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Дозволено цензурою 27 Февраля 1897 г. Вильна.



 ן ט גיט אאי איז;יווען , ?ײ^עךטײםטער פאףיןער לער אנרהם
 גיווען מפךנס אים האט ?וילאכה ײן1 ;אנגיד פון נױיט ןײער אבער ,נן?צן

 אג^ער איזגיוועין ער ;ע׳טיר־ות פריויפע גיגעבין.קײן ױט אבער ,פיבור
 ; איד אפרוןןער אונ ,טאן ןנךלינער אײן ,אשטילער לעךצו ,סײטטער

 — .^עמען גיט זיןד מען באךף ׳ סלאכ־ות נעלץ אזערכע טיט וואס
;ואריז איןגא^ץ בערופין גיווען איז דיגער־סײסטער, לער אברהם

 נאר ניט אונ ;גיךעךט אים רועגין האןנין אלע ;ג;קא;ט איט הא?ין אלע
 קזטאךטל, ליטױי^ע .קלײן8 }יט איז פאךיז אוג ;לךסטן ן*$ילו אידין,זאגאר

 והוא לא;גין דעם וויא ,קלאר;אזו קאנעןז מו-ז צווײטען לעם אײגער וואס
 / יעמיא^ע גא^ץ אין ^טעךט ךיאו־רעס^ע פון איי^ע איז §אךיז ;כחום

 ךער ,אברהם אז אונ !איץװאהנער אמיל;אן העכער ןיןו אין האט זיא
 נו^ען א1א האןנץ ,^יהאט פליק ךעם האט ,ןיי^ער-מייסטער איךייקער

 אזעלטע^ער ׳ אהבה ײ3 ךער גיװען איז מ?ת?א ,״בעתף״ אדא ,;א?זען
!סןד, ?זאה^ער ]ײן איז;ימען פוין, לר סבה א?תע ךי אונ - !פאל צו

ט3אלךהם׳ן;י האט ,אבךהם את ?רך ,אונגאט ,וה׳  טיט ,^
 טיט פיאריז נא;ץ אין ,גיװען גיט איז ^לײכין איר װאם ,חנה א^אכטער

װז ׳«פרוי^ע געגיללעט העפטט ױווען איז זיא ;пузд איר  די אוג ,מן
 װאלט חנה ווק :גיזא^ט טבינים האפין איר א־ולף !תאר ןנך^עלפת

 — אטתר! מלןה־ניט לי גיווען זיא װאלט ,צײטין אדןי׳טורויש אין }יווען
 ךיא ,כײפסטע די ׳ ^אם אברהמ׳ם אין щ ?ןען §לקט א$ט דןזר

 אוטגױ^דיג אי^עלעגע«,יע, ^רעספןע פאליןער ךיא ,^עגייללעס^זע
 זעהן צו גקריטן לועט?ןען אפ׳^ר , гадэ די טיט ;הער אוג זל״ין #פאצױין,

ע ךי  ,אךאפ;ילאזין אים ד.אט ױאס/אט ,טלאןז היטיל^ין לעם ,חנה ^זי̂י
אויףךער אין .וועלט ?לאטי^עס ,זץךיגעם אפיוי^י^טאלט׳ . . !

,לןליגע ׳ ^עלילךעןןע ׳ גי׳^ךנץט זיןל ,געוויס האפין ,סײךיל א1א ציי
 ארע?ןע ך ,גיװאלט האטן וואם אזעלפע, די;ען;יוןען עם ;לײט כײכע
 אןעלןן ;יטין̂;5א ?ריללא^טק אונ ,ךיסא?טין טיט גאלד טיט ,סײייל

̂ציך ׳ ?א^ער אייר טיט זיא ׳ ױװאלט הא?ין וואס  אברחם, }אר ;האכין ?•'לי
א^ט האט ער ;^יװאלט האט;יט  ,קיןד אױנג ^אך איז הנה״. ״©ײן :ג̂י

קוי״ם באללאן( )לופט



 ארוואם,אויףאיךע$־םו.י^זלט.״ האטזיןד אלט,זיא יאהר17 קוים
.»לײן שײגע ײן1 ׳ :אהר אפאר נאןז ,דזאץ זיא זאל . .

 ץ.יז ׳נצ,יע:אי^עלעגע יידישע האקגיאק^ע^ע ,דיפאךץער צווישין
 כײ^עעלטעױן׳ זייער פון איוךש ;21 ?:ןמ־ןד^אהר אי^גערטאן ױווען

 האבין או-ני ,גיקרקען אוןעק װעיןט דער פון ,אוןןייי&יג ײ$ק1 וועלקע
 נךליג:־>עהע ^טלייע פון אןח׳׳טח ױלאזן איןער דח־ראליער, זײערבןיוץד

 , גיבכאנט ײ?טכא;ע4י יאהךלעןז אים הא?ין װאס ;פיא;ק מילליאן
— ו ®־אגק טיליאן נף;$י

 יי^״ג יי;ע3 זעלעזען דיא פון אײ;ער ;יווען איז ,ראליער דױד
 אלע ךא צוא ;כןלוב אונ ;עבילךעט ,^ע;א;ען ,עךלעןד ,שטיל ׳ לײט
 געהאט האט אוג ,פולקאװףק אלזראןךער גיווק איז ,ת1ס/נל

̂אלשין״ - .^עךאל װעךין צו אויף •
ער אונ  דער פוין ,^ווען יןז1א איז װאס ; тйщ ױ;גער ךער^לינןל̂י

 א'שײ;עם אקיילעפדיגין טיט ;וואוקם אהוי^ען טיט ,ןע^אגקען ;אטור
ען לעןעדי;ע 'פלײלי;ע ?ױט ;^ים  סיט אונ ,סן אםאף טיט ;או̂י

 ,טקוךטדיג ײן1 ,̂ליק ךעם גיהאט אוי־ האט ןגי ;נד:ױזו פי?יל ארעלט
ער ךיא טיט ,עפרײ;לעט3 ש&אךק  אונ חנהן,־ סיט ,טלאך׳^ע פאך̂י

!התן איר ךין יף1א ,האפפנו^ג האײיןןדיויס
,װײלע לןלייןע אײן אןער - ראלירען אים-דױד האט ̂ליק יק1

.ןלער ;יט ,;איט־שטייכילט . ר ,צײט ןעלביגע .ךיא !  ײא3 האט װאם̂י
 אפעטליןד, גא?ץ ,חגהן טיט אברהם׳ן זא^ין אר־ויס ?עשלאטק, נןעקט ןיןז
.ליגיע פײןןךדיןע יסע1ןר ןיק .  טיט ראליער, דוד האט ,ןיײט ןעלב־ע ך .

 װאם זאלין אבאפעל)א?ריקאז(זײא ןגךמאלטק ,]ײ;ע וןיךים ;א־יצווײ
ף ןיטה אונ ;?אלדאטען ןאלרןאן אײ^ע ןעןןען גי;ער  ££ ׳ א־תשי

 י1 פון ,נעגערין וױלדע ךי בערוהיגען צו• אביסעלע ;אץךיק ױיןין;אןז
-דעךהער ;רויקע ןוועלף ארוטסי^ע אירע סיט לי?ערי,:^אנ שטאט . 

,ןראים ךיא ^ערוהיגין רעם טיט ;צוךיק אונ זל״ין נסיןך,’ ליא
 ,גיװען ןזען קאט ׳ אךךענוגג רעבטין אין פכײ^ען אללעס אונ
.צײט איאהר ^ידויעךין לןהות מו-ז ךאס אז . . !

ה ניײטע דיא צי ,גיטאפט ןל־ײט זיןד ך.אט ראליער דויד ;^ס̂י
בײם באללאן( )לופט
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 ןגר האט ,חנהן טיט אונ ,אברהם׳ן טיט דןז קיי;ען;יזעג^ען בײם
 װארימע },ןנטלי? גיךעךט׳ ארוי־ם האט אונ #יקזאל, ײן1 פאד^נלט ןייער

.האףן ?ז$יץ פו-ן ,װאךטער .  טיט האבין.זיף ,חנהן טיט אברהם אונ .
̂ר ,לינליןר ןײער ,אים  :געזא^ט אונהאבין ,;יזעגץט ,פייץךליןד !יײ

 ,זײן איהר וועט ,?ל;קליןז אונ גיזוט־ ,צויליק קוטען אײער ,״גיב;אט
. ״1 גא?וט בעס?ןעױ אוגזער . .

ען ױף3 .קײנע האט ,ראליער דויד הגם ;קײנעם צו■ ^ף־גי
 — אויןז חנה׳ן טיט אברהם אינ ,אונגיהעךט אלע;יװאוקט, האיין ןאןז

 ,נאראד ווילךען יע;עם ?ערוהיגען צום אז — צײטוןגען פון ?ןסתמא
-^עטיץט האט דויד וויא יאהר, אײן ױט ,פץף;אהר ױדויטלין ךאןף . 

 ... 1 יאהר אגאףצערהאלכ גינא^ען ײא3זיף־פאר §אטעלאןזאיז
האצ< װעלכע / סיװזלים װךי׳&ע לײנןק^ע פאריזער די פון אײנ־נר

 יאהרזא פון ,נזאן אױ^ער ;חנה ^אלטער זײן טיט אברהם׳ן ג;קא$ט גי-ט
 נןץךבעט;יש?זאלבץ פון ,לאןג אים;יט ?ריוי,איז זײן וואס ,יןער ניט 28
 אז !טיטטעלק אללע ?ןיט’ת,1ח1אלעמ אעעװענדעט האט:עצט ער

 גי״אנט ױט האט ,ךער!ײ^ער־םײהטער אברהם - י ײן1 זײנע זאל חנה
 לעבט ראליער דױז־ אז ,האטוײװאוסט ער ;עצה אנלײ;ע געבין .זיןז
 גוט האט *̂ר ;האךץ דוידס אין לע?ט זיא װיא ^ראד ,האךץ חנה׳ם אין

 ,בעסעױן חנהכךן ניט אךף1 ,יאהר קיטטצום דויד ווען גיװאוטט,
 , ? ארום ;אהר 5 אין קו?וט ער ויען אבער ;דוד װיא ךןוןן גלקלי?ערן כ־ןין
 װער ? װאלסין אים א־ויף חנה ךען קאןז ? ארום ;אהר з אין אויך װען אונ
 , ת1מם^ב ײ;ע1 א׳וינ װײס ווער איױס? פאלט אזאל וויא ווקען, כןאן

 איז ,אלכזן ךעם טיט ^דו־ ךעם ,לאזין אײן אונ ? נײטין ן־יןז;יט וועלין
;עברה רויסעזאו . .’.;יט ןיןד װא^עלין ,^'דולים אזעל?ע .  דאמ .

*זעלטען טךעפט . *דיעל!?גל?זען . ! ..
. ^פקויפען ךער אונ !אפנעקיויפט}יװאלין אפ;יפ איז אברהם

?ןער-ק אךער  לא לו• ;סטבע אײא^ע גיווען איז אל?ןן'. דעם פו-ן ין5י1א̂ו
 איהרןיט ;חנה׳ן מיט קנעלט״:>י גיט ,ישטאךק אזוי װאלטער זאת,

 װערין אפלה מח זיא ,;אל ןיא אז נןאפ אין ,גאפט װיא ^אג ,גיב־ויעךט״
 ?אלגין ^ימוןט האט ׳חגה אונ אל?זן. ךעם ,ןעטזאהן ם־וסר פארדעם

דעם )לופטבאללאן(
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 .זעמזאהנען מיט גיײקע דעי ]ײן עם;אל אז ,^עשליסין דןז לעפ־םאמין♦

 אכט נאןז פו-ן ,?ריער ױט ,סתונה דיא אונ ;אװאךט וויא מער ניט
.ארום ך,ד'שי־ם .  ׳ לײט ײענע פףן אײנער איז;יווען , ראליער דויד - .

 אונ ;&כ;ה _קײן אל9 ,^עפאהר פאר.קײן ,אפ גיט זיןד שלעקין •װאם
 טױד^טער איויןד װען ,װעךין מוז;י^נלי^ט ,זאך אפאתענוטענע יעךם ז.

 פאר ;טיאט יעדער א־ויף §אל קומען.ןײא ,ץ־טערו^ען טיט ׳ סנות
 ,אוןרולזיגקײטין ךי ךי״בוגטעס״טיט אץךיע, אין איז ,^שיסצײט צוױי

 אונ ,געטאנט אלעס ;^עװארין אײ^עשטילט ,געמ;עם וױלךע ך פון
 ם־וף דעם פאל אחוך׳ש מיט אונ ;פאןץאדאק גרעסטין אין גיבױאנט

 אסאף טיט או-נ .?ש־לום ,§אויז אהײם.קײן גיקומען ער איז ,י יאהר
- ! גענעכאל טשין ךעם באקומען האט ;יר , ןכיוד

 אוינ ;חנה׳ן;יווען צו ?לײןז ,וויןיט צלישטער וױדם איז א^טײגעל
 נאטקען דעם ןיןד א־ויף ט;טראג ןיא אז װאיסט דער זיןד האט ז־א

- .?אמוןין טאטעס ןעם איבער ,‘עלה
 זײן ,חךןזפאסט עךהאל^ין ,זעמזאהן האט ,$אג ןעלפיגין ךעם

 ראליער דוד בײ איז;יװען ,אװעף־ ךעם;ע?זלי$ען אונ ;.צוךיק ״װאןיט״
אים אוטיגער אןריויס ,חנה׳ן שײ;ע טיטךי  האבין מעלנין אויף ;ו̂י

׳ גיװען איז ראליער דױד אויג לײט; אריזער9 ױפו;ען׳ זיןד
.היטיל העכסטין אויגןין ;אר ,̂ליק שטו$ע הע??$ע ךיא אויף ניט . .

 ןך האט ,;עוןאךען אחתן איז דױד וויא ,טאג צוןײטין אויפין
 פאר .אדו-על איויף ,ארוים אים רופט זעמזאהן אז ,אװייןגה אקו?וק3

-לה3 ײן1 גיװאלד טיט גינו^ען צו• האט ,דױד ער ךעם!יןיון,יװאם . 
 נאר ;דוידן אונניט ,חנהן ניט ,^יט;יװען ךאם איז ;אר-;עשטאק

.איזאוןןע^ליןי ,א£זא^ץ ןיןז . , .אטרום ״ךאטהײסט ! .  ?עהאלט ער .
-ןאלין שו;אים זײנע װעלין פאלטוןז!״ או^עךין נלה דיא גײא זי־ . 

