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 מײַ ן שטעטל קָאצק
Kock, My Town 

 
Motl Siemiatycki 

translated by Helen Mintz 
 
 
 
 
 
 

Introduction: Motl Siemiatycki, the author of this excerpt from the Kock Yizkor Book , 
1

was born in 1906 in Kock , Poland. He attended a Polish gymnasium, married, and had 
2

two children, a son and a daughter. He and his daughter Henia (now Helen Neudorf), 
born in 1935, survived the Holocaust in Warsaw, passing as Christian Poles. 
Siemiatycki’s first wife and son did not survive. After the war, Motl Siemiatycki 
remarried and moved to Montreal, Quebec, where he and his second wife had five 
children, one of whom died at the age of two. 

The Kock Yizkor Book, published in Israel in 1961, includes both a poem and a 
short memoir by Motl Siemiatycki. The short memoir, translated here, is entitled Mayn 
shtetl Kotsk. Using a third person narrator, Siemiatycki conveys the experiences of a 
young boy from a Hasidic family, both at home and in the community. Starting in the 
first decade of the twentieth century, the memoir covers the period up to the end of 
World War 1. Siemiatycki’s writing is suffused with affectionate humor and a writer’s 
eye for intimate and vivid sensory detail. Moving from the experiences of one little boy 
to the experiences of the entire community, the memoir details the huge changes that 
took place in Jewish life in Kock as a result of World War One.  

The picture of Hasidism that Siemiatycki paints is particularly interesting. We 
find Hasidic men playing an active role in various modernist trends in the shtetl 
including the Haskalah and the Zionist movement. 

Both Helen Neudorf and Myer Siemiatycki said their father read Yiddish 
literature voraciously. He wrote in the basement of their Chomedey (suburban 
Montreal) home, filling Hilroy notebooks with his Yiddish literary output. Included in 
Motl Siemiatycki’s writing is a book length memoir about his experiences in Warsaw 
during World War Two with his young daughter. Myer Siemiatycki’s final words to me 

1 The Kock Yizkor Book can be accessed at 
http://www.yiddishbookcenter.org/collections/yizkor-books/yzk-nybc313816/porat-eliyahu-sefer-kotsk. 
The Jewish Gen English translation of the titles for the entries in this book can be accessed at 
http://www.jewishgen.org/yizkor/Kock/Kock.html. 
2 The Polish c is pronounced like ts in English. The English pronunciation of the Polish Kock is Kotsk. 
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about his father’s life as a writer were, “He often spoke about his frustration in getting 
his work translated into English.”  

Motl Siemiatycki died in 1997 in Montreal, Quebec.  
 

Thank you to the following for help with this translation and introduction: Ken Hiebert, 
Rachel Mines, Helen Neudorf, Rabbi Marna Sapsowitz, Myer Siemiatycki, and Paul 
Slodovnick.  
 

Kock, My Town 
 
1. 
 
I was born in Kock in 1906. My earliest childhood memories, from when I was five or six 
years old, are all bound up with warm, sweet days. I guess I was rarely allowed to leave 
the house in the cold days of winter. 

Bright, golden summer days! The large marketplace is peaceful and sleepy, 
bathed in sunlight. It’s quiet. If you listen hard, you can hear a fly buzzing. The open 
doors of the shops look like dark, empty eyes. You can hear a hum coming from a few of 
the shops. Rokhele the Cantor’s wife is sitting with some of her neighbors in the front of 
Yosef Mayer the Cantor’s ironmonger shop. They’re completely engrossed in a 
conversation that has no end. At the other end of the market, in Israel Mendel’s grocery 
store, overflowing with boxes as usual, the porters yawn loudly, every so often 
boisterously showing off their strength. There are two wooden huts in the middle of the 
marketplace where Berishl and Yankel Markhevke sell soda water from noisy siphons. 

On my way to cheder, at the corner of the market, at the entrance to Białobrzegi 
Street (formerly Berka Yoselevitsha Street), I pass tables laden with baked goods. The 
buzzing black flies swarm onto the sugarcoated cookies, disturbing the women trying to 
grab a delicious snooze. The fruit stalls on both sides of Yatke Street already show signs 
of life—every so often, a customer appears to buy apples, pears, or plums. Then the 
market immediately returns to snoozing. But suddenly one of the town goats sneaks up 
to a stall and tries to taste a piece of fruit. A noisy hullabaloo ensues. Mendel the Stork’s 
wife, Mala Feyge, their daughters, and us cheder boys run as fast as possible, trying to 
catch the goat. Suddenly I find myself in the narrow lane where Itshe Mayer, my 
teacher, lives. 
 

2. 

My first teacher, Itshe Mayer, was short and fat. He limped and was always happy. The 
teacher was obviously hoping for a kaddish, a male child. But even though his wife, who 
squinted in one eye, bequeathed him a baby girl every year, this didn’t interfere with his 
good humor. Sometimes he’d become very jolly, and holding one hand under his ear, 
sing one of his favorite little songs: 
Der rebenyu hot mikh geheysn, geheysn 

 
3 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (May 2017) 

Niselekh opraysn, niselekh opraysn. 
Hoykh zenen di beymelekh, 
Kleyn zenen di yidelekh, 
Kenen nisht dergreykhn, 
Kenen nisht dergreykhn.  

3

 
We cheder boys were very fond of our teacher. We used to join in the song. Itshe 

Mayer also took us with him to recite the Krias shema when women gave birth. He 
would lead us in the Hamalakh HaGoel Oti.We all knew it by heart, and sang along with 
him. Then we’d shout loudly, “Good night to the little boy,” and the sound would echo 
through the entire town. 

After Itshe Mayer, I studied with Mayer Ayzik, Efrayim Moyel, Shyele (a young 
teacher), and last of all with Pinkhes Itsls. Of all of them, my first teacher, Itshe Mayer, 
is most clearly etched in my memory. 
 
 
3. 
 
Memories of the Radzin Hasidic prayer house surface in my mind. I would go to the 
prayer house with my father. The sound of Yakov-Leyb, a neat and well-respected older 
Jew singing “Lekha dodi” at the lectern, still rings in my ears. I used to join in with my 
child’s voice, feeling very grown up. When everyone started singing, it felt to me like an 
entire forest had burst into song. 

It was Friday night after dinner. My parents and brothers were already asleep. 
The Shabbos candles had burnt down, but the large oil lamp on the table was still lit. A 
pleasant warmth wafted from the ceramic tile oven. I couldn’t fall asleep. All my senses 
were alive with the singing of angels. “Lekho dodi likras kalo”/ “Come my beloved to 
greet the Shabbos bride.” I would sit up, trying to find the source of the song. I was in a 
trance. The singing came from within me. “Kol atsmosay toymarno”/ “All my bones 
declare your greatness.”  

