
ה"ם אלט/1ר דער איו ימיםטובים
זיניוקזאלצמאן שושנה

די און ימיםטובים די אבער ראזשישטש, פון מחוץ זיך איך געפין יארן לאנגע שוין

יום יעדן פאר כמעט : זיכרון אין איינגעקריצט טיף מיר ביי זענען זיי צו צוגרייטונגען

וויאזוי חבריםלערער, די און תלמידים מיינע דערציילן געווען נוהג זיר איד האב טוב

וויל איצט שטעטל. אין אונדז ביי שטוב אונדזער אין יוםטוב דעם געפייערט האבן מיר
ראזשישטש. אין אונדז ביי ימיםטובים די פון אייניקע וועגן דערציילן איך

פסח

מאמע מיין לוען ווינטעה אינמיטן נאד אנגעהויבן זיר האבן פסח צום צוגרייטונגען די

זיך האט גענדז די שחטן דאס ערב פסח. אויף גענדזןשמאלץ אויסגעפרעגלט האט
שטוב די גענדז. די אפפליקן מיט פארנעמען זיר כדי משפחה, גאנצע די צונויפגעקליבן
אנדערע פעדערן, די געפליקט האבן ,ייניקע א : פאבריקל א אין געווארן פארוואנדלט איז

כלים. ספעציעלע אין אריינגעטאן זיי און גענדז די צעשניטן האבן

א אין געפינען זיך האבן פופעקעס אלע : שטרויכלונג א פאםירט האט פלוצלינג
אז פארשטענדלעך, טשוואק. א געפונען מען האט פופיק איין אין און כלי באזונדערע
וועלכע פון פארשן אנגעהויבן האט וואס טאטן, דעם דערציילט באלד דאס האבן מיר

אויסגעמישט געווען זענען פופקעס אלע ווי היות טשוואק. מיטן פופיק דער קומט גאנדז

האט פופיק, געלעכערטן מיטן גאנדז די איז וועלכע וויסן געקענט נישט האט מען און
טענית. מאמעס די געהאלפן נישט סיהאבן טרפה. זענען גענדז אלע אז געפםקנט, ער

: געפסקנט האט טאטע דער

טריףי"... זענען גענדז זיבן "אלע

אויףצומארגנס באלד אנגעהויבן אבער זיר האבן פסח צום צוגרייטונגען אמתע די
צוגרייטן בעריקעס, איינשטעלן אנגעהייבן מען האט טעג דידאזיקע אין פורים. נאד
יענע אין מצות. באקן אנגעהויבן זיך, פארשטייט און, אייער, צונויפגעזאמלט קארטאפל,

מיין באזונדער. משפחה יעדער פאר מצות קיילעכדיקע געבאקן נאד מען האט צייטן

און וואלגערן אליין פלעגן מיר און מצהבעקעריי דער אין נעמען אונדז פלעגט מוטער
מצות. די רעדלען

פאליצעס, און שאפעס אלע שטוב. די רייניקן דאס געווען איז פרשה באזתדערע א

און מעסערם מיט געשאבן גערייניקט, מען האט שפייז, דאס געהאלטן האט מען ווו
גוט אין גאס אויפן אדויסגענומען מען האט שענקלעך די און פאליצעם די געוואשן.

קיין געבליבן נישט סיאיז ביז גערייניקט, ווידער און זון דער אויף דורכגעלופטערט
: אנווייזונגען געגעבן אין געשטאנען איז מאמע די חמץ. פון סימן

"! שווענקען מאל דריי און שאבן מאל דריי רייבן, מאל "דריי

אלע : באפעלן אירע אלע אויסגעפילט התמדה מיט האט קליינווארג, דאס מיר'
ריינקייט. פון גלאנצענדיק ארויסגעקומען זענען ברעטער

כלים. זילבערנע און קופערנע די רייניקן דאס געווען איז ארבעט באזונדערע א

ריטשקע דער צו גענומען סאמאוואר) דעם (אויך כלים אלע מען האט יוםטוב פאר
דארט זיניוק. אברהמל פעטער מיין פון שטוב הינטערן געפונען זיר האט וואס , טייכל) (א

