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טליפט-שטעללער!פאלקט־ בעליעבטען אונזער פון װערק

.פאר־טא מיט קאפ׳ ז5ר פרײז
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4, 1.

. צױך שירי
«בשפת־־עגר ציון שיױ מבהר

 שיריס הרבה יכיל עמנו, משוררי מםבחרי לאומיים '*ערבים שיריש אםפת
. לםאד ומהרדר ויפהי• טוב ניר על קטן פפורםאט נדפס שונים

♦ ולתשורה למנהה וטוב ראוי הספר-הזה
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, װעג פון פערבלאנזעט (2
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ט חוךבן ךער $ן• ךך הוין

ק סיט׳ן ניסם א ויי ן^ײך ען בײד ךאם זיןד האט ל  עכאנ^.ע^ט4 הלהול. 1פ, .לןאנ̂י
 נ^יפוס;א זװזן זיין אונ ^עשטאךןען איז ;נךשטער דער אגריפום .^עכןןיםטענץ מיט.זײן

 א.נעל-פלזךן .פא^ערלאנד זײן וועגק גענןיממערט וואם װעניג זיף האט צווײפןער ־דער
 אין פערןךא^ט געךנער .קאנינ יװ־ישער לעט־^ער ז־ער האט א.ןנגאיסט ךערצו אונ
 האט .קיםר נירון אמר ךער ווי צוגעקוקט .ער האט ךאךטען .ירושלים אין ווי דום
 / .קיםר רומישער ךער .ךשעות אונ ותאות וױלךע אין אךײננעלאןט גאנצען אין ־•זץד

 ניט אי) וועלט גאנצע ךי איןער ?ט_עט נעהערשט ^עװאלט מיט ;עטץט האט ןועלכעד
 אויםוױיזען געװאללט ראט אונ ךלים ךער אין ממשלה ךער מיט נעװאךען זאט
 ךער ״ער מאבט פאכאד ךויםם מיט אונ .פרעמד דער אץ אויף גאוה נאיישע •ןיין

 װאו .ןעללאךא ךי אי^ער ״ ^םיךה לאנ;ע ךי .קיסר ^רעסטער אונ מע;ש •שלעכטער
 ׳ אגןטער אונ שפילער ,זי^ער אלש ראלען נאךישע זײנע אללע אין ^אר קוממט זןו־

 פון נור ״ניראװא״ פאטשט פוןליקום דאם ווי ניט זעהט גאוה _על3 גאךישער ךער
• וייללען גיטען פון ניט אןער מוי־א פוץ , גויט

 - לארןען »800 ךי אן _ער קוקט שטאלץ מיט אונ ניט שפיעךט.עם יםר(ר ךער
 אונ אונטערטהא^ער זײנע פון с .עללארא אין ^ענן־א^ען האט .?נר ױעל?ע / ׳קראנץ
ט פאלק ךאם ײל1ו רערפאר טאקי איז דאם אז ,זיןז דאכט איהם טצץן ^  זיץ' פון איי
שפיעלען. אונ .ןיגגק

 .ז.על?ע8 אײן זיח־ רעדט גא.וה בעל פוק^ער ךער אז ניט ווץדער _קײן אוין־ ם׳איז
קה ךי האבק זאלל .וועל?ער ,מאנן אײן דא ניט איז ?[וױטא גאנצער דער פון ״ זאקע;  ה

 האט ״ער ,טאלענט א צו פיעל פעהלט איהם אז .טאכען צו אויפםעךנןז״אם ,קיסר דעפ
 ^ארשטעלונג גא^צע ךי ,א.קט;׳גר ווי שפיעלער איא איז .ער אוג טא^ען צום קול א

 .קײנער / גײן .עאכען נארען צום אײ־ערע אוג זי־ סט;וזײס ךאם / ניט ^עם .קײן האט
 עוד״ ואפםי ״אגי שרײט ,^ראוועם ךי פון שטאלץ איז נירון אונ ניט .ןנס איהם ןאגט
 פא^־ש ךא.קײן ניט איז סיר אויםםער ,^לץטטער דער נן׳בין ,^ראםטטער דער בין אץד
 אללן פזן ^ראםסער 1י$ נירון..^יסר איןד ,שפיעלער אונ.קײן זינגער .קײן ,אך,טער קיץ

Щ Щ איןד בין ךריןער אונ . . . ט ט א אג
^9 ןעגן ^עניאךען נ^ער;^עלא א אויף ניט איז גאטט ער5כע;שלי ךנר אונ

גריכענלאגד. געהײססען ו«»>ל עלל«ד# »(



 אךאבצװואךפען ןעשלאםטען ךןד האגען ױךען ךי אז בשװ־ה ךי אנגעזאגט איהם האט
שק דעם זיןד פדן • ;אןד ױמי

 איך אבצאהל ךעם טיא^ען צי ;.עװאיען מיעד איז יוזודה ^וואכע ןןלײנע רי
ר באךג דעם אויף האןען ייעלכע ,)יוינדער .ױעקב־ים :ץחק אב־הם ,.קאםםא ריטס  םי
 ךי־ מיט הימעל ךי ^עהעךט איהם « וואם < גאטט אײן פון תוךה ךי געװען ט״קבל

 מאקפנ עעלקער ,בורא ד.ער , ויעלט ץע;גאנ די איןער מושל א איז ;נר אוג ןןרד
ך זײן אין אונ ?זלכים אללע אניגין(ר א  כעט. פון טוידט ךער אונ לע?ען ךאם איז ה

 תוךר׳ הײליןע די וואם ,ױךען ךי לײב, שטאיקסטק ךעם ביז װאךעמעל נןלקם^ק
ק ,קטער;כארא זייער אוים^קנךעלט ,שכל יײער אױסגעשא־פט האט אן  ?ער^טאננען ה

 וןעע וועלכ.ער פלײש אוג ?לוט פון 8מעל א וױ ניט טעהר אויף איז .קיםר נירון אז
. גאטט זײער װערען צו ווײט נא־ איהם איז אללקפאלם אץ געװעלטיגען .?נביג ניט

 פיךשטען אונ מיליטער נירונס פון צרות געליטטען ױדען ךי האבען געדולךיג
 דער אז נור .געלר, םיט פרײהײט זײעי בעצאהלען געמוזט זײ האבען מאל אײן ניט

 פכאגען, רעליגיא.נם אין ארײנמישען זיןד ,אםונה אין ישטעךען זײ געוואללט האט ^ונא
 אמאלי^ע אן דערקא^ט זיןד האןען ױךען ךי אונ נעפלאץט ב.עדולד די האט ךעמאלט

 ״ערשטע די אונ אח׳צמונאים העלךען ךי ,ךוד טל־ ךעם אן ,?אלק זייערע פון ^בורות
.^עלרלגען זײ איז פראןע

ק ?ןענשען װעניג מיט אן  שטארלןע־ די טר,וי.ערען ירושלי׳מם פון ?עױא^ט זײא ה
 אזוי נעװען איז נצחון ךער .גאללום צע?טאם אנפיהךער זײןגר םיט ?ויליטאר רומישע

 כוך ;עמא?ט אונ וועלם שטיק א שונא דעם נאכ;?ג;א;ט האןען ױרען ךי אז ^רוים
 .ךעם נעש^אךץט האט ךי.ידיעה וויא פארש^עללען לייכט .זיך ̂ען._.ק?גנן .ר*ל א איהם

 שוין איז וועלט גא^צע ךי .^עם פין זיף אױםער געווארען איז נירון .רומיישק.קיםר
 געלערנטע אונ פילאזאפען איהרע טיט ד.עללאדע ןעךיהמטע גרויטע די ,זײנע כמעט

 אפךקא הײםסע ךי ,;עךמאניע ?ךיטאגיע / מצכים ,״בראװא׳׳ איהם פאטשען מענשען
 פאר אונטערגעןען ^.עמוזט זיןד האןען נאציאנק אונ לע^ךער פיעל פיעל נאן־ אונ

אויפצוהויבען העזה א האט .יהוךה שװא?ע .קלײנע אײנע נור מיליטאר רומישע ךי
רוסישער ?רויםסער דער פון .קיסר דעם נירון איהפ אנטלןעגען געדוק אונ קאפז ךעם

י םלוכה
ען קאפעלע א וױ ? רום ״קע^ען ןהוךה האפען בןעכן ןועךט א פאר וואם א .פ̂ע

איי־ זי אז ,אללעמען שכײט אייגעלעןז פרומסע איהרע סיט שא?.על.ע דאם אונ .לײב
 איהךע זי ?רוביךט פהזסך אהן / בושה אהן אונ עם״(יחךתנמר1 ״אתה א פאלק״ ^גאטטם
 בײד ווי с !װפיטער פאר הרפה א ,פ׳לעבען געלעלטער א .רום מיט כוחות שװאכע

1!י ;עטצט ^עראדע חאט וועליע / ןהוךה אוין* געיועזען ניט איז _קיסר רו^ישער דער

י 4 ן ד ע ר ל ע ת

.גאטןענדיענעו■ די פון גאטט גר^סטעל דער געווען איז — ױפיטזגר *(



 פלײםם מיט דאןד ״ער האט ככוד אונ פלאר זײן שטערק צו ,עלן^רא ווי ®ערנוסמען
 אוינ זײן:ע^טת־גפיצ ןעטערקען ניט זאלל כוױטא ךי ?ךי ,זיף אין בעם דעם ו.עשטיקקט

 ,עולם גךויםען דעם צו אנ־גערופען זיןד ,ער האט גלײבגילטץ.קײט א.^עמאלטע יץט
:ןם;עה ;גע;לא ךי אין נאב^עגאנגען איהם איז :ןועליער

ןי׳ןל אז אײן נור איןז זעה יהוךה אין פאתעקוםמק איז װאש דעם אין א:■ א̂ו
 גבורית; דוךןד.זײנע אײנגענוממען ניט האט שונא ךער ,געטויגט ניט האט פיהךער

 ןעם• נאכלעסםי;ען ךעם אנקוקען ניט מאל שוין״קײן וועט רום ,שװאכקײט אונזער דוו־ןז ־גיר
 ?ױר ̂ער וואללט ,געוואךען ןעבאהרען ניט גאר װאללט״ער גלײכער; ,גאלוטין ^;אום

 • פוילקײט .זײנע פאר מאבען צו טויךט דעם איהם.ןע.טצט ,ארבײט ךי ־פערשפאךט
 אין אונ }לאךבײט שטאךק אבער האט טוח זײן ,גאוה נזיט גערעךט האט גירון
 ךעם« אויף שיקקק צו ״ױעמען .פיאגע ךי פ.ערועטץט טיעף זיןד האט איהם בײ גןאפ
ז״ הקות מלאןד ירושליטם ווערען זאלל אײנפיהרער די פון .ווער ? ארט ■.טױם

 וועל?ע ,אײנפיחךער זײגע אללע אנגעקוקט האבען אוי^ען ךעם״קיםרם אין
 ךי פערשאסט ,אןאבגעלאזען געהאלטען האט ,יעךעךער ,טיש ארום גען.עםםען ;ײנען

 האט ,ע.נדליןד ,?שיךה שלעלטע .ערהאלטענע ךי פדן טרויעךיג געװען אי; אונ אויגען
 ®עםט איז וועלכעם , פגים גױיען װעסןעטיאנם אױף אכגעשטעללט בליק נירונם זיןל

.אקםענהאלז דעם אויף געזעםםען
 איז װעלכער , חזיר: אפ;עפרעםםענק דעם אט ,שינןען טען בעךאךף איהם -

 ךערצי טוי^ען װאללט ערי . פלוט לךיטאניעץם אוג באךנארעם ךי פרן געװארען דיק
.יהוךה פרן .קאטצעלע ךאם לאןע ז_ײ• מיט צז-צוךךישען
.ךערמאנ;ט .עןעם גירון זיןד האט אבער ב.אלר

יזא _ אלליין זיןל־ צוי בײז ^עמירטעלט האט.ער - חזיר; אבגעפךעםםעגער לער -
ךעלט דעד פון ט9יאךט ^ראסםטער דער ווענן ^עווארק אײנ^עשלאפען אמאל •ךאך

.שטיק - קזײ^ט ^עוױןען.זײנע האט

אמאל איז וועםפאסיאן וואם / ױין מוחל ניט הײנט ניז נאןז .עם .קענן נירון
גרויםםע רי פאר ^אר^עשטעללנ• אונ געזו;גען האט .קיםר דער ױענן ,געװארען טיעד

 פער• פון געװאלען..ענצילןט איז ןעזונדער יעדערער ווענן דעמאלם אונ פערזאממלוגג
.^,'׳נת־אפעט געשמאק װעפפעס־אן האט :געגיגען

אין גלײ.• с אפאללאנען אנצוקוקען ? געװארען ^עהאךט װאו דענן איז -

די געשאפט װעלכער נאטטער, גריצישע אמ^ליגע גראהסטע די פון אײנער י(
 געהאס העגי^ן גאטצענדיענער . זאכען אנדעי־ע יעל5אוננאך קונםט אונ »זיק , שײנהייט אונ ליכט
 א;-»ף ממשלה נדערע אבעז אמונה אמאליגע יט1ל געהאט האט זײ ון5 יעדערער אוג גאטטער &יעל

 ר׳אט זועלנער ,ג^כט גרעסשטע; דעם פאר געה*לטען זיך האט געראן . געגענשטאנד געװיססען »
.אלץ איבער »ממשלה



 חדר אב^ע^רעססענןר אזא נרר .קענן דאס ? שלאפק וועללען ^אר ךעו־נײ אמ פנים
• זןר ווי

ק ױאם ,אללעטען קטיאנ^עקו וױעדער האט נירון אונ ^ י ע. ארום ן טי
ק רום3 א וויעדער ״ער האט - ©ער©אלל.ען - ב ע ^ ךא׳ ׳?ןטילל-ניט ךער אין .

קן פ׳מוז ,אנדעו־ער כןײן  די־ פון פײף ךער ,קשהז.ני^ט- ,חזיר §עט$ען ךעם ען(^י
ער אונ פײלען ױךי^ע  עך(אויפװעקל שוין איהם װעללען ^ווערךען ךי פון .קלאט ן

.!לאף2ן פון
 צר ^עח־פק אב זץ־ ..קיסר דער פלוצלונג האט - а!ניע;בךיטא פון -^עזיעגער

 סײו געװידלן האקט דו וואם ,כהשאפט3 ךײנע פון אנבענפןען צום - נועט§עט;א$.ק
 עױ3אי הײנט דיר איף גיב אויטסט, .קלוידיא(אי?ז§ערא^אר }.אטטליכען זלעס פאטער,

 §ער» זיך האט .ניעלהע ,;הוךה אין אונ םיױען אין ל( לעױא?.ען סײןע אויף טטשלה ךי
^ען у ,ח;ה וױלךע .די צוךךיק אוג .געה .גליל אונ.ךעם שיטרון מיט בו ф щ די־ האט 

 אוים׳ א .זענען ױךען די אז ,אןער געכעץק ,פיםם מײנע אונטער קריע?ען:צו העזה
 ;אךישע ךי ניט זעג.ען ךאם .וועלט נצער:גא דער פון פאלקער אללע צוױ#ען גאהמע

עען װאם <з באךבאכען  ^ער־ פ?ן װאלךער ט־ויםסע ךי ײ3 לאטעס3 ךי.^בי^ע אין לי
 }.אטט־■ מײן פון לעױאנען רי מיט געװען מנצח לײפט האסט דו װעל?ע ארנ ,סאטע
 ;עװארפעו האבען.זיף װעל^ע , <( גאללען .ניט.קײן אױך יוךען.ןײנען ךי .פאטער ליפען
: מיט ךירויטער אויף ײ כ ^ א

“з׳.уае у!е4״ די צו איז ״װעה ״ ק ^ עזי  טקױם־ געשךײ דער איז נאלךעם אונ נ
 .לןענגסט יוךען ;וועה אונ אף אז *ײ מיט טאקי ס׳איז ארנ יןאפף .ןיױןר אויף ^עװאךק

 פץןט• צו געװאכק זיינ.ען וועלכע ,ןךיטא^ער ײ?.ע3 ד מיט פערןלײכען ניט אויף דו
;לעױאנען פאטעןם ;אטטלילען סײן ,אךלעךם אוטערע פון געפעהל דײן אויף

זאױף טעסען וךעלכע ,^פאעער װילכע די צי גי^ליפען ניט אויף דעען ױךען
 רייקען דעסעהען זײ ווענן ,אקקען אויפגעחעטץטע .זײ^רע ווי ןלײך מלחי־ה ךי

• .פורפור
ט, פעתעסם אונ ^עכקק נײן,  ױץ.ען ױךען אז ,פךיטאניע פון ?עדעטלר ךי ני

 ט;־ ?יף אוטדקט האבען י.עטצט ביז עעלכעם ,װעלט ךער אויף פאלק אײנציג ךאס
 .אשור אונ ל3ב гз צײם:מ פין , נאצ־אנק ^טאךקפטע ךי אײנצ^עהמען פחגיךט

ניט מבין אײן זײן ניט ווילל וועלפע ,ח;ה ווילדע א נור פאלק אײן ניט איז דאס
ךערלער־ .קײן אונטער ניט זיף גיפט אונ גאטטער אנדעכע אויף ניט אומערע אויף

. ענגלי^נד הײנטיגע — גריטאניע (1
אלק.5 — עגי^ן1? (8
 «I װאפ פרעסד יעדעפ גרעקען אין מער1ו די נײ געהייפען האט — באובאר (3

.י4 ץ0 *יעו־ויגער געשטאנען בילחנג אין אי! וועלינעפ אונ , א־ינגענומען
.ראנצױוע]6 הײנטיגע (4



 זײן אז אײן זיף כעךט אונ זיך בײ ^רוים איז פאלק וױל״ךע ךאם .וועלט ךער פרן
 געלןעלט אילזם צו אונ טטשלות אללע פון ,גאטטער אללע פון נךאםסער; איז >ועה״

רעכק איןער אללעטען פח ווילךען אזא האטען ייכען לי אונ .וועלט גא;*ע ךי  צו
 ןןיט האט ,זוהן ױפי^עךס אוג פיליפם קתן;מו אלעקסאנךער ךויםקער מגר אפילו אן

גאטט. ױךיעןען ךעם צו קכ;נותז געװען מכקךיב רעספעלןט
 פעװײז אונ ב;ריטא;:ק פון ןעזיע^ער די זינגק, אין גוט אךײן ן?ס ךיר געם

ער גךאםטער איז רוים אז ,£אלק אוים^עישלאםסע^עם ךעם מאל אײן  ,אוים^ע פארדי
 װלען לי אונ ,גאנץ או־וים ניט ^אלק .קײן נאךז איז ך,א.נד רויטם פון ,גאטט טדאלטען

 ׳ ױיםקען אויף זײ זאללען ,סה^לה אונזער פון כרו ךעם ךןז אויף #פירען אויף מוזק
 ךועלכע ,אךלער - לעײא;.ען רוטישע אךלעךלקז- אונןעלע ט׳ליאןען װעךט א פאר װאם

 פא־ איהר מיט שוין האט רום .ץװײטען דעם אין וךעלט אײן פון ארום פליסען
-שאפעל לאם ;אר איהר סיפעהלט ,.לןאפ אללעמקם' ציגעךךילןט ךעשװא  .קאןעל .

.יהוךה ארעטער דער פון
 ^עלאלט זיך האט איהם ,ךל׳שות לא^ע האלטען צו ^עהאט ליעב האט נירון

 נװ־ .קענן װאם אלטיסט, ע־אםסטער דער אונ וועלט אין.ךער כע־נער אײן איז ??ר אז
 אונ טעל־דל^ן שוואכער נץ;גא א .געווען ךאם איז אפער ;ענומהען ^רונד אין .געטען

.קונטט אין א־.פער._געגאנגען איהם איז רום פון ארטיסט ,קלענסטער ךער
לעמאלס ״קיסר צום אנגעקוטען איז ט»לה גאללוס׳ם פון פשוךה שלעקטע די

?>ר3אי גיײטער ^יפף אלי^ע אייף אבצמןאהי־ען ^עװען מכין זיף האט נירון ווענן
.;ריק.ענלאןד

̂ער דו ,אלזא געדיץק -  רעדע זײן ט;^עענליג נירון האט - פךיטאױען פרן גיעזיעו
 טהון צו האקט п אז ,װאםפאפ־אן .אלזא געךײנק - שיפף אויף.לער פוסם אײן מיט
 גײםטליקער אוננאטירליפער אונ עקשנות זײן טיט ןעךיהטט איז װאם ,?אלק א מיט

 אײ־ ךער - ?זיטטעל אנאנלער פאראן איז אןער גײםסט פעםטען ךעם אויף ,נבוךה
אײןען ךאם אונ ,^וןערלען רומישע די ךט3שמי.; סען װעלבעם פין טעטאלל זערןער

אײזער^ע מײן אונטער יהוךה פון קאפףז שטאלציגק דעם אתנ^ערךריק^ק מוז
.פאךעשןוע

 !ײ^ע,לעצטע • א.סת טאל ךאם זא;ט װײט.ער .װי געװאוסט ̂יט אללײן האט ױרון
 דער נור < ךךשה ךי בע׳טײנען צו טליצות פוטטע ״קײן געװען .ניט *טוין .זײנען װאךטער

.אללײן א?ת
̂ען פונךעםטווע^ען  וױ וועלכע, ,סענ^ען ץװײ געשטאננען ט־ש אזײט אין ?ײ

ט וואם ווענינ ;יף האןען אוים ס׳נזײז.ט ? א  ,.ןואךטער שטרעעע .קיטךס ךעם פון ^ז
 פע« ךארטען ״ער וואללט ,געזילט זײער זעסען נוט נט;געל,ענ וואללט נירון וןענן אונ

^עם טערך,ט  געפונקען אויגען .זײערע הא^ען איןערהויפט ,^.עלאטטער אפצרבאר
§עראכטונג. פון אפײערעל ט*ט



 א סיט טאנן אלטער א אבגעת§ק .זײ פון אײנער זי־ האט - אײזען טיט -
 ןיף ם׳ןעךיילפט װער ,גוט - פלײצעם ךי אויף טאךפע א אונ הץנד ךער אין שטעקען

• אונטער^עדיק מעטאלל א פון מוז טעטאלל א טיט
 מיטטעלע פון מאנן א אנלערער כער ^.עצנטפעו־ט שמײטעל א מיט האט - אײ -

 דך קאפ,ז אין נאךי^לךיטען ךי נאף אלץ לישען בארךעל-ךיר ארויט מיט ;אהרען
 ת נוײל ? הא ,#טעקען א .ךענן דו טרא^ט וואס אויף .יענעם טיט אנהויפען צו ניט

 ,ח?מות ד־ײנע אױף גוט גאפן שוין סיף ?;קענן מיר ^לויב ,הילד פאר מיכא קואסט
 טע־ אללע פאר שטארקער אז ,האר אין.גרומג נד:.מײן.קי ,?ןאל א נאף ךיר זאג איף

 וועםפעםיאן װעט נאף היץט אז איןערציטט פיבין .גאלד איז תוזנױת אונ טאללען
 כע־ גרויטער ךער אז םוד איז.קײן מיר פאר ;גאלד מפח טאכק שמועם א מיר מיט

ער  אויף פיהכען ווילל .?ר װעלכע לעױאנען, לי צאהלען צו װאם טיט ניט האט ן̂י
• ןהיךה

? פאלק פון.דײן שונא ךעם שטיטצען געלד ךײן מיט וועסט דוא אונ -
• זאלעװק ניט איהם אץ־ וועל געלד -

שטעה אונטער• יהודה ךאף מוז געלד ךיין דוךף פונה, ךי ניט -פ׳פער
ו ^עהען

, ן י י נ  פערלאזען טעלטע יײ, מא?ק או?#ל;קליף ^עשווינךער װעט גאלד סי־ין -
 ךעם אויף פערלאז.ען זץז יועלין .זײ טעהר װאם ,טעטאלל אײזעתעם ךעם אויף נור זיף

 מושל א וועךד מעטאלל דאם אונ ,גאלדענער רער וןעךד ^טארנןער ,גאטט אײזעמעם
.וועלט גאנצע ךי אי^ער . .

 וועלכער מיט ,שיפף טײערע רי קט;אנ;?נקו מאל לעטצטען צום האט ).ועםפעםיאן
שיןייןעל א טיךא^יש האט ןךיטאניע פרן ןעזיג.ער כער אונ איטלפאהךק איז ךרון.קיסר

ק ן ע ^ •
 זוהן זיץ צו איגערופק זץי .ער האט - או^ליקק א ןעשעךט או^ ס׳איז -

 כ׳זאלל ווי גלײף אין האבען צו מלח?ןה א זײ מיט - פריטאױע ניט איז להורה - טיטום
 פערעק־ ךאם גוט פ;קענן: ,אה .נם פון רזװאליעם רוישענךע ךי אײננעהטען װעללען
.מיליטאר אונ ^בורה .קײן ניט סעלפט איהם געגען - פאלק שענטע

 גרויםטע ךי .געגען פאלק לןלײן א1א האןען אפער רועךט.קענן א פאר וואם -
 דער היטצט צו זיף האט - ? אײנװאהנער מילליאן הונךעךט צוױי איהךע טיט רוט

̂ץ דעם נד:הא ךער מיט געגעפען אחאפ וויללענדיג ניט אונ טיטום ױגגער  פ.ין ש$ינ
.שװעךד לין

 גע־ פאטער דער איהם האט - קץד א גאר נאף ביטט ת ! טיטום !טיטום -
 קװאהל־ ,אײננעהמען ניט אןער ,אויסשיםטען טען .לןענן ירךען - האךץ מיט טנטוואךט

 ײער1 ,אמונה זליער ,פח זעלטעלעם א זיף אין האןען זײ ,אויםראטען ניט אבער ,לען
,;ע־אט כע?ט האט ״קיסר דער - פעץגען צו אונ פערשוואטען ציי ניט א*ז ?טחון
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ניפ אונ מצרים ניט אײננעהטען געקעפט ניט האןעז יהודה אז געזא^ט האט ןוענן.ער *י מיט
בפל. אונ אשור פאלקער שטארקסטע ךי יף1 ,פט

;ר״אם־ איז װיללען _קיםךם ךעם !פאטער ,אײנשטיללק אןער זײ מוזען מיר -
.קשנות:ע זײצכע פאר קער צטעלע

^עירק׳ גויר ני» נאף הײםפט זוקן, מײן ,אײנשטיללען - לף פ׳
ק ײעלפע ״ אזעלפע ^עװען ס׳זיינען אז אבער ךאף ווײסען מיר - די ־ײל אן אפילו זײ ה

צעלטיום רום אנ;.עטהון האט חךפה יקלײגע א ,נט;גע.לןע ניט אויף אײנשטיללען ,?מות
? נןפלה זײן מיט גאללום Щ 'ע

.אמת אויןל - ןיאזיעס . ע־3 ניט האט צעסטיום אז הצד מן ^עלאךט אפער פיהאב .
.צײט אין.ךער שכירות דיעכע מיליטאר .ךעם צאהלט ־?ע ר

ם אייף 1 א ך ט פאר אשאגדע איז - א ה ם- דז - צוהיטץט איןאל נאף זיןל טיטום רו
• ?עפױעדיגק לעױאנען ןערפאר-די פאטער, מוםסט,

מץרים אין יעטצט איז װעלפער לעױאן, 1י• כער אז זאגאר לװײס -^עוויסס,
נאטיג, געראדע איך פרויך לעױאן בעם .שכירות .ען..קײן4לעקרי ניט לאפ שוין האט

.?־ךיטאױק אײנגענומסען איהם ?ויט פ׳האב נטער• . .
и װעגיוגער נ\ט אז ?׳האף אונ לעױאן ךעם פון אנפיהכער דער פלײפקט

.פאטער דעם אמאל וןי זרל־ין דעם האןען ליעב קאלדאטק ךי דחןלען ילאזען
ײן .ךעם! ס ק - םט ע - נק,:דא ן ר, ע ט א טהוקט דו - טיטום לעןא^ט ^עפיהל האטמיט פ

ךי קומקט וואס ,גאלד דאס אז ,פעטעהקען אןער ךיר ?׳מוז , ולבוד ט־ויםס אן מיר מושל
 אין ארײמלרײנ^ען אונ ליעניע אמאליגע אבקיהלען לעױאן^קענן ךעם פון םאלדאטען

ש ;לקער .זוז־ין צו.ךעם נאה;א
.רי?טיג אויף - ײןעל . דארטען אט ,עצה א ךא איז אלץ אויף ,קשהז נישט נרר .

ען שסײטל א װאםספאס;אן האט - אללײן גאלד ךאס שטעל,ט ח זעהםט ען ע אנ־ אונ ג
סאנן ^עקלײכע^ען אךעם אלטען ךעם ,סענשען צװײ די אויף אייגען ךי מיט ^עװין^ץ זוקן

.באךד רויטער ךער מיט ױנ;ען אונ.ךעם ׳זאלל
ךעםןעקט מיט האט בריטאגיען- פון ןעזיע^ער ןעךיהסמער ךיר. צו ^ךיםם א - ;רעק־

 נעסענ- _עטװאם צוגעגאנלען איז ;ןר ווענן ,באךד היטער דער מיט מאנן ךער ^עזא^ט
צו לאךןענ-נןרא;ץ איהכע אנגרײטען שוין щ (1 בעללאנא - װעטפא^אן צום טער 'יסטע

אונרו־ די אײנשטיללען נועט ןועלפער גבור דעם פון קאפףז ךעם זײ מיט ןעפיטצען דער
• ירךען וויעדערשפענפטיגע אונ הי^ע פ.ין ן

ו צ רננא נןיט זאבטען - שע?- בן נ הו  מיט נעפרעגט אןזװעם§עסי האט י
.שסײ;על א ןע־ י

ר אהל- ע ד ;יט <{י! ,יהו׳^ע ברניא אן גוט גאנץ װײס װעםןעםיאן אײדעלער -
__________ ײער1

.מלהמה פי־] גאטטין רי — בעללאנא (I ׳ זאט



העלרען רי

 דער טיט סאנן .ךער לאט - רום ^עךי^ץט טױי שטעט־יג פ׳האני ,פסלכות מוח־ .קײן
געאנטװארט. ןארךעל ריימער

אן האט - יי־ום ВДпуз האט נאלד ךײן נור ,ה פ з ך 3 ,ת ניט - ^י ם ע  ?יפ װ
-שסײלעלק צו אויפגעלעךט .

- אויף איז ו( ךיא^ענום ךערנילןר הא, ל א געןא^ט, װיערער ?כײליך .ער האט ך
 ,ןער .פלײצעם ךי אויף טאךןע דער מיט םאנן אלטען .ךעםדעחעלק האט ער רוענן

ײג ^עהאחאם אונ געלאםםען זיף האט אלטער .געלע^ען אנ
נ ו א ל ;ע^הרטער גאלד, ךײן - י פ א ל א  ךיענען צו אייפ^עלעךט האט ,ם

 ד\נ;ע׳׳ א עם׳ איז װאו - גײג א מיט אויף וועםפאםיאן אבגערו.פעןז .זיןל האט - רום
? ^עקומסען
 מיט אונ איראגיש האט - שלעפעו־ם ארע?ןע ?ווישק צ'ו^?רײט אונ ט״ילם צו -

ק אשאקעל אגעלאכטער ן ע ע ג ג ו א - ה כ נ ־ ו  געװאךק *ללײן ער איז היי^ט ב
אפיון. אסלך

ן בי ?׳ ט פון רײפער פיעלי אפ#ר נור ,פעפטלער .קײן ניט - א ל ר-  רולרג די
. םאלאפיל אלטער ךער ^עאנטוןאךט

ר- אאלטער - א ט גאנצען אויפ׳ן כט;אױםגעלא בךנבה זיף האט נ א ל ד ע - ל  קו
 פון וועךט ,לײט ארעלע ךי .גיןט ער װעלהק ,ל( האללא?ת אז:ענער אײנ.;ערעךט דך

ק זיןען ״ךאיטען״ ךעם ^ א אלל  אללײן ̂ער וױיםם ״ךארטען״ ךער דאם איז ווא אונ ,ה
 ם׳נעהמט ווער אז ,תוךה נאךישע לעךנען.זײן צו אויף ניט לעךט,ער אויםלעךךעם ,ניט
ן איהם ת ןאללסט ךאק ךעם צו ךיר בײ ע  ליר װעט ווער אויב ־,вдп אױףךײן ^

.צוױיטע ךי אונטערשטעללען איהם ת זאללפט באק אײן אין ;עבען פאטש א
 געז?נטפערט ?,לײפגילטיג האט - רײד פוסטע די געהאלט אױןלי ?׳האב -

 אײעךע האבען יעטצט באלד אז ־ אוים קומטט תוךה זײן נאף אוךאי - װעםפאט;אן
 ךער בעךארף ,גאללוס צעלטיום דוךך באק ליג^ןע די רום אויםגעפאטשט ?ריעלער

 ^קענ־ װײ^ער ךרײםםט זאללט איהר פךי ,נאר א פאר אויםשטעללען הײנט מיף .קיסר
ק .אק3 כעהטע ריטס אין אטשען9 ג

״ ה א ט ניט מאל װעט.קײן ךערצו נײן,־ - א ל - ו ען ה מ אןגע־ ןיף היטץ מיט קו
ק ^ .טיטום ױנ^ער דער ת

גע־ אים װאםפאםיאז האט - ? סאלאפ־ל ,^עלען צי בדעה דו האסט װאוךיין -
ט ע • רײי.ע ךי אויף דר שטעהלט כ׳זעה ווי - פך

.בריעדער מײנע צי יהוךה ?'ג.עה.קײן ,ל» ״
 ר.'טישיײ ך,יך ^עפראגט שיזײיעל א מיט -־לאט״נוײסער ? יילען רי בונסעמען -

.אנפיהכער

.£יליזאף גריכישער בעװאופטער א — דיאגענוס (1
ע רומ״טע א — תאלאנת (2 ענ ^ר מטבע. יסע1גר ג

I
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с גע־

 אײג* ,!»נחחיגען נור ,בונטעווען צו ניט פ׳טײן ,ױעםפאם;אן עדלער ,נײן -
• א;עביךה טהוט פסלכות מורי ס׳איז ווער ?בוד ןןין קוממט ךעס.קיםר .שט־ללען

ײן ך צײטקווייי• .װדען _א פאר ניט ער3א ארוטער פאר גאר פאסט וזשובה -
 וןעםפאםיאן האט וואךטער ךי בײ אונ - ךאר־טען װאם ךיר אויף מיטלײד איך האב

ײ אויף.ךעם אנ^וױדק פ ח-  ךײן א׳צאד, װילקליף ארךנוט. אין אלץ ניט איז דיר מ
 לרנןעקומטען א איז ווא ..ריטאטען3 אײנצױ^עהטען געהאלפק אמאל מיר האט ^אלד
עשירות. דײנע

ײן מ לטאר־ אפיעל אײעענומטק יעציט האט ,וועםפאםיאן .עדלער גאלד, -
ר דױעלק, לאנגער אסף וועט טטשלה אונזײן רום ווי טלובה .קעכע ע טן א  אלטער ה

.^עאנטוןאךט
מק ;ואךטער לײ;ע אונ טיג&וגע אללײן ביסט ת ,?זש^ענ.ער -  האט - ווילד ןן

 ערוהיג3 ^־ה-זע ,.פלײצעם די מיט גע^עןען מאך א אוג ^עזא;ט הױף ײעטפאםיאן
ק, ךי אײנצו^טיללק קומטען איף גועלל נאהךעם אונ בריעךער ך־י;ע ל  מיר אונ יו

.#ווערד מײן אךער ^טעקק ךײן ,בעםסעי זיף ט׳טויג ווער וועלין.ןערוען . . п ער  אן
ן נךנבה  װיפטיג א בעזאתעז צו בײךע נאןל האןען מיר ,נאך מיר געה ;ד,ו£ע ן

•געקאפט
ט װד דער האט - ^עװאוקט באלד ז*ם היהאב ך א טוו נאכגע־ איז ער אונ ^נ

אנפיהכער. ךעם.׳דוטישען גאנ^ען

ן6 ו י ו 1 ם י ל שר 1

II.

שער ךער ד רוטי על ר מיט ה ע .^ךינצעםםץ ױךי׳שער ך

^כעלולי־ ךעם העללין־ פעשיי^ט לננה פוללע ךי . (1 גליל אין נאלט שאנע #טיללע א
ק  וױאךסט קװאךראטגע:ע3אויף.^טלי צו^פךײט זיף האט װעל?ער ,לא;ער רויטישען ?

י ײ3 , פון וואנד אונמוטי^ע .גרױ^ע ך ת ן ס י  וועלנער אין נג,;פעסטו גלילשע די י
ען זיף ען3ס'הא ס ם א ל ^ ע־ .ךעם פון נךע;קאמאז .ךער אונטער כיעלךען װדי^ע די צו  ן

ו אנפיהרער ךיהטטען ן ןэ ףдי ױ ל י  צו־ זײן טיט ןעװאוקוט עראיז3װעל ,הכיהן ג
״ נאקען ן ו פ םי ו י ם ױםף רוים אין איהם תפט קען ווי אלער ״ ױ ו . ו א ל .פ

ער א? ט׳דאלט.זיך אונ .יהוךה.י פרן נאלט ^אטליכע לא;ע װאוץךער א  ;רויםסער ן
 גאנצע ךי אויף ווי נאפט ?עשאפפען.די האט װאם ,בורא דער ,ױדען ךי פון גאטט
מיט ״עקסטדא ײ;ט8פער> גאטט בײזער אוג טטער ןיער - חקד ןרג אפלם אכך ,וועלט

.מלוכה ױדישער דער פון אוףנץ в א — גליל (1



נ נ ש ^ ט ע צ ט ע ל י ד

 פער?כײגןש פאלק אויסגענןליעןק זײן גועלגע ,טאג ?ינפטעלע די א?ט2 -ךי;עלקענע
אכט :עטצט די;  װא^לען די הײלען באלזאם .א ווי זאללען שײן רוליגען זײער מיט .

ען ׳ רעלשלאל^ע ךי פון ^ הי ח  אײנשטיללען ,לארץער אויפ^עלע^ע נור ^עזונלטע ךי ^
 מעהר אנןאל רואפ וןערען לעלבע ,;תומים אונ אלמנות ךי,עלע^ךע פון טרערען ךי

.להזלהו אומ^ליןןליונער בעל אין
!נאלט לאטטלילע א

ע»3 טהולם שפיטצי^ען הױלען איהל אויף ,נד;ווא שטארקע ל׳ם פ ל ײ אייף
 אײנ^עשלאפע־ פון.ךער שטיללקײט טױךטער איןדעל שאטענם• שװארצע זיף ■ווײזק

 וועל- ,ס;שאטענ לי אונ ןשולה שלענטע א פון אלקלאנג א ?ןען שפילט פעםטו^ג גער
 אונ נןעלטונג אײעענומענער האלב ?װישען.ךעל פלאטץ לעם אויף אב זיך שלא^ען ?ע

.הלן^רים בית פינסטערעל א ווי אויס זעהען ילאגעל שונא׳ם שלעלליגען ילעם
 דלויער- דעם סיט ןעכעלןט דיגען לא^ער לױמישען דעם פץ פאלאטקעם די אונ

 פא^טאזישעל א ווי אוים .זעהט .לא^על איניזיטטק ,לבנה פוללעל ךער פון שיץ ־ןעם
 אשאנןק אכ זיף שלאונט איהם פון געצעלט, געבױךטעל הויןי ם:וועםפאם;אנ טעטפעל

 לערגעי .פײמריל א.קלײן נאף ןיף ס׳ןלאנלט װעללעל אין ,פאלאטלע טיטולעס אויף
 ךאס ,פאלאטלןעם п לעם אגריפום פון #§יטצען די אויגען די אין אויף זיןל װאר§ען ?ען
 אייערגעגעבען פבײװילליג זיף האט װעלהעל טלף, װךישער לײכטױנױלער .ךער איז
ען ךי געלען נאכדעם .־אלד רוק׳ם אין פ ל ע ^  װעלפע ..לןאניגען איפדיגע ךי פון .

 ךי ײ3 גךאבענם. ךי פון וױיט ניט .מלחמות זײנע אין װעספאסלא^ק ןעןלײטען
ט לאגעל פון טהויערען  שפיטץ א אונ לכנה ךער »ן שײן די גןלישץ א צײט;ץװײז גין

 פערשװינךט שײן ךי אונ לא;ג ניט אןעל ס׳דוי״עלט אונ , שפיז וןאהטעלם ךעם פון
 ןאךי לי אויף .פײעל פי^ק פערוועלגעלטער ,אויםנעלאשענעל א ווי ^לײך שנעלל,

 װאנד לי איבער ארום שפליחען שטילל .פײגעלעף ךי אונמוטיג קיויטשען: ױלפת ארום
 וואם ..קאראאול .זי;ער אויף װאלטעלם יידישע די §עסטו;ג אײנגעשלא§ענער ךער ־.פון

,אונטעתעהען םוף ?ל םוף ךאף מוז וועלגע ,פעלטו?ג .ךעל מיט װערען מאךגען זועט
י שונא שטארקען אונ גרויםסען; ךעם גע^ק בײ^טעלען ניט ךאך וועט זי ן ו

л צן לעהר איז.ניט לבנה לעל פון שײן ךער מיט ראןען נור אויג,קענן יוײט.די щ 
.פאלאטלעס אונ פאלאטקעם יווי . .

אלץפער־ ךאם ? מיליטאר פיעל אזוי ,מענשען פיעל אזוי זיף נעהלען װאו פון
ם... שטאךקע ךי רום״ קוא.גט רו

.היסגעגאעען א }וער איז פאלאטקע טיטוסעם פון . .
 לעגיאן, גו דעם פון פאלקאןוניק ךעל זולזן, אנפיהרעלם דעם אללײן, איז.מל דאם

אונ ניט שלאפם פולקאלוניק װנגעל .ךעל .מץרים אין ^עװק .יע?יט ביז אי? ־וועלפער

יאהלי^ער צװאנציג פ־נןאונד א .א״גשלאפען ךענן ^קענן ,װאונדער אויך.ניט.קײן



 האעי יהוךה פון זונן לילטיןע ךי ווענן ,נאלט $א;ע װאלנןער לערליף א?א א\ן רויטער
• כיאךץ אין איהם צו אריינגעקלקט אללײן

ע ^ןאנע אונ קלוגע: ךי ךאןל איהם האט דיײנט ^ ה רי ע כעם־ ה קז ו נ ע ך ע ב ג
:^עזא^ט עןװעטטער ם ׳ ם ו פ י ך הלך

 װצי.קעס;נטא;בו ךי פון תל א סאך טא ? װײב ךײן װעכען ק׳זאלל וויללטט ת -
ת אין $ ת  ית$ל.ים אין טלוץה ךי צוךיק אװעק ?רוךער םײן .מיט טיר גיב אונ ױ

.גענומטען צ,י גװאלד: מיט ארנז פון האןען ייכען ךי גיעל^ע
,מאקק צו אויג א ניט איהם לאןען װעלכע וואךטער ךי גוט געדײ^ןט טיטום

 כמאט א אן אנלעשפאךט י( טאלע זײן אין »מ^עװינןעלט ראוי £נ>" שטעהט יעטץט אט
• פעסטונג שונאים ךעם אויף ןליק זיין ןואו־פט אונ

 .ױ;ענד ײן1 פון ?ילכער ?עךשיעל.ע;.ע פאר קומלען קאפףז אין איהם גײ
ע יעטצט זיף רערמאנט נ ע ד ע ^י  איהם האט מאל אונ.קײן לעןען זיץ פון צײטען פ

с 5: ,ל/יללאפט ניט הײלם אזוי האךץ ךאם ךאף щפיױגר א ווי ךאלטען נךט:ךא, 
 ךי• אין פאטער זײן נאף געךיט.ן>ר אן פון.קינךווײן ,לע^ען ניט זיף ווילל וועלכער
 פער- אונ א?ר;קא סײםסער דער אין געוץען ,אלץ מי^געמא^ט האט ער .מלחמות

ײ איז #טע^ד־יג אונ לריטאטע״ מרה^חוךה׳טע  ״ מלחמה :געפיהל אײן נאר געװען איהם י
 שונא דעם גײ צונעהמען ,;ענעם ^עזיגען ,ןלוט פעלױםסק <з,בןאךם :גאטט אײן

 אונ ,ערצויגען געווען ער איז ךךכים א;צלכ.ע אויף ,ןעקוטע ךאם אונ שאנס^ע ךאם
 ײך1 ;יט ?זאל .קײן ;אר קלקענן אז געללוילט סײליג האט טיטום ירנלער ךער

ש • • • אנלעך
 וס פ י ר }א מלןל ױךי^ער ךער ^עקומטען א г? ל ו ת י פ אין.א איז אבער פליצלו^ג

 שטיט- צו ;עןראלט האט ער ײעלכע ,םאלראטען טויןע^ד 4»זײנע מיט צװײטער ןער
 נונ^אװ- יודישע .די ײנע1 אוננןער^א^ער געעע^עמן ךי װעםפאס;א^ן.קע^ען ץען

• צ;קעם
 האט טיטום ארנ ,ןערעױקה ^וועםטער געקוםטען.זײן ?ויט איז אלריפוקען מיט

 אנלעכע פיעל נאף ךא .ןענען מלחמה אויסער אז ארומגעזעלען זיך ^אל אײן מיט
 אץ אונ <1 סאךם װי דעה ^.לאםטעכע א נאף האט о ״אמאר״ אז לעפיהלע עדעלעךע

. פײזגרעלפון ראםזהאטזיףאנג.עצונ.דען האךץ ליעלכ;ץם רומי׳טק ײנלען לעם . ע. ען  לי
ר ע װ קול. װאקטעךם ךעם געךא;קען זײגע אילערלעהאלןט״ האט - ? לעהט -
לעפאללק«ויץ« איז לבנה כער פי־ן >טײן די אונ או^עקעהךט זיף האט טיטום

 אוג אנפיהרער װנ^ען ךעם ךעכקאנ?ט האט .קאראאול פון װאלטער ךער .לעךלט זיין
гк ט טיט >אטעך,ען ^עלליןען ענן ^ ע «ן
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.п , 4 היגלדע•

^מײי
אויכ ?ר־כירע; צו .צקטט־א .געפכע^ט טיטום האט - ץ а $אךאל הײנטי^>ר -

סוד דעם ^עךײנ^ט װאכטער ^ער
.סאלךאט דער געאנטגואךט שטילל האט - ערע;;קה3 -

ף מ זײן אז .ךערמא?ט זץ־ .?נר האט .יעטץט ן?ר#ט ..ך&״עןען ציט?זער א האט סיטוס
ק ־ געהײם אלם אוים״געךןליענען נאלט הײנטי^ע אױף האט -האטער ק ךעם ע־אךע צי

מךאן .פךינצעםטין ױךיעער כער פון ןאקען
דיך די ,או?זתהיג אוג ךי ץווי^ען אװעק וױיטער ?$ר א־ז צו^טרײצן עטנואם זיף ן

Тמאלל .אלאטלןעס5 . .
ן אין ארומ^ענומסק איהם האט ןי ;עווען, טנצח טיטוסק איהם האט קהזערעני3 ;א,

נאף .געבונךען ווי פיםט די צו איהר בײ ו.עטצט ליע^ט ער אונ זײ^ען אללע’ -פין
?ו־וד .זיף האט איהם .ךעלי_קאט אונ שאן !,עלטק איז 7 אז ;עסאךט זןר האט נאןל לא;ג

סע^ש א אז ,;עחלו?זט ניט עאנטאזיע גראםקטער; דער בײ זאגאר ,מאל יאגער.קײן
אוג

״< מלאף א נװ־ ,נןרוי ?ןענ^ליהע ^עווען.קײן גיט איז דאם .אויסזעהען $אן אזוי .קענן
ע > געשניצט או־טיקטיש איז ^ליעד ;.עדעם װעל^ער אין ,שא^הײט פון עי נעװעגונג י

איהנ • סן ?ע״גלעכען א האט
חא. בײזגע- איז אונ מאל אײניגע װיעךעךהאלט ̂ער האט - ?■יךיױקה׳! -?יריוײקה.

פער- ניט איהר אן ,סעקוװ־א איץ אויף טיטום.קענן ,ן?ר װאס אללײן זיך אויף זוען
איןז • *עםקק

אין געלאגער דעם אויף אוי^עצויגען !יערעױקה זיף האט צײט ן.עלנע ךי אין
דאם ף א ^עפיהךט אונ פאלאטקע ־ךער ע י פ א^ריפוס, פחדער מיט׳ן ^
ח^י וועס- האט נאלט ײ3 הײנט .אז - ?..;יפךאןנט זי האט - ? נעהעךלןט האסט דו -
ץיןע ? פאראל בעם אויף צייכען אלס נאמען מײןי גע^ענען פאםיאן
Г1? .קרה-^חוךהךיג אװ־יפום אב^ערופען זיף האט - ?עמעו־קט עם פ׳האב יא,ז-

?ויט געזאג.ט גייעכער 7 האט - לף5 מײן ,ךיר צוליעב אלץ איז דאס -
א^ט .װאו;ק א

ס א ו ו אגריפוס. געפכאגט אונצופךיעדען האט - מיר? צוליעב הײםטט -
דײג ע■3 װעלהער אנפיהךער י?ןען1רו? כעם פאר סגולה א איז נאטען מײן װײל - ׳
דזא .טלוכה גןערלארענע ךי קצוגע?.ען;אװע ךיר ־דאךף

т געאנטנואךט ^טאלץ לאמ - פערלאהךען ניט ?ןאל טלוקה.קײן םײן פ׳האב
.ריפוס;^ג

לעג ,פערד דײן פון יאטעל דעם אונטער מיט אפשר זןם פיהךסט ת ,הייםסט וואס -
Щ װעם?ע?ו;אןען נע^ען ,^.עפ^ענער א װי ^לײף ךיף טכײםקעלןט די װלהעם אויף
אכנ ? טיטוס זוףן זײן. אונ

 אױצ ־?רקאננען « מלהמזז דער «ין יעדערנאכנ« יף1א גיינען »!ער#0<*גגע # — »אר«ל (1
.׳#*יאנען £רעמדע קיץ 8י ניט זייגען יל»»וער0 דאם *וױ׳עען



אויב >ץ

 זײן אז

דעם ־ע

די קען

 גנומ&עז
 נא־ :ן.

 זיך ;אט
סעףש א
 נןלאף א

זיועט«

 גע- בײז
§ער- ט

אין :ער

יועס־ ו

 .;ךיג

?ןיט ו

 נע־ גי

־יניאךט

?עךד׳
?;אןען

אויצ ןן

 איכאנישעם פעח־אתענעם לײ?ט א מיט ארוים;עזא;ט ןעכענ;קה האט ?כאגע ךי
שסײפעל.
 ךער ךאןל $ין א?דעכער _קײן ניט אונ איך ,װיטצק דײ^ע מיר זאללען װאם -

.אגךיפום פערא^טוואךען צו געשטאן־קט ןיף האט - \ ;הוךה פון לולף
 ין1 אויף ירושלים אין זיצען צו בעךאו־ף טלך יװ־ישער א אז ,אײנס נור ?׳וױים

.הוךתם׳ם.קינךער זאגאר אוג דודם געזעםפען ^טקךיג פ׳זע^ען װאו ךאךטען ,מךאן . . 
 די ווי .גלײף ,אךײנלאזען ניט ױספת אין אפילו געלער״ ״כער דאך װעט אןער ךיך

 שטעסען ךריפער םח אונ לעךנךגט האט וועלגער ,אחךר-װעעל ^עווען זואללסט
.נקעל־ןוי אין אךער ,ךרױםטען אין

 לײכטןיני;ען כעם טיט ךײצןןל צו אױפ^עהעךט ניט זיף האט ב.ערעױקה
.?רודער

 ^פכאגט ער האט - V פלאװןען יחעף אויף געוױםס דו סײנסט ^עלען״ ״ךעם -
.^עציטטעךט האט קול זײן אונ

. . ם. ס ױ עו ; , זעהסט ער, אט - ה.., טלף וויך/קליפער .לער הײםסט ת ל הו פוןי
.כײן שיטצ.ען צו אוים;עלןליעןען טען האט איהם . .פאלק ךײן .פאלק . .  ,סא חא .

.חא . .,קלי^ען װאך.טער צוױי ךי לןאםיש ווי .
 שפךײן׳ען צו אנגעהײלק פעם מיט אונ אךט פון.זײן אױפ^.עשפת.;נען א־ז א^ךיפום

.צימטער איןעױן
ת האט ךט מאל מיך.קײן האסט -  אנגעהויפען ןערענ;קה נוײטער געפאל^ט-

 נימ ךיף ;אללסט דו אנ^עןא^ט, ךיר האב װענן׳איך ךעמאלט #נןילו - אילזךיגע ךאס
ען איז ער .נאללוט ?עטטיום מיט חפר׳ן ל אנ  ךעם ,לעױאן אײן מיט .יהודה אויף ^

 די אײנשט־ללען ניט וועט לעױאן אײן אז ^עװאוסט ניט ךענן ת האסט ץװעלפטען,
* ןרושלים אין טרידה

ן ץ̂. איהם טיט < אללײן ^ש׳וען ניט אפער דאף איז ער - ע ; נ א ע ^ ער .  הל־ ן
.פער־אלטױאךט ווי א^ךיפוס ?יך האט - חיל זײן ארנ ,א^טיכום

ו- ,ם׳האטגעהאטרעכט װער ךאף ן.עהטט ױ י• וןעניג צו איז,אלץ װאם ,נ
.לי»אי4} ׳יעטטױם פון ?ל в געסאלט הא^עז אונטערטלא^ער ךײןע .  ,חא ,חא .

