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• פאךרעלע כןלײנע איינע

ע אויןו ןױא  אמ ,גישעחן לאננ צוואו ׳צזוין איז ?י^יכטע ךז
 ?ייא גאר 1אז אײננלאנד אין לאגד וױיטין אײןעם אין נאף צו ךער -

 איבער ווערין צוא ;ויךדינ אונ ווערט נאך זיא איז ךעם אלעס
 וועךין צוא אום ,;אךנאן אין אײ^ילס פק אצוןר נאך נייעצט
 ןיא וואס דעם לבד דען ,אןזנאצי אירע^ע אונזער פון נ;לעזץ

 ךא איז ׳ )פערנ/נניגעגר( אןןיזאנט אונ אינטעועהאנט העכקוט איז
 ;נר׳טטץס מאדאליש/מוםרדיק(. העכםט יאוג ןעלערענד העןסט נאןד
 קװײנט גילוט קענטשליכע דאס זעהען צו ארױס איל׳ר פרן איז
 ןינךע אײנע דאס ןןווײטיוןם ;ז.יך גײט דער 0% הײןט דאס ןיט

 אײגע ראס ,דא וואר ןאל רער וויא נאןד ןןװײטע ךיא שלעפט
 מארר נעהײמען איעעם צוא פער^ירט האט ליבע באטענע ןאר

 ןאל טען דאס זעהען צי־א ארויס איר פיץ איז ךךיטענס ,()ר?יחה
 )^יזנאנע( געשטענדעס אײן בעקינזען צוא ארױס װאק ןיט ןיןז

 איז וואס )מענטש( §ערז,אן אײנער פון ןןנועם אונ עןורים דזרך
 ,אדער״אגנבח א$ארד)ךציחה( אין )פאדאזףטעלגע( *^־דעכטיגה

:אזױ }י^עהן איז רא וויא או^ולד^עיחןיט לןי ?עשוללי;ט נוײיןזען
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מן ח רנ ע ד מאזער״ ,

 }יװאןינט האט צעהן הוגדעךט אכט טויזינד ;אר ךעם אין
 ווײט םײל פינף איז וואש קולמאן ךןייןןט וואס לאנד-נוט אײנעם אין
 ׳ מאזעי נחטן )נ־אסעשער( פעכטער ;יוױשער אײן ,לאנדאן פון

 האט ,רײך זײ?נר ,מענטש פראװער גאגץ איץ וואר טאן ךיזער
 אונ ;יליבט איהר האט /נר וואס פרויא שײנע העכסט אײן ;יהאט

 זיק צוא אום ניפעלט איהם האט /ןס אונ ,אים זיא נלײנין ךאס
 , גיהאט אײגעם ניט האט ערי ךען ,קי^דער נאר גלי,קליך פאלכןאם

 הײםט ראש ,לע?ין ׳טטילעס פרוםעש אײן גיפירט דאהער האבין אונ
 נאהינטע זײערע .מיט פעךנןעו נא?ין(נ גאנץ אײנען גיהאט האכין זײא
 בײא ךאם זעהען צוא מײךין צו אויס אום ,שכנים ווײטע אונ

 פאשעשע ךיזע ,לןינךער( הייסט )דאס в% פען׳ט זײא װאש אנדערע
 פ>ץ װאר )ארעגדע( פאכט אין }יהאל^ץ האגין זײא וואס זײןנךע
 ײ,עי1 נאף צוא דער אונ )אבשיךנאשץ( אומפאנג גרױ^ין אײגעם

 גחנט)צאךנעזעם( פעטער אײן וואר ?גש )פרובטבאר(ךען פראת^טױ
 גיכןעגט האט מען דאש ,זיןו אין פיטעךנעס גוטע זײער גיהאט אוג

 אי־נ גךא ,שאף ,אכןשין סכןאט׳ ?יל זײער דאךט פאסין אױש
 וױיט אזויא איהם וואר פאשעשע( )דיא ןיא אונ ,גלײכין ךאש

 .קײן אטפראװען מאנאט אלע ן־לעגט /ןר ךאם )ךאהארנא( ^רגיןנינ
 האט י>ר װאס פראדוקטין פורין ץװאגצינ פון אטראנספאךט לאנןאן

 אבארעס דינע פון אונ וויעלדער פעלדער פון איינגיזאגןילט ;עש
 ,וךוןט ,פלאנ^ין ,תבואות האנד ארער 'ש$.יל בײא צום ,(ת1)בהמ

 פאהױן צו מיט זעלבסט פלעגט ,שעב?ין , עלפער(פ , פוטר ״ כ,עז
 םיט בײטיל פולין אײנעד יט9 ריק צו אימער נעקומען אונ פערקיויפט

רויא״ זײ^ע פאר גיישיעקע מיט אונ גאלד  איי] דאן ױאר אונ ̂ו
. איהר בײא נאסט גוטער

ע ע ך̂י ^ טלי א זײנע םיט לאנדאן .קײן כײזין ^
טראגמארטין



 פי/ קומען אױךזײן א1אז אונ פיארױןטין זיינע פון טדאגהפארטק
 אונ ,טענ ךרײא אלם טער געדױןןרט טאל האפץ.קײן ליק צו ךארט
 צוךיק אונ פאהרין אוועק ןײנעם טיט גארנאגץ»ינ־ןטליןו אזוא גואר

 אװעק פלענט ער ,שטוג־דע דער טיט זעלפסט ךארט פון קוטען
 אונ ןיװײא( מיטאנ)זײגער ינאך אימער היים דער פון פאךין צו

 װאר זיינע יא1?ר דיא אונ אײגס( מיטאג)זײגער פאר צוךיק קוטען
 פינף דאש קוטען צװ־יק זײנעם פון צײט דער מיט גיוויס א1אז שױן

 , טיש צום לאננט ךער ־שפײזין דיא שױן וואךין אײנסץ פאר נןינוטין
 ,יאר צעהן גאגצע ,.אײן ;אר אונ יס1א ארזי щ וואר אזוא אונ

 געװארין איז זײנע( פרױא )דיא זיא ךאס עןיין װאונדער אלזוי.קײן
 ז״ײנעם מיט אמאל ז\ך פערזאמען זײנעם פײא אוגחהיג העכסט

 ערשטע דאש געטראפין איר האט ריזעס וואם פוןולאנדאן קומען צוריק
 דאש וואס לאנךאן פארין_קײןז צו געהױפען אן האט צײט.ער .ןזאל
 ;ישעהען איז דיזעם אונ ,;ארין צעהן גאנצע פון טישך אײן איז

 צעהן הונדערט אכט טױזענט ;אר דעם פון מערץ צעהנטען ןעם
 ןןש ,איר בעההיגין צוא פעטיהט זיך האפין ל-ײטע הויז איךע
 איץ אין עולם( ךער האךץ)זאגט אײן ןען אוק;אנסט אפער גואר
 י1אלז איז אונ ,פעטךיגען אונ פערײךין ^יט ןיף לאזט אונ $ניא

 אוגרוהעער אונ אונרול.יגער ישטונדע צו שטונדע פון נעווארען
̂ט אונ  ןיא האט געקוטען ניט אויך אװענד נעגען שױן איז ערי אי

 אײנעס אין אונ ,ווײנען ^רעקליכען אײגעם אץ נעפךאכען א־ויט
 הויז איהרע צו שרײען געהויפען אן זיא האט “״נײן הענדפרע?ין

 מיןד וועט איר ! שטילין,נײ| אײן געוואלט איר האפין װאס לײטע
 אץ דארט גלשטעלט אפ פילײבט זיך האט ערז דאס כײךין אײן ^יט

 ךא>ט מרז ער דאס אךער , ?ײאיענעם אונ דעם פײא לאנךאן
 ךיזער אי] זײן ראךף וואס ;ןאלק דעט פײא האכצײט דער אוף דין

 איהר אלס בעקער אים כןען ^יך 1 גיק ,טאכטער זײגער פײא צײט
 מאכײ צו פעזוכע אלס ליפער פיל איהס איז רוה מײנע ,אלע

]ײנעג פײא , $יר ךן צוא ^ײנע אויף ^לס אדער
וױסין



 אוי־קק זײנעס ?ױט בעאונרור\.ק העיסט טץי וועט ערי ךאס ןויןןין
 טראקטק צוא איבער וואס ו.ויסין ;יט וועל איך דאס ,'^ײןען

ק מיי ,ער וואלט נוײנענקטען אם’ ,ךאךיגער ? רי  עען אינ ^
 דען ״ נישעהן איס טיט קליטעס וואס געוויס איז גיט אױך ליזעס
 ̂ישעהען נןארךטהאטען)רציחות( ןויל איז טאנאטין אײגינע *ייט

 ̂יווארק אונזיכער העכסט .זײען וועןץ ךא אונ נענענך אונזער אין
 פאךינדיק זיךגעלט ?ןיט ?ירט ןןו ךאם װײ?ין אלע ד'אש ב^רט אזג
 צוא אורזאך נענוג שױן איך האב אלזוי ,לאנדאן פון ליק צוא

 אטנ אז / זאמען.זקד פאר זיין וו^נען של^שהע דאס פון ןזראכטען
 ?גיי איז ך׳עיץ טיק ,זעךןען ןויךער אים איך וועל װײםט״צוא

, “נעריסען .*ױש
א ןיא האט אזוי  ווײגען אין נעבראקט צו נאכט גא^צע ך

 דיא״- לײטע הויז איךע וואךק נלײכען ראש אונ , אונ.אין,יאמ^רין
̂ןןע  מארנץ אוף אונ האפעניננ אוג פורכט צווישין גיוויגט נאקט נא

 אײנער אי; פוךבט ניןויסע נאנץ גאך.גיט ךיזע נענאגנען ןןיןער איז
̂ין  איבעי ןיפרענט נאןז וזאר עשי דען ױאוש( פעךצווײ^לוננ געו.וי

 /נס אונ , לאנדאן פון נעקטען צוליק זי;ען וואס אלע ײא3 אידט
 ?א$ע . זייא פון בעקומען צו ארױש ןייווען ניװיסעס וואר.קײגע

ךיג .ניזעהען איהם האיין זײא דאש ;יזאגט האבין ךיא זון  פאך̂י
 דאס געזאגט האכץ טא^כע ,קטאט פון אטײל לאנראן פון ׳גוףק

 אונ ,קןלטא פון וועג האלב אױף געטראפען אן אים הא^ין זייא
 לין געטךאפין אן הא$ין ײא1 דאס נעזאנט האכין א^דערע װידעף

 לעבק אלײן גאגץ שטי/ענריג פערדיל זײן טיט ־ארא^אלקע
 הײסט דאס צוריק הןאפ דעם ?ױט נאםצענעס דעם אױף אוועלדעל

