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 אײזינכאהן דיא
1

 גווארן/ צײט אוניל .איזאין טיט.אייזיגבאק, אגאנצעוועלט
 / ךײןז אונ ארעס ,פאםאזירין פיךין וועלכע
,כזפרון האט נאר ,חידו׳ט דעס זעהען לויפט

 אײןז ̂קענין פוננןט אמ׳טל איז ךאם אז
 / נואגאגען ךיא אין ךאס זיצין ?ויר
/ צײט ךיא איז לאכןאטאטיף ךער
,מיליאנען טענטעין זיןד טיט ׳טלעפט זיא

 ,׳טטרייט אין קוילין ךיא וױא פליט אונ <
 ׳ אםעקינרע איז רעלצע ױנטוױרער
,יאהר א פטאציע יעטװירער

״ « V ן • « I » 1׳־ ן

 ,א׳טטמזיע צוא גלײןז איז יעךערנןאסאךנןע
, אדור גאנצין אין איז א^איעזד

 , טא׳ט אין האלט ערי װאס ̂ילעט ךעם אונ
׳ ?לאן רײזע זיין טזל ךן איז ךאס
ןואפער,קלאס׳ אק אונ ,נןאךין צו וףיט ןויא

.באן ךי^קטאר 1פ, ׳ אטI 4* ןעעןךטט



2
 ,בילעטין ךיא באקוקין ףיא.קאנתקטאךן

 קלאס, זיין יעךעךיןאין פאמעזיךער׳ ךיא צוזעצין אוג
 ,גיבעטין ךיװאנען טיט ,ערסטין אין וועפען

 ,נאם װאו אונ איינג װאו ךךיטין אין וועטען אוג
 ׳עלוחים דיא ז״נען .קאגתקטארין אונזערע

.גייטמןט הישגחה ךער פון , 
 , ךוהיט מיט גליק גיט מיא וועטען

 ,ױרריקט זיצין זאל щ ווער אונ
 ,6אלע אונ ,עעירות ,גיזוגד װעמען

̂ךער אוג ,בוים אין ,עפיל וויא נןי , 
 ,רלווז אונ ןןראננןהײט אונ ,װעמען,עלינד אונ
 היים, ךער פון זיין נאןו וואגילט פאו אונ
 ךעט»ו ניט זעט כןאנהכןטאךין דיא אף
 ,אפלאן אן גיט זיןז פירט וועלט ךא
,גילעט זיין נאןז יעדערין זעצט יפיא

,באן גאטפיןףךע־^אר פון ,)ויא.עסאיזבע^טימט
*- • • * : * - * ' - ; ■ : י

3 }
יעמ מימ מיא,קליגגט וויא נואנזאלין ריא גײא
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 ׳ אראפ עפךיגגען וכ^ארין1ךיא.קאנ
 ,פעקיל זיין םיט יעךער פאשעךךער לויפין ;גס
 ,אפ קוטען פיל אונ ,צו קוםען פיל

 ,;אהךין ךיא זיינען סטאציעש אונזערע
̂נה ראש  ,אן מען צײכינט ה

 ׳ פאךין צו ןץײטער איז בילעט וועטעש
 ,וואגאן פון גיין מז עסי ווער אונ

 / מעלה של ךין בית איז אוגזער.קאסיר
 ךין ךעם נאןז יפט1ק עאר וועךט בילעט ךקר
,אווײלע אף ווער אונ ,פיל פאךט ווער

̂ין ךעם גאר זאטט פאר ךער אונ .  ,מא
 ,נישט זיןז ךינג טוא ,אךאפ הײפט מיא אז

 ,מאן אלטער ניט.קײן נאןז ביסט תא חא״ן
 ,אומזיםט װײנסט תא ,יש1א איז בילעט ךיין איער

,באן ךירעקטאר פון ,גאט פון בעשטיטט איז אזו

4
 ,פילןעטין אױף שטייט טאעיניםט ךער
 שןאױ^ פיל אוג היץ פיל צילענךער, ךעם אױף קונקט אונ
̂רענןין אפ וןעג פון ז,עהען,קען פאר זןײן ןיין ,ג
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 גיפאר/ אין זיינען מענ׳טין מיט אונוואגאנען
 ׳ גיהיךין ךי שבל ךר איז מאשיניםט אונזער