זיניוק, גיטל אין רבקה פעפעה מיקע : שכנים די פון מיידלעך אלע געטראפן זיר האבן
האט דאן זיי. ציוישן איר און פליישערס די פון פרויען די געלער, דוד פון טאכטער די
די כדי געהארעוועט, שווער האט מען : פארמעסט גרויסער דער אנגעהויבן ערשט זיך

שיין. און גלאנצענדיק מער וואם ארויסקומען זאלן כלים

ראזשישטש אין צונעמען
צווייטן דעם איינער פלעגן שטאט אין יידן די
נאר פאמיליענאמען, זיין מיט רופן נישט
זיי פאמיליענעמען די צונעמען. זייערע לויט
פארן באוווסט געווען נישט אפט אפילו נען

שטאט. אין יידן טייל גרעסטן
: פארשידענע געווען זיינען צונעמען די

אפשטאמונג דער לויט

אנטוויק אנגעהויבן זיך האבן שטעטלעך די
פארגרע זיך האט באפעלקערונג די און לען
האבן וועלכע יידן, פון אנקומען מיטן סערט
וועלכע אין דערפער די פארלאזן ביסלעכווייז
באשטאנען איז סיבה די געלעבט. האבן זיי
די האבן שטעטלעך די אין וואס דעם, אין
זיכער פילן זיך מעגלעכקייט די געהאט יידן
לעבנסשטיי יידישן אין זיך אויסלעבן און
אנט צונעמען די האבן געזאגט, ווי גער.
און שטעטלעך די פון נעמען די שפראכן
געווארן. געבוירן זיינען יידן די ווו דערפער,
רבנים די אויך מען האט למשל, אזוי,
: שטאםערטער זייערע לויט גערופן רביים און
; (ספעקטאר) סוויניכער משה'לע ר' הרב

; רבי טריסקער דער
; רבי אליקער דער

; רבי קאשיווקער דער
רבי. סטאלינער דער

יידן טייל גרעסטער דער אויך אזוי און
: שטאט אין

; (פעפער) אמעלנער סענדער

; (שקורניק) ראזיאטינער איציק
; (סמאליאר) סיקילער אברהם

; (גארפינקעל) באשאווער שלום
; (זיניוק) ליטוואק אברהמ'ל

; (קאגאן) ראדינעס די פון רחל
; (ציטרין) לוקאווער בענצי

; (פארטנאי) שניידער אומאניער דער
(זינגער). בעלעגלה פאלטאווער דער

באשעפטיקונג דער לויט

; (פעטרושקע) שוחט זכריה
; (ערליכגערעכט) לעדערווארגער פנחס

; (ווייסבערג) גלעזער איציק
; (אינזל) רימער דער פייסי

; (גערשטנפעלד) זייפנמאכער אוליע

; (פרימאק) זאגאטאוושטשיק אברהם
(ניעפאמישטשי)■, שניידער חייםיאסל

; (קאס) שוסטער אברהםאיציק



; (טורעק) שניידער מאניע
; (גיטעלמאן) קאטליער חיים

; (גלוז) טעסלער וועלוול
; (פליישער) קצב שמריה

; (בעקערינג) בעקער אלי
; (חזן) חזן דער דוד

(גליקמאן)■, שפיליטער שמוליק
; (קאניאך) טעסלער יואל

; (שאפירא) זאגאטאוושטשיק לייזער
; (טעסלער) שערער פעטקע
i (פלאש) צעגעלניקעס די
; (ווידרע) אלייניקעס די

; (טינקלשטיין) שוסטער באריס
אנדערע. און (בלעכער) מלמד יונה

הומאריסטישן פון צונעמען
כאראקטער

; (ראזענבוים) פאדאוואי יאשקע
; (סאס) לאווקע לייביש

; בעלשם הערשל
; (גראווער) קאטעדרע גדליהברוך
; (פישפיידער) קאלטשאק אברהם

; (פליישער) קאראל חיים
; מעטשעס די
; צענעמער דער
; פאצקונעס די

j (גאלדבערג) זאקאנטשיקעס די
; (וויינער) קריווארוטשקע ראובן

; קרעפל אברהם
; טארביטשקע משה

; (געלער) סטאראסטע איציק
; (קאנדעל) אגענט משה

; קוטניק אנשל י
; (פערלמוטער) טאפיטע אברהם
; (וואקסמאן) סמוטעק שמעון

; שווארצע די חנה
; יענטיטשקע

שאלעסידעסיכע פריידע
(שלושסעודות'יכע).