 ײןט9גי אלזוי האפין זײא אונ צו.פאךין לאנדאן כןײן צזא ;ויא
 אוס ןישטעלט אפ דא זיך האט מאןער( נחמן סאן )איי ?ןר ואס

 ליזע אלע פון ״ וראלד אין בעךעךפענעסיןארט זײגע צואפעריכטען
 ךט אויף שליםין צו מעהר »ןיל אלזוי ואר1 ^וועדענעס אונגעמישע

ארויס עײגינ־^ינס י1אל לק • ני^עט ףאוי «לם יו^עס
צו
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ארויש

 וןאר א?נ > פערבליג-ק ניט לעגין אין איז ןןר יאם ײא1 &ון זעקן «
 ייײא ,ווענינס או^טער אומנעקו^ען )מהםתם( פערמוטהליך אלזױ
 דעם אק גייז מיט דער גיוױם ניט אלס נאך מען וואר דעם אלעם
 אײנע אזױא ניהאט ׳טוין מק האט איהם אין וואס ,טאנ ךריטין

 האפעני־ננס לעצטען ךעם געלאשין אויס שוין האט ;ואס פװעךענע
.לעבט פילײכט נאך ;גר ראס ,שטראל

 ךאך«י;ין ךעמ פרן נעמעלדעט איר וואר טאג ךיזעם אין ךען
 ווערין פערפאלין טאנס איר פון נעװאוםט שוין חאט װאס אסעסער
 אפעךד יט4 ע(אקארא;אלנ .ניבראכט אימ הא*יץ אט.ני,קעס9 ךאס.די

 !ייןןן'אלע וואם אךױאן גלייןנין דאס אונ אישאכץןאיאז מיט אונ
 וואס איזי זאל אלז;ײ באט טעגטשין טיט גיזעטיגט אונ בעפלענט

 דאס וועט״ןנךהןעגען זיא ווען אונ בעזעהען ״עס קומק ןיכןטין צוש
 װעט סיטנים נעוויסע זא;ץז וועט אונ מאנס איר איז ליזעס אלע
 דעם ^ייא 'זײן ױא וועט אגב אונ נע?ין אפ איהר /נס טען

 ״אוג םאטניכןעש דיי פון ווערץ נענומץ אפ וועט עס״ וואס דאפךאס
 ,מאן איהר פון ״עךמאךהננ דעם איגער בױןןךק אתמיגע דיא פון
א פון אױם ווײןט אזוי ךען  זעתען צוא איז וואפ ?לו?!י,־ פולע ך
.נןאראיאלכןע ךער אין

 ?יט האל^ין אױף $יל ניט ךא ן׳עזעןין מײנע ליר וועל איך
 ^רענןליכע דער פון )!יעישרײבוננ( שי^דער^נ גױיסין אײנער

 ךיזע אױףי נימאכט האט נאכךיכט טהיע־ינע ך»ע וואס ןוירקוננ
 ,’פרױא( נהמנם דעם ניהײשין אזואהאט )דען אמג־לינןליכעהאנע

̂ן איהר פין װײ;ינער גאך  כןענק ךער איהרי בײא ,קלאנין אינ שרײ
 אונ טאנס,״ איהר אלע זײנען זײא דאס זאלין זי?ין אלע ךיןע
 פערגליוןעךטעס זײן ^אר^אלקע דער אק זעהען דער איהר בײא
 רויטער נןלײנער אײן וויא ראן ניזעהען אױם האט וואם גלוט
 טײערע טײנע אלעס ריזעס ריד װעל איף ,אויגין איהרע מעהר

 ןואם ירלרטער געאײלטע אײנינע אין נאר געןין אי^ער לעזעיין
̂נ שוין ףד ןײנען וױדש־ דא ןיף קאט ,^ענןאנט לאג

חאלט

_ 1 ־-
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 זעל?ינל דער אונ סצענע זעלביגע ריא )פאוויטאכאעט; ן־ואלט
 אונזער פון גמואךין ^ישפראןין אונ וןישעהן איז װאסי ^פהןז
 זיינעס פון העטךיל ךיא גיבכאןט אים וואר щ אלש יעקב פאטער

 א / געשפרא?ין האט אונ קענטז דער ^יהר האט ערז ,ױםה זון
 אים האט טהיר רײסעגדעם אײן זון מײנעם פון העמד דאס איז דאפ

 כןלײדער זײנע ריסען צו האט אונ צוךיםען, געװאךין איז ערי פעךצעךט
 אים טה;עךט אונ ,ןיגארטילט אום זאק אײנעם מיט זיך האט

 גישעהען אױך דא וואר אלעס ךיזעס ,טאנע פילע זון זײנעם
 האט טען מאנס מײן איז אלעס ךיזעס ?יזאגט״ ןיא האט א1,י

 האט אונ , ערםאךדעטז איהם האט רױבער איץ , עךטאךדעטי אים
 ,טעג פילע מאן איר בעװײןט האט אונ כ^ײךער טרו;ער גיטאן אן

ק ,זיןד אום מעהר נאך אונ , אים אום לײד איר וואר ?גס אונ  ך
 גיט ראןו זיא טאר ?גר^אךךעט איז ןנר דאס געוויסדזײט אלער בײא
 ״עחת האפין מען טוז ךץ אידע^ין פי .על ךען , נעטין מאן נןיק

 ,עךטאךדעט איהם האט טען ראס גמעהק זעלבסט האבין װאס
 טען אונ נ/עךפער טױטין דעם נעפינט מען ווען בעםער נאך אדער

 דא אונ מאן ?גס״איהר איז /ןר דאם הןענין ךער נאך איהם נןען
 צו ;יט אויך וואר ^קעךפער זײן אונ ״עדות בךן , בײךע;יט מארין

 щ מען ,אוטזאנסט זולין אלע װארץ ןןס דען ניורען נין־ינק
 האט )נאצײלטטװא( בעהעךךע ראךטיגע דיא אןיןיז ;יט א^דערש

 וואר ,עס ,מעךךער רעם גײן רער צוא אום טיה אלע ;אנגיווענדעט
 זײטע ^יר פון ניבאטין אן זעלבםט אונ , ;י׳^לעדעװעט העכסט
 דעם ווײןין אױף וועט וואס דעם נא;כאדעס ;רויםע )טצדה(

 עאר עםז דען טיהע פעךלארענע אלץ וואר ,עס אונ ,טעךדער
 בעמעךנןק צו ליצע)סיטן( אונ.קיץ נעפינען צו ׳טפור)םלאד( ?ןײן
־ין דער אין ^עךךער ך;זעם פון  ,געגענד)אקאל.יצע( י}ין1דאך? נא̂נ
 ГУ וואןנין פיר גאגצע נילאפין איבער ןיך זײנען יא1אז אונ

 אןזיא ין1װאל? щ אוג , ןאר^טין אונ זוןין אוטןיסטע
אױך פילײכט אונ * ?אגאטע פיל ןויא גױיןוט וןער נילא^ק

יארץ



 ברעכעוי פאר דער ווער װיסין ניט אלץ וואלט מען אונ ;ארין
 ךיא אין ניךרײט ארײן זעלבהט פון ניט זיך וואלט %ר ווען ,איז

 מיױ ו\יא )פראװאסוריע( גירעכטעקײט דאךטינין דער פון הענט
 איז ;נס , .קאפיטל וױיטערײקין דעם אין צײלין דער דועלין
 װעג נראדין דעם ף1א אזו־א ניט אונ לײיט א1אז ;יט צװאר

ק , גישעהן עסי  , גיליטי׳ן פךי^ר אנדעךע בײא דער האבין ר
 , ?יעער גאטעס מער זעהן צו דעם אין וואר דעם אלעם ?ײא

 השגחה געטליכע ליא דען ,נטראף( פאל צו ין5י1גל אײגען אלעס
 איהרע גײא אקאלא( .אומװענין)איןאלא ף1א מער ?ןיהל ןײט

 , שלעכטעס פאר אונ גוטעם פאר בע־שטראפוננען אונ ^עלױטלנין
 י.אסנא( אונ פיאמא: הײסט )ךאס ווענ גראךין ךעם אױף אלעס

 אטעסזג ?נהרע ךיא דבר׳ השתר אלקיס ״בגוד זאנט פשוק ךער ןויא
 אוג הנהנה־' זיץ הײמליכין פאר ציא דעם( אין איז)בעישטײט

 , אלעס וויסק זײנעם בײא ברעכין פאר כ־ןיין זאיין צו יס1א ניט
 דעם פון כחירה ליא שטערין ניט טיט ךער זאל /ןל אום

 טאן זאל םענטש דער דאש וויל נאט הײסט דאס ,טענט׳שין
 פאר אײנענעם ים1א נור שלעכטעש פון זיןד האלטין אפ אונ גוטעס

 באלךי.גין אײנעם אום ;יט אבער ווילען גוטין אונ ^טאנד
 דאס י פורכט יס1א אדער ,פעשטראפוננ אדעי ווענין בעלוינונג

 גירעכטיכ־ןײט מענטישליכע דיא פאר יננטדעקין באלד ;יש װעט גאט
ײן )פראװאסודיע(  אלזוא מוזי )פראוולענע( לײטוננ גאטעס ^נ

 פלימעצעט( אונכעמעוץןט)נ־יט גאנץ ,דונפןעלק אין בלײבין איבער
 גאגץ לןערט פאר אזוא אונ ,עם הכון אונוןיםענדען דעם ?אר
 אדער )בלודאטעל בעאבאיטער פײנעם רעם פאר העל

 ירא י דער אוג הכש דעם . פאר הײסט ךאס ,פעטראבטער(
 )ךיא שפולין דיא גיפינען ארױס שוין ווײםט וואס באםת אלקיס

 גיװאוינלייע טויזענךע אונטער געטליבעהישגחהפון ךער פון סלאדען(
 דא וואר §אל ךער וויױ, )שלוצײעם( פעלע צוא נאטיךליכע אינ

. ערצײלוןנ ערעזאונז ;ײא
גח
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* .:אכןאב״ע^עלעס*

 צוא ריק צוא אונז מיר כןעךין לעזערין טײזניע טיעע נין
 אונז וועלין אונ ,ערצײלונגי אונזערע פון )האד( לױף ךעם

 **יחר פון פאךעם щ דעם זוכין צוא א:ײף ,בעאײלין אלזא
 פון געפאלין( )ארױס ״עגטפאלק איז וואס )פעךווי^לוננ( ־גױל

זערע  זײטיגן אײנער אום זיןז רײדין פער אונזער בײא הענט א̂ו
 פארזעהי^נ געטליכע דער פון חאד דעם ארום הײפט ךאס , זאןד

 איחר אום . זוקין אױף ז*יהם וועלין מיר ,אלהות( )השנהת
 ני־מ , וןײטער )ראזװיױאײען( ןןנטוויכןלען צוא ,עךצײלוננ( )ךיא