 / לעבין ביין פירער אונזער איז >נר
 ׳ פיךן פר צײטינװײם אלײן״קען שכל דר גאר

 / גיגעבין אצילענדער אים האטטען
אויבן/ אתורהפון ,אצילענדר האסטו אט

т ד $ “■ « « * » 1 ז - • •

 ,אפךעג נאר איהר ניב אײנגלאןז װאו
 ,גלױבין אי ,תןירה אי ,שכל מיט אטונה
 ־ רוענ ךײן ב׳טלום גײן וועםטו
 ׳ קאפזחד.לע דײן מיט פיךין אבער )וילסטו
 < פלאן גאנצין פון צילענךער פון לאכםט

/ אראפ רעלצע פון פאלסט תא אט !זעה
» זז ו - 1« ן * — т

 ,באן ךיךעקטאר םין בא^טראפט נאןז װערםט אונ
&

 װםטרעצין ̂יט אנמןעגין זיןז זאלין פאיעזךין צווײא אז
 ,טעלעגךא?יםט אן בלאנגען נאר דאס איז

 ,זיןז.קאלעצין זײא קענעןי גיט אז חלילה
 ,ציניםט #וין ווערין מענטשין מיט וואגאנען אונ
# פעדאגאױן דיא זײנען טעלע^־א^סןןין ערעיז«;ז
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, נןינךער אונזערע ре לעהרער דיא
,׳טלאגין צו ניט טח ךאם.קיגךס !לעהךער איר אייןד היט
/ בעזוגדער כןאנטרא׳טטע ךיעות צוױיא טיט
,אמונה דיא פידט אונ ,לויפט ר1ד אלטער דער

» • * « г »1• ׳ » Т ן

!לטטײא« ׳טרײט אנטיןעגין נימנר ךער
 ליגע &יין אף ,קאנטרא׳טט !לעהרער ניט ז.ײא לאןט טוא

 I! ]ײא אף ךחמנות האט גוואלד
, נןאפ זיין איר חלט פאר וואךט *שלעכט אײן םיט
,אטיךאן וועךט אונ ,האפענונג ,אמונה ליךט םאר
.אראפ לינע פמ אצובראכענער ׳טפריגגט אונ

ז - ןГ י ו ו т- » י I * * ן

׳ באן פוןדדירעכןטאר װילין דעם נןעגין ־

. I
 טותות^ ׳טטאפטע פר ו־י װילדע, ךי ׳טוטים ךי

; פעךד אן אװאגין עם לױפט וויא ׳טר״ען
/ פחות ךי האגין ,פאךע אונ לופט ר,ען וויא
 ךרערד» אף מיטטענ׳צױן װאגאנן יטלעפין צו

 ,ךאװז אויןז קוקין ישוטים אונזערע
,עטײן פאר גיט ווילין אונ ניט גלױבין

יףאד./1 ;עדר אי; נןךאפטליגט געטליכע ךי אז



,אלײן פאךע איר איז ךאם אוג
 ,קוועלעז אונ חװת אונ בױמער אוג שטײנער אונ ,

 ,וױנט אונ וואשער אוג פײער אוג
 ,זעלע אפארפארגעגע מענטשין דעם אין אונ
 מירבלינד,׳־ זײנען ךאש זעהען נאר

 ,אומבאכןאנט װעלכע מענט*טין פךעמדע
 ,פלאן ך)נם םאשין ךעם ,זעהען צוא איז זייא ניט

,שטאנד פאר האט וואש דעם אױפער
т  т  »  т “ ו ־ ן

 באן. ךיךעקטאר פון חכמה ךיא ניטיין‘ ?אר צוא

7.
 ,וואגזאלין ךיא בייא ,טומיל דער איז וױאגריים

 ,אן קומט צוױיטער ךער ,אפ גײט פאיעזד אײן ניען
 ו אלין3א ]יין איף וואלט ךימענט^ן׳ דאו״ט פון צוזעהען

 ’ ,באלאן וויא^ערילופט פא;עזד ךער שװינךעט פאר
 ׳ לעגין טיר װעלכע אין צײט ךיא איז באן ךער
 ,אשרעק לויפין פאיעזךין אוג

 / שןץעבין ארנ פלױנן ארור נאןד אדוד
 ךערגייטאװעק, אן קומט ךער
,רמךין ווער^ער צוויי חאץ / הךנד טײן טיט ןויל איןז
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 ,׳טוזיפמאק דער אויס פייפט פלוצל^נ אבער

 בײדין יס1א אונז לאכט םיא אבער 1 ^וײען.האלט« קיר
 ■ גלאק דער נןלינגט טױט דער ,ךאןד הערפט דוא
 ,צייט נןײן ניטא ,טי;ער אױ טינוט ךיא
 ,גראן אױפין גיװאויגין ווערט זיא

