
מלחמה  ות\7ט ערשטער דער פאר
ראזען אריה

טייר פון ברעגן די ביי ליגט וואס קרייז, לוצקער אין שטעטל גרויס א איז ראזשישטש

ק"מ 20 פון מרחק א אין קיעווווארשע אייזנבאךליניע דער אויף זיר געפינט און םטיר
דורות. פיל פון עבר רייכן קיין נישט האט ראזשישטש קאוועל. פון ק"מ 50 און לוצק פין
ס'איז ווערט. היסטארישן א פון אלטערטימלעכקייטן איר אין געפינען נישט זיר ס'האבן

דעם טראץ קהילית. אנדערע אין ווי קהילה, דער פון פנקס דער פארבליבן נישט אפילו
מער און וויכטיקסטע די פון איינס און שטעטל אייגנארטיק אן געווען ראזשישטש איז

וואלין. אין שטעטלעד אנטוויקלטע

דאס איז ראזשישטש פון זקניהדור פון דערציילונגען די לויט און השערה דער לויט

באפעלקע דער פון פאלקסציילונג די צוריק. יאר 170 א מיט בערך אנטשטאנען שטעטל
שפעטער, יאר פופציק יידן. 702 געלעבט דאן דא ס'האבן אז באווייזט, 1847 פון ריבג

אלגעמיינער אן (פון נפשות 3169 צו דערגאנגען יידן צאל די איז ,1897 יאר אין

די האבן בדרךכלל . ציילונג) אפיציעלער דער לויט תושבים 4342 פון באפעלקערונג
פראצענט 8580 געבילדעט יארהונדערט איצטיקן פון אנהייב אין ראזשישטש אין יידן

אין האבן פאלאקן און יידן די חוץ אי שטעטל. פון באפעלקערונג אלגעמיינער דער פון
דייטשישע אייניקע געווען זענען שטעטל ארום אוקראינער. געלעבט אייך ראזשישטש

שטעטל. פון יידן די צו פראדוקטן זייערע פארקויפן פלעגן וואס לאנדווירטשאפטן,

לעב,* עקאנאמישע דאס

אנדערע און אייער פוטער, תבואה, פון עקספארט פון באוואוסט געווען איז שטעטל דאס
ארויסגעפירט פלעגט פראדוקציע די פארנעם גרויסן אין פראדוקטן ווירטשאפטלעכע

אין מילן גרייסע שטעטל אין געפינען אויר זיר ס'האבן וואגאנעס. פיל אין ווערן

וואל ארטיקן פון טעקסטילשטאפן אויסגעארבעט האבן וואס והנבשטאפן, פון פאבריקלעך
אוקראינע. אין נאכפראגע גרויםע אי געווען איז שטאפן די אויף פעדעם. אנדערע און
צוויי חוץ (א הענט יידישע אין איבערהויפט געפינען זיר האבן טעקסטילפאבריקן די
יידישע באשעפטיקט האבן זיי אויך ! דייטשן צו געהערט האבן וואס פאבריקלעד'

. ספעציאליסטן)

משר אין אינדוסטריע און מסחר פון שטעטל אלס בארימט געווען איז ראזשישטש
ערשטער דער פון אויסברוך דעם ביז אנגעהאלטן האט אנטוויקלונג די יארן. פיל פין

פון און ארמיי עסטרייכישער דער פון אנקומען מיטן .1914 יאר אין וועלטמלחמה

געווארן. פארניכטעט שטעטל גאנצע דאס כמעט איז 1915 יאר אין מיליטער דייטשישן

וואס ראזשישטש, פאדלאזט האבן תושבים סך א געווארן. אפגעברענט זענען הייזער פיל
די געווען זענען גרויס חורבות. פון בארג א אין געווארן פארוואנדלט פאקטיש איז
האבנדיק נישט שטעטל, אין פארבליבן זענען וועלכע תושבים יידישע די פון יסורים

פין באציאונגען די וואם דעם טראץ עקזיסטענץמעגלעכקייטן, און הכנסה שום קיין
שלעכטע. קיין נישט געווען דאן איז יידן די צו אקופאנטן די

פארנעמען מיטן און ארמיי עסטרייכישער דער פון אפטרעטן מיטן ,1916 יאר אין

פארברענט אינגאנצן כמעט שטעטל דאס איז ארמיי' תסישער דער דורר ראזשישטש

שטעט. אנדערע אדער לוצק קיין אריבער דאן זענען תושבים יידישע רוב געווארן.