 , קאזיטיל פאךיגין דעם אין דאךט ,ענטפאלין אונז איז ש־
 פין פאדעם )דעם /זרנריבין ישו־ין איהם האב איך גוט נון

 )איועק ^נטלא?ץ דארט איהר האבץ טיר עךצײלוגג(ז אונזער
 װאכין פיהר גאנצע }ילאפין איבער זײנען ;יס ךאס ^יװאךפין(

 ניט וןאר оу ױאס ווערין עאלין פאף מאזערס נחמן דעס ;אןר
 ווענין וואס זײא אין נעװאךין גאננק דער ןןינדעקטק אין

 אונגעוויס װאבין פיר גאנצע ךיזע װאר מען דאס אונ ,איהם
 איהט האט וואם דעם טיט וויא וועךץ זןרמאךדעט זײנעם נןיט

 דיגר בײא דער אויןז דארט האבין מיר אונ , ערמאךךעטז פילײננט
יגע הא?ק נאכהער דאס טאנט  דיןין איבער אוגשולדיגע אי̂י

 זיןי האט עסז ?יז ,;יליטין ׳שטאךק זײןןר מאךר אונגעווי?ין
 ,לעזערץ מײנע גוט אלזא , םערדער וואהרער דער אטנןרײעט

 מױ װאו ,פונכןט רעבטין דעם אױף ריק צו ׳שױן זײנען םיר
 אװ .ערצײלונג אונזער גיווען( )מפקיק פראיק אונטער האבץ

 אײנעט טיט װײטער )פראראלןײען( פאךטזעצען שוין איהר װעל
 ניט )הטשך( פאךעם איהר זאל איך דאס שפרעיין הײליגין.פאר
 אפט טױ׳גן מיר וויא ןןנין אנרערין אײנעם יצט ךײסין איטער

דיא אלס נךעסער ^ זײנען וואס ^ךןײלומען אנדערע אין
א̂ו



.אוץ* .עניןים אנךעיע פאו )פלאץ( ימ1ר גינוג אלזא ד.א?ין אונ
ךי■ י_א ,יאריבער גיליטק פיל אונשולליגע האבין оц א2

 פאלשע דוךך אלץ אונ . גאר אזוא מערערע , אייןינע נור
 דער צווימנן פון ים1ק נור דא אכער װעל איןד , ״אדאלרענעס

 הױפט דעם ןאר )פלאץ( רוים ;ינונ לאזין צוא אום .צ־ילען
 ^ךצײהלוננ דיא פאר ?גס טיץ איך ניקיכטע אונזער פין ךעלד

 וןיא ז.יך האט וואס מערדער דוארק דעם פון בעשרײבוננ אונ
 האנד אין ניךרײט איײן זעלבםט פון נעשןיבין פך;עי האיין נ$יר
.)פ־אוואסוד( נערעכסלקײט ךעו־

 רעס פון ווערין פאלק פאר דעם נאןד ארים וואכין פיר אין
ק האט וועניל פערבלוטיגטץ זײן גיפיגען ראס אונ מאזער גחמן  מ

 דעם פון פײף טײזןרע אײנע הױזירער אידעי^ין אײנעם בײא דער״קענט
 אונ . כײכערין ציא אימער איהר פלעגט /נר וואס מאזער נחמן .

 וױא פײף מאזערס איז ךא דאס ןעקאנט אלעמען אזוא װאר ןיא
 ין5א־ננלינןלי ליזין פאר ניגוג גאןץ אלזא .זעלכסט מאזער ךער

 איינקיבלוטינין מיט דער צואציןנן צוא .).קארעגעלניק( הייױרער
 . מערדער’דער אי־ז ,ער ראס זיך אױף )פאדאזרענע( פערדאכט

 שטרײגנ1 זײער אונ אײגגיזעצט נינומען פעפמ באלד נואי ער־
אונ וועלט גאנצער ךער אץ דאן וואף ;נס וויא . ע^אמעגיךט

ןגינױים גרױסע טאן צו אן זיטע)מאדע( דיא אײנגלאנד אין א1אז
 *(. טארטור דער אױף }ילײגט אים האט מען .סלעץטװעס דיא בייא
י . נישרױבט שרויבין אין העגך דיא פון פינגער ךיא ג ; נ  איז או

 ניפונען האט у דאם זאןין ?נךסטין זײגעס ניײא געפלי?ין
 אלכ נ־רמנר אטאג סיט קולמא לאנראן.קײן פון װענ דעם אויף
םען -----------—

 כאנק מאשינאלנע אײנע אזיא אן;ירוגײן װערט טארטור •(
ק וואם פעררעכטיגען דעם איהר אין שרויפין אײן פלעגט ם

Й לעי אץ ןלידער זרהען אונ פעחאן )פאןאזריטעלנע(
.איז טעגליך וןײט ןױא



וואר נראךע ריזעפ וואס װעגיל בלוטינין זײן גיפונען האט מען  
^ גיבליבין אזאלז דך איז אונ נלטובת^ װאויל זיינעם צוא יט  

דער האט טען גייז . ניןיעקענעס שוועיע אײנער אין זיצין  
מער גידוי^רט האט ךיזעס וואס מערךער וואךין דעמ גאננק  
ריכטער )דיא סוךנא^ס ריא ווייל ;אר רונךעש אײן אלעס ) 
/גנטשייהנג)ךעשענע דער אין אײגינען .ױקענט ניט זיך האבק ) 

פאר ;גךכןלערט אים האבין אטײל )ךיעלע( פראצעס ךיזעס פון  
טאזערס דעם אים בײא וןיסט דער האט מען ווײל . ווינאוונע  

§ איז /נר דאס וואבין נןיר אלעס מעהר שױן איו װאס . ײף  
איז ,ער ךאס מײנינג דער אין איז מען אונ גיווארין פאלען פאר  
נ. גיווארין /גךמאךךעט נאר ךיא פײף( )ךיא איהר האט עריאו  

ניט הײםט דאם )ג־וןאװעט( פערהײמליקט אלץ צײט נאנצע  
גישפראכץן רײן אימ האפין ווידער אטײלי .אסעסאר דעם גימעלךעט  

( דער איז ער דאס זײן זאל גיזאגט האבין ז.ײא דען גיווען( מצדיק  
גור געוױס פאר אלזא }ימאךדעט אים האט אונ זײנער מערדער  

אלעס אים בערויבען צוא נור אום הײסט )דאס זוכט תיפ איױס  
האם הױלין אןים ;יט אןער גיהאט( ז.יןד בײא האט ־ ц; וואם 

ןעךיהרוננ נןײגעו אין איז ערי ךען )נקטה( ראכע אךער  
( געקומען ניט מאזערין( דעם )טיט אים מיט אסנאסענע(  . 

םאלןווא״אז דעם אויןד גינוטען צוא געוויס פאר שױן ;נר וואלט  
אטאלערי וױסט דער איהם אין נאך האגןין קיר וואם זײנעם  

אײן האט /גר וואס ז.אכין טײןןרע פיהלע אונ געלט ךרײפיג  
צוא מעד״ער איז אלזוא . פםח יף1א לאנדאן אץ גיקויפט  

ר ךאס־ י?ין1גל אונ , גיהינט אלס }יפונען פײף ךיא האט ̂,  
וואס שטראפע ;יװאוגליבע נןלײנע ךיא ניט מער ךינט פאר  
אונ זאבע גיפונענע ;עדע מעלךין ניט דעם פאר קומט עפ  

)וויא ז_ײן כןק וואס )מציאה( אפינך א1אז נאך בפרט  
אלעי ריכטער ליא פון הענט דיא אין עס( ווייפ זעלבסט  

^ געהײמ;יס ץלוטיגין ך;זער צוא שליםעל אײן עדעוואטעלעס  
פון
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 чп גירױשט אויןש דארט האט /ןס וואס . טאךד ךיזען פון
 ריקטער ךיא וױיל הײסט דאם ךאהער אונ , וועלט ןאנצע
 איבער ךע־שען( )זיך *ענטשייךין ױקענט ̂יט נאך ךך ך״אבין

 'שפרעכין פרײא אךער )אןוױנאיק( איםי פעשלדיןין צוא אים
 זיצען בלײבין זאל ?גר דאם ניבלי?ין זײא בײא <{יז , איהם

וואפ צײט דיזע איבער זיך וועט פילײכ« < יאר אגאוןץ
 פמידערייש א1אז א.יז אךזנ ווער דען . אבי_א©;ײןןן םעהרערעס

זאנ>£ חכם ךעי וןיא איז צײט דיא וןיא גיישפרעכיג אמ
א בל״ טנלה ״הזמן זין איז אונ ,יס1א אלעס זאנט צײט ך

 האפי? טיר וויא .יאר אגאנצעס זידן דאךט בליבען פאר א1.אז
 זאגט מען וויא ײך האט ערי אונ . געשריבק פר;ער רא שוין

 זיןד האט ;אר ^זעס ןןנדע אם דען גיזעסין יפ1א גוט ןײער
אײנער סיט אונ כיין ארוים איז ערי אונ מעךךער דער ןיפונען

.צוא רער אלטנה דער פרן פעךגיטי־ננ }רויןע
 איינעי דעי ניט יאר ךיזעם אין נואר אבער לײדער

 האכין ״עם . געליטין טאךד געהײמען ךיזען פון האט ןואפ
זיך אױף גיצויגין ארויף אונישולדיגע אנחגרע ?ילע נאף

 געהײמען ךיזעם פון מערדער דיא זײנען ז_ײא דאם חישד ךעם
 הײקט )דאם אים אין בעטײלעט ווײניגקוטץ אם אךער , מארד

חו־ך אלץ יעדער אונ איהם( אץ טײל יםין1נר אײן האבין
?יר װאס )ןאךאזרעגע( דאכט פאר אנךעוין גאנץ אײנעם

 האגין סיר וויא . דא בעשרײבין צוא щ אום יס1א מײךין
 פאר פלאץ נינונ לאזין צוא אום נישךיבין פרי/גר פון שיוין
 דאהער מיןז וועל אונ . *( גע^יכטע אונזער פון העלר ךעם

אלזא  
 אין ראלע יפט1ה ליא שפילט וואס פעךזאן ;עדער «(

 גע^יכטע. די;ער פון העלד דער גערופען אן ווק־ט ;גךצײלונג איינער
 уир'ру} רער פון העלד ךען ױםןז ^ירופין אן ןוערט לםשל אזיוא
.ןןף«1י *^ירת איהר רופט מען ךאס



 בעשרײנ^ג אויףךיא נאר )אגבאניצעװי;ע[( בעשרײננןען, לא \.;;;א
 האט וואס )פאדאןריטעלנעם( אוגשולךיגען איינעם נאך פון

 אונ . .קארעבעלגיק דער אלס מעהר פיעל ןיליטען בײא ךער
 אנץ1 מיר איז עסז עײל רארום גור אויך איןד טוא דאש

