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רחמיאלי אבנר

פאטא אי דערשינען "דבר" צייטונג דער אין איז ,1957 יאר פין טעג די פון איינע אין
: אנגעשריבן געווען איז אים אויף און קארטל א פון סטאט

אור'/ ברק  בעזרי אבי "אלוהי : אונטערגעשריבן און רחוקים'/ הקרובים "לאחי
זיך האט וועלכער שחם, נתן שרייבער דער מאסקווע פון געבראכט האט קארטל דאס
אומבאקאנטער אן ישראל. פון פארשטייער אלס יוגנטפעסטיוואל פונעט צוריקגעקערט
געפונען זין האט ער ווען הענט, זיינע אין קארטל דאס אריינגעשטופט האט מענטש

געווארן נעלם באלד איז מאן דער המון. יוםטובדיקן דעם צווישן

אומבא דער איז צייטונג' דער אין געווארן פארעפנטלעכט איז קארטל דאס ווען
לאנד, אין באקאנטע און קרובים זיינע דורך געווארן דערקענט באלד ייד קאנטער
דעם פין אנדייט דעם פארשטאנען באלד האבן זיי כתביד. דעם געקענט האבן וועלכע

בראקער.  ברקאור אליעזר,  בעזרי אבי אלוהי : אונטערשריפט
? בראקער ווונדערלעכער דער דאס איז וועד

א"י קיץ גימנאסיע דער פון אנטלאפן
פון פאבריק גרייסער דער פון אייגנטימער דער בראקער, אליהו פון זון דער אליעזר,
(לעצטן) אכטן פון אנטלאפן 1913 יאר אין איז בריק) (אונטערן ראזשישטש אין שטאף
קעגן און ווילנע אין כהן פון גימנאזיע העברעאישרוסישער בארימטער דער פון קלאס
אלט דאן איז ער ארץישראל. קיין געווען עולה ער איז עלטערן זיינע פון ווילן דעם
אידעאל ציוניםטישן זיין פארווירקלעכן געוואלט האט ער יאר. 17 ווי מער נישט געווען
פוסטריט דעם אין גיין און ערד די באארבעטן ארבעטער, אן זיין הייסט דאם  פיזיש

גוררת ד. א. פון

און טעלעגראמעס און בריוו אויפהער אן געשיקט האבן עלטערן, דערשיטערטע די
אן אבער גימנאזיע. די פארענדיקן און אהיים אומקערן זיר זאל ער געבעטן אים

געהאלםן. גארנישט סיהאט רעזולטאט.

כנרת אין בןשמן אין
די מיט שפעטער און כצנלסון בערל מיט צוזאמען בןשמן אין געארבעט האט אליעזר
דאן זיר ס'האט וועלכע צווישן ,19141915 יארן די אין כנרת קבוצה דער פין גרינדער
דער וועגן געחלומט און געארבעט געפיבערט, האט ער כצנלסוךשזר. רחל געפונען

אנדערש... געוואלט אבער האט גורל דער פאלק. און לאנד דעם פין אליסלייזונג

און בארוכין : ראוונע פון פעטערס צוויי זיינע אים צו געקומען זענען 1914 יאר אין
ווייל אהיים, אומקערן זיך זאל ער אז געווען משפיע אים אויף האבן און טענענבוים,

צער. גרויס פון געווארן קראנק זייער איז פאטער דער

אנטלאפן איז משפחה זיין וועלטמלחמה. ערשטע די אויסגעבראכן איז פלוצלינג
אויסוועג. קיין האבנדיק נישט רוסלאנד, אין "שטעקך געבליבן איז און אדעס קיין

אין פרעמד געפילט זיר האט ער פארביטערט, געווען לעבן גאנץ זיין איז אליעזר
דעם מיט געווען שטענדיק איז הארץ זיין ארץישראל. פון חברים זיינע פון אפגעריסן

ציון. בויט וואס פאלק
תל אין אבעל צילע און ראזען אריה און אהרון קוזינען זיינע צו בריוו זיינע אין
ביינער, זיינע אין פייער געהאמעוועטן דעם וועגן רמז א מיט געשריבן ער האט אביב,