 איז ,זעמזאהן !^צח;יװען מיךער אגיער האט‘ראליער, דױד
 ,האןד רעפטע ןיין פון פיעער פיר ,^יוואךען װא^דעט אר9 ^טאיק
 ךי ויעלין ׳ חשק ךעם סיט צו•!אמען ,לאךין פאר אין;אנצין האט^ר

-אדו;נל א־ויף ^ײן װעלין אונ ,חגה׳ן ש״;ע  ׳ לעכעדיג פבײליןד ,$לי׳ש .
 דיא האט װאס ,פלה זײן צו ,או^ערןעךט דויד זיןז האט ,קליןז:גלי אוינ

ואגצע ’ י גאללאן( )לופט



-}ע$עט אין טיערין אין היאהט פאר צײט גאג^ע * אהנען טיט ואליעױ דויר .
האבין ניט ׳שוין ןײא וועלין םער אז ,אייצטיטקלעלט הא?ין ,כלה דיןי אכט וןד
,אמע^זין בא^זעלט ױט איז ,;אר #!ад .קײןעיןמםת , צער .קײנע ,לײט נ

לןלי^טער ךער , ^ךיה ^לעס^ער ךעל ,ןיין מאג«ר ! וןליק ,הא$ין;הח אונ ;ה
-ױט זאןז נךן העלפט ,װעלט ךער א־ויף זע?טער !

סיט ,ן{אך?לײטו^ען ט־־ױןוע ^עטאהט ̂זיוין האט ראליער רויד פאר :;
̂ע זײן צו , ת1הןנ אסאןי ׳ .קײטין ;ײן1 גיהסטין אין דאךף וואם ,רןתונה ^לינןלי

;זיין װעט װאס סעודה ךיויןוע ךי צו ,^עגרײט זיןך הא?ין פאךיזער אקע אונ ,ט
,נןע^ענעס ךיא יי?ט ?אר ,בײטלען ןיגײט הא$ין .לײט אךע?זע אלע ף1ם עם

א־ויף חא?ין וועלין ןײא וואם נךג־ות ךיא §אקין צו װאוי הא?ין זאלין ןײא אסאך
. ןתונה ךער . .............לםיוף אונ .

!^י^טךאפט אז־וי מע.גע ךער איז װאם פאר !גאטט !גאטט ,אח אוינ ;ען
2 טיט אועי? ?לעדע א1א ? ףיאח קוןןןע אזא דיאט װאס פאר גא?זצןען

,^נר;יט ןעדועט , ווײ$זער טליט . .  ךיא §אר טאג ך>הען אקאראט !
!״ א כ קיו ל 1״ק א ׳ פלעןיךקט פו-ן ױגעבעןגלװאךין אריױם איז ,ךזתונה זײן ,ןט

:װער^ער ךא ?זיט ראליער
г אפיציעיע , ןאלקאװױקעס ,גענעלעללע אללע אותערע ״צו רואבין ,

,פאלק גא^צעס אוגןער צו אוג ,?אללאטיין אלע אומערע צוי װ. л ״א. ׳ גיײען
יאלין ,אײ$על וױא אלע !פו$^יג ביז יאהר אפט^עהען אלטער ״פץ . • • $יל
נעלמא;י£ע רי פוין גןאטערלאןד, לי?ע אומער רע?ןען העלפין דין, ׳גױיט ער זאט

.״טאהט פאר •1 . דיא ;א^לום ײענין הא^ךלען טיר .צײט ךןך^ים ךרײא ^וין .
דײט^עי^ע ךיא }אר ;טהײ^ר .דיער אוגז איז גןאלק או;ןער פון ״?לוט - • ;ליי

,גיצװאוגגען טיי!יץען או-ג ,הא?ין ןיט פיילין וויל.קײ;ע ,״רעגיתנג נאר ;־ן
-מלחמה ,חאלטען עהאלט . . . ״ האבין ,פליפפעלע אזא לײ^נע;דיג רולף !

̂ין - ׳ !;אז ך אללעאךאפ^יילאזין ♦ . .נעוױס ײןפלה1 טיט לאליער דויד . . . !
.פיךלען ײ¥יע1 ׳ געליץט או״ועק האבין ,לי/קר5 דיא י ' איז ,הן . אויס .

, אקאפ טיט ׳ ים1אר װעט щ ווערי ,הסתונה סוף ךעם אוינ ,חתולת ׳ ד?הא
א;דן אלעל ׳ לעןנין «^טיקיל טיט ;^קאפ אן אךער רי עלין אונ לײב אן אין;

.לעיין ׳ כעךיג . ? װײס וועל .
,סעוךה ^רו^ע ױטאהט ראליעי דױד קאט ,דןתונה ךיא פטקום ליא

טאקע באללאן( )לופט
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 גרעס&ע אלע רו$ין פאל גװואלין ןוינען לה,דאמ!ין3 די נײא
 האט ראליער דױד ;א?יציעױן אונ פאלקאמנ;קעס מיט ,ןעגעראללין

ט ^  אללע אז ,איז עם װיאגײטיג ? ךך^ה ״$*58• ,רעךע אךיךשךע ױ
̂נר פאר;עםין ןאלין з ןיי щ щ לטעלען5? אויף קי;דער ,אי^-ערעסין, 

דער איױף עלטערין  ....פלות אריף לתגים אונ ,סתנים יף1א לות3 , ק̂י
 )ןאטער ליבע אומער ראטעװען - הו$בה אײן ןײן זאל אל־׳גקען בײא
.לאנד .  ;ל>ז3 לינע ין1מיט גיזעץט זיף האט^גר סעיד־ה .יאונ&יטדי !

 אונ ,טךערין אן ?עגאנ^ק ;יט איז ןיןד ךעל^עג^ען איז א^ןןמער
 ,?אלדאטין >4-ײז מיט אװעק איז דודראליער אונ ;נו^ען$9הא גו$ע אן

ם ןןק*ל אים ,שונ״א ךעם פ^עגע^ען .ןײן ^י ! . . ... ■
 זײנען .זײא > אלנלורייג אײצט״ןײ/ןר זײנען ,חנהן טיט אברהם

 ,ם;־ף ̂דעפ װארום ,זארג ךי'^ךע?טע אק , טיפסטין אין ׳ איצט
—.זא;ין אויס פאר ווער^קאן ,פײןנר-שפיל אזא פו-ן

 , לה5 דיא ׳ לאזין אינןעל נןיל מחץן ,יןעזער לי$ע יזײנע איצו־גד
 ךא גיק• נאןד ,>|אלז\?טיג אונ ,זאהט וועלין ?ןיר ;װאךטין אביהעלע

 ,זעהן טירװעלין . ̂. מלהמה אין פאלקאווױקעס טיטךי געגעכאללין
 א־ױ,ז מעלץ פלאנער;,היל אונ ,עצות אלע בעטלאהטץ.זײעלע אדינ

 בעקאנטער אומער ,ראליער דוד גע;עראל דעם איויף ,געבין אהטו^ג
 ,^עטיןטיר ׳ ספוי װײ^עךךינץ ךעם אן ין הײגי נןיל אײךער נאר ;לתן

̂נ !א?יסעלע אפ אײןז ״רולט  טיט ׳קאפז^אףמיט ךער לײ^ט א
рг . ט׳זןי־זק נג״צ И״ГГ /ך׳ועי. .Ф■& 

яг гя} ;“®׳זף׳ר яйццс и% Д ¥г »  а«?* ן
 וואם ,מלי-מ^ת ןרןזקע מוךאךי^ע ,^אהל ^רויסין ןעם צמיישין ; ; .

 אונ וױקט ,י^ךין1מ ?עס?זעס^ע די■ ׳ ׳טג^אךט שטאךלןט^ע די ין3דזא
 ליגלעפע^- ין2 כאקט3אימי איע ,האלין;עטײלט װאס ! גיעאכט חלב

 יאל3 ,ניווען הה1ז ין3הא אונ ; ̂זיערר אן ,צאהל אן מא^ין , וועלט
 —אוליות בלוט־;ע טיט , װעלט־איסטאךיע דער אין ,װעלין ^ריבין
א ׳ א־ויס ןיןד *יץק»ט ! עללם לזכרון  טלה^ה דײט^ע-?רא;צ;־יזי^ע ך

 א־יפ־ן ההו;ים דיא ווײל , נןיט דער ;יט אבעל ! יאהר 1870-71 פון
.ינען.געזעךפתול־הים1טללז^ת- УЩУ? די פון—^אלט־פעלד .  א־ויף .

аис,ч ' באללאן( )לופט )(йав си^и) ’גיט



]ייגק ;מולכע ,#טאךט ?«יט לאך^על טזיןעו^ער װײל ,טיט רער נייט יעהטע
זײא פרן איז ,מיליא^>ןטא^שין טיט ׳ ^ײיען ^עןעססין אונ יעװאהןט האט ר
״,לאו/גלעןד טיט ה־וביות ^ואךין אללע ז פון לחום ךער איז דאם ניט ,;ײן !

טלחמה לעצטע ךיא נוײל , ;אר ; טלחמה רא;צ'ויזע'שע5דײטשעה־ ךי ,̂עכ־ען
;ע5ורא;נעו אין גאצײאךנן לע?ילדיטטע ?ויײא דיא צמי^ען ניװען איז . ?«לות

;ײעקטע ךא פון ילגןע ךז געזוכט האט ,צווײ ךא פיין לעדער ו\אש $אטער
V ע ךיא װאם ,,״ה?ז$יא'ות אונ ,^לפץדו-^ק ן ^ ן לוןטים ^יעס^ע אונ ן
זיןז:.עװאלט האט יעלער װאס !^יפן^ןגן ארויס האבין וועלט, ןער אויף אונ > ץ

פאך&ײדעגע טי־ט ׳ טיטלק פאךישײךענע ?יט ,לין □эото ךןליױן׳זיך ,ראטין
 1870 פון ןעטן^עמבער. טען 20 ךעם — . תוזפו-ל׳ות אונ ,עצות

ךי , װעלט גא^ער ךער יף1א טראנין צו טעלע^כאף דער האט ;יאהל זיינען ו
איז ,פאךיז ^זאךט ;עךיטטע וועלט דיא אז ,ידיעה ^רעקליפע ,סרף ;ם

!דײטשעשיןיהײל יפרן גיװארין באלעגעלט ,או^עוילט
?טעט איז ̂צײהין איר װאם ,פאריז $$אלט פכײליכע ךישײצנ , לה3

,וועלט אויףהיר פאראן איז;יט װאם ,פאךיז !ךא ניט װעלט ךעל אין דיא ין1
ײא3 ^עפעען גיט זיןי זאל וואם ,?זאךע .קײן ,נץ:קו חפיזה,_קיין נןײן ,זעהן '
!פאליז — ■' אני האבין גיט דעם אין )אלי־ן ףײןים איךע װאס ! איר יז1א ן

,עסנןים; אירע , הים ?הל זײ^ען ,מטחרים א;רע ,ם־ולזױם אילע וואם אגטער
פאליז דאזיגע ריא אט !א?רעג אן אןיאפוף זײנען ,עױ;ים אילע מיט ,טיר ין
̂ט צוױי אילע טיט ?ױט , באלאגעלט איז ,איץװאהנער ט־ויןעגט מאל ט־ויזע

״גיווארין .  פאר פעסט גיװאךין זײגען - פאריז פץ טהיױעלין- אלע !
 פון ,דוגערין אפטע.קאנאנען דיא אונ ;'׳טלאססין §אר אונ סא?ט

יעךעלין', אױף ׳ געעאךפין פ־ל קליפין;א׳צרע האפין ׳גאםהײל1ש וואם
אװעג, דוךך'שלאנין זי־ אךער ׳צןצאךט; פון ארויט גיװאלט האט וואס אונ ןט

Рйф- נאר - .שטאךט אין קומען ארײן אונ ,סי.יל ו;אם;ש ךעט צווישי־ן ,
ווי»אריז אשטאךט אז , געװאו-טט ארנ ,גיזעהן יס1א §אל האיין אלע פאר ,

,הטצאות מיגי ^ל טיט ,לןקטיות סיט ,ח^טים פיל אז׳וי יןאגט פאל װאה —לות
שלגא הךער וױא לײכט אזוי ^יט ; פגים אין שפײען לאןין װעט.זי־;יט ןלהןןה
,ךער^אזץ רועלץ.זײ ̂יןד אזוי אונ.ניט ; זי-^ינצח מען איז טײנט אײפין
!זיין טגצח ןײ ןאל יןען ..אויןד

דיא באללאן( )לופט
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^ען ליא ׳®ז «ןןח גױשיימיזע זל^ממ דיא ר- ךג ארי ךעמ •
 א^עזו^דעלט׳ אונ גע#ניטין,3א גיװען;אזפאריזןא^יטזײן ש^א-איז .

 אלע .ןאלין פלאנציע גאנץ אין ?די ;#^אךט פראוױגציאל אלע פו־ן
 ;נןעךט פאר אונ ,פאליז אין §אר קומען װאם ,עױנים ךיא פון ,וויסין
 ,וןאם ולענ^ם;אן:או ,מוןע'ות , ?ךיף #יקין קאנעןזדאל טען ?די אוץ־

ן — ;ײטיג »ײ;ק ע .פאךיי אין אוג ,&אויז פון — שוגא ךעם ^
 דיא װאם ,טעלקראף בעכואלטעגעם עךד דער או^טער ךעם

 ױןגלד שיוגא דער האט *ײהין^יקאט, לא^ע פין ין3הא ®אליןער
. !. ךע?נרא?ין או-ג קט;דוא צו ,ױפוגען אונ ^יזולט ,^רא^ין .

ע טײןד ךויסין דעם ארום  גא$ץ ארום ױ^עלט וועלןער ,ע יג ן
 אלליואל/ אהיױכק א^רויסין געצוקט,טיט ארו־ם ע(־ונא לער האט פאליז;

 ; נאהט אונ ןזאג ,װאןד שטקדעע ;ױ^יטעלט שוטוים אי3 לער או-נ
 יןלײן יעדער ,היטין א־ויף ^טליינג אוינ ,גענען אכטו;ג גוט זאלין װאס

 ;יט וועלהע פו-ן ,נױיזין זייןד װעט װאס אדערלאי^קעלע, ,׳שיפעלע
.ןייט - איז .  ךיא ^יחאלטין צוךיק ױט האט ,אלעם ראס ,;אר — !

