פאר דער העכערער מאכט.
אגב דאדף מען דא דערציילען ווי אזוי מיר פלעגען זיך נוהג זיין ,אז די
פאליציי זאל צושטעלען די״גוטע״ ראפארטען .גאר שווער איז געווען צו
באארבעטען דעם פאליציי סערזשאנט ציעשאק ,א ווילדע באשעפעניש ,וועלכער
האט אויף זיין געוויסען געהאט דאס לעבען פין א גאראלער אידישען אינגעל
וועלכען ער האט דערשאסען .דער דאזיגער האט עם געדארפט באריכטען דעם
סטאראסטא ,אז אויף דער פאושטעלונג האם מען ניט ארויסגעטראטען קעגען
דעד פוילישער מ אכ ט ...אז אלץ איז געווען אין ארדענונג .מיר פלעגען
אים ארייננעמען הינטער די קוליסען און מאכען מיט אים א ״לחיים״ ליב
געהאט האט ער גאר שטארק דעם ביטערען טראפען ,ער פלעגט טרינקען ווי
א פיש  . . .נאך יעדע פאר גלעזלעך פלעגט ער אנטשלאפען ווערען און אז ער
פלעגט זיך אויפכאפען איז דאס פלעשעל געווען גאר נאענט און ער האט
ווידער געמאכט א כו ס ה ...אזוי איז עס געגאנגען ביז נאך דער פארשטעלונג.
די באריכטען זענען טאקע געווען אויסגעצייכענטע.
רעזשיסאר און סופלאר איז געייעז דער חבר נחום שולדינער ,וועלכער
איז אין יאר  ,1927אויסגעוויילט געווארען ווי א ראטמאן פון ״בונד״.
מרדכי ווייסבערג איז די לעצטע יארען געווען אין ארגענטינע ,גאר
אקטיוו אין דער אידישער באוועגונג ,געשטארבען אין . 1963

שלמה ליכער
ער איז געווען א קינד פון גאר ארעמע עלטערען .זיין פאטער איז געווען
א תלמוד־תורה מלמד ,וואס האט אבער פארדינט וואסער אויף קאשע.
ארויסגעהאלפען אין דער פרנסה האט זיין מוטער׳ וועלכע איז געווען באקאנט
מיט׳ן נאמען ״שפרינצעלע די שדכנ׳טע״ .אבער פון דעם אלעמען איז נאך
אלץ געווען קארג אויף לעבען.
שלמה ליבער איז גאר יונג אריץ אין דער בונדישער באוועגונג .באזונ־
דער געווען טעטיג אץ דער בונדישער יוגענט־ארגאניזאציע ״צוקונפט״ ,לויט
זיינע יארעו האט ער זייער פרי חתונה געהאט א!ץ געוואוינט אין ווארשע,
וואו ער איז געווען באשעפטיגט ביי הויז־מאלעריי .עד האט געפירט א
שווער לעבען .געווען א טרייער מיטגליד אין דער ווארשעווער ארגאניזאציע
פון ״בונד״ .ער איז נאד דעם אין לעמבערג• ווען עם ברעכט אוים דער
בירגער־קריג אין שפאניע לאזט ער איבער זיץ פרוי און קינ ה א אינגעלע

228

מא»!שאװער

און גײט אומלעגאל א ו ו ע ק קיין שפאגיע און קעמפט אין דער אינטערנאציאגאלער
בדיגאדע .אין אײנער פון די שװעדע קאמפע! אויפ׳ן בארצעלאנער פראנט פאלט
עד פון די פאשיסטישע קוילן.
זיץ אינגעלע איז אריינגענומען געװארען אין דער בונדישער מעדעם־
סאנאטאריע אין מיעדזשעשין ,װאו ער איז דערצױגען געווארען.

פעלטיק לעדעדקדעמער
פעלטיק לעדערקרעמעד האט אפגעשטאמט פון א אידיש־באלעבאטישעד
משפחה .אין טאמאשאװ איז ער צום ״בונד״ געקומען פון דער לובלינער
גימנאזיע .לעבענדיג דארטען האט ער פארקערמ אין די בונדיש־סטודענטישע
קרייזן און אדײנגעצױגען געװארען אין דער באװעגונג .בײ אונז האט שױן
פעלטיק געטראפען א גוטע בונדישע ארגאניזאציע און א בדײט פעלד פאר
טעטיגקײט .מיד האבען אים אױפגענומען מיט בדייטע ארעמס׳ וױיל מיר
האבען זיך גענײטיגט אין אינטעליגענטע כוחות .עד האט אונז טאקע געהאלפען
בײם אײנארדענען די אװנט־קורסן .װאו מיר האבען געלערנט צוױי מאל אין
דער װאך .ער איז געװען דער באדאטער בײם אויםשרייבען די נויטיגע ביכער.
אויך האט ער פאר אונז געשריבען אלע נױטיגע דאקומענמען ,ביטעס צו דעד
מאכט װעגען פארלעזונגען און דאס גלייכען .אמת ,מיד פלעגעז די ביטעס
איבערשרײבען .זיין פאטער איז געװען א קהילה־דאזאר באך פון די אלטע
צארישע צײטען און מיר האבען ניט געוואלט אז דער ױנגער פעלטיק זאל
האבען משפחה־עגמתינפש׳ן. . .
װען דער ״בונד״ האט אין יאר  1927דורבגעפירט  3דאטמענעד אין
שטאטראט באמיען מיר זיך ,אז עד זאל ווערען א באאמטער אין שטאטראט ,ודאו
ער האט געארבעט פאד א לענגערער צייט ,נאכהער ארבעט ער אין מלוכה׳שען
פינאגץ־אמט (אחשאנד סקארבאווא) .אין סעפטעמבער  1939ווען די שטאט
װעדט באמבארדירט פון די דייטשען װערט ער שווער פארוואונדעט אין א
פוס .ניט געקוקט אױף זיין שװעדען צושטאנד אנטלויפט ער אױף מזרח ,צום
סאוועטיש־אקופידטען טייל פון פוילען .ער נעמט א םאװעטישעז פאספארט
און פארט אװעק״ װי דאס איז געװען די אינסטרוקציע ,צו װאוינען אין א
שטאט וױיט  200קילאמעטער פון דעד גדענעץ .ווען די דייטשען ברעכען דעם
אפמאך מיט די סאװעטען און זיי באפאלען דוסלאנד פאלט פעלטיק לעדער־
קדעמער אריין צו די נאציס און טײלט דעם גורל פון אלע אידען.

לײכיש קאפןןנכױם
ל .קאפענבױם איז געבױדען געווארען אין יאד  1897בײ עלטעדען
בעלי*מלאכות .דער פאטער איז געווען א סטאלער און די מוטער א צוקער־

יוכור בון•

229

בעקערין .קיץ פרנסה האט ניט געפעלט ,הגם זיי זענען קיין גבירים ניט
געמען .שטאמענדיג פון דורות סטאלערס איז אויר לייביש געווארען 8
סטאלער און טאקע גער״ערט צו די בעסטע פאכלייט.
צום ״בונד״ איז עד צוגעשטאנען יועז די• ארגאניזאציע איז געווען א
פארצווייגטע .ווען דער ״בונד״ איז אין יאר  1927געגאנגען צו די וואלן צום
שטאטראט האבען מיר געפוגען פאר נויטיק ארויסצושטעלען אים פאר א
קאנדידאט אריף דער ליסטע און עד איז טאקע אױסגעוױילט געװאדען ווי
דער דריטער בונדישעד קאנדידאט צום שטאטראט .ער איז טאקע געווען
דעד אינגסטער פון די שטאטראטמאנער .ווי א דאטמאן איז עד געווען דער
ריבטיגעד רעפדעזענטאנט און געטריי אויסגעפילט די שליהותץ פץ ״בונד״.
ווען עם ברעכט אויס די צװייטע װעלט־מלחמה אנטלויפט ער״ וױ די
מערהייט פון דעד אידישער באפעלקערונג ,און קומט קיץ ראווא־רוסקע,
וואוהין עם איז אריץ די רויטע ארמיי .די םאװעטישע מאכט צװינגט די
פליטים צו ווערען סאוויעטישע בירגער די מערהייט זאגט זיך אבער דערפון
אפ ,צווישען זיי אונזעד חבר לייביש .צוזאמען מיט אלעמען ווערט ער טאקע
ארויסגעשיקט קיץ סיביר אויף קאטאדזשנע ארבעט .ער האט געארבענו אין
וואלד ביי די שווערסטע קלימאטישע און אוממענטשלעבע באדינגונגען .ער איז
טאקע דארטען געפאלען א קרבן ,געשטארבען פון זזונגער און קעלט .פון
וואלד האב איך ,אין מיץ פארשיקונג־ארט ,פון אים באקומען נאר איץ פאפט־
קאדטל .צווישען אנדערע האט ער דארטען אריינגעשריבען אזא מין פילדייטיקע
שורה  — :״דוד ,וואס זאגסטו עפעס צו אט די וואלד־גזלנים ז״ . . .

שכח קאדנווארצל
ש .קאדנווארצל איז געבוירעז געווארען אין טאמאשאוו־לוב .ביי זייער
ארעמע עלטערען .דער פאטער א פודעלעך־מאבער איז געווען גאר קראנק
אבער געמוזט ארבעטען כדי אויסצוהאלטען די גאר צאלרייכע משפחה *פון
זיבען נפשות .שבח׳ן איז אויסגעקומען צו גיין זייער פרי ארבעטען כדי
ארויסצזיהעלפען דעם פאטער אץ דער פרנסה .שפעטער וועדט עד דער
גאנצער פרנסה־געבעד .וױיל דעד פאטער שטארבט יונג און פאר׳יתומ׳ט א
גרויםע משפחה״ ער ארבעט ווי א סטאלער .ער שליסט זיד אן גאד יונג אין
דער בונדישער באוועגונג .צחאמען מי ט יוסף מעלדונג פירט עד אן מיט
דער בונדישער ביבליאטעק .פארנעמט כסדר וויכטיגע אמטעז אין קאמיטעט
פץ ״בונד״ ,בעיקר איז ער דעד פאדטיי סעקדעטאר און דעד פדעסע־קאמיסאד.
אין יאר  1931עמיגרירט ער קיץ אורגוואי .אויד דארטען איז ער גאר אקטיוו,
איז אין דער אנפירונג פץ דעד ארטיגער בונדישער ארגאניזאציע .ער ווערט
קראנק אויף קאנסער און שטארבט אין יונגען עלטעד ,עד פאר׳יתומ׳ט א פדוי
אץ  2קינדער.
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גחום שולדינער
נ .שולדינער איז געבוירען געװארען אין יאר  1892אין טאמאשאװ־לוב.
זיין פאטער איז געווען א גמרא־מלמד .הגם ער האט די קינדער׳  4זיז און 2
טעכטער געגעבען א דעליגיעזע דערציאונג האט ער זיי אויך דערמעגלעכט
צו לערנען וועלטלעבע לימודים .דעד איינציגער זיז׳ וואם איז אייעק איז דער
פרעמד איז געײעז נחום ,ער איז אוועקגעפארעז קייז ווארשע פאר דעד ערשטער
וועלט־מלחמה׳ און זיך געלערענט א פאך — מאלעריי .ער האט זייער שוועד

נחום
זיי ן

שו לדינ ער,
ברודולרס

ויין
צװײ

זון

משהלע,

מײרלען־

אין

פון

הרוביעשאוו

געארבעט פאר פרנסה .ווען עם ברעכט אויס די ערשטע וועלט־מלחמה קומט
נחום צודיק קיין טאמאשאוו .דעד הונגער צווינגט אים אנצונעמעו א שטעלע פוז
א סאניטאר אין שטאטישען שפיטאל .ער אדבעט אין דער דיזענפעקציע־
אפטיילונג ארך ער פאדט אדום איבער די וואוינונגען פין די טיפוס־קראנקע.
וואס זענען אריינגענומען געווארען איז שפיטאל כדי דארטען דורכצופירען די
דיזענפעקציעס .ער ווערט אליין אנגעשטעקט מיט טיפוס איז ווערט אריינגע־
נומען אין זעלביגעז שפיטאל ,וואו ער ליגט לאנגע וואכען .ער קומט ארויס
אז אפגעשוואכטער ,א צעבראכענער אבער ער מוז ווידער זיך שטעלען
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אדבעטען .ער האט חתונה מיט דעד חבר׳טע מאלע זיגעלבוים זי איז א
שניידערין .מען מאטערט ארים פרנסה.
ער טרעט אדיין אין ״בונד״ און ווערט אייגער פון די אנפירער .עד
איז דער ערשטער קאנדידאט פון ״בונד״ צום שטאנדראט בעת די וואלען אין
יאר  .1927ער פאדטרעט מיט ווירדע די אינטערעסען פון די ברייטע אידישע
פאלקסמאסען אין שטאטראט .ער איז אויך דער פארשטייעד פון ״בונד״ אין
דער אידישער קהילה .ווען עם ברעכט אויס די צווייטע וועלט־מלחמה ווערט
ער פארוואגעלט ווי א פליט קיין דאדוע־רוסקע .די שטאט איז פול מיט פליטים
און ער באשליסט אריבערפארען טיפער אין לאנד .צוזאמען מיט זיין משפחה
וואנדערט ער איבער קיץ וויניצע ,פאדאליע .דארטען גרייכט אים אבער אויך
די נאצישע מערדער־האנט — צוזאמען מיט אלע אידען קומט ער אום מיט זיין
פרוי און איין טאבטער.
• קאפל ש  9יז אייזן
לויט אונזערע היימישע באגריפען איז קאפל צו אונז געקומען אין
״בונד״ פון א ״בודזשואזע״ משפחה׳ זיין פאטער איז געווען א וואלד־סוחר,
פארמאגט אן אייגען הויז מיט א פיינעם פרוכט־גארטען .דעד ״בונד״ האט
אבער אויף דעם דאזיגען משפחה־פגם ניט געקוקט׳ אבער דערפאד האט ער
טאקע געהאט אויסצושטיין אויסזעצונגען פון זיינע עלטערען און פון זיין
״באלעבאטישער״ סביבה ,וועלכע האבען אים פארגעווארפען דאס חבר׳ן זיך
מיט די שניידערס און שוסטערס ...ער האט סטאביל מיטגעארבעט מיט דער
ארגאניזאציע און מיד האבען אים אנפארטרויט צו דערציען אונזער יוגענט
ווי א רעפערנעט אויף א טייל פון די ״צוקונפט״—קרייזן,
אגב איז ער ניט געווען דער איינציגער ״בונדישער פסול״ אין דער
משפחה .זיינע פעטערס ,דעם פאטערס ברידער ,זענען געווען גאר אקטיווע
בונדישע טוערם אין דעד שכנות׳דיגער שטאט זאמאשטש.
געקומען איז ער אין ״בונד״ שוי ן א דערוואקסענער ,נאכן דודכמאבען
דאס מיליטער־דיגסט .דאך האט ער מיט אויסעדגעוױינלעכער איבערגעגעבענ־
קייט און טריישאפט גע־דינט דעד באוועגונג .ער האט זיך פאר׳ן אויסברוך
פון דער צווייטער וועלט־מלחמה אריבערגעצויגען קיין לודמיד ,וואו ער האט
חתונה געהאט .אויר דארטען האט ער אנגעהאלטען זיין אנגעהעריגקייט צום
״בונד״.
עד און דין משפחה זענען פארטיליגט געווארען דודך די נאצישע
מערדערס .איין טאכטער האט באוויזען זיך צו ראטעווען און געפינט זיך אין
קאנאדע.
* * *

נואמאשאוזער

232

אין האב דא דעדמאנט נאר געציילטע פון ועם בונדישען אקטיוו,
נאד די יעניגע וואם לעבען ניט .פאדשידען איז געווען דעד רועג זייערער אין
דער אייביגקייט .די מעדהייט האט געטיילט דעס גודל פון די מיליאנען
פארטיליגטע בדידער און שייעסטער פרן אידישען פאלק .צוזאמען מיט די
יעניגע וועמעגס נעמען מיר דערמאנען יא אין די יראם זייעד נאמען וועד ט
ניט דערמאנט ,באעדען מיד זייער אנדענק.
V2w

233

תכיר בון

גזגזתדרוג! ״צגןירי־הגזגרזזיײ ב&װגזטזוב
•

נדוופ

ר צי מר,
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אביב

ברצוני להביא בזה תואר על דבר יסודה והתפתחותה של תנועת ״צעירי־
מזרחי״ בטומשוב לכל שלוחותיה״ בגון :״החלוץ־המזרחי״ ,״ברוריה״ ו״השומר
הדתי״ .אולם כדי להבהיר את הדברים על רקע ההתפתחיות ,שנתהוו בימים
הראשונים ליסודה״ עלי להקדים סקירה קצרה על דבר ההתפתחות של
התנועה הציונית בכלל ו״המזרחי״ בפרט בימי מלחמת העולם הראשונה
יתקופה קצרה לאחריה.
ובבן״ עוד בעצם ימי מלחמת העולם הראשונה״ עם יציאת הרוסים
משטחה של פולניה וכניסתם של הגרמנים התחילה התנועה הציונית להתפשט
במהירות מפתיעה .עד אשר כמעט לא נשארה בכל השטח אף עיר ועירה שלא
נוסדה בד .איזו שהיא אגודה ציונית .הסתדרות הציונית ,שהתקיימה עד אז
בסתר בעקבת משטר הדכוי של הצאר הרוסי ,שדוב שטחה של פולניה היה
נתון תחת שלטונו ,קבלה אז דחיפה חזקה להתארגנות מחדש ורוב העם ,ביחוד
בני הנוער ,התיצב תחת דגלה.
אז התחילו להתארגן גם הרבה אגודות ציוניות של היהודים הדתיים
בשם ה״מזרחי״ .ולמרות זה שהקו הרשמי של החרדים ,ביחוד של החסידים
היה בימים ההם נגד .הרעיון הציוני ,והיו גם הרבה מקדים שיצאו במלחמה
גלויה נגד הציונות — ,בכל זאת התעוררה כאמור ,הרבה מן היהודים הדתיים,
ובתוכם הרבה מגדולי הרבנים ויסדו אגודות של ״המזרחי״ ,שאת יסודותיו
הניחו גדולי ישראל עם הרב ריינס זצ״ל בראש ,עוד בשנת תרס״ב ,בוילנא.
בעירנו טומשוב נוסדה האגודה הראשונה של ה״מזרחי״ בשנת תדע״ז,
ובתוך שורותיה התארגנו אז זקנים וצעירים יחד .והיא התחילה מיד עם
הוסדה לפתח פעילות ענפה בכל שטחי התנועה הציונית — .אולם מפאת
השרפה הגדולה״ •שפרצה בטומשוב בקיץ תרע״ח ,ושבה עלה בלהבות דוב
העיד נפסקה העבודה לזמן קצר .עם קצה של המלחמה בסוף שנת תדע״ח
ותקומתה של פולניה המשוחררת ,נתחדשה שוב העבודה במלרא המרץ.
אבל אז כבד הרגישו הצעירים ,כי בשבילם צרה המסגרת האחידה ביחד עם
החברים הזקנים 5ביחוד נוכחו לדעת שבשבילס בחור צעירים נועדו גם
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תפקידים מיוחדים מחוץ לאלה שיש להמזדחי בכלל ולשם הגשמתם היעילה
יש צורך בארגון מיוחד של הצעירים .אז קמה אגודת ״צעידי־מזרחי״ .הדבר
נעשה כמובן במסגרת כל ארצית — .בעירנו טומשוב נוסדה אגודת ״צעירי־
מזרחי״ בשנת תר״פ ,שרכזה בתוכה את טובי הצעירים הדתיים בעיר ,רובם
מחובשי בית המדרש.
המארגן ויושב ראש הראשון שלה היה הח׳ נחום
בא אל התנועה כמובן גם כן מספסל בית־המדרש ,אולם
זה חדור ברוח הציונית הדתית וידע כבר אז את השפה
בין חברי הועד הראשונים נמנו  :שמואל גולדשטין ז״ל
דצימר ,שמואל הונורוב ויוסף זינגר.

דב גלאז הי״ד .הוא
הוא היה כבר לפני
העברית על בוריה.
ויבדלו לחיים נחום

הפסקה קטנה בעבודה נגמרה שוב בזמן המלחמה של הפולנים עם
הבולשביקים ,אולם עם גמד הקרבות נתחדשה העבודה ביתד חנופה .כאן
צריך להזכיר את הח׳ יעקב אדביספלד הי״ד ,שהצטרף אז לתנועת ״צעירי־
המזרחי״ .הוא היה כח מארגן ממדרגה ראשונה ובמשך הזמן נעשה לעמוד
התוך של תנועת ה״מזרחי״ בטומשוב בכללתה עד לימים האחרונים שלפני
מלחמת העולם השניה.
הס׳ צעירי המזרחי בטומשוב נחשבה בין החשובות במדינת פולין .לא
היחה אף ועידה אחת של התנועה שלא לקחו חלק בה .עוד בשנת תדפ״א
שלחו את בא־כחם לועידה הארצית הראשונה בורשה .היה זה הח׳ פנחס
נויהויז ,בנו של הרב ר׳ נחמן זצ״ל מטומשוב והוא גם נבחר אז להועד המרכזי.
עם התגברות התנועה החלוצית היו צעירי המזרחי בטומשוב מהראשונים.
שיסדו בשנת תרפ״ד את ה״חלוץ המזרחי״ .ומיד באותה שנה נוסדה על ידו
בטומשוב ״נגריה״ והרבה מחבריו התמחו בה בעבודת הנגרות ,וגם עלו אח״כ
ארצה ועד היום הם חיים ממקצוע זה.
בשנת תרפ״ה נוסדה על ידי ה״חלוץ המזרחי״ בעירנו חוה חקלאית
בכפר מראטין׳ שחברים מכל הסביבה קבלו בה את הכשרתם לעליה כמו כן
נשלחו על ידו כמה חברים לשם הכשרה בחוה החקלאית המרכזית של
החלוץ המזרחי בסקוצ׳קובה״ ,ביניהם הח״ח :משה פייער וי שעי׳ גורזיצנסקי
ז״ל ויבדל לחיים הח׳ שמואל וייסר.
בשנות תרפ״ה—תרפ״ז נתקיימו בטומשוב ועידות מחוזיות של כל
ארגוני ה״חלוץ המזרחי״ במחוז ,בהשתתפותם של באי כח הועד המרכזי.
מלבד העבודה החלוצית פעלו הרבה בשדה החינוך והתרבות .נערכו
שעורים לעברית .תנ״ך ותלמוד ועוד .עלינו להזכיר כאן במיוחד את הח'
בצלאל בזק (ביז׳יגסקי) ,כיום חבר המרכז העולמי של ה״מזרחי״ ,ששהה
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במשך זמן מה בטומשוב ועמד בראש התנועה .הוא הקדיש הדבה מזמנו
וידיעותיו בעיקר להעבודה התרבותית ובכלל פעל הרבה להתחזקתה של
התנועה בטומשוב.
השנים תרפ״ח תר״צ היו שנות שקט יחסי בתנועה הציונית והעבודה
הצטמצמה בשנים אלה במדת מה .אבל החל משנת תרצ״א באו שוב שנות
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גאה .אז גכנ&ו לעבודה הכרים הרשים .הרכה מאלה התחנכו כנר בביה״ס
״יבנה״ .ביניהם האחים קוינשטוק ז״ל ויבדלו לחיים שבתאי וסרמן ועוד— .
בראש התנועה עמד הח׳ שמואל וייסר״ שהתפתחה אז במיוחד ורכזה בתוכה
את רוב הנוער הדתי בעיר.
בזמן ההוא נוסדה גם אגודה של צעירות דתיות בשם ״ברוריה״״
שהתפתחה יפה ולשורותיה הצטרפו כל פעם חברות חדשות .הרבה מהן״
לאחרי שקבלו הכשרה מתאימה במוסדות ההכשרה של ה״פועל מזרחי״ עלו
אז ארצה ואפשר להפגש אתן בכל פנה בארץ.
מגומרי בית הספד יבנה נוסדה ג״ב הסתדרות ה׳״שומר הדתי״״ ששמה
לה בעיקר למטרה להשתלם בלמודים במסגרת שעורי ערב ולפתח פעילות
תרבותית וספורטיבית״ המיוחדות לתנועת השומר הכללי׳ בעיקר היתה
שאיפתם להמצא כתוך שורותיה של התנועה הדתית הלאומית.
בסוף רשימתי אני דואה לי לחובה להקדיש שורות אחדות לשבחו של
איש אחד״ אשר אם אמנם לא היה אף פעם חבר בהסתדרות ״צעירי־מזרחי״,
הדי עבד כל הזמן במחיצתה והשפיע עליה השפעה מכרעת .מתכון אני בזה
למר חיים יוסף לרר״ שלפי דעתי אי אפשר בכלל לכתוב על פעולה מזרחית,
איזו שהיא בטומשוב״ מבלי להזכיר את שמו של ח .י .לרר .הוא הצטרף
ל״המזרחי״ בימים הראשונים להוסדו ומיד משך אליו את תשומת הלב
הכללית בתוך התנועה״ בהיותו אז אחד מצעירי בית המדרש המוכשרים ביותר
ונבחר מיד למזכיר .כעבור זמן מה שמש כבד כיושב ראש בפועל ואח״ב
נבחר ליו״ר״ ובכהונה זו שמש עד הזמן האחרון .הוא הקדיש ל״המזרחי״ כל
כך הרבה זמן ,כח ומרץ עד שקשה היה להבין מתי יש לו זמן לעניניו הפרטיים.
בכלל היה הרוח החיה בכל התנועה כל זה שלא על מנת לקבל פרט ,רק לטובת
הרעיון ,שאליו הוא מסור בכל נימי נפשו.
כיום הח ,לדד חי בישראל והנהו המנהל בפועל של החברה להוצאת
ספרים אל ״המקודדת״ — .עד היום הנהו אהוד מאד על כל מכיריו וחבריו
מימים עברו וברכתם חלוה אוחו תמיד.
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יזכור גוך

גזטזג&ור־חצנױד
די אבגגטזטייגוגגג פון
אי\ ב\־$נז^ט$1זװ לגב.
• דוד י .לעווענפום
אין טאמאשאוו לובעלסקי איז דער קן פון השומר הצעיר ארגא־
ניזירט געווארן זומער  .1933ווען ע 0איז געקומען אויף כיבוש א פלוגה
פון קיבוץ בנתיב פון לובלין .דאס איז געווען א קבוץ פון השומר הצעיר.
איך װעל קײגמאל ניט פארגעסן די אידישע קבוצניקעם אין אונזער
שטאט.
יונגע אידישע בחודים און בחורות זיינען געגאנגען צו דעד שווערס־
טער ארבעט אין טארטאקן ,ציגעלניעס ,ווי אויך געגאנגען האקן האלץ
ביי בעלי־בתים פון שטאט ווי אויך אין די אידישע בעקערייען .נישט
איינמאל פלעגן מיד מיטגיין העלפן טאן די ארבעטן ,ווייל עם האט זיי
אויסגעפעלט ארבעטם הענט .די אידן פלעגן קוקן אויף זיי מיט שטוינונג
אז אזעלבע איידעלע יוגנט טוט אזעלבע שווערע ארבעט .א סך האבן
געקוקט אויף זיי מיט רחמנות .באטש עם זיינען שוין געווען א סך יוגגט
פה אונזעד שטאט אויף הכשרה אין קמצים .לױט איך געדענק ,די
ערשטע זיינען געווען החלוץ ,החלוץ־הצעיר און פועלי מזרחי .אץ פיל
האבן שוין געהאט עולה געווען קיץ ישראל.
אץ דעם זומער  1933דורך דער אינציאטיווע פץ יוסף גאלדמאן
(אומגעקומען דורך די נאצים ימח שמם) ,בדאגי קארפ (אומגעקומען דורך
די נאצים ימח שמם) ,ישראל צאן (היינט אין ישראל) ,חנה לערנער
(היינט אין ישראל) ,דוד יוסף לעווענפום (היינט אין ניו יארק) ,פנחס
ערליך (היינט אין אדגענטינע) ,משה גודטלער (היינט אין ישראל) ,ווי
אויך  3חברים פץ קיבוץ בנתים אבראשי פינסקי״ קן ציפור אץ דער
ווייסער יעקב ,האבן מיד די ערשטע אויפגעשטעלט דעם קן פץ השומר־
הצעיר.
גלײך דעם ערשטן טאג האט עם געמאכט א גרויסן רושם אץ
שטעטל ביי דער יוגנט .דעד קן האט זיך זייער שיץ אנטוויקלט אין משך
פון עטלעכע מאנאטן .עם איז אנגעפידט געוואדן א פארצוױיגטע קולטו־
רעלע ארבעט .עם זיעען שטענדיק באהאנדלט געווארן וויכטיקע אקטוע־

־^אײאשארער
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יזכור ברך

געהאלפן פארשידענע ציוניסטישע אימפרעזעס.
די ארגאניזאציע פון השומר הצעיר האט פארצוימט דעם וועג פון
די קאמוניסטן וואם האגן• געלויערט■ אויף דער אידישער יוגנט .די יוגנט
וואם האט געלערנט אין יבנה שול ווי אויך אין פובליק שול האבן זייער-
ארט געפונען זין־ אויסצולעבן קולטורעל און געזעלשאפטלעך אין קן פון
השומר הצעיר.

_
. .־...־.־.־

.

■
י
־־
־.־ .

■
־.־ .־ ־ .־ ־
,
L
.

־
.

.

־
.

־־

ןדי^ '-
^^v־ v/v1vl־!.־

.

■ י.
,

י.

* .1 1

■י.
־

j'.'/־.V ,.,.

: " ft־:■!$:
:

=
*
•

-

■ ...............

 . . .־ ■ .־-־ V .

■״-.״
■
״.״
 .״ . . ■ ■.

.־

X

■

■
■ ״ ,״_y .

w .

־.
■
־
־J
/
■
. .
■
■
.
־
.,I
־.
־.
■.

■I
■. I־:
!: Iי!:־:
LftV.V/i־,r.

.

 ■ rי

-.

.

.׳ ־ ,

::

־..׳ .־ ־  ' .־

■׳ :
■;
■
! ; .י,,,
■
׳
..י
■
..י
■
■
־
־
.

.

־ו,, .

■ ׳
־
■
־
■
■
■■ ־

§
g

.

־
■
-V
■-
'-

r

X

_
 V־־
' ־־־J. .
■
־,..-

J
V
f
*14

f-

*

 ■v:-־

■:־:
■:־זיל־; :י
>r־rir־:
^:־:״

■'!
■
"
i" 1
'1
“
■'ו1
■"
"l'1
"_p
1

*
>
:

1

1 r
r .
■ .
■ ■ 1 1
 /1
.1
./
■.׳ .
■ r
_1
_ '1
.1
■1
.1
_ ,
־1
1
1
1
r
■
■
.
!

-

י;־־ ׳:::■ :
י'.

■t
1

: : ;:

::

*_E
_f

r

:

:

»

19

־■••:׳־׳•

י.

״I׳

'] .

*

■ .
־-

»#

־

'.־■ 1

. ' 1׳I׳־
'

&

־

-.

3

. .־

u

 *V:״ .־■:
.

» ־ י■

־.־.י ?־ .־.י .י.־ ־

■, ■,i

u

Pi-sV
-V
.־,־־ .

 X T * .״ י !"■י -י . J“i

•s

.׳.■\ .

’1

:

,,

* J־

■
■:
■־ ׳
.

 -Pי*•',־■■־ >:
^.־
■
- 1" , :

r׳ :

 :י ;

:י

+■. .

•

:
■

■׳ ־
■ '
■
■*
■
׳
■
■
■-
*L
י-
-

■ ־:־־. .V ■.V -
■>v. :י.::-:ז־ -י -.-י־־
■
׳

■, UL' f .hO־,־■.־ ■>.-׳■:

י' . ,.

.

I *.

■::
:

:י

P
. 1 ? ,,I .

-׳

.

־ -׳
.
׳

■

I

־

•
.■ L

׳
־ .׳'.־ .■■ .,׳ . y .

1
■
■■!
1
■'׳■! .-׳ ‘y j-.
■"׳
׳■ -ן־'
־ .י■.־•־ י.־ ׳■׳  .־1־^■ ׳״־!־■!■!־ ׳׳ .׳■
■_־
■
■
d
'/
.’.
■
■
..

p
'

■!,j

יו.
י .־
.־
־ ■.׳
.
■ ■
.
״,.,

i

■י
T
>

״.
•.vr.j
■
־'i_j
>
■-
■ 'iv,
*יי
■p
r״
*V
■
■t
■ l־־
■.
■
■
■
־

<_' XS.כ־י י יr- 0
־ ־ . V־ s . m. .

״י

.

.י. .

׳:
■ ■  Iי ־ ן ■■

י■ י ■V

*.

■■ ■ : .

.־ . I
./

■ t:.

: r :־ ׳

■'
■
^
_י

■
^
־ י׳

■
. rl 11
1I

.

■ ,
׳'׳

■ 1 fr
■ 1
T
_
'

■■O.f1

1

v־■j,

=: % ^ l:v : r
■■-
_J
L
_1l_f. IJ
_
._ LI

k

טאמאשאװער

240

ספעציעלן אינטערעס האט מען געלייגט אויף די חוגים פון עברית׳
אינטערעסאנטע עונגי שבת׳ טיולים א .ד .ג .די גרויע ״חולצה״ און די
״עניבה״ האט ספעציעל צוגעגעבן חן דעד יוגנט .די דערגענצונג אין דעד
ארבעט איז געווען ווען מיר האבן זיך אנגעשלאסן אין קיבוץ ״במעלה״
אין פלאנסק .דאם האט אויר צוגעגעבן וויכטיקייט אונזער קן .און 3
חברים זיינען באשטעטיקט געווארן צו גיין אויף הכשדה.
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יזכור בון

א 2ןורצטר איבגןךבליןן פגנעגן ״גןדבגונו1די \\2אדץ ישדאלײ
■

אי\ בו& $ו$טז$גג
■

• אשר חערגנפמאן
■

i
«

■

1

מיטן אנטשטיין פונ׳ם באפרייטן פוילן אין יאר
 ,1918איך נאך אלם ישיבה בתור מיט דער ? 8נגעי־ קאפאטע ,מיטן ■אידישן
היטעלע שטייענדיק אויפן זאמאשצ׳עד שאסיי ,האב דעדזען ווי עם קומט
אן פון דערווייטנס א קליין מוזיק ארקעסטעד און נאך זיי א קאמפאניע
זעלנער ,פדעגנדיק וועד איז דאס ,האט מען מיר געענטפעדט דאס איז
״אידישע סקויטך פון זאמאשטש ,ד .ה .״השומר־הצעיר״ ווי מען האט זיי
גערופן .דאס האט מיר זייער אימפאנידט אז איך האב דערהערט אז מען
גריבדעט ביי אונז אויך אזעלבעס בין איך געווען צווישן ,די ערשטע
וואס בין געלאפן זיך פאדשרייבן ,דאס איז געווען ביי משה קאדפער אין
הות.
קומעבדיק אריק מיט דעד לאנגער קאפאטע זיך צו פאדשרייבן ,האבן
זיי געפאדערט אן אונטעדשריפט פון מיין פאטער צי עד עדלויבט מיד
דאם (ווייל פאר  18יאר .האט מען דעם אונטערשריפט געדארפט ,און איך
בין דעמאלט אלט געווען  14־ 15יאד) .דערהערנדיק די בשורה האב איך
ניט געוואוסט וואס •צו טאן ,ווייל אזא אונטערשריפט איז געווען ערגער
ווי קריעת ים־סוף .סוף כל סוף פאלנדיק אויף א פאדטל האט מיר מיץ
עלטערער .בדודער פלטיאל אזא אונטערשדיפט געגעבן און צום מזל בין
איך געווארן ,ווי מען האט עם גערופן א ״םקויט״
p

■

דער השומר הצעיר איז אנטשטאנען ווי עם האט ארומגענומען כמעט
די בעסטע יוגנט פון אונזער שטאט ,די אויפגאמ זיינען נאך אין יענער
צייט געווען צו אנטוויקלען די יוגנט גייסטיק און פיזיש ,קיץ שום
פאליטישן כאראקטער האט עס נישט געטראגן ,עם זיינען געשאפן געווארן
 4קבוצות איינגעטיילט לויטן עלטער ,יעדעד קבוצה האט געהאט א ראש
קבוצה מין די ארבעט איז געפירט געווארן גענוי ,ד .ה .יעדע קבוצה האט
געהאט פארשיידענע קורסן ווי למשל  :פאר עברית ,אדץ־ישראל־געאגראפיע,
אידישע געשיבטע א .א .וו .אויך אויספלוגן אין די טאמאש^וער וועלדער
אויף גאנצע נעבט ',טיולים קיץ בילגוריי ,ראווע־רוסקע ,אלץ וואט האט
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ארוגטערגענומען אונטערן נאמען ״סקױטינג׳ /אין פוילן האט דאם געהײסן
״הארצעט״ ,עם איז אנטשטאנען אויך בײ דער ארג $ .ספארט קלוב א .נ.
״הכח״״ אונטער דער ?ײטונג פון ה׳ עדלשטײן ,אזוי אז מיד זײנען ארויס
אױף א ״מעטש״ מיטן גימנאזיום קלרב ״טאמאסאפיה״ .האבן מיר זײ
ארײנגעהאקט ״גאלן״ אז פאר כעם האבן זײ אונז באװארפן מיט שטיינער,
מי!ר זײנען קוים ארויס לעבעדיקע.
איך דערמאן זיך א שײנע קוריאז װאס איז מיט מיר פארגעקומען.
בעת עס האט געדארפט פארקומען די לאנדעס־קאנפערענץ פדן ״השומר־
הצעיר״ ,האט מען פון אונזער שטאט געדארפט שיקן  3דעלעגאטן און אלע
 3זיינען געווען שוטרות ד .ה .בחורות ,נו ,האבן זיך אונזערע בחורים
צעבונטעוועט הלמאי עם געפיגט זיך ניט צווישן די  3דעלג .קיין איין
בחור ,האט מען באשטימט מען זאל שיקן מיך אלם דעלעגאט .נו ,אז מען
פארט אויף א קאנפערענץ פון השומר־הצעיר מוז מען דאו אנטאן א
שומר׳ישן מונדיר און איך בין נאך דעמאלט געגאנגען אנגעטאן א אידיש
היטעלע ווי מען האט עס גערופן .נאר וואס טוט מען ,האט מען כאשטימט
אז איך פאר ארויס קיין בעלזעץ מיט מיין אנטאן און די חפרה וועלן
מיר ברענגען דעם מונדיר ,אזוי איז געווען ,אין בעלזעץ האב איך זיך
איבערגעטאן דאס ערשטע מאל מיט קורצע הויזן ,מיט א ברייטן בראזיליאנער
הוט ,אזוי אז איו האב זיו א? יין ניט דערקענט ,איך האב ערשט דאס
ערשטע מאל אין מיין לעבן געזען אן אייזנבאן ,דאם איז געווען בערך
אינעם יאר  , 1920שטעלט אייך פאר וואם פאר א איינדרוק דאם אלץ
האט אויף מיר געמאכט .אנקדמענדיק קיין לובלין וואו האב זיך געטראפן
מיט פארשטייער פון גאנץ פוילן ,ווי מען האט אונז ערשט געפי׳רט אין
א גרויסן וואלד אריץ וואס דארט איז פארגעקומען די ועידה אויף דער
פרייעד לופט ווי עס פאסט פאר סקויטן ,און איך ,מיד זייענדיק פונ׳ם גאנצן
טומל .בין ארויף אויף א בוידעם שטיבל און אזוי אפגעשלאפן דארט א
טאג מיט א נאכט ,אזוי אז די בחורות וואס זיינען געפארן מיט מיר,
רבקה אורבאך ,לאה בארנשטיין ,לאה ווערטמאן האבן ניט געוואוסט וואו
איך בין אהינגעקומען ,ווען איך האב זיך אויפגעכאפט און אראפגעגאנגען
פונעם בוידעם שטיבל ,האב איך דערזען א מעלדונג בזה הלשון :אזוי
וזי שזין א טאג צייט איז נעלם געווארן א דעלעגאט מיטן נאמען הערבסמאן
אשר -מעלדן מיר אז ווער עם ווייס פון אים אדער געהערט עפעס וועגן
אים זאל מעלדן אין דער הויפט־ביורא .בין איך טאקע באלד געגאנגען
מעלדן אז איך האב דעם פארלוירענעם געזען און דאס בין איך אליין.
אזוי האט דער השומר־הצעיר ארג .עקזיסטירט ביזן יאר 1925
בערך ,ווען גלייכצייטיק עס האט זיך אנגעהויבן צו ארגאניזירן דער ״החלוץ״
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וואם א סך פון די השומר הצעיר חברים זיינען איבערגעגאנגען צום
החלוץ .אין יענער צייט האט אין דעם באפרייטן פוילן אנגעהויבן בלאזן
נייע מיגטן ,וויגטן פון אנטיסעמיטיזם ,אז די טאמאשאווער יוגנט האט זיך
מער ניט געקענט שפילן אין סקויטינג ,גאר מען האט אנגעהויבן זוכן
עקזיסטענץ ,״תכלית׳׳ ,און אין אונזער שטאט האבן מיר קיץ תכלית ניט
געקענט געפיגען ,דאן האט זיך געשטעלט די פראגע וואוהין? אט דעם
וואוהין האט מען געפונען אין דער החלוץ ארג .וואס איר אויפגאבע איז
געווען צו שיקן חמ־ים אויף הכשרה־פלעצער ,כדי זיו צוגרייטן צו
פיזישע שווערע ארבעט ,וואס מיר האבן עס קיינמאל ניט געפילט ,און
עולה זית קייז ארץ־ישראל.
די גרינדונג פון דעם החלת הכללי ,איז געווען ווי מען קען זאגן
א הצלה פאר א סך יוגנטלעכע פון אונזער שטאט וואם האט דערמעגלעכט
די עליה קיץ ארץ ישראל ,מתר האבן אין החלוץ געפירט א פארשפרייטע
קולטורעלע און ציוניסטישע ארבעט ,עס האט אויך עקזיסטירט ביי דער
ארג .א החלוץ־הצעיר ד .ה .א חלוצישער יוגנט כדי פון איר צו ליפערן
—י^יי

ס ערוו אל טונגס מי טגלידער
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ױגנטלעכע .אויפן ארט פון די הברי החלוץ װאס זיינען אפגעפארן .אײניקע
אױף הכשרה און אייניקע עולה געװען קײן ארץ ישראל.
די ערשטע יארן פון דער עקזיסטענץ פונעם החלוץ האט זיך געפירט
אן אינטענסיװע פארצװײגטע החלוץ אדבעט ,אין די שפעטערדיקע יארן
װען חט־ים זײנען זיך צעפארן ,האט זיך געפילט דעד טעמפא פון יער
ארבעט אױף א שוואכערן אופן ,עס האט אויד גיט געפעלט קי? קודיאזן!
למשל אין א געװיסן אװנט קומט צו מיד צילויפן בוכה שטערן ,פאדסאפעט
און מיט א געשרײ אשרן קום שנעל אין לאקאל אריץ דארמ מןןרט
יעק׳ל בעכער ,גייענדיק אויפן װעג באגעגנט מיך שוין יענקל בעכער
און פרעגט מיך ,קענסטו מיר געבן  10 8חברים אויף הכשרה אין קיבוץ
״דרחר״ בײ זשאלקעוו ,ניט קלערנדיק קײן רגע האב איך באלד צונויפ־
גערופן אן אסיפה־כללית ,כדי אויסצוקלײבן קאנדידאטן אין קיבדץ דרור,
נאך א האלנע נאכט פון ויכוחים האבן מיד געפונען א צאל קאגדידאטן
צו שיקן זיי אויף הכשרה ,מערסנטס חברות.
נאך א קוריאז מוז איך דא דערמאנען ,װייל דאס האט פאראליזידט
און דערשטיקט אויף א לענגערע צייט די החלוץ ארבעט :אויף א געװיסע
זיצונג פונ׳ם ועד האט אימיצער פארגעשלאגן ,אז אלס אויסצײכענונג פאר
מייז  10יאריקע אקטױויטעט אינעם החלוץ ,זאל מען מיך באשענקען מיט
א גאלדענעם מעדאל ,אייניגע חברים ניט פילנדיק זיך גוט אין דער סיטואציע,
גענוי קען איך עס ניט געדענקען ,האבן געשפאלטן דעם החלוץ אויף אן
עזרת נשים און עזרת גברים ,ד .ה .אלע חבח־ת זײנען צוגעשטאנען צו
נטע אייזן און די חברים זייגען געבליבן אויף מיץ זייט ,אזוי אז עס איז
ארומגעגאנגען א ווערטלן אין וועלכן החלוץ ביסטו אין עזרת־נשים אדער
אין עזרת־גבדים . . .
די גאנצע געשיכטע איז דערגאנגען ביזן ״מרכז החלוץ״ אזוי אז
מען האט צו אונז אלעמאל געשיקט שלוחים ווי מייטשע האפמאן און
יוחנן מארגנשטערן כדי צוריקצושטעלן דעם געשפאלטעגעם החלוץ אדג.
סוף כל סוף איז די גאנצקייט פון דעד החלוץ ארג .צוריקגעשטעלט
געווארן ,מיט א באנייטער אינטענסיווע אדבעט אויף אלע געביטן זיינען מיד
ווייטער געגאנגען צו פאדווידקלעכן דעם ציל וואס איז געווען ״עליה״ ,אזוי אז
אין יאד  1934ביז איד און א סד חברי־החלוץ ווי י .הרבםמאן י .לאנאייל
ש .זילברמן  .0זילברגלד י .לרנד פ .שטול ב .שטערן ר .הערבסמאן מ .כראפמאן
ג .שפורער ד .ווייסלעדער מ .ליבערמאן ר .ווערטמאן און אנדערע וואם איך
קען ניט געדענקען ,עולה געווען קיין א״י .ווי איר זעט איז דאס געווען
דעד אקטיוו פונ׳ם ״החלוץ* .אזוי אז די לייטונג פון דעד ארג .איז איבער־
געגאנגען אין אינגערע הענט מיט יונגן מוט און כוח.
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אבער דעד גו דל האט געוו אל ט אנדער ש״ טי טן אריינמאר שיו ץ פון
די הי טלער־באנדעס קי ץ טאמאשאװ און מי טן או מברענגען פין דער טאמא־
שאוועד אידי שעד באפעלקערוגג״ איז אויך או מגעקומען די העראאי שע מחל ת
אדג .און מיט זיי די גאנצע שעפערי שע יוגנ ט פון אונז ער שמאט.
בערך האבן מיד אן אפ שפיגלונג פת אונז ער ע ער שטע יוגנ ט־ א רג אניז א־
ציעם וו אס זיי ער פראגדאם האט ני ט ארי עג ענו מ ען קי ץ שום פאליטי שע
טע טיקיי ט ,יעצט װעלנדיק בא שדײבן אין קור צן די עלטערע און פאליטי שע
פ אד טיי א .ב *פועלי ציון״ ווי מען האט עס ג ערופן ״רעבטע״ וויי ל קי ץ
לינ ק ע פו עלי ציון אין כיי אונז אין שטאם ני ט  .געדוען« אפילו פאר א
רפואה אויך ני ט .מען האט געקענ ט ג עפינ ען אלעס ביי אונז אין שטאט,
ווי ׳״ מנד״ ,גע שפאלטענע קא ה .בונ ד ,גע שפאלטענע ציוניס טן״ ״על המ שמר״
און ״עת לבנו ת ״ ,ק א מוניס טן טראצקיסטן אץ סתם ק א מוני  0טן .אבער
״לינק ע פו עלי ציו ך דאס איז ני ט ג עוו ען בנ מ צ א.
די שפראצונגען פון אנ הויב פון פו עלי ציון ב אוו עגונג איז אנ ט־
שטאנען נ אך אין  1917מי מן צוריקקו מ ען פון רו סל אננד קי ץ טא &אשאוו
פון די ה״ח שיפלינג ער און טעוול אייל בוי ם .קי ץ כאדאקטעד פון אן ארג אני־
זיר ט ע פ אר טיי האט עם נ או ני ט גע טר אגן ,נ אר אן אנ טייל אין אלע
אידי שע אינס טי טו צי עס וו אס איז אין י ענ ער ציי ם ג עוו ען האבן אנ טייל
ג ענו מ ען אין א גרוי ס ער מאס חברים פון ״פו עלי ־ציון״״ אין קאאפעראטיװ
פון שיך און קליי דונג וו אס אונ טעד דער אנ פי רונג פון ח׳ שיפלינג ער ,דאמאלס
נ אך א חמד אין פ אר טיי ,אויך אין דער אידי שער קיך וו אם איז אוי ס־
געהאלטן ג עוו אדן פונ׳ ם אמעריקאנעד ״דז שוינ ט ״ ,וו ער געדענקט ני ט דאס
לי דן ״דעד חבר מאלף פיר ט די קינד עד צו קו שציו שקי שטיין״ אוי ך א
חבר פון פו עלי־ ציון ,ווי אויר וו עד געדענקט ני ט די מאסען פאר־
ז א מלונג אין ״דאם לוד אווי״ פארן אנט שטיץ פונ ע ם ניי ע ם פוי לן ,װען ברא ש
פון דעד פ ארז א מלונג איז ארויסג עג אנג ען אין א דעמאנסטראציע מיט דוי ט ע
פענער די ח״ח טעוועלע איילבוי ם און מאטל בלאנק אויר חמרים פון
פו ע לי־ ציון ,אט פון די איינ צלנ ע און געציילטע חברים איז אין י אד 1923
מי טן קומען פון חבר בוי ם פץ כעלם און חבר ז אק ,אויפגע שטעלט ג עוו ארן
די ער שטע ארג אניזיר ט ע און צענ טר אליזיר טע ״פו עלי ציון פארטיי״״ װי דעם
עד שטן פארטײ לאקאל האבן מיד געהאט אין הויז פון אלי׳ רופ א קרײצעד
וו אס האט געצייל ט א שיינע פן8ד צענדליקער חברי ם ,פון פאר שידענע
הארעפא שנע אץ פראלעטאדי שע טאמא שאווער ב אפ עלק עדונג ,דאס איז ג עוו ען
די ער שטע ווע מען מען האט געקענט אנ רופן ״ציוניס טי שע םאציאליסטי שע
ארבעטער־פארטיי פו עלי ציון ״ ,װייל דארטן האבן זי ך דעמאלט קאנצענ טרירט
כמעט אלע ארבעטער און וו אס האבן זי ך געוו אל ט פד אלע ט אדיזירן אין
י ענ ער ציי ט.
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איך און נאך א ײנצלנע חברים װי ש .הוי ט מ .ליכ טנפ עלד װאס
האבן זי ך אין דרוק װעזן אין סטאלעדײ ארבעט ספ ע צי אליזיר ט ,האבן מיר
אויך ג עפונ ען אונז ער ארט אין דער פו עלי ציון פ אר טיי ,דעמאלמ צו
י ענ ער צײט איז זי גע װען די אקטױוםטע פארטײ אוי ף אלע ג עבי טן װי
איגערליבע קול טורעלע אריע ט ביז אויםערלעכע פאליטי שע אדבע ט ,ווי
װאלן צום פוילי שן ״םײם״ ,שטאט־ראט װאלן ,אדער וראלן צום צ ױנ .ק אנגר עס,
איך געדענק א קורי אז װען ע 0האט געדארפט פארקומען װאלן צוס
שטאט־רא ט ,איז די עדגםטע שלאכט פאדגעקומען אויפן שטאטי שן ״בי ת־
הקברות ״ .דארט האט גע װ אוינ ט נ תנ אל דעד געל ײמטער ,און איבער אים
האבן זי ך גע שלאגן אלע פארט ײען גל ײך װי פון זיין שטים איז אפהענגיק
די גאנצע װאלן ,אזױ אז אויף דער בריק פארן בי ח־ עול ם טייר׳ לוי פנ די ק
כאפן נ תנ אל׳ן אים צו פי רן שטימען ,האב איך דערזען א שלאכט אויפן
בי ת עולם טײך װי עס פ אלן מענט שן פון ברי ק גל ײך אין טײך ארי ץ,
דערזעענדיק הי מ .א ײלבוים ליג ט נעבעך אוי סג ע צויגן אין טײך און א
פאר װאונדעטער ,האב איך שנעל ג ערופן אונז ער חברים נ אך הילף .מי טן
אנקו ם פון די חברים האבן מיר געמאבט א הסכם מיט די פאד שטײער פון
״בונד״ ,צ ױנ .ארג .״אגודה״ אז מער זאל מען זי ך ני ט ר ײסן בײ נ חנ א ל׳ן,
נאד מיר װעלן נעמען א פעדדן־ װעגעלע אים אװעקזעצן אוי ף דעם װעגעלע
איז פון יעדע פארטײ זאל מיטגי ץ א פאר שטייער ,און אים צופירן ביז
צום װאל־ב ױר א ,דארט קען ער ש&ימעז פאר װעלכע פארטײ ער ווי ל,
װעד עס האט ני ט ג עזען די לוי ה מיטן װעגעלע מיט דעד באגל ײטוגג
פון די פאר שטײער פון די פארטײען״ האט נ אך קײן שענערע זאך גי ט
געזעז•
אבער די פארט ײ־ארבעט האט זי ך רוײטער געפיר ט איר ארט טעטי־
קײ ט ,צו י ענ עד צײט האט זי ר ג עגרינד ע ט דעד ״האנד װעדקער־פארא ײך״
און מי טן אוו ע קגיין פון די n״ nבוי ם .שטרוזלעד און אנדער ע .האט זי ך
אגג ע הויבז פילן א שוואכקייט אין אונז ער פארטיי ל עבן ,מען האט אנג ע הויבן
וו אנד ערן פון איין לאקאל צו א צוויי טן ,אבער די ר ע טונג איז געקו מען פון
א צוויי טער זיי ט ,ווי מען ז אג ט* ,גאט גי ט די רפואה פאר דעד מכה״ .צו
י ענ עד צייט איז פארגעקומען די פ א ר אייני קונג פון ״ פו עלי־ ציו ך מיט ״ צ עירי־
ציון״ און מען האט עס דערנאך ג ע רו פן! ״פו עלי ציון צ .ס.״ און דאס
האט זי ך אויך אפגערופן אוי ף אונז ער שטעטל .פאר דעד פ אר אייגי קונג איז
פאדגעקומען פאד שידענע אינ ט ענ טיוו ע כאדאטוגגען וו או מען האט פעםט־
גע שטעלט דעם ב אזיס פון דעד פ אר אייניק טער פ אד טיי.
אין י אר  , 1926איז פאדגעקומען די פייערלעבע אלגע מיינע פאדזאמ־
לוגג וו או עט זי ע ען אויפגע טרא טן מיט פייערלעכע רעדעס פון בייד ע
פארטייען״ עם איז אויר אוי טגעו ױילט גע װארן אן אלגע מיינעד פ אד טיי־
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קאמיטעט וואם איז בא שטאנען פון :פייוו ל האל ץ ,שמחה הוי ט און איך פון
״פועלי ציון״ ,י שראל ווערט מאן׳ שמשון האלץ פון צעירי ציון .אז עס
איז מיט מזל גע שאפן ג עוו ארן די פ אר אייניק טע פארטיי א .ג .״פו עלי צי ץ
צ .ם.״ האבן מיד באלד אנג ע הויבן איינ צופי רן פ אדצווייג טע פאד טיי־אדבע ט,
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ער שטנס האבן מיר ג ע דונג ען א לאקאל פון  3צי מערן ( ביי נאווא שעלסקי ץ),
י עדן פו ײ טיק צונאכטם איז פארגעקומען א קעסטל א װנט װאו עס האבן
זי ך באט ײליקט כמעט פון אלע פ אר טייען ,אלע שכת ב ײטאג א פארטראג
אוי ף אקטועלע און קול טודעלע טעמעס״ אונז ער ע פאר שטײער האבן זי ך
באט ײליקט אין אלע פאר שידענע קאמיסיעס פון שטאט ווי :״קרן ק ײמת״,
״קרן היסוד״ ,״אידי שע שול ארג.״ א .א .עם איז אויך ג עגרינד ע ט ג עוו ארן
א ״ הפועל־קלוב״ װאס האט געהאט די א ױפגאבע אנט װיקלען פיזי ש די
טאמאשאװער ױגנט אוי ף פאר שידענע ג עבי טן .אבער די עיקר א ױפגאבע
פון דער פ אר טיי איז גע װען צו שאפן א ױגנ ט דעזעד װ פאד דעד פ אר טיי
בכדי אז מי טן אוי םוו אנד ערן פון עלטערע פאדטײ חבדים װער קייז דרו ם
אמעריקע און װער קי ץ ארץ־י שדאל זאל ני ט בל ײבן א ל ײדיקער בלייז״
האט דעד פארטײ קאמיטעט אר ױפגעל ײגט אוי ף מי ד .אלס םעקרעטאר פון
דער פארט ײ׳ צו ג רינ דן א יוגנט־״פר ײה ײט ״ .איד ו ױסנדיק אז די *פרייהייט״
ארג .קומט אין באטראכט אלס רעזעד װ פאר דער פארטיי״ האב זי ך
אד ײנגע װארפז מי טן ג אנ צן להט און די ױגנט־״פר ײה ײט״ גע שאפן.
די ״פרייה ײט״ איז בא שטאנען פון ױגבטלעבע  14ביז  18י אר׳ יוו אם
זײ האט מען געדאדפט צוגר ײטן אין משך פון דער צײט זיי ז אלן װערן
קול טורעל ב א װ אוס טזיניק כדי זיי ז אלן פאר שטײן אז אר ײנג ײעבדיק אין דער
פארטײ ז אלן זײ ו ױסן וואם מען פאדערט פון אימ אלם חבר פון דער פארט ײ.
די ארבעט איז ביט געװען פון די ג דינג ע ז אכן ,בפרט דעד מענט שן־
מאטעריאל איז גע װען א צוזאמענ שטעל פון ו י ארעמסטע און אפגע שטאנענע
יוגנ טל עכ ע .ובכל ז א ת .מיט א שטארקן ו ױלן האט מען אלץ דורכג עז ע צ ט.
י עדן אוונ ט איז פאדגעקומען שיחות אויף פאר שידענע פראבלעמען און מען
האט איינג ע טייל ט די חפרי ם אוי ף ק רייזן ,פאר ס אצי אל אגי ע ,ציוג פ ר א ב־
לע מען .פריי היי ט־ און פ א ד טיי־ עניני ם .אין משך פון א ג עווי ס ע ציי ט האבן
שוין די יוגנ טל עכ ע פריי היי ט׳ אוו צ עס א פריי היי ט־׳״סקוי ט״ .דאס איז בא שטא־
נ ען פון יוגנ טל עב ע  14*10י אריקע וו אם זיי ע ר אויפג אבע איז ג עוו ען און
ארו מגענו מען אלע ס קוי טינג־ אנ טווי קלונג ען ווי! אוי ס פלוגן .זו מער קאלאניעס
און פאר שידענע ספארט אי בונג ען.
עם האט דא אויך ני ט געפעלט קיין קו רי אזן .איד האט געדארפט ז ען
וו ען עם ז ענ ען זי ך צוז א מענגעקו מען חברים פון דער פ אר טיי אין ס קוי טן־
לאקאל .וו או עם ז ענ ען ג עוו ען די חברים פ .האל ץ ,י .איילבוי ם י .ווערט מאן
וו ען די פריי היי ט׳ אוו צ ע ם מיט די ס קוי טן האבן אנג ע הויבן צו זינג ען דאם
ליד» ״ מיד זייג ען יונ ג און יונ ג זיינ ען די מו חו ת״ ,ווי די אויבנדער מ אנ טע
חברים זיינ ען ארי ץ אין אזא עקסטאז און מי טג עזונג ען דאם ליד ״ מיד
זיינ ען יונג ״ האט מען ני ט דערקענט וו ער פון זיי איז יונ ג און וו ע ר איז
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אל ט ,אלץ האט זי ך פארכאפט אין איץ הארמאניע אז כמעט דאס פרייל עכקיי ט
און לוס טיקיי ט פון די יוגנ טל עכ ע פרײהײט הברי ם האט י עדן אװנט
צוג ע צויגן די אויפמעדקזאמקייט ני ט נ אר פון די פ אד טיי הבדי ם ,נ אד אפילו
פת אלע דורכגיי ענדי ק ע מענט שן ,בדי זיו צוצוהערן דאם זינג ע ריי פון
דער ״חברה־טראסק״ ,אזוי איז מען ג עוו ען ג עוו אוינ ט צו דו פן די.
אזוי וו ען אין י אר  1938בין איך געקו מען אוי ף א טיול קי ץ
טאמא שאוו ,דאם איז ג עוו ען א יאד פאר דעד צוויי ט ער וו על ט מלהט ת ,האב
איך שוין געטדאפן א מאדערנעם ״קלוב״ װאס איז ג עוו ען ביי ה׳ גולד מ אן
אויף קאשטשושקא ג אס ,מיט  4*3צי מערן ,וו אס דארט האבן זי ך קאגצענטרירט
די אלע אויבנדער מ אנ טע ארג אניז א צי עס.
■

אין א י$ןר שפעטער ,מי טן אוי סברוך פון דער וו על ט ק דיג און
טי טן אדיינ מאר שירן פון די הי טל ער־ היו ת צו or־ גז אין שטאט ,מי טן או ט־
קו ם פון .ד ע ד טאמא שאווער אידי שער ב אפ עלק עדונג ,איז אויך או מגעקו מען
אלץ וואט איז גע שאפן ג עוו ארן אין משך פץ דעד גאגצער ציי ט.
אבעד איין טדייס ט איו אונז ג ע בלי בן ,דעד אידעאל צו וו אס די
טאמא שאוועד יוגנ ט האט גע שטדעבט האבן אים די נ א צי־כ הו ת ני ט געקעגט
או מבר ענג ען ,אט דעד אידעאל פון די יוגנ ט־ חב רי ט האט מיטגעהאלפן צו
שאפן די ״אידי שע מדינ ה״ ,וו או דארט ז אלן קענען קו מען די שארית־
הפליטה פון אונז עד שטאט און אוי פ טניי אויפ שטעלן לעבן אוי ף פעסטע
י סו דו ת.
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רי ״אגװ־הײ איד אנטטזעהװג או\ איך ^נטװיןןלװג
• חרכ יצחק טאיי גירמלער ,חיפה

די אגודח הארטאדאקסי ם ,שפעטער ״אגודח שלומי
א מוני י שדאל״ און צום־לעצט זי ך ג ערופן ״אגודח י שראל״ אדער װי זי
איו באקאנט קורץ ״אגודה״ ,איז ג עגרינד ע ט גע װארן דורך די גרעסטע ג דולי
י שדאל פון פדי ערדיקן דו ר .אין תרע״ב אין קאטאווי ץ .אבער קײן פאר־
צװײגטע טעטיקײט האט זי •אין פגילן ני ט ג עפיר ט .עס איז גיכ ער געװען
א שפיצן פ אר א ײניקונג פון דער ררעלטס ארטאדאקסי ע .אדער אן הכנה
צו דער שפעטערדיקער אגודה טע טיקיי ט ,און עם האט זי ר ני ט געפיל ט
שטארק דאס נ חי צו ח פון א רג אניזי ת אין דער פרא װינ ץ ,רוײל אױך די
גאציאנאלע און װעלטלעכע ארג אניז אציעס ז ײנען ני ט געװען טעטיק נאר
באגדאבן אין די מוהות פון געציילטע אנ ה ענג ער ,צוליב דער דעספא־
טי שער צארי שע הער שאפט וראו יעדע עפענ טליכע אקטױריטעט ( אויסער
רײן ד עליגי עז ע) אין גע װען פארװערט און פארבאטן .מי טן אוי םברוך פון
דעם ער שטן װעלט קריג ז ײגען אױך זי ך צעפאלן די אלע אײנגע שטעלטע
ארד ענונג ען פונ ם אלטן שטײגער ל עבן ,ספעציעל אין יאר  1915װען די
רוםי שע מאכט איז פ אר טריבן גע װארן דורך די דייט ש־עסטר ײכי שע חיילו ת.
איז דאס אידי שע לעבן ארויס פון ז ײגע א ײנגע שרומפענע ד' א מו ת ,און
זי ך אנג עפ אנג ען צו א רג אניזי רן אוי ף מאדערנע י סו דו ת ,יעדער אין זיין
קר ײז ,מיט די ב א מי הונג ען צו פאר שפרײטן ז ײנע אידעאלן און פ רינ צי פן.
די פירער פון דעם חרד׳י שן אידנ טו ם האבץ דערפילט די געפאר װאס
דאם נײע לעבן האט פאר דעם פרו מן איד ,און םפעציעל פארן יונגן
דור״ האבן זײ זיו אנג עפ אנג ען צו א רג אניזי רן אונ טערן פאן פון ״אגודת
האדטאדאקסים״ און שפעטעד געטוי שט אויפן נאמען ״ שלומי א מוני ישראל״■
אבער צוליב דעם װאס די לו בלינ ע ר װאיעװאודסטװא איז גע װען אקופיר ט
דורך די עסטר ײכער און אד מיגס טדירט פון •זיי א .נ .קליין פוי לן װאו זײ
האבן געהאט די פולע הער שאפ ט ,און גרוי ם פוי לן מיט וואר שא ברא ש,
איז ג עוו ען רעגיר ט דורך דייט שלאגד .און באטש זיי זיינ ען ג עוו ען פ ארבינדע טע
אויפן שלאכט־פעלד דאך האט צווי שן אט די צוויי אקופאציע מאכטן ,עק־
זיס טיר ט א פארמעלער גרעני ץ־פ אס מיט אלע שטרעננע גרעני ץ געזע צן .אזוי
אז דער גאנצער לובלינ ער געגענ ט און טאמא שאוו ב תוכ ם ,זיינ ען אפגעריסן
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ג עוו ארן פוג ם קאפ פונ ם פ ױלי שן איונ טו ם פון .ד ע ר הויפ ט שטאט וואר שה
און עם האט ממש ני ט עקזיס טיד ט קיין שום פ א ד בינ דונג צווי שן די ,און
דא 0האט שטארק אפגעטעמפט און געהאמעוועט די אזוי אנט שאנענע פארטיי
אק טיווי ט ע טן .אויך צוליב די צרות פון דעד מלחמה האבן גור ם ג עוו ען
צו א פ אדפרירונג פון ט ע טיקיי טן .ערשט אין י אר  1918נ אכן ער שטן וועל ט
קריג מיטן אנט שטעהען פוג ם זעלבסט שטענדיקן אויפגעלעב טן ב אפריי טן פוי לן.
האבן צוריק אויפג עוו אכ ט אלע אידי שע ב אוו עגונג ען ,דאן האט זיו אנג ע הויבן
צו שיטן אוי ף די אידי שע קעפ די בארימטע פאגראמען פון די אזוי גערופענע
האלעדט שיקע ם ,דעם העכסטן פונק ט האבן די פאגראמען דעדגרייכ ט אין
דעד שכנ׳י שע שטאט לעמבערג וו או די אוקרייני שע פעטלארט שיקעס ב שרחפות
מים די פוילי שע האלערט שיקעס האבן דורכג עפיר ט דעם שוידערליכן פאגרא ם.
אט די אלע גע שעהעני שן האט זיי עד שטארק ב א איינפלוס ט די אידי שע
יוגנ ט ,דעד טייל פונ ם נ אצי אנ אלן לאגער האבן געזען די איינ ציק ע ר ע טונג
און אוי סוו עג מי טן אנט שעהונג און אנ טווי קלונג פה ״ ציוניז ם ״ ,און די פונ ם
מארקסיסטי שן־סאציאליסטי שן לאגעד האבן ג עזען די איינ ציק ע לייזונג מי טן
ל אזונג ״ארבעטער פץ אלע לענדעד פ אד אייגיק ט זיו ״ און קלאסן קאמף׳
און בייד ע צוזאמען האבן זיו ג עוו אדפן מיט א יונגן אימפעט און פלאמענ־
דיקע ב אגייס ט עדונג אויף דעד ת מי מו ת׳דיק ע פדומע אידי שע ב אפעלקעדונג
אץ אדיע ציען זיי אין זילעדע נעס טן און פאדטיי קעמערליעך ,ספעציעל
האבן זיי ג עוו ארפן אן אויג אויף דעד פרומער יוגנ ט׳ און פץ איר ג עדיסן
שטיקער מיטן ל אזונג און ציל :בכדי צו ד ערגרייכן דאס ניי ע מוז מע1
צו שטעה און פ ארניכ ט 1דאס אלט ע ,אין דעד אידי שעד גאס האט זי ך אנ־
ג ע הויבן צו הערן די ל אזונג ען :א טוי ט קלאפ די ארמאדאקסיע ! ניד ער מי טן
קל עריק אליז ם! באפרייט זיו פון חורה קנעכט שאפט! נעמט דעם גו רל אין
די אייג ענ ע ה ענ ט! צובדעכט די ארטאדאקסי שע פ עס טונג ען! באפרייט די
יוגנ ט פון אלטן פ אנ א טיז ם! ר עליגי ע איז אפיום פאר דעד מאסע! און נאך
אזעלכע אפעטיטלעכע שלאגעדם מיט אגיטאטארן פון די פארטיי העד־
קוו אדער ס ,און מיט דער מיטהילף פץ ביבלי א טעקן און פאד שטעלונגען אץ
פ א רוויילונג ען האט מען בי סל עכווייז א ריינג ע צויגן די פרומע פאלקטמיטליכע
אומפאדטייאי שע יוגנ ט אץ זיי אראפגעפידט פון גו טן וו עג.
אין י ענ ער תקופה האבן זי ך פארזאמלט אנ שי תורה ויר אה חסידי ם
ואנ שי מעשה מיט אחריות פארן כלל און באטראכט די ניי גע שאפענע
לאגע די ג תי ס ע סכנה אז די פייעד צונג ען פון די פארטיי אידעאלאגיעס
און אק טיווי טע טן וו עלן חלילה אין ג אנ צן או מברענגען די ארטאדאקסי ע .צווי שן
זיי האט אנ טייל ג ענו מ ען אויו דעד שרייבער פון די שורו ת׳ און בי מי
הספירה תרע״ט איז צו מזל ג עגרינד ע ט ג עוו ארן אין טאמא שאוו די ניי ע
זעלבס שטענדיקע אדטאדאקסי שע ארג אניז אציע א .נ .שלומי א מוני י שראל.

252

19DKVKI9XO

ודאם בוא ש די ארג אניז א צי ע זיינ ען גע שטאנען ד׳ דוד מייצ מ אן ,ר׳ מיכל
יוד א לערע ר ,ר׳ א רי׳ העלער׳ ר׳ מיכל יוד א פלאג״ ד׳ מאיר קלארמאן,
ר  ,יצחק ב״ר ר אובן גאדטלער׳ ר׳ יחזק אל לערער׳ ר״ דוד פ עריל׳ און מיין
ווייני קיי ט .פאר מיץ ווי עי קיי ט איז ני ט ג עוו ען קיין שוס זאך צו שוועד
בכדי צו פאד שפרייטן דעם אגודה ג עד אנק .דאם ער שטע האבן מיד ארגא־
ניזי ר ט עפעגטלעכע שי עורי ם׳ מיד האבן אנג ע הויבן פאר שפרייטן די ארטא־
דאקסי שע אידי שע פרעםע פון וואר שא״ ב אזוכ ט עלטערן פון קינד ער זיי
אויפ צוקל ערן די סבנה פון באלאנג ען צו די ניי ע ארג אניז א צי עס ,פ ארופן
יוגנ טליכ ע פ ארז א מלונג ען זיי אויפ צוקל ערן דעם אגודיס טי שן שטאנדפונקט
פוג ם ל עבן.
די פריי ע פארטיי ליי ט האבן דער שמעקט דעם ווידער שטאגד כו ח,
וו אס פ אנג ט זי ך אן צו ארג אניזירן״ און האבן ג עפרו אוו ט מיט אלע מיטלען
צו שטערן די אנ ט ש טיי אונג פון דעד אגוד ה ,דער שרייבער פון די שורות
איז ג עוו אדן דעד ציל ברעט פון אלע זיי עד ע פיי לן ,פ ארלוי מדונג ען און
רכילות״ און ג עלי טן ני ט ווייני ק בזיונו ת און בו שות פאר מיץ מוט און
מסירת נפ ש׳דיקע ארבע ט .די ׳״חבלי לידה״ פון דער אגודה זיינ ען ג עוו ען
זיי ער שוועדע״ נאד בעזרת השם און מיט ממש איבעדמענט שלעכע כוח־ת
איז ג עלונג ען אוועקצו שטעלן די אגודה אלס לעבעדיקעד פאקטאד אין
צי בו ר׳ די קן ל עבן פון דער טאמא שאווער קהל ה ,ני ט נ אד האט זי איינג ע־
האלטן דאס פ אר שפריי טונג פון פרעמדן גייס ט אין פרו מע הייז עד ,נ אד זי
איז אוין ג עוו ארן א גרויס ער געזעל שאפטלעכער און פאליטי שער כוה וו אס
אלע אנדערע פאר טייען האבן זיו גע מוז ט מיט אונז ר עכ ענען.
פון •צייט צו צייט האבן אונז באזוכט אגודה׳יס טי שע רעדנער ווי דעד
פ על ציוויזב ער רב ,קויל ער רב הרב קליין ,אליעזר גר שון פריד ענז אן ,יוד א
לייב ארלעאן א .א.
די אגודה האט חיכף בתחילה איינג עז ען אז דער עיקר פון אירע
אק טיווי טע טן מוז זיין די ״ תינו קו ת של בי ת רבן״ און מען האט תיכף
אנג עפ אנג ען האבן ה שגחה איבער די ״פרי װ א ט־ מל מדים׳׳ ,פארהערן די
קינד ער א .א .וו .אבער וו ען עם איז אדורך דער שטורם און דר אנג
תקופה זיינ ען די .טעטיקייטן' אביםל אפגע שװאכט ג עוו ארן ,איבער הויפ ט
איז ג עוו ען א גרויס ער חסרון וו אס ברא ש פון דער פארטיי זיינ ען
גע שטאנען מענט שן פון איין חסידו ת (גערער ח סידו ת) ,אויד האט שלעכט
ג עוויר ק ט דאס וו אס דער ״מזרחי״ האט ארג אניזיר ט א בירגערלעכע שולע
א .נ .״תורה ודעת״ וו אס גלייכ ציי טי ק מיט לי מו די קוד ש האבן זיי געלערנ ט
״לי מודי חול״׳ און די וו אס האבן ני ט געוו אל ט שיקן אין ״מזרחי״ זיינ ען
ג עוו ען ג ע צוו אונג עך צו שיקן אין דער ״פאלקס־ שול״ א .ג* .שקאלע פאו ױ
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שעכנא״ ,אדער גענצלעך ביט ג עבן קיין עלעמענטארע וועלטלעכע  .ביל דו בג
רואם ביט יעדעד פאטער האט דערצו מסכים ג עוו ען .די פהאגע האט זיי ער
געפרעסט און גע מ אנ ט ,עס איז געמאכט ג עוו ארן אייני ק ע פ רו אוון צו ארגא־
.ניזי ח אן איץ זעלבסט שטענדיק ״חדר״ מיט ״לי מודי־ חול״ ,אבער אן עדפ אלג,
:פאר שידענע מכ שולות און שוו עריקיי טן האבן מיד ב אגעגענ ט און  09האט
זי ך געדוכ ט אז עס איז שוין א פאד שפילטע זאך אויף איי ביג .ענדל ע ך,
א דאנק דעד ה שגחה עליונ ה האבן די היגע צי שינ אווער־ צ אנזער חסידי ם
איינג על אדן הרב• הג און הצדיק המפגדםם ד׳ ארי׳ לייבי ש דו ביז זצלדדה
אבד״ק ציע שינ אוו בן ב תו של הגאץ הקדו ש ר שכבה״ג מרן הדברי חיים
מצאנז זי״ ע ו ח תן הגה״ק בעל דברי שמחה מציע שיגו ב ,א איד א ל מדן
א פק ח ,פול מיט בר ען ,שלהבת קוד ש ,מי טן דעכטן צאגזער פייער מיט
ני מו ס אה מי דו ת ,א מענט ש מיט חן און צו צי אונגס קראפ ט ,א מענט ש מיט
אחריו ת און ז ארג פארן כלל .די גאנצע ארטאדאקסיע פון אלערליי חסידי ם
ביזן פראסטן ה מון ,עמך ,וו ע רן מי טג עריסן פון ד ץ זוי ב ע ר פ ערז ענל עכקיי ט.
מיט זיינ ע פר אוועז טי שן און ה תלהבו ת׳דיקע תפלו ת עלעקטרעזירט ער
ספעציעל די יוגנ ט און ברענג ט אן אויפ מוב ט ערונג ,און גייס טיק ד ער הויבונג״
דערפיל ט זי ד צווי שן די חוב שי ביה מ״ ד ,אפילו די וועלטלעכע אידן באציען
זי ך צו אים מיט כבוד און רעספעק ט .דעם ציע שינ אווער ר בי׳ן ג עלינג ט
צו שאפן אז ענגן אייגענע ם קרייז וו אס ווי אויסג עדינ ט ע גע טרייע סאל־
דאטן ,זיינ ען די גריי ט אוי ס צו פי ח די ס ציפליני ר ט יעדער באפעל זיינ ע ם,
און די אגודה האט טאקע אין זיין פערזאן באקומען אן עמוד הברזל ,אבוו אל
ער איז אפיציעל ני ט ג עוו ען קיין אגו ד ה׳ני ק .ספעציעל האט זי ך צעבליט
די ״צעירי אגוד ת י שראל״ וו אס איז ג עוו ארן א פ עס טונג פון אידי שקייט
אין דער גאנצער ג עג ענ ט ,אץ ענדלעך מיט די ניי ע אנט שטאנעגע כו חו ת
מיט דעד פול ענערגי שע גייס טיק ע השפעה פון ציע שינ אווער רבי ץ ז צ״ ל,
איז ארג אגיזיר ט ג עוו ארן דאס בארימטע אגודה חדר א .נ .״י סודי התורה ״,
שנת תרפ״ג איז געעפנט ג עוו ארן א פול שטענדיקע שולע מיט  140תל מידי ם
פון התחלת חומ ש ביז הויבע לי מו די ם ,גמרא מיט תוספו ת און מפר שי ם,
ווי אויך וועלטלעכע אבליגאטאדי שע לי מודי ם אנדערהאלבן שטונדע א ט אג.
מי ץ .וזייני קיי ט איז אנפארטר ױט גע װארן דעם װיכ טיקן אמט אלם מנהל
החד ר ,וו אס ווי באקאנט די גאנצע שטאט ,האב איך מיינ ע בעסטע כו חו ת
דארט אריינג עלייג ט ,מוח און האר ץ ,און אונז ער אדבע ט' איז ג ע קרוינ ט
ג עוי ארן מיט ערפ אלג ,די תל מידים זיינ ען גע שטיגן הויך ’ אין לערנען אץ
אויסג ע צייכנ ט אין מדות און דדך אר ץ .פון דעד גאנצער פר אווינ ץ וו עד
עס האט געוו אל ט ג עבן זיין קינ ד א לייטל שע ער צי אונג האט מען גע שיקט
אין אגודה חד ר ,אזוי אז די צאל תל מידי ם האבן דעדגרייב ט  223קינד ער.
דעד חדד איז גע שטיגן מדרגא לדרג א ,און האט ג עג עבן ג רוי ס אנז ען די
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מאמאשאװער

■?,.יגוד ה ״ ,אזוי אז די *אגודה״ איז געװאוץ די גרעסטע פאליטי שע פארטײ
::יי אונו אין שמאט .און ביי די עדשטע קהלה װאלן איז אױף א צאל פון
.׳ 1:דאזאראס ( מי מגלידער אין קהלה ראט) האט די אגודה אליין באקומען
 !5מי טגליד ער .ביי י עדן סיו ט מסכת פון ״דף הירמי״ װערט א ײנגעארדענט
ז?ן עפנ טליכער סיו ם מסכת וו או עם טרעטן ארויס מיט הדרני ם די ר בני ם
»ון אגודה פיר ער ,טייל מאל ב א טייליק ט זי ך אויך דער ציע שינ אווער רבי
ז צ *ל ,און זיינ ע החל הבו ת׳דיקע ווער טער און דברי חיזו ק טוען אייביק
אינ ספרירן אויף וויי ט ערדיק ע מו טיקע ארבע ט ,פאר חיזו ק הדת והפצת תורה
זיר אח שמי ם.
איינ מאל איז איינגע ארדענ ט ג עוו ארן א ב שו תפו ת׳דיקער פיז ם פון
אגודה חדר מיט די לו מדי דף היו מי ,די העכסטע קלאס פון דער ״י סו די
התורה״ האבן מסיים ג עוו ען מסכת ״בבא קמא׳׳ און דף היו מי ״פסחים״
ד ערביי איז איינגע ארדענ ט ג עוו ארן א ב חינ ה כללי ת פון די בעסטע תל מידי ם
וועלכע האבן געדענקט  30בלעטלעך גמרא מיט תוספו ת פון מסכת בבא
קמא אוי סווייני ק מי טן ל שון .צווי שן די אויסג ע צייכנ ט ע תל מידי ם זיינ ען
דענסטמאל ג עוו ען די תל מידי ם :גר שון בר אנד ,אלימלך העלער ,יונ ה זינג ע ר.
מרדכי שפול ,הי״ ד ,און יבדל לחיים הרב שלום יחזק אל רו בין א .א .דעד
לעצטער האט אויך געהאלמן א הדרן אויף מסכת בבא קמ א .די מענט שן
זיינ ען ג עוו ען אנטציקט פון דער רייפקיי ט און אזא ב אה אווענקיי ט מיט בקי או ת
פון יונג ע קינד ער .ר׳ שמואל לובער ט ע״ ה ,אן עלטערער איד א ת"ח .האט
פאר שמחה ג עוויינ ט און געטאנצט דווק א נאר מיט די יונג ע קינד ער.
אט אזעלכע מסיכו ת און פ א רוויילונג ען האבן אנג ע צונד ען דעם תורה
פייער אין אידי שע הערצער ,און די טאמא שאווער ״אגודה״ איז ג עוו ען ווי
א לייכ ט־ טור ם און וו עג ווייז ע ר פאר דעם תורה אידנ טו ם פון טאמא שאוו
און או מג עג ענ ט .אזוי האבן פאר שפרייט תורה־ אידי שקיי ט אונז ער ע הארפא שנע
אדעמע ברידער אין אונז ער היימ שטא ט .אייביג זאל לייכ טן זיי ער אנד ענק.

לערער יוס ף פריעדלענדער י ש עי׳ העלער מרדכי גאנצער און סיבי שטענדער.
נאכמעהר וו אכז א מקיי ט און אגודיסטי שע אקטיווי טע ט האבען ארויס־
ג עוויז ען דעד פדי שער דוד צ עירי ם ,וו אס ז ענ ען שוין אינג אנ צ ען ד ער צויג ען
געוו ארען אויף דער שויס און אידעאל פון אגו דיז ם ,ווי די חח׳ הרב מאיר

רו בין .יצחק מאיד פלוג ,ברוך אדער ,בתך ןןקםט גרשון בראנה מלך העלער,
חיי  0יהושע בידערמאן .יוגה זינג ער ,אברהם זינג עד בן ציון שניידעד ,הירש
אץ זמיר רייז׳ יהושע גאלד שטי ץ׳ יהושע ניד ערג אנג׳ לייבל וועדמו ט .שמעון
טענענבויס״ יעקב משה טעפלער ,אץ מענדל פלוג.

די פירער פון צעירי אגודת ישראל אין טאמאשאוו

Y
O
A

&רן דעבםס
 tליי ב ע ל נז ער מ על ש סיין

(יושב ח*ש),
יו ס ף
פרי עדל ענד ער ( סגן יו ש ב ר א ש) ,ליי ב ל ל ער ער ( מז כי ר)
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פרחי אגודת ישראל
די לעצטע האבען שוין ארג אניזיר ט פרחים״ וועלכע ז ענ ען גע װעזען
דער א וו אנג ארד און דער רעזערוו או אר וו אם האט געבדאכט פרי שע כו חו ת און
די ריי ח ען פון די צעירים כדאי צו דערמאנען די פרחים פיר ער יו דל שור און
יעקב פ אנצע ר.

פערװאלטונג &ץ פרחי אגודת ישראל
שטייעבדיג פון רעכטם
• .ליי ב על

וו ער מו ט,

 :א שר רייז ,יעקב א לי עזר ב׳״ר דו ד ג אר טלער,

פרץ

ב״ ר

שלו ם

זינג ע ר,

רו בין,

שמחה

פי של

שפ אר ער ,י שר אל משה ביד ער מ אן ,פ ײבל פער ש ט ,שלמה ג א לד ש טיין,
מאיר וו אלף ב״ ד דו ד

אוי פ ען

און יצחק מ איר ב״ר ב רו ך יונג מ אן ;

זיצענדיג  :די גײםטיקע מדריכים
י.

רו בין

און

חיי ם

דו ד יו די ל

י הו ש ע

ביד ער מ אן,

הרב

שור

*

פועלי אגודת ישראל
%

פארמעל האט אויר עקזיס טיר ט א סני ף פון פו עלי אגודת י שראל .קיץ
ספעציעלע אק טיווי טע טען האבען זיי ני ט ג עפיר ט ,זיי ז ענ ען ג עוו עז ען שטיבעל
ב חורי ם וו אס האבען ב ײטאג א פאר שטונדען געארבע ט ,אבער ני ט דאס האט
גור ם ג עוו עז ען זיי ז אלען אדג אניזיר ען די פו עלי ם• ,נאד צוליב חלו קי דעות
מיט די צ עירי ם ,האבען זיי געוו אל ט וו עד ען זעלבסט שטענדיג מיט אן אייגענע ם
סטעמפעל און פ ר עזי ד ענ ט ...די אנפירערס ז ענ ען ג עוו עז ען שלמה גארטלער
און שמואל שפארער.

טאמאשאװער

25.8

די אגודה און אירע ױגנטלעכע ארגאגיזאציעם ז ײנען געװען טעטיג
ביי ם שאפן געלט פאר די אגודה אינם טי מוציעם ווי קרן הי שו ב ,קרן התור ה,
ל שיבת חכמי לו בלין א .א .און בכלל פאר שאפען געלד פאר די בכ בו ד׳יג ע ארימע
ליי ט ,וואם ז ענ ען געקו מען פון דער פרעמ ד .אבער די ק רוין פון זיי ער ע
טע טיקיי טן איז ג עוו ען חינו ך ,ווי איינ ארד ענען שיעורים אין לערנעין,
אידעאלאגי שע רעפעדאטען ,און פיי ערליכ ע סיו מ׳ ס אוי פ׳ן דף היו מי ,וו אס
יעדער סיו ם האט אריץ געבראכט אויפל עבונג און אוי פ מונ ט ע רונג .אבער די
ק רוין ארבייט איז ג עוו עז ען דאס אגודה חד ר.

.חדר יסודי התורה
צוליב דעם דר אנג זי ך צו ל ערנ ען די לאגדם שפראך ,איז ארג אניזיר ט
ג עוו אדען אן אגודה חדד מיט לי מו די חול  2שעה א טאג אנערקענט פון די
ד עגי דונג.
דעד ער שטער מנהל איז ג עוו עז ען ר' יצחק מאיר גאר טלע ר ,זעהר אן
ענערגי שער מענט ש און גרויס ער פעד אג אג .נאכער איז ג עוו ען מנהל ר' אברהם
יחזק אל בידער מ אן ,און צום סוף ר׳ חיים אונ ציג.
אויסער די אפיציעלע אויבענדער מאנטע אגודיסטי שע עסקנים האבען
מיטגעארבעט אין חדר קאמיטעט :מיכל רייז ,הירץ פ עלדז אן ,לייכ על ר אבינ א־
ווי ט ש ,ברוך גאלד שטיין א .א .וו.
p

בי ת י ע ק ב
די בי ת יעקב שולע איז גע שאפען געוו ארען דורך דעם ו עד פון אגוד ת
י שראל אין ב אזונדערס דורך ר׳ אברהם יחזק אל בידער מאן מיט דעם בי ת יעקב
האבען אנגעפיר ט יעקב הערמאן ,יעקב מרדכי גוטהארץ און י שר אל׳קי פייפ ער.

די בית יעקב לערערין מים  2תלמידות :
בערנבל א ס

און זי ע ע ר

* יזכור בוך
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 8גזצבגז

אגגזפארגגוטל3וכ3ו זזברים
• אייזיק קראס; נהריה

אי ך פיל א היילי קן חוב צו פ אר אייביקן מייגע חדד
און שטיבל חברי ם .וועלכע זיינ ען דערנאך ג עוו ען דאם ק רוין און דאם
שפיגעלע פון דעד ארטאדאקסי שעד יוגנ ט ,און לייד ער זיינ ען אלע או מגעקו מען
דורך די דיי ט שן..
*

■ ן*

ישראל פערל
מיץ נאענטסטעד חב ר ,זיין פאטעד ד׳ דוד פעריל ע״ ה .וו אס איז
ג עוו ען א יונג ער מ אן א תל מיד חכ ם ,א איד א פקח און דעדצו א פייערדיקער
גערער חסיד ,שבת פלעגט ער מיט אוגז ל עדנ ען א שטיקל שפת אמ ת,
אדעד נ אכז אגן א שאדף וואד ט פץ חידו שי הרי״ ם .וו אט האט גע שארפט
אונז ער שבל ,איז לייד ער זיי ער יונ ג גע שטארבן .י שר אל׳קי האט איבער־
ג ענו מ ען די פאטערלעכע פליב טן און האט אנגעפיר ט דעם פאטערס הויז
און באזארגט די מוטער מיט די י תו מי ם .ער אלי ץ האט ח תונ ה געהאט
פון קאמיאנקא ס ט ר ,און ג עוו אוינ ט אין טאמא שאוו ביזן חו ר בן.
*
*

מרדכי גאעעד
זיין פאטער ד׳ היר ש י שראל׳קעס איז געזעסן יו מ ם וליל ה אין
ט שע שאנאווער שטיבל און ג על ערנ ט .מאטל איז ג עוו ען א בן י חי ד ,איד האב
טיט אים צוזאמען גע?ערב ט ,אבער ער האט אויד געהאט א חו ש פאר
ארג אניז אציע אץ איז טאקע ג עוו ען פץ די הויפ ט פירער פון צ עירי אגוד ת
י שראל .ער האט ח תונ ה געהאט קיץ הרובי ש אוו אץ איז שוין דארט ג עבליבן
וו אוינ ען .ער האט אויך דארטן פיל געהאלפן אויפ צול עבן די ר עליגי עז ע
יוגנ ט.

יצחק מאיר פלוג
זיין פאטער ר׳ מיכל יוד א ע״ה איז ג עוו ען פון די נכבדי ם אין
שטאט ,א איד א ל מדן ,חסיד און עו שר .יצחק מאיר איז ג עוו ען זיין
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פון רעבטס  :יצחק מ איר פ לוג ,הרב מ איר

רו בין

און

מרד כי ג אנצער ; נעקסטע שור ה די פר חי ם

פון רעכט ם :

שלמה ב״ ר דו ד ג אר טל ער ,סענדיל ב ״ ר גמע העלער ,חיי ם י הו ש ע ביד ער מ אן ,בן ציון• שגיי ד ע ר ,ש מו אל ש פ אר ער,
י ע קב פ אנצער ,יו די ל
משה

ב״ ר ליפ א

וו אלף פיי ל,
לעצסע

שו ר ,ב ערל

מ אלץ ,יו די ל

שווינ ד ל פ ר

און ג רינ בוי ם ; דרי ט ע שור ה  :סיני ב״ ר יו ס ף

ש פיר א ,סויב ענבל א ס,

מרד כי

שוו מד ל ער,

ב״ ר ז ל מן בר אנד

און

ליי ב ע ל

ש מ עון טענענבױס /ש מו אל קוי פ מ אן ,היר ש י ל

שור ה בײ ם טראנספאראנט  :נ תן

פער ש ט ; זי צ ענ דיג :

ב״ר

דו ד

ש פרי צ ער ,יצחק מ איר יונג מ אן און משה ש ,טר אזב ערג ;

ב״ ר שלמה אקסט ,משה

ב ״ ר נטע העלער

און דו ד ב״ ר

אר״י

העלער

יז מו בון

■
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שפעטער זי ך באזעצט צוריק אין טאמא שאוו ,וו או עד איז ו ױיטער גע װען
טעטיק געזעל שאפטלעך ,ספעציעל ביי די אגודה אינס טי טו צי עס.
*
■
1

פיני שטענדער
א קיבד פון עמך ,זי ץ פאטער האט ע מיגריר ט קיין אמעדיק ע ,דין
מוטער ברכה האט זיי ער פיל אכט ג עג עבן אז איר סיני׳ ל ע ז אל אוי ס־
וו אקסן א ל ערנ ער ,און ער האט זי ך טאקע לוי ט דעם גייס ט ד ער צויגן,
געלערנ ט אין ציע שינאווער שטיבל ,אבער די הויפ ט טעטיקייט ד ע ע איז
ג עוו ען די אגודר״ מיט דעד גאגצער נ שמה איז עד ג עוו ען איבעדגעגעבן
איר אידע אל ,און האט זי ך פ שוט מקריב ג עוו ען פאר איר .יעדעד ברי װ
און פ אדל אנג פון דער צענטראלע איז ג עוו ען פאר אים א געזע ץ .ער איז
ג עוו ען פון די אזוי גערופענע פ אד טיי־פ אנ א טיקע ר ,ביי יעדער טעטיקייט
וו אס איז ג עוו ען נוג ע צו דעד אגוד ה ,איז ער ג עוו ען דער ער שטער ,און
קיין שום ארבעט איז פאר אים ני ט ג עוו ען צו שו 1עד .עד האט ח תונה
געהאט קי ץ לובי ט ש .די עלטעדן האבן אים אתיסגעפאדערט אין א מעריק ע,
 .אב ער צוליב די שוועריקיי טן וו אס דער ק אנסול אין וואד שע האט אים
געמאכט איז ער פ אדבזייבן ביי ם דייט ש.
■

v

לייכל לערער
זי ץ פאטעד ר׳י יחזקאל לערע ר ,א ח שוב׳עד בעל בי ת ,א געדעד
חסיד ,וו אס האט ליב געהאט א שוועד שטיקל אבן עזר א ,א קלוג ער
מענ ש וו אם מ׳האט אים גענו צ ט צו דין תו רו ת ,לייבל איז ג עוו ען דין
לי ב לינג ,זיי ער א געראטענער מי ט א גו טן קאפ ,און א גו טער ב טב ע ,א
ברילי אנ ט ענ ער יונג ער מ אן מיט זיי ער אן איידעלן כאראקטער ,עד איז ג עוו ען
א גרויס ער בעל מעל ה .חוץ לערנען אויך גע שפילט אוי ף א פי דל ,פון די
געציילטע ב חורי ם וו אס דינ ען ג עוו ען זעלבסט שטענדיק עקאנאמי ש ,געפיד ט
גדוי ס ע וו אלד גע שעפטן און מצליח ג עוו ען .געהאט אן אפענע האנ ט ,ספעציעל
איז ער ג עוו ען טעטיק אין דעד אגודה און אין ציע שינאווער ש טיבל.
האט ח תונ ה געהאט פון קר אסניס ט אוו און דארט ג עבליבן וו אוינ ען.
■

לייכל מעדמעלשטיין
ד ץ פאטער ד׳ ירח מי אל הכהן מערמעל שטיין הי״ד ,איז ג עוו ען ,פון
די קיעלצער חסידי ם ,זיי ער א שטילער בכבוד׳י ק ער איד ,א לעדער סו חר,
האט ני ט אנ טייל ג ענו מ ען אין קי ץ שום קהל׳ שע טעטיקייט נ אר ג עפיד ט
אן ערלעך שיין אידי ש לעבן אץ האט י עדן טאג •געהאט א שיעור קבו ע.
וו ען לייבל איז נ אך ג עוו ען א יונ ג ח ד רי אינגל ,האט דעד ציע שינ אווער
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ר בי•.זיו א ריינג ע צויגן צו זיין פאטערס הויז ,דעד ד בי האט געהאט זיי עד
א גרוי ס ע השפעה אוי ף ליי בל ען ,און לייבל איז ג עוו אדן פון די גרעסטע
מ ת מידי ם ,לייבל איז ג עוו ארן א גדוי ס ער ידא שמים״ וו אס האט שטאר^
ג עפילניוו ע ט מקוו או ת .אח ג עד אוונ ט בכוונ ה און התלהבו ת .לייבל שטייגט
אין לו מדו ת און הםידו ת פון י אר צו י אר ,ער וו ער ט דעד מוסטעד פון
ציע שינאווער שטיבל .וו ען ער איז עלטער ג עוו אדן איז עד שוין ג עוו ען
איינ עד פח די בעסטע ב הורי ם לו מדי ם אין שטאט און געזאגט שיעורים פאר
די יוגג ע ב חורי ם׳ל עך .בכלל איז ער ג עוו ען א בעל נפ ש טוב ה ,דאס
גו טסקיי ט אלי ץ .אלע בכבוד׳י ק ע אידן וו אס פל עגן קומען פון דעד וו על ט.
און דעד עד שטער און בעסטעד אדרעם איז ג עוו ען דאם ציע שינ אווער
שטיבל .פלעגט לייבל ב אז ארגן מיט געל ט ,עסן און שלאפן .לייבל איז
ג עוו ען דעד יו שב ראש פון צעירי אגודת י שראל .ער האט ני ט פארמאגט
צופיל ארגאניזאטארי שע פ ע איקיי טן( .פאקטי ש האט מיט דעד ארג אניז א צי ע
דאן אנגעפיר ט דעד סגן יו״ד יו ס ף פרידל ענד ער .היינ ט אין אמעדיק ע ,אגב
דעד סעקרעטאד פונ ם ד אזיקן בוך קאמיטעט) .נ אד זיין זויב עד ע פ ערז ענליבקיי ט
האט ארויסג ערופן דעספעקט און ד רו אר ץ .ער האט ח תונ ה געהאט קיין ראווא
רוסק א׳ אץ איז דארט פ ארבליבן.
אט מיט די אלע יונג עליי ט האב איו פארבראכט מיינ ע שענסטע אח
בעסטע י א דן ,מיד אלע האבן זי ך גע טוליע ט און געווארעמט ביי דעם
ג רוי סן ליכ ט פון ג רוי סן היילי קן ציע שינאוועד ר ב ,הג און הצדיק ר׳ ארי'
לייבי ש רו בין זצ״ל ,וו אס האט אריינג עג עבן אן אינהאלט אין אונז ער ל עבן,
ד ער צויגן און אויסגעפזרע מ ט אונז ער ע נ ש מו ת ,מיד האבן ביי זיינ ע טי שן
פארבדאכט שבתים און י מי ם טו בי ם ,זיינ ע דברי חורה האבען אונז ג עג עבן
אן ה תחזקו ת ,זיינ ע שירות ות שבחות האבן אונז פאר שאפט דע ם גרעס טן
עונג דו חני און ד ער הויבן אונז ער גיי ס ט ,זיינ ע שיחות חולין האבען גע שפדודלט
מיט חכמ ה ,זי ק אהבה צו י עדן אידן און צו אונז בפרט האט גע מונ טער ט
אח דעדפרי ש ט ,זיינ ע התחזקות ווער טעד און דברי תנ חו מי ם האבן געהייל ט
צעבדאכענע הערצעד ,יעדער צעבדאכן הארץ און שוועד געמיט האט ביי
אים ג עפונ ען טרייסט און ד ערלייכ ט עדונג ,און איבעד אלעמען האט ביי
אים אין זי ץ סביבה געהער שט שמחה און פדייל עכקיי ט וו אם האט דער־
גרינג ער ט דאס ל עבן ,אט ביי אזא סביב ה זיינ ען מיר אויפגעהאדעווע ט
ג עוו ארן .און זיינ ען מו שפע ג עוו ארן פון זיינ ע מעלות אח מידו ת ,און ,לייד ער׳
ב עונו תינו הרבים האבן מיר זיי אלע אויף א טראגי שן אופן פ ארל ארן׳
הי״ד ,ערע זיי עד אנד ענ ק!
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תנור ביין־

ד\ד יגדיל טזוד היײדי
• א .פדיינד
אברהם בלעכער׳ם זון ,א קיבד פון ״עמך״ װאס פון זיין פדיערסטעד
יוג ענ ט האט איהם ג ע צויג ען צו חסידו ת׳ נאך אלם  5י א ריג קינד> ווער ט ער
א ש ט ענדיג ער אי עגיי ער ביי ם ציע שינאווער ר בי׳ן ,און פארפעלט ביט קיץ
טי ש ,ער ווער ט ער צויג ען אזבטער זי ץ השפעה״ און וו ען ער עבדיגט די חדרים
פאבגט ער אן צו ל ערנ ען אין ציע שינאווער שטיבעל״ אבער גלייכ ציי טיג מיט
דין שטייגען אין לערנען עבטוויקעלט זיו ביי איד,ם אן ארגאביזאציאגעלער
טאלאנ ט׳ און ווער ט א פידער פון דעד ״פרחים״ גרופ ע ביי צעירי אגודת
י שראל .ער איז ג עוו ען א טאלאבטפולער רעדנער און האט געהאט גדוי ס ע
פ ארדינס טען פאר דעד ענ טווי קלונג פון דער פדחים ארגאביזאצי ע .ער איז אויך
ג עוו ען סעקרעטאר פון בי ת־י עקב שול ע.
ב שעת דעד דייט שעד ב א מב אדדירונג .דעם בלו טיג ען דאנער שטאג .איז עד
געטדאפען ג עוו אד ען פץ א שפליטער אין פו ס׳ און דאם האט איהם צוגע שמיט
צרם בעט און האט ביט געהאט די מעגליבקיי ט צו אנ טלויפ ען .אץ ג עבליב ען אין
טאמא שאוו און גע טייל ט דעם גו רל פון אלע אידען דאר ט.
*JSmstaiGiS

פיהדןןר פון
פרחי אגודת ישראל

י מקב

פאנצער

הי״ד

דו ד יזזוד ה
אברהם

שו ר

ב״ר
הי״ד
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די א טרה flPMVisa
• ש .ל.
די אגודה וו אם האט זין גרופיר ט א מיינס טנס פון בעל־בתי שן חסי־
די שן עלע מענ ט ,האט מען ג ע מיינ ט אז זיי זייג ען מער ני ט פעאיק ווי גו
ל ערנ ען אין שטיבל און אייג ארדענען סיו ם מסכתות פון דף היו מי און
חסידי שע י אד ציי טן מיט מלוה מלכ ה׳ס ,ד עדווייל וו ען עם איז געקו מען צו
וו אלן ,לאקאלע אדער פון לאנדם כאראקטער .האבן זיי גו ט באהער שט
די וו אל סטדאטעגיע גלייך ווי אלע פ אר טיי ען ,אפילו וו ען מען האט ג ע־
דארפט נו צן כוח מיט ש ט אר קיי ט . ..אין די עד שטע י ארן פון די ג עווייל־
טע קהלה ארג אנ ען ,ב שעת דער קאדענץ פון לייז ער לעדעדקרעמער אלם
פרעזעס ,האבן זיי ני ט געוו אל ט צול אזן צו א ג עווי ס ע אפ ש טי מונג .און
די אגודה האט בסך הכל דעמאלט געהאט  5דאזאדס ק עגן  ,7האם די
אגו ד ה־יוגנ ט איב ערג עריסן די עלעקטרי שע ב אלייכ טונג ,אנג ע הויבן צו טומ־
לען אזוי אז מען האט גע מוז ט איב עררייסן די זי צונג.
וו ען דער פ אר אייניק טער ״קרן היסוד״ מיט די מזרחי אין שפיץ האבן
אראפגעבראכט קיין טאמא שאוו הרב ק אוו אלסקי פון וול א צל אוו עק .װעלכער איז
דעמאלט ג עוו ען מי טגליד אין פוילי שן סענ א ט ,א ג רוי ס רבני ש פאליטי ש פער־
ז ענל עכקיי ט ,און עם איז ג עוו ען אנ אגסיר ט אז הרב ק אוו אלסקי וו ע ט ריי דן
שבת ביי ט אג  5אזייג עד אין דעד גרוי ס עד שול.
די אגודה האט ני ט געוו אל ט עך זאל 1T n׳ וויי ל דאס קען נ אד
פאד שטאדקן דעם ציוניז ם אין שטאט ,עס איז דעמאלט ג עוו ען שבת
ש &ברכין ראש חוד ש אלול .די אגודה יוגנ ט פאסט א בא שלוס ני ט דעד־
ל אזן דיי דן הרב ק אוו אלסקי׳ן מיט דעם אוי ס דיי ד ,היו ת מ׳בענט שט ראש
חוד ש אלול .דארף מען י אד ת שובה טאן דערפאר קומט מען אין שגל
 2אזייג ער און מען פ אנג ט אן ז אגן ת הלי ם ,נ א מירלעך איז דעד פלאן
געהאלטן ג עוו ארן שטרענג ג ע היי ם ,בכדי די שול זאל בליי בן אפן.
וו ען די ציוניס טי ש ע ג רו פן מיס די מזרחי ברא ש .האבן אנג ע־
הוי בן קו מען אין שול און געטדאפן די אומדערווארטע געס ט .עפעס
ניי ע שול תהלים ז אגעדס .האבן זיי באלד פאר שטאנען וו אס דאס ב אדיי ט,
אבער זיי האבן ג ע שוויגן .ווי ל אנג ג עדויער ט דען א ױסזאגן ת הלי םן
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מרב ק אוו אלסקי איז ארי ץ אין שול און זיי ז אגו נ אד אלץ ת הלי ם.
וו ען זיי האבן געענדיק ט און נ אך אמאל וויי ט ער אױפםנ ײ אנג ע הויבן פון
אג הויב חי ם ת הלי ם ,דא האט זי ך אנג ע הויבן דער טופל׳ אץ די ציוני ם־
טי שע יוגנ ט פון אלע ג רו פי דונג ען האבן זי ך ג עוו ארפן שלאגן אוי ף דעד
אגודה יוגנ ט״ אבער זיי האבן פעסט געהאלטן די פ אזי צי עס׳ געמאכט א
מענט שלעכע קיי ט אדום דעם עמוד״ און ו ױיטער פארגעזעצט דאס ז אגן
תהלים״ ביז עם איז געקו מען פ אלי ציי אץ דעם ג אנ צן עולט ארויסג ע־
טריבן און צוגע שלאסן די שול׳ און הרב ק אוו אלסקי האט ני ט געהאט די
מעגלעכקייט צו ריי דן .אלס רעוואנ ש איז וו ען עס איז אראפגעקומען דעד
אגודה אינס טדוק ט אר אלי עזר גר שון פדיד ענז אן פון ל א ח און געוו אל ט
האלטן אן אגוד ה׳יס טי שן רעפעראט אין ג רוי סן בי ת המדרש״ את ער
גע שטעדט ג עוו אדן דו דו דעד ציוניס טי שער יוגנ ט פון אלע ש א טירונגען
און ער האט געמױט פארלאזן די בימה״ און עד האט פארגעזעצט זי ץ
י*עדע אין קיעלצעד שטיבל.
דעד פאדטיי קאמף האט אריינגעבר אכ ט לעבעדיקיי ט און
ט ערונג צווי שן דער יוגנ ט.

אוי פ מונ־
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די לינןןט באגוטגװג אי\ פואגז$טז<$ג
• לאה םרידלענדער
*

«

«

אין דער צײט פון דער עסטר ײכי שער אקופאציע האבען זי ך
אנג ע הויב ען אוים שיילען פאליטי שע בא װעגעגען פון אלע דיכ טונג ען אױף דער
פוילי שער װי אויך אויף דעד אידי שעד ג אס .אין טאמאשאװ איז געקרמען צום
לעבען די צ ױניסטי שע ב א װעגונג אין אלע אירע ש א טירונג ען .און נאכהער
אויך דער בונ ד.
נאך פויל ענ ס באפר ײאונג װאס איז אויסג עפ אלן אײן י אר נאך דער אק־
טאבעד דע װאלוציע אין רוסלאנד״ האבן זי ד אנג ע הויבן הערן אפקל אנגעז פון א
קאמוגיסטי שער ב אוו עגונג .מ׳האט שוין שטילערהײט גע שמועםט אז דער און
דעד איז א קא &וניס ט .ג ענוי װען ס׳האבען זי ך אנג ע הויב ען זיי ער ע פארטײאי שע
טעטיגק ײטען איז שװער צו װיסען.
ארום ענדע זו מער  1920װען די באלשעװיסטישע חײלות זענען
געשטאנען הארט אונטער טאמאשאװ און מ׳האט דערװארט זײעד אנקום.
האט זיך באװיזען אן אגענט פון דעד קאמוניסטישעד פארטײ צוױשען א גרופע
אויסבאהאלטעגע דעדזערטירען און ארגאניזידט א שטאט פארװאלטונג׳ וועלכע
זאל אנר״ויבן פונקציאנירן גלייך נאכן ארײגמארש פונם סאװיעטישן מיליטער.
אזוי האט מען איבערגעגעבען בסוד פון מויל צו אויער .פון דעם פלאן איז
סײ װי גארנישט געווארען ,װײל א חוץ אן אויםשפיד אפטיילונג וואס האט זיך
באוױזען אײנמאל אין א שבת בײטאג״ האט די דוםישע אדמײ גישט באװיזען
צו פארנעמען די שטאט ,גראד דאן האט זין• אנגעוזויבען זייעד צודיק מארש
ביז צו דער גדעגיץ װאם איז אײנגעשטעלט געווארען לויט׳ן דאמאלסדיגען
שלופ אפמאד צװישען פוילען און די באלשעוױקעס.
און די ערשטע 20־ער יאדן האט מען שוין מיט זיבערקײט געשמועסט
װעגן דער עקזיסטענץ פון א קאמוניםסישער באװעגונג אין טאמאשאװער געגנט.
אין די שפעטעדע 20־ער> נאכדעם װי די פילםודסקי דעגירונג האט זין געלאזט
אױף מער שאװיגיסטישע װעגען און אנגעהױבען פארפאלגען די נאציאנאלע
מינדערהײטען האט זיך דער קאמוניסטישער געדאנק פערשפרײט אלץ מער
און מער צווישען די לעצטע .די עקזיסטענץ פון זייעד אונטערערדישען אפאראט
איז מער פאד קײנעם קײן סוד נישט געווען .ארעטטען און משפטים געגען
קאמוגיסטען איז געווארען אן א&טע דערשײנונג אין שטאט .די אפגעגעבענע
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שטימען פאר זייער ליסטע ביי די סיים וואלען הגם אין א קליינע צאל האבען
אייך עדות געזאגט וועגען א פארטיי אפאראט וואס פונקציאגירט ,ווייל קיץ
אפענע וואל אגיטאציע האט מען נישם געטארט 8ידען .אין די אנהויב *30ער
יארן איז שוין זייער איינפלוס אויף די פויעדים אין די מזרח דערפער פונט
פאוויאט ,וועלכע זענען געווען מערסטענם באוואוינט פון אוקראאינער״ געווען י
מעד בולט .דאס איז געווען אין דער צייט פרן פאסיפיקאציע .די פוילישע
דעגירונג האט זיו געשטעלט פאר א ציל צו פערפוילישען די אוקראיגישע
פויערים ,צו ברענגען די אונטער די פליגעל פון דעד רוימיש קאטוילישעך
אמונה .פאר דעם צוועק האט זי באנוצט פעדשידענע רשעותדיגע מיטלען.
פונאנדערנעמען די קלייסטעדס און ענליכעס .די רעאקציע פון די אוקראינער
איז געווען דאס ארונטערפאלען דעם קאמיגיסטישען איינפלוס .דאס זעלבע איז
געשען אץ שטאט ,וואו דעד פולס פון פאליטישער אקטיוויטעט האט געקלאפט
אויף דעד אידישער גאס .דעד מלוכה׳שעד אנמיסעמיטיזם וואס האט בהדרגה
גענומען א תי ם שטופען אידען פון זייערע עקאנאמישע פאזיציעס״ האט נאטיר־
'ליכערװײזע געדיעט זוימען פון שגאה צום עקזיסטירענדען דעזשים .די אידישע
יוגענט האבענדיג פאר זיו אן אויסזיבטלאזע צוקונפט ,ודיל אלע טויערן
פון די מלוכה׳שע אונטערנעמונגען זענען געווען פאר איד פארשלאסען .און
אידישע מלאכה און האנדעל זענען געפאלען אונטער דעד שוועדעד לאםט פץ
שטייערן ,וועלכע די מלוכה האט בכיוון אויף די אדויף געלייגט די צו
דערשטיקען .און דערצו אויך די חוזק׳דיגע באציאונג פון די מאכט ארגאגען
צו די אידישע אינטערעםאגטען״ — האט געעפענט איר הארץ אלץ ברייטער
און ברייטער פאר דעד קאמוניסטישער פדאפאגאנדע .וועלכע האט געהאט
פאדטיגע לאזונגען צו די אלע אנגעווייטיגטע פראבלעמען .אט האט איר א
שכנות׳דיג גרויס־לאנד וראו אלע לעבען גליקליו אן אדבעטסלאזיגקייט אן
אנטיסעמיטיזם א .א .וו .און ווייטער .די יוגענט האט נאטירליך גענומען ערגסט
אט די אלע לאזונגען .דער קאמוניםטישער פארטײ אפאדאט האט זעהר
געשיקט אוימגעניצט די אלע אנטי־מלוכה שטימונגען םײ ביי די אוקראינער
און סיי ביי אידען .זי האט געעפענט א כלומר׳שט אומאפהענגיקע פארטיי מי
די אוקראינער א .נ .״סעלראב״ און דאס זעלבע ביי אידען א .נ• ״אלגעמיינע
אידישע ארבעטם פארטיי״ פערקירצט ״איאפ״ .דורך די  2פארטייען ,האט די
קאמוניסטישע פראפאגאנדע געקריגען א פרייען צוטריט צו די בע׳עוולה׳טע
מינדערהייט׳ס מאסען ,דורך דיערע צייטונגען זשורנאלען און פערשידענע
אויפרופען .אין אט דער ליטעראטור איז די מלוכה שארף אנגעגריפען געווארען
פאר די ערולה׳ס געגען די מיגדערהייטען .די אויספירען זענען נאטירליך
געווען״ אין א נישט גאנץ קלארער פארם״ פרא םאװיעטישע״ די אייבנדערמאבטע
 2פארטייען זענען פאר א געוויסער צייט געווען לעגאל אבער די מלוכה האט
געהאלטען א וואכזאם אויג אויף די.
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אין.טאמאשאװ האט זיך געעפענט דער ״איאפ״ אין ענחל זומער . 1933
איר הויפט טעטיגקײט איז געװען צו שיטען פעך און שמוץ אויף אלע אבדעדע
אידישע פארטייען ,און וױ פארבײגייענד גלאראפיצירען די וואונדער אויפטוען
פונם ראטךפארבאגד .אין מוצאי שמחת תורה־נאכט אינם זעלבען יאר איז 8
שלוח פון דער פאדטײ מר זיגמונט שטיין אויפגעטרעטען ביי א קלײבעם עולם
צוד״עדער אין טאמאשאװער ״פאלקס הויז״ מיט א דעפעראט געװידמעט דעפ
״פארראט צו די ארבעטער מצד דעם ״בונד״ .איר עקזיםטענץ אין טאמאשאװ
האט גאד1ישט לאנג אנגעהאלטען .דעד קאמוניםטישער פרצוף האט זיר צו
בולט ארויםגעװיזען און גאד װײניגע ,וױיזמ אוים׳ האבען געוואלט זיין
פארבונדען מיט איר.
■

בײם באהאנדלען  nטעטיקײטן און דעם אויפבלי פון דעד קאמוגיסטײ
שער פאדטײ ביי דער אידישער ירגנט אין טאמאשאװ האב איך בכױון געצויגען
א פאדאלעל מיט זייערע דערפאלגען ביי דעד אוקדאינישער באפעלקערונג כדי
אוגטערצושטדײכן די געמיינזאמע סבה דערפון און דאס  :די ברוטאלע באציארנג
פון די פוילישע מאכט ארגאנען צו די נאציאנאלע מינדערהייטען .די טענות
פון די אנטיסעמיטען אז אויף דעד אידישער גאם איז זיד דער קאמוניזם
צעוואקסען״ װאס ס׳איז אגב װײט פונם א&ת װי מיד ורעלען ע 0באלד זעען׳
דארפען לכן געװענדעט װערען צו זיי אלײן .דאם האבען די מיט זײערע
אונמענשליכע האנדלונגען לגבי זײערע אידישע מיטבירגער געווארפען געװיםע
טיילען פון דער אידישער ױגענט אין די ארעמס פונם פאדפירעדישען קאמוניזם.
און װען מיר װילען װיםען אויף װיפיעל ם׳זענען זיך באמת צעוואקסען די
כחות פון דער קאמוניםטישעד פארטײ אויף דער אידישער גאס״ װעלען מיר
פרואווען זײ פעדגלײכען מיט די כחות פון אלע אנדערע אידישע פארטײען
וועלבע זענען געווען אין שטענדיגען געדאנגעל מיט זײ און זײער כח וועט
זיך געפונען נישט וױיט פרנם ציפער ״0״ (ןערא) .אויב מ׳האט געקענט רעדען
װעגען זייער אײנפלזס אויף געװיסע טיילען פון דער אידישער ױגעבט האט
זיד עם אבער וױיניג געלאזט מערקען בײ דעם דערוואקסענעם דוד .ביי װאלען
צום סײם ודאו א שטימבארעכטיגער האט געמוזט זיין נישט אינג עו פון 21
יאר האט זייער ליסטע אנגעצויגן עטלעכע צענדליק שטימען פון װעלכע א טייל
זעגען געקומען פון אוקראינישע װעהלער אין שטאט .דער געשרײ פון די
אנטיסעמיטען אז די אידישע גא 0איז באהערשט פון קאמוניסטען איז לבן
געוועז גישט גאד אן איבעדגעטריבענעד נאר אינגאנצען א גרונטלאזעד.
דער קאמוגיסטישער טאראראם אין שטאט האט נישט לאנג אנגער״אלטען׳
ביסלעכוױיז האבען זײ פארלוירען יעדען אבהאלט אפילו אין דעד יוגענט .אין
די לעצטע עטליכע יאר פאדן קריג ,האט זיד קיץ שוס טעטיגקײטען פון זײ
נישט געלאזט הערען•
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אױפגעשמאנען תחיית־המתים איז די פארטיי׳ ערשט נאכדעמ װי די
רויטע אדמײ האט אריעמארשירט קיין טאמאשאוו אץ ערב סכות  .1939זי
האט דאן איבערגעגו&ען די ציװילע אדמיניסטראציע אין שטא!., !3נטער דער
פירערשאפט פון דער מיליטערישער מאכט .און נישט קוקענדיג דעדױף וואס
די מעדהײט אײנוואױגער אין שטאט זענען געווען אידען״ האט זי דאך נישט
געװאגט איבערצוגעבען דעם אמט פון בירגערמײסטער צו  8איד .דעם אמט
האט פערנומען דער קריסט זשעברון.
זייער מאכט האט אנגעה8לטען בלויז  2.וואכען ביז די רױטע ארמײ האט
פארלאזט די שטאט לטובת זייערע פארבינדעטע — די־ זײיטשען .דער גאנצער
פאוטײ  898ר 8ט האט צוזאמען מיט ד עו ארמעע זיך דאן עוואקואױט קײן
ראווע־רוסקע.
1

פון די 8לע פארטיי חבדים איז ביז הײנט צו טאג קײנעד אין דער
פארטיי נישט פארבליבען .איעיגע פון זיי האט היטלערס דשעות׳דיגע האנד
דערגרײכט און געמאכט א סוף צו זײערע ױנגע לעבענם .די איבעריגע זענען
צעשפרײט איבער פעדשידענע וועלטם מײלען .װאו זײ קוקען מיט בענקשאפט
און באדויערן צו זײער װײטער שטורמישער פאדגאנגעבהײט .מיט בענקשאפטז
צו א צײט װען זיסע חלומות האבען געשוועבט פאר זייערע אויגען .חלומות
וועגען אוועלט  8דערוזויבענע .א באפױיטע פון עוולות און אובטערדריקונגען.
ימיט באדויעדן — װאס זײ האבען אזוי פיל ענעדגיע ,גשמה און לעבען
'8װעקגעגעבען פאר  8שטרעבען וואס האט זיך מיט אזא שאופעו בולטקייט
ארויסגעװיזען צו זיץ  8פוםטער חלום.
יעצט ווען מיר שטעלען  8שטיץ אונזער פארשניטעגער שטאט מיט
אידע מענשען און אינסטיטוציעס לאמיר מיט וואדימעד םימפאטיע דערמאבען
אויך די אידישע אינגלעך.און מײדלעך וואם האבן מיט אױפריכטיקער מסירת
נפש׳דיגער איבערגעבענהײט געקעמפט פ  8ר אן אידעאל אין וועלכען זײ האבען
געגלױבט ם׳ליגט די דערלייזובג פון דער מענשהײט.
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די איריטזמ יץגנבו אין דנור טפגאגו פואגזאש^װ לובגול(ז2זי
• 8גחס ערליך ,בוטנאס איירמס

די אײננארטיקײט כ  8ר 8קטער שטריכן און טהות פון דער טאממשאװער
ױגנט״ געבארן אין די יארן  — .1916-17-18די צױניםטישע ױגנט
באװעגוגג ,דאס קינד פון ב  8שטימטע פראצעםן און פון אקטועלער
נויטװענדיקײט — .פון װ 8גען די טאמ 8שאװער ױגנט האט געשעפט
איר נייסטיקע יניקה און אינטעליגענץ — .בית הספר יבנה— .
״שקאלא פאװעשעכנא״ — די שטאטישע פױלישע גימנעזיום— .
דער החלוץ — ״הפועל״ ״ביתר און מנורה״ ״השוטר הצעיר און
שומריה״ ״מכבי" ״הפועל המזרחי און השומר הדתי״ ״פרחי אגודת
ישראל״ ״בונד און םקיף״ מ 8רטירער יוגנט — .קדושה און גבורה.
עם בלוטיקט דאס הארץ און עם ציטערט די האנט
ביים אויפשרייבן בלוין דעם טיטל פון דער דאזיקער ארבעט «די אידישע
יוגגט אין דער שטאט טאמאשאוו לױבעלסקי׳ /ובפרט ײעז איד ווייס או
די דאזיקע מיטארבעט אין יזכור בוך דארף דיבען ווי א מאנומענט באך
דער טייערער טאמאשאווער יוגנט ,וואס די גרעסטע טייל פון איר איז
אומגעקומען מיט כל מיני מיתות משונות דורך דער בעסטיאלער היטלער
האנט מיט דער מיטהילף פון זיינע אלאירטע פוילישע מערדער שותפים,
וואם האבן אויך נישט קיץ קליינעם חלק אין דעם שוידערלעכן אומקום
פון דעם בעסטן פון פוילישן אידנטום — דעד יוגנט.
מיר איז גוט באקאנט די יוגנט וואס איז געבוירן אין די יארן
 1917 >1916און  . 1918ערב דעם סוף פון דער ערשטער וועלט מלחמה
אין מיץ געבוירן פאוויאט־שטאט טאמאשאוו לובעלסקי .ווילן זיך דא פארציי־
כענען אייניקע כאראקטער שטריכן ,די אייגנארטיקייט און דער מהות פון
דער דאזיקער יוגנט ,מיט וועלכער עס איז מיר אויסגעקומען צו אקטירן
אלם זייער חבר ,מנהל און מדדיך אין דער ציוניסטישער יוגנט און
ספארט באוועגונג ,און עס איז מיין טיפער וואובטש אז איך זאל חלילה
ניט נכשל ווערן ,ניט איבערשאצן (מחמת סענטימעבט) און ביט מיבדער־
שעצן ,און איך טו תפילה ,אז עם זאל מיר געראטן צו ג ע ס א טרייע און
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ריכטיקע א&שאצונג פון .דעד דאזיקער פארשידענארטיקער יוגנט ,וואם האט
אין טאמאשאוו זיד קאנצעגטדירט אין פארשידענע גרופן און ק רימן אין.
פארשידענע חלוצישע אץ בישט חלוצישע ױגגט באװעגוגגען״ וואם• דיבען
פארבליבן איינגעקריצט אין מיין זכרון ,און איבער וועלכע עם קומט מיד
אוים צו לאזן א טדער און לייגן א באשיידענע קווייט אויף זייער אומ־
כאקאנטן קבר.
*

־■

I

*

עם איז ביי אונז אין אידישן לעבן געווען אן עפאכע פמ יוגנט•
באוועגוגג .אויב מיד דיידן מעגן דער ציוגיסטישעד יוגנט באוועגונג אין
וועלכער דעד גרעמטער פראצעבט יוגנט איז געודען ארגאניזירט .דאדפן
מיד  .אונטערשטרייכן אז די ציוניסטישע יו מ ט באוועגונג איז אין א געוויסער
מאם געווען דאם קינד פון באשטימטע פראצעסן און אקטועלע בויטוועג־
דיקייט .די נויט פון דעם פאלק און זיינע גאולה לעכצובגען האבן געבוירן
די יוגנט באוועגונג ,די יוגנט האט דעוואלטירט קעגן דעם גלות״ זי
האט געשטרעבט צו א נייעם און אומאפהענגיקן לעבן״ און זי האט גענראכט
די גורג׳דיקע ענדערונג ! מיד דאדפן נישט פארגעסן אז אויך די מיטגלידער.
פון ״ביל״ױ׳ זיינען געװען ױגנטלעכע און אז די צווייטע אץ דריטע עליה,
האבן געבראכט קיין ארץ ישראל עבטוזיאםטישע״ בדויזנדיקע״ קעמפבדיקע.
און שטורמישע יו מט ,מיט א גרענעצלאזער איבעדגעגעבנקייט צו .זייער
אידעאל ,די צענדליקער טויזנטער חלוצים וראם זיעען געקומען באך .זיי
אין די צוואבציקער און דרײםיקער יארן ,האבן שפעטער מיט ענטוויאזם
און אייפער פארגעזעצט זייער וועדק ,און א דאנק זייער מסירת נפש אי.ז.
געלייגט געווארן דעו* יסוד פאר דער באבייטער־ אידישער מלוכה׳שקייט.
#

קען איך צענדליקער •יומטלעבע״ פון טאמאשאװ״ מיט א סך פון זיי
האב איך זיך .געטראפן ביי מייגע צוױי באזוכן אין ישראל אין  . 1951און
אין  ,1961וואס האבן זיך״ באוואפנטע פץ חלוצישן אידעאל אנגעשלאסן
צו .ד ע ם אויפבוי ווערק און צו די מי ער פון גאך דאן ארץ ישראל ,אץ
היינט לעבן זיי.צו ױ שן דעם גלייקלעכן טייל פון דער ישראל באפעלקערונג־
וואם האט זיך איינגעגלידערט אין דער נייער ישראל■ װירקלעכקײט״ רועד?
אין שטאט ,ווער אין א מושב אץ יוער אין קב ח. .
— פץ וואנען האבן די דאזיקע יוגנטלעכע געשעפט זייער גייסטלקע
יניקה און חלוצישע אינספיראציעם , ,אץ פון יואנען בכלל דעד גאנץ׳ טיפעד
באוואוסטזיץ און העכערע אינטעליגענץ פץ דעד טאמאשאווער יוגנט ,יפרן
וועלכער א גרויסעד פראצענט לעבט איצט אין ישראל און אנדערע אין
דעם פאדווארצלטן אידישן ישוב אין בארד אמעדיקע אץ אין .די נייע
אידישע תפוצות פץ .זיד אמעדיקע״ בעיקד ארגענטיגע״ בראזיל .און אורוגואי,
— פון וואנעןז
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דא דארפן מיד אנהויבן פון בראשית ,דא קומען מיד  m sקאפיטל
א ״בית הספר יבנה״ (פריער זיך גערופן בית הספר תורה ודעת)״ הגם
מיין וױיניקײט ,פונקט וױ אבדערע מיינע חברים האבן אידעאיש דעמאלטירט
קעגן די הויפט עיקרים און פרינציפן פון דעד אידעאלאגישער דיכטובג
אץ שיטה פון דעד מזרחי שול יבנה ,מוז איך אנערקענען און מיט א
נעפיל פון דאנקבארקייט אז ו ע ר בית הספר יבנה האט אין אונז איינגעפלאנצט
מידות ,אונז באוואפנט מיט אידיש קענטעניש .האט געהאדעוועט און ביי
אונז אנטוויקלט אידישע פעדזענלעבקייט.
טראץ ועם וואס מיר האבן נעלעבט אין אן אטמאספעד פון גאנצער
אידישקייט ,פולבלוטיקע אידישע היימען מיט אידישן שטײגער לעבן ,מיט
אידישן אינהאלט ,האט מען דאך באדאדפט ביי אונז תלמידים אנטוויקלען
אן ארגינעלע זעלבסטשטענדיקייט ,און א באוואוסטזיין פאר אידיש קענטע־
ניש ,און ואס איז דערגרייכט געוואדן דודך העבדעאיש .תנ״ך .תלמוד,
אידישע אמונה און גייסטיקע מאדאלישע ווערטן פון אידענטום ,אויסער
די וועלטלעכע לימודים ווי נאטור וויסנשאפט ,מאטעמאטיק ,פיזיק ,כעמיע,
פוילישע שפדאך און אנדערע לימודים וואס זייגען געלערנט געווארן אין
דעד יבנה שול .איך געדענק אז מיד האבן אויסגעלערבט גענוג עברית כדי
צו קענען באקומען דעם ריבטיקן שליסל ,מיט וועלכן א גרױסע טייל פון
מיינע חברים היינט האבן געקענט עפענען די טויעדן פת דעד העברעאי־
שעד ליטעראטוד .מיד דוכט זין אז אונזער גאנץ ברייטע באקאנטשאפט
מיטן תנ״ך האט אויף אונז קיגדער טיף געווירקט און האט ארויסגעשיעט
פח אונזעדע קינדערשע נשמות .ארץ ישראל קענטעניש האט אין דעד יבנה
שול פארנומען זייער א וויכטיק פלאץ .ביז היינט באהאלט איד אח היט
שטארק א& דעם ערשטן אל טם בילדעד וואס איז מייד צוגעטיילט געווארן.
שוין דעמאלט האב איך אין די ישראל בילדער געזען דעם וואונדער פח
אױפבױ און די אוצרות פון דער ארץ ישראל צוקונפט .וועד פון אונז
קען פאדנעסן די ארעמע (אבער פאר אונז קינדער אן אוצר) בייטעלעך מיט
חמשה ע שו בשבט פרוכטן פח ארץ ישראל.
הונדערטער אידישע קינדער וואס הא  pמיט זיך פארגעשטעלט די
צוקונפטיקע יוגנט ,האבן זי ך דערצויגן אין דער יבנה שול .די שול האט
אויף אונז קינדער געווירקט אז דעד היסטארישער קשר מיט ארץ ישראל,
זאל אין אונז פארקערפערט ווערן ,און מיד זאלן דאס שפעטעד ווערן די
וואדט .זאגעד אח די מדריכים אין די פאדשידענע אױבן אױסגערעכנטע
יוגנט באוועגונגען.
כדאי דא ציו דעדמאנען אז עס איז אפילו געווען א פרואוו פון
גרינדן א תרבות שול ביי אונז אין שטאט .איך פערזענלעד האב זיך
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באשעפטיקט מיט דעד ארגאניזאציע״ אויב דעד זכדון פארפירט מיו נישט
האב איו זיו פארשטענדיקט מיט מיץ געוועזענעם לערער יואל קויפמאן
(ער איז געווען א לערער אין יבנה שול ,און אויך א בוכהאלטעה עס איז
מיד נישט באוואוסט זיין גורל) .מיר האבן שוין געהאט אפילו א טטעמפל
און פאראינטערעסירט א גרופע מענטשן ,נאר מהמת מיין זיץ שטארק
באשעפטיקט אלס ראש הקן פון השומר הצעייד ,און מיץ גרייטן זיו צו
פארן קיץ ארגענטינע  1935איז די ארגאניזאציע צוגעגאנגען ױיער לאנג־
זאם .פאר מיץ אפפארן קיץ ארגענטינע האב איו דעם שטעמפל און די
געשריבענע ארגאניזאציע פלענער איבערגעלאזט ביים לערער קויפמאן .זעט
אויס אז די תרבות שול האט זיך נישט ארגאניזירט.
די יבנה שול איז אבער געווען די ווירקלעכע אנטפלעקערין פון
דעם גרויסן ליכט ,וואס איז פאראן אין דער אידישער ירושה וואס האט
אייגגעפלאנצט' אין אונזערע קינדער הערצער א פארערובג צו די אידישע
לעכנס אינהא? טן ,האט פארטיפט כיי אונז די קענטשאפט פון דעד העב־
רעאישער שפראך און ליטעראטור״ (אידיש אלם שפראו איז נישט נויטיק
געווען צו לערנען ,אלע האבן גערעדט אידיש)״ האט פאר אונז אנטפלעקט
(הגם מיט פארעלטערטע פעדאגאגישע מעטאדן) די אייביקע ווערט און די
וויזיע• פון די אידישע נביאים און אונז אומדירעקט דערבענטערט צו דעם
אויפלעבונגס ווערק און לאנד פון די אמת.
■

■

•

נישט אלע קינדער האבן זיך דערצויגן אין דער יבנה שול .א גאר
גרויסע פראצענט קינדער מיד דוכט זיך צוליב ארעמקייט ,צוליב נישט
קענען צאלן קיץ שכר לימוד ,זיינען געגאנגען אין דער טאמאשאווער
פוי לי שער פאלקס שול (שקאלא פאוושעכנא) ,אויך מיר איז אויסגעקומען
פאר דעד צייט פון מיץ פרימאר בילדונג צו לערנען אין ד־טן קלאס פון
דער פאוושעכנא .שול .די טאמאשאווער פוילישע פאלקס שול האט זיך
געפובען אין זייער א פאסיקן שול בנין .עם האבן אויף אונז געמאכט אן
איינדרוק די קלאס צימערן׳ די לאבאראטאדיעס ,די אדבעטס סאלעס וואו
מען האט געלערנט סטאלעריי׳ די מאדערנע אויסמעבלירונג ,די געשמידטע
פאלן און אויסערגעוויינלעכע ריינקייט פונקט דעד היפוך פץ דער יגנ ה
שול ,וואם האט זיך געפונען שטענדיק אין געדונגענע דירות נישט צוגע־
פא 0ט פאר קיץ שול .די ״פאוושעכנא שול״ איז געווען ממש אין וואלד,
הינטער דער שטאט ווייט פץ שטעטלשן טומל און גערויש .די לערער אין
דער שול זיעען זיכער געווען דיפלאמירטע .די לערער אין יבנה  .שול
זייגען אין גרעסטן טייל געווען אויטאדידאקטן .פונדעסטוועגן געדענק >יך
גוט אז די לערער אין דעד פאוושעכנא שול ,די שול וואס איד שטרעבונג
איז דאך זיכעד געווען צו פאלאניזירן די אידישע מינדערהייט ,דאך איז

םא-מאשאװעך.

רי װירקוגג פון די לערער אין אײגקלאגג מיט זײער ציל׳ געדוען אויף
אונז קינדער׳ א נעגאטיווע .נישט דערפאר וױיל מיד זײנען געװען אידישע
קינדער און האבן נישט געװאלט דודן א פרעדיס 5אזיציע אויפנעמען זייער
לערע און דערציאונג״ נאר דערפ#ר װײל זייער אריענטאציע איז געװען
נישט קײן קלארע .זײ האבן נישט פארשטאנען אץ נישט געפונען דעם װעג
אױפצואװעקן ביי אונז שילער דעם דדאנג און פארשטאנד פון לערנען .מיר
האבן וױ מיט דורות צוריק געלערנט דורך צװאנג און אויס מורא פאר
פיזישע שטראף מימלען .זעלטן װען א לערער זאל געװען זיץ באליבט
בײ אונז שילער אזױ אידן ווי קריסמן .מיד געדענקען לערער װאם זײגען
געשלאפן אמ געבראפעט בשעת דער לעקציע .אן אנדערן קריסטקעכן לערער
האבן מיד ארױםגןנשלעפט בײנאכט א שיכור׳ן פון א בלאטע .דעד לערער
פון אובעט (סטאלערײ) און דעד מחנך פון אונזעד קלאם פלעגט יעדער
וויילע זאגן ״כאראבא נא מאיך זשידקואוו (א קרענק אריף מײגע אייעלער)•
יעגע לעדעד איז געווען פרעמד דער כוח און מהות פון חינוך .פדעמד
די פארשידענע דעדציאונג שיטות פון פעדאגאגיע בכלל ,זיי האבן געהאט
פאר זיו די לערן פראגראם .נישט דעכענענדיק זיך מיט דעם קינדער
מאטעריאל .מיט דעם שילערם מענטאליטעט .מיט זיין אויפנאמס פעאיקייט,
מיט זיין פיזישער שוואכקייט ,זיין נישט דעדנערטקייט׳ נישט צוגעפאסט
זיך צו דעם כאראקטער פון די קיבדער ,צו זייער עלטער .איין ציל בלויז
האט געהאט יענעד לערער :דודכפירן זיין פראגדאם ביי אלע באדינגונגען . . .
געדענקען מיר זעלטן ווען א סימפאטישן לערער ,צו דעם דארף מען
צוגעכן די פארפעסטעטע אנטיפעמיטישע לופט וואס האט געהערשט אין
דער שול״ וואם האט געהאט כמעט א אידישע מערהייט .איך קען בישט
אפמעקן פון מיק געדעכעניש יענע אנטיסעמיטישע און פון אידן אפלאכערישע
פארשטעלונג .פאר א מערהייט אידישע שילער פאר דער וויי־נאכט פייערונג,
את ווי א לערער האט זיך נאכגעיאגט אין דער ארבעטס סאלע פיט א
זעג נאך אונזערן א אידישן חבר .און האט דעם שילער צע׳מזיק׳ט מיט
דער זעג שיער נישט אפהאקנדיק אים א האנט.
זיינען מיר אזוי געוואקסן און זיך דערצויגן די אידיש טאמאשאווער
יוגנט אין מדינת פוילן וואו עם האבן זיך הונדערטער יארן דערצויגן אידישע
דודות .מיט בארעכטיקטער שנאה צו דעם אייגענעם פאטערלאנד .וואם האט
געפירט א דיסקרעמינאציע פאליטיק לגבי דעם אידנטום ,לגבי דעד אידי*
שער יוגנט .האבן מיד יו מ ט געמוזט ארויםװײזן אומגעהויערע עקשנות
און נאציאנאלע זעלבסטווירדע ,און דאס איז אפשר אויך געווען א שטארקער
מאטיוו פאר דער ארגאניזירונג פון אן אייגענעם אידישן שול וועזן׳ וואס
האט זיו אנגעהויבן אין פוילן ווי א קליין קוועלעכל אח האט זיך
פאנאנדערגעוואקסן אין א ברײטן טייך.
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די פוי לישע שטאטישע גימנאזיום איז געווען  8גרויסער צוציאוגגס
כוח .קלאסן ,מאטורע ,אוגיווערסיטעט ,א מין פאר׳כשופ׳טע נעץ .און איך
געדענק די קנאה וואט האט ביי אונז ארויסגערופן צו די פאר אידישע
גימגאזיום סטודענטן .צו זייערע אוניפארמען און.בכלל צו זײערע מעגלעב־
קייטן פון לערנען אין גימנאזיום ,אין דעם מאדעדנעם ממש לוק 0ו 0בנין.
צו לערנען אין גימנאזיום האבן זיד געקענט פארגינען בלויז די פארמעג־
לעכערע קינדעד .זי די דאזיקע גימנאזיום יוגנט האט שוין בלויז גערעדט
פויליש ,זיי האבן געלערנט אויך שבת (אין דעד פאוושעכנא שול האבן
אידישע קינדער נישט געלערנט שבת) .־
די דאזיקע ״גימנאזיום גדופע״ האט זיד שוין געהאלטן אפגעזונדערט
פון דעד דעשט יוגנט זיינען נישט געקומען אין די יוגנט ארגאניזאציעס,
בלויז געוואדט אויף דעד גליקלעכער מאטורע.
נישט וױנציק האבן אבער די קליינע צאל גימנאזיום סטודענטן געהאט
אויסצושטיין פון זייערע קריסטלעכע חברים ,מען האט אבעד געשלונגען די
טרערן י און וױיטער געלערנט .אייניקע פון די סטודענטן האבן געמ«כט
גאנץ באדייטנדיקע קאריערעם .א טייל געראטעוועטע פון היטלעריסטישן
גיהנום״ אודים מוצלים מאש״ האב איך געטדאפן אין ישראל .פון אגדערע
האב איך געהערט אז זיי זיינען אויסגעוואקסן גרויסע פערזענלעכקייטן אין
בארד אמעריקע ,און פיל פון זיי האבן געטייליט דעם ביטערן גודל פון
דעד גאנצער אידישער יוגנט אין פוי לן...
דעד גרעסטער טייל אבער פון דער טאמאשאווער יוגנט איז געװען
ווי פריער געזאגט ארגאניזירט אין דער חלוצישער יוגנט באוועגונג ,און
גיי אלע אן אויסנאם פון פאליטישער ריכטונג ,פון רעכטן ביתר ,וואט
האט געזונגען ״מדן ועד באר שבע ומגלעד לים״ ביז דעם החלוץ און
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השומר הצעיר באוועגונג ,וועמענם לאזונג איז געווען ברעבערם •אף על
פי כ ף שווימען קעגן שטראם ,איז האבן אבער ,אלע געזובגען •עוד לא
מחקה השלשלת״״ עס איז נישט איבערגעריסן געייאוץ די קייט פץ דורות״
וואט ציט זיך פץ דור צו דור״ איז דאס געווען א געזאנג פץ העכסטן
נשמה אקארד ,פץ דער דאזיקער יוגנט ,וואט איז אפילו ביי די ווינציקעד
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באוואוסטזיגיקע געװען אינסטינקטיװ פארװאדצלט אין אידישע געשיכטע
און די מעד באוואוסטזיניקע וואם האבן פארשטאנען דעם זין פון ירושלים
של מעלה״ און האבן דאו געהאט דעם טיפן גלויבן אז נאד שװארץ־ערד
און אידישעד באדן קען ראטעווען די אידישע וועלט״ ירושלים של מטה
מוז זיין  .א פארבאדינג של ירושלים של מעלה ,דארף דא דערמאנט' ווערן
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דעד החלוץ וואס האט ם& ראייני קט די חדוה און בדען פון דעד פדומער
כמעט חסידישער טאמאשאוו מיטן שאפונגם אימפעט און גלויכן פון חלוצי*,
שער יוגנט.
דעד החלוץ ווי איך געדעגק איז געווען די עדשטע גרעסטע און
אנגעזעענסטע יוגנס באוועגונג אין שטאט׳ ווא 0האט אריינגעצויגן אין זיינע
רייען די בעסטע יוגנט .געווען איז דאס א יו ע ט מיט עטלעכע יאר עלטער
ווי מיץ דוד .איך געדענק אז מיד האבן ארויפגעקוקט צו זיי ווי צ
א העכערע אינטעליגענץ.
דער החלוץ האט געהאט דעם ספארט קלוב ״הפועל״ ,וואו מיד **ת
אויסגעקומען א צייט צו זיק דעד סעקדעטאר .דער דאזיקער ספארט קלוב
האט געהאט אנזען אין שטאט ,צו?יב זיינע געוואגטע פאומעסטן מיט די
נישט אידישע ספארט קלובן .נאך א פלוס איז כדאי צו דערמאנען :ע0
זיינען אדיינגעצויגן געוואדן אין הפועל די יוגנטלעכע פון די ״נידעדיקערע
שיכטן״ פון די טאמאשאוועד ווינקל געסלעך .למען האמת א פאדלאזענע
יוגנט אן אומבאוואוסטזיניקע וועמענם כוח איך געדענק ,אלס שלעגער .עס
איז טיילווייז געלונגען אויסצומענטשלען די דאזיקע יוגנטלעכע ,דורך ארגא־
גיזירן זיי און דורך פויאגראמירטע שמועסן ,ביי וועלכע איך האב זיך
נישט ווינציק באשעפטיקט.
די צוױיטע יוגנט באװעגונג איז כראנאלאגיש לויט דעד צייט פון
דעד גרינדונג געווען דעד ביתר (ברית טדומפלדור) ביי דעד רעוויזיאניס־
טישער באוועגונג ״ברית הצה״ד״.
דעד ביתר איז אויפגעקומען ווי א באוועגונג אין דער מאדע .עס
קען זיץ אז עם האט גע?אקט דער שיינער מונדיד וואס האט גערייצט
די יזנגע נשמות ,עפעם האם דא געשמעקם מיט אן אנדערע דיסציפלין,
מים מיליטערישע מארשן און ״הדר״ .ארץ ישראל איז ארומגעדינגלט פון
אדאבעד די גרעסטע שונאים פון די אידן און בלויז מיט דער שווערד
וועט מען קענען באפרייען דאם לאנד און האבן אן אייגענע ארץ ישראל.
״בדם ואש יהודה נפלה ובדם ואש יהודה תקום״ ,מיט בלוט און מיט
פייעד איז יהודה געפאלן ,מיט בלוט און פייער וועט יהודה אויפשטיין,
און פאדוואם עפעם קעמפן פאר א קליינער ארץ ישראל פארוואס נישט
א גרויסע ארץ ישראל פון ביידע זייטן ידדן .די אידעאלאגיע האט למען
האמת אימפאנירט און האט פארכאפט די הערצער פון א גרויסן טייל יוגנט.
די טעמפאראמענטפולע ארטיקלען אין דעם רעוויזיאניסטישן ארגאן ״די
וועלט״ פון ראש ביחד זאב זשאבאטינסקי זיינען דיסקוטירט און אויס־
געטייטשט געווארן! ארץ ישראל אויף ביידע זייטן ירדן איז כמעט דריי
מאל אזוי גרויס ווי בעלגיע און זי וואלט געקענט אדייננעמען א באפעל־
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קעדונג פון איבער צוועלף מיליאן אידן ,מען דארף שאפן  8גרויסע ארמײ
כדי צו שיצן און פארזיבעדן דאם לעבן פון דעם נייעם גדויסן לאנד.
די רעוויזיאניסטישע פאדטײ איז קעגן קלאסן קאמף און דערפאר איז זי
פאד איין קלאס אידן ,אלע פאדאייניקט ,דעדפאר מוז זי באקעמפן n
לינקע הסתדרות וואם צעטיילט דאם פאלק ,שאפט אן ארבעטער קלאם אץ
פירט שטרייקן ,שטרייקן זיינען א פארברעכן ווייל זײ שטעדן דעם נאציאנאלן
אויפבוי .מיד זיינען אלע סאציאליסטן .מיד זיינען מסכים מיט דעם יושר ,־
דיקן סאציאליסטישן אידעאל .אבער דאס איז א זאך אויף שפעטער .ווען
מיד וועלן האבן אן אײגן לאנד וועלן מיד שפעטער קעמפן אייגצופירן
סאציאליזם אין דעד נייער ארץ ישדאל — ,אזוי האבן גע׳טעבה׳ט די באמת
אנטוזיאסטישע יוגנטלעכע וואם האבן מאניפעסטירט זייעד נייעס אידעאל
און גלויבן מיט מאדשן אין מונדודירטע מאניפעסטאציעס איבעו־ די גאסן
פון טאמאשאוו.
א שווערן קריזיס האט אדיינגעבראכט אין די רייען פץ ביתר דעד
מארד פון חיים ארלאזאראוו און דער סטאווסקי פראצעס .די זעלבע ביתר
יוגנט האט דאן זיו אנגעהויבן פאדאינטערעסירן אץ לײענען אויפקלערערישן
מאטעריאל וועגן דעם מהות אץ וועגן דער אידעאלאגיע פון ביתר אץ עס
האט זין אנגעהויבן נאך לאנגע און זייער ערנסטע ויכוחים א מאסן פארלאזן
פון דעד ביתר באוועגונג.
אין יענער צייט איז געקומען א גרופע פץ דער באוועגונג השומר
הצעיד אץ עם האבן זיך באוויזן קיבוצניקעם אינגלעך און מיידלעך טיט
האק און זעג איבער די גאסן .דעד השומר הצעיר האט געעפנט אן הכשרה
פונקט אין טאמאשאוו.
די דעסאריענטירטע און צעטומלטע יו מ ט וואם האט זייער עדשטע
ענטוזיאסטישע ציוניסטישע דערציאונג באקומען אין ביתד ,און איז פץ
דער דאזיקער באוועגונג אוועק אנטוישט איז דאם ערשטע קעדנדל דעד
גרעין פון ערשטן השומר הצעיר קן אין טאמאשאוו.
די אינטעליגענטע הכשרה בחורים און בחורות גדינדן דעם השומר
הצעיר ביי דער נקודת ההכשרה .און פונקט ווי עם האט געבדויזט׳ גערוישט
און געווימלט מיט יוגנט פריער אין קן פון ביווד דוישט אץ בדויזט אין
דעם ניי געשאפענעם קן פון השומר הצעיד .די יוגנט ווערט דערצויגן אין
גייסט פון ציוניסטיש חלוצישן טאט .אלם לעבעדיקער ביישפיל דינט דעד
הכשרה פונקט וואם גדייט צו אירע חברים צו ״הגשמה״ צו פאדווירק־
לעכן דעם ציוניסטישן אידעאל נישט מיט קיין לאזונגען און מאביפעם*
טאצייס נאד טיט מעשים.
די יוגנט ווערט דורכגעדדונגען מיט אויסערגעוויינלעכע אפפערווילי־
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קייט ,און מיט פערזענלעכער חלוצישער גרייטקייט .און עס הוייבט זיך אן
א מין צוגרייטונג צו הכשרה אויף וועלכער א סך דייסן זיד צו פארן.
די באוועגונג השומר הצעיר האט נישט געהאט קיין פולע לאנד
לעגאלהאציע אין גאנץ פוילן ,נאר אין געװיםע טיילן פון לאנד .געווען
שטעט וואס דער השומר הצעיר האט געמוזט פיגורירן אונטער דער
<>9

C1
§
**

*'J

a

&
s
pi

*>*

יזכור בון

*

־

*

281

לעגאליזאציע פון א ספאדט קלוב ׳״שומריה״ ,אזוי איז אויד געווען אין
טאמאשאוו ,האבן מיר געמוזט זוכן וועגן און אומוועגן צו קענען לעגאל
עקזיסטירן ,פאליציי האט שוין אבער געפונען א מיטל צו שליטן דעם לאקאל.
געדענק איך אז מיד ה א ס געהאט ארגאניזירט א טרומפעלדאר
אקאדעמיע .איז געקומען געהיים פאליציי צעטריבן דעם גרוי&ן עולפ פאר־
זאמלטע עלטערן און יוגנט ,און ארעסטירט די אנפירער פון אקט .און
געשלאסן דעם לאקאל ,אני הקטן בין דאן געווען דעד ראש הקן און
ממילא צווישן די ארעסטידטע.
 .ביי א צווייטעד געלעגענהייט בין איך געפארן אין שליחות קיץ
לאשטשעוו כדי צו ארגאניזירן א קן פון השומר הצעיר האט מיך אויך
דאדט די פאליציי ארעסטירט און מיך צוריקגעשיקט קיץ טאמאשאוו איך
בין נאך דאן געווען א מינדעדיעריקער .דער אידעאלאגישער קאמף צווישן
די יוגנט באוועגונגען אין פוי<ן איז געווען גדוים האט מען דאן געשמועסט
אז אין ביידע פאלן האט אונז אן אנדערע באוועגונג פאד׳מסר׳ט.
אוי ך דער ביתר האט געהאט א ספארט קלוב מיטן נאמען •מטרה״,
די אקטיוויטעט איז געווען זייער א רעדוצירטע און מיט דעד פארקלענערונג
פון דעד גרופע יוגנט האט די ספארט גדופע זיך כמעט ווי אויפגעלייזט.
א קליין שטיקל צייט האט אויך עקזיסטידט א ספארט קלוב •מכבי״
למען האמת געדענק איך נישט קיץ ספעציעלע אקטיוויטעט דואס זאל
כדאי זיין צו דערמאנען ,איך געדענק אויך נישט וועלכע טייל.פון דעד יו מ ט
האט זיך גרופירט אדום •מכבי״.
זייער א באגרענעצטע צאל יוגנטלעכע האט אקטואירט אין •השומר
הדתי״ אייגנטלעך האבן זיי באדאודפט שעפן זייער רעזערוו פון דער איינצי־
קער גרויסער און וויכטיקער שול יבנה .נאר עפעם האט זיו דעד רעזערוו
אויסגעלאזט ,עפעס האט זיך ווי אויסגעטריקנט דעד קוואל .פץ איין זייט
האט ווי פריער דערמאנט די יוגנט רעוואלטירט זיי זיינען אוועק אץ
אנדערע יו מ ט באוועגונגען און פון דער צווייטער זייט האט דאס קליעע
הייפל טריי געבליבענע דעם גייסט פץ מזרחי זיו גרופירט אין •הפועל
המזרחי״.
פלעגן מיר באגעגענען א רעדוצירטע גרופע יוגנט פון השומר הדתי,
זייער אנדערשקייט פון דער אנדערעד יו מ ט האט .זיו אויסגעטיילט מיט
דעם ,וואם .זיי האבן געטראגן .אידישע היטעלעך ,זיי פלעגן זיו באווייזן
אויף דעד צענטראלער לוואווסקע גאס בלויז אינגלעך ,דאקעגן די אנדערע
יומטלעכע פלעגן אפט אדומשפאצירן אינגלעך  .מיט  ^ .ל ע ך צוזאמען .זייעד
סימפאטיש ,איידל אין זייער גאנג (הצנע לכת) אץ  .אין זייער באנעמוגג
זיינען געווען די דאזיקע יומטלעכע וואס האבן פארביישפאצידט די שבת,,־*
■
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דיקע גאס מיט מייעסטעטישער דויקייט און ארויסגערופן דרך ארץ צג
זיך .זיי די שטאלצע זין פון עם קשה עורף ,וואם זייגען גרייט געווען
שטאלץ צו לעבן איז שטארבן פאר אידישקייט ,און פאר נצח .ישראל.
עפעס דערמאנט זיך מיר ווי אין א חלום די יוגנט פון דער פארטיי
אגודת ישראל וואט זאל זיך האבן גערופן ״פרחי אגודת ישראל״׳ עם קען
זיין אז זייער צאל איז לויט דעד פראפארץ פון דעד גאנצער טאמאשאווער
יוגבט״ געווען נישט קײן קליינע .נישט מער מיר האבן זיי נישט געזען.
מיד האבן זיך טיט די נישט באגעגנט .זיי זיינען געווען קאנצענטרידט
אין די זייעד נאענט אידעאלאגישע שטיבלעך• .זיי וואט האבן באזירט
זייער אקטואציע אויפן יסוד פון אידיש רעליגיעזער עטיק׳ גאט איז דעד
מקור״ דער ציל פרן יעדעד מאראלישעד שטדעמנג״ מען דארף באד מקיים
זיק דעם פסוק ״״ואהבת את ה׳ אלקיך בכל ? בבך ובכל נפשך ובכל מאודך״
און• ידי ליבע צו אים מאכט אובז זעליש גליקלעך .די דאזיקע ליבע• איז
פאר יעבע יוגבטלעכע א לאגישע נוימדוענדיקייט .נאר כדי די דאזיקע ליבע
זאל נישט ד ק אומפרוכטבאר האט מען די  .פראקטיצירט אין זייעד געזעל*
שאפטלעכן שטיבל־לעבן ביי א בלאט גמרא און ביי זייעדע שמועסן רואם
האבן געצילט לויט זייער וועלט באנעם צו אידישער רעליגיעזער שלמות.
אויך די טיף פארװארצלטע קולטור פארטײ אין טאמאשאוו דער
״בונד״ האט געהאט א יוגגט גרופע מיטן פארקירצטן נאמען ״סקיף״.
דער עקאנאצוישער קאמף פון דער קליינער ארבעטער פארטיי אין
טאמאשאוו ווערט א דאנק דעם בונד א דעדציאונגס שול פאר דער פאליטי־
שער • רייפקייט פון די ארבעטער׳ און דערוועקט ביי די די שטרעבונג צו
בילדן זיך״ האט דערפאר דעו־ בונד געהאט די גרעסטע אידישע ביבליאטעק
אין שטאט.
די עקאנאמישע שטרייקן ווערן א פאליטישע שול פאר די שטאטישע
ארבעטעד און דעד קזלטורעלער אויפשטייג קומט צוזאמען מיט דער צע־
וואקסונג פון דעד קאמפסשטימונג צווישן די.
בירושה האט די בונדישע פאליטישע ארגאניזאציע פון אידישע אר־
בעטער איבערגענומען די טראדיציע פון פייערן דעם ערשטן מאי .די
דאזיקע פייערונג איז באטראכט געווארן פארן מאסשטאב מיט וועלכן מען
האט געמאסטן דעם וואוקס און אויפשטייג פון די ארבע מער מאסן.
געדענקען מיר די פון איין דיט יום טוב׳דיקע שטימונג פון ערשטן
מאי אויף דער גאס און פון דער אנדערער זייט די מהרא׳דיקע לופט גואס
האט געהערשט מחמת מאניפעסטאציעס״ פאליצייאישע אינטערווענץ ארעסטן
און געשלעגן מיט די מאכט אויספירער .באזונדערם געדענק איך די יוגנט
פון בונד פון די עדשטע מאי מאביפעסטאציעם .זייעד צושפיליען די דויטע
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בלימלעך ,זייער לויפן מיט דער רויטער פאן ,זייעדע לאזונגען :פדײהייט
פון שטרייקן ,פרייהייט פון ווארט און פרעסע ,העכעדע לוינען ,אכט שעה׳ ־
דיקעו ארבעטם טאג א .א .וו.
פאדשטייט זיך אז אין דער בונדישעד יוגנט ארגאניזאציע סקיף האבן
זיך גרופחרט ארבעטעד יומט .קינדער פון פארשידענע בעלי מלאכות .א
דאנק דער גרויסעד אידישער בוגדישער ביבליאטעק האט זיך די יוגגט
געהאט וואו צו פארזאמלען און א מעגלעכקייט זין צו בילדן אין דער
אידישעד שפראך.
פלעגן מיר זיו אין די שיעע זומערדיקע טעג טדעפן די גאנצע
יוגנט פון אלע שיכטן און פון פארשידענע אידעאלאגיעס אין די געדיכטע
וועלדעד וואם אדום שטאט .פון אלע ווינקלען װאלד פזיעגט אפקליגגען
דאס הילכיקע געזאנג פון אן ארעמער אבער פדיילעכער און גליקלעכער
יומט ,וואס איז געגאנגען געשלאסן האנט אויף אקסל ,געגאנגען פריי,
ז$רגלאז ,און פאדהילבט דעם וואלד מיט יוגנט פדייד ,טאקע באר ווי
יומט קען נאטירלעך זיין פריילעך און מוטיק.
באזונדערס קען זיך נישט פאדגעסן די מאי שפאצירן (•מאיאווקעס״)
אויפגעשטאנען איז מען כאגינען מיטן זון אויפגאנג און לאנגע רייען יו מ ט־
לעכע פלעגן ציען אין די וועקדער ,כמעט אלע שבת באגינען האב איך
געהאט די 0אטי0פאקציע צו קענען געבן שמועסן וועגן ציזגיסטישער
געשיכטע פון אוטאפישן סאציאליזם און מיט אן אגדעדעד רעדוצירטער
גרופע לייענען קאפיטלען פון פראפ .קלויזנער׳ס ישו הנוצרי ,וועמען האט
גאר געקענט איינפאלן אז מיד וועלן ווערן אבלים ,אז מיד וועלן דארפן
באוויינען דעם אומקום פון דעד דאזיקער ליכטיקער יו מ ט ,וועמען האט
געקענט איינפאלן אז דעד טויזגטיאריקער אידישער דאמב פון פוילן זאל
ארויםגעריםן וועדן מיט די ווארצלען ,וועד וועט קענען באשרייבן דעם
קידוש השט פון אידישן קינד אין פוילן ,פאר די קומעגדיקע דורות ,ווי
קענען מיר פארגעסן אין די דאזיקע חלוצים פון אלע דיכטונגען וואס
האבן אונטעד די שווערסטע באדינגוגגען איינגעהאז׳טן זייערע הכשרות,
זייער חלוציש לעבן און זיעען געווען דעד וויכטיקסטער ווידערשטאנדס
כוח פון אידישן פוילן און געשפילט די הויפט ראל אין אויפשטאנד קעגן
דער דייטשישער בעסטיע.
ווי קענען מיר פארגעסן די פרומע יו מ ט וואם האבן אזוי פיל
געליטן און געטראגן מיט ווירדע גאטם נאמען ,אונטער די פייעד ריטער
פח דייטש האט זייער שמע ישראל דורכגעשניטן די הימלעז און אויפ־
געציטערט זייערע פיעיקעד ,מען טאד אפילו נישט אויסריידן קיץ האלב
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ברצוני לסקר בקצרה את תולדות מוסד חנוכי זה
אשר האציל מרוחו והטביע את חוחמו על מהלך החינוך בעירנו טומשוב.
עד שנת  1915היתה עירנו תחת שלטון הצאר הרוסי ,אשר דכא ביד
אכזריה כל חפש וקדמה .בעזרת כמה יהודים ״נכבדים״ ומלשינים שלט
ברחוב היהודי .והם השגיחו בשבע עינים שלא חלילה יחדר קו אור של
השכלה .היה מעשה שרצו ליסד ספריה .הודיעו תו״מ לבצ׳לניק והסבירו לו
את מה שהיה צריך .והלה אסר את יסוד הספריה .ביחוד .נלחמו — הנכבדים
האלה — בשפה העברית .ציונות היא ממש כפירה — טענו — והשפה
העברית היא הדרך המובילה לציונות .הדור הצעיר היה מתחנך בחדרים
המסורתיים .אשר החדר האחד שמש מקום מגורים ומטבח למשפחת הרבי
ומקום למוד לילדים .הציונים הותיקים .שחיו כל זמן במחתרת מפחד
השלטונות חלמו תמיד על בי״ס מודרני ,אולם היו חסרי אונים לשנות
את המצב.
בשנת  1915כאשר הצבא הרוסי הבוס והונס מפולניה ,ועירנו עברה
לידי שלטון אוסטריה .נשתנו פני הדברים .השלטונות האוסטריים הנהיגו
קצת חופש ודימוקרטיה ,שלטון היחידים נשבר .התחילו להתארגן ארגונים
לגווניהם השונים .נוסדו הסתדרות הציונות הכללית ,המזרחי .צעירי־ציון
וכר .הנער התחיל לנהר לאגודות השונות .התחילה פעולה לאומית ,מכרו
את השקל הציוני ,אספו תרומות לקק״ל וכר.
הפעולה הראשונה במעלה שהציבו להם חברי המזרחי היתד• ליסד
בי״ס עבדי מודרני .אשד חוץ מלימודים כללים ,יקנו לילדים אח ערכי רוח
היהדות מראשית צמיחתה עד ימינו .להחיות בפיהם אח השפה העברית,
ולהכשירם שיצטרפו למחנה המגשימים את הרעיון הציוני.
בשנת  1918נגשו החב׳ ח .לרר ,ז .קוונשטוק .י .לכד ,א .הוכמן,
ד .י .שפורר שיבדלו לחיים .וא .לדרקרמר ז״ל ,מ .רצימור ז״ל .ו .לדרקרמר
ז״ל ועוד ,ליסד בי״ס בשם ״מזרחי״ ,שכרו שני חדרים אצל בעל בית אחד
הזמינו את מד גוטליב בתור מודה עברית והתחילו הלמודים .חיים יוסף
לרר .אברך כבן  20מלא מרץ עלומים ואידאליזם ,חניך ביהמ״ד אשר מלא
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את כרסו בספרות העברית החדשה ,מושפע מספרות הוגי רעיון הציוני
ובהתגשמות הציונות ראה את חזון חייו׳ קבל על עצמו את הנהגת ביה״ס.
התמסר בכל לבו ונפשו להתפתחותו של ביה״ם ,ועבודתו נשאה פרי.
בטרם שביה״ס התחיל להתארגן כראוי ,והנה בקייץ  1918בחצות
הלילה התלקחה אש בביתו של ל .בוים׳ חיש מחר התפשטה האש ושרפר.
כ־ 80אחוז מבתי היהודים ,ובתוכם גם ביה״ס ,שכרו שני חדרים אצל א.
אידלסברג ,ברם ,מצב התושבים היה דע מאד ,כי כל אחד דאג לקורת גג
מעל לראשו ואת שכד הלימוד לא שלמו בזמן .מחסד תקציב נסגר בידדם.
בינתיים ,התחילו התושבים להתאושש ולבנות את הריסותיהם והנר,
בא מר הירש וינדר והציע ,אם ישלמו לו סכום של עשרת אלפים קרונים,
יקציע מביתו שלשה חדרים ויתאימם בשביל ביה״ס.
באותו הזמן שהה בעירנו הרב גרובדד ,רב דעיר סטשוב ,שנסע
מטעם המרכז בורשה לארגן אח המזרחי .הלה המריץ את חברי המזרחי
שיגשו לענין ,וגם הציע שבנו ישמש בחור מורה לעברית .בנוכחותו נאסף
הסכום הדרוש :יעקב לדרקרמר תרם  1000קרת ,מרדכי רצימור חרם
 500קרון ויתר החברים תרמו סכומים יותר קטבים .נחתם החוזה עם מד
וינדר וביה״ס נפתח .הוזמן חבר מורים! ר' בנימין טפלר ,גרוברד ,נ .ד.
גלס והנרין אידלשטין .התלמידים התחילו לנהר לביה״ס ,כי ההורים מזמן
כמהו לבי״ס עברי מודרני.
אולם ,מר גרוברד ,היה בחור בעל השכלה עברית וכללית ,מעמיק
חשוב אבל בדידקטיקה המודרנית היה חלש מאד .והתקוות הגדולות שתלו
בו ,שהוא יהיה המארגן והמעמיד את בי״ס על גבה הראוי ,הכזיבו.
בישיבת הועד החליטו לשלח את ד .י .שפורר לורשה ולהזמין מודה
שיהא ראוי לאיצטלא זו .כעבור זמן נשלח מטעם המרכז בורשה מד הוברמן.
היה זה יהודי חלש בנופו ,אולם ,עז בדוחו ,בעל נסיון בהוראה וגישה
מודרנית לילד ,הכיר את נשמת הילד והבין לדוחו ,מסור בלב ונפש לעבודתו.
עזר ע״י ישעיהו פרגר שאמנם היה מתחיל בהוראה ,אולם מטבעו היתד,
לו הבנה בהוראה .תחת הנהגתו התפתח ביה״ס ומספר התלמידים הגיע
קרוג למאה.
חברי המזרחי קוו כי ביה״ס יעשה חייל ויעלה מעלה מעלה ,והנד,
קפץ עליו רוגזו של מלחמת פולין־בולשביקים.
כאשר הגרמנים והאוסטרים נוצחו ע״י בעלײהברית ואמריקה ,והנשיא
וילסון פרסם את הסעיפים הידועים ,קמה ממשלה פולנית זמנית כראשה
המרשל פילסודסקי ,ובאותו הזמן התחילו הבולשביקים לפלש לפולניה למען
הגיע למערב אירופה .הממשלה הפולנית יצאה כחרב נגדם כדי לבלום את
פלישתם .הממשלה התחילה לגייס אח הצעירים למלחמה .חובת הגיוס חלה על.
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כל פולניה חוץ מגליציה המזרחית■ שטרם סופחה לפולניה .ע״כ כל מי
שהשחמט מהצבא ערק לגליציה המזרחית .וכאשר מר ח .י .לרר נקרא
לצבא ,קרא למר הוברמן והודיעו :להוי ידוע לך שאני עורק לגליציה
מאימת הצבא .ובזה אני מסיר מעלי את האחריות כלפיך ,א  0ברצונך
להשאר ולקיים את ביה״ס תבוא עליך ברכה ,ואם לא הרשות בידך לעזב
את עירנו .מר הוברמן ,שהשקיע הרבה כוחות להתפתחותו של ביה״ס ודאה
ברכה בעמלו ,כאב לו לבו לעזבו בימי אנדרלמוסיה ,והחליט להשאר .מה
שיהודי הזה סבל באותם הימים קשה לתאר .כל עסקני ביה״ס נתפזרו,
ההורים הצעירים שנתגייסו לצבא או ערקו לגליציה לא שלמו שכר לימוד .לא
היה לו למי לפנות ולתנות את עקת לבו .בשנת  1930פגשתי אותו בעת
השעורים להשתלמות בורשה שהשתלמנו יחד ,והוא התאונן לפני על הימים
ההם ,בתור ימים הכי קשים בחיו .כעבור זמן קצר חזר מר ח .י .לרר
הביתה ,והדבר הראשון אסף ס ט ם כסף בשביל מר הוברמן .והוא שכח אח
הימיט העגומים ,נגש במשנה מרץ לעבודתו הקדושה וביה״ס חזר למסלולו
הרגיל והוסיף להתקדם והתפתח.
כאשד הפולנים הצליחו להדף את הרוסים וכרתו עמם ברית שלום,
התחילו החיים הממלכתיים להתארגן ,קמה ממשלה חוקית ע״י בחירות
לסיים הפולני בורשה .בכל עיר ועיר קם ממשלה חוקות נפתחו בחי ספר
פולניים ,ושלטונות החינוך דאגו להפיץ את התרבות הפולנית גם בין התושבים
היהודיים .בי״ס עברי לאומי היה לצנינים בעיניהם ושלטונות החינוך
התחילו להתנכל לביה״ס העברי .לא נחו ולא שקטו עד אשד מצאו אמתלא
מתחסדת :היות שהילדים עמוסיים יותר מדי בלימודים וזה מזיק לבריאותם
ע״כ נאלצים ל סג ת .וביה״ס נסגר.
ח .י .לדר וחבריו לא אמרו נואש .אחרי מאמצים רבים השיגו רשיון
לפתח בי״ס חדש בשם ״תורה־ודעת״ .ארגנו מעין מועצה פדגוגית שישגיחו
על מהלך הלימודים מן הח״ח  :ח .י .לרר ,יוסף לחר ,ד .י .שפורר שיבדלו
לחיים ,וש .זיברמן ז״ל .תלמידים התחילו לנהר לביה״ס ומספרם הגיע
עד  150בערך .שלשה החדרים היו צרים מלהכילם אז שכרו עוד חדרים
בסביבה וביה״ס הגיע לשש כיתות .הזמינו עוד מורים מקומיים ומחוץ
למקום ,אשד התחלפו במשך הזמן.
אציץ את המורים בני עידנו ששמשו בביה׳׳ס במשך זמן קיומו:
ר׳ בנימין טפלד ,שמואל בליי ,מאיר קלרמן ,נחום דב גלס ,ישעיהו פרגר,
יואל קופמן ,הנריך אדלשטיין ,אפרים שולדינער ,ליפא גולדמן ושיבדלו לחיים
דוד שפירא ואריה ארבספלד.
כאשר ביה״ס התחיל להתפתח ומדי פעם כפעם נוצרו ענינים רבים
שדרשו מאמץ מיוחד ,וח .י .לרר לא יכל היד .להתמסר אך ורק לביה״ס,
כי החיים הלאומיים והצבוריים הסתעפו ,העבודה למען הציונות 'דרשה מאמץ
m
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כביר ,לתנך את הנער לציונות ולחלוציות ,וגם מוסדות צבורים מקומים׳
בכל אלה לקח חבל פעיל מר ח .י .לדד׳ בכל מקום ניכר היה מרצו׳ שכלו
ודעתו התקיפה .ע״כ חפש בן־אדם שאפשר יהיה לסמור עליו שינהל את
ביה״ס לפי רוח מיסדיו .ובן־ אדם כזד .נמצא .זה היה אחי יעקב ז״ל.
בשנת  1925הציעו לאחי ז״ל שיקבל את הנהלת ביה״ס .בקבל אחי
את הנהלת ביה״ס התמסר לביה״ס בכל נפשו .את כל להט נשמתו׳ קנאת
החסידים וכושרו הארגוני הקדיש לביה״ס ,שקד יומם ולילה לשכללו ולבססו;
לא היה דבר יקר׳ אם רק יביא תועלת לביה״ס .הוציא סכומים גדולים,
ועי״ז השקיע את ועד ביה״ס בחובות של אלפי זהובים למען העמיד אח
ביה״ס כמצב שיהא ראוי לבית יוצר לנשמת הילד היהודי.
הכיתות המפוזרות בבתים שונים הכבידו על מחלד הלמודים .ואי
לזאת לא התאימו החדרים לבי״ס .ע״ב החליטו למצא בית מתאים בשביל
ביה״ס .והנה הציע מד אדלר (לטר) ,שהיה לו שלד  pשתי קומות עם
מגרש גדול סביבו ברחוב הקרסנוברודי׳ שיחכיר אותו לועד׳ בתנאי שיגמרו
ויתאימו אותו לבית הספר .ועד ביה״ס קבל את הצעתו .לוה  2000זהוב
בבנקים ומאנשים פרטים וגמר את הבית .לפי התנאים של עירנו היה זה
מתאם מאד לבי״ס ,חדרים מדווחים ומוארים יפה .מסביב מגרש גדול
למשחקים .ובמרוצת הזמן לוד .הועד שוב כסף׳ ושכלל אותו והוסיפו מבנים
ופתחו גם גן־ילדים תחת הנהלת גננת מוסמכת.
הבנין הזה השקיע את הועד ב חו מ ת שלא יכלו לצאת מהם .התנהגו
כמו סוחרים מובהקים .לוו גמ״ח ושלמו בבנקים׳ לוו בבנקים וסלקו את
׳״גמילות חסדים״ וחתר חלילה .עם פרוץ מלחמת העולם השניה ב־1939
היו חובותיו של הועד קרוב לשלשת אלפים זהוב.
בערך בשנתי  1926נוסד בורשה ע״י המרכז של המזרחי אגודה
מרכזית לבי״ס מיסודו של המזרחי בשם ״יבנה״ .אז סונף ביה״ס למרכז הזה
וקבל את השם ׳״יבנה״.
דרך התפתחותו של ביה״ס לא היתה סוגה בשושנים .קמו לו מתנגדים
מימין ומשמאל .החסידים ראו בו סטיה מן המקובל והמסור׳ ״להתחיל עם
הילד קריאה בלי ללמד מקדם א׳ ב׳ זאת פשוט מינות״ .להתחיל ללמוד
אח התורה מבראשית ולא ויקרא ,זוהי כפירה במדרש מפורש ! יבואו
טהורים ויעסקו בטהורים .הדברים הגיעו לידי כד״ כי פעם בקר הרבל
מרדזין בעירנו״ אסף את אנ״ש ודרש מהם להוציא את ילדיהם מביה״ס,
וחסידיו יראו להמרות את פי ׳״צדיקים״ והוציאו את הילדים מביה״ס!
איני רוצה להזכיר כאן שמות אנשים אשר הצרו והזיקו לביה״ס״ היות,
ורכים מהם נמצאים אתנו כאן בא״י ונהנים מפרס עמל ביה״ס .גם חברי
אגודת ״מנד״ שנלחמו בציונות ובשפה העברית השתדלו להצר את צעדי
ביה״ס .כאשד דנו במועצת העיריה להקציב תמיכה בשביל ביה״ס הצביעו
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תמיד שלשת ווברי .ה״בונד״ במועצה נגד הקצבת התמיכה ,בטענם ,כי בי״ס
עברי נוגד את האינטרס הלאומי היהודי .לפי השקפתם הם .ובהעדר תמיכה
מתמדת מטעם העיריה ור״קהלד .היהודית ,הלה ביה״ס נאבק תמיד על קיומו,
כי להחזיק את ביה״ס על רמה תרבותית נאותה ,נדרשו סכומים גדולים ,אשר
אי אפשר היה לכסות מתשלומי שכ״ל .נתקבלה אמנם ,מידי פעם בפעם איזו
תמיכה כספית ,ביהוד כאשר ח .י .לרד נבחר ליו״ר ועד הקהלה ,אבל הקמץ
לא היה משביע את ארי .וכפי שציינתי לעיל ,היה הועד שקוע בחובות ,וכסה
את זה ע״י הלוואות.
ביה״ס מלא אח יעודו אשר הציבו להם מיסדיו .רוח היהדות המקורית
רחפה על כל מהלך הלמודים .האויר בין כתליו היה ספוג אוירא דא״י,
הילדים ינקו משרשי הגבורה של דברי ימי עמנו הספוגים דם ודמע,
ומתכוננים מחוך כמיהה להצטרף לחלוצים הבונים את הארץ .זכורני ,כאשד
הק .ק .ל .היתה מקשרת את ילדי הגולה עם ילדי א״י בחליפת מכתבים,
ומדי פעם ,כאשר נתקבל מכתב מילדי עין־חדוד ,כפר יחזקאל וכו' וקראנו
אותו בצוותא ,איך היו עיניהם נוצצות בערגון לא״י ,כדברי ר׳ יהודה
הלוי :אנכי במערב ולבי במזרח.
מאות התלמידים שחונכו בביה״ס זה נשארו כולם בנים נאמנים
לעמם ולרוח התחיה הלאומית .פגשתי אותם ,לפני קום-ה מדינה ,עוסקים
בבנין הארץ ומשתתפים בהגנתה״ ובימי מלחמת השחרור נלחמו נגד הפולשים
הערבים .אחדים מהם נפלו בקרב ,טפלר ז״ל בלסנבוים ז״ל ועוד ,מסרו אח
־ חייהם למען מדינת ישראל.
גם מחוץ לכותלי ביה״ס היתה השפעתו רבה ,עסקני הציונים שעמלו
בכל הדרכים להחדיר את הרעיון הציוני בין ההמונים ,והנה ביומא דפגרא
או בעצרת־עם כאשר ילדי ביה״ס הופיעו ודגל הלאומי בידם ושיר עברי
בפיהם פעלו יותר להפיץ את הרעיון הציוני  .מכמה נואמים בעלי כשרון
תעמולתי רב .זכורני ,באשר פעם טיילתי ברחוב עם הילדים והם פטפטו
ביניהם עברית ,והנה אשה אומרת :״אריה ,שמע את אשר אגיד לך ,אם
ילדי ישראל מדברים ביניהם לשון הקדש ,סימן הוא ,כי גאולתנו קרובה״,
כדאי לציץ ,הדבר שהתמיהני תמיד ,שכמה אברכים ,חובשי ביהמ״ד
שדידקטיקה המודרנית לא היתה ידועה להם ,וספרי המופת של הפדגוגים
לא היו נהירים להם ,ובכל זאת הצליחו ,בכוחות עצמם .להתקין תכנית
למודים ,אשד אינה נופלת מתכנית הלמודים פה בארץ .כנראה ,החוש
הטבעי ויעוד הלאומי הם שהודו להם את הדרך הנכונה.
בהתעטף נפשנו על אסון שקרנו ב״שואה״ האיומה ,נעלה גם את
זכרו של מקדש מעט זה שנחרב ואיננו.
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• ח .י .לרד
ב ה ת פ ת חו ת החיים הלאומיים והתנועה הציונית
בעירנו .אחד המלחמה העולמית הראשונה ,היה לה להסתדרות ה״מזרחי׳י
חלק גדול ,ואני רוצה בזה להעמיד מצבת זבדה לחברי הי ״ד שהודות להם
עלה לה להסתדרות ה״מזרחי״ מיום הוסדר .ועד שעלה עליה הכורת על ידי
הנצים ימ״ש לעמוד בראש החיים הצבוריים בעירנו ולהיות מן העושים
והמעשים בכל ענפי התחיה הלאומית בדוח הדתית.
h

לראש ולראשונה ר׳ אליעזר לדרקרמד
הוא היה בן למשפחה המסועפת ששמה יצא מחוץ לתחומי העיר.
תחלת עבודתו הצבורית נעוצה עוד הרבה זמן' לפני המלחמה הראשונה .מלבד
חנוכו היהודי שקבל בילדותו כמו כל הדורות האלה במקרא גפ״ת בחדר,
השתלם גם בלמודים הכלליים וידע את השפות פולנית ורוסית ,על בוריין,
והשכלתו הכללית הביאה לו שעוד בימי הצאר היה מראשי השלטון של
הקהלה ומעסקניה הכי נמרצים ,השתדל בכל מרצו לשפר את החיים הדתיים
של הקהלה ,והיה לו תמיד מלחמה עם אלה שכל חדש אסור להם .בחור יו״ר
של הקהלה בימי המלחמה הראשונה נלקח אז ע״י חייליו של הצאר גנרל
רדקי דימיטרוו בזמן נסיגתם בשנת  — 1915בתור ערב וככה נתגלגל אז
למרכז רוסיה עם בתו היחידה ונשאר שמה עד אחרי המהפכה הבולשיבית
שאז עלה לו לחזור הביתה .מיד עם שובו נכנס לתנועה המזרחית ,שבה מצא
כד נרחב לפעולתו ,התיצב בראשה ,ועד המלחמה השניה היה נשיא הכבוד
שלה .בועידה הלאומית הראשונה של יהדות פולניה אחדי שחרורה של פולניה
שנקראה אז ע״י מד גרינבוים ,נבחר הוא פה אחד בתור ציר של עירנו
להועידה ,עם יסודה של הקהלה הראשונה עפ״י החוק הזמני של הממשלה
הפולנית בשנת  1924נבחר הוא בחוד יו״ר הקהלה ועמד בראשה כמה שנים
אבל עם שינוי המצב הפוליטי בפולניה אחרי מהפכת פילסודסקי ,וביחוד
הסכסוכים הרבים בקהלה עצמה שהפריעו לעבודה נורמאלית פרש מהחיים
הצבודיים אבל בעבודה המזרחית התעניז עד יומו האחרון.
ראוי לציין את בניו שכלם עמדו בראש התחיה הלאומית :בנו בכורו
ר׳ יעקב הי״ד ,כמו אביו גם הוא קיבל את חנוכו רב גווניוג עם הוסדו של
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המזרחי וביה״ם היה הוא מהמיסדים והודות לתמיכתו הכספית יכלנו לפתוח
אח ביה״ס .וכשנים הראשונות היה הוא מהעסקנים הכי נמרצים .ביתו היה
החל שהכל פונים אליו׳רבנים .חסידים .אינטליגנטים .פשוטי עם״ כולם היו
מבאי ביתו .במעשה הצדקה השתתפה גם רעיחו אסתר הי״ד וביתם היה
פתוח לכל מר נפש .בנו השני ר׳ ארי׳ לייבל היה מפעילי המזרחי וכל שעותיו
הפנויות הקדיש להתנועה .בנו ר׳ יצחק הי׳׳ד היה מראשי הציונים הכלליים.

ד׳ שלום זלפרמן חי״ד
נכדו של הרב מבילגורי ר' יעקב מרדכי זילברמן זצ״ל הנקרא דער
מאציאוויר עלוי ,הרב הזה היה מגדולי רבני פולין מלפני המלחמה הראשונה.
אהבתו לעם ישראל ולתורת ישראל ולכל קדשי ישראל עבדה כל גבול ועל
ברכי זקנו נ ת חנו ר׳ שלום ועם הוסדו של המזרחי .העמיד את עצמו בראשו
והוא עם תבונתו ושקול הדעת שלו עזר הרבה להתפשטותו של רעיון המזרחי
בחוגי החסידים .בכל הישיבות ואסיפות שכמעט בכלם השתתף ,כלס הקשיבו
לדבריו .ועצתו ודעתו היתה תמיד המכרעת ,השתוקק כל ימיו לעלות ארצה
ולזה שלח את ארבעת בניו יבדלו לחיים ארצה אבל הוא לצערנו לא זכה .עם
כניסת הנצים ימ״ש עזב את העיר ועבר לתחום הרוסי ,אבל עם פרוץ המלחמה
הגרמניח־רוסית הדביקוהו הנצים על אדמת וואהלין.

ר׳ כני מ ץ מפלר הי״ד
טפוס נפלא היה ר׳ בנימין .חסיד גורי ולמדן שפרנסתו היתה מזה,
בתור מלמד לגפ״ת ,ומלבד ידיעותיו הרבות בתלמוד היה בקי נפלא בידיעות
כלליות כמו היסטוריה גיאוגרפיה אסטרונומיה .למותר להגיד שהיה בקי בתנ״ך
ובשפה העברית .אבל מי פלל שבתון תו ט של האדם היקר הזה קונן אהבה
בלי מצרים לארץ ישראל .לתחית עם ישראל בארצו ,וזוכר אני בימי המלחמה
הראשונה עם יציאתו של חיילות הצר — שתחת משטרו היתה התנועה
הציונית אי־לגלית — מפולניה הקנגרסית והיא נכבשה על ידי הגרמנים
והאוסטרים ,התחילה התנועה הציונית לצאת מהמרתף .אלה היו אז ימי הזהר
של התנועה .בכל עיר ועיר נוסדו אגודות ציוניות של כל הזרמים .כמובן שזה
לא פסח°גס על עירנו טומאשוב ,ובגשתי אז ליסד עם עוד כמד .חברים אח
המזרחי בעירנו ,שרוב רובו היו חסידים .ושם המזרחי לא ידעו אפילו.
חפשתי איזה אדם בא בימים שיוכל להשפיע עליהם .ז .א .על אנשים חסידים■
באים בימים .אז — אינני זוכר כבר מי זה היה — ניגש אלי אחד מחברי
ולחש לי באזני ,חגש אל ד׳ בנימין טפלר ,הוא חובב ציון גדול .אני אח ר׳
בנימין הכרתי ,היתה לי הזדמנות פעמים אחדות להפגש אחו בהישיבה
שהתקיימה אז בטומשוב לפני המלחמה ושהוא היה אחד מהמלמדים אבל מלבד
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זה לא היה לי שום קשר עמו ,גם הגיל השפיע ,הוא היה קשיש ממני בהרבה
שנים .נלחמתי עם עצמי כמה ימים עד שאזרתי עוז ונגשתי אליו להציע לו
שיקבל עליו להיות מן המארגנים של המזרחי .אבל איך נדהמתי שקבל אותי
בסבר פנים יפות והבטיח לי לעשות כל מה שיהי׳ ביכלתו ,למדות זאת שהוא
בעצמו אז לא האמין שנוכל להשפיע הרבה .והוא נכנס מיד לעבודה והיה מן
היחידים שעזרו לי בהנחת המסד של המזרחי בעירנו ,בועד הראשון של
המזרחי נבחר בחור מזכיר שמלא אותו באחריות עם הוסדו של הבית־ספר
הראשון של המזרחי העמידו אוחו בחור מורה לתלמוד .ואת המשרה הזאת
מלא בהתמסרות כמה שנים .בועידה השניה של המזרחי שהתקיימה מיד אחד
שחרורה של פולניה בשנת תרע״ט .נבחר הוא ביחד עם ר׳ יעקב לדרקרמר
בתור צירים .מפני סבות שונות התרחק אח״כ מעבודת המזרחי ,אבל בתוך
תוכו נשאר חובב ציון נלהב ,וכל בשורה טובה שמחה את לבו ולהיפך איזה
בשורה לא טובה בימי המאורעות של תרפ״ט .גזרות פספילד .,דכאו את נפשו
עד מאד .אני רוצה לציץ את ר׳ בנימין בתור מספר .הוא ,בתור ידען' נפלא
של ההיסטוריה היהודית ,היה אוהב לספר איזה מאורע תה היה באמת נחת
דוח לשמוע ממנו איך הוא מרצה ,לא חשוב היה על איזה נושא ,אם זה היה
משפט דדייפוס ,המחלוקת של ר׳ יעקב עמדין עם ר׳ יונתן מפרג וכדומה.
כדאי להזכיר שכל ימיו הקדיש את עצמו ללמוד עם פשוטי עם בשעותיו
הפנויות ,משניות ואגדה ,בלי לקבל פרם.

ר׳ מרדכי רצימר הי״ד
מיום הוסדו של המזרחי התמסר אליה בכל נפשו ומאדו ועד יומו
האחרון היה מן הפעילים הכי מסורים .עליו נוכל לאמר כי המזרחי היה
ביתו השני .את כל שעותיו הפנויות הקדיש להמזרחי .הרבה פעמים כשבא
מן הדרך — מסחרו היה מחוץ לעיר — לפני שהלך הביתה סר להמזרחי
לקבל דו״ח .כפי שהזכרתי התמסד להתנועה ,לא רק בנפשו אבל העיקר
במאודו בזמן שמצבו החומרי הדשה לו .תמיד כשבא מן הדרך ונכנס לבית
הספר ,השאלה הראשונה היתד .אם לא צריכים לכסף ,ומתי לא היה צורך?
ומשאלתו היחידה היתה לעלות ארצה ולבנותה ,ולשם זר .השתתף בשנת 1924
בקניית אדמת עפולה ביחד עם עוד חברי המזרחי ,אבל בזמן האחרון החרושש
מאד מצבו ולא יכול היה לגשם אח שאיפתו ,אבל את האדמה לא מכר
למדות מצבו החומרי.

ר׳ מרדכי גלגלן חי״ד
מן המיסדים הראשונים של המזרחי עוד בשנת  1917בזמן הכבוש
האוסטרי העמיד עצמו בראש העבודה לקח חלק פעיל בכל המפעלים של
התנועה הציונית היה המורשה הראשון של הקק״ל ב״מזרחי״ אבל מפאת
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מצבו החומרי שהורע מאד בזמן האחרון וביחוד המצב המשפחתי הוברח
להיות מהחברים הפסיביים שזה העיק עליו מאד.
ר'  6ג ח פ ג ר ם וזי״ד
אחד מראשוני המיסדים של המזרחי ועד יומו האחרון היה חבר הועד
שלו למרות טרדות הזמן שלו• כי מצב הפרנסה שלו בתור אופה העסיק אותו
כל ימיו לרבות הלילות מצא די זמן להקדיש להתנועה וכמעט לא היתה ישיבה
אחת של הועד שהוא לא השתתף בה .היה לו תמיד דעה בדורה ובכל ■השאלות
כמעט תמיד קלע למטרה.
i

■

*

• ף ,נדוופ דוג גלז חי״ד

t

.

*

״

-

*

עוד בהיותו צעיר לימים נרתם לרעיה' הציוני ■בשביל זה התחיל'ללמוך
את השפה העברית על בוריה שזה היה בזמן ההוא ז .א .לפני" המלחמה
הראשונה חזיון נדיר״ כמובן עם הוסדו של המזרחי נכנם  .לתוכו בראשו ׳ורובו.
ועם הוסד ביה״ס של המזרחי בשנת  1918בימי הכבוש האוסטרי נתמנה
בתור מודה לעברית ותנ״ך ולעבודה הזאת הקדיש את*'כל כחו ;,.א בל עם
העבודה הזאת לא זנח את שאר עבודות של הציונות והמזרחי ,לא היה אף
מפעל אחד של קק״ל וקרן היסוד ועוד שהוא לא לקח חבל בראש .עם עזבו
את העיר בעברו לשמש מורה בבילגוריא אבד המזרחי כח רב של מרץ
ופעולה .בזמן האחרון היה מורה בביכאוו ושם כנראה נפל ע״י הנאצים ימ״ש.
■

ואחרון אחרון חביב ד׳ יעקב ארביפפלד הי״ד
■

אחד ממעצבי החיים הצבוריים בעיר טומאשוב בשחי עשרות שנים
האחרונות לפני השואה המארגן של התנועה המזרחית והמרכז של ביה״ס
<בנה* .נולד לאביו ר׳ יצחק יבדל לחיים ארוכים החי אתנו בארץ .אביו היה
אז מקנאי חסידי בלז וממתנגדיה הגדולים של התנועה הציונית ,את 'חטבו
קבל כמו שאר בני גילו אז ,בחדר בישיבה שהתקיימה לפני המלחמה הראשונה.
והכנסו לתנועה המזרחית היתה בשבילנו אפתעה גדולה ,את חטאי אני מזכיר
היום ,היה זה באחד מן הערבים •בשנת תרפ״א שתלמידי ביה״ם ״יבנה׳ . /אז
״:מזרחי״ ,ערכו הצגה ,ההצגה נערכה בביה״ס אז בדירתו של ר׳ צבי ווינדר.
והנה בין אלה שנדחפו לראות את ההצגה בא גם יעקב הצעיר והרזה ,אני
שהכרתי אוחו בתור בנו של ד׳ יצחק הקנאי ,אגב דירתם היתה ממול הבי״ס,
ועד אז לא ראיתיו בין באי המזרחי למדות שהתנועה התקיימה זה כמה .שנים
והכתה שרשים בחיים של העיר ,חשבתי שהוא בא בוודאי בתור בלש בכדי
שלמחר יוכל למסור בבית החסידים של ב א הכל מה שראה כמובן' בסלופים.
רציתי לאמר לכמה מן הסדרנים שיזרקו אותו החוצה אבל אחד — אינני
■

■
■

נזאמאשאױער
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די גאװאה־אגזמר יעזיבה
• ױפף ®דיעדלענדער
אין די ערשטע 20־ער יאדען״ נאך דעם װי די
באלשעװיסטישע מאכט האט פארשטארקט די רדיפות אויף די אידישע
רעליגיעזע אנשטאלטען ,האט די נאווארדעקער ישיבה ,װעלבע האט דאן
געהאט א נעץ פון אירע אפטײלונגען פערשפדײמ אין א סך שטעט און
שטעטלען־ אין אוקדאאינע ,ווייסרוסלאנד ארן טײלװײז אויר אין צעבטראל
רוסלאגד ,איבעגעװאנדערט קײן פוילען .דאס איז געטון געװארעז אריף
אנ׳אומלעגאלען אופן ,אדודכשוראצענדיג דעם װעג אין די פינסטערע נעכט,
נישט באמערקט צו װערען דורך דעד דוסישער גרענעץ וואר•
קועמנדיג קײן פוילען ,האט זיך די ישיבה געשטעלט פאר אנ׳אויפגאבע
צו גריבדען ישיבות איבער שטעט און שטעטלעך איןי לאנד .פ א ר א ט דעם
צװעק האט זי אװעקגעשטעלט  4צעגטראלע י שיבות :איך ביאליסטאק אין
װארשא ,אין מעזריטש און אין סעמיאטיטש.
אין אײגעם א נאך־סכות׳דיגען פרימארגען ,האט זיך אין חסידישען
בית המדרש ,אין טאמאשאװ׳ באװיזען א גאנצע ישיבה אויסשטאטונג
מיטאמאל ,וואס איז באשטאנען פון א ראש ישיבה ,א מנהל׳  2ראשי השיעורים
און א צוויי צענדליג בחורים .דאם האט לודמיר ,לויט דער אנוױיזונג פון'
איר ביאלאסטיקער צענטראלע ,געשיקט קיין טאמאשאוו אוועק צו שטעלען
דארט א נאווארדיקער ישיבה.
אץ הגם שוין מיט א צייט צוריק האט א נאוואדדאקער דעלעגאציע
אין שפיץ פון לודמירער ראש הישיבה הרב ר׳ שרגא מגיד ז״ל הי״ד .געוויילט
אין טאמאשאוו און צוגעגרייט דעם באדען דערפאר ווי אפהאלטענדיג אנ׳־
אסיפה אין גרויסען בית המדרש און שאפענדיג א קאמיטעט אויפצונעמען און
אייגצוארדענען די ישיבה? האט דאך דאם באווייזען זיך פץ' דעד ישיבה
ארויסגערופען א סענסאציע אין שטאט ,מ׳איז געלאפען קוקען אויף וואונדער
וזי יונגע בחודים קורץ געקליידעטע דרעהען זיך איבערן בית המדרש הין
און צוריק אין זייער מוסר שעה אין קולי קולות איבער׳חזר׳נדיג אן אויפהער
ווערטער און מאמרים פון ספרי מוסד .בעזונדרעס צוציהענד זענען געווען
זייעד תפלות אין דעד וואכען מיט א צעצויגענעם שרייענדען טאן פץ חוזגונים,

301

מכור גון

וועלכע האבען געקענט  8שטיין רירען .אץ ס׳פלעגען זיו פעחאמלען מאסען
צוהערעד צו זייערס א וואכענדיגען מעריב.
וואס א וױרקונג האט די געשעעניש געהאט אויף דעם דערציערישען
פעלד פון רעליגיעזען קיבוץ אין שטאפז
בדי צו געבען א קלאדען ענטפער דערויף״ מוזען מיר פריעד זעען
ווי אזוי דער מצב התודה האט דאן דארט אויסגעזעען.,
אויב ביז׳ן ערשטען וועלט קדיג האבען עקזיסטירט בלויז חדרים פון
אלטען שניט און קינדער נאכ׳ן ענדיגען דאס חדר ביי  12־ 13יאר האבען
על פי רוב פארגעזעצט זייעד לעדנען אין די פערשידענע חסידים שטיבלעך,
האט זיך די לאגע אין משך פון קריג את אויר נאך אים גדינדלעך געענדערט.
1

מיט׳ן פעדשוויבדען פון' דעד רוסיש־עסרייכישער גרענעץ ביים ראנד
פח שטאט .האט די לעצטע געקריגען א נאענטען צוטריט צו דער באן ביי
דעד סטאנציע בעלזיץ .דאס האט געעפענט פאר איר א ברייטע טיר צו דער
ארומיגער וועלט .אויב פריעד למשל האט מען געמוזט פארען מיט אקס בין
צום נאענסטען באן פונקט אזש קיין רײװיץ״ וואס דאס איז געוועזען א מהלך
פון עטליכע מעת־לעת שלעפעניש״ און דאס איז דעריבער געוועזען אן ענין
פאר בלויז געציילטע יחידים״ האט שטאט אויפגעלעבט יעצט״ נאכן קריגען
א באן סטאציע הינטערץ נאז* אח עולם האט זיו געלאזט אויף די ברייטע
וועגען אפט און געדיכט .אץ טאמאשאוו איז נישט מער דאם פעתוארפענע
שטעטל ערגעץ אין א טעמפען ווינקעל .אויך יוגענט הויבט אן זיך פילען ענג אין
די והינט פון ביהמ״ד און לאזט זיך איבער שטעט פח דער פרייער״ װעלט״ צוריק
ברענגענדיג מיט זיך באגייסטערונג פאר אן אויפגעלעבטער טעטיגקייט אין
געזעלשאפטליכע ענינים .ס׳קומען אויף איןי שטאט אלערלײ פאליטישע
פארטייען אח יעדע ארגאניזירט ביי זיו א יוגענט אפטיילונג .דאס גאנצע
געזעלשאפטלעבע לעבען ווערט מאדערניזירט .אלע חסידים שטיבלעך וואו
יונגעלייט פלעגען זיצע? און לעדנען ווערן פוסט פון אזעלכע .אן אויסנאם
בלייבט בלויז ר׳ יהושע׳לעס שטיבעל ,וואו איינצעלנע יוגענטליכע .וועלכע
לאזען זיך נישט מיטרייסען מיט׳ן מאדערניזאציע שטראם״ געפינען דארט
זייער פלאץ ביי די גמרות אח אנדערע ספרי קודש .ןןווי בלײבט ר׳ יהושע׳לעס
שטיבעל דעד איינציגער תורה צענטער אין שטאט .אבער דאס לערנעזי דארט
קומט פאר אויפ׳ן אלטען שטייגער״ אינדיווידועל .יעדער לערנט פאר זיר
אן א סיסטעם און אן יעדע אויפזיבט איבער די גאר יונגע בחזדימלעך ;
ווער ס׳לעלנט אח ווער ס׳בטל׳ט אפ דעם טאג מיט גאדנישט■ .אזא שטײגער
לערנען קען״ נאטירליך״ קיץ בעזונדערן כח המושך אויף דעד יוגענט נישט
האבען.
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דעם רוב אידען אין שטאט האט זיך זעהר געבענקט נאך די צײטען
פון דער נאעגטער פארגאנגענהײט ,װען דער קול התורד״ האט זיך געלאזט
הערעז' פון  .אלן בחי מדרשים .זײ האבען זיך אבער געפילט הילפלאז אויף
דעם געביט .דער פלאן פון דער דעלעגאציע איינצוארדננען א ישיבה אין
שטאט איז דעריבעד געווען דעס עולם זעהר צום הארצען.
דאם איז גווען אין הארבסט  1925ווען די ישיבה האט זיך געעפענט.
דעד שטאט קאמיטעט און דער שפיץ פון הר׳ דוד ווייצמאן הי״ד און ר׳ מיכל
יודא פלוג הי״ד (פון די איבעריגע וואם איך געדענק זענען געווען ר׳ משה
ווייסלעדער ע״ה ד׳ ױדעל װאגנער און ר׳ גרשון ראטענבערג הי״ד) האט זיך
פלייסיג אריינגעטאן אין דער ארבעט איינצוארדענען זיי .באלד אין ערשטען
טאגיאיז געשאפען געווארען סטאבילע נאכטלעגער פאר די עטליכע צענדליג
בחורים ,ווי אויך ״טעג״ צום עסען ביי פערשידעגע בעלי בתים .די בעלזער
חסידים האבען אפגעגעבען זייער שטיבעל פאר די לימודים אויפץ ערשטען
ווינטער.
שוין אין די ערשטע טעג זענען די טישען פונ׳ם בעלזער שטיבעל
געווען פול באזעצט מיט בחורים אין פערשידענעם עלטער .און די מתיקות׳דיגע
גמרא טעגער האבען געקריגען זייער אפקלאנג ווייט און ברייט ארום אויך
אויסערהאלב דער שטאט.
ס׳הויבען אן זיך בעווייזען קינדער איינצעלנע און אין גרופען אויך
פון שטעט און שטעטלעך ארום טאמאשאוו ווי  :קראסניבראד ,יוזעפאוו,
טארגיגראד .שעבערשין ,איזביצע ,קאמאראוו ,לאשטשאוו א .א .און אויך
אפילו פון שטעטלעך אין וואלינער געגענט .און זאל דא דער מאנט.ויעה צום
שבח פון די טאמאשאווער אידען ,וועלכע האבען בדרך כלל געפירט אן ארעם
לעבען און דאו אויפגענומען די תלמידים פץ דער פרעמד בסבר פנים יפות
נישט לאזענדיג קיץ איינעם פון זיי בערך  100אין צאל אן א נאבטלעגער
אדער א טאג עסען.
די תלמודים זענען געווען איינגעטיילט אין  3שיעורים מיט א ראש
השיעור פאר יעדען ,און א גרופע ׳״קבוץ״ בחורים פאר וועלכע דער ראש
ישיבה פלעגט זאגען א ,״שמועס״ אין פלפול פון צייט צו צייט.
דער סדר הלימוד איז געווען' אז די תלמידים האבען געלערנט א בלאט
גמרא בערך יעדען טאג ,און אויף דער גאכט איבערגעלערנט עס צוזאמען
אונטערץ ראש השיעור׳ם אופזיכ׳ט 2 .מאל אין טאג צו איין שעה — לימוד
המוסר פון מסלת ישרים אדער פץ דעם ״אלטעגס״ (אזוי האבען זיי גערופען
דעם גרינדער פון די גאווארדעקער ישיבות ד׳ יוסף יחעל הורוויץ ז״ל)
•־■■:־
בראשורען ״מדרגת האדם״.
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יעדען שכת צונאכט האט דער ראש הישיבה געגעבען א שמועס אין
מוסר אויף פרשת השבוע טעמעס .די אלול׳דיגע שבת׳צונאכטסען זענען' גערוען
געווידמעט תשובה טעמעם און האבען זיר גערופען התעוררות שמועסען.
צו אס די אלע שמועסען פלעגען קומען אויך זייטיגע צוהערער ,און
צו די התעוררות זענען אויר פרויען געקומען הערען ,שטעהענדיג אין דרויסען
ביי די אפענע פענסטער און זיך צוהערען' נישט זעלטען מיט פערוויינטע
אויגען .אויף גאר א געהויבענעם אופן פלעגען זיי פערברענגען די ימים טובים
בעזונדערס חנוכה און פורים מיט געזאנג טענץ און אריגיבעלע נאווארדעקער
לידער מיט א צולאג פת מוסד דרשות .וועלכע פלעגען ברענגען גרויסע מאסען
צושויער .דאס אלעס האט זיי •געגעבען פיעל אנזעען אין גאנצען איךישען
אדום און געברעגגט באגליסטערונג פאר כבוד התורה און אידישער טראדיציע;
נאד אנדערהאלבען יאר אפזיין אין טאמאשאוו האט זיך די ישיבה
איבערגעטראגען קיין כמעלניק .די סיבה דערפת איז מיר גישט ■באוואוסט.
<

1

אין דער קורצער צייט פת איר זיין אין טאמאשאוו ,האט די ישיבה•
פיעל אויפגעטאן פאר לימוד התורה .זי האט צעאקערט א פארווארלאזטיק באדעך
און אים צוריק פרוכטבאר געמאכט .זי האט געגעבען דראנג פאר א באדײטענ*.״
דען טייל פון' דעד יוגענט צו די ד׳ אמות של הלכה.
ביים פערלאזען די שטאט האט די ישיבה מיטגענומען מיט זין V
געוויסען טייל פון אירע תלמידים ,אנדערע האבען פארגעזעצט זייער לערנעןי
' 'י׳•׳•־'4
אין ר׳ יהושע׳לעס שטיבעל און אויר אין סאנדזער שטיבעל.
את אויב טאמאשאוו האט זיך אויסגעצייכענט ווי א שטאט מיט א
גרויסער תורה טרייער יוגענט איינע אין גאנצען ארום ,האט אט דעד עפיזאד
נאווארדעק געהאט זיין חלק אין דעם ,נישט אונטערשטאצענדיק דערביי די
איבערגעגעבענע הארציגע ליבשאפט צו לימוד התודה מצד -דעם גרעסטען.
' ־.•.יל‘
טייל פ תיד ער טאמאשאווער אידישער באפעלקערונג.
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• יוגה פעלדזין

טאמאשאװ ,מראץ דעם װאס ע 0איז ניט געװען
קײן רייך שטעטל ,אידן האבן שװער געהאדעװעט אויף פרנסה ,און לײדער
קען מען זאגן אז רוב האבן קוים בדוחק געמאכט פרנסה׳ דאו האבן
טאמאשאװער אידן געטאן פיל צדקה ,אויב ניט אויף קײן ארגאניזירטן אופן
און ניט מיט א פלאן מעסיקן מאסשטאב ,און בודאי ני טיל ױ ט די בללים
פון אן אויסשטודירטן סאשעל וואדקער  . . .אבער פול מיט הארץ און טעם.
אן אויסגאם איז געווען די להם עניים ארגאניזאציע ,הגם אן א טשאדטער
און אן געוויילטע באאמטע ,אבער פול מיט הארץ און מסירת נפש ,מיט
אמת׳ע ברידערליכע פאלקסטימלעכקייט ,פשטות און צדקות מיט מוטער־
ליכע צערטליכקייט און פאטערליבע איבערגעגעבנקייט און טרייהייט ,ארגא־
גיזירט און געפירט דו רו דעם אומפארגעסליכן נחום שמש און זיין פרוי
די צדקנית שרה׳לע הי״ד מיט דער מיטהילף פון די אזוי הארציקע פשוט׳ע
עמך אידן וואלונטירן פארן הייליקן צוועק.

ציל פון דעד $רג8גיז 8ציע
דער נאמען פון דער ארגאניזאציע ״לחם עניים״ .האט פולשטענדיק
אפגעשפיגלט איד צוועק און אינהאלט און טעטיקייט ,ברוי ט:.פאר  8רימע,
דער צוועק איז געווען צו באזארגן די ארימע אץ עלענטע ארימע לייט,
וועלכע האבן ניט געהאט אויף שבח ל״ע ,פארמעל מיט חלות אויף שבת,
אבער פאקטיש האט דאס שוין געקלעקט אויף א האלבע וואד ,די ארגאני־
זאציע האט אנגעפאנגען קליץ אץ באשיידן ,אבער א דאנק זייער פלייסיקע
ערליכע ארבעט ,און אויך ליידער צוליב דער נויט און ארימקייט פון דער
אידישער באפעלקערונג ,וואם איז געווארן גרעסער און ערגער פון יאר צו
יאד ,ובפרט אין די לעצטע פאר יאר פארן קריגס אויסברוך ,צוליב די
עקאנאמישע אונטערדריקונג אץ באיקאט אקציעס ,איז די אידישע באפעל־
קערונג שטארק פארארעמט געווארן ,און יעדן וואך איז צוגעקומען פרישע
מקבלים ל״ע ,אזוי אז דער ציפער האט דערגרייכט ביז קרוב  400מקבלים
אויף א באפעלקערונג פץ קרוב  1500אידישע משפחות.

די אנפירערשאפט פון לחה ןןנײפ (בית לחם)

פון רעכט ם  :מש תלי פ אנ ק עוו ער ,ש,מואל
יע קב

ש ער ער\ נ תן

ג רי נוו 8ל ד,

שלמ ח״ליס ;

א לי׳

היר ש

העניע ס ( ה א מ ער) ,שלמה

ד רי מ ל ע ר,

ש טיי ע בדיג :

חיי ם

אבר ח מלי
י הו ש ע

ג אלד ש מיגו ה,
ביד ער מ אן

קנ אפף ,י חז ק אל ל ער ער ,משה
נ תר ם' צו ק ער״־( ש מ ש)

און

אפרי ם'

היר שפ מלד

און

פ ריינ ד,

משה.

נ ח מן
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ח כנפח קװ&לן
נחום שמש מיט שרה׳לען מיט דער מיטהילף פון זײער קאמיטעט ,די
זיםע הארציקע אידן ,האבן זיד ארגאגיזירט אין 8אדטיעס» װאס האבן
באזוכט אלע טאמאשאװער אידן אז אױסנאם ,פשוט ניט אדורך געלאזט קיין
איק אידיש הויז .די לאזונג פון דער ״לחם ענײם״ קאמיטע איז געװען
ן>דער מע 1נעמס אדמר מט 1גיט ,אזױ אז יעטװעדעד איד וואס האט נאר
אנגעגרײט אױף שבת ,האט ױך שוין באטײליקט אין דעם ״לחם ענײם״
קאמפיץ .די נתינות זײנען על פי רוב באשטאנען אין נאטירלעך געבעקס׳
ד .ה .א חלה ,א קוכן ,א קויליטש ,א בולקעלע און אט די זעלבע פראדוקטן
אויך אין מערערע צאל׳ דאם אלעם איז געװען פראדוקטן פון הײמיש
געבעקס ,ד .ה .װאם די בעל־בית׳טע האט געוױינלען־ אליץ געבאקן אין
אייגענעם באק־אויוון ,טייל האבן ספעציעל באשטעלט ביים בעקער א פאר חלות
פאר ״לחם עניים״ פונקט גלייד ווי פארן אייגענעם געברויך ,טייל האבן
געצאלט דעגולער וואכךגעלט ,אזוי אז יעטוועדעד אידישער איינוואוינער
האט זיך באטייליקט מיט נתינות פארן ״לחם עניים״ איש איש כפי יכלחו.
אויך האט מען איינמאל אין יאר פפעציעל כאשטימט א שבת וואט
אין אלע בתי מדרשים אין שטיבלעו האט מען גע׳שנדר׳ט פאר ״לחם עניים״
מען האט ספעציעל אויפגערופן רוב מתפללים און יעדערער האט מנדר
געווען ביים ספר פאר ״לחם עניים״ .א גרויסן צושטייער פלעגן אריעשיקן
יאר יערלעך די טאמאשאווער לאנדסלייט אין ניו יארק ,די היגע טאמאשא־
ווער סאסייטי א .נ .כני טאמאשאוו לובעלסק.
■

דאס צעטיילען די ®ראדוקטען
ביים נחום שמש אין שטוב פרייטאג בא חצות ,אין אנוועזנהייט פון
אייניקע קאמיטעט מיטגלידער ,איז צעטיילט געווארן די חלות און ברויט.
עס איז געוועזן  3סארטן ארעמע לייט ,און ממילא אויר דרייערליי מיני
חלוקות :
 )1די הייזערגייערם און אנדערע וועלכע האבן שוין אויסגעטאן די
בושה פון ארעמקייט ,און שלום געמאכט מיטן גורל אז זיי לעבן אויף כעטל*
ברויט ,אדער קצבה ,זיי זיינען אליין געקומען מאנען זייער חלק ,און פיל
מאל אויך זיר געדונגען.
 )2די מאם האבן זיך געשעמט צו קומען ברבים נעמען חלה ,צו זיי
האט מען אהיימגעשיקט מיט א קינד אדער א קאמיטעט מיטגליד.
 )3פארבארגענע ארעמע לייט ,בכבוד׳יקע בעלי בתים וואם זיינען
ל״ע געווארן יורדים ,די האבן געהונגערט און זיך געשעמט צו אנטפלעקן,
ניט געוואלט אנקומען צו מתנת כשר ודם ,צו זיי האט מען געמוזט זוכן
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וועגן ,דורן טארשידענע םפאםאבן און קוגצן ,עם זאל געלונגען ויי צו
דעליוזערן חלות׳ אדער געלט אויף חלות״ טיילמאל האט עס געמחט גיין
דודך דעד פארמיטלונג פון עטליכע שלוחים״ אזוי עס זאל גענצלעך פאר־
ווישט ווערן די שפודן פון וואנען עם קומט״ ווייל זיי האבן ניט געקענט
בשוט אופן שלום מאכן מיטן גודל אז זיי באקומען פמ ״לחם־ענײם״
אט די אלע דרכים פון צדקה זיינען געטאן געווארן מיט אזוי פיל
הארץ און חכמה״ צדקות את ברידערליכקייט ,אז די אינסטיטוציע האט
כאקומען די פולסטע אנערקענונג און צופארטרויען פון אלע טאמאשאווער
אידן .יהי זכרם ברוך.
W

וואם האט געבראכט צו דער גרינדונג פון לחם עניים ? אין א
געוויסן פרייטיק פארנאכט ,ווען די מענער זיינען געווען אוועק צו .קבלת־
שכח״ האט א פדוי כאזוכט איר שכנ׳טע וועלכע איז געווען פאררעכנט
צו די בעלי פרנסה אין שטאט .דעד טיש האט געהאט א פולקאמען ■שבח׳דיקן
אויסזען ,מיט ליכט את א חלה טישטעכל אויף די חלות .גראד האט דער,
ווינט פון אפענעם פענסטער אראפגעבלאזן דאם חלה טישטעכל און ס׳האבן
זיר אנטפלעקט  2ציגל אנשטאט  2חלות .די פרוי האט זיר צעוויינט
פאר בושה.

פרייטאג בייס פארטיילען ואם בדויט און חלות צו די נצרכים
אדער זײעףע שלימים

נןאנמ)שאװער
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די חכרח איז געגר nrעט געװארןןן אין יאד תר״ם תרט״א
• ש .ליפט
ל א ם איז געווען א וואוילטעטיגע אינסטיטוציע וועל־
כע איר אויפגאבע אח געווען צו ערמעגליכען אלע ארימע אידישע טעכטער
זאלען קענען האלטען טהרת משפחה.
אין דעד ערשטער רייע איז דאס געווען א פראבלעם צו באפרייען די
ארימע פרויען פון יעטוועדען א8צאל פאר באדינונג ,אדער געבען א הנחה
לויט די פינאנציעלע פערהעלטניסען ,אזוי אז קיץ געלד זאל ניט דין א
מניעה אין אפהיטען טהרת המשפחה ,אין דעד צוריטער רייע איז זייער
אויפגאבע געווען צו פארבעסעדען און פארשענעדען די אינערליבע אײנ־
דיכטונג און באדינונג זיי זאלען ניט דין אפשטויסענד אפילו פאר דער מא־
דערנער יינגער פ תי.
ליידער דיער געראנגעל מיטץ צוױיטען פראבלעם איז געווען אויס־
זיכטלאז ,וױיל ליידער איז דאס מרחץ (שװיץ־באד) און מקוה געווען זעהר
פרימיטיוו ,דאד האבען זיי אלעס אנגעווענדעט לויט די פערהעלטניסען װי
ווייט מעגליך אויסצובעסעדען און פארשענעדען ,איינגעקויפט נייע וואנעס
(בלעכינע) אין א גרעסערע צאל ,געהאלטען גוטע באדינגוגג ,מיט דעם
קאמיטעט האבען אנגעפירט די חשוב׳סטע בעלי נ תי ם אין שטאט ,אפריט
רוב פרעזעם ,פינחס גאלדשטיץ ,ליפא האניגספעלד און נטע העלער.
די איינקונפט איז געקומען פון מאנאטסיבייטדאג פון אלע פארמעגליכע
אידען אין שטאט את רעגולארע איינאמע פון מקוה און מרחץ ,אנגעשטעלטע
זענען געווען משה׳לי אינגבער (יוטקעם) און חיים יהושע ליכטער.
אין די אנפאנגס דרייסיגער יארען איז די מקוה געווארען בוי פעליג,
און עס האט זיך געפאדערט א נייע מקמה און מרחץ ,וואס די רבנים את
א ספעציעלע קאמיטעט האבען געשאפען ,און שפעטער האטי דאס איבערגע־
נומען די אידישע גמינע ,עם איז ארויפגעלייגט געווארען א ספעציעלער
אפצאל אויף דער שחיטה פאר דער מרחץ־מקוה אויפבוי ,לויט דעם מאדערנ־
סטען סטאיל ,טיט ספעציעלע קאבינעס און וואנעם.
די וועלט איז געווארען מער מאדערן ,און עס האט זיך געפאדערט
מקוואות וואט זאלען ענטשפרעכען אלע באדערפענישען פ ת מאדערנער היגיענע
את דאס איז טאקי געשאפען געווארען ,עס איז געווארען געבויט א נייע מקור,
טיט קאבינעס את א נייע מרחץ .אויך איז שוין געווען נויטיג פון צייט צו
צייט צו רעדען און אויפקלערען װעגען דעם הויפט יסוד פת אידישקײט ווי
טהרת המשפחה ,אין ווארט און שריפט• און א דאנק דעם איז די מצות
כמעט אפגעהיטען געווארען פון  99פראצענט אידישע פרױען.
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• ױאװע נײ און כײלע קרײצער
פאראייביקענדיג
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אונטעד געהאקטע לעבען פון די םאמאשאװער אידען -צו װאס דער ״יזכןר־
בוך״ איז באצױעקט ,װאלט געבליבען א גרויסעד בלויז װען מען זאל נישט
שרײבען וועגען די פרנסות זײערע.
וי פרנסות װאס די אידען האבען בעארבעט האבען געהאט א חוץ
קאמערציעלע אדער א פראפעסיאנעלע זײט אויך א פאליטישע און פםיכא־
לאגישע.
אײנס פון די גאר וױכטיגע צילען׳ װאס יי ®אלאקעז האבען זיך געשטעלט
צו דערגרייכען איז געװען צו מאכען פוילען אידעו ריין.
דער פוילישער אנטיסעמיטיזם׳ װעלכער איז שמענדיג געװען אונטער
דע  0זידונג פונקט און געשפריצט מיט אנטיסעמיטישען גיפם האטי אצינד
צוגעקראגן א נײעם מאטא׳ א נאציאנאלן מאטיוו :צו מאכן מער פלאץ
פאר פאליאקען און פטור װערען פון אידען .מיט׳ן גאנצען ברען האבען זײ
זיך גענומען דורכצופירן די דאזיקע אױפגאבע .צו דערגרײכן דאס האבך
זײ זיך כאניצט מיט דעם מיטעל פון פארניכטען אידישע פרנסות.
די ■לאזונג איז אויד געגאנגען אין דער דערמאנטער ריכמונג :״נישט
קײן פאגראמען נאר שלאגען די אידען איבער די קעשענעס״
די גאנצע שארפקײט פון דער אקציע האבען זיי אנגעשטעלט אויף דעם
אידישען םוחר און קרעמער׳ אױף דע  0געביט ,װאו דעד רוב בנין און מניך
פון דער אידישער באפעלקערונג איז געװען קאנצענטרירט .דאס געבים
האט געהאט נאך ״א מעלה״ דא האבען די פאליאקען זיך געקענט ברײט
פאנאנדערנעמען די הענט און דערגרייכען גרריסע רעזולטאטצן אין זײער
רשעות׳דיגע פלענער .באזונדערס שטארק איז געווען דער דרוק צום קלײנעם
און ארעמען קרעמער .מאס שװאכער און ארעמער אלץ גרינגער אומצואװארפען.
דער איד וױדער שװאך און אונבאהאלפען ,נאד מיט א שטארקען װילען
צו לעבען האט אנגעמענדט אלע מיטלען .אויסגעניצט יעדען לעגאלען טריק
ישפיצעל) צו שיצען זיך געגען די בײזע כוחות.
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דעד געראנגל איז געווען א פארצווייפלטער ,א פארביסענער .אבער
האפענונגסלאז .דעד לייב האט נישט געמיינט צו שפילן זיד מיטן שעפעלע נאד
פארציקען ע.0
די אידישע לאגע אין טאמאשאוו און אין פוילען בכלל ,איז געווען
ענליך צו א שיף ,וועלכע די מים הזדונים האבען פאדשווענקט און אראפ*
געשטויסען הונטען .גדויסע טיילען פון ■דער אידישער באפעלקעדונג זענען
געווען ארבייטסלאז ,פרנסה־לאז ,אהן א היינט און אהן א מארגען .א שמאלעד
האלדז האט נאד ארויסגעשטארצט מיט דינע שיכטען — וואט העכער אלץ
שיטערע — וועלכע האבען נאך גענאסען פון א מאטדיעלען וואוילזיין.
צוליב פארשידעגע סיבות האט די שיף ,מיטן גאנג פץ דעד צייט,
געזאלט גיץ נאך נידעדיגער אראפ .די פאליאקען אבער האבעז קיץ צייט און
געדולט געהאט און געשטורעמט זי פון אלע זייטען ,כדי וואם גיכעד זי אין
גאנצען אונטערשווענקען.
דערציילענדיג וועגען אידישע פדנסוח וויקעלט זיד ממילא אויף די
בלוטיגע מגילה פון פארפאלגונגען און ליידען.
מיד ברענגען אין א קאנדעסטער פארם א שטיקעל בילד פון דער
עקאנאמישער סטרוקטור פץ די טאמאשאווער אידען.
מיר נעמען נישט אדום אלע צווייגען נאר א גאר גרויסען דוב פון די
וויכטיקסטע.
טאמאשאוו איז געווען פארהעלטענמעסיג א קליינע שטאט .ווי אין א
קליינע שטאט איז אלז אפען .יעדער האט געקענט יעדערען אץ געוואוסט
וואס ביים אנדערן טוט זיך .אדער דודך זעהן ,אדע ר דורך הערען .און
יעצט ,כאטשע עם טיילט פונאנדער א געוויסער צייט אבשניט ,טויכען די אלע
זאבען אויף גלייך ווי עס וואלט געווען נעכטען.

קראמען
די עקאנאמישע פונקציע פץ קראמען איז — פארמיטלונג .דער
פראדוקט .ארטיקעל אץ אויסארבייטונג ,וועלכע דער קרעמער שטעלט צו,
זענען פאר דעם אוממיטעלבארען געברויך פון קויפער .אמהעכסטען דארף
דעד קונה ,אין טייל פאלען ,אליין נאד עפעס טאן צו קענען די זאכען נוצען.
די אדטיקלען זענען דודכגעגאנגען אלע יסודוח׳דיקע פראצעסען און
אין דעם זעלבען צושטאנד ווי די קרעמער קויפען די סחורה ,פארקויפען זיי
דאס.
דעם פארמיטלונגס־כאדאקטער פץ די קראמען האבען די פאליאקען
אויסגענוצט אויף אנצוווייזען אויף די אידען ,אז זיי זענען אומפראדוקטיוו
פאראזיטען אץ לעבען פון יענעמ׳ם פראצע .אלס פועל״יוצא דערפון ,איז
פשוט א מצוה צו פארפאלגען די אידען.
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די איראניע פון דער בײזוױליגעױ באצײכענונג איז געלעגען אין דעבו
פאקט ,וואם דעם אידישען קרעמער׳ס גראשען איז געװען דורכגעוױיקט
אין שוויים און בלוט.
קדעמעריי בכלל געהעדט צו די שווערע פרנסות .באזונדעדם שוועד
איז געווען די פרנסה פון דעם אידישען קרעמעד אין פוילען .געדרוקט פון
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I

א מאנגעל אין געלד און צעפרעסען פון א רואינידענדער קאנקורעגץ ,האט
דעד איד״ דעד קדעמעד געמוזט אדיינלעגען לאעע שעה׳ען און שווערע
הארוואניע כדי ארויסצונעמען קלייבע גראשענס,
און דאם אלעס נישט געמען אין באטראכט די שיקאבעס און פארפאל־
גונגען מצד דעד פוילישער מאכט״ װעלכע האט געטאן אלעס מעגליכעם צו מאכן
דעם אידישען קרעמעד ענגעד און ענגעד ביז צו לאזען דעם איד אהן לופט
צו אטע מען.
פון דעד אבדעדע זייט״ האט דאס נישט געשטערט דעד פוילישער
דעגידונג און פוילישער .געזעלשאפט צו אגיטידען און עדמוטיגען פאליאקען
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סוהד׳ישע פעהיגקייטען די מענשען פון קאלאניאלען געשעפט■.
א דאנק די סוחד׳ישע ’ מעלות האט די קאלאגיאלע קראם געקענט
ביישטיץ די קאנקורענץ׳ וואס די פאליאקען האבען אויפגעשטעלט געגען איר;
די פאליאקען האבען געטאן אלעס״ וואס מעגליך צו דערגרייכען זייער
צי ל צו מאכען פוילען אידען דיין.
1

י
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די סןױלדזיעלניא
זייט בײ זייט מיט דער אסענער׳ כאמסקער און ברוטאלער באהאבדלובג
צז די אידן .האבן די פאליאקן אנגעװעבדעט א מער כיטרע און ראפינירטע
מעטאדע .די מעטאדע איז באשטאבען פון אױפשטעלען עקאנאמישע פאזיציעס
און דודך פראפאגאנדא און דרוק .צװיבגען די פױעריס און אבדערע צו קויפעו
בײ די פאליאקען .אױף אזא אופן אפצוציהען דאס װאםער פון אידישען טייך
און וי פיש װעלעז בממילא מוזען אויסשטארכען.
פאר דעם צװעק האט מען אין אונזער שטאט פארלײגט א סיבדיקאם-
דאס איז געװען א גדויס הורט־אונטערנעמונג פרן קאלאניאלע םחורזח.
די גדינדער און אבטײלבעמער זענען געװען די פוילישע גוטבאזיצער —
די פריצים .פארשטײט זיך ,אז דעד דערמאבטער סינדיקאט האט גענאםען
פון שטײער־הנחות און געהאט אפעבע קרעדיטען אין דער פױלישער באבק.
טראץ די שטארקע אגיטאציע און אבטי־אידישע פראפאגאבדע ,איז דאס
געווען א פאקט ,אז די פוילישע קרעמעד — און אפילו די׳ װעלכע די
אבטיסעמיטישע ארגאניזאציעס האבען געהאלפען װערען סוחרים ארן ,טײלס
מאל אויך .געברענגט זיי פון דעד פרעמד — האבען בעסער געװאלט
האבדלען מיט דעם אידישען קאלאביאלען געשעפט .ווי מען קען זיך פארשטעלען
האט די געשיקטע באהאבדלובג און ווייכע און העפליכע באנעמובג גיכער
געלאקט ,װי די בױראקראטישע ערלעדיגונג און שטײפע און גלײכנילטיקע
נאציהונג.
דאם לעבהאפטע לייזען און ברײטע פרבםה בײ די הורט־געשעפטען
איז ,אבער ,אפט געװען דורכגעבראכען מיט שווארצע וואלקעבס פון בלוט־
צאפעביש .אויפרעגובג און שרעק .אזעלכע מאמענטען פלעגען צוטײלען די
אידען די ״פליעבדע בריגאדע״.

די ״ליאטנימשע בריגאדע״ (פליעגדע בריגאדע)
אזוי ד<אט געהײסען א מלוכה׳שער ארגאן׳ וועמענס אױפגאבע איז געװען
אז די האבדעלס־ביכער זאלען זיץ אין ארדענונג .די לײט פון דער בריגאדע
האבעז געהאט דאם רעכט צו פאדערן די ביבער פאר קאנטראל צו יעדער
צײט .אזוי בײטאג וױ ביי באכט .אין באצוג צו די אידען האט דעד ארגאן
זיך בישט באגרעביצט בלויז צו זײן אויפגאבע .אלע באמיהונגען פוך די
בריגאדע־לײט זעבען ,צום אלעם ערשטען און דערהויפט ,געגאבגען אין דער
ריכטובג — צו געפיבען עבירות.
ערמרטיגט זײ אין דער דאזיגער אײנשטעלובג האט זייער חשד ,אז די
אידען שרײבען נישט אלעס איין און מאכען־ קאמבינאציעס .געשטיצט האט
זיד דער חשד אױף דעם פאקט ,װאס די פוילישע רעגירובג האט פארלאבגט
אלעס פאר זיך ,איבערלאזענדיג פאר דעם סוחר פאר זיץ מיה און ארבייט,
אויב עס אי< געװען פארדיבסט א טרוקענע שאל( .מיטן פוילישען סוחר
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איז מען דורכגעקומען ,אים געמאכט הנחות .ביי דעם אידישען סוחר ,האט
מען אנגעווענדעם דעם גאנצען חומר־הדי .0
אין א חוץ דעם האט דעד אידישעד סוחר געמוזט שמירען יעדען
איינעס׳ וואס האט נאר געהאט א שטיקעל מאכט .אנדעדש .איז דער סוחר
געווען ,ווי געפענטעט ,נישט קענענדיג זיך באוועגען.

די מריקס ©ון די פליענדע־כריגאדע
כדי צו גיין אויף זיכעד האבען די בריגאדע־מענשען זיך באנוצט מיט
א מעטאדע ,וואס האט דערמאנט בדיקח־חמץ .נישט צו מאכען קיין ברכה
לבטלה גדייט דער איד אן שטיקלעד חמץ .די האבען אויר אנגעגרייט זיך
״שטיקלעך חמץ״ .געטאן האבען זיי אויף אזא אופן ! איידער די ליאטניטשע־לייט
זיינען געגאנגען קאנטראלירען די ביכער״ האבען זיי אין א געוויסען טאג —
 .ספעציעל אין א מארק־טאג ,דאגערשטאג — .זיך אנידעדגעשטעלט פאר דעם
געגעבענעם געשעפט און יעדען איינעם׳ וואס איז ארויסגעגאנגען פון דארטען,
אבגעשטעלט און אויסגעפרעגט .ווא 0מען האט געקויפט .ווי פיעל באצאלט
א .א .וו .דאס אלעס ביי זיך פאדשריבעז אװ אויד פארצײכענט די צייט .דדך
אגב איז כדאי צו באמערקען ,אז די פויעדים און אנדערע גוי׳שע קונים האבען
אלעס איבערגעגעבען ,כאטש די האכען געקענט דאס נישט טאן און געוואוסט
דעם צוועק פון דעם פרעגען .דעד רוב פון די קריסטלעכע קונים זיינען געווען
צופרידען פון אזא געלעגענהייט גורם צו זיין שלעכטס צו א אידען .זעלטען,
איז געווען איינער׳ וואס האט נישט געוואלט האבען א חלק אין דעם געשפענסט.
האבענדיג אין באזיץ אזעלכע פארצייכענונגען האבען די געלאזט זיך
אפשטעקען א וויזיט ביים איד ,אדער אין א רעש׳דיגען מארק־ טאג׳ אדער אין
מיטען דעד נאכט און פאדערען די ביכער.
די קלענסטע און אומשולדיגסטע אומפינקטליכקייט האט געקענט ברענגען
אין רעזולטאט אן ארעסט אויף דער גאנצער סחורה ביז א געריכט־דעציזיע
און שטעלען דעם אייגענטימער אין שאטען פון א שווערע געלד שטראף ,און
טיילמאל האט דאס אויד געשמעקט מיט ״קאדטוז־בערעזע״• אין בעסטן פאל
האט דאס געקאסט ממון און דמים.
מעו קען זיר פארשטעלען די שווארצע און שרעקליכע איבערלעבעניש,
וואס דער איד האט דורכגעמאכט ,ווען די פינסטערע גייסטער ,אין געשטאלט
פון די בריגאדע-מענשען .האבען זיר באוויזען .א זעלכע וויזיטען זענען נישט
געווען א זעלטענהייט.
■

דעטייל קראמען
א גרויסער רוב פון דער אידישער באפעלקערונג אין טאמאשאוו
ליובעלסק האט געפריווט ציהען זיין חיונה פון קרעמעריי .די דאזיגע ערשיינונג
האט נישט געהאט איר בארעכטיגונג אין די גרויסע מעגליכקייטען״ װאס דאס
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פעלד האט אנגעבאטען ,נאד געווען  8רעזולטאט פון נעגאטיװע סיבות .עם
איז נישט געווען צו וואט זיך נעמען• .נסתתמו כל המקורות' — ווי עס זאגט
חיים נחמן ביאליק ז״ל — אלע קוואלען פון פרנסה זענען פארשטאפט .אבער
לעבען וױלט זיו און עסען מוז מען .דאס איינציגע געביט .וואס האט נישט
געפאדערט א סאך געלו און אויך נישט פארלאנגם איכעריגע פאכמענערישקייט.
איז געווען קרעמעריי .איבערהױפט וואם דעדמיט זיינען זיי ערצויגען און
פראקטיצירט ביים פאטער אין קראם .און וער .וואס האט געהאט עפעם געלר
— ספעציעל גייע פאר־פעלקער — האט געפרואווט זיץ גליק אין א קראם.
וערביי האט יעדער געגלויבט ,אז ער וועט קריגען ראם גליקליכע צעטעל.
ואס גליקליכע צעטעל ,אבער ,האבען ווייניג ארויסגעצויגען .די רעשט האט
געמוזט פארלירען ואם פארלירען אבער ,איז געווען באגלייט מיט פיזישע
און פסיכישע יסורים .אין עקאנאמישען זין —־ אין הינזיכט פון פרנסה —
איז געווען א גרויסער אינטערשייד צווישען די בראנזשעס.

