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האב איך ■;<; ווילנע, פון אתיים קומענדיק
אינסטיטוט, רעגירונגס יידישן דעם געענדיקט
מלחמה דער פון יארן די דורכלעבנדיק און
דארף עפעס אז דערפילט, איך האב 
און יינגלעך דור יונגן פארן ווערן געטאן
די פאלט אונדז אויף אז און מיידלעך,
זאלן קינדער ווו שולע, א גרינדן צו אחריות
לערנען, אין נאר נישט אויסלעבן קענען זיך
ווארעמע א געפונען קענען אויך נאר

אטמאספערע.

די דער געווארן בין סוסעל, נחמן איך,
איז צייט יענער צו שולע. דער פון רעקטאר
צענטראלע די ווארשע אין געווארן געגרינדעט
אונדז זיי האבן שולארגאניזאציע, יידישע

אויך האבן מיר לערער. פאסיקע געשיקט
אונדזער פון לערער עטלעכע אנגאזשירט
(גע רחל פרוי מיין אויך ווי , גופא שטאט
פון געקומען איז וועלכע , קאגאן) וועזענע
פון צוגרייטונג א מיט שטאט אנדער אן
העב און יידיש אין סטאזש פעדאגאגישן

רעאיש.

ז"ל ס1סעל נחמן דירעקטאר און גרינדער דער זיצט צענטער אין פאלקסשולע. דער פון פריינט
איציק אברהם  ריי מיטלטטער דער אין לינקס פון ערשטער . ניויארק) אין (געשטארבן

קאלטשאק. אברהם  רעכטס דריטער ; (קאס) שיסטער

אן אויף פאלקסשולע דער פון קלאס זיבעטע
לעמבערג. קיין אויספלוג

איטע און שמואל  ריי ערשטער דער פון צענטער אין פאלקסשולע. דער פון פריינט
. ווארקאוויצקי



לערערין. דעי מיט פאלקסשולע יידישער דער אין קלאס א

איבערגעגעבנ און ליבע מיט זיך האבן מיר
ארום איז, עס ארבעט. דער צו גענומען קייט
דרא א געווארן געגרינדעט אויך שולע, דער
דורכ אפט מ'פלעגט ווו סעקציע, מאטישע
דעם דעקן צו כדי שפילן פארשידענע פירן

דעפיציט.
ארבעט. לעבהאפטע א אנגעגאנגען איז עס
מיט האבן פארוואלטער די און לערער די
טעטיקייט דער מיט אנגעפירט מסירתנפש
און באציאונג די שולע. דער ארום און אין
ארבעט אונדזער צו עלטערן די פון צוטרוי
אונדז האט רעליגיעזע) קיין נישט (כאטש

כוח. געגעבן און געמוטיקט
געווען מיר זענען פינאנציעל אז אמת,
די פון נחת דער אבער צרות, גרויסע אויף
די געשטארקט. אונדז האט דערגרייכונגען
דער אין שם א דערווארבן זיך האט שולע

אומגעגנט. גאנצער

עס געארבעט. אינטענסיוו מיר האבן אזוי
בליענדיק א צייט, יענער אין געווען, איז
געשוויבלט האט עס אלעמען. פאר קאפיטל
אויך טאנץ. און שפיל געזאנג, לערנען, מיט

איינגעארדנט. געווען איז גימנאסטיק
שטריכן עטלעכע קורצן, אין זענען, דאס
פרוי מיין ביז ,1925 ביז 918ג יארו די פון
און ראזשישטש פארלאזט האבן איך און
שטאטן פאראייניקטע די אין אוועקגעפארן
ממשיך אנדערע פאר ארבעט די געלאזט און
ווייס  געווען איז ווייטער וואס זיין. צו

נישט. איך

שאמעס. מענדל  ריי אויבערשטער דער אין .1933 און פאלקסשולע דער ביי קינדערקלוב