אוקראינער, די דורך געביטן שטעטל אין מאכט די זיר האט קריג פון ענדע ביי
מאכט פוילישע די סטאביליזירט זיך האט 1920 יאר אין ערשט רוסן. אין פאלאקן

רשימה דער פון מחבר דער ראזען, אריה
וועלטמלח ערשטער דער פאר "ראזשישטש

משפחה אנגעזעענער אן פון זון א איז מה"
באשלאסן האט וואס שטאט, דער אין
ציתיסטישן דעם פארווירקלעכן פערזענלעך
ארץישראל. קיין זיין עולה און אידעאל
ברוך, ר' פאטער, דער איז 1925 יאר אין
און זין צוויי זיינע מיט לאנד אין געקומען
דער ער איז 1929 יאר אין טאכטער. א
יפו, אין אראבער די דורך געווארן מארדעט

מאורעות. בלוטיקע די בעת



וויינער שמילקע ר'

שקורניק. הנ>ה

אנגעהויבן האבן זיי שטאט. אין צוריקקערן אנגעהויבן דאן האבן יידן די שטאט. אין
און דאסניי פון קהילה יידישע די ארגאניזירט חורבות, די פון שטעטל דאס אויפשטעלן

איז יארן פון משך אין אנטוויקלען. זיך אנגעהויבן ווידער שטעטל דאס האט ארום אזר
נפשות. 5000 פון צאל די דערגרייכט האט אלן יישוב יידישער דער געווארן פארגרעסערט

אנגעהויבן האט און ניי דאס פון אנטוויקלען אנגעהויבן זיך האט קהילה יידישע די
פריער. ווי ווארצלען טיפע שלאגן

דריי געווען שטאט אין זענען וועלטמלחמה ערשטער דער פון אויסברוך ביזן

וועבוואל פון ווארשטאטן צענדליקער פונקציאנירט האבן זיי נעבן און פאבריקן גרויסע
היונה. זייער דעם פון געצויגן און געארבעט האבן משפחית הונדערטער שטאפן. און

לעבן נאציאנאלע און געזעלשאפטלעכע דאס

נישט סיהאבן אנטוויקלט. גוט געווען איז ראזשישטש אין לעבן געזעלשאפטלעכע דאס
געשטיצט האבן וועלכע מענטשן, גוטהארציקע סתם און גבאים עסקנים, קיין געפעלט

געווען אויך איז גרוים יארן. אלע טעטיק געווען זענען וואס צדקהאינסטיטוציעס, די
יוגנט. דער פון קרייזן די אין בעיקר געדאנק, ציוניסטישן פונעם אנהענגער פון צאל די
געזעל און סוחר ארטיקן דעם פון איניציאטיוו דער לויט איז 19023 יאר אין

אין מתוקן'/ "חדר א געווארן ארגאניזירט שטיינגארטן חייםיוסף די טוער שאפטלעכן
פאר פון באוועגונגען די פארמערט שטעטל אין זיר האבן 19045 יארן די פון לויף
יוגנט געגרינדעט זיך ס'האבן יוגנט. דער צווישן ריכטונגען אידעאלאגישע שידענע

אין "בונד". און ציוניםסאציאליסטן .ם ס פועליציון, ציוניסטן' די פון ארגאניזאציעם

יידן, אויף אנפאלן אנגעהויבן האבן וועלכן כוליגאנעס, מצד סכנה דער פון אנבליק
די פון און באזונדער ,בונד" , פון זעלבסטשוץ יידישע א געווארן געגרינדעט איז
די האבן אינטערעסן יידישע אלגעמיינע פון געביט אויפן אויר באזינדער. ציוניסטן

