
לוצק פון זכרונות בי1טל א
טאראכטע סגינהור, נתן

געדריקט ווערט, די אדער זכיה, די האבן אמאל וועלן שורות די אויב נישט ווייס איך

חנם אויפמישן דאס ברענגען קען עס נוצן וועלכע נישט, איר ווייס אויר ווערן. צו
לעבן, שטייגער א עקזיסטענץ, שווערע אזן טרויעריקע א געווען דאר ס'איז עבר. ווייטיקן

אייביקייט. דער אין אוועק איז וואס

ווייטן דעם פון פאסירונגען און זכרונות פארגעסן. נישט דאם זיר לאזט דעם טראץ
דורות פארלוירענע די אז ממש, פארלאנגען אנגענעם, זיין צו פון אפילו ווייט אמאל,

, ווערן. פארגעסן אינגאנצן נישט זאלן

די אין מזרחווענט די פארנומען האבן וואס די, וועגן געווארן געשריבן איז אסאר
די אבער ; בעליטאקסע די : גערופן אמאל זיי האבן אנדערע ווי אדער בתימדרשים,

געווארן. דערמאנט ווייניק זייער זענען הענט, מאזאלישע מיט די עמד'דיקע'

באוווינט האבן וואס יידן, די פון עפיזאדן אייניקע אחיפברענגען פתוון וועל איד
. לוצק) שטאט די גערופן האבן מיר (ווי לויצק פון מיזרחטייל דעם

און סטראיעניע נאווע ווילקע, לוצק, פון מזרחטייל דעם נאד געדענקען וועלכע די
באלאניע, גרויםע די דובנע. און ראוונע קיין וועג אויפן ביתהקברות, דעם נאר ווייטער,

נאך ביז ביתהקברות דעם הינטער פון ווייט זיגזאגיק געצויגן זיד האט וואס סטער, דער
אין לאטקעס. בענעס ביז נידעווקרא*נע שטאט די פאנאנדערגעטיילט און טורמע דער
סטעלמא קאוואליעס, באלעמעלאכעס, יידישע הארעפאשנע געוווינט האבן געגנטן יענע

שטעקלדרייער. קיין נישט פראדוקטיווע'  סטאלארעס כערס,

און מעלות מענטשלעכע זייערע מיט באזונדערס טיפן. די שילדערן צו איז שווער
אומגעקומען. טראגיש אזיי איז וואם דור א : שוואכקייטן

: עפיזאדן עטלעכע דערמאנען דא וויל איד

שול ברון'ס חיים

בעת קעפ שפאלטן שול חייםברוךס אין מען פלעגט התורה, קריאת נאד שבת, יעדן

די באעוולט האט מען אז טענהס, די צוליב אויסגעבראכן זענען וואס געשלעגן, די

פון יידן בכבודיקע די און עליות. די פארטיילן בעתן איזוואשטשיקעס און באלעגאלעס

א נעמען שבת אין ייד א קען ווי פארשטיין, געקענט גארנישט האבן מזרחוואנט דער
און טלית, מיטן צודעקן ארבל, אין אריינלייגן אים שיל, דער פון לייכטער מעשענעם

קאפ... אין אים מיט דערלאנגען

פייערל משהלע

בית דעם נאר ווייט געוווינט ער האט סטראיעניע, נאווע דער פון תושב א זייענדיק

דווקא נישט בעלעגלה, א זיינע. שכנים ארומיקע אלע ווי קבצן, גרויסער א הקברות.
פאסאזשירן. געפירט האבן וואס זיי, צווישן פץ מיוחסים די פון

: סחורה צעפירט האט ער בעליעגלות. איינפערדיקע די פון געווען איז משהלע

פעסל א גאר אדער קארטאפל, זעקל א מיל, פינטשוקס אדער פרידמאנס פין מעל זעקל א

נישט קיינמאל יזיך האט משהלע אבער געווען, פרנסה שווערע א יאנישן. פון הערינג
געווען אימער ער איז זייטן, אלע פון געפייפט האט דלות דער וואס טראץ פארקלאגט,

באדעקט געווען איז ואס פנים, זיין אויף געליגן איז שמייכל שטענדיקער א פריילעך.
בעקעלעך. לאכנדיקע שטענדיק מיט און בערדל קיילעכדיק קליין א מיט

נאר מזרחוואנט, דער אויף נישט שולעכל, ביתהקברות אין ער האט געדאוונט

סגינהור, גתו רשימה, דער פון מחבר דער
פאליטישע לעבהאפטע א געפירט האט וואס
געפינט לוצק, שטאט זיין אין טעטיקייט
צום געהערט און טאראנטע אין איצט זיך
טענה'ט, ער פארבאנד. ראזשישטשער ארטיקן
פארשטאט ,א , געווען דאך איז לוצק אז

". ראזשישטש.. פון



אויער אין געבן צו שנעל א וועמען אויסגעקוקט שטענדיק טיר. דער ביי אימער
דאוונען... נאכן לאנג פלאמען פלעגט אייער דער אז אזוי

