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דיאמאנדשטיין. שמואל איז ווער געוחיסט האבן אלע יונג, און אלט גרויס, אזן קליין
אז וויסנדיק אפילו יידן, ראזשישטשער מערהייט גרויסע א אז אמת, אויך אבער ס'איז
ווען, געוווסט ניט קיינמאל האט ראזשישטשער, געבוירענער קיין געווען ניט איז ער

ראזשישטש. קיין געקומען דיאמאנדשטיין שמואל איז נאכוואס און וואנען פון
פראגן, די אויף ענטפערן קען וואס תלמידים, עלטסטע זיינע פון איינער אלס
קאפיטל אימבאוווסט אן אויפדעקן און טאן צו אזוי פליכט מאראלישע א איך פיל

לעבן. זיין פון

פינסק פון היימלאזע
17טער אזויגערופענער דער צוג, אונדזער האט מערץ1916, אין פרימארגן, טריבן א אין
קאנגרעס א.ין שטעטל א אין אפגעשטעלט זין פינסק, פון היימלאזע 900 מיט עשאלאן,
אונדז האבן סאלדאטן דייטשע נארעוו. טייד ביים אסטראלענקע נאמען מיטן פוילן

באזעצט. דארט אונדז האבן און קאזארמעס רוסישע אלטע די צו געטריבן צופוס
האבן ווילן מיר אויב אז געווען, מודיע אונדז מען האט שפעטער טעג עטלעכע
זיר דארט און אסטראלענקע קיין קילאמעטער 3 גיין מיר מוזן פסח, אויף מצות

הילפסקאמיטעט. יידישן ביים רעגיסטרירן
סעקרעטאר מיטן באפריינדעט זיר ע"ה פאטער מיין האט זיך רעגיסטרירן ביים
א,ון קאזארמעס די אין באזוכט אונדז ער האט באלד און הילפסקאמיטעט דעם פון
נאמען פריינטס נייעס דעם שטעטל. אין וווינונג פריוואטע איונדזער אין שפעטער
פון קילאמעטער 35 לאמזשע, פון ער האט געשטאמט דיאמאנדשטיין. שמוא,ל : געווען איז
לאטעריע א דיאמאנדשטיין, לייזער ר' פון זון דער געווען איז ער אסטראלענקע.

קאלעקטאר.

דיאמאנדשטיין שמואל
קיין אנגעקומען איז דיאמאנדשטיין שמואל
דער פון יארן ערשטע די אין ראזשישטש
פאפר געווארן גיך איז און מאכט פוילישער
דער פון לערער אויסגעצייכנטער אלס לער
פריוואט געלערנט האט ער שפראך. פוילישער
פוילישע די תלמידים גרופעס קליינע מיט
נישט איז וועלכע ליטעראטור, און גראמאטיק

שטעטל. אין בכלל באקאנט געווען
דער אין געווארן אנגענומען גערן איז ער
אדאנק און געזעלשאפט יידישציוניסטישער
גרונטלעכע און פעאיקייטן אראטארישע זיינע
האט שפראך, פוילישער דער פון קענטעניש
ביי פאזיציע גוטע א דערווארבן גיך זיך ער
רעגירונג פוילישער דער פון פארשטייער די
בכבודיקן א געזען אים אין האבן יידן די און

קהילה. יידישער דער פון רעפרעזענטאנט
דיאמאנד אזוי ווי מיר, זיך ס'דערמאנט
גרויסן א פאר רעדע א געהאלטן האט שטיין
דעם יוםטוב נאציאנאלן פוילישן אין עולם
געקומען זענען נישטיידן און יידן מאי. 3טן
דערפער. און שטעטלעך פון פונדערווייטנס,
פוי רייכער שיינער, א אין געהאלטן רעדע, זיין
קלא און שטארקער זיין מיט שפראך לישער
אינטערע און שענער געווען איז שטים רער
אפיציעלע די פון רעדעס אלע פון סאנטער