שניט — ג^לאנטעריע זאון לןןדער — שין געשעפטען
די אמיינסטען צופרידענשטעלענד ,לויט די טאמאשאווער פארהעל־
טניסען ,זענען געווען די בראנזשעס פון די אינדוסטריעלע ארטיקלען ,ווי
שניט .גאלאנטעריע ,לעדער ,שיך און אנדערע .די לייזונג פאר אט די ארטיקלען
האט זיו אנגעשפארט אויף דער אלגעמיינעד באפעלקערונג .הן שטאטישע .ווי
אויך דארפישע .די גרעסטע לייזונג האט צוגענומען די שניט־בראנזשע ,דער
אלגעמיינער פראנרעם .וואם האט זיך געהאלטען אין ענטוויקלען אין גאנג פון
די יאהרען ,האט פראגרעסירט דעם געברויך פה שניט .אויך אין דארף
האט מען זיך אנגעהויבן צו קליידען .צוליב די דאזיגע טעמים האט די
שניט־בראנזשע געקענט באזעצט זיין פון א גרעסערע צאהל קרעמער .ווי
יעדע בראנזשע ,פון די אינדוסטריעלע ארטיקלען .האט געהאט .דערביי איז
די שניט־בראנזשע געווען צופריובשטעלנד פאר א געוויסע צאל פון אירע
סוחרים! די קעפ פון דער בראנזשע .וועלכע האבען געציילט בלויז א פאר,
זענען געווען ווירקליך פארמעגליך .אויך די ,פון דער מיטעלע פאזיציע .זענען
געווען נישט שלעכט סיטואירט .דעד גינסטיגער כאראקטער פון דער בראנזשע
האט זיו נעכראכען .ווען עס איז געקומען צום פונקט פון קליינע קראמען מיט
וױיניג סחורה .באזונדערס האט דאם געהאט א שייכות צו די ירידים־סוחרים,
וועלכע חאבען אין די ירידים־טעג אויסגעלײגט זײער ביסל סחורה אונטערן
פרייען הימעל אויף שטעלעכלעך.
אויף ועם טונקעלען באוען פון רעד אלגעמיינער שווערע לאגע איז
געשטאנען ווי א דיז א קאנפעטי געשעפט וואס איז כמעט געווען אן
קאנקורענץ .די לייזונג איז געווען גאהר א פעטע .די קליענטעליע איז
אממיינסטען כאשטאנען פון פארמעגליכע פון דער אלגעמיינער כאפעלקערמג.
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דערצו איז די לייזונג געווען אויף א שטילען אופן!■ אהן רעש אץ אויפדעגונג.
דאס געשעפט האט דעם איינגענטימעד געשטעלט אין דעד ריי פון ר* גרעסטע
גבירים אין שטאט .וואם בנוגע די אנדעדע בראנזשעס מיט איבדוסטריעלע
ארטיקלען 1די• זעבען נישט געווען אזוי צופדידענשטעלעבד ווי די שביט.
די צאהל קרעמער׳ וואס יעדע פון די בדאנזשעס האט געטראגען איז געווען
פארהעלטעבמעסיג א קלייגע .אויך די גבירים פון די דאזיגע בדאנזשעס,
זייער גביר׳ישקייט איז באשטאנען מעהר פץ א ברייטער ,לויט טאמאשאוו,
פרנסה ,ווי צו זיין אמת׳ע גבירים.

שפייז־קראמען און צוקערניעס
אויף א נידעריגע מדריגה האט זיך געפובען די שפייז־אץ קאלאגיאל
בראנזשע( .שפייז אץ קאלאניאלע סחורות זענען געגאנגען צוזאמען) די לייזוגג
איז געקומען כמעט אויסשליסלעך פון דער אידישער באפעלקעדונג .און דערצונאך איז די צאהל קראמען געווען א סאך גרעסער ווי די באדערפענישען
האבען געפאדערט.
אחוץ שפייז־קראמען זענען געװען אויך אגדערע פרנסה־באשעפטיגונגען
פון .באזונדערע טיפען ,וואס האכען געהאט צו טאן מיט שפית ,אבער
באפרידיגט בלויז דעם מאמעבטאלען געברויך פון עסען און טרינקען .אץ דער
קובה ,וועלכער איז געווען אצופעליגער ,האט אפט פארביצט דאס אויפץ ארט.
צו דער דאזיגער קאטעגאריע האבן געהערט  :רעסטאראנען ,שענקען ,סאדא־
וואסער־בודקעס און צוקערניעם .די דערמאנטע גרופע האט גאר נישט
צוגעגעבען ,אדער אראבגענומען פון דעם אלגעמיינעם בילד פון די קראמען.
זייערע קאלירען זעבען בישט געווען העלער און נישט טינקלער״ אץ בכלל
זיר אריינגעפאסט אין דער אלגעמיינער ראם .דאך קען א פאר ספעציפישע
שטריכען און איינצעלהייטען פץ דעד דאזיגער גרופע באלויכטען און בולט׳ער
מאכען דאם אלגעמיינע אידישע לעבען.

האמעלען און רעסטאראנען
דריי רעסטאדאנען זעגען געווען אין טאמאשאוו .יעדער פון די דריי
איז געווען א טייל פון א האטעל ,וועלכען דער געגעבענער רעסטאראן האט
באדינט .פרייע מאהל־צייטען האבען זיי נישט געקאכט .די מאהל־צייטען האבען
געמוזט דין באשטעלט .די אידישע באפעלקערונג ,אין אלגעמיין ,אין טאמאשאוו
האט זיו נישט געקענט עדלויבען צו עסען א מיטאג אין א רעסטאראן ווי
הובגעריק און פארבומען מען זאל נישט געװען דץ .און אחוץ דעם איז די
שטאט געווען קליץ ,מען האט זיר שטעבדיג געפובען לעבען דער היים .די
רעסטאראבען האבען באדיגט בלויז די אויסער־דער־שטאט געסט ,וואס זעבען
געשטאנען אין דעם געגעבענעם האטעל.
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אײן רעםטאראן פלעגט א מאהל אנגרײטען א פאר״ר םרײע מיטאגען.
דער קונה פון דעם איז געװען װער פון די בעלי־ העגלות ,אדער טרעגערס,
װעלבע .צוליב זײערע פרנסה ,זענען געווען געצװאונגען נאכט און טאג צו דין
אויף דעד גאם .און פשוט זיך דערװארעמען אדער אויפהײטערען האבען זײ
געקריפט אמאל א מיטאג.

שענקען

* aV

י

פיער שעגקען זעגען געװען׳ װאס אידען האבען באארבײט .א חוץ
ארנזער קאנצעםיע׳ רואס איז געווען אריף אונזער מאמענ׳ס ע״ה נאמען׳ האכען
די רעשט קאנצעסיעם באלאנגט צו פאליאקען :און די אידען האבען ביי זיי
דאס געדונגען.
די שענקערס האנען געהאט אייגענע קאנצעסיעס אמאל• פיילען אלײן״
גאך דער װידערענטשטעהונג .האט זײ די קאנצעסיעם געגעבען״ דאס איז
געװען יזייער פרנםה פרן יארען .נאד מיט דער צייט האט פוילען ביי די
אידען צוגענומען די קאנצעסיעם און איבעדגעגעבען צו די פאליאקען .ביי
אונז האט מען די קאנצעסיע נישט צוגענר&ען< כאםשע מען האט געפריױט
דאס צר טאן .מיר  .האבען נעהאט גרויס פראטעקציע ארן באזיצט דאקומענטן,
אז אונזער פאמיליע האט געלייסטעט גרויםע פארדינםטען פאר פיילען אין די
*פאװסטאגיעס״ (אויפשטאנדען) .דאך׳ װען אוגזער מאמע ע״ה איז געשטארבען״
דרײ חדשים פאר דער לעצטער מלחמה .האט די פוילישע דעגירונג גלײך זיך
צוגעאײלט און צוגענרמען די קאנצעסיע.
אן אײגענע קאנצעסיע האט געהאט א חסרון :די פוילישע ר עגי תנג
האט ארויף געלעגט גרויסע שטייערען אויף די קאנצעסיעס .און באר דורך
קאמבינאציעס האט מען געקענט עפעס אדויסקריגען פאר ױך אױך .די
שענקערס מיט די.ג עדונג ענ ע קאנצעסיעס .האבען געקענט דאס טאן׳ וױיל
אין פאל ,װען עס האט עפעס פאסירט האבען די פאליאקן ,די בעלי־הבתים,
שוין געזען אז עס זאל גאר נישט געשען .די פוילישע מלוכה איז מיט גוים
דורכגעקומען .גאר אנדערש וואלט אין אזא פאל געװען״ ווען די קאגצעםיע זאל
זיק א אידישע.
א חוץ רי שענקערס מיט קאנצעסיעס זענען אויך געװען א פינף זעקס
ביר־שעגקען א הן .א רעכט צו פארקויפעז בראנפען .אײניגע פון די לעצטע
האבען אליץ געהאט .׳קאנצעםיעס .װי שױן דערמאנט האט די פוילישע מלוכה
ביי זיי צוגענומין די קאנצעםיעם .די רעשט-זענען געװען ביר־שענקערס פון
שטעבדיג .זײ קאבען פאדקױפט בראנפען אין געהיים .די קונים .זײערע זענען
געװען־ הײמישע פויערימ; •.וועלכע פלעגען זיך פיהלען בײ דעם שענקעל .ווי
כיי_זיך אין .דעד הײם .בײם איד האבען זײ געהאלטען די זאבען ,װאס.זיי
האבען געקויפט ,אדער געברענגט פון דער הױם און בכלל גענאםען.פון
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גרויסע באקוועמליכקייטען .דאס האט די געהאלטען .צוגעבונךען  .צום איד־און,
אויך געגעבען די גאראנטיע געגען מסירה.
■
■

פאדאווקעס און צוקןןדנןןס
נישט קיץ גרויסע צ$ל סאדא־װאסעד בודקעס זײנען געװען צעשפרייט•
איבער דער שטאט .טייל האבען געהערט צו די סאדא־וואסער פאבריקלעך
אץ האבען געדינט אלס הילף־מיטלען צו פארקויפען וואם מער סאדא־וואסער.־
די אנדערע ווידער ,זענען געווען זעלבסשטענדיגע בודקעס״ פון מעלבע •די■
אייגענטימער האבען געפריווט ציהען פרנסה .דער פדיון• איז באשטאנען פון
גראשענס .פארקויפט האט מען״ א חוץ סאדא־וואסער׳ אין די בודקעם• {.א
לייכטען נאש ,א זיסען אץ געזאלצענעם צובייס אץ ליאדעם (אין זימעד).
קיץ גרויסע געלטער האט אזא געשעפט נישט פארלאנגט .דער הויפט אינ־
וועסטמענט איז געווען פיזישע ’ארבייט .דער עיקר׳שט לייזונג האט זיך
געטראגען אום זומער ספעציעל אין הייסע טעג ,ווען דעד עולם האט זיך
געקילט מיט סאדא־וואסער און ליאדעם . .אין ווינטעד דאגעגען איז דער פדיץ
אדאפגעפאלען ביז אדונטער .און דאך זענען די מענשען פון די בודקעס נישט
געווען פריי פון ארבייט .זיי האבען געדארפט אנגרייטן אייז אויף זומער און
דאס־ איז נישט געווען קיין לייכטע ארבייט.
העלערע פונקטען אין דער סאדא־וואסער צווייג זעגען געווען דריי
צוקערניעס .די דריי זענען געווען געפירט אויף א ברייטערען מאסשטאב,
גע האט א גרעסערען אויסוואל פץ פארשידענע מינים זיסווארק און אויך
אויסלענדישע פרוכטען .פארשטייט זיך״ אז זיי •האבען געברענגט א גרעסערען
גראשען ווי די סאדא־וואסער בודקעס.

די בימןןרע לאגע פון קרעמעד
צו דער שווערער מערכה פון פרנסה האט דער גודל צוגעטיילט  :די
קדעמער צו פילן אמשטארקסטן דעם אנטיסעמיטישן דרוק אץ צו ױין אױף
די פאדערשטע רייען צו ווערען אנגעגריפען פץ דער אויסראטונג פאליטיק לגבי
די אידען.
די סיבה פץ אזא ״מזל״ איז געלעגען אין דעם כאראקטער פון דער
סטראטעגיע אין באצוג צו די אידען .אין זייער .טעטיגקייט צו מאכען פוילען•
אידען־ריץ האבען די פאליאקען אנגעווענדעט א סטראטעגיע ״פון שלאגען דעם
שונא פץ דעד שוואכער און גרינגער זייט״ .די קרעמער האבען אמבעסטען
ענטשפראכען די דאזיקע צוױי באדינגונגען  :פץ איין זייט זענען .די קריאמען
געווען ווי שפייז אויף א טעלער״ וואס מען קען גרייכעז צו יעדע צןיט און
מינוט״ ווען דעם פריץ האט זיך דאס נאר געוואלט .פון דעד אנדערע־־זייט
האבען די קראמען — אין א גרויסען רוב — קוים געזשיפעט ! זענען געווען׳
אץ עקאנאמישען זין ,אברים מדולדלים  -י שטייענדיג אויף א שווערען באדען
— און אפילו מיט קליינע אנשטרענגונגען האט •מען זיי געקענט אומווארפען• • .
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די כ 8ציאומ פון וער ■פוילישעד  tasgsצופ אידישען קרעמער
דאס פױלישע פאלק ,דורך זיין רעגירונג ,האט אנגעװעגדט זײן גאנצע
ענערגיע און מיה אדויםצושטויםען דעם שװאכען קרעמעד פרן זײן פאזיציע.
יי רעגירונג  .האט געלאזט איז גאנג יעדן ארעם איר׳ן> וואם האט געקענט
זיין גיצליף פאר דעם דאזיגען צװעק .זי האט זיך באנוצט מיט דעם אדמיניס־
טראט ױוןארעם .װעלכער האט געשאפן גזירות .באשרענקוגגען און אנגעשיקט
קאמיסיעס׳ װי םאניטארע און אנדערע׳ װעלכע װי בלוט־דארשטיגע אינזעקטען.
האבען געביםען דעם קרעמער ־־־ ארויף געלײגט שטראפען .דערבײ איז די
לאקאלע מאכט גישט געװען אונטערשטעליג אין דער הײליגער ארבײט צו
מאכעו דעם אידישען קרעמער ענג.

דןןר שטײער־^מט (אורזאנד פקארכאװי)
■

דער שטארקסטער ארעם אבער .װא 0האט זיך באמת אױסגעצײכענט
מיט צעברעכן אידישע לעבנס ,איז געווען ״דער שטײער־אמנד .דער שטייער־
אמט האט דעם אידישען קרעמער ארײנגנומען אין א נעץ פון שטײערען.
מאבענדיג די געץ װאס א מאל געדיכטער.
דער שטײער־אמט האט דאס געטאהן דורך אויםמעםטען גרױסע שטייערען
אױפהויבנדיק דעם קרעמערס אומזאץ און הכנסה אזוי הויך ,אז אפילו אין
וולום האט ער רא 0נישט געזעהן.
דעד קרעמער האט געפרױוט מיט זאכליכע באווײזען אויפוױיזען די
גדונולאזיקײט פון אזא אױםמעסטען .אנער אין זעלטענע פאלען האט דאס
געהאלפען.
דער שטײער״אמט געגען די גערעכטע טענות פון די אידעז האט זיך
פארופען אױף א רעפארט׳ וואם ער האמ געהאט אין באזיץ .דאס איז געװען
א רעפארט צוזאמענגעשטעלט פון שטייערן־באאמטע .וועלכע דער אמט
פלעגט אםמ שיקן צו אינםפעקמירן די אידישע לייזונג און ברענגען
אינפארמאציע.
דעד אופן ,ווי די אינספעקציעם פלעגען געמאכט װערען און דאס
נוצען זיי דורך דעם שטייער־אמט אלס יסוד פאר אויםמעסטען שטײערען —
האט מיט זיך פארגעשטעלט אן אקט פון פארדארבענע צינישקײט און
כאמסקע גדױזאמקײט״ וואס איז כדאי צו ברענגען .נאד פי־ץר א פאר ווערטער
וועגען די באאמטע אלײן.
■

די שטײער־כןןאמטןן
די פוילישע רעגירונג כדי צו באזארגען מיט באשעפטיגונג די פערטעל
און שטיקלעך אינטעליגענטע פאליאקען .באזונדערס די יוגגע״ האט אנגעפילט
יעדען אמט מיט א איבערמעםיגער צאל פון אזעלכע .ספעציעל איז .געווען

יזנוו:.בוך
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באזעצט מיט אן איבעריגע צאל פון דער דאזיגער קאטעגאריע — דער
שטייזנר־אמט .די לייט פלעגען גאר נישט האבען וראם צו טאו ,די איינציגע
ארבייט דיערע איז געווען צו שפילען זיו•
די דאזיגע חברה האט דעד שטייער־אמט געשיקט צו אינספעקטירען
די אידישע קראמען און צו ברענגען רעפארטען .די לייט פלעגען זיך אזוי
לאנג דרייען צװישען די קראמען ב מ די האבען באמעדקט קונים אין וועלכען
געוועלב .ווען דער קרעמער איז געווען אין דער מיטען פון דעד באדינוגג
זענען• די אריינגעקומען.
דערזעעגדיק די האבן הענט און פיס אנגעהויבן צו ציטערן ביי דעם
קרעמער .ער האט געוואוסט דעם צוועק פון דיער וויזיט און וואס ער קען
ערוואדטען .זיי ווידער אויף א צינישען אופן ,מיט א טאן פון א כלומר׳שטען
פריינך און ״זיסע״ רייד ,גע׳עצה׳עט דעם קרעמער אין זינען האבען באר די
קונים און באדינען די .און דערווייל האבען די לייט 'פארצייכענט אלעס׳ וואס
ער האט געליתט און ווי לאנג עס האט געדויערט.
ווען דער איד איז געקומען זיו באקלאגען געגען דעם גרונדלאזען
שטייער ,האט מען אים געוויזען דעם רעפארט .דערביי האט מען געמאכט
א חשבון״ אז לויט דער אינפארמאציע האט ער ,אין משך פון אזא און אזא
צייט ,געלייזט אזויפיל און אזויפיל .און ווען מען זאל צוזאמען רעכענען,
לויט דערדאזיגער פראפארציע ,די שעה׳ען און טעג ,וואס די קראם איז אפען —
איז דער שטייער פיל פיל הינטערשטעליק .מען האט זיך ,אויף אזא אופן,
נאך •גערייצט מיט דעם קרבן .דער קרעמער האט זיך געווערט מיט אלע
כחווז .ער האט אויסגענוצט יעדע מעגליכקייט וואס האט געקענט אים העלפן,
כאטש אויף דערוױיל ,צוריקצוהאלטען די אייזערנע און אומבא׳רחמטת׳דיגע
האנד ,וואס האט זיך געשטרעקט נאך זיינע פאר זלאטעס״ אויף וועלכע עס
האט געהאנגען דין און דין הויזגעזינדם לעבען.
 .אין אפטע פאלען איז דאם געלד געגוען געליען געלד .אין דעם ווערען
זיך צו דערהאלטען וואס לענגער זיק פאזיציע ,האט דעם אידישען קרעמער
געהאלפען דאס ,וואם אין פוילען פאר א שטײער־חוב איז מען מאראליש
נישט פאראנטווארטליך — עס האט נישט געדראעט קיק ארעסט .מען איז
געווען פאראנטווארטליך מיט דעם בלויז ,וואס מען האט באזיצט .און די:
דאזיגע פאראנטווארטליכקייט איז געגאנגען ביז איבערלאזען נאר צו פארדעקען
דאס ,לייב .וואס עס איז געווען מעהר האט געקענס ווערען קאנפיסקירט,
(אין באצוג צו אידען האט די פוילישע רעגירונג געהאנדעלט טאקע אויף
אזא אופן ,אויסגעטצט די דאזיגע רעכט אן שום איינזעעניש).

אידישע קאמכיגאציעס געגןןן שטײער־רויכ
M

*  vא דאנק דעם ,וואס פאר א שטייער־חוב האט נישט געדראט קיק
ארעסט ,ווען דער קרעמער האט געזעהן ,אז מען לייגט נישט קײן •אבט צו
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זיינע באגרינדעטע טענות און דער שטייער־־אמט וויל פשוט בארויבען דין
האב און גוטס .האט ער דאס געשעפט און .סחורה אבגעשריבען אויף ■ 8
היימישען פרעמדען און געמאכט יענעם פאר דעם בעל־הבית.
דאס איז געווען מעגליך איידער דער שטייער־אמט האט פארצייכענט
די סחורה צו דעקען דעם שטייער־חוב .אויב די סחורה איז געווען פארשריבען,
אין אזא פאל ,איז דער קדעמער געווען פאראנטווארטליך ,אונטער שווערע
שטראפען ,פאר דעם פעהלען פון דעד קלענסטעד זאך .אויב דער איד אבער,
האט זיך מקדים געװען״ האט ער געקענט אפאטעמען פרייער פארי א געוויסע
צייט .אויף דעם נאדען פון די דערמאנטע קאמבינאציעס האבען זיך געשאפען
סיטואציעס ,ווען נישט די טראגישקייט זייערע ,וואלטען זיי געווען זעהר
קאמיש .אידען מיט בערד און פיאות און גרויסע חסידים האבען כלומר׳שט
געלעבט מיט געליבטע .אנשטאט פרויען האבען זיי געהאט ליבהאבערינם.
■

אזעלכע סיטואציעס זענען ענטשטאנען ,ווען דער קדעמער ,צוליב דעם
דרוק פון שטייער־אמט ,האט אפגעשדיבען .אלעס אויף דין ווייב .און דורך א
געריכטליכען גט ,געמאכט זי פאר א פרעמדע .פארשטייט זיך ,אז דעד גט
איז בלויז געווען א געריכטליכער און נישט לויט דעם אידישען דין.
ווען פון שטייער־אמט זעגען געקומען אין מיטען דער נאכט קאנטראלירען
צי די מאן און ווייב זענען צושייד און געטראפען די פרוי אין הויז ,האט דער
מאן געזאגט ,אז זי איז דין געליבטע .די חברה האבן זיך אמוזירט מוטשענדיג
דעם איד מיט קשיות ,ווי קומט א איד א פרומער זאל האבען געליבטע און
אנדערע פראגען.
די .פאליאקען ,אין אלגעמיין ,האבען געלאכט און געוויצעלט זיך פון
די אידישע קאמבינאציעס און פון די ״גע לי בטעם״ .די האבען געלאכט,
ווייל די האבען געוואוסט אז די זעגען די בעלי־הבתים פון דער מיטואציע,
און צו יעדער צייט קענען די א צי טאן דאס שטריקל און פארמאבן די
עפענונג .די האבען דאם אויך געטאהן ,מאכענדיג דעם נייעם אייגעגטימער
פאדאנטוואדטליך פאר די שטייער־חובות ,מיט וועלכע דעד אלטער בעל־הבית
איז געווען באלאסטיגט.

ױןןן דעד איד האט שוין טרויריג געלאכט
עם זענען אויך געווען פאלען ,אז די אידען האבען געלאכט און די
£אליאקעז — נישט .דאס לאבען איז אבער געווען מיט יאשטשערקעס .עם
רערמאנט זיו מיר א פאל ווי צו איץ אפגעשובענעם איד ,וועלכער איז
געבליבען מיט נאסע ווענט ,פאדויכערטע קעך און צובדאכענע פאר כלים,
איז געקומען אן עקזעקוטאר פון שטייער־אמט צו פארשרייבן די זאכן פאר
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איין איבערגעבליבענעם שטייעד־חוב .מיט איין עדנסטע מינע האט דעד איד
אראפגענומען פון א ווינקעל  $קאן און איבערגעדדייט זי מיטן דגא אדויף
און געבעטען דעם עקזעקוטער זיך צו זעצען .דעדביי צוגעטראגען א צובראכענע
־.שיטוהל אלס טיש ,וואו ער■ זאל קענען איגען זיץ טעקע און שרייבען .דעד
פאליאק האט זיוידעדפילט נישט הײמיש עפעס און שנעל זיו ארויסגעטראגען.
דער איד ווידער האט געלאכט .אזעלכע פאלן מיט פארשידענע אינהאלטען
זענען געווען נישט ווייגיג .דאם איז געווען די איינציגע נקמה ,וואס די אידען
האכען געקענט נעמען פון די שונאים*פאליאקען.
*

m

דוי אידישע פ8דצװײפלינ<

1

■

יעדען יאד איז א געוויסע צאל אידען געווארען אדויסגעווארפען פון
זייער עקאנאמישע פאזיציעם ,בלייבעגדיג פרנסה־לאז ,ארבייטס־לאז ,אהן
א״היינט אלן..אהן א מארגען .דער וועג צו דעם א פונקט איז געגאנגען דורך
א גיהנוט פון גייסטיגע און פיזישע יסורים.
■
»

אנדעדש איז ,אז מען האט גאד נישט ,אנדערש איז אויך ,אז מען האט
עפעס און פון דעם עפע 0איז אפהענגיג דא 0לעכען פון זיו און פון די נאענטע
און אן אומבאגרעניצטער כחי רייסט זיו דאס צוצונעמען .די שרעקליכע בילדער,
וואס מאלען זיך ,דער שווארצער אפגדוגד ,וואם שטעלט זיו פאר ,ווען דער
שונא וועט דעדגרייכען זיינם ,זענען צום משוגעת טרייבענדע איבערלעבינישען.
דער שרעק און ציטער מען זאל דעם ״עפעם״ נישט פארלירען זענען ,ווי
אונטערגעלייגטער דינאמיט ,וואס ’ רייסט לעבעדיגע שטיקער פון גוף .נישט
זעלטען האט זיו געטדאפען ,אז נישט קענענדיג אויסהאלטען דעם דרוק ,איז
דער •איד געפאלען איידער די שלאכט האט זיך געענדיגט.
די אידישע סוחרים און קרעמער אין פוילען ,באזונדערס די קליינע פון
זיי און באזונדערס אין קליינע שטעטלעך ודי טאמאשאוו ,האבען געפילט ,ווי
אריינגענומען אין פולאפקע׳ פת וועלכער זיי וועלען נישט קענען ארוים מעה

*

■ פון :פארצווייפלונג האבען טייל געוואלט ,אז עס זאל קומען איין ענדערונג,
זאל דאס זיין ,אהן אונטערשייד ,וואס פאר אן ענדערונג .זיי האבען געגלויבט,
אז אלם פאדסמאלעטע את אפגעברענטע גלאוונעם וועט יעדער ענדערונג
אפשטעלען דאס ברענען א .גיסעל .ליידער איז די ענדעדונג געקומען ז די
דייטשען האבען פאדנומען פוילען און אונזער שטאט בתוכה ,אבער ,אנשטאט
אפשטעלען דאס פייער ,האבען די ,ימח שמם וזכרם. ,שטארקער געמאכט די
פלאמען און אין גאנצען פאברענט די אפגעברענטע גלאוונעס,
טאמאשאוו איז־הײנט אידען דיץ.
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די אידישע כעלי־מלאכות
P

נג 1$זא ש$ן\־\ ליובעלסקי אי! געווען באקאנט פון
איר געאגראפישע לאגע — זי איז געווען אדומגערינגעלט מיט וועלדער — און
פון דער גרויסער צאל שוסטערם און בעדבאזשעס .בעדנארקע (פעסער־מאכעריי)
איז געווען א ריין גוי׳אישער פאן  ,שוסטעריי איז געווען א געמישטער פאך,
אין וועלכען הן אידן ,הן גויס זענען געווען פארטראטן אין א גרויסער צאל.
טאמאשאוו האט געהאט ריין אידישע פאכען ,ווי שניידעריי .זייגער־
מאכעדיי ; ריין גוי׳ישע פאכען ,ווי בעדנארקע ,שמידעריי ״ און געמישטע פאכען,
ווי שוסטעריי ,מוליאדקע.
דרך אגב איז כדאי צו באמערקען ,אז א סך גוים פון די געמישטע
פאכען ,האבען דעם פאך זיך אויסגעלערענט ביי אידען .געארבייט צוערשט
אלם געזעלען און דערנאך געווארען זעלבסטשטענדיג .פארקעדטע פאלען
זעגען נישט געווען.
יעדער פאך באזונדער — הן די ריץ אידישע און הן די בשותפות׳דיגע
— איז נישט געווען כאזעצט פון א גרויסע צאל אידישע בעליימלאכות .אן
אויסנאם זעגען געווען שוסטעריי און שג ^עדיי .די דאזיגע .פ א מן האבען
געהאט א פערהעלטענמעסיג גרויסע צאל אידען.
בדרך הכלל קען מען זאגען ,אז ״מלאכה״ איז נישט געווען א ״ברכה״
אין אובזער שטאט .טראץ דעם ,וואס די אידישע האנדווערקער האבען געארבייט
שוועד און לאנגע שעה׳ען (אויב עס איז געווען ארבייט) פון גאר פרי ביז
שפעט אין אוונט מיט א קורצן נאד איבעררייס — האט די מלאכה בלױז
קארגליך זיי צוריק געצאהלט .אפילו די גאר גוטע פאכלייט .זייער גוטע
מערכה האט זיך אויסגעצייכענט מיט דעם ,וואס זיי האבען געוואויגט אין א
מער מענשליכער ,לויט די טאמאשאווער פארהעלטיגיסען ,דירה ,עפעם בעסער
זיך געקלייד און געגעסען .די אנדערע ווידער ,וואס זייער פאבמעגערישקייט
איז געווען באגרעניצט .האבען צומאלס קיין ברױט צו דער זעט געהאט .זיי
האבען געליטען הונגער .צוליב דער קארגער באלוינונג פון מלאכה ,איו די
צאל אידישע האנדווערקעד נישט געוואקסען .אין טייל פאכען האט זיך די
צאל״ אפילו ,אייגגעשרימפען .די דערוואקסעבע קינדער ,ביי טייל פאמיליעס,
האבען געזוכט עפעס אנדערש זיך אויסצולערנען ,אדער זענען געפארען אין
גרויסע שטעט צו זוכען דארט גליק.
פאר די הויפט סיבות ,וואס זענען געווען פאראנטווארטליך פאר דעם
אונגיסטיגען מצב פון האנדווערקעריי ,קען מען פאדעכענען די פאלגענדע צוויי !

יזכור בון
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סיבה גומער  : 1ארבייט האט נישט געהאט קיץ ווערט .אזא מין
 3אציאונג צו אדבייט האט זיך באזידט אויף דעד *פילאזאפיע׳ 8 /ז דעד
אדבייטעד לייגט נישט אריץ קיץ געלד און טוט גאר נישט ריזיקידען; די
ארבייט קאסט דעם אדבייטער קיין געלד נישט .ער האט דאם פאד אומזיסט.
אזוי האבען געטראכט די מעכשעז אץ אזוי האנען אויך געטראכט די
בעלי־המלאכות אליץ .די סיבה נומעד צוויין די אומגעבונג .אויף וועלכער
די בעלי־המלאכות האבען זיד אנגעלענט ,את  :געווען אדום׳ די קוואלען ,פון
וועלכע זיי האבען געזאלט שעפען ,זענען געווען טריקען .און אלעס פועל־ יוצא
דערפון ,כאטש די צאל האנדווערקער אין די פארשידענע פאכען ,איז• געווען
נישט גרויס .דאד איז דעד אננאט געווען• גדעסעד ווי דער פארלאנג .און ווי
עם זאגט דאס עקאנאמישע געזעץ אויב דעד אנבאט איז גרעסער ווי די
פאדערונג ,מוז די פדית פון דעם ,וואם װעדט אנגעבאטען — פאלען.
■

H

■

די םאצי^לע אױםכעםערוגג I
די נישט צופרידענשטעלעבדע לאגע פון מלאכה את נישט שטיין
געבליבען אויף איץ ארט .געוויסע ענטוויקלונגען ,וואס די צייט האט געברענגט,
האנען מיטגעכראכט א פארבעסערונג אין דעד באציהונג צו אדבייט.
די אכט שעה ארבייטס־טאג׳ קראנקען־קאסע און אנדערע סאציאלע
פאדבעסעדובגען פאר דעם ארבייטער ,וועלכע די פ .פ .ס .האט דורכגעפירט אין
פוילישען סיים — פון איץ זייט ,און פון דעד אנדערער זייט דאס ענטשטעהן
פון אידישע ארבייטעד פאדטייען ,ווי פועלי־ציון׳ חלוצים ,בונד׳ און אידישע
פדאפעסיאגעלע פאדאיינען — דאס אלעס האט געהאלפען צו הדיבען דעם
ווערט פון ארבײט. .
דערביי .האט דעד האנדוועדקער־פאריין .וואס האט זיד געגרינדעט אין
אונזעד שטאט ,געהאט זיץ חלק אין דעד זאך אויך.

די חאנדוועדקעד כאנק
גאזונדערס וויכטיג אין דעד הינזיכט ,איז געווען די באנק׳ וואס די
האנדוועדקעד האבען געשאפען .באדינענדיג זיינע מיטגלידער מיט הלואות
אויף קליינע פראצענטען׳ האט דאס געמאכט דעם האנדווערקער מער אויס־
געהאלטענעד געגען אויסנוצען אים אין ענגערע צייטען.
די באנק האט געהאט נאך אנדערע פאדדינסטען פאר ערמעגליכען
טייל געלי־מלאכות צו ארבייטען זייער פאר אויף א קאמעדציעלען יסוד .נאד
וועגען דעם שפעטער .גענאסען פץ דעד פאדבעסערונג האבען דעד עיקר׳שט
די גוטע בעלי־מלאכות מיט זעלבסטשטענדיגע ווארשטאטען .אין מאנכע פאלען
זענען זיי געווען אין א בעסערע סיטואציע ,ווי גוט סיטואידטע קרעמער .דעד
ירוק..פון שטײןןרען איז נ?שט .געװען אזױ שטארק״ ווי ביי די קרעמער.
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די גאבצע שאדפקײט פון שטײערען האט פוילען אנגעשטעלט אױף די
קרעמער ,װאו דער דוב בגין ומנין פון אידען איז געדוען קאגצענטרידט .און
באצוג צו האגדװערקער ,װאו  8קלײנעד טײל פון די אידען איז גערוען■
באשעפטיגט ,איז דער שטייער געװען א ביםעל מילדערער .דערבײ נישט
האבעבדיג ,קײן סחורה אויסגעשטעלט ,צו וראס דער שטייער־אמט״ דורך ױינע
עקזעקוטארם ,האט געקענט גרינג גרייכען ,האט דאס די אײנגעברענגט א סך
בלוט צאפעניש און שטורמישע איבערלעבענישען ,צו װעלכע דער קרעמןןר
איז געװען אויםגעשטעלט .אויך די געהילפען ,װאס האבען געארבײט בײ
יענעם האבען געהאט בעסעד װי פריער .זײ האבען גענאסעו פון דעם אכט־
שעה־ארבײטס טאג און גערוען באזארגט מיט קלײנע סאציאלע פארזיכערונגען,
װאם האט זײער לאגע כאטש אין א קלײנע מאס ,געמאכט מעהר זיכעדעד דער
עיקר׳שט איז געװען צו האבען אדבײט.
פון דעם ״האגיג״ האבען געלעקט ,ווי שוין דעדמאנט אויבען ,בלויז
די גוטע בעלי־מלאבות .די האנדווערקער ,װעלבע זענען גןןװען באגרעניצט אין
זײעד פאך ,זייעד לאגע איז געבליבען ווי פריער .די נישט גוטע שנײדערס״
למשל״ האבען געמוזט ארבײטען פאד גראשענס פאר טאנדייט סוחרים! די
שװאכע שוסטערס האכען געמוזט זיך כאגעניגינען מיט דעם׳ וואס מאכען
לאטעס האט זײ געגעבען ; די נישט פעהיגע צװישען די סטאליארם האבען
געמוזט ארומלױפען איבער די חײזער צו זוכען עפעס ארבײט .אזוי האט אויר
אױםגעזעהן די לאגע פון באגרעניצטע פאכמענער און אנדערע פאכען.

שניי דןן ר ם
אין ענין פון באשעפטיגונג האבען די שנײדערס פארנומען דאס ערשטע
ארט .זײ האבען איבערגעשטיגען די אנדעדע פאכען מיט א גרעסערען צײט־
■

—•<׳**

■דאס דאקטאד׳ל״ אקיזונער־לאסשאזש בײ וער ארבײס
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אפשניט אין  8יאר־סירקעל און מיט  8גרעםעדע צאל באשעפטיגטע 8 .גדויסן
חלק אין דער בעםערעך ל8גע פון באשעפטיגונג האט געהאט דער אלגעמײבער
פריאגרעס ,װעלכער האט' געברענגט  8נייגונג צו קלײדען זין /אפילו אין די
געװענליכע קל8סען פון דער גוי׳ישער ב 8פעלקערונג 8 .חשוב׳ען פלאץ אין
דעם שנײדער־פאך האט פאונומען׳ אין אונזער ישטאט ,א דאמען־שגײדער
װאדשטאט ,װעלכער איז געװען געפירט אייף  8ברײטען — לױט די
טאמאשאװער פארהעלטיניםען — מאסשטאב מיט דער גרעסטער צאל געהילפען,
צווישען װעלכע עס זענען אויך געװען פויא שע מײדלעך ,לערנענדיג זיך דעם
פאך .א חוץ דעמ גדויסען ,זענען אױך געווען אנדערע צװײ אידישע דאמען
װאמןזטאטען .דיי לעצטע ד״אבען ב 8דינט בלױז די דארפישע באפעלקעדונג.
פאר װעלכער דאס נײהען איז געװען פשוט און נישט קאמפליצירט .דעד
גרויסעד װידעד ,האט גענײהט לױט זשודנאלען און באדינט די .װעלכע האבען
געזובט די מאדע.
דער װ8דשט8ט האט דעם אייגענטימער געגעגען די מעגליבקײט צו
פירען  8ברײטעד לעבען און געשטעלט אימ אין דער רייע פון די גוט
םיטואירטע.
די הײמישע 8נטיסימיטען האבען געפרואװט אנגרײפען דעם שנײדער
פ 8ך .די ערשטיע שריט זייערע זענען געװען געװעבדעט צו אינטערגראבען דעם
עקזיסטענץ פון די דאמען שגײדערם ,ספעציעל דעם גדויסען צװישען יי .פ  8ר
דעם צװעק האבעז זײ (די אנטיםעמיטען) אראפגעברענגט פון דער פרעמד
 8בעסעדען פוילישען ד 8מען שניידער מיט געזעלען .געעפענט  8ווארשט 8ט
און געהאלפען אים מיט 8לעם ,וראם /איז נאר געװען מעגליה פ8רשטײט זיך<
אז דאס האט גאר נישמ צוגעגעבען די אידישע שנײדערם .די אײנציגע
שטערונג ,רואם האט -געשטערט די פאליאקען צו דערגרײכען ,דערוױיל זײער
ציל — איז געװען די אידישע פאכמענערישקײט .דעד איד איז געװען א סך
 8בעסעךער פ 8כ«8ן ,ווי דעד פאלי8ק .די .װעלכע האבען געוואלט ,אזידאס
מלבוש זאל זיין בעסער גענײט ,זענען געגאנגען צום איד .אבער ערנםט
איז געװען די דראאונג פאר דעד צוקונפט.
■
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טייל בעלי־המלאכות ד״אבען פארבונדען.זײער מלאכה מיט אונטעדנעמובג.
באזונדערס איז דאס געװען פר 8קטיצידט אין שוםטער פאך .געװיסע שוםטעדס״
אנשטאט צו װ 8רטען ביז מען װעט קומען צו י י מ 8כען  8באשטעלובג ,האבען
געאדבײט פ 8רץ מארק .לײענדיג געלד .און האגדווערקער־באב?! ,אדעד נעמענדיג
סחורה אויף בארג ביי דעם לעדעד־קרעמער — האבען זײ די סחורה אויםגע־
אדבײט פאד׳ן אלגעמייבעם• קונה .און די אויסארבײטונגען געברעגגט אויפץ
יאדיד.
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גל עזער
אויף א מער געשעפטס־מעסיגען באדען האבען געארבייט צורי גלעועדס
און א הימעל־מאבער.
די גלעזערם האגען זין דער׳עיקד׳שט אפגעגעבען מיט גדעסעדע
ארבייטען פאר גדעסעדע סומעס ,ווי צום ביישפיל בייע הייזער .אמטען און
אינסטיטוציעס ,אדעד ווען די שויב איז געווען פון א בעסעדען קוואליטעט.
איינצעלטע און געווענליכע שויבען ד״אבען זיי זעלטען געטאן .די סהודה
האבען זיי געברענגט דירעקט פון דער הוטע .פאדשטייט זיך ,אז קויפענדיג
ביי דעד עדשטער האנד און אין גרעסערע קוואנטומס ,האט זיי דאס אויםגעמאכט
ביליגער .די אנדערע גלעזערס האבען טאקע ביי די צודי געקויפט דאם גלאז,
ווא 0זיי האכען באדארפט .די צוױי זענען געװען פארעכענט צזוישען די
פאדמעגליכע.

הינזעל מ&כער
דעד היטעל־מאכער האט באשעפטיגט אין זיין מארשטאט עטליכע
אדבייטער און געארבעט נישט בלויז פאר דעם מארק קונה .נאד האט אויך
געהאט פאר אפנעמערם קליינע סוחרים פון די ארומיגע שטעטלעך.
אזיך דער היטעל־מאכער האט זיך געציילט צווישען די פארמעגליכע
אין אזנזער שטאט.

דעו הויכער גיװא פון אידישע ארגייט
אין כאצוג צו פאכמענערישקייט  :עם זענען אין אונזער שמאט געווען
אידישע האנדווערקער .וועלכע זענען געשטאנען אויפ׳ן העכסטען שטאפעל
פון פאכקענטינעס .נישט געגאנגען אין קיין שקאלעט .גישט געזעהן אפילו
א אוניווערסיטעט ,האבען זיי אבער ,פארמאגט א געבענשטע אינערליכע
ליכט ,וואס האט זיי דורכגעלאכטען די אלע געהיימניסען פון דעם געגעבענעם
פאך .אונזער שטאט האט געהאט אידישע שניידערס ,דא.ס■ מלבוש ,וואס זיי
האבען געמאכט איז נישט בלויז געווען גוט און באקוועהם .נאד גלייך ווי
דאם וואלט געווען מיטגעוואקסען מיט דעם מענש ז עס זעגען ביי אונז געווען
אידישע שוסטערס דער לאטש אדער שיך ,וואס איז געווען ביי זיי געמאכט
איז גישט בלויז געווען ג תי ם און באקוועם .נאד אפילו דעם אויסזעהן פון דעם
פוס געענדערט .פון מיאוס׳ען געמאכט א שייגעם! מיר האבען געהאט אידישע
סטאליארס די טיר אדער פענסטער וואס זיי האבען ארייגגעשטעלט אין א
פיטרינע איז גישט בלויז געווען גוט אריעגעשטעלט ,נאד האט זיך אריינגע־
פאסט ווי א גליד אין א קערפער .אונזער שטאט האט געהאט אידישע מוליאזשעס
די קיך און אויווען ,װאס זיי האבען געמאבט האבען באשײנט די שטיב װי
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שיינע טעבעל־שטיקער אמ דערבײ פונקציאנירט װי עם װאלט געווען די ארגייט
פון דעד נאטור און.ני שט פי 1קיק מענש  jעם זענען כיי אונז געווען אידישע
בעקערם ,דאם ברויט זייערס איז געווען מלא .טעם ,מעדן מעדנים ,בעסעד
ווי לעקעך. .זאטעדהייט האט מען געקענט עסען דאם מיט חשק .פוילישע
פריצים זענען געפארען צענער קילאמעטערם צו האכען .דא 0ברויט אויף זייער
טיש .טאמאשאוו .האט געהאט אידישע טשעשליארס ,מיט וועלכע אינזשינעדען
אדכיטעקטען האבען זיך גע׳עצה׳עט ביי אויסארבייטעז א פלאן און ויך צוגעהעדט
צו זייער מיעונג ,ווי אויסצומעסטען טרעפ.
דאס איז נישט קיק גוזמא ,נאד געווען א פאקט .די הויכקלאסישקייט
פון די אידישע בעלי־מלאכות האט געשטערט די אנטי־אידישע בויקאט־
אגיטאציע ,וואט די פאליאקען האבען אינטענסיוו געפירט אין אונזער שטאט.
עם .איז געווען א פאקט ,אז די פאליאקען וואס זענען געשטאגען אין דער
שפת פק דער אנטי־אידישער .באיקאט באוועגונג — די אליק האבן געטצט
אידישע בעלי־מלאכות .ווי עס זאגט דאם עקאנאמישע געזעץ! ווען מען קויפט
פאר געלד נישט דער סענטימענט דעצידירט ,נאר די קוואליטעט און פרית
דעצידירען.
קויפט
מען
וואס
זאך,
דער
.פון
־*
־

דעד גייסטיגער אץ רעליגיעזען צושטאנד פונ׳ש אידישען ארבייטער
א חוץ א פראפעסיאנעלע דיט האט דאס לעבען פון די אידישע בעלי־
מלאטת אין אונזער שטאט געהאט אויך א מאראלישע און א רעליגיעזע דיט.
6פעציעל האט י דא 0א שייטת צום אמאליגען בעל־מלאכה פון *בית שני' טי 8
(א קליין שטיבעל אונטער איק דאך מיט׳ן בית־המדרש האט מען גערופען בית־
שני; די בעלי־מלאכות האבען דארט געהאט דיער מני  .0וואס אנבאלאנגט דער
מאראלישער דיט ז
גלייד ,וױ אין אנדערע שיכטען פון דער אידישער באפעלקערונג ,זעבען
צווישעין די רייען פון די אידישע בעלי ־מלאכות געווען א סך א זעלכע וואס
האבען זיו אויסגעצייכענט מיט טיף מענשליכע אומפולסען .נאד ביי די ,אן
דעם פאליר פון לומדות און .אין דעד ראם פון אויסגעארבייטע הענד און
צעשיילטע ,אפגעברענטע פנימ׳ער ,פון זון און ווינט ,האבען די אימפולסען
געהאט דעם חן פון תמימות .גישט דיענדיג קיק געלד שפינערס ,האבען
אבער ,די דאדגע מענשען געהאט גאלדענע נשמות ,אויסגעזעצט מיט די
פילבארסטע •קליאווישען צו• יענעמ׳ס באדערפעניש ,נויט און אומגליק.
•• דאס זעלבע קען מען זאגען וועגען די ווייבעד זייערע װעלכע זענען
נישט אפגעשטאנען אין בארעמהארציגקייט פון די מענעד.

וועגען דעד דעליגיעזעד זייט
דאס .ךעלײגעזע לעבען פון די אידלשע בעלי־מלאכות איז געװען
איינגעהילט אין א טלית פון פשוט׳ע אבער טיפע אמונה.
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די שבתים און ױם־טובים האבען נישט געהאט די דראמאטישקייט,
מיט וועלכע עם האבען זיך אויסגעצייכענט  .חסידי׳שע און לומד׳ישע היימען.
זענען אבער די שבתים און יום-טובים געווען א היילונג פאר זייער מידע
אברים ,א באלזאם פאר׳ן •אומרוהיגען געמיט ,און א פרייד און האפענונג פאר
זייער נשמה .דעד אויסגעאדבעטער גוף און פאר׳דאגה׳טע נשמה האבען מיט
א -אויסערגעווענליכע בעגקשאפט געווארט אויף די הייליגע טעג.
דעם גמרא־גיגון ,וועלכער האט זיך זעלטען געהערט אין זייערע היימען,
האט פארטדאטען דער טדויעריגער ניגון פון תהילים .ביחידות ,אבער בצבור,
באזוגדערסי .האט זיך דאם קול פון תהילים געלאזט הערען שבת און יוס־טוב
ביי טאג נאכץ שלאף  .פון דער גרויסער שוהל ,ווי עס זענען זיך צוזאמענ־
געיקומען דיי תמימות׳דיגע אידען ,ס׳רוב בעלי־מלאכוח ,און געזאגט תהילים
בצבור .אויף די פאליעס פון תהיליט האבען די פשוט׳ע אידען אנגעלאדען
זייערע הייסע בקשות ,זייערע ליידען און צדות און געשיקט דאם צום כסא
הכבוד• .

שבת צו שלש פעודות
אין דעם שאטענפולן גארען־שטיבל ,װאם האט זיר געפונען אין דער
מעריב־זייט פון דער שוהל ,האבען טייל פון די תהילים זאגערס זיו געקליא־
מערט אין דער שבת מלבתא מיט פירען א ״שלש־סעודות״ און זינגען זמירות.
דער' שבת האט זיך גערוקט און דער געשפענסט פון דער וואכען מיט זיעע
אלע צרות און שוועריגקייטען האט געשוועבט פאר די אויגען .אן אומרוהיגקייט
און א נאגענדיקע בענקשאפט האט אדומגענומען דא 0געמיט .די אידען האבען
געפרואווט צו פארלענגערען דעם שבת מיט נאך א זמר .אבער פלוצלונג
האט עמיצער אריינגעבדענגט אן אנגעצובדען ליבט און געזאגט ! ״גוט־ײאך״ !
דאס איז געווען ווי א קאמאנדא צוריק צו דער שלאכט .מען האט גיך אפגע־
בענשט און מיט שווערע באוועגונגען זיך אױפגעהױבען פון די ערטער.
געדאווענט מעריב און געמאכט הבדלה .דער וואכען האט צוריק איבערגענומען
די ממשלה.

די יוגענט
די יוגענט ,וועלבע האט פארלאזט די וועגען פון אירע עלטערען און
באהעפט זיך מיט פארשידינע פאדטייען און אידייען ,האט איבעדגעלאזט דעם
גאנצען גייסטיגען באגאזש און מיטגענומען מיט זיך פון דער היים בלויז דעם
טיפען גלויבען אין א בעסערע צייט און א שטארק געפיל פאר גערעכטיגקייט
און אמת.

דאס נייע צעךגעזעץ ווי א מיטעל ארויסצושטויפען
דע& איד פון דעד האנדווערקעריי
.־.־■ אין דעם ווינקעל פון אידישען לעבען ,וואם האט געהייסען מלאכה,
האט געבדענט א טונקעלער לאמפ .דעם דאזיגען לאמפ האבען די פאליאקען

יוכוך בון
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זיך פאדנומען אויסצולעשען .די האבען דאם געטאהן דורך דורכפירען א צעך־
געזעץ .די מכלומר׳שטע מאטיװירונג פאר דעם צעך־געזעץ איז געװען sכדי
אוועקשטעלען די מלאכה אויף  8געהעריגער הויך . .די אמת׳ע טונה אבעד פץ
דעם געזעץ איז געווען ! צופאר שטעלען פאר דעפ איד דעם וועג צו 8 8אך.
און טאקע פאר אט דעם צוועק האבען זיי אויסגעגוצט דעם צעד־געזעץ .די
אידען׳ וועלכע זענען געווען אין זייעד געגעבענעם פאך שוין פץ יארען אץ
געפירט  8ווארשטאט ,אזעלכע אידען האט מען גאך״'אן שוועריקייטען ,געגעבען
א ״קאדטע־זשעמיעשלניציע״ ( 8האנד־ווערקעד קארטע) ,וואס איז געווען אן
ערלויבעניש צו פר  8קטיצירען דע  0פ 8ך .ד8געגען װידער ,װעןי פרישע אידען
האבען זיך געווענדעט נאד 8זא ק8רטע׳  8פילו 8זעלכע׳ וואס דעד• געגעבענער
פ 8ך איז געווען ביי די  8ירושה־ז 8ך פץ דורות אץ די אליץ האבען געהאט
 8פראקטיק פון יארען אונטער זיך אין דעם פאך״ האט מען געפאדערט אן׳
עגזאמען .דעם עגזאמען אבער האט מען געמאכט אזוי שוועד — פארשטייט זיך
פאר אידען — אז עס איז געווען .אוממעגליך אים דורכצוגיץ .זעלטען ,זעלטעך
האט מען דודכגעלאזט א איד .און דאס אויכעט האט מען געטאהן כדי !צוי
האבען א גרעסעדע העזה דורכצואווארפען נאד מער אידען.
אין דעם בנין פץ מלאכה יאיז געווען איין טיר אפען פאר דעם איד * די
טיר װאס האט געפידט ארויס ן די טיד ווידער ,וואס האט געפיירט אדיין האט
מען געמאכט שמעלעד און שמעלער ביז זי האט• געזאלט אינגאנצען פארמאכט
וועדען.
.

■

די ( ט װ ת פ ג ת \
■

■

■

■

I

די נאענסטע ב 8ך ס ט 8ציע איז געלעגען אכט קילאמע־
טע ר ווייט פון אונזער שטאט .ידי באדינונג .וואס עס האט זיך געפאדעדט —
צו ברענגען די מענשען צו דעד באן און צוריק און אויך צו פארען אין די
נאענטע שטעט — האבען צוגעשטעלט אידי שע'בעלי־עגלוח .די בעלי־עגלות
האבען זיך באניצט מיט װעגעלעך״ בריטשקעס און קאטשען״ געשפאנט אץ
איין ,אדעד צוױי ,פעדד.
י

■

י

־

•

*

■

1

1

אויך פאר סחורות — אדיינגעברענגטע אץ ארויסגעפירטע — האט
מען גענוצט ,אין גרעסטען טייל ,פערד און וואגען״ און דעד רוב פון די ,וואס
האבען געפידט די סחורה פץ פ 8רשידינע האנדעלס־צענטערס ,זענען געווען
אידישע בעלי־עגלות .באזונדערס ,ווען די שטרעקע איז געווען א וריטע .די
בעלי-עגלות האבען זיך באנוצט מיט גתיסע ,שוועדע ,קוואדדאטנע וועגענער:,
געשפאנט אין צוױי אדעד דרײ  8ערד .פלעגען ארויספארען אין■ אנהױג וואך
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און״ ^ומען'ענדע וראך.־ זייער• ארבייט איז געווען אמת׳ע עבודת־פרך .און די
&וחנרע;ארבײט -איז :געווען"באגלייט ,אין •זומער .מיט שטורעס־רעגענס און
^צען׳ און איךווינטעד ,טיט זאוויעתבעט און פרעסט.
 1ני&ט זעלטען האט' זיך׳ געטראפען ,אז דעד וועג אליץ האט זיי צוגע־
^פט'שוועריקײט^ן״ וועלכע האבען געפאדעדט אן א שיעור פיזישע אנשטרענ-
גדנגען'און' געדולד ,.צו ידעם נאד זענען זיי געודען .אויסגעשטעלט אויף לעבענס
fliiSo״ פארעגדיג 1ודךי וועלדער און וויסטע וועגען .ביי• די אלע זאכען האבען
־'
’
..י
‘
שבת.
מאכען׳
געקענט
קו*בו
זיי
*
■
*
J
f \*f 1
* י  t־י
־ J,די דערמאןטע שוועריקײטען האט נישט בלויז דעד בעל־עגלה
מןטמ$אכט ,נאד ,אויך דעך אידישער שפיליטער וואס איז מיטגעפארען׳
האט;^,געטיילט .פעדד.און וואגען זיינען באגדעניצט ביז א געוױסען
שטח .ווען' די מאמאשאווער סוחרים צוליב סוחר׳ישע קאלקולאציע .האבען
ג^קויפט סחורות אין ווייטערע•.האנדלס־צענטערס זיינען די סחורות געבדאכט
געווארען •מיט דעד באן .און די אידישע בעלי־עגלות זענען געווען אינגאנצען
אויסגעמיטען.
דא 0פירען סחורה פון דער באן אין שטאט און אויך דאס פירען
האלץ־מאטעריאל —׳‘ווי שוועלען בעלקעס און בלאקען צו דער באן — האבען
פ^יערי“פ ,פון דעד'שטאט און אומגעבוגג דאס געטאן .אידען זענ&ן׳ נישט
געווען דעדגיי באשעפטיגט .די אידען האבען נישט געקענט קאנקורידען מיט
די פויערים .דער פויער .וועלכעד האט געהאט עסען פאר זיך און פאד די פערד
פון די פעלדער און אפט דאס געלד געדארפט פאר בראנפען בלויז .וויפיל ער
האט פארדינט איז געווען געגוג .דער איד ווידער .וועלבער האט געדארפט
פארדינען פאד זיר און פאר ' די פערה האט ־נישט געקענט באשטיין פאר אזא
קליינע באלויגוגג .אין די לעצטע יארען פאר דער מלחמה ווען אויף דעד
אידישער גאס' איז •זנעווארען זעהד ענג■״ האבען •אויך טייל אידישע בעלי־עגלות
גענו^עד^1ירען ׳האלץ־מאטעריאלען און סחורות• ■צו; און פון ,דעד באן.
^ויסגעשלאגען ז»עם נ*אר • זין האבען זיי דורן• לאדען טאפעלט' און דערביי
אליין מעהר' געשלעפט •דױ־ די פערד .״ ‘
' ױשט' בלױז אין ט^מאשאוו נאר במעט אין גאנץ פזילען׳ האבען פערד
און וואגען געשפילט א באדייטענדע דאלע אלס טדאנפארטאציע־מיטעל .מיט
דעם־ גאנג &ון־ י'ארקא'בעי'/ה$ט דער אוטאמאביל אנגעהויבען צויפא־רנעמען
*
דיעם פלאץי■פון ■פערד• און’■וואגען *י
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דער׳עיקך׳שטי איד*נן — זענען געווען פאדאנט־
.' ’ . 1פלייוואמע מענשיען
ווארטליד״פאר ‘ דער' מעכאניזירונג פון דעד נזראנספאדטאציע צווישען שטעט.
®

1

• >1

ו ■

t

■ *

•

אין שט$ט און.שטעטלעך׳  wrfעם איז נאי גשוען נ*עג'ליך ,האבן זיר געבילדעט
גרופעס'“ ,געשאיפזנז ״ספולקעם״ (שות^ו'ת׳ע,'0י וועלצע האבען ארגאניזירט ,פאר'
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דער:באדינונג .פון די שטעט ,א.מעכאניזירטע:טראנספארטאציע ,פ אך טך ע ט ענ ^
פערד און .וואגען מיט לאסט־און־פאםאזשיך אוטאמאבילען■ . .
,׳'■^ :ב■ f
דעד אוטאמאביל איז געווען — איןגעגענזא ץ צו .פזןדד און0וראגעז^ —
אומבאגרעניצט אין  .באוועגוגג .ער האט געקענט גרייכען צו יעדען פונקט אין
......................................... .
.
לאנך.
די מעלה איז געווען גינסטיק פאר די סוחרים ,װעלכע האבען.געד&.רפען
י’ "''
״
ברעגגען פון ווייט ,אדער פירען ווייט'. .
א חוץ דעם איז דער אוטאמאביל געידען אויך'באקוועםפאר  :די ׳סוחרים
דערמיט״ וואס עד האט געברענגט די סחורה דירעקט צום באשטימטןלארנהי
איינברענגענדיג צייט און עקסטרא טרחא״ יוואס 1חאגז 'זי ך 'גישט 'געלאזנז
־ י י • :י • י • -׳
אויסמיידען! נוצענדיק  .דיי באן .־ ־
עם איז זעלבסט פארשטענדליך• ,אז ווי ווייט־ עסי איז געווען
האבען די סוחרים בעסער גענוצט דעם'אוטאמאביל״ ־װי די •באן.־■ ווי״ ־עס האט
דעדציילט שלום גדינוואלד ע״ה( ,בן נתן) וועלכער איז געווען א בוכה&לטעד
אין דעד טאמאשאווער■ ספולקע ,האט:1י דער  -אוטא■' :גורם■ י געוזען  -גרויסע
דעפיציטען אין דעם באן וועזען• ,וועלכע• איז געווען א מלובה׳שעאונטערגעמוג&
ארויפגעלייגט גרויסע שטייערען אויף די אוטאמאבילען .און פאר איינזועגט;
געבונדען זיי מיט שטייפע■ באגרענעצונגען הן צו דער גרויס ׳פון^לאדונגראון
הן צו דער צאל פון פאסאזשירען .יספעציעלע סקוואדראנען &:ין  -מלופה׳לייט
האבען אכטונג געגעבען אויף די פאראדדענוגגען• .יעדע ■עבירה •יגעגען :-די
גזירות -איז געווען באשטראפט מיט א -שווערע געלד־שטדאף • .י .
די ■דערמאבטע •באגרעניצובגען דער רוב פון די איד׳ געווען  .פו ן אזא
כאראקטעד׳ אז עס■ איז געװען אוממעגליך זיי •אויסצופירען•.ידי 'גוונה .פון■.די
באגרעביצוגגען איז נישט געווען די אלגעמיינע טובה ,נאר צו ליעען• .שטייבעף
און באשווערען די• אונטעדנעמונג ,וואס איז געלעגען כמעט איןאידי שע ■הענד.
י כדי דורך צושטיפען זיו דוי ד די דאזיגע־ שטייפע■ ■און געדיפטעפארצוימונגען ,האבען די אידען געמהט שמירען• אוין* רעכטס און אויף
לינקס .די פאליאקען האבען גענומען ווי •הונגעדגקע הינט.
דאס פעטע שמירען האטי זין געקענט דעקען בלויז דורן צולאזען געוויסע
אונפיגקטליכקייטען אין די ביכער .דאס .האט .אנער פארפלאנטערט דעם
באטדעפעגדען אין די שטייער געזעצען און ,אין רעזולטאט ,געשטעלט אים אין
סכנה צו.יעדען .מינו ט ווערען דואינירט הן עקאנאמיש.און הן פיזיש.
ווי א שפין פארלייגט שפינוועבס ,אזוי האט די פוילישע אנטיסעמיטישע
רעגירונג פארצויגען א געוועב פון גזירות. ,גאגרעניצונגען און בכלל .שווערי ־
קייטען אז דער אידישער סוחר אדעד אונטעדנעמעד ,זאל מוזען זיך אויס־
גליטשען און אריינפאלען אץ דער פאסטקע .די :רעגירוגג ,האבענדיג דעם ,כח
און מיטלען ,האט שוין געפונען די געלעגענהייט .פלוצלונג א -צי טאהן דאס
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שטריקעל און־ מיט• איין■ מאל דערקוועטשען דעם איד .צונעמענדיג אלעס און
דראענדיג גאך מיט ארעסט. .און דערביי נאך אנשטעלען א פנים פון א פדומע
קאץ ,אז דאס ״געזעץ״ געבאך ,איז פאדלעצט געוואדען.
אזוי האט אויסגעזעהן די פראקטיק ,וואס די פוילישע רעגידונג האט
פראקטיצירט בדרך הכלל און באצוג צו אידען .די טדאנספארטאציע געזעל־
שאפטען זענען נישט געווען קיץ אויסנאם.
אויך ביי אונז אין שטאט האט זיו געשאפען אזא געזעלשאפט .נאך
א פארי יאד עקזיסטענץ האט די פוילישע מלוכה זי ליקווידידט און דעדצו
ג או געוואלט די אייגענטימער אייבזעצען אין טורמע.
א פאר יאר פאר דער מלחמה האבען זיך עטליכע אידען אין אונזער
שטאט צוזאמען גענומען אץ געגרינדעט א *ספולקע״ (שותפות בלע״ז) ,וועלכע
האט אויסגעשטעלט אמעכאניזירטע טראנספארטאציע פאר פאסאזשירען און
שחורות.
די גרינדער האבען ארויסגעוויזען גרויסע ארגאניזאטארישע פעהיג־
קייטען .כאטשע דאס געשעפט איז געווען פרעמד צו זיי און נישט געהאט די
מינדסטע עדפארונג אין דעס א געביט — דאך האט די אונטערבעמונג
פוגיןציאנירט ווי א מאשין .געקלאפט ווי א זייגער .א דאנק י די פעהיגקייטען
א!ן אויך א דאנק דעם ,וואס דער נייער סיסטעם האט מער צוגעדינט די
סוחרים ,איז די ספולקע געוואקסען אין דער לענג און דער ברייט .אין א
קורצע צייט איז א געוויסע צאל לאסט־מאשינען שוין געווען אין באוועגונג
מיט סטאבילע נסיעות ,לויפעגדיג הין און צוריק מיט לאדונג אויף א שטרעקע,
וואס האט זיך געצויגען פון טאמאשאוו־לעמבערג פון איין זייט און טאמאשאוו־
לובלין־ווארשא — און טיילמאל ביז אפילו לאדזש — פון דער אנדערע זייט.
גלייכצייטיג זענען געלאפען פאסאזשיר־אוטאמאבילען  3מאל א טאג קיץ
לעמבערג (לבוב) ,צוויי מאל א טאג ,א ח ח שבח און זונטאג ,קיין לובלין און
אלע שטונדע קיץ זאמאשטש — אהין און צוריק .עטליכע מאל אין מעת לעת
צו דער באךסטאנציע אין בעלזשעץ אחוץ דעם האט זיך אפט געמאכט
צופעליגע יאזדעס פאר לאסט־אויטאס צו פארשידענע פונקטען פון לאנד,
■

4

די אלגעמיינע באפעלקערונג האט .אויך גענאסען פון דער ספולקע,
געבענדיג באשעפטיגונג צו טייל אידען און קריסטען אלס שאפערס און
העלפערס .נישט דערלייגט דערצו האבען אויך די אלע פאליאקען ,וועלבע
האבען געהאט עפעס א מאכט און געקענט מאכען שוועריקייטען.
א פאר יאד האט די ספולקע עקזיסטירט .ווי איך האב שוץ דערמאנט
האט דאס געשעפט געבליהט און געוואקסען .אינמיטען דעם בליהען און
ענטוויקלען אין א געוויסען טאג — איך געדענק נישט צי דאס איז געווען
א יאר אדער מעהד פאר דער ■מלחמה — זענען פלוצלונג געקומען אגענטען
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פנן שטייעדיאמט און .ווי מי ט אי ץ אייזערבע צודעק אדױפגעלייגט א ?ןאנפים־.
קאציע אויף אלעס .וואס די ספולקע האט געהאט און באזיצט.
די בעלי־בתים האבען געמוזט זיו אויסבאהאלטען ווייל די מלוכד .האט
געוואלט באך דערצו זייער גוף און בשמה-.
צוגערױבט
געוואדען
מח
און
פראצע
אידישע
ענערגיע,
אידישע
איז
אזוי
 %י*
'
י
און פארניכטעט.
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וועלכע זעגען געווען קליינע שותפים'אץ העלפערס ' ,האבען באך דעד ליקודי־
דאציע פון דעד ספולקע ,יעדער־ באזונדעיר י מיט שותפים ,איינגעהאנדעלט
א לאסט־אדטא אץ געפירט לאדונג; די הויפט שטרעקע איז געווען טאמאשאוו־
לעמבערג ,און צודיק.
•עם איז כדאי צו דערציילען ,אז איינער פון די צוױי האט באך דעם
פדייטאג ,ווען די מלחמה האט זיו אנגעהויפען און צעשפילט ,געמאכט א יאזדע
קיין לעמבעדג .קומענדיג א היים האט עד געבדענגט די בייעם ,אז לעמבערג
איז געוואדן באמבארדירט! ליידער האבען מיד לאנג נישט געדארפט ווארטען
אויף די דייטשע באמבעס וועלכע האבען אונז ״באזוכט״ .אכט ־טעג נאכאנאנד,
בדענגענדיג טויט און אומגליק• צו א גדויסע צאל אידישע קדבנוח .׳
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 3ױ ל ע\ ,וועלכע איז געווען הינטערשטעליג אין
שוועדע אינדוסטדיע • ,האט געהאט אן איבעדגעלאדענעם פאדטיידיקונגס־בו־
דזשעט אץ געפירט איר ווירטשאפטליכע פאליטיק אויף א ברייטן ,אנטי־
סעמיטישען שליאן און אנדערע סיבות ,האט געליטען פץ א פאסיווען
האנדעלס־באלאבס.
אלס רעזולטאט פון דעם אונגינסטיגען באלאנס ,איז אין פוילען אנגע־
גאנגען אן אומלעגאלער האנדל מיט פרעמדע וואלוטע ,די קרוין פון וועלכע
איז געווען ,דער גרינער אמעריקאנעד .דאלאד.
די טרייב כחות.פון דעם דאזיגען .האבדעל זענען געווען.די פאלגעגדע
סיבות און גורמים ן אומצוטרוי .די באפעלקערונג האט אנגעוואוירען.איר .צוטרוי
צו .דער אייגעבער .וואלוטע ,און די ,וועלכע האבען געהאט די .מעגליכקייט
צו שפארען — אנשטאט די שפאתנגען לייגען.אין א באנק עס זאל וואקסען
פראצענט — האבען בעסער געקויפט דאלארען.צו פארזיכערען זיך מיט דעם
ווערט ,וואם מען האט דערגרייכט .אזוי האבען אויך געטאן .די ,וועלכע
האבען פארקויפט א וויכטיגע זאך ,ווי ,למשל ,א נחלה,. -.
טייל פאבריקען ,זייענדיג אפהענגיג ,אין זייעד פונקציע פון געוויסע
כעמישע שטאפען ,אדער טיילען פץ מאשיגען ,וואס מען האט נאר געקענט
■
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קריגען אין אױםלאנד״ האבען געמתט האבען פרעמדע וואלוטע .דער אײנציגער
מקור פון דעם איז געװען דער שװארצער מארק.
נישט זעלטען האט זיך געטראפען ,אז עם איז געווען נויטיג א רעצעפט
אדער אן איינשטיך ורעלכע פוילען האט נישט געתאט .אין אזא פאל אויר
האט מען געםוזט אנקומען צום שווארצען מארק.
פון וואנען האבען זיך געגומען די קװאלען״ ױא 0האבען געשפייזט
דעם שוואדצען מארק מיט פדעמדע וואלוטעו
דער הױפט קאנאל״ רואס האט צוגעשטעלט די פרעמדע װאלוטע״ איז
געװען די שטיצע״ וואם קרובים פון אויםלאנד (דער׳עיקר׳שט פון אמעריקע)
האבען געשיקט צו זייער אייגענע אין פוילען.
די קרובים אדער זײ זענען געקומען אליין ,אדעד זיי האבען באזארגט
דורן־ פרײנד ,װעלבע זעבען אויך געקומען באזוכעז נאענטע און ברענגען הילף.
עס זענען געווען אויך פאלען״ אז דאלארען״ װאס זענעען געקומען פון
פארקויפען עפעס׳ אדער פון אפשפארונגען׳ און וזעלכע זענען געלעגען אונ־
באװעגליך״ האבען זיך דורכגעליפטערט איבער׳ן מארק .אזא פאל האט פאסירט,
װען עס האט זיך געמאבט עפעם א געשעפט און געדארפען האבען זלאטעס.
אונזער שטאט איז נישט געװען קײן אױסנאם אין דעם פרט און בײ
א צען פערזאן (פאמיליעס) האבען געהאגדעלט מיט װאלױטע.
דא 0קויפען אדער טױשען דאלארען מצד דער באפעלקערוגג קען מען
איעטיילען אין צוױי קאטעגאריעס * :א פאזיטױוע און נעגאטױוע .אזוי .למשל״
קען ווערען באטראכט פאר פאזיטיװ ו אס קויפען דאלארען פון אפשפארונגען
און אױך צו זײן געדעקט פאר סחורה .און דאם טוישען װידער  :װען עם האט
זיך געהאנדעלט װעגען מאכען א געשעפט .דאגעגען קען וחלרען באטראכט פאר
נעגאטױו ואס טוישען דאלארן׳ װאם מען האט באקומען אלס שטיצע ,פשוט
פאר ברזיט .און קויפן װידער  :װען מען האט דאס געטאן׳ כדי צו צאלען א
חוב״ אדער דערגרײכען א רעצעפט.
וואס בנוגע דער אױישע באפעלקערוגג פון אונזער שמאט :גלויז א
קליעע גרופע .װאס איז באשטאנען פון די קעפ פון א פאר געװיסע בראנזשעס״
האט געהאט צו טאן םיט די װאלױטשאזשעס פון דער פאזיטיװער זייט״
באזונדערם האט זיך אויםגעצײכענט אין דער הינזיבט די שניט בראנזשע.
בײ דער דאזיגער בראנזשע אחוץ די גרויסע ,האבען אוין די וועלכע האבען
פארנומען א מיטעלע פאזיציע געהאט די מעגליכקײט׳ אין א קלײנער מאס,
צוצורירען זיך צו װאלױטע אויף א פאזיטיװען אופן.
דאגעגען די איבעריגע אידישע באפעלקערוגג׳ װעלכע איז געװען
מ־נסה־לאז״ ארבײטס־לאז און געלעבט אין שרעקליכע באדיבגונגען ,זייער
האבען צו טאהן מיט װאלױטע איז געװען בלױז פון געגאטױוען כאראקטער•
■
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דעד גרויסער רוב פון ויי האט אפילו נישט געזעהו א דאלאר ,אדער אנדערע
■׳
.
פרעמדע וואליוטע■ ,
 ..וואס אנכאלאנגט די וואליוטע־סוחרים .אליין  :זיי ,האבען געמאכט נישט
שלעכט .שוין צוליב דעם פשוטץ טעם .ווייל .דער .האנדעל איז געווען
אומלעגאל ...און דאס וואט איז אומלעגאל האט נאר רתיקע ,אבער נישט <<
קיץ אויסגאבען.
פ ליי ש
י

D u m im־
i

־
■

האלטענדיג זיך ביי דעם פאר פון
35
וייערע עלטערען .האבען זיך פארגומען מיט קצב׳ריי .זיי האבען באזארגט
די שמאט מיט כשר און נישט כשר ,פלייש (א גוי׳ישע יאטקע איז נישט געווען
אין שטאט .צוליב דער ביליגקייט פת טריפה־געווארעגעם אויפ׳ן חשבון פון
כשר׳ס ,האט זיו אזא יאטקע נישט געלוינט .ערשט שפעטער ,א דאנק דער
שחיטה־גזירה און אויף א דאנק דעד פרא&אגאנדע צו באפרייען זיו פון דער
אידישער פארמיטלונג ■ .האט־ זין  -געעפעגט ,אין א קלייבעם פארמאט ,א
קריסטליכע יאטקע).
אזוי ווי די אנדערע ,האט אויך די בדאנזשע כאטשע קליץ אין צאל,
זיך געטיילט אויף די־ דריי פד*נציפיעלע קלאסען ז גבירים׳■ מיטעל־קלאם און
ארימע.
די צאל פון די גבירים איזיגעווען גאר א קליעע .זי איז באשטאנען '/ id
א פאר איינצעלנע .די גבירים האבען אבער .גע האט מזומנים! י דאס האט זיי
געגעבען די מעגליכקייט צו געניסען פון א גינסטיגע געלעגענהייט ,אויב
אזעלכעס האט זיו געמאכט׳ און אחוץ דעם׳ האבענדיג געלד האבען די געקענט'
קויפען מיט אמאל א פאר שטיק בהמות ביי א פריץ ,אדער רייכען פויער.
אזעלבע טראנזאקציעס האבען זיו אויסגעצייכענט ,געווענליך .מיט
א נידעריגערן פרית ו ד אויפן מארק באזונדערס .ווען דער פארקויפער האטי
זיך גענויטיגט אין געלד.
ו ד פארשטענדליך האבען די פאר גבירים געשפילט די הויפט ראלע
אין דער בראנזשע .באזונדערס דאמינירענד את געווען■ די ראלע פת צודי
ברידער .צוויי פת -דעד גדופע האבען צוגעשטעלט־ פלייש צו דעם גארניזאן.
וואס איז געשטאנען ־ אין שטאט' .וואס עט איז גרינג זיו פארצושטעלען את
דאס פלייש־צושטעלען נישט געווען באוירט בלויז אויף די גאר גוטע באדיב־
גונגען פאר דעם גארניזאן .נאר האט א דן געהאט צו פארדאגקען דאס גראבע
,״שמי ר ע ך ארום את אדום .דאט האבען דעם גארגיזאן פאר אן אפגעמער ,האט
קודם ,כל געהאט די מעלה׳ וואס עס האט געהאלפען ,ליגדעדען די .שווערע
קזיקות פון טריפה־געווארענע ■בהמות• די מענשען פון דעם קלאם האכען
גישט  .זעלטען זין באנוצט מיט  .געדונגענע הילף .ד? הילף  .איז .געווען פון
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געלעגענהייטליכען כאראקסער .עם זיינען אויך געווען צוויי פון דער גרופע
וואס האבען באשעפטיגט איינעם ,אדער צוויי מענשען סטאביל.
'די מיטעל־קלאם איז געווען א סן גרעםער אין צאל ,ווי די גבירים״
אבער באגרעניצט אין געלד .די ,וואס האבען געהאט ״מזומנים״ האט זייער
קאפיטאל בלויז .געקלעקט פאר איין בהמה .אנדערע ווידער״ האבען זיך
געדארפען צוזאמען נעמען אין א שותפות צו קענען קויפען א בהמה.
די מענשען פון דעד דאזיגער גרופע האבען אליין געטאהן די אלע
ארבייטען .וועלכע האבען זין געפאדערט .זעלטען זיו באנוצט מיט באצאלטער
הילף .די פרנסה האט זיי געגעבען יופ־טוב׳דיקע און געדריקטע מאמענטען1
עס איז געווען ױם־טוב״ װען די בהמה איז געווען בשר .דאמאלט״ האט דער
פאטער זיך ערלויבט״ אוין דעם חשבון״ א ביסעל בראנפען אויף שבת.
די מוטער האט ״ארײגגעכאפט״ עפעס פאר די קינדער״ אדער פאר זיך״ אדער
גאר״ פאר דעד שטוב .און פארקערט״ ווען די בהמה איז געווארען טריפה״
איז די שטימונג געווען אן אויפגערעגטע און א נידערגעשלאגענע.
דער פאקט״ וואס דער אויסגאנג פון דער שחיטה האט זיך אפגעשפיגעלט
אין דער שטימונג און האנדלונג פון די דאזיגע מענשען ,קען געבען א באגריף
פון זייער פינאנציעלען מצב.
’ די מעגשען פון דער ארעמער קלאס ,באטש גרויס אין צאל״ האבען
געשפילט א גאר קליינע ראלע אין דער בראנזשע״ זיי האבען אליין נישט
גע׳שחט׳ען און אויב עם האט ווער פון זיי פארקויפט פלייש ,איז דאס געווען
גענומען ביי אנדעדע .טייל האבען געזובט א גראשען צו פארדינען דודך קויפען
א קעלבל אויפץ דארף ,אדער אויפץ מארק ,און דאם פארקויפען צו די״ וועלכע
האבען אליין גע׳שחט׳ען,
די דאזיגע גרופע האט אזיך צוגעשטעלט די מענשען״ וואס האכען
געהאלפען די גרויסע ביי פאדען זיך מיט די לעבעדיקע בהמות און אנדערע
פונקציעם.
די דאזיגע פרנסה צוױיג״ גל ײו ווי די אנדערע אידישע פרנסה־צווייגען,
האט געהאט בלויז א פאר איינצעלנע זאפטיקע און גרינע — לויט די
טאמאשאווער פערהעלטיניסען — בלעטער — א פאר בלויז פאזיציעם״ וואס
זענען געווען גוט אוועקגעשטעלט .די אנדערע פאזיציעס דעד רעשט פה דער
בראנזשע״ זענען געווען — פארוועלקטע בלעטער .טייל מער״ טייל ווייניגער.
אין אלגעמיין ,איז די צווייג געווען אונטעד דעם צייבען פון ידידה מיט
א שארפע טענדענץ צו פאדשמעלערען און איינשרימפען זיך.
דער פאראדעמונס־ פראצעם מאם האט ארומגענומען די אידישע
באפעלקערונג צוליב פארשידענע סיבות — הן אביעקטיווע און הן אנטיסע־
מיטישע — האט איינגעצויגען דאס צירקעל פון די״ וועלבע האבען זין
געקענט ע רלוי בן .צו קויפען פלייש ,וואס האט געקאסט טייער און געווען
m

m
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פשוט א.לוקסוס .און דאס במילא ,האט אין קאנסעקווענץ״ פארשמעלערט דאס
פרנסה־פעלד פון .דעד .דאזיגער בראנזשע• .גלייכצייטיג ,די פארפאלגונגען״ מאס
די פאליאקען .האבען אנגעווענדט לגבי אידישע פרנסות״ האט די קצבים
נישט אויסגעמיטען און אויך זייערע פאזיציעס צעטרייסעלט.
אין אזעלכע .באדינגונגען״ נאטירליבערוױיז״ אן אפילו״ װעלכע ס׳איו
אינטערווענץ פון דרויסען איז די בראנזשע געגאנגען צו איינשדימפונג און
איינדארונג.
דאס איז פאר די פאליאקען אבער געווען א צו לאנגזאמער פראצעס.
און כדי דעם פדאצעס צו צויאגען האבען זיי געשאפען די שחיטה־גזידה .די
גזירה איז צושטאנד געקומען אין מערץ .1936
די שחיטה־גזירה״ װעלבע האט באגדעניצט די צאל • בהמות צו שחט׳ען
לויט דעם אידישען דין״ האט מיט איין קלאפ פארקלענערט דעם שטה פון
דער דאזיגער פרנסה־צװײג״ מאכענדיג ענג און שווער.
אמת די גבירים האט דאס נישט געטראפען אזוי שווער .אבער עס האט
זיי א דן אנגערירט .ודיל די״ מעלכע האבען געהאט דערפון מערער ,האבען
באקומען .ווייניגער  jדי וואס האבען געהאט  .ודיניג — נאך ודיניגער און די
ווידער״ װעלכע האבען געהאט בלויז א ביסעל — זענען אינגאנצען א תי ם־
געשטויסען געווארען.
 .די מענשען פון דער ארעמער גרופע האבן געפרואווט ארויסקריגן
עפעס פון דער צעשטערונג דורך אומלעגאלער שחיטה .אבער דאס איז ודיט
נישט געגאנגען .מייל לויט דעם אידישען דין מוז כשר פלייש זיין פון א נישט
אנגעשטרענקטער שחיטה ד .ה .די שחיטה מת זיין לעגאל .און אזד ווי די
טאמאשאווער אידען האבען זעהר מדקדק געווען אויף כשרות האט אזא פלייש
זיך נישט פארקויפט.
די שחיטה־גזירה האט אנגעפילט די פאליאקען מיט ג תי ם צופרידענהייט.
זיי זענען געווען באהערשט פון טריאומף געפילען ,גלייך ווי די וואלטען
א גרדסע מלחמה געווינען .די מאדאם פריסטעראווא״ װעלכע איז געשטאנען
אין דער סאמע שפיץ פון דער גזירה־אקציע״ איז געװארען א נאציאנאלע
העלדין .די אידען מידער ,דודך דעד דאזיגער גזירה האבען געפילט״ אז
דעד אגטיסעמיטישער שטורעם האט א שטארקן בויג געטאן די אידישע שיף.
■
■

■

די בוא1ןאש$גגע1־ אידישע טרעגנודס־
m

ה\ דאס .אויסלאדען .די אריינגעברענגטע סחורות הן
דאס אנלאדען די ארויסגעפירטע סחורות און אדך,ד א ס איבערטראגען פאר־
שידענע משאות פון איץ ארט צום צמייטען — די ארבייטען האבען געטאן
אידישע הענד און פלייצעס .די.מענ שען האט מען גערופען טרעגערס.
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בײ אונז אין טאמאשאװ האבען זיך די טרעגערס געטיילט  .אויף צורי
גרופעם״ • איין גרופע האט באארבעט נל ױז סחורד״ ארומנעמנדיג אלע מינים
סחורה* די צוױיטע גרופע האט ערלעדיגט די פאדשידענע משאות װאס דער
טאג האט גענראכט.
די לעצטע האבען זיך באהאלפען מיט פערד און וואגען .וױיל טייל פון
די שווערע זאכען האט מען געדאדפט ברענגען צו א פוגקט ,וואם איז געלעגען
ווייט און עם איז געווען אוממעגליך צו טראגען דאס אויף זיך ,צוליב דעם
זעלבען טעם האבען זיך די מעהל־סוחדים מיט זיי באניצט ביי צושטעלען
מעד,ל פון דעד מיהל ,וואס איז געשטאנען אין עק שטאט ,צו שפייז־קראמען
און בעקערם .ױי האבען אױך געפירט ליים און זאמד צו אויפשטעלען ,אדער
פאדיבטען אויווענס און קיכען .ווי הארפאשניקעם האבען די דאזיגע אידען
געארבעט שווער און געלעבט אן ארעם לעבען ,זייענדיג דערביי פרייליכע
קבצנים.
די טרעגערס פון דעד ערשטער גרופע ,וועלבע האבען ערלעדיגט די
סחורות האבען געציילט א גרעסעדע צאל משפחות .ווי עם האט געהאט די
צווייטע גרופע .זיי זענען געווען פאראייניגט אין א שותפות .אין דעם שותפות
האבען זײ ארײנגענומען בלױז די ,וועלכע האבען געהאט א חזקה אויף
טרעגעריי .גלייכצייטיג האט דער שותפות נישט דערלאזט אז עמיצער זאל
זיך אדײגרײםען אין זייער געביט .עם זענען געווען פאלען .אז טייל אידען,
וועלכע זענען געווארען אדױםגעװארפן פון זייערע פרנסות ,אגן נישט האכענדיג
וואס צו טאן האבען געפרואווט ווערען טרעגערס .די שותפים אבער ,האכען
נישט דערלאזט דעדצו.
אזא שטעלונג פון זייער זייט איז געווען באדעכטיגט דערמיט ,ודיל ווען
מען וואלט יעדען צוגעלאזט ,וואלט קיינער גאר נישט געהאט דערפון.
וועגען די מענשען פון דער דאזיגעד גרופע קען מען זאגען ,אז זיי
האבען ארויפגעלייגט זייער חתימה אדף דער פראפעסיע — יעדער פון זיי
האט מיט זיך פארגעשטעלט״ און געווען אויך •אזוי באטראכט ביי אנדערע״
דעם פראפעסיאנעלען טרעגער .און גלייבצייטיג האבען די דאזיגע מענשען
געמאנט פילען די עקזיסטענץ פון זייער גרופע אדום און א ת ם.
זייער באציהונג מיט די קרעמערס האבען זיי איינגעשטעלט אויף אזא
אופן ,אז טרעגעריי־באדינונג איז געווען ,ווי א טייל פת די פראצעסען װאם
סחורה מוז דורכמאכען .אלע סחורות האבען געמוזט דורבגיין זייער באדינובג
און אונטער באשטימטע פרייזען.
פאר טייל קרעמערס איז אזא רעגולאציע געווען א לאסט .זייערע
קראמען האכען נישט געטראגען אויף באדינונג .און דער פרייז ,וואם די האבען
געדארפט באצאלען צו די טרעגערס ,איז געווען — ווי קליין דער פדית זאל
נישט געווען זיין — א לעבעדיגער טייל פון זייער פארדינסט .די דאזיגע
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קדעמעדס .ווי ווייט מעגליך ,האבעל 8ליין געטאן די טרעגעד־ארבעט .די
טרעגעדם פון שותפות אבער ,האבען  24שעה אין מעת־ לעת געהיט זייער
פרנסה צו זיץ גרייט ,ווען עם וועט זיך עפעס מאכען׳ צו טאן זײער מלאכה.
יעדע נאכט האבען אגדערע געהאט שטירה .י
ווי האט אויסגעזעהן די אינעדליכע זייט פון שותפות ?
כאטש אין דעם אויסערליכען פאדקער איז זייער פראקטיצירען טרע׳
געריי געווען באהערשט פון א שטייפער שטעלונג .זענען אבער ,די באציהובגען
צווישען זיך ,אינערהאלב דע  0שותפות .געשטאנען אויף א גאר הויכען
מאראלישען ניווא.
יעדער איינער פון די שותפים האט געקראגען א גלייכען חלק פון
פארדינסט .וואס דער טאג האט געברענגט .אחד המרבה ואחד הממעיט —
דער וואס האט מעהר און שװערער געארבעט (עס זענען געווען צוױשען זיי
שטארקעדע און שוואכערע) און דעד ,וואס האט■ וױיביגער און גרינגער
געארבעט — אלע האבען געקראגען גלייך .ווען עס האט זיך געמאכט ,באהיט
ג־ט ,אז איינעד איז קראנק געווארען ,האט עד די גאנצע צייט פון דעד קרענק
געקראגען זיץ פולען חלק .און ווען עס איז געקומען צו ארבעט איז יעדעד
געלאפען טאן די געפאדערטע ארבעט מיט •דעה גאנצען אינטעדעם ,ווי דאס
וואלט געווען פאר אים אליין .מיטן זעלבען ברען און חשק האבען זיך
געווארפען צו דעד ארבעט ,די ,וועלכע האבען שוין געהאט אפגעטאהן געוויסע
אדבעטען ,ווי די ,וועלכע האבען נאך גאד נישט געהאט געטאהן .דעדביי האט
דעד שטאדקער נישט געהאט קיין פרעטענציעס ,וואס ער ארבעט שווערער
אזן דער ,וואס האם געאדכעט מעהר האט נישט געהאט קיץ פרעטענציע;0
מייל ער האט געארבעט מעהר .די אטמאספערע צווישען זיי איז געווען גלייך.
ווי זיי מאלטען געמען איץ משפחה.
״ אין הינזיכט פון פרנסה האבען די טרעגערם פון שותפות געהאט
בעסער ,ווי די טרעגערם פון דעד אנדערער גרופע ,באטש די שווערע ארבעט
האט זיי געגעכעו אויף אן ארעם לעכען ,וואס האט נישט איבערגעשטיגען דעם
גאר גידעדיגען לעבענ׳ס־שטאנדארט פץ די אדימע אידישע הארפאשנע מאסען
אין טאמאשאוו .פונדעסטוועגן איז זייער לאגע געווען א בעסערע ווי ביי
די אנדערע .יעדעד טאג איז געווען זיכער אז ער וועט ברענגען וועלכען
פארדינסט .עס איז געווען אזוי ווי גאראנטירט.
די פרנסה פון אט די טרעגערס איז געווען אין גאנצען אפהענדיג פון
אידן .זיי זייבען געפארן אין דעם שיפל פץ דעם אידישן סוחר אץ קרעמער.
אזוי לאנג דאס שיפעל האט זיך געהאלטען אויף דעד אויבערפלאך ,כאטשע
דער ווינט האט דאס געבויגען און די כוואליעס געפלייצט ,האבען זיי זיך•
אויו געהאלטען .אין דעם מאמענט אבער ,ווען דאס שיפעל מאלט זיד איבער*
גזמ־דײט װאס איז געמען זעהר .נאענט דערפון — וואלטען .די טרעגערם
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אדונטערגעגאנגען צוזאמען דערמיט .די פוילישע סוחרים ד״אבעך אין פרינציפ
נישט צוגעלאזט א אידישען טרעגער.
דאס לעבן פין די טרעגערס און באזונדערס פון די פון שותפוח״ איז
נישט באשטאנען פון אײן קאמער ,פון דער נידעריקער ,װי דאס לעבן דרײט זיך
בלויז ארום דעד באשעפטיקונג און נאטירלעכע פונקציעם .נאד געהאט אױך די
העכערע קאמער ,װאס איז אױםגעשטאטעט מיט די אײדעלע אינםטרומענטען.
מיט די כלים ,וועלכע באװירקט פון אויםערליכע אײנדרוקען צינדען אן געפילען,
שאפען פסיכישע סיטואציעס ,בריען אויס אידעען און פארמאלירען פסיכילאגישע
אײנשטעלונגען .עס װעט גישט זיין איבעריג צו דערצײלען װעגען טײל
טעטיקײטען פון דער העכערער קאמער בײ די טרעגעדס״ וױיל געװיסע אידעען,
װאם האבען זיך צוגעקלעפט צו מאנכע פון זײ און פסיכילאגישע אײגשטעלונגען
װאס האבען זיך ענטװיקעלט בײ זײ״ האבען געהאט א אײנפלום אויף באשלוםען
אין דעש׳דיקע און אומערװארטעטע סיטואציעם ,װאס די שטורמישע און
טראגישע צייט האט געשאפן ,לײדער זײגען מאנכע באשלוםן געװען פאטאלע.
טײל פון דער שותפות גרופע ,באזונדערס די טאן־געבערם ,זענען געױען נישט
צופדידען מיט זייער פדאפעסיע ,װעלכע האט געגעכען אן ארימע פרנסה און
א נידעריגע סאציאלע פאזיציע .דעד חלק ,װאס דעד גורל האט זײ צוגעטיילט
אין אלגעמײנעם לעבען האט אויסגעזעהן אין זײערע אויגען װי אן אומדעכט.
אזא געדאנקען־גאנג ,פארשטענדליך״ האט מיט זיך געטדאגן פארדראס און
פרעטענזיעס .א גרויסן חלק אין צעכלאזן אזעלכע געפילן האבן געהאט די
לינקע פארטײען .די דאזיגע פארטײען האבען אנגעוױזען אויף דער געזעל־
שאפט אלם די שולדיגע אין דער נעבעכדיגע מערכה פון די אידישע ארימע
מאםען .ווי א גאטירליכע זאך זענען די יועדצעד און האפעגונגען פון די
בישט צופרידענע טרעגערס״ גלײד וױ אנדעדע נישט צופרידענע״ געװען
פארבובדען מיט די ליגקע פארטײען ,װעלכע האבען צוגעזאגט אין דעד נייער
געזעלשאפט ,ױשט בלויז א גרױסען חלק אין מאטעריעלען װאוילזיץ פאר די
תארעפאשנע מאסען ,נאר אויך אן אנגעזעענעם פלאץ אין געזעלשאפטליכער
חשיבות.
װי פשוט׳ע אידען האבען זיי געגלויבט ,אז דאם לעבען איז אויך• פשוט.
דאם לעבען איז װי א באן  :עס איז אפהענגיג ,אויף װעלכער זײט פון דער באן
מען שטעלט אװעק דעם לאקאמאטיוו .און.אויף יעדעד זײט״ וױ דער לאקאמאטיױ
זאל נישט שטיין ,זענען די וואגאנען װאס שטײען לעבען אים — די עדשטע
און די אנדערע — פון אונטען .אזוי מיטן לעבען  :װעט מען דעם לאקאמאטױו
פון לעבען אװעקשטעלען לעבען די ארימע ,הארפאשנע מאסען ,װעלען זײ
זײן פון פארענט און די אנדערע — פון אונטען.
דערוױיל אבער ,האבען די נישט צופרידעגע טרעגערם מקנא געװען די
קרעמערם און געקוקט אױף זײ װי א העכערע און פדױױליגירטע קלאס.
m
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מערקווידדיג איז דערביי דעד פאקט׳ וואס די .דאזיגע• באציאונג איז ,נישט געווען
איינזייטיג :א סך פון די קרעמעדס האבען נישט ווייניגער מקנא געווען די
טרעגערם .מאנכע דערפאד ,וױיל די טרעגערם האבען פשוט מעהר פאדדינטן
מאנכע ווידער דעדפאר״ כאטשע זייער ארבעט איז געווען שוועד אץ■ דאס
לעבען ארעם׳ האבען אבער געגעסען זייעד ברויט במנוחה ;.שדעק און ציטער
פאר עקזעקוטעדם האט .גישט פאדוואגעלט זייער שלאף״ און זייעד שבת איז
נישט געווען געשטערט צוליב נישט ערלעדיגטע שוועריקייטען און שוועדי־
קייטען ,וואס מען האט געקענט ערװאדטען.
דאס זענען געווען זאכען ,וואם א סך קרעמערם האבען זיך געוואונשען
צו האכען .האבען אבער דאס נישט געהאט.
דדך אגב איז כדאי צו באמעדקען׳ אז בדרך כלל האט אויף דעד ענגעד
אידישעד גאם אין טאמאשאוו אויף אזא אופן געשפילט די מוזיק ! איינעד האט
מקנא געווען דעם אנדערען .יעדען האט עפעס וויכטיגם געפעלט אז ער האט
געהאט פאר רואם מקנא צו זיץ.
דאס •לעבען האט אמאל ליב זיך א שפיל צו .ט אן מיטן מענש אויף
א ברוטאלען אופן :די זאך .וואס ס׳איז היים באגעדט און געבענקט ,דערלאנגט
דאם לעבען דעם מענש גלייך ,אין האנד אדיין.ן אבער ,עס גיט איט דאס
אויף א הייסער טאץ ,אז עד מוז די טאץ מיט דער זאך אוועקװאךפען״ בלײ־
בענדיג מיט א שטאדקען בדי .א ענליכע ערפארונג האבען דורכגעלעבט די
אלע ,וועלכע האבען עדווארטעט גרויסע גליקען פון א סאציאליסטישען
סיסטעם.
ערב סוכות  1939לויט■ אן אפמאך מיט די דייטשען י״ש׳ וועלכע
האבען געהאט פאדנומען טאמאשאוו ,זענען די רוסען  .געקומען צו אונז צו זיין
די בעלי־הבתים פון אונזער שטאט .געקומען זענען זיי ווי א פארפלייצונג.
מחנות פון פארשידענע מיליטער און פארשידענע געווער האבען זיך געשאטן
ווי א ליאווע .אכט טעג זענען די דוסען געווען אין טאמאשאוו ,איבערגע־
־ בענדיג■— ווידער לויט אן אפמאך — צוריק אונזער שטאט צו די נאציס י״ש.
אין משך פת דעד קודצער צייט אבער ,האבען די רוסען געפירט.א העפטיגע
ווערבירונג־אקציע צו פאח*ן יקיץ רוסלאנד צו לעבען און אדבעטען דאדט.
די י וועלכע האבען אויפריכטיק געגלויבט אין דעם׳ 'וואס זיי האבען
געלייענט ןמ־עד געהעדט״ האבען אין דעד מעגליכקייט צו פארען קיץ דוסלאנד
געזעהן ווי דער הימעל וואלט זיך אדאפגעבויגען און געבדענגט די דאס,
וואם די האבן פארלאנגט! און■ די צווישן די ביי וועלכע פאמיליע־שטערונגען,
אדער אנדערע שטעדונגען זענען נישט געשטאנען אין וועג״ זענען מיט פרײד
געפארען .צווי׳שען די פארעדס דינען אויך געווען פץ די דערמאנטע טדעגעדם.
קומענדיג אהין אבער און זעהענדיג די כלה אין איר ווידקליכען געשטאלט,
עדווארטונג,
וואס גדעסער די■
זענען די ■מענשען געוואדעז זעהר ענטוישט.
■
.
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מןמאשאװער

שטארקער און ביטערער איז געווען לי ענטוישונג• את יי .וועלכע האבען
זיך א סך צוגעזאגט — האבען אויסגענוצט די ערשטע געלעגענהייט און
געפארען צוריק אהיים .ליידער זענען זיי אנטלאפען פת א רעגען גלייו אין
פייעד •אדיין .דעד דייטש י״ש האט זיי מיט די רעש ט אידען אלע פארברענט.
ס׳איז; גאנץ מעגליך ,או וואלטען די מענשען .וועלכע זענען געפאדען
צוריק אתיים ,נישט ערודאדטעט א סך ,וואלטען די אפשר ,כאטש אין גאר
שלעבטע באדינגונגען ,דורכגעלעבט די מלחמה .עם איז געוזען א פאקט .אז
א געמיסער פדאצענט פון די פוילישע אידען .וועלכע די מלחמה־זאוויערוכע
האט פארטראגען — באונם אדער ברצץ — קיין רוסלאגד .האט איבערגעלעבט
די מלחמה.
פון רוסלאנד זענען די משחיתים ,מיט וועלכע דער טויט האט זיך
באנוצט אין זיין ארבייט ,געװען עלעמענטאדע נאטור־כוחות ,ווי עפידעמיעס,
הונגער ,קעלט און אנדערע אנשיקענישען .דעד ,װעלכער האט געהאט עפעס
גליק און אויסגעמיטען די נעצען .וואט די דאזיגע כוחות האבען פאדשפדייט,
אדער זיך אויסגעפלאנטערט ,ווען עד איז אריינגעפאלען אין זיי — דער האט
דעדצויגן צו  .דעד ענדע פת דער מלחמה .אנדערש איז געווען אין פוילעך.
דאדט זענען מענשען ־־־ דייטשען און פאליאקען — געווען די אגענטען פון
טויט .זיי האבען שוין געזעהן .אז קיינער זאל זיך נישט ארויסדרייען פון דיערע
הענד.
•וזי ם׳איז שוין געווען דערמאנט ,האבען בלויז איינצעלנע טרעגעדס
פון דעד שותפות־גדופע געהאט זייערע סענטימענטען אויף י ער זייט פת ׳די
לינקע פארטייען .די דעשט איז באשטאנען פון פשוט׳ע און ארימע אידען.
זיי האבען אויך מקנא געווען ,באגעדט צו פארזוכען דעם טעם פון דעם ,וואס,
אין זייערע אויגען ,האט עס געשיינט צו ברענגען גליק און כבוד .גלייבצייטיג
אבער ,האבען זיי זיך אפגעגעכען א דין וחשבת ,אז עם זיינען דא עדגערע
מדרגות
כדי דער מצב זאל זיך גישט ענדערען ,הלילה ,צום ערגעדען ,נאר
צום בעסעוען ,איז א רוב פון דעד גרופע געווען שבת את יום טוב צווישען
די תהילים זאגערם בצבור אין דער גרויסער שוהל.
די .דאזיגע אידען ,גלייך מיט די אנדערע טאמאשאוועד ערליכע .או;
פרומע אידען .האבען נישט געוואלט גלויבען ,אז מענשען זאלען זיין עדגעד פון
חיות און הרג׳ענען אנדעדע מעגשען בלויז פאר דעם צוועק פון צופרידען
שטעלען זייעד טאדיסטישע תאוה פון הרג׳ענען את פייניקען .דעם דאזיגען
בלוטיגען אמת ,ליידעד ,האבען זיי געפילט און געלערענט אויף זייער אייגענע
לעבעגס ,וועלכע דל רשעים האבען פארשניטען דורך פאדברענען אדער דודך
אנדערע שרעקליכע מיטלען .די רשעים —  .די דייטשען מיט די פאליאקען - .ל
האבען מיט שמחה דורכגעפירט דעם בלוטיקען שניט איבעד יראים און צדיקים.
ג־ט זאל אפמאנען דאס אומשולדיקע בלוט.
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כ עי ע ל ע  .פ ^וי א ל׳ ס
עם וועד ט שװן  .גדויםער״״  ,העלער טאג■,
די זון פארשפרייט איר ,כישוף־מאכט״
הויך ,גאד הויך דעד שפאדבער יאגט ־י־
פדילינג אין זיין גאנצער פראכט , . .
פול װערן די גאםן . ,
.
פון מענטשן־געדראנג,
פאדשידענע *קלאסן״
פארשידן איז זייער גאנ . 4
עם איילן אידען אין קאפאטעם,
די היטלען אין א זייט.פאריקט״
אויגן זוכן א פאר :זלאטעס
דעד עול־פרנסד!
דריקט * • *
צווישן זיי עם שטעלט אויך פיס,
דעד קלוגעד ,דאדער . ,בייזער.
דעד בורד *בערעלע־קאזרילס״ . ..
דעד מעקלער פון  .הייזער. .
וואו נאד וואו אין שטאט א פלאץ• ,י
א דירה צו פארדינגען. ,
־
טוט זיך בערעלע א קראץ
און נעמט אין שטאט צעקלינגען. ^ .
ער יאגט זיך ניט״ עד ווייסט זיין ווערט׳
יעדער מת אים; שוינען
ער װעט .שױן פו:ן • אונטעד ד־׳רערד. ,
אויסזוכן א קונה.
און אז עם נעממ־אין .שטאט,זיך..גדייטן,
ס׳מאכט זיך א :דין־וערה״י.
פון ביידע קעגנעדישע זייטען
בעט מען אים .אלס בודד.
*

*
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זיינע ױערטלעך — בארימט זיי װערן
א צונג ווי א שפיז
םתם א נחת אים צו הערן
״בערעלע כ תדי אל׳ ם״...

אויפן מארק
און  09שפאנען.אױך ג׳ח שיבות,
זיך געלאסן טראט בײ טראט
די בעלי־טובות״ ראשי־ישיבות״
די גאנצע םמעטעגע פון שטאט.
עם יאגן קינדער אין חדרים.
מיט צעשפרײטע פאלעס-
און גרעסערע — שוין גאנצע .זכרים,
אין טריף־פםול׳ע שקאלעס.
גימנאזיםטען אין מונדירן,
טריפ׳ניאקעס״ דדאבעס׳
וואם שטאלצירן מיט ׳״שטרדידך
און זענען מחלל שבת.
און אױך יאטן מיט קאשקעטן׳
פראםטע ארבעטם־ױעען׳
װאס פרן הייליקטימער שפעטן
און פרײהײטס־לידער־ זינגען.
װי אויך ײדעגעם מיט.קױ שן,
מיט טשיפעקעם אויף קעפ,
זײ טומלען ,פלוידעדן  .און טוישן
זיך מיט פײער־טעפ.
אל9ס יאגט אהין צו ם מ ארק׳
דער זון גלײן מיטן טאטן.
ם׳איז דאך דאנעדשטיק הײנט׳ טאדג
ס׳עט גײן א משא־מתן.
 09קומען פויערים אן אין מאםן.
מיט וועגענער פארלאדן פול
זיי פארלייגן אל 9גאםן
פון די האליע 0ביז ד 9ר שול;..

את עם רוישט ווי  .אין  8בינשטאק,
איינער ן2זרייט דעם צוױיטן •איבער. • .
עם הילכט איין קול אפ ווי  8גלאק ■
וואס שטייגט אלעמען .אריבער.
״האמאי״ וזאמאי ■,האמאי וויבודאי״ ־
זאקן ,אגראפקעס,׳ שעלקעס ,שקארפעטן! י
״האמאי וויביראי דליא באבע דאי״
שפילקעם ,פאטשארקעס' און בראנזלעטין . . .
■

m

1
■

ביי  8סטראגאן מיט פארטיקע ז 8כן,
שטייט דארט א פויער אתימעיסט אן א רעקל׳
צו גדוים זיין בויך ■— וואם .קאן מען' מאת,
א קלייגיקייט פעלט נאד ,א פיצל ,א גרעקל.
עס כאפט אים אן דעד ייד מיט כוח• . ,
און קוועטשט — ווי א פארפוילטן עפל.
ער דדיקט צו מיט דער קני זיין בויך ־
און פארקנעפלט קוים דאס קנעפל.
1

״י .

1

■

פרימא ! — קלאפט ער אים אין פלייצע,
און עפנט יענעם מענה־לשון —
עם טוט דער פויער זיך ניט קיץ עצה
און ציילט אים אויס די פאר גר א שן...
■

עס מישן קולות זיו צוזאמען
מענטש און פערד ,ייד ׳און קריסט —
״עפל ! — זאפטיקע באנאנען !
״היינט פאר געלד ,מארגן אומזיסט !; . .
״א גאנצע קילא פאר א צענער!
״קומט אהער בעח־טרייבער1
״פעטע הינעה קאטשקעס ,הענער:
פופציק גראשן  8קילא — ווייבער!
1

״קוואס־עפל ,גאלד־ראנעטן !
עס צעגייט אין מויל אליץ —
״און די קולות׳ מאנען ,בעטן
״מיט געבייזער ,מיט געוױץ.

און פלוצים ברענן אוים יללות.
און מען קריגט זיו גאנץ געשמאק.
און עם שימן זין דאם קללות
װי קארטאפל פון א זאק.
מען איז זין מכבד מיט פינסטעדע יאליעס.
מיט נעגל אץ ציין אין געזיפט פונ׳ם שונא.
צוויי אידענעם שלעפן  8פויעד ביי די פאלעס
מען הרג׳עט זיו צוליב דאדט א קונה.
צורי טדעגערס .נאד פעםטע יאמן
נעמען זיך אויו אדיינמישן —
«א רוח אין דיץ טאטנם טאטנם טאטן
העט 1ױיט ביז אדם הראשץ.
ביז מאקס דעד שומר קומט צו גיין,
אויף יידיש עד צעשרייט זיך —
״זאנט אליץ ,פע .ס׳איז ניט שיק!
״אידעלעך צעגייט זיך!
און באלד ווי רוהיק .שטיל עם וועדט.
מען טראגט זיו אפ געשוויגדט.
בלויז עם הידזשען נאד די פערד
אץ בית ווארטשען די הונט.

מי ל ק ע ל ע
אן אלטיטשקער .א בלאסליך גרינער׳
מיט אויגן גדאלינע און פלאכע.
צווישן קוישן טול מיט הינער.
שטייט ״הילקע״ מיט דעד ״הילקעלאכע״.
איינגעשדומפן .דאד אץ קליין,
עס שפילט דעד ווינט זיו מיט זיץ בארד.
ער האט אין מויל שוין ניט יקיץ ציץ.
ער דעדט שוין קוים אדויס א וואדט.
און דאך ער האנדלט אויס א וועלט,
מיט הינער .הענער — אן א סיף.
עס האט ביי אים נאך ניט פארפעלט.
אן אמת גוטע ,פעטע עוף.

עד שדייט ניט הויך״ ער קאן ניט שרייען״
שוין אלט איז ער דעדצו
ער וועט קיץ מעשות לאנג ניט ברייען
ע 0קאסט אזוי אץ — נו ו
אין דער האנט האלט ער א האן״
אץ טאפט אים ׳ווי מען דארף״
ס׳קאסט א זלאטע — מיט א טאן
מאכט ער — שטיל און שארף.
אץ ביי ״הילקעך קאנט איר קריגן.
הינעד — אינדיקעט די גרויס״
און אוי ך קודטשאקעם — ווי פלי גן׳
פון די אייער קוים אתים.
און אויך קאלעקוצקע' הענער״
מיט רויטע קאמען — פייער!
אץ אױך הינער — דאר ווי שפענער
נאר וואס לייגן אייעד.
ווילט איר קאטשקעט׳ גענז׳ אינדיקעם
וואס ם׳םארגלוםט נאד אייעד הארץ״
קליינע״ גרויסע  — .ווי די ביקעם
דויטע״ געלע״ ווייס' אץ שווארץ.
אלץ וועט איד ב ײיאים באקומען
סהורה האט ער דאך לרוב
אייביק איז ער שטארק פארנומען —
האט ער קונים אן א סוף.
צווישן אלע זיצט ער ״הילקע״
ווי א קעניג אויף זיץ טראן
געשמאק קייעט ער א בולקע
אץ אין האנט האלט עד א ה אן...

דעד טויגעד משח טיטן פערדל
און אט באוויזן ויו עס האט
מיט אן אויסגעקראכן כעדדל״
שלעפענדיק זיו טדאט ביי טראט
דעד ״טױבער־משה״ מיט ד ץ פערדל.

 9ר האלט דאס פערדל זײבם גאר ערליך״
און דעד דלות וואקםט אלץ גרעסער —
עו געװײנט עס אפ פאמעליך
פון צו זיץ א גרויסער פרעסער.
און עם לעצעװען קונדײסים —
אין הלכת־פערד — א גרויסער םפעץ
עו האדעװעט  09מיט תעגיתים
עם זאל דערנענטערן דעם ק ץ...
יעדן טאג א קילא מיגער׳
אנשטאס האבער —  0אמע הײ
כאטש עס װערט דארער ,דינער
נאד עם שלעפט דאך סײ־וױ־סײ.
אפג 9װאױנט  09קוים פון עםן
א ״ה״ אין סידו ױל און אוי !
 09האט אינגאנצן שוין פארגעסן
דעם טעם פון האבעד״ היי און שטרױ.
■

ביז אייגמאל ס׳איז אפגעשטאנען
 09װיל ניט גײן מ 9ד איז אן 9ק —
פלדצים — 1וױיםט  9ר ניט פון רואנען
 09נעמט און פגר׳ט גאר אװעק.
ער נעמט פרן דעם זיך שטארק ניט איבער<
 9ר טוט צומאלס זיך ניט קײן קראץ׳
 9ר לויפט צום פ 9רד־ 0וחר אריבער
און קויפט זיך באלד א פריש  9קאץ.
I

*

אזױ׳  9ר של 9פט זיך ג־ט צו־דאנק,
שײנט די זון אים גלײד אין בעדדל.
09
אין ג 9דיכטן מאדק־ג 9י ר אנג
מיט זײן האלב־גע׳פגר׳ט פ ע ד ד ל...
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בואש Y\l$וועלכע ליגט אויפץ שליאך ,צווישען
װארשא-לעמבעךג׳ האט דער הויפט וועג .,ווי מ׳האט ,דאס ביי אובז געדופען
דער שאסעי (ברוקירטע גאס) א דודך געשגיטן די לענג פת טאמאשאוו,
וואס פון צפון האט זי געהייסען .זאמאשטשער גא6״־ וואס האט זיך אבגעהויבען
מיט דער דירה פון יהושע בערגעדבףם א תבואה סוחר ,און פון דרום האם
זי געהייסען די לעמבערגער גאס״ אדער ווי אידען האבען.זי גערופען דעד,
קירישער שאסעי״ אױף דעד גאס האבען  ,זיר  .קאנצענטרירט אלע שטאטישע
און קרייז אמטען ,וואם האט זיו געענדיגם מיט׳ן בגין פון סטאראסטווע .אין די
30־עד יאדען האט זיך ענטוויקעלט דעד ישוב און האט זיר אויסגעבויט
ביז בלאנדעדם טארטאק.
אין צענטער פץ שטאט איז געווען דעד מארק אדעד ווי מען האט עם
גערופען דעד רינעק א זעהר גרויסעד פיר־עקיגעדיפלאץ״ ױאס איז•געווען
פארבויט מיט .היתער וואס » אין •דעה .פדאנט זענען ■געווען געשעפטען;,
(געוועלבען) מיט מאויגונגען:צוזאמען ,פון •מזרח• האט זיך אויסגעשניטען די
פאטארצער גאם׳ אדער ווי מען האט זי.אמאל גערופען די סקאלער גאס״
מאט׳ האט זיך געצויגען ביז די שגאדים.
פון• מעריב איז אוועק די .קראסניבראדער גאם״ וואם .האטיזיך געצויגען
ביז רבי נחמג׳ס הויף ,און שפעטער איז זי אויסגעבויט  .געווארען ביז ראגוזבע,
פון עק מארק מזרחית צפונית ,איז געלאפען די אלטע זאמאיסקי״-־ ווא 0האט
געפירט ביז צום בית  .עולם ,און פון מזרחית דרומית ,איז.געווען די
קאשטשעלנא גא ,0וואט זי איז געוועז,אינגאנצען באוואוינט• מיט איידען ..פץ
עק ■מערבית דרומית איז  .געװען  .די שרוזל גאס״ מאם האט געפירט צו דעד
פראגא אץ וואהל די אמיינסטען געדיבט באמאוינטע אדימע אידישע געגענה
פון דער לעמבעדגער גאם האט זיך אוועקגעשניטען צו מעריב די קאשטשיושקא
וואס האט זיך געצויגען ביז בארעצקיס מאלה צווישען־ די הויפטיגאסען האט
זיר געפונען א לאבירינט פון אינטערגאסען ,מאם איז געמען געדיבט באוואוינט
פץ אידען ,די י קריסטען האבען אמערסטען געוואוינט אין' די ׳פארשטעט י און
די פארצעליע.
 .־1

דעי האנחןלס צןןנטער .

.

.׳■...-

טראץ דעם וואט ביי אונז אין שטאט אי.ז געווען א גרויסעד טייל האלץ
סוחרים און .׳תבואה סוחרים מאם.זייעד מסחר.־איו ניט :געווען געמ־נדען מיטץ
מארק״■ דאך .איז דעד הויפט מסחר״ געמען געבונדען מיט׳ן מארק״ מאם אויסער
די געוועלבער אדום דעם מארק און די זייטען געסלעך ,איז מיט  150יאר

3S2

נואמ^שאװער

צוריק אויפגעשטעלט • געווארען דורך■ די  ,אידען• אין פיטץ מארק פיר רייהעס
געוועלבען װאס יעדער בלאק האט פארמאגט  50געוועלבען״ און נאך פוילינ׳ס
אנטשטעהונג• ווען  09איז פארגרעסערט געווארען די אידישע באפעלקערונג
און קיין אנדערע פארדיגסטען ווי פון מסחר איז ניט געדדען ,האבען די אידען
אויפגעבויט באך  4רייען נייע געשע&טען וואס מען האט ויי גערדפען די
האליעס 99 .פראצעבט געשעפטען האבען באלאנגט צד אידען ,דער הויפט
פדיץ איז געווען אץ מארקס טאג ,וואס אין דעם ' טאג פלעגען אויך די
דארפם גייערס אוועק שטעלען שטעלעכלעך (סטראגאנס) אבער די קאנקורענץ-
איז געווען זעהר ‘ גרויס און מען האט זייער וױיניג פארדינט׳ מיט׳ן אויפקום
פון די' גוי׳אישע ספולדזיעלנעס אץ עקאנאמישען באיקאט .און אויפשרויף פץ
שטיי 9ר9ן םפ9צי 9ל פאר איד9ן< ז9נען פיל איד9ן רואינירט ג9וואר9ן אץ ניט
.
געהאט אויף ד  09טאג איגערצולעבען.
*

כעלי מלאכות
פרייע כארופען
גאכ׳ן ערש טען קריג האט די אידישע גמינ 9אראפג9בראבט דד .שולמאן,
ד 9ר 9רשטער אידישער דאקטאר .פאר דעד צווייטער קריג האבען שוין ..גע־.
וואויגט 3 .אידישע דאקטוירים ,אוים 9ר די אידיש 9אדדואקאטן מאנד9לטאךט.
■ .
פון ואמאשסש און ניק פון לעמכערג.
ע 0האבען נאך עקזיסטירט אין טאמאשאוו די אזוי גערופענע װינקעל
שרייכערס וואס האב9ן געשריכען פראשעניעס אין סאנד און  .מאגיסטראט
אדער אורזאנד סקארבאווי .זיי ז ענ ען.ג עוו ען .אברהם שטיינווארצעל (דעד.
נגיד) אץ איטשע מעבאליס.
9ס ז 9נ9ז אויר ג9וו 9ן  2אידישע דענטיסטען :דר .גערזאן״ אץ דר;
מלכה ארעגשטיץ .רעגירונגס באאמטע זיינען ג9דר9ן  <2אלי9זר דארנפ9לד.
סעקרעטאר אין מאגיסטראט און פעלטיק לעדערקרעמער אין שטייער אמט. .

ראה  -מאגיסטראט י
טראץ דעם וואס די באפעלקערונג איז אין מערהייט געודען א
אידישע .דאך האט די מאכט קיינמאל ניט צוגעלאזט  .עם ?אל געוויילט מערן
א אידישער בורמיסטש .זייט פוילנס אנטשטייאונג זיינען געווען די ביירגער־
מייסטערם קזשיזשאנאווסקי אן אלטער שיכור .ליגאווסקי ,זייער אן ענערגישער
מענטש ,עד האט אויסברוקירט אלע גאסן אין שטאט .דר .יאכלאנסקי און
דעד לעצטער אן עמעריט  Tטער פאלקאווניק יאן מינאר פון אזאן לאגער.
אידען זענען געווען פארטרעטען אין דער פארוואלטונג אלס לאווניקעס.
 .במשך די צוױי וועלט־מלחמות האבען דעם אמט באקליידעט אביגדור
איידעלסבערג -ליחער לעדערקרעמער .יעקב לעדערקרעמער ,שמואל שיפלינ־
גער אץ הענרי עדעלשטיץ.
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*

י דאם 8דט לןןכען
את געווען אויפ׳ן פארצייטישען שטייגער ,ביז די ערשטע מלחמה האט
'מען געדופען די מענטשען אויפ׳ן פאטערס אדער מוטערם נאמען ,נאכ׳ן
ערשטען קריג שוין מעהר אױף די משפחה נעמען ,אבער טייל משפחות האבען
אויך געהאט קאלעקטיווע צוגעמען ,וואם זענען איבערגעגאנגען בירושה מדוד
לדור ,אינטערסאגט אז אויר צווישען די אמת׳ע ארגינעלע פאמיליע נעמען
האבען זיך געפונען אזעלכע משפחה נעמען װי שװינדלער״ שמוץ ,טויטענ־
גדעבעד ,די משפחה צונעמען זענען געווען :״צאפעס״ ,״קאזאקך* ,פליי״
״סמענאקיס״ ,״זאלופעס״ ,״ניץ״ ,״קאםערטשיקעס״ א .א .וו.

רעליגיעזע לעכען
דער עלטערע דור את געווען גאנצע הונדערט פראצענט פרום ,און
בכלל האט דאס רעליגיעזע אידענטום ארױפגעלײגט דעם חותם אױף דער
שטאט׳ י קיין איץ געשעפט איז ניט געװען אפען שבת (אויםער די פריזיערם).
װען מארק טאג איז אױסגעפאלען אין א יום טוב ,זענען אפילו די פויערים
ניט געקומען אין שטאט ,וױיל אלע געװעלבען זענען געװען געשלאסען• .

כתי־תפלח
 )1שוהל )2 .ביהמ״ד הגדול ,אדער ווי מען האט עס גערופען דאס
פראסטע בית המדרש )3 ,בית שני ,דארט האט זיך קאנצענטרירט דאס עמך,
 )4בעלזער שטיבעל )5 ,ר׳ יהושיע׳לעס שטיבעל«)6 ,בית המדרש דחסידים,
וואו דעד קאצקער האט געדאוונט )7 ,כעלימער שטיבל )8 ,ר׳ נחמנ׳ם שטיבל,
 )9קיעלצער שטיבעל )10 ,צאנזער־ציעשינאווער שטיבעל )11 ,גערער שטיגעל,
 )12ראדזינער שטיבעל )13 ,הויםאטינער שטיבעל )14 ,טריסקער שטיבעל,
 )15מזרחי מנין )16 ,אגודה מנין 17 ,ציוניסטישער מנין.

רכניש אץ ראשי ישיבה צווישען ביידע וועלט מלחמות
הרב ירחמיאל מרדכי וױינבערג (קרילאווער רב) הרב ארי׳ לייביש
רובין (ציעשינאווער רב) הרב מאיד אברהם פרישערמאן (מורה הוראה) הרב
ר׳ מרדכי שוך (נאווארדאקער ישיבה) הרב שלום יחזקאל רובין (נצח ישראל).
ש ו ח מ יd
ר׳ מרדכי יוסף בוים ,ד׳ יעקב שניידער ,ר׳ שלום טארים ,ר׳ וואלף
בער לושטשאנאווסקי קויפמאן (זדיטיטשער שוחט) ר׳ ברוך סג״ל הורוויץ.

מוהליה
דאס את געווען אן עדן מלאכה וואס די האבען ניט גענומען דערפאר
באצאלט נאר דאס געטאהן לשם מצוה.
ר׳ יעקב שניידער שו״ב ,ד׳ יחזקאל לערער ,ר׳ פינחס גאלדשטיין.
און ר׳ ב ר ץ שו״ב הורוויץ.

מאמאשאװער
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משה לעסערס ,אלעזר שמש (שוהל) ,נחום צוקר (ביהמ״ד הגדול) ,אברהם
רייגמאן ,יצחק שטעדן ,יעקב פרעגער דעד גבאי פון ציעשינאמער רב .וועלבער
איז אויך געווען דעד שליח ביד״צ.

חינוך אינפטיטוציעם
תלמוד תורה ,וואו עס האט זיך קאנצענטרירט דעד ארימער קלאס.
שרוזי חדר ״יבנה״ ,וואו עס האט זיך קאנצענטרירט די מאדערנע
און ציוגיסטיש געשטימטע עלטערען.
אגודה חדר יסודי.התורה ,וואו עם האבען זיך קאנצענטרידט די תסידישע
און אולטרא ארטאדאקסישע עלטערען.
בית יעקב (ארטאדאקסישע מיידעל שול).
אויסעד דעם זענען געװען ןעהר פיל פרייוועט מלמדים.
דרדקי  )1 :אברהם שמעון האכמאן ,בצלאל קעלנער ,לייזער זלמן שנור.
התחלת גמרא :פינחס קרוינגאלד ,זלמן בעזשיס וועלטשער ,נחמי'
ביינוואהל ,דוד אויפן ,מאיר לאנאייל ,מענדל לאנאייל.
גמרא מיט תוספות :אהרן אונציג ,שמחה׳לי הרצוג ,בנימין טעפלער,
מאיר קלארמאן.

די טאמאשאווער רגניפ אין יאד
תרצ״א .זיי גייען נאך מעות
חיטיפ

פון

רעבמם :

( צי ע שי 1אוו ער

הרב
ר ב)

זויינ ב ע רג

א רי׳
און

ז״ ל

ליי בי ש

רו בין ז ״ ל

הרב יר ח מיאל
( קריל א װ ער

ר ב)

מרד כי

יזכור מך ־
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װען מען האט געעבדיגט די העכערע חדרים זענען די נחרדים געגאנגען
לערנען אין ציעשינאווער שטיבעל ,רבי יהושיע׳לס שטיבעל ,א קורצע צייט
האט זיך געפונען אין שטאיט די נאווארדאקער ישיבה בית יוסף״ און לעצטנס
איז געוויען ארגאניזירט די ישיבה נצח ישראל״ אונטער דעו־ אנפירונג פון
האחים הרבנים מאיר ויחזקאל רובין״ און א טייל בחורים זענען אוועקגעפארן
לערנען אין די ישיבות למרחקים.
■

װןןלטליכע לימודים
t

די מערהייט פון די אידישע יוגענט זעבען ניט געגאנגען אין דער
אלגעמיינער שולע וױיל זיי האבען געלערנט אין די אגודה־מזרחי חדרים,
אדער פון גאר אולטרא ארטאדאקסען וואס זיי האבען פריגציפעל ביט געוואלט
די קינדער שיקען אין שקאלע .זייער וועלטליכע בילדונג האבען זיי באקומען
ביי די פריוואט לערער יואל האנדעלסמאן (בדחן) און יעקב שערער ,בייד5
זעגען געווען באקאנט אין שטאט אלס לערער ,וואס האבען געלערנט לשון
קודש ,אידיש ,פויליש ,שרייבען און רעכעבען.
די שטיבעל בחורים וואס האבען געוואלט קענען פויליש האבען
געקנעלט אין שבח וואלקאווסקיס בריוו.
טראץ דעם וואם אין שטאט איז געווען א גימנאזיום ,אבער זעהר
א,.קליינעד פראצענט אידישע קיגדער האבען נאכ׳ן ענדיקען די פאוושעכנע
שקאלע פארגעזעצט דאם וױיטערדיקע לעדנען אין מיטעל־שול ,צוליב ארימקייט,
פרומקייט ,און אנטיסעמיטישע באגרעניצונגען פאר אידישע קינדער.

פילאנטרא3ישע אץ וואוילטעטיגע אינםטיטוציעס
אויסער די אידישע גמינע (קהלה) און חברה קדישה וואם זענען געווען
די עלטטטע איינגעפונדעוועטע אינסטיטוציעס ,האט עקזיסטירט!  )1גמילת
חסדים קאסע )2 ,לחם עניים )3 ,לינת הצדק )4 ,פרויען הילפס פאראיין,
 )5ארט שולע פון זאקען פאבריק )6 ,טהרת המשפחה קאמיטעט )7 ,קופת רבי
מאיד בעל הנם.
אבער עם איז בדאי צו באמערקען אז צוליב דעם פארצייטישען שטייגער
ארט לעבען זענען דוב צדקות און הילף געגאנגען דורך פריוואט אינציאטיוו
ביחידות ניט ארגאניזירט ,אויך האט ביי יעדען שטיבעל עקזיסטירט א הילפס
קאמיטעט ,צו העלפען אייגענע מענטשען.

ווירשאפטליכע און עקאנאמישע אינסטיטוציעפ
אידישע פאלקס באנק .סוחרים פאריין ענטשטאנען אין דער ״גראבסקי׳ם
עגלה״ עפאבע אנגעפירט דודך משה באדעצקי״ האנדווערקעד פאראיין ,קלייג־
הענדלער פאדאיין.
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די יוגענטליכע תענוגים
זומעד פלעגט די י ונגווארג זיד באדן אין באלאנ׳ם טייך ניט וױיט פון
שלאבט הויז (אין שטאט איז ארומגעגאנגען א לעגענדע אז דער טי ד מוז
האבען יעדערם יאר זיינם א קרבן) ,אויך פלעגט מען געהן כאפען פרישע לופט
אין בארעצקיס וואלד אדער ווי מען האט עס גערופען שיוואדלינא.
אין שטאט איז געווען איץ קינא״ אין דאם לאדאווי און איין קינא
פריוואטעס פון מד גאלעצקי אויף דעד לוואווסקא.
אויסער די יוגענטליכע פארוױילונגען יעדער אין זיץ פאדטיי קרייז.

®אלינזישע פארטײען
אגודת ישראל״ צעירי אגודת ישראל״ פועלי אגודת ישראל״ פרחי
אגודת ישראל .מזרחי״ צעירי מזרחי״ תודה ועבודה בני עקיבא .ציונים כללים״
צעירי ציון״ פועלי ציון רעכטע״ השומר״ החלוץ״ בונד׳ צוקונפט״ פדײהײט״
ציוניסטען״ רעװיזיאניסטען״ ביתד ,ברית חיל.

עמיגראציע
ביז צו די עדשטע מלחמה האט דעד ארימער עולם עמיגרירט קיין
אמעדיקע ,און די גרויסע טייל פון זיי״ זעגען נאר געפארען אױף א פאר יאד
צו מאכען א פאר דאלאר און צוריקקומען״ נאכ׳ן ערשטען קריג ווען די
טויערען פון אמעריקע זענען געשלאסען געווארען האט די יוגענט עמיגרירט
קיין א  pישראל און דרום אמעריקאנער לענדער.
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• שלום ליכט
ו1ען איך וואלט געוואלט אין קורצן סומירן די
הויפט שטריכן פוץ אונזעד שטאט ,וואלט איך אזוי געזאגט!
די שול איז געווען אובזער שייו אמ פדאכט״ שטאלץ ארן גלאנץ,
דאם גדויסקייט פון .די אידישע איינוואוינער ,מיר האבן געהאט מיט רואם
זיך צו דימען און מיט וואם זיך צו גדויסן ,פון די געציילטע שילן אין
פוילן מיט איר שיינע קינסטלעבע ארביטעקטור ,אלטקייט און היסטארישקייט,
ד 8ס גרויסע ביזזמ״ד ,דער זאמלפונקט פון שטאט וואו אלע שטאטישע
און פריוואט אנגעלעגנהייטן זיעען דורכגעלופטעדט געוואדן ,ביחידות אדעד
בציבור.
די■ חסידים שטיבלעך ,דעד לעבגס נערוו פון שטאט.
־ די ארגאניזאציעס ,די נעסטן פון דעד ערװאכטעד ברויזנדער יוגבט.
ביים ציעשינאווער דבין ,התחזקות ,פריילעכקייט און אויפמונטערונג.
ביי די רבנים ,קאגטדאל איבעדן דיטועלן לעבן פון דעד אידישער
געמייבדע.
די שמשים ,דעד אױספיר ארגאן פמ תודה׳דיקן דעזשים פון די
רבנים■ און קהלה.
דאך ווילט .זיך אביסל אויפרישן דעם זכרון ארויסצובאקומען וואם
«ער פאקטען בכדי צו פאראייביקן דעם שטייגער ארט לעבן פת אובזער
היימ־שטאט ,וואו אונזעדע וויגעלעך זיינען געשטאנען את מיר האבן אוים־
געבריט אונזערע חלומות און שטדעבונגען ,וואו אונזעדע עלטערן האבן
אויפגעהאדעוועט דודות געטדייע אידן ,וואס האבן ביי די שווערסטע באדינ־
גונגען זיר געקלאמערט מיט די לעצטע כוחות ביי די הייליקע פרינציפן
וואס מיד האבן מקבל געווען ביים בארג סיני ,די שטאט וועלכע איז
געווען א רינג אין דעד גרויסער ערהאבענעד גאלדענע קייט׳ וואס האט
געהייסן ״פויליש אידגטום״ ,וואס איז געװען דעד האיץ את מוח פת
אידישן פאלק ,דער גרויסעד לעבנם דעזעדוואואר און גייסטיקער קוואל
פון וואנען אלע מדינות פון אלע תפוצות און ארץ ישראל פראש ,האבן
געצויגן זייעדע עטנישע את גייסטיקע כוחות ,אט אזא פרוכטבארן ישוב,
װאם איז  .אזוי גרויזאם און מערדעדיש עמלק׳ישדכיטדע .פארשביטן געוואח,
■
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איז כדאי אביסל באריכות און מעד בפרטות צו פאראײביקן זײער לעבנס
גאנג ,מנהגים און זיטן .עם וועט זיין אונז לטובה און אפשר וועט דאס
אביסל אינספירירן אונזעדע קינחנר וועלכע ' מיד דארפן דערציען אלם
געטרייע יורשים און פארזעצעדס פון דעם גדויסן ווערטפולן פוילישן
אידנטום.
אונזער שטעטל איז עקאנאמיש קיינמאל ניט געווען צו גוט־אפ,
געווען א קליינער טייל גבירים ,און א קליינער טייל הייזער גייער ,אבער
די מערהייט איז באשטאנען פון די אזוי געדופענע ״בעל־בתישע״ אידן,
״קדעמעדם״ און *עמך״ װאם איז באשטאנען פון בעל מלאכות און קליע־
הענדלעדישע דארפסגייעד וואס האבן שווער געארבעט אויף פרנסה את פיל
פון זיי האבן ליידער קיץ בריוח׳דיקע פרנסה ניט דערצויגן ,אין קיין צו
באקוועמע וואוינונגען האט מען ביט געוואועט .ביז  1916איז קיין עלעקט־
רישע באלייכטובג ביט געווען ,פון קאבאליזאציע האט מען איבערהויפט
ביט געוואומט ,פון וואסער לייטובג האט מען באד געהערט .פון פדיזידעדס
און וזאש־מאשינען האט מען אפילו ניט גע׳חלומ״ט .צענטראל באהייצובג האט
זיך געפונען אין איין איינציק הויז אין שטאט ,דאס איז סעמיק־פאוויאי
טאווי״ ,א וואסער טרעגער האט געטראגן וואסעד ,האלץ צום הייצן האט
מען זיך בעמוזט אליין באזארגן אדער לעצטנם מיט שטיידקוילן .פאדטאג
אויפשטיין אויסשארן א ברובע אייבהייצן די גריבע ,אויפשטיין פאדטאג
און גיץ אין ביהמ״ד אדער שטיבל זאגן אביסל תהלים אדעד לערבען א
פרק משניות ,גמרא את אדייבקוקן אין א חסידיש ספד* און דאוובען מיט
מנין ,אהיים קומען ,און דאן זיך נעמען צו דער ארבעט פון עפענען די
קראמען אדער אנהויבן די מלאכה אין ווארשטאט .א גאנצן טאג האט זיך
געדדייט אין קראם אדער אין ווארשטאט אויסער די קונים אויך אידן פון
נאענט און ווייט באך ״נדבות״ ,וועד פאר זיך וועד פאר יענעם ,פאר
בכבוד׳דיקע ארעמע־לייט פון דער פרעמד ,זייבען בחורים אדער יובגע
לייט געגאבגען צוזאמענמאכן ,אהיים גייעבדיק אויף וויעטשערע האט מען
מיטגעבעטן אן ארעמאן צום עסן .ווי האט א איד געזאגט ,אז עם סטארצעט
פאר  8וועט סטארצן פאר  ,9מען דארף נאר צושטעלן נאך א לעפל,־ את
ס׳רוב מאל אויך פארבעטן אן אורח צום שלאפן ,צוזאמענגערוקט די
קינדעד און געמאכט פלאץ .אז עם איז אובטערגעקומען קינדערלעך האט
מען צוגעבילדעט הימל בעטלעך ,חתובות ,בדית׳ן ,תבאים פדיון הבב׳ס
האט מען געפראוועט אין שטוב ,פון בר־מצות פייערובגען האט מען בכלל
ביט געוואוסט ,ביי געציילטע שטיבל בחורים פון די ״געהויבעבע משפחות״
פלעגט מען זיך וואשן (אזוי האט מען גערופן א סעודה) פאר א קלייבעם
עבגן קרייז נאעבטע און היימישע ,אדער געטרובקען בלויז אין שטיבל לחיים;
בעל בחיש« פדויען האבן אליין געבאקן ״חלות״ און ״מזונות״ לכבוד
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שבת ■,און טײל אפילו א גאנץ ״געבעקל־ברויט״ אויף א גאנצע װאך״ אין
יעדן בעליבחיש הויז .איז געװען א ״באק־אויװך׳ און אויף שבת האט
מען .דארט געשטעלט טשאלנט און אויפן ״פיעקעלעק" טײ און קאװע
פאר שבת ,פאר .א חתונה האט מען אנגעהויבן חדשים פריער פארצו־
ברייטן געבעקס,־ ביי דייכע האט מען אריינגענומען .א קעכין ,ביי ארעמע
האבן די קרובים געהאלפן .פארברייטן ,חופות זייבען פארגעקומען אין
״שוליהויף״ .אין.דרוי סן ,אדער ביי יעדן הויז וואו די חתונה איז געפראוועט
געווארן ,שבת פאר דעד חתונה האט געהייסן  .דעד ״פארשפיל״. ,דעם חתן
האט מען אויפגעדופן צו דעד תורה ,על פי דוב האט ער באקומען ״מפטיר״,
נאכן דאוונען א קידוש ,שבת בייטאג איז פארגעקומען א ספעציעלע
 .מסיבה פאר די בחורים די חברים פון חתן׳ אויב דער חתן איז נאר
געווען.א שטיקל בן חורה ,האט עד געזאגט א ״פשט׳ל״ ,קיץ צו גדויסער
למדן האט מען דערויף ניט געברויכט זיץ ,ווייל אויב מען האט ניט
מחדש געווען קיץ אייגנס האט מען זיך אויסגעלערנט פון א ספר׳ און בכלל
האט דער חתן •געקענט זיץ זיבער אז ווייטער ווי ציטירן די ערשטע
שטעלן פון גמרא אדער רמב״ם וועט ניט מעגלעך דין ,ווי דעד .מנהג
איז געווען אונטעדצוברעכן דאם זאגן■ ,מיט א פריילעכן מארש ,בכדי שלא
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לבייש דעם יואס יכול׳ט געבעך ניט .אויך צר דעד כלה האט זיך פארזאמלט
אירע תבדטעם צום געזעגענען מיט די מיידלשע יארן ,פאר דער חופה
זיינען חחן־כלה יעדערער באזונדער זין געגאנגען ״בענט שך צו רבנים
גוטע־אידן ,אין טאג פון דער חופה זיינען זיי געווען אפגעשלאסן יעדערער
באזונדער א גאנצן טאג .געוויינט און ״תשובה״ געטאן אויפן עכר .אץ
געבעטן פאר א גומע צוקונפט .ספעציעל די בקשה זוכה צו זיין צו האבן
גוטע כשרע דורות .א החן פון דער פרעמד איז מען אנטקעגן געפארן
און אים אריינגבראכט אין שטאט מיט געזאנג .פאר דער חופה
פלעגן בחורים קומען מקבל פנים זיין דעם חתן .תיכף ווי דער רב
איז אנגעקומען צום באדעקנס .זיינען די בחורים אוועק׳ עם איז געווען
א בושה צו פארבלייבן ביי דער חופה אץ ווער שמועסט ביי דער וויעטשערע,
סיידן גאר נאענטע קרובים .נאכן בענטשן האט מען געפראוועט דעם
״מצוה־טאנץ* .יעדער מחותן מיט דער כלה דורך א טיכל׳ באד דער
חתונה האט זיך די כלה אפגעשוירן און ביי א טייל נאד אנגעטאן א שייטל
אדער טיכל .אבער דער מנהג איז מיט דער צייט אפגעשוואכט גערוארן.
אונטערפירערס זיינען געווען על פי רוב די עלטערן דאס הייסט די מחותנים
פון ביידע צדדים האבן געפירט דעם חתן ,און די מחותנת׳טעס — די כלה.
ווען עם איז געווען דער צווייטער זיווג האבן די עלטערן ניט אונטער־
געפירט .ביים אינגסטן קינד האט מען די עלטערן אנגעטאן א קראנץ
ביים מצוה טענצל .דער חתן האט געטראגן א קיטל בשעת דער חופה.
און דער רב האט מסדר קידושין געווען .די כתובה האט געשריבן דעד
שטאט חזן אדער דער שמש ,און פאר דעם האט מען געמוזט באצאלן
רח״ש ,ר״ת רב ,חזן שמש ,גאר פרומע פלעגן זיו דאם פארל ניט רופן
נאך דער חתונה ביי די נעמען נאר ״זאג־נאר״ אדער ״הער־נאר׳ /ספעציעל
ביי רבנים האט עד זי געדופן רביצין און זי אים רב ,ווען •השי״ת האט
געהאלפן אז עס האט געדארפן קומען א קינד ,האט מען געטאן פארשידענע
סגולות ,אונטערגעלייגט צזקאפנס פון דער יולדת א ספר < .זי אל המלאך״
אדער ״נועם אלימלך״ ,ווען עס איז געבארן געווארן א אינגל איז גערוען
די שמחה בשלימוח .יעדן טאג קריאת שמע לייענען ,דעד בעלפער מיט
די קליינע קינדער איז געקומען פאר נאכט .פרייטיק צו נאבט א זכר ,פארן
ברית א וואך נאכט .און דאן דער בדית מיט א סעודה .אן ארעמאן האט
דעד סנדק געגעבן געלט אויף דעד סעודה ,דערויף האט מען שטארק
מקפיד געווען ספעציעל די חסידים ,מוהלשאפט איז געווען א כיבוד־
זאך ,ניט גענומען דערפאד באצאלט ,די מוהלים זיינען לעצטנס געווען
ד׳ יעקב שניידער שוב ר׳ יחזקאל לערער ,ר׳ ברוך הורװיץ שו״ב״ און ר ,
פנחס גאלדשטיין ,נאטידלעך האבן אלע מוהלים דורכגעפירט מילה מיט
״מציצה־בפה״ אן אויסנאם ,סנדק האט מען על פי רוב מכבד געווען די
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רבנים .אדער רביים״ ביז  3יאר האט מען  8אינגל ניט אפגעשוידן אין
טאג פון אפשערן האט מען דאס קינד איינגעהילט אין א טלית און
אוועקגעפירט צום דרדקײמלמד און מיט איס אנגעהויבן אלף־בית״ פץ דאן
איז יעדן טאג געקומען אין דער פרי דער בעלפער אהיים זאגן מיט די
קינדער ״ברכה״ און זיי אוועקגעמען אין *חדר״ .ביזן ערשטן קריג האבן רוב
אידן קיץ קינד אין שקאלע אדיין בכלל ניט געשיקט .עם איז געווען
פריוואט לערער ד׳ יואל האנדלסמאן און ד׳ יעקב לערער״ אידן מיט בערד
און פיאות וואס האבן געלערגט אידיש ,פויליש״ רוסיש און רעכענען,
נאכן קריג זיינען מיידלעד געגאנגען אין סקול׳ און אינגלעד — נאר
פון מאדערנע הייזער״ די אינגלעד האט מען געשיקט צו ״פריװאט־מלמדים״
אדער ״תלמוד־תורה״ אדעד אין די ״מזרחי״ *אגודה״ חדרים״ קינדער פלעגן
גיין אין חדר ביינאכט ווינטער ביז פרשת תרומה גרעסערע אינגלעך ביז
פדשת פקודי״ און ביים ענדיקן געמאכט א סעודה ,דאן די עלטערן דדאס
האבן געוואלט די קינדער זאלן קענען לערנען און בלייבן פרומע אידן
האט מען געשיקט אין די *שטיבלעך״ לערנען ,אממױנסטן האט זיר דאם
קאנצענטרירט אין די שטיבלעך ,צאנזער־ציעשינאווער און ר׳ יהושע׳לעם
שטיבל ,דארט איז אויד געווען די גרעסטע ספרים־ זאמלונגען אין שטאט.
קיץ *בר• מצוה״ צעדעמאניעס איז ניט דודכגעפירט געווארן ,די
בחורים זיינען עלטער געווארן האבן זיי אויך אנגעהויבן פראות חסידות
גיין צו רביים צו די טישן מערסטן טייל האבן זיו געקלאמערט ביי די
לאקאלע רביים ,ווי הרה״* ר׳ יהושע׳לע זצ״ל אדן זיין זת הרה״צ ר׳ יוסף
לייביש זצ״ל ,און שפעטער ביים ציעשינאווער רבין הרה״צ ר׳ לייביש
רובין זצ״ל״ א טייל זיינען געפארן קיץ בעלז ,און א קליינער טייל ביי די
טריסקער איינקלעו וועלכע האבן אלע יאר באזדכט טאמאשאוו אדער
אין געגנט״ *עמך״ קינדער איז נאך חדר תקופה האבן זיך אנגעהוימ
לעדנען מלאכה׳ און סוחרישע קיגדער האבן צוגעהאלפן די עלטערן אין
געשעפט ,פארזעצן די שטודיום אין גימנאזיום את הויכשול האבן אייגצלנע.
עושט נאך פוילנס אנטשטעאונג׳ דאקעגן א גרויסער פראצענט פת דער
מאדערנעד יוגנט האט זיו אוועק געלאזט אין די קיבוצים פת השומר
הצעיד ביז דעד *מזרחי״״ אט די נייע שטרעמרנגען האט אויפגעוועקט ביי
דער יוגנט נאציאנאלע ציוניסטישע געפילן ,עס האט איר אריינגעגעבן
שטאלץ■ און מוט״ פון א צווייטע גרופע איז אנטשטאנען פאלקישע און
סאציאלע באודעגונגען װאם מערסטנס האבן זיי זיך גרדפירט ביים *בונד״״
און .די יוגנט און איר מערהייט איז ארויף אויף נייע רעלסן מיט נײע השגות
אין לעבז און אידישער צוקונפט״ און די אנגעצונדענע פײערן פון *נאציא־
נאליזם״ את *סאציאליזם״ וואס האבן זיו פארקערפערט אין די פארשידענע
אנטשטאנענע פארטייען פון לינקס ביז רעכטם האבן• .פארצערט די •פרומע
*
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ױגנט׳ אלע האבן י געריסן שטיקער פוגם תורה׳דיקן אידנטום ,די לעצטע
יארן איז אױך ' צוליב דעם די ״אגודה״ געװען געצװאונגען צו עפעבען
*הבשרות״ מיט ׳״חלוצים״ ,אבער עס האט שױן ווייניק וואס געהאלפן ,די
מערהײט איז אװעק אין די װעלטלעכע לאגערן״ עם איז נאר געבליבן די
דײן באוואוםטזיניקע חודה־ױגנט.
דאם קהל׳שע אמ רעליגיעזע לעבן ,איז דורכגעפירט געװארן דודך
די שטאטישע שמשים ,ד .ה!  2שמשים פון דער שול (ד 7משה לעםערם״
ר' אברהם שמש ,רייבמאן) פון שטאטישן גרויסן ביהמ״ד ד׳ בחום שמש,
פון חסידישן ביהמ״ד ר׳ אלעזר שמש .יעדן כרוז פון ביד״צ און פון ראשי
הקהל ,איז באקאנט געמאכט געווארן באר דורך די  4שמשים ,זיי האבן
באזוכט אלע בתי־תפילה ( 17אין צאל) און געגעבן א קלאפ אין שלחן
און אנגעפאבגען בזד .הלשון מכריז ומודיע בפקודת הבית דין צדק ובפקודת
ראשי הקהל אז ״ ...אויב מען האט געשיקט רופן צו א דין חודה האט
מען .באבוצט די שטאטישע שמשים ,דורכפירן .״לויות״ פאר קלייבע קינדער
ר״ל ,די אלע בויטיקע זאכן ביי ברית׳ן חתונות לויות ,ווי אויך באגלייטן
לי רבבים ביי יעדער אמטלעבער פובקציע ,ווי כשרץ די מיל ,זאמלען מעות
חטים ,בײ קהלה זיצובגען א .א .וו .אויך איינלאדן צו ברית׳ן אדער פאבאב־
דערטיילן ״חתונה־בריװלעך״ אײנלאדונגען צו א חתונה ,דאס אלעס פלעגט
געטאן וועדן דורד .די שטאטישע שמשים.
*

כדאי צו באמערקן אז די תקנה איינצולאדן צו שמחות ווי חתונות
ברית׳ן תנאים דווקא דורכן קהל׳שן שמש ,שטאמט נאד פון די תקבות
פון  -״ועד ארבע הארצות״ ,מיט דער כוונה ,כדי דער פרנס החודש זאל
קענען קאנטראלירן די צאל מעבטשן וואס • זיינען געלאדן געוואדן צו דער
שמחה ,ווייל עם איז בעווען באגרענעצט די הוצאות הסעודה לויט דעם
מאטעריעלן מצב פובם בעל שמחה ,און לויט די משפחה באבטקייט .כאטש
די תקבות זייבען בטל געווארן ,איז אלץ פארבליבן דעד אלטער ״מבהג״
אז נאד דעד שמש זאל אייבלאדן צו שמחות.
.אינטערעסאנט אז אין די לעצטע י ארן.ביי ם אנטיסעמיטישן פוילן,
האט די ״פאסט״ ניט ערלויבט די שמשים פאנאנדערטיילן די חתונה־
בריוולעד׳ מיטן מאטיוו אז זיי מאכן היזק די פאסט ,דאס זעלבע איז
געווען •מיט די שפילטערערס (פאכטערס) וואם .זיינען געפאדן קיץ דוארשע
אדער לעמבערג ,זיינען פיל מאל פאר דער .רייזע רעוועדירט געווארן
דורך די פאליציי אויב זיי פירן ניט מיט זיך בריוולעך ,און אויב מען
האט ביי זיי געטראפן א בריוול זיינען זיי באשטראפט געווארן אלעמאל
מיט־ א גרעסערע  .שטראף.

.בוך
יזכור
*
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׳
דאס מאגיסטדאט (שטאט פארוואלטונג) האט פארמאגט ..אייגענע :קוריערך
און שלומים צווישן זיי איין איד ,דעד בלינדער הערש ,אינטערעסאנט
ער .האט ניט געקעגט .ניט לייענען און ניט  ,שרילבן פויליש• ,ער .האט
בכלל ניט געקעבט די לאטיין :אלפאבעט ,נאד זיינע ,קינדעך האבן אים
אויף דעד צמייטערזייט אנגעשריבן אויף אידיש גע׳כתיב׳עט• און געפיבטעלט,
אזוי האט עד זיד אריענטירט צו וועמען ער דארף דאם צושטעלן .נייעס
פון אלגעמיינעם כאראקטער איז געווארן געפויקט אין שטאט ,די שמשים
פלעגן קלאפן יעדן טאג אין שול אריין דעם גאנצן רינעק (מארק) און אין
די פיל זייטיקע גאמן .פרייטיק פארנאכט זיינען אלע 4 .שמשים אדומגעגאנגען.
אין לער גאנצער ,שטאט .און געקלאפט אין שול פאר ליכט צינדן.
■J

״

י

י■

י

״ ״

■

רוב שידוכים זיינען געשלאסן געוואדן צווישן־ שטאטישע אץ בערך
 v 30פראצענט פון אויסער דעד שטאט .אבער י כמעט אלע דורך ־ *שדכנים״,
זיגט נאכן ערשטן קריג ווען די יוגנט איז שוין געוואדן ■מאדעח מיט
אפענע אויגן ,האט שוין א גדויסער טייל זיך אליץ אפגעזוכט ידעם
באשערטן ,אבער טראץ דעם אלעמען איז באך אלץ די *שדכניים־פראפעסיע״
געווען א גוטע ,בדרך כלל איז דער מנהג געווען בײ■ די חשוב׳ע בעליי־
במים ,דעד אבי הכלה האט געגעבן .א רשימה ,דאם הייסט אזא מין סארט
שריפטלעכע דערקלערונג אדער התחייבות ,לויט אונזעד היינטיקן אויםדררק
א סטייטמעגט ,בזה הלשון ,אני .הקטן החתום .מטה בין זיך מתחייב צו
געבן נדן פאר מיין ט אכ ט ע ד ...כך וכך ,מתנות כך וכך ,קעסט אזויפיל
און אזויפיל יארן ,אזא צעטל האט מען נאד געגעבן אן עדנסטן שדמ
און ווען ער איז געקומען צום אבי החתן ,איז דאס צעטל געווען א.
באווייז אז דאס איז ניט קיץ שדכנישע פאנטאזיע ,נאד אמת׳ע התחייבותץ
וואו מען קען ריידן מעגן תכלית. .
■

m

אין די לעצטע יארן צוליב דעם' עקאנאמישן באיקאט .דחקות אין
פרנסה און דער .אומזיכעדער פאליטישע לאגע ,און אידן רדיפות .מאס
יעדעדעד האט געפיל אז דער באדן אונטער די פיס ‘טדייסלט זיך ,האט
גורם געווען א צודיק־האלט פון חתונה האבן ,און עס האטי זיך געמעדט
אלטע בחורים און פאדזעסענע מיידלעך.
■

*

■

1
ו
■

דעד עלטערעד דור ,ד .ה .פון מיטל יארן און העכעד איז כמעט
 95פראצענט געווען עכט פדום און ארטאדאקסיש .ניט אנגערירט .די בארה
געגאבגען א לאבג כלאטל מיט אן אידיש היטל■ אויפן קאפ .די חסידים
פלעגן שבת טראגן א סאמעטן היטל .און א■ זשעקעט מיט א טיפן שפאלט
טייל האבן געטראגן זיידעבע בעקעשעס.1 .שטריימלעך
אלס בגדי שבת ,א
■
פלעגן טדאגן באר די רבנים .חסידים פלעגן גיץ יעדן ■טאג • זיך טובל׳ן
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אין מקוה .ערב שבת במעט די ג&נצע שטאט ׳ ודליל דאס מרחץ (שװיצבאד)
איז געווען צוזאמען מיט' דער מקוה .און אזוי ווי קיץ פריוואט באדע
צימעדס האט ניט עקזיסטירט ,זעגען במעט 8לע געקומען זיך אױסוואשן
און אפבאדן׳ אויספאדן די וועש און זיך דורכשמײסן און שוין אין איינוועגם
געגאנגען•י אין מקוד״ בפרט• פאר ד י .אדעמע שיכטן .וואס ■זיי זיינען געווען.
די מערהייט איז דאם באד געווען ווי יא •לעבנם פראגע און דערפרישונג.
פרױען יא יז במעט אן אויטנאם אין די גאנצע שטאט האבן פרויען געהיטן
׳גטהדת משפחה״״  .דעד אינגערער דור האט זיך שוין מאדערניזירט״ די
יוגנט האט • •געטדאגן קורצע קליידער מיט ״מאצױבקעס״ אויפן קאפ ,די
עלטעדע —• קאפעליושן״• וואס איז באטדאבט געווארן ווי זייער מאדערן (אין
לי״אנפאנגס צוואנציקער יאדן האט מען פון ״הוםאטינער שטיבל געוואלט
אל^סווארפן אלע .בחורים און יונגע־לייט וואם זיעען געגאנגען קאפעליושן).
ליליוועלטלעכע' יוגנט איז שוין געווען אינגאנצן פריי ,אבער טראץ דעם איז
קיץ' ,ע! 1נטלעבער דוילול שבת ניט געיווען ,אלע קראמען (וואס  99פראצענט
ל«אט .באלאנגמ צו אידן) זיינען געווען געשלאסן מיטן זמן מ יסת השבת,
די■ גויס'',האבן שוין געוןאוםט אז שבת קען מען גאר ניט באקומען אין
שטאט . ,ווען" .מארק ,טעג איז אויסגעפאלן אום יום טוב טעג ,איז עס
אפגעלייגט געווארן ,און קיין איין פויער איז ניט געקומען אין שטאט ,נאר
לעצטנס יהאבן .די י פריזעדס (באדבערס) אנגעפאנגען צו אדבעטן שבת ׳ און
איין 'סאדע־וואםעך .;,געװעלבל (קענדי סטאר).
*

שבת־־ פלעגט ־ ״עמך״ קומען  .אין שול און ביהמ״ד זאגן ״תהלים״
און די בעלי בתישע אידן אין די שטיבלעך לערגען ,און די שאדפע חסידישע
יונגע .־.לייט מיט די בחורים האבן .פארבדאבט בייט ציעשינאווער רבי׳ן
וואם ער האט  3מאל געפראוועט שבת א טיש וואו עס איז געווען לעבעדיק
און לוסטיק .בבלל איז ער געווען דער דוקן־בײן פון די אדטאדאקסישע
יונגעלייט און זייער פירעד-.די ,מאדערנע יוגנט האבן פארבראכט וועד אין
די 6ארטיי לאקאלן און' ווער מיט שפאצירן אויפן קידישן שאסיי .אבער
די: :שטאט אין; ןןלגעמיין ל״אט זיך ־געפונען אולטערן חותם פונם רעליגיעזן
לעבן.־־"־
*־
1

אין שטאט איז דעד דוב מסחר באשטאנען פון האלץ סוחרים,
תבואה ’;און מעיל סוחרים״"שפייז• געוועלבעד ,שניט און .צעלניק -אייזן,
אייעד &וחדים״ "מעקלעדס ,שפילטעדעס .קצבים״ פעלד סוחרים ,קליידער
געשעפטן״' :מילן-ינאון טארטאקן .קיץ אינדוסטריע 'אונטעדנעמונגען איז ניט
געווען •.בעלי מלאכות האבן געארבעט פארן ארטיקן געבדויך״ אן אויסנאם
זיעען געווען •די■ טאנדייטניקעס ,וועלבע האבן.שוין געאדבעט פאר ווידעד״
פאדקויף’ 'אין שטאט און '^ומגעוצנט :אויף די ידידים: .
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ביי  8סכסוך זייגען אידן געגאנגען צו רבנים האלמן א דין תודה.
אמערסטן דין־חודות״ האט געהאט דער ציעשינאווער רבי״ וואס מען האט
געהאלטן פאר אן ערלעכן און קלוגן מענטש וואס פאסט זייער גוט אויף
דעם ענין ,און ניט קיץ בטלן״ געווענלעך פלעגט דער רב אליין פסק׳נען
די דין תודה״ טאמער איז געווען א שווערער ענין און די בעלי דינים האבן
געוואלט בוררים״ האט מען געוויינלעך גענומען ר׳ אהרן קיזעל און ד׳
שבחיל קאווענשטאק״ וועלכע זײ זיינען געװען זאװאדאװע בוררים״ מען
פלעגט אויך טיילמאל נעמען ד׳ יהושע גאלדשטיץ״ ר׳ יחזקאל לערער
ר׳ פינחס זילבערגעלד״ ר' מיכל יודע לערער״ אביגדור איידלסבערג און
יבל׳יח ר׳ זישא קאווענשטאק נ״י .ווען א איד האט ניט געוואלט האלטן
א דין חורה האט דער רב ארויסגעגעבן א סירוב ,וואס דאס האט געמיינט
אז דער צווייטער האט רעכט אים צו קלאגן אין שטאטישן געריכט ,ווי
אויך אנצונעמען קיעגן אים פארשידענע מאראלישע רעפרעסיעס און באיקאט.
עס איז אויך געווען מענטשן וואס האבן געצויגן חיונה פון *מלאכת
הקודש״ א חוץ די שוחטים ,רבנים ,דיינים ,שמשים ,חזנים ,איז אויך
געווען  3סופרים ,ר׳ חיים יהושע ליכט יהושע הירש סופר ז״ל און ר ,
משד',לע סופר ,ר  ,אהרן סופר ,וואס האבן אויך אביסל צוגעהאנדלט מיט
ציצית .א ספעציעלער מוכר ספרים ,ספעציעל מיט לומד׳ישע ספרים איז
געווען ר׳ אליעזר גרשון טייכער הי״ד .עס זיינען אויך געווען סעזאנאווע
סוחרים  8*6אחרוג  .סוחרים 20 ,מצות בעקערייען.
כמעט אין יעדן בעל־בתישן הויז האט זיך געפונען דאס גויטיקסטע היי־
ליקע ספרים ווי חומשים ,משניות ,עין יעקב׳ס ,דייטש חומש ,תחינות׳ עטלעכע
גמרות״ משנה ברורה׳ס אדער רב ש״ע ,און מיט א פאר חסידישע ספרים
ווי נועם אלימלך ,קדושת לוי ,עבודת ישראל ,אוהב ישראל״ מאור ושמש
א .א .דער וואס איז שוין געווען א שטיקל בן תודה האט שוין פארמאגט
אן אייגן ש״ס און וואס מער איידעלער איך האט עד פארמאגט מער
ספרים וואס זיינען געווען דער שענסטער און חשוב׳סטער אוצר ,א צירונג
וואס מען האט דערמיט שטאלצירט.
.

*

די שטעטלדיקע פאלי טי ק מיט פארשידענע פלאטקעס און וועלטס
נייעס איז דורכגעדראשן געווארן ביים גערטנדל נעבן דער טשיינע (דאם
ליודאווי) וואו די  .״שטעקעלעך־אידן״ -,מעקלערס און פראצעגטניקעס פלעגן
שטיין.
ווען עם פלעגט קומען א בעל־דרשן אדער פארטיי־רעדנער פלעגט
ער ריידן אין שטאטישן בית־המדרש .וואס איז געווען די■ צוגענגלעכע
בימה פארן גאנצן פאלק.
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תמר מך

פארן ערשטן קריג איז געגאנגען א גרויסע עמיגראציע קיץ אמעריקע,
אבער על פי רוב ׳זייגען געפאדן .נאר די מענעד־ אליץ־ און איבערגעלאזט
די פאמיליע ,און נאכדעם ווי זיי האבן אבגעזאמלט א געוויסע סומע געלט
פלעגן • זיי זיך אומקערן אהיים צו די פאמיליע .שפעטער נאכן קריג ווען
די טויערן קיץ אמעריקע זיינען פארמאכט געוואדן .האט זיך אנגעפאנגען
אן אימיגראציע קיץ לאטיץ אמעריקא׳ און אין ארץ ישראל וואו עם לעבט
בלי ע״ה הונדערטער  -טאטאשאווער משפחות כ״י . .י
־

י און טדאץ דעם דואם .דאס לעבן אין דעד הייט איז געווען שוועד'
און ארעם -בענקט .זיד .זייער און עם ווילט זיך אלע מאל דערמאנען אן
אונזער היים שטאט״ מיט .אירע מנהגים ,מיטן י פול־בלוטיקן אידישן  .לעב׳ן;
וועלכע איז י ליידער שוין הרוב ,געװארן  .אויף .אייביק ..,זאלן .מיד באטש
\
אביטל איבערגעבן פאר די צוקונפטיקע דורות '.י
,
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ז כ תגוגז פגן  sואגז$ש$ץמוד3
•

פוליע הוי® /נהרית״ ישראל

טאמאשאװ לובעלסק איז געיוען  8שטאט פול מיט
לעבען ,מיט פארשידענע פארטײען פון לינקע און רעכטע .אין דעד ערשטער
וועלט מלחמה ,האט זיך אין טאמאשאוו געשאפען די ערשטע צױניסטישע
ארגאגיזאציע ,מיט די ברידער רײבענבעדג ארן יענקעל דארענסעלד אין
דער שפיץ ,און דעד ערשטער ארבײטער פאראײן מיט די ח״ח וױיסבערג,
שולדיגעה אץ דער שרייבער פון דעד שורות אין דער שפיץ .דאן האט
זיך געשאפען צװײ דראמאטישע קרײזען״ אײנער  8צױניסטישער ארן דער
צוױיטער א בונדישער ,מיט דעם ערשטען האט אנגעפיהרט חבר דארענפעלד.
און מיטן צוױיטען די ח״ח חײם איכל האדן ,שולדינער״ וױיסבערג ,בלאנק
און דער שרײבער פון די שורות .אױסער דעם האבען אויך געפיהרט
אקטױױטעטען אלע אנדערע אידישע ארגאניזאציעס װי אגודה ,מזרחי ,אזױ
אז עם האט זיך גערודערט אין שטעטעל.
װער געדענקט ניט דעם ארימען טייל שטאט דעט אזוי גערופענעם
״פראגע׳ /מיט איהרע בעלי מלאכות פון פארשידענע פאכען ,די קצבים די
הויבע און שטארקע אבער מיט גוטע אויגען ,דאס ״בית שני״ װאו עס
האבען געדאװענט די בעלי מלאכה ,שבח פאר נאכט ,זייערע זמירות צו
שלש סעודות ,די חסידים שטיבלעך ,זייער דאװנען און זינגען״ זײער שמחה
און לעבעדיגקײט״ בכלל דאם דערוזויבענקייט פובם גאנצען שטעטעל אין
די שבתים און ימים טובים.
יוער געדעגקט ניט דעם פרומען פסת׳ל ,דעם טייערען הארציגען איד
מימן גוטען פנים און קינדערישע גוטמוטיגע אויגען ,און דעם שמש פרן
דעד גרויסעד ווייסער שוהל ר׳ משה לעססערם מיט זיין טרויעריגען רופען :
אין שוהל אריץ!
און דעם צוױיטען שמש ,דער הייליגער קדיש נחרם צרקער ,וואט האט
מיט אראפגעריסענעם האלב־פנים דודך די דייטשע בעסטיאלען ,האט ער
זיך מתעסק געווען ביזן לעצטען אטום צרג ,מיט די הרוגים וואס זענען .
געלעגען אין די גאסען פון טאמאשאוו.
כביד זייער הייליגען אנדענק!
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ג ד ו ל כחה של עיר־הילדת ‘,שמשאירה היא זכרונות
אצל האדם עד יומו.האחרון .ישנם מאורעוו[ ,ולעתים .די חשובים ,שקרו רק
לפני זמן מועט ,ונשכחו מהלב כלא היו. .לעומת זאת כל־אימת שמזכירים
לי את טומשוב ,נצבת היא לנגד עיני ,היא ורחובותיה ,סמטאותיה ,יהודיה
ויהודיותיה ,גוייה וגויותיה .הנה היא! .אני רואה אותה בעיני רוחי! ופרושה
היא •על כף ידי.
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אני מתחיל מהשוק ,כי הוא מרכז העצבים של העירה ,וממילא גם
מרכז החיים של היהודים .הככר קראו למקום הזה ועגול הוא כככר לחם
ממש .מסביב חנויות ,חנויות .,ובחזית שורה ש £שלחנות רוכלים ורוכלות,
בעיקר רוכלות ! עוברות פירות וירקות ,ומפטפטות• בקול רם אשה עם רעותה,
על דא ועל הא .דוברי רכילות של בל העירה .הכל הן יודעות ,אין -דבר
נעלם ,מעיניהן .חתונה בעירה» שמחות פניהן ,ותספרנה על ההכנות לחתונה,
במד .שמלות לבלה ,וכמה מיני תרגימא הוכנו .יפה היא הכלה ,או מכוערת,
תלמיד חכם החתן' או עם הארץ .ואם ח״ו לויה בעירה עצובות פניהן ,ותספרנה
בשבחו או בגנותו של המת ,תוך כדי אנחה עמוקה ופליטת רחמנדדליצלן.
גדול כחן בברכות ובקללות באחת .ברטת יהן מן המפורסמות בעירה ,וקללתיהן
לא תמצא אפילו בתוכחה .מסודרות בחצי גורן שלחנות רוכלים עם גגונים.
אלו הם מוכרי בשר חזיר■ ,הגויים האלו תקועים בככר בעצם בגרון החסידה,
כאבר זד הם בשוק היהודי ,ונבדלים הם בכל משכניהם היהודים .אלה מול
אלה :היהודים :רצים ,צועקים ,מזיעים רבים ,מקללים ,מברכים .אשה כי
.תעבור עם סלה .בידה ותקראנה לה בל הרוכלות ,ותשבחנה את סחורותיהן.
הגויים! עומדים בשקט כל אחד ע״י שלחנו ,בתלי החזיר ,וקעריות הפריקסה
,בבלי  .החרס מוצגים לפניהם .קונה בי יזדמן לעברתם יסתכלו ,בשויון נפש,
ויחכו עד אשר יבחר הוא בעצמו את המכר .בדרך כלל אין מגע ביןי הרוכלים
היהודים והגויים ,אבל בשעת סכנה עוזרים הם איש לאחץ ן צוענים ,שכורים
או רקרוטים בשמתנפלים על היהודים לשדוד את סחורתם .יקומו .הרוכלים
הגויים ויעזרו לשכניהם היהודים .באמצע הבכר שלש  .שורות של חבויות,
בחנויות .אלו מוכרים הכל וקונים הכל .אבר כי יבוא .העירה..,עגלות עמוסל!
וגז־ועגוד תוצרת,.משקו. ;,אתים וברזים. ,תךנגולות .,תפוחײאדמה  ,קזעועות,
ו
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תבואה ופירות .יושב הוא על העגלה ומחכה לקונים .מסתובבים היהודים
מסביב לכבד״ מאכר לאבר ,מעגלה לעגלה ,קונים את הסחורה ושוקלים לידי
האכד את הכסף .האבר בקבלו את הכסף חמ ורת תוצרתו יוצא מסביב לבכר
לקנות את צרכיו :מעיל לאשתו״ או נע<ײם לבתו ,משי ,עטרן למגפיים ,דג
מלוח״ חוטי תפירה ,הכל הוא משיג בככר הגדולה .במיוחד גדולה ההמולה
כיום חמישי לשבוע״ זהו יום השוק בטומשוב .אז״ ביום זה״ מלאת הככר
עגלות שקשה לעבור ביניהן ,ובין עגלות אלו מפלסים להם היהודים את דרבם
כשבנפות בגדיהם תקועים בחגורותיהם ומגפיהם שוקעים בבוץ .מנהלים
מקח־וממכר בבדי להרויח למחיתם״ אפשר להגיד שמיום זה ,מיום ״היריד״
היתה תלויה פרנסתם של כל כל יהודי העידה .במשך כל השבוע היו יהודי
טומשוב מתפללים למזג אויר יפה ביום חמישי .והיה אם ירד גשם שוטף
בקיץ״ או סופת שלג בחורף ביום חמישי ,נשארו רבים מבני העירה בלי
פרנסה במשך כל השבוע.
*

m

כתי חתפילה

דרומה מהככר ,דק כמה צעדים ממנה נמצא בית המדרש הגדול,
ובקרבתו״ בית הכנסת ,הנחשב בין העתיקים והיפים במדינה .בית כנסת
זה שמש גם כמקום מקלט ליהודים בכל עת צרה .כמלחמת עולם הראשונה
התרכזו היהודים בב ית הכנסת ובזמן הרעשת• חותחי הגרמנים לפני בבוש
העיר על ידם״ חדר פגז דרך החלת ורגלה של כחודה נקטעה .גאות העיר
היתה על בית הכנסת .כל תיר או עובר־אורח חשוב שהזדמן העירה״ היו
מוליכים אותו לבית הכנסת ומתפארים לפניו ביופיו ,גודלו ורחב המדות״
ציוריו העשויים בטוב טעם .ציורים שונים מתנ״ך היו מצוירים על כתליו
ותקרתו העשויה כוכים .בוכים ,עקדת יצחק ,שתים עשרה המזלות ובו׳ וכר .ע״י
בית המדרש היתה מונחת אבן גדולה ! קבר של עשרות ילדים יהודים
שנרצחו בשנת ת״ח ונקברו שם .בגלל האבן הזאת ובגלל אגדה שאספר אותה
להלן' ,פחדו ילדי העיר לעבור בלילות ע״י בית הכנסת ובית המדרש.
אגדה התהלכה בין הילדים על פלוני שעבד בחצות הלילה ע״י בית
הכנסת ושמע קולות מוברים של אנשים שמכבר מתו עולות מתוך בית
הכנסת .כשעמד רגע להאזין״ שמע לקרוא אח שמו שיעלה לתורה .האיש
הלך הבמה ולמחרת מת .רק כמה עשרות מטרים מבית הכנסת ,היה בית
התפילה של חסידי בלז״ מיד ע״י זה היה בית המרחץ והמקוה .בבל בוקר
אפשר היה לראות יהודים אדוקים יוצאים מהמקור .רועדים מצנח הבוקר
■ופונים לעבד בתי המדרש.
יום ששי הוא יום המרחץ .בית המרחץ היה עשוי בסגנת תורכי !
תנור גח ל שהיו מסיקים אותו בעצים ,וע״י שפיכת • מים על לבניו השרופות
היה מוציא אדים שמלאו את בל בית המרחץ העשוי ספסלים כצורת מדרגות.

4

חכור .בו ך
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על מדרגות אלו היו עולים יהודי העידה איש איש לפי כחו לסבול את החום
ומשפשפים את גופותיהם שמטאטאים וצועקים בקולי קולות מרוב הנאה ,לא
הרחק מבית .המרחץ .היה ביתו של .זלמן .שגיאור המלמד ,שאשתו היתד.
מוכרת חמלצה עשויה לחם  .ישן ום .בין .סבתי זלאטע היתה מספרת שהיא
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םאמאשאװער

זוכרת זמנים ,שהיו קונים בעד גואשן אחד חמיצה היו מוסיפים ביצה,
מחוסר מעות קטן לחת עודף.
ע״י ביתו של זלמן שניאור היתד .ה״חצר״ של ר׳ יהושע׳לע ובתוכה
ה״שטיבל״ .בחצר זו המלאה מסתורין ,חיו בעניות ובדחקוזז במשך דורות
רבנים תלמידי חכמים וצאצאיהם שלא יצאו מד ,אמותיהם וישבו על התורה
והעבודה יום ולילה בכדי לקיים ״והגית בו יומם ולילה״ .כל החצר יחד עם
השטיבל הווי כעין גיטו בזעיר אנפין .אנשי החצר לא ידעו דרך אחרת
מאשר משטיבל לביתם וחזרה .שתי בנות החצר היו אלמות .מזרחה מהככר
היתד ,הכנסיה ובמרחק מה ממנה בית מכבי האש שהיה עשוי עמודי עץ ובו
הציגו לראשונה בעיר הצגות ראי־נוע .בפנים היה מזנונו של מיבאלעק גוי קטן,
וזריז בחתול ,קצין המכבי־אש ובעל כש ית דרמטי .מסביבו התרכזו בנים
בעלי־בתיים ואכלו מאכלים אסורים .דרומה השתרע רת׳ לבובסקה* הרחוב
היפה ביותר בעיר ,כאן היו בתי העשירים ,משרידי הממשלה והעיריה.
בערבים טילו כאן בחורים ובחורות ושאפו אויר מלא חופניים.
בעיקר היה הרחוב מלא בלילות שבת ומוצאי שבת .הרחוב התחלק
לשני חלקים נפרדים  tלצד ימין וצד שמאל .בצד ימין טילו זוגות צעירים
*מתקדמים״ ,וצד שמאל שהיה שרוי באפלה שימש לאדוקים ,חובשי ספסל
בית המדרש.
העיריה .עיריה מיוחדת במינה היתד .בטומשוב ,עיריה עם מזוזות
על משקופיה ורוב גודדיה דוברים אידיש .ליחערל המזכיר שזכר בעל־פה
את כל תאריכי הלידה של תושבי העיר והירש־העור שלא ידע צורת אות,
והביא כל מודעה מהעיריה לתעודותה.
ע״י העיריה היה גן צמר י שנקרא הקאסע גארטן ,לכאן היו נכנסים
זוגות שעייפו מדוב הליכה ,לפוש ע״י הספסל ,או מתוך צורך אחד להתבודדות,
או בחורים בעלי בתיים שפחדו לעשן סיגריות בליל שבת בפרהסיא .כאן
היו ספסלים לצורך הטילא ,ובמה באמצע לתזמורת.
בקצהו האחד של הגן היתה בצר ,שצפרדעים היו מקרקרים מתוכה,
מצד זה של הביצה היתה גדר גבוהה ומעברה השני של הגדר היה רחוב
קוז׳ה שנקרא על שם בית הסהר .מבית הסהר בקעו ועלו קולות שתר ים
ושירת מהפרנים שהפריעו ללחישות זוגות המאהבים ,בפנות השונות של
הגן .הלאה מבית הסהר נמשך הרחוב דרך חולות ,עד לטחנת הקמח והנהר
״העגול״ כפי שהוא נקרא בפי התושבים .בנהר זה היינו מתרחצים בימות
הקיץ ונהנים ממימיו הצוננים שזרמו מתחת לסכרים שע״י הטחנה.
הבית האחרון בלבוכסקה הוא בית ה״סטרוסטה* (מושל המחוז) כשפונים
ימינה ויורדים קצת במורד החולות עוברים הר חול גדול ש״נאכל״ בחלקו
ע״י עגלוגי העיריה לצרכי בניה וצרכים שונים אחרים.
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היער .רק  .כמה מארת מטרים מהחולות התחיל היער אשר אין לתאר
את העיר בלעת  .ביער זה בילו כמעט בל תישבי העיר חלק גדול מחייהם;
ביעד התקיימו הפגישות הראשונות של בחורות ובחורים שארגנו את תנועת
״השומר״ .בערבי קיץ ובשבתות היו מהדהדים שיריהם מלאי געגועים למולדת.
ביער התאספו ראשוני הכדורגלנים ובכדור עשוי■ סמרטוטים והשער מסומן
ע״י שני רובעים׳ התחילו ללמוד את מלאכת הכדורגל .ביער אפשר היה
לפגוש יהודים מרובדים שסבלו מכל מיני מיחושים .יושבים בצל האורן■
ונושמים אויר מלוא־ריאותיהם .ד׳ ליביש בורג שסבל מ״אסטמה״ לא
החסיר יום מימות הקיץ .שלא ביקר ביעד.
החזן העירוני עם מקהלתו עברו על החזרות של ״כל־נדרי״ ״ונתנה־
תוקף״ ביער מצד אחד ,ומצד שגי ישב פן יאן ,קוזאק מהגורדיה הלבנה
שנמלט מרוסיה אחרי המהפכה״ ונגן על בלליקה ושד שירים ביודיש להנאת
כל החבורה שסובבוהו .והנה שיר אחד שנשמד מכר וני מחודש אלול׳ לכבוד
הימים נוראים שהולכים ומתקרבים שר פני יאן ככה :די יומטובדיגע
טעגעלאך הויבן זין־ אן צוריקען הארציגער טאטע ,אביסעלע וויץ פון יום־
טוב צו פעדזוכן איז בעסער ווי צלייגן א לאטע .החזן ופאני יאן בלוד
ציף הצפרים זה היד .קונצרט שאפשר היה לשמוע אותו דק ביעד בטומשוג.
בחודש אלול.
זוגות ,זוגות התבודדו בפנות שונות של היער וחלמו על עתידם
*:צל עצי האורן וציוף הצפרים .ביער למדו ה״מלמדים״ אח תלמידיהפ
פרק גמרא ותוספת ,ובתשעה באב לקטו התלמידים פטריות ותותי יער
בשביל אשת המלמד .ביעד קוששו הגויות עצים והכינו להסקה .בחורף.
ביעד גרפו הגויות במגרפות את מחטי האורן:בכדי לדפד את קירות בתיהם
בפני צנת החורף .ביער היו עדימות במלים שמי שנגע בהם ביד ו .א ו זרק
ממחטה למודה הדגיש ריח של חומץ ,כלם האמינו שהריח הוא סגולה!
נגד כאב ראש .רבים התאספו מסביב לנחיל הנמלים והכו בידיהם על הערימה״:
הגישו מהר את ידם לנחיריהם בכדי להפטר ממיחושי ראש .ילדים שניסוי
להתנקש במשפחת הנמלים ע״י זריקת גפרור בוער לחוד הערימה נוכחו
לדאות איך הנמלים כבו את השריפה בדוק פיהם מבלי עזרת מכבי האש'.
אבי ז״ל היה מהמבקרים המושבעים ביער ,וממני באה אלי האהבה לעץ
ולצומח .בכל שבת השכים לקום ,העירני משנתי ,ולקחני אחי ליער בתור
״נושא־כלױ״ מחמת האסור לשאת בשבת ,התישב על גבעתו הקבועה ומעיין!
בספר עד לשעת התפילה .כשהגיעה שעת תפילת שחרית חזר העידה והלך
להתפלל לשטיבל של רב יהושעלע .אחרי הצהרים חזר ליעד עד לתפלת
״מנחה״ ..אבי ז״ל שהיה איש חזק אופי אמיץ לב לא הפסיק את טיוליו
ליער גם בימי המהומות של גיסותיו של הלד .זכורני שבת אחת בימים
ההם ישבתי על ידו ביער על ״גבעתו״ ופתאום ראיתי במרחק מה מאתנו
1

*
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חיל מאנשי הלר צועד לקראתנו וסכין שלופה בידו .כשהערותי את לבו
של אבי שצריך להמלט .ענה לי :מעודי לא ברחתי מפני איש ולא אברח
גם הפעם .כשקט ישב וחכה לבואו של החיל ,כשהגיע החיל שאל את אבי
לתמהוני ,אם ידוע לו על עץ לבנה שאפשר .לעשות ממנו מטאטאים .אבי
הסביר לחיל לאן ללכת ,ונשמתי שכמעט פרחה — . ,חזרה אלי .ל״ג בעומר
היה יום היער של כל ילדי בית הספר .כל בתי הספר וה״חדרים״ יצאו
ליעד .בסך ,תחת .פקודם של מוריהם ו״מלמדיהם״ כמו צבא לקרב ,חמושים
בקשתות וחצים ואגדוחי סרה ,כל ילד ומנת מזונו בתרמילו :כעכים וביצה
מבושלת בקליפות בצל וצבעה חום .כל ״פלוגה״ בהשגחת ״מפקדה״ הדליקה
מדורה ,אכלה את ״הצידה״ ידחה יריות ,התגודדה והשתובבה ,עד שקיעת
החמה.
לפנות ערב ,החקימה מלחמה בין ה״חדרים״ השוגים באבנים ובענפי
סרך לחמו ה״גבורים״ בלי רחמנות .פעם יצאתי ממלחמה כזאת בל״ג בעומר
עם ״פנס״ על העין שאמי לא הכירתני.
■
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פנימי המפריע את מנוחתי — .פן נאחר !

הניעני כתוב.שורות אלה■.
אנו ,אחרוני הדור בעיירתנו״ בה גדלנו וחנכנו ,למדות עשרות בשנים
יצאנו אותה ,אם אנו לא נעשה את המלאכה הקדושה הזאת ,לא תיעשה ע״י
הדור הבא שהקשר נותק מהם.
חובה היא לכלנו להנציח את כל בני העיירה שנרצחו ,הומתו ואין
איש יודע את מקום קבורתם.
ישמש ספר זה ,גל־עד לנו ולדורות הבאים.
עטי רועדת בזכרי מה שעבר על יקרי קרובי ובכלל יהודי טומשוב.

**
*

■

עיירה שמנתה כעשרים אלף חושבים ,רובם יהודים ,שזכתה בזמנו
לראש עיר יהודי — יהושע פישלזון ע״ה ,סובבוה שפע יערות אודן ,ששמשו
בימי קיץ מקום מפגש לנוער ולמבוגרים כאחד.
עיירה לא מפותחת במיוחד ,בחלקה מוזנחת .ללא מקורות כלכליים,
ללא תעשיה״ רוב תושביה חיו■ בדוחק רב ,אלא עשירה היתד .ביהודים .בכל
מקום לאן' שפונים — יהודים .יהודים דתיים״ הסידים ,מספר קטן גם יהודים
מתקדמים .שפע של בתי כנסת״ מדרש ו״שטיבלך׳ שהיה תומס מיהודים
בתפילות ודבקים בלמוד תורה בנגון הבוקע לרחובותיה.
לאט״ לאט זורמים החיים .לילה — יום״ ימים דומים זה לזה .כיום
אתמול יום .המחרת ,ויום המחרת יחלוף גם הוא כיום אתמול .רחוקה מסילת
הברזל מהעיר שבעה קילומטרים.
החיים יצוקים בדפוסים מסורתיים ,מעשי אבות ולרושת אמת  ,שרשרת
דודות בחוליות דומות זו לזו .באותו.חלק ,באומו .בית שבו גרו אבותיו ואבות
אבתיו אותו בית בעצמו קבל בירושה•. .
אף הפרנסות שהן• בדחק ובצמצום עוברות בירושה ן חנוונים״ ■סוחרים״
מוזגים; יהודי ״הפריץ״״  .בתי־מרזח ״באיסור״׳ ״טבק פתוח״ בלי .רשיון״
עוסקים במלאכה״ קצבים ,עגלונים ,שואבי מים וכר .כלם .משתוקקים ליום
השוק שהוא יום ה׳ בשמע שהנהו יום המחיה ליתר ימי השבוע ובמיוחד
־-
להכנת השבת.
״יום השוק״ .יום ביסוס פרנסתם של מאות משפחות״ הרוט עמוק
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בזכרוני .כי בית הורי עמד בקרבת המקום ושנים התבוננתי בו.
בלב העיירה .מגרש ריק גדול ,סביבו עוברת מדרכה מלוחות עץ,
ומתמלא משעות המוקדמות מאות עגלות מאנשי הכפר עם נשיהם עד אסס
מקום .סביב המדרכה דלפקים נמוכים שעליהם לחמים לכנים ארוכים ,שחוריב
עגולים ,פיתות ,לחמניות ,כעכים .דלפקים עם פירות וירקות ,דלפקים עם
בגדים מוכנים ,נעליים ומגפיים .יהודיה עם חבית דגים מלוחים לא מהמשו
בחים שריחם נודף מסביב.
בקיץ יושבות התגרגיות בשמש הלוהטת ובחורף הן מסורבלות• בפרוות
כבשים וסיר מלא גחלים לוחשות מתחת לשמלה לחמום .בקולי קולות קוראות
לכפריים ״גוױת״ *שקצות״ הכפר ומשבחות את סחורותיהן. .
אל לנו חס וחלילה לדלג על בעלי מעמד יותר גבוה .אמנם מספרם של
אנשים אלה לא גדול ,אלה הם בעלי חנויות יפות ומסודרות ברחוב לבובסקי,
סוחרי יערות ,יהודים בעלי דבית ב״היתר עיסקא״ עומדים וסובבים את
מקליהם ונשענים על הגדר של גינת .בית־העם״ המיועד לנוצרים בלבד .היו
עומדים שעות ,ימים ושנים.
מפרנסות אלה ,היו חיים ומתקיימים ,משיאים בנים וכנות ,משלמים
שכר למוד ונותנים צדקה.

שכת וימי טוב:
בערב שבת עם חשכה ,נעלם הכל .העגלות ,דלפקי השוק ,האנשים
החנויות והככר עומדים בבדידות ,עזובים ,מיוחמים .נשמעים צלצולי מפתחות
וחריקת דלתות ותריסים .יהודים שבים מבית המרחץ — שאינו לפי כל
דקדוקי הסניטציה — בפנים משולהבים ,בצעדים מדודים ומתחת לבית שחים
חבילת הלבנים המזוהמים שפשטו.
אחד עומד במכנסי שבת ובחזיה מופשלת על טלית־קטן ,מצחצח נעלים
בחוץ לכבוד שבת .נשים בפנים מיוזעות יושבות בחוץ ,נחות מעמל העבודה
והטורח שבהכנת צרכי שבח ,ותוך כך חוטפות שיחה עם השכנות .ילדים
בחליפות־שבת ,בנעלים מצוחצחות הולכים באטיות ובזהירות .בהחזיקם בידים
רועדות בקבוק ייז לקדוש.
מבתי הכנסת נישאים סלסולי ניגונים של קבלת־שבת מהקולות החגי 
גיים של המתפללים .״גוי״ נבהל ממהר הביחד״ מצליף בשוטו על סוסיו
בעצבנות רגזנית וגלגלי עגלתו מהדהדים בשאון בשלות הרחוב.
עם הבקר ,תריס נפתח ,אשה עטופה דובליק קוראת ל״שבת־גוי״ המטייל
עם אשתו  .בנחת בדממת הרחוב כשבידיהם שקים של פרוסות לחם שמקבלים
מהיהודים עבור הסקת התנור והסרת הפמוטים מעל השלחן.
יהודי בנעלי־ביח חוזר מטבילת שחרית במקווה לפני התפילה .אנשים
אפופי שלווה הולכים לבית הכנסת .טליתותיהם מתחת ■למעיל ועל ראשם
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ירמולקה ששוליה• נראות • מתחת לכובע .אחריהם .באות נשים בשמלות שבת,

כשהיילדות נושאות אחריהן את ׳־סדור ה#קרבךמנחה״ שממחטה לבנה כרוכה
עליו.
■־׳ . . .בשעת סעודת .הצהריים ,ילדים נושאים סירים מלאים החמין' לשבת
מהאופד .הקרוב .יהודים חוזרים :מ״קידוש״ תוך שיחה קולנית .קול .זמירות
בוקע מהחלונות הפתוחים .מטחת הצהרים ,תענוג של ״שינה בשבת*.
הקהילה היהודית שכנה ברחוב לבובסקי .בראשה עמד מר שמואל שיפ־
לינגר ומזכירה אדיה לוינפוס .ע״ה .תפקידה מצומצם מאד .לא דאגה להקמת
מוסדות חנוך ,או תרבותיים וכר .מקורות הכנסתה דלים /מחוץ לסכום פעוט
הפרשה משחיטת.עופות ובקר כסתה הוצאות החזקת הבית והפקידות המצומצמת.
כן •הורגשה ערות בין פרנסי הקהילה בקבלת רב׳ שוחט וכיוצא בזה,
אחת  .הפעולות שהיה לברך עליה״ בקבלת רופא יהודי ראשון ד״ר שולמן
הי״ד .בהתחלה היה מעורב בין היהודים לאחר ביסוסו במקום ,הצטרף לתוג
האינטלגנציה הנוצרית מחוסר חוג זה בישוב היהודי.
■ לפני מלחמת העולם הראשונה הוקם בנק משותף ליהודים ונוצרים
״ספולדזלצי״ בראשו עמד ד״ר זבדסקי ,נוצרי ליבראלי ,איש משכיל ,עיין
בתנ׳ץ־ ואוהב ישראל .עובדי הבנק יהיו על טהדת היהודים.
אבי ז״ל ר׳ קלמן ארליך ,היה מראשוני מיסדיו ועובדיו .דוב חבריו
יהודים ,חנוונים ממעמד בינוני הנאבק על קיומו ,מזדקק להלואה ואשראי.
נרכש בית :במק ום מרכזי של העיירה בגן יפה ומטופל (״י!ן 0ה גרטעך) שמו
הלך לפניו;
אחריי מלחמת העולם הראשונה ,העיריה ש מ ה יאת משרדיה בבית הבנק.
מזכירה היהודי אליעזר דורנפלד הי״ד כהן בתפקידו עד שנת השואה .הבנק
עבד לבנינו החדש מול הבית הקודם.
י בשנת  1930נוסד בנק .יהודי טהור ״הנדורקר״ בנק־הפועלים .חבריו
בעלי מלאכה ,חנוונים זעירים .בראשו' עמד מד הדש מאיר צימנט ,ואלעזר
בדגרבויים ע״ה.
קפח גמילת־חסד היתה בזעיר אנפין .לא יכלה להענות לבקשת המז־
דקקים והתנהלה בצורה פריממייבית .רבים הנדפקים על דלתיה היד ללא
י
־
הצלחה.
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■ ד • ׳דלה היתה עיידתנו במוסדות ■חנוך בכלל ויהודיים בפרט .אמנם קײמה
הממשלה בית ספד עממי ותיכוני ,אלא רב ילדי היהודים ,במיוחד בנים לא
ביקרו בהם• מבחינות שונות ,כגון'; לשבת בגלוי־ראש ,בנים ובנות' מעורבים ־
יחד .לכן•;העדיפו לשלח אח בניהם ל״חדר״ שהיו מלמדים על קצה המזלג
למודי חול ,.י י
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ב ית הספר התיכוני פתוח היה לכל־ בני הטובים .של התושבים הנוצרים
וליחידי סגולה של •ילדי יהודים .מספרם יותר קטן מהחוק ״נדמרום קלאוזוס״.
בעיית שמירת שבת ושכר למוד סגר לפניהם את השער לחלוטין.
אותותיו נתן חוסר חוג אינטליגנציה יהודית .חלק מהנוער זרם .לבתי מדרש
ולשטיבלך •ללמוד תורה״ מי למלאכה וחלק הצטרף לעסקי הוריו״ או סתם
:
בטלנות. .
 .בשנת  1918בגמר מלחמת העולם הראשונה״ התכנסו פעילי הנוער
המזרחי בראשה מר חיים יוסף לרר הנמצא אתנו בא״י .דאו אחריות גדולה
לנוער המתחנך ללא בתי ספר יהודיים .הוחלט ליסד .בי״ס מתקדם ״מזרחי״.
תבנית למודים כללה למודי קדש וחול כאחד .מוריו הראשונים  :ר׳ בנימין
טפלר מורה לתלמוד וחומש״ אלתר גיטלין מברנוביץ״ מודה לעברית ותג״ך.
נחום  .דב גלז בתור מורה לנסיון .בית הספר מנה ארבעים תלמיד .ושוכן
בבית יצחק מימון ברח׳ זמויסקי.
לא עבדו חדשיים פרצה שריפה גדולה והעיירה כולה נשרפה״ מלבד
הרובע הצפוני מזרחי .למרות שהבית של בית הספד נשאר״ נתפסו החדרים
ע״י נצולי השריפה ורוב התלמידים התפזרו.
הודות למאמצי המורים להמשיך לקיים את בית הספר״ הצליחו לקבל
באופן זמני  2חדרים בבית אביגדור אידלסברג״ ולאחר זמן קצר כל
מאמציהם עלו בתוהו״ ובסוף נאלצו לסגרו.
לא שקטו פעילי המזרחי ולא השלימו עם העובדה .אחריותם לבטול
חורה לנוער המקומי ולחנכם ברוח ציונית חלוצית לא נתנה להם מנוח.
בסוף שנת  1919עם בקורו של הרב גרוברט ז״ל מסמשוב״ התכנסה קבוצת
פעילי המזרחי בלשכה בבית סבי .ר׳ ישראל גורזיציינסקי ז״ל״ ביניהם:
חיים יוסף לרר ,דוד יודל שפורר״ זישא קונשטוק הנמצאים בא״י .קלמן
ארליך״ יעקב לדרקרמד״ שלום זילברמן״ לייבל לדדקרמר״ יענק׳לה ארביספלד
הי״ד .לאחרי חשוביים רבים הוחלט פה אחד לפתוח שוב.'.אמ ביה״ס.
החלטה זו היחה מלווה ברטט גדול .איך לקיימו מבחינה תקציבית
ומבחינות רבות אחרות.. .אחת הבעיות״ למצא בנין מתאים .אחרי חפושים
מרובים ’עלה לשכור חצי בית של צבי וינדד שהבניה טרם נגמרה.
עם פתיחתו גדל מספר התלמידים למאה .הלמודים התנהלו כסדרם.
עם הרחבתו גדל גם מספר המורים .נוסף לשני המורים שציינתי לעיל נתקבל
מודה לעברית ותנ״ך בנו של הרב גרוברט מסטשוב .לשפה פולנית וחשבון
המודה פרשלייסר מלבוב .לאחר עזבו נתקבל צבי איידלשטיין ישעיהו
פרגר הי״ד■ .
לא הרבה זמן נשם ביה״ס לרוחה .לאחר מספד חדשים עם פרוץ
•
מלחמת הפולנים — הבולשביקים הופרע המהלך הרגיל של ביה״ס והיה הכרח
לסגרו .בתום המלחמה התחדשו מיד הלמודים .בתור מנהל ומודה נתקבל
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אברהם הובדמן ,אהד המורים המצטינים בהוראה וכהנהלה כאחד .השפעתן
תרמה  .להתפתחות והתקדמות ביה״ס.
 ,בשנת ' 1921לפני חג השבועות סגד־ משרד החנוך את ביה״ס מפגי שלא
היה מוכר בתור מוסד חנוכי .כל ההשתדלויות .למנוע את הגזירה עלו בתוהו.
לאחד שהוחלף שמו לשם ׳״תורה ודעת״ נתקבל בשנת  1922רשיון־ ממשרד
החנוך והשכלה ממשלתי לפתיחתו'.המשיך ללא‘ תזוזות עד שנת . 1929
־ בשנה זו הצטרף ביה״ס 'לרשת ההסתדרות בתי־ ספר *יגנה״ ,מיסודו
של המזרחי .שגם שמו הוחלף ע״ש *יבנה״.
בתור מנהל רשמי ומורה לפולנית נתמנה מד צבי איידלשטיץ .נוסף
למורים שהזכרתי לעיל נתקבלו שמואל בלאי וקלרמן מודים לתלמוד ,יואל
קופמן לעברית ותנ״ך ושיבדלו לחיים מר שפירא הנמצא בדרום אפריקה,
אריה ארביספלד והגב׳ סנדברג הנמצאים בא״י.
עם התרחבותו של ביה״ס שהכיל יותר ממאה וחמשים תלמיד ,הכרח
היה לשכור מספד י חדרים בבתים פרטיים .מובןי ,דבר זה השפיע לרעה על
מהלך הלמודים התקינים; בשנת  1934הצליחו לשכור בנין אחד גדול שהכיל
 7חדרים אצל משה אדלר (לטר) ברחוב קרסנוברוד .הנהלת ביה״ס עברה
לידי מד קסלר .שנים מספר לפני פ ר ח מלחמת העולם השניה נפתח גן
ילדים ע״י ביה״ס שהתחנכו בו  40ילד ,הוקם בנין מיוחד ומתאים .־■
r
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יש לציין ,לא מעט טרח ללא לאות ובהתמסרותו הרבה לשגשוג ביה״ס
מר יעקב ארביספלד הי״ד ,בתור מרכז ומנהל טכני משנת  1925ועד יומו
.
האחרון.
בשנת • 1938שנת העשרים להוסדו וקיומו של  .ביה״ס חגגו את חצי
יובלו באספת־עם גדולה• בהשתתפות ד״ד ש .ז .כהנא מנהל הסתדרות  .בחי
ספר *יבנה״ בפולין .כיום מנהל משרד הדתות במדינת ישראל .העתון .״דאס
יודישע לעבן״ של הסתדרות המזרחי בפולין הוציא תוספת מיוחדת /שהיתה
מוקדשת לחצי יובל ביה״ס ,שמצא לו הד בכל הסביבה .חנך דור ■לאהבת
המולדת ,לתנועה החלוצית ולתחיית השפה העברית.
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• הניצנים הראשוניםהמשיכו ב״תחכמוני״ בורשה .בבתי ספר תיכוניים,
ובאוניברסיטאות ברחבת פולין .הרבה גלגולים ומשברים עברו על ביה״ס.
רק הודות לקבוצת הפעילים שראו דבר של קדושה בקיומו תדמו רבות.
זרעו .בדמעה וקצרו ברנה.
1

■

בחוד אחד• מחניכי בי״ס זה ,לא אצא ידי חובתי אם לא אציץ ,את
התמסדותו ועבודתו הרבה והמיגעת שלא על־מנת לקבל פרס ,של מר חיים
יוסף לדד .אדם אציל נפש ,רב פעלים והמפעיל גם אחרים ,שלוה את ביה״ס
מיום הוסדו עד יומו האחרון  .לחסולו . ,בתקופת עבודתו הפוריה והמבורכת
הרים קרנו של המוסד.
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תלמוד תורהS
רשת החנוך היהודי כללה גם תלמוד חודה של כמה עשרות תלמידים,
ילדי עניים מדלת־העם ,רובם יתומים רעבים ללחם ,חסרי נעל ובגד ללבוש.
בשנת  1929נרחם לתפקיד הנעלה הזה אחד מבעלי הבתים המכובדים.
איש התורה והחכמה ,בעל הדרת פנים ,זקן העדה ,בעל השפעה גדולה —
סבי ר׳ ישראל גורזיצנסקי ז״ל ,ויבדל לחיים מד יצחק קרפר ,סוחר יעתח ,
מקובל בישוב היהודי והנוצרי כאחד ,הנמצא אתנו בא״י .רכזו סביבם עוד
מספד בעלי בתים מכובדים ,מר אהרון לכר ז״ל ועוד ,שמסרו מרבית זמנם
ומרצם למפעל זה .שתפו את הקהילה היהודית ומוסדות צבור אחרים .לאחר
זמן קצר נרכש בית למטרה זו ,מספר התלמידים גדל ל־ ,100קבלו אוכל,
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ימוד מ ך

כמה שמח ופעם הלב לדאות טיול ליער בל״ג בעומר של הילדים הללו,
בחץ וקשת ,לכושים בגדי חג אחידים ונעל חדשה מצוחצחת ,על מלמדיהם
ומוריהם וחבילות צידה לדדד בידיהם.

מ8לגות ותנועות נוער!

r

התברכה העירה שלנו בבל המפלגות .החל מהציוניות עד ל״בונד״
וקומוניסטים.
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תנועת הציונים הכלליים ,בראשה עמד אביגדור אידלםברג ד״י״ד רכזה
את המעמד הבינוני והחוג המתקדם .מספר חברי תנועת המזרהי עלה על
הציונים הכלליים מפגי שרוב חושבי העיירד .שומרי מסורת היו ,לבז' התאימה
׳ להם תנועה זו .בראשה עמד חיים יוסף לרר .אחד ממיסדי התנועה בע יה איש
יודע ספר״ רבים מעשיו ,לוחם אמיץ לאין שיעוד .מקובל על הבריות ,איש
החלוץ עמד על משמרותו עד לחורבנה של העיר .תנועה זו יסדה .קבוץ
הכשרה של הפועל המזרחי במקום ועשרות חלוצים קבלו הכשרתם הגופנית
והחלוצית -לפני עליתם ארצה.

383

יזכור *na

מקום נכבד תפסה מפלגת פועלי ציון — צעירי ציון בראשה עמד
פייבל הולץ הי״ד שהתמסד לה בלב ונפש:-.סביב התנועות האלו התרכזו כל
תנועות הנוער :השומר הצעיר״ החלוץ ופרייער סקוט.
מאות כני נוער מצאו את מקומם בתנועות .רובם מ״החלוץ׳ /יצאו
לקבוצי הכשרה ומפוזרים בכל רחבי פולין רובם עלו ארצה וממשיכים את
משפחת ה״טומושוביים״ במדינת ישראל.
רבה היתד ,פעולתם שלהתבועות הציוניות בעיירה .לא .-מעט חלקם
כאסוף תרומות לקרן ד,קימת ולקרן היסוד בנשפים״ חתונות״ יום פרח ובו/
שנעשה ע״י הנועד וראו בזה עבודת הקדש.
לא מעט עמדה למכשול תנועת אגודת •ישראל .וסתם יהודים חסידים
וקנאים שראו בזה כ״טרף פסול״.
ערב יום כפורים בזמן' תפילת מנחה ,מקובל .היה׳'מתן צדקך ,ופדיון
נפש .על ״הבלמר״ (שולחן קריאת התורה) היו מעמידים קערות של מוסדות
עניים״ צדקה בסתר״ תלמוד חורה״ ישיבות״ ר׳ מאיר בעל הנס ,ופו׳ -הונהג גם
להעמיד ״קערה״ של קרן קימת וקרן היסוד .י  .י י
קרה הדבר בבית תפילה של רב יהושע׳לה״  .רוב  .המתפללים חסידים
תפילה זה״
בית
על
לדלג
לא
התנדב
אלו
י
שורות
כותב
גדולים.
קנאים
היו״'
1
ב״קערת״ קרן הקימת ..החלטתי מלווה היתד ,ברטט גדול״ כי ידוע ידעתי
לפני מי איני לעומד .הודות  .לשרשרתי היוחסין'ש^י| היה לי העוז לעמוד ע״י
ה״קערה״ בשקט ,להסתכל מי יפדה את ..נפשו בתרומת קרן הקימת וקרן
היסוד .אלא לישוא״ מיותמת היתר ,״קערה״ זו .הנה נכנס .יהוידי בעל זקן.ארוך
ופאות מסולסלות רטובות מטבילה במקוה ,שפתיו נעות בתפילה״..נגש לשולחן
״הקערות״ משלשל פרוטותיו מקערה לקערה״ כשהגיע .תורה 'של י קערת קרן
הקימת .הפסיק לשלשל ובצעקה רגזנית ,שואל ז מי הוא השקץ שהעיז להכניס
למקום קדוש את ה״טרף־פסול״ !
ביראת הכבוד ללא תנועה הצבעתי על'.עצמי .ברגע זה' סטר על לחיי
שתי סטירות די-חזקות״ לפני כל .העם  .והעדה .תגובתי היחה לא לזוז .',גם לא
’
לסלק את ״הקערה״.
מורגשת היתד ,בין' המתפללים אי י שביעת רצון'״ למעשיו של  .הסוטר
.
ערב .תפילת ״כל נדרי״• ־.
לא מעט היה על הנוער הציוני ללחום עם הקנאים מצד'אחה ,וה״בונדז'
י■ •1 .
והקומוניסטים מצד שני .אלא כחם עמד ^להפ. \.
י ז י  -נ:
JH
י*
1
התקימה בחלקה הנבואה של הנביא :״וגר זאב עם כבש יחדיו״.
נמצאים כעת במדינת ישראל גם חלק מהחלק שהתנגד תמול שלשום״
כאזרחים שוי זכויות במדינת ישראל .חבל! אך חבל! שרבי  6לא הגיעו
• י־
1
אלינו ואין איש יודע מקום קבורתם.
יהי זכרם לעד!
קרית־מוצקין״ א׳ ניסן תשי״ט״ 8.4.1959
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• ש; ליכמ
די  .9 .9װ .ר#( .ילםודהקיפ סןןנאציע) און די אידישןן װןןחלער
אין די וואלן צו די מלוכה׳שע געזעצגעבערישע קערפערשאפטן האבן
טאמאשאווער אידן גענומען א טיכטיקן אנטייל .אין די װאילן צום‘ סיים ' און
סענאט אין  1922זיעען אלע אידן אין שמאט געגאנגען יאונטער ועם
נאציאנאלן מיבדערהייטם בלאק׳ װאם האט געטראגן דעם נומער  . 16צו וי
שפעטעדדיקע ודאלן האבן די אידישע פארטייען ארויםגעעזטעלט ױיערע
אייגענע ליםטעם.
אין  4־טן מערץ  1928איז פארגעקומען וואלן צום סײם און םענאט,
פילםודסקי װעלכער האט שוין געהאט איבערגענומען !די מאבט מיטן
כדו פון זיין מיליטער״ האט אויך געוואלט האבן א כלומר׳שטע פארלאמענטא־
רישע מערהײט״ צו דעם צװעק איז געשאפען געווארען דעך אומפאדטײאי שער
רעגידונגס בלאק׳ וואס אין אים זענען געװען פארטרעטען אלע מינדערהייטן.
פון די אידן איז געװיילט געװארן אױף זײעד ליסטע דע .6וױשליצקי א .א.
דעו־ בלאק האט זיד גערופן סאנאציע אדער ב .ב .וו .ר .זײ זענען
געגאנגען צו די וואלן אונטערן נומער . 1
צו די וואלן זענען פיל אידן אריינגעצויגען געווארן אין דעד ארבייט
צו ערווערגען אידישע וועהלער פארן־ איינסעל׳ אויד אין אונזער שטאט.
און ביי אלע וואלן איז זיי געלונגען צו באקומען א באדייטענדע צאל
שטימען ,פיל האט גורם געווען דאס שכבות׳שאפט מיט גאלי ציען׳ וואם זענען
געוואוינט געווען צו שטימען פארץ •״מלכות* . . .
אבער נאך פילסודסקי׳ס טויט האבן זיינע יורשים די ״פאלקאװגיקעס״
אנגענומען א מער בולטץ אנטיפעמיטישן קורם ,אמשארפסטן איז די לאגע
געווארן ווען פולק .קאטץ האט געשאפן אץ ארגאניזירט דעם אזאן.
אידן אין אלגעמיין האבן זיד בעצויגן פאסיוו צו די וואלן ,דאד האט זיד
געפינען א געוויסע גרו 0ע וועלכע האבן מיטגעהאלפן צו זוכן שטימען פאדץ
אזאן ווי דעד אויפרוף ווייזט אונז.
h

■

m

גןהלח־װאלן
1

בת פוילנס אנטשטייאונג איז קיינמאל ניט פארגעקומען װאלן פאר
קהלה פארשטייער אדער ״דאזארס״ װי מען האט  09ביי אונו ,גערופן,

יןמי״בןך׳..
י .

1
1

צו ד ױױשע װעהלעו!

 isoiuז«נם  8 .-9 .קונלען פ$ו װ8ה?ק צוט  rit 03 ,troד פליכט !!* pgק
איעעם צו געהן צו דעו 9m 8ץ ןןבגעגק וײן שג!ימע .הפעציעל מױ יודען מוזען
&ו1יםודי!ען 18 ,גלץ מיט 8לע 18ועוע פערשטעהן מיו אשעוע פלינטק זיון קענ(9
1

•

 1st .יודשעו וו5הל קאטיטעט א*ן 3ח8ט19שטעל פון פןושטעװ פו! אלע
שינטען און גװפױונגען פוז דעו ױדשעו געזעלשןןפס ,פ$ועוטאץ אויף ,היגע
יודשע װעהלעו1 ,יט דן גי צוהעוען  sד מװפלעוייען פון ניפ פעומטװןוטלינע
פעו#1נען און דן ניט א1ה^?90ן פון שמימען ,זױי im p to 5ניט ועול$זען דעוצו,
 09 >8זןןלק נעװעהלט וועועו ו?פ1ט8םען ןןן אונועו*נטייל.

4

•

־

 11װעלגן ד עופילען ,יעצט נווזק  raגענען דעדויף  $בעשטעטיגוננ.

אונועו קאנדימט את!  D818 Y 1ל/לעבל ,ועיענט אץ סןןמשןןזז־לונ.
 091913פון 9ןןװי8מ$װען  , b. b .ועי איעציגעו ק«גדיד8מ אלס פץושםעגו פון דעו
שט$מישעו !עפעלקעוונג ,ווע&ען  osאיז ב19ד0ט ד פעול»ננען אזן וועו.טןג9ן
פון דעו יורשעו געפעלקעוונג ,וועלנעו איו 1ע?8נט מיס  nגעהעויגמר בעציהוגג
גו תו יודען פו8גע ,וועטענס געזעלש$פטלינע טעטיגק״ט ,קענען מיו אלע אין
ןבסעוודוען ,ו9רב 9ו ואל קייג 9ו ניס פ9הל9ן גיי ד9ו אוונע ,יעדע שטיטע(גלןס)
קק ועצידיוען .,און w 8נועועו ק8נדיד8פ וועט ניט קענען אין סיים  ,tinפעו־
8ייףג«ן»נ*1ו» אי1טעו«0עז וױ ד״ ר א ד א ם ק ר ע ב ל.

I

I

ייזען! ??’* orיך ניט פעווועה 1ד קע9ף ,דןוט דן גיט צי גי וי »? 1מוומלעוייען.
 wmנוימי&י  8דעו ו»ו» ?81 ,קיינעי ניס פעהליז« ,ן שטימען מיו » ?» 1זיף 1st

*לממיימס משעמתןקןנדו*ט ד״ר אראם קרעבל.
ױ 711111ניײןס ו«ען ( iroyפעטיג) טן  9פדיה 1י? 9 1וי»גז.
<ח * annn1tעטעיןס עה׳נןן &ױ ןבצונעבע! ד שטימע *ין ד ®ומיטןןג שעה׳ן
mi m 09 tvn* 1י 0פעוה*נען די ענגשאפט פון ף ו1עה5עו.
i
I

ועו יװישעו װ«הל .wimp
א ו י פ ר וף
•

פון
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א י ד יש ן
א דאם
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אויף דעמאקראטישע יסודות .די ״תקיפים״ בשותפות מיט דער מאכט האבן
שוין געפונען די וועגן ווי אזוי ניט ארויסצולאזן די ״ממשלה״ פון זייעד
האנט.
די קהלות האבן זיך פאקטיש אנגעהויבן צו ארגאניזירן ערשט אונטער
פוילן ,און טדאץ דעם וואס דאס נייע געז עץ האט פארגעזען תיכפ׳דיקע
ארגאניזירונג פון דער אידישער קהלה (פאראגראף  709פון 17טן מארץ
 1921האבן אבעד די פוילישע מלוכה׳לייט ניט געוואלט געבן די אידן
די מינדעסטע אילוזיע וועגן די אזוי געפאדערטע ״זעלבםט אױטאנאמיע״
האבן זיי בכוונה אפגעשטופט די קהלה וואלן .וױיל ביי זעלבסט־פארוואלטונג פון
דעד קהלה האט זיך געוויזן עפעס א שפוד פון זעלבסטשטענדיקייט אין דיץ
אידישע פדאגן.
נאך דעד אנטשטייאונג פון פוילן האט דער סטאראסטווא נאמינידט די
עדשטע דאזארעס׳ די פערזאנען :מענדל לייזערס (רייכענבערג) .בנימיןי וויע*
בערג און אברהם יצחק בלאנדער.
דער ערשטער פארמעסט צווישן די פארטייען איז פארגעקומען אין
יאר  , 1924וואם איז אין גאנץ קאנגרעס־פוילן פארגעקומען די אזוי געבענקטע
׳״קהלד ,וואלך ,און הגם די קהלה האט געטראגען געועצלעך און אינם
פאקטישן פדאקטיצירנדיקן לעבן אן אויסדריקלעך בולטן רעליגיעזן כאראקטער׳
ובפרט אין די קלענערע שטעטלעך ,דאך האט קיין ־ איין איינציקע פארטיי
ניט דורכגעלאזט די געלעגנהייט אנטייל צו נעמען אין די קהלה וואלן.
אפילו דער בונד האט זיו אין איר באטייליקט.
יעדער קרייז האט געוואלט ווייזן זיין כוח און איינפלוס אויף דער
אידישער גאס ,וואס דאס וועט זיי פארשאפן אויטאריטעט און יאנזען״ ווי
אויך צו האבן א מעגלעכקייט אויסצונוצן די קהלה־פלאטפארמע אלם פרא־
פאגאנדע־בימה פאר זיין פארטיי .די מענטשן האבן זיך נאך דעמאלט גע־
שפילט און טייל אויפדיכטיק געגלויבט אין פארטיי דאגמעם.
און דעדפאר איז דער קאמף געווען עקשנות׳דיק און פארביםן״ מען
האט שווער און ביטעד געקעמפט פאר יעדער איינצלנער שטימע .די פארטיי
אגיטאטארס האבן זיך ניט אפגעשטעלט פאר קיץ שום זאך׳ ספעציעל די
פארשטייער פון די פארטייען וואס זייערע מיטגלידער זיינען די
מערהייט געווען יוגנטלעכע״ װאס א גרויסער פראצענט פון זיי האבן נאך
ניט דערגרייכט די יארן פון וואל בארעכטיקטע ,האבן זיי געמחט זוכן
שטימען ביי די ניט באהאוונטע און ניט אריענטירטע מאסע .די הויפט
שלאכט איז פארגעקומען איבערן ״עמך״׳ מען האט זיי צוגעזאגט גאלדענע
גליקן״ ווי ביליגער מאכן שחיטה געלט״ פריי פון אפצאל דער איינטריט
אין מקוה אדער מרחץ .און אנדערע דעמאגאגישע לאזונגען .וואס די פירערס
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האבן געוואוסט אז לויט דל טאמאשאווער אומשטעגדן איז דא 0אן אוטאפיע
רואם װעט קײנמאל .ניט פארװירקלעכט װערן״ גאר וואס טוט מען ניט
צו באקומען א דאזאר־בענקל.
■י טראץ דעם אלעמען האט ,מען פאראויסגעזען א פולשטענדיקן זיג פאר
די אגודה .וואט האט פאראייניקט אלע חסידים און ארטאדאקסן אין שטאט,
נאר צוליב דעט וואס אין דער לעצטעד מינוט האבן די בעלזער את כעלמער
חסידים פאדאייגיקט מיט דער ״חברה קדישא״ אריינגעטראגן א זעלבסט־
שטענדיקע ליםטע״ האט זיך די לאגע געענדערט .דער רעזולטאט איז געווען
פאלגענד :
»

1

אגודה —  5מאנדאטן\ בעלזער —  1מאנדאט :מזרחי —  1מאנדאטן
ציונים כלליים —  1מאנדאט ן האנטווערקער  3 — .מאנדאטן און דער בוגד
—  . 1מאנדאט.
*

זיי זיינען געוויילט געווארן צום דאט״ וואס איז באשטאנען פון 12
מיטגלידער״ און זיי האבן פון צווישן זיך געוויילט א פארוואלטוגג וואם
האט פאקטיש אנגעפירט מיט די קהלה טעטיקייטן וואס איז באשטאנען פון
 8מיטגלידער.
־,

איך מיל אויפפרישן מיין זכררן את געבן א ליסטע פון די מענטשן
וועלכע זייגען דערוויילט געווארן אדער זיינען אריץ אין אמט נאך דער
דעזיגנאציע פון זייערע פארגייער .כ׳בין אבער גיט זיכער צי איך גיב א
פולשטענדיקע ליסטע צוליב דעם כוח השכחה״ ואתם הסליחה.
איד מאד אייד ניט קיץ באזונדער רשימה פון מלטגלידערשאפט אץ
ראט אידער פארוואלטונג .די רשימה נעמט אדום מערערע קאדענצן פון ראט
און פארוואלטונג.
אגודה  :דוד ווייצמאן״ ארי׳ העלער ,מיכל יודא לערער״ פיגחס זילבער־
געלט ,יהושע גאלדשטיץ ,מיכל יודא פלוג״ דוד שווינדלעד״ נטע העלער,
יצחק מאיר גארטלער און יוסף פרידלענדער (בן ירחמיאל).
מזרחי  :לייזער לעדערקרעמער ,שלום זילבערמאן און מרדכי ראצימאר.
■

אלגעמיינע ציוניסטן :אביגדור איידלסבערג״ ,יצחק בארענשטיץ״ יצחק
לעדערקרעמעד און משה רייכענבערג.
■

בעלזער — חברה קדישא :מענדל רייכענבערג״ ברוך שפארער און
יודל אדער.
■

■

בונד :נחום שולדינער.
האנדווערקער פא ראיין  :יחזקאל קאפענבוים ,מאיר בלומער״ 'הירש
•
מאיר צימעגט״ יוסף גראמאן׳ שמואל שיפליגגער און אלי׳ שטראזלער.
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ביים וױילן א פרעזעם האבן זיך אלע פארטייען צוזאמען מים די
בעלזער חסידים פאראייניקט און דערוויילט ליתער לעדערקרעמער (מזרחי)
אלם פרעזעם.
אין די ערשטע האניק יארן האט יעדע זיצונג צוגעצויגן א גרויסן
עולם צושויער ווי אזוי די זיצונגען פירן זיך לויט אלע פארלאמעגטארישע
כללים״ מיט לייענען דעקלעראציעם דורך יעדן פארטיי פארשטייער ,זיין
וואונטש און באגער״ אז די קהלה זאל דערפילן זיין פאדטיים •פאסטולאט,
און ■דער בונד האט געפאדערט העלפן צו באפרייען די• מענטשהייט פון
פא שיזם ...אדעד ארויס מיט א שאדפן אנגריף קעגן קל עד...
בעפאר עס האט זיך געענדיקט די קאדעגץ פון די געוויילטע אין
דער ערשטעד קהלה האבן זין* געוויסע פארטיי פאליטיקער געםטארעט
ביי דעד מאכט״ צו פאדקלענעדן די קהלה״ דאס הייסט אז אנשטאט א
ראט אץ פאדוואלטונג זאל די קהלה באשטיין נאר פון א פארוואלטונג פת
 8פערזאן.
אין די שפעטעדדיקע וואלן האט דער עולם שוין אביסל פארלוידן
דעם אינטערעם .דאך איז ביי יעדער וואל פארגעקומען מצד די פארטייען
הייסע קאמפן.
אלס קהלה פרעזעס איז דערוויילט געוואדן שמואל שיפלינגער ,וואס
האט כמעט די גאנצע צייט אנגעהאלטן דעם פרעזעס אמט ,כיז צום לעצטן
קאדענץ מען עם איז דערוויילט געווארן חיים יוסף לערער (מזרחי) וואט
האט אנגעהאלטן דעם אמט ביז צום ענדע .פאר א געוויסער צייט האט דעם
פרעזעס אמט אנגעהאלטן ר׳ איטשע מאיר גארטלער.
1

שטאנדר אט וואלן

דא האבן זיך די פארטייען שטארק צעשפרייט די הענט .דער ראט
איז באשטאנען פון  24מיטגלידער .אידן זיינען געווען א מערהייט פון דעד
אלגעמיינער שטאט באפעלקערונג .ס׳איז געווען פון וואס צו שנייה מוציא׳ם.
ביי די ערשטע וואלן האבן אידן דערוויילט א פולשטענדיקע מערהייט״
וואס געזעצלעך איז די אידן געקומען דער אמט פון בורמישטש (בירגער־
מייסטער״ אדער מעיאר)״ נאר אונטערן דרוק פון דעם סטאראסטא וויעלא־
נאווסקי (אגב א משומד ,גראסמאן פון באכגיא) האבן אידן פרייוויליק אפ־
געטראטן דעם אמט פאר דער פוילישער באפעלקערונג״ און מיט דיער הילף
איז דערוױילט געײארן מר לעגאווסקי ,א גוטבאזיצער און געוועזענער
אנטיסעמיט״ אבער שפעטער געווען א ױיער ליבעראלער מענטש .ער האט
1
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געהאדעוועט א היימלאז אידיש קינד און פאר אים באצאלט שכר הלימוד.
שפעטער האט דאס אינגל באקומען א צונאמען :לעגאווסקי לייזער.
 ? ..די פאלאקן  .האבן אבער ניט געוואלט אנקומען צום חסד פון די
אידן״ און שפעטעד האט דעד אינערן מיניסטער דורך א ספעציעלן דעקרעט
צוזאמענגעשמאלצן די נאענטע דערפער צו דער שטאט (מיט א פריווילעגיע
צו בלייבן ביי די קלענערע ;דארפישע שטייערן) און אזוי איז צוזאמענגע*
שטוקעוועט געווארן א גויאישע מערהייט ,דאך האבן אידן געהאט 50
פראצענט ראדניקעס.
.
V

אבער צו דערוויילן דעם בורמישט האט שדין קיינער קיץ דיעה
ניט געהאט״ נאד דעד סטאראסטווא האט אנגעווארפן אן עמעריטירטן פאל*
קאווניק■ פון דער סאנאציע.

