
קאסע גמילותווסדים די

(קאס) קיט ברוך

פאריין האנטווערקער דער

דער נעבן געפונען זיך האט פאריין אונדזער

פאריין צום (פייערלעשער). ,פאזשארנע" ,

פאליטי אלע פון מיטגלידער געהערט האבן

אנד. און בתדיסטן ציוניסטן, : פארטייען שע

שוס אברהםיצחק געווען איז פארזיצער

טערקאס.

געהערט אויך האבן פארוואלטונג דער צו

טויבער, יצחק ליבערמאן, ניסל טורעק, מאני

קאמי אפרים ביקמאן, שלמה טוליפ, יצחק

נאך און איך ניפאמנישטשי, אברהם נער,

אויפגעטאן פיל האט פאריין דער אנדערע.

חברים. זיינע פאר

ערן אן עקזיסטירט האט פאריין ביים

פלעגט סכסוך א פון פאל אין און געריכט

צדדים. ביידע צווישן אויסגלייכן געריכט דער

ערב איינמאל, פאל, א זיך דערמאן איך

חברים אייניקע געזעסן מיר זענען סוכות,

די פון לאגע שווערע די ארומגערעדט און

דאן האבן מיר שטאט. אין האנטווערקער

קאסע גמילותחסדים א שאפן באשלאסן

די חילף דערטיילן צו כדי , פאריין ביים

דעם. אין זיך נויטיקן וואס

ס'איז אזויווי י געלט אבער מען נעמט ווי

בא מיר האבן שמחתתורה, פאר געווען

זאל נדרים די פון הכנסה די אז שלאסן,

דארפן דעם אויסער קאסע. דער פאר גיין

באשטייערן זיך ארט, אויפן תיכף חברים, די

דעם געמאלדן האבן מיר קאן. איינער וויפל

אונ ולעגן קאס, אברהםיצחק פארזיצער,

מסכים באלד האט ער און , פלאן דזער

רעאליזירן באלד אנגעהויבן האבן מיר געווען.

געזאמלט מיר האבן ארט אויפן פלאן. דעם

גע מיר האבן נדרים די פון ; זלאטעס 30

שויו מיר האבן  זלאטעס 20 מאכט

גרונטקאפיטאל דער זלאטעס, 50 געהאט

אנגעתויבן באלד האבן מיר קאסע. דער פון

אויס אויף זלאטעס, 10 צו הלוואות געבן

.. פראצענט. אן וואך, א זלאטע איין צאלן

פאר באשלאסן מיר האבן צייט דער מיט

,בלימ , פארקויפן דורך הכנסה די ברייטערן

פארשידענע אויף קאסע דער לטובת לעך"

.וו. .א א חתונות תנאים, למשל, ווי, שמחות.

צו מעגלעכקייט די געגעבן אונדז האט דאס

ביז הלוואות די פון סומע די פארגרעסערן

אפילו  פאל איין אין און זלאטעס, 30

זלאטעס. 50

אין מצב עקאנאמישער דער פארערגערט שטארק זיר האט 19361935 יארן די אין

האבן "דזשאלאווי" און "קופיעצקי" : בענק צוויי די . פולין גאנצן אין ווי אזוי שטאט,

ארויפ האט פאליטיק אנטיסעמיטישער איר טריי , רעגירונג פוילישע די פארמאכט. זיך

האט אנפירונג די . יידן די אויף באגרענעצינגען און שטייערן שווערע געלייגט

אנטיסעמיטישע נאציאנאליסטישע פוילישע (די "ענדעקעם" די און . יידן די געגן געהעצט

שטעט פארשידענע און געשעפטן יידישע די ביי פיקעטן אוועקשטעלן פלעגן פארטיי)

געשעפטן. יידישע אץ קויפן זאלן זיי קונים קריסטלעכע די דערלאזן נישט כדי , פוילן אין