On Saturday mornings, the prayer house took on a different appearance. The 
men  sat at a long table and read the weekly Torah portion in a tune that blended 
Shabbos and weekday melodies. Mordkhele Kaveblum, a little hunchbacked Jew with a 
studious looking forehead and a handsome face, leaned on the lectern, engrossed in a 
religious book. Every so often he would call my father over and point out something in 
the text with a refined white finger, smiling with pleasure at his own novel 
interpretation. I felt so proud of my father. 

3 Our rabbi told me, told me  
To grab some nuts, to grab some nuts. 
The little trees were large.  
The little Jews were small, 
And couldn’t reach 
And couldn’t reach. 
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During the summer, on Shabbos evenings before the Minkhe prayers, my father 
would walk the paved Radzin road with a few of the older youth, and they would talk 
and talk. Words like “Haskalah” and “tradition” filled the silent evening air. I walked 
behind my father without understanding a single word of their lofty conversation. 
 

 

4. 

A few years before the start of the First World War, my father opened a branch of a St. 
Petersburg bank in Kock. Our house became a meeting place for the youth and 
progressive people in the town, and a group formed that met regularly. As I recall, this 
group included Avraham Tsharne, who became the rabbi in Brisk; Shyele, Hershele the 
rabbi’s  son; Yeshaye Vaysbrot; Yakov Hertz, who was still very young at the time; 
Dovid-Tevl Monczarz ; Khayim Shye Zaltsman; and others. The Zionists who later 4

became active in our town, came from that group. 
At our house, people were always discussing, arguing, and imagining new worlds. 

My mother wasn’t happy about this. With her naïve religious outlook, she was afraid my 
father would leave the path of righteousness. It’s interesting that it was my grandfather 
Itshe, who travelled to Warsaw regularly on business and was therefore quite worldly, 
who assuaged my mother’s fears. He assured her it was possible to be a good Jew while 
supporting the Haskalah and other modern trends. Later, when my brother Yankel 
attended the Russian high school that had just opened in Kock, my mother hardly 
objected. 

But this progressive group only represents a small minority of the Jews in Kock. 
At that time, most Kock Jews resolutely held onto the old religious way of life, as Jews 
had done for centuries. 
 

5. 

August 1914. The First World War broke out.  There was a general mobilization in 
Russia. It was a turning point in history—and also in Kock. An image of Byalobzheger 
Street sticks in my mind. Gurtshinski, the clerk, is calling out the names of the reserves 
to be taken to the station in horse-drawn wagons to go to war. The wailing and crying of 
the women, both Christian and Jewish, was unimaginable. I was crying with them. 
When the horses began to move, the women grabbed onto the wagons and were dragged 
along for quite a distance. 

My father had the only subscription to a Russian newspaper in Kock. It came to 
the bank all the way from St. Petersburg. Jews used to come into the bank to get the 
news and follow the war maneuvers. Heated arguments broke out. Some supported Tsar 
Nicholas’s troops while others backed the Austro-Hungarians and the Germans. Their 

4 In Yiddish: Montshazh 
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voices reached the heavens above. Both sides insisted they were better versed in 
strategy, as though they’d spent their entire lives engaging in warfare. 

It wasn’t long before the front came close to Demblin (Ivangorod), a Russian 
fortress forty-five kilometers from Kock. Military action continued for a long time there 
and the thunder of distant cannons echoed in Kock. We boys figured out that if we put 
our ears to the ground, the rumble of the cannons sounded louder and more powerful. 
We would lie on the ground, listening. 

 
6. 
Then suddenly the war became completely serious. There were no more heated 
arguments, no more childish play. During the dreary, rainy days of autumn 1915, Jewish 
families began to appear in Kock. They’d been driven from their homes in Demblin and 
Kozienice, towns near the front. Each day brought new wagons carrying poor Jewish 
men, women, and children, soaked through from the rain. The Russian authority gave 
them only a few hours to leave their homes, and no means of transport. 

The Jews of Kock, overcome by this tragic sight, immediately undertook rescue 
operations. The homeless were given places to stay in people’s homes. A relief 
committee was organized. They opened a kitchen for the homeless where breakfast and 
a midday meal were served. The kitchen was in the courtyard of my uncle, Noyekh 
Grinheym, I remember the dedication of the kitchen volunteers: Leybush Kreytzman, 
Avraham Velniazsh, Avraham Zakalik, Avraham Eybeshitz, Yehyel Tashemka, Yakov 
Hertz and others. The relief committee warmed the hearts of the unlucky with their hard 
work and dedication. Their meetings were held in our bank.  

A few months later, the front approached Kock itself, and the evacuation of the 
civilian population began. One bright summer morning, we carried our old familiar 
baggage out of our house, sat ourselves down in a large wagon, and set off for Siedlce, 
where my Uncle Yosel lived. My Grandfather Itshe, my Grandmother Basha, my Uncle 
Simkha, and my Aunt Leah and her two children went with us. My Grandmother Basha 
took only her book of women’s prayers in Yiddish and her Tsene-rene, a Yiddish 
translation of the Torah for women. 

On the road between Radzin and Lukov, we kept seeing Russian troops moving in 
the other direction. My grandfather recognized one of the soldiers and called out a warm 
“Gut morgn” to him. The soldier didn’t answer. He shook his head to show my 
grandfather that he couldn’t interrupt his prayer and continued praying. The sight of a 
Jewish soldier walking and praying on his way to the front moved my grandfather to 
tears.  

 
7.  
After a year in Siedlce, which was under German rule, my father and grandfather 
decided to return to Kock. The economic situation in Siedlce was extremely difficult, and 
there was no way to earn a living. One cold winter day in 1916, we returned to Kock after 
our period of homelessness. After the multi-storied houses in Siedlce, the Kock market, 
covered in a deep layer of snow, appeared somehow wider and more expansive than 
before. Icy snowflakes sparkled in the cold air. Flocks of black crows flew onto the white 
roofs of the old huts. Everything was so quiet. I thought of the story my Grandmother 
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Basha had once told me about a conversation between the old Kock rebbe  and a 
5

shoykhet, a ritual slaughterer, from the nearby villages. I imagined that the conversation 
took place on a similar peaceful winter morning.  