 ?כײ^ען, צו דוךןד ךוי ,זוני־ן ױטגײעטיטעלען זאלין זײ ,גצויזין;?רא
 ,כליל דײטישעפין דוןהין , אניאוולעניעס לײערע מיט פךיף זײערע

 ; טליט אונ שליט זײאאיויף היט אוג ,גיאלאגעלט זײא וועלקערהאט
. ̂יפרבען אמיטטיל האבין ®אלי־זער ךיא

 פיט^ץ-האלצענע ?עגער־קולצע גינומעןךיגע, האכין זײא
 אלײן איגעווײױג ,געטאלט( )פו?ט ,א־ויס^עהיוילט שטאקעלעןז,^ײ

врквд צוא ;טײןד אין געװאו־פין וו.אונ ז. א. אמודעה,י ,אניךיף 
 ,?כא^ציױןין ךי האבין ,גיפלאלט זײא האט ׳נוא?וןוער די ?רעג וועלפץ

.גיװען ?אסיה ?זיןבל £יי ,#ודוה ך־ױם מיט . .
 האט^ר ,סט־>אה דיא ןנךפאהלען האט שונא ךער אז ^אר ’

 אנעץ טיט יעךערשוטר ^טלים! טײןז. פון ?רעגין אלע ?אי גי^^עלט,
.̂טאלןלעןז■ פיט^ען נן?י^ע דיא נגען:האבין.ױפא .װאס , הא?ד אין . .

̂נ זוהין גימוןט הא?ץ פאליזער ךיא  האבין אוג ,הטןיאה אלײ
ןןיןײ ע געמאהט חאבין ?■יפ̂ו ^ ל ע ל א ל  ׳)נדירים(, ^זארען לןלײנע ^

. נעץ שיו;א'ס פון ^אןע^יעןז לי דולןז ,סאפין דו־ךןז ןיןד זאלין וואם . . ,
דיא י באללאן( )לופט
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 ,יס;יןעחן1א ,^וויסקעגדיג מאקער אויפין הא?ין ,דאךגע׳&ארין ך
 שוגאם ךעם כאי פאר ,זיכער נץ:גא פלעגין אינ ;װאסער־פלאזלעןד ווי

 זײערע גװוען, ?זנןלא האןיין ,^אלין אלע הגםףט - 1 שװיןזק אויגען
ק װאו א^עקומען איז אטויזע^טער אפילו• ווען נאר ;/צליחיות  מ

—! ןיווען גינוג אויןז שױן איז , לאךף
̂ע ךיא טיט  ז.ײןגר פאדטער לי ןיןד האנין ,ה^־אה ךאזיג

 נאר ;װעהךט איר פאר ,פיפרנען.קײן'שאטץ ױט האבין אונ ,ױ&כײט
 דיא דולןד ווײל ;ווײלע אלןלײןע יעלט.זײ^נר1;יד האט ,שטחרז .זײער

 &אר ׳ טײןד ״אריזער דער איז פרעםט #טארקע }רויסע ?ליצלי^ע
 ב«ל .זיטען ?ליפפקטרא^ער ^ײ^עןלאזעךןע דיא ;גיװארין פיאלין

̂ת, א;דעכע זו-פין ^ימוןט ^עבעןז האבין פאליזער ױװארין;אונלי  תסבויל
 שיקין צו-ריק אונ ך,ין זאלין,קאנען וואס.זײא ,אופנים אט־עלע אויף

 גינומען אפ האט חייל, דײט^עןער ?.עתךער ,נאר— ליף.3 .זײציע
 פאלקער, ךי פאר ,נאןד איז ,טײןז דעם מיט י_בשה ך ?אלטער, די ?אי

 שו;.א וואם״קײן ,)לופט( 1 דער-אױר ,װעג א^רויםע אפרײע געפליבין
 —.-טין2 פון ^עמען אפ אדער ,צױיןען פאר אי־ם פיכולת ניט איז

 בעלא^עלטע לי םפמים,פון לי האבין ליפט-וןענ, דאןיגע ך דרךןד
 אונ ; ווײט נא;ץ , לופט-באלא;ק ןײערע געשיקט ,טעטץ ^טאךט

 בעשלאםין, האבין גיהאט; ?ליךה א^ךער האפין.קײן וואס ך״פארטער,
 דולןד אויך ,ש^אךט פעלאגעךטע די פון ^פאציךין ארויס זאלין זײ
- !װעג ^עטלשע אונ ,זעלבע ךי

 פון ,לװןט-באלאגען לי ,^עזיהט נאןז האבין פאליז הפטי דיא
 אריױם בעטלאפטין אקוךצײן גאןז האבין אונ , םחיאום־ן אלע פארמער

 ׳שטאךק אלטקײט סם$ת זײנען ליפט-באלאנען, אלע ךיא אז ,גיזעהן
;?זכולה  ־טין2 איריפין נאלד < ^א.םט־אלזט דיא חאט דעליבעל אונ !

 ;ל^טפאלאנעס-פאפױקין 2,גע^ליןדעט ,;ועלין באלגעלט פו-ן ,ןןאג
 ;פקציאות גיװען ניט איגיט איז זײד,־װעלפער טײעלין ךעם ?סקיום

 סיט געשטילט אים אונ ,לײןק-לאיוי;ד גוטין ;ינר^ען ןזען האט
̂ע פלאי הוןךעך^ער ;בויטאײל ̂נן רײלי  ךער האבין ,טאןער אוג פרוי

 ־טין2 אין ; זאק לי ?יגײט קען האט הדר איק יאין ; ןיאל^עט אי3
חדר באללאן( )לופט



 ביז ;לו-פט ?רץ;ע ךןגר ליי^ע, טיט אגױןלאזץ ךיא ̂זען האט לזךר
ט 70 .קנואךלא?ן}עפ ןר׳יס, וײווען אין ,^אלר אדער , זאק יעךער  טיויז̂י

 $עטקע, אפלאלןםין טיט געצ־ױגין איבער ?ען דזאט יצאלר יעךער !פוס
 אמ^זא טראגין ױקאןט האט ^זאךר יעךער ;ןגטךן אונ ןעןז $ע#טיךט

 איז;יווען וואס , נ$זא איי^ענע ײן1 חוץ ,פוד הוןדעךט 2 פון ?צלןז
 ליא אין ,געװען ׳ןױ;ען וואס ,יץק3 2 א־ויף - .פוד אהוןלעךט ןערן־

̂ע ,אמןןערןזןמ  , אימיווען װעלהע ?«יף; ליפט־^מיטסעדי^ ?ןלײ
 מאלשין פיר ײ;ק1 ; וױא.אקאךב ^י^אפטין ליטלעןז װײ?ע УП פו-ן

 ים1א זײא הא?ין ,ת1דע1מ טיט ,בליף טי^ענו?זע;ע די ־> ניזעהין
 ,^טןיק דער א־ױף אונ ;א־ױמױיניג פון ,קאלב-$יפל'ז אויי־ין געהאנגען

 ,איר איפער װאםז ישארר, גר־ויסין צום געבוןךין צו• איז ,קאךגי-$יפלז ךי
 װאונןערליבע אונ טהײ*רע יי טיט ,שטײג ךי גיהא^גען א־ױף הא?ץ.ןײ

 אונ טובות ^רעסטע די ,פלי^לק זימנרע טיט האבק יועל^ע ,ט־ויבין
-גיןילאפט לשועות  ךי האבין ,צײט ^לעכטע גליקלי?ע;אונ ךי אין .
 שונא דער װעל?ע ,פאסט ג־עךךען פו-ן אלט רעם טלאטין פאר ט'וי?ין
 גענײטעט פאף־זער די וי;ען מעךס^ע ךאש ; איבער.געטען פלע^ט
 גײטיגע אלע ען4אקי3 זאלין,קאגען .זײ ; ט־ױבץ-ןאפט רי אץ ,ױומגן

 פלאווינציע פון ל_ל,אונ23 װעלט גאךלער דער פון חך׳שיות, טיט יױעות,
- בפלט  ,הד׳שות אלע ,געטראױן אר־ױס הא?ין ,לופט-באלאןען ך :
 ןייא האיין אוג ;פאליז פון )נןױקאזק( פנןװ־יות. אלע טיט ,ת1עצ אלע

 ווער א?ער ;פלא;ציע פון אוג.קאנטין ?רעגין אלע א־ויף ניווען מיוךע
 ,אין׳שובה פליעגען פאױזער־ דיא קא*עןז װאס,ןאל ,אײ;ער ךער .איז

. ? וועלט דער יף1א ןיןד טהוט עס וואס ,אידױך, .  ,אלאן5לו?ט דער.
 אים ,וויל סעןי װאי גקיר־עײען אונ אײןצו^ען אים זאל ?זען ^לאיפט;יט

;וויל מען ווק אפשטעלין ,פוי;יל אפראי איז לאןזא3לופט- ךער !
̂יר פליהט אהין ,?לאןט וױנט ד־ער הין ווארי ךעליבער׳ ;אר אונ ; י

 די אץ ײ;ען1 יןאם ,לופטנאלאנען С5 ךי פון ײלךערין מיט טען האט
 ה;לפה ,;יגעפין;עךערין טיט ,פאליז פץ ארויס ,יטיצ פאלעגערי^ם

2 у י?ען1ט 4.3.אוין־ ^אל נפעם:א5 אונ ־, טוייען- .
עתעךנעס גריוים צוא - זײ;ען ,ט־ויבלנ-פאסט 363 ליא פון ה?,ם
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е . דאןי 57 הבל סןז ,פאליז גאןד ,צוליק גיקומען - ן־ראגצויןין ךי פץ ?יז
טוייין, 57 ךיא דרךןד װײל !לשער אין גיװען;רויט שטרןה אין.ךיער טן״ױ-ט

הו;דעלט ^רןד ,פכאװץץ ךער פון נװוען ?זקפל פאריזער ךי ך,א?ין ע׳קעט
1 ידױיות אונ ,גײןןם שײלע^ע פאר טיט פליעף טויןקט א^אט

ק ז ̂ען ,טױלענןאשט ךי פון אסאןי ^,י שוגא׳ם ךעם פון או^עקומען ]יי
לאלין פאר זײנען אםאך ;לען5קי װאךעכזע זײ*ע פון .בלקשלעןז טטע אך ץא

אסאןז 1 טללאנען ?ימןזעלע ,געליבטע ,ךי;רוישע אין , גיגא^גק ׳ ^,יק
ע ךא פץ ,אושגיקומען זיי^ן ן̂יטא .?לעשט שטארקע ?רו̂י . וואסךער .

אז .?כאך>ייע אין ישלעפט פאר זיןז סיט ווינטער, יעגעם האט ;א ש ם^א >"
,לאיזת יכךיוב איז - טויפין לאךע;גיגא^ענעזפאך ךי וועגין ,כישערה די ׳ -ױ^
באלעגערו^ש ליא אין ]ײנען װאש ,טויבען צאהל פו$׳ם זעהן צוא איז ׳׳ איר:ך

;טויפין 18,אלן?£נאב חוךש אין - גיקומען; פאךיז נאןז ריק צו• .חךשים ^ובער^
צו , פעװלאל ,..יאעואר 12- דעצעלבער אין .17—^יי״אפ ךש1ח אין אע
;אשעה סײל ю ביז 8 פון , אסײם ת?ויד פליהען ט'ױ?ין אוג ;ט־ויפץ з ךי

א פון אײ^ע האט ,מודיע איז צײטו-נג אןװישקער אןיכערער ווי אוכ א.1ט'.ר ך
ךיא לא.זין אר5 ץלאדיאטאר» נאיןען דעם מיט ,טויבען װאו^ךעללימי ט,.ײטו.
^ג זון פאר אין ;פליה ךער אין נןכא^ציע ם1דר אין ,טולוזע שטאךט עײ

^ ף ו ליא ,?ליסקעל אין ,הײם דער אין גװוען שױן ז,יא איז ,א^טעךגא^נ י
דוךןי איזןי , צײט $עה *2 אין אז ה. л;בעלגיען פון שטאךט הױפט ׳ 'ף־4־ד

!טײלען געא^כאפסעשע 120 ױפלויגין אײז יץ

• ג♦ גרווער
,־טין.קאפיטל2 אין האבין װאם ,לעןער גיעהלטע לי פון פיל , ׳טובה

ט פאךיז אין ,געפראלט לואבין,טויבען 57 אז געליױפט ,נאלאן ל ע ך ג ו ה
ט 'ל,אים ג ע ן י ו , ט ף י דיאס איויב ״טםופק» ײן1 ײן,אז.ןײוועלין1 ,קען.ןײער פל
ךיא דולןד נאר אז .ערקלעלין צוא ,גײטיג איז ךעריבעל ? אמת איז ,פוי;יל
שוין איז.זיא ,ט ץ י א װאם - ה?־>^ה קו^יגע אנײע.ןײער פו-ן הילזע ,ליבער

,יא?:ע3חקמהפהאטא ךיא דאםאין - וועלט, נא^ע בעלןא^טדיא לי אץ
שיקץ , טויב «לןצײנע פון ,אפליגילע אין , ?ןכיולת גיווען זײא זײנען לפהוח

 יזשאות,״קאן גרוי^ע:אז שטעהט, אר5 ל.דעת,3 יעלעל פריף. פיל אזוי
■>זביגךין, צו נאר זײ צײטיןפלע^ין אר5 אפילו:אטויב; אויף לאךין מען;יט ;על}עם

צוש באללאן( )לופט ן
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 פאפיל,פון «?מיקילע ,פליגעלע יפם1ט פון ,פעךער אוג^ערסטין צים
/«и ׳ װאךטער קוף־>ע אין ; ?לײט דיא ץאל 3*/ אונ ;לײנג ף ןיאל 

 פאךיןער דיא האבין איצט, אבער ןנ^ים; .זילןןףע זײן, מוךיע פלעניןזײ
ע:' ;^יקין אר־ױם אדער .ךץ, ױדאךפטגנקפל פ י רו  סיט ?ךיף. ג

 איוים'שכײ?ין לאזין ;יט זיןד װאלטין וואס , ת1יליע נײטיגע ןל א 6 א
ק א־ויף א$ילו•  פאלתער לי האבין דעליןער ״ פא?י'^ #טקלעןד סיל^נ

̂ט  )\ט זײא׳ האט אונ.זיא ,פאהטיגלאפיע הקטה לי גיאי ,לוילפע ;עזרכ
- ט. אג טז д עםאיז $ а р , לעזער;עפי^ןןיןי ריא צווי^ין אז 

 האבין;יהעלט, ןײ גי.ןעהן;אךער יגין1א טיטליעלע הא?ין וואם «זע??ע,
1 ךעם פאױז, אק ,אויסיט^עלונג ליאוועלט פו-ן 8 6 7 - ר, ה א ; 

 גיןןןקי איז ,ספצים װאונדעילי?ע אונ , «ג^יקין אלע צווי׳ןזין
 דורןר אונ ; ̂ר־וים ךיא א^פילקע-לןאפל ווי , בילד אפהאטאגראפהי^זע

 ;יזעהן בילר פיציקין לעם יף1א ?זען לאט ,גלאז אפאמרעפקער
.וױבאלנע הוגלעלט 4 פון , ת1המונ לי ךיטליןד . . !