עולים ערשטע די
ראזשישטש פון

ציוניסטישע די און באוועגונג חיבתציון די
גרעסערן א ארומגענומען האט טעטיקייט
צו אבער יידן, ראזשישטשער די פון טייל
און אידעאל ציוניסטישן דעם פארווירקלעכן
פיל נישט האבן ארץישראל קיין זיין עולה
זיי פון אייניקע בלויז געווען. זוכה זיי פון
ארץ קיין זיין צו עולה געווען זוכה האבן
רא פון עולים ערשטע די צווישן ישראל.
)# וואלאן' אגרתם געווען איז זשישטש
פון בויער א און ציוניסט איבערגעגעבענער
אייני ארץישראל קיין אוועק איז ער פאך.
ערשטער דער פון אויסברוך פארן יארן קע
איז ארץישראל אין הויז זיין וועלטמלחמה.
איז וואס מענטש יעדן פאר אפן געשטאנען
און לוצק ראזשישטש, פון געקומען נאכדעם
געהאלפן ער האט זיי פון פיל אומגעגנט.
געווען איז ער לאנד. אין איינארדנען זיך
איינער און תלאביב פון בויער ערשטע די פון
ו ברוך זכרו יהא קבלנים. ערשטע די פון

אויך ראזשישטש, פון עולה צווייטער דער
געווען איז וועלטמלחמה, ערשטער דער פאר
אין זיך האט ער ערליך. (זאב) יואלף
און לאנדווירטשאפט צו גענומען ארץישראל
ער בינעןצוכט. מיט אפגעגעבן ספעציעל זיך
אויפן חלוצים ערשטע די פון איינער איז
ארץישראל. אין האניג און בינען פון געביט
טאג. היינטיקן ביזו טעטיק נאך איז ער
ו יאר 120 ביז זיין ימים מאריך ער זאל

אסירציין  בראקער אליעזר
אויך ראזשישטש, פון עולת דריטער דער
געווען איז וועלטמלחמה, ערשטער דער פאר
בראקער. אליהו פון זון דער בראקער, אליעזר
ציוניסטישער א אין געווארן דערצויגן איז ער
אויס זיך ער האט קינדהייטאן פון שטוב.
מאטע אין באזונדערס לערנען, אין געצייכנט
טיפע דעראבערט אויך האט ער מאטיק.
און שפראך העברעאישער דער אין ידיעות
דער אין געלערנט האט ער ליטעראטור.
רוס אין גימנאזיע העברעישער איינציקער
צו געלערנט האט ער ווילנע. אין  לאנד
אין ז"ל. זוסיע ברודער מיין מיט זאמען



ארט>קל, דעם פון מחבר דער רוזן, אריה
געבורטס 80יעריקו זיין צו באערט ווערט
יוצאי ארגון פון פארזיצער דורכן טאג
ספע א אויף , רחמיאלי אבנר מר רוז'ישץ/

ביתראזשישטש. אין באנקעט ציעלן

קלאס אכטער דער אין זייענדיק ,1913 יאר
עקזאמענס, מאטורע די פאר ממש גימנאזיע,
און גלות דעם פארלאזן באשלאסן ער האט
געווארן איז ער ארץישראל. קיין זיין עולה
און ויתקין יוסף פון באאיינפלוסט זייער

דער צו ווענדונג זיין אויף אפגערופן זיך
קיין זיין צו עולה גלות אין יוגנט יידישער

באשלוס זיין וועגן האט ער ארץישראל.
די נישט אפילו דערציילט, נישט קיינעם
זייענדיק משפחה. נאענטע די און עלטערן
האט אינדערהיים, פעריען ניייאר די בעת
לימודים די צו אומצוקערן זק אנשטאט ער
און אדעס קיין אוועקגעפארן ווילנע, אין

יפו. קיין דארט פון

אנגעקומען אים פון איז ארוס צייט א אין
אליהו פעטער דער ארץישראל. פון בריוו א
דער א באקומען בריוו דעם ליינענדיק האט
זון זיין אין געווארן. קראנק און שיטערונג
גרויסע געלייגט האט ער וועלכן אין אליעזר,
מיט און רורושטות א אריין איז האפנונגען,
קאריערע. זיין צעשטערט הענט אייגענע זיינע

זענען טעלעגראמעס און בריוו אומצייליקע
ביטע דער מיט אים צו געווארן געשיקט
האט זאך קיין אבער צוריקקומען, זאל ער
איין אין געהאלטן האט ער ; געהאלפן נישט

אפזאגן.