This is the story my Grandmother Basha told. “One day, a village shoykhet came 
to see the old rebbe and complained about the villagers who made no end of trouble for 
him whenever he declared an animal unkosher. The village shoykhet implied that it 
made good sense for him to replace the Lukov shoykhet who was already an old man 
with poor eyesight. The Kock rebbe turned his back to the village shoykhet and  looked 
out the window at the white, snow-covered world outside. Black crows were fighting 
over a pile of chicken guts lying on top of the garbage. “You see those crows?” the rebbe 
asked the shoykhet. “They are the souls of wicked ritual slaughterers.”  

When I was a child, my grandmother Basha told me many stories about the Kock 
rebbe. She knew as much about him as the Hasidim from former times had known.  

We settled back into the town again. At that time, there were plenty of ways to 
earn a living. Jews hustled and bustled, doing all kinds of work. After the expulsions and 
discrimination under the Tsars, everyone was breathing a little easier. Also, 
relationships with the Polish population weren’t too bad. After all, we were under the 
same occupation. The German authority established a city council that was half Polish, 
and our working relations were friendly and cooperative.  
 
8. 
At that time, I was studying with my final teacher, Pinkhes Itsls. But the cheder already 
felt restrictive to me. New winds were blowing in Kock. A cultural association with a 
youth club was established for studying and producing theatre. In short, life was about 
to change.  

The introduction of electric lights into Kock heralded something new. The 
brothers, Yisroel and Leybl Zakalik, simple uneducated Jews with lots of energy, set up 
an electric generator and, just as God had decreed on the earth, there was light in Kock! 
Everyone was amazed. The goyim crossed themselves. It was really something. The 
lights didn’t go out even in the wind and rain! Older Jews viewed the lights with 
suspicion, as a portent of modern times and heresy. 

When the school term ended, I stopped going to cheder. My mother was angry. 
She’d hoped at least one of her sons would be religious. My older brother studied at the 
Lukov Gymnasium, and my younger brother Dubtshe had also stopped being observant. 

Some of my friends were already members of the youth club that was part of the 
Cultural Association on Wesoła Street, near Yisroel Mendel’s grocery store. My father 
wouldn’t let me participate. “You’re still too young,” he argued, “and should keep 
studying.” But my friends won out. I left the cheder to attend the youth club with them. 

This was a time of immense political and social change in Kock. The Zionist 
organization was also founded during that period. The first meeting, where they chose 
the board of directors, took place in Yankel Tofel’s home. I attended with my father. 
Leyzer Siemiatycki was appointed chairman, Yeshaya Vaysbrot was responsible for 
running the meetings, and Michal Rak became the treasurer. Yakov Tofel, Yakov Hertz, 

5 Kock is probably best known to Jews as the home of the Kock (Kotsker) Rebbe, 1787-1859. 
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Avraham Tsharne and Gershon Bronshteyn were also members of the board of 
directors. They all threw themselves into the work with true Hasidic ardor, recruiting 
members, conducting meetings, collecting money for the Jewish National Fund, and 
doing various other things.  

A day school for children was established with Hebrew as the language of 
instruction. It was a turning point for Kock: a Hebrew school for both boys and girls! At 
first the school was housed on the premises of the Zionist organization – two large 
rooms on the second floor of our home. But the rooms quickly became too small because 
of the large number of parents wanting to enroll their children, so the school moved to a 
larger location in Mordekhay Yosef Zusman’s courtyard. The teachers in the school 
were: 

- Yakov Hertz: Hebrew grammar and singing. (Hertz, who now lives in Israel, was 
the living spirit of Zionist cultural work and dedicated all his youthful energy to 
it.); 

- Yitskhok Elye Tsukerman: Jewish history;  
- Yoyne Zigelman: arithmetic, Yiddish, and other subjects.  

A year later, professional teachers were brought to Kock to teach Hebrew and secular 
studies.  

The school, which continued to grow and develop, was extremely successful. 
 
9. 
It is difficult to convey the enormity of the disruption that took place in Jewish life 
between 1917 and 1918. After many years of tsarist repression and chaos, the Jewish 
population embraced the waves of freedom, which altered and sometimes even 
destroyed the old, established way of life. This was a period of great turmoil in Jewish 
cultural life in the cities and towns of Poland. People yearned for culture and knowledge. 

The establishment of the Zionist organization, the Hebrew school, the street 
collections for the Jewish National Fund by girls wearing white and blue ribbons 
(Frimet Zakalik, Dvoyre Libfraynd, Riva Rotboym, Feygele Zaltzman, Chava Goldfinger, 
and others), the cultural association, the concerts and recitations—only someone who 
lived through that time can imagine the enormous upheaval that took place on the 
streets and in the alleys of Kock. A small Zionist Hasidic prayer house was even 
established where people prayed on Shabbos and holidays. The cantor, Yakov Hertz, was 
from a religious Hasidic family and had studied in a yeshiva as a youth. He was an 
excellent singer with a resonant voice and was particularly well known for his recitation 
of the slikhes prayer. He drew people to the Zionist prayer house from other synagogues 
and prayer houses.  
 

This powerful cultural and political movement reached its height at the end of 
1917, when news of the Balfour Declaration reached Kock. People were overjoyed. 
Elaborate and impressive meetings were held at the Zionist headquarters and in the 
larger synagogues. Everyone was enthusiastic about the happy news—not only the 
Zionists, but also ordinary workers. 
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But the joyous atmosphere did not last long. After signing the armistice, the 
German army withdrew from our town, and the Poles began to run the state. An 
independent Poland was created out of the ruins of Russia, Germany, and Austria, but 
the national aspirations of the Polish people were poisoned with anti-Semitic slogans. 
Jews were immediately attacked as they travelled from one place to another. In the 
village of Oszczepalin,  close to Kock, Poles murdered the mill owner, Dovid 6

Shtshepeliner. 
And so another illusion met its death.  

6 In Yiddish: Shtshepelin 
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 מַײן שטעטל קָאצק
 

1 
 איך בין געבױרן געװָארן אין קָאצק אין יָאר 1906. די ערשטע בילדער ֿפון מַײנע קינדער־יָארן שװימען אױף ֿפַאר מיר

 נָאר ֿפון מַײן ֿפינֿפטן ָאדער זעקסטן לעבנסיָאר, און זענען ֿפַארבונדן מיט װַארעמע שײנע זומערטעג. װַײזט אױס ַאז
 אין די קַאלטע װינטערטעג ֿפלעגט מען מיך גַאנץ זעלטן ַארױסלָאזן ֿפון שטוב.

