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אודבק) (צבי אדוואק הערשל

פאבריקן קיין געורען נישט ראזשישטש אין זענען וועלטמלחמה ערשטער דער נאד

מיל קאוולער די טארטאק' דער אונטערנעמינגען. עקאנאמישע גרויפע קיין נישט און

א באשעפטיקט האבן וואס איינציקע, די כמעט געווען, זענען מילן עטלעכע נאד און

נישטיידן. רוב דאס ארבעטער, צאל קליינע
סוחרים, : מסחר געווען איז באפעלקערונג יידישער דער פון באשעפטיקונג דוויפט די

דער פון פראדוקטן אנדערע אין בהמות ה. ד. "שטיקלעך" תבואה' קליפן פלעגן וואס
אנגעשטעלטע. און בעלימלאכהס  האנטווערקער אויר ווי קרעמער ! לאנדווירטשאפט
אנדערע און סטאלארעס שניידערס, פון באשטאנען זענען ארבעטערגרופירונגען די

בויארבעטן.

יידן אויף באיקאט

מער ארויסגעשטויסן יארצויאר פון האט אדמיניסטראציע אנטיסעמיטישע פוילישע די
צוגע איז מאנאפאלארטיקלען מיט האנדל דער פאזיציעס. עקאנאמישע זייערע פץ יידן

קיין קאמפאניע פארקערפארבינדונג דער אין אויר הענט, יידישע די פון געווארן נומען
קיין צוגעלאזט נישט האבן זיי פאליאק. א אריינגעשטעלט מען האט , (אטאבוסן) לוצק
אדער ארבעט פעדאגאגישע צו פאסטנם' מוניציפאלע און אדמיניסטראטיורע צו יידן

געווען איז פאליטיק זייער . .וו.) א א. קראנקןשוועפטער (דאקטוירים' געזונטהייטסוועזן
סוועגא". דא "סוואי לאזונג די

געווען זענען באזונדערס און געווארן פארארעמט איז באפעלקערונג יידישע די

טירן אלע וועלכע פאר קליינהענדלער, און האנטווערקער די פון ייגנט די פארצווייפלט
פארמאבט. געווען זענען

אמעריקע, קיין : אריין וועלט גרויסער דער אין אנטלויפן געקענט סיהאט ווער
סערטיפיקאט א קריגן און דערשלאגן זיר געקענט סיהאט ווער און בראזיל קאנאדע,
אים האבן שטעטל אין חברים זיינע און גליקלעכער א געווען איז ארץישראל' קיין

עמיגרירן. געקענט האבן איינציקע נאר אבער געווען' מקנא

פארטיי קאמוניסטישע די

בעאיינפלוסט לייכט זענען יוגענטלעכע' ברויזענדע אומצופרידענע' די פון טייל א

ארום גרופירט זיר האבן וועלכע ארגאניזאציעס, לינקע די פון לאזינגען די פון געווארן

פארטיי' קאמוניסטישע נייאנטשטאנענע די באזונדערם און פאלקסשול' יידישער דער

"די : נאמען אונטערן 19241923 יארן די אין שטעטל אין ארגאניזירט זיר האט וואס
אוקראינע". מערב פון פארטיי קאמוניסטישע

אנפירער ערשטע די אומלעגאל. שטרענג זיר' פארשטייט געווען, איז פארטיי די

אשר אייזנבערג, אברהם רויטער, משה בארושעק' רחל ווערבע, רחל : געווען זענען

א מיטרייסן באוויזן האבן וואס אידעאליסטן פארברענטע געטרייע' אנדערע אין באקםער
יוגנט. יידישער דער פון טייל היפשן

האבן און פארטיי קאמוניסטישער דער פון אפגעזונדערט זיר האבן פאלקיסטן די

גייםט אין קינדער די דערצייגן האט וועלכע פאלקםשולע' דער מיט נאר אפגעגעבן זיר
: געבליבן זענען אקטייוע די צווישן מענטשן. ארבעטנדיקע און פראגרעסיווע פון

אנדערע. און שוסטער אברהםאיציק וויסאצקי, דאקטאר בעזפאלטשיק' לעווינגער'

פון חברים מיט זין 3רייט שאמעט מירעלע
הערשל, אדוואק. הערשל : אינמיטו אמאל.
מיטגליד טיכטיקער א געווען איז וועלגער

איז רוז'ישץ', יוצאי ארגון 0ון ראט אין
נישט האט און ,1975 יאנואר אין געשטארבן
פארעפנט ארטיקל זיין זעען צו געווען זוכה

." ריז'ישץ' "ספר איו לעכט



חברות שתי

נאדל דער באמבעגאס דער אין ארגאניזירט זיך האט 19271926 יארן די אין
געווען איז סעקרעטאר דער פארטיי. קאמוניסטישער דער צי געהערט האט וואס פאראיין,
גארען, מנחם ניעפאמיעשטשיס, די : געווען זענען חברים אקטיווע די און אייזנבערג אברהם
ווי דערגרייכונגען, פיל געהאט האט פאראיין דער אנדערע. און וואליק שרה
האבן באזונדערס אבער .וו. א א. לוין דעם פארגרעסערן ארבעטסטאג, דעם פארקלענערן
הייסע געפירט : אידעאלאגיע קאמוניסטישע די פארשפרייטן צו אפגעגעבן זיך זיי

