
שילעכל זשאליבאווער דאס
גראבארסקי משה

דרומדיקער דער אין שטאט' עק אנדערן אין געשטאנען אייו שילעכל זשאליבאווער דאס
זייט.

איין אין גאס שפיטאלנע פון איינוווינער געווען מערסטנטייל זענען מתפללים די
זשאליבאוו געהייסן האט אלץ דאס זייט. צווייטער דעו פון  פערעיעזד דעם ביז זייט,

שטאט. דער פון דריםזייט גאנצע די ארומגענומען און
זיר האט וואס געסל' קליין א דורכגיין געמוזט מען האט שול דער צו צוצוקומען כדי
ליסטא יעדענאסטעגא געהייסן האט געסל דאס גאס' שפיטאלנע דער פון געצויגן

נאוועמבער). (11טער פאדא
פאר ברעטער אויסגעלייגט געווען זענען גארטן קראמירסעס פון פלויט נעבן
נישט מען האט אנדערש ווייל געלייגט, שול דער פון גבאיפ די האבן דאס "קלאדקעס"!
בלאטעס טיפע די צוליב זומער, ענדע אדער פסחצייט שול דער צו צוקומען געקענט

וואסער. קאלוזשעס און
באפעלקערונג יידישע גאנצע די כמעט אריינגענימען האט גרויסע, גאנץ אי שול, די
דער נאך געווארן אויפגעשטעלט און האלץ פון געבויט געווען איז זי געגנט. דער פון
בא דער פון שיכטן אלע פון געקומען זענען מתפללים די וועלטמלחמה. ערשטער

פעלקערונג.
פץ בניין אין געוויינט האט וואס ליסיוק, מאטל געווען איז חזן שטענדיקער דער
פאר און תזנות, פון געקומען איז היונה גאנצע זיין וואוינונג. קליינע א אין שול, דער

לעבן. שווער א געמאכט יזין, שטייט
מוסף שחרית. דאוונען ער פלעגט מערסטנטייל שטימע. גוטע א געהאט האט ער
געשמאקע א געהאט האט וואס פראוויטיעל'/ "דער ראזנב>ים, ראובן דאוונען פלעגט
מתפללים. די פץ ביינער די אין צעגיין זיר פלעגט קול זיין בעלתפילה. א פון שטימע
פרשת פון ווערטער פאר א זאגן התורה קריאת פאר שבת יעדן אויר פלעגט ראובן ר'

מוסר. אביסל אריינבראקן אויר אין השבוע
פרץ משה שילדמאן, יצחק זאבערמאן, נחצי באלעה משה : געווען זענען גבאים די
יעדן ערליכגערעכט. אביגדור פערלמוטער, אברהם (באסקעס), בעקער חייט קאפוסטע'
גבאי, דער פריילעך. געווען דאז סיאיז און גבאים, נייע קלויבן מען פלעגט בראשית שבת
צוזאגן געמוזט האט יאר צווייטן אויפן אויך ווערן אויסגעוויילט געוואלט האט וואס

שול. די הייצן אויף האלץ
פאזשאריקער). דער (הערצל רויטער הערצל געווען יארן לאנגע איז שילכעל אין שמש

רבי. מעלניצער דער באזור א אויף קומען שילכעל דעם אין פלעגט פץצייטצוצייט
אכזריותדיק יידן תמימותדיקע טייערע די אוו םארברענט נאציס די האבן שול די
זכרץ אין Tan היטן מתפללים די פון לעבןגעבליבענע איינציקע די אומגעבראכט.
זיר האט וואס לעבן, יידיש לעבהאפטע דאם בכלל און ימיםטובים, אץ שבתים די

שול. דער ארום גרופירט
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