רעגירונג. פוילישער דער פון פארשטייער
וועלכע טוער, געזעלשאפטלעכע יידישע די
גע זיך האבן פויליש, געקענט נישט האבן
א זיך געפינט שטעטל אין וואס פרייט
כבוד מיט רעפרעזענטירט וועלכער מענטש
דער מיט פלעגט ער אינטערעס. יידישן דעם
די ערב רעדעס מיט ארויסטרעטן פאלג
אין שטאטראט צום און סיים צום וואלן
אים האבן וועלכע ציוניסטן, די פון נאמען
ווי אלס אויסגעקליבן און געווען מקרב

שטאטראט. פון צעפארזיצער
קאמיסיעס אין טעטיק געווען אויך איז ער
רעוויזיאניס דער אין און ביתיתומים פון
געווארן באשטימט ער איז באוועגונג. טישער

,בריתהחייל". , פון קאמענדאנט אלס

רא קיין סאוויעטן די אריין ס'זענען ווען
ער איז ,1939 סעפטעמבער אין זשישטש,
קאלק, קיין אנטלויפן צו געצווונגען געווען
באטראכט אים האבן קאמוניסטן די ווייל
אין קעגנער. פאליטישן געפערלעכן א אלס

דערהרגעט. דייטשן די אים האבן ש.קאלק א. מ. פאלישוק, טיקטינער, ר. נאטשיטש, צ. : בילד אין פויליש. פון קורס דיאמאנדשטיינס
רובינשטיין. מ. און ויאליק ש. מארמור, א. גאלדגערג, ס. שווארצבלאט,



(בראזיל), שקורניק משת : חבר>0 ששה
יואליק (קנדה), מלמד בינט גולדברג, חנניה
גלר. זלמן (ישראל), גלר מלן (ישראל), קצן

אלס פאטער מיין אנגאזשירט פיילן אין מאכט דייטשע די האט 1917 פרילינג אין
די שעדלעץ. ביי לוקאוו קיין איבערגעשיקט אים און וואלדזאכפארשטענדיקער א

קארעספאנדענץ. דורך אנגעהאלטן זיך האט דיאמאנדשטיין שמואל מיט פריינטשאפט

אים העלפט פאטער מיין
אויפגעלעזט מ'האט ווייל פאסטן, זיין פארלוירן דיאמאנדשטיין האט 1917 זומער מיטן אין
אנגעפרעגט זיף און פאטער מיין צו געשריבן באלד האט ער הילפםקאמיטעט. דעם

לוקאוו. קיין אונדז צו קומען געהייסן אים האט פאטער מיין אים, ביי ארבעט וועגן
(ארטיסטן, היימלאזע יידישע אנגאזשירן צו אנטשלאםן זיך פאטער מיין האט דא

וואלדארבעטער. און אויפזעער אלס א.), א. לערער קירזשנער, זייגערמאכער,
זיין אין אונדז. ביי ער האט געוווינט אויפזעער. אן געווארן איז דיאמאנדשטיין
איז ער פריוואט. געלערנט ע"ה מרדכי ברודער מיין און מין ער האט צייט פרייער

לערער. מיין און הויזפריינד אונדזער געווארן אזויארום

ראזשישטש קיין קומען מיר
זיר אנגעהויבן האבן דייטשן די און זעלבסטשטענדיק געווארן פוילן איז 1918 אין
אויך באשלאסן דעריבער האט פאטער מיין דייטשלאנד. קיין פוילן פון צוריקציען

פוילן. פארלאזן צי
אין געווען איז וואס גרענעץ, דייטשאוקראינישער דער צו אוועק זענען מיר

וואס אוקראינע, אין ראזשישטש קיין אריבערגעפארן מיר זענען דארט פון האלאב,
האבן מיר סקאראפאצקי. העטמאן פינעם הערשאפט דער אונטער געווען דאמאלסט איז

משפחה. מוטערס מיין םישטאמט וואגען פון ראזשישטש' אין באזעצט זיר

לאמזשע. קיין אהיים צוריקגעפארן צייט זעלבער דער אין איז דיאמאנדשטיין שמואל
בויען צו אנגעהויבן און געהאט חתונה ער האט לאמזשע, קיין אנקומען זיין נאד באלד