מאמען, מיין נאד קדיש געזאגט און קינד א געווען דאן נאד בין (איד 1916 אדום
די פאר "פראספעריטי" שטיקל א געווען איז שולעכל) ביתהקברות אין דווקא און
דורכגיין לוויות די פארבאטן האט רעגירונג עסטרייכישע די בעליעגלות. איינפערדיקע
געווען איז מען און טיפיס, דער געבושעוועט דאן האט לוצק אין ווייל שטאט, דער דורך

באלאניע. דער דורך ברמינן דעם פירן געצווונגען
האט סעמיטשקעס די פון יחיאל ווו גאס, דער פון נאמען דעם נישט געדענק איך
אויפן באלאניע, דער צו בריקל א אריבערגיין געמוזט מען האט גאס דער פון געוווינט.
משה אויף געווארט מען האט מעריב' אין מנחה צווישן איינמאל, ביתהקברות. צום וועג
איז ער און  טאג זעלבן דעם זיין קובר געמוזט האט מען וועלכן ברמינן' א און
איז משה און  צוגעפאלן איז נאכט די און מעריב געענדיקט שוין האט מען נישטא.
קברנים, די פאנאנדערגיין. זיר אנגעפאנגען האבן קדישזאגער די נישטא. אלץ נאך
האבן טאג, זעלבן דעם קבורה צו ברמינן דעם ברענגען מחוייב געווען זענען וואס
וואס זעען, כדי אנקומען געדארפט האט ער וואנען פון וועג אויפן ארייסגעלאזט זיר

: מצב פאלגענדן אין געפונען אים זיי האבן ענדלעד פאסירט. אים מיט האט
איז באלאניע' דער צו טייכל קליינעם דעם איבער בריקל דאס איבערפארנדיק
בארגאראפ פארנדיק ביתהקברות. צום בארגאראפ געפירט האט וואס בערגל, א געווען
משהלע הינטן. אין משהן געדוצקעט און פארויס אראפגערוקט ברמינן משהם זיר האט
פערד דעם דערלאנגענדיק גערוקט ווייטער זיר האט מת דער און וואגן פון אראפ איז
אי; משהלע און וואגן דעט איבערגעקערט צעווילדעוועט' זיר האט פערד דער הינטן. אין

תהילים... געזאגט און מזרח, צו פנים מיטן קערפעה טויטן ביים געשטאנען
אלטער פון ווייט נישט ווילקע, אויף : "פייערל" משהלע פון שפיצל אנדער אן
 פרנסות משהלעס פון איינע געווען אויר איז דאס קעלבל. א אוועקגעפגרט איז פרעס'

פגר. דעם א'וועקנעמען פארן פעלעכל דאס אפשינדן
אויס האט ער שפאס גרויסן א מאכן צו אויף אויסגענוצט פאל דעם האט משהלע
עם אז אזוי זייט' א אין קעפל דאס פארדרייט קעלבל, טויטן פין פיסלעד די געגלייכט

פיסלעד. די אויף געשטאנען און געווארן פארפרוירן איז
למדן א ייד א  סטראיעניע נאווע דער אויף תושב אנגעזעענער אן גאדיעס, חיים
אין געפירט האט וועג דער פעדאיעץ. קיין דארף אויפן גיין פארטאג יעדן פלעגט 
זאל עס אז אזר, אוועקגעשטעלט קעלבל דאס האט משהלע ביתהקברות. פון זייט דער
אז געהאלפן, נישט האט תפילתהדרך קיין ווי אזוי גאדיעס. חיים פון וועג אין שטיין
האט  הונט) א סיאיז אז געמיינט' האט (ער וועג פון אפטראגן זיר זאל ,הינט" , דער
גיין נישט טאג דעם טאר ער א; השמים' מן איז דאס אז אנגענימען' גאדיעס חיים

געלאכט. הארציק האבן בתוכם' איר און שפאס, דעם פון געהערט האבן וואט אלע
דארף... אויפן

נטרתי לא שלי כרמי

פאר טורמע אין רואך יעדע שפייזפעקלעד צושטעלן איר פלעג 19241925 ארום
זייערע געבן איד פלעג ארעסטירטע פאליטישע לוצקער די פאר ארעסטירטע. פאליטישע
טורמע. אין געבראכט זעלבסט שפייז דאם האבן זיי אין געלט סומע א רואך יעדע קרובים
האראכאוו, פון חברים געזעסן אויך תפיסה לוצקער דער אין דאן ס'זענען אבער
וועלכע פאר ישראל)' אין איצט זיר געפונען זיי פון (אייניקע בערעסטיטשקע לודמיר,
ארויפגעלייגט מיר אויף האט זארעמבא געוויינלעך' ביז' זארגן, געדארפט האב איך

לאפעס. זיינע
סטראיע נאווע דער פון איזוואשטשיקעס די פון איבערגעגעבנקייט די געדענק איר
אין פעקלעד די איבערפירן מיט אנדערע און געלט, מיט העלפן מיר פלעגן אייניקע ; ניע

זיי. פאר געפערלער זייער געווען איז וואס תפיסה,
תושב חשובן זייער נישט א צי גיין צו פארארדנט מיר מען האט 1925 ווינטער
אלס נישט תפיסה, דער פון געווארן באפרייט איז רואם סטראיעניע' נאווע דער אין

רוזנברג חנה און משה
מונק). יוסל פון (עלטערן



צו פלאנען ארעסטירטע פאליטישע אייניקע אז איבערגעגעבן' מיו האט ער פאליטישער.

