
יוגנט ארבעטער די
גראבארסקי משה

טעכטער, דריי : קינדער גראבארסקיס קלמן
איידעם. און זון

אזוי יארהונדערט, צוואנציקסטן פון אנהייב אין ראזשישטש אין יידן די פון לעבן דאס
אונטער געווען איז געגנט' דער אין אין וואלין אין שטעטלעך און שטעט אלע די אין ווי
בית אין גאם, אין שטוב, אין געהערשט האבן זיי פרזמע. די פון השפעה פולער דעו

מלאכה. און מסחר אין המדרש,
ארבעטםגעבער, און ארבעטער צווישן באציונג אין ענדערונגען וועגן געדאנקען נייע
בעסערע, וועגן מענטשן' ארעמע און בעלימלאכות פון לעבן דאס פארבעםערן וועגן
אריינגעדרונ ביסלעך צו זענען  ,וו. א.א קינדער ארעמע די פאר בילדונג פארגעשריטענע
האבן זיי שטעט. גרויסע די אין געלערנט האבן וואס סטידענטן, די דורך שטעטל אין גען
שטראמען פאליטישע די אין אינטעליגענץ און יוגנט די מיטגעריפן צייט צו צייט פון
צענדליקער צוו" ערשטע די אין פוילן און רוסלאנד באהערשט האבן וואס שטורעמס, און

יארהונדערט. פונעם יארן

ניט סאך קיין גופא שטעטל אין האבן געבושעוועט, האבן וואס ווינטן, אלע אבער
סתם און גבאים צווישן קריגערייען פארגעקומען זענען שולן די אין געענדערט.

.וו. א.א שוחטים רבנים, כבוד' וועגן בעליבתים

אלטמאדיש און טראדיציאנעל געווען איז תלמודתורה און חדר אין בילדונג די .
בילדונג. אלגעמיינע ווייניק געגעבן האבן זיי און

ישיבות. די אין קינדער זייערע שיקן צו געווען זוכה האבן עלטערן איינצעלנע

שטאט. דער אויסער גימנאזיע אין קינדער די שיקן געקענט האבן ווייניקער נאד און
דערלויבן. געקענט זיך האבן עטלעכע נאר וואם הוצאות' מיט פארבינדן געווען ס'איז

פאך. א לערנען קינדער יינגע זייערע שיקן פלעגן עלטערן פארמעגלעכע נישט די
געווען, בעלמלאכה א איז אטמאספער, דאמאלסדיקער קלייךשטעטלדיקער, דער אין
צום יאר 1312 פון קינד דאס אוועק גייט צער מיט משפחה. דער אין בושה א כמעט,

מלאכה. א לערנען צו  סטאלער שניידער, שוסטער,

דערלעבט מיהאט ביז אנגעקומען מיאיז שווער ווי נאד' געדענקען אונדז פון סאך א
שיקיינגל... א רוערן צו

אומבאצאלט, יאר עטלעכע באלעבאס בייט געארבעט האט מיידל, אדער יינגל, דאם
: באלעבאס דעם אנזאגן פלעגן עלטערן די שלאפן. און עמן פארן בלויז

מאכן אים פין דאפסט דו הענט. דיינע אין דיר ביי קינד דאס איז אן היינט "פון
מאמע..." זיין  פרוי דיין און טאטע זיין ביסט דו מענטש. א

קליינע דאס וויגן : שטובארבעטן אסאך טאן געמוזט האט מיידל אדער יינגל דאס
דאן און נאכט, ביי שפעט ביז "עלטערן" נייע די באדינען אץ פאל די וואשן קינד,
ביטערע מיט זייט א אין שטיל אויסוויינען זיד אדער איינשלאפן, און מיד אוועקפאלן

טרערן

א שוסטער, א שניידער, א  פאכמאן א געווארן שוין ער איז יאר עטלעכע נאד
"1;**".. . שניידעריי. געלערנט זיד האבן מיידלעד די סטאלער.

