
קר"ז דראמאלוישער דער

קאכאדע שאמעס, מענדל

: מאפע דער אויף אפילו נישט זיר געפינט חאלין, אין שטעטעלע קליין א ראזשישטש'
א געפירט האט עס וואנען פון דערמיט, אין קאפעטשיווקע און לוצק און קאוועל צווישן

ראזשישטש. קיין וועג
האט פור, א מיט געפארן איז מען אז שטיינער. גרויסע מיט ברוקירט שאסיי דער
באק. ביים בארג דעם ביז געצויגן זיר האט וועג דער קישקעס. די ארויסגעטרייסלט עס

בלאטעס. גרויסע און גריבער מיט פול געווען זענען געסלער זייטיקע די
עס איז אינערלעך אבער אויסערלעך, ראזשישטש אויסגעזעען האט איינזאט און גרויי
געזעל מיט און מענטשן מיט געווימעלט האט עס שיינקייט. און לעבן מיט פלל געווען

טעטיקייט. קולטורעלער און שאפטלעכער
פאלקסשולע, יידישע די : אינסטיטוציעס און שולן מיט פול געווען איז ראזשישטש
קלוב, יידישער שולן' פוילישע קינדערגארטן, "ביתיעקב'/ ישיבה די "תרבות'/ דער
ציוניפיץ, פאלקיסטן, : ארגאניזאציעם אסאר און ביבליאטעקן העברעאישע און יידישע
,. פוילן אין באקאנט געווען זענען וואס אנדערע, אלע און "מזרחי" בינדיםטן, קאמוניסטן,

.וו. א.א פאראיין סוחרים פאראיין, קליינהענדלער פאראיין' האנטווערקער דער
ארט בכבודיק זייער א פארנומען האט פאראיינען און ארגאניזאציעס אלע די צווישן
אין אריינגעבראכט האט ער פאלקסשולע. יידישער דער ביי קרייז דראמאטישער דער
מיין געווען איז קרייז פץ ארגאניזאטאר דער פריילעכקייט. און קולטורלעבן שטעטל
די ; יאבנע" באבע "די געווען איז פארשטעלונג ערשטע די שאמעס. אלטער פעטער
גון, שמיליק פעלדמאן, ראובן שאמעס, אלטער לינדן, יאםל קלימבורה פייסי : שפילער

אנדערע. אין פאטאשניק פריידע קאצאווםקי, קלארא ראטנשטיין, ראניע

פאלקסשולע, דער ביי קרייז דראמאטישער
9ערל, משה : סימפאטיקער און שפילער
גינזל, פופע זאפראן, זיסיה גארבוז, מאטל
מענדל צוקערמן, וואלאדיע בוימל, אברהם
שאמעס, גדליה מלמד, שלמה פישמאן,
שרה , () , דיקמאן ,>) כץ, שמוליק
בתיה דיקמאן, טייבל בוים, בתיה פתאטש,
גרינשפאן, אדעל פליישער, בתיה דיכטער,
גרשון קאנדל, מאטל ; זבאראשעווסקי שמואל
שאמאס, אלטער , שפירא פריידע , שפירא
פיש סאניע , פיזנהאלץ יאסי , קאפיט ריבה
ביי נאטשיטש. שלמה קאפוסטע, חנה , מאן
אפריל אין נאכט" סדר ,די , פארשטעלונג דער
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"די פיעסע די אויס פירט טעאטער דער
.(1934) נאכט" 41סטע

חייט מירעלע שער, איטע : חברות דריי

(ישראל). לעבערמאן דינצע און (קאנאדע)

קרייז. צום געהערן אלן ארטיסטן ווערן געוואלט אלע האבן פארשטעלונג דעו נאך
שאמעס, אלטער : ארטיסטן די "1 קינדער מיינע זענען ,ווו , : פארשטעלונג צווייטע די

שאראפאנקער, משה ליבערמאן, אייזנבערג, כץ, שמוליק שטשאגעל', פיזנהאלץ יאסי
באקסער' מאיר וואליק, מאטל קאנדל' מאיר קאס, ברוך פאטאשניק, פישפיידער, אברהם

אנדערע. און וואליק מאליע פאטאשניק, פריידע קאפיט, ווערבעה ראניע

מער געווען איז קרייז דער דערפאלג. גרויס א געהאט האט פארשטעלונג די אייך
און מענטש ,גאט' , ייד", פינטעלע ,דאס , : פארשטעלונג נייע א וואבן זעקס אלע אקטיוו,

מילכיקער'/ דער "טוביה טייוול'/

האט שטעטל דאס איץ כוחות נייע צוגעצויגן האט רעזשיסאר, דער שאמעס' אלטער
אונדזער מיט שפילן קומען פלעגן פוילן פון ארטיסטן יידישע גרויסע אויפגעלעבט.

