פון די וו"ט1/
בערל

געלערשטיין,

כיויארק

ר' דוד הערשל ביינישעס 
אדער די געלערשטיינס
זיין נאמען איז געווען ר' דוד געלערשטיין,
אבער דער עולם אין שטאט האט אים גערופן
ר' דוד הערשל ביינישעס ,נאכן נאמען פון
זיין פאטער .ער איז געווען א שטילער און
פלייסיקער מענטש .באקאנט אין שטאט אלס
בעלמלאכה .ווען
אויסגעצייכנטער גוטער
אן
באשטעלן א גוטע
געוואלט
עמעצער האט
האלץארבעט אין זיין שטוב ,האט ער זין
געווענדעט צו ר' דודן און זיינע שותפים
ר' בער לעבעד און טייוול שוחט .זיי האבן
עס געמאכט די בענק און אלע מעבל אין
און האבן דארט
דער , ,טריסקער שול"
ארוןהקודש.
אריינגעשטעלט דעם פרעכטיקן
דאוונען אין שטיבל פון די
ער פלעגט
טריסקער חסידים ,אדער אין דער זשאליבא
ווער שול .ר' דוד איז געווען באקאנט אלס
אן איבערגעגעבענער ציוניסט .אין שטאט איז
געווען אנגענומען ,אז די משפחה געלערשטיין
שטאמט פון גרויס יחוס ,פון הרב יוםטוב
באוווסטער מפרש פון
ליפמאןהעלער ,דער
דער משנה ,וואס איז באקאנט טיטן נאמען
, ,תוספות יוםטוב" ,וועלכער איז מיט דריי
הונדערט יאר צוריק געווען רב אין בריסק
 16431634אין לודמיר
און אין די יארן
)וולאדימירוואלינסק(.

באפרייט דעם

קינדעריארן

פוילישן פריץ

דערציילט
אונדזער חבר ברוך קורן )קאס(
אינטרעסאנטן עפיזאד ;
וועגן ר' דודן אן
סאוויעטן
סעפטעמבער  ,1939ווען די
אין
האבן זיי
ראזשישטש,
קיין
אדיין
זענען
גוטבאזיצער ,דעם
ארעסטירט דעם פוילישן
זאפאלסקי .פאר די פוילישע צייטן איז
פריץ
שטאטראט
פארזיצער פון
ער געווען דער
)בירגערמייסטער( א לענגערע צייט .פאר אט
די , ,חטאים" אלס א געפערלעכער עלעמענט
סאוויעטןמאכט ,איז ער געזעסן
פאר דער
תפיסה פון דער גמינע ,ווו די
אין דער
נ .ק .וו .ד .האט אים געפארשט וועגן זיין פאר
גאנגענהייט.
זאפאלסקין האט אין
דער ארעסט פון
באאומרואיקט די
געוויסער מאס אויך
א
יידן פון שטאט ,היות מ'האט אים געקענט פאר
יידןפריינד ,און נישט
דעמאקראט און
א
ווינציק טובות האט ער געטאן יידן.
דערציילט ברוך קאס :

די ערשטע וועלטמלחמה געדענק איך ווייביק .איך געדענק נאר די באמבעס אין
די אקאפעס ,ווו די משפחה פלעגט לויפן זיך באחאלטן .דערנאך זענען מיר אנטלאפן
קיין קלעוואן.

אין חדר
נאך דער מלחמה ,ווען מיר זענען צוריקגעקומען קיין ראזשישטש ,בין איך שוין געווען
א חדריינגל .מיין ערשטער רבי איז געווען ר' הערש לייבעניו קאזאק ,אויף דער באמבע
גאס .מיין צווייטער רבי אייז געווען ר' לרמלמד )פישביין(  ,משה פישביינם טאטע,
וועלכן איך געדענק זייער גוט .ער איז געווען א ייד אן ענו.
מיין דריטער רבי איז געווען ר' יצחק ווישינקער ,וועמען איך בין פיל דאנקבאר.
פון אים האב איך אסאך געלערנט .צוערשט אץ דער ווייבערשול אויף זשאליבאוו און
נאכהער ביי מאטל ווייסבערג אין שטוב ,אויפן בארג .ער האט מיר געגעבן דעם יסוד.
איך געדענק זיין לאנגע ,אויסגעבויגענע האנט ,וואס פלעגט צודעקן דאס גאנצע
פנים ,ווען מ'האט זיך פארדינט ...דאס פלעגט פאסירן איין מאל אין א יובל.
שפעטער אין דער ישיבה ביי ר' יונה מלמד און אין דער העכסטער ל'אס ביי
ר' שלמה ז"ץ זכרונו לברכה .צוזאמען מיט פייוול שקורניק ,קאפל שפיטאלניק' מאטל
ווייסבערג ,משהלע קאגאן ,משה יוקעלזאן און נאך עטלעכע באגאבטע קינד;י האבן מיר
געלערנט גמרא.