 ,שרייט גאר אומזיםט ,פאטער ךער ,׳טוטה ךער
,באן ךיךעכןטאר פון ,̂אט פון בעשטיםט איז אזו

דע נ ע

בילדונג פעררארבענע דיא
׳,'1

 ,דורות צײטיגע פאר פון לאכט טיא
 ,פירט פאר זײא האט חטהײט ךיא אז

 ,עבירות מיט פול איז גיכער אלע
 ׳ ̂ענןפעםגןירט האט ^קר ךער זויא

 ,אזויגע ה״גט טרעפט לײךער אבער
 / וועלט פוןהײנט;קער זיןד רופין )ואס
̂ען אונ  ,גי§ײגע מעשױת אפ טו

קטעלט» $אר אטת מיט איז ט״יילדער
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 ,םכלה בילדינג ךיא טאןין זייא
 ,&טךאײ נאךע׳טין זײער מיט
 ,אלע פאר זאגין אינ נאןז ̂זךײען אוג
.י1אז עם לאגגט פאר בילחנג דיא אז * * «I I- - ן ו *

2
 ,אאינגיל וועלט ה״נטיקער בײא
 / עטוואס בילךין אים לאזט מיא
 , צינגיל אגיישליפענעם ׳טױן ער האט
 , באלעבאס אלײן ׳טוין איז ער

 ,ז_ײער ניט םען הערט פאטער ךעם
 , ים1א גאר מען לאכט טאטען ךיא
 ,אייער אף.קאצקענע אהון וויא
 ׳ אױס זייא זעהען נעבאןז אזו

 ׳ קוקין ניט מען דארף כבד .ף4
 ,בײ פאר לאנג ׳טוין איז אמונה ךען
 ,נוטרינןין ער זאגט כבד אף

.ךאוואי באצקא נן;אם

3
׳ $ןעל.;ןןצויגין ימ9 וועךט אקיך װאו



? Г? 1י9זי Г'Ч יםא פלאןץם סיא  ׳ !
 ,גױואױגץ װאךטווןןרט זיין אינ טריט ןיין

 ,̂יןז אפ ניסט װעג פון ערנאןד ןןרעט
̂ג, .קײן האט ןואם אזעלכער אבער  ןנרןניאו

1 ,נןיןז אפר^ךע אין זיןז ניוואלג־עךמ
 ,בליאוגג рв ךאך?ין ןאר ׳טזין אין /גר
? Г* חאר^צער האט.קײן אונ ! / 

 ,א^ךענןיל נןלײבין ערי פלעגט ברויכ
 ,גיהאט ךםאלם ער האט העםר כןיין
,ארענןיל אין אפראנט פלוצלונג װעךט אוג

.אריס^אנןראט א שזין אין אונ <
י 621̂ ̂יי̂•* י ! יי ••

*
 ,ין9אן יר9 זאל מיא וןיל אין־ ןוען
 / אן9 גיבילךעטין אגרױקין פאר
 ,!יעטךאכטק נימ געאטעןןךי קקז איןז חא׳ן
 / א׳טפאן אף א׳טפאן פון םאס ךיא
 ׳ ^ךילין אפאר אן םיר איןד טוא
 !ייא׳ אף קינ(ין גיסט גאר קעןז איף חאץ
׳ 1י^?'ל צי נ־אלע ךיא ף׳שיימ אונ



 ,מאםיו זוו־ באן מיט אונ פארדאן $יט
 ,טענער גרויסע אןןאר קאנען ךער אע
 , לעךטאנטאף אונ פו׳טקין וױא
 / אקענער פאר מיןז טען האלט ךאן
, אפילאזאף ׳טױן מיר בין איןד

— 11 —

 > אפרײלין אף יג1א א איןד ווארף
 ׳ײן.1 ׳טטאם גרעסטין פון זיןז טאנ זיא

 פײלין ךיא בינןסין ךיא ׳טױן איןז האב
 ׳ ארײן נעץ טיין אין פאלט זיא ביז
׳שטערין עלטערין װאם גיט העלפט עם

I • * ן * * • » * * *  • 4 1  I

 וױיס- צו פארנןראלין ׳טוין איז זיא ךען
 ,וועךין וױלסוז איןז פיל גדן
 ,אגאלדענע.ק״ט טיט אזייגער אונ