ציוניסטן. די קעגן און פרומע די קעגן דיסקופיעס
שפעטער .1930 יאר אין געווארן פארמאכט פאראיין דער איז ארעסטן עטלעכע נאד
האט וועלכע , ארבעטערפארטיי) יידישע (אלגעמיינע "איאפ" דער ארגאניזירט זיר האט
פארפאלגונגען, די און 19301926 יארן די אין ארעסטן די לעגאל. עקזיסטירט לאנג נישט
נישט האבן משפחות, זייערע קעגן סיי און קאמוניזם אין פארדעכטיקע די קעגן סיי
גאס. יידישער דער אויף אידעע קאמוניסטישער דער פון השפעה די אפגעשוואבט

אנדערע. און חייט פערלמוטער' ווערבע' : משפחות די געליטן האבן באזונדערס
די (גנבענען ראטןפארבאנד קיין אנטלויפן באוויזן האבן אקטיוויסטן עטלעכע
אין בריוו, זייערע פון ארעםטירן. געוואלט זיי האט פאליציי פוילישע די ווייל , גרענעץ)
דער פון חברים איבערגעגעבענע די זיי' אז קלאר' גאנץ געווען איז צייט, ערשטע די

מאכט. סאוויעטישער דער פון באציאונג דער פון פארצווייפלט זענען פארטיי'
אז וי אז אומגעקומען, זענען זיי און לאגערן שווערע די אין פארשיקט זיי מיהאט
לייזער און גארען זיסקינד צו געשעען ס'איז וואס טאג היינטיקן ביז ניט ווייסט קיינער

חייט.

אנטוישונג ביטערע די
אלע פיז ברודערשאפט  לאזונגען די אז באוויזן' האט ווירקלעכקייט ביטערע די
שיינע, ווי מער נישט זענען  נאציאנאליטעטן אלע פון גלייכבארעכטיקונג פעלקער,

ווערטער... פוסטע
די געווארן דערווייטערט זענען שטעטל' אין געקומען זענען סאוויעטן די ווי באלד
פון אוקראינער געווארן צוגענומען זענען ארט זייער אויף און מיליציאנטן יידישע

דערפער. טאפילנער איין זשאליבאיוער
פון אוקראינער אן געווארן אוועקגעשטעלט איז שטאטראט פון פארזיצער אלס
אקטיוויסטן' געטרייסטע די פון געווען איז וועלכער ווערבע, מאטל טיכאטין. דארף
איז פאליציי, פיילישער דער פון רדיפות די פון געליטן שטארק האט משפחה זיין און
וועלכן קאאפעראטיוו, אינוואלידן פון פארזיצער אלס אמט זיין פון געווארן באזייטיקט

ארגאניזירט. האט ער
א אנטיסעמיט' אן אלקראינער, אן געווארן אוועקגעשטעלט איז ארט זיין אויף
פונעם אנפירערשאפט יידישער דער קעגן ארויסגעזאגט אפן זיר האט וואס שיכור,

קאאפעראטיוו.
געווע די קעגן באשולדיגונגען כוואליע א אנגעהויבן זיר האט 1940 יאר אין שוין

געביט. עקאנאמישן אויפן כלומרשט פארטיימיטגלידער' קאמוניסטישע זענע
יידישע אסאך קעגן פראצעסן געריכטלעכע געווארן געפירט זענען גלייכצייטיק
באיווסטער דער אונטער געווארן, פארשיקט זענען משפחות עטלעכע און אנגעשטעלטע
טעפעי וואלף גרינבוים, מאטל און חיים קאפיטאליסטן. געוועזענע אלס באשילדיקונג,
פארטיי קאמוניסטישער דער פון אידעאליסטן טרייע געוועזענע  אנדערע און

רוסלאנד. אין מאכט קאמוניסטישער דער פון געווארן אנטוישט זייער זענען
יארן לאנגע די משפחות, אונדזערע אויף רדיפות די פאליציי' פוילישע די וואס
ווירקלעכקייט די האט  באוויזן נישט האבן קארטוזבערעזא לאגער דער אין טורמע
 יידן פאר וועג איין נאר דא ס'איז אז איבערצייגן, צו  באוויזן פארבאנד סאוויעטן אין
,אם , ווייל  הענט אייגענע זייערע מיט היים היםטארישע אייגענע' זייער בויען צו

"? לי מי  לי אני אין
נאר באלד טאקע האבן רוסלאנד' איבער געוואנדערט האבן וואס אלע, די און
^ ארץישראל. קיין וועג דעם געפונען מלחמה דער