.דוא . ץי ךיאסט דו >5װעל אנטקע^ען ,אונטערטס^ער ךײנע .  ד־וינטער נאכ^שלאפט \
.צעסטיוסען

 יכײ ?,ע^ךײמ שטעלק הײנט .זאך אנאנלער גאר איז למטצט ,ת זעהסט -
 .טימוקען צו ןעסעךט וןעלפער ,־טער‘» ךער אונ »־ןזער דער »־נןער דער ,לעױאנעז
 ^אף לעױא;ק ךרײ ךי־ מ צו^גקומטק цгт\ אפיתולקוא אין אז אויף ;יט פערלעקט

אךטק ק^ עהן. .קסךגה »י :>>קוטטק לינען ^יטער קאנאךטעןז פינף אינ а אכטן

.рЬче б — ק^גו^־ט (1

ט Ъ ש ? ר י ן ו 6 16 י
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ק ,פןא^אלסען כירישע יי ^ץרײט נאןל שפעליען אויםקעךךעם אינ װישטאךק, ,אלזא ?עכעג
ווען .מח;ה אונן.ער איז גרויםם װי אונ

נאף גע» דער פלײצעס .די נעגעבען אציה ןןעראכטונג מיט האט - ף מלנה אלנןער -
עאר . ?לןל װדישער װעזענעל

 ג:לאנ אזוי - ןע־ענילןה געאנטװאלט שטאלציג האט - אונלגכע ;.עוויםם גאנ.ץ -
זיןי לעקט אונ אױנען ךי אין ?.לײך מיר ט(קוך וועם§עס;אן לײב שטאךנ־ןער .ךער וױ

אלי3 מײגעם אײנעם פון וןליעךער אללע אב שטארלען טיטום זודזן דין ײ3 אונ ,צו יי3לא
.קוק א . אל א נאף .אונז״עלע ססןה .די איז . זוילל שטאךק וןי נור ןעלעכען ךיר אץ־ זאג ן

פאל? . гщо אונזער איז ןרויםס וױ אונ
, ו נ אונ ללןז רער ל,א;ל ךעף ןןיט ^עןעלען אמאף האט - ״ךײןע״ זײן שוין זאלל -

האן׳ אטלוץה• אהן
הור• ^.עכעלעןט על.עךגיש ךערװײל האט - מענשען зооов איז לעױא^ען ךריי -
.גי צו קא«ז 13,טויזענד ?עהן ס״ה איז טויזעןד צו יעלעכע צעהן,קאגאךטק - דוםעם.ענילןעל

 צו« פול,קען ?כעןודע »•“о איז «о צו .ךײטער ראטעס צעהן - таоо איז аоо א ןאךטען
עה.ח • בעכעלען יעצט о™10 אין זאמ^ען

ם ע .ןערע^עץט לאגג שױן איז -
.נו - . ראגט ,טויךטען воооо װי מעהר אונז מיט פיהלען מיר אז שױן ת לגהפט .

? װעמק נ־אר ,דר זאגלט ,טױלטען -
?י־א? געײ ניט ^עלער״ ״ךער זיך האט מאםםא אלא אויף • • • שלנאים דײנע פאר -

.נןענ?ט.לעלע^ק . קלײבען:אוים הםיא ;רושללם ;ועט קױם אז ^עדאקט זץ־ האט איהם .
.װײב ײן1 ײער־ען איך װעל ,הויפט-מאנן א פאל . 1 גין נע^עלען זאגאל מיר ן$ם האט ןנר .

. אנצולארעגם
גע*■ איז װעלכער אןריפום .^עפלעלט בײז שוין האט - ? פלאווױס יחעף ווער -

.קיין מיר האסט ךו אונ - װאךטעל לעטצטע ^װעסטעלם לעל פון בעליהלט ווארק
דעלפק. ^עזאוןט ניט ^אל

איף האי אלע&ען ךעם ביי ןוײל ,צער דעם §ערשפאלען געוואללט דיל ל׳האי
.?חךער טיי^כק מיין ליעב ךאך . עלעל״ ״דער אונ . שטאךקער ^עװען ךעמאלם איז ̂.

.ךיל פאר . ןןרךײןען צו נור אבי ,אומצוןלײנ^ען ךיף געווען שוועל ניט איז איהם .
.ציעל ]ײן . ק . ?

. מיר האש ,שװעםטער ךער פון ^עװאלק לעװאלר יעטץט איז אןךיפוס װאם דאם
1ר די ' מלך ךעל לןרוין, הולדולעם פון ױרש שוואבעל .ךעל .אויפ^עללאלט שרעלןליף איהם

דעי .געלאכטעך א אויף ;יט געוואלק בײז איז ,כאראקטער אונ וויללען אײגע^עם א אהן
װאי? .װאלנדעל ניט.קײן אונ

 עםט;ד3 זילע פין אײנעם .״ױםיפוך דעם געטרויט פיעל אזוי ךאף לאט על
היסער לי טיט גוט לענ־ען ^עהײםקען שטקךיג ךאך איהם לאט ױםף ךער ,נעקאננעע



 שעוארק«
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נעהשע
היסער

 גע־ איז װעל?ער ,הוךדוס טלף דעם גײשפיעל אלס גע^ועללט איהם ^טעט־יג אונ
 געקאנ/גט האןען וועלפע ,טלכים אללע פון פעה^סטער או־נ לןלי^טער דער טען
עװען ןהוךה איז צײטען הןח־ופעם אין .ח^מו;אים ךי נאך  אונ ׳?זטאו־ק1 אונ גרויםם; ̂.
.שכנים ווײטע אונ נאלענטע אללע ךיך־אךץ געהאט האןען אונ.קראפט פדו איהר פאר

ה ע ג ט הוךדוסעס אין - א ה ען- עג ;.עןאגט. המיד איהם ױםיפון לעל װ
אײנע ךי װעניג נאף .רוים פ־ן ג;ץ;ער א אללײן יועץ ךער וועךד ?לוץל^ג אונ
איהם טראן א.גריפוםעם ,פלײנל טטען זײן אונטער נאף ןןר ײ־אפט פאל^קײט

אזוי ,מאום אזוי א״טרע־ךט ״ער אונ װײב א פאר ןעךענ;קה׳ן ד,א?.ען גאר זיף זױללט
קלוגע ךי אוצר טײערםטען לעם צ^עהקען טלף ךעם ,איהם געלט ״ער פאלש

 צו חתונה איהר מיט ןעבענ;קה׳ן ,זאגען צי ה׳גןה.י א ,חוצפה א !ץ־ןרועם^ער שאנע אונ
ךעם צחאמטען אונ האןען • נ־ןרוין .די פלוךער נעלױ?ק.

 ?זיט ^עלעגען איז ך .#וועפטער ךער אױף ןליקק א .געוואךפען האט אעיפום
אויגען. .געטאפטע צו

?׳יוילל ט געה ,^לאפען - א ה ק- ע װ  אײנשלאפען כ׳יױלל - ?ןטילל ט;געזאג זי א
.פעםטונג צום ציטף־טט לעל אנהויפק זיך ס׳וועט ;נהךער

געפ* האט^ער^ראקלןען - ? צוטךעטטק דענן ^ען װעט פריה לער אין הײנט -
.אגריפום ךאגט

ם א ך -קאניג גרויםסער געװאיסט, ניט אויף ת הא?ט -  Щ ןעכעױקה לאט !
.?:מײפעל א מיט פךאגט

 גע;אנ.;ען9ארוי ך,אםטיג אונ ^װעםטער ךי אנגעקונןט אמאל ̂אןל האט א;ריפום
.־אלאטן,ע3 פין

17 ם י לי ש п י ן ו 5

I I I .

♦ הו?ד אפעך^טעללטער

ךאר״ ,פײערעל .א אויף נאןל בךאנךט פאלאטקעם ווײטעךדיגע ךי פון אײגער אין
ק ^' פן ברנבה יװ־ בײפער .ךער ,מלגה רוי^ןישער דער װאל.?ט ט הו  װעלפען מיט ״ ן
 פאר ?כאוױאנט אונ גאלל צו שוטעללט ברניה .פךיסעל פאן פעקאנ?ט שוין זײנען מיר

 אין געװען ^טעגדיג ןײנען או^קאממי^א^ערען אגענטען .ע5ןײ מיליטאל. לוימי׳^ע ךי
 גע- בעםםער אװ. העל.ר האפען זײ אונ גלילז אונ שיטלון ,:הוךה ץרוי^ען װעגע?ם ךעל

,לאנל שונא׳ם לעם אין זיף אהוט װאם ,^פ;אנען װעםפא^א^ם ווי װאוקט

פרו^ער דער , פעקא^טער אל^ער א אי^על אויך זיצט פאלאטקע אונ בלנבהן כײ

2 ירױצדים( פין טאי. ליעצטע )רי
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 גױיל״ער $לײף, צו אללעמען טיט אךעמא^ן א הײנט אונ גביר: מאלי^ער א ,סאלאפיל
. אטיונים ץוןישען צוטהײלט פערקאגענם זײן האט

י י ז טדי איטער, אללײן זיף פיהרען - ׳אי?ער ?יף ז.ײ פיהכען דזאנך אײגעגע מי
ט, זעכיען אונ אויגען פעךןלאןךטע האןען ז.ײ װײל ט ^לײף וואם ני א ה - ז  דער אי

 ־ס;ל1 ״לא אז ניט װײםםען זײ - מיט׳ן,קא§ף שאקלענךיג , ז.יף צו װי ^ערעךט אלטער
.קולאק מיט׳ן זיץ טנצח ניט מען ״קע^ן שלעלטם ךאם ?חדו״ אם כי ?כח ולא

 מיר ךעךצעל«ל .נאךי׳ט״קײטען ךײגע מיט אן װײטער שוין הײןסט דו ,הא -
ט ױךיקע א^ךערע אונ ןרושלים אין זיף.לעטץט .טהוט וואם ,ןעסקער ך א  קומססט ת ,^

 כיעלפען קיםןזען א?שר װעללען זײ מען. ך,אךט װאם זאג .ךאוטען פון װאם נור ךאןז
ױך״פת? אונ ?ךיעדער אונזערע

ט נאך -ךעךנױיל א ה ט-  סאלאפיל-גאנץ אלטער דער ^עא?טװאךט .ןנהסט ני
 ;עקומקען שוין ם׳איז !^אלק װדישען דעם ןועה אונ איז אף אז ציטי׳טט. ווי איז ןהוךה

.או^ז אויף םוף א . . .שטאךט אונ פאלק ה־יליג זײן העל§ען ניט ווילל אללײן גאטט .
 זײ;ען מיר וועןן ,ןע;א;ט אויןז פאטער מײן אטאל האט יואןטער זעל?ע ךי -

 קמײ- א מיט א^ערופען ;יך האט - רום _קײן ערג.עפאלכען3ארי צײטען הוךדוטעס אין
 אב לאז ,הײנט טיז נאןל פאלק אונזער :^זיטטיךט פונדעטטװע^ק - בךנבה טײטעל

 האפפען װאם אױף ,.ירושללס אוים ןעהט:עטץט ווי ,ןעםסער טיר זאג אונ ,מוםר ךײן
.ךארטען די

?ער־ זיך .קענן וואס אויף ? ק.ערצװײ$לו;ג ך• האפפען ךענן וואם.קענן או־ף -
 האפפ־ אײנצי^ע ךי ,טויךט ךער איז טךײטט אײנצי;ע די ? לאוש טשו^ענ.ער דער לאזען

-קינךער ,קינךער אף ,אינטערצ^עטען ניט זיף אונ »טטאךןען צו איז נג־נר  סא־ האם !
 ?.עסטיוס אז ? קטיפ?.ען איהר װעט נאף לא;ג ווי - ט;אגזגעז װײטער כח מיט לאפיל

^ען ל-^;א;.ען זײגע טיט  יוךעלעף אונזעכע האןען רושלי.ם:י פרן ^.עװארען פערטליעטען ן
. ?רוים פון װאם-ציטהץ געװאיטט ױט . ה. ח ט  דעם אין שוטרון ,ןהוךה גאנץ אין ש

ק האט ^ליל :געטבײ אײן ^עסאךט נאר ט
ו צ • העל?ק נז:או וועללען היממעל פון טלאכים די לעװאךר! צו ^עװאלרי -

 - גךנגה ^עאנטװעךט שמײכעל א מיט האט - שווןפות טנואב.ע א איז דאם -
• וייללען זײ אויב ?־לא^ען נאך זײ טען טעדאךף עױטטעלם
 - ??רצעהלט װ״טער האלאפיל בעררוײל האט - נצהון טרויםקען דעם גאך -

ק ל,אט  פעךטרויט .עם האט מיר .יה-המל,דש3 אין אםיפה ^רויפטע א ;.ענ־אכט ט
ן אליעזר  לי געוואךען אויםגעלןליעןען פעךזאמטל^ג .ךער אויף ז.ע;ען באלד .שטעון ן

 אויםגעלןליעןענע ךי .ענן גרול כהן דער אונ ון גוך ןן שטעון .פאלק פון אנפיהךער
 בע״ געװארען זענען זײ אונ שטאךט ךי איגער טכשלה נצע;גא ךי ךאןען.גענןרא^ען

.וןאט־ עטארט־שע ךי פ־ן טײלען צוטךאקענע ךי אױפצו?רישען ^אלטאכטי^ט
ן קאל,על א טרױע־־ג ־־.אט - וואגד ךי פ,ין ארו־כ קומטט וואס - ע ^ ע ן ט־ט ג
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 צושיןע^עלען נןענק וןעלקע ו( תאראנעם ארעלפע האט װעספאפיאן - בךנבה לןאפף
.שטײ^ער פון ?אךג ןאגאר נור ,ציע^על פון וראנד נאר גיט

.ערצהלט וױיטער עאךטער זײנע ןעסעךלןט ניט האט סאלאפיל
ך גאנצע דאם א  גדול פלון דעם ץווישען טהײלען ךךײ אין צוטהײלט סען האט ל

ױס§ת. אין ךא זיצט וועלפע ,ױםיפון אונ ?ןנשה שטעון, ן3 יייפף
ר ע ך ט ליה3א איז ;עלער״ -״ א ה ױוןג- פ אשמײגעל בךנפה א סי - ען ענ עג  ג

ק .איהם ק ט ל א פעךקויפק... אונצוט קויפק צום ווילל, טען וואם מ
 ?יט געסאכט ןע״קאננט איהם האב איןז רום אין געווען מיר בײ מאל א איז ןןר

מ ק ט צי א .קט:ענטצי ̂עו״וען איהם פון איז װעלפער ע
ם.. ם ײ װ ?׳ .אכײנקוט^ען אויף שטוב אין בײמיר פלעלטךאף ער - .  דעייאלס .

. ךײף אונ טשוגע ^עווען :אף איף ין3
.געקךא^ען יעטץט ת האסט מעלה גנךשטע ךי ,פערקעהךט מיר זץל ךאקט . .

.אויף אפשר - .  איך האב װאם ,אזי נור ש»ארען ניט ךיר מיט מץל ל׳װעל .
.זאגען נעװאללט . _קיסר ךעם זאגאר אינ^ערעםםיךט דעמאלט האט ױםיפון ךער .

װעם״אם־ פאר וועךט אע־עםםערן האט ^עלער״ ךע־׳/ .רעדען צו דא איז װאס -
ת.. גאףן וױ ,לאנען ספ  דעםאדלער-נעקט... פערפעטטץט האט וױער זעהסם ת .יי

? אךךנונג אין וואט־ ךי שױן זענען ••אין;תשלים
.ךעלצו זיף טוינ ענן גדול כדן ךער ,;א -
? דאו־טען ניט גןעהלען א^שי־װל אונ -
 טאג אןאלדאט, איז ה;ץש יעדער ח־ל .קײןספעציעלע ניט גאר ניפט יעטןוט ־

 סאממעךם ךי אב זיף קלאפען עם װי ;רושל^ם אין לארען נור דו װעטט נאלט ־אונ
.לןאוואךלעם די אן .  בית־םטקךש- ץא' ׳ ?עןגאם- ד״ ףאוי ׳ דאלער ךי אויף או^עדום .

 אנ* אונ פא״>ערען ,פײלען ,פ;קעם ?וק שמיעךט איןעראלל ,וואךט אײן מיט ,יהויף
 אךאב־ האפען אכות אונזערע :קול אײן אץ נשךײט ילנג-װאךג דאם ,געװאוזר דערע

 יר9 ,אר;ז אן עם האלט ,ײגט־צט ,ל3| פון אוג מץרים פון עול .ךעם זיף פון ןעװארפק
.ךום ײ3 עבדים זײן צו אויפהערען זאללען

האלק, א ניט נאף איך .לןענן ךערוױיל - ה3באךנ גע^עןען ?יפץ א האט - \ אך -
.עול רומ׳ס פון ייעכען פטור גיף אזוי זאלל ןואם

 זיי האבען ,סויעק ;רושלנמים אויף ^קאוןט אי־ האב װאךטער זמלביגע די -
 ךער־ לעבען טי־ךאס האט גדול פךזן אײן ..פעךנואךפען שטײנער טיט ;עוואללט טיך

ת נאך איף ווילל .לעטצט . • • יאטעװעט ע פאר א ,זאגען и יךען3פ ^  ךא וואךטער א
? ױס§ת אין

ן ט־ט ;ן
С1 תאיאן — в ארממט .

.געלעהרטער רוטישער א — טאציט (2



? ייכ<פת אין ,ת רעךסט וואם -
 ;אלל ער ױםיפון אײגלײךען אונ פעשטו?ג אין ארײ;קךיעגק מיך ק׳רועלל ,;א -

.אונטערגעןען זיך
ק1לע צי עזווער צו טאקי ךיר איז פ׳זעה ווי -  זאלל סען קאזדו וױללשט ת אוג י

. שטײנער מיט פעךוואךפען ךיף
.זאך אנאנדער איז ךא ,נײן - . ט־ױםסע: ךי ^עזעהען ניט האןען ןחשלים-לײט .

.אריגעץ ךי אין ,ךא ךא^עען זיף וואךפט וץעל^ע ,סנ^ה . מען־ זעד,עט ױמ?ת פין .
.צעשטיוטק מיט ען2גלײ ניט מען ״קענן װעטפאשיאנען אונ ^בורה שונאיש ךעש . וואם־ .

קלןזף דעם אמ־יפו־ש פון קען ד,אךט
.?זעלזר ניט ,פאלאטכןע זײן איבער נור ?זלןז א ??ר איז .ךעו־נױיל -

.ווילל זי װאש איהם מיט מאכט ?&וועסטער רי אז זא;ט ןןען -
ע׳ ל ע כ א אויף■ קאמאנדעװעטז נור איהם, איבער נור ;יט לזעך^ט, קהזביךיני -נ

.טיטוס זוהן העלךישען זײן מיט וועם»אם;אנען אינער
 טריטי האלען געלאזט זיף האבען ,זיף צוױשק געכעךט אזױ האןען זײ רוענן

 איך אונ אױפגעהױןק גג;פארהא ךער זיף האט נאכךעם גלײך אונ אײ^א?ג כעם פאר
. <1 צענטוױאן א רײן א איז פאלאטקע

ען ט אגו - ב ךנ נ דעם&לעלק א??*ץד - עזא^ט זןר האט ה  ארײ^קוממעף• יײם ̂.
.םאלךאטען ?יװײ נאך ןעוויזען !יף האןען איהם ה־נטער

.ש2עלי $לום - . .  ^רויסקע די שלאפען גיט געװיםש לא?ט שילענא נאטטין ךי !
'.זוז־,ן יהושוע׳ש ^עג.ע?.ען ^מײ?על א האט - !העלךען

 דער ^עאננןװאךט האשטיג האט - אונרוהיג איז <з טעללאנא נור ,שילענא ניט -
.צ.ע;טוך;אן ער^טער
? ל ב ה עדלער ,ךענן זיף האנךעלט וואם אוש -
.ױןתפת פעשטונג ךער צו צוטריט ערשטער ךער איז פאךטאג היץט -
צו שוין איז ע.ם ,ווי - ט- מ מ טי ^ ע  ? פ״םטונג ךי ןעלאגערען ן

ט ס מ טי ^ ע געקרא^ען מיליטאר דאש האט הײנט נור לאנג, שוין איז -ן
.פעהל . .ליױע ^ך^טע ךי אין ארױשטרעטען מוז קאגארטז סײן מיט איף . .  כ׳װײםס־ .

 סײךעך ניט קויל ךער מיך ורעט אןער זײן,געשוױנךער דאךטען וועט סןל מײן וױ ניט
 ער• תהיג האט - לײב ךאש מיר שנײךמ מעםסער שונא׳ם דעש ווי יצ&ױן כ׳שפי.^ר ארנ

נ ךער צעהלט או - אן ױ טו ק п אויף דאף דו ווײםשט דאש צ э п з, האב רוש אין אז 
.קינךער מיט װײב א איבער;עלאזט איך

 ךײן - געאנטװעךט זוהן ןהושנע׳ס האט - ׳ קלוןעא שײגע ךי ניט ווער.קענן -
.ע;נהלםטע3 פון.די איי^ע איז װײב

   *
ם^יר&טע;• מישע1ר הונרערט איבער אלבטער א — צענטוריאן (1
. מ^־ומה אינ גכורה •;6 גאטטין н — טעללאנא (2



• כןרמנג אין שטאךפק צו זײן.^עשעךט װעט מיר אױב ,אל;א -
װענץסטענס ןעצײטע^ם איך מ״ - צע^טוריאן ךער גע;אגט װײטער האט -

 אנציטרויען דיר געקומקען אהער ךעךיןער ?יבין א־נ ,גד:הױז-;עזו הײן :?;יהאך^ען
עבען עם וועקט ת אונ קךיעג: דער אין ערװאך?.ען ?יהאב וואס ,-אלץ ען  כ־י־ן אינ

. טויךט מײן נאך עאמיליע . .עדות ץווײ מיט^עןראפט איך האב דו .
 גע^טאנגען זיינען וועלפע ,םאלךא^ען צװ־י ךי אויף אנבעווידען האט ער או: -

.ךא ניט צײט .קײן יעטצט איז שךײ^ען צו צעטלען - װײט ;ניט .  פיעל נאך פ׳האב .
ך .;עהטטט ת בךנט־., זאג,ז אלזא, ^עצאהלטע... די;ען מיניטען די אונ ־אןךבײט  ך
• צואה מײן אויםצופיהרק ■■אונטער

!הבל עךלער ,)יבוד :ראספטק ךעם מיט -
 לע־ א פלאשץ אונטערן פון ארוים;ענומטען צקטו־ױאן האט תשובזז דער נאןל

.בךנבהין ךערלאעט ע:ס אוג .זאקעל .ןער$עם
ךיר נײ אײן ?ם שכײב אונ עדות ךי פון גע^עעואךט אים איןער עם צאהל -

̂ט ער האט - בוך ■אין .יידען צום ;.עזאו
 ארוים־' ;־ך האפען עם װעלכעם פרן ,דאס.זאקעל אייפ^עבװךען האט ;הושו_ע ן3

̂עם ךעם אויף מטבעות גאלךקע *עשאטען .טישעל נלןלײ
 צוריק אונ ביף אין אײנו^עקריעןען ,גאלר דאם תרכ;עצאהלט האט בךנבה

ױאן ו־ער איז דעץאלם .זאקעל ךאם פערזיע^עלט אװענ^ע* עדות ךי מיט צקטו
■ ־גא^ען

 •*ך ען גערעךט האסטיג האט - ? צוטריטט ךער פאו־טאג טאקי איז ,אזױ -
• ױתפןז אין געבען צוי צװויםסען מינרט ךי ױ#ד א סיאיז - זולזן .;הושוע׳ם
- רעךסט וואם - ? ו ט אלטער ,דער נךעךט;געװאו זיף האט ד ץ נ ־ ל י פ א ל א  ס

 שונאים כעם טיט נאר:ד-אדות דו טאכפט אללײן אונ שונא דו.ךעם כיעלפפט גאלד דײן
.בונטאווצ;לןעם ךי - ״שונא

ט א ה - ײג װ ש בין בײז^עאנטװאךט - פה-כי  א*ז אונ רו ווי יװ־ אזא בךנ
. פאלאטקא פון ארוים :ל,אטטיג

.צוךיקגעקומטען ער איז ארום מינוט ןגטליכע אין
נ;ײ־ײ<{ װיעדער ש־ האט - ױ^§ת .קײן אװעקגעסק כאלד װעט שליכו סײן -

אויער. אױפ׳ן אלטקיחבר ךעם ירויטט
 אויפ־ ניט זיף האט - ? דורפלאזען הויפטיוואף רומישע ךי ךענן איהם ניעט -
.ל י פ א ל א ם װאונדעכען צו ןעהאךט

ע כ ל ע אן  ^אף .ןײ טרײפט טען פעךקעהרט, ,אויף ניט .קײנער האלט שליחים -
.געװיטצעלט נוײטער בךנבה זיף האט - אװעק ש^עללער .וואם

ט אװאךט -?׳פערשטעה א ה ט- י ,פלייצעס. .די טיט געמאןט אלטער ךער נ
.הונד א - איז שלירו סײן -



м טאקי איןז פעךשטעה- р у ניט.. רע?ט.
 לאגער פון טהורעם אײן יאויף שעװיזען ווירנקליף זיך האט אןער װאךטער די ײ3

.צוךערפעסט^ג געלא$עןאהין ,צוהץ.קע^ךיג האשטיג, איז וועלגער הוט*, או^רױםשער
ר פון ^עײאבען פעחשוואוןךען הוט־ ךער אין אתם טינוט ע3.עט.לי אין ע ק  י

.טורעם דיט

I V .

שטע ךי ע ער ב רו ט איז ? ךן ני נ לו ע .ג

 לאךגעני דעם מיט ןעראנגעלט נאף זיןז האט נאלט ךער פון פינטטערקײט ךי
.מעהר אמאל װאם ןעװײזען צו אנגעהױגיען זיף האט וועלהער ,׳שטערן

בע^ האןען ו\א?טער זײנ.ע י ווענן ,גע^לאפק נאף איז לאוגער רו?!י$ער .ךער
ען ייכ^ת ^טאךט דער פון טהויערען איטעתע ׳ ןןאםטיוונע ,הוישע ךי ךוי טעךלןט  האן

 ארױשעױלער װי לײף3- דור^עגא^גען ^ערוךער ןײזע^עןאהן אונחךןז נעאפפ;״ט זיך
 ביז.לעטצט האט וואם .ןרעט צו;עסא?טע א תרכגעךיםסען האט ו.ועל?עם ,וואםסער

 כשוף א מיט וױ ללײך אונ ,ױךען געװאפפקטע מאםקען - עןטראם .ךעם גע#טעךט
 גע־ פונה מיט ךוי אונ מויעךעז ױתןת׳ם בײ רײהענ-ווײז אויסגע^טעלט ;יך זײ האבק
 אד געדאכט זיף האט צײטענוףיז .אנטוהןע^ען קומטען די זאלל שונא ו־ער ,>ואךט

 שונא׳פ כעם • אויף אנפאללק אללײן אונ דערװאל־טק ניט זיך ײי וןעללען אט ,אט
• לא^ער

׳ געשראקקען ער3אי אוטזיטט ניט דארי^ער זיף האט מיליטאר רומיעןע ךאם
 דורכ^עריססען דיאןען לו$ט די.קאלטע . ^עריךעו גרויםם:א ^עװאךען ךאךטען ק׳איז

.טרוןעם ךי פון םיעאלען ךי
Ш ךער פון ווי  р у[ אוי^עהענךע ךי אונ לע^״אנען ;עװאךען אויפ^װאלןשק 

^ע־ שטאהליע^ע אךער §אנצעךם קופ״עךנע יײעכע אין אבגעשלא^ען זיך האט זו־שן
.װאהר •/ :

 ^לײכע׳ אײן אויםנע^טעללט מעוט ךי זיף האןען םאלראטק צװואך?ענ.ע ךי
 דעם לעבען פאנצער אײן אנךערער, כער בײ ?לײצע אײן כײךזעם, פעםט^לאםקענע

 צווישײך םאלדאטען הונךעךט דינע דוךןז מוטיג פיהךט צע^טוךיאן .לעכער ,ציוײטען
 ^רוים» א יוי זיך צולײנט םיליטאר רומישע נא;;;ע ךאם אונ לאגער דעם פרן טכערען ךי

§עשטוןג. ךי ארום ססנה ^ער
בעווײזט• טיטוס אונ .^עשען אןלאז ^טאךק מאל א נאף דיאןען טרושעם די

שלישציךיגעע טיט ןעדעלןט פמ.עט ?ים ךי שיז קא?ףז פון איז ערז פעךר. זײן אויף ןיף



ק זײן כײ קופזןר. מן קו  הױכע מים $נ\ם הקבל מיליטאר גאנצע ךאם איהם איז אנ
• ^עשרײק

.^בורה אוג מולזט צו די גילט סעלד ױנגער לער
,^הוךעם האפסטק .ךעם ,״מלדל-הצופה״ אויפ׳ן געווארפען פליקק א האט טיטום

.שונא ךעם ןעקוכןען ,קענן ^ען װעל;ען פק
.אלסטע אנדערע ךי ?ןיט ן־אטער זײן יעטצט ^טעז־,ט ךאךטען

 ךי נאקגע^רא^ען האט ;ועל?ער ,ןואלדאט כעם לענ״לען װאולק א האט טיטום
ען ײג3 א ןאלל ער ,לעױאן פון פאן  ־Р א Э р ע נ.ו ווי דיט ךי אויף אךלער דעם גען

ם ו נ א .ד?צט ;
 לעךןט ןיין אונ .טהוךעם א אויף;אף לעפאללען פלילןק טיטו^עם איז רײטעלךיג

 איהר נזיט קהזביךיני עגאנע ךי ^ש־טאעען איז דאך^ק .פלאמקען צו אנןעהוי>יק האט
א^ךיפוס. בתךער

 צום ^עזאלט אונ ויעלד ױנגען ךעט לעגריסט פױינךליף ןואט ה קז י נ י ך י ב
'}תךער

.?ןוץלים ,£?;אנען ךא זײנען ?{יליטאר ם з א ;ס א 8 ס V ו י אין -
.לעפךאלט פעךװאונךעךט גךיפום;א האט ף אײן ךיר עם פאללט אזוי װי -

ר ע ך לײט יים§ת׳ם ייי ?עמעךלןט האב איך זיגט אב, ניט מיך לאןט ר־עךון -
 א? עװײז3 א איז ךאם .ריסער ךי ןוי ,אךט זײןנר פון ארוים^עגאנ^ען פךיךןער זענען

 צו־ צו .סײנט לאן5 וועפפאםיאלם פון געלענען צװױםםען זײ האט אימעצער
.טרעטען

? ד £ לז אין ת האלפט אללא ,וועטק -
 ױעשען ^ענוי ניט ט׳ווײםם אז אוסלליקק ךאם ךאןל ^טעקלןט ךעם אין ? וןעןןק -

ף .קײן .מקומות ךויםסע ךי פון עם שטאמלט אללקפאללם נװ־ .זײן צו חושד  אי
.םודות אנפיהרעךס ניט.ךעם ךאך וױיסם ^ועלש פא^ער

 איהם אונ ^רוןע ךער פון גע^עןק ןלאז א ןעללײטער טיטוקעס האט ךערװײל
ט האןען ך ע ע ט .קאגאךטעןז אללע ^נ

.אן זיף הוי?ט צוטריט ךער אז ,צײלען א ןעײען איז ןאם
-רויסער ײ א טיטום האט ! כ ן ^ ע ן ע  אײף פאר - קול הויכק דעם אויף ^

ק די ע  דעם פאלגען ניט וויללען נןגעפט ךי ,בונטאו\צ;קעם יאנךעם ̂אלצ.ע י.עטץט ^
 נארען נדטע:§ערןלא פון חוצפה א מיט אונ לאטטער אולזעיע פון לאפען זײ .פך־ץ

 אתמגעלאנ־ק נצחון מיט זײגען װעלכע ,לעױאנען ^ךלער ךי געלען ארוים ךי טךעמען
 , מוסיג ,ןךיטא^ען פעו־טויטע ,װײטע ךי בין חךק׳ל אונ פרת פון ,ו_ועלט גאנצע ךי

וועלט! גאנצע ךי געכיעךט אײף צו קינןער« הטם לע^עןךינ״
 געשךיען אללעמען פאר ךזאקער האט ! ןעללאנא אונ סאךם איז אוןז מיט -

^עשװלנךלגק״ט אין האסטיג האט אונ.^ר טולרט.די.קנעפט א - ל כ די צעלטוױאן ןער
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לאפיל Щ ?:ליטיג1_קאל? אלץ נאף ס׳ךאפען ווי ךארטען ,נאךג-אויף לןאגאךט זײן .;עפיהןט
סעךגי) .נאפגעגאנגען איהם ײיפען נ־ןאגאלטק איברי^ע ךי ,לײט ױולפת׳ם נואךט

 מיט מיליטאר דאם אויפצומונטערען נןאךאוים ארױםןעף־טען אויף איז טיטום
ר האט רײטעט־יג .^בורה דין פק ̂. ^עהוי ך,רא;ע ךא־טען .?עסטוט ךי אויף אוי^ען ךי אוי

ן .לעטצט איז ע נ נ א ט  סענשען ?ויבוד׳ע אונ לײט אלטע די איהם ארום אונ ״ױסיפוך ^
ווארק • .ימ־&ת פין

 ער האט ;אהךען קינךעךשע ךי אין נאך . נט;ךער?ןאנ אלד3 איהם האט טיטום
 ^טע^דיג איז ).ועלפער ,יוךען ;עכ־לו־עטק בעם פון געהאךט פיעל אונ געז.עדוען אידזם

ק איז פאטפעיײא ךי״קלסרין אגארזז םכמים. רוקער פון ;עזעללשאפט אין ;עעען עוו ^ענער ;
.ן ע р ױ ו ו א ל $ צו פךײנךליף

חשובר ױד אונ,ךער במלכות מוךד א גאר ליעבליט רומישער זלער װעךד ?לוץלוןג אונ
 לא^ג ניט נאןל איהם האט וועלגע ,נד;ד.א ךי גענען צי אביםם חוצ^ה די האט

ט ע ל ^ •

-וועלט ךער פון פעזיע^ער איהר ,ווײטער - #עךט גע־ קאכער נאף נעם מיט האט !
ען עם נקלו̂נ ^פיט•; פאר ?ךידז־ר געלאפק אלליץ איז װעלנער ,קול םעלךקס ױגגען ן

• אללעטען
.אןט פון ניט ןיך רידיכען ױדען ךי אונ . די^על .

-יװ־ישע אױף נ־אל א מיט כךי , נאהענט נאנץ קומסק זאלל שונא ךער ,װאו־טען זײ
̂נד וועט %ר ווענן ,אנצופאללען א־הם האל א נאךנ■ געדיק ^עשוױ^ען ךעם פרן נוערען ?זל

.ארויף
א^לער אב־ .דערוױיל זיף האט - פעךאךפט האט ער װאם פערךי?ט האט הוט־ םיין -
ד אױי־■ צו־ לאגער ײטם פוץ וואל בײ ^עשטאננען איז וועלכער ,;הושוע פן בךנבה ^עריפען
שותנכ; ח־מישע דאם ווי ,פעטךאלט פונה ;רוים מיט אוג סאלאפיל אלטען ךעם מיט זאמטען

р - בעצ־י־ זײפען לײט יוחפת׳ס - • באךג אויפ׳ן האקער אלץ אויף זיף הוילט מ־ליטאר . т
עוײךט טיגער כער ײי לײב ךער - םימן טטער א איז ךאס .פעסטו^ג ךער פון ארויס טע?ס

אײדער ,פךידיער זײ ךעךןעך,ט יא^ער ךער ווענן ,געפאהךליף אזוי ניט בײךע זענען
3 דיאט . איהם זײ

א щ האט - הונד דײן מיט טאג גאנצען א האלען מיר פון היי^ט דו װילסט וואס -
רויטער ךײן סןנשױת די ןעו־צהלסט וועטען - ל י פ א ל א ם אבגערופען זיף ןיײז האלב שוין

.ניט,רעכען אןער ביללען .לןענגק ןועלכע הי^ד, אללע ווי הו^ד אזא איז הו^ד
א אויף * נײ־ וויטץ א מיט האט - טךעפפען ניט אןער ,פילאזאפיךען די.קעננטט אונ -

>נ’3איט ער אונ ^עלערענטער א איז.תקא הומ־ סײן - דו זעהקט - זוקון .יהושו_ע׳ם אנטױערט
^ןטאט אויך. ^ריעכיש אונ ליטאיגיש זאגאר נור אללײן, ױדיש ניט פערשטעהט

-אן זיך הויפט טלהנזה רי - םא־ ^עגעבען זיפץ א קשו^ה א אנשטאט האט !
א .יועט
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װאם צו יןעגש״י ,?זענשעי ,אף - ךי.קאלןז ווי געװאךען ןלאם לאגײ איז אונ לאפיל Щ דג
.?חנם פלוט אנךערע^ם אײנער.ךעם איהר קערגיםקט

דור^ע־ ןיד האט פעךד טיטוםעם ,אנ^יהויבען ווירכ־ןליך ןיןל האט מלחמה ךי מיט ור
.ליױע .ןנרשטע די צושפךײט ארנ כײסען ירדישע ךי ץווישען ןןלאגען ־אך^ען

-טיטום ,טיטוס - $ענשק גע־ בלײף אונ מוךמעל א בץ־־ױקה האט !
• ווארק

אנגעקוקט. פעוךאפטיג זי האט אע־יפום ער אט
פאריאר־ שלעפט א מיט געפראןנט ער האט - ? א־הם איפער ציטטעךפט דו - טקךינ

,איראניע ^ענער געװען
 ביךינ;קװס ^עוךען איז - טשוגעגער ,ךיר װע^ען נור ,איהם וןעגען }יט -

. השובה ױד יער
.געלאכטער א ?ןיט געוויםם עס מײנםט דו \ מיר װע^.ען הײםסט װאם — לאנג

ציט־ שװעסטער דײן !סשוגענער ,ן.עלא?טער1 ךעם צו איז וועה אונ אך אז -
טיטיטעם אויף דזײעען ייעלפע ׳ ,קריין יהוךה׳ם א״ןער ,טראן לײן איןיער ?*עךט щ ני־

.שוועךט שפיטץ פאר
אתטגע־ האפען םאלדאטען רומישע ךי ,איהך?ט געװען איז שךעק ביך־ױקה׳ם

 ךי געטךאפפען גיט איהם אין האבען אךט איא אויף אונ ,גבור ױנגען דעם ז־י^עלט
וױ זײטען אללע פון איהם אויף געשאטען זיף האג־ען װעלפע .קוילק ייױ־ישע אויף 1

י הא.;על א נאךנ•
ײמ נאקקט אזוי פ.עווען מיליטאכען בײךע שױן .זײגען יעטצ־ט  ךעם פון א

אגגעהויבען זיף האט מלהטה ךי אונ אויפגעקעלט האט שיכטק ךאס אז ,אנךעכען אי־ 1
ק ױיטער ךי ,א;כעךען דעם אויף ט;ץטש אײן .פויטטען די ״־‘א, צו־ ר אן געטךא^ק ה

ךא־ ,געןען צי א.?ןעהר זיך געװען לײפט ניט ער3ךךי איז זײא אוג געװאהר שוןעךע 'מישע
ק • ־ ;עצ* ך ^עשילןטע די ?מ. גע» לןלוג אונ פעסט געהאלטען זיף האבען ױךען פעהי^ע או

.לןלאפ שונא׳ם דעם :מײךמ טיגער
לופט ךי ׳ ^בורות .געוױללז.זעלטעגע טאג אין.ךעם האןען ױךק ךי איבעךהויפט ײךעך

בלײ־ ווי אויטגעזעהען האןען גיעלפע ׳ קיילען פלײי׳ננע פון.זײלרע ^עציטיטעךט ד,אט
געכאניעטע פין קרע?ץען; ^;סאךט נור ןיף האןען ארום רי«ם אוג אי;לר щ טהא

• רויטער ךײן ;
 נאך זיף האןען רויסער ךי אונ צײט א שוין דוי^־כט מלחמה פעךביםכיע^ע ךי

,שונא רעם אפ^עשטופט ניט פוטס אײן אױף ,װײטער קט;גערו ניט טךיט אײן אויף ’ גע־ ן
ט ;ע.־■ אלץ זיך האט מינוט יעו־ער ,:אוט^ענןעחךט רע -נ אנ- גמיליטאר רוימישע ךאם אז כ

.בארג־אחנטער .?ועך,ר אנ־אל װאם זיך רוקט װײטער, געך,ען צו שטאט
טיטוס - ?יךיױקה ןיך צו ^עמוךטעלט שטילל האט - ? ךא זי־ טהוט װאם — םא־

V צעסטיום װי סוף א;א האפען אויך ןועט



^טעקען־ אנקזל&י ךי אןער ?אךאוים נור פלי?{צעט פאנציר ?:יטום׳ם ,;יץ

• ?ןב
,ג־עך^טײהט .ז>ר אונ טהורעם הוי?ען .ךעם פון אלץ בעמערקט װעספאם;אן

.וױיט נאך איז נצחון צום אי>׳
, א ממט ,א - ך ?גר -ברו זי .מיט אךבײט טיטום וױ קולןעגדיג, צו ,אללײן צו

ק די ,געלאפטער .קײן ניט איז װךעלעף ךי מיט - נוטץען אהן פחות אללע אן ך ה  זי
 װעטי אניט ,או^עךדיעלפק ןןלײנעם דעם עדאךף3טע ,פויגעצעף וױלדע ווי צולאןט

 ניט־ געוויםם וועט אוג ױ;ג אבײזער איז ״ער ,טױךטק א ברײנגען איל.ם מיר טען
• לאז,ען5א

באלד־ זעננען אנפיהךער אללע ארנ־ ,אצײפען }?^עןען האט ן א ; р א פן р ע ו.י
.טוךעם פון ;עגא^ען אךאפ צוזאמלוק איהם מיט

. ,א״רעש ,אנעפילךער ;עװאךק ם׳איז טרובעס״ פרן געציטעךט האט עךד%די ךי
ק מינוט אײן אין איז מיליטאר רוימי^ע גאנץ ךאם פיםם. ךי אויף גע^טאננ

פערשיעךענע■ שיטען צו א^עהויןען דןז האןען װאםסער אלויפעך;קער ווי
ק ^ אטו  אללע נם,.קאמאנךא;ורעס-פאסיא או.נ.טער פוםםג,עהער אונ .ךײטער .מיליטאר ג

 ?ויט. ם׳איז אז ^עדא?ט; םיהאטזץ־ אונ פעסט^ג פלגקטצום אײן אין ונעגאעק זעג.ען
. פילןעם פון װאלד א געוואךען אױ^ענואקםק מאל אײן

^מײ?. צו אויפגעהעךט ניט האט - אלטען ךעם גיט לײט.ךערעםסען ױתנןת׳ם -
ק ן בךנבה ל ם יהושגע ן א ך  ,בריטאניער ?!חוךידי^עפ פעךמרה ךי ניט זענען -

ך אה, ײ נ
י־־ ?עטערקט פעס אץ האט - ? ;עלער״ ״ךער זאגען יעטץט וועט וואם ,:ו -

.ד־עם פון,קאפף רויםשלאגען יעט?ט שוין .זיף ער וועט אוים סיװײזט װי - ךינילןה
.נךױן ױךי^ער לער אונ מיר מיט שדוך

שײנ־ איהר וועגען געלןלעהךט גיט װיר.קליף יעט^יט האט אויער געלער״ ״דער
 שרעק־ ךי טהורם פון.זײן קט:צוגעקו האט.ער ײחד גרויס; מיט .^טאל;>ק״יט אונ גןײט
,נעסענטער מאל א װאם צו זיך קט;רו װעל?ע ,מס^ה ליכע

 איז יעצט אז פערשטאנק האט ;;ר טהוךם. פין אתנטער איז האקטיג
 .שופר ^עןלאיען וואקנןער דער האט װאו^ק זײן אויף .שעה ווילטי^פטע ךי קומטען

אציטטער־- פיט נאפלעים האט ״ױסיפון״ אונ צונויפקומקען באלד זיך זאלל עולם ךער
ט לײטליך אונ הויך קול ?נכען :^עזא̂ו

ויעלקעיגעסערט־ נל/:לא הײליגער לער פון .קיגלער גאטטם ױהוךה! גליל פני
 זײ־ מיר אז ,לעךײנקט ,ווארטער מײנע אוים ב,אךט ,אבותינו אבות פון :אך אולז צו

ז האט גאט .קגולה״ ״עם א ;ען  דיע־ ןאללען ןןיר אומות אללע פון אויםגעלןליעןען א̂ו
ק ̂ז ן?ר האט ךליןער אוג .אנלערן ניט.קײן אןער ,איהם ן  אונ ^בוךה ^עשאנלןען אר
.שונא גראםסטען לעם בײשטעהען לןעגגען זאללען ל,יר ,פח



ע פאלק גאטטם פאר דיג  אונזעכ׳ב ,^עשפאלטען _ים .ךער זיף האט וןביאים אונ
 ךעם אין ,טרינקען דער צו ,שו^אים ךי ,מצרים ךי אונ בנבשה דװ־כציפיהךק אבות

 פון אונ מן מיט קינכער אוים^עךןליעבענע זיי^ע ^.עשפײזט גאט האט מךכר וױםטק
 געבען :;עוואללט האט גאטט ׳ אז .װאםקער ןעשפריטצט האט פעלזען פון« ,שטײנער

 פױגלען• מיט ןעװארען ןעדעךןט מךבר ךער איז ,לםסק צום פלײש פאלק ליעבען ןןין
 זאלל פאלק ױדישע דאס ,שטראם זײן אײעעהאלטען האט :ףדן ךער .הימקעל פון

 מויעכען יךיחום .ישךאל ארץ אין פיהךט וועלפער ,טײך דעם אויןער^עסק טרוקנןק
 הײ* פרן נג;קלא; פרן,ךעם נור ,קוילען אונ או־סאטען ךי פון אײנ^עפאללען ניט ^ענען
 .גפעון אין גלפליפען שטעכיען זונן ךי איז פעפעהל נכיא׳ם דעם אױף .שופר ליגען

 צו־ ןעשאפפען ד האט בורא לער זיוןט ,מאל עישטען צום אבגעש^עללט זיף האט ך
 אויף גע^ליעפען !טטעסען איז ז^ן .די .ןרואים אללע אונ װעלט ךער מיט זאמטען

̂ען זאללען װדען ךי ?ךי ,אךט איהר .שונא ךעם זײן טנצח .גקענ
-פבודו האלץ פל טלא ,ץבאות ה׳ ,קדושז ,קדושז  איג פרום פלוץל^ג האפען !

.םאלךאטען ױךישע אללע גע^עפען געשכײ א הסלהבות .מיט
 אוג וױיבער ךי א;אמקער מיט :אכג^עשײלן האןען לןדושו- קדוש,זלןדוש, -

 קוקען צו םאלראקען ךי ארום פערזאממעלט ?יף האפק ולעלפע ,ױולפת פון קינכער
 פאטער־ ז״ײער פאר שטאךןען צי גע^ךײט ולעלזען פאטעךם אונ קאנגער זײעכע װי

• לאנד
.הימטעל צום נד:ך,א ךי אויפ^עהויןען ״ױםיפו־ן״ האט ךעמאלט

-אדוני ,אדוני - עט א מיט ן3אױק.געשר;? ער האט !  אײך נאף ארגז שיק - גען
ז שא^ק , סילף דײן ןאל  , שונאים אונזעכע אונ דײנע איןעו־ רעםנצחון א^אל נאף א̂ו

 הילצעךנע אונ שטײןעךנע ציי בילןען.זיף אונ גרויסס.קײט;דײן פרן ניט ווײםטען וועלכע
!.קינךער ^אטטם ,מיר טיט ,וגליל: ;הוךה פני ,מיר מיט !^אטטער

ען איז אונ.?גר עאנג .מיליטאר יווזפתיס פאר פאךאוים ;
ק :יט גאר ס׳איז  אזוי ןענומטען ךןל ס׳האט װאנ^־ן פון פערשטעלזען צו געע

 האבען םחנה רוימישע ^רויםפע אנטקע^ען.די ,זײ .ױדען ךי בײ מוטה אונ פח פיעל
 ניט רוימער ךי האןען דאף אונ ,טײף א געגען װאםפער שיםפעל א ווי ,אויםגע^הען

.דורות שפעטערי^ע הגבור׳ם שמשון זײן גוכר ;עקעננט
ק הימטעל פון מלאכים אן  לעכעךען פײ װײל ,זײן בײהילפיג ^.עמוזט די ה

 בע־ ,^דוני״ א;עשרײ מיט ,.לײט ייספת׳ס האפען רוימער ךי פון ציטריט שטךענ^ק
.װאונךער ווילען

 אויפ־ ניט אלץ נאף האט טלחמה די אונ נאלע^ט ;עןוען שוין איז ;אפט די
.נעךיעךט
 - טהוךם ךעם אויף ביךי^קה ;עװאךפען פעם פון זיף האט - נד;שא א ,הךפה .א -

. צוךיק אבטךעטען זאללען רוימער ךי ,זאננען ^עהאךטע ױט



.יויללען אײגענ.עם סיט׳ן אב נ־ט טרעטטק זײ - . דוננןעל־ ךי ;א^ט ?ײ נור .
.א^ריפום ויעפעךנןט ;פש תס3_ע מיט האט - נאכט דער פון ,קײט

!.זײ מיט אויך ךיאלט ןי ,לא !נאכט ךער פרן דונקעלקײט ךי -
 - פניפ טיטוסעס פון חךפה ךי פערךעקק װעני^סטע^ם װעט על_קייט(דונ.ל די אט

.קהזביךיני געשריזןן זיך אויםטער האט
 פערריפטען >טײן ךי אגיער נאן־ פעךדאךןק.לןענן האט דוגקעלקײט ךי װאם -

̂ן ךער מיט אונ -נצחון .ךער קומקוט זר .ןערורייטנן צו .זי פרובילט א^ךיפום האט !
ר ע ך ךער וןערען ןעטטעל-ײץליטאר ךײנע טיט אפ#ר וועסט דו אונ נצחוןי -

.גבור
ײן, טיטום. זיץךײן לועט ךערגבור -.נ

 - מיינם זײן װעט ירושללם ווענן ךעמאלם סײנער ו״וערען װעט .ער ;א ,מײגער -
.ןהודה פון ?ױנזיעםםין לעטצטע ךי געזא^ט לייטץ ?ןיט ?אט

г а י י ׳ ״>■ י
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מלחטה ךי ט י ה ע .שץעו־ « ג

ט װאונךער^אנע א ^עװען װיעךער ט׳איז אונ ״נ  פוללער רער פון .בעלוכטען נ
..לבנה ליכ.טיגער

 בעקוקט אונ טהולם א־־פ־ן ^עקטאננק נא?ט ױי.לענע אזוי װיעדער איז טיטום
 ,פךאבע ??ר^טער אלעעלועענער .ךער נאף ,יעטצט .ױלפת .פעפטונג ך נוײטען פון

 אײנציגער .ךער .פעםטוגג נװ־אץדער ארײטעטהון טחשבות סעלד׳ם ירנ;.ען ןײגען.ךעם
 צו־ צו םקאלעס הויכע ךי אײ^צו^עהטען מינוט ךער אין איז לעגיען זײן פון צוועק

 אונפערשאמטע ךי אן זײן צו נוקם זיף אונ וואט־ ׳?!טאכקע ױלפת׳ם ^טעטטעכען
 סיאוחע אזא ,אנגעטהון מיליטאר רוימי^ען ךעם אין טיטוטען ,איהם הא^ען וועלכע ,ױדען
 מיט באקען .די איהם פערלויפען ,ךריןער אײןלעראגקען בײ ווי ^פמןךט .ער .דוןפה

 אױםדחקק ךער פון.ןײ ט־פער^ווינלט אונ חךפה. פון לןאליר פלאממענדי^ןן ארויטען,
ת מוט פון .אונ.גמרו . .

 אךאב איז ער ווענן מלחי!ה, יםוריםאין טאג אגאנצען נאף היץט, אט ^בורות!!
 פערכײגע־ זע;ען איהם לעבק ווי געזעקען האט..ער ,פעלד י^אלעם ,הויכען ךעם פון

 װאונךער־ איהךע ווי , ?עהעךלןט האט טיטום אונ ,?יתךער .ךעם מיט קהזביךיני גאנ^ען
 פער-׳ אכער «געלאקקער פין .אטיע;ע מיט געגע?.ען א?נלישץ ען3הא אוי^ק ליגע

.»הטוט
- ? אנפיהךער ייעען ךעם ^ראטולירען טען וואם.?ןענן ס־ט -

או ךי
3 אזוי

?עליי

ארוים
ךאם

ם׳הא?

 ביריני
 ו ךיר
, אונ

פי ם 'י

לא?ע

דיסלכ

 םיי אז
 װאלג
אויף

 ז זיך
סיש״

ן פיז
אויף

לער
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 װאונךער־
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.פאךפײגעדזקךיג ^עפךא^ט איהם ןי האט -
.ױפיטער ,אה !ו^ראטוליךען - . 1 דונןעכען אהי^עקו־טמעןז־ײנע זײנען װאו .