שטרעבונג די און ארץישראל צו ליבע די
גובר האט בויער אירע פון איינער זיין צו
געארבעט האט ער שטרויכלונגען. אלע געווען
לאנדווירטשאפט דער אין צייט געוויסע א
אין אריבער ער איז שפעטער און בןשמן
ערשטע אירע מיט צוזאמען כנרת, קבוצת
שפרינצאק, כצנלסון, בערל למשל, ווי, גרינדער,

אנדערע. און גארדאן ד. א.

וועלכע מיט מענטשן גרויסע די צו און לאנד צום בענקשאפט שטארקע זיין וועגן
מחיצה. זייער אין צייט קורצע א ארבעטן און לעבן צו געווען זוכה האט ער

ס'איז אים. פון בריוו אנקומען אויפגעהערט האבן אומדערווארטעט, גאנץ פלוצלינג'

קוזינען זיינע האבן 1955 יאר אין פארבינדונג. די אים מיט געווארן איבערגעריסן
פון געווארן באפרייט איז וועלכער קריגסגעפאנגענעם, דייטשן א פון בריוו א באקומען

געהייסן. ער האט דיהמעל' האנס אהיים. געקומען איז און געפענגעניש רוסישער דער
אליעזרן. וועגן פרטים דערציילט ער האט בריוו דעם אין

מיט צוזאמען געזעסן קריגסגעפאנגענער דער איז אתיסגעוויזן זיר האט עס ווי
נעבן אוראל, צפין אין .ר. .ס ס קאמי אין ארעסטירטע פאר אבעס לאגער אין אליעזרן

באראק, איין אין צוזאמען געלעבט האבן זיי .19541953 יארן די אין נארדפאל דעם
ענגשאפט. אומגעהויערער אן אין ארעסטירטע 300 געפונען זיר סיהאבן ווי

טעטיקייט ציוניםטישער פאר טורמע יאר 25 אויף געווארן פארמשפט איז אליעזר

ארעסטאנטןלאגער דעם אין באדינגונגען די שפראך. העברעאישע די לערנען פאר און
וועט ער אז האפנונג, קיין געווען נישט כמעט סיאיז און שווערע זייער געווען זיינען
דייטש, דעם געבעטן ער האט דעריבער גיהנום, דעם פון באפרייען זיך איז עס ווען

אין אהיים אומקערן זיך וועט און לאגער דעם פין באפרייען זיך וועט ער אויב אז
גורל. זיין וועגן תלאביב אין קרובים זיינע צווויסן געבן ער זאל דייטשלאנד'

אין צייט'/ דער "פאר לאגער דעם פון באפרייט זיך האט אליעזר אז אויס, ווייזט
רוסלאנד אין פארגעקומען זענען וואס פארלייכטערונגען און ענדערונגען די פץ רעזולטאט
מיט פארבינדן צי זיר מעגלעכקייט, און וועג א געזוכט האט ער טויט. סטאלינס נאך

זיין, עולה אדער באזור' א אויף קומען אליין אבער לאנד' אין פריינד און קרובים זיינע
געזונט זיין נישט און באדינגונגען די נישט געווען. זוכה נישט ער האט דעם צו

אליסגעשלאסן נישט ס'איז דעם. צו פאסיק געווען נישט ווארשיינלעך זענען צושטאנד'
אויר מ'דארף געווען. מעגליד נישט עס איז משפחהאנגעלעגנהייטן צוליב אויר אז
א און רוסלאנד אין פידלערין באוווסטע א איז טאכטער זיין אז באטראכט, אין נעמען

וואלט פאטער איר ווען געשאדט זיכער איר וואלט עס און אויסטראר' דוד פון תלמידה
טרוים. זיין פארווירקלעכט