א פאר ביינאכט, שפעט ביז פרי פון געארבעט דעמאלט האט ארבעטער דער
ארבעטער, די האבן צייט דער מיט פארזארגונג. סאציאלע שום אן און ליין קליינעם
 אויפקלערונגםארבעט אן דורכפירן אנגעהויבן אינטעליגענץ, דער פון הילף דער מיט

א.א.וו. טאג ארבעטס שעה 8 לוין, בעםערן א פאדערן צו



לינקער מער א אייף אריבער פאלקםשולע יידישע די איז בעודי '1925 יאר אין
ארום "תרבות". ביתספר דעם געגרינדעט האבן ציוניסטן די "בונד'/ צום אריענטאציע'
דער ווי קרייזן קילטורעלע און געזעלשאפטלעכע געשאפן ;יך האבן פאלקסשילע דער
פישפיידער אברהם פון לייטונג דער אונטער ביבליאטעק יידישע די און פרץקלוב

(קאלטשאק).
טעטיקייט קולטורעלע לעבהאפטע, א געפירט האבן לערער אידעאליםטישע געטרייע'
ארעמע פון מערסטנטייל, געקומען' זענען וואס קינדער, די דערמוטיקט האבן און

קרעמער. אדער מלאכה בעלי ארבעטער, געווען זענען עלטערן זייערע וואס הייזער,
טוער געזעלשאפטלעכע אקטיוו געווען זענען שולע דער פון פארוואלטונג דער אין
שמואל קאפוםטע, פרץ משה קאפלמאן, יקותיאל ווארקאוויצקי, שמיאל סיסעל, נחמן : ווי
פריידע און גרשון אזריל' מענדל פישפיידער' אברהם און ישראליק שאמעס, אלטער גון,
שלמה בעזפאלטשיק, אברהם קאנדל, מאיר און מאטל פיזנהאלץ, גיטל און יוסי שפירא,

אנדערע. און קאס ברוך כץ, שמואליק מלמד'
אלטער פון אנפירערשאפט דער אונטער קרייז, דראמאטישער דערגוטבאקאנטער
שולע, דער פאר טעאטצרפארשטעלונגען די פין הכנסות די געווידמעט האט שאמעס'
געקענט ניט זי האט געצאלט, האבן קינדער די וואס שכרלימוד, קליינער דער ווייל

אויסהאלטן.
וואס פאראיין, פראפעסיאנעלער דער ארגאניזירט זיך האט צייט זעלבער דער אין
איז אייזענבערג אברהם שטעטל. אין פאכן אלע אין ארבעטער די ארומגענומען האט

פאראיין. פון סעקרעטאר געווען
האט וואס בעלימלאכה, פאר פאראיין האנטווערקער דער געגרינדעט זיר האט אויר
פראפעסיאנעלן דעם פון פאדערונגען די קעגן געקעמפט פוךצייטצוצייט' אפילו,
(שיסטער), קאס יצחק אברהם געווען איז האנטווערקער די פון סעקרעטאר דער פאראיין.
האבן אנדערע און לאבער ניסל שוחט, טייוול טורעק, מאני עסקן. באקאנטער גוט א

פאראיין. האנטווערקער צופ געהערט
קאפעלמאן יקותיאל : געווען זענען (מאגיםטראט) שטאטראט אין פארטרעטער זייערע

פישפיידער. סראליק אן
אין ארגאניזירט און אויפגעקלערט פאליטיש געווען איז שטעטל אין יוגנט די
פארגע סיזענען פארטייען. לינקע די אין אדער גריפירונגען, ציוניסטישע די פון איינע
דער אין שטוב' אין אפטמאל און לאקאל אין גאם, אין דיסקוסיעס הייסע קומען

קינדער... וויפל פארטייען אזויפיל געווען סיזענען ווו משפחה אייגענער

.1971 אקטאבער ביתראזשישטש, אין רחל פרוי און סוסעל נחמן פאר קבלתפנים

סוסעל נחמן
דע 21סטן דעם געבוירן איז סוסעל נחמן
ענדיקן נאכן ראזשישטש. אין 1895 צעמבער
נחמן 19יאריקער דער האט מיטלשולע, די
און ראזשישטש הייםשטאט זיין פאלאזט
פארזעצן דליטא, ירושלים ווילנע, קיין אוועק
ארעמע פון זון א זייענדיק לימודים. די
קיין באקומען געקענט נישט ער האט עלטערן
געווען איז ער און דערהיים, פון הילף
אויפצו זיך כדי לעקציעס, געבן געצוותגען
באגנוגנט זיך ער האט אפטמאל האלטן.