4
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39.0

דדך אגב
• נטע אײזען (א .רוס)
א געזעץ אז>ן  :אלץ װאם איז פארגאגגעז״ אלז װאם
איז אריבער און איז מער גישטא ,א חוץ — פארשטײט זיך — דענו
גרויליקן אומקום פון אונזערע נאעגטע און טײערע ,אלץ דאס אנטפלעקט
זיך שפעטער אין זכדון אזוי אינטערעסאנט ,אזוי פדאכטפול ,אזוי דידענד.
אפילו שװערע פערזענלעכע איבערלעבענישן און טיפע מענטשלעכע
לײדן״ רוט איבער זײ שפעטעד דאט ליבט פמ א צארטער בענקשאפט און
א אידעאליזירטער פארגאנגעגהייט .אזוי איז שוין דאס מענטשלעכע הארץ:
עם האט ליב און איז פארבעגקט אין דעם װאס עם איז געװען אמאל או!
איז אװעק אויף אייביק ,אפילו װען דער הײנט איז בעסעד ,באקװעמער
ליכטיקעד װי דעד נעבטן.
אײגענטלעך איז דערין נישטא קײן שום חידוש .דער ״אמאל״ איז
אונזער קינדהײט ,אונזער ױגגט ,אוגזער הערלעכע װעלט פון טרוימען
און חלומות ,װאםזשע איז דער װאונדער װאם עם בענקט זיך צו זײי
װאם אונזער זכרון שעפט פון זײ פולע הויפנס מיט אנטציקונג ,בענקעניש
און בארױקונגז
איד בין זיך אפן מודה אז פון דעם טאג אן ,אין װעלכן איך בין
געקומען צו מיין אייגענעם שכל — און צו מיין גליק אדער צער — איז
דאס געווען זייער פרי האב איך געשטרעבט מיט אלע מיינע כהות צו
אנטלויפן פון אונזער שטעטל .עס זיינען מיר געווען דערווידער די דחקות.
די לופט־פרנסות די אומזיכערקייט אין וועלכע די אידן האבן געלעבט,
אבער ,גאר באזונדעדס האם מיך געארט די בטלנות און האפענונגסלאזיקייט
פון דער יוגנט פון די אינגלעך און מיידלעך ,וואס האבן זיך ארומגעדדייט
פוםט־און־פאסט און האבן געלעבט אין א שטענדיקן פחד פאר דעם מארגן.
עם האט מיך אליין כסדר געפייניקט א גליענדיקער געפיל פון א
שאדפער אינערלעכער סחירה :פון איין זייט האב איך שטארק ליב געהאט
דאס לאנד ד .ה .די פעלדעד .וועלדעד ,טייכן ,די פראסטיקע באשנייטע
לבנה־נעכט אין ווינטער און דעם זאנפטן ,מחיה׳דיקן פרימארגן פון פוי־
לישן הערבסט  jאיך האב דורשטיק געטרונקען פון די קוואלן פון דער
פוילישער ליטעראטור און פאעזיע און איך האב אפילו ליב געהאט דעם
פוילישן מענטש ,און איך בין געווען גרייט פיל מוחל צו זיין .פון דעד
אנדערער זייט .ווידער ,האב איך געפילט אז איך שפריט אויף פרעמדער
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עדל אז איד לעב צרוישן א פרעמה פיינטלעך  ,פאלק ! ,א ז דעד מארגן איז
אויסזיפטלאזער ,איז .האפנוגגסלאזער■ ,איז פינסטערער ווי דעד נעכטן און
אז וואם .ווייטעד אלץ עדגער .אין אט די שלאפלאזע נעבט און אומרואיקע
טעג .פון •ספקות און געראנגל ,פון סתירות און יסורים איז געקומען מיין
ציוניסטישע התגלות און האט מיד פארפירט אויף אנדערע שטעגן און
וועגן .א גורל אזא.
1
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ס*מאשאוו&ר

ווי געזאגט האב איך ווייניק געהאט נחת פץ מיץ שטאט .איר בין
געווען אומצופרידן פון אלץ ,הגם ,איך האב קיינעם נישט געהאלטן פאר
שולדיק דעדין .אזא איז געווען די לאגע .עם איז איבער איר געווען אוים־
געגאסן די קללה ,פוגקט ווי איבער אלע אנדערע אידישע שטעט אץ
שטעטלעך אין פוילן.
<

אבער אינטעדעסאנט וואם מער איך האב זיך דערווייטעדט פון
טאמאשאוו אין שטח און אין צייט ,אלץ מער האבן זיך פאר מיר אויך
אנטפלעקט די גוטע ,שיינע זייטן פץ דעד שטאט ,די אייגנארטיקע מעלות
פץ אירע אידישע * איינוואוינער ,דאס אינטערעסאנטע אינהאלטסרייך גע־
זעלשאפטלעך און קולטור־גייסטיק לעבן.
נישט געקוקט אויף דעם שוועוץ ביטעדן קאמף פארך שטיקל ברויט,
פאר פרנסה ן נישט געקוקט אויף דער עקאגאמישער נויט און די שנאה
פץ דעם א ת ם האט זיו די אידישע קהילה פץ א נאציאנאלן אץ גייסטיקן
שטאנדפונקט געפירט ווי א מדינה אין א מדינה .די אידן זיינען געווען
פאראייניקט אלס א כלל מיט אן אייגענער שפראך ,מיט אייגענע ימים
טובים ,מיט געמיינזאמע טראדיציעם ,מיט התחייבותץ און קעגנזייטיקער
הילף ,בקיצור :הגם מיר האבן געלעבט אויף פרעמדער ערד און אונטער
א פרעמדער הערשאפט האבן מיר דאך אפגעהיטן אונזער אייגענע נאציא־
נאלן אידישן פרצוף־פנים אונזער גײםטיקע ירושה אץ וױיטער געש פי נ ט
דעם פאדים פון אידישן קיום פון אידישן המשך אץ פון אידישעד שעפע־
רישקייט.
םך־הכל האבן געלעבט אין טאמאשאוו עטלעכע טויזנט אידישע פא־
מיליעס ,א קליינער אידישער צבור אבער ווי פארבנרייך אץ דיגאמיש עד
האט געלעבט זיין אידישן אץ גייסטיקן לעבן .איבער דעם אומעטנעם
טאמאשאווער הימל האט זיך געשפרייט דער גאנצער רעגנבויגן פון אלע
אידייען ,אופפאסונגען אץ אידעאלן וועלכע האבן אין די ערשטע צענדלי־
קער פץ דעם  20־טן יארהוגדעדט באהערשט דאם גאנצע אידישע פאלק
אץ אפילו די גאנצע וועלט.
הייסע חסידים אץ געמאכטע פריידענקער :מזרחיסטן אץ אגודיסטן
אץ קאמוניסטן ,ציוניסטן ,בונדיסטן און סיימיסטן אץ טעריטאריאליסטן
און אפילו אנארכיסטן פץ אט די אלע מינים האט מען געקענט געפינען
אין דעם קליינעם אידישן ישוב אין טאמאשאוו .אץ יעדער איינער האט
געגלויבט אין זיץ וועג ,אין זיין אידעאל  :יעדער איינער האט געלייענט
אץ געלערנט ; אגיטירט און געקעמפט מיט עקשנות אץ מסירת־נפש פאר
זיינע איבעדצייגונגען און אמונה .היינט וואלט זיך גאדנישט גלויבן אז אזא
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זאך איו מעגלעד געווען .האט עקזיסטירט ,מען האט .וואס אן אמת׳ אונטער־
געהונגערט און נישט קלײן איו געװען די עלנט אץ די נויט .אבער׳ יערער
איינער האט זיד געשאפן א דא נח ג ד וועלט ,א• גייסטיקע׳ אן אידעאישע אין
וועלכער ער האט זיך געפילט פריי את אומדערשראקן און זי האט אים
געדיבט סיי אלם רעטונג פח דער ווירקלעכער לאגע און סיי אלם בשורה
פאר א בעסערער צוקונפט .אוי װיפל גײסטיקע ענערגיע ,וויפל שיינע
חלומות וועגן מענטשן־ליבע און פעלקער־פאדברידערונג 5וויפל בענקשאפט
און טרויט צו פערזענלעת אויסלייו און גאולה פון פאלק ,זיינען געווען
פארבאדגן אין י י אידישע קינדער ,אין דעד אידישער יוגנט און אין יעדן
אידן פון טאמאשאוו!
ביו  .די דרייסיקער יאדן י פון דעם איצטיקן יארהונדערט בין איך
געווען געקניפט און געבונדן מיט אלע טיילן פון דער טאמאשאווער אידישער
קהלה מיט יונג און •אלט ,מיט גלויביקע און פרייע ,מיט פשוטע פאל,קס־
מעינטשן און פשוטי־העם ,מיט צױניםטן און בונדיסטן מיט אל ז את אלעמען.
איד זע זיי איצט אלע פאר מיינע אויגן' נידערשלאגענע און שטאלצע }
מוטלאזע און קעמפערישע 1ארעמע אין גאנול און רייפע אין גייס ט { פאר־
יאוש׳טע און האפענונגסלאזע .זיי גייען אלע אדורד ירי אין א קאלײךיסקאפ.
טאמאשאוו האט נישט געהאט די זכיה ארויסצוגעבן■ גאוניס; ימיר דוצט זיך
אז עם איו שװער צוגעפינען איין איינציקן איד 'פון טאמאשאוו וועמענס
בארימטקייט עם איז• אריבערגעשטיגן די גרעניצן ־פון • דעד אייגעגער שטאט;
דעדפאר האט די■ השגחה געטאן מיט איר א ■חסד :י ••
¥

»

די פאנאנדערטיילונג פון ווערטן און מעלות  .צווישן יעדן אייצעס
באזונדער און אלע צוזאמען איז ויבער געווען גערעכטער .און אפשר .אויך.
נוצלעכער.
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געווען אמאל א אידיש־טאמאשאוו׳ מיט לייד און פדייה־מיט שאפן
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דנװ־ גײלזטיןןעד גזצב פון
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די טעמע איז א ברײטע און א טיפע״ וױ אונזער תודה .חאט ישוין פון
1
לאנג קאגשטאטירט דעם מענטש׳ס באדערפענישען מיטץ הימלישן אויסירוק
*כי לא על הלחם לבדו יחי׳ האדם״״ ניט נאד אויפ׳ן ברויט אליין לעבט דער
מענטש.׳ אויב ער וויל ■אינהאלט אין לעבען ,אייגייסטיגע צופרידענקייט
מיט זיק עקזיסטענץ דאן מוז ער עפעם האבען א תכלית א ציל״ אן אידעאל״
וואס ־דאס גיט אים כח צו פארדייען דעם זיגזאג לעבען פון אדורכפאלען'
און • שטייגען אין מאטעריעלן זין ,ער זאל קיינמאל־ניט פאל^ן צו נידעדייג
איון ניט שטייגען צו הױך״ ער זאל ע9ע& פארנ&גען וואס האלט זיין חומר״
אויפ׳ן היינטיגען לשון א לעבענס ווייטאמין — ׳און בעסטען גלייכגעוויכט: ' .־
I

כ׳האב אויך ניט בדעה צו שרייבען א געשיכטליכע אפהאנדלוגג
וועגען דעם הויכען גייסטיגען ניווא ■.פון .טאמאשאווער אידענטום זיײט זיין
אנטשטייאוננ״ וואם דערמיט קענען מיר שטאלץ זימ״ וױיל שוין מיט 350
יאר ' צוריק ווען אין פיל אידישע ישובים אין פוילען  .זענען נאו געווען
רויהע און ניט אנטוױקעלטע״ קוים געהאט א מנין״ און טייל גאר געהאט
אן'אנגעשטעלטען ביי קהליזואם האט פארנעמען •דעם זעקס מאל געדאפלטען
פאסטען -.פ ו ן .רב ׳ חזן .שוחט״ מלמד״ מוהל״ שמש האט שוין טאמאשאוו
פארמאגט א בליענדען אידישען ישוב מיט די גרעסטע גאונים פון■ יענעל
צייט״ אלם רבנים און ראשי• ישיבות״ כדאי צו דערמאנען אײױגע ווי .הגאון רבי
מרדכי א ברודער פון קראקאווער רב בעל מגיני; שלמה ופני יהושע״ אומגע־
קומען על קידוש השם שינת ת״ט ,הגאון רבי יעקב ב״ר פײװל״ רב און
ראש ישיבה אין טאמאשאוו ,און שפעטער אין לױצק״ הגאון רבי יהודה ב״ר
ניסן א תלמיד פון מהרש״ל און מהרש״א״ און שפעטער רב אין קאליש״
מחבר פת בית יהודא געוועזען דב אין טאמאשאוו שנת תי״ה און פון זיין
ישיבה זענען ארויס גדולי הדור .און די תשוב׳סטע רבנים אין יענעד צייט.
אזא ארבעט װאלט מיך צו וױיט פארפידט ,און שפעטער די רביים פון קאצק
און יארטשוב א .א .כ׳וויל זיך נאר קאנצענטרירען אויף דער לעצטער צייט״
וואס מיר געדענקען״ אדער מיר האבען עם געהערט פון אונזערע עלטערען
וואס זיי האבען עם מיטגעלעבט.
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די :גײפטיקןן ש&ייז אץ דער לעצטער תקופה
און עס ווילט זיך באהאנדלען די פראגע ,וואם איז געווען די גייסטיגע
ערנעדונג פון אחינו בני ישראל בקהלת טאמאשאוו ?ימינו ובימיכםן
כדי צו זיין ערליך און אויפריכטיג! ,מוז איך טיילען מיין אנטווארט
אין  2חלקים.
 )1ביז׳ן ערשטען קריג )2 .נאכ׳ן ערשטען קריג.
ווייל די קריג האט ניט בלויז געענדערט י גרעניצען פון לענדער און
פעלקער אין אלגעמיין נאר האט אויך געשאפען נייע באגריפען׳ א גייעם קוק
אויפ׳ן לעבען אין דער וועלט ,זי האט פשוט רעוואלטירט געגען .דעם גאנצען
אלטען שטייגער ארט אידיש לעבען און דענקען ,כדי .צו זיין מער פינקטליכער
און רעאלער ,דארף מען די תקופה פאר׳ין ערשטען קריג אויךי צעטײלען
אין צווייען .ביז׳ן פינפטען יאד׳ אמ פון פינפטען ביז  ,1914דאם הייסט
ביז צום קריגם אויסברוך.
9

#

דער גייפטיקער צושטאנד כיז 1905
אלזא לאמיר גיץ .כסדה ביז׳ן פינפטען יאה האבען .זיך אונזערע
טאמאשאווער אידען געלעבט מיט דער לעבונגס־איינשטעלונג און מנהגים •פון
אבות אבותינו .דעד יסוד פון לעבען איז געווען די הייליגע .אמונה ,און דעד
בנין הן אין פריוואט לעבן הן דאס ציבור׳דיגען איז.געווען אדורכגעדרינגען
און אדורכגעפלאכטען מיט אלע שטרענגע כללים פון שלחן ערוך ,די תורה
געזעצען האבען אויסגעפארמט דאס אינדיווידועלע אץ געזעלשאפטליכע לעבן
עס איז ניט געווען קיין אונטערשייד רייך צי ארים פץ סוחר אדער בעל
מלאכה אלע האבען געהאט איין צול און אלע האבען געהאט איין תכלית,
אפצוהיטען אלע חודה געזעצען אין טעאריע און אין .פראקטיק ,און דאם
חשיבות פון מענטש איז געמאסטען געווארען מיטץ תורה קאליבער אדער
לויט די פרומקייט אץ נדיבות וואס א גרעסערעד תלמיד חכם און עדליכער איד
אלץ מער נכבד׳ אין א געוויסען זין האט זיד דאם.אידישקייט אין די לעצטע
הוגדערט יאר געשטארקט צוליב דעם איינפלוס פץ חסידות ,וואס האט זיך
זעהר שטארק איינגעווארצעלט אין טאמאשאוו .דא , 0ה א ט אויפגעפרישט און
אויפגעמונטערט איינגעגעבען התחזקות און מוט ,פריילעכקייט אץ לעבעדיגקייט,
התחזקות און בטחון מוט אץ לעבענסערפרישונג ,ספעציעל דערהויבען זענען
געווארען די ״פאלקס מענטשעך ,דער גרעסטער וואונטש אין לעבען ביי
טאטע־מאמע איז געווען צו האכען קינדער תלמידי חכמים און יראי השם,
אידען האבען געדאווענט ערב ובוקר מיט מנין ,און אויך אריינגעכאפט
אביסעל לעדנען יעדער לויט זיין מעגליבקייט .אפילו די הארעפאשנע ״בעלי
מלאכה״ װאמ האבען צוליב זײער ארימקייט געמוזט פון זייער פריהסטעד
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ײגענט גײן ארבעטען בכדי צו פארדינען אזיף ברױט״ האבען זיי געהאלטען
״א רביץ װאס האט מיט זײ געלערנט עין יעקב אדעד משניות .אמת עם האבן
’ זיך גע&ונען עמי־ארצים ,אן עבריין אדער אפילו בעלי עבידה אבער נאר
אלס אן אינדױױדואל און אהן װעלכע אידעאלאגישע אובטערשלאגן אדער
ארגאניזידט נאר דאם דוב מאל לתיאבץ״ באהעדשט פון נידעריגע חאװת
און אינסטינקטען אדער צוליב שװערע אומשטענדען אץ נסױנוח איז דער
מענטש נכשל געווארן ,די ״השכלה״ ,װאם אין די שבנרח׳דיקע שטעט זאמאשטש
ארן שעבערשין האט זי געהאט אזעלכע דיזן װי יעקב דייפמאן ,ש .דוד שיפמאן
סאמאראדנעד פרץ און אנדערע פענאמען האבן ניט באװיזן אנצורירן דא6
גאנצקײט פון יהדות .אריגינעלן אידישקײט אין טאמאשארו׳ װי איד דענק האט
זעהר פיל דערצו געהאלפען דעד חסידישער־פאבצער וואם מאמאשאװ האט
פארמאגט 09 ,זענען איבערהויפט אין טאמאשאװ קיין מתנגדים אדער ווי מען
דופט זיי אין דעך ליטא עולימשע אידען ניט געווען .נאד חסידים ,בעלי בתים
און פדאסטע אידען דער קלאס וואס איז שפעטער טיטולירט געוואדען מיט׳ן
נאמען ״עמד״ וואס איז באשטאנען פון אדימע בעלי מלאכות •דאדפם גייעד
און א געוויסען טייל קליינהענדלער.
פון קיץ וועלטליבע בילדונג איז קיק ױ י ו ניט געווען ,געוויסע אידען
(ספעציעל פון דער רייכעדע סוחדישע קלאס האבען געקענט לעזען און שרייבן
די לאנדס שפדאך .און דעכענען אויף אזוי פיל וואם זענען נויטיג צום מסחר.
און אויך דאס איז געלעדנט געוואדען נאד דורך פריוואטע לערערם וואם
זענען אליין געווען זעהר פרומע אידען מיט בארד און פיאות .דער גדעסטער
געוויכט איז געלייגט געווארען אויף לימודי קודש .ש״ס אץ פוסקים .אין
דעד בירגעדליכע שולע איז במעט קיינעד ניט געגאנגען .מיט די ניט אידישע
שכנים האט מען געהאט גאד קליינע מחזקות ,עס האט געמעגט זיץ דעד
בעסטעד קונה און שכן ,חסידישע אידען פלעגען אויך מוסיף זיץ צו לעדנען
חסידישע ספרים ,ווי דעם נועם אלימלך ,קדושת לוי אץ עבודת ישראל און
־דעם רבין פון לובלינ׳ס ספרים ,די מעד מאדערנע האבען עוסק געווען אין
־•די .ספרי חקירה מי מודה נבוכים ,בעל עקידה ,כוזרי אדעד שפעטער ספר
הברית און געלערענט .תנ״ך מיט׳ן מלבי״ם.
דאוונען אץ עבדי האבען אלע הונדערט פראצענט געקענט ,אידיש
אדער אונטערשרייבען זיך ביי •אן עדך פון  80פראצענט .אין דער צייט ווען
די ניט אידישע שכנים האבען  80פראצענט ניט געקענט לעזען און שרייבען.
דאס לעבען איז געגאנגען מאנאטאן .קיינער פארפעלט ניט צו דאוונען
ערב ובוקר• .נאד די מעד איידעלע פלעגען עפעס לערנען יעדען טאג .יעדער
לויט זיין שטאנד און החמדה ,חסידים פלעגען אויך יוצא זיין מיט א חסידישען
שמועס אדער דביישע מעשה ,אין פדאסטען בית המדרש פלעגט אויפקומען
די • ״פיעבאטנע מגידים״ אץ עמך פלעגט לעקען די פינג-ער ,איבעדהויפט פ1ין
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די *משלים״ .און אז עם איז געווארען■ א• מחלוקה׳ את חזם האט ליידע ד ניט
געפעלט ,איז יעדען טאג געווען פרישע נייעס .אין שמאט־ האבען עקזיסטירט
״פדיוואטע מלמדים״ און א שטאטישע תלמוד יתדדה ,פארי די ארימע קינדער,
עס ' האט" עקזיםטידט אין שמאט א רוסישע שולע פאר עלעמענטאדע בילדונג,
אבער ניט אלע האבן געשיקט אהין די קינדער ,פון די אידען כמעט קיינער
ניט ,אידען האכען געלעבט צוזאמען מיט פאלאקען און רוסען און מ יט ז י י
 .געהאנדעלט יעדען טאג׳ אבער האבען טיט זיי* קיץ 'שום שייכות ניט געהאט,
און ניט נאד דעליגיעז נאר אויך קולצז1רעל געוועזען צוויי באזונדערע אדער
בעסער געזאגט געגענגעזעצטע וועלטן .דאם רוב אידען האבען כמעט ניט
געקענט די לאנדס שפראך ,אזן אזוי האבען זיך געהאדעוועט דודות ,דור הולך
ודור בא ,און די אידען זענען געבליבען די זעלבע עקשנים מיט זייער אריגינעל
אידישקייט.
I

>

גייע׳ שטועמונגען
^

*

י

1

ביים ענדע פת ניינצענטן יארהונדערט האבען זיך כאזעצט אין
טאמאשאוו פר ישע מענטשען וואם זעבען געקומען פון זעהר וױיט .מאדערנע
מענטשען אפגעזענגט' פון דער השכלה ,געווען זענען דאס די פאדרייטשיקעס
את וואלד סוחרים .ביי זיי אין שטוב איז די אומגאנגס שפראך געווען נאר
דוסיש ,אונטער ױיער השפעה און דרוק איז אויפגענומען געווארען* אלם רב
דער ליטוואק ,הרב שידקאווסקי ,מתחילה אלס ״קאזאנע־רב״ און שפעטער״
אלס שטאטישעד רב ,זיין הויזגעזינט איז געווען גייסטיג זעהר נאענט צו
די בייע  .שטרעמונגען ,אץ זיי האבען ארײןגעצויגען״ אויך שטאטישע חםידישע
בחודים אזוי ,אז עם האט זיך אנגעהויבען בילדען א קרית פץ ״מאדערנע
יוגענט״ ,פון לערנען דוסיש ,לייענען א צייטונג אדער א ביכעל ,די ״הצפירה״
האט אנגעהויבען צו האבען דריסת הרגל אין אידישע ועתער ,און האט
אריינגעברענגט אביסעל ״השכלה״ און פארזייט די ערשטע קערענדלעך פון
ציוניזם ,אין פינפטען יאר מיטץ אויסברוך פון די יאפאנישע קריג און די
ערשטע שפורען פץ רעוואלוציע . ,האט זיך בכלל די רוסישע אימפעדיןנ
געגעבען א טרייסעל אץ מיט איד האבען זיך אנגעהויבען צו שאקלען' אילע
אלטע פונדאמענטען ביי אידען׳ אריינגערעכנט די פריש געקומעגע בעלי בתים,
די ; מאדער נע רוסלשע אידען .אין א טייל אנגעזענקטע פון ״זאמאשטישער־
השכלה״ ,האבען געהאט א סאטיספאקציע ,אז עס איז זיי געלונגען אריינציורי־קן
א  .ביכעל א חסידישען בחור, ,אדער מיידעל ,אזוי,׳ אז אין  1910איז געגרינדעט
געווארען די עדשטע אידישע'ביבליאטעק דורך דעד מיטהילף  .פון י איינעים
מר טיימת׳ נאר לאנג האט זי ניט עקזיסטירט .א פאר פרומע אידען מיט ר,
מרדכי יוסף מילכיגער ע״ה בראש ,זענען אדיין ביינאכט צעריסען און פאר־
ברענט אלע ביכער און דעמאלירט דאם לאקאל ,און די רוסישע מאכט האט
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דערפון הנאה געהאט און געשוויגען .עס האט זיך שױן אנגעהויבען שפראצען
ארן אנטוױקלען אן ■אלגעמײגע־צױניסטישע באװעגונג אבער צו קיץ פאר־
װירקליכונג איז דאם גיט געקומען׳ און אזוי איז אגגעגאנגען דאס לעבען
בידן קריגס אױםברוך פון .1914

דער גײסטיקער איכערכרוף
אין דעד צײט פון ערשטן קריג װעלכער האט געברענגט חורבן״ הונגער
און נויט האט קײנער ניט אינזינען געהאט קײן קהלישע געשעפטען ,נאד בײס
ענדע פון קריג האט זיך שוין אנגעהויכען אויספיקען פארשידענע פארטײען
און קריחען״ ספעציעל באב׳ן קריג מיטץ אגטשטיץ פוג׳ס נײעס זעלבסט־
שטענדיגען פזילען• ביי פיל האט דאם ארױסגערופען האפענונגען פון נײע
מעגליכקײטען צו עקזיםטירען אויפץ ארט ,און זײ זענען פאדבלענדט געווארען
פון די פאפירענע פרייהײטם לאזונגען פארגעצױגען די אידעען פון פאלקיסטען־
בונדיסטען ,אז דא אין פוילען איז אונזער צוקונפט״ און דא דארפען מיד
אדיסקעמפען אונזער רעבט״ און דא איז אונזער הײם .זײ האבען געדופען
צו פאראײנבארונג און פארברידערונג מיט די פאלאקען .װאס אונזער גורל
איז א שותפו־תדיגער״ און ממילא האט די גײםטיגע מחיצה אגגעהויבען ביסלעך
פארשװינדען״ ניט פון די גױם צו אידען׳ נאר פון אידען צו גוים .געװען איז
דאם דער גרעםטער טײל וואם די באפרײאוגנ פון פארשקלאפטע לענדער .האט
ארויסגערופען בײ זײ פארבאדגענע קנאה און אויפגעװעקט נאציאנאלען שטאלץ
איבעדהויפט■ נאך דער ״באלפור דעקלאראציע״״ זעגען אידען געװארען ענטױ
זיאסטיש געשטימט פאר׳ן אויפבוי פון ארץ ישראל ,א שטראל פין האפעבונג
פאר אן אייגען זעלבסטשטענדיג נאציאנאל לאנד אן אײגען לאנד װאס דאם
אידענטום לעכצט און בענקט טויזענטער יארעז׳ און דאם האט ארײגגעצויגען
גרויםע גרדפן אין די צױניםטישע ארגאניזאציעס ,אין אלע אירע אפשפאלטונגען
און אפנייגונגען פונ׳ם מזרחי ביז׳ן השומר הצעיר און לינקע פועלי ציון.
נייע ווינטען האבען אגגעהויבען ווייען אויף דער אידישער גאס ,און
האבען אנגעהויבען אריינדרינגען כמעט אין אלע היתער ,און האבען צעבראכען
אלע פעסטונגען און פארצוימונגען ,די פארטיי איז אוועקגעשטעלט געווארן
העכער פון אלעמען אפילו פון פאמיליע אינטערעסן .ביבלעך און צייטונגען
זענען געוואדען א טעגליך געברויד׳ פארלעזוגגען און פארוויילוגגען זענען געווען
אפטע דערשיינונגען ,עם האבען זיו געשאפען ביבליאטעקען און דראמאטישע
קרייזען ,ספארט קלובען און בכלל פאתויילונגען און די אלע זאכען האבען מיט
געברענגט הפקדות ,און אראפ געוואדפען דעם עול התורה והמצות ,ניט אלע
מיט׳ן זעלבען טעמפא און מאסשטאב ,אבער די אלטע יסודות פון אידישקייט
זענען צעשטערט געווארען און דער תהום צווישען דור און דוד איז געווארן
ברייטער און טיפער ,די ארטאדאקסיע איז געווען צעבראכן און דערשלאגען,
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די שטיבלעך האבען •כמעט געפוסטעוועט פת יוגענט• ,יעדער נייע פארטיי אדער
אידעאל איז דאם עדשטע ווי זי האט געזוכט און באקומען קאגדידאטען ,איז
דאס געווען פונ?ם ״ארטאדאקסישען לאגער". ,ביז עס  ,איז ׳אנטשטאנען די
״אגודה״ ,אבער דאם האט .ווייניג וואס געהאלפען נאד ביז .עס .האט זיך
באזעצט ביי אונז .אין .עטאט .דעד ציעשינאוועד דבי ,ער..האט אויפגעהויבען.
די אדטאדאקסיע ספעציעל די יוגענט די אדיין געגעבען מוט און שטאלץ,
את עד האט דעדצויגען א באוואוסטזיניגע הסידישע יוגענט .וואס .זענען שוין
ניט מער מיטגעריסן געווארען מיט׳ן• מאדערנעם שטראם ,נאד שטאלצע
מוטיגע יונגעלייט און בחורים ,און דאס לעבען האט זיך .מער ווייניגער .אזוי
אוועקגעשטעלט.
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דער אלטער דור ,ד .ה .נאד  40יאר אלט ,איז הונדערט •פראצעגט
געוועך רעליגיעז ,וואס האט געצוינען זיק גייסטיגע • חיונה פון אלטיען
אידישען אוצר ,א גמרא ,משניות •א חסידיש ספריא .א .וו ,.אבער א גרויסער
פראצענט פון זיי האכען שוין געלייענט• יעדען טאג א צייטונג און זעהר פיל
זענען נכשל געווארען מיטץ ״הײנט״ •אדער ״מאמענט״ צױניסטישע צייטונגען
וואס זענען געווען איבערגעלאדען מיט אפיקורסות ,די גאר פדומע און
״אגודה״ מענטשען האבען י געלייענט ־ דעם ״יוד״ • און שפעטער דער
״טאגכלאט״ ,אפילו די זעלבסט האבען דאס ניט באדאדפען ,האכען זיי דאס
ארייגגענומען אין שטוב אריק צוליב דיי קינדער צו פארלויפען דעם וועג פון
א צווייטע צייטונג און דאס לייענען איז ניט אנגעקומען גרינג ,טייל מענטשען
האבען געהאט דעם צייטונג נאר א שעה׳ את טייל ערשט אויף • צומארגענם'
אדער איבעדמאדגענם ,ווייל  8“6מענטשען האבען אבאנידט •איין ציייטונג ,אבער
געלעזען האט מען דעם צייטונג מדאטשקא אל דאטשקא׳ און ווען עס איז געקו־
מען צו פארטיי פאליטיק' האט מען דאס איבערגעלעבט ווי• עס וואלט• געווען אן
אייגען געשעפט'.
 40זעבען די ״פרייע״ ש־וין געווען קענטיג את אנזעעוודיק.
פת 25
דעד יונגערער ■דור איז כמעט  50פראצענט •שוין געווען ״פריי״ ,אונטער דעם
אויסדרוק האט ■מען■ ביי■ אונז געמיינט,י מענטשען • וואס האלטען ניט די תורה■.
דאם הייסט• די דערלויבען זיך עובד צו זיין -אויף דעד חורה ,דעד באגריף•
פון  •3טאגיגע אידען ,ד .ד -צו זיין רעליגיעז מיט קומען אין שוהל אריק
ראש השנה ,י 1פ כפור ,האטי ביי אונז^ בכלל■ ׳ניט עיקזיסטירט (מיט׳ן' .אויסנאם',
פון• דאקטאר) ,אויב ער איז ■ניט געווען ■■רעליגיעז איז ער קיינמאל״ניט*
געגאנגען ,בפרהסיא־ איז אין שטאט ניט 'געווען קיק מחלל שבת •,ווייל אלע
געשעפטען און בעלי מלאכות האבען ניט געארבעט מיט׳ן אויסנאם פון די‘
פריזיערם- •,אבער אין' טײל 'פארטיי לאקאלען -וו* -דער בונד אדער לינקע•
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פועלי ציון אדער די אידישע אדבייטער פארטיי כאקאנט אונטערץ נאמען
״איאפ״׳ איז דער חילול־שבת געװען (כמעט) א טייל פון פארטיי פראגראם.
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און אפילו אין די מעסיגע וועלטליכע פארטייען ,זענען אויך..נישט
אפיציעל נכשל געוואדען אין חילול שבת .ספעציעל די חלוצישע .ױגענט״
וױיל דאס אי ז געווען אן אויסדרוק .פון איבערייסען מיט׳ן אלטען בטלגישען.
לעבען•
ניט אלע האבן געלייענט ביבער ,אבער געטדאגען א כיכעל ׳אונטער׳ן
ארים״ האבן .אלע״ וױיל דאם האט מכלומר׳שט געגעגען א .צייגעניש פון.
באזואוסטזיניגקייט ,און מאדערן .אין פאוושעכנע שקאלא״ .זענען  .שוין געגאנ־.
גען כמעט רוב שטאטישע אידישע קינדעד ,און גאד א קליעער פראצענט אין
דעד גימנאזיום .אידיש איז געווען די אומגאנגס שפראך אפילו פון דער יוגענט,
און קיין פוילישע צייטונג האט קייגעד ניט אכאנירט ,אפילו דער בוגד האט,
זיך אויסגעלעבט מיט׳ן ״פאלקם צייטונג" ,נאד אין די אנהויב פון די דרייסיגער
האט דאס פוילישע אנגעהויבען מעד אריינצודרינגען אין די אידישע הייוער.
די קליינע צאל אידען ,וואס זענען געגאנגען אין גימנאזייום האבן שוין געדיעדט
נאד פױליש ,אויך די איגטעליגענטע יוגענט פויליש( און דאם האט זיך
געהאלטען אין איין פאדשפדייטען״ די לעמבעדגעד *בווילא״ אוןי ווארשאוועד
*נאש פשעגלאנד״ (ציוניסטישע צייטונגען אין דעד פוילישער שפדאך)״ זענעז
וואס א יאד מער געלעזען געוואדען און פארשפרייט געוואדען .די אדטאדאק־
סישע יוגענט איז געעיילט געווארען אין  3טיילען! מזרחי״ אגודה״ און אומ־
פארטייאישע' .אין י מזרחי האט ' זיךי קאנצעניטרירט' ' די נאציאנאל־רעליגיעזע
יוגענט״ אין  2גרופען ״תורה ועבודה״ און ״שומר הדתי״״ אבער ע״פ רוב האבען
זיי ניט געהאט קיץ אריכת ימים״ וױיל זי האט נאר געדינט ע״פ רוב ווי א בריק
פאר איבערגיין אין די פרייע לאגערן״ יעדענפאלט זיי האבען גענאסען פץ
ביידע וועלטען ...געמישטע מיטגלידעד פון יונגלעך אץ מיידלעך״ װײניג
געלערנט זעלטען וועד פון זיי געוועזען פון די חובשי ביהמ״ד ,זיי זענען
געווען שומרי הדת״ און אזוי האבען זיי זיך גערופען שומר הדתי.
די אגודה יוגענט .זענען געווען די ״קנאים״״ שטיבעל בתורים וואם
האבען א גאנצען מאג געלערנט'״ אפילו די סוחרישע בחורים האבען אויך
.געהאט שיעורים ערב ובוקר״ אבער די צייטונג אץ פארשידענע פעריאדישע
אויסגאבען ווי ״דרכנו״ ״ױגענט בלעטער״ ״בית יעקב״ זשוךנאל״ האבען פיל
צייט אוועק גערויבם פץ זמן לימוד התורה ,זיי האבען אבער גערעכענט״ אז
דאס מתען די האבען״ כדי ד י זאלן זיץ באוואפענט מיט אגודיזם ,אדער זיי
זאלען ניט הייסען קיץ ״בטלנים״ ,אדער גלאט ווייל עס איד מ ושך  . . .אומי
פארטייאישע א קליינעד פראצענט פץ יאר צו יאר איז דאס אידישקײמ אין
אלגעמיץ געווארען • שוואכער ,כאטש עס איז כמעט ניט געווען קיין אפיציעלער
מהלל שבת ,און כשרות איז אפגעהיטען געווארען אין אלע שטיבען אץ אין
■ .
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טהרת המשפחה איו גא ר געווען  $פאר אויסנאמען ,אבער בדרך כלל איו
דאם געווען מצות אנשים מלומדה ,און די יוגענט .איו אלעמאל אוועין ווייטער,
אמת פיל האט גורם געווען די ס&עציעלע באגרעניצונגען פאר די אידען ויי
וענען געדוען אנטוישט און פארביטערטע ,און דאס האט ויי געשטויסען אין
פארשידענע ריבטונגען ,זיי האבען פשוט געוואלט אנטלויפען פון ויו ועלבסט.
אויך דער שנאת הדת איו ביי פיל געווען זעהר שטארק .אין אלגעמיין האט
די פארטיי געשפילט א גרויסע ראלע ניט נאר ביים ציבורדיגען לעבען נאר
אייך ביים אויספארמירען דאס גייסטיגע געשטאלט פון יעדען יחיד.
און אין יעדער פארטיי האבן ויך געפונען אועלבע אידעאליסטען ,או
די פארטיי אינטערעסען ועבען ביי זיי געשטאנען העבער ווי ויינע פריוואטע
אינטערעסען .יעדענפאלס דאס פוילישע אידענטום ,וואס אונזער שטאט איו
געווען א טייל פון איר האט ויך געמוטשעט אין גייסטיגע קאנװאולםיעס׳ און
האט געהאלטען אין ענדערן איר גייסטיגען פרצוף פון יאר צו יאר.

טאמ8שאװעד
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די לז^עציעלגו אידיטזט ןןלײרונג
• ש .לײכאװיטש
דער איד װאס האט זיך געפונען אין פױלן קרוב
צ1י טויזנט יאר ,געלעבט און געהאנדלט און געארבעט צוױשן דער ניט־
אידישער באפעלקערונג ,האט זיך אויסגעטײלט פון דער ארומיקער גיט־
אידישער באפעלקערונג ניט נאר מיט דער רעליגיע ,נאד אױך מיטן
ספעציפישן אידישן לבוש ,טראץ דעם װאס טײלמאל איז דאס געײען 8
שטער צו זיין פרנסה ,און טיט דער גרעסטער עקשנוח און טיילמאל ממש
מיט מסירת נפש האבן אידן זיך באמיט אפצוהיטן און אױפצוהאלטן
דעם אידישן לבוש ,מקיים צו זיין אין פולן באדײט דעם מנהג פון אוגזערע
אור־עלטערן אין גלות מצרים ״שלא שינו את לבושם״ ,זיי האבן ניט
געענדערט דעם אויםזען פון זײער קליידוגג.
עס איז ניט מיץ אויפגאבע צו געבן א היסטארישן איבערזיכט
װעגן דער אנטװיקלונג פונ׳ם לבוש .איך װיל נאר איבערגעבן דעם מנתג
פון לבושי יהדות ווי עס האט זיך אױסגעפארעמט אין די לעצטע הוגדערט
יאר ,און אזױ איז עס מערסטגטײל אגגעהאלטן געװארן ביז צום לעצטן
תורבן.
דער מראדיציאנעלער אידישער לבוש איז באשטאנען פון פאלגנדיקע
מלבושים :
א אידיש היטל .א נידעריק קײלעבדיק געפאסט שװארץ היטל ,גע־
ווען געדעקט מיט הארטן טאוול ,מיט א קליינעם דאשעק פון פארנט .דער
מאטעריאל איז געמאכט געווארן ,פון שווארצן טוך פאר א גאנצע וואך,
און דער זעלבער פארעם נאר אנשטאט טוך איז דער מאטעריאל באשטא׳
נען פון שווארצן סא&עט ,פאר שכת און יום טוב.
דאס סאמעטענע היטל האט פארטראטן דעם שטריימל וואס מען
האט געטראגן אין גאליציע ,נאר כיי אובז האט דאם סאמעטענע היטל
מער אויסגעדריקט דאם שטרענגע הסידישע אויפפירונג פונ׳ם אגקליידער,
און עס האט זיך געפאדערט מעד ערנסטקייט און זעלבסט־קאנטראל ,וױיל,
ניט אלע אידן וואס האבן געטראגן אין גאליציע שטריימלעד וואלטן ביי
אונז געטראגן א סאמעטענעם היטל שכת ,ומיל דאס סאמעטענע היטל
האט ארויפגעלייגט מער פליכטן פון חסידות און יראת שמים .געהויבענע
אידן פלעגן אין דער מאכן טראגן א זיידן היטל אדער גאר א סאמעטענעם.
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דאס אידישע היטעלע אי! געטראגן געווארן פון  90פראצענט איון
אין שטאט ,און דאם סאמעטעגע שכת גאר  60פראצענט .בערך.
א שטריימל שבת האבן געטראגן נאר די דוכאוונע .רבנים .רביים
און מורי הוראה .אױך אײניקע יחידים האבן געטראגן א שטריימל נאר
אין שטוב אבער זיך ניט באוויזן דערמיט אין גא 0אדער שטיבל.
יארמאלקעם אונטערן היטל האבן נאד יחידי סגולת געטראגן.
דאם רוב אידישע באפעלקערונג האט זיו
קינד פת  10יאר און העכער האט מען שוין
וואס איז באשטאנען פון א צייגן כאלאטל ביי
כיי די מער פארמעגלעכע ,פון אלפאגא אדער

ניט געקליידעט קורץ .א
געמאכט לאנגע מלבושים,
דער ארעמער קלאס ,און
וואל ,אדעו א זיקעטל.

שבת האבן די זעלבע געטראגן א שווארץ זשעקעטל מים א טיפן
שפאלט ,וואס טייל האבן צוליב די שאלה פון ציצית געמאכט איין עק
קיילעכדיק ,און א קליינער טייל האבן געטראגן זיידענע אדער אטלאסענע
כעקישעס.
הויזן און וועסט האבן שוין געטראגן די מער מאדערנע ,מיט א
גאלדענעם קייט פארצויגן דורך דער גאנצער ברייט פון איין קעשענע צו
דער צווייטער אויף דער וועסטעל.
די מער פרומערע האבן געטראגן שטיוול אריבערגעצויגן איבער די
הויזן ,אדער שטיווילעטן און פארבויגן די הויזן .די מער מאדערנע האבן
געטראגן געשנארוועטע גאנצע שין.
די
באפוצונג,
פארבינדן
געפרעסטן
שווארצע

פרומע האבן געטראגן א וױיס העמד אן
און די רביים האבן ניט געהאט קיין קנעפל
דעם קאלנער פון העמד .בעל הבית׳ישע
קאלנער מיט א בינד פארפלאכטן ,אדער א
אונטערלאגע אונטערן קאלנער.

וועלכעס עס איז
נאר מיט בענדלען
האבן געטראגן א
פייגעלע ,אדער א

אן ארויפגעזעצטן הארטן קראגן האבן געטראגן די גאר מאדערנע,
אויך צו פארשפילן די מאנזעטען מיט ספינקעם האט באלאנגט צום מאדער־
נעם רימל .אן אמת חסידיש העמד איז געווען א פשוט העמד אפילו ניט
קראכמאלעט דעם קאלנער.
ווינטער פלעגט מען טראגן א שווארצן אויבעראק אדער פוטער.
נאטירלעך איז אלעס געווען גענייט אז עם זאל זיך פארשפילען פון
רעכטס אױף לינקס.
בעלי מלאכות פלעגן ביי דעד ארבעט טראגן ״קורטקעס״ און ״מארי־
נארקעס׳ /ד .ד -קורצע רעקלעך ,און אויפן קאפ א מאטשיואווקע ,אן
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אכט קאנטיק .היטל מיט א ,לאנןן .דאשעק . ,גענײט .סון. .קאליךטע .סחורה.
מאדערנע  ,ןןענטשן 8 . — .קאלירטן טובענעס קאפעליוש. t . .
׳ זינט -פוילנם אנטשטעאונג האט .זיו די לאגע געענדערט5־ פוילן איז
געוואדן; •איין מדינה־ טיט :גאליציע און •טאמאשאוו ,אלס ערשטער נאענטסטער
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« p״ האט געהאט א ווידקונג״די יוגנט האט ביט פארשטאנען אז א טוכענעבו
קאפעליוש וואם אין .טאמאשאוו ■ווערט עם באטדאכט ווי■.פארגעשריטן ,טראגן
•אין דאווא זאלקווי פרומע אידן .די יונגווארג האט בכלל• פוןי זיד אדאפגעוואדפין
דעם ספעציעל אידישן .לבוש ,אבער דאד האבן די חסידים מיט מסירת נפש זיד
געקלאמערט אנצוהאלטן דעס אלטן לבוש .אין הויסאטיבער שטיבל האט .מען
איינמאל געווארט שטונדן אלם פדאטעסט אז די ״קאפעליושן זאלן פארלאזן
דאס שטיבל״.
■

*

m

*

ביזן ערשטן קריג׳ האבן כמעט אלע איה׳.יונג און אלט׳ געטראגן בעודה
ספעציעל די שטיבל בחורים .אפילו די• .וואס; האבן געשױרן . .די בארד,
האבן דאס זייער הױך געשױרן .אדער נאר צוגעגלייכט .די בארד .דאקעגן
זינט פוילנס אנטשטעאונג האט דאס יונגווארג אפילו די פרומע ניט
געטראנן קיין בערד .עם איז געווען געוויסע אויםנאמען וואס האבן ניט
אנגערירט די בערד אבער זיי זיינען געװען א קליינער מיעוט.
די פרױען פלעגן גענצלעך אפשן!רן די האר אץ צודעקן מיט
קאפקעס ,שלײעדם אמ טיכלעך *.שפעטעד •האט זיך שטארק פארשפרײט די
שייטלען ,אבער א פרוי וואלט ניט געקומען דאוונען מיטן אנטבלויזטן
שייטל ,זיי דינען געגאנגען איבערגעדעקט מיט א שווארצן שפיצן שאליק.
די מאדערנע פלעגן אויך טראגן היטן.
מיטן אפשערן די האר ביי די פרויען איז בכלל נאך דעד גזירה פון צאר
געווארן אכיסל אפגעשװאכט .זינט טאמאשאװ האט אריינבאקומען אלם רב דעם
ליטוואק הרב סיטקאווסקי' וואס זיק וױיב איז אין דעם' ניט נזהר געווען
האט דאס גורם געווען צו א גרייסע פרצה .הגם די פרנסי הקהלח האבן
אלם שטראף פאדקלענעדט דעם רכ'ס שכירות איז אבער א פרצה פארם
געבליבן.
*

m

זאקן פלעגן די פרױען טראגן גראבע ,אץ ^ ע נ ע מיט טונקעלע קאלידן,
ניט דודכזיכטיקע .זינט פױלנם אומאפהענגיקײט האבן זיך די מאדעם שטארק
אריינגעדיסן אפילו אץ שטארק פדומע הייזעד ,מ׳האט • שוין געטדאגן
זיידענע דורכזיכטיקע זאקן ,נאד דן פרומע האבן דאם ניט דערלויבט,
װי אויד ביט קיץ לייב קאליר זאקן.
איבטעדעסאנט אז דעד ציעשינאווער רבי הרה״צ ר׳ לײביש רובין
פלעגט באזוכן טאמאשאוו אויף דער איינלאדובג פון זייבע חסידים׳ ווען ער
האט נאד געוואויבט אין ציעשיבאוו ,עד האט זיך זייעד באליבט ביי די
חסידים• אייבמאל האט ער געמאכט פיל תקנות .אין .ד  .יהושע׳לעס שטיבל
(וואס איז דעמאלט געווען דאם גרעסטע .אין שטאט)« • נע,מליך',אז פרויען
וואם גייען די אייגענע האר מוזן פארלאזן דאס ווייבערישע שטיבל ,אץ
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עם איז געווען  8זזשוב׳ער בעל־הבית װאם זיין פרױ איז אין דעם
נכשל געוואדן ,האבן די מת 3ללים ניט געלאזט שכת אבהױבן הודו .אבעד
עם איז ליידער נים געװען אויספירבאר און די תקנה האט ניט אנגעהאלטן.
אויך אין פנקס פון שול האט ער ארײנגעשריבז א תקנה א 1א גלות
בתער טאו ניט עולה לתורה זיין .עם האט אנגעהאלטן א פאר חדשים
און עס איז אוממעגלעך געווען אױםצופירן ,וױיל פון יאד צו יאר איז
דאס אידישקײט שװאכער געווארן און ממילא אױך דער אידישער לבוש.
אבער אין אלגעמיין קען מען זאגן אז אפילו ביי די פרײע איז דער
לבוש געװען א םאלידער און קאנםערװאטױוער .לגבי הײנט אין אמעריקע
הען מען דאם רופן צניעות׳דיקעד לבוש.

די ר «יפ פאחרןןן כשר׳ו די מיחל
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די הכנות פאד ט 1ב ת און יגייבו
■

ש. .לײכאוױטש
כץויים עם וואלט זיך בעסער געפאםט אויםצודריקן
די ,פאךברײטובגען פאר שבת און יו״ט ,אבער דאס ווארט ״הכנה״ למצוד!
האט אין זיך א ספעציעל הייליקן באגריף ,א מין אויסדרוק וואס לאזט
זיך גיט .איבערזעצן אין קיין שום שפראך .ווייל לויט די י חטידישע לערע
איז .די הכבה צו דעד מצוד ,אויך א מצוד״ און ביי געוויסע שטאנד־
פובקטן באך גרעסער ווי די מצוה ,איך שרייב' ניט וועגן די שבתים און
ימים טובים זעלבסט .וואס האבן זייער סדר .און איינשטעלונג לויט די
פעסטע תורה געזעצן ,דאקעגן די הכנות איז שוין אן אויספאדמירונג
פון-.נשמה געפילן ,וואס יעדע ארטשאפט האט שוין געהאט זיינע מבהגלם
און ■טראדיציעם .און ממילא טוט עס אפשפיגלען ‘ דעם גייסטיקן טיפן
רעליגיעזן צושטאנד פון דעד אידישער באפעלקערונג אין באטרעפנדן אדט.
1

כ׳יוויל דערפרישן • מייגע׳ געפילן און הייליקן ציטער פאר א מצוה•
וועק איך אויף מיין זכרון ,און עס שווימען אויף פאר מיינע אויגן הייליקע
מא&ענטן; :פון אונזער״• אומ׳רחמנות׳דיק פארטיליקט שטעטל ,עם גייען פאר־
ביי אונזערע טאטעם און מאמעם מיט זייער ציטער און ליכשאפט פאר
א מצוה • ,טראץ די וױיטקײט .פון צייט און דיסטאבץ ,דאך זײנען זײ
אזוי ׳נאענט .צו מיץ הארץ• ,איך זעה •אלעס בולט אץ פריש און קלאר,
גלייך ווי נעכטן וואלט דאס אלעס פאסידט׳ גאנץ באזונדעד שיינט פאר
מייגע אויגן זייערע מנהגים און נשמה־יתידה׳דיק אויסזען ביי די הכנות
אויף שבת אץ יום טוב.
יעדער לויט זיין פדנסה־שטאנד ,האט לכבוד שבת פארגעברייט בע־
^ער' עםן און' שענער אניטועכץ ,און פארגעברייט 'ספעציעלע מאכלים וואם
א גאנצע וואך האט .מען זיי ניט געגעסן ,פרייטיק׳ פארטאג׳ אויף שבת
איז געבאקן' געווארך פרישע חלות און מזונות ,אץ אפילו די 'וואם האבן
אליץ געבאקן ברויט ,האבן זיי אויך דאם געבאקן לכבוד ישבת ,אז די
כלכה פון שבת זאל אויף׳ דז 51ם רוען .פיש איז געווען א ספעציעל שבת
מאכל ,נייע י וועש גע ביטן י באר אויף  :שבת ,אלע טישן זיינען געדעקט
געווארן  :מיט וױיסע טישטוכעד נאר לכבוד שבת ו*ו״ט ,געוואשן אץ גע־
צוואגן ׳געגאנגעןי אין מרחץ אץ מקוד! י לכבוד שבת ,אפילו געכאפט א
.. .........
ד^ימל :בייטאג לכבוד ’שבית;‘ ',
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יעצט דע ו משאלגט מיט די קוגלען די ספעציעלע שכת מאכלים.
אפילו דער א י ו וואס האט א גאנצע וואו זיך ניט געקענט פאר־
גינען א שטיקל פלייש ,לכבוד שכת האט ער א גאנצע וואך געשפארט
און געקארגט כדי ער זאל קענען קויפן א שטיקל פלייש לכבוד שבת .מיד
אה באקאנט א פאל פון אן ארעמן אידן ,וואס א גאנצע װאך האט
מען געגעסן &אםנע בדוי ט מי ט קאדטאפלעס ,און אויף שבת האט עד
אלעס אנגעווענדעט אנצוגרייטן פיש און פלייש ,אבער ניט אלע מאל איז
אים געלונגען ביידע מינים צוזאמען .אבער איינס .פיש אדער פלייש׳
איז אייביק געווען .איד קענט אייך פארשטעלן די שמחה ביי די קינדער•
לעך ווען נאך א גאנצע וואך הונגעדן האבן זיי זיך באלעקט׳ װער מיט•
א פאלקע ווער מיט א פליגעלע און וועד מיט א געדגעלע ,און אויב
עם איז אויך געווען פיש איז דאן די שמחה געויוען אין לשער.
פאר קידוש פלעגן די קינדעדלעך פרעגן דעם פאטער ,מיט וואס
וועלן מיר דעם שבת מכבד זיין? האט ער געענטפערט מיט פלייש אדער
פיש אדער ביידע צוזאמען לויט ווי עד האט געגעבן געלט פארצוברייטן:.
איינמאל האט עד געהאט דיער א שווערן ווינטער ,ער האט גאדניט
פארדינט ,ער האט זיך געבארגט און געליען ,אבי צו האבן א שטיקל
פלייש לכבוד שבת .מאכט זיך א מעשה אז דאס הינדל וואם עד האט
געקויפט לכבוד שבח איז טריפה געווארן ,און אויף א צווייטע האט  .ער
ניט געהאס אפילו וואו צו בארגן ,האט ער ליידער אויף דעם שבת גארניט
געהאט ,נאר ברויט מיט בעבלעד־וואסער ,ווען ער איז אתיים געקומען.
פון שול און נעזאגט דעם לוסטיקן פריילעכן גוט־שבת ,לויפן צו׳ די
קליינווארג :טאטע ,טאטע! מיט וואס וועלן מיר דעם היינטיקן שבת מכבד
זיק ז ענטפערט עד  :טיט זייער א חשוב׳ע זאך ,וואס מיר האבן .נאך
ביז היינט ניט געהאט.
די קינדערלעך זיינען געווארן זייער נײגעריק און אים געפרעגט•!
מיט וואס? האט ער זיי געענטפעדט :איר וועט שוין זען נאד קידוש.
זיי האבן געזונגען א שיינעם ניגון צו שלום עליכם .ווען זיי האבן
שוין געגעסן די חלה ,אץ זיי זעען גאדניט דעדלאנגען ,ניט קיץ פיש
אץ ניט קיץ פלייש ,פדעגן זײ דעם פאטער :טאטע ,וואו איז ח נר
נייער כיבוד ?
ענטפערט עד ד י  :מיט די הייליקע חורה וועלן מיר היינט מכבד
זײן דעם הייליקן שבת .קינדערלעך ,איו האב ‘ געקויפט א היגדל אויף
שכת ,נאר די תורה האט עם טריפה געמאכט אץ דאם איז אונזער *עונג
שבת״ וואס צוליב די הייליקע תווה עסן מיד ניט דאס הינדל ,כאטש
מיד דינען דיער הונגעדיק דערצו .אץ קומט קינדערלעד לאמיר 'זיר
פרייען מיט די הייליקע תורה אץ מיטן הייליקן שבת ! אץ ער איז'אוועק
*

*
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אין  8י טענצל טיט די קינדערלעד וואס זייער הייליקער געזאנג האט
אויפגעוועקט אלע פארשלאפענע שכנים.
I

4

די ה ג נ ו ת אריץ* פט ח
אויב די פארברייטונגען פאר א צווייטן יום טוב .פאנגט זיד אן אין
די גאענטסטע טעג אדער העבסטנם וואכן  .פאר יום טוב .איז אבער אן
אויסנאם דער יום טוב  .nosוואט במעט א גאנץ יאר האט מען׳ הבנות
פארן פסח- .
באלד• נאך שבועות הויבט מען אן שנייה דעם שמירה ווייץ ,פאר
די שמירה• מצות ,ביי די געהויבענע חסידים איז דאם געווען א גאנצער
ע&ין ,פארן אנקוקן דעם ווייץ ,און דאן דאס שניידן און דרעשן מיט
עבטע חסידישע התלהבות און געזאנג און געענדיקט מיט א לחיים און
דקידה׳לע.
וױ עם איז נאר צוגעפאלן דער ווינטער .האט מען אנגעהויבן צו
האדעווען נענו׳ פון זיי צו האבן שמאלץ אויף פסח׳ געוויינלעך חנוכה
צייט האט מען געשאבטן די גענז און אויסגעלאזט דאם שמאלץ .װאס ,
דערצו האט מען םפעציעל געגליט די קיך אדער די פייערקעס .ימיט• די
נריוון האט מען געפרעגלט לאטקעס אדער פלעצלעד מיט קאשע.
באלד נאך חנוכה האט זיך אנגעהויבן דער סעזאן פון בשרץ די
מיל ,אין אונזער שטאט האט מען אייביק געמוזט כשרץ  2מילן מיט
וואלצן אץ א וואסער מיל אויף א שטיין .ווייל די ראדזינער • חסידים
האבן ניט גענוצט מעל פון א דאמף מיל אדער וואס איז געמאלן דורך
וואלצען ,עלעוואטארן (די הײבערס״ מאס פ י ח די 'תבואה און נאבהער דאם
מעל אויטאמאטיש) זייבען באזייטיקט געווארן צום פסח׳דיקן מעל .און
געהויבענע אידן האבן נאד גענוצט רחיים של י ה אץ פריער אויסגע־
קליבן דעם ווייץ פון יעדן חשש חימוץ.
אויב די פריערדיקע הכנות האבן נאר אנגערירט א טייל חסידישע
אידן אדע ר די רבנים אץ אנדערע קהל׳שע פונקציאנערן׳ איז אבער דאס
מצות באקן שוין געווען־ אן ענין פץ דער גאנצער אידישער באפעלקערונג,
מייל פון קיץ מאשין מצות איז קיץ ר י ו ביט געווען (מייל זיי זיינען
גע׳אסר״ט געייארן פון גדולי ישראל בדורות הקודמים) גרייטע •ד&נט
מצות איז אױך ניט געווען צו קויפן׳ נאד יעדער איד האט זיך  .געלאזט
באקן מצות לויט באשטעלונ^
תיכף א טאג נאד פורים האט זיד געעפנט דעד סעזאן פון מצות
באקן ,אין שטאט האט עקזיסטירט ביי  18לאטס (מצה בעקעריס) .די :אלע
בעקערים זיינען ניט געװען קיץ שטענדיקע בעקערם .נאד ספעציעל .מצה
בעקעריס מאס י י האבן פארוואנדלט זייער פריוואטע מאוינונג׳ און  .א

)TOTIKBgBM

410
M

טייל .זייער ווארשטאט ,אין א מצה .בעקערי .דאם האט שוין געהאט צו
טאן טיט חזקות .יעדער בעקער האט שוין געהאט זיינע פאמיל?עס '.ו ואס
האבן ביי זיי געבאקן מדור דור ,און אויך די בעקעריי איז איבעדגע־
גאנגען בירושה פון טאטע צו קינד ,די בעקערייען זיינען געשטאנען אונטער
דער דירעקטער השגחה פון ראבינאט ,וואס האבן ,אגב ,גארניט גענומען
באצאלט ,די בעקערייען זיינען געווען זייער פדימיטיוו און ארעם.
דעם ערשטן אויוון איז באטראכט געווארן פאר דעם גרעסטן כיבוד.
אבער אין דעם איז געווען  3קאטעגאריעם• )1 .גאר דער עדשטער,אויוון
ווען מען האט אנגעפאנגען בכלל צו באקן )2 -יעדער זונטיק פרי ,ווייל
עם איז געווען א הפסקה פון שבת׳ אץ  )3יעדן טאג אין דער פדי .צו
באקומען דעם ערשטן אויוון איז ניט מעגלעך געווען אן א חזקה ,סיידן
אז  .עם האט זיך געעפגט א  .נייע בעקעריי .געוויינלעך פלעגט יעדער• ’.איד
באקן צום ערשט די שמירה און נאבהער די פראסטע ,די וועלגערינם
זיינען באשטאנען פון אידישע פרויען און מיידלעך ,דאקעגן די רעדלערם.
שיבערם ,און טיילמאל די  .קנעטערס . ,זיינען  .געווען  .מענער.
געוויינלעך פלעגט קומען צו די מצות באקן דעד בעל בית אדעך
בעל  .בית׳טע אדער ביידע צוזאמען .ביי .די מאדערנע פלעגן זיי זעלבסט
ניט קומען ,יעדער .א י י נער פלעגט איבערלאזן טריגק געלט פאר...די.
ארבעטער.
ך מצות פלעגט מען אהיים טראגן אין א פלאכטע פארבונדן די
 4שפיצן און אריינגעשטעקט א דראנג אינדערמיט ,און  2בחודים פלעגן.
דאם אהיים טראגן און די פלאכטע אויפהענגען אין מיטן שטוב.
ידאן האט מען איינגעזייערט דעם בארשט ,און שפעטער איינגעלייגט
ראזינקעם אויף וויין ,דאן האט זיך אנגעהויבן א סדרה פון רייניקן ,שאבן,
קראצן און כשרץ־ ,אויסלופטערן די ספרים אויפן הויף ,איבערדרייען .די
קעשענעס פון די מלבושים ,און כשר׳ן די כלים ,וואס אין באד איז געווען
ספעציעלע קעסלען וואו מען האט גע׳גשר׳ט.
א ספעציעלע עבודה איז געווען דאם באקן .די ערב פסח׳דיקע מצות,
וואס האט זיר אנגעפאנגען מיט א טאג פריער ,מייל פארנאכט איז מען
געגאנגען נאד ״מים שלנו״ (וואסער וואם האט גענעכטיקט׳.און דעדמיט איז
געקנאטן געווארן דאס טייג פאר די מצות).
ספעציעל איז דאם געווען פייערלעך ביים ציעשינאווער רבי ץ ווי
עד מיט די חסידים זיינען געגאנגען צום פלומפ לעבן .משה׳לע סופד,
איינער  .האט געהאלטן די וויאדרע (דוקא א הילצעדנע) דעד צווייטער דאס
עהדעגע שעפ־טעפל ,דער פערטער דאס דורכזיי טיכל׳ און עס איז ,געגאנגען
א כיבוד וועד עס זאל אנשעפן פדיער און ווער שפעטער. ,דועך מען האט
שוין 'אנגעפילט יפינף עמערם מיט װאסעד זיינען..זיי אה?ים געגאנגען,
אדער בעסעד געזאגט ,אהיים געטאנצט מיט געזאנג.
■

■
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.נאד מעריב האט זין* .אנגעפאנגען דאס בדיקת חמץ מימן חמץ
פארקויפן ,פארשטייט זיך  ,אז דאס דוב בעל .בית׳טעס זיינען אויף געווען
א גאנצע נאכט״ פארצובדייטן אויף יום טוב״ און זיי זיינען נאד אלץ
ניט געווען פאדטיק. .
איינס אזייגער בייטאג האט מען זיך אנגעטאן די .בגדי שבת׳ דער
רב אין שטריימל ,און מען איז געגאנגען באקן מצות״ דארט האבן גע-
ארבעט בלויז די •חסידים ,פונעם וואסער •גיסער און מעל מעסטער ביזן
וואלגערער און רעדלער ,קנעטער און שזבער״ אלע אייגעבע מענטשן.
די ערשטע מיידעם האט דעד רבי אליין געקנעטן ,אדן געזאגט
הלל מיט געזאנג און שמחה ,און דער גאנצער עולם האט מיט געהאלטן
און .יעדעד פון די באטייליקטע האט זיו אנגעבאקן זיינע מצות׳ וואט
איז גערעכנט געווארן לויט די מיירעם .אלע פאר מינוט האט דער אינהאבער
פון דעד מיידע אויסגעשריען :הפרורים יהיי הפקד! די ברעקעלעף זאל
זיין הפקר .ספעציעל איז געווען אן עבודה דאס באקן ביי .די טריסקער
חסידים״ אין קיעלצער שטיבל האבן זיי געהאט אן אייגענע בעקעדיי פאר
ערב פסח.
ערב ש ב וע ות .
קיץ ספעציעלע הכנות איז ביים פשוט׳ן • עולם ניט געווען ,ווייל
•
דער■ יו״ט איז ניט פארבונדן מיט קיץ צעדעמאניעם ,די קינדעד האבן
געמאכט דייזעלעד אזן אויסגעהאנגען אין די פענסטער ,אויר אנגעגרייט
גדינס אויפצוהענגען אדעד אויסצושפדייטן אין די הייזער״ געלייגט שאווארען
(גדין געוויקס ביים וואסעד) אויף די פאדלאגעס.
אין די שטיבלעד און בחי מדרשים האבן די שמשים באצידט מיט
ביימער ספעציעל ארום דעד בימה און ארון הקודש.
> חסידים פלעגן ־ אמעדסטן אויף דעם י יום טוב פארן צו  .זייערע • רביים,
־ אויר זיינען די מילכיקערס געווען שטארק טרוד מיט פאדברייטן
מילביקס אויף שמעות׳ אץ די פדויען מיט צוגדייטן די מילכיקע וואדע־
ניקעס אץ ספע־ציעל• מילכיק געבעקס״ ־װי קעז קל  Pאץ קעז־ראגעלן א .א.
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ערב ראש חשנה  .ױזפ כפור ■
אדער ווי א טייל ׳האבן זיי געדופין ימים נוראים ,די פארכטיקע
טעג אדער הייליקע טעג . .די  .פאדברייטונגען ׳זיינען שוין געווען גייסטיקע.
ביי די יחידי ,סגולה האט זיך דעד סעזאן געעפנט שיין פון חמשה עשר
באב ,מען איז שוין פאדיבליבן אין שטיבל לערנען ביינאכט? אויב מען
האט זיך געזעגגט מיט א מענטש פון א צווייטע שטאט האט מען זיך
שולן  .געוואונטשן א כתיבה וחתימה .טובה״ $ןבער 'דער הויפט סעזאן האט
זיך אנגעפאנגען ראש זזידש אלול״׳ דאס שופד ־בלאזן ,דאס ‘בציבור׳דיקע
י

1

■ I

מאגעמגווןר
מהלים זאגן יעדן אין דער פרי .עס האט זיו אנגעהױבן טעג פוך חשבון־
הנפש און לייטערונג ,פארגעבונג• און אױסבעםערונג״ ברודערלעכקײט און
מעשים• פון 'צ ד קה איז חסד״ מענטשן זײנען מער געװען נזהד אין װארט,
מען האט עפעם שטילער גערעדט ,איידעלער געשמועסט .און בודאי מער
אױפריכטיק אין געשעפטלעכע אנגעלעגנהײטן״ די הויפט מאנעװרעם האבן
זיך אנגעפאגגען צו די ערשטע  .סליחות .וואס איז געזאגט געװארן אינ־י
מיטען דער נאכט׳ און בײ א טייל זונטיק פארטאג׳ אין די פינסטערע גאסן
האבן מענטשן געאיילט מיט ציטערדיקע טריט ,אלע דערוואקסענע מענטשן,
מאן און פר ו י .א ו ז קליעע קינדער האבן געשטראמט אין די בתי תפלה
5לײף־.װי מען גייט זוכן פראטעקציע פאר• א גרױםן שװערן פראצעס ,די
הױפט ••התעוררות איז .געקומען ערב .ראש השנה וואס האבן זיך נימ
באגנוגנט מיט בלויז סליחרת זאגן נאר זיי האבן אױסגעזאגט גאנץ ״תהלים״
פאר די םליחות און נאך די סליחות׳ זיך מתיר נדד געווען ,געגאנגען
אויפן• בית החיים ,געגעבן צדקה .געפאסט ווער א גאנצן טאג און װער
א  .האלבן טאג ,און נאך שטארקעד מיט מער עקסטאז האט זיך דאס
איבערגע׳חזר׳ט צו ״שלש עשרד .מידות״ .דער קולמינאציאבס פונקט האט
דעדגרייכט אין סאמע ערב יום הכפדד•
צו ארעם איז מיץ פעדער ארויסצוברענגען די שטימדנג און איבער־
לעבענישן און געפילן פזן ע ו כ יום הכפור .די שטימונג האט אנגעהאלטן
ביז צום חורבן ווען א גרױםע טייל פון דער אידישער י ומט איז שױן
געװען װעלטלעך און א טייל לי Tער זײער דױיט פון רעליגיע .פון פארטאג
אן  .האבן■ מענטשן געשטראמט אין מקוה אדיין ,ווייל כמעט .אלע אידן,
ספעציעל פון עלטערן דור זײגען געגאנגען אין מקוה ערב ױם הכפור,
א טייל  ,זיעען געגאנגען דעם טאג  3מאל אין מקוד״ פאר שחרית״ פאר
מנחה ,און נאך .דעד סעודה מפסקת .אויו די פרױען האבו זיד דעם טאג
גע׳טובל׳ט• און מען דארף געדענקען אז בסך הכל איז געװען אין טאמא־
שאוו .נאר אײן מקוה פאר דער גאנצער שטאט .די מקוה איז פשוט
געווען  .געדיכט און ווייס ,און דאך .האט עס קיינעם ניט צוריקגעהאלטן.
פון• אװנט אן בעפאר פון ערב יום הכפוך האט זיך אנגעהויכז א
•
סדרה פת ״כפרה״ שלאגן ,א ווייסער האן האט געהאט פיארצוג• צו די
חשוב׳ע גבירים פלעגן די שוחטים אהיים קומען שעכטן די כפרות ,און
פון .פארטאג ,שטיין אין ״שעכט־שטיבל״ װאו מען האט געדארפט ווארטן
לא^גע ישעה׳ן ,אנצוקומען .אין דער רײע ,אידן האגן דעס טאג געטײלט
צדקה מיט א ברײטער האנט• א פאר שעה פאר ליכט צינדן איז שוין
ד י .גאנצע אידישע באפעלקערונג געװען אבגעטאן ױס טוב׳דיק ,די פרויען
אם מייגסטן אין וױיםן״ מיט וױיסע טיכלעד אדער שאליקעס אוכערן קאפ׳
יעדער איז געגאנגען צו זיינע נאענטע און .פריינט זיד אנװינטשן ,אז
מען זאל «י.ך אױסבעטן א גוט יאר און א גמר חתימה טובי*’ ײי אויד
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יי

טיילמאל בעטן מחילה פאר .די ניט רלכטיקע  .אולפפלרונג  .א גאנץ ,יאר״
במעט .פון אלע אידישע הייזער האט זיך געטראגן .יאמערלעגע  .געוױינען״
קינדער .האבן ,ד ך געטוליעט .צו די ; מאמעם״ ,מעבטשן .דיבען געגאגגען :מיש;
פארוויינטע אורגן א י ן .דעד גאס׳ ד י .מע נער האבן זיך ,אגגעטאן ,דל _ ווייסע.
קיטלען מיט די טליתים און פארן פארלאזן דאס הויז ,מי ט הילסע ,טרערן
געבענטשט די קיגדעד  .מיטן הויזגעזינד׳ דאם שללכצן און ווייבען האט
צעריסן הערצער .אפילו די וואם האבן ניט געווילנט האבן טרערן .גע־ל
שטיקט זייער  .ריידן ,די שטימונג איז געווען ערנסט״׳ הייליק און פארכטיק״
מיט צעבראכענע הערצער און פול מים מורא און  *meפארן גךױםן  :יום
הדין״ האבן אידן מיט א שעה פארן זמן זיר געאיילט צו די בתי מדרשים
און שטיבלעך צו זאגן תפלת זכה און וידוי פון רבינו נסים״ ביז' דעד
חזן האט אנגעפאנגען כל בדרי.
.

י,׳

ערבי פרכות און ש מ ח ת תדדה
.

י

.

"

■

סוכות_ א י ז גראדע א יום טוב..וואס .איז יא .פארבונדן  .מ י ט זײער
פיל  .צערעמאניעם און מצות״  .אבער .:צוליב דער :ענגער צייט״ האט . .מען
אלעס געמוזט פארברייטן שנעל״ די הויפט הכנות האט זיר געפאדערט.
צום  .אתרוג .און לולב״ וואס איז  .געווען אן אימפארטירט  .אויסלעבדיש.
ארטיקל .אין טאמאשאוו דינען געווען ספעציעלע .אתרוג־סוחרים״; גרשון
זעגל״ יעקב פייגעבבוים (דעם רב׳ס)״ מיכעל ווייבבלאט״ סיבי׳לע פוטער״
יהושע ג אלד ש טיין און אבדערע .דער אייבקויף פלאץ איז געווען אין לעמ־
בערג .די מערהייט אתרוגים זייבען געווען ׳״גריכישע״ .געודיבלער .פלעגט
קויפן יעדער ביהמ״ד אדער שטיבל א פאר אתרוגים פאר כל הקהל״ און אלע
מתפללים האבן צושטייער געגעבן פארן אתרוג .פאר די וויי/בער איז •געווען
א ספעציעלער אתרוג״ און די שמשים פלעגן ,ארומגיץ אין די הייזער
מיטן אתרוג .בכדי די פרויען זאלן בעבטשן .חסידישע־גבירישע אידן פלעגן
יעדער באזונדער אדער מי ט א שותף קויפן אן אתרוג בכדי צו קעבען
מאכן די נענועים .לעדערס יאר איז צוגעקומען מער מענטשן וואס האבן
געקויפט פריוואט .אתרוגים.
אויך האט פארנומען פיל ארבעט און צייט צו מאכן די סוכה״ :און
ספעציעל דל נוי סוכה װאס דאס איז געווען די מצוה פון די קינדער״
א .גאר גרױסע שיק באצירטע סוכה .האט .פארמאגט דעד ציעשינאווער רבי״
וועלכע איז באוואונדערט געווארן פון אלע .די שטיבל .בחורים מיט .דעם
רב׳ס קינדער האבן זייער .פיל. .ארבעט אוועקגעלייגט להידור הסוכה. .
אין שטאט האט אלינמאל פאסירט אן .אומגליק״ מיכעלי  .באדעבשטיין
ע״ה האט אויסגעהאנגען דין.סוכה ערב ױם־טוב פארנאכט״ ודיל ,א גאנצןטאג
האט גערעגנט״ די סוכה איז געווען .דיער פייכט און דעד עלעקטרי־
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שער דראט איז ניט געװען גענוג באשיצט״ און דאס גאנצע סכך
געווארן עלעקטריזירט ,און װען ער •האט זין אנגעהױבן צי 3ארן
דעד סוכה ,איז עד געװארן עלעקטריזירט .און געפאלן נאזגאק אויפן
און באקומעל א מוח ערשיטערוגג און באלד געשטארבן .דער פאל
ארױסגערופן גרױסן טרויער אין־שטאט.
אויף שטחת תורה האבן די קינדער צוגעגרײט פאפיוענע פענער מיט
אן עפעלע אויפן שפיץ פאן£ .יי די קינדער איז דאם געװען א גרױסע
איבערלעבעניש אלס מיטבאטײליקטע אין שמחת תורה .אױך די פרויען
האבן אויף שמחת חורה אנגעגרייט זים קרויט מיט געבראטנם.

הכנות פאר חנוכה אץ 9ורימ
דאם זײנען ימים טובים װאס מ׳טוט אין זיי א מלאכה .דערפאר
זיינען די הכנות געווען קלײנע .איבערהויפט האט דעי חנוכה ניט פאר־
נומען קיין צו גרוים ארט בײ דער אלגעמײנע אידישער באפעלקערוגג.
חנוכה ליכט האט נאר געצונדן דער הויפט פון דעד משפחה (ביי גאר
געציילטע פרומע משפחות האבן אלע בחורים געבעבטשט באװנדער) .קיץ
פארברײטונגען דערצו איז ניט נויטיק געװען .וױיל יעדער האט געהאט•
בירושה א לעמפל צו צינדן .פאר חתנים שטיבל .בחורים האט חנוכה
געמײנט זייער פיל .וױיל װי געוױינלעך װער ס׳איו א חתן געװארן האט
באקומען פון מחותן א מתנה א זילבעדנע מנורה .דער עולם האט זיך
געלאזט װאױלגױן און אביסל געשפילט אין קארטן .און ביי א טייל
מענטשן האט מען געבאקן לאטקעס.
אויף פורים זײנען שוין די פרויען געװען פארנומען מיט פאר־
ברײטן די םפעציעלע המן־טאשן .נאנט .פלײשיקע קרעפלעך .און פאר־
שידענע משלוח מנותץ .פארצײטנס איז דער פורים ,און אפילו דער שושן־
פורים״ געפייערט געװארן מיט גרויס פרײלעכקײט און פארשטעלטערס.
שושן פורים פלעגן די ױנגעלײט אדומקרייזן דעמ מארק (וואס איז גע־
װעזן טיפע בלאטעס)  7מאל מיט א שליטן פארשטעלטערהייט .אבער פון
יאר צו יאר איז עס געװארן שװאכער .דאס אײנציקע ארט װאו פורים
איז געווען לוטטיק און לעבעדיק מיטן גאנצן קגאק איז געװען בײם
ציעשינאווער רבי׳ן״ וואו זײגע ױנגעלײט און בחורים״ האבן אדורכגעפירט
שײנע פורים נומערן .דאם שיקן משלות מנות האט די קינדער אדײבגעצױגן.
אט אזוי זיינען אפגעהיטן געװארן טראדיציעס און מנהגים ,און
אט ביי דער װארעמער הײמישע אידישע אטמאספערע פון שײנע מנהגים
און טראדיציעס איז אויסגעװאקסן״ אידעאלע דורות וואם האבן -געצױגן
זייער לעבנס־קראפט פון אן אומאױסשעפלעכן קוואל פון אידישקייט און
זײנען געװארן צוגעבונדן מיט אלע פעדים פון זייער נשמה צום אידישן
פאלק און מיטגעפילט זייערע ליידן און פרײדן.
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• יאפל שע&פיל׳ס
ל א ם איו בעוועזען באלה א יאר אדער צורי ,באכץ
פויליש־באלשעוויסטישען קריג ,דאס לעבען איז געוועזען אין דער פאזע פון
סטאביליזירען זיך .די מענער זענען שוין צוריק אין דערהיים פובם קריג״
די מורא פאר הארמאטען שאסען איז שוין פאראיבער .יעדער אדעד כמעט
יעדער האט שרן צוריק אויפגעבויט זיין היים באך דער גרויסער שטאט־שריפה
און פלוצים ,ווי אויפגעכאפט זיו פון א קאשמארען שלאף האבען אידען
דערזען וואס אן איבערקערעביש עם איז פארגעקומען אויף דער אידישער
גאס וואם ד.אט זיו לאבגזאם אייבגעגעסען אין דעם גייסטיגען קערפער און
געעבדערט די פיזאבאמיע פובם אידישען קיבוץ אין שטאט ,אידען פרומע
עדנסט־גאטספאדכטיגע האבען אבגעהויבען פיהלען ד ך ווי מיטשולדיקע אין
דעם *הפקרות" הלטאי זיי האכען צוגעלאזט ,גארבישט געטאן געגען דעם.
באך שטורמישער איז שוין געווארען אין בית המדרש און אין די שטיבלעך
מען אייבער ,א פריזיער ,האט געלאזט אפען זיין פריזיר אבשטאלט אום שבת.
מיטאמאל האט זיך געלאזט הערען אז די חברה קדושה גרייט זיך
אפצוגרעביצען א שטיקעל פעלד ביים פארקאן און ארייבשטעלען דארט א
שווארצען קלאץ אלס א שאבד סלופ פאר די מחללי שבת בפרהסיה .און כדי
עם זאל מאכען דעם געהעריגען אייבדרוק ,עס זאל האבען א ווירקונג וועט
מען דעם קלאץ פירען מיט פאראד איבער דעד שטאט צום בית עולם.
■

און כך הוה.
אום תשעה באב ,באו קיבות האט זיך פארזאמעלט אין גרויסען בית
המדרש א גרויסער עולם מעבשען ,אין פאדער הויז פובם בית המדרש איז
געלעגען דעד קלאץ וואס איז געוועזען אפגעשמירט מיט שווארצע סמאלע
און אויסגעלאזט פובם שווארצען אויף אייביגע ערטער ,כדי די וואס טראגען
אים זאלען זיך בישט אויסשמירען די העבד .דעד עולם האט זיך ארויסגעלאזט
פוב׳ם בית המדרש ,לאזעבדיג זיך צום בית עולם .אבער קייבער האט
זיך נישט צוגערירט צו בעמען דעם קלאץ .עבדליך האט דעד פרומער מרדכי
יוסף און דעד גאלדשמידט ר׳ אברהם מרדכי פערלמוטער גענומען דעם
קלאץ און געטראגען אים צום בית עולם .אופץ וועג האבען אנדערע איבערגע*
בומען די משא.
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אין מיטען דער גאכט ווען דאס שטעטל איז געווען איינגעהילט אין א
טיפען כדאפענדיקן שלאף .זעבען זיך צונויפגעקומען חברה יונגווארג פון
פארשידענע פאליטישע פארטייען ווי ״בונד״ ״פועלי צ י וך א .א .וו .און במחילה
ארויסגעהויבען דעם העלדישען קלאץ פון דעד פינסטעדער בית עולם ערד און
אים צוגעטראגען צום שטאטישען כאד און דודו  8פענסטער אים אויינגע*
שאסען אין מקוה .אינדערפרי איז מען געלאפען אויף וואונדער קוקען װי דעד
קלאץ איז זין געלעגען במנוחה אין זיין גרעסטער העלפט אין מקוה ארויס־
שטייענדיג דורן דעד אויסגעבראכענעד שויב אין דדויסען.
די מעשה מיטץ .קלאץ איז פ 8ד ל 8נגע טעג געוועזען אן אביעקט פון
80טירע אין שטעט און שטעטלאך און אפילו געפונען אן אפקלאנג אויף די
שפאלטען פון דעד אידישער פדעסע אין פוילען.
אין שטאט גופא האבען לצים פ 8דטד 8כט  8ליד וואס האט זיו געזונגען
אזױ»

.

■

היידאץ! היידאץ! מ׳פידט דעם קלאץ
■

שלום .שלום .דא וועט מען ליגען גדוים
!

דא וועלען ליגען אלע דראבעס׳
־! .י

*

די וואס זענען מחלל שבת׳ און אזוי וױיטעד און ודיטער.
מחבר פון ליד — אביגדור צוקער.
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דער ערשטצר אןן לעצט־טר טעאבוער פארטזטנולװג
אמז

שבת
v

1

1
W

• חירש־ רײז
 . . .ד א ם איז געװען אין אגפאנגס דרײסיגער יאהרען
אין  8שבת צוזישען 3סח און שברעות 7 .אזײגעך אין דער פריה קומט
אריבער דער דאמאלסטיגעד 9רעזעס (ראש הקהל) ר׳ לייזעד לעדעדקדעמער,
צום ציעשעאווער רבין אין שטוב ,א זאך וואס האט נאך קיינמאהל נים
פאסידט; איון אזא זמן וואס דער דבי איז פארנומען מיט הויכע ענינים
פון עבודה אין תפילה ,זאל ער קומען און איבער רעדען מיטן רבי׳ן געוויסע
קהל׳שע ענינים ,אבער אז דער ראש הקהל בכבודו ובעצמו איז אריבער
געקומען האבען די שטוב מענטשען פארשטאנען אז עפעס אויסערגעווייגליכעס
האט געמוזט פאסירען ,און זענען אריין צום רב איהם ?ןעלדען אז דער
ראש הקהל דארף זיך נויטיג באראטען וועגען א דבר נחוץ ,דער רב האט
באפוילען דעם ראש הקהל אריץ צופיהרען אין זיין ״חדר־מיוחד״ ,דעו
רבי זאגט אזא חשוב׳ן גאסט שבח פארן דאוונען! וואס איז נייע! 0
ר׳ לייזער מאכט דאם בקיצור היות דער ״בונד״ האט ארגאניזירט
אויף דעפ שבת  3אזייגער בייטאג אן עפענטליכען טעאטער פארשטעלונג
ביי גאלעצקין אין קינא (מואווי הויז) און דאס איז בכלל דעד ערשטער
״חילול־שבת״ בפרהסיא אין שטאט ,על כן דענקט עד אז מען דארף עפעס
טאן דערוועגן ,נאך א לענגערע באדאטוגג זענען זיי געקומען צום אויספיהר
אז הגם בעוה״ר איז שוין נעבעך פאראנען א גרויסע צאל יוגענטליכע
וואס זעגען נלכד געווארען אין זייער נעץ ר״ל וואו זיי טרעטען על כל
הקודש לנו ,אבער היות אז קיץ עפענטליכען חילול שבת האבען זיי נאו
עד היום ניט נעוואגט צו מאכען .מוז מען על כל פגים כאטש מאכען א
מחאה ,ד .ה .א פראטעסט ,והשנית דעד עיקר דארף מען זעהען צו
פארהיטען אז די וואס האבען נאך א ביסעל בושה זאלען ניט גיץ אין
טעאטער אז אויב דער רב מיט די חשובי הקהלה וועלען שטיין נעבען
טעאטער (פיקעטען בלע״ז) וועט קיץ שום בעל־בית׳יש קינד ניט האבען
די העזה אריינצוגיץ אין טעאטער ,אזוי עס עם וועט פאר זיי זיין א
זיכערער דורבפאל ,און דאם וועט שוין פאר זיי זיין ״דבי געלט״ מעהד
קיץ פארשטעלונגען אום שבח ניט צו מאכען ,עס וועט אויך זיין אן אזהרה
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פאר אנדערע וועלטליכע ױגענטליכע ארגאניזאציעס ניט עפענטליך מחלל
שבח צו זיין.
■

אומר ועושה ,שיקט דעד רב (נאכדעם ווי עד האט באקומען די
הסכמה פונ׳ם קרילאווער רב) אויסתפען אין אלע  16בתי תפלה בפקודת
הבד״צ ובפקודת ראשי הקהל זאלען אלע אידען היינט  1אזייגעד בייטאג
כאיש אחד זיו פארזאמלען אין שטאטישען בית המדרש׳ איו פון דארט
וועט דער גאנצער עולם מיט די רבנים בראש אפמארשירען צו גאלעצקיס
קינא מוחה צו זיץ געגען געפלאנטען חילול־שבת.
דעד שבת איז גראדע געווען זעהר א שיינער זוניגעד טאג און
עם איז טאקע געקומען אנשים ונשים וטף׳ וועד ערנסט און וועד צוליב
נייגעריגקייט .דעד רב איז אדויף אויף דעד בימה און אין קורצע ווערטער
ערקלערט דעם צוועק פונים מארש .דעד רב האט געזאגט* .מיד גייען ניט
זיי מחזיר למוטב זיץ׳ מיד גייען נאד זיך אנעמען דעם כבוד פונ׳ם הייליגען
שבת׳ און פארהיטען אז די וואס זענען נאד ניט אדיינגעכאפט אין דיעד
נעץ זאלען ח״ו ניט נכשל ווערען .ער האט די ווערטער געזאגט מיט גרוים
עקסטאז און התלהבות אזוי אז דעד עולם איז גוט אנגעווארימט געוואדען
און דעד מארש האט זיך אנגעפאנגען מיט קאמפסלוסט .אמת ,דעד רב האט
אויפגעפאדעדט אז דעד גאנצער עולם זאל זיד פארהאלטען ווידדיג און
רוהיג און זאל ניט טאן קיץ שום ווילדע שריט אויפן אייגענעס חשבון
נאד לויט די אנווייזונגען פון די סדרנים (זיינע יונגווארג).
״ומי ראה את אלו יוצאין ולא יצא״ ,די רבנים מיט די שטריימלעך
און די שטיבל־אידען מיט די זיידענע קאפאטעס און סאמעטענע היטלעך .
אץ דווקא האט דער וועג געפירט דורך דעד לוואווסקא גאס״ די הויפט
גאס וואו עם האבן זיך קאנצענטרירט אלע שטאטישע און רעגידונגס אמטען,
דאם מאגיסטדאט ,שטייער אמט ,סטאראסטווא סיימיק ,פאסט ,און אלע
בעאמטע האבען גלייך געווארפען די ארבעט בכדי קענען בייצואוואוינען דיעם
ספעקטאקעל .דעד מארש האט געדויערט באלד  2שעה.
מתחילה ווען די דעמאנסטדאציע איז צוגעקומען צום קינא ,האבען
די רבנים מיט די זקני העדה פארנומען די וויכטיגע פאזיציעס וואס פיהרען
צום הויפט אריינגאנג און זיך פארהאלטען רוהיג ,אויסצופירען דעם פראג ראם
נאד צו ״פיקעטעך דעם טעאטער .אבער די דרשות מיטן מארש האבען
צוגעגעבען היץ און בימלעכווייז האט זיך דעד עולם דעדנעהנטערט צו
די טירען און זענען געווארען ווילד אץ אגרעסיוו און נפתחו השערים.
די חברה יונגען פון אינעווייניג האבען אנגעהויבען צו מאכען א
ויברח ,זיי זעבען געשפרונגען דודך די פענסטער ,און די גאנצע פארשטעלונג
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איז צעשטערט געווארען .דער רבי פעדזענליך האט געלאזט .רופען דעם
אייגענטימער מר .גאלעצקי ,א קריסט״ און האט אים פארזיכערט אז ער
יועט איס גוט מאכען דעם היזק .די גאנצע פארשטעלוגג איז שוין מעדר
ניט פארגעקומען און האבען זין* שוין מער ניט עדוואגט צו מאכען אן
עפענטליכען הילול שבת .דעד רב און יחידי סגולה האבען דאן געמוזט
מכיסם  15)1זלאטעס באצאלען מר .גאלעצקי׳ן ,והעיר שקטה.
נאד אין א געוויסען אווענט האבען  2שטיינער אדורכגעזעצט דעם
רב׳ס בית־דין שטוב ,צו זיי איז געווען צוגעשפילט צעטעלעך ,דאס איו
״נקמה״ פאר שטערען דאס טעאטער.
מיט דעם האט זיך די געשיכטע געענדיגט.
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װילסטו .אױפלעבן אין דיין זכרת די ווארעמסטע
עראינערונגען׳ די שענסטע מאמענטן און דערביי אויו בולט׳ער ארויס־
ברענגען די כאראקטעריסטישע שטריכן פת אונזער ל י ס שטעטל — לאמיר
דאן אגשטרענגען אונזער זכ ית אין אונזער פארשטעלונגס קראפט ,צוזאמען
ארויסגיץ אויף א שפאציד שבת אדער יוס־טוב איבער די שטילע געסלעך
פת .טאמאשאוו ווען מען האט זעלטן אנגעטראפן  8 .גוי .אלע געשעפטן
זיינען פארמאכט' את שטילעדהייט פראקלאמירן זיי אז טאמאשאוו איז א
אידישע שטאט וועלכעס אויר די גויים מוזן דע פאקטא^ אנערקענען .לאמיר
אבסערווירן די פריילעכע שפאצידנדיקע גתפ ז פת אלע' שיכטן און קרייזן.
עפעס’ ווי דורך א מאגיש שטעקעלע  .האבן זיי באוויזן אראפצווואדפן פון
זיך די  .גאנצע לאסט פת שווערן וואכעדיקן לעבן ,די פילע זאדגן את
פדאבלעמען וואס דאם פאר׳מלחמה׳דיקע פוילן האט אזוי בדייטהאדציק
צוגעגרייט פאר דעד אידישער באפעלקערונג ,די אויפגעבלאזענע שנאה
את ,״אוושעם״ באיקאט פאליטיק ,פיינטלעכע שכנים את חרוב׳ע פרנסות
באגלייט מיט ־ אויסזיכטלאזער צוקונפט ,מיטאמאל פאדגעסן אלע דאגות
און אנגעטאן דעם ספעציפישן חן וואס די מלכה שבת טיילם צו יעדן
איד ,הויבט אויף זיין איעגעבויגעגעט רוקן און גיט אין אים אריץ א
נשמה יתירה פול מיט 'שטאלץ אץ בטחץ.
נישט לייכט געווען אריינצובדענגען דעם שבת אין פיל אידישע
שטובן .איך האב געהאט דעם זכות צו זיץ טעטיק אין געוויסע שטאטישע
מוסדות ,ווי בית־לחם את תלמוד־תורה׳ את אין די ארכיוון פון דער
טאמאשאװער ־לאנדסמאנשאפט אין ניױיארק װעט מען נאד געוויס געפינען
בריוו װעלכע שילדערן די אורזאכן פארװאם בית־לחם האט געמוזט
געשאפן וועח׳ את איד ציטיר פון זכרת ח 5ם בריװ וואס איד האב דאן
געשריבן ! »א כעל הכית וועלכן מען האט אין שטעטל געהאלטן פאר א
בעל־פרנסד .האט מען צוגעטיילט אן אורח ■ אויף שבת .ווען דער אורח
איז י אריינגעקומען אין דעד היים ל פון דאזיקן איד האט עד זיץ גאסט
מיט טרערן  .אין .די ־אויגן •:פארטרויט •״א סוד ־ אז אלץ וואם ער האט
אנגעגרײט אויף שבת איז א פאר קליינע זעמעלעד׳ את געבעטן •דעם אודה
זיד צו טיילן מיט אים מיט זיין ארעמער-סעודה און גרויסן ..סוד .דער
הונגעריקער אורח האט אבער דעם סוד  .נישט געקענט זזאלטן °את די
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נזאמאשאװער

נױטװענדיקײט צו שאפן א ״בית לדום* װאס זאל אין געהײם פארטיילן
חלות אין הונדערטער אידישע היימען איז געװאדן דעד געבאט פון דער
שעה״ .די ארעמעלײט . ,װעלכע האבן שױן'-געהאט אױסגעטאן דאס שעם־
היטל פלעגן ארומגײן אין די הײזעד ןאמלען שטיקלעך חלה ,אבער פיל
.בכבוד׳יקע פאמיליעס האבן אין דער שטיל ממש געהונגערט .און זאל
עם פארצײכנט װערן צום קרעדיט פון ר׳ נחום צוקער הי״ד ,אדער ווי
דער ברייטער עולם האט אים גערופן ,ר׳ נחום שמש ,וראם האט פיל
געלייסטעט ביי דעד אויספארשונגס־ארבעט• פעסטצושטעלן די נויטבאדערפ־
טיקע און דורך פארשידענע בבבוד׳יקע װעגן (פיל מאל דורך באצאלן
אין •געמעלבל פאר דעד תלה וואס זיי האבן דארטן איינגעקויפט) זיי
באזארגט פון .די פאנדן פון •״בית לחם״ זיי זאלן באטש האבן א שטיקל
חלה אויף שבת.
און אויך די מבלומר׳שטע ״בעלי־פרגםה״ האבן זייער שוועד געמוזט
ארבעטן אריינצוברענגען י דעם שבת אין שטוב .די ״אזאן״ פאליטיק פון
״אװשעם״ פון עקאנאמישן באיקאט האט אמבעסטן כאדאקטעדיזירט דער
טרויעדיק־בארימטעד אידיש־ריידנדיקעד טאמאשאווער פאליציאנט ״מאקס״!
,״מיד וועלן ארויסלאזן דאס וואסער און די פיש וועלן שױן אליץ אפשטיין״.
יא ,שוועד איז אנגעקומען שבת צו מאבן ,אבער ווען שבת קודש איז
 :געקומען האט ער מאיעסטעטיש אראפגעשיינט פון יעדן איד און מען
האט אין אים ווידעד דעדקענט דעם בן־מלך.
מער ווי צוויי צענדליק יאדן זיינען שוין פארביי זינט איך האב
דעם לעצטן פארבענקטן בליק געווארפן פארלאזנדיק מיט א שוועד הארץ
דאס ליבע שטעטל וואג איך בין געבוירן געווארן און אונזערע יוגנט־
יארן פארבראכט ,וואו אונזערע פאמיליעס זיינען יאר־הוגדעדטער געווען
פאדווארצלט ,אנטלויפנדיק אין פחד פאר דער אגיאגנדיק נאצישער בעטטיע
וואס האט צום גליק פיל פון אונז  .פאנאנדערגעיאגט און צעשפרייט
בובשטעבלעך איבער אלע עקן פונעם עדד־קוגל און מיר האבן
אמוױיניקםטן געהאט דאס .גליק האבנדיק די מעגלעכקייט באצייטנם
צו אנטלויפן פון דער אויסגעשפרייטער נעץ ,א גליק מאס זייער וויעיק
אידישע שטעטלעך האבן געהאט ,און א דאנק דעם האט טאמאשאוו
א גרעסערע שארית־הפליטה ,אין רעטדאספעקט פון איבער צוױי צענדליק
שטורמישע יארן פון בלוט און טרערן ,וואגלענישן און וואנדער ,פון י נייע
האפענונגען און אויף חורבות .געבויטע נייע היימען ,זיינען פיל בילדער
געבליבן פאדנעפלט און איד וועט מיד אנטשולדיקן ווען אויפלעבנדיק אין
זכרזן געשעענישן און• פעדזאנען ,די געסלעך און הייזער ,שולן און שטיב־
לעך ,ארגאניזאציעס און אינסטיטוצי-עס ,די פירער און דאס פאלק וועלן
פיל איינצלהייטן • ווערן דורכגעלאזט אדער טיילמאל נישט .גענוי איבער־
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געגעבן ; ,טדאץ־ דעם  .בעסטן מילן און• גרעסטע אנשטדענגונג ,אבער אויב
נ ישט -א פול ב ילה .וועט אונזער שפאציר • איבערן שבת־יו״ט׳דיקן שטעטל
אונו אויפלעבען• פיל.אגגענעמע מאמענטן ,וועט אוגז אנפילן מים בענקשאפט
גאך יענעם שיינעם אמאל ,באך יעבעד דערהויבענער תמימות׳דיקעד שמחה,
נאד יענע באשיידענע עסקנים וואס האבן זיך מיט זייער גאנצער נשמה
איבערגעגעבן דער ארבעט לטובת זייערע ארעמע און ליידנדיקע בני־עיד און
אויפגעטליעט האפענונג אין פאר׳חושכ׳טע העדצער .מיד וועלן ,ליידער
זיך מוזן באגדענעצן בלויז .צו א פאר געציילטע עדטעד וועלכע שטייען
נאך איצט לעבעדיק פאר מיינע אויגן און דאס וועט זיין אן אפ^פיגלונג
•אוייך פון די י אבדעדע עדיטער וועלכע מיר מוזן צוליב מאנגל אין פלאץ
איורבלאזן.

מדג שהו #אץ שטאט
■

■

v

געדענקט איד דעם ערב שבת פארנאכט אין שטעטל ן געװיס איז
פדייטאג געווען׳ אן אנגעשטדענגטער טאג ,ספעציעל פאר די פדויען און
גאנץ באזונדערס די קורצע פרייטיקם ווען עם האט טייל פרויען כסדר
אויסגעפעלט .באטש א האלבע שעה צו קענען פארטיק ווערן מיטן שבת.
די בדיה׳דיקע פדויען דאקעגן האבן אבעד אויך :מיט שעהץ פדיער געהאט
אלעס צוגעגרייט ,באוויזן אויסצוצוואגן די קינדערלעד און אנטאן זיי אין
די שבת׳דיקע בגדימ׳לעך ,אידן זיינען געגאנגעז פארשוויצטע און פאר־
פלאמטע פון מקווה ,וואו מען האט אויך זיך מחי׳ געווען מיטן הייסן
יבאה געווען אידן הויכע ״בעלי־מדרגה״ ,וועלכע זיינען דעדגאנגען ביז
צום העכסטן ״טדעפל״ און זיך געלאזט גוט אויסשמייסן ,געהאלטן אין
יאיץ שרייען ״פײער״■•■אוץ זיך דערקוויקט פון'די שמיץ פון באד־בעזימלעך,
אבער אויך די וואס האבן'זיד געמוזט באגנוגען מיט דיינידעריקע טרעפלעך
;האבן אויך דערפילט״י׳אין י;זייערע בײנער״ דעט ״עונג״ פין אראפווארפן
פון  .זיו  .צוזאמען מיטן •שמח .אויך די זארג פון דער שוועדעד וואד און
די  :פרייד פון.באגריםן דעם־'ליבן שבת .דאס באד איז געווען אן אוים־
געצייכנט פלאץ אויפצונעמען אלע ■פאליטישע פראבלעמען פון שטעטל און
נישט איץ פלאמ־פייערדיק מחלוקת איז אויסגעבריט געוואדן אויף די הייסע
באד בענק .דאדט האט מען זיו אויסגעטוישט מיט די לעצטע נייעם
פון דעד וועלט בכלל או! פון דעד אייגענער קהלה בפרט.
מען.״ דעד ש?!ש האט  .געקלאפט די  .3.קלעפ אויף דעד טיר פון
יעדן  .הויז/יאין שטעטל . ,האט זיך'.געהערט א געקלאפעריי פון געשעפטם
.קירן .מען ,האט ארוימ?1ע.יאגט^ די פארשפעטיקטע קונים און פון אלע
פענסטע<־ האבן .אנגעהויכין'ארויםוױנקען די םודות׳דיקע פלעמלעך' פון די
^בת ־לי5ט :אידן  .האבן ' ז יך געאיילט .יעדעל אין זיין מקום תפלה. .און
י »
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טאמאשאווער אידן האבן געהאט אן אויסוואל .איך ויעל זין באמיען אויסצױ
רעכענען וויפל איך געדענק  :שול ,בית־שני .בית המדרש ,חסידישע בית
המדרש .ד׳ יהושע׳לעם שטיבל .בעלזעד שטיבל ,קיעלצער שטיבל .כעלמער
שטיבל ,ר׳ נחמףס שטיבל .צאנזער שטיבל ,גערער שטיבל .ראחיגער
שטיבל ,הושיאטיגער שטיבל .מזרחי.
די ק כ ל ת ש ג ת
קומענדיק אין בית המדרש אדע ו שטיבל .האט מען צוערשט געזוכט
דעס פלאץ וואו מען פלעגט ארויסהענגען די פארשידענע מעלדונגען פרן
אלערליי ארגאניזאציעם .דארטן האט זיך אפגעשפיגלט די טעטיקייט פון
אלע פארטייען און אינסטיטוציעס .איר האט דארט געפינען מעלדונגען
וועגן רעפעראטן אדער געלט זאמלונגען .וועגן א סיום פייערונג אדער «
הספד באך א בארימטער פערזענלעכקייט .באזונדערס ווען' עם האט גע־
האלטן פאר לאקאלע אדער אלגעמיינע וואלן ,דעמאלט זיינען די ווענט
געווען פול פארקלעפט מיט שרייאיקע פלוג־בלעטער וועלכע האבן אויפ־
גערעגט די געמיטער פץ די לייענער וועלכע זיינען ווייט נישט געווען קיץ
פאסיווע צושויעו .אידן האבן גענומען אן אקטיוון און לעבהאפטן אנטייל
אין אלע געשעענישן פון עפענטלעכן לעבן הן פון לאקאלז הן פון אלגע־
מיינעם כאראקטער אץ מען איז געווען טיף פאראינטערעסירט אין זייער
אנטוויקלונג.
באלד אבער ווען דער חזן אדער בעל־תפלה האט אנגעהויבן דאוו־
נען האט עם אויסגעזען ווי מען האט שנעל פאדגעסן אין אלע אבדערע
זאכן און מיט התלהבות מיטגעדאוונט און מיטגעזונגען אץ באגריסט די
כלדרשבת .נאך דער פרייטיק צונאכטיקער סעודה זיינען די גאסן געווארן
אנגעפילט מיט שפאצירנדיקע .פאר א טייל איז דעד שפאציר געװען א
ציל אן אץ פאר זיך ,אנדערע אבער האבן געשטראמט צום רב׳ס טיש
אדער אין די שטיבלעך צו שיעורים צי אין ארגאניזאציעס וועלכע האבן
צוגעגרייט א פארטראג אויף אן אקטועלער טעמע.
ג י י דע ם רבי ׳נם ט יש
איך וויל זיף יעצט באזונדערס אפשטעלן אויף די ״טישן״ װאס
זייגען געפראוועט געווארן ביים ״טשעשענאווער רב״ הדה״צ ר׳ ליביש רוביו
זצ״ל און אט איז אן עראינעדונג  :אין דדויסן בושעוועט א •שניי־שטוו־ם״
א בייסיקער פראסטיקער ווינט שמייסט אין פנים אבער מיט וויפל פדײד
און אינערלעכער דערהויבנקייט שטראמט מען פץ אלע ווינקעלעך פון
שטעטל צו איין צענטעד .צום הויז פון טשעשענאווער רבי״ הרב רובין
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ז״ל .ווי קאלט און פראסטיק עס זאל נישט זיין ,אין .דרױםן•מערט ^ען
באלד דערמארעמט איבערטרעטגדיק די שמעל פון דאזיקן הויז ,נישט
דערפאר מייל עם איז געווען אזוי גוט באהייצט נאד עם ווערט ווארעם
אויפן הארץ און נשמה פון ליבלעמ בליק מיט װעלכן עם באגריםן אייך
די קלוגע אויגן און הויכע מאיעסטעטישע געשטאלט .פץ רב .און אלע
מינקעלעך פון הויז מעדן באלד פול מיט די זיסע קלאנגען פון הארציקן
שלום עליכם געזאכג מעלכע מערט באלד ענטוזיאסטיש מיטגעכאפט דורבן
גאנצן פילפארביקן עולם וועלכער כאשטייט פת עלטערע חסידים ,מיטליע*
ריקע כעלי־בתים און יונגע בחורימ׳לעך מיט גליענדיקיע אויגען און צע־
פלאמטע בעקעלעך פון פראסטיקן דרויסן אלע' אינאיינעם פאראיעייקן זיך
אין חסידישער התלהבות .אלע אויגן קאגצענטדירט צו דער פאטריארכא׳
לישער הדרת־פנימ׳דיק געשטאלט פון'רב .יעדעס מארט ווערט אויפגעכאפט
.מיט יראת הכבוד ,יעדע בגינה מערט פאדמאנדלט אין אן אנרעגונג צו
אן אויסברוך פון נייע קמאלן פון שמחה און השתפכות הנפש ,פון הימלע-
שער דערהויבנקייט ,פון אזא זעלישן פארגעניגן צו וועלכן נאר חםידיש
געזאנג וועמענם מקור שטאמט פון היכל־הנגינה מאס געפינט זיו בשכנות
פון היכל החשובה קען דערהויבן .אץ א קייט פון האנט  .אין האנט ,א ק סל
ביי אקסל פארגייט זיו אין שעה׳ן לאנגען רקוד.
*
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שווער צו שילדעדן די גליקזעלקייט מאם האט ארומגעבומען יעדן
איינעם אהיימגייענדיק שפעט ־פרייטיק צונאכטם פארטאן אין געדאנקען
פץ באר מאס איבערגעלעבטער התרוממות הרוח וועלכעם האט געגעבן
א רעזערמ פון חיות און חזוק פאר א גאנצע מאך ,בכדי באלד פארטאגס
א נייעם וועג אין פריש־געפאלענעם שניי צו מאת קומענדיק אין צאנזער
שטיבל צו א שיעור רמב״ם ארעד חומש מיט אור־החיים און אויפסניי
טרעפט מען זיך ביים רב׳ם טיש שבת נאכמיטאג און ביי שלש־סעידות
מען אין .הויז איז שטאק־פינםטער .די שטוב מאו דעד רב פירט טיש איז
אבגעפילט מפה אל פה און באלד מערט דער חלל אגגעפילט מיט הארציקע
תבועות מיט בעבקעדיקן געזאבג און אויך מיט לעבעדיקע מארשן• .־ימגע־
לייט אץ בחורים וועלכע זיינען געבענטשט מיט שיינע שטימען מערן
מכובד מיט פארשידעבע ביגובים .אט באלד מעט הרב מאיר רובין ז״ל,
דעם רב״ס עלטסטער זץ ,זינגעו ״בייד קל עליון״ ,אץ איר שפיצט אן
אייערע אויערן אז באלד מעט איר העדן א וואונדערשייגעם נייעם ניגון אדער
״א&ערע״ געזונגען אזוי וױ נאר ער אליץ האט עם געקאנט .די 8קםט׳ס
ברידער אץ יבדלו לחיים יצחק קאן ,יחזקאל העללער ,שמעון מאלאתט,
האבן געהאט  .כיבודים צו זינגען כמעט גיי יעדן שלש־סעודות און דער
מאמענט פון רעמא־דרעמין מערט טיף איינגעקריצט אין הארץ פץ לי
.צאלרייכע אנטיילנעמער.
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ראש •-השגה צו• .תשליך■
*

און יאט א ניי ;בילד  :דער רב ימיטן עולם חסידים גייען צר תשליך.
דעד וועג פירט" דורך• עטלעכע הויפט־גאםן און דער מארש ווערט פאר־
וואנדלט אין אן איעדרוקספולער פראצעסיע ,די• גאסן ווערן אנגעפילט• טיט
חסידישן געזאנג און ווען דא אדעך דארט ®ץבירט א שגץ וואדפן א
׳שטיין ווערט עם איגנאדירט און מעך רעכנט עם צו צום ״אלטן יאר״ . ; .
דעד מארש ווערט פארגעזעצט און מען זינגט מיט מער ברען און בטחת
וויחנדיק אז מיר האבן פארי קייגעם קיץ מורא נישט נאר פאר דיר אליין,
ווי מען פלעגט אזוי זים־ זינגען אין א אידישעד ווערסיע פון ׳״אל תירא
עבדי יעקב״ יעדן מוצאי־שבת ,ווען ווידעראמאל האט מען זיך פאר־
זאמלט אין שטיבל צו מלווה מלכה צו באגלייטן די שבת המלכה מיט
'בענקשאפט און נורישער זארג פאר דער אנקומענדיקער וואך .און אט די
זארג פאר דעד צוקונפט האט זיך אמבעסנזן• אויסגעדריקט אין דעד פאראדיע
"פון גשם־בגון שפעט שמחת תורה אין .אוונט (נאכדעבו װי מען האט זיך
געהאט אינגאנצן פארגעהן גאנצע צוױי טעג זייענדיק זיך משמח •מיט דער
תורה ,נאכדעם ווי מען האט אויסגעצאפט דאם לעצטע פעסל ביר ביז
צום דנא און אויסגערעפנט אלע אידישע מעלות אין •״אום אני חומה״ און
דערפילט ווי גוט עם איז צו■ זיין א איד) ויען אין דרויסן איז צוגעפאלן
די פעסטערניש פון .דעד נאבט און צוזאמען.מיט א\ר — .א חשכות אין
■הארץ .דער קאנטדאסט• פון שמחה און ריקודים ביז .צום זעלבסט־פאדגעסן
•און דעם אויפוואכנדיקן באוואוסטזיץ אז אט קומט ווידעד א לאנגעד
מזווערעד■ ,קאלטער ווינטער מיט אלע זיינע פראבלעמען ,און דער בגילופינ׳-
•ךיקער ר׳ ■דוד אויפען הי״ד אדער ר׳ שמעון ז־ער דרדקי מלמד האבן זיך
■.אויפגעשטעלט אויף דער באנק אין ר׳ נחמג׳ם שטיבל און געזונגען מיטן
.גשם ניגון ״אף בדי — דעד זומער איז פארביי :און דעד ווינטער רוקט
צו ,דעד דאך איו צעבראכן .,דעד פעלץ .את אויסגעקראכן ,און קיץ געלט
•איז נאך אל,ץ נישטא׳ פאר מלמד געלט גאך שזלדיק .פארן אלטן יאד
■(און: ,ווער■ נאך •האט עם געקאנט װיםן בעסער ווי ר׳ שמעון מלמד הי״ד
אליין ז) ,און ■אזוי װײטער אין ענלעכן זין.

שמחת תורה
און דיידנדיק פון שמחת־תורה וועלן מיד זין ווידעד צוריקקערן
•
צו י אונזער ליבן צאנזער שטיבל וואו דעד רב פלעגט פדאווען די באריט־
טע צאנזער־הקפות .עם איז דאן פארוואנדלט' געווארן אין א פונק ט צו
וועלכן מען האט עולה־דגל געווען פון אלע שולן און שטיבלעד נאכדעם
ווי מען איז■ אין אנדערע ערטער פאדטיק געווארן מיט די הקפות ,און
עס איז באמת כדאי געווען די טרחה .דעד רב זצ״ל פלעגט טאנצן שעה׳ן
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לאנג אן אויפהער און מיט געוואלדיקער התלהבות געזוגגען די ספעציעלע
צאנזער הקפות מיט די באדימטע ראפשיצער ניגונים .צווישן איין הקפה
את דעד אנדעדער פלעגט מען זינגען פארשידעבע זאכן ,אמאל אין 0אלא
את אמאל פלעגט זינגען דעד פרחים־כאר וואם איז געװען א באזונדערע
אטראקציע .איך עדאינער זיך איינע פון די לידער וואס איז געווען
ספעציעל פאפולער :איינער האט געזונגען סאלא (לויט אלף בית) אמונת
חכמים האבן מיר אונז״ בראשית ברא לערנען מיד אונז״״ גאלד האט
דעד כאד באגלייט מיט א מעכטיק געזאנג ״װאויל״ וואויל .וואויל איז
אונזעד דינסט ,אונזער לעבן איז צוקער־זיס״  . . .וויפל פון אט־ די יונגע
האפנונגספולע את לעבנסלוסטיקע צוקער־זיסע בחורימ׳לעך זיינען אומגע־
קומען דורך דעם גרויזאמן מערדערז
ווי כ 0דר האט זיך ספעציעל אין ס אלא געזאנג אױםגעצייכנט הרב
מאיר רובין ז״ל ,וועלכער איז אויסער א זייעד באגאכטער בעל־מנגן אויך
געווען א זעלטענער בעל מעלה״ א גוטער פעאיקער ארגאניזאטאר ,געווען
פרעזעם פון צעירי אגודת ישראל״ האט אנטיילגענומען אין פארשידענע
קאנפערענצן דערונטער אויך די כנסי׳־גדולה פון אגודת־ישראל אין מאריעג־
באד״ געווען א מיטגליד אין די צענטדאלע אדגאנען פון דעד אגודה
אין פוילן .מען האט אים פאדאויסגעזאגט א גרויסע צוקונפט אבער זית
לעבן איז אין בליענדיקן עלטער פארשניטן געווארן פון הונגער את
קראנקייטן אין סיבירער פאר שיקוגג
האבנדיק דערמאנט די צעירי־אגודת ישראל אין טאמאשאוו לאמיר
זיך אויף א וױיל אפשטעלן אויף דעד טעטיקייט את פידערשאפט פת
אט־דעד גרופע ווי אוי ך פון די פרחי אגודת ישראל את בנות אגודת
ישראל אין טאמאשאוו ,וועלכע האבן מיט זייעד טעטיקייט אריינגעבראכט
א סך יו״ט׳דיקייט אין גראען וואכעדיקן לעבן פון שטאט און פארצייכנט
א דומרייך קאפיטל אין דער געשיכטע פ ת טאמאשאוו ביז צום אויסבדוך
פון דעד מלחמה אין . 1939
אויף א צווייט ארט אין דאזיקן בוך האט ר׳ יצחק מאיר גארטלער
שוין ברייטער באשריבן די גרינדונג און טעטיקייט פון דעד אגודה־
באוועגונג אין טאמאשאוו ,איך וועל זיך דא דעריבער בלויז קורץ אפ־
שטעלן אויף דעד טעטיקייט פון די יוגנט גדופן פון אט־ דעד באוועגונג״
אין וועלכן איך האב געהאט א זכי' א געוויסע צייט צו נעמען אן
אקטיװן אנטייל.

די מיום פייערונגען פץ דןז היומי
די פידעד פון צעירי־אגודת־ישראל דאדף צוגעשריבן ווערן דעד
קרעדיט פאד פיל מאמענטן וועלכע קאנען נישט אנדעדש באצייכנט וועדן
ווי ״יום־ טוב אינדעדוואכן״ .איר האט געקענט זען אין א פדאסטן מיטוואך
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י,אווגט> .פילזן•• הובדערטער אידן ױםלטוב׳דיק אנגעמאן שטראמען אין בית־
•המדרש צו א סיום מסכתא פון דף־היומי .צו אזא געלעגנהייט פלעגן איינגע־
לאדן זוערן דו רו י י צעירים באוואזסטע פירעד אוןי רעדנער זועלכע
,פלעגן מיט זייער אראטאריע ווי פערטראגען די צוהערער אין א נייעך
.העכעדעך וועלט פוןגיי ס טי קן גענוס ,פלעגן געבן דעם עולם .די אנרעגונג
און ,.געלעגנהײט פון חשבון הנפש און אויך דאס באוואוסטזיין אז די
אלע' טעגלעכע שוועריקייטן און די אלע פינסטערע וזאלקנס וואס האבן
זיך שוין אנגעהויבן זאמלען-אויף די אידישע הימלען אין .דער שטיקענדיי
.קער אטמאספעדע פון דער היטילער עפאכע ,זיינען באמת גישט מערער
ווי פאראיבערגייענדיקע מאמענטן אין טויזנט יעריקן וועג פון אידישער
נצחיות׳ וועלכעס צילט באוואוסטזיניק צו אחרית־הימים ,אזן אויפן וועג
.צום  .העכסטן ציל מוזן קומען נסיונות  .און קרבנוח ,טאקע  ,מיטן צוזעק ׳
מקרב צז זיין די ימות־המשיח .ממילא האט ע 0צוגעגעבן חזוק און אויך
שטאלצן באוואויסטזיין ,זייענדיק איבערצייגט אז די צרות און יסורים
האבן א צוועק ,אויב נישט פאר זיו זעלבסט ,את פאר די צוקונפטיקע
V
*#
י
*
.דורות.
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■

צזוישן די צעירים און פרחים זיינען געווען אייניקע גוטע רעךבעך.
•הרב מאיר רובין ז״ל ,דעד פרעזעס פון די צא״י און אויך יבל״ח זיץ
בוץדער ■דעד טשעשענאוזער רבי הרב שלום ?זחקאל רובין האבן באשיינט
די טריבונע און' מיטגעריםן דעם ענטוזיאסטישן עולם .א גוטער רעדבעך
את אויך געזוען יודל' שאר הי״ה א דינאמישער און אמביציעזער יזגגער־
•מאן וועלכער את פאדזזאונדעט געזוארן באלד אין אנהויב פון .דעד מלחמה
בעת דעם באמבארדירן פון וועלמ ער את געװארן א קאליקע און שפעטעך
האט ער געטיילט דעם גורל פון אלע קדושים.

שטחמ #וריפ
■

אזעלכע שמחות של מצווה און ענלעכע פייערונגען זייבען פארגעקומען
זייער אפט; אמאל איז ע 0געווען א חמשה עשר בשבט אדער חמשה
עשר באב פייערוגג אדער א .ל״ג בעומר אױםפלוג .פורים צייט פלעגן .די
פרחי־אגו״י געבן פארשטעלונגען ווי פטירת משה רביני אץ אנדערע.
אגב ,פורים ביינאכט פלעגט ר׳ ישדאל״קע פייפער הי״ד צוזאמען
מיט אנדעדע יונגעלייט ,אזוי פריילעך מאכן ביים רב׳ם טיש מיט זייערע
פארשידענע איינפאלן את פארשטעלזנגען ,אז חברה פלעגן אױף דעם
אויסקוקן א גאנץ יאר .מאכט זיו אמאל אז ר׳ ישראל׳קי איז ע8עס ברוגז
געװארן און נישט געקומען צום טיש .שפעט ביינאכט פורים האט מען
אנגעקלאפט אין זיין טיר אים געזאגט אז .מען דארף בענזין (וועלכעם .ער
פלעגט פארקזיפן) װען ער איז ארזיסגעקזמען האט אים חברה ״געקידנעפט״
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אריבערגעבראכט צום רב״ אים איבערגעטאן אין רבנישע קליידונג מינז
א זילבעדנעם שטעקן אין האנט און מאדשירט צום הויז פון זיין שווער
ר׳ ארי׳ העללער ,איינער האט אנגעקלאפט געמאלדן אז א רבי ר׳ דוד׳ל
לאנצוטעד את געקומען ,מען האט זיך שנעל אנגעטאן ,און אריינגעלאזט
דעם ר בי׳ ך .דעי שווער האט דעם איידעם נישט ד ע ר ק ענ ט ...און אזוי
האט מען פריילעך אץ זאוגלאז מארשירט און אויפגעוועקט איין חסיד
נאבן אנדערן .ביי ר׳ שלמה »קםם איז אבער געשען א דורכפאל ,ווען מען
האט געעפנט די עלעקטריע מקבל פנים זיין דעם ״רבי׳ן״ האט פונקט
דעד ״רבי* ר׳ ישראל׳קי פייפער געהאט פריעד אין דער פינסטער באמערקט
א האלבן שמאלץ העדינג און אים אדיינגעכאפט אין מזיל ,אין דעם
צושטאנד• האט מען געטראפן דעם ״רבי׳ן״ בעת מען האט געעפנט די
על ע ק טרי ע ...אבער פדיילעד איז יונגווארג געווען״ להכעיס אלע שונאים
וועלבע האבן דעמאלט אגגעבומען אלץ מער און מער דראהענדע שטעלונג
באאיינפלוסט פון היטלער׳ס סם פראפאגאנדע.
אמאל איז דעד ױם־טוב אינדערוואכן געװען א געזעגענונגס־אומט
פאר עולים קיין ארץ־ישראל ,פאר אט־דער קליינער צאל וואס האט געהאט
די זכי׳ צו באקומען סערטיפיקאטן .מען האט זיי באגלייט מיט די בעסטע
וואונטשן און אזיך באהאלטענע קנאודגעפילן פון פיל וועלכע האבן וועגן
דעם בלויז געקענט חלומ׳ען (אלם איינער וואם האט אין דעד צייט ווען
דער דוב אגודה־עולים פון טאמאשאוו האבן באקומען זייעדע סערטיפיקאטן
געהאט די אויפזיכט איבעד דעם ועד למען ארץ ישראל און מורשה פון
קדן־הישוב ביי צא״י ,האב איך געהאט די פולע אינפארמאציע און גוט געקענט
די שטימונג אין אונזעדע רייען).

פית יעקב פ«וועגונג
און אט ווידער א פייערלעכע שטימונג« די פרויען יוגבט פון אגודת
•ישראל ,די בנות אגודת ישראל ,בראש פון וועלכער עם זיינען געשטאנען
ידי :בית־יעקב לעדעדין טויבע לעװקאוויטש״ די שװעםטער חי׳ און מאליע
העללער״' רחל שאפרא! א .א .האט איינגעלאדן די בארימטע שרה שענירמר
מיטן צוועק צו פארברייטערן און פארשטארקן די בית־יעקב שולע וועלכע
■איז דורך פיל מי■ אויפגעשטעלט געווארן פון א פאר צענדליק עסקנים
בראש מיט מיין פאטער ד׳ אברהם יחזקאל בידמרמ?ן 1ז״ל ,וועלכעד האט
זיך ממש מוסר נפש נעווען אזן אוועקגעגעבן די בעסטע צייט און כחות
פאר דער שולע .דער וויזיט פזן פרזי שענירער האט ממש אויפגערודעדט
דאס רעליגיעזע טאמאשאוו .דער דעספעקט פאר איר איז געווען געוואלדיק
אזוי ביי די תלמידות ווי ביי די לערערינס און עלטערן.־די פרוי שענירער
האט אפגעשטאט א וויזיט ביי אונז אין הויז און איך געדענק ווי די
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לערערין לעןוקאוױטש איז געשטאנען מיט מורא און יראת־ הכבוד  .פאר
איד״ הגם פדוי שעגירער איז געווען זייער ליבלעד את צערטלעו ווי עם
פאסט פאר דעד מוטער פון •די פיל טויזנטער בית־יעקב קינדער וועלכע
זי האט באטראכט ווי אייגענע (זײענדיק קינדערלאז).
 ..אין די ״בנות״ האבן זיף גדופירט די מיידלעך פון די רעליגיעזע
פאמיליעס און באזונדערם די וועלכע האבן פארענדיקט די *בית יעקב״
•שולע• וועלכע האט זיו קונה שם געווען אין דעד גאנצער אומגעגגט פאר
מיידלעך

חדד יםודי התורה
צוגלייך טיטן ״ועד״ פת דער אגודת ישראל איז אויך די פירעו־ ־
שאפט פון צא״י געווען באשעפטיקט מיט פארזיכעת די עקזיסטענץ פון
*חדר ימודי־התורה״״ אדער ווי מען האט עם גערופן* דאם ״אגודה י חדר״.
מען קאן גאגץ דרייםט זאגן אז די גדעסטע טייל פת דער רעליגיעזער
יו מ ט האט באקומען זית דערציאונג אינעם דאזיקן חדר וועלכער האט
געהאט אויסגעצייכנטע מנהלים און מחנכים ,ד׳ יצחק מאייר גארטלער,־.א
זייעך פעאיקער ארגאניזאטאר; רעדנער און שדייבער ,וועלבער געפינט
זיך ־היינט אין ישראל און כאשרייבט זעלבמט אין יזכור־בוך א קאפיטל
אגודה־לעבן אין טאמאשאוו״ איז פאר יארן געווען דער מנהל און רוח
החי׳ פונ׳ם  1אזיקן מוסד וועלכער ־ האט דערצויגן הונדערטעד אידישע
בחודים אין עכט־טראדיציאנעלן גייסט״ און די דאזיקע תלמידים זיינען עם
געווען דער אוואנגאדד פאר די ״פרחים״ את שפעטער פת די ״צעירים״.
איינער פון די באליבסטע מחנכים איז געווען ר׳ אהרן אנצוג,
װעלכער וואוינט הײנט אין ישראל .א נעטגעקליידעטער פון נידעריקן מאוקס
מיט גאלד באצירטע ברילן פלעגן די תלמידים פון העכסטן קלאס זיצן
ווי צוגעשמידט י צו זייערע ערטער און צוהערן זית שיעור גפ״ת בעיון,
אדער א שיין שארף חסידיש ווארט אויף דער סדרה וועלכעם איז פאר־
בליבן טיף אייננעקריצט אין זכרון פון זיינע תלמידים (איך האב געהאט
דאס פארגעניגן צו זיין איינער פון זיי) .א שיינעד־ שיעור זאגעד איז
געווען דער מנהל ר׳ יצחק מאיר גארטלער ,אײנער פון די מנהלים איז
אויך געװען ר׳ 1זיים אנצוג פון קראסנאבראד .פון • די ^:נדיערע מחנכים
.ונעל איך דא דערמאנען ר׳ מאיר ק לא ר מאן ,ר׳ פנחס קראנגאלד! ,ר׳ שמחה
הערצאג״ ר׳ בנימין נועפלער (וועלכער האט פארלאזט זיין לערער אמט איןמזרחי חיר).
i

6רחיי אגודתי ישדאל
א רומרייך קאפיטל אץ •דער געשיכטע פון ד עי רעליגיעזעך יוגנט
אין טאמאשאוו האט אויך .פארקוריבן 7י יומט־גדופע וזאו . ,עם האבן י זיד
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גרופירט די •איבגערע בחורים צווישן בר־מצווה את  18יאר ,געמלעך די
״פרחי־ אגודת •ישראל״ ,אין וועמענם שפיץ עם איז לאנגע יארו געשטאבען
מיין חשוב׳ער חבר און פרייבט הרב בנציון שניידער ,װעלכער געפיבט זיך
יעצט אין חיפה.
פאר מיר ליגן יעצט צוויי פאטאגראפיעם פון אט־דער ליבער יוגגט.
יפיל פון זיי זייבען איצט פארשפרייט איבער אלע עקן וועלט ,פיל פון זיי
האבן געטיילט דעם גודל פון די  6מיליאן .קוקבדיק יעצט אין זייערע
אויגן אויפן בילד את • זייעבדיק זין■ מתייחד מיט זייערע גשמות ,איז
שווער צוריקצוהאלטן א טרער .זיעען זיי דאך אלע געווען אזוי לעבבם־
לוסטיק ,האבן זיי דאר פארשפרייט ארום זיך אזויפיל ברויזבדיקע יוגגט־
פי*ער את שטראמעבדיקע עבערגיע ,ווי אזוי און אובטער וואסערע אוט־
שטעבדן האט איר פארעבדיקט אייערע יוגגע לעב נס יו
פאר פיל יארן האט איר מיד צוגעטיילט די אויפגאבע צו זיין
מזכיר־סעקרעטאר פון פרחי־אגו״י את צא״י .איך האב קייבמאל בישט געקעבט
דעבקען אז איך וועל האבן צוגעטיילט פון ״יזבור־בוך קאמיטעט״ ־ די
אויפגאבע מזכיר צו זיין אייערע טייערע און הייליקע נשמות.
איך וויל דא אויסדעכעבען די חברים וואם געפיגען זיו אויף די
.
'פאט$ם' ,וועמעבס לעבבם זיינען ױנגערהײט פארשביטן געװארן ז צוערשט
די פירער פת צא״י :הרב מאיר רובץ ,יצחק מאיר פלוג ,מרדכי גאנצער,
ר׳ אליעזר גרשון טייכער .יעצט די פירער פת פרחי אגו״י :שלמה גארטלער,
מענדל העללער ,יעקב פאנצער ,יודל שאר ,סיני שפירא ,יודל בראנה
מאטל שווינדלער ,שמואל קויפמאן ,נתן אקסט ,משה העללער ,דוד העללער,
*יצחק יונגמ־אן (וועלכער איז אומגעקדמען פון די ערשטע כאמבעם וואם
זייבען געפאלן אויף טאמאשאוו) ,פרץ זינגער את שלמה קופיעץ (וועמענם
קדושים טויט באשרייבט אין דעט זעלבן בוך אזוי רירענד את הארצרייסעבד
מיין חשרב׳ער חבר און פרייבט אברהם זיבגער) ,מאיר וואלף אויפען ,יעקב
אליעזר גארטלער .שמואל הירש לישסשאנעווסקי (דעם טורביבער שוחט׳ס
זון) ,און משת מאלץ.
י *

*

עסקניט פון די צעירים
t I

'

לאמיר ביי דער געלעגבהייט אויר אויסרעכענען אייביקע עסקנים טון
די צעירים (אויסער די פריער דערמאנטע אויף די פרחים פאטאם) בע&ליך:
ר  ,סיני שטענדער .לאבגיעריקער סעקרעטאר ,אלימלך העללער . ,וועלכער
האט איבערגעבומען דעם סעקרעטאריאט באו סיגי׳ס הייראט׳ און וועלכער
איז אומגעקומען אבטלויפבדיק פון לאדזש בעת די באמבארדירובגען אין
 , 1939ר  ,לייבל מערמעלשטיין' לאבגיעריקער פרעזעס און באליבטער מוסטער
פאר דער צעירים יוגבט ,גרשון בראנד ,תלמיד פון טארבאפאלער רב ומן
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גדויסעד למדן .ר׳ ישעי׳ העללער ,ר׳ יעקב הערמאן ,ר׳ יעקב נזרדכי גוט־
הארץ ,ר׳ יונת •זינגער ,ישעי׳ תירש העללער ,ברוך אקסט (וועלבער האט
זיך באזונדעדם געווידמעט צו הרבצת תורה וחסידות).
כאטש הרה״צ ר׳ לייביש רובין זצ״ל איז נישט געווען קיץ אפי*
צעלער מיטגליד פון דעד אגודה ,איז אבער די גאנצע ארגאניזאציע אגודה־
יוגנט געשטאנען אונטער זיין השפעה און דאס צאנזער שטיבל איז פאק*
טיש געווען דעד צענטער פון אלע אקטיוויטעטן פון דעד אגודה אין
אלע אירע אפצווייגונגען ,און זייגע צוויי זין זייבען געשטאנען אין שפיץ
פון דעד פידערשאפט .דעדמאנענדיק דאם צאנזעד שטיבל זאלן דרך אגב
דערמאנט מערן א פאר חשוב׳ע בעלי־בתים» ר׳ ארי׳ העללער ,ד׳ נטע
חעללער ,ד׳ ישדאל׳קי פייפער ד׳ משה קנאבליך ,ד׳ שלמה א קסט פיט
זיינע זין .ר׳ הירש גאנצער ,און דעד גרויסעד מכניס אורח ר׳ שלום זינגער
(ד׳ שלום דאבאנער וועמעגם זון אברהם באשרייבט זיץ קדוש־השם טויט).
■

תלמוד־תורח
■

1

א װיכטיקער חנוך־מוסד פאר די ארעמע קינדער וועלכע האבן
נישט געקענט צאלן קיץ שכר־לימוד איז געווען די תלמוד־תורה אין
דער שפיץ פון וועלבע עס זייבען געשטאנען (פאד דער צייט וואס איך
בין געווען סעקרעטאד פץ דעד דאזיקער אינסטיטוציע) ר׳ יעקב לערער־
קרעמער ,ר׳ אפרים ר א ג ר׳ יעקב שערער (אדער ווי מען האט אים
גערופן יעקב לערער) א .א .חשוב׳ע בעלי־בתים.
א דאנק דעד ברייטעד אונטערשטיצונג פץ די טאמאשאװער לאנדם־
לייט אין ניו־יארק איז ר׳ נחמףם שטיבל אויף דעד קראםגאבראדער
גאס (אדער ווי מען האט עס לעצטנס גערופן פיעראצקיעגא) איבערגעבויט
געוואדן אלס תלמוד תורה בנין ,און איך בין פילמאל טיף גערירט געװארן
בייוואוינענדיק דאס פארטיילן יעדן פרימאדגן א הייס גלאז מילד פיט א
זעמעלע פאר יעדן קינד זעענדיק די גידיקייט מיט מעלכן די אויסגע־
הוגגעדטע קינדעד האבן אפגעווארט אין דעד ריי צו באקומען זייער
פרישטיק (פיל פון די דאזיקע בגי־עניים האבן אויך פאדדיגט פדייזן
פאר אויסצייכענען זיד אין לעדגען אץ אין דרך אדץ) אץ די דאנקבאר־
קייט אין די אויגן פון די אויסגעהובגערטע קינדעד איז געווען די גרעסטע
סאטיספאקציע פאר די עסקגים וועלכע האבן עס בייגעוואוינט ,און די
טאמאשאווער לאגדסלייט אין אמעדיקע מעגן זיין שטאלץ פאד דעדמעג־
לעכן דאם .באזונדערם אז עס פלעגט קומען חמשה עשר בשבט און זיי
פלעגן קריגן מתנות פעקלעך ארץ־ישדאל פירות ,איז צו די קיבדערם
פרייד נישט געווען קיץ גדענעץ.
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דאס נעקסטע הויז צו חנר ״תלמוד תורד!״ איז געווען די -יגנה*
שולע אדעה ווי מען האט עם גערופן ,דאס מזרחי־חדר (װעלכעם ווערט
בפרטיות באשריבן אין אנדערע ערטער אין דאזיקן בוך) פון וואנען דאם
געזאנג פון העברעאישע לידעד האט אפגעהילכט ווייט און ברייט איבער
דער קראסבאבראדער גאס און אריינגעבראכט אביסל הייטערקייט צווישן
די סוחרים פון די האלץ קלעצער וואס האבן זיך געפונען בשכנות ,שטייענדיק
לאנגע שעה׳ן אויסקוקענדיק א קונה זאל זיך באוויתן און צונעמען א
פאר פעסטמעטער בוי־האלץ באדיי פארן קרן ,אבי מען זאל זען א
׳״לעבעדיקך* גראשן פאר די אויגן.
1

שטיגל פון דורג ר ,נדומן נייחויז ז״ל
אין ר׳ נחמףס שטיבל האבן געדאוובט פיל טייערע פאלקסטימליכע
אידן ,זאלן דא דערמאנט ווערן אייניקע פון זיי :ר׳ אברהם שמעון מלמד,
ר׳ דוד אופען ,א הארציקער בעל־תפלה ,דער אלטיטשקער ק8שע מאכער,
און דער זקן ר׳ משה אהרן מויז (וועלכער האט גע׳טענה׳ט אז ער גע־
דענקט נאך אלכסנדר מוקדונ׳ם מלחמה) ,ר׳ חיים יעקב שענער און זיין
ברודער יאסעלט וואסטרטרעגער ,און דער ליבער ד׳ טעבילע דער גרינדער

ר׳  -דזד :אויפע!
י•

(מל0ד)

ש פרי נצא

אוי פ ען
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. , ripהכנםת־אורחים״  .וועלכן מען האט געדופן ר׳ טעביל מאדיער ,דעד
1פאטער  .פון חשוב׳ן  .לאבדסמאן רעם .עסקן און משכיל ד׳ פישל האמער.
<  . ..הרג .ר׳  .נחמן .נייהויז זצ״ל איז געווען מו״צ אין שטאט׳ אליין אן
אפשטאמיקער פון ב״ח און .אנדעדע גדולים .איך געדענק אים אין די
לעצטע יאדן א קראנקן ,א מדוכה ביסודי ם ר״ל ווען ער אי ז געווען
צוגעשמידט צום בעט.
מיט זיץ זרן הר׳ לייביש נייהויז ז״ל בין איד געווען צוזאמען אין
פאדשיקונגס פאשאלעק מאטוויעווקא אין ארכאנגעלסקער וועלידער ,און שוין
ווערנדיק באפדייט פא ר נדי ק אויפן צוג קיין מיטל־אזיע אונטער אוממענטש־
לעכע באדינגונגען צו  40מענטשן און מער אין א פי־וואגאן אנגעפאקט
מיט די ארעמע בעביכעס און פול מיט שמוץ און אומפלײמ״ ױינ^ן -שיל
קראנק געווארן אויפן וועג וואס האט געדויערט איבער  8וואכן און ר׳
לייביש נייהויז מיט זיץ פרוי זיינען ביידע אומגעקומען אויפן וועג.־ זייערע
קעדפערם זײנען ארױסגעלײגט געװאדן אין פראנט פון י י וואגאנען ווי
די טעגלעכע פראצעדור פלעגט זיין און די נקוו״ד -פלעגט שױן קומען
אויפקלויבן• די■ טויטע און זיי ערגעץ באגראבן .אזוי האבן זײ און פיל
אנדערע אין טיף רוסלאנד געטיילט דעט גורל פון מיליאנען היטלער
קרבנות וועלכע האבן אפילו נישט איבערגעלאזט קיץ ארט וואו אויסצו־
וויינען זיך אויף זייער קבר .דאקעגן אין די פאשאלקעס וואו דער פראצענט־
זאץ פון שטערבלעכקייט אי ז געווען א הויכער .האבן די פארשטארבענע
מיט דיער טויט געשאפן די איינציקע אידישע אינסטיטוציע אין די
דאזיקע פארוואדפענע מקומות ,נעמליך :א אידיש בית הקברות.

דעד טיפוס מלאן חפות
מיץ פאטער ר׳ אברהם ישקאל ז״ל צוזאמען מיט פיל אנדערע זיינען
אומגעקומען פון א מאסן טיפוס־עפידעמיע בלויז א פאר וואכן שפעטער,
שוין אנקומענדיק אויף די פאר זיי באשטימטע ״פלעצער״ ,קראנקע״ אױס־
געהונגערטע און אויסגעמוטשעטע.
זאל דא אויך דערמאנט ווערן דער פאלגנדיקער סאל ! ווי באר מיר
דינען אנגעקומען אויפן פלאץ׳  2אידישע פאמיליעם אין קאלכאז קיזיל
בולאק אין אש׳ער אכלאסט אין קירגיזסטאן (נישט וױיט פון דער כינעזי־
שער גלענעץ) האט מען אונז צוגעטיילט א שטיבל מיט פענסטעד אן
שויבן ,און מיט אן אויוון אן א קוימען וועלכער האט גערויכערט אינע־
ווייניק ,אויב ס׳איז נאד געווען מיט וואס צו הייצן (מיר ויינען אין הייסן
מיטל־אזיע מער געפדוירן געווארן צוליב מאנגל אין באהייצונג ווי אין
קאלטן ארכאנגעלסק) די אווענטן ספעציעל זייבען געווען גוט קאלט .מיץ
מוטער חי׳ שרה ע״ה אין איד זייגען באלד קראנק געװארן אויף םיפוס
און דער טאטע ע״ה האט אונז באגלײט צום האספיטאל אין דערבייאיקן
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אלרבא ,טרעפט! — א שענק״ וואו א פאר דארשטיקע פויערים אץ
פוי ער טעם האבן געלאשן זייער דאושט (דער בעל־הבית פון הויז האט
דאך געדארפט פרנסת ,און ווי ״פרנסה״ האט אויסגעזען אץ דאמאלסטיקן
״באיקאט־אוושעם״ פוילן געדענקט אלי נאד מסתמא — איז שוועד צו
באשולדיקן .א איד אויב עד האט אין מיטן דער וואך פארשטעלט דאס
׳״ארון־קודש״ און געפרואווט אריינברענגען אביסל פדיילעכקייט צווישן
גדים און אביסל מער פרנסה אין שטוב — וױיל ר׳ מרדכי״לעס ארעמע
געוועלבל אליץ האט קיץ פרנסה נישט געבראכט).
איך וויל דא דערמאנען א פאר נעמען און ארויסברענגען א פאו
געשטאלטן.
ר׳ מיכל יהודה לטהרטר ז״ל איז לאנגע יארן געווען גבאי אין
געדער שטיבל .א איד מיט בדייטן ליבלעכן שמייכל אויפן פנים (אומאפ־
הענגיק ווי עם איז אים געווען אויפן הארץ) ,איז געווען באליבט און
פארעדט צווישן אלע וואם זיינען געקומען מיט אים אין פארקער .ער איז
געווען א האדציקער בעל־חפלה פלעגט דאוונען כל־נדרי (עד איז געבוירן
געווארן פונקט צו כל־נדרי) ,געווען א בעל־קורא און א ראש וראשון צו
יעדער דבר שבקדושה.
זיין ברודעד ד׳ יחזקאל לטהרטר ז״ל איז געווען פרעזעם פון דעד
״אגודה״ ,איז געווען זייער א באגאבטער מענטש ,געווען א פעאיקער וואלד־
סוחר ,געקאנט אפשאצן א וואלד זייער פינקטלעך און זעלטן געמאכט א
טעות ,געווען א מוהל ,א גערטנער (זיין בלומענגארטן איז געווען א שמ
דבר) ,האט געקאנט אויסקדיצן אויף א ווייץ דעם פסוק ארץ חטה ושעורה
וגר .ער האט אמאל געמאכט א קיישעלע מיט אן אויערל פון א קער פון
א קירש אץ אויף דער העלפט פץ קיישעלע אויסגעקריצט די מאפע פון
עסטרייך ,אן עסטדייכישער אפיציר האט עם אין די יארן פון דער ערשטער
מלחמה מיטגענומען פארן ווינער מוזעאום .פלעגט ליב האבן זיך מפלפל
צו זיין אין לערנען ,אויסטייטשן א שווער שטיקל דקדוק אדעד אבן עזרא
מיט זיין שכן און שװעסטערן־זון ר׳ מיכל יהודה פלוג ,א איד א למדן,
.א ליכט פאבדיקאנט ,א שארפער אויפן קאצקער שטייגער ווי עס פאסט
פאר א חסיד ,גביר און אגודה עסקן (זיץ זון יצחק מאיר ז״ל איז געווען אן
עסקן פון צא״י ,זיין צווייטער זון יבל״ח ,מענדל ,איז געווען פון די
ערשטע אגודה עולים אץ זיז היינט א ליכט פאבריקאנט אין ישראל).
מיץ זיידע ר׳ יטקב יואל שאפראו ז״ל פלעגט זיך יעדן טאג אויפ*
הייבן 4־ 3אזייגער לעדנען און זאגן תהלים מיט א הארצרייסנדיקן ניגון,
דערנאך גיץ פארטאג דאוונען מיטן ערשטן מנץ אץ שפעטער צוזאמען
מיט דין זון ר׳ מיכל שאפראן ז״ל (א למדן אץ עסקן) זיך פארנעמען מיט
זייערע וואלד מסחרים אץ איז געווען רעספעקטירט פץ אלע וואס האבן
אים געקענט .זיץ איידעם ר׳ דוד פט ר יל ז״ל וועלכער האט אין א קיורצעד
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צייט זיך בארימט ■את באליבט געמאבט אין טאמאשאוו מיט זיין מסירות־
נפש׳דיקעד עסקנות ,פלאפ־פייעדדיקן דאוונען און זינגען אין די ימים־
נוראים׳ איז יונגערהייט אוועקגעגאנגען זייענדיק אונטערוועגס אין לובלין.
 8ליבעד עכט פארצייטישער טי  9איז געווען ד׳ נזענדעלט טעפלער
ז״ל .האט עוסק געווען יומם ולילה אין תורה ותפלה און צדקה .עם
האבן אין שטיבל אויך געד 8װנט זײנע זין ר׳ גדלי' און ר׳ שלום מיט
זייערע קינדעד אייד זיין זה ר׳ ישראל׳קע״ וועלכער איז געײעז  8״מזכיר׳4
אין גערער שטיבל ,ווייל ער האט געדענקט פיל ניגונים׳ אלעמאל געה 8ט
גרייט דעם נויטיקן ניגון און דערמאנט יעדן בעל־תפלה וואס האט עס
נאד פ 8דל8נגט (נישט אומזיסט קען זיין זון אפרים 8זוי שעהן זינג ען.)...
 8ל8נגע צייט איז אויך געווען גבאי ר  ,שװואל שיטר װעלכער
איז אומגעקומען צוז8מען מיט זיין זון נתנאל דוךד ב8נדיטן אין לעמבערג
אין .1941
ר׳ נושה ליבטרמא! ז״ל איז פ 8רבליבן אין זכרון ביי אלע מתפללים
פאר זיינע הארציקע מתיקות׳דיקע ימיט־גוראים תפלות.
צווי שן די אנדערע מתפללים,זאלן אייד דערמאנט ווערן די טייערע
און ד׳8דציקע אידן ווי ר׳ שמואל לוב 8רט ז״ל װעלכער פלעגט שעה׳ן לאנג
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טאנצן מיט די חדר־אינגלעך אום שמחת־תורה מיט  8פלעשעלע ײ״ש
צדיק טהור (ריינע גײנציקער  ) . . .אין דער הינטערשטער קעשענע י פון
דער זיידענער קאפאטע ,ר' מיכל יהודה שײנמאן״ ר׳ זלנון הלל בראנדורין״
ר׳ יהושע גאלדשטיין ,ר* איטשעלמ גולדשטיין און זייערע קינחנר״ ר׳
איטשע שפארש־ אין װעמענס הויז מען פלעגט לייענען שמחת־תורה אלס
*בית־שני׳ /ר׳ גרשון זמגיל דער אתרוגים סוחר.
אט אזוי איז געווען ראם לעב! פון רי טאמאשאווער אירן1% .
זייערע פריידן און לײדן״ אין זייעד יומ־טוג און אין זײערע וואכנטעג .ביז
— ביז עס אין געקומען אלול תרצ״ט .אלול איז אלעמאל א צייט ווען ע0
דערנענטערן זיו פארכטיקע טעג ,ימים בוראים .די אלול ווינטלעך ווי
דאם שופד בלאזן פלעגן אריינברענגען אן אומרו .אגיאגען א מורא און א
ציטערגיש אין הארץ .אבער אין אלול תרצ״ט האט אנשטאט די נאדמאלע
אלול ווינטלעך אנגעיאגט א ווילדער חורבדברענגעגדיקער שטורם כאגלייט
מיט מורא׳דיקע דונערן פון א בליץ־קריג וואם האט אומגעבראכט פילע
טויזגטער ,אויסגעוואדצלט און פארטדאגן העט־ווייט די שאדית־הפליטה אץ
פולשטענדיק אפגעווישט און אויסגעראטן דעם יארהונדערטער אלטן אידישן
ישוב אין טאמאשאוו־לובעלסקי (וואס האט אפילו באוויזן .איבעדצולעבן
דעם מורא׳דיקן כמעלניצקי פאגראם אין ת״ת ות״ט) .מיט זיינע איינגע־
פונדעוועטע היימען און אינסטיטוציעס .שולן ,בתי מדרשים און אפילו
נישט געשוינט דאס בית הקברות — און פאדשטערט איז געווארן דער
שבת און דער יום־טוב און אומגעבראכט זיינען געווארן די הארציקע שבת־
יומ־טוב׳דיקע אידן — ה׳ גקום נקמת דם עבדיך השפוך!
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• אשד רייז
געוויינליך האבן קליינע שטעטלעך אן אייגע נעם
לוח״ מען חשבונ׳ט  3יאד פאד דעד שרפה אדער כך וכך נאך דער שרפה.
טאמאשאוו האט נאד א וויכטיק היסטאריש געשעעניש״ וואס יונג און אלט
געדענקען און חשבונ׳ען טאקע לפי סדר זה״ פאר דעד ״חתונה״ אדעד באך
דער *חתונה״ .און מיינט ניט סתס א געשעעניש״ די חתונה איז נאך עד
,.היום טיף איינגעקריצט בזכרון אז די אלע וואס האבן דאם איבערגעלעבט
דיידן נאד ביז היינט מיט א פול מויל מיט זאפט .די געשיכטע איז פאלגענד:
דעד ציעשינאווער רבי״ הגאה הצדיק ר׳ אדי׳ לייביש רובין זצללה״ה,
װעלכער איז אייד געוועזן דב אין שטאט ,האט געהאט א גרויסן קרייז
פת פארערער און נאכפאלגער״ ספעציעל ביי די יוגנטליכע חסידים און
0

פייט אפפאר פץ ווידאמער רב הרג ר ,יופן» גרוף
כעער חי״ד פץ פזאמאשאװ 1932
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אט די לוסטיקע חברה האבן ביי יעדעד יום טוב אדער יומא. .דפגו־א פיץ
פארבראכט .מיט ריקודים און .געזאנג ביים רבי'נס טיש . .ליהודים׳דיק.
ויהי היום האט דער ציעשינאוועל רבי א..שידוך״ געטאן• מיט זיץ
עלטסטע טאכטער  .הענעלע הי״ד וראם איז פאר׳קנס׳ט געווארן.צום חענטשי־
נער רבי׳נם א זון הרב ר׳ יוסף  .ברוך■ הי״ד• שפעטער■ רב אין ווידאמע־
4
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פ שעדבוח .די ציעשינאווער חסידים האבן באשלאסן צו פראווען די חתונה
מיט פראכט און גלאנץ אזוי ווי אין אלע גרויסע רבי׳שע הויפן׳ און
דערמיט אביסל צוריקצאלן דעם ציעשינאווער י בין פאר זית ברכה׳פולע
ארבעט פאר זיי ,זיין גאנץ לעבן.
די חתונה איז געווען באשטימט אויף י״ט בסלו תרצ״ד האבן די
חברה זיד גענומען גרייטן נאך א זומעד בעפאר מיט הכנות .עם איז בא־
שלאסן געווארן אז מען זאל צו האלטן דעם אלטן מנהג אין דבי׳שע הויפן
אנטקעגן רײטן אלם פארשטעלטע ״קאזאקך דעם חתן און מחותנים (דעד
מהלך איז געווען  8קילאמעטער צו דער סטאנציע בעלזעץ) .צו דעם צוועק
איז אויסמושטירט געווארן  3קאמפאניעם יעדערעד צו  50פערזאן ,די
ערשטע קאמפאני רייטער אין פארם פון קאזאקן .און די אנדערע  2פוס־
גייער מיט ספעציעלע מונדירן .וועגן מלבושים האבן די חברה זיו צו־
זאמענגעלייגט און אוועקגעפארן קיין לעמבערג און אזיסגעבאדגט פאר געלט
ריכטיקע היסטארישע מיליטער מלבושים מיט שווערדן .ביקסן האבן זיי
געמאכט פון האלץ שיץ אפגעפארבט עם זאל אויסזען ווי עכטע .און די
יונגעלייט וואס האבן געדינט אין מיליטער זיינען געווארן די אינסטרוקטארן
און האבן מושטירט די חברה אז זיי זאלן קענען מארשירן מיטן עכטן
מיליטערישן טאקט .די שווערסטע זאך איז געווען פאר די שטיבל בחורים
זיך אויסצולערנען רייטן אויף פערה ממש לעבעדיקע .פיר פיסיקע פערד
אויך דאס האבן זיי זיך אויסגעלערנט .די טשוויטשעניעס (איבונגען) וואס
זיינען פארגעקומען ביי ארי׳ העלער אויפן הויף ,האבן געגעבן פרסום ,אזוי
אז אין אלע ארומיקע שטעטלעך האבן פיל נייגעריקע מענטשן זיך געגרייט
צו קומען צו דער חתונה.
יאושזאן אין *הײנט״ און כ .שעפנער אין ״פאלקס צײטונג״ האבן
געווידמעט די חתונה מיט דער פארשטעלונג  2ארטיקלען אין זייערע ציי־
טונגען .פארשטענדלעך מיט קריטיק געגן אט די פארצייטיקע מנהגים .אבער
פארקערט״ דאס האט נאד געגעבן די חתונה מער פובליסיטי את די חסידים
מער קוראזש .אויך דער שטאט מעיאר בורמישטש האט אין די אלע גאסן
וואו די חתונה צוג האט געדארפט פארביי מארשירן פארגרעסערט די
עלעקטרישע באלייכטונג.
*
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דעם טאג ווען מען איז אנטקעגן געפארן דעם חתן מיט די מחותנים.
האט 7־ אזייגער אין דערפרי זיד אנגעפאגגען די פאראדע דיפילאדע .בראש
פון מיליטער איז געריטן ר׳ הירש אדער -,א  70יאריקער זקן מיט א וױיםיע
ברייטע פאטריאכאלע בארד (וועלכער האט געדינט אין קייזערליכן פאלק
אין -פעטערבורג) .און נאד אים זית אדיוטאנט יחזקאל העלער .נאכהער 2
ארקעסטערם און־ נאך זיי אלע  3קאמפאניעס געפירט פון זייערע בעשטי&טע

יזכור בון

445

י

אפיצירן מיט עבט מיליטעדישן דיסציפלין .די באגייסטערונג איז געװען
אומגעהויער גרויס׳ מענטשן האבן געוױינט פאד שמחה׳ און הונדערטער
מענטשן זיינען נאכגעלאפן דעם גאנצן וועג 12 .אזייגער בייטאג האט דאס
גאנצע מיליטער צודיק מארשירט מיט מוזיק און מיט דעם חתן מיט די
מחותנים און אים אפגעפירט אויף זיין סטאנציע 4 .אזייגער בייטאג איז
דאם מיליטער אנטקעגן געגאנגען די יביים פון ציעשינאוו״ הה״* ר׳
יחזקאל הי״ה פון בעלזער הויף׳ פשעוואדסקער רבי ,צאנזער רביים און
אנדערע חשוב׳ע מחותנים.
־

־

דאס '.מיליטער  .האט ביינאכט מיט ־ שט)־דקאצן'אין לי הענט געפידט
דעם חתן צו דער .חופה״ וועלבע איז פארגעקומען ביי דער שול> וואו  .די
שטאטישע פייערלייט מיט די פאליציי האבן ארומגעצוימט מיט זייערע מענטשן
בבדי מען זאל קענען האלטן ארדענונג״ און אינוריניג איז נאד אריינגעפירט
געווארן ספעציעל *אנשים חשובים״ ונבבדי הקהלה און די אנגעפארענע
חסידים און קרובים .דעך לבי האט.געמוזט איינלאדן די .שטאט .באהערדע
פון שטאט ווײל אויר זיי זיינען געווען נייגעריק בײ צו זיץ אזא צערעמא־
ניעדיקע חתונה .און פאר די פעראנשטאלט א ספעציעלע סעודה אין א
ספעציעל הויז.
m

m

I

I

■

באדינט די חתונה געסט האט דאס מיליטער און די דינען א גאנצע
נאבט געבליבן געקליידעט מיליטעריש .פאר די ארעמע לייט האט דער רבי
געמאכט א ספעציעלע סעודח און געטיילט צדקה .יעדן טאג .איז  2מאל
געפדאוועט געיואח שבע בר מ ת .צו יעדער שבע ברכות איז .געקומען אן
אנדעל חשוב׳ער רב פון געגנט .אזױ אז די גאנצע שטאט האט זיך געפילט
ווי..מחותנים .ספעציעל די חסידים .און לאנג לאנג האט דעל עולם אלץ
געדעט װעגן איינדרוקן פון דעד חתוב^ םפעציעל פמ ״מצוה־טענצל״ װאס
דער *יעשינאװער רב האט געטאנצט מיט דער טאכטער די כלה .איז דער
עולם געווען אזוי גערירט און ממש געוויינט ווי צו כל נדרי .יא! אזוי
ה א ס זיל אונזערע עלטערן זיל משמח .געווען ביי  .א שמחה של מצוה .פה
דיער רב און לבי.
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טר8ימנדונגע\ פון דער ױגנפו
m

• ■ אײזיק  .קראס
װי חדר־אינגלעך איז פאר אובז די בעסטע צײט
געווען חול המועד .מיר פלעגן זיו שפילן אין נים און אין קנעפלעך ,זיך
געםרײט מיט די אגגעפארענע געסט פון די דערבייאיקע שטעטלעך וױיל
כמעט יעדעוער האט באקומען א קרוב אין שטוב ! אין גא 0איז געװען
פריילעך ! יעדער קינד האט שטאלצירט מיטן ױיעם מלבוש װאס ער האט
באקומען אויף ױם־מוב.
■

■

■

•

■

אויך זומער״ נאכן לעדנען .פלעגן מיר פיץ פארבדענגען ,זיך געשפילט
אין באהעלטעניש און אגדערע שפילערײען .װען מען איז שוין געװען
אביסל עלטער דערװאקסן פלעגן מיד גײן אין שױואדאלינע װעלדל אויף
שפאצירן.
זאדגלאז מיט קיגדישן שכל האבן מיר ניט ־געפילט דעמ עול
הפרנםה און די אנטיסעמיטישע נגישות פון די פאליאקן״ האבן מיר ליב
געהאט צו שטיפן און צו לאכן׳ צו שפאצירן צװישן די שטיגלעך אויפצובאפן
א מחלוקת׳ל װעגן א בא׳עולה׳דיקן אידן פאר ניט קײן בכבוד׳יקע עליה,
אדער קריגערייען פון פארטײען ,אזוי אויך װען עס איז געקומען א
רבי אין שטעטל דינען מיר נײגעריק געװען צו זען  .וױ ער  .פראװעט
דעם טיש .ספעציעל תאכן די אינגלעך געהאט פאדגעניגן .צו טשעפען
יעקעלע טשעשטש״ די משוגע׳נע חײטשקע ,אדער ־שמועםן מיטן בלינדן נחום,
דעד זאמל פונקט פלעגט זײו אין פראסטן •ביתרהמדרש. ,גאד אויב די אינגלעך
האנץ צו שטארק גענרױעט ,האט גחום שמש .גענומען ־דעם ועמעט און
• '־■
געמאכט ארדענונג.
ל״ג בעומר פלעגט מען אפפארבן אייער און מאדשירן אױםער דעד
שטאט .וױנטער ,פפעציעל חנוכה ,עשרה נ םב ת אדער ניטל פלעגט מען
כאפן א קערטל .זומער פלעגט מען אויך גײן באדן זיך אין באלאנם טייך.
ווען מיר זיינען געװארן  14*13יאר ,איז אדער מען איז געגאנגען
לערנען אין די שטיבלעך ,אדער זיך לערנען א מלאכה ,אדער גײן העלפן
דעם פאטער אין געשעפט .שפעטער איז די ױגנט אוײנגעצױגן געװארן
אין די פארטײ קרײזן יעדער לויט זײן געשמאק און אויסװאל .קיין צו
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גרויסע באשעפטיקונג האט די יוגנט ניט געהאט ,האט די יוגנט געלייענט
צייטונגען אץ ביכער את די פרומערע זיינען געזעםן און געלערנט.
נאכדעם האט זיך אנגעהויבן א דראנג צו פארן קיץ ארץ ישראל און
די יוגנט איז געגאנגען אין די קיבוצים ,אבער ליידער צוליב די באגרע־
נעצונגען פון דעד ענגלישער מאנדאטור מאכט האבן נאר א טייל געקענט
דערגדייכן זייער ציל ,אץ די וואס זיינען געבליבן האבן ווייטער ממשיך
געווען דאם האדאפאשנע גלות־קיעבן ,ביז עם איז געקומען דער גדויסער
המן און האט פץ אלץ געמאכט א וויסטן סוף .אבער .דעד המשך ווערט
פארשעגערט און פארבעסערט אין ישראל.
■

בצלאל מלמדם חדר
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א גןראב1ז\ א רפואה
• ש .לייבאוויטש
װי איך פאדשטיי די אויפגאבע פזנם ״יזכור־בוך״,
איז יצו פאראייביקן דעם ספעציעלן ארט לעבן און דענקען׳ מנהגים און
געוואונהייטן וואם אונזערע עלטערן האבן אױפגעהאלטן און אויך זיי פראק‘
טיצידט אין לעבן ,דערפאר האב איך געפונען פאר נויטיק צו פארצייכענען
און טאקע פאראייביקן דעם טייל לעבן׳ וואט האט ניט אויסגעמיטן ארעם
און רייך׳ פרום און וועלטלעכע׳ חסידים און ״עמך״׳ און דאס איז די
טעמע א רפואה פאר א קראנקן מענטש.
ביי דער געלעגנהייט איז כדאי צו פארנאטירן אן היסטארישן פאקט.
וועלכע עם האט פארשטענדיקט מאיד רובין ע״ה צום ייווא אין ווילנע
ידער אריגינאל געפינט זיך אין ״ייזוא״ ניו יארק .א פארשטענדיקונג פון
ווילנער ״ײווא״ צו דר .יעקב שאצקי וועלכעד האט געארבעט איבעד די
היסטאדיע פון אידישע דאקטוירים אין פוילן׳ וועגן דעד ידיעה פון מאיר
רובין) א געשפרעך מיט דר .פעטער׳ הויפט ד״ר פון קרייז האספיטאל אין
טאמאשאוו׳ וועלכער האט געפארשט די הימטאדיע פון מעדיצינען און פאר־
מאציע אין טאמאשאווער קרייז ,זינט איד אנטשטעאונג׳ האט ער איבער־
געגעבן אז לויט די היסטאדישע דאקומענטן ,איז באוויזן געווארן אז
צווישן די אלע דאקטוירים וועלכע האבן פראקטיצירט מעדיצין אין טאמאשאוו
און קרייז זינט איר אנטשטעאונג זיינען  90פראצענט געווען אידן.
אבער פאר אלעמען וויל איד באשרייבן די ״מנהגים״ וואם אונזערע
אידן האבן פראקטיצירט בשעת קראנקהייט( .כ׳וויל דא ניט פארצייבענען
קיץ חתונה אויפן בית הקברות בשעת עפידעמיעם .ספעציעל װען עם
האט געהערשט די כאלעריע ר״ל .אדער אויסמעסטן דעם בית עולם טיט
לייוונט .און דאס צעטיילן פאר ארעמע לייט׳ ודיל דאמ זײנען געװען
זעלטנהייטן און אויסנאמען) .כ׳וויל דא זיך באמיען צו פאראייביקן די
אפטע טאג־טעגלעכע ערשיינונגען און מנהגים וואס האט א שייכות טיט
קראנקהייט.
■

א קאטער ארעד פארקילוגג
ווען א מענטש איז שוואד געווארן אדף א פארקילונג׳ דאס וואס
מען דופט דא א קאלט .האט מען אין דער היים גערופן א קאטער .ס׳האט
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גערונען פון דעד נאז ,זיר געפילט אביסל מעראט׳ ס׳האט געשטאמ .אין
זייט ,ביי אזא קלייניקייט האט מען זיר אפילו אין בעט אדיין ניט געלייגט,
מ׳האט גענומען אן אספירין ,געטרונקען א סאד טיי׳ ספעציעל היימיש
געמאכטע *ליפאווע־טײ״ ,װאם זײנען געוואקסען אויף די הײמישע בוימער
אין שטאט״ זיר געלאזט שטעלן באנקעס אין פארם פמ קלײנע גלעזלעך׳
וואס מיט א ברענענדיקן פאקל האט מען־ ארויסגעטריבן די לופט און
ארויפגעזעצט אויף דער פלייצע ,און אויב דאס פלייש אונטער די באנקעס
איז שטארק שווארץ געווארן ,איז געװען א סימן אז די פארקילונג איז
גאר שטארק -געוויינלעד פלעגט דאס שטעלן א קרוב אדעד א שכן ,ווייל
כמעט יעדער צווייטער איד האט געקענט די מלאכה ,נאד ביי ״געהאקטע־
באנקעס״ האט מען געמוזט האבן דעם רופא* איד האב דאס פערזענלעד
ניט נעזען פראקטיצירן .נאר ווי מען זאגט מיר ,האט מען ביי דעם אויר
געשניטן דעם קערפער את געלאזט בלוט ,מען האט אויר געהאלטן א
גדויסע רפואה צו גיין .פרייטיק אין שוויצבאד אויף די ״הויכע בענק״
און זיד לאזן גוט דורכשמייסן מיט א ווייד בעזימל ,דאס אלזןס האבן זיי
געגעבן צו פאדשטיין העלפט די בלוט צירקולאציע און דאס פארטדייבט
די פארקילונג.

»ן עין הרע
■ בכלל ווען א מענטש האט זיך שלעכט געפילט ,אדער געהאט קרעמפן,
שטארקן קאפ ווייטיק ,אדער וועלכע טראבל אין זיין קעדפער ,איז דאס
ערשטע האט מען באטראכט אז דאס איז עפעס אן ״עין־הרע״ ,די משפחה
האט שוין אנגעהויבן זיר צו דערמאנען ווער עס איז דא היינט געווען
אין שטוב ,און ווער עם האט געקענט געבן אן ״עין הרע״ ,בכלל האט
מען געהאלטן זיינען קינדער זייער עמפינילעד צו אן ״עין הרע״ ,און
עם איד שוין געווען אין יעדער סעקשאן ,א איד א מומחה אפצושפרעכן
קעגן אן ״עין הרע״ ,דעד סימן איז געווען ,אז ־עם איז טאקע ריכטיק
אן אמת׳ע ״עין הרע״ ,ווען דעד קראנקעד און דער אפשפרעכער האבן
אנגעהויבן צו גענעצן ,טייל האבן געהאט אנדערע סמנים און סגולות ,ווי
אפצומעסטן  3לעפל וואסער און דאן די איבעדגיסן אין אנדערע  3לעפל וואס
האבן די זעלבע מאם ,אויב עם איז געבליבן מער וואסער ,איז עס געווען
א •סימן בדוק ומנוסה אז דאס איז א שווערע עין הרע ,און מיט .דעם
פארבליבענעם ביסל וואסער פלעגט מען ארומוואשן דעם קראנקנס שטעדן,
אנדערע האבן געהאט א סגולה צו נעמען א שטי ק ל פונם פערזאנם בגד
וואסימען איז חושד אז עד האט געגעבן אן ״עין הרע״ אדער זיינס א
האר און דאס אנדייכערן אויף ברענענדיקע קוילן צוקאפנם פונם קראנקן,
אן עין הרע פון א פדוי איז געווען שווערער פארן קראנקן .טייל האבן
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זין נוהג געווען אז עס אין אריינגעקומען אין שטוב דער מענטש ,וואס
האט געהאט די שלעכטע אויגן האט מען אוגטעד דער פאלע געוויזן א
פייג ,דאם איז געווען א סגולה אז די ״עין הרע״ זאל ניט האבן קיין שליטה.

גיפען וואקס
ביים איבערשרעקן זיו האט מען געפלעגט גיסן מאקס ,שדה׳לע
צוקער נחום שמש׳ס ווייב ,זי איז געווען א ספעציאליסטין אויף דעם
געביט ,לויט די פיגורן וואס האבן זיך פארמירט אינם וואקם האט זי
דעדקענט און פעסטגעשטעלט פון וואס מען האט זיך דערשראקן ,א הונט
א קאץ א פערד א .א.

צעבראכענע ארעד אויםגעלענגטןן גלידןןר
ביים אויסלענקען אן אבד איז מען געגאנגען צו היימישע קענערס.
וועלכע האבן דאס תיכף פארזעצט אדער אפילו פארגיבסט ,בדאי צו
דערמאנען שבע בדאנד און דעד סטעלמעך זיי זיינען געווען גרויסע מומחים
אין ארטאפעדיקס.

א לעמונג
דאס וואם מיר רופן דא אן א סטראק ,און אין ױראפ א לעמוגג׳
האט מען ביי אונז גערופן א ווינד ,א ליפט״ א צוג׳ אדער גאד פאלקס*
מיטלעך ארגינעל זיך אויסדריקן עד איז געבאפט געווארן ,און עס איזי
געווען אנגענומען אז די קראנקהייט האט עפעס צו טאן מיט די ניט־גוטע
ר״ל ,ספעציעל ווען מען גייט אין זייער תחום אדיין ,אדעד מען פארטשעפעט
זיי ,ווי שמייען אונטעד אן אוקאפ .אדעד דודך גיין אליין ,אדער חס.
וחלילה פאדבויען א טיד אדעד א פענצטעד אויף שטענדיק און ניט
איבעדלאזן א קליין לעכל ,די שדים זאלן קענען ווייטער אנגיין זייער
וועג ,אדער געשלאפן אויף אן אדט וואו עס איז געשטאנען אן אויוון ,דאן
וועדן די שדים דעדצארנט און דעד מענטש ווערט געבאפט (וועדט פאדא־
לעזידט) .דאס אבעדגלויבן איז פאדשטאדקט געווארן דעדמיט ,וואס אויפן
בית החיים האט געוואוינט אן אלמנה האט זי געהאט קינדעד און דעד
עלטסטעד נתנאל׳ע איז געווען זייעד שטארק פאראליזירט וואס האט אים
שרעקלעך פארקדיפלט ,דעד גאנצער קערפעד פאדדרייט און אויסגעבויגן,
דאס פנים צו דעד זייט פון רוקן ,דאס מויל פאדדרייט ,די אויגן אויס־
געקרימט ,אונטערגעהונקען אויפן רעכטן פוס אוץ געלעמט אויף ביידע הענט,
דאס בלויזע אנקוקן אים האט געשוידערט ,און וועד שמועסט ויען עד
האט אנגעפאנגען צו דיידן האט עד געמאכט אזעלכע שרעקלעכע סוגיעס
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מבור כוך
*

את הויות אז ע 0האט אנגעווארפן א שרעק ,אין שטאט איז אומגעגאנגען א
לעגענדע ,אז נתנאל׳ע איז געווען געזונט און שית ככל אדם ,יעדע נאכט
האט ער געמוזט ארויסשטעלן א וויאדרע (עמער) וואסער ,די מתים זאלן
ד ך קענען וואשן ,איינמאל האט ער פאדגעסן ארױסצושטעלן״ דינען די
אין בעם געווארן את ער איז געכאפט געוואדן ,דערפון איז עד פאדאליזירט
געווארן.

פעלד שער ארעד רופא i

m

אויב עם איז ניט בעסער געווארן ,האט מען גערופן דעם דאקטאר
אדער דעם רופא ,דער רופא איז געווען שיריים פת דעד צארישער
מאבט ,דאם איז געווען א מענטש וועלכער האט ניט באזיצט קיין שום
וויסנשאפט אדער וועלכע ידיעה אין מעדיצין טעארעטיש ,כ׳בין מסופק צי
די האבן געהאט עלעמענטארע בירגערלעכע קלאסן ,נאד ער האט געהאט
גרויסע פראקטיק ביי מעדיצין ,דאם הייסט ער איז געווען א משרת ביי
א דאקטאד אין אפיס ,און האט אים אביסל צוגעהאלפן ווי היינט א נוירם,
את פת די ערפארונגען און פראקטיקם ביים דאקטאר האט ער אליץ באהאנדלט
קראנקע .און מערקווירדיק ,יעקלע רופא ע״ה האט מען געהאלטן פאר
א גרויפן מבין און מומחה ,מ׳ האט ד ך געוויצלט אז עד פארשטייט א
קרענק ,היינט וואלט מען אים גערופן א גוטער דיאגנאסטיקער ,ביי פוילן'
האט א רופא שוין ניט געטאדט פארשרײבן א רעצעפט ,אבער יעקלע
דופא פלעגט דך .אן עצה ■געבן ,ער האט געזאגט די נעמען פון די ״מינים״
און הייסן אליין אויפשדייבן און דאס קויפן אין דער אפטייק ,אינטערעסאנט
אז יעקלע רופא׳ס פאמיליע נאמען איז געווען ״אסיא״ ,ד .ה .אויף אדאמיש
גמרא־לשון  :דאקטאר ,און ווי ער האט דעדקלערט דעם שרייבער פת די
שורות ,האט עד געשטאמט דור אחר דור פון רופאים ,די פעלדשערם
אדעד רופאים זיינען אויך געווען פדיזערם את על פי .רוב די פדוי א
באבע־הייבאנד.
p

שװאנגער שאםט
»

פרויען אין צייט פון שוואנגערשאפט האבן מדקדק געווען די זאלן
ד ך ניט פארקוקן ניט אויף א• קאץ אדער הונט עכבר א• א• און ווען זי
ווערט .איבערגעשדאקן פון אן אויסטערליש פאסידונג װי פייער אדער חיה
אדורכלויפן זאל זי זיך ניט אנבאפן אן איד קערפער ,ווייל אויב זי וועט
דך אנכאפן וועט אויף דעם זעלבן פלאץ ביים נפש וואם ד טראגט
ארויסקומען די זעלגע צורה אויף דעד הויט.
■

ג עגו ר ט
 .יעדע פדוי איז געלעגן  .געווארן אין דעד הײם ,אן דעד מיטהי1לף פת
א דאקטאד ,נאד מען האט גערופן די באבע־־הייבאנד ,יעקלע רופא׳ם ווייב
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דאס םאװיאטאװי־שסינזאל

h

און שפעטער שיינדל בלאנק ,רחל׳ע אלי׳ רופא' 0א .א( .אינטערעסאנט
דעד מנהג אז ווען א באבע איז געשטארבן״ האבן אלע מענטשן וואס זי האט
די געהאלפן געווינען און געבוירן מערן ,אנגעצונדן ביי איר אפשטארבן
א ליפט ,אזוי אז יעקלע רופא׳ם ווייב איז געשטארבן איז זי געווען 8
זקנה האבן הונדערטער מענטשן אנגעצונדן ליכט) .געוויעלעך •פלעגט מען
אויך צוניצן ביי  8יולדת היימישע סגולות״  7מאל זיך ארומדרייען ביים.
טיש בעפאר די געווינערין האט זיך געלייגט אין בעט אריין״ געגעבן
צו טדינקען איר ריינע שוואדצע קאווע (ניט ציקאריע)״ בלאזן אין א.
פלאש אדיין״ אונטערגעלייגט אונטערן קישן דאס ספר ״רזיאל המלאך״
אדער .״נועם אלימלך״״ אויב עם איז חלילה געווען א מקשה לילד פלעגט
מען זאגן חהלים״ אדעד גיין מזכיר זיין צום דביץ״ אין גאר שווערע
פאלן פלעגט די הייבען הייסן דופן דעם דאקטאר וועלכעך האט שוין
אפגענומען דאם קינד מיט קלעשטשעס.

שוועד קדאנקע
״ מי אויבן געשריבן ,פלעגט מען דופן ביי שוין אן ערנסטע זאך
דעם דאקטאר ,אויב די קרענק האט זיו פארצויגן און מען האט ־געהאט
א מעגלעבקייט איז מען געפאדן קיין לעמבערג צו א גדויסן דאקטאר״
איבערהויפט מען דעד שטאט דאקטאר האט געזאגט אז מען דארף אן
אפעדיישאן״ האט מען דך• ניט פארלאזט אויפן שטאטישן דאקטאר נ אר
מען איז געפארן קיין לעמבערג״ איבעדהויפט האבן אידן'כמעט ניט גענוצט
דאס פאוושעבנע קדייז האםפיטאל״ מ׳האט ניט געהאט קיין צופאדטרויען
צום דאקמאר ,נאד אין אויסנאמס פאלן אז עם איז שוין ניט געויען קיי1
צייט האט מען זיך געלאזט אפערירן אין טאמאשאווער האספיטאל.

״אײנרײפן״
ווען דעד דאקטאר האט פעסטגעשטעלט אז דער חולה איז י חלילה
א מסוכן״ אדער ווען ‘ ע ם איז געווען אנאגלע פלוצלונגדיקע זאך״ ווי צ.

יזכור ברך
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ב .ש .א מקשה לילד ,אדער די נאכט פון קריזיס ביי א שוועד קראנקן,
דער דאקטאד האט געזאגט אז אויב דעד קדאנקער וועט אויסהאלטן די
נא כ ט ,דאן איז ער אן אונזעריקער׳ אדעד ביי אן אפעריישאן״ איז מען
געלאפן ״אייגרייסן״ ,די .באדייטונג דערפון  .איז געווען  .עס האט זיל • פאר־
זאמלט די נאנטע קרובות און פריינט פון דער באטרעפנדיקער משפחה
פונם קראנקן און אלע צוזאמען זיינען זיי געלאפן  .אין שטאטישן בית־
המדרש״ אדער אין די שבנ׳ישע שטיבלעך וואו מ׳האט געדאוונט און געלערנט,
על פי רוב האט מען דאס געמאכט בין מנחה למעריב אדער באלד אין
דער פדי ביים דאוונען ,די ווייבער  .זייבען אריץ אין ביהמ״ד מיט א
שטורם אץ געוויץ״ און מיט יאמערלעבע הארצרייםנדיקע קולות זיינען זיי
צו גלייך צום אדון קודש״ דאם איז געווען ווי אן עמוירתענסי אפיל״ די
האבן ניט געקוקט צי דעד חזן האלט אין מיטען שמונה עשרה אדער אין
מיטן לייענען ,און מען האט אויפגעעפנט דאס ארון קודש״ דאן האט
די עלטסטע זאגערקע אנגעהויבן מיט אדיפוועקנדיקע התעוררות׳דיקע רופן״
רבש״ע! דעד גרויסער בעל הרחמים! האב רחמנות אויף א טאטן פץ 5
יונגע שעפעלעך״ אדער א מאמע פון  6יונגע עופ׳לעך״ רבש״ע ! פארשעם
אונז ניט! רבש״ע! עפן אויף די שערי רחמים! און יעדער אויסרוף איז
באגלייט געווארן מיט א שטראם פץ טרערן פון די מיטגיינדיקע ווייבער,
זיי פלעגן ברעכן מיט .די הענט אץ אזוי .יאמערלעך װיינען אז אלע
מאל האט עס .יעדערן געדירט ביז טרערן אפילו א שטיינערן הארץ .עפעס
האט דאס ״אײנרײסך געהאט אין זיו אן אויסטערלישן כוח התעוררות״
דעד שטארקער געפיל פון ״יודיע צערו לרבים כדי שיבקשו עליו רחמים״,
ער זאל באקאנט מאבן זיינע שמערצן צום פובליקום כדי אז פיל זאלן
אויף אים בעטן געניאד ,דאם האט מען געזען בחוש .אז נ או אזוי אײנ־
רייסן ,זיינען ווילד פרעמדע מענטשן מיטגעריסן געווארן .און די באטרעפנ־
דיקע צדה איז געווארן א בשותפות׳דיקע פונם גאנצן שטעטל ,ווען די
זיינען ארויס דאן האט זיך תיכף פארמירט א מנין וועלכע האבן געזאגט
תהלים ספעציעלע קאפטילעך וואס דינען מסוגל ממשיך צו דין א רפואה״
פיל מאל האט מען געזאגט חמניא אפי לויטן א״ב ,דאם הייסט די אותיות
פון נאמען״ אץ טייל מאל אויך די אותיות פון ״קרע שטן״ ,דאס אלעס
האט זיך געווענדעט אינם צוגם פירעד ,חסידישע אידן האבן אויך געהאלטן
פאר א סגולה צו ברענגען אין שטיבל אריץ אביסל ״משקה״ בכדי מען
זאל ווינטשן לחיים אץ א רפואה שלימה פארןי קראנקן׳ אויך האט מען
געטיילט י צדקה אין צווייערליי פארמען ,פאר באוואוסטע ארעמעלייט האט
מען געגעבן ברויט און טיילמאל צעטיילט אלע מלבושים פון די חלאים״
פאר פארבארגענע ארעמעלייט האט מען געשיקט געלט.
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רפואות און וופלות
ווי געזאגט ביי מער ערבסטע קראגקהײט האט מען גערופן רעם
דאקטאר ,ביים צאר איז איבעדהויפט ניט געווען קיץ איין אידישעד דאקטאר,
אין 26׳טן יאר איז געקומען ד״ר שולמאן וואס די אידישע קהלה האט
אים אדאפגעבראכט .און ביים ענד .הארט פארן חורבן .איז שױן געווען
 3אידישע דאקטוירים .און ווען דער דאקטאר איז געווארן א יוצא ונכנס.
אן אפטער גאסט ,האט מען שוין אננעהויבן אויך צו לויפן צו גוטע*
אידן ,ווי דער דבי ר' יהושע׳לע און ר׳ ישראל׳יש און אין די לעצטע יאדן
צום ציעשינאווער דביץ זצלה״ה אדער די שכנישע רביים ווי בעלז ,שינאווא,
מאגערוב ,אדער עס איז אין שטאט גדאדע געווען פארבעטן א פרעמדער
רבי ווי די טדיסקעד אייניקלעך אדער בעלזער אייניקלעך ,טייל פלעגן
שרייבן א קוויטל צו זייער רבי׳ן.
צ ײך װ ײ ט אג
ביז אין די אנפאנגם צוואנציקער יארן איז אין טאמאשאוו איבער*
הויפט ניט געווען קיץ ציץ דאקטאד אדעד דענטיסט ,מיט ציין ווייטאג
האט מען זיך ניט געשפילט ,מתחילה האט מען געשוױינקט מיט שטאדקן
אקאוויט ,אדער אריינגעשטופט פעפער און זאלץ אין לאד פון צאן ,ווען
דאם האט ניט געהאלפן האט מען דעם צאן באזייטיקט גאנץ פרימיטיװ,
צוגעבונדן צו דעם צאן א שטארק שטריקל און געגעבן א פעסטן צי און
דעד צאן איז שוין געווען אין דרויסן אדער איבערגעבראכןיי אויף צומי
טיילן ,מענטשן מאס האבן ניט געהאט גענוג מוט אליץ ארויסצורייסן דעם
צאן זיינען געגאנגען צום רופא ,אבער אויך ער האט זיך באנוצט מיט
גאנץ פרימיטיווע מיטלען ,אין די  20יארן איז אנגעקומען ד״ר גערזאן
און שפעטער ד״ר מלכה ארענשטיין.

ין י נ דע ד צ ײנר אןף
מען ביי א קינד איז אדויטגעפאלן די ערשטע ציץ ,איז ביים
פאלק געווען א שפראך אז דאס קינד האט געזאגט מייזעלע מייזעלע! נא
דיר־ א ביינערנעם צאן און גיב מיר אן אייזערנעם צאן׳ את נאכדעם
ארויפגעווארפן דעם צאן אויפן פיעקאליק.
*

רעצעפטן
אין שטאט איז געווען  2אפטייקן און  2סקלאד אפטעשני ,דאס
הייסט געוועלבן וואס האבן נעמעגט פארקויפן נאד גרייטע זאכן ,אבער אליץ
צו מאמ רעצעפטן האבן נאר געמעגט די אפטייקן ,ווען מען איז שבת
געגאנגען נאך א רעצעפט פלעגט מען מיטנעמען דורך .א קינד א זילבערנעם
בעכעדל ,אדער אן אנדער משכון בכדי מען זאל ביט דאדפן שבת טדאגן
קיץ געלט פאר דעם דעצעפט.
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תפור .נוך

וכרגבגת פן\ גזיי\ \2י 1חזיי0־
■

• לאה ארדינאצהןײגאדנשפזײן
מיו* זענען געווען אין הויז  5קינדער ,די עלטערען
האבען אונז געגעבען  8שטרענג רעליגיעזע אידישע ערציהונג ,מיד אלע
שוועסטעד  3מיידלעך זייבען געגאנגען אין בית יעקב שולע ביז צום קדיגם
אויסברוך.
דאס זענען געווען אמת׳ע זיסע קינדעד יארעו״ גליקליבע און פריי־
ליכע את זאדגלאזע״ ארומגערינגעלט מיט ליבשאפט ,וואדימקייט פון אן
עכטע אידישע היים ,אלע פרייטאג צונאכט פלעגען מיר געהן דאווענען אין
בית יעקב׳ את פארבראכט מיט תפילה שירה וזמדה׳ און די זיסע נאגענדיגע
געזאנגען האבען זין־ צוטראגען אויף דער באלעבטער לוואווסקא גאס .וואס
עס איז געוועזען דעד הויפט שפאציר וועג פאר דעד טאמאשאוועד אידישער
יוגעגט .אזוי זענען אנגענעם געלאפען אונזערע קינדער יאהרען.
אהיים קומענדיג פרייטאג צו נאכט ,די שטוב איז צוגעראמט ,דאס
ווייסקייט און דיינקייט האט געפעכלט אין אלע ווינקעלעך״ ליכטיג את ווארים
■

.אחשודוש־שפיל״ אויפגעפירט דורך בית יעקב תלמיוות
..ב«לס.ןסמ זינג ע ר (אין צענטער ביים טי ש) אלם אסתר המלכה
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שיץ און זויבער ,דער קדדשת השבת איז געלעגען אויםגעגאסען אױף די
גאנצע שטוב ,אלעס האט אויסגעזעהןי אנדערש זױ  8גאנצע װאך .דער
טאטע איז געקומען א פדײליכעד א לוסטיגער פונס בעלזער שטיבעל און
געזאגט דעם ברײטען הארציגען ״גוט־שבת!״ מיד ,די קיגדער האבען זיך
געזעצט צום טאטענם מיש און מיט עהרפארכט אױםגעהערט זײן ״שלום־
עליכם״ און קידוש״ די זיםע זמירות האבען .געהויבען די אזוי פײנע אט־
מאםפערע ,פשוט די שבינה האט גערוט ביי אונז און ביי יעדען אידיש הויז.
דעד טעם און געשמאק פזן א מלכות׳דיגען שבת אין דעד היים ,איז שוועד
צו שילדערען ,מיר קעדער פון  13־ 14יאהר האבען פארברענגט אױף אונזער
אײגענעם קינדערשען שטײגער ,מיר פלעגען געהן צו חבר׳טעס ,טייל מאהל
זומער פלעגען מיר געהן אלע צוזאמען אין בארעצקי׳ם וואלד אדיץ ,שטיפען
לאבען און זיגגען .מיר זענען געױען א גרופע פון  14מײדלען און לײדער
איז מעהר ניט געכליכען פון אונז װי  ,2איך און פעשע בראנד ,זי געפינט
זיך אין ישראל.
ביז דעם טרויעדיגען פינסטעדען דאנערשטאג װען די ערשטע באמבעס
זענען געװארפען געװארען אויף אונזער באליבטע שטאט טאמאשאװ .װער
איז דען בכח צו שילדערען די װיסטע בהלה און מהומה װאס איז באלד
אנטשטאנען .דאנערשטאג איז ביי אונז געװען מארק טאג װען די פויעדים
פון די דערפער פלעגען קומען פארקויפען זײערע תבואות און אייעד און
אײנקויפן פארשידענע סחורזת פאר זייער געברויך .דעם דאנערשטאג איז
עפעס געװען ספעציעל א גרױסער יאריד מיט אן איבערגעפולטען מארק.
און גלײך װי די באמבעס האבען אנגעפאנגען צו פאלען ,זענען מענטשען
אריץ אין א שדעקליכען פאניק ,פאר גרוים פחד און שרעק״ טײל האבען
געמיעט אז ע 0איז גאז באמבעס ,און א< מיר אלע זענען שוין פאר׳סמ״ט,
און פאר גרויס שרעק און צוטומלעניש האט מען אנגעפאנגען צו לויפען
װי װילדע װאנזיניגע מענטשען און דאס אלעס האט זיד אויםגעמישט און
פארפלאנטערט ,מען האט עפעס געהאט די פיהלונג ווי דער אנפאגג פון װעלט
אונטערגאנג ,די מעהר מיושב׳דיגע מענטשען זענען געלאפען זיך באהאלטען
אין די סכראנעס מיטפירענדיג די נאהענטםטע משפחה מיטגלידעד .װען די
באמבארדיתנג האט אויפגעהעדט איז יעדער געלאפען זוכען די נאהענםע
משפחה מיטגלידער ,װעלבע זענען גראדע בשעת דער באמבאדירוגג ניט
געװעזען אין דער ד״ײם .מיר זענען באלד אװעק אין א דאדף װאו עם איז
געװען שטילער און רוהיגער װי אין שטאט״ אבער די גוים זענען עפעס
געװאדען זעהד פרעמד און אומפרײבטליד• ביז עם זענען אריינגעקומען די
דייטשען און נאכד״ער די רוסען ,און נאכדעם נאבאמאל צוריק די דייטשען,
און דאס מאל טאקע זיך צו באזעצען .און דענםטמאל איז שוין געװארען
א װיםטע סומאטאכע ,מען האט געשױדען בערד און אלע טאג נײע גזירות
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ספעציעל אויף אידען .יעדער טאג גרויזאמער ,עם איז אוממעגליו געווען
דאם איבערצוטראגען .האב איו געזאגט אז אין האב זעהר מורא פאר די
מערדער ,מיר זאלען אבטלויפען קיץ ראווע רוסקע ,וואו מיין מוטער האט•
געהאט א ברודער .צום גליק איז מיר געלונגען איבערצורעדען מיץ מאמען
אזן מיר זעבען אלע אין איץ נאכט אוועק קיץ בעלזעץ און פון דארט
געשווארצט די גרעניץ און מיר זענען גליקליך ווייזע גשלום אנגעקומען
קיץ דאווע .די מוטער איז נאכדעם צודיק געגאנגען קיין טאמאשאװ ארויס־
צוראטעװען אביסעל זאכען״ אבער די שרעקליבע אץ שוידערליכע איבער־
לעבוגגען װען די דייטשען האבען אויף שבת צוזאמענגעטריבען אלע אידען
פון שטאט אין ״דאם לאדאוזי״״ מען האט זיי געשלאגען מכות רצח ,און
נאכהעד האבען די פייערמענער אויף זיי געגאסען וואסער ,אזוי זענען זיי
געפייגיגט געווארן א גאנצן טאג .אלי׳ שטרתלער (וועלכער ’ איז שפעטער
געשטארבען אין רום לאגד פאר הונגער) האט מען בעבעך אויף האלב טויט
צעשלאגען .מיץ מוטער את קוים מיטן לעבן אנטלאפען• .דאן זעגעז מיר
זומער  1940פארשיקט געװארען אין די רוסישע טייגעס (וואם דארטען
האבען מיר איבערגעלעבט איז א קאפיטעל פאר זיו) .אין מאי  46זענען
מיר צוריק געקומען קיץ פוילען .מיץ מוטער איז ווידער געפארען ״אהײם״
קיץ טאמאשאוו בכדי אויסצוגעפינען וואו איהרע שוועסטער און ברידער
זעבען אומגעקומען ,און אפשר את כאטש געראטעוועט געווארען א קינד.
זי האט שוין דארט ניט געטראפען קיין אידען .די פוילישע שכנים האבען
איהר דערציילט די בארבארישע מעשים וואם די דייטשע מערדער מיט
זײערע פוילישע ארויסהעלפער האבען געטאן צו טאמאשאווער אידען .איינס
פון די ספעקטאלען  tדעם דריטען מאי  1942לכבוד דעם פוילישען באפריי־
אונגם ױם־טוב׳ האבען זײ צוזאמענגעשלעפט אלע אידישע מוטערם מיט
זייערע קיגדער אין קאסע־גארטען׳ את אפגעטיילט די קינדער און דאן אויף
די אפגעלאזט די אויסדרעסירטע הינט ,וואם האבען געריסען שטיקער פלייש
פת די אידישע קינדער ,און די מוטערס האבען געמוזט פאטשען בראווא,
את די מוטער וועלכע האט דאס ניט געקענט האט מען געשלאגען מיט די
קאלבעס ניז טויט.
פיל אידען האבען זיו באהאלטען אין סכראנעס און בונקעדם ,אבער
די פוילישע *שכנים' האבען פאראטעז את אנגעוויזען די געסטאפא אויף
אלע פארדעכטיגטע באהעלטענישען .דאברא אקסט מיט די קינדער זענען
אנטדעקט געווארען  3טעג פאר דער באפרייאונג .מיין מומע טעמא הערבם־
מאן מיט  2קינדער זענען געווען אויסבאהאלטען ביי א רוסישען מיעשטשאן,
אבער  2טעג פאר דעד באפרייאונג האבען די די פאליאקען גע׳מםר׳ט את
מען האט איהר צחאמען מיט איהרע 2 .קינדער לאה און דינה דערשאסען
את באגראבען אויפן ארט .אזוי זענען אומגעקומען אלע אונזערע קרובים,
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שכנים :און נאקאנטע .םארשניטען און אפגעמעקט טאמאשאװ ,ניטא מעהר
קיץ טאמאשאװ ,ניטא אפילו קײן צײכען פון א קבר .װאו דאם הארץ זיך
אויסצוװייגען ,זאל דער אנדענק פון די הײליגע קדושים זיין אײביג הײליג
און טייער בײ אונז .זאלען מיר געדעגקען אױף אײביג לדור דורות דאם
דשעות און אבזרױת פונם דייטשען מערדער פאלק״ מי ט.ד ער מימהילף פון
דעם שפל׳דיגען פויליש־צמלק פאלק.
»

מיר״ די רעשטלעך און יורשים פון די הייליגע מארטירער ,דארפען
ײד באמיהען דעם אש קודש און אידישען שטאלץ פון ׳אונזעדע עלטערען-
ברידעד און שװעםטער ,װײטער איבערצופלאנצען אין אונזערע קינדערס
הערצער״ י עס זאל אויפל&מען אין זייעדע ױנגע ד״ערצער ליבשאפט און
טריישאפט צום פאלק ישראל״ תורת ישראל און ארץ ישראל .און מיד אלע
זאלען לעבען אין  8וועלט פון שלום״ פרייהייט אץ גלויבען אין ג׳ ט.
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תפור בון

 rאגגזפ$ךג(וטלמכמ &יי1דרג\\2
*

• יעקב מינקאוושקי
מיין שטעטעלע טאמאשאוו ליובעלסקי .מיד ווייסן
באמת נישט ווען אנהויבן צו ציילן די יאדן פון דיין אומקום .אנהויבן
ציילן פון יאר  1939את אפשר פון נאד פריעד? דעד ערב חודבן האט
זיך פאר די אידן אין פוילן אבגעזען פיל פריער ,איך האב נישט די
געהעריקע מאטעדיאלן כדי אויסצושטעלן די דאטעם וואם ה א ס געבילדעט
עטאפ־פונקטן אין דער דאזיקער ערב חורבן תקופה .פארוואם דאו אנהויכן
צו ציילן פון די לעצטע אומגעקומענע אידן ו אזוי צי אזוי דער עיקר
דל כיסט פאר אונן געווען און מער נישטא.
דאס אייראפעאישע אידענטום איז צעשטערט געווארן ביזן יסוד.
דער שוידערלעכער פארנעם פון די מאסן רציחות האט געשאפן אן אבסא־
לוטע שרעקלעכע און טדויעדיקע װירקלעכקײט״ איינצעלגע זיינען פאר*
בליבן פון יעדער משפחה״ דאס זיינען די עדות פון אייראפעאישן אידנטום.
עס זייגען פארניכטעט געווארן צוזאמען מיטן טייל פון אידענטום אירע
קולטורעלע אוצרות וועלכע האט געשפיתט כמעט דאם גאנצע וועלט־ אי־
דענטום מיט זיין קולטורעלע שאפונג .דאם דאזיקע אידענטום איז געווען
פראכטפול מיט זיין שאפונג און מיט זיץ לעבנס־װילן״ דאס מעכטיקע
אייראפעאישע אידענטום איז מעד שוין גישטא .עם זיינען נאר פארבליבן
זכר׳ם פץ משפחות״ עלטערן אן קינדער״ קינדעד אן עלטערן ,מענער אן
זייערע פרויען און פדויען אן זייערע מעבעד .די העדלעכע און שיינע
תקופה איז געווארן פאר׳יתומ׳ט און צוזאמען מיט איר אויך מיר און אויך
אונזער שטאט טאמאשאוו־לוב.
טאמאשאוו לו ם א שטאט וואס ליגט אויפן שלאו צוױשן לובלין
און לעמבערג וואס פארבינדט צענטראל פוילן מיט גאליציע איז ביז אין
יאר  1914געווען באקאנט אלם גרענעץ שטאט״ אדער ווי מען האט עס
געדופן ״קליין טאמאשאוו״״ די גרענעץ וואם האט אפגעטיילט דאם שווארצע
רעאקציאנעדע צארישע רוסלאבד פון דעם אמאליקן דעמאקדאטישן עסטרייך.
דער גדענעץ פונקט האט פיל געהאלפן די ״רעקרוטן״ וואס האבן נישט
געוואלט דינען דעם פאגדאמישן צאריזם וואס איד אידעאל איז געווען
צו מ אס וואס מער פאגראמען און באגרענעצונגען אויף אידן״ מיט אירע
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פינסטערע גזרות און בלוט־בילבולים״ די גדענעץ שטאט האט געגעבן
לי מעגלעכקייטן די דעמאקראטישע און פראגרעסיווע עלעמעגטן צו בא־
פרייען ז יד פון דעד שוואדצער רעאקציע און צו שאפן  8דעמאקראטיש און
פריי לעבן אין אמאליקן טאלעראנטן עסטרייו.

די שול.
*

טאמאשאוו איז געווען איינע פון די אלטע אידישע קהילות וואו
די אידישע באפעלקעדונג איז געווען אין דעד מערהייט מיט דודות׳דיקע
איינגעזעסענע אידישע תושבים מיט אידישע חברות ,מיט אן אלטע הויך
שיינע געמויערטע שול וואס איז געווען אן ארכיטעקטאדישע זעלטענהייט,
נישט .בלויז ביי אונז נאר האט גע׳שמ׳ט אין דער גאגצער סביבה ,וואס
איז געשטאנען אן עדך  400יאר .גלייך אנטקעגן דעד טיר איז געווען די
גרויסע קיילעכדיקע בימה פאר קריאת התורה .עס איז באשטאנען פון א
גאנצע נעץ זעלטן שיינע מאלערייען .דעד ע&וד איז געוועז באשיינט מיט
אן אלטע שיינע מנורה .די סטעלע (סופיט) פון שול איז געווען ווי א
גרויסער אויסגעדונדעטער גרוב באפארבט אין הימל בלוי פארב .די ווענט
.באמאלן מי ט א ל ע צוועלף שבטים סימבאלן .צום סופי ט איז געווען צו־
געבונדן גדויסע און קליינע קופערנע הענג־לייכטער ,און אין די שבתים
און ימים טובים פלעגט מען זיי אל ע אג ציגדן און עס פלעגט זיו באקומעו
אן אויסערלעכע פייערלעכע אילומינאציע .ווען זיי זיינען געווען באלויבטן
האבן זיי געווארפן א יומ־טוב׳דיקן חן אויף די פני מער פמ אירע מתפללים
וואס יעדער האט געזאגט שידה אויף זיץ אייגעבעם ארט :״הייליקער און
>־©<
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גרויסער גאט עפן אויף די טירן פון .הי מל און פאדנעם מיין תפילה ,פאר
מיד ,פ א ר מי ת גאנצע משפחה את פארן גאנצן אידישן פאלק .שיק אונז
דית הייליקע בדכה און הילף״ .את אויף אידע ווענט זיינען געווען אויס־
געמאלט היסטארישע צייכגונגען .צווישן אנדערע  :אויך נח׳ס תיבד .וואם האט
באדייטעט דאם וואס מיד האבן נישט פאדשטאנען ,אז מיד אידן אין גלות
געפינען זיך ווי אין א קאסטן אן א רודעד אויפן ים ,וואס יעדעד קלענםטער,
שטורם קאן אונז דעדטדיבקען את פאדניכטן .פייגל ,חיות ,מוזיק אינם־,
טרומענטן ,דער כותל מערבי האט אויף קיין מעוט בישט געלאזט פארגעסן
פו? אונזעד אמאליקע פרייהייט ,שיינקייט ,רייכקייט און הייליקטום .אין דעם
אלטן אדון הקודש אין וועלכן עס האט זיך געפונען די הייליקע ספר־
תורה׳ס וואס אירע געזעצן האבן געהייליקט און צעמענטירט דאס אידישע
פאלק איז געווען באצירט מיט שייגע פלדשענע את סאמעטענע פרובתץ
וואס זיינען געשאנקען געווארן דורך די• דארטיקע מתפללים .צווישן די
שיינע פרוכתץ איז כדאי צו דערמאנען דעם פרוכת פון חיים און צפורה
פוטער ,וועלכער איז געווען פיל יארן גבאי פון לער שול.
1
1

■

■
i

I

דעו מצב ערב מלחמה.
שטיל ,דואיק וואלט זיך דער ישוב געפירט זיין באשיידן לעבן ווען
אין יאר  1939זאל נישט געווען אויסגעבדאכן די בלוטיקע מלחמה צווישן
דייטשלאנד את פוילן .אויך אונזעד שטאט האט בישט אױסגעמיטן די
גדויזאמע שחיטות■ ,מצד די דייטשישע מערדער אקופאנטן מיט דעד מיטהילף■
פון א טייל פוילישע פארברעכעד את מערדער .די פױלישע מערדער אתי
כוליגאנעס דערשפירענדיק דעם שטורם וואס האט זיך געטראגן פת מער־
דערלעכן פאשיסטישן דייטשלאנד האבן באלד צוגעגרייט די רויב זעק
פארן אידישן האב און גוטם׳ את האבן גלייך גענומען מיטארבעטן מיט
די דייטשישע מערדער .זיי האבין הארציק מקבל פנים געווען זייערע ״פרייבט״
פון מערב .עם האבן אנטייל גענומען אין פארביכטן די אידן דירעקט
אדער אומדירעקט פוילישע פארברעכער ,אונטערוועלט מענטשן את אויך
א טייל פון די בירגערלעכע (מיעשטשאניעס) עלעמענטן' ,דארפס־פויערים
׳ •
און מיט' .דער מיטהילף פת א טייל אינטעלעגענץ.
1

■

׳
I

■

■
■

.

■

דער פאר .לעצטער • בלוטיקער את עקאנאמישער אנטיסעמיטיזם  .אין.
פוילן  .האט זיך אנגעהויבן • ווען  .די פוילישע ״פאלקאווגיקעם״ מיט סלאווי
סקלאדקאווסקי ,פילמודסקי׳ס ליבלינג וועלכעד האט ארגאניזירט און געשאפן־
די *אזאן״ באוועגונג• ,האבן געשלאסן דעם פארברעכערישן אפמאו מיטן
בלוטיקן •היטלער דעזשים .באלד נאך דעם איז פארגעקומען א דאדיקאלע
ענדערונג צום שלעכטן פאר די אידן .היטלער ימח שמו האט גוט געוואוסט
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אז אין פױלן מעט אים אמלײכםטן זײן אויסצופירן.זיץ בלוטיקע ארבעט.
עד האט גוט געװאוםט אז א גרויסער טײל פון פוילישן פאלק איז שטענדיק
גרייט צו נעמען דאס מעסער אין דער האנט און אים העלפן מאכן מאםן
שחיטות איבער אומשולדיקע אידן .עם איז גענוג זיך צו דערמאנען זײערע
שיינע מעשים טובים פאר דעד שרעקלעכע אינקוויזיציע און בלוט מבול!
מיר געדענקען גוט און וועלן קיין מאל נישט פארגעסן די פוילישע ״אינ־
טעלעגענץ״ וואס האבן מערדעדלעד געשלאגן און ארױסגעװארפן ח ד ד די
פענסטער פון די אוניודערסיטעטן און אנדערע הויך שולן זייעדע מיט־
שילער ,די אידישע זין און טעכטער! מיד געדענקען די ״פיקעטניקעס״
וואם זיינען געשטאנען פאר די אידישע געשעפטן און נישט אריינגעלאזט
קיין קונים! מיר געדענקען דעם הייליקן ״אװשעם״ אין יאר 1937״
אז דאס קולטורעלע פוילן דארף נישט מאכן קיץ פאגראמען ,אבער
פארניכטן די אידן עקאנאמיש ״אוושעם׳ /דאס דאדף מען אדודכפירן
מי ט דער גאנצעד קראפט ,אזוי האט באפוילן דער אינערן מיניסטער
פקלאדקאווסקי .דעם אוושעם כאפעל האבן די פאליאקן גוט פאדשטאנען
אץ נאך בעסער אים אויפגעפירט .מיר וועלן אייביק געדעגקען די פאג־
אמען אין  :לעמבערג .פשיטיק ,מינסק מאזאוויעצקי ,קיעלץ און פיל אנדערעערטער .מיר האבן געפרעגט און פרעגן ווייטער וואם פאר א שלעכטס האבן
מיר פוילן געטאןו צי האבן מיד נישט בארייכערט זייער מדינה ז צי
זיינען זייעדע קאסעס נישט פול געוואדן מיט דעם שווער פארהאדעוועטן
אידישן געלט? צי האבן מיר נישט באשיינט זייערע שטעט און גאסן מיט
שיינע הייזער און געשעפטן און מיט קליינע און גח־יסע פאבריקןז
1

די אינפציטוציעש און זייערע עסקנים.
אט שוועבט פאר מיינע אויגן מיץ שטעטל טאמאשאוו לובעלסקי
װאס איז געווען פול מיט אידן און מיט א בליענדיקע יוגנט ,אינסטיטוציעס,
שולן ,חדרים ,תלמוד תורה׳ס ,אידישע בענק און גמילות חסדים קאססע״ א
שול און בתי מדרש ,פיל חסידישע שטיבלעך ,א שיינע און גרויסע שול
״יבנה״ .זאל דא דערמאנט ווערן דער שעפער וואס האט זייער פיל געלייסטעט
און געטריי געדינט דאס גרויסע ווערק .ר ,חיים יוסף לערער ווי אויך זיל־
בערמאן ,לייזר לעדערקרעמער א .א .״יבנה״ איז געװען דאם װיגעלע און
די ערציערין פון דעד ציוניסטישער יוגנט .דאס אלץ איז מעד ני שטא!!
פארשניטן איז געווארן די קהלה טאמאשאוו .קיץ שריד ופליט ניט געבליבן
פון אידישן לעבן אין טאמאשאוו .בלויז א געוױסער פראצענט זײנען ארויס
פון דעם שרעקלעכן גהנום ,און געווארן צוזייט און צושפרייט איבער פאר*
שידענע לענדער ,דער גרעסטער טייל האט זיד אויסגעקליבן זיין הײם־לאנד
ישראל .די אלטע היים געהערט צו אונזער ווייטער פארגאנגענד״ייט -,ס׳איז

חעך מן
■
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פאר אונז נישט מער געבליבן ווי  8שווארצער פונקט אויף דעד שווארצער
מפה וואו ס׳איז באצייכענט די אמאליקע אונזער היים .טאמאשאוו האט געדיגט
אלם עקאנאמישער את געזעלשאפטלעכער צענטער פאר פיל קליינע שטעטלעך
פון איר אומגעבונג וועלכע האבן אויך געטיילט איר טראגישן גורל .אלם
אן אלטע אידישע קהילה וואס האט געלעבט א פול אידיש לעבז און זיו
געפילט פארבונדן מיטן אידנטום פון אלע דורות״ איז שטענדיק געווען שטארק
דער סעגטימענט פאר ארץ ישראל .נאך אין די פריערדיקע צייטן האט דער
נאמען ארץ ישראל געפונען א טיפן אפקלאגג אין די הערצער פון די וועלכע
האבן זיך ווארים אפגערופן און בייגעשטייערט פאר אונזער לאנד .א וויכטיקן
פלאץ אין דער געזעלשאפט האבן פארנומען די ציוניםטישע פארטייען ,און
אזעלכע זיינען געווען פון עקסטרעם רעכטם ביז עקםטרעם לינקס .א שיין
פארצווייגטע ארבעט האט געפירט דער קרן קימת לישראל ,אין וועלכן עם
האבן אן אקטיוון אנטייל געבומען צווישן אנדעדע  :פישל פיש ,פייוויל האלץ,
בירך פעפערמאן ,זלאטקע גאלדשטיין און משה בלאנדער.
שיין און גוט געארבעט האט דער קרן היסוד מיט דער אקטיווער
מיטהילף פת די הערן! שמואל שיפלינגער ,פישל פיש ,יצחק לעדערקרעמער,
משה בארעצקי ,אברהם פעפערמאן ,משה בלאנדיער ,מאיד בלומער און דער
שרייבער פון די שורות .ישראל גריגבוים ,ישרולקע גרינבוים ,עדלשטיץ,
אביגדור איידלסבערג.
*
w

ביי אובז אין שט$ט איז אוין פארגעברייטערט געווארן אידישע פיאגערן
(הכשרה) פאר ישראל ,דורו די ״אלגעמיינע ציוניסטישע ארג.״ ביי הער
משה בארעצקי אין וואלד .דער הכשרה פונקט וואי רבקה מינקאווסקי איז געווען
זייעד פארטאן און האט פיל מיטגעהאלפן אין זייער טעטיקייט .טראץ זייער
שווער לעבן זייגען אלע געווען פריש און מונטער ,מיט מוט און באגייסטערונג.
זארגלאז און פריילעך האבן זיי געלעבט מיט דעם גרויסן האפענונג צו קומען
נ או ארץ ישראל ,וואס טראץ אלע שוועריקייטן האבן זיי זייער ציל דערגרייכט.

צווישן כיודע וועלט־מלחמות
1

נישט קיין לייכט לעבן האבן רוב אידישע אייגוואוינער געהאט ,די
הויפט מקורות פון די אידישע פרנסות זייגען געווען ג תבואה ,קרעמער ,בעלי
מלאכה ,האלץ הענדלער ,מארק שטייערס' ,שענקער א .א .וו .עס זיעען אויך
געווען אידן נגידים ,בעלי בתים פון גרעסעדע און קלעגערע הייזעה פת מילן,
טארטאקן א .א .וו .דאס איז געווען איעגעפונדעוועטע פרנסות .אין  1918מיטן
אויפקום פון דער פוילישער מלוכה בויט זיו צוריק אויף מיט באנייטע.כוחות
די אידישע קהלה״ נאכן חורבן פון דער ערשטער מלחמה .עס מערקט זין

464

מומ8שאװער

אן אויפשוואונג אין מסחר ,מלאכה און אין קולטור ל ע ס .עם באזעצן זיך אין
די לעצטע י ארן אידישע דאקטוירים און אדוואקאטן .עם אנטשטײט א גרעםעדע
אידישע ״פאלקס־באגק״ וואס שטיצט און העלפט מיט א ברייטע האנט האנד*
ווערקער ,בעל מלאכה׳ם און סוחרים .זייעד א בכבוד׳דיק ארט האט פארבומען
די גמילת חסד קאםע״ ,וואס איר גרינדעד איז געווען משה בארעצקי ז״ל.
ער האט אויך פיל מי און צייט פאר דעד אנטוויקלונג פון איד געשפענדעט.
א שיין טעטיקייט האט געפירט די ביבליאטעק וואס א גדויסע טייל פון די
איינוואומער האבן פון איר גענאסן ,כפרט די יוגנט.

דעד חורבן
דאס אלץ איו דארטן פאר אונו מער שוין נישטא .מער איז דאס
שוין פאד אונו קיין היים .נישטא דארטן מעד אונזערע טייערע עלטערן,
שוועסטער ,ברידער ,קינדער און פריינט .מיר זעען דאדטן דעס שרעקלעכן
אומקום ,דעם מאסן קבר פון אונזעדע געליבטע ,און אפשר איז דאס אויך
נישטא .מען ואגט אז די קברים מי ט זייערע מצבות פון אונזערע עלטערן
און אור עלטערן זיינען אויף א בעסטיאלישן אופן געשענדעט און פארניכטעט
געווארן .די רוצח׳ישע נקמה איז געווען נישט בלויז איבער די לעבעדיקע נאר
אויך איבער מתים .מיר האבן אלע מאל געגלויבט אז די פוילישע דויבער־
באנדעם מיינען נאר אונזערע פאדמעגנס .אבער רואם האט איד געוואלט פון די
אידישע לעבנם? וואם האט איר געהאט צו די קליינע און גרויסע אומ־
שולדיקע קינד ע רו מערדער! וואס האט אייך באוואויגן אומשולדיקע קליינע
קינדער צו צערייסן פאר די אויגן פון די עלטערן לעבעדיקעדהייטז און אונזערע
טייערע און נאנטע צו דערשיסן אין די גאז קאמערןו מיר באווײנען אונזערע
קדושים און אויך אונזערע רעליגיעזע׳ קולטורעלע און געזעלשאפלעכע אינם־
טיטוציעס וועלכע זיינען צוזאמען פארניכטעט געווארן.

רער מופר השכל
ווען די וועלט איז צו אונז אזוי אכזריות׳דיק זאלן מיר די איבער־
געכליכענע צעמענטירן אונזער פרייגטשאפט ,ליכע און חבר׳שאפט פון איינעם
צום צווייטן .זאלן מיר זיין געגנזייטיקע פריינט און חברים״ זאל איינער דעם
צוױיטן העלפן מיט אלעס וואס ער איז בכוח .דאס וועט זיין די שענסטע
מצבה וואס מיר וועלן שטעלן אונזערע טייערע און ליבע .לאמיר נישט פאר־
געסן און אייביק געדענקען אז א דדיטל פון אידישן פאלק איז אויסגעשאכטן
און פארברענט געווארן דערונטער אונזערע נאנטסטע .לאמיר הייליקן זייערע
נשמות מיט אייביקן האס און שנאה צו די מערדער פון אלע לענדער.
לאמיר דערמאנען מיט יראת הכבוד אונוערע קדושים די אומגעקומענע/
לאמיר געדענקען אז זייער וואונש איז געווען אז מיר זאלן קאנטונירן אונזער
לעבן אין לאנד פון אונזערע אבות ,און דאם וועט זיץ דאס הייליקע יזכור
ליכט נאך זייערע לעבגס.
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מוקדש לזכרט היקר של אחי נח
א3רה& אשתו אסתר בת יעקכ שטול

3ן

וילדיהם אברהט׳לר .ושרה״לה ,גיסתי סעמע
וילדותיר .לאה וחיה גינה אשר נספו בשואת
אירופה ד -י .ד.

ןןעה טל טגגזטזגב
• יעקב חרגסמן
ע ל עיירתי בה נולדתי וגודלתי ,בה אהבתי את
אהבותי הראשונות ובה נחלתי אכזבותי הראשונות .העיר על רבניה ,חסידיה
ותלמידי חכמיה ,על סבליה תגרניה ויהודי ״עמל״ .על הסתדרויות נוער
למיניהן ועל הנועד התם הנלהב והמסור .על הורים ,אחים ובנים שנשמדו,
על עיירה שהיתה ואיננה — על אלה אשא קינה.
■

לא בלב כבד עזבתיה לפני  23שנר״ הן הארץ הבחירה ,ארץ ישראל
שדותיה קבוציה ,הנוער שלה — משאת נפשנו היתה ועליה חונכנו וחלמנו.
אולם כשנים הראשונות קויתי ,הנה אקח את כתי או בני ,אעבור אתם את
טומשוב ,שדותיה וגניה את היערות ואראה להם את השבילים והדרכים
שאביהם דרך עליהם בילדותו .אשתטח על קברי הודי שהם לא הכירום.
וועד .הכל אבד ואיננו.
■

» *
1

שעת על זרועי ,העברתי לנגד עיני בערב רהום אחד את כל הפינות
והמקומות .אחד אחד עלו מכרוני .ראשי נעשה עלי כבד ולבסוף צנח על
השולחן ,והנה -----------------------------------------------------------------------------
בהירות עצומה עברנו הדרד באוירת ,הגענו באוטובוס לזמושץ ועד
אחרי טרנובטקה הגענו .פה אמרתי אקח את בתי ואעבור אתה ברגל -— -
ידה בידי אנו צועדים...
הנה מימיננו ,מאחרי הגבעה משתרע לו האגם של ״בולן״ . .לשם
היינו ממהרים עם גמר הלמודים ב״חדר״ להתרחץ במימיו וללמוד שחייה.
טי משופם עמד במעבר וגבה דמי כניסה .בחפזון זרקתי אחד אחד את
ובגדים עד שנשארתי עירום .אורז הבגדים לחבילה ו—קפוץ המימה .מים
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וזכניםה הראשית לבית המטבדוײם

4

מתוקים היו ,רעננים .אם בי שקטים היו ,לא פעם קרה אסון טביעה .ה מין
הנראה ,הריהו בית המטבחיים .ספרתי לך בבר בי עסק משפחתנו היד.
סחר בעורות ,ע״י בית המטבחיים היה לנו מחסן ,שם היו מאחסנים את
העורות ומשמרים אותן.
משמאלנו נראית טחנת הקמח של צישקביץ׳ .עוד מעט נגיע לעיר
ממש.
הלאה מימין — החצר עם אסמי הבד של משפחת ברגרבום .ליד
החצר עובר נהר ״בית העלמין״ — הוא בנראה יובלו של ד״״וויעפש״ .צר הוא
הנהר ומימיו זורמים לאט .שם מתרחצות בעיקר נשים .מדוע לחוד נשים ו
— עליך לדעת בתי שאצלנו לא תמיד לבשו בגד ים ,התרחצו במערומים
ועל  pההפרדה.
הנה אנו על הגשר .מתחתיו לארכו מתמשד ערוץ הגיא .בחורף מתמלא
היה מים ובקיץ היה במעט חרב .משפתו היינו חותכים ירק ה״שאוואניס״
לקשט בהם הבתים לכבוד חג השבועות.
אנו ברחוב זמויסקה .הבית מימין הוא ביתנו ,כלומר היה שיין עוד
לסבא .מרווח היה הבית וכשהשיא בן או בת ,גדר או הוסיף עוד ״אלקער״
עבור הזוג הצעיר וכן המשיכו לחיות ,להוליד ילדים ונכדים .הילדים היו
מתרוצצים במסדרון ובחצר הרחבה ,אשר חילקה את הבית לשני אגפים.
ברבות הימים היה הכרח להרוס חלק ,לחזק ,לתקן את הגג וכר .בבית היו
החנויות — מקור פרנסתם .עליך לדעת שצד אחד יוצא ל״רינעק״ כלומר
לשוק והפתגם השגור היה :״דלת בשוק — ח ל ו ן בשמים״ ,הוה אומר,
מי שיש חנות במקום השוק ,פרנסתו מובטחת.
הגן שאת רואה ,הוא הגן שלפני הכנסיה הפרבוסלבית .כעת ירדה
היא מגדולתה .בימי הצאר היו כל יום א׳ בבקר הולכים אליה החיילים
להתפלל .בראשם התזמורת והמנצח עם השרביט היה עושה להטוטים  -־
m

■
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לשמחת הילדים .אמרו • עליו על המנצח שהוא  .להודי ועל כן הביא■ את
התזמורת עד לכנסיה — פנימה הוא ל א נכנס.
המגדל הגבוה הוא של מכבי האש .תפקיד חשוב היה לכבאים.
דליקות היו בעיירתנו חזון נפרץ״ כי על  pהבתים היו מעץ ואם פרצה
דליקה עלולה־ היתד .לכלות אפילו חצי עיירה .הזקנים היו מונים את מנין
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השנים לפיהן  :כך וכך שנים אחדי הדליקה הגדולה .לנו לילדים היו השריפות
גורמות סיוטי לילה .בלילות החורף והסערות״ בהתכסותי בשמיכה החמה,
הייתי תמיד מוסיף לקריאת שמע את תפלתי האישית* :אנא ה׳״ עשה
כך שלא תפרוץ חלילה הלילה שריפה״.
בהישמע הצפירה — בזמנים קדומים יותר היו מצלצלים בפעמון
או מחצצרים בחצוצרה מפי יענקלה רופא — מיד נראו אצים רצים הכבאים
עם חביות המים .בראשם הא' שיפלינגר .מי הוא א׳ שיפלינגרז — הוא ה׳״כל
ולך* בעיר .יושב ראש הקהלה היה ויד ושם לו בחלונות הגבוהים .עיקר
תחביבו היה אצלו גדוד מכבי האש .הרבה מרץ וכסף השקיע בו .בתהלוכות
החגיגיות בימי גנוסיה״ מתקשט במדי הכבאי .כרסו מובלטת״ היה צועד
בגאון ובחשיבות בראש הגדוד .בראש הגדוד אמדתי? — לא בדיוק ,השני
היה״ הראשון צעד הקומורניק הגוי״ אם כי נפל בהרבה ממנו במומחיותו
בשריפות ומסירותו לגדוד .שיפלינגר היה סגנו״ משום לראש הכבאים לא
ניתן ליהודי להגיע.
נטה ימינה ונכנס לשוק .הכנינים בצורת פרסה הנם ה״האליס״ שנבנו
למרכז מסחרי .חנויות שונות היו בו .הגה החנות של ברקה׳לה .מוכר הוא
אפודות ומעילים מוכנים .אצלו האפודה תמיד התאימה למידת הקונה .צר
מדי ז — היה דוחף אח הכרס בברכו ו־״דאי בעלת בית רחומה״ זה כמו
מדוד״ .ארוך מדי ? — הרי לא לשנה אחת גברתי הכבודה את קונה מעיל לבנך״
יגדל הוא ויתאים בדיוק.
מעבר השני — החנות של רחל ״ליליק״ .אשה פעלתנית .בעלה מכין
עבורה את עולם הבא בתלמודו והיא שולטת בחנות .היא היתה אומרת
שלעולם אין לה פנאי לנטילת ידים של שאו ידיכם״ ובלעדי זה אסורה
אכילת הלחם .אם כן״ לא אבלה? לא כי״ אכלה כל היום כעכים״ דקיקים
וכד׳ שאינם טעונים נטילת ידים.
הרי החנות של ה״ברטשליכה״ :חנות בגרוש .תציץ בה ואין בה
?לא כלום .מה מוכרת? ־  -כבאותה החנות בספר קידוש השם לשלום אש —
,גטחון .מהחנות הזאת הוציאה פרנסתה ,הכינה שבתות ,גדלה ילדים והשיאם.
איך? — זה היה הנס או הבטחון שבעיירה.
ינטה פייבליס מתהלכת לה ,חובקת את סיר הפולים החמים ומודדת
מ ס בגרושין ״קח יענקלה ,קח .אין לך גרושין? אין דבר אמא תאמין לי
ותשלם״.
הנה צפורה׳לה העיוורת עם עיניה הטרוטות וחסדי הריסים .סורגת
היא במהירות מפליאה .עד שהעין תופסת והנה יוצא סודר או גרב .סורגת
היא בהליכה ובישיבה .בישיבה — מרימה את השמלה במחילת כבודה ,ושמה
מתחת סיר עם גחלים לוחשות לחמום הגוף.
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רואה את בתי .את זה העומד ודורך בלי הדף במקום .אל תבהלי.
הוא אינו נוגע לרע אף בזבוב .זהו ״נחום העיוור״ .בעיוורונו יגיד לך תמיד
את השעה המדויקת ולפי הקול יכירך מי אח׳ מי הוריך וכמה אחים ואחיות
בשמותיהם ינקוב לך בדיוק.
היהודי נשוא הפנים והזקן שאת רואה .הוא אדיח קיזל .חריף המח.
מה מעשיו — זקוק איש לבודד (כעין עורך דיז) בדינו עם שכנו או שותפו,
מזמין את רב אהרן קיזל ובוטח בו שהוא יוציא לאור דינו ויחלצהו מכל
•סבך.
אנו מתקרבים לצריפו של ביילה מעכאלים .בפנים לא תכלה רגל
איש ביום ובלילה .אחד מחכה להסיעו לרכבת ,חברו חוזר טמנה .בינתים
לפני לכתו לביתה יתחמם בכוס חמים ויקנח ״בדוס״ ז .א .קדש — מין
רקיק עבה ופריך המתמסמס בפה כצפיחת כדבש.
A

נמצאים אנו ברחוב לבובסקי .זהו הרחוב היפה והארוך ביותר .בו
החנויות המפוארות של גבירי העיד :יענקלה לדדקמר ,איטשה בודנשין
וולוויש בעכד .על מדרכות הרחוב היו במתינות בעלי בתים מטילים זוגות
שלובי זרוע וחבורות חבורות בני תשחורת משני המינים היו מתגודדים,
מפטפטים ומתווכחים בעליצות ובקול רם עד הגיאם לבית הסטדוסטה ,כלומר
גבול המדרכה ,ואז היו יורדים לשבילים פחות מוארים ונותנים קולם בשירה
עליזה.
אנו לא נעקוב אחריהם .נעלה נא במדרכה הצרה ע״י ביילה מעכאליס
ונגיע לבית הכנסת .רגע בתי — לא נלך ישר .נעשה קפדנריה קטנה.
משום מה? — הבה אספר לך ,אם כי הנני מתביש במקצת :המדרכה עוברת
ע״י מגוריו ,של ה״פנבוקיל״ .זה הרגל מילדות .כשהייתי צריך לעבוד במקום
הזה ,הייתי נוטה הצדה .את וודאי סקרנית לדעת הסיבה ,הבה אספר לך:
ר״״פנבוקיל״ (שמו האמתי לא ידוע לי ,כולם כך קראו לו) הוא ננס עם
ראש ענק .ידים ודגלים עקומות ובהליכה מסתייע במקלות זעירים .על p
היה מטיל עלינו הילדים פחד בצורתו .האם נולד כך ומנין זה בא לו,
גם זה לא ידוע לי .מפה לאוזן ספרו הסיפור הבא :פעם לחג הסכות הגיע
העירה אחד צדיק גדול .הפנבוקיל עבר ע״י סכת הצדיק ובשמעו מברך
קידוש על היץ׳ עקם את הפנים וידים .הצדיק בהדגישו זאת קלל אותו,
וקללת הצדיק התקימה ובאותו רגע נהפך לבעל מום .ועוד ספרו שאחרי
מותו .קרע תרנגול את פסת הבד ושפך את כוס המים שעמד על החלון,
כמנהג המקובל כימי אבל ה״שבעה״.
ידוע היה של״פנבוקיל״ ראש פקח .הוא היה המנהיג של הבונדאים
בעיר .בביתו היו מתאספים בלילות שבת .מתווכחים ,מזמרים ,מעשנים
«יגריימ ועושים כל מיני עבירות .אמנם בהתבגדי ,כשהייתי סר אליו לקנות
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סיגריות — מתפרנס היה מעשית סיגריות מעשי ידי  — 0היה עוטפן לי
בידיו העקומות ,וקולו רך היה בדברו ,היה הפחד סר ממני .אבל הרגל
נשאר הדגל .ימהול לי על הטרידו ממנוחתו.
אנו מתקרבים למקומות הקדושים :הבנין ע  0הגג הכפול המתנשא
רם וגא ,זהו בית הכנסת הגדול .גאוות יהודי העיר עליו .הוא עומד
כבר קרוב ל־ 500שנה .שתי הדליקות שעברו עליו לא יכלו לו .נכנסים
להיכל דדך ה״פוליש״ .באמצעיתו של ההיכל מתנשאת הבמה עם מדרגות
משני צדדיו .לצד מערב יציע בשביל עזרת הנשים והמקהלה .מולו
במזרח — ארון הקודש עם פחוחיו .מכוסה בפרוכת משי מרוקמת.
נברשות גדולות תלויות מהתקרה המקומרת .התקרה היתר .בעיני הילדו 
תיים פלא הבניה .תמיד רציתי להגיע לחקר הידיעה כיצד התקרה
מחזיקה מעמד ,כשאינה נשענת על עמודים .על הקירות מסביב מצוידים
מעשי ידי אמן מזלות חדשי השנה וארבעה הצורים .רץ • כצבי גבור כארי
וכו׳.
בית הכנסת היה עטוף מסתורין של פחד וקדושה .ידוע היה לכל
שלילה לילה באים ומתקבצים לשם שוכני עפר ,עטופים בתכריכיהם ומתר
פללים .והיה אם עובד מישהו על ידו ,היו מזמינים אוחו לעליה לתורה:
״יעמוד פלוני בן פלוני מתכבד בכבוד התורה״ ואוי לו לאיש אם מסרב
להכנס ואבוי לו אם נכנם .כמובן בתי ,לא בדקתי בונות הדברים .אך בכל
זאת איש לא העיז לעבור ע״י בית הכנסת בחצות הלילה ,ואנו ילדי ה״חדר״
אפילו לפנות ערב בחוזרנו הביתה .היינו עוקפים אח המקום .מול בית
הכנסת נצב בית המדרש .שם ר ,נחום שמש מושל בכפה .הוא אומנם לא
הדור ועטוף מסטורין כבית הכנסת .הוא חילוני יותר ואפוף חמימות ,כאד
היוצא מפתחו בערבי חורף הקרים .בפנים תמיד לומדי פרק משניות .עין
יעקב .או סתם מבלים בשיחה על פוליטיקה ,מצב הפרנסה וכר.
כעת נכנם ללב ליבה של העידה היהודית  :ל —פראגה .שכונת העוני
והדלות .שטנת ה״עמך״ העמלים מבקר עד ערב להביא פת לחם לפי הטף.
זוהי גם מקום מגורי ה״כלי קודש״.
אכל ,מהו השקט האופף כעת את השכונה? — הן אנו באשמורת
השלישית ליום חמישי — יום היריד .היכן כלם הרגילים לקום בשעה זו?
אייבם יהודים! קומו לעבודת הבורא .קומו לעסקיכם ולטרדתכם היומית.
האינכם זקוקים לצדכי שבח ,הן יום היריד היום.
איה משה איטשע וולף קצב ,המוביל בשעה זו את העגלה לבית
המטבחיים ,איה איטשע ברטיק׳ סוחר הסוסים שיריץ אח הסוסה לשוק?
היכן בגי שמואל ליבליס החסונים .הצדיכים להכין גזוז וגלידה לאכרי
הסביבה הבאים לשוק? לא רואים גם את חיים יצחק כלי זמר עם הקאפליה
שלו חוזרים מנומנמים ועייפים מחתונה .איכם בעזשע ,זלמן שניאור ומרדכי
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תופס.
לבית
יוודע

המשכימים למקור .ולמנין הראשון .מה קרה אתכם ז נרפים נעשיתם
שנת ישרים .או חלילה — -------------------- ----------בואי בתי .איני
אינני יודע מה קרר ,פה .היכן היהודים שלי ,היכן הם ז ז בואי ,ניגש
העלמין ,נשתטח על קברי הורי והקרובים ,נשאל אותם אולם שם
לנו מה קדה ליהודי טומשוב.

הנה מכאן יורדים .מצד ימין ישנה הבאר על יד הבולאכי ,פה ירידה.
בגשם הסתוי היו בוססים בבוץ עד הברכים ובחורף עם הפשרת הקרח היו
צריכים מאוד מאוד להזהר נושאי מטת הבר־מינן .בקיץ לעומת זאת נישא
לכאן ריחו המבשם של בוסתנים ושדות .אנו ממשיכים .הננו על יד הגשר
הנטוי על נהר בית העלמין .נעלה ומכאן כברת דרך קטנה לבית העלמין.
אבל  ---------מ ה זה אינני רואה את הגדר המקיפה ולא נראית אף מצבה.
הגט את אינך רואה? האם לא תעיתי? — לא ,לא תעיתי .הרי אגו על
הגשר .מה -קדה כאן ,איזה אסון מחריד .הגם על המתים לא חסו ,גם אותם
הטרידו ממנוחתם ולא השאירו להם זכר וציון? אבוי ,הבה נברח בתי
מגיהנם זה .מעמק הבכא האיום חזה .תני ידך .החזיקי■ בי .בואה נברח ,נברח
ה ב י ת ה — ---------------־• _____________________________ -----------------

כן .שושנה ואברהם ילדי .ה בי ת ה׳ אל כברת ארץ קטנה זו שנאחזנו
בה .כי בה ,בכם .בנוער הגדל תפשי במולדת הזאת שנשארה .לפליטה .בכם
הבטחון והערובה כי לא ישונה האסור היום׳ כי שנית לא יקרר .את אשר
קרה לטומשוב ולאלף ערים אחרות דומות לה.
b

■

■

■
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ד^גז לגובען או\ אוװגןוגז פגן אגמער שגגעטל
גו$ו 3ואש$װ לגבגול1ז 11י
• י .שווארץ
א ,איךיטז לעבן האט געבליט אין טאמאשאוו וואו
עס האבען זין געבונדען אלטע טדאדיציעס מיט נייערע צייטען ,מען האט
צווישען זיך געשלאסען מסחרים .עסקים ,געהאנדעלט געליען געלד א .א .וו.
די אידישע באפעלקערונג איז באשטאנען פון קליינהענדלער ,בעלי־מלאכות,
סוחרים ,אביסעל פראפעסיאנעלע אינטעליגענץ .ביי פיל פון שטעטל איז
פרנסה געווען א זעלטענהייט ,און ארימקייט ,נויט און דחקוח איז אן אפטער
גאסט געווען .אויך זעהר פיל ליידיק־גייערס צוליב ארבעטסלאזיקייט .די
טאמאשאווער אידען זענען אבער געווען אקטיוו און שעפעריש און אנטוויקעלט
א פילפאדביק קולטור לעבן און זענען געווען איבערגעגעבען בלב ונפש אין
זייער געזעלשאפטליכער .עקאנאמישעד דעליגיעזער ,קולטודעלער און פילאנ־
טראפישער טעטיקייט .די אידישע גמילת חסד ק אסע וואס האט אזוי פיל
אויפגעטאהן :ביבלאטעקען .די העברעאישע שול ,פארטייען פון עקסטדעם
רעכטס ביז עקסטרעם לינקס ,יוגענט ארגאניזאציעס ,אידישע בענק ,רבנים,
א שיינע געמאלענע שוהל ,בתי מדרשים ,חדרים ,ספארט ארג .פראפ .פאראיין,
און א אידישער דראמ .קרייז .א אידישע יוגעגט וואס האט געשפרודעלט מיט
ענערגיע את פרייד .אין אט די אלע אינסטיטוציעס ד׳אבען טאמאשאווער אידען
אריינגעלייגט א סך הארץ את זארג בכדי אויסצובעסערען און פארשענערען
דאס לעבען .אזוי האבען אידען געבויט געשאפען און געוועבט זייערע חלומות
פאראבעסערער וועלט פאר א בעסערן מארגן .וויפל וואונדערבארע אוצרות
זענען איבערגעגאנגען פון דור צו דור ,בידן דור פון חורבן ווען די דייטשע
בעסטיע האט ארויפגעלייגט איר ברוטאלע האנט אויפ׳ן אידישען גוף את
אויפ׳ן אי ד ישען גייסט און אלץ אפגעמעקט .אונזער שטעטעלע טאמאשאוו פת
ליכט און לעבען איז היינט די זון פארוויינט .דער הימעל מיט בלוט פארגאסען
איבער די פאר׳יתומ׳טע היחער קייקלען זיך בלוטיקע טרערען מאס וועלען זין
קיינמאל נישט אפווישען און די גאסען ווי מית מאמע מיין שוועסטער את
אלע מיינע שטאט־לייט זענען געגאנגען ,זענען רואיגירט און די שטוטע
ווענט זאגען קדיש .א חורבן ,א מדבר .א בית־עולם אן מצבות ,אן אייביג
פארלאשען לי כ ט...
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איך וויל דא דערמאנען אויף װיפיל איך וועל בכוח־זיץ .די ליכטיגע
געשטאלטען און געזעלשאפטליכע טדער וואס זענען געווען טעטיק אין אלע
געזעלשאפטליכע קולטורעלע און רעליגיעזע איגסטיטוציעס . . .

גכאיפ אין אוגזער שייגע שול
די דייטשע רוצחים האבען זיך גישט באגעניגענט מיט דער מיליאנען
שחיטה פון אידישען פאלק .מיט זייער טייוולאנישען דראנג אפצומעקען יעדען
זכר פון אונזער פאלק .האבען די אויסגעגאסען דיער צארן אויר אויף אלע
אידישע הייליקטימער וועלכע די האבען אנגעטראפען אויף זייער פארברע־
כערישען וועג .באזונדערם האבען די מערדער צעלאזט דיערע בלוטיגע הענט
אין צעשטערען און פארברענען אידישע שילעז איו אייר אונזער שול פאר־
ברענט וועלכע איז געווען זעהר א שיינע .לויט ווי מען האט דערציילט איז
די שול שוין אלט געווען קרוב צו זעקם הדנדערט
יאר אבער זי איז נאד געווען פריש ווי ניי,
געבויט ווי א פעסטוגג זעהר הויך מיט זעהר דיקע
ווענט .די פענצטער זענען גאר הייד מיט פארביקע
שויבען .אויך די טירען זענען געווען דיקע׳
שווערע און באשיצטע.
וועד געדענקט נישט דאס בילד פון יום־
כפור אין אונזער שטעטל ווי די שול איז געווען
איבערפילט מיט אידען אין טליתים באדעקט די
פנימ׳ער אויסגעטאן גענצליך פון עולם הזד.
ווירקליכקייט ,זיסע הארץ דערקוויקענדיקע טענער
רייסען זיר פץ ימים נוראימ׳דיקען שליח־ציבור
״יעלה תחנונינו מערב״ און עם דאבט זיך שטענדיג
שמע ו ן ר י י ז גבא י
אז איד הער די רירענדיגע ניגונים אץ תפילות
פון דער הייליגער עדה פון אונזער שטעטל טאמאשאוו וואס איז אמאל געווען
און איז מעהר גישטא.
פון דער לעצטער צייט זענען די גבאים געווען  :פוטער חיים ז״ל .הובער
מאיר ז״ל .רייס שמעץ ז״ל ,זיכלער וואלף ז״ל ,ליכטענפעלד שלמה ז״ל.

די אידישע קדזילה
די ערשטע אידישע דעמאקראטיש קהילה איז ענטשטאנען אין פוילען
ערשט אין יאר  1924פריער זענען דאס געווען פארשטייער ווי מען האט די
גערופען דאזארעס אבער ניט אין דעם זין ווי די קהילות אין מערב־אייראפע.
די ערשטע קהילה קאדענץ איז באשטאנען פון :ד׳ אליעזר לעדער־
קרעמער .ר׳ פ » ס גולדשטיץ ,ד׳ בנימין ווייגבערג ,ר׳ אריה העלער .ד׳ מיכל
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אויפרוף װעגען  Kהזכור .פון קדוש 0 ( 0ה בן יוסף וועמען די ענגלע1דער האבען
• אויט«ו.א»ען אין אוץ ישראל

יזכיר .בוך

I

יו ד ען

ב י ד ג ע ר!

זעו פליצלענרגעו סוים פו 8>1אונפעוגעסלינען פוילישען זומלו  pitשעפעו
פונ" .0נײעמ &1ילען מושאל י ו ז ע ף

פ י ל ס ו ד ם ק י  D^itגעטו&9ען

וף  8ת עו אץ העלק ט$נ וסו גאנצעו פוילישעו ב»פעלקעח« $ן אוגסעושיו
פון ועליגיע און נאציע.
p

ביי 0ןןפענעפ קבו פו 0'1גו1יסען גפטו שטייען נדר א1ין ד יורשע באפעלקע*
מנג אץ וו$מאש$ו 1מיס אוןןבגעל$זטע ק9פף און בעז1יעון ף גוליסע אבוה.
זעו מו1עו <ן$מיטעט װ&ס איו געשאפען געוואוען ביי זעו יודישעו גמינע
מזעוס א1יף וי יװישע באפעלקעװנג צו צופאסעז ץ גו ך פערארדנונגען און
מאסענווייז אנטייל געניען אץ ועי פ י י ע ר ל י כ ע ר ט מ י ע ו  -מ פ י ל ה
וזעלנע וועט פןוקומען שבה ט״י אייו וייגעו & 10ויה אין ועו גו1יסעו שוהל..
זעו טר1י1ו לן&טיטפמ פ^דעוט אויף זי יורשע באפעלקעווגג אן ווייסאג$וועגו
זןןל מען זין צוויק האלטען פון שואציועז אין גאס ווי א1ין נישט *װיםצװויױען
קייז עפעגטלינע פױיז אין משן פונ׳ט גאנצען שבת׳רגען ט#ג.
■

שבת פויה מוז אץ אלע מי מפילות וזעק גיעגדגט ד מפילומ ביז * 9דגעו
מוי מ געבן ד מעגלינקייט ועו גאגצעו יורשעו באפעלקעוונג זין צו בעטייליגען
אץ טו1עו גיבעזזס אין שוהל ,ווי א1ין אין ועט טו1יעו־צוג.
י ף t p 1עפען נישט ?יין אנמייל אץ גאסן־צוג ווי :עלסעוע מענסשען ps
קינועו װעח גיבעטען גישס צו זיין אץ  081בעווייל ע 8וועלן זיו שבת געפינען
אץ שס$וט א מן זעלעגאציעס פונ'ט גאנצעז ^ןװיאט ביו  10.000מענטשען בעדך,
 pxעם איו׳ געווינשען גישט צו שטעון ר באוועגו1ג אץ גאס.
»י 1דער גייס «ן מ8וש פז! טו1יןו*מ» 1ח <!8ווועו 0ט געפעען ויו א1יף זי גןןלקןנען
«1ן »1יף  *1סר$ס«וען.
■

די  o pנעמען ןןגטײל אינ׳ס טוייעו־מג װעון גימטען מ 0עוו!?6טען זיו חהיג נישם
גי ועוען »ן נישט צי «8נען בייט  ,ugiמ י 7ננ9ן זין טיס וזו זוזנסטקײט«.ן פןמענט
»1ן זעפיליוען מו׳ן ניימז « 0*1מאיש*? איגסעו זעו ?״מגג טן זעו יורשעו גמינע.
“

*

m

טרויער קאמיטעט ביי דער יודישע גמינע
»ין' ט ן « « ש ן ו ו » י י נ.
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יהודה פלוג ,ר׳ מענדל רייכענבערג״ ד׳ יצחק בארענשטיין ,ר׳ הירש מאיר
צימענט.
אויסער דעם איז גאך געווען א ראט וועלכע איז באשטאנען פון  :ר  ,נתן
גרינוואלה ר׳ שלום שפיזאייזען״ ר׳ דוד װײצמאן״ ר' חיים יעקב שענער,
ר׳ נחום שולדינער״ א .א .וו .אבער אין משך פון דער ערשטער קאדעבץ האבען
זין פיל געטוישט.
די צוױיטע קאדענץ װאם איז געװען א פארוואלטונג איז באשטאנען פון ;
ד׳ שמואל שיפלינגעד אלס פרעזעס .ר׳ שמואל מעלדונג ,ד׳ ברוך שפארער,
ר׳ יוסף געלד״ הערש מאיר צימענט״ ר׳ חיים יוסף לערער׳ ר׳ משה
בלאגדער און ר׳ מאיר בלומער.
די דריטע קאדענץ איז כאשטאנען פון :ר׳ חיים יוסף לערער אלס
פרעזעס״ ר  ,אריה העלער״ ר׳ יידעל אדער״ ר׳ פישעל פיש׳ ר׳ נח הערבסמאן,
ר׳ נחום שולדינער ,ר׳ משה בלאנדער .און ר׳ יעקב שלאגבוים.

גמילת חמד קאסע
זעהר א וויבטיגע אינסטיטוציע איו געווען די גמילת חסד קאסע ווי די
פארשטייערס האבען געארבעט איבערגעגעבען מיטץ גאנצען הארצען שלא
על מנת לקבל פרם .און דער ארימער בעל־מלאבה און קליינהענדלער פלעגט
זיד בארגען אן פראצענט הונדערט אדער צוויי הונדערט זלאטעס את פיל מאל
זיך געראטעוועט און זיך צוריק אויף די פיס געשטעלט .די פארשטייערס
זענען געווען :פערשטמאן חיים״ הרב ר׳ אברהם גולדשמידט״ מינקאווסקי
יעקב״ ליכטענפעלד סיני״ צימענט הירש מאיר״ בלומער מאיר״ שולדינער
נחום״ בארענשטיין יצחק״ לעדערקרעמער יצחק און זילבערשטיץ יונה.

שמאט־ראט
זעהר א שווערען געראנגעל האבען די אידישע ראט־מענער געהאט
ביים פארטיידיקען די אידישע אינטערעסען הארט פאר׳ן מלחמה אויסברוך.
ד• אנטיסעמיטישע פאליטיק פון דעד פוילישער סאנאציע רעגירונג .די
ווירטשאפטליבע עקסטערמינאציע פאליטיק באגלייט מיט פיקעטען מים ניע
קופואי או זשידא א .א .וו .די פארשטייער זענען געווען פון אלע פארטייען.
פון מזרחי :ר׳ חיים יוסף לערער״ ר׳ יעקב ארביספעלד .פון אגודה!
ד׳ יצחק קארפער״ ד׳ אלתר שטול״ ר׳ נטע העלער ,ר ,אפרים רוב״ ר׳ דוד
שווינדלער .פון אלגעמיינע ציוניסטען :ר׳ איטשע לעדערקרעמער .פון האנט*
ווערקער :ר' שמואל שיפילינגער״ העדיש מאיד צימענט .פון פועלי ציון:
ר׳ פייוויל האלץ״ ר׳ משה בלאנדער .פון בונד :ר׳ נחום שולדינער״ ר׳ דוד
גייער״ לייביש קאפענבוים.

מטר נון
קדן־קי מת
i
+

די זאמלער אױף קרן־קיגות האבען ביט אײנמאל געהאט אויסצושטײן
פארשידענע שװעדיקײטען אבער אלעס האבען זײ אנגענומען פאר ליב וױיל
הײליג און טייער איז זײ געווען יעדען גראשען פאר קרן קימת. .
■
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די פארששייעדס זענען געװען  :פיש פישעל ,האלץ פיירויל .װעדטמאן
ישראל״ קעסלער שלמה ,ארביספעלד י .מעלדונג אברהם ,גולדמאן ליפה.
אונצזערבוך •משה (לרנד) ,שלאגבוים איטשע ,לאנאייל שמעון .אשר הרבסמן.

קרן חיפור
געטרײ און איבעדגעגעבן און געאפפערט פיל צײט האבן די מענטשן
געװידמעט א גרױסע טעטיקײט פאד׳ן קדן־היסוד פון װעלבע די פארשטייערס
זײגען געװען  :שיפליבגער שמואל ,יו״ד ,מינקאווםקי יעקב .ױ׳׳ר זסגן ױ״ר״
פיש פישעל ,באדעצקי משה ,לערער חיים יוסף ,באדעגשטײן יצחק ,בלומער
מאיר ,שטרוזלער אליהו ,גרינבוים ישראל ,גדינבױם שראלקי ,האלץ פײװעל,
קאלענבערג קאפעל.