 העלע, גָאלדענע זומערטעג! דער ברײטער מַארק ליגט מיט זוניק ליכט בַאגָאסן, רוִיק און שלעֿפעריק. שטיל, מען
 הערט קױם דָאס זשומען ֿפון ַא ֿפליג. די געװעלבן מיט די ָאֿפענע טירן קוקן ַארױס װי לײדיקע טונקעלע בַאשָאטנטע

 אױגן. נָאר ֿפון אײניקע הערט זיך ַא גערױש: אין יוסף־מאיר חזנס אַײזן־געװעלב זיצט אין ֿפרָאנט רחלע די חזנטע
 און עטלעכע שכנות ַארום איר, און זענען שטַארק ֿפַארטָאן אין ַא לַאנגן שמועס, װָאס הָאט נישט קײן ענדע. אין

 ַאנדערן עק מַארק, בַײ יֹשראל־מענדלס קָאלָאניַאל־געװעלב, װעלכער איז שטענדיק ֿפַארלײגט מיט קַאסטנס, זיצן
 טרעגערס און גענעצן הױך אױֿפן קול, און ּפרּוװן אױס טומלענדיק ֿפון צַײט צו צַײט זײערע ּכוחות... אין מיטן מַארק

 צוויי הילצערנע בודקעס, אין װעלכע בערישל און יַאנקל מַארכעװקע ֿפַארקױֿפן סָאדע־װַאסער ֿפון רױשנדיקע
 סיֿפָאנען.

 אױֿפן װעג אין חדר, אין רָאג ֿפון מַארק, בַײם ַארַײנגַאנג אין ביַאלָאבזשעגער גַאס (לעצטנס בערקַא יָאסעלעװיטשַא),
 גײ איך ֿפַארבַײ טישלעך ֿפַארלײגט מיט געבעקס. זשומענדיקע שװַארצע ֿפליגן בַאדעקן די צוקער־בַאשמירטע

 קיכעלעך, און שטערן די יִידענעס כַאּפן ַא געשמַאקן דרימל. אױף דער יַאטקע־גַאס — שטעלן מיט אױּפס ֿפון בײדע
 זַײטן גַאס. דָא איז שױן ַא ביסל טומלדיק — ֿפון צַײט צו צַײט בַאװַײזט זיך ַא קונה אױף די עּפעלעך, בַארנעס און

 װענגערקעס. און בַאלד דרימלט װידער דער מַארק. ָאבער ָאט גנֿבעט זיך צו שטילערהײט ַא שטעטלדיקע קָאזע צו
 ַא שטעל און ּפרּוװט ֿפַארזוכן ַא ֿפרוכט — עס װערט ַא גערױש, ַא געּפילדער. די בָאטשַאנעס, מַאלע־ֿפײגע מיט די

 טעכטער און מיר חדר־יִינגלעך לָאזן זיך הענדעם־ּפענדעם לױֿפן נָאך דער קָאזע... און בַאלד בין איך שױן אין ַא
 קלײן געסעלע בַײ מַײן רבין איטשע־מאיר.

2 
 מַײן ערשטע רבי, איטשע־מאיר, ַא נידעריקער און דיקער, הינקט אױף ַא ֿפוס און איז זײער ַא ֿפרײלעכער. זַײן װַײב,
 ַא ביסל שיקלדיק אױף אײן אױג, ֿפלעגט ַאלע יָאר אים בַאשענקען מיט ַא מײדל, און דער רבי הָאט דװקא געװַארט

 אױף ַא קדיש, ַא בן־זכר... דָאס הָאט ָאבער נישט געשטערט זַײן ֿפרײלעכקײט. צַײטנװַײז ֿפלעגט ער װערן זײער
 לוסטיק און הַאלטנדיק די הַאנט אונטערן אױער ֿפלעגט ער זינגען זַײנס ַא בַאליבט לידל:

 דער רביניו הָאט מיך געהײסן, געהײסן
 ניסעלעך ָאּפרַײסן, ניסעלעך ָאּפרַײסן,

 הױך זענען די בײמעלעך,
 קלײן זענען די יִידעלעך,
 קענען נישט דערגרײכן,
 קענען נישט דערגרײכן.

 מיר קינדער אין חדר ֿפלעגן מיטזינגען דָאס לידעלע, און שטַארק ליב געהַאט דַאן אונדזער רבין. איטשע־מאיר דער
 מלמד ֿפלעגט אונדז אױך ֿפירן לײענען קריאת־שמע בַײ ַא קימּפעטָארין. ער ֿפלעגט דָארט ֿפָארזָאגן דעם גוט

 
10 



In geveb: A Journal of Yiddish Studies (May 2017) 

 אַײנגעשטודירטן „מלאך הגואל“ און מיר נָאך אים — און דַאן ֿפלעגט אונדזער אױסגעשרײ „ַא גוטע נַאכט דעם
 קלײנעם יִינגעלע“ ֿפַארהילכן דָאס גַאנץ שטעטל.

 נָאך איטשע־מאירן, הָאב איך געלערנט בַײ מאיר־אַײזיק, אֿפרים מוהל, שִיעלע (ַא יונגער רבי), און דַאן בַײ מַײן
 לעצטן רבין, ּפנחס איצלס. דָאך ֿפון ַאלע איז מיר ַאמבולטסטן אַײנגעקריצט אין זּכרון מַײן ערשטער ֿפרײלעכער

 מלמד — איטשע־מאיר.
3 

 ָאט שװימט אױף ֿפַאר מיר דָאס רַאדזינער שטיבל, װּוהין איך ֿפלעג גײן מיט מַײן ֿפָאטער דַאװנען. נָאך איצט קלינגען
 אין מַײנע אױערן די „לכה דודיס“, װָאס יעקֿב־לײב, ַאן עלטערער בּכֿבודיקער און זײער זױבערער יִיד ֿפלעגט

 אױסזינגען בַײם עמוד. מיט מַײן קלײן שטימעלע ֿפלעג איך אים צוהעלֿפן, און בשעת־מעׂשה ֿפילן, ַאז איך בין שױן ַא
 גרױסער... װען דער עולם הָאט זיך צעזונגען, הָאט זיך מיר געדַאכט װי ַא װַאלד הָאט זיך צערױשט...

 ֿפרַײטיק צו נַאכטס נָאכן עסן. אין שטוב שלָאֿפן שױן מַײנע עלטערן און ברידער. די שבת־ליכט שױן אױסגעגַאנגען,
 ָאבער דער גרױסער „עלֿפער“ לָאמּפ אױֿפן טיש ברענט נָאך. ֿפון קַאכל־אױװן װײעט מיט ַא ליבער װַארעמקײט. איך
 קען נישט אַײנשלָאֿפן: מיט ַאלע חושים הער איך דָאס געטלעכע זינגען, די שירה ֿפון מלָאכים — לכה דודי לקראת

 ּכלה... איך זעץ זיך אױף און זוך ֿפון װַאנען קומט דער געזַאנג? ס׳איז געװען װי ַא ֿפַארֿפלײצונג, דער געזַאנג איז
 געקומען ֿפון אינעװײניק — ּכל עצמותי ּתאמרנה...