אין דער

ראוונער ישיבת

נאכדעמ בין איך געפארן ^ין דער ראוונער ישיבה .דער ראשישיבה איז געווען דער
באוווסטער למדן ,דער פאלטאווער עילוי די יואל שורין ע"ה .א גאנצע רואך פלעג
איך עסן טעג ,דאס הייםט  יעדן טאג ביי אן אנדער בעלהבית.
די ישיבה איז געווען נעבן דער וואראקאטשקע ,אבער מיינע טעג ,דאם הייסט עסן
אויסער דער ישיבה ,פלעגן מיך פארטראגן איבער גאנץ ראוונע .פון "קאווקאז"
ביז "די קאזארמעס".
ראוונע איז געווען א גרויסע שטאט .פרייטיק און שבת פלעגן מיר עסן אין דער
ישיבה .אויף דעם פלעגן מיר א גאנצע וראך ווארטן .אלע ישיבהבחורים ,איבער פיר
הונדערט ,זענען געווען נאוואראדאקער חסידים )אנהענגער פון דער שיטה פון
מוסר ,ווי ם'איז געווען אין דער ישיבה אין נאוואראדאק  נאוואהאראדאק(.
מ'פלעגט לערנען יומם ולילה .אלע דאנערשטיק ביינאכט פלעגן מיר האבן א משמר,
דאס הייסט  :געלערנט א גאנצע נאכט אן איבערייס ביז שחרית.
פרייטיק פלעגט די "שכינה" רוען איבער דער ישיבה .פון צוועלף אזייגער בייטאג
פלעגן מיר זיר גרייטן אויף שבת .דער , ,עילוי" פלעגט מאכן קידוש אין גרויסן עסצימער.
ער איז געווען א נידריקער ,מיט ווייסע זאקן און שטעקשיך ,אבער 'זיין קול
האט ווי א גלאק געקלינגען איבערן גאנצן זאל .מיר פלעגן זיך טיילן מיט א שטיקל
חלה פאר "המוציא' /אבער דאס עסן איז נישט געווען דער עיקר .ביים "כל מקדש"
און '"מנוחה ושמחה" פלעגט זיך די געביידע שאקלען ...דער ניגון ליגט מיר נאך
היינט אין זכרון.
נאכדעם פלעג דער "עילוי" געבן איינע פון זיינע באוווסטע דרשות וועגן הלכותשבת.

די צוויי גדוליהדור ,דער פאלטאווער "עילוי" און דער "חפץ חיים''' זענען געווען
נאענטע פריינט און באקאנט אין פוילן אלס גדולים בתורה.
איך וועל קיינמאל נישט פארגעסן דעם שלושסעודות ,ווען דער "עילוי" פלעגט
דערלאנגען זיין שבתדיקע הויפטדרשה ,וועלכע האלב ראוונע פלעגט קמען הערן.
ער פלעגט זיר אוועקשטעלן אויף אן הויך בענקל ,כדי מען אל אים קענען זעען
און פערל פלעגט פליסן פון זיין מויל במשך א שעה! דערנאך א קלענערע דרשת,
נאר פאר די תלמידים ,ביי דער "מלווחמלכה".
די טיפע ,איידעלע און גייסטיקע עפיזאדן בארייכן די נשמות פץ די יונגע
תלמידים אויפן גאנצן לעבן.
צוריק קיין ראזשישטש ,בין איך געווען א פארברענטער
ווען איך בין געקומען
חסיד .א,יך בין נישט געשטאנען אין די ד' אמות פון א מיידל...

נייע ווינטן
אבער נישט לאנג האט עס געדויערט .דיאמאנדשטיין ע"ה איז געווארן מיין לערער
און ארונטער זענען די פאות מיט אלע זיבן זאכן...
נייע יוינטן האבן שוין דאן געבלאזן .א דאנק די לערער שמעין בינדער ,ישראל
חיים זיניוק און דיכטער ,איז די "תרבותשולע געווארן מיין קולטורעלע היים .איך
געדענק דעם כאר ,וואס מיר האבן געשאפן ביי בריינדל וואקסמאן אין הויז און מיט
לידער אץ געזאנג פלעגן מיר שטארקן אונדזער א.מונה אין ציון.
ווען אברך איז געקומען פץ קאוועל אונדז ארגאניזירן ,איז געשאפן געווארן דער
"החלוץ' /א קורצע צייט שפעטער איז אברך געקומען האס צווייטע מאל קיין ראזשישטש
און געבעטן פרייוויליקע חלוצים צו פארן אויף הכשרה  איך בין געווען דער ערשטער...

