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רע נייע ברענגען איס מיזאל אהיים

א פאר וואס וויסן מ'זאל כדי דער.

2, , געשריבן ער האט  רעדער

צום געגאנגען ווייב זיין איז חמסנו".

איבערליי סוויניכער משה'לע ר' רב

משהילע ר' האט בריוועלע. דאס נען

איז זאדנו אויב אז : אויסגעטייטשט

פא די חמסנו איז אינטערשטע, די

מיהאט געווען. איז אזוי און דערשטע,

און רעדער פאדערשטע 2 געבראכט

(זדנו, בלאטע. פון ארויס איז מעכל

דער פון ווערטער צוויי זענען חמסנו

. תחנון) תפילה

מיט'ן פאלטאווער דער
קאכלעפל

א איז בעלעגלה פאלטאווער דער

ס'האט און ארומגעגאנגען טאג גאנצן

באקלאגט פוס. אין געקוועטשט אים

מיט עפעס אז מארק, אין זיך ער

גרעסער. געווארן פוס זיין איז אמאל
אויס טו : בייטש שלמה אים זאגט

טוט זעען. מען וועט שטיוול דעם

געפינט און שטיוול דעם אויס ער

. . קאכלעפל. ווייבס זיין אים אין

שאמעס מיףלע

און רעדעוודיקע געזונטע, : שטעטל אין "שבט" באזונדער א ווי געווען זענען ליי

לייזערזאגאטאוושטשיקס נעבן געווען איז קאנצענטראציעפונקט זייער . לאכנדיקע : נאכמער

. מארק אנטקעגן , קלייט (שפיראס)