פאלקם־פאנק
פאר די בעל־מלאכות און קלײנהענדלער איז די פאלקס־באנק געווען
ממש װי א רעטונגס ברעט וױ זיי פלעגען בארגען עטליבע הונדעדט זלאטעם
אדער דיסקאנטידען א וועקסעל .די פארשטייעדס זײנען געװען :שיפלינגער
שמואל ,בלומער מאיר ,צימענט הערש מאיר ,שמוץ ישראל לײב״ שטרוזלער
אליהו.

םוחריפ פ&דאײן
א גרויםע אקטיװע טעטיקײט האט זיך געפירט אין םוחרים פאראײן
װי מען האט זיך באמיט ניט צו דערלאזען װעלכער םוחר זאל װערען א
״ױרד״ אדער וױ מען פלעגט עם רופען ״פליטה״ נאר וױ וויימ מעגליך
אונטערשטיצט און ניט געלאזט פאלען .די פארשטײערס זיינען געװען :
מיגקאװסקי יעקב״ ױ״ר ,פעריל שלמה ,סגן יו״ד ,בארעבשטיין יצחק ,טרעגער־
מאן בערקע״ זילבערשטיין ױנד״ פערפעדמאן אבדתם ,לעדערקרעמער יצחק,
שווינדלער אברהם ,הערינג שמואל ,משה בארעצקי■ ,שלמה גאלדזאמד ,יוסף
פרידלענדער (בן ירחמיאל).

האנטװןןרקער פ«ראיין
די פארשטעער פון האנטווערקער פאראיץ זעגען געווען :שיפלינגער
שמואל ,שמרן ישראל לייב ,הובער משה׳לע ,צימענט העריש מאיר ,בלומער
מאיד ,שמוץ יעקב ,כרעט אברהם.
■

ק$מכ&ט$נטען
אויך קאמבאטאנטען האט מען אין טאמאשאוו געקענט זעהן :דאקטאר
שולמאן ,דאקטאר פרובטמאן.
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חגיי ביו

פיי טר לע שער
און אויך אין דער פייערלעשער קאמאנדע זייבען געווען פארטרעטען
גרוים רעספעקט .מיט גרויס כבוד האבען זיד די פוילי שע פייעו־
האמאנדע באצויגען צו דיער אגפירערס ן שיפלינגעד שמואל! און
עקעלע רופא.
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י ער אנהויב פץ דער טעטיקייט פון דעד בונדישער ארגאניזאציע איו
געווען אין יאר  1917דאס קלאסענ־באוואוסטזיין פת רעד אידישער ארבעסער־
שאפט האט זיר שטארק צעוואקסען׳ די אויסער געווענליכע אקטיווקייט אויפ׳ן
פאליטישען געביט וואס די בונדישע פראלעטארישע פארטיי האט געפירט
טריי און איבערגעגעבען די רעוואלוציאנערע טראדיציעס פון ״בוגד״ האט זי
זיו טאקע זעהר שטארק פארפעסטיקט זי האט געהאט אן אייגענע שייגע
כיבלאטעק מיט אויר זעהר פיל איבערזעצונגען פון טאלסטאי ,עמיל זאלא א .א.
זיי האבען אויך געהאט א ספעציעלע יוגענט ביבלאטעק וואו די יוגענט האט
געשעפט איר וויסן .זיי האבען כסדר איינגעארדענט פאליטישע און ליטערארישע
אווענטען .געמאכט פארשידעגע אויספלוגען .און אויך די אזוי גערופענע
צוזאמענפלוגען א .א .וו.
די ערשטע אנפירערשאפט זענען געווען :לייבעל שערער ,נחום שול־
דינער׳ מרדכי ווייסבערג ,דוד גייעד ,קאפל שפיזאייזן ,פעלטיק לעדערקרעמער.
נאכער  :יעקב יהושע גראמאן׳ מאטעל לערנער .יוסף מעלדונג ,איציק זיגעלבוים,
מינדיל מייל (זיגעלבוים) — שבח קארנווארצעל ,שמעון לעדער ,אלעזר ליבער.
אברהם שערער.
דראמ .קר ײז

I

מיט גרויס איבערגעגעבענקייט און ליבע צום אידישען טעאטער האט
מיט אייגענע כוחות דער טאמאשאװער דראמ .קרײז געגעבען א רייע יארען
זעהר געלועענע פארשטעלונגען עס איז ווערט זיד צו באקענען פון וועלכע
סאציאלע שיכטען ס האט זיך רעקרוטירט דעד דראט .קרייז ווי עס איז געווען
כאראקטעריסטיש פאר יענער צייט פון אויפשטייגענדיקער ארבעטער באוועגונג.
דער גרעסטער טייל איז געװען פון די ארבעטער מאסעז את אחוץ דעם
דערמאנטען ציל פון פארשפרייטען קולטור צווישען די אידישע ארבעטעך
מאסען האבען אױך די אידישע אמאטארען געוואלט דורך דעם טעאטער
אנטוויקלען זייער באוואוסטזיין און דערהויבען זייער פאליטישען און סאציאלען
ניווא .פון די עושטע זענען געווען! חיים מיכאל הורן ,אברהם שמואל קנאפ,
נחום שולדינער אויך סופליאר ,מרדכי וױיםבערג׳ שיינדעל בליאנק״ לאה׳טשע
שאר ,מרים שערער ,מאיר בלומער ,מאיר בוים ,אביגדור צוקער .נאכער s
מינדיל מייל ,איציק זיגעלבוים ,עזריאל צאן ,שבח קארנווארצעל ,און שמעון
לעדער.
פון די ערשטע פיעסען וואס זיי האבען געגעבען זענען געווען :״די
סדר נאכט״ פת לאטיינער — ״געבדאכענע הערצער״ פון ז .ליבין — ״דער
ישיבה בחור״ פון זאלאטארעװסקי — *די גרינע פעלדער״ פת פרץ הירשביץ,
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— ״דעד דארפס ױבג״ פון ל .קאברין —
ז
״חנה׳לע די .נייטאדעד פון
*דער פאטער״ פון סטרינבעדג — ״די משפחה״ פװ ד״ ד .נאמבעדג —
״!דער אידישער קעניג ליר״ פון יעקב גארדין — ״ג־ט מעגטש• טייװל״.פון
יעקב.גארדין — ״טוביה דער מלכיגער״ פון שלום עליכם — ״דאס גדױםע
געװינס״ פון שלום עליכם — ״די צװײ קוני לעמעל״ם .פון א ,גאלדפאךען _
״די שחיטה״ פון יעקב גאדדין.
זעהר פיל פארשטענדעניש האט טאמאשאװ ארוים געװיזען פאר אידיש
טעאטער ,פאר אידישע קולמורעלע־פאראנשטאלונגען. . .
*

־

•
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אט דאס אלעם איז חרוב ונחרב געװאדען אין חןד שדעקליפער
פינצטעדער.תיןופה פרן דער אידען אויםראטובג אין דעם צױױליזירטען איידאפע
װאם דאס אידישע פאלק׳ דאם אממײנסטען אױסגעבלוטיקטע אין דער צווייטעד
װעלט־מלחמה ,װאס בישט דער מארד נאד אויד די פײן פאר׳ן טויט .די
שרעקליכע פארברעכענם פון װעלכע ס׳בלוט װערט פארגליווערט און די האד
שטעלען זיך קאפױער — מיט א דערשטיקטען געוױין האב איך אױפגענומען.
דערציילונגען און איבערלעבוגגען פון די געצײלטע על פי נם ניצול געווארענע
טאמאשאווער מענטשען װאם זיי האגען נעבעך מיטגעמאכט .וױ אזוי די דייטשע
רוצתים האבען מיט אלע גהינום מיטלען פארפײניקט״ דעדנידערט ,באלײדיקט
איון באשפיגען די לעבענגעבליבענע צעבראכענע אינװאלידען װער אויסערליך
און װער איבערליך זענען די נערװען צעשטערט .־די נישט דערשוחט׳נע
קרבנות וואם זײערע נעכט זעבען נאך .איצט פיל מיט קאשמאדען און קענען
מעד ,קײן טדייסט אין זייער לעבן ניט געפינען .זיי זענען צעבראכען ,עלנט
פול מיט אײביגעד בענקשאפט נאך אונזערע פארפײניגטע משפחות .יעדער
פון זײ טדאגט אין זײן האדץ צענדליגער קבריט — קברים פון קינדער פון
טאטע •מאמע פון שװעסטער און ברודער ױאם זענען אזוי אכזרױת׳דיג פאד־
שניטען געװאדען מיט די שױדעדליכסטע שרעקליכסטע יסורים וואם האט
נישט קיץ גלייכען אפילו אין דעד געשיבטע פון דעד אידישער מארטיראלאגיע.
דא 0אויםטאן בארוועם אויפץ פראסטז דאס טרײבען נאקעט אױפץ לעצטען
וועג? דאס אויטדױבען די ציין פון מויל ן דאם זשאלעװען א טראפען רואםער צו
באנעצען די ליפען פאר׳ן אומקום .דאס ,לעבעדיג באגראבען קלײגע קינדער,
אדעד דאס צעשמעטערען די קלײנע קינדערישע קעפלער אין די טלופעס אדער
אין װענט און זייעד מאדך האט גליטשיק געמאכט די טראטוארען .די מוזיק
קאפעליע װעלהע האט געשפילט יעדען פדימאדגען אין אױשװיץ אונטעד
װעמענס קלאנגען אונזערע טייערסטע און נאענסטע זענען געטריבען געווארען
אין די גאז־קאמערען און אװעק מיט׳ן רויך .די שרעקליכע פײן פון די
קאסטרירטע מענער״ די שוידערליכע עקספערימענטען אויף ױנגע פרױען
קערפערס .דאם פארשיטען פארױאונדעטע אינאײנעם מיט די טױטע״ ד עו
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מארד איבער קראנקע און זקנים ,דאם קרעכצען פץ די גריבער פון די
לעבעדיג־באגראבענע ,דאס געוויין און געשדיי פון די קליינע קינדער גו די
שווארץ פארוואלקעגטע הימלען ווען מען האט זיי צוגערויבט פון זייעדע
מוטערס ,און קיינער ווייסט נישט וואו זייער געבייז איז אהינגעקומען .זיי
שוועבען צווישען הימעל און ערד ,אינ׳ם דויד פון קרעמאטאריעס ,אינ׳ם אש
וואם איז צעזייט און צעשפדייט געוואדען איבער פעלדער וועלדער און איבער
ימים .אט צו דעס שרעקליכען גרויל צו דער שוידערליבען פיין פון גרעסטען
אידישען חורבן האט זיך די וועלט צוגעקוקט צו דעד דאזיגער מאסען שחיטה
איבער שוצלאזע מענטשען און געשוויגען .דאס אידישע פאלק אין זיין רומרייכע
געשיכטע וואם איז פארשניטען געוואדען פארטיליקט און פארברענט געווארען
דורך די דייטשע מערדער וואס האבען אויף אייביג אויסגעלאשען די ליכטיגע
געשטאלטען פץ הוגדעדטעד אידישע קהילות אין פוילען די קללה פון סדום
ועמורה האט זיך אדאפגעלאזט אויף זיי .דעד ריזען בוים פון פוילישען אידענ־
טזם איז מיט׳ן ווארצעל אדויסגעדיסען געווארען .מיט פייער און שוועדד
זענען פארניכטעט געוואדען שטעט און שטעטלעך אין די גדויליכע יאדען,
און צווישען זיי אוגזעד האדציג שטעטעלע טאמאשאוו וואס איז אמאל געווען
און וועט שוין קיץ מאל מעד ניט זיץ .און זאל מיין באשדייבונג זיץ ווי א
מצבה אויף דעם קדושימ׳דיג אן קבדימ׳דיגען בית־הקברות פון דעד טאטא־
שאוועד קהילה בכדי אונזעדע קינדער אץ קינדם קינדער זאלען וויסען און
מקיים זיץ די חומש׳דיגע צוואה "זכור את אשר ע שה לך ע מ ל ק "...
( .9ס .אויב איך האב אדורכגעלאזט וועלכען ס׳איז אנגעזעעגעם נאמען
אדעד פאקט בעט איך ענטשולדיקונג דאס איז געשען נישט צוליב מיין
שלעכטען ווילען).
שודארץ י ע ק ג — חבר הועד של ארגץ יוצאי טומשוב בישראל.
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געװידמעט גיטאיז • • • איז 8לע קיגוערלעך « ן
טאמ8ש<#ז װעלכע זײנןין אומגעקומןן על קידוש־השש.

אידיטזע טוגײמלמך
•

אמאל האבן שנייעלען*״
ווייסינקע צינגעלעך.
באשאטן די פיאה׳לעך,
פון אידישע אינגעלעך.
שנייעלעך ,קעפעלעך•״
מיט בלישטשעגדע קליידעלעך״
באשיטן די צעפעלעך
פון אידישע מיידעלעך.
שנייעלעך פייגעלעך
וואונדערלעד־קלײנינקע,
שפריצן אין אויגעל<נך
שווארצינקע ,שיינינקע.
שנייעלעך ,בלעזעלעך.
זילבעדנע ריטעלעד,
שמייסן די נעזעלעך,
דייסן די היטעלעך.
שנייעלעד בדעקעלעד״
נשמה׳לעך טױמינקע.

גלעטז יי מקעלעד.
פלאמיקע ,רויטינקע.
ניטא מעד די פיאה׳לעך.

צעפעלעך .וואוגדערלעך,
אידישע שנײעלעך״
אידישע קיבדעדלעד . . .
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טזגזואל גזעלדװג
m

*

.

• ש .ליפט
י

בעל בית חסידי ,סוחר נכב ה פקח׳ בבת ומתון״ אנשים התיעצו עמו
בכל ענין מסובך.
פרנס הקהלה נקי כפים וישר !דדך ,עסקן
בעל ׳מצפון ואחראי ,נציג קבוע כמשרד המסים ,הי׳
ציר נאמן לשלוחיו וניהל שם מאבק קשה ובלתי
פוסק נגד קיפוחים והפליות נגד היהודים ,לחם נגד
הגדלת המסים על חשבון סוחרים היהודים ,והגן
בכלל על זכות אוכלסי היהודית ,שירת את הציבור
בכנות ונאמנות והי׳ חביב ונערץ על כולם ,נמלט
לקוליקוב ע״י לבוב ואח״כ דר בעיר אזשעדאן אצל
טארנאפאל ,שם נספה עם משפחתו ,מבניו נשארו
יוסף שהיגר לארגענטינא ושמאי שנמצא כעת
בניו יארק והוא אחד מהפעילים בין המהגרים
החדשים ויש לו חלק חשוב בהדפסת ספד היזכור.

אברהם ב״ר שמואל
מעלדי נ ג 3שנת 1932

דגד טזגגיבדלמר
*

■

p

• דוג גן דוד ,ישראל
¥

הי׳ תורני וחסיד דאדזין ,איש המרץ ובעל המעש ,ממיסדי החדר
של אגודה *יסודי התורה״ ודאג לו כל ימי קיומו .הי׳ גם ממיסדי בית
הספר לכנות •בית יעקב" ודאג להתרחבותו .הוא התפלל בבית התפלח
דחסידי ראדזין ,אבל אותי ואחי הקטן מרדכי הי״ד שלח ללמוד לשטיבעל
דחסידי צאנז־ציעשינוב ,שהי׳ המרכז לתורה וחסידות בעירנו.
חמש עשרה שגה הי׳ חבר בעיריה מטעם מפלגת אגודת ישראל.
והי׳ מקובל על טל ם מפני שלא דק טובת מפלגתו היתה לנגד עיניו אלא
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כל צורכי העיד בכלל ושל היהודים כפרם .לא פעם קרה שאחרי נאום
על ענינים צבוריים או סעד ,כולם החזיקו אחריו ,אפילו מהמפלגה הבונדיסטית.
הי׳ גם חבר בועדת הסעד ב חון העירי  ,,ובידו היתד .החלוקה של
עצים להסקה ותפוחי אדמה לעניים פעמיים כשנה ,ובגלל זה לא חסרו
שערוריות בביתנו .הוא הי׳ עומד על דעתו בתוקף שרק לנצרכים ביותר
׳מגיעה העזרה ומוכן לקבל הי׳ הרבה ,ואלו שלא קבלו עשו שערוריות
בביתנו .האמא ע״ה התחננה אליו כל השנים שיפסיק מזה ,אכל העסקנות
היתה טבועה בדמו והמשיך בה כל השנים .הי׳ פיקח ונבון ואנשים באו
להתיעץ עמו.
בפרוץ המלחמה העולמית השני׳ לא רצה לעזוב אח העיד בטענה
שמכיר את הרוסים עוד ממלחמת העולם הראשונה. .ביום כפור תש״ד (ז)
הוציאו אותו ואח בנו מרדכי באמצע התפלה והמיתו אותם ביריה .ביער
בערעצקי ,הי״ד .יהי זכרם ברוך.
י

בחי ב \ אברה* גזרבלזגזאן
• אשר הרבפמאן ,ישראל
נולד בשנת  , 1901חונך בבית אדוק מחסידי בלז .את ימי ילדותו
אינני זוכר .בשנת  1920כשנוסדה בעירנו ההם׳ ״השומר הצעיד״ אז הוא
היה אחד מהמיסדים ,הכיר שמה את החברה אסתר שטול ,אחרי זמן מה
התחתן ,ונולדו להם בת ובן נחמדים.
■

נתן את ידו גם בשדה העסקנות הציבוריות ,נבחר לועד הקהילה
בתור (דאזאד) .כשנתפלגה ההסת .הצ .בפולניה ,לפלג ״על המשמר״ ו׳״עת
לבנות״ ,אז הוא היד .אחד הדוברים של פלג ״עת לבנות״.
■

כשפרצה המלחמה האיומה הוא עם משפחתו עברו לצד הסוכיטי,
ז .א .לראווע רוסקה ,ושם נספה עם אשתו אסתר וילדיהם.
״חבל על דאבדין ולא משתכחיף
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• זושא קאװענשטוק ,חיפה
קי ב ל חינוך בבי״ס ״יבנה״ של המזרחי בטומשוב,
אזדכ למד בישיבת נובהרדיק והשתלם בתלמוד .היה בקי בתנ״ך בע״פ,
הלומדים המופלאים שבשטיבל קאזמיר ר׳ ישראל גארזיצײגסקי ז״ל וד׳׳ ליפא
הוניגספלד ז״ל ור׳ קלמן ארליך הי״ד כשחיפשו איזה פסוק מתג״ך ולא• ידעו
מקומו קראו למשה ושאלו אותו והוא ענה תיכף על המקום בקפיטל זה
ופסוק זה .היה חביב על כל אנ״ש וכל מכיריו •.פעם הוציאו בורשה ה״ועדת
התרבות״ קונקודם שכל מי שישלח להם חיבר יפה מתנ״ך יזכה ע״י השופטים
שיבחרו לקבל פרס א׳ ב׳ ג׳ .בבי משה שלח להם דויבר תנכ״י תכה לקבל
הפרס הראשון כשהגיע לו הפרס מורשה לא היה קץ לשמחתו .היה מורה
ביוזעפאף ובקומרוב ואח״כ בורשה .כשפרצה ־המלחמה הנוראה סיבב דרכו
בסכנות גדולות עד שהגיע לעיר מולדתו טומשוב ונתמנה למזכיר הקהלה;
אז היה יו״ר הקהילה יהושע פישלזת וכבר ידוע מה שגעשה אתו ,הוא קידש
שם שמים ברבים.
הנאצים דרשו ממנו שיתן להם  300יהודים לעבודה בבלזיץ ,וכשנודע
לו מה שנעשה עם היהודים הללו יצא מפליו והתרוצץ כמו משוגע .וכשבאו
הנאצים ודרשו ממנו עוד  300יהודים ענה להם תנו לנו היהודים הקודמים
ואתן לך חדשים״ אני יכול לתת לכם רק  3נפשות אותי ואשתי ובני .וכן
הנאצים ירו אותם על המקום ,ואח״כ חיסלו כל אנשי טומשוב ביחד עם
הקהלה ובתוכם בני יקירי משה״ נפסק פתיל חיו בעודו באיבו.
בני בני משה!
איך נגדעת מהמשפחה
ואף קברת אדמה
ב שבילו לא נשאדה
&m m •:
בגופו קרבן ׳עולה ־
קרבת וקדשת שמימה
i i i i
נשמתך הטהורה והקדושה
לגן עדן עפה
תנוח נפשך צרורה
בצרור החיים שמה
■>
yLו
■';
■v vi
■:
■! 'k v׳־
'

■iv r

הכותבים בדמע ,ההודים השכולים.
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אביגדגד איידטלגזבמרג
י

*

• ש .זאמױפקי
a

•

יליד זאמאשטש ,בן למשפחה נכבדה .ובימי ילדותו הושפע הרבה
מההשכלה בזאמאשטש ,נסע ללמוד לישיבת הדב דיינים בלידא ,והי׳ בעל
כשרונות פקח וחכם .ביחוד הצטיין בפיו החד והי׳ יודע הרבה אמרות
ופתגמים תורניים שמשך בהם את לב ההמון .הי׳ משכיל ציוני נלהב ודבק
בה בכל להט נשמתו ,נואם מצוין וכח השכנוע שלו הי׳ גדול מאה ועל
חשבונו יכולים לזקוף החדרת רעיון הציונות בעירנו .הי׳ עסקן צבורי •פעיל
בכל שטחי החיים .בכל ישיבה ואסיפה מחשובי העיר השתתף ועשה נפשות
לדעיון .מתחיה הלאומית .ז מן .ר ב הי׳ נציג הציונים בעירי׳ וכיהן כפדנס
קהלה כמשך שנים רכות ,נראם עממי מוכשר ואין כמעט הופעה מפלגתית
או פומבית בלי השתתפותו .הרבה פעמים הי׳ גם כן בו רו בזבל׳׳א .מצבו
החומרי לא הי׳ מזהיר ,אבל זה לא הפחית ולא הפעים ׳אישיותו .בנו משה
הי׳ מדאשי ומנהיגי ציונים הדבזיוניסטים  .ומראשי הבתרי״ם .כל משפחתו
נספתה בימי השואה .הי״ד.
■
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טלגזה גאלדואמוד
0

• ש .זאמויסקי
m

מורני משכיל בעל הדרת פנים ודמות של יהודי אינטעלגנטי שכבר
ספג לתוכו השכלה ,התפלל בבית החסידים דהוסיאטין״ אבל החסידים רננו
אחריו שנתפס ב ד עו תיו ...אהב לומר דבר תורה ובפרט פשט באבן עזרא
קשה ,הי׳ לו כת ההסבר ופה שנון .כל תהלוכותיו הי׳ בנעימות ומתינות,
הי׳ סוחר נעלים ונחשב מנכבדי הקהאז׳ לפני כמה זמן היה יושב ראש
לאגודת הסוחרים בעירנו.
a
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 numרייכגונבערג
• ש .זאמױםקי
1

או כמו שהי׳ מכירים אותו בשם משה׳לי באלטשעם ,שאמו היתד ,בעלת־
מלון ומסעדה ,אשה נכבדה ומקובלת בעיר ,הוא נמנה מהראשונים שכין
הבוער שהפיצו רעיון

הציוני־החליצי בעיי־

זתיהי חציונים בטאמאשוב

הרבה כוחות ומרץ
השקיע בארגון החלוץ
הציוני ולכבוש לב
הנוער היהודי לרע־
יובם ,ועמל הרבה ל
החדרת רעיון התתיה
הלאומית בין היהו 
דים׳ הי׳ אחד מבושאי
לפיד הציונות בגאוה
וגאון לאומי ,לפני
זמן מה היה ציר
המפלגת הציונית ל 
מועצה העיריה ,עלה
לארץ וחי בה תקופת
מסוימת ,ומפני קשוי
התאקלומתו מבחינת
חברתית ,גם געגועי
משפחתו הביאו חזרה
הביתה .מאז התחבר
לתבועת הצה״ר והי׳
אחד ממגהיגיה .נה
רג עם כל משפחתו.
הי״ד.

•

מימין  :תירש זילבערבערג ,יצחק לעווענפוס,
משח דייכענבערג
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פעןזלז גאלרטזבגײן
-

ש .זאמויסמי

מחסדי חעלים״ מוהל ותיק ומכובדי שעשה אומנתו ללא קבלת תשלום,
הי׳ איש צנוע שלא התערב בשום פאליטיק והי' אהוב על כולם,׳־בנו י ונכדיו
נמלטו לרוסיא ומהם נמצאים כעת בישראל.
*■
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גרטזג\ .בראגר
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• ' ע ,ליפ ט
1

‘

■

בן הרה״ח ר׳ שלמה זלמן בנו בכורו של משה מענדי־ל י בן י געציל
בראנד .הוא היה עשיר אבל איש פשוט .זלמן השתלם עצמו בתורה י ויראה
על כן עשה עמו שידוך ממשפחה מיוחסה ולקח לאשר! בוז .הרב ר׳ צבי
עפשטיין ראב״ד מאגרוב בן הגאון ר׳ יוסף
עפשטיץ אבד״ק אתיראן בעל גנזי יוסף על
הפתיחה כוללת מהפרי מגדים.
גרשון הי׳ מחונן מילדותו בכוחות
וכשרונות יוצאים מן הכלל ,הי׳ חריף ושנון
ומצוין בתפיסתו המהירה י והעמוקה ,ועל כולם
הי׳ מחברך בזכדון נפלא ושקידה עצומה ,כשגמר
החדר נכנס לשטיבעל דציעשאנוב ושם השתלם
עצמו בתורה וחסידות ,הוא נתגדל ונתחנך
ביחד עם בני הרב ,וכשהם נסעו לישיבות ,נס_ע
גם הוא לטארנאפאל ששם גד דודו הרה״צ ר׳
מאיר רוקח אהדמו״ר מקאזלוב' ,ולמיד .אצל
האב״ד משם הגאון דבי .דוד מנחם .מאניש
ג ר שון ב״ר שלמה ז ל מן בר אנד באבד ז״ל מח״ס שו״ת חבצלת השדון׳ ויה?׳
צילום נשנת תרצ׳׳ו
מתלמידיו המצוינים ,חריף ומפולפל .כשחזר
לטאמאשוב הי׳ אחד מאבני החן של שטיבעל
חסידי ציעשינוב קודם המלחמה נשא ..אשהי מאיזכיצא ושם נהדג ביחד עם
משפחתו יזכר לטובה•'.גס• אחיו••■ הקטן יודאלי שהי׳ מופלג בחורה כבד פה
ומהתסידים בשטיבעל וכל בית אביו היקרים והתמימים שנאבדו כולם הי״ד.
1
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■מהדומיות המופלאות המעוטות בדורנו ,שהתאחדו אצלו• תורה וגדולה
במקום אחד .נולד בעיר פראמפאל לאביו הרה?ג החסיד ד׳ ישעי׳ צבי■
העלער. ,מחשובי הרבנים בדורו ,למדן חסיד ופקח יחסן גדול נכד הגאונים,
בעל ברוך טעם ,וזכרון שמואל מפרעמישלא והמשיך • יחוסו עד■ התוספות
יו״ט והמגלה עמוקות .נשא אשה מטאמאשוג מרת חנה שרה שהיתה אשת.
חיל במלוא מובן .המלה (בת הגביר החסיד ר׳ דוד הכהן גאלדשטיין שהי׳
נקרא .ד׳ .דודל .חייטשעס״ מחסידי הויסאטין ,שלקחו בתור ,בחור מצוין).
כנהוג בימים ההם אכל מזונות על שלחן חותנו אכן הוא שמוצאו הי ׳ ,
מחסידי צאנז־גאדליץ התדבק עצמו להרה״צ ר׳ יהושיעלי ז״ל ולמד והתפלל.
בבית מדרשו ,אח״ב פתח לעצמו חנות של ברזל ,והצליח ועלה מעלה
מעלה .אשתו חנה שרה שהיתה מפורסמת לאשה חרוצה עזרה לו הרבה,
והי׳ לו פנאי לקבוע בכל יום שיעורים תמידין בערב בוקר וצהרים .הי׳
לו שלשה עשר בנים ובנות ,ובכל פעם שנתוסף לו ילד גדל בעושרו ,וחינכם
ע״פ דרכי התורה והחסידות בלי שום ' וויתורים .כל בניו וביתו היו
מצוינים בתלבושת המסורתית ולא נגעו בזקנם והכנות גלחו שער ראשן
לאחד הנישואין .בשנת תרפ״ג הי׳ הוא בין המביאים את הגה״צ דבי
אדי׳■ לייביש הרב מציעשינוב זצ״ל לטומאשוב והי׳  .מתומכיו וחסידיו
הנלהבים ,והוא ובניו לא חסרו אפילו שלחן אחד בשבתות ויו״ט .הי׳ מראשי •
תנועת אגודת ישראל וחדד■ יסודי התורה ובית יעקב .את .בניו ;שדך
עם רבנים ורביים ובע״ב חשובים ,למשפחות מיוחסות בכל רחבי פולין ,־
והיו כולם אנשי שם .ביתו היתד .פתוחה לרוחה ,ואם כי הײ־ חבר לשלטון י
קהלה העברית וגם בעירי׳ ומראשי האגודה בכל זאת השתדל להיות הצנע
לכת וברח  .מפרסומת .כשפרצה המלחמה ברח עם מקצת מבניו ללבוב
לבנו הרה״ח ר׳ משה הי״ד חתן הרה״צ ר׳ יעקב יצחק בהרה׳׳צ ר׳ בערלי■
ז׳*ל אדמו״ר מסטרעטין ,ומשם גרשוהו הרוסים לסיביר ונפטר בשנת תש״ג
בקאזאקסטאן .מבניו נשארו ר׳ אייזיק .וד׳ ברוך ור׳ יחזקאל שרגא העלער
ובמו הדסה  .עם בעלה.־ העניו אדלערפליגעל וחתנו ר׳ נתן.גאלד שטיין עם
בנו דוד ־וחתנו ר׳ אהרן קאלטער.
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יגןןןלי למדחזרצגזער
•

ש .ליפ ט

מנכבדי ואצילי העיר ,הי׳ בן למשפחה נכבדה מהכי ותיקות בעירנו.
בן תורה וחסי-ד הויםאטין״ עשיר ונדבן״ וקיבל כל אדם בסבר פנים יפות,
טוב לב וער לכל דבר שבצדקה ,הדור בהופעתו החיצונית״ עסקן בצרכי
ציבור ורכש עמדת כבוד בכל העיר .הי׳ אהוב לבריות וידע לטפח קשרי
ידידות גם עם מתנגדיו ולשמור על יחסי כבוד .הוא הי׳ מהיחידים שנסעו
חוץ למדינה ,למקומות הרחצה והי׳ עומד בקשרי ידידות עם אישים ידועים
במדינה וכולם התיחסו אליו בהערצה .ביתו הי׳ פתוח לרוחה והשתתף
בכל דבר שבצדקה ביד רחבה ורוח נדיבה .הרבה עזרה לעציבת ביתו
הנהדר רעיתו • המהוללה מרת אסתר הי״ד שהיתה עדינה ונדיבת לב שכולם
התיחסו אליה בהוקרה .הוא ואשתו ויו׳׳ח נספו בשואה .מבניו נשאר רק
בנו מר יצחק שיחי׳.

יצזז\2 \2ארפגנר
•

ש .ליכפז

בעל הבית ת״ח מחסידי ראדזין ,והי׳ נחשב כמלומד מפני שידע
שפת המדינה .נולד בטארניגראד בשנת תרל״א ,הי׳ מחובשי ביהמ״ד ולמד
אצל הרה״ג דבי בונם סופר בנו של הגאון רבי שמעון סופר מקראקא.
נשא אשה מטאמאשוב והי׳ סוחד נכבד ונבחר מתוך היהודים האדוקים
בתוך מועצת ה עירי/
בתו שושנה השיא לד׳ בצלאל בוזינסקי מוולאצלאוועק ממנהיגי המזרחי
בפולניא ,שעלה אח״כ לא״י והוא שם ממנהיגי המזרחי העולמית ,והם
העלוהו קודם המלחמה לא״י.
בכ״ד שנים האחרונות לחייו התגורר בירושלים בבית בתו וחתנו״ שם
המשיך לשבת על התורה כבימי נעוריו ,כי ’ לא הי׳ טרוד במםחרים״ ולמד
בשקידה ,דף היומי הי׳ לחם חוקו .הי׳ איש שמזג בתוכו תורה ו ד רו ארץ״
ואיש שיחה נאה ,והי  ,נעים להמצא בסביבתו כי בכל פעם העלה פנינים
מאוצר התורה וסיפר זכדונות מחיי פולניא .נפטר בשיבה טובה בחודש
אייר תשי״ט.

יזכור .בוך ־
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 • . .ש .ליכט .
*

יליד גראבאוויץ שדו ככפר ראכאן הסמוכה לטאמאשאװ״ ובשנת תרצ״א
התיישב בטאמאשאוו .תורני מופלג חסיד דירא שמים ועדין הנפש .הוא
גילם באישיותו דמות עילאית ,שכמעט לא היתה דוגמתה '.הוא הי׳ בעל
רחיים וסוחר קמח שלרגלי מסחדו הי׳ כמעט דוב השבוע נוסע ללבוב י
ודרוהוביץ ,אבל קבע עתים לתורה ולא חסר יום מלהתפלל תפלה בציבור .לא
לקח חבל בשום עבודה צמרית״ כי הזמן הי' מוקדש אצלו מאד והי' ממעט
בדיבור ובורח ממחלוקת ,אבל הי׳ בעל צדקה ובעל מכניס ־אורחים למופת,
ביתו הי׳ פתוח לכל נזקק ודורש חסד ,למי הלוה גמילת חסד ,ולמי עזר
בצדקה .הוא לא ישב עצמו לסעודה שלא יסעדו עמו הארחי ופרחי שלא
חסרו בפולין ,ודווקא אלו שמחמת העניות והנדנוד התדרדרו ושום איש לא
רצה לקבלם הוא אספם אל ביתו והיו מאורחיו בכל שבת ױױט ביחד עם
ב״ב על שלחן  .אחד.
מסר נפשו בעד חינוך בגיו ובעבורם עזב את הכפר ,שהי׳ מסודר
שם בפדנסה קבועה שהשפיעה לו עשירות ,ולא הי׳ יקד אצלו שום
טירחא או ממון בכדי שבניו יגדלו בתורה וחסידות ,ולמונה זו קבע
בית תפלתו אצל בית החסידים ציעשינוב׳־צאנז ,הגם שנעשה עליו
לחץ ג מל שיקבע מקום להתפלל עם חסידים שהשתייך להם ממקום מגורו,
אבל הוא לא הביט  .על שום דבר ,ואמר אם נועזתי לעזוב פרנסה ולקבוע
דירתי בטאמאשוב כדי לתת לבני חינוך הגון אינני רואה עבורי מקום
אחר להתפלל ולהתדבק ברוחניות דק אצל אדמו״ר מציעשינוב ששם
הוא מקום התורה וחסידות •שבטוח אני שעל ידי זה ילכו בני בדרך
הישר .בניו היו מצוינים בחורה וידאת שמים ,מחובשי ביהמ״ד של חסידי
צאנז.
הוא ואשתו ובניו יונה ' ופרץ ובנותיו מלכה ובאלטשע וחתנו n
ירחמיאל שטיעבערג מחלם ,כולם נהרגו על קידוש השם ,הי״ד .דק
בגו אברהם צבי נשאר בדרך בס בחיים ונמצא בארץ ישראל.
i

*
י

*

■

1

■

■
I

1

יעןןב װח־כי גובגהארץ
• ש .ליכט
אברך בן תודה חסיד קאזגיץ ,מלא מרץ וכביר המעש ,תוסס ומלא
חיים ,תמיד דרוך לפעולה ומעש לחיזוק הדת והפצת לימוד התורה.
הוא לא הי׳ יליד טומאשוב ואף גם לא לקח מבנות טאמאשוב
לאשה ,רק חותנו ד׳ מרדכי סאמיט מחעלים מותיקי חסידי ראדזין ,התיישב
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בטאמאשוב לרגל מסחרו שקיבל רשות לפתוח חנות של מאבאק׳ ותיכף
השתלב עצמו להחברותא של אצילי הרוח והחסידות של בית חסידי *אנז
ודבק עצמו בכל נימי נשמתו באדמו״ר מציעשינוב ז״ל ששם הי׳ המטה של
עבודה"למען הרמת קרן התורה ושיפור מצב החרדים בעיר .נכנם לפעולה
בשדה החינוך של האגודה ועזר הרבה להתיסדות וקיום בית הספר לבנות
בית יעקב והדריך הבחורים שלא יהי׳ בעבורם שום דבר קשה בכדי לבצע
מטרד' .נשגבה וקדושה .שהוא הי׳ להם למופת בענין זה.
זריז וקל התנועה׳ מעמיק במחשבה ומהיר מעשה ,כל התכונות הללו
העמידוהו תיבף בשורה ראשונה של חלוצי גדוד התורה .הי׳ מעמודי
התוך של האטדה והצעירים ועזר הרבה לחיזוק וביצור כוחות החרדים
בעיר! בעיות הציבור החרדי וחובשי הביהמ״ד היו אצלו יותר חשובים.
מאשר צורכי ביתו הפרטי.
בפרוץ המלחמה עזב ביחד עם חותנו עירנו והתיישבו בלאדמיר
הוזאלינית ושם נספו בהשואה ,הי״ד.

■

טז לגז ה
•

ש♦ ליכ ט

יליד טארניגראד שנשא אשה .דאכרא בת אדעל .מטאמאשוב .מנעוריו
הסתופף בצל הרה״ק בעל דברי יחזקאל משינאווא .ואח״כ בצל בנו הרה״ק
בעל דברי שמחה מציעשינוב ,והוא הי׳ מן אלו שהביאו את הגה׳׳צ רבי
ארי׳ לייכיש זצ״ל התנא דכי נשיאה מציעשינוב ,להתיישב בטאמאשוב.
והי׳ מחסידיו הנלהבים וממתפללי בית מדרשו.
רבי שלמה אקסט הי׳ איש תמים וירא אלקים .יראתו ותמימתו הי׳
למופת .וזכה לבנים ח״ח גדולים .כולם אהובים חסידים ואנשי מעשה.
כדאי להזכיר את התנו ר׳ יחזקאל שרגא פוטער שהי׳ נקרא יחזקאל זכרי׳ס
שהי׳ אברך ת״ח עצום ויד״ש אמיתי מהחשובים בעירנו .ובניו דבי משה
חתן הרב ר׳ יאסעלע ראטענבערג מסיקאלי .יהושע .יחזקאל שרגא .ברוך.
הוא הי  ,ת״ח עצום ועמקן נפלא ,למד עם הבחורים בביהמ״ד צאנז שלא
בשכר ,ובנו הצעיר נתן דוה ועוד בת אחת כולם נספו בשואה .רק הבן
הבכור ר׳ יוסף אקסט נשאר לפליטה ונמצא בא״י.
‘י הוא הצליח במסחרו ,בנה רחיים ,והיה לו בית חרושת לחמאה .ביתו
היתד. .פתוחה .לרוחה לפעולות צדקה וחסד .אחר שנהרג  .ד׳ נחום שמש
התקיים אצלו המנין היחידי בעיר שנשאר עד שחוסל לגמרי הישוב היהודי
בטוטשוב .חלק ממשפחתו התחבאו בבונקר שנתגלה ע״י שכניו הפולנים
ימים אחדים קודם השחרוך. ,ונהרגו כולם על המקום ,הי״ד.

■

ממר בון •
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די דוד גריצגז^ן
*

• ש .ליפט

נולד בשנת תרט״ו ,מילדותו הי׳ בעל כשרון מצוין ומתמיד גדול.
הוא נולד במשפחה חסידית ,ונםע להרה״ק מאיזביצא בעל בית יעקב ז״ל,
וזכה עוד להיות מהחוזרים דברי תורתו שהשמיע בשלחבותיו ,וחסידיפ
קשישים בקשוהו שיחזור לפניהם מאמרי הרבי ,כי הי׳ בעל זכרון נפלא
וקלט כל דבר במוחו בלי שכחה( .כדאי להזכיר בהזדמנות זאת מה שאמר
האדמו״ר האחרון לבית ראדזין הקדוש רבי שמואל שלמה ליעער הי״ד
לכותב הטורים האלה בביקורו האחרון בשנת תרצ״ט בטומאשוב :הוי
ייודע שדוד לא שכח דבר מתלמודו אפילו חידושיו מימי עלומיו לא שכח,
וכולם נחרתים בתאי מוחו הכביר) .כפי שאמד לי האדמו״ר מראדזין שליט״א
התורות בפרשת נח בספר בית יעקב נדפס מרשימותיו .אצל בנו הגאון רבי
גרשון העניו זצ״ל בעל אורחות חיים למד בקביעות ונתחשב לתלמידו .והי׳
דבוק אליו בכל .נימי נשמתו והוא רשם כל עניניו ומעשיו ובפרט כהמצאת
תכלת■ ,כעין יומן (נאבד בימי השואה).
נשא אשה מרת חוה ווייצמאן מעירנו .ואיזה שנים אחר החתונה אכל
מזונות והי׳ פנוי טלו לתורה ולמד בהתמדה .כשירד משלחן חותנו פתח
לעצמו חנות מכולת והצליח ונעשה מהסוחרים הגדולים ,אבל הוא לא עמד
בחנות למטר ,הנהגת החנות מסר לאשתו שהיתה אשת חיל ,והוא לא
הפסיק מלימודו ,ודק אחת לשבועיים נסע ללובלין לקנות סחורה ,תהו
הכל( .סיפר לי ,בתחילת מסחרו כשהיו הרבה קונים רצחה אשתו להעסיק
אותו בחנות כי הדירה והחנות היו בבית אחד ,חדר לפנים מחדר וכשראה
שזה מבטלו מלימודיו ושיעוריו ,אז כאשר הי  ,לקח בקבוק שמן להוריק
לכלי קטן ,הפילו מידו ,ומני אז והלאה לא השתמשה עוד עמו למכור
בחנות והי׳ פנוי לעסוק בתורה).
הי׳ גאון עצום ביחוד הי׳ כוחו רב בסדר טהרות והוא עזר הרבה
בסידור הכתבים של ספרי סדרי טהרות לדפוס למורו הגדול הרבי מר8דזין,
ובימי זקנותו טרם שפרצו .,המלחמה השלים עריכת מסכת מקואות שהאדמו״ר
האחרון לבית ראדזין התחיל להדפיסו ,גם הי׳ בעל לשת ומדקדק והי׳ לו
שיטה בחכמת הדקדוק שכל תיבה יסודה ושורשה הוא דק משתי אותיות
והי׳ לו חיבור גדול על זה .גם הי׳ בעל חשבון ובימי עלומיו המציא
פורמולא ■בחשבון ■שקיבל ע״ז אות• הצטיינות ,וגם ח״ז סלאגימסקי כתב
בשבחו בענין זה .כל הכתבים שלו נשרפו בהשריפה בשנת תרע״ח ,ואם
כי■ מני אד נעשה יורד ל״ע והי׳ לו צרות משפחתיות ,ובסוף ימיו גד
בדירה קטנה מסובל בצרות ,והי׳ עצור במטה ,בכל זה לא פסק פומי׳
מגירסא יומם ולילה ולא הניח העט״ מרדו וכתב חידושים ככל מקצועות
התורה .הערות ומ״מ על הזוהר שלח לרבי ראובן מרגליות מלבוב והוא
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פרסם אותם .גם תשובה אחת לו נדפסה בשו״ת חזון נחרט להגאון ו ' נחום
ווידענפעלד מדאמבראווא .כשפרצה המלחמה העולמית השני׳ העבירוהו עם
ארגז כתביו לבית החסידים ראדזין וחי שם איזה חדשים וגפטד בערך
בחודש כסלו שנת ת״ש.
■

די בן צין\ פאבער
• ש .ל.
געבוירן תרס״ט אין ראדזשעלע גורנע ,לימאנאוועד געגנט ,דעד־
צויגן אין ניי סאנז ,דארט געלערנט אין חסידישן בית המדרש ,ער איז
געווען געבעגטשט מיט אויסערגעוויינלעבע גייסטיקע פעאיקייטן ,וועלכע
ער האט געוזידמעט צום לערנען .זייענדיק א גרויסער מתמיד איז ער
אויסגעוואקסן א גרויסער תלמיד חכם און ירא שמים .ווען דעד לובלינער
רב הרב מאיר שפירא זצ״ל האט באזוכט צא נ ח און געהאט א שמועס
מיט אייניקע לומדים אין לערנען האט עד באזונדערס באוואונדערט זיין,
בן ציונ׳ס ,טיפזיניקן שכל און הבנה אין לערנען.
זייעד פיל צו זיץ גייסטיקער אויספארמירונג האט געהאלפן דער
גלוסקער דבי אין צאנדז הרב נפתלי צבי האלבערשטאם ז״ל.
ער האט חתונה געהאט ?יין טא&אשאוו מיט מאליע די טאכטער
פון יאסעלע און טאבעלע פרידלענדער.
זייענדיק א בריליאנטענער מענטש מיט א ווארעם אידיש הארץ און
אויך אנגעלערנט אין וועלטלעך וויסן איז ער זייער באליבט געווען אין
שטאט.
אין  1940איז ער צוזאמען מיט א סך אנדעדע פוילישע אידן
פארשיקט געוואדן קיין סיביר אויף קאטארגע ארבעטן .אין די שווערסטע
באדינגונגען האט ער זיך באמיט צו לעבן לויטן שלחן ערוך .שבת ווען ער
איז געווען געצוואונגען צו גיין צו דעד ארבעט האט עד קיק עסן נישט
מיטגענומען כדי נישט צו טראגן אום שבת .אויך ביי דער שווערער אדבעט
אין די וועלדער האט ער זיך אויסגעצייכנט טיט זיינע פעאיקייטן .איינמאל
איז א דיקער אור־אלטער בוים ביים אונטערשניידן זיך געגעבן א נו ע
אין א זייט און ארויפגעפאלן אויף אים און דער׳הרג׳ט אים אויפן ארט.
ר׳ אלטער בן ציץ ב״ר זאב פאבער איז אומגעקומען אין פריען
עלטער אין סיביר אלטייסקי קראי טאבאלסקי ראיאן אין י״א שבט תש״א.
זיין פרוי מאליעלע טיט די  2קינדער האבן שפעטער עולה געווען
קיין ישראל.

*׳
■ *
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.בביגזין גױינבגורג
ש .למד
געבוירען אין קראשביק .ערצויגען און חתונה געהאט אין זאמאשטש,
טראץ דעם וואס ער איז ערצויגען געווארען אין א שטרענג חסידישע סביבה
פון טריסקער חסידים״ אבער דאס מאדערנע וועלטליכע זאמאשטש און די
נגידישע היים האט אדויף
געלייגט אויף איהם זייער חותם,
עד האט באהעדשט די דוסישע
שפראך אין ווארט און אין
שריפט ,ער איז פארעכענט
איב־
געווארעךצו דעם טיפ
— אריסטאקדאטי־
טעליגנטער
שער חסיד ,מיט א הוגדערט
פדאצענטיגען טדאדיציאנעלען
לבוש פונ׳ם אידישען היטל און
שיין שווארצן וואלען זשעקעטעל,
אבער ריץ צתאמעגענומען שיין
פארקעמט די בארד ,און געהאט
א ידיעה און וועלטס זאכען.
קיץ טאמאשאוו איז ער
מגולגל געוואדן אלס פאדריאט־
שיק (ליפעראנט) פאר א גאנצע
דוסישע דיוויזיע וואס האט
סטאנציאנירט אין די שטעט
טאמאשאוו •,יאנוב און בילגורייא.
אויסער דעם פלעגט ער פירן
ר׳ בני מין װ ײנ ב ערג
גרויסע מסחרים מיט וואלד אץ
לאגד ,און האט געהאט פאר־
בינדונגען מיט די גרעסטע שררות ,וואס דאם האט אים פיל געהאלפן
צו זיין' סוקסעס.
זיץ הויז איז געווען א נגד׳יש חסידיש הויז ,אפן פאר יעדן נויט־
באדערפטיקן .ספעציעל
מפעציעל האט צוגעגעבן קאליר זיץ תשוב׳ע פרוי שדה,
וועלמג •איז אין איד נאטור געווען א נדבנית מיט א ברייטע האנט ,וועלכע
־*
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איז ליידער יונג געשטארבן ,און איו פארגעזעצט געווארן
עלטסטע טאכטער רבקה׳לע.
 .ו׳ בנימין איז געווען פרעזעס פון ד עו נ אנק קופיעצקא ,וואס האש
זייער פיל געהאלפן די קליינהעבדלער אנצוהאלטן און צו פארגרעסערן
זייערע קואמען און ווארשטאטן.
אין אלגעמיץ קהל׳שן לעבן איז ער אריינגעצויגן געווארן אין דעד.
עדשטער מלחמה בשעת דער אקופאציע פון דייטש־עסטרייכיש מיליטער.

ווי זיין טאכטער רכנןח ביט א יבער איז ע& געשען «זוי:
ווען"די ערשטע קדיג איז אויסגעבדאכן איז ער אוועק מיט דעד
פאמיליע קיין זאמאשטש ,זיין וואוינונג (וואט אי? געווען פון די שענסטע
אין טאמאשאוו) ביי מר מארקאווסקי אויף דעד סאקאלער פיטארצער גא.0
אדער ווי אזוי זי האט געהייסן ביי פוילן  :ליסטאפאדא גאם .איז רעקווי־
ייר ט געווארן פאר די שטאבס־אפיצירן ,און פאן פאפען האט דארט
סטאנציאנירט.
אייגמאל איז זיץ טאכטער רבקה׳לע געקומען קיץ טאמאשאוו עפעס
צו דערליידיקן .עם האבן דעמאלט געהערשט הונגער און קראבקייטן .די
שטרעבלעכקייט האט זיך שרעקלעך פארגרעסערט ,םפעציעל ביי קליינע
קינדעד ,און ווען רבקה׳לע איז געווען ביי די מארקאווסקי׳ס ,האט זי
זייעד שטארק געוויינט פאד אױפרעגונג פון די גרויסע צרות וואס זי
האט געזען .האט פאן פאפען געפרעגט  :וואס איזט היער געשען ו  .האבן
זיי אים פארגעשטעלט די פריילין וױינבערג און איבערגעגעכן וואסער
מצב עם הערשט אין שטאט .האט זיך פאן פאפען אוי&געדריקט! ווען איך
וואלט גהעאט א געװיםנהאפטן אנשטענדיקן מענטש ,וואס קען זיך באשעפ*
טיקן מיט אפראוויזאציע ,וואלט איך דורך אים איינגעארדנט הילף פאר
דער ארעמעד באפעלקערונג.
מר מאארקאווסקי האט דאן געענט&ערט :קיץ בעסערן פעאיקן אץ
אנשטעבדיקערן מעבטשן ווי הער וויינבערג ווירט איר ביט געפינען .האט
ער איר גלייך בעשיקט צודיק קיץ זאמאשטש מיט מיליטערישע כאגלייטובג,
מיש אן אויפפאדערובג צו מר בנימין ווייבבערג צו קומען און איבערבעמען
דעם אמט פון אפראוויזאציע שעף .א דאנק דעם איז פיל געליבדערט געל
ווארן די בױט פון דער באפעלקערונג אין דער אקופאציע מאכט .דאם האט
אויך אים ארייבגעפירט אין כלל לעבן .ער איז גזױיאדן דאזאר אץ אויך
ראטמאן.
אין די עלטערע יארן האט ער זיך געפילט פיזיש שװאך אץ האט
זיך צוריקגעצויגן פון קהל׳שע געשעפטן ,דאך פלעגן אידן קומען אי 0
פרעגן עצות.
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• . .לאח מאסקאס (פרידלענדער)
a

װען מיד װילען פערצייכענען שטאט פערזענליב־
קייטען אייז י נישט מעגליך אדורך ,צולאזען די פיגור פון ר׳ שמואל פוטער ז״ל.
סיי אין די פדיערדיגע יארן״נאך אין די צייטען פונט צאר און סיי אין .די
שפעטערדיגע יאדן ווען.ער האט שוין געוואוינט אין פוילישען לעמבערג״ איז
דעד נאמען שמואל.־פוטער געווען ■גאוואוסט וױיט אויםער די  .גרעניצען פץ
אונזער שטאט.
זיץ ענעדגישער כאראקטער״ זיץ .געוואגטקייט האבען אים ארויפגעפירט
אויף די הויכע שטאפלען פץ געזעלשאפטליכער לייטער אויף דער אידישעד וױ
אויף דער נישט אידישעד גאם.
װען טאמאשאוו האט נאך געטראגען אלע סימניט -פון א קליץ אפגעש־
טאנען שטעטל .מיט אירע אומברוקירטע כלאטיגע גאסען און ארימע אייב־
זואוינער .האט ר׳ שמואל פוטער געוואגט■ צו עפנען אויף• דעט קירישען שאסעי
א שעהן מאדערן געשעפט מיט א בלענדענדער גאז  .באלייבטונג וואס מ׳האט
באר געקענט טרעפען אין י א גדויסער .שטאט ,מענשען 1ז ענ ען דאן געגאנגען
אויף וואונדער קוקען צו דעם אויסזעהן׳ צו די אייגריכטונגען פץ .אט דעם
געשעפט .און געקראגען -האט ׳מען דארט צו קויפען .פון אלעס וואס ס׳מויל
האט -באר ארויטגערעדט .זיינע ■קונים זענען באשטאגען  -מערסטענ& פוגם
רייכען• קלאס קריסטען אץ אפיצירען .ער האט אלעמען פאהאנדעלט • ערליך
און העפליך .און מעגליך אז די אפיצירען ,זייענדיג צופרידען פון דער באהאנד־
לונג אין דעם געשעפט .האבן אים אריינגעפירט צו ווערען א צושטעלער
פון פראדוקטען פאר דעם פולק ׳?ןאזאקן װאס איז געשטאבען אין שטאט.
דאס האט אים דערהויבען אין זיץ קאריערע״ וױיל .א הוץ רײכטום האט :עם
אים געגעכען אנזעהן צווישען דעם איבטעליגענטען קריסטליכען קלאס■ ,אלם
א זעהר אינטעליגעבטען ערליכען רייכען אי ה .איבטערסאבט אז עד -האט
געהאט א *פערווע  -געלדע״ אץ פאר זיץ ערליכער פינקטליכער באהאבדלונג
אלם פאדריאטשיק האט ער געקראגען א מעדאל •אלם אויסצייכנונג פונם צאר.
זיין ענערגיע וועד ט אבער דערמיט נישט אויסגעשעפט- ,עד עפעגט א מיל .און
גאכהער אן אגעבטור• פון זינגער׳ס ניי־מאשינען אין טאמאשאוו אץ אין זאמאשטש
וואם פעדלייכטעדט אסך די שניידעלשע מלאכה אין ־דעם געגענט •- .־
m

אויך ביי דעם שטעלט ער זיך 'נישט אפ ,עד הויבט אן בדענגען פץ
אויסלאנד לאגדווידטשאפטליכע מאשיינען פאר די■ פריצים צו בעארבעטען
זייערע שטחים־רייכע פעלדעד' ,דאס בדענגט"ממש אריץ א רעוואלוציע אין דעם
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אגריקולטור וועזען אינם גאנצען דאיאן .אויך אין דעם ארימען פױעד װאס
פערפאגט א זעהר באגרעניצטען שטח באדען פערגעםט ער גישט״ ער ברענגט
קלענערע אקער און דדעש מאשיגען און פארקױפט זיי צו די פויערים אױף
אױסצוצאלן אין משך פון  2יאד .דער נאמען פוטעד ווערט דער םימבאל
פון דערלײזונג אין אלע דערפער ווײט ארום טאמאשאוג
אויך אין אידישען טאמאשארו איז ר׳ שמואל פוטער א זעהו פאפולערע
פערזאן .גאכפאלגענדיג די טראדיציעס פון זיין זיידען ר׳ סיני ז״ל איז ער
אײנער פון די פירענדע פיגורען פון אידישען קבוץ .ער איז נעמליך איינער
פון די דרײ דאזארס וואס פירען אן מיט׳ן אידישען צבור׳דיגען לעבען אץ
שטאט .און אז עם מאכט זיך א שתדלנות ביי מלכות ,װערט עם נאטירליך
אים אנפארטדויט.
צו זײנע מענשען אין געשעפט האט ער א מענשליכע פרײנדליכע
כאציאונג ,דער באפעלערישער טאן איז אים פדעמד .עד גיט זיי הוספות
אין די שכידוח נאך אײדער זיי פערלאנגען עם״ ד ץ פרינציפ איז געװען
אז פזן א צופדידענעם ארבעטער קען מען מער דערװארטען .און אט דעו
פרינציפ׳ פלעגט ער זאגען״ האט אי  0קײנ&אל נישט פאואטען•
בײ זיך אין הויז איז ער צו די קינדער דוקא יא שטרעבג געווען,
געבענדיג זײ א וועלטלױ רעליגיעזע דערציאונג .פאר א געוױסע צייט לערנט
זיץ עלטסטער זון הירשל ביים טשעשאנאװער רבין ,וועלכעד האט זיך גערעכענט
קרובה׳שאפט מיט זײ.
זיץ פרוי חיה ,א גוטהארציג אײדעלע נשמה ,פירט דאס הויז ביד
רחבה ווי עם 9אסט פאר א גביריש־יחוסדיג הױז .איר פאטער איז געװען
א שוואגער פון כזשאנאװער רב רב דוד האלבערשטאם ,וואס איו געװען א זין
פון רבין ר׳ חײם םאגדזער זצ״ל .אורחים פון פערשידענעם כאראקטער ,אויך
אזעלכע װאם קומען שטילען זייער הונגער מיט א גביריש בעל בתישען
מאלצײט״ קומען און געהן .זייער הױז קויג ט א שם אין שטאט ,מעגשען
פון נאענט און וױיט קומען נאך הילף ,גאך נדבות און גמילוח־חםדים װער מיט
— און װעד אן משכנות .דאן קוקט זיך ר  ,שמואל ארום אז מ״דארף עפעס
טאן פאר די נױטלײדענדע ,ער עפענט א באנק ,װעלבע טײלט אוים הלוואות
ביז  200רובל אױף א זעהר קלײנעם פראצענט .אידען ,ארעמע קרעמער און
בעלי־מלאכה װערען פשוט אויפגעריכט .״שמואל פוטער׳ם באנק״׳ אזוי האט
מען זי גערופען ,אפיציעל האט זי געהײסען סודאזביעראגאטעלנאיע טאװאריש־
טשעסטװא ,װערט וי פאפולעדסטע אינסטיטוציע איז שטאט ,וועלכע העלפט
ארױס דעם אדימסטען טײל פון דער באפעלקערונג אױפ׳ן בכבוד׳יגסטען אופן.
די כאנק האט עקזיסטירט ביז צום אויסברוך פונם ערשטען װעלטסקריג.
מיטץ אױסברוך פון קדיג פערלאזט שמואל פוטעד און זיין פאמיליע
די שטאט״ ער באזעצט זיך איןירתזלאגד .באך דער ענדע פון קריג קומט ער
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ל ע מ ב ע ר ג ,וו או

ל ע מ ב ע דג

איי ך

ב דיי ט ע ד ט

זי ץ

די

א

פץ

אין

עד

ג דוי ס ע ר

שטאט

מ ש פ ח ה,

וו ע ד ט

מיג

אי ב ע ר

ג ע ביי ד ע

1 S y n o w ie

מי ט זיין

ג רוי ס ע ר

ד אן

ש ע הנ ע ד

אוי פ ש רי פ ט

ב א ז ע צ ט .ע ד ז י ר
דעד

מ א שינ ען
ט ר אג ט

גע שעפט

וו או

י

זי ץ
אוי ף

P u tte e

s.

ע ו וו אוינ ט

זיין נ א מ ען

פ א פו ל ע ר

■

אלם

ג רוי ס ע ר

ג ע ש ע פ ט ס מ אן

אוי ף

אץ

פון

איינ ע

די

י רי די ם

ג רוי ס ע
I

אוי ס ש ט ע־
i

4
■

ש מו אל  :פו ס ע ר

לו נ ג ע ן,
ז ענ ען

ב אוו או ס ט ע
פ א ר ג ע קו מ ען

ק ע נ י ג ״.
ל ע מ פ ע ר ג.
ב אוו ע גו נ ג.

איז

ער

ע ך
זי ץ

און

זיין

אלם
אין

i

פ רוי

מז ר ח

חיה

י די די ם

זיי ע ר

( אין

ל ע מ ב עו ג וו ע ר ט

אוי ך
זיינ ע

עלטסטער

ט ע טיג
זין
ז ץ

אין
ז ענ ען

הי ד ש ל

זון

פוי לי ש ען ;

ער

ג ע ק ר ױנ ט

אי די ש ען
זעהר
ע״ה

י הו ש ע

מי ט

פרדי

זיין

ט א ד גי ־וו ס כ א ד בי ע)
מי ט ץ

טי טו ל

ג עז ע ל ש א פ ט לי כ ען
א ק טי װ

ב אז ע צ ט

זי ך

אין
מי ט

דעד
זיין

וו א ס

״ מ א שינ ען
ל ע ב ען

אין

צי דני ס טי ש ע ר
פ א מי לי ע

אין
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ישראל מיטץ צוועק איבער צו טראגען זייגע געשעפטען קיץ ארץ• ישראל1
אבער היטלער׳ס טייוולאנישער א נפאל אויף סוילען צעשטערט א'לע זייערע
פלענער.
וואוינענדיג אין לעמבערג פערגעסט ער נישט אין דער טאמאשאווער
קהילה ווען ער הערט אז דער מו״צ הרב ר׳ נ ח מןניי הויז ז״ל איז א תדלי
מסוכן ברענגט ער אים קיץ לעמבערג און קורירט אים ביי גרויסע דאקטויריס
מומחים .נאכדעם וױ די לעצטע גיבען אויף יעדע האפגוגג׳ י שיקט ער אים
צור יק א היים אין דער באגלייטונג פץ א דאקטער .פערשטעהט זיך אז דאס
איז פארבונדען מיט גאר גרויסע הוצאות וועלכע זענען דורן אים אינגאנצען
געדעקט געווארען.
געווען איז ער׳ ר׳ שמואל .פון העכערען וואוקם שעהן געבויט שטענדיג
אויסגעפוצט מיט א שעהן פארקעמטער בארד און שמייכלענדע בלויע אויגען.
זיץ הדרת פנים אץ הויכע פאזיציע האבען ארויסגערופען ביי אלעמען א
ליבליכען רעספעקט צו זיך .אויך אין הושאטינער שטיבעל וואו ער האט
געדאווענט האט מען אים צוגעטיילט באזונדערן כבוד.
אויף אזוי פיל די פערזאן פון ד׳ שמואל פוטעד״ וױ מיר זעען אים.
פץ זועלכען אפשטאם .איז אט די מערקווירדירגע פערזענליכקייט ז אדער פון
וועלכער משפחה?

ר׳ פיני פוטער ז״ל
אויף וויפיעל מיר ווייסען איז די משפחה פוטער געווען א ברייט־
פארצוױיגטע אין און ארום טאמאשאוו .אינטערסאנט אז עס זענען געוועזען נאך
 2משפחות אין שטאט מיט׳ן זעלבען נאמען וועלכע האכען נישט געהאט קיץ
קרובה׳שאפט מיט דער דאזיגער פוטער משפחה .פץ ר' ,שמואל׳ ס פאטער האם
מען וױיניג געהערט דאגעגען איז געװען באוואוסט צו אלעמען זיין פאטער׳ס
פאטער ר׳ סיני .מ׳האט געוואוסט אז אט דער ר׳ סיני איז אמאל געוועזען
דער ראש הקהל פון שטאט .וועלכער האט אנגעפירט מיט׳ן צבור׳דיגען
לעבען ביד חזקה .עד איז שטענדיג געשטאגען אין שוץ פון די ארימע בײ יעדע
געלעגענהייט .ער האט נישט דערלאזט צו קיץ אומדירעקטע שטייערן פאר
פארשידענע צרכי צבור צו וואם די רייכערע האבען געצילט׳ כאטש ער אליץ
איז געווען א דייכער .עד האט שטאדק אכט געלייגט אויף די קצבים די
זאלען נישט הויבען די פרייזען אויף פלייש .כדי אן ארימאן זאל אויר קענען
געניסען פון א שטיקעל פלייש .דער עיקר אויף שבת .פיעל מעשיות און
ווערטלעך וועדען דערציילט פון אים .אז דעד רב איז געווען אויף זיץ זייט
ביי וועלכע קהל׳שע ענינים געגען דעם וױלען פון אנדעדע בעלי־בתים׳ אץ
י ער רב אין זיץ צייט איז געווען הרב ר׳ משה דויגענפיש ז״ל .דעד שוועד

יו ט ר :בוך;
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פץ ר׳ ישראלי גאזשיציאנסקי ■,פלעגט מען אץ שטאט זאגען״מ שה קבל תורה
; מסיני״ .ער האט געהאט א שטארקע געגנערשאפט אין שטאט׳ אבער זיץ
װארט איז שטענדיג געװען דעדצידידענד .וואס .מיד וױיםען אויר  .איז אז דעד
קאצקער דבי ד׳ מעגדעלע מאדגענשטעדן זצ״ל איזנ עוו ען דינם א פעטעד,
ביים טיש
זיך
נעבען
זעצען
סיני״ן,
ר׳
אים,
פלעגצז
רבי
בעלזער
דעד
אץ'אז
1 1I
' "
אויבעינאן װען נאד ער פלעגט קומען קיץ בעלז.
:ער ,ד׳ מיני* האט־נעהאט מערערע זין און טעבטער ,וועלכע האבען ד ך
•
׳באזעצט אין פארשידענע שטעט אץ געבילדעט די בפבוד׳יגסטע משפחות.דארט,
זיין יובגסטעד זץ ר׳ מענדיל ד.י״ד האט געוואוינט .אין טארניגדאה ער איז
.־געווען א גדויסער  .למדן און  .בבבוד׳יגעד איד אין  .שטעטל״ אים איז באשערט
געווען.צו טיילען דעט פינס טעה גורל,פ ץ .די איבעריגע אייראפעאישע אידען
אין דעם היטלער גיהנם .ר׳ שמואל׳ס פאטער ר׳ יאסל איז געווען זיינער פרן
ר׳ סיני׳ם זין וועלכעד האט געלאזט נאך זיך ד זין אץ איץ טאכטעד ביילע
שאפירא הי״ד« וועלבע מ׳האט גערופן אין שטאט ביילע פוטעד .איר איינציגעד
זץ יאסל איז אומגעקומען אין לעמבעדג מיט דין גאנצעד פאמיליע .איר עלטס־
טעד איידים איז געווען ד׳ שלום זילבעדמאן הי״ה ער איז געווען אן אייניקל
פונם בילגארייער דב דעם מאטשעווער עילוי״ רבי יעקב מדדבי ז״ל .עד איז
געוועזען א גרויסער ת״ח אץ בעל מדות .ער ,דין פדוי מאליע מינדיל אץ
עטליכע קינדער זענען אומגעקומען דודך די נאצים ימ״ש .איין איידעם אירעד
הרב יחזקאל האכמאן איז געװען ד ת אין בילגאדיי .ער איז אויר אומגעקומען
מיט זיץ פאמיליע .איין איידעם הרב שלום יוסף ענגלסבעדג איז הייבט א דג
אין הדר יוסף״ ישראל.
איץ טאכטער ר׳ סיני׳ס ,לאה ,איז געווען די מוטעד פץ מיין פאטער
ע״ה.
דאם חשיבות פץ ד׳ סיני פוטעד קענען מיד אפשאצען אויך דערפון,
וואם אין טאמאשאור זענען געורעזען א סך מענשען מיט׳ן נאמען סיני רואם
האט געשטאמט פון איץ שורש פון אט דעם ד  ,סיני פוטעד״ וױיל נאד דין
פטירה האבען פיל משפחות אפילו נישט קיץ קרובים״ א נאמען געגעבען
דיערע ניי געבוידענע אינגלעך דורך אים.
א כאדאקטעד שטריך וואם ציהט ד ך װי א דויטער פאדעם אינ׳ם געוועב
פץ אט דעד משפחה ביז׳ן היינטיגען טאג איז די נייגונג צו עסקנות אין
געזעלשאפטליכע ענינים.
■

דא אין אמעריקע טרעפט איר עם ביי מיץ מאן יאםל״ ביי שמיאל
פוטעד׳ס טאכטער באלטשע״ װעלבע וואױנט מיט איר מאן אין לעיקוואוד.
ד נעמט אן אױסעדסט אקטייוען אנטײל אין געזעלשאפטליכען לעבען אויף
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פערשידעבע געביטען אין בױ יארק און אין נױ ח שורזי .אויך די ברידער
משה ,סיבי און פיניע די זין פון ר׳ מענדל פוטער פון טישעוױץ פארנעמען
אן אנגעזעען ארט אין דעד ציוניסטישער ארגאביזאציע אין ביו יארק.
דער גרויסער היטלערישער חורבן וואם האט פארװיסט און אפגעווישט
פון ג־טם ערד גרױםע און קלייבע אידישע ישובים מיט זייעדע מעבשען ,האט
אויך בישט געשויבט די יחוס׳דיגע פאדדיבסטפולע משפחה פוטער ,ר׳ שמואל,
זיין פ חי חיה זייער זון יהושע מיט דעד פרוי אץ קינד ,זייער זון יוסף זעבען
אומגעקומען דו רו די דייטשע מערדער .ר׳ שטואל׳ס בדודער סיבי׳ וועלכער
האט לעצטענס אויך געוואויבט אין לעמבערג האט באו באוויזען צו דער
הרג׳עבען איין געסטאפא מאן איידער ער און זיין פרוי שרה׳לע מיט זייערע 2
קיבדעי זעבען דערשאסען געווארען .זאל זייער אבדעבק זיץ געהייליגט.
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יוכור גון
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■

a
w

יחזקאל למדמר און די ןזך$גזניבד$ןרמר גאסי
• אלי ,לעחיער
fe

A

ני

ו■

■

נו מ ע ר  28קראסניבראדער גאס א ווייס שטיינערען
הויז מיט א ג תיסען הויף את געווען דער פלאץ וואו יחזקאל לערער זיין
פדוי איטה אין משפחה ז״ל האבען געלעבט.
ר׳ יחזקאל אן אנגעזעהנעד מענש .א גרויסער וואלד סוחר ,געווען
ראטמאן אין מאגיסטראט ,יושב דאש פון ועד החינוך■ פון חדד יסודי־התורה;
אנגעפירט מיט׳ן אויפבוי פון דעם שטאדטישען בית־המדרש װאס ס׳איז
פארבדענט געוואדען בעת דעד ערשטער וועלט מלחמה .א געװיסע צייט
דעד איינציגעד מוהל אין טאמאשאוו ,דוב אינגלעך אין שטעטל זיינען
געאידישט געווארען דודך זיינע כשר׳ע הענט.
j

געלעבט האט ר  ,יחזקאל ,זיין פדוי איטה ז״ל ,זייערע  4זיהן און 5
טעכטער און זייערע בני ־בית בכבוד אין בעל־בתיש .געהאלפען ארימע מענשען.
דודכגעפידט דין־תודות האט ד׳ יחזקאל ז״ל ווי צדדים האבען זעלבסט נישט
געקענט א דורכקומען ,אץ בכלל געווען הויכגעשעצט אין שטעטל.
דאס לעבן איז געגאנגען נארמאל ביז דעם עדשטען סעפטעמבעד 1939
ווען דעד גדויסעד אידישעד חורבן האט זיך מיטץ אנפאנג פון.דעד צוױיטעד
וועלט מלחמה אנגעהויבען.

*

אט דאם הויז אויף דעד קדאסניבדאדעד גאס איז אין מיטען העלען
טאג דאנעדשטאג דעם ד־טן סעפטעמבעד  1939צוזאמען מיט נאך הונדעדטעד
היתעד דודך דייטשע באמבער־עראפלאנען חרוב אץ פאדבדענט געוואדען״
ווי אויך עטליכע הונדערט מענשען זיינען אומגעקומען.
1
■

נע־ונד איז יחזקאל לעהרער ז״ל מיט זיין משפחה געוואנדערט פץ
דאדף צו דארף אויסבעהאלטען זיך פון די דייטשע מערדער .לעצטענס געווען
אין הרובישאוו אין געטא ביז די ביטערע גזרה *יודען פדיי״ איז געקומען דעם
21־טן אקטאבעד  1942זיץ משפחה איז שוין האלב געהאט אומגעקומען דורך
די נאצים ,זיין זץ ישעי׳ איז געווען דעד עדשטער קרבן ז  ,תשרי  1939בעת
די דייטשע אדמיי האט אדיינמאדשירט קיין טומשובללוב .א טאכטעד יוכבד
און פאמיליע ' ,א זץ שלמה אץ פאמיליע זיעען ענדע  1939אנטלאפען
איבעד דעד גרעניץ צו די דוסען ,אבער זענען אין  1942אומגעקומען דורך
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די דייטשען בעת זיי האבען םארכא&ט די רוםיש באזעצטע פוילי שע געביטען.
א טאבטעך . .חנה  .און. ,פאמיליע ,א זוהן. ,לײבל  .און פ רוי און ,2.קינ ד ע ד זענען
״' ־ 'י
געפאלען קרבבות דורך' די נ א צי ^י מ ע ר ד ע רי אין 1 ;1942
דער אינגסטער זוהן אלי׳ לעהרער וואם בין געבליבען מיט מיין טאטע
און מאמע ע״ה ביז דעד לעצטער מינוט פון ״יודען פריי״ אין הדוביע שאוו איז
געלונגען מיד זיך אדיין צוכאפען קיין טומשוב אויף עטליכע טעג .דאם איז
געווען .זומער  1941אום צו זעהן דאס ״חורבן טומשוב־לוב.״.
•

■

*

1

' ד א ס שטעטל האלב פארברענט ,חרוב איז געשטאנען די ריזיגע מויערען
פון דעד פארברענטעד שוהל ,כמעט אלע אנדערע מויערען שוין געוזען
איינגעלייגט דורך דעם ביסעלע פארבליבענע אידען וועלכע זענען געצוואונגען
דורך די  .0 10.פאליציי דאם צו .ט אן.
נאך ע טליכע .טעג זייענדיג אין טומשוב האב איך א בליק געגעבען
אויף דעם ביח־עולם צעדיסענע שמות "פון ספרים ,און האלב צעריסענע
שפרי־תורה״ס האבען זיך געוואלגערט ׳אויף דער ערד י בייםי אדייגאנג פדן
טויער אויפץ בית־עולם.
■

*

m

א שוידער האט י מיו אגגעכאפט און בין גלייך אוועק .גייענדיק צוריק
צום ױיען־ראט י וועלגנער האט זיך געפונען אויף דעד זאמאשטשער גאס
האב איך געטראפען נחום שמש ,,אבא בערגערבוים אלס פארזיצער פון יודען־
ראט ,נטע העלער סעקרעטאד ,און'נ א ך עטליכע איד ע ךי מי ר האבען גערעדט
וועגען .די אויפרייסען וואט מ׳האט נעהערט אין שטאדט ,דאס איז געווען
דינאמיט אויפרייס וואם פאלאקען אונטערן אויפזיכט פון ס .ס״ לייט האבען
צעריסען די פארברענטע שוהל .ס׳איז זיי נישט לייכט -אנגעקומען ,טעג און
וואכען האט גענומען ביז מ׳האט די גראבע מויערען און דעם זייער־דינעם
סופיט  iציגעל דיק ,צעשטערט .מען האט דיאן אין ױדען־ראט געשמועסט
אז לער סיופיט' פץ שוהל איז געווען געקלעבט &יט ווייסעל פון אייעד ,און
דערפאר איז עם געווען אזוי שטאדק .אז די דייטשען האבען געמוזט נוצען
זייער שטארקען דינאמיט .מיט די שטיינער פון דער חרוב׳דיגעד שוהליהאט
מען געפלאסטערט די טאמאשאווער בלאטעס.
■

■

■
P

m

איך בין צוריק געפארען קיץ הרובישאוו את פארבליבען דאדט מיט
מיינע עלטערן אין געטא ביז דעם  21טן אקטאבעד  1942ביז צום ״יודען פריי״
געזעץ .אלך האב זיך .באהאלטען ביי א פוילי שען פאליסמאן . .אין .קעלער .די
עלטערן האב איך .באהאלטן.אויף א בוידעם אין געטא ,אבער צום מןד ױערן
האבן די״נאצי שע מעדדער ’ זיי נעפננענ נאך־עטליכע-י טעג״ אץ זיי.ג עפי ר ט מיט
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קייטען געשלאסען אויף דעם הרובישאווער בית־עולם ,טיט שמע־ישדאל אױף
זייעדע ליפען איז יחזקאל לעהדער און זיץ פדוי איטה געפאלען על קידוש השם״
כ״ב מדחשון 1942
ת .נ .צ .ב .ה.
דורך די נאצישע מערדעד ימח שמם וזכרם עד עולם.
מיר איז געלונגען על־פי־גס ניצל צו ווערן פון די רוצח׳ישע העבד.
איך בין אגטלאפען בייבאכט קיין סאקאל און בין דאדט פאדבליבען ביז דעם
*13טן פעברואר  . 1943ואן ווען דאס סאקאלער געטא האט געהאלטען ביי
פאדניכטעט ווערן האב איך צופים ביינאכט צודיק געלאפען קיץ הדובישאוו״
וױיל איך האב געהאט א ידיעה אז אין הרוכישאוו האט זיו געשאפען א
צױאנגם־ארבײט לאגער פון  60אידען מענעד און פרויען .און אט אין דעם
צוואנגס־לאגער בין איך געווען כיז דעם  12־טען סעפטעמבער  1943ביז מ׳האט
אונז געפירט אין א גדעסערען לאגעד קיין בודזין לעבן לובלין.
אין פעברואר  1944האט מען א גרופע פון אונז ואני בתוכם איבער־
געפידט אין קאנצענטדאציע־לאגער קיין מיעלעץ לעבן קראקא.
ווען די רוסישע ארמיי האט זיו דערנענטערט אויף דער פוילישער
טעריטאריע האט מען אוגז דעם  12־טען יולי  1944פון דער ארבייט פארנומען
און אונז אלע געפירט קיץ וועליטשקע לעבן קראקא .זייעבדיג דאדט עטליכע
טעג ביז דעם  20יולי  1944האט מען א גרופע פץ אונז ואני בתוכם געפירט
קיץ פלאסענבורג אין דייטשלאנה  2וואכען שפעטער מיינע אויגען רויט פון
דויך פון דאם פארברענען טאג טעגליך הונדערטער אידען וועלכע זענען
נישט געווען מעהר פעהיג צו ארכעטען .האט מען מיו געפירט אין א שטייך
האקעריי אין הערםברוק אין דייטשלאנד.
ועם 3־טן יאנואר  1945האט מען דעם גאנצען לאגעד פון הערסבדוק
און װידער ואני בתוכם געפירט קיץ קאכענדארף .עטליכע וואכען שפעטער
פון קאכענדארף קיץ פלאסענבורג״ און פץ פלאםענכורג ועם -2טן מערץ 1945
האט טען וויוער א גדופע פון אונז געפירט קיץ צוויקאא לעבן לייפציג װי מיד
האבען געארבעט אין אונטערערוישע היילן וואו מ׳האט פ אכוי ציו ט ו י
מיםעלם אץ
אין מיטען העלען טאג פון דעד אדבעט האט מען אונז אלע אין דעד
באגלייטונג פון ס .ס .פאליציי לאגער וועכטער אונז געטריבען  2וואכען
בייטאג און ביינאכט אהן עםען אהן וואסער ו זו ך פעלדער און וועלדער ביז
פון העכער  800פון אונז איז געבליבען ביי  50פערזאנען .די דעשט פון אונז
איז אדיסגעשטארכען״ אץ געשאםען געווארען .איך האב שוין קוים געשלעפט
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די פיס ,האב דאן באשלאסען צו אגטלויפען אין וואלד .כ׳האב זין אין וואלד
אויסבאהאלטען איבער  2וואכען ערנעהרט זיו מיט א ביסעל שניי און בלעטלאך
פון די בוימעד .ביז א געוויסן טאג דעד 10־טטר מ 8י  1945ארויסקומענדיג
פון וואלד בין איך אריץ צו א קריסט פאר צו בעטען עסען ,האט ער מיד
ערקלערט אז די מלחמה איז געענדיגט מיט דעד דייטשישער מפלה.
אין גאס האב איו געזעהן ווי דאם דייטשע מיליטער ווארפט דאס
געווער אויף א הויפען און אונטערגעצונדען מיט בענזין ,און הענגען אדויס
ווייסע פענער.
m

א פאר מינוט שפעטעד האב איך געזעהן אדיינמאר שידען די אמעריקאנער
טרופען.
איו בין צוגעלאפען צו א לא 0ט אויטא געלאדען טיט שפייז .ווער קען
זיך פארשטעלען מיין אפעטיט .בקיצור איך האב זיו פארדארבען דעם מאגען,
און מ׳האט מיך גענומען דורכ׳ן דויטען קרייץ אין א שפיטאל אין קארלסבאד.
איך כין דארט געווען  4מאנאטען ,דורכגעגאעען אן אפעראציע.
מיין נייע לעבן האט זיך ווידער אנגעפאנגען דע 2 0־טען אקטאבער
 ,1947ווען איך בין געקומען קיין אמעריקא.
m
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טיין פאטער ר׳ שבחי פרידלענדעד הי״ד ,אדער װי
מ׳האט אים אמאל גערופען שעפסל ירחמיאל׳ס איז געווען איינער פרן די
חשובי העיף ,באליבט און געאכטעט אין אלע קרייזען פון אידי שען טאמאשאוו.
זיין התנהגות ,זיין שכל הי שר׳דיגער צוגאבג צו אלץ וואם איז אים צו האנד
געקומען האט ארויסגערופען רעספעקט צו אים אומעטום ,באזונדערם אין וי
חהידיש לומדישע קרייזען וואם האבען אים נענטער געקענט און געוואוסט
אויך זיין יחוס׳דיגען אפשטאם ,נעמליך* זיין פאטער׳ס מוטער רעכיל איז
געוועזען ו י טאכטער פונם פלאצקער רב ו' ליבוש צינץ זצ״ל כאוואופט אלם
ר׳ ליבוש חריף אין זיינע לעצטע יארען געוואוינט אין ווארשא .וועלכער
איז געווען ב׳ שמ׳ט אין רעד לומד׳י שער וועלט מיט זיין גאונות און
מיט זיינע  30חיבורים ב עדו אויף פארשידענע געביטען פון תורה והלכה.
אריך מיץ פאטער׳ס מוטער לאה איז געווען א טאכטער פון ד׳ סיני פוטער ז״ל
וועמענם פערזענליבקייט איז בשעתו אריבערגע שטיגען די גרעניצען פון אונז עו
שטאט זייענדיג איר ראש הקהל און מנהיג.
נ או אין זיינע בחור׳ישע יארן איז מיץ פאטער געווען זעהר באליבט
ביים רבין ר׳ יהו שע׳לען זצ״ל ,וועלכעד האט אים מעדערע מאל מיט גענומען
אין זיינע נסיעות איבער פארשידענע שטעט .אין זיינע יונגע יארען פלעגט
מיץ פאטער פארען צום שיניעגוער רבין זצ״ל דעם בעל דברי יחזקאל אץ
אויך צו זיץ ברודער דעם גאדליצער ו ע ר זון פון הרה״צ ר׳ חיים סאנזער זצ״ל
אץ שפעטער איז ער געווען א חסיד מובהק פון טשעשאנאווער רבין דע 0
בעל דברי שמחה זצ״ל .מיט זיין חסידות ווי אויך מיט זיין יחוס האט עד פאר
מענשען זיך ני שט געגרויסט ,ער האט עס געטראגען אין זיו ווי א כאהאל'
טענעם אבן טוב.
ני שט קיץ רייכער און אויך ני שט קיץ שטאטישער קאך לעפעל האט ער
ד או זיין חלק צו כלל עניני ם בייגעשטייערט אויף זי ץ אייגענאדטיגען באשיי־
דענעם אופן .א חוץ אין דער חברה קוו שה וראו ער איז געווען אקטיוו אזוי
לאנג ווי מיר אלע געדענקען אים ,האט ער ד או אין שטאטישע עניני ם ני שט
ליב געהאט זיו צו מישען ,אבער טיף אינע רליו האט ער געטראגען אן
אחריות׳פול געפיל פאר אלץ וואס איז שייך אידי ש לעבען אין שטאט ,בלויז
אין אויסנאמס פאלן ,ווען ער האט געפילט זי ץ אינטערווענץ פאר אומבאדינגט
נוי טיג ,האט ער גענומען שטעלונג .אז 1י האט ער נאכ׳ן ערשטען וועלט קריג
געזעען אז די תלמוד תודה אין שטאט איז צוליב׳ן קריג געװארען פארנאכ־

יזפור״־בון•

513

לעסיגט און די ארימע אידישע קינדער קריגען ני שט קיץ שום דערציאונג׳
האט ער אינטערווענירט בײ■ ר׳ י שדאל׳יע דעם רב׳ס״ דעם נשיא פון תלמוד
תורה .יענעד האט אי  0געענטפערט! אדרבה טוט דערוועגען״ איד װעל אייך
זיכער געבען מיין הסכמה .מיץ פאטער ע״ה האט דאן גענומען די איניציאטי װ
און אין משך פון אײניגע וואכען האט די תלמוד תורה צוריק אנגעהויבען
פונקציאנירען .פאר א רײ יארן איז דאן מיין פאטעד ע״ה געװען דער נאמן
אירער ,אץ די קידו שץ פץ די ת״ת גבאימ אין די שבתים פון פ׳ יתרו אץ
ם׳ ואתחנן״ ווען מ׳לײענט פון קבלת התורה און אײבמאל אויך די מלוה מלכה
־פץ מוצש״ק פ׳ יתרו״ זעבען דאן פארגעקומען ביי אונז אין הויז.
אןי ענליכע לאגע איז געװען הארט נאכן קריג .ס׳האט דאן פונקציאנירט
אין שטאט א קינדעד קיד פון אמעדיקאנעד פראדוקטען• אזעלכע פראדוקטען
רויע זעגען אױך פונאנדעדגעטײלט געװארען צװישען דעם ארימען טייל פון
דער באפעלקערונג .אידען אין שטאט האנען דאן גענוצט פושקעלעך אמערי־
קאנער מילך אלס פארעווע און ממילא די געמישט מיט פליישיגס .מיץ פאטער
ע״ה האט דאן אינטערווענירט ביים דב אבער אויך ער״ דער רב< האט עם
.אנגענומען פ או פלאנצען מילך .דאן האט מיין פאטעו אנגעפועגט אין א בוי ף
בײ זיין בדודער ליבוש ע״ה אין נ ױ יארק״ יענער האט געענטפערט מיט א
צוגעלײגטען בדיף פון אן אמעריקאנער רב אז די מילך איז חלב בהמה .דאן
האט דער רב געלאזט אויסרופען אין די בתי מדרשים אז די מילך איז א
נאטירליכע און די וואם האבען זי געמישט מיט פליישיגס זאלען פרעגען א
שאלד .אויף די געפעסען .מיין פאטעד האט זיך דעד מיט פאר קיינעם ני שט
גערימט און זעהר װייניג מענשען האכען געוואוסט אז דאס האט ער געהאט
א האנד אין דער אויפדעקונג.
אליץ איז ער ,מיין פאטער׳ געווען א הארציגער גוטמוטיגער מענש.
פון טאן ווע&ען א טובה האט קיץ זאך אים ני שט געקענט צוריקהאלטען ,גישט
א דאנערשטיגער מארק טאג ווען ער האם געדארפען שטעהן אין געוועלב און
באדינען •די קונים״ און אויר גישט אפילו אינמיטען דער נאכט .אין ארויסהעלפן
יענעם״ מיט וואס ער האט נאר געקענט״ האט ער געפילט אן אינערליכע
באפרידיגונג״■ א מין אינערליכע בארואיגוגג אין זיץ אייגען צרות׳פולען לעבען.
אבער ביי זלף אין הויז איז ער געווען זעהר שטרענג ,דער עיקר אין פראגען
פון ריטועלער אויפפירונג און קינדער דערציאובג״ אויף אט דעם געביט האט
.ער ני שט מוותר געווען אויף א חוט השערה .קיין שטרעבען פאר רייכטום
;האט מען ביי אים ני שט געקענט מערקעןן זיינע אמביציעם זענען געװען
געווענדעט אין אן אנדערע ריכטונג בעמליך  :צו דערציען זײנע קינדער אין
׳גייסט פון ישראל סבא .ליידער האט ער ווייניג פון זײנע שטרעבועען
דערגרייכט .בלויז זײן עלטערער זון סיבי ע״ה (געשטארבען אין רוסלאנד) האט
אים גײסטיג פול שטענדיג צופרידען געשטעלט״ ױיעגדיג א תלמיד חכם״ א חסיד
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און א .ירא שמים .דאגעגען דער אינגערער׳ יאסל ,אויף וועמען ער האט נאך
גרעסעדע האפבונגען געלייגט .האט אי  0שמערצליו אנטוישט״ װען ער האט
אויף א דדאמאטישען אופן איבערגעריסען .מיט זיץ טדאדיציאנעלער פארגאנ־
גענהייט. .
קיץ פיעל נחת האט מיץ פאטער אין לעבען ני שט געהאט .אלן שבת
הגדול ח׳ ניסן תרע״ו שטארבט זיין עלטסטע אומפארהייראטע טאכטער מאליע
מינדיל אין עלטעד פון  21יאר .אין זומער  1918וועדט ער אפגעברענט אין
דעד ג מי סע ר שטאט שריפה״ נאך וועלכער ס׳קומט אים אן.זע ה ר שוועד זין
צוריק צו שטעלען אויף די פיס .אבער אין די מיטעלע *30ער יארן ווערט
ער אינגאנצען רואינירט דורך די פאבטאסטיש הויכע שטייערן וואס דעד
מלוכה׳שער פינאנץ אמט האט אויף איס ארויפגעלייגט.
דעד קריגס א ױ ס ב דו ך אין  1939טדעפט מיינע עלטערן אין א זעהד
שוועדער מאטעריעלער לאגע .די דייטשען  .פאדנעמען די שטאט״ באגייען
רױבערײען און רציחות לגבי דער אידישער באפעלקערונג .אונזער הויז ווערט
אפגעברעגט אין דער שריפה וואם די דייט שען' האבען אונערגעצונדען .מיינע
עלטערן געהן איבער אין דער דירה פון מיין שוועסטעד פריידע הי״ל .רואם
האט זין געפונען אין הויז פון יהושע בלאנדער .יונגע מענשען ספעציעל
פרויען באהאלטען זיך מיטץ באווייזען זיו פץ א דייטש. .מיט אמאל באוױיזט
זין א זעלכער אין הויז ער פארלאנגט פון מיינע ארימע עלטערן מ׳זאל אים
צושטעלען א ״פ תי".
דעדזעענדיג מיץ שוועסטער .רעכיל׳ס מיגדעריעריג מיידעל באשטעהט
ער אויף איר .עם העלפט ני שט קיץ געוױץ .אז זי איז ד או נאך א  .קינ ה ער
דראהט מי ט׳ן דעוואלווער געצילט צו איר .מיין פאטער רייסט זיו דאן אריץ
צווישען דעם קינד און רעוואלוועד און זאגט צום דייטש ! שיס מיך״ דאם קינד
קענסטו נישט קריגען .דאם מיידעלע איז אין דעם מאמענט פאר שווינדען און
דעם דייטש ימ״ש האט מען צוגעזאגט צו שאפען א פרוי אין משך פון איץ
שטונדע אונטער דעד דראהונג פון אונטערצינדען דאם הױז .אלע אנוועזענדע
האבען דאן פארלאזט דאס הויז און זיו מער ני שט צוריק געקערט.
פארץ צוױיטען ארײנמארש פון די דייטשען פארלאזען פיעל אידי שע
משפחות די שטאט״ צוזאמען מיט לער רוסישער אךמיי״ קיץ ראווא רוסקא.
מיינע עלטערן ,פריידע מי ט׳ן מאן און  2קינדער פארבלייבען אין טאמאשאוו!
די איבעריגע פון אונזער משפחה אנטלויפען קיץ ראווע .זיץ. .פארבלייבען
אין טאמאשאוו האט מיין פאטער דערקלעדט  .מיט זיין ארימען צושטאנד און
ווי א סך אנדערע האט אויו .ע ר ני שט דערשאצט די פארדארבענקייט פון די
דייטשען .און מעגליך אז נאך א מאטיוו א באהאלטענער .האט אומדירעקט
מיטגעווירקט דערצו״ נעמליך  .:אין זיין  .טיפען  .אונטערבאוואוסטזיץ האט
געטליעט א מין אנשפאר געפיל אין זיץ גדויסען זיידען״ וועמענס ז ט ת וועט
■

■
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אים באשיצען אין אן עת צדה .און אפשר  : . .אפשר האט אים דאם געפיל
ױשט אינגאנצען אפגענארט ,האט ער .דאד זוכה געװען אױסצומיידען די
מעלעקציעס און קרעמאטארױמס און ני שט צו האכען די טמאים פאר זיינע
אויגען אין ־זײבע לעצטע מינוטען.
■

■

I
i

*

אץ גירכ׳פ מיל אץ.העלזעץ .
1

דאם לעצטע מאל ודאס איך האנ מײנע עלטערן געזעהן איז געווען
אין  8חנוכה  .טאג' אין בידכ׳ם מיל אין בעלזשעץ ,און געוועזען איז עם אזױ :
אנהױב אקטאבער  1939בין איד און מיין ברודעד יאהל אבגעקומען פון

1
ר׳ שב תי  9רי עדל ענד ער מי ט ז ײן פ רוי מלכה

:ווארשא קײן  .ראווא '.דארט האבען זי ך גרופירט פיל פליטים פון .טאמאשאװ״
תעמענס לאגע .איז געווען.זע הד א געדריקטע ,װיי לני ש ט ראװעי איז געװען
.פעאיק אױפצונעמען אזא  .גרױסע צאל אבטלאפענע׳ און ני שט די דאוגעד
איינװאוינער זענען געמען פםיכיש צוגעגרייט צו די גייע באדיגגונגען ,און
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.נישט אדויסגעװיזען קײן באזונדערע גאסטפרײנטליכקײט צו דיערע שכנות׳דיגע
װאגלער .ביי די פליטים האט זיך אנגעהויבען אנטוױקלען א באגער צוריק
צו געהן א הײם :אט שווארצען מענשען די גרענעץ כםדר אד״ין און צוריק
און ברענגען בארואיגענדע גריסען פון טאמאשאוו ״עפעם טשעפעט מען ני שט
אזױ״ ״עפעם פילט מען א פערלײכטערונג״ א .א .וו .פלוצים הערט מען אז אין
לעצטען שבת צונאכט האט מען געדופען די טאמאשאווער אידען אויף א
פארזאמלונג אין דאס לודאווי און דאדט האט מען זיי געשלאגען מכות רצח
באגלייט מיט פארשידענע באליידיגונגען און סאדיסטישע שטיק וואס האר און
נעגל האכען זיו געשטעלט קאפויער .נאכהער האכען זיי געקראגען א באפעל
צו פאדלאזען די שטאט און געהן צו די רוסען .די אידען האבען אויסגעפאלגט
דעם באפעל און זיך געלאזט צו דער רוסישער גרענעץ וואם האט זיו געפונען
אין צווייטען עק פון בעלזשעץ .אבער די רוסען האבען די אידען די גרעניץ
ני שט א דורכגעלאזט .די אידען האבען זיך דאן געוואלגערט אונטערן פדייען
רעגענדיגען הימעל .לויט א היטלערישען באפעל האבען די ארומיגע פויערים
ני שט געטארט די ארײנלאזען צו זין און אויך ני שט פאדקויפען זיי קיץ
שפית .נאך עטליכע טעג ווייקען אוגטער די רעגענס זענען די איינקווארטירט
געוואדען אין בירכ׳ם מיל( .אזוי האט מען גערופען די מיל וואס האט געהערט
צו ר׳ בירך קעסלער הי״ד) .פון די טאמאשאווער פליטים אין ראווע האט א
דעלעגאציע אינטערווענידט ביים קאמענדאנט פון דער רוסישער גרעביז־וואך
אבער אן דעדפאלג :דאגעגען די גרעניץ־וואך אפיצידען האבען געהאלטען אין
איין פארזיכערן אז די גרעניץ וועט אין משך פון עטליכע טעג געעפענט
ווערען פאר די ארויסגעטריבענע טאמאשאוועד אידען .איך האב דאן אריבער־
געשווארצט די גרעגיץ זיך צו זעען מיט מיינע עלטערן .אנקומענדיג אין בירכ׳ס
מיל האט א שוידערליך בילד זיך געווארפען אין מיינע אויגען .די מעבשען
דאדט זענען ארומגעגאנגען איינגעהילטע אין א לעבעדיג באוועגליכע מא 0ע
פון לית .איך האב ני שט פארשטאנען ווי אזוי די מענשען לעבען ,ווי אזוי
די עסען ווי אזוי זיי שעמען זיך ני שט אייגער פארן צווייטען .אין איין קליינעם
צימער האבען די געוואוינט עטליכע משפחות .די האבען מיר אויפגערעכענט
 16נפשות ,וועלכע שלאפען אויף דער בלותער פאדלאגע אייגגעפרעסטע
איינער אינם צווייטען און אפילו אזוי האב איך בשום אופן ני שט געקענט
באנעמען ווי אזוי  16נפשות קענען אריץ אין אזא קליינעם צימער .מיין פאטער
איז געשלאפען אוי ף דעם קאלטען ,ערטערווית אפענעם ,בוידעם .איך האב
געשמועסט מיט די וועגען אריבערשווארצען די גרעניץ אבער די האבען
אפאטיש אויפגענומען דעם פלאן :צו וואס ד ך גנ ב׳נ ען אין דער נאבט מיטץ
ליידיגען אז אט נאך א טאג נאך א מאג און מיר וועלען קענען פריי אריבער־
געהן מיט א ביסעל כעדגעוואנד לפחות .יא ,די באפרייער האבען צוגעזאגט און
מיר האבען די געגלויבט .ליידער איז אומזיסט געווען דיער האפענונג .די
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גרעניץ איז פאר די אומגליקליכע היימלאזע אידען ני שט געעפענט געווארען
און נאד א צייט זענען זיי צוריק געגאנגען קיץ טאמאשאוו וואר עס האבען די
דערווארט אוממענשליכע פיינעז אץ יסורים און לסוף ■גאז קאמערן אין דעם
זעלבען בעלזשעץ.
מיץ פאטער איז קראנק געווארען אין בירכ׳ס מיל און זיד אזוי
געמאטערט אין יסורים אץ אין הונגעד ביז זיץ הייליגע גשמה האט אים
פארלאזט אין י״ח אדר ב׳ ת״ש אין דער געגענווארט פון מיין מוטער און
מיץ שוועסטעד פריידע הי״ד אין טאמאשאוו .און כאטש ד ץ טויט האט
אויסגעזעהן צו דין א נאטירליכער׳ איז עד דאך געקומען ווי א דירזנקטער
דעזולטאט פץ די מעדדעדישע האנדלונגען פון די דייטשען .אין אנדערע
וועדטער  :די האבען אי  0דערמאדדעט מיט » לאנגזאמען טויט.
שרייבענדיג די שורות וועגען מיץ פאטער ז״ל בין איד ני שט אויסען
אים פארצושטעלען אלס אן אויסנאם פיגור אין דין גאנצען אדו ם; אדרבה
אונטער אט די שורות וועלען ד ך געפיבען נאד אנדערע וואם האבען פונקט
ווי מיץ פאטער א באשיידען ,ערליך לעבען געפירט .וואם האבען פונק ט ווי
ער געבלוטיגט פאר דיער פרנסה אץ געאטעמט מיט אהבת ישראל׳ וואס
האבען .פונקט ווי ער דיער ביסען מיט אן ארימען זיך געטיילט :געווען
צייטען ווען שבת מאכען איז אגגעקרמען מיט קריעת ים סוף דאד האט אן
אורח אפט זײן טיש באצירט .ער האט קובע עתים לתודה געווען׳ ער פלעגט
לערנען איץ שעה יעדען פרימארגען׳ גארנישט האט אים געקענט אפהאלטען
דערפון .אץ אמך שכת נאכמיטאג.
זאל דער אנדענק פון אזעלכע ליכטיגע געשטאלטען זיין פאר אונז דעד
עמוד האש אין אונזער ו ױיטעדדיגען לעבענסגאבג פאר המשך פון אידישער
אייגעבארט און גייסטיגעד דעדהויבונג .זאלען אט די מצבות וועקען אין אונז
געפיהלען פץ נקמה צו די דייטשע מערדער און זייערע פוילי שע מיטהעלפער
פאר די .אונמענשליכע פיינונגען׳ פאר דעם אומ שולדיג פארגאסענעם כלוט פון
אזעלכע איידעלע הארציגע מענשען וואס זענען געווען די אומשולד אליין.
׳ מיין מוטער מלכה׳ מיץ שוועסטעד פריידע יהודית מיט אירע 2
קינדערלעך שלמה אלעזר און זלאטעלע הי״ד זענען אומגעקומען ווארשיינליך
אין די אויווענס אין בעלזשעץ.
וועגען מיין מוטער הי״ד איז כדאי צו דערמאנען אירע זעלטענע מדות
טובות׳ אין איר גאנצען פאדביטעדטען לעבען האט זי קיינמאל קיץ תרעומות
נישט געהאט ני שט צו ג-ט און ני שט צו מענשען .דנ ט איר טאכטער׳ס׳ מאליע׳ס
טויט האט ד ך קיין שמייכל אויף אירע ליפען ני שט באוויזען .שוױיגענדיג
אץ ודינ ענדיג האט זי ארויסגעוויזן אן איבערמענשליכען געדולד צו אלע אירע
צדות .אזוי האט זי די ערשטע זיך אויפגעהויבען גאנץ פדי שטיל אן רעש ,גע־
עפנט דאס געוועלב אץ צווי שן קונה און קונה .אויך ארייבגעכאפט א יום תהלים.
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אזוי האט זי אריינגע׳גנב׳עט .איין תענית נאכן אנדערן און אין אודענט איבער־
געביסען ווי קייבמאל גארנישט .זי איז קיעמאל ני שט געווען פערדדאסיג אויף
מיין טאטן הלמאי ער לאזט שטיין <דאס סאדע געוועלבל אין א הייסן זומערדיקן
טאג און געהט מיט דער חברה זיו מתעסק זי ץ מיט א מת .א באהאלטענע
מינע פון פדאטעסט האט מען קוים געקענט מערקען ווען דער טאטע האט
אמאל געשלאגען וועמען פון די קיבדער .דאם איז איר״ וױמט אויס ,שװער
געודען צו פארנעמען.
איר גאנץ לעבען האט זי געווידמעט אירע קינדער ארויסלאזענדיג זיך
אליין פונם חשבון .אזוי פלעגט זי אויך האנדלען מיט אן אומגעריכטען אורח
ביי א מאלצייט ,אוועקגעבענדיג אים איר אייגען חלק און צוטיילען פאר זיו
א ליידיגען טעלעד מ׳זאל ני שט באמערקען אז זי האט זיך פארטיילט .ווי האט
זיו גאר געקענט געפינען א האנד וואס זאל זיו אויפהויבען געגען אזא צארט
מענשליך לעכען.
שדייבעבדיג די שורות לעבט אויף איר געשטאלט פאר מיינע אויגען.
איך זעה זי אין אירע שייבענדיגע שבתים .ביים סערווירען דעם טיש צי ביי
דעם לייענען פי ט א בא׳טעמ׳ט קלינגענדיגען ניגון די סדרה פון דערוואך
אין טייטש חומש ,און אויך אין אירע אומעטיגע אינדערוואכענס .איך זעה זי
אין איר שפל׳דיגען מצב אין בירכ׳ם מיל׳ איר פראגע דאמאלס  :״קינדער
ביי וועמען האט איר מיו איבעדגעלאזט ז״ רייסט פאסען פון מיץ לייב ביז׳ן
היינטיגען טאג .איך זעה זי אין מיץ דמיון אין איר הונגעריגען אויסגעמאטערטען
צושטאנד בעדינענדיג מיץ קראנקען טאטען ע״ה און באגלייטענדיג אים צו
זיין אייביגער רו ,מיט קנאה וואס ער האט שוין זוכה געווען אויסגעלייזט צו
וועדען פון די טמאים׳דיגע קאניבאלען .איך זעה זי אץ איר לעצטען טויטן־
מארש קיץ בעלזשיץ .איך זעה און הער אירע שלוכצען אירע קללות צו די
מעדדער׳ אירע תפלות פאר די מעגליו לעבען־געבליבענע קינדער .איר צוואה
ני שט מוחל צו זיץ די הינטי שע הינט וואס האבען נ או די חוצפה זיו צו רופען
״מענ שעך.
די דערמאנונג פון אט דעד צארטעד געשטאלט וואס איז געווען מיץ
מאמע צעבלאזט אין מיד פונקן פון פייערדיגע נקמה אין דעם פאלק וואס האט
ארויסגעגעבען אזעלכע רשעי רשעים ,וועלכע האכען אויף אזא גרוזאמען אופן
געפייניגט ,געשענדעט און צוגעדויבט די לעבענם פץ מיליאנען אומ שולדיגע
צארטע מאמעס מיט זייעדע בע׳חנ׳טע קינדערלעך .זאל דאס פייער פון נקמה
אייביג טליען אין אונזער העדצער און אין די הערצער פון אונזער קיבדער אץ
קינדסקינדער אזוי לאנג ווי עם וועט נאך אטעמען איינער פץ דעם אומו ױדדיגען
פאלק אויף ג־טס ערד.
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גוטשע' די אלמנה
• רעכיל לערע —האופט
m
4

►

א י ך .האב ויך נאעבט באקאבט מיט גוטשען ,אין
יאר  '.1918דאס איז געווען נאד דעד שרפה ,ווען די גדעסטע צאל מענטשן
זיינען געבליבן היימלאז ,את מיר צווישן זיי .אובזער הויז איז פאדבדענט
געוואדן״ מיד האבן נישט געהאט ודאו צו זיין .וועד באר עם האט געהאט
א ווינקל צו פאדדינגען ,איז עס באלד פארנומען געדדארן .אין אט
יענער קריטישער צייט׳ האט מיד גוטשע פארדובגען א שטיקל פלאץ.
גוטשע האט 'געהאט א גדויסע שטוב מיט דדיי פעגסטעד .א ״שפאניש
ווענטל״ האט אפגעטיילט א שטיקל פלאץ דדאו די קיך איז געווען .די
קיך איז געווען' לעבן דעד טיד .דודך דעם קי־
כעלע את מען  .אדיינגעקומען צו-איד אין שטוב.
דארט האבן מיד געוואוינט.
מיץ פאטער געצל פיביעם ע״ה את דאן
געווען אין אמעדיקע ,מיץ מוטעד חי׳ נעכע ע״ה
את .מיט א יאד צודיק געשטאדבן .מיך .זיינען
דאן געבליבן דדיי יונגע קינדעד  tאיה משה
און דאס איגגסטע• אליהו .בן ציון  5יאד אלט: .־
דאם קלייגע בדדדעדל איז געווען.זייעד קראנק.
ביי גדטשען אין דעם קלייגעם קיכעלע האב איך
געדאטעוועט דאס לעבן פון מיץ קליץ ברודערל.
גוטשע את געווען א יונגע פדוי פון א
ש מ ארץ
גי ט ש א
יאר  37צוליב פדומקייט האט זי אלעמאל גע־
טראגן א פאטשיילע .קיץ האר פץ קאפ האבן זיך
ביי איד גישט אדױםגעזען .אויף איד פיינעם פנים איז אלעמאל געווען
אדיסגעגאסן א געפיל פדן מיטלייד צד ארזעמע.
גוטשעם מאן ,מאיה את פארפאלן געודאדן אין דעד עדשטעד דדעלט־
מלחמה ,האט זי זיך געדארפט דערנערן ,זיך אץ אירע  4קליינע קיגדער.
ראך האט זי געפונען צייט צו העלפן נויט באדערפטיקע.
אין גוטשעס הויז ,אובטער אירע מאמעשע בליקן ,האבן מיד זיך
געפילט ווי אין דער היים .באטש עם איז געווען ענג האט זיו עם בישט
געפילט צוליב איר געטדיישאפט.
גוטשעס גוטסקייט האט געהאט א שם :זי האט געהאלפן ארעמע,
קראנקע און עלנטע .זי פלעגט זיך נישט נאד טיילן מיטן ביסן מיט די
ארעמע ,נאד אויך מים א העמד .מיט א מלבוש פארן לייב.
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זי פלעגט העלפן פארבארגענערהײט .אויב מען האט זיך דעתואוםט
איז דאס געװען דורך א צופאל ,וױיל זי האמ זיך ני שט בארימט .ביז
עפעס האט זיך ו ע ר טו אגן צו עמעצן׳ האט זי שױן געהאט אפגעטאן א
סך גוט .0זי האט שוין געװאוסט װעלכע מענטשן  09קענען איר צוהעלםן
כדי זי זאל קענען העלפן די גויט באדערפטיקע .ני שט גאר ד«אט זי
געהאלפן אידי שע מענטשן; נאר אפילו ארעמע ני שט א ױי שע האט זי אין
א נױט געהאלפן.
צוױי יאר האבן מיר קינדער געוואױנט בײ גוטשען ,ביז מיר זײנ$ן
געפ און קיץ אמעריקע אין  .1920דורך די צוױי יאר האב איך באװאובדערט
איר איידלקײט און גוטן כאדאקטעד•
י און שפעטער האב איך גוט שען געדעגקט און געהאפט זי נאכאמאל
מיט אירע קינדער צו זען .נאד אט האט זיך אנגערוקט די צוױיטע
וועלמ־מלחמה .גוטשע האט פארלוידן איר מאכטעד מירעלען און מירעלעם
מאן און א קינד.
מיט די אניערע קינדער איז זי פאדװאגלט געװארן אין פארשײ
דענע עדטער ,ביז זי איו ענדלעך מיט די קינדער אנגעקומען קיין •ישראל.
נאכפדעגענדיק זיך ,האבן מיד זיך דערװאוםט״ אז אומעטום װאו
נאר זי איז געקומען האט זי ארויסגעװיזן איד מענטשלעכן כאראקטער .אין
ישראל ,פונקט וױ אין םאמאשאװ .האט זי געהאלפן ארעמע מענטשן,
געלינדערט די שמערצן פון קראבקע.
אסתר גוטשע שמארץ בת ר ,יצחק הובער ,איז געשטארבן• אין
ישראל ט״ו ני סן תשי״ז .ערע איר אנדענק.

יזכור ־יכוך■■
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אז מ׳האט ביי אונז אין שטאט דערמאנט דעם נאמען
ר׳ טעבל ,האט קינד און קייט י געװאוםט אז דאם איז טעבל דער פרומער,
וואס זיצט יומט־ולילה על התורה ועל העבודה אין ר׳ יהושע׳לעס שטיבל,
אדער אין נאככארן הסידי שן בית־המדרש.
׳

1

י

*

י
י

י

I

• ■.טעבל׳ס זיינען• . .געווען פיל אין שטעטל ,אבער סתם .ד׳ טעבל דאס
איז געװען דער פרומער ר׳ טעבל ,דער נזיד .אזוי שטאדק פאפולער איז
דעד פערזאן געווען ,אן אויסנאם.
דעם אמת געזאגט ,איז ר' צזעבל געווען דעד קעגנזאץ פון פאפו־
1
לאריטעט ,ד ץ גאנץ־ וועזן איז געווען■ עניוות ,צניעות ,בא שיידנקייט און
דערווייטעדט זיך פון רעקלאמע אזוי ווי פון פייער ,ער וואלט זיכער צופרי־
דענער • געווען ווען מען וואלט פון אים ב מ ל ני שט וויסן ,שטענדיק זי ף
איינגע שדומפן ,באהאלטן אין ווינקל ,געווען נידעריקער פח גראז׳ אח
שוואכער פון א פליג ,באנוגנט זין מיט טדוקן בדויט און וואסער ,וואס
גוט $מעניטשן ה א ס׳ פאר אים געזארגט ,און געשלאפן דין קורצן שלאף
בייט־ אויוון אין ר׳ יהושע׳לעס שטיבל.
»

 .ד  ,טעבל׳ס אפשטאמונג איז געװען פון ,״עמך״ ,ני שט קיץ שלשלת.
היוחסין פון רבנישע אדער דבי׳ שע משפחות ,נאר פון א איעפאבע משפחה
פון דעם גאר אדעמען שטעטעלע יארטשעוו .אויך ד ץ נזיר׳י שן ארט
לעבן האט ער אנגעפאנגען דיענדיק שוין א פאטער פץ עטלעכע קינדער.
%

י• דיי אורזאך פון ר׳ טעבל׳ם דאדיקאלן שדיט איז ני שט געווען
באוואוסט ,וואדוט ני שט יעדער טאג■ געשעט עם ,אז איינער זאל פארלאזן
פאמיליע* פדוי ■אץ ־קינדער״ און ד ץ נע־ונד אין א פדעמדער שטאט און
לעבן איינזאם ווי א נזיר .ד׳ טעבל זעלבסט האט ד ך דיער וויעי ק געאויסערט
מעגן ד ץ פעדזאן .און בכלל ו ױעיק געדעדט .דאס הייסט ני שט אז ער
איז געווען א קפדן ,אז מ׳האט  .אים געפדעגט ,פלעגט ער געמיטלעך
ענטפערן אץ■ פלעגט גוטמוטיק שפרעכן ,אבער ער פלעגט דאס האלטן פאר
צייטדפארלוסט « : :היוט קצר ,והמלאכה מרובה״ ,און עט ווארטן די גמרא*
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די םפרי־מוסר און אנדערע הייליקע ספרים ,און מ׳דארף נאך אגיאגן דאס
וואס מ׳האט אין די פארגאנגענע־ יארן פאדפעלט . . .
זייער וױיניק אמ באװאוםט וועגן ר׳ טעבל׳ס פאמיליע אנגעלעגנהײטן,
אבער אײגס איז זיכער ,אז ני שט״ דארט דארף מען זזכן די םבה פזן
ר׳ טעגל׳ס שיקזאלן באשלוס אױף אומוועקסלען זיץ אלטן ארט לעבן און
אנפאנגען א .נײעם ,א גאר שווערן< ,ױט אונזערע באגריםן .העכפט מאר־
שײנלעך האט ער זיך איבערצייגט אז אלץ איז״ װי דער חכם פרן קהלת
זאגט ״הבל הבלים הכל .הבל״ ,דאס איעציקע װאס דער מענטש קאן און
דאךף טאן אױף דער װעלט איז נאד צו דינען דעם רבוגו של עולם און
זארג[_,פאר .עול 4־הבא. .
 .......ר׳ טעבל מיט זײן שטארקן ווילן מאכט אלעס פאלקאם״ הונד ע ר ^
פראצענטיק .און איינמאל איבערגעטראטן די שװעל פון ר׳ יהושע׳לעס שטיבל
ד.אט ער שוין מער יארטשעװ בישט געזען .זי ץ פרױ איז ױארשיינלעך -
געװען-אן־ אשת יזזיל ,דען־ זי האט באוױזן אלײן דערנערן און דעדציען די
קינדעד.
 .אבער נישט נאר יאדטשעװ ,אויך אין טאמאשאװ האט מען ד׳
טעבלען ,ני שט געזען .אױסעד צװישן .די װענט פון ר׳ יהושע׳לעס הויף.
ר׳ יהזשע׳לעס הויף װאס איז באשטאנען פון  8בלאק .אנטהאלטבדיק אייגיקע
דיךות ' פאר .די משפהה מיטגלידער ,א שטיבל צום דאװנען און צום
לערנען׳ און אױך א .בית־מדר ש װאם האט געהייסן דאם חםידישע בית־
מדדש״ יכדי .אונטערצושײדן .פרנ׳ם גרוייסן אלגעמיינעם בית־המדרש ,דער
בלאק איז געװען פון.די ק ע ווענט פון שטײנער״ איינשטאקיק ,נידעריק ,מיט
א פיניםטעדן קאדידאר אמ אומעטיקן אויסזען .אין אלגעמיץ האט עם אויס־.
געזען װי א פארגלױיערט מיטלאלטער ה ײלי קיי ט ',אזוינע שולן װאם זי עען
באשריבן אין שלום אש׳ס ״קדוש־השם״ ,פרץ׳ם ״ביעאבט אויפן אלטן מארק״
אדער אין י .י .זינגער׳ם ״יאשע■ קאלב״.
דיי אכסניא איז געווען גענוי צוגעפאסט פאר דעם אײגװאױנער .אין
דעםי דאזיקן ישטיבל װאו די װענט זיינען געװען באדעקט פון אױבן ביז
ספרים ,איז ר׳ טעבל געווען דעד גרעסטער
אדאפ* מיט^ ,
אלטע הײליקע ■
'
■,
״מתמיד״ ,דער לעצטער צום שלאפן ,דעד ערשטעד צום אויפ שטיץ .ר׳ טעבל
האט איינגעטיילט די שעהץ פון טאג אויף תורה און תפלה .און געלערנט..
האט רז  .טעבל אין אלע ספרים ,אויך  .קבלה פון וואס  .די חסידים האלטן
מער ,און אויך גמרא ,וואס די מתנגדים .בעפארצוגן. .
.קיץ ספעציעלע גאונ׳י שע פעאיקייטן האט ר ,טעבל ווארשייבלעך ני שט
געהאט ,ר׳איז ני שט געוועןי .באקאנט אלם אזעלכעד• את ר׳האט אזין קיין
שרי,פטן געלאזן .ער -פלעגט אויך ני ע פירן קיין וכוחים מיט אנדערע
.
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״זנור ביד

לומדים אין שטיגל ווי אנדעדע פלעגן דאס טאן ,בישט דאם איז געוועך דין
ציל .ער איז ני שט געווען פאראינטערעסירט צו צייגן דינ ע קענטעני שן,
ער האט געיערנט ,ווייל די תודד ,דארף מען לערנען״ אבער ני שט כדי צו
ווערן א למדן .דאקעגן את ער באקאנט געװען אלס א גדוי&ער נ קי ,דאס
הייסט׳ ר׳האט פיל געדענקט.
אויסערלעד איז ד׳ טעבל געווען א גאבץ סימפאטישער מאן ,מיטל*
װאוקםיק״ א שיץ־געפארמטע גריבישע גאז .טונקל ברױנע אויגן ,א פארמעט*
דדים געזיכט ווי אן א טראפן בלוט .מיט א קאלטאנעוואטע ני שט אויס־
געקעמטע בארד .דין רוקן איז געווען עטוואס איינגעבויגן פון שטענדיקן
זיצן .אנגעטאן את ער געווען מיט א לאנגן גראען כאלאט וואם האט שוין
לאנג פארלאדן דין פארב ,פארבונדן מיט א גארטל .געטראגן זומער און
וויגטער א פאר הויכע שטיוול ,און אויר װארעמע קלײדער אונטעדן כאלאט.
דעם קא& האט צוגעדעקט .א סאמעט־אידיש היטל׳ אבער דעם סאמעט
האט ד ך שוין מער גישט ארויסגעזען .די קליידער ,לויט ווי איד געדענק
האט ער קייבמאל געוועקסלט.
אבוואל ביי די פדויען פון אוגזעד שטאט .איז ר׳ טעבל  .געווען דער
סימבאל פון בטלרי שקייט ,טויגעניכטס״ לא יצלה׳ביק א .א .וו .מעגלעך אז
זייער מיעונג את געווען בעאיינפלוסט פון דעם וואם ער האט פארלאזט פדוי
און קינדעד און געלאזט די״ ווי מ׳זאגט ,אויפן וואסער ,און זיד גאדני שט
געקימעדט ,אבער איך מיין אז מיר״ ילודי־א שה ,דינ ען בישט דערװאקסן
דערצו צו פאראורטיילן אים וועגן דעם ,זאלן מיד דאס לאזן פאר דעם
רבונו־של־עולם ,און ווען אפילו די דאזיקע פרויען אז דעד מאן זייערער
האט גישט מצליח געווען אין פרנסה אדעד אבדערע געביטן האבן די אים
געגעבן א צו־נאמען ״פרומער טעבעלע״״ את דאך ד׳ טעבל געווען אץ
געבליבן א דיער מערקווירדיקע פערזענלעכקייט .עם את נאך וועגן אים פיל.
צו שרייבן .און איך געדענק ווען מיט אייניקע צוואבציק יאר צוריק״ ווען
כ׳בין נאך ארץ־ישראל געקומען׳ און באזוכט די הייליקע שטאט פון די
״מקובלים״ ,צפת ,האב איך געוואנדערט צווי שן די געסלעד זובנדיק מקובלים,
איז מיץ ערשטער איינדרוק געווען ,אז אזעלכע אידן ווי ר׳ טעבל איז שוועד
צו געפינען אפילו אין אזא מקובלים שטאט ווי צפת ,און איך האב דאס
צו מיעע עלטערן און צו אנדעדע געשריבן.
און איך מיין אז מיד מעגן שטאלץ דין אויף אונזער שטאט וועלכע
האט אזא ר ,טעבל׳ען און אויך פיל ,פיל אנדערע פערזענלעכקייטן .ארויפגעגעבן.
■
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מאמ8שאזוער

ה ר ב דגב ב ע ר ל פגורטזגוװאן ה״יד
»
*

t
*

j

• ש .ליכנז
»

.
*

t

א טאמאשאװער קינד׳ דיז פאטער ר׳ משה פערשט הי״ ה אדער רױ
מען האט אים געדופן אין דער הײם ,משה רפאל׳ס׳ איז געװען פון די
בכבוד׳יקע אידן .די מוטער יבל״ח איידעל פערשט ,א גרויסע מלומדת פרן.
דיי .משפחה פרידלינג פץ זאמאשטש ,די שװעסטער פון די רבנים צבי
הירש פדידלינג פון ביסקאוויץ ,דעד ארױסגעבעד פון ״הבאר׳ /און יחיאל.
פרידלינג ,רב אין זאקשאוויץ .איר שוועסטער איז געװען די לעצטע
רע בעצי ן פון הרב צבי יחזקאל מיבלזוהן ,פלונסק ,ווארשא .אט דעד יחוס
6ון דער מוטערס צד האט אים דיער
עזטארק' געהאלפן איין דין קאדיערע .ווען
צר איז אויסגעוואקסן איז ער אוועק צו
!יץיפעטער קיץ ביסקאװיץ (ער איז גע־
•וען א קינדעדלאזער) און דארט זיך
!:נשתלם געווען ,ספעציעל האט ער כיי אים
גענאשט די מלאכה פון פארבינדונגען מיט
דער •ברייטעד וועלט ,און־ די שדייבערישע
מלאכה ,אזוי אז אין יאד תרפ״ח האט ער
אנגעפאנגען אתיסצוגעבן א מאנאטלעכן
זשודנאל פאר חיזוק התורה א .נ .״אונזער
גייסט׳ /וואס צו עדשט איז עד עד שינען
אין זאמאשטש און דערבאך אין ווארשע,
וואו עד האט אדגאגידדט מיט דעד מיט־
פערטסמאן•
הכהן
ב ערל
לז ב
הילף פץ דיגע אנקל 0די רבנים מיכלזוהן ד>יב
און פדידלינג ,דע  0״מפיצי תורה והדת״ ,אן
אינסטיטוציע צו פאד שפדייטן תורה אץ אידי שקייט און דרוקן ספרים.
ער האט אויך צוגעגרייט צום דדוק א ספר א .נ .״אוצר ההדרנים״.
וואם האט אנטהאלטן די הדרנים וואס דינ ען געהאלטן געווארן דורד די
חשוב׳סטע רבנים בכל תפוצות ישראל ,צום ערשטן סיום הש״ס פון דף
היומי.
צוליב ד ע ע גרויסע פעאיקייטן איז ער געווען זייער אנגעזען .עד
האט חתונה געהאט מיט דער טאכטעד פץ גראדדנסקער רביץ אין טארנוב ,־
הקדוש דבי אלעזר הודוויץ ,פון דער ראפשיצעד גזע.
ליידער איז דיער יונג לעבן פאד שניטן געווארן דורך די דייטשע
מערדער ,הי״ד.
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אוגאן  189חזו? הדת והאמונה

ע נ ט ה א ל ט ד רו ש,

מו ס ר,

בי א ג ר א פי ע ם .ז י ט ק
וו ע ר ט ל ע ך,

און

ע פיז א ד עז,

לי ט ע ר א רי ש ע
איי ד ע ל ע

א נ ע ה ד א ט ען,

מ א מ רי ם,

ט ה א ט עז

♦♦

ע ר צ ע ה לו נ ג ען,

פון די

א פ א ריז מ ען

און

ח ד ל ,ת רד ה־
ג ע ד א נ ה ען.
AAAAAAAAAAAAA
■

ערשטעד העפט
חודש אליל

י עד»ק ט ?י•־

ן

י ש ר א ל דו ב

ה כ הן פי ר ש ט מ אן

זא מ $ש טץ
שער בלאט 8ון מאנאט זשותאל אונזער גייסט

-1טער י$הרג*נג
שנת תדפ״ח לפ״ה
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נואמןןשאװער

די דאתפמלד נזשפזזגז
לאח ד אדענ םטלד

ר' יעקב מדדכי דארעגפןןלד ז״ל
1

די װעלכע געדענקען מיץ זיידען ד׳ אריה׳לע דארעגפעלה ווייסען געװים
מאם פאר א משפחה ער האט דערצױגען .ער איז געװען  8ן ״עמך״ איד א י״ ש
מיט אלעמען געווען א גוטער ברודער .קיץ למדן איז ער ני ט געוחנן .ער האט

יעקב סרדכי זארעשעלד
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מפרנס געוזען די מש&חר .מיגיע כפיו .ער האט גענייט או! פאראכטען די
שטיוועל סאד די קאזאקען וועלכע זענען געשטאנען אין טאמאשאוו .עס יוילט
זיך גלויבען דאס ווען ער איז געזעסען ביי משגיות — עין יעקב לערבען האט
ער זייער גוט פארשטאנען דעם ענין .דערפאר האט עד ע חנויג ען זין לומדים
את משבילים .בלי ספק ווען זיי זאלען געווען האבען די מעגליבקייט וואלמען
מאנכע פון זיי געווארען גדולי ישראל.
דער יונגער טאמאשאווער דור געדענקט געווים מיץ פאטער ר׳ יעקב
מרדכי דארעגפעלה ער איו געווען כמעט דער ערשטער וועלכער האט ארגא־
ניזירט די יוגענט פאר ארץ ישראל׳ פץ וועלכער עס זענען אויםגעװאקםען
שפעטער דעד החלוץ׳ דער השומר׳ און צעירי ציון .טראץ דעם וואס ער האט
געהאט אויפצופאסען אץ ערציען זיינע צורי יונג ע קינדער וועלכע זענען
געבליבען יתומים׳ און אויך זייענדיג דער סעקרעטאר אין מאגעסטראט ,דאך
האט ער געפונען גענוג צייט זיו אפצוגעכען מיט דעד יוגענד.
ער האט געגעבן קורסען אין תנ״ך העברעאיש אידי שע געשיכטע אץ
ארץ ישראל געאגראפיע .ער האט גערעדט פליסיג עברית ,ארץ ישראל
געאגראפיע איז אים געווען אזוי גוט באקאנט גלייך ווי ער וואלט געווען
א געבױרענער אין ארץ ישראל.
W

צו זי ץ אהבת ישראל איז ני ט געווען קיין גלייכען .דעם טאטענס
איינציגע שטרעבונג איז געווען עולה צו זיץ קיץ ארץ ישראל׳ אבער ליידער
הא» ער ני ט זוכה געווען עולה צו זיץ און זיך דארטען באזעצען .אבער ער
האט נאך יא דערלעבט צו זעהן דעם אויפקום פץ דער אידי שע מדינה .ער
איז געשטארבען א׳ אלול ת שי״ג אין ניו־יארק.
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מכור :גון
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גזיין פאמוטר ד תר  .בועביל !אנו גזײיר
אםריפ פישל האמער
)

*

■

ז

ווארום האט ־מען גערופן דעש טאטן טעוועלע
מאדיאד ז ודיל ער האט געהייראט מיט אן י אונגארישע פרזי (דער צוױי־
טער זווג)׳ דערפאר האט מען אים געקרוינט מיט א צונאמעין ! מאדיאר.
נו ,א צונאמען אין טאמאשארו  .און .אזוי אױך אין פיל אנוערע שטעטלעף
אלן פוילן בימים ההם!״ איו דאד געווען כמעט א חק Mlft׳ יעבור .חגרה

11

סעביל נאס

זיין פדוי

רבקה

tI 1

האבן שוין געקענט צופאסן איינעם א צונאמען ',איינעם לויט זיין באשעפ־
טיקונג ווי ! יעקב דער בעקער״ חיים דער זייגערמאכער ,דער מילכיקער
א .ז .וז .מאנבע לויט ־זייער אויסזען 5דער  .בלינדער ,יוסל דעד טױבער,
דער גארבאטער ,דעד קרומעד קאפ>  .און אויך .לויט י איינעמס • ה א ל טוגג
אדער נאטוד ,למשל . :דעד מלך ,דער פרומער .טעוול .און אז אויגער איז
געקרוינט געװארן מיט א צונאמען ,איז ער און אױך זיינע קינדער
געבליבן מיט אים.
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טאמא«אוזער

ד עו טאטע איז אייגענטלעו ניט געװען קיץ טאמאשאזו געבױרענער,

נאר א לאשטשיווער .ער איז געווארן א טאמאשאװער איידעם .ער האט
אױך געװאוינט א צייט אין דארף ראכאן ,ארן דעדפאר האט מען אים
געדופן טעװעלע ר^כאנער• אונזער הויז אין ראכאן איז גע שטאנען על
פרשת דרכים צװישן פיר וועגן .דעדפאר איז אוגזער הויז געװען א
דורכפאר הויז• פיל אי ח פלעגן דורכפארן יעדע וואך יעדן טאג״ ווער
אויף א יאריד ,װער לשם מסחר .כמעט אלע האבן זיד ביי אונז אפ־
געשטעלט .מיין מאמע חנה ע״ת טראץ איר שוואכן ־ געזרבט (מיץ ימוטער
איז געשטארבן צו  27יאד) האט אליין אלעמען באדינט .קיין אורח איז
ניט . .אוועק קיין וץנגעריקער ,סײ די װעלכע ד״אבן באצאלט און אפילו די
ארעמע װאנדערעד װעלכע מען האט ־ נאד אױך געדארפט עפעם מיט־
געבן אויפן װעג .מיין זיידע ד״אט אמאל דערציילט דאם ער געדענקט
דאס זײן זיידע האט ני ט געדעדט קײן אידי ש נאד שפאגיש געמי שט
מיט לשון .קודש״ און אז די משפתת שטאמט פון שפאגישע אידן װעלכע
זײבען געקומען פון פארטוגאל קיין פױלן אזן די משפחה האט זיך .געדופן1
דאן נאד .דאן איז א נאבל טיטל .וױ סער אין ענגלי ש .אבער וואנדערנ־
דיק פון לאנד צו לאנד איז דער נאמען דאן פארלױרן ג&גאנגען״ און
געבליבן איז בלױז דעד נאמען גאט•
■

די פויערים פארברענען אונזער הױז אין ראכאן שבת בײנאכט און מיר
ראטעװען זיד קױס מי ט׳ן לעבן .בלויז דאס שבודדיקע טשאלנט איז געבליבן
ני ט פארבדענט אין אוױון װעלפער אמ געבליבן שמיין גאנץ נאך דער שריפה.
מיר דינ ען ג ע ב לי מ נאקעט און בארוועס.
עס ברעכט אויס די רוסיש יאפאנעד שע מלחמת אץ מיין פאטער
דיענדיק א זאפאסנױ א דעזערוױםט ,אנטלויפט קיין אמעריקע וואי ער איז
 6יאר .די מאמע שטארבט און דער טאטע הײדאט מיט אן אונגארישער פרױ
און קומט אהײם מיט איר קיץ טאמאשאװ ,פאר דעד ערשטער וועלט מלחמה.
מײן שטוכ מוטער רבקה הי״ד איז געװען אן אשה צנועה א גוטע און מיט
מידות טובות פוגקט ווי מיץ ג .ז .מאמע .און איז צו מיר געװען זעהר גוט״
וואס בעסער קען ני ט ד ץ ,אץ שכנים האבן בלויז גוטעם געזאגט וועגן איר.
מיץ טאטע איז געווען א גרויסער ירא שמים אן איש תם וישר ,אץ
זיץ.
דאס
ך
:אוי
זאל
זון
איינציקער
זיין
איך
דאם
געוואלט
אויך
האט
^1
*
*
■

»

*

■

w

I

■

. .מיט מיץ טאטען בין אין געווען צוזאמען בלויז געציילטע יאדן .,צו >דריי
יאר האט מען מיו שוין געשיקט קיץ טאמאשאוו צום דידען ,ודיל א בחור
פץ  3יאד .מת ד או שוין גיץ אין חדר לערנען .איו בין בלויז אהיים געקומען
אץ .ראכאן אויף שבת.

יזכו ר' בוו
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גו .אץ די  6יאר וואס מיץ טאטע איז געווען אץ אמעריקע פין איד
ווידער געווען בייט' זיידען .פ ץ .בר מצוד .ביז  17יאר ג ץ איך געזעסן אץ
געלערנט אין ר׳ נחמךם שטיבל און אויר אץ רבי יהו שיע׳לעס בי ת המדרש,
און צו  17יאר בין איך שזין געווען אין לעמבערג ,און נאכעד קיץ אמעריקע
געפאחגן.
 .מענטשן וועלכע האבן מיין פאטער געקעגט אץ האבעז מים אים
געטאן ממחר האבן בלויז שבוזים פאר זיין עדליכקייט .ספעציעל די לאנדסלייט
וועלכע זייגען געקומען קיץ אמעדיקע נאד דער צוױיטער װעלט מלחמד״
דערציילן בלויז גוטס .וועגן מיץ ,מאטן .עד האט זיין הויז פארוואנדלט פאר
א הכנסת אודהים הויז ,און אדיינגענומען אדימעלייט וואנדעדער.
י

1

׳

I

*

i

■

*

פון דעם טאטענ׳ס לעצטע בריף צו מיר ,האט ער זייער' חשק געהאט
עולה צו זיין אץ זיר באזעצן אץ ארץ ישראל ,איז אנגעקוטען די פינסטערע
קאטאסטראפע און האט א סוף געמאכט פון.זי ץ חלום .די נאצישע בעסטיעס
ימ״ש האבען דעם טאטן און מיץ גוטער שטוב • מוטעד אוועקגעפירט גלייך
מיט אלע טאמאשאוועד עלטעדע אידן קדושים קיץ בעלזיטץ אץ זיי דער־
מאדדעט און פארברענט .הי״ד.
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• אפדימ פישל ח§ן«ער
דער זיידע האט געהייסן ר׳ •חיים • יו חנן סאבעל״
אבער ־בלויז דעד בריף־טרעגער ־ האט געוואוסט דעם נאמען סאבעל׳ וױיל
אלע־ האבען אים גערופן ר׳ חיים יוחנן.־ מיץ באנע האט געהײםן פייגע,
אבעד גערופן •האט מען זי  5די חיים יוחג׳טע -.און מין• דעם שרייבער פץ
די שורות האט מען גערופן פישל חיים יו חנ׳ ס אייניקל .ווי געו ױינל ױ האט
:מען אזוי גערופן פיל משפחות .אץ נמעט אין אלע שטעטלעו אין פױלן״
בלויז געציילטע האט מען גערופן מיט דעם פאמיליען נאמען׳ ווי גאלדשטיץ
שפארער לערער א .א .וו .ווען איך בין אלס יונגער יתום אנגעקומען *ו
מייגע זיידע און באבע אין הויז ,זייגען זיי שוין געווען אחרי י מי השיבה.
*

■

!<>s

ר״ חיינו יוחנן זיין פרוי פייגא זייער זון אהרסשע

חמר יבוך
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מיץ זיידע איז •געווען א .איד ^׳ ש ײנעריזא -הדרת^פנים .מיט א יווײט שיעער
באדד ה ױ ך כ לו הוד וחדד• .א שמייכעלדיקער זייער■־בןןליבנז.געווען ב ײיגד ױם
אץ קליין .איך האב אים קיינמאל געזעהן •אין.׳ .כעס .געדאוונט האט ער אין
דעד גרויסעד שו הל.ווי • עד איז :אי מע ר געווען צווישן .דל ערשטע מתפללים.
איד האב אים קיץ מאל ניט געזען־ ארױס פון.ג ע ט ,ווי פרי איך זאל געווען
אויפ שטיין אי ד' שוין -מיץ זיידע געווען -.אין :בי ת המדרש אדער אין .שו הל.
דער מתיקות׳דיקעד ניגון פון זי ץ תהלים זאגן קלינגט מיד נאד אין מיינע
אוידען ביז  .דעם היינטיקן טאג. .
דעד זיידע האט דערציילט דאם זי ץ זיידע האט אים דעדציילט ,דאם
לױט ■זיין חשבון וואוינט י שרן דיי משפחה אין טאמאשאוו נאד פון דעד צייט,
ווען טאמאשאוו אא א שטעטל• געווארן.
f

•י

דער זיידע איז ני ט געווען קיין חסיד פון .א רביץ״אבער ■װען א רבי; ,
איז געקומען אין שטאט ,איז ער געװען פון די עדשטע לויפן געבן שלום
דעם רבי׳ו• ״איד בין דעם רבונו ,של• עולם׳® .יא חסיד״ ,פלעגט ער זאגן.
די משפחה סאבעל .האט זיך צעוואקסן אין פיל גדויסע משפחות.
די הערבסמאן משפחה שטאמט פץ מיץ זיידנס שוועסטער ,באוואוסט אלס
ציפע די פאדקא בעקעדן .אזױ אויך די פאנג ,די בוים און די גדינבוי ם
משפחה .און נאד אייניקע משפחות וועלכע זיינען שפעטעד צוגעקומען נאד
מיץ אוועקזיין פון טאמאשאוו.
די באבע פייגע ע״ה לויט ווי מיר איז שפעטעד באקאנט געווארן
שוין זייענדיק א גרויסער פחוד ,און אוועק פון דער היים אין לעמבערג
(גאליציע) ,דאס מיין באבע איז געווען א בת טובים ,אן *אייניקל״ .זי האט
נעשטאמט פון ר' שמחה בונם פון' פשיסחא זצ״ל .דיען איד בין נאד געװען
א קליין אינגעלע פלעגט זי מיר דערציילן פיל מעשיות פון איד גרויסן
זימץ וואס איר פאטעד פלעגט איר דערציילן ,אץ אויד פון ר׳ מענדעלע
טאמאשאווער זצ״ל (דער קאצקער רבי) וועלכער איז געווען א טאמאשאוועד
איידעם ,אץ האט אויד געוואוינט אין טאמאשאוו ,ביז ער איז נתגלה געווארן
אױף דער װעלט און זיך נאכעד באזעצט אין קאצק ,נאהענטער צו װארשע.
«דער אפטייקעד״ פלעגט מיץ זיידע געבן א זאג אמאל אין שפאס •ווי קען
פץ אן אפטייקער ווערן א רבי״ ? — »אט זעסטו דאד אז ער איז טאקע ג עוו א ח
א גרויסער רבי״ ,האט אים די באבע גלייד געענטפערט .ווי באוואוסט דאס
איידער ר׳ שמחה בונם ז״ל איז נתגלה געווארן אלס דעד צדיק פץ פשיסחא
איז עד געווען א סוחר׳ א שרייבעד און אויך אן אפטייקער .ביז חסידים
האבן אים ממנה געווען אלס זייער אדמו״ר .באוואוסט אלס דער פשיסכער
רבי ר ,שמחה בונם .די באבע פייגע איז געווען אן אשה צנועה האט
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געפאסט פיל תעניתי ם מאנטאג און דאנערשטאג און ו י י מי בה״ב ! יארצײטן
נאך ,עלטעלץ און אירע קינדער וועלכע זײבען ױנג פמ דער װעלט אװעק״ און
אױך אלע ע דנ ראש חדש .״דאם סאסטן איז פלױז פאר מיד אלײן״ פלעגט
די גאבע זאגען״ ״אבער ארימעלייט דארפן עסן״ אדימע קינדער דארפן
האבן א בגד א שי ך /דעדיבעד פלעגט זי מיט איר׳ס א .חבר׳טע ארומגײן
יעדן דאנערשטאג איבער די געװעלבער און הײזער נדבות קלײבן״ און דאס
געלד ג ליין צעטיילן צו ארימע מענטשן אויף שבת .זי האט געקענט תהילים
און כמעט אלע תפילות אױםוױיניק״ (זי האט געהאט זייער שוואכע אויגן).
איך האב זי אימער געהעדמ דאװנען אדער תהילים זאגן.
1

דער זיידע ר׳ חיים יו חנן און די נ א 3ע פײגע האבן דערלעבט א טיפע
עלטער .נ אן דעם זיידענס לויה איז נאכגעגאנגען א זוהן א יתום פון  72י א ה
זייעדע קינדער אין אמעדיקע האבן זײ אויסגעהאלטן בכבוד ביז די לעצטע
טעג פון זייער לעבן.
»

ת .ב צ .ב .ה.
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געבוירן  .תרמ״ח ( )1885אין טארניגראד .זיין פאטער אביהם איז
געווען 8 .טאמאשאוועו פץ די .א ל ט איינגעוואדצעלטע אידי שע ; משפחות אין
טאמאשאוו ,א בדודער פון מדדכי יוסף  .אץ פנחס שפאדעד און פעדל.
שפיזאיחען די פדוי פץ שלום.
אבדהם איז זעהד יונג געשטאדבען אץ זי ץ פדוי גיטל פץ דעד היים
גא,לדבוים איז געבליבען .מיט אירע■ קליינע קינדעד .עלענד און אדעם האט,
זי  .מיט :די קינדער אריינגענומען *ו זיו אין הויז  ,דער שינאווער ,דבי ר׳
י חז קני האלבערשטאם ,וױיל זיי .זײנען געווען קרובים .זיין פאטער דער
דברי חיים פץ צאנז איז אויך געװען א טארנאגראדער .און א נאענטער
משפחה מיט די גאלדבוים פאמיליע .און דאדנז איז משה ערצויגען געוואדען.
משה האט חתונה געהאט מיט זיץ פרוי חנה די טאכטעד פץ וואלף.
ליבעדמאן (מאדינער) .משה האט תיכף אנגעהויבען צו האנדלען מיט האלץ
בשותפות מיט זי ץ שװאגעד משה ליבערמאן ,און האבען מצליח געווען,
שפעטעדע יאדען האבען זיי מיט נ או שותפים אבגעקױפט בלאנדעדם
טאדטאק ,און זיינען געוואדען גרויסע גבירים,
משה איזג עוו ען א ר א חינ עד חסיד פץ די אנגעזעענסטע בעלי בתיפ
אין שטאדט .זעהר  8שטילער מענטש .ער האט זיו קיינמאל .ני ט געװאלט
מישען אין' קהל׳יישע עניגי ם נאר זיו באטייליגט מיט א בדייטע האנד צו
יעדער דבר מצוה. .עד איז געווען זעד״ד א קלוגער און געלאסענעד' און,
פיל מענטשען זיינען געקומען צו אי £1האלטען.עצות.
ביי  .דעם קריגנז א ױ סב ײו איז ער אוועק מיט  .דעד פאמיליע קיץ
ראווא רוסקא .פון דארט איז עד מיט דעד גאנצער פאמיליע פארשיקט .
געוואדען אויפץ סיביר׳ נאך דער באפרייאונג צוליב דער אמבעסטיע (לויטץ
אפמאו מיט דער שיקארסקי גלות רעגידונג) ,האט עד געוואוינט אין ביסק.
ביתו היתה פתוחה לרוחה פאר יעדען נויטבאדעדפיגטען.
משה איז געשטארבען אין דייטשלאנד נאכץ קריג .זיץ פדוי חנה
ע״ה מיט די קינדער פערל אסתר .הערשל • און חנינא וואוינען אין
■־ ־
ברוקלץ• .
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געבױרען אין טאמאשאװ תרמ״ח געלערנט אין שטיבעל ,חתונה געהאט
מיט פיגא שײנדל די טאכטער פון אהרן וואלדמאן פון הרובישאװ פון די
אנגעזעהנע חסידים .וױ דער מנהג אין יענע יארען האט ער געגעסען קעםט
עטליכע יאר ביז ער איז געשטאנען צום פריזיװ װאו עד איז באצייכענט
געווארען ״גאדין״ (דינסטפעאיק) ,און ער האט געמוזט אפדינעז  3יאר אין
רוםישען מיליטער אין יאראסלאוול .די גאנצע צײט איז ער געװען שטרענג
אפגעהיטעז,״ פון מאכלות אסורות .אין יאר  1913איז ער■ באפרײט געװאדען׳
צוליב דעד שווערע עקאנאמישער לאגע איז ער אוועק קיץ אמעריקע.
דערווייל איז אויסגעבראכען די ערשטע וועלטס מלחמה ,און ער איז־פאר־
בליגען ־ביז איבעדן קדיג ,אראפכדענגען די פאמיליע קיץ אמעריקע האט
ער .ני ט געוואלט צוליב אידי שקייט פאר די קינדעד ,ער איז צוריק געקומען
קיץ טאמאשאוו אץ געעפענט א שיו קראם ,וואס אמיינסטען האט דין • פרוי•
וועלכע איז געווען או אשת חיל אנגעפירט און ער זעלבסט האטי זיו
אפגעגענען מיט שפילטערעריי קיץ ווארשא.
די סוחרים יהאבען געהאט צו אים דעם ■גרעסטען צופערטרויען וױיל
עד האט מקיים געווען דעם עסקת באמונה ,זיין ווארט איז געווען ערליך,
און זיין האנדלונג קארעקט ,אפילו די ני ט אידען האבען מיט אים  :זיו׳
נ אדינ ט ספעציעל דעד אפטייקער פראנקא וואס איז מיט אים געווען׳ פאו,־•'
בונדען געשעפטליך.
מיכל איז געווען א בעלזער חסיד און א בן תורה ,ווען ער האט נאר
צייט געהאט האט ער געלערנט■ משניות א מדרש א חסידי ש )ספר ,קיינמאל
ני ט געוואלט זיך קהל׳ן אדער זיך מישען אין קהל׳ישע יג 51שעפטען אןי '
אויסגאם איז געווען ,דאס אגודה חדר אץ בית יעקב וואו זיינע קינדער
האבען'נעלערנט איז עד געווען פאדוואלטונגס מיטגליד אץ קאסידיער ,ווייל
זיץ גאנצע שטרעבונג אין לעבען איז געווען צו האבען אידי שע קינדער,
א1ן דערפאר ־ האט ער פיעל מיטגעארבייט צו העלפען אין דער עקזיסטענץ
פון אט די הייליגע מוסדו ת
ביי אים אין .ש טו ב .פלעגען האבען אכסניא_ די דביים פץ בעלזער
דינאסטיע ווי הרב ר׳ .פנחס טברסקי 1,אוסיטילער ד בי ,דבי נחום אהרן רוקח'
מאגירובער רבי ,אץ אנדערע.
ביים קדיגס אויסברוו דינ ען די פארוואגעלט געווארען ■.קיץ קאוועל.
איון שפעטער פארשיקט געווארען קיץ אוראל ,און נאכדעם אין מיטעל .אזיא,
דואר ער האט פארלוידען די פרוי ,אין  1946האט עד זיך מיט דער פאמיליע
אומגעקערט קיץ פוילען פץ דארט קיץ דייטשלאנד אץ נאכהער קיץ
אמעדיקע.
g
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די עלסטע םאכטעד מי ט׳ן מאן און קינדער זיעען אומגעקופען,׳ אין:
קאוועל ,דינע קינדער הירש את אשד וועלכע זיינען אקטיוו אין יזכור בוך
קאמיטעט און נעמען אנטייל אין■ טאמאשאווער רעליעף און• די . :טעכטער■ טויבא
און• הנה מיט דיער? פאמיליעס.וואוינען אין ברוקלין .דין יאלצייט איז כ״ה שבט.
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העניד קאד

י 1

■

י 1ה עניו ב״ר שלמה .קאך .געבוירען
חנוך
געװען
איז
נאמען
זיץ.פולער.
־
. *Kr
אלן זאמאשטש ,דעד פאטער איז געווען א, .ךאדזינער חסיד׳ ער האט חתונה
געהאט מיט די ט א כ ט ע ר פון מךדכי יו ס ף' וועדטמאן (מילכיגער) וועלכער
איז .געווען פון  .די ?אענטע מקולבים בייט צדיק דבי יהו שיע׳לע און האט,
איהים מיטגענומען נאך קיין צאנז און גאכהער קיין שינאווא און' ציעשיגוב'. ,
רבי מרדכי יוסף איז געווען א פלאמענדיקעד איד מיטץ אמת׳ן ברען פאר
אידישקייט ,ווען א געוויסער  :מיימון פון •די זאמאשטשעוי משכילים וואם
האכען געוואוינט אין טאמאשאוו האט ארגאניזירט א טשיטעלנע (ביבלאטעק)
איז ו׳ ,מ ר ד כי יוסף אריץ מיט א געוואלך אין שטאט ביהמ״ד ,עם ברענט!!!
דע ר'עול ם האט  .זיך ,דערשראקען ..האט עד ג^שריגען ',עם .ברענט ניט :דאם.,
האלץ ,י נאד ״אידי שע גקמוו;.,ראטעדחנט איידער .אייער־ע .הייזער ווערעז,,פאוךין
ניכטעט פון דעד טשיטעלניע' '.עד איז נאך דעם אריץ מיט א .מי* .איךען'
אין דעד כיבלאטעק און זי פארניכטעט .ווען מען האט איהם שפעטער
אויסגעהאקט די שויבען האט ער געזאגט עס איז אלעס כדאי .אבי אויסגע־
לאשען די ש רי פ ה...
העניך קאך האט באקומען זיין שולע ביי זיין שוועד׳ און איז טאקי אויד
געווען א ווארימער איד פול מיט שמחה און ברען ,ביי יעדען יום טוב און
פורים פלעגט ער משמח דץ> עד פלעגט גיץ נאד געלד פאר אידענם וועגען,
אהיימגענומען אורחים אויף שבת פיל מאל מעהר לויט זײנע פינאנציעלע כוחות,
עד האט נעהאט א גרוי סע.ל אנגע בארד ,און ווען די האלערטשיקעם
זיינעז אריץ אין  1919קיץ טאמאשאוו ,האט ער געהאט מסירת נפש ני ט צו
לאזען זיך אפשניידען די בארד .אויך ביי די דייטשען איז ער געבליבעו דער
איינציקער איד מיט א בארד אין שמאט.
ער איז געשטארבען ביי שלמה אקסט אין שטוב זיצענדיג ביי א ספר.
זיץ פדוי אין טאכטעד יוטא זיינען אומגעקומען בײ די דייטשען אין
לעמבערג ,לייביש ביי די רוסען .לעבען געבליבען איז יצחק און חנה .זיי
וואוינען אין בדוקלין.
׳ ■1
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הירץ פעלדזעז
דעד זוהן פון• אהרן פעלדזען ,הוסיאטינער חסיד.
עד איז געודע!  8שותף' מיט זיין שרואגער ישראל׳ קי לערמאן .וועלכע
זיינען געווען די גרעסטע גבירים אין שמאט״ דאך איז ער ודיטער פארבליבען
דער פאלקס מענטש׳ ני שט געכלאזען פון זיך נאד זיך געהאלטען בפשטות
געהאלפען נויטבאדערפענדיגע וועמען טיט א ברייטע נדבה און וועמען מיט
א גמילת חסד.
■ צוליב זיין געזונד צושטאנד האט ער ני ט אנטייל גענומען אין
געזעלשאפטליכען עניני ם .אן אויסנאם איז געווען דאס אגודה חדר יסודי
תורה ,רדאר זיינע קינדער האבען געלערנט ,ווי ער איז געווען איינער פון די
הויפט אנפירער און האט זעהר פיל פינאנציעל געהאלפען צום עקזיסטענץ
פון חדר.
.

ער איז געווען א הארץ ליידענדער און איז ■געשטארבען אין יונג ען
עלטער ,אין לעמבערג.
דין פדוי און טאכטער מלכה דינ ען אומגעקומען ביי די דײטשען״
איטשע איז פארבליבען אין דוסלאנה אץ יונה מיט דער פאמיליע געפינען
זיך אין ברוקלין׳ יונ ה איז איינעד פון די ארגאניזאטארס און פירעדס פון
רעליף קאמיטעט.
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יומו גוו

צגם אבדממן פון בןו\1אנ3תו .
A
»

•

ש .חאנאוויטש

משח ווייפלעדער
.אדער ווי ער איז געווען באקאנט מי ט׳ן.נ א מ ען דעד שווארצער משה.
א דעליגיעזעד איד מי ט׳ן אמת׳ן פארצייטישען לבוש און אויסזעהן׳ אבער מיט
פארשטעגדינישען פאר דעד פאדעתנג פון דעד .נייער צייט ,א סותר און
עדליכער מענטש ביז גאד ,א ספראווידליווער׳ וואס האט אהן פחד געשליידעדט
יעדען דעם אמת אין פנים אריין.
.

ער מיט דעד פאמיליע האבען זיך געדאטעוועט אין רוסלאנד און
נאכדעם .עולה־ געווען קיץ ישראל צוזאמען מיט דער פאמיליע׳ וואו ער איז
דאדט געשטארבען .אץ ניו יארק געפינען זיך זיינע קינדער ! יהושע ,מירל,
פייגע ,שלמה״ און זייערע משפחות וועלפע נעמען א וויכטיגען אנטייל אץ
דעד טעטיגקייט פון די ניי געקומענע אדגאניזאציע.

« ■

W

*
■

■
P

אלעזר אדער
■

*

ן

■

אן אפשטאמינעד פון די עלטסטע בכבוד׳סטיגע טאמאשאווער משפחות
מדור דורות ,ער איז נאד געפארען צום טריסקעד מגיד און שפעטעד צום
דברי יחזקאל משינאווא און זיץ זוהן דברי שמחה מציע שינוב ,געדאווענט אין
דבי יהו שע׳לעס שטיבעל און געוזען דארט יבעל מוסף אין די ימימ־נודאים".
געווען א חסיד׳י שער איד זעהר א שיינער בעל מנגן .ער האט געהאט א
גדויסעד משפחה א יטייל פץ זיינע קינדער האבען פארנומען דעם אויבענאן אץ
דער אידי שעד געזעלשאפט .זי ץ זוהן יודעל אדער ,איז געװען א גרויסעד
עושר מיטאינהאבער פץ גדויסען טארטאק ,פון די הויפט אנפידעדס פון דער
חברה־קדישא אץ דאזאד אין דעד אידי שעד גמינע .דעד צוױיםער זוהן משה׳לי
איז געווען א זמװב׳עד בעל בית אץ חסיד׳י שעד איד .זיין איידים אברהמ׳לע
גוטוויץ א טריסקעד חסיד געפינט זיך אין א״י .זיץ איידים רפאל בערגשטיץ
וואס איז געווען פץ די חסיד׳י שע גבירים אין שטאדם א מיטאינהאבעד פץ
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גרויסען טארטאק .איז אומגעקומען אין זאלקװע צוזאמען מיט זיין זרהן
אברהמ׳לי און פאמיליע ,עס זײנען לעבן געבליבען זײנע זין י שעי׳ און בערל !
אלעזר׳ס זין יצחק מרדכי פון װארשא אין יחזקאל פון טאמאשאװ ױינען
אומגעקומען.

אכרחפ שטײנװארצןןל
מען דאט איהם גערופען■ אברהם נגיד .ער האט באקומען דעם נאמען
״נגיד״ װען ער האט געוואונען נאך אין צאר׳ס צײטען אויף דעם לאטעוײע
צעטעל ,א1ן איז איבערנאכט געווארען אן עו שו ,ער האט דאן געעפענט א
דדוקעדיי און זיך געקויפט א שיץ גרױם הױז אױף דעד לעמבערגער גאס,
ד״ד שולמאן האט געוואױנט ביי איהם׳ ער איז געווען ' א חסיד׳י שעד איד״ און
האט געקענט רוסיש און פויליש״ עד איז גערוען א פראשעניע שרײבעד״ בײ
פױלען האט..ער זיך ספעציאליזירט אין שטײערען און גע שריבען רעקורםעז׳
וואס פון דעם האט ער געצױגען היונה .ער מיט דער גאנצער פאמיליע זײנען
אומגעקומען אין טארנאפאלער געגענט.
1

*

יעקכ ארביפפעלד
דין פאטער איטשעלע ,מוניעם זון ,איז געװען פון די שארפע בעלזעד
חסידים* און אלם אזעלכער האט ער אים ,יעקלען ,געגעבן א שטרענג רעליגיעז־
חסידישע דערציאונג .אבער די נייע ױינטן װאם דער ערשטע קדיג האט מיטי
זיך מיטגעבראכט ,האט אים אװעקגעריםן פון זייז קרײז און ער איז איבער־
געגאנגען צו דער ״מזרחי׳ /װאו ער איז געװאדן איינער פון אירע געטרײטטע
סאלדאטן .און נאכדעם פון אירע פירער .םפעציעל האט עד זיך געװידמעט
דעס מזרח? חינוך ,און אויף זיין חשבון קען מען צושטעלן דעם םוקסעם
און הצלחה פונם מזרחי חדר אין טאמאשאוו .אלס לערער און מנהל האט
ער דאדט אריינגעלייגט ’ זי ק מארך און ענערגיע פאר דער עקזיסטענץ »ן
דערפאלג פונם מזרחי חדר ,ימאס האט זין־ געשטארקט פון טאג צר טאג.
עד פלעגט אויך אנטייל נעמען אלם פארשטייעד פון .מזרחי אין
פיל שטאטישע אינסטיטוציעס אבער ער איז ני ט געווען קיין אגרעסיווער
פארטיי מענםש^ בכלל בטבע איז .ע ר געווען א שטילער ,אײדעלער מענטש
און אזוי איז ער אויך געווען אין דעד פארטיי .ליידער איז ער מיט זיץ
, .
גאנצעד פאמלליע טראגיש י אומגעקומען דורך  .די דייטשן. .

541

לזכור .גון

ד ״י שול ט אן
א מעדיצינער ,געשטאמט פון .לעמבערג ,און געויען י ע ר ערשטער
אידישער דאקטאר  .אין שטאט זינט .פוילבם זעלבססשטענדיקייט ,און אלם
אזעלכער האט ער זיך באליבט אין  .שטאט .ער האט ני ט באלאנגט צו .קיץ
פאליטישער פארטיי און ני ט געװען טעטיק געזעלשאפטלעך ,אבער פלעגט
ליב האבן צו געבן א שיינע נדבה ,ער האט זיך נאר געווידמעט זיץ  9ראפעסיע.
ער איז מאבליזירט געווארן אין דעד פוילי שער ארמיי און אריינגעפאלן
אין רוסישער געפאנגענשאפט אץ איז אומגעקומען אין די בארימטע קאטינער
וועלדער.
■

■

■
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טזבגד — גוגו נז1$־גן אייך
•

ש .ל.

4

i

ר׳ שבתי האם געשטאמט פץ זייער א בכבודײקער משפחה״ אליין• איז
עד אייך געווען א יודע ספר און אינטעלעגענטנער מענטש מיט זײער אײדעלע
מאניערן .ער האט יעדן ־ אנטקעגן געטראגן א העפלעכן גוט מארגן מים • א
׳ליבלעבן נ ױג מיט׳ן קא .8אבער אין זיינע מסחריט האט יער ני שט באזונדערס
מצליח געווען .ער האט אייניקע מאל געטוי שט■ די •בראנזשע פץ זי ץ פרנסה
אץ עפעס איז עס אים ני שט געראטן .ער איז געווען גאנץ בכבוד געקליידעט
אץ זיך פאר קיינעם ני שט באקלאגט ,און דאד .ארויסגערופן רחמנות געפילן
צד זיך .ער האט זיך ביסלעכווייז איינגעבירגערט ביים עולם װי א לא• יוצלח
ל״ע .צו וראם ער נעמט זיך ווערט גראד ■דאס מסחר קאליע .דאם .אײנדי  Tעגיש
איז זיך צעוואקסן אזוי וױיט אז מענטשן האבן .געהאלטן .אז ער שטערט
די הצלחה פון יעדן מיט וועמען ער קומט אץ בארירונג ,און מ׳האט מורא
געקראגן אריינצוכאפן א ״גוט מארגד פץ אים .מ'האט אים פשוט אויס*
געמיטן״ וױיל מ׳האט געהא״לטן אז נאכדעם ווי מ׳קריגט א ׳״גוט מארגן״ פון
ר׳ שבתי״ איז דעד טאג שוין ני שט קיץ גליקלעוכעד .ער האט לעצטנם
געהאט -א ג עוו ע ל ב .אין די האליעס .ווי א .ס ך אנדערע ,,און■ גראז־ ני שט
געווען .דער ארעמםטער פון .די ,דאך איז דער אבערגלויבן געווען זייעד
פארשפרייט .צווישן .די מענטשן אין שטאט .ס׳איז דערגאנגען אזױ וױיט  .אז
איינער האט געװאלט ארײנקיבעצן דעם  .צוױיטן האט ער אים געשאלטן1.
*שבתי זאל .די ר.נ א ר; אנטקעגן קומעך* .הגם ער איז•.געווען .זייער באליבט
.
ביי יעדן•.
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אדווא קאט מאנדעלטארמ
 8זאמאשטשעד יוגגערמאן ,וואס האט פראקטיצירט אדוואקאטור אין
טאמאשאוו ■,אניך ער האט זיך ני ט געמישט אין קהל׳שע עניביס ,נ או זיך
אפגעגעבן מיט דין בארוף .אבער איז געווען נאציאנאל געשטימט.
*
*

M״
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איטשע כארענשטיין
■

אלעזר בארענשטייבס זוך ,וואס האבן זיך גערעכנט קרובים מיטן
ראדזיגעד איזביצער הויף .אין דער יוגנ ט איז ער געווען א חסידישער
יוגגערמאן און חתונה געהאט אין לובלין צו אן עבט חסידיש הויז׳ האט
אפילו אנגעטאן א שטריימל צו דער חתונה .נאד די גייע ווענדונג פון דעד
ערשטער מלחמה האט אים פאדוואנדלט אין א וועלטלעכן יונגעדמאן ,עד איז
אויך געווארן פון די גרויסע גבירים אין שטאט ,האט פארמאנט א שניט
קראם פון די גרעסטע אין געגנט .אוין־ איז ער געווען איינער פון די
ציוניסטי שע פירער און איר ערשטעד פארשטייער צו דעד אידי שע גמינע
אבער זי ץ מהות איז ני ט געווען פון א פארטיי מענטש .ער פלעגט אנטייל
נעמען אין אלע אידי שע געזעלשאפטלעכע אינסטיטוציעס מים א ברייטער
האנט .זייער פיל האט מיטגעהאלפן •דץ יונג פאדשטאדבענע .צארטע .פדוי
מינטשעלע ,וועלבע .האט פאדוואנדלט דין הויז אין .אן אדיסטאקראטיש הויז
און האט זיו אויד באמיט אנצוהאלטן איר גייסטיקע ירושה ,טראץ דעם
וואס זייערע קינדער זיינען געגאנגען אין גימנאזיום דינ ען זיי געווען
מאדערן רעליגיעז .דיער עלטסטע טאבטעד ,ביילע ,איז געווארן די שנור
פון יעקב לעדעדקרעמער פון די נכבדים אין שטאט .ליידער איז קייגער
פון די ני ט געבליבן .נאר דין געוועזענער איידי ם :יצחק לעדערקרעמער.
h

ft

■

אלי ,שטרוזלער
m

א איד פון פאלק ,א בוימייסטער ,זייער א גוטער כעל מלאכה און
א קלוגעד ערלעכעד מענטש .ער האט וויעי ק געלערנט אין דעד יוגנ ט
אבער האט פאדמאגט אן איינגעבוירענע אינטעלעגענץ אץ זעלבסטכילתנג.
ער איז געווען פון די חשוב׳סטע עסקנים אין האנדווערקער סאראיין און
אנערקענט און באליבט אין אלע קרייזן און שיכטן פון שטאנו פאר אן
ערלעכן און אויפדיכטיקן האכאנ שטענויקן מענטשן וואס איז ווערט אכטונג
און כבוד.
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V

אי! די ערשטע יארן פו! פוילנס זעלבסטשטענדיקייט האט ער.געארבעט
אלם באאמטעד אי! מאגיסטראט• .זינט די ניי ד^רוױילטע זעלבסטשטענדיקע
אידישע קהלה איז ער געווארן איר סעקרעטאר ,וואו ןןר האט אנגעהאלטן
רעם אמט ביז פוילבם צתאמענברוך .עד איז ‘ געווען פון די י פירער פון
ד$ר י ציוניסטישעד באמעגונג אי! שטאט.
■ ■

■

B
-

ן

^ י

^

1

■

I

■
1

ו•

**

יחזקאל קאפענכויפ
1
1

י

m
■

■

*

M
■

סטאליער פו! פאן . ,א פארצייטיקער טיפ כעל טלאכה ,מיט בארד .און
פי או ת .און• שומר תורה ומצות .געווען פון .די חשוב׳סטע .פאדששייעל .פון
האנטווערקער פאדאיץ אין די .שטאטישע געזעלשאפטלעכע  .אינסטיטוציעם.
•KUI

<>9

•>P » l

I

* «

*

*»

אליעזר דארענפןןלד

•

«

* I

סעקדעטאר פון שטאטישן מאגיסטראט (א! אמט וואט איז געווען פו!
די געציולטע :אין  .פוילן וואס .איז באקליידעט■ געווארן דורד א איד} .ביי
פוילנם אנטשטעאונג האט דעם אמט פארנומען יעקלי דארענפעלד ,ער איז
כאלד אוועק קיץ אמעדיקע ,האט ער דא 0איבערגענומען און אנגעהאלטן
ביז הארט פארן קדיג׳ וואס צוליב דעד אזאן פאליטיק איז ער באזייטיקט
געוואדן .זיין זץ לייבל איז גע׳הרג׳ט געווארן אין דעם בלוטיקן דאנערשטיק
דורך די דייטשע באמבערם .ער מיט דעד פאמיליע זייגען אוועק קיץ
ראװע דוםקא און דארט אומגעקומען.
*

i w

פײכעל חאלץ

*

i

גרינדער אץ איינער פץ די הױפט פירער פץ
פועלי־ציון כאוועגונג אץ טאמאשאווער קרייז.
געבוירן אין יאהד  1894אין טאמאשאװ בײ בעל־בתישע רעליגיעזע
עלטערן ,ער האט באקומען א שטרענג רעליגיעזע ערציהונג .געלעדנט אין
פריוואט רעליגיעזע הדרים .ווי דער שטייגער אץ יענער תקופה ,ביים סוף
פץ דער ערשטער וועלט מלחמה ,איז עד געוועזען אייגער פון די עדשטע
פיאנערן צו פארשפרייטען דעם ציוניסטי שען געדאנק צווי שען דער אויפ־
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װאנעגדער אידישער ױגענט ,און מיטן גאנצען פייער פון ױין ױנגעד פילבארער
ברויזענדער נשמה האט ער זיד אריעגעוואדפען אין דער .אידעאלאגישער
ארביימ' אץ האט געגרינדעט די פועלי ציון באוועגונג׳ אין איז געבליבען
איעער פון אירע דינאמי שע פידעד ביזץ לעצטען טאג.
די פאדטץ האט איהם אלע מאהל ארױסגעריקט אין פאדעדגרוגט
אנטײל צו נעמען אלס איר לעגי טי מעו פאדשטעהר אין אלע קהליישע און
געזעלשאפטליכע אינסטיטוציעס ,װי ’־ער האט ןיך ספעציעל'אויםגעצ ײכעגט
אל 0ואטמאן אין שטאט ו א ט ,וױ ער איז געאכטעמ געווארען אויו פון ו י ני ט
אידישע דאטמענעו.
עו איז פאררעכענט געווארען אלם אידעאלאג פון ד עו פאדטיי אין
שטאט ,ער פלעגט אפט ארויסטרעטען מיט אידעאלאגישע רעפאראטען ספעציעל
האט אים• געהאלפען ■זיין שאופקײמ און אױפבליצענדע געדאבקען צו אפאנירען
געגענעדי שע ועדנער ,װאס אין די י או ען פון שטװם און דואבג האט דאס
פארגומען א גווי ם ארט ביי דעד אידי שעד ױגענט אין די פוא װינץ עטעטלעך.
זיץ כח כלוט און מארן און פולער ענערגיע האט עד געשאגקען פ או
ד עו פאוטײ ,פ או זואס ער איז זעהר געאכטעט געווארען.
בשעת דעד זײיטשער אקופאציע א פאד טעג נ אן ראש השגה ת״ש,
האבען די דײטשען פאדנומען פײבלן מימ דינע  2זיהן״ און ױדא גאלזימאנ׳ס
 2זיהן לייביש באויקס איידים א ץ.ליפ אלי קרעשיװעד א;א .װ .און 1יי האבען
זײ אװעקגעפיױט פון שטאט מי ט׳ן בעלזיצעו וועג ,און ל ײדעו זיך מעד ני שט
אומגעקעוט״ אונ טעו װעלכע אומשטענדען און װי זײ זענען אומגעקדמען דודך
די דײטשע מ עו ד עו איז אומבאקאנט הי״ד.
■

m

*

■

■

י

*

־

*

־ t

אכרהם יצחק בלאנדער
*

י

.

אן אנגעזעענעד איד ,אן איידעם פון ו׳ י שואל סיני׳ס ,פון די
עסקנים אץ דאזארעם פון דער אידי שעו גמינע ,כלל טו עו .אין ד עו
עדשטעד מלחמה האט עד מצליח געווען אץ האט אויפגעכויט דעם טאוטאק
וואם איז גערופן געווארן ביז צום חוו בן בלאנדעום טאוטאק.
דין זון• משה ,היינט אין ישדאל ,איז געווען פון די רעוויזיאניסטי שע
'עסקנים אץ די עד פאדשטייעד אין קהילד* אן עסקן ציבורי ביזן  .היינטיקן
טאג.

.יזכוו -גון
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די ןןןניגד איג טזטארגו
4

• ש .ליכט
דעד אלטער חעשל
■

אזוי האט מען גערופן ר׳ אברהם יהושע העשל שלאגבוים ,וועלכער
 :ד>אט געטראגן רעם גאמען פץ אפטער רבי ץ דעם אוהב ישראל .ער איז
•געווען  8איד א שתקן או! איש מכובד .ער איז ג או געפארן גו ם נעשכיזער
רבי׳ן ד׳ איציקל אץ צום אלטן טריסקער מגי ה און נאפדעם צום קתמירער
רבי׳ן ר׳ מרדכי׳לע.
ער האט געהאט  2זין .ר' שמואל ,וואס זיינע קינדער געפינען
זיך אין ישראל און אין אמעריקע דניאל שלאגבוים ,און יעקלי שלאגבוים
מיטן זין יצחק שלאגכוים ,וואט געפינען זיו אין טאראנטא .די זיינען
געווען פץ די ,חשוב׳ע קיעלצער חסידים און אנגעזעענע בעלי־בתים אין
שטאט.
1
■
¥

*

■
■

i
*

1
.

דעי אלטעי יעיואלע
אדער ווי מען האט אים געױופן יעקאלע בראפמאן ,פץ די ראחיגער
חסידים .ער פלעגט שוין לייענען יעדן טאג די אידי שע צייטונגען אץ זיך
אינטערעסירט מיט וועלט גייעס .די קינדער האבן געהאט א שענק אויף
קאשטשעלנא אץ דינ ען געזוען חשוב׳ע בעלי־בתים.
•

>

דעד &לטער שמואל מיכעלעס (באדענשטיין)
א בעלזער חסיד ,וואם טראץ זי ץ טיפן עלטער איז עד אין די גייג־
ציקער יארן נ או געפאדן מי.ט א וועגעלע קיץ בע א .זיץ ז ץ מעכעלע איז
!:גע׳הרג׳ט געווארן ערב סוכות פץ עלעקטרישן שטראם .אץ דעד אינגסטער
 :אייזי ק ־ איז אין ניד יארק.

טאמ^שאווער
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אנזצבה פאר 1ע2ןא1ט־ע■ אגן פרייגד
• ש .ליכט
אלטער שטול
«
<

I

א חשוב״ער בעל בית ,בעלזער חסיד ,פיש סוחר״ געוועז אן עוסק
בצרכי ציבור ,חבר הועד פון שטאטישער תלמוד תורה״ פארשטייער פון
דעד אגודה אין מאגיסטראט .עד האט ליב געהאט א טובה צו טאן ,פלעגט
בארגן אידן א גמילת חסד און געהאט א ספעציעלן בוך דערויף.
*

*

אלמער

ש טול

י

און

ז י ין

פ דוי

סימא

*

ביי איס האבן געהאט אכסניא פיל דביים ,ספעציעל פון  .חג ר
•בעלזער דינאסטיע ווי די מאגיראדועד דביים רבי ארי׳ לייבו ש לוקח פון
ראווא רוסקא און זיין זון רבי נחום אהרן פון.לע מבעדג .ער איז געווען
פון די אבגעזעענע אידן אין שטאט און אויך זייער נאענט צוי די ציע שינאוועד
חסידים .זיי זון עוזר װעלכער האט באלאנגט צו דעד ״צעירי אגודת
ישראל״ געפינט זיך הייבט מיט■ .דעד■ פאמיליע אין חיפה ,ישראל.

■
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• מכור .בוך

ו׳ נ תן ניי
■

0ון די עליטע אין שטאט״  8איד  8למדן אפקח׳  8גביר און נדבן,
גערער חסיד און קדוב פון קאצקער דבי׳ן .אלע קינדעד תלמידי־חבמים
און לומדים .עד אין געווען י דאס פענדל פון שטאט.
1

A

*

שמואל לוכערגז
•י.

 8געבוירענער אין בדיסק״ נתן ניי׳ס  8ן איידעם״  8איד מיט 8
שארפן קאפ און גרויסער למדן און געדעד חסיד .נאכן ערשטן קדיג איז
עד געמארן  8יורד ל״ע״ אבער טדאץ דעם איז עד געבליבן 8ן עסקן*
פון די אגודה פידעדס.
װען אין שטאט איז אראפגעקומען די נאוואראדאקער י שיבה האט
ער די גע׳דודפ׳ט ביז ער האט זיי משלח געווען .מען האט אים גע־
פרעגטז היתבן ,פארוואסז האט ער געענטפערט! ודיל די דינ ען ליטווא־
קעס׳ אין  8ליטוואק האט  8צלם אין הארץ — .ר׳ שמואל״ פון װאנען
ווייסט איר? — האט ער געעינטפערט :איד בין דאד  8ליין  8ליטוו8ק״
ווייס איך ג ענוי...
■

■

.4•..

^ •»•>•—^^0 >■Q

■

אלי ,ח ײ מ ג ר שנ׳ פ
4

 8געהויבענער בעלזער מסיה  . 18עסקן במצות
די געציילטע אגשים חשובים אין שטאט״  8גרויסעד
לוחם געווען קעגן יעדן .מינדסטן אפנױג פון אידי שן
ער איז געדדען  8גרויסער איש המעשה אץ געאכטעט
שטאט.

ורודף צדקה״ פון
קנאי״ וואס האם
דדך אדער מנהג.
ביי דעד גאנצער

■

מ עגדלי טעסלער
■

■

 8גערער חסיד׳  8גאנצע וואך געדאװנט אץ געלערנט אין גרױסן
בית המדרש״ געװען דער הויפט באזארגער פון קנין ספרים״ דיער 8
ליבלעבער מענטש״ תמיד האט גע שיעט דעד שמייכל אויף זי ץ פנים .דין
פרוי רחל איז געווען די עקדת הבית און די הויפט סוחד׳טע״ און ער
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האט עוסק געווען כתורה וצדקה .א ועלטענער בעל מידות ,האט ניט
אנטייל גענומען אין קיץ שום מחלוקה אד עו פאליטיק אין שטאט.
זיינע זין ,גדלי׳ שלום און ישראל׳קע ,זיינען געווען בכבוד׳יקע חסידי׳־
שע בעלי בתים װעלכע זײנען געגאנגען אין די פוס־טריט פץ זייעד
פאטעד .זייערע קינד ע ריזיינ ען ג״ ה געבל״בן לעבן און זיי געפיגען זיך אין
אמעריקע אץ ארץ ישראל ,און פארנעמען א בכבוד׳יק ארט צווי שן י ע ר
שארית הפליטה פון טאמאשאוו.
■

דידל גאלדשטיין
פון י י הויסאטינער חסירים ,זייער א בכבוי׳יקער און ערלעכער
מענטש ,ער האט מצליח געווען אין מ0חר אץ געהאט זיי עו געראמענע
קינדער אץ האט זיך משדך געווען מיט רבנים אץ חשוב׳ע אידן פון י ע ר
מדינה און איינגעהאנדלט לייטישע איידימס אץ שניר .זיינע קינדער און
אייגיקלעך זיינ ען געווען פון די שענסטע מענטשן אין שטאט ,עשירים אץ
חסידים ,עסקנים ואנ שי מעשה .זיינע זין  1י שעי׳ ,יעקלי ,ישראל הירש,
אץ יבדלו לחיים ,ר׳ ברוך גאלדשטיץ ,א איד א למדן און חסיד ,א
וואונדערבארער האדציקער חסידישער בעל תפילה ,היינט אין ברוקלין,
ר׳ נתן ,אין ארץ ישראל.
זיינע איידימס ! ארי׳ העלער ,דעם פראמפאלער רב׳ם זץ ,ליפא
האניקספעלד ,א תלמיד פון מאציווער עילוי און אליץ א גרויסער תלמיד חכם,
מאטל האכמאן ,א איד א למדן און יעקב וױיסער .אויך זייערע קינדער זיינען
שוין געווען פון די בכבוד׳יקסטע בעלי בתים .צווי שן זיי דעד באקאנטער
פארדינסטפזלער לאנגיאריקער מזרחי עסקן אץ געוועזענער קהלה פרעזעם,
היינט אין ישראל ,ר׳ חיים יוסף לערער .א מייל פץ זייערע אייניקלעך
זיינען געראטעוועט געווארן אץ געפינען זיך אין אמעריקע אץ ישראל.

ראוכלע חײמשעם (גארטלער)
א איד וואס האט שווער געהארעוועט אויף פרנסה ,אבער נאך א
גרעסערער בעל עבודה אין אידי שקייט .יעדן טאג פלעגט ער אויפ שטיץ
פארטאג און גיין אין ד׳ יהו שע׳לעס שטיבל דאוונען און לערנען .א איד
א שמח בחלקו .זיין גאנצן כוח האט ער אדיינגעלייגט צו דערציען זיינע
קינדער אויפן פארצייטיקן חסידי שן שטייגער ,און דאס איו אים טאקע
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געלונגען .זייגע צררי זין דוד ארן יצחןנ גארטלעד זײנען גערוען דורכגע־
וריק טע חסידישע יונגעלייט״ ציע שינאווער חסידים ,מיט דעם עכטן חסידי שן
ברען ,מאס  8ח ת לערנען א^ן חסיחןת האט זיי גארנישט אינטעדעסידט.
זיי האבן שיין געהאט קינדער בחירים ויי די בלומען יואס האכ 1כסדר
געלערנט אין צאנזער שטיבל .ליידער איז קיין איינער פון די ני ט געדאטעוועט
געווארן.
■

*
■

■

פשח פו ט עד

1

m

געהאט א קליין שפייז געוועלבל .אבער עד האט זיר רוייניק אפגעגעבן
דערמיט . ,מיט פרנסה האט זיך באשעפטיקט זיין וריב יהודית׳ און שפעטער
די קינדער ,ער איז געפארן קיץ שינאויא צום דברי יחזקאל ,ארן דארט
אפזיצן חדשים און דאס זעלבע שפעטער קיץ ציע שינאוו צום בעל
דברי שמחה״ און די צייט וראם ער איז געווען אין דער היים איז ער
מערסטנס געווען ביי הרה״צ ר׳ יהו ש׳לע אין ד ץ זץ ר׳ יוסף לייביש
זצ״ל״ און .געגאנגען נאד געלט פאר אידנס ויעגן .ער איז •געווען דאס
גוטסקייט אליין ,זיינע צורי שווארצע לאכענדיגע אויגן האבן אדויסגע שיינט
פין ד ץ וױיס פאטריארכאלען געשטאלט .ער איז ביי זיך געווען אן עניו אפילו
פאר א קליץ אינגל ,א איד א בעל מידות רואם האט תמיד עוסק געיוען
בתורה ועבודה .פון זיינע קינדער זיינען א טייל אין אמעריקע און א טייל
אין ישראל.
►י*,
—•

״•>■

י ש ר אל׳ קע לערמאן
1

■

1

v

1

א .בעל־בתישער אי ה בעלזער חסיד״ פול מיט ענערגיע אץ איינ־
•
געבארענע חכמה מיט א יוארעם אידי ש הארץ .ער מיט ד ץ שוואגער
הירץ פעלחען״ ייעמענס שוועסטער יאכיד איז געווען ישראל׳קעס פדוי״
דינ ען געייען פון די גרעסטע גבירים אין שטאט .די האבן שטארק מצליח
געיוען אין דער ערשטער ייעלט־מלחמה .זיי האבן  .געהאט דאס גרעסטע
קאליניאל געשעפט אין גאנצן פאוריאט .ווי אייו האבן די געבריט צוואמען
מיט בירד קעסלער די מיל אין בעלזשעץ. .
י שדאל׳קע איז טראץ זיין גרױס גבירשאפט פארבליבן דער פאלקס־
טימלעכעד• איד .ער האט דך וריטעד גוטברודעריש פארהאלטן מיט אלע.
ער  .האט ליב .געהאט א גוט יוערטעלע אפילו יוען מען האט עם אים•
ארײנגעזאגט״ אבי דאס ייערטל איז • געווען שארף אץ־ שפיציק . . .
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קיק אפיציעלע אמטן האט עו גיט געמאלט אננעמען ,וואס ווי
פאדשטענדלעך האט מען דאס אים אנגעטראגן .ער האט זייער פייבט
געהאט זיו צו קהל׳ן .אבער גרויס פארשטענדעניש געהאט פאר אינדיווי־
דועלע הילף ,פערזענלעך ארויסהעלפן א אי ה מיט א שיינע נדבה אדער
א גמילת חסד.
ער איז פלוצלונג קראגק געווארן אויף א סטראק .די ערשטע זאך
האט עד געגעבן א באפעל אלע משכנות צוריקצוגעבן אומזיסט .ווען דער
ציעשינאווער רבי האט אים מבקר חולה געווען ,האט ער געוויינט :רבי,
זייט מתפלל ,לא אמות כי אחיה ,כ׳וויל נאך לעבן ,וױיל נאך מענטשן
מעלן עפעם האבן פון מיין לעבן .אבער ,ליידער ,איז ער געשטארבן אין
די  .פריע פופציקער.
פון זיינע קינדער האבן זיר געראטעוועט* פעשא און איר מאן
הירש מלד גלאנצער מיט די קינדער ,שלמה׳לע ,יונה מאס האט אין די
<* 1ע 20־ער יארן געלאזט שטיין לעם פאטערס• פארמעגן און אמעק
קיק ישראל אלס חלוץ ,היינט אין אמעריקע .דעד אינגסטער ,שמואל ,האט
זיר געראטעוועט ביי די דייטשן אין די מעלדעד ,היינט אין וויינלאנה אמעריקע.
ישראל׳קי לערמאן איז געווען א שם דבר אלן טאמאשאוו ,אזן
אלע האבן שטארק באדויערט זיק יונגן טויט .נאך זיק לוי׳ איז נאכ־
גענאנגען די גאנצע שטאט׳ ײי אייר זיינען ספעציעל געקומען מענטשן
פון דער געגנט אים אפגעכן זיין לעצטן כבוד.
v

אנשל שור
געבוירן און דערצויגן אין טאמאשאוו .פדן דעד פריסטער יוגנט
האט ער געהאט א גייגונג צום ריידן ,עד פלעגט ארויפגיק אױפן שטיבל
בוידעם און זיך .איינהילן אין א טלית און ריידן מיטן עכטן .מגיד״ישן
ניגון און נוסח .צו זיק יוגנט חבר מיכל יודא פלוג פלעגט ער זאגן,
אז מען איר היל זיר איק אין טלית׳ זע איר .אין מי.ק פאנטאזיע א פול־
געפאקטע שול אדער בית המדרש ,מיט הונדערטעד צוהערער.
די בחורים פלעגן אים ודארפן האנטעכעה .אבער דאס האט אים
ניט צוריקגעהאלטן פון מאכן איבונגען צום רײדן ,מי עפעס אן •אינער־
לעכער דראנג מאלט אים געשטויסן צו דעד בימה .קיק גרויסער למדן איז
עד ניט אויסגעמאקסן ,אבער די אראטארישע קונסט האט ער אין זיר
אנטמיקלט .בכלל איז ער געווען זייער א.־שיינער ,הויך און פעסט־געבויטער
מאנספארשוין ,דאס וואס מען רופט ביי אונז אין אמעדיקע ״פערסאנאליטי״.
ער האט חתונה געהאט קיק בילגוריי.
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מיטן אויסבדוך פץ דעד עדשטער קריג איז עד אמעק אין טיף•
רוסלאנד ,וואו ער איז געמארן:טעטיק געזעלשאפטלעד אין די פארשידענע
הילפס־קאמיטעטן פאר ו י ביעזשניצעס .דארט את ער געקוטעו אץ נ*8
רירונג מיט -דעד מאדערנעד אידישעד ורעלט פץ וועמען עד האט זיר
געלערנט די מאדערנע רעטארישע קונסט ,עם האט זיר ביי איס געשאפן
א סינטעז צווישן מגיד־מטיף און רעדנער ,בעסעד געזאגט> א מאדערנער
מגיד.
ער איז ניט געווארן קיץ ״פיעכאטנע־מגיד״ ,נאר א פדאפאגאנדיפט
פאר דעד אגודה*  .מאס האט אי ם באצאלט א י סטאביל געהאלט א ת מ צר
פ און' אין־ דיי פוילישע קליינע שטעטלעך צו אדגאניזירן אגודה צווייגן.
שפעטער איז ער געווארן דער' אפיציעלער משולח פץ דער ״מתיבתא״
איין מארשע ,מאם זי האט אים געשיקט קיץ אויסלאנד זאמלעך געלט.
שפעטער את ער ־ געפארן פאר אנדערע אינסטיטוציעס .עד האט שרץ
געהייסן -הרב אשד אנשיל שוד.־ ער האט אלעמאל געהאט א גרויסן סוקסעם
איין* דער ״בימה״.
אין א פריװאטןי שמועט האט ער ־געזאגט ,אז דאס האט ער^ צו
פארדאנקען דעם טאמאשאמער שטיבל בוידעם מיט די בחורים ,כאטש זיי
האבן אים דעמאלט געווארפן ה אנ ט עכ ער...

אליעזר בערגענבוים ■
*

י

,

•

,
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י■ אן איינגעמארצלטער ־ אץ אפשטאמיקער פון טאמאשאוו מדור ־ דור,
א■ איד אן■ עושר און בעל צדקה פץ •די בכבוד׳יקסטע •בעלי בתים אין׳
שטאט .ער איז געמען פון די געציילטע חשוב׳ ע מענטשן אץ שטאט מאס
האט ניט ׳באלאנגט .צו קיץ חסידים שטיבל ,ער האט געדאמנט אץ גרויסן
בית המדרש ,אבער־ זיר באטייליקט אין יעדן דבר טוב מאם איז דורכגעפירט
געמאדן דורך אנדערע י בתיי מדרשים .זייער א י שטילער מענטש ,פץ די
גרעסטע תבואה סוחרים אין געגנט .אן אריסטאקראטישער מענטש ,געהאט
י ׳'־
זייער חשוב׳ע קינדעד.
זיין איידים איז דער באוואוסטער געזעלשאפטלעכער עהקן אדן לאנג:
יאדיקער פדעזעם פון דער קהלה ,מר שמואל שיפלינגעד ,ער ,מיט זיין
שװאגער יעקב :בעדגערבוים ־ אץ קיגדער ,י געפינען■ זיר אין אמעדיקע.

*WKPgaxo
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טזטיבעל יןנמגלײבג
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•  .ש .ליכנז

מ א מיל פו ש
i

4

משה לעסערם זוהן ,מאס ער איז געווען שמש און חזן שבי אין דעד.
גרויסער שוהל ,ר׳ משה לעסערס איז געווען אן איידעלער איד און האט געהאט.
טייעדע קינדער ,זיין זזהן מאטיל איז געמען ספעציעל א געראטענער׳ קלוג,
און שיין מיט א שארפען קאפ א מתמיד את חםיד״ געלעדנט אין דבי
יהושיע׳לעס שטיבעל את פון ציעשיגאווער דבינ׳ם גמארדיע ,ער איז פארעכנט
געווארען אלם איעער פון די בעסטע בחודים ,עד האט חתונה געהאט קיין.
קארטשין וואו ער האט פארנומען א חשוב ארט אין געזעלשאפטליכען לעכען׳
דארט איז ער אומגעקומען מיט דעד גאנצער פאמיליע.
1

יחזקאל׳י זכרי,ס
דעד זון פת זכרי'׳ את איידים פת שלמה אקסט .פון די געציילטע
בחודים וואס נאכץ עדשטען קריג זענען די געבליבען טריי צו תורה און
חסידות׳ ניט באאייגפלוסט פת די אלע גייע לאזונגען א ת ווינטען וואם זיינען
שוין אדייגגעדרינגען אפילו צו די אין שטוב ,מאס דין שוועסטעד גיטעל׳י
איז געווען א פייערדיגע ציוניסטקע (די פדוי פת פישעל פלוימענבוים) פון די
חשוב׳סטע חסידישע אמד׳י שע בחורים אין דבי יהושיע׳לעס שטיבעל את
דיער מדריו״ נאך דעד חתונה האט עד געדאמענט אין ציעשאנאווער שטיבעל
וואו עד איז פאררעכנט געמארען פת די חשוב׳סטע יונגעלייט.
V

M
*

ױםעלי געלכער
מען דעד קליעער יוסעלי איז שוין געווען א דערוואקסענער באבערד־
עלטער בחוד ,פון די אנגעזעהנע חסידי שע לומדים אין רבי יהושיע׳לעם
שטיבעל ,איז ער געבליבען ביים נאמען דעד קליינער יוסעלי ,וױיל ער איז
טאקי געמען זעהד קליץ געמיקסיג פיזיש , ,אבער זעהר גרוים אין מעלות
את מידות ,א גדויסער תלמיד חכם און א גרויסעד חסיד וידא שמים.
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ת מר בור

געבוידען ביי אדימע עלטעדן װאו ער האט קיעמאל נינו געהאט עסען
צו דעד זעט ,אזױ האט ער אויד ניט געהאט א זעטיגקייט אין לעדנען תורד-
וויפיל עד האט געלעדנט איז איהם אלץ געווען צו וויעיג ,ער האט פשוט
געשליגגען בלעטער גמרא ,די בעלי בתים פון רבי יהושיע׳לעס שטיבל
האנען איהם געגעכען טעג ,און ער איז געוואקסען ניט פיזיש גאר גייסטיג.
עד פלעגט זיץ  .חפידישען דודשט לעשען ביי די טישען און תפלות פון
ציעשינאווער רבי׳ן ז״ל ווי אויך פלעגט עד פאדען טיילמאל קיין בעלז,
עד האט חתונה געהאט קיץ קארטשין גאליציען ,וואו ער איז אומגעקומען
מיט זיין גאנצעד פאמיליע.
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איינער• פון וי שטעטלשע יוגגע .לומדיט
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געבוירען אין אן ארימע יחוס׳דיגע היים .פון
זיק פאטערס צד — א נאענט אייניקעל פזן הרה״ג ר׳ ליבדש חריף׳ באוואוסט
אלם פלאצקער רב זצ״ל.
פון קינדורת אויף האט ער ארויסגעוויזן החמדה אין לזנינען .אין דעד
ערשמעד ישיבה צ?יכענט עד זין אויס אלם איינעד פון די בעסטע תלמידים
פון ר׳ נתן מלמד .ביי דעם גרויסען שטאטישען פארהער ,וואם איז דאן
פארגעקומען כיי א סיום מסבתא.
אין די עטליכע יארן פוב׳ם ערשטען וועלט קריג ,ווען דאם לערנען
איז כמעט אינגאנצען אפגעשטעלט געוואדען ,ווארפט ער זיו מיט דער
זעלבעד התמדה צו דער מאדעדנער אידישער ליטעראטור .ביי די עלטערן
ווערט ער שיער נישט פאררעכעבט פאר א *פארלױדעבעם״ ד .ה .אדאפ פון
דרך הישר .אבער• ע ה געפיגט זיק וועג צוריק צום לימוד התורה את ווערט
אימער פת די טיפישסטע חסידישע בחודים וואס ־ מ׳ האט לעצטענס געקענט
זעלטענס טרעפען .זיין פרומקייט און חסידות דערווייטעדן אים פונ׳ם
ברויזענדען :אדום .זיק ארט איז .שטעגדיג אין ר׳ יהושע׳לעס שטיבעל ביי
א גמרא אדער א ספד .ער העלפט אויו ארויס אין דעם סאדע געוועלבל
פת זיינע עלטערן .פץ לער באטור איז עד אן אויסערסט גוטמוטיגער מענש.
איך וױיס נישט צי  .ע ר האט אין זיק לעבען -אמאל מייט וועמען זיו געקריגט.
בכלל איו עד געווען א כעלי מדות ,געגאנגען יעדען אויס׳ן דועג.
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ער איז זיך משדך מיט■ :א ׳שעהנער משפחה ,פון טישעוויץ( ,זיין ■שוועד
ר׳ אלעזד לערנער אח א איד א תלמיד ,חכם) ,וואו *ער באזעצט זין .אויך
דאד ט אין טיש״עוויץ טרעפט .מען  ,אים אין ידי נעכט אין ־•בית  .המדרש ביי א
י- .
גמרא.
■ד
#
אין ד עי צייט פון דעד .היטלער אקופאציע לאזט ער זיק פדוי חוה׳לע
־״
-/
מיט זייער טעכטעהל אין'טי שעוויץ אוך ער' .אנ טל ױפ ט קיק :׳ראווע צו די
רוסען .פון ד אר עזו ער ט עה:־,פארשיקט צום וױיטעןד־צפת*׳ומו־■עם/פריען אים
א& די פינגער פון די פיס אין' די ארכאנגעלסקער וועלדעוי ביי דער ארבעט.
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יזמר גוך
נאך לער באפרייאונג פון לער פארשיקונג לאזט ער זיך אן אפגעשוואכטער
אין טשימקענטער געגענל אין .מיטל־אזיע אץ שטעטל לענגער וואו זיין
נשמה געהט אים אוים אויף די העגל פץ זיץ עלטערעד שוועסטעד רעביל.
אין ב׳ מרחשון תש״ב.
דער קאלכאז יואר ער האט געארבעט גיט איט אפ פיר איילען ע רו
רואו ער ליגט אפגעזונדעדט אליץ טויזענטער מיילען אוועק פץ זיץ■ געבורטס*
ארט און פץ זיעע לעבענגעבליבענע נאענטע... .
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ווען לער טאג פץ נקמה וועט קומען זאל אויף' זיץ יובג פאדשגיטען
לעבען אדיינגעהן אין רעכנונג.
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די טאכטער פץ ר׳ שבתי פדידלענדער .זי איז געווען עדלעד אץ
גאטספאדכטיק .געהאט א טיפע יריעה אץ לער מאדערנער אידישער ליטע־
ראטור .זי שליסט זיך אן אין לער ציוניסטישער ארגאניזאציע בייט .אנהויב .
פץ איד אדיפקוט אין אונזער שטאט• נאד לער חתונה פירט זי מיט איד :
מאן לוד א סאדע־ און טיי־געוועלב אין די האליעס .אין קריג אנטלויפט .איך !
מאן קיץ ראווע פון וואנען ער ווערט פארשיקט  -קיץ סיביר .עלנט אץ־:
איעזאם גייט עד .שפעטער אוים אין סאמארקאנד . ,מיטל אזיע ,פץ הונגער{
און קדאנקײט .זי .פדיילע .איז געבליבן מיט אירע  2קינדערלעך . ,שלמה :
אלעזר און זלאמעלע ,אין טאמאשאוו ,צוזאמען מיט לי עלטעדן •.פון־ דארט ‘
זאל זי האבן אויסגעזיללט געװארן קיץ טשעשאנאוו אץ לערנאד קיץ
בעאעץ אין לי גאז־קאמערן .פון לי קינדער'  r aקיץ שפור נישט.געבליבן.
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אנטלאפן פץ לי לייטשן קיץ דאווע רוטקע ,דארט חתונה געהאט
פאר יוסף לאנאייל .ביידע זיעען דארט אומגעקומען דורך די דייטשע
קאניבאלן.
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י.& .
ג ע בוי ף ען אין טאמאשאװ אין  1910בײ זעהר ארימעי
עלטעדן .געלעדנט קינדװײז בײ פדױואטע מלמדים אין חדר .צוליב אוײמקייט
גןןהט ער זעהר ױנג״ארבעטען שניידעריי • .זייעגדיג רירעװדיק און דיגאםיש
ווארפט ער זי ד מיטץ גאנצען פײער פון זיץ אינגער נשמה .אין געזעל־
שאפטליך פארטײאישען געראנגעל ,פריער אין החלוץ און נאכהעד אין די
רייען װאס גלױבען אין דער באפרייאונג פון דער גאנצער מענשהײט דורך
 8סאציאלער רעװאלוציע.
•אין  1939װערבירט ער זיך
מי ט .דין מוטעד קיץ אזקראינא אויף
אדבעט .גאך היטלעד׳ם אגפאל אויף
רוסלאנד שליסט ער זיך אן״ אין
כערסאן .פךייו ױליג.איז דער רויטער
אדמײ .צו קעמפען מיט זיץ אייגען
לעבען געגען די היטלערישע בעסמיעם.
'אין  1942פאלט יער אין די שלאכטען
בײ ויאסטאװ ביים .דאן.
זײענדיק פון דעד נאטור א גוט־
מוטיגער מענש האט עד סיי ‘פרױואט
סײ געועלשאפטליך געלעבט■ פאר
אנדערע פריעד װי פאר זיך ביז די
זײיטשע רשעים האבען פארשניטען זיין
ױנג לעבען•
ער האט פארענדיקט זײן לעבען
מיט א מות קדושים.
זאל זײן אנדענק זיין געהיײ
ליגט.
ס שול ס ב ארג
■
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ריבטיק האט ער געהייסן יוסיל שייבער ( 8ברודער פון חיים יעקב
שיינעה אייבער פון די אויפגעקומענע גבירים גאכן עדשטן וועלט־קדיג
און קיעלצער חסיד) .יוסיל וואסערטרעגער׳ א הויד געװיקםיקער און
ברייט־בייניקער יונגערמאן .האט געטראגן דעם פאלבע אידישן לבוש״ די
בארד ניט געשוירן׳ ל8נגע שווארצע מלבושים מיט  8שווארץ חסידיש־
היטעלע אויפן קאפ.
אבער דערמיט איז
טרעגער״ װײל פיל פון
לבוש .אבער יוסיל איז
תמימות׳דיקע אויפפירונג.
וױיניק גערעדט.

ער ביט געווען קײן אויסנאם צװישן די וואסער־
זיינע פאך-קאלעגן האבן געטראגן דעם זעלבן
געװען אן אויםבאם מיט זיין ערלעכקייט און
פשוט און' ה&רציק און ערלעך ביז ג א ה און

ספעציעל איז ער שטארק נזהר געווען ניט ארויסצולאזן פון מויל
חס וחלילה  8ליגן .ער האט זייער אפט געליטן בכדי ביט צו זאגן 8
ווארט שקר .ער האט אויך זייער שטארק 8כטובג געגעבן אז די וויאדרעם
וואסער זאלן זיין פול אנגעפילט .און עם זאל פון זיי ניט  8ראפגיסן קיץ
קראפליע אויפן וועג.
ווינטער ווען עם איז געווען גליטשיק און עס איז אוממעגלעך
געווען צו טראגן  2שווערע פולע קאנען וואסעה אדער עם האט זיך
אויפן וועג אביסל אויסגעגאסן ,פלעגט ער צוברענגען נאכ8מאל בחינם.
און ווען די בעלי־בתים האבן דווקא געוואלט אויר פאר דעם איבעריקן
מאל וואסער־ברענגען באצאלן׳ האט ער בשום אופן ניט געוואלט נעמען,
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ער האט גע׳טעגה׳טז ״מדה צדק* איז  8ספעציעלע מצוה אין דעד
תורד״ און אױב מען איז עובר דערויף איז נעבעך די שטראף זייער גרוים.
ער האט יעדן טאג געדאוונט עו ב ובוקר טיט א מנין .מיט א
דאבאװקע פון א יום תהלים .אין די שװערסטע װעטערס״ רעגן און
שנײען ,בלאטעס און גליטשן פלעגט ער םאן זיץ ארבעט באמונה .ער
איז געווען א גוממונױקער׳ מ:האט אים קײנמאל ניט געזען בייזערן ,אין
די שווערםטע צייטן האט דער גוטמוטיקער שמײבל אראפגעשיינט פמ זיעע
ליפן .פון זיץ ארעם ברויט פלעגט ער אפשפארן אנצוזעטיקן אן אורחי
פרחי.
שבת תאט ער געדאוונט אין קיעלצעד שטיבל ,און פאדבראכט א
גאנצן טאג מיט לערבען און תהלים זאגן:
זיין עולעכקייט און תמימות את שטענדיק געווען באוואונדערט פון
אלע אידן אין שטאט.
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• י אפרים פישל חאמעד
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האט-מען אים.-גערופן אין
דער קרומעד .קאפ
1אמאשאוו .וואדום דער קרומער קאפ — 1עס איז .לייכט  .צו פאךשטײן
הןרוואס׳ װײל זיץ קאפ איז טאקע .געװען אנגעבויגן אףף -א זייט ' (רזי
עם איז צו זען פון דעם בילד)״ אבער■ שידוכים .האט ער אױסגעפירט
ג ל ײ כ ע ...אוןיטאקע א סך .עד האט געקענט צהאטעבסירן■ א;.־װאנט &יט
א וואנט ,האט מען אויף אים געזאגט.
■
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.

ד*.

״

״ ■
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זעלטן ווער עס האט געװאוסט זיץ נאמען ‘ װאס איז געװען :ד׳
משד« גאלדבוים ,ע״ה .ער איז געװען מײנע ג .ז .עלטערנ׳סי שדכן און
האט געזאלט אוץ* זיין מיץ שדכן ,אבער איך האב זיך פון דינע יהענט
ארויסגעגליטשט . . .
איד בין זיכעד דאס פיל לעזער פון די שורות וועלן • געווים זיך
דערמאנען אין דעם :טיפ ,שדכן ,און גאנץ :מעגלעד״ דאס .עד איז  .אויד
דעד שדכן פון אייערע עלטעדן. ,אץ אפשר :טאקע אייעד אייגענער .שדכן,
און אויב איר האט ניט הדטה ■אויפן ש דו ד ...וועט איר אים געדענקען
צום גוטן .יהא ■זכרו לטובה.
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גזזום דמר ב לער ער
w
*

• יעקג שווארץ
ל ע ר בליבדער נחום א בחור פמ  48י א ה אויס־
געצויגען .דאר ווי א שטעקען ,א לא נגע אדלער נאז מיט א שיטער געלב
קאזשע בערדל און *וויי קליינע אויגעלעך וואט האבען קוים געזעהן די
שיץ ,געגאנגען איז ע 0זייטיג פונקט ווי אייגער וויל זיד אדורך שטופען
נאד א שמאלע טיר ,געטראגען האט ער .אפארפעצט אידיש היטעל און
אויפן לייב בלויז אן אפגעבליאקירט צוריטען כאלאטעל און אז אין דרויסן
איז קיין ווינט ניט געווען האבען מענטשען זיין שאנד ניט געזען ,בארוועס
איז עד געגאנגען זומער און ווינטער ווייל אויף זיינע גדויסע געשוואלענע
פיס איז קיין שיד ניט געווען צו קריגען ,געגעסען האט ער וראם מענטשען
■ האבען ־ אים געגעבען ,אבער שטענדיג איז ער געווען הונגעריג און אויף
זיין פנים איז געלעגען א טיפער טרויער אזוי אז ביי יעדען מענטש האט
ער ארויסגערופען • מיטגעפיל ,געשטאמט האט ער פון א זייער שייגער
יחוס׳דיגער פאמיליע .זיין •פאטער ר׳ משה גראף ז״ל :איז געווען גבאי ביי
הרב ר׳ יהושע׳לע זצ״ל און ־ האט גע״שמ׳ט אלס גרויסער למדן• ,זיין מוטער
ע״ה וועלכע האט אייך קוים געזען די שיין האט מען גערופען ״ראשע .די
הייליגע צדיקח״ — און כשד האט זי דעם נאמען פארדינט ווייל פון יעדע
ארימע שטוב ־האט זי געטראגען אן עול .איינעם  .האט זי געטראגען חלות
אויף שכת ,איינעם האט זי כשתיקה א פאר גילדען געגעבען וואס זי האט
אליין צונויפגעזאמעלט — און פאר יעדען האט זי א טרייסט ווארט געפונען.
זי איז ביי יעדען איינעם געווען געליבט את געשעצט .נאך קליינעדהייט
האט נחום ארויסגעוויזען ג תי ם קענטעניש אין לערנען ,זיין פאטער ע״ה
האט פאר אים די גרעסטע מלמדים געהאלטען (לויט ווי ער אליין האט
מיר דערציילט) .ביז  17יאר האבען זיי געוואוינט אין א דארף ,ביז איינמאל
האט זיך נחום געבאדען אין א טייך האט אים א גויע וואס מען ‘ האט ביי
די אין דארף גערופען די כישוף מאכערין ,אנגעכאפט ביי די האר ,ער האט
זיך לאנג מיט איר געאמפערט און ווייזט אויס זיך שטארק דערשראקען,
און לסוף אתיים געקומען מיט א שיעקליד משוגעת ,ער האט אנגעהויבען
בילען פונקט ווי א ד״ונט ,אזוי אז אלע הינט פה דארף זענען זיר צוזאמען
געלאפען וואו ער האט געוואוינט .זיין פאמיליע וועלכע האבען שדעקליכע
יסורים געהאט דערפון ,זענען מיט אים אדום געפארען צו רביים את גוטע
אידען ,פארנאכלעסיגט זייער שפייז־געוועלבעל און זיך ארויסגעצויגען קיין

.יזכווי בוך
טאמאשאוו .שייגע■ עטליכע יאר .זענען אײעק אץ נחומען איז בעסער גע*
ווארען ..,אבער  . . .ביי גענוג משוגע׳נע ■־פעלעדען איז .ער געבליבען׳ דהיינו
שעה׳נווייז פלעגט ער זיך א מ ם דרייען א רעדל ,אדער שױיען הע־הע־הע״
אדער  .טופעז  .טיטן פוס .את אין ,די שעהץ וואס על פלעגט פון .דעם
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״משוגעגעם אנפאל״ ניט באפאלען װערען איזי ער געווען נארמאל ,דאמאלם
איז געמען א פארגעניגען מיט אים צו רעדן ,אדער .אים  .העדן עפעס
דערציילען׳ און צו דערציילען האט ער שטענדיג געהאט־דיער פיל .זייבע
אנעקדאטען ,אפראיזמען׳ גלייבווערטלעך מאס •ער פלעגט־ מיר דערציילען
פון ר מי ם אץ פון טפרים איז ממש געווען טויל און אריעח אויפצרשטעלען.
געשלאפען איז ער זומער אין ר׳ יהושע׳לעס ז״ל שטיבעל״ און ווינטער אין
חסידי׳שען בית המדרש ,אונטערן אויסגעהייצטען אויווען ,אויף דער הוילער
באנק ,און מיי און זוינד איזג עוו ען דעם יעניגען ארימאן וואס פלעגט א
גאנצען טאג אין טאמאשאוו אום גיין אין די הייזער און כיינאכט זיף מעלען
אין בית־המדרש אויסרוען זיינע צובראבענע ביינער ,און נחומ׳ען פלעגט
אין מיטן נאכט באפאלען דער ״אנפאל״ ,ארומדרייען זיר אדום בעלעמער.
אדער טופען מיטן פוס ,אדער אן אויפהער שרייען העיהע־הע — דאמאלס
איז נעבעך דער ארימאן אנטלאפען מאו דער שווארצער פעפער וואקסט.
נחום איז אויך געווען ווי מען האט אים כיי אונ 7אין דער גאס
גערופען ■%ער לעבעדיגער לוח״ ער פלעגט מעלדען מען מען בעבטשט
ליכט ,מען■ מען מעג אנצינדען ליכט ,מען עס איז ראש חודש און דער
מולד ,וועלכען טאג עס געפאלט או?ס יום טוב א .א .וו .נחומ׳ען האט
געקענט כמעט די גאנצע שטאט יונג און אלט ,קליץ און גרויס ,גוים.
פאליציי ,אפילו דארפס־פויערים ,אלע האבען געוואוסט אז ביי נחומ׳ען קען
מען מיסען גענוי וויפיעל עס איז דער זייגער און יעדען פלעגט ער גוט־
מוטיג ענטפערען ווי שפעט עס איז און גלייכצייטיג נאכ׳ן קול 'נאד דערקענען
מער עם פרעגט אים .נחום האט אויך געוואוסט וויפיעל יעדערער איז אלט,
און אויך געוואוסט וועד עס האט יאר־צייט ,און פארן מעלדען פלעגט מען
אים ג עב ען' א פאר גראשען .נחום פלעגט אױך א סך נוצן בדענגען די
יעניגע וועלכע האבען געהאט -.אזוי גערופענע אונלעגאלע שענק מאס שבת
נאכן דאוונען פלעגט דער עולם פון  .ךער שוהל .און פון די בתי מדרשים
אריץ גיין צום שענקער אץ איינעף האט גענומען צמיי גלעזעלעך בראנפען
איינער פיר איינער פינף ,גלייכצייטיג_ מיט' פארשידען צוביים ,פיל זייער
פיל מענטשען פלעגען אזוי אננעמען איבעדען שבת׳דיגען  .אדער ױם־טוב׳-
דיגע טעג און מוצש״ק אדער.־מוצאי יום טוב פלעגט שוין נחום זיצען
ביים שענקער און אים פינקטליך אן דעם מינדסטען קלער אויסרעכענען
אמאל עטליכע אץ זיבעציג און אמאל עטליכע און • פופציג•.מענטשען מאס
האבען אלעס אנגענומען אץ דער שענקער י האט זיו אלעס געמיטליך פאר־
שריבען .בחום איז אויד געווען א גוטער זינגעד ,זיינע האדציגע מאנאטאננע
ניגוני ם זענען זין צוג8נגען אין 8לע אברים,־ י נחום' איז אויד געווען א
קאמפאזיטאר ,אין די זומער געכט ביי דער שיין פון  8 .צייטיגע לבנה
פלעגט ער אויסטראכטען פארשידעגע מעלאדיעס מיט ווערטער צום גדאם
1

top .

563

בוו

פון דער גמרא .אמײגסטען פלעגט ער ליב האבען צו דערצײלען װערטלעך
■פון■ רבױם װעגען ליבע< און פלעגט בשעת מעשה צוזינגען מיט  8גמרא
ניגון .ר׳ מענדעלע קאצקער האט געזאגט »אז ליבע איז לעבען״ מיט ליבע
שפייזט זיד די נשמד״ ליבע איז טאקע ניט קיץ ברויט ,זי איז אבער דער
וױק פון לעבען זי קען זייער שטאדק פאר׳ שיכור׳ך.
עם דערמאנט זיך מיר וױ װייט זיק קאפ איז געווען שאדף ,ער האט
מיך געהאט געבעטען איך זאל אים אנשרײבען א גראטילאציאן צו זײנס א
פאמיליע װאס האט חתונה אין שטעטל טארנעגראד׳ ער האט דיקטירט
און איך האב געשריבען !
I

גדאטילאציאז
“

■

י

װי רויזען זאל שײנען אײער נײער וועג
און גליקליד זאלען זײן אייערע נעכט אק טעג ז
עס זאל װי בלדמען אייער צוקונפט בליען
און מיט צארטע טענעד אייער לעבענס־ליד זיד ציען«
עס זאל מיט גליק זיד װעבען אייעך נײער מארגען
און פאדשװאונדען זאלען .װערען אייערע אלטע זארגען ז
פון דעם גוטען און דעם שײנעם זאלט איר אימער געניםען
און די ליכטיגע װעלט זאל אי ױ אימער באגריסעןן
איך גיב אייך מיק בדכה פון טיפען הארצען
 .און װינש אייך אז דאס קערענדל פון גליק זאל ביי אייך זיך
פארפלאנצען.
דאס װינטשמ אייך בכבוד רב —
נחום גראף.
אין די ערשטע טעג פזן דעם דײטשען אנפאל האט אים .א דײטשעד
ס .ס .מערדער געזעהן שטייען און טופן מיטן פוס אױף די טרעפלעך פון
בעאער שטיבעל מיט א דמערדיגע שטימע האט עד אים געפרעגט ׳״יודע
האםטו הונגעד?״ װען נחדם האט געשאקעלט מיטן קאפ אױף ״יא׳ /האט איפ
דער מעדדער ארײנגעזעצט דעם רעװאלױעד אין מויל אריק און אױס־
געשאסען .מיט א פאױשטיקטען ״שמע ישדאל׳ /איז ער פון די טרעפ אראפ־
געפאלען און אויסגעהױכט זיק ד״ייליגע נשמה.
■

m

כבוד זיק אנדענק.

טאפאשאװער

גום #נדענק 0ון מיין חבר ש .ט.

״חור בליגחוד *w n
•

ע. .ה ,.װראצלאװ

•

■

*

האלב־נאקעט ,באוואקסן״ דאר׳ איינגעבריגן.
עד הויבט אויף צום הימל די בליבדע צוױי אויגן״
און קוקט איבעון דאשעק פון היטל אריבער׳
א בארוועסער ,ער דדייט זיו און טאנצט״ ווי אין •א פיבעד.
■

*

ער טופעט און דרייט זין א טראט נאך א טראט.
און ווילד ער צעטאנצט זי ך אין א קאראהאד,
אזוי טאנצט ער און דרייט זיך און שטייט אויף אן ארט,
ביז ס׳שטילן די נערוון זיך איין אמאל פ א ר ט...
און דאך אט די קאליקע באווייזט טיילמאל וואדנדער
עד שמ׳ט דאו אין שטעטל ״נחוש דער בלינדער״
b

*

■

■

אט פרואווט ,גיט א פרעג אים  :וויפל ז׳דער זייג ערז —
ער גלאצט מיט די אויגן און ענטפערט״ א שטייגער
■

״זיבן נאך צוועלף ,דאכט זיו ,יא .ם׳גוט״ —
און שטענדיק ,ד או טרעפט ער צו דער מינוט.
 .פארגעסט ווער דעם יארצייט פון זיין עלטער־זיידע,
איז נחומ־דער־בלינדער דערמאנט אים ,״אז פריידע
h

די טאכטער זיין אינגסטע (ער געדענקט עס אויף קלאר)
האט אונטער דער חרפה געהאט פערצן יאר״
דער עלטער־זיידע איז .דאן א בן־שבעים
קומט אוים אז דער יאריצייט געפאלט אין ט׳ סיי ד . . .
און טויזנטער דאטעס ,נעמען ,געבורטן
שנעל וועט ער אייך זאגן ,ווי איינער ווארפט קארטן.
ווען ס׳איז געפאלן (אזא «אדע טריק)
ראש־וזודש תמוז מיט עלף יאר צודיק.

■

גון
אין חידושי חו ר ה איז ער ווי ביי זיו
די שװערםטע קשיות פארענטפערט עד ז גיך. .
וױיסן דאך אלע אז דער גליגדער נחופ .
את א גאון 8 .ן עילוי 8 ,תל מי ד־ ח כ ם...

.

.

■.

גענוג אז עד הערט נאר עמעצעגם קול,
גענוג שוין פאר אים אז ווי0ן .ער זאל,
װער ם׳איז דער מענטש ,וועד ס׳איז דין פאטער,
וואט האט א פארמעגן געמאכט ׳כיי א טאטער,
וואס האט געהאנדלט אויף :וואט די וועלט שטייט,
און פלוצים עם האט זיו אלם איבערדרייט,
געקומען איז קריג ,קריזיס און דאז
געשטארבז אלט קבצן■ ,אלט א ר ע מ אן...
אלץ װאט ס׳איז פארלאפן צוריק שוין מיט יארן
דעד שטאטעשער פינקס איז ■כיי  .אים אין זכרון.
דער עיקר נאד שמ׳ט ער מיט זיינע גראמען,
'
און צוגעשלייערט אין פאסיקע ראמען,
צוגעשמאלצן מיט פשט׳לעך פון ש״ס• - ,
װאו נאר א שמחה איז נחום צו גאסט' ,
און אויב אויף א י• חתונה קומט ער צוגיין,
איז מען אים מכבד מיט י בראנפן ,מיט וויין.־
דאן ווערט ער גאר פריילעד ,ער גראמט שוין פאר אלע,
פאר די מחותנים : ,פאר חתן־כלה,
פאר אלע בחורים און אידישע י ־.טעכטער■,
און 9'0לאצן די געמט שיער ניט פון געלעכטער ,־
און באטש עד איז ברודיק און לעבט ווי א שרץ,
האט מען פאר אים רעספעקט ,ייד־אר ץ.
ער שלאפט אין בית־המדרש אץ לעבט פון כזית,
באקומט ער אן אטאק ,דאן מאכט ער הועיות,
ער טופעט און דרייט זיד ארום איו א ראד,
אלץ האטטיקער ,שנעלער ,א טראט נאד א טראט.
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נזאמאעיאװער

ער מורמלט ארן זשומעט פונקט ווי  8בין.
און שאקלט זיך״ ירייט זיך .אהער און אחין.
קינדער .דערוואקסענע .,שטײען אדום
מ׳שדייט צו אים ,נחום ! — נאר עד בלייבט שסרט.
ער מופעט ,עד זשומעט ,אזוי לאנג ,אזוי ברייט.
ביז ס׳גייט פאראיבער א שטיקל צייט,
ביז עם שטילן די נערװן זיד אייו׳
את דואיק ,געלאסן בלייבט עד שזין שטח.
חברה קלייניואארג וראם גייען פון חדר
שרייען» נחום! זאג וויפל ז׳דער זייגערז
זאג וועמענס בין איו׳ אח איד וועד בין?
רואם איז איצט גאבט ,טאג צי באגין ל —
ער ענטפערט אלעמען את טוט זיי וערקענען.
ווער וועמעס איז און ווער די זיינען.
זיי
עד
ער
ווי

שטרפן צו גראשנס אין האנט אים אריץ.
בענטשט זיי אין גראמען .וריציק אין שײן.
קאן דאד דא 0שטעטל פון אנהויב ביז סוף.
ה׳קענען אים אלע ■פון טאמאשאוו...

געלעבט זיד זיק לעבן ,רוי שטענדיק ער האט
ביז ס׳איז דער דייטש געקומען אין שטאט.
חידבן און פייער האט זיד צעגאסן.
מען האט אים דעם ערשטן פרן אלע געשאסן.
באד איידער א ציטער .געטאן י ס׳האט זיק כרעם,
איז עד געפאלן אױף קידרש־השם.

*

די גזמזןגעוגו דטגונזעלע

ז

און אט באװייזט זיך ,שפרייזט פאמעליך,
ברייט אין מיט׳ן גאם,
זי קנאקט געלאסען דינע־קעילעך< ־
ס׳פנים עטװאם בלאס.
j
־

1

*

־

אויגען גרױםע״ ווילדע .שווארצע.
שווארצע ,ווילז־ע ,פאטלעס האר;
אזש ,עם ־יכאפט אן ביימ הארצען,
משוגע ,דיל .אץ גאר.
i

1

״

י

אז זי צעשעלט זיך — מעגט איר.ווי0ן,
״זי יזשמורעט צו דאם לינקע אייגל,
״וועד .צעפענקיעט • ,אויסגעדיסן,
״ליג אין ד׳רערד און באק בייגל.
■

״וועד פארברענט און וועד באגדאבן,
״א טיעמגע ,מיאוסע בואו,
״זאל דיין מאמע נאו דיר האבן —
און גאו ,און נאו ,און נאד . . .
I

אץ אויו פדאנקע דעד אפטייקער. ,
בעט זי אפט צועאסט
עם קומען אז א גאנצע״שייקע,
מיט טעמעלען מען שפאסט.
P

י

און זי חנפ׳עט אונטער פיין,
לויבן קאן זי גראדע
אוי ,ביזטו וואוילו אוי ,ביזטו שיין! .
ביזט זים ווי האניק ,טשאקאלאדע . . ,
*

*

ן*

1

^

».

*

■i

«י

״זעםט גוט אויס ! זזאסט -זי ך :פאפראוועט
״גלאנצסט וױ א ליאקערקיע: . ,־
דױטע בעקלאו ^אסטו נאװעט,׳-
r ,.
״גיב מיר א צוקערקע...

אץ קוים עס טרעפט מען נארט זי אם,
׳
פאר כעס זי ווערט אזש רויט•• ',
כיזם א ממזר ,כיזם א זשלאב.
ביזט מיאוס ווי דעד טויט . . .
און ביים הימן דאס געשפאן.
פון פנחס־בעל־עגלה ,׳
הויבט זיך אן ערשט דאן
די אמת׳ע יללה.
אייגער שטיפם דעם וואגן.
דער צווייטער שנעלט דאם פערד.
זי נעמט זיי שעלטן ,קלאגן,
אזש רויט פאר כעם זי װערט.
פנחס! — רזפט זי .שרייט ס׳א שרעק —
«אוועק כאנדיט .רוצח!
איינער ציט דאס פערד ביים עק.
מען איז זיו משמח.
זי כאפט די בייטש — איד וועל אייך געבן
*אוי — כ׳וואלט אייך צעמארזשט —
פאר פבחס׳ען ניט אמעקגעבן
זי וועט א זאק מיט כארשטש.
אויף זיבן קולות שעלט און שרייט,
*אוועק דו הונט דו שלעכטער
אץ דער עולם טאנצט פאר פרייד
פלאצט שיער פאר געלעכטער.
מען זשאלעוועט ניט איר קיץ געלד.
זי נעמט צונויף א זשמעניע;
זי האט די גרעסטע אין דער  .וועלט,
משוגעים־פאוואתעניע.
זי רעדט און שמייכלט ווי א קינד.
מען האט זי ליב דערפאר
אירם א ווערטל ,וראם מען רימט!
״יעדער שמויגעד  .איז זיץ■ נאד  . . .״
אזוי שפאנט זי .זיך פאמעליך,
■• ■
אביסל א צעטראגענע״ •■ .
זי גייט און קנאקט זיך זייבע־קעילעך׳.
״טעמעלע־משוגע׳נע״ . . .

•
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(צו דעם 1 7־טן יארצײט פון.׳ אונזער־ ־אוטגעקומענעם שטעטל)
■

1

יעכןכ שווארץ
■ ■

שטיל את איינזאם גיס איך אויס אין מיין תפילה — .־.
דעם פייערדיקן בדאנד פת א גאנצער קהילה.
שוין יארן זיינען פארלאפן ,און גלייך ווי ס׳וואלט גארניט געווען
שוין י דעם זיבצנצזער יאר־צייט אז כ'האב מיין שטעטל 'געזען.
איך וואלט
ווייל אלעס
דעד
מאס

מיין שטעטל ■זיכער ניט דערקענט —
איז פארשוואונדן .אלעס .איז פאדבדענט.
צעד און מיי פון א הארציקעד מאמען —
הייליק את טייער אוועק .איז מיט פלאמען.
i

י-״

נישטא מער די אידישע געשעפטן .אין שטאט■, — •.
די■ טייערע אידן פת שטע.טל; .לויפן ניט מער אין באד.
 ..פרייטיק .אין «שול!:אוײין״ קלאפט ניט מער דעד שמש —
געשאסן ,געבד״ענט ■■.דערשטיקט האבן די בדויגע בוליגאנעס.
דעד מעג צו דער שול איז פארמאקסן מיט גראז —
קיץ דאך .קיין טירן .די פענסטעד אן גלאז.
פאר׳יתומ׳ט זיינען געבליבן די הייליקע מענט —
דאס טייערסטע צעדויבט ־-און געשענדט.
י

•

•.

. . .

מענעה פדויען .הויכע ווי שטאנגען —
זיינען פאר הונגער ,דאדשט את יסודים אויסגעגאנגען.
נישטא מער די אידישע יוגנט מיט איד שפרודלדיקער פדייד —
זייער אש אויף פעלדער .צעזייט און צעשפדייט.