ען אךג י םוף א געהמען .עס מוז מאךגען ,-ל
 מינוט א אויף אונ וואל איןער׳ן צױיק אונ הין געהען ж א^עהויןען האט ?ר

 ;עהאל^ען זיך ם׳האט וועלגע אייף , סקאלעם ךי פון אךאן^ענומסק ניט אויןען ז־י
 ען3צוגעןע נאך זײ האט לבנה דעו־ פון שײן ךי .ױל§ת פעסטונג ךי פעסט אזוי

• בילד אוננאטיךלינגער פערצױןערטער א ווי אויםגעזעהען האט ארום אלץ אונ הן סעלר
?גןעס ריע?ט(ך ךאם אשא^ען אךט פרן אויף זיך רידךט ךאךטען אט

.ןןאנד .פע^טוגגם .ךער פץ ארויס . . ש ?.עם איז װאם .  ןױן, אמךאה צו א?ע;
ר Щущ .קײן ניט איז ךאם .........ח;ה ^רויס^ע א נו

. ? ^לא^ג א צו װאלף א . .  ןועל?ע ,^רוב טיעפע א אין זיך עהאלט3 ח;ה ךי .
ען ט׳האבען אן ^ך ס ס פרדיםסע ךי אוי ^ ע .........ווץטעךצײט ,גליל פון ר
ר כיעלפט נאטטער א - ע ד ץ ו  ,אה !מלחמה אונ ליפט ,טאג ב׳ווילל י ^ו

 איי־ וועלל ?־׳אךגען - העלדד ױנ^ען דעם גראטול;ךק:מען щ װאם ״מיט קהיזיךיני3
.........װאס מיט װײזען ךיר
געקוממען. אויף איז מאךגען״ ״ךער אונ

פו׳ ווע?ן ,פעװעגען צו ^געהויגיען וואם נור זיך ד,אט לאגער רוימישער כער
 שונא׳ם לעם אויף ;לײך םאלדאטען ןעװאפפ^עטע ארוי^עגא^גען שוין דינ.ען *יהפת
• לא^ער

 מיט מוט צ^עו&בק זיי האט צוטךיטט .בײם מפלה נעכטיגע ש־נא׳ס ךעם
 ןעפאללען, צו א^עהייפען אללײן יעטצט האפעז בעלא^עךטע ^װאפע די אונ ליסלםבות
 ןיף דאקט פע^טו^ג, פון.ךער ארוים קך;עפט וואם טיליטאר, ךאם א^קונןע^ךיג *-

 ױלפת פון ^פאלטעל יעךער אין אונ צו^עדיען אויפהעכען ניט מאל גאר.קײן אזס׳וועט
 יועפפאםיאנרם ^עװא^ךעךט זיף האט - םאלךאטען מיליאנען ארום זיף װאל^עכען

לעױאנען. ױךישע די אויף
 האןען ,פאךנאכט נעפטק װי אזוי .פערד ךאם ךערלאנגט קען האט טיטוקען

 ווי האט, פרי^צעםסץ ךי ,?־ליקנק ביךיױקה׳ם מיט ;עטראפפען וױעךער אוי^ען דינע דןל
.ןעװעגו^גען אללע זײנע ןעטען־קט אט ,ק׳שײ^ט
 ווײט ניט ,לאגער פרן טיט^ען אין פאלאטקע איהר ^עןען ^ע^טאננען איז זי

 ^תן־ער ^עווחען.ךעם האמ־ דער מיט אונ פאלאטקעם טיטו־טעם אונ יועטפא^אנום פדן
• װךק ^עשאטען אלץ נאף ךך .ט׳האפען ייעלפער פין ,פעסט^ג ךער אויף

אגרי* צו אב^ערופען זיף זי האט - ךי״ער^ע גאר ןעפאללען זײ ? זעה?ןט דו -
 אין ^לויבען צו אן שוין ן׳הויב - ךערלאךק су. .זאלל טיטוט אז הויף אזוי גור ,פיתען

.נבואה ןער
אר ויאם - ,'געפרא^טשן־עקק אהן :יט ז^ךיפוס האמ - ? א;בואה פ



 ביז.יעטןט כהן״ אסרון־ אונ לעטצט .ןײן .װעט _ק־שט אן נביאה דער אין -
ק ענ שטע רויטער^עװק די ן • וועלט ךער אץ ױ.׳;ו

-ערשטע ךי פלייויק וועללען .זײאוג - ד״ ער^על.אהט3אי איהר טיטום האט !
.בעפאלל א פון םי^נאל א ?לאז.ען צו .;ענעןען ?.עפעהל א אונ ;עשרײ א מיט ידײד

 אגט^ענעי אױםגעשטעללט אנכערען ךעם נאף אײנם זיך האןען ,קא^ארטען ךי
.שונא ;דןיס

 טיאיז .נעפטען װי פלערךיגער נאף געװאכען מלתטה ךי איז צײט קורצע א אין
א^ק געװען לטױער  יוהפת׳ם-לייט אךער ,ױס&ת ןעפאללען רויסער ךי אויב ,צו;

̂ע געוןען זײנען ייכען די • ל_א;.ער רױמישען ךעם ־שטורמען  ךי פון שיםסערם ̂.ענינ
 ,רי?טיג געטראפפען האפען שטײגער אונ קוילען פלימןנע זײערע אונ פײלע־בוי^ק

.שטכעקקעם װײטסטע די אויף ןאגאר
 »א^ציר טיטוסים אץ ביךיטקה אפגעחפען זיך עך^ךאקכןען האט .זעהטט ת -

.שפיזען ךרײ אךײן !ײגען
ם א ך  אט - א^ךיפום פעטעךקט האט - פײלען בור ,שפ״ק _קײן ניט .ןײנען -

.פנים אין שוגא .ךעם שוין זײ ער .׳וואךנ־ט
ז ער _לײ?־ט3 - אן ט אהן ך א ה ר- צי אנ פ .ביךיױקה בעאוגתה־גט זיף א
 אונטערגעסען לאזעי ניט ןועללען פאלךאטען רײכוישע ךי מורא .קײן ניט האג -

.פעםסערן א ;אך ,פאןצ־ר ץװײטען א שוין טראלט אט . העלד ;זײער
 חךכ־ ז־ף ;עגכײט ;עווען שוין זיי^ען ױךען די ןוענן ,מאטענטען ^עעען סיזיץ.ען

 ,געװאךק שיטטערער .:עטצם דינען ןועלכע ,ךײסען רויכוישע ךי צוױשען שטו§ק”'צ
г а רױמישע פרשע אױם^עװאקט.ן ל׳כעךד פון ווי זײ?.ק א?ער פלוץלווןג לא^ער. צום 

ק די אונ לןאגאוטק אן .קומקען װײטער ;עלאזט ניט שונא ךעם ה
̂ען ך״אךען ^עלאזט וואנד .פעסטוג^ם כער אויף זיך האבען דעמאלם  אונ .קלאו

 װעלכע ,קינךער .ךיעךע מיט װײןער ױךישע ךי גע;אמ?עכט האבען דאם ,יגעװײן
 אונ ״אדוני :קולות די^כע .מלחטה ךער צו צרגעקרפקט זיף נד;װא הויפע ךי פון ־האבען
.השסום לב ;עמען.עד זיי^ען .לגאטט״

 ךאס איז לײדער .מאנ^ער ךי מוט צונ;יגע?ען האט גוײבער ךי פון ^עווײן דאם
 מיט נאןל האפען זײ אונ - פערץווײפלונג אונ יאוש פון הן/להבות א ^עװען שױן ־אבער
 מעהר פיעל אזוי טאל צווײ ^עװען איז װעלהער ,שונא ךעם אב^עשטופט היטץ ׳םעהר

פמעט .ערד שט^על פאםם לאנןער איז,ךער אךט אזא אויף .ןיי פון שטארקער ־אינ
. םא?ט אין.יהוךה׳ם ךא רוס׳ם אין ךא ,געווען מיגוט ;״לךע

 ךאפ געמונטערט ,®ע^לאף ווײט ווי אונ ןעטעךקט עם האט וועםפאם^אנום
 מודה געמוזט אןער עך האט זיף אין ,זיף פון בײשפיעל א געגעפען זײ אונ •ס'ל,יט.אר

,טענש־לן .;עײז פון כמ ךעם מיט ניט איז ,ייוזפת געדיטען וועט ז?ר אויב אז ,-]ײן
.גט:פעלמא רום וואם ,איפא^ען שךעלליק^ ךי פיט »ר
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 רויןער ךי אונ םוף בײם אויןז שוין האלט מלחמה ךעו פין טאג ץװײטער רער -
ט- פון געךיהךט гд פוטם אײן אױף נאף זיןל •האןק ך  ןרי״ א א^ערופען זיך האט א

 אויס ס׳ווײזט ווי - שװעםנ&ער כער אויף ?לייקק א זײט ךער פון געװאךפען אונ פום
ײ .איז .װאםסער אונ פײןנר צװישען ווי אונטעךשײד אזא טהץ כיז זא;עץ פון טיטוסען נ

װי איז אללענפאללם - כה- ךײן ביז ךיר פון עם;אהק^ער.  עעם טיט האט טלו
.בידיױקה ;ײאנטװעךט

.רוים אויף בײז פונךעםטוועגק.געווען זי איז זיןל $ײ
 ^.פע?ער _זײ וועללק אזוי ווי ,יוספת ,נעךיטען ניט צט;.:עט .קענןען זײ אז -

ם?- פאר־מיר אייננעהמען של: ת  ק3לוי4 טען מוז וויללקדיג ניט .^עטראפט זי האט ן
, אונ ס ו א ע ? ט א פ גבוךים רוימישע גײיסע ךי אז ר א ז ע  גענוממען ?ןיט האןען צ

 גײטט .ךער אפגערופען האט.זיף ^עלעך ״ךעם אין אונ ,גדולה: רויטס אין.ק?)־ זיך מיט
 גלנת ןעך^עךט האט ;ועלקער קלף, שפעטעךי^ער ן;ער ,ךוד ױנ^על ךעם פרן

.........,יהפלשר»
ן כךננה א:;עקומטק איז וואךטער ךי נײ . .יהושוע ן
האט א.קת רויקער ךי מיך האןען הײנט - אפט- }עמ ײז ט ?ר ב  א סיט ^עזא̂ו

 אונ־ זיף האןען װעלפע ,,קאגאךטען די פ.יי אךא^ענומטען נים אױ;ען די אינ :״ג
.לאגער א־ן צוךיק^עקעהךט ..מוטיג

р ילי■3׳1 ?יײ-ז• געוייזען װעניג זײ האןען נע?»ען אונ היץט ,אמת - д о די 
.טיטוקען ^עזו?ט אויגק ךי מיט אונ ביךיױקה אפגערופען זיןל האט - טטאןע ■ױדישע

.;עאנטװעךט נרנבה האט - אץ־ מײן ךאם ניט ,פךי^צעםםין ,נײן -
? וואם.ךענן נור -

-בץ איף אז ,גוט ךאף ווײם פךץצעםםין ךי - פראצענטניק א - עלי:וז לא ,
.פךאץעןט טיט חוב מײן ;הוךה פון א^צו^עהטען געךעכע^ט איף האב הײנט -אונ

? אזוי ווי -
 דיגען ױךען ךי אז ,פךיה בער אין '>טעןקט3 יט̂ РП האט פרינצעםםין ךי -

 אפילו זײ רוימער ךי האבען לײךער ,לף3 זײער .פע^ריסופע; יימפת פין ־ארויםגעגאנ^ען
עף נכ»ען;האלא אךעטע הײגע אונ - לא^ער ב*ז׳ן צ^עלאזק ניט ען ען; ײן  ווײטעד װ
. פךיך,ער ןױ אזוי מיר נאך

ליקק3 בײזען א האט ער אונ וויטץ ^ראנען בךנבהים פעךשטאננען האט אגריפזם
. ןךאצע^טניק דעם אויף ■^עװארפען

 ך,זר ,?ר אז ,ררעכ־ען געװאליר זאלל ^ווע?וטער זײן ,געפאסט ניט האט איהם
 ןיײצפ אונ;עטצט ,יהודה:פרן כיכנסות די פראץענטניק ךעם בײ פעךיעץט האט ,טלך
 рр.?יט קאט א^ריפום אוג פאךכײ שיי] איז »עךמין ךער ןױיל ,איהם סיט ברנפה ;יף

ה .1»י.קײן;על3 אונ ^לו;
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V I .

• העלךען יה־ישע ךי פון איינער

ע3 פון .עפעהלט3 ניט האט ןעראניעטע אונ טויךטע .קײן מ1? נור ׳ צדךים ײן  י
ע ע3ךי3ע3ל.ע ^ אג פ ע  _גא?צע ךי אין ,שטאלצילק פיעל געקענט ניט רוים האט ג

ײן אײן נרר ?להען״ ״אין צו;עליטק ^עלו^ק ז.ײ איז צײט א ען-  ךאס !אײנציגען װל
ק3 צי #ווער אביםיל איז  ױךי^ע .די צפילר ע#טעטיגען3 א©ת ךעם אןער לוין

.שונאים . .
 יװ־י^ער א ען3גע?לי קוטעסק מאל איין יט3 איז מלחמה לוטיגער3 ךער אין

ап .{ײגע פון אפגעױםשק .טאלךאט за, תו אחת אונ  שונא דעם גײ ארײנצופאללען ן
.נד;ך,א ךי אין לעבענךיג
ק העלדק יװ־ישע די אן  אײנלאדו?נ שונא׳ם ךעם אויף ״געװארט ניט אניער ה

 קײן .^ורעךט אײגעגעם ךעם מיט לעןען לאם ^ענומ^וען זץ־ פרײווילליג אללײן אונ
.ען3ע3ועתע3אינ ניט זיך האט אײנציגער . .
 ארגםטען דעם אויף אונ ,שונא .ךעם ?ןיט ג.עבאר;־ט זיף מינוט לעטצטע ךי ביז

 לער האט התענען צו אנךערעז ךעם א.גלי?_קײט3 גיווען.קײן ניט שױן םיאיז אז פאלל,
 טויךט דער ןעם^ער .פלוט אײגעז אין שוועךד לי אײננללטלגקט קאלךאט ־ודישער
■ • װעכען צי .עפאנגען3 אײךער

 אפילו איז איהם אונ ם״יה?צו־ ״בין שטעסק ען3ע?לי3 לאך אןער איז ױד אײן
 ער ,^עהסען צו ען3לע לאם אללײן זיך טרײסט לעטצטער ךער געװק בעשעךט נ*ט

 .לײב הנל׳ם ?עץטודיאן ךעם אין שװעךט אײן אײנ^עשלא^ען איט״עט אזא ?ויט האט
 האלץ שטיק ^רוסען א י.וי ;לײןל ,קלעף:^טי אויף צובי־אכען ךןל האט שוועלט ךער אז

ען3.ע3 איז ױר דער אונ  ארומ־ איהם אויף זיף ל־׳א^ען זײטען אללע פון .אפלאנדיג לי|
ק. ווי גלײף; ,םאלךאטען הפלם געזעטצט ביענ

 דעם ?ױינגען ^עלאןט װעספא^אנום האט פריה ךער אין טאג אנלערען אויפץ
 וועךען געװאהר .ער ןועט איהם פון אז האפפגולג אין.ךער ,זיף צו םאלךאט ױךישען

 ךי אויטהאלטק נאף מקעננען ווײט ורי אונ נג;פעטטי עלא;עךטע3 ךי יער1אי נײעם
■ ױמפת אין כוחות ױךי?צע

 ךאש ,פאלאמלןע אנפי־כעךם ןעם אין אךײ^געפילזךט קען האט ?,עפא^ענעם דעם
 האןען האר שוואך^ע ײנע2 אונ ם(װאוך מיטטעלער פון ,ױד אלטערער א געוןען איז

.לױןגן3 צו אג^עהויןען.עטנואם שוין
. חוצ^ה אהן אןער ,לעזילט אין װעט»אםיא;ען קט;אעעקו ךלײסט האט ער

ש א וױ אויםנעזעסק ך.אט ק אויףדער טהין צי וואס יט3 גאל שוין האט ער3װעל ,ט

 < *ועלט
ק^ײטשז

הײ אונ
ד

 ט;לןאננ
פרן ת

אנ פאל;

וו האט

 23אוי ךי

צו ניט

ני לאך
 ועלען

 א^פיו א
 שיקט
 ש> ךעם
 א ךעם
ה נ ו  ■I פ

 איטצו?
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איטללי

^לע??

וואלט
ןיקטע

כןלײנע
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 יודישער א
שונא דעם

 ךי ^קלײלט אפילו האןען איהם ,חן מלא געװען ^עךלט זײן א־ז לרי>יער אונ ײעלט
י אײגען זיי^ע פון אויסךרוקק ^עלאםשעגער ךער אוג אין^טערן קגײטשען
.געפךא^ט וואםפאםיאנום איהם האט — דװ ביםט ווער -
 ױד א ^עװען איך בין יעטןט ביז ,.;עװאלק איז היר פון װאם ךאך די.זעהטט -

.גאר-ניט א איף בין הײנט אונ
ק האט ;עזיהט זײן אין אוג .;עפא^ענער דער ןע^גשוועךט עןטילל האט ^ע־ ט

 װעקוט סײ ו.וי םײ ? פךאגען דאם גא^צין אין גאר מיר טויג וואם ״צו לימננען: ט;ר,אננ
.װיםסען צו טויג ךיר װאם דאם רועכען ^עוואהר ניט מיר פון דו

ם א ך ײ ניט הײםלט -  װעס־ אלגערופען זיך חהיג האט - נטװאךט:א מיר.קײן נ
.אס;אנום5

י ך -1 אדיססע^ן פין נאך שטאמלט זי אאלפוע. ^אר כוײגע, ניט איז לשוכה - ) 
..^עפא^ענער .ךער .געא^טװאךט נ§ש .עןסת מיט וױ האט

י ו ו האט ךיר מיט סען .קעלן כ׳זעה -  אונ א^ערופען זיף װעספאסיאן רעךען-
 אפער דיך ^&יעל - פנים חנודיגען סאלדאטט פון.ךעם ארונ&עלגענומסען ניט אויגען ךי

, פון ,קיסר לער ייי אזוי װאךטער ךי מיט פיעל צו גיט י ק ל א ט י  פעךארפסט ת א
 דו הא^סט שיר מיט אונ הזחי ורילךע .קײן גיט בין איןז אז ,ןעתעםטען צו ניט ךאף

 ארנ שטשלה רױמי^ער .ךער פון ביתער פךײער א כ׳בין ,ךבוךים .קלאהךע ךעךען
 אסערגע־ מיף האט דער.קיםר ,.ער .מיליטאר רןםר׳ם רױמישען דעם פון אןפיהךער א

 ׳ יהולה אין שלום אײנפיללען צוריק כ׳זאלל - לעטא^ען דועלךישע זײנע מיט שיקט
 איטער וזערךשען אללין וויללען װאם ,פךיעךער אימנלע ניט שסאקט װאם ,שלום ךעם
 אפאלשער מיט אונ או^ליקק. ?ןין פון ווערען ךײך אונ פאלק װו־ישק ארעם ךעם
 אונ ק;עטט: פאר יוךען ךי מאגען צו איז כונה רויטם אז בוגטאלוצינןעם ךי זא^ען כונה

ת.., אײערע פון אמונה ךי אוטצופרײנג.ען  נאףקעהר אונ י>ךפל.אנךטע5 ךאם אונ אבו
 אללײן ןיף מאפט אונ ;ואךטער נארי׳אע ךי אין ^לויפט לק;טא או;;עבילךטע ךאם

.אושוןלילןליף

 פין.דיעכע פאלק ?לענךע ךאס ראטעווען צו אסערגעקומטען טאקי גין איף אט
נד.;הא אנפידיכעךם של.ע?טע

^.עאנט־ ניט וואךט א האט געפאנ^ע^ער דער ,אפ^ערולט זיך האט וועםפאט;אנום
ק אויןען פערטרױץךטע ײ;ע1 נור ,וואלט אן  ״אומ־ :^עזא^ט ךײטליך ס׳שיץט ווי ה
.קונצען״ פאלשע די נאך טוי^ען װאם צו ,לבורים זיקטע

 גאנץ א .דיר אױף האלען לארטער מײגע אז ,איל .ךערקאגן פנים דײן אן -
 אךט ךײן אויף איף - אנגעהויןען ןױזגלער ).ועספא^יאנום האט - וויךק^ג ךןלײנעם
,ניט מ*ר ;לויב ,גיט ;האלץ גוט שונא׳ם לעט <{ין ^עיןלוילט ;יט אױף אפשר יואללט

 .?{•ה״ ט ״הריכה פזן הע־ד בעװאופטער דעי ,איטאלקי £ץ קיםר דער— אדיםסעא (1
3 ירױצלים( ,־]в טאי. לעצטע )די
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 ?׳> וואם ,נואך^ער אז.מײנע ךיר מיט אײן אויך ?:ישטיכם ,שכל ךײן ךיר הײםםט אזוי
 אכעם דאם ראאעװען צו געקומגוען אך,ער ״קיבין אז געזא^ט .יענצץט װאם נור האג

 ״ ^עפיהל שום אהן ,פךאנע פוסטע .א ווי ®עהר ני־ט איז .ױךישעם־פאלק״ עלענך־ע
 אונ ניט מאל זיך..קײן בענו^קט וועלכער ,רוי^ער א געזאגט האט ווארטער די נוײל
 ,מיר ,אזוי טאקי סיאיז ,אמת ,?.עם^ער אלץ איז כןעהר וואס ,הב״ ,״הנ נור ווילל

עהטק ;עויארען ןעשאפפען נור ז.ענעץ ײיטער  יןזל אונןער .געןען צו ניט אגער צו.נ
.אײננעדיסען נװי מלוען מיר אז אזעלכער שוין איז

 פיעל פיעל, נאף אונ מדין, סיראקױ, ,.קארפא^ען געווען קוגצדז סיחיהאןען
 אונ ,אכאביען ,מץרים ,?ךיטאױען ,*עךמא^יק ,םיך^־ן ,^ױע^ץלא^ד אין קךינות

.זאגק לאןז &ק ?ואג אעת ךעם
 וויללען אזוי ,גיעלט ;א^צע ךי געסעכען רום צי װעט צײט ךער ?יט ,אויף יהודה

 דעם ביז אײן.עק פון װעלט, גאנצע ךי איןער סעררשערין ךי איז רוים .}.אטטער י ;
 ש^עללען זיף ווילל ןהוךה אײן .זײן ניט וועט אגלעךש אוג קומסט.ן>ם איהר ,צװײטען

 . פיהך» ךעם תךך אינ אנגעגומסען האט װעלט נא^־ע לי וואם .דעם אבמקעגען
.נא^צען אין איבער זיף

 ניט געשוױ^ען אןער האט .ער ..;עא^טוועךט ניט אלץ האט געפאגגענער לער
קצו ואםנ ׳האט^' יט-נ |אטל י4 ניײל ׳ ךערפאר ר ע פ ^  איהם װײל < דערפאר נור ,ע

 גיט האט .ער ע2ו.ועל פון , ז״א^ען װעגען לעדען צו געלאד^ט ניט ^לאט האט
• נעהאלטען

_ךיף אויף ניײ אויף .יעטץט וויךקט לרשה לאעע סײן אז זעה איף -  האט '
 ךיר מיט איף וועלל אלןא - אויפרעגץג אהן ניט שוין ^עזא^ט װײקער וועם£אס;אנום

 ך ױעט < אװמעתעבען ניט פכיווילליג זיך וועט יהודה אז :ךבוךים קוילצע ךעדען
 ,שטאךט איהרע שטעטג־ערן צו וועט זי ?לוט טײגען מיט בעגים&ק זי רוים ע(שטאךר

 פונ־ ,אש סיט באךג א מעכען װעט יהודה גא^ץ פון אונ ,פעלרער די מאקען דורוב
 - והוךה ;עהײםםען אמאל האט װעלהע ,פוללע.עךד שט;קעל דאם אט דעםטװעען

ט פין אםי?ן מענשען,אהן אהן שטאךט, אהן ,?לאטץ אלעךינער א - ק נ ע  דער ל
 װאולסען נרר כעם אויף אויב ,רום צו ;עקעוען ךאף .ןועט ערײ ,טץ;פלא ,פערווי^ער

 קײן טװע צײט קוךצער א ^אר אין אונ קהון טובה די זײ איף .קענן ,?ריעךער ךײנע
.;הוךה ^אליןער א פון דין ניט זיר . .

, ײן נ  גע־ .ךער אויםגעשר;ען היטץ מיט האט נײן.׳- אמאל נאן־ אונ ;ײן -
א פא;נענער ; - ד קענן ,ןלוט פון אטבול יהוךה א־ן ^רײנגען .קענן רום , ױ  צושטע־ ז/

 ^ארט?.ער אונ פ.אלנער פון מא?ען דאו־פער׳ אונ שטאךט ךישע ־ אללע טטעכען
 אבאףג יהוךה פעטע אונ >5רי' ךי פון מאכען א$ילו:זי.קענן ?עהר ?א־ ,מךיר א

ק רוים אךן ךאס״קענן חוךנן, ךעטע.יץ.ען פון אםי^ן אויף , אש ט*ט אן  אבער ,מ
ט .ד רועט ,;״כט יידישען רעט ײננעהרע•. : ״



דער אנער ,אונטעתעהען זײיט לא:;ע א אויף זאלאר .קענן ךהרךה פון סלוכה די о וואם
וױ לאןג אזוי איף, זאגז ניט, מאל .קיין אוגטער;עד,ק, ניט מאל וועט״קײן ױךען פלל אלעם אם

• • • ירךען .דין װעלען ששעסק װעט װעלט די ,^עפיהל
?אךךער אזא פון ,ספלה ךי הא?ען אױך וועט רוים אונ צײט א קוממען ם׳װעט אונ ניט 1

הויןען װעללע ,^טאלט איהךע' פון װעלק הל א װעט דאקאלם ,אללײן איז זי «י ,מיר ,זוי
װעללען געטץענ^ילךער לראניענע אונ מאלמאך^ע א־הלע ,פליכיען ,צ אן .ער^ט ןאך יןזל ;רנזער

,סאלמאתע רי הײםקט דאם ,על^טע ךי פון .שטיק-שט;קלעך אויף װערען ?ראכען צו
בע־ ;ועללען בראנזענע ךי אונ ,פאר.־וענען צעס?*"ט אדער .קאלף, האכ.ען ?ןק לועט פיעל ,ןל

.פעךר בארבאלעם פון די פוטצען אונ ״ :;ען
ע, וןרויפקע, ךי אויף קוממען וועט אונ םוף״קענן אזא צ ל א  שטאכקע יעצט אונ ^

- פלײפען גלות אין אפילו; וועללען ױלק אןער רום, װיללען וי ען ך דיןגר ;ײסט, אונ.זי;ער ױ
гוואם ,װעללק .ךי .יועלט.. גא^־ע ךי ןעשאנען $ט;ץו־יג װעט בילדו;ג כעם זבי щ, פער״

!הײם זײז־ר ײעכען וךעלט גאנצע ךי עעט אןער דערפאר ,פאםעךלא;ר זײער ליהבען ׳?»עללען
פערגעםסען ניט גאטט אן אלץ יװ־ען װעללען וועוען חרוב וועט המקךש - בית ךער אז ף-הי£

ט איז יועלפער ,הימטעל בלױער ךערשאנער, אונ ײ ^ך ע מ ,גאנצעוועלט איןערךי אוי
̂ען !הויז גאטטם פארטךעטטען ״זײ וועט יער יטנ ־י

װאם עלענךער, ת ,וץעפפא?ץא:ום זא^ען, געװאללט ךיר פ׳האב וואם ,אט איהם
פאלק! עלענן־ען א.?ןעקר פון ארויםנאף קומטט יט̂ זאט

ען איז וועםפאלץאנום ^ רונ ^ן פ  פאר געחאפט זיף פעם טיט אונ ארט זײן פון אוי
ךאס אונ אקפען־האלז זיין אויף אויפ^עפלאזען זיך האןען ^ךערען ךי ,^זירעךד ךעם האט _ ׳

.אנגעצרנךען זיף האט ^עזיקט פעטטע ךירז טיט
-האלט - ך װעטי נאף וןעםט דו - ^עעאנגעגער .ךער ;עןאןט װײטער כיאךט האט !

.קױלענען « מיך צײט האבען ׳ טאךט^ . .
ךיר מיט טיטלײד נור פיהאב ,^עןיעלײך3 צי ךיך חלילה ,^עמיץט ניט פיהאי ^פונ ^י'

ה׳ה, .?אלק דײן מיט אונ . _ ך . .
װי ווײםםט דו אונ גועל?ז;עשיפטע .די פ׳אין.לןעננען ווי ת מוןט װאהךשײנליך לעף אט

.גרויםסע ךי ארנטערצר^עהען :אפהער ארנ או־פצופלילען אנ^;הויןען פיהאבען אזוי װאלטען
.טלוכות אונ סךינות קיץ_־;ועט . .

,טמשלה אײער ^אהלט יאהלען פיעל ווי ט*ר, זאג ,סעהר דו ןעדארפפט וואס
גע־ שוין ז.עגען אפער ױךען ךי הונךעךט, אפט א;אלר זײן שוין פ׳וןעט רוים? ?׳קךין ךעך

ק צושמל־ ' ערשטע ךי בעװיזען .דף ט׳האפק אײךער נאך כ;ען אין אונ טצר־ם אין ןו
. . <1 ־ילאמיכען עך^ . .

אךג א ע1ה — ^ירממידען (1 ב דער אץ יש״ן39׳ עמ^לען א געגײדעמיט ׳גטײנערנע גע יערקא:ט6 נ
ר ע ב גע«$וזנל>ך £לעגען ױעלכעזײ א־ר^םירעןא'] מטוײער״- נ-צרײם ד בעריהמט זײנען ערשטע ̂ד ־ך,1ד. א

. מלכ־ט די זײן סקגר



 מיט פךעה אונ אשול ל,3ב ,נינוה שטאךט ןרויםע ךי הינגעקוממען איז װאו
 א.ע־אס־ נאף ^עפיהךט מאל א לאןעי אללע ךי אז ווײםסט ת אונ ? גרדיםלונןײט דין

.רוים הײנט וױ ראלע סערע . .
 הינגעטהון א זיף האט װאו ף צור אונ צדון טראנא, היעעקומטען א איז װאו

 א נאך טיר, זיך כט;דא ,אונ די.קלייןע, פון ה?אויךניט,געוולןזקלוכ מונןדו;ם אלפסנךר
. רוים ווי־ , ער5^ךאם ביסיל . .

 אללע אונ אונטער^עגאנגען צײט לער מיט אללײן זעגען װעלט־סטשלות אללע ךי
עקע^ט ניט זײ הא^ען צחאמטען  האבען ןײ אןװאריל ,ייךען אונזעכע אומןרײעען ̂.

 אללע וואט ךאם אייפטהון זאלל רוים אז ,ת מיללפט .ח#ק שטארק געהאט דערױף
 נײן,וועפ־ ? אויםצופיהרען שטאט־ אים געװען ניט הסשלותזענק #טאײןע פיילעךךיגע

 פאללט ,אנכערען ךעם פאר גרופ א סי;ראגט וןער , פלל אז.א שוין איז דאם ,פאם־אנום
. א־הר אײ אךײן םוף צום אללײן . .

 איהר אונ םוף גיטטערן א האןען וועט רוים אז ,ניואה;ב אין־ זאג ךרי^ער אונ
.װעלט־געשיכטע גרויםקער ןער אין ?עקמוצט וועךען װעט זקר

-עזוה-פניפ אונ .כחוצף -*צוױיג,  וועם־ געשתען קול א^עשטיקטק מיט האט !
 ךער ^עגען העזה אזא האטט דו װאם ,דו ביסט װער בעפסער מיר זאג - י־אל־אױפ
רום? שטאךקער

ט ץ ט ע  רוים אין ^עווען ?׳בין װענן צײט, א טיאיז.'.עווען , נים גאר א איף ביז -י
 ,מוטטער ךי ^עהךגעט לציחה מיט סאט װעלפער ,נירון־קיםר ,קאכ^עךנאגט ךעם ל\י

 זיך הימטעל־^עשרײ, דאף ט׳איז אף נאפדעם, אונ אײגעגעווײב, ך ארנ פײכער ךעפ
 פארגע־ זינגער אונ אקטיאר אלס איז ךער.קיםר ווענן אונ !גאטט א פאר נעי־ארט

ק אויף דו ביסט .ןײ צוױשען װאם אנפיהךער זײ;ע פאר טנ־עטטען  רו נוענן אוג ,געוו
 װעלכע ,עופות אונ חױת װילךע ךי פון פלײש .ךעם מיט אינערגעפרעסקען ךיף האסט
 טײערק ךעם מיט אנ^עטתנקען אונ ,פלוט ױךישע ךי מיט אויס^עפאקעט זץל האןען

 ז.עלבער ךער אין חראפען צו ען3אנג.עהוי אונ אײ:געקלא?ען נא?ךעם דו ביקט ,װײן
 אנ^ע־ איף האב דאמאלם אט - ^עזונגען אונ דעקלאסילט האט ווענן;נירון־קיםר ,צײט

.פיגור לאפערליכע דײן אויף נאךי^ע^קאמעךנא^ט ךעם וויז״ען . .
ם- איך ס ײ  שטאממק ררעלכע ,^אםטאבאךעם ךי פון אײנער ר׳ א אב ט р א קז ה

 חכמים אײעךע װאו רוים, פון נאף אשונא ױינער בין איף אונ ח^מונאים, ךי פון ;אך
 מי?ע אן דין מורי ?׳װעל אז ,האנפנו^ג דז־ר אין רײךען, ?טאן געלעכע^ט מיף הא^ען

.א^ט1קאסעךז אײער צו אריפער^עלען אונ ןךיכער
 גע־ ןיך גגר ן^אט ח;ה ווילךע א װי .פעם פון טי.קט3;^ע ?יף האט וועספאםיאנום

• פעךלארען לשון דעם װאללטזווין?ר ^לײך ,פאלאטקע אין װאלפען
-צלם ךעם אויף י צלם דעם אויף -  §אר ךי ארויםגעןעךט קוים שװער .ער האט !
.ד,אגד ךי אין געגעבען פאטש א אונ וואלטער



• וואךטער די פאלאטכןע אין ארײנ^עגאנגק ןענק ץײ?ען דעם אויף
ט נ י ג .םאלדאטען ך איהםאיןער ־ . װיללק• זײ װאס איהם מיט טהון זיי ;אללען .

 ציט־ ךי מיט אונ וואךטער ךי מיט זין־.^טיקל,ט ער האט - !צלם אויפ׳ן םוף «ם גור
.ן V א.ך ב א ט ם א קז אויף אנגעוויזען האנד טערענךע
גרויס*;א אוים־געהינעלט לעױאן ,-.י־טק ןפו םטאליאךעם ךי האןען טאג ךעם אין

 דעמאלס זיף האט וועךען צו געצלטט שטךאף דער ,בוים שווערען א פין צלם קען
.חךפה גךאםסטע די פאר ^עכעכעץט

רז א י א ט ם א  לאט ,לעטוען ךי אויף באט־ ארויטען באךפוםמיט אונ נאקיט ק
 פערשיע־ פון נג;ןע^לײטו אין אונ לא^ער פון .קך־יץ זײן ארויםטראלען געמוזט אללײן
ק משא .די ;עמוןט ער האט צע^טוױאןען אונ םאלדאטק דענע עפ ^ל ע  אויףןעם אוו
 • .קכײץ^וועךען דעם אכײגצחעטצען ןרוננ א אוימעװ־אלען ;עווען איז .עס װאו ,ארט
 ךי ?ךי גואנד, יימפ׳ם ;עגעץאיןער אויםגעקליןען פלײםם מיט געוןען איז ארט דער

 ^בעיןליכע אללע װײטק פון צוקוקען זאללען.קעננעןז פעטטלנג דער פון אײנװאהנער
געפאנגענעם ךעם אן טהוט לוען װאם ,צרית

 פון װענד ךי אויף טאג ךעם ןעוויזען װאם וועניג זץל האןען לײט ייספת׳ם
 ?ליעי^ק מי ארנ פעוז_אמקעלט וךעלער אנ־ער צי האט שטלאף רןאסטאבארם ,פעסטונג

 ד געװאךען לוואךץ .זענען באלד .נעסטק ךי פול שיטק גענומקען זיןל זײ האבען
 ךשעות שונאים לעם גק.ען פלאטעסטיעךט קולות מיט האלען וועלקע ,מענ#ק פרץ ווא.נד

 וועללער רןאםטאבאךען פון אוטגליקק גרויםם: ךאם איןער ,געלאמקעךט ;ליץנצײטיג אינ
 אונ גבורים שטאוץןסטע די פרן אײנער אוג נלוםן אלם ׳ אוטעדום ןענןאנ^ט געװען אין

 גע־ האט רןאם^אבאר װענן ,^אךטיג ןעו״וען שוין איז ^רוב ךי פאטריאטען, ?פבוךע
• סשא שװערע דין שלעפפען צו ■כראכט

 ךי אויף בליקק ןלין אויפגעהוי^ען אונ צלם דעם אױעךערגעוואךפען האט
 אײנװאהנער, אללע לעגךיםםט האט״ער הא^ד דער מיט .?עףט^ג פון נד:ןוא ־שטארקע

 אויפ׳ ניט זיף האלק דאךטען פון ,»»נ^ען צי זיף איהם מיט ארויס זײנען וועללע
.ןרכות אוג .קללות שיטען צו געהערט

 השט קדוש שטאךןען.על װעללער,געלזט ,קדושז דעם געלענשט האט עולם דער
т ױךען א אזוי קוואללען װאס ,רויסער שלעפטע ךי קללית: טויךטע מיט לעשאלטען, 

 אויס־ אללײן זיך האט לןאסטאבאר װענן ,רעש דער געװאךען גרו'ים:איז אילערהויפט
 איהש ארום ריננם .צלם א אויפ׳ן גד;מא די אוים^עש^רײט אונ בוים אויפ׳ן ןעצויגען

ק זײנען ^ א ט  געדעכער זאל פעסטונג ךער פון אז / אזוי נרר ,םאלךאטען רוימישע ךי ^
.נ';ענ.עם;.געפא אי^ליךןליגען ךעם פון .;עזיקט ךאם זאגאר ,זעד׳ען רןעננק

 נא־ גענואךען איז ;עזיקט זײן ,?ערשטײנעלט ווי געלעגען איז ^אםטאבאר
 האט אוי^ען ךי אונ שמײלעל סגוךיגער א ןעוויןען ליף האט ליפןען ךי אויף .עךעלער

.פעףט^ג דער צו צ^עשסיעךט ןוי »ר



 פיעל האןען וואנד ךי אויף ווי ,זעהען ;ענןעננט זגר האט ^עלא^ער זײן פרן
.געלוײגמ ביטער קןענ^ען

ק8 ןעגאססק האבען פלויטן די איןערהויפט  ?וינוט .יעךע אונ טלערען ײ?
.הימטעל שטיללען פלויען צום אונ איהם צו ך,א^ד ךי אויפגעהױןען . .

.פלאווװם ױםף אויף האט ןעוויץט . .
-יוךען ,ןןיר מיט קוממט - ר ЩУЩ ײ1#א.גע ?לוץלטג האט ! ע  אנפיחרער ן

ת- פין פ מ  אוטער ,הכש־ט א$ער ,,קאםטאנאךען אונזער ראטעווען טיר ןאללען יי
!שאט״ן

 פין גערויש א ליפטען רי אין ךהאךען לעלאזט זיף האט אבער ןןא^וקט ךעם אין
ער אויף ^עפלױגען זײנען ײעלהע ׳ שאײנער אונ קוילק  וועם־ איז ךאס .פעפטונג ן

 אונ.ןןר .עלןשנות קאםטאבארז איןעךהוי§ט אונ ,יודי$ע ךי אויף געװאךען ?ײז פאל;אן
ן האט ע ל ע ת פון ווא.נד ךי געשיטען צי ?עפעלזל א ^ ^  שטײנער פױ האגעל א מיט ױ
.פײלען פון כעגען א אונ

 אויפ^עבךאלט שטאךק ןעפעהל אונפעךהאפפטער .ךער האט נואנד די אויף
 צו ןע^ר״ען אונ ג,ע;אממעךט האלען .קינדער אוג װײנער לעראגיעטע ךי ,ערלם ךעם

.פעםטונג דער אויף ען3לי3גע גיט איז.קײגער סינוט ?נטלי.?ע אין • גאטט
צו^ע־ זיף ג.עלאכטער בײז.ען א מיט םאלראטען רויהישע ךי האפען נור אונטען

ןעלעןען אלץ נאף איז ער ןםוךים שװעלע די אין זיף .קוואללט לןאםטאבאר ווי קוקט
האלץ. אויףךעם אויםגעצױגק

 אהאמעד מיט םאלךאט רוימישער א צו^עגאנןק איהם צו איז ארום אװײלע אין
 איבערגעבוי;ען זיף האט ער .צווײטער ךער אין ;צוועקעם פאק א אונ הא?ד אײן אין

 אכײנצו־ אנג.עהויבק חיה ורילך־ע א פולן לציחה א נןיט אונ געפאנ^ענ;עם ךעם איפער
.ל,אנד נאלןעטע אךם3קאםטאז אין ?יוועקעם ךי שלאגען

 ניטי א־ז ״וועה״ .קײן נור ,יםוךים פון געקאךצעט זיך האט ^עפאנגענער ךער
 שטארקער מאל א װאס געקלאפט האט האמטער ךער .ליפפען דעע אי^ער אךיבער

 לײי א־ן טיעפער אונ טיעפער אמאל וואם ארײן זײ;ען צװעלעם ךי אונ שטארלןער אונ
.צעעשלאגען שוין איז הא^ל אײן ,האלץ אין אונ . .

אוג קכײץ; פרן זײט צװײטע די אין אריפער ®אסעלאך געקט םאלךאט ךעל
ײנע1 מיט אינער זיף ןגר קוןןט ךאבײ ,הא^ד לינלןער ךער צו איץנײגען זיך ווילל

^зיםוךים יוךע^ם דעם אי^ער צחאמטען זײ מיט לאפט אוג לים.
 האנר ל;;קײ קאםטאנאךסז הויט ד,עלער פון אויף זיך הויפט אןער ךעמאלם

. םאלדאט רויטישען דעם פאטש א ^יפט אונ . .
מאגסט■ דו !אנעןזטעםפאסי מיט נירונען נור ,עכדים עלר ,?גס קומטט דיר ניט -

Щ אוים^עצויג;ץ ווײטער אונ קאםטאנארז א^.ערו?ען זיך לוהיג דואט - ען3עךגע3אי ז״ײ 
.יםוךים גײע אויף :ד;הא לינכןע ךי



.איןערשראקען אונ װילד אן זיף קרקען סאלדאטען ךי . .
ק אפהאלןק איהם ווילל אונ האק ךי ארויס חא§ט רויטער אײן  ךער .,קאפף ך
.אב האםטיג איהם האללט א^דעךער

.טוידט. אזא װעךט ניט איז -,ץר ךיטלעף. .װעללק.קלעקען איהם פאר .
 מיט ־טמײסט ך ךיטליי טתקעגע סאלךאט אנאנז־ער געשוױ;ד בכײנגט דעסאלם

.בויף. נאכןעטק קאםטאבארםז איגער זיי ,
 פיםם ךי .ץוועקעם טיט צ^עי^לאגען אויף האנד צװײטע ךי שױן איז ךערווײל

.אנךעכער .ךער אויף אײנע פעךלי^ט אױף שוין ךינען . .
.פלוט פון צײ?ען א שוין,קא^טיג איז האלץ אויף.ךעם . .

ךי נןלאפט האמסער ךער ײטער... ס... דירףךי געהען צװעקעם לאנגע וו ם פי
 לןאםטאפאךם צוגע^לא^ענעם דעם ?זיט .צלם אויף.ךעם קוים הױבען םאלדאטק פיער

.ךכעךד אין טיעף שוין זיטץט רײץ(ך דער ,נ,אך§ער . .
.ױל״פת פין אראי ניט אויפ.ען ךי ;עהנזט קאסטאבארז . .

•יוךען עטליפע וואנד ךי אויף וױעךער זי־ פעװײזק ךאי־טק .  *טטעללט י!ײ;ער .
 לןאםטאבאךם אין ךיפטיג טךעפפט פײל .ךער אונ פײלענבױגק ךעם הזקוט: אן

ט. לינ״קע ס ח פ
 אומליקליפער דער זץ־ פךײדט - .?ר .זאלל לעבען ,^עשאםפען װאך,ל -

 אונזעכע צו אנקומטק גיפער איף װעלל ךיר צוליעב .דאוןק ^אט׳נם א - קאשטאפאר
.אבות

ק שיפקט נד;װא ױהפ׳ם פין ,ציעל .ךעם ניט טךעפפען פײלען ךי ,װײטער ?
,פאנצירם פעסטע ריימעךם ךי אן אי זיף שלא^ען זײ נור

, א  ניטיןה מײן א*יער אין־ גיי האנד ■ךײן אין ,רוחי אפקיד ?;ךף ? גאטט -
- יהוךהם אונ ל!  זיך ןמ^ענט ךטג־ה זײן אונ לןאםטאבאר מאל לעקצאען צום זיפצט טז
.װעלט ךער מיט . .

V I I .

ט. יןי1א העלפט ךךשה ביריױקה׳ם גי

 װאם נװ־ איז אמ־יפום פאלאטכןע, פתךעךם אין ארײן ביריױקה איז פארנאבט
 סיטאג ,ןע׳טלאםםען זיך האט אנפיהךער רוימיקער ךער ,װעספאס;אנען פון געקוטקען

 חרוב אונ ,.עקשנות װךי׳טע ךי צוברעפען צו ,.קאסטק טײער װי װײםס װער ,איהם
 ען3לי3גע איהם בײ איז ,?וךידה די אײנ^טיללען ניט װעט ךאם אויב ױהפת. סאכען

.ירושלם הויפ׳טטאךט די פון א־פעךהויפט ארנ :הוךה גאנץ פון םוף א כאכען צו



 י׳נס אין גיעםפאםיאנום האט - געשא;קען ןןערק גיט זײ וועט ךאם ,נײן -
.אויף.נקןזה חשק ךער אוי^עוועקט זיך האט בײמיר ^עשױןגן- . .

.נןאסטאבאר איי^עלעטצט טיך האט אללע פון טעהר . .
 ;עפךא^ט אונרװזיג האט - ? אפיפה דער אויף געווארען ךאךטען איז װאס -
.געזי?ט איפערשךאקענעם ?גחבעךם ךעם ןעמערקט האט ןי ווענן ,^יךינ/קה
א^ךי־ האט - ןהװ־ה פון תל א ®אכען צו־ ןעיטלאםלען זיף האט וועם§אם;אנוס -

.אױס זיף לאזט טלוכה אונזז־ר - געאנטוואךט טרושךיג פום .  גועללען קוךצען אין גאר .
.סײזער ךי אילער ןעסען אונ עם3טאו־ אנטהון סאגען יײדע ?ויר . .

 צוגעקוקט ד\י?ט מיף ?׳האי ווענן פו^ה, בײזע זײן פערשטאעק באלד ליהאב -
 ךענן -,קעננען ביך־ױקה ^.עאנטוןאךט או^מוטיג אױף האט - בעפעלל ווילךען זײן צו
.אךמאטען רויטם גע^ען נײ^טעהען שטאךט איטעכע פון מױ״עכען ךי . .

׳ המקךש בית עם3נךער#א;װאו ךעם פון ,מויערען פון.יחשל:מ'ם װערען ״קענן וואם
טק ן.ײ װעט וןעםפא^נום אז .פאלאצען אונזעךע פון ווערען װעט וואם שי  מיט ןע

.שטײנער . .מערען לעמאלס א,יל פון וועט װאם . . .
. האנד ךי אךאבגעלאזען פעךצווײפעלט ך,אט אמ־יפופ .

אן^ע־ וויעךער ןיןל בײז האט - ט־טטעל לעץטען ל.עם פתביכען נאף ק׳ררעל -
 ?׳וױלל אוג ,פרויען ןעױיםטערטע געהאט שטעט־יג האט יהודה - בירינ/קה רופען
 שאנלוען כויר מ» גאטט ךבוךה. אךער מױם ווי ,א^ביאה װערען צו פדובירען אויף

 פער־ אונ אויםגענןליעןענעם זײן צוליעב 'נור ,כבוד סײן צוליעב ניט ,גײסט זײן
.פאלק גאךטעם . .

.זײ צו כעךען מוז אונ פ׳װיל . נע־ האסט דו װאם ,רעדע ךי ונעדײנךןםט דו .
 ד־נען ױדען די ווענן ,פאלקם־פעךזאממלונג ל־ױםסער ךער אױף יחשלי.ם אין האלטען

? פלארום אמר רוימישען ךעם .גע^ען אויפ^עשטאננען מאל ;־רשטען צום
אײנגעשטיללט, זיף.ךעמאלש האט עולם ךער אונ לעוויךכקט גוט האט רעדע ךײן

 ךאזיגע ךי ,אמת .שטוךמוױנד גרויםםען א נאף .י.ם א פון לוואל;עס די װי ^לײף
.לאנג אויף געװען ניט איז שטיללרןיט , .

 .ךי פעללאגט, רוים וואס .געװאוסט, ניט ױןען ךי אןער נאף הא?ען ךעמאלם
.איז שוגא .ךער שטאךק אונ גרויםם ווי פערשטאננען גיט נאף האבען .  אפער הײנט .

 אךמאטען דינע מיט .קענן , ווילל אויב אז ,געוויזען װעם?אס;אנום ׳ײ האט
.מוי^כען אונ ^עסטונגען שטארקסטע לי צישטעטלעךען .  יענע נאף ^עריננןקט ת .

? אןריפוים .לעךע
.?׳געדײנק - .  אויפגעשךיעכען זי האסט ת . ךעךע דײן ;עווען דאף א־ז דאם .

 צונג סײן מיט גערעךט האסט דו .אויסװײױג אױף אויםלעתען יי געמוןט פ׳האב אונ
 מײן װאם ,רושם ^רויםשען נקען.ךעם;פערדא צו איף האב ךיר אונ קול מײן מיט אונ

אזא ^ערעךט ג־ט מאל נןײן איף װאללט החלסגות דײנע אהן ,;עט־אפט האט ךרשה



 גךיפופ;א ^אנטװאךט ראט - כעכען *< ציצעכאיןים אין געראקען ,ךךשה פימנרךילע
.אויגען ךי אראבגעלאזען פעךשאסט אונ

 כײד ךי איפערגעהאנ־ןט האסטיג איהם האט - כואךגען בעשלאסקען מיך ?׳האב -
אנ אללײן איף ,פערשטעהטט דו - ביךינ;קה  מארגען ווענךק צו זיף ןעשלאם.סען מיף ה

 צו איגערהויפט .י .װײןער די אוג ?ןאננער די צו ,לײט ױל״פת׳ם צו רעךע אזא מיט
איךוועל  לי פון גע^ענװאךט אין מױערק פעטטוגגם .ךער פאר מיףשטעללעז דימײבער׳

.לעױאנען רויםישע . ,
 ײ1 צי צוגעליק יועלל - וגערעךט היטץ מעהר מיט אלץ ;י האט - אללײן אין־ -

 װײןער .זײצבע ןןיט די ,בונטאוןצילןעס ^עהאךזאסע אלע ךי זיף צו ארויםרוןען אונ
•יהודה פון לאגע שלעלןלי^ע די וױם?ען .זאללען.זײ ,אונ.קינךער .  קומטק פיװעלל .

 שיללעלק מויל פײן מיט אללײן וועלל פרוי ש״װאפע איך ךיר, אהן אללײן, זײ צו
.אלץ .  ךי פון סאךצער ךי אױפרולערן וןעללען וואךטער מײנע ,שילךערו^ג מײן נרר .

 ךי בײ פאעער׳ ךי בײ פו^ל׳ן זײ יועללען ןללות ?יטענע מיט אונ װײןער יױדישע
 אונ־ פון כאטעווען ךאחךך אונ רױם אונטערצ^עןען ז.יף ,פריעךער לי אונ ?אטעךם
.בית-המ^דש אונ.ךעם ןרושלים ,ייספת ,פון.יהוךה ט?ושלה די טעךגאנג .  ון־אס גוט, .