הכשרה אין

דאמבראוויץ

איר בין געקומען קיין דאמבראוויץ' נעבן סארנע אין פאליעסיע ,אין א קאלטע ווינטער
נאכט אין דעצעמבער  .1928עס האבן מיך אויפגענומען  6בחורות אץ  7בחורים .מיר
האבן אלע געוווינט צוזאמען אין צוויי צימערן אין א גוייש שטיבל.
דער קיבוץ איז געווען א נייע פליגה פון קלאסאוו אונטער דער אנפירערשאפט
פון מהרש"ק )לוטן מיסטער פון הקיבוץ המאוחד אין ארץישראל( .אלע  13בחורים

,,איך אליין האב געזען ווי דוד געלערשטיין,
רעכענענדיק זיך מיט דער סכנה פון
נישט
פארטיידיקן א , ,בורזשוי" ,איז געקומען
גיין
צו די פירער פון שטעטל און זיי דערקלערט,
זאפאלסקי איז טאקע געווען א גוטבא
אז
זיצער ,אבער ער האט זיך זייער גוט באצויגן
צו מענטשן און באזונדערס צו יידן ,וועלכע
זענען געווען גערודפט דורך דער פוילישער
באזונדערס האט ער זיך גוט און
מאכט.
אנשטענדיק באצויגן צו זיינע ארבעטער ,וואס
אונטערשייד
האבן ביי אים געארבעט ,אן
נאציאנאליטעט.
פון זייער
, ,אים דארף מען נישט זען ווי א בורזשוי,
געטעהנעט דער , ,פראלעטאריער"
 האט
ה^לטן
 וועלכן מען דארף
געלערשטיין
אין תפיסה ".
סאוויעטן האבן זיך ערנסט און מיט
די
צוטרוי באצויגן צו ר' דודס ווערטער און
ישובהדעת האט מען זא
נאך א געוויסן
תפיסה .דאס
באפרייט פון דער
פאלסקין
געלערשטיינס אינ
איז געקומען אדאנק דוד
זאפאלסקי איז ארויס פון
טערווענץ .ווען
ווייניקער
תפיסה איז ר' דוד געווען נישט
זאפאלסקי.
באפרייטער
גליקלעך ווי דער
ארויסגיין פון דער
איך האב געזען ביידע
תפיסה .ר' דוד האט געהאט די באפרידיקונג,
ארויסראטעווען פון
וואס אים איז געלונגען
געפענגעניש א פוילישן פריינט ,וואס האט
טובות געטאן זיינער צייט פיל יידן און
אפגעצאלט א חסד ,וואס ער
דערמיט אים
האט כשר פארדינט.

פארטייאישע

דיסקוסיעס

ער האט געהאט פינף זין און צוויי טעכטער.
געהייסן נחום ,בערל ,יאסל,
די זין האבן
הערשל און לייבל .בערל ,יאסל און לייבל האבן
געלערנט אין דער ישיבה און אין "תרבות".
זיין פרוי האט געפירט א באקאליי קרעמל,

חברים געזעגענען זיך מיט בערל געלערשטיין
אוועקפארן קיין אמעריקע .שטייען
פאר זיין
פון רעכטס אויף לינקס  :משה געלער ,שלמה
געלערשטיין,
טופיגעל פופה שמויש ,בערל
יצחק זיסקינד ; זיצן  :יהודית קאנדעל ,משה
פלאש און שושנה בירמאן.

קלאסאוו.

דאמבראוויץ ,פון
אזן בחורות זענען געקומען מיט צוויי וואכן פריער קיין
שטייךהאקעריי און זענען שוין געווען פיל מאנאטן אויף
זיי האבן געארבעט אין א
בראש איז געשטאנען דער חבר גורפינקל )וועמען איך בין געפארן זעען בעת
חבר
מיין ערשטן באוך אין ישראל אין  .(1961איך בין געווען דער ערשטער נייער
דאמבראוויץ ,
דארט .מיר האבן געארבעט אין א טארטאק ,צוויי און א האלב מייל פון
דער טארטאק האט געחערט צו דייטשישע יאהודים ,וועלכן זענען אגבאורחא געווען
פריינדלעך צו אונדז און צו אונדזער אידעאל...