ו:

1

*i

ממןןשאתער
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ביטערע גזירות און שרעקלעכע שחיטות יעדע װאך —
און די וועלט האט ’ געשוויגן אויף ■ א ומער גרויסער בדאך.
 נאך היינ ט -איז אין •טאמאשאוו■ דאנעדשטיק • יאריד —נישטא מער די סוחרים נאכן בלוטיקן שניט.
מען הערט ניט מער קיץ זמירות און קינדעדישע פדייד —
לעקאן און זאבורקי אין אידישע• ;געשעפטן זיך צעשפרייט.
יוזשעק דעד קרומער קליין ווי א מויז —
פאסט אי ם ניט אנדערש נאר בארנשטיינס הרז.
• •

•

■

י■

»

•

r

נאשינסקי דעד חזיד־שלעגער איז בעל־הבית אין דעד אידישער מיל —
אויף :אונזער:׳גרױסער וױיטיק האט עד • דערגרייכט זיין.ציל;
יאנעק דעד שוםמער און װאױטשעק בארטיק —
זיינען די פאדוואלטעד אין אידישן טארטיק.
נישצזא זיינע! אונזערע טייערסטע ,וואו זיינען זייערע ביינעד —
אין וועלדער? אין סטעפעסז — עם וױיסט ניט קיעער.
קיין מצבה אויפן .בית־עולם .פינסטער און גרוי —
וועד זאל מאכן א א־ל .מלא רחמים״ אז י ע ר שמש איז נישטא.
'

•

*

*

•

*

י י מיט '"יראת הכבוד י דערמאנען מיד אונזעדע אידישע העלדן אין
טראגישן מאמענט
ווען די היטלעד־בעסטיעם האבן געזייט פארוויטטונג״ געכדאטן און געכרענט.
עם איז שוועד ,זייער שװער״  .צו געפינען א טרייסט —
זייערע שאטנס שוועבן אדום וואו דו■ שטייסט און גייסט.
M

«

'

נישט פארגעסן וועלן מיד די שרעקלעכע שעה —
דיין טאטען ,דיץ מאמען — די היים מאס איז מער נישטא.
מיין שוועסטער .דיעע קינדעד געדענק ! ! 1זייעד לעצטן געשריי
־ פץ פייעד אץ פלאם —
ד ג־ט פץ נקמה־  -------------ו י נ קו ם נקמת דם  ....־
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די פאדגלכטונג פת אונזער פאלקי האט זיז־ אייגעניטליך'
אנגעפאנגען ווען היטלער ימ״ש מיט זיינע משרתים האב! זיו פארזאמלט
דאם ערשטע מאל .אין װײן קעלעד אין מינכען ,יוען די .נאצי'פארטיי איז
געשאפן געוואדן .י ■ .
V

ווען די ערשטע 'אנטיםעמיטישע ארױםטדעטונגען און די סטודענטן
מיטינגען האבן אפען געדופן צו פארניבטן דאס אידישע פאלק» האט קיינער.
פון אונזערע אידישע פירער ,אדער־ פירענדע אדגאניזאציעם ניט פאדאויס־
געזען ■דעם שוואדצן וואלקן וואס גייט אויף אונז ,וױיל קײן אײןי לאגיש
דענקענדעד מענטש האט בכלל זין ניט געקענט פארשטעלן‘ אז אין צװאנ־:
ציגסטן יאד־הונדערט זאל א מענטשליכער געדאנק אימשטאנד זיין אויס־
צוטראכטן אזא גדויל אקציע פון .פאתיכטונג.
I

עם איז קיין שאנדע מודה צו זיין אז פיל פת אונז לעזענדיק די
שדעקליכע נייעסן אין דעד פרעסע אין די יארן צווישן  1933און ,1939
האבן נישט גענומען ערנסט גענוג די געשעתענישן וועלכע זיינען כאנאכי
ריכטעט געוואדן וועגן דעם וואם עם איז דאמאלסט פארגעקומען אין דייטש-
ל אנ ה וועלכע האט נאד געלעבט מיט דעד וועלט אין פיייז את איז נאך
געווען פארטראטן מיט אלע פעלקער צוגלייך אין פארשידענע וועלט..ארגא ‘
גיזאציעם ,פארלאנגענדיק יושר און בארעכטיקונג צו אידע פארלאנגען ,און
גלייכצייטיק י אנגעפירט די אויסראטונג פון אובזערע  .ברידער ביי זיך אין
לאנד.
מיד קענען גאנץ דרייסט צוגעבן אז ווען די עדשטע און' אויך שפעטער
די גדעםערע מאםן • פליטים י האבן.ג-עשטדאמט איבער די פוילישע מערב ..
גדעניצן אלם אויסגעווארוצלטע ,ארויסגעטריבענע ,נאקעט .און באדוועסע פון
דייטשלאנד ,וואו אלע האבן געלעבט פאר די לעצטע דודות' ,את אגבי עם .
איז גוט' באקאנט אז דאס פוילישע אידנטום פון קליץ ביז ג תי ם ,אן אוג־
טערשייז* פת פאליטישע אנשויאונגען האט געטאן אלעס וואס יאיז גאך .מעגליך
געווען צו שטיצן ,און זאל טאקע אייך ־ביי דער געלעגענהייט . .געזאגט ווערן. ,
אז דאס פוילישע אידנטום האט זין־ אנגעשטרענגט איבעד די.:כוחות אוץ
האט אין דעד דאמאלסדיקער קךיטישעד צייט געשאפן .די נויטיקע הילף,
וועלכע האט פיל געהאלפן אין דעד נויט פת אונזעדע געפלאגנזע ברידער,
i

■

•
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אבעד דאך האט געהערשט  8געפיל אז דאם װאס די פרעסע ברענגט וויי
געשדײען איז נאך נישט אזוי’ געפערליך,־ א1ן' •אז די װעלט שטײט נאך גישמ
בײם אפגרונט  . . .אזױ ה א ח פיל פון אונז פאלעמיזירט.
אפילו שױן גאגץ נאנט פאר דעם .װען די נאצישע מערדער האבן ווי
א היישעריק זיך ארױסגעלאזט פארשקלאפן די װעלט״ אין אײנעד פת אונזערע
גרעסטע דענקער און פאליטיקער איז ארויס מיט א געשריי ,אז ער זעט
פאר פארגיכטונג ,און האם פאדגעלײגט אז דער איינציקער אױסוועג איז
אוגטערהאנדלען מיט די דאמאלסדיקע רעגידונגען װעגן עװאקואציע פת
אײראפײאישן אידנטום איז עס דערגאניגען אזוי וױיט ,אז פארשידענע פא־
ליטישע אידישע פארטײען את אירע פירער האבן דעס פראיעקמ געבער-
בישט נאר פארשריגן .באר אױך  .צו אונזער  .גדעםטן באדױערן און שאנדע,
אנגעדזפן׳ מיט די שמוציקסטע נעמןגן פון דער■ נײסטער אויסשפראך.
דאס צייגט נאד װי.ו ױיט אומגלױבליך און,בי שט באגדײפבאר די אנ־
קומעגדע ביטערע פארגיכטונגם .יארן האבן פארנומען אין ד עו פאנטאזיע
פון אונזער פאלק אין יענעך צײט.
אבער נישט לאנג האט געדױערט און טאקע אין די ערשטע טעג
פונם קויג האבן זיך די איינװאױנעד פון אוגזער שטאט טאמאשאװ 3ײ
לובלין איבערצײגט אז דאם ארמגלויבליכע איז מ ע ג לי ך ,און אז רציחה ד.אט
קיין גרעביץ נישט״ אז קריג אין דער מאדערנער צײט ,אין יאר  1939איז
נישט מער א מלחמה װאו נאד זעלנער שלאגן זיך אײנער קעגן צוױיטן און
נאר זיי װערן געטויט.
טאטאשאװ איז  .א שטעטל װאס געפינט זיך אױף דעם הויפט װעג
צוױשן לובלין און לעמבערג (לבוב).
פארענדיק מיט דעמ הויפט שאסײ ד ת ם פון לובלין איז די לעצטע
שטאט פאר טאמאשאװ געווען זאמאשטש ,די שטאט װאו י .ל .פרץ איז
געבוירן געווארן און אויך דארט געלעבט .דדך אגב איז כדאי צו דערמאנען,
אז מען האט ביי אונז אין שטאט גאבדעדציילט אז דער גרױסער אידישעד
שדײבער י .ל .פרץ איז געווען פארלאבט' צו א טאמאשאוזער מיידל.
פארלאזנדיק די שטאט ,גאר  8קילאמעטער אויפן װעג קײן לעמבעדג׳
געפיגט זיך דאם טדױעריקע שטעטעלע. .בעלזעץ ,וועלכע איז בעפאד דעם
ערשטן וועלט קדיג געווען דער גרעניץ פונקטי צוױשן צארישן רוסלאנד א,ין
עסטרייך ,און אין די .יארן פון  19i8ווען פוילן האט צוריקגעקראגן איר
זעלבסטשטענדיקייט ביז יאר  1939דעם אויסברוך ג!ון יצוױיטן װעלט קריג.
האט בעלזעץ געשפילט א ראלע פון א .קלייגינקע באן סטאנציע ,וועלכע
האט באדיבט אוגזעד שטאט טאמאשאוו מיט 'דער .באקװעמליכקײט פדן אן
אפעגעס וועג פאר טראגספאדטאציע . .פון געהילץ את תבואה.,וועלכע האט.
פארטמען א גרוים אדט אין דעם האנדל פון פיל אידן ,ווי אויך די געלעגענ־

תפור בוך

573

חייט צו פארן אין דער .ברײטער וועלט װען עם איז נויטיק  -געווען מא־
כענדיק געשעפטן מיט אגדערע שטעם.
דאס זעלבע בעלזעץ אין וועלכן עס האבן אין די לעצטע י א ת; פ א ח
צווייטן וועלט קריג געלעבט עטליכע מנינים אידן ,איז .היעט גוט באקאנט
איבער דעד וועלט ,דאם זעלביקע קלייניבקע בעלזעץ איז פארוואנדלט געווארן
דורך די וץיטשע בעסטיעם פאר א בקעה מלאה עצמות ,בייגער פון הונדערטער
טויזענטער אומגעברענקטע אומשולדיקע אידן צתאמען געטדיבען פון אלע עקן
אייראפא און אין דעם קליינינקן בעלזעץ אומגעברענגט ,פארגאזט לעבעדי*
קערהייט ,אויף יערער גרעזעלע פון די ארומיקע פעלדער און וועלדער את
באגאנגען געווארן אן אומרעכט ,אויף יעדן זעמדעלע א ;רציחה ,ווען מען
נעמט צוזאמען אלע שטיינדלעך פאר ארום מיילן׳ מיילן ארום ידעם אומגעבונג
וואלט נישט געװען גענוג צו באצייכענען מיט מצבות פאר די אומגעבראכטע
הונדערטער טויזענטער קדושים ,וועלכע זיינען אומגעקומען  .דורך די .פאר־
שאלטענע דייטשן און זייערע מערדער אין בעלזעץ.
דארט אין בעלז,עץ געפינט זיך היינט צו טאג איינער פון די גרעס־
טע בית־עולם׳ס אין דער וועלט* און צווישן די .אומבאקאנטע• ביינער און
פארברענטע אשן געפינען  .זיך אויר אונזערע טאמאשאווער פארפייניקטע
מארטירער ז״ל.
טאמאשאוו איז נישט געווען קיין אינדוסטריעלע •שטאט״ די אידישע
אייגוואוינער האבן געצויגן זייער פרגסה ,א טייל פון האנדווערקעריי און
א טייל פון מסחר.
די אידישע יוגענט אין טאמ^שאוו איז אין די לעצטע יאוץ .פארן
צווייטן װעלט .קריג געװען גײסטיק •און אויך פיזיש זייער שיין אגטיוויקלט.
די פילע פאליטישע ארגאניזאציעס ,וואו .לעקציעס 'און רעפעראטן
אויף פארשידענע געביטן זיינען געגעבן געווארן ,די בחי מדרשים וואו
פילע ץנגעלייט ,זײנען געזעסן ,סײ בײטאג םײ ביינאכט און געלערנט ,די
שי ץ אטויקלטע בית־יעקב שולע פאר מייילעך ,אגודה שולע ,די יבנה
שולע געפירט דורך דעד .מזרחי״ .א פאר טוצן חדרים געפירט אויף אייגענער
האנט פון גוטע קוואליפיצירטע מלמדים״ אידן תלמידי־חבמים״ און• א •חוץ
די תלמוד־תורה פאר קינדער װעמענס עלטערן יזיינען נישט אימשטאנד
געווען צו צאלן קיץ שכר לימוד .וועלכע איז פינאנ&יעל אויסגעהאלטן
 .געוואח דודן דעך אידישער באפעלקערונג פת אונזער -שטאט״ טיילוױיז פח
קהילה סובסידיעס״ טײלװייז פון וואכענטליכע באשטייערונגען פון יעדיער
פאמיליע וואט איז געווען אימשטאנד צו העלפן״ .אין א-גר־ויסן טייל איז די
עקזיסטענץ פ ת אונזעך תלמוד תורה געווען צו פארדאנקען.אונזערע• ברידער
אין די פאראייניקטע שטאטן און ספעציעל אין ניו יארק פון וואנען •שטיצע
את געשיקט געווארן.
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אױסער דעם זייגען נאך געװען די פרעבול שולע׳י אמ פילע חדרים
פאר קליינע קינדעד ,װעלכע האבן אנגעפאנגען מיט אלף־בית זיך צו דער־
װיסן אז זײ געהערן דעם עם־הספר.
לױט די אנגענומענע שטאטישע און רעגירונגס געזעצן האט .יעדער
ױגענטליכער געמוזט לערנען אין א רעגירונגס עלעמנטארע שולע״ אדער
אין א שולע װעלכע איז געשטאנען אונטער  .דער רעגירונגס קאנטראל ,אז
זי געהעד צו א גלייכער נױוא וױ די װעלכע איז פארוואלטעט • דורך דעד
שטאט ,אױך האבן מיר געהאט א גימנאזױם און לעצטענם א ליצעאום װאו
אונזערע אידישע ױגענט איז געװעזן אין א גאנץ שיינער צאל פארטראטן.
די אידישע םפארט ארגאניזאציעס .װעלכע האבן געציילט פילע
מיטגלידער פון אונזער ױגנט זייבען באוױיזן אױף דעם גוטן פיזישן שטאנד
פון• דעד טאמאשאווער אידישער ױגענטליכער באפעלקערונג איז די לעצטע
יארן פארן צוױיטן קריג.
אויסער וואם יעדער ארגאניזאצי $אדער פארטיי האט געהאט אויף
א קלײנעם פארם א ביבליאטעק ,א חוץ דעד בונד װעלבער האט געהאט
א גאנץ שיינע  .און גרױסע ביכער־לײערײ׳ האבן אייד עקזיסטירט צװײ
גרויסע ביבליאטעקן וואו  09האבן זיך געפוגען הונדערטער די בעסטע
ביכער.
די שטאטישע ביבליאטעק װעלכע איז אויסגעהאלטן געווארן דדרך
דעם שטאטיראט אדער אזױ גערופענעם מאױסטדאט האט נאדינט א גרויםע
צאל אבאנענטען פדן וועלבע  70ביז  %80זײנען געװען אידן ,און זאל דא
אויך דעדמאנט װערן אז זייער פיל איז געודען צד פארדאנקען פאר דעם
אױסבױ פון דער דאזיקער ביבליאטעק און גוטן אויםװאל פאד אײנקױף
.די נײםטע ביכער אין יענער צייט פון אידישע שרײבעד און אידישע פראב־
לעטען ,דעט לאנג יאדיקן אידישן לאװגיק ה׳ צבי עדעלשטיין ע״ה ורעלכער
איז שפעטעד אדמגעבראכט געווארן דורך די דײטשן אין לעמבערג.
די צוױיטע גדױסע ביכעד לײערײ  :״די אידישע ה א נ ד װ ע ר ק ע ר פ א ר י י ן
— ביבליאטעק״ וועלכע איז אגב גערופן געװארן דעם נאמען ,רױיל זי איז
געוועזן דאם אייגענטום און איז אויד אױסגעהאלטן געײאדן נגאטעדיעל
פון דעם אידישן האנדווערקער פאדיין בײ אונז אין שטאט ,האט שוין
פיל י און אויםגעליגען ביכעד אױםשליסליך נאד צו אידן ,און פיל מאל
האט מען געדאדפט מארטן װאמ לאנג פאד א בוך ,וױיל די צאל ל ע ז ע ר
איז מיי עז «ן אדמגעהױערע גדױסע.
דרד אג 3איז זייער װיכטיק צו דערמאנען אז די אידישע האנד־
װערקער פאריץ האט פאר פיל .פיל יאדן זייער פיל געלײסטעט אױף פאד־
שידענע געביטן אין אונזער געזעלשאפטליכן און קהילה׳שן לעבןי פון אונזער
שטאט טאמאשאוו.
*
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די טעגליכע אידישע פרעסע! ווי אויך די אידישע צייטוגגעו איז
ידער פוילישער שפראך ,וואכענשרי&טן און מאנאטליכע אדיסגאבן״ וועלכע
זיעען ערשינען אין די דריי גרעסטע שטעט  :מארשא ,לעמבערג און קראקע.
ווי אויך העברעאישע אויסגאבן האמ■ ביי ■■אונז געהאט! פילע לעזער.
די אידן אין טאמאשאוו זײגען בכלל געמען גאטוד■ גוטע • מענטשן,
גאסטפרייגטליכע אמ די .שטאט האט געהאט .א שם פאר אן ארט ודאו אן
ארימאן איז נישט אוועק הונגעריק און אוי ך נישט מיט ליידיקע .הענט.־
די לעצטע טעג פארן אויסברוז* פון צווייטן וועלט קריג האט יעדער
איינער געפילט אז די לאגע איז אנגעשטרענגט.- ,די אומגעלומפערטע. ,דיםאר־
גאניזירטע .מאביליזאציע מעלכע די פוילישע מאכט האט דורכגעפירט דיאט
נאד ארויפגעווארפן א שרעק אויף יעדן באוואוסטזיגיקן••מעגש ,י מייל עס
האט זאפארט געצייגט אז כאטש די רעגירונג .שרייט .אז מען מעט  .נישט געבן
קיין איץ שפאן ערה איז מען גאנץ שרדאד און מען האט  .געבעטן אז  .עס
זאל צו קיץ פארמעסט נישט קומען.
נעכט איז מען געזעסן ביי פ ר א די א אפאראט און .געודארט פאר
עפעס נייעס׳ פאר א שטיקל האפענונג אז צו קיץ קריג מעט .אפשר נישט
קומעו♦
אבער ליידער האבן די אפטימיטטן פארלארן.
דער ערשטער שבת דועלכער איז געװען דער צמייטער םעפטעמבער
און דעד צווייטער טאג פון קריג איז אדורך רוהיק .א חח .מאס אייניקע
יובגע מענטשן זיינען פריש מאבליזירט :געווארין און אוועקגעשיקט געוואדן
צו זייערע פונקטן אין אנדערע שטעט מאו זייערע פדלקן האבן זיך געז־ארפט
געפינען ,איז אין שטעטל געזוען פארהעלטענמעסיק דוהיק.
זונטאג גאנץ פדי האבן מיר זי ד דערמאוסט מעגן דעד דעק לעראציע
פון עגגלאנד און פראנקרייד'מעגן  -זייער ארויסזאגן קריג קעגן דייטשלאניד.
דאס גאגצע שטעטל פון קליין ביז גרוים האט זיו פארזאמלט ^עבן
•
סעימיק וראו דעד שטאטישער ארקעסטער האט געשפילט און די  .גדולי
העיה מי דער םטאראסטמע״ בירגערמייסטער ,און אבדערע' גרויסע שטאט
בעא מטעאון מיליטער אפיצירן האבן געהאלטן ׳רעדעס און מיטגעטיילט ז־עם
פארזאמלטן עולם ז יאז פוילן איז נישט מער אלייץ 'אויף דעם .שלאכט פעלה
און אז מיט דער הילף פון דיי אנדערע צורי גרויסמאכטן מעט. .מען גאנץ
זיכעד אץ אוי ד גאנץ שנעל צעקלאפן די דייטשן.
דאך מיט דער גאנצעד פרייה צוגעזאגטע שייגע ' פר&זן און רעדעס
האט יעדער איינער ביי זיך אין הארצן געפילט .אז די .ק ריג איז .געקומען
צו  .זיץ׳ א גענוג לאנגע< און ! מ ען האט זיך פאדגעשטעלט אז אויף דעם
בעסטן אופן מעט זי קיץ • מטעם בישט ברעגגען בכלל׳ און צו אונז אידן
בפרט.
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 .די נעקסטע פאר טעג :זײנען אויך .אדורך.גאנץ רוהיק״ די אידן זיינען
יעדן פרי מארגן געגאנגען אין די בתי .מדרשים דאװגען׳ און גלײכצײטיק
געשמועסט א ביטל  0אליטיק ווי דער ש טייגער איז געווען׳ אין ■די אוועבטן
צוליב דעם וואס .עם איז גישט ערלויבט געווען אנצוצינדען קיץ ליבט ,האט
מען שוין געדאוזנט אין דעד היים,
די שטאט בכלל האט אין די • אװנטן'יאויםגעזען טױט״ -ווייליזיי ער
ווייניק מענטשן האבן אין די אוונטען פארלאזט זייערע היימען.
הי איך האב שוין אויבן •דערמאנט האט-קיינער זיך נישט פארגע־
■
שטעלט דאם אכזריוח׳דיקייט• פון די דייטשן' לגבי אידן ,אין די שפעטערע
יארן פת קריג ,אבער נאד מער •איז נישט געווען באגרייפבאר זייער־ אג־
גרייפן אויף דער צױױלער באפעלקערונג .באלד אין די ערשטע טעג פון
דעד מלחמה ,און ליידעד האבן מיד די באפעלקערונג פון טאמאשאװיבײ
לובלין איינע פת די ערשטע צוגעזען די גרוילטאטן ־פון־ אומ׳ברחמנוח׳ד״יקע
מערדערייען פון די דייטשע באמבארדיר עראפלאנען איבער ־דעד שוצ־
י לאזער און• אומבאוואפנטעד באפעלקערונג .י
דאנערשטאג דעם׳ 7טען 6עפ&  8$בער  11939דער זיבעטער טאג פון
קריג אויסברוך האט שוין צו אונזער שטעטל טאמאשאוו געברענגט פאר*
ניכטונג את טויט צו פיל איל 1את אויך פיל ,אייטואוינער פון דער בא־
פעלקערונג.
■
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עם איז גדאדע געווען דער וועכענטליבער יאדיד־טאג און עם^-איז
אנגעגאגגען א לעבהאפטעך :מסחר ,דער מארק פלאץ און די ארומיקע גע־
'יסעילעך זײנען פול געווען ימיט פויערישע וואגענם ,שטעלעכלאך טיט אויבם
און גרימדארג ,וועגענער מיט פארשידענ '$סתורות ,די .צוגערײזטע פויערים
־ האבן איינגעקויפט פאר זייער ! געברויך אלעס וואס די אויגן האבן ,נאר
געזען ,ספעציעל האט יעדער י אייבער געקויפט 1אלץ ,גאפט ,צינדהעלצער,
וזיסנדיק אז די זאכן קען זיכער פאסירן אז. .זיי ’ זאל מ ען .איז .ד ע ר צוקוגפט
נישט קענען קריגן ,אין דער זעלבער צייט האבן די שטאטישע איינוואוינער
גערן אייגגעהאנדלט פארשידענע ארטיקלען פון' די פויעו־ים ,עס איז געווען
־ א געפילדער א גערויש וועלכעס עם האט צוזאמענגעשמאלצן דעם געשריי
פת די מענטשן ,דעם געהירשעדיי פת די פערי :און געקוואקעריי פון ■די
קאטשקעס און גענז.
דער מארק טאג אין טאמאשאוו וואס איז פארגעקומען יעדער דא־
נערשטאג איז בארימט געווען אין דער געגענט ,נישט באר זענען־ געקומען
פויערים פון דער געגענטז< באר אויך פיל  .מענטשן פת■ דר אדומיקע .שטעט־
לעד׳ ווי  :קאמאראוו ,טישײחנץ׳־ לאשקעגו. .,קראסגאבראד; ^וזעפאף ,גאראל,
לוביטש ,אװ אפילו אזוי ררייט ירי ראווא־דומילא.
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א זייגער דריי נאך מיטאג ,אין ברען פון געשעפטס טאג ווען עס
איז אנגעגאנגען א לעבהאפטער געווימל פון קויפער .און פארקויפער אויפן
מארק פלאץ׳ האבן זיך אויף דעם קלאדן בלויען הימל איבעד דער שטאט
באוויזן א צאל עראפלאגען אויף וועלכע די באפעלקעדונג האט געקוקט
מיט באוואונדערונג מיעענדיק אז דאס זיינען *אוגזעדע״ אדעד ווי די
פויעריס• האבן זיך אויסגעדריקט ״נאשע״ עם איז גאד קיינעם נישט איינ־
געפאלן אז מען דאדף זיד באהאלטן ,אז דאס זיינען גאר דייטשע מעסער־
שמידטס וועלכע זייבען געקומען אונז פארניבטן ,אונז די רוהיקע ציווילע
באפעלקערוגג .וועלכע האט גדאדע אין זינען איינצוהאנדלען עטליכע אייער
א שטיקל פוטער אדעד גאד עטליכע קילא קארטאפל;
עם האט גענומען־ אייניקע מינוטן זינט די שטאלענע פויגל האבן
זין באוויזן ,זיי האבן זיך אדומגעדרייט ,גוט אומגעקוקט ,האבן זיכער
פעסטגעשטעלט אז די האבן דא נישט צו טאן מיט קיין מיליטעריפונקט,
און דאן מיט דער גאנצער שטארקייט פון אטאקע זיו א -לאז געטאן אויף
דעד הילפלאזער באפעלקערונג און אונז באווארפן מיט צענדליקע באמבעס.
די מהומה און צוטרייסלונג וואם דאס האט אבגעמאכט איז אומעגליד צו
באשרייבן ,די הונדערטער פעדד זיינען ווי צעווילדעוועטע דערשראקענע
אנגעפאנגען צו לויפן■ מיטשלעפענדיק מיט זיו אלעס וואם עם האט .זיך
פארהאלטן אין זייער וועג ,יעדער איינער • האט געזוכט א שטיקל • באהעל־
טעניש ,לויפענדיק ווי ווילד וואו נאד די אויגן האבן געטראגן ,טרעטענדיג
איבעד צענדליקע טויטע .קערפערס וועלכע זײנען .אין א שוידערליכן •אופן
צעריסן געווארן פון די באמבעס.
אין דעד זעלבער צייט האבן .די דייטשע מערדער אויך געווארפן
פיל צינד־באמבעס וועלכע האבן געטראפן דעם גאנצן דרופ־מערב פון  .דער
שטאט און גאנצע קווארטאלן דיגען אין פארלויף פון מינוטן געשטאנען אין
א שרעקליו פייער ,ביי דער  .שריפה איז אויך פארברענט געווארן די
שטאטישע גרויםע שול און בי1ז מדרש.
אויב די פאנטאזיע האס אמאל געקענט פאדשטעלן דאם צעמישעביש
ביים בויען דעם טורם פון בבל את אויר אין דער זעלבעד צייט זאל געשען
דאס פייער פון פדום״ איז עם .געװען יענער טרויעריקער דאנערשטיק נאך
מיטאג ב״ג אלול תרצ״ט ,ביי אונז אין שטעטל טאמאשאוו ביי לובלין.
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דערצײלט פון װערטמן ײ .און 8נד.
■

I

• אשר הערכפמאן
שוין מיט  8צײט ציריק םארן אנפאבג פוגם דייטש־
פוילישען קריג ,האט מען אנגעהויבען צו מורמלען מפה לפה  8ז עס גו ײט
זיך  8נײע מלחמה צװישן פױלען און היטלער־דײטשלאנד״ אבער עס זאל
אזוי מיט 8ז  8שנעלער טעמפא דערגײן צו אונזער שטאט האבען מיר זיך
ניט געריכט.
סעפטעמבער  1939האבען מיר זיך דערװאוסט 8ז היטלער איז באפאלן
פוילען און מאדשירט בליץ־שגעל קײן ײ8רשע און אין דער שטאט איז
געווארען באלד  8פאניק״ בפרט צװישען דער אידישער באפעלקערונג״ נישט
וױסענדיג װאס צו טאן און װאו צו לױפען .באלד איז  8רױ0געהאנגען
געיוארען  8מאבליזאציע־דעקרעט זיך צוצושטעלען צום מיליטער .מיר האבען
שיין געזעהן די ערשטע אפיצירן פײגעל׳ ווי ד״ד ציםלסקי״ ד״ר שולמאן,
וויטקדבםקי א8 .נד .אנגעטאן אין' מיליטערישן אוניפארם ,זענען די ערשטע
ב 8לד אוועק אין די קושארן און אינמ צדױיטען טאג האבען זיך שוין
אנגעהױבען צובאוױיזען אין שטאט די ערשטע רעקרדטען פונעם גאנצען
פאוױאט׳ גײענדיג אין די טױזעגטער צו די קושאדען כדי צופאםען
די מיליטערישע מוניירען ,און באלד האט מען שױןי קיץ שום מונדירען
ניט געפוגען אין זײ מאגאזינען ,וױיזט אױם אז דא איז געזיען  8גרױסעל
שפיאנאזש־פאראם8 .זוי ארימגײענדיג אין שטאט און אױםהערען די נײעסן
פוןי ראדיא װאס האט אלע מאל געבראכט ידיעות פון פ 8דשידענע פוילישע
שטעט״ אז ע 0האט געקאנט עו שיטערען דעם שטארקםטען מענש אזױ T8
װער האט געקאנט האבען  8געדולד צו אנדערע זאכען״ ביז עס איז געקומען
דעד יאמערליכער טאג אדיף אונזער שטאט•
דער ד־טער סעפטעמבער .דאס איז בדיוק געװען אין  8יאריד
טאג װי עם פלעגט זיד שטענדיג אין  8דאנארשטיגען טאג אגקומען פױערים
פון דער גאנצעו סביבה ,און' מיד אידען זענען געװען פארטאן מיטן ליחען
 8פדױן — איז אונזער שטאט ערשיטערט געװארען פון אן אומאויפהערליבער
באמבאדירונג פונעם נאצישען לופט־פלאט.
שטעלט אײך פ או װאס פאר 9 8חד דאס האט אנגעוואדפען אויף
אוגזער שטאט .בפרט אױף דער אידישער באפעלקערונג ,װען אין דעד
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זעלבער צייט האט די באמבאדדירונג געבראכט צו די ערשטע קרבנות פון
אונזער שטאט״ װי עם זענען באלד דערהרגעט געווארען' ! איטשע קרוק,
אליעזר דארנפעלדם אינגעל״ יודל דיים״ איטשע ליכטענפעלדם קינדער ,אין
דער זעלבעד צייט איז.אנגעקומען א צוױיטע כוואליע פון דייטשע שטאלענע
פויגעל און אבגעהויבען צו וואדפען ברען ראקעטען אויפן אידישען קווארטאל״
באלד האט א פייער ארומגע3א9ט במעט די גאנצע שטאט .מען דערציילט
אז מען האט געזעהן ווי איינעד איז געשטאנען אין מיטן רינעק און אנ־
געוויזען וואו די באצישע אעראפלאנען זאלען ווארפען זייערע ראקעטען,
אזױ אז ניט וויסענדיג וואס צו טאן און אין אזא בהלה האבען כמעט די
גאנצע טאמאשאווער אידישע באפעלקערונג געכאפט פון די שטיבער וואס
איינער האט נאד געקאנט .איינער א פעקל דעד צווייטעד א ביסעל סחורה
פון געשעפט״ און אנטלאפען וואו איינער האט נאר געקענט ,טייל זענען
געלאפען אין די וועלדער טייל אויף .די לאנקעס און אנדערע אין די
נאענטסטע דערפער״ (די פויערים האבען באלד געזאגט אז זיי האבען מורא
אויסצובאהאלטען אידען)״ אבי צו אנטלויפען פוג׳ם גרויסען גיהינום וואס
האט אדומגעכאפט אונזער שטאט.
אזוי האט עם זיך געצויגען אייניגע טעג ,דורכגעווייקט פון רעגען
דורכגעפדארען פון דער נאבטיגער קעלט״ מיט ליידיגע מאגענס״ געהאפט
אויף אן ענדערונג אויף א סוף צו די צ רו ת ...זענען ערב ראש־השנה אדיין
קיץ טאמאשאוו די נאצישע מערדעד.
מיטן ענדליכען פארנעמען די שטאט פון די דייטשן האבען זיך אני
געהויבען פארשידענע טאטאלע פארברעכענם״ פריער פון קליינעם מאסשטאב .
ווי ראבירען אידישע געשעפטען און דירות״ מיט דער הילף פון פוילישע
אנטיסעמיטען.
נישט זעהענדיג קיץ תכלית צו בלייבען אין די וועלדער״ לאנקעס
און דערפער״ האבען זיך ביסלעכוױיז אנגעהויבען די אידישע באפעלקערונג
צוריק צוקומען אין שטאט אריץ״ דערזעהענדיג די גרויסע בראך פון דעד
שטאט ווי כמעט די גאנצע שטאט איז אפגעברענט איבערהויפט דער אידישער
קווארטאל״ וואו עס איז נאר איבערגעבליבען אייניגע״  3 2גאםען און ניט
האבענדיג קיין דאך איבערן קאפ״ האבען אידען אנגעהויבען זיך זוכען װאו
צו גיץ און ביסלעכווייז זיך צוזאמענגעדריקט אין פאדשידענע הייזער וואס
איז נאך איבערגעבליבען לפליטה.
אבער דאן ווען מען האט שוין געהאט מער ווייגיגער ױאו דעם
קא& אוועקצולייגען האבען זיך אנגהויבען נייע צדות פון ז־י צעיושעטע
נאצים .א צוויי טעג גאכץ פארנעמען די שמאט זעגען א פאר דייטשע
זעלנער אדורך .שפאצירט אין דער קאשטשעלנא גאס און האבען געזעהן אין
מרדכי יוסף שפארער׳ס הויז א ׳באוועגונג אין קעלער .זענען די באלד אהין
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אראפגעגאנגען און פון דאדט ארויסגענומען  :פײװל האלץ מיט בײדע זין,
ליפא מיט ױםקע גאלדמאן װי אריך איטע בארגס איידעם און זײ אװעק־
געפידמ אין א אומבאוואוסטען ארט אץ דאױט זײ אלע אויסגעמארדעט,
(מען זאגט אז דאס איז געווען אין שיווע דאלינע וואלד) .אזױ האבען די
היטלער־כוליגאנעס ױט אויפגעהערט צופאדפײניגען אויף פארשידענע םא־
דיםטישע אופנים ,אזוי אז אינעם הויז פון גאלדזאמט אויף לװאװסקע גאס
איז געוועזן אויסבאהאלטען עטליכע פאמיליעס האט• מען זײ אדויסגענומען
אריפן גאס און אויסגעשטעלט אין א רײ אויםצושיםען און שייע לערער
האט אנגעהויבען צו אבטלויפען האבען זײ איהם נאכגעיאגט און איפ דער־
שאםען׳ אזױ אז די איבעריגע זענען זיך צעלאפען.
אזױ האט עס געדויערט א משך  8טעג .אויפשטייענדיג אין דערפדי
האבען מיר געזען די שטאט איז לײדיג ,בישטא קײן דײטשן און ניט קײן
פאליאקען .א ביםל פרײער אפגעאטעמט און אדויסקרמענדיג אין גא 0אויף
פרייער לופט פון די פארשידענע קעלעדס און בונקערם וואו מיד זענען
געװען אויבאהאלטען אין משך פון דער צייט״ האט פלדצלזנג זיך אגגעוזױבען
צו פארשפרײטען פארשידענע ידיעות ,איץ ידיעה ,אז א גרױסע צאל פויליש
מיליטער מיט הארמאטן און פארשידענע אנדערע געװער האבען זיך אײנ־
געקווארטירט יאויפען קאשטשאל־פלאץ און זײ גרײטען זיך צו מאכען א
פאגראם אויף דער אידישעד באפעלקערונג ,א צוױיטער ידיעה ,אז די
םאװיעטען געפינען זיך אין שכנות׳דיגען שטעטל״ לאשטשעװ ,און עס האט
ניט לאנג געדויערט און די רוסן האבען אריינמארשידט קײן טאמאשאוו.
נאכן ארײנקומען פון די רוםן האט מען ײד ארויסגעלאזט פרייער
אין די גאסען און מען האט געמײנט אז עם איז שוין געקומען די ריכטיגע
ישועה ,באלד האבען די םאוױעטען באפוילען צו דעד גאנצער אידישער
באפעלקערונג אז מען זאל גײן פדאװען א פרייליכעז ױם טוב ,וױיל דאם איז
געװען אין די םוכות טעג .דאם סאװיעטישע מיליטער האט באלד צומאדשירט
מיט זײערע טאנקען צום קאשטשאל־פלאץ וואז ע 0איז געשטאנען .דאס
פוילישע מיליטער ,װאם האבען געזאלט מאכען די זעלבע נאבט א פאגראם
אויף אונז ,מען האט זײ פאונומען און אװעקגעשיקט פון טאמאשאװ .דאמאלם
האבען מיר פרײער א ביסעל אפגעאטע&ט און אלע זענען מיד א הײם
געגאנגען פראװען ױם טוב.
מיר האבען געמײנט אז מיר זענען שוין געקומען צו דער מנוחה,
מען האט ביסלעכװײז אויפגעמאכט די געשעפטען און גארמאליזירען דאס
לעבען ,דער מאגיסטראט האט אנגעהױבען צו צוטײלען װאוינונגען צו■ די
װאס זענען■ אפגעבוענט געוואדען ,למשל אײנער האט געװאוינט אין 2
צימעון האט מען איהם צוגעגעבען גאן א משפחה .אונזערע הײמישע
קאמוגיסטלעך האבען אויפגעהויבען דעם קאפ .קודם בל האבען זײ גענומען
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צו ליקווידידען די ציוניסטישע ארגאניזאציעס און צוגענומען זייער רכוש,
למשל ,דעד קלוב פון ארבעטנדען א״י האט פאדמאגט א דאדיא ,האבען
ויי שוין מער ניט אין זינען געהאט און קיץ שיוערערע פראבלעמען ווי
דעם ראדיא צו קאנפיסקירען .אבער ,קיץ לאנגע צייט איז זיי ניט איבער־
געבליבען צו הערשען ,ווייל נאך א פאר טעג האט מען געהערט אין ראדיא
דעם באקאנטען סאוויעטיש־דייטשען אפמאך וועגען פעסטשטעלען די גרעניצען,
לויט דעם אפמאך דארף אונזער שטאט אריינפאלען צו די דייטשען.
עס האבען זיו אנגעהויבען צו שאפען פארשידענע מיינונגען .וועד
עס האט געהאלטען אז מען דארף פאדלאזען די שטאט צוזאמען מיט די רוסען,
און וועד ,אז מען דארף בלייבען אין שטאט ,ווייל עם איז ניטא וואס אנצווועדען.
צווישן צייט האבען מיד געזען ווי שיפלינגעד מיט דער פאמיליע פארלאזען
די עדשטע די שטאט אופן וועג קיץ ראווע־רוסקע ,דאמאלסט האט זיך
ערשט אנגעהויבען די אמתדיגע בהלה ,די וואס האבען געהאט די מעגליבקייט
האבען געדזנגען פערד און וואגן ,מען האט אנגעהויבען איבערצופירען זייעדע
סחורות פון די געשעפטען קיץ ראווע רוסקע. ,וױיל די סאלדאטען האבען
•ערלויבט אלץ ארויסצופירען ,בערך פאר שמחת־חודה האבען געמאלדען די
סאוויעטען אז זיי פאדלאזען די שטאט ,און ווער עס וויל פאדלאזען שטעלען
זיי צו די מאשינען איבערצופירען די יעניגע קיץ ראווע רוסקע .זעלבסט־
פארשטענדליך אז די גרעסטע טייל פון דער טאמאשאווער באפעלקערונג האבען
אין יום טוב פון שמחת תורה פארלאזט די שטאט צוזאמען מיטן לעצטען
רוסישען זעלנער.
מיטן פארלאזען די שטאט איז די שטאט געבליבען א פאר טעג ליידיג
פון מיליטער ,ד .ה .די רוסען האבען' פארלאזט און געשטעלט זייער גרעניץ
אין שטעטל לוביטש ניט ווייט פץ טאמאשאוו ,און דאם דייטשע מיליטער
האט נאך ניט געהאט פארנומען אונזער שטאט .עס האט זיך געשאפען א
הפקרות — *וכל הישר בעיניו יעשה״ .די טייל איבערגעבליבענע אידען וואם
האבען שוין אויך געוואלט פארלאזען האבען שוין ניט געקאנט ,ווייל ד«־
שטאטישע גוים זענען געשטאנען אויף די וועגען ,אץ ניט געלאזט ארויס,
שרייענדיג ,איד זשידעס פירט ארוים אלעס פון שטאט און מיר וועלען בלייבען
אן גארנישט ,אץ די איבערגעבליבענע אידען האבען זיך ניט געוואלט שיידען
פונעם ביסעל ארימקייט ,זענען זיי פארבליבען אין שטאט ביז דעד היטלערישער
מלאך־המות האט פאדנומען די שטאט.
מיר אויף דער סאוויעטישער זייט װאס די ערשטע צייט האבען מיד
זיך כמעט אלע באזעצט אין דאווע־רוסקע ,האבען ערשט אנגעהויבען צו
פילען דעם טעם פון פליטים ,מען איז כמעט געלעגען אין דתיסען ,אייניגע
פאדנעמען די גדויסע צאל פליטים וואם עס איז זיך צונויף געקומען פונעם
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גאנצען געגענט .דער רעגען און די קעלטען האבען שוין אנגעהויבען זיך
אײנצודריקען אין אונזערע פון לאנג צעבראכענע־ביינער ,אזױ אז מען האט
אבגעהױבען זוכען מיטלען וױ אזױ זיך אײנצולעבען אין דער גײעד סביבה.
עם האט זיך אנגעהױבען שאפען פארשידענע מײנונגען .אײניגע מענשען
האבען אדורך געשמוגעלט די גרעניץ צוריק קיץ טאמאשאוו און אײניגע
מעגשען זעגען אדורך דעם גדעניץ און אנטלאפען פון טא&אשאװ ,מען האט
איינגעשטעלט דאס לעבען מיטץ אדיבערגײן ח 05גרעגיץ .אבער רואס
האט מען געזאלט טאן ,װײל װען מען איז אנטלאפען האבען זיד געשײדט
מענער פון פדויען ,און קינדער פון עלטערען ,אזרי אז מען האט געװאלט
ױין צודיק צוזאמען און אייניגע משפחות האבען זיך ארױםגעלאזט ױאנדערען
קיץ לעמבערג און אין דער ארומיגער געגענט.
עס זעגען אריבער װאכען און חדשים ,די אױף דעד סאװיעטישער
זײט האבען ױך ביסלעכוױת אײנגעלעבט אין די נײע לעבענם־באדיגגונגען
אפילו ניט שלעכט געלעבט״ איז אבעד פון אונזער אלטעד הײם װאס מיר
האבען פארלאזט ד .ה .פון טאמאשאוו .אנגעהויבען אנקומען אױם׳דיגע און
פײנליבע ידיעות ,ווי פארשידעגע אקציעם פון כאפען אידען צו ארבעט
מיר די װאם זענען געװען אין דער זײט פון די םאװיעטען זענען אין א
געװיםען טאג אויפגעפאדערט געװאדען פון דער סאוויעטישער מאכט צו קומען
און זיך רעגיםטרירן און ארויסנעמען םאװיעטישע פאספארטען ,זענעןי מיר
װײטעד ארײנגעפאלען אין א פארצוױיפלונג ניט װיסענדיג צי מעגען מיר אנ־
נעמען די םאװיעטישע בירגערשאפט און דערמיט זין אפזאגען פון דער פוילי־
שער בירגערשאפט ,אזוי אז דער גרעסטער טייל האט זיך אפגעזאגט אנצונעמען
די .ןאװיעטישע בירגערשאפט .דאמאלםט האט די םאוױעטישע מאכט אנ־
געז״יבען אן אכלאװע אױף די א.לע װאס האבען גיט אנגענומען די בירגער־
שאפט ,און יעדען איינעם ארויסגענומען פון די בעטען ,ארייגגעפאקט אונז
אין װאגאנען און אװעקגעשיקט אין וױיטען סיביר .די טאמאשאװער װאס
האבען זיך אויסבאהאלטען זענען געבליבען אויף דער םאװיעטישער זײט
אין גאליציע.
לאנגע װאבען האבען מיר זיד געשלעפט אין די װאגאנען פון שמוץ
און דארשט באך א טדונק וואסער ,מיד זענען ענדליך אנגעקומען אין די
סיבידעד וועלדער און דארט אױסגעהאקט די אור־אלטע װעלדער און
צוגדײטען דערפון פארשידענע מאטעריאלען פאר דעד םאװיעטישער רעגירונג.
עס איז שװעד צודערצײלען װעגען די שװעדע קאטראזשנע ארבעט
װעגען הונגער״ שמוץ און די שרעקליבע פרעםט װאס מיר האבען געהאט
אויסצושטײן ,אבער נאך שרעקליכעד איז געװען װען די רעשטלעך פון די
טאמאשאװער אידען װאם האבען דערלעבט די באפרײאובג און צוריק־
קומעגדיג קיץ פױלען װען מיר האבען דערהערט אז די איבעדגעבליבעגע
■
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טאמאשאווער װי אויו די וואס זענען געבליבען אין גאליציע ,זענען אלע
געשיקט געוואדען קיין בעלזעץ און־ דאדט אין די גאז קאמערען און אין
די ברען אויווענס מאס די אליץ האבען געמוזט אויפבויען און זענען
פארברענט געוואדען על קידוש השם .יהי זכרם בדיד.

דעד לעצטער כליכן אוין* מיין געוועזענע שמאט — טאמאשאוו.
לאגג דין אין פוילען האט מען גיט געקאנט ,וױיל אין אנפאנג פון
דעד באפדייאונג פון פוילען האט נאד געהעדשט א גרויסעד אנטיסעמיטיזם
ווי אויך פאדשידענע פאגדאמען און ביי נאכט איז געווען א שדעק ארויס־
צוגיין ,האבען א טייל מענשען באשטימט אדודך שמוגלען די גרעניצען כדי
צופארלאזען פוילען ,א טייל פון די טאמאשאווער וואס זענען געקומען קיין
פוילען איז שוין געווען צו שוועד ווייטער צו װאנדעדען האט מען באשטימט
*ײטוױיליג צו בלייבען אויפן ארט ,בפרט אז שפעטעד האט זיד שוין מער
ווײניגער גארמאליזירט די לאגע אין פוילען ,און האבען זיך באזעצט א טייל
אין לאדזש א טייל אין שטעטין .אבער מיר האט זיך נאד געגלוסט "צר
געבען א בליק אויף אונזער אלטער שטאט״ אזדי דערציילט מיר■ רוחמה
גילערנטער .קומענדיג קיץ טאמאשאוו האב איד ניט געוואוסט וואו אדאפ־
צוגיץ ודיל איך האב געטראכט צי• איז דאס א שטאט צי א מדבר פון
חורבות ,ניטא מער קיץ איד וואו אלבערצונעכטיגען .שטעלט אייך פאר
אז א היימישעד קדיסט האט מיך געלאזט איבערנעכטיגען און מיד געזאגט
אז איך זאל באלד אינדערפרי אנטלויפעז• ײייל איד בין איינגעשטעלט
מיט׳ן לעבען .אבער איך האב דאך געױאלט זעהן װאס עס איז געבליבען
נאכן חורבן ,האב געכאפט- .א בליק את געזעהן אז אין אלע אידישע הייזער
און געשעפטען וואם .איז נאד געבליבען פון נאך דעד גרויסער שריפה
זענען באזעצט דורך פאליאקען פון דער געגענט .יא! איין איד האב איך
געטראפען ,דאס איז געווען דער באקסער מרים הירש העניעס איידים ,וואס
לעבט דארט מיט א פוילישע פדוי ,אבער ניטא מער קען אידיש  .לעבען,
ניטא מער קיין אידישע קינדער ,ניטא מער די אלטע שוהל מיטן בית
המדרש ,ניטא מער ר׳ ישיעלעס הויף מיט אירע לומדים ,ניטא מער דער
ציעשינאוועד רבי ,ניטא מעד די אידישע דינאמישע פאדטייען און ארגא־
ניזאציעם ,ניטא מער די ברויזענדע יוגענט מיט איר חלוצישע ארג.
ווי ״פדייהייט״ ,״החלוץ״ ,״הפועל״ ,ניטא מעד די טעמעלעך ,שטימע מע־
כעלעך ,אפרים קאלב ,דעד בלינדער נחום ,די משוגענע חייצקע פונ׳ם
הקדש וואם האבען אמאל פרייליך געמאכט אידישע שמחות ,אפילו דאס
בית־הקברות איז מער ניטא ,ווייל גאנץ טאמאשאוו איז איין בית־הקברות,
נאר אן מצבות.
1

*
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מאגואשאװעד

דײט־שגו בחגואליפונובון אי\ די ערשגונו בומג פגן דגור גזלװװה
ב$וױר \\1פיל בואגז^ושאװער צו פארלאן\ די טגואיגו
p

• חײמ יחושע גידןןרמאן
*

אי ך װיל דא איבערגעבן א קאפיטל פון
דײטשער אכזרױת אדויםגעוױזן צו א גרזפע טאמאשאװער אידן באלד אין
די ערשטע טעג פון דער מלחמה ,װען אין פיל אנדערע ערטער האבן
אידן נאך געלאזט זיד אײנשלאפן מיט דעד פאלשער אילוזיע אז די מורא
פארן דייטש איז אפשר צופיל איבערגעטדיבן .די גרדםן רראס אט די גרופע
האט א־היים־געבראכט האט אויפגעשוידערט די טאמאשאווער אידן אדן זיי
געוױזן דעם דיכטיגן פדציף פון דער דײטשער חי׳ און װאס מעו קאז פון
איר ערווארטן.
געשען איז  09דינםטאג דעם  19־טן סעפטעמבער  1939א פאר טעג
פאר ױם כפור .דעם פריעדדיגן מיטװאך ערב דאש־השנה האבן די דייטשן
באזעצט טאמאשאװ ,אבער דאס האט נאד נישט כאוײט אז וי קאמפן אין
שטאט זענען פאריבעד .וי עטלעכע טעג זײט טאמאשאװ האט אין ו ע ם
שװארצן דאנערשטאג דעם ד־טען סעפטעמבער פארזוכט די ערשטע דייטשע
באמבעם װען א גרױ 90ר טייל פון שטאט איז אװעק מיטן פײער און בערך
 200מענטשן זענען געפאלן אלס די 9רשט 9דייטשע קדבנות״ ביז די דייטשן
האבן די שטאט אקופירט זענען געװען אנגעפילט מיט דאפלטע טױט־שרעק,
די מודא פאר די כסדד פאלענדע באמבעס און שראפנ 9לן און די מורא
פאר די דייטשע מחבליס װען זיי װ 9לן פארנעמ9ן די שטאט׳ װי  09זענ9ן
אין בליץ־שנעלקײט ג9פאלן די פױליש 9שטעט איינ 9נאד די אנדערע׳
אבער מיטן מאמ9נט װען די קאמפן האבן זיך צײטװײליג אפגעשטעלט א
טאג פאר ראש־השנה ,ז 9נ 9ן אידן ארויס פון די באהעלטענישן• .טייל האבן
זין* אפילו אנגענומ9ן טיט דדייסטקייט און דאס ערשטע גלייך געלאפן אין
מקוה זיך טובל זיין לכבוד ד 9ם יום הדין און טייל האבן זיך אפילו געפרואווט
איינריידן אז אפשר אי« ד 9ד טייוול נישט אזוי שוואדץ ווי מען האט אים
געמאלן ,מען האט אפילו איגנארירט דעם אנפאל פון די דייטשן אויף א מנין
וואס האט געדאווענט אין הויז פון ד׳ יודל אדער הי״ד פאר א איינציגער
פאל וואס געשעהט אין יעדן קריג .די טאמאשאווער האבען' אבער באלד געהאט
די מעגליכקייט און אפשר טאקע אויך דאס גליק באלד צו דערזעהן דעם
שרעקלעמ פרצוף פון ד 9ר דייטשער בעסטיע.
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זונטאג דעם 17־טען סעפטעמבעד הא בעז די רוסן אנגעהויבען זייער
מארש אויף פוילען צו אקופירעז ״זײער״ טייל וואס זיי האבען זיו כשד־פארדינט
דודך דעם סטאלין־היטלער אפמאך .אין דעם זעלבעןי טאג האבען זיו אדום
טאמאשאוו אנגעהויבען קאמפען פון פוילישע מיליטעדישע אפטיילובגען וועלכע
זיינען געווען קאנצעטרירט אין די אדומיגע גרויסע וועלדער.
דאס הויז פון מיץ זיידעןי ר׳ יואל שאפראן הי״ד איז געווען דאס
ערשטע הויז וואס איז געבליבען שטיין אויף ד עי קראסניבראדעד גאס,
ביז צום רינעק וואו אלע אנדעדע הייזער זייבען אפגעבדעגט געוואדען
את פיעל היימלאזע שכנים האבען דארטען געזוכט א מקום מקלט .עם איז
געווען א דיק געמויערט הויז און מען האט עס אנגענומען פאר א גדעסערע
שוץ פאר די פליהענדע שראפנעלען.
נאכדעם ווי מען האט געהאט אפגעכאפט דעם אטעם פון די באמבעס
און שיסעדייען ,האט דער אויסברוך פון נייע קאמפען שוין נאכדעם ווי די
דייטשען האבען געהאט אקופירט די שטאט אריינגעטריבען אלעמען אין א
פאניק .די דייטשען האבען דאן אונטערגעצונדען די הייזער נעקסט צום הויז
פון זיידען ז״ל״ נעמליך דאס הויז פון ה׳ יחזקאל זאבערמאן הי״ד און אנדערע
הייזער (ווי ה׳ זאבערמאן האט שפעטער דערציילט האבען די דייטשען איהם
 .ארויסגענומען פץ הויז און מיטשיקענדיג מי.ט איהם עטליכע סאלדאטען י מיט*
מאשין־געװעהר איהם באפוילען צו גײן יאין װאלד װאדנען די פוילישע•
זעלנער זיי זאלען זיך אונטערגעבען .ווען ער האט זיי עדקלערט אז ער האט
מורא אז די פאליאקעז וועלן איהם שיסען האבען די איהם ערקלערט ״האבען
זי קיץ אנגסט ,גלייך ווי זי ווערדען געשאםען״ שיסען װיר גלײך צוריק״.
דאם פוילישע מיליטער האט דאן שוין' געהאט פארלאזט דעם וואלד ווען ער
איז אהין אבגעקומען מיט דעם דייטשען פאטרול) .אונזער הויז איז דאן
נעבליבען ווי א אינזעל אין דער חרובער פארברענטער גאם.
גראד האט א דייטשע מיליטערישע אפטיילונג פארנומען א פאזיציע
אויפן הויף פאר אונזער הויז און די זיינען אריינגעקומען אין אונזער הויז
מאכען א רעוויזיע אויב דארטעז ' געפינעז זיך נישט איבערגעטוענע פוילישע
זעלנער ,זיי האבען אויך געזוכט געוועהר .די האבען דאן פארארדענט אלע
מענער ארויסצוגיין אין הויף .מען האט אונז אויסגעשטעלט אין א רייהע און דאן
האט זיך פלוצים דערהערט א סאלווע ,דאס האבען די דייטשען געשאסען איבער
אוגזערע קעפ און אונז פארארדענט צו מאדשירען צו דעד טאדגאוויצע.
ד אר ט ה א ט מען אונז אלע אריינגעשטופט אין א קליין הייזעל .אלע האבען'
ױך אויםגעזעצט אויף דעד ערד .ארום אונז האבען געפייפט די קוילען.
דאדטען האבען זיו צווישען אנדערע געפונען מיץ דידע ר׳ יואל שאפדאן
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הי״ד ,מיץ פאטער אברהם יחזקאל בידערמאן ז״ל ,מיק קוזין ישראל׳קי פערעל״
ר׳ יעקב שוחט ז״ל ,ר׳ חיים יעקב שענעד און זיין זוהן שמחד״ מאיד
בערגער (נח גריבבערגס איידים) און זיין שוואגער מענדעלע גרינבערג ,פאליק
דיצעה ישראל קאפענבלום ,מאיר לאנצער און פיעל אנדערע וועמענס נעמען
אי ך האב נאד  20יאהד שוין פארגעסען.
נאך עטליכע שעה האט מען אונז ווידער אויסגעשטעלט אין דײהעןי
און אונז געפיהרט אין דעד דיכטונג פון בעלזשיץ .מיר האבען באקומען א
שטדענגע פארארדענונג זיך צו האלטען אויך אין דער דייהע אין מיליטערישער
ארדענונג ,וואדנענדיג אונז אז אויב ווער וועט מאכען דעם מינדםטעןי פארזוך
ארויסצוגיין פץ דער רייהע וועט ער זאפארט דעדשאסען וועדען( .דעם
זעלבען טאג איז טאקע דערשאסען געווארען מיין קוזין ישעי׳ לעהרער הי״ד.
אויך איז פארנומען געווארען א צוריטע גרופע מיט פייוויל האלץ .דעם
פדומען ליפאלי און אנדערע וועלכע זענען קיינמאהל מעהד נישט צוריק־
געקומע .0
■

די קאמפען אין שטאט זיינען געווען אין' פולען ברען .איבער אונזערע
קעפ זײנען געפלויגען קוילען ,באמבארדיר־עראפלאנען זיינען געפלויגען
נידריג .אויפן וועג האט מען געקאגט זעהן פיעל טויטע קערפער פון זעלנעד
אין די שרעקליכסטע פארמען .מען האט אונז אפגעשטעלט אויף א קורצען
אפרוה אין דער נייער טפולדעשעלניע וואט מען האט געהאט אויפגעשטעלט
מיטן צוועק אונטערצוגראבען דעם אידישען מסחר ,דאן האט מען' זיו געלאזט
אויף א ווייטעדדיגען מארש אין דער ריכטונג פון בעלזשיץ( ,אגב ,זיעען מיר
שפעטער געוואהר געווארען אז בלויז א קורצע צייט נאבדעם ווי מיר האבען
פארלאזט די געביידע פון דער ספולדזשעלניע ,איז דארטען' אריץ א באמבע
אץ פארניכטעט די גאנצע געביידע).
די דייטשע אפיצידען אץ זעלנער לענגאויס אונזער מארשרוט ,זעהענדיג
אונז אדורכפיהרען האבען ווילד דעאגירט מיט די געמיינסטע זידלערייען.
איץ דייטשער אפיציר איז געלאפען מיט א אימפעט פץ א שטרעקע פון
עטליבע צעהנדליג מעטער אץ מים דער גאנצער רציחה א קאפע געגעבען
מיין זיידען ד׳ יואל שאפדאן אזוי ,אז ער האט מעהר נישט געקאנט גיץ
מיט זיינע אייגענע כחות און איך מיט מיין קוזין ישראל׳קי פעדיל האבען
איהם געמוזט אונטערהאלטען פץ ביידע זייטען( .מעדקווירדיג ,לויט א בריוו
וואס מיר זהאבעןי שפעטער ערהאלטען נאכן חורבן פון א עד־ראי׳ אין
סאקאל ,האט מען  3יאהר שפעטער גענוי אין דעם זעלבען טאג ר תשרי
און טאקע אויפן זעלבען וועג קיץ בעלזשיץ ,דא 0מאל פץ סאקאל קיץ
בעלזשיץ -מיץ זיידען דערשאסען .זיץ זוהן ר׳ מיכל שאפדאן ז״ל איז נאך
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פריהער דעדשאסען געווארען אין הויז פון יודען־ראט אין סאקאל דואר
ער איז געווען א מיטגליד ,ווען ער האט זיך אפגעזאגט איבערצוגעבען א
ליסטע פון אידען ארויסצופיהרען אויף .״אדבייט״).
■

פאדנאכט זענען מיד ענדליך אנגעקומען קיץ נאראל ,וואו עס האט
זיך אין א פריצישען הויף וואם איז געווען פול מיט אנגעשניטענער  .תבואה,
געפונען א פראוויזארישער לאגער פון.פוילי שע קריגס־געפאבגענע .די דאזיגע
תבואה קעדבדלעך האבען אובז ערהאלטען ביים לעבען ,ווען' מיר האבען
עטליכע טעג נאכאנאנד נישט באקומען קיץ שום עסען אדער טרינקען.
פון צייט צו צייט האט מען אונז געהייסען זיך צונויפזאמלען אין' א .געוויסען
פונקט וואו מען האט אונז פארשפראכען צו געבען ע0ען ,אבער קומענדיג
אהין פלעגט מען אונז שלאגען און' אפשפעטען פון אונז אין די אויגען •פון
די פוילישע געפאנגענע און אונז הונגעריגע צוריקגעשיקט צו אונזערע
״געלעגערס״ אױף דער ערד אונטערן פדייען הימעל .די פוילישע געפאנגענע
צוזעהענדיג דאס (ספעציעל די ״שלעזאקע^) האבען אנגעהויבען ארױםוױיזען
איניצאטיוו ,וועלענדיג געפעלען די דייטשען ,און האבען איבערגעשטיגען .די
דייטשען מיט פייניגונגעז אץ געמיינסטע זידלעדייען •.זיי האבען אפגעשוירען
די בערד ,אבער נישט סתם געשוידען ,איינעם האט מען־ אפגעשניטען די
רעכטע זייט באדד און לינקע זייט וואנסע ,א צווייטען האבען• זיי גריבדליך
אפדאזירט און בלויז איבעדגעלאזט אײן צענטימעטער ברייט פון א אמאליגער
פאטריארבאלישער ווייסער בארד ,איץ צענטימעטער ברייט אבער אין דער
גאנצעד אדיגינעלער לענג ,וועלכעם האט געמוזט אזוי בלייבען הענגען אויף
דעד שפיץ גאמבע • ,אנדערע האבען זיי אפגעשוירען האקענקרייצען אין די
האד פון קאפ אדער א ״װעג באך פאלעסטינא״ א .א .וו — .זיי האבען אויך
אנגעהויבען אראפצושלעפען פון אונז די רעקלעך ,שיך ,א .ד .ג• .
■

־

׳

ווען א גדופע עלטערע אידען איז געגאנגען ,זיך .פארקלאגען פארן
דייטשען אפיציר ,וועגען דעד האבדלובג פון די פוילישע געפאנגענע ,האט
זיי דעד אפיציר זעהר אויפמעדקזאם אוימגעהערט ,ער האט זיך דאן באב־
געפרעגט ביי דעד דייטשער וואך פארוואס מען האט .אונז ציװילע אידען
פארבומען ,זיי האבען איהט באריכטעט אז מיר האבען געשאסען פון אוגזערע
היימען אויפן דייטשען מיליטער ,דאן האט דעד אפיציר געעבטפערט דעד
דעלעגאציע אז מען' װעט באלד פאדאדדענען • אונז צו  .דערשיסען .דאן .,איז
פארגעקומען איינע פץ די בדוטאלסטע סצענעם .דייטשע זעלנער מיט .אויס־
געשטרעקטע באיאנעטן האבען פארארדענט אז..אלע אידישע זעלנעד וועלכע
געפינען זיו צווישען די פוילישע מיליטעד געפאנגענע זאלען זיך ; אויך
דאדט פארזאמלען .די פאליאקען האבען געהאלפען דערקענען'.די אידישע
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יזעלנער אוןי װען אײנעד פון זײ האט קאטעגאדיש געלײקענט אז עד איז
א איד האבעז זײ איהם באפױלען זיך אויסצוטאז און װעןי זײ האבען פעסט־
געשטעלט אז ער איז יא א איד האט מען איהם גלײך צושפאלטען דעם
.קא 3מיט א קאלבע פון א ביקס.
ײען אלע אידען זײנען שוין געװען פארזאמעלט ,האט א גרופע
דײטשען מיט די אויסגעשטועקטע באיאנעטן אונז גענומען יאגען און באפוילען
צו לױפען צום אנדערן עק פון פלאץ .װען מיד זײנען קוים כאפענדיג דעם
אטעם געקומען אהין צו לויפען ,האט אונז שױן דאדטען אפגעװארט א
צוױיטען גרופע דײטשען מיט אויסגעשטרעקטע באיאנעטן און צעױשעטע אונז
געיאגט אױף צוריק ,און אזוי האט זיך אנגעהױבען א װילדער געיעג אהין
און צודיק׳ די דייטשען האבען געוױלדעװעט מיט זײערע באיאנעטן און
אלעמאל געשטאבען א צװײטען״ איינעם פון די לאנצערס האבען זײ א דורכ־
געשטאכעןי א פום אנדערע די הענד און אנדערע טיילען פון קערפער וראו
נאר זײ האבען געטראפען .די דאזיגע ררילדע שפיעל פון יאגען אהין און
צוריק ארן דערבײ געװאלדעװען און שטעכען און לאכען מיט א היעניש
געלעכטער האט אזוי אנגעהאלטען א צײט וואס האט פאר אונז זיך אוים־
געװיזען װי א אייביגקייט.
מען האט אונז דאן באפוילען זיך אױםצושטעלען לענגאויס א שמײ־
נערנעם מױער מיטן פנים צו דער וואנט .געגענאיבער ארנז איז געשטאנען
א אפטיילונג דייטש מיליטער מיט די ביקסען געװענדעט צו אונז .מען האט
אונו מיטגעטײלט אז מען גײט אונז שיםען און גלײך האט זיך געהערט
דער באפעהל פון אפיציר  :שיסען! מען האט געהעדט צײלען איינם׳ צוױי,
דרײ .מיר האבען אלע געהאט דאס געפיהל אז דאם זענען אונזעדע לעצטע
מינוטן .איך געדענק עד היום זעהר קלאד ווי איך האב געקוקט אין דער
זייט צו זען צום לעצטען מאל מײן טאטען ע״ה ,מיין זיידען קררבים
אװ באקאגטע״ געזאגט שמע ישראל ,פארמאבט די אױגעןי און געטראכט
װעגען מײן מוטער ,ברודער ,נאהענטע און פרײבד אין דער הײם וועלכע
װעלען אפילו גישט וױסען װאו אונזער געביץ איז אומגעקומען .דאן איז
געקומעןי די סאלווע אבער מערקװירדיג — איך לעב וױיטער — דאם האבען
זיי געשאסען איבער אובזערע קעפ .זײ האבען זיד געשפילט מיט אונזער
לעבען און געהאט א חי׳־שע הנאה פון אונזער טויט־שרעק .מען האט אוגז
דאן באפוילען אפצוגעבען זײגערלעך .געלד אדער אנדערע װערטזאכען ,דרא־
הענדיג אתז אז אױב מעזי װעט ביי עמיצען שפעטעד עטװאס געפיבען װעט
עד זין האבען פארדינט זײן טױט .יעדער האט געדאבקט גיט דערפאר און
אװעקגעגעבען אלעס וואס מען האט געהאט (איד האב יאהרעז שפעטער
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געטדאפען אייגעם וועלכעד .האט מיד געוויזען א 20־דאלאר באנקגאט וואס
עד האט דאז געהאט איינגענייט אין זייגע מלבושים און טדאץ דעד טויט־
דדאאונג זיי דאן' נישט אפגעגעבע .0
מען האט אונז דאן געזאגט אז מען גייט באפדייען אלע ציווילע און
די מיליטעדישע געפאנגענע גייט מען ווייטעד  .פיהדען אין א לאגעד קיין
.דייטשלאנד .די עלטעדע צווישען אובזעד גדופע ווי מיץ זיידע ר׳ יואל
■»אפראן' ,ר׳ חיים יעקב שיינעה ר׳ יעקב שו״ב שניידעד האבען זיי געהייסען.
!אכגיץ נאד א וואגען געשפאנט אין  2פעדד ביז דעם שכנות׳דיגען שטעטל
1ואו דאדטיגע אידען האבען זיי געהאלפען זיד אויסצובאהאלטען אבער.
פאר די אינגערע האבען זיי צוגעגרייט א ספעציעלע אטראקציע ,מען האט
יעדען צוגעטיילט א פערד וועלבען מען■ האט אנגעהאלטען ביי א שמריק
און עם געדארפט נאבלויפען אין גאלאפ .ע 0איז געשטאנען לעגגאוים אונזער
וועג א רייד״ע פון דייטשען מיט בייטשען אין די הענט וועלכע האבען
געשמיסען די פערד און מיד האבען געדאדפט נאכלויפען די פעדד אין
זעלבען טעמפא .מיד זיינען .געלאפען מיט די לעצטע כחות ,פיעל מאל
אומגעפאלען .די פערד זענען געלאפען איבער אונזערע קערפערם ,ביז
מען האט אונז עגדליך באפוילען זיך צו זעצען אויף די פערד און רייטען.
אבער פאר אונז איז עם געווען א קנאפע ישועה! ,וועד פון אונז האט דען
געקאנט רייטען אויף א פערד  1מיר זייבען ארויפגעשפרובגען אויף דעם  .רוקען
פון  0ערד ,זיך געהאלטען א מעוט אץ דאן אין געלאף שנעל אראפגעפאלען,
זיך נאכאמאל אדויפגעכאפט און גלייר ווידער אראפגעפאלען אוגטער האגעל
פון קלעפ פון די נאהייקעס פון די נאצישע נוגשים .איך בין געווען איג־
גאנצען צעבלוטיגט ,דעזיגנירט אץ פלוצים האב איך פעסטגעשטעלט אז
איך קאן יא דייטען .גראד דעמאלט ווען' ס׳האט זיו מיד געדאכט אז איך
.האב שוין נישט וואס צו פארלירען ,איו וועל באשטימט צוטדעטען ווערען
אונטעד די פים פון פעדד ,איז געשעהן דאס וואונדער .איך האב אנגעהויבען
רייטען בקומה זקופה ווי אן אלטער קאוואלעריסט און געוואונען קאנטראל
איבערן פערד .מיד זיינען אזוי געריטען ביז די נאכט איז צוגעפאלען.
אויפן גאנצען וועג האם זיך געהערט דאס הילכיגע שפאטישע געלעכטער
פון די דייטשען וואו נאר מיר זיינען פאדביי .אין אווענט האט מען זיך
אפגעשטעלט ערגיץ אויף א פעלד נעבען לובלינעץ .מיד זיינען געווען מיד,
הונגעריג ,געפדוירען פון קעלט וױיל מיד זיינען געווען  .האלב נאקעט,
דערשלאגען און' רעזיגנירט .דאס פוילישע מיליטעד האט יא באקומען עפעס
צו עסען״• אבער מיר — גארנישט .מיד זיינען געלעגען אויף דעד בלויזעד
פייכטער ערד .די אווענטן זיינען געווען קאלט .מיר פלעגען זיך אויסשטעלען
איינעד נעבען דעם אנדערן ארומנעמען איינעד דעם צודיטען שטייענדיג אין
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אײן לאנגער רײהע ארן 8זוי ארום מיט די קערפערס דערװארעמט זיך״
עס איז בלויז קאלט געןןען דעם ערשטען פון פארענט און דעס לעצטען
אין דער פלייצע דאן האט מעןי זיך געטױשט אזן אױך זײ האבען זיך
אביסעל אנגעווארימט .די געדאבקען זײנען גערדען זײער טדױעדיגע .די
שאגםען צו בלײבען לעבען זײנען איןי אונזעדע אױגען געװען זייעד שװאכע.
מען גיט נישט קײן עסען ,מען איז אפגעשװאכט און אויב די דײטשעןי
װעלען נישט דערשיסען״ װעט מען סתם קראנק װערען פוןי רונגעד און
קעלט .איין דײטשער אפיציר האט צוגערופען מײן פאטער ז״ל און איהם
באפױלען צו שמעקעןי דעם עסען אין «ײן מילימעדישעד מאנאשקע זאגענדיג
דערבײ* .״יודע ,עס שמעקט דיר ,אבער באקומסט גארנישט״ .מיד זײנען
געװען גליקליך װען מיד האבען איינמאהל באקומען אביסעל װאםער פון
א לײמיגען גרוב און דערבײ האב איך מיט מענדעל גריגבערג זיך געשלאגען
און אױסגעריסען אייבער בײפ צודייטען דאס ביםעל װאסער צר באנעצען
די ליפען .דאן האט דעד דײטשער אפיציד אינטערװענירט און נישט געלאזט
אונז טריגקעןי דאם לײמיגע תאםער וױיל מיד קאנען נאך חלילד״ קראנק
װער9ן .קײן ריין וואסער האט ער אבער אונז בישט געלאזט געבען .ער
האט אובז ערקלערט אז אלע אידען זײנען ״הארע־בעלישאמ״ װעלכע װילען
אומברענגען דייטשלאנד און מיד זיעעןי דעריבעד זײגע שונאים .מען האט
אונז אױך מיטגעטײלט אז מען פיהרט אונז צו א  .0 .0געריכט אין יאראםלאװ.
דעם נעקםטען מארגען — מיטוואך — האבען מיר פארגעזעצט אונזער
מארש .טײלמאל איז אוגז געלונגען צו כאפען א טרונק װאסעד בײ די
פױערים״ וועלכע זײנעןי געשטאנעך אויפן װעג מיט עמערס ױאםער און ןיס
געטײלט פאר די פאדבײגייענדע פוילישע געפאנגענע .אונז איז נישט ערלריבט
געװען צו טרינקען רואסער׳ אבער  09איז אמאל געלוגגעך צד כאפען א
ט חנ ק פונקט אין מאמענט װען ד 9ר דײטש  9ר אויפז 9ה 9ד איז אױף א
מינוט  8װעקג 9ריט9ן .ביי ד 9ר גאנצ 9ר צײט האט י  9ד 9ר פון אונז ג9האט
 2פ  9רד אין  9ר האט געדאדפט מארשיר 9ן צוױשען בײד 9און זײ אנהאלט9ן
<מען האט אונז ז  9הר ז9לט9ן  9רלױבט צו דײט9ן) .דער שטויב פדן די
פעדד און מארשיר9נד 9ז9לג 9ר איז געװען אומגעהױער ,מען האט במעט
נישט ג9פיד.לט קיץ הונגער אב 9ד דער דורשט איז געװען אומד 9דטר9גליך.
■

p

װען מ9ן האט פארבײמאדשירט  8טײכעל האט מען אונז באפױלען
צו געבען די פ 9רד צו טרינק9ן אבער ארנז האט מ9ז געהיט מיד זאלען
חלילה נישט געבען קיץ טרונק .ד 9ר דוףשט האט מזראדיג געפײניגט אץ
פארבײמארשירענדיג ד9ם טײך סאן נעבען שינעױ 9האבען טײל אויס־
ג 9דדיקט דעם װאונש ארײנצושפרינג9ן אין טייך זיך נאך אײנמאל אין
ל 9ב9ן גוט אנצוטרינקען װען אפילו ד 9דבײ איז די ג 9פאד ד 9דטרונק9ן
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צו ווערען .איך האב זיו דערמאנט די געשיכטע פון גלות בבל .ווען מען
האט די דודשטיגע אידען געגעכען פענכערם ־ אנגעפילט מיט לופט אנשטאט
וואסעד ,פון וועלכען זיי זענען געשטאדבען .דעד גאנצעד מארש האט אזויפיל
דערמאנט אין יענעד צייט ,די זעלבע פייניגונגען ,די זעלבע עראינעדונגען.
עדב יום כפור האב איו באשלאסען אז כ׳מוז ״פארפאסטען״ אויב
נישט מיט עסען זאל זיין באטש דורך טדינקען .עס האט מיד אפגעגליקט
צו געפינען א פארזשאווערט קענדל,פון קאנסערווען און יעדעסמאל ווען מיד
האבען פארביימאדשירט א פוילישען פויער וועלכער איז געשטאגען אץ
געטיילט וואסער פאר די געפאנגענע פאליאקען האב איך געלאזט הפקד
מייגע  2פערד ,צוגעשפרונגען און אנגעשעפט וואסער פון עמער און אויף
שנעל אויסגעטרונקען נאך איידער דעד דייטשער אויפזעהער האט דאס
געקאנט באמערקען .איך האב אויך עטליכע מאל דערפאר באקומען קלעפ
אבער עם איז וועדט געווען .איך האב געהאט דאס געפיהל אז דאס איז מיר
געלונגען אין זכות פץ ערב יום כפור ווען ם'איז א מצווה צו ע 0ען אץ
טרינקען .אבער נאך עטליכע געלונגענע ״אפעראציעס״ כין איו איינמאל
צוריקגעקומען מיטן קעגדל וואסער און פעסטגעשטעלט אז איינער פון מייגע
 2פערד האט דעדוזייל געמאכט פליטה .איך האב מיר אפגעגעכען א חשבון
וואס דאס הייסט .איך .האב געשפילט טיט מיץ לעבען .יעדער האט געהאט
 2פערד בלויז איו האב געהאט איינעם .דעד דייטשער אויפזעהער .איז
באל ד צוגעקומען צו מיד אץ מיד געמאלדען אז דאס באדייט טויט־שטראף.
צום גליק האט זיו אפגעזוכט א עסטרייכישעד אפיציר ,וועלכער איז צוגע־
קומען און מיר דעדלאנגט עטליכע מאל מיט זיין גומענע נאהייקע איבער
מיץ געזיבט און געזאגט דעם אויפזעהער אז דעם אווענט וועט מען מיך
משפט׳ן פאר פארלירען א מיליטעריש פערד אץ עד וועט די ז או ערליידיגען
און אזוי ארוס האט ער אויטגעמיטען אז דער פאטרול ווא 0האט .געהאט
אויפזיכט איבער אונז זאל מיך גלייך נישט אוועקפירען און פילייכט אויך
אויספיהרען דעם אודטייל .שפעטער האט דער זעלבער אפיציר ערגעץ
כאקומען נאך  2פערד אץ זיי געבראכט צו מיר אזוי אז פאדנאכט צו יכל ‘
גדרי ווען מיד זענען אנגעקומען אין צייטווייליגען לא גער איבערצוגעכטיגען
האב איך נאך געהאט איין פערד מעהד ווי איך האב געדאדפט (אינטערעסאנט,
אז באלד אין דער ערשטער נאכט אין נאראלער לאגער איז אינמיטען דער
נאכט צו אונז צוגעקומען א דייטש און אונז ג$טדיי0ט אז ״עס וועט ניכט
פאר אימער זא בלייב ען״ .)...ערב יום כפור זענען מיר אויך פ 8רביי־
געגאנגען סטאראדזשיקאוו .עטליבע דייטשע רוצחים פון אונזער וואך זענען
געקומען מיט רעוואלווערן אין די הענד אץ זיך באריהמט פאר ױיערע
קאלעגען אז זיי האבען נאר וואס דערשאסען  3אידען .די כל גדרי נאכט
m
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האבען מיד םארבראכט אױף  8גרויםען פרײען פלאץ ארומגערינגעלט מיט
מאשין געװעהר װעלכע האבען פון צײט צו צײט אױסגעשאסען אונז אפצו־
שדעקען נישט צו פרובירען אנטלױפען.
ױם־כפור אינדעדפרי האבען די זײיטשען — װיסענדיג הפנים ױאםעד
טאג עס איז — אזנז אויסגעשטעלט אין םאמע עק פוך די רײהען געפאנגעגע,
אזוי אז די װאך וואם רינגלט ארום דעם מארשירענדען עולם • זאל אונז
קאנען האבען באזובדערס אױפן אויג .מען האט אונז דעם טאג נישט געגעבען
צו פיהרען קײן פערה נאר אנשטאט דעם האבען זײ עפעס ספעציעלעם
אויסגעטראבט װי אזוי זיך ארום אונז פדײליד צו מאכען .זײ האבען געגומען
 2שװערע קעסטלעך אמוניציע פאדאייביגט מיט א קײט און אויפגעהאנגען
עס יעדעסמאל א צױײטען פון אונז אויף די פלייצעם׳ ארן װען יענעד האט
זיך געבראכען אונטער דער משא נישט קאנענדיג װייטער גיץ האט מען
איהם גענומען שלאגען מבות־רצח .װען מען האט מיך מכבד געװען דעד&יט
האט זיך מײן פאטער ז״ל אנגערופען אז ער מעט עס בעםער טראגען אויף
מיין ארט ,זײ האבען איהם בארוהיגט אז זײ האבען פאר איהס עקסטרא
און דאס מאל דארף איך עס טראגען .איך האב אבער באשלאםען אז איך
וועל עס בשזם אופן נישט טראגען וױיל עס איז צו שװעד פאר מיר .איך
האב זיד אנידערגעלײגט מיט ד׳עד משא איגמיטען ויעג .אינצרױשען האט
אונזער צוג גענומען מארשירען װײטעד .א דייטשער אפיציר װעלכעך איז
א דורכגעריטען האט מיך געטדאפען אונטערשטעליג״ עד האט בײ מיף
צוגענומען די אמוניציע ,מיך אנגענומען ביים אויער און אזוי רײטענדיג
אין גאלאפ מיך געשלעפט צודיק צום צוג .װען איד האב מיר פאר איהם
פארענטפערט אז איך בין נישט געזובט און קאן נישט שלעפען די שװערע
משא האט ער דערויף געזאגט אז אויב איך בין נישט געזונד״ דאן זאל מען
מיד דעױשיםען איך זאל נישט אנשטעקען אנדערע.
מײן חבר שמואל קויפמאך הי״ד דער זוהן פון אזױ גערופענעם איז־
דיטיטשער שוחט ,אייגער פון די תלמידים מצױינים פון ישיבת חכמי לובלין
וועלכעד איז געגאנגען צוזאמען מיט מיר ,האבען זיי אבגעהאנגען די זעלבע
משא און דעוביי אי הם געהייטען טראגען א בא מעט אין וועמענם שפיץ
עס איז געווען אריינגעשטעקט א סידור .זיי האבען איהם פארארדענט צו
ד״אלטען די האנט הויך און דערביי אויף איין סעקונדע נישט איינבויגען
דעם עלענבויגען .זייענדיג שוואך געבויט און דערצו נאך •א פאר טעג פון
הונגער און ליידען האט ער עס נישט באוויזען צו טאן ,זיי האבען איהם
דאן אריינגעשטאכען דעם באגנעט אין עלענבויגען.
ווייזט אויס צו להכעיס ,האבען זיי אונז דווקא יום כפור נאכמיטאג
צום עדשטען מאל צוגעטיילט א טעפעלע זופ .אדום נעילה צייט האט מיין
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פאטער ע״ה מעהר בישט .געקאנט גיין ,זײנע בארװיםע •פיס זענען געווען
צוקאליעטשעט פון די שטיינדלעך מעלכע זענען געוועזיאויסגעשפרייט איבערן
גאנצען וועג .מען האט מיד געגעבען צו האלטען א גרויס  .שטיק האלץ
אובטער איין אדעם את מיו געהייסען פיהדען מיין פאטעך ז״ל אונטערן
*גוױיטען ארעם .מען האט אנגעהויבען מיין פאטעד ז״ל צו שמייסען און
מיד האט מען באפוילען צו זינגען .נישט באוואוסטזיניג איז מיד געקומען
אין געדאנק די מעלאדיע פון ״אם אמרתי מטה דגלי״ .מען' ב׳האב דיך
שפעטער אריענטירט וואם איך האב געזונגען אין דאזיגען עת־רצון זמן פון
נעילה האב איך געפיהלט  .א חיזוק און א האפענונג דאס’ דעד' מאמענט פון
״חסדך ה׳ יסעדני״ איז שוין נאענט .מיד זענען דודכגעגאנגען דעם ' סאנן
אויפן וועג קיץ שינעווע ,און מוצאי יומ־כפוד האבען מיר גענעכטיגט
אויף א גרויס פעלד .צו יענעד צייט איז אונזעד צוג שוין באש'טאנען פון
איבעד  20טויזענט פוילישע געפאנגענע זעלנעד .ציווילע זעבען געווען
בלויז  .אונזעד פוילישע גדופע אידען .עס איז געפאלען' א דדאבנעד רעגען.
אפולשטענדיג אויסגעמאטערטעד און ערשעפטעד יבין איך ‘ געלעגען ’ אויף
דער נאסעד ערד .מיד האבען געפונען א' פאר דויהע ריבען אבער דאם
האט אונז נאך אלעמען פעדשאדט .אלעס האט אויסגעזעהן אזוי האפנונגסלאז.
מיץ" פאטעד ז״ל האט צוגעזעהן מיץ צושטאנד און זיך געלאזט איבעדן
פעלד מיט  .א פלעשעל זובען וואסער פאר מיד .עס איז פארביי א לאבגע
צייט און ער איז נישט צודיקגעקומען t.איך בין געווארען ז ע הך באאומרווזיגט
און ווען עד איז נישט געווען צוריק' ביז איגדערפרי ,האב איך און מיץ
חבר שמואל י קויפמאן הי״ד באשלאסען זיך צו .לאזען איהם אויפזוכען
איבערן גרויסען פעלד .אזוי ארומדרייענדיג זיך איבערן גדויסען לאגער
פון די געפאנגענע •האבען מיד •דערזעהן א •ציווילען מאן אין• שווארצע
קליידונג שטיץ און האנדלען מיט די דייטשען (ער האט ביי זיי• אפגעקויפט
פערד) פלוצים האט ער זיך ■געווענדעט צו אוגז אויף אידיש ״יהודים .וואס
טוט איהר דא״ ו מיד האבען איהבו דערציילט■ אז מען -האלט אוגד• דא אויפן
סמך פון א בלבול אז מיר האבען געשאסען אויף די דייטשען און אז מיד
זוכען מיץ פאטער ז״ל .ער האטי אונז געגעבען א וואונק״ נאכצוגײן נאך
איהם ,עד האט אונז געהייסען •אויסבאהאלטען■ צווישען דעד תבואה ,אויפן
פעלד אץ אונז דערביי • געוויזען א סטעשקע וואוהץ שפעטער צו גיץ ■צום
הויז פון ■א איד וועלכער וויעט אונז אויםבאהאלטען.בײ זיף אויפן בוידים.
מען די אנדערע אידען פון דעד גרופע האבען.געזעהן אז אויך מיד זענע-ן
פארשוואונדען ׳האבען זיי געטראכט  -אז מסתמא איז דא ערגיץ א וועג מי צו
אנטלויפען און אלע האבען זיך באהאלטען אין •פארשידענע •פלעצער אדום
דעם לאגעד־פעלי .עס האט פאסירט אז אייגער האט זיך באהאלטען אין א
סטויג היי און פונקט דארטען דאבעבען איז געבליבען שטיץ א דייטשע
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וואך אויך נאכדעם װי דער גאנצער צוג געפאנגענע האט אפמארשירט און
עד איז פארבליבען אין דאזיגען סטויג היי איבעד  2טעג ביז עד האט
געהאט א געלעגענהייט פון דארטן אדויסצוגיין.
m

דואס איו געשעהן מיט מיץ פאטעד ז״לל גייענדיג זוכען וואסער
פאד מיד אין די אובטעדוועש און אן שיך (ווייל די אנדעדע מלבושים האט
מען ביי איהם געהאט אפגעצויגע  0איז עד געגאנגען אזוי ווייט ביז ער
איז ארוי 0פון שטה פון לאגער ,וואו ער האט טאקע געפונען וואסער און
ער האט פרובירט גיץ צוריק אין לאגער צו מיד .עם האט איהם דאן
דערזעהן א דייטשער פאטרול וועלכער האט נאר וואס געטוישט די פריהער־
דיגע וואך און ווארשיינליך נישט געוואוסט וועגעך דעם אז צווישען די
מיליטערישע געפאנגענע געפינען זיך אויך ציווילע אידען און איהם אונטער
דראהונג פון שיסען נישט עדלויבט צודיק אדיינצוקומען אין לאגעד .עס
האבען נישט געהאלפען זיינע טענות אז ער האט דארטען איבערגעלאזט א זוהן
און ער איז זעלבסט אייגעד פון די לאגעד אינטערנירטע ער האט געמוזט
אוועקגיץ זייענדיג טיף באזארגט וועגען מיץ גורל .דאם איז אבער געווען
די התחלה פץ דער באפרייאוגג פון דער גאנצער גרופע .ווען איך האב
נאכהעד מארשירט פון דארף צו דאדף אויפן וועג א היים האב איבעראל
אפגעגזמען גרוסען פץ מיץ פאטער וועלכער האט יעדעס ארט געהאט באזוכט
פונקט איין טאג פאר מיד און אומעטום זיך כאקלאגט וועגען זיין זוהן
וועלכען ער האט איבערגעלאזט ביי די דייטשן .מיד זענען דערגאגגען ביז
ציעשינאוו .דארטען האבען מיר שוין געטראפען די רויטע ארמיי און אידען
האבען מיד א ווייל פרייער אפגעאטעמט.
דעם ערשטען טאג טובות אינדערפרי האכען מיר זיך געלאזט אין
ווייטערדיגען מארש .קומענדיג קיין נאדאל האט מיץ קוזין יצחק מאיר פלוג
הי״ד אונז באזארגט טיט א פוהרעל קיץ טאמאשאוו .אונזערע עלטערן.
חברים און פדייגט וועלבע האבען אונז שוין נישט ערווארטעט צוריקצוזעהן
האבען זין מיט אונז זעהר דערפרייט ,אבער די שמחה האט נישט לאנג אני
געהאלטען .באלד דעם 2־טען טאג טובות דעם 24־טען סעפטעמבער איז
באקאנט געווארען דער טרויעריג־באריהמטער מאלאטאוו־ריבענטראפ אפמאך
לויט מעלכען טאמאשאוו אץ אלע אנדערע געביטען ביז צום בוג גייען
צוריק צום דייטש .אין שטאט איז אנטשטאנען א געפערליבער פאניק .די
געשיבטע וואם איז פאדגעקומען מיט אונזער גדופע האט אדויטגערופען א
בארעכטיגטע שרעק פאר די דייטשן .שבת פרי בין איך גערופען געווארען
אלם עד־ראי׳ צו א ספעציעלער זיצונג אין הויז פון ר' יעקב לעדערקרעמער
הי״ד ,וואו עס איז אויך געווען אנוועזענד הרה״צ ר׳ לייבש רובין זצ״ל און
פיל פץ די חשובי־העדה און נאכדעם ווי זיי האבען אויסגעהעדט מיץ
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אויספיהדליכען באריכט פון דעם וואם מיר האבען מיטגעמאכט .איז דאן
כאשלאסען געווארען צו רעקאמענדירען אלעמען ,צו אנטלויפען פון דייטש.
עס האט זיר דאן אנגעהויבען דעד מאסן־אנטלויף פון טאמאשאוו .צרליב
דעם װאס מיין פאטער ז״ל ,איז צוריקגעקומען קראגק האבען מיר נאך
געווארט אייניגע טעג ביז מיץ אגקעל הי״ד ד׳ מיכל שאפראן הי״ד איז
געקומען צו פאהרען שמחת־תורה פץ סאקאל אץ דערציילט אז דעד בעלזער
רבי זצ״ל איז געקומען שמיני־עצרה קיץ סאקאל און געזאגט אז ס׳איז א
מצוה צו אנטלויפען ביומ־הכפורים שחל להיות בשבת — אבער אין די
פאר טעג ביז וואנען מיד האבען פארלאזט טאמאשאוו זענען ביי אונז אין
הויז פארגעקומען היציגע דעבאטען צי מען זאל הפקר לאזען א אידישע
שטאט פון פילע הונדערטער יאהרען און זי דעזערטירען .ד׳ פנחס באדאס
און ר׳ יעקב ארביספעלד פון ״מזרחי״ זענען דאן געווען פון די טעגליכע
אריינגייער און האבען שטארק פארטיידיגט •דעם שטאנדפונקט צו פארבלייבען
אין טאמאשאוו אץ נישט לאזען זיך נע־ונד ,אץ פיל פון אט דעד גרופע
זענען טאקע פארבליבען אין טאמאשאוו כיז צו די שפעטערדיגע אויסזידלונגען
קיץ ציעשאנאוו און בעלזשיץ וועלכע האבען א סוף געמאכט צום לאנג
איינגעוואדצעלטען אידישען ישוב אין טאמאשאוו־לובעלסקי.
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דער שוגארצער ®בת
• מרדכי לערער
ארפיגעגומען דורך י .שווארץ

איך בין געבוירען געווארען אין קאמאראוו ביי זעתר
ארימע עלטערען .ביי  9יאד בין איך שוין געווען א קייליכדיגעד יתום‘.
מיינם אן ארימע שוועסטער וואס האט געוואוינט אין טאמאשאוז לובעלסקי'
האט מיך געגומען צז זיך .א פאר יאר האב איך געלערנט אין תלמוד תורד.
און גאר דאס וואס איך האב דארט געלערנט ביי דעם בין איך געבליבען.
איך געדענק ווי איך האב צו יענער צייט אזוי מקנא געווען די קינדער מאם
גייען אין חדר אריין אדער לערנען אזוי ביי א גוטען מלמד און פילען אויף
זיך די ווארימע בליקען פון זייערע עלטערען אבער מיין ארימע שוועסטער
האט מיד אפילו קיין עסען צו דעד זעט נישט געקענט געבען׳ און שפעטער
האב איך שוין נישט געהאט וואו צו שלאפען .א לענגעדע צייט האב איך
זיך געוואלגעדט ,וואו נעטיאגט נישט גענעכטיגט .איך האב געוויעט אויף
מיין מדל אין דעד שטיל ליגענדיג אויף דעד הארטער באנק אין חסיד׳ישען
בית־המדרש.
אין א געוויסען טאג האב איך זיך געבארגט צורי עמערם ,איך בין
געווארען א וואסער־טרעגעד .איך האב געטראגען וואסער צו די טאמאשאווער
בעלי־בחים .דאנערשטיק אין מארקס־טאג פלעג איך אנטרינקען די פויערישע
פערד און מיין לאגע האט זיך טאקע געבעםערט״ איך האב שוין ביט
געהונגערט .שבת האב איך געגעסען ביי גיטשע שווארץ ע״ה און אויך
דארט געשלאפען אין אזוי בין איך געבליבען א וואסער טרעגער בידן
אויסברוך פון דער קריג .און כדי די לעזעד זאלען וויסען וועד איך בין
וועל איך זיו אנרופען אזוי ווי מען האט מיו גערופען י אין טאמאשאוו.
מאטאלע דער הייזעדיקער .און אזוי ווי איך רעכען זיך פאר א טאמאשאווער
תושב וויל איך דא אויך איבערגעבען מיינע איבעדלעבונגען וואם איך האב
איבערגעלעבט אין דעד צייט וואט איך בין געווען ביי די דייטשע מערדעד.

דןןר שװארצע vכת
שבת דעם אונגעפער חודש חשון (איך געדענג גישט גענוי) 1939
בין איך און מאנעס אונפום און צורי ווארשעוועד אינגלעך געווען ביי אברהם
דאדענבאש (ביילע מעכעלעס) זענען אריין געקומען צורי קליינע שקצים
מים צורי  . 0 .0כאבדיטען אין אגגעוויזען אז דא זיינען דא אידען .מען
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קערער פון אוזשאנד סקארבאװע װאס איז באצײמעגם געװארען א פאלקס־
דױטש מיט א גדאבע נאגײקע אין דער האנט און װער ס׳איז ארײנגעגאנגען
ד,אט ער מכבד געװען מיט קלעפ וואו ער האט נאד געטראפען אזוי אז די
שװעל איז געװען פארגאסען מיט בלוט .אריינקומענדיג האב איך דערזעהן
א שױדערליך בילד .בערך א  300אידען זײנען געשטאנען האלב נאקעט
פון איין זייט דייטשע זעלגער און פון דעד אנדערעד זייט ס .ס״ מערדער
מיט נאגײקעס און שטעקענס און געהאלטען און איין שלאגען .דער גדעםטער
צארען איז אויסגעגאסען געווארען דאמאלס אויף אליהו שטדחלער .ביי אים
האבען זײ געפאדערט גאלד און געלד .מען האט אים אזוי צעשלאגען אז
עם איז אים ניט געווען צו דערקעגען• נאכער האט מען זעהר שטארק
צעשלאגען אליעזר בעדגערבוים .ביי גערזאגען וואבן זיי אױך געפאדעדט
גאלד און אים אויך זעהר שטארק צעשלאגען .נאכער האט מען יעדעדן
געשלאגען לויט די רייע און יעדעדן באזוכט און צוגענומען אלעס וואם
מען האט געפונען .פאלעק דיצעד האט מען געהײסען זינגען די התקוה
אלע האבען געמוזט מיטזינגען.
נאכער האט מען אויף האלב נאקעט ארוים געפירט און אונטער די
אונטערגעלײגט לײטעױס אוך שטעקענט מען זאל פאלעו׳ איז דאס
געלעכטער פרן די פארזאמעלטע גױים האט אזוי שטארק װײ געטאן .נאבער
האט מען אונז אלע פאטאגראפירט .אזוי האט מען אונז געמוטשעט ביז נאכט.
ביינאכט איז צוגעקומען א דייטש און געפדעגט וועד ס׳קען רעדען דויטש.
פאלעק האט זיך געמאלדען ,דעד דײטש האט געמאלדען אז ער גיט צײט
דרײ טעג צד פארלאזען טאמאשאוו.
דעד גאנצער עולם האט גענומען לױפען צו בײרעכען אין דער מיל
אדיין (ד .ה .נעבן דער גרענעץ) .קומענדיג אהין האט זיך פאר מײנע אויגן
אנטפלעקט א פריש שױדערליך בילד .מענער״ פרויען און קלײבע קיגדער
ױיגען געלעגען אויף דער גאם וױיל מען האט שױן אין דער מיל אדיץ ביט
געקעבט אדיין .אויפ׳ן רעגען איז מען געלעגען מיט קלײנע קראנקע קינדער.
די געוױינען פון די קיגדער האבען צעדיסען ס׳האדץ .צוױי דײטשען
ווארשײנליד פון דער גדעניץ האבען ערלױבט אויסצוהאקען א פאר דינע
בײמלעד און מאכען א פײער די קיגדער זאלען זיך דערווארעמען .איץ איד
אבער האט אפגעויפען א פ או בועטער פון א פלויט און ווי פון אונ טעו
דער ערד איז אױסגעװאקסען דעד גוי׳אישע בעל־הבית פונ׳ם פלױט און
האט שטאדק געשריגען אז די אידען װעלען אים דא אומגליקלאך מאבען.
די צוױי ״גוטע דזיטשען״ האבען פאר א שטראף געהײסען שאול׳קען (דעם
גדאבען אברהמ׳ס אײדעם) ארויפקדיבען אױף א דין ד״ויך בוימל און עד
זאל אפלאזען די הענט כדי ער זאל אראפפאלען .ער האט נעבעך געמחט
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ארויפקריכען און איז טאקע ב אלי אדאפגעפאלען .מען האט אים ארייג־
געטראגען אין מיל אריץ און צי עד איז געבליבען לעבען ודים איד נישט.
א פאר וואכען האבען זיך די מענטשען געמוטשעט אין דעד מיל
את נעבען דעד מיל .מענטשען זענען געפאלען ,די קינדעדלאך האבען געבעטן
א שטיקעלע בדויט ,א ביסעלע וואסעד .צוויי מאל האב איד זיד איינגעשטעלט
ס׳לעבען און צודיק געגאנגען קיץ טאמאשאוו און געבדענגט ברויט .וואסער
האב איד אויך כסדר געברענגט .איד מוז אויך באמערקען אז פיל אידען
זענען געבליבען אין טאמאשאוו ווארשיינליד די וואס זיינען ניט געווען אין
דאס לאדאווע אדער זיי האבען געדעבבט אז די באצישע מערדער מײנען ביט
זיי.
מיט זעהר שוועדע מיה און מאטערביש האב איד אין א געוויסע נאכט
געשווארצט די גרעניץ׳ איד בין אנגעקומען קיץ ראווע־דוסקע ,וואו איך
האב זיך געטראפען מיט אונזערע תי ט ע ״באפרייעדס״ .דערמיט האט זיך
פארעגדיקט איין ביטער קאפיטעל פון מייבע טראגישע איבעדלעבובגען.
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 8מװנובוער פון רטזנװת
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• שמואל אולריך
אייפמןנומוגן דורן י .שוזאדץ

לי גדויסע טראגעדיע .פונ׳ם פוילישן אידנטום האט
זיך בלוטיק איינגעשדיבן אין דער ליידנס־געשיכטע פונם אידישן פאלק.
פארניכטעט זיינען געווארן די אידישע שטעט און שטעטלעך פון פוילן,
צעשמעטערט■ און פארברענט צוזאמען מי ט די אידישע לעבנס ,צחאמען
אפילו מיט די בית׳עלמיג׳ס און צווישן זיי אונזעד שטעטעלע טאמאשאוו
וואם יעדער שפאן ערד ,יעדעד שטיין איז באקלעפט געווארן מיט אידיש
בלוט •.וואס שדייט ,מאנט און פרעגט :פ ארוו אס?. ..
אין חודש דעצעמבער פון יאר  1939ווען עם איז שוין געווען נאך
די דייטשע באמבעס וואס האבן פלוצלונג אנגעהויבן פאלן אויף די הייזער
אויפן אומגליקלעכן שטעטל וואם יעדע טאטע מאמע האט באוויינט זיין
קרבן פון יענעם טראגישן דאנערשטיק״ האט א שווערער קאלטעד ווינטער
5יך אנגעהויבן צו דערנעגטערן מיט קאלטע דעגנם און שנייען .שווארצן
בייזע כמארעס האבן זלך געיאגט איבערן הימל גלייך ווי זיי וואלטן געקומען
אנזאגן שוואדצע וויסטע בשורות .די גאנצע אידישע באפעלקערונג זיינען
געזעסן אין די שטובן און פאר שרעק אפילו א ווארט מורא געהאט אתיס*
צוריידן .אין א געוויסן טאג ,דאבט זיך מיר אז ס׳איז געווען שבת .זיינען
ארויס עטלעכע גרופעס דייטשע מערדער' אויף צו באפן מענטשן קאליקעס׳
משוגענע און אויך אזעלכע וואס זיינען געזעסן לעבן קלויסטער און געבעטן
נדבות אויך קאליקעס (ביז היינט ווייס איך נישט צי די מערדער האבן
געוואוסט אז די קאליקעס וואם זיי האבן געבאפט ביים קלויסטער זיינען
ניט קיין אידישע) .דער ערשטער קרבן איז געווען פיגיעלע חזר׳ל האט
מען אים גערופן ,ביירעך שוסטערם א זון ,עד איז געווען א קליינינקער
אן איינגעבויגענער אויף א זייט און האט אונטערגעהונקען אויף זיין דין
פיסל .אויפן וועג האט אים דעד דייטש אלע מאל אויפגעהויבן מיט איין
האנט אין דער הויך אבער ניט אראפגעווארפן בדי אים ניט צו געבן קיין
לייכטן טויט .נאד אים צוגעשלעפט ביז צום קעלעד וואו יוסף פייער האט
פארקויפט נאפט און אים דארט אריינגעווארפן און פאדשלאסן מיט א
גרויסן שלאס .אונזערע היימישע גוי׳אישע מיטהעלפער האבן אנגעקוואלן
פיי דעם שייגעם ספעקטאקל .נאבהער האבן זיי נעטראפן סאלדיקס א זון
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א טויב שטומער און בלינדער שטיץ בעבן זיין געוועזענע היים וואס איז
געווען נעבן מרדכי בערגעדזאן (רויטער) און געקלאפט אין דעד טיר•,
עד האט נעבעך ניט געוואוסט אז ס׳איז א מלחמה בכלל און קעגן אידישן
פאלק בפרט .צוויי שקצים האבן אים געשלעפט ביי די פיס און אים אויך
אריינגעוואד&ן אץ קעלער אריץ .נאכהער האט מען אריינגעוואדפן די משוגענע
שיינדעלע וועלכע האט געמאכט אזעלכע שדעקלעכע געוואלדן אז עם האט
צודיסן ס׳הארץ .שפעטער האט מען אריינגעווארפן די משוגענע טויבעלע
מיט נאד עטלעכע פרויען קאליקעס וואס איך וױים ניט וועד זיי זיינען
געווען .די טירן פון קעלעד אויף וועלכע עם האט געהאנגען א גרויסער שלאם
האט מען מיט א שטופ געקענט מאכן א שמאלע שפארע .אויף צו מארגנם
האבן די דייטשע רוצחים געכאפט א  10אידן און זיי געגעבן גרויםע
עמערם און באפוילן ברענגען וואסער פונם פלומפ וואס איז ניט ווייט
געווען און נאך דער ישפארע זאלן זיי דעם קעלער אנפילן מיט וואסער.
אונטער ווילדער געשרייען מיט שטאוקע קלעפ האבן די אידן געהאלטן
אין איין גיסן וואסעד אין קעלעד אדיין .די קרבנות זיינען געשטאנען אויף
די טרעפ און דער קעלעד איז אלע מאל פולער געווארן .די שרעקלעכע
יאמערדיקע געוויינען און געשרייען און דאס קלאפן אין דער טיר אדיין
האבן געקענט רידן א שטיץ ,די פארשטיינעדטע הערצער פץ די גויס
האט עם ניט געדירט .די טויט שרעק וואם מיד האבן דעמאלט איבער־
געלעבט קען זיו קיץ שום מענטש ניט פארשטעלן .אזוי האבן די אידן
עטלעכע טעג געגאסן װאםעד ביז עם איז שטיל געווארן אזוי אז מען
האט שוץ קיץ שארך ניט געהערט .דאן האט מען געבראכט א גדויסע
פלאפארמע מיט פערד און מען האט געעפנט די טיר און ארויסגענומען די
טויטע קערפערם ,דער טויב שטומער און איץ פדוי האבן נאך' געמאכט
מיט די מיילער ,מען האט זיי געפידט באגראבן׳ וואו אהין וויים איך ניט.
זאלן די נאצישע רוצחים פאדשאלטן זיץ אויף דורי דורות .די אלע
וואם זיינען געווען אין די געטאם ,די אלע פארטיזאנעד קעמפער״ די אלע
וואם האבן איבערגעלעבט דעם שוידער פץ היטלער׳ס שאנד און מארד
סיסטעם און די אלע וואס האבן זיך על פי נם געראטעוועט — מיר אלע
זיינען געבליבן יתומים .אונזערע טאטעס אץ מאמעס ,שוועסטער אץ
ברידער ,קינדער ,פריינט ,חברים ,לערער אץ תלמידים זיינען געפאלן.
אפילו ביי די גרעסטע שמחות וועט ביי אונז פארבלייבן א שאטן פון
טרויער נאך די טאמאשאווער קדושים וואם זיינען געפאלן מיט פאדשידענע
שרעקלעכע טויטן.
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שכע פן ע מ פינ ס קי( ק ריג ע ר)
או סיג ענו מ ען

דו ר ך י.

שוז א רץ
שבע

קענזפינ ס קי־ קרוגער

שו ץ שײנע יאדן זײגען פארבײ זינט יענע קאשמאדע
טעג און נעכט ,װען דער פוילישעד באדן איז פארפלײצט געװען פון
טײכן אידיש בלוט ,װאם די נאצישע רוצחים האבן פאדגאסן .די צע־
שמעטערטע קינדעד דודך די דייטשע מעדדער וואלטן שוין געװען מומערס
און פאטערס ,און די מוטערם פון װעמענם ארעמס זײ זיינען ארויסגע־
ריסן געװארן וואלטן שוין געהאט נחת פון זײערע אייניקלעך .דער גרעם־
טער טײל פון דעם קלײנעם רעשטל ניצזל־געווארענע טאמאשאװעד אידן
זײנען פאר דער צייט אלט און צעבראבן געװארן — און דאך איז עס
װי עס װאלט פארגעקומען הײנט״ װי יארן וואלטן נישט פארבײ .וױיל
דער שוידעד און וױיטיק פון יעבע טעג איז אײביק ,אײביק און פריש.
ביז ד״יעט האב איך נאך קײן אײן רואיקע נאכט ניט געהאט ,ביז הײנט
פײגיקן מיך שרעקלעכע חלומות ,איך הער נאך בולט דאס װילדע געלעכטעד
פון דער געסטאפא ,דאס שיסעריי ,און די פארשטיקטע געשרײען פון
פארפײניקטע קיגדער .אך ,ג־ט ,גיב מיד כוח איך זאל קענען כאטש
א טייל פון מײנע טראגישע איבערלעבונגען אויסגיסן אויף דעס בײגעלע
פאפיר כדי דאס זאל פאראייביקט װעדן אויף דורי דורות« דאם אידישע
פאלק זאל װיסן און געדענקען װאס די היטלעריםטישע באנדיטן האבן
אפגעטאז מים אוגזער סאלק.
מיטן אויסברוך פון קריג אין יאר  1939בין איך מיט מיין מאן
סאגע נאדלער מיט מיינע פיר הארציקע זיז געבליבז אין טאמאשאװ בײם
דייטש .ווען ער איז ארויטגעקומען א נאקעטער און שטאוק צעשלאגענעו
פון ״דאם ליודאווע״ (טשיינע) איז ער געשװאלן און טויב געײאין .װען
מען האט אנגעהויבן צו כאפן אויף צוואנגס־ארגעט האב איך מיין קראנקן
צעבדאכענעפ מאן באהאלטן אין א קעלער ,אץ איך בין געגאנגען מיט םויט־
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.שרעק אין דארף אריק בדענגען אביסל .שפיק״ שוין דעמאלט טראגנדיק
 8לענטע.
איינמאל צוריקגײענדיק פון דארף האבן מיך עטלעכע שיקסלעד פון
שולע דערקענט ,הגפ די לענטע האב איך געהאט אין קעשענע באהאלטן.
זיי האבן  .מיו פעסט צוגעהאלטן .צוויי זייבען שבעל געלאפן מעלה דעד
געסטאפא ,אז זיי האבן געכא&ט  8זשידאווקי מיט קארטאפל .ווען איך האב
אייבגעזען אז איך בין  8פארלוירעגע האב איך רי שיקסלעך •געזאגט 8ז
איך גיי באר אריק אט־א־דא אין שטוב אריק מיד עפעם בעמען .פון
דארטן בין איו באו  8היבטער טיד אנטלאפן גלייך אהיים .ווען די שיקס־
לעך מיט דעד געסטאפא זייבען געקומען״ בין איך שוין פארשטעבדלעך
ביט געווען׳ האט מען געבומען די פרוי זאל ווייון וואו איך וואוין״ אויב
ביט נעמט מען זי .ווען וי פרוי מיט דער געסטאפא זייבען אנגעקומען
צום הויז וואו איך האב געוואויבט׳ האב איך שוין איבער דער צייט
געה8ט מיק מ8ן מיט די קינדער באהאלטן אין אן אבדעד בארע.
אין  8קורצע צייט אדום האב איך בעזען אז די אידישע ל8גע ווערט
ערגער פון טאג צו טאג״ מען שיסט פאר  8לי 8דע קלייניקייט ,יעדער גוי
האט רעכט צו ראבעווען און הרג׳בען אידן .אין  8געוויסן טאג האב איך
אין א דארף גוט באצאלט א גוי ער זאל מיין ' מאן צובעמען פאר 8
פאסטעך .מיין עלטער איבגל האב איך אויך פאר גוט געלט ארייבגעגעבן
פאר א פאסטעך צו א צוריטן גוי .די דריי קיבדער מייגע פלעגן גיק אין
פעלד אריק צעבויפקלייבן אביסל זאבגען אדער סתם פארשידענע בלעטער
אדער פון די מיסט־קאסטבס״ כדי צו קעבען די בשמות דערה8לטן .דערגאך
איז געווארן די שטאט אזוי ב8וואכט אז איך האב שוין ניט געקעבט גיק
אין דארף אריק זען וואס עס הערט זיו ביי מיין מאז מיטן קינד .אין
א געוויסז טאג איז  8דוים  8ב8פעל צו דעד גוי׳שער באפעלקערוגג״ אז
ביי וועמען מען וועט געפינען א איד״ באקומט טויט־שטראף .פארשטענד־
לעך אז מיק מאן מיטן זון זיינען צוריקגעקומען קיק טאמאשאוו.
אין יאד  1942אין חודש אדר (פודים צייט) איז געווען די ערשטע
אקציע .לויט א באפעל האבן מעגעד און פרויען פץ  32יאד זיו געמוזט
במשך־ פץ טאג צושטעלן אויף• דעם און אויף דעם פלאץ .איך מיט מיק מאן
און קיבדער זייבען אנטלאפן אויסער דער שטאט און צורי טעג זיו אויס־
באהאלטן .ווען איו בין צוריקגעקומען בין איך געוואר געוואדן אז אלע
וואם האבן זיו צוגעשטעלט זיינען אוועקגעפידט געוואדן קיק טשעשאבאוו.
מיד זיינען ,פארשטענדלעך״ פון דעם מאמענט אן געווארן אומלעגאל .די
אידן ביז  32יאד האבן באקומען ביבעלעך״ מיר ד .ה .איו מיט מיק מאן
אץ קינדער״ האבן 8זעלכע ביבעלעו ניט געהאט .האבן מיד געוואגדערם
פץ איין שטוב אין דער אגדערער אץ מיט טרעדן אין די אויגן זיך
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אײגגעבעטן בײ די אידן דואס האבן געהאט די ביכעלעך און זיינען געװען
לעגאל .עם איז א זעלבסט־פארשטענדלעבע זאך אז יעדער איד האט מורא
געהאט פאר זיך צו האלטן בײ זיך אזעלבע מענטשן װי מיר .די געסטאפא
ווײטער געוואד װעדנדיק אז א געװיסע טײל אידן זײנען פון פארשידענע
באהעלטענישן צוריקגעקומען ,זיינען זײ מיט פיל טאמאשאװער גוים ארמ־
געגאנגען פון שטונ צו שטוב און אויסגעשאסן װעמען זײ האבן געטראפן
װעלכער האט קײן ביכעלע ניט געהאט .ארן װידעד האט זיך דער גודל
מיט מיר געשפילט ,און װידער האב איך זיך געדאטעװעט מיט מיין מאן
און קינדער כאהאלטנדיק זיך אין א בית־ההסא .איד בין ניט ארמשטאנד
אויםצורעכענען װיפל אידיש בלוט עם האט זיף געגאםן אין יענעם שוי־
דערלעכן טאג און נאכט .אזוי האבן מיר זיך דױיטער געמוטשעט אין
שרעקלעכן הונגער און נויט װאם קײן מענטשלעכע פאנטאזיע קען זיך עם
ניט פארשטעלן.
צו יעגער צײט איז דעד ױדן־ראט באשטאנען פון יהושע׳לע פישל־
זאן״ נטע העלער ,אבא בערגערבוים״ יעקל ארבעספעלה ישעי׳ קדוק ז״ל
א .א .איך פון מיץ זײט מוז באמערקן אז אונזער ױדן־ראט האט רוי וױיט
עם איז געװען אין זײערע מעגלעכקײטן געהאלפן מיט ראט און טאט
די שוין האלב טויטע אידן.

די צװײטןן אקציע
דעם 2־טן טא 1שבועות איז פאדגעקומען די 2־טע אקציע .לריט א
שטדענגען באפעל מוזן מענער ,פרויען און קינדער זיך צושטעלן אויף
דעם פלאץ (פ .ס .פון װיפל יאדן געדענק איך נישט) .מען איז אומגע־
גאנגען פון שטוב צו שטוב און מיט װילדע געשרײען ארויםגעיאגט יעדערן.
מיר מיטן מאן און קינדעד איז װידעראמאל געלונגען צו אנטלויפן הינטער
דער שטאט און זיך באהאלטן בײ א גוי ,װעלכן איד האב גוט באצאלט.
דער גוי האט אונז באהאלטן עטלעבע טעג ביז נאך דער אקציע .מיד
זײנען• װידער צודיקגעקונוען און געװאר געוואדן אז אלעמען מענער״ פרויען
און קיגדער האט מען אויפגעלאדן אויף אויטאס און אװעקגעפירט קײן
בעלזשעץ״ װי אויך די מענטשן װאס מען האט געהאט אװעקגעפירט קײן
טשעשאבאװ האט מען דעם זעלבן טאג געפירט קיץ בעלזשעץ .די יאמערדיקע
געשרייען פון די קרבנות אין דער גרויזאמער נאכט האט מען געהערט
מיילן וױיט .די געוױינען פון די קיגדער האבן געשפאלטן הימלען און צעריסן
יעדן אידיש הארץ ,און וועד עס האט אויף די אויטאם ניט געװאלט
ארויפגײן איז דערשאסן געװארן .לעבן די אויטאס האט זיך געוואלגערמ
דער טויטער קערפער פון איטשעלע ניץ.
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זייענדיק ווייטער אומלעגאל אין טאמאשאמ בין איד אדיינגעגאנגען
אין יודן־ראט .דעד פרעזעם יהושע׳לע פישלזאן ז״ל איז שוין דעמאלט
געווען א דערשאסענעד מיט זיין פדוי און קינ ה און ד ץ פלאץ האט פאר־
נומען אבא .בעדגערבוים .איך האב טיט א ספאזמאטיש געוויץ אים געבעטן
אז'אפ שר קען ער פאר מיד שאפן א ביכעלע איך זאל קענען זיין לעגאל,
און איך גיב דערפאר־ אוועק מיץ לעצט ביסל צירונג .האט .עד מיר
וויינענדיק  ,געענטפעדט  tקינד לעבן ! מיטן צירונג און אן דעם צי דוני
מיטן ביכעלע און אן דעם ביבעלע זיינען מיד אלע פאדלוירן .גיי ״אהײס״
און ווי ווייט דו קענסט דאטעווע דיך פארן צידונג מיט א שטיקל בדויט.
און ווייטער האב איך זיך געמוטשעט מיטן מאן און קיגדער אין
גרויסע שרעקלעכע  .ליידן ,אין הונגעד און נויט אין שטענדיקן פחה
>

■

די לעצטע אק ציע
פאר די ימים טובים איז ארויס א באפעל אז די אלע אידן וועלבע
זיינען אומלעגאל קענען זיך אדיינציען אויף דעד פיעקאדסקי גאס .פאר
זיי זיינען פאראן • זעקס צוגעגרייטע• שטובן און מען וועט מער .זיי ניט
טשעפען״ און אויך ניט אומגיץ אין די שטובן שיסן .אין געציילטע שעה׳ן
האבן אלע דאדט געוואוינט .און מיד אוי ה
*

.

■

צומי וואכן נאך די ימים טובים האב איד באמעדקט אז• די מענטשן
פון יודן־ראט גײען אום פאדוויינטע און ברעכן זיך די הענט ,האב • איך
געפרעגט :וואט איז געשען? האט מען מיד געענטפערט ,אז היינט ביי־
נאכט דארף מען פארניכטן דאם רעשט ביסל אידן .און באלד האט טאקע
די געטטאפא מיט דעד ד״ילף פון אונזערע היימישע פאליאקן באוואכט
אלע שטובן .איך בין מיט מיץ מאן און• קינדער ארויף אויפן בוידעם
מיטנעמענדיק■ דאס ביסל צירונג ווי אויך אביסל וואסער .ביינאכט האבן מיד
שוין געהערט די געוואלדן און די שרעקלעכע געשדייען און דאס שיסעריי
פונעם רעשט ביסל אידן .ר׳ אהרן קיזעל ז״ל האט געשריען  :היינט איז
מיינע לעצטע זיבעציק יאר ! און מיט א פארשטיקטן שמע ישראל איז
עד דערשאסן געווארן .מיינם א קינד ווידער נעמענדיק זיך אביסל וואסעד
האט ער■ אכיסל פארגאםן /און צורי שקצים -האבן באמערקט ווי עם איז
אראפגערונען וואסער׳ די זיינען באלד אדויף אויפן בוידעם און מיט
עלעקטרישע לעמפלעך אונז באמערקט .די האבן זיך •ווילד צעשריען מיד זאלן
שוין אראפגיין .מיט טדערן אין די אויגן האב איך די געבעטן אז די
זאלן אונז 1שענקען ס׳לעבן■ ,זאלן די זיך נעמען אלעם מאם איז דא אין
שטוב און• איך גיב די נאך צו דאם ביםל צידונג .די זיינען באשטאנען
און אונז אראפגעפידט ,און געוויזן מיד זאלן אנטלויפן אין דעד און• דעד
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ריכטדנג און מיר זיינען• נאך הינטער װעגן געלאפן אױפן װעג קיץ װערכאן׳
ווײל דארט האבן זיך מייגע עלטערן געהאט אױסגעםטארעט צו ארבעטן
בײם פריץ.
.

■

אױפן װעג האט אונז געטראםן א באקאנטע קריסטין און געפרעגט
וואו מיר לויפן .איך האב איר פון אלעס דערציילט און אז מיר גײען
יעצט אין וזערכאן צו מיעע עלטערן .אפשר װעלן מיר זיך דארט
קענען אױסבאהאלטן .האט מיר די קריםטין געזאגט  :גײ בישט אהין״
וױיל צוריק מיט א פאר שעה האט מען דײנע עלטערן מיט נאך 18
אידן דערשאסן ,זײ ליגן נאך אויפן הויף — — — קיץ מענטש אין
דער װעלט קען זיכער ניט באגרײפן װאם עס האט זיך דעמאלט אפגעטאן
אין מײן פארבלוטיקט הארץ .פארשטענדלעך אז קײן װערהאן ױינען מיר
שױן גיט געגאנגען ,נאד אדיין אין א װאלד אריין נעבן װערבאן .דעם
מאן מיט די קינדער האב איך געלאזט אין וואלד און איך בין ארי? אין
דארף אויסצובעטלען אביטל עסן און גלײכצײטיק אויסגעבעטן א לאפאטע
און אויסגעגראבן א טיפן גרוב ,און דארט זייגען מיר געלעגן .ב׳האב
געבראטן בזריקעס ,קארטאפל וואס איך פלעג אויסבעטלען אין דארף.
אזוי זיינען מיר געלעגן אין דעם פינמטערן גרוב דריי מאגאטן,
געקאכט אין א צעכראכענעם טאפ װאס איך האב פארשטאפט מיט א
שמאטע ,און אזוי צעטאפיעט שניי כדי די קינדער זאלן האבן אביטל
וואסער .מיר זיינען שטארק פאראומרייגיגט געווארן .איך האב איינמאל
אויסגעבעטן א שערל און מיר האבן זיו אלע אפגעשארן .אזוי האבן מיר
געלעבט אין שרעקלעכן הונגער .דאט צעד פת מיינע קינדער האבן געשביטן
מיק צעווייטיקט הארץ .א ריר פון א בלעטל האט אונז פאר שרעק
אויפגעשוידערט .ביז א געוויסן טאג זיינען אנגעקומען א זעקס שקצים
און אונז געהייסן ארויסגיין פון גרוב .אין בין די ערשטע ארויס ,און
פונ׳ם שאס וואס אין האב דערהערט האב איך זיך איבערגעקערט אץ
פארשיט געווארן מיט שניי .איך האב אבער באלד דערהערט דאט געשריי
פון מיץ מאן מיט די פיר קינדער וועלכע זיינען דערשאסן געווארן.
ווען עס איז שטיל געווארן בין איך א האלב פאר׳חלש׳טע נאך געד״ערט
דאס שטילע קרעכצן פון מייגע טויטע קינדער .איך האב זיך אומגעקוקט
און קיינעס ניט געזען ,א חוץ די פינף נאך ווארעמע קערפערס פון מיינע
גאענטסטע .אין דעם מאמענט האט זיך פון מיין פארבלוטיקט הארץ ארוים־
געריסן א שרעקלעך געוױין ( .8ם .ב׳האב נאך דעמאלט  .געקענט ווייגע .0
— כ׳ד״אב נאך געהאט אין זיך אזא הארץ און האב זיי מיט מיינע
העגט איבערגעדרייט מיט די פגימ׳ער ארויף און צעקושט ,און בארוועס
אוועקגעלאפן ,נישט וויסנדיק וואו אהין.
1
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צוגעקומען בין איך אויף א פעלד ,און זעענדיק א סטויג שטתי
נעבן .א הויז בין איו אריץ אין דעם שטרוי אריץ און אויסרעכענענדיק
אפשר וועט ג־ט אולף מיר רחמנות האבן אץ איו וועל .אזוי געפרוירן
ווערן אץ .איינשלאפן אויף אייביק .אבער ווי אויף להכעיס האט דעד טויט
ניט געוואלט קומען .אפליגנדיק א גאנצע נאכט אין שטתי ,די פיס
און די העגט .זייגען שוין געווען אפגעפרוירן — פץ װעלכע איו לייד
ביז היינט צו טאג — אבער דאם הארץ האט באין אופן ניט געוואלט
אויסגיץ ,אינדערפרי האט א גוי מיט א ווידלע וואם האט געוואלט אננעמען
שטרוי מיו באמערקט .דערזעענדיק מיו האט עד זיו שטארק דערשראקן,
ומיל ווער װײסט ווי אזוי כ׳האב דעמאלט אויסגעזען .עד האט מיו
אריינגענומען אין שטאל אריץ און מיר געגעבן גוט .צו עסן — ביז
היינט קען איו ניט פארשטיין ווי אזוי איו האב נ או דעמאלט געקענט
עסן ־ ־ און ער האט מיד געזאגט ,עד האט טאקע אויף מיר רחמנות,
אבער צו האלטן מיו האט ער זייער מורא ,ודיל פאר באהאלטן א
אידישקע קומט טויט־שטראף .איך האב אים זייער געדאנקט און בין אוועק
געגאנגען .וואו א ה י ן ו ...ארויסגייענדיק פון דארף א צורי קילאמעטער
האב איך באמערקט אן אלטע צעבראכענע חורבה .אין בין דארט אריין
און בין דארט אפגעזעסן א צורי וואכן .יעדע נאכט בין איו אריינ־
געגאנגען אין דארף אריץ און אויסגעבעטלט א פלעשל וואסער מיט
א שטיקל ברויט.
■
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אין  8געוויסן טאג זיינען צו דע ר חורבה צוגעקומען עטלעכע
.ס .ם .מערדער (ווארשיינלעך האט מיך עמיצער אפגע׳מסר׳ט) און מיט
ווילדע געשרייען .געשריען ״קאום הערויס ! קאום הערום!׳* איך האב זיך
ניט אנגערופן .זיינען זיי אוועק .עם האט אבער לאנג ניט געדויערט זיינען
אנגעקומען זייער א סך גויס מיט דרענגער אץ שטעקנס און געשריען
אז איך זאל ארוים .איך האב זיך ווידער ניט אנגערופן .האבן זיי אנגע־
הויבן .צענעמען די חורבה .דערזעענדיק מיק לאגע ,בין איך אראפגע־
שפרונגען און דורך זיי זיך מיט איין אטעם געלאזט לויפן אין וואלד
וואס איז ניט ווייט געווען .קיינער איז מור ניט נאכגעלאפן ,איך האב
נאר געהערט ווי זיי שרייען ! דאס איז א משוגע׳נע אץ ניט קיין פארטײ
זאנקע .אריינקומענדיק אין זואלד בין איך אוועקגעפאלן צעקלאפענדיק זיך
מיינע געשוואלענע געפרוירענע פים .ס׳בלוט איז גערונען ,כ׳האב אזוי
שטארק געוויינט .ב׳האב אזוי געבעטן דער טויט זאל שוין אויף מיר קומען
נאר נישט גע׳הרג׳ט ווערן דורך די פאדשידענע באנדיטן .אזוי בין איך
אפגעלעגן א טאג מיט א נאכט .דאס איז שוין געווען דאס 43־טע יאר.
אויף מארגן כין איך געלאפן און אנגעקומען אין א קאלאניע וואס
איז באשטאנען פון א צען־פופצן היחער .בין איך אריינגעגאנגען צו א
גיויע און געבעטן א שטיקל ברויט .איז געזעסן איר מאן .האט ער מיט
שדעק און פארוואונדערונג געזאגט :א פאני קריגעראווא .יעשטשע זשיע,
ווי אזוי האסטו אויסגעהאלטן ביז היינט ו און באלד האט ער מיר
געהײםן געבן עסן ,און נאכן עסן האט ער מיר דערלאנגט א פלעשל
מילך און א האלב ברויט און מיך געהייסן אוועקגיין ,ווייל האלטן מיך
האט ער מורא.
איך בין ארויםגעגאנגען אבער ניט אוועקגעגאנגען נאר אונטער
זיין הויז האט מען געקענט ארונטערקריכן אונטער דער פאדלעגע׳ דארט
כין איך אפגעלעגן א גאנצע נאכט און א גאנצן טאג .ביינאכט בין איך
ווידער אדיין״ האט מען מיר ווידער געגעבן עסן און מיך ווידער געהייסן
אוועקגיין ,און איך בין ווידער ארונטער אונטער דער פאדלעגע .און אזוי
בין איך אונטער דעד פאדלעגע אפגעלעגן  2מאנאטן .שפעטער איז די
בעל־הבית׳טע געוואר געווארן אז איך באהאלט זיו אויס אונטער איר
פאדלעגע .זי האט רחמנות געקדאגן אויף מיר און פלעגט מיר שוין פיל
מאל ארונטערשטעלן עפעם צו עסן״ כדי איך זאל ביינאכט ניט דארפן
אריינקומען אין שטוב .פארשטענדלעך אז איר מאן וואם איז געווען
סאלטים מיט אירע קינדער האבן נישט געטארט וויסן וואו איך באתאלט
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אין א געוויסן טאג איז די בעל־הבית׳טע ,מאניע פדאץ האט זי
געהײסן״ מיד געזאגט ,אז איך מוז שוין פארלאזן ח 5ם פלאץ ,ומיל מארגן
דארפן.קו מען די געסטאפא נאך תבואה און חזירים וואס זיי דארפן פון
צייט צו צייט באקומען .איך האב געמוזט אוועקגיין און בין אנגעקומען
קיין ווערכאן ד .ה .דריי קילאמעטעד פון דעד קאלאגיע .אנקומענדיק בין
איך אדיין אין דעד ערשטעד שטוב פון דאדף און ריידנדיק מיט א
שטארק גערירטע וויינענדיקע שטימע האבן זיי אויף מיד רחמנות געקראגן,
מען האט מיד געגעבן צו עסן און ווארעם וואסער אדומצואוואשן ,אבער
ווען איך האב אנגעהויבן אויסצוטאן די  .שיך האט זיך מיטגעדיסן די
הויט מיט די נעגל פון מײנע געפרוירענע ,געשוואלענע פים .ער האט
מיר געהייסן ארויפקרימ אויף א ווארעמען פיעקעליק און אויף מארגן
מיר געבראבט א מאשטש צו די פייס .צוױי וואכן האבן זיי מיך געהאלטן
און דערנאך מיך געהייסן גיין ודייל לענגעד האט ער מורא מיך צו האלטן.
די פים מיינע זיינען איבער ד ע ד ציי ט שוין געווען אביסל צוגעהיילט. .
איך האב דאך אבער ווייטער ניט געהאט וואו צו גיין ,האב איך
זיך אויסבאהאלטן אין זיין סטאדאלע א פאד וואכן״ ביינאכט האב איך
זיך געשאפן עפעס צו עסן .איך האב זיך שטארק געהיט פארן בעל־הביח
ער זאל ניט געוואר ווערן אז איך באהאלט זיו אויס אין זיין סטאדאלע.
איינמאל האט מיך א גוי באמערקט אין סטאדאלע׳ א פאר ווילדע
צעשראקענע אויגן האבן אויף מיר געקוקט ,און עד איז שנעל ארויסגעלאפן.
און איידער ער איז צוריקגעקומען מיט נאך גוים בין איך שוין ניט געווען.
פון דערווייטנס האב איך געזען עטלעכע גוים אריינגיין אין סטאדאלע.
איך בין צוריקגעגאנגען צו דער מאניע פראץ אונטעד דעד פאדלאגע און
איר צו וויסן געטאן אז איך בין דא ,און ווידער פלעגט זי .אין שטרענגער
געהיימניש ,מיר ברענגען עסן און ווידער בין איך דארט אפגעווען א פאר
מאנאטן .אזוי ווי די תבואות זיינען שוין געווען הויך האב איך זיך
אנגעהויבן צו באהאלטן אין די תבואות בייטאג און ביינאכט.
איינמאל אריינקומענדיק צו א גויע עפעס בעטן עסן״ האט זי מיר
געזאגט :הער אויס׳ זאלסט .וויסן אז זייער פיל פון אונזערע מענטשן
ווייסן אז דו דרייסט זיך דא א מ ם שוין א לעבגערע צייט״ אבער קיינער
וועט דיך ניט מסר׳ן״ אויםער דא איז דא איין מסור׳ ער הייסט יאן
סקדאבאן ,אויב ער וועט דיו ניט אויסגעבן וועסטו קענען איבערלעבן.
דעריבער זאלסטו ועז דער עיקר זיו אויסצוהיטן פאר אים .מיר איז שוין
אבער דאס לעבן זייער פאר׳מיאוס׳ט געווארן ,איך האב שוין ניט געהאט
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קיין כוח זיך אזוי צו מוטשען און ארומשלעפן אויף די רעגנם מיטן
שרעקלעכן הונגער .האב איך איינמאל באש לאם ן אליץ צו גיין צו אט־דעם
יאן סקראבאן און זאל עד מיד איבערגעבן אדער זאל ער מיד אליין
דער׳הרג׳נען.
אדיינקומענדיק צו אים און באגריסבדיק זיך האט עד מי ך געפדעגט!
אאא .טי דזשעצקא ז שיע שו און איידער כ׳האב אים נאך געענטפערט
האט עד זיץ פרוי געהייסן זי זאל מיד געבן צו עסן און מיך געהייסן
ארויפקדיכן אויפן פיעקעליק׳ און אט־דער מסור האט מיך געהאלטן א
פאר מאנאטן .פון צייט צו צייט אויב ע 0האבן געדארפט קומען דייטשן
האט ער מיך באהאלטן אין פעלד .איך האב זיי געהאלפן אין שטוב ארבעטן
און אויך אויפן פעלה אויב ס׳האט קייבער ניט געזען .ביז----------
■

ביז מען .האט זיך צעשריען אז די רוסן זיעען אריץ .פון מיין האלז
האט זיך א פריידיקער געשדיי ארויסגעריסן* באפדייאונג!
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גזייבע איבערונןבגגגנון אגגגגנוד די רייבוטזנן\
T

• אגרהם זינגער
אופיגענומען דורך י .שװארץ
*

איך אברו^ם זינגעד ,ד׳ שלום זינגער׳ם ע״ה (ראכא־
נערם) א זץ ,וויל דאס מיט מיץ באשרייבונג איבערגעבן מיץ אייגענע
שרעקלעכע איבערלעבונגען בעת׳ן נאצי־דעזשים( .וועגן דעד גרויסער וויכטי־
קייט פון דער באשרייבונג ,איז איבעדיק צו ריידן .ווייל צעבדליקער און
הונדעדטער קהילות זיינען מיט דעד ראפינירטסטער אכזריות געװארן ארויס־
געריסן און פארשניטן׳ ניט איבעדלאזנדיק קיץ שום דאקומענטאלן שפוד
אדער זכר פון זייער חורבן אץ אומקום .ביז היינט וױיסט מען נאך נישט
פץ א גרויסע צאל שטעט און שטעטלעך וואו די מאסן־קברים געפינען זיך.
ווער רעדט נאך פון די יארצייטן פץ די אקציעם ארעד אנדערע גרױליקע

אברהם זיעעו־ באלו !אפן קריג אין
א רוסישען מונריר
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איינצלהייטן וואס האבן זיד אפגעשפילט מיט יי אידן איידער מען האט
זיי אומגעבראכט .די ליטעראטור פון אונזער לעצטן חורבן איז דאד נאך
אזוי שטארק ארעם׳ און דער חורבן אליץ אזוי מורא׳דיק גרויס ,דערפאר
האלט איך אז דער פרינציפ פון ״כל המרבה לספר״ איז בפירוש א גרויסע
מצוה ,און זאל מיין דערציילונג זיין א וויכטיקער צושטייעד פאר דעד
געשיכטע פון אונזער גרויסעד קאטאסטראפע .זאל דאס זיין א דערמאנונג
פאר יעדן איינעם פון אונז צו ווידמען צייט און כוח אויפצושטעלן אט אזא
מצבה פאר אונזער אפגעשטארבן ,פארשניטן שטעטל טאמאשאוו לובעלסקי,
וואם איז אמאל געווען און איז שוין מער נישטא) .הגם מיט פיל אנשטרענגונג
מיט זייעד פיל כוח באמי איך זיך צו קאנצענטדירען מיינע געדאנקען ,מיץ
לייב ווערט מיר גערונצלט דערמאנענדיק זיך מיט וואס פארא שרעקלעבע
טויטן זיינען מיינע טייערסטע און גאנטסטע אומגעקומען אויף קידוש השם.
איך מיט מיץ פאמיליע האבן פון יאר  1933געוואוינט אין טאמאשאוו,
און מיר דאכט זיך אז יעדער טאמאשאוועד איד האט געקענט ר׳ שלום
׳ראכאנער .מיר האבן פארהעלטנמעסיק גאנץ שיין געלעבט ,הגם טאמאשאוו
איז געווען א קליץ אדעם שטעטל און דעד דלוח איז ביי פיל געווען גרויס.
דער אנטיסעמיטיזם האט געבושעוועט מיט דין הוילער קראפט ,ווי ניע קופואי
או זשי-דא ,קויף נישט ביי א אידן״ פיקעטן ביי די אידישע געשעפטן .בכלל
האבן זיד די גויים באצויגן צו די אידן מיט פאראכטונג און שנאה ,אץ
ניט איין קריסט וועלכעד האט געהאלטן מיץ פאטער ע״ה פאר אזייער
ערלעכן האט אויף• אים געקוקט מיט א כלומר׳שטן ״רחמנות״ ,א שאד
וואם ער איז נעבעך א זשיד ,די שקצים האבן ביי יעדער געלעגנהייט ארוים
געוויזען זייער אנטיסעמימישן פרצוף ,פלעגן ווארפן שטיינעד ,אויסהאקן א
שויב אץ סתם אנטאן אלערליי צרות .און אזוי האט מען עקזיסטירט,
אויסערלעך געפלאגט' ,באליידיקט ,שפל׳דיק ,אבער! אינעדלעך ,צווישן זיך
אין בית המדרש אין גאנצן אנדערש .שטאלצע אידן ,קינדער פון גרויסן
אידישן פאלק ,באהויכט פון טיפן גלויבן אין דעד •אידישער אייביקייט,
״נצח ישראל לא ישקר״ דאם איז געווען זייער אויסדויער כוח .איך קען
ניט פאדגעסן דאם אימפאזאנטע בילד שבח אדער יום טוב אין טשעשענאווער
שטי בל ,עם איז פשוט ניט געווען צו דערקענען די זעלבע פאר׳דאגה׳טע
אידן — אויפגעפרישטע ,התלהבות׳דיקע אידן ,אראפגעווארפן פון זיך די
וואכעדיקע גלות־קליידעך צוזאמען מיטן גלות־קאשמאר ,א הייליק גייפטיק
פייער האט געטליעט אין זייערע הערצער .די הארציקע געזאנגען פץ די
הייליקע שבת׳דיקע תפילות מיט די פייערלעכע פסוקים ״ועלו מושיעים בהד
ציץ לשפוט אח הר עשו״ — דאם האט דערוואדעמט די פארשמאכטע אידישע
הערצער פץ די טאמאשאווער אידן ,דאס איז געווען זייער גיימטיקער פאנצער.
און דרך אגב וויל איך צוגעבן אז יעדן שבח האט ביי אונזער טיש געמוזט
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זיצן אן אווה ,און אויב עס האט אמאל פאסירט אז אין טשעשענאווער
שטיבעל איז קיץ אורח ניט געווען איז מיץ פאטעד ע״ה ארומגעלאפן זוכן
3יז ער האט אן אורח געפוגען .ואס אלעס איז געווען א מ א ל...
מיטן אויסבורך פון צווייטן וועלט־קריג,׳ ביי דעד ערשטער דאנערשטיק׳־
דיקער באמבאדידונג אין וועלכן ס׳איז לעבן מיינע פיס געפאלן.צאלקע רייז
און וועלבן זיין פאטעד ע״ה האט פרייטיק ביי אונז גענומען א שטיקל •לייוונט
אויף תכריכים פון וועלכן ער האט דעמאלט אין עדגעץ נישט געקראגן —
זיינען מיד די גאנצע משפחה באלד פרייטיק אוועק קיץ ראכאן וואו עס
האט געוואוינט אונזעד א שותף ד׳ זונדל גאלדמאן .דעם זעלבן טאג ווען
די דייטשן זיינען קיץ טאמאשאוו אריץ ,זיינען זיי אויך געקומען קיין ראכאן
און האבן ס׳ערשטע אדויסגענומען אלע ספרים מיט די טליתים און פארבדענט
און אויך יעדן מיט א סאדיסטישע רציחה געשוירן און געריסן די בערד אץ
דעדביי געשלאגן מכת רצח .אויף א צווייטן פלאץ איז געווען מיץ פעטער
הערש פרוינד ע״ה (שלמה לאשטשעווקערס א ברודער) ווען מען איז געקומען
צו אים צוצונעמען א ספר תורה האט ער זיך שטארק אנטקעגן געשטעלט
און איז מיטן ספר ארויס אין דרויסן און געשריען ־ איר קענט מיט מיד
טאן וואס איר ווילט אץ דאס הייליקע ספד וועל איד ניט געבן .די מערדער
האבן אים מיט א באגנעט א דורכגעשטאכן אץ אין שרעקלעכע יסורים האט
ער זיין הייליקע נשמה אויסגעהויכט .מיט זייער שוועדע מי האבן מיד אים
קובר געווען אין טאמאשאוו.
אין א צוויי וואכן אדום זיינען אנגעקומען עטלעכע דייטשן און פונקט
 12ביעאכט האבן זיי אונטעד געצונדן דאס הויז וואו מיד דריי פאמיליעס
האבן געוואוינט .מיד זיינעז ארויס נאד מיט די נשמות און געגאנגען וואוינען
צו א איד וואס האט זיך נאך געפונען אין דאכאן ,יאשע שפרינגער (א
שוואגער פון אליהו שנור און לייביש ראכאנעד) .נאד א מאך צייט זייבען
ווידעד די מערדער געקומען אום פדייטיק צו נאכטס אץ ווידעד אונטער
געצונדן דאס הויז .די גוים זיינען שוין פון פריעד געשטאנען גרייט מיט
וואסער ניט צו דערלאזן ס׳פייער צו זייערע וואוינונגען .מיד האבן געזען אז
מיד זיינען פאדלוירענע ,וואס טוט מען? אץ וואו גייט מיין? איז אויף
אלעמענס ליפן געהאנגען די פראגע .א ספאזמאטיש געוויין האט זיך געריסן
פון אונזערע אלעמענס צעבראכענע העדצעד .מיץ פאטער ע״ה איז אוועק
קיץ וואזשעטשין דאדט האט געוואוינט מרדכי צונק וועלעכר האט אונז
עדלויבט מיד זאלן קומען צו אים וואוינען .אפזייענדיק דארט א קודצע צייט
האט מען אנגעהויבן באפן אידן אויף צוואנגס־ארבעט קיין בעלזשעץ ,געהייסן
האט עס צו מאכן א גרענעץ פאס ,דאדף מען דעדיבער אויסקאפן גדויסע לאנגע
טיפע גדייבער אין וועלבע די רוצחים האבן זיי געדאדפט האבן אויף אויס־
צופילן די אידישע קדבנות .אין עטלעפע טעג א ת ם איז ארזים א באפעל
■
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אז יעדער איד מח אפגעבן זײן פוטער ,אין קעגנפאל איז טויט שטראף. .דער
ם .ס .מערדער שולץ האס ביי אונז דורכגעפירט א רעװיזיע און צוגעבומען אלץ
װאס ע 0איז אים געפעלן׳ איך בין גראד אבגעקומען און דערזען װאם ם׳טוט
זיך אין שטוב בין איך אנטלאפן .עו האט מיר עטלעכע מאל באכגעשאסן
און ניט געטראפן״ איד בין על 9י ג 0ניצול געווארן .אין אזעלכע ביטערע
אומשטענדן און שרעקלעכע טויט־שרעק האבן מיר זיך געמוטשעט ארבעטג־
דיק אין די פריצישע הויף אין גאנצן אומזיםט אבי צו האבן די אזוי גערופעבע
קען־קאדטע װאס מיט דער קארטע איז באך דערוױיל געװען עדלויבט צו
לעבן•
אין ערב פסח  1942איז קײן װאזשעטשין געקומען נטע העלער און
דוד שוױגדלעד און אונז געזאגט אז זײ פאדלאנגען געלט .פאדשטענדלעד אריב
מיר קענען׳ כדי צו העלפן ארעמע אידן אויף פסח .מיד האבן זיי געגעבן
װיפל מיר האבן געקענט .ער האט אונז גלײכצײטיק דערצײלט אז אין לובלין
איז געװען א גרויסע אקציע פון װעלכע מען האט ארויסגעפירט  15טויזבט
אידן אויף פארניכטונג.
דעם צװײטן טאג שבועות איז ארויס א באפעל אז אלע אידן װאס
געפינען זיך אין די דערפער זאלן זיך צושטעלן קיין ראכאן אויפן פלאץ
לעבן דעד גמינע ,און פארשטענדלעך מיר אויך .אויפן פלאץ האט מען םאר־
טירט רעכטס ־ לינקט׳ און דערבײ האט זיך אפגעשפילט הארץ דײסעבדע
סצענעס .דאס שלאגן מיט די גומענע פאלקעס> דאם װילדע שרײען פון די
רוצחים ,דאם שרעקלעכע געוױין פון די אומגליקלעכע .דאס לאבן פון די
ארום־שטײענדיקע פױערימ — וױים איך בישט װי אזוי מען האט איבער
געהאלטן און ניט פון זינען אראפ .ווער ס׳האט געהאט א קען־קארטע האט מען
באפדײט .מיין פאטער ע״ה אלם עלטעדער מענטש איז שױן אױך געווען פץ
די אװעק צו נעמען ,איז אבער אבגעקומעז דעד פריץ רעדיך פון פאװלאװקע
און געזאגט די מערדער אז ער (אנװײזנדיק אויף מיין פאטער ע״ה) אדבעט
בײ אים און איז זייער א גוטער ארבעטער בעט ער זייער מען זאל אים
באפדײען .די מערדער האבן אים באפרייט .די ניט־באפרײטע האט מען אויף
װעגעלעך אוועק געפידט קײן בעלזשעץ אויף פארגיכטונג.
וא ש השנח צײט איז אין טאמאשאװ פארגעקו&ען אן אקציע פון װעלכן
ס׳האט שוין געדארפט זײן אידן־רײן .אין װאזשעטשין איז דעמאלט גאר ניט
פארגעקומען• אבער געשען איז עפעס אנדעדש .געוואר װערנדיק אז די דײטשן
דאדפן קומען באד תבואות און חזירים זײנען מיר אלע מענער אנטלאפן זיך
באהאלטן אין די פעלדער״ און די פרויען זײבען געבליבן אין די שטובן
מײנענדיק אז זײ װעט מען שויבען .מיט א וױלדן רעש זיינען די באנדיטן
אנגעקומען און האבן אלע פרויען צונויף געזאמלט צו דער שטוב פון סאלטעס
און אלע געהײסן אויםטאן נאקעט .קײן איין פדוי האט אבער דעם עקלהאפטן
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באפעל ניט געוואלט אויספירן .האט מען די אײנציקװייז ארײנגעבומען צום
סאלטעס את איינער האט זיו געזעצט אויפן קאפ און אזוי געשלאגן .די
געוואלדן און געשדייען האט געלעכערט די אויערן .צוריק קומענדיק האב
איו מיין צובראכענעד מאמען ניט דערקענט — מיט אן אויפגעשפאלטענעם
קא ,8מיט וואונדן אוי פן גאנצן קערפער ,פארשווארצט מיט אױםגעלאשענע
בליקן .איך בין געבליבן שטיין א פארגליוועדטעד ,דאס הארץ האט אין
מיר געודעט און נאד געשדיען ,פארװאםז פאדוואסז את אזוי האט יעדער
דערקענט זיינע אומגליקלעכע און אויף צו דאטעווען מיט עפעס איז ניט
געווען .יעדערעד האט שוין קלאד געוואוסט אז דאס אומגליק איז נאך ניט
געענדיקט .אבער ווי אזוי האלט מען איבער אין אזא געוואלדיקע שדעק צו
האלטן תמיד די בשמה אין דעד האנט ,האט עמיצער געפרעגט.
איך האב געארבעט אין דער צוקער פאבדיק מעכעלאוו מיט נאך
טאמאשאווער״ יעקיל ארבעטספעלד ע״ה פת אידן דאט ,פאר וועלכן ס׳איז
שדן אויך ניט געווען קיץ פלאץ אין טאמאשאוו׳ את נאך עטלעבע
טאמאשאווער אידן וואס זיינען נאך פארשידענע אומוועגן אנטלאפן און האבן
געארבעט אץ דעד צוקעד פאבריק .אלע ארבעטער מיט די טאמאשאווער
צוזאמען האבן געוואוינט אין א באראק אין דעד צוקדאוובע .מיד איז געווען
ערלויבט ״א היים׳ /צו גיין שלאפן ,ד .ה .א צוויי קילאמעטער קיץ וואזשעטשין
צו די.עלטערן.
אין א געוויסן אוונט זיינען געקומען עטלעכע ס .ם .מערדעד און אוועק
צום סאלטום ,זיי האבן זיך לאנג ניט געזוימט את באלד צודיק אוועק .מיין
פאטער ע״ה האט עם זייער באאומרואיקט זייעד דין און זייער שנעלן
אוועקגיין .איז עד גענאנגען צום סאלטים פרעגן ,האט דעד סאלטים געזאגט
אז די זיינען ניט געקומען וועגן אידן באר וועגן תבואות און אנדערע זאכן.
מיר האבן זיך געלייגט שלאפן .איך פלעג זיך אויפהויבן דעה ערשטער,
אפדאוונען און גיץ צו דעד ארבעט .אויך דאם מאל אזוי — אבער ווען איך
האב געעפנט די טיר און געװאלט ארויסגײן איז מיד פינסטעד געמאדן
אין די אויגן .אדום אונזער הויז זיינען געשטאנען פיל גוים מיט קאסעס.
מיט העק ,מיט ווידלעס׳ און מיך שוין ניט געלאזט .איך האב תיכף אלע
אויפגעוועקט און מיד האב? שוין געזען אז דעד מלאך־המות שפרײזט צו
אונז .מיד האבן שוין פארשטאנען דאס נעכטיקע דץ פון די רוצחים ביים
טאלטעס .באלד האבן מיר דערהערט די שיםערייען פון מעכעלאוו וױ מען
האט דארט פארפייניקט און דערשאסן  65אידן .זעענדיק אין וואס פאדא
׳סיטואציע מיד געפיבען זיך ,דצנדיק אין די אומגליקלעכע שעה׳ן אין שטוב
אדומגעדינגלט פון אזוי פיל באנדיטן דינען מיר ארומגעלאפן איבער דעד
שטוב ווי פארוואונדעטע חיות אין א שטייג .מיר האבן געװײנט את ד ך
געריסן די האר פון די קעפ ,מיד האבן ד ך שוין מיאש געווען און ניט
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געגלויבט אין קיץ רעטונג ,אבעד די שרעק און דער פחד פארן אנקומענדיקן
טױט האט געװארגן און געשטיקט אין האלז .מיץ מזטער ע״ה איז געשטאנען
פארגליװערט און פארשטומט ,באװעגונגסלאז װי אן אײנגעװארצלטער בויס
זיך נישט געקענט רירן פון אדט .מיט הארץ רײסנדיקע געוױינען האבן מיר
געזאגט ווידוי .מיין פאטער ע״ה האט מיך צוגעדופן און געזאגט :רער אוים
אברהם .דו מוזט בלײבן לעבן און איך האף אז דו װעםט בלײבן לעבן .דו
מוזט זיך ראטעװען ,אבער זאג מיד צו אז דו װעסט בלײבן לעבן זאלםטו
קײגמאל ניט פארגעסן אז דו ביםט א איד .איך מוז באמערקן אז ביז
הײנט איז מיד אומפארשטענדלעך פארװאס האט עד נאד מיך צוגעדופן
און ניט מײנע ברידער .זיינע װערטעד האבן אבער אין מיד ארײנגעגעבן
א געוואלדיקן כוח צו זוכן א מיטל ווי אזוי צו דאטעװען מיץ אומגליקלעך
לעבן .פינקטלעך  6אזײגער זײנען די ם .ס .מערדעד אנגעקומען פון מעכעלאוו.
מיץ פאטעד ע״ה איז געזעסן אין טלית און תפילין און אזוי געװאלט ארויס
גיץ האב איד אים געבעטן ער זאל אויסטאן דעם טלית און תפילין כדי די
גוים זאלן ניט האבן וואס חחק צו מאכן ,נאר אים געבעטן עו זאל אנטאן
א פאלטען ווייל אין דדויסן איז זייער שטארק קאלט געווען .און אויך גע*
פרואווט טרייסטן אז אפשר וועט מען אונז נאר אוועק שיקן .ער האט אבער
דעם פאלטן ניט געוואלט אנטאן ווייל ער האט געהאט א השש אז ער איז
מיט שעטנז .נאך שווערע מי האט עד אים אנגעטאן .דעד ערשטער ווילדער
געשריי איז געווען צוויי פרויען זאלן ארויסגיין ,איז מיץ מוטער מיט דעד
שוועסטער ארויטגעגאנגען ,האם מען זיי געהייסן לייגן מיטן פנים אדא9
אויף דער ערד ,אץ באלד דערשאסן ,נאכער ווידעד צוויי פרויען און אויך
דאס זעלבע געטאן .ווען מען האט געענדיקט מיט אלע פרויען האט מען
באפוילען ארויסצוגיץ צו צוויי מענער ,איז אדויסגעגאנגען מיין פאטער ע״ה
מיטן ברודער און ווען זיי זיינען געלעגן אויף דער ערד צום שיסן האט
מיין פאטער ע״ה געבעטן דעם ס .ס .מאן ער זאל אים עדלויבן אויסצוטאן
דעם פאלטן איידער מען שיסט אים .דער מערדער האט אים ערלויבט ,עד
האט דעם פאלטן אויסגעטאן אץ זיך אנידער געלייגט ,האבן זיי דערשאסן
מיץ פאטער מיטן בדודער ,און אזוי איז אלע מאל ארויסגעגאנגען צו צוויי
מענעד און אלע אויסגעשאסן .9( .ס .די גוים האבן מיד שפעטער דערציילט
פון דעם פאקט מיטן פאלטן ווי די האבן געהאלטן אז מיץ פאטער ע״ה
איז פארן טויט משוגע געווארן ,איך האב אבער געוואוסט דעם סוד דערפון).
איו ווייטער זוכנדיק א מיטל ווי אזוי זיך צו ראטעווען האב באמערקט
דאם  3עדעד הייזל וואס איז דארט געווען .איך בין גלייך אריץ אהין .פונקט
איז דארט געווען א בינטעלע שטדוי .איך האב דאם שטדוי צעבונדן
און זיך אויםגעצוימ ביי דעד וואנט אויף דעד ערד און זיך פארמאסקירט
מיט אט דעם ביסעלע שטרוי און ליגנדיק ביי דעד וואנט צוגעזען דאם
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גאנצע שרעקלעבע בילד וואס אין גהינום זעט ערגער ניט אוים .און ביז
הייבט צו טאג.מוטשעט מיך און פייניקט מיו דאם בילד וואט שטייט פאר
די אויגן און וועל עם אויך שוין אין מיין גאנצן לעבן קיץ מאל ניט פארגעסן.
די מעדדער האבן איבערגעציילט די טויטע האבן זיי געזען אז י עד
סכום שטימט זיי ניס ודיל ם׳איז נאד געווען  22טויטע און די האבן געהאט
א רשימה פון  ,23ד .ה .אז איין קרבן פעלט .דעד סאלטום האט אדורך
געקוקט די טויטע האט ער געזאגט אז ס׳פעלט אבראמקו ,נאר אז אין
ארבעט אין מעכעלאוו אין דער צוקראווניע אץ דערפאד האט מען מיך .ניט
געזוכט ,און איו בין געלעגן ווי א וואגזיגיקער און האב ממש געפילט אז
•עדע מינוט שטעלט זיך מיר אפ ס׳הארץ.
די פארבלוטיקטע טויטע קערפערם האבן זיו געוואלגערט אין אלע
זייטן..ארום און ארום זיינען געשטאנען צענדליקער פויערים צוקוקערס וועלכע
האבן ביי דיערע כלומר׳שטע רהמנות־בליקן געהאט א נחת־חזז פונ׳ם אידישן
אומגליק .נאכהער האט מען ארויסגענומען א טיש און אדויפגעשטעלט פון
כל־טוב .בראנפן און ודין האט זיך געגאסן ווי וואסער ווי אויו פארשידענע
געבעקסן און פלייש וואס די גוי׳אישע טארווערס האבן פון פריער צוגעגרייט
און יעצט ארומגעטאנצט הכנעה׳דיק ביי די געסט .די ווילדע פריילעכע
געלעכטערס האבן געשאלט ,נ או יעדן גלעזל בראנפען האבן די מערדער געקלאפט
בראווא און געזונגען דאס הארסט וועסל־ליד .אין דער זעלבער צייט האבן
זיו נאך די טויטע קערפערס געווארפן.
נאכן פארענדיקן דאס שטיקל ארבעט דינען די ס .ס .מערדער
פרײלעכע און שיכור׳ע אוועק .עס איד געווארן שטיל .איין מיידל ,רייזל קופיעץ
די טאכטער פץ אבראמטשע אונזער א שותף ,איד ניט געטראפן געווארן פון
1

חיים

יונה

ב״ר שלו ם זינג ע ר פון די שטיבעל בחדרים
אין ציעשיגאוועד שסיבעל
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י עד י קויל נאר געלעגן א פארבלוטיקטע פון די אנדערע פרויען .װען די
ר מ חי ם ־זיינען אװעק האט זי זיך אויפגעהויבן און מיט אל ע כוחות אנגע־
הויבן צו אנ טלויפן .אן ארבעטער וועלכער האט געארבעט טאקע ביי זיי אין
דער מיל .איז איר נאכגעלאפן א פאר קילאמעטער און זי געכאפט און זי
אפגעפירט קיין ראכאן צו דער געסטאפא וואו מען האט זי פארפייניקט א ו ן
דערשאסן.
־ דא אהער ווייטער זיינען אנגעקומען עטלעכע וועגעלעך און ארויפ*
געלייגט די טויטע• .פארשטייפטע הענט און פיט און פארבלוטיקטע קעפ
זיינען ארונטערגעהאנגען פון די וועגעלעו און זיו געוואקלט מיטן ריטם פון
די רעדער ,און אויף דעד גאנצער לענג פונם וועג האט נאך געטריפט
מענטשלעך בלוט וואס האט אנגעשריבן אין לאנגע רויטע שורות די טרויעריקע
געשיכטע פון די אומשולדיקע פארלוירענע לעבנם ,דאם איז געווען די
שטומע שפראו פוגם אידישן פארגאפענעם כלוט וואט די פארשאלטענע ערד
האט אזוי דארשטיק אין זיך איינגעזאפט .ביז היינט איז פאר מיר געבליבן
א רעטעניש וואט •אין פארלויף פון א דריי פערטל שעה בערך״ זיינען די
וועגעלעך מיט די טויטע צוריק געקומען אויפן זעלבן ארט וואו מען האט
זיי יערשאטן .און מען האט אויסגעגראבן א טיפןי גרוב און אלע קרבנות
אריינגעווארפן .מען האט אויך אין דעם מאסן קבר אריינגעווארפן די פאר־
ברענטע גופים פון צורי אידישע פאמיליעס וואט האבן געוואוינט ניט ווייט
פת אונז ,דאם איז גשיעז בייד הערשענזאן מיט דער פאמיליע און זיץ
שוואגער משה מיט דער פרוי פראדיל און קינרער .װעןי זײ האבן געהערט
וואט עם טוט זיך אפ ביי אונז האבן זיי זיר אליין אונטערגעצונדן.
איד בין נאך אלץ געלעגן אין דעם פעדער־הייזל .הערנדיק אז ארום
איז שרן שטיל ווי אין א קבר׳ האב איך זיך קוים אויפגעהויבן׳ אבער
בשום אופן האב איך זיך אויף מייבע פארשטייפטע פיס ניט געקענט שטעלן.
י ער זייגער איז שוין געווען בערך  10אין דער פרי און ממש מיט די
לעצטע כוחות בין איך אדויס פוןי מיין באהעלטעניש ,אבער וואו גייט מען?
ווי אזוי ראטעוועט מען זיך פון דעם אלץ לויערדיקן טויט? איך האב
אנגעהויבן לויפן אליין ניט וויסנדיק וואו .עטלעכע גוים האבן מיך דערזען׳
אבער ולא יחרץ כלב לשונו׳ מעגלעך צוליב דעם גרויסן רעספעקט וואם זיי
האבן געהאט צו מיין אומגעקומענעם פאטער ע״ה .איין גוי האט מיר נאכ־
געשריען ,אבראמקו אוטשעקיי דא ליאסו  . . .אין איץ אטעם בין איך געלאפן.
צוקומענדיק צו א פעלד וואו ט׳איז געשטאנען סטרעטעם מיט תבואה
האב איך זיך אנידערגעזעצט און געכאפט דעם אטעם .אפזיצנדיק א האלבע
שעה איז אנגעקומען דער זשאנדצע און דערזעענדיק מיד האט ער זיך שטארק
דערשראקן און אנגעהוימ שרײען איך זאל שוין אנטלױפן-אױב ניט דער׳הרג׳עט
ער ■מיד• איד בין  .אוועקגעלאפן און געטראפןי א גרוב• איד בין אריץ אין
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גרוב און געזעסן כת נאכט .כ׳האב אנגעהויבן ציטערן פאר קעלט _.ב׳האב
געפילט אז איד װער פאדפדוירן .כ׳װעד איין שטיק .וואט טוט מען ז א
שטראם פון טו עוו ה את א פלייץ געטאן פון מיינע אויגן .ערשט איצט  .האב
איך דעו שפיוט דאס גאנצע גדויסע אומגליק אוו ם מיו און מיט מיו.
מיט א פולן' קאפ אנגעצונדענע רעיונות האב איד זיר אדוימגעשלייכט פון
גדוב .אין דוויסן איז געווען שטיל סודות׳דיק .צוויי שווערע האוטע האמערם
האבן מיו געזעצט אין די שלייפן .א שמערער בעליק איז מיו געלעגן אויפן
הארץ ,און פ או די אויגן איז מיד געשטאנען א געדיכטעו וואלקן און אלע
פארפייניקטע ,דערשאסעגע געשטאלטן וראס האבן עושט ניט ל אנג מי ט זיי
געדעדט זיינען מיו געשטאנען פ או די אויגן .כ׳האב ..צוגעמאכט די אויגן
און האב זיי אויך געזען מיט אויסגעשטדעקטע הענט׳ און וויפל צעד ס׳איז
פאואן אויף ד עו וועלט איז אין יעצטיקן מאמענט געווען אויסגעגאסן אויף
מיו.
איך האב זיך דעומאנט אין אונזערס זייעו א באקאנטן גוי  .וואס
פלעגט פיון אונזעו מעל צו ד עו באז׳ איד בין לאנגזאם געגאנגען .ארײנ־
גייענדיק אין זיץ הויף האב איד זיד באהאלטן אונטעו א שטעלעכל האלץ,
אין שטוב אדיין האב איך מווא געהאט אריינצוגיין טאהעו געפינען זיך
ביי אים שכנים .אין א פאר שעד .אדום איז עד אדויסגעקומען נעמען ך.אלץ
און האט מיך דערזען .פאר שרעק איז ער .שיעור אנידערגעפאלן און שטיל
מיך געפדעגט ,אבראמקו דו לעבסטז צי ביסטו געקומען פון יענעד וועלט.
איך האב אים עפעס געוואלט זאגן אבער בשום אופן .האב איך ניט:געקענט
עפענען ס׳מויל .עד איז א וויילע געבליבןי שטיין .און געקלערט .ער  raאדיין
אין שטוב .ווייזט אויס זיך צו באדאטן מיט זיין פדוי .נאד א .וויילע איז
ער ארויסגעקומען און מיד געזאגט איך זאל אריינגיין אין סטאדאלע אריץ
און ער וועט מיר באלד ברענגען.עםן .איך .בין אריינגעגאנגען און .באלד
טאקע האט ער מיר געבראכט ווארעמע קאוטאפל  .און מילך .און .ווי מאדנע
דאס זאל ניט קלינגען' איך האב געגעסן מיט א ווילדן .אפעטיט .ער  .האט
מיד געמאכט א ניארע נעבן הינט און אזוי בין איך געלעגן א גאנצע נאכט,
כ׳בין געווען מיד און צובראמ אבער נים געקענט שלאפן . .אין  ,דער פדי
האט ער מיד ווידער געבדאכט עסן און מיך געפרעגט וואס איך האב מי ע ה
צו  .טאן׳ איך האב נאד אלץ  .ניט געקענט ריידן .איך האב געמיינט :אז • איך
בין שטום געוואדן .ער האט געזען אז איך ק אן.ני ט ריידן איז ער .אזועק־
געגאנגען .נאך .עטלעכע טעג ערשט האב איך• .אנגעהויבן רייזץ .צדם ערשטן
.צו זיך .ווען עד איז אריינגעקומען האב איך אים מיט ,טרערן אין ל.י,אויגן
געזאגט אז ווען עד קען מיך אזוי האלטן כאטש  ,ביז מעדץ ויען•,ס׳וועט
נאד מ ע ת א ביסעלע מארעמער מעל איך דאן ,אוועק אין וואלד אדיין את
זיך דארט אױםבאהאלטן .■.און פון צייט  .צו צייט מעל איך צו אי ם קומען
<
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נאך א שטיקל ברויט .האט ער אגגעהויבן צו לאכן .פארוואס עו האט
־געלאכט האב איך ניט פארשטאנען .ביים ארויסגיין האט ער .געזאגט מיר
גלופיע זשידשע .אזוי בין איך ביי אים געווען צורי וואכן׳. .וו ען ער האט
געטראגן ע0ן אין סטאדאלע אריץ האט ער גע שריגן רעם הונטס נאמען.באביך.
עם איז אריינגעקומען וי ץ פרוי פארוויינט און ברעכנדיק זיך די הענט
זאגט זי מיר אז ס׳איז איד געשען א גרוים אומגליק> מען האט איר מאן
:אדעסטירט״ די דייטשן זיינען זיכער געוואר געװארן אז מיד האלטן דיך׳ איך
בעט דיך בדענג ניט קיץ אומגליק אויף מיין הויז נאד אנטלויף ווייל מען
קען' נאך קומען זוכן אויך .עם איו מיר פיגסטער געװארן אין די אויגן.
ביינאכט בין איך מיט א פארביטעדט הארץ ארויסגעגאנגען אבער וואו צו
גי ץ האב איך ד או נים גע הא ט ,צו כעטלען האב איך מורא געהאט ,בין איך
געגאנגען אן א ציל ,פאדקלעדט .די געדאנקען זײנען געלאפן אײנער איבערן
אנדערן און זיו געקנוילט ווי די שווערע במארעס און האב ני ט באמערקט
אז איך ב?ן ארויף אויף א געפרוירענעם טייך און דאס אייז האט זיו איע־
געבראכן .איך בין ארונטער אונטערן אייז און מיט גרויס מאטעדניש און
שווערע ראנגלעני שן בין איך קוים ארויס״ און פון דעד גרױםער קעלט בין
איו נעווארן איין שטיק .איו האב געזען און געפילט אז איך גיי אויס .כ׳האב
שוין אנגעהויבן בעטן גאט ער זאל מיד צונעמען די נשמה .דערוױיל האב
אי ך באמערקט א סטאדאלע ,איך האב זיו אריינגע׳גנב׳עט און ווען דעד
.גוי כאפט מיך וואלט עד מיך זיכעד דער׳הדג׳עט אבער מיד איז שוין אלץ
איינם .איך האב זיך איינגעגדאבן' אין היי און בין דארט געלעגן צורי טעג
אומגעגעסן נאר אלע מאל גענומען א ביסל שניי אין מויל אריץ .דעד הונגער
האט מיך שרעקלעך געפייניקט און האב ביי זיו ניט געקענט פועלץ דא אזוי
אויסצוגיץ .איך בין צוריק געגאנגען צו מיץ גוי אן זיץ וויסן און זיך
באהאלטן אין דעם זעלבן ווינקל נעבן הונט ווי פריער .דעד הונט האט מיך
געקענט און ניט געבילט ,און צוויי וואכן האב איך געלעבט פון דעם עסן
וואם מען האט געבראכט פארן הונט ,קיינעד האט ניט געװאוםט אז איך
געפין זיו דארט.
נ או צורי מאכן האב איך געזען אז דעד בעל הבית איז שוין דא צוריק
האב איך זיך באוויזן פאר אים ,מיט פארשטיקטע טרערן אין די אויגן האב
איך אים אלעם דערציילט .ער האט א טיפן זיפץ געטאן און מיר געזאגט,
בלייב ווייטער דא ביי מיר ,אבער וויפן זאלסטו אז איך טו דאס אלץ צוליב
דיין פאטער .און אזוי בין איך ביי אים געווען ניט ביז מערץ נאד ביז אין
מיטן זומעד .יעדן טאג פלעגט ער מיד דערציילן די שרעקלעכע גרויל־טאטן
וואס די דייטשע מערדעד האבן געטאן מיט די אידן״ די פאדשידענע אקציעם
וואס ער האט בייגעוואוינט .אין טישעוויץ האט ער מיד דערציילט האבן די
דייטשן פאדברענט א קריסטלעכע משפחה ווייל מען האט ביי זיי געפונען
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א איד •.אבער ,ניט ווייט איז דעד  .טאג פון זייער גרויסער .מפלה ,האט ער
מיד געטרייסט . ,זעענדיק ווי זיין געשיכטע ווירקט אויף מיד וואס די האר
אויפן קא 5האבן זיו מיר אויפגעשטעלט.
אין א געוויסן טאג ,אין דרויסן איז .געווען זייער הייס בין איד ארויס
פון מיין ניארע און זיך אומגעדרייט אין סטאדאלע וויסנדיק אז אלע זיינען
אין פעלד ,איז פוגקט אריינגעקומען זיץ שוועסטערם טאכטער וועלכע זי און
איר פאטער ה א בן.זי ך צוליב ירושה צוועקן מיט מיין בעל־הבית ניט גוט
געלעבט ,און זי האט מיך באמערקט ,איך.האב באלד דערפילט אז.אלעס איז
שוין נעענדיקט  ------- .ז י איז פאר שרעק ווייס געווארן ,זי האט גאר ביט
געזאגט• און ניט געוואוסט וואס קומט דא פאר .,געקענט האט זי מיך ,א
דערשאסענער האט זי געוואוסט בין איך ,און דא לעב איך ,און געפין זיך
ביי איד פעטער״ זי האט געוואלט אוועקגיין .איך האב זיך שנעל אריענטידט
און איר געזאגט  :סטעפקא געדענק! מיין לעכן איז במילא שוין גאר ני ט
ווערט ,טאמער .וועדט דיין פאטעד געוואר אז איך געפין זיו דא ביי זיין
שוואגער דאן ריזיקירט ער דאם לעבן פון זיץ שוואגער מיט דעד פאמיליע,
פון מיץ לעבן איז אפגערעדט ,און אויך דיין לעבן איז איינגעשטעלט (האב
איך איר געדראט) אזוי אז איך בעט דיך ווי גאט איז דיר ליב ,און די זאך
אז דו האסט מיך דא געטראפן זאל אויף אייביק בלייבן א סוד .זי האט מיר
צוגעזאגט אז זי וועט קיינעם ני ט דערציילן .איך האב אבער דאך נאד מורא
געהאט אץ האב .זי געבעטן זי זאל שוועדן .זי האט אנידערגעקניט און זיך
גע׳צלמ׳ט און געשוואוירן אז עס בלייבט ביי איר א סוד .זי איז אוועק
און דער סוד .איז טאקע גיבליבן סוד.
אין  1943אין א געוויסן טאג האט מיך אנגעהויבן פייניקן אזוי ווי
ס׳דערנענטערט זיך יום כיפור אץ איך ווייס ביט וועלכן טאג עס פאלט אוים.
א גאנצן טאג איז מיד דאס געלעגן אין קא 9און מיד ני ט געגעבן קיץ דו.
ביינאכט האט זיך מיד גע׳חלומ׳ט ווי מיין פאטער ע״ה איז צו מיד צוגעקומען
און געזאגט אז דעם נעקסטן שבת איז יום כיפור אץ איך זאל ני ט.פ א ר־
געסן צו פאסטן .געוועגלעך האב איך דעם שבת געפאסט און גלייכצייטיק זיך
אייבגעקריצט דעם שבת׳דיקן טאג אין זכדץ בכדי שפעטער אויב כ׳וועל בל ײמ
לעבן פעסטשטעלן צי איך האב דיכטיק געפאסט אץ .צי עס איז טאקע
געווען יום כיפור .ווי איך האב שפעטער פעסטגעשטעלט איז טאקע אזוי געווען.
.אין א געוויסן טאג קומט צו מיד צו דער בעל־הבית און פאלט אויף
מיד אדויף און צעווייגט זיך אין דערציילט מיד אז מארגן מוז עד מיט דער
גאנצער פאמיליע ווי  .אויך אלע איינוואויבער פונם דארף פארלאזן דאם דאדף,
אזא באפעל האבן זיי באקומען ווייל אויף דעם פלאץ דארפן זיך באזעצן
פאלקס־דייטשן וועלבע מען האט עוואקואירט פון אונטער די פראנטן ,וואו ער
וועט גיץ ווייסט ער נאך אליץ ניט ,נאד עם טוט אים זייער ו די ס׳הארץ
■
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רראס וועט ויין מיט מיד״ עד וואלט מיך גערן מיטגענומען נאד איר האב
א צו אידישן• אויסזען' און דעד עיקר האט ער מורא פאר זיינע אייגענע חברים
ודיל אלע קענען מיך .באלד האט ער מיר אריינגעבראכט עטלעבע שטיקלער
ברויט עטלעכע פלעשער מילר און זיר מיט מי ר צעקושט און געזעגנט
ווינ שנדיק מיר הצלחה און זאל נאך דעדלעבן מיך צו זען נאך דעד באפרייאונג
וואם איז שוין אזוי נאענט ,און איז מיט זיין פאמיליע אוועק .איו בין
געבליבן פארשטיינערט ,וואס טוטי מען יעצט ? איך האב ניט וואו צו גיין,
אויף יעדן שפאן ערד לויערט דעד ט וי ט .אויף צו מארגנם בין איך אדויף
אויפן מידע ם און ארויסגעקוקט ווי די פאלקם דייטשן זיינען אנגעקומען
אנגעלאדן מיט בהמות ,פערד״ און זיך באזעצט אין די שכנות׳דיקע דערפער
און אין דעם שטח וואו מיין בעל־הבית האט געוואוינט ,וואס איז הגם געווען
דאס שענסטע ווינקל פונ׳ם דארף ,איז אלע מאל צוגעקומען אן אנדערע
משפחה פאלקס־דייטשן אץ זיך ארומגעקוקט און ס׳איז זיי ניט געפעלן אץ
אוועק ערגעץ אנדערש זוכן .אפזיצנדיק עטלעכע טעג איז אנגעקומען מיץ
בעל־־הביח מכלו&ר׳שט בגניבה געבן א קוק וואס עם קומט דא פאר ,ווי אזוי
מען האט זיך באזעצט אין זיץ וואוינונג ,ער האט אבער דערזען אז קיינער
וואוינט נישט אץ אוי ך אין די שכנות׳דיקע שטובן וואוינט קיינער ני ט .איך
האב אים געגעבן א סיגנאל וועלכע נאד מיד ביידע האבן געוואוסט ,איז
ער ארויף אויפן מידע ם .איך האב אים איבערגעגעבן אלע פרטים וואס איז
דא אין משך פץ' די פאר טעג פארגעקומען ,ווי קיעער האט זיך ני ט
געוואלט באזעצן .האט ער געזאגט אז ער וועט ווארטן נאך א .צוױי טעג און
אויב קיינער וועט זיך ניט קומען באזעצן וועט ער צוריק קומען וואוינען.
נאך צורי טעג איז ער מיט דעד גאנצער פאמיליע צוריק געקומען אץ מיד
נעזאגט אז ער איז זיכער און ער גלויבט אז נאד אין דעם זכות וואס ער
האלט מיך איז נאד די געגנט ניצול געווארן פון די פאלקס־דייטשן ,און
פץ היינט אן וועט ער זיך מיט מיד קיץ מאל ניט צעשיידן .און אזוי האב איך
ווייטער געלעבט .ער האט מיד געגעבן נאך בעסעד עסן.
מיד האט זייעד וויי געטאן ס׳הארץ פארװאם איך קען דעם איידעלן
גוי ניט באלוינען פאר זיין גוטסקייט ,פאר זיין איבערגעגעבנקייט ,פאר זיץ
איינשטעלן זיך ס׳לעבן פאר מיד .האב איך זיך דערמאנט אז מיד האבן
באהאלטענע שניט סחורה וואם מיר האבן געהאט פץ אונזער שניט געשעפט
(פ .ס .מיד האבן אויך געהאט א שניט געשעפט אין טאמאשאוו איןי די
האליעס ניט וריט פון בערקעלע טרעגערמאן ע״ך ).ביי אונזער מילנעד .ווען
איך האב מיין בעל־הבית איינמאל געזאגט אז איך וועל צוגיץ צום מילנער
וואם דאם איז געווען א צורי קילאמעטעד גאנג און ברענגען פאר זיינט
וועגן א ביסל סחורה ,האט ער מיך זייער אפגערעדט דעדפון און האט מיר
נעזאגט ,אז ער דארף ניט ,און אז טאמער וועל איו חלילה גיץ וועט מין
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דער מילנער זיכער דער׳הרג׳ענען .איך 'האב אים אבער ני ט געפאלגט און
אין א געוויסע נאכט בין איך געגאנגען צום מילנער וועלכער האט געװאױגט
■נעבן דעד מיל .די מיל אונזערע האט שוין געהאט איבערגענומען א פאלקס־
דייטש וועלכער האט אויך געוואוינט אין דעם זעלבן הזיז וואו דעד מילנער.
איך בין צוגעקומען און אדיינגעקוקט אין פענסטער צו זען צי ס׳געפיגט זיך
ניט קיץ פרעמדע מענטשן .דער הונט האט אנגעהויבן בילן ,איז ארויסגעקומען
א זון פונם פאלקס־דייטש זען אזיף וועמען דער הונט -בילט ,אי ך בין׳ גלייך
צו און אנגעקלאפט .דעד מילנער האט געעפנט די טיד ■און מיך אריינגעלאזט.
דעדזעענדיק מיך האט ער זיך זייער דעדשראקן און א געשריי געטאן  jטי
אבראמקו ישטשע ז שיע ש! דו אברהם לעבסט נאך — .יא ,האב איך דדייסט
געענטפעדט .ער האט מיך געבעטן זי צן אץ מיד אנגעהויבן דערציילן אז מען
שמועסט דא אז דו אבראמקו מיט נאך א גאנצע באנדע זייבען פאריקע נאכט
באפאלן דעם בעל־הובית  paדער מיל און אים צעשלאגן אץ אים באתיבט
אלס נקמה פארן צונעמען ביי אייך די מיל ,איך האב זיך געשפארט מיט
מיינע חברים אז מען האט דיך שוין פון לאנג דערשאסן ,און יעצט זע איך
אז דו לעבסט טאקע .ס׳הארץ האט מיד אנגעהויבן קלאפן דערזעעבדיק ווי
זיינע גלני׳ישע אויגן שפדיצן מיט פייעד ,פונדעסטוועגן האב איך זיך באהערשט
און אים געזאגט ער זאל מיר געבן א פאר שטיקלעך סחורה אונזעדע ווייל
איך וויל זיך דעדמיט ראטעווען צו קעגען דערפאר קריגן בדויט .איך —
האב איך אים געזאגט — ליג באהאלטן אין א וואלד .ער האט געזאגט אז ער
וועט מיר געבן.
א ל זעלבן מאמענט האט עמיצער געקלאפט אין דעד טיר ,וועד ס׳האט
געקלאפט ווייס איך ניט ,עד איז אדויסגעגאנגען און גלייך צוריקגעקומען.
איך האב אים געפרעגטיווער דאס איז געווען ,האט ער מיר געזאגט ,תאב
ניט קיץ מורא ,דאס איז געווען מיין ברודער ,ער האט מיך געפדעגט װען
ער דאדף גיץ ארבעטן אױף דעד שיפט וועלכעד מען האט געאדבעט אץ
דעד מיל .איך האב אבער דערפילט אז ער זאגט מיד ני ט דעם אמת .דעד־
ווייל האט ער אדויסגענומען בראנפן ,אדויפגעשטעלט אויפן טיש ,לאמיר
 .טרינקען ,זאגט ער ,פאר דעם וואס ביסט געבליבן לעבן .א צאן אין -א
צאן האט  .אין מיד אנגעהויבן קלאפן אץ דערשפירט אז ס׳בדענט אונטער
מיר און גלייך זיך געלאזט אדויסגיין .ער האט מיך אנגענומען ביי דעד
האנט את צודיק געצויגן ,נאד איך זאל עסן און טרינקען ,ווייל דו ביסט
דאך זיכער הונגעדיק ,האט ער ממש געשריען .איך האב זיך אױםגעריסן
' און בין ארוים .אפגייענדיק א  30מעטעד פון דעד שטוב הער איד
שרייען! האלט! האלט! האב איך אנגעהויבן לויפן .אומקוקנדיק זיך האב
איך געזען א גאנצע באנדע לויפן מיד נאד״ איך האב נאך שנעלער אנגעהויבן
צו לויפן האט מען אנגעהויבן מיר נאכצושיסן ,א קויל האט מיד געטראפן
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אין דער האנט פון וועלכן כ׳בץ לײכט פארװאונדעט געווארן .אויף מיץ
גליק זיינען ארויס די ארבעטער פון דער צוקראװניע װעלכע זײנען געגאנגען
פון דער ארבעט ,בין איך אריץ צווישן זײ״ דאמאלס האבן זײ אױפגעהערט
צו שיסן .אבער ווי װאונדעדלעו איז דעם מענטשנס גורל .די ארבעטער
האבן מיד געמאכט א װעג איך זאל קענען אנטלויפן מײנענדיק זיכער אז
עפעס זייערס א מענטש אנטלױפט פון א געפאר .איך האב זיו אנידער
געלײגט אויף דער ערד אץ ליגנדיק זיך גערוקט .די ערד איז געװען נאם
פון דעם דראבנעם קאלטן רעגן וזאם איז גענאנגען ,פינסטעך.חו שך איז אויך
געררען פונקט װי בײ מיר אין הארץ ,ביז איך האב זןך צוגערוקט .צו א
סטרעטע שט תי אץ פון דאדטן אבסערװירט ווי זי? זוכן מיד ארום מיט די
טאשן לעמפלעך גיט װיסנדיק װאו אין בץ אהיבגעקומען . ,אזוי בין איך
אפגעלעגן א לענגערע צײט און .זיו צוריק דערשלעפט צו מיץ בעל־הבית.
אין מײן באהעלטעניש האב איך אים אלעס דעךצײלט ,האט ער מיד געזאגט
אז עד האט געהערט שיסן איז ער ס׳ערשטע געגאנגען קוקןי צו מיר און
ניט טרעפנדיק מיך איז ער שוין געװען זיכער אז מען האט מיך געכאפט,
און מיר װײטער געזאגט ,אבראמקו״ איך האב דאך דיך געבעטן דו זאלסט
גיט גײן — .פארשידענע צרות בין איך נאך דורכגעגאנגען וואט פון אלעמען
איז אוממעגלעך צו שדײבןי
אין א געװיםער צײט ארום האט מיר דער בעל־הבית געזאגט אז א
פרעמדע פאמיליע האט זיד ארײנגעצויגן צו אים אויפן הוי ^ איז דעריבער
טאר איך איןי דער ניארע מײנער ניט זיין גאר ער האט געמאכט  .פאר
מיר א גרוב צװישן די חזידימ .דארט איז מיד .זײעד ביטער געװען װײל
זיצן האב איך ניט געקענט גאר ליגן 5 .װאכן בין איך דארט געלעגן ביז
איינמאל איז דער בעל־הבית צו מיר צוגעקומען און מיך ארומגעכאפט און
אנגעהויבן שרײען״ אבראמקו! די סאוויעטן זײנען אנגעקומען! באפדייאונג!
באפרײאונגנ האט עד געשריען אוןי געקלאפט מיט די הענט .איך בין אװעק
געפאלן חלשות .איך האב זיך אויפגעכאפט אין שטוב ליגנדיק אין זיין בעט.
נאך דער באפרײאוגג איז אבעד מײן מעסטל צדוח נאך ניט געװען
פארענדיקט .ערשט איצט האב איך ערשט אנגעהױבן צו דערשפירן אלע
װײטיקן ,אלע צרות ,אלע מייגע פינסטערע איבעדלעבעני שן .אומקוקנדיק זיך
איבעדגעבליבן אײגער אלײן װי א שטיין ,אן מײנע טײערםטע אן מײנע
.נאנטסטע ,אןי פרײנט אן קרובים ,איעער אלײן וואו עס בושעװעט נאך א
ים פון שגאה .נקמה! נקמה! האט זיך געװאלט שדײען פון מיץ פארבלוטיקט
‘ הארץ אבער וועלבער איד דערשרעקט זיך דען גישט בלויז פארן ווארט
נקמה ,וואס עס איז אייגענטלעך ניט צו פארשטיץ .אין אונזערע הייליקע
ספרים ,און אין אונזערע תפילות שרעקט מען זיך גאר ניט פארן דאזיקן
'באגריף .אין חומש לייענען מי ר :אשיב נקם לצרי ולמשנאי אשלם (ד .ה.
1
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 .איך וועל אומקעדן נקמה צו מיינע פיינט און' מיינע שונאים ־וועל איך באצאלן).
אין אונזער תפילה געפינען מי ר :הרנינו גוים עמו׳ כי דם עבדיו יקום
(באזינגט איד אומות זיין פאלק׳ ווארום פארן ■בלוט פון זיינע קנעכט .וועט
עד• זיו נוקם זיין}׳ און .צי זיינען דען אידן ני שט מתפלל יעדן־ שבת אז
גאט זאל נעמען .נקמה פארן פארגאסענעם בלוט .יא דעד וויי טי ק .איז .טיף
איעגע שניטן .אין מיין הארץ׳ דעד ים בלוט פון אונזערע קדושים און גבורים
זידט און קאכט און .פון די טיפעני שן פון די אומנעשטילטע כוואליעס טדאגט
זיו דאס געשריי נקמה ,נעמט נקמה ! ! ! אבער ווי אזוי ל. ------- . -
ווען די תי ט ע באפרייערס זיינען אדיין האב ־ איו באלד געוואלט
ארויסלויפן; אבער מיין רעטער האט מיו ניט געלאזט און מיר געזאגט •
איבער צוויי יאר האסטו געקענט ליגן אין כסדר׳דיקע שדעק טא זיי ביי
מיד נאך עטילעכע טעג ודיל איך ••יבין• גאר ני ט זיבער מיט אונזעדע אייגענע׳
־ דו דאדפסט ני שט פארגעסן' דאם געשפרעך• וואס■ איו האב • געהאט מיט
מייגע חברים .יא — האב איך געזאגט — איך געדענק ג או יעדן ווארט.
*

דאס' איז געווען מיט א צייט צודיק׳ איז צו מיין בעל־הבית 'זיך
צונויף געקומען זיינע אלע חברים וועלכע זיינען געווען אלע 'אנגעשטאפט
פון אידי שן רויב .איז פאדגעקומעןי אזא שמועס אין דדויסן ני ט' ווייט פון
נןײן באהעלטעניש׳ און איך האב .יעדן ווארט .געהעדט .איינער האט געזאגט
אז מען שמועסט אז אבראמקו לעבט .האט זיו .מיין בעל־הבית אגגערופן,
יא יא ,איך האב טאקע אויך געהערט׳ און האט״זוי געפרעגט יװאס אשטײגער
'וואלט געווען ; ווען איר טרעפט אט דעם ליעשץ .איז' י גערוע 1פארשידענע
מיינונגען ,איינער האט געזאגט אז ער וואלט מיך .באלד איבערגעגעבן דער
געפטאפא .דער צוױיטער האט געזאגט ,אז עפע 0ספעציעל אים וואלט איך
ניט נעהאט ס׳הארץ צו דער׳הרג׳ענען ,און דערביי זיו אויסגערימט ווי אווי
יער האט מיט א פ שוט׳ן שטיין דער׳הרג׳עט ’ צורי טאמאשאווער אינגלעו.
א דריטער האט געזאגט הגם ער קען די דייטשן ניט ליידן ,האבן' זיי' א ב ע ר
זייער 'גוט געטאן• וואם די האבן,י אויסגעשאכטן די אידישע בלוט־זויגיערס.
מיץ בעל־הביית האט געזאגט אז ווען עד פאקט מ?ך וואלט יער ^יך מיט
יא ווידלע דערשטאכן .שפעטער האט ער מיך געפדעגט' ווי אזוי ם׳איזי מיד
געפעלן' דעד געשפרעך ,האב י איו אים געזאגט אין' בעסטן .ארדענונג .אט לאס
'האט ער מיך יעצט דעדמאבט ,און איך זאל ניט דערוועגן דעדודיל.ארויסצוג ײן
ביז ער וויעט געוואר ווערן די .מיינונג' פון ד ץ אייגענער זזברה יוױ
.זייער מיינונג איז לגבי אידן יעצט ,און נאכדעם 'וועל איך דיר זאגן" רואם
!דו האסט צו טאן.
*
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נאך עטלעכע טעג איז ער .מיר געקומעןי  .ז אגן אז .איו :קען ארויסגיץ
אבער גוט אויפפאסן און זייער פארזיכטלק זיין וואו לא צו.גי ץ .און :וואו ניט.
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ער האט מיך אויך געראטן אז איך זאל ארױסגיין ביינאכט בכדי אז מיין
זיין פיי אים זאל אױף וױיטער בלײבן  8סוד .איך האב אים געגעכן צו
פארשטיין און געזאגט ,סטייטש ,עס װעט דאך וײן א גו ױסער כבוד פאד
דײן גרױס העלדישקײט װאס דו האסט מיך אויסבאהאלטן״ מיט מײן גאנצןי
הארצן װיל איך דיך באלוינען .איך װעל דיר יעצמ אװעקגעבן די מיל און
אלץ וואס איך םארמאג .האט ער מיר געענטפערט ,אברא&קו ,דו וױיסט
נאך גאד נישט .ערשטנס איז נאך די קריג אין גאבצן ניט געענדיקט און
די אטמאספער לגכי אידן איז א שרעקלעכע ,און װאו מען טרעפט נאר א
איד װאט האט זיך נעבעך די גאגצע צײט אויסבאהאלטן ווערט ער דער׳הרג׳עט,
די שנאה װאם מען האט די גאנצע צײט געזײט אויף די אידן איז ני ט
אויסגעװאדצלט ,איז האדך מיר״ גײ ניט אין ערגעץ נאר זײ בײ מיר אזױ
.לאנג און אױך באהאלטן אז מײנע אײגענע חברים זאלן נאך הײגט אויך
ניט װיסן ביז עם װעט זיך פולשטענדיק בארואיקן ,און די אײנציקע
באלױנונג מײגע װעט זײן אז דו זאלסט קײנעם גיט דערציילן װער ס׳האט
דיך געראטעוועט״ װײטער דארף איך גארניט פון דיר .איך בין אריף אים
אדױפגעפאלן און אים געקושט.
איך האב אבעד דאך ביט געקענט אײנזיצן״ די פרייהײט האט מיך
שטארק געלאקט ,און דעם צווײטן טאג האב איך זיך באװיןן אין וואזעשטשין.
אלע גזים פון דעד גאנצער געגגט זיינען געקומעןי קוקן אויף דעם גרזיסן
וואונדער .אלע האב איך דעדצײלט אז איך האב זיך אױסכאהאלטן אין די
וועלדער .נאך עטלעכע גמ» האט מיר מיין בעל הבית דעדציילט אז אין
טאמאשאװ געפינען זיך עטלעכע אידן .האב איך אים געבעטן ער זאל «יך
אפפ ױן .ער האט פלעגמאטיש אײגגעשפאנט דעם פערד און וואגן און מיך
קיין טאמאשאװ אפגעפ ױט און הינטער דער שטאט האט ער מיך אדאפ־
געלאזט .דעם ערשטן איד וואס איך האג געטראפן איז געזעםןי נעבן
טשישאקעוױטשעס מיל (אויפן װעג קײן זאמאשטש) ,א איד פון יוזעפאוו,
שאניש דאך האט ער געהײםן ,ער האט געקוקט אויף מיר און איך אויף
איפ און אלץ מורא געהאט א װאדט ארױסצורײדן .עבדלעך האט ער דער
ערשטער ארויסגערעדמ :ע מ ךז יא — האב איך געעגטפערט .מיר האבן
זיך צעקושט און נאקאנט .איך בין אדיין אין שטאט און געטראפן שמחה רייז,
י שעי׳ בערגשטיין אוןי זײן ברודער בעני די קינדער פון דפאל בערגשטיין
און אױך שבע גאדלער ,סאגי נאדלעדס פדוי און חנה וױיםלעדער און נאך
עטלעכע ױזעפאווער אידן .די גרויסע פוײיד פון די פאר לעבן געבליבענע
איז ני ט איבערצוגעבן .יעדעדער האט געהאט װאס צו דערציילן פון וײבע
ביטערע איבערלעבונגען• מיר האבן אלע געװאוינט ביי רפאל בעדגשטײן אין
הויז״ אויםרעבענעגדיק אז דאס איז דאם זיכערסטע ארט ,װײל גיט רױיט
איז געדוען די רזםישע קאמענדאנטור.
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מיו האבן אננעהויבן זוכן מיטלען צום לעבן ,האט מען אנגעהוינן
‘ צו פארן פון איין שטאט אין דעד אבדערער און ברענגען פארשידענע ארטיקלען
צו פארקויפן .פאר א איד איז אבער די וועגן געווען דיעד ריזיקאליש ,פלעג
איך זיך אנטאן דוסישע קליידער טיט אן אויסגעבארגטן־ אויטאמאט און פארן
צוזאמען מיט די רוסן .באר עטלעכע מאנאטן זיין אין טאמאשאוג האבן מיר
אלע דערהאלטען א בריוו אז מיד זאלען אוועקלייגן אויף א געווים ארט
אונטער א בדיקל  25טויזנט זלאטעם אויב ניט האבן מיד ניט וואם צו
טאן אין טיאמאשאוו און גלייכצייטיק געדראאט מיט טויט ,אונטעדגעשריבן
נ .ס .ז ' .מיד הבן די סומע אווזנקגעלייגט און וועגן דעם קיינעם ני ט
געמאלדן .נאך אכט טעג האבן מיו דערהאלטן א צווייטן בריוו מיט דעם
זעלבן נוסח אויף א סומע פון  50טויזנט זלאטעס ,און אויב מיד וועלן
מעלדן וועט עם גלאטיק ניט אפגיין .מיר האבן געזען אז ס׳איז שלעכט אז
דאס וועט קיין סוף ניט נעמען .אין צווישן צייט האט אונז גערופן דעד
סטאראסטווע פאדוואס מיד שטעלן זיו ניט צו צום מיליטער .אויף מיד האבן
אונזער חברה געזאגט אז איך בין א ראבין זייערס און זיי אלע זיינען
צעבראכענע צערואינידטע פון די װיסטע טדאגישע איבעדלעבונגען .ער האט
אונז אפגעלאזט .מיד זיינען אלע אנטלאפן קיין לובלין וואו ס׳האט זיך
שוין געפונען מער אידן.
שפעטעד בין איך אנגעקומען אין די ד .פ• לאגעח אין דייטשלאנד
און האב חתונה געהאט און אוועק אין מיץ אויסגעטרוימט לאנד פון אונזערע
אבות ,מדינית ישראל .איך בין ביז היינט מיט א צעבראכן פאדבלוטיקט
הארץ וואס קען קיינמאל ניט פארגעסן מיט וואם פאר א שרעקלעכן טויט
מיינע טייערסטע זיינען אזוי גרויזאם געפאלן אויף קידוש השם .גרויס כבוד
זייער הייליקן אנדענק .ת .נ .צ .ב .ה.
I

(  3ם .מיט מיין בעל־הבית בין איך ביז היינט צו טאג אין שטענדיקן
קאנטאקט ,ער שרייבט מיד כסדר טייערער זון מיינער ,איך שיק אים אויך
פון צייט צו צייט א פעקל).

טאמאשאװעו

628

פון דער גאנצנװ־ גזטזפזןה
בין איך אײנט גגובליבן

חגה רודולער (קריגער)
אויםמננומען דורך י .שװאוץ

וזנח רודולער־קריגער

דער גרויטער חורבן פון יעדן שטאט און שטעטל
אין פױלן ,וואו  09האט אמאל פולסירט א אידי ש לעבן איז אין דער
לעצטעך רועלט־מלחמה געװארן דאם ארט פון דער גדעםטער טראגיק • און
מארטירערטום .חרוב ונחרב זיינען געװארן די אידישע שטעט אךן שטעטלעך
פון פוילן ,דער ראזן בוים פון פױלישן אידנטרם איז אויסגעריםן געװארן
מיטן װארצל .בײם היינטיקן טאג איז ניט פאראן אינם קלײנעם ' פוילי שן
שטעטל אפילו קײן זכר פון א איד .די קלײנע רעשטלעך פונם חורבן װײסן
צו דערציילן שױדערלעכע פרטים פרן די שחיטה־טעג .יעדער על־פי־נס
אפגעראטעוזעטער יחיד איז דער לעבעדיקער הויפט־עדות פון די שױעק־
לעכסטע פארברעכנס וואם רופט זיך אידישער מאסן־צןארד .די מענטשלעכע
לײדן פון יענער ציים זײגען אזוי גרענעצלאז און 'שױדערלעך ,אז װעו
מען פרואװט דא 0הײנט דערצײלן׳ קלינגט דאס כמעט אומפארשטענדלעך
און אפילו ווי .אומגלױבלעך .מיין שטעטעלע איז טויט .הײנט בין איך
רױיט זױיט פון מײן היים ,אבער נאך איצט הער איו די יאמערדיקע
געװײנען מיט די שרעקלעכע קולות פון דער ערשטער אקציע אין טאמא־
שאװ .נאך איצט הער איך דאס געזעגענען און דעם לעצט? קדעכץ פון
מײן טאטן ז״ל װעלכער האט צוזאמען מיט מיין גאנצער משפחה אויס־
געהויכט זײערע רײנע נשמות אין בעלזשעץ צוזאמען מיט אלע אנדערע
קדושים ,קרובים ,פרײנט און בעקאנטע .נאך איצט העד איך דעם הײליקן
אפהילו פונם לעצטן ״שמע ישראל״ .נישטא מער דאס אידישע שטעטל,
געבליבן איז בלויז זײן זכרון .זאל מיין דערצײלונג זיין די סימבאלישע
מצבה פארן זיכרון פון אלע קדושים וטהורים פון מיין שטעטעלע .וינוחו
כשלום על מ שכ ב ם...
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ניט ווייט פון ■טאמאשאוו לובעלסקי נאר בלויז עטלעכע קילאמעטער
איז געווען א קליין שטעטעלע יארטשעוו ,אדעד ווי מען האט עם גערופן
גמינע ,פאוויאט טאמאשאוו לובעלסקי .ביים־ אויסברוך פון קדיג בין איך■ מיט
מיין פאמיליע געבליבן אין יאדטשעוו .באלד האבן אונזעדע היימישע גויס
דעדשפידט אז עם ■איז געקומען זייער צייט .צום עדשט האבן די געווארפן
שטיינער אין יעדער אידישער שטוב און נאכהער האבן די אנגעהויבן אריין
צו שיסן נאך איידעד דעד דייטש איז אריץ .מיטן אנקום פון דייטשע
מערדעד האט זיו אנגעהויבן א שרעקלעך גהינום .די עדשטע קרבנות
האבן אנגעהויבן צו פאלן .באלד האט זיך אנגעהויכן א יאגעניש און
כאפן אויף פאדשידענע צוואנגס־ארבעטן ווי קלייבן שטיינער מיטן מויל״
פוצן אויטאם״ גראבן גדיבער ,קאלעדן זיך אויף דעד ערד ,פוצן מיס
די היטלען די גאסן ,מיס די הענט רייניקן קלאזעטן און באו פארשידענע
אומגעלומפעדטע ארבעטן וואם נאד דער טייוול אליץ קען עם אויסקלעדן.
צענדליקער  .איזץ האבן ביי די שרעקלעכסטע עינויים באצאלט מיטן לעבן.
איין פדוי• האבן די רוצחים שוין א צע׳ממית׳טע אנידערגעוואדפן אויף
דעד ערד און דאן איבערגעפארן מיט אן אויטא וואס אידע הענט א ץ'פי ס
דינען שוין געווען צעבדאכן .,און מען די אומגליקלעכע האט זיו געמאטערט
מיטן טויט .האט איין מערדער אויס רחמנות איר דערלאנגט א קויל
אין הארץ אריץ .איין איד האט מען צוגעבונדן צו א מאגן און גלייב־
צייטיק אנגערייצט הינט און אים' ארומגעשלעפט איבער די גאםן ביז זיין
קערפער איז געבליבן א ניט־דערקענבארע פלייש־מאסע ,שױארץ־רויט פון
שטויב און בלוט .אזוי האט זיך עם אנגעהויבן מיס פארשידענע ספעקטאקלען
פארשידענע ליידן> צרות און דערנידערונגען ,שווערע ביטערע ארבעט,
רויב ,שאנד און שיםערײען איז געװארן א טאג טעגלעכע דערשיינונג.
A
■

+

שפעטער האט דער אידן־ראט מאס איז בעשטאנען פון יהושזלע פי־
שעלזאן״ נטע העלער ,יעקיל ארביספעלד ,ישעיהו קרוק ,אבא בערגערבױם
ז״ל מי אויו א דייטשער איד מיטן נאמען מעלמאן וואס נאר אויף אים
אליץ קען איך ליידער קיץ שבח .ני ט געבן .צופיל איז מיץ הארץ
צעבראכן איך זאל קענען אלעם פץ אט דעם דייטשן איד אויסדערציילן,
אפשר מעט מיר נאך דרך־אגב אױםקומען עפעס צו דערציילן .אס דער
יודן־ראט האט געמוזט יעדע פאר טעג צושטעלן אזויפיל און אזויפיל אידן
אויף ארבעט קיץ בעלזשעץ פץ וועלכן מען איז שוין קיינמאל ניט
צוריקגעקומען.
*

■

■

יי איך האב אנגעהויבן וואנדערן ,וואו געטאגט ניט־ גענעכטיקט׳ דער
הונגעד האט מיך שרעקלעך געפייניקט און• די שדעק נאך מעד .ביי פאר־
שידענע באקאנטע גוים האב איך זיך באהאלטן״ אבער מער ווי צמיי
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דריי טעג האט מען מיך ניט געוואלט האלמן .אזױ בין איך ארומגעקראכן
ווי אין א הינער־פלעט ביז אין חודש מערץ  1942ווען עם איז ארויס
א בא פעל אז מענער און פרויען פון  32יאד אן .מוזן זיך צושטעלן ביז
דעד שעה אויף דעם פלאץ (דאכט זיך מיד אויף דעד פיעקאדסקי גאס)
אמעקצופידן קיין טשעשאנאוו און שפעטעד קיין בעלזשעץ .איך בין דאמאלס
געשטאנען צום אויף זיצן .וואם עם האט זיך דאמאלס אפגעטאן אין מיין
הארץ קען זיך באשטימט קיינעד ניט פאדשטעלן .בלוט האט געדונען פון
מיינע אויגן.
פלוצלונג איז געווארן א גרויסער טומל .גרשון שעפסיל׳ם (רויטענ־
בערג) איז אנגעקומען מיט א פאדשפעטיקונג האט מען אים גלייך דעד־
שאסן און גלייכצייטיק נאך עטלעכע אידן וואס כ׳האב ניט געקענט .אידיש
בלוט האט זיך דאמאלס געגאסן ווי וואסער .עם שוידערט מיך אויף בלויז
ביים דערמאנען זיך די שרעקלעכע געוויינען וועלכע איך הער נאד ביז
היינט און די יאמערלעכע קולות וועלן מיד שוין ,גלויב איך ,שטענדיק
באגלייטן .אין מיטען אט־דעם טומל האב איד זיך איינגעשטעלט ס׳לעבן
און זיך לאנגזאם אנגעהויבן צודערווייטעדן פונט פלאץ .ביז היינט זע
איך נאך די צוויי אויגן פון א פאליציסט וועלכער האט באמעדקט ווי
איך דערווייטער זיך און האט גאד ניט געזאגט און אפשר האט זיך אין
מיין שדעקלעכער פאנטאזיע דאמאלם אזוי אויסגעוויזן.
מיט זייער שווערע מי און מאטעדניש איז מיד ווידער געלונגען
זיך איינצובעטן ביי א גוי ער זאל מיד אויסבאהאלטן .עטלעכע וואכן
האט ער מיד געהאלטן ביז איין מאל האט עד מיר געזאגט אז ער קען
ניט מער ווייל ער האט שטארק מורא ווייל עם קומט טויט שטראף פאר
באהאלטן א אידישקע .מיט טרעדן אין די אויגן האב איך אים שטארק
געבעטן עם האט מיד אבער גארגיט געהאלפן .ביינאכט בין איד אוועק־
געגאנגען און אנגעקלאפט ביי א צווייטן גוי וועלכער האט מיך געקענט.
ער האט זיו שטארק געוואונדערט ווי אזוי איך לעב נאך .ער האט מיך
אריינגענומען און געהאלטן א שטיקל צייט .איק מאל איז ער שטארק
אויפגערעגט געקומען צו מיד ,איך זאל שוין אנטלויפן ווייל געםטאפא
זיינען דא אץ דאם לעבן פון זיך און פון זיץ פאמיליע וויל עד ניט
איינשטעלן צוליב מיר .איך האב געזען אז עם וועט מיד ניט העלפן קיין
בעטן ,און אזוי ווי כ׳בין נאד אדויםגעגאנגען האבן מיך די געסטאפא
געכאפט אץ שטאדק צעשלאגן אץ צוגעפירט ביז צום מארק .דארט זיינען
שוין געווען א סאד אידן געכאפטע פון פאדשידענע באהעלטענישן און
צווישן זיי מיינע עלטעדן און  4ברידעד און איין שוועסטעד וואם זיינען

יזכור בון

€31

אויך געווען ביי פארשידענע גוים באהאלטן וואס איו 8ליין האב .ניט
געוואוסט און ניט איינמאל געטדאכט ,איין גאט ווייסט צי זיי לעבן נאך.
דאס איז געווען דער 2־טער טאג שבועות ,בעסער געזאגט .דעם
22־טן מאי  1942האט זין אנגעהויבן די 2־טע אקציע .אלע מאמאשאווער
■אידן האט מען שוין געהאט צונויפגענומען ווי אויך פונם גאנצן פאוויאט
ארום ווי יאדטשעוו ,לאשטשעוו און פון נאך געגנטן אדום און אלע צוזאמען
האט מען אנגעהויבן טדייבן קיץ בעלזשעץ צונעמנדיק אלעס וואס מען
האט פארמאגט ,געהייסן האט עס אז מען פיו ט אויף ארבעט ,אוומגערינגלט
מיט ם .ם .מעדדער מיט ביקסן און לאנגע בייטשן מיט הינט און אידישע
פאליציי פון פיוסק .וועד עם האט ניט געקענט גיין איז מעדדערלעך צע־
שלאגן געווארן ,דע ם גאנצן וועג האט מען אלע מאל אן אנדעון דערשאסן.
איך מיט מיין גאנצעו משפחה זיינען געגאנגען אין דעד קאלאנע ,מיין
הארץ האט אין מיר געוױינט ווייל  .כ׳האב געוואוסט אז איך גיי דעם
לעצטן וועג .ווען איו האב א אידישן פאליציאנט געפדעגט וואו מען פירט
אונז האט ער סארקאסטיש געענטפערט ,וואס איר ווייסט דען נישט וואו
מען פירט איי ך ? ...איך האב געזען אז איו בין א פארלוירענע ,די
געדאנקען מיינע זיינען שנעל געלאפן ווי שווערע כמארעס ,איין געדאנק
האט געיאגט דעם צוױיטן און פון אונטערן־באװאוסטזײן האט מיר אונטער־
געזאגט ,חנה ,ראטעווע זיו! כל זמן עם איז צייט ־  -לעבן! לעבן! האט
אין מיר יעדער אבר געשריען .ניט אונטערגעבן זיך די רוצחים ,אויב
שוין יא שטארבן איז ניט מיט קיץ זא עקלהאפטן טויט.
מען האט אונז אלע צוגעפירט קיץ בעלזשעץ אץ אריינגעיאגט אין
פינצטערע כאראקן אץ פארמאכט .איך האב באמערקט מיץ טאטן אין דעם
באראק און מיינם א חברטע גאלדע וואלף ,פאליציי האבן אונז גוט געהיטן.
ארום און ארום איז געווען פערצוימט .ביינאכט בין איו צוגעגאנגען
צום טאטן און אים געזאגט ,טאטע איך אנטלויך ער האט זייער שטארק
אנגעהויבן צו וויינען אץ מיד געזאגט ,קי נד מיינם ,ראטעווע דיך אויב
דו קענםט נאד ,זאל באטש א זכר בלייבן פון מיין גדויס פאדצוױיגטע
משפחה ,איך האף צו גאט אז דו וועסט לעבן בלייבן און קענען דעדציילן
וואס די דייטשע תלינים האבן פץ אונז געמאכט .איך בין צוגעגאנגען
צו מיץ חבדטע גאלדע אץ איד געזאגט ,יעצט איז דריי פערטל דריי
ביינאבט ,איו אנטלויף ,קום מיט מיד — .איך האב זייער מורא — האט
זי מיד געענטפערט ,און ניט געוואלט מיטגיץ .איך האב שטיל אויפ־
געמאבט די טיד און דערהערט דעם לעצטן שטארקן קדעכץ פון מיץ טאטן
ז״ל .באלד האב איך דערפילט א שטארקן קלאפ פון א אידישן פאליציסט,
שטארק פינצטער איז געווען ,און ניט קוקנדיק בין איך אויף אלע פיר
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געקדאכן ביז צו די דראטן און פון די■ דדאטן זיך אפור געדראפעט און
בין ארויס• .דורך װעלדער אגן אונטערװעגן בין איך צודיק ״אהײם״ .א
גוי האט.:מיר דערצײלט אז מײן שװעסטערל פעשע פון . 9יאד געפינט
זיך דא״ איך האב אלײן ניט געװאוםט וױ אזױ זי איז פאר שוואונדן.פונם
באראק אין בעלזשעץ װאו זי ד!אט זיך געפונען צוזאמען מיט מיין מוטער
און ברודעד .אבער ווי זי האט ־מיר דערצײלט האט זי געמאכט יאזא
געוואגטן שדיט אזוי װי איך .דער גוי האט מיך באהאלטן אין זײן סטאדאלע.
בײנאבטי פלעגט ער מיד ברענגען א  9אד קארטאפל״ א שטיקל ברױט און א
פלאש וואםעד״ טײל מאל א פאד בוראקעם.
■

אין א געוױםן טאג האט מיר דער גוי דערציילט אז דער גוי בײ
וועמען מיין שװעסטעדל באהאלט זיך האט איכו געזאגט אז מארגן־איבער
מאדגן וועט ער מײן שװעסטעדל איבערגעבן דעד פאליצײ וױיל אנדעדש
װעמ ער פון איר ניט פטור װערן׳ װײל אלײן צו דער׳הרג׳ענען אזוי
װי אנדערע טוען עם האט ער ניט קײן הארץ .מיין לײב איז מיד גערינצלט
געװארן דעדהערנדיק דאס .איך בין לאנגזאם ארויםגעקראכן פון מײן
באהעלטעניש און צוגעגאנגען צו דעם גוי און האב מײן שװעסטעדל פון
דארטן ארױסגע׳גגב׳ט און בין צוריק מיט איד אין מײן באהעלטעניש.
מײן בעל־הבית געוואר וועדנדיק אז מיר זײנען צוױי איז אזוי בײז
געװארן אז ער האט געכאפט א האק און אונז געדראט אויב מיד גײען
ניט שױן אוועק דער׳הרג׳עט ער אונז אויפן ארט .גײט קײן פאלעדעװ
האט ער געשדיען״ דאדטן באהאלטן זיך אייערע זשידעס .איך בין מיט
מײן שװעסטער אװעק קײן פאלעדעװ און טאקע דארט זיך געטראפן מיט
א פאר געראטעװעטע אידן .זיי האבן מיך געראטן איך זאל פרואװן
איבערקויפן דעפ סאלטים פאר א געװיסע סומע און אז דעד סאלטים
זאל מיד געבן א ברױו צום פריץ פון הויף און זאל אין בריף שרײבן
אז ער דעד םאלטיס קען מיר פאד י א זייעד גוטע פלײטיקע ארבעטעדין,
און אז איך װעל בײ איפ ארבעטן אומזיםט און העיקר דער פריץ דארף
געבן אן אונטעדשריפט אז איך .בין באפרײט געװארן אין בעלזשעץ׳ און
מיט דעם אונטערשריפט װעט מען מיר אין אידן־ראט ארױסגעבן א
צע^ל אז איך בין באפרײט פון בעלזשעץ (פ .ם 1איך האב געװאוסט אז
אײניקע פדאטעקציע מענטשן זײנען טאקע פון בעלזשעץ באפרײט געװארן).
י

m

■

דער פלאן איז מיר זײער געפעלן און אים אנגעהויבן דורכצופירן.
אבער וואם טוט מען טיט מײן שװעסטעד״ װי אזוי קען איך •זי מיטנעמען
צוט סאלטיס אפשר וועט גאד דער סאלטיס מיד איבערגעבן דעד פאליציי.
ניין! מיץ •שוועםטעדס לעבן טאר איך נימ אײנשטעלן .און .מיט זייער
שמערע מי איז מיר געלונגען זי צו באהאלטן בײ א גויע איו אלימ בין
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איך מיט גרויס הארץ קלאפעניש אוועק צום סאלטיס • .אויף מיין באגדיסובג
האט ער זיר דערשראקן״ און מיט א ספאזמאטיש געוויין האב איך אים
דערציילט וואם איד פארלאנג .עד האט  ,רחמנות געקראגן אויף מיד .איך
האב אנידערגעלייגט אויפן טיש א סומע געלט ,ער האט אפילו ניט
איבערגעציילט און מיד אזא בדיוו געגעבן .איך האב אים זייעד שטארק
געדאנקט און אוועק צום פריץ .אריינקומנדיק צום פריץ בין איך פאר
שרעק אוועקגעפאלן און גע׳חלש׳ט ,מען האט מיך דערמינטערט אץ ווען
איך בין געקומען צו זיו האב איך אים מיט טרערן אין די אויגן
דערציילט און אים געגעבן דעס בריוו פץ סאלטיס .אזוי ווי ערי האט
איבערגעלעזן דעם בריוו האט ער באלד א נייעם בריוו אנגעשריבן אז
אזוי ווי איך בין באפרייט געווארן פץ בעלזשעץ ארבעט איך ביי אים,
ער איז זייעד צופרידן !פון מיץ פלייסיקע ארבעט אץ ער בעט אז דעד
ױדן־דאט זאל מיד אדויסגעבן א צעטל מיט א באשטעטיקונג אז איך
בין באפרייט פון בעלזשעץ .איך האב אים הארציק געדאנקט.
און דא הויבט זיו ערשט אן דאס סאמע שוועדסטע ווי אזוי קומט
מען גיז צום יודן־ראט .צו גיץ מיט דעד ליענטע וועט מיו יעדער
אויסוואורף פאדטשעפען און פייניקן אדעד סתם דער׳הדג׳ענען פאד מיץ

די דייסשען ענטדעקען אבונקער און שלעפען ארויס די
בעהאלטעבע אידען  jאקראנקער א ז ליגם אויפן שניי אין די
פדוי ציטעדט פאר קעלט זיי וועדען באוואכט פון־ די דײטשןןן
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גרױסער העזה צו װעלן לעבן .גיץ אן דעד לי ענ ט ע .בין איך אויך אײנ־
געשטעלט מיטן לעבן• כ׳האב אױסגעקליבן ס׳צוױיטע .כ׳האב די ליענטע
באהאלטן אין טאש און ארײגגעקומען אין יודן־דאט און באלד איז מיר
פינצטעד געוואח איז די אויגן געװאר װערנדיק אז אזא צעטל דאדף מיר
ארויסגעבן דעד אױבנדעדמאנטער דייטשעד איד מעלמאן .ער האט טאקע
באלד אנגעהױבן אויף מיר צו שרייען וױ אזוי איך האב זיך ארױם־
געדדייט פון בעלזשעץ און אז עד וועט די זאך אױספארשן צי איך זאג
אמת ,און אז איך זאל צו אים קומען מארגן אין דער צייט .מיט א
פארבלוטיקט הארץ בין איך ארױםגעגאנגען .װאו גײט מען ,האב איך זיך
געפרעגט• צום פדיץ• האט ניט קײן צװעק אן דעם צעטל .איד האב זיף
דערמאגט אין דעד וואױנונג פון חנה העלערס טאבטער באשע פון װעלכער
איך האכ געװאוסט דעם געהײמן ארײנגאנג או? ארויטגאנג .פון אויבן
איז געװען אלץ פארהאקט און פאומאכט .איו האב דאוט גענעכטיקט,
אױף צו מאדגנס בין איך װייטער געגאנגען אין ױדךראט .דער העד
מעלמאן האט מיר געזאגט אז ער קען מיד נאך קײן זא צעטל ניט
געבן ,אפשר מארגן .מארגן בין איך וױדער געגאנגעך האט ער מיר
װידער געהײסן קומען מארגן .חנה העלערס טאבטער באשע ע״ה האט מיר
געהײםן אים עפעס אונטערשטופן אין דער האנט אריץ .איך האב אזוי
געטאן .אזוי ווי איך בין נאר ארײנגעגאנגען האב איו אויפן טיש אגידער־
געלײגט  1009זלאטעס מיט א גאלדן זייגערל .ער האט שמײכלנדיק לאנגזאם
איבערגעציילט דאם געלט און אז אײן װארט מיר אזא צעטל געגעבן.
מיט א שײנעגדיקע פרייד בין איך געלאפן צו באשען איר אנזאגן די גוטע
בשורה .זי האט מיר געזאגט אז אזױ ווי עס איז יעצט שפעט זאל איך
נאד די נאכט נעכטיקן און גאנץ פרי זאל איך גיץ צום פריץ .איך האב
זי געהארכט און געכליכן נעכטיקן.
אזוי ווי איך האב נאר אייגגעדרעמלט חלומ׳ט זיך מיד א חלום
(פון וועלכן איך וועל אים קייגמאל ניט פארגעסן) אז איך געפין זיך אין
א זייער שיינער וואוינוגג און ביי דער וואוינונג א זייער הויכער בארג
מיט דיער■ הויכע שיינע בוימער ,זייער שיינע פייזאזשן ,און צווישן די
בוימער געפינט זיך זייער א טיפע ברונעם און אז איך שטיי ביים ראנד
פון דער טיפער ברונעם נאר אריינצופאלן ,און מיט אלע כוחות האלט
איך זיך קוים מיט די שפיץ פינגער איינגעבויגן און איך פיל אז אט אט
און איך פאל אדיין ,און פלוצלונג ווערט א גרויסער שטארקער ווינט
און טראגט מיך אוועק .איך האב זיך איבערגעכאפט ,א קאלטער שורים
האט מיך באגאסן ,שלאפן האב איך שוין ניט געקענט נאר געווארט
אויפן טאג וואס דאדף קומען איך זאל אוועק צום פריץ מיט דעם
גליקלעכן צעטל .גאנץ פרי ,דאס איז געווען פרייטיק אין חודש יוני,
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האנן מיד אלע בײ א  14פערזאן באמען־קט גאך די שפארעסי פון די
לאדן צוויי גע0טא9א לײט דערנעגטערן זיך צומ ארײנגאנג (װאדשײנליך
האט עמעצער באמערקט און אפגע׳מםר׳ט) .עס איז מאמענטאל געװאוץ א
גדויסעד טומל״ מען איז אנטלאפן אויפן בױדעם׳ אײנער■ האט געשריען,
געוױינט . ,געזאגט ווידוי ,געשריען ״שמע ישראל״ .איך האב געזען אז
יעצט בין איך שוין א פארלױרענע .איץ געסטאפא איז געבליבן שטיץ
בײ דער טיד מיט אויסגעש9רײטע הענט און אױפן הוי ת קרל־ זיד װילד
צעלאכט און אויסגעשריען :אך װאו איזט דאס מעגליך זא פיל אידן
שמוציגע איזט באך דא! — איך בין צו אים זייעד דרײסט צוגעגאנגען
און אין דער פוילישעד ש9ראך זיך צו אים געװאנדן :יא יעסטעם פאלקא,
פראשע מניע פשעפושטשיטש״ אװ דורך זײנע צעש8דייטע הענט בין איך
אדודכגעגאגגען .צי איז עד פארטומלט געורארן פון מיץ דרייסטקײט װייס
איך נישט .דעד צוױיטער מערדער האט אבעד מיטן אויטאמאט געצילט אויף
מיר צו שיםן .בין איך ביט אװעקגעלאפן גאר וױיטער דרײסט צוריק־
געגאנגען אדן ממש געשריען אריף אים און.די זעלבע ווערטעד אים געזאגט
אז איך בין א פאלקע׳ עד זאל מיך דורכלאזן׳ דער ערשטער האט .מיך
אויך אדורך געלאזט און אז איך בין נאר געקומען די אידן באזוכן .איך
וױים ניט צי עד האט פארשטאגען װאס איך האב אלץ גערעדט״ .ער האט
נאר א מאך געטאן מיט דעד האנט איך זאל אדועקגײן אדן נאך אײדעד
איך גין א9געגאנגען א  10־ 15טדיט האב איך שוין געהערט ױי מען
האט זײ אלע אויםגעשאםן און דאס גאנצע משפחה ק בו איז טאקע ביי
דעם הױז.
איך בין אוועק מיט זייעד לאגגזאמע טדיט און גאכחיער געלאפן אין
דער ריכטונג צו די שנאדעס און אדיץ צו א גוי און געבעטן א ביסל
וואסער .ניט טויט ניט לעבעדיק בין איך װײטער געגאנגען אין א־ וואלד
אדײן״ און צוגעוואדט ביז נאכט׳ אה בײנאבט בין איך אנגעקומען צום
9ריץ .דארטן האבן זיי געמײנט אז איך לעב שױן ביט .גלײכצייטיק האט
מען מיו דעוציילט אז מען האט געכא9ט אלע אידן פרן פאלעדעװ מיט
מײן שוועםטער ארן דעדשאסן .מיין ארעמע טײעדע שװעסטעד״ מײנע טייערע
טאטע מאמע און בדודער׳ װאו איז אײעד געב ײןו איך רוײס ני שט! איך
פרעג זיך וואו נעמט זיך צו טיר כוח איך זאל באך קענען הײנט דאס
אלעס צו דערציילן׳ אלעס באשרײבן פון וואם די פעדער ש 9ריצט מיט
פײעד און מיט בלוט ,מיט .פייער פון דער גשמה ,און מיט בלוט פון מיין
צעװײטאקט האדץ ------------
נאך א באפעל וואס איז אדויס אז װער עס װעט איבעדגעבן א
א ױ באקומט  100זלאטעס און  20ק״ג צוקעו און אז בײ װעמען מען,
וועט טרעפן א איד באקומט טױט שטראף ,האט ו עו פריץ מורא געקראגן,
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ער האט מיד געגעבן צו פארשטיץ אז מיטן צעטל אין ער איינגעשטעלט,
און ווען עס איז אנגעקומען געסטאפא ד!אט ער מי ך באהאלטן אוי&ן
בוידעם אדער אין א סטאדאלע.
איך האב אנגעהויבן פילן אז די ערד ברענט אונטער מיד״ איך
בין אוועק קיץ טאמאשאוו צום גלח וועלכער האט מיד גוט געקענט״ ער
פלעגט ביי אונז אײנקױפן״ • און מיט טרערן אין די אויגן אים געבעטן
עד זאל מיד ראטעווען ווייל נאד ער קען .ער האט אבער באין אופן ניט
געוואלט און מיד גוטמוטיק ארויסגעיאגט .איך בין אוועק צו מאשע
רוטענבעדג (איך האב געוואוסט וואו זי באהאלט זיו) איך האב זי געפדעגט
וואס טוט מען? ווי אזוי ראטעוועט מען זי ךן זי האט מיר געזאגט אז זי
קען א קריסט וואס קען מיד מאכן אדישע פאפירן .פארשטענדלעך פאלשע>
איך דארף נאד באצאלן  600זלאטעם און געבן מיינם א בילד״ איך האב
פארשטייט זיך מסכים געווען און געגעבן  600זלאטעם מיט מיינם א בילד
און דעם זעלבן טאג האב איך שוין אזא פאספארט געהאט .מיט א לייכטער
הארץ בין איך צודיק אין הויף אריץ .אויפן וועג האבן מיד באגעגענט
פוילישע פאליציאנטן זיי האבן צו מיד געדראט מיט די פינגעד און מיך
געלאזט ווייטער גיץ.
אדיינקומנדיק צום פריץ״ אדער ווי מען האט אים גערופן פאן
פאפלאווסקי .און ווייזנדיק אים מיץ נייעם פאספארט מיט מיץ נייעם נאמען
אננא פעדינא״ איז פונקט ביי אים געזעסן זיינם א שוועסטער פון קראקע
וואם איז געקומען צו אים צו גאסט .איך האב שטארק אנגעהויבן וויינען
פאר דעד שוועסטער און איר פון אלעמען דערציילט ווי מיץ גאנצע
פאמיליע איז שוין אויסגעמארדעט געווארן און וואס טוט מען ווי אזוי
ראטעוועט מען זיך האבנדיק שוין אזא פאספאדט .זי האט מיך אויפמערקזאם
אױםגעהערט און איך האב באמעדקט טרערן אין אירע אויגן און זי האט
מיד געזאגט :הער אוים״ דאס איינציקע װאם איך קען פאר דיר טאן
איז אט וואס :אין דעד און דעד שעה גייט אפ א קאלעיקע פון לאשטשעוו
זאלסטו זען דארט אנצוקומען די לעצטע מעוט ווען די קאלעיקע וועט
שוין דירן פון ארט כדי דו זאלסט זיך דארט ניט דארפן אדומדרייען,
און זאלסט פארן אין דעד ריכטונג קיץ לובלין ,דארטן כאפן די דייטשן
אונזערע פאליאטשקעס אויף ארבעט קיץ דייטשלאנד ,און הגם איך וריס
ניט וואם פאדא ארבעטן״ קען זיץ גענוג שוועדע .אבער זיי גיבן עסן
און לאזן לעבן .איך גיב דיר אייד מיין אדרעם און דו זאלסט צו מיד
אפט שרייבן און מיד אנרופן טשאטשע״ די בריוו וועלן זיכעד פון זיי
געלייענט וועדן״ װעלן זײ זען פון וועמען און פון וואנען דו שטאמסט׳
און אזוי א נאד וועט דער הײליקער יעזוס דיך אפהיטן פון אלע געפארן
און דו וועסט לעבן און איבעדלעבן ־די שרעקלעכע קדיג.
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באלד די זעלבע וואך דינסטיק (א מזל׳דיקער טאג) בין אין* אנגע־
•
קומען קיץ לאשטשעוו פונקט ווען די •קאלעיקע האט .אגגעהויבז צו גיין
און ווי פאראדאקסאל עס קלינגט האב איד אויסגעקוקט דייטשן זאלן מיך
באפן אויף ארבעט אלם שיקסע קיץ דייטשלאנד .דער גאנצער וועג איז
אבער געווען רואיק און מען האט מיד ניט געכאפט .אין לובלין בין איך
אריינגעגאנגען אין א ביורא און שטארק געוויינט אז מען האט מיינם א
הבר׳טע י געכאפט אויף ארבעט קיץ דייטשלאנד און איד וויל זיך מיט
איר זען ,מען האט מיך פארשדיבן און ניט לעגיטימירט .עטלעכע טעג
האט מען מיך דארט •געהאלטן .עם איז דארט געווען א זאמל־פונקט פון
געכאפטע ארעסטאנטן ,געכאפטע אין גאס .נאכהער זיינען מיר מיט א שלעפ־
צוג געפארן קיץ  .דייטשלאנד ,קיץ עםן האט מען ניט געגעבן ,ביי איין
שיקסע האב איך אויסגעבעטן א שטיקל בדויט ,דערציילנדיק איד -אז מען
האט מיך געכאפט און מיץ פאמיליע וױיםט אפילו  .ניט .זי האט אין
דעד שטיל געשאלטן די דייטשן וואם פייניקן:נעבעך אזוי דאם פוילישע
פאלק ,נאד די איינציקע טרייסט אירעד איז וואט קיין פארזשיווע זשידעם
וועלן שוין ניט זיין אויף דעד וועלט.
I

מיר זיינען אנגעקומען קיץ דייטשלאנד אין א לאגער אריץ וואם
איז געווען אין א וואלד ביי דעסאו ,דארט האט מען אונז צוצעטיילט
אין’ ..באראקן צו  20פרויען אין א צימער .שרעקילעכע שווערע ארבעט
האט מען אונז צוגעטיילט ,ביי קאנאליזאציע ,גראבן גריבער א .א .וו.
עסן האבן מיר געקראגן  200גדאם ברויט און ביינאבט א זופע ,מיד האבן
גענוג געהונגערט .אין א צייט ארום האב איך באמעדקט 'זעקם אידישע
מיידלעך ,איינע פון יאנאוו לובעלסקי ,פון ווארשא צוויי ,און פון לעמבערג
דדיי .מיר האבן זיך באמיט צו האלטן צוזאמען ,מיד האבן כסדר צווישן
זיך 'געדעדט .יעדער מיידל האט געהאט איד פעדזענלעכע טראגעדיע ביז
זי איז אנגעקיומען אהער .מיד האבן זיך אויך באמיט צו שלאפן צוזאמען
ד .ה .איינע נעבן דער אנדערער כדי טאמער שרייט מען אדעד מען רעדט
פון' שלאף אנרופנדיק עפעם א' אידישן נאמען (פ .ס .עם איז געווען
אזעלכע פאלן אץ אנדערע באדאקן וועלכע מיידלעך האבן געשריען אידישע
וועדטער פון ׳שלאף און אויף צו מארגנם האט מען ד ? באלד צוגענומען,
דער גאנצער לאגער האט געקאכט פון דער הוצפה פון די אידישקעם
וואם אזא לאנגע צייט האבן זיי געפירט ביי דער נאז די ריין ארישע
קריסטן).
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■אין יאר  1943אין א געוויסן טאג בין איך אויפגעשוידערט געווארן
מען האט אלע  6אידישע מיידלעך ארויםגענומען אויף אן אויספארשונג
און נאכהער די אלע דערשאסן ,ביז היינט וױים איך גישט ווי אזוי די
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זײנען ארײגגעפאלן׳ מען האט דערצײלט אז צוליב דער קארעספאדענץ װא0
זײ האבן געפירט אדער צוליב עפעס אנדערש ,איך וױיס ניט .מיט אלע
כוחות האב איך זיך באמיט צו מאכן א פריי פנים אבער די אינערלעכע
טויט שרעק האט פון מיד ארױסגעצױגן דעם דם־התמצית .נאד א פאר
רואכן האט מען מיך אנגעהויבן צו פארשן .איץ קריסטין האט זיך ממש
אװעקגעברענגט אז זי פילט אז איך־ בין א אידישקע .און זי טאקע האט
איבערגעגעבן דער געסטאפא אז זי האט אויף מיר א חשד .אין א געוױסן
טאג ,קומנדיק פון דער ארבעט צעבראכן ,מיד און טויט הונגעריק זאגט
מען מיר איך זאל זיך זאפאדט מעלדן אין דער געסטאפא .עס איז מיר
פיגצטער געויאח אין די אױגן ,אין בין געגאנגען און בין שוין געווען
זיבער אז איך װעל שױן קײן לעבעדיקע ניט צוריקקומען .א געלער
אויסגעפרעסענער דייטש מיט צוױי גזלנ׳ישע אױגן האט מין* געפרעגט פון
פארשידנס״ און לסוף מיד געזאגט איך זאל אים זאגן די װארהײט צי איך
בין א מדין ,הגם ער פון זיין זייט גלױבט עס ניט .יא — האב איך
אים געזאגט — איך בין א ױדין״ און זיך הױך צוצעלאכט .דער דײטש
איז װי צעמישט געװארן און זײער העפלעך מיד איבערגעבעטן און געהייםן
גײן .דעם אנדערן טאג האב איך דערהאלטן א בריװ מיט א בילד פרן
קראקע פון מיין ״טשאטשע׳ /זי האט מיר געשריבן אז זי בענקט זייער
נאך מיר און אז זי װאלט שוין געװאלט דערלןיבן די מיגוט זיך װידעד
מיט מיר צד זען ,איך האב דעד ״טשאטשע״ צוריק געשדיבן הארציקע
ברױו ,און פארשטענדלעך האט דאס מיר זײער פיל געהאלפן אז דער
חשד זאל פון מיר אדאפפאלן .אבעד באלי אין א קודצע צײט ארומ
האב איך געפילט װי מען קוקט מיר נאך ווי אזױ איך באװעג זיך ,װי
אזוי איך רעה צי איך מאך גיט מיט די הענט ביים רײדן׳ און מען
האט אויך אנגעהויבן צו וואכן ביי מײן געלעגער רױ כ׳בין געשאלפן.
ב׳האב באשײנפערלעך געפילט אז איך װעל עס ניט איבערהאלטן״ וױיל
שלאפן האב איך פשוט מורא געהאט ,אױםגעוױינט האב איך זיך אויף
מײן פיגצטערן ביטערן גררל גאר אין קלאזעט׳ אבער וױיטעד איז מיט
מיר געשען א נ 0אזוי ווי איך בין געװען פאררעכנט אלם די בעסטע
פלײםיקםטע ארבעטערין און האכ זיי עו א גוטן שם געקראגן״ האט מען
מיך נאך צוגעשיקט פריװאט ארבעטן בײ א דײטשע פאמיליע פון װעלכע
זײ האבן מיך זייער ליב געקראגן ,איך האב שזין געהאט גענוג צו עסן״
און אזוי האב איך בײ דער פאמיליע אפגעאדבעט ביז ענדע .1944
אין עגדע 44־טן יאר האט מען דעם לאגער עוו»קןאירט קיץ בלא־
קעגבורג .לעסםינג פלאץ״ דעד דייטש װאו איך האב געאדבעט האט זייעד
געבעטן &ען זאל מיך איבעולאזן בײ אים׳ עס האט אבער ניט געהאלפן,
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און גלייך מיט אלע האב איך געמוזט אדיבעד אין 2־טן לאגעד .אנקומנדיק
אהין איז מיד באלד נישט גוט געוואוץ ,עס האבן זיך געפונען עטלעבע
טויזנט מאן צונויפגענומענע פון פאדשידענע לאגעדן ,באנויטן ,גנבים,
זונות און נאך פארשידענע טונקעלע עלעמענטן ,און צו דעד גרויסער שוועדעד
ארבעט האט מען געשמועסט אז מען וועט דא אלע פארניכטן ,און יעדן
טאג האט מען טאקע אן אנדערן דערשאסן .איך האב געזען ווי איו בין
דא אריינגעפאלן און אין א שיינעם העלן טאג בין איך אנטלאפן אץ אדיין
אין א וואלד אדיין און זיך באהאלטן אין א טונעל .דדיי טעג בין איך
דאדט געזעסן״ דעד הונגעד האט מיך זייעד שטאדק געפייניקט ,בין איך
אדויסגעגאנגען׳ עס איז שוין געווען דאס יאד  1945׳ איך האב שוין
געזען די אמעדיקאנעד זיך שלאגן מיט די דייטשן .איך האב גאך געהאט
מוט צו בעטן ביי א דייטש אביסל וואסער ,עד האט מיד געגעבן .עם איז
שטיל געװאדן דאס שיסעדיי .די נאצישע חיה איז שוין געלעגן באגדאבן.
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איבם געךאנגל פא\־\ לעב\
• הערמאן או! םאבינא קײטעל
אויפגענומען דורך י .שװארץ

ב ע ר ך א  15אדער  17קילאמעטער פון טאמאשאװ
לובעלסקי האט זיך געפונען א באן־סטאנציע מיטן נאמען סושיץ ,דארטן
.זײנען מערסטנס איזץ געװען באשעפטיקט בײ דער האלץ בראנזשע .אין
אלגעמײן איז עם געװען א גוט מסחר ײאי אידן האבן גוט פארדיבט אזן
שײן געלעבט װאס דאס איז געווען א זעלטנהײט אין פוילן און העיקר
איז מען געװען זײעד גוט אײנגעלעבט מיט די גוים אזױ אז מען האט
כמעט ניט געפילט דעם שרעקלעכן אנטיםעמיטיזם װאס האט געבושעװעט
אין גאנץ פוילן צו יעגער צייט .איך און מיין שװאגער מיט די משפחות
האבן געװאוינט אין סושיץ .מיין זײדע װעלי כץ ע״ה און מיין פאטעד יעקב
קײטעל ע״ה האבן געװאוינט אין טאמאשאוו .איך האב געאדבעט ביים
באמאוסטן באדאן װאטמאן ,א װינער דײטש א זײער גוטהארציקער מענטש,
איך האב בײ אים געפירט די חשבונות און אלע פאדשידענע געהילצן
איבערגענומען און אװעקגעשיקט א .ז .וו .איך בין ביי דעס באראן געװען
זײער באליבט צוליב מיק איבערגעגעבנקײט אין דער ארבעט און האב
טאקע גוט פארדינט און זײער שײן געלעבט .עס איז ביי מיר געװיען א
*■
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הכנסת אורחים שטוב״ וואם ווער ס׳איז אריינגעקומען האט געגעסן ארן
געטרונקען אין אצוגעדייזטער אויך גענעכטיקט סיי אידן און אויך מים
ווייל ווי געזאגט בין איך מיט די גוים זייעד גוט געווען איינגעלעבט.
דרך .אגב וויל איך דא דערמאנען א קריסט מיטן נאמען ליאנעווסקי
אן אייניקל פון א פוילישן אדמיראל וועלכער פלעגט כסדר קומען פון
ווארשא קיץ סושיץ אין פארשידענע אנגעלעגנהייטן .איך האב זיך טיט
אים זייעד באפריינדעט״ פלעגט ער ביי מיר עסן און שלאפן און קיין
מאל האב איך ביי אים קיץ געלט ניט געוואלט נעמען דעדפאר .עד
פלעגט מיד שטענדיק זאגן אז פאר דעד הארציקער גאסטפרייגדלעכקייט
וועט ער מיך ניט פארגעסן .און אזוי איז טאקע געווען״ װען דאס אידישע
פאלק איז אפגעגאנגען אין בלוט האט ער אין מיד און אין מיץ משפחה
ניט פארגעסן .אין ווייטעדדיקן טייל וועט מיד נאך אויסקומען פון דעם
איידעלן קריסט צו שדייבן .איך האב אויך געהאט .א זייער איבערגעגעבענעם
פריינט א קדיסט פון ווארשא מיטן נאמען ווישניעווסקי וועלכער פלעגט
שטענדיק צו מיד קומען אין פאדשידענע אנגעלעגנהייטן פון וועלכן איך
פלעג אים שטענדיק ווי אמבעסטן אנטקעגנקומען .ער האט אויך אין מיר
שפעטער ניט פארגעםן״ און ווי מיד זיינען שפעטער געוואר געווארן האט
אין אים געפלאסן אידיש בלוט׳ ווייל זיין מוטעד איז געווען א אידישע.
דאס אלץ איז געווען פארן חורבן.
*