שפראר געמיינזאמע קיין געפונען נישט פארטייען יידישע

אויסגע זיר האט ראזשישטש אין באוועגונג ציוניסטישער דער פון טעטיקייט די
אגודה ציוניםטישע א געגרינדעט זיר ס'דואט ווארצלען. טיפע געשלאגן האט און ברייטערט

ארטיקע בעםטע די טעטיק געווען זענען איר אין ציוך. מבשרת "אגודת נאמען אונטערן
אלתר בראקער, נחום בראקער, אליהו האכמאן, פסח : זיי צווישן משכילים, און עסקנים
יוגנט ציוניסטישע די אנדערע. און שטיינגארטן יוסף חיים דראליטש, יהושע לערנער,

פאלקסביבליאטעק. א געגרינדעט האט ארגאניזאציע

פון חסידים פון שטעטל א שטעטל, יידיש פארשידנארטיק א געווען איז ראזשישטש

דא איז חכמה און תורה זייט. צווייטער דער פון ציוניסטן און משכילים פון און זייט איין
נישט כמעט זיר האט זיי צווישן קאמף פארביםענער דער האנטבייהאנט. געגאנגען

חסידי און טריסק חסידי פון : בתיתפילה פארשידענע געפונען דא זיר ס'האבן געפילט.

איז וואם שול גרויסע א און באן, דער נעבן שול זשאליבאווער א ביתמדרש, א אליק,
בנין מאיעסטעטישער הויכער א געווען איז דאס שטעטל. פון צענטער אין געשטאנען
שניידער. און קצבים די פון בתיתפילה די געפונען זיך האבן עקן ביידע זיינע אין און

נישט האבן וועלכע אלע, די פאר מקוםתפילה אלם געדינט האט שול גרויסע די
הויפן. חסידישע פארשידענע צו געהערט

מחלוקת גרויסע די

נישט גרויס געווען איז יידן ראזשישטשער די אייף רבין טריסקער פון השפעה די

נאר לעבן. פין שטחים אנדערע פארשידענע איו אויר נאר עניינים, גייסטלעכע אין נאר
איבערגעלאזט נישט האט וואס ז"ל, לערנער משהלייב ר' רב אלטן פון פטירה דער
אויס איז כסאהרבנות, דעם אויף זיצן צו ראוי זיין זאל וועלכער יורש, פאסנדן קיין
העיר, נכבדי די שטאט. אין פירוד א צו געווען גורם האט וואס מחלוקת, גרוים א געבראכן

רבין טריםקער צום אוועקגעפארן זענען שווארץ, משה און ביבערמאן אהרוןיוסף ווי
רבי טריסקער דער רב. נייעם א אויסקלייבן פון עניין דעם וועגן אים, מיט האלטן עצה אן
די פוין איינער מנוחה'ס, איציק ר' שטעטל אין דיין אלס נאמינירן באפוילן האט

.ויף. ד טריסקער פון פיגורן צענטראלע

אין געלערנט איך האב קינדעריארן די אין
לערער ביים און פאלקסשולע פוילישער דער
אין געוווינט האט וועלכע פערלמוטער, בונים
קינ געלערנט פריוואט האט און וועלניאנקע
פארעפנט האט ער עברית. און יידיש דער

צייטונגען, יידישע די אין דערציילונגען לעכט
אין און לוצק אין דערשינען זענען וועלכע
האט וויינער שמילקע ר' רבי דער ראוונע.

