
בתימדרשים און /טולן

געלער משה

האבן שטאט פון יידן אלע ווו בתימדרשים, און שולן צען ביי געהאט האט ראזשישטש
פרייע אין און מעריב אין מנחה צווישן געלערנט האבן יידן הונדערטער און געדאוונט
ווי מנייניט, צענדליקער געווען שטעטל אין זענען אייך ימיםטובים. און שבת אין צייט
ציוניסטישע די פון  ספעציעל און פראפעסיעס געוויסע פון יידן גרופירט זיר סיהאבן

שטעטל. אין הויפטשולן די פון באשרייבונג א דא ברענגען מיר ארגאניזאציעס.

שול גרויסע די
מאי. דריטער הויפטגאס, דער אין שטאט, פון צענטער אין געשטאנען איז שול גרויסע די
נאף געווארן אויפגעשטעלט איז וואם בניין, הילצערנער גרויסער א געווען איז דאס
לאנגע פין במשך וועלטמלחמה. ערשטער דער אין שול גרויסער דער פון שריפה דער
געביידע א ביען צו אנשטרענגונגען גרויסע געמאכט מתפללים געטרייע די האבן יארן

שול. פרעכטיקע גרויסע א אויפשטעלן און ציגל געברענטע פין
געביידע. הילצערנער דער ארום ווענט ציגעלנע די געוואקסן זענען פאמעלעד
עולה בעתן "נדרים" די פון הילף דער מיט ווענט די געוואקסן זענען פוןיארצויאר
פארשידענע ביי שפענדונגען פון אויר ווו ימיםטובים, און שבתים די אין זיין תורה

געלעגנהייטן.
דערלעבן צו און בניין פונם סיום דעם זעען צו געווען זוכה נישט האבן בויערם די
האבן שטעטל אין אריין זענען נאציס די ווען חנוכתהבית. לאנגדערוואדטעטן דעם
ציגל אויסגעוויינטע יידישע די מיט און ווענט די פאנאנדערגענומען אוקראינער די
זייער אייך קלייטך'. "צען די הינטער פלאץ גרויסן דעם אויף "צערקווע" זייער אויסגעבויט
נישט האבן ויי אבער וועלטמלחמה ערשטער דער בעת געוואח אפגעברענט איז צערקווע

אויפצובויען. צוריק איר אנשטרענגונגען שום קיין געמאכט
רב, דער שטאט. טיילן אלע פון יידן געדאוונט האבן שול גרויסער דער אין
געווען זענען גבאים אירע צווישן געדאוונט. דארט האט גיטמאן, אברהםבער די
שלמה ר' קלימבארד, שלמה ר' פישמאן, בענצי ר' ווי שטאט, פון יידן אנגעזעענע
א געווען אויך איז קלימבארד שלמה די בלעכער). (דער טייטלבוים יענקל ר' שניידער,

עמוד. פארן מוסף דאוונען ראשהשנה פלעגט און בעלתפילה גוטער
שליחים חזן, בארימטער א בעלדרשן, חשובער א שטאט אין געקומען ס'איז ווען
וואלן, ערב פארטייען פארשידענע פון רעדנער אדער באוועגינג ציוניסטישער דער פון
שטראמען יידן פלעגן פאלן אזעלכע ביי שול. גרויםער דער אין ארויסטרעטן זיי פלעגן

געסט. חשובע די הערן צי שטאט אין בתימדרשים און שולן אלע פון
שוחט). (דער פעטרושקא משה ר' געווען איז שול גרויסער דער אין קורא בעל
ווילקא יחיאל שווארצבלאט, שמיאל : געווען זענען מתפללים שטענדיקע די צווישן
(דער אינזעל פייסי בראקער, אבא קאנדעל, משה גאן, שמואל געלער, יצחק מירסקי,
געווארן. פארגעסן שוין זענען נעמען וועמענס יידן, אנדערע הונדערטער און רימער),

שול טריסקער די
יוסף פין תרומה דער דאנק א יארן' צוואנציקער די פון בנין, נייער א געווען איז דאס
אויף געלט סומע א צוואה זיין אין אפגעשריבן האט וועלכער אמעריקע. פון ערליך 1

חסידים. טריסקער די פאר שול נייע א Iאויפצובויען

בעליתפילה און חזנים
עמוד פארן פלעגן שולן ראזשישטשער די אין
כלו חזנים, ; בעליתפילה בעיקר אויפטרעטן
פון בלויז געלעבט האבן וואס אזעלכע מר
ווייניק. זייער געווען שטעטל אין איז חזנות,

