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.גאםט מרױעריגער ךער

 איך װען , иге יאהר אים , לעלט וױנ^עלליגע ריא פון אײנע אק
 אשנײא אונ װאלכןען אישיואלצען מיט ןעצויגען הימעל דער זיך האט לינניטץ

 אשךעקליכער אוג ,עלד ךער א־ויף איאפגעשיט זין־ האט ,פעלעלן נױיסע .װיא
 ױליישער דער אין נאכדעם אונ געטראגען לו?ט דער אין איהם האט 'שטוךעטןױגד

 שױן לייכט דיא זײגען הײןער אלע אין ווען ;אראב^עלאזט איהם גאם
 ׳שלאף דעם זיך הא?ק מע^ש־ען ךיא אונ נעװעזען אושגעלאישען לאע

נאןד שטוב אין רב דעם פײא איז דעמאלט — ,געלעפען איפער
האט װאו.ער חדר זיין אין אונ געװעןען נאכט אנפאנג אין וױא ליכטע

 איז ךב ךער ,^עהעךשט ווארעש_קײט אליעבע האט , .געלערענט
 ליא , אטפר אין אייי^עקוסט האט או-ג אן אויפען טייש בײם געזעםען

 אתם פנים נאנץ .ןײן ,אגאלטעל רויא האט וועלכע ,באלד שװאךצע
 ג.עזיכט װײס לויטער זײן פון ;גט:לאג ךער ברוטט זיין ביז האט ,גענוטען

צוא נאר געמיפען וועלד וואס ?ילד ^עטטליך ל.ע;ץ לעקוכןט ארוים האט
 אפגעישפיגעלט זיך האט אװג.ען שװאלצע גרויקע דיא אין ;מענטישען ךעןנןעניע

 ארנ פערמאגט מוח זײן וואס שאלנןזינלעקײט טיעפע דאס מיט האלץ גוט זײן
 לער אז געוועזק ״קעען לער צוא איז ישטערען פבײטען גע^ײטשען ךעם פוץ

• לעליטען פיעל שוין לעבען זײן אויף האט מע^טיש
 וועלכע פעלזאגען לרײא נאך $עקומען ארײן ךב צום זײנען באלד

 ליגניטץ פץ בתים נ.עלי ?כביוד׳קטע ליא צווי־שען גערעכע;ט זיןד האגען
 אין זײן צוא טפלפל זיןד איהם מיט קומעין א?ט רב צום פלעלען וועלכע אונ

דיא אונ ״עטפפאנגען צוא ז״ײא או-ם אויפנעשטאנען איז רב דער ,אלין י>פעם
.טיש נעפען געזעצט זיך אונ ןעגלי^ט איהם הבביוד אללאת מיט האןען נעסט

 זומער טיש לעם אויף ;עשטעלט אונ אעעקו-טען רבי׳צען דיאי איז באלר
 איבער זיך האבען לעצטע ךיא אונ ^עהט ליא פאר געבעגןם זיס מיט פרולט

 סלכת אײן אויף אבגעזא^ט מײנונג זײן האט רכ ךער ,לעלנען צום געגעפען
 געװארק באלד איז ,עס װעלכען דוךןד , אמועדען נעפרולט האבען זײא אונ

 ליא , ת1'שוב1ל ליא מיט שאלות ליא אז אזוי , שמלם שם{ל מחללקה אלאטצע
 העלצער ליא ׳ אײנעם אין איױהלעמישט זיך האלען תירוצים ךיא מיט לןשייות

 האלען געשטלאהלט ד׳על / נואלעשט ךער רעכט זיך האפען לוטךים ךיא פו-ן
ק גערעךט ר,יץ מיט / א־ויגען ךיא אן ,געזילטער ךיא אונ מײלער ליא זן

װעלכע הםן( צװײטער )חגר



 אויסגעוויזען האיען ,געװאךען פעיפלאטט שטאלק לעיגען פוג׳ם זײנען יועלבע
..ךיא אויף גײסט גאטטעס רוהעט ?גס זױא

 ךעי אין ךריויםען פון לןלאפ אשטארקער העלט דער זיןד האט פלו-צים
 האט זײא פון יעדער או> גע?ליבען שטיל שלעק פאר זײנען געסט ךיא , טהיר

 צו נא?ט שלעלןליכע אזא אין או־-נטעלשטעלין דאם זיך קאןז ״ווער געפךענט: זייך
 חאטזיךפאר^רעםעלטדאם ״עס אלם נאר ?״ טהיר ךעי אין רב דעם בײא גןלאפען
 לעל־ אוינ ארט זײן פון געישטאלען אויף אלײן טשה ר׳ רב רער איז ,קלאפען

 צוגעגאנגען גד:הא אין לי?ט דעם מיט ער״ איז ,נעסט זײגע פרן ווילען ךעם געגען
 גלעפענט זיך האט ט־יר דיא ,גערעעלט אויף לא האט אונ טהיר דער צו

 אויט פים געבײ?טע מיט איז װאוכס שענעם הויכען פון מענט׳ש אױנגער אונ
 ׳ א־טגעפאלען ניישט שייער איז א־נ געלאננען אליבער שוועל דיא , מיעליגקײט