עטלעכע נאד אים נעבן און גדליהברוך, פעסטער און הויכער דער שטייט אט

אץ (בןציזן) בענצי שטייט רעדל אינמיטן בורקעס. אין אנגעטאן , בעליעגלות פעסטע

טוביה ווי פונקט סידור, אין תהילים פון פסוקים פארדרייטע און ריכטיקע מיט דרשנט,

אין אפ הילכט געלעכטער דאס און הנאה גרויס פון לאכט עולם דער ; דערמילכיקער

. מארק פון לופט דער

ארומ ווינטערצייט ; טראן אין באשמירט שטיוול פארלאטעטע זיי טראגן זומער

מיט קלאפן און פראםט אין זיי שטייען וואלענקעס, אין אדער אניטשעס, אין געוויקלט

... נשמה די דערווארעמען צו כדי פלייצעס די אין הענט לאנגע די

פרי פון וראך' גאנצע א שווער ארבעט מען , עשירים זיין צו פון ווייט זענען זיי

פאל א אן , שטוב א אויםצוהאלטן  לעבן ארעמ אן אויף קוים ם'קלעקט אין נאכט, ביז

גרעסטער זייער קינדערלעך. 54 מיט ווייב א סיווארט ווו , דאך רינענדיקן א מיט און

וועגן אויך חלומען זיי ! שבת אויף פיש און פלייש , חלות אהיימצוברענגען איז ווונטש

קיינמאל ווערט חלום דער נאר , יוםטוב אויף קינדער די פאר בגדים און שיר נייע

. . פארווירקלעכט. נישט

געשעמט אפילי און געוואגט, נישט האבן זיי אז , באשיידן אזוי זענען השגות זייערע

האט בעלעגלה דער ארבעט. שווערער זייער פאר אפצאל געהעריקן א פארלאנגען , זיך

געזארגט ער האט דערנאך "אבריק", זיין באקימען זאל פערד זיין אז געזארגט, קודםכל

. ריי זיין געקומען איז סוף צום און הויזגעזונט, זיין פאר

קיינער און בחלקו, שמח א געווען ער איז לעבן ביטער און שווער זיין טראץ אבער

: געזאגט וואלטן זיי ווי , בעליעגלות די ווי הארציק אזוי געלאכט נישט האט שטעטל אין

אנ אלע ווי מער לעבנספרייד האבן ביר אבער געלט, קיין נישט טאקע האבן מיר ,אמת, ,

די"שיינע"און"איידעלע"יידחזייהאבןגע ,פון גבירים די פון געלאכט האבן זיי "! דערע

ציגעגעבן אפילו אזן שטעטל, אין רכילויות אלע פאנאנדערגעטראגן און סודות אלע וווםט

. ווערסיעס.. אייגענע זייערע

יוםטוב און שבת

נאכדעם מענטש. אנדערער אן געווארן בעלעגלה דער איז יומטוב ערב און ערבשבת

און רואך גאנצע א פון שמרן די הויט זיין פון :געשאבן ארא מרחץ אין האט ער ווי

, קאפאטע שבתדיקע אלטע זיין אנגעטאן ער האט  בארד און האר זיינע אויסגעקעמט

םפעציעל א באשטימט געווען זיי פאר איז דארט שול. גרויסער דער אין אוועק און

מתפללים. אנדערע די שטערנדיק נישט , רעדן און דאיונען געקענט האבן זיי ווו , ווינקל

נאר אליין, ער נישט אז גערווסט האט ער ווייל דאפלער, א געווען איז עונגשבת זיין

. רואך צווייטער דער אויף כוחות פרישע אן נעמט און רוט פערד זיין אויך

תחום זיץ און כעלעגלה 'יעףער

שפייז מיט שטעטל גאנצע דאס באזארגט האבן לאסטוועגענער די פון בעליעגלות די

. באן דער צי שפייכלער די פון תבואה מיט יועגענער פולע געפירט האבן זיי בגדים. און

50 פון קארן אדער ווייץ זעקל א . וואגן איין אויף טאן א ווי מער אנגעלאדן האבן זיי



צעפירן זיי קינדערשפיל... א ווי פלייצעם זייערע אויף און הענט זייערע אין פליט קילא

הורט אנדערע פון אץ שווארץ קעלער, פון זייף קעםטלעך הערינג, פעסלעך זאלץ, צוקער,
אפילו אדער קאגאן גליקמאן, פון מילן די פון מעל פיח זיי קלייטן. די אין  געשעפטן

שטאט. דעי אויסער אפילו און קלייטן בעקערייען, די אין  קאוועל פין
זענען וואס שטאט דער פון באדערפענישן אלע באן דער פון געפירט האבן זיי

די פון און פוילן אין אינדוסטריצענטערן גרויסע די אין פאבריקן די פון געקומען
אנד. אין גאלאנטעריע מאנופאקטור, זאלץ' צוקער, : שטעט ווייטע גרויסע

בעלי איינפערדיקע די געהערט האבן נידעריקע, א אביטל קלאס, ספעציעלער א צו

צוושן קרעמעח קליינע די צו שטאטשפייכלער די פון סחורות געפירט האבן וואס עגלות,
ווערטער זיינע באצירט האט וואס בענצי, אויבערדערמאנטער דער געווען אויר איז זיי

בעלי די געהערט האבן קלאס נידריקערער א נאד צו תהילים. פון פסוקים פארדרייטע מיט

בניינים. זיךבויענדיקע די צו ציגל און ליים זאמד, צוגעפירט האבן וואט עגלות,

פייטאן דער

דער פארנומען האט שטעטל אין קאמיניקאציעמעגלעכקייטן די אין ארט ספעציעל א

פון אויסשטייגן ביים באלד האט שטעטל, אין געקומען איז וואס גאםט א פייטאן.
טשעמאדאנעס זיינע מיט אים האבן זיי איזוואשטשיקעס. די אן אנגעטראפן זיר באן דער
שטאטאיינוווינער די אפצאל. געהעריקן א פאר באדארפט האט ער ווו איבערגעפירט

סיידן קאמוציקאציעמיטל, "אדיסטאקראטישן" דעם מיט זיך באניצט נישט קיינמאל האבן
איינ ראזשישטשער קראנקן. שווער א צו דאקטאר א ברענגען אייליק געמוזט האט מען

פון מרחק א אנדערער, דער צו שטאט עק איין פון צופוס גיין באוויליקט האבן וווינער
דראזשקע. א נעמען איידער קילאמעטער, 43

אנגעהאנ אין שליטן, א אויף דראזשקע די געביטן דראזשקאזשעס די האבן ווינטער
קומען. זיין געווען מבשר האט וואס גלעקל, א האלדז פערדם אויפן גען

: מקומות "ווייטע'' די אין פאםאזשירן געפירט האבן וואס דראזשקעס, אויך געווען
פאםאזשירן געפירט האבן אברהםלייב, און "קאטעדרע" גדליהבריך בעליעגלות, צוויי
שעה, צוויי איבער געדויערט האט וועג דער פערזאן. א זלאטע איין פאר לוצק קיין
קאפא ביז קילאמעטער, פינף ערשטע די שניי. אין צייטנווייז און רעגן אין צייטנוריז
געווען איז וועג דער : הקבר'' "חיבוט דורכגעגאנגען פאסאזשירן די זענען טשיווקע,
מענטשן די פץ ארויםגעשאקלט האבן וואס שטיינער, קיילעכדיקע גרויסע מיט ברוקירט
שטיינדלעך מיט געפלאסטערט געווען שוין וועג דער איז קאפאטשיווקע נאד דיבעבעכעס.