̂יילונג ךזער ^ין דא איהם מײךן צוא אױם אונטעגל.יןר  ?גך־
 דעם פון ,עךצײלוננ ךיא וױיל . אנדערע אלע ;ענע וױא

 דיזער פין )עירן( הױ§ט ךער איז וואס טערדער ניוױהין
 דער טיט גוגךען פאר )טעפנע( אײננ זײער אין נעקיכטע
 אזוא . לײדענען אונשולליג צװײטין ךיזעם פון ;יךצײלוגג

 וואלט טערדער( ^װיםק רעש )פון ?נרצײלונג יענע דאש אייננ
 גאג*ן נעגליבען ^וןײטען( דעם )פון /נךצײלונג ךיזעי אן

׳—т - . אונפערש^נדליך
 צוא װעלין מיר ןעפאר . לעזערין טײ^רע @ײנע גון

 אונשולדינ צװײטין ךעם פון /נרצײלוננ ךער צוא טרעטין
 שטופ ךער אין קעךיןי אײן אװײלע יף1א טיר װעלין . לײךענען

 בעלןאגט דיר מא;ין צוא אי־ם האנע ^רױערענדע דער פון
 גאגץ אחער ?ין דיר וואר װאס פעךזאן אײנער נאןז טיט

 ציא נײטיגםטק אם דיר איז עם װאם אונ . אונפענןאנט
 אגפאגג ךעם איב־׳גר געצײבעןט שױן איז נאטען זײן . כןעבען

̂ין דעם פון )זאגלאװע(  .ליזער עשקעלעס׳ ,יאקאפ _קא»יטעל ד־ךי
̂ד הויז אײן וואר מאן  לאנניל פון אנער נחמן דעם פון נ־רײ

 אין )אײנגעטרױט( אײננעווייהעט גאנץ אלזא וואר אונ . דאטען
 זײנינ פ,ץ אונ . לעבין יזלי?ין1ה זײנעם פון געהײמגיםע אלע

ק . נעישעפטק  מענטש קאפז אײן װאר ;נישקעלעס ךיזער ד
 אײגיגע מגשפראכין אונ געשריבען האט הײםט )ךאש

 .עש(זפראגצויז .דייטש . אײננעלש . העפרײ^ש . ש־ראנען
 גאך צוא רער אוג . מײסטער רעכען טטער אײן וואר ;ער

 דיזעס אלעס וואס )זאנןאנק( נעלערטער רעכטם גוטער אײן
האט קײקט ךאס . נעפעלט טאזער נחמן ךעם ןןאט
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הע^םט איהם וואיען אונ , פערשטאנען גיט .כאונ קאנטזגע ןיט  
̂יג זײנע צוא אונ . פאםעפע זײנער צוא געברויכען צוא גייג  

מלוה אגװיםער אױך וואר ןןר ךען . געשעפטען איפעףןע  . 
אלעס וואס . פרױױאנט פון פריםטאװציק גרוייםער אײן אונ  

יפע1?ר מיט אימער פערבונלין ב1ר פי על זײנען ךזעם  
אין אלזא ןיך האט אונ , רעכונקעפ אונ )״ראצעםען( משפטים  

יאקאב ריזעם ?ןיט בענוצט אדעף בעדינט /גניױם דיזע אלע  
ךען . זײנער שכן נאהענטער אײן וואר ;ואש עםק־נלעם  

אנרער׳ אײן לע?ין הארט מארען פאסעסעס !יײדענם זײערע  
/{ נגיכער זײנע גערעכענט( )איגער קאנטראליךט האט ר  . 

אונ^נטגעלטליןו אלעם אינ . קאנטראקטעןז אנווײזונגען נעשריבען  
( שײן דעם אונטער נור געפעליפףט בלױזער אױם אי־מןיםט(  

אבער טאהט רער אין . קרײנלשאפט אונ שכנות גוטע פי;  
צוא אום נור געטאן /ןר האט האמת( )לפי הײםט ז־אם  

צוא פעךנ,ערען ציא געלעגענהײט גוטע אײגע אימער הא?ין  
צוא אונטעי דאךט אום הויזע אין טאזער( ךעם )צוא איהם  

יט9 מער נאןו אונ איהם ?ןיט )פעך^רײננען( ןיןד האלטץ  
בליהענדע אײנע וואו־ זיא וואס פרויא זײנע האגען ךער  

ןעקוקין זאט גע^ענט ;יט זיך האט ־ у; װאס אוג . שױנהײט  
אױעו־ין ליא איבער גיז איהר אין ליבט פאר וואר אונ . איר  . 
געהאט דארט ערז האט אגב ( שוויגין פאר גאנץ אבער ךאך  

אונ נעטתנפןען נוט . געגעןין נוט . טאג אגוטין אימער  
גאנץ אײנעם געלעגענהײט ךיזער פרן מאכין צוא פלענט  

; צוױיא גיפינען דארט ױך פלעגט ערז רען . ןיןרויף גפטערין  
פרויא פןימג גיהאט ;יט האט דען . אוואך מאל ךרײא  

זײנע צײט ליא ירצען(פ פאר ^עגען איהם זאל װאם קינדער אונ  
דיזע פון האלטין אפ איהם זאלין װאם אוג . יז1ה צוא  

אײן ראךט געננליבין א1אלז זיך איז אוג בעזוכע אפטערע  
( א ןײא ^רײנד הןיז ױעצנער מאזעי ד־ער זטן ןל , בײךין ך  

ויאט



 ארג איהר בייא טױט זײנעם נאןי אויך אזוא אונ געלעפט וזאט
 טױט מאןס איהר נאך דאןד איז זיא רען מעהר נןיל נאןד דאן

 גןילע אץ פערפלאנטערט אוננעהאלפענע אײנע גענליפק
 גיט זיא האט איהם אן וואש געשעפטק אונ פראצעםען

 שוץ אלזוא ווענדין צוא אונ כןערץ צוא זיןו וויא ניװאוםט
 צוא עסק צוא דארט אום איהם פאר געלעגעגהײט מער פיל

 דעס אלעם פײא א־נ . מגקטיח צוא אפט אױך אוג טף־ננןק
 זעלבסט פעך־׳טױנט אונ אונפערעט גאנץ געגליבק ןיא איז
ק ,בערײדעיקעס גךעסטע ךיא פון  גיהאלטין איױ האיין אלע ד

 היאט מען , צנו/נה אגךויסע פאר אונ סישובה אשה אײנע פאר
 איהם ןעוױס אלם מער איז ״עס ראס נעזאנט ןױא ניט מעהר

ינחמן ךער דאם לאר(נ אױף גײן דער זיך וועט עס״ ווען _פאל
זאל האנע ליא דאס ^רמארדעט געװארין וןירלןליך <{יז מאזער

 אנדערין .קײן שוין זיא װעט הײכאטין פאר נןענען שױן זיןד
 אנךעהין רעם פאר אײנער פאסק ז.ײא רען ,אים נור וױא נעטען

 . אנדעךין דעם אײנער פײנט ניט גאר צוא ךער זיך הא?ין אונ
 הײסט ךאס מײנוגנ אנדערין אײנער מייער ווארק אנדערע אונ

 איזגיװארין וואס אנךעךין אײגען הײראטהען זיא וועט דאן דאם
 דעש ״ פאר לײט םער איז וואס ;אהר ליזק אץ אלטן .אײן

פיל אונ איהם פאר רײקער פיל איז ?נר דען . עסקעליעס
אונ פײנט ניט אױןד איהר האט אוג איהם פאר לײטעשער

ק . איהם ןיא גלײ;ין ךאס  אײגאנלער נעליבט זיף האבין זײא ך
 אויסיךעס טער אניערע מיט זיך הײראטין פאר זײערע פאר נאך

 גײטנג)ווילק( אײגענער אויס אלס עלטעכין זײערע פון ןוילען
 זיינע נלײ;ין' דאס אונ ^יהם צוא לעע איהר וואר דאהער אונ
 דען . דאן וױאי איצונדי בליהענד אונ גליהענד נאך איר,ר צוא
 האבק אונ ;יט״ יאסטעם ליבע ״אלטע זאגט שפרץווארט דעל
 אונ גע^פראבץ אונ געזעהען אײנאנדער נערען ג.אנץ נאןד זיך

אײנאנדער קיט לט7גילי?^ײ לןי ?אי ניזאנט האט מען ןויא
צוא
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( ךאם וואונךער ניין שױן אלזוא בל;קען( ליבע זיך ;יװאופק צוא  
געאורטײלט האגק שכנים אחטי^ע ךיא פון טײל אגרױסער  

( געוויס אויף ן,יץ דער זיך וועט /נס נור וויא דאם געסוךעט(  
ז.יןד זיא וועט /ןרםארדעט וףךכןליך איז מאזער נחמן דער ךאס  

; טיט אלעם איהם ?ניט הײראטק פאר גץױסער אונ ?יכער ויל  
כײןער ?יל אי» יענער דאס גאך ?פרט אונ עסקעלעס רעש

איהם פאר לײט ןער אונ י$ען . $

4.

. טרויס '^ךעכןלי^ער ךעך

װערין פערפאלין מאזע־כ ךעם נאך וואך זעקסטע דזןך אין  
ניוואךין איז ?גר ךאס שוין אלגעוױס מער נאך װאר טען וואס אונ  

אונזער ?י ?גל וואס טאהא( )פראטיװ ךעט טראץ ןגךמאךדעט  
.ענונה אײנע נאך קרויא ןײגע האנע ליא װאר דת אידעשען  , 

סילײכט ספק מינדעסטין דעם אויס ,טאן שידון כךין טאר אוג  
זיעק מארד נעהײמען דיזען לײ צוא וןאס אוג , נאך ;נר לעבט  

אײנע טוךטע אין געזעצט( )איק געװארין פעךהאפטעט שױן  
יעדער וואס פאדאזרענעס ^ערעןײדענ״ע אױס מענקין טוץ הא^נע  

מאזער דעם פון מעררער דער <{יז ;>ר דאס נעהאט זןך אױף האט  
ז_ײא פון .יעדער אונ ;ישריפק פך;ער ךא שױן האבין ^יר ןויא  

זײער ?גכןזאמעגירט וואו־ין ]ײא דען ניליטען נינונ ?ײא ךער ך.אט  
אײנגלאנד אין דארט מאדע( . ) урч דיא װאר דאן וןיא ײ־טרײננ

א פעךמערט בײוארין איז וואך זעכןםטע דיזער אק צאל ך  
אונ / ראסטאנט אײן נאך ?יט ;יפאנגעגע אונגלינןליכע ךיזע  ре 

וואר זיבע;;ער דיזער אונ ׳ זיבען זעכןם פון גיווארין איז עש  
איץ ־ װא ;נר דען , פארינע זעכןס ךיא אלס וואזנער פיל שוין  