ער ךער :*  )עךפוגלין( מטןייא האט װעל^ר ׳ גאןזלאך לוכם ^רי̂י
 נאוועטבער טין 12 דעם האט ; סט^אה װאונךעךלילע ךיא ױיוען

 ,סברים עטליפע נאןז טיט !אטען צי , §אריז ׳ןזטךט ךיא פעךלאפפין
ין ךעם האנין װאם ,באללאגען לופט 2 ךיא פו־ן איי^עם איויף  .ןעלב̂י

-לופט-נם אין ,^עכײןט אפ אג1$ .
 איז , לאתאןם ;ליק לער א־ויןז י1אז , שטאט־ ®אר דעי ךויא !;
 לופט־ -טין2 אין גלזעצט ױט ןיןד ןואם^רהאט ;גליוים ז.ײער גיווען י

 לןאט ,ליפט־פאללאן טער 2 דער ;מ־ןגה גימאט לואט ווי כאללאן
ליק ךעם . הא;ד ליא אין שוגא צו-ם ,©אלין צו אלײן ,ױהאט או̂י . . 

 ,דאתאן הכם ,דעם ניטךאױן מיט.זיןד האט וואפ ,אללאן3ךערלו-פט-
 אין איזןלקוטען/ דארנאן ;רײזע זײן ^ליקליף ױסאנט דולןד רןגןא האט

 א׳ויף לאךט האט ןןר װ. ז♦ א. ,®אלדאה ,טולום לז^אךט גלויקע די
 גײטלגפ^ע אונ ?רעפטע אלע פלעױן װאס ,פהא^ראפיעם ^ישטעלט

'.קאפלע־ ^יפילקע א־ויף נאר טאקע ,יעמען יליעות',אראפ  װאם ;
 ?תן האט ,^לאזעל גיע^ער פאל ^לעפטע אמ בעסטע דיא טיט ןאר
.לײןמען גי,קענט ,ליא

אויף ?כאללאן( )לופט

— 1 4 ~



 אלע > גי#רי$ין יף1א ?יען האט פאפיר בויגין рм*ц« א־ױף
 דעם פון ;^יקין אליז9 אין גילאךפט האט $ען װאס ׳ ת1ידיע גײטי^ע
 הפחות לכל ױווען איז ,דיט יעךער ]ײן איױף װאס ,ביויגין דאזיק

 י#ע3אוןהא?!ענלא טיט נענוי^ען אראפ מען האט ;א־ותייות טיױזקט 15
 דאס אונ ,ים1}ר ךיא אצאל פון ,®אפיר א^טיקילע אויף י $אשי;ע
.חלק נרעךט:הו 8 אײן סיט פאר.קלענערט ,פאפיר ׳&טיקילע . .  אונ !
 אונ ,גיקײלט צעאמען מען האט ,בייפפעלעןז פיצעקע 20 אזעל^ע

ןלל;יט איז דאם ;פעדער אפליגעלע פון צקלול אץ פארי
 מײגין ;א^ציןפאר אין האט דאס ; ®^א ױט.קײן איויןד געוען/ ר$3

̂ע .לכאן 2 _קאל .  ;אל זיא ,^י׳טטעלט ניט ,טויב ךיא קאט עם אונ .
 ,טוי?ין 57 ליא פון יעךערע - טלוירות. אירע;יװאהלליןע טיט פלי^ן
 ;?אליז אין ריק צו ױקו?וען צײט, אל;עער»;גפ3 ךי אין לינען װאס

 װאס אותיות--??סב; טויזקט 300 פו-ן «רןז אײן האט;עבלאנט
-ךרוק אין ס$ר קס$ןער:ךי או-נ לרע?טער .ךער ,ױ״קאןט/ײן ך,אט .

, טויבע;-פא?£ט דיא פון אט־ויב אז ,^ראפין ןזאט פיליקאל
̂א צום ארײן;ילזאןט ןיןד האט  הא?ין שוגא, ךעם נאר ;הא^ד אין עזיו

 ״׳?טליהלעף״ חוץךינע נוטצין;י?כא?ט;װײל ?ךי^עלעך״קי^ע ?ןלײ^ג ךי
ע דיא טיט ןייא הא?ין ^ ה א ע י -ױןעהן ןיט ,א־ויג ?וא&זין ג . 

א^ע ליא פאר  גיעאלין גע^יזיקט אריוים איז ,צײט ^לע^ערו^ס ;
גין’ טיט ײ;ען1 ז.ײא ?יט לופט-גאלא^ען; 64 פאךיז פון  91 ^אי

̂נר וןאם גיריף, ?יל;אן ז־כײא ?ערןז אונ ;ין3י1ט 363 , $אנ^ין  זיי
— י פו-ד 1800 אי3 איז;יווען לואנ

 אךיז9 פון אריױם איז , ןעפפןין - לופט־פאלאן עךע^ער ךער
 ^ינר^ען, זיןד טיט האט ,אלאן3לופט- לער ;>$עט>יער9>נ9 -$ק23 דעם
 ?זען האט ,??ע?זבער5הע ־טין30 ךעם ;חרואף ה;ם ;עווי־םין ךעם

 איז וןעלפער ,אלאן3לופט־ -טץ5 לעם האויר״ ״נם אין ױלאןין אתיס
 גיטראמן ןגר זיךהאט טיט ;^יטאכט ל^ע^טארקעפאפיר פו-ן ,ױווען

-3 פ^ד 60 ף  ךיא « , רוף אויף אײן - גאר;ימ ?זא^ין לי
 ,סא׳ןזיגע אבעזו^דערע תרןי - ײ;ען1 נייף די ;?אלק פכא;צזי.ןי^ע

 ,ױאךפין צוא - לופט־באלאן;יװען לעלפיגין לעם אז־י־ף ,איז לואם
.^ןןאה;א;דעם ;אונ.קאןפןין ליטין «לע אויף ׳ ^ואוין ^לײךעךט «

’האט )לופטבאללאז(
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—.הי.יל #גא־ס פון לאגעי', אין ,גילאזין אלאפ זיןי ער טאט
 לופט־ 2 פאריז פו-ן אפגעפלויגץ זײנק , אלןטנאב '־טין דעם

אל?הען דער ,וץןעקסין 4א -טין1 אינ׳ם №6 № 7 ,ראלאנען
'לופט-באלאנען בײרע ; גא?בע^ע באקא;טער  ײײר1 גיפלוץין ײך>ן1 ,

 ;סייל ש'ו;א-ם פון קאפז ךיא איבער , וײטיפיל ה, ה ,גיךעריג
 איןךיא ביקסלעןד פיט.ךיצךע געדלט אפילו האפין , סאלדאיטץ ךי

 זו?ין פאר ,גיהאט עהךע האטליא נאטבעעא אונ ;לופט-באלאנען
יל פלא;ענעם אסײםין »ן טצם׳ ךעס  אי3 האטפאר וועלןער ;ק̂י

 טיט ־אןיער האט נאטןעטע %.. קאפד ןעטןע^עם בערילט פליעגליג
 ;גיװאךין ניצו-ל ;יפאר( )טאךעפ מות כיפת פון איז גי^פילט,;פר פליק

 יף1א ױלאזץ אראפ זיןדי ,זײ האבין ןיײט, ׳׳$נה 3 פון אכײןע אי-נ;אןז
 ךיא נךןלוםאין ױקומען או-נ ;קץל שו^א-ם פו-ן נץ.װײט:גא , יב׳עה ךי

 טײהין פיל וייא י ,ײן1 ט׳שעי ?מנולת׳ איז וועי נאר ; קאוךפ ש^אךט
 - קךה!-;•ט דעט רןז:לו ףװארץ, &ארגאסין פלוטזײנען $אג#ין

 איז וועלכער , 29 №' לו-פט-יאלאן דעם םיט פאטיך׳מ האט װאם .־.
 ׳ זעתן לעזער ךער װעט ; -יזען;אװעטןער24 ךעם פאריז פץ ארוים

 -1 ריפלאןפלא !ײנען ,סב־ות לינע ;^יצײל^ג װײטעךךיגע אװזער פון
 ,שהענטער א^עה טיט אריוים איז וואס , №30 לופטפאלאן ־טין2 ךעם
 גע^ראפהי^ע 60...האלא;ד ?פךאנין׳פןין פאר װינד א^טאךקער האט
!?טעה 8 ׳.פאר״קאךגע נזײל
 טיט ניפלויגין איזאפ ־לײט אווקלם נאװעטבער־, ־טין28 ךעם • _

 ,פריגם ;אטען ךעם טיט מאנש, אױ;;גער , №32 ליפטבאלאן ןעם
 ײנע1 טיט .זיןד.גיזעגץט ?יר האט ,לײןען ^פ -פארזײן• ;_אלײן אײגער

 ביז טיר^ײלט פו-ן אװײטע, זוי^ר איז וועג *ךי :נט;וײזא םפליםאונ
,1 לעצטין.דויר ךעם  אלע ניפוג.ען מען האט , נאפדעם נןאג ^טליהע ״
 טיפין אי;׳ם ;גינוטען זיןד טיט האט ער וועלכע , פול 5 .?ערןז ־, ןריף

 איזעל ,אלײן אים פון ;א^ל;ע אונ צ;ע5'פיא צ־ווישץ ,^יאפין װאםערי
 איזאפױפל^ין, ,וואס №2 ליפטבאלאן אין .^פויר פאכאןןךן ם;יט1הל

 ;טויפין 10 מיט ,^ין:מאנ 2 ןײנען;יזעססין ; ^פעטער ש^ה אסאלבע
 .״. אויף׳אןען אויג וײזעהן, ד־ לי האפין טאד־;יפאהר אוג או;ג.ליק פיט

 לריױסין אויפין ,טךאגין §אי דיא האט ,ווי;ד ^טורים א^טאךנןער
)ז^״י'שטולעפדיגיןי באללאן( )לופט ״



ה 7 פון ארײזע ̂אןז נאר ;ים #טורעטדיגץ ט $י  לעי ײ1 האבין ,די
 האבין געשוװמ־ גאנץ ;בעללא-איםל אשזיל בײם זײ;ען זיי אז ,זעהן

 גאז-למןט גרי^ער דער וויי אונ ; נט:ניעפי לופטבא^אן פון טיריל די ײ1
 ,אראפ שטײגין ין3אנ;עהײ לופטבאלאן לער האט ,אריױם אביסיל איז
̂ןם פון  פון גװואךין }צול ײ;ק1 אונ ,היױןז פוס טויזענט זע

̂רעילןיליפין -טויד א !

 פוץ אפגקלויגין איז , 35 נו־קער װאלעא באלאן לרגןט דעם טיט
 דעם טיניפטער פון אפאןעל טיט ,סאנןוען אסטךעגאם ךער פאךיז

ג א־ויף פאלנ־ס  אלגיר אין קוטענךיג , בעטכאפטק אוג זעהן צו ;בילד̂ו
 ,זײן ;עךאךפט סעפטעטפער טין 27 דעם האט וואס , חמה לקוי ךעם
 ארונטער גאל׳אן לו?ט ךער ןיןד האט , צײט פי^ףשןנה פון ארײזע ואןד

ן י אז  ךעם $ע#וייב^נג,י ךי ווײם;יט אונלײךער : לאיךע טײןד בײם ^
 ךעם זי־ הא 40 נויןער גיאלאן לופט ךער — .אפטךאנאם פון םוף

 אונ ,מאךשין ךיײא זײנע טיט גילאזין אראפ ,ךע^־עטבער פיפ^עטין
ן־ נאןד ,װעטצלאר אין ,טויבין צעהן  ךי ;פליהען שעה נײן פון אט̂׳
 הערין צי■ ׳ דמיון איויף.זײער ,זײערגעװאוװ־עךט האט ,רײןע^דע לו?ט

 אין אישטימע ,געווען זײגען .דיא וויא .הױכ_קײט שרעלןליהע אזא פון
 אונזערע ײ3 מיר זײנען ״הײנט :װארטער ךי מיט שפראגע, דײטשע
 אפינף נאןז זיןד, האט 44 נומער באלאן לופט ךער «״ !?לען אין פײנךע

 בייא ,מאגשין פיר זײגע סיט ,;עלאזען אראפ , רײךע טאגעךיגע
 גיווען , וײ^ענךיג זײנען;יט אונ ;הויפטשטאךט באיעושע ,טשנען
 שךעקענעם טיױד טיט זײנען זײ וועלןנע פו-ן , שו^אים זײעךע גיײ ןאפט

.לאפיןזנט;_א .  באלאן ליפט דער .איז ,דעצעטבער ?ןען' 23 ךעם — !
 פאר ,מייל ;עאגראפישע 74 פון ,אמרהק יגען1ל5̂י רוךף־ , 64 נומער
 ניךער .אין לא-ראשעי בײא ,אראפ אונ.אלז ,ישעה לב:אהא אונ אלט

 פץ אפגיפלויגין איז װאם ; 59 נומער בא^אן ליפט ךער — .?רעטאנ;ע
 ,זיןד מיט נענומען האט ;;אר טען 71 .טען.יאננואר 16 ךעם §אךיז,

 ; ךינאמיט טיט גיפא־טע.קאםטץס פול צגוײא ,מאנשען צװײ ךי חו-ץ
 אםאןז מיט איז װאס ,בוךבאקי נענעראל דעם געפין צו איןער זײ

 מלט ״ךציוך זײןיר אבער ;בעלפאךט געבען גיװען היןל פראנצויזעשין
זײער באללאן( )לופט
2
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.!ײגעןגירועןלבטלה ׳пда]ײןגיגי$ע . .  דער האט אוגגיליק צום !
 ײא1 ;האלאנד .קיין ,טראגין $אר זײא האט אונ ,ניע;דעוט זיך װי;ד

. У V П ע ד ג ו ז טײןד בײם געלאןין אראפ זץז קאןנין
 . 14 נוןןער באלאן לויפט ךעם מי־ט פאםירט ך.אט ןעלפינע דאס

 ;פאל-^אג ^יר האלב ,יאנוואר 25 פאךיז.ךעם פון ארוים איז ײעלכער
 אײן טיט ױף,3 פח־ פינף ,טויבין ןיווײ געטךאגין י*נר האט ןיןז »יט

 באראן לופט ךעם האט וױך ךער ;ןאלדאט איראפטין ,$א.נ#ץ
ק האט פךיה דער אין ;ײט1 צום.ים ^עטראגין  איבער ,גקעהן אים מ

 אונ.קײן ,^פור אים.קײן פוןי איז מער אוג ;ראישעללע ךערישטאט
ער גיװארין איז ,אוןעט־ ;עטלינין ךעם ;ידיעה  יף1א / שלום אקלי̂י
-צײט װאנין ךיײא  זיי^ען;אןז וואס ,לופטבאללאגען ךא.זעלןס פון .