מיטן אויסבדוך פון ק די ג ,און מיטן אנקום פון די דייטשע באנדיטן
האט אונז דעד שרעקלעכער קאשמאר ניט אױסגעמיטן״ און עס דאכט
זיך מיד אז עדשט נעכטן איז דאס געשען ווי א דריטל פון אונזעד ■פאלק
איז .אויסגעמארדעט געווארן אויף אלע שליאכן אין איידאפע״  6מיליאן
אידישע קרבנות אויפן מזבח צי קענען מיד זיך באטש אפגעב״ן א חשבון
איבער דעם ציפעד פון  6מיליאן פארפייניקטע פאטערס ,מוטערס׳ שוועסטעד
און ברידעד׳ קליינע קינדער׳ אלטע לייט ,פריינט און בעקאנטע׳ אבער
ווי אזוי קענען מיד חשבונ׳ען מיד וואלטן דאך פון זינען אראפ .מיר
זיינען אזוי אויך א נערוועאיש פאלק ,יעדן לעבן־געבליבענעם איד פעלט
דאך א .האלבע אדער א גאנצע משפחה וואס זיינען אומגעקומען מיט
פארשידענע ערלײ טויטן-.װאס בלױז ראפינידטע סאדיםטן׳ װעלט־אויס־
וואורפן האבן געקענט אויסטדאכטן .דאס פארגאסענע אידישע כלוט קאכט
און זידט׳ עס  .קאן זיך ניט איינשטילן .עם קלינגען מיד נאך ביז היינט
אין די אויעדן די הארץ רייסנדיקע געשדייען און געוויינען פון די פער־
פייניקטע ,דאם געבעט פץ קליינע קינדער ביי די מערדערס פיס׳ עם שטייט
מיר גאך פאר די אויגן די טדאנספאדטן וואם זיינען אלע טאג אנגעקומען
קיץ סושיץ מיט די אומגליקלעכע אידישע קרבװת און פץ סושיץ זיי
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אויף װעגן אװעקגעפירט צום פארניכטן .אט די שרעקלעכע סצענעס װעל
איך שוין קײנמאל ניט פאדגעסן.
באלד אין די עדשטע טעג זײנען אנגעקומען געםטאפא קיין םושיץ
און זיך אפגעשטעלט נעבן מײן הויז .א װילדעד געשרײ האט זיך דער־
הערט אז אלע אידישע מענער זאלן צו זײ ארויסגײן .וױפל מענער
מיר זײגען געװען אין שטוב האבן זיך אין איין אויגן בליק באהאלטן
װאו אײנעד האט נאר געקענט .די געשרײען זײנען געװארן װאס א מאל
העכער״ די פארפלוכטע ױדען זאלן זאפארט ארויםגײן .מײן פרױ און איר
שװעסטער זײנען ארויםגעגאנגען און זײ געזאגט אז די מענער זײנען
נישטא אין דער הײם ,האבן זיי מײן פדוי מיט דעד שמעםטער שטארק
צעשלאגן און נאבער געהײםן זײ אויםטאן די שיך און באדװעם זאלן
זײ לויפן אויפן שנײ װאס איז געװען פארפרארן .די װאוגדן זיינען ביי זײ
געבליבן ביז הײנט צז טאג .צוריקקומענדיק זײגען זײ שוין ניט געװען.
א פאר װאכן איז מיין פרוי און שװעסטער אפגעלעגן אין בעט צעשראקעגע׳
פארמאטעױטע ביז זיי זײגען קוים געקומען צו זיך .אין א קורצער צײט
ארום האט מען מיך מיט מײן פרוי ארויסגערופן קײן טאמאשאװ אין דער
געסטאפא איך זאל אפגעבן אלע שטײערן װאס איך בין שולדיק• איך האב
זײ • געענטפערט אז איך ד.אב נישט וױיל דאם גאנצע האלץ איז קאגפיסקירט
געװארן .זיי האבן אונז אפגעלאזט .אזוי האבן מיר אבגעהויבן לעבן אין
גרױס שרעק מיט יעדן אגקום פון א דײטש זײנען מיר געװען אויס־
באהאלטן.
דעם ד־טן מערץ —  1941זײגען מיר געוואר געװארן אז באלד דארף
אגקומען א טראנספי<1רט מיט  600ימעגטשז אין  4װאגאנען מענער פרויען
און קינדער פון מיעלעץ .אזוי ווי דעד צוג איז באר אנגעקומען איז
אױך באלד אנגעקומען בערך א  100שליטנס מיט פויערים איבעדצרנעמען
די אלע אומגליקלעכע אידן .אפצופירן זײ קײן טשעשאנאוו .ביט וױיט
פון אונזער באהעלטעניש װאר מיר זײנען געלעגן האבן מיר געקענט גענוי
אבםערװידן דאם אויסלאדן פון די מענטשן װאם איז פארגעקומען אויף
אזא שרעקלעכן אופן אז קײן מענטשלעבע פאנטאזיע קען עם זיך ניט
פארשטעלן .גאך הײנט שטײט מיר דאם גרויליבע בילד פאר די אויגן.
בײם אויפעפענען א רואגאן איז געשטאנען  . 0 .0 2מערדעו מיט גרמעגע
פאלקעס און  2פוילישע פאליציסטן (גראנאטאווצעס) דאס װילדע געשרײ
ױדן הערארם!!! ו.אבן נעבעך די מענטשן אנגעהױבן שפדינגען ארן די
מערדער האבן געשלאגן״ דאס האוקען פון די םפעציעל אויםדרעםירטע
הינט האבן פון די מענטשן געריסן שטיקער .די געװאלדן און געשרײען
פון די מעגטשן און דאס יאמערלעכע געװײן פון די קינדער האבן צעריסן
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ס׳האדץ ,נאכער האט מען די מענטשן געהייסן ארויפגיץ אויף די שליטנס.
ביים ארויפגיץ אויף די שליטנס האט מען אלע מאל אן אנדעח דעד־
שאסן .די טויטע קעדפערם האבן זיך געוואלגערט צווישן די שליטנס .די
לעצטע איז געווען א פרוי וואס האט געשלעפט א וועגעלע מיט א קינד.
אין א געוויסן מאמענט האט די פדוי ארויסגעלאזט דאס וויגעלע פון דער
האבט און ווילנדיק עם צוריק אנכאפן איז זי פון א מערדערישע קויל
געפאלן .ווען אלע זייגען אוועקגעפאדן איז דאס וויגעלע מיטן קינד איבער־
געבלייבן .ביינאבט האבן מיד מיט פאדשטיקטע טרערן די טויטע מקבר
געווען אין איין ברודער קבר ,ס׳איז געווען  13מענטשן דעראונטער 3
פדויען .איינער האט זיד נאד געמוטשעט א גאנצע נאכט און אין דערפרי
איז ער געשטארבן .א קריסט האט־ מיד ארייבגעבראבט דאס קיבד מיין פרוי
האט עם אפגעוואשן ,אנגעקארמעט און עם א  .נאמען געגעבן  :באבאש.
ס׳קינד האט געהאלטן אין איץ שרייען מאמא האו ,מאמא האי! נאד 6
וואכן איז געקומען צו אונז א איד פון טשעשאנאוו און זיך פארגעשטעלט
אז ער איז א בדודער פון דעד פדוי וואס איז דערשאסן געווארן און
ער בעט מיר זאלן אים אפגעבן ס׳קינד .מיר וױיטער זיינען איבער דער
צייט שוין שטארק געווען צוגעוואוינט צום קינד און האבן עם איט ניט
געוואלט געבן ,האט ער געבראכט א בריוו פון טשעשענאווער יודן ראט
אז מיד זאלן עם אפגעבן .באין ברירה האבן מיר מיט טרערן אין ־ די
אויגן עם אים א&געגעבן.
אין א קורצע צייט אדום האט מען אונז געמאלדן אז אין צורי טעג
ארום מוזן מיד אלע זיבעציק אידן וואס געפינען זיד אין סושיץ זיך
מעלדן אין אומשלאג פלאץ אין טאמאשאוו אץ וועד ס׳האט אדבעטם קארטן
וועט באפרייט וועדן .א גרוים געוויין איז אויסגעבראכן ביי מיר אין שטוב
וואם טוט מען יעצט ? מיר האבן באשלאסן זיך צוצושטעלן און זיך
געטרייסט אז מיר האבן דאד ארבעטם קארטן .באלד איז אנגעקומען דעם
באראן וואטמאנם טאכטער מושינסקא מיטן דידעקטאר איבערצונעמען ביי
מיר ס׳גאגצע הא לץ מיט די חשבונות •,וױיל מיד דארפן זיד דאד צושטעלן
קיין  .טאמאשאוו .איד האב איד אלעס איבערגעגעבן .וױ וואונדערלעך איז
אבער דעם מענטשנם גורל ,ווען איד האב דעם באראנם טאכטער אלעס
איבערגעגעבן האט זי מיד גערדפן אין שטוב אריץ ,אומקוקנדיק זיד צי
קיינער הערט נישט האט זי .מיד געוואדנט איד זאל ניט דערוועגן מיט
מיץ משפחה זיך צוצושטעלן קיץ טאמאשאוו ווייל פון • •דעד גענויסטעד
קוועלע ווייסט זי אז דאם איז דעד לעצטער וועג ,מעגן מיד האבן ארבעטס־
קארטן ,ווייל דעד באפעל זאגט אז ביז צו דעם געגעבענעם טערמין טאר
ניט בלייבן קיץ איץ איד .טא פאלגט מיד ,אנטלויפט וואו די אויגן וועלן
אייך טראגן אפשר וועט איר דערלעבן און איבערלעבן און זיל דאטעווען׳
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איר זײט מיר זײער א גרויטע שאד׳ אויםשטרעקנדיק מיר די האנט ארן
זאגנדיק מיר דאװידזעניא ,האט זי פארלאזט די שטוב.
איך בין געבליבן שטײן א פארשטײגערטער׳ שװערע שװארצע טדויע־
ריקע געדאגקען זײנען מיר געקראכן אין קאפ ארײן און האבן מיד
פאדטונקלט דעם שכל .איך האב געקוקט מיט די אויגן און האב גאר ביט
געזען .מײנע ליפן האבן זיך באװעגט און גאר ניט געזאגט .מײנע הענט
האבן געציטערט ווי אין א פיבער .איך האב זיך דערשראקן און געקוקט
װי א משוגענער .וױלד בין איך צוגעלאפן צו מײן פרוי און איר אלעס
דעוצײלט ,מיין פרוי האט זיך שטארק צעוױינט ,װאס טוט מען ,וואס טוט
מען ,האט זי געמורמלט ,און זיך געבראכן די הענט .ביינאכט זײנען אלע
אונזערע קריסטלעכע באקאנטע זיך געקומען געזעגענען מיט אונז .איך
באמערק אויך דערבײ אז שױן דעמאלט האט אין סושיץ געארבעט אן
הינטער־גרונט ,און אלע וואם זײנען צו מיר געקומען האבן געאדבעט אין
הינטער־גרונט און אלע האבן אונז געראטן זיך נישט צוצושטעלן קײן
טאמאשאװ ,נאר מיר זאלן אװעק אין װאלד אדיין .אויף אונזער פראגע אז
מיר האכן ניט קײן דאקומענטן האט איין לערערין ארויסגענומען איר
דאקומענט און דערלאנגט מײן פרוי און באלד האט מיין פרױ געהײסן
גראגאווםקא יאזעפא אן אפשטאמיקע פון לעמבעדג .א פוילישער פארוטשניק
האט אונז געזאגט אז מיר זאלן נאך הײנט בײנאכט אװעק אין װאלד
ארײן װײל מארגן קען שוין זיין צושפעט ,ווי אויך זאלן די גויס ניט
באמערקן ,און אז מיר זאלן זיין אויף דעם אפגערעדטען ארט (געבן אן אפ־
געד״אקטן בוי  )0און װארטן אויף אים אין משך פון מארגנדיקן טאג װעט
ער בדענגען פאר מיר און פאר מײן שוואגער צוױי דאקומענטן .ביז צװײ
אזײגער זײנען ןײ געװען״ געזעגנט זיך און אװעק.
■

1

באלד האבן מיר איינגעפאקט דאס נױטיקסטע און האבן שטיל ווי
גנכים זיך ארויסגעשלײעכט מיט קלאפנדיקע הערצער מיט שטילע געוױינען•
אװעק אין װאלד צום אפגעדעדטן ארט .אין דרויסן איז געװען שטיל.
אלץ איז געװען אײנגעזונקען אין שלאף .שװארצע בײזע װאלקנם האבן
באדעקט דעם הימל .שווארץ איז געװען די נאבט ,שווארץ איז געװען די
ערד ,און שװארץ איז געװען אין אונזערע הערצעד ,פינצטער ,טונקל און
שוידערהאפט .נאך דרײ טעג זיצן אין גרויסע שרעק אין װאלד איז דער•
פארוטשגיק געקומען און זיך פארענטפערט אז ם׳האט געמוזט דויערן ביז
עד האט אט די צװײ דאקומענטן געשאפט מיט ארויפגעקלאפטע סטעמפלען
מיט אונזערע בילדער .א פונק פון האפענונג האט אויפגעטליעט אין אונזערע
הערצעד .ער האט אונז געטרײסט און שטיל אױפגעזונגען ,יעשטשע פאלסקא
ניע זגינעלא פוקי מי זשיעמי האט ער זיך געקלאפט אין הארצן• ער
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האט  ,זיך הארציק געזעגנט מיט אונז און אוועק .מיט גדויס פרייד האבן
מיר באטדאכט די דאקומענטן .מיין שוואגערס נייער נאמען איז געווען
יאן הורקאלא און איך סטאניסלאוו גונטאזש .מיד האבן באשלאסן צו פארן
קיין וואדשע .נאך הינטעד וועגן זיינען מיד צוגעקומען צו א באן סטאנציע
און געפארן קיץ ווארשע .דעד וועג ווי אזוי מיד זיינען אנגעקומען ביז
וואדשע איז א באזונדער טראגיש קאפיטל וואם עם פאדערט זיך פיל
גערוון אלעס אויסצוגיסן אויפן פאפיר .מיר האבן זיך געראנגלט מיט גוים
וואס האבן אונז דעדקענט און נאד מיט ניסים מיט גרויס געלט איז אונז
געלונגען זיך דודכצורייסן ביז ווארשע.
מיד זיינען צוגעפארן צום ה׳ װישנעװסקי״ עד האט זיך דיער
דעדשדאקן אבעד זייער העפלעך אונז אויפגענומען עד האט זייער מודא
געהאט און אויך ניט געהאט וואו אונז צו האלטן .האט ער אונז באקאנט
מיט זייגס א שכן״ און פאדשטעלנדיק אונז אלם פוילישע פליטים פון דער
דוסישער זייט .מיד האבן דאדט גענעכטיקט עטלעבע נעכט .מיד האבן זיך
געווענדעט צום העד ליאנעווסקי ער האט אונז זייער פיץ אויפגענומען ,זיץ
פרוי איז אבער געווען א געפערלעכע אנטיסעמיטין וועלכע האט מיד ביים
ערשטן אריינקיום געמאלדן אז זי פארטדאגט ניט קיץ אידן באשר בכן אין
 1920האבן די זשידעם מיט די באלשעוויקעס דער׳הרג׳ט איר פאטער
וואס איז געווען א סטאדאסטא ,און דאס קען זי קיינמאל ניט .פארגעסן,
נאד אזוי • ווי איר מאן אן אייניקל פון א פוילישן אדמיראל האט אזא
גוטע מיינונג איבער אונז וועט זי אונז יא ראטעווען אויף וויפל זי וועט
נאר קענען ,און ניט טראכטנדיק קיץ סאד האט זי זיך געוואנדן צו אירס.
א שוואגער יאן וואויטשעך וועלכער איז געווען דירעקטאר ביי ״דעפא״ ביי
דער באן אז אומבאדינגט מוז ער זען מיך איינצוארדענען אויף ארבעט.
ער האט צוגעזאגט .דעם אנדערן טאג האט זיך געשטעלט די פראגע ווי
אזוי קען עד מיד איינארדענען אז ס׳ערשטע מוז איך האבן א צייגעניש
.פון א דאקטאר אז איך בין געזוגט ,און אלס איד ווי קען איך גיץ צו
א דאקטאד .אבער דעד יאן וואויטשעך איז געווען א מענטש וועלכן איך
באצייכן אלם איינעם פון די חסידי אומות העולם׳ ווייל ניט נאד מיך•
מיט מיץ משפחה האט עד געדאטעוועט נאד פיל אידן ,איינשטעלנדיק.
דערביי זיץ אייגן לעבן .דערווייל זיינען מיר געזעסן ביים הער ליאנעווסקי.
אין צוויי טעג אדום איז אדיעגעקומען יאן וואויטשעך אץ מיד געזאגט
איך זאל אים געבן מיץ דאקומענט ,איך האב אים געגעבן .אין צוויי שעה
אתם האט ער מיד .צוריקגעבראכט דעם דאקומענט מיט א געזונטהייטם־
צייגעניש .ער האט גענומען א גוי און איז מיט אים געגאנגען צו א
דאקטאר מיט מיץ דאקומענט .און אויף צו .מארגנם האט ער מיד געהייסן
קומען צו דעד ארבעט.
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 .מארגן בין איך שוין .געגאנגען אנגעטאן אין א מונד ױ פון א
באנער און בין שטענדיק אומגעגאנגען פאריסט .דער הער ליאנעווסקי
האם אונז איינגעארתט א וואוינונג כיי ווארשע פלאדע און געצאלט 500
זלאטעם א מאנאט און פארדינט האב איך  180זלאטעם א מאנאט .פאר־
שטענדלעך מיר האבן באך געהאט געלט .מיט די שכנים האבן מיר זיך
באמיט צו לעבן ווי אמבעסטן .איינמאל איז דעם שוואגעדס זון אריע־
געגאנגען צו א שכן און געזען ליגן א קריסטלעך ביכעלע פון זייערע
תפילות (קאטאכיזם) און פרעגט דאם מיידעלע זאשא צא טא זא קשאנ־
זשעטשקא ן — די עלטערן האבן דאס דערהערט האבן זיף אנגעהויבן וואונדעדן
א אינגל פון  9יאר וױיםט ניט וואם דאם איזז ניט אנדערש נאד דאס
זיינען זיכער אידן ,מען האט זיך אנגעהויבן סוד׳לען און באלד האט
דערפון געוואוסט דער בעל־הבית וועלכעד איז באלד אריינגעקומען א
שטארק אויפגערעגטער און רופט מיך אריץ אין א באזונדער צימער און
זאגט מיר אזוי ווי כ׳האב געהערט אז איר זייט אידן ,בעט איך אייך
אנטלויפט פון דאנען וואם שנעלער ,איך וויל ניט װיםן װי״ ווייל אומ־
גליקלעך דורך אייך וויל איך ניט ווערן .מיר האבן פארשטענדלעך געלייקנט,
עד איז בייז ארויםגעגאנגען און זאגנדיק דערביי ״מיר װעלן שוין זען״.
די הענט און די פים האבן מיר אנגעהויבן צו ציטערן ,איך בין באלד
אוועק קיץ ווארשע צום הער ווישניעווסקי דעדציילנדיק אים אלעס און
געפדעגט וואס טוט מען? זיין שטענדיקער שמייכל וואס איז געווען אויס־
געגאסן אויף זיין פנים האט מיך בארואיקט .עד האט מיך געהייסן ווארטן
און איז ארויס פון שטוב .אין א פאר שעה ארום איז ער געקומען און
מיר געזאגט אז שוין היינט זאל איך מיך אריינציען אין דער נייער
וואוינונג וואס ער האט פאר מיד אויסגעזוכט דאס איז אין פראגע אויף
בזשעסקי נומער  . 13שטילערהייט האבן מיר זיו פון דארט ארויסגעצויגן
אץ אנגעקומען אויפן נייעם פלאץ.
דא איז שוין געווען עפעם אנדערש ,די מענטשן פון א מ ם זיינען
געווען בלויז אונטערוועלטניקעם ,זונות ,טונקעלע עלעמענטן ,שיכורים א.
ז .וו .מיר האבן זיך געמוזט צופאסן צו די נייע באדינגוגגען .איך אץ מיין
פרוי זיינען שטענדיק אומגעגאנגען שיכור הגם מיר האבן קיינמאל ניט
געטרונקען ,מילא א לעקסיקאן האבן מיר גערעדט פונקט אזוי ווי די
געמיינע חברה ,אזוי האבן מיר געמוזט שפילן די ראלן אזוי ווי אמת׳ע
ארטיסטן שטענדיק צו געדענקען ווער מיר זיינען ,קיינמאל נישט פארגעסן
צו ריידן און מאכן מיט די הענט ,קיינמאל ניט פארגעסן ביי יעדן ווארט
צו זאגן יעזו קאכאנע.
ווי איך האב שוין אויבן דערמאנט האט מיך יאן וואויטשעו איינגע־
ארדנט אויף ארבעט״ מיין ארבעט איז באשטאנען פון אנלאדן און אויסלאדן
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קוילן ,צו א וואגאן קוילן האט מען געדארפט ■זעקס מענטשן״ יעדן טאג
פל עג ט מ ען .ברענגען  130אידן פון געטא צו דער ארבעט ,ביינאכט האט
מען זיי צוריקגעפירט . .פיר אידן און צוויי פאלאקן האבן געאדבעט ביי
איין .וואגאן .איך האב זיו באקענט מיט אט די אלע אי ה וועלבע האבן
געבעך פארגעפילט וואם עם ערווארט זיי .די אידן פלעגן אױך מיטבדענגען
פארשידענע זאכן צוט טוישן אויף פראדוקטן ,אבער עם פלעגט נעבעך די
אידן שוועד אגקומען דאס ארויםטדאגן װײל די דייטשן פלעגן עם
צונעמען ביים טויער .אין די ראמען פון  .מיינע מעגלעכקייטן פלעג איך
העלפן .די אידן מיט וואם כ׳האב נאד געקענט ,און דעדפאר טאקע האבן
זיי מיך  .געהאלטן פאר א זייעד אדענטלעכן  .״פאליאק״ ■,און אז איך פלעג
זיי דאדפן געבן  5ק״ג קאשע איז טאקע געווען 5 .ק״ג ניט ווי אז אבדעדער
פאליאק פלעגט זיי געבן דריי אנשטאט פינף .איך פלעג זיך אויך מיט
אלע כוחות באמיען זיך צו לעבן גוט מיט מיינע פארמאנעס (מנהלים),
איך פלעג זיי אוועקגעבן די מציאות וואס די אומגליקלעכע אידן פלעגן
נעבעך ■ברענגען .א מאך .מאל האב איך עם יי אידן צוריקגעגעבן .האבן
זיי געהאט נאך אמאל וואם צו פארקויפן .איך בין אויך געווען איינעד פון
די בעסטע ארבעטעד וואם איך פלעג דעדפאר יעדן מאנאט קריגן א פרעמיע
א פעדטל ליטער בראנפן און הונדעדט פאפיראסן ,פלעג איך עם שטענדיק
אוועקגעבן מיין פארמאן (מנהל) א געוויסן סקיבע א גדויסן שונא ישראל
וואם פלעגט פייניקן די אידן אן א שום פארוואם ,און ווען איך האב
אים געגעבן ,דעם בראנפן .מיט די פאפיראסן פלעג איך אים בעטן ■ער
זאל ניט טשעפן די  .אידן ווייל זיי זיינען זייער גוטע ארבעטער ,פלעגט
ער דערביי הארציק שמייכלען און זאגן אז פאליאקן זיינען דאד ניט קיין
זשידעם.
■ אין צווישן צייט פלעגן מיד די אידן דערציילן פון דעד גרויםעד
בדאך וראם עם קומט פאר יעדן טאג אין געטא' ויי יעה טאג פאלן
אומשולדיקע קרבנות ,עם האט מיד געשגיטן ביים הארץ הערנדיק די אלע
גרוילעכע■ זאכן וואם מען פלעגט מיר דערציילן .איך ■האב אויך געהיערט פון
זאכן וואם איך האב ממש געשטוינט און צום גרויסן ווייטיק האב איך
זיי •באוואונדערט .ווי אזוי האבן זיי אין געטא געפונען אין זיך קראפט צו
לעבן אונטערן שאטן פון גרויזאמן טויט ,נישט נאר לעבן נאר אויפהאלטן
דעם צלם אלקים ,שאפן אינסטיטוציעס ,עפענען שולן ,קעגנזייטיק זיך
העלפן? ווי האט געפונען אין זיך כוח יענער פשוט׳ער איד וואם האט מיט
מיר .געארבעט וואס פלעגט מיט סכנות נפשות אריינבדענגען אין געטא
אריין שפייז ,און זארגן אז עס זאלן זיי באקומען נויטבאדערפטיקע וואם
האבן נישט געהאט.מיט וואם צו קויפן? ווי האט געפונען כוח דער לערער•
וואס איז געקומען .פון לער פרעמד אין געטא .,אן מיטלען .הונגעריק און
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נאקעט צונויפצוזאמלען אידישע קינדער ,צווישן זיי אויך קינדער וואס האבן
פארלוירן זייערע עלטערן ,לערנען זיי׳ וואשן זיי׳ נייען פאר זיי ,שרײבן
לערן־העפטן פאר זיי? ווי האבן טיילן פון דעד אידישער יוגנט אין די
אומדערהערטע ,אומגעזעענע געטא־באדינגונגען געפינען אין זיך כוח און מוט
צו טדאכטן וועגן ווידעדשטאנד? און יעדן טאג צו לעבן אין געטא און
בלייבן א מענטש איז טאקע געווען די גרעסטע גבורה .איך האב געשטוינט
און קען עס ביז היינט ניט פארשטיין.
צווישן די בעקאנטע אידן מיינע איז אויר געווען א איד מאס איז
פריעד געווען זייער א דייכער מענטש און זייעד אן אינטלעגענטנער ,פלעגט
ער מיך כעטן אז איך זאל יעדן פאדטאג צוקומען צום געטא און ער וועט
געבן א געשריי גונטאש ,זאל איך זאגן יעסטעם׳ און אויסשטרעקן די
הענט און עד וועט מיר אריבערווארפן פארשידענע זאכן און ביי דער ארבעט
וועט ער זיו שוין מיט מיר אפרעכעגען וױיל נאר צו מיד האט ער צוטרוי,
ווייל איו בין ביי אים א זייער ארענטלעכער ״קריסט׳ /איך האב אים
אפגעזאגט מייל איך האב פשוט מורא געהאט זיך איינצושטעלן .עד איז
אבער זייעד שטארק צוגעשטאנען צו מיר און מיט טדעדן אין די אויגן
מיך געבעטן ,און מיר דערציילט אז ניט נאד פאר זיך דארף ער די
פדאדוקטן נאד פאר קינדעד און ניט גאר פאר זיינע קינדער .איך האב
דעם נסיון ניט געקענט ביישטיין און מיט א שוועד הארץ בין איך באשטאנען
דערויף .איך ווייס אליין ניט פארוואס נאר דעד איד האט אין מיד
אדויסגערופן א געוואלדיקע רחמנות ,און איך האב אנגעהויבן צו קומען
פאדטאג און דעד איד פלעגט מיד אדיבעדווארפן סחורות פון וועלכע איך
פלעג אים שטענדיק געבן וויפל ער האט פאדלאנגט ,אפט מאל אז איך
פלעג ביי מיינע באקאנטע קריסטן נעמען מער האב איד עס דעט איד
אוועקגעגעבן .נישט איין מאל פלעגט ער מיד זאגן דיסקרעט אז איד האב
א אידיש הארץ ,און נישט איינמאל האט עד באמערקט אז איך האב זיך
אויסגעווישט די טרערן פון די אויגן .איינמאל בין איך צוגעקומען צום
געטא און דעד איד האט א געשדיי געטאן גונטאש ,איך האב געענטפערט
יעסטעס ,און אויסגעשפרייט די הענט איבער דער מויער צו באפן די
סחורה .ווי עדשטוינט און כמעט פאר׳חלש׳ט בין איך געווארן װען איד
האב דערזען אז איך האב געכאפט א קליין קינד ,און נאך איידער איך
האב זיך אריענטירט וואס מען טוט איז שוין נעבן מיד געשטאנען צורי
פרויען מיט א וועגעלע און מיר העפלעך געזאגט ,פאני גונטאש דזשענקויען
באדדזא און גענומען ס׳קינד ,אריינגעלייגט אין וועגעלע און זיד פאמעלעך
אוועקשפאצירט .איך בין א דערשדאקענעד אוועק צו דעד ארבעט .ביי
דעד ארבעט האב איך געפרעגט דעם איד וועגן קינד ,וױ מיץ לעבן איז
געווען איינגעשטעלט ,ער האט אראפגעלאזט דעם קאפ אזוי ווי א זינדיקער
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און געזאגט אז ער ווייםט ניט .איך האב מעד דערפון ניט גערעדט .איך
בין שוין אבער צום געטא מער ניט געגאנגען.
יו

נאך א געוויסע צייט איז ווידעד דעד איד צוגעשטאנען צו מיד
איך זאל צוקומען צום געטא ,ער האט דאם מאל זייער שטארק געוויינט
אז זיי גייען ממש אוים ,איך האב אים געזאגט אז מארגן וועל איך קומען
מיט מיין 'פרוי .פאדטאג בין איך מיט מיין פדוי געגאנגען צום געטא.
בעדך א  100מעטעד פון געטא בין איך געבליבן שטיץ און געזאגט &יין
פדוי אז איך קום באלד אוגטער ,מיץ פדוי איז צוגעקומען צום אפגעדעדטן
ארט און דעדהעדנדיק דעם געשריי גונטאש האט זי געענטפערט יעסטעם,
אין זעלבן מאמענט האט די זשאנדארמעדיע באמערקט און אנגעהויבן צו
שיפן ,איך האב זיך צודיקגעצויגן און געבליבן שטיין דערשראקן מורא
האבנדיק פארן גורל פון מיץ פדוי .מיין פרוי האט זיך ניט פארלוירן און
איז אין אויגן־בליק אריץ צו א סטאדאזש וואס איז געווען נעבן געטא,
דער סטאראזש אננעמנדיק זי פארשטענדלעך אלם קדיסטין האט זי געהייסן
אדיינלייגן אין בעט אריץ און זי איז אזוי אפגעלעגן ביז 9־ען .זי האט
זיך אויפגעהויבן און איז ארויסגעגאנגען ,אין טויעד איז געשטאנען א,
קדימט און זאגט איר אז ער האט מורא ארויסצוגיין ווייל די זשאנדארמעריע
קוקט יעצט יעדן נאך .אבער צו שטיין איז אויך ניט גוט געווען האט
ער זי אנגענומען געארעמט און איז אדויסגעגאנגען ,אזוי ווי זיי זיינען
נאר אתים האבן באלד די דייטשען א געשריי געטאן קאם! קאם! זיי
זיינען צוגעגאנגען ,ביים קריסט האבן זיי געפונען א פעקל מיט טויזנטער
זלאטעם ,הייסט ער דאך א הענדלער מיט י די אידן האט מען אים באלד
דערשאסן .ביי מיץ פדוי האט מען גארניט געפונען ,זי האט געוויזן איר
דאקומענט אלס פרוי פון א קאליעאזש (באנער) ,־איז י ווי קומסטו אהער
האט מען זי געפדעגט ,האט זי געזאגט אז זי האט אט א דא ביי דעם
קדיסט גענעכטיקט ווייל ס׳איז איר׳ם א משפהה> ׳פון דעד ווייטנם איז
געשטאנען דעד סטאדאש און געשאקלט מיטן קאפ אז זי זאגט אמת ,מען
האט זי געהייסן גיץ און זי איז פאמעלעך אוועקגעגאנגען.
m

*

אין א געוויסן טאג האב איך זיך צורעט מיט דעם אױבנדעדמאנטן
איד ,ער האט מיד דערציילט אזעלכע גדוילעכע סצענעם וואם עם קומט
פאר אין געטא ,האב איך זיך שוין ניט געקענט איינהאלטן און זיך
אדויסגעכאפט ,רבונו של עולם מיינע אומגליקלעכע אידישע ברידער! וואס?
האט עד א געשריי געטאן .יא ,האב איך אים געזאגט ,איך בין א איד.
דערשטוינט און פארוואונדערט האט ער מיך אנגעקוקט ,טרערן זיינען אים
געשטאנען אין די אויגן און מיד מער גארניט געזאגט נאר שטיל געמורמלט,
איך האב עם געוואוםט ,איך האב עם געפילט.
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אין א פאר טעג אדום דופט מיך אװעק אין א זייט מיץ פארמאן
סקיבע ארן קוקט אויף מיר מיט דציחה אץ זאגט מיד>  .דו גונטאש ביסט
א איד !.וועד האט זיך געקענט דיכמן אויף דיר! אזא שװינדלער ! אזא
זשידאווםקי געמײנהײט! ה או זאג איך :װאס פאלט דיר עפעס איץ אזא
בילבול אויסצוטראכטן אױף מיר ? שוױיג ! האט ער א שטילן געשדײ געטאן
אויף מיר .מיינם א מענטש האט אונטעדגעהעדט דיץ וידוי פארן איד פון
געטא! כ׳ווײס .שױן אלעס דו שמוציקעד שוױנדעלעדישעד איד .ניט בחינם
הרג׳ט אייך דער פידער״ איר זײט שװינדלעד און ליגנעד .איך האב שוין
ניט געהערט וואם •ער האט אלץ גערעדט׳ עס האט מיר אנגעהויבן שװינדלען
פארי די אויגן ,די הענט און די פיס האבן געציטערט אין מיר״ און &יץ
פניים האט אים שוין אלעה געזאגט .ס׳ערשטע האב איך אים געגעבן דענו
טאלאן עד זאל זיך גיץ אפנעמען די פרעמיע מיינע ,ד .ה .דעם בדאנפן
מי־ט די פאפיראפן /ער האט דעם טאלאן גענומען .דעם צװײטן טאג האט
ער מיד דעדמאנט אז איך בין א איד ,האב איך געזען אז ם׳איז שלעכט,
ב^ן יאיך אריבער געלאפן צו יאן וראויטשעך און אים דערציילט די גאנצע
מעשה ,עדי איז שטאדק בײז געורארן אויף מיר .אבער דאך געקלערט רואם
צו טאן '.נאכן בארואיקן זיך ,זאגט ער מיר אז מארגן נאך דער ארבעט
זאל איר' צוגיץ צד דעם און דעם דאקטאר״ װעט שוץ זײן פאר מיד א
צעטל אז מען באפרייט מיד פון דער ארבעט װײל זי איז צו שװעד פאר
מיר״ און י אז איד וועד צוגעטײלט צו א לײכטערע אדבעט ד .ה .ניט
אונטעד דער אויפזיכט פון אט דעם סקינע ,און איך האכ טאקע אנגעהויבן
ארבעטן לייכטע אדבעט װי צו רױמען צר קערן א .ז .וו .אין גאנצן אויף
אן אנדער פל8ץ .איד האב שוין מער דעם םקיבע גיט געזעל• איד האב
*

שוץ מער די אידן ניט געזען.
אין א געװיםן טאג גײענדיק פון דער ארבעט שטעלט מיך אפ א
געזונטעד הױגעד שיגץ און זאגט מיר ! הער אויס גונטאש! אז דו ביסט
א ליפע דױיס איד״ איז רוי לאנג רע מסטו אזוי ארומצרגיץ אלס קדי ם טו
מיר איז גוט באקאנט דו און דיץ פרוי זײנען זשידים .איך האב
א געשדײ געטאן אויף אים :קום צו דעד זשאנדארמעדיע .זאגט ער!
קום, .מיד גײען און מיט מיר װאדפט שוין יעדער אבד — .איז װאסזשע
ווילסטו? פרעג איד אים .זאגט עד מיר  :דריי טויזנט זלאטעם .איך האב
זיד געדונגען מיט אים און דורכגעקומען אויף צוױי טויזנט .איד האב
אים באצאלט (פ .ם .עד איז דעדפון געוואר געווארן זייעגדיק אמאל ביי
ד ע ך װישגיעװסקין״ וואס איז געווען זיין משפחה).
אין עטלעבע טעג אדום אין א פדייטיק ,קומען אדיין צוויי פאליציסטן
און הייסן זיך ווייזן די דאקומענטן ,האב איך געוויזן .זאגן די אז די
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ווילן .זען די אמה׳ע״ און אז זיי .װילן ־ אויו די זשידאװםקי פיש וראם
מען-קאבט היינט. .אין דרויסן איז שוין געשטאנען צוויי שקצים און געווארט״
וואם פארשטענדלעך דעו שאנטאזשיסט האט אונטערגעשיקט .איז וויפל קאםט-
דאם״ האב! איך׳ געפדעגט 10 — .טויזבט זלאטעס איז געפאלן •אן ענטפער:.
איך••׳ האב זיך געדונגען און באצאלט  5000זלאטעם .די פאליציסטן האבן.
מיד געזאגט! :אנטלויפט וואס שנעלער פון דאבען מייל מארגן וועלן  .זיי
שיקן אגדערע .מיץ :פדוי ■האט זיך ספאזמאטיש צעוױינט :װאס טוט מען?
וואו  .גייט מען?.
■

ז

’

־

1
1

־ באלד דעם אנדעדן טאג איז ווידער געקומען אנדערע צוויי שקצים
און ווידעך פארלאנגט געלט . ,אויב ניט דופן זיי געסטאפא .איר האב■ זיי:
געזאגט •אז איך האב ניט מער קיץ געלט ,זיינען זיי באשטאנען צונעמען■
א ניי מאשין ,זיי האבן געבראכט א טרעגער און דעד טדעגער •האט דעם.
מאשיז אדאפגעטראגן .אין איין •שעה אדום קומט..ארויף דעד טרעגעד •אץ
זאגט <מיר אזול ווי ער ווייסט אז מיד זיינען אידן און ער וועט אונז ■חלילה
וחם ניט אויסגעבן ,נאד לעבן הא דף מען דאד׳ זאל איד אים אייר עפעס.
געבן .ער אליץ איז פון די פ .פ .ר .און מיט יעזוס הילף וועט ינאך .אלץ
גוט־ זיין .אויף מיץ עטנפער אז איך האב ניט /האט ער געזאגט ,אז • אט
א די פוכיקע .קאלדרע איז  .אוי ך  .גוט ווייל עד ,קען פאר איר 'נעמען א.
 :500זלאטעם .איך•.האב אים אוועקגעגעבן די קאלדרע.
די שקצים פונם י הויף האבן באמערקט ווי אלע מאל קומט אן',
אנדעדער ,דא טראגט מען ארא 3א מאשין ,דא קומען פאליציי און זיי
האבן אנגעהויבן חושד צו זיץ׳ האבן זיי געכא&ט מיין אינגערן זץ און
אויף די טרעפ אים אראפגעריסן די הויזן׳ אין איין ווילד געשריי האבן
אלע אנגעהויבן שדייען זשידי! ז שידי! די קינדער מיינע זיינען זיך צעלאפן
איך האב ניט געוואוסט וואה דעד שוואגער מיט דעד שװעגעדין ערגעץ
אנדערשוואו .איך בין געבליבן שטיין און ניט געוואוסט וואם ס׳טוט זיך
מיט מיר״ איך האב געפילט אז ס׳בלוט ווערט מיר פארקילט אין די
אדעדן״ וואס בלײבט מיד איבער-איצט צו טאן .באלד האב איך געהערט
שדייען זשידאווקא! זשידאווקא! עם עפנט זיך די טיד און עם קומט
אריץ א מיידל און פרעגט מיך צי איך היים גוגטאש ,איך האב איר
געענטפעדט אז יא״ דעדלאנגט זי מיר א בדיוו וואו מען שרייבט מיר אז
איך זאל איינאדדענען דאם מיידל ווייל זי אדבעט אין אונטערגרונט .זי
האט אבער געזען אין וואם פארא סיטואציע איד געפין זיך״ איז זי
אוועקגעגאנגען.
באלד איז אריינגעקומען צו מיד א גוט באקאנטער קריםט װעלכעד
האט מיך די גאנצע ציים געהאלטן פאר א קריסט אץ יעצט ערשט איז
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ער .פון די שקצים אין הויף געוואר געווארן אז איך בין  8איד .נאד 8
פאר ווערטער האט ער מיט מיד אויסגעטוישט און איז אוועק .מיד זיינען
צו אים אהיים געקומען זיך באדאטן■ .עם האט אים זייער פארדראסן
פארוואם מיר האבן אים ניט דערציילט אז מיד זיינען אידן וואלט ער אונז
געווען בעסער אפגעהיטן ,נאר יעצט קען ער אוגז גארניט העלפן .דערווייל
י.אבן אונז באמערקט די צוויי פאליציסטן און אונז געדראט מיט די
פינגער .סיי ווי די ערד האט שוין אוגטער אונז געברענט.
מיד זיינען געגאנגען צו דעם ערשטן שאנטאזשיםט אז ער זאל אונז
אפפירן אין דער געםטאפא .ער אליין האט מורא געקראגן ווייל אויב ער
ז!אט געוואוסט אז מיד זיינען אידן איז פארוואם האט ער ניט דעדציילט
די דייטשן נאד גענומען געלט .יעדנפאלם איז אים שוין די גאנצע זאך
געווען זייער אומאנגענעם ,מיד ווייטעד האבן שטאדק געוויינט ,וױיל ער איז
געווען דער ערשטעד וואס האט אונז אומגליקלעך געמאכט .מיד פארמאגען
נישט קיין גראשן .עד האט ארויסגעבאפט  200זלאטעס אז דאם קען ער
אונז בארגן ,מיר האבן ניט געוואלט נאד אדער אין געסטאפא אדעד
אונז ווי עם איז איינארדענען .ער האט אונז ־ איינגעארדנט אין וואווער ביי
ווארשע און איז געווארן אונזער בעסטער פריינט .ווי מיר זיינען שפעטער
גיעוואר געווארן האט די װישניעװםקין אויף אים אזוי געוױרקט״ מיד האבן
זיך צודיק אפגעזוכט .נאד מיין שוואגער שמזאל פאדער איז אוועק און
איז געווען אין סושיצעד וואלד .אזוי האבן מיר זיך געראנגלט און אויס־
געקעמפט דאם ביסל לעבן ביז צו דעד באפרייאונג.
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אץ ך־ י$רג פ \1גךױל

1

• רחל שװארצבױמ (קל8רמ8ן)
אויפגענומען דורך יעקב שמארץ
ר in

שװארצבוים־קלארםאן
■

.

אי ך ווייס״ און בין כמעט זי כעד״ אז נאכן איבער־
לייענען מיץ באשדייבונג װאם איך בין״ אגב .פיזיש נישט בכוח קיץ צענט
חלק איבערצוגעבן ,וועט דעם לייענעד דוישן אין די אויעדן דעד געקלאפ
פון די רעדער און לאגג וועט ער .זיך נישט קענען באפרילען פון דעד
טראנפאדטן אטמאספערע און פוב׳ם ווילדן שרייען ...װען דעד פוילישער
באדן איז פארפלייצט געווארן מיט .טייכן אידיש בלוט״ ווען די רויט
שווארצע רויך וואלקגם פון די שטענדיק ברענענדיקע קדעמאטאריעם האבן
באדעקט דע  0הימל .און צי איז בכלל ,אין יענע טעג געווען א הימל,
אפילו די באטור אליץ איז געווען אזוי שרעקלעו אמריות׳דיק  .צו אונז
אומגליקלעכע .א קוואל פון טרערן שטיקן מיד נאך הייבט דעדמאנענדיק
זיך אז שטענדיק ערב אן אקציע פלעגט בלאזן אזא שטארקעד ווינט״ גלייך
ווי הונדערט מכשפות װאלטן זיך מיט אײנמאל אויפגעהאנגען״ אין אזא
נאכט פלעגט דער בייזער ווינט אנטראגן קופעס מיסט נעבן די שמוציקע
באראקן׳ אין אזא נאכט פלעגן די קדאען שרעקלעך קראקן ,און דאס אלץ
האט נאך מער פארשטארקט די שרעק״ דעם פחד פארן אנקומענדיקן טויט.
צווישן  .די .טונקעלע • אנגעלאפענע ביתע וואלקנס פלעגט זיך באווייזן א
קליינע מאטע לבנה״ האט זי געהאט שטענדיק א פארקרימט פנים און
עס  .האט אויסגעזען אז אט אט גייט אונמער די גאנצע וועלט און  .נאך
איידער דעד מארגנשטערן וועט זיך באווייזן װעט שױן.אלץ זיין צו .שפעט״
אלע  ,וועלן מיד שוין זיץ ארױסגעיאגט״ באדויבט ,געשעניעט און אוים־
געמאדדעט ...שוין פיל יארן זיעען פא ראי בער זיגט יענע קאשמארע
בלוטיקע טעג און עס זיעען נאד פדיש און פארביק אין זכרון די גרויל־
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•סצענעס פון א גהינום װאס האט זיך אפגעשפיזט אױף דער ערד אין סאמע
הארץ פון אײראפע אין מיטען פון א רייכן־ מיט ■קולטור און צױױליזאציע־
יאר־הונדערט .ניץ! פון די בלוטיקע וואוגדן װעל איך שוין קײנמאל ביט
װערן אויסגעהײלט ,מײן טרויער אויף די פאראורטײלטע מאכטלאיזע שװעםטער
און ברודער קלײנע קינדער און פרייבט ,און צװישן זײ מײנע נאעגטםטע
— מײבע טייערע עלטערן װעלכע זײנען מיט אזא טראגישן טויט אומ־
געקומען אױף קידזש השם .זאל מיץ גאשרייבונג זיץ ןןי א הייליקער
אבדעבק פאר די קדדשים װאס זײנען אומגעבראכט געװארן אין שרעקלעכע
׳יסורים ,באגראבן געװארן אין פארשידענע ברודעד קברים״ אין אומענדלעכע
מאםן קברים װאס זײנען פארױיט און צעאקערט געװארן אויף די פעלדער
פון די אידישע גלוח׳ן אין אייואפע .ת j ,צ .ב .ה.

די ערשטן! שרעל! מיינע אויפן וועג פון ווארשע קײן מאט»שאװ
הארט פארן אויסברוך פון דער בלוטיקער קריג ,האב איך זיך
געפונען אין ווארשע וואו איך האב געאדבעט• שניידעריי ,וואס אן אמת מיץ
פאטעד״מאיר קלאדמאן און מיץ מוטער זיינען געװען-שטארק דאקעגן איך
זאל פארן קיץ ווארשע ,גלייך ודי זיי וואלטן פארגעפילט וואס■ פארא
גרויסער־ חורבן עם גרייט זיך אויף דער וועלט בגלל .אץ אויפן אידישן
פאלק בפרט .איך האב אבער זייער שטארק געצויגן א ץ -ד ע ר גרויסער
שטאט .דאם קלייגע ארעמע שטעטל טאמאשאוו וואס אין די פריערדיקע
.יארן איז געווען אן אויפבלי הן אין דעד מלאכה הן אין האנדל .איז מיט
איין• מאל ווי אנטשלאפן געווארן .דער • אנטיסעמיטיזם האט יאנגעהויבן לגבי
דער אידישער •באפעלקערונג ארויסצוווייזן זײנע שארפע נעגל .עם האבן
זיך אוי&געמאכט קריסטלעכע געוועלבן ווי *סאמאפאמאץ״ און נאך אנדערע
און האבן -ממש אדויסגעדיסן דאם ביטל חיובה  .פון א סך  .ארעמע אידישע
העגדלער וואם זיינען גאנצע טעג געזעסן .פאר די• געוועלבער און געליינט
א צייטונג .דאס שטעטל האט באקומען א טרדיעריקע שטימונג .די אדבעטער
האבן:אגגעהויבן־ גיין מיט אראפגעלאזענע קעפ .דער בעל־מלאכה האט ליקװײ
דירט זיין ווערקשטעל ,די ארבעטסלאזיקייט איד געוואקסן פץ טאג צו
טאג; אץ פיל .ארבעטער זיינען .זיך צעפארן אין די גרויסע שטעט • און דאן
בין איד אייד מיטגעריסן געווארן און מיינע עלטערן האב איך •געפתאווט
איבעךצײגן אז •'נאר אין ווארשע װעל יאיר זיד ארויפארבעטן ,און מיט' זייער
א שווער הארץ האבן מיינע עלטערן מסבים געווען אץ איד בין געפארן
קיץ ווארשע ,אץ ווי כ׳האב שוין דערמאנט י האב איך געארבעט שניידעריי
אין.זיי ער א גרויסע פירמע וואט איך האב יעדן טאג מער געלערנט אץ
בעסער געקענט .אבער צו יענער צייט־ האב איך נאד ניט געוואוסט אז

655

יזכור כוך

דער גורל פון מענטש וואס איז אזוי שטארק פילבאר  .וועט  .פירן אז .איך
זאל .קענען דאס פאך כדי אין .די שפעטערדיקע בלו טיק ע ,ט עג פון .דער
וויסטער מלחמה מיר ארויסצוהעלפן און אפשר אפראטעווען מיין ארעם פינסטער
לעבן וואט איך האב דעמאלט איבערגעלעבט .אין  8קורצע צייט ארום
איז אויסגעבראכן די קריג און באלד איז אלץ .געווארן פארהאקט און פאר־
שלאסן ,קיין באן ,קיין אויטאבוס ,און מייגע געדאנקען האבן זיך אנגעהויבן
קנוילן  .ווי שווערע כמ 8רעס ,ווי אזוי און ווי אזוי.באקומט .מען זיר קיץ
טאמאשאוו צו מיץ י משפחה• איד האב געוױינט אץ געקלאגט אן אויפהער
מורא האבנדיק איינער אליץ צו זיין אין דעם געווירבל וואט האט זיך
געשאפן .צופעליקיהאב איך' זיר אנגעטראפן .אויף א גרופע מעגטשן• וואס
האבן זיך פשוט געלאזט גיץ צו פוס ,איינער קיץ לובלין איינער קיץ
זאמאשטש ,איך בין מיט מיט דער גרופע .אויפן וועג איו מיך באפאלן די
ערשטע שרעק ,די באמבארדירוגגען זיינען געווען שרעקלעך ,שיסערייען פון
אלע זייטן ,וואו מייגע אויגן האבן געקוקט האב איך געזען א שריפה,
אידישע פאמיליעס מיט פיצלעך קיגדער האבן זיו אויף פויערשע וועגעלעך
מיט בעטגעוואנט געשלעפט אהין און צוריק ,ב׳האב ממש געפילט אז מיין
יונג הארץ שטעלט זיך אם פאר פחד .אזוי האבן מיד זיך געשלעפט ג8נצע
פיר וואכן ,וואו געטאגט ניט גענעכטיקט ,מיד ,צעבראכן האלב טויט און
פאר׳חלש׳ט בין איך אגגעקומען קיץ טאמאשאוו.
*

מיין' אנ קו ם קיין ט  $ט א ש #וו

^

.

»

װעןיאיך בין אריינגעקומען צו אונז אין שטוב אריץ איז מיר באלד
פינסטער געווארן אין די אויגן ,מיינע עלטערן האב איך אינגאנצן גיט
דערקענט ,עפעס זיינען זיי מיט איץ מאל אלט געווארן .אויף מיין פראגע
וואס הערט זיך דא 1האט זיך מיין מאמע ע״ה צעוױינט און עקשנוון׳דיק
געשוויגן .עם איז אבער פאראן שוױיגן װאס שרײט העכער פון אלע
׳געשרייען און פץ אלע רייך ,זי האט געבעך ניט געוואלט פאר מיד
דעמאלט פאנאגדערוויקלען די מגילה פון פיץ און יסורים ,און די אויס־
פירער פץ די מאוימ׳דיקע פאדברעכנס וואט האט זיך שוין אין אזא ק ורצע
צייט ־ אפגעטאן קעגן דעד  .אידישעד׳ באפעלקעדונג  .אין טאמאשאוה איד
שוױיגן דעמאלט האט אויף מיר .געדוגערט; האט מיר ממש מיט בליצן
געשמיסן אין פגים .אומעטיק און גידערשלאגן ביו איד 8וועקגעפ8לן.
אויף צו מארגנס .האב איד שוין אליץ דערזען די גרויסע בראך-ן
עטליכע געסטאפא' מערדער האבן געפירט א .גרופע .צענויפגעכאפטע אידן
אויף צוואבגס־ארבעט ,ווי צעיושעטע .טיגערס האבן זיי ווי אין ספאזמען
געדונערט :איר לייזיקע שמוציקע אידן ,־און דערביי מ׳יט גומענע פאלקעס
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געקלא&ט איבער די קעפ .א געװאלדיקע שרעק איז מיך באפאלן װאם
האט אין מיר אפגעטױט יעדע האפענונג און גלויבן .װי א שווארצער שאטעז
האט זיך אדום מיד דעד פחד אויסגעשפרייט .וואס טוט מען? וױ אזוי
ראטעוועט מען זיר? מיין פאטער ע״ה האט א באקאנטן קרלסט נאצאלט
א געוויסע סומע געלט ער זאל מיד אריבערשווארצן די גרענעץ קיין ראווע־
דוסקע׳ איו איד האב זיר אנגעטאן פויערשע קליידעד און זיר מיט א
שווער צעבראכן הארץ געזעגנט מיט מייבע טייערסטע .מיין פאטער ע״ה
האט מיד שטיל גאכגעשריען ׳ איד האף דחל׳ע  .אז דו וועסט לעבן און
איבערלעבן אט־די וויסטע צייט פון פאדברעכעדישקייט פון כולו חייב ,און
איך בין בשלום אנגעקומען קיין ראווע צו די סאוויעטן און האב פדייער
אפגעאטעמט.
I

מיין איינזאם לעמן אין ראווע רופקע כיז ע פ האט
אויפגעגראכן די דייטש־רופישע קריג אין מני1941 ,
אנגעקומען קיין ראווע בין איד זייעד שפעט׳ אבער די גאסן זיינען
נאד פול געווען מיט שפאצירנדיקע און מיט זייער פיל אידן און טאקע
טאמאשאווער״ און אלע ווי איינער דערציילן ווי ביטער און שלעכט עם
איז זיי״ ווי זיי וואלגערן זיך אין די בתי מדרשים״ אין די שולן ,ווי א
טייל האבן שוין ניט פון וואס צו לעבן ,און מען לאזט זיי אין ערגעץ
ניט אריץ״ ווארום אלע קרענק און אלע פארשידענע חולאת׳ן האבן די
ביעזשענצעם געבראכט ,און א טייל קלייבן זיך צוריק צו שווארצן די
גרענעץ קיץ טאמאשאוו ווארום זיי קענען שוין דא ניט אויסהאלטן .א טייל
ווייטער קלייבן זיך צו פארן קיץ רוסלאנד פון וועלכן ס׳גוערט פון צייט
צו צייט געשטעלט פון דער רומישער מאכט עשאלאנען און ווער ס׳וויל
קען פארן .ווען איד האב זיי דערציילט אין קורצן אין וואם פארא גהינום
די טאמאשאווער אידן געפינען זיר״ ווי י ער מלאך המות האט דארט
אויסגעשפרייט זיינע שווארצע פליגל און שוינט ניט קיינעם״ ױנג און אלט״
ווי אזוי די דייטשע מערדער זייען טויט אויף טריט און אויף שריט,
זיינען אלע מיט אפענע מיילער שטיל געבליבן״ אבער״ נישט אלע האבן
מיר געגלויבט את אויפן ארט מיר געזאגט אז איך טרייב איבער״ און א
סד זייער א סך טאמאשאווער זיינען טאקע צוריק קיץי טאמאשאװ און האבן
נעבעך שפעטער זייער זייער טייער כאצאלט.
מיץ זיידע ע״ה׳ ר׳ חיים פערשטמאן מיט דעד משפחה וועלכע האבן
זיד שוין פון לאנג געפונען אין ראווע האט זיר זייער דערפרייט מיט
מיר .ער האט מיר אויך דערציילט ווי שלעכט און ביטער ס׳איז דא אץ
אז זיי האבן באשלאסן צו פארן קיין רוסלאנד.
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067

■

נאך.עטלעכע טעג האב איך געפונען ארבעט ביי שניידעריי ,איך האב
קיץ סך ניט פארדינט ,כ׳האב זיך קוים געקענט אויסהאלטן ,אבער אלץ
.מאלט אלך געווען אנגענומען פאר ליב ווען ניט דאס איבערקלערן טאג
און נאכט פארשטעלגדיק זיך אין וואס א שדעקלעכע לאגע מיץ משפחה
געפינט זיך .גאגצע נעכט בין איך געלעגן און געוויינט אויף אונזער
אלעמענס גורל.
■

אין א געוויסן טאג האט מיין זיידע ע״ה מיט דער משפחה זיך מיט
מיר הארציק געזעגנט און זיינען אפגעפארן קיץ רוסלאנד .וואס אן אמת
האט עד זייער געוואלט איך זאל מיטפארן ,איך האב קאטעגאריש אפגעזאגט,
ווייל איך האב געגלויבט אז אט אט ענדיקן זיך אלע צדות וויל איך בעסער
זיין נאענט פון מיץ משפחה וועלכע געפינען זיך ניט ווייט פון דאנען .אזוי
האט זיך געצויגן מיין איינזאם לעבן מיט אומעטיקע טעג אץ שלאפלאזע
נעכט ביז — ביז יוני  1941האט דאפטום אויסגעבראכן די דייטש־רוסישע
בלוטיקע קדיג.
m
■

מיין צוריק גיין קיין טאמאשאוו און מיינע ;ײע
שרעקלעכע איכערלעגונגען .
fe

די זון האט זיך אונטערגעטונקט אין א פייערדיקן ים און אן אנגע־
צונדענע אין גליהיקעד צעפלאמטקייט האט זי זיך אראפגעגליטשט הינטערן
האריזאנט און איז פארשוואונדן געווארן איבעדלאזנדיק נאד זיר אויף זייער
א לאנגע צייט אן אנגעצונדענעם דויטן בלוטיקן הימל .די גאסן זיינען פול
מיט מענטשן ,מען לויפט אהין און צוריק ,מען ברעכט זיר די הענט,
מען וויינט מען ק לא גט ,ס׳איז אויסגעבראכן א קריג פאר וועלכער מיד
האבן אזוי שטארק געציטערט .און אט רעד מען ,אץ אט באמבארדירט
מען און ס׳איז שוין דא גע׳הרג׳עטע ,אץ אט שיסט מען פון אלע זייטן,
און איידער וואם ווען האט מען שוין געהערט די ווילדע קולות פץ די
דייטשע מערדער אץ איד בין צוריק אין קלעם ,צוריק אין פייער .איך און
נאד עטלעכע טאמאשאוועך משפחות האבן זיך געלאזט גיץ צוריק קיץ
טאמאשאוו .איבער פעלדער אץ וועלדער האבן מיר זיך קוים דערשלעפט
קיין טאמאשאוו .אריעקומנדיק צו מיעע עלטערן זיינען זיי אויף מיר
ארויפיגעפאלן און זיך ספאזמאטיש צעוויינט .א קוואל פץ טרויער האט ארוים־
געקוקט פון מיץ מוטערם ע״ה אויגן ,זי האט געקוקט אויף מיר מיט ,א
צעמישטן בליק זי האט זיך אפילו נישט באמי ט אפצוווישן די טדערן ,איר
צער איז געווען עכט און טיף אזוי אז עס האט מיד אזש פארקלעמט ביים
הארץ.
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אזרי ווי
באלד צומארגנס דערהאלטן מײנע עלטערן  8מעלדונג
זײער טאכטער איז געקומען פון רוסלאנד ד 8רפן פאר מיר מײנע עלטערן
באצאלן  8גרויסע סומע אויסלײז־געלט .ס׳איז געווארן  8יללה אין שטוב
װאו נעמט מען 8זויפיל געלט ,אבער ס׳איז נישטא קיין תירוץ ,מארגן
8־טען אינדערפרי מוז די סומע ארײנגעטראגן װערן .מיין מוטער ע״ה האט
גענומעז  8גאלדן קײטל װא 0מיר האבן נאך פ 8רמאגט און געגאנגען ע0
פארקויפן דעם פוילישן גלח .זי האט דעם גלח פון אלעמען דערצײלט״ דעד
גלח האט גענומען ס׳קײטל און ד.אט באצאלט און ,ראטעװעט .א8
אײער קיגד ,האט ער געזאגט .מיין מוטער האט אים זײער הארציק
געדאנקט און אװעקגעגאנגען .אױף צומארגנס האט זי פאר מיר די ס!מע
באצאלט .און אזוי האבן אלע אידישע משפחות װאם זיינען געקומען פון
ראװע געמוזט באצאלן גרױסע געװאלדיקע סומעם אויםלײז געלט .עס איז
איבעריק צו צוגעגן װי 8זױ די דייטשע מארד־מאשין האט מיט אלע אײנצל־
הײטן פיגקטלעך געקלאפט״ 8זוי אז װזנלבעד איד ס׳איז פון ערגעץ געקומען
האט די געסטאפא באלד געװאוםט .פארשטײט זיך עס האבן גיט געפעלט
קײן צוטראגערס״ מוםרים פון אלע מיגים ,ווי טויזנטער אויגן האבן געלױערט
אויף יעדן איד.
אין  8קווצע צייט ארום קומט אריץ  8דייטש און זאגט  !8ער
וױיםט 8ז איך בין א שנײדערין צי איך וועל קענען נײען פ 8ר זײן
פ 8מיליע פארשידענס 1יא ,האב איך געעגטפערט ,און זיו דערין אנגע־
כאפט װי  8װילדע מציאה .איך האב אנגעהױבן ארבעטן פאר זיין משפתה
און עו האט געשיקט נאך דײטשן און איך האב געדאנקט ג־ט ווא 0אלע
זײגען געווען צופוידן פון מײן ארבעט .איך האב אפילו געקראגן א
זאנדער־אױםוױיז ,ד .ה .אן ארבעטם ק 8רטע.

חןר בלבול אז איך בין  8נןאמוניפטין
אין א געוױסן פרימארגן קומט 8רײן דער געסטאפאוועץ פראקאפ
און מעלדעט אז ער האט א נאפעל איך זאל טיט אים גײן און איך
בין ארעסטירט װײל איך בין א קאמוגיסטין״ ער גיט מיר ציימ  5מינוט
און קען דיך מיטנעמען װאם איך װיל ,מייגע עלטעדן האבן אנגעהױנן
שטארק צו וױיגען און בעטן דתמים און ער איז געשטאנען קאלטבלוטיק
און זיך צוגעפײפט עפע 8 0לידל ,ער האט אויך געזאגט אז צום עדשטן
פירט ער מיך צום הױ 8ט ם .ס .מאן זיידעל .דערהערנדיק .דעם נאמען
איז מיר א ציטעד אדודך גאך מיץ לייב .דעד הוי 8ט  . 0ס .מאן זיידעל,
איז געווען פון מיטעלן װאוק 8 <0נו ײ ט פלײציקער״ דאס פנים זיינם  .האט
זיך צו יעדער צייט געקענט ענדערן״ דא איז עד געװען שטרענג אנגע^
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בלאזן מי ט אויסגעשטעלטע  ,בייזע .אויגן ווי .,א *.דעספאט ,אין א■ .מעוט
.שפעטער פלעגט ער סאדיסטיש שמייכלען ,ווען מען איז אים געווען נאכגיביק
:און אונטערטעגיק .דער קלענסטער ; ברוך קעגן זייבע פארארדעגוגגען
איז גישט אדורך שטראפלאז ,פאר דעס  .מינדסטן .פארשפעטיקן זיך מיט
עפעס פלעגט ער דערשיסן האלטנדיק אין איץ .האנט דעם רעוואלװער און
אין דער צווייטער האנט אן עפל וואס ער האט דערביי געגעסן .ווער
קען זיך דען פארשטעלן וואט ס׳האט זיך רעמאלט אפגעטאן אין מיץ
הארץ .ווען איך בין אריינגעפירט געווארן צו דעם רוצח זיידעל״ אזױ וױ
ב׳האב נאר דערזען זיינע גזל׳נישע אויגן׳ איז מיר פאר שרעק דאס לשון
.אפגענומען .געווארן׳ איר בין' געבליבן שטיץ איינגעבויגן צענויפגעקאר־
טשעט גלייך ווי דער גאנצע אידישער גלות האט זין פלוצלוגג ארויפגעלייגט
ווי א שוועדע מאםע אויף מייגע יונגע פלייצעס.
L
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ער האט זיך ווילד צעשריען :דו פרעכע קאמוגוסטין וואס ,דו ביסט!
אויסדרייען זיך צו ד עי וואנט! די הענדע אין דער הויך! און ה א ט.זי ך
אנגעהויבן פארן מיטן רעוואלווער .מען איך האב דערזען דעם טויט פאר
די אויגן■ בין איך צו זיך .געקומען און .זיו שטארק צעוױינט און בין
,געפאלן צו זיינע פיס און מיט א הארץ־דײסנדיקע שטימע אים געזאגפ
אז איד .בין נאד א קינ ה און וויים איבערהויפט .ניט וואט דאם איז .אין
זעלבן מאמענט איז ער ארוים׳ איד וריס ניט צי .מ ען האט• אים גערופן,
נאר  .אפן ■לאזנדיק אביסל די טיר האב איד באמערקט ווי איינער גיט איט
א פאר פלעשער בראנפן״ און רעדט עפעם מיט .אים ,באלד איז ער צוריק
אריץ אץ נאך העבער געשריען ווי פריער  :העראוס דו .פארפלוכטע קאמול
ניסטין! ווי ..א ציטערדיק בלעטל האב איך זיך קוים ארױסגעשלייכט״  .און
אדיינקומענדיק  ,אין שטוב אריץ האב איך ערשט פאר׳חלש׳ט״ אץ. .נישט
געזען די גרויסע פרייד פון .מיינע עלטערן וואט  .איך בין ניצול געווארן
און צוריקגעקומען ווי פון.י עג עד וועלט.
אזוי איז יעדן טאג געוואדן עדגער און עדגער״ יעדן טאג אין יעדן
נאכט איז געווען א קאמף פארן קענען דורבלעבן •דעם •טאג .מען האט זיך
אנגעהויבן• ױיםן .צו דער ארבעט װייל וועד ס׳'האט געהאט אן  8רבע טס־
קארטע האט געהאט רעבט צו לעבן .שפעטער אבער האט מען אנגעהױבן
פץ דעד שרעקלעד ־ שווערער ארבעט ניט צוריקקומען •,דער ערשטער פאל
איז געווען :די משפחה־ שווינדלער מיט פיר זין״ נאד דעד -ארבעט האט
מען זיי געהייסן פאר זיד אויסקאפן גריבער אץ דערשאסן אץ געמאלדן ידעם
יודן־ראט מען זאל זיי גיץ באגראבן ,באלד האט ר׳ נחום צוקער ע״ה די
געטראגן אויף זיינע פלייצעם .אויפן . ,בית עולם .מיד האבן דערזען דעם
גרויסן•• ,חורבן .וואם טוט מען ל שמעץ גאלדשטיץ ,בנימין בלאזער; גרשץ
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גררטלער״ מאשע רוטענבערג א .8 .פלעגן זיך פון צייט צר .צײט ארײג'־
גנב׳ענען .שטילערהייט אין דעם קעלער וואו מײנע עלטערן זיינען געלעגן
באהאלטן און מיר האבן אפילו איין מאל געהאט באשלאסן זיך צו מאכן
בונקעדס אין וזאלד ,עס איז אבער גארניט געװארן דערפון״ װײל צו פיל
האבן מיר געדארפט דיזיקידן.
»

די אקצין! קײן גזשעשאנאװ
די ערשטע אקציע איז פארגעקומען אין מערץ  .1942לױט א באפעל
דארפן מעגער ,פרױען אין משך פון טאג זיך צושטעלן אױף דעם און דעם
פלאץ .דרײ שאסן האבן געגעבן א סיגגאל אגצוהױבן די אקציע .באלד האבן
זיך דערהערט די וױלדע געשדײען פון די גרופן־פירערס און באפעל־געבערם,
זיי זיינען געשטאנען אין פדלער קריגס־גרײטשאפט ,אױסגעשטעלט דא און
דארט אין גרופעס״ םטראטעגיש פלאנמעסיק ,אזױ װי מאנעװרעס פאר אן
אנגריף אויפן שונא .עפעס א קלײניקײט די טאמאשאװער אידן מיט זײערע .
פרױען און קינדער באדראען דאך דעם דײטשן רײך און די הויפטשולדיקע
אין דער װעלט־מלחמה זיעען דאך די אידן .אלע קעמפערס האבן באך פרן
פריער באקומען אויסגעטײלט ראציאנען אלקאהאל ,דאס פלעגן זײ באקומען
פאר יעדער שחיטה וױיל דאן דערגרײכט מען בעסערע רעזולטאטן און די
*ארבעט״ אלײן גײט דעמאלט פליגקער ,דרייסטער ,ווילדער .מיר האבן דער־
זען דאס גרויסע אומגליק פאר די אויגן .די מהומה און פארצװײפלדנג איז
געווארן גרױס״ מען איז אומגעלאפן דערשראקן און פארלױרן 8װאו כאהאלט
מען זיך״ דואו לויפט מען? ניט אלע אידן האבן געהאט בונקערס אדער
קעלערם ,אי? מען געלאפן צו די שכנים אין די בשותפות׳דיקע באהעלטענישן,
און דא איז שוין שפעט״ די דײטשן הוליען אויף די גאםן .אביםל צוגע־
ריתטע רייכע אידן האבן זיך פאר גרויסע םומעס געלט אױםגעקויפט און
אױף זײער ארט האט מען גענומען זוכן די אועמעוע .מיט אויםגעשטרעקטע
ביקסן זיינען די מערדער ארומגעלאפן פון אלע זייטן׳ גײ אלע װעגט האבן
זײ אנגענומען שטעלונג וױ סטראטעגישע פאזיציעס .באלד האנן אפגעהילכט
כסדר׳דיקע שאסן ,דאם וױלדע שרייען פון די באנדיטן ,געװיינען פון קיבדער,
דא 0קרעבצן פון די פארוואונדעטע .ו א ארן ד או ט איז אדורכגעלאפן א איד
און א מערדעדישע קויל האט אים באלד אנידעדגעלייגט.
איך בין געלעגן אױף א בוידעם פארשטעקט אין א װינקל׳ און
דורך א שמאלע שפארע ארויסגעקוקט ,און פלוצלונג האבן מײנע אויגן
דערזען װי מען פירט שוין מײנע טייעדע עלטערן מיט די הענט אין
דעדהויך .א דערשטיקטער געשריי האט זיד ארױסגעריסן פון מײן פאד־
בלוטיקט האיץ ,כ׳האב זיך געדיםן די האר פון קא 9און זיד ספאזמאטיש
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צעווייגט ! יעצט בין אין שוין אליץ עלנט וזי  8שטיין .אזוי האט מען
אלע מאל אנדערע• געפידט צום זאמלפובקט ,א מייל ניט דערפירט נאר דעד־
שאמן . ,און • אלע אוועקגעפירט קיק טשעשאגאוו און פון טשעשאנאוו קיץ
בעלזשעץ .מיינם א ברודערל פון  12יאר ,האט זיך אוועקגע׳גינב׳עט און איז
צוריקגעקומען ,מיץ פרייד איז ניט צו באשרייבן ,ווען איך האב אים דערזען
האב אים איינגעארדנט ביי א ג ד ,פאר געלט פאדשטייט זיך.
נאך דער אקציע האט מען שוין צו זיו ניט געקענט קומען .א
געוויסע טייל איזץ וואס זיינען געווען אױסבאהאלטן זיינען צוריק געקומען
און די וואס האבן געהאט ארבעטס קארטעס האבן נאך דעדווייל געהאט רעכט
צו לעבן ,אץ איו צווישן זיי .פון מיץ מוטער ע״ד .האב איך נאך א
בריוועלע דעדהאלטז וואו זי שדייבט אז זי בעט נאד ג־ט עם זאל באטש
באיבן א זכר ,איך זאל בלייבן לעבן ,אבער וױי אדן ווינד איז געויעז צו
אזא לעבן ,די טאג־טעגלעכע שרעק און פחד ,דעד הונגעד וואס האט ארויס־
גענומען דאט לעצטע ביסל מארך פון די ביינעד .אבער דאם מעסטל צרות
איז נ או וױיט ווייט ניט געווען פול.
■

די אקציע קיין בעלזשןןץ
fe

דעם 2־טן טאג שבועות אין דעם זעלבן יאר ,איז פארגעקומען די
2־טע אקציע .מיט נאך א גרעסערן אימפעט פונקט ווי ווילדע חיות זיינען
די רוצחים אומגעלאפז״ געזוכט ,גענישטערט אין די לעכער ,קעלערס אץ■
בוידעמער און געשלעפט צום זאמלפונקט ,ווער ס׳האט ניט געקענט גיץ איז
גלייך דערשאסן געווארן .די זעלבע סצענעס האבן זיך איבערגע׳חזר׳ט ווי
ביי דעד ערשטער אקציע ,די זעלבע ווילדע קולות ,דאס קלאפן איבער 1י
קע ,9דאס צוטרעטן מיט די פיס פיצלעך קינדער ,דאס שרייען אץ וויינען
האט ממש צעריסן ס׳הארץ .דאס מאל בין איך געווען באהאלטן אין א
פארמאסקירטן קעלער•
װי מען האט מיד שפעטער דערציילט האט איין איד געהאט ״מזל״,
ווען עד איז ארויף אויפן וואגן האט ער אויסגעהויבט זיץ נשמה ,זיץ
טויטער קערפער איז געבליבז ליגן אין דער ענגשאפט צווישן די לעבעדיקע.
ווען אלע קרבנות זיינעז שוין געווען פ איל איז האט איינער געפרעגט די
דייטשז וואם מעז זאל טאן מיט די דערשאסענע וואם וואלגערן זיו ז —
אדויפלייגן צווישן די לעבעדיקע — איז געוועז דעד ענטפער .אפפארן!!
— האט דער ; אבערשטורעמפירער אויסגעשריען .אונטער א קאמפאניאמענט
פון הארץ רייסנדיקע געוויינען און יללות האבן די װעגענער זיו גערירט
פון ארט ,אלע אומגליקלעפע קרבנות האט מען א&נעפירט קיץ בעלזשעץ
צום פארניבטן.
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ױדן דיין
אויף צו מארגנם נאך דער צודייטעד אקציע האט טאמאשאוו אויסגעזען
וזי א בית־עולם ,די הייזער צעשטערט און צעראבירט .אפגעראטעוועט האט
זיו זייער א קליינע צאל אידן וואם זיינען געווען גוט אױםבאהאלטן״ געבלי*
בענע יתומים ,אלמנות און עלנדע צעבראכענע נפשות .דעם ױדךראט האבן
די מערדעד נאך דערוױיל געשױנט״ אויסעד יהושע׳לע פישעלזאן ע״ה וועלכער
איז נ א ך מי ט א צייט צוריק באגאנגען זעלבסטמארה א טייל האבן געזאגט
אז די מערדער האבן אים דערשאסן מיט זיץ פרוי און קינד וױיל עד
האם ניט געוואלט געבן קיין אידן״ און אדיף זיין אדט איז געווארן •פדעזעס
אבא בערגערבוים הי״ד .אזוי האבן מי ה דאס ביסל איבערגעבליבענע אויפסגיי
זיך אנגעהויבן מוטשען שױן באהאלטענערהײט און געשוואלן געווארן פאר
הונגער און כסדר׳דיקע שרעק פארן אנקומענדיקן טויט.
I

נאך א קורצע צייט ,שפעט .בײנאכט״ קלאפט מען אין מיין באהעל־
טעניש״ כ׳האב זיך זייער שטארק דערשראקן ,ווען עד האט אנגערופן
מיין נאמען און געזאגט :אנטלויף וואס שנעלער״ וױיל מארגן דארף שוין
לויט א באפעל טאמאשאוו זיין ױדן־רײן מיטן ױדן ראט בתוכם״ און אז
די דייטשן ווייסן פון אלע באהעלטענישן וואו דאס ביטל אידן באהאלטן
זין אוים״ אנטלויף! איך אנטלויף שוין אריך .דאם איז געווען  8איי
וואט האט געארבעט ביי די דייטשן אין אדבעטס־אמט .איך האב באלד
געמאלדן וועמען כ׳ האב געקענט״ מען האט אבער ניט געגלויבט .איין איד
האם זיך איינגעשטעלט ס׳לעבן און איז צו צו זיץ שטוב זען״ ךי יטירן
און די פענסטער זיינען שוין געווען אראפגעריסן און אלץ איז שוין
געדוען בארזיבט .פרייטיק בין איך אגטלאפן קיץ טארנאוואטקי .אויפן וועג
האב איך שוין דערהערט די שיסערייען .טאמאשאוו איז געבליבן ױדן־רײן.
■

מיינע איבערלעבמגען אין טארנאוואטקי

a

אנקומענדיק  .קיץ טארנאוואטקי האב איך דערזען פיל טאמאשאווער
וואם האבן דארט שווער און ביטער געארבעט אן געלט נאד .פאר א
ביטל עסן ביי פארשידענע אדבעטן״ פארשטענדלעך אט די אלע אידן
האבן .געהאט ארבעטם קארטעס .עם האבן אױך געארבעט קריסטלעבע
ארבעטער ביי פארשידענע ארבעטן״ אבער זייערע ארבעטם פאדינגונגען און
בכלל זייער לעבן איז גאנץ אנדערש געווען״ •די האבן קיין שום • שרעק
ניט גער,אט אץ אויך עסן צו דער זאט .איך האב זיך געמאלדן :צום
דירעקטאר פץ ם .א .קינע מיט מיין ארבעטס־קארטע אלם שניידערין״ ער
האט באוױליקט״ און איך האב אנגעהויבן ארבעטן שניידעריי■ ■פאר די־
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קריסטלעכע אדבעטער אן געלט ,און עסן האב איך געקראגן פון די וואס
ב׳האב פאר די געארבעט״ צו ע 0ן האב איך געהאט אזוי אז איך ד.אב א
סך  .מאל געקענט אוועקגעבן .פארהעלטענסמעסיק איז געווען רואיק ,דער
דירעקטאד .פלעגט אונז כסדר טרייסטן אז אונז וועט קיין שלעכטם ניט
געשען .שטענדיק האט ער אונז פארדבערט אז מיר .דא דינען ארבעטם־
נוצלעכע ,ער איז טאקע אלעמאל געפארן קיין לובלין אויס צו פועלץ צו
פארלענגערן אונז ס׳לעבן.
•אין א געוויסע נאכט איז מיין ברודערל שמואל וואס איז געווען
אויסבאהאלטן ביי א גויע ,געקומען צולויפן פארשווארצט ,באדוועם און
נאקעט ,אז די גויע האט אים ארויסגעווארפן ..עם איז מיר געווארן פינטטער
אין די אויגן .מען האט מיך געראטן אים ניט איינצומעלדן .ווייל מען
וועט אים הרג'נען .האב איך אי ם אנגעהויבן צו • באהאלטן אלע מאל אויף
אן אגדער ארט.
איין מאל מעלדעט מיר דעד דירעקטאר אז מארגן נעמט עד מיך
קיץ טאמאשאוו צו נייען פאר זיין פאמיליע וועלכע האבן געוואוינט אין
דוזשע בערגעדבוימ׳ס הויז .איך האב דיער קיץ חשק ניט געהאט .אבער
אפצוזאגן פארשטייט זיך האב איך ניט געקענט ,און כין אויף צו מארגנם.
מיט אים אוועקגעפארן .איך בין געזעסן דאדט און גענייט .דץ פרױ איז
זייער צופרידן געווען און איז צו מיר דיער גוט געווען .אירע מילדע
בלויע אויגן זיינען ניט געווען אזעלכע וואס מען פלעגט זען ביי אנדערע״
ווען די פלעגן זען א איד .אירע ווארעמע בליקן פלעגן מיך בארואיקן,
איך האב אבער ניט געקענט איינזיצן איבערקלערנדיק פון מיץ ברודערל
וואס ליגט דארט באהאלטן .האב איך געבעטן דעט דירעקטאר ער זאל מיך
צוריקפירן קיץ טארניוואטקע כאטש נאר אויף איין טאג״ עד האט מיר
אבער קאטעגאריש אפגעזאגט ! פאדוואס עפעס פונקט היינ טו האט ער מיך
איראניש געפדעגט .איך האב געבעטן ד ץ פדוי און ממש פאר איר געוויינט.
זי האט גענומען אירס אן ארבעטער אץ אויף א וועגעלע האט ער מיך
צזריקגעפידט .קיץ טארנאוואטקי און האט מיד געזאגט אז אין א טאג
צורי וועט זי שיקן נאך מיד.
1

מיין ברודערל האט ד ך שטאדק דערפרייט מיט מיו /אזש טדערן
האבן פארגאסן זיין פנים .איך האב איט געגעבן עסן וואם דעם דירעקטארם
פרוי האט מיד מיטגעגעבן .און מיט א קלאפנדיק הארץ אץ א שלעכטן
פארגעפיל בין איך געגאנגען שלאפן .פארטאג דעדהעד איד  8געו^לדיקן
גערויש און באלד דערהער איד דאס גוט באקאנטע שרייען פון די גאצישע
באנדיטן .איד קוק אדוים׳ אלע אידן שטייען שוין ארומגערינגלט פץ די
ם .ס .מערדער און •נאד איידעד • איד קלעד וואס צו טאה ווארפנדיק זיד
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פאר שרעק ,קלאפט מען שוין ביי מיד אין ׳דער טי ר ! העדרים ,פארפלוכטע
שוויינען! איך בין ארויס .די מערדער לויפן ווילד אדום און שיסן פון
אלע זייטן צו אנטלויפנדיקע אידן .אט לויפט באך .מיר אדודך וולאדעק
עטענבערג (יעקב׳לע רופה׳ס אייניקל) ,און דעדט עפעם צו מיר און אט
ליגט ער שוין טויט פון א מערדערישע קויל .איך בין שנעל צו צו אלע
פארזאמלטע וואס זיינען געשטאנען ארומגערינגלט פון די מערדער טיט
אויסגעשטרעקטע כיקסן .מיינע בליקן האבן שנעל געוואנדערט אהין און
צוריק ,מיץ ברודערל האב איך נישט געזען .איין מערדעד איז געשטאגען
מיט א רשימה אין דער הא3ט אץ אויסגערופן די געמען .א טייל האט
מען געהייסן גיין אין איין .זייט זיך אוועקשטעלן און א טייל אין א
צווייטער זייט .רהל׳ע פוטער האט זיך געוואדפן צו די פיס פונ׳ם ס,0 .
מאן אץ געבעטן רחמים אץ איט באווארפן מיט עטלעבע גאלד שטיקלעך,
עס האט אבער גארניט געהאלפן ,די 9אד גאלד שטיקלעך האט עד צוגענומען
און זי אוועקגעשטעלט מיט דעד מוטער אין דעד זייט ,צווישן די פאר־
אודטיילטע ,אץ אירע דדיי ברידער זיינען אין דער רשימה ניט געווען און
מען האט זיי דערווייל איבערגעלאזט .ווען דער ס .ס .מאן האט פארענדיקט
דאם אויסרופן די נעמען מעלדעט ער אז די שניידערין וואס ארבעט ביים
דירעקטאר אין טאמאשאוו וועט מארגן 8 ,אור אין דעד פדי ,דעדשאסן
ווערן .א גרויל איז מיד אדורך ,און אט פירט מען שוין איץ גרופע א 1ן
מען האלט אין איץ שלאגן .מען ווארפט זיי ארויף אויף צוגעגרייטע וועגעלעך.
די קולות און די געוויינען האבן ממש ס׳הארץ צעריסן .אן אנגעפרעסענער
דייטש האט סאדיסטיש מיט גדוים הנאה הייזעדיק געשדיען ,אזוי אז
יעדעדעד זאל הערן :נאך בעלזשעץ אפפארן! אץ עטלעכע אגגעפאקטע
וועגעלעך ,בערך  70אידן ,זיינען אפגעפארן אין דער ריכטונג קיץ בעלזשעץ.
פץ זייעד פיל פאמיליעס האט מען צוגענומען די קינדער און איבערגעלאזט
די עלטערן .און פארקעדט.
מען האט אנגעהויבן צו טדייבן די צווייטע גדופע׳ אבער אין א
פארקעדטער ריכטונג״ קיץ זאמאשטש .די צווייטע גדופע איז אויך באשטאנען
פון אזוי פיל מענטשן .איך בין געשטאנען ווי צעמישט אץ נישט געוואוסט
וואט ב׳האב צו טאן ,ווי אזוי אנטלויפט מען יעצט פון טויט און ווי
אזוי געפינט מען א דעטונג צום לעבן .אין מא&ענט האב איך געלימט
א זעץ איבעדן קא ,9איך בין אנידעדגעפאלן און דער זעלבער רוצח
האט מיך מיט איין האנט געטדאגן אץ אדויפגעווארפן אויף די מענטשן
וואט זיינען שוין געזעסן אין וואגן .פץ קאפ האט מיר גערונען כלוט,
אבער איך האב קיין ווייטיק נישט געפילט ,ווייל איך האב ניט געוואוסט
יואט עם טוט זיך מיט מיד .געקומען צו זיך בין איך ערשט אין זאמאשטש
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וואו מען האט געטריבן אויף א זאמל פלאץ וואו ס׳איז שוין פון פדיער
געלעגן מיטן פנים אדאפ פיל צוזאמענגעטדיבענע אידן פון פיל עדטער.
דארט האט מען אונז געהאלטן א טאג אינגאנצן אן עסן״ און מען
האט אונז אומגליקלעכע ארויפגעטריבן אױף לאטט אויטאט און מיד דינען
אפגעפארן .קיינעו האט ניט געוואוסט וואו אהין.

אץ מיידאנעק
וױרקלעך זייער
אזעלכע שרעק־
זאל קענען אלץ
קענען פארשטיץ

ווער ט׳האט אזעלכעס נישט מיטגעמאכט דעם איז
שוועד צו באגרייפן ווי אזוי א מענטש קען איבערטראגן
לעכע ליידן .ליידעד איז מיין פעדער צו שוואך אז איך
און אלעם גענוי דערציילן און באשרייבן ,אז מען זאל עם
און אפילו גלױבן.
פארנדיק אויף די לאסט אויטאם האבן מיר פלוצלוגג דעדזען אונזעד
גרויס אומגליק ,מען פירט אונז אויף די פינסטערע וועגן וואס פירן קיץ
מיידאנעק ,אויף די וועגן וואס דינען דורכגעזאפט מיט אידיש בלוט ,אויף
דעד ערד וואם איז באמיסטיקט געווארן מיט אש פץ די פארברענטע
אידישע לעבנם .וואם נענטער מיד דעען צוגעקומען אלץ מער איז צו אונז
דעדגאנגען דער ריח פץ די גאז־קאמערן פון דעם טויטדלאגעד .מיר
האבן זיך אלע יעמערלעך צעוויינט .מיד האבן שוין בפירוש געזען אז
אונזעד גורל איז גע׳חתמ׳ט .א האפענונגםלאזע פארצװײפלונג האט מיך
ארומגעכאפט ,א שרעקלעכע אפאטיע .א לאגע אן אן אויסוועג .נישט
ווילנדיק האב איך אלעמאל אנגעדירט דאס פלעשעלע סם וואס איך האב
מיר נאך באזארגט אין טאמאשאוו ביי דעם סוביעקט וואס האט געארבעט
מיי פראנקן אין דער אפטייק .איך האב פשוט ניט געוואלט שטארבן
פון די רוצחים׳ס הענט .אזוי ווי מיד זיינען נאד אנגעקומען האט מען
אונז גלייך געפירט צו די גאז־קאמעדן און געשלאגן מכת־רצח ,פץ בלויזן
שלאגן דינען געפאלן טויטע פון אלע דיטן .די קאפאם וראם האבן אוגז
באגלייט האבן אלעמאל אוועקגעשלעפט די טויטע .צוקומנדיק צו די גאז
קאמערן האט מען אונז געהייסן אויסטאן נאקעט ,ביים אויסטאן האב איך
פארלאדן ס׳פלעשעלע סם .מיד  .זיינען אדיין אין דעם גאז קאמעד אץ
אזוי ווי איינער האט שוין געוואלט פאדמאכן די הערמעטישע טיד איז
אין סאמע לעצטן מאמענט אנגעקומען א באפעל מיד זאלן זיו שנעלער
צוריק אנטאן .מיר דינען .נאקע^ע ווילד אדויסגעלאפן אץ װאם אן אנטועבץ
ם׳איז אײנעם אונטערגעקומען 'אונטעד דעד האנט האט עד אנגעטאן .מען
האט אונז אריינגעטדיבן אין א צעבראכענעם באדאק אץ אונז געמאלדן
מיד זאלן גיץ באד עסן .און מיד האבן געקדאגן אביםל װאסערדיקע זו.8
■

טאמןןשאװעד

666

און אזוי האט זיך אנגעהויבן אונזעד פינצטער לעבן אין דעם שרעק־
לעכן טויטדלאגער מײדאנעק .,הונגער טויט־שרעק ,יעדע פאר טעג םעלעק־
ציעס דעכטס־ליגקס ,מײנע אויגן האבן צוגעקוקט צו צעשראקענע טאמא־
שאווער מענטשן װאס מען האט געשיקט לינקס ,װאם דאס האט געהײסן
טויט ,און יעדעט מאל בין איד געװען און געזען ווי דער מלאך־המות
וױיזט שמײכלנדיק מיטן שטעקעלע אן לעבן־טױט״ איך האב געפילט א<
דאס הארץ שטעלט זין* מיר א ,9ביז הײנט קען איך די גרויליקע
בילדעו ניט פארגעסן .און אזױ האט געשװעבט ואט געשפענסט פון
טױט איבער מיר יעדע מינוט און אזױ האבן אונז די מערדער געפײניקט
אין טױט־שרעק און דאס לעבן האט זיך געצריגן אין מאטערנישן׳ אין
א• װארטן רואס איז נישט געװען קיק טויט אוץ נישט קײך לעבן .די
אפאטיע און גלײכגילטיקײט האט שרין דערגדײכט אזא מדרגה אז דעד
וױלן צום לעבן איז בײ מיר אפגעשטארבן — זאל שױן זײן רואם עם
וױל״ איך־ קען שױן ניט איבערהאלטן — האט מײן פארבלוטיקט הארץ
אין מיר געװײנט.
אין א געוױםן טאג האט מען אונז וױיטעו געשלעפט אױף א
סעלעקציע׳ דאס מאל האב איך דערזען זייער פיל פרױען ױנגע מי  Tלעך
מיט בלאסע צעשראקענע שײנע פנימעד אזן לויט װי מיר האט זיך
געדוכט איז געװען עטלעכע טױזנט .ורי דערשראקן זײגען מיר גערוארן
ןןען ם׳איז אנגעקו&ען א געשטאפא דאקטאר פרן װעלכן מיד האבן זיך
שוין געהאט אזױפיל אנגעהערט װאפארא שרעקלעכע עקספערימענטן *19
פירט אדורך מיט זיינע קרבנות .פאר אימה האכ איו פארמאכט די אריגן
נישט צו קוקן אין ױין סאדיסטיש פרצוף 700 .מיידלעך און פרױען האט
ער אויםגעקליבן אויף דעכטס און איך צװישן די  ,700און דער רעשט
שייסע ,ווי ער האט עם אנגערופן גײט צום פארניבטן.
1

פאר אוגז  700מיידלעך און פדויען האט ער געהאלטן א רעדע:
איר אלע וועלכע איך האב אויסגעקליבן — האט ער מיט א געקינצלטע
גלייכגילטיקייט אויסגערופן — זאלט זיץ רואיק׳ אייך איז באשערט צו
האבן אן אייגן בעט ,אן אייגן הויז וואו איר וועט אנהויבן לעבן ווי
מענטשן .איר פארט אוועק אויף ארבעט צו פויערים ,איר זאלט זיץ געהארב־
זאם און אלץ טאן וואט מען וועט אייו הייסן .אויף ווידער זען —
האט ער געמאכט מיט דער האנט.
באלד האט מען אונז צוגעפירט צו לאסט־וואגאנען .אריינקומנדי?
אין די וואגאנען זענען שוין געזעסן מיידלעך אץ פרויען פץ פריער ,מיר
האבן ניט געוואוסט וזען מען האט זיי דא ארייבגעטריבן .אויף אונזער
פראגע וואו די פארן ,האבן זיי געענטפערט  :צו פויערן אויף פעלד־ארבעט.
דאם ענגשאפט איו געודארן אלע מאל מער ,עם האבן שוין • קיץ מענטשן
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ניט געקענט אדיין און די מערדער האבן אלץ וואם מער .אריינגעשטופט,
מען האט שוין איינפאך אטעמען ניט געקענט ,האט מען צוגעקלאפט
די טירן ,אויף אלע טרעפ איז געשטאנען א דייטשער  .מעדדעד מיט אן
אויטאמאט ,אויף די דעכער זיינען געלעגן די מערדעד מיט געוועד .עם
ווערט אלע מאל אן אנדערן נישט גוט ,אלע מאל  .הלש׳ט אן אנדערער,
און יעדעדער טרייסט זיד בלינד אז מען פאדט אויף אדבעט צו פויערים.

אץ אוישוויץ
פארנדיק האב איך געפילט אז אין האלט ע 0נישט אוים ,מיר
זיינען אזוי פארקוועטשט אין דעם וואגאן ,מען הו 0ט און מען שטיקט
זיך פון דעם אויםגעשאטענעם כלאריק .עם שטיקט אין האלז פון דעם
עיפוש פון מענטשלעכער אומרייבקייט ,עט הערן זיך שטילע קרעכצן פון
גוסס׳דיקע מענטשן ,איינער בייזעדט זיד אויפן צווייטן גלייך ווי יענעד
וואלט שולדיק געווען אין דעד ענגשאפט וואט האט געבדאכן די בייבער
■און נישט געלאזט אטעמען .מיר זיינען צונויפגעפרעסט איינער אויפן צווייטן
באגיסנדיק זיר מיט א קלעפיקן טויט שווייס .איין פרוי שדייט און שילט
אומאויפהערלעך די גאנצע וועלט .וואסער שרייט מען פץ אלע זייטן .אבי־
סעלע וואסעד בלױז צו באנעצן די פארטריקנטע ליפן .אפקלאנגן פון
געדיכטע ביקסן־שאםן רייסן זיך אריץ אין די רוישנדיקע אויעדן ,איך
קוק מיד אדום ,אלעמענס פנימער זיינען אזוי בלאט ,מסתמא מיינם אויך.
אץ אט דערזעען מיר די נייע גרויסע ביאד וואו מען פירט אונז ,אט
דערזעען מיר שוין פון דערווייטבם די עלעקטרישע דראטן פץ לאגער
אוישוויץ .ווי שרעקלעד״ ווי שוידערלעך איז צו זיץ מיטן באוואוסטזיין אז
דעד טױט איז שוין אומפארמײדלעך אץ דערנענטערט זיך.
לאנגזאם ,לאנגזאם הויבט דעד צוג אן איינהאלטן זיץ שנעלקייט,
עם זאגט אן אז אוישוויץ דערנענטערט זיר .דער צוג בלייבט שטיץ אץ
א מורא׳דיקע שפאנונג באפט אלעמען אדום .עם פאדהאקט זיו דעד
אטעם .מערדערישע הענט רײסן אויף די פאדהאקטע טירן .מיט ווילדע
חיה׳שע געשרייען צום אראפגיץ .עם שווינדלט«.יר פאר די •אויגן אץ האלט
זיו קוים קוים אויף די פיס .מיט אלע כוחות רייס איך זיו ארויס פץ
דעד איינגעפרעסטעד מענטשן־מאםע ,א סך פון פריער שטייענדיקע אין
ענגשאפט פאלן איצט אום פארשטייפטע .די ס .ס .רוצחים מיט זייערע
מיטהעלפער שלאגן מיט שטעקנס איבער די קע 6פץ די האלב טויטע
פרויען .עם ווערן צעבלוטיקט פנימער׳ עם שפריצט אידיש בלוט פץ
אלע זייטן .ווילדע געשרייען פארהילכן :אויסשטעלן זיו אין די רייעןו
 .א געדראנג פון דער גאגצעד מענטשן מאסע ,קראנקע אץ געזונטע,
צונויפגעדדיקט אין רייען ,באוועגן זיו אלע אין ריכטונג צום ״באד״ .איץ
■
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דרײםט מײדל װאם ה 8ט ניט געקענט גײן און האט געלײזט  8קלאפ
איבערן קאפ ,ה8ט 8נגעשפיגן אויפן מערדערם פנים .מיט דעכ קאלבע פון
דער ביקם  ,איז זי פון מערדערט האנט געפאלן טויט לעבן מיד .איך
האב זי מקנא געװען וואם זי קען שוין ניט זען און פילן דעס דאזיקן
שוידער וואם איך פיל איצט .אויסטאן זיך! הערט מען שרייען פין 8לע
זיימן .ארײנקומנדיק אין ״באד״ איז אױף דער שװעל געשטאנען  8פרױ
א קאפא ,און מיט  8גראבן שטעקן יעדעדן ״מכבד״ געװען איבערן קאפ.
ניטװילנדיק האב איך זין־ אײנגעבויגן האב איך געלײזט  8שט 8רקן קל 8פ
אין דער חוט־השדרד״ פון װעלכן איך לײד ביז הײנט צו טאג .איד בין
8נידערגעפ 8לן און מיט די פים האט זי מיד 8װעקגעש 8רמ אז  8זײט.
טויט פארגליװעדט בין איו געלעגן איד מײם אלײן נישט װי ל8נג .איך
האנ דערזען װאס  8מאל מעד נאקעטע פדױען און מיידלעך .די געװאלדן
אמ געשרײען פון די מעדדערלעכע קלעפ האבן מיך צודיק אויף די פיט
געשטעלט .װען ס׳איז שױן געװען פול האבן זיד הענט געקלאמערט אײבע
צו דעד אנדערע און  ---------מ י ט װילדער באפעלן װערן מיר צוריק
אדדיםגעיאגט זיך אנטאן .איך בין אינגאנצן צעמישט און גלויב 8לײן
נישט 8ז דאס איז  8וױרקלעכקײט .אבער אין דעם װיסטז גהינום אוישװיץ
קזמט גישט אן דעד טויט אזוי לײכט .די רוצחים האבן ליב די ס 8דיסטיש־
בלוטיקע שפיל מיט זײערע קרבנות .מען האט אונז אדײנגעפירט אין
באראקן װאו ס׳זיינען נאך געװען שפורן אז נישט לאבג זײנען נאך דא
מענטשן געװען.

דאפ פײניגען כײ דער ארבעט
נאלד אױף צומארגנם־ האבן מיר זיך געשטעלט צום אפעל .טיט
אלע כוחות האב איך געשלעפט די פיס ,עם האט מיד שרעקלעד וויי
געטאן די פלייצע פונ׳ם נעכטיקן קלאפ .אבער די שרעק פארן טויט
און — װי קאמיש עס זאל ניט קלינגען —  8רױלן צום לעבן״ האט טאקע אין
יענעם מאמענט זייער פיל פארמינערט די פיזישע ליידן .הײנט איז מיר שווער
צו פארשטיץ  :וױ אזוי האבן מיר געקענט געשוואלענע פון הונגער אין שטענ־
דיקער טויט־שרעק אזוי שווער און ביטער ארבעטן אין די װ 8סערן .האלב
נאקעט ,װאס אפילו דאס אנטועכץ האט מען נישט געטארט אויםטריקענען גאר
װאם מער און מער מוטשען און קײנער האט זיך נישט פארקילט .עס
איז געװעץ פאלן וואס מענטשן קראנקע פון מיין גרופע מיט הױכן פיבער,
מורא האבנדיק צו דערצײלן״ מען זאל .זײ נישט שיקן אין  .דעם אזוי־
גערופענעם אײוץ אריץ ,האבן אויסגעפידט די גרעסטע אדן שװערסטע
ארבעטן .מיט מיר אליץ איז אױך געװען אזא פאל ,און בנאמנות ,עם
איז שווער״ זייער שװער צו פאדשטײן ,ווי אזוי אץ װעלכער • געהיימער
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וואונדער־כוח האט עס .אדיינגעבלאזן דעם תח־החיים אין די אוי ס ג ע׳
.טריקנטע הויט און ביינער ? װאלט עם דען מעגלעך געווען ביי א נאדמאל
לעבן אז דעד גוף און די נשמה זאלן קענען דורכהאלטן אזעלכע פיזישע
און מאראלישע נסיונות איו זיו ניט צוזאמענברעכן ? און אפשר שטאדקט
דעם גוף דעד צעשלאגענער און קדאנקעד גייס טז סיי ווי דאם איז
פאר מיד א רעטעניש.
און אזוי האבן מיד ״געלעבט״ אין אוישוויץ וואו מען האט אונז
געהאלטן פאר א מין פאדשפארטע באנדע שקלאפן־פאדבדעכעדס װאס זײנען
פאר׳משפט צום טויט ,און נאר פארן פרייז פון געשענקטע עטלעכע וואכן
אדער חדשים לעמ״ מוזן מיד אוועקגעבן־ פון זיך דעם דם־התמצית .מיד
זיינען כאטואכט געווארן פאר באשעפענישן וואם האבן ניט קיץ געפיל,
קיץ ווילן אץ קיץ פאדשטאנד .וועד ס׳האט נאד געוואלט האט געמעגט
שלאגן אן א פארוואס ,־ דערנידעריקן ,אץ אפילו ניט געטארט רעאגירן.
מי ט איבערמענטשלעכער געדולד האבן מיר געמתט אריבעדטדאגן די
שווערסטע מאראלישע און פיזישע י ליידן
גאך א געוויסע צייט האט זיך אנגעהויבן טעלעקציעס ,אץ ווידער
האב איך דערזען די בלוטיקע שוידעדלעכע סצענעס .די מורא אץ שרעק
פאר אזא עקלהאפטן טויט האט מיך אינגאגצן צעבראכן ,וויינען האב איך
שוין ניט געקענט ,די טרערן זיינען מיר שוין פון לאנג אויסגעטריקנט
געווען .אבער גיי ווייס דעם גורל פון ■א מענטש וואס שטענדיק ־האט
מען מיו געשי קט ״רעכטס״ .דאך האב איך י געפילט אז די כוחות י פאר־
לאזן• מיך• אץ ס׳לעבן איז מיר שזין נמאס געווארן אץ האב ■איינמאל
באשלאסן זיך נישט צו שטעלן צו דער ארבעט ,זאל זיץ וואס עם וויל,
האב • אין געטראכט.
פונקט אין דעם זעלכן טאג איז געווען אן אבלאווע ,מען האט
■
געכאפט אין אויוון אריץ .איך האב אנגעהויבן לויפן אליץ ניט •װיסנדיק
וואו .איך בין אדיין אין א געביידע זיך באהאלטן ,פאר קיין פאל האב
איך מיט אזא טויט ניט געוואלט שטארבן״ אן •אבלאווע האט געהייסן
זיכערעד טויט ,אויף אן אבלאווע האט מען געדארפט' כאפן מענטשן וואס ״
ארבעטן נישט אדעד סתם זיך ניט געשטעלט צו דער ארבעט ,מענטשן
וואט ברענגען אינגאנצן נישט .קיץ נוצן״ מענטשן וואם דרייען זיך אומ־
זיס.ט ארום אויף ג־טס װעלט .אין דער געביידע ׳האב .איך  .דערזען א
ליידיק פעסל ,איך האב עם איבערגעדרייט  .אץ• זיך אריינגעזעצט .פלוצלונג
מאכט מען.אויף א טיד אץ איך דעדזע דורך דעד• &פארע ,א ס .ס .מאנקע,
א פ תי ,אין אויגן בליק בין איך צו איר אדזיס אץ  ,איד געפאלן צו
די .פי ס ,און קלאפנדיק א צאן אין א צאן האב איך דערציילט אין קורצן
וואס איך האב שוין אלעס אדורכגעמאכט אלס א יונג קינד נאך ממש.
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זי האט מיך אױפמערקזאט אױ&גע-הערט .קאם מיט מיד! האט זי אױס־
געשויען .כ׳האב מורא געהאט און געמייגט או זי פירט מיך שױן אװעק
צום טויטי

מײן נייער ארכעטס ®לאץ מיט די כעפערע כאדינגונגען
איבער פארשידענע געסלעך האט זי מיך געפידט ,און דאס p g n
האט אין מיר געקלאפט װי בײ א גזלן .די זון האט העל געלױכטן און
א קיל װינטל האט מוזיה׳דיק געגלעט מײן פאר׳חושב׳ט פנים .מיד זיינען
ארײנגעקומען אין א װאש־רומע װאו ם׳האבן געארבעט  40מײדלעך״ געװאשן
וועש .איך דערזע װאםעד וואם איז טאר מיר געװען דאס גרעסטע לוקסוס,
וױיל גאך א ביטל שמוציק וואסער פלעג איד לױפן זייער װײט .איך
דערזע אויך ווארעם װאםעד ,ד .ה .מען קען טרינקען וױפל מען וױל
און זיך אליץ אדומוואשן אוין* .מיינע אויגן האבן אױף א וױילע אויפ־
געלױכטן .דא װעסטו דערוױיל אדבעטן — ד.אט זי מיר געזאגט .זי האט
מיך איבערגעגעבן צו דער אויפזעערין .זייער לאנג האט זי גערעט מיט
דער אױפזעערין״ און קוקנדיק אלע מאל אױף מיר האב איך פארשטאנען
אז ןײ ריידן פון מיר .מאם זײ האבן גערעדט ד.אב איך ניט געוואוסט.
איך האב אנגעהױבן ארבעטן ווי וואשן ,רױמען א .ז .וו .ךי
באדינגונגען זײנען דא געװען אינגאנצן אנדערע ,כ׳האב געקראגן בעםער
עסן און די אױפזעערין איז צו מיר זייער גוט געװען״ זי פלעגט מיר
אין געהײם אונטצרשטופן יעדעם מאל עפעס אנדערש װאס צו עסן .אין א
קורצע צייט ארום האב איך דערצײלט דעד אויפזעערין אז איך בין א
שנײדערין .זי ד,אט זיך דערין אגגעכאפט״ מיד ברױכן טאקע א שניידעדין.
באלד אױף צו מארגנס ד״אט זי מיך אײנגעארדנט צו ארבעטן שנײדערײ
װאו איך האב אנגעהויכן נײען פאד אלע לעפל לייט ווי אויך פאר די
קאפאס וואס זיינען ,אגב ,געווען שדעקלעכער ווי די דײטשע מערדעד.
ד״ונגעריק בין איך שוין ניט געװען .דעם ערשטן געפיל פון האפענונג
האב איך אנגעהױבן דערפילן.
איך פלעג אין די נעכט ליגן מיט אפענע אויגן אין דער פינסטער
און טואכטן ! איז עט טאקע ױידקלעך ? לױערט שוין קײנער נישט
אויף מיר? איך דערפיל א װארעמקײט וואם היילט מײנע וואונדן .איך
װיל פאדגעםן דאס טרױעריק לעבן און עס אנפילן מיט האפענונג צו די
צייטן פון פוײהײט װאם װעט קומען .פונקט א יאר צייט האב איך גע־
אדבעט שגײדעריי װאס איז מיר פאףהעלטגמעסיק געװען גוט• ביז צום
שניידערײ בין איך שוין געהאט געװען א יאר ווי כ׳ד״אב זיך געמוטשעט
בײ די פיזיש שװערםטע ארבעטן.
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‘תמיר בוך■

די ליהװידאציע פון די גומע «וכעט פ פלעצער
*

i

'
■

אין א געוויסן טאג איז געקומען א באפעל צו ליקודדירן די אלע
גוטע אדבעטם פלעצעד׳ נאר אלע מחן צודיק גיין ארבעטן אויף די
"זעלבע פלעצעד וואו זיי האבן פדיער געאדבעט ,ווען זיי זיינען אין ידעם
גהינום אנגעקומען .צוםי ערשט האב איד געמיינט אז מיד וועט מען נישש
טשעפען ,מען האט מיר 'אבער אויר געזאגט אז מארגן גאנץ פרי זאל
איך .זין שטעלן צום 'אפעל וואו איו ורעל אנד׳וימ ארבעטן מיין פריער־
דיקע ארבעט .עס איז מיר פיגסטער געווארן אין די אזיגן --------
 :און ווידעד האב איך אנגעהויבן ארבעטן די וויסטע שווערע ארבעט
אין די וואסערן ,און ווידער האב איך ,אנגעהױבן ליידן הובגער״ נויט
און טויט־שדעק .ביי דער ארבעט פלעג איך שטעבדיק באהאלטן ס׳פנים
כדי זיך נישט צו טרעפן אויף דעם בייזן בליק פון דעם הױך־געװיקסיקן
גזלנ׳יש־אויסזעענדיקן דייטש״ וואס פלעגט אונז מערדעדלעך שלאגן .פאר א
ליאדע גארנישט .וױי איז געװען צו דעם וואם פלעגט זיו וועלן אפ־
רוען א מינוט ,טאמער האט ער געזען אז איינעד קען שוין ניט אדבעטן
האט יער גלייך דערשאסן .אט־די גרויליכע סצענעס זייבען פארגעקומען
טאג־טעגלעך און ווי אזוי מיין הארץ האט אויסגעהאלטן און ניט געפלאצט
ודים איך נישט .נאך א קורצן אפשניט האט זיך ווידעד אנגעהויבן סע*
לעקציעם .באטויבט און בע׳דעש׳ט פונעם געפילדער ,פון די הארץ־רײסנדיקע
געשרייען׳ ווי א וואגזיניקע• פלעגט עם מיך אוועק טראגן און לאנג האט
געדויעדט ביז איך בין צוריק געקומען צו זיך.
עם האט צו די שרעקלעכע ליידן• ניט גענומען קיץ סוף* כ׳האב
געפילט אז איך גיי ממש אויס ,אז איך צאנק ווי אן אדסגייענדיק ליכט.
האב איך באשלאסן אויפצתוכן 'מיץ פריעדדיקע אויפזעערין אפשר וועט
זי מיו־ באך ראטעווען .איך האב זי געטראפן ,זי האט זיך■ דערשדאקן
פאר מיין אויסזען .שטיקנדיק ביים ריידן האב איך איד דערציילט פץ
מיין שוועדער ארבעט און• אז איך קען שדן ניט אויסהאלטן ,זאל רחמנות
האבן אויף מיץ יונג ל ע ס אץ מיך • ראטעווען — .עם איז מיד א 'שאדע
דיין לעבן אבער וואם קען איך טאן — האט זי מייט באדדעד געזאגט.
־־■ יעדנפאלס קום צו אויף דעם ארט אין צודי שטונדען אדום״ פילייכט
וועל אין עפעם קענען טאן פאר דיד ,טדאץ דעם וואס איך צודיפל זייער
דערין.
■ 4

*

1

■

*

I
■

.מײן‘ גײע 8רכעט אין אוניאן' פאכריק
מיט גרויס שפאנונג האב איך זיך קוים דערמאדט די צודי שעה
זאלן אוועק .ווען איך בין צוגעקומען אויפן אדט האט זי שדן אדף מיר
י

'

•

•
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געווארט און מיך באגעגנט מיט  8שמייכל  :דר האסט גליק — האט זי
מיר ליבלעך געזאגט — דו גייסט ארבעטן אין אוניאן פאבריק׳ דארטן
אד בעט מען אויס פארשידן געווער ,דאדטן זיינען־ אלע ארבעטער ױיער
נוצליך איך גלויב ,אז דארטן וועםטו שוין ארבעטן׳ — און אראפלאזנדיק
דעם קאפ האט זי צוגעגעבן — ״דארטן וועסטו שוין לעבן קענען״ .גלײכ־
צייטיק זאל איך זיך מארגן מעלדן צום דירעקטאר (כ״האב פאדגעסן זיין
נאמען) ,איך האב איר זייער האדציק געדאנקט״ און זי געקושט ,געזעגנט
זיך און אוועקגעגאנגען .מיין הארץ האט א צאפל געטאן 9אד פדייה די
ווערטער פון מיין פריערדיקער אויפזעערין ״דארטן װעםטו שוין לעבן
קענעך האבן מיד געקלוגגען אין די אויערן .אויף צו מאדגנס האב איך
זיך ג לי ד געמאלדן צום דירעקטאר און אבגעהויבן אדבעטן אין דעד
געווער־פאבריק.

יאיר ויעד ארײנעןצויגען אין אונטערגרונפז
דארטן האבן געארבעט מענער ,פרויען און מיידלעך ,מערסטנם פרא־
טעקציע מענטשן .איך האב זיך כאקענט מיט די נייע מענטשן .באך א
געוויסע צייט דעדציילט מיר א מיידל אז שדן א שטיקל צייט ווי איך
ווער אבםערװירט פון דער הינטערגרובט וואס ארבעט דא אין דער פאבריק
און זיי האבן באשלאסן מיך אדך אריינצוציען אין דעד ארבעט ,אבער
איך מוז זייער ,זייער פארזיכטיק זיין ,ודיל עס ארבעטן דא פארשידעבע
טונקעלע עלעמענטן ווי מוסרים ,פרויען פון קאפאס א .א .מיץ אויפגאבע
דארף זיץ אז ביים ״אוזײם״ גיץ דארף איך פארזיכטיק גלייך ווי די
אנדערע וואס ארבעטן אין הינטערגרונט .ארויס׳גנב׳נען פי א ה אץ וואו
צו באהאלטן ודיס איך שדן .מיט א קלאפנדיק הארץ האב איך גלייך
מסכים געווען .די ערשטע פאר טעג ביים גנב׳נען דעם פראך האבן מיד
די הענט געציטערט ווי אין א קאנוואולסיע ,און שפעטער בין איך
צוגעוואוינט געווארן ,אץ וואס אמאל דרייסמער אץ מער ארדסגעטדאגן
און איבערגעגעבן דואר מען האט באדאדפט .דער געפיל פון נקמה האט מיך
אזוי באהערשט אז איך בין געווארן איינע פון די בעסטע ״גנבים״ .פץ
צייט צו צייט פלעגט איינע דעד אגדערע איבעדגעבן באשלרסן וואס
איז אבגענומען געווארן פון די אגפירער פץ דער אונטערגרונט .פון וועלכער
נישט אלע האבן אפילו געקענט.
h

אין א געוויסן טאג האט מען ארעסטירט כמעט אלע וואס האבן
געארבעט אין דער געוועריפאכריק אץ ביי אלע האט מען געמאכט
רעודזיעס .ביי  4מיידלעך האט מען געפונען פארדעכטיקטע בריוו פץ
וועלכע זיי האבן אויסגעפונען אז זיי זיינען געשטאנען בראש פץ דער
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אונטערגרונט און אז זיי זיינען די הויפט־שולדיקע .ביסלעכווייז האט מען
אלע .ארעסטירטע באפרייט ,איך בין געזעסן נאד איץ •טאג״ און אלע
זיינען צוריק צו דער ארבעט .אבער די פיר מיידלעך האט מען געהאלטן
זייער א לאנגע צייט און זיי געפייניקט מיט די שרעקלעכסטע פייניקונגען
אז זיי זאלן אויסגעבן אלע וואס האבן געהערט צום אונטערגרונט .זיי
האבן אבער אלע יסורים אויסגעהאלטן און קיינעם ניט אויסגעגעבן.
אין א ציים ארוס האט מען געמאלדן אז היינט קומט פאר א
גרויסעד קאנצערט אין דעם גרויסן זאל — מיט דעד באוואוסטער שוי־
שפילערין — דעד זאל איז געוואוץ שיין אויסדעקארירט מיט שייגע
דיוואנען .א דזשאז מוזיק האט געקלאפט די דייטשע טאנגאס .איך אליין
האב זיך געוואלט אויף א דויילע פארגעסן און גיץ ,האט מיר אבער פונקט
זייער שטארק וויי געטאן א פוס .ווען דעד זאל איז שוין געווען פול
געפאיקט זיינען די מוזיק־שפילער נעלם געווארן״ די טירן זיינען פארהאקט
געווארן ,און אריינגעלאזט גאז ,און אלע ווי איינער זיינען אומגעקומען מיט
אזא שרעקלעכן טויט.

דער taotra
טויטע לאגער

לאנג״ זייער לאנג האט געדויערט ביז די האלב
מענטשן זייגען צו זיך געקומען .נאבן ״קאנצערט״ איז מען אומגעגאנגען
ווי משוגע״ פדישע יתומים״ פרישע אלמנות .מיין טייערע פריינדין וואם
האט מיט מיר געארבעט איז אויך מיט אזא טראגישן טויט אומגעקומען
אויפן ״קאנצערט״ .יעדערער איז געשטױםן געווארן פון א שרעקלעבן
פסיבאז פון גדויזאמער שרעק אן גרענעצן .דא און דארט האבן אידן —
מאמעם פון אומגעקומענע קינדער — נישט קעניענדיק מער איבערהאלטן,
באגאנגען זעלבסטמארד .סיי ווי״ האט מען געזאגט״ וועט עם קיינעם ניט
אויםמײדן״ איינער פריער איינער שפעטער .אזוי האב איד וױיטער גע־
ארבעט אין אוניאן פאבריק״ אלע זיינען געווען מיט בלייבע געזיכטער אץ
דערשראקענע אויגן — באהערשט פון א משוגעת־פסיכאז .מיר דינען איצט
שאטנס פון מע^טשן וואם זייער לעבן איז שוין אוועקגענומען.
אין א געוויסן טאג איז ארויס א באפעל אז אלע לאגער־מענטשן אן
אויסנאם זאלן זיך פארזאמלען אויף דעם גדויםן פלאץ ,טױט דערשראקענע
זיינען מיר אלע ווי איינער געטריבן געווארן אויפן פלאץ״ נישט װיסנדיק
וואם א נייע צרה עם קומט אױף אונז .צוקומנדיק האבן מיד דעזען 4
תליות״ אין סאמע מיט א ברייטער גרויםער טיש״ אדום זיינען געזעסן
דריי ריכטער .אין דער זייט איז געשטאנען א הויבער דארער דייטש,
מיט א פאר בייזע אױגן .די שווארצע וואנםן האבן נאך  .מער פארברייטערט
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זיץ מויל ,צוהאלטנדיק פעסט דאם בינאקל אויפן אויג װאם האט אלע
מאל געװאלט אדאפפאלן .אויפן אויסגעשפרײטן טיש איז געלעגן אנגעלײגט
פיל פאפירן ,ניבער און אקטן טאשן.
פלוצלונג דערזעען מיר װי מען פירט די  4צעפײניקטע מײדלעך,
ממש 0קעלעטז> אויסגעלאשענע אויגן .עם האט מיד פארקלעמט ביים
הארץ װען איך האכ זיי דערזען .אסתר׳קע׳ דאם וואדשעװער שײנע מײדל.
האט מיט די לעצטע כוחות געשדיען גייענדיק צו דעד תליה 1אידן! קוקט
ניט וואס מיר גייען צום טויט ,ווי ווייט איר קענט זאלט איד נעמען
נקמה אין די רוצחים פאר דעם אומשולדיקן פארגאסעבעם בלוט ! זייער
פיגסטערער סוף דעדנענטערט זי ך ! קעמפט מיט אלע כוהות און נעמט
נקמה! זי איז אנידערגעפאלן .איינעד פון די מערדער האט זי אויפגעהויבן
און אלע פיר ׳מיידלעך האט מען צוגעפירט צום טיש .עס איז געוואדן
שטיל ווי אין א קבר.
1

עם האט גענומען א ווארט דעד הויכער דאדער דייטש וואס איז
געווען דער פראקוראד .מיט א דונערדיקע שטיטע האט ער אנגעהויבן
ריידן צו די  4אומגליקלעכע ! איד פארפלוכטע יודן ווי אזוי האט איר
געוואגט אויפצוהויבן אייערע שמוציקע הענט קעגן דײטשן־רײך״ איד לייזיקע
שמוציקע פאדפלוכטע יודן וואם האבן געבדאכט אזא בלוטיקע קריג אויף
דער וועלט! פארניכטן ,פארניכטן וועלן מיד אייך ביז איינעם! אין ראמען
פון געזעץ זאל מען די  4פארכרעכערינם אויפהעבגען! אויפהענגען ,האט
ער געשריען מיט אזא ווילדקייט אז אלעמען איז קאלט געווארן .ס׳האבן
נאך גערעדט און געשריען די דיכטער״ אבער כ׳האב מעד ניט געקענט
הערן .און אלע האבן מיד געמתט קוקן ווי מען הענגט נעבעך אויף די
 4 .אזוי נאך יונגע מיידלעך.
h

דערשלאגענע מיט פארבלוטיקטע העדצער האט טען אונז געטדיבן
צוריק .אין די אויערן האבן מיר געקלונגען אסחר׳קעס לעצטע קורצע
צואה פון איר פאדשטיקטן האלז :״אידן נעמט נקמה!!!*
■

■

די אלגןןמײנע עװאקואציע פון לאגער •אוישוויץ
I

■

דעם  18/1 1945איז אדוים א באפעל ,אז היינט קומט פאר  .אן
אלגעמיינע עוואקואציע פון לאגער .אלע אן אויסנאם  .מוזן עוואקואירט
מערן ,אויסער די וואס קענען לגמרי נישט גיין האבן דעכט איבערצובלייבן.
h

עם איז געווארן א צעמישונג צווישן די מענטשן ,מען האט ניט
געוואוסט וואם מען זאל טאן .וואס איז .בעסער — האט י איינער• דעם
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אנדערן*עפדעגט .עם האבן .זי ך געמאלדן מענטשן װאס האבן קרים געשלעפט •
די פיס ,צו גיץ ,און פארקערט ,מענטשן װאס האבן נאך געקענט גײן״
זיינען .איבערגעבליבן .איך האב באשלאםן צו גיץ ,זאל זיין וואס עס וויל,
האב איך געטראכט ,אבי כ׳זאל אוישװיץ פאר מײנע אויגן ניט זען.
h

עס איז פלוצלוגג געווארן א בהלה. ,אנשטאט מיר האבן  .געדארפט
אפמארשיוץ אין צוױי שעה ארום ,האט מען אונז באלד אויסגעשטעלט צו
פיר ,ארומגעריבגלט מיט די אונז־גוט־באקאגטע רוצחים־אויפזעער״ ארן מיר
האבן פון לאגעד ארויסמארשירט .נאך איין שעה גאנג האבן מיר שוין
מקגא געווען די מענטשן וואס זײנען איבערגעבליבן׳ און אפשר האבן זײ
ארבז מקנא געװען װייל מיר האבן געהערט א שטארק שיסערײ וואס איז
געקומען פון לאגעד .מיר האבן אויר באמעדקט עראפלאנען ארומפליען ארום
לאגער ,אלע האבן פרובירט טדעפן אז ם׳איז רוסישע עראפלאנען״ און װי
מיר זײנען שפעטעד געװאר געוואדן .,איז עס טאקע געווען רוםישע '.דאס
הארץ יהאט מיר אזױ וױי געטאן פאדװאם בין איך אװעק״ אבער װער
װײס צי עם איז עמעצער געבליבן אײדעד די דוםן זיינעז אדיין.
׳

**N I

מיר האבן זיך געשלעפט און קוים קוים געגאנגען .מענטשן האבן
אנגעהויבן פאלן .א דיקער אנגעפרעסעגער באנדיט ,מיט ברײטע פלייצעס,
מיט א רויט געשטופלט פנים און א מערדעדישן אויסזען ,האט אנגעהויבן
שיםן ױער ס׳איז נאר געפאלן .עד האט גערוטשעט און געשריען ווי א
ױילדע חיה .װאס וױיטעד מיר זײנען געגאנגעו אלץ װײניקער מענטשן
זיינען איבערגעבליבן .די קוילן זײנען געפלױגן אמ געפייפט פון אלע
זײטן .כ׳האב שוין געפילט אז ' מײן גודל איז גע׳חתמ׳ט ,פון דעם טױט־
געפאר װא& לױערט איצט אויף מיר װעל איך זיך שוין ניט ארויםי
ראטעװן.

אונזערע װאנדערונגען
I

אזוי האבן מיר זיך געשלעפט ביז בערלין און קײן דריטל מענטשן
זײנען נישט איבערגעבליבן .מען האט אונז באזעצט אין ,א לאגעד מאלכאװ’.
דאס איז געױען א  .פריש גהיבום .קיץ ארבעט ■האט מען אונז ניט געגעבן
אבער ,קײן .עםן י אויך נישט .מיר ד זיינען אויסגעגאנגען פאר הונגער .אט
שטײט א ױנגערמאן און רעדט און אט פאלט עד און איז שוין טױט.
דרײ װאכן האט מען אונז געהאלטן אין לאגער מאלכאװ און אונז טראנס־
פאדטירט אין קאבצ .לאגע־ר ראװעגסברוק • .דארט• זייבעןי מיר געווען באר צװײ
מעג און .ממש לעיבעדיקע מתים ,געשוואלענע .יפון ' ה מג ער .פון ראווענבדוק
האט מען אובז געטוײבן קיין גרױס־ראזן .יארט האט מען אונז ניט געוואלט
אגנעמען ,האט מען אונז׳געפיר ט• קײן מאגדעבורג .דארטי זיינען מיד געװען
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טאג .סוף םוף האט מען אונז באזעצט אין א װאלד װאם איז געװען
מיט ציגײנער .זײ האט מען געהאט געבראכט פון פריער און זײ זײנען
גרויס הזנגער געװען אזױ ו ױלז /אז מען האט ארנז געגעבן אביסל
רייז אין די הענט ארײן״ זײנען זײ אונז באפאלן און צוגענומען.

נאך צוױי טעג זיצן אין וואלד,׳ האבן מיד אנגעהױבן וױיטער וואנ־
דערן .פון די מערדער איז אלעמאל אן אנדעדער נעלם געוואדן .מיר
זיעען אייגמאל דררכגעגאנגען א פעילד וואו אדבעטער האבן געקאפעט
קארטאפל .א פאר מײדלעך האבן אבגןןהױבן לויפן כאפן א פאד קאדטאפל״
און באלד איז לעבן מײנע פים געפאלן דרײ מײדלעך פון מערדעדישע
קױלן .װי ב'ד.אב שוין דערמאנט זיינען מיר געגאנגען צר פיר.
I

מען האט אונדז אנגעתויבז צוי פירן נאד בײנאכט ביז ־מיר זײנען
אגגעקומען קיץ קוטבוס .מיד האבן זיך אדיסגעזעצט אויף דער גאס .איך
בין שוין געװען אינגאנצן געשוואלן יפאר הונגער .עם האט מיר געקלאפט
א צאן אין א צאן פאר קעלט׳ אר^ים און ארום האבן הײזער געברענט.
כ׳האב שוין אינגאנצן זיך נישט געקענט שטעלן אױף די פים ,כ׳האב
געבעטן דעם אויפזעער עד זאל מקך דערשיסן .עד האט ניט געוואלט.
פאדװאם האסטד נעכטן דערשאסן צמיןי פרױען װען זיי האבן דיר געבעטןז
— האכ איך אים געפרעגט .דױיל אןך האב שוין ניט געקענט קוקן אױף
זיי — האמ ער מיר געעבטפעדט1 .
מיט די לעצטע כוחרת ממש 1וזאבן מיר זיך װייטער געשלעפט ביז
לייפציג .די באמבאדדירדנגען און שיסערייען זייגען געװען געפערלעך .די
דייטשע באפעלקערונג איז ארומגעלאפן װי פאר׳סם׳טע מײז און אין אױגן
בליק האבן מיד דערזען אז מיר זליבען אױסגעמישט מיט דעל דײטשער
!
באפעלקערונג.
אין זעלבן מאמענט האט דער אויםזעער געמאלדן מיט א גוט*
מוטיקן געצוואונגענעם שמײבל ,אז׳ עד װעט אונז אדיבערשיקן צו די
אמער״ןאגעד װאם געפיבען זיך שוץ אויף דעד צוױיטער זײט טייך .אױב
כ׳האב ניט קײן טעות איז עס געװען די עלבע .ער האט אבגעפאקט א פול
שיפל זױפל ס׳איז נאר אריין מענטשן און דעם רעשט האט עד געהײסן
װארטן ביז ער װעט צוריק קומען .אין מיטן טײך האט עד אי$מעו
דערטרונקען.
מיר האבן דא  0דערזען איזי וױפל מיר זײנען נאך געװען זײנען
מיר זיך צעלאפן״ געהיט האט א1נז שוין קײנער ביט .איך האב גאך
אבער זײער שטאדק מוךא געהאט .איך האב דעדזען א גדױםן גרוב בין
איך דארט ארײן זיך באהאלטן .אײדער כ׳האב זיך .אומגעקוקט איז שוין
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י ער גרוב געווען פול מיט אנטלאפענע .אזוי זייבען מיד געלעגן אין גרוב.
ט׳איז .צוגעפאלן די נאכט ,י ער הימל איז באדעקט מיט כמארעס ,י י
פאדקרימטע לבנה גיט פון.ציי ט צו צייט א לייכט און באזזאלט זיו דוייער
הינטער רי כמארעס רואם גליטשן זיך ח ד ך איר פארביי .אנגעשפאדט
אויף י ע ר נאסער פייבטער ערר ,האב איו ערשט יערפילט װאו איך
געפין זיך און געבליבן פארגליווערט .כ׳האב נישט געקענט קיץ טרער
לאזן װאם זאל מיד לייכטער מאכן ואט שווערקייט וואס האט מיך גע־
פרעסט צום דערשטיקט ווערן .כ׳האב ערשט אנגעהויבן פארשטיץ אז איו
קום פון מיידאנעק ,פון אוישוויץ ,וואו מיינע טדערן קוואלן זייגען אויס־
געטדיקנט געווארן .יארט האב איו פארלוירן יעדע געפיל ,געבליבן בין
איך בלויז ביי א טעמפן ווילן צום לעבן ,געשטויסן פון אן אומבאוואוסטע
קראפט.
*

■

י

י

די כאפרייאונג
אזוי זייענייק ארומגענומען מיט ’ א שווערע אומהיימלעכקייט וואס
האט מיך געווארפן ,געריסן און געשוייערט ,יעדהעדן מיר א געשריי«
יאנערוועטעד ! אדוים! איך קוק זיך אום ,עס שטייט א ם .ס .מאן מיט א
רעוואלדוער געצילט צו אונז ,וועד זייט איר! האט עד זיו צעשדיען .טויט
יערשראקן האב איך זיו אנגערופן ,אז מיד זיינען העפטלינגער אנע שוץ.
וואסארא העפטלינגעד! האט ער זיך נאך העכעד צעשריען .איך האב
אים געזאגט דעט אמת אז מיר זיינען אידן .האט ער זיך שנעל צעקגעפלט,
אויסגעטאן דאם רעקל אלם ס .ס .מאן און איז געבליבן שטיין אין א
רוסישע רובאשקע פול מיט מעדאלן ,און א געשדיי געטאן! ווסטאווייטע
דעביאטא  --------א י ר זייט פון אלע צרות באפרייט! הורא! הורא! האבן
אלע מיט איין קול אויסגעשריען.
דאס איז געווען דעם 23־טן אפריל .1945 ,די דאטע וועל איך אין
מיין גאגץ לעבן נישט פארגעסן .ער •האט אונז אריינגעפירט אין א גדויס
הויז וואו ס׳איז שוין געווען יאקטוידים .יעיעדן באזוניעד האט מען
באטראכט און געגעבן פאדשירענע מעדיצינען און גלייכצייטיק אונז געקאר־
מע<  4א שטיקל צייט זייגען מיר געווען אונטער י ע ר רוסישער שוץ,
אביסל מענט שן.זיינען געשטאדבן וואס האבן אפשר צופיל געגעםן״ אץ
ביסלעכווייז בין איך געקומען צו די כוחות און בין אוועקגעפאדן קיין פוילן.
אין פוילן האב  .איך געזען אז איך האב ניט קיץ היים וועגן וועלכעד
איו יארף טראכטן .־מיינע נאענטע זיינען טויט .פון די גאסן ווייעט י עד
שדעקלעכעד גרויל ,די שטיינער זיינען פארקלעפט מיט בלוט פון די
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אויסגעשאכטענע אידן װאס װעלן שױן קייבמאל נישט אויסגעטריקנט װערן/
די פאר ד״ייזלען• װאס איך זע שטץען װי שוואדצע מצבה׳ס אויף א
בית־־עולם ,מיין אדעם אידיש שטעטעלע טאמאשאוו לובעלסקי׳ איצט ביסטו
אײן גרויסער מאסן קבר .איך בין באלד פון פוילן אװעק מיט דעם ביסל
על־פי־בס ניצול געװארענע אידן ,קײן דײטשלאנד .װאר מען ד.אט זיך
אנגעהױבן קאנצענטרירן אין די אזוי גערופענע ד .9 .לאגערן .דארט האב
איך אינגאנצן קײן רו ניט געהאט .גאנצע נעכט האב איך געשריען פון
שלאף ,איך האב אפט זיך שלאפן נישט געודאלט לייגן ,איך בין שטארק
אױםגעמאטערט געװארן ,בין ענדלעד איך בין אװעקגעפארן קײן ישראל,
וואו איך האב אין מײנע גרויליקע יארן אפילו זולומץ ניט געקענט.
9

■

הײנט געפין איך זיך אין ישראל מיט א מאן און צװײ הארציקע
קינדערלעך׳ און עם וױיטיקט און עס בלוטיקט אין הארץ װאס מײנע
נאענטסטע און מײגע טייערסטע האבן ע  0ניט דעדלעבט ,און קײנמאל ורעל
איך ניט פארגעסן װאס היטלער ימ״ש האט אפגעטאן מיט אונזעד פאלק.
זכור את אשר עשה לך עמלק ! !1
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■

מיר האבן געוואוינט אין טאמאשאוו אויף דעד שול
גאם שקאלנע  21רואו מיד האבן אין א גענוג קליין שטיבל געפידט 8
בעקעדיי .מיינע עלטערן ע״ה האבן זייעד שוועד געארבעט ,וױיל אויף
א גרעסעדע וואוינונג .וואס א בעקעדיי האט געפאדעדט ,האבן מיד זיך
נישט געקענט דעדלויבן .און כשר און ערלעך האבן זיי זייעד פרבסה
פארדינט .איך און מיין עלטעדע שוועסטעד חנה ,האבן אין שטוב צוגע־
האלפן באקן ,און נאך דעד ארבעט האב איך זיך געלערנט שנײדעדײ.
 .אין דעד לעצטעד צייט האבן די גדויסע שטייעדן ממש געריסן
די ־ הויט .דעד אנטיסעמיטיזם האט געבושעוועט אויף טדיט און אויף
שדיט .מיד זיינען שטענדיק געווען אריינגעקוועטשט אין די הייזלעך וואו
ארום און אדום האט מען געפילט די גיפטיקע שנאה צום איד׳ וואר די
לופט ,די זין ,די ערד ,דעד הימל און אפילו דעד ווינט האט געהערט
צום..גוי• אייז ט אק ע;ני ט קיץ וואונדעד וואס לויט מיין מיינונג האט א
שווארצער פעםימיסטישער װינט געבלאזן אין שטעטל און • האט בשום
אופן ניט צוגעלאזט קיץ שטראל פון דער זון ,אבעד קיינמאל האב איך
זיו ניט געלאזט אינגאגצן פארוויגן מיט דעם פעסימיזם ,נאד געהאפט
אויף א  -בעסער •לעבן ,אויף א בעסעדן מארגן . . .

אין  1935האב .איד חתונה געהאט קיץ וולאצלאוועק ,מיץ מאן
װעלכעד שטאמט אליץ פון שידלאװיץ־ראדאמסק האט געוואוינט אין װלאצ־
לאוועק; וואו מיד האבן זיד שיץ .איינגעאדדנט  .א שיינע וואוינונג מיט
שיין מעבל .מיץ מאן האט זייעד גוט .פאדדינט .אין מײנע פדייע שעה׳ן
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פלעג איך פארברעגגען אין א גוטע קולטורעלע געזעלשאפט ,אץ האב
באמת אנגעהויבן דערפילן מיץ שטיל באשיידן גליקלעך משפחה־לעבן.
אבער נאד פיר יאר האט פאר אונז אזוי שיין געלויבטן די זץ.

מיינע שרעקלעכע דריי מאנאטן ביי די דייטשע חןןנקער
אין יאר  1939האט אױסגעבראכן די שרעקלעכע קריג ארן באלד
דעס זעלבן טאג האבן די דייטשע רוצחים באמבארדירט וולאצלאוועק ,וואו
עם זיינען געפאלן הונדערטער הרוגים .דעס 2־טן טאג פון קריג האבן
שוין די מערדער אריינמארשידט מיט רעש און געפילדער אין שטאט,
און יעדן איד וואם זיי האבן געטראפן האבן זיי דערשאסן .ס׳איז געוואדן
א שרעקלעבע ■בהלה ,די אידישע באפעלקערונג איז ארומגעלאפן ווי משוגע,
זוכנדיק באהעלטענישן ,אץ נישט וויסנדיק ווי אזוי צו זוכן א רעטונג.
פונקט ראש־השנה ביינאבט ,ווען אידן האבן זיו בשתיקה צענויפ־
געזאמלט און מיט צעבראכענע אנגעווייטיקטע העדצער געדאװנט אץ
געבעטן רחמים אויף דעד גדויסער בראך וואס האט אונז אלע אידן טיט
איינמאל געטראפן ,איז פלוצלונג מיט א ווילד געלעבטעד אריץ צוויי ם .ם.
מערדער און אנגעכאפט א איד מיט זיין זון פון  19יאד און זיי אפגעפירט
צו זיי אהיים ,געמאהט א שטדענגע רעוויזיע אץ גאכדעם ארויסגעפירט
דעם פאטער מיטן זץ אץ שטארק געשלאגן שרייעבדיק צום פאטער:
פארפלוכטער יודע ,שנעלער ,שנעלער זאלסטו אויסגדאבן א גרוב .ווען
דעד גדוב איז פארטיק געווארן האבן זיי דעדשאםן דעם זץ אץ גלייך
אדיעגעשליידערט אין גרוב ,און דעד פאטער נ עב עו האט געמוזט פאד־
שיטן דעם גרוב הער נדי ק די געוואלדן און געשדייען פץ גרוב ארוים
פון זיין נאך האלב לעבעדיקן זון.
אויף צו מארגנם האט מען ארויסגעשלעפט אלע &ענער פון די
שטובן ,אויסגעשטעלט אין דייען צו אכט ,אץ מיט די הענט אין דערהוין
האבן אלע געמחט שדייען :״הײנט װעדן מיד אלע דעדשאסן ווייל מיד
האבן אזוי פארדינט״.
אזוי איז געווען יעדן טאג ווען מען איז געגאנגען  6אינדערפדי
צו דעד שרעקלעך שוועדער צוואנגס־ארבעט אץ  6פאדנאכט ווען מען
איז צזריקגעגאנגען פון דעד ארבעט .יעדן טאג זיינען אבעד אלץ ווייניקער
אידן אהיים געקומען ,פאר א ליאדע וואם איז מען דעדשאסן געוואדן,
פאר ניט קענען טדאגן א שווערע משא איז געקומען דעד טויט ,אץ
הונדעדטעד מענטשן זיינען דערטרונקען געווארן .די ארבעט איז באשטא־
נען ארויסצונעמען פון זייעד א טיף וואסער פיליארן פון א בריק וואם
איז פון פריער צעזעצט געווארן.
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־ מיין מאן האט אויך געאדבעט ביי דעד וױםטער ארבעט׳ װען עד
איז אהיים געקומען האב איך אים ניט דערקענט . ,ד י אייגן פאמעפלט,
צעשלאגן ,פארבלוטיקט ,נאם׳ אויסגעווייקט .מיד האבן גערױינט אייף ארנועד
פינסטערן גורל און ווער ווייס וואט אן ארמגליק דער מארגנדיקער טאג
וועט בדענגען .אביסל • פאדלייבטעדט .די אדבעט האט מיין מאן .דעדמיט
וראם ער איז  .געווען א גוטער  .שווימער.
ג
■





*

מיין מ«ן אנטלויפט קיץ טאמ^שאוו
אייגמאל שוין ניט קענענדיק איבערהאלטן איז עד אוועקגעשיואומען
אונטערן וואסעד ,די מערדער האבן אים א פאר מאל נאבגעשאסן און
על פי נס האבן אים די קוילן ניט געטראפן ,און ער איז פץ דארט
אוועק .נאד לאנגע זייער שווערע וואנדערונגען איז עד אנגעקומען קיץ
טאמאשאוו זוכן מייגע עלטערן .טאמאשאוו האט ער אינגאנצן ניט־ דעד־
קענט ,קיץ איין איד האט עד ניט געזען .ביי א גוי׳ע איז עד געוואר
כעוואוץ אז מיינע עלטעדן געפינען זיו אין ראווע־רוסקע .ביז היינ ט קען
איד ניט באגרייפן ווי אזוי עס איז איט געלונגען נאך פארשידענע הינטער
וועגן צו שווארצן די גרענעץ אץ אנקומען קיץ ראווע־דיסקע .מיינע עלטערן
זיינען שוין אבער געווען אין רוסלאנד .פץ ראווע איז נןײן מאן געפאדן
קיץ ביאליסטאק האפנדיק מיד צו געפיינען ,אזוי האבן־ מיד זיך פון
פדיער געהאט אפגעשמועסט.
איך זילענדיק אין וולאצלאויועק בין איבעדגעבליבן מיט מיץ בדודעד
פישל און זיץ פדוי און צוויי קינדעד״ וואו מיד האבן שוין' געטראגן
געלע לאטעם .פון טאג צו טאג איז די לאגע ’ געווארן עדגער .יעדער
טאג האט מיט זיך נייע אומגליקן געבראכט .מיינעם א שכן ,א טייעדעד,
הארציקעד עלטערער איד ,האבן די סאדיסטן געכאפט און אויסגעדיסן די
שיינע בארד און ווען פון זיץ פנים •און קאפ האט געדונען בלוט פץ
די קלעפ ,האט עד געמוזט טאנצן און זינגען ,אץ זיי ,די אויסוואורפן,
האבן הילכיק געלאכט אץ דעם אומגליקלעכן אידן אין פארשידענע פאזעס
פאטאגראפירט ביז זיי האבן אלם פארפייניקט און ער האט זיץ הייליקע
נשמה אויסגעהויכט. .
געיאגט פון אומרו אץ גדויס שדעק פון וועלן געפינען .א שטיקל
דעטונג אין אונזער פארצווייפלטעד לאגע ,האב איד נאד .געמוזט .גיץ
זוכן.עפעס צו .עסן פאר מיינע אריסגעהרנגערטע קינדעד .מיט דעד געלעד
לאטע האב איד ניט געטארט' גיץ רואו מעגטשן גייען נאד .אין מיטן
שאסעי וואו מען פארט.
איינמאל ,גייענדיק מי ט א קלאפנדיק הארץ ,איז מיד אנטקעגן
געג׳אנגען א דייטשעד מערדעד .אין מאמענט האב איד זיד געוואלט
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אװעקחײיען״ אבעד זײן שארפער בליק מיט זיינע צרױי גזלנ׳ישע אױגן האבן
מיך אבער צוגעשמידט צום אדט .״קום פארפלובטע יו די ך — 1האט ער
אגעשרײ  .געטאן און אנכאפנדיק מיך בײם האלז האט ער מיך אריינגעפירט
אין זײער א גרויסע בױרא און מיר באפוילן אין אלע צימערן אפצואוואשן
ךי״ פאלן״ אויספוצן אלע שויבן״ אדומוױשן אלע טישן און דאס מת זיץ
געמאכט ריין און זויבעד לויטן געשמאק פון דײטשן הערן פאלק״ און אױב
 09װעט אים ניט געפעלן װעט עו — און האט געמאכט א צ ײת מיט
זיין װײז־פינגער איבערן האלז .איך האב אים געבעטן ער זאל מיד געבן
א פאר ש&אטע 0צוט װאשן׳ האט עד מיר געגעבן א פאטש איבערן
פנים אז ס׳איז מיד פיגםטעד געװארן פאר די אויגן״ פרן די צײן האט
מיד געדונען בלוט ,און ער דעד רוצחי האט .געשדיען איד זאל אױסטאן
ק׳קלייד און מיטן קלייד זאל איך וואשן .מיט גדויס חרפה און טיט א
פארבלוטיקט הארץ האב איך 'אויסגעטאן ס׳קלייד און גענומען וואשן און
דוימען .א קוואל פון טדעדן האבן זין פון מיינע אויגן געגאסן וואשנדיק
די .פענסטער .איך האב זין* בשום ׳אופן ניט געקענט באהערשן פון דעם
ספאזמאטישן געוויין־ וואס האט זיך געריסן  .ווי א שטורם ,ווייל נאד א
מאמע קען האבן דעם געפיל אז ניט וױיט פון דאנען ליגן מייגע ארעמע
קיגדעדלעך און ןױינען און בעטן א שטיקעלע ברויט .גאך  6אדער  7שעד.
האב־ איר געענדיקט די ארבעט .דער־מעדדער איז אנגעקומען״ האב איך
שוין ג&האט מיץ קלייד וואס איז שוין געווען צעריסן ,איבערגעשווענקט
און נאסערהייט אנגעטאן .ער האט געשמייכלט ,עם איז אים וואדשיינלעד
געפעלך• .ווי אין מאמענט איז זיין פרצוף אנגעצונדן געווארן און א
װילדן־ געשרײ ג-עטאן  :הערויס ,דו שמוציקע יודין! א קאפע געטאן• און
אדויסיגעווארפן.
*

י ״אהײם״ קומענדיק פאדמאטערט״ ד»ונגעריק״ באשפיגן און באליידיקט.
דאם געוויץ פון די קינדעד האב איד מער ניט געקענט איבערטדאגן,
בין איך“ אוועקגעפאלן אין הלשוה. .נאד א לענגעירע צייט בין איך געקומען
צו זיך,־ און צוױי וואבן בין אייך געלעגן קדאנק.
h
•

י

 .אין .א קודצע צייט אדום האט מען יעדע פאר טעג געמאכט רעוויזיעס
אין אלע אידישע שטובן אץ צוגענומען אלץ וואם איז זיי געפעלן ווי
וועש ,קאלדרעס .פוטעדוואדג ,זילבעדווארג און געלט ,און יעדערער האט
עם געמוזט אליין אפטראגן וואו .זיי האבן געהייסן .ס׳איז געווען פאלן
ווען די מערדעד האבן אפגעריסן אויעדינגלעך מיט שטיקער אוי ערן ווי
אויך פינגעדלעך פון די .הענט .ווען מען האט ביי מיד שוין אלץ געהאט
צוגערויבט איז אדיינגעקומען א פאלקס־דייטש און מיד געזאגט אז צייט
 24שעון זאל איך פארלאזן מיין וואוינונג אץ גאר ניט מיטנעמען ,אלץ וואם
איז דא זאל איך איבעדלאזן .אויף צומארגנס׳ באלד אינדערפרי׳ האט מיד
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דעד פאלקס־דייטש געבדאכט א פאפיר־שיץ אז ער ה א ט,ב ײ מיר צוגע־
נומען די .ייר ה און אז איך האב רעכט צו פארן צו מײנע עלטעדן קיין
טאמאשאוו .א באקאנטע.גוי׳ע האט מ ױ כאזאףגט א פאפירל אלם פאללאטשקע
און מיץ נאמען איז געווען צעשקא צעדוגסקא ,הגם דאם פאפירל  .אן
א בילד װאם איז .זיכער גארביט װערט געװען ,האב איך איך גוט
באצאלט האפנדיק אז אפשר וועט עס מיד צוגיצקומען ווי אויו דעדמיט
וואם איך האב מעד וױיניקעד אן ארישן אויםזען .זייעד ״גוטמוטיק* איז
געװען דער פאלקס־דייטש װאם האט מיר דערלױבט צו זיץ אין ״מיין״
שטוב נאך א פאר שעה.
■

־

*

■
11#

איף לאז זיך פןײן כיאליםטאק
-

־

י

.

ענדליך בין איך באדװעם און באקעט מיט צוױי פיצלעך קיגדער
וביי דעד האנט געגאנגען דודך פארשידענע הינטער וועגן צו דעד -באן.
מי ט הארץ קלאפעניש האב איך אוועקגעווארפן די געלע לאטע .אימה׳דיק
האט אויםגעזען דעד גרוי־טונקעלער הימל ,שווערע שוואדצע וואלקבם
האבן זיך געיאגט איינע איבעד דעד אנדעדע ,און .א ט .איז אראפגעפאלן
א שטארקער שלאקם רעגן און ס׳האט אויסגעזען ווי אלץ וואלט מיט־
געוויינט אויף אונזעד גדויסן' חורבן .צוקומענדיק צום באן־הויף קוים
לעבעדיקע ,בין איך אדיין אין א וואגאן וואו עם פארן גוים ,וױיל אידן
האבן געמוזט פארן אין א באזונדער וואגן .א גאנצן וועג האב איך געהערט
די געוואלדן און געשדייען פונט וואגאן וואו עם זעבען געווען אידן װאו
די ' דייטשע באנדיטן האבן אדױםגעריסן קליינע קינדער פון די מאמעם
ארעמס אץ אדויםגעװארפן דורבן פעבסטעד .דעד גאגצעד וועג איז געווען
מיט בלוט און טרערן .איך האב אפילו ניט געהאט• קיץ דעכט צו וויעען
ווייל כ׳בין געווען צווישן גוים •מען זאל גארגיט דערקענען.
די באן האט זיך געשלעפט ביז ווארשע .אין וואדשע האבן מיד
גיעטדאפן י בלויז חורבו ת פון ווארשע האבן מיד זיך געשלעפט קיין מאלקין
צו דעד גדענעץ .מיט זייעד שוועדע ראנגלענישן־ און יעוווערעי מי מיצו
געשלעגן און קלע 8איז מיד מיט -די קיבדער געלונגען אריבערצולויפן
דודך זייטיקע וועגן די גרעבעץ .אבעד ביז מיד זיינען אנגעקומען קיץ
ביאליסטאק זיינען מיד געלעגן  4טעג אין א ^-גרויםן גרוב וואו  .עם איז
שיוין פץ פריער געלעגן מענטשן ,ביז מיד האבן דערזען .א פלאטפאדמע
אץ מען האם אונז אויפגענומען און אפגעפירט קיץ ביאליסטאק ,װאו
מיד האבן פרייעד אפגעאטעמט אץ וואו עס האבן זיך געענדיקט מיינע
דריי חדשימ׳דיקע שדעקלעכע ליידן אץ פיין .פארשאלטן זאלן די דייטשע
מערדעד זיין אויף דורי דורות ,פאר דעם פאדגאסענעם בלוט ,פאר די
........
בעסטיאלישע• מארדן פון אידיש ן פאלק .י
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אין ביאליסטאק בין איך לאנג ניט געווען ,כ׳האב זייער פיל
געליטן פון מיין קינד וואס איז זייער קדאנק געווארן .שטייענדיק איינמאל
אין חור (.אטשערעד) נאד ברויט האב ■איך דערזען מיץ מאן ,אן אויס־
געשריי פץ פרייר און שטיקנדיקע טרערן האבן מיד זיך ארומגעכאפט
אץ אויסדערציילט אונזערע טראגישע איבעדלעבונגען.
פון ביאליסטאק זיינען מיד געפארן קיץ לעמבערג ,דארט האב איך
זיך פץ א טאמאשאוועד איד דערוואוסט ,אז מיינע עלטערן געפינען זיך
אין וויניצע .מיד האבן באשלאסן צו פארן צו זיי .מיט זיי איז שוין
געווען מיין גאנצע משפחה ,מיץ שוועסטער חנה מיט איר מאן אבא מיטן
קינד ,מיץ ברודער פישל מיט דעד פדוי און קינד (פ .ם .ווי אזוי מיץ
ברודער פישל מיט דעד פדוי און קינד האבן •זיך ארויסגעדיסן פונעם
דייטשן גהינום דאם איז א באזונדעדע דערציילונג) ,או-יך מיץ ברודער
אברהם מיט דעד כלה .א שרעקלעכע בענקשאפט איז מיד באפאלן צו מיץ
גאנצעד משפחה און מיד זיינען געפאדן צו זיי.
■

מיץ לעגן אץ רוםלאנד
רעד עשאלאן וואם האט אונז געפירט קיין דוסלאנד איז -אבער
ניט י געגאנגען קיץ וויניצע נאד קיץ וואראניעזש ,און דארט האבן מיר
געמוזט בלייבן .אין א צייט ארוס האב איך זיך דערוואוסט דעם אדדעס
פון מיינע עלטערן אץ בין מיט זיי געווען אין כסדד׳דיקן קאנטאקט.
.אין יאר  1941בין איך .געפארן קיץ וויניצע צו מיינע עלטערן.
אונזער פרייד איז געווען עד אין לשער ,אויסדערציילנדיק אונזערע אלעמענם
איבעדלעבונגען .אפזייענדיק א .פאר טעג בין איך צוריקגעפארן וואו דאס
ערשטע אומגליק האט מיד געטראפן ,מיין קדאנק קינד איז געשטאדבן
און דעם עדשטן קרבן געגעבן דורך די נאצישע מערדער ימ״ש (ווי איך
האב ! שוין אויבן דערמאנט ,אייז ■מיין קינד קראנק ייגעווארן ווען איך
בין געלאפן צו דעד גדענעץ).
אין  4 .וואכן ארוס איז אויסגעבראכן די דייטש־רוסישע קדיג .אן
אימה האט באלד אלעמען אדומגעכאפט ,י ער דייטשעד רוצח איז מיר
געווען גוט איינגעשניטן אין זברץ .דערשראקן אץ צעטראגן גלייך ווי
מען וואלט מיך י עמעץ צוריק אריינגעווארפן אין יענעד חשכות׳דיקער צייט
בין איך דורבגעדרונגען געוואדן מיטן אטעם פון .יענער גדויזאמער גסיסה
אץ טויט ,אלע שדעקלעכע ,גרוילעכע בילדער זיינען מיד מיט איינמאל
אויפגעשוואומען פאר די אויגן ,כ׳האב דערזען מיין פאדפייניקטן שכן ווי
ע 0רינט פון אים ס׳בלוט .כ׳האב דערהערט זיץ לעצטן קרעכץ איידעף
ער האט אױסגעהויכט זיץ איידעלע נשמה ,און דא דערזע איו שוין
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אנגעשטאפטע וואגאנען טיט אידן וואס מען האט עוואקואירט פץ די שוין
צעבאמבארדידטע שטעטלעך ,אי ה מיט אויסגעלאשענע צעשראקענע אויגן,
געוויינען און געשרײען פון קינדער׳ די מענטשן שלעפן מיט זיך מאליזעס,
פאמיליעס האלטן זיך ביי די הענט ,עלטערע האלטן זיו קוים אויף די
פיס ,מאמעס רופן קינדעד און פארקערט״ אלעס שרייט פון גרויס פאר־
צווייפלונג• אין יעה וויגקל האב איך געקוקט און געזוכט אפשר ,אפשר
ורעל איך דעדזען מייגע טייערע עלטעדן אמ ברידער מיט דעד משפחות
ליידער ,זיי זייגען ניט געקומען (.מיץ שוואגער אבא גראס איז שוין
געווען אויפן פראנט).
ניט לאנג האט געדויערט ,אץ דער דייטשעד פראנט האט זיו געדוקט
קיץ וואדאגיעזש .מיד האבן זיו עוואקואירט וױיטער״ און שפעטער נ או
ווייטער ,אזוי האבן מיר געוואנדערט פון איין ארט אױפן צווייטן ביז מיר
האבן זיו באזעצט אויף איין ארט און איבערגעלעבט די קריג׳ לעבנדיק
כסדד מיט דעד האפענונג זיו צו דערוויסן וואו מיינע טייערסטע און
נאענטסטע געפינען זין.
1

אונזעו צוריקער קיץ •וילן און די װידקונג אויןמ מיד .
פון דעד שלןןכטער פשורח
צודיקקומענדיק קיץ פוילן האבן מיר זיו באזעצט אין ווראצלאוו.
דאס ערשטע בין איך געגאנגען אין אידישן קאמיטעט ,אפשד וועל איך
עפעס געמאר מערן פון מיינע עלטערן .אויפן הויף קומט צו מיד צו
דער הויכעד יעקיל מאלף שוסטעד (זיין פאמיליע נאמען געדענק איך נישט)
אץ זאגט מיד• ,טשארנע׳ מעמען זוכסטו דען? ליידעד האט מען דיינע
עלטערן ,שוועסטעד ,בדידער מיט דער גאנצער פאמיליע לעבעדיקערהייט
כאגראכן אין א גרוים משפחה קבר וואו עס ליגן  36טויזנט איה״ און
זייער פיל פון זיי טאמאשאוועד ,אויך מיץ פדוי מיט  5קינדער ליגן
דאדט ,איך אליץ בין געווען ביי דעם גדויסן קבר אלם מיליטעד־מאן וואו
איך האב עס באוויעט און פאדלאזט --------
פייערדיקע פונקן האבן מיד אנגעהויבן פליען פאר די אויגן׳ כ׳האב
געפילט אז אט אט פאל איך אנידער .און פון דין מויל האט זיו געשיט
א ים מיט רייד .רייד וואס האבן געשטאכן ווי גליענדיקע שפיזן .גע־
שילדעדט ווי אזױ נחום שולדינערס קינדעד דינען געשיקט געווארן אין
שליחות צו די עלטערן אז מארגן קומט פאר די פולע פארניבטונג פץ אלע
אי ה ,זאלן זיי זען דעם מארגנדיקן טאג ערגעץ וואו אויסבאהאלטן • אץ
אויך זאגן נאענטע שכנים די זאלן זיך באהאלטן .דאן איז נחום שולדינער
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ע״ה געקומען צו מיין טאטן״ יודל איילען ע״יה׳ און געזאגט״ אז ער האט
באשלאסן אז דארם וואו אלע אידן גייען דארפן מיד אויך גיין .זיי זיעען
טאקע געגאנגען ,און אזוי טייער 3אצאל .0
1

■

ער האט אויך דערציילט דאס טראגישע אומקומען פון מיין שװעםטער
חנה ע״ה .זי איז געשטאנען ביים אפענעם גרויסן גרוב מיט איר שיין
הארציק טעכטערל און ספאזמאטיש געווייגט און זיו געדיסן די האד פון
קאפ .אין גרוב זיעען שוין געווען אריינגעשליידערט מיינע עלטערן מיט
דעד גאנצעד משפחה און האבן פון גרוב ארויסגעוויינט .א דייטשן מערדער
האט וויחט אויס א מענטשלעך געפיל באהעדשט און זי אוועקגעיאגט .האט
זי ; מיט ־שטאלץ א געשריי געטאן  :האב נישט קיץ רחמנות אויף מיד .דארט
וואו מיינע עלטערן ,ברידער און אלע אידן גייען גיי איד אויך! און גלייך
ארייגגעשפרונגען מיטן קינד אץ טיפן קבר אריץ״ .וואו מען האט י ביט
דערשאסן נאר גלייך פארשיט .דאס האט אים דערציילט א ניצול־געווארענער
איד וואט האט געקענט מיין משפחה ,אויסרעכנדיק■ אים אלע טאמאשאווער
וואס זיינען לעבעדיקערהייט באגראבן געווארן.
איך בין אנידערגעפאלן און פאר׳חלש׳ט .איך בין קראנק געווארן.
א לאנגע צייט בין•.איך  :ג על עגן און  :מיץ .פארבלוטיקט •הארץ קען זיך .ניט
פארהיילן! איינע בין איך איבערגעבליבן פון מיץ גאנצער משפחה .ה׳יינט
געפין איד זיך אין ישראל מיט דריי קינדער מיט מיין מאן וועלכער איז
אויך .געבליבן איינער פון  8קינדער .און אין מיץ הארץ ,טראג איך א
טיפע וואונד״ פאר די אויטגע׳שחט׳נע  6מייליאן קדושים ,און ־צווישן זײ״
מיינע נאענט6טע אץ טײערסטע״ װאם װעלן שטענדיק הייליק אץ טייער
בלייבן אין מיין זכרון.
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I

בערל

ה ירשע נ זאה ן
■

בעדך זיבן קילאמעטער פון דעם בארימטן לאגער בעאשעץ געפינט
זיך מיץ שטעטל טאמאשאװ לוב .װאס האט אפשר מער פון אלע שטעטלעך
זיך אנגעטרונקען מיט י ימים טרערן פון צענדליקער טױזנטער אידן י פון
גאנץ אייראפע וואס זייבעך דורכגעפירט געווארן אויף זייעד לעצטן וועג
קיין בעאשעץ .וואם מיד ווייסן  .נאך גישט אפילו גענוי דעם טרױעריקן
סך־ד״פל פונ׳ם טאטאלן אונטעדגאנג אזן פארניכטונג פונ׳ם אידישן שטעטל,
וױ אויך האט זיך יעדער שטעטל באזונדער זיץ םפעציפישע געשיכטע,
זיין אייגנארטיקן אידנס־וועג װאס װערט דערציילט װעגן דעד פארשידנ־
ארטיקײט פון דעם גרױםן'.אומגליק .מיט מײן באשרײבובג װיל איך שטעלן
א מצבה דעם אויסגעשאכטענעם איידישן שטעטל טאמאשאװ לוב .און אזיך
פאד די אומגליקלעכע ’ אידן װאו ־איך האב זיך געפונען אין מײן פאר־
וואגלטן לעבן בעת׳ן נאצישן גהינם׳ װארום עפעם  sהייליק מיםטערױם,
א בלוטיקער סימבאל וױקלט זיך אדום דעם עבר פון מיין שטעטל ,און
ביים פאראײביקן דעם אנדענק פון יענע קדושים שװעבט אום זייער .גײםט״
דערוועקט .דערמאנט ,און מאנט» פארגעסט ניט אן אונו !
מיטןי אויסברוך פון קריג אין יאד  1939בין איך מיט מײן פאמיליע
וואס איז באשטאנען פון .זיבן פעדזאן ,מײנע עלטערן און דריי ברידעד״
א שוועםטער און איך אלם אי על אין 14־טן יאד״ מיט׳ן אריינקו&ען פון
די דייטשע רוצחים האט זיך באלד אגגעהויבן ס׳גהינום .צרײז אמ פײן,
הונגעד און י נויט׳ דאם כאפעניש אויף צװאנגס־אדבעט מיט פארשידענע
דערנידערונגען און שיסעדײען .די גױם פונעם שטעטל האבן אנגעשארפט,
די מעםערם אויף רויב ,גזילה׳ רציחה און פארגוואלטיקונגען א .ז .וו.. .
איז דאן אבער א נם געשען* װען ■די גוים האבן זיר געגרייט אויף
א פאגראם ,וואט .האט געדארפט פארקומען צען אזייגער בײנאכט״ זײנען״די
'■

-

*

I

י
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רוסן דאן בײנאכט ארייץ קיץ טאמאשאװ אדן די אידישע באפעלקערוע
האט פרײער אפגעאטעמט ,און מיט געמישטע געפילן אויפגענרמען די רוסן.
אידן האבן זיך אנגעהויבן צוגעװאױנען צום גייעם רעזשים .די פאליאקן•
אבער האבן מיט ציין קריצעניש זיך צוגעקוקט צו דעד סאװיעטישעד הער־
שאפט .ד עו אנטיסעמיטיזם וואס האט דא געשפראצט שױן פון לאנגע יארן
און איז געװען טיף אײנגעוואדצלט אין דער נשמה פון יי גוים ,איז מיטן
ארײנקומען פון די םאוויעטן געװען דער אמת׳ער ברענשטאף װאם האט נאך
מער אױפגעבלאזן דאם פײער פון שנאת־ישראל ,ווארום יאדן לאנג האט
מען דאך אויף דער פוילישער ערד געפדעדיקט *זשידא־קאמונא״״ ארן
יעצט נעמען די אידן אױף די רוםן װי אייגענע גוטע פרײגט״ און עם
איז שױן גלײכער די דייטשן אײדער די באלשעװיקעס — האבן זיך די
גוים געטראכט.
עס האט אכער לאנג ניט געדויערט און ס׳איז ארויס א קלאנג אז
די רוסן װעלן איבקודצן עװאקואידן וױיל טאמאשאװ מוז ,לויט אן אפמאך,
געהעדן צוריק צום דייטש .פון אנהויב האבן די רוסן געלײקנט און געזאגט
אז דא װאר זײ שטעלן אדײן א פוס און ״באפדייען״ די מענטשן פון חןר
קאפיטאליםטישער־פאשיםטישער ארדענונג גײען זיי שױן מער ניט ארױס.
אין א פאר טעג נאכן קלאנג האבן די רוסן אנגעהויבן צו פארלאזן די
שטאט .פיל אידן זײנען מיט זײ מיטגעפארן ,מערסטנס ארבעטעד״ בעלי־
מלאכות און סתם מענטשן מיט א קלארן שכל און בליק ,וױיל ניט אלע
אידן האבן זיך אפגעגעבן א קלאדן דין וחשבון װי גדוים עס איז די
סכנה .עם איז נאך געװען מענטשן וואס האבן געמיעט אז מיט די דייטשן
װעט אפשר מעגלעכער זיין צו לעבן ווי מיט די באלשעוױקעס .װי אזױ
לאזט מען עפעם איבער א היים ,א שטיקל פארמעגן און מען גײט וואנדערן
אין גלות אדיין? און די אידן האבן איבערגעלאזט זײער גורל אין די
הענט פון דער צוקונפט און זיינען נעבעך שפעטער אזוי ביטער אנטוישט
געװארן.
איך מיט מײן פאמיליע זיינען מיט מיט די רוםן ביז ראװע רוסקע.
אין ראװע האבן מיר זיד אײנגעארדנט אין שול וואם איז געװען פול מיט
פליטים ,אדער ווי מען האט אונז געדופן ביעזשניצעס ,די לאגע איז געווען
אומדעדטרעגלעך ,די אומרײנקײט ,דאס נישט האבן װאו עפעם צו פארדינען״
און בבלל די גאנצע אטמאספערע בנוגע די ביעזשניצעם האבן ממש גע*
שטיקמ .אין א געװיסן טאג האט מען געשטעלט אן עשאלאן אפצופארן
קײן רוםלאנד פדײװיליק .אייך מיט מײן פאמיליע זײנען אפגעפארן אין
זשמערינסקי דאיאן• מיד האבן דארט געארבעט פארשידעגע ארבעטן .מײנע
עלטערן אבער האבן זיך באין■ אופן ניט געקענט באהערשן ,ערשטנם צוליב
כשרות און צוליב אנדערע סיבות .מיץ משפחה און נאד אנדערע 25
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טאמאשאווער משפחות האבן זיך פארשריבן צוריקצופארן .מיין פאטער איטשע•
הערשענזאן (דאכאנעד) מיט דער משפחה ,איטשע לאדען• מיט דעד משפחה,
דוד אויפן (מלמד) מיט דער משפחה ,געצעלע יאדטשעווער (א בהמה סוחר),
דעד אלטער בעדישל (קאשעמאכער) און פיל אנדערע משפחות וואס כ׳געדענק
ניט ווי אזוי מען האט די גערופן .מען האט אונז געפירט און באזעצט
אין סקאלאטעד ראיאן אין א דאדף הורודניצא און דעד נעבן נאד א דאדף
וואס האט געהייסן קריווע .דאס אלעס האט פרי ער געהעדט צו פוילן און
יעצט איז דא געווען איינגעפירט דער גאנצער דוסישעד סיסטעס מיט
קאלכאזן און סאווכאזן .ס׳רוב באפעלקערונג איז באשטאנען פון אוקראינער
וואם האבן פיינט געהאט די רוסן בתכלית השנאה ,און נאך מער די אידן,
וועלכע זיי האבן געהאלטן פאר קאמוניסטישע אויסוואורפן.
דעם  .22 .6 .1941ווען ס׳איז אויסגעבראכן:די מלחמה צווישן דייטש־
לאנד אה ראטן־פארבאנד האט ניט לאנג געדויערט און די דייטשע מערדער
האבן אונז דערכאפט .באלד דעם ערשטן טאג האבן די אוקראינער מיט
די ם .ס . .באנדיטן באפאלן דאס דארף קריווע און וויפל טאמאשאווער
משפחות און פיל פון אנדערע שטעט האבן זיי דערשאסן לעבן די שטובן
(עטלעכע טאמאשאווער משפחות האבן די נ .ק .וו .ד .געהאט מיט א צייט
צוריק ארויסגעפירט קיץ סיביר) .צוויי טעג זיינען געלעגן די קרבנות און
ס׳איז ניט געווען וועד ס׳זאל זיי באהאלטן ,ביז ס׳האט זיך שוין אנגעהויבן
שפירן האבן זיי די אוקראינער באהאלטן אין איץ גרויסן מאסז־קבר .פונם
גאנצן דארף קריווע איז געבליבן לעבן איין טאמאשאווער איה בערישל
קאשעמאכער (איטשע לאדנס א שוועד) .די ס .ם .מערדער האבן אים ניט
געטשעפעט ,ער איז געשטאנען און געקוקט ווי מען האט דערמארדעט זיין
גאנצע פאמיליע .עד האט טאקע א גרויסן זכות געהאט . ,עד איז שפעטער
געשטאדבן מיט זיין אייגענעם טויט אין סקאלאטער געטא וואו מיץ פאטער
ע״ה האט איט קובר געווען אויפן סקאלאטער בית־עולט .אין דארף הורוד-
ניצע .זיינען מיד געבליבן נאר צוויי פאמיליעס .די דייטשע מערדער זיינען
אויף פערד מיט אויסגעשטרעקטע אויטאמאטן ווילד אריץ אין דארף אריץ.
פונקט איז מיץ מוטער ע״ה געשטאנען אין דרויסן ,האבן זיי זי געפרעגט
צי עס געפינען זיך דא אידן .מיין מוטער האט געשאקלט מיטו קאפ
אויף ניץ .זיינען זיי אוועק און באלד גאך די זיינען אנגעקומען אוקראינישע
פאליציי און געכאפט מיך ,מיין פאטעד מיט די ברידער אץ געצעלע יאדטשע־
וועד ,מען האט אונז געפירט שטאדק באוואכט אץ צוגעפירט ביז ־אױף
אן ארט און אונז געוויזן אויף צװיי גע׳הרג׳טע אידישע אינגלעך וואם .די
האבן דערשאסן ,אז מיד זאלן די באגראבן ,מיד האבן באלד אויסגעגראבן:
א גרוב און די באהאלטן . .נאכדעם האבן די אונז געהייסן אויסגראבן גדיבער
פאר אונז .אינמיטן גראבן איז אנגעלאפן מיין מוטער ע״ה מיט דעד שוועסי
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טער און געצעלע יארטשעװערס פרױ מיט די דרײ טעבטעד און זײ האבן.
שטארק אנגעהויכן וױינען און בעטן און פאלן צו די פיס  .און מען האט
אונז א&געלאזט.
איז א קורצע צײט ארום איז ארוים א באפעל אז אלע אידן פון דער
גאנצער געגנט מוזן קומען קײן סקאלאט אין דעד דזשעלניצע און דארט
וועט מען שאפן א געטא״ אידן וועלן ארבעטן און ס׳וועט זיין אין ארדענונג.
איך בין מיט מײן פאמיליע אריבער קײן סקאלאט און דארט געװען ביז
מען האט געשאפן א געטא.
אין געטא האבן מיר ערשט אנגעהויבן צו לײדן פאדשידענע צרות״
געליטן הונגער און נויט און ע 0האבן זיך פארשפרײט פארשידענע קראנ־
קייטן .די אידישע פאליצײ איז געװען א שרעקלעבע .פאד א ליאדע קלײניקײט
האבן זיי געשלאגן און געפייניקט .דעד טרױעריק בארימטער פרעזעם פון
יודן־ראט מאיד גידלער װעלכער איז געװען באקאבט מיט זײן אבזרױת  ,־
דיקײט און װעלכער האט אזוי געטרײ איבערגעגעבן די דייטשע הענקער
געדינט פון וועלכן ער האט שטענדיק צום קאנטיגענט װאס די דײטשן
האבן פון איפ פארלאנגט געגעבן פיל מענטשן מער .ער איז איינמאל
אדײנגעקומען מיט אידישע פאליצײ און געשריען צו מײן טאטן עד זאל
אים זאגן װאו זיין ־נון איז .מיין עלטעדעד ברודער זזאט פונקט דעמאלט
געארבעט אין א פאלווארק .מיין פאטער האט ניט געוואלט זאגן .האט
נידלעד געגעבן א וואונק צו א פאליציאנט און ער האט גענומעך שלאגן
מיט א גומענעם שטעקן מיין אלטן צעבדאכענעם טאטן .װען ער איז שוין
געװען כמעט ד״אלב טױט און ם׳בלוט האט שױן גערונען פון אלע זייטן
האבן זײ אים דעדמינטערט און אים אוועקגענומען אין קאמיאנקער לאגער
ארײן װאם דארט האט ער שוין געדארפט זײן א קאנדידאט קי? בעלזשעץ.
אין דעם לאגעד האט עד שוין געהאט צענױפגעכאפט א גרויסע צאל אידן
װעלכע עד האט באדאדפט צושטעלן אויף דעם און דע  0טאג מען זאלי
זײ אװעקפירן קײן בעלזשעץ ,עס זײנען אבער געװען פיל רײכע װאם
האבן זיך פאר פיל גאלד און געלט אױסגעקויפט און אױף זייער ארט
ד״אט ער געמוזט אױפבאפן אבדערע .יעדע  3 *2מאנאטן איז פארגעקומען
אקציעס״ וױלדע אקציעט .די אוקראינישע״ אידישע און דייטשע פאליצײ
האבן געכאפט און געפידט צוערשט אין דעד שול אדיין .דעד פדעזעם
נירלער איז א ווילדעד ארומגעלאפן און געבישטערט און געזובט״ געשלעפט
און געשלאגן מכת־רצח .דאם געוױין פון קינדער און פרויען האט געלע־
כערט די אױעדן — .טו אלץ כדי מיר זאלן לעבן! האט די שוויגער.
פון פדעזעם נידלער געזאגט צו איד איידעם — זאלםט אפילו דארפן שיקן
טױזנטער . ,טױזנטעד אגדעדע ! (מען זאגט אז די שװיגער מיט איר איידים
לעבן טאקע הײנט ערגעצװאו) .נו האט ער טאקע געארבעט געטרײ .דער
4
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אבערשטורמפירעד מילער■ איז פון אים געווען זייער צופרידן .דער פרעזעס
נירלעד און דעד .קאמענדאגט פון דעד אידישער ׳מיליץ דעען געגאנגען.
אנגעטאן אין פיינע עלעגאנטע דייט־הויזן מיט אויסגעגלאנצטע שטיוועלעך
אין• די בלויזע העמדער מיט פאדקאטשעטע ארבל ,פארשוויצטע ,צעפלאמטע
און צעיושעטע ,מיט דײט־בײטשן אין די העבט ,גלייך ווי די דייטשן זיינען
די ארומגעלאפן אינאיינעט מיט די צעווילדעוועטע דייטשן און אוקראיבישע
קיילערם ,פון שטוב צו שטוב ,פון בוידעם• צו בוידעם ,פון קעלעד צו■
קעלער ,געשלעפט ,געריסן ,געשלאגן און ’ געשריען ווי די ווילדע חיות,
ניט עדגער ווי זייערע גוטע לערער .די שול איז געווען פול  -געפאקט ,אויך
אין פאליש און אין דעד ווייבערשער שול איז געווען די ענגשאפט גרויס;
עס האבן זיך שוין  .דארט געפונען טויטע און  .פאד׳חלש׳טע . .פון שול האט
מ ען .די אומגליקלעכע אונטעד קללות און געשרייען ,אונטער א האגל פון
בייטשן ,געפירט  .צו דעד באן־םטאנציע אץ אוועקגעפירט קיץ בעלזשעץ.
נאך דער שרעקלעכעד אקציע איז געקומען אן אטעם פויזע ,מען
האט אנגעהויבן ארויסצוקדיכן פון פארשידענע באהעלטענישן .איך מיט מיץ
משפחה האבן אין געטא געהאט א פארמאסקירטן בונקער און ס׳איז אונז'
געלונגען; מען האט אונז ניט געכאפט .עם איז אויך געווען פיל פראטעקציע-
מענטשן' וועלכע• האבן געהאט דערווייל א רעכט צו לעבן .די מענטשן
האבן זיך געבראכן די הענט ,וואם טוט מען ווייטער ז ־ די שרעק האט
ארויסגענומען דעם מארך פון די ביינער .אין א קורצע צייט ארום האבן
מיר באמערקט אז מיר דינען ארומגערינגלט ,עם איז געווארן א גרויםער
טומל ,די •מערדער האבן זיר וױלד ארײנגעריםן אץ אנגעהויבן ארויס־
צופירן■ ■די■ אומגליקלעכע ,אץ צווישן די מיינע טייערע עלטערן אץ מיץ
איינציקע שוועסטער .איך בין צופעליק •דעמאלט אין געטא ניט געווען,
כ׳האב זיך ארויפגע׳גנב׳ט אץ בין געגאנגען בעטן ברויט .אין דעד
זעלבער צייט איז פארגעקומען די אקציע ,וועלכע האט געדויערט דריי טעג
און דדיי נעבט .הינטער דער שטאט האבן די קרבנות אליץ־ געמוזט אוים־
גראבן פאר' זיך גריבער .ווי אזוי מיץ י ברודער איז דעמאלט געלונגען
צו אנטלויפן פון די גריבער ־וױיס איו נישט .דריי טויזנט אידן ,מענער',
פרויזץ און קינךער האט מען ביים ראנד פון גרוב דערשאסן .וועמען עם
האט קיץ קויל' ניט געטראפן איז אריינגעווארפן ■געוואדן לעבעדיקערהייט.
די קולות האבן צעריסן די • הימלען ,מענטשן'  .זיינען געפאלן  .נאקעטע צו
לי פייס• פץ  .די מערדער 'אץ געבעטן רחמים ,די רוצחים האבן נאד חתק
געמאפט און מערדערלעך געשלאגן .אונטער דעם ניט אויפהערנדיקן גע*.
וויץ פון די -קברים ארוים״-האבן די 'אוקראיגישע פאליציאינטן פארשאטן
די קברים .לאן  .האבן • זיו■ די תלינים ווי די היישיעריקן געווארפן ־'אויף
די ־ קליידער: ,באטאפט ,באזוכט יעדן מלבוש און ■געשיטופט אין דיערע'
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קעשענעס .דא 0אידישע גאלד און אגדערע װערט זאכן .זײ האבן גיך
אויפגעלאדן די קלײדער אױף אויטאס און אװעקגעפאדן איבערלאזנדיק
פרישע פארבלוטיקטע קברים וועלכע האבן זין געהױבן ווי צעוױגטע
כוואליעס .אין די קברים אוגטער דעד ערד האגן זיך געפלאכטן מענטש־
לעבע גלידער ,געריסן ,געביסן אײנעד דעם אנדערן״ ניט געפינעגדיק קיץ
דו .די קברים האבן געקרעכצט ארן געוױינט .דעם גאגצן פארלױף פץ
דער אקציע האט איבערגעגעבן א מײדל וועלכע איז געװען פאדשאטן
און ם׳איז איר געלונגען ארױסצודראפען אדער ס׳האט זי װער ארױם־
געשלעפט ,וױיל אירם א שטיק קערפער איז געװען אינדרױסן׳ אזױ האט
מען מיר דעדצײלמ.
איך מיט מיץ ברודער װעלכן איך האב געפוגען 8ן אנטלאפעבעש
פון די גריבעד איז געזוען מער טויט וױ לעבעדיק״ ער האט גארגיט
געװאלט ריידן אדער ער האט ניט געקענט .מיר זײבען געלאפן אין געטא
כדי פרן אונזעד בונקער גאך עפעם ארויםנעמען כדי צו קענען קריגן
דערפאר עפעס צו דערנעדן .ארײנקומענדיק אין געטא איז אונזער בונקער
שױן גערוען אויפגעדיסן און טדעפנדיק דארט א באנדע אוקראינישע
רויבער װעלכע האבן געשטופט אין די זעק אדיין װאם ם׳איז זײ אונטער־
געקומען .דערזעענדיק אונז האבן זײ געמיינט אז מיר זײנען אױך געקומען
ראבעװען .זײ האבן צו אונז געשמײכלט .אין אונזער בונקער האבן מיר
א פאר קלײניקײטן געפונען און אדויס פון געטא .רואו גייט מען? מיד
זיינען אװעק צו א באקאנטן גרי הינטער דער שטאט אדן מיט טרערן
אין די אויגן זיד בײ אים איינגעבעמן אויף א פאר טעג .לענגער האט
ער אונז ניט געװאלט האלטן .ער האט אונז דערצײלט אז נעבטן האט
מען אין לאגעו קאמיאנקע אויסגעשאסן עטלעכע טויזנט איון .דאם איז
שוין געווען ענדע 43־טע יאר .איך מוז דא צוגעבן אז מיט א צײט
צוריק האב איך א קורצע צייט געארבעט אין קאמיאנקער לאגער פון
װעלכן דער לאגער פירער האט מיך געפייניקט אױף טריט און אױף
שריט .איך מיט מיין ברודער זיינען אנטלאפן אין א ודאלד אריץ .דארטן
האבן מיר זיך אחמגעװאלגעדמ א לענגערע צייט .בײנאכט פלעגן מיר
אױםנעטלען עסן בײ די גוים פץ דועלכן מיר האבן ניט אײנמאל געזען
דעס טױט פאר די אױגן .עס איז אונז שױן נמאפ געװאדן ס׳לעבן.
אײנמאל זײנען מיר אנגעקומען צו אן אוקראינער און זייער שטארק
געוױיגט ער זאל אונז ראטעווען .עד האט אױף אונז רחמנות געקראגן
און אונז ארויפגענומען אויפן בוידעם אץ אונז כאהאלטן .ער האט זין
זײער גוט צו אוב? באצויגן .ניינאכט פלעגט ער אונז כרענגען עםן
אץ א םך מאל אונז ארײנגענומען אין שטוב אריץ כדי זיך אררמצואוואשן.
זיץ גאנצע משפחה האט פון אונז געוואוסט ,אפילו זייגם א מיידעלע
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פון  12יאד האט אויך פון אונז געוואוסט און קיינעד פון זיי זזאט קיינעם
ניט דערציילט .מי מיר דינען שפעטער געוואר געווארן פון זיין דעד־
ציילן ,איז ער אליין אין געהיים געוועזען א טובאטניק .א פאר מאנאטן דינען
מיד ביי אים געווען׳ ער מאלט אונז געווען אויטבאהאלטן ביז ענדע׳ מען
עס זאל ניט געווען געשען דאם וואס ס׳איז געשען:
אין א געמיסן זונטיק זייגען זין* די סובאטניקעס צו אים צוזאמענ־
געקומען .און נאכדעם דינען זיי אלע אוועק אפריכטן זייערע תפילות.
איז א שיגץ ארויף אויפן בוידעם צו גנב׳נען אייער און האט אונז
באמערקט׳ האט ער אנגעהויבן שרייעןז געוואלד ,זשידי ,און פאד שרעק
איז עד אראפגעפאלן פון דער לייטער .מיר האבן שנעל אויפגעריסן דעם
שטדויענעם דאך און זיינען אין איין אטעם געלאפן אין די פעלדער אדיין.
דאס גאנצע דארף האט אונז נאכגעיאגט מיט הינט ,מיט ווידלעט און
שטעקנם .מיד זיינען אדיין אין א לאן פון האבעד. .אין זייעד גרויטע שרעק
זיינען מיד אזוי אפגעלעגן ביז איינט אדיגער ,בעדך״ ביינאכט.
שפעטער זיינען מיד געגאנגען צו א גוי א פאליאק״ וואט האט
געהאט געוואוינט נעבן אונז .עד האט אונז געגעבן ברויט און אונז
געהייסן אנטלויפן ,ודיל מען זוכט אונז .ער האט אונז אויך דערציילט״ אז
דעם טובאטניק האבן די דייטשן געוואלט שימן .ער האט גע׳טענה׳ט אז
ער האט ניט געוואוסט .זיינע חברים האבן אים אפגעראטעוועט .מיד
זיינען אויך שפעטער געוואד געווארן אז איידער די דייטשן זיינען צו
אים געקומען האט ער פארברענט דאס בילד פון מיין פאטער מאס איז
געווען ביי אים אזוי טייעד .נאד א נייעס זיעען מיד געמאר געמאדן אז
אין דעד זעלבער צייט זיינען אנגעקומען א שטארקע פארטיזאנעד גדופע,
גוט באוואפנט ,אדיין אין לאגער אריין און אויסגעשאסן וױפל דייכזשן מיט
אוקראינישע פאליציי עם איז דארט געווען ,און באפרייט  500אידן .דאם
זיינען שוין געווען די לעצטע אידן ,בלויז פדאטעקצינע ,ווי אידישע
פאליציי׳ אידן ראטלער א .א .די פארטיזאנער האבן געפרעגט די אידן
אז מער ס׳מיל י מיט זיי מיטגיין • קען מיטגיין ,און נאד דער וועד ס׳האט
געוועד .און וועמען ס׳איז געלונגען צו באפן געווער ביי די דערשאסענע
דייטשן דער איז מיט די מיטגעגאנגען.
אין  2טעג אדום איז אנגעקומען א גדויסע פארשטארקונג פון דייטשן
און צענויפגעכאפט אלע אידן און דעדשאטן .עט איז געווארן א גרויטע
אבלאווע און די דייטשן האבן זיד גענומען יאגן נאך די פארטיזאנער.
דעען מיר אריינגעפאלן״ די האבן אונז געכאפט און באלד זיינען מיד
באשולדיקט געווארן אי אלם פארטיזאנער אי אלם אידן .מיד האבן גע־
האלטן אין איין שרייען אז מיר זיינען ניט קייו אידן אץ ניט קיץ
פאדטיזאנעד — אוקראאיניש ריידן האבן מיד זייער גוט געקענט — אץ אז
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מיר זײנען פזן גרוים אוקראיגע פון זשמערינםקי דאיאן טילא־ שימאקי
(מיר זיינען דארט אמאל .געייען) און אז מען האט אונז  .געפירט קײן
דייטשלאבד אויף ארבעט׳ • את מיד זיינען אדאפ מדינקען  .איז דער צוג
אװעק און אלע אונזערע זאכן מיט די דאקומענטן זײנען געבליבן אין
צוג ,און אז איך הײס מעדינױק מישקא און דער בדודער הײסט מערינױק
אױואן (מיר האבן זיך נאך פון פריער געהאט צוגעגרײט צו אזא מעשה).
זײ האבן אונז געטריבן אין דארף אדיין .זײ זיינען ■.געריטן אױף פערל
און אונז געהאלטן אין אײן שלאגן מיט בײטשן פץ װעלכע די צײכגם
זײנען מיר ביז הײנט פארבליבן .ארײנפידנדיק אין דער קאמענדאנטוד
האט מען אונז ארײנגעזעצט אין א צעלע און אן אוקראיגישע שיקםע וועלכע
האט גערעדט דייטש און אוקראיניש האט אונז געפארשט װער מיד זיעען•
מיר האבן איר דערציילט די זעלבע מעשה און דערבײ זיר אלעמאל
איבערגע׳צלמזט און געמאדליעט .זי האט אונז געגלויבט און האט אין דער
קאמענדאנטור איבערגעגעבן אז לױט איר מײנונג זײנען מיר גישט קײן
אידן .װען זי איז אװעקגעגאנגען האט מען מיד אלײן ארײנגעפירט צו
א דײטש וואו ס׳איז אױך געזעסן אן אוקראינישער דאלמעטשעו /און
נןיך אנגעהויבן פארשן .איך האב דאם זעלבע קאפיטל װידעד דערציילט,
װען דער דײטש האט געזען אז אלס שטימט״ האט ער מיר געפרעגט,
צי איך בין הונגעךיק .האב איך אים געזאגט אז יא .האט מען מיר
באלד ארײנגעבראכט א הייסע זופע און באלד געגעבן צו פארטרינקען א
גרױסע קופלע ביר . .ביים ערשטן טרוגק האב אין דערפילט אז דער קא9
ײערט מיר פארדדײט און איך װער שיכור .אין אן אויגן־בליק װען דער
דײטש האט זיר פארקוקט האב איך דאם ביר ארײנגעגאסן אין .אן .עמער
רואם איז פונקט דארט געשטאנען* ער האט מיך געפרעגט וויפל איך
בין אלט״ איד האב אי  0געזאגט  18יאר (ס׳איז ניט געווען אמת) .דעד
דייטש' מייבענדיק אז איך בין גוט שיכור האט מיך אויפסביי נאכאמאל
געפארשט און ווידער האט אלץ געשטימט .גאכדעם האט מען אריינגעפירט
מיין .ברודער און די זעלבע זאך האט זיך איבערגע׳חזר׳ט און מיט אים
די זעלבע זאך געמאכט ווי מיט מיר .דאס איז געווען שוץ פאליציי
וועלכע האבן געהיט דעם גרעניץ .זיי האבן אונז אוועקגעפירט קיין פאד־
וואלטשיסק און דארטן אונז איבערגעגעבן די ם .ם ,.צו פארשן.
די ס .ס .באנדיטן האבן אונז ניט געפארשט באר איבערגעקוקט די
פראטאקאלן פון אונז וואט די שױךפאליצײ האט זיי געגעבן.0 .0 5 .
מערדער האבן אובז נאר אלעמאל געקוקט אין די אויגן אריץ כדי פון
אונזעדע  .אויגן י אתיסצולייעבען וועד מיר זייגען .דריי האבן געזאגט אז
מיד זיינען גיט קיין אידן״ זיי האבן גערעדט דייטש פון וועלכן מיד האבן
הארשטאנען ,און צוויי האבן געזאגט אז מיר זייבען אידן .אזוי ווי ט׳איז
■
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געווען ■א מעחזייט וראם האבץ געזאגט אז מיר* זיינען ניט קױו אילן׳
האבן זיי אונז איבערגעגעבן דער אוקראינישער פאליציי אפצופירן אונז
קיין טארניפאל אויף •גענוי אונז אויסצופארשן.
אין טארנאפאל ,אריינקומענדיק אין אמט פה דעד געטטאפא׳ איז
מיר פינסטעד געווארן פאר די אױגן דעדזעענדיק די רוצח׳ישע אויגן׳ א
שרעקלעכער פחד איז מיך באפאלן .מיט אלע כוחות האב אין זיך בא־
הערשט ,פון זיק ווילדן געשריי האב איך זיך ווי אויפגעוועקט .געקוקט
מיד אין די אויגן אדיין און געפדעגט וועד איך בין .אץ ווייטער האב
איך דערציילט די זעלבע זאך און דערביי זיך שטארק צעוויינט אז איך
ווייס נישט ױאם מען וויל פון מיר׳ און עד האט דערווייל געקוקט אין
פראטאקאל .ער האט צו איינעם געגעבן א וואונק און האט מיך אריינגע־
פירט אין א זייטיק צימעד .אונטער דעד טיד פון דעט צימעד .האב
איך באמערקט שטיין מיין בדודעד .אריינקומענדיק אין צימעד זענען געווען
פיר שלעגערס ,צוױי דייטשן און צוױי אוקראינער ,מיט גומענע פאלקעט.
א דייטש האט מיר געהייסן אראפלאזן די הויזן — .אך׳ ג־ט ,פארוואם
קומט מיד אזא שרעקלעכער טויט ל — האב איך געטראכט אין דעד פאר־
צוױיפלטער מינוט — .איך האב זיך אבער ניט פארלוירן׳ נאד מיט דיהענט אדיבעדגעצויגן די הויט׳ כדי ס׳זאל אויסזען גוי אי ש ...די דייטשן
האבן אנערקענט אז איך בין ניט קיין איד .די אוקראינישע מעדדער איז
אבער געווען א גרויסע שאד ארויסצולאזן עפעם סתם אזוי א קרבן .טא
זאלן זיי מיד כאטש געבן א  25שמלץ׳ אפשר .בין איך א פארטיזאנער,
און לויט זייער מיינונג דאכט זיך זיי נאך אז איך בין א איד .מען האט
מיך אוועקגעלייגט און די ערשטע ש מ ת .אויפן נאקעטן לייב האב .איך געפילט
און שטארק געשדיען און ווייטער האב איך שוין ניט געהערט .נאכן
שמייסן האט מען מיו א צעבלוטיקטן דודכן פענסטעד ארויסגעוואדפן .אויפ־
געכאפט האב אין זיו אין קדימענאל.
■

1

■

■

4

■

■

מיין ברודער וועמען מען האט אריינגעזעצט אין איק צעלע מיט
מיד האט מיד דעדציילט וואט מיט אים .איז פארגעקומען .אריינפידנדיק
אים אין■ צימער האט ער געקראגן .צוױי שטאדקע פעטש איבעדן פנים
כדי אים צו צעטומלען .מיין ברודער האט זיו אבער ניט פארלויוץ
נאר אנגעהויבן צו ריידן צו די אוקראינער צום געוויסן׳ זיי ז א לן.ני ט
וואגן אים  .אנצורירן און ניט פייניקן אומזיסט דיערס א ברודער׳ און
דערביי ארויסגערעדט א פאר פערזן פון אוקראינישן הימן .און אויך
דערמאנט דעם פארהייליקטן באגדאן כמעלניצקע .מיק ברודער האט גע־
האט אן עכטן  .ארישן אויסזען מיט א בלאנדע טשופרינע .די אוקראינער
האבן זיך •איבערנעקוקט  .און עפעס שטיל געזאגט די דייטשן .און אים
גלייך אפגעפירט אין דער צעלע• ודאו איך בין געזעסן׳ בעסער געזאגט
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געשטאנען .דאס איז געװען  8צעלע פאליטיטשנע אויף מענטשן װאם איז
דא  8חשד אלם פארטיזאבער .זײער פיל מענטשן זײנען דארט געזעםן
און יעדן טאג פלעגט מען ארויספירן מענטשן און אױםגעשאטן.
אין צוױי וואכן  8רום האט מען אונז אױינגעפירט אין א בױרא
און אונז פארגעלײעבט 8ז ס׳איז געױען איבעד אונז  8געריכט אונטער
די אויגן און מען האט אוגז גע׳פסק׳נט דרײ מאנאטן תפיסה וױיל מיר
זײנען אנטלאפן פון דעד ארבעט צו וועלכעד מען האט ארנז געפידט״
װײטער איז אלעס ריכטיק װאס מיר האבן דעדציילט.
זײעגדיק אין דעד חפיסה האט מען אונז יעדן טאג געפירט צז
דער ארבעט קײן קאמיאנקע .קײן אידן זיעעז שױן פארשטענדלעך ביט
געװען .ע 0האבן נאר געארבעט פארשידענע פאליטישע ארעסטירטע .ביײ
נאכט האט מען אונז צוריקגעפידט אין תפיסה .עסן האט מען אונז געגעבן
נאד די בשמה צו דעדהאלטן .אין קאמיאנקע איז געװען דער אבערשאר־
פירער רעבעל׳ װעלכער האט מיד געקענט פון פריעד אלס איד און וואט
פלעגט מיך שטענדיק פײניקן .דערזעענדיק מיך איז עד אװײלע געבליבן
שטײן און װילד אויםגעשריען ! דו פארפלוכטע יודע! איך האב זיך
געמאכט תמ׳עוואטע גלײך װי נישט מיך מײנט ער״ און ד»אב אים אויפ־
געװיזן אז ער האט  8גרויםן טעות און אים געוױזן מײן קענקארטע װאס
איך ד״אב געהאט פון די דייטשן באקומען .ער האט זיינע אױגן ניט
געגלויבט ,און מיט  8מאך מיט דער האנט האט ער מיך אפגעלאזט,
אבער פאר דאס פלעגט ער מיר צוטײלן די שװערסטע 8רבעט״ און דערבײ
כםדר געמורמלט! פארפלוכטע יודן״ ױדע פערעקע א .ז .וו .איך האב זיך
ניט װיסגדיק געמאכט .דעט כרודער מײגעם האט מען ניט געטשעפעט,
װייל ,וױ געזאגט״ ד>8ט ער געה8ט 8ן ארישן אויםזען.
נאך די דרײ מאנאטן האט מען אונז  8דויםגעפירט איו  8לאגעד
אריין װאו טען האט קאנצענטרירט מענטשן צו פירן קיץ דייטשלאנד אויף
ארבעט .מיר האבן געקראגן דאקומענטן אויף די אויבנדערמאנטע אוקראי־
נישע בעמען מיט אונזערע פינגער אפדרוקן.
אין לאגער זיינען מיר געװאר געװארן  8שרעקלעכע נייעס פ 8ר
אונז״ אז פאדנדיק קײן דײטשלאנד מוז מען אין לעמבערג דודכגײן 8
מעדיציגישע קאמיסיע .דא האב איך געװאוסט װעל איד אדיינפאלן .איך
האב ב 8שלאסן צו אנטלויפן .האבנדיק ביי זיר אז 8טייערן דאקומעבט האב
איך בײנאכט זיך צעקושט מיט מײן ברודער און דויד  8צעבדאכענע
גראטע װאס איז געװען אין פענסטער זיו אראפגעלאזט פון 3־טן שטאק
אנכאפנדיק זיך אין דעד רינדעװע .פינסטעד חושך איז געווען װייל צו
מיין גליק האט זיך פונק ט געמאכט א קורץ שלום .מיין ברודער װאלט
אייד טיט מיד געווען אדודד׳ עד האט אבער דורן• דעד גדאטע זיף
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ניט געקעבט דורכשטופן אזוי ווי איד וואס בין געווען שמאל און דאד.
ער האט מיד געזאגט אז עד וועט שפרינגען פון צדג .איך בין אריבעד
איבערן פלױט ־(געהיט האט מען ניט אזוי שטארק) און בין אוועק קיין
טאדנאפאל צו א חזיר־שלעגער מיט וועלכן איד האב זיך באקעגט אין
קדימענאל וואס איז מיט מיד געזעסן א פאר וואכן (ווייל עד האט בא־
ליידיקט א דייטש) .ער האט מיד געגעבן זיין אדרעס און מיד געזאגט,
אז נאך די דריי חלשים ווען איך וועל באפדייט וועדן זאל איך צו אים
קומען .מיט מיין אריינקומען האט ער זיך זייער דערפרייט מיט מיד,
און כלי לי לייטשן זאלן מיך אמאל ניט באפן אויף קיץ ארבעט האט
ער מיך אוועקגעשיקט צו זיינם א שוואגער אין א לארף גייע־וויעלקי.
פון צייט צו צייט איז לער חזיר־שלעגער געקומען ,מען האט געלאכט
און געטאנצט און אויסגערעלט אללאס בית אויף לי זשיליס.
ביי לעם שוואגער ,וואס איז מיד פארהעלטנסמעסיק גוט געווען,
ביז איד געווען ביז צו לער באפרייאונג.
עם איז כלאי צוצוגעבן וואס לער ברולער מיינער האט מיר דער־
ציילט נאך דער באפרייאונג וואם עד האט מיטגעמאכט ,זינט מיד האבן
זיך צעשיידט.

■

פארנדיק אויפן צוג קיין דייטשלאנד און קומענדיק הינטער לעמבערג
ווען דער צוג האט אנגעהויכן לאנגזאם צו גיין ,האט ער אנגעהויבן צו
בונטעווען אין זיץ קופע א דדייסיק יונגע שקצים בלויז אוקראינער ,אז
ווי פירט מען אונז ,האט עד כמעט געשדיען — פאדוואס זאלן מיר זיך
לאזן אויסניצן מיט שווערע ארב ע טז דאס אוקראינישע פאלק האט שוין
גענוג געליטן א .ז .וו .א גאנצע רעדע האט ער געהאלטן .די שקצים
זיינען אדיין אין אזא התפעלות און באלד אויפגעריסן די טיד פון גיי־
ענדיקן צוג און אנגעהויבן שפרינגען .עד איז געווען פון די ערשטע .די
זעלנער וואם זיינען געלעגן אויף לי לעכער האבן אנגעהויבן צו שימן
און אייניקע זיינען געפאלן ,אבער די גדעסטע טייל זיינען אנטלאפן און
מיטגענומען מיין ברודער צו זיי אהיים .און אים איינגעארדנט ביי • א גלח
אין קאפעטשינצע .דארט האט עד געאדבעט פארשידענע ארבעטן ,געהא־
דעוועט חזירים ,געגעבן עסן די בהמות ,פעלד־אדבעט .מיט דעד צייט
איז ער געווארן דער גאנצער בעל־ הבית .דעד גלח איז פון אים געווען
זייער צופדידן .ווען ער האט גערעדט מיטן גלח האט דעד גלח תמיד
געשפריצט מיט שנאה אויף די זשידעס וואם מען איז ,א דאנקען ג־ט,
פטור געווארן .עם האט אויך ביים גלח געארבעט א שיקסע ,א דינסט,
וואם האט כסלד •געהאלטן אין איין לערציילן וואם זי האט אלץ צוגעזען
וואם מען האט געטאן מיט די פארשיווע זשילעם .זי האט דעדציילט
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אזעלכע שרעקלעכע סצענעם אז ע 0האט מײן בתדער אױפגעשױדעדט״ הגם
ער האט פון אלץ געװאוסט .בײ אזעלכע דערציילונגען פלעגט מײן בדודער
ארױסלױפן .די שיקסע פלעגט זיך װאזנדערן ,ארן א כאהאלטענע שנאה
האט זי געטראגן אין איר טדיפה הארץ אויף מיין ברודעד פון רועלכן
ער איז עס ערשט שפעטער געװאר געװארן.
1

איעמאל איז מײן ברודעד געגאנגען נעמען שטרױ אין סטאדאלע,
האט ער באמערקט צױײ אידישע מײדלעך שװעסטער ,אפגעריסענע ,צע־
שראקענע און מיט טרערן אין די אױגן האבן זיי זיך געבעטן ער זאל
זײ לאזן זיצן ביז נאבט און בײנאכט וועלן זײ אױעקגײן .מײן ברודער
האט אין זיך אדײנגעוױינט און זײ געזאגט אן ער גײט זײ ברענגען ברויט.
זײ האבן אבער מורא געהאט אז עד גײט ברענגען פאליצײ און האבן
געוואלט אנטלויפן .ער איז צוריק צו זײ אה זײ געזאגט ״שמע ישראל״
איך בין אױן־ אזא אומגליקלעכער איד װי איר .זיינען זײ געבליבן דארטן.
ער האט געמאבט א גרוב אין סטאדאלע און זײ באהאלטן״ און יעדע
נאכט זײ ארויםגענומען אויף לופט און געגעבן עמן.
גאך א געוױסע צײט האט ער אײנמאל דערהערט א געװאלה װי
די דינסט שרייט :ז שידי! עד איז וױיס געװארן פאר שדעק און איז
ארױס .האט ער דעדזען אן עלטערן איד װאס איז נעבעך געשטאנען און
געציטערט .די דינסט פארגײגייענדיק נעבן א סטעךטע שטרוי וואס איז
געווען לעבן דער סטאדאלע האט באמערקט דעם אידן .אויף די געװאלדן
איז זיך צעבויפגעלאפן דאס גאנצע דארף און גענומען שלאגן דעם אידן
אז גיז די זשאנדאדמעריע איז געקומען איז שוין דער איד געװען טויט.
די שיקסע האט געשריען אז אױואן מיץ ברודער האט זיכער באהאלטן
דעם אידן און וועד וױיסט װיפל ער באהאלט נאך אויס .די פאליציי האט
גענומען שרייען אויף אים .מיין ברודער האט נאך העכעד געשריען אז
עד וױים פון גארגיט׳ נאר זיכער האט די דיבםט דעם אידן באהאלטן אןן
זאגט אויף אים .זײ האבן זיך געהײסן געבן צו טרינקען׳ באלד .האט מען
זײ אדויפגעשטעלט א פלאש בראנפן .אויסטדינקענדיק האבן זײ אים
געזאגט׳ ער זאל געמען א װידלע און זײ העלפן מאכן א רעװיזיע אין
גאנצן הױף .זיין האדץ איז שיער ניט געבליבן שטיין און גייענדיק מיט
זיי אין סטאדאלע האבן זיי געהײםן־ איבערװארפן דאס שטרוי פונקט
פון דעם ארט װאו די צוױי ארעמע שװעסטער זיעען געלעגן באהאלטן•.
ער האט פויל אװעקגענומען -ס׳שטרױ .זײ זיינען ארויף אויף די דינע
ברעטלעך וואס דער גרוב איז געװען פארדעקט .די ברעטלעו האבן
אנגעהויבן קנאקן ,אבער זייענדיק בגלופין האבן זײ גארניט באמערקט און
געהייסן צודיקלײמ ם׳שטרױ אמ אנגעהױבן זוכן אויף אן אגדער .אדט.
■
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יזכור כוך
ער האט פרייער אפגעאטעמט ,אזוי
צוויי שעה ,געגעבן איט א קלאפ
אױואן ! און זיינען אװעק .צוױי טעג
ביז ס׳האט זיך בארואיקט האט ער
געהאלטן ביז די רוסן זיעען אריץ.

האבן זיי געזוכט ,גענישטערט אפשר
אין פלייצע און געזאגט ! מאלאדיעץ
האט עד מורא געהאט צו זיי צו גיין
זיי געבראכט עסן .אזוי האט ער זיי

ווען די רוסן זיינעז אריץ האט ער אריינגעפירט די צורי אידישע
שוועסטער צום גלח אין שטוב און אים געזאגט :אט האסטו די אידישקעס
וועלכע מען האט געזוכט ,און אז ער״ איוואן ,איז אויך א איד .שטיי
ניט ווי א גולם! — האט מיין ברודער געשריען צום גלח וועלכער איז
געווען אינגאנצן צעטומלט — גיב זיי עסן״ זאלן זיי זיך ריץ ארומ־
וואשן״ גיב זיי אנצוטאן און היינט וועסטו מיר דערלאנגען עסן! די
שיקסע האט ער איבערגעגעבן רדאר מען דארף.
לאנג איז ער דאדט ניט געווען און מיט די ^ ל ע ך אוועקגעפאדן
והאס ער האט נאך דורכגעמאכט פארשידנס .אץ לסוף האט ער מיט
איינער חתונה געהאט און געפינט זיך היינט אין אמעריקע.

*
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א\ אײדטלע \2ייגזגוי\ ה$בו גזיך גגןראפומגגצט
• חנח ש«ײזאײזעףװײסלעדער
אויפגענומען דורך יעקב שװארץ
*

 V\UJיארען זענען אװעק ױיט די היטלעריסטישע
באנדיטען האבען מיט די שױדערליכסטע פײניגונגען און פארשידענע טויטען
אװעקגעריסען פון אונז אזנזערע טײערסטע׳ אוגזערע נאנטםטע .שוין יארען
זענען אװעק זייט די בייזע שװארצע כמאדעס האבען באדעקט און פינסטער
געמאבט דאס לעבן .די דײטשע מערדער האבען אױף אייביג אויםגעלאשען
די ליכטיקע געשטאלטען פון אונזער טאמאשאװעד קהילה .איך קען ניט
פארגעסען די אלע שוידעדליכע בילדער װאס מײנע אויגען האבען געזען.
מייל מאל דאכט זיך מיר אז דווקא וואס מעד די יאדען גײען אלץ שארפער
װעדט דער װײטיק .אלץ קלארער ארן בולט׳ער װעדן די בילדער פון גדױסען
קאשמאױ.
אין די יארען פון גרויסען אומגליק און אין די ערשטע יאדען נאך
אים — בין איך געװען װי פארטויבט — געלעבט װי אונטער א רעש .כ׳האב
אפט אפילד קײן כוח״ נישט געהאט צו שפירן די גרויםע 3ײן אדן ערשט
איצט — יארען נאכן גרויםען שוידעד דערשפיד איך עדשט דעם גרױסען
וױיטיק פון אונזעד גרויםען אומגליק אין טאג טעגליכען לויף שטעל איך זיך
אפ אריף אוויילע ,און עם טויכט אױף אפשר קלאדעד ווי פריער דעד קאשמאר
פון יענע טעג איך דעדזע די שױדערליכע בילדער פון דער ערשטעד אקציע
אין טאמאשאװ רוי מען האט װי געיאגטע חיות צונויף געיאגט טאטעס און
האמעס פון  32יאר אן אויף דער ־פיעקאדסקי גאם .איך הער די יאמערדיגע
געשרײען פרן די קדבנות אין דעד גרױזאמער נאכט ורי מען האט ױי אװעק
געפירט קײן טשעשאנאװ און נאכער קײן בעלזשעץ .איך זעה בולט די בילדער
פון אזוי פיל טאמאשאװעד אידען אױף זײער לעצטען פײנליכען װעג און
צװישען זײ אויך מײנע באנטסטע און טײערםטע װעלכע זענען אװעק געפידט
געװארען קײן בעלזשעץ און מיץ טייערע שרועסטער אויפ׳ן דאנד פון טויטעי
גרוב .און איך פיל אז דאם הארץ שטעלט זיך מיר ממש אפ.
נאכען אויסמאדדען אלע עלטערע מענטשען האבען מיר ױנגעדע אנגע־
הױבען אדבעטען צוואנגם ארבעט װאם פאר א ליאדע אומפינקטליכקײט איז
מען אויפן אדט דעױשאםען געוואדען .קײן הײמען האבען מיר שוין ניט
געהאט איך האב אנגעהויבען ליידען הוגגער און נויט .באדװעם און נאקעט
אין די גדעסטע פדעסט ביז הײנט פארשטיי איך נישט װי אזוי עם האט זיך
דאמאלס קײנער ניט פארקילט .איך האב אנגעהויבען זובען אין די מיסט־
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קאסטענס פארשידען אפפאל ווי שאלען פון קארטאפעל און אמאל אויך געפונען
שטיקלעך פאדדארט בדויט .עם האט מיך אבער .איץ מאל  8דייטש באמערקט
און .מין גוט .צעשלאגען האב אין שוין מורא געהאט צו זו3ען .פון מאג צו
טאג .זענען מיד געוואדען אלץ ווייגיגעד און ווייניגער .דער ױדען־ראט איז
שוין דאמאלס באשטאנען פון דריי פערזאן ..איץ מאל ארבעטענדיג אויף ,א
פעלד ביי א פאלקס דויטש קומט אן א דייטש און.צע שרייט זיד אויף מיד
קום א ה ע ר! ...איך האב א קוק געגעבען אין דעדזען זיינע צורי גזלנ׳ישע
אויגען וואס .שפריצען מיט פייער איז מיך א שרעקליכעד פהד באפאלען
(אפשר דערפאר וואס איך האב מיט א פאר מינוט פריעד געהערט שרייען שמע
ישראל און נאכעד  .שיםען) איך האב אנגעהויבען צו  .אבטלויפען אין איין אטעם
ביך איך געלאפען איבעד פלויטען און דעד מעדדער האט מיך באך געיאגט
די .ק ר ל ען זענען געפלויגען און געפייזפט אין די אויערן איך בין ניט טויט
ניט לעבעדיג אריינגעפאלען צו א פויערטע און זי האט מיך באהאלטן אין
א קליידער שאנק איינשטעלענדיג זיך ס׳לעבען מיט איר גאנצער משפחה,
דעד מערדער איז מיט א רוצח׳ישען געשריי דאנער וועטער אריין
צו די פויערטע מיט א רעוואלווער אין דער האנט .די פויערטע האט אים
אנגעוויזען אין וועלכער דיכטונג זי האט מיך געזען אנטלויפען ער איז ארוים
געלאפען .אין דעד דיבטונג
אין.פאר שטענדליך מיך ביט
געפונען .ביינאכט האט זי מיך
פון שאנק ארויסגענומען
עטליכע שעה האט זי מיך .
געדאטעוועט ביז .איך בין
געקומען צו זיך .ווען איך
האב באמערקט טרעדען אין

♦

איז־ען װערן געסריבען
דורך די דייטשען
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אירע אזיגען איז מיין פארבליטיקט הארץ דעדפרייד געווארען .זי האט מיך
געקושט אזן געטרייסט׳ און זי האט מיר געזאגט אז זי האט א גוט באהעלטעניש
ארן זי וועט מיו אויסבאהאלטען טראץ רעם מאם זי ווייסט אז זי שטעלט זיך איץ
ס׳לעבען אזן איך זאל אויף הערען צו וויינען ,מייל די הייליגע מאריע מעט
מי ך כאשיצען פזן אלע געפארען.
און אזוי האט זי טאקע געטאן זי האט מין באהאלטען אויף א
געטאפעלטען בוידעם און יעדע נאכט מיר ארויףגעכרענגט צו עםען .זי האט
מיד אויך דערציילט אז איר זון ווייסט אז איך בין דא באהאלטען אבער איך
זאל גאר ניט מורא האבען מייל זי ר זון איז אזא גוטער ווי זי .איץ מאל אין
ו ער וו או ויען קיינער איז אין שטוב ניט געמען פלעגט זי מיך אראפנעמען
אין שטוב אריץ און מיו גוט אויסגעמאשן געצוואגען און אפגערייניגט .מיד
געגעבען צו עסען און מיו צוריק געפידט שלאפען .אץ פאר וואס זי איז מיר
אזוי הארציג גוט געווען — פאר מאס זי האט מיך כסדר געקושט און געוזיינט
— צי האט זי עפעס געוויסע מונו ת געהאט דערביי אויף דעם אלעמען האב
איך ניט קיץ ענטפער .איין מאל ליגענד ע אויפן בוידעם האב איך דערהערט
שדעקליכע געשרייען און א שיסעריי און א האווקען פון העט און א מילד
געלעכטער פץ די רוצחים מיין לייב איז מיד גערינצעלט געמארען איך האב
איינגעהאלטען דעם אטעם און ארויסגעקוקט גאך א שמאלע שפארע האב איו
געזען ווי מען פירט א גרויסע קאלאנע אידען מענער אץ פרויען און קינדער.
די געוויינען האבען צעריסען די הימלען מיט מיץ הארץ צוזאמען זעענדיק
ווי א מאמע האט געטראגען א קליין קינד אץ עס האט זעהר שטארק געוויינט
האט עם דער ס .ם .מערדער ארויסגעריסען פץ דער מאמען און עם צעטרעטען
מיט די פים .ביז היינט טרעט דאם ג תיליכ ע בילד ניט אפ פון מיינע אויגען.
פץ מיץ הארץ האט זיך דאמאלם ארויםגעריםען ניט ווילענדיג א געשריי
און האב ספאזמאטיש זיו זעהר שטארק צומיינט .און אזוי האט מיו די גוי׳ע
עליזאבעטא וואזשנא .אדער ווי מען האט זי גערופען קויטאניא אויסבאהאלטען
די גאנצע צייט מאם זי איז געמען מיין רעטערען בעםער געזאגט מיץ מאמע.
ביז א געוויסען טאג איז זי מיר ארויפגעקזמען אנזאגען אז די סאוועטן זענען
דא .קיץ שום מענטש אין דער וועלט קען ניט פילען אזא גליקליכע מינוט
איך בין ם׳ערשטע מאל א תים אויף דער גאם מיץ *מאמע״ האט געהאלטען
אץ איץ מיעען איך זאל ניט אמעק .א לענגערע צייט בין איך נ או טאקע
ביי -איד געווען .קיץ איין איד האב איך אין טאמאשאוו ניט געטראפען .ש&עטער
זענען אנגעקזמען א פאר געציילטע האלב טויטע אידען מעלכע זענען אויך
געווען אין פארשידענע אומשטאנדען אויסגעהאלטען .טאמאשאוו האב איך
לגמרי ניט דערקענט איין ג תיס ער בית־עולם ערטערווייז קברים פץ 40־60
מ אן...
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דא 0אידישע שטעטעלע טאמאשאוו לובעלסקי איז
געייעז קליק׳ ס׳ארעמקייט  -־ גדוים .ווי אזוי די עטלעכע טויזנט אידן
האבן געמאבט א לעבן צוױשן אזזי פיל טויזנטער גוים איז ניט צו
פארשטיין .אבער מען האט זיך נישט געגריבלט ,מען האט ניט געפרעגט
קיין קשיות .צו ג־ט האט קיינער ניט צוגעלייגט ,מען האט געפלרט א'
אידיש לעבן ,מען תאט חתונה געמאכט קינדער א .ז .וו .י מיין טאכטער,
האט חתונה גער,אט קיץ ווארשע און הארט פארן אויסבדוך .פון דעד
קדיג בין איך געפאדן קיין ווארשע צו מיץ טאכטער .באלד איז אויס־
געבראכן די קדייג און נאך לאנגע באמבארדידונגען ה^בן דיי דייטשן
באזעצט ווארשע .נאד א קורצער צייט האט זיך געשאפן דער באוואוסטער
ווארשעווער געטא און איד נ!יט מיין טאבטעד מיט דער גאנצער משפחה.
זיינען י גלייך מיט אלע אומגליקלעבע דאדט געווען .איך האב אנגעהויבין
פילן די שרעקלעכע פיין פון ד״ונגער ,די שדעק פון די'כסדר׳דיקע שיסע־
רייען ,דאס אידישע בלוט וואס עם האט זיך אנגעהויבן גיסן יעדן טאג.
מער און מער .א נאגענדיקע בענקשאפט איז .מיך באפאלן צו מיין׳ מאמע,
עזוועסטער און שוואגער און קינדערלעך וועלכע איך האב איבערגעלאזט
<ין טאמאשאוו .את איינמאל איז געלונגען מיין טאכטער איבערצוריידן
ן קדיסט ער זאל מיד ארויס׳גנב׳נען פון געטא .זי האט אים באצאלט
) 60זלאטעם .אין א געוויסיער נאבט האט ער ‘ מיד ארויסגעפירט פון ׳געטא
 :איך ..צו דער באן .דאס פניט האט ער מיר פארבונדן .מיט וואטע און
*ויף דער באן .בין איך געווען זיק קדאנקע מאמאשע .אלעמאל האט
 jר מיר פארשידענע רעצעפטן געגעבן און אזוי .האט ער מי.ך אין
&רעקלעכן פחד צוגעפירט ביז זאמאשטש .י פון זאמאשטש  .בין י איךי מיט
דראזשקע געפארן קיין טאמאשאוו .אין.טאמא שאוו האב איך באך גע־
'
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פראפן פיל אידן װי אויך מיין מוטער ע״ה מיט דעד שװעסטעד און
8זװאגעד און קיגדערלעך ,פארשטענדלעך איז מען געװען אױסבאהאלטן.
איינמאל האט מען דער׳הרג׳ט א דייטשן זשאבדאד״ האמ מען געזאגט אז
די אידן האבן אים דער׳הרג׳ט און באלד האט מען אײנגעזעצט  40אידן
װעלכע זײנען אין א קורצע צייט דערשאסן געווארן .צװישן זײ איז אויך
געווען מיץ שוואגער שבח בערגערבוים.
װען ס׳איז אדױס א באפעל אז פון  32יאד זאלן זיד אלע מענער
און פרױען צושטעלן אויף דעם פלאץ האבן זין פיל מענטשן צוגעשלעפט
צו די צוגעגרײטע װעגעלעך און אױטאס (א געוױסע טײל האבן זיך
באהאלטן)׳ איך אלײן בין אויו צוגעגאנגען אויפזיצן .אבער אבא בעדגער*
בױם פון יוזץ־דאט האט זיך שטארק צעשריען אויף מיר״ אז איך געהער
בישט דא אהעד ,וױיל איך בין א ווארשעוועדין .װען ער האט אויף
מיר געשריען .האט א דייטש מיר דערלאנגט מיט א שטעקן א שטארקן
קלאפ .איך בין אבידערגעפאלן און מיט אלע כוחות זיך קױם אויפ־
געהויבן און בין אנטלאפן .איך האב פון ווי ווייט נאד געהערט די
שרעקלעכע געװײנען און פון צייט צר צייט א שאס .דעמאלט האט מען
די אלע אומגליקלעכע אידן ,צװישן זײ אויך מיינע אלע טײערסטע •און
גאענטסטע אװעקגעפירט קײן טשעשאנאװ און אכיסל שפעמער קײן כעאשעץ.
צוריק לויפנדיק גיט מיםנדיק וואוהין ,האב איד געזען אזא פאל«
א איד האט זיך אבידערגעלײגט מיטן פנים אראפ (ער האט ווארשײנלעך
באמערקט אז הינטער אים גײען דייטשן) .װען די מערדער זיינען ךורך
איס אדורכגעגאנגען האבן זיי געזאגט  :אא ,איץ שמוציקעד טױטער יודע
ליגט דא היר .און װען זײ זײנען אװעקגעגאנגען האט זיך דער איד
אױפגעוזױבן .אין דעם מאמענט האב איך דערפילט עפעס אן אינעדלעכן
דראנג צום לעבן .איך בין אנגעקומען צו א אידישע משפחה ,און מיט
טרעדן אין די אויגן זיך געבעטן מען זאל מיד לאזן נאר די איינע נאכט
איבערגעכטיקן .מען האט מיר אבער ניט ערלויבט״ וױיל יעדעדער האט
פאר זיך מורא געהאט ,און עפעם אן איראגיע פון גודל האט געװאלט
אז איך זאל די נאכט בײ דעם איד ניט שלאפן! נאד ניט וױיט פון דעם
איד האט מען מיד יא ארײנגעלאזט איבעדזיצן די נאכט .בײנאכט האבן
די ס .ם .באנדיטן דארט אלע דעדשאסן .איך האכ נאך געהערט דאס
ױילדע געלעכטעד פון זײ אז די גאם איז שזין ױדן־דײן.
אין דער פרי בין איך אװעק אין א דארף אריין און האב פונקט
אױינגעטראפן צום סאלטיס ,ער איז אבער אין דעד היים ניט געווען;
איך האב זיך שטארק צעװײנט און די מוטער זיינע האט איבער גענומען
ס׳רחמגות און זי האט מיך נאהאלטן אויפן ברידים און מיר אנגעזאגט,
אז באלד אין דעד פדי זאל איך אװעקגײן .וױיל זי האט פאד זיך זײער
שטאדק מורא װאדזם פאד באהאלטן א אידישקע קומט טויט־שטדאף.
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גאנץ פרי האט .זי מיר געגעבן ברויט׳ ב׳האב איר זייער געד8נקט און
בין .אוועקגעג8נגען .גייעגדיק את ניט וויסבדיק װאוהין טרעפט מיך 8
פאלקס דייטש און זאגט מיד 8ז עס דאכט זיך אים אז איך בין א
זשידאווקע. ,און וואו איד .גיי .איד ה 8ב זיד הױד צעל8כט און אים געזאגט
אז איד געדענק שוין אליין ניט ייען איד האב געזען  8אידישקע .ער איז
ווארשיינלעך ניט געווען קיין מענטשן־קענער׳ ווייל די  .ה ענ ט און די פיס
האבן מיר געציטעדט און דאס ד> 8דץ איז מיד שיעוד אתיסגע שפרונגען.
אין זעלבן טאמענט זיינען אנגעפארן עטלעכע שליטנם מיט■ דייטשן .דעד
גוי דערזעענדיק זיי האט זיד שנעל אפגעטראגן ,און איד האב זיך אפ*
געשטעלט את  8זייער געקינצלט הארציק שמייכעלע האט געשוועבט  .איבער
מיין צעשראקן פנים .זיי•  .זיינען דורבגעפארן און  .צו מיר זיד רעבט
ניט אומגעקוקט .איד בין ווייטער געגאנגען את ווייטער האט מיך גע־
טר 8פן  8פאלקס־דייטש״ ער .האט שוין געטדאגן א ביקס .ער  .האט מיך
געפדעגט ייאי איד גיי און צי איד בין  8זשידאווקע ,און ווייטער האב
׳איד זיך צעלאכט" און געמורמלט  5יעזו קאכ8ני .און 8זוי ווי ער האט

*

I

*

*

י

די אויסזיךלוגג קײן ציעשינוב דורך די דייטשען
p
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געזען אנקומען דייטשן האט ער האםטיק גענומען אנטלױפן (ביז הײנט
װײס איד ניט פארוואס) די דייטשן האבן אים גענומען נאכיאגן׳ ארן דער
וױיל האב איד זיו באהאלטן׳ און אזױ בין איך אנגעקומען קיין טאמא־
שאװ .איך בין אריינגעקומען אין א לײדיקע שטוב אריץ׳ װײל פונקט
מיט איין טאג פריער צוריק איז געודען די  2־טע אקציע .זײענדיק נאר א
פאר מינוט אין דער פוסטער שטזב״ ױינען ארײנגעקומען דרײ קלײנע
שקצים און מיט פרייד אױסגעשריען* א! מאמע! זשידאװקא ! אײנעף
האט געשריען״ גיב אהער געלט .דעד צוױיטער האט געוואלט גאלד .װען
איך האב זײ געזאגט אז איך האב ניט זײגען מיו אלע באפאלן און
גענו&ען שלאגן .איך האב זײ אװעקגעגעבן  45זלאטעס וואס אין האב
פארמאגט״ און יעצט האבן זיי געזאגט .גייען זײ נאך זשאנדארמעריע״ און
זייגען ארױםגעלאפן .איך בין שטארק געװארן צעבראבן פונ׳ם שלאגן,
און פון מײנע אויגן האבן אן אויפהער געפלאסן טרערן.
געודאר ווערנדיק אז עם געפינט זין שוין ניט קיין שום איד,
האב איך זיך געלאזט גיין קיץ ראווע רוסקע ,ווייל א גוי האט מיד
געזאגט אז אין ראווע געפיגען זיך נאד א סן־ אידן .זייער גדױםע שדעק
האב איך דורכגעמאבט באהאלטענדיק זיד אלעמאל פאר דורכגייער .ביז
הינטער ראווע האב איך דעדהערט א שרעקלעך שיסעריי .אדיינגיין אין
שטאט אדיק האב איך ניט געקענט ,ודיל ם׳איז געװען ארומגעצוימט.
שטעלט מיך אפ א גוי ,אן עלטערער .און זאגט מי ד :איך דערקען אז
דו ביסט א אידישקע ,נאד אויב דו ווילסט אנקומען צו דייגע' אידן
וועלכע מען שיסט יעצט אויס ,קענסטו גיין דורך א צוױיטן װעג אט־א־
דא ,האט ער מיד מיט דעד האנט אנגעוויזן .איך האב געזען אז איך
האב ניט וואו צו גיץ בין איך צוריקגעגאנגען. .
די נאכט איז צוגעפאלן .א דראבנער שניידיקער רעגן האט מיד
געפאטשט אין פנים .עם איז מיר זייעד שטארק קאלט געווארן ,און b.׳־
ערשטע מאל האב איך שוין אנגעהויבן בעטן ג־ט אז דער טויט זאל
וואס שנעלער קומען אויף מיר .אבער ווי אויף להכעיס האט ס׳הארץ
אויסגעהאלטן .אויפן וועג האב איך געטראפן א שייגעץ מיט א ראווער,
האט עד מיך זייער שטאדק געבעטן איך זאל אים צוליב טאן און גיין
מיט אים אויף דער זשאנדארמעריע .איך האב אים געבעטן ער זאל מיך
אפלאזן ,ווייל דער הייליקער יעזום וועט אים באשטראפן אויב ער וועט
מי ך אזוי טשעפען ,ווייל איך האב א קראנק קינד אין דער היים .און האב
אים געוויזן א פלעשעלע מיט א מעדיצין וואס כ׳האב שטענדיק געהאלטן
ביי זיך .ער האט מיך אבער ניט אפגעלאזט ,און אפגייענדיק מיט מיר
בערך א קילאמעטער זיינען מיד אנגעקומען צו א נאדלעשני .עם איז
ארויסגעקומען א קדיסטין ,האט ער איר געזאגט ,אזוי ווי ער האט גע־
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פאקט א זשידאווקע ,זאל זי  .אים דערלויבן צו טעלעפאגירן דא וואו מען
דארף .די קריסטין האט זיך זייער שטאדק צעשריגן אויף אים ,אז זי
וױיסט אז איך בין אן עדלעכע קדיםטין און אז פיל מאל מאש .זי מיך
אין קלויסטער געטדאפן .ער האט מיך אפגעלאזט און איז אוועק. .זי האט
מיר געגעבן צו עסן .כ׳האב איר זייער הארציק געדאנקט ,און בין  .ווייטער
געגאנגען ביז בעלזשעץ.
דאס עדשטע האב איך דערזען דייטשן וועלכע האבן געלאדן' בהמות
אויף דער באן .א גויע וואס .האט געפירט א בהמה האט מיך דערקענט.
פאר שדעק האט זי זיך געהאלטן אין איין צלמ׳ן  :א ,א .טי יעשטשע
ז שיע שו האט זי מיך געפרעגט .נעם האלט די קו. ,רועלי איך דיר ברענגען
עפעם צו עםן״ און אנטלויף ווא 0שנעלער פת דאנען! מיר איז שוין ניט
.געווען קיץ אונטערשייד צי זי גייט מיר ברענגען ,עסן אדער זי גײט
צו דופן די מעדדער .זי האט מיר געבראכט א פלעשל מילך מיט .א
בדויט .איך האב• איר געדאנקט און בין וױיטער געגאנגען .אויך איצטער
האב איך געטראפן א .פאלקס דייט ש.מיט א 0י.קס .ער האט מיך דערק&יט,
איך האב אים אויך גוט געקענט״ וױיל ער פלעגט .מיט זיץ פאטעד
שטענדיק קומען צו אונז אין שטוב וואס מיד האבן געהאנדלט .ער האם
מיך ווילד אנגעכאפט ביים האלז ,איך זאל .שױן גיץ מיט אים אין  .דעד
זשאנדאדמעריע״ אז ניט דעדשיסט ער מיך .שוין דא אויפן אדט .הגם עם
האט זיך שוין אזוי געוואלט שטארבן״ האב איך אבער דאך ניט געוואלט
פאלן פץ אזא מעדדערס האנט׳ און מיט טדערן אין די אויגן האב איך
אים זייער שטארק געבעטן ער זאל מיך אפלאזן׳ דערמאנענדיק אים א
זכות אז מיץ מאן האט זיי אמאל פארקויפט א גוטע קו און די קו ,פלעגט
זיץ פאטער אונז שטענדיק דעדציילן״ האט זיי פיל ,זייער פיל ,גליק
אדיינגעבראכט ,און אז ג־ט וועט העלפן .די מלחמה וועט זיך ענדיקן ,װעל
איך אים געבן צו טרינקען און נאך געכן אץ געבן .דעם אמת געזאגט האב
איך אליץ ניט געוואזסט וואס איך רייד ,דאס מיידל וואס איז לעבן אים
געשטאנען האט אים געזאגט  :סטאשו ,כאחש — און זיי זיינען אוועק־
געגאנגען.
איך בין ווייטעד געגאנגען .דערזעענדיק א שטיבל אין וואלד בין
איך אריינגעגאנגען .אין דעם שטיבל האט געוואוינט א גויע וועלכע איז
געווען א שרעקלעכע מרשעת ,זי האט מיט די דייטשן געפירט פארשי־
דענע טונקעלע געשעפטן אץ פאר געלט האט מען ביי איר אלץ גע*
קענט פועל׳ן .איך האב דאך אבער קיץ געלט ניט געהאט ,האב איך
פאר איר זייער שטארק געוויינט אץ זייער פיל מיט איד גערעדט ,אץ
האב איד מיט פאדשידענע ארגומענטן אויפגעוויזן אז זי וועט מיך
אויסבאהאלטן װעט דעד ״הײליקער יעזום״ אירע אלע זינד פאדגעבן .איך
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האב זי איבערנערעדט און זי האט מיד ארײנגענומען אין שטיבל און
מיר געגעבן צו ע0ן• איד האב זי ך ארומגעוואשן און כסדר האט זי
מיר געזאגט ,אז איד זאל בעטן מיץ אידישן ג־ט ער זאל איר מוחל
זיץ פאר די גרויסע זינד וואס זי באגייט זיגט די דייטשן זיינען דא.
אץ אזול בין איד ביי איד געווען די גאנצע צייט .טיילמאל ■איז אויף
איר פנים געווען אויסגעגאסן עפעס א טיפע מיטלייד .אין די מינוטן איז
זי געווען ווי א מאמע״ אבער דאמאלס ווען זי איז געווען שיכור האט
זי תמיד געכאפט א הא ק אץ הייזעריק געשריען  :יא טשען זאביע״
פארשיווא ז שיווווקא ! איך פלעג זיך דאמאלם באהאלטן ביז זי האט
זין בארואיקט .אץ אט אין אזעלכע צרות אץ פיין .הונגער אץ נויט״ אין
דעם וויסטן שרעקלעכן פחד״ בין איך געווען ביי איר אזא לאנגע צייט.
אין א געוויסן טאג האט צ 1איר פארבלאנדזשעט רייזל בראפמאן. .ע״ה
מיט א קינד אויף דער האנט און געבעטך א שטיקל  .ברויט .די  .גויע
האט איד דערציילט אז זי האט איץ זשידאווקע און מער קען זי ניט
האלטן .איד האב מיט רייזלען גערעדט .זי האט זייער שטארק געווייגט,
אז זי קען שוין מער ניט אויסהאלטן״ און איז אוועקגעגאנגען .אבער
ניט לאנג האט געדויעדט ווי איד האב געהערט דעם שאם ווי מען האט
זי דעדשאסן מיטן קינד אויף דער האנט .עס שטיקן מיד די  .טרערן
דערמאנענדיק זיך אט די אלע טראגישע איבערלעבונגען.
גאנצע פינף יאר האב איך געוואנדערט ווי א
נעלעבט אין אזעלכע שרעקלעכע באדינגונגען וואם א
טאזיע קען זיד עס ניט פארשטעלן״ אץ אזױ געלעבט■
דאם שרעקלעכע גהינום״ ביז איד האב דערהערט דאס
באפרייאונג 1

געיאגטע חיה און
מענטשלעכע פאג־
און איבערגעלעבט
פריידיקע גע שריי:
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יזכוו :־בוך -
■

I

ױאל בדזדן און ױיננו נזלזזגזה איבגורלגובגנגען
איבערגעשריבן פון יעקב שװארץ
עס איז ניט געװען קײן מענטש אין שטעמל ער זאל
ניט קענען ר׳ יואל האנדלסמאן ,אדעד ד׳ יואל לערער ווי מען האט
אים גערופן׳ דעם פדײלעכן און לעבנס־לוסטיקן בדחן װאס האט געשפדודלט
מיט פרײד . ,הומאר ,װיצן און גלייכװערטלעך .ס׳איז בישט געװען קיץ
חתונה אז ר׳ יואל לערער זאל ניט זיין .אפילו אויף  8שטילע חתונה
(וױ מען פלעגט עס רופן) װאו קיין כלי־זמדים זיינען ניט געװען ,האט ר׳
יואל בדחן געמוזט זיץ״ אויב ניט״ איז שױן אזא חתונה געװען א פול־
קאם פארשטעדטע .זיינע שיינע ניגונינו מיט זײנע שארפזיניקע צוטרעפלעפע
װערטלעך — צוגעפאסט אין װאס פארא סביבה ער איז געווען — פלעגט
מען זיך האלטן בײ די זייטן פון געלעכטער ,און ניט איין צעבראכן
הארץ פלעגט ער דעדפדישן און פריילעך מאכן.
געפירט האט ער א שטיל באשײדן לעבן און זיד כשר און עדלעך
פארדינט זײן פרנםה״ אביסל פון בדזזנות און אביסל װאם ער איז געװען
א לעדער וואס פלעגט לערנען קינדערלעך שדייבן״ רעכענען א .ז .וו.
עד איז אויד געווען אן איבערגעגעבענער מיטגליד אין תלמח־■ וזורה ,שטענדיק
ארומגעלאפן און אכטונג געגעבן אז פאר די ארעמע קיבדער זאל אויס־
קומען וואס בעסעד ,און שלא על מנת לקבל פרם.
4

ער איז געווען ביי יעדן באליבט ,זיין הדרת־פנים האט ארויסגע־
רופן רעספעקט .א באזונדערן חן האט אים צוגעגעכן זיין שטענדיק שיינע
פאטריאכאלישע בארד .אט פאר אזא באמת טייערן איד האב איך אים
געקענט ,פון אונזער אמאליקער פארשניטענער חיים.
איך האב באזוכט זיין טאכטער וואס וואוינט אין חיפה .בין איך
דערשטוינט געווארן ווען זי האט מיר געוותן א פעקל באשריבענע העפטן
פון איר פאטער ע״ה וואס איז ממש א קוואל ,אידישע און העברעאישע
לידער  tווי שיין פאעטיש עד באזינגט דעס שיינעט זומערדיקן שקיעה׳דיקן
בין־השמשוח אין טאמאשאוון סאטירע ,פראזע :ווי קינסטערליש ער שי ל־
דערט אז די «וועלט איז אין באנקראט״ .מיט איין ווארט ס׳איז געווען
א איו אנגעזאפט  ..מיט וויסן.
1

זיין .טאכטעד האט מיד דערלאנגט אן איינגעוויקלט פעקעלע פאפיר־
לעך צענויפגעלייגט מיט א סדר ,נומערירט ,דארט איז באשריבן אלע *
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אלע אײבצלהײטן״ אלע גרוילעכע פייבען וואס ער האט איבערגעלעבט ,ווי
האט אזא איד געהאט אין זין* קראפט צו שרייבן אין מאמענטן פה סכנת
נפשות ,אויף בוידעמער״ אין קעלערן ,אין פאדשידענע בונקערס .ווי האט
געהאט אזא איד • מוט״ זיך ניט צו שיידן מיט דער פעדער מיט .די
שטיקלעך פאפיר ,און שױיבן אין א צייט װען עד האט הונדעדט מאל
געקוקט דעם טויט אין די אויגן אדיין״ פון וועלכן ער אליין האט זיף
ניט!■•'.געריבט׳ ער זאל א לעבעדיקעד אדוים.
אבער״ זיין .גרויסער און שטארקעד בטחון .האט אים ניט פארפירט,
אץ ער ׳ איז ניצול געווארן פץ די מערדערישע הענט׳ אץ י אויסגעהאלטן״
איבערגעהאלטן.אץ פץ אלע אקציעס ,פץ אלע פייעדן א תי ם א לעבעדי־
קער ,און אויב איך זאל דאס אנרופן גבורה״ איז יעדער טאג פץ זיץ
פיגסטער לעבן אץ געטא אץ בלייבן א מענטש איז דאס די גרעסטע
גבורה זיינע ,און אויב ריידן וועגן נסים ,איז דאס דעד גדעסטער נס
זיינער .אץ מיט זיין באשרייבן דאס גרויסע אומגליק האט ער זיכער
געוואלט דיי געשיכטע זאל וויסן וואס היטלער .ימ״ש האט אפגעטאן מיט
אונזער פאלק.
איך גיב דא איבער .מיט קליינע אויסבעסערונגען ,וואס ר׳ יואל
לערער ע״ה האט אנגעשריבן אין די פאפירלעך.
*1

*

■
/

■
-

דעד אג פ אנג פון מל ח מ ה
זכרונות פון טאמאשאוו לובעלסקי פון יאר  1939ווי אזוי איך האב
איבערגעלעבט די שרעקלעכע מלחמה ביזן יאר .1946
איך געדענק״ דאס איז געשען אין יאר 1939״ א דאנערשטיק פאר־
נאכט נאכן טארג (יאריד)״ איז פלוצלונג אנגעפלויגן דייטשע עראפלאנען'
אויף אונזער שטאט טאמאשאוו' און■ אגגעהויבן• שרעקלעך באמבארדירן ,פץ
שטארקן קלאפ בין •איך אראפגעפאלן פון די טרעפ אץ געבליבן ליגן
צעביילט אץ צעקלאפט .עמעצער האט מיך אויפגעהויבן אץ מיך געהאלטן
ביי דעד האנט אץ איז מיט מיר געלאפן הינטער די הײזער״ אין א
ווינקל דעען מיר געלעגן און געציטעדט פון שרעק .די עדאפלאנען זיינען
ו־וייטער געפלויגן אין דעד ריכטונג וואו  .ס׳האבן .אממערס  pגעוואוינט
אידן .זיי האבן אראפגעווארפן פייעדדיקע באמבעס •.באלד איז געוואדן א
שרעקלעכע  .שרפה .א  .סך מענטשן זיינען געלאפן '.אויסעד דעד שטאט אויף
די פעלדער און לאנקעס ■,האבן די מערדער אדאפגעשאסן פון מאשין
געווער אץ זייעד פיל זיינען געפאלן טויט .ביינאכט איז געוואדן שטיל,
האט מען צענויפגענומען די  :הרוגים• און .אויך די פארברענטע מענטשן פון
די הייזעה אץ׳ ווי מען האט געזאגט איז געווען אדיבער  200טויטע און
פארברענטע׳ אממעדסטן פרויען מיט קינדער.
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איך און מיין טאכטער מימן מאן האבן מורא געהאט צו זיץ אין
שטוב ,זיינען מיר געלאפן אין עק שטאט .איבערגעלאזט די שטוב אויף
הפקר און איבערגענעכטיקט ביי א איד.־ מיר האבן אבער געזען אז דא
צו זיץ איז אויך ניט קיץ חפלית ,די עראפלאנען פליען כסדר ,זיינען
מיר געלאפן אין א נאענטן דארף ,אריינגעבעטן זיך צו א באקאנטן גוי
אין שטוב .מיד האבן אים גוט באצאלט עד זאל אונז דערלויבן צו ויץ
ביי אים אייניקע טעג .אבעד עד האט אונז נאד דערלויבט צו נעכטיקן,
און א גאנצן טאג זיינען מיד געלעגן אין וואלד ניט ווייט פון דארף
אץ געציטערט פאר שדעק פון די עראפלאנען וואס זיינען געפלויגן.
אזוי איז פאדביי עטלעכע טעג ,ביז די דארפם גוים האבן זיך
דערוואוסט אז עד האלט ביי זיך אידן ,האט עד אונז אדויסגעטדיבן אץ
מער ניט ארייננעלאזט אין שטוב .זיינען מיד ווייטער געגאנגען אין א
צווייטן דארף .איבערגענעכטיקט אין א וואלד ,און צו מארגנם ווייטער
געגאנגען און געציטערט פאר שרעק .מיד האבן שוין געהעדט דאם שיסעריי
פון אלע זייטן ביז מיד זיינען אנגעקומען אין א קליין שטעטל יארטשעוו.