לימודים. יידישע געלערנט מיך
און הארציקער א געווען איז שמילקע ר'
לעבן גאנצן זיין האט וואס מענטש, ליבער
טובות. טאן און מענטשן העלפן געווידמעט
ציל און זין דעם געזען ער האט דעם אין
א זיך ביי געהאט האט ער לעבן. זיין פון
און קאסע גמילותחסדים פריוואטע קליינע
נויטבאדעפטיקן יעדן הלוואות געבן פלעגט
איינציקע זיין איז געטא אין פראצענט. אן
ישראל. לקבר זיין צו זוכה געווען תפילה
גע נפטר ווירקלעך זענען פרוי זיין און ער
ר' געווארן נפטר איז צוערשט הקברות.
איז שפעטער טעג עטלעכע און שמילקע

פרוי. זיין געשטארבן

ליקווידאציע דער פאר צייט קורצע א ווארן
בא געווען זוכה טאקע האבן און געטא פון
בית יידישן דעם אויף ווערן צו גראבן
קיבוץ אין לעבט וויינער שבתאי זון זיין

ידמרדכי.

פריגאל אברהם



במלכו!:'' "מירד האבן און עצה רבינס דעמ אנגענומען נישט האבן נכבדים די
סאלא חיים ר' גאין צום בריםק קיין אוועק זענען זיי געטאן? זיי האבן וואס געווען.
רב א פאר אייסגעקליבן זיי האבן עצה אן אים מיט זיר האלטן נאכן און ווייטשיק,
פערזענלעכקייט. בארימטע א און בעלתורה א ליטוואק א  בריסק פון הרי דוד אשר ר'
אונטער האט טייל אייו : ראזשישטש אין יידן די צווישן מחלוקת א אויסגעבראכן ס'איז
אויסדערווייל דער מנוחה'ס, איציק ר'  טייל צווייטע א און רב, נייעם דעם געשטיצט
איז שטעטל דאס און מחלוקת א אנגעהויבן זיך סיהאט רבין. טריסקער פון טער

מחנית. צוויי אין געווארן צעטיילט
שונאים געווארן זענען פריינדשאפט, אין בשלוט געלעבט תמיד האבן וועלכע יידן,
האבן און חסידים אליקער די אויפגעוועקט אויר זיר ס'האבן צווייטן. דעם איינער
האבן שוחט א אפילו ספעקטאר. משה ר' הרב  רב אייגענעם אן זייערס אויסגעקליבן

שפיטאלניק. ברוך ר' שוחט דעם  מענטשן זייערע פון איינגעלאדן זיי

מלמדים און "חדרים"
אויסגעצייכנט נישט זיר האט ראזשישטש אז אונטערשטרייכן, מען דארף בדוךכלל
לערנען געוואלט האבן וואס בחורים אנשיתורה. גרויסע פין אדער תורה, פון שטאט אלס
פונדעסטוועגן ישיבות. אנדערע פארשידענע אין לערנען אוועקגעפארן זענען תורה
ביתהמדרש אין זענען צייטנווייז און טובים ומעשים בעליתורה יידן געפונען זיר האבן
געוויינלעך ווי מען, האט דערציאונג און בילדונג די תורה. געלערנט און בחוריט געזעסן

לערער. פריוואטע ביי און "חדר" אין באקימען
"חדרים" די אין בילדינג ערשטע זייער באקומען האבן שטעטל אין יינגלעד אלע
מיכ גמרא לערנען מיט ענדיקנדיק און חדרדרדקי פון אנהייבנדיק מלמדים, ביי
מלמז און רבין פון דער גערעכנט זיר האט "חדר" בעסטער אלם פירושים. אלע
הא: וואס בןתורה, א ייד א  ישיבה סלוצקער געענדיקט האט וואס שוםטער, דוד
או1 תלמידים צאל גרויסע א ארויסגעגעבן האט ער בילדונג. אלגעמיינע באזיצט אויר