אויף ארויסלאזן זיי וועט מען ווען נאכדעם זייט. סאוויעטישער דער אויף אנטלויפן
סאוויעטישע די אריבער 1925 פסח טאג 8טן דעם טאקע איז גרופע ערשטע די פארוקע.

וואל, מעכל עפל, רבקה צילער' טאניע געפונען זיר האבן גרופע דער אין גרענעץ.
וואס אייניקע. נאך און סגינהור מאיר ברודער מיין גאסקא' מאיר שניידעה הערשקע

לא שלי כרמי  הכרמים את נוטרה "שמוני נישט. קיינער ווייסט געווארן איז זיי פין
נטרתי"...

אנדערע און קאריצער פנחסל ר' רבי דער
אנטקעגן געוווינט האט וואס קאריצער' פנחסל ר' רבץ דעם דערמאנען דאי נאד וויל איך
אלץ האט און  געחברט זיר האב איר וועמען מיט געוווםט האט ער פוקס. אהרון

קרופנואר חיים סטעלמאר' ענדזע קאלקעה מעכל זיין מזכיר דא איר וויל אויר פארשוויגן.
אויםטייטשונגען זיינע מיט ציבעק פייסי און גאט'/ "פערטל גערופן האט מען וועמען

ארן גיטמוטיקע פון גאלעריע אומפארגעסלעכע אן געווען איז דאס השירים. שיר פון
מענטשן. פרייליכע

דאמע'' ,שווארצע , די
פארשפרייט איז 19281927 יארן די אין

איינוווינער ראזשישטשער די צווישן געווארן

ריזיקע מיסטעריעזע א עפעס אז , קלאנג א

ביי באהערשט דאמע'/ ,שווארצע , די , פרוי

אירע אויס שטרעקט און שטאט די נאכט

פארשפעטיקן וועלכע אלע, צו הענט לאנגע

פאר חברישע די פון אתיים אומצוקערן זיך

נאכט. דער מיטן אין וויילונגען

גע ציטער מיט האבן מענטשן סאך א

וועלכע צו , די צו איז וויי און ,אך , : רעדט

מוטערס ". . צו. זיך רירט דאמע" ,שווארצע , די

טעכטער, און זין זייערע געווארנט האבן

אין שפאצירן זיין נוהג זיך פלעגן וועלכע

יוגנט די אין פארברענגען און גאסן די

אז שעה'ן, שפעטע די ביז ארגאניזאציעס

אתיים. אומקערן פריער וואס זיך זאלן זיי

אומגעקערט זיך האב איך ווען איינמאל,

געגאנ איך בין נאכט, דער טיטן אין אהיים

געווען ראן איז וואס מארק דעם דורך גען

די בלויז מענטשן. פון פוסט און וויסט

שטעקנס מיט געגאנגען זענען נאכטוועכטער

אפגע זיך דאן האב איך . הענט.. די אין

וואס שומר, דעם וועלוול ר' נעבן שטעלט

קלייטן" ,צען , די געתיטן און געשטאנען איז

ריכטיק סיאיז אויב געפרעגט, אים האב און

די אין אז שטאט, אין דערציילט מען וואס

גע שרעקנדיקע די ארום זיך דרייט גאסן
שטאלט.

אז געלייקנט, נישט האט וועלוול ר'

מיט האט ער געזען. געשפענסט אזא מיהאט

צייטנ אז דערציילט, אויגן בלישטשעדיקע

וואס געשטאלט, גרויס א ער זעט ווייז

דעם ביי (אזיערע) סטאוואק איבערן שוועבט

ווערט ארום זיך קוקט מען ביז און בריקל,

וועלוול ר' וואלקן. א ווי פארשווונדן זי

געהאט מורא האט ער אז געזאגט, האט

איז ער אבער איר, צו דערנענטערן זיך

עקזיסטירט געשפענסט אזא אז איבערצייגט

. . שטעטל. אין

רחל פון הויז אין געוווינט האבן מיר

אזיערע, דער צו נאענט , ראדענעס" די ,פון ,
ווארשיינ אלע לויט איז איר איבער וואס

. דאמע" ,שווארצע , די געפלויגן לעכקייטן

אהיים דערגאנגען איך בין שרעק גרויס מיט

, פענצטער א דורך שטוב אין אריין בין און

איבערגעלאזט האט ע''ה מאמע די וואס

שטובמענטשן, די אויפוועקן נישט כדי אפן,

טיפן א אין פארזונקען געווען זענען וועלכע

. . שלאף.
ש. . א

ביתראזשישטש. אין סגינהור נתן לכבוד אויפגאמע