נור אויץ אונ מענטיט( זנאצנער )אײן מאן אנגעזעהענער ך.עכסט  
פערדאיט אײן טד ו^אדאזךענע( פעןןדאקט ?לײהק דוךךיאײנעם  

6 2־ ײא 



 בלויזין אײגעם אויף געןוינדעט ךך ערי חאט אנפאנג אין }ואס
 ליצע נךױסין .אײנער יף1א הער נאך אונ , נור )חלום( טרױם

 ניוױס גאנץ פמ>ןט שוק װאר מען דאס אוליהןא אדער )בעװײז(
 פון מערדער דער וואר אנדערער נןיץ אונ ?גר נור ךאס אים מיט
 ימ1טר ך;עם פון )וולאקנאקץ( בעױאנדט}\ס ךיא אוג מאזער ךעם
.שטײט ווײטער דא וויא ״ואר

 אונזער וואס װאבע זעכןסטע ךיזער פון נאכט אײנער אין
 האנע מאדאם דער בײא ;עגעכטיגט דאן האט עסקעלעס יאקאפ

 יואס רעכעטנג אײנער בײא פארשפעטיגט דאךט ןיך האט וױיל
 ארום וףא אזוא ער״ האט טרעפין צוא אפט זײער פלענט ךיזעס
 פעטט זי;י;ר ווערין אנטשלאפץ זײגעם בײא זיינער ךעם צווײא

 לײטע יז1ה אלע דאס הויןד זײער שלאף פרן ןײךין צוא אנןיהו־יגין
 זעלבםט אוג שרעק גרױס מיט ישלאף פון ;יחאפט יף1א זיןז האגין

 }ישטעלט ארום אים ארום אלע זיך האגיין אונ יך1א האנע דיא
 די^ר אבער עאר оу ,רעט лц װאס הערין צוא ווענץ פרן

ק וואס ווארט צעהנטער אײן ים1ק פעךשטײן צוא שווער  האט ט
 ?גי אלם /ינדע אם אונ פ־ן דער שליסען וואס ןינןאנט ניט גאר

 לארעם אנרױםען היט שריײ׳נן צוא יף1ה זי;ער י?ין1אנגיה האט
 בעםער אדער ;ױוענןט אױף קוים אים זײא האגיין ,געיאמער אונ
 י;נרט1געד האט щ אונ גיךיסץ אנךער אײן אויס ים1ק זאגין צוא

 פשימאמנאסץ זיין צוא גיקוטען איז ביז מינוטען ^טליןע שײנע
 אױף אנטוואךט ניהעריגע איינע נעבען נ/ענען צוא אום זיך( )צוא

 איבער גימאיט אים האבין זײא וואס פראגען שטירמישע זי;עךע
 זײא האט ;ןד רק ^לאף פון װײנען אונ ^רײ^ן ^לויךעךין זײנעם

א אץ שטום אונ ביםטעךע געקוקט ארײן ןןינוטק צעהן אלס מער  ף
 נךו ד׳ײקט )דאס גיפונען ווידער שפראכע‘ ךיא האט ?יז;נר א;ײגין

רייךין(. טקאנט ין1ש האט ?זי־
 דא;ק ץיך א ,ױיא צוא אפגיריפין זיך האט ! אוי ״אויי

איןו דען ,איצוגד געװעכןט יף1א ^יך האט ^יר דאס ^עאר ןךיך
האב



 וואלט ךאך אונ ,()חלום טרוים שרע^יכק איינען געהאט לאב
е)ךיזער ליזעם ווען , ;יװען ןלײבער פיל р и ),שיט וואלט ווענןי 

 שז־י ?ךר וואלטץ ראן דען , ;ישעהען ^פעטער טינוטץ אײניגע
.טיסין צוא נײטינסטין אם אונז איז щ וואס ,ןויןצן

 מאזעד)נחמן( נןרײנד דאסאונזער געדוכט ?ןיר לך האט ?נפ ^
 לעפין ;ישטעלט זיך האט אונ ציטער שלאף טײגעם אק אריץ איז
 ;ננטשטעלט)נעזאןראזעוועט( גאנץ אונ פלײןד ױאר ,בעט טיין

 נןלײלעי זײנע אלע ,זעהן צוא אן אים שרעלןליך מיר נואר /נס ךאס
 פ.יל סיט פעזײט כןערפער נאנצער זײן אונ ,פלוט סיט בעפלענ־ט

 רעכטק זיינער אין נשטעך( שטיכע גךױםע ץװײא אוג װאונדין
 ,חאנד רעיטין דער טיט געהאלטין צוא זייא האט ;גר ,דיטע

א האלטין אײן וועלין וו־אלט ״ער ןױא אלש  האט ױאס פלוט ך
 א ,אפאןטאן פון וואםער וויא גי׳טפריצט אונ גיפײפט דארט פון

רענןליכע אײן  מינוטץ גןינןש ןאנצע וואר איך ,גיזיכט)^רשײגוננ( ̂־
 שטאנדע אים גיט װאר איןד דאס )פאפלעכןצירט( געלעמט ןויא
 פיל וויא ווײםם ךער אונ , אים מיט ^ןרעבין צוא ווארט אײן
 )ךעם אים וואלט /גי ווען נידױעךט ^װײגץ מײן נאןד וואלט ;>ס

• ?יײען( )מפסיק פו־ענײן אונטער ;יט ראן שװײגין(
 םיד צוא אבגיתפין דאן זיך /ןר האט “פרײנד מײן »זעהםטו י <

 אינ , /נרמאךדעט טיןד האט מען ישטימע שװאכין אײנער מיט
 , לעפין ױגנעש מײן אױס• רינט װאונדין טיפע זןווײא ליזע דורןד

 דעש אין ?יװארפין ארײן מיך אונ ^רמאךךעט טיך ד«אט ?נן9
 רײסעגדין רעם איבער איז װאש ברקיל דעם ’ פון .קאםטין פוסטין

ק פון מײל?יל כןנאפע אײנע איז װאס ,זעסטא שטךאטיק  ,דאנ
 נאך טי;ער אונ ליב נאך ליר ?ין איך ווען פריינד מיין אליזױ

 איצונד מיר מיט טאן ;איסטו ,לעבין מיץ פאר װיא טויט מײנעם
א דאס ,אטת ־של חסד אײן  .קבר צוא פרײננק טיר זאלפט ה

ןית אידעישץ אײנעם אױף מיך זײן ל־ײקוט ךאס г׳ י^ראל
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ק הײקט ךאם ,זאנסט ,עולם  ;יך גי׳טעהען ;יט וועט דיזעס וו
 ווערין װעט וויאס וואסער רער טראגין אוועק מיך וועט באלד אונ

 זײלין-תהע טײנער אום איז דאן אוג גרױס., טארנין אדער הײנט
.אײביג אונ אימער אױף גישעהק הנפש( )טנוחת

 שרענןליכער נאך ,ןןך׳שײנען זײן צוואר טיר װאר שרעכןליך ״א
 .געפרעסט העכטט ברוסט מײן טיר וואר יעס ,ךײדין זײן טיר וואר
 איך ביז צוךיק געבין אים נ;קענט אנטװארט .קײנע האב איך ךאס
 .אײן אונ , ווײנק שךעכןליכען אײנעם אין ניבראלין יס1א האב

 ישיוין מיך האט זיך( ווײנען יס1א אײן הייםט )ךאס גוס טרעךין
 וואר איך דאם , ישפאזטע שךענןליכע ךיזער פון בעפױיט ווײט
 צגא זאך עךסטעי טײנע וואר נון , רײדין צוא שטאנדע אין שוין
 ו.ויא באלד װאוגטש,ערפילען זײן װעל איך ראס איהם זיבערין ?אר
 האנ איך אלס הער נאך אונ ,בעט פון שטײן איויף נור וועל איך
 זײן איז ווער עךשטינסז ,זאגין טיר זאל ערי דאס בע׳שוואלין אים

 נאך באלר מענטשין ךעם מיט זיך טוט ,עס װאס אונ , מעךדער
 גאר אזוא שרין עו וואר אלס אונ ,לם1ע יענעם אין טויט זײנעם

 ז_יץ שלין האט ערז ךען ,זאנין צױא щ טיר )בדעה( בעגריף אין
 דיזער אין דאן לײךער ^יך איר האט , ױעפינט צוא ךער מ,ײל

 ליזע אום שאדע א ,לאףזש פון )א־ליפניריסין( אױפניךיטילט טיניט
 צס1ר דער ווער שוין גױואוסט וואלטין מיר , זײנע אנטוואךט

 וואלטין צװײטינס אונ ,אונישולדיגע ךיא אלזוי פעפרײט אונ איז
 אןיף טע^טשין דעם ?יט דאס איז וואס גיװאושט ין1ש טיר

.“וועלט יענער
 שרענןליבץ אײגען ;יטאכט האט זײנע ,ערצײך.לונג ךיזע

 מער נאןד אונ ,לײטע הויז דאךטיגע אלע דיא א־ויף אײגררוק
 אלס מער ?יל בעלאנגט .עס האט איר װאס האנע ךיא אױף
 איױ ראך װאר טאזער נחטן רער ווײל ערםט־נס׳ ,אנךערע אלע
 ןיא הערט ,זײן וואר זאל זאך דיא ווען צװײטינס אונ ,טאן
ךאס , אוךזאך גענוג אלזוי ,.זײן צוא ;ןגונה «ײנע אױף ךאך
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ע זאל ׳ױא  )»ן זײט ,ןענער פון װואונק( .ווײזוננ געטליכע ךן
 תיפף נואר ,עס .קיהלען סינוט אײן לאזין ניט וועלט( יענער

 גענומען .זיך ^יט האט ̂ער ,אאםעסער ךער געטעלךעט /גס ומנד
 טיט האט אונ , )זעמסקע( לאנד-געריכט פון צלענעס אײניגע

 גוטע אגךערע פילע נאך אונ ,ע־שקעלעס יאקאפ דעם נענומען ןיך
 בריקיל רעם צו געקומען איז מען .הויז טאזערס דעם פון פכײנד

 האפין זײא אונ ,טאנ גיװאךין נאןד איז ;נם פעפאר זעםטא פון
 _קאסטין ין1פוס* דעם אץ דאךט וױםט דער שרעקין זײער צוא
 צוא א1אז פונקט ,מאזער נחמן דעם פון קעךפערז טױטין ךעם

 יאקאב דעם ̂עךישיץט האט >ןר וויא פונקט )פאךמיךט( געריכטעט
 פערװאונךעט אזוא אונ פלוטיגט פאר אזוא טרױם אין עסקעלעס

 , ;אפין אפאר וויסט ךער ךאךט מען האט נאך צו דער אונ
 האפין וואס אול;קעס אדער ליצעם געוױסע זאגין צו פעשער אךער