.אנצחאגק.וועטפאס;אנוסען .עס טינוט ׳נעהשוין.די3 .ךעױן׳ אײנגעפאללקדער איז ?ויר

פער־ ,פרוי שאלע א פ םעלות אללע אויםסער אז ,געװאוקט האט ליפום:אג
שטאננק איז ערז ארנ .ענעךעע גײסטלי^ע אזעל^ענע שװעטטער זײן נאן־ גט;מא  בע

.פלאן איהר אויף
ױה איז ביךיױקה ע אין אב ג ל ^  אין אעצה שטקדיג האט זי אונ זא?ען א

 ל5ש שארפען .דעם .נאז פארן אן פון.קיגדוױיז איהם זי פיהךט אומזיםט ניט .נױט א
 ,אלטער-ןײדען דעם פרן ^ענלשסעט ^.עװיםם ןי האט ספריט ךיפלאמאטישק דעם אונ
 [ײנע מיט גור .ניט ״ געשילטע דער אין פעךיהטט איז וועלקער ,הוךדוס פלף ךעם

ע רוימי^ע .די נור^אגאר ךציחות, זוילךע ם, ,.קיםרים .קל̂י ו י ך א ז ע. ^3, ס ו ט ע  ב
ם ו סי א ק נ . ו ם;א א ו אנ י . ו או ט ס ק ו ט ס י ג י ו  אױף אהט^מה .געגעןען דיאןען א
.פערשטא^ד זײן.קליגען
ער אהן  וןענן ןאגאר .נד;הא א אהן װי גךיפוס;א שטענךיג »יליי?ט שיועם^ער י

 געשפיעךט טלך יודישער ךער זיף האט י.ם5.יחש אץ סלכותו כםא ן.עווען.על נאף איז ̂נר
יועץ ןוענן.זײן ,גליקליף אי;

 רעם ,הוךדוםען מיט ;עהאט דזתונה ד,אט קהזיךיני3 שװעםטער ליע?ע ,יי^ע די
. תאלקום פון מושל

 ךי אונ געשטאךבען איז הורדום .לוענן ,איהם פאר געװען איז שטחה א
ךעם פון ליעבע ךי .ןרושליש א־ן ןעזעטצט װיעךער זיף האט ביךינ;קה אלמנד. יי?גע

.מחגר א?נ ^ראט^ר שעו מירו ®עריהמטער — ציצעראן (1
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 ;ועלט די אז ,או^נאטיןךליף גרויסם אזוי .פערוען אןער איז שװעםטער דער צו ברוךער
 אײנצ־גע ךי אײנצושט־ללען אום אונ ,רשעות .זײ אויף רײדען צו אנגעהויבען האט

 רןאכען צו סתונה מאל א נאך #װעסטער געצװאונלען.די געװען אגריפום איז סײלער
 איהר צוליעב ךף האט וועלגער ,ן א מ ע איל פ ,ן ע ,Д י ל י צ פון .קיניג .ךעם ?זיט

.געוןק הלעיר
 אונ צוגאנגען זי־ קוךזגען אין גאר פאלק פאר ךאם איז גליקק אגריפום׳ם אויף

 א^ע־ האט אןריפום ^טענךיג. אייף יתשלם אין צוךיקגעקעהרט זיף האט ביךיױקה
.?«וועםטער .קלו.;ער מיט.ךער ;עשייךט נ־ט י:אל _קײן שוין זיך אונ לעפט

 צו ,?לאן ביריױקה׳ם מיט צופךיעךק ^טאךק געװען ניט איז וועספאםיאנום
 ״שאגקײט״- אונ ;ואןטער כ׳ײםםע איסרע סיט פעקטטג אונ^עהאךזאמע ךי ^ל׳מען

 ,ןיף אין ל.עלןלעהךט נור ,ארויט;עזא;ט ניט הוין־ װעםפאם־אן האט הנא' צװײטען ךעם
 פוג־ .פױנצעםםץ װךי#ער פײנער ךער פון המלסיות ךי פעו־לגיגען םיט אנקוקענךיג
• ךעךייף גערוען מטיים אויף ״ענךליך האט..ער ךעםטווע^ען

 נאף װעללען אךמאטען, די פון ׳טטײ;ער הײנטי^ע אונ פםק -,קאםטאיארם
 װעם־ האט - אוי^ק בונ^אװצ;קעם׳ם די ןיא חן קעדך ׳טלאנג ^אנעם דעם צוגעבען
.פאלאטלןע זײן פון ארוים איז גיךינינןה רוענן ,ןעזא^ט שמײפעל א מיט פאס;אן

 אויף גט.:פארגעזא האט ביךינ;קה וואם ךאם .גע^עהען ײירנקליף אײ ^זאךגען אױף
ען מחי_קא;ט רומי^ער .ךער האט ןעפעךזל װעםפאסיאנום׳ם  ױךישען ךעם ם־^נאל א ט^ען

 ;עקומטען איז פלאוץױם יוםף אז .מױןנר ךעם אױף ארויםגעהען .זאלל .ער ,אנפיהךער
 װדישע ךי אז ]У.ЗМУ.З וויםםען צו אפיציר רוימי^ער א איהם האט ,םיגנאל ךעם אויף

̂.ען װילל ביךינ;קה פךץצעםםין אוג מלפה  .דכרי - װאךטער פאר א לײט יו׳תפת׳ם זא
 י ױתפת אין זײן מו.די.ע זאלל פלאןוװם ױםף אז ןי פעךלא^גט ךעךיפער אונ - שלום.ואטת

 אײיטןעקען זאללען זײ ,.קינדער אונ װײןער סײ - טאננער םײ ,אײנוואהגער אללע
 אויך איז זי ךךשה. איהר אויםצוהארען שטאךט־טהױעךען ךי אךער טהורמם ךי אויף

 ׳ קװעסטער טלךים יודי^ען ךעם ןע^לײטען ניט לועללען רוימער ךי אז .עולם דעם מודי״ע
 אפיצי־ רױמי?!ע ךי אויב אונ .?ךיעךער יודישע איהלע מיט רײךען געהן וועט זי ווענן
די ,איהר פון ווײט ניט שטעלען װעללען רען  װאךטער ?כײנךליטע איהךע דיאךען צו ן
 אויטעךךעם ..;עוואלר אהן קומטען אויף זײ וועללען ,פאלק יודישען ליעפען דעם צו

 ש?יטץ ךעם דוךף , אנפיהרער ױךישען ךעם ךעךלא^ט אפיציר רוימישער .ךער האט
 וועלכעם אין ,טריעף נךט.ען:איט^ך,א קה׳םזביריני פ;קעם צוז.אמטענגעבו^דענע צװײ פון

 פבײנדליהע איהרע סאךען קומטען אונ טוגה אמאגען.דיז ניט איהר מען.זאלל , בעט זי
..ואסת שלום ךטכי ,נואךטער . .

.יךיעף איהר איטערלעלײענט מינוט די האט ללאווױם ױםף
 גע־ ניט האט אגךיפום ברוךער איהר אונ אללײן ביךינינןה׳ן אויםטער ,.קיטער

ױךישער שאנער ךער צו געלען״ ״ךעם בײ זיף טלעגעט ווע׳׳טער ,פײער ךעכ• פון ױאוףט
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יודישער ךער װאם ,אללע^ןען פיר ר,שה ^עווען אויף איז ךךיבער אונ ?ךץצעםםץ • דיי
.ךצון ביךינ;קה׳ם זײן צו ממלא בעשלאםםען שגעלל אזוי זיןז האט אנ$יהרער ^ ^נ' א

' ״ יןאכען צו
מינוט אין?עסטווןג צוךיק אךאב איז״ער טלאלטמךג לא;ג נ״ט ^איך .( געהײסטען אונךי

 ען5אנ.;עהוי פוןךאךטק זיך הא^ען אתם צײט אקוךצע אין טהױזנכען. די אפ?ע^ען
אלטע ךי געפליבען נור מױעכען.זײגען ךי אויף אונ אײנװאלזנער, אללע שיטען צי ״א >א

ק וועלהע לײט, אגנע־ אט ױ; .קימלער קלײגע: מיט װײןער ךי אונ אמלחמה, אויף גיט שוין ט
̂־׳יר ריט׳ם פון איז צײט ןמלנער ךער אין  אין אנגעטהון ?יךיױקה ארױ^עגא^ען לא

ךי נאכגעגאנ;ען זיץ.ען ,וועגס שטיקק א אױף זגרווײטערט ,איהר הינטער ,שעאךצען ׳
אנפיה« .ךער׳ טיטוס איז.געגאעק .ךער .מילי^אר רוימי^ען פון אןפיהרערם _ {אנלויט״

ק דעם פון ךער א ^ ^ ה ע צ פ פרא^ט צום ביז ?ט.עט צ^עגאנגק איז ?יך/ױקה לעױאן, פי
באקנןען ןלאםטע ךי ,ןעגײסטעךט ?<עווק איז ^עןיפט איהר ,ךײהעם ױךישע ךי פרן ׳ ^

זעל׳ר כיאױן ךאם איז פרוי ך,עלךישער ךער גײי אז ,נ,עזא;ט אללעמען אבער האבען י״ ' י '^
.אונרוהיג ,׳

, • נאף נללען
גע־י אהן געקומטען זײנען זײ ,וואךט געהאלטען האבען אגפיהרער רוטישע ךי -״ • • ; • ״ װעס־ ״יאט

ק. די פרן ^טרעקכןע ג<עוױסקער א אויף ^עןלי^ען ^פןעהק אונ װאהר * װד

אנגעהו״בען האט .קינלער!- אונ װײפער ,טאננער ױדישע !״עליכם שלום - אויף גט.:|א
ױ בין איף ,מין־ ךאך אנ?ט(.ל איהר - קול ציטטעךקכען לײ?ט א מיט ?יךױקה ױךישען >ם

^ן האט זי יאונ איהר װאם טאכטללר ױךי#?נ זעלביגע ;עקומסען הוי ע ^ ױ 4ךי אויף אויגען ךי א
ען טיזײנען ױ^§יס,װאו פון םױערען ױךישע רי נ נ א ט ,ען3אוי ךאיטען שטעךזט פרױעףװאם רי ^
,;לויבען אײער איז גלויבק: מײן .אײך ?יווי^ען אויםגעװאקקען אונ געבאהךען פ׳בין «רדכ - ער

פין .גאטט ךער ,גאטט מײן איז גאטט אײער ,אבוהעו אבות פון אמוגה ךי איז ךאס . ׳̂ ין אין
.ױ3ד - וואךטער ?רײנךליגע מיט אײך צו געקוממען ?׳בין ,נעקב אונ :ץדוק אפרהם *ױי^עסען

. .• אוים מיף זע האךט - ואקת שלום ףאוי ז-א ו

זאללט איהר געץװאונ^ען אײף האט וואם ? הער א געבראפט אײך האט וואם ,?װעסטער
רוימישער .ךער װײל ? איהר.קיטר אונ רום ^.עען געװא־ר אונ האנד אייער אויפהויבען אפיציי־ שע

איז פלאר ? גט:^עפײני אכזריש אונ ;עךךיקקט ,ןעלײךי.גט אײך האט פלאר אנפיהרער װאו־טער ע
סטאים זײנע פאר ?עשטךאפט ^ענוג שוין איז ער ,ךא גיט לאנג שוין אבער ךאך ^יסערךעם

פאר ,שאךען אײער אנגענומטען זיף האט װעלכער נירון-לןיםר, ;רויםטען ךעם פון >ם
פטור זײט איהר וואם ןעךמיט ניט זיף ןענוגע^ט איהר ,װעניג א^ער ךאם איז אײך וועלכע□ ׳ן

פון ;אך גאנצען .ךעם .זיף פון אךאבװאךפען אויף רריללט איהר נור ,?לאךען .געװאךען ־בײנךלינע
.מענשען פךײע וועכען וױללט איהר ,טטשלה רויטם . .

 אין פרײהײט ךי ,ךצון אײער מיט פערשןעטי^ט זיך האט איהר ירךען.י ,אה
е איהר .זײט ,?ענשען פרײע געגוען נאף זײט איהר ווענן ,פךיך,ער .אײף פאר ניה שוין גע־ ניט
־גט סי ,פעךליערען צו ניט פרײהײט ךי נור אבי אנצװוענךק אללעם געווען מחויב ױךישער נר



 אוועק ^ןאל א־ין לויפט זי אז ,חא§ען צו צוךיק פךייהייט לי צושפעט. שױן אין אליעל
. к.צוךיק $ןעהר זי.ניט קומטט

לעג״ זײנע מיט אלײן מאל .ערשטק צום איז ם ו א ע ? ?ז א פ ווענן ,דאמאלם
 פכײי־ ךי איןער הר^ענען צו זיף צײט געווען איז .ךעמאלם אט ,.ירושללם אין ;אנען
 יהױ־ה- גא;ץ נװ־ , אײף ניט.גראךע קימײן אןערךעמאלם.;עשװיגען/ האט איהר ,הײט

 דײלער אונ שטארקער ג״עווען ךעמאלם זײנען זײ ,מלכים זײערע מיט זײךעם אונזעכע
 רוימישע ךי גע^ען ל,עלפ.ען .;עכןאנ^ט גיט גאר זיף זײ האלען פונךעםטווע^ען ,א^ז פאר

ף- טהוט ךא וואם זעלט א^ער ללץט לעױאנען ^טליכע ■לו־טפיגע  אוים־ האט זי אונ זי
 נואססער אײן.קוואלט /ןר#ט נאןל איז ךאם - לא^ער רוימישק צום נד;הא ךי ^עשטלעקט

 ןעזיע^ער ךי עגען(שטכײטק.כר ,פעךמא^ט רוים וואם ,מילילאר גרויםםק.ים פון.ךעם
• גועלט גאנצער ךער פון

 ^עסען צי א.עברה ^לאט ט׳איז — לשוג^ת א ווי טעהר נאף — משומנת א איז —
 יך3 ךזאךט אונ מיר מיט גיט זין־ שפאךט ,געװיםם ;א,־גא.נץ וויללק, גאטטם ןע^ען

!אוים ל־עםסער
ך ךי אויפגעהױןען האט ביךינ;קה א .הימסעל צום ל

-אז־וני ,גאטט ,אה -  בסלנות האב - קול הויפען אויפ׳ן ;עשלמגן יי האט !
!טענלען ?עלבלאגלטע ךי יאויף

.מפלה ;גללאדאם נור א־ץ־ ןערמאעט ױךען ,אױם מיה הארט
 אים געווען ניט איז טלשלה כןײן וואס ,אהונא אין גננולים געווען מאל א ם׳זײנען

 ךי צוליעב האןען וועלונע .את־נא פון גבח־ים ז_.עלגיי.גע לי ,אײנציגעהסען ךי שטאט־
 פאלאצען איהלע מיט הויפט-שטאלט זײער פערבךאנךט אללײן פון.עללאךא פרײהײט

 לןיסרים אללע פון שטאלקטטק ךעם האןען וועל^ע ,גבוךים ךאליגע טעמפעלן,ךי אונ
׳ סלך ^רױם^ען לעם מזרח פון מושל שטאל^ען דעם װעלט, ךער אין  איז װעלפער בלש

 נזאל3ל צו ^עוןען איז :ם דער װײל טרוקענעם, .ךער אין שיפפען אויףזײגע ^עפאהרען
 האןען ן ש פ;ל לעם אט - מיליטאל זיין פאר קלײן צו אײרופא אונ ,שיפ?ען זײ^ע פאר

 ^לאםםטע די צושקעטטעךט אינלעל לןלײנעם א אויף ^עװען מגצח יגבורים גליכעשע ךי
׳ ,אללײן מושל אונלעם ,וועלט דעל פון ■מלוכה ן ש ל  קױםגע־ זיף האט װעלפער כ

 אפעלםמטק ײי ^לײך גא^ע;א^ט< זײ האןען לאלקע, .ער3א.קליי אייף ראטעלועט
 אונטעלטךןא־ רייט׳ם היץט זײנ.ען טעלט-גבורים די ,העללק ^ריעכישע .לי אונ ,וואלף

 שטארנןע ךי ןעשײנט אמאל האט )ועלפע הויפט־שטאךט, ^עריהטטע דיער אונ ,נער
. ד,אנד אין.די נירון;קיםר ביי איז ,עללאךא

 האט וועלגע / מיליטאר גךיעכי^ע; גאנצע ךאם ^עהאט האט םו־ף ןן>לבען ךעם
 אונטער^עןק ^עמוזט זיף האט אלץ ,מילאנען אויף ;עכעכשט צײטק נילש אין זיף

רוים. אײמתער ןער
פעתעםםען ניט אלץ נאל ורעלכע,קענ^ען ,מלקלון פון אײנװאל.נער די אפילו

ןײעו אן

גלײ .קײן
 אנטנ אז

 העלכען
א

פרײהײנ
אײנצי^
טעלכע

ץווײטען
!*
Т

 ױ קוקט
 ךי אונ

 מויערען
 הויןען

 מיליטאו
פערנעד

: ?נרגיץ
; тשכ אונ

 ) אךער

 ליי לאם

 טאג צו
 אנטלןענ

רויע ךי

 שכנים׳
 ו רױם,
א דער

ליעסז3
לעי*;אל
א־לעאן

דער^־י



אוועק ןאל

 לעג־ !ײנע
 פכײ־ ךי ־

הוךה- ץ  י
 רײןער !ונ
 רױמישע ־י

 אוים־ ־,אט
 װאםשער ׳ן
ןעזיע^ער י

 געכיען צו
יף4 לאךט

ת ,ב ^נו ס ב

 א־ם געווען
 ךי צוליעב

 פאלאצען
 .קיסרום לע

 איז עלכער
 ^מאל ןצו

 האןען ן ש
יגלאםםטע

 קויםגע־ ׳ף
 פעלסמטען
 *טעךטךןא־
שטאהקע

 האט ל?ע1
ן ע ען ת ע ? :

ען םס תע ?ע

 ^עװעך ניט אמאל' איז איהם צו וואס ,אלעטסנדר ,קלןל גךויםםען ;?נװעזעגעם זײער אן
 ?ער^טאננען אייף האןען מוקדון-לײט ךי , ךײכיטאפט אין אונ ןבורות אין גלײלער קײן

ק הךענן נאטור לער אנטקעגען אז  סײנטיגע. .^עהאךזאם פאל.;ען זײ אונ .;עךיען, ניט מ
.אללעטען פון כיאפער געשקעללט ןיי האט מזל דער וואם ,העלדען . .
 ךער־ צו מךען מױ־ ווי װעניגער ניט קטלעטק װאם ,צאהל א אהן ,מדינות םף א
 דיי נור ז_ײ;ען מיר .אללער רױמי^ען .ךעם אונטער :.עטצט זי־ף גיעןען ,פרײהײט

 טט>צ!לה ךער אונטעךטלאניג זײן צו אחלפה פאר האלטען װאם טענ^ען אײנצי^ע
 דעם ביז טק אײן פון ,וועלט גאנצע ךי פיםם אילרע אונטער ;עטצט האט גיעלטע

.ץװײטען . .
אנ;ע־ שאךף אונ ךײל איוזךע ל.עצריגען וױיטער ביךלױקה האט - נור מיר זא^ט

 אויגען• ךי אויפ^עהויטען זי האט נאהךעם ,מיליטאר זײנע טיט ?לאוױוסק ױסף קוקט
 לי אויף ג;ישטאנלען אלץ נאף זײנען וץעלטע ױכ»§ת׳ פון װײןער די צי הא;ל ךי אונ

 קינדער ^װאכע נןלײנע איהר וויללט קוקענךיג װאם אויף ,נול מיל זא^ט - מויערען
ק  אימנױ אריף «פ#ר זיף פעךלאןט איהר .ךיז װעלטליכען אויף.ךעם האט־ א הוין

 װעט וןעל?על , (1 פלאט ?עןײך א אפ^־ר האט איהר ? געוןאלר איײנר אויף .םיליטאר
 ןעט־אןען איהר האט אפ׳ןר אלער אצעאנען? אונ :מים רוימי#ע ךי פערנעהקען

 רײכע לי טעזיע^ען צו הילף זײער תלף מײנט איהל אונ גאלל מיט אוץרות ןגרגיץ
 אמצרןם, מיט טהון צו האט איהל אז ^עוץיםם, מײגט איהל רוים? ^טאלצי^ע אונ

 װאם ,.פערגעםטען געמוןט גע^ווינדיגקײט ךעל אין האט איהל ? .ערבעל פוילע אךעל
 מאםס־ ךי מיטגענומטען ניט היטץ ^לויסס פרן אדעל ? רוים פון טטשלה די הײסט לאם

 אויפ לאףז ןעלט איהר ? װעךט קלײ;עם: אונ ^װאפקײט אײ^ע;ע אײ??כע טאםטען צו
 ^ע^ען װאםטער טךאפען.קאלט א ווי ,;ןלעפאנט א געןען ?ליג א װי ,רוים אנטכןע^ען

!הגלול :ם פון חוואלןעם רוי^ענלע ךי
 אונז.ערע■ פון װעכען צו ט;בעזיג מאל אײן ניט פרוביךט שוין ךאל האט איהל

קק! מיר אויף !עןכנים אונזעלע שכגים,  געגעך זײ האבען אװעלט פאר וואם אונ מענ
 אמאלי װאם איהר גײ װעךד פ^לעםטװעןען אונ איפעכאלל טנצח איז װעלטע ,רוים
וױיטער... אונ װײטער אלץ געלט זי אונ גלאסטער אפעטיט לער

 ;אללערם ײי ,װײגיג זײ פאר איז אלץ ,דרום אונ צפון ,כןעדב אונ מזךח אין
 װאו.זײעכע ןןעלט אװעקעל ךא ניט ,אונ:מים טײפען ,מךברװת איןער זײ ?ליעסען
̂.ער פון ^עטראפפען אפילו האטען זײ .אויטגעװען ניט שוין זײנען לעטא^ען  זײט .לע

ײע אויפ;עזוכט זײ האןעי דאךטען אצעאן,  מרינותאוג ײע1לאנךער, נײץװעלטק״.נ
.בו־יטאניער פינטטעךע ךי ביז לעך^ךײכט . .

,אויך וועג ׳טװעךען לעם געטראפפען האןען אללעךס זײנע מיט װעםפאפאנום , ,

̂■ אונטער ים יפען1א געהען ױאם ,יפ£עז2קריעגפ-י צאהל געװימסלר א — פל^ט ן1  «יי
. ק^נ-אנדא



'יוספת שװאכע ארעלוע ךי אפשטעללען וןילל ?ליעתען וועםפאסילאנוקעם ךעם »ונ
 וואס פאר - קהזביױגי גע^ךיען הײםם הארץ מיט האט - \ װלען ,ױדען ,אה -

 ךואכער גיט איהר שטעךט ןנשירוה כוים ? זײט איהר װער אונ װאו איהר פערגעםםט
 סעל,ר אונ ,^ף־עפען די פון ש?ל ?זיט ,געלסאניעל די פון ^בורה מיט ,גאללען ךי פון

 וךללט טאם־ןע צו ,ניט .^עוויםם דאף איהר האט ,וועלט גאנצע ךי ווי םאללאטען
? איהל

 פק ? זיך איהל נןעךלאןט וואם אױף !מיטע ןריעךער אלעטע ,ארע^ע ,אה
 סיאיז זא^ט איהר .רוים אן ןיין צו מולל טשוגעת אזא אײןל ײ3 .זיך נעהמט ■װאננען
 ׳ גײעקען לי ;אג.ען אןער שוין זאלצען װאם ? קנע?ט; פעךקויפטער א זײן צו #וועל

 עלעלםטע ,לןלטטטע ךי פאר װעלט ךער אין טעכ־ןלונגען נג:אל יטנ נאף האנען זועלכע
ק זײ אונ. וועלט דער פון נאציאן ;עביללעטטטע אונ ט  בהים נ״עלי געװען א’ ךאך זי

 שטילל היץט _די בײ^ען פוגדעםטוו;^ען ? ללאדא” בלײטע אוג מ־ויפסע ךי איבער
 װעלכע ,מוךןדון-לײט לי מיט איז זאך זעלןע ךאם .ןאלדאטען רױנזעל פאר רוקען דעם

 פאר־ צו כעכט מעךור האןען זײ אליואהל ,קאפףז דעם געהארזאם אראב אויף לאזען
̂ון פון שנזאךט הונלעלט פ־נף ךי אוג איהר, ווי פכײהײט די דעךען  ^עלןלאלען אזנ

 ךאךטען האט אונ ?רײהײט ךי זײ פון צוגענומיןק האט זי וואס ,רױט אױף ךענן -זץ־
у טענשען איהךע ;אכײנגקעמצמ

 געהאהאם צאהלען אללע , לאף שװעכען דעם רוהיג קרא;ט װעלט גאנצע ךי
.נ*ט ווילל אונ .לןענן להודה אײן אונ );תאדאטכןעם( ־צינזק .  ךי מאך ,^ו־ונ־ ,אה .

!ןעלענדיג .ןליונרע
-פאלק ארעם מײן ,געזא^ט אלץ ניט נאך אײף להאב -  ביליױקה האט !

 אילערנלבק צו זאך טא^לי?ע .קײן ניט גאר סיאיז ,^עווײן א מיט שױן 7■אויםגעשך;
 הוגדעךטעד.קליטע דא נאף ק׳ײינען .ןעזי^ט שוין האט רוים וואם ,אלץ װארטער טיט
 אונ.דיפאללט רוים אונטעמעלעןען פריץוילליג זיף האפען וואם טךינות, לרויםסע אונ
 אײף האב איך .גבוךים שטאךקע אונ בײזע לי לעלען שטעללען צו זיף אײן ניט ןאר
 שטעהען לעױאנען שטאלקע ,אײיעתע .יי אז ?ךיעדער ,ןעטערלןען געװאללט נור

.ױספת פאר לעטצט
 איהךע .לאגער רויטישען לעם אויף אוטגעקולןט פונה א מיט זיף האט קהזביךיני

 הויג־ען איז!עשטאננען .מעללער ׳ ןליק טיטוטעס מיט ^עטראפפען זיף ד.אןען אוילען
 פערשטאננען האט וועללעל ס ױ ך ע з י ט אנפיהרער לעם מיט צ״אממען ,אן

 יךינ;קהים3 פרן װאך^ער יויפטילע ךי .אינעחעטצט טיטלטען האט אונ ,לשון-קךש
.פון.ענטציקונג אנגעצויגען ךף האןען אויגען טיטוטעם ..ךערע

 לעױנות גאנצע אינ.זײנע מלחמה לער אן .פערגעםשען ;ןר האט ס־נוט דער אין
 ^אט .װעלפע ,פךינצעםםין ױךישער ,שא;ער לער אין פעלטיעפט .געװען נאר ־וײגען

: ;עךךשלעט הויף גוײטער
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געןען פארצוט־עטטען העזה ךי האןען געגןא^ט וויחןליןל האט אןזנאצי אײן - ת!9סיו ׳ע
עןוען .ןײנען ךאס ,רױם ואסי ?אר ׳ מיט רוים אין ארײעעלאיןק אמאל זיינען וועלקע גאללען ךי ̂.

געשרײ■׳: בעם לאלער ניט
ױ אייףי ?עךלאזען געטאגט זיך האבען גאללען ךי בעזיעגטען!״ ךי צו ״װעה ®על״'אונ ׳

לו Й־}1 ןײ ןעשיטצען מזךח אין .זײטען אללע פון ןעהיט ווי זײ האט װעלכע אללײן, ןאטור ט^
ער ,צפון-זײט אין אלפענ-באךג, הויפע ךי  פיךי;אאי#ע ךי דרום־זײט אין רײן, טײך ן

פעקטונ־ נאטיךליכע ךי אוים?ער נור ,אצעאן גרױםםער ךער סמךב־דיט אין אינ ראיג יןפ ?רזי•
אונ פירות ךי.ךײפע ?ויט אונ פאלכ־ןער הװךעךט ךךײ איבער זיף גײ זײ האבעל גען סיאיז זא^ט
קי?ל ? פו.נךעסט.וועען .וועלט גאג?ע ךי פערפלײ.ץען זײ לאנד..קעננק ןייעי־ פו; מעטאללעי ׳ ע

רוימישער ךער אין ציטען זײערע ^עלעריג צאהלען אונ קאפףז ךעם אויף נ־ט זײ לײבען ^כעלסטע ׳
̂ען ז_ײ ווײל אךזי ךעם ניט לײדען זיי אונ ..קאססא ברױם .עלי5 אלער ;עכדים געבאליכעגע ״זיי
לאלטען צו מלחמה גיטאוי^עלעךט ײי האבען אכטצעהן;אהר , נײן ,מענשען שװאכע ^טילל נט:י
^רעלןט ןי ווײל ,אונ^עךגעןען ^עמױט זײ.זיף האבען אבער .יעטצט ,פךײהײט ך פאר ע3ויעל ׳ט'

.וןבװ־ה וױ לליקק רויטם איבעו־ טעהר ■ פאר־ צר ט
ךי סעחר אפשך לעלפט איהר אונ ,שכל ווי ,גליקק סעןזד א?שר האט רוים ,אזי ?עלןלא^ען

ענן איז ..;עװאלר שטארקע ךי ווי הצלחה בלינךע דאלטען וט 1200 אז הץלחה-זאך א ניט עם ן
 אײן אין האט װעלפע ,נד;גאללענ-לא אין טטשלה די י־־הרק םאלדא^ק רױמישע

הצלחה זײןך אנטקע^ען .מיליטאר רוימי^ע כיםול ךאם וױ מענשען מעהר שטאךט געהאטאם
.בילדו^ג ארנ גנורות ,גאלר שוגא׳ס דעם נ־ט העלפט ךי פאף

.נאצ;אן ^.עךמאנישער ^רויםסער ךער פון געלאךט ניט ךענן האט אײף פון ווער
,בעטיאכטען לעקאננט אפט איהר האט װאוקם ךיעלךי^ען אינ לןךאנןט פילישע זײעי ביךיױקה
.גרויסע .?עװאתנען ײ1 • נאציאן דער פון לעפאנלע^ע אוטעדום האןען רוימער ךי זױיל ?ערלעבען
.זולפעי אונ.עבי;ע ןואלךער מיט לאנךער ער.קלײנע . .

אבעזונרערן האןען _זײ ^טאלץ.י דער זײ כײ איז װאונןם דעם פון לאקער נאף פאללט ׳״
חױת פון •ווילדער זײ װערעז оуз דעד אן זײ ס׳קומטט רוענן אונ קטאךןען צום בח אײך האב

.רעות ®עסען5? . בײשטעכיען ^עקעננט ניט אוץ־ גבורים ווילוע ךי הא?.ען פונלעסטוועגען אונ .
 געװארען ^ערקויפט ני.ער-_לײט.זײנען;ךי.;עפא;נק.ע.;עךמא .לעױאגען רוימי׳^ע א?ט ןעגען

געראטעװעט לע?ען דאס קױם האט זײ פון טײל גךאםטטע ךי אונ עבדים פאר.^בי^ע איהרע • ־
.^נטלוי^ענדיג ען5היי '] . . •

הויפט-שטאךט ךי אױלען _אי״.נךע מיט נעלןענ^ט.זעלען וואללט איהר ווענן .אך ׳שטאנ;ען
האפ־ אײער איז פאלש ןוי .?ערשטאנלק דאטאלס ״ערשט איהר װאללט ,לר־טאעען פון ;רי.ױקהים

.אונ.ירושלים װתפת פון װאנד לוואכע די אייף נונג . . !
גרױםסק ךעם מיט זײטען אללע פון ןעשיטצט זײנ.ען שיטאךט פךיטאניקע ךי ךעױנות :

אונ ער5^באם ןןאל ךךײ איז װאהןען ̂יי נועלכעם אויף ,אינןעל זײ;גר אוג ,אץעאן האט :ע
..יהוךה ווי בכײןןער . . '•



 םיט ).ועם^אןדאנום אהיננ.עפלועען דאר^ען אי? ^.עזא^ט פליםער אײף ט׳האב װי
 אויף פאםםען וזיץט ,ן־עזי^ט מיה אהן פט״עט אונ .זאך פעךטי^ע א אויף אללערן זײנע

 דינ,ען װאם ,?ריטאױער לי פון איעעל .גרויםטען לעם לעױאגען פיער װי טעל״ל ניט
.אצאהל.. $הן

 רוים אויף וואר$ען צו אויג א ^ענוג ט׳איז \ ?ןשלים גאף .לענן איהר ןעךארפט
 קןןרב פון אונ זרח:מ פין טלכים די וױ ;עהען צו אונ איטאליען אץ איןעלהויפט ארער

 פערלאנ;ט רוים וואם ,אלץ טהון צו ^יט זיך שאטען אונ גללות ןײןןר פײרמיםםק
.זײ פון

^האר־ אײן בײ^ען וועלט לער פון פאללןער אללע כטעט ווענן ,דעקאלם אונ
 אויםנאלמע א זײן אללײן איהר וויללט ^ליקק. אונ מאלט רויטם פאל סאפף דעם זאפ
• צו״קײן'טטם ניט פיהךט װעל$ע מלחמה, אנאךישע פיהרען אוג

 האבען מדינות אונ,קלי^ע ;רויססע אללע װאלט איין טיט ,צלון ,מואב ,עמון
 רײצען זיף אונ מאטען אוט;ליקלןליף זיף וויללט אללײן איהל נור ,אונטערגעגעבק זיך

• לײב שטארקען דעם טיט
 א פאר װאם צויגעקוקט האט זי א?^עשטעללט. אוױילע ךך האט קהזב;ױני

.לאלער צו די אויף ^עמאלט הא^ען װאו־טער איחוע רושם ךויםםעז
-יולען ,אל -  זי וויײל ,כוחות ל.עט?יטע ךי מיט ;ע^עןעי ^עשלײ א זי האט !

ם ךךשה לאעער דער פון לעװאלען שװאן־ אללײן שוין איז א װ  .קענן אװעךט פאר -
 נעהטען דענן איהר וועטען._קענלט • װעלט גאנץע לי גע^ען מיליטאר אײער האבק

 ,ךרעךל אונטער זוטען וועט איהר אויב אויטער ? רוים געגען זיך צי שוהפות אין
.רוים צו אלץ שױן ג.עהאלט וועלט דער אויר• ךא װײל

נ אי : נץחק אמ־הם פון גאטט .לער1 גאטט - נ -עקב;או  אןױעתפען זיף האט !
.פעםטונג פון מאגן אלטער א

 האלט ןגר ,איהר יאלט ,גאטט - ביריױקה אוים^עשר^ן ביטער האט - י גאטט -
 אזא געהאט ניט רוים װאללט וויללען דין אהן ײט,2 זײזך מיט אויף אכ/;ר דאך

• לצלריז ביײע
 לער־ דעךמיט אויט^עלןעהךט, טלחמה. אײף פון גאטט דענן גט:§עךלאנ אונ

 ?.עטלאכט ,ךצון זיין ^עןען געליט איהר װײל ,טעהר נאף דאף איהם איהר י-מעלט3
 אמונה אונ.זײן הורה האלטען.זײן .עהלליך יוד א דענן .קענן ,איהר.ךעךט וואם גוט נול
 .;עהרליף וועללען װעט איהר אויב אונ ? םלחמה אין ר»מיד איהם לי.^ט קאפףזלער אז

 ךעמאלס אונ ^עלעגענהײט די טעניטצען שונא ךער ךאף מעט .שבת אונזער האלטען
 ניט מלחמה .די צוליעב אונ .ךציחה טעהר מיט נאך ןעפאללען ^קסטדא אײף אויף

 פערשטעהע׳ גוט נור מיר זאללען .אויך גאטט ךאף הײםסט שבת .עהךליף האלטק
.אײגענטליך אײף ט>לט װאם ױע^ען . .

אזוי וײ .שאי זעםער ,אכות אײערע פון הורה ךי אפהיטען הײליג וױללט איהר

 אןעל.קענ^י
 ײן2 היטען

 געוו<

 < האפפנו^ג

 עךל<5 ךאד
 םאלדאטק

 ביטן ױךען!
 א ,געםטער

 האט זי אוג
 אםו מאטען
 פאל קויפען

 מ ךי
ל,לאגען...

: ךאם
 ד ,טטשלו־ת

 זענ ז״ײ ניענן
ל אויף א ^  ן

 הא זי
 ווײ ,װאוטט

 ז ךנט
 איהר;■ קט3ק

 ו ?ערטלאנךט
 ןואךט .ע3נ״ןלי

 א ייאנדעכען

 אה -
- ז ה א נ ן *• * тה< ך

 ני^עגאנגען
ט איהר ?גנל̂י
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 :יט ינה3 א מיט שוין איהר.געהט אז גאטט אױף .פערלאזק זיף איהר .קענ^ט אןעד
* י • !?לםםיר׳ שבת זײן טחלל אונ געבאט זיין היטען

 א מיט אךער ,אגאטט צו בטחון א מיט מלחמה א אן טען הויןט געװאה.נליף
 האבען אבער ױךען אונזער .הילף מענ^לילע אויף ,לןכאפטק אײגעגע אויף האפ$נו:ג

 ׳?זװאגע אײערע אונ ?ערלאזען אײןל האט גאטט ,האפפנונ^ען בײךע פעךלאהךען ךאד
 ארעקע איהר, האפ?ט אלזא וועטק צי .איןערצוצאהלק שװער גיט איז םאלדאטק

,אומגליק אײצר מײךען ניט װעט איהר מזל אײער איז ביטטער י ױדען .  זעהט .
- שװערטען אײערע טראגען צו צײט נאך םיאיז ווי לאןג אזוי ןעססער, . . ק. ט ך א  ך

 אונ - פעםטונג דער פון מוילערען ךי אויף האנך ךער מיט אנ^עװיזען האט זי אונ
 ־Т§ ^יט יי1 זאלל שונא דער ?ךי .קינךער״ אונ װײןער אײעכע מיט אםוף ען3טא

אױגען... ךי טאכק צו מעט איהר װענן ,.קנע?ט פאר קייפק
עקלרנגען ליאןען פעסטו^ג דער פון מולגכען ךי  אוג ;אמןועךס װדישע פרן ̂.

ק... אג קל ,

V I I I .

.;אסיפה גלרויםםע ךי

 גראסס^ע פון.די זאגארז ,אין.ךער.וועלט פאלק אז.קײן ,;דױ׳י ךבר א ךאך איז ךאם
 יודען אונןעךע ווי ,שטאךנףט אונ .גבוךה פיעל אזוי בעוויזען ניט האט ,טמשלות

ק די טענן ענ נ נ .לאןז־ אין.זײער ןעװען ;אף ן י ך  ם3? .קיט־האט אװךיש וױ קה,זי י
.וויםטען צו ט.ךעךפון:עדאכפ3 ךאוי

щ ניט אסהען אין אפשר אךער ,װיםסעטיג ניט ^עמאלט אןער זיך האט זי
.זכרון פרן ארוים.;ע^לאגען אלץ איהר האט רוים װײל ,װאיסט

אנגע־ אויגען אײגענע מיט אונ רוים אין געװען איז פךינץעםםין ױךי^ע ךי ז;נט
 אויגען איהךע זײנען ,ציךקען אונ פאלאצען ,.ט״עמפעלען איהךע ,_עשירות:איהךע קוקט

 הטלכס שלמה פעתעםםען האט ביךינ;קה אונ גךלות רויסם מיט געװארען פערפלאנךט
 נור ניט..ע?יג דױערק זילןער אונ גאלד הלל״ הכל סבלים ״לבל אז ,גואךטער לוגע(נר

.ץווײטען צום הבית בעל אײן פון ער3ארי װאנןערען

פדן .קכר אין װאי־פק יעט?יט זיף םח גײםסט ציצערא^ם !פרינצעסםין ,אה -
פאר« אונמוטינ איז ביךיניקה ווענן ,נײג א מיט טיטום אב;ערו§ען זיף האט - י קוןאה

 גע־ לאט זי ווענן ,נאלךעם . קאפז אראטעלאזעגעם מיט ,איהם פאךבײ בײגעגא^ען
• רעדע לאנגע איהר ענל';ט

4 ירושלים( פרן ט^ג לעצטע )די



5о דיעירען וי

 האךט פרינצעםטץ װדי#ע ךי האט - !אטעות ,זווך״ן װעםפא^אמ־פעם ,^ין -
פעךלאקךען... אויך א־ז :הװ־ה ,פעךלאהרק איז אלץ -געאנטװעךט

у לײט ױספת׳ם щ\ רעךע סײן פון וױי^ער ^עװאךען װאם װעניג.
^עמור־ ^טילל ליפןען איהךע האיען - \ מײן.)קאניע־ײך אךיע ,ןהוךה ,אךיע -

 אונ ,לא;.ער אין צוריק אכײן אױגק פלאטענךע מיט פלאםפעךהײט איז זי װענן ,טעלט
 ניט האבק ױןען די מיטענטצינלןק^ג- ארומגעךיעעלט זי האנען אנפיהרער רוימ־שע ךי

.פריגצעסםין. הארען.זײןר ^עװאללט ױכ.§ת! ךיף היט .
 לעױאנען רױמישע ךי גע^ען אוים^טעך,ען געקעננט ניט ױספת האט געוואהןליף

 מיט גא^ץןהודה נײשטעהען ;עלןעננט }\ט םוף פל םוף ס׳האט לוי אזוי מיליטאר, אונ
.ירױצלים הויפטשטאדט לער . : : : т : : т ־ •

 אללע ווי ןעםסער אפ$ר נאןז , ןעװאוסט גוט גא;ץ ;נם האט פלאװיום ײפף
 אונ ךיפלאהאט א פון ל3ש שאךפק ךעם מיט בילדונג ^רויםקער זײן נןיט ,אנז־ערע

 אונ .тр?п דין דוךך איז װעלפער ,היםטאך;קער א פון נביאות זיכעכער כער מ־ט
 צו געקוכ־טען טטשלות אונ טלוכות אנךערע פון שיקזאל דעם פרן גתנד דעם אויף
 וועט זי אונ מדךגה גךאםסטע ךי כטײ_ץר.גך יעטצט האט רוים אז ,איבערצײגונג ךער
 אונטער ליעגען אוץ־ וועט יהוךה קפע;סטי^ע וןיעדער ךי ביז אײנרולייגען ניט זיף

פיסם. איהרע
.רוים נזיט מלהמה אוטזיפטע א פידךט אז.ער פעךשטאננען װאהל ױםיפון האט

 ארײנגעקראופען פיזןל צו שוין ארעד איז ער .אויספיהךען ניט .ער ,קענן .סײ וױ סײ
 זיך האט ןהודה נץ;גא ,ציטיױען אזא איהם צו געהאט האט פאלק יודי^ע דאם אונ
 אוועק ^קיװאונ^ק נעװען אין ױםיפון ן,ל^ער ךער גאר אז ,איהם אויף פערלאזען «זוי

 שאךפע־ פוןזײן פעהי^ןײטען אללע אנװענךען יעטןט אונ זײט א אן סלןירות ךי צולײגען
 ױאם געדױעךען זאלל מלחמה ךי ,ךעךויף קךי?גםפךאקטי.קא: וןרױסקער ךער אין ש^ל

 װעניגלטעץס זאללען.זײ ,^עד^ען צו ןע^עךט ניט שויין ױךען ס׳איז אויב אונ לאנגער
 ךעם טיט ראנ^לען זיך פלוטפטראפפען ל.עט^.ען ךעם ביז אונ גגוךים ווי שטאךבק
מזי- ןיט? ןיפו1?יי האטדף ץלןעק .ך?ים צוליעב אונ .שונא שטארקק■  ^עןעט־ךט ?עג^ען י

.גליל פרן נג;פעסטו קפטען;שטאר .ךער אין
-  - היהרךים״ ״מלחמות :םפך זײן אין אללײן ױםיפין כערץעהלט - ייס§ת ״

ע;’ א אויף אין.גאנ.ך>ן פמעט ״ל״עגט  ךא זײגען ארום ךי;גם :^טײנער באךנ ־לפ־טצ̂י
 ייזין פליקק ךעם אויסצוהאלטען מ;עד װעךד אויג די אז ,אפ^רונךען טיע§ע ״אזעלפע

 אין ארײנצוקומטען קא^ליף איז אראב באךג ,דיט צפון פון נור .אבגרונד פון .םוף
 ע3היי מיט אתטגעךינ^עלט ןעװעי אויך איז א־ינגאנג אײנצי^ער א\נ.ךער ; ״שטאךט
 ךי אונ ,באךג שפיץ ךעם אויף קומטען צו ניט..קעננען ]אלל שונא ךער פדי ,״טושכק
 ארוים ג־ט .ד ן.על.ט מען אז ,פעפטוןנ ךי פעו־^טעללען יוספוז ארום בארג ״אנדעכע

״•9נ* דעיי פרן



 זיןןן ײן1 אונ אויגען.וועםפאםיא^ק איץ.די ^עשטאלק טט האןען זא?ען אללע די
.ױו־ו?ת §עטטו?ג ךי אתטכײטען אפט ?לע;.ען ײ1װענן ,;טיטום

 נ*ט האט לעךע געליטע^ע זעלטען איהר װאם דוך^ה, .גרוים פון איז ביריױקה
 ׳ פאלאטקע אין זיף צו ^עגא^ען לײף4 .^שנות װדי^ע ךי אויף חשם ־געמאפט.קײן

 מעםפאק־ אוים^עמײל־ט פונה מיט האט זי .האךץ ךאם אויסצוווײנק זיף ךאךטען לי3•
:זולין אויפ^עלעגטען ^כעיקליף כעם געפלא^ט אילאניש ;?גטצט האט גועלבער ,יאנען

.װתפת אין פריגצעסםץ דײן אויפ^עטהון האט וואס ,טיטופ נו -

^ליץ־ ,אײטעפאללען ניט פעסטוןג פון מלעכען ךי זזןנ.ען קולכעל לאן איהר פון
 ךער אין אײנ^עזונקען טויעכען יךיחוס זעגען ,,ערצאהלונלען יודישע ךי לויט ,מאל א ז*י

.שופר דעם מיט פלאז אײן פון עלל
 .לעשפעלןט אונ לייטץ מיט האט ,פאטער ,וױךלןליף מץל װאונךער איך -

ם- .^נטװעךט טו  פעסטועעןפין שטײנערנע ךי אויםלעהאלטען היינט האבען אזוי ווי טי
 ז־^עו אינז ב\י אז .ערצעהלטךאןי נזען פריגצעםסין דער פון רעךע ךיהרענלע ךי ייספת

 נם;ציצערא פאר אניעךעת.עפאללען קוענאטאלען אומערע פון לאפ ■שטײנעתע די
.געשכײ אײן

 אנ« אלטער דער האט - ^עזאגט האט זי װאם פערשטאננען .ךענן האקט דו -
? לשון אונזער אויף גערעךט ךענן האט ך - געפךאגט .פילךער

 דער ^עשטאננק אןער איז טיר געןען יודיש,'• ^עלעךט האט ביךעקה נײן! -
 מוט־ זײן ווי .שפראף יה־ישע די וועני^ער ניט פערשטעהט ונעלכער ,טראנאן ?לעלער

שפראף-שפאגיש. .טער
 טיר האט שכן מיץ אונ לאנגזאם זעלער ;עכעךט האט פרינצעםסין ױךי^ע ךי

.װאךט אין וואךט לעלע איהר »יןערגעןעטצט

.װעספאם;אנום געפראגט ערנםט שוין האט - ? ;ערעלט זי האט װאם אונ -

 מיט האט - גללות רויקם צו שבח גךױםפער א א־ז פאטער לעךע^ ביױױקהס -
 זײן צו אויסגעקריצט ז.ע^ען;ועךט וואךטער אידלע - ליעלד יוטער לער געאנטװארט ־היטץ
 אץ וועכען צי אויס^עשטעללט א־נ לוחות ,קוןעתע אויף בוקשטאןען גאלדענע מיט

 ^אטטליכע מיט אבגעשיללעךט האט.קינםטליף זי שפאצי.?>ךאךטער. אונ !אםטען ירויטם
^ מיט בעשפריצט איז וועלכע ;עשיפטע רוימישע גרויםםע לי וואךטער טי לו  ב

.פולפור
ם־ ע ו ו געאנטווארט האט.קאלט - װטעל א גאר נאף ביםט ת !טיטום !טיטום -

- ו נ א יזס א & עהען זיף רוים.קענן ם לי.י אהןי ןענ. ט נור - שבחים.י קהםזבי ה יוי לוי ע ךז  אי

ען אן הרע ה ף ארןלעגעכען ^עםאהט וואךטער אי אוי שמ ײ ווי ױלען די רו שכ  אויף נעפטונם,־,י

ר אונ נם פון לװיאל־עם ?ךי ע ן רי ע ק זיף מיר מוןען ל ט ה ע נ ק. ך א ט עזיגען צו ש  וןרויםסע ךי ן

ת נגע ל. :אונ שנו ..לײט יימפתים פרן עק . .

  е ר . ן ו в п ם י ל !в



סענשען^ מיליטאר פון אםיפה ^רויםקע א צחאממענרופ^ען אץי װעלל נאף מײנט
. וואךט .געהאלטען האט &ר אונ

 אײנ• געלוען .זענ.ק ,פאלאטקע גערויקער װעספאםיאנוהעם אין אםיפה ךער אויף
 -י ביךיױקה ^וועטטער זײן מיט ?ינױיטער .ךער אגריפום מלך ױךישער ןזער ,ןעלאךען

 .ךער ןז ל א מ פיך^ט _ערבי#ער .ךער א ע.נ נן א מ מ קאז פון .קיטר ךער ס ו כ זי ט נ א
ן .א;.ען לעט רױמי^ער פרן אנפידזךער עלעלער א נ א כ ל ט א ע ך ע  ךער טיטום, אונ צ

• אנפיהךעךם אללע פון *^שטער
 גע^רא^מ וועםפאסעום האט אנגעהויןען ןיןל האט אםיפה ךי ווי ןגהןער

ג ן ע ^ א י . א ד ס
ג א ז - т р. עךע^ער. , ס ױ ך ע ט י ז ;אג ט ט וױ װא;כ<ײט רײנע די א̂ו ל ל א ^ 

.?ךינצעםםין >צא;ער .ךער ,סנלתה אונזער פון רײדע ד\י?טיגע דיי־
 מיט ?ךײטען»טמתנם א אין §עךטהון ^עיןען צײט כערזעל^ער אין איז ביךיױקה

.טיטוקען ױנ^ען דעם

 ן א נ א ך р ס ױ ר־ע ו ג י ט האט.ךערװײל פלאוױום עדעלער ,מײנונג מײן נאך -
 .לןאגיגין אןואלי^ער ךער צו אדנליןז זעהער פרינצעםםין ױךישע ךי איז - ןעאנטיועךט

א ר ט א פ א ע ל ר פיעל זאגאר נאןז איז ך ?וצוץם, פרן ן ע יעןער. פאר ^
ט;ווי_א אזוי ניטןענאךישען זיך וועט טיטום אז ,אןערז .ךע?ען איף ו נ .־ י « .אנ

.ניט מאל .קײן ,גיין . .  מון .ךערע:, גיךיױקהם הײנטי^ער א?ערז אנןעלאנ^ט װאם !
! ךעךט זי וועלהען מיט ,כח רעם אונ שאךפןינן פאליטי^ק איהר ןעװא^כעךען איף

 .געקענ^ט האט ן־רױ אזא ,א.י_קרהטציאות ׳ פװי ».עלטענע א איז ביריױקה

על ?לײטט אונ געװען איז װעלכער פאלק, יודישען ביי־ם נור װערען בארען טי א  אן

.^עשינטע מאתער, .זײן מיט וועלט גאנ?ער פאר.ךער . י ' .
 ?!טיךיךט איף האב צײט לאגו& א ױדען די פון געשיכטע .די גוט איף..קענן.זעהר

 פאע_?:.ע אין.ךער ,װעלט פוןדער פאעױע טײעןסטע ךר פערקאגט װעל^ע / ש?ראך ןײער

.עם ,דרײסט.זאלען; איף..קענן אונ , פון.זײ?נר.אמונה אוצר .ךער שטעקט  איז.ניט אז

װדי׳^ע. דאם ווי פאלק, ©עהיגער אזא נאך װעלט ^אנץער ךער אויף לא
ס ן־רײנד ,נג;מײנו נאףדײן ען?!טעךיען5גךי;רוימעראונ אגארסירזז ױ ך ע ו ו י ט  
.װעם_פאט;אנום ^ע$ךאגט איראניש האט - ? װלען די ווי ;יעךךיגער
ךי ;עאנטווארט היטץ מיט האט - .פלאןוװם עדעלער ,;א אן- אי ר  רוימער ט
 ע5מיר.זע^.ען.גרוים איןמלחמות, געגיע זײער מיט .פאלקער אללע פרן הוי^ער »?טעךיק

נ ײ3 םשובים ו א ם ל א , ם ע ^ נ א ל ע ק1 איךרוסנױת אבער ^ ?  .קײן ךא ניט איז א
.^אלק זעלטעגער א איז ךאם ,יוךען די צו ^לײכקם

ס3א1 .אןעלבע אייף מבין לטאבקער ^עײען.קײז ניט איז װעםפאם;אנום א ען,וו

ווימיי»?; דעם ער£יהרט6 ד$ט זי , מלך מצרימשען דעס ון5 טאצטער ו« — קלע^פאטרא (1
«твч טיטזםען מיט כירעקה קעגען משל א - אנטאג■׳ .
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 פלײצעס... ךי מיט געגעבעןאמאןל נור האטןנר אונדעךיןער דערנשמה געהערעןצו
 ^.עגאל^ען נור האט ש?ל זײן אונ זא^ען צו װאס געװאו?ט ניט אויף האט״ער בילדוננ פין

■ זא?ען וועל^ליבע אין גיט אןער ,לעױאגען -ײגעז פון פעךד ךי נײ אין.קאזאךקע
 אמ ^עןא^ט .ער.ענךליך האט - אם;פה:אונזער אנצוהויןען צײט שױן איז עם -

.^טוזך,ל זײן אויף צחעטצט ?ךײט ךף
 האט ניךינינןה אונ ,אוטער זײ/נכע אויף ציזעטצט זיןיאױף האןען איןךי^ע אללע

 ו^חכער איהר אונ איהם צווי£ען ןלאטץ איהר ?עךנומטען צײ?ען וועספאקן^אנום »ויף
.»וןךיפום
 אב^עחפעןסיט וועםפאס;אנום ןיף האט - ?ױנצעםטין שאגע די אז זא^ט סען -

 ןעךיה&טער אונדער וױ ^בורות גכאםסעכע: כעדען אין ןעװיז״ען ׳?לעסענט-האט5קאז»
• ^יצעראן
 מיינע האןען לײבער ווײל ,פלעטע?ט;מ;ײם,קא3 ען3לי3גע ניר אבער ין3 איף -
 באקען איהרע אונ געאנטװאךט בי.ױױקה האט - נוטצעןגע^רא^ט װאם װעניג י\אוטער

.אנגעצו;ז־ען זיך הא?ען
ם, טו  װנגםטער דער ניםט ת ,לעױאן >5 פון.ךעם אנפיהךער ךער ,זווך״ן מײן -טי

ײן ארויםזא^ען ,ער^טער ךער דו ןעדאו־פסט ,אללעטען אוף ■ץווישען  װאס ,מײנונג ן
 צוױי זיף האבען טיר רוי נאכדעם ,ייהפת׳ס.עקשנות מיט טהון צו יעטץט האבק מיר
 חהיגען א מיט געפךא^ט װעםפאםיאנום האט - אײנצונעהןןען ד אוטדסט פרוביו־ט קןאל

.קול אפיצ;עללען
 ער א־ז אכער באלד געװאךק רויט אנהויכ צום איז אנפיהךער ױנ^ער דער

• ?יף צו געקומהק זױעךער
 אז ׳ לעױאנען .קיםרם דעם פוץ אנפיהךער אונ פאטער סײן ,איז טײנ^ג מײן -

 פאךגע־ ביםט דו ,ױעלכע .מיט ,מיטטעלן ךי.זעל^ע אנצוווענךק דא ןעדארפען מיר
 קול ךער אונ געןא^ט טיטום האט - מ־יטאױער אונ;עהארזאמטע די ̂.עגען טלעטטען

.אנגעקוקט שאךף איהם האט קהזביריני ווײל ,איהם.^עציטטעךט האט
 דער געפראגט ציפריעךען האט - ? דענן דו סײנסט מיטטעלן ן.ועל?ע מיט -

.זוךין כעם ^אטער
 וױיטאויף ;עקוקט פאלאטקע דער פון טהיר אפפענער דער דרךף האט טיטום

 שאטען לווארןיער אן־געשלאגען.א זיך האט ןועל^ע פון ,ױת§ת פון מוי^ךק ךי
 ,-у ןיאט האנר ךער טיט .אוגטערגעביען נײם ^.עהאלטען האט װאם ,זו;ן ךער ןעגען

עוויזען .^עזא^ט היטץ מיט אוג מױערק ךי אויף ̂,
̂ז מיט זי ווי אזוי האנךלען ױהפה מיט דאכפען מיר .או

ס א ך אט ^עגען אויג א .אצאהן, .;עגען אצאהן הײםטט - ק.  וועס״ אאויג?-
.;.ע^סײגעלט ׳®אס;אנום
אויפשטעללען וןעללען סיר - אנפיהכער ױנ^ער ךער ט;^עזאג נוײטער האט - .יא -



העלרען רי

 »עלי הוי?ען א צוז.מסענשיט®•" אונ ,וואנד א אונזערע װאנד דיער ^עע^איבער
.מומניק ייס§ת׳ס פאר כ,א?ער נאך זײן ןאלל װעלגע
•• ־יטעךט אויםג*י_ טעהל אלץ ^עוןאךק ווײטער וואם איז געזיכט ועספאם;אנוסעם4

ער,3א מײנסט ת - קאפז מיט׳ן צופדיעלען;עשאקעלגי ער האט - געזאגט גוט
 ייי־ צוקולןען ^טיללעתזײט אװ סאט־ ךי פערלי^ק װעללען דארטען זײ אז ,םיטו^

.באךג שיטטען אונ נל;;וא בױען װעללען טיר
טענקען אונןערע אונ ^װײגען ניט אויך געוױםס ךאף װעללען לײט ױ^־ת׳ם

.קױלען פלײענע אינ פײלען פון האןעל א טיט ןע׳איטטען
פאטערז טײן ךיר פון טאקי שטאמטט זי אונ ,הלופה א ךא אויך איז דערצו -

.טיטום געזא^ט הללסבות קעהר מיט ;אף האט
 ^לאםטטעך ?ריטאױעל לער צו צו^עטכעטטען ביפט לו װענן ,געדײנק איף -
 אלצוליטעך כדי:אונ וואל א אוי^עשאטען רןנפטליף ת האסט ם ױ נ י ך נ א ל ן־עםטו;ג

 צגויי־ װאלל דעם .איןער אכײנװ־אןען געהײסםק לן האסט ,אלבײטער־םאלדאטען ך
הושענות. •פון;.ע$לאכ:טענע סכף אריןעלציעלזק זײ איןער אונ קלאצער הוי^ע

.זולן ךעם אנגעק^קט ליעןע מיט אונ צולאלט פכײליך זיך האט ^ועםפאכצאנום
ער לעלד- ױעער סײן -ןויק׳ן.עה, ט הא̂ט  ךי מיט גע^עןען פ^ק א אונ ןעז̂א

ףן ̂ען װעלבע ,אויגק בי̂נ  לוי?ל־ פון איטזיסט ניט ת ביטט - פעטץ מיט פערלאפען זע
 ״.תורות. סך א ?.ענא׳&ט דו האסט ?ןלחמות ךי פון ,לעױא;ען סיינע נאונגעגאעק אן ױיזנ

? זא;ק צו װאס ניט גאל ת האסט טעהר ,נחת לערפון לאב איןז
.געןאלט אלץ ליהאב פאטער׳ ,נײן -
 ;עפרא^ט אנוםזװעםפאסי לאט - ? ם ױ ך ע ו.ו י ט ,.עלעלער ,הײנ^ג דײן אונ -

<1א 19 ן ע ; א
 לער האט טײנו^ג- זוהנם העלךי^ען ךײן םיט גאנצק אין אײן שטילם איך -

.^עאנטװאלט רויןןער .
נ - ו םз ת א ו ל א ר .ע ?