חזן דוד ר'
גע צייט זיינער אין האט ביתמדרש אין
געווען איז ער חזן. דוד ר' חזן אלס דינט
מיט האט ער שטעטל. אין פאפולער זייער
גרויסע א צוגעצויגן שטימע אנגענעמע זיין
האבן אים ביתמדרש. אין מתפללים צאל
זין זיינע : "משוררים" צוויי צוגעהאלפן
די פאר וואכן אייניקע לייבל. און אורצי
אין הערן געקענט מען האט ימיםנוראים
רעפעטיציעס מאכן ,כאר" , דעם שולגעסל
תפילות. אנדערע און "יעלה" נדרי", ,כל , פון
פון בניין אין געוווינט האט דוד ר' חזן דער

געשטארבן. יונג איז ער ביתמדרש.

פליישער שמריה ר'
קצב שמריה ר' איז פטירה דוד'ס ר' נאך
שטארקע א געהאט האט וואס (פליישער),
באליבטער דער געווארן שטימע, זיסע און
וואס יוגנט, די ביתמדרש. אין בעלתפילה
שול צו שול פון גיין געהאט ליב האט
געהאט ליב בעיקר האט חזנים, אלע הערן
שחרית. דאוונען פליישער שמריה ר' הערן

וויינער וועלוול ר'
בא געווען איז (וויינער) שוחט וועלוול ר'
האט וועלכער בעלתפילה, גוטער אלס קאנט
ארויסזאגן אין געווען מדקדק שטארק
געווען ער איז אויך ווערטער. די דייטלעך
גע אפילו האט מען מוזיק. אין באהאוונט

נאטן. לייענען קען ער אז שמועסט,
געדאוונט ער האט צייט לעצטער דער אין
זיך האט ער אויך שול. טריסקער דער אין
,משוררים". , אלס זין זיינע מיט באנוצט
דעם אין אויסגעצייכנט זיך האט באזונדערס
זיין מיט האט וואס מאיר, זון זיין ,כאר" ,
די פון הערצער די געפאנגען שטימע זיסע

מתפללים.
דער אויערן מיינע אין קלינגט איצט נאד
,ארבעים , : קבלת'שבת בעת וועלוול פון קול
זיין פון קול דער און ". בדור.. אקוט שנה
יסודו ,אדם , : ימיםנוראים די אין מאיר זון

". לעפר.. וסופו מעפר
פאר ישיבת די פורים אמאל סיהאט ווען
די פון זאל אין יוסף" ,מכירת , געשטעלט



יוסף פון הויפטראל די האט פייערלעשער,
מאיר, דערפאלג גרויס מיט געשפילט הצדיק

וויינער. וועלוול ר' פון זון דער
בערגל אברהם ר'

בעלי פאפולערע און באקאנטע די צווישן
גע אויך איז שטיבל טריסקער אין תפילה
פעל רייכער א  בערגל אברהם ר' ווען
שטימע, שטארקע א געהאט האט ער סוחר.
צו צוגעפאסט געווען ספעציעל איז וואס
,הה , : נוראים ימים אין שחרית דאוונען

". המלך..
פאטיכע מאטל י'

ליב אויך האבן איינוווינער ראזשישטשער
וואס פאטיכע, מאטעלע ר' העדן געהאט
שטימע. מעלאדישע ווייכע א געהאט האט
די אין ,מוסף" , דאוונען לרוב פלעגט ער
אפילו אנשטרענגונג, שום אן ימיםנוראים

פאסטן. טאג גאנצן א נאר יוםכיפור

האגמאן אריהלייב
פארן אויפגעטרעטן אפט גאנץ אויך ס'איז
געווען איז ער האכמאן. אריהלייב עמוד
באנדער). (א פעסלעך הילצערנע פון סוחר א
די אויף פארקויפן ער פלעגט פעסלעך די
אומגעגנט. דער פון שטעטלעך די אין ירידים