 שבת ֿפרי בַאקומט דָאס שטיבל ַאן ַאנדער אױסזען. מען זיצט בַײ ַא לַאנגן שולחן און מען איז מעֿביר־סדרה מיט ַא
 הַאלב שבתדיקן הַאלב װָאכעדיקן ניגון... מרדכילע קַאװעבלום, ַא קלײן הױקערדיק יִידעלע מיט הױכן לומדישן

 שטערן און ַא הדרת־ּפנים, שטײט ָאנגעלענט בַײם שטענדער, ֿפַארטיֿפט איבער ַא סֿפר. ֿפון צַײט צו צַײט רוֿפט ער
 מַײן טַאטן, װַײזט מיט ַאן אײדעלן װַײסן ֿפינגער אױף ַא חידוש און איז זיך מתװּכח מיט ַא שמײכל. װי שטָאלץ בין איך

 דַאן געװען אױף מַײן טַאטן!
 שבת ֿפַאר נַאכט, ֿפַאר מינחה, אין די זומערטעג, ֿפלעגט דער טַאטע ַארױסגײן מיט ַא ּפָאר עלטערע בחורים אױֿפן
 רַאדזינער שָאסײ און עּפעס ַא סך גערעדט מיט זײ. אין דער שטילער ֿפַארנַאכטיקער לוֿפט זענען געֿפַאלן װערטער

 װי הׂשּכלה, אױֿפקלערונג, טרַאדיציע אַאז"װ. איך גײ נָאך מַײן טַאטן און ֿפַארשטײ נישט קײן װָארט ֿפון דעם הױכן
 שמועס.

4 
 ַא ּפָאר יָאר ֿפַאר דער ערשטער װעלט קריג, הָאט מַײן ֿפָאטער געעֿפנט אין קָאצק ַאן ָאּפטײלונג ֿפון ַא ּפעטערבורגער

 בַאנק. אונדזער הױז איז געװָארן ַא צוזַאמענטרעף־ּפונקט ֿפון דער יוגנט און ֿפון די ּפרָאגרעסיװע עלעמענטן אין
 שטעטל. עס הָאט זיך געשַאֿפן בַײ אונדז ַא שטענדיקער קרַײז, צו װעלכן עס הָאבן געהערט װי איך געדענק,

 ַאֿברהם טשַארנע (שּפעטער רֿב אין בריסק), שִיעלע (הערשעלע מורה־הוראהס זון), ישעיה װַײסברָאט, יעקֿב הערץ
 (נָאך דַאן זײער יונג), דוד־טעוול מָאנטשַארזש, חיים־שִיע זַאלצמַאן א"ַא. ֿפון דעם קרַײז הָאט זיך שּפעטער

 אױסגעבילדעט דער ציוניסטישער ַאקטיװ אין שטעטל.
 בַײ אונדז אין שטוב ֿפלעגט מען ּתמיד דיסקוטירן, שטורעמען און בױען נַײע װעלטן... מַײן מוטער איז ָאבער ניט
 געװען צוֿפרידן ֿפון דעם. מיט איר ּתמימותדיקן ֿפרומען חוש הָאט זי געֿפילט, ַאז מַײן ֿפָאטער װעט ַארָאּפגײן ֿפון
 דרך־הישר... אינטערעסַאנט איז, ַאז דװקא מַײן זײדע איטשע, װעלכער ֿפלעגט ֿפון צַײט צו צַײט בַאזוכן װַארשע

 צוליב זַײנע געשעֿפטן און איז שױן געװען מער „װעלטלעך“ — הָאט בַארוִיקט מַײן מַאמען און איר ֿפַארזיכערט, ַאז
 מען קען זַײן ַא גוטער יִיד מיט הׂשּכלה און נַײע געדַאנקען. װען עס הָאט זיך שּפעטער געעֿפנט אין קָאצק ַא רוסישע
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 גימנַאזיע און מַײן ברודער יַאנקל איז דָארט ַארַײנגעטרעטן לערנען הָאט מַײן מַאמע זיך שױן ניט ַאזױ שטַארק
 קעגנגעשטעלט.

 דער דָאזיקער ֿפָארגעשריטענער קרַײז ָאבער איז דַאן געװען ַא קלײנע מינדערהײט ֿפון די יִידן אין קָאצק, װעלכע
 זענען נָאך געשטַאנען ֿפעסט אין דעם ַאלטן ֿפרומען שטײגער לעבן, װי מיט יָארן צוריק.

5 
 אױגוסט 1914. עס ברעכט אױס דער ערשטער װעלטקריג. ַאלגעמײנע מָאביליזַאציע אין רוסלַאנד. ַא װענדּפונקט

 אין דער היסטָאריע — און אױך אין קָאצק... אין זּכרון איז מיר געבליבן ֿפון דעם געשעעניש ַא בילד אױף דער
 ביַאלָאבזשעגער גַאס. דער שרַײבער גורטשינסקי רוֿפט אױס די נעמען ֿפון די „זַאּפַאסנע“, װעלכע מען ֿפירט ַאװעק
 אױף די װעגענער צו דער בַאן, צו דער מלחמה. די געװײנען און יללות ֿפון די ֿפרױען, קריסטלעכע און יִידישע, זענען
 אין־לשער. איך װײן אױך מיט זײ... װען די ֿפערד רירן, כַאּפן די ֿפרױען ָאן די װעגענער, און שלעּפן זיך נָאך ַא שטיק

 װעג...
 בַײ מַײן ֿפָאטער אין בַאנק ֿפלעגט ָאנקומען די אײנציקע רוסישע צַײטונג ֿפון סַאמע ּפעטערבורג און יִידן ֿפלעגן
 ַארַײנקומען זיך דערװיסן נַײעס און נָאכֿפָאלגן די מלחמה־ָאּפערַאציעס. עס ֿפלעגן דערבַײ אױסברעכן היציקע

 װיּכוחים: ַא טײל הָאבן געהַאלטן ֿפון צַאר ניקָאלַײס חיילות — און ַא טײל מיטן קיר״ה און דַײטש. די קולות זענען
 געגַאנגען עד־לֿב־השמים — יעדער צד הָאט זיך געהַאלטן ֿפַאר ַא גרױסן בקי אין סטרַאטעגיע — װי זײ װָאלטן דָאס

 גַאנצע לעבן געֿפירט מלחמות...
 עס הָאט ָאבער לַאנג ניט געדױערט, און דער ֿפרָאנט הָאט זיך דערנענטערט צו דעמבלין (איװַאנגָארָאד), ַא רוסישע