ײן ך  האב איף װאם ךאם, צוזאנען געווען טל־ןלים זיך האט זולן עדעלער -
זינ^ען. אין לאט

א^ט װאס או: -  האפ ־ ? מךןר ^ט־ינעתעם ךעם פון דיער^ער דער ,דו ז
.ערבער .ךעם ^עפןאגט ;אנופ9א3מעם

 אױף - לעזא;ט טאלף האט - פעסטונגק אײן.קײן ניט נעה^ען ?עךד סײגע -
 טען9^ראם ךעם $אר ^טארקער פעלד ;זערע:או זײגען ,אןער ?־לאטץ פרײק с״?

• אללײן טײפעל .ךעם פאל זאגארז אינ ®יךהגוץד
 - צולאכט פךײלץ־ .ןועםפאםיאנוס זיףי האט - ליעב איף האג ל»ש.יכה אזא -

י ין9«רינצעם ^א;.ײ ךי ^װעםטער !ײן טיט ^לף ױךישער דער זאגען וועללען וואש ^ינ



 צו .אײן ^טיכשען ?ויר - קהזביךיני אפגערופק זיף דואט - להטות״ רבים ״אחךי
? אגךיפום טלך ,.געזאו;ט לילטיג איך האב .ןע^לאםסק האט איהר וואם ,ךעם

• ים31מ? איז אז.^ר אצײכען אױף קאפז מיט׳ן שאלןכןעל א געטאהן האט אגריפום
ג*ט מיר האט איהר וואם ,ױלק ,האןען חךטה איהר װעט קולצק אץ גאר -

. ^פעט צו אןער.זײן שױן וועט עם ,^עפאלגט
ט א ה ׳ ײז3 אלץ.געװען נאך איז זי .אנקקה מיט אמוךטעל ביךיױקה -

לאנ;עררעךע• ךער מיט ןעװיךנןט ניט גאר האט ןי וואם

I X .

.פײער מיט שיםםט רױם

 אידיכע אללע אנ^עווענלט אוטזיסט האט ביךינ;קה ווענן נאכלעם , ןזאךגען אויף
 װעם־ האט ,אונטער^עןען זיף זאללען זײ לײט ױהפת׳ם איבעךצורעלען ,§עהי}_קײטען

ק פאםיאנום ען ^ ס י רו  ןעןען װאל הויכ.ק א אויסצובויצן מיליטאר זײן צו אג־עפעלל א
 ׳ קמןגד אײן אייף ^טענדיג.זײן .זאללק ץךךים ב־ידע פךי ,ױל^ת פון װא^ד צפון ךער

ניעדער. לער אין אנלערער לער אונ הויף לער אין גיטאײנער

.טײלק ךױי אויף טיליטאר זײן צוטײלט וועםפאםיאנום האט צוועק דעם צו
.יוספת ארום וואם ,וואלךער ךי אין בויטער אױטהאלןען געמלזט האט טײל אײז

 אין אךײנןעטץען לןלאצער אויסגעהאנןטע ךי בעדאו־פט האט טײל צוױיטע לי
 ןעוואלענען צו פדי ,הושעגוה פון םכף מיט ןעציעסען שפיטצען זײעלע אונ ךךעלד
 איז טײל ךךיטטע ךי אונ .פײלען שו^א׳ם ךעם פון םאלדאטק - ארבײטער ךי ךאדוךך

.ארט אײן אויף צונולפצופיהלען ״עם אוג גראןען,עלד מיט בעשאפטיגט ןעװען

האלען נאכט דער אין גיז פריה אין.ךער פון ..;עלןאכט האט אךבײט ךי
 ךי אין קלא?ען; צו אויפגעהאלט ניט האנען לאק ךי װי .;עלאלט ןעלא^ערטע ךי

 אוג;׳ירבות צעכעךבויקען טײעלע ._גע^ניטטען.די ח?ונות:ר אהן האןען ןע;ען ךי וואלןער,
.אךפײט געטהון.זימנר היטץ מיט ^אבען קאלדאטען רוימי^ע ךי אונ

 קלבנותז פיעל מיט ך׳לעלד אין ;עוןארען ארײנ^עיעטצט זײ^ען קלאצער; צד׳צטע ךי
 אונ ^טיי^ער מיט הױלען פון ^.עמבולט הא?ען ןעלא^.ערטע די ,לאגער רוימי^ען פון

 ,ייספת פון םאלדאטק ילעע ארויעעלאפען,:עטליכע אויף זי/ען איפט ^א^ץ .פײלק
ט ליאפען װעל?ע ל ל ע ט ^ ײנ  אויכ גנוךה עלטענ.עריז א טיט אונ ס^נה אין לעבען ךאם א

ק .זײןען װעלפ־׳י ,םאלדאטען ךי אהן.רבןןונות ^עהללל׳עט עוו די בײ ןעשאפטיגט ג
נ־ןלאצ׳יי־

זץטאויף ,לאלער אונ לאכער אלץ איןאל װאם געװאךען אןער איז ייאל
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 האגנק .ךעמאלם .הושענוה די פון סכף דער געװאךען אױםגעשפרײט איז קלאצער ך
 ;ע־ ארט. אזא אויף אונ שטײנער שט;קער מױערען ךי פון ;עשלײדעךט לײט יותפ׳ם

.אךבײט שונא׳ם דעם שטערט
 האט לאןער פוןלעם אךבײט נעקוקעןךי צי טיטוםען מיט געהענדיג מאל אײן

ער ןץל צו צו^עחפען וועםפאםיאנום הכ פי אנ ם ע ך ען. ם אלו ע על  בעםפינפטען פון צ
:געזאפט אונ לעג;אן

 עוין איז ;ןס אויב יןעכען ^עװאליר םאבינ.ען טוײבון לעם ?כײף־ סײן שיק׳ -
 ,װאךפ־סאשינ.ען די אנ^טעללען מוז טען ,ניט ס׳מעלפט ,ןערון״ ״לער אנמנקומסען

 אהל סאבען צו אױף ניט הארען וועלפע חוצפה-ױנ^ען״ לי פעו־טרײןען זאללען פלי״זײ
.אךפײטער יזײנע פון

 װעלבע ,װאךפ־סאשין א אנ;.ערו>ןען רויסער לי דיאןעז ״.פערוך נאטען לעם טיט
 ךלײ אז ,געווי?ט אין >טווער אזוי אוג מיליטאר .גאנץע ךאס ווי .גרויםם ןעװק איז

.לעך#לעפ$ט קוים האןען.^ם אקפען הונדעןט
 בע״ שונאים איןדעם װאךפען צו ץ״יטאנד אים לעװען איז מאשין #רענןליכע ךי
 שטכעק.קע א אויף מ?!אות ^ווערע אנלערע אונ #טײגער ;כאססטע לי װא?ד לעיעלטע

.לןלאפטער הונדעךט ץװײ ביז
סי־ ווי גערוךער.גלײןז א_זא .וואךפען רגײם .;עמא?ט האןען.ןײ אייםטעךכעם

.ליטץט3?.ע אונ געתננעלט וואללט
 ״פערון״ אז לושובה א מיט טךיבון לער געקומסען צוריק איז ארום װײלע א א־ן

 אבער ,גליל פון אךג3 ךי אויף װע^ען ^װעכע די צוליעב אביסול זיף פעך^ןעטי^ט
.זײן ךא שוין ״ער וו־עט ?וינוט ךי

 ״דעם היט װאךפ-סאשי^ען אונ אוסאטען אללע אויםשטעלען מינוט ךי אלזא -
.קאמאגדיךטז װעטפאםיאנום האט - אן ען3הוי פערון״

. «о או^עפעהר געןוען ײי^ק צוזאמקק װאךפ־טאשינען אללע
 ^עה עטליכע אין קיילען* ןלײענע אינ פײלען געװאךפען האפען עטליפע

 דוא?ער ,פאראוים ״פערוך אונ ארט אײן אויף ן;עשטאנגען אלץ -׳עיין איז אדום
.אללע פון

ק זאלל ^טײנער מיט אויםםער  הײםפע מיט אוין־ שונא לעם ?עװאלפען ק
 מיט א^עשטעללט איז רועל^ער יוועספאט;אנום, בעקאהלען װיעדער האט - לאלצער

 ן־עם סיט \אדעןוגע ללפו יזא ופטל יל ץװײטער׳ לער צו םאשין אײן פין ?עךד זײן
האלץ. ^טנקער פלאמטענךיגע די פון טשאד

-גאטט ןײער פאר אן ־ציפךען.זײ לוטיגאץנעס א פאר וואס א־ -  מיט דיאט !
 הויכק א אויף ^טעלענךיג ו_ע, ש ו ה י ן з ה ג נ ך 3 מײ?.על.געזא^ט1? ניטטערען א

 שטורם רוימישען ײעפ1 דעם צוגעקוקט םאלאפיל אלטען לעם מיט צ״אמטען אונ ױאל
ױ.הפת. אויף



 ?ןשיגעים- פון נאכע לעטץטע די ,ךיר צו איז וןעה ױהפת, ךיר, ?ן־ט שלעיט
• מךערען ןעוױזען זיף האןען אױןען ?ײגע אין אונ םאלאפיל ;לןא^ט ^במילל האט

ן איז זײט א אן וואל זעלביגען דעם אויף ע ג נ א ט  ?הךער איהר מיט ביריױקה ^
 האויען.;עשאםען װאךפ-מאשלנען די װי אײ;געקול(ט זיף אױף הא^ען זײ אונ אגךיפום

.פײער טיט
ף מי  כיאכען ניט^עװאללט זײ האבען וןאךטער מײנע ניט^עפאל^ט, זײ האןען -

ר-האט רוימישער צױישעטער .זא;ען.ךער ס׳װעט ױאם כיערען .זע?ט די ןאללען  ךהי
ױו־״פת. אויף פינ^עריל לןלײן איהר מיט ;ע^אלןעז ביריױקה ^ײז

 ם ױס§ת נאןז - א^ךיפום מוךטעל א מיט ^עװען טסכים האט - זײ או־יף כעלט
.ש^ל הא^ען אויף איף מײן ,ירושלים שױן וועט ,פםק ביחען

 אויף ,װאל ךעם פאףבײ .טיטום ^.עלא§ען פאלבײ איז צײט זעלבער דער אין
 דער מיט געגעןען ײג3 א ך,אט .ער .?רוךער איהר מיט קהזביױני ע#טא;ען3 ס׳זײגק

.פאךאוים איז.^עפאהךען װעלפער ,ן ע з א ״זא ך ט ©;קע
-ט_רא;אנום ./נךעלער -  ךי צו רופ.ק אדזער ך״ײטט - געשריען הויך ??ר האט !

א ווארפ-מאשי^ען ל א  ךעמאלט בױגענם פון.זיי^ערע שיםסען שיפםער׳.זי/װעללען כם;מ
.הויפט-אנפיהכער ן;ער )ויל אזוי ,שטײנער מיט װארפען װעללען מאשינען ךי נוענן

.ערןער ךעם צו אוב^ענןעהךט זיך האט טראיאן
ק נאלךעם באלד אן דער־ װאל ךעם אויף ןע^טאננען זײנען וואם ,אללע ךי ה

האר^טעללוגג. ע5שכעךןלי א זעהען
 װעלכע ,שטײגער אונ פײלען טויזענךער ךי פון געװאךען שװאךץ איז לו־פט ךי

 אויף זיך האןען זײ צװי#ען: אויפהער א אהן אונ;עלןלאפט פליך,ענדיג.געפײפט האןען
.דיאלךער בע?.עךדי;ע אונ פראנענד־ע שלאנגען פײןןרליגע ווי ;לײך ,«ויםגעטי^ט

 װעלכע ^טײ^ער אוינ פלײ ^טי.לןער ךי געווען .זײנען אלץ פון ^רעלןליכער נור
 פאךמא ךער אין איטןעט א.זעלטעגעם מיט הויף דער אין אויפ^עהויבען זיך האןען

ט״ א רעש או^נאטיו־ליכען א מיט ארנ דוגא א פון ן מ ע ן ע .מױעךען יוספת׳ס אין ^
-§ערון !§ערון -  איז טהוךם אײן - רויטער ךי אויםגעשריען ?רײליך האןען !

״פערון״. לע^עךיג, זעטץ א הײסםט ךאם אט !אײנגעפאללען
 דער - .^עלאכט א.ננןמה טיט םאלדאטען רוימישע ךי האבען ׳ חא ,חא -
 גע־ ניט ךארטען איז ױד אײן ,צוגג ךער מיט ווי װאך ךי אב^עלענןט האט ״פעײן״

! חא ,חא .?ליעןען
 האבעי פײלען ערבישע ךי אונ ױאךפ-סאשיןען די פון שטײ;ער די וויךקליך

.לײט ייהפת׳ם פערטךע^ען
 אךער אךאי ױת§תי אץ טוידטעךהײד, ווא^ד ךי פרן אראפ;עפאללען .זײןעי פיעל

̂ד רי אין שונא־ם ךי בײ ךרויםסען פון  לי בעפאללען ךציחה טיט ןײנק נועל^ע ,כ־׳א
.פגךים ױדישע טויךטע דזאלב



-אף -  פון א^קו״קען אויפגעסעךט ניט האט זי .טריאיטפיךט קהזביךי.ני האט !
 ־•о ע צ פאר »טוין איהם האט אט - >צטוךם שו;א׳ם שךעלןליכק ךעם װאל הויכען ךעם

ם ו י ן ט ע ם ו ל ל א  ירמןל:« פון )ןערטריעייען ?אטאיהראיהם אוטךסט ניט אויף, ג
.הלנד אי^עלדיטען א וץי . .

.פאל^ען געװאללט ניט איהר האט טיך . .
 אגריפיע■ זיך האט - ריר פאר קול ךזאכערק א האט לזזיר רױמיעןער דער ,נו -
 ציצערא^ פון ״ענטןיי/קט גור ;וערען ױנ^לעך יקלײנע ^וועםטער- דער ?ןיט גערײצט
.ח?מות

 ד,אט - :האןעניכטם״ פון ״קיםר דו ךרשה, דײן ווי ווילטיגער -אללענפאללס
ק אםאף פערא?טו;ג ליט ן ע . ן פלײצעם די &יט ^ ך י נ י ר י ה. ב

.אויפ^עסעךט גיט האט יצטוךם ןער , ;ע^װי^ק ױט ךערווײל האט שונא ךער
 זיי װענן ,געלאלטער א אויף ;יט דער^ראלןק אןהויב צום זיך האןען בעלאנעךטע ךי

ען ךעם ךערהאךט האבען ^ ר  זישכע ווי .לערזעםען אונ ךי!ואךפ־סאיטינען פרן ^ערויש ע
 .זיך װי פינטעלע דאם האט אןער נאלד אנךערק, דעם נאף אײנער נ־אללק גיורים

 ױםיפוך רוענן דאיןאלם איןערהויפט ,*טטארקײט טעהר מיט נאן־ אונ צוךיק אבגערופען
: געזא^ט האט

.לןאפ אין נור טאפעןזגע?! שונא ךעם טיר האבען .יעטצט ביז -
 דריגער:ני ;ןטוואם אךאבלאיען ןיך זאללען יןיר אצײט ^עקומטען איז איצונד

 פערמא^ען פײלע-בויגקם אויטער .הארצער אונ נײפער ןײערע צו נעהמען ןיך אונ
 #טערען איהם אונ שונא צום צוצולויפען פיםם אוג שווק־ךק נאןי דאך ןןיר
• לײב אין

 האט - ^וןעפעל אונ פאלןעלעם ווי אזוי גיט אױף נז;או פעהלט האלץ -טרוקען
 ־ ױ ט ס ע צ געת&ען האןען נאנזען דעם מיט - גלות״ ״װרישער ךער אבגערופען זיןי
р עזרז$ל דןעלד ךעם:ױךי#ק סאליאטק איבערגעבליעלענע ט ע . -יצסי ן נ

 א צופרי״עדען האט !פילןגר אונ שװערוטען !^ערענט איז ה^לילי אל^זר -
Ш т[ .ױםיפון

ר ^ ל טיט. ןעךיהטט זעסער ןעװען איז ער אונ געװאפסען ^רויס איז.געװען א
.^בורות ]ײנע

 ךעם אום ער וואר|ט קאפז אין א.קלאפ מיט אז ,?וק .ערצעהלט איהם אויף
 ךער־ סאט־ ךי ?ןיט «ר ^אט ^רוים^ער:א^ד א כײ מאל א אונ ^לןס גכאםסטען דעם

לײב. לרליםקען א שטיקט
 אב־ זיף האט - \ פײער אונ >צ;ועךט ,אלעזר׳ן מיט צחאמטען אויף ךיאלט איך -
 צרשטער דער נײ לע^לאפ$ען האט וועלפער ״ א ך נ גליל פון גבור אצװײטער געריפק

«אנציר. טיטיסעם אין גןךיעג
נ או ^ אבגעתפק.ךעם ןיף האט - ? §עמ.עםסען דו האסט טיר אן - ( רו ^ ס ר ט ^



י ן ו פ ו פ י ל ׳* י

צו-־ ,;עזוי^ען מיר סאפק פתסט אײן פוץ - ם ו פ י ל י פ נאמען דעם טיט ד>עלר א אד־ןז
^טאר^ען. מיר װעללען צױאממען אונ ערצויגען ?אמטען

א^עתפע] הויןל .זיף ^טאךןען-האט ײם3 ניט ^אף מיר סאלטען -ךעתױיל
ט3 אגאנצע זיך אתם געהאט שוין האט וןעלכער ,אלעזר ױ ע- ך  וועללען מיר קשה,זאנ

ם-, אויף נצחון .ךערלענען.ךעם נאך י לײט - גליל פון ?דר ?ןיט ^עהטנאןל ווער רוי

פאך־ ךךײ אוג נג:פעפטו פון טהױערק .די ^עאפנ£ע?ט זיף האןען פלוץלוקג אונ
 דעם הארענךיג ניט אונ זעסענדיג ניט געטאפט ךף האב״ן גבוךים ױךישע טיעם

דוךך ארויםגעלאפען זײ ארעש.זײנען מיט ,װארפ-טאשיגען ךי פון .קלאפ בײזע ׳&ונא׳ם
װעלפע םאליאטק, רױמי^ע די בעפאללען א;עשרײ מיט אונ טױערען געאפפענ^ע ךי

.װאל נײעם ךעם פרץ ארבײט .ךער ײ3 בעשאפטיןט געװען !ײנען

 כאך .ךעם אונטער פעװאךענט ^עז.עםםען יעטץט ביז זײנען וואם , רויטער ךי
.מ^לה אזא אויף געךיקט ניט זיך ך,אבק הושענות ךי פק

 щ גצול ציפאלליג זײנק װאס ךי אונ נעפילךער א זײ צװי^ען געװארק ם׳איז
.מגפה א פון ווי ;עלאפ.ען זײנ.ק ,שװעו־טק ױךישע ךי פון ןיאכען . .

^ע־ צוגוטץ אויף זײןק האלץ טרולןענע די סיט ^װעןעל ךאם ,פאקעלעם ךי
 .^עפלאכטענע אונ^ער^עצונדע^ע ךי ^עפךאגךט #טאךק האןען ארטער ךךײ אין קומןזק,
.ךןלאצער רױטי#ע ךי פון ןא^ער

רוימער ךי - אגךיפום ג״עװאונדעךט זיף האט - ף ??פעם דא זיף טהוט װאם -
ע דיערע , וננן < אללײן צינךען ^ ײ געארעגועט האפען זײ װעלקע אויף ,אךבײט א

.שװײסם ^װערען ןןיט
л זעהטט - פךא^ע א מיט געאנ^וואךט ביױױקה האט - ? ת רעדםט וואס -

V יוהפת אויף נור פייער מיט שיפסען זײ אז ,ניט ךענן
? ך,לאצער פךא;;ען.זײזגרע װאם-.זע פאר -
.אונטערגעצונךען עם האט ער ,ארבײט ^עלקם״ ״ןעם איז ךאם -

^ךא עזרזאל גבוךים װךישע ךי נ ל ארנ .  האןען װענן.די נאכךעם ם, ו פ י פי
 באנךעס זײעכע םיט צופריעדען זײ דינ?זן ארגײפער, רוימישע ךי מיט ;עווען ־נוקם ץך

.יותפת אין אךײן צוריק
קינךער די װי ,װײטענם פון.ךער צוצוקולןען פךײליף ווי אונ איז..עם גוט .װי - (

 דעם אויף .גע^טאנגק אלץ נאף איז װעלכער ,בךנבה ןעזא^ט האט - קפ־עלען.זיןז
• אךט ןנלגיגען

עז ױענן ,ש?ןחה ךי אזוי איז ךיר מיט װאם ניט ווײםם איף - המהענען כןעג̂׳
אלטער דער געאנטוואךט זיפץ א נדט האט - .אנדערען ךעם מיט אײנער זיך

.סאלאפיל
י ,אד - -א.ק־?ד גאר נאף ניטט רו ,סאלאפיל מ כלגנוז;ע* איהם האט !



 געפיהךם רוים גאןץ האסט דו ווי נאף איז לא.נג ןוי אוג - שמײכעל א ?ןיט ;אנטװארט
.נאז פארץ . .

. ניט ךא דו ?ערשטעו/םט װאס .  צו אונ זץל ךײצען ,זיך שפיעלק .קינךער ךי .
..קאשע גאלכענע ךי נאך קומקען וועללען_זיי ־מיר . .ניט טען קא?טז _קא$ע רויהע . . . 
.?עואנט אךער שיןאלץ $יט פערבראטען מוז.עם ןןען . .איף ט־ין )־ךא^קט . .  ןאש .
.נט:שמא מײן איז

X

ט פייער רױמס ^ ע .עלכל ױךיש־יר ךער ל
*

 בױען אים רויטער רי ש.טעכען צו כקולאפבןען אללע אנגעווענךט הא?ען ױדק ךי
 וועםפאםיאנוסעם ,מױער יימפת׳ם ען3גרײ;ךער געזאללט האט װעלכער וואל, דעם

ןעלטענע יודישע ךי אבצויצוואפען וואס מיט געהאט אויף האןען אןער ?ןיליטאר
• ^בידי׳

 װעךד װאךפ-מאשעק ךי פון ארבײט ווי.די פע^עךקט האט וועםפאםיאנום אז
 פון ארוים צײט צװ־ צײט פון לויפען גבוךים ױךישע ךי וואם ,דוךף.ךעם •אבגעשוואכט

 .ער האט ,ךאכער ^עפלאפטע^ע די מיט ךי.קלאצער אונטער צינךען אונ ?עסטו^ג
 מינוט ;^דע .קעגנען זאללען זײ ,.אזוי שיםפער עךבישע די אויסצושטעללק ?ע^אהלען

 פו־ן אײיסצולןךיפק אײנשטעללק זיף נור װעללען זײ װענן ,לײט ױת§ת׳ם אין שיםסען
.נאךעם זײערע

 במעט שוין האט ״ער או־נ כיאפער אמאל װאש אויםגעװאויקען אלזא איז װאל ךער
.פעשטו^ג ךער פון שפיטץ דעם דעוץרײפט

 אךא^ע־ עטװאס נײ.זיף זײ זײנען ,בעטעוץןט האפען.עס לײט ייספתים אז
 שטאךט פון טענ^ען אלטעךע די תפעןצו.זיף געלאזט ױםיפון האט ךעמאלט .עאללען

 סעלךען ךי ןךיעךער ץווײ ךי אונ אלעזר כיעלד .ךעם :גבוךים עתטע3 די אויף ־יוי
.פוליפום אונ ■נון.ךא

י װ  ךי ^עפךא^ט ױסיפון אקקעןף-האט יימפת אין נאך איהר האט פיעל -
• אםיפה

 האןען אויםסעךךעם .צײט לאנ^ע א אויף שטאךט.קלעקען אין װעט פלײש -
אן .ךעם אויף קטאךע גאנצע א נאך טיר  דער פון עלי-כרױם;ב אלטערע ךי הארען ,וו̂י

..געאנטווארט שטאדט
 שטאךטישע ךי פאר פוטער פאך^ץרײט;ענוג נא־ ןעצײטע^ם האב איף אונ -

ת-האט ניאי. אונטער דער אבגערופען פון.זײן.זײט זיך בהמו



!*г פיעל איז סאל׳ן א־נ - געזא^ט ריעלק:צופ ױםיפון האט - כ׳אכען צו נלות א
ףךןלאדעם? ךי אויף

 צעכעיעל לא נאך ק'זײנ.ען ?ןעהר, נאף אפ^ר אונ צעלערבויהען הונלעךט א -
.האקען געלאןט האט הןןלף הוךרום וועלננע ,ל^נון באךג פרן . .

®אלאצק* זײמג צױליעב ןהוךה געמא?ט או^לילןליך האט וועלהער ?זלף, דער
 איהט ען קאוי וועכעם לי ױספת אין פאלאץ א אױםצובו;ען געהאט ד׳שק מאל א האט

• פלאן .זײן אויטגעפיהךט האט ?גר ^הךער ,אי־פ^עםםק פךיהער א?ער
ט ^עוויםם.געװען ךי;ען פאלאץ צו.ךעם - ^כיי אוץל? שטײנער אנ
.;עשליפענע ,קטע;את^עהא אלץ ארנ , צאהל א אהן -

 אב־י- צופױ?דען האט אונ״ער ליאןצען אויפ׳ן _לײ?&ער;עוואךען איז ױםיפונען
אטעם. ךעם ו,׳יצ׳;גען
 שט־לל ״ער לאט - פלאטץ אויםדזא.לטען נאף.קעננעןז מיר וועללען ,אזוי אויב -
• אללײן זיף צו ווי געזאו/ט

 הויןד יטוין ער האט - ב&לי-בהים בפבוךע .מיינע ,אללײן זאזאל ._?עהט איהר ווי -
עןאגט  אינ גאר ,הויף גאנץ וואל זײן מיט שונא לער שוין האלט - אםיפה ךער צו ̂ו
פעטטונג. אוגזער פרן ^פיטץ דעןץרייכען.ךעם וועט&ר קורצען

 פאר^טעללען ״קעננען אונז.ניט ױפען אין באלד אל;א ײעללען װאנד אונהגרע
 דער לי3 קלאפ^ער, .עטליגע אויף האגער אויפהױבען טק.זײ בעךאךף ךעךיןער אונ

פעקטונג. אין אוט ײ3 דף טהוט װאם ארײנקנקען ״קעננען ניט זאלל שיגא
גע־ ל.אט - ? ױםיפון ,עךעלער ,אויפהויכען _זײ אבער מיר טעללק אזיי ווי ־־

 װי׳ ניט טעהר אויך .ראןל דינען .עלי-מלאכות3 אטזערע הקהל- ראש ךער גט;פלא
 רעפ פון האןעל ךעם אונטער אךבײטען .כןעננען .זײ װעללען אזוי וןי אונ מעגקען
פײלק? שונא׳ם

• אקםען נאףז ?זיר ען3הא. טליקק צום ,עצה א ךא איז אלץ אױף -
יגעװאונךערט זיף ליאןען - ? אקםען די מיט שץכות א לענז דאם האט װאם -

ךעראםיפה. אױף געװען זײנק ).מלכע ,?זענשען אללע
 דער גײ רןײנט - ױםיפון געאנטוואךט לוטיג3.קאלט־ ■האט - ךויםשע נץ;א.גא -

- ױלפת פון הים3.עלי-3 אללע אלבײט ךי אויף רופען צױאמטק איהר זאללט נא?ט
- פינטטעךע זעלער נאלט ךי דאנקען צו גאטט .זײגען יעט׳>יט אונ - נאןנט .לער בײ

̂ענ*- גל:װא אומער אויף צעדעךבויטען לי אוינושטעללען שטיללערהײט מיר ).ועללען  ̂ע
.לא^ער רוי^ישען לעם אי?ער .  אלבײע ךער .בײ ןעשאפטטט ײן1 יועלל.ען אללע אז .
.פליהער נאף א?של אונ נא?ט האלבע א ביז לעךמיט וועלען פאךטיג מיר כןעננק , ̂ 

 האלב _זי;.ער פון אוג אלןטק ^אהל שע3אליי אויטקוילע^ן טיר ןועללען ^לײפצײט־ג
 בע* האןען רויקער לי וױ אזוי ,צעלעךבויטען ךי איפער לאך א ®אלען ?על נאםסע

ךאןד אונן.ער ,ערבות ךי פון ךאיעי־ געפלאהטע^ע לי םיט אךכײקער ״זײ^כע ;ואךע;ט



•чЦ*м« י“ז

 װי אזױ ,פײער .קײן צולאזק ניט ו״ועט .ער וואפ בעספער״ !־עךמיט זײן לועט
.ןיי -כײ

 ^עלראקט גיט האט טײפעל דער ביז גע^ךאנךט ארךענטליף זיי ק3הא מיר -
■ אל$ר גבור אבגערופקךער זיך האט - פײלען פערשאלטע^ע זײעלע מיט ערןער ־ךי

 גע- װײטער האט פײצר׳- צולאזען.קײן ניט אןער װעללען דאלער ארנזעךע -
 גועללען אױקערלעם אונ לעי^ען איהם וןעללען §על גאםםע די װײל ,ױםיפון זא^ט

 פײלען אונ ^טײנער שונא׳ם ךעם אראבגליצען צוךיק .לעדער האלברונךע די פון דף
.שאדען _קײן טהון ניט אוף .אונ

.איץפאל ן.עלטענעם.קלוגען פון.ךעם צנטצילןט געװארק איז אםיפה גאנצע ךי
אויגןגע־ האיען - גליל פרן אגפיקךער זעלטע^ער ךער ,ױםיפון זאלל לעבען -

.ױך״פת פון עלי-בתים;3 א.לטעכע די ^רמגן
-ױםיפון ווי קאפז שטאכקק אזא האב איף װענן ,אך - !

 וואללט רןאפ מײן ווענן ,אף - אלעןר גבור ךער אבגעתפען זיף נאאיװ האט
 דעקאלט איף וואללט פיעל וןי - פיםם אונ האט־ סײ^ע ווי ,^בורה אזא ?עהאט

!.אויפגעטהון
ה - ג א ט ד י ר ,נ ע ן נ ך א ט ר ש ז ^ ל ע !א נ ײ ע ד נ ר ע ז ײ ען א ל ר ק ס ר ן מ ע ס ע ט צ ר ׳ ע ה א  ךי

ר א ם פ ק ר ע ל נ א נ ט - נ־ןאפ א א ן ה ו פ י ם ט ױ ל ע ^ ײ ט צ י ע א - ג ז ל ר צו א ע ך ד א ע ,ז ט ך ה ע ע ; 

; ן ע ר כ ע י ר ל י ן מ ע ח ד מ ל א י ב ט ך ו נ ־ ן ט ע ן ױ ה נ י א ן צ ע ג א ל י ט ן ך ע ט י ו ב ך ע ך ע ט צ י י ס  ל

ר ע ײנ ט ש ו ■ י צ ן ד ע ר ^ י נ מו ו ן א ע ט ײ ר ע ן ר א ט פ ^ ע ט ע .צ

 נאך זײן זאללען ?על די ?די נאפט .ךער אויף קוילענען סען ^עךאןף אקסען ךי
.שפעטער אויף אײג־אלצק מיר וועללען פלײש ךי אונ ןעםםער איז נאםסער וואם ,פךייט

 האט׳זיף ארבײט ךי אונ פאךקלאנ ייטיפ^ם אױף עיצטאנ;ען3 איז עולם ךער
 נןלײנע ךי מיט ער3נוײ די אפילו • מוןערק יװלפת׳ם אין ^עקאכט ם׳האט .אננעהויבען

.טאןליך װײט צו^עהאלפען.ווי האבען .קינךער
 לעלעלען װא;ד נײ^ר כער צ־ מאטעךיאל ;אנצער דעד עןוין איז ט;נאכ פאר

̂רײט • ■:גע
װאךט, טיטאײן אונ״קעטטק, ׳צטךיק ,צעטקט ־טײ;ער,4י ךי צעךעךבויטק, ךי

.או־ט .זײן אויף ןעלע^ען איז יאלץ
 נאף אײגער קלאצער די זײנען כט,;גא פינסטערע ךי געפאללק צו איז קוים אוג

 נאכט דיאלבע א פאר נאף אונ עלד דער אונטער פון אויס;עװאכסען ווי אנלעכען דעם
.פעל נאםטע פון דאך א .זײ אויף פעךעלןט .געװוען שוין איז

 щ זיף צווי^ק ען3הא - $אלק זײן אללײן ^אטט דועלפט אוים ס׳װײןט ױי -
׳צטאלט. פון נלעלי-נהים עלטעכע די .רעךט

 פון.ךער בויצן ךאם פינקטער דער אין אנגעהוייען זיף האט ךעם נאך ^לײף
פון זײנען װאם ,ױרען לי .אלנײיט לער .;ע^טעלט ניט האט פינסטעכקײט ךי ,׳.װא;ד



 ׳ײגען ,נד;אמערלא5 פין.זײ?*ר נאכט הו^כדיולג די עו געװען .לעװאהנט אן קינדוױי?
ר דער אין ארובןענןךאגען ךי.קאטץ ווי גלײף ע ^  הא?ען.ניט זײ וואם ,דאם אונ פינ

 ןערש^עלןט אדער הא;ר לי ?יט לעןטאפט זײ האןען אױ;ען ךי מיט ידעהעהען

.נאז מיט׳ן
 אונ ציסע-ץנלאקען מיט יאטײנער ךי אויג/געהוי^עז זײ האבען גיכען דער אין

ען:>עכזענט.0עם8 נץ;גא נור ,גטען;§ערפאךטי שנעלל נןיטךעם נד:װא די ׳^עקלעןנט
צק אין ^עװען ריאנד פראנטאװע נײע די איז פךיה דער אין  אונ אךטיג5 גאנ

 דערןעהען האגען זײ ווענן ,ערבע^ט3אי זעהער ;עװארען דיןען וואךטער רוימישע ךי
ף או־פלעװאפקען איז װעלפער ,בנין גײעם ידעם .נא?ט אילע ךי חך

פו] ןעװאךען געוואהר סינוט ךי זײ;ען לאגער רױמיעןק פון םאלראטק אללע
 פו] ,^עגרײפען .^עקענ^ט ניט זײ האןען איבערהוי^ט .נײעם אוננ־עו־האפפלק דעם

 גלאנצט;אבגע זיף האט לעל^ער ,אקלען-לעךער-ךאך דער גענומ^וק זיף ס׳האט ןואננען

̂ם ךער עון .^טראהלק זרנ
צענטור־ דער .געװאונךעךט זיף האט - ? נײעם א פאר וױעךער דאם איז װאם -

? פרואים מאוק.ע ךי אױםגעללעהלט נאןי זײ האןען װאם - ל 5 ך. ־יאן
 אןנ־ זיך וויטץ א מיט האט - נן;זו .ךער פון פעךהאנןען געוויפס זיף האבען זײ -

.א כ ו ט ד^טול;אן ךער -ןעתפען
 מאף א האט - יעדײק.ען1 צו האט ךאם װאם ,יא ווײםס איך ,איהר .זעהט -

דאם גיט - ד י פ א ר צענטוריאן דער או^עלעך נןלײגע ז״נע מיט ׳גענעפען
 לעטצט ןעװיםם איז זײ גײ שבתױקעם״ ״שוטךי ךי מיט טהון צו איף האב ;אהר

..״סיפות״
ט הײםלט וואם- א ה -? ת פו ב ט געפךאגט ;ײלעךיג םו א. ו
 אזיי זײנען ױדק די .פאלא^לןעם אין זיטצען זײ ווענן ,טוכ ױם אזא איז ךאם -

ײער ־צוגעמנךען  אויפפיהךען אזוי זיף די וויללען צײט יעכער אין אז געשיפטע, צוז

.אבות זײערע ווי
 ןןרשטע די האןען לאןג גאר שוין , אמאל :אויף ״םופות״ ךי פײ^פיעל צום אט

• .מצרים אין ייוךען.געװאר^ט
 אז בפרט ,װ^הנען צו ,אטפײסטען ווי ניט, אי! פרעטד .ךער אין אוךאי, ,גו

 גענןלעהךט ניט גג:לא אויף האןען ױךען ךי .אנקוקען געלןעננט ניט האפען.זײ מצרײמ יךי
 אין נ^ערפלאנךזעט ן.ײ האפען אקער טצגים פון אפער ;עלעץךיג פיםם, ;עסאקט .אונ

.מךפר ךער אין ארומגעטריפען ןיף פעךציג;אהר אונ װע^״ם ׳;.דער
 א־גנער־ ן V ד י д א כ ל3רי האט - מעשױת באבע ךי^ע מיט געה שוין ^עה -

 }יט•.קײן לאף דיגען ױלען ךי ,.לעפלא^חעט םט:היים וואם - .ךײד ךי ׳נעשלא^ט

? ׳-פלינןע
לאט - .זגרצאהלט אזוי מיר עם ך״אגײען אללײן די אז ,ש^לךיג איך פין ;ואם -
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^עװ^הנט האבען.זײ ןןך^ר בעם אין ,ךעךפון קוךץ אלןא - פעראנטוואךט ראפיד זיף
פון לזירון יעאץט ךריןער אוג ״םוכות״ אן .עם רוגןען ״זײ ווי ,או־ער ,פאלאטקעם אין

 בעזע^צען אונ סיױער ךי פון ^רוים טאג א?ט אויף זיןל זײ ציעהק פיעךציג;אהר יענע
םוכות. אין זיף

(1 .טובא קאפז סיט׳ן ;עשאנ־ןעלט האט פאלק ווילד א -
ג ו א , געזאוןט ךרײםט£?ד ^וין האט - אץי לאך ךךיןער - ד י פ א זײ װאם ר

 ךאךטעז.ןײעלע ^םקען צו )ירי ,״םובות״ ךי אין צחעטץט אויף יעטןט זיף ליאןען
. מצות

, ך א _ םו«־־ זײעךע פון נעזאלצק וועלען וועט אןי;ז אז מורא, אןער פ׳האב -
ט הױט א ה ת- צו מ הבל« לןלוגער דער פעטעוץןט ריפטיג די

אנדערע די מיט צהאממען ארויף איז וועםפאםיאנום אז ,וױוץןליף אונ
^ע־ גיט אנהויב צום האט^ר ,טהר;גן װאםדײוךען ,ציזעך־׳ען טהוךעם אויףלעם ךער

:געזא^ט בײז האט..ער אבער נא?רעם ,איז ךאם װאס ?ער^טעהען ._קעננ.ט

ען וואללם איף - ך ה א װ .ווא^ד די לאכער אויף בויןנן אז.ןײ / ®אךם בײ ^
אזי־ ווי §ער^מעליען צו .ניט גאר ט׳איז - ?עןועךקט טיטום האט \ אויפטערליש -

.אויפ^עטהון אזוי.פיעל נאפט אײן דורף האבען »ײ
 ןןיט׳ן.קאפ ״געשאקעלט האט.לועםפאסיאנופ - א;שלא;ג נװ־ פאלק .קײן פ׳איז.ניט

■שלאנג בײזער א ךאםאיז אז ךיפטיג.^עזאגט, האט ״קיםר ךרון

 פעי- האט.ניט - V ווא^ד ף אי?ער פארהאעען .די אןער זײ טױגען װאם -
ן ^טאנגען א ; א ך ,ט
ט אונז זײ םא;ען ךאם - א ה - ך א רע אן.גערו?ען זיף נ ט א צע. הי ך ע ך  ב;־־ ל-
.קױלען אומעךע פון ארבײטער ךי זײ רואךענען׳

 װאונדעכען צו אויפגעלעלט ניט זיף האט ? }.עטאנןט ךאס איז א§ער װאם פון -
^ועםפאטאנום.

ער.י- ,אקפענ-?על פון - ט א  מיט >ןרהאט ^.עגעבען■ אגעשךיי טיטום האט פ
 קליף;וױר בו;ען .ןײ ,פאטער אלטער ךער ווי געמהען, ןעםקער אוי^ען ױעע זײגע

.גד;װא ךי צו
 ךעם נא^קא^ט .פעזי^ער בו־יטאני^ער דער האט - ^לאנג א ,גג;^לא א -

 .ג( שטאךכק מצרימשע די םגולה א ךא אויך ,אןער איז .זײ אויף - װאךטער .קיפךם
 אונ פיםם לאנגע לי נןיט פויגעלעף סײגע זײ אייף אנרײצען פרובירען נור פ׳לועלל

.^נאפעלען

 אונ יעראל שינאי הײנטיג» בעפפער ניט געהאט £ײנר ױדען האפען רזימער די (1
. רײד !ײערע אויף װאונדערען צו ניט דך איז רריבער

.שגאבעל לאנגענ א מיט געל46 א — שטא־ך (2



^ען זײ;ען ?טהורם ךעם אויף א ^ע  איז וועלכע ,?יךינ;קה׳ן מיט אגריפוס ארוי
.נײעס ק1אונ?ערהאפ? פוןדעם איבעררעשט שטאךק אויףגעווען

у ,יוךעלעף ךײנע - щ אויפגעסעצטען א]א מיט זץי.רײץען וויללען פךינצעםםין 
 <»יך,קענן ,קהץזפיך;ני בע^־יםט װעםפאםיאװם פךײנךליף האט - בין איך ווי ,וואלף
.קשגות:ע:גרעםטע ךי זײן גוהר אןער

 Щ )ייךינ;קה האט - ? נד־.ווא ךי אויף די גײ לאךטק אפער הײנגט װאם -
.פעטערקו^ג .זײן געלאךט ניט װאללט ןי ווי $לײך ,גט;פבא

 א.עלן פון זץל פערץ&טעללק מזךח-װײפער די וױנלפע מיט ,שלי^־רם ךאם.זײנען -
 אןער .כ׳װעלל - געװיטצעלט סאפליף אלטער דער זץ־ האט - זונן דער פון אונ הרע
.שאנקײט ױספת׳ס פוין שלײער ךעם אתנט.ערךײפפק מױק קורצען אין גאר

.טלשהה א מי ̂לײןל ,טיטופק אויף פליקק א געוואו־פען האט קהזביךיני .  וואם .
.זא^ען געוואללט דעךמיט זי האט . .

.זיך. אויםפער געװאךק איז סעלד רױמישער ױנגער דער .
 צו אנהויבען ^טארנען דײנע הײםם - ג״ען^ט האפטיג ער האט - \ פאטער -

מיליטאר. בעפהלדעם דײן איןער^עןען פ;זאלל מיר, ארג.עךלויב גוט אזױ זײ ;טהון
 אלטער דער האט - ט;פ.עהר^טעהם דו וואס טהו אונ ,ױנ^על טײן ,^עה -

^עװען. טפכים
̂ם האט ד אונ \״ ״ױנ^על -  ״ער ווענן רויט ^עװאךען איז טיטום - ^.עהאךט״ ;

 שמײכעלט זי אז געדאכט זיף האט איהם .פרינצעםםין שא;.ע ךי קט;אנ^עקו האט
 שטאךק האט הארץ ךאס ,פנים, אין אךײננעשלאלק איהם האט פלוט ךאם צאךטליף.
ען געגא^.ען -ц/ איז צומישטער א ווי אוג נעקלאפט ען ^  פאטעךם ךעם מיליטאר די א
.כעפעהל . .
,היטץ ?ועהר טיט נאך אךגײטען צו אנגעהוייפק באלד האבען ווארפ-מאשי;ען ךי

שטירןער אנ;עצונרע;.ע ךי פרץ גערוישט ס׳האט אונ פײלען םיט ;ערע^ע^ט םיהאט

• ל׳א־לץ
- ךף טהוט וואם - ? א  געפײזערט אטת כעהטען דעם אויף שוין זיף האם ך

 גע־ א אויף ^פיללןעם אזיי.װי לעךער די אויף גליץען.זיך; ײלק3 די - װעםפאם־אנום
.גלאז: שליפענעם

 יאןזטךא האט - אוים כאלד זיף לעשען אונ נור רױכען לאוועשקעם ךי אונ -
• ?עמעךךןט
.ביךינ;קה א?£עת§ען זיף האט - מןגשה-בשוף ס׳איז.ע§עם -

ן ױי  א^עתפען זיך .פעם אין האט - אקפענ-פעל אײנפאכע נור _זײ;ען ךאם ,-
.;ליציג ךריפער אונ נאםסע אןער - א^ךיפום .  ױהיפוגפ ,ײ}ע1 אלץ איז ןאם .

.^טילןלעך . • ײעכען זאלל,זגר פעךשאלטען .
6 ירושלימ( פון טאג לעצטע )די



 אײעע^טימסט אויף קהזביךיני ד.אט - .מגשף א וויךקליך איז געלער״ .תןר -
 גוארפ• אז.זײ^ע בגעלעךקט האט ער ווענן ,כ_עם פון נעווארען רויט איז יאטםזנועטפאס
 לף צי צורו^ען ;עהײם^ען האט *נר .ניט ײז3 .קײן גאר שו;א דעם טהױעז מאשינעז

.בן-יהושױ> - בךנבה
ר געמאכטער א סיט געקומסען מי־נוט ךי איז פראצע^טניק דער ע ם^ א על  ג

.ש9נ;פון.עגמת סיע^ע
לעג־ _קיסךם ^אטאליגק דעם פון אנפידיכער א^ןעךגטער דער ןעפעהלט װאס -

.;עפכאוןט רע^פעלןט מיט _ער האט ?־- ;אנק
 פאר ^םםעעואךג ךי פון פאךױאד ךער ךיר נײ איז הא^ד אונ^עךװעיןענם -

.^.עאנשוןאךט א!פראגע מיט האםטיג װעםפאםיאנוס האט - ? מיליטאר מײן
.;עאנטעאךט לף5_געלד־ ךער האט - אומעדום מוז_זײן אללײן איף -
? לאןער אין שטענדיג אפער דאף זי^צט דו -
.לעױאנען ךײנע ;עהאלט רעגול^אר אוים צאך,ל אונ ךײי.קאסםיר ץיבין -
? .ןאק לעכעךנע ײנע1 אין אויף די דואקט ךאם ף עםשענװאךג אונ -

.,עם^ענווארג מיט ט;פעחאלג טט איז מיליטאר מײן אויב ,רויסםען צו פ׳ברױף
ען ייי ,װיםשען צי וואף יעדע םיר גיבען אנענכ^ען מײנע - ס ע ^ ע ן סקלא־ די ס׳

 ^אךךארציק אונ כא$יר רױמישער דער האט - שויזרון א־נ גליל אץ ון״בואות פון ךעם
.געאנ^װאךט ךך־יסט

? לא?ג אויף װעללען.קלע^ען זא§א?ק די ? דו יןײ;קט װי אונ -
.װז־ישע.עקשנות ךי אײגשטיללען דו.וועםט פי? לאנג אזױ -
.־,־ך?זין£5 ניט.קײן איז ךאס - .  .קענן ײט3או־ אזא לאןג ווי וױס^ען ווער.יקענן .

 אויף אנגעוױזק ?ראצעניטניק דעם וןעםפאםיאטם האט - ? לגלפט דו .פעךציעסען זיף
.ךאך לעדעךנעם דעם מיט װאנד ‘טיע ךי

.?גם איז וועהטאנ א - .  - «ערלאזען ניט אבער ךיך וועלען ?עללאנא אונ מאל־ם .
. געלד־טלף דער לעאנ^וואךט צװײדײטיג האט

ק וואם - מ  צײט לא;ג ווי אויף ,אפפען מיר אגזז \ דבוךים אילריגע די מיר ט
? אונ.עםסענװארג ול»כואות פון עןр^אפא די קענ;ען.קלעכקעןז

שטאל■ דיאט - קמשלה רויסישער דער פון א:$יהכער ^רויםקער ,שטע^דיג אייף -
ער ;עאנטוואךט ציג  די װאם צופכיעבען, ייאלפט געיןען איז װעללער ,פינא^םיסט ן

 .קיהעלע רייסישע ךי ,אויםטעלקען טעהר אלץ ענן(.ך אונ;>ר .זיף פאךציעחט מלחטה
 .שומרמ ,^ליל אבלרילען וועללען לעטאנען ךײנע אז - ?ראצקט ךי _ פ־אצע;ט דרךך

שנײךק לאזען אי־ וועלל סירלעז ארנ יהוךה  אניעךער .;נם אונ מצד;ם פון ווײץ ךי אן
.וועלט-בעזיגער פון.ךעם פיסם ח צי נואךפען

 דעס אויר• קאפז תנךען ײן1 אויפגעהויןען שנ^אלציג קאט מעםפאםיאגום
.קסענ-האלז:ן>



ת ב/וועל ,אלזא גוט - סן ‘א אללײן זיף .?גר ך,אט - הונ^ער מיט אױםמאךק יו
. אין.בריטט פויפט ״דעם מיט נע;ע?.ען ךילאפ

.דוך^ט .ךעם דװ־ן־ אוממ־ײעען .עם נ׳וועלל - .  װי;.טער אונ ך,ערןסט ךי ביז .
 לעטץאע ךי אױםלעכןען פארךעם נאך וועללען לײט ױכ^תייס • • • ױײט נאןז איז דעגענם

о זײנע פון. װאםםער טךאפפען щ п з . .  ךי מיט דור׳^ט ^טיללען.דעם זײ זאלל־ען .
 הײםסט דאם װאם ,װײזען .ךי וועלל איך ,.קינכער אינ ווײבער ןײערע פון טרערק
.טטשלה רויטם מיט האלטען צו מלחמה

 פרן אננער האט קהזביךיױ בײזע די .שרעקליף אוים^עןעךןען האט וועספאם;אװם
 איהר האט חךר אביעפרעפסענער אמאלי^ער דער .אראבנענומחק ניט אוירען ךי איהם

.מלהמה פון אןגאטט א ווי אױפןעוױזען יעטץט
-דונגערן ױפיטעךם איף םאר קול אין,ךײן -  מיה פךינצעםפץ ױךישע די האט !