̂מערין  ,וײעײטע ױינען עי
 , »יע« זאגין גוואלד טיט טוךן יײא
 ,אצװײטע איןז א;ום3 טאתין אף
I »אדיע« ער׳טטע דיא צו איןז זאג

«V• « י • • I « 1• ז «
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 ?לזת3 זײן וױלין וואם מײךלאןז ךיא אונ
 ,וואם טיט ניטא אױ ךא אונ
 ,ךלות ךער שוויםצעט ׳טטוב אין 'ךען
 ,ליגית נמל ךארט איז אבױן ךער
,אוטגיבילדעפ אזו זיא איז דא אונ

Т» • •  I -  • •  V

,גלייןז צו באנ־ין איר מיט פוגכןט
,ווילךעט פר אונ פךאםט איז חאראנןטער ךר
 ,אײןו פאר זאגין צו טיף ׳טעם איך אז

׳ וויזיטין אף זיף צי ?ארבעטםען  ׳ ראןריאד פעךווי פון אשיללער *
 ׳מי?[ין אין קאמפלימעגטיןז טאכט אונ
.טאד אגיבילךעטע איןו בין אט

7
 ׳ אפיאװקע מי $אטער ךעם #םאנןצעט ךא

 / פוץ אונ שטאט ליב צו יל1ה
 / פאפראו;קע גאגצע טיטךיא אןזסעני דער

 טץ׳ דעם >יאלך ליךט פאר ו\אס אזוינס
> וואכער פר דער ןיאלט פאטער ךער ןואס
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 דעדאן, ;יסט גאר איר גיימ ךאפ

 ,אפאכעד טימ ןײן םוז האגףטװז
 ,ךענןאלאן $ אוגיאפלע׳טיל

 ,לא?ין אויס איךין ךעם ךאצו
 וילק# ױין אונ טליט ךץ האסין פאר

ק ,טאבין חנךעלאןז מיט נןאפפלימע̂נ
אגטיק אןרײלין איף כק אט

8
 / נענען צו תסע׳ש אן ̂אר הײנט זיא ו.ױא

,אראטאן ^אלד ןיא׳טױן לזנזט
,ברע^ען צו אן הייבט גלוט װגנע ךיא

 / סטעפאן אי^גען דארט גיפינט דען;יא
,^לוטען #ייגע זיוןייא וויא באקין זײנע

 ,לייכט ׳ןזטעךין צןןייא וויא אריגין ןייגע •
,?עקימען אים וואלט אץז אח ,

 ? גלײכט פאר ןיןד םיר צוא וואלט װער
 אפעךפאםער» ׳טרײבט דאס אז געסט ןיאפו־
/ גיטראבט אוים קאפז פון דאס האט ןואט
,װאשער אונ ןי/ער рр אים זובט זיא אוג
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גאבט3מ«1חל ץן ׳טוין איר ק\מט ?ןר

 ,פלאנען ךק זיא זוכט בנאכט
 ,ארט פון איר הויבט עם אונ ליגט זיא

 ,סטעפאנען זוכין זאל ןיא אזױ וױא
 , אווארט זײגעם טיט זיןז _קןױקין אונ

 ,^וועבין פאנטאױ אוג קעןיאירע;ידאנ
 , טיר טךעפין אן וועט ?נר »אויב

 ,לעבין טיין ליכט טיין ;זאגין װעל איף
 1 דיר« פאר גאנ?ין אין איז האךץ מיין
 / בילװאךין אלע אף אים זוכט זיא
 ,פלאץ אפין אונ טעאטער אין
 ,׳טפאךין דאךט זיןד ךא מוז ,העךרן װאו
,אץ(ב ךיא וװא איר העךט העךר דער אונ

10
 ,גיפיגען םטעפאנען גײן ךאךף טיא אז

 ,םאךטאנט זײן נינןלײד טען מוז
 ,םאגאןינען פאךיז פון ארעטאנךע אונ
̂הוט אונ ,האגט אין אזאנזייק אונ , ז



 / בךלות ^אטעד ךעס גאו־ יטטעלט ןיא
 ׳ ^ווײס טיט גרא׳טין האךעוועט.וײן פד וואס
 , חוואלעם ךי אין אשיף וויא זיןז ווארפט אינ
 אויס נארעשכןײט אף עס בריינגט זיא אונ
 ,לאכןשין בךאנןין איר הײסט טוטער דיא אז