 טערדעי ז־ער װער אויף״לןלאר איריגין ךיא אלעטען שױן ױעפ;נט
ק ,איז  ךערוױסט מאזער נחטן דעם פײא מען האט ?נךשטינפ ך

 זיינע פאר לאנךאן אין אײנןילײזט האט ;נר וואם געלט דאש
 גיגוג אלזוי , גאנךן אין גאר 'שטעךלינג הונךעךט ״ פראדוכןשין

 1 רויפער גיװא־ונליכער כןײן וואר זײגער מעךדער דער דאס פעווײז
 נאר פעגאננען מארד דיזין האט װאס , גײץ גימײנער אײן אךער

 נרונדע צו נױו־יס ליגין טוז דא נײן וועגין״ נעלט ליפע אוםדאס
 אים צו האס גיהײמער אײן ענטפערט ,אורזאכע אנדעיע אײנע
 הײסט ךאס אינטריגע ליבעס אײנע אדער מאזער( דעם )צ־א
ך ךאש  איץ צױא ליפע זייגע מ,יט ניקומען איז טאזער נחמן ת

 האבער ליפ צװײטין אײנעם וועכ)געשטעךט( אין נה,בה ניוויםע
 אלזוי אים האט אונ ער אלס מוטהיגעף אונ רײך גינונ איז וואס

 ניט דאס פון רער זעהן צו יס1אר שױן איז אלזױ ,ערמאךדעט
 אונ גיווארין גיפאנגין אײן דאן זײגען װאש אלע יעגע פון אײגער

 מערדער דער איז נאר פאדאזרענעס פמי;ע איויס גיװארין גיזעצט אײן
П,^ ׳ מענטקץװאש ;יעיעע ^רעטע״אזנ װארין זייא דען ;

?ענק



— 22 —
 אונ ״ ;עלט צו לי$ע אויס ןאר בעניק טאור אײן פילײץט

. גיךירט גרא^ין גןײן וואר ךא
 ?עןעךין אײנעם יײא1 ראךט מען האט ןיוױיטינס אונ

 נא־ אײנע וױסט דער נןאןו$וק Г1??’3 עםל אין ךארט אונטערזו;ץ
 דער דארט האט מען , ךיא,עך^זטע אלס ליצע)בעוױיז( װיכטינערע

זיךױס זײנק ;עש װאש ,,קלײ^ײןזץ אנדערע אונטער װאיסט
 אײגע ̂ןזפיל ײא3 צוש אזוא , בוזען טאזערס דעם }י&אליןפזן

 האט ,נלײשין ךאם אוג בךילין טײעךע ,קעזטאבאקיך זילבעךנע
ק  וואש תתיטעלאןד טײעךע אפאר שיט זײגעריל אגוטץ מיןוט דער מ

 אונ נןויסין אײנעו- פון נאטין ךער נעכןריצט וואר זײא יף1א
 האט א1אז אונ װאלער״ ״הערש פערזיוינליכקײט)אסאבע( בעכןאנטין

 מאן פאךנעטער אונ וײכער יענער נאר ןויא ניהײ?ין אגדער .קײן
 אונ ,חאנען דיא אין ליבט פאר ין1דא? לאננע פון שױן װאר וואם

 נןײן אלזױ ,איהש אין ;יא גלײ?ין דאס אוג ,יך1א נאך אצונד
 תיבף שליסין צו ןיהײבין אן שױן האט טען ךאס שוין װאונדער

 דעש פון מערדער ךער איז ןגו נאר דאס אנדערש ניט דאס ומיד
 אלזוי , האנע פרױא זײנער אין זיך ליבט /נר וואס טאזער נהמן
 זײנעש בײא האט אונ .נעלעבט לאנג צוא שוין איהם ,ער האט
 / בךקיל דעם פון .קאסטין פוסטין ךעם אין איהם וואךפין ארײן
 ;גר װאו $יז;עצט ;יט ווייס אונ זײגער זיץ ךאךט לאךין §אר
 ,()?כןיצור ןיזאגט וועךט קורץ אלזוי אוג ,לארץ פאר איהם האט
 װאללער;גרגךיפען הערש רער שױן .װאר םאך;ינס דאס נײן אור
. ?יפיעקענעס אץ ?יפאנןט אונאױץ זעןןסכןעםוד דער פון

|| .5

♦ ^זאמען׳ טיךאגישער .דער

 לעם פון צילץ דער צוא הײ?ין אן וועלין ?יר בעפאר
ען ^ירא^ישק מ א ̂טין אפ האט װאס ^  הערש דעם פון ;יג

װאללער ״־ ׳
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 טיטול)נארפיס( רעם פון זעהען צוא ארויס איז щ )וויא יואללער

 טײעיע סײנע דיך איןד וועל נןאפיטיל( ךי.זק איפער איז ןואס
 שפילט ווײל;יר ^ים נןיט פעקאנטער ,עטװאס איין םא;ץ ^עזערק

 אונ , ?ןרצײלונג קלײנע אוגזעף אין רא ראליע נךױםע אײנע א״יך
הער פיז פון וויא אלס קענין ןוער אונ פעסער §יל אים ךאךפסט

®Р וועךטער ?'דילטע .
̂ט דאן וואר װאללער העריש ,די;ער  , דרײסיג;אר ים1ק אי

 חאראנןטער בעש?!ין פון , ס(װאול פון'שלאגקין)?ראלין( שײן ויליהענד
 לײטע ^יט אונ נאט מיט גוט זאנין צו ןױא אונ ,ןיןילדעט גוט
 זימני נאןד צו רער אונ פאטיל;ע שײגע אײן פון אױך וואר אונ

 איינע ןיהאט קולמא פאסעסע ךער לעבין דאךט האט ערי ,לײך
 אײךגונארק האנד אלער אונפון ציגון פון ליטײנע)ױםארגע( ^ײנענע

 _קײן איז /גס װיא אונ ,איר אין ניגאננין גוט זי;ער אים איז עסי אוג
 האט אזױ אחסחין אן וועלט דער אין רא ניט מענטש כןײן אונ ןאך

 רענעל)כלל( ךיזעם פון גיםאבט אױןעא^ם װאלער_קיק הערש ךיזער
 צווײטץ דעם ?נןגעפען ערװארי , פעלער}יהאט מאנכע אױך האט ןנר

 ױננע אנךערע אלס מער ליפער( ?רױען אײן הייסט ןעשלעכט)דאס
 ךיזעס ךען ,גיפעלט מאל אים.קײן האט לײנשא^טין אן אונ , לײט
 ,ןיפעלין פלױזע איינען דורך ענטפער פעקוטען צו אימער ךאך ^יז

 מי^לען פײרע ךין?ג האןץ אים אונ ,גראשין לי;נין דעם פאר אדר
 אונ , רײןד צו דער אונ שײן זײער וואר ערי דען , גיפעלט ניט

 אונ מעדכען אונ פרו;ען אלע פון ^יזעהן גערץ העכסט אלזוי וואר
 פערהײראטץ איר פאר אים חאט ױאם ,האנען ךיא פון שוין פשיטה

 זײא ווײל אזוי אונ ;יליבט אפין גאגץ מאזער נחמן דעם טיט ןיןל
 , א;ךער אײן קיט פערהײרא^ין צו מײניננ דער אין ךאן ךאךין

 פערשטאךכןט פיל ־4זײ; האט איר צו זיינע ליפע אלטע דיזע אונ
 ו ליא פון מײנווןג ךיא טער נאך אונ וועלט ךער פון מיינוננ ךיא

 ו דעם ערטאךדעט האט אנדערער .קײן אונ ’ערי נאר דאס ליכטער
י פאםלעדעױ־ען צו ניהײנין אן אלזוי אים האט ^ען אונ , מאזער גחטן



 אײנניזעצט ווארין וואס איפעריגע די אלס שטריינגער)סטראמגר( *יל
 ?ןנױים אונ ןסורים טער ?יל גיטאן אן אים הײסט ךאש ,נ־ך;ער פ־ן

 ערי דאס גיזאגט אונ גילײכןינט אלץ ןיך האט ער אונ / יענע אלש
 האט וואר׳ איז ״;נש ,טארד לחען פון זאנק צו וואם פון ףט ן־וײשט

 ניט אבער זײקמײנע חתימות ךיא אונ זײגעריל ״ךער ;יזאנט ;>־
 , בךיךןל דעם פון כןאקוטץ דעם אין דאךט פערלארין עס האב איך
 ענטווענךעטז ?ןיר פון עסיהאט וואס אנדערער איין גיטאן האט.עס 0%

 צי נאר ̂עס גיברויכין צו אום יארז האלכעס איק צײט )נישטױלין(
 פערדע?טינט אײך בײא מיף מאכין צו אום הײסט דאס צװעק, ךיזעם

 בדעח דאן שוין האט ,ער וואס ארט דעם אוף )פאדאזךיטעלנע(
 אפײנד מיינער גיווים ;יטאן האט דיזעס אונ ,פענײן צוא ניהאט

 $יט נאןי איז דאןי גוט אלעמק טיט לעב איןד צװאר נעננער( )אײן
ק האבין געננער כןײן זאל וואס וועלט גאטעס אז־יף דא אײנער  ט

 פךימער אונ ^רליכער פיל איז ערז וואס פאר אשיגא מאנכען איז
. “ז.ײ?נן אנדערע אלס

 )דאס נישפראבין ווינט אין וויא וואךין ז״נע רײד אלע ךיזע
 די אים ף1א אננעװענדעט האט מען אונ ײאײילגט( ניט גאר רוײסט

 באזהײט)רשעת( מענטשליכע די וואס טארטור)םענצארנע( גךעשטע
 דיזעש אונ ,^עךפינךען щ ?יכןענטי צײטין רױע איןיענע ;אר לזאט
פעקומען אוױס איר חךך האט מען אונ *( פראבע ראצען ךיא מאר

פון  
 וןאר וואס פראפע איעע אזו־י הײסט ,״פראגע ״ראצען *(

 אונ ,מײז)פאצולןעש( גרױסע דורך גימאבט אײנגלאנר אין ךאיט
 פאךאזריטעלנעם דעם האט מען ,?ינאנגין צו אזוי װאר ךיזעס

 פאי זיץ ף1א זײן מודה גיוואלט ;יט זיןד האט וואס ךעטטאנט
 מיט פרעט ^ײנעם אױף גילײנט אנירער נאקעט גיטאן אויס ברע?ין

 ריננען דארטיגע ךיא אן פעקט גיבונדין אײן אונ ארוף ױזיןנט ךעם
 נאנןעטין זײנעם אוף אונ ׳ברעט ערזאץ;ענ ניישרויפט אײן ויארין וואש
̂ען ארוף;ישטעלט מען האט פויך סופערנעמ שםאלין אוג שװעךין <{יי