עלטערן די פון נעמען די לויט
; (געלערשטיין) ביינישיעס דודהערשל

; (מלמד) מאטלס מאיר
; (שווארץ) ראניס משה

; (זיסקינד) וואווציס שמואל
(פישמאן). פריידערחלס יענקל און מאטל
וועלכע צונעמען אזעלכע געווען ס'זענען
לרוב מענטשן. א ,אנגעטשעפעט" , האט מען
און הומאר מיט אויפגענומען עס ער האט
באליידיקונג. א ווי געזען נישט עס האט
זענען וועלכע אזעלכע, געווען אבער סיזענען
די אין האבן און דערפון געטראפן געווארן
און באליידיקונג. א ממש געזעען צונעמען
ויען זיך צווישן קריג א בעת : ווירקלעך
צווייטן דעם איינער געוואלט האט מען
זיך מען האט טאן, ,בייס" , א מער וואס
שארף מיט ווי צונאמען דעם מיט באנוצט

געווער.
ווער געפארשט, מיר האבן איינמאל נישט
צונעמען די אט אויסגעטראכט פאקטיש האט

גרויס מיט און ריטשקע קליינער דער ביי פארברענגען מיר פלעגן שעהנלאנג
יעדער אין מען פלעגט געפעס פסחדיקע דאס פסח. לכבוד כלים די רייניקן התמדה
געדארפט מען האט פונדעסטוועגן און פסח, אייף פוןיארצויאר באהאלטן שטוב יידישער
מען פלעגט צוועק דעם צו אויסשווענקען. און וואסער זידיקע מיט כלי נייע א כשרן
מען פלעגט קעסלען די אין וואסער. זידיקע מיט קעסלען גרויסע אין כלים די אריינטאן

כללים. אלע לויט כשר זיין זאל עס כדי שטיינער' גליענדיקע אריינוואדפן אייך
א אין טעג דריי אויף כלים גלעזערנע אלע אריינטאן מאמע די פלעגט דעם חוץ

וואסער. דאס געביטן טאג יעדן און וואסער באליע
געגאנגען איז ער עסקים. זיינע אלע פון באפרייט זיך טאטע דער האט פסח ערב
איז אלץ אויב קאנטראלירן און חמץ פון שפורן זכן ווינקל צו ווינקל פון שטוב אין

דין. לויטן געכשרט

ערליכ אביגדור פוךיארצריאר באזוכן אונדז פלעגט אינדערפרי יוםטוב ערב
א געווען איז וואס פאטער' מיין בכור. א געווען איז וואס מונציע, זון זיין מיט גרעכט
זיך האט סיום דעם אין מסכתא. א אויף סיום א ערבפסח יעדן געמאכט האט כהן'
"מכות פון סכנה דער פון געראטעוועט זיך ארום אזוי און מונציע' באטייליקט שטענדיק
דין. לויטן פאסטן דארפן בכירים אלע ווען ערבפסח' עסן צו געווען מתיר און בכורות"

: ארבעט פיל געווען נאד איז קיר אין קניידלעך. די  עיקר צום מיר קומען דא און
: באעוולט געווען מיר זענען מאכל איין אין נאד סדר. צום מאכלים ספעציעלע די צוגרייטן
האט טאטע דער ווייל פסח' של שביעי ביז קניידלעך קיין עסן געטארט נישט האבן מיר
פלעגן וואסער. אין מצית טונקען געטארט נישט האט מען און שמורה מצות געגעסן
זיי ביי און שכנים' נאנטע און פעטערס די צו אריינכאפן זיר קליינווארג, דאס מיר'
קניידלעך. פארבאטענע די בעיקר זיר' פארשטייט און מאכלים' בעסטע די פון פארזוכן