עס האבן דארט געארבעט אן ערך טויזנט מענטשן 3 ,שיכטן אין מעתלעת
דאם
פארגרעסערן דעם קיבוץ .
געווען
אויפגאבע א.יז
אונדזער
ביינאכט.
און
בייטאג
בלוט
ארבעטספלעצער פון די גויים .דאס איז אנגעקומען מיט
האט געחייסן צונעמען
און שווייס...
הכשרה.

געשטאנען

איך בין דאן אלט געווען  18מיט א האלב יאר .קיין זאך איז מיר נישט
אין וועג .ווען איך פלעג בלויז איין רואך זיין א העלפער ביי א גוי אויף א
מאשין ,פלעג איך זיך צוקוקן ווי ער ארבעט אזן שנעל ווערן א באלעבאם איבער
דער מאשין.
ארום
אזוי
ארבעט.
אויסלערנען אים די
באלד פלעג איך נעמען א נייעם בחור
אוועקגעפארן פון קיבוץ
ארבעטספלעצער .ווען איך בין
פלעגן מיר פארנעמען מער
גרעסטער
הונדערט בחורים און בחורות  .דער
אין יוני  ,1930זענען מיר געווען עטלעכע
קיבוץ אין וואלין און פאלעסיע.

געוויסער

הכשרהקיבוץ
אהרן
חזן,

אין
שושנה
)אלע

אין

וואס

האט

דאמבראוועץ אין
נפתלי
גינדער ,

ישראל(

זיך

אין

געפונען

בערל

אין

זיך

געווען

מפרנס

געוואקסן און
שיין
אזוי ווי אין אלע
חות,
די
.

האבן
זין

זיך

לויט

קייט.
צווישן

זיך

נישט

און
חים

אויך

צום ,
הצעיר".

די

האבן

זין

צווישן זיי

שארפע

בערל

לייבעלע

און

זענען

אויף

האט

די

אנדערע

,

ארבעטער.

געווען

דעם

געהערט

צום ,

יאסל
,השומר

פארמישט

שטאט
פון יידישן לעבן אין
אדורכגיי
פאסירט אז
האט

האסטו
הויפטגאס,
געלערשטיינס.
די

נישט

באגעגנט

בערל
האט

בערל
זיך

געהאט א

אויסגעצייכנט
אלס

תלמיד

בה,

עלטסטער

כיתה.

איז ער
ראוונער

רונג
דער
א

געוויסע

די

ישיבות

און

'

,החלוץ",
קיבוץ

לערנען

אין
פון ר'
אין

שלמת

זיין

אין

דער

ישי

אין

דער

ז"ץ

גרויסע

באגייסטע

אין
לערנען
פארזעצן
געפארן
געלערנט
האט
ישיבה ווו ער

צייט.

אין

שארפן

מוח

און

האט

און

שפעטער
האט
ארויס

דאמבראוויץ.

זיך
אויף

האט ער

פארלאזן

אנגעשלאסן
הכשרה

אין

מער

די ארבעט איז געווען מאנאטאניש און איבער די כוחות .דאס געהאלט איז
טארטאק
ווייניק איון דאס איז געווען די הויפטםיבה ,וואס די בעליבתים פון
,זייער
ווייניקער ווי
געווען קעגן אונדזער ארבעט .מיר פלעגן קריגן באצאלט
נישט
זענען

ויכו

החייל",

אונדז'
זעלב

געווען

דיסקוסיעס

נחום צו , ,ברית

אלע ענינים
זעלטן ווען

ענדיק די
עמעצן פון

אז

אויסגעבראכן

געלערשטיינס

אין
און

דודן

טאגטעגלעכע לעבן איז געווען ארעם און שוועה אבער עס האט
דאס
יונגווארג ,געלערנט צו לעבן צוזאמען ,טיילן זיך מיט אזנדזער ברויט און זיין
דערפארונגען פון
שטענדיק .עס וואלט פארנזמען צי פיל צייט צו באשרייבן די
ווי א יאר מיט א האלב פון לעבן אין קיבוץ.

געטיילט

פארטייאישע

חילוקידעות.

,בית"ר"

זענען

אנגעהערי

איז

באדן

צום ,

קינדער

לעבהאפטע

איינמאל

און

די

און די

נאטירלעך,

,החלוץ",

געשעפט
גאס .אין
האבן
טעכטער .זיי

ביי ר'

געפירט

פאליטישן

זייער

אנטוויקלט.
זיךגוט
האבן
ברייטפארצווייגטע משפ

זייער

סיאיז

געלערשטיין.