ױמ כיפור אין יארטשוב
p

»

*

■1

אפגעמאטערט פון וואנדערן ,זיינען מיד אריץ צום שוחט אין שטוב,
דאם איז געווען ערב יום כיפור פארנאכט .די פדויען האבן געבענטשט
ליכט ,דעד עולם אין שטעטל האט זיך געאיילט צו כל נדרי ,און פלוצלונג
איז אנגעקומען דייטשיש מיליטער מיט פיל אויטאס אץ אנגעהויבן שיסן
אין אלע זייטן .א פחד איז אלע מענטשן באפאלן .מיד זיינען שנעל פץ
דאדטן אנטלאפן ,און אויך אלע מענטשן פון שטעטל ,מיט פעקלעך אויף
די פלייצעס און פיצלעך קינדער אויף די הענט .מען לויפט ,איבער־
לאזנדיק די שטובן אויף הפקר אץ מ׳האלט אין איץ לויפן ניט װיסנדיק
ז או.

אין ,א איד פץ  80יאר ,אפגעמאטערט פון לויפן אין א פינסטערן
יזם כי פור'די קע נאכט ,א נאכט וואס דאס שטיקל לכנה איז אויך געווען
צארנדיק אץ זיך אויף להכעיס באהאלטן ,די פיס האבן זיך געזעצט
אונטעד מיד ,און דא זיינען מיד פונקט פארגאנגען אין א פראנט־פאזיציע
ואו די דייטשן האבן זיך געשלאגן מיט די פאליאקן .די קוילן זיינען
:עפלויגן איבעד אונזעדע קעפ ,און דא זעען מיר ווי מענטשן פאלן טויט.
איך און מיין טאכטער מיט איר מאן ,א שוואכעד מענטש ,האבן זיך
אנידערגעלייגט אויף דעד ערד אין פעלד און מורא נעהאט זיך אויפצו■
הויבן .דאס שיסעריי איז געווען שרעקלעך .אדום די דערפעד האט געברענט
א גרויס פייער .ווען ס׳איז געווארן אביסל רואיקעד האבן מיד זיך
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וױיטעד אויפגעהויבן און ווייטער געלאפן מיט הארץ קלאפעניש און .שדעק.
איד האב אבער שוין ניט געקענט גיין׳ האט מיין טאכטער מיטן איידעם
מיד כמעט געטדאגן אויף זייערע הענט את ווייטעד געלאפן מיט מיד .מיט
אלע כוחות האבן מיד זיך דעדשלעפט  .ביז לוביטש.
■

■

אין לו«יטש
דארטן זיינען מיד אדיין צו א באקאנטן אידן .מיט טרויעריקע
פנימ׳ער דערציילט מען אונז וואס דאדט איז פאדגעקומען מיט איץ גאכט
פריער .די דייטשן זיינען אהין אנגעקומען .ביי דעד נאכט האבן זיי באגאסן
די שול מיט בעגזין און אונטערגעצונדן ,דערנאד האבן די דייטשן ארויס־
געטריבן אלע אידן זאלן לויפן אפראטעווען די שול .אידן זייגען געלאפן
און די מערדעד !האבן געשלאגן מיט שטעקנם .איין איד איז נאד געלונגען
ארויסצוכאפן א פאר ספרים פון ברענענדיקן ארון־קודש .באלד האבן זיי
געהייסן אלע אידן זיד אויסטאן נאקעט און ארומטאנצן ארום דעד שול,
און מיט גומענע פאלקעס געקלאפט איבער די קעפ• א טייל פון די
רוצחים האבן געשפריצט וואסער אויף די נאקעטע אידן .אין א זייט
זיינען געשטאנען דייטשן און פאטאגראפירט די טרויעריקע סצענע .דעד•
נאד האט מען זיי שנעל געהייסן אנטלויפן.
אויסהערנדיק די מעשה קען מען זיד שױן פארשטעלן וואם ס׳האט
זיך אפגעטאן אין מיין טדויעריק הארץ .איך בין שוין געלעגן באהאלטן
און מורא געהאט זיך אדויסצוווייזן .דערווייל האבן מיד דעדהעדט אז
די רוסן זיינען שוין אין טאמאשאוו ,האבן מיד פארלאזט לוביטש און
געגאנגען צוריק קיין טאמאשאוו .אפגייענדיק א  10ק״מ האבן מיד שוין
געטדאפן רוסישע מאשינען און זעלנעד .אונזערע הערצער זיעען שוין
געווארן אביסל פרייער און שוין לאנגזאמער צוריקגעגאנגען אין אונזער
הײם.
■

1

■

A

■

צזייק *ױ
אנקומענדיק קיץ טאמאשאװ און אפזייענדיק נאד אײן װאך דער־
הערן מיר א זייער טרויעדיקע נאכריכט אז במשך פון עטלעכע טעג
מוזן די רוםן פאדלאזן טאמאשאוו און די דײטשן קומען צוריק• .מיט
פאדביטערטע הערצעד זיינען ארומגעגאנגען דאם ביסל אידן״ .װאו אהין
אנטלױפט מען ווייטערז די רוסישע זעלנער האבן געגעבן צו װיםן אן
ווער ס׳װיל אפפאדן װעלן זײ מיטנעמען ביז דאװע־רוםקע .האבן זיך
טאקע פיל מענטשן געכאפט אויף די סאװיעטישע מאשינען מיט די געפעק.
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מיר ,לײדער״ האבן דעם טאג ניט געקענט אפפארן וױיל מיינם 8
־זץ פון ױזעפאװ איז פונקט אנגעקומען קײן טאמאשאװ מיט א קראנק
אינגל פון  7יאר מ׳זאל אים דא ראטעװען ,װײל דארטן איז קײן דאקטוײ
ו־יפ ניט געװען ,און דא ■איז געװען שװעד אנצוקומען צו א דאקטאד.
אין שטאמ איז געװען א פחד ,מיטן דערנענטערן זיך פץ די דײטשן איז
מען ממש אױםגעגאנגען פאד שרעק .קײן רוסן זײנען שױן ניט געווען,
האט מען געדונגען גוי׳אישע פורן און באצאלט װיפל דער גוי האט
געװאלט .מיר האבן אױך געדונגען א פור און ארויפגעפאקט אביסל זאכן.
•אזױ וױ מיר האבן געוואלט אפפארן קײן ראװע רוסקע״ איז צום
•
•גדויםן אומגליק דאם אינגל ,מײן אייניקל ,געשטארבן .האבן מיד שוין
געהאט גרױסע צרות ,עם איז ניט געװען װער עם זאל זיך מתעסק זיין
מיט דעם טויטן קינד ,יעדער ד,אט זיך געפאקט אויף די פורן ,און דא
װיל ־דער גױ ניט ודארטן .איך בין אדומגעלאפן ,געוױינט ,געבעטן רחמים
מען זאל צוהעלפן דאס אומגליקלעכע קינד מקבר זיין ,אבער קײנעד
האט ניט געװאלט הערן ,יעדערעד האט זיך געאײלט ■אפצופאדן איידער די
מערדער קומען אן .האבן מיד אלײן אלעס געטאן .דער גוי האט דאך
געהאט אביםל מיטלײד און צדגעװארט ביז מיד זײנען געקומען פרן הײליקן
אדט.
מײן זון איז מיט א פארביטערט הארץ צוריקגעפאדן קײן יוזעפאוו,
און מיר זײנען אפגעפארן קײן ראװע רוסקע.

אין ראװ« דוםקא
■

■

אנקומענדיק קײן דאװע האט זיך ערשט אנגעהויבן נײע צרות.
.קיינער האט אונז ניט ארייגגעלאזט צו זיך .אין שטוב ,אין יעדער שטוב
'איז געווען פיל מענטשן ,אלע שולן און בתי־מדדשים זייגען געווען גע־
פאקט מיט מענטשן ,מענער פדויען און קיגדער .אין דדויסן איז געווען
פוגקט ווי ביי אונז אין די הערצעד ,א שטאדקעד קאלטער רעגן ,די זאכן
וואלגערן זי ך אויף דער גא ם .עפעס א איד האט רחמנות געהאט אויף
אונז און געהאלפן אריינווארפן די פעק אין זיינם .א קעלעד און; האט
אונז אריינגענומען אין שטוב איבערצונעכטיקן .אויפן צווייטן טאג״ וואס
טוט מען ווייטער? קיין געלט האבן מיר ניט ,נאר אזוי ווי מיין איידעם
איז א שניידער ,האט ער געקראגן ארבעט און פארדינט אויף ברויט.
צוויי וואכן זיינען מיר געווען ביי א באקאנטן מלמד.
דעדווייל זיינען מיד געוואר געווארן אז ווער עם וויל פארן קיץ
רוסלאנד ,איבעדהויפט פאכמענער ,קענען פארן מיט דעד באן .אזוי ווי
מיר האבן זיך געוואלגערט אויף דעד ערד .ניט געהאט קיץ מקום מנוחה;
האבן מיר באשלאסן צו פארן.
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טיד פ ארן פדייווילינן

קיין
■

רופל אנ ד

.

.
ri

מיד י זיינען מיט אונזעד ביסל ארעמקייט צוגעפאדן • צום וואקזאל,
אדיינגעלייגט די זאכן אין א וואגאן .אין וואגאן זיינען שוין געווען עטלעכע
טאמאשאווער פאמיליעס .מיו האבן אביטל פרייער אפגעאטעמט און גע*
דאנקט ג־ט פאר דעם חסד וואס מיר זיינעז געבליבן לעבן .אויפן דריטן
טאג איז דעד עשאלאן אפגעפארן .מיר האבן כאקומען ברויט אויפן ווע^
אין .עטלעכע טעג זיינען מיד אנגעקומען קיץ זשמערינקע ,וויניצער
אבלאסיט .ב אלו זיינען צוגעקומען  .אידישע באאמטע און צופעליק געפרעגט
צי 'עס געפינט זיו אין דעם וואגאן דאמע־שניידער .גלייך האט זיף
מיין איידעם געמאלדן אז עד איז א גוטעד פאכמאן .באלד האט מען
געבדאכט א מאשין ,פארנומען אלע אונזערע זאכן און געפאדן אין שטאט
אריץ ,אפגעגעבן א דידה מים באלויכטונג און אביסל מעבל ,אריינגעבראכט
עסן און טרינקען .באלד איז אויך געקומען אובז באזוכן די גאנצע חשוב׳סטע
לייט פץ שטאט ,דעד דב ,די שוחטים ,זיי האבן מיו באדואיקט אז
מ׳קען דא זיין רעליגיעז .מען האט אונז געבראכט כשר עסן מיט בייע
כלים ,מחמת איך האב אזוי פארלאנגט .אזוי האט מען אונז .אלעס געגעכן .
צוויי וואכן צייט.
™

■ *

■

1

דערנאך האט מען מיץ איידעם אריינגענומען אין א מאגאזין צו,
דעד אדבעט אץ ער האט שוין ביםלעכוױת פאדדינט ,אץ מיד האבן אנגע־
הויבן לעבן פאר זיך זעלבסט .מיד האבן זיך ביםלעכוױיז צוגעװאולנט
צו שטיין אין אטשערעד (דייע) נאך ברויט ,באך װאםעד און .באך אלע
פראדוקטן .אביסל האט מיץ איידעם צוגעארבעט אין שטוב .פריוואט אץ
מיד האבן אנגעהויבן מאכן ״א לעבף.
m

k
a

מיין זון פץ יוזעפאוו האבן די רוסן אויך פארנומען אויף זייערע
מאשינען ,מיר האבן זיי געזען דודכפארנדיק זשמערינקע ,נאד זיי י זיינען
געפארן ווייטעד ,מען האט זיי אפגעשטעלט אץ כעדסאז .דארט האט ער
אץ זיץ פדוי געארבעט אין א פאבריק ,וי קינדער זיינען געגאבגען אין
שולע .אין אקטאבער  1940בין איך געפארן צו מיין זץ אץ דארטן געווען
איבעד  4וואכן .אין 20־טן באוועמבער בין איך צודיקגעפארן קיץ זשמעדינקע.
י

ח ן ו אוי פ כ רו ך פ ץ דעד דייט ש־רופי שער מל ח מ ת
*
1

אין יולי  1941האט דעד דייטש אבגעהויבן
דינקעד וואקזאל .עם איז געוואדן א פאביק׳ א
קינדעד זיינען געלאפן אץ זיך באהאלטן אויף
קעלעדם .מיר האבן שוין מורא געהאט צו זיץ

*

באמבאדדידן דעם זשמע־
שדעק .מענעה פדויען,
די בוידעמעד אץ די.
אין זשמעדינקע ,זיינען

vgatnאוד; ו
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מיד געלאפן קיץ מעזשידאוו .א דארף  8קילאמעטער פון זשמערעקע.
דארט האבל זיך שוין געפונען עטלעכע הונדערט אידישע פאמיליעם .נ אן
צוויי וואכן זיינען אהין אננעקומען די דייטשן .באלד האבן זיי געמאכט
אוקראינישע מיליץ ,מ׳האט אנגעהויבן באפן אידן אויף צוואנגס־ארבעט,
צוצענעמען די הייזעד און די שטיינער צעלייגן אויף די וועגן .מיד האט
מען אויד ניט געשאנעוועט ,איך האב אויך געמוזט ארבעטן אץ געצאלט
מיט שטעקנס איבער די קעפ.
אין א געװיםן טאג איז ארוים א כאפעל אז אלע פרעמדע מענטשן
וועלכע זיינען ניט קיץ איינגעזעסענע דא פץ לאנג מוזן צוריקגיץ אין
זייער דאיאן ,צייט  24שעה זאלן די זיך דא ניט געפינען ,אויב ניט איז
טויט שטראף .פארשטייט זיו ,אז מיר האבן באלד פאדלאזט מעזשיראוד
און צוריק קיץ זשמערינקע .דאס ביסל זאכן וואס מיד האבן געהאט אהער
מיטגענומען האבן מיד געמוזט איבערלאזן ,ודיל די רוצתימ האבן ניט
דערלויבט ׳עפעס מיטצונעמען.
*I
h

 i״

*

אין זשמערינקא אונטער די דייטשען
אין זשמעדינקע האבן שוין די דייטשן באלעבאטעוועט .מיד דינען
צוריק! אדיין אין אונזער שטוב און • געלעבט מיט שרעק אץ מורא .פיל
מענטשן פון דעד שטאט האבן זיו פריער עוואקואירט אין ווייטן דדם־
לאנך ,און איך האב געזען אז פיל פאמיליעס בלייבן איבער אץ האבן
מיך אויך איבעדגערעדט אז איך זאל אויך דא פארבלייבן אץ אז זיי וועלן
מור• דא ניט לאזן פאלן .איך האב זיך אויך ניט געפילט בכוח צו פאדן
אזא ווייטע שטרעקע ,מיץ טאכטער מיטן מאן האבן אבער מיך אליץ ביט
געוואלט איבעדלאזן .מיט א צעבראכן הארץ האב איך זיי געבעטן די
זאלן מאס שנעלער אנטלויפן ,אץ זיי געזאגט  tאיר זייט נאד יונגע קינדעד,
איד דארפט נאך לעבן און געניסן פץ דעד וו על ט .,איד האב שוין מיינע
יאדן אפגעלעבט און איך האב גרוים בטחון צו ג־ט אז מיד וועלן זיד
נאד זען .די האבן מיך געפאלגט .א קוואל פץ טדערן האבן מיר פאר־
גאסן ווען מיר האבן זיו געזעגנט.
די האבן געכאפט דאס נויטיקסטע ,קיץ סך־ האבן די ניט גענומען,
אץ צד צוס וואקזאל ,אבער■ די וואגאנען דינען שדין געווען פאדפולט מיט
מענטשן ,אץ די מיליץ האט צוריקגעטריבן .איך גיב א קוק* טיינע
קינדער קומען פארודיינטע צודיק .איז ביי מיד געוואדן אזוי דדי עם
שטייט ״ויחד יחדו״ ,פץ איין דיט האב איך זיו געפרייט דואם איך זע
צודיק מיינע קינדעד .אץ פץ דעד אנדערער דיט האט מיך געשטאכן
וואס די האבן זיך ניט געקענט ראטעווען פון  .די דייטשע מעדדער.
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ווען פיר זיינען צוריקגעקומען פון מעזשעראוו קיץ זשפערינקע איו
אונזער שטוב געווען ליידיק ,אלעס צעראבירט .די דייטשן האבן געיאגט
אידן צו דעד אדבעט ,בייט דעס װאקזאל ,ביי דעד בריק .איך האב מורא
געהאט זיך צו זוייזן אויף דעד גאס מעו זאל מיד יביט אפשניידן די בארד,
בין איך בסדר געזעסן באהאלטן אין שטוב את געשריבן און פארצײבנט
ווא 0די רוצחים טוען אפ פי ט אונז ע ד אידישן פאלק.
א געוויסן טאג בין איך אתיסגעגאנגען ביי דעם טויער ,און
מאמענטאל איז אונטערגעלאפן א הויכער אנגעפרעסענער דייטש ,אבגע־
כאפט מיך ביים •האלז און געשריען! פארפלוכטע יודע ארבעטן .ער האט
פיך געפירט אין דער געמיינדע .דארטן איז שוין געשטאנען גאך דריי
אלטע אידן װאס דעד דייטש האט געכאפט .ער האט אונז געטריבן הינטער
דעד שטאט און אונז געהייסן לויפן און געהאלטן אין איץ שלאגן פיר
זאלן לויפן שנע לער .אזוי זיינען פיר אפגעלאפן א פאר ק״ם ביז צו
א גדויסן פלאץ .איך בין געווארן שטארק אפגעמאטעדט״ די פיס ברעכן
און ציטערן• ,איך בין אנידערגעפאלן .א ווילדן געשריי פיט א קלאפ
איבערן קאפ ,האב איו זיו קוים אויפגעשטעלט .דער דייטש האט פיך
אוועקגעשטעלט ביי א פאשין אז איו זאל אנפאמפען לופט אין די רעדער.
אבער איך האב פיך ניט געקענט רירן ,אפגעמאטערט פון לויפן .דערוזייל
איז צוגעקופען א צווייטער דייטש אה דער ערשטער איז אוועק .אין
האב זייער שטארק אנגעהויבן ווייבען און אים געבעטן ער זאל מיד
•אפלאזן .צופעליק איז עם געווען א ״גוטער״ דייטש און האט געהאט
מיטלייד מיט מיד און מיך אנגענומען ביי דעד האנט און אדויסגעפירט
פון דעם פלאץ .און דא האט עד זיך גענומען מיר אפשניידן די בארד,
האב איך ווייטעד אנגעהויבן וױינען און בעטן׳ און אים געפאלן צו די
פיס .גיי שנעל צו הויזע ,פארפלוכטע יודע ז האט עד הייזעריק געשדיען.
•מיט מייגע לעצטע כוחות האב איד גענומען לויפן ג או א הינטעד גאט
און בין ; קוי ם א לעבעדיקער אריץ אין שטוב.
מיינע קיגדער האבן מיך ארומגעזוכט׳ ניט וויסנדיק ןראו איך בין
עדגעץ פארפאלן געווארן ,זיי האבן זיו י שוין גוט אויסגעוויינט .ווען י ןיי
האבן פיך דערזען האבן זיי פאר ג תי ם פרייך ערש ט אנגעהויבן צו
וויינען .פיר האבן ג־ט געדאנקט וואם איך בין צודיקגעקופען לעבעדיק.
איך בין שוין נישט ארויסגעטראטן פון שטוב■ ,נאד איך האב זיך דעדוואוסט
י אז פון יענע  .דריי אידן וואס זיינען פיט  .מיד  .געטריבן געווארן צו .דעד
י ארבעט ,איז נאד איינער צוריקגעקופען צעשלאגן ,פארבלוטיקט את פי ט..אן
אפגעשניטענער בארד און די אנדעדע צוויי אידן זיינען שוין נעבעך אינגאנצן
ניט צוריקגעקופען.
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אזוי האבן מיר אנגעהויבן לעבן מיט די מערדער פון  15אויגוסט
 1941ביז  .חודש נאוועמבעד ,אין שרעקלעכן הונגעד און מורא׳דיקן פחד
פארן אנקומענדיקן טױט .עם האט זיך געשאפן  8אידן ראט״ וועלכע
האבן צוגעשטעלט יעדן טאג עטלעכע הונדערט אידן מיט פרויען ,צו דער
ארבעט ,אנצולאדן אין די װאגאנעס פראװיאנט ,צו טראגן שטיינעד אױסצױ
גלײכן די װעגן״ און דעדבײ האבן די רוצחים מיט שטעקנס געקלאפט איבער
די קעפ .װעלבעד איד ס׳האט ניט גוט געארבעט איז געװארן צעשלאגן,
צובלוטיקט אדעד אינגאנצן דעד׳הדג׳ט .יעדן טאג האבן געמוזט זיין
קדבגות .מיד האבן גאך געהאט גליק מאם די דייטשן האגן אריינגעגעבן
ארבעט צו מיין אײדעם ,האבן זיי אונז דערפאד באפרײט פון דער ארבעט.

אין

כייי די רומענעד

אין יאר  1941האבן די דײטשן אפגענומען אן ארט בײ דער זײט
שטאט ,צו מאכן א געטא פאר די אידן ,און אז די 'קדיםטןי פון דאדט
?אלן זיך ארויסציען אין שטאט אריץ .אין א געװיסן טאג איז ארוים א
באפעל אז אלע אידן זאלן צייט  24שעה ןיך ארײנציען אין די ערטער
יוואו ם׳איז באצײכנט צו מאכן א געטא ,קיץ איץ איד טאר זיך ניט
געפינען אױסערן געטא ,אויב ניט איז טזיט־שטראף.
ם׳איז געווארן א מד,ומר״ אלע אידן האבן געכאפט דאס ביםל פאר־
״עגן און געכאפט זיך אין די דידות״ צו עטלעכע פאמיליעס אין א
« :טוב• מיר זײנען אויך ארײן אין א שטוג מיט עטלעכע פאמיליעס .אין
5־טן נאװעמבער זײגען שוין אלע אידן געװען באזעצט אץ די ערטעד
פון געטא .דאן האט מען ארומגעצוימט דעם געטא םיט שטעכל דראטן,
יאץ בײם טויער אן אויפשריפט ,אז װעלכער איד עם װעט זיר װאגן
אךױסטרעטן אױםער דעם געטא װערט עד געהאנגען .אין פאדלױף  0ץ
עטלעכע טעג איז געװארן א מרה שחורה אין געטא ,מען האט שוץ געזען
א רומענישן איד *זענגען אויף א קלאץ ביי דעם טױער מיט א שריפט:
פאד ארױםטרעטן אױסעד דעפ געטא קומט אים די שטדאף .אין עטלעבע
 .טעג■ אדום• האט מען געזען אויף דער תליה הענגען וױיטער א איד .אזױ
האט מען אנגעהױבן יעדע פאר טעג אויפהענגען אן אנדערן .די שדעק•
־לעכע איבערלענונגען װאה מיר האכן איבערגעלענט איז אוממעגלעך צו
:באשדײבן.
גאנצע דרײ יאר זיינען מיר אידן געמען פאדצױמט אין געטא אין
זשמערינקע ,בערך א צווײ טױזנט פאטיליןיס׳ פץ  1941ביז  #1944אין
הונגער און נויט און שדעק ,און הונדערטער מאל געזען דעם טויט פאר די
,אויגן .נאר מיר האבן ע9עס געהאט נסים ,װאם אל« 9אל האט געזאלט
פארקומען אקציעס אץ יעדעס מאל האט מען אפגעלייגט .צי װייל מען
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ד,אט .געדארפט .די ,מענטשן  .צ ו דעד־ גרױםער • שווערער ארבעט ,־ ביי דעך
בריק ,ביי דעם וואקזאל . ,ב ײ דעד באן־ליניע און בײ •די .יװעגן .יי■ ■ י .
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א רומעניש־אידישעד דאקטאר — חוי«ט'פון געט• $
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■

■
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אין געטא איז אויך געווען א רומעניש־יאידישער דאקטאד וועלכער-
איז געווארן דער אנפירעד פון יודען־ראט .ער איז אויך געודען גוט
ב&קאנט טיט דער געטטאפא ,און ער האט זיך■ אונטערגענומען ארויסצול
שיקן יעדן• טאג מענטשן צו דעד' ארבעט •,וויפל מען וועט .דארפן .אויף
זיין • באפעל האט יעדעד איינציקער זיך געמוזט קומען רעגיסטדירן;  :ער
ד,אט געשאפן א אידישע מיליץ-,וועלכע זיינען געווארן יעדן טאג צעשיקט
ארויסלופן י אדער ארויסרייסן■ מענטשן י ■צו 'דעד ארבעט ',מיט א .צעטל פון
דאקטאד ,אז די מעבטשן מוזן קומען  5פארטאג צום■ יודעדראט • .דארט
זייגען שוי ן געשטאנען דייטישן מיט גומענע פאלקעם .און ‘ געפירט די
אידן צו דעד אדבעט .יעדן טאג זייגען די אידן ״אהײט״ געקומען :צעשלאגענע,
פארבלוטיקטע ,און קיין איין טאג איז ■ניט  :פארביי ס'זאל ביט זיין קיין
גע׳הדג׳טע מיט פארשידעבע טויטן.
דעד דאקטאר האט געפירט די ארבעט זייער שטרענג ,און וויי איז
געווען צו דעם אידן ,מאן אדעד פווי׳ וואסיי האט זיר נישט פינקטלעד
צו דעד מינו ט צוגעשטעלט צו דעד ארבעט .דאן האט ׳דעד דאקטאר
געגעבן א׳ וואונק צו דעד מיליץ ,פלעגן זיי' באלד אזא קרבן אויסטאן נאקעט
און שמייסן ,און דעד דאקטאד איז דערביי געשטאנען און סאדיסטי־ש הנאה
געהאט־ און זיר געזעטיקט ,ביז ער האט געזען אז עם ג«סט זיו ס'ב לוט,
די דייטשן און רומענער האבן •געשמייבלט און ווילד געלאכט • ווי גוט
זייער ־ דאקטאר קען די מלאכה אזוי ווי זיי און אין געוויסע פאלן ' נאד
בעסעד ־ווי זיי.
I

i I

די דייטשן האבן איבעדגענומען די באן ליניע ביי' ד ע ם װאקזאל,
און די דומענישע מאכט איז געווען ביי דעד געטא״ און אכטונג געגעבן
אז אלע אידן׳ זאלן גיץ מיט ווייסע בענדער אדום דעם ארבל פץ"מלבוש.
איד ווייטעד ,ביי יעדן געלעגנהייט ,אנגעווייטיקט ,באהאלטן״' האב
געשריבן .איך האב דערין געפונען א 'טרייסט י פאר מיין שרעקלעכן הונגער
וואס כ׳האב געליטן און נאך מער האט מיר וויי געטאן די גרויסע  9יץ
פון די אויסגעהונגעדטע קינדער.
דער דאקטאר האט געגעבן■ א באפעל אז יעדערער זאל  .זיך י בא־
שטייעו־ן מיט געלט פאר דעד קאמאנדע ,מעט •ער פועל׳ן אז זיינע מיליץ
וועלן מעגן גיין .אוי פן באזאר איינקויפן  ,עסנווארג . .צו דעם צוועק האט
.ן 5ר .געמאכט  .קלייטן אין געטא ,אידן זאלן .האבן צו קויפה אבער מיט
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זייער גרױסע טײעדע פרײזן װאס דעד גרעסטער טייל האט גיט געקענט
קויפן ,אבער ער ,דעד דאקטאר ,האט געמאבט א גוט געשעפט פאר זיך.
פדן צייט צד צייט פלעגן זיו אין געטא אריינבאפן גדים טיט פראדוקטן
וועלכע פלעגן טדישן עםנדדארג פאר ואכן ,אנטועכץ .מען האט פארקדיפט
&דן זיו װא 0טען האט פארמאגט,

דער דאקטאד חערשמאן אץ זיינע טעמיקייטן
דער דאקטאר ,בדי ער זאל זיך איינבאליבן ביי די אידן ,האט ער
געשאפן מענטשן צו מאח די שדל אין אדדענונג ,אז אידן זאלן קענען
דאדדנען .אין א געדדיסן שבח האט עד טאקע געהאלטן א רעדע אין שדל
אז אזוי ווי ער איז דא געשיקט געדדאדן דועט זיין א גדדיסע טדבה פארן
בלל ישראל ,דדארום ער האט גרוים פראטעקציע ביי דער דדמענישעד
מאבט ,און נאך אין רדמעניע איז ער געדדען גוט באקאנט מיטן קאמעגדאנט,
און דרי דױיט מעגלעו דדעט ער פארהיטן עם זאל וו״ד קײן שלעכטם ניט
געשען .באלד האט עד אדיסגעקליבן א מענטש פאר א שמש אין שדל,
עד זאל אבטונג געבן ס׳זאל זיין ריין און ארדענדנג אין שמי ,פאר דעם
וועט דער שמש זיין באפדייט פרן ארבעט .אזוי אדדם האט ער צדגעצויגן
דעם גאנצן רעליגיעזן קרייז צו זיך.
נאכדעם האט עד גע׳פועל׳ט ביים קאמעגדאנט אז אידן פץ געטא
זאלן האבן דאס רעכט ארויסצוגיין אויפן באזאד אױף צוױי שעה איינצד־
קויפן .אבער ,נאר מיט א צעטל פון דאקטאד ,און פאר דעם צעטל האט
מען געמוזט באצאלן  10רובל .מען האט אויסגעקויפט צעטלען צו גיץ
אויפן באזאר מחמת אין די קלייטן האט געקאסט פיל טייערעד .אויפן
באזאר האט מען געמעגט זיין פון  12ביז 2׳ אץ מיליץ האט אכטדנג
געגעבן ,און מער ס׳האט ניט צדדיקגעטראגן דאס צעטל צום דאקטאר ביז
צװײ אזייגעד האט געמוזט באצאלן  25רובל שטראף .די צעגעד קערבלעד
האבן אים אריינגעטראגן שיין געלט.
אדיך האט ער געמאכט א באד אין געטא .אבער זיין מיינדנג איז
געידען פאר זיינט מעגן .ער האט ארדיםגעגעבן א באפעל או יעדער איינציקער
מוז• אפצאלן דריי רובל א חודש ,מעט מען האבן רעכט צו גיין אין באד
צמיי מאל אין חודש .פאר א קינד פון  5יאר מדז מען שדין אפצאלן די
דריי רובל צי מען מעט יא גיין צי ניט גיין מרז דעד שטייער אפגעצאלט
מערן .מעד ס׳האט ניט געצאלט צום טערטין איז ארעסטירט געודארן
אין א פינטטערן קעלער ,פארמאכט טיט אן אייזערנע טיר .דאס האט
מידער דעם דאקטאד אריינגעבראבט פיל טויזנטער .יעדן טאג האט ער
עפעם אנדערש פאדלאנגט פארן קאמענדאנט ,דא א גאלדענעם זייגעד,
דא אנדערע פארשידענע דדערט ואבן אדן #0האט געמדזט געשאפן וועדן
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אן שום תירוץ .ער אליין דארף אויך האבן געלט אויסצוצאלן ד עי מי ל ת
חודש געלט .עד דויל אויך זען צו מאמ אין געטא א שפיטאל מיט אן
אפטייק און אן ארעמע קיו וואו מען וועט ארויסגעבן  .אומזיסטע מיטאגן
פאר ארעמע לייט .צו דעם צוועק האט ער געמאכט א רעגיסטראציע צום
צווייטן מאל ,מען מוז זיו רעגיסטרירן וויפל מענטשן עם  .געפינט זיך
אין יעדע פאמיליע ,און אויך דועלכע װילן זי ך פארשרייבן .אין דער אדע־
מער קיך נאך מיטאג עסן ,אין צייט דריי טעג מת די דעגיסטראציע זיין
געענדיקט״ און יעדע פאמיליע וועט מוזן צאלן חודש געלט לויט דער
באשטימונג פון דאקטאר.
פון קאמענדאנט איז געקומען א באפעל אז אויסעו די ווייסע באנד
וואם יעדערער טראגט ביי דעם ארבל מת מען באך האבן אנגענייט ביי
דעם לאץ פון בגד א מגן דוד פון געלע סחורה. ,און וועמען מען וועט
טדעפן אן א מגן דוד וועט באשטדאפט ווערן מיט דעד הארבסטעד שטראף.
איעמאל בין איך געגאגגען צום דאקטאר און אים זייער געבעטן ער
זאל מיו באפדייען פון די דריי רובל צום באד ודיל כ׳האב ניט קיין
געלט .האט ער מיד געענטפערט  sגייט אין די הייזער און שאפט .אי.יך
דריי רובל ,און איך גיב אייך צייט איין שעה זאלט איד באצאלן* אויב
ניט וועדט איד אדעסטירט אין פינסטערן קעלער!
עס איז אויך געווען ביי אים אייגגעאדדנט א גאנצע ביורא .ער
האט זיך אויסגעזוכט די שענסטע פרויען פת געטא זאלן ביי  .אים . . .
שרייבן אין דעד ביורא .ער איז געזעסן אין אן אפגעזונדערט הערליך שיין
צי מער און א שווייצער ביי דער טיד וועלכער האט צו אים ניט ארייג־
געלאזט אן אן עדלויבעניש .עד האט געהאלטן א בוכהאלטערין און א
קאסירעדין .די מיליץ זיינען כסדר ארומגעגאנגען און וועמען זיי האבן
געטראפן אן דעם מגן דוד האט מען אים געבדאכט צום דאקטאר און עד
איז כאשטראפט געדדארן מיט  50רובל געלט ,אדעד ארעסט אין פינסטערן
קעלער אן עסן .פיל האט מען פדן קעלעד אדױסגענדמען טדיט ,אדער25 ,
שמלץ בלדטיקע.
מען האט אנגעהויבן אריינשיקן פראדוקטן פון .רומעניע און באלד
האט מען געמאכט א קיו וואו מען האט ארויסגעגעבן מיטאגן פאר ארעמע
מענטשן אומזיסט .מיד האבן באוואונדערט דאס נס .וועד האט עס אין
זינען די אומגליקלעכע אידן ,ביז היינט צו טאג האט קיינעד אוי *1י דעם
קיין ענטפעד ניט געגעבן .ביי די פארמעגלעכע האט מען גענומען 10
רובל פאר א מיטאג.
■

«

פונקט אום שבועות איז אדויס א באפעל פון קאמענדאנט .אז
דאס גאנצע באפעלקערונג פת געטא זאלן ארויסגיין אויף א פלאץ נעבן
■
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דעם ױדען־ראט און יעדעדער זאל מיטנעמען זײן דאקומעבט .רומענישע
זעלנער זײנען • ארומגעלאפן און ארויסגעיאגט יעדן פון די שטיבער״ מענעד
פרויען און קינדער ,זײ האבן געזובט אויף די בױדעמער און אין די
קאמעדן .עס איז געװארן חושך .מיט הארץ קלאפונג און געווײן האט
יעדעד געמוזט לויפן צו דעם אנגעוױזענעם פלאץ• איך בין געלעגן אין
בעט פארבובדן דעם קאפ ,און אזויו ױ די זעלגער האבן מיך געזען האבן
זײ זיך צוריקגעצויגן און צװישן זיך געדעדט און מיך געלאזט ליגן אין
בעט .מיינע קינדעד האבן זיך געזעגנט מיט מיר ,פאדגאסן פיל טרערן.
די זעלנער האבן זײ ארויסגעטריבן ,אין־ בין אלײן געבליבן און דאם
טרױעריקע הארץ האט געקלאפט פון שרעק און מורא .די געדאנקען האבן
זיך מיר געמישט אין קאפ.
אױפן פלאץ איז געשטאנען די גאנצע קאמאנדע און יעדערן באקוקטי
די דאקומענטן און אײבגעשריבן אין זײערם א בוך ,אפילו יעדערנס פאך.
אזוי האט געדויערט א גאנצן טאג .פארנאכט האט מען געהײסן צוריקגײן
אין די שטיבער .מיד האנן געדאנקט ג־ט װאס מען איז אפגעקומען מיט
שרעק .אט אזעלכע פראבע אקציעס ,ווי מען האט עס גערופן ,האבן זיך
עטלעכע מאל איבערגע׳חזר׳ט און ם׳איז אדורכגעגאנגען מיט חסד.
דער דאקטאר הערשמאן האט זיך װײטער געפירט זײנע געשעפטן״
אז ער האט נאד געזען א שײנע פדוי האט ער זי גענומען אלס מיט־
העלפערין אין זײן ביודא ,און אזוי ווי מיין אײדעם איז א דאמען שנײדער
האט דער דאקטאר צו אים געשיקט ארבעט אויף צו נייען קלײדונג פאר
זייגע געהילף פרויען״ דערפאר זײנען מיר געװען פרײ פון ארבעט און
געקראגן צעטלען צו גיץ אויפן באזאר אײנצוקױפן .פיל מאל ד.אט זיך
געטראפן װאם די רומענישע זעלנער האבן באלאגערט דעם באזאד אןן
אונטער פארשידענע תירוצים צוגענומען אלעס בײ די פרױען װאט האבן
עפעס אײנגעקויפט .מיין טאכטער האט פאר עפעם געטױשט אויף אן עוף,
איז באלד האסטיק צוגעלאפן א רומענישער זשאבדאר מיט א געשרײ
אז ס׳איז גיט דעדלויבט א יודע זאל עסן תיגער! און ער האט זי געשלעפט
מיט דער הון צו דער קאמאגדע און מען האט זי אדעסטירט .יעדעדן
איז געװען באװאוסט אז זעלטן װער ס׳איז פון דעם אדעסט ארויס לעבעדיק.
האט מען מודיע געװען דעם דאקטאר אז דעם שנײדערם פרוי איז אדעם־
טירט״ האט ער זי ארױםגענומען.
איינמאל האט זיך דער דאקטאר הערשמאן דערװאוסט אז א געוױ־
סער איד אסטראווסקי האט כדיעה ארײנצוגעבן אן אנקלאגע צום קאמענ־
דאגט .האט דער דאקטאד ארויסגעגעבן א פסק אז מען זאל דעם אידן
אתמבינדן מיט א שטריק און א פאליצמאן זאל האלטן דעם עק פון
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שטריק ! אוץ אים ארומפירן׳ איבער די גאסן פון געטא טיט א בייטש
און דער איד זאל אליק שרייען ״אזא שטראף .האט .זיך פאדדינט  8איד
א מםוד׳ /און אויך איז געווען אנגעהאנגען אן אויפשדיפט ״דער איד איז
א מסור״ .אין א צייט אדום האט זיך ווייטער .דעד דאקטאר דעדוואוסט
אז א איד פון געטא האט אנגעשריבין אן אנקלאגע אויף אים . .באלד  .איז
דעד איד ארעסטירט געווארן און  .אריינגעוגאדפן אין .פינסטעדן קעלער.
א פאר טעג האט טען צו אים ניט צוגעלאזט קיין ע 0ן און  :מען האט דעם
אידן ארויסגענומען פון קעלער א טויטן .עס איז..געווארן חו שך..אין
געטא ,אבער מען האט מורא געהאט צו ריידן.
■
^

1
^

■
■

■

אין בר  8יל אוו גיי .,די .דיימ שן
בערך אן אכט קילאמעטר פון זשמערינקע י איז דא א 'שטעטל
בראילאוו .־דארטן זיינען געװען די דייטשן און ניט קיק דומענער .דארט
< האבן די דייטשע רוצחים געווילדעוועט טיט דעד• פולסטער קראפט ■.דארטן
האבן זיי שוק געהאטי אדורכגעפירט צוויי אקציעס ,אױסגעשאכטן״ אױס־
גע׳הרג׳ט און פיל באגראבן־ לעבעדיקערהייט .דעמאלט זיינען פון• .דארטן
אנטלאפן •  360מענטשן־ פרויען און יוגגע מענער קיק זשמעדינקע ,וועלכע
האבן אפגעצאלט דעם דאקטאר א■ גרויסע סומע געלט״ עד זאל • זיי •דא
איינמעלזץ .טראץ דעם וואם עס איז ניט געווען • דערלויבט צו אנטלויפן
פון איק ארט אױפן צווייטן ,נאר פאר אזויפיל געלט האט זיך ־שוין ■דער
דאקטאד דערלויבט■ און האט זיי איינגעשריבן .עס איז • פארבייגעגאנגען א
קליעע צייט ,דאם איז געווען אין 15־טן יולי  «1943איז געקומען .א באפעל
פון בראי לאוו  ,קיק זשמערינקע צום דאקטאר״ אזוי ווי עס פעלן  .פון דארט
אריבער  300מענטשן און לויט זיי זיינען געוואר געווארן געפיגען זיך
די טענטשן אין זשמעדינקע ,זאל ער זען זאפארט די מענטשן ארויסצו־
 .געבן ,מען דארף זיי האבן אויף לייבטע ארבעט ,צייט דריי טעג ‘ מוזן זיי
.וועדן צוריקגעשטעלט קיק בראילאוו.
ניט קלערנדיק לאנג האט דעד דאקטאר צעשיקט זיק .מיליץ■ צו וויסן
טאן אלע  360מענטשן וועלבע האבן זיך דא פאדשריבן ,אז מארגן פינקט־
 .לעך אבט אזייגער אין דערפרי זאלן •זיי זיך צושטעלן צום יודען־ראט״
■און יזײ אויך אננעזאגט אז זיי זאלן  .קומען אנגעטאן ריק און אפגעפוצט,
מען■ דאדף זיי האבן צו לייכטע ארבעט .דעד באפעל איז געווארן ־ אויסגע־
פירט .גענוי  .מארגן זיינען שוין אלע געשטאנען נעבן •יודעןלראט .עס
האבן נאך געפעלט אייניקע פרויען׳ האט מען זיי אויסגעזוכט .ביי -טיד
'אין שטוב איז גראדע געווען• 'פון די י וואס׳ האבן זיך געדארפט צושטעלן
דאס זיעען געווען דריי פרויען ,א טוטער מיט ' צוויי טעכטער ,טאקע
אונזערס א פאמיליע ,האט מען זיי ארויטגעפירט פון  .אונזער שטוב -און
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צוגעפירט צו די װאס זײבען שוין געשטאנען נעבן יודען ראט .דארטן
האט מען זיי איבעדגעציילט און אײנגעטײלט אין  5גרדפעס•
אין זעלבן מאמענט זיינען ראפטום אנגעקומען געםטאפא מיט װילדע
געשרייען און אויסגעשטדעקטע ביקסן און ארומגערינגלט די  5גרופעס,
און די דומענישע זעלנער געהײסן אוועקגײן .האט מען שוין דעחען די
גרױסע בראך .באלד איז מען געװאד געווארן אז ניט וױיט זײנען שוין
דא צוגעגרײטע גריבער .עם איז אלעמען פינםטער געװארן פאד די
.אויגן״ ס׳איז געװארן א קלאגעריי און א בימער געווײן״ די קולות זײנען
געגאנגען עד לב השמים .די זעלנער זײנען ארומגעלאפן אין געטא ,אריע־
געטריבן די מענטשן אין די שטיבעו .עס זאל זיד ניט דערוואגן עמעצן
ארױסצוגײז פון שטוב ,אז נישט װעט מען דערשאםן ווערן .עם איז געווארן
א חשכות אין גע&א.
כאלד האט מען אדווכגעפיו ט די עושטע גרופע׳ אדום כאוואכט פון
די רוצחים מיט אויסגעשטרעקטע כיקהן ,את פונקט איז זיי אויסגעקומען
אדורכצופידן פאר אונזער פענסטער .ווי ביטער און פארשטיעערט זיעען
געווארן אוגזערע הערצער ווען מיד האבן באמעדקט אין דעד גרופע די
מוטער מיט די צורי שיינע טעכטעד ,מיט יאמערלעכע קולות ,געהויבן
די העבט צום הימל און געריסן זיר די האר פון קא .5מיד זיינען געפאלן
חלשות זעענדיק די שרעקלעד טרויעריקע סצענע .עס איז געווארן א
געורינעריי ,קוואלן טרערן האבן זיך געגאסן .און אזוי האט מען אדורכ־
געפירט אלע פינף גרז פעם צו די צוגעגרייטע גד יבער.
מיר האבן זיך דעדוואוסט ,אז פונקט אין דער זעלבער צייט ,האט
מען אויך פונעם שטעטל מעזשיראוו צענויפגענומען די גאנצע אידישע
באפעלקערונג .עטלעכע הונדערט פאמיליעס ,און זיי אויר צוגעבראכט צו
די זעלכע גריבער ,אביטל האט מען אויסגעשאסן און אלע איכעריקע
כאגראבן לעבעדיקערד״ייט ---------א ו ן פון דעם זעלבן שטעטל האט .מען
אונז געהאט ארויסגעטריבן ,כאשערט געווען אז .מיר זאלן בלייבן לעבן,
אבער פון יענעם טאג אן איז געפאלן א מרה־שחורה אויף די אידן אין
געטא .יעדערער איז ארומגעגאנגען מיט שרעק אה מורא ,מען האט
געציטערט פאר די דייטשע מערדער זאלן חלילה וחם ניט איבערנעמען
צוריק דעם פאסטן אין זשמערינקע ,וועלכע וואלטן זיכער פארגיכטעט
אלע צורי טויזנט אידישע פאמיליעס וועלכע האבן זיך נאך געפונען אין
געהאקטע צרות אין געטא .נ אן דעם פאל האבן מיר שוין ניט געקעגט
קומען צו זין .אזר האבן מיר זיו געמוטשעט אין שרעקלעכן הונגער
און כסדר׳דיקע שרעק ,ביז אין יאר  1944האבן מיד שוין געהערט אז
די סאוויעטן יאגן דעם דייטש צוריק ,דאן איז די מורא נאך מעד
געפאלן אויף יעדן.
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אין 15־טן מערץ  1944האט מען שוין געהערט אז די סאוויעטן
האבן שױן פארנומען װיניצע אבלאסט ,דרייסיק קילאמעטער פון זשמערינקע,
האבן מיד אידן זיף שוין אין געטא באהאלטן אין די געהיימע קעלעדס
אונטער דער ערד .פיל מענטשן האבן ריזיקירט און געלאפן באהאלטן זיך
צו :באקאנטע .מיינע קינדער זיינען אויד געלאפן זוכן א באהעלטעניש
צו א באקאנטן קריסט .איך האב מיד אריינגעכאפט אין א געהיימן
קעלער״ דארט איז געווען אנגעפאקט פיל מענטשן מיט קליינע קינדער.
געשטאנען און געציטערט פאר שרעק אוננזעד דער ערד אין דעד פיבם־
טערגיש.
אויף דעד צווייטער נאכט האבן מיד פלוצים דערהערט א שטארק
שיסעריי און בא לד האבן מיד דערהערט די ווילדע קולות פון די דייטשע.
באנדיטן .די דומענער האבן באלד אפגעטראטן ווייטער .מיד זיינען אין
דעם פינסטערן קעלער געשטאנען צוגעדריקט איינעד צום צווייטן און
געציטערט .מיד האבן שוין געהערט דאס שטארקע קלאפעריי פון די
מעדדער ,זיי האבן אנגעהויבן שלעפן אידן פון בוידעמער ,פון בונקערס.
א קליין קינד האט פוגקט אנגעהויבן וויינען .אבער די מוטער האט נעבעך.
געמוזט דערשטיקן איר קינ ה אז נישט דיבען מיר דאך שוין אלע פארלוירן.
מיר האבן שוין געפילט טעם טויט .די גוים האבן אנגעוויזן די דייטשן
וואו ס׳געפינען זיד א סך אידן און וואו זיי ליגן באהאלטן .טיט יא
גרויס רעש און געשריי האבן זיי אויפגעריסן א וואנט פון אונזער באהעל־
מעניש און האבן אונז אלע אידן ארויסגעטריבן פון די לעכער ,מכבד
געווען מיט זייער שטעקנס את געהאלטן אין איין שרייען :די פארפלוכטע
יודען לעבען נאד — און געהאקט איבער די קע . 3
צעבלוטיקטע און האלב פאר׳חלש׳טע האט מען אונז געטריבן אויף
א פלאץ הינטער דער שטאט און אונז אלעמען געהייסן גראבן גריבער.
די גוים וואם זיינען מיטגעלאפן זיד צוקוקן אויף דעם שיינעם ספעקטאקל
האבן געהאלפן גראבן די לאנגע גריבער פאר די אידן .מיר אידן האבן
גענראבן און געגאסן מיט טרעח .קיינער קען זיד ניט פארשטעלן וואם
עם האט זיד אפגעטאן אין אונזערע פארבלוטיקטע הערצער .מיר האבן
אלע געזאגט ווידוי״ מיר האבן שוין געזען מאס עם שטייט פאר פאר
אונז .די קולות און געוויינען זיינען געגאנגען ביזן זיבעטן הימל .די אידן
וועלכע האבן זיך געהאט אויסבאהאלטן ביי באקאנטע קריסטן האבן זיי
זיי ארויסגעטריבן .מיינע קינדער האט דער קריסט אייד ארויסגעטריבן,
זיי זיינען געבליבן שטיין אױף דער גאס דערשראקענע ,זיינען זיי אריץ
אין א צעכראכענער קאמער ,איז אנגעקומען א גוי מיט א קאסע אין
דער האנם און געשריען  tאנטלויפט פון דאנען״ אויב .ניט• דער׳הרג׳ע איך
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אײך שוין .מיט גדויס שדעק זײנען זיי פון דארטן ארױס .און די דײטשן
■האבן זיי פארכאפט און אױך צוגעטריבן צום גרוב .אויפן וועג האבן
זײ געטראפן ליגן פיל דערשאסענע אידן .פון דעתױיטנס האכ איד באמערקט
אז מײנע קינדער שטייען שוין אויך בײם גרוב אפגעזעגנט מיט לעבן,
די הערצעד פאדגאסן ,די טדויעדיקע געדאנקען האבן זיך געמישט אין
קאפ .די דוצחים האבן שוין אלעס מיט דער דײטשעד פינקטלעכקייט
אלעס צוגעגדײט און זיך שױן אנגעהויבן צו נעמען צו דעד ארבעט
אנגעלאדן דאס געװער צו פארניכטן די אידן --------
אבער ,אין זעלביקן מאמענט האט זיך דערהערט א שטארק שיסעריי
די רוסן די דויטע ארמײ זײנען אונטעדגעקומען און אלעמען ארומגערינגלט.
עס איז געװארן א װיםטע מהומה אויף די דײטשן ,זײ האבן אבגעהויבן
צו אנטלױפן איבערלאזנדיק אלץ און אלעס .זײ האבן אבער אױף די
דײטשע רוצחים געעפנט א שטארק שיסעריי ,דאס ױנגווארג פון די אידן
האבן אויך געכאפט ביקםן און געשאסן אויף זיי פון אלע זײטן און
געמאכט פון די בלוטיקע מערדער אש און ערה זײ זיינען אלע געפאלן
ווי די פליגן.
אווי זיינען מיד גערעטעט געווארן״ קנאפע צוױי טויזנט אידישע
פאמיליעס ,און א דאנק ג־ט מיר זיינען געבליבן לעבן .צום אנדענקונג
מיט דעד גרויסער בקשה פון אלע אידן ,האב איך באשדיבן לזכרון די
גרויסע נסים וואם מיר האבן געהאט ״די לעצטע צייטן און די גרויסע
נסים פון דעד געטא אין זשמערינקע״ .געשריבן אין גראמען.
m

4.

וי לעצטע צײ&זן און די גרויסע נסים
פון דער געטא ■אין זשמערינקע

4

 25טעג אין חודש ניסן  12אזייגער נאן האלבן טאג.
האט זיד געענדיקט ביי די אידן זשמערינקע די יאמער און קלאג.
צוויי טויזנט אידישע פאמיליעס געווען אין א גרויס נויט,
זיינען דא געדעטעט געווארן פון שרעקלעכן טויט.
נאך דדיי יאר לי  itאין דער געטא טעג און נעבט,
איז דא געקומען די הילף אויף אונז אידן אומגעדיכט.
דא 0נס איז געשען אין יאר  1944אין 20־טן מארט.
האבן זיך דאם ביסל אידן אויף דעד ישועה דערווארט.
פון פלאגן אין די פינסטערע קעלערס טעג און נעכט,
האט ג־ט געשיקט די ישועה צו אונז אומגעריכט.
צוויי טויזנט אידישע פאמיליעס האבן געהאט אזא גרויסע זביה.
אז ביי די לעצטע שדעקלעכע מינוטן איז פונקט געקומען די ישועה.
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און נאד מיט אייניקע טעג פריעד,
איז דא געווען א פחד און שרעק אן א שיעור,
מיט גרויס שיעלו און מורא אויף יעדן טדיט,
וואס די מעדדער האבן פארגאסן אזויפיל אידיש בלוט.
זעקם קילאמעטער אדום זשמערינקע האבן די דייטשן געוואכט,
און דאס גאנצע אידישע באפעלקערונג אומגעבראכט.
זייערע יעמעדלעכע קולות האט מען געהעדט ווי ווייט,
זיי זיינען נעבעך געווארן כאגראבן לעבעדיקערהייט.
אידן אין זשמערינקע האבן געציטערט יעדן מאמענט,
מען זאל ח״ו ניט אריינפאלן צו די רוצחים אין די הענט.
זיי האבן שוין באשטימט פלענעד פארשידן,
ווי אזוי צו פארניכטן •אין זשמערינקע דאם ביסל אידן.
זיי האבן ארומשפאצירט מיט־ גרויס מוט
און מען האט נאד געהערט שדייען ״יודען קאפוט״.
אין 19־טן מערץ איז שוין געווען צוגעגדייט גדיבעד אויף אייניקע
עדטער
אריינצושליידערן דארט אידישע טויטע קערפעד.
■

זיינען שוין געשטאנען גרייט אידיש בלוט צו פארגיםן
און מיט זייעדע פולעמיאטן נאד אויסצושיסן.
האט ג־ט זייעד בייזן פלאן פאדשטעדט
און דאם גאנצע בייז צו זיי איבעדגעקעדט.
געוואדן באשלאםן
זיינען געוואדן אויסגעשאסן.
געװאדן אזוי ווי פון הימל
די דייטשן א־גדוים געטומל.

אז וי וױיט זײנען אונזעדע נסים
אז די אלע מעדדעד ,די דייטשן,
די דוםן זיינען פונקט געשיקט
און זיי האבן אנגעמאכט אויף

■

#

■
י

P

י

די סאוויעטן ה אבן.זיי אדומגערינגלט אויף אזא אופן• ,
אז די דייטשן האבן געמוזט .שנעל פון זשמערינקע אנטלויפן.
אין דעד צייט צו קוקן איז געווען א פאדגעניגן,
ווי די דייטשן זיינען געפאלן אווי ווי די פליגן.
*

י
■

■

h

איבעדלאזנדיק א גרויסן זאפאס פדאוויאנט און געוועד
וועלכעם זיי האבן ניט געקענט זיך פארהאלטן מעד.
אפגעמעקט געווארן זייעד היטלערישער יחוס,
זיינען אנטלאפן אווי ' ווי די רוחות.
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זייערע פלענער זײגען געוואדן פארשטערט
אױפצורײסן די בדיקן מיט דעד עדד.
ביי דער באן צוױשן די שיגעם
האבן זײ פאדלײגט פיל מינעס.
דאס איז געװען זייעד ציל״ זייער קוק,
צו פארביכטן די שטאט זשמעריגקע אץ איין אױגן־בליק.
אכער ג או אומזיסט איז געווען זייערע מחשבות,
קעגן אביסל איזץ מיט זײער גרויםן זכות־אבות.

די רױטע אדמײ ארום אלע עקן
האבן זיי געגעגן פון די קאטױשעס צו שמעקן.
דאס ביםל אידן וואם האבן דא איבערגעלעבט מיט שרעק און מורא
חאבן אפגעגעבן א שבח צום הײליקן בורא״
און א דאנק ג־ט פאר דער גרויסער זכיה
װאס מיר האבן זיך דערווארט צו דער ישועה.
אונזעד פרײד איז געװארן אן שיעוד און מאסן,
ליהודים בזשמערינקע היתה אורה ושמחה וששון.
אט־דעם נם האב איך באשריבן פאד א הײליקן זכרון
אן אייביקע פרייד אויף דוד דודות אלע יארן•
א דאנק ג־ט און א שכח אפצוגעכן
װאם מיר אידן זײנען געבליבן לעבן.
אז מיר זאלן דאם נס פון האוצן ניט פארגעסן,
דעם טאג צו פײערן א ױם־טוב ,מיט טרינקען און עסן.
דערביי ג־טס וואובדער קינדעד צו דערציילן,
און פון גאנצן הארץ ,ארעמע ,נדכות צו טיילן.
עס זאל שױן זײן אן עבדע
און מיר זאלן נאד אין די
עם זאל שוין נעמען פון
מיר זאלן שוין זיין פדיי

פת מלחמה
דייטשן נעמען נקמה.
די צרות אן עק׳
אן שדעק.

אונזער איינציקע בקשה דאס יעצטיקע מאל:
מיר זאלן נאך דערלעבן צו האבן א אידישע מלוכה אין ארץ ישראל . . .
 ---------א ט ביז אהעד האט ר׳ ױאל האנדלםמאן ע״ה באשריבןזײנע איבערלעבונגען אויף אלעדליי שטיקלעך פאפיר ,פון וועלכן איך
האב עס ,הגם מיט אביסל שווערע מי ,איבערגעשדיבן.
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נאןי דער באפרײאונג איז ער מיט זײן אייבציק איבערגעבליבענע
טאכטער און איידעם אנגעקומען קײן שטעטשין״ דאדטן זײגען זײ געװען
 8קורצע צײט״ און די ״בדיחה״ האט זײ אריבערגעפירט קיץ בערלין
אין די ; ד .פ .לאגערן .אין כערלין האבן איך ר׳ ױאל׳ן געטראפן״א
פרײלעכן״ א ; לוסטיקן״ מיגז זיינע שארפזיניקע װערטלעך ,פונקט װי אמאל.
עד איז נאך געװען אין בעדלין טעטיק אויף אידישע חתונות אמ געזונגען
און יעדן פרײלעך געמאכט.
דער דזשאינט האט פאר אים געקראגן א סערטיפיקאט און אים
אפגעשיקט קיין ארץ־ישראל .דא האט מען אים איעגעארדנט אין בעםטן
מושב זקנים װאו עו איז געווען טןיטיק אל 0באאמטער און נאך געקראגן
א פענםיע .דא האט ער ערשט געקענט זינגען און פריילעך מאכן די
אלטע לײט .דא האט ער געדאוונט פארן עמוד״ דא איז ער געװען בעל־
קורא״ און דא האט ער דערלעבט מיט זיעע אױגן צו זען די אידישע
מלוכה.
ער האט געהאט א גרויסע זכיה :איז נפטר געווארן אין ארץ
הקודש וואט ער האט אייביק געטרוימט .א לאכעדיקער און א שטייכל־
דיקער האט ער אוי&געהויכט זיין הייליקע נשמה״ און ניט געלאזט די
קינדער וויינען  :איד דאנק און לויב השי״ת וואט דא קום איך ווי א
איד צו ק כר ישראל״ פון ררעלכן איד האב אזוי מורא געהאט.
ער איז נפטר געווארן ביי זיינע עטלעכע און אכציק יאר .גרויס
כבוד זיין אנדענק.
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aufgenommen durch den Polzei-Untersucher, Herrn
Marceli Rosenberg, Unrra Polizei beim D. P. Center, Stuttgart-West, ub$r die Zeugenaussage
ri
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der Polin Kopiecka Maria, geb. 10. 12. 1922 in RawaRuska, Poland. Vorkriegsadresse: Lemberg, Kopemika 10,
z. Zt. in Ludwigsburg, Kinderheilanstalt, Hospitalstr. 3, D. P.
Card G. 009703.466.
Kupiecka
erklart
folgendes:
*
m

Im Jahre 1942 habe ich in Tomaschow, Distrikt Lublin,
g.ewohnt. Walter Panzer war dort als. Landeskommissar eingezetzt Meine Fruendin, Hania Schaibin aus Tomaschow, war
bei ihm beschaftigt. Die grosste Vernichtungsaktion in
Tomaschow, die als Folge die Ausrottung von etwa 1000
Juden hatte, wurde im Herbst 1942 durchgefuhrt. Das w׳ar
in der Nacht von Sonntag auf Montag, das Datum weiss
ich nicht mehr. Am Sonntag befahl Panzer dem Vorsitzenden
des Judenrates, Herm Bergenbaum, zu sich zu kommen
und verlangte von demselben Kaffee, Tischdecken und Besteck. Bergenbaum brachte das fur Panzer.
Die Juden vermuteten, dass Sonntag eine “Aktion”
durchgefuhrt werden soil und versuchten sich nach Moglichkeit zu verstecken. Bergenbaum versteckte seine Frau u.
Kind in einem Keller, zusammen mit anderen Familien.
Er selbst versteckte sich im Keller des Kreisamtes (Seimik).
Die “Aktion” fing im Mittennacht an. Als Polin konnte ich
mich frei bewegen und alles beobachten. Ich beobachtete
insbesondere Panzer. Gleich nach Beginnung der “Aktion”
fing Panzer vor allem an den Vorsitzenden Bergenbaum zu
suchen. Er konnte ihn zuerst nicht finden, nach einigan
Stunden konnte ich aber genau sehen, wie Panzer den
Bergenbaum vor sich jagte. Panzer hielt dabei seinen
Revolver in der Hand. Am fruhen morgen wurde Bergenbaum von Panzer eigenhandig erschossen.
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In der Zwischenzeit wurden alle Juden durch die
Gendarmeria und Gestapo auf dem Ringplatz zusammengejagt. Die jenigen, die nicht schnell .genug laufen konnten,
wurden gleich .erschossen. Panzer ging durch die Stadt in
Begleitung hoherer Gestapo-Offiziere, leitete die “Aktion,”
gab Befehle undnahm Rapporte entgegen. Mich interesierte,
was mit meinen Bekannten passiert ist. Ich ging zu Hania
Schaibin um ihr zu helfen. Dort erfuhr ich, dass Hania
ihre Mutter versteckte und selbst zur Arbeit ging. Sie
glaubte, dass man sie als Panzers Arbeiterin am Leben
lassen wurde. Ich rief dann die Wohnung Panzers an und
erfuhr' von Panzers Frau, dass Hania auch bei Ihr nicht
da ist. Daraufhin ging ich schnell zum Ringsplatz und sah
wie Panzer meine Freundin Hania auf den Platz brachte und
sie eigenhandig erschoss. Hania bat Panzer urns Leben, er
erschoss sie aber lachend. Spater ist auch die Mutter Hanias
auf den Platz gebracht worden und dort durch Panzer
erschossen. Panzer erschoss auch seinen Arbeiter Ader und
dessen Kind.
■

Auf dem Platz wurden alle fur den Transport Untauglichen erschossen, die anderen wurden nach Belzec zur
Vemichtung abtransportiert. Ich bemerke, dass Panzer mindestens ftinmal wochentlich nach Belzec reiste.
1

י

1

Noch in Tomaschow habe ich mir die Adresse von
Panzer
in
Deutsland
vorgemerkt.
Ich
schrieb
jetzt
einen
■ 1■
1■
■
Brief an seine Frau und erhielt eine Antwort, dass sie, Ihr
Mann u. Kinder gesund sind. Die Adresse lautet: Walter
Panzer, Krefeld a/Rhein, Kaiserplatz 31.
m

ft

Ich bitte sehr mir zu erlauben, bei seiner Festnahme
anwesend zu sein, damit ich ihm die Wahrheit ins Gesicht
sagen kann.
/ —/ Kopiecka Maria

I

*
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פראטאקאל אויפגענרמען דורך דעס פאליציי אונטערזוכער הער מאד-
סעלי ראזענבערג אונררא פאליציי ביים ד .& .צענטעד ,שטוטגארט־וועסט
איבעד דעם עדות זאגן פון דעד פאליאטשקע קופיעצקא מאריא ,געבוירן.
 10.12.1922אין ראווא דוסקא ,פוילן .קינדערהיילאנשטאלט ,שפיטאלשטראסע
 3ד .פ .קארד . G. 009703466,
קופיעצקא דערקלעדט פאלגענדעס:
■

אין יאר  1942האב איך אין טאמאשאוו לזבלינער דיסטריקט גע־
וואוינט .וואלטעד פאנצער איז דארט געווען דער לאנדעסקאמיסאר .מיץ
פרייבדין האניא שייבין פון טאמאשאוו איז געווען ביי אים באשעפטיקט.
די גרעסטע פארניכטונגס־אקציע אין טאמאשאוו וואט האט פאראורזאכט
די אויסראטונג פון  1000אידן בערך איז דורכגעפירט געווארן אין הארבסט
 . 1942דאם איז געווען אין דעד נאכט פון זונטיק  .אויף מאנטיק .די
דאטע ווייס אין נישט .זונטיק באפעלט פאנצער דעם .פארזיצעו פון
יודענראט ה׳ בערגערבוים צו זיו צו קומען און פארלאנגט פון אים
קאווע ,טישטוכער און באשטעק .בערגערבוים ברענגט דאס פאר פאנצערן.
די אידן פארדעבטיקן אז זונטיק זאל דורכגעפידט ווערן אן אקציע
אץ זוכן לויט מעגליכקייטן זיו אויסבאהאלטן .בערגערבוים באהאלט דיין
פרוי און קינד אין א קעלער צוזאמען מיט אנדערע פאמיליעם .ער אליץ
באהאלט זיך אין קעלער פץ קרייזאמט (סעימיק).
די אקציע פאגגט זיך אן אין מיטננאבט .אלס פאלקא קען איך מיך
פריי כאוועגן און אלץ באאבאכטן .איך באאבאכט גאנץ באזונדערס פאנצערן.
גלי ץ גאבן אנו5ויב פץ דער אקציע ,הויבט פאנצער אן צו זוגן .פאר
אלעס ,דעם פארזיצער ה׳ בערגערבזים .ער קען אים לכתחילה ' גישט
געפינען .נאך עטלעכע שטונדן קען איד אבער גענוי זען ווי פאנצער
יאגט זיו נאד בערגערבויס .פאנצער האלט דערביי .זיין רעוואלווער אין
קאגט .אין פרימארגן ווערט בערגערבוים פץ פאנצער אייגנהענטיק דער־
שאסן.
אין דער צווישנצייט ווערן אלע אידן דורך דער■ זשאנדארמעריע
און געסטאפא אױף דעם מארק פלאץ צוזאמענגעיאגט .די יעניקע וואט
קענען נישט גענוג שנעל לויפן ווערן גלייך דערשאסן .פאנצער גייט
דורך די שטאט אין באגלייטונג • פץ .העכערע געסטאפא אפיצירן ,לייטעט
די אקציע ,גיט באפעלן און נעמט אויף רע&ארטן .מיך איגטערעטירט וואם
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עם פאסירט מיט טײן באקאנטער .איך גיי צו האגיא שייבין כדי איר צו
העלפן ,דארט דעדוויס איד זיז* אז האניא האט אייר מוטער פארשטעקט
און זי אליק גייט צו דעד אדבעט .זי גלויבט אז ■אלם פאנצערס ארבע־
טעדין וועט מען זי לאזן לעבן .איך רוף -דאן  9אנצעדס .װאױנונג און
דערוויס זיך פון פאנצערס פדוי אז האניא איז אויך  :ביי איר נישטא.
דאן גיי איך שנעל צום מארק־פלאץ און זע ווי' פ אנ צ ע ר ברענגט מיין
פריינדין צום מארק־פלאץ און דעדשיסט זי אייגנהענטיק • .האניא בעט
פאנצערן פאר איד לעבן׳ ער דעדשיםט זי אבער לאכנדיק .שפעטער איז
אויך האניאס מוטער אויפן פלאץ געבדאכט געווארן און דורך פאנצערן
דערשאסן געווארן .פאנצער דערשיסט אויך זיין אדבעטער אדער את זיץ
*■ I

J

*

-

< * - ■ - .

קינד•

-

.

אויף דעם סליה ווערן אלע׳ פאר דעם טראנספארט אומטויגלעכע״
דערשאסן .די •אנדעדע י וועדן .אפטראנספארטירט קיץ בעלזעץ צום פאר־
■
ניכטן^
I

■ *

איך באמערק ווי פאנצער מיינדעסטנם'איינמאל א .וואך פארט נאך
בעלזעץ .־
I

■

נאד אין טאמאשאוו האב איך מיר פארנאטירט פאנצערס אדרעס
אין דייטשלאנד .,איך שרייבי יעצט א ־ בריוו צו ־ זיץ י פרוי י און' דערהאלט
אן עגטפער דאסיי זי׳ יאיר מ אן' א ץ קינדער יזיינען געזונט .דעד ׳אדרעס
לויטעט  :וואלטער פאנצער׳ קרעהפעלד אם רהיץ׳ קייזערפלאץ  31־ ־1
*

*

 .איך בעט זייער מיר צו דערלויבן ביי־צוזיץ זיין
איך ־זאל יאים י' קענען זאגן דעם אמת אין זיין געזיכט.

ארעסט

כדי

(—) קופיעצקא מאריא

געזאמלט פארן איווא דורך דוד גרױםדארף — אידי ש :י .מ.
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ZYDOWSE INSTYTUT HISTORYCZNY
WARSZAWA

־ Al. Gen. Swierczewskiego79
L. D. 995/62

■ j:.״״Warszawa, dnia 196
Telefon 302744

טאמאשאװעד יזכור בוך קאמיטעט
אין ענטפער אויף אייעד בדיוו פוגעם  .2.5—62טיילן מיד אייך מיס,
אז אין טאמאשאוו לובעלסקי האבן ביזן  1941יאר געוואוינט . 1450יידן•
לעצטנס האבן מיד זיך געווענדעט צום טאמאשאווער שטאט־ראט.
אנפרעגנדיק וועגן גורל פון טאמאשאווער יידן בשעת דעד היטלער־אקופאציע,
אבער ביז איצט האבן מיר קיין ענטפעד נישט באקומען.
מיד לייגן ביי אן ענטפער אויפן פראגע־בויגן פון דעד הויפט
קאמיסיע פון אונטערזוכן די היטלעריסטישע פארברעכן ,אויסגעפילט אין
 1945יאר.
לייטעד פון ארכיוו

ט .כערענשטיין
i

P
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Kwestionariusz
f

o masowych egzekucjach i grobach masowych
1. Data i miejsce egzekucji ...........
2. Rodzaj egzekucji ........

•«

I*

H M •A■••*•*■■**

M •**#• >*M ■** H **• H i # •

1IM M iM * ■•

Mt■*■ t* M1

/rozstrzelanie, powieszenie/
3. Dane dotyczace zamordowanych/PoIacy, Zydzi, cudzoziemcy/
lie ocob zamotdowano:
Skad przywieziono ofiary: .-.״״i״..
Nazwiska, wiek, zawod, adresy

4.
5.
6.
7.

Czy
Kto
Czy
Czy

•
■

■

*

"

•!!*•**■■HHHIHHHaNMMIItMMatiliailHIHtlHlHaMllMtHIHIIMMHHlMlIk

wiadomo o co oskarzono ofiary?
dokonal egzekucji? _...._______ ״״.״״״״״..״״״.״.״
znane sa nazwiska sprawcow? .................— ..........
zwloki zostaly spalone, ־zniszczone w iriny sposob
■

1
״

8. Gdzie zostaly pochowane zwloki?

*

■■*• • I

11« • M il l i M H I •*V■ H i H•■ • • I t * I H I* H ■

■1■IIW I

9. Opis grobu ____________________________________
10. Czy przeprowadzono ekshumacje zwlok? .........— ----- —
11. Czy sa podstawy do ewentualnego zarzadzenia pozniejszej ekshumacji
•

■

1
i

Miejscowosc: Tomaszow Lubelski
Gmina:
Powiat:
Wojewodztwo: Lublin

I

םאמעשאװער

KWESTIONARIUSZ
o egzekucjach masowych i grobach masowych
1. rok 1942 w calym miescie
2. rozstrzeliwanie
3. Likwidacja reszty Zydow chroniacych sie przed wywiezieniem
okolo 100 osob
mieszkanoow miejscowych
Cukier, Ferszt, Katz, Stempel, Blank Szajndla z dziecmi, wiek
rozny, reszta nazwisk nieznana
4. ze byli Zydami
3. Zandarmi
6. Ludwig (nie zyje), Prokop, Sierpinski (nie zyje)
Dergier (nie zyje)
7. zakopywano w osobnych lub wspolnych grobach
8. na miejscu egzekucji
9. Pojedyncze lub wspoJne
10. nie
11. nie ma
Pieczec:•
Zarzad Miejski

p.o. Burmistrz
(—) St. Jedrzejewski

w Tomaszowie
Zalacznik do pisma Nr 273/43
z d a 3.XL1945r.

i

*
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Sad Grodzki w Tomaszowie Lub. w osobie Sedziego Grodzkiego Jerzego
Dubiszewskiego przesluchal dnia 13.X.1945r.
1

■

■

Wojta gminy:

powiatu: tarnowskiego

burmistrz miasta: Tomaszow Lub.
Nazwisko i imie: Jedrzejewski Stanislaw
*

•
■

■

wiek: ur. 5.V, 1889r.
■

Miejsce zamieszkania: Tomaszow Lub.
w charakterze swiadka w trybie art. 107, 254 § 1 p.c. i 255 K.P.K.,
■

■

׳

4

יי

*

*

)

1

'

ktory po uprzedzeniu o odpowiedzialnosci za nieprawdziwe zeznanie,
.

a

1

zeznal, jak w powyzszym kwestionariuszu, oraz dodal:
*,Dane zawarte w powyzszym kwestionariuszu zostaly przeze mnie
osobiscie ustalone na podstawie oswiadczen zapytywanych mieszkancow
gminy, wlasnych obserwacji i ogledzin miejsca obozu (egzekucji,
grobu).*״
Protokol odczytano i podpisano.
■

■

I

Podpisy:

i

(—) St. Jedrzejewski
■

m

(— ) J. Dubiszewski
Sedzia Grodzki

י
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I

איבערזעצונג פון פויליש
t

פראגע בויגן
*

װעגן די מאסן עקזזגקוציעם און מאםן קברים
■

m

דאטע און ארט פון די עקזעקוציעס

.1

 . .2אופן פון עקזעקוציע (אױסשיםובג״ אויפהענגען)
■

m

אנגאבן װעגן די דערמארדעטע (פאלאקן .אידן .אױסלענדער)

3

װיפל פערזאגען אויסגעמארדעט
פונוואנען זיינען געבראכט געווארן די קרבנווג
נעמען .עלטער״ באשעפטיקונג״ אדרעםן
.4

צי איז באװאוסט אין װאם די קרבנות זײנען .באשולדיקט •געווארן ן

.5

ורער האט אויסגעפירט די עקזעקוציעז
צי זײבען באװאוםט די נעמען פון די אויספירערז

.6 .

*

■

צי זײנען די טױטע קערפערס געװארן פארברענט״ פארניכטעט אויף

.7

■

אן אנדער אופן?
.8

וואו זיינען געװארן באהאלטן די טויטע קעדפערס ו

.9

שילדערונג פדן קבר

.10

צי האט מען דורכגעפירט אן עקםהומאציע פון די טויטעי

A

 . 11צי זײנען פאדאן גרונטן פאד אן עװענטועלער פארארדענונג פאר א
שפעטערדיקער עקסהו&אציע 1
i

ארטשאפט  :טאמאשאװ לרבעלסקי
גמינע  :טאמאשאװ לובעלםקי
פאװיאט  :טאמאשאוו לונעלסקי
װאיעװאדשאפט  :לוכלין

יזכור גוך

739
I

I

1

1
a

■

■

1

פראגןן כױגן

*
■

■

מעגן די מאסן עקזעקוציעס אץ מאסן קברים
י

•

.

•

י
*

י

׳-

י־

■

3

"־

-

■
1

י'

־

.1

אין יאר  1942אין דער גאנצער ,שטאט

.2

אויסשיסונג

■3

די ליקוױדאציע פמ דעם איבערבלײב פון די אידן וואם האבן זיך
אויסבאהאלטן &ון די דעפארטאציעס .א ת ם  100פערזאן ,שטאטישע
איינוואוינער .צוקער ,פירשט ,קאטץ״ סטעמפל״ ׳בליאנק שיינדל מים
די קינדער .פארשידענער עלטער .די איבעריקע נעמען — או&באקאנט
»

*

,.
,

־

..

־

-ף

־

י ■
,

i
B

a

וױיל זײ זיינען געװען אידן

.5

זשאנדארמען

.6

לודוויג (לעבט נישט) פראקאפ,
(לעבט נישט)

'

*

f

c
*

. .
*

■

4

שערפינסקי (לעבש נישט) דערגער

I

■

.־.

באגראכן .אין .באזוגדערע אדער געמיינזאמע קברים
•

»

a

אויפן פלאץ פון דער עקזעקוציע

,ל.

איינצלנע אדער געמיינזאמע

 .10נײן
 .11נישט פאדאן
■

■

1

זיגל :שטאט פאדוואלטונג אין טאמאשאוו
בירגערמייסטער
< —) סט .יענדזשעיעווסקי
1

צוגעלייגט צו שריפט נדמער
• _ .

פון xi 3 1945

275/45
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דאם שטאטישע געריכט אין טאמאשאװ לוב .אין דער פערזאן פון
ריכטער יעזשי דובישעמםקי האט אויסגעהעדט אין טאג פון x . 13 1945
דעם װאואיט פון גמיגע פון טאמאשאװ פאװיאט דעס בירגערמײםטער פון
דער שטאט טאמאשאװ לוב.
*
■

פאמיליע נאמען און נאמען :יעגחשעיעװסקי םטאניםלאװ ; עלטער«
געבוירן  ! v < 5 ,1889וואוינאוט :טאמאשאװ לוב.
אלם אן ע מ ת לויטן ארטיקל  1 § 452 <107פ .צ .און . K.PJC. 225
וועלכעד האט נאך דער מארענונג מעגן דעד פאראבטוואדטלעכקייט
.פ אר נישט דיכטיקע דערקלערונגען״ דערקלערט מי אין אויבגדיקן פראגע־
כויגן .ער האט אויד צוגעגעבן:
■

די אגגאבן אין דעט אויבגדיקן סראגע־בויגן זייגען פעסטגעשטעלט
געמארן דו רו מיר פערזענלעך אויפן גדונט פון דערקלערונגען פון אויסגע־
פרעגטע אייגוואוינער פון דער גמינע ,פון אייגענע אבםערוױרונגען און צוזע*
אונגען אויפן ארט פונ׳ם לאגער (עקזעקוציע״ גרוב).
דעד פראטאקאל איז געווארן פאוגעלייענט און אונטעדגעשריבן.
m

*

אונטערשריפטן  )—( :סט .יענח שעיעמסקי
(—) י .דוביעשווסקי
י שטאטישער ריכטער
אידי ש! י .מ.
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1

■

■ *.

ווי ס׳איז צו זען האט דעד יז מ ר בוך קאמיטעט זין געווענדעט צום
אידישן היסטארישן איבסטיטוט אין וואדשא וועגן ידיעות און דאקומענטן
פון או&קום פון די טאמאשאוועו אידן.
אין זייער ענטפער צום קאמיטעט איז בייגעלייגט א פראגע־בויגן
פ ת' ד ע ד הויפט קאמיסיע צו אונטעדזובן די היטלעדישע פאדבדעבן״ וועל־
כעד איז אויסגעפילט געוואדן דורך דעד טאמאשאווער שטאט פארוואלטונג
אונטער געריכטליכעד אויפזיכט.
I

*<

•

אין דעם ענטפער דערמאנט אויר דעד אינסטיטוט אז זייער ווענדוגג
צום טאמאשאווער םאגיסטראט וועגן ידיעות פון דעם גורל פון ו י טאמא-
שאווער אידן אין דעד צייט פון ד עו היטלעד אקופאציע איז דודכן
לעצטן נישט .געענטפערט געװאון.
נעמענדיק אין  .האנט דעם וויכטיקן דאקומענט און פארטיפנדיק זיך
אין יעדער שודה זיינער וועדט זי אלץ מעו און מעד אומפארשטענדלעך.
און אט .פארוואס :
■

*

i

י

אין אוגזער באזיץ איז פאראן .א קאפיע .פון א דאקומענט אין וועלכן
דאס פוילישע קדיסטלעכע מיידל מאריא קופיעצקא דעדקלערט אז זי האט
צוגעזען די אקציע אין הארבסט  1942ווי עס זייגען אין טאמאשאוו ארויס־
געפידט .געוואדן צום מארק פלאץ ביי א טויזבט אידן .דעד קרייז־הויפט־
פירער פון געסטאפא״ וואלטער פאבצער .דערשיהט דאן דעם פרעזעם פון
יודענראט אבא בערגערבוים ,האניא .שייבין (יאסעלע שילמ׳ס טאכטער) .איר
מוטעיר און זיץ ארבעטער אדע ד מיט זיין קיניד .אין דעם דאקומעגט פונ׳ם
מאגיסטדאט ווערט קיץ איין  .נאמעז פץ  ,די  .אלע נישט דערמאנט.
*

■

*
■

P

לאמיר לייעבען די ענטפערס פונעם פראגע־בויגן זייער אויפמערקזאם t
i
*

פראגע נוט .1 .דאטע און ארט פון■ די עקזעקוציעס — • ענטפער*
 1942אין דער גאנצער שטאט> פראגע נומ — 2 .ענטפער« אויסשיסוגג t
פראגע נומ — 3 .ענטפער* די ליקווידירונג פון דעם איבערבלייב אויס־
באהאלטענע אידן ביי  100פערזאן ארטיקע איינוואוינער  :צוקער״ פירשט,
קאטץ׳ נזטעמפעל ,שיינדל בלאנק מיט די קינדער .די איבעריקע נעמען
— אומבאקאנט.
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אלזא בײ א המדערט דערשאםענע אידן שטאטישע איינוואױגער,
בעמען — בלויז פינף ,די איבעדיקע — אומבאקאנט ! קען זיו וועלמןר
טאטאשאוחןד מענטש פארשטעלן אז פון ד״ונדערט אידן טאמאשאװער זײנען
כלױז פינף געווען באקאנט צום מאגיסטדאטז דערקלערט דאך דעד בירגער־
מײסמער ה׳ יענדזשעיעװסקי אז זײנע ענטפערס אינעם פראגע־בױגן זײבען
געשטיצט אויף אײגענעד אבםערוואציע און אויך אויפן אויםפרעגן אנדעדע
שטאטישע אײבוזאוינער .האבן אלע צוזאמען געקענם נישט מער װי 5
אידןז װעגן אנא בערגערבוים און ישראל פײפער וױיםן אלע לעבב־
געבליבענע אז זיי זײנען דורך דעד געפטאפא געפובען געװאדן אין זייער
באד״עלטעגיש אין בנין פון סײמיק און זײנען נאכהער דעדשאסן געווארן.
האט דער בירגעדמייםטעד און אלע אנדערע אויסגעפדעגטע פאליאקן נישט
געקענט אויך די  2פדאמינענטע אידן אין שטאט?
לאמיר זען ודיטעד .פדאגע נומ : 6 .צי זיינען באױאוםמ די נעמען
פון די אױספידער? — ענטפער ! לרדוויג (לעבט גישט) ,פדאקאפ״ שער־
פינסקי (לעבט נישט) ,דערגער (לעבט נישט) .אלזא .פון  4מערדער אין
 .1942לעבן נישט  3אין  . 1945און דעד פערטער ו איז ער • א פאליאק,
א דייטש י בו ,די פראגע איז דאך נישט פאראן אין פראגע־מיגן ! אבער
אז די מערדער לעבן בישט האבן זיי יא געװאוסט צו עבטפערן כאטש
די פראבע איז אזיך בישט ־פאראן אין פדאגע־בויגן .און דעם מערדער
פאנצער ,דעם הויפט פון דער געסטאפא װאס האט אנגעפירט מיט אלע
אויסדאטונגס אקציעס׳ האבן זײ אים אױך בישט געקעבט 1זײן נאמען
אױך נישט געוואוםטז קען זיך דאם לײגן אויפן שכלז ביין״ און ביין און
באכאמאל ביין!
די .פוונה פון די עבטפערם אויף דעם פראגע־בויגן איז א גאבץ
קלארע• :נעמליך -צו באשיצן די מערדער״ צו אנטמוטיקן אן אויספאדשובג
קעגן זײ ,װא 0װאלט מן הסתם אויפגעדעקט א סך מעודער פון צוױשן
זייעדע -ידידים .די האבן בישט געוואלט דערמאנען קײן בעמען פון די
קדבבות װאס װאלטן געקענט בדעבגען אויף די שפודן פון זײערע מערדעד.
זיי האבן זיך באגרענעצט צו בלױז  4מערדער פון וועלכע נאר אייבעד
לעבט׳ א פראקאפ וואס האט בישט קײן עו שטן כאמען און מ׳וױיסט זיכעו
נישט װעד און װאו ער איז.
דאם ברעבגט אונז אויפן געךאבק וױפל אידיש בלוט ם׳ליגט אױפן
געוױסן פון די וואס האבן באבן זיג יאיבער היטלערן פאדבומען הויבע
אמטן איב׳ם באפרײטן פוילן״ און װי לעכערלעך ס׳איז זייער דימען זיך
אז די״ נאר זײ״ די אבהעבגער פון דער פאליטישער ליביע וואם זיי פאר־
טרעטן האבן געהאלפן די אומגליקלעבע אידן קעגן זײערע נאצישע רוצחים.
אלע פאקטן רײדן דאם פארקערטע.
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ציטערט מיר די פען,
אין וױיטיק ניט געװען,
בײגעלע פאפיר
געציטעדט אין מיד■ .

װעגן אייערע פלאגן שוײיבן,
מײן גרף וױ אײעדעד״ איז
נעבעכדיק זעט אויס דאס וױיםע
נאר מײן הארץ האט כסדר
■

■

i

■

1

איד האט אין מיטן העלן טאג געזען אומבאשטראפט פארברעכן,
וױ מען קען מיט א מעסער קאלטבלרטיק אין הארץ דערשטעכן,
רציחה ,דשעות״■ מערדערײ ,בעסטיאלישקײט• און דויב,
און די אויגן זאלן גלאנצן דוי מיט שקיעה גלאנצט א שויב.
+

*
*

די שטיינער זײגען ניט געװאדן ווייך פון בלוט״
א גדריםע פיין האט נעבעד אויף אייד געדוט.
עס זיינען ניט צעגאנגען די װענט פיז הײסע טךערן . .
נאר עקשנות^דיק האט איר געשוױגן צו די שטערן• .
>
■

די .רו צ חי ם האבן .פין אייערע לײבער די הויט געריםן,
איצט ווייםן זײ ניט פון דעם׳ און ורילן אויד ניט װיסן.
מיט געזאנג האבן זיי געקליבן און געסאדטעוועט די האר,
און מייבען איצט צו בלייבן ארמשולדיק און קלאר.
הײנט דעט מען פון דעם געלאסן ,אין ד עי שטיל מען זאגט!
אז מען האט אײו צו די גריבעד נאקעטע געיאגט,
מיט בײטשן און מיט הינט ,װעמען א שלעפ,
װעמען געשאםן און װעמען מיט קלעפ.
הײנט בין איך שױן אויך געװאױנט
עס טוט נאר א לייכטער ציטעד די
עס גיט נאר בײם האדצן א שאדפן
היינט בין איך שוין אויך געוואוינט

צו הערן װעגן דעם׳
ברעם,
קלעם —
צו הערן װעגן דעם.

•
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אין גרויסע מחנות האט מען איין סאדטירט.
ווי קעלבער צו דער שחיטה האט מען אייך געפירט. ,
אין פײװאגאנעז צו אכציק־גיינציק־הונדערט מאן
האט אייך • געשלעפט א לאנגע סודות׳דיקע באן.

געשלעפט ,געשלעפט .וי ועדעד האבן נ או געמאכט רע־טונג.
ס׳האט לופט געפעלט ו עו אייבגעפרעסטער לוגג.
אין וױיסן שליים געװען איז די צונג
און די שלייפן האבן.צגיטגעקלאפט רעטונג דע־טונג.
שפעטער האט מעז אייך קיץ בעלזשעץ געבראבט.
ו י מ עוו ער האבן מיט געשויי ו י טירן אויפגעמאכט
און מיט צעקדומטע מיילעד הילכיק זיו צעלאבט —
א ,מיינע טייערע ,פון וואם האט איר ועמאלט געטראכטו
מען האט אייך ווידער האלב־פאר׳חלש׳טע געטריבן גיך״
•אויף דעפטם ,אויף לינקס ,געהייסן אויסטאן זיך.
וי קלייו עו אויסטאן ,צענויפשטעלן די שיך
און לויפן גיך אין ב או אדיין .גאר גי ךו נ או גיך!
היינט בין איך שוין אויך געוואוינט צו רייון וועגן דעס.
עם טוט נ או א לייכטעד צי ט ע ד די ברעם.
עם גיט נ או ביים האדצן א שאופן קלעם׳
און היינט בין איך שוין אויך געוואוינט צו ויידן וועגן ו ע ם...
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״ליגמג גיד בייגגוד אי\ בגולוטזמץ״
•

ע .ז< ,װראצמוו

m

■

ליגען זיף ביינער אין בעלזשעץ
צעווארפן״ צעזייט״ צעשפרייט,
פאר׳יחומ׳טע גיינער אין בעלזשעץ
א זכר פץ טראגישעד צייט.
*

עם זיינען געגאנגען עשאלאנען
פון נאענט׳ פון וױיט״ פון דער פרעמה
געפירט מייגע ברידער״ מיליאגען,
קיין בעאשעץ און זיי דאדט פאדבדענט.
מען האט זיי צוזאמענגעטריבן
פארניכטעט ,אן טומל׳ אן רעש,
דאס איינע פון זיי את פארבליבן
נאר שארבנט און ביינעי את אש.
*

ן
1

I .
*

*

איצט ליגן זיו הפקר די בײגעד
א מאבל פאר קראען און הינט.
דענו אש .עם שטערט דאד ניט קיינער
עם זאל אי  0צעטראגןדער ווינט.
און מענטשן א חיות
און מאלן די ביינער
זיי מיינען זיי װעלן
בדעקלעך גאלדענע

זיי קומען
אויף טדאטש״
געפינען
באטש.

• ':־ ■•־

■

I
■
■

ליגן זיך ביינער פארשטומטע
צעווארפן אויף געלזשעצעד פעלה
אץ שארבנס צעפוילטע ,צעקרומטע
אן עדות פאר הײנטיקער וועלט.

4

ל מן זיד ביינער אין חמרים
זיי ליגן אזר אן א טאלק
אין איינעפ פון די גרעסטע קברים
פון מיין אויטגעמארדעט פ א ל ק...
k

1
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דנור טרױמױןזמר גזגף פװעגן  500י$רי\2מ\ איריטז\
י שו ב 8י\

גו א ג ז א ש ^ ג

• שלומ ליכפז
דער אנהױג פון דוורק
מי ר אידן דעד עם חכם ונבון ,פאליטיקעד אדן
פאראויםזעער׳ אױסשפירער און אױסקוקער ,דעד אזױ־געתפענער באראמעטער
פון דער װעלט ,מוזן מודה זיין אז מיד זײנען געװען בלינד און טויב׳
ניט דערווארטנדיק די גרױמע מאױמ׳דיקע בראך און שרעקלעכע קאטאס־
טראפע אין אזא תהום׳דיקן פארנעם״ װאם זינט מיר זײנען א פאלק
געװארן האבן מיר אזא חורבן ניט דורכגעמאכט .אפילו די שרעקלעכסטע
פעסימיםטן און שטארקםטע מרה־שחורודניקעס און די פינםטערםטע שווארצ־
זעעד האבן גיט פאראויםגעזען דעם גרױסן גיהנם אומגליק וואס ע0
דערווארט דעם בלל ישראל ,טראץ דעם רואם היטלער האט קלאר און
דייטלעך אין דער עפנטלעבקייט אגגעצײכנט זײן תלױנ׳ישן פאדניבטונגם
פלאן פארן גאנצן כלל ישראל .און מערקװירדיק אז זײער פיל אידן
האבן נאך געזען •א דערלײזונג צו זײערע• צדות אין א קריג ,ניט אפגעבנדיק
זיך א דין וחשבון װאס עם הײסט קריג בכלל ,און נאך א פארגיבטונגם
קריג פון היטלערן װאס איז ספעציעל קעגן אידן.
אמת ,די שװערע אומדערטרעגלעכע אומשטעבדן זיינען געװען די
הױפט גודמים דעדצו .די ערשטע זײנען דאס  .געװען די ארעמעלײט ,װאס
בײס היגן אמעריקאנער לעבנס שטײגער איז אפילו אין דער בלױזער
פאנטאזיע נישט מעגלעך ז י ך פארצושטעלן וואם עס האט געד״ײסן אך
עני ואביון ,א בלוטיקער ארעמאן .אן •מליצות  .האט דאס געמייגט ,א מענטש
וואס האט ניט אויף א פשוט טרוקן ברויט ,נאקעט און באווועס ,ניט
געהאט קיין באהייצונג ,און ניט קיץ אױםזיכט אז די לאגע זאל זיך
ענדערן און ער זאל  -קענען פארדינען צו שפייזן זיך און זיין פאמיליע.
דעד וואם האט שוין יא געהאט אויף א שטיקל ברויט האט ניט געהאט
אויף קיין מלבוש ,און אודאי ניט■ א מעגלעכקייט צו באזארגן א קינד
מיט פרנסה .גענוג צו דערמאנען אזא שטאט ווי טאמאשאוו וואט האט
געציילט בלי א דרייצן הונדערט אידישע פאמיליעס ,האבן בערך 400
משפחות גענומען ברויט אץ י חלות פון ״לחם עניים״ '.כדאי צו באמערקן
אז ניט אלע ארעמעלייט האבן געקענט ביי זיו פועלץ צו נעמען חלות
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■

ביי ״לחם עניים״■,״ דעד שרייבער ,פון די שורות האט געקענט משפחות
דורכגעפאלענע .און ארויסגעשטויסענע פון לעבן״ ווא 0האבן ניט געהאט'
ביי ..וואס המוציא צו מאכן׳ אץ דאד האבן זיי,ב שו ם אופן ניט געוואלט
נהנה זיין פון ״לחם עניים״״ נאד ד׳ נחום שמש הי״ד האט געמתט
אנווענדן פארשידענע מיטלען װי אזױ .זײ זאלן האבן בדויט אויף ש ב ת...
i

דאס דחקות און אנטיסעמיטיזם האט ארומגענו^ען דאס פוילישע
אידנטום ווי מיט אייזערנע צוואנגען נאד דערשטיקט צו װעדן.
■

-

4

נאד פילסודסקי׳ס טויט איז דעד אנטיסעמיטיזם געווארן אגרעסיווער
וואס־ אפילו דעד ״טוב שבגוים״ האט פאדווירקלעכט די בארימטע ״אוושעם*
פאליטיק ■מיט אלע אירע גדויזאמקייטן ■.מ׳האט
אדויסגעשטויסן דעם איד פון יעטוועדער עקא־
• נאמישע פאזיציע .פון איץ זייט האט מען פאר־
שטארקט דעם • אינדיווידועלן און אפיציעלן
מלוכה׳שן ״באיקאט״ קעגן אידישע • סוחרים און
האנטווערקער״ פון דער צווייטער זייט האט מען
אויפגעשרויפט די שטייערן ספעציעל קעגן אידן;
דער שטייער־אמט האט געשאצט• דעם איינקופט
פון דעם קליינהענדלער וואס האט ניט געפירט
קיין בוכונג׳ וויפל זיין הארץ האטי נאר גע־
גלוסט און אזוי האבן די ביי אים געמאנט
שטייערן״ און ביי די גרויסע סוחרים וואם האבן
ארימע אידען גײען זאמלען י יא געפירט אפיציעלע ביכער״ האט מען גע ,־
פסל׳ט די ביכער אן ׳וועלכע אורזאד אדער
גיבות
עבירה״ נאר מיטן איינציקן מאטיוו בכדי צו
קעגען מעלקן שטייערן אומבאגרענעצט״ ממ 1א צולאג פון א ׳גרויסע סומע
געלט שטראף״ און טיילמאל אויד מיט א דאבאווקי  . . .פון א  .בחינם׳־
דיקע דייזע .קיץ קארטוז בערעזע (דעד פוילישער דאכאו״ וואם האט אג*
געווארפן א .פחד און שרעק אויף דעד גאנצעד אידישעד באפעלקערונג).
m

י

קיין אימיגראציע מעגלעכקייטן זיינען איבערהויפט ניט געווען״ די
טויעדן פון אלע לענדער אפילו הינטעד די הדי חושך אדער ערגעץ וואו
דעד שוואדצעד פעפער וואקסט״ זײנען געװען פארשלאסן אויף זי  pהעד־
מעטישע שלעםעד״ אץ אפילו קיץ ״אדץ־ישדאל״ איז אויך פאר דעד
ברייטער מאסע געווען אוממעגלעך עולה צו זיין״ צו באקומען א' סערעטי־
פיקאט (רשױן־עלי׳) .איז געװען פארן פשוטץ בשר ודם א בלויזער חלום.
אפילו אויסגעדינטע ״חלוצים״ וואס האבן שוין לאנג דודכגעמאכט די

•
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״הכשרה״ האבן געמוזט ױ 8רטן יארן ביז זײער נעקסט איז געקומען׳ און
ליידער האבן צענדליקעד טױזנטער פון זײ אויך זיך ניט דערווארט .און
זייגען אומגעקומען דורך די גדויזאמע היטלער חיילות אין די גאז־אויוונס.
אפילו די וואס האבן שוין כלומדשט יא געזשיפעט״ דאם הײסט די
וועלכע האנן שױן געהאט אויף דעם טאג איבערצולעבן .האבן ניט
געד״אט קײן שום אויםזיכט אדער מעגלעכקײט אייגצוארדענען זייעדע קינדער
מיט א פרנסה .דעד מסחר איז געװארן אײבנעשרומפן בײ אידן פון טאג
צו טאג .אין דוב שטעטלעך זײנען ניט געװען קיץ פאבריקן״ אין הויז
בעלי מלאכות פאר אײגן געבדויך איז געװען אן איבערפלום ,ווי זאגט
מען! מער שוחטים ווי הינעד .אין די גרױסע שטעט זיינען די טויעדן
פון די פאבריקן געווען פארמאכט פאר אידן .אין דעד שװער־אינדוםטדיע
איז אומאפיציעל דער איינטריט פאר אידן געווען שטרענג פארבאטן .דעד
מצב ד!אט געהאמעוועט דאס שידוכים פראבלעם ,אין יעדער הויז האבן
זין ארומגעדרייט דערוואקסענע באיארנטע אינגלעך און איבעריארעבע מייד־
לעך באשעפטיקונגסלאז ,פוסט אזן פאסט ,אן א תכלית און אן א ציל,
זייער גאנצע ענערגיע איז אויסגעליפערט געוואדן צו די פארטייען און
אדגאניזאציעס .וואס דאס האט פיל מאל גודם געװען צו ״מחלוקת אחים*.
די עלטערן .צוקוקנדיק דאם ,זיינען צעגאנגען פון עגמת נפש און
צער .דאם אלץ האט געמאכט דאם לעבן ביטער און אומדעדטרעגלעך .צו
דעם איז צוגעקומען די אפטע בוליגאגישע אנפאלן פון די פוילישע אנטי־
סעמיטז י און ״באיאקעס״ .פאר גדויס ־פארצוױיפלונג האבן די מענטשן
פאדלוידן דעם שכל הישד .ניט זעענדיק .קיין אויסוועג פון די גדויסע
צרות! האבן זיי מיואש׳דיק געזאגט :זאל שוין זיין א קריג׳ ערגעד ווי
עדגער קען דאד שוין ניט זיי ן...
■

•

*

זיי זיינען שוין מעד ניט געווען פעאיק זיד אפצוגעבן א דין וחשבון.
וואם בכלל קדיג באדייט פאד דעד מענטשהייט ,און איבעדהויפט א קדיג
מיטן דייטש 'וואס האט זיך קלאר געשטעלט פאר א לעבנס־ציל קלאר
און דייטלעד  .להשמיד להרוג ולאבד את בל שונאי ישראל.
m

9

דעד עולם האט זיך געטדייסט מיט חלשות :דאס איז נאד אין
טעאדיע .דרשות דעמאגאגיע .א ״גוט פעדדל״ דערויף צו רייטן עפעס
צו דערגדייבן אבער למעשה וועט זיין אנ ד ע ד ש ...מ׳האט נאד גענוצט
דאם פוילישע שפדיכוואדט ! ״דיאבל ניע טאק סטדאשני ,יאק גא מאלואיאן״,
דעד רוח איז ניט אזוי שרעקלעד ווי עד איז געמאלן.
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דער עולם האט נאן געדענקט דעם ערשטן קריג און לויט זיין
מאסשטאב האבן זיי געטראכט וועלן זיץ די פאלגן פונעם צווייטן קריג.
איבעדהויפט האט אויסגעמאטערט דעד נערוון קריג זינט  1938־טן
יאר ,מיטן אנשלום פון עסטרייך צום רייך ,און באבדעם דאם אנעקסירן
טשעכן און פוילנם דעם ״זא אלזא׳׳ .די נעווועזיטעט האט פשוט אויס־
געמאטערט מער ווי די קדיג זעלבסט .וועז צװײ באקאנטע האבן זיך
באגעגנט ,איז אנשטאט זיו צו באגריסן טיט א ״גוט מארגן״ ,האט איעער
דעם צווייטן געשטעלט די אקטועלע פראגע< ווא 0זאגסטו .וועט זיין א
קריג צי ניט ז
אץ זינט דאם שותפות פץ די פאליאקן מיט די דייטשן ביים צעטיילן
טשעכן ,אץ געדינגם באזומ אין די ביאלאוויעזשער וועלדעד אויף יאגד,
האט זיו דעד אפיציעלעד אנטיסעמיטיזם לעגאל פארשטארקט! אץ גלייב־
צייטיק דאם אינטענסיווע פאדבארייטונג צום קריג :אפטע איכונגען פץ
פרייוויליקע קעגן *לופט־אטאקעם״ ,טיילװייזע מאבליזאציע פון פארשידענע
יארגענג .אלע מאנטיק און דאנעדשטיק נייע שטייעדן אץ צװאנגס הלוואות
פארן פאדטיידיקונגם פאגד 2 .וו א ס פארן קריגס־אויסבדוך האט דעד
סטאראסטא באפוילן קהל מיט די רבנים .צוזאמענצודופן די גאנצע אידישע
באפעלקערונג אין דעך גרויסעד שול׳ מען האט .פארשלאסן אלע בחי
מדרשים אץ שטיבלעך ,בכדי אלע זאלן מוזן קומען .אין שול ,אץ דעד
סטאראסטא האט געפאדערט א ״פרײװיליקע״ הלוואה פארן לופט־פלאט-,
אץ באלד פארגעלייענט די שוי ן פאדטיקע ליסטע םיט די פאנטאסטישע
הויבע שומען« דער גרעסטעד ארעמאן האט געמוזט געבן מינימום 100
זלאטעס ,אץ די גבירים האט מען ' געצוואוגגען צו געבן פון  15-10-5ביז
 25טויזנט זלאטעם .אזא גזלנ׳ישע קאנטדיבוציע האט דער■ עדגסטער אקו־
פאנט ניט אדויפגעלייגט אויף אזא ארעמע באפעלקערונג ,אץ דאס אלץ
האט מען געמוזט באצאלן במזומנים ממש --------
ביז עם איז ־געבוירן געוואדן די פינסטעדע .שעה פון פדייטיק פרשת
תבו » ווען מען לליענט די.בי טערע קללות פון דער *תוכחה״ (דעם ערשטן
סעפטעמבעד )1939׳ .ווען די ראדיא האט געמאלדן די ביטערע בשורד .אז
דעד דייטש האט אן וועלכע פריעדדיקע וואדנונג אדער קריגס-דערקלערונג,
באפאלן די גרעגעצן פץ פוילן און באמבארדירט די פוילישע ציווילע שטעט,
איבערגעבנדיק דערביי די גדויליקע רעזולטאטן פץ די רוצח׳ישע באמבאר*
.דירובגען .דעד ערשטער אײנדרוק איז געווען ווי  -א  -שארפע האק האט
זיו אראפגעלאזט אויף אונזערע קעפ« אינסטינקטיוו האט מען דערשפירט
אז .עפעס אן אױסערנאטירלעך שרעקליכעס -האט פאסירט .די קאטאפטראפע
ספעציעל פאר אידן האט זיו אנגעפאנגען.
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די געדריקמע מזמימוגג
אין די ערשטע טעג פון קריג איז עם גאר געװען א גײסטיקע שװערע
איבערלעבונג • ,עפעס א פארגעפיל •בבחיבזז ״מזליה חזי״ האט מען שױן
עפעס דערשפירט ,אבער ״למעשד.״ ,פאקטיש האט מען די מלחמה ביי
אונז ניט געזען ■און ניט געהערט .קײן פרעמדער ״לופט־צײג״ י אדער
באמבארדירונג איז ניט פארגעקומען .דער עולם איז געזעסן צוגעשמידט
צו די ראדיאם .די װארשעװער פרעסע איז שוין מיטן ערשטן טאג פון
קריג ניט דערגאנגען קײן טאמאשאװ צוליב דער פארקריפלטער טראנס־
פארטאציע .די ״פאגטאפל־פאסט״ געמישט מיט אידישע ־פאנטאזיעס האט
געארבעט מעשים :הײנט מארגן קומען די פראגצויזן מיט די ענגלענדער
און פארטרייבן דעם דײטש ; איבערהױפט דער סטאראסטא וויעליקאווםקי
(אגב ,א גע׳שמד׳טער איד פון באכניע ,פריער איז זיין נאמען געװען
גראסמא  0האט יעדן טאג געשיקט רופן אנדערע חשוב׳ע בעלי בתים
און עסקנים און זײ איבערגעגעבן פאדשידענע פאלשע ״ידיעות״ װעגן
*גרויסע״ פוילישע נצחונות פון דער ״אומבאזיגטער״ העלדישעד פוילישער
ארמײ״ און װעגן ״געהײמע״ װעלטם־פאליטיק װאס איז גיגסטיק פאד
פוילן״ און דער ראדיא האט שטאלצירט מיט דער פוילישער ״קאוואלעריע״
וואס האט פארנומען װעסט פלאטא — דאס אלץ האט אביסל צוריק
אויפגעהויבן די שטימונג.

מען רעקוױרירט דירות
■

דערװײל האט דעד םטאראסטא מאגטיק אנגעהױבן צו רעקוױךיךן
אײנצלנע װאוינונגען און אײנצלנע דירוח פאר די עװאקואירטע משפתות פון
הויבע’ אפיצירן און באאמטע ,ספעציעל פון די גרענעץ געביטן פון פויזנער
געגענט ,װאס זיינען געװען באקאנט מיט זײערע איח־פרעסערי שע אידייען.
בנתץם האבן זיך אנגעהױבן צו באווייזן די  .״ערשטע״  .אידישע
פליטים פון שלעזען״ קאטאװיץ .דיגםטיק איז אנגעקומען אן אויטאבום מיט
אידישע פליטים פון קראקע .דער ציעשיגאוועד רבי מיט זײנע  .קינדער
הרבנים מאיר און יחזקאל האבן .אויף אייגענער• .איניציאטױו אײגגעארדנט.
די אלע פליטים ביי שכנים ,וואס האבן זיך פרייוויליק פשוט געטיילט
מיט זיי די געלעגערם .פאר גרעסערע פאמיליעס • האט  .מען אפגעדוגגען
ליידיקע וואוינונגען און חיכף צוזאמענגעשטעלט די נויטיקסטע שטוב־
חפצים. .אױף דאנערשטיק  4נאכמיטאג איז גערופן געווארן א גרויסע
אסיפה אין קהלה־זאל ,בכדי צו ארגאניזירן א הילפם קאמיטעט .אין •א
גרעסערן מאסשטאב ,מיט א פאלקס־קיך ,ספעציעלע הייזער צו ש:לאפן,
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ודייל  .פון שעה צו שעה איז געוואקסן די צאל לפליטים וואס האבן זיך
.גענויטיקט אין הילף•
די • ג א מג א ר די רונג
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ליידער האט זיך דער וייטש מקדים געווען -מיט א פאר* שעה.
ווי באוואוסט איז דאנערשטיק געווען דער מארק־ טאג ,וואם די !• גוים
פון אלע דערפעד פלעגן קומען קויפן און פארקויפן- .ו ע ט׳ דאנערשטיק
איד דעד ״יריד״ געווען פיל־פאכיק גרעסער״ ווײל די פױערים האגן
געוואלט אייבקויפן דדאם • עם לאזט זיך ,ודייל עם איז דאד • ק ריג' און
■
• ■.י • ,׳
'עס ווערט א מאנגל אין סחורות.
*

u

»
■

fe
י

*

אייגס בייטאג דערהערט זיך א שטארקער זשומעריי פון .שטאלענע
פויגל ,עס איז .אנגעפלויגן אן עקסאלראן פת  15שווערע באטבערס .מתווילה
האבן זיי עטלעכע מאל ארומגעקריתט די שטאט ,גלייך ווי די וואלטן
עפעם געזוכט א מיליטערישן אביעקט .חברה־לצים• האבן זין* אפילו
געוויצלט און געפרעגט ן הלנו אתה אם לצרינו ,צי איז ואס אונזערע
פויגל אוער ו ע ם שונא׳ס ז פאר ״אונזעדע״ פליען די צו הויך ,און פארן
שונא׳ס צו ני ר ע רי ק ...אבער אין אייגיקע סעקונזץ איז׳ די זאד 'קלאר
געווארן !  .זיי האבן געגעבן א שפיי אויס וינאמיט און £ .ייער<־.אויפרייט
און צער באמבעם״ אממערסטן האבן זיי געצילט • זייער .באמבארוירונג #ורף
•דעם געדיכטן ״אידיש ן געגנט״ ,ווי.ו א ס שול געטל מיט .ו ער  .פראגע ,רינעק
און קראסניבראדער ־ גאם. .
י

.

־

■

י

ב&ד הבל האט די באמבארדירונג געדויערט יאייניקע מינוטן ,את
דער רעזולטאט איז געווען א שרעקלעכער«־  150הרוגים״ • שריפות־ אין אלע
.ווינקעלעד.
* *

בשעת
מיט זיך וואו
דער לאנקע,
דעד פערטער
וי הימלען.
M
*

*

■

■

.

1

■

1

»

_
V

ו י באמבארדירונג.־ האבן מענטשן ניט־ געוואוסט וואס צו..טאן
צו אבטלויפן פונעם מלאך־המות . .טיילי דינען .געלאפן אויף
אנדערע צום שכן אין קעלעה ו ער רריטער אין גארטן,
אין סאד. .די גיעשרייען פון .״שמע ישראל״ האבן געשפאלטן
•י
m
'

און ווען ו י באמבארוירונג האט זיך געענריקט ,איז .ערש.ט יאנט־
•
שטאנען די ריכטיקע מהומה״ ו ע ד חורבן איז שוין געווען קענטיק ,אין
־ אלע .ווינקעלעך ,די  .הרוגים זיינען שוין געלעגן אין די גאסן ,־ דאס פייער
ברענט און שפדייזט מיט שנעלע .טריט׳ ־ אבער מענטשן דינען געלאפן
.זובן די נאענטע״ צי זיי לעבן אדער די דארפן הילף .דער פאניק און
־
אומארוענונג איז אוממעגלעך  . .צו .שילוערן.. .
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וואלט באלד געקומען אן ארגאניזירטע רעטונג ,וואם זאל בא־
הערשן די לאגע ,וואלט מען געקענט פיל ראטעווען״ ספעציעל אפצולעשן
די שריפות .אבער די צעטומלונג האט ביי יעדן אפגעטעמפט די חרשים
אז מען האט גארניט געטאן צו לעשן דאס פייער .אמטערעסאנט אז
אפילו די שטאטישע פייער־קאמאנדע זייגען אפילו ביט אדויס מיט זייערע
לעש־מאשינען ,און יעדער איז געווען פארטאן צוזאמעבצושטעלן זיין פא־
מיליע אויב אלע לעבן ,און די וואם האבן געהאט הרוגים אדער נשרפים
אדער פארוואונדעטע ,האבן בודאי ניט געהאט קיין געדולד צו לעשן
דאס פייער .אזוי האט דאם פייער געשפרייזט אומגעשטערט פון דאך צו
דאך ,פון גאס צו גאם ,די הילצערנע הייזקעס האבן העליש געברענט
ווי א ״נר תמיד״ פאר די אומגעקומענע קרבגוח .און די פייערצובגען האבן
זיך געריסן ארויף״ ווי זיי וואלטן געוואלט ארויף אין הימל ווי לעבעדיקע
עדות און רעפארטן וועגן די מורא׳דיקע רציחות וואס די דייטשע מלאכי־
חבלה האבן אפגעטאן צו דער אומבאשיצטער ,ארעמער ,פרידלעבער אידי־
שער באפעלקערונג אין טאמאשאוו.

די רןןזולט»פזן פון דעד באמבארדידונג
אט אין דעם בלוטיקן דאנערשטיק איז פארברענט געווארן די שול,
דאם גרויסע בית המדרש״ בעלזער שטיבל ,רבי יהושע׳לעס שטיבל .חסידי־
שע בית המדרש״ קיעלצער שטיבל״ חעלימער שטיבל״ בית שני״ רבי נחמנ׳ס
מנין״ יבנה שולע״ מזרחי מנין״ די שול גאט״ די גאנצע פראגע ביז
אונטערן וואל און קאשציושקא גאם ,קראסניבראדער גאט מיט אלע אדומי־
קע געםלעך״ דעד מערב טייל פון רינעק.
אומבארירט זיינען געבליבן די ריין קריסטלעבע געגענטן ווי די
״פארשטעט״ און די פארצעליע״ .בסך הכל זיינען דעמאלט אפגעברענט
געווארן  500אידישע הייזער.
נאכן חורבן דינען פיל משפחות אנטלאפן פון טאמאשאוו אין די
•קלענערע שטעטלעך ווי אויך אין די שכנ׳ישע דערפער .אבער דאם לעבן
איז שוין פארוואנדלט געווארן אין א גיהנם .ראשית איז מקוים געווארן
די קללה פון ״ואפו עשר נשים בתנור אחד״״ אין א שטוב וואו עם האט
.געוואוינט איין אידישער ישוב׳ניק האט איצט באוואוינט  50אידישע
נפשות .די פויערים האבן ניט געוואלט אריינלאזן קיק אידן״ ומיל דער
דייטש האט געווארפן פלוג־בלעטלעך״ אז אויב די פויערים וועלן ארייב*
נעמען די אידישע פליטים ,וועט ער פארברענען די דערפער .די פוילישע
אבטיסעמימן האבן זיך דערין אנגעבאפט ווי אין א געבראטנט.
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דערוױיל איז די לאגע אויפן פדאבט ערגער געווארן .ךאם פוילישע
מיליטער איז ביט געװען בכוח צו האלטן א פאזיציע אױפן פראנט ,די
ציװילע באפעלקערונג איז געװען װי צעמישט  :א טייל לױפן קײן ווארשע,
און פון װארשע לױפט מען קײן לעמבערג״  8גדזיסעד טייל ציט צד
דער רומענישער גרענעץ װאו די מלוכה־לײט לויפן׳ און די אלע וזעגן
קרייצן דודך טאמאשאוו .דעד ״נפש־מבהלה״ האט זיך אפגעשפילט אין
אלע זײנע נױאנסן .די װאס זיינ ען ש ױן אויפן געלויף װארנען זיך ניט
צו דירן פון ארט ,וױיל דער דײטש באמבארדירט אלע .וועגן ,און .די גױם
װילן ניט געכן אפילו א טרונק װאסעד״ װאס עס האט צו געשען זאל
. .
געשען אויפן אײגענעם געלעגער אינדעדהײם.

געכראכט צו קכר ישואל
דעדוױיל האט מען געדארפט טאן די הרוגים זײער דעכט און
ברענגען זײ צו קבר ישראל״ און לײדער איז דאס ניט געװען אזוי לייכט״
וױיל פיל זײנען פשוט צעריסן געווארן״ עס איז ביט געבליבן קײן גאנץ
אבו .א האנט ,א פוס ,א מילץ ,א לעבער ,םפעציעל זײגען געװען צעפאלן
די פארברענטע .מען האט געמוזט צוזאמעננעמען דאס כלוט און די אברים
אין הילצערנע פעסלעך און אזוי מקבר זיין .די רעגולערע הברה קדישא
האט שוין ניט פונקציאנירט״ זאלן דא דערמאנט ווערן לשבח די וואלונטירן
וואס האבן זיך מתעסק געווען מיט דער קבורה פון די קדושים! ר׳ נחום
שמש הי״ד ,הרב מאיר רובין ז״ל (זאל דא אונטערשטראכן ווערן זיין
אפפערוויליקייט ,ווייל ער איז געווען בטבע א מפונק׳ ווען עד האט אמאל
דו רו א צופאל געזען א נפטר האט ער וואכן לאנג ניט געקענט עסן,
און דא האט עד זיך מתעסק געווען מיט אזעלכע צע׳מזיק׳טע צעפיצלטע
מתים) ,און נאך פיל אנדערע.

דעד 8ריינמ8רש פון די דייטשן
די צדות פון באמבארדירן זיינען געווארן א טעגלעכע דערשייטנג,
נאד קיץ קדבנות זיינען שוין ניט געװען׳ ווייל דעד עולם איז שוין געווען
טרענירט און האט זיד אויסבאהאלטן אין די דעדפער און וועלדער ,נאד
ביינאכט האבן א טייל זיך אומגעקערט אין שטאט צו נעכטיקן און עפעס
עדלײדיקן .אזוי איז אנגעגאנגען ביז מיטװאך ערב ראש השנה .דעם טאג
האבן די דייטשע מזיקים פארנומען טאמאשאוו .טייל האבן דערין פשוט
געזען א דעדלייזונג ,וױיל די חבלי־המלחמה און דאם װאלגעדן זיר אין
די דערפעד ,די פחדים פון באמבארדירונג ,האבן פשוט ארויסגענומען דעם
דם התמצית .אלץ איז געגאנגען מיט דעד שימה אז ״עדגער קאן שױן
ניט זיין״.
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מי נאר די דייטשן האבן פארנומען די שטאט האבן זײ פארנומען
סטראטעגישע פאזיציעס און דאם ד״ויפט מיליטער האט מארשירט וױיטער
צו דערארבן גאנץ פוילן•
זײ האבן ארגאניזידט א שטאטישע בירגעלכע מיליץ ,װאם אין די
ערשטע 0אר שטונדען האבן זיך אין איר אויך באטײליקט אײניקע אידן״
אבער װעלכע דינען תיכף באזײטיקט געװארן.
■

*

ערב וא ש
צו הײצן דעם
לכבוד יום טוב״
דאס לענן האט

השנה האט דער רב געגעבן א פארארדענונג דעם בעדער
מרוזץ און מקוה בבדי אידן זאלן זיך קענען אפװאשן
איבערהזיפט נאך זיך ארומוואלגערן אין אלע בלאטעס.
אנגעפאנגען צוריק צו פונקציאנירן.

ראש חשנח אץ ױפ כפור אונטער דעד דײטשער אקופאציע
■

אין די פארבליבענע בתי מדרשים ,ווי די שטיבלעך פון צאנז ,גער,
הויסאטין ,ראדזין ,טדיסקער ,ציוניסטן א .א .ווי אויך אין פיל פריוואטע
הייזער האט מען געדאוונט געגוי ווי אלע יאר מיט תקיעת שופר ,באר
מיט א פארביטערט און פארקלעמט הארץ .די דייטשן האבן ניט געשטערט,
נאד אין אריניקע מנינים האבן די ארויסגענומען א פאר אידן און זיי
פאטאגראפירט איינגעהילט אין די טליתים.
דער ערשטער סיגנאל אויף אידן רדיפות האט זיך אנגעפאנגען
שבת־תשובה (דעמאלט איז געפאלן דאנערשטיק און פרייטיק ראש השנה),
די זיינען ארומגעלאפן איבער די הייזער זוכן אידן צו דער ארבעט און
פפעציעל אויסגעזובט עלטערע א ^ מיט וױיסע בערד און פאטריארכאלע
געשטאלטן .זיי האבן צחאמענגעקליבן בערך  50זקנים מיט בכבוד׳יקע
הדרת־פנימ׳ער את די געצוואונגען אנצולאדן א פור שטרוי ,און דערווייל
זיך אביסל איזדעקיוועט איבער די ,צוגערופן יונגע פוילישע שקצימ׳לעך
און זיי געהייסן זיי שפייען אין פנים אריץ.
זונטיק זיינען זיי שוין געלאפן איבער די .ש טיב ער אץ אפגעשארן
די בערד אץ טיילמאל מיטגעריסן א האלבע באק .נאר צופיל זיך צעשפרייטן
האבן די ניט געקענט ,ווייל די רעשטלעך פץ דער פוילישער ארמיי האבן
זיד פארפעסטיקט אין די וועלדער לעבן טאמאשאוו און אנגעהויבן צו געבן
די דייטשן א העפטיקן ווידערשטאנד ,אזוי אז די שטאט האט זיך געפונען
אץ צענטער פץ די פיינטלעבע פאזיציעם .די פאליאקן האבן פון די
וועלדער באשאסן די שטאט ,שראפנעלן און הארמאטן קוללן האבן דורכ־
געלעכערט די הייזער.
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אין א געוויסן טאג האט דעד דייטש ארויסגעטריבן די גאנצע
אידישע באפעלקערונג און זיי איינגעשפאלט אינ׳ם הויף פונ׳ם נילעם
קאשטשאל אויף ד עו לע &בעוגעו גאס ,און ?יי ארומגערינגלט טיט באוואפגט
מיליטעו .מתהילה האט קיינעד ניט געוואוסט די סיבה ,נאכדעם האבן
•די דייטשן געזאגט אז היות עס זיינען אנטלאפן פיל פוילישע ■געפאנגענע.,
דערפאד זיינען די אידן פאראנטווארטלעך .דעד עולם האט זיך שטארק
דערשראקן ,אבעד פאדטאג איז זיך ידער עולם אומגעשטערט צעגאנגען
אהיים״ נאד ליידער זיינען צוויי׳ פאר&יעס ביים אדויסטרייבן פון די הייזער
•אוועקגעפירט געווארן און -שוין מער קיינמאל ניט צוריקגעקומען .צװי שן־זייז
פייוועל האלץ ■,יודא גאלדמאנ׳ם זין און אנדערע .אויך האבן דעמאלט די
דייטשן־ •דערשאסן ,ישעי׳ לערער און דעם בלינדן נחום.
יום כיפור האט מען שוין ניט געדאוונט אין די שטיבלעך ,וױיל
דאס פייער פון די קעמפנדיקע גןיליטער איז געװארן זייער שוועד .איך
האב געדאוונט ביים ציעשינאווער רביץ״אין -זיין פריוואט הויז 9 .אזייגער
אינדערפרי האט מען שױן געהאט אפגעדאװנט אויר מוסף .ענדלעך האט זיך
ךאס פײער אפגעשטעלט און די דייטשן האבן געזאגט *היער קאמט־ןדער
שמוציקער רוס״.
■

m

בין מלבא למלכא
•  2טעג פאר סוכות האבן די דייטשן פארלאזט ■די שטאט״ אבער
קיין רוסיש 'מיליטער איז נאך ניט געקומען 1 .די •פאליאקן מיט דער מייט־
הילף פון די רעשטלעך פויליש מיליטער פון די וועלדער האבן.געפלא־
• נעוועט צו  -ארגאניז^ן  .א פאגראם אויף דעד אידישער באפעלקערונג און
אויסראבירן זייער פארמעגן .דער רב מיט די חשובי העיר האבן זיך
געווענדעט צום גלח .ער זאל בארואיקן די פאליאקן ,ספעציעל דאס פוילי־
שע מיליטער וואס זיינען געווען קאנצענטרירט לעבן קאשציאל״ אבער
■.ליידער אן דערפאלג ..דאס נס איז געשען וואס ערב סוכות ביינאכט איז
אנגעקומען א רוסישע ראזוויעטקע אויף ;א טאנקן ,און ער י האט געזאגט :
אידעלעך• גייט לייגט זיך שלאפן ,עם •וועט זימי רואיק ,אונזערע קומען 1:אן.
אמטער

די' דו פן

ערב סוכות אינדעדפרי האט 'אריינמארשידט■ די י רויטע• ארמײ .די
.אלע געוועזענע קאמוניסטן אידן .און פאליאקן און ארטיקע רוםן זיינען זײ
; ..
אנטקעגן געגאנגיען מיט רויטע פענער און מוזיק .י
זיי האבן תיכף ארגאניזירט א ציווילע מאכט ,געשאפן א בירגערלעכע
מיליץ אין דעד שפיץ פון געוועזענע קאמוניסטן״• -די אי ה .וואס זיינען
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געכליבן דאכלאז האט מען ארײגגעזעצט אין פויצ׳י שן פירטל ״פארצעלע״,
אזױ אז די קריסטן האבן זיך געמוזט טיילן זייערע װאױנונגען מיט די
ארעמסטע אידן .אידן האבן פרייעו אפגעעטעמט.
אין די שפיטעלער האבן זיך געפובען זייער פיל אידישע פארװאוג־
דעטע סאלדאטן ,אױך ו י שקאלע פאוושעכנע טיט דעם גימנאזױם זײגען
פארװאנדלט געווארן אין צייטוױיליקע מיליטערישע האספיטעלער .עם האט
זיך געשאפן א קאמיטעט װעלבעו האט זײ געטראגן ע0ן .םפעציעל האט
אין דעם געהאט א גרױס חלק ד״דב יחזקאל רובין .ער האט אױך אויפגע־
נומען די אלע נעמען פון די פארװאונדעטע סאלדאטן און די נעמען שון
זײערע פאמיליעס ,בכדי טאמעו שטאובט עו זאל מען גענוי װיסן׳ און
פארמײדן שאלת עגונות .אזוי איז אנגעגאנגען די ארבעט און גאומאלקײט
פון לעכן עו נ סוכות און די עושטע  2טעג סוכות.
שכת ביינאכט דעם ערשטן טאג חול המועד ,האט זיך אנגעפאנגען
פארשפרייטן א קלאנג ,אז די גרענעץ צוױשן רוםלאנד און דייטש װעט
באשטייען אויף דער ״קערסאן־ליגיע׳ /און דער דייטש גײט צוריק ביז
צום טייך בוג״ אזוי אז טאמאשאװ פאלט וױיטער צוריק אונטערן דײטש.
אידן זײגען געװארן אומרואיק .די רוסישע און זייער ציװילע מאכט האבן
געלײקנט ,זיי האכן געזאגט אז דאס האנן די שונאים פארשפרייט דעם
פאלשן קלאנג און מען זאל זיי גענן דעפ פאניקיפארשפרײטער ,אין אן
ארט װאו םטאלין שטעלט אריין זײן פוס נעמט ער אים שױן ניט ארױם.
זײ האבן ערשט פאנאנדערגעטײלט געװעד אין די דערפער .אבעד דעד
קלאנג אז ד עו דייטש קומט צוריק האט זיו אלעמאל מעל פארשטארקט.

די אורזאך  Bgmgeכ׳כין אװןןק פץ טאמאשאװ
זוגטיק פאדנאכט בין איך ארײן צו קודליצקין אין טראפיק קויפן
פאפיראסן .עו איז געװען פון די השוב׳ע פוילישע מיעשטשאנעם ,א
שטילער מענטש ,און מיטגליד פון שטאטראט .זאגט ער צו מיד:
— כ׳בין נישט מקנא די אידען״ װען דער דײטש װעט צודיק קומען•
— וואס מיינםטו ז פרעג אין אינ^
— ענטפערט ער ,ג או פשוט ,מיר די פאלאקען װעלען נקמה נעמען אין
איין אידען.
— פאווואס ז פרעג איד איט.
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— ענטפערט עד .פאר אייעד אקעגען גיין דעם דוס מיט געזאנג און

טענץ.
— פרעג איו אים ,נו  7און אייערע ,דאס הייסט פאלאקען ! זענען דען
ניט געווען מיטבאטייליגט אין ד ע טז
— ענטפערט ער יא ! ריבטיג ! די האבן טאקע אויו אנטייל געבומען,
אבער איר מוזט אייך בעסער פארהאלטען ,ומיל איר זענט ווי שטיף־קינדער...
און אויב איד האט געזינדיגט וועט איר דעד עדשטער באשטראפט ווערען,
אן אייגען קי נד אי 1מען מוחל...
— דאן פרעג איך אים׳ אבער וואס זענען מי ה די לאיאלע בירגער
שולדיגו ווייסטו דען ניט ,אז איו און  95פדאצענט אידען ,האבען דערין
קיין חלק ניט געהאט ,און מיר זענען געגנער פון קאמוניזם.
■

— יא ריכטיג ! מיד ווייסען אלעס ,אבער אין טאג  paרעכענונג ,ליידט
דעד אומשולדיגער פיל מער ווי דעד אמתדיגער שולדיגעד.
און מיד וועלען קיינמאל ניט מוחל זיין די אידען ,נאר מיט בלוט
מעט זיו אונזער נקמה שטילען.
װען כ׳בין אהײם געקומען צו מיץ פאטער ,אייבער פון די גרעסטע אידישע
מכובדים אין שטאט האב איך אים געזאגט ,טאט.ע מען מוז אנטלויפען ניט אזוי
פאר די דייטשען( ,ווייל סוף כל סוף ,זענען זיי ניט געווען דאס ערשטע מאל
אזוי שדעקליך) ווי פאר דעד בקמה פץ די פאלאקען ,אננעמען פאר די אידען
וועלען בוודאי די דייטשען זיך ניט ,און מיר האבען זיך געלאזט קיץ
ראווא רוסקא ,און אין שמאט איז געווארען א מהומה.ימ׳האט אנגעהױכען צו
לויפען ,טדאץ די בפירוש׳ע געגנערשאפט פון דער רוסישע מאכט און אירע
שטאטישע משרתים און נאכשלעפערס...
עם איז געווארען א מאסען פסיכאז ,אוועק קיץ ראווא ,אבער ניט
אזוי גריגג איז עס אגגעקומען ,פאר א פערד און וואגען האט מען גע מה ט
באצאלן אין טאג אריץ ,אץ אכיסל שפעטעד האט מען פאר קיץ געלט דאס נישט
באקומען .די מיליץ האט באוואכט די וועגען און ניט געלאזט אדויספירען קיץ
סחורות ,מענטשן האבן זיו אדויסגעלאזט צופוס ,אץ מיט די קליינע עופהלעך
אויף די אקסלען ,אויפץ וזעג האט מען געכאפט א פירעל ,אדער א מיליטע־
רישען לאסט אויטא ,דער גאנצער וועג פון טאמאשאוו בי ז ראווא איז געווען
שווארץ פץ מענשען.

אין ר»װא וופקא
.דארט איז שוין געווען אן אנגעלויף פון פליטים .פץ אלע ווינקעלעך,
מיר האבען שוין אפגענומען ביטערע גרוסען וױ אזוי דעד דייטש פירט
זיך אויף גדויזאם און סאדיסטיש ספעציעל קעגען די אידען ,א .שרעקליכען
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גדרס האבען מיר באקומעז פרן פשעװאדסק די ענױים קשים ,װאס זײ• האבען
געפײניגט דעם רב מיט די ראשי־קהלה.
ענדליך האב זיך מתיר נדר -געװען און אפגעשדיבען א בדיור אין חול
המועד״ צו מײנע עלטערן״ כ׳געדענק נאך דעם אנהױב ברױו ,ב״ה ,משונה קרן
ברגל ,יום ב' ג׳ דחול המועד סוכות ,יום ראשון ושנה ראשונה לגלותי . . .שנת
ת״ש ,פד! ראווא רוסקא ,ווי עפעס כ׳וואלט פארגעפילט ,אז דאס נע ונד
זיין דער פדישער נייער גלות ,וועט זיך ציילען ניט נאר בלויז טעג או}
חדשים ,ווי א טייל ווילען זין לייגען פייגעלעו אין ביזעם אדיין ,נאו
עס וועט זין שלעפען און ציען יארען ...און טראץ דעם האב איך געבעטן מיינע
עלטעדן ,אז זיי זאלען אלעס שטיק לאזען און זיו ראטעווען .כ׳האב אביסעל
באשדיבען ,די מערדעדייען מאם זענען שוין געווען באקאנט ווי אזוי דער
דייטש האט .זין־ נוהג געווען אין אייניגע שטעט אין גאליציע .אבער מיין
בריוו האט שוק ניט געטראפען מיינע עלטערן אין טאמאשאוו ,ווייל דעד
פסיכאז צו אנטלויפען איז שוין געווען אזוי גרויס ,אז ביינאכט האבען זיי
זיך ארויסגעלאזט צופוס קיין ראווא רוסקא ,מיין בריוו איז איבערגעגעבען
געווארען צו א שכן ,און האט זעהר פיל געד׳אלפען ,אז אויך פיל פון די
עקשנים ,האבען געענדעירט זייעד באשלום און האבען פאדלאזט באצייטענם
טאמאשאוו .אבער וואם מער מענשען זענען געקומען קיק ראווא( ,פון דעד
גאנצער געגענט ,ספעציעל פון ציעשינאוו נאראל ,ליפסק ,נמירוב ,איז דאס
לעבען ספעציעל פאר די פליטים (פליכטלינגס) געווארען ווי א גיהנום,
מענשען האבען.ניט געהאט אן ארט ווי דעם קאפ אוועקצולייגען ,אלע בתי
מדרשים און קהלישע בנינים זעגען פארנומען געווארען .פאר א קליק
שטיבעל דלת על דלת האט מען געצאלט לעגענדארע סומעס ,און שפעטער
האט מען אפילו פאר קיק געלט דאס אויך ניט באקומען ,מענטשען האבען
געמוזט נעכטיגען אין די גאסען ,און דערפאר זענען פיל צוריקגעגאנגען אהיים...
קיין טאמאשאוו( ,די ערשטע צייט איז די גרעניץ ניט געווען אזוי שטרענג).
1

צו דעם איז מען דאך נאך א לעבעדיגער מענטש ,וואם דאדף' עסען,
און ניט אלע האבען געהאט וואס מיטצונעמען ,ווייל אפילו גרויסע גבירים ווי
האלץ סוחרים און אנדערע האבען ניט געקענט מיטנעמען דאס האלץ ...און
צו .פאדדינען ביי לופט־געשעפטען זענען ניט אלע מסוגל געווען ,אזיי ,אז
מען האט געליטען הונגער און קעלט ,און דער עיקר מען איז געווען דאכלאז.

דעד דייטש אקועירט  msצװײטן מאל טאמאשאוו
די ערשטע צייט ,האט ער גאר ניט געטשעפעט די אידען ,ער האט
אויפגעפאדערט צו עפענען די געשעפטען ,אז דאס לעבען זאל צוריק ■אדיין
איי אירע גלייזען .וועגען די אידען האבען זיי אנגענומען דעם תירוץ ,אז די
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מערהייט און ספעציעל דער פארמעגליכער טייל איז אוועק צום רום; את עס
איז נאר געבליבען א בינטעל קבצנים.
נאך דריי וואכען רואיגקייט ,האבען די דייטשען אין א שבת צוזאמענ־
געטריבען אלע אידען אין דער טשיינע (דאם לודאווי) און זיי געשלאגען
מכות רצח ,אן א פאדוואס און פאר ווען ,און געהייסען זינגען התקוה ...און
אנדערע אידישע און העברעאישע פאלקס לידער .פאליק ריצער האט אנגעפידט
מיטן כאר .און דערנאך ווייטער געשלאגען .־ ׳
צום ענדע האט מען פאר זיי פאדגעלייענט א פארארדענונג פון די
העכערע מאכט ,עם איז א מיליטערישער באפעל׳ וואם י מוז ' זאפארט און
פונקטלעך אויסגעפירט וועדען מיט דעד־־ גרעסטער אדדעגוגג* טאמאשאוו
איז א גרעגיץ גע בי ט׳ און עם מוז וועדען אידען דיץ /אדער איר קענט
אריבער צום שמוציגען רוס ,אדער אפרייזען טיף אין לאנד נאך' לובלין,
יעדער יוד וואס וועט זיך באוױמען נאד  24שטונדען אין טאמאשאוו ,ווערט
טויט דערשלאגען אויפ׳ן ארט.
אדום דריי הונדערט משפחות מיט .זייערע קליינע .עופה׳לעך,
קיין בעלזיץ בכדי זיי זאלען אריבער צום רוס ,אבער דעד דום
ניט אריץגעלאזט ,און זיי זענען געבליבען אין וואלד אין דעם
יעשען ,ווארטענדיג אויף א ישועה ,אז דער רום זאל עפענען די
.־

p

י■

זענען אוועק
האט ליידער
דעגענדיגען
גרעניץ.

■

־

*

■

דאם השתדלות כיי די רו&ן צו באקומען אריינפאד ערלויכעניש
קינדער און א טייל עלטערע מענטשען האבען זיד אדורכגעשוואדצט
די גרעניץ ,און איבערגעגעבען דעם טרויעריגען מצב .פון די טאמאשאוועד
וואם ליגען אויף די גרעניץ .אין ראווא האבען געלעבט הונדערטער טאמאשאווער
אידען .ענדליך זענען זיד צוזאמענגעקומען די טאמאשאווער פון ראווא און
באשלאסען צו שיקען א דעלעגאציע צום הויפט קאמענדאנט פון גרעניץ געביט,
און אפעלירען צו אים ,עד זאל רחמנות האבען אויף די אומגליקליכע אידען
און זיי אריינלאזען .די דעלעגאציע איז אריבער צום געוועזענעם טאמאשאווער
רב ,הדה״צ ד׳ ארי׳ ליביש רובין ז״ל׳ וועלכער האט אריך זיר באזעצט
אין ראווא ,און אים געבעטען עד זאל באשיינען זייער דעלעגאציע .דעד .רב
האט זיי געענטפעדט :טייערע בעלי בתים ,קיץ שום זאך וואלט פאר
מיד ניט צו שוועד געווען ,בכדי צו העלפען אונזערע ברידער וואס שמאכען
אויף דעד גרעניץ ,אבער ליידער ,איד שאצט ניט אפ די טרויעריגע ווירק־
ליכקייט ,מיר געפינען זיך אונטער קאמוניסטישע הערשאפט ,וואו א רב איז
פסול און טריפה ,מיין אנוועזנהייט מיט זייך וועט נאך פארדארבען די
בקשה ,לטובת הענין איז בעסער איך זאל דארט ניט ערשיינען .די אידען
וואם :זענען געווען .געוואוינט ,אז אין טאמאשאוו זאל תמיד . .דער רב .שטייען
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בואש פון יעדער אקציע ,האבען ניט מסכים געװען צום רב׳ס שטאנדפונקט
און אויםדדיקלױ געבעטען ,אז דער רב זאל מיט זײ מיטגײן.
פארשטענדליך ,אז דער רב איז מיט זײ מיטגעגאנגען .װעז זײ זענען
אריין אין קאבינעט פון קאמענדאגט ,א פאלקאװגיק פון גרעניץ קארפום.-
איז זײן ערשטע פראגע געװען אויפ׳ן רב ,וועד איז דעד מענטש — ,רױיל
ױין מאסיװע הויכע פיגור ,און פאטריאדכאליש געשטאלט ,און טראדיציאנעלען
רבנישען לבוש ,האט געצויגען זיין אולפמערקזאמקייט .האבען זיי געזאגט
דאס איז דעד רב פון אונזער געװעזענע קהלה ,וואם האט זיר עװאקואיױט
דא צו אייך .איז זיין ערשטעד אנטווארט געווען  tדער רב מוז אדױסגיין ,ביי
אונז זענען רבנים פארהאסט און נישט װיגשענםוועדט ,איד זענט ניט מעד
אין דעם■ פאשיסטישען פױלן...
בלית ברירה איז דעד רב אדױס״ און די ועלעגאציע האט מיט טדערען
געבעטען רחמנות פאר די פאדוואגעלטע בדידער״ װאס שמאבען אין די
קעלטען אונטער דעם פרײען הימעל אויף דער גרעניץ ,און לײדען קעלט
און הונגער און נויט צוזאמען מיט אלטע קראנקע און ױנגע עופהלעך.
אבעד זיין אגטווארט איז געווען א האדטער רוסישעד ״גיעט״. . .
עם האט ניט געהאלפען קיץ וױינען און בעטען ...און די דעלעגאציע
אײ אװעק אנטױשט און פארשעמט.

מען שייןט  8נײע דעלעגאציע 5ןײן לבוכ (לעמכןןת)
טאמאשאווער אידען זענען ניט אפגעשטאנען ,דער פײן און יסורים
פון זייעדע לאנדסלײט האט זײ ניט געלאזט רוהעז ,און עס איז באשלאסן
געווארען אפשר אין לעמבערג וואו עס געפינט זיך די צענטדאלע אקופאציע
מאכט ,װעט מען גיכער פועלן.
די דעלעגאציע איז באשטאנען פון די פעדזאנען  :יחזקאל רובין ,יצחק
מאיר פלוג און עלע ד׳עלער .זיי האבען באקומען א רעקאמעגדאציע צו
איינעם פון די העכםטע אין דעד פארטײ היערארכיע״ (װעלכער האט געהאט
א נאענטע משפחה פאדבינדונג מיט א געװיםען טאמאשאװער געזעלשאפטליכן
עסקן ,און מיט זיץ השתדלות ,איז די דעלעגאציע אויפגענומען געװאדען פונ׳ם
הױפט קאמענדאנט איבער׳ן גאנצען גדעניץ קארפום א ב.ק.וו.ד .גענעראל .עד
האט גערעדט מיט דער דעלעגאציע אין דעד פוילישעד שפראד״ אױםהעדענדיק
די טרויעריגע לאגע פון די אידען״ וואס ליגען אויף דעד גדעניץ אין די
קעלטען און שנײען .האט ער זעהר העפליך געענטפעדט ,אז ליידעד קען עד
ניט געבען די דערלױבעניש .װען מרס .עלע העלעד וואט האט באגלײט
די דעלעגאציע האט פאר אים געזוײנט ער זאל רחמנות האבען אויף אומ־
שולדיגע טויזענט נפשות ,האט עד געענטפערט הײנט איז קריגס צייט׳ אױף
י י דעדנער פון װעלטם פאליטיק ווערען צעריבען מיליאנען לעבענם און דאס

יזמר בון

761

שפילט קיץ ראלע .ניט ,ווילט איד ,אז  8טויזענט נפשות זאלען ענדעדן
אוגזער פאליטיק ,איך פעדזענלעך האב מיט אייך מיטלייד ,אבער כ׳קען
אייך אין דעם פאל ליידער גארניט העלפען ,איר וױיםט נאד פץ טאמאשאווער
אידען׳ וואס מען האט די אוועקגעטריבען צו דער גרעניץ ,איך ודים אויך
פון אזעלבע באריכטען פון אנדערע גרעניץ געביטען ,דאדט ווערט דורך
היטלערץ אריינגעשמוגעלט דייטשע שפי אנען ...און מיד מוזען ד ץ פארזיכטיג.
ווען די אידען האבען דעדהערט דעם חשד ,האבען די געזאגט ווי קען
דאס איעפאלען אידען זאלען זיץ דייטשע שפיאנען .זיץ ענטפעד איז געווען,
אז יא .אץ די דעלעגאציע איז אוועק מיט גאדגיט.
די אידען האבען געמוזט בלייבען ביים דייטש.

דעד גורל פץ די אידן וואם זיינען «וועק פץ ט$מ«8אוו
וױ כ׳האב שוין דערמאנט איז די דידה פראגע אין ראווא געווען
ממש קאטאסטראפאל ,כאטש די אידעץ האבן זיך צעשפדייט אין די שבנותדיגע
שטעט ווי זאלקווא ,קוליקאוו ,מאטט ,לעמבערג ,א .א .דאך איז אוממעגליך
געווען צו עקזיסטירען ,אץ ענדליך האט די רוסישע מאבט .אראפגעשיקט
קאמיסיעס וועלבע האבען ווערבירט אדבייטער קיץ רוסלאגד .אידען פץ
טאמאשאוו וועלכע האבען געקענט רוסלאנד פץ פאר די ערשטע קריג אץ
האבען געוויסט פון דעם נאטירליבען רייכקייט אץ זעטיגקייט פון דאדט ,האבען
זיך פארשריבען צו פארען פרייוויליג ,ספעציעל עמך״ וואם איז באשטאנען
פץ בעלי מלאכות ,האבען וואלונטירט צו פאדען קיץ זשמערינקע ,בעדדיטשוב
זשיטאמיר אץ אנדערע אוקדאינישע שטעט ,טייל זענען געפאדען אויפץ
אוראל ,אדעד נאך ווייטער ,נאטידליך האבען די ווערבאווטשיקעם צוגעזאגט
גאלדענע גליקען ,אבער ניט אלע האבען געהאט דאס גליק באשטעטיגט
צו ווערען ,און טייל האבן ניט געוואלט צוליב רעליגיזעע מאטיווען ,ווי ע© את
נאד אריבער א פאר וואכען און עס האבען אנגעהויבען קומען פון דארט ביטערע
בריוו וואם האבען אויםגעדדיקט אנטױשונג און פארביטערטקייט ,אץ צוליב
דער צענזאר האבען זיי געשריבען פארשטעלט ,כ׳בין שוין דא א מאנאט ,און
כ׳האב נאך ניט געזען הער צוקער ,א צווייטער האט געשדיבען ,אז הער
מילכמאן איז א זעלטענער איינגייעד ביי אונז אין שטוב ,א דריטער האט
געשריבען ,אז די פאמיליע פוטער איז דא אומבאקאנט ,די רמזים האבען
אלע פארשטאנען ספעציעל ווען עם איז אדורך אפאר חדשים אץ א טייל
איז געלונגלען צו אנטלויפען און האבען פעדזענליך איבערגעגעבען פון די
גרויסע צרות ,אז עס איז כמעט גאר נישטא ,און דאס וואס מען קאן שוין
יא באקומען מח מען דערויף שטייען שעה׳ן אין דער רײע» (אטשעריט) .ארן
אז דאס 'לעבען ווערט נמא ,0אץ ווען זיי זענען ־אנגעקומען ,האט מען אויס־
געדופען פאר די שטייענדע אין די רייען ,אז די מענטשען קומען פון פוילען
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וואו זײ האבען שזין  20יאר  .ניס געזען קיין צוקעד —זאל מען זיי .דערלױבען
צו באקומעז אויסער דער דײע ,די אלע שלעכטע ידיעות האבען גורם געװען
אז א טייל אידען האבען זיך צודיק געשװארצט צום דײטש.,און די מערהײט
װאם איז געבליבען האבען ניט געװאלט אננעמען די רוםישע בירגערשאפט.
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א איױשע משפתה ,זײ ,טראגען די געלע לאמע
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די •#§&#דפױז&*וע
נאכדעם ווי די געוועזענע פוילישע געביטען זענען אפיציעל און
״פרייװילינ״ אנגעשלאסען געװארען אין רוסלאנד .אלם' זאפאדנא אוקדאינא און
זאפאדגא ביאלא  .דוסיא ,האבען אלע איינוואוינער געמוזט נעמען דוסישע
פאספארטען ,ודיל אין רוסלאנד קען ־א י מענטש ניט עקזיסטידען אן א
פאספארט ,ווי אן א בשמה ,עס איז זיך פשוט אוממעגליך צו באוועגען׳
אדעד צו באקומען אדבעט ,ווייל וואו איר גייט וועדט איר לעגיטימירט.
■

די פליטים האבען אין דער גרויסעד מעדהייט ניט געוואלט נעמען
קיץ פעסעד ...זיי האבען גע׳טענה׳ט ,מיד זענען פוילישע בירגעד ,וואם איז
אקופידט דורכץ דייטש ,מיד בעטען אזיל רעכט ,נאנסען פעסער ,אדער
שטאטלאזע פעסעד ,אבער ניט קיץ רוסישע ,די אלע מענטשען זענען זומעד
 ,1940פארשיקט געווארען אין סיבירעד טייגעם אדער אגדעדע ווייטע צפון
פארשיקונגס פלעצער.
-

אייבצעלנע האט מען געשיקט אין טורמעם אץ לאגעדן ,און פאמיליעס
אין ״פאשאלקעם״ (וועגען דיעד קאטאדגע לעבען פאדערט זיד א באזונדעדע
אפהאנדלובג ,איך וועל נאד ציען בדרך כלל דעם סך הבל ,פץ די אידען,
וואס זענען געווען די ״גליקליכע אץ זענען פארבליבען אין זאפאדבע איז
ליידער כמעט קייגער ניט געבליבען ,ווייל די זענען אומגעקומען דורכץ
דייטש ,ווען ער האט צוריק פארנומען גאבץ פוילען ,פון די וואס זענען
געפאדעז ״פדייוױליג״ קײן רוסלאנד ,איז מיט׳ן אויסנאם פון די אידען וואם
האבען געוואוינט אין זשמעדינקע וואס איז צוגעטיילט געווארען קיץ רומעניע
אויך ליידער-א קליינעד טייל געבליבען ,פון די אידען וואם זענען פארשיקט
געווארען קיץ סיביד ,אדער אריינגעזעצט געווארן אין לי טודמעס און לאגערן
אץ די טיפע און ווייטע געגעגטען פץ רוסלאנד איז אין אלגעמיץ פון זיי
געבליבען לעב!ען ביי עדך  50פדאצענט ,אלן פון זיי  .באשטייט דער •שארית
הפליטה פון די טאמאשאוועד אידען ,וואס זענען צעזייט אץ צעשפדייט
בארבע פינות העולם ,די מערהייט האט עולה געייעז קיץ ישראל ,און
א השוב׳עד טייל אין די פאראייניגטע שטאטען פון אמעריקע ,אץ די רעשט
אין קאנאדע אץ דרום אמעריקאנער לענדער ,גאד א קליינער פדאצענט
געפינט זיך אין איידאפע
•*
*

I

1

דעד גורל פון די אידן ױאפ זײנען פארגליס אץ
*
*

I

אין טאמאשאוו האט זיך צעביסלעך צודיק געשאפען א שיינער אידישעד
קיבוץ ,פץ די אלט געזעסענע ווי אויך פון פלל נייע צוגעקומענע .די אידען
האבען אנגעהויבען זיך פארזיכטיג צו באווייזען אין די גאסען ,פרואווען פאר־
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דינען א זלאטע ,און אפגעמענדיג די גרוסען פון שווערען לעבען אונטער די
רוסען ,האבען זיי שלום געמאבט מיט׳ן גודל און געהאפט איבערצולעבען
דעם קריג אינטער׳ן דייטש.
דעד דייטש האט אפילו ארויסגעגעבען א פארארדענונג אז אידען מוזען
טראגען די ארים בענדעד מיט א מגן דוד אלם 'צייכען צו דערקענען א איך.
אבער אידען האבען מיט דעם אויך שלום געמאכט ,אבי מען שענקט זיי
דאס לעבען און קענען פאדדינען בצמצום אויף בדויט.
1

דעד יודען־ר8ט
קיין געטא איז אין טאמאשאוו איבערהויפט די ערשטע צייט ניט
געשאפען געווארען׳ אידען זענען ממילא געווען קאנצענטרירט א ת ם דעם
מארק ,נאר א אידען דאט פארטרעטען פון אלע קריחען אץ ממש מיט א
פארטיי שליסעל (כאטש אזעלכעס האט אוגטערץ דייטש ניט עקזיסטירט)
איז געשאפען געווארען מיט יהושע פישעלזאהן אלס אידען עלטסטער בראש.
די אויפגאבע פון אידענראט איז געווען צוצושטעלען ארבייטער פאד דעד
דייטשער אקופאציע ,און בייהילפיג זיין די נויט באדערפענדע אידען,
וועלכע זענען עלעמינידט געווארען פון וועלכע סאציאלע הילף פון דער
קאמונאלער מאכט.
דאן איז פלוצליגג געקומען די עדשטע קאנטריבוציע שטראף אויף
דער אידישער קהלה אין דעד סומע פון  3הוגדעדט טויזענט רייכם מארק,
דעד יודענראט האט גע׳טענה׳ט ,אז די רייכסטע אידען זענען אנטלאפען
און עס זענען געבליבען נאד די ארימע ,דעד דייטש האט געעגטפערט :גענוג
געזויגען פויליש בלוט ,נעמט פון אייערע באהאלטענע אוצרות .אידען האבען
אוועקגעגעבען די קידושין ריבגלעך ,דאס לעצטע וואם זיי האבען פארמאגט און
צוזאמענגעשטעלט די געפאדערטע סומע.
די •אידען האבען אויך געמוזט אויסמעבלירען און איינארדענען' מיט
אלע נויטיגע הצטרכותץ פון שטוב געברויך די דייטשע באאמטע ,וועלכע
האבען געוואועט אין טאמאשאוו אין א גרויסער צאל ' ,צוליב דעם וואס
עם איז געווען א גדעניץ שטאט.
f

ואם דעליגיעזע לעגן
ווי באוואוסט איז ניט געווען דערלויבט קיין שום רעליגיעזע •אקטי־
וויטעטען אפיציעל האט אפילו קיין שוהל ניט עקזיסטירט ,די שחיטה איז
אפיציעל דורך דעד מיליטערישע מאכט שטרענג פאדבאטען געווארען ,דאך
האבען אידען מיט דער גרעסטער מסירת נפש׳דיגקייט ווייטער פארגע«עצט
' ;'
דאם רעליגיעזע לעבען.
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שוחט איז געווען ר׳ ברוך הורוויץ ר׳ מרדכי ,יוספ׳ם איידים ,רב איז
געווען דער יארטשעווער רב הרב פסח זיטזאמער ,מלמד איז געוועז ד׳
מאיר קלאדמאן.את דוד ראובאלעם ,נחום שמש האט אגגעפירט טיט אלע
קהלישע טעטיגקייטען ,ווי אויך דאם מנין איז ביי אים י אין הויז פארגעקומען.
חברה קדישא האט אפיציעל עקזיסטירט ביי דעם יודען ראט ,ודיל
אויף דעם פעלד זענען זיי געווען זעהר טעטיג׳ ווי אויך די מקוה האט
פונקציאנירט ,ווייל דעד יודען דאט האט פארוואלטעט מיט דעם מרחץ״
ממילא האט מען שוין געקענט אדורך שמוגלען צו ווארימען די מקוד /.איך
וויל אויך באמערקען״ אז מוהל איז אויך געווען ברוך שוחט! און הגם ס׳איז
פאדגעקומען ווייניג געבורטען״ יגאד אויב עם האטי .זיך געטדאפעןי .י האט
ברוך שוחט דאס י קינד מלה געװעןt .
ליידער איז דעד פינאל געווען א טרויעריגעד ,א גוי האט גע׳מסר׳ט
צו דער געסטאפא ,אז די אידען פראקטיצירען שחיטה ,דאס איז געווען אין
ווינטער  ,1941האט די געסטאפא ארויסגעגעבען א מעלדוגג• ,אז דעד געריכט
וועט זיין אן עפענטליכער אין מיטען .מארק אין עק פון לוואווסקא — ,רינעק
קאשטשעלנא; .און טשייני גארטען׳ און געהייסען אהין בדענגען א יאטקע־
קלאץ ,דאז האט זי פארארדענט אזא  .ספעקטאקעל ,זיי האבען גענומען  2אלטע
אידען ,וואם האבען זיוי ניט אפגעשוירען די בערה און האבען געהאט זעהר
לאנגע בעדה שמחה׳לע און גחמיה׳לע מלמדים״ .יעדענס בארד איז פעסט
צוגעקניפט געווארען צו א שטארקען שטריק״ און אין דעם שטריק האט מען
איינגעשפאנט א שליטען״ אויפ׳ן שליטען האט מען אוועקגעזעצט 'בדוך
שוחט מיט די חלפים אין די האנט״ און א געסטאפאוויעץ האט גענומען א
בייטש אין זיך אוועקגעזעצט אויפ׳ן שליטען ,און געשלאגען די צוויי .מלמדים
איבערץ פנים ערגעד ווי מען שלאגט פערה און זיי האבען אזוי דורך זייערע
בערד וואס זעגען געווען פארבונדען מיט שטריק געצויגען דעם שליטען
ביז צום באשטיטטען פלאץ .פאדשטייט־ זיך ,אז די פוילישע שקצים און
שיקסעם זענען  .צעזעצט׳^געווארען .פאר געלעןכטער את הנאה  . . .ווי מען
פייניגט די אידען און די עלטערע רבנים .אין איץ זייט זענען אוועקגע־
שטעלט געווארען׳ די אידישע באפעלקערונג ,און אויף דעד צווייטער זייט
די קדיסטליכע באפעלקערונג.
דאן איז אתיף אויף א ספעציעלעד טריבונע דער שטאט קאמענדאנט
און האט איבערגעגעבען דער באפעלקעדונג וועגן דער  :גרויליכער רציחה;״
פון 3דעם אידישען ראבינער ,ער האט געוואגט צו שחטן א קעלבעל לויט׳ן
אידישען ריטואל און גורם זיין בחינמ׳דיגע צער .צו א שטי  0באשעפעניש,
און גלייכצייטיג ,באקידצט די קדיסטליכע באפעלקערוגג מיט צונעמען זייער
פדאדוקט ,דערפאר ווערט דער ראבינער באשטראפט מיט אפהאקען די
פינגער .פון ביידע הענט׳ את די פוילישע פאליציי האט צוגעשלעפט דעם
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»אמאש»וער
הענט אויפ׳ן יאטקע קלאץ און אים

נאכ׳ן אורטייל איז אתיפגעגאנגען א פאלאק און קאלאביראטער פון
די דייטשען און האט געהאלטען א רעדע אויף פויליש און אנגעוויזען די
גרויסע הומאניטאדע געפילען פון דעם• קולטודעלען דייטשען פאלק .ורייל
אייגענטליך איז דאך געקומען דעם שוחט טויט שטראף ,און די דייטשען
זענען געווען אווי גנעדיג צו אי ם את האבען אים געשענקט דאס לעבען,
גאר די פינגער אים אפגעהאקט בכדי עד זאל מער ניט קעגען באגיץ דעס
פאדברעכען ,צו קוילען לויט׳ן בארבארישען אידישען געזעץ .אונטער הילכיגע
תאווה׳דיגע אפלאדיסמענטען ,האט מען אנגעהויבען צו באווארפען די אידען
מיט שניי און שטעקינעם ביז זיי זענען נעלם געווארען.

אין די שוועדע גפיםח יאדן
איך פארשטעה אז איר וועט טראכטען עס איז בוודאי א טעות־סופר,
אדער העכסטעבס א געפליגעלטע מליצה .ווארים ווי איז דען דאס מעגליך?
מ׳האט שוין געהערט פון גסיסה־מאמענטן ,אדעד גסיסה־שעה׳ן .אבער
קיינמאל ניט קיין גסיסה יארען ,אבער מיינע טייערע ברידעד׳ ווען אן
איינצעלנער מענטש שטארבט איז נאר פאדאנען גסיסה־שעה׳ן ,ווען אבער
א גאנץ פאלק שטארבט ,און נאך מיט אזעלכע מיתות משוגות ואכזריות.
דאן איז ליידער פאראנען גסיסה־יאדען.
און א טעות מאכען די וואס האבען דאם ניט אדורכגעלעבט אדער
ווילען דאס ניט פארשטיין .דער טויט־אורטייל איבערץ אידישען פאלק.
איז ארויסגעגעבען געווארען דעם טאג ווען דאס דייטשע אפלק האט איבער־
געגעבען זייעד מלוכה אין די הענט פון דע  0הינטישען משחית היטלער.
דער אורטייל אלז אויסגעפירט געווארען אינ׳ם טאג פון י״ז באלול .תרצ״ט.
רער פארשאלטענער טאג ווען היטלער האט אנגעפאנגען זיין וועלט שחיטה
אין פארם פון אטאקירען מיליטעריש דאס לאנד פוילען ,דער גרויזאמער
טויט האט זיך געשלעפט את געצויגען ,בידן טאג ,וואס די אליאירטע האבן
באזיגט די היטלער חיה מיט זיינע באדבארישע חיילות״ נאד אויב אין
די ערשטע חדשים אדער דאם ערשטע יאר האבען ניט אלע פאדשטאנען
דעם טייוולאנישן שפיל ,איז נאך א יאר היטלער־קאסט איז שױן מעד
ביי קיינעם ניט  .געווען קיץ מינדעסטער צווייפעל .אז מיר אלע זענען
קאנדידאטען פאר׳ן היטלערישען מלאך המות ,עס איז נאר געווען א
פדאגע וועד פריער און ווער שפעטער און אדער מיט א לייכטען טויט —
א קױל אין קא& אדער געמוטשעטען הונגער טויט.

יזכור  .ב1ך

TOT

די קאלאפי־ראציע ■פון -די ־פ$לי?8ן מיטן דײ«ש
■

איידעד כ׳גיי איבערגעבען די לעצטע און טרויעריגסטע קאפיטלען פון
דעם ענדגילטיגען טראגישען קאטאסטראפאלעז סוף פון דעד אידישער בא־
פעלקעדונג אין טאמאשאוו ,שװימט אױףי אין מוח די אוטפארשטענדליכע
פראגע ווי אזוי איז עס מעגליך .אז די פאלאקען ,וועלכע האבען געלעבט
 500יאר טיד .ביי טיר מיט זייערע אידישע שפנים ,געאדבעט און געהאנדלט
צוזאמען און  ,מיט 'פיל פון זיי אנגעהאלטעז זעהר פרייינדליכע באציאונגען.
די וואס האבען צוגעזען ווי אדוי די אידען האבען אויפגעבויט זייערע
שטעט און פארשאפט נייע פרנסה קוואלען פאר זיך און פארי זייערע שבנים
די ניט אידען .זיי וואס האבען גוט געקענט דאס ערליכע הארעפאשנע לעבען
פון דעם ארימען אידישען בעל מלאכה׳ אה די איידעלע מידות פון דעם
אידישען פאלק וואס האבען אין אלע נויטען געהאלפען זייערע שבנים ,און
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כמעט קיעמאל ניט ארױסגעגעבען פון ױן א מערדער אדער אי שװערען
פארברעכער ,פארװאס האבען זײ ניט געהאלפען די אידען אין אזא עת
צרה ,ניט נאר זײ האבען ניט געהאלפען נאר די מערהייט פדן זיי פדן דעם
גראביאן ביז צום אינטעליגענט ,פון דעט פרײדענקעד און אמונה־לאזער
ביז צו די טיף גלױביגע קאטאליקען האבען מיטגעלאפען און קאלאבארירט
מיט׳ן דײטשען אקופאנט צו פארניכטען און פארטיליגען דאס אידענטום.
זייערע הענמ זענען פאדשמירט אויף אייביג מיט׳ן רײנעם אומשולדיגען
פארגאםענעם אידישען בלוט ,און די ױאם האבען זיך דירעקט ניט מיט־
באטײליגט אין דעם שדים־טאנץ צו פארגיםען אידיש בלוט ,זענען געשטאנען
און אנגעקװאלען און הנאה געהאט װאס אנדערע טוען דאם װאס זײ זענען
צופרידען צו זען א אידען רײנע פוילען...
לויט מיין מײנונג פון דעם װאס איך האב איבערגעלעבט ,צוגעזען
און זיך אגגעהערט פון די שבנישע שטעטלעך״ אי 1ניטא כמעט קײן איין פאלאק
װאס זיין געוױסען זאל זײן דיק בנוגע די אידען פארניבטונג (מען רעדט
ביט פון די געצײלטע חסידי אומות העולם ,וואם זייעד פראצענט זאץ״ איז
ניט אמאל אחד מני אלף ,וואס זיי האבען זיך איינגעשטעלט דאם לעבען
צו דאטעווען א איה וזי באקאנט יעדער רעגעל האט זיו זיין אויסנאס,
און אין טאמאשאוו איז ליידער איינער פון צווישען צען טויזענט אויך
ניט געווען).
h

4

די אייכיקע שגאה

bis

איד
«

דער אנטיסעמיטיזם האט זין געשטיצט אויף א מכלומר׳שער ״דךײ
אייניגקייט״ ) 1 :רעליגיעזער מאטיוו ,די לעדע פון קריסטענטום ,אז הער
איד האט געקרייציגט זייער געטשקע ,אז דער איד איז פארשאלטען אזיף
אייביג ,און קענען מער ניט האבען קיין תיקון אויב זיי בלייבען ביי דער
אידישער רעליגיע ,און דאס איז איבערגעגאנגען בירושה פון דוד צו דור
מיט אלע זייערע פאנאטישע בלבולים ,כ׳געדענק ,אז ווען כ׳פלעג באגלייטען
דעם רב צום דאווענען .פלעגען מיר דורפגיץ דורך א אריטע גױע ,מאס דער
רב מיט די אידישע שכנים האבען זי כמעט אינגאנצען אויסגעהאלטען ,מען
זי האט געוואלט איבערשרעקען איר קינ ה מען מיר זענען גראדע פארביי־
געגאנגען זייער מאוינונג ,פלעגט זי שרייען צום קינ ה פאלגסט מיו איז גוט,
אויב ניט מעל אין דיר איבערגעבן צום ראבין ,און עד מעט דיך שחט׳ן,
בדי צו האבען קריסטליד בלוט אויף פסח.
עקאנאמישער סטרוקטאר .אידען זענען רייך ,אידען זענען די
)2
סוחרי^ ,מאס נאגען אזיס דעם פאלאק׳ס בלוט ,און מאכען א לייכטען
גראשן די קנאה האט זיי אויפגעפרעסען ,איי דאס מאס זיי שיכור״ן האט
שוין דעד איד גענוג אויף פרנסה ,דעד איד לעבט מיט חשבון ,און טוט
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דעם גראשען אריף צווייען צר שפאלטעו פון דעם דוילען זיי ניט וויסען.
זיי האבען נאד געזען ,אז אלע געשעפטען באלאנגען צי די אידען.
פאטריאטישער — פוילען פאר פאלאקען ,יראם ציט אריך זיין שירש
)3
אין אייפערזיכט און קנאה ,ומיל די אידען זענען געויען דעד געטרייסטער
עלעמענט פאר דער מלוכה ,דעד פאליאק בטבע איז א שלעכטער און ענגהאד־
ציגער ,א בעל גאויה אץ ניט פארגינער ,ומ דאס פאלקס װערטל האט זיד אמס־
געדריקט ער איז א פאלאק מיט די ייאנצעם ,א פרומעד און דעאקציאנער ,א
פוילער און ליידיג גייער מיט גרויסע תאוות ארן אפעטיטען .פאר אלע זיינע
פערזענליבע און פאלקס דורכפאלען האבען זיי געזען אין דעם איד דעם שעיר
לעזאזל ,אויב אלע מאל איז דאס געווען אן אינדיווידועלעד חשבון ציוישן פאלאק
און איד ,האבן די פאליטישע פארטייען געמאכט פון דעד אידען פראגע א
גרויסע פאטראווע ,און אויפגעבלאזען אין לאנדסמאסשטאב ,אז דער איד איז
שרלדיג אין אונזערע אלע אומגליקען ,און ווי נאד מיר וועלען פטור ווערען
פון דעט פארשאלטענעם איד ,זענען מיר געהאלפענע ,אץ אין די לעצטע
יארען האט זיך רוי א ברויזענדער ים צעבושעוועט און צעשפילט דער אנטי 
סעמיטיזס ,ארן דעד פאלאק איז אייך אין דער נאטרר ניט קיץ זעלבסטשטענדי־
גער ,זיי זענען זעהר שטארק באאיינפלוסט געווארען פון דעם דייטשען שכן,
איבערהויפט זיי האבען געזען דעס גרריסען דערפאלג וואס זיי האבען מיט׳ן
אנטיסעמיטיזם ,דאם אלעס האט זיי געמאכט פאר פולשטענדיגע שותפים אין
דעד אויסראטונג פון דער אידישער באפעלקערונג.
1

די ענדגילטיקע ליקווידאציע
כאטש די אידען האבען חיכף געמוזט אנטאן דעם אידען צייכען די
אזוי גערופענע ״אפאסקע״ אבער קיין אפגעצוימטע געטא איז אין טאמאשאוו
ניט געשאפען געווארען ,אידען זענען נאד געווארען קאנצענטדירט אין געגענט
פון דעד זאמאשטשער גאם און אלע מאל מעד איינגעשדומפען דעם ויאוין־
שטח ,און אויב מען האט פארגעסען די אפאסקע ,אדער געטראפען אין
גויאישען געגענט האט מען באשטראפט מי ט תפי0ה און געלט ,צום ערשט
האבען זיי ארויף געלייגט אויף די אידען גרריסע קאנטריבוציעס ,און נאכדעם
אלע געשעפטען און פארמעגענם קאנפיסקירט .אידען האכען נים געטארט
האבען מער ווי  500זלאטעם שפעטער איז עס רעדיצירט געויארען ביז 300
זלאטעם ,פארקלענערט די ברויט נארמע פרן  30דעקא א טאג ביז .20
אידען האבען געמוזט גיין אויף עבודת הפרך און געשלאגען אין באליידיגט
געווארען און טייל מאל אייך דערשלאגען געריארען צרם טויט ,אבער דאס
אלעס האט נאך ניט געמיינט דער סוף ,נאד ווען מען האט שוין אנגעהויבען
דירעקט שיקען אין די טויט לאגערן ,דאן האבען שױןאלע געזען די.
ענדגילטיגע פארניכטונג.
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די דיימישע טאקטי?
דאס ערשטע אנווארפען אן אלגעמיינע מורא און פחד אויף דעד
אלגעמיינער באפעלקערונג ,ווי ווערגענדע שטריק איבער די העלזער ,און דעד*.
נאך ספעציעל איבער די אידן ,מאכען הפקר זייער פארמעגן ,דערנידערונגען
און באליידיגען זייער כבוד וױ זיי האבען געטאן אין טאמאשאוו אויסגעקליבען
די זקנים און זיי געהייסען איינהילען אין די טליחים מיט ספרי תורה אין
די הענט און מארשירען ,מיט מיליטערישען טאקט צום מארק ,און דארט
אוסשפרייטען .די ספרי חורה .און טאנצען אויף זיי באגלייט מיט שלעג און
קלעפ .דאן האט זיך אנגעהויבען דאס אוועקשיקען אויף ארבעט פון  12יאר
ביז  ,50די עלטערע און קינדער אוועקפירען קיין בעלזיץ ,איבערלאזען די
מיוחסים ,ער האט אייביג געמאכט אויסנאמען ,בכדי עס זאל זיך פאר׳גנב׳ענען
א געדאנק אפשר וועט מיר געראטען לעבען צו בלייבען ,די דייטשע טאקטיק
איז געווען נארען מיט שקרים און טיילמאל מיט אמת בכדי צו דערוועקען
האפענונג ,אז עם איז דא א מעגליכקייט פון רעטונג פאר׳ן פרייז פון
געהארכזאמקייט אפצוטעמפען דעם געדאנק פון פארצווייפלונג און אומעגליכ־
קייט פון רעטונג ,וואס קען שטויסען צו רעוואלט ווייל עם איז שוין ניטא
וואס צו פארלירען ,און יעדער זאל טראכטען מיך מיינט מען ניט ,מיין
ארבעט איז וויכטיג ...און אייביג נאך אן אקציע ,ווי מען האט אפגעשיקט
א טראנספארט אויף יעגער וועלט איז געווארען מכלומר׳שט גוט ,און דאס
האט שוין צעשפילט די פאנטאזיע מיר וועט געלונגען איבערצולעבען די קריג.
■

מעדקווירדיג ווי מאוימדיג עס איז געווען דאס לעבען די סאדיסטישע
פיינוגגען פון די דייטשען ,וואס איז געווען גרויזאמער ווי די גרעסטע
פיינונגען פון דעד אינקוויזיציע ,איז דאס לעבען געווארען טייער און חשוב,
דער ווילען צו לעבען איז געווען אזוי גרויס ,אז פאר״ן פרייז פון וועלען
לעבען בלייבען ,זענען זיי געגאנגען אומגעשטערט צום טויט ,ווייל ערגעץ
וואו אין די טיפענישען פון הארץ האט געטליעט א פונק פון האפענונג
געראטעוועט צו ווערען »ין דעד לעצטער רגע ,און עם לוינט זי ך אלעס צו
ליידען אבי צו דערלעבען די מיגוט פון דערלייזונג און באפרייאונג.
ביי אנדערע האבען די צרות אוועקגענומען יעדער פעאיגקייט פון
טראכטען און דענקען .אלע חושים זענען געווארען אפגעטעמפט ,מען איז
פארוואנדעלט געווארען אין אויטאמאטען וואס דארפען אויספאלגען יעדען
דייטשען באפעל ,אפילו צו גיין אין דעד ערד אריץ .עם זענען אפגעשטארבען
די געפילען פץ טאטע צו קינד ,ברודער צו שוועסטער און צוגעבונדענקייט
צו אן אייגענעם ,די וואס האבען געמאכט •א פרואוו פץ אנטלויפען זעינען
נעפייניגט געווארען מיט די שדעקליכסטע ענוים ,און בכוונה גענוצט דערצו
די פאלאקען ,אידען זאלען פסיכש צוזאמענברעכען ,זעענדיג ,אז דער גאנצער
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אדום און אדום איז פאדסמט און פארץ פדית פון• א קילא■ צוקער ררעט־יעדער
פאלאק זיין נפש איבערגעבען דעד דייטשעד מאכט ,דאס איז דער סרה רואם
אידען זעגען אומגעשטערט געגאנגען צו דעד שחיטה .פון איין דים האט מען
ניט געזען קיץ שטראל פרן האפענונג אויף רעטונג ,און פין דעד צררייטער
זייט האט מען געוראלט לעבען נאך א שעה אפשר רועט זיך אין דעד לעצטער
רגע שאפען א מעגליכקייט פון רעטונג .אין  1942האט זיו אנגעפאנגען דאם
שיקען טראנספאדטען קיץ ציעשיניב און פון דאדט קיץ בעלזעץ ,די מיוחסים •
האט מעןגע שיקט קיץ .טארנאוואטקע ,אבער ■אלץ האט געפירט צי איין  .צלל
און תכלית ,צר פארניכטונג פון טאמאשאוועין אידענטום און מיט דעם אלעמען
האט אנגעפירט דעד דייטש פאנצער.
,

 8מופטער פון דייטשעו גארכאויזט
שיין נאך די גרויזאמע אקציעס וואס עס איז שיין ניט געבליבען
קיין קינדעד אין טאמאשאוו ,טייל זענען צעריסען געיוארען דודך די דייטשע
תלינים אדער געווארפען געיוארען לעבעדיגערהייט פאר די העט ,און די
דעשט זענען אפטראנספארטידט געריאדן קיץ בעלזעץ ,אין גאז אויוון ,האבען
זיך געפונען א פאר פרויען שניידערעס וראם האבען געארבעט זעזזר פלייסיג
ביי דייטשע אפיצירען און האבען זייער ציכטיג געהאלטען אין ארדענונג ,די
ארבעטס שטעלע ,און האבען זעהר צופרידענגעשטעלט ־ מיס זייער נייען די
דייטשע פאמיליעס .ענדליך איז זיי געלונגען אייבצוקררארטירעןי זייערע קינדער
ביי א גוי ,אין די דייטשען האבען זיי געגעבען דאסי ערנהאפטע דייטשע עהרן
יוארט ,אז זייערע קינדער ררעלען זיי ניט דער׳הרג׳ענען אדער אורעקשיקען׳
דאם איז שוין געווען אין ווינטער  1944אין א־פראסטיגען טאג ,זיי האבען שיין
געהאט א גרויסען רעזעררי קליידער• ,האבען זיי גענומען די פרויען מיט די
קינדער אץ איועקגעזעצט אויף פורען ,די פרריען האבען פארשטאנען ,אז דאס
איז שרין זייער לעצטער ררעג ,האבען זיי געפרעגט די דייטשען רואו איז אייער
עהרן ווארט ,אז איד מעט ניט טויט שלאגען אונזערע קינדער ,די דייטשען
האבן געענטפערט ,איר קענט זיין זיכעד אז' מיד געוויסענהאפטע דייטשען
ורעלען ארנזער עהרן ררארט ניט פארשוועכען ,זאגאר צו די פארפלז־כטע אידען.
זיי האבען די מוטערס פארשלאטען אין דעם שטאטישען"שעכט־הויז און
פארפארען צו ב ^ אנ ס טייך ,אויסגעטאן די קינדער מוטער־נאקעט,
איינגעטינקען זיי אין וואסער ,און דאן זיי לעבעדיגערהייט אוועקגעלייגט אויף
דער ערד ביז זיי זענען דערפרוידען געווארען צום טויט ,נ או אייניגע
שטונדען האבען זיי'׳אהין צוגעברענגט די מוטערס ,און •זיי געזאגט ,מיד האלטען
אונזער דייטשע ערן ווארט ,דא האט איד אייערע קינדער גאנץ אומבארירט
שיין ׳אויסגערואשען; פארשטענדליך ,אז די מוטערם זענען געווארען ווילד
משרגע פאר צררת ,די •דייטשען' האבען' זיי מיט די'י קינדער צוריק ארריף
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געווארפען אויף דעם וואגען און זיי צוגעפירט צום אידישען בית עולם״
געצווינגען די מוטערם אויסצוגראבען א גדויסען גרוב און אריעצואוואדפען
דארט די קינדעד און ביים ראנד פון קבד דערשאסען די מוטערס.
■

אן אק ט פון קידו ש ה שט
ליידער מוז מען פעסטשטעלען ,אז דעם דייטש איז געלונגען ניט בלויז
צו פארניכטען דעם גוף נאד אויך פאר׳ן פרית צו יועלען ראטעווען דאם
לעבען״ אויך צו פארדאדבען די נשמה ,און ניט איין מענטש״ וועלכער איז
געווארען א מיטגליד פון אידען ראטה מיט ערליכע ריינע כוונות״ איז
ליידער במשך די צייט נידעריג געזינקען ...און מאראליש געפאלען״ ניט
וויכטיג צו רעכענען קיין נעמען״ ווייל אל תדין אח חבירך עד שתגיע למקומו״
אין אזא פלאץ מיט אזעלכע נסיונות זאל שוין קיינמאל אריף דער וועלט
ניט זיין.
עם זענען אבער אויך געווען מענטשען וואם די צרות האבען זיי
גייסטיג דערהויבען .איינער פון די וויל איך יעצט דערמאנען ער זאל אייביג
געדעבקט ווערען ווי א קדוש און העלד און דאס איז הקרוש יהושע
פישעלזאהן הי״ד.
יהושע פישעלזאהן איז געווען א דורכשניטלעכער פאלקם מענטש״
וועלכעד האט אין דער ערשטער וועלט קריג (ייעז טאמאשאוו איז געווארען
אקופירט דורכ׳ן דייטש אץ שפעטער דורך עסטרייך} פארנומען דעם אמט
פון שטאט בירגערמייסטער״ און האט באקומען אויסצייכענונגען פון דעד
דייטשער מאכט ,ער פלעגט זיך ארום טראגען מיט א דאנק בריוו פון פאן
פאפען״ ווען די דייטשען האבען געשאפען דעם יודען ראטה״ האבען זיי
באשטימט יהושע פישעלזאהן אלס יודען עלטסטער ,און ער האט ווירקלעך
זעהד פלייסיג געארבעט אויף זיין אמט״ געשיקט אויף ארבעט״ אזיסגעטײלט
הילף פאר די ארימע״ א .א.וו .ביז עם האט זיך אנגעפאנגען דאם אויסזידלונג
קיין בעלזעץ״ וואס האט מכלומר׳שט געהייסען אז מען פארט אויף ארבעט״
אזן יהושע פישעלזאהן האט באקומען אן אויפפאדערונג פון דעם דייטש
פאנצער״ דער געסטאפא שעף״ ער זאל אים ביז מאדגען  12אזייגעד צושטעלן
די ענדגילטיגע רשימה״ וועמען אוועקצושיקען.
צו דעד באשטימטער צייט איז יהושע פישעלזאהן געקומען״ נאר אן
א רשימה״ פרעגט אים דער געסטאפא ווי האבען זי די צוגעגרייטע ליסטע,
ווייל ווי דער דייטש האט אים געקענט איז ער געווען זעהר א פינקטליכער
מענטש .ענטפערט שיעלע פישעלזאהן״ ווידט מיד דער שעף דערלויבען אן
אנטווארט צו געבען .יא כיטע שען.
זאגט שיעלע צום דייטש .הער זי מאל אוים״ איך האב אנגענאמען
דעם אמט אלם אידענעלטםטער אום צו האלטען ארדענונג און נאכקומען
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אלע דייטשע פאדערונגעז .אבער צו פארראטען מיינע ברודעד און זיי צום
טויט איבערפירען דעדלויבט מיד ניט מיין געוויסען .איך גיב מיד אפ איין
פולע רעכענונג ,אז איך בין פולשטענדיג אין איהנענס הענד ,זי קענען מאכען
מיט מיד וואס זי וואלען ,אבער מיינע הענד וועל איך מיט קיין בלוט ניט
פארפלעקען.
דער דייטש האט ארויסגעכאפט א רעוואלוועך און אים אויפץ ארט
דעדשאסען .יהי זכרי ברוך.
■

אידישע פארטיזאנער
כל זמן די אידן האבן נאך געלעבט אין אילוזיעס אז א • טייל פון
אידנטום וועט איבעדלעבן די קריג׳ אץ יעדעד האט געטדאכט אז עד וועט
בליי־בן פץ די גליקלעכע .האבן זיי ניט געוואלט גיין אין די וועלדעד׳
מורא האבנדיק פארן אחריות פון די איבעדגעבליבענע׳ וועלכע מען וועט
האלטן פאראנטווארטלעך פאר די אנדערעס מעשים.
אבער מען  90פראצענט אידן זיינען שוין געווען אויסגעזידלט קיץ
ציעשינוב און בעלזעץ ,און עט איז געבליבן ■דאס לעצטע דעשטל יונגווארג,
עם איז שוין ביי אלעמען געווען קלאד אז דאס איז א •שפיל פארן טייוול
אץ עם קען שוין ערגער ניט  .זיין״ די האבן שוין פאדלוירן יעדן פונק
פץ האפענונג״ האבן א טייל יוגנטלעכע כאשלאסן פאי יעדן פרייז זיך
פארשאפן געווער אץ גיץ אין די וועלדער .די גרופע איז באשטאנען פץ
מענדל העלער׳ א שלאסער מעכאניקער .שמעון גאלדשטיין און מאיר קא־
ליכמאכער .זייעד ג תיס ע שוועדיקייטן האבן זיי באגעגנט בםדי צו באקומען
דאס געווער .די פוילישע פארמיטלערס האבן פאראטן׳ אץ א פאר אידן
זיינען דערשאסן געווארן .ד או איז זיי געלונגען צו באקומען א ביקס און
א רעוואלווער און מיט דעם זיינען זיי אוועק אין וואלד .זיי האבן גע׳־
הדג׳ט עטלעכע דייטשן .אין ראגיזנעד וואלד.
אין די אוונטן פלעגן זיי קומען קיץ רעגיזנע און ברענגען עסן די
קינדער פון זייערע משפחות וועלכע זיינען געווען פארשטעקט אין רא־
גיזנער הויף.
די פאלאקן האבן זיי גע׳מסר׳ט ,אץ איינמאל ביעאכט ווען זיי זיינען
געווען אין הויף ,האבן זיי דייטשן ארומגערינגלט ,אץ נאך א קורצן קאמף
זיינען די געפאלן .הי״ד.
די אלע אויבענדערמאנטע פאקטען פון דייטשער ברוטאליטעט אוי פץ
טאמאשאווער באדען האב איך במשך דער צייט צונויפגעזאמעלט און פאר־
צייכענט פון עדי ראיה.
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אין דגנזלאנר
די טזאךית
 *%״
הפליטתי*
• חײפ ירסןז לערער

אנגעהויבן האט זין עס דעם פרײטיק צו נאכט
חול המועד סוכות ,װען די ראדיא האט געמאלדן אז ריבענטראפ ימ״ש
איז געװע; אין מאסקװע און געשלא!סן מיט מאלאטאורן אן אפמאך װעגן
דעד צעטײלונג 9ון פוילן און אנגעצײגט די גרענעצן ,אזוי אז עם איז
באװאוסט געװארן דאס טאמאשאװ גײט איבער צו די דײטשן .איך גל ױג
אז עס איז װערט איבערצוגעבן אין קורצן די איבער<עבעגישן פון דעד
שטאט אין משך פון  2װאכן מיט די דייטשן .װען דעם באװאוסטן
דאגערשטיק דעם  7/9כ״ג אלול ,װען די דײטשן האבן אין  .משך פון
עטלעכע סעקוגדן אראפגעװארפן די  10באמבעס אגן עם זײנען • געפאלן
בײ  60קרבנות״ אין משך פון עטלעכע שעה איז חדוב געװארן במעט־ די
שטאט מיט פארברענען דער באזעצטער טײל פון דער אידישער באפעלקערונג
מיט דער שול און גרע&טע .טײל בתי מדרשים״ אזוי האט די אידישע
באפעלקערונג אנגעהױבן צו פארלאזן די שטאט ,אויםער די וואס זײנען
געבליבן אן א דאך איבערן קאפ זײגען די מערסטנם אנטלאפן מורא
האבנדיק פאר די באמבעם ,און װען די דײטשן זײבען ערג ראש השגה
אדײגגעקומען אפ מו ניט אזוי שטרענג ,אבער באלד נאך ראש השבה
האט זיד אנגעהויבן א קאמף מיט די פאלאקן און עס איז געקומען דעד
באװאוםטעד מאנטיק װען מען האט די גאנצע אידישע באפעלקעדונג ארויס־
געיאגט פון די שטיבער אויף דער לעמבערגער גאס ביז נאך דעם
מאגיםטראט אנטקעגן דעם נײעם קלויסטעד״ און אנטקעגן זײ אויסגעשטעלט
טאנקן מיט מאשין געװער״ האט מען געגעבן באלד א באפעל אז די אידן
ןאלן זיך צוריק צעלויפן קאן מען זיך שוין פארשטעלן וױ אזױ־ דאם
האט געװירקט ,און דערצו הערנדיק באלד װי אזוי די דײטשן באציען
זיך צו דער אידישעד באפערקערובג וױ זיי זײבען אוײינגעקומען״ איז פאר־
שטענדלעך אז באלד גאך שבת חול המועד סוכות האט די אידישע באפעל־
קערונג אנגעהויבן צו אנטלויפן אין דער ױוסישער זײט און די עדשטע
שטאט איז געוועןי ראװע רוסקע״ די ערשטע זײגען געװען דעד ציעשינאװער
דב ז״ל און ר׳ יעקב לעדערקרעמער הי״ד ,אבער עם זײנען געװען צײל
וועלכע האבן באלד ניט געװאלט נעמען דעם װאנדער שטעקן אבעד װען
מען האט געזען אז עם ווערט פון טאג צו טאג וױיניקער אידן זײנען
■

 .יזכור בוך

1

■
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זיי אויך מיטגעריסן געווארן און אויך אנטלאפן .דעד שדייבער .פון די
שורות איז שוין אוועק מיט די .לעצטע אין שמחת תודה׳ ' און האט נאך
באוויזן צוריקצופאדן זובטיק קיין .טאמאשאוו אין א שעה גאך זיין דודה־
פארן די גדעניץ אין בעלזעץ האט די װאך שוין נאכגעשאסן װער עם
האט געוואלט דורכפארן אדער דורכגיין .אזוי אז  75%פון דעד אידישער
באפערלקעדונג זיינען אוועק אויף דעד סאוויעטישער זייט ,די גדעסטע
טייל האט זיד באזצט אץ ראווע ,מען דארף געדענקען אז קיין ראווע זייבען
אויך אנטלאפן די אידן פון נאראל און טשעשינאוו וועלכע זיינען אויך
געבליבן ביי דעם דייטש ,מען קען זיף פארשטעלן די לאגע אין דאווע,
איבערהויפט די דידה פראגע ,אזוי אז פיל זייבען אוועק קיץ לעמבערג
קיץ זאלקעוו ,אלץ שטעט ניט ווייט פון טאמאשאוו ,אבער דא האט זין*
באלד געשטעלט די פראגע פאר די• וואם זיינען אנטלאפן בעירום ובחוסר
כל •וועלכע האבן ניט געהאט דעם טאג איבערצולעבן ,און ראווע איז דאך
ניט געווען קיץ ארט פון ארבעטס־פלעצער ,אזוי אז די מענטשן האבן
אנגעהויבן •זיך לאזן קיין רוסלאנד ,וועלכע די סאוויעטישע רעגירונג האט
געגעבן ״שאלאנען״ ,די האבן זין אמערסטן באזעצט אין אוקראינע׳ איבער־
הויפט אין •וויניצער אבלאסט ,פי־ל פון זיי זיינען באלד צוריקגעקומען
?!יין גאליציע ,אבער דער גרעסטער טייל איז געבליבן דארט פון וועלכע
עס האט זיך ליידער ווייניק וואס געראטעוועט װען די נאצים האבן אקופירט
ארקראינע .די גרעסטע טייל וועלכע זיינען געבליבן דא ניט װײט פון דער
אלטער היים האבן זיך ביסלעך אנגעהויבן איינצוארדענען ,אבער .דא •איז
ארויסגעקוימען די פאםפארטךגזירה ,דאס הייסט מען האט געהייסן נעמען
רוסישע פעסער און אריבערפארן  ■100קילאמעטער פון דעד גרענעץ ,אז
ניט וועט מען צוריקשיקן• צום דייטש .א קליינער פדאצענט האט גענומען״
אבער נאד דעד גרעסטער טייל האט ניט גענומען .און דאן האט מען
אין א געוויסן פרייטיק צו נאכטם דעם  29/6האט מען 8לע פוילישע
פליטים וועלכע האבן זיר געפונען אץ גאליציע און אויך די קדימטן
פארנומען און אוועקגעשיקט קיץ סיביר ,פון צפון אדכאנגעלסק אץ קאמי,
ביז דעם ווייטן מזרח יאקוטסקע געגנט.
m

■

■

I
■

■

וואו איז געגאנגען דעד ראווער ■עשאלאן ?
1

אים האט מען נאך  15טעג פארן אריינגעפירט .אץ אלטאיסקי
קראי ,וועמענם הויפט־שטאט איז בארנעאול ,און די צוױיטע איז ביסק,
וועלכעס מיד וועט נאך אויסקומען צו שרייבן ,די וועלכע מען האט .פאר־
נומען אין לעמבערג האט מען פארשיקט אין מאדיסקע ם .ס ’ .ר .דאס
איז צווישן'אופע און קאזאן ,די וועלכע האבן זיך דאס ערשהע מאל אױ&־
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כאהאלטן אין וארוע האט מען דאס צוױיטע מאל פארשיקט אין אדכאנגעלסקי
אבלאסט ,אזוי אז די אידישע טאמאשאװער באפעלקערונג איז צעװארפן
געװאדן אין גאנץ רוסלאנד ,און א דאנק דעם ,וױ מיר אידן זאגן תמיד
גם זו לטובה ,האבן זיך די גדעסטע טייל געדאטעוועט.

וױ אזוי חאבן זײ דורכגעמאכגו דאם לעהן!אץ רוםלאנד ?
מען דאדף דאס טיילן אין צווייען ,פון יזני  1940ביז ס1ף  1941און פון
דאגען ביז דעד באפרייאונג אין .1946
די ערשטע טײל איז ,װען מען האט די אלע פוילישע פליטים
פארשיקט אין די טייגעס און ארײנגעװארפן אין באדאקן׳ מען דארף
אונטערשטרײכן דאם די לאגע פון די״ אבװאל זײ זײנען געװען פארשיקטע
און װי מען האט זיי גערופן ספעצפריםעלענצעם ,איז די לאגע זייערע געװען
נאך צו חנרלײדן״ ערגער איז געװען די װעלכע זיינען ארײנגעפאלן אין
די טורמעס אזעלכע װאס מען האט זײ געכאפט בײ די גרענעצן׳ אדעד אין
פארמאכטע לאגעדן וױ אייגצלנע אן פאמיליעס ,ווי אױבן געזאגט האט
מען די גרעסטע טייל פון די טאמאשאווער פארשיקט אין אלטאיסקי קראי,
מעז דאדף אונטערשטרײכן אז די געגנט ניט קוקנדיק װאס עם איז אויך
סיביר אײנע פזן די בעסטע געגנטן אין דוסלאנד ,די ערד דאדט קאן מען
פארגלײכן מיט אוקראינע אדער קאװקאו ,אויסער פרוכטן וואם קען דארט
נימ װאקסן צוליב די פרעסט ,האבן מיד געהאט דארט אלץ אדיםערגעוױינלעד
און די מילך דארט איז באקאנט אלם די בעסטע פון גאנץ דוםלאנה דער דאװער
עשאלאן װעלבער איז אנגעקומען דארט האט מען באלד ביים אריעפאר
צעטײלט אין פארשידענע ראיאנען און פיל ואיאנען האט מען זיי צעטײלט
אין פארשידענע באראקן ,אזוי אז אויף איין ארט האבן זיד געקאנט
קאנצענטרירן פון  10ביז  30משפחווז״ מען דארף אונטעױשטדײבן דאס מיט
די טאמאשאװעד זײנען אױך געווען פאמיליעס פון נאראל ,ציעשאנאװ און
הובניבער געגנט ,און דא איז דאס לעבן ניט געװען פאר אלע גלייך,
עם איז געװען אפהענגיק פון דער כאציאונג פון דער מאכט ,און איבעד־
הויפט צי דער באראק איז געװען לעבן עפעס א ישוב פון רוסן אז מען
זאל קאנען עפעם צו קריגן צו קױפן עםנווארג ,אבער דער עיקר צו
קאנען עפעס פארקױפן פון דעם וואם מען האט מיטגעבראכט פון דער
אלטעד הײם״ אמערגסטן איז געווען די טאמאשאװער װעלכע זײנען ארײב־
געפאלן אין םאראקינסקי ראיאן ,דארט וואו עס איז ארײנגעפאלן דער
ציעשינאווער זצ״ל מיט נאך פיל טאמאשאװער ,אמב 09טן איז געװען וי
װעלכע זײנען געװען אויף די אזוי גערופענע  152באראקן .וואט האבן די
אידן דארט געטאן ,דאס וואס  09האבן געטאן אלע פוילישע פארשיקטע ,מען

777

יזכור בון,

.

האט געדארפט האקן ,אדער בע&ער געזאגט ,לייגן בוימעד אין די וועלדער,
מיט וועלכע רוסלאנד איז געבענטשט ,זעלטן• וועד וו א ס מ ען האט צוגעטיילט
צו א פאן* ארבעט ,מען קען זיך שוין פארשטעלן ווען  .מען האט די
מענטשן געהייסן טאן אזא ארבעט וואס קיינער האט דאס קיינמאל ניט
געטאן און אפילו ניט געזען ווי אזוי דאס ווערט געטאן״ אויסער די וואם
האבן אמאל געהאנדלט מיט וועלדעד ,און מען דאדף וויסן אז די בוימער
דאדט זיינען געווען  15 10מאל עלטער פון די וואס האבן זיי געדאדפט
לייגן ,אבער עם איז קיץ עצה ניט געווען און מען האט זיו אנגעהויבן
צופאסן צו דעם לעבן ,עס זיינען טאקע געווען פיל קרבנות ביי דעם .איגן
די בוימער ,די ארבעט איז באשטאנען ניט נאר פון לייגן דעם בויט נאר
אויך אפרייניקן יאים יפון די צוױיגן און די צוױיגן פאדברענען נאםערהייט.
די •לעצטע ארבעט איז נעווען על פי רוב פאר די פרויען ,אמשווערסטן
איז געווען דאס שטאבילירן״ דאם הײםט נאכדעם ווי מען האט די• בוימער
ארויסגעפירט אויף א סקלאד אץ צעזעגט אויף קלעצער האט מען דאס
געדארפט מאכן שטויסן 5־ 6אין דער ד׳ויה אין טייל ערטער האט מען
דאס געמאכט מיט דער הילף פון פערד אבער אץ דער גרעסטער' טייל
האבן דאס געטאן מענטשן און אויך דאס אראפלאזן די קלעצער נאכ׳ן
ווינטער אויפן וואסער.
■

■

i

װאו ה אבן זײ גןן װ אוינ ט ?
■

ווי געזאגט האט מען די פארשיקטע ,ווי מען רופט זיי אויף רוסיש,
אין פאשאלקעס״ דאס זיינען די באראקן וועלכע געפינען זיו טיף אין די
וועלדער ,פיל פץ זיי זיינען נאך געווען פץ די צארישע צייטן׳ אבער דער
נרעסטער טייל פון דעד נייער צייט .די באראקן זיינען דא פארשידענע,
גרויסע׳ קליינע״ דאס חייםט באראקן פץ  10ב ת  20צימערן און טייל
קלענערע פון 4־ 6צימערן ,אין פיל באראקן האט מען אריינגעווארפן צו 2
פאמיליעס אין א צימער אין א טייל ערטער וואו עם איז ניט געווען אזא
מאנגל ,יעדן פאמיליע א צימער ,נאד א דאנק דעם וואם אויף יעדן פאשאליאק
געפינט זיו א כאד האט מען געקענט אדורכקומען.

\

־ ־

פון װאפ האבן זײ געלעגט ?
*

b

*

ווי געזאגט האט יעדעדער געמחט גיין אדבעטן ,פאר נישט גיץ
האט מען געמאכט א פראגול און .עם האט געשמעקט מיט  3חדשים
טורמע ,אבער אויסער דעם האט מען געמוזט גיין ארבעטן ,ודיל •אז
נישט האט מען קיץ ברויט ניט באקומען און די וראם זיינען געגאנגען
אדבעטן  .האבן באקומען ברויט ,יעדער ארבעטעד פץ א קילא ב ת 1.20
קילא׳ ניט יעדן געווען גלייך ,קינדער און די װאם זײנען ניט געווען
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פעאיק צו ארבעטן! צד  400גראם ,דערצו פלעגט מען יעדן ארבעטער
געבן א פארציע (לא9שא) לאקשן מיט וואסער אדער א קאשע אין
דעדפרי און אוונט ,אויך צו מיטאג ביי דעד אדבעט אין וואלה דאס
פלעגט מען באקומען פון דעד קיך ,געווען אין טייל ערטעד וואו.
מען פלעגט דאס געבן אין טרוקענעם פראדוקט ,מען זאל זיד אליין
קאכן ,פון צייט צו צייט פלעגט מען קריגן א פאיאק צוקער ,בוימל.
פוטער ,צוקערקעם׳ אבער דאס אליץ האט ביט געקאנט פארזעטיקן ,איבער־
הויפט די ביט ארבעטער וואס האבן אויסער ברויט כמעט גאדביט גע־
קדאגן ,חוץ דעם וואם פון צייט צו צייט פלעגט מען זיך צוכאפן אין
ראיאן אדער אין א דערפל פון דארטיקע איינוואויבער האט מען צוגעקויפט
דער עיקר קארטאפל .מילך ,פוטעד ,און אמאל אויר אן עוף .אין דעם
פריערדעדמאגטן באראק  152פלעגט מען פון צייט צו צייט שתטץ א
קו וועלכער ר׳ יעקב שוחט ע״ה פלעגט שחטץ ,אבער דאס אלץ איז
געווען ביז דעד מלחמה מיטן דייטש איז אויסגעבראכן ,ווען די מלחמה
מיטן דייטש איז אויסגעבראכן האט מען אפגעהאקט דאס ערשטע דאם
ברױט״ דער ארבעטער האט מער ווי  500גראם ברויט ביט באקומען און
קינדעד און בכלל מעבשען וואם האבן ביט געאדבעט  150גראם׳ את אויך
דאס געקעכטם האט מען קוים איינמאל געגעבן און אויך ביט שטענדיק,
פון אבדערע זאכן אפגערעדט ,און וואם מער דעד דייטש איז ארייבגע־
דרובגען אין דער רוסישער טעריטאריע איז די לאגע געווארן אין דעם
היבזיכט עדגער ,מען האט פשוט געהונגעדט ,דאס אייבציקע וואס האט
אביסל דערנערט איז געווען די רויטע יאגדעס און שוואמען וואט זיינען
געוואקסן אין די וועל־דער ,אבער אין דער שרעקלעכער שווערער לאגע
האט זיך באוויזן א שטראל פאר די פוילישע פליטים.

אמנעפטיע פ8ד פוילישע בירגעד
אין אנהויב אלול האט מען צעבויפגערופן אלע פוילישע בידגער און
געמאלדן אז לויטן אפמאך מיטן פרעמיער שיקארסקי זייבען אלע געוועזעבע
פוילישע בירגער פריי און וועלן קאבען פריי אתיספאדן אין די רוסישע
שטעט וואו זיי וועלן באר וועלן .און יעדער פוי־לישער בירגער האט
באקומען אזא צייגעביש דאם ער איז א פוילישער בירגער און קען פארן
וואו עד וויל״ מען קאן זיר פארשטעלן די שמחה וואם האט געהערשט,
אמת אין דעד ערבערונגם פראגע האט זיך גארביט פארבעסעדט ,אבער
די מעבטשן זייבען געווארן מוטיקער מען האט שוין ניט געקוקט אזוי
שטרעבג אויף דער ארבעט ,און מען האט זיך שוין געמעגט צוזאמעבקומען,
מען האט שוין פריי איינגעארדנט מנינים אין די ימים נוראים .אבער .דא
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האט זיד געשטעלט די פדאגע  :וואו פארט מען? אין אייראפעאיש דוסלאנד
איז קיין פראגע ניט געווען׳ ווייל דעד דייטש איז געשטאנען שוין גיי
מאסקווע ,איז געבליבן די מעגלעכקייט אדער צו בלייבן אױף די ערטער,
דאס הייסט אין םיביר נאד ארוים פון די טייגעם און אדיין אין די
נאענטסטע שטעט ,אדער צו פארן אין מיטל־אזיע קיין טאשקענט ,סאמאד־
קאנד ,בובאדא און דעד אומגעגנט .אמבעסטן האבן געמאכט די וועלכע
האבן באשלאסן צו בלייבן אויף די עדטער ,צוליב פיל טעמים וועלכע אין'
וועל שפעטער באשרייבן ,אבער פיל האבן באשלאסן צו  ,פארן אין מיטל־
אזיע ,איבערהויפט די וואם יהאבן געוואויגט אין טדואיצקי ראיאן .אויך
דעד שדייבער פון די שורות ,אויסעד דעם וואט דארט איז א ווארעמער
קלימאט — באטש אין די ווארעמע לענדער האבן פיל געליטן פון קעלט
אין די חדשים וואם עם איז קאלט מעד ווי אין סיביר ווייל אין סיביר
האט קיץ האלץ ניט געפעלט — האבן פיל געדענקט אז פון מיטל־אזיע
וועט מען אפשר קענען ארויספארן מיט דער פוילישעד אדמיי אויסער די
גרענעצן פון רוסלאנד ,אבער ליידער האבן די מענטשן וואס זיינען געקומען
אהין שרעקלעך געליטן.
■

I

דא 6איכעדוואנדערן קיין מיטלאזיע
■

*
־

,

*

ווי אויבן דערמאנט האבן די אלע טאמאשאווער וואס האבן געוואוינט
אין טרואיצקי ראיאן באשלאסן צו פארן קיץ סאמארקאנה איבער דאס איז
דעמאלט ניט געווען פון די גרינגע זאכן״ עס •איז געווען קריגס־צייט אץ
פליטים פץ איידאפעאישן רוסלאנד זיינען אין די צענדליקער טויזנטער
געלאפן קיץ אזיאטיש רונאאנד אץ אלע צוגן און באן־םטאנציעס■ זיינען
געווען פזל מיט מיליטער און פליטים און צו פארן פון אלטאיסקי קראי
קיץ סאמארקאנד אין א שטרעקע פץ העבער  3000ק"מ ,האט מען געדאר&ט־
דינגען וואגאנען ,דע ר שרייבער פון די שורות מיט נאך איינעם דינען
געפארן קיץ נאוואסיבירסק און פץ דארט קיץ בארנאאול און נאד גרויס
מי — און מען דארף אונטערשטרייכן אז דעמאלט זיינען מיר געווען
גרויסע מיוחסים ,מען האט אויף אונז געקוקט אנדערש ווי פריעד _ איז
אונז געלונגען קוים צו די נגען  2וואגאנען פאר די באגאזשן אץ די
פערזאנען האבן געדארפט פארן מיט דעם פאסאזשיר־צוג.
צו באשרייבן די גאנצע רייזע ביז די 70־ 80פאמיליעס זיינען אהין
נעקומען .קיץ סאמארקאנד ,װאלט צופיל פאפיר פארנומען ,עס איז גענוג
אונטעדצושטרייבן דאם די רייזע פץ ביסק ביז סאמארקאנד חורף נארמאל
מיט א פאסאזשיר צוג נעמען העכסטנם  5טעג האט זי פארנומען מער
ווי  2וואכן ,אבער דעד עיקר איז ווען די אידן זיינען אנגעקומען קיץ
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םאמאדקאנד איז פינםטער געװארן פאר די אויגן״ מענטשן אין די טויזנטער
זײנען געלעגן אויף דער גאם ,אנגעלאפענע פון גאגץ רמא־אנד פליטימ און
די באפרײטע פױלישע פליטים און דא האבן אנגעהויבן צו פאלן די
ערשטע קרבנות וױיל מען איז געלעגן אויף דער גאם און עס האט שױן
אנגעהויבן צו װערן קאלט ,אבעד דעד עיקר עם האט שוין אנגעהױבן צו
הערשן די שרעקלעכע טיפוס־עפידעמיע׳ פיל האט מען גענומען און פאר*
שיקט אין די קאלכאזן״ אויך דער שרײבער פון די שודות מיט ינאך
עטלעבע פאמיליעס האט מען ארױסגעשיקט פון םאמארקאנד און נאד
עטלעכע װאכן פון ארומפאדן מיט א שאלאן זײנען זײ אנגעקומעז קיץ
קירגיזיע .אין א קאלכאז ,אש׳ער אבלאסט ,אבער דער גרעסטער טייל איז
געבליבן אין םאמארקאנד ,אבער די עפידעמיע האט לײדער פיל צעבדלײ
קער קרבנוח פון די טאמאשאווער אװעקגעריסן.
איך װיל צוריקגיץ צו די טאמאשאװער װאס זי ע עןג ע װ ען אין די
אנדערע ראיאנען פון אלטאיסקי קראי ,די פון פדיער דערמאנטן סאראקינםקע
ראיאן״ זײ האבן זיך ניט גערירט פון אדט נאר אדיץ אין דער ילעבן
שטעטלעך וױ םאלאיר״ גורעװסק״ אבער ליידער האבן זײ דארט אויך אין
די ערשטע צײטן זײער געקייטן ,דארט זײגען באלד נפטר געװארן דעד
טשעשינאװער רב מיט זיץ זון ר׳ מאיר ז״ל״ פון אנדערע ראיאנען׳ װי דער
 152באדאק .זײנען אויך שפעטער ארויםגעפארן קיין מיטל־אזיע״ טײל
זײגען ארײן קיץ אוזבעקםטאן אין פעדגאגער ראיאן און דער צוױיטער טייל
אין קאזאקסטאן״ אבער אמבעסטן האבן געמאכט וי ראיאנען װאס זײגען
ארײן קיין ביסק ,דארט זיעען געװען דער גדעםטער טײל טאמאשאװעת
אויד פון פיל אנדערע געגנטן זײבען געקומען״ און מען קאן זאגן אז די
לאגע פון די טאמאשאװער אין ביסק איז געװען אמבעםטן״ אויך אין
בארנאאול זײנען אריץ געװיסע משפחות ,גרעסערע גרופן פון טאמאשאװער
זײנען געװען אין דזשאמבול ,אין טאשקענט ,אין לענינאבאד ,אבער עם איז
כמעט ניט געװען קיץ איץ גרעסעד ארט אין מיטל־אזיע און סיביר רואו
די טאמאשאװער זאלן זיו ניט געפינען.
»
׳

*

דןןר מצב נאך דעו באפרײאונג
די ערשטע חדשים פון דער באפרייאונג איז פאד פיל געװעןי זײער
שרעקליעך און עם זײגען טאקע פיל אומגעקומען ,מעדסטנס פרן שלאפקײטן
און פיל פון הוגגעד ,שפעטער האט מען זיך ביסלעכוױױ צוגעװאױננ) צו
דעם נייעם לעבן ,פיל האבן איבערגעװאנדערט פיז איין אדט צום אנדערן
װאו די לאגע איז געװען א בעסערע״ די דואס זיינען אריעגעפאלן איך א
קאלכאז האבן זיך באמיט מיט אלע בחות אריבער צו גיק אין א שטאט.
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ווייל .אין שמאט האט מען געקאנט פארדיבען אויסעד די ארבעט און
איבערהויפט מען האט געקענט קריגן עםװוארג צו קויפן.
1

אין פאליטישן היבזיכט האבן ד ך די פוילישע בידגער פון דער
באפדייאונג אווגוסט  1941ביז פעברואר  1943געפילט ווי פרייע בירגער,
עם זיינען כמעט אין אלע עדטער וואו עם האבן זיו געפונען פוי־לישע■
בידגער געווען א פוילישע דעלעגאטור ,וואו פיל האבן באקומען שטיצע,
מען האט געעפנט פוילישע שולן .אן ענדערונג איז געקומען אין אנהויב
 1943ווען די סאוויעטישע מאכט האט איבערגעריסן די באציאונג מיט
דעד לאנדאנער פוילישער עמיגראציאנס רעגירובג״ די אזוי גערופענע שי-
קארסקי רעגירונג ,דאן האט זיך אנגעהויבן ווייטער דעם צווייטן מאל די
פאספארטן גזירה ,אבער איצט ניט ווי פריער אין מערב אוקראינע וואו
מען האט ניט געצוואונגען ,דאס מאל איז געווען *כופין אותו עד שיאמר
רוצה אני״״ דאם היי&ט פשוט קיינער האט ניט געהאט קיץ ברירה נאר
צו נעמען א רוסישן פאספארט און ווערן א רוסישער בירגער ,געציילטע
האבן זיך אויסגעדרייט 'און האבן באקומען די אזוי גערופענע בעז גראז־
דאנםקי פאספארטן ,דאס הייסט אן אינטערנאציאנאלן פאס ,און דאן האט
מען שוין אנגעהויבן צו נעמען צום מיליטער ,אבער דא איז די לאגע ניט
געווען אומעטום מייך .אין די גרעסטע טייל האט מען מאבליזירט אין
דער פוילישער ארמעי װעלכע װאנדע װאשילעװםקי האט געשאפן ,אין
געוויםע ערטער — אץ דער רוםישער ארמיי .אבער אין גרעסטן טייל האט
מען די פוילישע בירגער ניט געוואלט אנפארטרויען צו גיין אין מיליטער
נאר מען האט זיי מאבליזירט אין ארבעטם פראנט ,דאם הייסט מאבליזירט
אין פאבריקן און קוילן שאכטן ,אבער ניט קוקנדיק אויף דעם האבן זיך
די פוילישע געפילט ווי פוילישע בירגער און געהאפט אז זיי וועלן מיט
דעד ענדע פון קריג באפרייט ווערן ,אויך די סאוויעטישע מאכט האט
אזוי ..געקוקט וויי־ל זי האט געלאזט גרינדן מיט דער אנפירונג פון וואנדע
וואשילעווסקי ,פוילישע קאמיטעטן אין אלע ערטער ,די אזוי גערופענע
ז .פ .פ — .זוויאנזעק פאטריאטואוו פאלסקיך-.די קאמיטעטן היאבן געהאט די
אויפגאבע צו פירן א פראפאגאנדע פאר א פאלקס דעמאקראטישע ארדענונג
און גלייכצייטיק געפירט א םאציאלע הילפם־טעטיקײט פאר די פוילישע
בירגער .די גרעםטע טייל פון די קאמיטעטן זיינען באשטאנען פון אידן
ווייל  .קיץ פאלאקן זיינען ניט געווען דאד ט ,און וואו עם זיינען יא געווען
האבן די געפירט בשותפות ,ווייל אין יענע צייטן אין רוסלאנד האט ניט
געקענט דץ קיץ רייד פץ ״קדאמע יעװרעעװ״ ,אזוי האבן זיו די פוי לישע
אידן• ביסלעכווייז צוגעפאסט צום דוסישן סאוויעטישן לעבן ,די גרעסטע
טייל .זיינען געגאנגען ארבעטן ,דא איז שוין די ארבעט ניט געווען
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אזוי שװער װי אין סיביר ,פיל האבן זיר געבאפט צו פאכמענישע ארבעט״
דער אינטלעגענטער טײל איז געגאנגען אין די ביוראען ארבעטן ,אמערגסטן
איז געװען נאר די װאס זײנען געװען אין די קאלכאזן אדער סאװכאזן.

די עדשטע ידיעות פון יחורבן
די האפענונגען באפרײט צו װערן ױינען געװארן אין אנהױב
 1944װען די דייטשן ימ״ש האבן אנגעהויבן צו קדיגן אין דוסלאנד איין
מפלה נאך דעד צװײטער ,מען האט געהאפט און געפילט אז די דער־■
נענטערונג צו דעד באפרייאונג קומט אן .אבעד פון דעד צוױיטעד זײט,
וואס■ מער די רוסן האבן זיך גערוקט נענטער צו פוילן זיינען מיר
געוואר געוזארן פון דעם חורבן וואס די דייטשן האבן געמאכט ,מיד זיינען
געוואד געוואדן דאס קיץ היימען האבן מיר שוין ניט .מיד האבן עם
שדין געהערט אין ענדע  , 1943אבער עם האט זיר ניט געוואלט גלויבן
דאס עם קען אזוינם געשען ,און דא האבן אנגעהויבן צו קומען בריוו אויך
פון מענטשן וואס זילנען צוריקגעקומען פון פראנט און האבן איבעדגעגעבן אלץ
גענוי ,אזוי אז די מענטשלעכע פאנטאזיע האט זיו דאם קיינמאל ניט
געקענט פארשטעלן אז אזוינם קען נעשען ,עס זיינען געווען געציילטע מענטשן
איבערהויפט איינצלנע וועלכע האבן טאקע רעזיגנירט פון אהיים פארן ,ווי
זיי האבן געזאגט זיי האבן ניט צו וועמען את ווילן ניט אנקוקן דעם
חורבן ,אבער דער גרעסטער טייל האט זיך ביסלעכווייז צוגעוואוינט צד
די צרות און האבן נאר געהאפט דאס פוילן זאל באפרייט וו ע ת פון די
נאצישע הענט און תעלן האבן די מעגלעכקייט צוריק צו קומען אין דער
אלטער היים .די ערשטע האפענונג איז טאקע ווירקלעך אין גיבן מקויים
געווארן ,אין  1944אנהויב  , 1945איז פוילן באפרייט נעווארן פון די נאצישע
חיות דורך דעד סאוויעטישער ארמיי ,אבער די צוױיטע האפענונג איז
געווארן »?־ע מאל אויפן הארץ שרוערער ,עדשטנם איז דאס וואם מיר
זיינען פאקטיש שוין געווען סאוויעטישע בירגער ,און די לאגע פון א
סאוויעטישן בירגער ער זאל קאנען ארויספארן פון לאנד איז דאך יעדערן
באקאנט ,פונקט ווי אין אלטן מצרים ,און צווייטגס ,ווי אויבן געזאגט ,די
גר ימן וואס מיר האבן באקומען האט מען געזען אז צוריק צו פארן אין
די אלטע ערטער איז קיין פראגע ניט אויסער געציילטע שטעט .אבער דאך
איז די ד״ילף געקומען ,פונקט ווי די טרויעריקע ידיעה איז געקומען שבת
אזוי אויך האט אין א געוויסן שבת ,יוני  , 1945נאך דער קאפיטולאציע •
פון דייטשלאנד ,געמאלדן די ראדיא אין רוסלאנד ,אז מאחיעווסקי דער
פוילישער אויסערן מיניסטער איז געווען אין מאסקווע און האט געשלאסן אן
אפמאך אז אלע פומ־ישע געוועזענע בירגער אויך אידן פון אלע געגנטן
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וואס' פוי לן האט באזיצט ביז  1939האבן •דאס רעכט צו אדאפטירן צוריק
פאר פוילישע בידגער און קאנען צוריק אהיים פארן קיץ פױלן״  .אבער לאם
גייט ניט אזוי שנעל׳ דערווייל האט זיך ביסלעך לער עולם צוגעוואוינט
צום רוסישן לעבן און אוי ך נאך דער קאפיטולאציע פון לי דייטשן איז
דאס לעבן• מאטעדיעליש געווארן אביסל גריגגער אין דעם הינזיכט פון
לעבנסמיטל ,פיל• האט מיטגעהאלפן די סאציאלע הילף .פונעם אויבן דעד.־.
מאנטן ז .פ .פ .קאמיטעט ,א גרויסער טייל אידן האבן באקומען שטיצע
דורך אזוי גערופענע פעקלעך פון ארץ ישראל דורך די לאנדסמאנשאפטן
אבער איבערהויפט איו געווען די ווערטפולע פעקלעך וואס די.פוילי ש ע
אידן האבן באקומען פץ ח שאינט און וועד הצלה פץ אמעדיקע״ דאם .איד
געגאנגען דורך טעהעדאן ,אזוי אז די ערנערונגס פראגע איז געיוארן .פלל
גרינגער ווי זי איז געווען אין 1943*42״ יענע יארן קען מען אנרופן
הוגגערײיאדן׳ איבערהויפט די וואם האבן געוואוינט אין די קאלכאזן. .
ענדליך נאך עטלעכע חדשים נאך דעם אפמאך פון׳ דער פוילישעיר
רעגירונג מיט דער מאוויעטישער ,האבן אגגעהויבן ארומצופארן אבלאסטנאי
קאמייסיעס י אין אלע ערטער וואו עס האבן זיך געפונען פוילישע בידגער״
און וואו זיינען זיי ניט געווען ? עם איז כמעט ניט געווען איין ארט וואו
פוילישע אידן זאלן ניט האבן געווען״ און דאס זעלבע קאן מען זאגן אויף
לי טאמאשאווער אידן״ זיי האבן זיך געפונען אין אלע ערטער פון רוסלאנד״
אין אייראפעאיש װםלאנד״ קאװקאז״ םיביר״ מערב און י מזרח״ מיטל אזיע
אין אלע פינף דעפובליקן״ אבער דעד גרעסטער טאמאשאווער קיבוץ איז
געווען אין ביסק און דאדט איז זיי טאקע געגאנגען ווי אמבעסטן אזוי־אז
אהין האבן געצוען כסדר טאמאשאוועד וואס האבן זיך געפונען אין אנדערע
ערטער.
■
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ואם צודיק פארן קיץ #וילןןן י
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מיר וועלן צוריקגיץ צו די קאמיסיעס״ די קאמיסיעם זיינען ארא£־
געקומען און האבן דורכגעפירט די אדאפטאציע פון די  .אלע פוילישע
בירנער וואם האבן דאם פארלאנגט״ און מען דארף אונטעדשטדייכן אז
כמעט  %99האבן אדאפטירט אויסער איץ פדאצענט ווי פריעד דערמאנט״
פץ די טאמאשאווער איז מיד באקאנט נאד איינעד וועלכער איז געווען
אץ טאקמאק פרונזער אבלאסט .אבער ווען מען וועט באפרייט ווערן און
קענען אהיים פארן האט מען נאך אלץ ניט געוואוסט .דעדווייל האט זיך
אנגערוקט דער ווינטער ,ענדלעך אין אנהויב  46זלינען מיד געוואך
געמאח דאס איז פעברואר הויבן אן צו רירן די ערשטע שאלאנען מיט
די פוילישע בירגעד .די אקט איז געווען אזוי :א פאר וואכן פארן באפרייען
פון יעדן ארט״ איז געקומען ווייטער קאמיסיעם פון אבליאסט און מען האט
יעדן געגעבן אזא צייגעניש״ איץ זייט אויף רוסיש און די צווייטע אויף
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פויליש״ אבער גענוי דעם טאג האט מען ניט געוואופט״ מען האט נביאות
געזאגט אבער ניט מער ,אין דעם ארט וואו דער שרייבער פון די שורות
איז געווען האט מען שבת הגדול געמאלדן אז דער עשאלאן קומט שבת
צו נאכטס ,און ערב  nosוואס איז געפאלן מאנטיק וועט מען ארויספארן,
אזוי אז אין משך פון עטלעבע שעה האט מען געמוזט פאקן דאס ביסל
ארעמקייט .וואס יעדער האט פארמאגט .אבער מען מוז אונטערשטרייכן דאם
עס האט געקלאפט ,עס איז געווען אויסגערעכנט גענוי ווען יעדער עשאלאן
דארף ארויסגיין ,אין וואס פאר א ליניע ער דארף פארן.
דער צוריקפארן האט געדויערט בערך  5חדשים ,פון פעברואר ביז
יוני ,געגאנגען זיינען זיי דורך  4גרענעץ פונקטן  :ביאליסטאק־בריסק,
קאוועל־כעלם און לעמבערג־פשעמישל ,איינער אדער צוויי עשאלאנען זיינען
אויך געגאנגען דורך בעלזעץ״ אזוי אז נאד  6יאר גלות זענען די טאמא־
שאווער גולים צוריקגעקומען קיין פוילן ,אבער לייידער ניט קיין טאמאשאוו
ווייל דארט האט שוין קיץ איד ניט געקאנט אין דער ערשטער צייט
אפילו ניט איבערנעכטיקן״ נאר אץ די נייע באזעצטע געגנטן וואס פוילן
האט צוגענומען ביי די דייטשן ,איין טייל איז געגאנגען קיץ נידערשלעזיען׳
ווי ווראצלאוו ,ריכבאך ,און דער צווייטער טייל איז געגאנגען קיין שצעצין.
געציילטע משפחות האבן זיו באזעצט אין לאח״ קראקא אבער דאם אלעס
איז ניט געווען אויף לאנג״ װײל די גרעסטע טייל' איז באלד אוועק פון
פוילן אין די לאגערן פון דייטשלאנד״ און די וואס זיינען געבליבן האבן
כמעט אלע נ או דער אנטשטעאונג פץ מדינת ישראל פארלאזן פוילן״
אויף י וויפל מיר איז באקאנט זיינען אפשר געבליבן אין פוי לן  2ביז 3
טאמאשאווער.
ווען מיר שליסן דאם קאפיטל גלות טאמאשאוו אין רוסלאנד זעען
מיר אז דורך דעם זיינען א גרויסער טייל פון דעד טאמאשאווער אידי*
שער באפעלקערונג געראטעוועט געווארן ,אמת ,א גרויסער טייל איז
אומגעקומען אין רוסלאנד .דער גרעסטער טייל וואס האבן גענומען פעסער
און געבליבן אין גאליציען״ די וואס זיינען געפארן מיט די ערשטע
עשאלאנען  .פרייוויליק און זיך באזעצט אין אייראפעאיש רוסלאנד ,די אלע
זיינען אומגעקומען דורך די דייטשן מען זיי האבן אקופירט אין 1942*41
אויסער געציילטע פאמיליעס וואם זיינען געווען אונטער דער רומענישער
אקופאציע דער אזוי גערופענער טראנם דניעסטר״ א גרויסער טייל איז
אומגעקומען אין רוסלאנד פון הונגער און קראגקייטן״ איבערהויפט עלטערע
מענטשן״ אבער דער גרעסטער טייל איז געראטעוועט געווארן .דעד גרעסטער
טייל געפינט זיך צוריק אין זיץ אלטער היים אין ישראל ,אנדערע האבן
אויסגעוואנדערט קיץ צפון אמעריקע״ מיט דער הילף פון דזשאעט ,און
א טייל געפינט זיך אין לאטיץ אמעריקע.
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כל ימי מלחמת העולם השניה ,כמעט לא הפסקתי
לחפש דרכים בכדי להודע מה שהוא על גורלם של בני משפחתי שנשארו
בטומשוב עדנו תחת שלטון הרוצחים ,ובפרט אחרי התגייסותי לצבא־הבדיטי
בהתחלת שנת  ,1943כתבתי לצלב־האדום הבינלאומי ,לקונסוליה־הפולנית
בלונדון ,לקונגרס־היהודי בארצות הברית ,אבל מכל מקום קבלתי רק תשובה
אחת ,מצטערים ,ולא יכולים לעזור ,כשנגמרה המלחמה ב־ 1945ונודע
לעולם כולו ,מה עוללו הרוצחים ליהדות הפולנית ,עוד קוננה בלבי התקוה
אולי בכל זאת נשאר מי שהוא ממשפחתי ,ובהחלטה נחושה להגיע למקום בו
השארתי את משפחתי ב־ ,1940התחלתי לתכנן' את נסיעתי לפולניה ,וזה לא
היה מן הדברים הקלים .תחבורה לא היתה ,והדרכים היו משובשים .באותו
הזמן הייתי בעיר ונציה שבאיטליה ,התארגנו ,קבוצה בת  5איש ,ובינינו
קצין בדרגת סרן ,התייצבנו בפני המפקד ,סיפרנו לו את כל האמת ,ובקשנו
דק חופשה ל־ 14יום למילנו ,מכונית עם דלק ,ומזון לכמה ימים .קבלנו את
זה ,אבל במקום למילנו נסענו לאוסטריה והגענו לוינה ,בהשתדלותו של
הקצין (היה לו חבד במשרדי  4המעצמות) ,קבלנו טופסים עם חותמות למעבר,
ועל סמך אלו קבלנו מהרוסים רשות כניסה לפולניה ,ואחרי יומיים נסיעה
הגענו לעיר הגבול צשין ,שם שהינו שעה קלה ,והמשכנו עד קראקא ,במקום
קבלנו ממפקד הצבא רשיונות שהיה בכל הארץ לשבועיים ,כאן נפרדה החבילה,
ואני המשכתי ללו ח׳ ,כאן נתקבלתי בכבוד רב ,הייתי מהארצישראלים
היחידים שהגיעו לכאן אחרי השואה ,לא רציתי להתעכב ,ולמחרת המשכתי
לורשא ,לא הכרתי את ורשא לפני המלחמה ,אבל עכשיו צעדתי על חורבות.
בבניין' הקהילה בפרגה היתה הרשימה מכל היהודים שנשארו בחיים אחרי
השואה ,וגם מאלו שהתחילו לחזור מרוסיה .שעות על גבי שעות עיינתי
ברשימות ,אבל לא מצאתי שום זכר ממשפחתי ,בכל זאת המשכתי ללובלין,
זה היה בנובמבר  ,1945הקוד היה לבלי נשוא ,רכבות היו מעטות ,ואלפי
אגשים חיכו לרכבת ,שיכלה להסיע רק כמה מאות ,וכשהגיעה הרכבת אחת
ליום עלו הצעקות עד לב השמים ,האנשים נלחמו ביניהם ,והכניסה היתה
כרוכה בסכנת־נפש ממש ,הודות למדי קצין־בריטי שהייתי לבוש ,נכנסתי בלי
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קושי והגעתי ללובלין״ דרכי הראשונה היתה לקהלה היהודית במקום .ברשימוח
הניצולים מצאתי כמה מבני עמנו״ מהיחידים שנשארו בטומשוב ,וניצלו
בה״ ביערות הסביבה .לא יכולתי להציל מפיהם דבר על גורל משפחתי״ אבל
אחד אמר לי שלא נשאר אף אחד״ דברו על לבי״ לא לנסוע לטומשוב״ מפני
שזה כרוך בסכנת־נפש״ אנשי »איי.קיי.״ הורידו מהמכוניות כל מי שהיה
נראה בעיניהם כיהודי״ רצו גם לעכב בעדי״ אבל לא יכולתי לותר על
ההזדמנות הזאת״ והחלטתי למרוח הכל ,לגשת לעיר .אוטובוסים לא היו,
ונסעתי במכונית משא .אחרי  6שעות נסיעה״ הגעתי למקום שנולדתי״ גדלתי
וחייתי  20שנה״ הלב דפק בחזקה ,נפגשתי עם המציאות .דרכי הראשונה היתה
לביתו של סמל בצבא־הפולני לפני המלחמה ,גוזובסקי .בהמשך רח׳ קרסנו־
ברודסקי היכן שהורי התגוררו״ מהתחלת שנת  ,1940כל הדרך מרחבת דום־
לודובי. ,עשיתי בריצה .מצאתי את הבית סגור״ ירדתי לחצר״ ושם נתקלתי
במכשירים של בית החרושת לסבון של אבי ,ולפי הנראה התעלפתי ,היות
בהתעוררתי ראיתי את עצמי שוכב בתוך השלג על הארץ ,ונערה עומדת
ושואלת למעשי כאן ,עניתי שמחפש אני את משפחת גוזובסקי ,נתנה •לי את
כתובת חנותה ברחוב לבובסקי ושם מצאתי את גב' גוזובסקי ,היא תיכף
הכירה אותי ,התייפחה וסיפרה לי על הכל .את אבי ואת מרדכי ז״ל״ הוציאו
ביו״ב תש״ד מאמצע התפלה באחד הבתים ,והמיתו אותם ביריה ביער בורצקי,
אמי ואחי הקטנים ז״ל ,נשלחו בסוף שנת  1944למקום שלא חזרו ,אחותי
שושנה ז״ל ,נורתה ע״י פולני מטומשוב ,ברגע שיצאה מביתו של צרנופיץ,
איפה שהתחבאה במשך שנתיים.
הכל היה ברור .רציתי רק לרגע לגשת למקום איפה שפעם היה ביתי.
קשה היה למצוא את המקום ,היות וכל השטח היה חרוש ,בני המקום הרסו
את כל הבתים בסביבה וניקו את השטח .אחרי חיפושים ,מצאתי אח בור
האשפה״ שעמד פעם באמצע החצר ,וככה זהיתי את המקום.
עמדתי על החורבות ,שריד ממשפחה ענפה ,ועיני זלגו דמעות״ וכאן
נגמרו האשליות״ ופה במקום הזה נגמרה תקותי האחרונה.
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כ׳גלויב ניט אז כ׳וועל מיט מיין שרייבן פאר .מעמען
אנטדעקן עפעס נייעס ,וועגן מארד און רציחה פץ די דייטשע קאניבאלן
בשותפות מיט די פוילישע עמלקים ,וועלכע האבן געמיינזאם׳ קאלטבלוטיק
און אויסגערעכנט אכזדיות׳דיק און  .ברוטאל פארגיכטעט אונזערע נאנטע
און טייערע מיט די עדגסטע מיתות משונות״ וואס דעד טייוול אליץ האט
נאך ניט געהאט ערפונדן ,אזעלכע גרויזאמע יסורים און טויטן וואס
דער.גרעסטער דעספאט אץ טיראן וואלט זיז* ניט דערטדאכט .כ׳וויל זיך
אבער טיילען מיט מיינע זברונות און געפילן רואם איך האב אדורך געלעבט,
ווען איד האב באזוכט טאמאשאוו ווען זי איז שוין געווען ״יודען רייך.
אין יאר  1948בין איך געווען אץ מיין געבורטם שטאט טאמאשאװ.
עם איז אוממעגלעך שריפטלעך איבערצוגעבן מיינע  .געפילן און דענקען,
ווען איר קומט אין א שטאט וואס איר זייט דארטן געבארן אץ ערצויגן,
געלעבט און געווירקט״ זיך מיטבאטייליקט און בייגעשטייערט גו איר
:ואוקס און אנטוויקלונג״ אץ א שטאט וואס איז געווען דורכגעווארצלט
מיט אידן און אידישקייט״ א שטאט וואס אידן האבן אוועק געגעבן פאר
איר זייער מארך אץ פראצע און א שטאט ודאו עם האט געשפרודלט א
שטאלץ אידיש לעבן מיט ליידן און פריידן .יעדער שטיינדל איז אייך
געווען נאנט און יעדער גרעזל טייער — אץ אפילו געלעבט אין גוטע
באציאונגען מיט די ניט אידישע שבנים״ — און עטלעכע יאר שפעטער
טרעפט איר ניט קיין זכר פץ א איד ,אלעס חרוב ונחרב׳ אויסגעריסן
מיטן ווארצל״ ניטא קיץ אידן״ ניטא קיץ בתי מדרשים״ און איר זעט
מיט אייערע אייגענע אויגן מי די רוצחים מאם זייערע הענט זיינען נאך
פארשמירט אין בלוט האבן זיך באזעצט אין אייערע היימען״ די האבן
זיך אויסגעצירט מיט אונזער האב און גוטם״ און יעדער בליק פץ דעם
גוי שטעכט אייך דורך ווי איינער זאגט ,מי נעמסט דו זיך אהער ,עס
בלאזט א ווינט פון האם און שנאה ,און ניט איינער -זאגט צו אייך מיט
באדויערונג אז די קריג האט זיך צו פרי פאדענדיקט״ עס איז נאך לעבן
געבליבן די פארשאלטענע פאכזשימע זשידעס ! אט אין אזעלכע טרויעריקע
מאמענטן האט זיך פאר מיר געעפנט דער גאנצער תהום אידישע צרות״
אץ דער פיץ און ווייטיק פץ אומקום פון די  6מיליאן אידן האט זיך
נעזעצט אויף מיץ לייב״ כ׳האב ערשט דערפילט אונזער גרויסער בראך
און • טראגעדיע מיט איד פולע שארפקייט׳ דעד טרויער ' האט -געפרעסט■
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אויף מיין נשמד״ ב׳האב געפילט אז איך דארף וױינען״ אבער פאר וועמען?
אין אנוועזנהייט פון אונזערע ביטערע שונאים״ וועלכע האבן זיו געפרעגלט
פון נחת ווען די האבן געזען ווי מען פירט אונזערע ברידער און שוועסטער
צו דער שחיטה״ פאר די וועלכע האבן זיך אליין מיטבאטייליקט אין אױפ־
זוכן און אנטדעקען די בונקערס פון די באהאלטענע אידן״ און נאכגעשפידט
די איבערצוגעבן אין די הענקערס הענט אריין ,פאר די גוטע גוים ווא0
האבן פארקויפט א אידיש לעבן פאר  2פונט צוקער״ — נײן״-כ׳װעל זיי:
■ .׳
דאס פארגעניגן ניט אנטאן — כ׳וועל ניט וויינען ! . . .
h

י איך בין געגאבגען אין מיין וואויבובג אין מיין נעסט וואו איך האב
מיין פאמיליע אויפגעבויט״ האב אנגעטראפן אויף פאלאקן (וועלכע כ׳האב־
געטאן טובות) .איז זייער פנים געווארן רויט פון רציחה מיט דער פראגע״ •
מאשקא! ווי נעמסטו זיך אהער ? אנטלויף כל זמן דו• לעבםט״ וױי'ל:
דיין ‘ לעבן איז יעטוועדער רגע איינגעשטעלט .איך האב• געטראבט״ מיט'
טריפה׳נע בלוט האט זייער מוטער די געהאדעוועט וואס האט אין זיי
איינגעפלאנצט אזעלכע רשעות׳דיקע אינסטינקטן .וואט האבן אזוי באשמוצט
דאס י ביאשעפעניש וואס רופט זיך ״מענטש״.
יי

-י

דעם צווייטן טאג בין איך אריין געפארן קיץ בעלזעץ״ אונזער ב אן,
סטאנציע״ וואס איז געווען פאר אונז דער טויער צו דער ברייטער גרויסער-
וועלט״ און .איז ליידער אין צייט פון קריג״ פארוואנדלט געווארן צום טויער .
פון גיהנם״ — גיהנם איז אפשר א צו מילדער אויסדרוק .װײל אפילו אין
״דאנטעס־גיהנם״ שילדערט ער אויך ניט אזעלכע גרויזאמע סצענעס ,ווי .
די וואס די דייטשן מיט די .פאלאקן בשותפות האבן געטאן פארן אידישן.
פאלק אין בעלזעץ .איך האב כאזוכט דעם קאנצענטראציע לאגער ,דאם .
זיינען געוױינלעכע באראקן װעלכע געפינען זיך עטלעכע קילאמעטער פון
דעד באן סטאנציע ,א קליינע קאלייקע פארבינדט די סטאנציע מיט דעם
לאגער ,די באראקן שטייען אין טיפן וואלד ,אלע גאליציאנער אידן פון״,
קראקא״ לעמבערג״ טטאניסלוב״ טארניפאל און אויך אונזערע טאמאשאווער .
אידן״ אלע דעען נעבעך אומגעקומען על קידוש השם אין בעלזיצער
גיהנם .ווי די גוים האבן מיר איבערגעגעבן׳ זיינען אלע אידן נאך זייער .
אנקומען גלייך אריינגעפירט געווארן אין די באראקן״ און די באראקן
זיינען געווען דורכגעפלאכטן מיט עלעקטרישע דראט״ און ווען די דינען ,
אלע געווען איבעווייניק האט מען פארמאכט הערמאטיש די טירן און.
געעפבט דעם עלעקטרישן שטראם אזוי אז אין עטלעכע סעקובדן זייגען
זיי .אל ע אומגעקומען פון עלעקטרישן שאק .שפעטער האט מען די ארייב־ .
געלייגט אין גריבער איין שורה טויטע איץ שורה האלץ״ און מען האט
דערויף געגאסן בעבזין״ און פארברעגט די מתים .טאג און גאכט האט .
■

■

■

■

■*
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דאס פייער געברעגט ,דאס פייער האט מען געזען אויף צענדלייקער קילאי
מעטער .א רעגיזנעד גוי האט מיד געזאגט אז ביי זיי־ אין דארף וואם איז
 10קילאמעטעד פון' 'בעלזעץ האט מעז יעדן נאבט געזען דאס פייער 'אין'
בעל׳זיצער וואלד .דעד ־ ריח פון די •פארבדעבטע מתים האט זיד געפילט׳
אין אלע דעדפער אץ שטעטלעך אדום ,אזוי זיינען אנגעגאנגען יארן•:און׳
אויפגעראטן אחינו בני -ישראל .דאם האבן מיר איבערגעגעבן דיי' דאדפישע
גד ם י פץ געגנט.
*

■

■

 .און ווען די דייטשן האבן'געליטן' זייער מפלה און זיינען אפגעטדאטן,
האבן ,ד ך דאךנז א לאז' געטאן די פאלאקן צו די קברים צו שלעפן ציין,
זוכן אפשר באהאלטענע דימענטען .דעד׳ קאמענדאנטי האט י מיד ,געוויזן
דאקומענטאריש די אלע' זאת .א*ך האבי נאך געטראפן מאסן קברים וואו
עסי האבען' ארויסגעשטארט מענטשלעכע אברים .איד האב אינטערווינירט
אבער אן'ערפאלג.
I

י

i

P

m

*

י

צומארגנם נאד .מיין באזוך אין בעלזעץ׳ ביז איד געגאנגען אויף קבר
אבות. ,אבער עסי איז מי ר פינ צ ט ע ר געווארן פאר די אויגן ,אפילו דאם.
בית הקברות האבן זיי ניט געשאגעוועט׳  ,די מצבות ארויסגעריסן און מיט
די ברוקירט די גאסן ,אדער אונטערגעלייגט אונטעד די פאתואלניעס פון
דיערע הייזער. •,די קברים צוטראטן און• פאראומריינט ,פערך אץ בהמות
פאשן זי ך איבערן ,גאנצן פעלד ,קיץ זכר איז ניט פארבליבן פץ די רביישע
או ה לי ם ^ .,,און .דארט שטייגט נאד ארויס א מצבה ,פארוואקםן אץ
גךאז ,אבער די..פאלאקן..רייסן .זיי ארוים פאר זייערע אייגענע צוועקן .פץ
ב־ויען  .אדעד ברוקירן• .אין מיין אנוועזנהייט איז אנגעפארן א גוי מיט 2 .
שקצים■ און ,האט ארולסגעריסן עטלעכע מצבות און  .זיי אוועקגעפירט ,איך
האב מורא געהאט .צו .פדאטעםטידן װײל איך בין געווען איינגעשטעלט.
מימן לעבן ,איך האב אי ם מיט גוטן אויפמערקזאם געמאכט אז דאס • איז.
א ,בית הקברות און מען טאד דאם■,ניט טאן. ,אבער ער האט ווייטער
געטאן דינם ,אזוי איז אין ■מיינע  .אויגן פארשוועכט געווארן דער .בית־.
עלמין..;.איך בין געווען אין מאגיסטראט און האב שטארק פראטעסטירט
קעגן.דעם ; ,אב ער .ךי רויטע מושלים זיינען פון דעם זעלבן טייג געקנאטן
אץ האבן גארנישט געטאן ,די האבן צו מיר ציניש ארן כיטרעוואטע
געזאגט ,אז איך זאל זיך וואס פריעד אפטראגן פון שטאט ,לדיל דל קענען
ניט ד ץ פאראנטווארטלעך מער פאר מיץ לעבן .עס רייצט די גוים וועל^ע
זיינען נאך אנגעשטעקט פון נאציזם מאם א איד דרייט ד ך שוין אין
שטאט  3טעג ,די רופן דאס זשידאווסקי חוצפה.
ביינאכט בין• איך געלעגן אויפן געלעגער ,כ׳האב ניט-געקענטי שלאפן
הן ■פאד פחד פון די פוילישע רוצחים ,הן פון די שווערע פיינלעכע
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איבערלעבענישן וועגן חורבן פון מיץ שטאט און פאלק ,קאשמאדע גע־
דאנקן האבן מי ך געפייניקט .אין מיר האט געזאטן דאס בלוט און געפאדערע
נקמה ,דאס הארץ איז מיד געוואדן פארקלעמט .שפעט ביינאכט בין איך
ווי ענטזשימעט געווארן׳ האט זיו מיד פארגעשטעלט א בילד אז איך
געפין זיך אין שול ,וועלבע איז איבעדגעפאקט מיט מתפללים /אלע אײנ־
געהילט אין קיטלען מיט טליתים ,באר די פגימ׳ער זייבען אויפגעדעקט
און לייכטן ווי די זון ,איו זע נאנטע און באקאנטע ,אבער שוועד די
צו דערקענען ,זיי זיינען געלייטעדט ווי קריסטאל ,זעען אוים זייער שיין
און מלכות׳דיק .מיט אן אצילות׳דיקן חן .דאן דאכט זיו מיר אז עם גייט
ארויף דער רב ז״ל אויפן בעלעמער אבעד עד איז פיל העבער ווי ער
איז געווען לעבעדיקעדהייט .עד זאגט ,רבותי ,היינט האבן מיד דא איינעס
פון אובזערע לעבנגעבליבענע ברידער ,זאלן מיד אלע אים בענטשן ,דערהער
איך א געשריי ווי ביי ברכת כהנים וואס שאלט אוים י ב ר כ ך ...כ׳האב
ד ך דעדפילט עפעס שטארקעד און זיכעדער .דאן זאגט דעד ראש העדה,
ר׳ משה ,מיד ווייסן און פילן דאס וואם עם שפיגלט זיו אפ אין אייעד
הארץ ,איר באגעדט אץ לעכצט צו נעמען נקמה ,עס קאכט און זידט
אין אייך אייער בלוט און פאדערט נקמה ,און מיט רעכט ווילט איר
אפצאלונג פאר דעם וואס זיי האבן געטאן ,אבער בעולם השפל איז גאד
ניט פאראן קיין שטראף וואס זאל זיין אפגעמאסטן צו דעד רשעת הגוים,
דעד • ערגםטער טויט איז צו שוואך און מילד בלאם אץ טונקל עם זאל
דעוויף קענען חל דין דעד אויסדרוק ״נקמה״ ,דאס לאזט איבעף פארן
א־ל נקמות וואס ער איז א בול יכול און עד וועט שוין פאר די געפינען
וייע •1פאדדינטע שטדאף׳ דער יום בא בוער כתנור וועט קומען׳ עם
קאן דורכגיץ צייט ,ד!שי״ת איז א מאריך אף וגבה מן דילי' .דעם
כום התרעלה וועלן די יעצט •טרינקן אויף אייביק ,ג־ט׳ם קללה וועט זיי
אויף אייביק פארפאלגן ,און •פיליי-וועגן איז דא צו דעד השגחה .נאד• די
איינציקע נקמה וואס איד קענט און דארפט נעמען אין די גוים ,אז די
לעבנגעבליבענע דער אחד בעיר .ושנים במשפחה ,דארפן ווייטער שפינען
די גאלדענע קייט פון פארזעצן אידישקייט ,פארזעצן דאם לעבן וואם די
קדושים האבן געפירט ,ווייטער פארבלייבן דעד גוי קדוש וממלכת כהנים,
ווייל איד מיט אייערע אייגענע אויגן האט געזען ווי טיף נידעריק געפאלן
די גוים זיינען ,וזי מאראליש געזונקען ,ווי כיטדע דויבעריש די דינען
און חיה׳שע אינטינקטן טליען אין די ,ווי עקלהאפט און טומאה׳דיק זיינען
געווען דיער באציאונג צו  1000יאריקע שכנים ,שרייט אוים הויך און
פלאנצט דעם באוואוסטזיץ אריץ אין די הערצער פון אייערע קינדער,
שהבדי>לנו מן התועים ! ! ! זעט צו \ואם די דייטשע קולטור ,וואם איד אלע
האט מיט איד שטאלצירט ,פאר איר געקניט אץ געבוקט ,האט פאדאודזאכט
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יעצט לערנט עפעם פון די געשעענישן ,און גאכאמאל ברוך הוא אלקיגו
שבראנו לכבודו והבדילנו מן התועים ונתן לנו תורת אמת׳ — און אמת
עקזיסטירט אייביק׳ און דער פאר וחיי עולם נטע בתוכנו און עם ישראל
חי ,לעבט און וועט לעבן על אפם וחמתם של כל שונאי ישראל בכל
הדודות.
מיט דעם זימן חלום בין איד געפארן אין וועג אדיין — און מיט
דעם געדאנק האב איך זיך פארגענומען ווייטער פארצוזעצן מיין לעבנס
וועג . . .