פרוי די חיה' כינרת' קביצה דער פון פריינד און קרובים זיינע האבן בקשה' זיין אויף

ווערטערבור דעם געשיקט איט תלאביב' פון קרעסנער ראניא און ישראלי בןציון פון

אדעס, אץ סטודענט אלס אים געדענקט ראניא ספרים. אייניקע נאד און אבךשושן פון
זייער געלערנט האט וואס םטודענט האלבהונגעריקער און ארעמער פעאיקער, זייער א

מאטעמאטיק. פלייסיק
זייער מיט עברית' אין געשריבן בריוו' זיינע פון אייסצוגן אייניקע זענען אט

: כתביד שיינעם א

כינרת, קבוצת געשעצטטר, דער טשערנאםאךקאיא, חיה "צו

פון חברים אלע דיינע מיט צוזאמען געבענטשט זיין זאלםט חיה. דיר, כוח יישר א
דעם לכבוד מתנה שיינע זייער א געשיקט נזיר האבן! וועלכע כינרת, קבוצת דער
דער איז דאם  גינגאלד מין א מיר, פאר מתנה ליבע און טייערע אזא יאה נייעם

,1964 פון אויפלאגע אבןשושן, אברהם פון החדש" "מילון דעם פון טייל ערשטער
איז דאס אויפלאגע. רייכסטע און פולסטע סאמע די נייעסטע, סאמע די הייסט דאס

טאג טרינקען קענען וועל איך וועלכן פון לעבן, מיין פון קוואל א ממש מיר פאר
וועלכער אין וואםער, טיף )א דאס איז מיר פאר הנאה, גרעסטער דער מיט טעגליך

מאל דריי ברייט, דער אין און לענג דער אין פריי' טובלען קענען זיך וועל איך
וויךער און אפגרונט אויפן אראפזינקען בייטאג. און אינדערפרי ביינאכט, : טאג א
א מיט געלייטערטער א אפגעפרישטער, אן אויבערפלאך דער אויף אויפשווימען

גייםט. נייעם

הארציקער און דערהויבענער דער מיט פארבונדן מיר ביי זיינען זכרונות אייניקע
אויםגעפירט האט און אינראלטסרייך פול, איז ער גורדון. ד. א. פון געשטאלט
גייען וועלכע ווערטעה באשיידענע זיינע לעבנסוועג. מיין אין פרק וויכטיק! א



אומגליקליך ויין אויף רחמים מיט פול זיינעןו הארץ, הייליקן און ריינעם א פון אחים

פאתארגטן און אנגעווייטיקטן אן פון אתים גייען וועלכע ווערטער זיינען דאס פאלק.
ארויס גייען וועלכע ווערטער, פאלק. זיין צו ליבע און יסורים דורך באגלייט הארץ,
וועלכע ווערטער זיינען דאס בליצן. און קולות או "שמונהעשרה" א פון ווי שטיל

פארלאזן צו מוט דעם געגעבן מיר דאס האבן! ויי און ;ארץ ה מיין אין טיף אריין זיינען

ורילנע, אין גימנאויע יידישער כהנם פון קלאס אכטן דעם 1913 יאר אין

ווח משורר דעם פון און ברוך ל. י. ד"ר פון תורה געלערנט איך האב (דארטן
און עלטערן מיינע פון ווילן דעם געגן געטאן איך האב אלץ דאס און  פינעס)

לאנד, אין געווען עולה און גערעכוט גארנישט מיט זיך האב איך וויסן. זייער אן
גורדו! וועלכער אויף ערד דער אויף ארבעטער, פשוטער א ווי ארבעטן צו כדי

געטראטן. האט

וחת און פרייד פיל חיה, טייערע ווינטשן, דיר איך וויל בריוו מיין פארענדיקנדיק
שלום לאנד, צום שלום כינרת, צו שלום ; קבוצה דער פון חברים אלע און דיר רוח,
איבער תאם הימלהאריזאנט דעם צו און. טרעט איר וועלכער אויף ערד דער צו

פי די צו וויינגערטנער, און פרדסים גערטנער, פעלדער, די צו שלום קעפ, אייערע
געשאפן. האבן הענט געבענטשטע אייערע תאנו אלץ צו און מאשי! דער צו און