פראנט פון

שפיטאלנע
הויז אויף דער
געהאלפן די
האבן איר
בכבוד

: 1939
זיניוק

צום
א
ר'

דוד

געלערשטיין

און

הויזגעזונט

דאס עסן איז געווען בצמצים  :ברויט ,הערינג' קארטאפלעס און איין מאל א וראך,
זונטיק פרי ציבעלעס געבראטן אין פעטס .דאס א,יז געווען א "לאקאוקע"' א מאכל
אויף וועלכן מיפלעגט א גאנצע ח אך ווארטן...
צוזאמענקלייבונג פון קינדער פון גאנץ פוילן .פץ פארשידענע
מיר זענען געווען א
פארשידענע מנהגים און אקצענטן' דאריבער איז דער ניסח געווען אממערסטן
היימען און
אידעאלאגיעס ווי החלוץ' גירדוניה ,פועליציון,
פארשידענע
עברית .עס זענען געווען
השומר הצעיר' ווי אויר לינקע פועליציון.
אינטערעסאנט .מיר פלעגן
דאס קולטורעלע לעבן און די אסיפות זעבען געווען
ארומרעדן אלע פראבלעמען און סעפציעל וועגן סערטיפיקאטן צו פארן קיין ארץישרא.ל.
יעדעס יאר פלעגן מיר קלויבן א נייעם ועד.
שוועריקייטן .א לידל
דער הייסער אידעאליזם און יוגנטברען האבן באליגט אלע
אלן א הורה  און מען האט פארגעסן אין עסן...
פרילינג  1930האבן מיר געהאט ביי אינדז אין קיבוץ א "פגישת קיביצי ווולין ופול
דעלעגאציעט פון אלע קיבוצים אין פוילן ,ווי
םיה"' צו ורעלכער ם'זענען געקומען
אויך אנפירער פון דער הסתדרות אין אדץישראל .א חוץ בךגוריון .ס'זענען געקומען
געשלאפן מיט מיר
צמח ,לוויט ,לויטן ,פינםקי מיט טבנקין בראש ,וועלכער איז
אין איין בעט.
מיר האבן געמוזט מאכן פלאץ פאר אלע געסט ,טיילן זיך אפילו מיט די בעטן.
די פגישה האט געדויערט פינף טעג .רעפעראטן' לעקציעס ,דיםקוסיעם  זייער אן
איינער האט גענאסן דערפון .םיאיז געווען א
אימפרעזע .יעדער
אינטערעסאנטע
גרויס דערפאלג.
צוריק

אין

שטעטל

אהיימגעפארן כדי צו ווארטן אויף מיין סערטיפיקאט ,צו פארן קיין
שפעטער בן איד
אחיימגעקומען א מאן' מיט
ארץישראל .איך בין אוועקגעכארן אין קיבוץ א יינגל א,ץ
פניםאלפנים,
זעלבסשטענדיקייט ,גרייט צו טרעפן דאם לעבן
אסאך דערפארונג און
.וואס עס זאל נישט זיין ...אבער דאם לעבן אין ראזשישטש האט שוין דאן געהאט
פאר מיר אן אן אנדער פנים.
דער מועדון "החלוץ" אין ראזישטש אי'ז דאמאלט געווען ביי גערען אין שטוב,
מיטגלידער .איך האב דאן געשאפן דעם
אונטער דער קלייט .ס'א.יז געווען אםאך
"השומרהצעיר".
"החלוץהצעיר" און געהא^פן שאפן "פןעליציון" איון