 ,טאפ אין בולבעס שאבין אן אךער
 ,אנן&ין ךיא וױא אן זייא זיא קונןט

,נןאפ אין סטעפאן גאר ליגט איר ווארום
11

 ,וואכין דיא מיט טעג דיא לױפין >נס
 ,עיין אזױ ניט ׳טױן איז בענןלאןז ךיא
 ,ןןראכין צו וועךין ,קלייךעלאןז ךיא
 ,גיין נאןז מאךע ד*יא טען םוז ךא אונ
 ,שידכנים אן בעט פאטער ךער
 ,ױגג גיט עןוין איז זיא ךא־ ווייס ער
ען עס אז  ,מחותנים שטוב אין ק̂ו

 ,א׳טפחנג לופטין אין זיא גיט
 ,״תקיפות טיט דערפאטער פרעגט בבן

? ווילפטױ וועמען טוא ,ךעם »אז;יט



 ,חןייפות אירע יס1אר זיא וױיזט
! חאצױ נע םאווסעם .מאקיןז

12
 ,מאכין אױף טיךין ךיא ׳טױן טוז מיא

 ,אלעךליי ׳טפור אונ פאר'שארלאטאנעס
 ,לאכין ז.ײא פון אליין פר;ער פלעגט מיא

 ,זײא חאנפענען טען;אןז מוז איצט
 ,קעלנערז פאפירעגע זיןז ווייזין >נם

 ,טאלקוץ אלנןין פון רעכןלאןז
 ׳ זעלנער ךיא פון גיקויפפ ךינגעלאןז

̂לאןז  ,אטוץ לאטעס מיט .קאמא
,ו׳טתיה אכילה אף אט־־יה איז אוג

• « ן « - -I • ־ :т  • * т

 , אויס ער קיןזל^קט אין טעלער אלע
 ,טציאה ךיא חאפט״קאם פאטער דער אבער

.ארויס זינען פון ;אל טשוגעת ךיא אןי

13
 ׳ אפארךרײטע טזל טיט שוין וועךט ןיא
ט יא9 ךעס םיט ,חו$ה ^ען׳

— 17 *■



 ׳ אגיגייןזע איז זיא *יא ןויל זיא *יא
 ,אטאן עוין האט זיא נאר אבי

 ׳ אבאלעבאסטע זײן ךען זיא קעןיאבער
 ׳ נאס אין ^פאצירין גאר פלעגט זיא אז

 ,פראםטע גאר אױם נןאכט זיא אז פאךפיל
̂ז מיט אונ רױף םיט פול אויןז איז  ,א

 / בעסער ̂יט זיא ערציט נןינךער אירע
̂בסט איר האט םיא ןוי  ׳טטוב/ אין ערצװגן זעי

 , גךעשער ךק נאה1ע ךיא וועךט מאן צום
,גרונ צוס איר בגלײט פאנטאןיעס פוםטע ווארום

14
 ,פרױען דיא פון וױנ׳טט ךיא!יילדונג

 ,ךף פאר אוויךמין זיין צו
 , אונ;ײען ׳טטך;קין אונ האפטין

 ׳ ТР.אין היטגחה ךיא ךאצו
 ׳ אפךײלין גאר כיײנט זיןז גיפינט

 ׳ ^עךט פאר גאד פ׳טט דעם לערינט וואם
 ,אײלין 28 פון אכןלײד אז

»י?נ',קל^ך#א ײא1 בײא ?ס הייסט
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 ראמאנק ךךײא אצוךיא לעזין אונ
 / נאןט פאר טעאטער ךעם באזוכין אונ
 # ׳טטאנען פאר ליבע װאונקען מיט אונ
 ,אפראכט אפריילין איןד בין אט

ע ד נ ע
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יאהר נײעם צום
*{ תרל׳־ב( לשנון השגדז ראש )ערכ

1
 ,הױןז גאנץ כןלינגט גלענןיל פאצטאוור ךר ,גא׳טצענץ אפין
 ,אןזפאצטעלי דער אונז פיךט גיךיף
 ,אויןז סוםנןע ךיא אונ זיגילט פאר זיינען בריף דיא

,אן ער פארט לוםטיק פרײלאןד
 ױיד ש^שת אב בירח בוױלנא עלי םתו אשר אחרי *(

 • תמי׳א בשנת חלי^ה הדבתה אשר רע החולי ממחלת ימים כשלשה
 שנים שליש בת '1ל הנשארה ובח• ,אשת את לקחתי לבב זמתמחון
 כעור ט־ח־ ובהױתי * הרגױ חית רא שמ יען מעסק1עמהם} זברחתי