אנשפארן דאס סדר' צום זיך גרייטן דאס : סדרנאכט די געווען איז דערהויבן זייער
און אליהו, של כוס מיטן כוסות א,רבע די הגדה' די זאגן דאס היסבבעט. אויפן זיר
פאר זענען וואס זאכן אנדערע און קניידלעך) די (נישט מאכלים בעסטע די עסן דאס

סדרנאכט. די מיט בונדן
באצירט טיש, שיינעם ביים זיצן פון געשמאק דעם פארשטעלן זיר איצט קאן ווער
מאכליט, בעסטע און שענסטע די געפונען זיר ס'האבן וועלכע אין כלים' שענסטע די מיט
פרייער א ווי זיך פילט איינציקער יעדער און צוזאמען זיצט משפחה גאנצע די ווען

מענטש.

יוםכיפור
מיין יוםהדין פארן טעג אייניקע געפילט שוין זיך האט שטימונג יוםכיפיר ערב די
און טעכטער די פאר הינער  "כפרות" די צוגרייטן צז געווען ניהג זיר האט מאמע
"געשלאגן האבן קינדער די יוםכיפור. פאר וואך א שוין  זין די פאר הענער ווייסע

: מוטער אונדזער באך תפילה די נאכזאגנדיק יוםכיפור, פאר טעג עטלעכע כפרות"

חליפתי..." זאת כפרתי' "זאת
ווייסעה דער הון, דער צו רחמנות א ארומנעמען מיד פלעגט ווערטער די זאגן ביים
מאמע. דער פון זיר בייזערן דאס טראץ טאן' קיש א איר איר פלעג איינמאל נישט און

מיט אן קומט שוחט זכריה ר' יוםכיפור. ערב פון אוונט דער אן קומט אט און
פעטער מיין געלער, דוד פליישער' פעפער' : שכנים אונדזערע אלע לאמטערן. גרויסן זיין
די צונויף קלייבן קליינווארג' מיר אין זיניוק אברהמל פעטער דער שער, חייםשמעון
קופע א צוגעגרייט מאמע מיין האט בייטאג באך שטוב. אונדזער נעבן גאס' אין כפרות
פלעגט עופות די פון געשריי דאס כפרית. די פון בלוט דאס צוצודעקן אש' אדער זאמד'
מוטערס, די און קינדער די פון רעש דער געווען אויר איז גרויס מרחקים. אויף הערן זיר
עופות. אנדערע מיט אויסגעמישט זיר האבן וואס "כפתת"' זייערע געזוכט האבן וועלכע

צעגאנגען. זיר איז עולם דער און שטילער געווארן איו צוביסלער
געהערט מען האט חושך און שטיל געווען איז שטוב אין ווען נאכט' דער מיטן אין



איך הער טאג היינטיקן ביזן האן. ווייסן גרויסן זיין מיט כפרות שלאגט טאטע דעו ווי

: טרערן די פון שטיפ פארשטיקטע זיין
". וצלמות.. חושד יושבי אדם "בני

הייזגעזונד. גאנצן איבערן אדורך איז וואס ציטער, דעם איצט נאד פיל איך
איבער זיך דעקן מיר און זלאטע שוועסטער מיין זאגט  "! וויינט טאטע ,דער ,

ציטערן. און ליגן מיר קעפ. די איבער קאלדרע דער מיט
אלע פון באפרייט שוין זיך האבן טאטע דער און מאמע די פרימארגן. דער ס'טאגט

קיך. אין זיך פארעט מאמע די און גמרא א אין אריין קוקט טאטע דער עסקים. זייערע

שווערע. א שטימונג די ווערט פארנאכט מנחה. דאוונען שיל אין זיי גייען נאכמיטאג

וויינענדיקער א מיט טאטן צום זיר ווענדעט און אברהמל פעטער דער אריין ס'קומט
: געבעט מיט אין שטים