שושנה חזן )זילבער( ,וועלכע איז אויך
דאמבראוויץ ,דער
געווען אויף הכשרה אין
געקומען אין
ציילט ,אז ווען בערל איז
קיבוץ ,האט זיך דארט געענדערט די פיינט
לעכע באציאונג פון די גויישע ארבעטער צו
אפגעלאכט פון
די חלוצים .פריער האבן זיי
די יידן ,אז זיי זענען נישט געוווינט און
צוגעפאסט צו שווערער פיזישער אר
נישט
דערקוטשעט די
בעט .דער עיקר האבן זיי
מיידלעך .רועו בערל איז געקומען ,האבן די
גויים געזען אז ער האט אי א מוח און
אויך כוח ...און זיי האבן זיך באלד אפגע
טראגן.
אויך אין שטעטל האט מען געוווסט ,אז
געלערשטיין ,איז
בערל
און
נחום
ביי
האנט" .טראץ דעם,
"שטארקע
פאראן א
באנוצט מיט
וואס זיי האבן זעלטן זיך
זייער כוח ,האט מען זיך געקענט "פארלאזן"
אויף זיי בעת א געשלעג .די חברים פון , ,ה
חלוץ" האבן זיך געשטיצט אויף בערל ,און
די אנהענגער פון , ,בית"ר" אויף נחום...
ס'האבן אויך געוווסט די , ,שקצים" פון
הינטער דער שטאט ,אז יידן זענען נישט
הפקר און אז ס'איז דא ווער ס'זאל ענט
כוליגאנעס...
פערן די
דער גורל האט געבראכט בערלען צו די
ניויארק ,און
ברעגן פון , ,האדסאן" ,קיין
נישט צו די ברעגן פון , ,ירדן" ...ער קומט
אינטערעסירט זיך
קיין ישראל גאנץ אפט,
טעטיקייט פון בית
מיט אלע ענינים און
רוז'ישץ' .ער שטייט אין א שטענדיקער פאר
קאמיטעט פון אונדזער ארגון
בינדונג מיטן
סטאביל יעדע
אין ישראל און ער שטיצט
טעטיקייט אויפן געביט פון סאציאלער הילף,
מעותחיטין אויף פסח א .א .וו.
ווי
בערלס ,אדער ווי מען רופט אים אין
אמעריקע  באב ,גאנצער חלום איז געווען
באפעסטיקן
נאכן קומען קיין אמעריקע זיך
משפחה
אראפברענגען זיין
עקאנאמיש און
געוואלט
צו אים .אבער דער גורל האט
איבערגעבליבן איינער פון
אנדערש ...ער איז
זיין גרויסער משפחה און ער פילט זיין חוב
פאראייביקן זיינע עלטערן ,שוועסטער און
צו
ברידער דורך מעשים טובים ,פאר די אפ
ראזשישטש.
שטאמיקע פון
ארגאניזירט דעם ראזשיש
ער האט עס
קאמיטעט אין ניויארק ,געווען זיין
טשער
פארזיצער אין משך פון פיל יארן .איצט
קאמיטעט.
ערןפארזיצער פון
איז ער דער
ראזשישטשער ייד ,וועלכער קומט קיין
א
דערוויסט זיך וועגן
אמעריקע און באב
אים ,איז ער זיך מיט אים מטפל ווי מיט
אן אייגענעם ברודער...
אכסניה פאר די
זיין הויז איז א מין
ראזשישטשער און ער איז מקיים די מצוה
הכנסתאורחים לויט די בעסטע רא
פון
זשישטשער טראדיציע.

אבנר
חברים געזעגענען זין מיט בערל

געלערשטיין פאר זיין א3נאר קיין

אמעריקע.

שרון

זכרונות פון
שטעטל

אונדזער

ליטעראטור האט ממש באזונגען
די יידישע
די יידישע שיינקייט ,די רייכע טראדיציע און
קליינעם שטעטל.
פראכטפולע טיפן פון
די
דאס לעבן אין שטעטל איז געווען ארומ
משפחהדיקער ווא
גענומען מיט עפעס א
צווייטן האט גע
רעמקייט  :איינער דעם
קענט דורך און דורך ,ממש געוווסט וואס
עס קאכט זיך ביים צווייטן אין טעפל.
צווייטן מיט
גערופן האט איינער דעם
צוגאבנאמען פון זיין פאטער ,אדער גאר
א
סתם א צונאמען ,ווייל אנדערש האט מען
משט געוווסט וועגן וועמען עס רעדט זיך...
פארשידענע ,ווי,
די צונעמען זענען געווען
מאטעלס ,זייזי מיטן
למשל  :איצי מאיר
פאדאוואי ,רחל פון די רא
פויק ,יאשקע
דענעס ,רחל די שווארצע ,פעטקע מיט דער
אברהם
באבקעס,
איציק מיט די
טרובע,
 דער לץ
היטלמאכער(
קאלטשאק )דער
פון שטעטל און אסאך אנדערע צונעמן.
אינמיטן שטאט.
דער מארק איז געווען
ער האט געטיילט די שטאט אין פיר זייטן
זייטיקע
ארומגענומען מיט
און איז געווען
געסלעך .פון איין זייט פון מארק איז געווען
דער בארג ), ,מיטן באק"( ,וואס האט גע
ביתהקברות און צום דארף טא
פירט צום
פילנע ; אויף דער צווייטער זייט איז געווען
באןסטאציע;
דער פירטל זשאליבאוו און די
רעכטס פון מארק )צו מזרח( איז געגאנגען
דער וועג צום , ,אונטערן בריק" און לינקס
סטאוואק" און צום
 צום , ,אונטערן
)זאפאלסקיס הויף(.
, ,הויף"
באמבעגאס,
איך געדענק  ,אלס קינד ,די
ארבעטן
שוסטער פלעגן
ווי שניידער און
ביז טיף אין דער נאכט צוזינגענדיק זייערע
ספעציעלע לידער ; ווייסט אויס ,אז מיט די
דראטוועציער געוואלט
האבן די
ניגונים
אויסדרוקן דעם צער פון זייער שווער לעבן.
אין מארק זענען יידן ,גארנישט קיין תל
מידיחכמים ,געזעסן אויף די בריקלעך פון
די קלייטן און בארעדט די געשעענישן פון
עטוואס