רויז בעזי
בעלתפילה א נאך געווען שטעטל אין ס'איז
אבער רויז. בעזי שטימע, שטארקע א מיט
האט בארד זיין ראזירן פלעגט ער היות
ער עמוד. צום צוגעלאזט נישט אים מען
שטימע, שטארקע זיין העדן לאזן פלעגט
שול, עק צווייטער דער פון ברירה, באין
צו שטיין ער פלעגט דארט ,פאליש". , פון
נערן האבן וואס ,יונגע", , די מיט זאמען
איז וואס חזן דעם ווי מער געהערט, אים
עמוד. פארן געשטאנען מאמענט דעם אין
נישט אים לאזט מען וואס פראטעסט אלס
קול זיין אויפגעהויבן ער האט עמוד צום צו
אין הערן אים זאל מען אז שטארק אזוי
נאטירלעך, האט, ער אינדרויסן. און שול
עמוד... ביים חזן דעם שאטן אין געשטעלט

סמאליאר אברהם ר'
אין פלעגט (סמאליאר) סיקילער אברהם ר'
פוךצייטצוצייט דאוונען יארן לעצטע זיינע
האט ער שול. טריסקער דער אין עמוד פארן
אנגענעמער טיפער זיין מיט אויסגעצייכנט זיך
און קלארע א געווען איז תפילה זיין שטימע.
פאר גוט האט ער ווייל פארשטענדלעכע,
טייל ווערטער. די פון טייטש דעם שטאנען
פארן ברענגט ער אז געדוכט, זיך האט מאל
און בקשות אייגענע זיינע ריבונושלעולס
איך קהל... פון באדארפענישן ספעציעלע די
ימים ערב ,סליחות", , זאגן זיין געדענק
הורית ,אל , : תפילה די ספעציעל און נוראים,

". היום.. לנו זכר  שלושעשרה לנו

ליסיוק מאטל ר'
צו געווען זוכה האט וואס בעלתפילה, א
זשא דער אין מתפללים די ביי אנערקענונג
ליסיוק. מאטל ר' געווען איז שול ליבאווער

שטאט. דער פון תלמידיחכמים די פון פיל געדאוונט האבן שול דערדאזיקער אין
טיפ ספעציעלן דענ! דאנק א אטמאספערע, גייסטיקע ספעציעלע א געהערשט האט דא
אינטערעס באזונדערן א געהאט האבן וואס גרופירט, דא זיר האבן וואס מתפללים פון

עניינים. געזעלשאפטלעכע אין גייסטיקע אין
מסכתות צנדליקער מיט אנגעפילט געווען זענען ווענט פיר די ארום שענק הויכע די
; ווילנע אין ראם" והאחים "האלמנה פארלאג פון באנה לעדערנעם מיטן ש"ס, פון
און ישראל", "תפארת און חיים" "חפץ פון פירוש מיטן משניות פון סדרות צענדליקער
שול די פלעגט דערוואכן אין ומעריב מנחה צווישן און נאכמיטאג שבת סכרים. אנדערע
רמב"ם עיךיעקב, משנה, פרק א גמרא' בלאט א געלערנט האבן וואס יידן מיט פול זיין
האט וואס ניגון' ספעציעלן א מיט געווארן באגלייט איז לערנען דאס מפרשים. אנדערע און
געסלעך. יידישע זייטיקע די אין אריינגעדרונגען און שול דער פון חלל דעם אנגעפילט

צווישן דיסקוסיעס פירן ווי דאווענען, אזוי נישט יונגעלייט פיל קומען פלעגן אהער
די טעמעס. ציוניםטישע אויף בעיקר זיין פלעגן דיםקוסיעס די ליינען. בעתן בעיקר זיך'
זעליג. ברידער די קאגאן, פרץ : געווען בעיקר זענען ייכוחים די אין אנטיילנעמער
הערשל פעפער, חיים בערעז, זעליק גארבער, נתן פעלצמאן' אברהם לייבל, און משה'לע
און כאראקטער שטורמישן א אנגענומען האבן ויכוחים די ווען לערנער. דוד און קאסטן
מזרח דער פון אוועק ראזנאשטשיק' חיים ר' גבאי, דער פלעגט מתפללים, די געשטערט

: בניטובים די אנזידלען און וואנט
"..! שקצים שטיל, "זייט

געווארן באצירט און געמאכט איז ער שיינער. א זייער געווען איז ארוךקודש דער
בעסטע די דורך געווארן מאנטירט און שטאט דער אויסער פון קינסטלער גוטע דורך
שוחט. טייוול און לעבעד בערל שותפים זיינע אין געלערשטיין דוד ר' שטאט' אין סטאלארעס
שמחה די איז שמחתתורה גרינס. מיט בימה די באפוצן מען פלעגט שבועות
הקפות די זעען געקומען זענען שולן אנדערע פון יידן פיל און גרויס זייער געווען
רבי טריסקער דער שטאט אין קומען פלעגט פיךמאלצומאל שול. טריסקער דער אין
געזאגט האט ער טראדיציע. חסידישער בעסטער דער לויט שול אין טיש'/ "פראווען און