 טין 29 .ךעם געשיקט ארויט אײנעם טען האט ,פאךיז אין געפליפען
 אלע ךי פון ,לעצטער דער איויןז או-ג ,-טער65 דער איז דאס ;נאלװאר

 ׳ № 65 ךעם טיט ;גע׳טקט צײט באלעגערו^גם ריא פאר האט טען וואס
 ;מיודע־ות פאלק יזי^זע1צ4ג|רא צו-די לעישיכןט,י ארוים ,פאךיז פון טען האט

 ךעס טיט ^עמא?ט האט טען וואם ,ה׳טלום איפגי דיא ׳ וײסין זאלין זײ
 ;אגצין;ישלאסין ^ל־וםאין ךער איז ,פעמרואר טין 27 ךעם אונ ,שעא

-צןךים פײךע פון ,^עװארען .
 ךער ןיןי זאלין סיר אז ,צײט №ין איז ,לעןער ליפער ,איצט

 ? װעלט דער יף1א ןנר אלו װאו ;ראליער דױד חתן אומער אויף ,מא^ען
 לא?ג שוין איז ער אךער שלאכטפעלד?‘ אז־יכוין עתה נאןי.עד אמ ער צו
ען איץ פלה ךיא איויך איצט איהם ל^ט ? פאריז א׳ין  ^פעס אךער ? ז̂י

 ת1סב ךא ,וויסםין ?ךאי איז.זײער א׳ויף ; ? וויהטיגעךפ ,גײטיגעןם
 וואס ,טלןרים זײנע אז ,זא^ט מען וואם ,№ 29 לופטפאללאן ךעם פוין

 לופטיאללאנען, אלע אזפון !פלאים פלאי ײ;ען1פאפיךט, האט אים ט׳יט
 באלאגערו^ם ךיא ןאר ,^עװאלען ט(אר'ױסגעשיך פאךיז פון זײנען וואס
 - !ע׳ולם לזןרון וועןין פאךצײלע^ט № 29 ךער ,נאר ט;ךינ פאר ,צײט

,טאג 'זעלייגען ךעם ;פריה ךער אין ,נאװעטבער טין 24 ךעם
 גיעפיגט חי.יל דײטשעשין ךעם פ־אר האט ,טלז;א;וױל.ע שטאךט די װאס
 גץעקסין ,פאריז אין ,טכאשי־ אפער-גענעראל דער איז ,טומידין אירע

 סיט נישט־עפט האט אוג ,שטוב ווינטער ווארעטע זײן אין ,פײא.זיף
זײנע באללא^( )לופט
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 דעי האט

ײא1 ;:ד

 * 4 יןןער
 ;?אל-^אג

 אײן טיט
 באןאן ;ט

 איבער ,י
 אונ.קײן ,

 יף1א , ׳ם
ייגען

 טין 29 ;ם
 עלע ך ון

65 № , 
 ;מודעיות

 דעש טיט
נישלאסין

 ךעי זיןי ן
 וועלט? ר

 לא;ג שיוין
 ^פעס יגר
 הי'ות •יא
 וואס ,ים

 אללאנען׳
 אגערו^ם

 - י עיולם
׳ טאג ,ען
גיעפיןט ל
גיןעססין .

 סיט ;ע&ט
ינע

ע  א^רויהעי איז ¥ם גט::ארוים.ג;זא טײגוןג דזאבין.ךיער װעל^ע ס^ריםי, !י̂י
 ׳ הא^ד לישטע פאי מיט ךא זיעין טיר װאם ,איושה אהרנןהמיט י ?ןי־ון
ז טוען״גאר אונ י א ט י  או^ערעךזערצערװײױגער רןלילהאין רען ג

ך׳ $א^ער או-;ז.ער צו ,״לי?שאפטפאכאן א  ךיאױךישע אין וויא ל
. ? ״העלצעו . .טיר אז .בו-שה ש־עסטע די ׳ אוגז פאר ^יט רען איז . . . 

 פרן ,געטען אפליטער לעמען,יאונ ;יןז ךאןפין ,פרא;צוחין ״אמתע
ען האט םכליםי? ױדשע ייאמןעלע  ניט ,ראליער דויד ^עראל ךער ן
 ?לײכין איר איז וואם פלה, זײן ,רײפטהום ?,ריױסע זײן ,אלעס ״ןיװאךפין

 דעןווײױג ער האט ? פײער רעפטין אין ,גילאפץ איז או־נ ,^יטךא
 ?ויר ווען ׳ ללויבין ןי־ט ךען קען כןאן ? טלהמה אין דעךײיזין ^בור־ות,

 , בףיות אזעלכע ,טאפפערעגע^עיאלץ אזעלפע הא$ין'א&אןד ,זאלין
 לא$ד נןאטער או-מער פרן ,לא?ג ש״וין ש^אים אומערע סיר ״וואלטין

.יאגט ״פאר .  אים האט מען װאס , שאדע ךיוןךעקטע ניט ךען .יאיז !
̂ס אבעי ? אהײם 'שלאפט-פעלד, פרן גמ־ופין, ״צוריק  ;טאכין צו גיט איז ?

 ,ער ױט ײען ׳ גײטיג איײןד.זײש־ ׳ ךא אשז איז ער ,מאן אלןלוגער איז .ער
 ,יא !לקומען װײט;יט אז־וי ליפטנאללאטען אויגןערע מיט מיר ,װאלטין

 שטײט ער)־אר ,לופטבאללאנען ךי פון אבער-מײסטער ײן1 פאפט ,אים
— גוט!״ ^רווןללעך זאןז ךיא

 טכאישי איעך^ע^עראל ךער האט !״ ?ריךער רעכט -'״זײער
 אויף קוקץךיג ;אנײישפיל אלעטען א,ץז ײן1 ,ראליער דויד לאז :ןעזאלט

 אונזער צו לי?ע די ׳ ד.עךצער אוטערע אין ?לאיןערין צו■ זיןז־ אים,/אל
.מער נאןז ,פײוןד א^זער צו ש;אה דיא אונ ,לא^ד פאטער . .  װאס !
.שו;.א אלנןעל טער ןיןז ^טאךלןט ,מער אטאג .  ;גר נינעןוועט אץ .

.אװא^ד וויא ]ײטין אלע פו-ן שטײן ז;אוג . .  מרזשבות או;ז.ערע אז ,נאר !
 מחין״מיר ,לבטלה זײן ;יט זאל טךחה אויטער ,אטטישות האבין זאלין

 װאס ,קרעטארי ־ או־-נ שאנצי ^ענעראלין אומערע זײן מ־וךיע פריןיר
 טיטזײערחײל אצ־נד שטײען װעלכע אלט, ראליערם רויל איויף לײנ.ען
.אךט דעם וױםין זאלין זײא ;לאירע בײא . /צײט דיא אונ . .  װאם .
 אינעװישלג,/לי פץ עזו;א ןעם ^עגין ךיטלחמה אגפא^ען וועלין ט־ר
 . א־ױסװײלג פו-ן אנפאלין אים ,?זינוט זעלביגע ךיא ^ראד זאלין ןײא

? נזוךע ליא ?ןען אי־ז װע?ןען טיט אבער ? שטײט פאר איהר
דיא באללאן( )לופט



чо
אל דעם )יטעלךעט ?ןק האט ,טינוט דיא.זעלפעע ר ע ,ט־אישי ^

 ראליער, דויר ג־^עראל ,ל,־?ט^אללאג.ען די אבער-טייפטערפון ־ער אז
-ױקו-טטען זײ;ען דשעמפם קאװניקזפאל ךעם »יט .

 אינ ;באגעגי^ט ליבלעןד זײןגר האטךיא ,טייאשי גענעראל ךער
 ; כב־וד אבאזונדערין ’ גאר ,ראליער דױד־ נע;עראל ךעם געבעןךנ אפ

 אבער אונ ,גענעראל ״האהגיאנ^עטער :גיזאגט אים צו ער האט
 װאלט פאפיךין ךיא אט ,איהר היץט װיא ! ראליער דויד ״טײהטער

 ,קרעטארי אונ שאנצי גענעראלין דיא ,ג.עבין איבער הײנט כןאנען ״איר
.ארט״ אײעל א־ויף זיינען ״װאם ,  ,אללערהענסטער ךעל אז ״}אל —.
 ראליער האט !׳׳גענעראל העל ,געבין הילפע צו ,ווץד ל>ים 4אי וועט

 פון גענוםק אפשײד האיין ,לשעמפם אינ ,ראליער - . גי^טג«עלט
 זייא האבין ,פאקעטין גײטיגע דיא ;סהרים זײל> מיט טלא׳שי גענעראל

-גסיעה צו•.דיא זײן «כין זיןד ,גיגא^ען ו*יפף אונ ,גיגיטק זיןד טיט . 
 פאךפעךטעען צום גיניטען זיןז האט ,ו?עצמ־ו ב?בודו ראליער

 אז ,נאלט בייא אזײגער 11 ביז אונ ;לופטבאלאן,,אךלעאנם״ ךעם
 פוד פיל ,וטזומן מוכן גיווען אלעס איז ,ױקוטק אים צו איז ד׳שעמפם

— .טויפין זעלןס טיט בליף
 פלעט ,צײט לע*>טע דיא - ׳ נאקט בײא 12 אויף אפעוטיל ^

 זאל ש־וגא דער ,לופטכאלאנען ךיא אטפלאװען ;אלט נײא נאל מען
 דער וועלטע מי־ט ,^טריק דיא גילאןען אפ טען האט - זעהען ףט

 האט ,א^גענפלילןליןד - .מיב^דען צו פעטט גיװען איז לופטפאלאן
- !הוי־ ,פוט 2500 פיז אויף;יהײפין לו-פטבאלאן דעל זיןד

 צוא ,געטלאױן לופטבאלאן לעם האט ,ווינד אדריומית-מןךחית
 דער האט ,נאןנט האלפע נאןי ,צײט אשעח ;זײט מערהי־ת צפוטת

 האט ראליער דויד ; ניךערי^ער לאיין אראפ ןיןד א^יהײבין ,לופטבאלאן
 אונ ,װעךין ^רץגער זאל עט ?די ,זאקד ?זיט זעק צ־װײ ױװאןפיןי אראפ

ט $יר ביז געסײבען יף1א טינוט ךיא זיןז האט ,לופטןאלאן דער  טיויז̂י
 עטליכע האפין .ןײא ;הויןי פום טיױןע^ט ניק כיז ,נאןז ךער אונ ,פום

 װאס ,חי.יל דײטישעסין פון גיװען איז דאם ;גיהעךט חנערין כ׳אנאניען
ע צפון אין ׳טטכײט א^י -שטיל טעװארען איז נאןז ךער ,פי .

 הא?ין.זײ ,װאלקין שט;קער ,שװעבע?דע לופט יךיא ־צװיישין פו-ן
אפט ’באללאן( )לופט



 #ײנעװינע יןד1א ;שטעױן ?ליסצעװי^ע ליפטי־מג / גקעהען אפט
 שטאךט!, ?דױסע ךיא ^יווען, ךאס.זיץק אןגים ;פײןןר י^ליך5 ליכטיגע

 האבין װאם ,אזערעם ךיא טיט טײנין ךיא ,פא£־;קק ̂ריויסע ךיא ^יט
— ןנךד• פי^סטעךע דיא נאלויכטין
 א'??זוואך׳>ער ,פארצויױן זיןד האט ,נא?ט האלבע אזיי^ער;אןז ךרײ

 טיט ,גיטראגין זײא האט ,ווץד א^טאךנןער ;וואלקין ^עדיטטער
 ניט אונ ניט^יחערט ,זאןד זײא.קײן האגין טער ;טדוירות א^ךעקלינע

-גיזעהען .אגערויש ד־,עךין אעעהײבין הא?ין.זײא ,אןײ$ער פיר בײ . , . 
 ראזיגער ךער ;פאר׳טטארקט מינוט צו מיגוט פון ,זיןד האט וױעלפער
ז  / רעךער װאגאנען טויזענטער פון ארעש צו ,גיװען;לייןז איז ,פערו̂י

 ךעךיבער ;אײןענבאהן אויפין ל־ויפין, גע^װץךסטין אין פעתזײהאלטץ
 איצטאיבער ײטען1 אז.יי אז ,גי&לוי?ט לופט-ריקעןךע צווײא ךי האבין
 דעךצוג ?עת ^ךאד ,אײזענבאהנק גרעסטע: ,יעוץראפײער ךי פ־ן אײגע
 ךיא פרן ,רעש ךער אונ ,ש^ה א»אר בײא פאר זײנען אז אכער ;ן\יט

 איז ,גיהעךט אויף ניט אלץ נאןד האט וױאגאנע^רעךער געטײ;טע
— .גרויס גיװארין.ןײן*ד פהד, אונ ךאגה זײער

 האפין ,טויךשר׳^קענעס אםאןז מיט אונ לב, יטפרון מיט;חיס
 ׳ זײט טזרה אין ,ױהאלפין האט גאט אונ ;טאג אויף געװאךט זײא

- שײנק אריױס א^געהײפין ,??אוגיט&טעױן ךער האט .
. ׳״ פכײט־ מײן »װאךט - .  ״וןאךמ :גיזא^ט ראליער רויד האט .