טעגלעכן לעבן .אנדערע יידן
חסידיש געשטימט  זענען געקומען אויס
ביתמדרש און דארט בא
געפוצטע אין
וועלטלעכע געשעענישן און באמיט
האנדלט
אראפווארפן אלע דאגות פון
זיך דערביי
טאגטעגלעכן קאמף פאר חיונה.
א טייל יידן האבן געצויגן זייער חיונה
היטלמאכעריי,
זייגערמאכעריי,
פון מסחר,
זאגאטאווטשיקעס און א ריי אנ
בלעכעריי,
דערע מלאכות.
הערלעכע יוגנט,
איך געדענק די שיינע,
באפרידיקונג אין
וועלכע האט געזוכט איר
ציוניסטישע
נאציאנאלע
טעטיקייט פאר די
האבן זיך
יוגנטלעכע
אנדערע
אידעען.
אריינגעווארפן אין קאמף פאר דער , ,וועלט
ארגאניזא
דערלייזונג" און געשאפן לינקע
ציעס.

אסאך חברה <ענען שוין דאן געווען אויף הכשרה און אסאך האבן זיר געגרייט
צו פארן .איך האב געהאלפן שאפן דעם הכשרה קיבוץ אין ראזשישטש ,איבערן
פערציעזד ,אין דעם אלטן ביתיתימים.
דער בית"ר האט אינדז נאכגעטאן .מיר פלעגן קאנקורירן מיט זיי אין ארבעט,
ווי האקן האלז א.א..וו .תיי האבן ,אפילו ,געבראכט קיין ראזשישטש שטארקע פון
לוצק ; עס האט זיי געהאלפן ווי א טויטן באנקעס...
ארום דעם נייעם בנין פון "תרבות" ,וואס מיין טאטע מיט מיינע ברידער נחום
און יאסל האבן געהאלפן אויסבויען ,פלעגן זיך גרופירן אלע ציוניסטישע ארגאניזאציעס,
איינארדנען לעקציעס ,רעפעראטן און אראפרייסן רעפעראטן פון קעגנער...
איך בין געווען אקטיוו מיטן גאנצן לייב און לעבן .געהאלפן וויפל איך האב נאר
געקענט ; געהאלפן חברה פארן אויף הכשרה ,האקן האלץ' פארטיידיקן דעם קיבוץ א.א,.וו.
ייען איך בין געווען אין דאמבראוויץ אויף הכשרה ,זענען געקומען צו מיר אין
קיביץ ,פון ראזשישטשער "החלוץ' /שושנה חזן ,נפתלי זיניוק און אהרון בינדער.
זיי לעבן איצט אלע אין ישראל.
די לאגע אין פוילן איז געווארן ערגער און ערגער .די שונאיישראל האבן אויפגע
הויבן זייערע קעפ ,נאכן מיסטער פון היטלערס נאצים .אין די גרעסערע שטעט פלעגן
זיי רעדן אפן אויף בענקלעך ,אין דל גאסן ,וועגן "םוואי דא סוועגא" און "זשידזי דא
פאלעםטיני" .עס האבן זיך געעפנט אנטיסעמיטישע קלייטן צו קאנקורירן מיט די יידישע.
אין  ,1933ווען היטלער איז געווארן רייכסקאנצלער ,איז שוין געווארן א סכנה
פאר א ייד אין שטעטל צו גיין אליין אין גאס ביינאכט ,נאך צוועלף אזייגער ,ווען
דיעקעלבוימס עלעקטרי פלעג זיר אויסלעשן.
מ'האט געדארפט שפאלטן גויישע קעפ צו פארטיידיקן יידן .סיאיז געווען אזנדזער
חוב ,אין וועלכן איר האב מיר' פארשטענדלעך ,אקטיוו באטייליקט .די שטימונג ביי
יידן איז געווען א דערדריקטע ,דער וואלקן איז שוין געווען איבער די קעפ .ווער
עס האט געקענט איז געלאפן ווו סיאיז געווען א טיר אפן  ארץישראל' קאנאדע,
בראזיל' ארגענטינע און אמעריקע.