. . . סוועגא" דא "סוואי : לאזונג זייער

אייםגעמיטן נישט האט , פוילן אין יידן די געטראפן שווער האט וואס קריזיס' דער

זיר האבן בעלימלאכות און שטאט אין קרעמער פיל ראזשישטש. אין יידן די אויר

הילפס א געשאפן זיר האט צייט יענער אין לאגע. עקאנאמישער שווערער א אין געפונען

ווארשע. אין "דזשאינט" דעט ביי יידן פאר פאנד

די פון אנטייל מיטן פארזאמלונג א פארגעקומען איז שול גרויםער דער אין

אייגנ אן  בעזפאלטשיק אברהם ., תבואה פון סוחר א  רויטער משה : איניציאטארן

קאלאניאל א פון אייגנטימער אן  זיניוק אברהמל אפטעטשני", "סקלאד א פון טימער

א פון אייגנטימער אן  באראס גדליה ! סוחר תבואה א  ראבין משה ! געשעפט

אפטעטשבי". "סקלאד א פון אייגנטימער  קאנטאר מענדל און ; געשעפט גאלאנטעריע

אין קאסע גמילותחסדים א גרינדן געווארן באשלאסן איז פארזאמלונג דער אויף

ס'איז שפיץ וועמענס אין , ווארשע אין "דזשאינט" דעם ביי הילף בעטן און שטאט

דערהאלטן איז "דזשאינט" דעם פון גוטערמאן. י. און רינגעלבלום ד"ר געשטאנען דאן

גרויס דער אין געלט סומע א אונדז פאר באשטימען לועט ער אז ענטפער אן געווארן

זייערע פון צונויפקלייבן זיין מצליח וועלן ארגאניזאטארן די וואס געלט סומע דער פון

.זלאטע. א קעגן זלאטע א : הייסט דאס פלאץ. אויפן חברים

און קאסע דער פון חבר יעדן אונטערחתמענען צו געווארן באשלאסן סיאיז

חבר יעדן זלאטע. האלב א פץ הויר דער אין אפצאל חודש א צאלן צו אים כארפליכטן

איר אין זיר וועט ער (ווען הלוואה א באקומען צו רעכט דאס געלוארן געגעבן איז

תקופה. לענגערע א אויף פראצענט אן נויטיקן)

האט קאסעפארוואלטונג די קאסע. דער אין חברים פיל פארשריבן זיר ס'האבן

דער אין הלוואה די געווען איז פריער הלוואות. 150 ארויסגעגעבן צייט קירצער א אין

די זיר האט ביםלעכווייז זל. 150 פץ הויר דער אין שפעטער זלאטעם, 50 פון הויר

אינםטיטוציע וויכטיקע א איר אין געזען האט באפעלקערונג די און אנטוויקלט קאסע

באנוצט און גענאסן האבן קרעמער און בעלימלאכות פיל הילף. קעגנזייטיקער פאר

קאסע. דער פון הילף דער מיט זיר

356 הלוואות פון פארעם אין קאסע דער פין הילף באקומען האבן 1937 יאר אין

האבן קאסע דער פון חברים די . פארשידן געווען איז הלוואות די פון הייר דער חברים.

זיר מען האט הלוואות די פארוואלטונג. דער צו כבוד און צוטרוי פיל מיט באצויגן זיר

זיר האט מען ווי דעט לויט צייט דער אין ראטעם פון פארעם אין אימצוקערן ב^מיט

פארפליכטעט.

די ווערן פובליקירט סיפלעגן ווו , "דזשאינט" פין אויסגאבע חודש דער אין

, געווארן באמערקט ביישפיל, צום ,1938 יאר אין איז פוילן, אין קאםעם די פון באריכטן



געלט דעם אין מדינה דער אין ארט ערשטן דעם פארנומען האט קאסע אונדזער אז

די פון אריינקומען ביזן עקזיסטירט האט קאסע די . הוצאות) און (הכנסות באלאנם
.1939 סעפטעמבער אין סאוויעטן

די חוץ פארשידנארטיקע. געווען זענען קאסע דער פון הכנסה פון מקורות די
פארשידענע איינארדענען אויר מען פלעגט מיטגלידאפצאל פון הכנסה פטאבילע

אן צוגרייטן געהעריק ווי מען פלעגט אוונטן די צו לאטקעאוונטן. און טייאוונטן
פובליקום. דעם פין אינטערעס און געשמאק צום צוגעפאסט פראגראם, אנטשפרעכנדן

פאר דער פון חברים און רויטער משה געווען איז קאםע דער פון פארזיצער דער

גדליה און ראבין משה קאנטאר' מענדל בעזפאלטשיק, אברהם זיניוק, אברהמל : וואלטונג

קאסע דער פון לאקאל דער קאסע. דער פון סעקרעטאר דער געווען בין איך באראס.

