
דייר אדוואק Tהערשל
ברייט א מיט מענטש, יידישער וואלינער ריכטיקער א געווען איז ע"ה הערשל

נשמה. טיפער pgnאון

פרייד. און פארגעניגן פריינט זיינע פארשאפן צו געווען איז פארגעניגן זיין

פינגער. צען ליידיקע זיינע מיט לעבן זיין ער בויט פלייס אןמגעווענלעכן מיט
עקאנאמישע זיינע מיט און קינדער זיינע מיט צירל' פרוי זיין מיט שטאלץ געווען איז ער

געווען ווו ערגעץ סיזענען זמן כל רוען געקענט נישט האט ער אבער דערגרייכונגען'
נויט. א אין געווען חלילה, זענען, וואס חברים, אדער קרובים,

אלע אין לאנדסלייט ראזשישטשער געזוכט ער האט ישראל, אין געווען איז ער ווען

דערמוטיקט. יעדן האט האנט אפענע זיין אין לאנד פון ווינקעלעך

אדוואק. הארי פון גאמען דעם שטאלץ מיט טראגט קאמיטעט קאנאדער דעי

ז"ל. אדוואק (הארי) הערשל

; זיידע הערשלס אדוואק, שמואל : רעכטס
פאטער. הערשלס אדוואק, שלמה  לינקס

שואה. דער אין אומגעקומעו איז ער

אין באזון א געת הערשל, פון אלמנה צילע,
ביתראזשישטש.



 צוקערמאן סעניע
גחיבךליבהאבער דער

צוקערמאן סעניע

מאניע מוטער די

קינדער זיינע אין האט צוקערמאן סעניע
פארגע ווייניקע די אויסגענוצט גוט יארן
האט שטעטל אינעם לעבן דאס וואס ניגנס,
ניט איז ער קינד. א דערמעגלעכט דאמאלט
אידעאלאגיעס די מיט געווארן מיטגעריסן
אינטערע האט אים ; רעכטס און לינקס פון

סיאיז. ווי לעבן דאס סירט

שטאט, צענטער אין געוווינט האט ער
געבליבן איז וואס מויערל, איינציקן אינעם
אן וועלטמלחמה, ערשטער דער נאך שטיין

! פענסטער אן און טירן

דעם געפירט האט מאניע, מוטער, די

ברודער זיין און ער אפטעטשני". ,סקלאד ,
זייער עלטערן אן געבליבן זענען וואלאדיע
באלד געשטארבן איז שלמה פאטער דער יונג.

.1918 מערץ 15טן דעם מלחמה, דער נאך
דע 11טן דעם געשטארבן איז מוטער די

.1927 צעמבער

זיין געוווינט אויך האט ראזשישטש אין
(צוקערמאן). לינדער שמעריל פעטער

אין באקאנט גוט געווען איז וואלאדיע
גע מיר בחור. פריילעכער א אלס שטעטל

שיפל א אויף פארן פלעגט ער ווי אים דענקען
דער אויף שפילן און זינגען און סטער אויפן

גיטארע.

בעס דער מיט געחברט זין האט סעניע
געהאט. ליב אים האבן אלע און יוגנט טער
לאנגע פארברענגען ער פלעגט ווינטערצייט
אויפן קאנקעס אויף זיך גליטשענדיק שעהן
געווען איז ער ; סטאוואק אויפן אדער סטער,

שטעטל. אין גליטשער בעסטע די פון

איז ספארטהאבי באליבטער זיין אבער
אסאך געווידמעט ער האט זיי טויבן. געווען
טייבעלעך די און ליבע, ווארעמע און צייט
און דאנקבאר דערפאר געווען אים זענען
זיי פאראטן... ניט קיינמאל אים און געטריי
טויבןשלאג, צום צוגעבתדן ווי געווען זענען

שטוב. זיין פון דאך אויפן געווען איז וואס
און גאס אין ארומלויפן פלעג סעניע
אין איינע און בוזעם אין טויב איין האלטן
פליען הימל אין דערזען האט ער אז האנט.
טויבן, אנדערשס, עמעצן אדער זאפאלסקיס,
זיין לופט דער אין געגעבן ווארף א ער האט
געקענט האסטו דאן און ,זי" , אדער ,ער" ,
זיך ציען און זיך דרייען טייבן די ווי זעען,
פלעגט סעניע טויבןשלאג. סעניעס צו גלייך
פארשטאנען האבן טויבן זיינע און פייפן
געפאנ ברענגען אפט אים און סיגנאלן זיינע

טויבן. פרעמדע גענע
נישטגעשריבע אין ,פערפליי" , דער
קומט טויב א אויב אז זאגט, קאדעקס נעם
דיינע. זי איז טויבןשלאג אין דיר צו אריין
פון אייגנשאפטן די געקענט גוט האט סעניע שלמה פאטער מיטן

אן ארויסלאזן ווען געוויסט און טויבן די
צוציאונגס די כדי ,זי", , א ויען און ,ער" ,

שטארקער. זיין זאל קראפט
פאר געווען מקנא אים האבן קינדער
באקאנט געווען איז ער און הצלחות זיינע
דעם טויבןיעגער. דערפאלגרייכער א אלס
שטענ און ארענטלעך געפירט ער האט שפיל
זיכער זייענדיק שטימונג, גוטער א אין דיק

זיגן... תמיד וועלן ,זיינע" , אז
11טן דעס געקומען, איז סעניע יוען
חנוכת דעם צו תלאביב קיין ,1961 מארס
אים מיהאט און ביתראזשישטש פון הבית
ער, האט באגריסן, צו ווארט דאס געגעבן
א מיט פייף א געגעבן ווערטער, אנשטאט
גרויסער גאנצער, דער און קראפט יוגענטלעכע
גע און אויגן די אויפגעהויבן האט עולם
דאס . קעפ.. די איבער טייבעלעך די זוכט
באגריסונג אינטערעסאנטסטע די געווען איז

אוונט... פייערלעכן דעם אין
אין פאמיליע זיין און סעניע לעבט היינט
ביז זיינע אין דערפאלג האט ער קאנאדע.
אק געטרייע, די פון איינער איז און נעס
קאמיטעט ראזשישטשער אין חברים טיווע
איז קאמיטעט קאנאדער דער קאנאדע. אין
גע געגרינדעט שטוב אין אים ביי טאקע

.1957 אין ווארן
ערנסטער אן געווארן אוודאי איז סעניע
היינט, ביז זיך, אין האט ער אבער מאן,
צו ליבע און פרישקייט די הומאר, דעם
ארנטלעכ און פשוטקייט נאטור, פרייהייט,
ער וואס אייגנשאפטן, איידעלע  קייט
און היים אלטער דער פון געבראכט האט
זיינע צו איבערפלאנצן זיי ער וועט מסתם

קינדער.
קאנאדע מילעו/ סאל


