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ארגנטינה

הערשל בעל שם
ארויסגעבראכט קיין
מ'האט אים אזוי געלופן ,ווייל אין זיין גאנץ לעבן האט ער נישט
שלעכט ווארט .כסדר זענען אויף זיינע ליפן געווען נאר ברכות פאר יעדן איינעם.
ווען עס איז געבוירן געווארן ביי עמעצן א קינה פלעגט ער קימען אין שטוב אריץ
ווינטשן און געזאגט " :וויפל שינדלען ס'זענען דא אויפן דאך ,אזוי פיל מלאכים זאלן
זיין ביי דיר רואך".
ער איז געווען דעי שמש אין דער טריסקער שול און א טריסקער חסיד .מ'דערציילט,
אז אויף דער עלטער ,ווען ער האט שוין שלעכט געזען און נישט דערקאנט ,כמעט ,די
מענטשן ,פלעגט ער מיט די העבט טאפן און אננעמען יעדן איינעם ,דריקן זיין האנט
און ווינטשן אים דאס בעסטע.
איינמאל האט ער
בענטשן...

יוסף

הערשל געלשם )רובינשטיין(.

חיים פעפעף אין דער פוילישער ארמיי.

אנגעטאפט דעם

עלעקטרישן סלופ אין אים

געהאלטן אין איין

דעקעלבוימ

עלעקטראווניע איז געווען יוסף דעקעלבוים ,זייער א שיינער
דער בעלהבית פון דער
מאן אין אן אריסטאקראט .זיין גאנץ לעבן פלעגט ער זיין מערסטנטייל אין פעטערבורג.
צוליב זיין שיינקייט און איידל אויסזען איז ער דערגאנגען צו זיין א מקורב אין צאר
פראטעזשירט און אין זייער
ניקאלאיס הויף .מ'זאגט אז די דאמען האבן אים שטארק
עלעקטראווניע אין ראזשישטש.
:כות האט ער באקומען די קאנצעסיע אליף דער
עלעקטראווניע האט געגעבן ליכט פאר ראזשישטש אין די גאסן ! זייער אפט
די
פלעגט עפעס פאסירן און דאס ליכט האט געצאנקט אדער זיך פארלאשן .די לצים
פלעגן זיר וויצלען " :שוין ווידער אריין א פליג צו דעקעלבוימען אין נאז ארייך...
אין די הייזער האבן נאך געברענט ,ביז די לעצטע יארן ,מערסטנטייל נאפטלאמפן.
דעקעלבוימס זין גרישא ,יאשא ,און מישא זענען נישט געווען אקטיוו אין יידישן לעבן.
פייערלעשער ,ליב געהאט רעדן רוםיש ,וואס די יידן האבן ניט
זיי זענען געווען
ליידיקגייער"...
געדולדעט .מען פלעגט זיי דופן " :דעקעלבוימס
דער נאמען דעקעלביים האט געהאט א באזונדערע חשיבות אין שטעטל.