פיצעלעך זיך צו דריקן פעםט און קושן ווארענזע און הייםע  : לעצט צו און

די שלמה'לעך'/ און "נזשה'לעך די קינדער, דערוואקסענע די און קינדערלעך

חנודלעך". און "שרה'לעך

: רוזן אריה קמין זיין צו בריוו דעם פון אויסצוג
אלם צייט, קורצער א אויף כאטש לאנד אין זיין עולה געקענט וואלט איך "ווען .
און גרויסע די אויגן אייגענע מיינע מיט זען און חדשים, דרייפיר אויף סוריסט,
אויפגעבויט דארט איז עם תאם אלץ און לאנד דעם פון אנטוויקלונג פרעכטיקע

פריינד געוועזענע מיינע פון קברים די אויף זיך ארויפלייגן געווארן, ;אפן גג1ש [1k ■
דער יבניאלי, ש. גורדון, ד. א. כצנלסון, בערל שפרינצאק, יוסף : לערער און

יפה אליעור בוסעל, יוסף ברון, דבורה אהרונוביץ, יוסף ווילקאנסקי, אגראנאם
שזר, זלמן פון פתי (די כצנלסון רחל טאבענקין, יצחק יאר לאנגע צו די זען צו און
. (19141913 יארן די אין כינרת אין צוזאמען געארבעט האב איך וועלכער מיט

דער' אוממעכטיקייט און אומבאהאלפנקייט די אבער... ..! געקענט נאר וואלט איך ווען
לעבן. מיין פארביטערט גייסט, מיין און שטימונג מיין וןיקט

! ? גורל בלינדן דעם פון ארויםשפראצן עפעס אפשר נאך וועט  פונדעםטוועגן און
"? תקצר ד' היד

15.1.1966 רופין, רפאל צו בריוו דעם פון
, (49 קיימת קרן (תלאביב, קרסנר חניה צו געבן צו צווויםן זייער דיך בעט ,איך ,

מיר האט וואט געשאנק א , לוח) געצייכנטן (א מתנה איר באקומען האב איך אז
ווערטער, מיט אויסדריקן נישט קען איך וועלכן פארגעניגן, גרויסן 8 פארשאפן

נאמען מיין וואס באגייםטערט און פאקט דעם פון אנטציקט איך בין מער נאך אבער
אט זכרון, איר פון געווארן אזיםגעמעקט נישט איז און געווארן פארגעסן נישט איז

יאר. 40 ווי מער שוין

א און ווונטש לעבעדיקן א איבערצוגעבן דיך איך בעט  מעגליך איז דאס אויב
לעבן ביים איבערגעבליבן זיינען וועלכע איינציקע די  מענטשן צוויי צו גרוס
צו מעגליכקייט די ,אט געה איך האב גליק צום וואס אויסדערוויילטע, אלע די פון
זיי מיט ארבעטן און קרייז ענגן זייער אין זיין נאענט, דער פון זיי דערקענען

האנט. ביי האנט

געארבעט האבן וועלכע טאבענקין, יצחק און כצנלסון רחל זענען דאם  צוויי די אט
אלס געארבעט האב איך ווען צייט, דער איך , 191314 יארן די אין כינרת אין

לערערין אלם געארבעט האט כצנלםון רחל כינרת. קבוצת דער אין ארבעטער

קיין אים צו אוועק זענען 1914 יאר אין
טענענבוים : פעטערס צוויי זיינע ארץישראל
ס'איז לוצק. פון בארוכין און ראוונע פון
דארף ער אז איבערצייגן אים געלונגען זיי
געזונטצו דער ווייל אתיים, אומקערן זיך
פאר זייער זין האט פאטער זיין פון שטאנד
ער האט הארץ צעבראכן א מיט ערגערט.