תנ"ה לערנען מיט אייםגעצייכנט זיר
טריסק פון ז"ל איריס משה ר' דערמאנען מען דארף מלמדים גוטע די צווישן
התמדז מיט האט וועלכער יראשמים, און תלמידחכם גרויםער א געווען איז ער
געווע מקיים האט ער אז זאגן, מען קען אים אויף תלמידים. זיינע מיט תורה געלערנט
אמו ודובר האמת על מודה ובגלוי, בסתר שמיים ירא אדם יהא "לעולם : פסוק דעם
הא; און מאל אימצייליקע ש"ס פון מסכתות אלע דורכגעלערנט האט ער בלבבו".
ארי! פארשטיין צו געבן און פשטות מיט סוגיות שווערסטע אלע פארענטפערן נעקענט
אייניק? געלערנט אים ביי האבן וואט תלמידים אלע די צווישן אופן. צוגענגלעכן א
געווע איז חייקל ז"ל. כשר חייקל חבר טייערער מיין אויסגעצייכנט זיו האט אף
דאי געווידמעט זיר האט ער סוגיות. שווערע פון תפיסה גיכע א מיט געבענטשט

ברודיי זכרו יהי טאג. לעצטן זיין ביז מצוות אפהיטן און תורה לערנען
זייענדי1 סיקילער. אברהם ר' געוווינט האט אירים משה ר' פון חדר פון שכנות אין
א! "חדר" אין אונדז צו אריינגיין אפט ער פלעגט בעלתורה א און חסיד א ייד א
תורו און חסידות פון עניינים פארשידענע וועגן משה ר' רבי מיטן שמועסן לאנגע פירן
אווע איז וועלכער אליעזר, יינגערער, דער אין מנשה פרידל, : זין זיינע געדענק איר
ע .1920 יאר אין לוצק פון חלוצים פון קבוצה ערשטער דער מיט ארץישראל קיין
ברודעו עלטערער דער שמאלי. אליעזר שרייבער העברעאישער באקאנטער דער איז

ציון". "חובבי פון חבר א און משכיל א געווען איז פרידל,

ונלמידיחכמים און עסקנים
ציוניסטיע אין געזען האבן רראס חסידים, אין מצוות שומרי יידן געווען סיזענען
יי א בראקער, אלתר ו" זיידע, מיין גלות. אין יידךפראגע דער פון לעזונג די אידעאל
וו$ ערשטע, די פץ געווען איז חסידות, אין געווארן דערצויגן איז וואס למדן, א
יידיש א פון געדאנק דעם אונטערגעשטיצט און ציון שיבת וועגן געחלומט האבן

. גלוז פריידע און הערשל

הזכרתנשמות אונדזער
וועגן זיך מען פארטראכט איינמאל נישט
פארקלעמען וועלכע דערינערונגען, געוויסע
איז אלץ וואס ווייטיק, פון הארץ דאס
נאך און אוועק, ווייט אזוי אונדז פון שויו

אוועק... אזוי ווי
אונדז פון יעדער וואלט פנקס א זכרונות,

נאענטע זיינע פון בלויז ארויסגעבן געקענט
אזא פון איינוווינער מיר, טייערסטע. און

דאך האבן ראזשישטש, ווי שטעטל קליין
קול יידיש שטיק א פארגעשטעלט זיך מיט
צו בלויז גענוג געווען ס'וואלט לעבן. טורעל
טייערע אונדזערע פון נעמען די דערמאנען
און הארץ ווירדע, מיט יידן יידן, פיינע און
וואס די פון נישטרעדנדיק שוין חכמה.
אליהו למשל, ווי, חכמים, רופן מיפלעגט
האר דער יונה, ר' ווי אנדערע, און פעפער

אסאך מיט יידל קליין א מיינער. רבי ציקער
לעבןגע די פון איינער נישט וואס וויסן,
זיין פון האט און אים געדענקט בליבענע

גענאסן. אסאך וויסן
פאר אירע מיט שולע יידישע אונדזער און
נישט געדענקט ווער לערער. און וואלטער
און פיש לערערין די יורמאן, לערער דעם
געקענט זיי וועגך דאך וואלט מען אנדערע.