 װאו ,וױ?סין טיר וועלין ,גײן אויף װעט זון די ,שעה אהאלבע ̂אןר
!״... ״עלט ךער אויף ןײגען ?יר

ק עס ,גיגא^גען איויף איז זון ךיא .לינטיג איז;יװאי . . !
,האבין ]ײא פעת ,שרעק זײער ;ױוארען אבער איז ט־וים וװא

 אליויטערע אװײקע ,ןעהען ךער ,אראפ ̂לײןז קוקיןךיג ,היויןד ךער פו-ן
 אונעט־לילען איין ,גיזעהן זייא הא?ין ,למארע ךיא דוץץד אונ ,חסארע

, היטטעל.גי׳שטאלט ,פלאהלעבין דו־טקיל אין ,יײלעטיל .  האבין זײא .
 ,וועלט-אפןעאן ^ויפין אייערךעם זײלען אז.ןײא ,פאךטטאנען בײדע

̂דיול נם איבעלין  זײנק , ^יהערט הא?ין זײא װאפ רעיש ךעם אונ ;דו
. ! ר?ים הי.ם קיולות ךיא .  2 דיא האבין ,יןז1ה דער אין קוקץךג .

 פאןצײגי^עם װא,לקין מיט דעם װיא מער ;יט ,מזעהען אי;;ליפןליכע
היט־ל כאללאן( )לופט
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 ראדיגק1מ ךעם ,גיןעהען נאל ןײא הא?ין ,אראפ קוקץלע !הימיל
 אוג ;לענערי^עלהײט איץצ^זלי^ען ןייא ,אנןין #&ײט װאס ,ם1הה

-האפפגוגג איז״קײנע הילפע אויף ̂לי.קליהע;אר ךי !  / ?ארלארין האבין נ
 האבין;יזעהען׳ ןײא !נ:האפפונ דעם - ;וןמה $ט;קעלע לעצטע זימך
 טלאוןט אונ יאוןט ווינט ךער ;א־ױגין דיא פאר זײא $טײט ט־ויט ןער
!זײט צפון צו ,װײטער וואם אינ ,טעל וואס ,לופטבאלאן ךעם

 לןלײלעי וואךעמע ;ו״ויץיג ^אןץ גיגויזען מיט זײא הא?ין ישפײז
.גיט אוי^ . .זייא עלװאלטעט סיוף אפ^סטער ,אביטעלעל זױער . . !4

 גזר סײן איז אזױ אויב :גיזא^ט״ לשעמפט ״דיאט !אז־וי יב1״א -
 ׳ קינךער אונ פרוי מײן פון ווײט ^טאלבין זאל איןז ,גורל מײן ׳דין,

 גינו^ען האט ער מיל!׳ פו-ן וויסין עטגואס חאטס זויא זאלין ,לפחות
 ,?ריה אין.ךער ,ןיבין ׳לזאלב :נישליפץ אויף אונ ,פאפיר א׳?טיקעלע

 העלפין!״ זאל גאט ,הילפע פו-ן ווײט ,הגדול י_ם איי־ירין זײנען מיר
 פוץ נ.עטען ,האוןר זיין *טטעקין א־וים גיװאלט האט שעמפם ז +ךי

 שטיכיןעלע אננעשריבעגע ךי פליגעלע צום ?יגדין צו אונ ,אט־ויב שטײג
 :װעךטער דיא טיט אפגעהאלטין אים האט ראליער דויד נאר ;פא$יר
.ןרוךער ״האלט ; .  מינוט פון װערין וואלקין ךעם מיט טומאן ךער !

 ,איויפין פישום וועט יב,1ט ךיא ;פעקטערער אונ מגדכטער ,מינוט צו
 ,אונקוט^ען װעט .זיא ,ח$ןז ךעם פון ,גײן ארויס צום ,אוועג גיפינק ניט

 УГ1 ;גילאזיןךעם.נ־ןאפ איאפ האט דשעמפס — ארחמניות!״...
 ײן1 פון גישטאלט דער !?יגסטערע אומעד^ע ;יװען זײנ.ען טחשב־ות

-איויױן דו^יעלע ײנע1 פאר רואט;י׳ןזוועפט ,קץדער אונ ?רויא ליבע ; 
.!״ ״אי^מקלי^ע .  ?־ןלעלט »איל — ;גיטכאקט זיןד טיט ̂יל האט .

 יץע1 טיט אטען1 צו ,ןגך^עץ ?יײ^ט פאר ,^אט־׳ןד אײ?גר אז ,געווים
.פלײליל גא;ץ ,חגליט .  טויט ךער אז ,נעיי־ל;יט ווײסט איהל אונ .

 ציוײ , אין.וײנע;עגעל פעסט שיוין מיר האלט ךלאגןט ^א^צע ןײן טיט
 ?ל.ײ?ע זײנ.ע יף1א , געקײ,,ילט אראפ ךןד לזאבין טלעלין לרויסע;

 ךעל ־, לא^ג איאהל געװילן איױס ;ײא האט ,טינוט ;עךעל - .באקין
 , и גיװען שיױן איז ,קוקין רגע יעךער פלעגין זײא װעלנץ אויף זייגעף

1 שוין ]ײנען דאס ?רעג .קײן ,סיוף אונ.קײן ,?ליהען דיא וײא , 2
 ^ןװאךןיע ךי טיט ,טיטאן נרויםין ךעם פרן ;זעדןען צו ניט אלץ נאןד איז

װאלקינס כאללאן( )׳ופט
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 ניט ,ךןערט םען גיט ,נאלט נײא וויא ^נ&טער , ח^ןי איז וואלקינס
ק װאו זעהעט §ען -1 וועלט ןער איז מ

.נאר . ,זיןי ראנ;ילט זון ךי ;ליפטיונער ,לױטערער ,זיןז דאהט .
^ז, לעם טיט  ׳ לעבעתער ,ליהטיגער ארעגעלע א־ױף וועלט עס ה
 האנןסני;ג ךער ,פכײלירער אביכןעלע ווערין כײזעגדע לרגןט 2 ךי אונ

 האט ,ליפטבאללאן ךער !זלעוצער זײערע אץ אפ װיךער לענט
 לכײא ביז ?ילאזין אךאפ זיןז האט ער ,ניךעריגער ^טײגין אנגיהײבין

 זײא הא?ין ,ךע?הט?ןאל א־ויןז אנער ; טער ניט ,הויןז פום טויזענט
.ןיןעסען ניט הנד־ול ים פון גי־אפסער ליא װיא ,מער . . !

 נעהאלט ארנ .זיןז וױיןט זרן דיא ;12 האלב איז דער.ןײגער
 ליא ;■קזיפןערער אונ נעליהטער װײלע אלע יועלץ װאלקץם ךיא ;ןיןי

 שטורעטדיגין איויפין.גרויסין יף1ה פון.ךער ,אראפ בײךע קוקין רײןעפלע
! — זעלזען ךער קיאפץ אונ ,ים

̂ין #װי^ושליג גיזעהען .דיא האבין ישיפען 17  נאר ים; א־וי
 ליא ,מאנין צו• טעךקזאם איויף ,כײזעגלע לופט ליא פרן טןהיות אלע

 פין לאגע לי?ןליכע:או;ג ־שרעלןליכע ךיא ז.עד.ען זאלין זײא ,'שיפפלײט
 שינ־ין אלע פון יניט װײל !אויסלסט גיװען איז ,לופטכײזענדע דיא

ק האט .מלרוק( א;רויסץ גיװען א;ךערע ךיא פו-ן אײגע )וו־אס!ייגען  מ
 זײא האבין וראס שיפטלייט ליא ארג ;באמעללןט כתעןלע לו?ט ךיא
 זײנק ,תעלפין צו .ןײא ,טךח־ות אללע אז ,גיןערזען האפ־ן ,גיזעהען יא

 טיט ,לונןטבאללאן דעם טכײןט , וויןל ךער װײל , אוטזיפט
- ט־ירות .גיעסטע ךיא !

/ גיזעהען גוט ,אךאפ איויגיין פין האביין ,רײןענדע לו?ט ךיא
 אויפין ;גיאמעךלןט י_א ןייא מען האט , שיף אוןרויפע אײנע פרן אז

 ,כןעפ לי ויפין פאר הא?ק וואם ,?ןעלשץ אסאןז יס1אר זײ^ען ,חאךךעק
*אי־לף גיק^ט  > שיף פון פליהען אנגעהײפין האט נאןד, דער או-נ . .

.בליצין לי?טינע אי׳ױף'שטאולןע ה־ויןז ךער אלן .  ׳ נךע:רײזע לופט ליא .
 נאר לןךיג־שיף;י אלײטיקעסע ײן1 מה דאס אז ,אךשטא;ק8 האבין

 האט אונ ,ךציון שו^א׳ם לעם געלאהט אויס האט ,ווי;ד לער
-נױיט נא;ץ ,ליפטבאלאן לעם טךאמן פאר איוי;קן^י.קליף !
 קאפפענ^ג ליא זייא האט ,הןאנ דואלפין פאר סינוטין איעיגע
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 ךער האבין ןײא ;טיויט פון גיצול ײא1 וועךין ,אט אז ,$לן$ײ?לט
אך ,שיף א^רויסע ןעהען  ויאש פלאגין ךא פון ,יוימױם ^עוויהע אונ;
 ,ךערלןא^ט,הויןד זײאפוןןער האגין,א־ויףךןלרמאצטע;יווען זײנען

 ףילשיג האננין ,.רײזענךע לופט ךי ,שיף אפרא^צויזעשע איז דאם אז
 ׳ תעלפין ןײא ווילין ארנ ,אויןד זײא שיפסלײט.ןעהען אז.דיא ,גיזעד־״ען

 , שיפסלײט דיא הא?ין ,רציון גיטין זײער ! ט־ויט פון ראטעװען .דיא
 לןלײנע שילןט צו האבין ;שאפ אקאנאנען פו-ן אצײפין טיט גיווען מ־וךיע

 העת ,רײזקד־ע לו?ט דיא ראטעווען צו ?די ,זײטין אלע איויף שיפלע־
 מיט ,װאלשער אויפין לאזין אראפ זיןי ײעט ,ליפטבאללאן דער

 ,ראליער דױד האט ,פון.קאלט אונ ,ישךעק פרן ,ןזאגר ציטעךץדיגע
 ללי^ער דער ?די ,לופטבאללאן פון טהירעלע די ^יעפשט ]אלט גאנץ

 לופטבאלאן רער איז ,ןיײט טי*וט з פאר ארנ ;ארויפ עטװאש זאל ,גאז
.װאקפער בײן כלעט ,נידעליג גא;ץ אךאפ .  ,הימיל אין גאט ,נאר !

 אויף טךאו.ין פאר האט אונ ? אווץד ױנומען זיף־ האט װאנען פו-ן
 ,לאטקעלעןז או-ב ^יפלעןז איךע טיט ,שיף דיא פון ,װײט מײל ¥ין:אגאנ
 הץט ךער האט ,אלאן3לופט רעם מיט ז״אטמען צו !ליפטבאלאן דעם
 צװײ דיא פרן האפפעטנג שטיי,עלע לעצטין דעם ,טראגין פאר א־ויןד

 אללע זײנע ?זיט יךט,1ט דער וועלין! צו געהאלפען אומלילןליכע,
.איומין זײערע ?יאר ^ןיטאנען ץיצט איז ,פחלים אונ ^זרעגןק . .

 וןעלין ךער , ק׳ןןק זרער אןער װעלט ̂רוים וויא !גאט ,אח
-אים מיט זיןר ראךף מען ?עת ,מי־גוטין לעצטע ךי אין ,לעביין  מיט .
 אזיט װײןט ,ליב װי ,'שײן לײ !אײביג א־ריף גיזעױנען - לעבין דעם
 ׳ גייוען איצט }ייז איז װאם ,לעבין ךער ,טינוטין לעצטע ךיא אין

ןי  ,עטװאס אזיױ אז , אפנים !טרויעךליג אוג ,וויקןט ׳ נ^ער;?י ,ה̂י
 פו-ן װאם דאס פאללאנגען, צו ,וועלין צו ,גאטור מאלטינם אין לי;ט
 דאפ קאןז אונ ,ניט שיױן ן.אט ̂גר וואם ךאם ,ווײט שיוין איז ,איים
- !נאקול׳ןזק .ניט

 גיװאלט ;יט איצט זיןד האט , לופט־כײזע^דע צווײ דיא אויף
 ׳ אויפגיפלאקעךט איצט אי.זײ3 האט לעפין צום ח^ק דער ,שטאךפין

.ת?יד וויא ^ער . .  מאלט דער זיןד ךאליער דויד לאט ,איצט אט !
̂ה לי^ע זײן ,כלוז ןיין  ךיא אז ,חאפט װאס ,!יאךט וואם ,לו
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.עןךיגין גיןד זיןד זאל מלױןמה ;  מיט ,אריוים קרקט וואם , גאל־ט וואם .
 זאט1 איצט אט ! ?ישלום אד.ײם קר-מען זײן איויף ,טיעךין אויגין פר-לע

 ^אטליןז ,ליכטיגין איר איויף געבין קר-ק אײן האטיש , ניגלוקוט אים זיןז
.פנים שײנעם .  הערין חאט־ש !..גלקליןז ״לענ :זאגין איר האטש .