גלות. אין אומגעקערט זיך

אסירציון

לעבן נאכן און לאנד נאכן בענקשאפט די
וועלכער מיט כנרת, אין ,רוברה" , דער פון
און לייב מיט פארבונדן געווען איז ער
קיין געגעבן נישט אבער אים האט לעבן,
אויסגע איז צייט קורצער א נאך מנוחה.
ער און וועלטמלחמה ערשטע די בראכן
משפחה, גאנצע די מיט צוזאמען אריבער, איז
צוריקגעקערט זיך ער האט דארט אדעס. קיין
עקזאמענס די אויסגעהאלטן לימודים, די צו
אוניווערזיטעט. אין געווארן אנגענומען און
געענדיקט אויסצייכנונג אן מיט האט ער

פאקולטעט. מאטעמאטישן דעם
אויפגעהערט נישט ער האט רוסלאנד אין
פאר זיין און טעטיקייט ציוניסטישע זיין
ליטע העברעאישער דער אין אינטערעסירונג
געשטאנען צייט לאנגע א איז ער ראטור.
מיט און ארץישראל מיט פארבינדונג אין

דארט. חברים זיינע

אין יארן, פיל פון איבערייס אן נאך
אים, פון געהערט גארנישט האט מען וועלכע
אליעזר אז ידיעה, א אונדז צו דערגאנגען איז
גע פארמשפט און געווארן ארעסטירט איז
אר אן אין פארשיקונג יאר 25 אויף ווארן
פארבינדונג יעדע אוראל, אין בעטסלאגער

געווארן. איבערגעריסן איז אים מיט

באפרייט ער איז טויט סטאלינס נאך
קיין אומגעקערט זיך האט ער און געווארן
בא איז אים מיט פארבינדונג די מאסקווע.
מיר האבן בקשה זיין אויף געווארן. נייט
העב דאס : ביכער אייניקע געשיקט אים

העב אבןשושן, פון ווערטערבוך רעאישע
מאטעמא פיזיקע, אין לערךביכער רעאישע

וויסנשאפטן. אנדערע און טיק
מיט ,1966 אין געשריבן בריוו, זיין אין
ביכער די פאר דאנק און שמחה פון געפיל א
א דא אויך איז באקומען, האט ער וואס
ביסעלע א : בקשה באשיידענע און קליינע
צוקאפנס אוועקצולייגן לאנד הייליקן פון ערד

קבר. זיין אין
ארויס אן ארויסגעשיקט אים האבן מיר
צווישנצייט אין אבער זיין, צו עולה פאדערונג
ארויספאדערונג די געווארן. קראנק ער איז
פארבינדונג די אבער באקומען, ער האט
ווער געווארן. איבערגעריסן איז אים מיט
ס'הארץ ? בכלל נאך לעבט ער צי ווייסט,
תפש, בלב ציוניסט א ייד, א אויף וויי טוט
הארץ גאנץ זיין מיט איבערגעגעבענער אן
און אידעאל זיין געווען איז וואס לאנד, צום
זעען צו געווען זוכה נישט האט ער טרוים.



פון ווונדער דאס אויגן אייגענע זיינע מיט
ישראל. מדינת

האבן 1939 ביז 1920 פון יארן די אין
ראזשישטש פון זיין צו עולה געווען זוכה

זיין און לאנד דאס בויען משפחות, אייניקע
אין חלק גרויסן א האבן וואס די, צווישן
אייניקע ישראל. מדינת פון אנטשטייאונג דער
אבער אונדז, מיט נישטא שויו זענען זיי פון
מנוחת צו געווען זוכה לפחות האבן זיי
די פון גורל דער לאנד. הייליקן אין עולמים
זענען וואס יידן, ראזשישטשער איבעריקע
טרויע א זייער געווען איז גלות, אין געבליבן
יידישע אלע פון גורל דער ווי גענוי ריקער,

אוקראינע. און פוילן אין קהילות

רוזן אריה

דעראנפירונג אונטער מיידלעך פאר שולע לאנדווירטשאפטליכער דער אין עברית פון
דער אין ארבעטער אלנו אויך געארבעט האט טאבענקין יצחק און מייזל, חנה פון
כצנלסון, בערל אהרונוביץ, יוסף שפרינצאק, יוסף : זיינען איבעריקע די קבוצה.
אלטער דער , ווארשאווסקי) (י. יבניאלי ש. , ווילקנסקי) אגראנאם (דער ציוני א.
פון "קעלערך די אין באזעצט ןיך האט וואס (דער ראבינאוויטש יעקב גורדון,
פון דריי (אלע בוםעל יוסף יפה, אליעזר שוחט, אליעור , וואך) יעדע הצעיר" "הפועל
פאר זענען וועלכע נעמען אייניקע נאך און התימני, יצחק חנקין, יחזקאל , דגניה)