 ֿפעסטונג, 45 קילָאמעטער ֿפון קָאצק. די קַאמֿפן הָאבן דָארט ָאנגעהַאלטן ַא לענגערע צַײט, און אין קָאצק הָאבן
 ָאּפגעהילכט די װַײטע הַארמַאטן־קנַאלן. מיר יִינגלעך, הָאבן ַאֿפילו אױסגעֿפונען, ַאז װען מען לײגט צו דעם אױער צו

 דער ערד הערט מען שטַארקער דָאס געשיסערַײ… ֿפלעגן מיר ליגן אױף דער ערד און הָארכן...
6 

 בַאלד ָאבער איז די מלחמה געװָארן גַאנץ ערנסט. אױס היציקע װיּכוחים און קינדערשּפיל. עס הָאבן זיך ָאנגעהױבן
 בַאװַײזן הײמלָאזע, ַארױסגעטריבענע יִידישע ֿפַאמיליעס ֿפון די שטעטלעך בַײ דעם ֿפרָאנט (דעמבלינער,

 קָאזשעניצער). אין די כמורנע, רעגנדיקע ָאסיענטעג ֿפון 1915 זענען יעדן טָאג ָאנגעֿפָארן אױֿפן מַארק ֿפורלעך מיט
 יִידישע ָארעמע ּפעקלעך, אױסגעװײקטע ֿפון רעגן —  מענער, ֿפרױען און קינדער, װעלכע די רוסישע מַאכט הָאט

 געגעבן נָאר אײניקע שעה צום עװַאקוִירן ֿפון זײערע הײמען, ַאֿפילו ָאן טרַאנסּפָארט־מיטלען.
 קָאצקער יִידן, דערשיטערטע ֿפון די דָאזיקע טרױעריקע בילדער, הָאבן זיך בַאלד גענומען צו הילֿפסַארבעט. ַאלע

 הײמלָאזע זענען גלַײך אַײנגעָארדנט געװָארן בַײ די שטעטלדיקע בעלי־בּתים אין די הַײזער. מען הָאט בַאלד
 ָארגַאניזירט ַא הילֿפס־קָאמיטעט. בַײ מַײן ֿפעטער נח גרינהײם אױֿפן הױף הָאט מען געעֿפנט ַא קיך ֿפַאר די

 הײמלָאזע, װּו זײ ֿפלעגן בַאקומען ֿפרישטיק און מיטָאג־עסן. איך געדענק מיט װָאס ֿפַאר ַא מסירות די ֿפרַײװיליקע
 הָאבן געטָאן זײער ַארבעט אין קיך: לײבוש קרײצמַאן, ַאֿברהם װעלניַאזש, ַאֿברהם זַאקַאליק, ַאֿברהם אײבעשיץ,

 יחיאל טַאשעמקַא, יעקֿב הערץ א"ַא. בַײ אונדז אין בַאנק ֿפלעגן ָאּפגעהַאלטן װערן די זיצונגען ֿפון הילֿפס־קָאמיטעט,
 װעלכער הָאט מיט זַײן איבערגעבענער ַארבעט דערמונטערט און דערװַארעמט די הערצער ֿפון די אומגליקלעכע.
 אין אײניקע חדשים שּפעטער הָאט זיך דער ֿפרָאנט דערנענטערט צו קָאצק גוֿפא, און עס הָאט זיך ָאנגעהױבן די

 עװַאקוַאציע ֿפון דער ציװילער בַאֿפעלקערונג. אין ַא העלן זומער־ֿפרימָארגן הָאבן מיר ַארױסגעטרָאגן די ַאלט
 בַאקַאנטע ּפעקלעך ֿפון אונדזער הײם, זיך ַארױֿפגעזעצט אױף ַא גרױסן װָאגן און ַאװעקגעֿפָארן קײן שעדליץ, װּו עס
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 הָאט געװױנט מַײן ֿפעטער יָאסל. מיט אונדז זענען מיטגעֿפָארן דער זײדע איטשע און די בָאבע בתיה (װעלכע הָאט
 מיטגענומען מיט זיך נָאר איר קרבן־מינחה־סידור און דעם „צאינה־וראינה“), מַײן ֿפעטער ׂשמחה, די מומע לאה

 מיט אירע צװײ קינדער.
 אױֿפן װעג ֿפון רַאדזין קײן לוקָאװ זענען אונדז ַאנטקעגנגעקומען ֿפיל רוסישע מיליטער. צװישן די סָאלדַאטן הָאט מַײן
 זײדע דערקענט אײנעם ַא יִיד און אים װַארעם געזָאגט „גוט מָארגן“. דער סָאלדַאט הָאט ָאבער ניט געענטֿפערט און

 נָאר ַא דרײ געטָאן מיטן קָאּפ: „ָאסור להֿפסיק“ — און װַײטער געדַאװנט. דער בילד װי ַא יִידישער סָאלדַאט גײט
 דַאװנענדיק אין מלחמה — הָאט מַײן זײדן גערירט ביז טרערן...

7 
 ָאּפזַײענדיק בַײ ַא יָאר אין שעדליץ, שױן אונטער דער דַײטשער מַאכט, הָאבן דער ֿפָאטער מיטן זײדן בַאשלָאסן

 צוריקֿפָארן קײן קָאצק — די עקָאנָאמישע לַאגע איז געװען זײער שװער, ס׳איז ניט געװען קײן ּפרנסה. אין אײנעם ַא
 ֿפרָאסטיקן װינטערטָאג ֿפון יָאר 1916 הָאבן מיר זיך אומגעקערט ֿפון אונדזער הײמלָאזיקײט קײן קָאצק. דער טיף

 בַאשנײטער קָאצקער מַארק הָאט מיר עּפעס אױסגעזען ברײטער און רחֿבותדיקער נָאך די שעדליצער ֿפילשטָאקיקע
 הַײזער. אין דער לוֿפט הָאבן געֿפינקלט אַײזיקע שנײ־ֿפליטערלעך. טשַאטעס שװַארצע קרָאען הָאבן זיך

 ַארָאּפגעלָאזן אױף די װַײסע דעכער ֿפון די ַאלטע הַײזקעס און ַארום און ַארום איז געװען ַאזַא מָאדנע שטילקײט...
 אין ַאזַא רוִיקן װינטער־ֿפרימָארגן איז ַאװדאי ֿפָארגעקומען דער געשּפרעך ֿפון ַאלטן קָאצקער מיט ַא דָארֿפישן