 אונפער־ ךי זאללק \ אויערען ךײנע אײן ניט זע:האלט - א^טזגעז ^קמה צופךיעךעגע א
!.קינךער אונ ווײבער ײ.?כע1 פרן טלעכען ךי טךי^קען ױדק •&אטטע

.טריבון דוזו.רנעם דעם גע^עפען װאו^ק א האט װעספאםיאגום
-ךיװאו־פ־מאשעען אב^טעללען-  וועטגאגץ קוךצק אין-געשרײ^ האטער !

. טכערק פלוטיגע מיט צוװײנען .זיןל .־־,װ־ה . .

X I .

.ניט פעהלט װאםסער

 בעלא^עךדן צ־ אויפגעהעו־ט האט ןר7 ,וואךט געכ־יאלטק האט אגוםזװעפפאפי
 הכלית. צו.קײן געבראכט ניט אונ טהײער צי געקאקט איהם האם וואפ ,פעםטונג .ךי

ערעכמט גוט ^רי האט מח .קאלטען ז־־ין מיט  .ערכײכען געשװינךער .נקענן ער אז ,ן
 פונ־ אונ מיליטאר זײן פון פלוט ךאם פעךגיםטען וועני;.ער לועט וועגן;נר ,ציעל דץ

דין פײני^עןװהפת׳ם טעהר ךעסטװעגען  װעלכער,ט־טום ױנןעןךועלד דעם זולן, לײט.
 אױפ־ סעהר אלץ זץל פדי ׳ לאגער-מלחמה ךי פערציעדזען צי ;עװאללט רורפאוים האט

ןעסערקט: לוטיג3זןר.קאלט האט ,נצעםטין:פ.רי ױךי^ע ךי פאר צװוײזען
ש א ווי ךיך ראלט - ק .כבוד פלוים ניט זוף אונ ,זולזן סײן ,ק .  ?בוד ךער .

.פרוי א צי גע^ליכען איז
 ;ימ לןענן קען ייעלפע ^אנהײט יעךער װאם .קאפריזען, ןעלביגע ךי האט

עט וױלל..ךער טען װענן ניט אונ איבעתעאלט נעלמען דוו בו  ען8פוןךירױט.ענטלוי ;
 דיק אויף לאךגען־ךןכא^ץ « ?לעפטק9אוי אללײן ייספת װעט םוף בל םוף אונ

..קאפ יעע; . .



 ךיכטען זיןל מחען מיר אז וןלמיד, ^וועךטם מײן ,זויםקען צו אל/א בעךארפסט דו
 ׳ אונמעמע^ען זץ־ אללײן וועללען ןעלאגעו־טע ךי אךער .יייךע ךי פון איץם אויף
 אויב אךער .אויסגעהען גועללען װאםסער אונ :*סםעעואךג פון זאפאטען אללע יוענן
ק׳3 לאןען ניט זיף װעט ווילךע,ענ־ן^גות זײןנר  װאר־ מחעןגעתלז־יג טיר וועללען ײג
 אױ ךאס .דוךקט אונ המגער פון אוים^טאך^ען נ?ש אײן ביז וועללען זײ гз ,טען
 הייך פון.ךער אךאב זישער אללט5 ^טײן א ווי אזוי ןע^לאםטען אונ ךיטטיג טיר כײ

 ןעזי^עד זײ...קענ^ען לײלטער ךאןל דו װע?וט ,ליעלד ױנגער ,איןריולקם עו־ר ךער או־ף
 צר האןען ניט פדז וין.קײן0 ײ1 גועללק ,ט אפגעשמאנטעךהי װענן .^וועךט דײן מ*ט

• .פ־עוועך־״ר ראם ־אלטען
 ךי־ פאר אונ .געדואךזאם ײן1 געמוןט ט־טום האט וויללענךיג ניט וויללעדיג

 ׳פכע^ן־ ,אונ.?אהט טאג ^ועקליכע אנ^עהױןען וויעךער זיף האןען יולען שעלאלערטע
 מאהל א וואם שעהלט וואםסער אז ,^עװאוקט אללײן האבען זײ װאס ךעךמיט ליקע

 דע^ואלס. איז אויסעלדעם .סײדען ניט טויךט ךעם שוין זײ ײעללעץ ךאדוךך אונ סעלזר
הײםם. ^טאךק געװען

 פעטטונג פון ו.וא.נד ךי טקאלגעם, הוישע ךי געטמאלןעט האט זו.נן זומטעךךינע ךי
 .עך3.עגאנ3 ײנק1 לײט ױם§ת׳ם וועלטע איןער ,עו־ד שטעװ־יג.קאלט ךי זאגאר ארנ

^ט ךער גע^טאךלןט מעהר נאןל זיך האט צוליעב.ךעם אונ װעג ךיער .הך
.?רולען אײן 'יא נור .לע?.ליעןען שוין איז וואםטער אוג .  האפפנוננ אײנציגע די .

 װײל־ ,^פלת-שלא א לעגוען אויף אןער איז ן־אם ,^אםם־כע^ען א אויף פערןען נור איז
ק איןגליל ן ףןעם אונ ,ל£?עטער ?יעל רעגעלם ךי אן זיך הוי  אויףצר וןי ,הימטעל אוי
.וואללןק פראלןעל א אפילו גיט זיף ןעװײזט לכימןים

וואס־ .ךע#ט דאם האלטען טען.זאלל אײנגעפיהךט שוין דעךיןער האט ױםיפון
 נזדי^ען רעךעךער ״קענן ^אג פון צײט אגעװיםטע אין נור אונ שליםשעל א אונטער ־ער

 - שתינו פכטף סימינו :וןאךטער נביא׳ם ךעם ;עװאךען טקױם סידינען ארג ,טרו^ק א
.געלד פאר װאפלער . .

р ךעם ?עמכאםטעךט נאף שערזא האט מיטטעל ךער т למכעט אונ טךינקען צו 
 ךעם ארום §עךזאמטעלט עולם דער זיך האט װאםסער דאס ארוי^עןען נײם מאל

ײ יעל9 ױי סעהר נאך ׳ וואםטער ךאם זיף. ^ין ;ע^אטען טיט אונ שרונגען  י האטק !
. פעדאךשט . .

 װאס: טהוךם זײן פין בעטדאפט ^אג יעךען האט ךאיה װײטער זײן מיט טיטום
 שמוט־ באם תר^טיג טךינקק ױדען ךי ווי ?־עזעהען האט אונ״ער ױתשת אין טהוטזיף

.טררפען לעם פון ו\אםטער צי;ע
 טאך,ל א זיף ?ר האט - ? אײנגעפאללען איז טיר וואס פאטער וױיםםט דו -

.צו)ועספאםיאנוטען א?.פערו>§ען
V* אלוי וױ היט^על א אויסלעפונען דו האסט אודאי ,כיאכען טיר לאזען ,גו -



ך האט - ? קא;ד לעךיגע מיט ייספת ?עךגען .אנפיהרער רוימישער דער ^עװיטצעלט ך

 מיט קוקןם .^עסיץט טאקי איף האב אזױ פאטער, ,}.עטראפפען האסט ת -
 האגען ;ועקט ת ויעל^ער פון ,א.ןאף ווײזען ךיר איך וועלל ,טהוךם ךעם אויף מיר

.הנאה אמולע £
.טהוךם דעם אויף ארויף בײדע זײנען »ײ
- п ז יוךק ךי זיך פערזאמ&עלען סאו־ק כעם אויף ווי ,פאטער ,ז?והקט - 

.האט־ סיטךער אנװײזקךיג געפךאגט טיטום לאט
 האט - זיף זײ שיטטק מוראשקעם ויי .גלײף ,ווײטע^ם פון ;א איף זעה ע§עם -

 װאי.ןײן ,אךט ,ךעם אױף קוקען צו ^.ע;עפ.ען ןןידזע זיף אונ ;עאנטװעךט }ועםפא^אנום
- איהם האט זוהן ק. ױ עוו אנג

 ןיי װי זאגארז כ;זעה; אונ יוךען נור , מװ־אשקעט ניט.קײן די^ען ךאם ,נײן -
• בחגען פון גלײך: עאםטער ^ךינר,ען

.געוױטצעלט וועםפאםיאנום דך האט - אפעטיט ?ויט ?ןךיננןען מוזען _זײ—
.פהמות דורשטיגע ווי ^לײף וואםסער דאס ןיך אין זײ ציעךיק ננ׳זעה וױ לויט -

צולאכט זיף נקיןה מיט האט - טךץנןען זאט ניט ^אל זיך.קײן וועללען זײ אונ
.^עװאוסט אלד3 .עם פ׳האב ,אנפיהרער רויטישער ךער . .

.פיונ;ען זי;ער פעךשיטטק אלד3 אגער לאךף &ען ,וױיםסט דו
פא^ער? ,אזוי וױ -

ט סי טע װארפ־סאשיגען, או^ןעכע - טךיגו ך...5פײל מי ע ל ע
 װארפ־טא^יגען ךי אנ^טעללען זאללען טריבונק ךי אז ,בעפעהל א ,זוךן סײן גיב

.מורא^קעם ךי אויף
 ־אנ זיף האבען נאפךעם ;לײך אונ ןעטטען ט:.געלאז ניט לאןג זיף האט טיטום

.װאםםער ;עטחנקען האןען ײךען די װאי ׳ אךט אויף.ךעם פײלען שיט^ען צו *עהויןען
צו־ זיף הים.זײנען3־יל£3 אךעטע ךי ווי זעהען צו לײפט געווען איז טהוךם פון

 םויךט געפונעןלעם ען3הא ךיךער3 .?ײצכע עטליכע װעלקעם »ירונק, ךעם פון לא§ען
פײלען... רויטס פון

 >ן3הא פ־יללען ײ • • • געטךאפפען האט העלד טײפעלשער רוימישער ךער
.וואםסער ביםק.על כע^ט פון.ךעם ײל£5 א פעךשאט^ק

ע די א־נ ^  קנהזל א געוואךען סיאיז ,עך^.ער נאך ןעװאיען איז פעסטו^ג אין ל
די ,גאקט ךער בײ װאםטער ךאם טײלען צו  ךי פון לײט ױספך״׳ם ?עװאךע^ען צו י

̂.עןז§אךצי פײלען.ךי לוטי^.ע3 רוימי^ע  ךי אונ קלענער: ;עװאכען זײנען װאםסער פון א
.^וואקער האפפנו^ג ױךי^ע .  פערלאריבען ניט ״שד״ רוימישער .ךער האט דאג^ען .

.ױתפת פין םוף ביטעכען ד?זם אױף געװאךט .גערולךיג אונ מוט גןײן . .
 צוזאמןוענ• ןןאל א נאף אונ לאגע טרױ׳נריגע ךי פער^טאנ^ען װאליל האט ױטיפון

. אסיפה א ןערופ^ק



ע איהר ,זאגען אײף איף זאלל וואם -  וואס ,גבוךים זעלטענע אוג מאננער .קל̂ו
-ח^מונאים ךי עלטערן אונזערע אין געראטען זײט איהר  ײן1 ק3א;געהױ, .ער האט !
 האט ער נןעלגע ןזיט ,אויגען ךי אין נעשטעללט איהם זיף האןען טרערען אונ ךעךע

.אםיפה-לײט .די אנגעקוקט
ז י א  האטאןיגע־ עולם $ל ךבונו ךער וואם צײט, א־א געקוממק חלילה דענן -

? פאלק זײן פון ;עזיפט דאם קעהךט
ען האט .?ר װאם יבונד( ?ךית ךעם לײ?ט אזוי ניט פעולגעספט גאט נײן.י ט ם א ^ל . 

 וויללער ?ני-נליל אונז אונ נןןױן אנײןנר נור איז ךאם ביה-אל אין אבינו נעקב ?ויט
;שיאל. כל פאר ךה(ל5? צו.ךער זײן טלןךיי

 זײן איז .וועםפאסיאנוס - אללײן ״יטר״ .ךעם קט;_ארויפלעשי אונז אויף האט אר
 הא^ד דער אין גאטט פײ ^טעקען א ײי יןעהר ניט איז ״שד״ ךער ,מלאך-המות זײן
 אןנ־ ניט וועט ער איהס; הײסםט מען וואס ךאם, ן?ר טהוט טכא?טע?דיג ניט אונ

 איןער אוך נעהמען צו פרובירען ניט אױף װעט אונ מײעכעץ אוטערע פון טךעטען
ר-?.װאלט דעםהונ^ער.״ דורף אומצוןרינלען אונז ,פלאן אןעםקעכען האט ע

,דוך^ט אונ הלנלער פון הי?ט די ווי לןראפ׳כק צו י ?.עםק^ר אלזא איז װאם
 ,הא^ד אין לעוואך,ר מיט ?ולהכזה העךלילער א אין גיוריפ ךי װי שטאלןען אדער

? שטאלציךען צו וועטען מיט נאכךעם האןען ?אלל פאלק אומער
 גע^עלען גע#רײ א האט - \ שונאים אונזערע טויךט דער \ מלחמה !מלחמה -

. האנד דער אין שווערט דעם מיט אױפהיי^ץדיג זץ־ ,אלעזר גבור ךער
 זאללען בײדע ,זול,ן זיין מיט אללײן שד דער !הא;ד ךער אין געװאלר ט״ט -

-.קראנ־יכען זײ .פוליפום אונ ;תרא ?ריעךער בײבע געשי־לען קיל אײן אין הא?ק !
 זאללען מיר װארט ;ןר ! מלהמה צלקײן אוים ניט אןער ךאך ?;אונ רו?ט -ן^ר

- ךי װי לןךאפירען ט ץ  טהון,* דעךצו אלזא מיר וואם.קעננען ,^עאנטוואךט ױםיפין האט ה
ט זא^ט ן גי ה׳ כנ ל !טאנ;.ער .קלונע א^שיאםיפה, אך,ר, א.עצה, א

 האבען װאךטער ױם־פונם ,י^טילל ו,עװען דיןען ^םיפה כער פין טאנגער ךי
. ארושם געשאקט

 אנהוילען זאלל ער ,איהם מיט רײצק צו ךף אזוי וױ מיטקעל אײן נאר פ׳װײסם
פױזע. קירצער א נאף אבגערופען אנפיהרער ױךישער דער דך האט - װײטער מלחמה ךי

»אלעזך געגעבען לעי^כיי א מאל א מיט האןען - \ ױםיפה ;אג ? װאם מיט -
א ל .פוליפום אוג ^

ט ך א ל  ױט דילען אז־מיר גוט, גאנץ װײםם שד ךער ?ריעןער! אוים, אל;א -
 מײן ,דור׳^ט פון אוים^עדיק װעללען מיר ביז ״ער ךךיןערלואךט אונ װאסלער אין ױיף
.פ_עס אין ארײנצובךײגגען אונ פוידװען צי איהם אלזא איז ןןןה

.גכוךים ױךישע ךי געפראגט װײטער ייאןען - ? אלער װאם מיט -
װאםםער* אין א־י;נעטצען .זײ אונ כ־ןלײךער אומערע אויסטהון ייעללען סיר -



 זאללען.עם לעױאגק זײנע מיט ״שר״ דער אז ,אזוי טךיקענען אויפהאנגען ךעם נאך
.ךעךװײטעגם פון בעמעךלןען . .

ק מוזק ױדען ״די : ךןל בײ .קלעהךען ךאן־ .ער ןועט ךעמאלם אן  פמנל צו ה
 ניט האפען אונ װא^ען צו קלײדער ךי אפילו ךף ערלייןען זײ אז ,םיקון א ,װאסשער

 װארטען ,אזאלז אוטדקט .אוי^ען ךי אין אונז פאר טךיקענען הענגען צו זײ מורא _קײן
.אונטערגעפען״ גיט זיף וועללק ז־י?גקשנים ,טויךט זײ??ר אויף מיר . .

 שלאגען ןיןז לױפען מיגוט ךי אונ נ׳נם פון ווילד װעךען װעט סזיר ןײזער כער
.ארפז יט9

.אײנפאלל נײעם פון.דעם אןיגעלעפט קאט אםיפה ךי
 ךער אין נאך ! גליל פון אנפיהךער דו ,השמה ךײן איז ןעךיהטט ױםיפץ.י \ אה -
 עם האפען .^רשטע ךי ,פלאן ױםיפ^ם געװאךען מקױם איז טאג פאר ,נא?ט זזןלפער

.א з ו ט אונ ל כ ה ,ױאפטער רוימי^ע ךי }עטעןץןט
שע רי אפ ט - א ה ה- ^ צ מ די דןאכען עןעם געװאו.נךעךט- ן^ר^טער ךער ןיף ה

• לןלײךער נאסםע ארוים^עהאנ^ען
י ך  ךי קװעטש״ן;אויםצו געפוילט געוויםם זיןל האבק יייהפת פרן לואשעךלןעם -

.טובא געוויטצעלט זץ־ האט - זרפן ךי פאר אויםגעהא;;ען ךריןער.עם אוג װאש גאסקע

 ה?ןצאה- איישער אנײ^ איז ךאם ,^טלנןעל א ?נןעם ^טעקט אין.ךעם -״נײן,
ײ - דובל גע^עןק מוךמעל א האט  פעהלט ךאך^ען אז גערעךט אלץ מען האט גז:או נ

 אוים^טאךבען זײ וועללען מינוט .:עדע אונ דורשט פרן שוין גוםשען זײ אז ,װאםקער
 ךי גאר פעגיעםשען זײ ,ש״אם אז_א ךיר נא םוף צום .פריהליוןג אין פליעגען ךי וױ

,וואהלטאג פרז }ואט־
 אונ היטץ פון פלא?ק ניט זאללען װא?ד ךי ?ךי נור ,װאהלטאג פון ניט ,נײן -

,טובא געוויטצעלט װײטער זיף האט - פון.עגמת-נפש אויפ^פךיגשען ןאללען יר9
װירךןליך... ארגעךט מיך אונ אגעלאשטער אלץ איז ךיר בײ -

 מיט האט - :לא;ג ווי גאטטער ךי וױיםקען ,פעךציעב,ען זיף װעט לא^.ער כער
 די ויי אתער מאל צעהן פאלק, פעלשאלטענעם א - הבל ^.עאנטוואךט פעלךרוםם
.פךיטא;ער

? הײם א ןיף סיוױללט ,ניט צײט טאקי.קײן האסט דו אונ -
ךאי, או • _קײן.קינדער אונ נוײב גיט.קײן האשט דו אז ,רעךען צו ךיר איז גוט -

 ״הטצאה• ױךישע נײע די אויף ^עוואךען פײז איז לא^ער הימ־^ער גאנ^ער דער
ט איז שעוויםם .כונה פערןארגענע נ^עזונךערע א ^טענןען מח כעם אין ? אוסןיסט עסני . ,

 נערירעי ז.עהר געװען זי איז ,פא_לאטלןע א^ריפוסעם אין ארײן איז ביךינ;קה אז
: ;עזא^ט איהם צו פײז אונ



̂ע’עיו אונ ךא;ט9;ע אמ־יפום האט - ? משה וועל^ער ? בקה א §אר וואס - ־>ך
• ג,לעזען האט ?גר װעללעם בוף, ןאם אזײט אן לײגט

 ?ער־ ניט נסט;די.לןענ .וואם ,ךאם זעהען л ױעסט ,אויגען ךי ?זיט קוק געה -
 חיינו משה ווי אזוי ׳?.טעלןען זײן ייט1? שלאןט ^.עלער״ ״ןער .;ואך^ער מיט ^טעכיען

.װאםטער געךוט םקאלעם פון אונ טךבר ךער אין . ק רויסער ;ארישע ךי . אן  ־אײנ ןיף ה
.נואםכוער ®עהלט יוס§ת אין אז ^ערעךט . עם ^ין ^עוןען איז אללײן װעם^אסיאנום .  ן

.איבערצײ^ט . .קיטם . . .
טהוךעםיךאךטען.זע;ע׳, אויף״ךעם ?רוךער ל.עם }ע#לע§ט מיט האט ?יךיױקה אונ

ל אונ טכא;אן טיטוםי, ,װעםפאס;אנום }.עשטאננק יטוץ א ע ך ע  ^עװען !ײ^ען אללע .צ
.המצאה״ אוינער ױךישע נײע ךי איןער אוי^עועןנט ן.עהער

ווילד האט אונ.לר ?לוט מיט אג^עגאםשען ןיף האט ^עזילט וןעםפאןלאנוםעם

 די .רײצען ^פאױער ךי ווי אזוי װאם&ער ךעם מיט טיר מיט זיף רײצק זײ -
.פוךפור רױטען מיט אלםען . .

-װאםשער״ גענרג האןען מיר ,רויקוער ,װײםסט ״איהר  די וויללען ךאם האט !
.זאלען ךעךמיט

 - כריטאניען פון בעזילער פוןו־עם חוןק מאכט ?לאוױוס ױםף אז סיאיז.קאנ^טיג -
ביריױקה, א^ער^ען זיף איראױע ?עךבאתעגער א סיט האט

.חמק מאשט ?גר - .  ױענן ,לאכען ניט לא;ג ער וועט טיר ײ3 !וויםסק צו גוט .
!בלוט װךיש אין לאדען זיף יועללען ןןיר

X I I .

♦ העלדען ווי װךען'שטאךבען

ק אויף ת א  רױמישע איכרלע די מיט טיטום אונ אגריפום ,ביךיױקה ןוענן ,מ
האןען אםיפה לאנגע א ןא־ פאלאטקע װעםפאםיאטשעם פון ארוים דלען אנפיהרעלם

^ה זעלקעגע א ײ.ךעךזעדיען1 .מך
פאך־ אבאנדע .לאגער אין ארײנגעפיהךט האןען םאלדאטק רוימי׳^ע אךאטע

ט װעללע ^טוינען, ען;עלעלנ  זיינען געהען .הױת צו אונ מענשען צו זײן .עהנליף האן
 ךעשט .ךער אוג חױת פון געהאט זײ האבען .לןאפ נור ,פיםם ;לווײ אױף .לע^אנלען זײ

.וואל גזיט ןערעקט געווען אויך איז .נןערןער
ען װײטער ךאש ןאלל וואס - ט ײ ך ע ױת ? ן ײארשטעל־ נײ״ א ,כ*כט צוו־י אויף ח

-לוןג .טיטוםק אנגעקוקט ?ע־װאונרעךט ביךינלקה האט !



- ןע^מײ^עלט טיטוס האט - צי^ען פעלשטעללטע ױךישע :ײנען דאש -
ע ^ ע , ט • כיאתער זאגאר ,האןע א

ק באנךע .ךער ץוױשק ווידיןליף  . יןאפ ךי אויף הארנע־ מיט געװען.עטלינע דינ

• וואלף אבער הץט ווי אויס^עזעקק האיען אנךערע
 װעםמאם״ ®אר געפליייען שטעהען חױת פעךקןטעללטע ך זײנ.ען קוךצען אין

.פאלאטקע ;אנוםעם
.גט;גע?כא ?נר ראט - ‘צ־ךק^ א פאר דאם איז װאם -
-רוים פון אנפיהרער ..עךעלער ,ױת§ת כ־רן פאךך;אדצ;קעם זײנען ךאם - !

.קארא״ אוקעכע - ם י נ א ב א ם טךיבון ךער געאנטױארט רעשפעקט מיט האט
ײ ווי ,ןע^עךגןט צײט לעטצטע ךי אין ך.א$ען אולען  щ דער פון ןולעןק נא?ט ג

 ע־3 געוואהןליף זיף פלעגען ״זײ .אךעד.לןאלןער הי^ט ארויםלויפען קטאךט לאונעלטער
 געװאכען עס איז מיר גואלךער, ךי הינטער צפון-זײט, פון ^ראבעלם ךי אין האלטען

 אויף הײנט .קאראאול. ךעם ארטער ךי אין ?עךזללאסכןעךט ?נ׳האב אונ פערךאלטיג
 פער־ נןלײסם מיט .זיןז האבען ױךק ךי םוד. ךעם ענטךענןט איף האב נאכט דער

 ארײנצובף־נגען זײן לײהטער זײ זאלל דעם דוךן־ ?די ,?דומות אונ חױת פאר שטעללט
וואםטער. אונ ^קכקװאךג שטאלט אין

.ט(ע?ןעךל3 וועספאםיאנום האט - ןעלעלע^ט װאהל -
 איכעך^רא^ער דער מיט , גע^װיגען טרױעריג האןען ױךק ךי.געפאנ^ענע

לאונעו־ליך. סעהר נא־ אויס^עזעכיען אונ^ליקנןליכע ךי האג־ק טיענע
ײ ױשר א ם׳איז  האט - ױת§ת אין זיף ס׳טהוט װאם .ייעכען צי לעװאהד זיי י

.?אטער דעם ןעטעדקט טיטום
 ראךטען ^טאךןט סען אז ,זא^ען מעללען זײ װאס קאלאוים אין װײםם איף -

ק זאלל פונדעסטמעען ,דולשט אייג הוננער פון גאםס־־ן ךי אין  - אױםפכאלען זײ ק
.טךיבו^ן ךי ?.עפאהלען וועספאםיאנום האט

 װעט פעסטונג פעלאגעלטע די אז ,פעקצטאננען ךילטיג האט יאנוםזוועםפאם
.האל^ען ;יט לא^ג לף

 פעלצוױיפלונג .טעהר מיט אונ אויף ױדען פעלא^עךטע יי געװאיטט דיאןען דאם
з שונא. אןךעם זײן צו דףנוקם ^אג פ־ופ־ךט,יעךען

ק ווענן  זײגען ױדען פעךשטעלל^ע די אז ;עװארען ;עװאהר פעסטו^ג אין איז ןן
 - איז אז.יעטצט פער^טאננען אללע האלײן האנד שונאים דעם אץ אכײנגעפאללען

 ^עפליבען נרר סיאיז ,אוימעלאזען זיף האט האפ$נו?ג לעט;צטע ךי ,הקצין כל בלו
ד מיט ^טאךןען צו טרײםסט אײן ו י  איבער־ ניט ?וץיוױלליג זיף אונ סעלדען ווי ן

 אלץ מלחמה, דער אונטערלעלען-אין טאנלער די זאללען . נד;הא שו^א׳ם בעם אין געב--*ן
 טויךט ^פעטעךי^ען דעם זײן נוקם ^אךאוים אים .זאללען.זײ ,הונלער פון רוי בעפלער

.אונ.קינדער וױייער זײןןרע עון



-נבורים צױנם :מלחמה ו מלחמה -  װךיעןע ךי יױט גע^עןק צו ױםיפון האט :
.מערען צו געהאל§ען האפ?נונ;ק אללע ?ערלארךען שוין האבען טיר - העלךען . . 
.ןײן איז אןוי ,זייינען אבות אונזערע װאו ,דארטען זץ־ צו אונז רופט גאטט אונןער
. • • :ײללען

 נאמען גוקען א קויןען זיף מיר וועללען יןלחמה ךער אין טױדט אװזער מיט
 ןײער הא?.ען וואם ,ױדען ךי ךעךמאננק ש^קךיג כבור מיט װעט וועלט גאגץע די אונ

 וױםשען׳ וועלט ךער פרן גאציאנק <_ל זאללען ;פרײהײט ך־ פאר פערגאששק בלוט
 זאללען זײ אויםגעקליגיען זיןז האט גאטט וואם פאלק, אײנציג ךאם זײנען װךען אז

 קנעשט אר5 װערק פערקויפט ניט אונ פאטערלאנד זײער פון .קינךער געטרײע ?לײןען
.רוים אין . ...טויךט. אונ לענען אויף מלחמה ,גםךים צױ?ט מלחמה, .

-װךען אײן פאר טױךטען הונךעךט - ןעריךזמ* ךער געשךיען הי?וץ מיט האט !
.לופטען ךי אין שװעךט דעם מיט געגעניען מאןז א אונ אלעזך לןעלד טער

 צװײ ךי אוינטער;ײך,אלטען איהם האןען - !טוילט א ,שונא לעם טױלט א -
.פוליפוש אונ נתרא בריעדער
 ןײנען גיוךים״ ״צױןם אונ געאפ§ע;ט באלד זיף האןען פעשט^ג פון טױ;נךען ךי

 אין געהאלטק זיף האבען זײ .שונא ךעם אונפערהאפפט ןעפאללען שטור?זווץד א וױ
 ״מלאכי־ ווי גלײןי זײ האפען לזא^ל די אין האלץ שט;קער ברענענרע מיט אונ חכךה אײן

 ניט האט פײער .ךער וואש אונ לא^ער רױמישק פון בנעים אללע אנגעצונךען חבלה״
̂;ען צושטעלט .נד;הא ךי ?ןיט ^עשטאשק אונ געבראגק זײ ד,א
טיטו־ ןעטערקט איךאניש ביריױקה האט - ^עאנלעלט ךןז האבען ראלעם ךי -

 נור ,פעשטו.נג ז־הנש רמןה׳ם ןעלא^ערען .קינלער מאךם׳ם אוגבעזיגטע ך ניט - שק
.רוים ןעלאןנעכק ךחל׳ם.קינךער ,אומגעקעהךט

.ער פעךליע^טער ךער  ךאס ?עמעךקמג, דער פון ;.עװאךען רויט איז סעלד ױ̂נ
.פעךשוױ;ען מאל ךאם אבער האט .ער ,חךפה פון אנ^עצ^ךען איהם זיף האט געךקט

 - פײלען פלײענע. מיט.זײ^רע םירישע די אונ שיםםער ערגישע 1ךי ארוים שיקט -
.?ריב^עם ךי פעפאהלען ר,אט..ער

ם ע ד ק ,באראן( ,)באראן באק! לעם באק, - אן  גע^עןען א^עשכײ פכײליף ה
 סענשען ע3יזי- זיט? טרא'אן .װי ןעטעךקט האנען ווענן.ןײ ״ םאלראטען רוימישע ד

 אךמאט ריייגען דעם מויןגכען ױו^פת׳ס פון װײט ניט ,װאל דעם אױף אװעק שטעללען
.װא^ד שסאלקשטע די בכעפט יועל^ער

;באק דעם אי אזוי שדײפט ױםיפון
 זאגעל א צו אהגליף איז וועל?ער ,באלקען װאונךעךבאר.גרויםםער א איז ״דאם

ף, ״פין פ עי  ׳1היטעל אײזעתעם אפעםטען מיט אוים .זיך .ז*ם זט;לא ״עק בײם גור א
 איז מיטטען אין הבךזל( )איל .דערנאממען שטאמט ךערפון ;באךאן א פון קאפזא רוי ״גלײןז

סיט אראב זיך לאזטז ױעלהער ,^אלקען .א נאף צו שטךיק ;רא?ע אויף צו;עבו^רען



 קוים הויןען,עם קאלדאטען ךאוטע גאנצע א .קלאצער: שטאר^ע אױף ®ןק ״בײךע
 אװאךף א$אל מיט זײ געבען נאבדעם ארנ צוריק טריטט ״עטליכע ^עהען זײ ״אויף,
 לי < םויער ^טארך^טער ךער ציטטעךט ,קלאפ דעם פזן ,װאנד די אויף ק״א? «לעם

װאנד״. ״ױ.קסטע
 װאו־פ-נןא^ען אללע אוים^עשטעללט רויסער ךי האבען צײט .זעלןיער ךער אין

 * ױדען ךי װאנד נג:§עפטו ךער פון פעךטרײבען צו פדי ,אן אויבען פערון״ ״ךעם מיט
.באק״ ״ךעם צו;עלאזען ניט פײלע-בויגקם כע1.זײ! מיט הא?ען מעלפע

 גרױםפער - געיאגט ביריױקה צו^ריעךק האט - דץגעךט גהנום ךער ווי ,אה -
!פײלען דײגע נאך .זײ שיק ױפ״טער

 גע?ולא;ט למײכעל א מיט האט - ? יהוךה פון ךי.קאניגין , עם מײגט -.מע^ען
ה ךננ  פךינ* ךי - ןגךד אונטער.דער פון ווי אויפגעװא?סען איז וועלפער ,בן־להושוע ;
? גאטט אויף גאטץ א , ירךען ךי אויף ױפיטערן אן ךײצט צעפםין

ה3 ,;א - י נ  האט - אונ^ערטא;ער רויסם אוג ױד א ביסט דו וואם ,פן.יהושנע ך
ט ךדײפטיג ך א ו טו אנ ע י - ביךיױקה ^ ק ר ע ל  אינ גאלד םיט געהטט דו ,דיר פון מץ־ ד׳

.גאטט ױדי^ען ךעם ױפיטעכען מיט איף
 האט אךלער- ױ$יטעךם פין מיטךעם.עק פלי^לען רי אוים צופט טעטאל םײן -

 אז ,פךינצעםםין שאנע ,ניט פעתעםם - זוהן .יהוש^ים ^עאנטוןאךט איךאניש אויף
 פײרע כײןע נ־רן נןכאנץ .קאניפלי^ע ךי אויםגעגאםפען ;.עװען זײנען גאלד מײן פון

: פואננער
 האבען װאם ,כקראפץ בחדעךם דעם אין דײנע אויף וױ ,פאלעמאן אונ הוךרום

,רע.כןאפ3אײ? פון אךא^ע^ליץט נג;לא שױן זיף
אױג^ן. מיט.די פרפק:.ע^עןען א בײז האט ?יךינינןה

 דײן אנױסםען הײםפען איף וועלל קיךצען אין גאר ,ןנבךים ת..עפד ,װאךט -
 װעללען ך־עמאלם אונ ,^.ע^מאלצען אללײן האקט ת װאם ,גאלד ךעם מיט מויל מיאום

ק. פע אזוי נאף דיף װעסט דו אױב זערזק, טיר ט ה י

 פער־ וואהל האט פראץענטניק לןלעער ךער ,.;עאנ^וןאךט גיט גאר האט נךנכה
. ;עזאןט װי ניט נןעהר איז ךאם אז ,^טאננען

 איבער אונ ארט אויף.זײן שוין.געקטאנןען ״באק״ מוראךי^ער ךער איז דערווײל
 לעךער,. סיט בעצויגען זגרבות, פון דאף ^עפלאכ^עגער א אױם^עקפרײט געװען איז איד,ם
.יוךען נאלגעטהוןדי רויטער ךי שוין האילען ךאם

ער -  - ןאלדאטען רוימי^ע ךי ^רײען צי אויפןעסעךט ניט הא^ען - \ באק ן
.טהון יעטץט 4אי ייךען.ייעללען ךי יואם ,מיר.ועלען ןאללען

• קלאפ אקכעקליפען ^עפעפען האט גאקרעם ^לײף
ען װאנד ךי הינטער פרן אונ ןעגע^ען {ליטטער א האןען מויערען ױס§ת׳ם האי



ק ועקכײען די ;.לךנדער אונ װײןער װדי^ע ךי פון ;ללות לאכען זיך.^עלאזט אן  ה
• הארצען פארן אנגעגומטען

-^עטראפפען װאקל ־  אין וױ .גלײך ,גע^ךיען װײטער רויןוער די האןען !
;בורות. זײנע וױיזט װפיטער - צװײ^ען דעם טרעפ?ט о גלאױאעאר איץ עענן ,־ציךק

- לעקראפפק ־־^א׳  זי װענן ביךי״ױקה אללערופען זיןל נקקה מיט אוי־ האט !
-געי^רײען ךי ו.עקאךט דאט  ^לײך גאטט יודי^ק דעם ;.עטךאפפען האט ױפי^ער ,

!הארץ אין
 פון .קלאפ ביטטערע ךי אױף געךיכט אבער זי־ן־ האבען יוךען בעלאלעכטע ך

 פאר ךפואה א ^עװען טנין לעצײטענר. האןען זײ אונ ״אנש;קעןעם״ ^כעלןליכען בעם
מ$ה. דער

 לי לוויןען3 זיף הא?ען קלאק״ ״ךעם פון קטויםם ק9על? с ד נאך ?.לײף
 אנלע־ זאק לרױםע װא^ד ךי אױף אראבגעלאזען אונ מולערען ךי אויף גבוךים ױךישע

 זיף נור מױער אין ןלײך טךעפפען ניט זאללק לןלאפ ךי ?די ,פלעוועם ?זיט ^טאפטע
ען אג ^ל • .יאק ווײפע די אן א

לןטיללער, שוין אבער דאםיזאל ,געלעלען אלעטץ מאל א נאף האט באק״ ״כער
. זאק וױילע ךי אן לאגעןזאנ״ע;צ זיף האט ?נר ווײל

:;עלעבען ןע^רײ א בײז אונ ןעיזעו/קט ג־לײו 1ע3הא םאלדא^ק עמי£רוי די
 פאךשאלטען ,אויסגענןלעהךט שוין.וױעכערלעפעם דיאלען זײ !װעטטער דועער -

,שכל זײלר לזיט װ״כען זײ זאללען .  באלך ״דעם אונטערצוקויפען יןײנען די .
.הײ טיט

 סאךץ פעף^טײנעךט א־הר ,אויסגעהאךט אונ צו;עק:קט אלץ ןןס האט ביךינילןה
.לאנךס-לײט א־/נעגע ך ;עגען אוי?;ערע^ט געװארען מעהר נאף אין

 האגען יוךען ךי ,מלהמות אין געניט לענוג ןעוןען אויף אןער איז וועםפאם־אגום
.פאחיפטיג זײן צו אויםלעלער;ט שוין איהם . .

טךיזאק אײנפאלל ןעםגײןגם פון ?שורה ךי אלץ, אויף ^קרײט אונ  האןען מי
ט רושט .קײן איהם אויף שוין  וועלכער ,טיטוהען צו גקאגט האט ?גר אונ ןעהאנןט ״
 אין ןעטצט באק״ ״ךער ווי קט;צולעקו ז־ף אונ איהם פון װײט ניט נעשטאנלען איז

:מױזנכען ױהפת׳ם
ף רו צי־ט־גע ךי שנײכק די ;אללע־ ,לןאסעם״, ר מיט ^נײךעךם די אהער -

• לא^עס

^ר (2 אה אדי ס—גל א ריפ׳ ם-עציע^ל׳ע מנמע,׳ זײגען ד ען6 װעלצע ״גבי עג  ביו של^גען ז־ך ל
ערפ אין / צירקען יסײ»!ע1ו זן6 ארענע רער יף1א בלוט ענוו אפ א־נ קים־ דעם &זן געג  גאנצע ד

ען גראםפטע דאפ ליקום.. עניג ר5 »ערג ט5 טעגשען וגילדע רי א ענ  טנצת דער «י »עהען « ן п ל
ט . שװאצערעין דעם דעדהרגע



 קא$עםז לאנןע מיט שגײךער״ די׳/ געקוממען זײנען ארום מינוט עטליפע אין
ךרערד. אויף אלאפלעפאללק אנלערן ךעם נאןל אײנער ןליגען זאק די אונ

,קראפטען נײ׳ג מיט געאךבײט יעטצט האט $אק״ ךער
 •V) גכאסקערן א נאף אױף .פעשלאםפק ןעלאגעך^ע ךי ךף האןען לעיזאלם

.אײ^פאלל פאהךליכען
 פון רויטער .די .פעפאללען אינ פאלטיעם ךרײ אויף צוטײלט זיף האןען די

זײטען:. ךרײ
ך אין .;עהאלטק האט סאלדאט װדי#ער יעלעו־ א  טתקע^ע פאק ^רויםיפק א ה

.שװעןעל אונ סמאלע מ־ט פעגאםקק ,ץוױלגען
 .עם האט וױיטען פון אונ מאל א מיט אנגעצונדק אלץ זיף האט מינוט ךי

 ךי אונ װאל שונא׳ס :דעם אויף זיך טראגען װאלךער ןךאנענךיגע ווי ,אויםגעזעלק
 רויסער ךי האןען לעפען די זי;ט .פײער אײן אין ;עשהאנגען איז אלץ ,מאשיןען װאךפ

 ׳?רהה אונפעךהאפפטער לער פון נעלאפען די זיינען ווילד לעןעהען גיט אזוץם ;אך
 #טעהען ^עפלילען ז״נען װאם ווארפ-סאשי;ען אללע ךי װעגען גענ־ןלעהרט שוין אונ
.אכעל-הבית אהן יױ

ךער־ ®לוץלונג האט זי ווענץ ,;עטהון השובה גיךינלקה האט - !אדוני ,אה -
 מיט זי .פעךפלײץק צו שטאט־ אים געװען איז װעלכער ,פײער מיט נם .ךעם זעהען
.ךיר לעג.ען געזיגךי?ט כ׳האי ,עלט״כען הײגע 1פי גאטט - לעױאנען רױמישע אללע , . 
..אכותיגו אבוה אוטערע פון נאטט ׳אה ’ ךיענםט דײן אויף רחמנות האב .  האב .

.לחמנות . .
 т לאללעו־נע ;אנץע ךי שטארנןער... אמאל װאם געװאךען “א פײלר דער

 גע־ איז ליפט די לעטראקקעט, האט פלאמם ךער אונ אנגעצונךצן זיף האבען יײדע
 ךעם אויף פונגןען ךי געטךא^ען האט וױנד עךבײמ ךער אונ חלפט מיט פולל וואךק

.לאגער רױמישק
 אינער ךאם אײנצו^טיללק ?ךי אונ אויפגערע^ט נעװארען איז ו\עםפאם;אנוס

 אךחלען טיט אונ דײט־פעךד זײן יף1א ארויטגעלאפען אללײן איז.ער סיליטאר ^ךאלען
 ^ײעטטעכען ПЭ טעלר מיט נאף אונ װארפ־מאשינען בריעען.נײע צו פעפאהלען קול
.לעפט פעךפוילטען דעם פין םוף א עאכען אלр אללע פאר מאל אײן אונ . װאנד ךי

 זיך מוט פךיש טיט וויעדער םאלדאטען ךי האןען - כאק״ ״דעם מאל א נאך -
ר ע ד ק- פ ח ע ^ ב פאךאױם- אללײן^עהט אנפיהךער א

באק״. ךעם • באק״ כעם װעםפא^אנום או^בעזי^טער ךער
 היט אךנײטען צו אנ^עהויןען װײטער האט סאשיגע אויסטעךלישע די אונ

.לעןענךיגע א ווי ;לײף ,^עציטעךט האט נד;גוא די ,פח קליכען;שךע א
.הויך.ך>^ךיען רויקער האבען.די - ^עטראפפעןי װאליל -



העלדען די

־4*3 רעי אין ,פיגור - ױידען א ^עוױזען װאנד דער אויף זיןל האט לוץלו;ג3
עןטײן. אגרױםםען געהאלטק ער האט

 האט ״פערוך לעם אבוואהל ,דעתוײ^קם פון ךיז לעם נט;ךערנןאנ האט ביךיױקה
ל .ךערכןאננט האט זי ,פער#טעללט איהם ר זרזעזא ע ך , עי ט. ש ן  ,גליל פרן גבור ן

 ?י כעבע• איהר לעלואלטק האט זי זי;ט אן, טאג לעם פון נאך געלײנקט זי ױעלכען
 פון הא;ער װאועןם זײן מיט ^עמען אמ ו_וײל,ער ,ןע^עךכןט דעמאלט איהם האט

• אללעטען
ק רױמער די אן  ןעונעבק לאפ(ך א בח קעהו־ מיט אוג לעתעהען אױף איהם ה
■ מאשץ. 'טיט.ךער
 אןער נזאמענט זעלפען איןלעם ,^ע^.עןען צאפעל א וױעלער האט װאט־ ךי

 ״דעם אז ,שטײן זײן גע^עבען װאךף א איפפעט אזא מיט גפור ױךישער דער האט
 זץ־ האבען סאלךאטק רויטישע ךי .;>ךר דער אויף אךא^עעאללען איז קאפז באך,ס״

• איבעךגעישראקען
ם א ך ם ניר סקש., _קײן ניט איז - ך א .קולות ^עהאךט זץ־ האןען אללײן- ה

-ױפיטער אה ,אדוני !אה -  אללײן שוין אונ געשך;ק צוםישט קהזפיריני האט !
• זײן מלפלל פךיהער זאלל זי ורעטען צו געװאוםט ניט

 נצחון ;ןרשטען .ךעם מ״ט לןינטענט ניט אבער זיןז האט גבור ױדישזנר דער
 אךאפגע־ באקם אויפלעהויןק.ךעם ,ױאט־ לער פין אי־א^עשפרונןען פלינק איז ־ער

.וואנד ארױףאויףךי צוךיק אונ זןלאפטק,קאפ
 שיםםער .ערבישע ךי פון פײלק ?ינף געטראפפק אבער איהם האפען װעג אין

.עךד ךער אויף אראןלעפאללען צוךיק טוילט איז ־אונ.ער
.וועםפאםיאנוטען מוט צ^״עגעפק האט טפלה גבולם לעם
 האםט־ג ציגעלאפק א־נ פאך״?טיגקײט גאנצע די פעךגעטןען שוין האט .ץר

טויךט. געפאללק איז גיור װדישער לער זועל?עם אויף ,אךט לעס צו פעךד זײן ־אױף
 ;אנגעי אוג געשך^ען ̂ער האט - \ ו״ועלט לער פון ןעזיגער איהר ,מיר מיט

..װאנד ךי.,נעפלאטצטע אויף פלקע דער סיט דױזל׳־ן
ב״ פוםט זײן אין איז ,װאךט לעטצטע דאם לעענךלגט .ן*ר האט אלער קוים

ם גבור ךעם ארײן גיע(ך ־לער א׳ רי לז ם פײל נ ו פ י ל ו פ נ ו טדין א  איהם האט פײל םי
פאנציר. אין .געטראפפען

ק מינוט די אן ,פאנצעלעפ זײןןרע םיט לײב־װאפטער ךי ־פעך^טעללם איהם ה
.פלוט לעדיט זײן.קניע פון אז ,ןעסעללןפ די האןען אןער לעטץם . .

אוגבע־ :לער פערװאוגלעט איז אללײן אגפיהרער :ךער גהנזם! בײןער דו אה, -
- י ^עכאניעטז איז נועםפא^אנום ץיגטער

ד־ רורנ^עלאפק איז פליט־ן א װי או: ,לײבלװאפטער די גע׳^ױען ,;,אבען -



 8 װי אונ א־בײט אללע אווענןעוואחןען האןען ;ועלקע ,לעױאנק אללע דוזךף ־־;״ה
.אנפיהרער ךעם .ארו^עךינגעלט מויןגר

ם א ך  סא;ד ךי מיט געןיךא^ען האט —צרות אונזערע צו געפעהלט נאף האט -
?יךינ;קה-

ם א ן ט - ^ ע ען- השם ?זחלל האפט ת װאם דירגאטט, מיט אב זיך ד עוו  ג
 ̂ע« האט ^אטט וואס ,פעחלעםפען ךענן האסט די - אןריפוס ^עזא^ט טו־ױעריג ־האט
 יו^יטער^קענן בײן אוג ,.ניט פעו־שנוײגט £נר ה״/ ״אלנקמות :לביא־פ זײגע דוךך זא;ט
.איהם געגען ד,על§ען ניט ;אר . .

 שךעלוליך א?ער הא?ען זײ .םכנה אהן געװען װארנד־ען.ןײנען ';ועםפאסיאנוסעם
ײ- .לעךערער םאלךא^ק. הימישע .ךי ׳אױפגעהעטץט ןז  פון נעשי?נ?ע ךי ערצעהלט פו

 אנ« ךעם פאר נוקם.זײן .זיף אונ .מרשטער .ךער .זײן ;עװאללט ד,אט - מלחמה דער
 צו• אללע אוג אנכעךען ךעם מוט צוגעגזגבק האט אײנער .בלוט פאר^אםסען פיהרערס

ק זאממק אן .מױעךען יי^ןתים שמעטטעיק צו אויפ^עהעכט ניט ה
ר געװאךען םיאיז ע ^ י .נאכט שךעקליכע א אנגעהויןק זיןל ?׳האט אונ פינ

 שוין זיף האןײן װאו ניט װאו .צושמעאטעוךט ד,אלב געװק שוין איז עאנד ז־י
, .לא?ער ^זןוױ^ק
!נא^ט אשךעןןלי?.ע -

שךעק־ שילךעךט ,מיליקאר-מ;ץש א אללײן ,מלחמה דער פון עשכײבעח3 ךער
.נאפט ךי אב >ל-ף

 געטראפען האט זיך,א^טײן ארום אלץ ^.עםא?ט חרוב האבען ווארפ-יןאשינק ״די
 אויעק•■ איז קאפז ױךענם דעם אונ ,װאןד ךער אויף געשטאנ^ען איז װעלנלער װךען .״א

̂ם שטיק א .«^עפלױ^ען .גרף פון.ךעם װײט ו״וע
 א אונ גאםם. ךער אויף ארוים^ענאנגען צו^אלליג איז ױךענע ?׳ךאלעך־גע ״א

 ךא־ ארויםנעװאיפען пз א ?יט אונ ^עטראפפען 4 האט װאר?-מאש;נען ךי פון ״שטײן
ר -נפעלע ע ף\ .גאםם ?יווײטער אוי

.װארפ-סאשינען די אין געש^עךןט האט בם ״אזא
 ׳־אינ לןאךם ךער אינ אךמא^ען די פון ;ערויש ךער ^עװען איז ׳שךעךןליפער ״נאף

 טויךטע די פין געציטטעךט ״עךד ךי האט מינוט ל.עכער פײלען• ךי פין פײ§ערײ »דאם
 כײ אונ ,װאװ־ ךי פון אךאב^עפאללען איטפעט א מיט זײנען װעלקע ,^קערןעךם

ט :פאלל >.עדעם ק  ־י מיט אויק^עמישט נוײןער די פון א;ללה אויפהויבק זיף פל
גוםפ־ם. ךי פון רע?ץען(.״ן

 געױ-ץ וואנד די;אנ?ע איז םלחטה ךי פאתעקומסען ס׳איז װאו ,ארט ךעם ״אויף
אױף א״נער ,גאךג .א אויף ^עלע^ק זײ;ען פגךים טױד^ע די אונ ?לוט יןיט .בעגאםפק



 א ?ויט אנ־געשלאגק נאך זיך האט נערױש דאם . אלײטער װי נלײף אנדערן ״ךעם
 סיהאבע־ ,-גראםסער גאך .געווארען איז ?■.עפילךער ךער אונ ^אךג ךי אין קול ״וױדער

^ק ךי אר3 בילדער שךעךןליכע לןײן געפעהלט ״גיט  פאר נעשרישן מוךאךי^ע אונ או
.אויערעך .ךי

 )^עװארען א,יז װעםו־אס;אנוס ווי נאבךעם נאבט די געשילךעךט װעךט אזױ
. }עךאױעט
 גאנ?ע ךי טהוךם .ךעם אויף בעטטעל זײן איןערטךאגען ^עהײםסען האט ער

 אךא^ענוממען ניט אוי^ען ךי אןנ פוםם אנאנדאזיר^ער מיט געלעגען איז.ער נאפט
טלחמה. ךער פון

 לײב רוימישען .ךעם גט:דערלאנ אונ א^עטבעטטען ניט איהם פון איז ביךינ;קה
.נק:עטךא3 ^ערוהי^ענךע די

 אונ צי׳יט קוךצע א אויף אײנ;עךרעטעלט װעםפאםיאנום האט פאך^אג ןגרשט
 דין אז בעסעחקט .ער האט טהוךם .ךעם אויף או־ויף שטילערהייט איז אגךיפום װעגן

.;עשמאק אויף שלאפט אונ ךיא.נד ײךע3 אייף אנגעשפאךט זיטצט שוועםטער
 געשטאר־ט ןיף האט ״ער אונ אויפגעפךישט וועם״פאןצאגיסען האט שלאף ךער

האט чу. .װעה ניט שױן איהם טהוט פוסם ךי אז מיע^ע, אפךײער מיט צוװײזען
זיף פךי^קײט מעהר מיט אונ גאט&ער ךי פאר קךבןזא פךי^ען צו ןעפאהלען ?.לײן־

זײנע אונטערצוגעהק געװען ^עשעולט שוין סיאיז װעל.לע פעקטונג, ךי צו צו._נעריטק
̂ער האט לעמאנען ..בע^לײט אללײן . . .