ראזשישטש  :שטייען פון
אנפירערשאפט פון פועליציון אין
די
שמואליוסל עקבער און הערשל פריגל ; זיצן :
שימשל ווידרע,
און מאניע בעקער.

רעכטס  הערשל קיבריק,
געלערשטיין
גורפינקל ,בערל

איך קום קי*ן

אמעריקע

איך בין איינער פון די ,וועלכע זענען דררכן שיקזאל אוועק קייז אמעריקע.
אין יאר 1933האט אן אמעריקאנער מיידל פון ניויארק ,וואס איז יצצט מיין ליבע
פרוי דארע ,באזוכט איר פעטער די ישעיהו קארען ע"ה .מיר האבן זיל באקענט ,געפעלן
און חתונה געהאט.
איך בין געקומען קיין אמעריקע דעם 11טן סעפטעמבער  ,1934ערב יוםכיפור,
פונקט צום שלאגן כפרות .א פרעמד לאנד ,א פרעמדע שפראך .איד האב אנגעהויבן
ארבעטן ביי מיין ווייבס ברודער ,אין די גענוצטמעטאל ביזנעס .פינף יאר ש*עטער,
בין איך אריין אין ביזנעס פאר תיך אליין.
די ארבעט איז געווען "עבודתפרך' .א דאנק גאט ,איך האב נישט וואם צו זינדיקן.
גאט איז געווען גוט צו מיה איך האב געהאט דערפאלג .איך לעב אן אינטערעסאנט לעבן.
צוויי דריטל פון מיין לעבן האב איך געלעבט אין אמעריקע ,אבער מיינע טיפסטע
געפילן פארן עבר געהערן דעם שטעטל און דער פארלוירענער משפחה .מיינע שטארקסטע
געפילן פאר דער צוקונפט געהערן צו ישראל.
נאום דב בר' דוד ברי צבי בייניש גלרשטיין.
יוסף פיזנהאלץ

שרה

)סומא(

פיזנהאלץטורקלטאוב בעת א קבלת9נים פאר
ביתראזשישטס.
אין

אורחים פון

חוץלארץ

דראמאטי
קולטורקרייזן,
ס'זענען געווען
שע קרייזן א .א .וו .דער קאמף איז געוועג
געהערשט א
ביטערער און דאך האט
א
צוזאמענלעבן פון אלע שיכטן,
הארמאניש
וועלטאנשויאונגען.
טראץ זייערע פארשידענע
א גרויסע באדייטונג פאר אונדזער שטעטל
האט געהאט די גרינדונג פון דער יידישער
וועלטמלח
פאלקסשולע נאך דער ערשטער
מת .אין דער דאזיקער שולע האבן זיך אק
באטייליקט די לינקע "פועליציון" און
טיוו
דער , ,בונד".
פאלקסשולע איז
דער גרינדער פון דער
געווען נחמן סוסעל ,וועלכער האט צוזאמען
מיט זיין פרוי רחל ,די לערערין ,מיט ליבע
שטעטלדיקע
פארשטענדניש דערצויגן די
אין
יידישע יוגנט.
דראמאטישער קרייז האט זיך
אויך דער
אנטוויקלונג פון קול
באטייליקט אין דער
טורעלן ניווא פון דער יוגנט אין שטעטל.
אויספירן ,מיט גרויס
דער קרייז פלעגט
דראמאטישע ווערק.
דערפאלג ,יידישע
מיין ברודער ,יוסף פיזנהאלץ ,איז געווען
פאלקסשולע און סיי
טעטיק סיי אין דער
דראמאטישן קרייז .ער איז געווען א
אין
שטילער און באשיידענער מענטש .זיין גאנץ
אידעאליסט אין
גרויסער
לעבן געווען א
געווידמעט דאס גע
זיין גאנצע פרייע צייט
איבערהויפט איז ער
זעלשאפטלעכע לעבן.
האנטווערקער פאריין און
געווען טעטיק אין
אין זיין באנק.
פאלקסמענטש און אן
ער איז געווען א
איבערגעגעבענער פריינט צו זיינע חברים .ער
טראגיש אין די
אומגעקומען זייער
איז
אקופאציע.
ערשטע טעג פון דער דייטשער

שרה

פיזנהאלץטורקעלטאוב