שרייבן. און שרייבן



אין איינמאל נישט זיך דערמאנען מיר
: יאר גאנץ א פון יידן פיינע פשוטע, די
בענציע, פישל, גדליהברוך, ווי באלעגאלעס

אוועקגעבן געקענט נשמה זייער האבן וואס
זייער פון אפילו האט מען ; אנדערע פאר

גערעדט. נישט קיינמאל גוטסקייט

זייערע מיט בעלימלאכות אונדזערע יעצט
פא האנטווערקער דער ווי אינסטיטוציעס,

אונדזער און פאריין קליינהענדלער ריין,
נישט האט וואס פאריין, פראפעסיאנעלער
מיט שטעטל דאס אויפגעטרייסלט איינמאל

טע קולטורעלער און רעוואלוציאנערער זיין
בא א אונדז פון איר דארפט צי ; טיקייט
אברהםיצחק ווי ייד אזא פון שרייבונג
זיין דערמאנען צו גענוג סיאיז י שוסטער

אים האט שטעטל גאנצע דאס רוען לויה,
רו. אייביקער זיין צו באגלייט

געזעלשאפטלעכן צווייטן א למשל, נעמט,
אז זיך, דוכט מיר פיזנהאלץ. יאסי טוער,
משה שווער מיין באשרייבן צו כדאי ס'איז

תעל משפחה, זיין מיט שטריקךדרייער דעם
בע דעם געווען מקנא שטענדיק האט כער

אין געווען ער איז שטענדיק אבער קער,
און לאכנדיק שטענדיק שטימונג, גוטער א
שניאור, : זין דריי זיינע יעצט און גוטמוטיק,
לעבן זייער האבן וועלכע סענדער, און דוד
וועלט צווייטער דער אין געווען מקריב
און פאלק אונדזער פאר כבוד פארן מלחמה,

פעלקער. אנדערע

ל ותנדן די אויפרודערן וואס צי אבער

כוח קיין מער נישטא שויו איז דערצו און
מיר וואס גליקלעך, זענען מיר מוט. קיין און

און דורכשרייבן אייך מיט כאטש זיך קענען
. קאנטאקט.. א אנהאלטן

מיט זיך טרעפט מען רועו איינמאל, נישט

אסאך אסאך, זיך מען דערמאנט אייגענע,

וואס נשמות. מזכיר פשוט, איז, מען זאכן.
וועגן געווען, שטעטל אין אונדז ביי איז

? שרייבן געקענט וואלט מען וועלכן

פרץביבליאטעק שיינע אזא למשל, נעמט,

פישפיידער. אברהם פארוואלטער איר און
און קולטורטוער גרויסער א געווען איז ער

; פאלקסווערטלעך קלוגע מיט געשפראדלט
זייערע מיט קרייזן דראמאטישע אונדזערע
וואלט זיי פון איינער נישט וועלכער שפילער,

פראפעסיאנעלע מיט פארמעסטן געקענט זיך

ליבערמאן, גיטל למשל, נעמט, ; אקטיארן
שאמעס אלטער רערן, תאלף סאסנע, פריידקע

אנדערע. און

גענוגנדע א פאראן איז עס אז מיינען, מיר
שטעטל, אונדזער פון מענטשן באגאבטע גרופע

אונדזער טוען. צו דאס פעיק זענען וועלכע
ארבעט בכבודיקע די אז בלויז, איז ווונטש

ווערן. אויסגעפירט דערפאלג מיט זאל

ווארשע , גלוז פריידע און הערשל

1970 יוני ווארשע,

געזעלשאפטלעכער א געווען איז ז"ל' בראקער אלתר זיידע, דער הרצל. ר ד" פון מדינה

הילף סאציאלע פון עניינים די אפגעגעבן זיר האט ער כלל. פארן געזארגט אין טוער
גענויטיקט זיך האט וואס יעדן, פאר אפן געווען איז הויז זיין נויטבאדארפטיקע. פאר
זיינע פון דערווייטערט זיר ער האט יארן לעצטע די ווייטע. און נאנטע הילף, אין

הילף סאציאלע פון עניינים די געווידמעט אויסשליסלעד זיך און עסקים ניערזענלעכע
לייט. ארעמע פאר שטיצע און

פארנומען געווען יארן אלע אירע איז צדקת, א פרוי א חיהראזע, באבע די אויך
דער פון אנפירונג די יתומים. און אלמנות פאר הילף א>ן צדקה פון עניינים מיט