ניגונים. חסידישע געזונגען און שיריים געכאפט האבן חסידים די און תורה

הויפט די פון געווען אויר איז וואם זאץ, שלמה ר' געדאוונט האבן שול דער אין
ר' פעפער' אליהו ר' (סיקילער), סמאליאר אברהם די זיניוק, ישראלבער ר' לומדימ,
מאטיבער ערליכגראנט, פנחס ר7 בראקער' נחום ר' שוחט' זכריה די בערגעל, אברהם
זיסיע לעבעד' בערל ר7 געלערשטיין' דוד ר' בערעז, וועלוול סמאליאר' פרידל געלער,
סאם, לייביש גארנשטיין, משה כץ' פאליק ר' ריידער' מאטל חיים' זון זיין און צימערמאן
פיניע שווארץ, הערשל פאטיכע, איציק און שמעין מאטל, יוקלזאן, יענקל יוקלזאן, מעכל
בער פייסי' ברידער די ראזנבוים, שלמה'קע ראטנאווסקי, שלמה פוגאטש, זיסיע דייטש,
יצחק און יהושע אבשטיין, יענקל , (לוקאווער) ציטרין בענצי ר' ווידרע' יהושע און טשיק

קאפילניק. ירחמיאל שפירא' לייזער שפירא, שמואל ר' גיבור,
די אין ! בעלשם הערשל געווען יארן לאנגע במשך איז שיל דער אין שמש דער

בעקער. שמואל  מלחמה דער פון יארן לעצטע

ביתמדרש דער
אנדערע די און ציגל רויטע פון העלפט איין געבויט געווען איז ביתמדרש דער
ערשטער דער נאד באלד געווארן געבויט אייז בניין דער ליים. און האלץ פין העלפט
פארטיק אים זאל מען כדי בניין דעם ענדיקן שנעל געדארפט מיהאט און וועלטמלחמה
די רעמאנטירן ווי וועג אנדער קיין געווען נישט סיאיז ימיםנוראים. די אויף מאכן
פונדרויסן. אויסקאלכן און אויסטינקעווען האלץ' מיט העלפט צעשטערטע ערשטע
מען ווי אדער חזן, דוד ר' פון משפחה די געוווינט האט קעלעה אין בניין' אונטערן

חזנטע". "די : טייט חזניס נאכן זאגן פלעגט
בעליבתים, שטאט. פון שיכטן אלע און טיילן אלע פין געקומען זענען מתפללים די
יעדער געדאוונט. דא האבן רבי, געוויםן א פון חסידים קיין געווען נישט זענען וואס

אינדערהיים. זיר ביי ווי פריי געפילט דא זיר האט ייד



אנדערן. נאכן איינער מניינים. 43 ביי געווען דא זענען טעג וואכנדיקע די איו
בית אין געקימען זענען מאנטיק) יעדן פארגעקומען איז (וואס יריד א פון טאג אין
וואס הענדלער, אין קרעמער בהמות, פון סוחרים : שטאט דער אויםער פון יידן פיל מדרש
ווי דערווייטנס, פץ און סביבה דער אין שטעט און דערפער די פון געקומען זענען
פלעגט האנדל דער אנגעהויבן זיף ס'האט איידער ווארשע. פין אפילו און לוצק קאוועל,
האבן געסט די צווישן מניין. מיט דאוונען ביתמדרש אין אריינכאפן דערווייל זיר מען
תם. רבנו און רש"י פון : תפילין פאר צורי געלייגט האבן וואס אזעלכע, געפונען זיד
דער פון פרשה דער פון החיים" "אור אין אריינקוקו באוויזן דערווייל האבן אייניקע
דער פון הנאה מער האט ייד דער אז ארויםגעוויזן, זיר האט איינמאל נישט וואך.