קעסיל
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ע ,אנױצװאונצען זאןק צו בעפער אדער איפ פון ת  פעל,ענטציםע א
 מאזער נחמן דעם /נרמאררעט האט ךאס;נר , אים פון )פךיזנאנע(

 הײראטין ןיוואלט איר האט ןןר וואס ^רױא זײנער צו ליבע אויס
 ןײא אים ווארין ;ןס ךאס אונ טױטפוןטאזער״ רעם נאןד אצונד

 שױן זייען וואס טאטיא.זץ אנךעךע צװײ נאך בעהילפינ מאךד ךיזעם ׳
 וועלק אונ טעגעריפע כןיץ §עךרײזט מאנאט אײן אלס ןטער

. ^רום $אנ.א^ין א£אר ז$ץ ;נר^ט ריק צו קוטען

 אן מען האט )פריץןאנע( בעפןענטגיס ערצװאוננענע ךיזע
 דאו אוי־ןד ג^לויבט אים וואו עס ,ווארהײט אײנע פאר }ינוטען

 מאךד, דטעם בײ העלפער( ?יהילפע)אונטער ץווײא ניהאט האט זגר
 ^וןעכלינג איק צו דער אונ העלד כןיק איז וואס אלײן ,ער "׳ןען

 ?פיט אונ אלײן אײנער פיךין צו אויס שטא,נד/נס אין ?יט ^אר
 הויבין אךײן מאזעי נחטן ךעם פרן נןעךפער ^זװעךין דעם כןעגין נאןד
 אר9 אלזוי האט מען אונ , בךיקיל ךעם פון הױבין.קאםטין דעם אין

 גאנצע אויף גילײןט( אפ הײםט זײנעם)דאס רעהןרעט ד־עם מיט צױנין
 ךיק צו עאטךאזין צז>* יענע קומען דאי־פין דאן וואס מאנאט $ןײ
 וואלט זאגסט ,אצנעשטאװקע ניהעױגע אײנע זײא טאיץ צו <%ם
, גענןעפט אךער ,גע^דעךט ,גיגעבין אב פטק ןףן שוין א׳ש ןןען
ק צײטין יענע אין ךען  אלש גיהמנרט ווײניגער פיל ״ראצעסין דיא ךינ
 זיק זיןד טעג .זיא פריזנאגע אײנער נאך באלד ,צײפין אונזערע אץ

•ניישעהן ךע^רעט דער איז ^רצװאוננענע זןײנע

 אונדאן פויןי צופ אראפ עפענוננז ךר פיט אונ ארויף דעק טיפין כןעסיל
ראצען)פאצץקעס( אטוץ עסיל׳ר אין אונטין פון ^ילאזץ ארײן נוארין

 העפסט קוילין הײסע גילײגט וןאכין עסיל(ר פון ךעק אוקק אויבין אונ
 היצע גרויסע אײנע עסיל(נ אץ ווערט ;נס אלס ךאן אוג ,ןליהענךע

 ציא אים נױך רעם לע?ערין צו כא$יען)פאצוגןעם( ליא אן הויפין
» ^נטלוי^ צו אדער לונןט ןעקוטק
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6.

.פעו־כאכט)פאךאזךעגע( אײןג״ער

 אק זיך טיט שױן וואךץ ךיןטער ךיא אלס וואר ?ןס אונ
 ,מעךדער ךעם נאננען ךער האבק זײא דאס נןלאר( )גא;ץ רײןעם

 ךיא לאזען צוא ארױם )בדעה( ןעגריף אין 'שוין װארין אינ
 , מאךד־ ךיזען אין פעךדעלטיגט וואו־ין יואם ראסטאנטען פאךיגע

 געוויסער איץ פרעזעדענט דעם צוא מעלדק געלאזט .זיך האט
 וואו־ וואס “צענט ״אפראם געהײסען האט וואס ,מאן ױנגער

 צײלט( )דער געטײלט טיט איהם האט אונ ,לןאלעלןטיאר איין
 אויגען דיא זאנץ צוא וויא איהם האט וואס אגײס / אגײס גאר

 פון בץ איך ,גערופען אפ זיך /נר האט הער״ ״ליבער גײעפינט
 , אוייך אצו^ד ?ין אונ ,מאן ?גךליכער העכםט אײן אימער

 פערלײטק אײנעם חרך גילאזט מיןד איך האב דעם אלעם §ײא אי־נ
 הייםט )דאס געלד שװערעם פאר ןינדע אײגער צו פיהרען( )פאר
ק ,געלד( אפולע פאי  ארעמער איץ פץ איך געזאגט וויא ד

 ײא3 גיכןענט ̂יט האב־ איןד .קאלעקטער,י לןלײנער אײן מענטעז
 בענאננק זינדע ךיא האי אוג ,נסי־ון ׳שווערק ךעם בײא שטײן

 װייל פאלןענען אצעד אויך .;יס מוז אונ , ;אהר אהאלפ ישױן
 ךיא אהער ביז װאר )איןי ניהערט נעסטערין האב איך וויא

א בעף־הךט לאנדאן( אין צײט גאנצע  ;אר טײגע זינךע ך
 נעזאנט קוךץ ׳ מענטישען אונש־לךעגין אײנעם פון לע?ין ךעם
 ךאפ װאלער הער'ש דעם פון בעשולדיגונג הויפט ליא יוען
 אױף נאר זיך גרינדעט מאזער נחטן רעם ;ןרמאךדעט האט ער

 , חתימות זײנע ?יט זײגעף הורנזיץ דעם ?ײא גי$ינעןדארט דעם
 איך דען דגלגקט/ איהר וףא פון דער רײן געוויפ שוין איז

 פאר אוג רײכע אלע אק איין אײן ?ין איך וואס זעליקט
 חתיטןת דיא ?יט זײנעריל ךיזין האג צעטלאף מיט הײזער נעהטע

«לם מער ׳טיוין נעישטוי^י װאלען( ש!הער ךעפ )צײא ^ים ןײא
,1«יי



 יאקאב ךעם פאלד געגעפען אפ האפ אוג ,יאהר האלפ »יץ4
 געלױנט גענוג אונ , פערעט צוא דער מיך האט ױאס קעלעס ע

ג פוגט ךךײםענ געגעפען ?ןיר האט 'у ךען , גןאר ךער  ,^זטעךל̂י
 оу ער ^רויכט וואס צוא װאוגדער אנרויסער דאן יר1? נואר ןנס

 , שטעךליננ דרײא ווערט קו־ים איז וואס אפעזדעלניצע אזוא
̂עס האט ?גר ,אגנבה דורך צואינאך ךער אונ  פעקומען גילןענט .
 פאר אפער נון , געלד װײנעגער פיל פאר זעלפקט איהם פון

 ,מיט דער געצילט האט .ער וואס »עלפסט פון -ישױן זיף שטײט
 אונ מאזער״ נחמן דעם פון מערדער ד־עך־ ער איז געוױס פאר
 אלם דאן גאך געדאנלןען מארר ךעם מיט אומגעגאעען אלזוא איז
 ךיזע דען , גנכה דיזער צו )פערפיךט( &עךלײטעט מיןד האט ?יר

 פעקומען דאס אונ ,מאזערין רעם ^רמארדען דאס זאכען ^ײךע
 אײן דוךך זײנע חתימות דיא מיט זײנערעל װאלערס העריש ךעם

 זיןד( )פעךיעקען אבטין גוט םײנעפ נאך איהם וואךין ,נאר גנבה
 .ער וואם ליכע פעךפאטענע זײנער צוא נײטיג העכסט ,אצונד

 מאזערס האנא דער צוא גױיס איןד וױא לאנג פון /צוין האט
מאן( איהר ;נרמאךךק דאס הײסט )דאש ערישטע דאט ,קרויא

.קענען איהר זאל ךאס אלמנה אײנע זאל'ווערען זיא אום
 מײט ניט גאר שױן האלט שײנט оу וויא אונ ,הײראטהען

 ךי מיט זײגערל דעם הײסט )דאס צוןײטע דאס אונ ,פון ךער
 פעךךעכטיגט מיט ךער מאבען צו אום געןרוילט ער האט זיגלען(

 אום < מאךד ךיזעם אין װאלער ה;יר'ש דעם )פאדאזריטעלנע(
אין ישטײן ניט איהם זאל ?ני דאס איהם ־פון ווערין צוא לויז

 ׳גרעסיערע ז.ײנע מיט איהר צוא ליפע אלטע זײנער מיט וועג
 איז חלום דער אונ / זײנען זײנע אלס פערמעגין אונ מןנלות

 אײנע האפען צו נאר אום געמאכטער אונ פאלשער אײן ^אר
 דעמ פון עךפער(ר טויטק דעם געפינק צוא ױלעגענהײט גוטע
 צוא הערץ אױף שױן אלזז האנע( )דיא זיא דאם מאזער נחמן

̂ה איק יין1 פאו געמען נןענען א.יהר זאל ןאס אים ̂עגו
אפרויא



פריזנאןןט זיך האט װאללער הערש ךער וואס אײ ׳ אפרױא  
אונ / ,יפווים איויס נאר .עס איז ,עךמאךךעט איהם האט ךאס  
דעס פײא געהאט האט .ער דאס געזאגט האט :>ר װאס ךאס  

אלעס טאנעףפע אין יעצט זײנען זואס מאטראזק צווײא טאךד  
גאנצע גיוױנען צױא נאר אום .געוויס פאר ?נס איז מיט־העלפעו  

ךער ךען , קומען ךיק צוא זײציר פיז .צײט מאנאטין צװײא  
אזוא ,געװאונען״ אלעס גױואונען ״צײט זאגט שפריכװאךט וועלט  

אונ / כןאטאגאױע גילוטיגע גאנצע ךזער פון ?ײנוגג מײנע איז  
צוא אויגין אײעךע ^רלײכטען אײך זאל גאט .גיו־עכטיגער ךער  
)«עךגיסען צוא אום אײך האלטען אפ אונ רעכט דאס גײן ךער

פלוט רײנעס “.
פעלט פאר ניט האבין ,צענט אפואם דעם פון רײד ךיזע  

ךיא אין טיף זײער ארײן זײגען זײא ךען , וױרקונג זימגיע  
גילאזט ניט ישױן איהם האט ?ןר ,פךעזעדעגט ךעם פון אוי^רין  
דעס גערופען זאממען צוא פאלד האט , זיך פון גײן אוועק  
ךיזע געטײלט טיט זײא האט ,סאוועט אדער םוד נאגצין  

כןויב איץ פאך גענוטען אןז ,עס האפין זײא אונ , נײ׳גרףט  
גיבסטיןךעס צום וואס זיןד צוא בכײננען געלאזט האפין ,לאמת  

אוג , סטאווכןע אצנע אײנע געמאיט האפין עסקעלעס יאקאב  
זעלפיגע דאס אויג אין געזאגט איהם האט צענט אנראם ךער  