בראקער, נחום און אליהו : זין צוויי די פון הענט די אין איבערגעגאנגען איז פאבריק
אויסגע זיר האט און בןתורה א געווען איז וואם פאטעה מיין ברוד' איידעם זיין און
ראובךלייב, זיידן ביים געלערנט ער האט יוגנט זיין אין זכרון. גוטן א מיט צייכנט

למדנות. זיין מיט סביבה גאנצער דער אין בארימט געווען איז וואם

לערנען ער פלעגט תפילתשחרית פאר פארטאג. אויפשטיין פלעגט ע"ה פאטער מיין
מיט אפגעגעבן זיר ער האט טאג שבתדיקן גאנצן דעם גמרא. בלאט א און משניות
אינטערעסירט אויר זיר האט ער ספריקודש. אנדערע אזן מדרש תלמוד, לערנען

"הצפירה", צייטונגען די אבאנירט האט ער בילדונג. אלגעמיינע און ליטעראטור מיט
אנדערע. און "הזמן"

געזארגט האט זי וואס דעם חוץ וועגן. באבעס די אין געגאנגען איז ע"ה מוטער מיין

פון עניינים מיט אפגעגעבן אייר זיר זי האט קינדער, די פון דערציאונג די וועגן
נויטבאדארפטיקע. פאר הילף און צדקה

פלעגט טריםק, חסידי גדולי די פון איינער און ייד פרומער א וואקסמאן, שמעון ר'
ער ראזשישטש. אין באזוכן זיינע בעת רבץ, טריסקער פון רשות אין הויז זיין שטעלן
זאל עניינים. ציוניסטישע און וועלטלעכע אפגעבן זיר זין זיינע געשטערט נישט האט

געווען איז ער ז"ל. וואקסמאן לייבל זין' זיינע פון איינער ווערן דערמאנט גוטן צום דא

כגן משה חבר זיין מיט תלמוד לערנען ביים מתמיד פלייסיקער א און יושבאוהל א
אפגעגעבן זיך האבן וואס ערשטע די פון איינער געווען אויר איז ער ("טארביטשקע")'
א מיט ווי מסירותנפש, מיט געטאן דאס האט און פראפאגאנדע, ציוניסטישע מיט

אין איינציקער דער געווען נישט זין דעם אין איז וואקםמאן לייבל ארבעט. הייליקע
איינארדנען פון עול דעם געטראגן האבן שטעטל אין בחורים אייניקע נאף שטעטל.

אימפרעזעס. ציוניםטישע

טיף זיר האבן ראזשישטש אין יישוב יידישן דעם פון טיפן םפעציפישע עטלעכע
זייערע פארצייכענען און דערמאנען צו דא זיי כדאי ס'איז זכרין. מיין אין איינגעקריצט

: הזכרון ספר איו נעמען

און ערודיציע הויכע א מיט ייד ליטווישער א  זיניוק ישראלבער ר'
אין געווען עוסק זיר און שכל קלארן א מיט אויסגעצייכנט זיר האט ער בילדונג.

עניינים. געזעלשאפטלעכע

איז וואס משפחה, מתנגדישער א פון ייד ליטווישער א  ק ו ט י ק יערשבער

אויסערגעוויינלעכער אן אין אריינפאלן ער פלעגט דאווענען בעתן חסידיזם. צו אריבער

תאמרנה". עצמותי "כל : קאטעגאריע דער פון להביתאש חוצב א ממש התלהבות'

אין שעה 20 איז ער ק. י נ י ט ל א ק אלתר מתמיד י דעפ דערמאנען אויך דארף מען
האט לערער, פון הילף אן כוחות' אייגענע זיינע מיט געלערנט. און געזעסן מעתלעת
מיטלשולע די האט ער מאטורע. די באקומען און עקזאמענס אלע דורכגעמאכט ער

אין מעדיציךשטודיום אויף געווארן אגגענימען און אויסצייכנונג אן מיט פארענדיקט
אוניווערםיטעט. אדעסער