יריד. גאנצן פון ווי בציביר תפילה
ביז געזעסן יידן זענען דא ספרים. מיט געפאקט געווען שענק די זענען דא אויך
לומדים שטענדיקע די צווישן התורה. לימוד אין געווען עוסק און נאכט דער אין שפעט
קאצאן. פישל ויבלי'א שאפיר, (ישעיהו) שייקע ספעקטאר, אהרילע : געווען דא זענען
זיין פלעגט ער (םמאליאר), םיקילער אברהם ר' עלטער טיפן ביזן געזעסן אויר איז דא

אינדערנאכט. שפעט ביז זיצן און משכימיקום די פון
פראסט א איז אינדרויסן נאכט, ווינטערדיקע א אין איינמאל : פאל אזא כ'געחננק
געלערנט און אויוון ברענענדיקן ביים געזעסן געווענלעד ווי זענען ביתהמדרש אין אין
סיקימט און טיר די פלוצלינג זיר עפנט סיקילער. אברהם ר' און פישל שייקע, אהרילע'
אויגן די אין טרערן מיט און קול ציטערנדיק א מיט שניידער. דער אבראשע אריין
ביינאכט, שעה שפעטער דער אין איצט, ערשט אז עולם, דערשטוינטן דעם ער דערציילט
דעם דעריבער בעט ער פאטער. זיין נאר יארצייט האט ער אז דערמאנט, זיר ער האט

קדיש... זאגן קענען זאל ער כדי מניין, א ארגאניזירן זאלן זיי אז עולם
יידן גיטע פארזאמלטע די אבער בראנפן. פון ריח דער געפילט זיר האט מויל זיין פון
און מניין א ארגאניזירט מינוט אייניקע במשר און געהאט רחמנות אים אויף האבן

געגעבן ער האט דאוונען נאכן קול. וויינענדיקן א מיט ,קדיש" , געזאגט האט אבראשע
קיכלעך.. זיסע מיט בראנפן פלעשל א  "תיקון"

צענדליקער צונויפגעזאמלט דא זי האבן שעהן, נאכמיטאג די אין שבתים, די אין
דער  זילבערשטיין אברהם ר' : קבע בדרר געווען זענען זיי צווישן גמרא. לערנען יידן
פארוואלטונג, קהילה דער פין חבר  מוז הירשלייב קראקאוויאק, שכנא ר' הקהל, ראש
פעפער, סענדער ריידער, שמואל קארן, ישעיהו רויטער, פישל גראבארסקי, מענדל
מאיר מלמד, פופע טיקטינער, משה לעווינגער, מאיר פישמאן, מאטל גראלניק, יואלף

אנדערע. און וויינשטיין, דוד וואקםמאן, לייביש ריידער,

שול אליקער די
איז ;י שטעטל. אין שולן אנדערע אלע פון שפעטער געווארן געבויט איז שול אליקער די
אין מאיר העניך, : זין זיינע און ספעקטאר משה'לע ר' רב פון פעםטונג די געווען

אהרילע.
אברהמיל שי'ץ, ישראל טאלץ, אברהםמשה מאטלס, מאיר די געדאוונט האבן דא
אליקער פון חסידים פאר געהאלטן זיר האבן וואס בעליבתים, צענדליקער און זיניוק,

יבין.

מניינים

געדאוונט סיהאבן וואו שילכעל", קאשיווקער ,דאם , ביתכנסת, קליין א געווען אויר ם'איז
זין, זיינע און וואלד בענצי ר' שטעטל. פון צפיךטייל אין "בארג'/ פון תושבים די
געווען סיאיז וואו שול, קליינע א שטוב זייער אין געהאלטן האבן יאסקע, און יחזקאל

ימיםטובים. און שבתים מניין א
און בריק" "אונטערן פון געגנט דער אין מניינים עטלעכע געווען אייר ם'זענען
שבתימ מניין א געווען איז האנטווערקערפאריין אין אויר שטאט. פון געגנטן אנדערע

ימיםטוביט. און
שולע "תרבות" דער אין מניינים ווערן איינגעארדנט אויר פלעגן ימיםנוראים די אין

דער פון לערער א פאך פון געווען איז ער
ספעציעל זיך האט און שפראך העברעאישער
ריכטיקער און דיקציע זיין מיט אויסגעצייכנט
גע האט ער ווערטער. די פון אויסשפראך
ווו ביבליאטעק, העברעאישע רייכע א האט
פון יארגאנגען אלע געפונען זיך סיהאבן
אויס תלמידים זיינע פלעגט ער "הצפירה".
כדי צייטונגען, און ביכער העברעישע בארגן
בא ציוניסטישער דער צו זיין צו מקרב זיי