האט ;גר דאס ,פרעזעדענט דעם געטײלט מיט האט ;גר װאס  
פיט זײגעויל דעם שטוילען זאל ער ךאט געלט געגעפין איהם  

щ האלט דאש אונ ,װאללער הער׳ש דעם בײא חתימצת ךיא   
האנע ךיא הײראטהען זאל ;ןר דאס פון דער וױיט ניט ש;ײן  , 

העככ׳ט סטאװקע אצעגע ךיזער פײא צוואר ױאר עסקעלעס דערן  
האט ךעם אלעם״ פײא .קאלך׳ וויא בלײך געוואךין איזמוסצעט  

!, הײסט דאס .ז_אך צװײטע דיא אז־יף נור גיווען טיודה זיך נר  
הײראטחען האגא דיא זאל ;יר דאש פײא דער האלט  щ  ־אם 

מע^דען צוא «יץ ןיױען אונמעגליך עזוין איהם וואר דאם זייל
у п у ׳* 
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 ?גר^ןין ךעס , זא$ע פעװאוקטע אײנע שוין .עס וואר ?נס ךען
 , חתיטות דיא מיט זײגעריל דעם מכה אפער פונכןט ךאפךאסנעם

 ?גר וואס נט:הא צעגטעגס רעם פון פעקומען איהם האט /נר דאס
 העריש דעם פון שטױלען אוועק щ זאל .ער גידונגען איוזם ראט

ווילל מען דאס געלאכט איויס אונ געלײקינט האט װאלער
 זיף אויף זאגט וואס אײנעם אזוא פון וייד ךיא אויף פױק
 געישפיגין איהם האט אונ )אגנב( ךיב אײן איז עוי דאס «לײן

׳ ,געזיכט אינס ־ ־ - - ■ •

.7

ר דער ע צ אר װ .האן ^

, געקומען לױז ;יט עסקעלעס ךער איז דעם אלעם פײא
ניט פעהאנךילט געוואךק אונ ,ט־רמע אין אײנגיזעצט וואר אונ

 אין הײסט ךאס ,ארעםטאנטען וראזנע אנדערע אלס ןנעםער
 , דאפואסעװעט שטאךק אונ געהיט סמירנע אונ געשמיט .קײטין

 ' ״יענע אלע װיא טאן אן ;סורים אונ ןגנױם מיט גיט אפער ךאך
 פלוטיגען דעם פון טעציךט(פךאר גיװג שוין האפין זײא נוײל

 , װאלער הער׳ש ךעם ךאפךאםעװעט האפין זײא װאס ךאפראס
 פון סוועדענע נײען דיזער נאך פאלד ין1ש זיך האפין זײא ךען

 זעלפסט זיך האט ?נר דאס )אפליצעט( צײגט איפער צענט ךעם
 האפין צוױיטינס אונ ,יםורים אויס נאר )פע׳שולךיגטי( אפוױ^ײעט

 עסקעלעם ךעם אויף אולינןעס- אדער ליצע ךעלטע רףנע נאך זײא
 האפין זאלין זײא דאס פעגאנגען מארד דיזין האט ןאס

 אלזוא האפין זײא אונ , איהם )מאטערין( פאלטעױן צוא רעכט
ע איהם פון פעקומען צו ארױס אום  )פריזנאנע( פענןענטגיסע אי̂י

 אײגעם מיט )בעניצט( פײא ךער פעךינט זיך אוננענײטערהײט
 עס״ אונ , אפער-גלויפען לעכערליכין גל.ײך צוא אונ גראפין

טארטור דיא אלס )גיגליכןט( ^ילוננען טעהר §יל דאס זײא ך«אט

יען



 דאס וואךהײט דיא בעקומק ארױם דעם דװ־ןז חאפין זײא ו־ען
הערין ךעם האט דאם גיווען מויךוז ןיך האט ,ער הײפט

 פינטע ךיזע נ1א '?ירעדערט וױאר אונ , טאזער?גךמאךדעט
 קוךצק .אין ךא וועלין מיר וױא בעגאננען װאר )חיטראסט(
$ צוא אום )״לאץ( רויפ אן מאיגעל אויס בלשױיבען  אין ;נס 7

.זײן( )?ןאריך לײננע ךער
 !יא איז נאציאן געבילדעטע ן&ײגע איז אײנגלאגד אויך ןויא

 קאך^ץזי?ץ'אין1גל אגער;לױבע'ש, העכפט אונ קרום הע?קט ךאך
 אונ .יעצט נאך גאר אזוא זאגעךינען וואף אץ אונ ווארפען ים1א

 לעלבםט טיט זיך״דער״ בעדיגען щ ,צײט ;ענער אין נאך בפר_ט
 אין,יענעי ראמען׳ נךעסטע ךיא אונ )נכאפין( לאךדין גרעקוטע ךיא

 האט וואס )װאר-זאנערען( זיבילע אײנע לאנךאן אק װאהר צייט
 אין דאן געשטאנען איז וואם אראביךען אײנע ״פאטימא״ נעדזײםען

עם  צוא פעךנןעךץ צוא פלעגין ;לס דאם )שם( בערוף נוויםען אי̂י
גוױםע איהר דוךך גיין דער צוא אום לייט גרעםטע ליא איהר

איגער איהר מיט ןיך בעראטהען צוא אום אונ ,געהײמניםע
 זיך פלעגט ןיא ;יתידות( ארער )בודעםנאםץ קונפט צוא ךיא

 ״שװאךצען גךליסען ט״אײנעם4? לאנעוײא װאר אירע כײא בעךיגען
 ?לענט זיא הײקט דאם ,געהאט זיך נײא האט ןיא וואס האן״

 אלזוא , נןרײןןן זיינעם פון פיל־ זײער )צױבערען( וואראזעווען
 טיט דוענדיען זיך זאל מען ךאס כי?טער דיא בײא נעגליבען איז

 זאל זיא לאם איהר צוא פראצעם אונגעוױםק אונ בלוטיגען ךיזען
ק אונ , ווארדען"מערדער דעם )טרעפק( ערראטהען  איר האט מ

געגעבק אפ דאךט װאר щ ,קולמא האן.קײן איהר מיט אפגיאכט
זײגק טירין זייערע וואס’ צימערען ךרײא געברויך איהר צוא

 גימ אכיץ קען מען דאס אנדערע דעו נענען אײנע גלײך נלארע
 ,לעצטען אין איהם אוגפון איךצווײטען ציטער ^ךישטען דעם פון

 זיא האט צימער מיטעלסטען דעם זיאפערלאנגט( האט אזיוא )דען
;א?ט בײא ?וועלפק אוס ,טוך 'קזװארצע ?יט געהאננען יס1א

װארע
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ф די ןןאיען р פערדעכפיגט)פאדאןרטעלנע( װארק ופזו ארעסעאנטען
 עםקעלעפ ךער יך1א וואר זײא אונטער וואס מאךר ךיזעס אין י’

 אגרויסע זאלפיט ןגלשטען דעם אין געפראיט יװאלער העו־ש דער אונ
 וואךזאגערען ךיא ?ך;ער פון אוןר שױן וואר דאךט אונ ,נואך

 אק ,האר געלאזענע פונאנדער מיט *שװארץ פרעס נעלןליידעט
 טיטעלסטען דעם אין אונ ,ךיכטער ליא װארען שטופ דריטע ךער

 האן שווארצער דער געישטאנען איז פינצטער וואר וואם צימער
 מיט פעךענןט אױך װאי וואם פימע שנוארצע אגןלײנע אויף

 געהעיעגין אין שון עאר אלעם אלם ראן אונ ,טוך אשוואךצע
א האט ,אךךענונג  ארעפטאגט יעדער דאס געהײפען וואךזאגערען ך
 אגלעט אונ צימער פינצטערען דעם אץ גײן אריץ ;אל פעזונדער

 דעם נעװאשען רײן פךי^ר זײן מוזען וןאס הענט גייירע מיט טאן
 לעמ אק אגיין ̂ער ;אל דאךט פון אונ האן שװארצען

א צוא ?ימער ךךיטען  גלעטען וועמעפ פײא דאן נון ,ליכטער ך
 ,טעךדער דער געוויס ךער איז כןכימגן מאל רךײא האן רער וועט

щ אונהײמלעבען ךיזק דוךך געזיכטער/עפלײקט אלע צװאר ווארען 
 מאךישעריט אונהײמלעכער אײן איז ךען איהרעם שפרוך
 נײםטער ךיזער אין ןןיממעך צויפער ליזען דורך גאגג( )רורך

 פעו־שױנט אײנער ניט וואר דאך נאכט( פײא )צװעלף ^טונדע
א 'זייא &זן ך י  פעזי־נדער יעדערען האט זעלפסט װארזאגערען ,

 ליא געמאבט צוא האט אונ ,ציממער דעם אין געלאזען ןןלײן
 אוו ,פייא דער #פרוך צויפער אײגעם טיט אירט חינטעו טיר

 ײא3 טיר לעצטע ליא אידט הינטער געטאכט צוא װאר אזוא
רעטען ארײן !יינעם  ךיןטער דיא ויאו שטופ דליטע דער אין ̂ה
 דעם פיז ארעסטאנטען אלע /עגאנגען רורך עינען א1אז אונ זיצק

̂קען גרויס מיט ןננואר , לע^יטען  האט דעם אלעם ײא3 אונ שךע
 דעם הךך מען האט ראך אוג געטאן כןרײא _קיק האן דער

 אונ מעלדער דער איז עםקעלעם יאקאכ דער נאר דאפ צעװאוסט
ק ,אנדערער ^יין ףט  העגט ליא מאלען ^דערע щ ײא3 ל

־ . <
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 װאף ןןם וואם פאךבע 'שוואךצע אײנעו־ אין אײנצעריכט וימניע
 עסקעלעם יאקאב ךעם נײא גאר ,האן .דער דעם מיט פעשמיךט

 האט אײנדגער רער ;נר ךאס בעװײז גענוגער אײן אלזיא ,ניט
 ריכיײגן יט3 }אל ״ער ךאס פוךןט אויס נאר נינלעט ניט האן ךעם
 וואר ערז אונ .ןוינאװניק דער איז ער ךאס וויסען זײנעם בײא
 איבר תײםט )דאס געטריבען אײנגע דער אין ווײט אזוא דעם הךןד

 אונ מעךדער, לער ?גריאיז נאר ךאס געװיזען( אוף אדער ווײזען
 אנךערע ?יל נאך געמאכט זיך האט צוא דער , אנדערער רףן

 וויא נעחאט גיךיךה אנךער האט.קײן ערי ךאס דארויף געווײזע
 רעו אונ ,פערמיישפעט געווארק איז ;נר , עץ צוא מודה זיך ̂אר

א טיט האטנעהײראטעט װאלער העריש .האנא ך
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