 ותםת היחיז־ה השרידה ,בת גם וחחלה טטארגאנה יבוא рא כברח
 גס пгю לטינסק ובכואי • שט ואקכרה העירה והולכתיה ־ היא גם

ח יגונדז טרוב א»חי ׳ ב * נ .ת



 ,כ׳םוךה בריף דיא טיילט צו טיא וױא
 ,׳טטאט אין נייס ׳טוק זיןד הערט

 ,ז1בשוך אגוטע באקוםט ךער
 ,האט אונגליק א צרױיטער ךער
 ,א;ך;עה בקוטט ךער
 ,לאטערײ אק גױואונען האט ער

 ׳ ׳טיין,קר/עה ךײסט צװייטער ךער
,גישרײא אונ טואלדין

-  I •  I • 1 -  •

 ,אקוראט אויןז איז ,נײער;אהר ךער
 ,׳טפאן אונ פערד זיין מיט אן ער פארט פרײליןז

 ,אפעצאט מיט איז סומקע ךיא ןאר
.פאראן גײס דאךטין איז וואס וױיפ גאט

г
 ,אךט ךעם זאגין ניט מיר איו־ גןענט !יאד>־ין איר
 ? טײןז שטרײןגער אײער פליסט װאנען פון
 ? ראךט אט אװעק אלע איר גײט הין װאו .אונ

 אײןז!י נטראכטין צי אן נעכט אשרעק
 (יארין םיט אלט וועךט צייט ךיא
,ױגג רק איז אײ^מןייט ךיא אונ
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 ,גיטאךין אוועק יאר ךער איז אגןאך^ט
 ,א׳טפרינג עױן גיט ץװײטער ךער
 ,אשלעכטין צו טאג אגיטיי צוא
 ,שײנט עם צו מיר טוגכןילט עםז צו

 ,אנעכמין וועךט טאג ךער אבי
 ,אהיינט װעךט מאךנין .אוגךער

ק׳ זײגערש ךיא  י
,טאק נןלאפין זייא
 ,םליט לעבין ךער אז אוואוגק אוגז מען גיט ךאס
 פאצטעליאן, ךער
,אן אוגז 'זאגט « 1 I זי

 !ניט זיןז טכאבט פאר קוךין איז צײט ךיא !בךיךער

3
 יט^אךק וויא שטךאמט איר ^טךײגג וױא !יאלךין איר

פליםט איר
 ,אן טרעפט איר ןואש זיןז מיט גאך ׳טלעפט איר
,גיסט פאד פלײצט פר איר התת נאנצע אונ
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 גימעלט גיווען ,קינסטלץז וואס
 חנןפרות»־ ?ית זי;ער אף אונ

 / וועלט אױיע איר בויט פאר
 ׳ פרײע טענט׳פין נײע

, לייט גתיסע אונ חכמים
־ г : • ז ן־

 ,נײע דיא אלט אייןז וועךק באלד
 אבייט אױןז זײא מיט איר מאכט

 / פאלעם *טלאגין םיר
,דווואלעס אײערע אין
 / אוױנק זײא טראגט אונ אױם ריא רײסט איר אוג

 , חד אלטין ךעם
,גאר איר פלײצט פאר

I - ן • т

 ,׳טרעק אין אויןד ישטייט דור נייער ךער ,טואלד
4

 , צוךיק אהד פון סענט׳טין ריא זיינק װאו
 ,העךליכנןײט אונ ׳טטאלץ זײער איז װאו
 , נליק אױגין כןלוגער זײער איז װאו
 ,צײט ךי אל״ן האט עטראטט פר גןלײזןט פר

׳ א^־וין;יװאוגען האט ןער



 ׳טטעט פיל וױסט פאר האט ךעו
 / גיפונען אינזעלען האט ךער
 ,אפאעט ךער , אנןינםטלער ,רער
,זמ דיא פון גרוים דיא בטראכט רער

* V : - ו • г י ז » »

̂ט ךער גאטהייט ךיא האט ךער  ׳ כןא
 ,פון דער ̂עןיט זײא האבין וואם

 ? מאנט ךער נאטק זײער וועךט עם אז
 ,מאנען ךער כןען װער אונ
׳ מליאנען העלךין ךיא

 ,שטײן ךעם _קבר אפין לא^ ׳טוין /טיט פאױ צייט ךי וואס
 ,ספךים ךיא מיט נאטען ךער
 / כ^רים ךיא אין זייא מיט איז
̂ז טיט אינ ,בעגײן גיט בעשער אױןז זיף זיא ומנט / או