זכרון, מיין פון שווינדן
אליין שוין איך וועל זיי צו און האמת" "עולם אויפן שוין זיך זיי געפינען אלע
דעם אין געשעפטן מיינע פארענדיקן וועל איך ווען ווינטשן, מיינע איבערגעבן
יאנואר 27םטן דעם טעג, נאענטסטע די (אין קריב. ובזמן בעגלא השקר" "עולם
זאל איך כדי אבער יאר). 72 לעבן, געבן מיר וועט גאט אויב ווערן, אלט איך וועל
איך נויטיק גדולים, אלע רוען עס ווו דארט םאלאן, דעם אין רגל דריסת :א האבן
אוועק מ'זאל וועלכע לאנד הייליקן פון ערד ביםעלע א ; בקשה קליינע א אין זיך

מיר. מיט רעדן וועלן נישט מען וועט דעם אן קבר. מיין אין קאפ אונטערן לייגן

א ; הייפעלעך קליינע אין צונויפקלייבן מען זאל ערד די אז געותנטשן ס'אז
קבר דעם פון ערד הייפעלע א גורדון, אלטן דעם פון קבר דעם פון ערד הייפעלע
ווען ברודער, א ווי זיך צו געווען מקרב מיך האט (וועלכער כצנלסון בערל פון
פון רעקאמענדאציעבריוו א מיט בןשמן פון ןןירטשאפט דער אין געקומען בין איך
האט (וועלכער שפרינצאק יוסף פון קבר דעם פון ערד ביסעלע א , שפרינצאק) יוסף
א , בריח) מיין אויף ענטפער אלס בריוו הארציקן ווארעמן, אזא געשיקט מיר
זיך צו אריינגענומען מיך האט (וועלכער יבניאלי ש. פון קבר דעם פון ערד ביסעלע
דערמיט געפיבערט) האב איך ווען בעט, זיין אפגעטרעטן מיר און צימער זיין אין

באנוגענען. זיך איך וועל

אויםטערלישע מיין אויםצופילן שווער זייער ס'איז אז גוט, זייער פארשטיי איך
דאנען פון ביינער מיינע ברענגען אז גוט, גאנץ ווייס איך בקשה, משונהדיקע און

ווערן. פארווירקליכט נישט קיינמאל וועט לאנד הייליקן אין

דער אין זאך, אויסגעשלאסענע אן אויך איז  לאנד אין לעבעדיקער א זיין עולה
דער פון מקור דער דאנען פון לעבן. צו פארבליבן מיר איז וועלכע צייט קורצער
חוצפה באמת א פארלאנג, מיין אויסגעדריקט האב איך וועלכער אין דרייסטקייט,

פארלאנג. דיקער
16.1.1966 נאכט מיטן אין

אבער האט ער ישראל, קיין זיין צו עולה געווען זוכה נישט האט בראקער אליעזר
די פון אויפוואכונג נאציאנאלע די  ארבעט זיין פין רעזולטאטן די זען צו געווען זוכה
ווייניקע, די פון געווען איז ער ישראל. קיין זיין עולה זייער און ראטןפארבאנד פון יידן
נאציאנאל גליענדיקע און ברענענדיקע די אויפגעהאלטן און געהיטן האבן וועלכע
אונטערדריקנדיקן שווערן אונטערן געווארן פארלאשן נישט איז וועלכע קויל, ציוניסטישע

רעזשים.
לעבן, גאנץ זיין אונטערגרונט דער אין טעטיק געווען איז און געארבעט האט ער
ציוניסטישע נוצליכע און וויכטיקע א אויסגעפירט האט און עברית געלערנט האט ער
ווונדער, דעם באוויזן האבן וועלכע ווייניקע די פון איינער געווען איז ער שליחות.
דערמעגליכט האבן און ווירקלעכקייט הארבע די עקשנות זייער מיט דורכגעבויערט

פאלק. זייער
גו און היימלאנד זייער אין יידן סאוועטישע די פון זיך אומקערז דעם  נס דעם
בריוו קיין אים פון נישטא שטים. זיין געווארן פארשטומט ווידער איז לעצט צו

? נאד ער לעבט צי אים. וועגן ידיעה שום קיין און