עמנואל. דן, א געבוירן האט פתי זיין פאמיליע. זיין און זיר פאר חיים א

משפחהטראגעדיע א
האט דיאמאנדשטיין אוקראינע. און פוילן צווישן מלחמה די אויסגעבראכן איז אינצווישן
אונטערן געקעמפט האט א,ון לעגיאנען פוילישע די צו פרייוויליק געמאלדן באלד זיר
דיאמאנדשטיין און געענדיקט מלחמה די זיר האט 1921 אנהויב אין פילסודםקי. מארשאל

געווארן. דעמאביליזירט איז
אנדערן אן געטראפן הויז זיין אץ האט ער ווען געווארן, ער איז ערשטוינט .ווי
ארויסגעוויזן זיר ס'האט געהאט. חתונה צייט אינצווישן האט פרוי זיין והנמען מיט מאן,

ברית פון מפקד  דיאמאנדשטיין שמואל
רעגטס); פון (צווייטער ראזשישטש, אין החייל
בריתהחייל פון (מפקד ראזען ברוך אים נעבן
(פוילישער זייקובסקי רומאן , וואליו) אין
דעקלבוים. יאשע און בירגערמייסטער)

קלימבארד לובה  ריי צווייטער דער אין
רבין. משה און



איז שמואל, מאן, איר אז ווייב, זיין אינפארמירט פאלש האט מאכט פיילישע די אז
שלאכטן. די פון איינעם אין געפאלן

לעגיאןאוניפארם אין זייענדיק נאד דיאמאנדשטיין האט לאנג, טראכטנדיק נישט
פריינד, אמתן אלטן זיין זוכן צו וועלט, דער אין געלאזט זיר אין לאמזשע פארלאזט
מיין אבער ראזשישטש, אין געוווינט דאמאלסט האבן מיר . פאטער) (מיין ראזן יוסף

קאוועל. אין געפירט וואלדמםחר זיין האט פאטער

אונדז צו קומט ער
אין דיאמאנדשטיינען דערקענט פאטער מיין האט יאנוארמארגן קאלטן געוויסן א אין
דיאמאנדשטיינען האט פאטער מיין וואקזאל. קאוולער אויפן אוניפארם מיליטערישן דעם
ווייטער דיאמאנדשטיין מיך האט דא ראזשישטש. קיין אהיים אונדז צו געבראכט תיכף

צייט. יאר א איבער הויז אונדזער אין געבליבן איז און געלערנט

וויצעבירגעימ"סטער
דיאמאנדשטיין קאוועל. קיין איבערגעצויגן זיך פאמיליע אונדזער האט 1922 אנהויב אין
"זשאנדאווי דער צייט שטיקל א געווען איז ער ווו יאזשישטש, אין פארבליבן איז
האט ער ,בריתהחייל". , פון מ*קד און וויצעבירגערמייסטער , (רבמטעט) ראביך

בלעטערמאן. רחל : מיידל ראזשישטשער א מיט געהאט חתונה
ראזשישטשער יעדער ווייסט ראזשישטש, אין אייפגעטאן האט דיאמאנדשטיין וואס

גוט. זייער נישטייה און ייד
פאר כאראקטעריסטיש זייער איז וואס פאקט, א נאד ברענגען דא וויל איך

: דיאמאנדשטיין שמואל
"בריתהחייל" פון הראשית מפקדה דער פון נאמען אין געקומען איד בין 1937 אין
דער געווען דאמאלסט איז דיאמאנדשטיין באזור. א אויף ראזשישטש קיין פוילן אין
דיאמאנדשטיין האט זיך, געזעגנען ביים ראזשישטש. אין "בריתהחייל" פין מפקד
צוגעשריבן עפעס האט "בריתהחייל", פון אוניפארם אין פאטאגראפיע, זיין ארויסגענומען
פארלאזן וועסט דו ווען נאכדעם צושריםט די לייען : זאגנדיק מיר, עס געגעבן און

ראזשישטש".
: פויליש אין צושריפט די געלייענט איד האב צוג אין

אינטער און לערער געוועזענעם א פון מפקד' איצטיקן אץ שילער ליבן מיין ,צו ,
טעניקער".

! ! ! משתכחין ולא דאבדין על חבל

הויז גלייזלס אין יתומיםהיים אלטער

פארוואל דער מיט דיאמאנדשטיין שמואל
 גאסט דער און ניתהיתומים 3ון טונג

שיפער. ד"ר סייםדעפוטאט