עפל. מיט ברויט פון מאלצייט א מיט
ער האט שילער, פלייסיקער א זייענדיק
יידישע 13 די צווישן זיין צו געווען זוכה
אין געווארן אנגענומען זענען וועלכע בחורים,
געווען איז וואס לערעראינסטיטוט, ווילנער

מלוכהאנשטאלט. א אלס באוווסט
געווען סוסעל איז יוגנט פריסטער דער פון
סאציא זיין צוליב פועליציוניסט. לינקער א
גע פארמשפט ער איז טעטיקייט ליסטישע
כאראקטע תפיסה. חדשים פינף אויף ווארן
זיין נאך וואס פאקט, דער איז ריסטיש
א געווארן ער איז תפיסה פון באפרייאונג
און פראקוראר, זיין פון זון ביים לערער
גימנאזיע. קלאס 8טער דער צו צוגעגרייט אים
די צייט קורצער א נאך ,1918 יאר אין
אפיציר, אלס ארמיי קערענסקיס אין נעו
ער ווו אהיים, אומגעקערט זיך ער האט
אלס קהילה דער דורך אויסגעוויילט ווערט

רב". ,קאזיאנער , ראבינער,
ראזשישטש אין ס'איז ווען 1919 יאר אין
סוסעל איז ציש''אשולע, א געווארן געגרינדעט
אונטער שולע. דער פון דירעקטאר געווארן
א אנטוויקלט דארט זיך האט השפעה זיין
יענער אין טעטיקייט. קולטורעלע לעבהאפטע
צוקונפטיקע זיין באגעגנט ער האט שולע
קאגאן, רחל לעבנסבאגלייטערין, און פרוי



נאך לערערין. א געווען דארט איז וואס
פארל דאס איז צוזאמענארבעט פון יאר 6
געקומען טעכטערל קליין זייער און סוסעל

ניויארק. קיין
א ווי סוסעל, איז ניויארק, אין דא
אנגא גלייך לערער, געניטער און געשולטער
שולן, ארבעטעררינג די אין געווארן זשירט
און יונגעלייט דורות דערצויגן האט ער ווו
זענען תלמידים פילצאליקע זיינע מיידלעך.
דער פאר דאנקבאר טאג היינטיקן ביזן אים
זיי האט סוסעל וואס ירושה, קולטורעלער
טאכ אייגענע זיין לעבן. ביים איבערגעגעבן
אז איצט, נאך זיך דערמאנט יהודית, טער,
געפילט נישט קיינמאל קיינעם צו האט זי
פאטער איר צו ווי דרךארץ, און אפשיי אזא

קלאס. אין זייענדיק
סוסעל משפחה די האט ניויארק אין
געביט אויפן טעטיקייט זייער פארגעזעצט
סוסעל מוז שפעטער לעבן. קולטורעלן פון
טאכ איינציקע זיין לעבן. ביים איבערגעגעבן
גע איז ער פארערגערט. זיך האט צושטאנד
רוסישענגליש. אויף איבערזעצער אן ווארן
געווען זוכה ער האט ארבעט דער אין אויך
זייער געווארן און אנערקענונג גרויס צו

פארדינסטן. זיינע לויט אפגעשאצט
דעם ניויארק אין געשטארבן איז ער

.1970 מערץ 14טן
! אנדענק זיין כבוד

דעםצושטאנדפוןשווערעבאגרענעצונגעןמצד מיט אומצופרידן געווען איז יוגנט די

pK זיך, פאר צוקונפט קיין פוילן אין געזען ניט האט און רעגירונג ניילישער דער
די אין עמיגראציע פון מעגלעכקייטן מאסן. יוגנט די פאר פארמאכט געווען איז ישראל
ווייניק. זייער געווען זענען  בראזיל קאנאדע, שטאטן, פאראייניקטע  לענדער ווייטע
און רוסלאנד קיין אנטלאפן גרפע א איז קריג, דער אויסגעבראכן סיאיז ווען
טויט צווישן געראנגל אין אין פוס צו וואנדערונג אין צייט שווערע א דורכגעמאכט
אורן צבי קלימבורד' משה : זיי צווישן ארץישראל. קיין געקימען זענען זיי ביז לעבן און
הערשל סעגאל, אברהם שטארקער, שמואל גייז, משה בירמאן, אליהו סאסנע), (אלטער
(פון שפיץ ישראל טכאר, שמעון האכבערג, משה וויינעה יצחק ווידרע, דוד בעקערינג,

גראבארסקי. משה איך און סיקילע)
אומגעקומען ארס, (וו"זט זילבערשטיין חיים : געבליבן זענען ראטךפארבאנד אין
יאסל שאמעס' גדליה קראמירם, אברהם בעקערינג, מאטל םערטשוק, דוד טורמע)' אין

אנדערע. אין גלייזעל
דער אין איבערלעבונגען אונדזערע און רוםלאנד איבער וואנדערונגען אונדזערע

קאפיטל. באזונדער א שוין איז  ארמיי פוילישער

9אר די און 1926 יאר אין ביתהיתומים
יואלטונגסמיטגלידער.