צעזעמענגענומענע בײנער אין בעלזיץ באלו 1אך וער בעפרייאונג ווערען געברענגנז
צו קבר ישראל
פון רעכטס וער ערשםעו  :מאיר שסראזבערג■ דעד וריטער דעי באקסער ■
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לזאגזאטזאוגגור נ&כ\ זזודבן
לאה מאסקאפ־פדידלענדעד
װען מיר שליסען אפ דאם קאפיטל טאמאשאװ אין
דער געשיכטע פון אידיש לעבען אין פוילען ,קען נאטירליך נישט אױסגעלאזט
וועדען דעד איבערבלײב פרן דעד הײליגער קהלה נאכן חורבן.
אט דעם איבערבלײב װעלען מיר איינטײלען אין צווייען .דער עדשטער
טייל איז דעד וואס האט פארלאזט טאמאשאוו פדיער פארן חורבן ד .ה.
עמיגרידט פון דארט אין פארשידענע לענדער איבערן גאגצען ערי־קײלעד״
וואס איז ארוים פון דעם
את דעד צווייטער
היטלערישען פייער אן אפגעזעגנטער טיט רסוק
איברים איינצעלנע אדער שטיקלען־ פון גאנצע
משפחות.
פארשטעבדליך אז א גרינטלעכע פארשונג
וועגן אט דעם איבערבלייב וואלט זעהר נוצליך
זיץ .אבער ליידער ורעלען מיד פרואווען פאר־
צייכענען דאם וואם מיד קענען.
פונקט ווי פון פיל אנדערע שטעט אין פוילען
האט מען פון טאמאשאוו אנגעהויבען עמיגרירען
אין דעם לעצטן קוואדטעל פץ פאדיגען יאר־
הוגדערט .דער שטראם איז געגאנגען צו די
פאראיעיגטע שטאטען אין אמעריקע .נאכהער אויך
גזאסקאפ־פרידלענדער
לאח
קיץ קאנאדע אץ דרום אמעדיקאנער לענדער ,אמ־
מעדסטען קיץ ארגענטינע .איגטערעסאגט אז אין יאהאניסבורג ,דרום אפריקה
געפינט זיך זױיגיגםטנס איץ טאמאשאװער משפחה .פון די ״מינצערס׳ /באך פון
אנהויב פון הייגטיגען יארהונדעדט .מיט אייניגע יאד צוריק איז דעד
טאמאשאווער איד יהודה מינצער ר׳ שמואל מיגצערם זץ ,געווען פאר א
צייט דער בירגערמייסטער (מעיאד) פון יאהאניסבורג .היינט האט זיך דארט
די משפחה א סך אויסגעברייטערט .אין דער צייט צווישען בי Tע וועלט
מלחמות ווען די טויעדן פץ אמעדיקא זענען געווען כמעט פארהאקט האט זיך
די עמיגראציע צעשפרייט איבער אלע לענדער וואו עם זענען נאר געווען
מעגליכקייטען דעדפאר .דאם גרעסטע ארט אין דעד עמיגראציע האט דאן
פארנומעז ארז ישראל (דאז נאד פאלעסטיגא) .דער שורש פון דער עמיגראציע
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איז געלעגען דער עיקר אין דעם אנטיסעמיטיזם און אין די שוועדע עקאנאמישע
באדינגונגען .אבער אויר זייטיגע פאקטארען האבען געהאט זייעד ווירקונג
דערויף .די עמיגראציע קיץ פאלעסטיגא איז געקומען װי א רעזולטאט פון
אויפגעוואכטען באציאנאלען באוואוסטזיין ביי גרויסע מאסען וואס זענען
באהויכט ;געווארען פון ציוניסטישען אידעאל צו בויען אן אייגענע סטאבילע
הײם דארט.
■

דא אין אמעריקא האבען זיד טאמאשאווער אידען צעשפרייט איבער
פארשידענע שטעט אין לאבד איינצעלנע משפחות און אין קלענערע גרופען,
דאגעגען האט זיך אין ביו יארק באזעצט דער ווייט־גרעסטער טייל פון זיי
און אפילו זיך ארגאניזירט אין א לאנדסמאנשאפט פאראיין ,וועלכער איז
געוזען אדגאניש פארבונדען ימיטץ אידישען קיבוץ אין טאמאשאוו גופא.
אט די לאנדםמאנשאפט עקזיםטירט נאך הײנט אונטערן נאמען ״חברה בני
טאמאשאוז׳ /איד פרעזידענט איז מר יוסף לעהרער און סעקרעטאר — מד
שמואל שייפלינגעד.
1

דעד צווייטער טייל פון דעם איבערבלייב ,די וואס זענען דירעקט
דורך די היטלער מחבלים אויסגעווארצעלט געווארען פון דיערע היימען,
האט די ווייט גדעסטע מעדהייט זיינע .פארברענגט די מלחמה יאדן אץ דוסלאנד
פונוואנען זיי זענען נאכן קריג צוריק געקומען קיץ פוילען .אבער קיין
טאמאשאוו האבען די קיץ דריסת הרגל שוין נישט געהאט״ וױיל ס׳איז
געווען א לעבענסגעפאר פאר א איד איבערצונעכטיגען איין נאכט דאדט.
דאס זעלבע איז .געווען אין אלע שטעט אץ שטעטלעך א חוץ אין
אייניגע פונקטען וואו עס האבען זיו קאנצענטדירט אי־דען .אין גרעסעדע
צאלען .צו אט די אידישע צענטערס האבען געצויגען אויך די טאמאשאווער
אידען און -דארט האבען די זיך אנגעשלאסען אין דעם גרויסען מאמען שטראם
וואס האט געפירט צו די גרעניצען פון דייטשלאנד און טשעכאסלאוואקיע.
פון דאדט — אין לאגערן וועלכע דינען צוגעגרייט געווארען פאר די דורך
די אליאירטע מאכטען אױף די טעריטאריעס פון מערב דייטשלאנד ,עסטרייך
און איטאליע ,וראו 'זיי האבען געפונען זייעד צײטוױיליגען אויפעגטהאלט״ בת
ס׳האבען זיך געעפענט מעגליכקייטען פאר עמיגראציע .דעד גרעסטער טייל
פון אט :די וואגלעגדע לאנדסלייט האט געפוגען זיין• סטאבילע היים אין
מדינת ישראל וואו די האבען זיך איינגעגלידעדט אינם דארטיגען סאציאלען
עקאנאמישען׳  .לעבען .דארט זענען די אויד ארגאניזירט :אלם טאמאשאווער
קיבוץ מיט א גמילת חסד קאסע פאר די בני עיד .די ווייזען אתים א טיפע
פארשטעגדעניש פאר דעם ספר הזכרון אין וועלכען די נעמען אן אקטיווען
אנטייל.
דא אין אמעריקע האבען פון די אויסגעווארצעלטע טאמאשאווער אידען
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אנגעהויבען אנקומען אין די יאזץ פון  1947בלויז איינצעלנע ,שפעטער אין
50־ — 1949אין גרעסעדע מאסען.
*
■

דעד ערשטער פדואוו פון דעט טאמאשאווער שארית הפליטה אין
ניו יארק זין צו ארגאניזירען אין אן איינהייט האט זיך נישט איינגעגעבען.
די  .אלטע סאסייעטי וואם רופט זיך .״חברה בני טאמאשאוױ האט זיי אלם א
גרופע נישט געודאלט אדיין נעמען; עדשט שפעטער מיט עטליכע יאר האט
די סאסייעטי באוויליגט אדיינצונעמען .א גדעסערע צאל פון די נייגע קומענע
אלם מיטגלידעד מיט געוויסע באגרעניצטע רעכט .קיץ אלמנות האבען זיי
בכלל נישט אדיינגענומען .קיץ צו נאענטע פדיינטשאפט האט זיד צווישען
די אלטע און'נייע נישט ענטוויקעלט .עם זענען שטעגדיק געווען טענות און
געגען טענות פץ איינע צו די אנדערע .און ווען אייניגע פץ די 'נייע זענען
געשטראכען געוואדען פץ מיטגלידערשאפט ,דעדפאר ווייל זיי האבען נישט
באצאלט זייעד מיטגלידס אפצאל פינקטליך אין דעד צייט ,איז רייף געווארען
יער געדאנק ביי די נייע צו עפענעז א סאסייעטי פאר זיך.
און געווען איז עם אזוי:
אין דעד אידישער פרעסע דא האבען זיד אייניגע מאל באװיזען בריװ
פון דעם טאמאשאווער לאנדםמאנשאפט קאמיטעט אין ישראל* אין וועלכע
דער לעצטעד באקלאגט זיך אז אלע זיעע ווענדונגען צו דעד טאמאשאווער
לאנדסמאנשאפט םאסײעטי אין ניו יארק וועגען הילף פאר די נויטבאדערפטיגע
לאנדסלייט אין ישראל ווערען דורך דער סאסייעטי אין ניו יארק איגנארירט.
אין דעד זעלבער צייט האט די גוטמוטיגע פדוי עטיל זילביגער (שפיץ)
געזאמעלט ה׳־לף פאר פארשידענע אדעמע לאנדסלייט אין ישראל אויף אייגענער
האנד .די צייט איז געווארען רייף פאר אן ארגאניזירטער הילפס אקציע .און
אויף איינער פון די זיצונגען פונ׳ם טאמאשאווער יזכור בוך קאמיטעט ,אין
אקטאבער 27׳ 1956׳ איז אויפ׳ן טאג ארדענונג אוועקגעשטעלט • געווארען
אויד א פונקט וועגען א הילפס אקציע פאר אונזערע לאנדסלייט אין ישראל.
■

אויף יענער זיצונג איז געשאפען געווארען א פערמאנענטער הילפם־
קאמיטעט וואס האט געדארפען אנפירען מיט׳ פארשידענע הילפס אקציעס.
־

־

י

ו

דער דאזיגער קאמיטעט ד,אט אויסגעפילט זיין אויפגאכע בשלמות.
ס׳זענען במשך דער  .צייט אדורכגעפירט געווארען מערערע מאל חנוכה און
פורים פייערונגען .ניי־יאר בעלער אץ אויך זאמלונגען פון פריוואטע באשטיי־
ערונגען .די אלע געזאמעלטע געלדער זענען איבערגעשיקט געווארען קיץ
ישראל צום קאמיטעט דארט ,וועלבער האט פונאנדערגעטיילט די דערהאלטענע
סומען צו די אממערסטען נויטליידענדע לאנדסלייט .בײ יעדעם מאל האט

מאמאשאווער

796

דעד הילפס קאמיטעט דא ג ע קריג ען א באריבט מיט א רשימה וױ אזוי און
צו וועמען דאס געלד איז פונאנדערגעטיילט געווארען•
נאכדעם ווי אייניגע פון די נייע זענען .ווי אויבענדערמאנט׳ אויס־
געשלאסען געוואדען פון דעד אלטעד סאסייעטי איז באשלאסען געווארען אז
דעד הילפם קאמיטעט זאל פארוואנדעלט ווערן אין א רעגולעדעד לאנדסמאנ־
שאפט ארגאניזאציע .ס׳איז געקויפט געווארען א שטיקעל פעלד פאר א
בית־עולם אין ניו דזשורזי און מעדערע נייע זענען אדויםגעטדעטען פון דעד
*חברה בני טומשוב* און זיו אנגעשלאסען אין ״טאמאשאווער הילפם קאמיטעט״.
במשך דעי צייט וואס דער הילפס קאמיטעט עקזיסטירט איז איבעד־
געשיקט געווארען פאר די נויטבאדערפטיגע אין ישראל א ( 5000פינף טויזענט)
דאלאר און עטליכע הונדערט צו דער גמילת חסד קאסע.
לעצטענס האט דער ״טאמאשאווער הילפס קאמיטעט״ געשיקט צו
״אילגשיל־פוליױ דאס איז א פאליא פונדעישאן אין תל־אביב׳ אן אויטא
וואס האט אין זיך  12ספעציעלע רעדער־שטולען פאר פארקריפעלטע קינדער.
מיט אט דער מאשין קענען די אומגליקליכע קינדער געפירט ווערען באקוועס
יעדען טאג פון זייערע היימען צו דעד שולע און צוריק.
■

אין אט דער אקציע האט זיך באזונדערס אויסגעצייכענט מיט איר
איניציאטיוו און אינטענסיוויטעט פרוי אנא לערמאן.
■

9

געזעלשאפטליך שפילט דע ר ״טאמאשאווער הילפס קאמיטעט״ אן
אנגעזעענע ראלע צווישען די לאנדסלייט .איינמאל אין יאר קומט מען זיך
צוזאמען אויף א פארזאמלונג צו וועהל־ען בעאמטע פאר׳ן יאר .פון צייט צו
צייט ארדענט עד איין ,צוזאמען מיטץ יזכור בוך קאמיטעט׳ אן הזכרה פאר
די טאמאשאווער קדושים׳ און העלפט אנהאלטען פריינטליכע כאציאונגען
צווישען די מיטגלידער׳ וועלכע טדעפען זיך אפטעד ביי שמחות אדעד אנדעדע
אנגעלעגענהייטען.
אין דעד פאדוואלטונג פורם טאמאשאווער הילפס קאמיטעט זענען
פאראן :שמשון האלץ .אלי׳ לעהרער׳ שמאי דרילמאן׳ יוסף מאסקאפ׳ די
ברי דעד דוד יוסף און' הירש לעווענפוס מאטל העלפמאן׳ יונה פעלדזען׳ לייבוש
שעכטער פדוי פעריל געלערנטער און שלמה ווייסלעדער.
אין די אלע הילפס אקציעס נעמען אן אקטיווען אנטייל די פדויען!
דבורה ווייסלעדער׳ אסתר פעלדזען ,פייגע לעהרער׳ חיה העלפמאן און מירל
גייער.
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אין אלגעמיץ זעבען די טאמאשאווער אפשטאמיגע עקאנאמיש נישט
שלעכט סיטואירט .די זיינען פארטראטען אין כמעט אלע צוױיגען פון האנדעל
אינדוסטריע און ארבייט •.און פילען אין דעם פרייען אמעדיקע א פ עם טען
כאדען אונטער זייערע פיס.
•
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טאמאשאװער הילפ׳ס

דוד יוסף לעװענפוס

01נז שון האלץ

אל״ לערש־

לײבל שעכםער

ױסף מאסקאפ

מאסל
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קאמיטעט אין ניו יארק

שלמה ווייסלעדער

הירש ק .לעווענפום

יונ ה

שמאי זרילמאן

פעלדזען

פעול געלערנטער
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שיפלינגער געוועזענער 9רעזע  0פון דער

אידישער קהלד*

פארוזאלטונג אין
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ארגון יוצאי גוונזטזוב־לוב — 2ןו3וז גגזירווז זזגזדיס
ע״ש קדושי עירנו חי״ד
י

• זושא קונשטוק ,חיפה
¥

ביו ם  5 /8 1944התקיימה אסיפה הראשונה
של עולי טומשוב לובלסקי ,בבית מאיד דינד ז״ל .השתתפו  35איש ,נאסף
במקום סכום של  40ל .במזומן וגם התחייבות חדשיות .נבחרו ועדה מהחברים:
זושא קוגשטוק ,אבדהם פדל ,יעקב הרבסמן ,יצחק לדרקדמד ,מרדכי זילברמן,
בנימין גלאטער ,ומהקריות! ישראל גדינבום ,משה אילבום ,יוסף לנצר ז״ל.
יצחק זילבערשטיין .הועדה בישיבה ראשונה חילקה אח התפקידים כדלקמן
י ר ד — זושא קונשטוק' ,גזבר — אברהם פדל ,מזכיר — יעקב הרבסמן.
הועדה החליטה להתקשר בהקדם אפשרי עם החברים שלא נוכחו
באסיפה ולהתדים אותם ,הועדה ביקשה מהחברים להודיע מיד הכתובות
של קרוביהם מכיריהם של אנשי טומשוב לובלסקי הנמצאים ברוסיה..
לפי הכתובת  :ועד לעזרת יהודי פולין ,חיפה רחוב הרצל  .26עבור ארגון
יוצאי טומשוב לובלסקי בשביל דכוז הכתובות •למשלוח חבילות לרוסיה.
ו ב ס גשלח לרוסיה  120חבילות בגדים גם מצות לפסח לפי הכתובת שהיה
לועד.
באסיפה ואזכרה של שנח תשכ״ב נבחרו  17החברים כדלקמן* זושא
קונשטוק ,יוסף הלוי (לכר) ,משה גורדון ,חיים יוסף לרר ,משה בלנדר,
יעקב הרבסמן ,מרדכי ארליך ,יעקב לאנאייל ,יעקב מינקובסקי .אברהם
גולדשמיד ז״ל ,מרדכי הוניגספלד ,יעקב ארי׳ ויץ ,יעקב שווארץ ,עוזר
שטול ,גרשון כ״ץ ,שדה קופרשטוק( ,בארנשטיין) ,אייזק קראוס.

ד׳ אברהם גולדשמיד

ז״ל

החבר אברהם גולשמיד ז״ל נקטף באיבו מארגון והועד שלנו אין
לנו תמורתו .הוא היה אהוב על כלנו ,היה תענוג לשוחח אתו ,תמיד הראה
פנים שוחקות ,אף פעם לא כעס על זולתו .נולד בזאמושץ ,אביו היה שם
רב .התחתן עם בתו של אהרן דודי איח ז״ל בטומשוב .בשנת תש״י בא
לישראל ורשם בארגון יוצאי טומשוב לובלסקי ונבחר בועד התמסר בכתיבת
הספד יזכור של יוצאי טומשוב שניספו בשואה ושמתו ברוסיה .היה ספרא
רבא י כתב באותיות של ספר תורה כל השמות בפנקס יזכור בלי שום
תשלום בהתנדבות ובמסירות נפש .השאיר שגי בנים תלמידי חכמים
שילכו בדרכיו .נפטר ביום כ״א תמוז תשכ״ג ,בהלויתו הגדולה השתתף חרבי
מגור שלי ט״א.
חבל על דאבדין .יהי זכרו ברוך.
■
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סאמאשאװזנר

די יזמר־בוך $\2וגזינזיע אץ ישראל
• יעקב הערכסמאן
אין אגפאנג דעד טעטיגקייט פרן טאמאשאווער קא־
מיטעט אין ישראל איז געווען קלאר .אז די עיקר אויפגאבע זיינע דארף זיין
דאס ארריסגעבען א יזכיר־בוך צרם אנדענק פרן דעד חרוב גערוארענעד שטאט.
דאס ברך זאל זיין דער מאנומענט וראם זאל איר פאראייביגען אין ארנזערע
קינדער זאלען זיך באקענען מיט זייער עלטערנם תקיפה ,די אטמאספערע רראר
זייערע עלטערן זיעען געבוירען ,ערצױגען געװארען אין געלעבט א דיר
נאך א דור.
אױף דער זיצונג פון ועד וועלכער איז פארגעקומען דעם 9/1 1951
איז אויסגעוױילט געווארען א יזכור־בוך קאמיסיע פון די ה״ה  :יוסף הלוי
(לאכע  0יעקב מינקאווסקי״ יעקב איטשע שווארץ און יעקב הערבסמאן.
די קאמיסיע האט אויסגעארבעט א צירקולאר אין עברית און אידיש
;בייליגענד דער צירקולאר) אין וועלכען ס׳איז אויפגעקלערט געווארען די
וויכטיגקייט פון בוך ,און ס׳איז אגגעצײכענט געויארעו ראשי פרקים פון
געוואונשטען מאטעריאל .מיר האבען געבעטן שרייבען אויף יעדער טעמע
אדים טאראשאוו ,און אין וועלכער שפראך ס׳זאל בישט זיין .דעם צירקולאר
האבען מי ר צעשיקט אויף דער גאנצער וועלט ,וואו מי ר האבען נאר געהאט
א טאמאשאווער׳ס אדרעס.
ס׳איז ווערט אונטערצושטרייכען אז דער אפקלאנג איז געווען א
גרויסער .פון ישראל ,ארגענטיגע ,אמעריקע ,פדאנקרייך ,פוילען און אבדערע
לענדער איז געקומען א באגייסטעדטע אפשאצונג פאר דער זאך .גלייבצייטיג
זיינען דערהאלטען געווארען פארשידענארטיקער מאטעריאל פאר׳ן בוך.
א כאראקטעריסטישער פאל פון אפקלאנג וואם דער צ  Tקולאר האט
געפונען! פון איינעם פון די פאלקס־דעמאקדאטישע לענדער האבען מיד
דערהאלטען ווערטפולען מאטעריאל פון א טאמאשאווער וואס האט זיך
אונטערגעשריבן מיט די איניציאלן ע .ה .אנגעבנדיג דעם אדרעס אזיף ״פאסט־
רעסטאנט" .מיץ כיטע וואס כ׳האב אים געגעכן אנצוגעהערען מיר צו אנטפלעקן
זיץ אידענטיטעט האט נישט געווירקט .ביז אין א העלן טאג איז פלוצליבג
איבערגעריסען געווארען דער קאנטאקט ,און טראץ מיץ באמיאונג איז מיר
נישט געלונגען אים צו באנייען אץ די רעטעניש איז גישט אויפגעדעקט
געוואדען ביז היינט צוטאג.
דאם ארויסגעבען א ביד פאדעדט ווי באוואוסט פיל טעטיגקייט און
איבערגעגעבענקייט .ספעציעל האבען מיר געזארגט דאם דער יזכור־בוך
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זאל ענטהאלטען פיל באשרייבונגען פון טאמאשאוו אונטער דעד היטלער
אקופאציע ,דערציילט פון לעבעדיגע עדות וואס האבען אדווכגעמאכט די
שוידעדליכע תקופה.
די יאדן 3־ 1952זיינען אין ישראל געווען יארן פון ״צנע״ באגדענע־
צונגען 9 .אפיד איז שוועד געווען צו באקומען .האבען מיד דעריבער מיט
פדייד עמפפאנגען דעס פאדשלאג פון אמעריקאנער קאמיטעט איבערצוגעבן
אים דאס ארויסגעבען דאס בוך .דעם געזאמעלטן מאטעריאל און בילדעד •האבן
מיד איבעדגעשיקט קיין אמעריקע׳ און דעד קאמיטעט דאדט מיט׳ן ה׳
 .מאסקאפ כראש איז צוגעטרעטן מיט שוואונג צום ענין.
■

אויף אייבעם פון אונזערע זיצובגען ,ווען דער ה׳ גארדאן פון אמעריקע
האט איבערגעגעבען א באריכט פון מצב׳ האט זיך אדויסגעוויזען אז דעד
בוך וועט נישט עטשפרעכען דעם צוועק ,אויב ער וועט נישט קאמפלעטירט
וועדן מיט מאטעריאל פון דעד אומקום תקופה.
איך האב דעריבער אויף דער זיצונג פארגעשלאגען צו דעדמעגליכען
דעם חבר יעקב איטשע שווארץ זיך באפרייען אויף אייביגע וואכן פון דער
ארבעט ,און עד זאל ארויספארען אין עטליכע שטעטלעך און מושבות ,וואו
עס קאבצענטרידן זיך די טאמאשאווער נייע עולים׳ את פון זיי שעפן דעם
מאטעריאל.
דעם ח  ,י .שווארץ האב איד פאדגעשלאגן ,ווייל איך האב געוואוסט
זיין איבערגעגעבענקייט פארץ בוך׳ און קענענדיק זיין ״שװאכקײט״ צו
ליטעראטור און דיכטונג׳ את ווירקלעד האבען מיד זיך נישט אנטוישט,
דעם חבר שוואדץ איז געלונגען צו באקומען ווערטפולע דערציילוגגען און
שוידערלעכע עדות פון דעד עדשטעד קוועלע.
מיט דאגה און איבטעדעם האבען מיר נאכגעפאלגט נאך דעם פארשריט
פון בוך׳ מיד האבען זיך זעלבסט געפדעגט ,צי זענען מיר אזוי ארעם אין
כחות ,דאם טאמאשאוו וועט נישט זוכה זיין וואט קלענערע שטעטלעך האבען
שױן זוכה געװעןו אויף יעדען זמכדה צוזאמענפאר האבען מיר ערוועקט
די פראגע.
איצט ,האבען מיר סוף כל סוף זוכה געווען ארויסצוגעבן דאס בוך
װאם זאל זיין א קאמפענסאציע פאר די אלע וואם האבען פאר אים געווידמעט
צייט און מיה.
מיין טיפעד וואונש און געבעט איז אז דאם בוך זאל זיק ווידדיק זיין
נאמען .ער זאל אין זיך פאדווירקליכען דעם אנדענק פון אונזערע טייערע
אומגעקומענע ,און הלואי אונזערע קינדעד זאלען אגטפלעקען אין די בלעטער
פון בוך די ווארעמקייט ,דאם שעהנע און גוטע וואם האט אין זיד ענטהאלטען
אונזער שטעטלן טאמאשאוו לובעלסקי.
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טאמאשאװער
■

ארגון.ייוצאי מופושוב־לוהלסקי
ועד חארצי
חיפה״ ב׳ שבט חשי״א 9/1 1951
ג .ה.

ft

אין איינקלאנג מיטץ באשלוס פ ת דעד את דער באשטעטיגונג פץ
צוזאמענפאר פון די טאמאשאווער לאנדםלײט״ דועלכער איז פארגעקומען אין
חיפה דעם  17/12 1950טרעטען מיר צו ,צו דעד פארוויקלעבונג פץ ארויס־
גענען דאם בוך פון טאמאשאוו.
דעד ציל פון פנקס איז צו פאראייביגען דעט אנדענק פון די קדושים
פון אוגזער שטאט אויף א פאסיגען אופן.
■

גאכדעם ווי ס׳איז צום אדמגליק נישט געבליבען מער קיץ אידישער
ישוב אין טאמאשאוו איז אויך די אויפגאכע פדן פנקס אפצוראטעווען פון
פאדגעסונג די קולטורעלע אץ מאדאלישע ווערטען ,און דעד לעבענם שטייגער
וואם איז געשאפען אין שטאט דורך די אידען אין דעד נאענטער פאדגאנגענ־
חייט .און די פריערדיגע דודות.
בבדי דאם בוך זאל ענטשפרעכן זיין וויכטיגען ציל ,מוזען מיד דעו*
גרייכען צו אלע שטעטישע אין לאנד און אין אויסלאנד״ דועלבע קענען דערצו
מיטהעלפען.
ז
מיר ווענדען זיך דעריבער צו אייך ,צושיקען — אין משך פון 3*4
מאנאט — אדטיקלען ,עראינערונגען ,לידער ,אדער יעדעד אנדערעד מאטעריאל,
וואס האט א צוזאמענהאנג מיט די אנגעצייבענטע טעמען :
■

־ י

■

 )1היסטאריע פץ טאמאשאוו ,און די געשיכטע פץ אידען דארט.
)2

מאנאגדאפיעם איבעד די רבנים ,אץ זייערע ״הויף״.

 )3די שוהל ,שטיבלעך ,און גבאים.־
 )4די קהלה און דאזארעס .דער שטאט־ראט און די אידישע פאר 
שטעהער.
*

 )5צדקה אינסטיטוציעם  :גמילות הסד .קאסע ,לינת הצדק ,הכנסת בלה.
 )6׳״עמך״ ,און זיץ לעבענם שטייגער.
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 )7א .אידישע פרנסות ,און דעד שמאט יריד .ב ,שבת און יוט־טוב
אין שטאט.
m

 )8ישיבות ,חדרים ,שוהלן ,לעדערס און מלמדים.
 )9 •.די ענטשטייאונג פון ציוניסטישע און ארבעטער פארטייען ,און
דעד קאמף מיט די געגנער.
 )10ביבליאטעקען ,אץ אמאטארישע טעאטער־קרייזען.
 )11פארטייען ,יוגענט ארגאניזאציעס ,און זייערער פירער.
 )12פארשידענע טיפען.
 )13די באציאונגען מיט די גויים.
•

־*

■

 )14דאם אידישע לעבען אונטער דער נאצי אקופאציע ,די ״אקציעם״,
דאס לעבען ‘ אין י רוסלאנד ,און אין די לאגערען.
ס׳איז אויך געוואונשען בילדער פון דער שטאט ,פון געזעלשאפטליכע
אינסטיטוציעס  :די שוהל ,מרחץ ,הקדש ,בית העלמין ,א .א .בילדער פון
געזעלשאפטליכען ווערט( .אויפ׳ן פארלאנג וועלען די בילדער צוריקגעגעבען,
נאכ׳ן מאכען א קאפיע)•
שרייבען' קען מען אין יעדער שפראד ,עם דארף ניישט אפשרעקען
דאס נישט קענען שרייבען סטיליסטיש ,מיר וועלען דאס אויסבעמערען ,אץ
סטיליזירען ,דער עיקר איז דער אינהאלט.
יעדער זאך וועט פארעפענטליכט ווערען אין נאמען פון שרייבער.
ביטע קלאר שרייבען (געוואונשען אויף א שרייב מאשין) און אויף איין זייט
פץ בלאט.
חשוב׳ער פריינט ! די .אויפגאבע וואס מיר האבען אויף זיך גענומען איז
'נישט קיץ לייכטע ,און נאר מיט דעד מיטהילף און אנשטרענגונג פץ אלע
שטעטישע וועלען מיד די זאך פארווירקליכען .מיר• ערוו^רטען דעריבער אייער
מיטבאסייליגונג• .
צוליבען מאנגעל פון אדרעסען פון אלע שטעטישע ,ווערט איר געבעטען
איבערגעבען דעם אינהאלט פון דעם בריף די איבעריגע באקאנטע און פריינט
פץ טאמאשאוו ,וועלכע האבען עם נישט דערהאלטען.
t

דער אדרעס צו שיקען דאס מאטעריאל איז:
׳

יעקב הדבסמן ,רח׳ הלל  ,34חיפה
■

־■  .י

...

״

■

״בכל הכבוד,
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ארמן ױצאי טומשוב־לובלסקי
ה ו ןן ד ה א ד צ י
 .חיפה״ ב׳ שבט תשי״א 9/1 1951
בעקבות החלטות הועד ואישור כינוס ױצאי עירנו״ שהתקײם ב־ 17/12
 1950בחיפה״ אנו ניגשים למימוש הוצאת פנקס העיר.
מטרת הספר היא״ להציב יד ושם לקדושי עירנו״ ולהנציח זכרם באופן
המתאים ביותר.
לאסוננו נמחק כל ישוב יהודי בעיר״ חשיבותו של הספר הנה ע״כ
כפולה :להציל מטמיון ערכי תרבות ומוסר״ והוגי יהודי שנוצר ע״י אחינו
בעבד הקרוב ובדורות הקודמים.
המשימה אינה קלה .נצטרך להגיע לאלה מבני עירנו הפזורים בארץ
ומחוצה לה ,היכולים לעזור לנו בכך״ ולדלות כל מה שאפשר״ בכדי שהספר
יהיה בעל תוכן וצורה ההולמת את המטרה שהצבנו לו.
אי לכן הננו פונים לכב' להמציא לנו — תוך 3־  4חדשים — מאמרים״
זכרונות״ שירים״ או כל חומר אחד הנוגע לנושאים שצוינו להלן:
)1
)2
)3
)4
)5

תולדות העיר ובעיקר קורות היהודים בה.
מונוגרפיות על רבני העיד והודי ״חצרותיהם״.
בתי כנסת ,שטיבלעך״ וגבאיהם.
הקהילה ופרנסיד״ העידיה ושליחי הציבור בה.
מוסדות צדקה :קופת גמילות חסדים״ לינת הצדק ,הכנסת כלה וכר.

 )6׳״עמך״ וההווי שלו.
 )7הווי העיר) :א) פדנסות היהודים״ והיריד בעיר .ב) שבת וחג בעיר.
4

)8
)9
)10
)11
)12
)13
)14
ובמחנות.

ישיבות׳ חדרים״ בתי ספר ומוריהם.
ההתעוררות הציונית׳ הפועלית״ והמאבק עם מתנגדיהם.
מפלגות הסתדרויות גוער ומנהיגיהם.
ספריות״ תיאטרון חובבים.
טיפוסים.
היחסים עם הגויים.
חיי היהודים בתקופת הכיבוש הנאצי״ ״האקציות״ ,חייהם ברוסיה

r
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כמו כן רצויות מאוד תמונות מנוף העיר ,ממוסדות ובניני צבור״ בתי
כנסת ,ולהבדיל מרחץ ,הקדש ,בית העלמין ,וכן כל תמונה בעלת ערד צבורי
(לדרישת בעליהן ,תוחזרנה התמונות אחרי ההעתקה).
אפשר  .לכתוב בכל שפה שהיא ,אין להרתע מאי ידיעת ״כתיבה
׳סגנוני ת' אנו נתרגם ונסגנן .העיקר הוא התוכן.
כל החומד יפורסם בשם שולחות ,נא לכתוב בכתב ברור( ,רצוי במכונת
כתיבה) ועל צד אחד של הדף.
m

1

א .מ התפקיד שהטלנו על עצמנו הוא קשה״ ורק בעזרת• כל יוצאי
עירנו נוכל להתגבר על הקשיים .אנו מצפים לכך לעזרתו ולהשתתפות! ..
מפאת המחסור בכתובות כל יוצאי עירנו ,נא למסור את תוכן המכתב
.הזה לאלה שלא קבלו אותו.
«

■

הכתובת למשלוח*
•

4
■

■

יעקב הרבסמן ,חיפה רח׳ הלל מס׳ 34
י

*

•

#

־

בכל הכבוד,
I

«

הועד האדצי
I
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הי ל פ ג ג

ןן א גזי פו ט ט

4

• יןןקכ לאנאײל ,חיפה
ד ע ר הילפס קאמיטעט האט אנגעפאנגען זיין טעטיג־
קיים אין  . 1956איך וױיס נישט גענױ מעמענס געדאנק איז עס געווען״ אבער
איינס דוײם איך יא» עם איז געקומען מיט דעד איניציאטיװ םון טאמןןשאוועד
רעליעף קאמיטעט אין אמעריקע.
אין דעצעמבער  1956זיינען אנגעקומען די געלטער מיט א באגלײטונגם
בריף ,וועלכער האט נאמינירט אייניגע חברים אלם פאדטיילער פץ דאזיגען
געלט״ פאר נױטבאדעדפטיגע קראנקע אלטע לײט פון אונזער חרדב׳ען שטעטל.
אזױ איז אנטשטאנען אין  1956א נייער אנשמאלט פאר געגענזייטיגער
זזילף בײ דער זייט פון גמילות חסד קאסע וואם עקזיסטירט שױן פון לאנג.
וואס האט באװאויגען אוגזערע חברים אין אמעריקע צו אט דער
איביציאטיזו צו גדינדען אזא טעטיגקײט ו
די טראדיציע פון א פאדצוױיגטער געגענזייטיגער הילפס טעטיגקײט
אין אלע געביטען פון לעבן אין אלטען שטעטל ,פולםידט נאך אין הארצען פון
אונזערע חברים.
די טעטיגקײט אין ישדאל איז אנגעפידט געװארען אין געמיינזאמער
מיט־ארבײט מיט דעם טאמאשאװער אלגע&ײנעם הילפם קאמיטעט ,אזן לדיט
דעד אלטער טדאדיציע פון ״צדקה מתן בסתר״ .דער אנפאנג פון דעד טעטיג־
קײט איז באגלײט געװאדן מיט צווייפעל און געגנעושאפט צר ו ער ארט פון
פארטיילען געלד אלם בדבה״ וועלכעם איז אומפאפולער אין ישראל.
אבער אין פארלויף פון דער ארבעט״ ורעז מיר האבען ארײבגעדדינגען
איז די פארשידענע שווערע סאציאלע פעלער״ האבען מיר זיד אלע וױ איינער
איבערגעצײגט װי וױיט אונזערע חברים אין אמעריקע זײנען גערעכט.
I

אין פארלויף פון די יאדן זײבען אנגעקומען טױזענטער דאלאדען ,און
זיעען פארטיילט געװארען צװישען אלטע״ קראנקע און הילפסלאזע מענשן
װעלכע די עליה האט געבדאכט אין לאנד נאך דעד קריג .עם זיינען געווען
פאלען װי די פאר דאלאר האבען פשוט ליכטיג געמאכט די אויגען פרן
אומגליקליכע און האבען דעדחאלטען די נשמוז פון פאדצוױיפעלטע.

הלואי וואלטען מקוים געוואדען כאטש  8טייל פון די ברכות וועלכע
ױערן געוױנשט דורד די געניסער פון דעד הילף פאר די יעניגע חברים וואם
פאדנעמען זיד מיט דעד טעטיגקיי ט.
געבענ שט זאלען זיץ די הענד פון די אלע וואם פארנעמען זיד מיט
דעד וו אויל טע טיגעד גרויסעד זאך.

י I

על התמונה מימין  :זזיי ם קר אז,י בערי ש הערצמאן ,משה בל אנדע ר ,מרדכי ־ארליך ,יעקב הרבסמן (נואם)
ברינ ק ע ר ,זי שא ק אווענ ש טו ק ,יעקב וויי ץ .,מ ר ד כי האניספעלד (כותב)׳ אברהמלי גאלד שמיטה ע״ה ובנו
א

*

«
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די בו1$ןאש1$װג 1ר גױילגז װגזדיגן \2אגזנ 1אי\ יטראל
*

• טרדכי בך בךצױן הוניגשפעלד
*

k

ב א ל ד נאד דעד אג ט ש טייאונג פון מדינ ת י שראל
האט זי ך אנג ע הויב ען די גרוי ס ע עליה! פץ דעד שארית הפליטה
וועלכע זיינ ען ג עבליב ען בב חינ ת ״אוד מוצל מאש״ אהן א באדען ארנטער
די פי ס .וו ען עם איז מקוי ם די נבו א ה פון אונז ער ג רוי ס ען חורבן נבי א און
גלייכ ציי טיג נחמה נבי א — דער גרוי ס עד יר מי הו וו עלכ ער האט מיט פאטאס
אויסגע שדיגען * ״עוד אבנך ונ בני ת ב תול ת י שראל״ און וז ען ער ..האט נ אך
דעם וויי ט ער אויסג עדופ ען♦ ״הו שע ה׳ את עמך את שארית י שראל ,הנני
מביא אותם מארץ צפון וקבצתם מירכ תי ארץ בם עור ופסח הדה ויול ד ת
י ח דו קהל ג דול י שובו הנ ה״! א .א .וו .און וו ען דעד קהל ג דול איז צו רי ק
געקו מען אהער ,איז ער צוריק געקו מען ני ט ווי א רייך קינ ד קומט צודיק
נ אך א ל אנג אבוו עז ענדע ציי ט צו זי ץ דייכ ער מאמען נ אר דא איז גע שעהן
פונ ק ט דאם פארקעטע ! אי דאם קינ ד ארים און די מאמע א קב צ׳נ ט ע..
דעד קהל ג דול וו אס איז אהער צוריק געקו מען איז ג עוו ען צעבראכען
און מאכטלאז פארארימט ב עירו ם וב חוסר כל ! מיט דער שראקענע און
אויסגע שטארצטע אויג ען .אזעלכע אויג ען קען מען נ אד זעהן דאמאלט וועך
דעד מענט ש •האט אלעס אין לעבען פ ארלויר ען זיינ ע נאענטסטע און טייעדע
זיין פארמעגען און כ בו ד .נ אך אזא קאטאקליזט און וו על ט איבעדקעדעני ש
וו עלכ ע די צוויי ט ע וועלט־מלחמה האט איבערגעלאזט און אין וו עלכ ען עס
האט אממייסטען ג עלי טען דעד עם הנבחר ועם הספד ,איז דער צודיקקער
אהער ג עוו ען טאקי ווי דעד נבי א דדיק ט זי ך וויי ט ער אוי ס ״בבכי יבו או״
מיט ג עוויין אין הארץ דייס ענד בענקעני ש נאך אונז עד ע או מגעקו מענע גאענט*
סטע און טייער ע ,דעד ״בבכי יבו או״ האט דאמאלסט געהאט א צוויי דיי טיג ען
ב אדיי ט ,עס איז ג עוו ען א בכי פון צעד און צארען וו אס אונז עד ע או מגעקו מענע
שוועסטער און בריד עד האבע ן ני ט דערלעבט צום שובת ציון און ווי מיד
זעהן האבען זיי ליידעד מיט זיי ער הייליג בלו ט כאצאלט בכדי עס זאל
ק אנען ענט שטעהן מדינ ת י שראל! וו או הין די שארית הפליטה האט געקאנט
צורי ק קו מ ען ,און פון דעד צוויי ט ער זיי ט איז דאס אויך ג עוו ען א בכיה
מתוך שמחה ,וזאס נ אך דעם  2טויז ענ ד י אריג ען חלום פון שיבת בני ם
לגבול ם איז יעצט מקוי ם ג עוו אר ען! און אט צווי שען דעם קהל ג דול פון די
צוריקקו מענדע האט זי ך ג עפונ ען זעלבסטפאר שטענדליך א געו ױסער פראצענט
פת אונז ער ע טאמא שאווער שוועסטער און ברידעד עס זיינ ען צורי ק געקו מען
אהער טאקי ווי דער נ בי א דדיק ט זי ד אוי ס :עור ופס ח ,בלינד ע הינק ענדיק ע
און האלבע אינוו אלי ד ען! צעבדאכען גייס טי ש און פיזי ש .ה א ט .מען די אלע
מענט שען דאמאלס באדאדפען שטארקען גייס טי ש אץ מאטריעלי ש ,לכל
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הפחות מיט עפעס העלפען דעם שוואכען ביי ם שטעלען זיינ ע ער שטע פי ס־
טרי ט! אלן י ענ עד צייט האט זי ד אונג ע הויב ען אין י שראל פאר מידעז ל אנדס־
ליי ט קאמיטעטען ו מיל* ״ענ ײם ו עניי עירך עניי עירך קוד מים״ און אונז ער ע
טומ שובער ל אנדסליי ט זיינ ען זעלבסטפאד שמענדליך ני שט אונטער שטעליג
ג עבליב עז און אין מיטען יאד פון  1949זיינען מיר זיך צוזאמעננעקומען
ותיקים מיט נייע עולים ביי אונזעד באליבטען טונושובער לאנדסמאן רב יוסעלי
לאבער שיחי׳ ביי וועלכען מיד האבען געפונען א בית ועד און א פתח פתוח
לרוחה מיט כל טוב פאר אונזער זאך און דאס האלט אן עד היום .עם
•זיינען זיך דאמאלסט צוזאמענגעקומען בערך די פאלגענדע טומשובער
לאנדסלייט ! רב זישע קווינשטוק ,יעקב מינקובסקי ,יעקב הדבסמאן משה
בלאנדער ,חיים' יוסף לערער׳ יעקב לייב ווייץ ,עוזר שטאל ,יעקב לאנאייל,
שרה קופרשטוק (בארענשטיין) יעקב שמארץ ,מאטיל ערליך ,מאטיל זילברמן,
ויבל״ח אבדהמ׳לי גאלדשמידט ז״ל ושמואל מערמעלשטיין ז״ל ,וגם אני
הכותב השורות האלה .אויף דער טאג ארדענונג איז געווען די ערשטע
פראגע * ■הילף פאר אונזערע טומשובער לאנדסלייט צו נייע עולים ,און עם
איז דאמאלסט געלייגט געווארען דעד יסוד פון דעד גרינדונג פון דער
טומשובער גמילת חסד קאסע .עס איז באלד אויסגעקליבען געוואדען אלם
פארזיצער פון קאמיטעט רב זישע קאווענשטאק ,קאסירער! רב יוסף לאכער,
און דעד סעקדעטאריאט מאטיל הוניגספעלד ויעקב הרבסמאן.
 .מיר אלע אויף וויפיל יעדער איינער האט געקאנט האט זיך באשטייערט
מיט די .עדשטע פאר פונט ,ווייטער איז באשלאסען געווארען אז מען עס
מעט נאד פארקומען א טומשובער שמחה ,זאל מען דאס אויסנוצען אויף צו

בײ אכיגום הזכרה ן יקותיאל סטעמפעל מאכט דעס מלא
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זאמלען געלד פאר דעד טומשובער גמילת חסד קאסע .עס איז כדאי צו
באמערקען אז אין יענער צייט טדאץ אונזער ווענדען זין צו אונזער
אמעריקאנער לאנדסלייט גאך הילף ,האבען מיד די חילף גאך אזוי שנעל
ניט באקומען ,און אווי האבען מיד געקלאפט מיט די פושקעס אויף יעדען
טומשובעד שמחה ווי :חתונה ברית בר  rfnwא .א .וו ,און מיט די געזאמעלטע
געלדעד האבען מיד אנגעהויבען צו טיילען קלענערע הלואות אויף קאנ־
סטרוקטיווע צוועקען ווי :שפץ ,ד״עלפען איינעם איינארדענען צו זיץ פרנסה,
אויף א שטיקעל וויכטיג מעבעל אדיין צו נעמען אין שטוב א .א .וו .אין
א שווערער קריטישע לאגע האט זיך צו יענער צייט געפונען די גמילת חסד
קאסע .געווען מאמענטען ווען אין דעד קאסע האט זין קיץ פרוטה ניט
•געפונען און מענטשען האבען געווארט אין תור ביז מען זאל זיי קענען
־ערטײלען װעלכע ם׳איז קלײנע הלואה ,געװען אויד מאמענטען װען מיד
דזאבען פשוט געגעבען מענטשען א פונט אויף בדויט ,און אזוי האט עם
געדויעדט ביז — ,ביסלעכווייז אונזערע לאנדסלייט ברידעד אין אמעריקע
האבען זיד געכאפט אז מען דאדף אין זינען האבען אויד די לאנדסלייט אין
י שראל! און עם האט אנגעהויבען ביםלעכוױיז ארײנצופליםען געלד פץ
אמעריקע .אויך ביי אונז האביען מיד שפעטער אדורכגעפירט א גרעסערע
לאקאלע געלך אקציע ביי די פארמעגליכע דא אץ ישראל זמן יעדער האט
זיך בייגעשטייערט כפי יכולתו .און דערמיט איז געלייגט געווארען דעד
הויפט יסוד פון אונזער טומשובעד גמילת חסד קאסע אין ישראל .עם איז
אויך ווינשנסוועדט צו באמעדקען אז יעדעס יאד ר״ח טבת ארדעבען מיר
דא איין די יערליכער אזכרה נאך אונזערע טומשובער קדושיס הי״ד ,און
דאם וואם בלייבט הכנסה פון דעד אזכרה איז קודש פאר דעד גמילת חסד
קאסע•
ביי דעד געלעגענהייט וויל איך אויך דערמאנען און ניט אדורכלאזען
א זייער וויכטיגען פרט וואס אונזער קאמיטעט האט אוי ך גענומען די
אינציאטיוו און יעדער יאר אין דעד יאד־צייט פץ אונזער אומפארגעסליכען
אדמו״ד הרב דבי אדיה לייביש רובין זי״ע ,וועלכער איז געווען-י אזױ
נ^ליבט ביי אונז אלע אין טומשוב ,ארדענען מיר איץ אויך ביי אונזעד
באליבטען רב יוסעלי לאכער אין שטוב :יי הלולא אץ סעודת מצווה לזכר
נשמתו הטהורה .יהי זכרו ברוך.
און ,לסוף וויל איך ווינשען די אלע וועלכע האבען צוגעלייגט א האנד
צו דעד גמילת חסד קאסע הן אין אמעריקע והן אין ישראל א הארציקען
יישר ׳ כוחבם מיט א תחזקנו ידיכם אויף ווייטעד ,און דאם בלייבנן דעד
ע\ענסטער• און טייערסטער מאנומענט פאר אונזעדע קדושים הי״ד.
*

*
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ל. .װטרמופז
1

ווי באקאנט רעכענט .זיך  .בני בדק אלס דער הויפט ,
חסיד׳ישער תודה׳דיגער צענטעד אין ארץ ישראל .יעדער או־ט חסידות אדער
דעליגיעזע גרופע האט זיך זיין ווינקעל .ליידעד האבען מיד טאמאשאוועד״
וואם טיד זענען דא ב״ה אין א גרעסערע אנזעערודיגע גרופע ,נאד ניט קיץ
אייגען בית המדרש; ־אבעד  .מיד האמען־-יא■ ארגאניזירטךאז־ גײ 0טי*עך צוזאמענ־
בונד וואם ווערט אנגערופען מיטץ נאמען חוג חסידי ותלמידי •הרה׳י/י ר׳ ארי׳
לייביש רובין זיציל^לקת״ה האדמו״ר מציעשדנוב. ,והרב'־בטאמאנוזוב דלובלין.
מיד קומען .זיד צוזאמען פון צייט צו צייט•״ מיד פאדבדענגען צוזאמען״ אויך
האבען מיד ארגאניזידט אן אייגענע גמילת חסדים קאסע אויפ׳ן רב׳ס .נאמען.
לי  Tער זענען אבער די פינאנציעלע כוחות זעהד אדים ,מי ר ה א פ ען מיט
דעד געהעדיגער מיטהילף פון אונזערע לאנדסלייט צו פארברייטערען' אונזעד
.ל
טעטיגקייט.
דעד הויכפונקט פון אונזער טעטיגקייט;• איז דעד יעדליכעיד צוזאמעג־
קונפט פון אלע טאמאשאוועד״ לכבוד  .די ‘ ^אדצייט פון אונזעד גרויסען
אומפאדגעסליכען באליבטען מנהיג;• א ץ' מדריך דעם הײליגען..ציעשאנאװער
דבין אונזער רב הגה״צ רבי אדי< לייביש• רבץ זצללהה״ה ,וואם פאלט אוים
י,
כ״ו אייר.
יאד  .איין יאד אויס אין דעם אווענט קומען זיך .צונויף די טאמאשאווער
פון בני ברק ,תל אביב פתח תקוה ,און אומגעגענט• ,ווי אויך דעם רב׳ם ז״ל
חסידים און גוטע פדיינד פון אנדערע שטעט .ביי צוויי הונדערט פערזאן,
מיר מאכעד א סיום ,און מען וואשט זיו צו ־א סעודה׳ און מעך ערפדישט
אלטע זכרונות ,אייניגע דערציילען וועגען דער לויטערער געהויבינער קדים־
טאלענער פערזענליכקייט פון אונזעד רביץ און רב ,וועגען דינע פארדינסטען
און לייסטונגען פאר אידישקייט״ און'ספעציעל זיין .איבערגעגעבענקייט פאר
דער יוגענט און דין איינפלאנצען אין• זיי חסידות און יראת שמים״ מיט
שירות ותשבחות ־ אוף ,דברי תודה״ ווערט פארבדאכט ביז שפעט■ אין דעד
נאכט״ אלע יאר ווערט דער צוזאמענקונפט פארשטארקט און פארגרעסערט,
ווייל מיר.פיהלען דערין.-,א חיות א גייסטיגע אפפרישונג און דערהויבענע
איבעדלעבןנגען פץ דער׳יאלטעד :היים״ וואס ,איז .אונז אזױ טײער אץ ליב,
דעד הויפט קאמיטעט באשטיינז פון פאלגענדע ,פערזאנען ! ד׳■ סיני גרינבוים,
ר׳ ישראל וועדמוט״ ד׳ אברהמ׳לי גוטוױץ״' ר׳ייייעקב משה טעפלער״״ייחזקאל
העללעד״ .ארי׳ ווערמוט. . ,און  .יהושע ,גידערגאגג . ,און ..מענדיל^פלוג.
*

.
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אויך די חיפה׳ער פלעגען קומען צו אונזער צוזאמענקונפט אלע יאר״
נאר צוליב דעם גרויסען מרזזק ארדענען זײ אײן אין חיפה א באזונדערע
סעודה ,וואס זוערט אפגעהאלטעז ביי ר׳ ױסעלי לאכער״ דער קאמיטעט
באשטייט פון ר׳ אברהמ׳לי גאלדשמיט ,ד׳ בן ציון שניידער און עוזר שטאהל.
און אלע טאמאשאווער חסידישע אידען פון חיפה און געגענט באטייליגען
זיך אין דעד סעודה ,יהי זכרו ברוך וזכותו יגן עלינו.

כײפ גדונמשטײן לײגן צופ מין פון דעד תלמוד־תורה קו? 1אדי׳ אויפן נאמען פון
אונזער רג אדמו״ד מציעשינוכ הגה״צ מדן דבי ארי׳ ליכיש רובין זצ״ל
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• שמואל שיפלינגער
געוזעזעגער 9רעזעס פון אידישער גמינן אין סאמןןשןןװ

אין  ,1906אלם פאליטיש פארפאלגטער סטודענט
האב איך געמוזט פארלאזען לאדזש צוזאמען מיט טויזענטער אנדערע .איבעד
א פאגיק׳ ארויסגערופען •■דורך א באוואועטען יאדט פראוואקאטאד מיט׳ן
נאמען ״גח״ װעלכער האט קאאפעדירט מיט די ־ צארישער פאליציי און
פאראורזאכט צאליגע ארעסטען .איך האב זיך באזעצט אין דעד װייט
פארווארפעבעד שטאט טאמאשאוו לוב .אויטנוצענדיק די געלעגענהייט וואס
מיין זיידע ד׳ ישראל וויינריב האט דאדט ארענדירט די פיאסעטשנע •וואסער
מיל .טאמאשאוו האט דאן געמאכט אויף מיר אג׳ערשיטעדענדען איינדרוק*
נישט ברוקירטע גאסען ,קיין עלעקטדישע באלייכטונג ,געזינקען אין פינסנ*ער־
ניש און אין בלאטעס ,פארבויט מעדסטענס מיט אלטע הילצערנע מיט שינדעל
באדעקטע הייזיקעס ,באוואוינט מייסטענס דורך אן ארימע אידישע באפעלקערונג
פץ י קליינהענדלער האנטווערקער דארפסגייער און ליידיג גייערס .געצעהלטע
עטליכע סוחרים וועלכע האבען צוגעשטעלטי פארשידענע פראדוקטען פארן
סטאציאנירענדעז פולק קאזאקען האבען זיך גערעכענט פאר רייכע.
4

ס׳איז ווערט צו באמערקען דאס די קאזאקען כאטש האלב ווילדע האבען
זיך א דאנק דער אייזערנער דיסציפלין רוהיג פארהאלטען אין שטאט .זיי
האבען אבער ארויסגעווייזען א שוואכקייט צו א גנבה׳לע .האבען שוין אידען
געוואוסט זי ך אויסצוהיטען פאר זיי .מען פלעגט אמאל• אפקויפען ביי.א קאזאק
א צוגעגאנבעטע מזוזה ,ווען ער האט ניט געהאט עפעס אנדערש צו גנבה׳נען.
אזוי פלעגט מען דערציילען אז א קאזאק איז אמאל אריינגעקומען צו איינעם
א אידעז און פארגעלייגט צו קויפען ביי אים א ״כאפי נא רוב״ א גע׳גנבה׳טען
רובעל פאר  50קאפיקעס .אזוי איז געווען די פרייז פון א גנבה׳לע .אין
שטאט האבען אידען זיך געקאטשעט פאר געלעכטער פון אזא גביבה׳שער
מציאה.
►
י

■
■

א טטאטער פארשטטלונג
־

י

:

1

״

«

י  .נישט געקוקט אויף דעם וואכזאמען  .פאליצייאישען אויג פון •:דעד
צארישער מאכט ,האבען דאך ביסלעכוױיז אנגעהויבען אריינדרינגען צווישען
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V

דער ױגענט פאליטישע און געזעלשאפטליכע געדאנקען ,אונטער דעס אײנפלוס
פון דער שכנה׳שער שטאט זאמאשטש .אזױ האבען זיך געשאפען ארגאני־
זאציעם ווי ס .ם — .ציוניסטען ,און בונד .דאס קולטורעלע לעבען האט זיך
אנגעהויבען צו ענטוויקלען מיט׳ן באזעצען זיך אין טאמאשאוו פון דעם
זאמאשטשער אדוואקאט סאבאל אזן דענטי&ט אידעל גערזאן .ביי זיי פלעגט
די יוגנט זיך צוזאמענקומען און פאדברענגען ,שפעטעד איז אויך צוגעקומ׳ען
מאיר בוים א סטאלאר פון בעלם א פועלי ציוג׳יסט! וועלכער האט ארגאגיזידט
אן אמאטארישע גרופע ,וועלכע האט אויפגעפירט גאלדפארענס ״די באבע
יאכנע״ .נישט געקוקט אויף די שטערונגען מצד די פרומע האט דאך די
פארשטעלוגג אין דעד טשיינע צוגעצויגען א ■גדויסען עולם באזובער .׳קינדער
האבען באלאנערט די פענטטער און דעם איינגאנג .פון טעאטער און די
קולות און געלעכטער האט מען געקענט הערען אויף ווי וױיט .מאנאטען
'לאנג נאך דעד פארשטעלונג נאך דעם ווי גערזאן האט געשפילט די דאלע
פון האצמאכץ איז אים ,גערזאנען׳ געווען נישט מקנא צו דין .קינדער
.פלעגען אים נאכלויפען אין גא 0און שרייען האצמאך! האצמאך! אט גייט
האצמאך.
שווערער איז אנגעקומען די פאלאקען צו באקומען אן ערלויבעניש צו
שפילען טעאטער אין דער פוילישער שפראך .עס איז געווען די פאליטיק
פון דער צארישער מאבט צו רוסיפיצידען די באפעלקערונג .אויך אין די
אידישע חדרים האט מען געמוזט לערנען די קינדער רוסיש.
•

f .

דר .זאױאדזקי
דער פאוויאטאווע דאקטאר אין שטאט דר .פעליקס זאוואדזקי מיט זיץ
פרוי און איינציגע טאכטער זענען געווען די •ליבעראלסטע נלענשען אין שטאט.
ס'איז תערט צו דערמאנען אז דעם דאקטאר׳ס פרוי פלעגט יארען לאנג מיט
דעד הילף פון איר דינסט■ צעטראגען און צעטיילען יעדען פרייטאג קוישעןמיט־־פראדוקטען צו די ארימסטע און קראנקע אידישע פאמיליעס זיי זאלען
האבען אויף שבת.
אין  1910האט דד .זאוואדזקי ארגאניזירט א פרייוויליקע פייערלעשעד
קאמאנדע אין שטאט .אויף זיק רדף זיך אנצושליסען אין אט דער קאמאנדע
האבען זיך זעהר וױיניגע אידען אפגערופען .צווישען די וואס האבען זיך
פרײװיליק אנגעשלאסען זענען געווען :דער שרייבעד פון די שורות מיט
זיק ברודער ,יעקעלע רופא׳ חיים מיכל הארן (א שניידער) ,מנשה קאם (א
טרעגער) און יאסעלע לוסטיג־(א שוסטער} .ס׳איז נאטירליך א באדויערונגס־
זוערטער פאקט וואם• די פרומע טאטעס פון די חסידישע שטיבלעך האבען
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ני?ז.ט דערלאזט זייערע זין אבטרען פייעדלעשער.־ מרבדידען און אנטייל בעמען
אין אזא וויכטיקע איבסטיטוציע וועלפע האט.אריפגעטץ.װאונדער ארבעט בעת
 ..ג ...
שריפות אין ,שטאט ביי געפעדליכע באדיבגרנגען.
I

*
_ .

-

־

■

י

־

■

א ־ קרבן ביי ם שרואדצען די גרעביץ
m

■
■

-

1

*

■

1

אידען וועלכע האבען געוואלט ע&יגרירען אדער פאליטיש פארפאלגטע• ,
וואס.האבען זיך געוואלט ראטעווען פון פאדשיקט צו װערען קיץ סיביר■ זעגען
געהאלפען געררארען אין •טאמאשאוו .די עדשטע זעבען דודך אידישע •-
״מאכערס״ באזארגט געווארען מיט ״פאלפאסקעס״ (א דאקומענט וואס-.האט־.
דערלויבט א גדעניץ אײנוואױנער אדררכצרגיץ די גרעניץ) אויף פדעמדע
בעמען ,אדעד מיט א פויעד וועלכעד האט אים אריבער געשװארצט די
גרעניץ .די צווייטע׳ די פאליטישע ,אבער מיט דעקאמענדאציעס פון פאדטייען,
זענען געשיקט געווארען צו אונז •עטליכע אנפארטדויליכע פעדזאנען אץ
זיי זענען איבערגעגעבען געווארען אין זיבערע הענד צו שווארצען די גרעניץ.
P

אין א געוויסען טאג איז די אידישע באפעלקערונג אריפגעציטערט
געוואדן פון יעמערליכע פאדצווייפעלטע געשרייען פון א פרעמדער אידישער
פרוי אז מ׳האט איר מאן דעד׳הדג׳עט .איר מאן פון קדאסניסטאוו איז מיט
 10טעג פריער געקומען יקיץ טאמאשאוו און איז איבערגעגעבען געררארען
צו א פויער אין דאדף יעזשעדנע וועלכער האט אים געזאלט אריבער שווארצן
די .גו־עניץ .ס׳איז געווען אפגערעדט אז יעד זאל תיכף שרייבען צו זיץ פ תי
ווי נאר עד וועט האבען בשלום אדיבעד די גרעניץ? אבער ביז יעצט האט
זיין פרוי קיין שום ידיעה פרן איר מאן גישט געהאט .אידען האבען
אינטערווענירט ביי דעד פאליציי אבער די לעצטע האט נישט געוואלט אוגטעד־
בעמיען קיין אויספאדשונג .און אפילו נישט אדעסטירט דעם פויער .טיף .
גערירט פון דעם אומגליק האב איד גע׳פועל׳ט ביי דר .זאוואחקי צו
דערלויבען א גדופע פון  15פייערלעשער העלפען מיר זובען דעם פארשוויב־
דענעם איד .א דאבק דעד אינטעירווענץ פץ דר .זאוואחקי ,האט די מאכט אונז
דערלויבט זיך פדיי צו באוועגען אין דעם גדעניץ פאס  24שעה .אין נעכסטען
טאג בין איך אנגעקרמען מיט אן אפטיילינג פון  15פייערלעשער צרם פויער
אין גרעױץ־דארף יעזשערנע אייף ירעלכען ם׳איז געײען א פארדאכט אין
דעדמארדען אץ בארייבען דעם אי ה ייעלכען עד האט געזאלט אריבעד
שװאדצען די גרעניץ .דער פױער״ דערזעענדיק אונז איז אנטלאפען אץ
פארשוואונדען .מיר האבען  .געזיכט אין הריז אץ אין שפייכלער וראו מיד■
האבען באמערקט בלוט פלעקען אויף דעד טיד .באלד האבען מיר אריך
געפונען א האק מיט בלרט פלעקען אריף דעם הענטעל׳ דאן האבען מיד מיט
באך מער ענערגיע געזרכט אץ געבישטעדט אדרם ■אריף די •פעלדער ארן
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װעלדער יביז צי אװעבט צו האבען מיר אנגעטדאפען אויף  8װייכען באדען
װי■ פריש געקאפעט .מיד האבען שנעל • אױסגעגראכען די ערשטע שיכט ערד
און דערזעהן אן ארויסשטדעקענדע האנד איך האב •גלייך פארארדענט אפ־
צושטעלען דאס גדאבען אץ ארויסגערופען פאליצײ .אין זײער אנװעזענהײט
האבען מיר אויסגעגראבען דעם קערפעד אבעו אן דעם אפגעהאקטעו קאפ,
װעלכען מיר האבען נישט געקענט געפינען .די פרױ האט באשטעטיגט אז
דאם איז איר מאן .מיט ביטעד געוויין און שרעק האבען די אידען אין
שטאט זיך צוגעקוקט לעגג אויס דעם לעמבערגער שאםעע׳ װי מיר׳ די גדופע
פײערלעשער־ האבען באגלײט דאם װעגעלע מיט׳ן באדעקטען מת ,װעלכען
מיר האבען איבערגעגעבען די חברה קדישא.
*
1

״טװךיי נעגזט־ טזגמןלװג
»

«

t
*
*

• י• מאםקא3
#

װי ס׳איז שױן פיל מאל כאטאנט געװארען האבען
די עסקנים פון דעם דאזיגען בוך זיך מיט אלע נחות באמיט דאם בוך זאל
אפשפיגלען דאס לעבען פונ׳ם אידישען קיבוץ אין אלע זײנע אספעקטען.
אין די אדטיקלען האט יעדער מחבר אריינגעלײגט הארץי און גשמה ביים
אױפברענגען אויפן פאפיר אין זיינע זכררנרת סיטואציעס ,מענשען ארן
קרײזען אין װעלכע ער האט פארקעדט יעדער אויף זײן אופן ,אין פון די
אלע באשרײבונגען האט זיך עס געזאלט שאפען אנ׳אלזײטיג בילד פונ׳ם
אידישען עבר אין אונזער שטאט.
■

■

■

■

■
■

האבענדיק פאר זיך אלע ארטיקלען אין זאץ דױיזט זיך ארויס אז אײן
שיכט פרן דער אידישער באפעלקערונג און דװקא א דיקעד שיכט איז כמעט •
װי פאדזעען געװארען׳ עד ווארפט זיך דורך דא און דארט כלאחר יד,
אבער וױ א לעבעדיקעד װירקענדער פאקטאד עקויםטירט עד בישט .איר
זעהט למשל דעם ׳עקסטאז פון א הױפל■ חסיךים • טאנצענדיק פונ'ם פלומפ
:ייטץ מים שלנו (?) איר זעהט די ברױזענדע איךישע ידגןט אין זײערע
h

m
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פארטיי לאקאלען״ איר טאפט אפילי אז מיט די העבד דאס קייקלען .זיך
.בארג אראפ פון אידישען מסחר און מלאבד! אבער דעם ״עמך שער און
אייזעך דעם מאסן מענש׳ דעם י בעל מלאכה״ זיין קרעכץ  .ביי דער ארבעט,
זיינע שארפע סאטירישע ווערטלעד און ו ױ צ ען א ק דער הײם״ אין גאס און
אין בית המדרש אויר זיק שטורמישע רעאקציע אין באזונדערע סיטואציעם
'אין שטאט האט זיך גראד נישט געפונען וועד'עם זאל זיי באשרייבען.
■

■

כדי דאם בילד זאל ארויס?ןומען מעד טדיי דעד ווידקליכקייט האלט
איך פאר מיק חוב צו פארצייכנען עטליכע געשעענישען אין שטאט וועלכע
קאנען וואדפען א שיק אויף דעד מוטיגער שטאנדהאפטיקער שטע^ינג פון
אט די מאסן מענשען אין צייטען ווען זיי האבען עם געהאלטען פאר נויטיג.
t
■

■

א פראטעםט דעםאנםטראציע
.געווען איז דאס אין דער צייט פון עסטדייכישער אקופאציע״ אוודאי
אין  .1916די באשפייזונג פון דעד .באפעלקערונג איז געווען א מאגערע.
האנדלען איז געווען פאדוועדט נישט יעדער האט געקענט זיך נעמען  .צו
אומלעגאלען האנדעל ,ברויט איז געווען צוגעטיילט אויף קארטען״ אנדערע
פדאדוקטען איז געווען שווער צו קריגען און דאס — פאר גאר טייערע
פרייזען .עם האבען זיך אנגעהויבען ווייזען פראטעסטען געגען די אידישע
גבירים און אויך געגען דער אקופאציע מאכט ,אפטע אסיפות זענען גערופען
געוואדען אין פדאסטען בית המדרש .אנגעפידט מיט די אסיפות .האבען די
מאסען מעבשען אין דער שפיץ פת לוי לעדעד .אין שטאט .איז ער געווען
באוואוסט ווי ״לוי קאק״ (זייט מיר מוחל פאר דעם אױסךרוק).א שוסטער פון
•פאך .זוער חסידישעד עולם האט געפרואווט זיך האלטען פון דערווייטענם
אבער עמך האט אים בגוואלד מיטגעשלעפט.
אייבמאל אין א שבת׳דיקן פרימארגען האט מען אפגעשטעלט דאס
דאוונען און אידען פון אלע שטיבלעך און בתי מדרש האבען זיך פארזאמעל״ט
אין פראםטען בית המדרש און אין שול ■הויף פונוואנען א דיזיקער עולם
האט זיו געלאזט אין א פראטעסט דעמאנסטראציע צום מיליטערישען שטאט
קאמיסאר .וואס קאנקרעטס זיי האבען פארלאנגט האב איך״ צוליב מיק
אינגען עלטעד״ נישט באנומען .אבער פאר מייגע אויגען שטעהען נאך די
אומצאליגע רייען פון אידען אין• סאמעטענע זזיטלען און זיידענע בעקעשעס
געמישט מיט שוםטער״ טרעגער און סתם ארימלייט״ ווי זיי מאדשירען אױפ׳ן
קידישען שאסיי .און ווען די דיזיגע מחנה האט זיך דערנענטערט צום ארט
פורם קאמיסאױס בױרא האט זי באגעגענט א כאוואפענטע אפטיילונג פון
דער מיליטער פאליציי אגגעפירט דודך דיער צוגספירער״ אגב .א איד
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וועלכער פלעגט אפט קומען דאוונען אין בית המדרש .װעלכער האט
געגעבעז א באפעל ״פייעד " 1שאסען האבען זיך געלאזט הערן פדך אלע
זייטען און דעד עולם איז זיך פונאנדערגעלאפען .דער שטאט קאמיסאר האט
שפעטער אויפגענומען א דעלעגאציע אויסצוהערען זייערע פארלאנגען.
פאר א שטיקעל צייט איז דאן איינגעפירט געווארן אויסנאמסצושטאנד.
די מיליטערישע פאליציי וואכען זיינען פארמערט און פארשטארקט גערזאדען
און צו זאמלען זיך אין די גאסען גרופעגוױת איז פאדװערט געודארען.

דאפ שוחפזימ טחלוהןת און מורה הוראח וו 8לען
דאס איז געווען׳ אויב איך מאך נישט קיץ טעות אין צייט׳ אין יאר
 1931ווען די שטאט איז אויפגעדודערט געווארען אז די שוחטים האבען
באגאנוועט די גמינע.
זייט אין טאמאשאוו האט אנגעהויבען פונקציאנירען א געזעצליך.
דעמאקראטיש־געוועהלטע אידישע קהלה פאחואלטונג אדער ווי מ׳האט זי
גערופען ״אידישע גמינע״ האט זיך די שחיטד .געפונען אונטער איר רשות.
אט די שחיטה איז געווען דער הויפט מקור פון איר בודזשעט .א געוויסער
טייל פץ דעם געלד איז אויך געודען באשטימט פאר׳ן אויפבוי פץ א בייער
מקוה און מרחץ ,אין וועלבע די שטאט האט זיך זעהר גענויטיגט .די 3
שוחטים אין שטאט זענען געווארען אנגעשטעלטע אין דעד גמינע״ וועלכע
האט זיי געצאלט חודש׳ליכן געהאלט ,און די יעגיגע וואם האבען געהאט
עפע 0צו שעכטען אן עוף אדער א בהמה האבעז געמוזט אויסקויפען א קוויטל
אין גמינע אץ אויף אט דעם קוויטעל האבען די שוחטים געשאכטען .די
פדאצעדור איז געווען אז די שוחטים פלעגען צונעמען דאס קדויטעל איינרייסען
עם אץ נאבהער די איינגעריסענע קוויטלעך צוריק ברענגען אין גמינע .ביים
אפמאך צווישען דער גמינע אץ די שוחטים האבען די לעצטע אונטער־
געשריבען א חרם כתב אז זיי מיזען שעכטען בלויז אויף גמינע קוויטלעך׳
אנדערש איז דאם פלייש פון אזא שחיםה טריפה.
ויהי היום האט די גמינע זיך דערווז&וםט אז די שוחטים האבען א
געהיימען אפמאך מיט די גענז סוחרים ,וועלכע שעכטען זעד״ר פיל גענז
פאר׳ן היימישען ווי אויך פאר אויסערשטאטישען געברויך׳ צו שעכטען פאר
זיי פאר א העלפט פץ נארמאלען פרייז .די שוחטים ■האבען נעמליך נישט
איינגעריסען די קוויטלעך גאר נאך דעד שחיטה זיי בשתיקה צוריקגעגעבען
צו די גענזלער .וועלכע האבען מיט די זעלבע קודיטלעך געשאכטען כמה וכמה
פעמים.
די גמינע האט גלייך אוועקגעשטעלט די שוחטים ביז צו א דין חורה
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און דא האט  8נייע באימבע אויפגעריסען  :די • רבנים האבען גענדמען די
שוחטים אוגטער זייער שוץ .דא איז דעד עולם געווארען נאך מער 'אויפ־
געבדאכט אויף די שוחטים און אויף די  2רבנים .דאס מחלוקת האט זין
צעפלאקערט און אריינגעצויגען אלץ נייערע קרייזען• און יחידים .אויף דעד
זייט פון די רבנים און שוחטים זענען געווען די בעלזער חסידים ומיל 2
שוחטים און דעד רב זענען געווען בעלזער חסידים ,די קיעלצער׳ ומיל
י איין שוחט איז געווען א זייעריקער און די טשעשאנאווער וועמענס רבי האט
זיך געשטעלט אויף דעם צד .פון דער אנדעדע זייט זענען געווען די ברייטע
פאלקסמאסען באצייכענט מיט׳ן נאמען ״עמך״ און טיילען פון אנדעדע חסידים.
די גמינע האט דעדומיל געבדענגט שוחטים פון דעד פרעמד אבער די
רבנים האבען גע׳אפד׳ט זייער שחיטה .דאן האבען די מתפללים פון ־שוהל און
גרויסען בית המדרש .אויפגענומען רבי יהושע׳לעס זון הרב מאיר אברהם
פדישערמאן אלם מורה הודאה .די גמינע האט ווידער געברענגט שוחטים
און די  2רבנים האבען זיי ווידעד 'גע׳אסר׳ט אבער יעצט האט 'דער מורה
הודאה די שחיטה פה די נייע שוחטים מתיר געווען .אויף די טירען פון
די בתי מדרש האבען זיך באװיזען כסדר אויפרופען מיט ציטאטען פון
פארשידענע פוסקים לויט וועלכע דאס פלייש פון דער שחיטה פון די נייע
שוחטים איז בשד אדער טריפה ,לויט די צדדים פון וועלכע די אויפרופען
זענען געקומען .יעדען אווענט זענען פארגעקומען אסיפות אין גדמסען בית
המדרש אויף וועלכע דעדנעד פון פשוטץ פאלק זענען אדויסגעטראטען מיט
פייערדיקע דעדעם געגען די  2רבנים .איך געדענק נאך מיט וואס א היץ
דעד שוואדצער משה (ומיסלעדער) האט געשריען פונ׳ם באלעמער :ונשיא
בעמך לא תאור״ מאכט רש״י בעושה מעשה עמך א .א .וו.
איינמאל זענען פארשטייעד פון ביידע צדדים געפארען צום בעלזער
רבי׳ן .דעם ״עמך״ אדעד די גמינע האבען פארטרעטען :דעד מודה הוראה״
דעד פרומער טעוועל און אלעזר אדער .וועד ס׳האט פארטראטען דעם צומיטען
צד געדענק איך נישט .דער בעלזער דבי האט קיין פסק דין נישט ארוים־
געטראגען ער האט אבער געראנזען דעם נייעם שוחט זיך אפצוטראגען״
נישט צו לאזען זיך אריינציען אץ א פדעמדער שטאט׳ס מחלוקת .לסוף האט
מען געברענגט א בית־דין פון דער פרעמד אץ דער שפיץ פון הרב מנחש
זעמבא פון ווארשא .דאס בית־דץ האט אויסגעהערט א סך עדות אץ די
קצבים ,וועלכע האבען אריך געהאט וואם זיך צו באקלאגען געגען די שוחטים.
דעד פסק דין איז געווען מעביד צו זיץ די שוחטים אויף  6חדשים
אץ זיי זאלען אויך באצאלען קנם א געומסע סומע און די גמינע זאל צונעמען
נאך צומי נייע שוחטים״ צוזאמען מיט זיי זאלען זיין  5שוחטים.
אין אזא אטמאספערע האבען עס געדארפען פארקומען געזעצליכע
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יזאלען פאר א טרדה הודאה .דא זענען די צדדים שוין געווען איינגעטיילט
לויטן ז על ה סדר ווי ביים שוחטים מחלוקת .לבתחלה זענען געווען  3קאנדי־
דאטען )1 :הרב רובין  )2הרב פדישערמאן און  )3הרב טכוזש פון מזרחי.
דער לעצטער האט צודיקגעצויגען זיין קאנדידאטור כדי צו פארקלענעדן
די שאנסען פונ׳ם טשעשאנאווער רב וועמענס געשװאויױענע געגנער די
מזרחי׳סטען זענען שטענדיג געווען .איבעריג צו זאגען מיט וואם אן אייפער
און ברען אונדערע שטאטישע אידען •האבען זין אריינגעווארפען אין אט דעם
וואל קאמף .ס׳האט אריינגעצויגען ממש יעדען איד אין שטאט .קיין נייטראלען
איד האט מען נישט געקענט קריגען אויף א רפואה.
דער רעזולטאט איז געורען לטובת הרב פרישערמאן וועלכער האט
געווינען מיט אן איבערוויגענדער מעדהייט.
איך געדענק דעם אוונט פון די וואלען נאכדעם ווי דעד רעזולטאט
איז געווארען באוואוסט האט אן ענטוזיאסטישע מחנה •זיך געלאזט צו רבי
יהושע׳לעס הויף .אייבער פץ די רעדנער אין געפאקטען חסידישזען בית
המדרש האט דאן געזאגט אומגעפער אזוי :אונזער זיג באשטייט בישט אין
דעם וואם רבי יהושע׳לעס זמ איז געווארען מורה הודאה׳ נאד אונדער זיג
דארף פארצייכענט וועדען ווי אן איבערברוך אין שטאטישער טראדיציע לויט
וועלכער די בעלי דעה אין קהל׳ישען לעבן זענען געווען בלויז די רבנים,
די נגידים און שעהנע אידען .מיט אט דעם זיג האבען די פאלקם מאסען די
שניידערם די שוסטערם און סתם אידען דעד אזוי גערופענער ״עמך״ בעװיזען
זייער מוטיקע האלטונג זייער קאמפסגרייטקייט פאר זייער ווירדע • און רעכט
ווי גלייכע בעלי דעה אין שטאט.
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JUDISCHE SQZIALE SELBSTHILFE
DER BERATER BEIM CHEF DES DISTRIKTS LUBLIN
m
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2YDOWSKA SAMOPOMOC SPOLECZNA
DORADCA PRZY SZEFIE DYSTRYKTU LUBLIN
d
■

>
*

r

*

Lublin, den 27. Februar 1942
Wplyrielo dnia 2 Marca 1942
I 5078
Zalatwiono
^

K

*

? Z. 245/42
j‘ Judische Soziale Selbsthilfe
Prasidium
1a Krakau
 ׳betr.: Umsiedlung yon 700 Judea aus Tomaszow-Lubelski nach Cieszanow. Ich beziehe mich auf die in dieser Angelegenheit gefuhrten
Telefongesprache. Heute habe ich. wiederum beim Referenten der UAbtlg. Bevolkerungswesen u. Fursorge vorgesprochen. Dart wurde mir
nochmals kategorish der Bescheid zuteil, dass die zustandige Abteilung
von einer Umsiedlumgsaktion nichts wisse* Der zustandige Referent
fur Bevolkerungswesen, Herr Reuter, meinte, die ganze Aktion ware
sicherlich nicht aktuell, da sie ja otine Zustimmung
der
Regierung
■j
nicht zustande* kommen konnte, und, da Sie .doit festgestellt. ־haben, dass
die zistandige Umsiedlungs-Abteilung eine derartige Aktibn nicKt ^enehmigt habe, musse es sich hier um ein Missverstandniss handeln. Herr
Reuter will heute versuchen, eine Telefonverbindung mit Zamosc her־t
zustellen, meint aber, dass die Femverbindung mit Zamosc derart sch-.
wierig zu erreichen sei, dass kaum ein Gesprach mit Zamosc vor
Abend mogjich sein werde. Morgen werde ich nochmals in dieser,‘
־. Angelegenheit vorsprechen. Gleichzeitig schreibe ich express nach
Tomaszow und Zamosc.
&
Hochachtungsvoll
3
Judische Soziale Selbsthilfe
Berater beim Chef des Distrikts Lublin
/podpis nieczytelny/
.

<<

^

י

*

■

►

j ״

*

f

..

828

טאמאשאװעד

איבערזעצוגנ

יזמר בור

829

י אי .ג .ז.
.אידיש ע גנװעלטזאפטליבמ ומלבנזבוהילף
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בוך נומעד 4/42
איינגעפלאסען 2־טן מערץ 1942
לויף נומער 5119

•
אי .ג .ז .פרעזידיו ש
קראקא

(י

אין צוזאמענהאנג מיט דער ארויסגעשיקטער  .דעפע־
שע אינפאדמידען מיד אייך דאם פאלגענדע !
I

1
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אין טאג פון 24־טן פעבתאר ה .י .האט דער ה .לאנדקאמיסאר אין
טאמאשאוו לוב .פארארדענט די אויסזידלונג  .פון  800אידען מיט אן אייג־
טאגיגען טעדמין אויף דעם טאג פזן 25־טן לויפענדען חדש .די־ אויסזידלובג
איז פארגעקומען אין פולקאמער ארדענרנג .די דאז יגע אידען געפיבען זיך
יעצט אין טשעשאנאוו ,וואס געפיבט זיך ביי  40קילאמעטער פון טאמאש|8וו.
די דאזיגע מענשען האט מען אויפגעזעצט אויף שליטענס ,וועלכע האבען,
צוליב מאנגעל אין פלאץ נישט געקענט אויפנעמען זייערע זאבען .אזוי ווי
דעם קאסט פון  100שליטענס דארפען מיד דעקען און פובקט אזא צאל דאךף
מען דינגען אוט אמיסצו שיקען די איבערגעבליבענע זאכען און די אמב^י־
אוי ף
טיגסטע באוועגליכע פארמעגען ,דארף מען האבען צו דעקען נאד
דעם אליין ( 20,000צוואבציג טויזנט) זלאטעם .די אויסגעזידעלטע אוי$ץ
אדט געפינען זיך אין קאטאסטראפאלע באדינגונגען .ווייל די מעדסטע הייזיער
זענען נישט באוואוינונגם פאסיג .און .דערצו האט דאס שטעטל ביז''יעצט
איבערהויפט נישט געהאט קיץ אידען׳ וואס פארערגערט דעדיבער די לאגע.
באדארף מען דעריבעד אייגאדדנען פאלקס קיבען״ באזארגען די מעבשען מיט
באהייצונגם מאטעדואל און פדאדזקטען .אבער מיד זענען הילפלאז ניט האבעב־
דיג אבסאלוט קיין געלד מיטלען .ביי די באדינגונגען זעבען די אומגליקליכע
פאדאורטיילט צום אומקוט .ווענדען מיד זיך דעדיבעד צו אייך אבצובעמען

טאמאשאװער
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ח מי ביד
*

/

ווי אמשנעלסטען שריט צו בדענגען הילף כדי צו לעזען די ברענענדע פראגע.
מיר בעטן רחמים וועגען אייעד דורכאויסיגעד׳ באלדיגעד אונטעדשטיצובג,
מיד מאכען דעריבעד אויפמעדקזאם דאם יעדעד פארלוירענעד טאג איז גלייך
צו א טויט אורטייל.
אין דעדווארטונג פון זאפאדטיגעד הילף צייכנען מיד מיט אכטונג,

א .ג .ז.
אידישע געזעלשאפטליכע זעלבסטהילף
דעלעגאטוד אין טאמאשאוו לוב.

(—) א .כערגערכוים
(־־> * .קדו?
מעלמאן
()-

*

ב 8מ .פון רעד8קציע :
די אויבענדיגע  2וויבטיגע דאקומענטן זענען אונז איבערגעגעבען געוזארן דורן 8ר$ם.
לואיס גע״אן( ,לייזער בערגערבוימ׳ס אייניקעל) סטאדר ,קאגעטיקוט ,וועלכער האט זיי
באקומען אין .אידישען היסטארישען אינסטיטרט* אין װארשא אויף זײן באזוך אין פױלןןן
אין זומער . 1964

דייט שען בעמען

ארוים אידען

אינמיטען דאווגען צום פאטאגראפירען

אלגןיפ את נשמות אנשי עירנו ,אנשיפ ונשים וטף,
שהומתו על קידוש השפ ,הן שנרצחו שנהרגו ושנשחטו
ושנשרפו ונטבעו נפקלו ונקכדו חײפ נתלו ונחנקו כתאי
הגזים והכפשונות במחנות העבודה והריכוז ,והן שנפטרו
מחמת יפורי העוני רעב וכפן וע״י צרות ונגישות
הרוצחים הגרמנים ועוזריהם ימ״ש בשנות ת״ש—תש״ח.
■

■

m

בגז עדן תהא מנוחתם,
בסתר כנפיו לעולמים
את נשמתם ,ד׳ הוא
ויעמדו לקץ

ובעל הרחמים יטתירם
ויצרור בצרור החיים
נחלתם ,וינוחו בשלום
הימין בב״א.

יז כו ר

*

i
■

«

«
■

K
■

■
*

■

אדלעו םרומעט בת שלום
אדעה אלעזר בן יוסף מרדכי
אדעה יהודה בן■ אלעזר
{!דעה פי של בן יהודה
!!ד עו ,משה י בן אלעזר וא שתו חנו•
אדעה נפ תלי בן «שה ומ שפחתו
אדעה יוסף בן פשה
אדעה אברהם בן אלעזר ומ שפחתו — לבוב
אדעה יצחק מרדכי בן אלעזד ומ שפחתו —
מרשה
אדעה יחזקאל בן אלעזר ומ שפחתו
אדעה באלטשע
אדעה ברוך בן ישראל
אויסלענדער קיילע בת יחזקאל
אולריך ,מאיר בן חײם — בעלזיץ
אול ריו ,שרה גאלדע בת פנחס
אולריך ,רחל בת מאיר — בעלזיץ
אולריך ,חיה איטע
אולריך ,דויז ע ,חיים ויו ס ף
אולריך ,פעסיל בת מאיר
אולריך ,בוד שבע בת מאיר
אולריך ,פישל בן מאיר
אוליי ך ,ביילי בת דניאל■
אונפו ס ,חיים יצחק
אונפדם ,חיד .שרה
אונפו ס ,לאה כת זאב

משה בן חײם pn r
מנשה בן משה
זאב כן משה
מאנעס כן משת
בני מין ומ שפחתו
חנינ א
מרדכי
חיה — ױזעפאװ כ״ח ת מוז ת ש־ג
יוסף אלי׳ בן מרדכי ־  -לעמכערג
זעפטיל
משה בן יוסף אלי׳  - -לעמבערג
אברהם בן יוסף אלי' ־— לעמבערג
ישראל בן יוסף אלי' ■  -ילעמבערג
חיים יונ ה בן יוס ף אלי׳ —לעמבערג
אליהו בן מרדכי — בז שעז שאני
יצחק נחמן בן מרדכי
אהרן דוד
שבע
שלמה כן ׳נ תן

אונסוס״
אוגפוס,
אונפו ס,
אונפו ס,
אונפו ם,
או-נפוס״
אייז ען,
אייז ען,
אייז ען,
אייז ען.
אייז ען,
א ײזען,
אייז ען,
א ײזען׳
אייז ען,
אײזען״
א ײזען,
א ײזען׳
אקסט״
אקס מ ,דאברע
אקסם ,משה י כן שלמה ומ שפחתו
אקסני ,יהו שע בן שלמה ומ שפחתו
אקם ם ,יחזקאל בן שלמה
אקסט ,ברוך בן שלמה
אקס& ,נ תן דוד בן שלמה
אייועלסבערג ,אביגדור
איידעלסמנרג ,רבקה
איידעלםבעוג׳ משה ומ שפחתו
1
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מ איו זאב ומ שפחתו —

אפעז׳ דור בן
סקאלאס
אפען ,שפרמצע — סקאלאט
אפען .רבקה בת רוו — סקאלאט
אפען .מאיר װאלף בן ווו — סקאלאט
א0ען< מקב בן דוו — סקאלאט
אפען ,פייגע כת דוו — סקאלאס
אפען ,גאלדע בת דוד — סקאלאט
אפען ,שרר .בת דוד — סקאלאט
אפען ,ליעבע בת ווו — סקאלאם
איידעל שסיין ,משה
אייועל שמיין ,פעשע בת מאיר
אייז ען ,פײװעש בן אהרן
א ײזען ,שרה
אייז ען ,אהרן ווו בן טוביה
אייז ען ,שבע בת משד .חײם
אײלבױם״ חיה בת מרוכי
איילבוי ם ,יג חק בן שמעון
אייז ען ,שמחה ב מס בן מרובי יוסף
אייז ען ,ישראל .לייב — רוסיה
איילען ,יתו שע לייב בן יחזקאל
אײלץן״ מרדכי בן יחזקאל
איילען ,אימא בת יחזקאל
איילען ,צבי בן יחזקאל
איילען׳ רײזעל בת יחזקאל
איילען ,משה כן יחזקאל
אײלעו״ חגה בת ייו על ומ שפחתה
איילען ,בײלי רבקה בת אלי׳
אײלוןן> ױדעל כן לוי
איילען ,פישל בן יודעל

ארביספעלו ,שרד .בת פייוו על
ארביספעלד ,גיסעל בת יעקב
ארביספעלה משה בן יעקב
ארביספעלד ,פריידע בת יעקב
ארביספעלד ,יהודה בן יצחק
ארביספעלד ,םאליע כת מנחם מע־נדיל
ארביספעלה חנה כת יודא
ארביספעלד ,אברהם כן יודא
ארביספעלה שמעון בן יוו א
ארביספעלה גמזעל בת יודא
ארדינאצקי ,צירל לאה בת חײם
ארדינאצקי ,העגיע בת צבי
ארוינ אצקי ,אשר כן צבי
ארדינאצקי ,שרה גיסל ומ שפחתה
ארדינאצקי ,העניע בת יעקב ומ שפחתה
ארדיגאצקי ,שרה בת חיים
אולריך ,משה בן מאיר
אולריך ,רויז ע בת משה
אולריך ,חײם בן משה
v

ב
כאכאה לאה בת שמואל
באדענ שסיין ,משה בן חיים
כארג ,משה בן ווו
בארג ,פריידע
בארג ,יעקב בן משה
כארג ,שרה בת משה
כארג ,צבי בן משה
בארג ,שייגדעל בת משה
כארג ,פעשע בת דוד
כארג ,אברהם דניאל בן ראובן
בארג ,טאבע עטיל
בארג ,ראובן בן אברהם
כארג ,מרדבי בן אברהם
■

איילען ,אברהם בן יודעל
איילען ,יהו שע
אײלע ן ,חיה
איילען ,מענדיל ומ שפחתו
אײלען״ אסתר
איילען ,ראובן ומ שפחתו
ארכיספעלד ,יעקב בן יצחק

»
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יזכור בון
בארג ,משולם העניו בן יודעל
באדנשטיין ,אלעזר בן pnr
בארענשטיין׳ איטע גת דב
בארנשטיין pnr ,בן אלעזר
כארנשטיין• ,מינקע בת דוד
בארנשטיין ,שמואל גן pnr
כארנשטיין ,ניילע בת pnr
בארנשסיין ,תנה גת יצחק
גארנשסיין« דײזעל נת יצחק
בארנשטיין׳ חיח׳לע
בארנשטיין ,נח ומשפחתו
בארנשסיין ,פײוועל
בארנשטיין ,ישראל
גארנשטיין ,מאיר
בארעצקי .ישראל בן משה ומשפחתו
בוים! משה בן אריה
בוים ,פעשע גת זאב
בוים ,מלכה
בוים ,אליהו בן מרדכי יוסף
בוים ,צבית
גורשטין ,וב צבי כן אפיים
בורשטין ,פרימעט
בורשטין׳ תנת מאניע בת צבי
גורשסין״ רכקר•
בורשסין ,אפרים
בורשטין׳ צירל לאה כת אפרים
בורשטין׳ גיסל בת אפרים
בורששין׳ בריינע גת אפרים
בורשטין׳ מינדעל גת אפרים
בורשטיז׳ חנה ױיזעל גת אפרים
באלסענבוים« ,עשע גיסל כת שמעון
בידערמאן״ אברהם יחזקאל בן ישראל משה
— רוסיא כ״א טבת חש *ב
1

■

ביגלער ,רב
ביגלער׳ בריינטשע בת דב
בייסשער׳ גאליע
בייסעער ,באלסי״ע

4

בינוער ,דב
בינדער ,לאד.
בינדער ,העניע בת דב
בינדער ,יהודית גת דג
בערער ,ואגע כת דב
גינדער ,חנן
בערער ,ישראל
בינדער ,חיה אסתר
בינוער׳ חיים מנשה בן ישראל
בלאנדעך׳ ביילע בת ישראל פוטער
בלאנדער ,יהושע בן יעקב צבי
בלאנדער׳ פײװעל בן יהושע
בלאנדער ,משה בן יהושע .
בלאנדער׳ חנה בת יהושע
בלאנדער׳ מירל גת יהושע
בלאנדער ,שלמה גן ישעיהו
בלאנדער׳ מרדכי גן שלמה
בלאנדער׳ אלימלך גן שלמה
בלאנדער .גיטל גת שלמה
בלאנק׳ שײנדעל
בלאנק ,מרדכי
בלאנק ,דוד
כלאנק ,גאלטשע
גלאנק׳ אברהם
גלאשטײן״ איידעל ומשפחתה
בלומשטיין ,אברהם אלי׳ בן משר•
בלומשטיין ,מרים
כלומשטיץ ,צבי בן אברהם אלי׳
בלומשטיין ,הינדע סימה בת אברהם אלי
כלומשטײן׳ כינה בת אברהם אלי׳
בלומשסיין ,עלקע בת אליעזר
בלוטמאן׳ איידעל כת יצחק
כליי ,אלחנן בן יצחק ו־ 3גנים
בלייכער׳ יוסף
בלייכער״ גיטעל
בלײכער׳ משה
בלייכעה חנה
1
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בלייכער ,דװאשע
בל ײכעה לאנע
בעכעו /מרים בח פרץ
בעכעה רױזע בח ישראל
בענזײט ,יהושע בך מרדכי מאיר
בענדיט ,מאיר בן יהו שע
בעעד ,ױםף ברוך הרב בן י שעיהו הרב
ב ע עו /הע-נע בת ארי״ ליבו ש הרב
בעער ,קלובימוס קלמן בן ױםף ברוך הרב
בעעה חײם שמואל בן ױםף ברוך הרב
בעעה עמנואל בן ױםף ב תך הרב
בעער ,יצחק טוביה בן יוסף ברון־ הרב
בערגער ,יהו שע ומ שפחתו
בערגער ,עמיל בת משה
בערגער ,שמשון בן נח
בערגער ,ברוך בן נח
בערגמאן ,סאכע כת צבי
כערגמאן ,פי של בן צבי
בערגערבוים ,עטיל בת משה
בערגערבויט ,מירל בת משר.
בערגערבוים ,עטיל בח אביש
בערגערבוים ,שגיאור בן יעקב
בערגערבוים ,סערקע בת ישראל מרדכי
בערגערבוים ,אבא בן אליעזר
בערגערבוים ,פרומעט אשתו
בערגערבוים ,מרדכי בן אבא
בערגערבוים ,רייזעלע בת אבא
בערגערבויס ,שבח בן יקותיאל
בערג שטי ץ ,אהרן מרדכי בן ארי׳ ליבו ש
בערג שטיין ,מאטעל כת מנחם מענדיל
בערג שטיין ,פאבע בת אהרן מרדכי
בערג שטיין ,חנה בת אהרן מרדכי
בערג שטיין ,פעריל בת אהרן מרדכי
בערג שטיין ,מנחם מענדיל בן אהרן מרדכי
בערג שטיין ,רפאל אשתו אסתר
בערג שטיין ,אברהם בן רפאל — ז שולקװע
בערג שטיין ,חנה בת רפאל

טאמאשאודער
בערג שטיין ,גיטל בת רפאל
בערנבלא ם ,יוסף צבי בן שמואל ומ שפחתו
בערנבלא ט ,רעכיל בת שמואל
כערנבלא ט ,לאה כת שמואל
יל■
ב 0ןנ ה זל מן בן משה מענדיל
בראנה אסתר
בראנה יצחק בן זל מן
בראנה גד בן זלמן
בראנה העניע בת זל מן
בראנה חיה בת זל מן
בראנה לאה בת זל מן
בראנה גר שון כן זל מן ומ שפחתו
בראנה ארי״ ליבו ש בן שכנא ומ שפחתו
בראנה יעקב יצחק בן שבנא ומ שפחתו
בראנדודיין זל מן הלל בן צבי
בר אנ חזיין ,מאליע מינדעל בת זל מן הלל
בראנדווי ץ ,פערל לאה בת זל מן הלל
בר אנדוזיין ,הדסה בת זל מן הלל
בד אנדוויין ,חיה מרים בת זל מן הלל
בר אנדוויין ,מרדכי בן זל מן הלל
בראנדעל ,דב בן שלום
בראנדעל ,שפרמצע
בראנדעל ,לאה בת דב
בראנדעל ,משה בן דב
בראנדעל ,שבע בת דב
בר^נ שמיין ,טאבע
בראנ שטיין ,חיה פריידע בת שלמה
בראנ שטיין ,גיטעל בת אליעזר
בראנעה גיטעל
בראנער ,מרדכי
כראנער ,לײטשע
בראנער ,רחל
בראנער ,שמואל בני מין
בראנער ,אברהם
בראבעה פעשע
בראנער ,טילע
בראנער ,זל מן
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יזכור נון
בראנער ,סעגוער
בראנער ,יוסף
ברייטנער ,שלמה בן יוסף. .
ברעקעוד גר שון העניך בן שמואל
ברינקער ,זיסעל
ברינקער ,היים יצחק בן גר שון ה עניו
ברינקער ,מרדכי יוסף בן גר שון העניך
ברינקעה יחזקאל יהודה כן גר שון העניך
ברינקעד ,יודא
ברינקער ,לאה
בריגקער ,גיסל בת יודא
בריקס ,יעקב בן חיים
בריקס ,גיטל כת אברהם האכמאן
ברע ט ,אכרהם בן חיים פײװעל
ברע ט ,ליבע בת חיים פײװעל
כרעם ,גיסעל בת אברהם
ברע ט ,רחל כת אברהם
3רע ט ,קהת
ב מ ס ,מירל בת■ חײם
ברע ט ,הירש
כרע ט ,פייגע לאה בת בעריש ו־ 2מי ם
בארג ,אייזיק
בארג ,דוד .
בל אז עו ,בני מין
באומוואל ,נחמיה
כאומװאל. ,יהו שע בן נחמיה ומ שפחתו
בערגערבוים ,אלעזר בן יקותיאל
בערגערבויס ,יצחק בן יקותיאל
בראנד ,מרדכי ומ שפחתו
באראם ,פנחס ומ שפחתו
ב ר אנו ,לייבו ש
בר אנו ,אנשעל
*

S
גאבעל ,פעשע
גאז שיט שאנסקי ,יוסף בן פישל
גאז שיס שאנסקי ,מינ ױל

גאז שימ שאנסקי ,חנה׳ס שע
נאטעסמאן ,מרוכי
גאטעסמאן ,עטיל
גאטעסמאן ,משה
ג אלובערג ,לייבו ש בן מ רוני
ג אלוכערג ,מרים כת יעקב צבי
גאלובערג ,יו רי בת יחזקאל
גאלדכערג ,יצחק
ג אלובערג ,אליעזר
גאלובערג ,משר• בן ליכו ש
גאלדבערג ,מאיר בן ליבו ש
ג אלובערג ,מתם כת ליברש
נ אלובערג ,נפ תלי בן ליבו ש
גאלו מאן ,לאה בת מרוכי יוסף .
ג אלו מ אן ,אסתר ומ שפחתה
גאלומאן ,שרה מלכה בת יוסף צבי
גאלו מאן ,משה כן נחום ומ שפחתו
גאלומאן ,רחל לאה בת מרדכי •
גאלומאן ,בני מין כן מ ענויל ומ שפחתו
ג אלו מ אן ,ליפא בן י הוו א
גאלו מאן ,יוסף  .כן י הוו א
גאלו מאן ,זונו על מראכאן
גאלו מאן ,יהודה בן מענױל
גאלו מאן ,מאטיל
גאלומינצעה חײם בהרב ד* יוס ף
גאלד שטי ץ ,ישראל צבי בן דוו
גאלו שטיין ,רחל
גאלו שטיין ,שמעון בן י שעיהו
גאלו שטיין ,רעכיל
ג אלו שסיין ,יעקב בן ווו
ג אלו שסיין ,פייגע בת צבי
גאלו שטיין ,חיה .
גאלו שטיין ,שרה לאה
גאלו שטיין ,ביילע בת שבח
גאלו שטיין ,י שעיהו בן דוו
נאלו שט ײן ,יצחק
גאלו שטיין .. ,חיה סאבע
■
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גאלד שטיין ,אלעזר
גאלד שסײן ,ליבע
גאלד שטײן ,יואל בן אלעזר ■
גאלדשטײן /אבא בן אלעזר
גאלדשטײן ,פי של בן אלעזר
גאלדשטײן ,שמואל זאתעל בן אלעזר
גאלדשטײן ,טשיפע בת אלעזר
גאלדשטײן ,שרה בת אלעזר
גאלדשטײן ,חנה בת אלעזר
גאלדשטײן ,לאה בח אלעזר
גאלדשטײן ,בוגם
גאלד שטײן ,טאכע
גאלד שטײן ,חנה בת בונ ס
גאלדשטײן ,חײם
גאלדשטײן /עמיל
גאלדשטײן ,ױאל בן חיים
גאלדשטײן ,חיה בת ברוך
גאלדשטײן ,דוד בן ברוך
גאלדשטײן ,אלישע
גאלדשטײן« צירל .
גאנצער ,צבי כן יצחק אהרן
גאנצעה פעשע בח ישראל
גאנצער ,הינדע בת צבי
גאנצער ,מרדכי בן צבי
גארטלער דוד בן ראובן
גארםלער באשע בת בעריל וכמה בנים
גארטלער יצחק בן ראובן
גארטלעד זעפטיל בת יעקב
גארטלער יעקב בן יצחק
גארטלער ױםף בן יצחק
גארטלער שרה בת יצחק
גארטלער משה בן אלעזר
גארטלער ברײ-נע בת גר שון
גארטלער יעקב בן משה
גארטלער גרשרך בן משה
גארטלער מרים בת  1חום
גארטלער מינדיל בת דוד ױםף

טאמ^שאווער
גארטלער ,דוו יוסף בן י עקב\ •
גארטלעה סימע בת «שה
גארטלער ,ו ב קו .בת משה -י
גאלדבוים ,יעקב יצחק בן י שיאל משה
גיטער ,יצחק
גייסט ליבו ש בן משה אליעזר
גייס ט ,פרץ בן משה אליעזר
גייס ט ,בריינט שע בת פײװעל
גייט ט ,אײועל בת פרץ
גייס ט ,חנה בת פרץ
גייס ט ,סערקע בת פרץ
גייס ט ,איטע בת פרץ
גיי ט ט ,משה בן פרץ
געלבעד ט ,חנה בת• שמואל פאנצער
ומ שפחתה
גאגאראוו ,רעכיל בת מרדכי
באנאראוו ,בלומע בת י שעיהו
גאגארא װ ,שרה בת י שעיהו
גאנאראוו ,פריידע בת י שעיהו
גאנאראוו ,י שעיהו דוד
גוטהאר ץ ,יעקב מרדכי
גינז בו רג ,לייב
גינז בו רג ,מירעל בת קלמן ערליו
גינז בו רג ,אסתר בת לייב
גל אז ,נחום דב
גליק שטיין ,פייגע בת חיים מרדכי
גינז בו רג ,פי של
גינז בו רג ,חנה בת יחזקאל  -לערער
גינז בו רג ,שלמה זאב בן פי של
געוויסענ היי ט ,זאב
געלבער ,יעקב שמואל
געלבער ,שרה
געלבער ,לאה
געלבער ,יוסף ומ שפחתו
געלבער■ ,רייזעל בת חיים ארי״
געלערנטער ,מרדכי בן יהו שע
געלערנטער ,חיה ביילע

יזכור בון

I

1

עלערנטעה פייוועל בן שמשון
עלעוגטער ,ע טיל ר 3בנים
עלערנסעד ,יהושע בן שמשון ומשפחתו
i

— לודמיר
B

עלערנטער ,חײם בן שמשון ומ שפחתו
 — * .ברוסיה
עלערנטער ,מלכה
ראף ,יצחק שלמה בן משה
ראף ,נחום בן משה
ראף ,יהו שע בן יצחק שלמה ומ שפחתו
ראף ,דוד לייב
ראף ,חיה גיטל
ראף ,לאה
ראמאן ,יוסף
ראמאן ,חנה ומשפחתה
ראמאן ,שרה ראכל
ראס ,ברוך
רויסער ,יוסף בן חיים
רויסער ,חיה געלע בת פנחס
רויסעד ,י שעיהו בן .יוסף
רויסער ,בעריש בן יוסף .
רויסער ,משה מאיר בן יוסף
רויסער ,הענע סערל בת יוסף
ראם ,חגה בת יודל איילען
ראם ,גאלדע כת אבא
ריגבוי ס ,אהרן
רינבוי ם ,מאבע בת ליבו ש
רינבוי ם ,משה בן מרדכי יוסף
ריגבוי ם ,רחל לאה וילד
רינבוי ם ,יעקב בן מרדכי יוסף
רינבוי ם ,רײזעל אשתו
רינבוי ם ,יהודית בת יעקב
ריגבוי ם ,אלחנן יצחק בן יעקב
רינבוי ם ,אלישבה רחל בת יעקב
ריגבוי ם ,פסח דב בן יעקב
רינ בוי ס ,אדיל בת יעקב
רינבערג ,נח בן מאיר

רינבער דינה
רינבער מענדיל בן נח
ינבער לאה .
ינב ערג ,אברהם
ינבער ■עלקע בת יצחק אייזיק
ינבער סערל
ינבער מענדיל
ינבער
שמואל
חיים
ינבער
אבע0
יגבער
ינבער
מירל
ינבער
ליבוש
ינבער רעכיל
ינבער משה צבי בן לייבו ש
רינבער רבקה ־
ינבער  .מאליע בת משה צבי
ינוו אל נ תן בן מרדכי
ינוו אל מאלטשע
רז אן /יהודה
ינבערג יוסף ומ שפחחו
י1בעדג מרדכי ומ שפחתו
י שראל.
ינבוי ם . ..
ינ בוי ם יעקב
ינבוי ם טעמא בת יעקב
גרינבוי ם מאליע בת יעקב ־
משה
אלדמאן . .
אלדמאן שרה בת הרב שידקאווטקי
*

י

I

*

־

ד
דארנבו ש ט,
דאועבו שט,
דארנבו ש ט,
דארנבו ש ט,
דארנבו ש ט,
דארנ^ו שם,

אברהם■ בן מיכל
ביילע אשתו ‘■
אליעזר מרדכי בן אברהס
פערל אשתו
מיכל בן אליעזר מרדכי
ישראל בן אליעזר מרדכי

I
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דאדנכו ש ט ,רבקה בת אליעזר מרדכי
דארנבו ש ט ,חיים בן אליעזר מרדכי
דארנבו ש ט ,חנה בניה פערל ואהרן
דארנבו ש ט ,סימה
דארנבו ש ט ,אסתר מלכה
דארנבו ש ט ,מרים
דארנבו ש ט ,שרה
דארנבו ש ט ,יעקג
דארנבו ש ט ,ארי׳ בן איטשע מאיר
דאדנבו ש ט ,משה חיים בן אברהם
דארנבו ש ט ,דבורה אשתו
דארנבו ש ט ,ליבו ש בן משה חיים
דארנבו ש ט ,מלכה
רוסיה
דרום ,אײדל
דרן ט ,יעקב משה בן חיים יצחק
דרוס ,אשתו ו־ 2בני ם — בעלזיץ
דרום; יוסף אלי' בן חיים יצחק
דרום ,אשתו ו־ 2ב-ניס — בעלזיץ
דרוט ,נח בן חיים יצחק — סאשקענט
דרימלער ,אליהו בן יוסף
דרימלער ,בת־שבע בת ארי׳
דרימלעד ,שמעלקי בן אלי' ומ שפחתו
דרימלער ,דב בן אלי׳
דרימלעה פערל בת אלי'
דרימלער ,רבקה לאה בת אלי,
דרימלער ,פראדעל בת אריה
דרימלער ,פייגע בת דב
וייט שגעתאנד ,מרדכי
ױאמאגה יהודה
דיאמאנד ,מנוחה בת י\ אל שאפראן יבניהם
דארנפעלה נחמיה
דארנפעלד ,אליעזר וא שתו
רארנפעלד ,לייבעל בן אליעזר

םאמאשאװער
I

ה
האבער שרר.
האבער רעשע בת מאיר
האבער יעקב בן אביש
האכער מרים ומ שפחתה
האבער שמחה בן אכיש
האבער חיה שרה ומ שפחתה
האכער דוד בן אביש
האכער העניע ומ שפחתה
האכער מלכה
האבער אביש
האבער אברהם
האד׳ הושע
האכמאן ,אברהם שמעון בן ישראל
האכמאן ,הירש בן פנחס
האכציי ט ,רחל בת אברהם■ ווארטער
ומ שפחתה
האכציי ט ,לאה בת יחזקאל
האלטמאן ,אברהם
האלטמאן ,מחלה כת ראובן בארג
האלטמאן ,רחל בת אברהם
האלטמאן ,רײזעל בת אברהם
האלטמאן ,מאליע
האמער ,שמואל
האלץ ,פײװעל בן יוג ה
האלץ ,דינה בת אדיה
האלץ ,לײבוש בן םײוזעל
האלץ ,יעקב בן פייוועל
האל ץ ,חיה רייזעל בת פייוו על
האלץ ,מאטעם בן אלי׳  :אהר!
ה אוז ,װעװסשע בן שמואל
האלצמאן ,יצחק
האנדעלסמאן ,אשר בן יו אל
האנדעלסמאן ,עטיל בת אשר
האנדעלסמאן ,חנה כת עוזר
האנדעלסמאן ,יצחק בן יו אל
האניגסתעלה ליפא בן ישראל

843

תברר בון
האניגספעלד ,רחל -בת מד
האניגספעלה בן ציון בן ישראל
האניגספעלד ,אסתר־ בת אברהם יהושע
■ העשיל
הוי ט ,פעשע
הו מז ,חייט
הו רי ת ,ברוך שו״ב
תו חוי ץ ,מאליע בת מרדכי יוסף
הורװיץ הינדע
הורווי ץ יצחק מאיר
הורװיץ מדים טעמא
הו רװת שרה
תורװיץ מרדכי יוסף
הורית שלמה
תוחזי ץ שלום
הורווי ץ סענדער בן משה
הורית בינה
הוריי ץ יעקב בן סענדעד
הורית שמואל  .בן סענדער
הורית חנה בת סענדער
הורוויץ לייזער בן סענדער
הורװיץ אסתר בת סענדער
הורװיץ־ שטעוגפעלה דבורה ב ת• ירחמיאל
מרדכי הרב
הורװיץ־ שטערנפעלה י שעיהו פנחס  ,בן
ב רון הרב
הילף רעילע בת משה
ראנסווערקער ,שלמה כן אהרן
האנסווערקער ,לאה בת אליעזר
היר שענזאן ,יצחק כן פי של
היר שעמאן ,זעלדע  .בת דוד
היר שענזאן ,גרינע בת דוו
היר שענזאן ,רייזעל בת יצחק
היר שענזאן ,אפרים כן יצחק
ד.יר שפעל ה .אפרים
הערכסמאן ,טעמא
הערבסמאן ,לאה כת יהו שע -

הערבסמא  ,חיה דינה בת יהו שע
הערבסמא  ,העניע בת שמואל
הערבסמא  ,יוסא בת שמואל
הערבסמא  ,נ תן בן שמואל
הערבסמא  ,נח בן אברהם
הערבסמא  ,אסתר בת יעקב .שמאל
הערכסמא  ,אברהם בן נח
הערבסמא  ,שרה בת־ י.עקב שמאל
הערצמאן ,שמעון בן אברהם מאיר .
הערצמאן ,חיה געלע בת אברהם מאיר
העלער אריה
העלער ,חגה
העלער נטע ומ שפחתו
האלבערשטאם ,דוד ליבו ש בהרב חיים ברוך
האלבערשטאם ,האדעם בת הרב ר׳ יוסף
ארי׳ ומשפחתם
האמער הירש
האמער ,אייזיק בן הירש
האמער ,תנינא
האחזי ץ ■,צבי
האהזי ץ ,ברוך בן צבי
האניגספעלד ,רבקה בת ליפא
האניגספעלו ,מרדכי בן ליפא
ה אניגספעלו ,ישראל בן ליפא
■

■

ו
װאגנעד ,יצחק כן אברהם
װאגגעה מלכד .אשתו
תאגנער ,פייוו על בן יצחק .
וואלטער ,אביש כן נפתלי■ — ברוסיה
וואלף ,שלמה בן בערי ש
תאלף ,חיה בת אליעזר פאלב
תאלף ,כעריש בן שלמה
װאלף ,לײבוש בן שלמה
וואלף ,דוד בן שלמה.
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תאלף ,אסתר כת שלמה
װאלף ,גאלדע בת שלמה
תאולף ,גאלדע בת יוסף
וואסער ,אברהם
וואסער ,צביה בת אברהם
וואסער ,חגה בת אברהם
וואסעה נעכע בת אברהם
וואסער ,שרה שימדעל בת שמחה
ראסערמאן* אליעזר בן יחיאל
וואסערמאן ,רארבן בן יחיאל
ווארטער ,אברהם
ווארטער ,חנה׳משע
תאלדבערג ,ליפא בן ליבו ש
וו אלוב ערג ,איטע ומ שפחתה
וואלדבערג ,יעקב ומ שפחתו
ווארמאן ,שלמה
װארמאן ,מאליע מינדיל בת שמואל פוטר
ו־ 5בני ם
וו אגנער ,שרה בת ידודה
וויינב ערג ,דבורה בת הרב יחיאל מרדכי
ווי מבערג ,שײנדעל
וויינב ערג ,חנה בת בני מין
היינבערג ,חיה בת בני מין
װײנבערג ,רחל בת בני מין
חייינטראוב ,זאב אליעזר ומ שפחתו
װיינ ם ראו ב ,איטע ליפטשע בת פנחס
װײנשטאק ,שרה
ווייסלערער ,רפאל בן אריה
װײםלעדער ,אםתר
װײסלעדער ,גומ שע
װײםלעדעו /נעשע
װײםלעדעה מיכאל
װײסלעדעה פײגע
וױיםלעדעה מרים
װײסלעדעה לײבעל בן משה יחזקאל
ווייסלעדער ,אשר אנשל בן אריה
װײםלעדער ,מרים אשתו

סאמאשאודער
וזייסלעדער ,שמעון ו־ 4בנים
ווייטבלום,

אלעזה הרב — לאדזש

ווייסבלום ,לאה

שײנדעל

בת

הרב

יוסף

ארי׳ ומ שפחתה
לאדזש
וױי ץ ,אליהו בן ישראל יוסף
וויי ץ ,שלמה בן אליהו
וויי ץ ,רחל בת אליהו
וויי ץ ,עטיל בת אליהו
וויי ץ ,אברהם בן ישראל
ודייצמאן ,דוד
ווייצ מאן ,חוה
ודיצמאן .אסתר בת דוד
װײצמאן רחל
װינדער! שמואל ארי״
ווינד ער ,טילע בת יהרשע
װינדעה יעקב בן מענדיל
װינדער היגדע בת מענדיל
וויגדער ,יעקב צבי בן שלמה
װינדעה איטע בח יעקכ צבי
ודינדעה יהודה בן צבי
װינדער ,שבע
װינדער ,יעקב הירש
ודינדעה גיטל
װעלטשער שלום בן אליעזר פי של
װעלטשער דאבע בת ארי׳
װעלטשער באשע בת רפאל
װעלטשער מנשה בן אכרהם
װעלםשער מרים בת מענדיל
װעלםשער לאה בת מענדיל
חיעלטשער משה בן מענדיל
װעלטשער ט שארני דײזעל בת משה אײזיק
װעלטשער שײנדעל כת משה אליעזר
ױעלטשער פערל בת שמואל
װעלמשער שבע בײלע בת שמואל
װעלטשער משה אלעזר בן שמואל
װעלטשער אברהם חיים בן שמואל
װעלטשער זלאטע בת שמואל
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וועל ץ ,שלום
וועל ץ ,בלומע בת ליבו ש
װעלץ ,בײלע בת שלוט
וזעל ץ ,באשע
וואלובערג״ יחיאל בן ליבו ש
װ$לדבערג ,לאה ומ שפחתה
װײגשעלבוים אײועל בת אהרן אדיה
ווערטהיים זו שע
װערםהײמ ,סעריל
װערטמאן הײם בן מרוכי יוס ף
— זאמןןשטש
ווערטמאן ,יעקב בן מרובי יוסף
— טארניגראו
ווערטמאן ,פי של בן מרוכי יוס ף
— טארניגראר
ווערטמאן ,לייבו ש
ווינו ע ה וני אל
װינדער ,מלכה
ווינו ע ר ,שײנועל ומ שפחתה
ווינו ע ה י הווי ת בת יעקב צבי
מינו ער ,הינו ע
■

ז
זאבערמאן ,יחזקאל בן משה
זאק ,מאיר כן שלמה
ז8ק שלמה כן מאיר
ז  8ק ,חנה כת מאיר
ז אק ,רעשע בת מאיר
זאק> לייבו ש בן מאיד
ז א מלעו ,גיטעלע ג ת שלמה  10י .א.
רו סלןןנו ת׳ אור תש״א
זיג עלבוי ם ,איטע בת הענין■
זיג עלבוי ם ,מנשר! בן העניך
זיג עלבוי ם ,זלאטע
זיג עלבוי ם ,רחל בת צבי

זיג עלבוי ם,
זיגעלבוים״
זיג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
דג עלבוי ם,
ויג עלבוי ם,
דג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
זיג עלבוי ם,
זיג עלגוי ם,
זיג עלנוי ט,
זיג עלבוי ם,

משה מאיר בן בני מין
אברהם בן בני מין .
שרה לאה בת בני מין
חיה בת שמואל ארי׳
יוסף בן משה
פי של בן יוסף
משה בן יוסף
משה יצחק בן שמואל
ווו בן משה יצחק
עטיל בת משה יצחק
אייזיק
פעשע ומ שפחתה
סימע בת משה יצחק
ליינו ש
מ ענויל

■

ױיועל״ ווו — רוסל אנו ה׳ כסלו תש״ב
זיידעל׳ רויז ע קדיינו על — רוסל ^נו
כ׳׳ ה ח שון תש׳*ב
זייועל* וו ב בן ירחמיאל
זייו ע ל ,יעקב בן וו ב
זייו על ,יוסף בן וו ב
זייו על ,יצחק שמואל בן וו ב
זייו ע ל ,רויז ע קר ײנויל
זײועל״ בן ציון בן יצחק
ז ײועל ,באשע גיטל בת יצחק
דיו על ,פײװעל בן יעקב צבי
ז ײועל ,יצחק בן פײװעל
זייו ע ל ,יענטע בת פײװעל
זייו על ,סערקע בת פײװעל
זייו על ,אהרן ווו בן פײװעל
זייו על .ברײנע בת משה אליעזר
זייו על .גיטל נ ח ז אג
זייו ע ל ,י8כעל ג ת אנרהם
זייו ע ל ,ישראל גן אכדהם
זייו על ,גר שון גן אברהם
זיכלער! ז אג
זיכלעד ,פייגע

*
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זיכלער ,חיים שמואל ומ שפחתו — רוסיה
וילבערמאן ,שלום בהרג ד יוסף
זילבערמאן ,מאליע מינדיל בת אליעזר
שפירא
זילבערמאן ,פייגע בת שלום
וילבערמאן ,שרה בת שלום
דלבערמאן ,יעקב בן שלום
זילבערמאן ,אברהם בד,רב ר׳ יוסף
ױלכער שטײן ,ױ1ה בן 8לטער
נילבער שטיין ,פייגע רויז ע בת יוג ה
זילבער שטיין ,חנה בת יונ ה
ױלבערשטײן ,ױדעל בן יוג ה
;ילבער שטיין ,לאה בת ימה
זילבער שטיין ,י שעיהו בן יונ ה
זילבער שטיין ,יוכבד בת יונה■
זילבער שטיין ,יוסף בן אברהם דניאל
זילבער שטיין ,פייגע בת אריה
זילבער שטיין ,לייבעל בן יוסף
וילבער שמיין ,שייגדעל בת יוסף
דלבער שטי ץ ,מענדיל בן יוסף
ױלבערשטײן ,יצחק בן יוסף
זילבער שטיין ,שמואל בן אברהם דניאל
זילבער שסיין ,היגדע בת אברהם דניאל
זילבערבערג ,דוד בן אברהם
דלבערבערג ,אברהם בן דוד
זילבערבערג ,שרה מירל בת מאיר שווארץ
זילבערבערג ,בעריש בן אברהם ומ שפחתו
זינג ע ה שלום בן אפרים
זינג ע ה סערקע בת שלום
זינג ע ה חיים יונ ה בן שלום
זינג ער׳ מלכה בת שלום
זינג ע ה פרץ בן שלום
ד1גער ,שרד .ביילע בת שלום
זינג עי /משה מרדכי בן יחזקאל יהודה
זינג ער .מירל בת יצחק יוסף
זינג ער ,חיים שמואל בן משה מרדכי
זיגג ער ,לאד .בה יתןקאל יהידא

זינג ער ,שלום בן אברהם — ראכאן
זינג ער ,פנתס אלעזר בן יונ ה
זיגג ע ה מיגריל בת מדרכי
זינג ע ה הנה כת פנחס
ז מגער ,שרה בת פגחס
זינג ער ,ישראל
זי-נגער ,רחל געכע בת שלמה
זי ע עד ,סערקע בת יוסף פרײגד
זינג ע ה יעקב
דנג ער ,רעכיל ו־ 3בני ם
זעלצער ,פייגע
ויג עלבוי ם ,יעקב
זיג עלבוי ם ,חיה שרה
זיג עלבוי ם ,מאליע
זיג עלבוי ם ,טאבע
זעיגעל ,גר שון ומ שפחתו
ז שיבלינסקי ,משה נתנאל הרב בן חנוך
ש עדיה הרב
ז שיכלינסקי ,מרים מלכה בת ארי׳ ליבו ש
הרב
ז שיכלינסקי ,שרד■ .בחמד .בת• משה נתנאל
הרב
ז שיכלינסקי ,חיה פערל בת משה נתנאל
הרב

ט
טויר טעלטויב ,פייגע בת אביש הובער
טוירטעלמיוב ,מירל בת יוס ף
טוירטעלטויב ,גיטל בת יוסף
סוירסעל טויב ,שיינדיל בת יוסף
טוירטעלטויב ,אביש בת יוסף
טארעם ,צבי בן שלום
טארעם» שרה בת שמואל
טאדעם ,יעקב כן צבי
טארעם ,פייוועל בן צבי
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סארעם ,לאה בת גגי
טארעפ ,יוסף גן צבי '
טארעם ,בני מין בן צבי
סארעם ,עסל בת צבי
טוכ שניידער ,מררכי
טוכ שניידער ,טשיפע בת חיים ומ שפחתה
טוכ שניידער ,צבי
טוכ שניידער ,זעלדע ג ת חיים קעמעל
טוכ שנייוער ,מלכה בת צבי
טוכ שניידער• ,נזוום בן צבי
טוכ שניידער ,מינדיל בת צבי
טוכ שניייער ,נעכע בת צבי
טייכעד אליעזר גר שון בן הרב ר׳ יוסף
משה נפ תלי
טייכער ,רחל בת  .הרב ר׳ יוסף ארי׳
טייכער ,שמואל א ת׳ בן אליעזר גר שון
טייכער ,רויז ע בת אליעזר גר שון
סייכער ,יוכבד בת אליעזר .גר שון
טייכעד ,יעקב צבי ,הרב ,בן הרב ר׳ יוסף
משד ,נפ תלי
טייכער ,רבקה מינדיל בת אליעזר גר שון י
טייער שסיין דוד — רוסיה
טײערשטײן ,פרײדע יהודית בת שבתי
פרידלענדער
טייער שטיין ,שלמד .אלעזר בן דוו
טײער שטיין ,זלאטע בת דוד
טעפלער ,יוסף
טעפלער ,יו אל בן גדליהו
טעפלער ,בני מין ומ שפחתו
טריבער ,טילע
טריבער ,הערמאן
טרעגער ,מינט שע כת געציל
טרעגער ,נח
טרעגער ,רבקה
טדעגער• ,שרה
טרעגער ,פי של
טרעגער ,צבי
i

טהעגער ,יוסף
טרעגער ,שײנועל
טרעגעד ,שמעון
טדעגערמאן ,בערקע
טרעגערמאן ,ברכה בת משה ו־ 2בני ם
ט שיסינסקי ,חנה טשיפע בת יחזקאל
ט שיסיגסקי ,אבא
ט שיסינסקי ,רבקה
ט שיסינסקי ,מנחם
1

י
.י #ר צייג,
יארצייג,
יארצייג,
י ^רצייג,
יארצייג,
יונג מ אן,
יונג מ אן,
יונג מ אן,
יונג מ אן,
י מג מ אן,
יונג מ אן,
יונג מ אן,
יונג מ אן,
יונג מ אן,

אביש בן מיכאל
דבקה ג ת אביש
אורי ש גן אגי ש
מענול בן אביש
טשיפע בת אביש
אהרן ברוך — ר
שרה ביילע אשתו
יצחק בן בריר
פסח
יהודית בת ברוך
בעריש בן בריר
רחל בת ברוך
אדעל בת בדון*
פעסל בת ברוד
%

3
כ הן ,דג בן יהודה
כ הן ,מאיר בן דב
כ הן ,יעקב בן דב
כ ץ ,יששכר בן מענדיל
כ ץ ,פעשע בת שמעון
כ ץ ,סימע בת י שכר
כ ץ ,ביילע בת י שכר
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כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,
כ ץ,

אברהם בן י שכר
יששכר בן חיים
דוב
שרה
זונ דל
חנה
זל מן
יוסף תאלף
שלמר.
חיה אשתו
דינה
בלומע
פייגע

לאכער ,אהרן בן משד .דוד
לאכער ,רבקה בת חיים צבי
לאכער ,יוסף בן ישראל
לאכער ,משה בן ישראל
לאם ,יוסקע
לאם ,שיינדעל בת ב תך
לאס ,יעקב — קראסגאבראד
לאם ,חנה ו־ 3כני ם
ל אנ אייל ,מאיר בן שמעדן אריה
לאנאייל ,העגע כת מנחם
לאגאייל ,ידםף בן מאיר — ראודא רוסקא
ל אנ אייל ,שרד .דבורה בת שבחי
סרידלענדעד — ראװא רוםקא
לאגאייל ,מענדל בן שמעון אריה
לאנאייל ,סערקע בת אברהם
לאנאייל ,פעשע בת מענדל
לאבאייל ,דבדרד .בת מענדל
לאנאייל ,אברהם בן מענדל
לאנאייל ,אבא בן שמעדן אריה —
ראדיכאוו
לאנצער .יוכבד בת חייט יצחק
לאנצער ,י שבר בן ישראל יצחק
לאנצער ,פריידע בת ישראל יצחק
לאגצער ,פערל בת ישראל יצחק
לאנצער ,גיסל
לאנצער ,עטל
לאנצער ,געציל
לאנצער ,משד.
לאנצעה ריקעל
לאנצער ,ידסף כן משד .ומ שפחתו
לאנצער ,יחיאל בן משה
לאנצער ,רייזעל בת חיים ומ שפחתה
לאנצער ,קאפעל כן משה
לאנצער ,פעשע
לאנצער ,ראצע פריידע בת משה
לאנצעה פעשע כת משה ומ שפחתה
לאסטמאן ,איטע
■

■

ל
לאדען ,טעמא כת דב
לאדען ,יצחק בן אריה
לאדען ,שרה
לאדען ,תנה
לאדען ,מאניע
לאדען /רייזעל בת אליעזר ומ שפחתה
לאדען ,רבקה
לאדען ,משה
לאדען ,באשע
לאדען ,חיים שמואל בן משד.
לאדען ,שלמד .בן משה
לאדען ,מאליע
לארע ן ,יעקב
לאדען ,סאשע ומשפחתה־
לאדען ,שלמה
לאזאר ,רבקה בת ארי'
לאזאר ,גד בן אריד ,ומ שפחתו
לאזאר ,מרים בת אריה
לאזאר ,חײם בן אריה ומ שפחתו
לאזאר ,רײזעל בת ארי׳ ומ שפחתה
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«08מ8ן ,שרה
8קס« בינ ה בת אלעזר כארנ שטיין
אקס ,חיים בן שמואל
אקס׳ בערל בן חיים
אקם #אהרן בן חיים
ו ט טיג ,אכיש מיכל בן יוסף
ו ט טיג ,יונ ה בן יוס ף
וס טיג ,גיסל בת יוסף
וס טיג ,שיינול בת חיים שמואל
וס טיג ,אביגוור
ו ט טיג ,אסתר ו חל כת ווו
ו ט טיג ,זאב בן ליפא ומ שפחתו -
וס טיג ,דוב בן •אביגדור־ ומ שפחתו
ו ט טיג ,גיטל בת אביגדור ומ שפחתו
ו ט טיג ,שמחה בן אביגדור ומ שפחתו
וס טיג ,אברהם עזריאל לעמל בן אביגדור
ומ שפחתו
ו שט שאנאווטקי זאב דב בן אברהם יעקב
יעבער ,שפרינצע
יעבעה אברהם בן יעקב משה
יעבער ,שרה בת יעקב משה
ייטער ,יונ ה
ייטע ר ,שאשע
ײטעה שמואל •
ייטער ,לייזער
ייטער ,הייגע
ו טנער ,חיים שמואל
כטעגפעל ה .איטשע בן שלמת
כטענפעלו ,שרה ומ שפחתה
כטענפעלד ,שלמה
נטענפ על ד ;,סיגי בן שלמה
כטענפעלד ,יהו שע
כסענפעלד ,אסתר אשתו
בטענפעלד ,אברהם כן יהו שע
כטענפעלד ,ג בי הירש כן יהו שע
כטענפעלד ,מיכל כן יהו שע
כסענ שטיין ,מיכל
■

ומ שפחתה
ומ שפחתו
ומ שמחתו
בן ישראל ו3

לינ טענ ש טיין - ,רבקה
לונג זוגו ל כן ו ב
לו ע ,שאם בן רב
לי0טע1כערג ,יעקב
ליסטענבערג ,מינ ױל
ליס טעגבעוג ,ובור ה בת יעקב
ליסטענבערג ,משה כן יעקב
לעדערמאן ,אליהו
לעדערמאן ,מאיר
לעוערמאן ,בײלע חגה
לעװינפוס״ אי0שע כן כעוי ש ומ שפחתו
ל עווינפו ם ,אריה בן כעריש ומ שפחתו
לעוערקרעמער ,אליעזר בן שלום
לעוערקרעמער ,מגוחה כת יעקב
לעוערקרעמער ,יעקב בן אליעזר
לעוערקרעמער ,אסתר
לעדערקרעמער ,געציל
לעוערקרעמער ,גיסעלע בת געציל
לעוערקרעמער ,יעקב בן געציל
לעדעדקרעמער ,מירל בת געציל
לערמאן ,יאכעט — בעלז שיץ יו לי 42׳
לערנער ,שמואל בן פייוועל ומ שפחתו
לעוערמאן ,יוסף
לעדערמאן ,מנוחה בת יחזקאל לערער
לעדערמאן ,עלקע בת יוס ף
לעוערמאן ,דניאל בן יוס ף
לעהרער ,יחזקאל בן שלמה זאב
לעהרער ,איטע בת פישל
לעהרער ,שלמה זאב בן יחזקאל
לעהרער ,חיה
לעהרער ,גר שון בן שלמה זאב.
לעהרער ,אברהם בן שלמה זאב
ו עוו ילוד .א׳
לעהרער ,י שעיהו בן יחזקאל
לעהרער ,שרה בת נ תן גרינ װאלו ו־ 2בנו ת
לעהרער ,לײבל בן יחזקאל
לעהרער ,פרייו ע בת לוי
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לעהרער ,יוכבד בת יחזקאל ומ שפחתה׳
לערגער ,שכנא
לעתער ,ישראל שמואל בן onis
לערנער ,שרה רבקה בת פנחס
לערנער ,ממדיל
לערנער ,מרדכי — טארנאוואטקי
לערנער ,מינדיל
לערנעה &נח 0בן מרדכי
לערנער ,עזריאל בן מרדכי
לעתער ,יעקב
לערנער ,שיעדעל ו־ 4בגיט
לערנער ,שמואל
לערנער ,דאבע ומשפחתה
לערגער .בת־שבע
לערנער ,רבקה
לערנער ,פעפקע
לערער ,אברהם הירש
לעדערקרעמעה 9ל 0יאל בן אליעזר
לעוערקרעמעו /מנוזזה בת אליעזר
לאנצער ,יוסף בן זושא
לאנצער׳ רותע בת יוסף •
לאנצער ,מרים בת יוסף
■

מ
מאלארזש ,ישעיהו
מאלץ ,עמיל
מארגענשטערן ,גימל בת אלעזר בארנשטיין
מארגענשטערן ,מרדכי בן אריה
מארגעינשטעדן .,בערל בן מרדכי
מארגענשטערן ,יוסף בן מרדכי
מארגעבשטערן ,הנה בת מרדכי
מארגע1שטערן ,שמואל בן מאנעט
מארגעגשטערן,־ מרגלית בת שמואל
מארגענשטערן ,שרה בת שמואל
מונטעד ,יעקב בן ליפא

מוגטעה איטע
מונסעד • ,לי&א• בן יעקב
מונטער ,רחל בת לעקב
מו־גטער ,פישל בן יעקב
מונטער ,ביילע
מונטער ,ליפא בן פישל
מוגטעה שמואל בן פישל
ממטער ,פייגע בת פישל
מוגטער ,רחל בת פישל
מיראטשגיק הינדא
מיראטשניק ,שיינדעל
מונטער ,חיה בת פישל
מוגמער ,הירש בן פישל
מוגטער ,דב בן שמואל אלי׳
מוגטער ,ירוחס בן דב
מוגטער ,זונדל בן שמואל אלי׳
מאלערמאן; ביילע בת ישראל
מייל מלכה ועפטיל — רוטלאנד
מילשטיין מנוחה כת יעקב שאפראן
ר 7ילדים
מילך ,אלי׳ בער בן שמואל מאיר
מילך ,מע-נדיל בן שמואל מאיר
מילך ,דבורה בת הירש
מילך ,מרים בת מענדיל
מילך ,ביילע בת מע1דיל
מיטלמאן! שמחה בן פנחס
מיטלמאן ,חיה שרה בה מאיר
מינצער ,יצחק כן משה אהרן
מינצער ,דבורה — ױזעפאװ כ״ח תמה*
תש״ג
ממצער ,קרײנטשע — ױנעפאװ כ״ח תמוז
תש״ג
מינצער ,פרומטשע
מיראטשניק ,דבורה
מעהל ,חיים שמואל
מעהל ,זונדל בן צבי
מעהל ,צבי בן יעקב

851

חכור גון
מעהל ,טאבע נ ת זונול .
מעהל ,אהרן בעריש כן גבי
מעהל ,פריידע ו־5בנים
מעלדונג ,יר0ף בן יעקב
מעלדוגג ,שמואל
מעלוונג ,גאלדע
מעלווגג0 ,ײגע בה שמואל
מעלדונג ,דבורה
מעסעד ,חיים
מעסער ,מרים בה משר■
מעסער ,מאיד בן חיים
מעסער ,הענע בת חיים
מעסער ,הידש לייב בן מענדיל
מעסער ,פייגע
מעסער ,נעשע
מעסער ,שײנדל
מעסער ,שמואל אשר
מעסער ,חגר.
מעסער ,כאשע כת ש&ואל אשר
מעסער ,רחל כת שמואל אשר
מערמעלשטיין ,ירחמיאל בן אריה הכהן
מערמעלשטיין ,יוכבד בת בן ציון
מערמעלשטיין ,ארי' לײבל בן ירחמיאל
הכהן — ראװא רוסקע
מערמעלשטיין ,חיה בת ירחמיאל הכהן
מערענשטיין ,יוסף בן אלי׳
מערענשטיין ,מאליע בת יוסף
מערעינשטיין9 ,ערל בת יוסף
מערענשסיין ,דוד בן יוסף
מערענשטיין ,איצול בת יוסף
מאלאזש ,יוסף דוד
מאל<8ש ,שמעון

■■

גאדעל ,כלומע בת חױם
גאדעל ,הײטל בת חײם
גאדעל ,רייזל
גאדעל ,זלמן דוד
נאדעל ,רײזל בת נח
נאדעל ,ברון כן נח •
נאועל ,סימע בת ■.יחזקאל —  .רוסלאנד
נ8דלער ,נתנאל בן .יעקב
ניװלעה פסח בן נתנאל
נאדלעד ,יעקב בן נתנאל
נאדלעד ,הירש בן נתנאל
נאדלער ,וואלף בן נתנאל
גאט ,טעװעל
נאט ,רבקה
נייהויז ,אסתר בת נחמן הרב
נייהויז ,לייבוש בן גחמן הרב
נייהויז ,קעיזשע בת .משר .הרב
w

פ

י

י
«

i

*

3
נאדעל ,יחיאל בן משה
גאדעל ,משד■ בן חײם

vl- m

*

סייקעוויטש ,מעגדיל בן שלמה מרדכי
סייקעוויטש ,יוסף בן מענױל ומשפחתו
סייקעוויטש ,יהושע כן מעגדיל ומשפחתו
סייקעוויטש ,לײב איסר בן שלמה מרובי
סײקעוױטש ,גדל בן לייב  .איסר
סײקעװיסש ,פײגע בת לײב איסר
סײקעװיטש? ,ענטע בת לייב איסר
סײקעװיטש ,אײדל בת לייב איסר
סאכעל ,שמעון בן אלעזר
סאכעל ,אלעזר בן שמעון
סאבעל ,בנימין בן פישל
סופר ,צירל לאה בת חיים
סופר ,הענע כת יעקב צבי
סופר ,שרה גיטל ומשפחתה
סופר ,שרה בת חיים
סטעמפעל ,יוסף בן ארי׳ ליבוש
p

1

p

hft
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סטעמפעל,
סמעמפעל,
סטעמפעל!
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סמעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,
סטעמפעל,

צביה בת מרדכי
פעשע בת יוסף
חנה בת יוסף
יצחק בן יוסף
לייבל בן יוסף
מאטעל בן יוסף
גחום בן לייבוש
דבורה בת לייבוש
גאלדע בת לייבוש
חוה בת לייבוש
רחל מאליע בת לייבוש
שדה הינדע בת לייבוש
חגה בת לייבוש
לאה רבקה

V
ערליך ,קלמן בן יעקב ישעיהו
ערליך ,חיה בת ישראל הכהן
ערליך ,צבי בן קלמן
עיליך ,חגה לאה כת אברהם האכמאן
ערליך ,הענע בת קלמן
ערליך ,מירעלע
עדעלשטיין ,העגריך
עדעלשטיין ,מלכה מבית ארנשטיין
ענ־עלשטיין ,חנה

ID
פאלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב,
פאלב«
פאלב,

שמחה בן דוד ומשפחתו
מריס בת משה
כאלטשע בת אליעזר
גימל בת אליעזר
רבקה כת אליעזר
ליפא בן טעהעל

פאלב ,חיה׳לע  9י .א.
פאלב ,חיים עוזר  7י.
פאלב ,אברהם איטשע 5
פאלק ,ליפא
פאנג ,יוסף
פאנג ,רחל
פאנג ,פרץ
פאגג ,ע טיל
פאנג׳ זעליג
פאנג ,יצחק
פאגג #חנה
פאנג׳ שמואל בן יוסף
פאנג׳ חיים
פאנג* שפרה
פאנג ,רבקה כת חיים
פאנ  4שמואל בן חיים
פארבער ,פישל בן משה
פאב?ר ,בן ציון בן זאב
פארבער ,אהרן בך שלמד.
פאמעראנץ ,פייגע (פוידע) בת יקותיאל
פויגעל י  -סרעמבלינקי
פאמעראנץ ,זעליג — טרעמבלינקי
פאמעראנץ ,שרה — טרעמבלינקי
פאמעראנץ ,פנחס טרעמבלינקי
פאנצער ,מיכל בן שמואל ומשפחתו
פאנצער ,שמעון בן יחיאל מיכל
פאסטאוועלסקי ,יצחק
פאסטאוועלסקי ,עלע רעכיל בת יהושע גיי
פויגעל ,פיניע כן אברהם
פויגעל ,מינדיל בת בעריש
פויגעל ,שמואל כן פנחס
פויגעל ,העבע כת פנחס
פויגעל ,שרה בת פנחס
פויגעל ,יקותיאל בן פנחס — רוסלאנה 44׳
פאהרער ,אליהו משה בן ראובן
פוטער ,שמואל בן יוסף — לעמבערג
לעמבערג
פוטעה חיה
• י

*

*

חכור מ ן
פוטער ,יהושע  3ן שמואל — לעמבערג
פו סער,

ד׳עליע

ו־ 2ילדיט — לעמבערג

•פוסער ,יוסף בן שמואל — לעמבערג
פוטער ,סיני בן ■פייוזעל

פייל ,בלומע בה אלי״ דב
פייל ,ליעבע
פייל ,לאה בת  1חום
פוקס ,חגינא

פוטער ,דייזעל

פוקס ,העניע

פוטער ,שמשון בן פייוועל
פוטער ,רחל

פוקס ,נפתלי

פוטער ,סיני בן יוסף — לועמבערג

פינקעלשטיין ,ישעיה
פירשם ,שמואל

#וסעד ,שרה ׳— לעמבעדג

פירשט ,חנה

פוסער ,יוסף בן סיגי — לעמבערג
פוטער ,מאליע מינדיל בת סיני —
לעמבערג

פירש ט ,רייזעל
פירשט ,שלמה
פירשה ,מאליע

פוטער ,דאבע בת פייוועל

פירשגז ,פערל '

פוטער ,חײס

פירשט ,רבקה

פוטער ,צפורה

פירשט ,משד .בן יוסף

פוטער ,חוה׳לע

פישלזאן ,יהושע כן שמעון
פישלזאן . ,נעכע

פוטעד ,אײדעל
פוטער ,לאה אשת אלעזר מקאמאראוו
— רוסלאנד

פישלזאן ,חיים בונס בן יהושע
פישלזאן ,אברהם בן יחזקאל

פוטער.. ,בלומע

M

פוטער ,יחזקאל בן זכריה ואשתו
פו טעה כאליע בת  1תנאל .ראצימער
פוטער ,יוסף בן נחמן

k

■

פישלזאן ,אסתר
פישלזאן ,בעריל בן יחזקאל
פישלזאן ,גאלדע מאליע ומשפחתה
פיש ,פישל בן יוסף

פוטער ,בעריש בן נחמן
פוטעה מירטשע אשתו

פיש ,גאלוע בת חײס פוסער
פיש ,שרר .בת פישל

פו טעה גחמן בן בעדיש

פיש ,יצחק בן פישל

פוטעד ,רבקה בת בעריש

פעלו ,מרים■ בת משד.

פוטער ,מאליע בת בעריש

פעלוזען ,פייגע בת נחמיה

פייגענבוים ,משה בן גטע

— בעלזיץ ,יולי 1944

פייגענבוים ,רבקה

פעפערמאן ,אהון בן נתן נסע

פייגענבוים ,היגדע

פעפערמאן ,פייגע בת ברוך

פייגענבוים ,מריס

פעפערמאן ,אברהם בן נתן נסע
פעפערמאן ,נאלוע כת נח

פייגענבוים ,מאליע
פייגענבוים ,פעשע

■

פייל ,אליהו דב בן מרדכי זאב
פייל ,מינדיל בת אברהם
פייל ,טשיפע בת אלי׳ דב

פערשט ,ו ו ו בן יוסף
פערשט ,רבקה כת שמואל
פעושט ,דבורה בת ו ו ו
פערשט,

ױנה :בת

ווו
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פעול ,לאה רייזל בת יואל שןןפוןןן

פרידלענדעד ,לײבוש כן אלעור

פערל ,אהרן בן דוד הכהן
פעול ,מנוזם דב בן דוד הכהן

פרידלעגדער ,יחזקאל בן■ אלעזר
פרידמאן ,ליבער כן פנחס
פרידמאן ,רייזעלע בת שרה

#ערל ,ישראל מאיר בן דוד הכהן

פרידמאן ,יהודה בן ליבער

פעול ,רייזל וב׳ניד.
פעושטמאן ,משה בן רפאל הכהן
פערשטמאך ,ישראל דב בן משה הכהן הרב
סראסם ,ביילע בת ישעיהו

פריינד ,הירש מלאשטשובקע
פריינו ,יעקב בן שלמה
8ריינד ,פרימעט בת משה פייפער ו־8
מי ס — קיליקאװ

פראסט ,ישעיהו כן דב
פראסט ,א נו ה ם יגהק כן דב

פרימד ,זיסל בת לייבל
פרישערמאן ,צפורה הרבנית בת שמואל הרב

פראסט ,שרד .רײזל בת דכ

פרישערמאן ,צכי אלעזר הרב בן• יוסף

פראסם9 ,ערל בת דב

אריה הרב

פראסט8 ,עשע בת דב
פרוכסהענדלער ,אלקנה

פרישערמאן ,לאה
פרישערמאן ,אהרן שמואל

פרוכטהענולעד ,שפרה

בן

צבי

אלעור הרב

פרוכםזןענדלער ,משר .בן אלקנה
פרובסהענילעה מינדעל בת משר.

פרישערמאן ,שלום הרב בן יוסף אריה הרב

פרוכטהענדלער״ יעקב כן משה
פרומער ,יצחק ■אהרן בן מרדכי

פרישערמאן״ חיה הרבנית בת אהרן
יחיאל הרב
פרישע־רמאן ,נחמה
ברוך הרב

סרומעד ,דבורה בת יצחק אהרן
פרומער ,ח1ה מי1דיל בת מרדכי
פרומער ,פייגע
פערשטמאן ,אפרים שמעון בן רפאל הכהן
פערשטמאן .שנע בת פייוועל פוטער
פערשטמאן ,מלכה נ ת אפרים שמעון
פרידלענדעי* שבתי בן ירחמיאל
מאמאשאוז י׳׳ ח אדר ב׳ ת׳׳ש
—
פרידלענדעד ,מלכה

בת

שמעון

אריה

לאנאייל אשתו

פרישערמאן,
פרישערמאן,
פרישערמאן,
*־ישעומאן,

מינדיל

חוה אסתר בת משה הרב ■
אלתר יוסף ארי׳ בן משה הרב
ברכה בן משה הרב
יהושע שמואל הרב בן יוסף

אריה הרב ומשפחתו
סריימאן ,משה בן פישל
פרעגער ,פישל בן משה
פרעגער ,אהרן כן שלמד.

פרידלענדער ,סיני בן שבתי — רוסיה —

פרעגער ,יעקב בן יונה

ב׳ חשון תש״ב
פוידלענדער ,תור .אשתו וילדה א׳ —

 5רעגעו 1 ,אכ בן יונה

טישעװיץ

הרבגית

בת

פרעגער ,ישעיה בן יעקב
פדעגער ,דב בן זאב
פרעגער ,אדיה בן יעקב

פרידלענוער ,סעי בן ירחמיאל — לוכיטש
פדידלענדער« בײלע  - -לוביטש

פרעגער ,רויזע בת יעקב

מײדלענהער״ פריידע בת סיני — לוביטש

פרענקעל ,יחזקאל

מ־ידלענדער ,יעקב בן• אלעור ומשפחתו

פרעגקעל ,שפרה.
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פרענקעל ,אהרן מ ח ק בן .יחזקאל.
פרענקעל ,חיה׳קע בת יחזקאל י .

צאן ,צילע בת משה
צאן ,קיילע בת משה

פרענקעל ,מעמה .ב ת ,יחדקאל
9וסער ,עטל
פייפער,

ישראל

צוקער,

פוטער ,ישכר בך יעקב
פוטער ,משה בן יעקב
פערשטמאן,

צוקער ,קיילע

..

צוקער ,מרדכי בן יעקב .
צוקער , ,אברהם בן יעקב

•

צוקעד ,אבא בן יעקב .
צוקער ,שיינדיל בת •יעקב

■

בת אליעזר־

פערשסמאן ,אברהם

*

*וקער ,יוסף בן ירוחם

פייפער ,ריקעל בת ארי׳ העלער.ו־ 5בניס
פוטער ,יעקב בן פסח ומשפחתו

דבקה

נחום

צוקער ,שרה בת אפרים

p

פוטער..,פסח בן.-,יעקב

. .

בן ישראל דב

חיים

צוקער ,מירל בת יעקב
צוקערשסיין ,שרד ,בת יעקב

, .
.

ציגלער ,יוסף
פערשטמאן ,חיה פרייוע בת .ישראל דב
. ,

הכהן

.

,.
1

צינלער ,עטיל בת משה
ציטדין ,אהרן

פערשטמאן ,אסתר בת ישראל דב .הכהן .
פיטלוק ,אלי׳ מנחם ■בן זאב
פיטלוק ,אברהם .בן :אלי׳ מנחם

ציטרין ,ישראל לייב בן אברהם ומשפחתו
צימערמאן ,מרדכי אלעזר בן שרגא
צעכער ,מלכה כת נטע

פיסלוק ,שאשע בת  :דוד יונה

צעבער ,גאלדע בת טעוויל

פיטלוק ,דוד יונה בן אברהם.

צעבער ,פעשעל בת טעװיל

פיטלוק-. ,שמואל■ פײװיש בן אברהם

צעבער ,טעוויל בן פנחס

פיטלוק ,משה  •.יוסף בן אברהם

צעבער ,שיינדיל רײויל ב ת פנחס
צעבער ,ברכה־

פיטלוק ,ישראל יצחק בן אלי׳ מנחם

צעבער ,ליבע

■

1

פיטלוק.• ,רויזע• בת אברהם
פיטלוק ,חיה שרה בת משה יעקב .
פיסלוק ,חנה■ בת ישראל •יצחק
פיטלוק ,חנה בת אלי׳ מנחם

P

*
י

צ
צאן! משה  •Pאברהם .
צאה יצחק  Pאברהם.
צאן ,אליהו קאפל כן יצחק
צאן ,פײגע כת דוד
צאן■ ,גחום בן אלי׳ קאפל
צאן! מרדכי בן אלי׳ קאפל

קאגאן ,מ ח ק בן מלך
קאגאן ,רחל בת משה
קאגאן ,פייגע גימל בת יצחק
קאגאן ,בצלאל בן מלך
קאגאן ,הענטשע בת מרדכי יוסף
קאגאן ,שרה בת בצליאל.
קאופמאן ,יואל  p .אהרן.
קאופמאן ,ליעבע גאלדע
קאופמאן ,חיה בת יואל

םאמאשאװער
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קאופמאו ,נחמה ג ת יואל

קאם ,נצלאל כן מאניס

קאופמאך ,אהרן בן יואל
קאופמאן ,פישל בן יואל

קאם ,כערל
קאם ,מרים מביתר .שידלאווח

קאופמאן ,װאלף בן לי9א

קאס ,זונדל כן כערל

קאופמאן ,טאבע בת אליעזר פ&לב
קאופמאן ,שמואל ומשפחתו

ק8ם ,יוסף בן כערל
קאמ ,חנה

קאך .העניו בן שלמה
קאך ,הי1דע אסתר בת מרדכי יוסף
קאך ,אימא בת העניך

קאם ,חיה
קאלכמאן ,ישעיהו — ױזעפןןװ
כ״ח תמוז חש ״ג

קאך״ צירל בת העױך

קאלכמאן ,חינדע — יוועפאוו כ׳׳ח

קאך ,לייבוש בן העניך

תש״ג
קאלטער ,הינדע בת ארי׳ העלער ו־ 3בנים

קאך run ,כת שבתי קאווענשטאק
קאך ,רבקה בת p n r

קאנדעל ,שאול בן אליעזר

קאך ,אייול בת יצחק

קאנדעל ,אליעזר

קאך ,חיה כת יצחק

קאנרעל ,ליכע ניטל בת om s

קאן ,דבורי .בת p n r
קאך ,יוסף בן יצחק

קאנרדל ,אהרן כן שאול
קאנדעל .מענריל בן שאול

קאך ,שלמה כן יצחק
ק$ןןענשט 8ק ,צבי בן שבתי

קאפענבוים ,זיסל כת יחזקאל
קאפענבוים ,לײכוש בן יחזקאל

קאווענשסאק ,חוה בת משה
קאוועגשסאק ,בריינע בת צבי
קאוזענשטאק ,חנה ג ת צבי

קאצהענדלער ,אליעזר
קאצהענדלער ,שרה ליבע בת יצחק

קאװעגשםןןק׳ לײכעל בן צבי

קאצהענדלער ,גרשון כן אליעוד
קאצהענדלעה םײגע סומע בת אליעזר

קאװענשטןזק ,נחום כן שבתי

קארן ,אלי׳ משה בן גחמן

ק>ןוזענשס$ק ,יוסף גן שכתי

קאר  ,8נחוש כן אמרים

*®ווענשס^ק ,כינה כח מאיר אשתו

קארפ ,דבורה בת שאול אריה

קאוזע-נשטאק ,רכקד .כת יוסף

קארפ ,אפרים בן נחום

קאווענשט$ק 19 ,חס יהושע כן יוסף

קארפ ,אהרן כן  1חום

קאווענשנו 8ק ,הענע ראצע בת יוסף

קאר  ,9משה כן נחום

קאודענשסא^ מאיר בן יוסף

קארפ ,יוכבד בת ישראל
קארפ ,חיה בת ישראל

קאװענש >0ןק ,משד .כן אלכסנדר זושא
קאלבספעלד,

מױם לאה

קאלבספעלה מאיר הירש

ומשפחתו

קאלבספעלד ,רישע
קאלעכמאן ,מינסשע — יוזעפאוו
קאם ,מאנעס

קאם ,דינד■

תמוז

קן!רפ ,יעקב בן שמואל דוד
קארנווארצל ,צירל בת גדליהו
קופיעץ׳ שלמה טודרוס
קופיעץ ,רעכיל בת משה
קופיעץ ,שרד ,רחל
קיפער ,צ 3י

יזכור גוך
קופער ,אול

קעסל ,ו ב בן זאב

קו 8ער ,פנחס

קעסל .חײמ

קיזעל׳ אהון

קעסל .מלכה ג ת יצחק האנער

קיזעל ,ו חל .

קעסל ,יעקג כן חײם

קיזעל ,אלעזר ג ן אהרן ומשפחתו
קיזעל ,משת חיים גן אהרן . .ומשפחתו

קעסל׳ מילכה כת מרוכי ומשפחתה
קעסל ,יצחק גן חײם

קייטל ,יהושע גן צגי .

קעסל ,רחל ומשפחתה

קייטל ,צפורד.

קעטל ,גימל
קעסל ,פײװעל

קיימל ,צגי גן יהושע
קייטל ,בונם גן יהושע
קייטל ,יעקנ ג ן געציל

קעסל ,מענויל
קעסל* מאיר

.

קייטל ,שרה

קעסלער גי רו
קעסלער׳ גיטשע

קייטל ,חיים
קיימל,

יהושע

כן

יעקג

קעסלער ,דייזל

קירשהאלץ ,מלכה
קירשהאלץ ,משה — װארשא
קירשהאלץ ,ונו ר ה לאה —  .װארשא
קיושהאלץ,

ג ת חײפ ומשפחתה

קעסלער ,רנקה
קעסלער ,משה גן נירן■
■

םוײוע נ ת משה — װארשא

קעסלעד ,יהושע

־.

נ ן גירך

קעסלער ,חיים גן ביון

קיושהאלץ ,בעריל גן משר — .װארשא

קעסלעד ,לאה גן נירך

קלאומאן! מאיר
קלארמאן ,סשיפע • ג ת חײם פירש מאן

קעסלעה יהושע גן כערל מלו
קעסלער ,גרינע כת אברהם
קעסלער ,סאלע

קלארמאן ,חיר .נ ת מאיר
קלארמאן״ ישראל נ ן מאיר
קלארמאן ,שמואל גן מאיר

קעסלער ■,טאנע.
קראננאלה ו ו ו גן סנחס — רוסלאנו
קראנגאלה רחל ג ת אלעזר פוסער —
רוסלאגו

קלארמאן ,ישעיהו אליעזר נ ן מאיר
קלארמאן ,בנימין גן מאיר
קלײנמינץ יעקנ נ ן משר■
קליינמינץ ,חוה נ ח שנתי,

קרוק׳ וייזל בת אכרהם ובניהם .

קליינמינץ ,ננציון גן יעקנ

קריגער״ יוסף אליעזר כ! יעקב

קליינער ,שמואל פייוועל נ ן יעקנ .

קרוק ,יצחק נ ן שלום

.

קריגעה לאה בת יונה

קליינער ,חיים ו ו ו גן יעקג

קריגער .יונה בן יוסף אליעזר :
קריגער ,משה נ ן יוסף אליעזר •

קנאבליך ,משה גן יוסף

קריגער ,יעקג  .גן יוסף אליעזר ■ • •,

קנאנליו ,מיול ג ת ישראל שלום

קריגער ,יצחק .גן יוסף אליעזר

ק 1אפ ,שלמה ומשפחתו
קעגיגער .זעליג

קריגעה פעשע פערל נ ח יוסף אליעזר
קריגער .יהווה אריה בן יעקב

קעסל« פייוועל גן שמואל ■ •

קר׳יגעד ,העניע

קלמנער ,טימע בת •יחזקאל

■

^
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קריגער ,געציל בך יהודה ארי׳

ראך ,יוסף

קרינער ,הינדע

רוב ,ברוך בן אפרים
רוב ,יעקב בן אפרים

י י

קריגער ,חיה
רײזל

קרישטאל,

בת

רובין ,ארי' ליבוש הרב בן יצחק

יעקב

טוביה

קרישטאל. ,נעמי ב ת.י צ ח ק
קרישטאל ,שרה בת pnr .
קוזעלמאן ,משד.
קרעלמאן,

הרב • .

רובין ■,מאיר הרב בן ארי> ליבוש הרב
רובין ,שיינדל בת יונה ,
ראזען ,בנימין ואשתו

חנה-

ראזען ,לייבל ואשתו•

קרעלמאן ,יהושע בן משה
קרעלמאן ,איסשע גן משה

קרויסשטענגעל ,דוד כן יצחק .

ראזגער,
ראזנער,
ראזנער,
ראזנער,

קרויטשטענגעל ,ברוך בן דוד

ראזנער ,מרדכי בן .יוסף אלימלך

קאפענבוים ,יחזקאל
קרעמערמאן ,פנחס .ואשתו• .

ראזענכערג ,זעליג בן אליעזר

קועלמאן ,פסח בן משה
קרעלמאן ,הירש ומשפחתו

דוד
יוסף
פנחס
יצחק

כן משה יעקב ■
אלימלך בן .מרוני
בן מרדכי
בן יוסף אלימלך.

ראזענבעלג ,מירל
ראזענבערג ,סעשע בת זעליג
ראזענכערג ,משה בן זעליג .

קראנגאלד ,פנחס

ראצימער ,מרדכי
ראצימער ,שרר .בת נתנאל

ר

ראצימער ,ביילע וויזע בת מרוכי
■

*

ראט ,צבי *הושע משה כן מטף
ראגז מרים■ בת יוסף
ראם ,חייס־לייב •לבן יוסף
ואט ,פעסל ,כת אברהם הירש

וייזנער ,שמעון
רייזנער ,פויידע בת אברהפ תארטער
ומשפחתה
רײזנעו /גיטל ואחותה
רובינשטײן ,חײם אלעזר.

ראם ,שלום

רייז ,בצלאל בן שמעון

ראט ,רבקה בת משולם

רייז ,יודל בן שמעון

ראם,

יו ס ף' בן פנחס ■

ראט ,אריה בן יוסף
ראט ,עטל רויזע • בת .שמחה
ראטענכערג ' ,גרשון

ומשפחתו

רייז ,געניע בת לייב ליבטער
רייז ,דוד  .ב! שמחה
וייז ,פייוועל —  •.מארנאפאל
רייז ,זלאטע — טאונאפאל . .

ראטענבעדג ■,שבתי בן גרשון

רייז ,יעקב ו־ 2בנים — ראװא רוסקא

ראטענבערג ,מאש; בת גרשון

רייז ,מאױע — דאווא רוסקא

ראן,

שמואל .־

ראן ,רעביל •
ראן ,משה

רייזפעלד ,יחזקאל בן משה

.

רייזסעלה אסתר
רייזפעלד ,עטיל בת . .יחוקאל . .

k
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.
תיזפעלו ,יוסף בן יחזקאל
רייזפעלה משה בן יחזקאל w ! 1
דייזפעלה אברהם יעקב .
•.י•,
רייזפעלד ,חנה
■ -
תיזסעלו ,רבקה
תיזפעלו ,רחל
תיזפעלך ,רבקה־  n3רחל•
רײזפעלה שײנויל בת רחל. .•••■ .
רייזפעלו ,אחנל
ריינשסיין ,משה בן חײם ,פנחס
ריינשסיין ,אברהם ? pחיים :פנחס, .
רייפמאן. ..,אברהם בן־ מרדכי ..
רייפמאן ,רויזע :־
תיפער ,ישראל בן■ וזײם ...
רייפער ,יוסף בן חײם •
* ......
ריכסעי׳ ו י י •
ריכטער ,אסתר .בת  .נחמן -
ריכטער ,נחמן בן ווו ומשפחתו
תנו ,מחק
תנו ,סעמע . .
רינה אברהם בעריש.
רעכנער ,אייזיק בן • יוסף .-,ומשפחתן — .

שמארץ אברהמי מאיד בן -מרדכי י•
•V׳
שווארץ -,זלמז־יבו מירכי-.-
שמארץ ,יעקב בן לײבל
שמארץ ,הענסשע בת י יוסף■־
שמארץ ,חנה בת יוסף
שוזארץ8 ,עשע בת יעקב
שמארץ ,הענע רײזל בת יעקב
שמארץ; משה חיים בן יעקב■־
שמארץ,׳ «י 1ױל• בת י יעקב
שמינולער •,יחיד ,בת אליעזר  -־
שממולער ,ווו בן שלום אהרן■
שװינולעמ־יי־פתמעם כת נתנאל אשתו■
שממולנו ,מודפי בן וווי■
שמינולעז*,־•י שושנה בת דוד
שמינדלער1•' ,יצחק בן דוד ■י ■■■« -•:
שווינדלער -,ימשח •יעקב בן דוד •
שמינדלער ,יוסף בן « רו &׳ '־.» •:־■
שולוינער ,נחום בן משה •י לייב. . • •.
שולויגער'' ,מאליד■ בת יעקב
שולוינער ,חוה׳ יבת נחום •
שולױנער ,לאה בת משה לייב  .י .
*!•.
■•/
־
בערויטשעיי
שולוינער ,אפתם בן :־ משה לייב *
רייכענבערג■ ,משה ומשפחתו
שולומער ,חנה •
.
.
.
tt.:t
.
.
■
ווו
בן
משה
שאפעל,
שולוינער ,שײנדיל
שאפראן ,יעקב יואל בן.י.:אבחןם
•
•'
שולוינער ,יחיו;
שאפראן ,אברהם כן יעקב יואל* ומשפחתו
שולוינעד ,לאה׳קע
״.
.
 קראשגיקשטאהל ,אלסער יעקב שלום■ כן זאב •
שאפראן ,מיכל יהווה בן יעקב יואל
שטאהל ,נפתלי •בן 1אלסער
שאפראן ,פייגע וכתה רחל ומשפחתה •.
שסאהל ,יעקב בן יוסף
שאר ,אברהם בן 1יסן
שמאהל ,יהושע צבי בן זאב.
שאר ,לאה׳טשע אשתו
שממליץ ,לאה בת אלעזר■ באתשטיץ ־ «•
שאר ,יווא ועוד
שמיגליץ ,חײם בן שמואל
שטיגליץ ,סאניע בת חיים ־
שסיגליץ ,יוסף בן חיים׳
שטינליץ ,בערל בן חיים
•v ,
שטיינמארצעל ,אברהם
m

י■ ,

,

.

■

*

*

■

I

«

י

.
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שטײנװארצעל״ שוו .י
שסײנתןןוצעל״ ■  p n rבן ,אברהם■ !•• ן
שטיינוואוצעל■ ,זיסיל בת שלום .וײז
שםײנװארצעל״ אליעזר •בן • אברהם
שטענועה הענע בת שמואל .
שסעגדעו .מיכל בן• •מרדכי . .
שסענועו ,מרדכי בן מיכל .
שסענדער ,שמואל  .בן מיכל
שסעגדער. pnr ,בן מודכי ומשפחתו .
שסענחיר ,סיני ומשפחתו— .־ לוביס ש..
שסראזבערג ,חײם אויה■ בן אליי •  .־־,׳,י
שטראזנערג ,בוכה בת חיים אויה ,
שטואזבערג• ,זבי  :אלעוו בן חיים אויה
שטואובעוג״ יעקב • ק#פל בן חיים אריה .
.שסראזבערג׳ שמואל .כן חיים .אריה •
שסואזבעוג ,ישכר דב בן חיים •ארי'
שטואזכעוג. ,משה• בן  pnrדוד .
שטואזבערג ,סוומעט
.
;
שטואסבעוג ,משה
שסואטבעוג ,מלכה■ בת היוץ פןלדזען
שטראסבעוג״ צילע .בת משה
שטרוזלעו ,אליהו .כן צבי .
שטרוןללד׳ .רבקה בת .צבי
שטווזלעד ,נעשע בת צבי .
שטװזלער״ סאניע כת צבי
שטווזלער ,אבוהם אהון בן צבי•
1

שטרוזלעי ,ועליג
שטרוזלער ,שײנהגל אשתו
שטווזלער ,יונה בן-.זעליג
שטווזלער ,צבי בן• זעליג
שטוייכעו ,יעקב
שטוייכער .,יהודית
שסערןpnr ,
שטעון״ יהודית :
■ •.
שטערן ,נח בן שאול•
שטעון״ מוגלית
שטעון״ מינדיל

שטעון״ שאול
שטעון״ צפורה ■
שייבין ,יוסף ומשפחתו
שייבין״ האניא כת יוסף
שייד ,אליהו
שייה איטע מאליע
שײו״ משה אהרן •בן אליהו■ .
שייד ,שמואל בן אליהו
שײד .בנימין בן אליהו
שיער״ שמואל ומשפחתו• -י
שיסעה וחל בת יוסף
שלאגבוים ,שמואל בן אברהס יהושע העשיל
שלאגבוים ,כיילע בת שמואל
שליןגכױס״ כלומע בתי■ שמואל
שלאגבויס .גיטל כת ־ שמואל
שלאגכוים״ פעול כת שמואל
שלאגבוים ,סנחס בן ■שמואל
של אגבויסל ^ א ־ בת חײם
שגור״ איטע בת מד
שנור״ שמואל נתן בן יהושע •
שנור ,ובקה בת יהושע
שנור״ עשיפע בת יהושע
שגור ,דומע בת צבי
שנוו״ יהושע בן אליעזו • זל£ן
שנוו ,שמעון בן אליעזר ■זלמן•
שנוו ,מוים אסתו גת שלמה י
שלי<ה ' יוסף
שליעו ,מדים
שליער' ,ב1יינע■
שליער18 ,ענדל
•1
שליעו ,גימל
שטואס״ שמואל נחמן  -גן־■ זאב ■
שליעו ,שמואל
שליעו ,חיים יוחנן בן שמואל
שניי ,מודכי יצחק גן ליבש מאיו
שניי״ טשאונע
שניי ,רחל בת מרדכי pnr

יזכור בוך
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שניי ,חיה שרה
שנייוער ,יעקב בן משה אליהו
ש מעה אריה בן ישראל pnr
שענער ,יוסף ומשפחתו
שענעד ,אסתר
שענער ,יעקב בן אריה
שענער ,פרימעם בת יוסף
שענער ,זלמן בן יוסף
שעדראוויצקי ,ישראל
שעדראוויגקי ,עלקע בת יהושע 1ײ
שעדראוז^ ,יוסע בת ישראל
שעכטער׳ גיטל בת יעקב מעלדוגג
שענער .הײם יעקב ומשפחתו
שענעה שמחה בן חיים יעקב
שענער ,ברכה בת יוסף הרב ו*3בנים
שענער ,שלום בן חיים יעקב ומשפחתו
שענער ,יוסף ומשפחתו
שפיזאייזען ,שלום
שערמאן ,שמואל
שערמאן ,פייגע דבורה אשתו
שערמאן ,העניו בן שמואל — רוסיה
שערמאן ,אברהם אלי׳ בן .שמואל — לבוב
שערער׳ יעקב
שערער ,סאבע
שערער ,יאשע בן יעקב
שערער ,לאה״טשע ר 3בנים
שערער ,פערל אשת משה
שערער ,וואלף בן משה
שפאוער ,ברון בן מרובי יוסף
שפארער ,לאה בת יחזקאל
»

*

■

■

שפאוער ,לײבל
שפארער ,באשע
שפארער ,װעליע
שפארער ,רבקה
שפארער ,מרובי
שפארער ,אימשע
שפארער ,נתן.בן pnr
שפארער ,ליעבע בת נתן גרינװאלד
שפארער ,מרובי יוסף
שפארער ,פנחס
שפארער ,ברון בן מרדכי יוסף ומשפחתו
שפולpnr ,
שפול ,דבורה
שפול ,ר״ינדע
שפול ,מרדכי
שפול ,לאה
שפירא ,אליעזר
שפירא ,ביילע בת יוסף פוסער
שפירא ,יוסף בן אליעזר
שפירא ,הענסשע
שפירא ,אברהם בן יוסף
שפירא ,אסרים בן יוסף
שפירא ,סיני בן יוסף
שסער ,מאליע גת מוובי
שפער ,מסל בת משה
שפער pnr ,כן משה
שפרינגער ,יאשע מר8כ8ן .
שפריגער ,שמואל לייב בן משת מרדכי
שפריגער ,לאנע
שפריצער ,ראכל גיטל בת שמואל לײב
*

בן ישראל
בת יונחק שסערן
בן ישראל
בת אנשיל ומשפחתה
בן ישראל ומשפחתו
1

■

■

■

4W
m

חנופ הכיטח ממרומים ,תשפוכת דפ הצדיקים ותמצית דמים ,תראה
כפרגודד וחעבר כתמים ,א־ל מלך יושב על כפא רחמים.
i
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לזכר
קהלה הקדושה טוטשוב לוב .שנפפה בימי השואה שנות
רצ׳׳ט תש״ה ע״י הרוצחים הברמנים ימח שטם וזכרם

טעפלער אפרים ב״ר שלום
שטאהל יונה ב״ר אלטער

חללי השחרור
לאקס משה  .ב״ר מנחם
בערגמאן  .משה
(קרמן) קארמען מרדכי
I

באלסענבוים אליעזר בן אריה וזלאטע

טאמאשאװעו

לזכר נשטות חקדושים

•S
פישלזאן יהושע בן שמעון
זוגתו נעכע
בנם חיים

©

היה יו״ד בױדעךראט והגיפפזפו דרשו ממנו שימפור לחם מפשר
מפוים יהודים לעבודה .ותשובתו היתה ״לא אמפור אף יהודי
אחד עד שתחזירו לנו את חיהודיפ שקבלתם בבר׳ /וחגיפטטו
הרשעה

ומשפחתו

דוב בו מסה אפרים בורשטין

I

<

הוא עבד  .בביח״ד של הנאצים ,וברגע האחרון כשחגיפטפו
הוציאו אותו להורגו ,נקם את דמו ,והדג שנים מהגיפטפו,
ואחר כף הרג את עצמו ,ומת מות גבוריפי

. :ד׳ ינסום דמו יהי זכרו ברוך

טאמאשאװער

ה אש ה החשובה

אײדיל דרוט ע

נפטרה ד׳ טבת תש״ג אין דוסלאנד
זי איז געווען מיט אירע צוויי טעבטער אין רוסלאגד ,נישט
וויסנדיק וועגן גורל פון אירע דריי זין .דערוויסנדיק זיז־ וועגן
די גרויליקע מערדערייעז׳
מקנא געווען איר מאן דעם
באקאנטן מתיקער ר׳ חיים יצחק ע״ה וואם איז פריער געשטארבן.

יעקב משה דרוט הי״ד
און זיין פדוי מיט זייערע צוױי קינדער .אומגעקומען אין בעלזעץ
הי ״ ד.

יוסה אלי׳ דרוט ע
געשטארבן אין טאמאשאוו נאך צוויי וואבן היטלערישע נגישות.
זיין פדוי און איינציק קינד זיינען אומגעקומען אין בעלזעץ הי״ד.

נח דרוט ע״ה
געווען אין רוסלאנד .אין  1941איז ער אוועק קיין טאשקענט
זוכנדיק א פארלייכטערונג .דארט גייט ער אריס עלנד ווי א שטיין
פת א טיפוס עפידעמיע.
®**
י
גיטע ׳׳׳ג זאמלער ע"ה
דאס  10יעריק באליבט טעכטערל פון שלמה און אסתר .נישט
קריגנדיק קיין מעדיצינישע הילף ,איז זי אין שוועדע יסורים
אױםגעגאנגען ווי א ליכט ח׳ אדר תש״א.

ת .נ .צ .כ .ה.

אין אייביקן טרויער נאך די אומשולדיקע קרבנות .זיינען פארבליבן
די טעכטער פון חיים יצחק s

אגגתר

איג־ נזגזן שלגזה

גזי0י ויינורע  5י1ד<ו\־ אג\ איי\י?ר«זך

ביילגו גזיבו אי\־ מוא\
אי\ 0ו$ו\־$ו» 11י,

? rikih

בג^כפוטר

טיינע דריי אומגעקוטענע טעכטער
חנה לאה ערליך
גיטל בריקס עם בעלה יעקב בריקס
ננייגא הוכמן
זיך
האבן
וועלכע
אויסבאהאלטן אין א
הריף פון הראביע זא־
מאיסקע דעשקאוויצע
הסמוך לעיר .שעבד־
שין .זיינען די נאציס
געוואד געווארן און
זיי אלע אויסגעשאסן.
נאך דעד מלחמה איז
רחל׳ע בריקס׳ מיץ
איידימם שוועסמער.
געוואד געווארן און
םפעציעל געפאדן נאך
כפר דעשקאוויצע און
געוואר געווארן ביי
אן אלטן פויער׳ וואס
האט געזען ווי מען
האט זיי באגדאבן,
האט מעז זיי אלע
אויסגעגראכן און מען
האט ביי זיי געפונען
אין די קעשעבעם דא־
זי
קומעגטן .האט
א מגנה פון אברהטלי חאכמאנס טאבטעד
אויםגעפועלט אן ער־
לויבעניש אץ זיי די
אלע קדושים איבעדגעפירט אויפן בית עלמין בעיר שעברשין,
*

א ב ר ה ג ז גזוכ &ץ

צופ אײכילןן אנדענק פון מיין ל יכן פאטער

ד אליהו מנחס פיטלוק ע״ה
פארפײגיקמ געװארן דורך די דייטשן אין טאמאשאוו .זיץ הייליקע
נשמה איז אים אויסגעגאנגען ח ,גיסן תש״ב.
■

טיין ליבע מוטער

לאה ב״ר שמואל הכהן

געשטאדבן ח׳ מרחשץ תרצ״א אין טאמאשאוו.

מיץ ליבע שוועסטעד חנה מיט איר מאן ײםף לאנצער און זייערע
טעכטער רויזע און מרים .זיי זיינען געווען .אויסב$האלטן אין א
בונקער אין 0אקאל .אין  1944האט די א גוי .׳באמערקט אץ איבער־
געבן צו דער געסטאפא וועלבע האט זייי אלע דערשאסן.
׳.

מיץ ברודער אברהם מיט דריי זין ,דוד יונה ,שמואל פייזויש
און משה יוסף אומגעקומען אין זבאראוו׳ און זיץ פ תי סאשע
אח טאכטער רויזע — אין טאמאשאוו.

מיין ברודער ישראל ,זיין פרוי שרה מיט צוױי טעכטער חגה
און לאה.

מיין שוועסטער חיה איטע מיט איר מאן משה אולריך מיט זייעתן
דריי קיגדער רויזעלע ,חיים (דעם דריטנס נאמען איז מיר נישט
באוואוסט) — אין סאקאל־.
h

_

אין ווייטאגדיק! צער פאר זייער ‘אומשולד יק פארגאסענעם בלוט

אהרן פינגלהן ונזשפזדתג
*ןי\ גיג י$זח«

מיין באבע

ביילע חנה

אשת

ד חיים לערעדמ#ן

זי איז פארטריבן געווארן קיין בעלזעץ את דארט אויסגעגאנגען
אין בידכ׳ס מיל.

©

מיין ברודער מאיר
איז מאגיליזירט געוואדן אין דעד דויטעד אדמיי און פארפאלן
געוואדן אויפן פדאנט.
9

מיין ברודער אליהו
t

ער האט געלעבט אויף אן אוקראינישן פאט .צוויי װאכן פאר דעד
באפרייאונג האט אים דעד סטדוזש פון דין הויז אויסגעגעבן און
עד איז דודך דעד געסטאפא דערשאסן געוואדן אויף דעד גאט
אין לעמבעדג.

i

I

ראצנו פיבולג \2און פאגזילמו
מושה למחורגז&ן ג1זטזפזד1ז\־
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םאמאשאװןיר

צום הײליגען אנרענק
וון מײנע טייערע עלטערן
פאטער ר׳ יעקב אליקום געציל*)
כ״ר פנחפ אלעזר חלוי לטהרער «׳׳ה
rSTSwi
*. V

געטראגן דעם נאמען פון זיץ
פעטער הרב אליקום געציל ראב״ד
אין טאמאשאװ.
געשט .אין נױ יארק י״ג אב תשי״ז
אוגוםט . 1957 >10
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מײן מוטער
חיה נעכע
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כ״ר אלמנדז זײדעל

י

־*

x.
2ײן מוטער חיה לעהרער געצײכענם פון
■1

*

געדאנק דווך ועי פאוסס

געשט .אין טאמאשאװ
ט״ו אדר תרע״ז.

מײן פאטערפ שװעפטעד

ז טעטא ב״ר פנחס אלעזר הלױ
גיעשט .אין טאמאשאװ ט״ו אדד תרע״ז.

רעכיל (רעי) פא וםט־לעהרע ו
 \\ hאירע .ברידגור
חײם יוסף ,משה און אלי׳ ב\ ציון לעהרער
מי0י ױ יטח ו &9וװירי<זגז
טטל לאה פורמר ,בײלע רבקה ליווי,
גרינע אשנראו
וזיגו זײגורגו 9א1זילי<זס

*} גײ\ גילד

vak

זײגו . M3

לזכר נשמות הורי אחי ואחיותי היקרים
■

אבי ר׳ אהרן מרדכי ב״ר אריה לייביש בערגשטיין

הי״ד

אמי מרת מאטיל ב״ר מנחם מענדל הי״ד לבית גאלדמאן
+

■

אחותי טובה ב״ר אהרן מרדכי

הי״ד

אחותי חנה ב״ר אהרן מרדכי

הי״ד

■

אחותי פעריל ב״ר אהרן מרדכי

חי״ד

אחי מנחם מענדל ב״ר אהרן מרדכי

חי״ד

שנהרגו תרצחו על..,'*'wiידי הרוצחים משרתי היטלער ימ״ש
■

יי

j

■

I

1

בעיר טאמאשוב לובעלסקי.

ת j .צ .3 .ח.
יחי זכרם ברוד

בנם ואחיהם

בנורגטזגױין וגזעזפחץזג

טאמאשאװער

לזכרון נצח

את נשמת אבינו
ה חסיד המופלג ב תו ר ה וי ר א ת שמים,
היה גבאי ד ח ב ר ה קדו שה וגס גזבר
ד תל טור תו ר ה ,מגזע היחום והמעלה
כ ש״ ת

ד שבתי ב״ר ירחמיאל ע״ה
פרידלענרער
(אביו היה בן בתו של הגאון הנודע בשם
הר׳ ארי׳ ליבוש חריף הרב מפלאצק ז״ל
בעל מחבר ספרים רבים ומנ״ב בוורשה).
נפטר אחרי נגישות ועינוים קשים
על ידי הנאצים ימ״ש בטומשגב
ביום י״ח אדר ב׳ שנת ת״ש.

אשתו הצנועח וחםידח ישבח כתענית ועסקח בצדקה

מרת מלכה ב״ר שמעון ארי׳ לאנאייל
נהרגה על קידוש השם בבעלזעץ ע״י הגרמנים ימ״ש.

ת .נ .צ .ב .ח.

בוזס רטכיל ובניה
0וגרג 11ז\,

ואד.א

 mיונזף וגזטזפוזוזו
י$ו\־ס

ו בנ ם גזשה וגזשפודתו
ו\ו1י\ .1יטירגול
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יזכור ׳בוך

פרײדע יהודית טײערשטײן
בת ר שבתי פױדלענדער
געווען א באגאבטע אדבעטסזאמע פדוי׳
ערליך און גאטפארכטיק .געהאט 8
טיפע ידיעה אין דעד מאדעדבער אידי־
שעד ליטעדאטור .באך דעד חתונה פירט
זי מיט איד מאן דוד א סאדע און טיי
געוועלב אין די נייע האליעם .אין קדיג
אגטלויפט איר מאן קיין דאווע י פון
וואנען ערי וועדט פארשיקט אין די סי־
בידער וועלדער .ער גייט דאן אויס
איינזאם אין סאמאדקאנד .זי בלייבט אין
טאמאשאוו מיט  2קינדער שלמה אלעזר
און זלאטעלע .זי זאל ■האבן אויסגע־
זידעלט געווארן קיין טשעשאבאוו און
נאכהער קיץ בעלזעץ אין די גאז קא־
מערן .פון די קינדעד איז קיין שפור
גישט געבליבן.

שרה דבורה
בת ר שבתי פרידלענדער
אנטלאפן פון די דייטשן קיץ ראווע,
דארט חתונה געהאט פאד יוסף לאנאייל.
ביידע זיינען דארט אומגעקומען דורך
די דייטשע קאניבאלן.

מיר :אייער שוועסטער חןפיל
און אידע קינדער ,אייער
ברודער ױםןן און זיין משפחה
און אייער ברודער משה מיט
זיין משפחה טראגן אייערע
טױטען־פײנען אין אונזערע
חערצער צוז  8מען מיט געפילן
פון נקמה צו די מערדער.

מאמאשאװער

פ .נ.
מאליע מינדל ב״ר שבתי פרידלענדער
געפארן זייעד יונג קיץ ווארשע׳ וואו זי
העלפט אריים איד פעטער משה הי״ד אין
זיץ פוטער געשעפט .פרן א פארקילונג
וועדט זי קראנק אויף טובערקולאז .אין
שבת הגדול ח׳ ניסן תרע״ ו פאדמאכט זי
אירע יזנגע קלוגע אױגן אויף אייביק אין
טאמאשאווער שפיטאל אין עלטעד פון 21
יאר.

סיני ב״ר שבתי פרידלענדער
אין זומעד  1940ווערט ער פארטריבן צוזאמען מיט א סך אנדעדע
פליבטלינגע אין קאלטן רוסישן צפון אויף שווערע ארבעטן׳ וואו
ס׳פרוירן אים אפ די פינגעד און זיין גאנצער ארגאניזם ווערט
אים אפגעשוואכט.
אין ב׳ מרחשון חש״ב גייט אים אוים זיין הייליקע נשמה אין עלטעד
פון  38יאר אין שטעטל לענגער ,טשימקענטער אבלאסט .קאזאכסטאן.

איימו־ טזוועגזנוגוו־ רנוכיל אװ אירע \2ינד3ור
א יי ער ברודגןו־ ױנזף אגן פאגױליע
און אייטר ברותור נזשה און  3א1זיליע
וועלן אייערע פריצייטיקע פ אר שני ט ענ ע לעבנס
קייגטאל ני שט פארגעסן.

לזכדון נצח לנשמות קדושות וטחורות כזוהר הרקיע מזהירות
את נשמת אבי מורי ומדריכי ,היקר
באנשים ,עסקן ציבורי ,באמן לשולחיו

הרה״ח ד שמואל ב״ר יוסח תלוי מעלדונג ע״ה
נמלט מן המלחמה לראווא רוסקא ,ומשם עבר לגור באוזיראנע
אצל טאדגיפאל ונפטר שם ביום י״ח מדחשון תש״א.
אמי מורתי האשה החשובה ,יקרה ועדינה

מרת גאלדא פעריל ב״ר שמאי מרדכי הי״ד
נשרפה על קידוש השם בבעלזעץ הי״ד.
א חו תי מ ר ת רעילי ב״ר שמואל הלוי
נפטרה בדמי ימי׳ בת ל״ג שנים ,בשנת תרצ״ג בקראסניבראד.
בעלה הנ כ ב ד ר׳ יהושע ב״ר פנחט הלוי גלאטער הי״ד
הי׳ מהבעלי בתים החשובים בקראסניבראד,
שוע ונדיב לב> נשא בעול הציבור בהתנדבות.

בנו תי ה ם ה ב תו לו ת לאה ,ומרים גיטל
ה שני׳ א חו תי מ ר ח פיגא בעשא ב״ר שמואל

1

הי״ד
1

הלויי הי״ד
א שתו
גיסי ר׳ יהושע גלאטער ומשפחתו התיישבו ביחד עם אבי ומשפחתו
בעיר אוזיראנע .כשכבשו הגרמנים העיד ,ומנו מועצת היהודים,
רצו למנותו לראש הייחודים ,הוא סירב לשתף פעולה עם הגרמנים
לכן מיאן לקבל ההתמנות בטענה ,שהוא מהגר חדש שאינו מכיר
את בני העיר ,וממנו למדו כל חברי המועצה וסילקו עצמם
מהמשדה שהטילו עליהם ,והגרמנים גירו אותם תיכף ונפלו במות
קדושים .יהי זכרם ברוך.
אחי אברהם אבא ב״ר שמואל תלוי מעלדונג הי״ד
יהי׳ מתחבא משך כל שנות המלחמה בבונקר סמוך לעיר זלאצוב
ביחד עם עוד שבעים איש .,וארבע שבועות קודם השחרור יצא
לקנות רפואה דחופה בעד אחד מחבריו היהודים שהי׳ מונח בבונקר
על מחלת טיפוס .בחזירתו נירה מגביו ע״י גוי פולנאי ,ובעודו
מפרפר בדמו הפשיט ממנו מלבושיו ולקח שעונו מעל ידו הי״ד.

ארץ ארץ אל תכםח דמפ חנקי /עד נקה ישיג לצריו,
ויהודה וישראל ישכון לבטח כארצינו על שתי גדות חירדן
בנ ם

ו א חי ה ם

ו דו ד ם

שזכר ם

לא

י מו ש

מל בו

ל עול ם

טזגזגױ ג דנויגזג

מצבת זכרון

1

אבי היקר באנשים ,נכבד ונשוא פנים ,התורני המופלג ,עסקן צבורי

ד בנימין וויינבערג ע״ה
כ״ר מ שה לייב ע״ה מזאמא שט ש
מראשי תקהלה בטאמאשוב לוב .נפטר בשם טוב אדר״ח אדר תרצ״ב.
אמי ■היקרה ,הצנועה וחשובה .נדיבת לב ובעלת צדקה

מרת שרה בת ד אברהם ע״ה
נפטרה בשם טוב י״ט אדר.
א חו תי מ ר ת חנה בילא ב״ר בנימין הי״ד
בעלה מר עזריאל הכהן פערל הי״ר מזאמא שט ש
ובני ה ם שמואל ,זיגפריעד הי״ד
נהרגו על קידוש השם במיידאנעק.
א חו תי חיה ב״ר בנימין הי״ד
בעלה משה פאלק הי״ד מלע מבערג
א חו תי ראכיל ב״ר בנימין ע״ה
נפטרה בימי עלומה ברוסיא בשנות המלחמה
בעלה ב ר י ר ב״ר ראובן שנור מזאטאשטש־
נפטר בשנת תשכ״ד בא״־י.
א חו תי לאה ב״ר בנימין ע״ה
היא״צ כ״א טבת.

מרדכי מאיר

א חי הבחור המלומד
כ״ב טבת תרפ״ב.
דודי

ב״ר בנימין ע״ה

ר׳ משה מנחם
דודתי מ ר ת ניטשא

ב״ר אליקום געציל ב ר אנ ד ע״ה

ב״ר מ שה לייב ע״ה
בני ה ם הרה״ה ר׳ שלמה זלמן ויו״ח הי״ד
ר׳ יצחק ,א ש תו ויו״ח הי ״ו
ר׳ אליקוט געציל ,א שתו ויו״ח הי״ד
הכותבת בדם ודמע

רבןןה 3י11ןוצוױ3וש

i

למזכרת נצח
i

אבינו ובעלי היקר
■

חולף ממים ופועל צדק איש חישד באנשים

ד משה ב״ר דוד :ע״ה פינקעוױטש
■

I
I

נפטר בשם טוב יום ח׳ אייר שנת תש״ך
1
j
>
•
■
■

*

1

זכרך לא המוש מאתנו לעולם

אשתו ד.ב!ןח
בתו שחז לאוז וינו\2ב 1זשת װײנטבוא\2
ובגיוון

סאמאשאױעו

880

הרבני ההשוב ,הנגיד הנבבד שוע ונדיב לב בעל בעמיו

ר׳ אליעזר נרשון ב״ר שמואל צבי בערגערבוים ע״ח
איינער פון די אנגעזעענסטע בעלי בתים אין שטאט׳ תמיד זיך
באטייליגט אין אלע וואוילטעטיקע צוועקן .דעד עדשטער מיט
א פולער האנט .געברירן אין זאמאשטש איז  1866נפטר בטומשוב
ביום י״ט ניסן תרצ״ח.

■r
■ rtfjf-
־
י

שגוגאל שיפלינגער אגן ויין וגן ארא\ז
 v iי\$־5

שגזגאל היטטר אגן פאגזיליע
? ױ\ יאר

יג1זף היבוטר אגן פא&ויליע
ל$ןנז w n ittrn g

פנזזנז בעב ער און פאגזיליגו
\ יג הטט \װ1

,1

אשתו חכבודח חנגידה חדו שובח נדיבת לב

מרת סערסע הי״ד ב״ר ישראל מרדכי גארפינקעל
זי איז זייעד טדאגיש אומגעקומען על קידוש השם ט״ז מרחשרן
תש"ב .מעדדערישע שקצים האבן זי מיט שטעקנם דערשלאגן צום
טויט און באגראבן אין א פעלד נישט וױיט פץ זאמאשטשעד
שאסעי .א שטאטישעד גוי האט דאס איבערגעגעבן איד זון יעקב
ע״ ה וועלכער האט אין ,1946
אומקערנדיק זיך פון רוסלאנד,
דיזיקירט זיץ לעבן און באזובט
טאמאשאוו .דער גוי האט פאר
א גוטעד •באלויבונג געהאלפן
אויפזוכן דאס אדט וואו זי איז
געווען באגראבן .מיט גדוים מי
איז אים געלונגען איבעדצופידן
אירע ביינער אויפן בית עולם
און זי בדענגען צו קבר ישראל

הי״ד ת .נ .צ .כ .ה.

אייער ןןנדענק איז דער שט8לץ
פו! אונזער משפחה .

רב\2וז פרירגזאן־ טזיפלעגטר
אגן פאגדליגו
? v iי\$־

לייבוש מווזאן אגן פאנזיליע
דג \w v u i

ישראל במרגגורבויגו און פ^בויליגו
\וי

שגזואל בערגעיבוים און פ^נויליע
יג י^ר \ 1 1

לזברון .נצח

>.

את נשמת

ד שמואל פייוול ב״ר יעל) ב קלייגער נ״ע
*

מכפר שליאטין ע״י יארטשוב מחת טומשוב לוב.
היה איש נכבד ירא שמים ובעל צדקה.
נפטר י״ג טבת תש״ג 1942

בצער עמוק נשארו

אשתו בליגזה
ובניו זזית ,גדטזוז רב ,גיגול ויגונב
וגזטזפוזותיתגד
■

■

צום אײביקן אנדענק פון אונזער געטדײע אומפארגעפליכע מו&ןןר
חאשח החשוכה

מרת עטיל בערגערבױם

הי״ד

בת ר׳ אברהם אביש באסםענבױם ע״ח
געבוירן  1900אין טאמאשאװ
די פרוי פון אונזער ח שוב׳ן פ א טער

ר׳ יעקב ב״ר אליעזר גרשון
בערגערבוים ע״ ה
און אונזער טײןןר כרודעדל הילד
שניאור זלמן הי״ד
ב״ר יעקב ?ן״ה
געבוירן 1936

עטיל ב פ ר ג ט ר ב ױ ם

ו1אס זײנען ליידער טדאגיש אומגעקומען אין די דייטשע טויט־
פאבדיקן אין יאר * ,1942הי״ד .אייעדע קברים ױינען אױםגעהאקט
אין אובזערע הערצער .דעד וואונד קען זיך קײבמאל ניט פאר־
הײלן .אײביק רועט אײער געשטאלט לײכטן פאר .אונזעדע אױגן.

די קינדער:

צילא און שגזואל היגונװ־

ישראל או\ טזרה בערגער

!זיגו רי גוארט־גוג־ גועגזמ

גזיגו די ן\י1דמ\־ גופייל ,יגזסג  9יטל
טז גזו א ל ב ט ר ג ט ר

»11

!ןיךעל גיבטל

■

די געשוױםטער:
ו ל א ב ו א צי בו ך ץ

טז גזו א ל זזתבי

0מ1אגן־אײר«וגז

יטךאל

יהגשגן בא5ןנזנו1בױמ־• ח־בגז גאבלמר

יטןןג־  .חיךגבי

פיראל

פזדאל

 v1יאחי

..

.

i

ב״ר אליעזר גרשון בערגערבוים
געבוידן  1894אומגעקומען י״ז חשון 1942

*

און זייערע

זיין פרוי פרימעט
קינ ד ע ר מאטל און היזעלע

הי״ד

זיינען אלע צוזאמען דערשאסן געווארן דורכן דייטשן
קאמענדאנט אין טאמאשאוו .זייעד יארצייט י״ז מרחשון תש״ב.
ת . 3 .צ .ב  .ה.

שגזגאל טזיפלינגטר
א\\  5ע ו « ו

טזגזואל היגוטר
1$9זילי«ן

ימזף היגוטר
&ak\ 9ו\זילימ

פגזזסי בטכטר

א\ץ מ ו 1זילי«

רבקה פרידמן;
 k\\ 3א1זיויפ־

לײבוטז גטדוא\
א\\ \^3זיליפ־

ישראל בטרגטרבױגז
א\\ ^ןװילינו

טגזואל בטרגטרבױגן
אג\ 9א1זילי{ו

האשה ■החשובה פרימעט היטער
ב״ר אליעזר גרשון בערגערבוי־ם הי״ד
מיידאנעק
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אשת

ישראל

ב״ר שמ שון מאיר הי טע ר הי׳׳ד
לובלין
*

בתם

גיטל

ױםה זײטעל

ובעלה

ובנם

יצחס

טיידאנעק
ft
■

בתם

לאה

בתם

יהודית

ובעלה ובתם

טעמע

ובעלה ובתם

בילא

הי״ ד

■

שמוואל היבגגור תזטזפזזתג
י«זף היטגור וגזטזפזזתן

טאמ.8שאוזער■

אכי מורי חרכגי חנגיד חנככד מחפירי מדיסק

ר׳ מרדכי ב״ר צבי געלערנטער הי״ד
נכד הרה״ק דבי הירשלי געלערנטעד •זצללה״ה מטאמאשוב
■מתלמידי הגה״ק החוזה מלובלין זצללה״ה

ומי מורתי דבורה רעכיל ב״ר זאב יונה הי״ו
נהרגו על קידוש השם ביום א׳ שבועות תש״ב בבעלזעץ.

א חו תי ה צנוע ה מ ר ת

חיזא

ב״ר מרדכי ע״ ה

נפטרה כ׳ חשון תרצ״ד ,אחרי לידת תאומים.

א חו תי היקרה
בעלה ר׳

חי׳

ב״ר מרדכי הי ״ ד

אב וועלוויל גארטלער

הי״ ר ב״ר צבי

m

ו שלשה ילדיהם
כולם נרצחו ע״י הנאצים בבעלזעץ.

אחי היקר ר׳

משה אלי'
א ש תו

ב״ר מרדכי געלערנטער הי ״ ד

פעסיל

וילדם הי״ ד

נהרגו ע״י הגרמנים בראוונא.

ןאב  rovופגורל געלערנגגער
ומוטזפזװזװ

y urg

h

שלגזוז לעמוא\ גנזטזפװגזג
\זי1רגז\

יװה לערװא\ ןגזטזפגזגח
־  1י\ י&\־?

> j*r>■!>4ץ*

פטשא גלאנצנװ־ ונזטזפזזתה
1

i־

■

ישראל

שװגאל לערגזאן
גגיעוגװד

םאמןןשאװער

בנם ואחי׳

 ravפטלדזנון ואםץזד מומזפזזתג

צום ודיליגען אנדענס

פון אונזעד ליגען פאטער און זיידן

הרה״ח הבניד ד צבי (הירש)
ב״ר משה יעקב ארנעפפעלד נ״ע
היה אחד מחשובי העיר ,גבאי בחברה קדושה וחסיד נכבד בבית
התפלה דקיעלץ .נפטר א׳ דר״ח אדר א׳ תש״ג בעיר ביסק
אלטייסקי קראי ,רוסיה.
e

אונזעד ליגע מוטער און באבעשי
*
■

מרת טויבע ב״ר לוי ישראל ארבעספעלד ע״ה
נפטרה כ״ח אייר בטומשוב לוב.

מ ,3 .צ .ג .ה.

אייער זון

אליי ארבנונזפעלר
און זיינע קינדער
דבורה ווייסלעדער ,רבקזיו׳לע גאלדשמיין
און פנחס ארבעפפעלד
טיט זייערע פ8טיליעם

890

םאמאשאװער

צופ הײליגען אנדענק

שץ אונזער ה>ןרגיק;]ד ײנג שארשט>)רב;];:יד מומעו
.

י

*

טרת חנה יב״ר פנחס ארבעספעלד ע
גע שטארבען

אי־ן

מי טען

בליענדען

rr

(I

עלטער

ב׳ דר״ח מרחשוץ ת ר צ״ג אין ט א מ א ש א װ לוב.

אײכיק װןןט דײן צארט ,ליכטיק געשט&למ שװעבן
סאר אונזערע אויגען.

 m mוױיסילגודמר
ױ \ י$וחן

ריװעלע גאלדשבױין
זל אגיג\

פנזזלז גורבעגןפגולד
יטוראל

מי ט זײערע פאטיליעם

צום׳ הייליגען אנדענק
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פון אונזער  .טייןןרן-מ«ן און פאטער
*

י

■־

י

הרה״ח-ד אברהט ב״ר '■ישראל •אדביספעלד* :ע״ה
1
■

■ו

י

J

געשטארבן אין בליענדען עלטער פון  48ייאר׳ זייענדיק פאר־
שיקט צוזאמען מיט דעד גאגצער פאמיליע אין סיביר ,אלטייסקי
קראי ,טשערוויאנסקי יאיאן .דין יארצייט כ״ב אייר ,תש״ב.
*I

f

®

לאה אדבילזפעלר
גזשגז און גדיבע ארביגזפעלר
און גןיגדער
־■־<״״
׳•

/
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I

*
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V

זזנוז און ופוזלי לאן
 .און 2ןעדער
■f

י

 • י .נוירל און ישעיי גדינפנולדאון ןןעדער
 .־

םאמזןשאװער

לזכרון נשמות אבותינו ואחותינו ע״ה

חרח״ח חנגיד החשוכ איש אפרתי

ר׳ יחיאל מיכל ב״ר טובי׳ רײז
נפמר בנױ יארק כ״ה שבט תשט״ז.
א ש תו

והח שובה

הצנועה

מרת פיגא שײנדל ב״ר אהרן ליפא ע״ה
נפטרה ביום ט׳ עובט שנת תש״ד״ בדזשאמבזל (קאזאקםטאן)
t

בחם

דבורה יוטא

ובעלה ר׳

אהרן

ב״ר יחיאל מיכל הי״ד

ב״ר דוד ג אניק מקאװעל הי״ד

חילדת

הינדא

הי״ד

נהרגו מות קדושים בבית הכנסת בקאוועל .װאלין
ביחד עם אלפי יהודים הי״ד.

גזח־כי צבי ריין
\װ0ז 9װ\זו

אטזר ת ב ריין
\1זט\ 9װ\זי

ט־ג יבא גטזדגא פײבל הײלפמרן
«זט 9זז\ז1ו

זזנה בינה גהרב אינגד ואלצבנודג
\1זטיפגז\זלז

צום אייביגעז אנדענק

פון טיינע טייערע עלטערן און■ פאטיליע
וואס זיינען אזוי בארבאדיש אומגעבראכט געוואדן
דודך די דייטשע מערדער • אין טאמאשאוו לובעלסקי.
i

מײן סאטעד

יהושע ליכטענפעלד
I

אסתר ליכטענפעלד
זייערע זיך

אברהם ליכטענפעלד
צבי הירש ליכטענפעלד
מיכאל ליכטעבפעלד
זייער אוט שולדיק יונג פ«רגאסן בלוט
וועט ני ט רוען עד נקם י שיב לצריו

לייבל פלייטזטר
גזאליע
 \wןןעדגור

סאמאשאװער

לזכר עולם
m

ר אברהם ב״ר משה חיים ניקעלסבערג
זייער געאכטעטער בעל הכית..אין שטאט .געווען אן אנגעזעענער
חברה קדושה מאן ,בע׳טעמ׳טער ־בעל־תפלה אין קעלצעד שטיבל,
ערלעך און אויפריכטיק אין זיינע באציאוננען מיט אגדערע .ער
איז אנטלאפן מיט דעד פאמיליע קיין לעמבעדג וואי עד ווערט
שטעדבלעך קראנק .ער גייט אויס •אין שווערע יסוריס לאזגדיק
זיין פדוי און קינדעד אין א "פרעמדער וואנדערנדער וועלט .די
לעצטע! זיינען נאכהער פאדשיקט געווארן קיא סיביר אויף שווערע
ארבעטן
׳11

אין טיפן צערי־זײנען געבליכן

ויין • פדוי
ןיי\ וו\ און ןײננו בוטכבוגור
נזיגו וייטרגו פאגזיליגמז
m
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ב״ר דוד בארג ע״ה
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אשת •ר׳ מרדכי יצחק הלוי.
מיט איד  5יאריג טעכמערל רחל
אומגעקומען דורך די דייטשע מעדדער אין בעלזעץ
י״ז חשון . 1943

טוריאל שניי וגושפזזוזן

יצחק בן אפרים יחזקאל
הכהן שפיץ נ״ע
נפטר ח' אייר .תש״ ח 1948.
׳בלינץ אוסטריא י

אעז תג לאת
גגויו
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אשת ר׳ משד בלאנדער נ״י
נפטרה כ״ח ניסן תשכ״ג

טאמאשאוזער .

צום אײביגען אנדענק
פון אונזער חשוב׳ן אומפארגעסליכן מאן און פ א ט ער
הי שר ב אד ם ונכבד בעד תו ,ה ר בני המופלג

ד שמשון משה ב״ר דוד יוסח לעורנפוס ע״ה
לאנג יאריקער גבאי אין חעלימער שטיבל ,עסקן אין גמילת חסדים
קאסע ,און בכלל זיך מיטבאטייליגט פאר יעדן דבר טוב.
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בשעת דער מלחמה
איז עד מיט דער
פאמיליע
גאנצע
אוועק קיץ ראווא,
פון דאדט זיינען
מיר פארשיקט גע־
וואדן אין די סי־
טייגעס
בידער
אויפן וואנדערוועג
קיץ אמעדיקא איז
ער געשטארבן אין
עלטער פון  59יאר
אין דעד שטאט
דייטש*
ברעמען,
לאנד .דיין ערדי־
שעד איבערבלייב
איז ווייט פון אונז
אבער דיץ גייסט
איז גאענט צו אונז,
מיד וועלן דיך
קיינמאל ניט פאר־
געסן.
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דגו יוסף ל(זו\גו31ו<ז \װטי \9ז\זו

\ מ ג גובי הירפי  5א3נול ל^וצמגנז וװטי 9וז\ז.
בתג גזג־יגז ?\־\ל ו\ז«ו9זןתה.
בג1ג רזזל דייב1ז«\ ג1ז0ו9חץזגז

לזכרו! נשמות אבותינו היקרים

חרח״ח  T anהגככד אין* אשדתי
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ר משה.ב״ר אברהם שפארער ע ״ה

מצד אמו ממשפחת גאלדבוים מטארביגראה שהיו קרובים להגה״ק
בעל דברי יחזקאל משינאווא זצללה״ה .נפטר אחר שובו מרוסיא
ט׳ אדר תש״ז בעיר בראמבערג.

אשתו הנגידה ההשוכה ,נכבדה ומהוללח

מרת חנה ב״ר זאב הלוי ע״ה
נפטרה בברוקלין כ״ו ניסן חשכ״א.

ג1ר>' בליגות
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גזאמאשארעד

In Memory of My Beloved Parents
ITZCHAK and DWORA
and Sisters

KAROLINA and FRYDZIA

MINCER
Who were cruelly murdered by the bestial Germans

Their Devoted Son and Brother

Jacob Mincer and Family

צום אייביגען אנדענק
פון מײנןן כאליגטע ןןלטעדן

איטשע און דבורה מינצער
און מײנע שװןןפטער

קראנטשע און פרימטשע
װעלכע זיינען אזוי גרויזאם אומגעקומען על קידוש השם
דורך די דייטשע בעסטיעס ימ״ש.

השם ינקום רמס
זייער בא ׳צער ׳טער זון און ברודטר
י ע ן \ ב  1זי 1צ ג ן ך

1

פ א װי לי ט

צום ליכטיגען הײליגען אנדענס
פון מיינע אומפאדגעפליכע טייעדע עלטערן

בערעלע ב״ר שמואל אלי׳ מונטער הי״ד
געווען  8גבאי אין בית שני אין חברה תהלים ,ליב געהאט
צו געבן א שײגע נדבד» .עד ד,אט פיל בייגעשטייערט צו דעד
באהייצונג אין באלייבטונג פון בית שני .אלע •זיינע יארן געגעבן
שלוש סעודותץ דארט .אין אגהויב פון קריג זייבען מיר אלע
אוועק קיין ראווא רוסקע .עד איז דאדט געבליבן ,ביז די דייטשן
ימ״ש האבן אים מיטן ערשטן טראנספארט פארגאזט אין בעלזעץ.

מײן מאמע

גנענדל מונטער ב״ר בעריש בלומער
נפטרה כ״ד .אלול תרצ״ו.

מיין כוודער ירוחם מונטער

הי״ד

געבוירן  . 1913מיינע עלטערן האבן אים געגעבן א רעליגיעזע
דעדציאונג .געלערנט אין מזרחי און פריוואט ביי ד׳ בנימין
טעפלער ע״ה .עד האט זעלבסטשטענדיג זיך
גייסטיק אנטוויקלט .איננועליגענט׳ געװען א
פירעד אין דער טאמאשאווער חלוצישער
יוגנט ,געארכעט אין באבק ליודאווי אלם
בוכהאלטער .ער האט געהאלפן אויפבויען
די האנטווערקעד ביבליאטעק און זי גע־
פידט אומבאצאלט .ער האט נישט פאר־
V
•
'•V
.
פעלט צו גיין יעדן פדימארגן דאױנען אין
י
ביהמ״ד .געווען צו ג־ט און צו לייט .ער
m.
עד
דײטשן.
די
בײ
דאװע
אין
געבליבן
איז
ירו ח ס נװנ סער
האט פיל מענטשן געהאלפן מאכן אדישע
פאפידן ,און דערמיט געראטעוועט זייער לעבן .מאנכע פון זײ
זיינען הײנט אין נױ יארק• ער איז אומגעקומען על קידוש השם.
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ליפא גזװמ־גור גמוטזפזותו

הקמת מצבה על קברם של

ר׳ שמואל ב״ר יחיאל מיכל ע״ה (באדענשטיין)
נפטר י״ג תשרי תרפ״ח

רחל רבסה בת ר׳ יצחק אייזיק
ב׳ אדר״א תשי״א בלוד

ר׳ יחיאל מיכל ב״ר שמואל ע״ה (באדענשטיין)
נפטר י״ד תשרי תרצ״ד

צום אנדענק פון אונזערע חשוב׳ע עלטערן
ר אליעזר ב״ר יצחק לייטעד ע״ה
געשטארבן י״ח תמוז חש״ב.

אשתו פייגא כ״ר שלמה פערבער ע״ה
געשטארבן י״ד טבת תש״ב.
ביים קדיגס אויסברוך אנטלאפן קיין ראווא־דוסקא .פון דארט פאר־
שיקט געווארן דורך דעד רוסישער מאכט אין די סיבירער טייגיעס,
וואו זיי האבן געליטן ■הונגער און נויט .נאכ׳ן באפרייאונג געקומען
קיץ מיטל אזיע וואו מען האט זיך געמאטערט און געפלאגט
מיט יסורים און קראנקייטן .זייערע נשמות זיינען אויסגעגאנגען
אין א קאלכאז לעבז סאמערקאנד.

אייביק ווטט טליטן אייער ל יבשאפט אין אונזטר הארץ

גגױבא אגן אלמװר לאלזבו
*זי&י די ?יןךעד

נזינדל אג\ נזאיד גזגיר
^ \\ kאניפונוך

יומ־א אג\ תר גזאריץ
1זיגו וי unvii־
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המצבה הזאת תהיה לעד
ולזכר עולם

הנאהפים והנעימיפ כחײהפ וכמותפ לא נפרדו

יחזקאל ב״ר שלמה זאב ז״ל
יוטא בת ר ,אפרים פישל ז״ל
למשפחת לעחרעד
מעיר טומשוב־לוב״ פוילין
שנהרגו על קידוש השם ע״י הנאצים ימ״ש
בעיר ■הרוביעשאוו ,פוילין
ביום כ״ב מחזשון תש״ג
1942

%

November

הנשארים מנער עמוק

בתגז גיבגל  r a nגגזוטזפװג\1ז
יפי ,Jtn

בגם אליי לצהרמר גגזשפזדתג
יגור?

902

סאמאשאוזער

לזכר נצח
את :שמת

עוזר ב״ר יואל שטול נ .ע.
ער איז אראפגעפאלן פון א לאסט־אויטא און גע׳הרג׳עט געוואדן.
כ״ז סיון איז זיץ יארצייט.

ויין פרוי ליגובנו און  \2ינדער

צום אנדענק פון
אברהם ב״ר דוד זיידעל ע״ה
נפטר ד׳ טבת תש״ב בפורטלנד ,אורגן
ארצות הברית דאמריקה

אזזותו גולדה לאגזגז ונושפוזוזה

לזכר עולם
h

את נשמת משה ב״ר יוסה רינד
נפטר י״ג ביולי i960

אשתו זזוה ושני בניו
 1רו י&ןחן

903

תכור בוך

אײביגען אנדענכ!
שמואל ב״ר הירש האמער
זײן פרױ מױם
פון דער פאמיליע בראנדו ױין
זײער ט אכ ט ע ר שבע טי ט איר ט  8ן משה

ארליר

מיט זײעד  4הןינדער אין עלטעו פון  8-2יאד
אלע אומגעקומען דודך די דייטשן ימ״ש אין 1942

ת .נ .צ .ג .ה.
vk

גוײביןןן גורױגור 1־ײ«ז \

רי וין און גועכמוער פון דע\־ פאנזיליע וז^נזגור

צום אייביגען אנדענה,
יעקב ב״ר מרדכי שלום זיגעלבוים
זיין פ תי חיה שרה ב״ר מרדכי לעפלער
אומגעקומען אין טאמאשאוו אין 1939

זייער ט אכ ט ע ר מאליע
מי ט איר מ  8ן נחום שולדינער ב״ר מ שה לייב
מי ט זייערע קינדער משה לייב און חוה
אומגעקומען אין אוקראינע אין 1943

מלכה זעפטיל ב״ר אברהם אלטמאן
געשטארבן פון הונגער אין רוסלאנד אין 1943

ת .נ .צ .ג .ח.
גײװר

ג\ל\0י אײגיןן 0ילי(ו\

vh

די \\<\רגי«ו\־

פון די וין פון דנװ־ פא&ויליע ויגעלבויגז
און די בוטכבועד פון גדלכוז ומפט־יל אלמוגואן

I

לזכר עולם את נשמות
ראובן מרדכי ב״ר יעקב קאפל אי־יזען
נהרג ביוזעפאוו דבילגיריי כ״ח תמוז 1943

אשתו חיה ב״ר  epvמעלדונג
נפטרה בלבוב י״ד כסלו תש״ב 1941

בנם יוסן& אליהו
נהרג בלבוב

אשתו זעפטיל ב״ר משה אילבוים
נהרגה •בלבוב

בניהם :משה ,אברהם ,ישראל ,חיים יונה
כולם נהרגו בלבוב

אברהם ב״ר ראובן מרדכי אייזען
נהרג בברזנו

אשתו פעפע ב״ר רפאל שטראזבערג
ובתם שרה
נהרגו בליוביטש

הינדע ב״ר ראובן מרדכי אייזען
ואישה ישעיהו קאליכמאן
ובתם מינטשע
נהרגו ביחעפוב דבילגוריי

יצחק ב״ר ראובן מרדכי אייזען
נהרג ■בגליציה

אהרן ב״ר אברהם אייזען
נהרג ביוזפאוו כ״ח תמת חש״ג

פיבש ב״ר אהרן אייזען ומשפחתו
נהרגו בטומשרב

יהודה ב״ר אהרן אייזען ומשפחתו
נהרגו בהרובישוב

לזכר עולם
את נשמת אבינו

ר אברהם אביש ב״ר נפתלי וו»לטער ע״ה
היה איש תם וישר במדות טובות״ יודע ספר וירא שמים החסידי
הרה״צ ד׳ יהושע׳לע זצ״ל.
m

בימי המלחמה האחרונה נמלט עם משפחתו לרוסיה ושם נפטר בכפר
מיכאילאווקע מחוז טשקאלאוו ביום י״ג שבט תש״ב בן נ״ב שנה.
0

אמנו האשה הצנועה

מרת דאברע צירל ב״ר חיים ראובן ע״ה
m

נפטרה ביום ג׳ כסלו תשב״ד בניו יארק.

נשארו בצער בניהם:

איבוה ובעלה טזנזואל טזפודי \2ונזשפזזתנו
1wa״ 1

נפתלי ואשתו וואלבוער וגזטזפזזתם
«u a״ 1

גזרים ובעלה וזייגז פרידגזאן וגזטזפװתם
ג « הי 1

רב2ןה ובעלה גזדרר ונזשפזותם
1יפז\־אל

טאמאשאװער

הרה״ח ר׳ שלום ב״ר מנחם טעפלער ע״ה
מחסידי גור ,פשטן ואיש אמונה ,תם וישר ובורח ממחלוקות,
־עסק במסחר ,והדריך את בניו לתורה ויראת שמים .כשפרצה
המלחמה נמלט עם בני ביתו לראווא ומשם נשלחו לסיביר■ ,בדרכו
חזרה נחלש מרוב טילטולים ויגיעות ונפטר בגרמניה.

o

אשתו האשה הצנועה וחשובה

מרת רחל לאה
בת הרה״ח ד ראובן גארטלער (חייטשעס)
תמיד היתה נושאת בעול הפרנסה ועמדה בחנות ,וכל מגמתה לגדל
בני׳ לתודה וידאת שמים .נפטרה ה׳ תשרי בארץ אלטיי ברוסיא.

בנם אפרים ב״ר שלום הי״ד
נהרג בחיפה טו״ב אדר תש״ח ע״י הערבים

הזוכדים  033תמיד
בניהם אחיו

ואחוחו

יואל 0וג\3ל<ן\־ \\זטו9זזת\ ,גײסי־ץ ,ייג י^חן

1וטה 0ו«9לנוג־ ו1ו1ני9זז\זו ,גוי ג\־ןן ,יטזראל
וזי<1\ ,ול19ז&ו\ \גזטז 9זז\זה ,בדג^ליג ,וי\ י*ו\־\1

למזכרת נצח
4U
אבינו מורינו ר׳ אלכסנדר ב״ר אברהם טרוק
(פעגדעד אגרחמ׳קעלעט)
שרבץ וטירה מנעוריו בבית המדרש החסידי בצל של הד׳ ד׳
יהושע׳לע ובנו הר׳ ר׳ יוסף ליבוש זצ״ל .היה הוגה ושוקד
בתורה כל ימיו .היה נוטע בחסידות צאבז .הוא נפל חלל בראווע
רוסקע בשנת  1942או .1943

©
■

אמנו הצנועה ,פיתה היה תמיד פתוח לחפנפת אודתיפ

מרת רבקה רחל
פת הלמדן חמפודפפ ד׳ נח שו׳'ב קעניגפפערג
מקודליווקע־ליזנפק
■בעהמ״ח ספר מי נח על התורה מגדולי חסידי צאנז.

היא נפלה יחד עם אחותינו הבכורה

שרה לאה
ברחובות העיר טארניגראד ,הי״ד.

ברוך ,גזלכגז ,גזרים\2 ,רעםיו ואברוזם
ונוטזפוזווזיוזם

מצבה
לזכר נשטות

יהודה ב״ר מנחם גאלדמאן
נפטר י״ד חשון תש״ו 1945
בסעמיפאלאטינסק׳ קאזאכסטאן ,תסיה.
©

בניו ליפא וױסןן
I

נהרגו ע״י הנאצים ד׳רזצחים ימ״ש
לא נודע מקום ,זמן ואופן פטירתם.

©

ליפא ב״ר טעוויל פאלק
נהרג ע״י הגרמנים הרוצחים ימ״ש

©

גיטל אשת ד טעוויל פאלק
נפטרה אחרון של פסח תש״ח בבערלין.
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יזכור בוך

לזכרו!
אא״ז

עקב

יואל ב״ר אבר ה ם שאפראן •הי״ד
(יא״צ ו׳ תשרי)

וא שתו חוה ב ת ר׳ שלמה זאב לעהרער ע״ה
שנפטרה בטומשוב לוב .ביום כ״ז תשרי תדצ״ח

דבורה

ובנם הבכור אברהם וא שתו
ויו״ח פעסקא והד ונכדם הי״ד
ובנם מיכל יהודה וא שתו פייגא
ו ב ת ם רחל ובעלה ויו״ח הי״ד
שנספו בלי השאיר שריד

דוד

ו ב ת ם לאה רייזל
ובנם ישראל מאיר וא שתו רייזל
בני ה אהרן ומנחם דוד
א שת

הכהן

פעריל
ויו״ח

שנקטפו בטל ילדותם

מנוחה לאה

וגם ב ת ה
שנפטרה בדמי חיי ,בארץ ישראל.
וב תם

מנוחה

ר׳ יעקב יואל ובעלה יהודה•
ושבעת בניהם ובנותיהם

מילשטיין מאיזביצא

שנספו בלי השאיר שריד.

ולזכר נ ש מ ת
אאמו״ר ר׳ אברהם יחזקאל ב״ר ישראל משה בידערמאן
שנפטר בהיותו נע .וגד בכפר קיזיל בולאק מחת קאדאמדזשיי פלך
אש בקירגיסטאן במדינת רוסיא ,ביום ש״ק שמות כ״א טבת תש״ב.
ואמנו היקרה חי׳ שרה ב ת יעקב יואל ע״ה
שנפטרה ביום ה׳ שמות י״ט טבת תשט״ו בניו יארק•

ת .נ .צ ,כ .ה.

1

■
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יזכור מ ך

תאריו הפטידה
1

שט .................
תאריך הפטירה

ש

V

ט ......................... ...............................................
1

תאריך הפטירה

שפ .................
תאריך הפטירה

שם .................
תאריך הפטירה