"! מוחל מיר זיי ברודער, מיין מוחל, מיר ,זיי ,

המפסקת. סעודה דער צו טיש דעם שוין גרייט מאמע די מיט. וויינען אלע מיר

זיינע אויף הייבט לייוונט, ווי ווייס טאטע, דער : ענין נייער א אן זיר הייבט דא
אנהייבנ קינדער, זיינע אונדז, בענטשט א^ין דוכענען צים כהן א פון תנועה א מיט הענט

קאפ דעם איין בויגט אונדז פון יעדער יונגסטן. ביים ענדיקנדיק און עלטסטן פין דיק
קומט סלף צום ברכה. זיין באקומען צו כדי הכבוד, יראת און הכנעה מיט פאטער פארן

באלעבאס... איר ביי ברכה א בעט זי אויר און גוייה' די דינםט, די צו

גרויסער א שטוב. אין זיך פארשליסן קינדער, מיר, אין שול אין גייען עלטערן די
אפילו אז זיך, סידוכט און פארמאכט זענען לאדנס די אלע. אינדז באפאלט פחד

כלנדרי. פון נאכט דער אין ציטערן וואסער אין פיש די

שמחתתורה
שמחתתורה. פון נאכט דער אין שול טריסקער דער אין הקפות די פארגעסן קען ווער

אין אינדז צו געווארן איינגעלאדן מתפללים אלע זענען הקפות, די פאר מעריב, נאך באלד
ראזשיש פיל אים אדום און קהל אינמיטן גייט טאטע דער גבאי. פון שטוב די שטוב,

אים האט מען ירי שם", בעל ,דער , הערשל, ר7 שמש דער בראש און תישביט טשער
יוםטוב, גוט ,א , : הארציקער א זיר ס'הערט אין שטוב אין אן שוין זיי קומען אט גערופן.

"! גבאייטע

: כלטוב מיט טיש יוםטובדיקן דעם צוגעגרייט באצייטנם שוין האט מאמע די

האניג. און פעפער מיט געקאכט בראנפן, און קוכן הערינג, מארינירטע

ארום זינגען און טאנצן יידן חברה גאנצע די אין געמיטלעכער ווערט שטימונג די

אט מענטשן. מיט געפאקט איז שול די הקפות. די צו אוועק מען גייט שפעטער טאטן.
ערשטער דער גייט פאטער מיין הקפה. ערשטער דער צו מכובדים די פארבעטן ווערן

קינדער און פרויען אים. פאר רעספעקט און שמחה מיט אנגעפילט ווערט הארץ מיין און
גרענעץ. קיין נישטא איז שמחה דער צו און ספריתורה די קושן

באב תשעה
פארגעםן און וווילגיין זיר לאזן קליינווארג מיר אבער טרויערטאג, א דאס איז פאקטיש
מייד און יינגלעך קליינווארג, גרופע גרויסע א תשעהבאב. פון כאראקטער אמתן דעם

חברה פריילעכע די "באדיאקעס". צוגרייטן אינדערפרי באצייטנס ארויס גייען לעד,
צווישן וועג, אויפן צו שטייען וואס קליינווארג, מער אלץ מיט גרעסער אמאל וואס ווערט
פרידל פון קינדער די זיניוק, וויטעלע און רבקה שער, אברהם ריידער, משה : זיי

איר. באך נאד זיר שלעפ וואם איך, און זלאטע שוועסטער מיין פעפער, מיקע פליישער,

סטאוואק" "אונטערן זיך צעשפרייטן מיר באדיאקעם. טארבע א צו גרייט יעדער
אום זיר קערן מיר ווען ארבעט. מיט פול זענען הענט די ■, סוף א אן רייסן און רייסן און
מילר אין לאקשן ברייטע די אפגעקאכט שוין האט וואס מאמע, די זייך בייזערט אהיים
גאס אין ארויסצוגיין שנעלער וואס כדי גיר, עסן מיר פארפאסטן. פארן סעודה דער צו

"ארבעט". דער צו

אז אזוי בעליבתים, צו צוגעקלעפט זיי און
געווארן זיי זענען צייט דער פון גאנג אין
מענטשן, די פון טייל אינטעגראלער אן ווי
געליטן שווער אפילו פאלן, סאך א אין און
נישט צונעמען די פון האבן זיי זיי. פון
באליידיקונג געליטן און ווערן פטור געקענט
געווען ווארשיינלעך, איז, דאס פיין. און
אויף קריטיק מין א "פאלקסשאפונג", א
אפט און מענטשן די פון שוואכקייטן די
זיי האט וואס סאטירע, בייסיקע א אפילו