פאלקסשולע. די שטיצן צו געווידמעט געווען איז הכנסה די קרייז. דראמאטישן
געגרינדעט און קרייז יידישן פון אפגעריסן קלימבירד פייסי זיך האט צייט דער אין
ערשטע די פאזשארנע. אין שפילן זיי פלעגן פוףצייטצוצייט טרופע. באזונדערע א

לובע קלימבורד, פייסי : געשפילט ס'האבן געהאנגענע". 7" געווען איז פארשטעלונג
קאצאווסקי, קלארא פעלצמאן, אברהם קלימבורד' מוניע קלימבורד' משה קלימבורד,
דעם געווידמעט געווען איז הכנסה די אנדערע. און פען מנשה ראטנשטיין' ראניע

ביתיתומימ.

דער ביי יוגנטקרייז א געגרינדעט שאמעם, גדליה ביודעה מיין האט שפעטער
לאנגעה עלקע שאמעס' העניע בוים, (בתיה) באםיע : רעיויעס שפילן צו  פאלקסשולע
פיווען' בינעם נאסנע, אלטער קאפוסטע' הנא קאפוסטע, טשארנע דיכטער' (בתיה) באםיע

"אויפן : רעוויע ערשטע די ריוועץ. אהרון גראבארסקי' משה שאמעס' מענדל קאס' נוח
א געווען איז עס און שיין זייער געווען זענען דעקאראציעס די יאריד". א הימל

דערפאלג. גרויסער

ברידעי", "צוויי אירטייל"' "דער 41םטער'/ "דער : געשפילט האט קרייז דער

שמיליק פיזנהאלץ' יאסקע שאמעס, אלטער : גענומען אנטייל ס'האבן דיבוק". "דער
מענדל םאסנע, אלטער שאמעס, גדליה קאפוסטע' הנא שפירא, נאטשיטש. בארשעווסקי'

עלקע בוים, באסיע פיזנהאלץ' גיטל קאפיט, ריווע פיווען' בינעם קאס, נוח שאמעס,
מלמד. שלמה פישמאן, מענדל : קרייז צלם באלאנגט האבן אויר שאמעס. העניע לאנגעה

סאסנע. פריידקע קאנדל, מאטל דיכטער, באםיע פישמאן' סאניע



פון אנפירערשאפט דער אונטער צוריק' יארן מיט געארבעט, קרייזן די האבן אזר
שאמעס. גדליה און שאמעס אלטער

צי פאראיין, האנטורערקער ביים יוגנטקרייז א געגרינדעט איד האב דערנאך
האבן מיר שולע. דער פון חברות און חברים מיינע אלע באלאנגט ס'חאבן וועלכן
פאראיין. האנטווערקער פון לאקאל אין געשפילט האבן און רעוויע א צוזאמענגעשטעלט

אין פארשטעלונג א מאכן צו באשלאסן מיר האבן דערפאלג' גרויסן דעם דאנק א
"ציגיי יידיש. אויף פויליש פץ פיעסע א אייערגעזעצט האב איך טעאטער. גארנשטיינס "
קלימבורד. זיסיע געשפילט האט הויפטראלע די נאמען. דער געווען איז ליבע" נער

הצלחה. גרויםע א געווען סיאיז
די ראזשישטש. קיין אריין זענען רוסן די מלחמה. די אויסגעיראכן איז פלוצלינג ;
די איצוהאלטן כדי טון, צו עפעס באשלאסן איד האב דעמאלט פארלוירן. זיד האט ייגנט

קולטור. יידישע
גרויסן א ארגאניזירט האבן טורעק הערשל און קאס נח שאמעס' מענדל איך
די כאר צום באלאנגט ס'האבן פעלדמאן. ראובן געווען איז דיריגענט דער כאר. יידישן
אין כאר בעסטער דער געווארן ס'איז מענטשן. 120  ארגאניזאציעס אלע פון יוגנט
אינסטיטוט מיזיקאלישן וואלינער פון אויסצייכנונג אן באקומען האבן מיר און וואלין

לוצק. אין
אבער ארויסטרעטן, דארט קיעוו קיין פארן צו געווארן אויסגעקליבן איז כאר דער

געווארן. פארווירקלעכט נישט איז עס און אויסגעבראכן מלחמה די איז ליידער,
צעזייט זענען רעשט די און אומגעקומען איז יוגנט דער פון טייל גרעםטער דער

וועלט. גאנצער דער איבער געווארן צעשפרייט און
זיי וועלן בוך אונדזער לייענען וועלן און געבליבן, לעבן זענען וואס די' פאר
זיר און ראזשישטש פין געשיכטע קאפיטל א צוזאמען' מיר מיט דורכלעבן, נאכאמאל

יוגנטיארן. גאלדענע זייערע אין דערמאנען
נאמען, זייער פאר אנדענק אן זיין דאס זאל  ניטא מער שוין זענען וואס די, פאר
ביםל א אריינברענגען באמיט זיר האבן וואס קינדעה יידישע אידעאליסטישע, פאר
אשענערערוועלט צו געשטרעבט און געחלומט האבן זיי לעבן. טאגטעגלעכן אין שיינקייט
אונדזער אין עפאכע פינצטערער דער פון סוף דעם דערלעבן צו געווען זוכה נישט און
IM&l/'J : . געשיכטע.

מיט חתונהטאג אין פלאש ביילה
.(1938) פערעל טוביה

ציוייטן זייער בעת שאמעס מענדל און מירל
בית אין אויפנאמע ישראל. איו באזוד

.1972 זומער ראזשישטש/