 אוג.די.קלײנע.קינךער װײבער ךי אז.ווענן ,געשיל^ע אין.זײן ער?עהלט ױםיפון .
 האןען די ןוענן אונ שונא דעם זײטען אללע פין זיף ארום ןערןעהען האןען יוך״פה פרן

 ארום ןאךג ךי ,.^אסענטער אמאל װאם צו קומטק רוימער אז.די לעטעךןןט נאלךעם
 גע־ האלטען שיםםער ערבישע ךי אונ §אנצערם אונ ^.עוואהר פון .גלאנ^ען פעסטונג ךי

 ןעמאלס איז - שיםםק צו ןעפעו־יל ךעם נור װאר^ען אונ פײלענ-בויגעןם ךי ^רײט
.טויךטען א בעװײנט סען ווי ^לײף ,ןללה אזא ױנז?ת אין געױאךען

 אללע פון טיו^עם ךי ^ע^עגיען ןלאז א םי^נאל גע^ע^עגעם .ךעם אויף האב-ען אט
ען געשבײ א קול אײן אין האט מילינטאר ךאם ,לעױאנק ען ע  זײטען אללע פון אונ ג

 אין היממעל כער אונ .;עציטטעךט האט עךד ךי אז ,א^ןאל טיט אויםגעשאםטען האט
 ןײד־ אריןעמ.עוואר§ען זײ;.ען .גלײפצײטיג ,פײלען אונ שטײןער פון ;עמאכען שװאךץ
ױקק געמא;טע װא^ד ךי אויף וו^רק ?, . .

ביו־י« ^.עטכײםםעלט ^כעק פון זיף האט - טהמן יוךען ךי וואם נור זעה ,אה -
ה וױעךער,'... ךיעלפט.זײ ,גאטט - חא^ד .די פאר גריפוסען;א אננעהטענךיג נ;קה,  ̂ז
.ארוני . . . • • ז.עס.ען צו װאם ^עויען ס׳איז אונ !

װמטק צײט זיף רויסערהאןען ךי ווי .?נהךער נאך ע  שטעללעןאויף צו אפוםם ;
זײ/נר איבער אריןער^עװאךפען נג;לא ניט .ץרשט האפען .זײ װאם ,שטוךם-במקען רי

8 ען די 6 ד ל ע ה



מיט אונ פלאאץ לעם פערנוממען שוין יוךען ךי האבען נד,:װא יותפת׳ם אונ װאל
аущ א Ьщ לױקען אײגע^ע פון.זײ&רע שו_נא דעם אבונע׳לטױםםען איסןעט.
.גיעפאהלען הויף װעםןאס;אנוס האט — \ צערעפאכעם \ צערעפאכעס -

נן איהם האבען - \ ^ערעפאכעם \ ץפרעפאכעס - ן ךי ^ ל א ך ?!ריבונ^ן;ןיט ךי נ
.ןךמטותאנק

 זיף פון ארונ^ערגעחא?ט מינוט ךי האניק ,םאלךאטק רוימישע לעניטע ךי אונ
 י_גישה לער פרן ץעלעפאלעם לעןעװ־יגע ווי אויםלעצױליען.גלײןז זײ אונ פאנצעךם די

ק אײנע על  יעטץט האט צערעפאלעם .קינסטליכע פון ךאף פעסטער א ,אנלערע ךי נ
װאס אויפגעהוי^ען פיםלעכװײז זיך זײ האבען ארט אזא אױף אונ זײןגרע._.קאפ יעדעלןט

• ?ײקען די צי קאלעי ל׳אל א
 אןנעצויגק לײפ^ער שוין האט - ייסלת אויף סוף א ^עקומהען שוין ט׳איז -

ען... אללײן גאטט שוין זײ וועט גיךינ;קה-.:עטצט אטעם לעם עלפ ה ט ני
פםק. איהר מיט פיעל.געאײלט צו זין־ האט פרינצעםםין שאנ.ע ךי

 אללע פון געשױק האט ױםיפון ווי ^עלאךט ניט ;י האט געשװינךיגקײט דער אין
:פוחות

ט ^מאלץ - .שמאלץ מעקר װאם ,קינדער װדישע ,אלעו־ גין
ל דערהויך פרן עג?יב.ען%ג אגאסם זיף האט קװאל:א פין װי ^לײך אוג עיו  א

.שמאלץ עךי.;עם5קאזפון
 קינלער .קלײנע וױ צו#ך;מן זיןז האלען צעךעפאכעם ךי אונטער םאלדאטען ךי

.אונ:םוןים >צרעק ^רויםם פרן
 אבגעגאסםעגע ךי זײנען - ןע^ךײב^ג ךי .ערצעהלט - ו^װאלט-^ע^רײ א מיט -

אנד פון געפאללק לאלךאטק  איז שסאלץ לןאפעךיגער דער ,?ךינןען ךי פון אונ ךיוו
 פון גאנץק.קארפער, אילערן הױט ךי אלגעלראנלט אוג געוואהר ךי איבער ^ערינען

 ,םאלדאנ?ען די צוגעךריקט טעהר נאף הא?ק צערעפאלעס ךי .פיםם ךי ניז אפ(ר
.שנזאלץ-מבול הײםםען כעם פין אנטלויפען ליילט אזוי ^עקענ^ט ניט האלען טעללע , .

ר לער ע ^ ר  צו־י ןיף דינען םאלראטען ךי ^עראטען• ניט אלןא איז ^טוךם ע
,געבלילען ניט גאר איז צערעפאלעם די פון אוג אב^עלךילעךהײט לאלען . .

גע־ איז גיךיױקה דאגעגק .?ערלאהרען ניט מוט אבער האט לועספאםיאנום
.זץ־ אויסער וואךען

ײ ז  די אויפגעהוילעל זי האט א^ריפום!- לחלער , גאטט אונזער צו מלופלל -
ך א  גןו־ כ.שם מחלד ל׳האב רואם מוחל טיר זײ !אלהים אדוני ,אה - לימקעל צום ה

ו רחמנוה מיט גאטט, אונזער גאטט, ךלוןןנות, ט־ט !ביען
 לילגע ערקעע לי אז אםי^נאל אוילצושפיעלען לעלאהלען האט װעספאם;אױם

.צוריק אי^ךעטטען {אלל
* 'ריי&רימ'( פזן טאג ל׳עצטע )רי



זױיור^ו־ײז י־.•

ײ איז פעטץ טמי ם_י א _  ,טיטוסען צו אבגעתפען ןיף ןנר האט - ךא זײ נ

 אויף אןער האבען ןײ - טױטט א אויף א^ע^כעטאען ניט איהם פוץ איז וועלכער
 זיי ײ3 שוין איז קעהר ;שכואלץ גיםיל כע^ט אױסלעגאםלוען.ןײער צערעפאכעם סײנע

ק3גע ניט ן .לי
?עכעפא־ נײ?ג מא;ען צו ןעפאהלען װעםפאפאנום האט םמף ךעם אויף אונ

.ש?$אלץ ױךישק פאו־זיטט ניט גאף האפען װעלכע ,םאלדאטען פךישע פון ?עם
 אויף סריפות ןעלטענע פעוויןען אויןז װךען האבען ^מרות ךער מיט צ״אמסק

ײ ,שמאלץ דער אויפלעגא^ען איז קױם .המצאות גײע  אוים־ .^עשווץד אויף האןען.ז
 צו־ אײל כער ,שטוךם-ןיתקק ךי ןעגאםפען זאפט זײער מיט אונ לןאנאפלעם ^עלןאקט
 ךי געטא^ט ^ליטציג אזױ האןען ,שמאלץ פערגאםכוענעם פא־כעם כעם מיט זאמטען

.ארויפצוגעסען זײ אויף זאף אונטאגליכע א געװאך־ק ם׳איז אז ,רי.קען3
״צערעפאפעם״ נײע ׳ךי אגגעהויפען האןען טרוןעם ךי פון סיוננאל דעם אויף

ק אןער קוים .פריקק די אויף אויפצוהויבען זיף אן א ^עשטעללט ?אלראטען ךי ה
ץט דף זײ האןען ,ברעטער ערשטע ךי אויף פוםם ס^לי ״צעךעפאקעם״ די אונ אוי

.צרפאללען װיעכער זיף זײלען
 גע* נײז האט - סע^שק ניט אןער האלטען מלחטה ןײ מיט זאללען שלאנגען -
.שךים ג.ךע;א3 א נור פאלק .קיין ניט איז ךאם - וועספאםיאנום מורמעלט

 זיין אויף דין צו מוחל לעװק לײנןט אזוי ניט איז בריטאױען פוץ בעזיגער ךעם
 אונבע־ זײ;ע פון װעךט ״עם (װאם ען,(צוקול צו ;לײכגילטיג אונ שטאלציגקײט

 איקפעט מיט ארנ סכנה די מכ׳ען ונעװאללט ניט האבק וןעלכע ,לעױאנען זיגטע
 אויף טוירט ךאך^ען.אךאבצופאללען פון נאבךעם ^לײף ויבי ,גירלקען ךי צו ^עלאפען

• ךער.עלי
-ינג3ב.עשכײ ךי ערצעהלט ,קאלראטק די ניט - ,צוךיק געגאנגען זײלען װאם ,

ךי, אונ ט  גינווען ניט _זײנען גײךע ווײטער. כהותלעלאפק ךי איןער זיי^ען וועלפע ני
פיםם. ללײכע ךי אױף שטײך,ק >ן3לײ3 צי שטאך אים

גע־ צוטבעטטען גלײף: אונ .עךד ךע^ אויף אראב^עגל־צט זי־ף האבען ער׳לטע ךי
 אראב־ זײנען אנלערע ךי אוג טריעךער אײגענע זײלךע פון פיםט ךי אונןער וואךען

 בײרע ;פײלען יודישע .די .^ע;אןט3נא זײ ט׳האפען װאו ,װאל דעם אױף ^עפאללק
 שסעדצליכע «ין אוג.קכעלצענךיג טױךט ךעם ;יף אויף ^עבעטטק טכעכען מיט ליאןען

• עךד ךי אונ הימקעל לעשאלטעןךעם ,קא^װאולפק
 אונ לם3טה ןעם אויף געשטאנלען אין ,בילד מאךמוךנער א װי לאםם3 ,ביריטקה

״קאךפער. גאנצען דעם מיט ^עציטטערט
 פון גאטט .ךעם געפעטטען אונ הויף ןער א־י לאנד ךי אויפגעהױלען ז־,אט ;י
.אכגעזאלט לאל אײן ;־ט שוין ךך האט .זי װעל?.עם פון ,ױעקכ .ייץחק אנןרהם



ר ;עוואן־ען וױעךער סיאיז ע ^ אוי^עו« בע^אהלען האט טעםפאכץאנום אונ ?ינ
ה. אויףסײנט דועי־ען טלחין ךי

Ь י ן ו V  П 0 י לי «'

X I I I .

.^מריות לחטנות

 ןעם אויף יוס§ת פון גיעלא^ער^ג ךאם ^עדוי^לט האט קואנאט אנדעךהאלפען
 װעספאם;אנוםעם אין ארײנגעקוםטען אונפערהאפפט איז טאנ ףייגסטען3£9 אונ ?יענען

.עטלער3 א .װי אעעקהון ,םאלאפיל אלטער ■פאלאטקע.ךער
 ?ינךיגע ךי ןעשטראפט ער וועלכעם מיט ,#ווערט גאטטם צו עליבם ׳עלום -

לעױא^ען. רוי?זם פון אנפיהרער כעם צו ^עזאוןט ן?ר ?וענשען-האט
 מיט האט - а \ ם ו נ ע א י ך ױךי^ער ךער ,םאלאפ־ל ,עךעלעי־ ךער ,הא -

 קומ־ דײן בעגךיםםק זאללען גאטטער מײנע - ו\עםפאס;אנום געאנטוואךט #מײכעל א
ף ךיך .זעטץ !©ען מי עךער-  דו גסט:ךנ3 װאם .זעהק, צו דיף _זעהער ^ךיידט אני

דיא^ענום? ?ןלרגעו־ גײעם
 ןעטטלער אלטער ןער ךיאט - זא^עןז ניט גאר ךיר איןל .קענן קאפז מײן פון -

נאג&ען. ליעבק ז.ײן פון אשלירז נור ?׳בין ,א^ערופען ןיך
? ח לי ש א געשיקט? מיר צו ךיף האט ווער אונ -

ר, ע ך קלײן. צו איהם פאר איז וועלט ךי װאם -
 איז װער ,רוים פאר ^ראםםער נאף ,כע^עפי^ניש גרויםם א זײי מח דאם , ™ -

? זױ;ם _א ךאם
 ךאללט איהם אהן אוג ךא ט׳איז װאס ,_אלץ ארוים ס׳קומטט וועטק פרן ,ךער -

.איז וואם ,ךאם געײען ןיט
-סאלאפיל .^עעהךטער - - געשמײכעלט װײטער ;ועםפאס;אנום האט !
 געלערנט ניט טען האט מי־ חכם. געבילךעטער אונ״קײן בעךנער ניט.קײן בין!3

..ווארטער שכלדיגע או־ף ?ריה .קײן ניט כ׳בין;אונ )ךאטזעל( ךזדות טךעפ§ק צו . . 
ק געהײםסק ךיר האט װאם ,פראסט מיר מיט ךעךט א;  גראםפער איז װאס ,ךער ז

רױם? פון
שײט זײן אין שוועךט ךײן אךײן לײג :זאןען צו ןעפאהלען מיר ד.אט ער -

- - הי׳ ען איךאױע א מיט האט א ^ א ^ל ר ע װעטפאס־א־ רײד אלטענם ךעם אינ
0י15 ןעןי;ט גאלד רײן מיט ק׳האב ווענן ,געכעךט ניט אזוי דו האטט ^אל א - נום

ם (1 ט ע ^ג . לאזאף £ גריעכישער בעריהטהער в — ד



о װי סזלדיגער געװען <.יז גאלד סאלאפיל-דײן אך, .טאניק п эл з. .  ךײן מיט .
 и'ЗЛЗ מיט אונ ןךיטאנןען גא^ץ ןעזי^ט צײט אקוךצע אץ גאר איף האב גאלד
 לוקופיגער ךער ?זיט $אג פעךציו^ען אונ זי.בק ךעם ארום שוין מיך אין־ שיאג גאלד

.ױספת ?עטטונג
.ךאלטק פון טאקי ׳קוטם3-
? יויספת פון -
.יאז - . .טאל א נאןל ךיר ב׳זאג . . .וועםפאםיאנו־ם , .  ב^ך ארײן צװ־יק לײג .
.שײד אין שװעךט . .לוט3 פעתאםסען פיעל צו . , .גאטט צו קרײט לוט3 דאם . . .

רױנד־ .ךער _געו.ויצעלט ךף האט - #ךײען ס׳זאלל ניט גאר איף לאר .עפעם -
.אגפיהרער שער

 ^עמעוץןמ 043 אין האלב דיאט - ! ט.ץענךיענער;גא ,השט מחלל ניט די -
.קאלאפיל
-ךיאגענום קלוגער .רעבט, אויף -  אטגערר^ען.וועם־י עו־גט^ער.זיף שוין האט !

«סאר איף אזאלז ,ױר&ת איןער ?א;ען ??פעס ^עװאללט מיר דאף האםט ד־ - אםיאנום9
 צ־וי■ װי לערגען צו דיף געקומטק בין ,םאלאפיל ,איך ;קאפז מיט ך,אר-זע -

.ױספת אײגצונעהקק
- ? ןךיעדער ךײנע אויף .רםמנות ניט.קײן גאר האסט ת אונ -

.געװאונדעךט אנפיהךער רוימישער .ךער זיןז האט
ת, ו מנ ס ד ײן, נ ,אױד ין3 איף נוײל .אמרױת.. הײססט ,פאלל ךעם אין -

 י*1א זיך צװישען פיהרען ךיעדער3 װי אנקרקען ^לײפגילטיג ניט טעהר שוין איך נקענן
. טלחמה נלוטיןע . .

.ױךען ךי ווי רוי^ןער ךי ,נךיעךער זײגען אללע . אונ. ןעפאללען ארשטע ךי .
 ל;רי3א װךק.זײנען .וועלט דער פון נהג:מ איז.ךער אזוי , ניט זיף לאןען אנךערע ךי

 ען3גי ק־נךש־ ױךישע .געווען ?זנצח שוין האט רוים װאם ,ךי ווי ^לײף ^אלק, אזא ניט
ר ניט פריױוילליג זיף  ביד ,אטעם לעטצטען דעם נייז פלאץ האלכ^ען זײ אונטער-נו

 קרק !לוט3 רוימיש ?ערגאט^ען שוין איז פיעל ווי אונ !ןלוטם-טראפןען לעט^טען ךעם
 ךײן פרן פערלאהךק דזאטט דו םאלדאןען פיעל װי ,זעליען דו ווע?שט אום, גוט ךיף

 מיפו ,שװעכט יטם1ר ,דיר צו ^עקוםסען איף בין ער3י.ךער .טאג « ךי אין מיליטאר
 פעךגיםטען וןעניג ^א;ץ ײ3דא אונ ױלפת ?ק^.ען ןאללקט ת אזוי ןוי .עצה א

;ילוט. פךיש
ט זא;ט ךאם אונ - א ה - ? ד ױ  פון אמיענע מיט .;עפךאגט װעםפא^אנום א

האךעןי אױעךק ז_ײנ.ע װאם ךעם, ניטיאין גלויפט װאם אמענשען,
ש א ער3א ךערצו .גליל פון ױד א .ךעךט ךאם ,;א ■ די• זאללםט וויםםק ,מע

 אין.ךער מיעד אזוי װעכען ױלפת׳ם-לײט בעלא^ערטע ךי אז ,שווערט רוימם ,אלזא
טויךטזג« רוי .גלײף אבגעמאטטעךט ליעגען זײ נלײלען נאטט אז.יעכע ,טאג בײ מיחמה

ן 84 ע ר לי ע ה _______________________________רי



.ו\א?טער ךי א?ילו אײן #לא?ק פאךטאג .  ®ײנע מיט ^.עזעםען אללײן איף האב ךאם .
.יווזפת אין געווען בין איף ווענן אוי^ען״ .א־יגע^ע

פון אונ.קײנער ^טאךט פון ארױ^עגאנ^ען אױןז איך בין לא.;ג ניט ערקט אט
:ט(עטעךך3 ניט ?ױף האט װאפפעךם §ער^לא§ע^ע ךי

אנלערע ,געךרימפעלט אוינ געװאלר ךי אויף אנגעלעהןט געןוען זײ;ען ע3עטלי
אויסגעצויגען ?אגאר האןען.זץל ע3עטלי אונ נד;װא ךי אן אנ;ע$פאךט ךך האןען

.לןאןען צו פאנצעךם די אוגטעתעליץט א״ינ ך׳כעךד אויף ?יײפליף
.נונה ^רויסם טיט אײלנעהאךט ;עטץט שוין זיף האט װעםפאכדאנום

פונלעסט־ רושם. א געמאונט איהם אויף האט טאן עמקטער חהי^ער, םאלאפ־לס
 ניט איז .נשןןה ױדישע ״א ,ווײסם װער .פאחיפטיגער זיץ ^עװאללט ער האט ־וועגען

.׳צאטצען״.. צי
.נונה ^רבארגענע א זײן ן־ארטען.קענן . .כיטצאה אויןער א .

 שאןף אונ גט:.;ע§כא פױןע אקורצער נאף ;ועספא^אגום סאלא^יל!-האט -
 םוף א פאר װאם געיעל׳ען ליאטט די - אויגק ךי אין ןעטלער װדיע&ען .ךעם •אנמקולןט

.געהאט האט ^קאפטאבאר
 גע^טאןןען איז אר - ^עאנטװאךט אלטער .ךער האט - ̂עז״עלןען ק׳האב -

 ל.קתש3? ^טארפט וואם ךעם, פאר טױךטען ?עםטע ךי פין אײגער איז בתל;ה.ךאם
 • ןעךאךף טען װאם , ;קאולט אונ ^עטהון טײני^ע ךאם איף האב איןךיגע^ם .השם

דופערשטעהםט. ווי דו.טהון, .?ואו&ט יעטצט
פאלאטקע. ךער פון ארוים כיאסטיג םאלאפיל איז װארטער די ײ3 אונ

.פערטראכט ׳^טארק זיף האט ער ,אללײן .געפליפען איז וועםפאסלאנום
ט ױעזר א ס׳איז - א ה ען- על ר אמוךטעל ;?ר צו.ז ^ פ א - ק ן ע  דער האט ^

 יא ךאך ״ער רעךט ?§עט .ןועג פון ווײט גיט איז.ער נאף שקל לויט׳ן .ךע?ט בטלן
אם .ךער ■צו אך-וו .;לײכער אלץ איז ?ערניםסען פלוט װעני^ער ז .  אונ בטלנים ביי .

 וױלדען א װי ^לײף .^עדאנקען אטיעפער אפט גא^ץ זיך פעךװאל^עךט קאפזןיא משוג^ים
. רעפט האט .ער .,לןארענךלעף.. גאלךענע שטײן . .

.ל,אכט ,^.עשמאק .לעךעלער לא?־ט3׳ טאג פאר .  טאקי שוין איז ױס$ת מיט אונ .
.םוף א מאכען צו ־צײט . .

 אײנ^עקלאפען אויף דא פ׳בין אז מיייגען גאף לןאמעךנא^ט.קענן לער מושל ?ןײן
 ןיך.לעבךאכען האט נירון.קיםר ווענן מאהלצײט, אויף.ךעם ר^ים אין דאפאלם וױ ־אזוי
 אהער־ געװאוגשען איהם נ׳װאללט ,א:ליד אויף קונצעלמאפער א ווי ןלײף ,א^ז פאר

.יוךען די מיט ^לא^ק זיף אונ קומןןען .  פין קאמפענךיבעןז צו לײפט איז ^עוויסס .
.^עלא^ער אויף.ךעם ^טוב אין זיף >יײ ליעןע?דיג / לערװײטעלס

אוי$;ע־ פאלאטקע ךער פון נג;;פארהא זיך.ךער האט ןוארטער לעטץטע ךי בײ
ען .אײנגאנג אין ןעווילען .זיך האט ביריױקה אונ ^וין



аб העלדעז רי

גע?זך</גט. ןי האט - ? ארײנצוגעסען ןנרלוץ־ט סיא־ז -
 ^טעגדינ אונ אימעדום מאג ד ,ערלױ^ניס נאף.קײן ניט נןרא^ט ^אטטין א -

 געהי;בען3יאו .זיף אונ װעםפא^אנום געאנ^ווארט אשמײ?.על מיט האט - קוממען
-פרינ^עםהין װדי׳^ע ךי אנטלןע^ק  טהיר די ^טע^ךיג איז о גיגעי״א $אג.ע די פאר .

פעך^עסקען ;יט ןואל וועט.קײן ןועםפאסיאנום ווײל ,טהיר מײן מעהר נאך אונ אפפען
ע ו.ױ אנ ^ א ג וי י . ע ; ט. ךןראנקער זײן גײ ^עז.עם&ק איז י ע ן

א נ:א ס אם זײן.ק געװאללט פעםםער אפער װאללט איף - ר — о ך
יף1א געזא^ט נ^יאוה : האט וועלכע - ^עאנטװאךט ערנסט ביךיױקה האט

.חוךפן ם א א_י ך ט
.געװאונךעךט ךף גועםפאםיאנום האט - ? וואם פאר -
.אילטערגאנג ױך&ת׳ם אנצ״אגען ?רי -

- י א ו ד ק אפחטם בײ> סאלפ אלטער כער האט - ען עג  האט .יעטץט אר^ט ,ג
.וויטץ דעם ער#טאנגען8 זנר

 נ.דיג;האךע ניט געמאפט זיןל ארנ פיךיױקה אנגעהויפען וויעדער האט - לױץט -
 לאךטען שטװײעךט ייעלפער < א,קרוכ טײגער רוים פון ^עקומסען איז - ?עטעךקו^ג !יין

 רי פון פךיעף א ;עפראלט מיר האט ןגר .חפמות ליטאיגישע אונ ^ריכי^ע פעלשיעדעןע
.פרוי .קיסךם .ךעם ,א :ע א:§ פ ^אטטליפע

.װעם§אם;אנום געפראגט ןגרנטט אויף שוין האט - ? זי שדײפט װאם -
 װערעך צו בײז אן הױפט נירון.קיםר ,מאנן איהר אז אגציהאכעןם גיפט זי -

 לןלײנער אזא מיט מאכען צו םוף א אזוי ווי ניט װײםם לועלגער ,אנפיהכער ךעם אויף
-איז ימזפת יוי .נג1עסט9 .

,?לעקען רויטע מיט ןעײאכען פעכעלןט זײגען באקען פוללע גועםפאסיאנוסעם
 דער פון דעם.ע^מת-;.פש פעךפאךגען צו ^עשטאךלןט שטאלץ מיט אןער ןיף דאט זגר
.פשוךה נוטער ^יט

 .ןײ ,זיפער א־זט.לנר לעױא^ין אין.זײנע ,בירון.קיסר פאר מורא ניט האט ער
 די פיפם אײן גענוג ט׳איז ,װאםסער אין ארנ פײגנר אין עול.ען3 איהם פאר ויעללען
 .ךער.קיפרת׳ךיעם . רוים אין טריאומף מיט ארײנטראןען ד,אנד ךי אויף איהם ןאללען
.אנפיהרער או?ןעזילטען ךעם פון כבוד דעם פעלײךי^ט נרר האט בך;^ף

 איך האפף - פויזע קורצע .א נאןד אגטזגעז ער האט - נאך ט:גאכ ךער אויף הײנט -
 - אייגען רי אין רויפ אזוי ^טעהט וואם ,נג״:פעטטו לןלײנער ״ךער מיט מאכען צו םוף א

 איז,ןנךשט װעלגער ,טלן3 ךעם פון ן?םײנ װיפטיגע געװארען געװאהר וואס נור פיבין
.מיר פון ארויםגעגא^ען לאנג ^יט

ײ װי אזוי ,געױנדהײט פון גאטטין די רוימער די בײ געהייםען האט — גיגעיא (1  ידען’ נ
.רפאל מלאך ךער

ה, א — קאםם^נדדא (2 א כי .װערען הדוב װעט י^уט' אז ״ ים1?ארא געזאגט האט װ^ס נ



ר ע םאלאפיל? ,-ןו
• ייספת פון ,יעטצט קומטט ער ,יא -

ר ? ט-3 יךינ;קה3 האט - בטלן ^עפאהךלילער א אןער איז - פ ען ''VI ערזעין
 ווילךע ךי ,אלץ יאין פו§ר איז וואם ,פעלןטע פינסטעכער ךער צו זיך דאלט ,האו־ט

гед ,עשירות זי;ער צו^ענומסען הא?ען לײט ךײפע ךי אז זא;ען פרואים з די פון 
.גנכים ,רוץחים ,מײנ^ג זײןגר לויט אלזא זײנען מיר ;לײט ארעטע .  האט סעקטע ךי .

 אײנגעכעךט זיןל האט וועלפער ,גליל פון ןעטלער ױךישער געוױםסער א אײגגעפיהרט
 מי געבײנק אונ א.קץד געוןען ךעמאלם נאף בין איף ױךישער״קיםר, איז.ךער אז

• ךיײעען געפיהךט ןעטטלער .ךעם האט י?וען
 גע« פעךטראפט װעםפא^אנום האט - ךעם פון געדזאךט אויף ןנ§עם כיהאב -

 אלץ ;ר׳גרען ^אל א װאם העניןטע-לײט, די ניט יעטץט פעהלען רוים אין אנטװאךט-
.בטלנים. מעהר .

 ^אטעךם אין ויעזוף ביךיױקה׳ם .טיטום ארײנ^עקומ&ען איז וואךטער ךי בײ
• אייפ^ערעגט .?נטװאם איהם האט פאלאטקע
 מאכען.ךעם צו חרוב דװ־כאוים נאכט דער בײ הײ?ט ןע^לאםסען מיך פיהאב -

$ינגער ןיעם טיט אעעוויזען אונ יגעזאגט גועםפאםיאנום האט - געסט פעךפױלטק
- ייספת אויף

 אזיו ;וערען לײט .פת'ם0יי • ;ו־יעות וויפטיגע געװארען געװאהר היץט ניין איף
 זײ ןלײפען נאפט בײ אז ,.זיך ראנגלען שטעןךי^ען .ךעם פון טאג ײ3 כט;א^עש_װא

 שלאפפען - אויף.קאראאול שטעדזען װאם , וואכטער די זאגאר אונ ,טויו־טע ווי ליעגען
ס, טךיבון מיט.ךעם דוצהאמטק זוז־,ן סײן אלזא, ,טאג פאר אײן אויך ו נ י י ו א  װעט ם
 אונ פינ?טען דעם פרן םאלךאטען שטארנןםטע א־נ פעהיגסטע ךי אויםקלײבק איהר

 טהוי ווענן.ךער טאג, פאר פריה גא^ץ נאלט, .ךער בײ הײ^ט אונ לעױאן ?עה^טען
 פעקטו.נג אין ארײנג?בהענען זיף שטילל ג*>ץ איהר זאללט ,ערד ךי בעדע.קען גאף וועט
 ךעם.קאךאאול אויף שטעסען .יועלגע ,ןאלדאטען אללע אויםשפטען ;ערוךער אהן אונ
 כעשט דאם אךיץפיהךען ן ע ג ו ב י ך ט אימ־יגע די װעללען אײף נאך גלײף אונ

.שטאלט אין מיליטאר
ף, נעדיטק עם מה נטײה •  אללע־ אןער מוןט דו געתלד. שוין ם׳פעהלט אםו
 ךערוויםסען ניט ךף פאלל .קײן אויף ייספת אין זןי טארען ךעם פון אז אגזאגען טען
 .ךעם ®אר פעךאנטװאךטליף ײ;ען1 ץע^טיריא^ען אונ טךיבונען אללע .צי־ט ךער פא־
..........םוד האלטען ניט ם׳װעט װער ,ךעם מקנא ניט ךבין ,הוד

.געוואללט האט װעםפאםיאנום ווי אזוי ^עשעלען א־ז אלץ
 די 1פי ^עײאךען .ךערסךגהעט שלאםפענדיג דינען עא^^ער - .קאכאאול ױ
• ׳טיועי^ק היהישע



 - ןע^רײב^ג איז ױםיפון ^לצעהלט - אײנ^ענוממק ^עװען שוין איז ?עשטונג ךי
 ;אןז דא־ען ןעלא^עך^ע די אונ שטאלט מיטען אין געשיטאננען שױן איז שונא ךער

.צו.זא^ען וואם פון ^עװאוסט ניט אונ לעשלאפען ^עשמאק ן־עמאלס
 ?וער3געךי א ,געווען מאךגען - ?ױה לעם אין ^לאדע נאף איז או^ליק צום

 ,לערױש אונפעלהאפטען לעם פון אויפ;עחאפט זאגאר זיןז ד־׳א^ען װאם ךי אונ ,טהוי
ען ק איז םכנה ךי ^רוים ווי < געוואךען ;עװאהר שטאלןענלינ ערשט זי̂י עוו  רויטער ךי .ג

 לע» האןען זײ .צײט :צע;_גא די פאר ^עוןען נוקם ךחמנות אהן .יעטץט זיף ליאןען
ק מענשק לעבענליגע ,טריט אונ שליט יעדען אויף געממיהט אונ יקוראללט אן  זײ ה

.שטײ;ער;אויף אראב אונטען באךג הויגנען א פון ^עװאךפען ךציחה ?זיט
 מ_עכןד אזא אין זיף זאללען יולען ךי אינטאןליף. ^עווען גאר איז אױםסערךעם

 .אס?על3 אשמאלג אין צוגעלליקט זײ; לע^ען גערךען איז אלץ פערטײךיגק, ,קעננען
 אונ אויפצוהויןען לאנד ר שטאט־ אים ניט;עװען ז.ײ ז.ענ.ען שכןאלע גלי^ציגע א אויף אדער

 זײ האןען ךעםטװעגען פון אונ ,או־יגען ךי אין ;לײף טױלט קלקען.לעם ג^מוזט האןען
 אללײן ?יף אלןלאפ, ,שונאיס אויףדעם װאלטענךיג ניט אונ געשוױלק, ניט אויף ךא

• געהךלעהט םיאיז ווי אדער לעלשטיקט
®3* 7Iן ל ע ג י י ן * ת אי פ ה ן ײ ע ך ח א ל ך ע ן ? ע ג נ א ^ ע ג ן . ר אי ע  ד

ר ע צ ל ט קו ײ ג צ י צ ל ע י ל ? ^ ע . ן י . טו . . ן ע ל ױ

.ניט ^לאפט געשישטע וועלט לי .^עחלזט ניט האט צײט ךי
 אױף איז איהם אויף .נירון.קישל אוממןקומטען איז חוךבן ױספתים נאף גלײף

לעןען.לענומטען. ךאם אללײן זיף האט אונ..ער ,אםוף ^עקוממק
 לא?ג אויף דןאבק ם ױ ל ל ע ט י יו אונ ,ן א ^ אט א ג ל א גז נאפפאל^על זײנע

.געוואלטיגט גיט
 .קיסר נײןים דעם צו,ןײן ןעטלײ צ^עשוואהךען מיליטאר ךאם האט םוף ןל םוף

.ם ו נ א נ ס א פ עם װ
 נילעל.לןיסר ךער האט טראן אויף.ךעם ק.עטצען3 צו זיף לוים אין פאהךענךיג

 געניק ^ק:ם האט טיטוס אוג טלגןה לישע3י .לי טאלען צי חלוב זוהן ךעם בעפאהלען
.צואה פאטעלם לעט . .

X I V .

ירועלים. פון טאג לע?זצטע די

ען לעלאגעלטע ד ^אג ^אג-צו פון א"טער;ענאנ;ען איז ;רושלים אל ה ךק יי



 ?זא^ליף גיט סיאיז ,כחות אללע ?ןיט געכא^עלט זיןל אונ םפגה .קײן אויף געקוקט ניט
 יודישע ךי װעלןע מיט ,?.בודות .ןײןנרע אללע .ןואךטער טויךטע ?ןיט איבעךגענען צו

ק סעלכען אג .פאטעךלא;ד ^עליעןטע דאם פאר געװען ;פ׳ש מיסר זיך ה
 ךי זװעסעט^ערק צו כאטעתעס.;עלו^ען אונ מיהע פיל נאך איז שונא דעם

 מלחמה ?לוטי^ער א נאןל אונ שטאךט ךי ארו^ערי^עלט האבען וואס ,ווא^ד ץוױי
 זיף ׳הא.?ען9 װעלכע אין ,טהוךעטס אונ עזרה: ך־ער צו הנ/קךש בית צום צוטרעטק צו

 פהך די פון רןאמא^ךא ךער אונטעו־ גבורים פערביםקעגע כעשטעל דאם פערךיגעלט
ן ^דול׳ם נ ח .;ש אונ ױ ן ו ע מ

 אײנװאהנער ךי ?,עךןען :,עטצט אונ בעלאגעךט ןתיטללם שוין אין זומעער ץ;נאנ א
 אי?.ער ארויםגעװאוךפען שוין זײנען ״וואנד שטאךטישע די דרךף הונ^ער, פון אוים

 סע^שען טויך^ע ввооо הונ^ער. פון געשטאךןען !יינען װאם , פגךים טויזעט־ ^ע?ציג
• לעפעץךי^ע ךי פאר איז #כענןליף יױ

 פערשטאך פיעל אזוי אױםגעװױק האט ורעלהער ״ ױםיפון אדעד ,פלאוױוס ױםף
 ^רויםס פון אונ ,האנד די־ אראבגעלאזק אויך םיף צום האט ױס§ת ײ3 ןבורות אונ

 זיף האט איהם .ןײן.אז מקענן ,.זײט רויסעךם די אויף אךיבעתעגא^ען פערץװײפלונג
 צײטענווײז אונ פאלק זײן ליעלפק .נןענגען ןעםהער אלט אזא אויף ןועט .ןגר ,^עדאקט

 ײ3 חשוב אךױםידער ,ער^עװק איז אללענפאלם ןוײל ,ךציחות טיטוסעס אײנשטיללק
.רוימער ךי

:אזוי ױסיפון ןנרצעהלט טאג לעטצטע יתשלימ׳ס פון נע^ױיבונג נ,עריטרױ.עך זײן אין
 אחמגערי^עלט טיטום האט םוף בײם ^עייאלטען שוין האט ןעלאגערו?ג לי ״אז

 צו אונ אויפזוכען ארויםגעשיקט רײטער ךי פון טײל א אונ װאלען מיט שטאךט ״ךי
 הו^ער פון שטאך?.ען געװאלט ניט האןען ײעלהע ױבען א^טשלא§ק.ע די ״חאןען

 אין פךי מויערק, ךי פון ארונטערגעלאזען זיף ^פש טםירת מיט אונ ;תשלים ״אין
 ךעם שטיללען צו נור אבי ,^ראז טתם אךער - ע־יןם ןנפעם ,ןע§ץדען צו ״פעלד

.״הו^ער . ,  גטטע^ם;וועני ,^עפא^ען ?אלדאטען לי האפען לי.קלי?ע9נאר אזעלפע אונ !
 דן אלד3 ןזאט״זײ וועל?ער טיטוסען, צו געש?עללט צו אונ אנ^אג הונךעךט ״פינף

.למי^ה «^עווען
 ;עטהון האט.עס טיטום אז ,ױםיפון ווײטער ערצעחלט ,זא^ען ניט ״סען._קענן

 צי §רײ ,אויםךעפנונג ײן1 געהאט לאנײ .ער האט .גע^ווינךער וויללען, בײזעם ״פון
 דארויף ךןךיגען צו לײפט אזוי ^עװען ניט ם׳איז וועלכע ,ױדען הו^כערט פינף ״לאזען
 לעפ^• ;עפאנגענשאנט אין ן.ײ האלטען אונ ,בעשליקען צו זיך ^עהאט מוךא ער ״האט

 יזךישע ךי פון טסנה ךי װאלט צײט .ךער מיט ווײל געהאט מוךא אויף .ןןר האט ״ךיג
.מיליטאר .זײן פאר ^ךאםסער געװארען .^עפאנ^ענע

א־ײנצו« דערויף גערענענט טיט־ם האט .עעך לער אפ*שר אונ ״אויםםערדעם
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 די אפשר וץעללען ?ריךער זילעכע פון םוף ךעם קונןע^דיג « ..עןן^נות ךי «שכענןק
.אוגטעקנעןען אללײן זיןי ימשלים פון אײנװאהגער ״לעשט
נוקם זיף םאלדאטק ךי האןען אמךױת ?ועהר מיט אונ געפיהל וועניגער ״מיט

ע ארעטע לי אן ״ג.ע;וען ^ א פ ע  ױדישע ךי זײ האבען פאזען ?ערשידע;ע אין ,ױלק ג
 .פרן'לײב או־טער )ןערשילענע אין ץװעקעם מיט אױם^שלאגק אונ געצלמט ״הרוגים

ם אויף אײ;עם אךער אראי - קאפז מיט׳ן אוי^געהא&ען להפ.עים צו אויף ווי ״אונ ע  ן
אןךערען•

 ער*9 ׳האט9 אז ,ידךען פיל אזוי אױפגעהאעק טען האט צײט קולצע א ״אין
.אויף.קעךןעךם צלטם אונ צלטם אויף אלט ״פעהלט

 מאטער* אויף ;עװארק אויפ^ענינןןןט ניט זײנען װעלפע ,לתשללם אחם וואלדער ״אללע
.צלטם א>יף געווארען אויםגעהאלןט זײ^ען ,לאגער צום ,לאלק

װךען בײ געווען א־ז דין צו געצלטט אז ןער^עםסען צו ניט אױןז בעדאךף ״מען
װעכען צו בעשאטען אךער נגען;געהא ווי אלגער חלפה גראםםטע לי פאר .געכעפענט

.שטײנער נןיט
הו^ער. ךעט ױםיפון שילדעלט שרעקליכער נאף
ט שטאךט אין ײן שי ע ̂יר ן  הו^גער דער ווײל ,ךער האט - היס^אךלע. זיין אין .
,אלץ. פון אחילבן ^עמאלט
ע צווישק ,ד.ײזער ארלע^טליפקטע לי אין זאגאר ,מלחמה גראםסטע ךי ^ ײ  א
 אולער הבואה א.לןאךענ.כעל צוליעב ןרויט בראק א צוליעג פאתעקומטען איז קע^שען

 ,צו_קאל.ען אונ ?אהןער ךי אין צו;עהטען טאגליף ^עווען נור ס׳איז וואס .זאף אנאנלער
 ^.ע«׳גהט האפען די.קי^ךער ,לעם איןער צולןרץט זץז האפען פרײנד גוטע נ־עקטע די

 האןען ךי.לגלטעךען ,אױןז עלנ&ערק לי פון א?ט גאןץ אונ ,א^לעךען דעם פון אײנער
 ̂עזלוען נור אי> װאם , זאןי יעלע .קלנךער ךי בײ צ^ענומפוען שטיללערהײט נױיטער

 אױפןעהערט ס׳האט ■ לעןען בײ ךערלואלטק צו ״זײ שעה אײן אויף זאגאר שטא^ד אים
 געװאלט טיט ״זײ פרן האןען לעפע?ךי.גע לי אונ טולדטע ךי פאר זאגארז ,אךץ דרף יעלער

 אהנליף ._געווען טײל הונלעלסטען אין ס׳איז װאס נד;ג.עגע^טא ל^דען אראיגעךיםטען
 .פאנטא^על א«לטען פרן ?אלע^גוא שטיקעל א בײשפ־ל צום װי ,עם^ענװאךג א צי
.זאף לךער1לא:א אךער ךימטען לעלעךגער א . .

.םאלדאטען יודישע הויז א אין ארײנפאללען שטוךם א מיט פלע;.ק א$ט גאנץ
 פלעגען װיבװאלד-מארדער ;לײף אונ הו^ער פון זיף אויססער געװאךען זײנען וועלבע

 פאר זיף פערשטעללען.ןײ נןנה א טיט אז מײנו;ג ךער אין גוקםים די זאגאר נעזוכען זײ
 מוט ,עםטענװאךג שטי||{על ע;ע3אפערבאל אויפצועםקען שטיללערהײט ?ךי טויךטע

 ױ״־נד חללע ווי ^לײך זײ פלעגען הו^ער, פון ;עשװאללענע מײלער ^עאפפע^טע בלײט
דעס אין לוי§ען צו?!ישטע ווי טאג אין חאל צעהן אונ ווינקעלע, יעדעם אין זו?ק



*1 ם'Ь ש יויי ן ו 6

 אונ &ק#ען, אוים יתשלים.וועכק פון ךי_אײנװאה;ער געצװאו^ק האט נויט די
.■;עלאזען נור .לך ם׳האט וואם ,מויל אין ןעדיטען . .

оц ען לי ווענן ,צײט א געקומטען איז ^ ע  ןרײעך צי ןע#אסט ניט זיף האןען מ
 ׳ אנךיהךען געװאללט ניט ךיאןען }־המות אונרײגע ךי .זאגאר וואם ,ךאם צײגער ךי סיט

 אנדעלע , פא^ערם ךי פון רוימ?קם ךי גע^עסקען םאלדאטק ךי האןען ביםלעכװײז
.שטרױ אונ ך«ײ פערפוילט ^עקאיעט האבען . .

אנטי ^אטטליגע ,װאוןךערשא^ע א געשטאנ^ען װיעךער איז ירושלים איבער  ג
 אין .ש^אךט הײליגער פרן.לער אונ^ליק דעם מיט הארמאניןט ניט גאר האט װעלכע

 ש^אליציע יודיע!ער דער אין .אויםגעלא#ק פייער שוין.לאנג.ךער איז רוימישען.לאגער
ק .ךעם אויף הויף גאנץ ,הויף נור ,פץסטער אויף איז לוי ען הימטעל ן ^ לי  ױ ב

 ,הויז גאטטם יזאל לעטצטען צום אן אהנמוטיג קוקען זײ .שטעךען לי - פײערלעך עביגע
• ■ • ך,מ.קדש גית ךעם

р» איז ךאש אונ - שטעהט וועלט ךי ץנט в ײ - לא^ג גא^ץ  דער ?ויט אן קוקקז
 די װי נאף ;עךײ^ען זײ ,.זנךד לער פון ווינקעל קלײגעם; .ךעם שטיללקײט זעלבער
ען... צו א^עהוי?ען זיף האט שטאלט הײליגע בוי

.שטאלעס זײגע ;עפאשעט דא האט אבינו אמ־הם ווי געזעסען ד,אןען זיי ,  אוג .
. • • מךיר דער אין ^עוױין הגלם געדזאךט הא^ען זײ

האט גאטט ווענן ,.עמוךה אונ סדום פון ^עלאפק לוט איז שײן זײער פאר
 זײ אונ נשען;טע ;ינךיןע ךי פון _עברות; ^רויםםע לי ךערטרא^ק גענ־ןעעט ניט שוין

.פײער אונ שװע^על פין כע^ען א סיט ^עשטראפט . .
ײ ,פליכיק ;אהךען ,לויפען ;אד׳כען נעפט־ױ׳־ױ א ו.ױ טױזקד,יאהר זײנק גאטט נ

._י_עכור׳׳ פי אסמול ״פיום ^אג . .
מיליטאר... טיטוטעם פון ?עלאגעךט ןרושלים איז יעטץט אונ

ט... שאנע ,אװאונדערבארע װיעךער ס׳איז אפ  פון.ךעם,שט־ללע‘א ^יט אג־ער נ
. • אונ.ורעמען• קכע?צען: ^רוילק צלסס װאלר

ט די .געװאךעז ךךימסעלט א זיי^ען אין;תשלי.ם װדען פערטאטערטע ךי  ^»^ער די
ט... שלאפט גי

ק הילף א האט פלוצלונג אונ ן ע :לופט אין.ךער ^
ער אלהים.י אדוך ,אה ,גאטט ,אה -  הוין גאטטם ,בלא;לט קךש;המ ית3 ן
.פימגר אין ^טעהט . .

 ךי אויף אויף זיף האפען אללע .אײנ^עשלאפעע ךי אויף װעקט ;עשךײ ךער
̂ן ווינקעל אײן ווי אן, שלעק, מ־ט ציטישט, קוגןען אונ פיםם  ״ »יראנךט למנןלש ית5 פ

. • ווײנק צו אן אויף הויגען .ק;;רער ,קלײנע ךי ?ויט יויי^ער ךי .



ךי ען זיל?עתע ־ ^  אײנ״ ענזעדר ווילל הכסף... שער ךער ?;אג^ק, טוי
^עװײן. *»טיללעןךאם1

!אדוני אה ,גאטט ,אה
.^עהטק. ניט פלאקום ךער וועט הויז גאטטם  $אר בס ןעהױ האגיען וואנד זײנע .

.פײ׳גר ץעם . .
.פײער ךער ם׳טךע^קעט ,^עפילדער א רוי^ט שטאדט אין . .

בע־ ןײמןןי װעלבע ,בית-המקךש פון טוי&כק מאסםיװע ךי ?ראנען גןאךלײפיג
 נאך פערצעהךט פײער .ךער אונ צױאמאלצען וועךד ןילןער ךאם .זילנער מיט ׳דעקט

л ךי אונטערגעצונלען רוימער ךי האויק דעמאלט .האלץ ךאם לןךאפט טעהר מיט т 
 .;ילןער אונ ;אלד פץ נצט;גלא:גע וױיטק פרן האןען וואס ,טייעכען אילוי^ע די פון
 ניט האט נועלכער ,לעטפעל1 גאטטלי?ק ^רויםקען אונ .דײפען פון.ךעם טהױ׳גכען ךי

 ׳ .גךיעכענלאגד מאליגע א אין ניט אונ רוים סײנטיגע אין ניט ,ללײפען געהאט.קײן
.וועלט גאנץער ךי איפעי געהעך^ט בײדע האןען זײ א.י.וואהל

.פײער אין גע?שאנ;ען איז.יעטצט ױן:ב סײליגער כער אוג
ם ! א אפײער־נם! ,פײער מיט -
 ךעם בײ .הויז גאטםם אין שךפה ךער פון איןעו־שךאקען זיף האט אללײן טיטום

 ׳ װעלט ךער פרן הלשיט ךער אונטעתעהן אללזט׳ז געװאללט ניט ע:ר האט אללעמען
..גײסט טעקטליכק ךעם פון .גו־וימגקייט אללע^^אךלע^ער ןער פון עצבה ךי . .

 .ךײן אונ פימןר כעם לע^ין צי ןעפאהלק מינוט ךי ער האט ךךיןער אונ
י3 ,טעטןעל-הויף ךעם -טאלען  אויף ,אכײנגעד׳ק ?רײ .זאללען.ןןעננען לעױאנען די י

• מיטסעלפער זיינע אאםיפהפון צ״אמלענלערופק זגר האט טאתען
ק וואם געפכא^ט זײ .ער האט כעדע קוךצע א אין  לעם מיט עאלען ;אלל מ

ת .המלןדש גי
 װידער נג:לא אזוי אז מײנו?ג, דין ארױללעזאלט האט אנפיהךער ךי פון אײנער

• בונדעורען צו ןיף אויגןכ׳עכען ניט װךק ךי ײעללען ןעגואלטיגען װעט .טעטןעל
:אןילעתפק .זיף האט ווײטער ץוױיטער דער

ײ ירדען ךי פארי^לא^ען אונ פךאןגע לעטצטע ךי טאכען .קיסר .ךער זאלל -  ׳!
 אײ^עשלאסםק ;.עטצט ןיך האפען זײ װאו ,הטקדש בית פרן.ךעם ארויטלעלען ־זאללען

אפעקטולג, אין ץוי
 זײער לועט ,ךאךטען פרן שיםלען צו אויפלעכען אונ פאללען ײעללען זײ אויב

 ירןךען ךי װײל ,[ײ אויף ײן1 עלירה ךי וועט ניט אויב אונ ,גא^ץ ללײלען הויז ןאטטם
.טעמפעל זײער מאלען צו חחב איןז ^ןוינל.ען

 אזא פעךפכאגען ניט טאךען מיר - טיטוס אן^עחפען ענלליןז זיף האט - נײן -
^אטטליפק פאףי אונזער פאלןען ניט רועלצען ייוען די װענן ךעמאלם זאגאר בױן, '

,;ינד טענקליכע ך פאר לײדען צו ניט בעךאךפען געגענשקאנ^ען טויךטע ךי ,-^לאג



 !אלל־ גלײ^ער,ער איז רוים פאר .שאד א איז ווערען חרונ זאלל הטקדש בית ךער
אם ,גא^ץ ?לײבען  .?!?ן^לה אונזער פאר ציערו^ג א ןיץ וועט ן

.טיטוקק צו צוןע^טיםסט האןען א?יפה פון.ךער רור ךאם
עי־ ןע^עלט איז המקד^ בית ךעם אונ געוואללט אנדעךש האט אפער ״גאטט ;

.ליים^אײקער. יודי׳?ער• דער ענךי^ט װעכען״ צו פעךפכאנן־ט ;יק .

ע ךי מיט ,אונגליקק צום געלאפען אללײן זײנען ױךען ךי ^ ײ  איפער־ סאגד א
• • • וייללען גיטען טיטופעם ילו9<( געפיהךטז

ןעך^טאנז־■ דעם פערלאהרען זײ האבען נג;?עלצװײפלו אונ האסט לרויםם פון
.פאטערלא^ר ךאם אלץ פון אל;ער אונ ,פױיהײט ךי אױןז ךעם דיךף אונ

 ךי פון פײער ךעם לעשען צו ןעפאהלען האט ,שױן װײםסק מיר ווי ,טיטום
 פײער ךער ,געבראנדט ניט אללײן 1 המלןדש בית ךער ןאןל האט פאךלײפינ ,עזרות
 צוזאמסענגעלײגט .לעווען זײנק וועלפע ,נד:װא ךי יןיט ג,עראנ^־לט אימזיסט זיף האט

 :עךער ; ניט טבינים .קײן גאר ךזײנט מיר!ײגק וועלפע אויף ,.גראגיטען איעלפע פין
 האלןען א מיט ץװײ לא^ג ךי לןלאפ^ער ק3האל א ?זיט פץף געסאלטען האט ־אניט

 פײי׳יר פלאסם רועלפער к • • ךיקק די רןלאפ^ער האלןען א מיט אײנם אונ ןכײט יי
.וואגך אזעלפע זײן גובר .נןענן וועלט דער אין , .

п ךי פץ פימנר דעם זאגאר לעשען ^עהײםסק אלזא האט }!יטום т . יוךען ךי 
 פוך האןען זײ אז ,רוימער ךי אויף בײז אונ ?.עופלא^ךט אזוי ל.ערןען אפער דיגען
 щ טיטיסעם אויף ריאפען װאס ,אךבײטער ךי אויף געשאםסען בעהאלטענים זי־ער
 .- - ךי.עזרית אין מלרומה נייע א אנ^עהויןען זיף ס׳האט אונ .פײןןר ךעם געילאשק פעהל
.אוינ^ערעו״ט ^טאךק געװארען זיינען צדךים בײךע .  זײנק ?ואלדאטק רוי^ער די .

.זיף אויפער געייאלען . .
 אוג הױז גאטטם .זײער ראטעװען מיר - פ_עם אין געשריען זײ האבען - ווי -

 י אה ,^אטטער .אה !אונז אויף נאך זײ שיםקען זײן, צו ךאגקגאר אונז אנ^טאט
• פײעךךי^עפײלען דײנע זײ אויף אן שיק ייפי^ער...

ט ױפיטערם אים - א ה - ק מ א  אפךאגענדעע מיט אטאלדאט, צולאלט. זיך נ
- האנד ךער אין האלץ ^טיק  ;עשר;ײן נוײטער .זעלפי^ער .ךער האט - אײן ךיף בײג .

.איהם פאר געשטאננען איז װאם לןאמעראד [ײן צו
.אײנ^עבויגען זיף האט םאלדאט צװײטער כעד
,געקעלען איז איגלליקק דאס אונ . .  גלײןד איז האלץ ^טיק אנ^עצונךענע ךאש !