זעבען וואס טרייסלונגען שרעקלעכע די נאד זיר צו געקומען זענען פאסאזשירן די און
זיי. איבער אריבער

קאוועל, קיין פאסאזשירן געפירט האט קעמפער, מיכל בעלעגלה, אנדער אן
אריינדרינגען געואגט נישט האט קיינער און "ליניע" זיין געהאט האט בעלעגלה יעדער

צריק און לוצק קיץ פאסאזשירן געפירט האט צייט לאנגע א תחום. אנדערנס אין
"קארעטע". גוטבאקאנטע די

אטאבוס דעי

געפירט האט וואס אטאבוס, אן דערשינען איז מלחמה דער פאר יארן לעצטע די
נאטשיטש חיים פישמאן, מענדל צו געהערט האט ליניע נייע די לוצק. קיין פאסאזשירן

אבער פאםאזשיר. א זלאטעם צוויי געווען איז אפצאל דער נייערמאן. ברידער די צו און
ביטול מיט באצויגן זיך האבן וואס פאםאזשירן, געפירט ווייטער האבן בעליעגלות די

וואגן... און פערד מיטן בעסער זיך געפילט און קאמוניקאציעמיטלען מאדערנע די צו

לאכט שטאט די

די : שווערער א ספעציעל געווען לעבן בעלעגלהס דעם איז הארבסט און פרילינג

בלאטעס. טיפע אץ געדיכטע מיט באדעקט געווען זענען געסלעך זייטיקע די און וועגן

געצווונגען געווען איז בעלעגלה דער און בלאטע אין פאתונקען וואגן דער איז אפטמאל
פערד, דאס שמייםן גלייכצייטיק און פלייצעם געזונטע זיינע מיט וואגן דעם אויפהייבן

בלאטע. דער פץ וואגן דעם ארויסשלעפן און אנשטרענגונג אן מאכן זאל ער

קלימבארד שלמה ר'
באקאנט געווען איז קלימבארד שלמה ר'
ער ייד. בעלבתישער אנגעזעענער אן אלס
, ,אבאדעס" , פון פאבריקל א געהאט האט
וואגנס. די פון רעדער די פון רייפן האלצענע

האט וואס איינציקער, דער געווען איז ער
קאוואלעס די צו ,אבאדעס" , צוגעשטעלט
די אויסגעשמידט האבן וואס בארג, אויפן
וועגנס די אויסגעפארטיקט און רייפן אייזערנע
אויך האט ער ; פויעריס טויזנטער פאר
,אבאדעס" , מיט וואגאנעס ארויסגעשיקט

שטעט. אנדערע אין

אויף באזירט געווען איז פאבריקל דאס
דער אונטער געווען סיאיז האנטארבעט.
קליינע דאס טייכל. אויפן ,תרבות"שולע, ,
"קלימבארדס גערופן טאקע מען האט געסל

נעסל".

געווען זענען לובע, און פייסי זין, זיינע
אינעם ארטיסטן פאפולערע און באגאבטע
די געווידמעט האבן זיי טעאטער. יידישן
מענטשן ארעמע פאר שפילן זייער פון הכנסות

שולעס. די פאר און

א מיט צדקת א געווען איז מוטער די
פאר ווארט גוט א מיט און פנים פריילעך

איינעם. יעדן

מיט פול שטענדיק געווען איז שלמה ר'
ליב האט וואס פאלקסמענטש, א הומאר.
יעדן מיט שמועס א כאפן געהאט ליב

איינעם.