 שוחט, װעגן װעלכן עס הָאט מיר דערצײלט מַײן בָאבע בַאשע.
 צום ַאלטן קָאצקער — הָאט זי דערצײלט — איז ַא מָאל געקומען ַא דָארֿפישער שוחט און זיך בַאקלָאגט אױף די

 דָארֿפסלַײט, װָאס מַאכן אים ָאן צרות װען ַא בהמה װערט טריף. דערבַײ הָאט ער געגעבן ָאנצוהערן, ַאז דער
 לוקָאװער שוחט איז שױן ַאן ַאלטער מַאן, מיט ַא שװַאכער ראיה, און עס װָאלט אֿפשר געװען ַא סֿברה, ַאז ער זָאל

 װערן שוחט אױף זַײן ּפלַאץ. דער קָאצקער רבי איז געשטַאנען אױסגעדרײט צו אים מיט דער ּפלײצע און
 ַארױסגעקוקט דורכן ֿפענצטער צום װַײסן בַאשנײטן דרױסן, װּו שװַארצע קרָאען הָאבן זיך געריסן איבער ָאּפֿפַאל ֿפון

 ַא הינדל אױֿפן מיסט. זעסט די קרָאען — הָאט דער רבי ָאנגעװיזן דעם שוחט — דָאס זענען נשמות ֿפון שוחטים
 רשעים... מַײן בָאבע בַאשע הָאט מיר קינדװַײז דערצײלט ֿפיל מעׂשיות װעגן קָאצקער, אין װעלכע זי איז געװען בקי

 ממש װי חסידים ֿפון ַא מָאל.
 דערװַײל זענען מיר צוריק געװָארן ּתושֿבים ֿפון שטעטל. ּפרנסה איז דַאן געװען בשֿפע: יִידן הָאבן

 געהַאנדלט־געװַאנדלט און געַארבעט. נָאך די גירושים און דיסקרימינַאציעס ֿפון דער צַארישער הערשַאֿפט — הָאט
 מען ַא ביסל ֿפרַײער ָאּפגעָאטעמט. אױך די בַאצִיונגען מיט דער ּפױלישער בַאֿפעלקערונג זענען געװען נישט שלעכט
 — זענען מיר דָאך צוזַאמען געװען אונטער אײן ָאקוּפַאנט. די דַײטשע מַאכט הָאט נָאמינירט ַא שטָאטרַאט, װעלכע

 איז בַאשטַאנען ֿפון העלֿפט ּפָאליַאקן, און די צוזַאמענַארבעט איז געװען זײער ַא ֿפרַײנדלעכע און לָאיַאלע.
8 

 איך הָאב דַאן געלערנט בַײ מַײן לעצטן רבין ּפנחס איצלס — ס׳איז מיר ָאבער שױן געװָארן ענג אין חדר. אין קָאצק
 הָאבן ָאנגעהױבן בלָאזן נַײע װינטן — מען גײט גרינדן ַא „קולטור־ֿפַאראײן“, יוגנטקלוב, מען װעט לערנען, שּפילן

 טעַאטער, בקיצור ַא נַײ לעבן. שױן דָאס אַײנֿפירונג ֿפון עלעקטריש ליכט אין קָאצק צו יענער צַײט — הָאט ָאנגעזָאגט
 עּפעס נַײס... די ברידער יׂשראל און לײבל זַאקַאליק, ּפשוטע ענערגישע ֿפָאלקסיִידן, הָאבן אױֿפגעשטעלט ַאן

 עלעקטרָאדינַאמָא, און עס איז ּפלוצלינג געװָארן — „ויהי אור“! קָאצק הָאט געשטױנט, גויים הָאבן זיך געצלמט —
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 ַא קלײניקײט, דָאס ליכט לעשט ניט אױס ַאֿפילו אין װינטן און רעגן! עלטערע יִידן הָאבן געקוקט אױף דעם מיט חשד,
 געֿפילט ַאז עס שמעקט דערֿפון מיט נַײע צַײטן, מיט ַאּפיקורסות...

 נָאך דעם „זמן“ בין איך שױן מער אין חדר ניט געגַאנגען, צום גרױסן ֿפַארדרוס ֿפון מַײן מַאמען, װעלכע הָאט
 געהָאֿפט ַאז כָאטש אײן זון זָאל זַײן ֿפרום (מַײן עלטערער ברודער הָאט געלערנט אין לוקָאװער גימנַאזיום, און מַײן

 יִינגערער ברודער דובטשע, איז אױך ַארָאּפ ֿפון דרך־הישר). אײניקע חֿברים מַײנע זענען שױן געװען מיטגלידער אין
 יוגנטקלוב בַײם „קולטור־ֿפַאראײן“ (אױף דער װעסָאלַא־גַאס, נָאך יׂשראל־מענדלס קָאלָאניַאל־געװעלב). מַײן

 ֿפָאטער הָאט מיך ניט געלָאזט זיך ָאנשליסן אין יוגנטקלוב. ביסט נָאך צו יונג — הָאט ער געטענהט — און דַארֿפסט
 זיך נָאך לערנען. ָאבער די חֿברים הָאבן גוֿבר געװען — איך בין ַאװעק מיט זײ אין יוגנטקלוב.

 בכלל הָאט זיך דַאן ָאנגעהױבן ַאן אינטענסיװע געזעלשַאֿפטלעך־ּפָאליטישע בַאװעגונג אין קָאצק. צו יענער צַײט
 הָאט זיך אױך געגרינדעט די ציוניסטישע ָארגַאניזַאציע, און איר ערשטע ֿפַארזַאמלונג איז ֿפָארגעקומען בַײ יענקל

 טָאֿפעל אין שטוב (איך בין דָארט בַײגעװען צוזַאמען מיט מַײן ֿפָאטער) אױף װעלכער ס'איז דַאן אױסגעקליבן געװָארן
 די ֿפַארװַאלטונג, צו װעלכער עס הָאבן געהערט לײזער סעמיַאטיצקי (ֿפָארזיצער), ישעיה װַײסברָאט (סגן), מיכאל

 רַאק (גזבר), יעקֿב טָאֿפעל, יעקֿב הערץ, ַאֿברהם טשַארנע און גרשון ברָאנשטײן. די ֿפַארװַאלטונג הָאט זיך
 ַארַײנגעװָארֿפן אין דער ַארבעט ממש מיט ַא חסידישער התלהֿבות: מען הָאט װערבירט מיטגלידער, דורכגעֿפירט

 ֿפַארזַאמלונגען, קרן־קימת־זַאמלונגען און ַאחרון־ַאחרון: מען הָאט געגרינדעט ַא  טָאגשול ֿפַאר קינדער מיט
 העברעִיש ַאלס אונטערריכטס־שּפרַאך . ס׳איז ממש געװען ַאן איבערקערעניש אין קָאצק: ַא העברעִישע שולע ֿפַאר