 דעם איז וועלכער ,גע?וט ךלײא .על׳שטע ליא פון אישער ,טאיר יעקב ר׳ נאר
 פלײא האט ער¥ ביז א,ינטעךגעהאלטען איהס דזאט ,געגאגגען נאך באלד רב

 שגײא ךעם אללעי^אקעלט מענטיש ױנגער דער דזאט דאן ,אבגעאטהעמט
 שװאןד גא?ץ ךך ״על האט שטרב אין קוסענדיג ארײן אוג לןלײדער דינע פון

 שנואללןײט זײן האט װעלכע ,רביצען דיא .אשטוהל איוי־ף אראבגעלאןט
 האט [ער װעלכע ,ײיין אגלאז נעטךאגען к באלד איהם האט , בעמערקט

 זיןר האט .ער ,געוואי־ען אויפגעלעבט אפיסעל איז אונ ע.ן(געטרונל אויס גערן
 ׳ רײלען געװאלט ;נפעס האט אונ זײטען אלע א;ײף ען(ארוטקןל ■אנגעהײבען

 אימ האט רב דער ,לעךצו לןרעפטיג גענוג געוועזען ניישט נאך אלער .ער איז
 איהם פאר האט ךביצען דיא וואם דאס אב,עםען פליהער זאל ער געבעטען

 אב־ זיך מענטיש ױמער דער האט געשעהען איז דאס אלס אוינ געשטעלט
:ישטיטמע ציטערענדיגע אלגעמאטעלטע א מיט רב צום נערופען

 קוםען אייך צו געווא?ט האכ איך ױאש ,רבי טהײ^לער ,חל1מ מיר זײט—
 'שיעקליכע ביטעיע דיא ,ניויטה דיא נאר לען ,צײט גיהעךי^ער ךער אין ניט

 איך ךען ,רוומגות האט ,רבי , א טאהן. צו דאם געצווארננען מיך האט .נ־ויט
 ,בעטן הילף אײך צו■ איך קום עםטרײף װײטען דעם פון אזש \ אוסגליכןליך בין

 ישראל ר׳ םוהר כײפער געװיסער לער איז פעטער סײן ,איזראיל טיכאל הײם איך
 ליא אין זיך הערט נאמען זיין ,אונגארן אין ענס ישטאט דעל פון איזראיל

 מײנע אלס ׳ פרעמד ניט אויך אײך ערז איז געוויס אונ לעגדער ווײטע
 שיועסטער מיין טיט מיך אייץגענומען פעיזער דער האט לעשטאךבען זײגען ^גלטערן

 אפלוצליפער ארזנ ,קשלער אײ^ענע וויא ז;נךצויגען;אונ האט אונ שט־ב אין זיך צו
 מוטע דער מיט פעטער דעל ?ים1?ןר מײנע :בעפאלען ה־ויז אשזער איז או^ליק

 װיען נןײן אץ.קײטען ײא1 האט מען אונ געװארען געפאעען ?לוצים דינען
געבראכט יז®!( צװייטער )רער
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 מען אונ פעהישי־ארט *פיםה דער אין אלד3 זײא מען האט ד־אךט ,נעפלאפט
 זיך ;אלען ־זײא בכדי וועלט ך.ער פון לסודים פיפןעלםטע דיא מיט זײא פײנשט

 אויב אונ / אוקנעטלאקט זייא אויף האט מען װאס בלבו-ל דעם אויף דין דה1מ
 אוג בעצװינגער זײערע פו-ן ךיא.יםולים ײשטעהן3 נןאנען גיט וועלין זײא חלילה
 וועלט ! א ̂ דעמאלט ,זײא פון פאלדערט מען וויא אזו *ײן מודה זיןד װעלען

 לאזען איבער ניט וועלץ שונאים דיא ,טלינה דער אין יװ־ען אלע פון .עק אײן
י זײא פרן ופליט שריד בןײן

 אויפגע־ ליא פון װאחם נעפליפען שטיל .עךצעהלער דער איז אמאל נאך
 אלע / פערלאזט צוךיק ח'ות1כ דיא איהם האנען קזמעלצען’ אונ צרות ווענןטע
 ,עפ װאס אונגליק ןעם פרן געװאי־ען עךציטערט זײ^ען שטוב לער פרן מעלשען

 געבליגןען זײא זײנען ש־רעק פאר או־-נ ,עםטרײןד אין ױדען אלע עךוואךטעט
 זי־ האט רכ דער נאר ,ןגלטער זײערע אויןז זיטצען פאל^טײנעלטע ליא וויא

 ׳ ירײן אגלאז נאןד ;גלצעהלער דעם אוגטעןגעטראנען האט אונ געשטאלנןט באלד
 זיןר האט _ער וויא ךעם נאך אונ פעלזו-בט אייסעל װײן לעם פרן האט ךיזער

:צעהלען דער צוא ווײטער א;;עהײבען ,ער ר.אט .עלהאלט אביםעל :
 שלעכטער כןיין גיט אפילו איז אלבערט פירשט עסטרײכיישער אומער—