געטראפן... שווער
מענטשן פיל אז איינדרוק, דעם האב איך
על יונגן אין צונאמען דעם באקומען האבן
אין פלעגט למשל, יונה, ר' רבי דער טער.
זיין מכבד ,ישיבה" , דער אין און ,חדר'' ,
: ווי צונעמען, אזעלכע מיט תלמידים זיינע
פיי ,דאס , באק", ,דער , באנדיטל", ,דאס ,
איי וועפריק". ,דער , מאלאי", ,דער , ניצל",
פון צונעמען זייערע באקומען פלעגן ניקע
קאל אברהם ווי הומאריסטן, שטאטישע
מענטש א שטענדיק געווען איז וואס טשאק,
מענטש א א1יב און חוזק. און שפאט פון
,זוכה" , אופן, אנדער, אדער אזא, אויף האט
בא אים ער האט צונאמען, א צו געווען
זין האט ער און לעבן גאנצן זיין גלייט

דערפון. באפרייען געקענט נישט שוין
אפיציעלע די אויך אז כאראקטעריסטיש,
נישט האבן שטעטל אין גאסן די פון נעמען
יא האט מען אויב און געוווסט אלע
בלויז נעמען די מיט זין מען האט געוווסט,
אנדרעס. אן אנצושרייבן כדי בלויז באנוצט
שטעטלדיקע די ביי אנגענומען געווען סיאיז
אנרופן געוואלט האט מען אויב אז יידן,
גאס, א אדער שטאט, אין ארט אן עפעס
: ווי צונעמען, די מיט באנוצט זיך מען האט
,באמבע , בריק", "אונטערן בארג", ,אויפן ,
געסל", "קעפסקעס שטאט", ,אין , גאס",
דעם ,אנטקעגן , בריקל", ,נעבן , מארק", ,אין ,
פאזשארנע", דער ,אנטקעגן , קלויסטער",

ווייטער... אזוי און זשאליבאוו", ,אויף ,
דחמיאלי אבנר



קומען קאזאקן רי
דאס איז וועלטמלחמה ערשטער דער בעת
האנט. צו האנט פון איבערגעגאנגען שטעטל
צום צוגענומען מען האט מענער יונגע די
אונ אויך און הייזער, אלע כמעט פראנט.
בעת פארברענט, רוסן די האבן שטוב, דזער

שטאט. די פארלאזן זייער
אין באהאלטן זין אנטלאפן, זענען מיר
בעבעכעס ביסל א מיטגענומען און וואלד
פאלאקן די ארעמקייט. גאנצע דאס און
פיל און מיר און שטאט אין אדיין זענען
זיך פארנעמען מיר צוריק. קומען אנדערע
די צו פארקויפן און בולקעלעך באקן מיט
באשיי אונדזער מיר ציען אזוי סאלדאטן.

חיונה. דענע

באמבארדירן, עראפלאנען דייטשישע די
מיין זע איך ויען זיך. טרייסלט ערד די אזש
מיט איך וויין  אהיים קומען מאמע
און ברידער קליינע די טרערן. ביטערע
קוקן און אינדרויסן זיך שפילן שוועסטער
עראפלאנען די פון שפיל קאמישן צום צו זיך
איז דאס אז נישט, ווייסן זיי לאבן... און

לעבן... און טויט פון שפיל א

זיי שטאט. די ארום רינגלען דייטשן די
פלוצלינג סטיר. אויפן בריק די פאברענען

: געשריי א הערן זיך לאזט

". ..! קומען קאזאקן ,די ,
טויט און פחד א אונדז באפאלט עס
באפאלן קאזאקן די אז מ'ווייסט, שרעק.
אונטער זיך באהאלטן מיר אכזריותדיק. יידן