א געהאט האט ער אז געדענק, איך
פלעגט ער ,טריק". , אריגינעלן ספעציעלן,
קנעפלעך פארשידענע קעשענע אין האלטן
רעקל דיין ביי געזען האט ער ווען און
ארויסגעצויגן באלד ער האט קנעפלעך, די
,שוטקע" , א אויף און קנעפל ענלעך אן
געוויזן, דיר און רעקל דיין פון געטאן ציפ א
א ארויסגעריסן כלומרשט האט ער אז
פלינק ווי דו, באווונדערסט דערנאך קנעפל...
קומען וואנען פון און געמאכט עס האט ער

קנעפלעך... זעלבע די צוויי עס

אלטן זיין פירן פלעג ער ווי געדענק איך
אז אריין. מרחץ אין פרייטיק יעדן פאטער
וואס ,שלמה, , : געפרעגט אים האב איך
מיר ער האט ל" פאטער טיטן זיך פירסטו

: געענטפערט

קלימבארד איטע און שלמה ר'



פאמיליע און קלימבארד פייסי

ביישפיל א זיין צו כדי איך, טו ,דאס ,
מקייכ אויך זאלן זיי קינדער, מיינע פאר

ואם". אב כיבוד זיין
גע לעבן איז משפחה גרויסער דער פון
אנט איז וועלכער משה, זוך זיין בליבן
דער נאך באלד און רוסלאנד קיין לאפן

ישראל. קיין געקומען מלחמה

שוחט (טוביה) טייוול

בעלעגלהם מיכל פון געשרייען געהערט זיד האבן סדרנאכט דער אין איינמאל .
הייבט מיכל ווי געזעען זיי האבן פענסטער צום צוגעלאפן זענען שכנים די ווען הויז.
: קול גאנצן אייפן שרייט און איבער אים קערט אקסלען, זיינע מיט "סדר"טיש דעם אייף
מידקייט, גרויס פון איינגעשלאפן, מיכל ר' איז ארויסגעוויזן, זיר ס'האט ווי וויו..." "וויו...
בלאטע טיפע א אין אדיין איז וואגן דער אז געחלומט, האט און כוסות, ארבע די נאד
בלאטע, דער פון וואגן דעם ארויסהייבן געפרוווט ער האט דאס ארויס. נישט קען און
צעשפרייט שנעל זיר האט עפיזאד דער "סדר"טיש... דער געווען גאר עס איז איצט אבער

געשעעניש. דער פץ געלאכט הארציק האט וואס שטעטל, גאנצן אין
"טראיקע" א געהאט האט ער : בעלעגלה "רייכער" א געווען איז גראווער זעליק .
א , אי געוווינט און אנגעשטעלטע באשעפטיקט , פערד) דריי אין געשפאנט וואגן (א
האט טעג גאנצע באן. דער פין טראנספארטן שווערע געפירט האט ער הויז. גרליס

באןראמפע. דער אויף פארבראכט ער
איינמאל : עפיזאד פאלגענדן דעם דערציילט מיר האט ניויארק פון ראזען ברור
שפיל אונדזער פארענדיקט האבן מכביפוטבאליסטן, מיר, ווען פארנאכט, זימער א אין
שטייט בעלעגלה זעליק איר זע בגדים, אונדזערע בייטן ראמפע דער צו געגאנגען און
ציט און האנט די אדיין שטעקט ער שטיוול. רעכטן דעם אראפ ציט און פוס איין אויף

: זיך שילט ער און קילא, האלבן א פון געוויכט א ארויס דארט פץ
גיי פיאטע... דער אין מיד קיצלט עפעס ווי איך, פיל טאג גאנצן א ; כאליערע ,,א
עס האט ווער אריינגעשארט... דארט זיד האט קילא האלבער פארשיווער א אז ווייס,

טאג..." מיטן אין נארישקייטן אזעלכע מיט אפצוגעבן זיר צייט
פראפאגאנדערעדע א געחאלטן זשיטינסקי ד"ר אמאל האט סייםוואלן די בעת .
מיר האבן "סוףכלסוף אז געזאגט, האט ער "קעלער". דעם אנטקעגן באלקאן א פון
אנשל פון אויםרוף אן געהערט פלוצלינג זיד האט פוילן". פאר בלוט פארגאםן כאליאקן
... (! אויך מיר ה. (ד. "! טעזש "מי : המון דעם צווישן געווען איז וואס בעלעגלה, קוטניק
מייסטנטייל אבער ; צונעמען אדער נעמען, זייערע ביי גערופן מען האט בעליעגלות די
דעם מיט גערופן זיי האבן גויים די אפילו "בעלעגלה". : פשוט גערופן זיי מען האט

"באלאגאלע"... נאמען

שטאלצע און 3שוטע שטארקע, געזנטע, : געווען בעליעגלות, די זיי, זענען אזוי
מענהלשון... רייכן א און פלייצע ברייטע האנט, פעסטע א מיט יידן,

קלימבארד. (מוניה) ראזשישטשבנימין איו >וגנטלעכע גרופע א