5
 / הויט איר גיביטין עךדז ךיא >םױן האט מאל פיל ןויא
 / וועלט אגאגצע ,̂טאטק פאר צוא ,טרונהןען §אר
 יט13# פאר אוועלט טאל אצווײ?וין אױבין פון אונ
 , ׳טטעלט פאר איגז פון פאךגאנגענהײט ךיא אונ
̂ט ךען םען ועט . חױת ךי היי
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 ,זעהען מיר עךדי רױ אין וױא אזעלכע
 / ךאױת פאר ךינטא^זנאר ךאעז

 / גיווען וועלט אנאנךער איז עס
 ,בײנער זיױןרע איז גרויש ןויא

,אפערר װיא גרוים אפויגיל
:  т  -  •  * •

 ׳ שטײנער ׳טװאךצע אין גיפאךסירט
 , ?גךד ךר אין טיף סײלין

 ,סעקונדין ךיא פון
,׳טטונךין ווערין
 ׳ גיפעלט גיןז האט דורות אונ אונ;אךין טעג
,היצט דער ערד דיא ו • » : » •
,שפריצט פײ^ר אונ

 , וועלט ײע1א אױבין פון בויט אונ I אראפ
6

 !בית לםד ריש תיו חא י גאםט גײער דוא
 ,טיט פיךסט תא וואס םומקע ךיא מיר נױיז
 ,לויו םוטנןע דיא זע;יכער םאןד טו , גוטץ אױגי
 ׳ ךט איזגלײכערעפין ,שלעכטץ אויב
׳ אלף לטד רי׳ט תיו ךער ךען
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,זאפ яго ןױו מאבט

 ׳חלן* זײן םיט }יקױלעט
 , גיהאט האכ איןז קינךער פיל

 ,פרײער עטוואסי ׳טױן ,ציןי״אנטלויף
 ׳ אגר מינסק אין ׳טוין װער $יןז
 ,פײער אונ קױל זיין טיט ער אונ
 ,אהער ביז נאןז מיר יאגטז ךער
 ,יאר נײער דוא
,איןז;אר בעט ךיר
 ,ערי וויא אזו עלעכט גיט חא תאץ ךיא
 ,יטוטץ פליניל דײן אין

,גוטץ וואס ברייגג
 ;טףןןי־ ך־ײן אפ ווי׳ט עױן ̂יר זאג אונ , ^רייהט

ע ע גד

״ ״ М Ш
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,חײתי ורבות ,הײתי אים
Т »  г • • • • ו « •

 ׳ ובנים;לדמי ,נולדמי אךם ל
? ירענו מי ׳ אבי пд ום י יז» י ׳ • ז ר

 , איננו ופה ,לו הןתה »6 בירה גן
,אברי פל טתו ,מחציי לטעלה ו

ז ך ״ т • ו » “ »  *  т ז

 ,יצוךי ותטו ,בקךבי מות
,תראגי חליפות ולטטה וטחציי ? • ו י ״ * • \ ו
,תני נודא ארי טזה סעבר

י т “י  •  *  •  т י • י י

 ,תדועבני כח לךפה מה פמנבר
 ,תטצאני גבונים בחגןרת פעם
 ׳ דגני חךה חרב §עם

 ,תעלחני ^לח ופעם
אפריס יא1נע בן םאתרי יעטה ואם •ג 1- *• ר *»•״ ׳ ו »י ־
. רגלים אךבע בעל הנני



- ע ״י-

ב חידה
,שלשתנו נולרט אחת טאם פ א
־ ו ז ן 1- - - י• “ «

о* ׳שנינו אף יצאנו אחד ?רחט, 
 ,הבכור שן םהיכלי ןיא ;