בית־■ ךעם פרן פענסטער״ גאלךעגעם דעם דוךף דורפגעפלוי^ען פליטץ פישךךיגער א װי

-,ער״־ יהויז נאטטם פון ^.עש;ער אי^װעגיגע ךי אנגע־אפט לאט פײער לער א►־ -



 *הצמױיגמ יןךען ךי האןען ^עװען- דאבײ אי> עעלןער ,היםטארי^ער .לער ?עהלט
.ןײן צו םיבעדאךף ז־ױ

ײ דער ד .־ם 8 פה אללע אתהןענומסען האט דער;אמסער אוג ^
ק וואם ,דאךטען זא;אר ,ןרושלים האן ר אוג ה^דעךטער ךי געגוםקעט ט׳ ע קל ת  ט

. געצלסטע . . ק ך ו י
 ;ועס־ אי? ,שכנ־ה נײער ךער פון טיטוסען אנגעזא^ט האט שטיפעט כער אז

דין אויפנעשפרונ^ען זול«ן ®א^אנופעם  האט װאו.ער פא״לאטלןע, ךער אין לאלער פון
טיגער ךער נאן־ אןרוסען ^עלײגט װאם נור ךף  וױיער אונ ,.עזרות ךי אין מלחמה ^ו

 ^עלא^ען לאםטיג ן$ר איז .?.עפוטצונגען אהן אונ געװאהר אהן ,}עךט אונ שטעלט
פײער. ךעם לעשען צו ?ךי ביתהמקדש, צום

 איןעך;עשראקענע ךי זײ נאך אונ אנפיהךער אללע נאכגעלאפען זײנען איהם
 אונ י_ם א פון חװאליעם .די װי ^לײף געטראלען ןיף האןען מענשען ךי ,אויך לעױא^ען

 ^ע־ א ,פײןנר אין .^עטרעטען פט_עט ,.עזרות אללע געמאלט פיל !יןז מיט האןען זיי
!קללות־ געשרײען, געוואהר, פון אגערויש פוןפיםם, אלןלאפערײ פיללער,  קכעכצען...׳

.שבעלןליף עווען3 ?דאיז װאךט אײן טיט . .
 איהם האלען וואם ךי אויף הויכע.קללות ךי ארנ ^עשכײ בײזער ןײן קול טיטוםעם

 געחגנעלט ט׳הא?ען װאו ,;.עפיללער דעם אין געװאךען בטל זײנען ^עפאל^ט ?יט
.צרות פון אךער ,כ_עם פון יקללות &ענשלי.לע .  שטא^ד אים ג.עװק איז ווער אונ .

.לעױאנען ךי א־ינצוהאלטען לעטץט .  פא־ ךי געךךיקט האןען רײהען אונטעו־שטע ךי .
 פיםם מיט.די צוגעטךעטטען האןען בײךע .פיױגר װײטער.אין אונגעשטױםסעןזיי ליעךשטע

 לעפע^די^ע פרן מבול דעם אין פאללען צו אונגליקק ךאס ^עהאט גװ־ האט װאס ?.עכעכען,
.מענשק•  װאו )אלטאח, מןבח אגלױםםער ןוי אױ^עזעקען האט מענשען מבול כש־ .

.גאט פאר ,טלןריב אללע^ען איז &ען . .
 ^עוואל^ערט שוין זיך האןען גאטטס-הויז הײלי^ען ךעם פון טרעפ§ק ךי כײ ,אף

 ם2 א ^עגאםקען זיף האט שטעען די אי^ער או̂נ קענשען טויךגטע פון הויפע^ם .־גאנצע
.סרוגים די פון פלוט >מיט . .

 אין .קדשיםז ״,קךשי אין ארײ^.עגאנלען אנפיהרער די מיט צחאמטען איז טיטום
ךאךטען האט .ער וואם אזוינם ווע^ען פאנטאזילט ניט האל .קײן האט זאגאר ?חלום

רעתעסען• נעטצט
 ךער פרן װאונךעךבילד .גךאםסטען .ךעם מיט געטראפפען זיף האט פליקק !יין

״בית־אלךים״ :הויז גאטטם פאר לעפאםפט נאר האט אןט וועלט-א.זא
 גאטטליף־ ךעם געמאכט חרוב רסמנות אהן יעטצט האט פײער ײז?גר3 ךער אונ

 נ» ו ה & י מ ד נ ע ז י ו ט ן י י א גיעלט ^עצ;עלט.די האט װעל?ער ,בױן •װאוגדעךליכק
ט ר ע ן ג . י ס ס ײ ב ר ך ה א ן ; ע ן ע י ז ט . א נ א ג א מ ן ו ה ע צ פ י ג פ א .ט . .



X V .

^. ךער ך ק מ ה ־ ת בי

ךעם, אטײל, ^ילדעכען מיר װיללען וואךטער קוךץע אץ  ךיגעיציל^ע וואם פון
װא^ךעךבױן• פוןךעם אוןז ערצאהלט

ת כער .באךג ׳פפיטציגען א אויף !־עבויךט ^עווען איז המקךש ני

,מזנח ךעם טיט טעטפעל פאר.ךעם געכ־ןלעלןט קוים פלא?ןץ ךער האט א;הויב צום
 וז מ ל у האט ךךיןער אונ .רו?ד ך,אלב געןץען זײאען אללע פון איז באךג זי-יל.ךער

 פלאטץ *פטיק א אונ באךג ךעם פון מזכח-זײט ךער אויף װא;ד א געשטעללט ך ל מ ה
שאטק איז נד;װא ד־ער בי? ײ?ט אונ ע־ד מיט ^עיואךק אעע ס^ל  .באו־נ ךעם מיט אוי

 • פאךג .ךעם פעמכאםסערט אונ עוךד צו;עפיהךט סעהר אלץ מען האט צײט דער מיט
 ארומ־ .לעןןק לכײזײ^ק פון שוין באךג לער איז ;אהכען פון אקקן־ אין ?יםלעפנוײז,

 גועלפער ,?ױן ךעךזעלטע^ער געװאכק פאךטיג איז ךעמאלט אונ נד:אווא גענומ&עןמיט
.שיעור א אהן צײט אוג גאלד געכןאםט דאט

 אפונדאיןענט אויף אנגע^פאךט זיף האט בית-המנ־ןךש .ךעם פון פאךטער ךער
 ךער וועלפע פון ?לאטע יעךער ,.קלאפטער « או^עפעףר ,.עללען הונךעךט ךךײ פין

 אונ גאלד אןזת וואם ..עללען ״< אויף.געהאל^ען האט געבויךט ^עװען איז .פונךאטענט
 אונ שטײנער װי אזוי גאםםען :רושל;טם אין ;עװאלןערט ךאמאלם דף האבען זילבער

 וואם ארױםקומסק זאלל בױן ךער ,.קכאפטען אללע אנ^ןװענךט האפען ױךען ך■
 ^עײאו־ען פאךטיג ;אדיכק הונךעך^ע פון פערלויף אין איז ןעם ךא;ק א אונ .^אנער

 .געדאכט זיף ט׳האט װאם גית-דומלןךש .גרויםטאלטיגער ךער פראכט גאנצען זײן ■מיט
נעהמק• ניט םוף נןײן מאל .קיין גאר טץ.ועט אז ,אנהויב צום

י צו;עלעבען אויף האנ־ען חן פיעל  געװק ןיינען וואם ,בױנים גךױססאלטיגע י
 זיףאנ־ האבען וועלכע גאלל^כע^ן, דאפ?.עלטע איןעךאלל .הויז פץגאטטם װײט גיט

ט ך א פ  אונ הויך ךער אין .עללען25 געריאלטען האט ;עךע לועלכע פון ]אײלק, אויף ^
.מאמור װײםטען ןעלטען א פון אללע ,אנךעכען צום ללײן־ .אײנער

 װאפכוען װעלכע ,צעכעךנוימען פין לעמען ײינען גאללעכעען ךי פון םופיטען די
.לבנון נאךג .ךעם יאויף

 אט־ערע דאם ווי איץם ,מא^עו־״יאלען אוים;עאךבײטע ^אן אונ גוט ,טײערע די
 מאה» פרן.א פיללער נ?טע;א1ע לי װי טעהר פיעל אויגען ךי אין געװאלפען זיף -האבען

.א.קויט^ער פון אכער לער
עללק. געוןען,דךײתםיג איז ,א.עזךה פון א־ער גאלעךיע ;עכער פין פכײט די



 ®אך?ק פעךשיעךענע פון ש_טײנער געצאצקעטע מיט ןרוקיךט געװען איז הויף דער

.)סאזאאנקא(
 א» געצויגען זץל האט קדוש״ז ״קוקום ץװײטען ךעם אונ ערשטען דעם צוױשען

 אי?• איהם אויף ....על.לען ךרײ הויןי ,אךבײט שאנער זעלטע^ער פרן צוים שטײנערנער
 ,א אוי?.;עלןריטצט ^עװען ט׳איז װעל?ע אויף ,ןאילען פון כייסע ע3גלײ א ^עשטאננען

 װר .קײן גיט הײםטט דאם _אפךעסךער אז שפכאןז ^ךיכי^ער אונ ליטאין אין מודעה
״מקום-לןדו׳ש״. ערשטען אין אךײעעהען ניט טאר

 ארוק^רינךגלט ,בױן פיעךקאננטי^ר א ;.עווען איז אךט היילץ.ער .ערשטער ךער
 ־א מיט אויטגעלאןען לײטער דער זץל האט הויף ךער אין װאט־. אןעזחלדערער מיט

 אנגע־ ןיף האןען ךאךטען פון ,אךט כיײליגען .ךעם פרן ווײט .מללען м ?לאטץ שטיק
 צי געפיהךט האןען װעל?ע ^טי;ען- פי^ף צו ;עכערער ,לײטעךם אנלעכע הויןען

.צוױי מזרח אין אונ צפון-זײט אויף ארט ,טהױ;גרק פעו־שיעולעןע
ק עשירות;פון: .זימנרע מיט רושם א^רויםסען געמאלט האבען טויעלען ךי אוין

;ע^מאלצענעם כויט ?.?ןגאםסען לעײען .זײ זײנען ,שװעללען די ײ3 זאגאר ,אונטק ?יז
פון צחאמטענמישו^ג )א קוןער .קאךי^פישען מיט ,זאגאר .זגטלי^ע זילבער אונ נאלד
• אללײן גאלד פאר עךער טי■ ןעװק ךאמאלם איז וועלכע ,קופער< אונ זילפער גאלד

 אנקוק^ךיג■ ,אזייפטךײסלען זיך )עחךע־פורטט( ה^בוד ללאת מיט פלעןט טע^ש ;עד׳נכער
.טױעךק ךידנןע ךי פון ?:שירות ךי

קוואך־־ ךרײםםינ..עללען טהוךעטם לערוען ןײנען ןייטען בײךע פון טהויער לעךער
 א^טעךגעהאל^ןעץ. האט טהוךם יעכען .הויך פיעךציג;ןללען ווי טעהר אונ בוײיט ךאט

שטאךק. עוועלף.עללען פון זאלל סאךמורלער א
ם- אלץ, י עואלטיג ריזיג אופעדו

!עקק א אהן אונ םוף א אהן גאלד אונ גאלד ׳ המךןךש בית אין אימןעניג אוג !
 אפ§עך ,אבטײללנגען צווײ אויף צוטײלט הםנןךש בית .ךער זיך האט אילווצןניג

 ארײננ׳׳ האןען װעלכע ,טהלמוען ריזילע רי א־ןער לעטצטע. ךי געװק איזנור אןער
 ןעלטען אויף ארומלעוױקעלט .געווען זײנען אנלטהײלולג צולעמאכטע ךי אין ^עפיהךט
 ארא.בגעהא.נגען זײ.זײנען פון ארנ גאלר פון געמאכטע ,צנוײ;ען - ווײנטרייןען גדויםסע

^ק, גאלכענ.ע .לןאפ א;צע1 ש.. ווי גרויסם מײנטחי .אמענ
 טהולערען ךי .עשירות;דאךטי;ע ךי פון ניט אנהויב ״קײן אלץ א?ער נאף איז ךאם

 19 אונ הויף ״עללען »» ;עהאלטען אונ גאלד כײן פון ^עוןען זײנען ״סךשי-לןדשים פרן
 אוים^ע־ פאךהאנג אאלננעהױ׳גר ביז!לער.ןגךד האטזיךגעשלעפט זײ איבער ברײט...

 כער• האט פאךהאגג כער .פוךפור שאך־א־ אונ דידלנם םיט לאצענט בלאהען פון ^עהט
-וןעלט ךער פון ,עלעטענטעןפיער די מאננט  ציד די ,פײער ווי רויט איז שאךלאף :

 אל׳ן אבז זיף שלאגט פוךפור אין אונ לופט ךער צו :אצענט ךער;?ו־ד צו ;ע;לי?ען איז
י״ם... נואטםעךדיגען ךעם אין מי
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ק пдп? דעם אויף איז אויסקעלדעם עוו  ךי ?זיט הימטעל דער אויס^עןעליט ;
• שטערק קלײנע;אונ ןרויםהע

 הײליןע לי אין כלנים ךי ארײנ^עגא^ק זײנען פײלה אונ;עהויעלק ךעם דוךך
א60 הויף .עללען во געהאט האט װעללע ,טהײלו?ג3׳א  ליץג ךער אין .^כײט29 אוג נג:ל

.אןטיילו^ען ?ןלײגע ךױי געװען אויף זײגען ןערזאלל פין

 קיגטטליפע לכײ ;ועלטןעךילוטטע די פעריאלטק ^עײען ער^טער!ײנען לער אץ
ען אן ח דער אונ טיש ךער ,?זגוךה גאלדענע ךי :ז ב  לאמ־ ?יעןען לי מיט ?ונולה ךי .^

ק  щ האטען חכמים ךי װעלכע פון פלאנעטק, .זיעבען ךי גע^ען ^עווק דיגען ן
די-לתסיד-צעעלףחלות ךי טיט טיש >װאיטט,דער  אונחדשים לותזסז ץוןעלף גע^ען

;אהר. .י.פון
 רויטער גאטטוטען ךױיצעהן .געןוען זײנען מזבח ךעם פון פאנן ךער אין אונ

ק .ןײנק .װעל?ע ,קטו.ךת: אויף ?נואךג עוו  אונ ך׳ךעךד *פון ,_ים פרן צוזאםטעעעלןליעןק ג
 ךי ^עליעךט איהם צו אונ גאטט פון קומטט אלץ אז ןעווײן א , מך^ר דער יפון

. וועלט .*אןצע
 ,?ןללק2» געהאט האט וועללע ,.זאל הײליגער ךער פון א?טײלו?ג מיטטעלע ךי

 מיט פאו־האנונק גערךען אויף איז ןרײט, ךער אין אונ לײןג ךער <>ין ,הויף ךער גאין
.פרובת גא Т ־י

 געשטאננק דאלטען איז מאל א נור ,פ־שט ^עװען זי איז חוךבן ץווײטען בײם
 אונ חוךבן ערשטען פאר׳ן געװארק פערפאללען אין וועללער חקלש״, ״ארון ;דער

.אהינגעקומטק איז װאו?נר ניט װײםס .קײנער . ק טר ם׳איז .  פעךשלאםםע־ א געפלין
.קדשים״ז ״קךשי .$ער . .

ר, ״ךןךשי;קדשים״ אין ארײן טיטום איז שרפה לער בעת ע  נאלד אןער אין .
.ױםיפון ?גרץעהלס אזוי װעניגםטעןם - צוליק ,:ארויס;עגא^ען

 ניר״ענטצקלןען .קענן װאם ,אלץ געהאט חמקךש בית דער האט ךרויםטען פון
,טאפעלען גאלרעגע ^װערע מיט זייטק אללע פון ^עךענ־ןט .^שמה לי אונ אויגען •ךי

וןעלכען ,שײן לילטיגער א מיט ,זונן לער פאר אןגע׳טלא;ען הויז גאטטם זיף האט
#טראחלען. זונן ךי ווי ^לײף אוי^ען ^.עפלאןךטךי האט

ת דער האט עולי־מל ךי פאר  ןעןע^וט ױי ניײ^ען פין ־עז.עסען5אויס המ^ןדש ני
.;ואנד ךי פון מאךמװ־ לער ^עװען איז גוייםם אזוי ״ ^נײ ־.סיט

סוף. א ^עקומטען אויף אין ;נשירות ךײ?ע אונ ^רויםסע ךי אויף אונ

 פלי שט^ער, ךיקקע אויף .;עװאלען צו^מאלצען ?ײנען זילןער אונ גאלד דאם
!׳טלעפפען צו וואם האןען זאללען םאלדאטען רויטי׳^ע •ךי

 פיײל אזיי געווארען טאל א מיט איז המנןדש בית פון חוךבן ץװײטען ךעם ^אןז .

7 ירושלים( פון טאג לעצטע )די



 אויף פוןנןפ »ןא^עפאללען מעטאלל בעם פון פךײז ךער איז ןויר;ק אין אז ,^אלד
.ביעלפט א . ,

X V I .

ם פון שלי ת ♦ רױם אין י

.טרױעךיג פינסטער שפילל ,חול^ן נאכ׳ן יטוין ס׳איז . לעןענ־ איינצי^ןר .קיץ ,
 #אנער אמאלי^ער ךער פון גאםםק ךי אויף אחם ניט .לעטצט זיך טךײבט גוף ךיגער

.ירושלים, ךײכער א־נ
 אין פעך^ךאנךט אדער ,^עהךןגהעט אךער איז ;עלעןט האט װאם ,אלץ \\ אוים

 .שקלאפען פאר ^עװארען פעךקויפט אויף איז כעשטעל לןלײן א • שרפה גרױםםער דער
.רױם אין אוץעקגעפיהךט ;עפאנ^ענעךהײט אלער . .

 שאקאלען די ארום לויפען חוךבות צישקעט^עךטע אײנגעפאללענע ךי צווישען
 קומטען ריגגם-ארום פון .דזתגים ױךישע ןעמ־אבעגע ניט ךי פעטיט א מיט פרעסכוען אונ

 א מיט אונ רױב-פו^לק אנלערע אונ װאךא;עט ,אךלעלם חסאלעם גאנצע צופליהק
.טויךטעלןעךןער. ךי זײ ןעפאללען ^עפילךער .
אל, יעטצט איז זײ בײ  אזא ,ךעךװאךט קוים זיף האןען זײ װעלפעם אויף אנ

ײ שסחה ?רײטע п .;עהאט ניט לא^ג שױן האןען.ן и, . .
 בית פון פונקען א נאך זיך ס׳קליעיעט װאו ,װי׳׳־ט גא?ץ װײט, ךאךטען אט

 שטעקען װיאלק א טיט ,ןעטטלער א װי אנ^עטהון ,כואנן אלטער א זיטצט ,המקדש
ד,אט־. ךער אין

 צו־ א מיט אונ װאפטער א.קװאלל פון ווי טכערען זיף גיםקען אױלק זיי^ע פון
עם נאך .:ער ?ןלאגט קול פךאכע^עם :טקונן ן

 אט־ויםטע געפיהךט אמאל האט װאם ,שטאדט ךי געבליבען איז --״אײנזאם
 געבליבען דזיץט איז ,נאציאנען פון גראםפטע די \ מענשען טיט גערוי^ט אונ ״ךאלע

 גע־ חתב אללײן אונ.יעטץט טךינות פיעל איןער .ינעהעךשט אמאל אאלמנה,... ־װי
.״וואךק .  ,ןײ ,פאקנןק ךי אויף פלײןען טךערען ךי אונ װי.ןא?ט טאג וויץט זי .
.װײטער.. ■ניט ״ךיננק

,ײן1 עולה־ד^ל ט׳ןאלל ווער ,ךא ניט ס׳איז ,טרו;עךיג זײנען װעגען ״ציונ׳ם . .
 אויף צױן פון טאפטער לאנע ךי אונ גלות אין כסנים .די ,װיסט זײנען טדימכען ״ךי

.״געפאעען . .
/ אוקליק אזא געװאךק ^עזאגט ,פאךבײ ךא ^עקט איהר וואם ,אײך אויף ״ניט

 .או;ז פון ^עזיפט זײן אבגעקעהךט האט גאטט ,געטךאפפען נד;לא אוטער האט ״וואם
 ;צוקוממען .קעננען ניט זאללען הפלות אונז.עכע ?ךי ,לקען;ווא א מיט נעכעלןט ״?יף

 פון אונ ,זאלען ליגע הי אללע מיט .געמאלט םוף צושטעטטעךט,״צ ןבח;מ ״ךער
}לאטע״.,. אונ אש לעווא^ןי איז וזאט־ ״ןרושלי.קם
.שאקאלען ךי אונ ,םאלאפ־ל פתמער .ךער טקונן ךעם נאכלע־אנט האט אזוי

 געווען טשמם זיך אונ .זײעךעע ךאם געטהון האןען וואךאגעס די מיט אךלעו־ס ךי
.סעוךה ןאטטער ךער אויף . .



ם... אין ^עווען אגיערא״ז אנדעךש רוי
.לוטטיג ,פךײליך איז דאלהען . אוימע־ ךאף א?ער ,;עדויעךט לאנג ט׳האט .

 דער פון קשן:ע .גראםס&על .ךער ,גאצלאן ?גטאלצץטטע אונ שטאללןסטע ךי ,פיהלט
.ןעךלט אויף איז נ־אלק יװ־״ןע ךאס ,װעליט

אײ״ זײנע מיט טיטום סעלךישען דעם פנים ?זקבל איןער^ליקלןליך איז רוים אונ
 ךרײם־ נאף זאגען אונ זיף אין פעסטער יעטץט נאף זײ;ען װעלל.ע ,לעױאנען ז,על;ע

.וועלט פוץ.ךער ןעזיגער אקלןע זײגעןדי זײ נור אז ט^ער,
 פאלאױם .װאגען רײפען א אין וועג״ ״הײלי^ק ךעם איפער ארײן פאהןט טיטום

 פעזי־ ךעם פיין ,עקענךיג ווי ,לאקט ןנר .״מאךשאלעק״ א , אין ?ןלהג לער ודי , לויפט
 נאך סאקט אונ ^לײגוואךטלעף דיגע פאלק ךאם ניט ךזאךט מאל ךאם אפער ^ער׳
.אללײן איהם פון תאק . ק . ^ א .טיטוסען פון ענטצלקט אללע .יועכען ך

אנפיה־ ו;עווק.ענע די ,ײדען ?..״פאנגעגע ךי נאך זיך ׳?לעפען וואגען זײן הי^ער
ם ,ךער ט געכיען אללע • אךעל-״לײט אונ פ#י ך ע י ז .אין..קעטטען ^י

 גאלךע^ע ׳?ײרעכע מאםםיולע פיםם אונ וליאלד ךי אויף נאך האבען אגפיהרער ךי
ת פון שךפה .די בעת גאלד, צושמאלצעגעם ךעם פין אויסגעגאםטענע לןעטטק,  גי

...........המנןךש
 ךי צוױשען ;עללאג ךאם ציו־ק אין נןאךקומטען ^קאללט האט מאתען אויף

 • טעגשען ?ויט חױת ווילךע ךי ,ץ&פײזען ךאם .לעטצט צום אױף אונ ןלאך״יאטארק
.קענשען לעןענדיגע פון פלײש היט טעהר נאף - פלײש . .

ם, גאנץ פעךזאמסעלט .זיף האט ציךק לרויםסען אין  געווען איז ךאךטען הי
 צו אזוי ^טאלד אים ױט.געןוען איז .קײן.זאך ,סענשק מילליאן האלג א פאר פלאטץ
 מיט פאךשטעללונגען .די ווי וזאלצעל, פעךךאךפע^ע ,שלעלטע רױמי^ע ךי ציעהען

 ךי טיט רוײל ,אינטעלעםסאלט געווען איפערהויפט איז טאג הײנטי^ער .טענשעלפלוט
 מיט־ האט טיטום \ואם גבולים יודישע ;צווײ ראלללען זיף האפען.לעזאללט גלאךאטאךען

 ױךי^ע א פאךטלעט^ען וועט סדין פרן ליײפ ךעם/ ל.על.ען אונ פון.ירושללם !לעבראלט
ק: ךזעלךען טאלטעל..די ^א.נער איהר מיט פרוי עוו ^ ק ײנ ה ז ד ו ה ר פן ן י א  מ
נ ו ן א י ע ט , ן3 ש ר י א  ךערמלדזמה אין לבוךה ןעןויזעןאזעלפועלע האןען וועלפע ;
לויסעל. ךי מיט

 מענשען טיט .לעפאג־ןט פול געווען ןיינק צילק פון גאללעכעיע ךי אונ לאז^־ען ךי
 ,סעגאטאלען די לעלעפקען זײלען ,אלענע ךער צו נאהעגט ,?לאצער נעסטע די אויף

 וײטעל.זײנק1רוים, פון עאטטע3 אנלעזעהנע ךי אונ לעױא^ען ךי פון אנפיהלעל ךי
םאלדאטען. אונ פרלם פןנלי אײלפאפעלע ךי ןלעזעםפען
 אללע .פלויען פעלשיעךעל.ע מיט אנגעפאלןט ל.עמען זײגען כײליק איי^עך^טע רי

.פלוט טענשליפע זיף ם׳גיםםט ווי ^עזעד-ען ל.ערן האפען
 װעםפאםלאנוםעם ארוימעקלקט פויל האט לאל׳^ע .קיסךלי?.ער ,פלײטער דער פון

.פעטץ מיט פעגאםםק )ןנים א?ל.עכאזיךטער
 האט ?:טארקער,קאפ .זײן ,טיטום העלד ױנגער לער ^עזעםסען איז איהם געןען

 טא־ א פויל האט ״קיםר ךער ._קאלק אנןסענעם לעם אויף געריאלטען פעסט ךף
.אנהויבען זיך זאלל פאך^עללונג ךי ,האנד ךער טיט ^עןען

וןעם״ װײל ,גלאףאטאךען; ע3עטלי נור כעוױזען זיף האפען אלע;ע דער אויף
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 וועכען־ צי >ןטװ־ גי^ער װאם האט.געװאללט ער אונ #ילאפפעךינ ;.עוןען איז פאםיאנים
!»אך^טעללו^ג. ךי

^?ענךיןע: ץיױי ,.גלאןעאטאךס פיער ךי אונ אויפ;עשפ;עלט האןען טתכעס די
 טיט: גזאם;נ;לא אךע^ע ךער אויף או־ויפלעטךעטטען זײגען ,גבוךים װךשע ^וןײ ךי אונ

ק זײגען .קערןעכם זימגכע .טכיטט ^עצאהלטע  איןער גארטלק םיט נור ,נאגעךט געוו
• לענדען רי

 אויפ־־ האןען טריפעם ךי ,געפליןען ^גןעהען _זײ _זײ;ק לאזשע נןיסר׳ם ךעם גײ
• שפיעלען צו ^עדיעךט
-^טאךןען ^עכ׳ען װאם ,דײנע.קנעפט ןע^ךיםפק ךיף !זאלל.לער.קיסר לעןען - ! 

ען הויף ען3הא ךי ^ פ .- מון;פז ןעװאוסטען .ךעם .גלאףאטאךם .^עךטאנישע ךי.בײדע אוי
״קיסר׳פ•. ךעם צו או^עקעהךט ניט זיף פנים .ךעם מיט זאגאר האבען יוךען ךי

ר אייפגעהויפען ניר _זײ האפען הא?ד ךי ,לאז#ע ע הויך. אין\
, ה א -ארוני.אלדזים - ײ ! אויסגעשךי^ן- קול אײן אין האןען.ז

!^•טאךט גאטטםז , .ירושל.ים ,אהז י עקב;_י אונ .יץחק , אפךהם פון גאטט דו
 צחעהער ךי פדי אךע^ע די אתקו^עגאעק פאלעלעף פיער אללע .זײנען נאקדעם

 געשיק־ אונ ם?(עלען:מו רלןע;־טא4י ךי װאולם זײלר בעקוקען ״קעננען ןעםקער ןאללען
 וןעלפער . געוועט זיף טען האט פאך?!טעללו;ג איא ײ3 ;עװאה^ליף װײל ,ליר._ק־יט

.זײן גיפר וועט צד
׳ ה א ער פון אפרוי לאט -1 װפ־טעו־ - ען הױך ן ךי ^ פ ט אוי ז ען  ךי ,וױ נור -;

שאןי ^עכםאנער.זײנען
ליעךקו־ .געויען וויךלליך .זײנען געככאגער ךי ,צולאכט זיף האןען ?ואננער ךי

 פע־ ,געזוװ/טע אונ פלײצעם ברײטע מיט ,געבויךט ׳£אן אונ געװאפסען הויף ,לעסען
..באךד גדע;פלא מיט אונ פריפטען װאקפענע
 האנג אבער ךאגע^ען ;קלײן גאר אויפגעזעקען .ןײ אנטקע^ען האןען יוךען ךי

ײ אז ,פעטעכקען נט:;געקענ אויג אגוטע  רי־ קערקאגען געװאולןם מיטטעלק ,ךעם נ
.פון.אקאטץ פל;נקײט אונ י^טאהל ווי מוסקולען גבוךים ױךי^ע

געי;עפען־ פאך^טעללו;ג ךעם פון אנפיהרער ךער האט ,ניעם;צעך?זא אללע נאף
 גאנצער דער ,אויפגעשפיעלט װיעךער האגיען טרופעםי ךי ״ פאר ^ר^טער צײפען.ךער א

ען ווי ^יז ציךק רפ א ט ^ ק  ^רויםט פון אטעם לעם נ;עך,אלטעןיאי האט יעךעכער ,אוי
.פלוט פון רו^ם ?גחצטק איפער.ךעם ע^טציקונג

 איל ער פאך^טעללו^ג, די אנצוהויןען אויפ^עפאללען איז מאיר פן ןהוךה אויף
 ךער .אנןעק^קט שאךף זץז י;ךע3 האפען אוג.זײ גע^ער זײן מיט צוגאנ^עז דף

 ןיןד האבען.ןײ צײט לא.נ;ע א .פליקק ווילךען א ^עויאךפען איהם אויף לאט מאעער
.מויז א טיט א.קאטץ ווי ^ע;א^ט ײלע3

ען קלאפ א פךן מיט אונ .פעוואפפע^ט גוט ^עווען איז געךסאניער כער  נעגען
.פלוט געןעפען ^פדיץ א ס׳האט .ןהודהץ . .

 ךי־ ,פון;עשרײען ציךק ;ע^ענען.ךער אציטטער פױיליף ךאט - י ^עפאקט -
.טויךט ל;ע^ט ױד כער אז ,דכער שוין ^עװען זיינען רויע/ןר

-געפאלןט ניט -  ׳»וועךע קוך^ער דין אונ יהוךה לעאנטנוארט תהיג האט !
!כ,אךץ גערטא^גערם ךעם דור^עשנןאפען ל״אט
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ר ווי $לײף אניעךעתעפאללען איז רין ךער ע ע^ ק ^ עך ^ או . א . ב. יהרךתי־ דו
 צופ לאגד ךי אוי^געהויןק אונ ^וועךט לעם ןיןל פון ’ װײט געטהון ווארף א האט

. הימס?ל
, ה א -גאטט -  щ ׳האב5 װאם מירמוחל נזאלץ-״זײ מיט געזא^ט האט./ןר !

 אנ־ .זיף געוואללט נור ןבוד מײן געהײנט ניט ?יהאב ,סענ#ען או^ולךיגען א הלונלעט
)יכוד. װדי#ען אומ?גר פאר נעלטק

^עךמאױער. טוילטק לעם ארוימעטרא;ען ו־ערווײל הא^ען ציךק פרן ךיענעל ךי
ט9אוי מאל א נאן־ האןען טרוןעם די ל ע §י ^ ר שיסעון אונ . $י  גזאר^ע• איז ןן;
.;עךמא^לער ?ווײטק געלען,ךעם טלעטטען

 זיןל האט.ער אן פון.קינךװײז .רוים אין ןעריהטט איז.געוו־ען ^לאליא^אר דער
 גענאג^ק ^לײך על3ךךי איז .זגל • ללאדיאטאר-שוללע .קיםךליבער אין.ךער }.עלעךעץט

ל ז_יין אויף ע נ ן בלי^ץ א קיאןען לו?ט כער אין .^ ע ? ע .^ועךטען ?ניײ ^
Щ ןעגיטע געװען אןעל .ןיי^ק ײלע'גע^ער3 Щ יאין ל  נצחון .ךער ,ןאןקיאוג .

.אעעקומ^ען לײפט אזוי ניט איז
 אןעל האט קןאהל יעלעס ,ליעל אונ ל\ן געוואך§ען זיף האט לעלכזאױער דער

ט. אן אלער צוךיק א?־צו^?ךינלען .ווענן ?עףצשא^עז גבור ױךי^ער ךער  .לננךליף אדי
ק מאך א פללנק הישען פון ארנ נקביע די אויף לעפאללען געלכואעער ךער איז ב ע ע  ג

.^לועלט ךעם ?ןיט
 אללע סיט ען5הא רוימער ךי < לןלאןעכײ פון לעציטטעלט וויעלעל האט צילק דער

,רוחות.^ע^ליען
.לעפאקט קט,;עפא2 -
-;עפאר,ט ניט -  זײן אונ יטטעון אויםלעיטריןגן כוחות לעטץטע לי מיט האט !

ײ;ק }־ײךע . לעם^עגנער געטךאפ§ק האט ,קלץןו^װעלט .טויךט געװען ז
.אױפ;עשפיעלט וויעלער האט מוזיק ךי אונ אױ^עראטט זײ האננען טלאגער ךי

,כךנד שאן עלטע.נעם1א מיט פלוי ױ^ע א >נעװיזען זיף האט אלעגע דער אוי^
ניטיליעב, לאט וועלכער ,ט4לא3^ע לאױס5;ועם§א האט - ? דאם איז װאס צו -

.אלעגע ךער אויף קלײנע.קינלער זעהען צו געהאט
 קינל לעם מיט ױךעגע ךי ,$עךלא;גט דור^אוים הא^ען.ןנם לעױאנען אללע -

 דעם פאר ^עךאנטװארט זיף טיטים ך,אט אךלעל- רוי^ישען דעם ןעלײלי^ט1 האבען
.פאטער

.נד;שאן.קי ךאם א^עקלקט װא^ולער מיט אללע האןען ציךק אין
ן. טי ט א ^ א -א.;אטטין - ט! א ײטק. פון געלאךט זיף ה אללעז

ען, לןלײן דאם א^ער נאר זאלל - װא^י אויס  שאננער אללע װעללען ^לא^על'
פ-זא אהן ווי געכ-ען איהר צוליעב א  א.הײןעוינע א^געת§ען זיף אה'זקנ ?לט האט ק

קולבעל. וױיבעך^על
ך ךערװײטע?ם פון ^עלאיטלארען האטזיך פלוץלו^ג ל.. װי לאפ,(א ע נ ת; א פון.

 ךאס - געװארען בלאםם איז פרוי יידי^ע די - ЩУЩ ציטטער א האט צילק ךער
ם לײב ךער האט ח ב א

ט לאךסט די - א ה ד- ? ק ײן.  - ךאס.קיגר טלאקטען צו גע^טאךקט פרוי ךי זיןז ס
ז ױעט וועלכע ,.קאטץ גיטע ,^רויםסע לי שוין געהט אט  1ײי1 « אהינטךא^ק א̂ו

,לוימ^על דעם אויף ט׳איז יואם ל;ם<1<>ין;ח׳ן ^אטער . .
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 ?לוצלונ}. .האט ןגר ןוענן צונןריעךען, גאנ.ץ ^עווען איז לאיב מ־ױםקער ךער
 אללענ» איהם ק׳איז װאו ,אכע^.ע .ךער אויף פךײ געשפירט זץל אונ שײן ךי ךעחעהען

 .ךעם יעטצט אנקוקקךיג .לולאטקע ע^ג.ער דער אין ווי ןעם^ער, ןעווען פאללש
ן ?ןלאהכע ך,ײםסע ךי אונ הימטעל בלוי.ען ךײגעם  מאל א האט װאם״ער ,ךי.ןעלבע ,ז̂ו

 פער־- װײלע א אויף חױת ךי פון מלך ךער זיף האט ,הײם נױיטען זײן אין ןעןעקען
 צו־• װיעךער שוין איז ж אז ;עךאפט איהם זיף האט מח׳ל .קלײן זײן בײ אונ טכאכט

.אפריקא פון מךבר װײטען דעם אין ךיק . .
ערדף האט א$שר  אוימע* האט װײל.ער ןעשעך^ע, די אן אויף״דערטא^ט .

 אוג נן־זו ךער גלײןי; מאךדע שךעלןליפער ךער מיט קאפז ;רויםסען דעם שטעללט
..געציטעךט האט עיוךק ךער אז ,צורוצ;ןגט אזוי ךןל

ן ךער מיט אנ^עקוקט .זאטט זיך האט ער אז  צי פלץק אנגעהויןען .ער האט ,ז̂ו
 נאך ,קעןן אויב.ער •זעהק צו ,אר־^ע ךי איבער כ־ןאט-ץ ךידגע .א ווי גלײף ,שפךינ^ען

• • • ^ליעךער אללע מיט אךבײטען אוג לויפען אזוי.געשיקט אלץ
, ט ם ה ע ז ת ט-.קיט־ מײן - א ױ־ וויעךער זיך ?רוי ױךישע ךי ה ק-ו פ רו ע ^ א

._קאטץ.שפ;עלט.זיף .גרױםטע ךי
ךא זײנען ארענע ךער אױף אז ?עטעכקט, לאוב ךיער האט יעטצט עךשט

.אױך ^ענשען
.ווײטער זײן וועט װאם ,געוואךט .או^עדולךיג ד,אט ציךק גאנצער .ךער . .

גט.;^עפכא אמאל נאף וועםפאםיאנום דזאט - ? ;עטוי^ט ךיר האט.;עם װאם צו -
א ךין אז - קן ? קיט־ קלײן; זו

..קץד ךאם ?עךלא^ט תו־פאױם האבען לעױאנען ךי - . .
ע ךי .אךלער אונזער געטךעטטק פיסלעך איהי־ע מיט האט .רןלי̂י

 ניט אונ א.קאטץ רוי .דךעךד׳ אויף צ״עטצט ךערוױיל זיף האט לא\ב בער
אינערן- ,ж מיט׳ן ;על,לאפט ערע כ־אט ,טענשען לי פון אוי^ען ךי ארונטעךגעל.?וענךיג

.בעזעם א מיט װי ^לײןז ,אלע^ע .ךער פון זאטד
סולי איהי אונ נײזא^ט VЮV י" אט? ־ -לןא^ץ טטער ךער צו ,קיט־ סײן ,^עה -

פלאםקער. ^.עװאכען איז ^עזילט ךאם ׳ג.עציטטעךט טעהר ^אף האט
- ניט גײםט .קאטץ גיטע די אוג !טאטא -  .מיט .קינדגעפראנט דאם האט ?

.קול?על ,קלי^עוןדען איוך.ר
״ ן ײ ג ♦ • • מײן.קינד -

 ווערעןי װעט ,זיף דאכט ,אט אט ,טןיטט פאר א נעשטעללט האט קלגד ךאם
. דין . . ף םו

ט... פון ;עךיהךט ניט אפער ?יף האט לאלב ךער ך א
ק טיט אונ פון.זיך ציפריעדען געװען אי? %ר תניג  .קץד;אלל ךאם ,ןעװאךט פע

ש״יעלען... איהם טיט זיך
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ת נייי״ מוטטער אונ^ליקלןליכע ךי האט - ? זיף שפיעלט ךי.קאטץ וױ ןעה^ט -
.^עזאגם טער

אנגע״ ןןר האט ליארטער לעטצטע די פעךשטאנלק װאללט לאי.ג ךער ווי ללײף
 וואס נור זיך האט ,׳סע״קאט?על.וועלכעס3-אא ײ?ען.װי1 אללע אויף ^?רי^ג.ען צו •־ויןען

א.קץד. טיט ןיןל ^פיעלט אונ אויס;ע^לא§ען
עךד אויף אויסלעצױלען װיעךער ןיף האט,.ער נאנךעם  צו« אקאטץ ווי אונ ךן

.קילד ךעם צו בויף אויפ׳ן !עגןראקק . .
-טויךט לײפטען א איהר שאלק אונ ךלזמנות האב !עולם של ךבוגו -  ךי האט !

 צו ליט אוטןעקעהךט פלײםםיג .זיף אונ געװען מו־״פלל הײםם מוטטער אונללינןליגע
ף... ביטטערק קינךם ךעם יזעהען םו

.פעו־כשופט.. יױ שטעחט וועל?.עם ,קילד פון װײט ניט לאיב ךער שוין אין אט
.השנןים מן נס א - .  ןדויםקק זײן מיט לע?ןט לאי.ב ךער אונ לעפט קי;ד ךאם .

.פיסםלעך ניע;ךךאב איהר צולג
 גאר ,,עפעם איז ךאם ,?ןאל ערשטען צום בילד אזא ןעדיען ציךק פון גאקט די

סא ע ײ .נ . .

.פוהות אללע םיט פאטשען,׳פראװא״ די . .
 אין צוךיק האםטינ אנטלויפט אונ גערױש פין.ךעם זיף ט(ךעךשךעך לא;ב ךער

. I..קל-יאטקעיזײן
ג ו נ ע ג - ..;הײנ אויף .  -וועק&אס;אנום ЩУ.Щ א^עשכײ פליצלװג האט ט.

.קיני איהר מיט פרוי רי אוועק פ־הרט . .
 צוליעב וועללען מיר אונ קץד ךאס אויף ןנעהאט דממנות האןען לאטטער ךי

.מוטטער די לעןען לאזען איהם .  װאס ,אללײן ךעלכויט צופריעדען זײן מאגען טיר .
.........חרוג איז ;רושלןס

♦

 אן ,וועפ,זעהען ןרענן,ןגר .לעןער ךער פיא;ען ^עװיםם וועט - ? קהזײריני אונ
-ערצעהלונג^ענדיגט.זיף די .

• קירצען אין אייר אנטװאךק מיר כעךױף.קענןען
 מיט צױאמנןק אונ װעלק פלוטילע אללע אין טיטיסען נא?^עגאנ^ען איז זי -

 האט הנזלןךש בית ךער אונ געוואךען חוײב איז ןרושלים וױ קט:אײעעקו זיך איהם
.^ענראנדט

 םוף פל םוף איהר מיט וועט טיטוס אז ,;עחליטט אלץ נאף זיף האט איהר
 .קריין רוימישע ךי האןען קןאל א נאף ןי װעט ױךישע די אנקטאט אונ האבען סתונה

° .טעות א געװען אבער איז ךאם
 .ערשטע ךי ?נר רואט טךאן, ךעם אויף ארויף איז טיטום װאם מינוט, ךער מיט

.פרינצעםטין ױךישע ןיךךי פון צוזײן םלחיק געז.עךזען יאך



 געשאמם זיך האט ;עטצטץער.קיסר דער אין אויפ^עסערט האט היטץ מאלע,ע א
.וזטאים אלטע ךי סיט

 ^עװארק איז ״ער ווענן ,געזעהען ®יטוןען קהז?\ריגי ידאט $אל לעטץטק צום
.למלף משנה א

 װענן ,גע?כא^ט זי האט - ? ןעזע^ענק צו מיר מיט ןיןז געקימעען ביקט דו -
.טךאגק קיטךים ךי וואם ,סאנטעל פוךפװ־נעם ךעם אין איהר צו ארײן איז ער

י אונ געזא;ט ״ער האט ש^ענךיג- אויף ךאם אונ ^עטראפ^ק, האסט ת ,אז-  
• ?ליקק ײ?לדיגען6 איהר געמײךט פונה סיט

>§ער« ?לייםןויג האט ?י ארנ פעףצפיעלט האט ןי אן ,§ערשטאנ^ען האט ביךיױהה
.זאןי ךי יךעךט

ו ד ײ הײןט האםט - - ןעזעסק גאנט נ ? ם ו ל ח  נאןד }.עפיא^ט ד האט א
.פויז.ע רףךצער א

- וױיססט װאנ;ען -ג«ון ? ם א ד ?כאןע• 8 סיט געאנטװאךט טיטום האט ת
.חלום ;עלןער ךער וואללט(גענד אוץ־ האט כויף ווײל -
.יךושלןם חוךבן פון בילדער ^כענקלי^ע די ןעוויסם מײנקט ד.י -
.אזי - . .חוךגן ךעם געלנליען אויף ?יהאג . . *V.? ?יןל האבען בײךע סיר אונ .

.לופטען ךי אין זזוי.?ען .  .געיוען זײנען ךאם ? אויף די ;עדײנלסט ויאךטער ךי אונ .
.וןאךטער שרעקלילע . .

• טיטוס געפרא^ט שױן.^רשראקען האט - ? ^עלאךט ^ענוי זײ האסט דו אונ -
.גענוי גא;ץ -
 £יעל אז:י האבען בײדע מיר װאם ,דאחךף לײךען טאקי מוז וועלט די אונ -

פאלק.ז או^שולךיג איןערךאם ־^נגעןעןען
. .;עזא^ט ?גיאות קול לער האט אזוי װענללטעץם,

? בלײבען..ע?יג װעללען יוךען אונ -
אין־ װאס .זעלבע ךאם ;עלארט ךאך האלט דו -

.אב^עשאקעלט שלעק מיט זיף האט טיטום
1אללײ זיף האטלגר - ? אוךבײט נאנצע ךי ^עטוי^ט מיר האט אל;א וואם צו -
• יידען פלײלען ייךען - גע?כא^ט

. ? אויןפגעטהון איך האב װאם אונ . .
 ניט זאלל ביךינינך. ,געזילט זײן הא^ד ךי מיט ?עך^טעללט עקםטרא האט ער

.אויגען «ײן^ע >4ײ1 ?ע^ללקען . .
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רױ 1.20 פדײז .ראטאן אנציהענדער אונ אינטערןיפאנטנער אהעכפט מוזשיק ױדישער דעל

»ן אישילדערונג אומגליקליבע ж גליקילפע אדעי ואבױנים ענײם
, 1 ־ -п?יעכען ,ױדישענ־ארבײטער . 4<״  . 

.־ 1'י אװעלטמיטקלײנע־װעלטעלאך '‘и« во-
.̂  העלחןךעון % *

̂ליש̂* ליא >למ י 7•® '-׳,׳■ •׳• ־ לעכען יודישק פין בילדער נאנױרליבע פיעל װי
 במידונג פאלישע צװוילייזאצ־אן פו־ן״םאלשע בילד א פאר שטעלט , קאליקעם

 אונ' ?יעבען מענשעגפ אין דע־ר.פערדאלבענהײט אי^ער ץןריטיק װאונדערבארע א
•75 . רוספלאנד, אין לעבען ױדישען -ז*עם פין בעשרייבונג פאלשטענדיגע א דאצוא

50 • ואראמא טרײטעל ר׳
נ גוטערױלאראמאז^. אעטוטעף ח ^ ^ ^ ע ׳ י ו ' » ׳ ( ז ז ״ ^ г б Щ ч 

טק6 יודישע דענ шױדישי^ אינ טו ' т М Р•,

א ״ יודישע־ארבייטער־ליןבק »וןראטאן אינטערע&אנטער וז;יכשט к נײטאלין שײנע לי
4 Ф я С Щ  'Г Г 'Щ• 1*'/ >**. ״ )*Ш &М•* .. •во *׳4;1*י

א״נ רוצינ־ע; .פ.ץ אראמאן לןאלאניםטק ליא
\ ליעוויגפקי .אינטרעפאנט זעהר ארץ־ישריא־י, מ ר י )(ך ״ )

40 שם״ר 'שײקעוױטש.о:נ. . ■ ■■״.׳׳ «יואמיאן קאטארזשניק דער
שר ^ ׳ ״'* * • הג״ל ^זר שוח

, נ5. ̂•« .ר 4״׳ ־הנ״ל׳ היםטארישער׳ראמאן• א גליקליכער־־פאסטוך ד^ר
ק אלעס אזאהן ד ״ во ״ .י בלאשטיײ ־■;; איאטא; ש
״, .או«*פ*ן א״ש אשת ״ ״ г״г״,,״ ״ с־ז^עערבלאט . 5״ -в о з ^ а.< /

. ^אנענבױם ־ 'יא. ' אראמאן שדימ אמעריקאנער
ח ביידע דיא ^ ש ר ע ׳ה ׳^ ? * Тם■ז<£££מאנאוױט ׳ л *; 14154*־.

קאפי Ю ביז 3 פון געשיכטען קגייעע זארטען פ^רשײדענע פופציג
ן ה ע ע צ ש י ל ו ס י ק ל א ר פ ע ל ע י . 30 , .צונזער א• דיכטער פאלקם בעריהמטען פון ל

ן ע ט א ן צום נ ע נ נ י א אונ ז נ א י רו 1 , . , ליעדער פאלקפ ריא צו ־ל,יטונגעגג פ

קאפ 40 •ת- ליעחנר פאלקס ױדישע צוועלף נימן
ע י ג ע ל ז ע ; ד נ א װ ע פיז טײדט דעם ' איבער ליעד קלאגע׳ ל

ב Л"П|Т ד׳ י א ל ד נ א װ ^ лГ.> «י- • ׳ ״ . רוםיש אוצ ױדיש טעקשט ל ч״•. »
ת פ ם רי א א שי ן ו י  העבלץןאי׳^ף^ל■*־!^ ציצץ^ימ^-שײריפ רי^בעשטע פרן זאמלונג צ

ע אין געזונגען װערען װעלבע »שארגאנישי; אונ ש י ט ס י נ ױ ׳ צ ן ע ג נ א מ א ז ר ע  * ш '■ 30 פ
40 , . כעגולדעט לײװינר אין געבונדען ריטא
45 . באנד פראנט עלעגאנט געבונדען דיטא

ק אונ בוכהאנדלער פיר אטהעק בלי ראבאט געהאריגען כי
: אדרעםע

К М И Ж Н Й Й  М А Г А З И Н Ъ  

И с а а к а  Ф у н к а  В״ильн I
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,פערלאגער ™י בוכהאנדלער י *• 1,« У»ч1вЗ̂Г»■ ״< I ׳י״ •
. א נ ל י ־ ו ,, ־ . ו

^ о$Л •'־־ ״ н̂״г гнзн״. - : т ^ ; г ׳:г.^йв к^в^г^знсвс^г и * ■1ן־ ^Гг- <ן
^ ^ ^ י י ד : 2 г и и г з  н г г״׳чС

ץ ן א ײ ג מ נ י ל ר נ א ה ב ו ט ב ז י א א ו מ צ ע ם י ן ל ג א . ן ע , ײ מ א ק ע ל ב ה א ו ו ם ױ  5., פץא

ע ' ש י א ר ב ע נ ה ו ע א ש י י נ א ג ר ש / ז ו ע כ י ב ע ז ע ע ל ג י ז י נ ה ו ־ א : . ש י ד נ א ר ס ױ , א ו ע ב א ג ם ױ א  ׳

̂עאויםגאבען♦ אזג אפערייקאנישע אללע לאגעו־פון : ענגל־־
^ אללע ס ע ד א ט ע & ^ ^ ^ י ב ^ ^ ע ו ^ י ^ ט ר א * ם ד ך ^ ר ע ל ף «ת£ע ; » ״

ש -■ י י א ר ב ע ך ,* « ר ^ ד ^ כ ו ^р ר З׳ ш ^ Я

 םהעאטער^ט^ע; ױדיעע אללע '
ינאטען '•יודישע * ו ט •^ ק<) д»^זן % а Г ̂וע ' ׳יור

^‘םקארבאוול&̂ו *אפערעם ^ ^ נ| ו ^ מ ל |; ги
ל5אגרוי ^ ^ ^ יודי^ע םארטען אללעאפץ';^

;;'׳קאי״טען •פאשמ־ ױדיעע ניכט אונ ױדישע סארטען פמזל
ם ט כ י ז ן ^ ע ט ר א ן ק ו ע פ ט מ ה י ר ע , ב ר ע פ נ א י , מ ן ע ט ע א פ ' \ . ר ^ י ל ל ^ ש ט | ! י ר ש

' , ן ע ר א ט י ז א פ מ א ן ק ו פ - ר ע ד ל י , ב א נ י ט ם ע ל א ר פ ע ד ל י ן ב ו ע פ ש י ד ו י - א י ■ ד י ט ע י נ א ל א  ק

ץ ; א א נ י ט ם ע ל א ר פ ע ד ל י ן י ו ע פ נ ע ד ע י ש ר ע ע פ ש י ד , ױ ם י ג ה נ ע מ ש י ד  װ

; , ם ע י נ א מ ע ר ל ע צ נ נ ל ^ ר ע פ ל ן ו פ ע ׳ ש י ד ו ן י ע פ י ן ט י ע א נ ע ד ע ־ ש ר ע . פ ר ע ד נ א  ל

ע ענ עד שי ער ־זארטזק פ

♦ באנדזער פראכטפאללע אין בילדער *טאנע
* ח ״ ב ו ט ' ה נ ש ל ( ר ה א י - א י י נ א ו צ ן ע ט ר א ק ש נ ױ ו ן ו פ ר ע ג א ל ] : פ ו 6ה

ע ש י ד נ א ל ם ױ ט א כ א ר ט פ ײ ב ר א . ע ל ל א ן פ ו -50;פ ז בי - פ' א ר, .7 ל ■5 פ ו ר ר ע . Ю0 פ ק י ט ש

* \ ^ ' ץ“• ש ג ' נ $ ד נ א ? ז כ ^ ן ־‘ ' ע מ מ א ק ע ב ״ א ו С צ :с'״ ׳г -зч и

■** ^ .^ ע ^ ם אג ^ ^״ ס ע ל ל ♦ עהפיעלט *ינקטליך א
ר, ע ל ד ג א ה י ק בו ק ע ט א לי ב ר אונ ישנלק״* ,בי ע ר ה ע ט געהאריגען ל א ב א . ר

а  л ;  щ; ^ .8ו ע ם ס ע ר
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