וועגענער. די

דאס און רוסיש גוטן א גערעדט האב איך
אונדז צו סיאיז געראטעוועט. אונדז האט
אפיציר. הויכער א קאזאק, א צוגעקומען
דערלאנגט אים ארויס, אים צו בין איך
אים מיט גערעדט און טרינקען צו מילך
רוסיש. גוטן מיין באווונדערט האט ער רוסיש.
די צונעמען זאל ער געבעטן אים האב איך
האט ער שטוב. אונדזער ארום פון קאזאקן
זענען קאזאקן די און באפעל א געגעבן
גאר און געטשעפעט נישט קיינעם אוועק,

צוגענומען. נישט

די עסטרייכער, די אריין זענען דערנאך
אונ די ארמיי. אונגארישע די און דייטשן
האבן זיי ערגסטע. די געווען זענען גארן
שטעטל דאס גאס. אינמיטן מענטשן געשלאגן
ארמיי איין : צייטן שווערע דורכגעגאנגען איז
און צווייטע, די איינשלינגען געוואלט האט
און כפרההינדל דאס געווען זענען יידן די

קרבנות. אומזיסטע געגעבן
ברידערלעך מיינע אויף קוקן פלעג איך
די אויף באזונדערס און שוועסטערלעך, און
ארומגע זיך האבן וואס קינדער, ארעמע
אפ און הונגעריקע גאסן די אין וואלגערט
וועלן לאנג ווי : טראכטן פלעג איך געריסענע.
סיווייזט ווי ל אויסהאלטן אזוי קענען זיי
אייזן. פון שטארקער מענטש דער איז אויס,
אמעריקע דאקטארמאן, ציפע

מאמע די אריין. שול אין קאלאשן די אין גייט און שיך די אויס טיט טאטע דער
טעמע צו זי זאגט פלוצלינג שטוב. אין וראינה" "צאינה דעם זאגן צו שוין זיך גרייט

: זיניוק שרה מומע די צו און פעפער
"... וויינען קומט "ווייבער,

ביתהמקדש. חורבן אויפן קול אויפן וויינען און פאל אליפן זיך זעצן ווייבער די
די אויף טשאטעווען מיר שדים. קליינע ווי גאס אין גיר לויפן קליינווארג, מיר,
אריין מיר שטופן מיידל אזא דערשנאפן מיר נאר ווי האר. לאנגע די מיט מיידלעך
געפעלט נישט זיך פארשטייט סיהאט האר. לאנגע אירע אין באדיאקעס שטעכיקע די
אבער באשטראפן, אונדז כדי אונדז. נאך יאגן געלאזט זיר האבן מיידלעך די ווען פאלן'

מירי ווי שדים גיכע אזעלכע דעריאגן דאס קען ווען
זעען גיין שוין קענען מיר און באדיאקעס אונדזערע געענדיקט זיר האבן סוףסוף
אויף זיצן יידן די חושך. אין איינגעטונקען איז שול די שול. אין ויד סיטוט וואס
דער פון זיך הערט געוויין שטילער א און שטענדערס אין בענק איבערגעקערטע

פינצטערניש...

ראזשישטשער די פון געלעכטער דאס געווארן פאדשטימט סיאיז יארן. אסך אדורך ס'זענען
דיינע געווארן. פארברענט און צעשטערט זענען מתפללים די מיט בתיכנסת די קינדער.
לעבעדיקער געווארן פארברענט זענען שטעטעלע טייער מיין פון זקנים דיינע קינדער,
פארניכ די און ראזשישטש, טייער חורבן, דיין איך באוויין הארצן טיפן מיין פון הייט.

קהילה. יידישער הארציקער דער פון טונג
! ברוך זכרם יהיה

ציפע און דזשא פאר ניויארק, פון סוסעל רחל און נחמן פאר ביתראזשישטש אין אויפנאמע
דאקטארמאן ציפע בראזיל. פון שקורניק חייקע פאר אין סיטי סאלטלייק פון דאקטארמאן
האט זי וועלכן פאר יזכורגין, דעם זעען צו געווען זיכה נישט און צווישנצייט געשטארבן איז

גרון. זכרה יהי געווירקט. פיל זייער