וועגונג.
בעליתפילה אנדערע

פוןצייטצר פלעגט שול אליקער דער אין
משהילע; ר' רב דער עמוד פארן דאוונען צייט
איז איינבינדער, דער ש"ץ, (ישראל) סרוליק
; בעלקורא א אויך און בעלתפילה א געווען
פוןצייט אויך האט שול גרויסער דער אין
גיטמאן אברהסבער ר' רב דער צוצייט
די אין מוסף תפילת עמוד פארן געדאוונט
(מלמד) מאטלס מאיר ר' ; ימיםנוראים
דאוונען שטימע אנגענעמער זיין מיט פלעגט
אין ימיםטובים און שבתים די אין שחרית
שילעכל קאשיווקער אין ; שול אליקער דער
ווישינ איציק ר' עמוד פארן דאוונען פלעגט

ישיבה. דער פון מלמד דער קער,
חזנים גאסטראלירנדיקע

שטאט די באזוכן פלעגן פוןצייטצוצייט
זיך האבן זיי ווען חזנים. וואנדערנדיקע
אויפהענגען זיי פלעגן שטאט אין באוויזן
דעם אין אז שול, גרויסער דער אין מודעות
חזן" "בארומטער דער וועט טאג דעם און
שול גרויסער דער אין מעריב תפילת דאוונען
זיין פלעגט אריינגאנג דער ביתמדרש. אדער
אויפ חזן דער פלעגט דאוונען נאכן פריי.
וואס תפילה, פרקי עטלעכע מיט טרעטן
דעם מיט עולם. ביים פאפולער געווען זענען
נאך חזן. אלס ,כוח" , זיין ווייזן ער פלעגט
געזאמלט עולם ביים מען האט תפילה דער
וויפל געגעבן האט יעדער חזן. פארן געלט

געקאנט. האט ער
קריאה בעלי

דעם צוטיילן מען פלעגט כבוד באזונדערן א
געמוזט האט וואס שול, אין בעלקורא
אלע אין בקי זיין און בןתורה א זיין
געפו האט ער אויב תורה. דער פון תגים
א אדער ספרתורה, אין דעפעקט א נען
צווויסן באלד ער האט אות, אן אין פגם
צענדליקער די צווישן פון רב. דעם געגעבן
איז שולן ראזשישטשער אלע אין בעליקורא

: פאלגענדע דריי די דערמאנען צו כדאי
דער פון בעלקורא  ז"ץ שלמה ר' !.
גאנצע די געקענט האט ער ; שול טריסקער
תורהאויטא א געוועזן און בעלפה תורה

שטעטל. אין ריטעט
שוחט); זכריה ר' פון (זון שוחט משה ר' .
גרויסער דער אין בעלקורא געווען איז ער

שול.

אין בעלקורא הוירינג, וואלףבער ר' .
ביתמדרש.

דחמיאלי אבנר



דרשנים
דרשנים, קומען שטעטל אין פלעגן אפט גאנץ
תרומות קלייבן זיי פלעגו לרוב שול. אין
תורהאינסטיטו אנדערע און ישיבות פ!^ר
אלס געשמט האבן יידן ראזשישטשער ציעס.
אפגע נערן זיך האבן וועלכע נדבנים, גוטע
געלטאקציע. יעדער און רוף יעדן אויף רופן
גוט ,א , : ראזשיטש רופן פלעגן דרשנים די

שטעטעלע".
אין קומענדיק באלד בעלדרשן, אזא
פארשפרייטן אנגעהויבן ער האט שטעטל
דעם און דעס אין אז שולן, אלע אין מודעות
דרשנען וועט מעריב, און מנחה צווישן טאג,
". בעלדרשן.. באוווסטער ,דער , ביתמדרש אין
בא שטעטל אין קומען פלעגן אפטמאל
פראפעסיאנעלע זיי צווישן מגידים, וווסטע
גאנץ אין באקאנט געווען זענען וואס רעדנער,
א צוגעצויגן האבן מגידים אזעלכע פוילן.