 , שפתים בין וזן;ניד גןטן
 לאור, ;צא האח ום^קום

׳ הבינים אי׳ט יצא שם ם

,רא׳שונה יצא פאחיו עיר צ
Г Т» » * ״ • *  •  Т

 ,מט^יהי ערבו חין נגרע ו
 • לאחרונה הבבור תין ולך נ

,)?ערניהו הבינים״קל איש ןה
 ,הטלןז אה חרה הבכור על

 / והלןז ל$סבן ׳ ־יי4ה ן ך
 ,מער תלױ ח^צא השני

&מי» ור#ש ל1וןןןןןמ*$ר חו ח ן



 ׳ גלכה עת.יחד לני רבות זו*&וגוח
 ,הטהפכה בתוןז היינו ק׳טהז אתגים

 ,גםנינו גןךם חכמי בין פעם
 ,נךטיגו יבין לא לכםיל פעם

 ,ן1םז גס פחיה גם לנו יש
 ,וךזון שױם ננןױן גס אכן

̂ן גם טנןנה  / לנו יש צ
 ןציהנקראני/ מךבר זבשם

 ,נאםפ? י_ערבנו1ח;ת נל
 ׳ שוךפו וקטוית ,קוצים גצית נם

̂ן  ,תמצאו בטונו ךבים »נתי
,נתראו ,1פ גם ,החרסה וכבוא

״ : -1▼ - т ן • ׳

 / תלאו עוד חיךמנו לגיד ואם
 ,תטצאו אולי ישיראל סספר בין ?נןת
,תמצאונו אולי פתורה לבו

х ו т - • ו *

,נטגינו אולי מלכים חללי בין בקשי י «■•»*. * т » ״1• ו ״ м ־
׳ לכההםים טרם היינו שירים

т • • ? ז י * 1 ז ז ־

 אפךים, חײנואנשי ןךעו אןז
,1ה;ינ ציךיס ,ה^ט ןנל ^צף



С 29 -?-'у
 !הכיגו« »עולחן :•צוינו לטסתתר

 ,שמחו עםנו הקג̂ד ןנךביר
 .גךחו גלו _עת ,בכו יבאז.גינו

,טצולה מי על געביר אנשים 7 יי " *־ • V- « » »־
,שטאלה או יטינה יפנו אן ונראם

1 - • י־ 1 ! «Т • * I ן т

,באדטה ׳טטים3 דגעשה פל םבת
• - т - : ז т ־ • י * т - | Т«

 ולמד./ ׳מרו.ע ,פינומךע ;נל
 / גזךים לאךבע נבתר נס

נרים אברותנו שחקים ולגבהי
ו ? ז “ | * ז •т ״• ג * ן

 פיגו על יבחן ,כל1א יטלנם חיף ןל
 ןנשטנו, היהנקךא אשר וכל

 ,т עשויתבל.י וא^שי.זטה
ппа, !תת$ п\п אט מי ?



ш
тс:מודעה
 ־טם לו קנח אשר ראזענפעלד להחכם שעשועים גן הפ׳ א(

 םתוקן ששית בהוצאה לאור עתה יצא ארצנו, רחבי נטלוא
 ניר על ונױפפ הקורמות, בהוצאות שנפלו השגיאות מנל ומנוקה

. הטשלוח עם נעטטא רו׳ב 1 מקתו ,ולבן ענ
О בצבעיפ־ העם דלת מחײ ראמאן לעבען פאר׳ן מלחמח 

חלקיס, גשױ שזארגאן בשפת נערך ׳חײט כמו גהירים

0

ח

 .קאפ׳ 45 מקחו
ײדין אונ גראף ראמאן ײדץ אונ גראף

׳ חלקים בשני הנ׳ל בשפה ג״כ

₪

•ען נאלי» בארץ עמנו בני טחײ
קאפ׳. 60 מקחו

ראמאן פאטערלאגד פאר׳ן אונ נלויבען פאר׳ן
 תמונות ומזהירים בהירים בצבעים שני בית חרבן ט>טן היטטארי

 רוח לפי אי׳ט איש וצבױגן בתבונתן לעינינו נצבות חױת נפשות
 אלה נל את ועשרו, ונלױ הטקרש בית תננית חותם ודתו, עמו

 ואטן טשניל םופר שזארגאן בשפת לפנינו להעריך השכיל
 יטצא• להט זרו »טנו ימי דברי אשר עמנו ובנות ובני , במלאכתו

 חפ׳ן דברי בו וימצאו ההיא בעוז עטנו טחײ נכון מושג הםפור ע׳י
 ול» ישראל חײ תולדות гя ולרעת לחקור לבבותיהם את .ייקרב

 תהלה שט הזה הםפוד לו קנה ובבר ורים, ילרי ברוטאנק ישפיקו
 ארצנו. בני ישננו שם טקום החדשה בארץ וגם אדצנו רוחב גטלוא

רו״נ. 1 טקחר חלקים ארגעה
 היא דואלה הפפריס בל ׳צל הראשית מכירה
,ושריפטזעטצער ראזענגןראיץ יטהיג בביה׳ז■

.הפפריט טסחר נתי בנל וגט
Ш