.^טאךבין ךער;אןז אונ ,טרער אײן איר זעהן ,זיפטץ אײן איר פון . . 
 פון ראטעווען צוא זיןז וױ , ת1עצ זרהין א^גיהײבין £אט ראליער דױד
 איויף וװדער איצט זיןז זאלין זײ װען געדאכט, זיןז האט אים ;ט;יד

 וועט ווי;ט דער ,גליקין אפעזר זײ עט לןאן ,הויןז־ דער אין הײבין
 זײער ווארום —, שיף .גריויםע ךיא פו-ן זײט ך צו זיין ,היריןד דער אין

 ,אהיפןד אנןאראט ךערו״ויגט פלאזט ,היױןד ךער אין אז ,טיעפט אפט
 איז טינוטין אײניגע ;טראגין איר צוא ,זײ װעט אונ —, אינטין פדן

 , יסורים פון ,צער פון ,כןי^ט צו ,טומילט צו ,גי^טאנען ראליער
 ,װאךפין אראפ איצט װעט ער א־ויב ,ױװאוטט האט ער ;שיעק פון
-מער כ־אגען גיט זײא ורעלין ,זא?ד זאק צװײא לעצטע ךיא ̂ש ?אם ,  י

ק אז ,קו^ען אוים װעט  ךער אין דןאפין ארויף זיןד , מוזין וועט מ
. !סײבין איויף זיןד - ,הויןז . .

,צװײפלונג פאר ראליערס #טאגען פאר אפער האט , ד׳טעמפס
 אונ ,װאג פוד ^טלי;ע פד-ן ,?ךף א£אק ןעהאפט געישװלנד האט אונ

נם,.'; אין אךאפגיװאןפין
 ^עדזען ביז געעינין אסײג תי?ף זיןז האט ,פאלאן לופט ךער

 ,פארצויױן זיןז ווידער האט ,וואלקין אפ^טטערער ;ה־ויןז פויס ט'ױזענ.ט
 האטפאר , ,קאלט א^זרעלןליכע ;רײך^דע צוױיא פאדעי־טדיא אונ

 או-נ נןאפ פון האר זײערע ,אדעךין אין.זײ^־ךע ?לוטין לי ,ללײרעךט
 האבץ טויפין די א$ילו ;?ראטט מיט ױװאךץ ^אדעקט איז , באךד

 ןער ; געטולעט א;ךערע צוא אײנע ןיןד אונ ,קאלט פון ^עןןיןזעלט
 או־נ ,טער װאס ,ױטראגין ?זהיריות די.גךעט^־ע טיט זײא האט ,ווי;ד

-זײט ן1־>פ צו מײטער .
 דיא פון צער ךעם זעהן צוא .מקא^ט ניט האט ,ראליער דױד

 אריבער ז״ײא אונ , אי^ד ;ע^־אן איוים זיף פון האט ער ;יבין1ט
- ♦ געךענןט
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 ראליע דויד האט ,מעו^־ן טריױעריגע 'שרעקל?י; ךיא אין

 ,אלאן3 לופט פון טהיויל די סאבין צ־יפאר ,כוהות אלע אננװועגדעט
 װאסער-גיעפץט; צום ביז ,זץד לאזין אראפ בײם ׳פו;ער האט וואם/נר

 נדעלט:פאךווא איז ,פראםט פרויס־ן פון װאס ׳ דער/רינגערלופט װײל
 ,איבערןײעךע^קאפ שײטץ ןיןד גט:פלע ,אײז מיט שנעה אין ;יײאךין
 ו״ויא ,צער מיט ,#מאךצען מער פר-ן דער האבין אונ ,פנים׳ןך אין׳לי

 נא ש'ױן‘ האט ,ראליערין דויד אים אז ,;אןז ךער אונ גיהאט; גסת
 איויף ,לו?ט ^פאךטע פאר לי האט ,טיךיל די צוטאכען צו• ,^גלייקט
 אונ ;גיפלאצט 'שיעור האט ער אז ,באלאן לופט ןעם געבלאזיין
 ,נד;הא ציטעךלי־גע !יינע מיט ,גימוןט ראליער:עבי־ האט ,דעױבער

 לופט פון טדזיריל לי עפענען וױדער ,;נער:פי פרארענע פאר זײנע מיט
 נעבען ,?עפאלען ,לםולים מיט צער ,קאלט פון ,איז אונ ,באלאן

-ל׳טעטפס. ליןהבר .  ליא ,געפאהךליכסטע די גיווען זיעען דאם .
 איז טליד דער ;רײזעגךע לופט צווײ לי פאר ,מינוטין ?ךעקליכסטע

 פונק לעצטער ךער !נאז שפיץ א־ױפין :זאנט יןען וויא ,גילעגין ןיי
 זײ בײא זיןד האט , טיויד פון װערין ניצול אל־ף ,לעבין אויף נג:ך\>פפו

 איויף;יהאלפין ,בטחון גאןצין דעם לאןין פאר האפין זײ !גילאשין א־ויים
̂ע:נ:אד פון.זײער װעףין צו•  איצט זיןד האט פײדין בײא ! לאגע גלי*נקלי

.מ־ישבה אמוראדינע ,א^רעלןליכע ,טסישבה אגײע ,;יפלפען  זײא .
 איהם מיט זאםען צו אונ ׳ כאלאן לופט פון לעםגאז אנצעךין זאלין
. 1 װערען *ךעןט פאר . .

 אין געגליהט אויף װיךער האט לעןען צום ס?ק דער ;אר '
 אויף , מא;ט דער וױךער זיןד האט ראליער דויד ! האלצער זײערע

 איר װאם ,פלה ײן1 אויף ,עשירות ןײנע אויף ,רײפטהום לרויסע ךין
 , איצט איז װאם ,פאטעךלאנד ליבע ז_ײן איויף ! פאראן ^יט איז וןלײפין

 אויף נט;מא ןיןיךער האט , דישעםפס לעלביגע דאם !•>רה אי.רויםע אין
 ן געןאגט ארויס האבין איןאל, פײדעטיט אונ ;פרויאונקינן^ר ײן1

. ירהם;אולי ,װאךטין ילע0י5א מויז}אך ״ןןען . .״ !
 פאר וויןער ,»אןצגוײפלו^ די יןז1 האט ,מינוט זעלפי^ע ךי נאר

. ױ׳ןז^עלט ײ^עאוי^ען1 . ?ל׳א^ין דיא אונ .  ןואס גיי׳^עמט ײדע3!
זײא כאללאן( )לופט



 גיוואלט האבין אוג .הארציג ווײןז י1אז ,מוהטיג קלײן:אזיוי זיי!ײנען
. .לקעשה -נ;ח$בה פךײנגעןזייער . . !
 ישװעבעל- ןליק(.זתק״זײעיע נ.נליק)אךער:אר זימגר צו• אןער

או?ןי פיטום אנגעצו;דץ }יט זיןז האבין אונ ,גי־ווען פײפט ,האלצלעןד
|עקל#וועבעל־ דעם גיװארפין אוועק נעס מיט האט דישעמפם

יאויש... ;רע?טיןםדע מיט ,בא^ק א־ױפין גי־לאזי־ן אראפ זיך אונ האלץ
 אונ ,נד;הא ךי מיט גיגעבין אפאט׳ש ,ראליער האט פלו-צלו;ג

 שט;קער דיא צװישין דורןז אונ עךר!״ ! ״ערד — ׳טרײען אננעהײבין
 דער ,בײךע זײ האבין גיישוועבט לופט ןער אין האבי־ן װאם ,װאלקין

 ,אראפ שטײגין א^געהײבין האט באלאן לופט דעך - ! עךד ךי זעהן
 ,שגעה אויפין ;יבליכין >טטיץ רער איז בײא פאר מינוטין איינינע אין

 גאנצק דעם ךע־ט פאר ,ליילעןד װײסער אגרויםער וויא האט וואס
̂יפף איז ראליער —,ערד $טח  ליא א־ויף ,נאלאן לו?ט פון אריוים ןך
 לופט דער האט ,משא ךי גיוואךין ^ריעער איז עם ווײל אונ ;יבשה

 אן ,גישוו^ד האט ראליער נאר ־י אריויף ישטײגען אנ^עהײבין באלאן
 אונטער פון אראפ, הײננט וואם ,שטדיק לי ׳ האט־ מיטבײךע גיחאפט

 איז דשעמפם ;געהאלטין צוריק פיוח־ות אלע מיט אונ ,ישיפל קאךבז ךי
;היויןז פום 70 פיז , 60 פון ,גישפח/נגען אראפ ווײלע ךער

 ח.$צים אנדערע אוג ,טיויבין ךי מיט ,באלאן לופט רעם וועגין
 האבען ;איויגען זײןוךע פוין ,גיווארין נעלם איו^קפליקליןז זײנען וואם

 ײ;ען1 זײא שטרזהװאם די ;־ײיען3 טצצר ניט זיןיפלל ,צױײןזגוים די
!גירוען גריויס זײער , ןייא בײא איזי ,גיבליבין לעפין

 פו-ן ,או-גגליק פון ניצול וןעךט ער ?עת !מאןיש דער איז אזיוי ^ט
 ןײער אונ ,ינאכןעט דוײל געפליבין איז ער סגם ס^נה אט־יױ&ע פוין ,פיויד

 טיט ןאר טאקע ,פריךין:צי העפפט אונ ,פרײליןז:ער איז ךאןז ;ארעם
̂ט אונ .לעפין דעם  אונ !לעפען.גיפליבין אבי יסי שאני ״די .ז־א

 פאל־ אילעךלײ מןגנוגים׳ אלע האט גליגקליןז,: לעפט ?עתא^ניש
 אמויתרות ,אנארלשקײט , א?אל פעלטיאיויס אימ ^אר ,;ניגען
 ;דעם אויסיאן אוניקף^ען ,דעם אן לעבען יןא^ין נטער:ט־ויזע וואס

עבען דער ױרוא ניט אים איז  ... !אטיײד בעפער זי־ ווין^ט אונ ,̂י
 ׳ ?זמחה.גיקופט פון;רוים פײדע ןיןי האבין ,גל:קלי?ע,מפרים; צגוײ די

געהאלזט באללאן( )מפט
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 גי׳םװאךין האבין;יך זײ ;קיןדער קלײ^ע וויא געוויץט אוג ,גיהאלזט
 .זײא !ײנען 15 ;שא?ט ןרידער ןנוויגע אוןדערין ךעם אײ}ער
. !לעבען אונ טיויד צוױישין ׳ גי?־איגין בײדע .  גײוען זײנען בײךע .

!ניהאלפין האטגאט בײךין !גיװארין נצול ןײנען בײלע ,צךה אײן אין
 א־ױף קט:גיקו או: ,ױשטאלק ײלע3 זײא צײטלײנען אהיפ^ע

 עלשטק ךעם װאלטין זיי וויא !אנייעם אויף װיא^פעם ,ךערוועלט
 I ^נעה ךעם מיט ,נב^ה ךי ;װעלט לי זעהן ,?עבען אזיף.ןײער ,מאל

אראפגיקוטקאויףאשפאגילנײןנוועלט!.. ^לײןיװיאזײױיףגןנארוואם
♦ װאחײלען.זײ? טבא^טין באלד א;נעדי'יבין אויןז דגאןנץ זײ

ק ^עטט װאו ? ד.ילף באקומק צו װאו ק װאו.קריגט מ  עסין? עפעס מ
. נישמה ךי װארעטק צו• אב װאו אךט טא,קעאשטי״קעלע אונ  ךא ?

 ,באךג י^ע הי ^יעלןליןז ;מךבר ארויהטען וויא ,מער לןק;יט זעהט
אײז״. א־נ 'ש;ײ כןיט באדעקט זײנען וואס ,טאלץ טיפע מוראךיגע ?יט

 טאג האלגין נאך אזײ;ער ךרײ האלב , נאוועמלער טין 25 ך׳ים
ע פאר ךי ;באלאן לו?ט פון אריויס זײ זײנען ענ ג  ,נאכט גאנצע ,^

 ?ןרינקען, ,ענטין ;אברעפ טיט ױמאלט צו• .ניט ,^ישלאפין ניט זיץעןזי׳י
 איז װאס ,רןאלט שטאיקע די ;מיויל ליןןר אין גיקומען אכײן ןיט איז
 ; גימאכט )ריושם( אישלרוק אשלעלטין אדיף.זײ האט ,היויןד דער אין
 זעט מען ; וויסט אונ פושט איז וואם ,אטליר אין זײ אי־צט!ײנען אונ

 לעבעליגע שום פיויגיל,_קײן *פילו;יט.קײן ,רויעג שמוב,.קײן .ניט.קײן
 אויף מיט ,;עפאלק לניה זײג/י אויף איז דשעמפס — .לריאה

 האפט חיא ! ^אט :ןא$ט אײנער מיא ,ד.י?ויל צום אױגין ^עהײבע^ע
 אײן טיט ,׳שטאךפין זאלין טיר ?די , טויד יענעם פון גיװען מציל אלגז

 האנד אךין5 אננעמענךינ אים האט ,ראליער ^אר יד!״1ט אנדער
 װעט ,^אן גאר;יט פון ,לי;ין פרן ,שטײן פון ! לרו-דער ״קום :גיןאןט

 , קלנךער אונ פרוי דײן א־ויף ,ןירודןיר קזאן.זיןד ךער !זײן ניט ,גאר
 יזאטער אומער יף1א ,זיןד מאן דער ;קוןןען דײן אויף װאר?£ין ,װעלײל

.ך׳ירמאן.זיןז !״לאנו , "יײן לאטיר קום . . .  לעצטע ךיא מיט — .
̂נרע יןחות רי־לעלע  ךעם פוץ - איאפ.גיגא^ען בײדע ליא ײ;ען1 ,זײ

 - ,געןליכין שטײן לײגען זײא װעלמן א־ויף ,אךג3 ^רע^לש-היױכען
 ײ3 ^עטלזט.גײן ק3הא ײ1 ;םבמת ?ג9לרוי טיט אוינ ,טיך«ע גריויס’ טיט

די י באללאן( )לופט
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 ךיא אייבער זיןד ציהען װאס פיאװאלין, )$ע39טי ף פו-ן ,?נךעגעם ךי
 אונ שגײ יזיט פאךעקט !ײ;ען אונ באךג, זײטין פזן«לע ,ליץג ;אטייע

 ךער אין ,אהאר איויף ,ריר אײן ,אײן.יקער ,גאט בעהיט וואם ;אײז
 זאלין בײנער לי אונ ,ר״חתיר. א#איל אין כ־אלען אראפ טען כןאן ,ײט1

. \ ניט.בלײבין זאלין ,אײ;עש אין צװײ אז ,ון־עךין ^אטין צי . . 
,בוחות אלע מיט גע׳שרעטן ,מאל;ע׳שרמגן עטליפע האבין ןײ

? רופען אפ ניט װער זיןד װעט אןשר ? העךן רער װער וועט
 חוץ !זעהט $גען ניט , דןעיט ?זען ױט ׳ טךחות אלע אוטזיפט אבער
ц לוי§ע.נדיג זעהן זײ ;עדא?ט זיןז האט ןיי וואם щ אאר.