צוהערער. עולם גרויסן
קומען פלעגן וואס גדוליהתורה, די פאר
זיך מען האט שטעטל, אין פוןצייטצוצייט
וועו רעספעקט. ספעציעלן א מיט באצויגן
אין געקומען ביישפיל, צום אמאל, ס'איז
פון "ביתיוסף" פון ראשישיבה דער שטעטל
שול אין איז עילוי, פאלטאווער דער ראוונע,
גרויסן דעם פאר פלאץ גענוג געווען נישט

העדן. געקומען אים איז וואס עולם,
ראזשישטשער די האבן כבוד ספעצילן א
ציוניס דער פון שליחים די אפגעגעבן יידן
האל געקומען זענען וואס באוועגונג, טישער
אירע און ארץישראל וועגן רעפעראטן טן
גע עלפירוב זענען רעדעס די פראבלעמען.
וואס שול, גרויסער דער אין געווארן האלטן
מענטשן. הונדערטער מיט געפאקט געווען איז
צוהערער די אויך פלעגן געלעגנהייט דער ביי

ארץישראל. פון גרוסן אפנעמען
דר שטעטל אין געקומען זענען טיילמאל
שטראפן פלעגן וועלכע פאנאטיקער, שנים
אין שפילן מחללשבת, זענען וועלכע די
נישט גייען וואס פרויען, אויך און פוטבאל,
אזא תאט טיילמאל אנגעטאן. צניעותדיק
זיי און ציתיסטן די אנגעגריפן פאנאטיקער
דרשן אזא ארץישראל. אין טעטיקייט ער
די פון כעס דעם ארויסגערופן אמאל האט
אויפ באמיט זיך האט ער ווען צוהערער,
דער פון פארבאטן איז ציוניזם אז ווייזן,
איר  לבבכם" אחרי תתורו ,ולא , : תורה
(הערצל) הארץ אייער נאך גיין נישט זאלט

קוק)... (הרב עיניכם" ,ואחרי ,
אויסלאכן זיך פלעגן יידן שטעטלדיקע די
מיט רעאגירט דערויף און דרשן אזא פון
 זיך" פאר דרשנט דרשן ,יעדער , : ביטול

ל אים זיך סילוינט ווי : ה. ד.
ר. א.

דער און קרןקיימתלישראל דעם געווידמעט געווען זענען נדרים פין הכנסות די און
נדרים אלע ווי מניין א געווארן איינגעארדנט איז שמחתתירה איין שולע. "תרבות"
איינגע מניין דער איז יארן לעצטע די אין קרךקיימת. דעם געווידמעט געווען זענען
פון מורשה דער געווען איז וועלכער פעלצמאן, אברהם פון הזיז אין געווארן ארדנט

שטאט. אין קרןקיימת

לעבן יידישן פון צענטער אלס שול די
אלס אויר נאר תפילה' מקום אלם בלויז נישט געדינט שיל די האט דערמאנט, שוין ווי
פארשידענע ביי באפעלקערונג ארטיקע גאנצע די פון צונויפטרעף און ויכיחים פון פלאץ
געווען איז וואס פאלקלאר ספעציעלער א געשאפן אויר זיר ס'האט געלעגנהייטן.
"שבתגוי'י א געווען יארן לאנגע איז שול גרויסער דער אין שול. דער מיט פארבונדן
אין שטאט אין שולן די אץ אריינגייער אפטער דער געווען איז וואס מאטוויי' איינער
דער ביז זענען שולן אלע וואס געווען' איז סיבה די ימיםטובים. און שבתים די
אויםלעשן געמחט האט מען וואס נאפטלאמפן' מיט געווארן באלויכטן צייט לעצטער
און אויפגאבע מאטווייס געווען איז דאס פרייטיקצרנאכט. באזונדער לאמפ יעדן
זאל מען כדי אויוונס, די ווינטער הייצן באדארפט ער האט אויר געלעבט. ער האט דערפון

פרעסט. גרויסע די אין שול אין קומען קענען
חזן א ווען בניטובים' די פין שטיפעריי פאר פלאץ א געווען אויך איז שול די
האנטוך נאסן א מיט געווען מכבד אים זיי האבן איינמאל נישט געפעלן. נישט זיי איז
זיין מעגלעך ווייט ווי פארקירצט און רמז, דעם פארשטאנען האט חזן דער רוקן. אויפן

זיר... גארגלען
דעם צעמישן געוואלט חברה יונגע די האבן שמחתתורה' ספעציעל איינמאל נישט
עילם דער דאוונען. פון נוסח ימיםנוראימדיקן מיטן אונטערגעהאלפן אים און חזן
און אונטערגעהאלפן זיי האט שטימונג' פריילעכער א אין געווען איז וואס מתפללים,

תוקף"... "ונתנה פון ניגון אין חזן דעם אריבערגעפירט