האט קאםע אונדזער אז אונטערשטרייכן וויל איך גיבור. משה פון הויז אין געווען איז
דער פון נישט און שטאטפארוואלטונג דער פין נישט הילף' שום קיין באקומען נישט

רעגירונג.

חודש יעדן שיקן צו פאדפליכטעט געווען איז קאםע דער פון פארוואלטינג די
לוצק. אין פינאנסאמט דעם צו באריכט א

באשטימט פיזנהאלץ יוסי איז אונדז צו אריינגעקומען זענען סאוויעטן די ווען
פון ליקווידאציע דער פאר פאראנטווארטלעכער אלם סאוויעטןמאכט דער דורך געווארן

אין געפונען זיך האט וואס געלט גאנצע דאם איבערגעגעבן אים האב איך קאסע. דער

האט מאכט סאוויעטישע די דיךותשבון. אויספירלעכן אן מיט באגלייט דיספאזיציע, מיין

קעגנ מיט פארנומען זיך האבן וועלכע קאסעס אזעלכע פון עקזיסטענץ די פאדבאטן
הילף. זייטיקער

פירן צו געווען איז קאסע דער פון פארוואלטונג דער פון באשלוסן די פון איינע

לעבן אין געשעענישן וויכטיקע די ווערן פארצייכנט ס'זאלן ווי קהילה' דער פון פנקס א

וועווע וועלכן אייף פנקס דעם פון בלאט ערשטן דעם געדענק איך קהילה. דער פין
אפגעהאקטע דאס סימבאליזירט האט וואס בוים' אפגעהאקטן אן אנגעצייכנט האט בעקער

צענטער אין צייט יענער אין געווארן דערמארדעט איז וועלכער פוגאטש, משה פון לעבן
רוצח דער איז רוסן די אנגעקומען סיזענען ווען באנדיטן. פוילישע די דורך שטאט

מיליציאנער אלס געארבעט האט וועלכער קעסעל' סענדער דורך געווארן ארעסטירט
סיביר. קיין געווארן אוועקגעשיקט דאן איז באנדיט דער סאוויעטן. די ביי

בלויז געבליבן לעבן זענען קאסע גמיליתחסדים דער פון טוער אקטיווע די פון

אין זיר מיר געפינען ביידע , (קאס) קורן ברוך איך' און ראבין משה : מענטשן צוויי
ישראל.

בעלמלאכת יידישן פון גורל דער איז בכלל
צייטן, יענע פוילן אין בכלל ווי שטעטל, אין
די אין ווינטער, שווערער. א זייער געווען
געווען נישט אפטמאל איז פרעסט, גרויסע
די איינצוהייצן האלץ קויפן צו וואס מיט
שווער זייער געווען איז לעבן זייער שטוב.
אזא אין בצמצום. געווען איז פרנסה און
גערא איינמאל נישט קאסע די האט מצב

הונגער. פון מענטשן ממש טעוועט
איך וויפל אויף דערמאנען, דא וויל איך
מיט חברים, טייערע פון נעמען די געדענק,
האנט אין מיטגעארבעט האב איך וועלכע
, (שוסטער) אזריל מענדל : פאריין ווערקער
טייטל יאנקל (היטלמאכער), ביקמאן שלמה
(סטאלער), געלערשטיין דוד (בלעכער), בוים

וואליק יאנקל (שוסטער), וואגער אלטער
יצחק (שניידער), טורעק מאני (קירשנער),
(שניידער), טויבער יצחק (שניידער), טוליפ
אברהם (זייגערמאכער), ליבערמאן ניסל

אלטער (זאגאטאווטשיק), ניפאמנישטשי
(שוס קאס אברהםיצחק (סטאלער), סאסנע
רי דוד (שניידער), קאמינער אפרים , טער)

, (שערער) שאמעס אלטער (סטאלער), בעץ
(סטאלער). שוחט טייוול

שוחט טייוול

ביתהיתומים פון פארוואלטונג די