 אוטעךגע טיט ,טכאפט פאר גיגא^ק האבין דןברים ײדע3
 פיסטע טיט , פים נילראהעגע או^ער טיט ;טסשבות פיגטטערע

 ךעם מיט אײנער האבין אונ ; מאענם לײדיגע מי־ט או־נ ,הארצער
.נאר ז.עה ״אפער - גיךעט. אגדעוין.ניט  , ראליער דױר האט .״ .

ק איויס וױךער י ר  דאכט ? אדמיון ;יט דאם איז — ;אשטקה מיט ,^
. ? ניט טיר זיץז . .נאר קוק . . . ?טךיט ניטכףן דאס איז . .  טךיט .
.דער'שפור אונ !נשין;מא פרן . .  דישעמפם ? א׳שליטין פון ניט איז ?

 אונ;יישלעפט ,ױגא.נגען נקען:מא ןיינען ךא אז ,גיווען מיוךה האט
י .״־^לי^עלע אלןלײן ד  - טייט די טיט #ליטעלע םדע 1יפ ־־ ייעג־ -
 ^עטייטיגט, זיןד ין3יוא ׳ תכױם בײךע ; זײט ןריום צום ױפירט זײ האט
 !ייגען ,א?טער.גײן זו-ן מיט אונ ;$פור.גיגאננען ךעם נאןז־ זײגען או-נ
 איז טיר ײם3 וואם ןעטליא^ע אױליױגע אגעטײנע צו ,גיקוםען ןײ

ק לוברים ײדע3 — .?נעה באךג אונריויפער ױלעױן אנ  ארײן זיןז ה
 מ־ט ,?טרוי אביסעלע חו-ץ וואם ליךה׳לע׳ פופטע ךי א\ן ;עקליבנין

 אוי־ןד איז גײןווײ$ןער אןער ;ױװען ניט גאר ,א^עװײניג איז ,ש;ײ
 אונ , ניט.?גךלויפט שער האןײן.זײ ,בוהות .ןײעןע ;גיװען או-מיגליןי

 ען3הא ,אוג.קאלט הועער פון .פליבען פאר גאפטלא^ער דא זײנק
 אײן אױף ׳שלאף ךער ײפלע^ט.ז קיױם אונ ;שלאפין ױקא^ט ניט זײא

 מיט , האפין אויף זיף ײא1 פלעגין ,א־ױגיין ךיא ^!ליםין צו• ,כגע׳לע
.לולומות ^לעפטע בײזע פון ,שרעק מיט ,איגפעט

 פיגלטערע זייצר אין איז ׳ ;אפט האלבע ;אף אזײגער ךוײא
זעמלי־אנקי באללאן( )לופט
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 ארוים !ײגען ,הבךים פײדע !.גיווארין ליכטיג ישטאךק נקי;ןעטל.יא
;ליפטיגקײט ?לוצליכע די בעךײט װאס זעהן ,גאס אויפין ?■ילאפין ! 

 דיא , ^זאה^ע לי ,נךיג:ז.עה^ גיװען טהה;# זײ/ןר איז ̂ר־ויס װיא אונ
 אן זיא ריפט פעשרײבלנג לי וואם :כטי.ג_קײט:לי זהעלע װא^דעךליכע

 וואס טק־ומיות אין;ענע נאר ןיף געפי^ט זיא ווײל ; ^אךד-ליטטיגקײט
 א1א זײ האבין ,מדיגה זײער אין אבער ;זײט צפון אין ווײט א;ץ2 ליגי]

V װאץדערליף Г У ״זײ האבין ש^חה גריוים פון !גיזעהן ניט לי?טיגקײט 
ע:אר זײןך אויף געפין פאר  הו^ער. זײער אויף אפילוי לאגע,אונ נלליקל̂י
 ווי^עלע לינךער ןער ;שײן אונ שטיל .זײער א.יז.גיװען וועטער דער
 האבין , חברימ;בײךע צ נפשיות טחיה גיײען איז ,געפלאזין האט וואס

 װאלט ,כוחזית זלאפע4 זײןיךע וויא ,גמיױרענע ײא2 וויא ,געפילט זיןז
 תמיד איז וואם ,ראליער דויד — 1 גיוואךין .גיגײט אפ ,נמ־רישט אב

 п ״װײפט — : גיזא^ט אלצניות מי-ט האט ,מאנש אפרײליכער .גיייען
 ?ט2]אל ? ^אװעמננער טער 26 דער שיױן איז ^אךגין אז ,פיײנד מײן

 מיר ,ן$ה מײן איז ? נא !פריהשטאקין היץט זאלין טי־ר וואס ,געוויס
! פריויד אװע.נד נעפטײגע פון ת(1דעםךעסט)מיוכ;ר ־כ£ען4 זאלין

 װאךטיל אגלײןד טיט אויף זעמפס4ד האט ,דאפט ״מיר —
 טיר װאלטען , עסען צו וואס ,האבין וואלטין.יא םיר אױב :גט:גיזא
.היפיךניקעט די טיט צי.זאטען ,^סין .  טיר!ײגעןאין ,אץדמײן .

.היייר .  ; ^עשײנט אריוים האט זון ךיא ;טאג גיװאךין איז עם — .
 ; רײזע טאכין.זימגר פאךװערטש ׳ א^געהײבין האבין ,סברים פײךע

א ,טקוטען וויךער זײנען.זײ צײט, שעה אײניגע נליג;4גײ אפ אונ  ט
 געפוגען האבען.זײ ,אינעװײנינ נליג;קוימע אכײן װאם ,קעינ:אזעטליא
 ; מאנשין דא.גיןוען .זײנען ,ױט.לאנג גאר , אט אז ,םימנים נעװיםע

 פתרער! ״א. :גי^ריען איויס פכײד ̂רויס טיט װידער האט ראליער, דויד
 געהאלפען זײא זײגק מאל דעם אונ — !״ פארלארין טיר^יגעןגיט

 שטרויא מיט גיווען איז ,׳שטיבל עלד לןלײנע ךיי ; אמת טיט ױװאדין
 האפען ,א־ויװעלע הײסין אין ;װאךעם אונ ,יײן אעעװײניג ;גידעקט

עפל אײן אין ־, גי?רעןט גאןז קוילען ךי  קוה-טילןד, נעפונען האפין״זײ ̂ג
 אלעס אונ ,,געקאכטע.קאךטאפעל ךךיטין אין ; צװײטין.קאפע אין

 .״ .. ? דז״עךר ?זײן װיגשט ״וואס — . גישמענןט גוט זייער ,ז.י.י האט
האט ״ באללאזי( )לופט



 «ף1א , חבר זיין ױפלעגט יל$5&ײ א^רײליבץ מיט לאליער דױד האט
 ווינ^ען —;אורח בײן פלעוןט ק?ןיל,:אטכא פון אטשלת װיא ,אלט ןעם

̂נר מיט ,פילײכט.קאךטאפיל אוױ־ ? .קאפפע ? קוה־טילך זיי  גאנצע !ײ
 פון אונהאט .נלאיודע; .זץד.גיגזאגט האט ,דשעמפם ^אר ? ?איטע

 שוין !ייגען דאם — . וואלף אהץגעריגער וויא ,אלעשלעשלוגגען
 געוױם ־, טמנ.לןען;.גי גי־ט ,;ינעםין ניט האבין זײא װאס ,קעה 36

 אלעס פון ..אפעטיט גי^לונגעןטיט.גר׳ויה ,תענות אזא נאך ״זײ האבין
-געפונען האבין וואם.ךיא .
 א^געװאלפין ן.ײ הא?ין ,^יט״לט הלעעל ד?ם ,האיין ןיי אז

 װאךעיןען.- פײעל זין־גקעצטבײם האלץ האלץ,אונ ;אןז א־ױװעלע אין
 חאלץהאכןעױ צווײא בחלם; ננעלי ױקו^קךיאמתע װײלע!יינען ךעל

 װײטין פוין האגיין אז.ךיא װאלום ;?עלצין ^רויםע אין אנגעכןלײךעט
 ין.זײ;עסײ»«3הא , א־?זטארקעלל־ױך ק'וי?ןען פון נייט אז ,ןעהן ךער

.אהײם ױלא$ין זײנען או-ינ ,ד־עכל דער ,שוין ןרע^ט דאס אז
,לײט ךיא אז ,^עמיץט האבין ,חכר ײן1 $יט ,לאלי־על דױד

 מיט אז«ר ,געבין שטעהן פאל ױװאלט האט.זײ אונ ;לוססין זײנען
 איער האט ער אז ;נאלאן אלופט מיט פאליז פו-ן קומען הבר זײן

 זלינע ניט פאך^טעהן נעין;$א רי ,אוטזיסט איז #רהה זײן אז ,גיזעהן
ל מיט אקאראנדאש גידןאפט האט.על ;טעללןע׳ט ץן ^  איױם ,פאפיל א
 פאך^ײך^ע הא.נד ךיא מיט מאהקךיג אונ ,באלאן אלו$ט געמאלט

- .#טא^ען $אר פעלצין דיא פו-ן אײגער האט , הימױם
̂רע ̂עדזאלטי־ן האבין ,^ןאלשין גוטע ךאזיגע ךיא  איולסים ז.ײ

א פו-ן אײג.ער אז ; גדול פןביוד  א^עלול גיניסען האט קעריהאלצהא ך
 איבער דוידלאליעל, האט ;ע(לול.כל זײן נןאלרײכעלין צום ^װעבעלעןז

טלא^ע װאלטער ךי ^עלײע^ט , געװאויסט זײא האבין דאן אונ !״ ׳לזר̂י
- איןינארוןעגין. Т1 ДО'ОД! אז.זײ

,װאיסט ךעי זיןי האבין.זײ ,^פעםעל הד^ים מיט;נטליכע אונ
 מײל 60 ; אריעזד ליפעלךעל ׳ גויבעלגי פאךלער זילל אין , ]ײנק אז

 טא^ין גו?!ע ךיא האניין אהין ;ליסטנא^ע5 פון ,זײט צפ־ון צוא װײט
 גענומען צו האט.ןײ קאגםולז ?ראגצויןעישער ךער אונ ; ^בראכט }ײ

 , אהײם גע׳שיקט אפ ןײ אוינ ,הצטלכיות אלע גיגעבין זײ ;^דול ב^בוד
דװץד באללאן( )לופט



-לאניאן חךןז .
 למהעס?ןע 1אי ^קוטען לײנען וועלפעזײ *טליהות-פאר לי הגם

 פאריזער אלע האבין ךאןז ; אויסגעפילט ױט ז.ײ סבגות-האבץ טויןט
ר !?  באלאן, לופט דעם ;ם1?^ל אהײם קומען זײער מיט ^עפלײט, זי̂י

 ,גיפוגען אוי־ יןען האט ,טויבין б ךי טיט אונ ,?ליף זאק 5 די מיט
 נאךװע^ער׳ ךי בעלאנלןען צו ןדי אונ ;זײט •>פון צו װײבןער «?יסילע

 לוקטבאלאן, דעם געישאמןען פאליןער ךי האבין גוטפקייט, זײער פאר
 ליבעל לייל, װעט ,טלןרה דעל ווען אונ ; ! מוזעאום נליטטיא^על אין

 צוא געס &אר גיט ;׳שטאךט לאז?ע ך אץ ,אמאל לעזעל,יןרײ^ען
 װעלקער ״ארלעאנם, באלאן לופט לעם אונןעח מו-זעאום, לעם פעזוכץ

 180׳ פון , אמלחק .גי§א?־ן דוךף , ש^הצײט פופצעהן פאל איז
’ךן. I מײל געא^לאפהישע

;א?ן בעסטין א־ויפין ,אלעטל^ג געפונען האט , ראליער דױד
 לא$ג ישוין ,אים האט זי־א הגם ; געוואךט אים אויף האט , פלה זײן

 ׳פכײ;ד ג־^ע ז_יץע אלע ווי געסיץט האט אונ ;?עלןלאנט אונ בעווי^ט
 פון איז «ם אונ ,פאלטראנץ ערגעץ האט.ןײ באלאן לופט ךער אז

 ,טיף האךצין אין איר אי3 נאר ; ין3ג?לי ױט גיךעיעטעם זײא_קײן
 א$רוטער וויא ^עװאךט אונ ,גיהאפט האט אונ ,גילעפט דױד לזאט
! אהײם קוןוען יױדס איױף ,מ#יס-ן יף1א איד

 םיט אים אי3 איז אהײם קוטען דוידם ךא־ ,?זאג 8 אײ;ע אין -
 איע?ןע אלע ;מתונה ניויען ,חנה $ײ;ע ך »לאןל-?ןע פאלטעל ךי

 ;מתניות היפישע באקומק האפין ,_גלײןי נאצ;אנען אלע פין ,לײט
 זײןגל ,געשא^ען דויד האט , 'שוהל אידי^ער §אל;זער ןער אין

 ;זעהן צוא גיט אלז ,גלײנין;זײן װאם ,ק־וד׳ש ארון אץ־ויסאלטעױן
 לזויריון אונ ; טיױלט פון גײוען טציל אים האט נאט װאס м ךעם לזפר־ון

 פון האט ;מאכער זײלער פאךיןעל דער חנהן-אבלהם סיט חתונה זײן
 אין , §אליז אין איצט גאןז לע?יט פאטילע די ;נקת אסןד גיןעהן ןײ

על;לי3 דעל אונ ..ו;בור-ר0  ̂צ־ל ער איז אים אין וואס ,טאג קל̂י
.טיוב ייום אגרו?על טיש״הה אי.רי3 סייום צר אמ ,יל1ט פין גיװאױן .
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