 יִינגלעך און מײדלעך! אין ָאנֿפַאנג הָאט זיך די שול געֿפונען אין לָאקַאל ֿפון דער ציוניסטישער ָארגַאניזַאציע (2
 גרױסע שטובן אין אונדזער הױז אױֿפן ערשטן שטָאק). נָאך ַא קורצער צַײט איז דער לָאקַאל געװָארן צו קלײן, צוליב
 דער גרױסער נָאכֿפרַאגע ֿפון די עלטערן צו ֿפַארשרַײבן נַײע קינדער אין דער שול. די שול איז ַאריבער אין גרעסערע

 לָאקַאלן (בַײ מרדכי־יוסף זוסמַאן אין הױף). די לערער אין שול זענען געװען: יעקֿב הערץ — העברעִישע
 גרַאמַאטיק, געזַאנג (ַאגֿב, יעקֿב הערץ, הַײנט אין יׂשראל, איז געװען דַאן דער „רוח החיה“ אין דער ציוניסטישער

 קולטור־ַארבעט, און הָאט איר געװידמעט זַײן גַאנצן יוגנטברען), יצחק־אליה צוקערמַאן — יִידישע היסטָאריע, יונה
 זיגעלמַאן — ַאריטמעטיקע, יִידיש א"ַא. אין ַא יָאר שּפעטער הָאט מען שױן געברַאכט ּפרָאֿפעסיָאנעלע לערערס

 ֿפַאר העברעִישע און װעלטלעכע לימודים, די שולע הָאט זיך ַאנטװיקלט און איר דערֿפָאלג איז געװען גרױס.
9 

 ס׳איז הַײנט שװער איבערצוגעבן װי גרױס איז געװען דער איבערברוך אין יִידישן לעבן אין די יָארן 1917–1918.
 נָאך ַאזױ ֿפיל יָארן ֿפון צַארישער רעּפרעסיע און רעכטלָאזיקײט, הָאבן כװַאליעס ֿפון ֿפרַײהײט ֿפַארכַאּפט מיט זיך די

 יִידישע בַאֿפעלקערונג, און מיט ַא שטַארקן שטרָאם מיטגעריסן און צַײטנװַײז צעשטערט ַאלטע אַײנגעֿפונדעװעטע
 ֿפָארמען ֿפון לעבנס־שטײגער. ס׳איז געװען ַא מין „שטורעם און דרַאנג“־ּפעריָאד אין יִידישן קולטור־לעבן אין שטעט

 און שטעטלעך אין ּפױלן: ַאלץ הָאט זיך געריסן צו קולטור און װיסן.
 די גרינדונג ֿפון דער ציוניסטישער ָארגַאניזַאציע, די העברעִישע שולע, די גַאסן־זַאמלונגען ֿפַאר קרן־קימת דורך די

 דַאן יונגע מײדלעך בַאּפוצטע מיט װַײס־בלױע סטענגעס (ֿפרימעט זַאקַאליק, דֿבורה ליבֿפרַײנד, ריװע רָאטבױם,
 ֿפײגעלע זַאלצמַאן, חווה גָאלדֿפינגער א"ַא), דער „קולטור־ֿפַאראײן“, די קָאנצערטן, דעקלַאמַאציעס — נָאר װער עס

 הָאט דָאס מיטגעלעבט קען ָאּפשַאצן די גרױסע איבערקערעניש, װָאס איז ֿפָארגעקומען דַאן אין די קָאצקער
 געסלעך. כַארַאקטעריסטיש ֿפַאר קָאצק, ַאז עס הָאט זיך ַאֿפילו געשַאֿפן דַאן ַא ציוניסטישע שטיבל (ַא מנין), װּו מען

 הָאט געדַאװנט שבתים און יום־טוֿבים (דער שליח־ציבור איז געװען יעקֿב הערץ, ַא זון ֿפון ַא ֿפרומער חסידישער
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 משּפחה װעלכער הָאט געלערנט יונגערהײט אין ישיֿבות. ַא ֿפַײנער מנגן מיט ַא קלינגענדיקער שטימע ֿפלעגט ער
 צוצִיען אין ציוניסטישן מנין אױך ֿפון ַאנדערע שולן און שטיבלעך: איבער הױּפט איז געװען בַאקַאנט זַײן סליחות

 זָאגן.)
 די געװַאלדיקע געזעלשַאֿפטלעכע קולטורעלע און ּפָאליטישע בַאװעגונג הָאט דערגרײכט איר העכסטן ּפונקט, װען

 עס איז ָאנגעקומען אין קָאצק, ענדע 1917, די ידיעה װעגן דער בַאלֿפור־דעקלַארַאציע . עס איז אױסגעברָאכן ַאן
 אױסערגעװײנלעכע ֿפרײד. עס זענען אַײנגעָארדנט געװָארן אימּפָאזַאנטע גלענצנדיקע ֿפַארזַאמלונגען אין דעם

 ציוניסטישן לָאקַאל און אין דער גרױסער שול. ניט נָאר ציוניסטן — ֿפָאלקסמענטשן, „עמך“, בעלי־מלָאכות, ַאלע
 זענען ֿפַארכַאּפט געװָארן מיט דער ֿפרײלעכער בׂשורה.

 די ֿפרײדיקע ַאטמָאסֿפער הָאט ָאבער לַאנג ניט געדױערט. ענדע 1918, נָאכן אונטערשרַײבן דעם
 װָאֿפן־שטילשטַאנד־ּפַאקט, ֿפַארלָאזט דָאס דַײטשע מיליטער אונדזער שטעטל, און די ּפָאליַאקן ֿפַארנעמען די מַאכט

 און די ַאמטן. עס שַאֿפט זיך ַאן אומָאּפהענגיקע ּפױלישע רעּפובליק אױף די חורֿבות ֿפון רוסלַאנד, דַײטשלַאנד און
 עסטרַײך — ָאבער זײערע נַאציָאנַאלע ַאסּפירַאציעס זענען ֿפַארסמט מיט ַאנטיסעמיטישע לָאזונגען. בַאלד הייבן זיך

 ָאן איבערֿפַאלן אױף יִידן אונטער װעגס. אין דָארף שטשעּפעלין בַײ קָאצק װערט דערמָארדעט דורך ּפָאליַאקן דוד
 שטשעּפעלינער, דער מיל־בַאזיצער...

 ָאט ַאזױ איז צערונען ַא ֿפרישע אילוזיע.
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