 פון ?עשטעהען וועלכע , געןער ראטה אונ לײפמע^ען יײנע נאר ,
 שלעכטע אונ )היטךע( ליפטינע .זײעו־ זײנען נײסטליכע דאטיגיקאנער ךי־א

 זײא זוכען ירךען צוא ישפירען .דיא װאם שנאה ^רויסר דער דולןד ׳אונ מעשען
 אונגליק צום אונ פיךשט ךעם בײא מיאוסן פאר צו נז;או אזו ווי מיטלן נאר תטיד

 אונגלרק לרריפען דעם פון ^עהעךט איהר האט געװים ;נעראטהען זײא דאפ איז
 זיך האפען קעדער ?ריסטליבע לי אלס לאנג, ניט דא געטראפען האט אוט וואפ

 אײז דאס געפךאכען אלנטער ?לרצים זיך האט / טײך דעם אויף נע^ליטשט
 צו־ מיט.ךעם ,געוואךען טרולקען דער אלע זײנען זײא אונ $ים זילערע או;טער

 ,א־נז אין ^קמה לאזען.זײער צו אוים בעגוצט זיך גײקטליכע ךיא האבען פאל
 פךיםטליה^ דיא גיננפלן אװעק האבען ױדען אז אקול געלאזען ארוים האנען זײא

 ױדען פיעל אונ ?לו-ט זײער מיט בעניטצען זיך זאלען זײא בלךי קץךער
 האבען געראטהען זײא איז בלבול יענער אלם אונ , נעליטען פון ךער האנען

 אז :בלבול נײעם אישןאגעל .קרובים מײנע אויף געטנאכט איויפ איצוט־ זײא
 חײליגע דאס געגנבעט ארוים האט ענם אין קילכע ךער פון ?ריויא 'שיומך׳ם דעם

 עהזד3 האט מעלכר פעטער מײן פעךקויבט דאם אונ קילכע דער פוין פרויט
 *פון זאלען זײא אום ?רויט הײליגען ךעם פרן ױדען אלע טהײלען ארופ געהאט

 דער געטראבט אוים האט בלבול דעם ,מאלען חוזק אונ שפעטען אב דעם
 אונז איז וועלכער איגנאצױם ,^טאדט או^זער פרן טאנאך ראמיניקאנער

 ארײן אםאל איז .ער :מעשה פאלגענדע דולך שונא אןלוטיגער געװארען
 ׳■ געלד ?ײטען אוים אים בײא זאל ערי שטוב אין פעטער מיין צו ^עקוטען

שטאןק‘ איהע איז וועלכע רחל' 'שוועסטער מײן זעהען ךער דאךט ?גי האט
(ה »ווײטער )דער עז ק ל ע פ י ו



ײא3 גאקט אפטער אײן זײן ש־וין ?ןר פלעןט אן טאנ ךעם פון ,גיפעלען
 אמת׳ן אין אוינ ,געלד נײטען צוא א־וים געקומען איז כלשל׳שט אונז,

 צע:גאנ ךיא פלע?ט ער; לען ,#װעם^ער מײן ליעב צוא נאר ױווען ראס איז
 ;עלןלעךט ?לאנ_ען שיוין האט אוג א׳ויגען ךיא לאזען אראב ניט איהר פון צײט
.תאוה זײן צו רײדען איפער זיא זאל אזוי וויא

אי־ אונ ,יז1ה צי געװעזען ניט זײנען נןחיןנים מײנע אלם ,מאל אײן
 אין אשז צוא מאנאך דער געקומען ארײן איז ,נעווען’ רײזע ךער א־ױף בין

 זיןד .ער האט נעטראפען 'שוועקטער מײן נאר ךאלט האט .ער אלס אונ שטוב
 איהר מיט גירעךט האט ^חילת ׳ אשמועם א׳ץ איהר מיט געלאזט אכײן

 פון געװאלפען אראב .ער האט אבער צוביסליך ,נאאיװ גא;ץ אוג אנשטענדיג
 א?ען גא?ץ , .^ללין־ , גע^טעלט או^טער זיןד האט ער $יז ,מאסקע דיא’ זיך

 איהם מיט זאל אונ הויז דאס פעךלאזען זאל זיא אז לײגען צו פאר איהר
 »יא וועט ,ער װאו מאנאסטירען נאהע^טע ליא פרן אײנע אין געהן אוועק
א פאר מאבען . מאנאהינען אלע איבער ?נלצטע ך

.ערלילע א,י;שוזדיגע מײן אויף אנגעפאלען איז 'שךעלןעגים אטיויט
אלגעשפרו^גק איז זיא אז אזיוא ,רייד אזעלכע איהם פון הערענךג ,שוועהטער

דער רוןןי לויפען ארוים געײאלט האט אונ צוריק טריט עטליכע איהם פון
 פאר האט וועלבער מענטישען 'שרעלןליכק לעם פון יעטטען צו זיף־ אום טהיר
 לעיט1ל המישחית,װעלכער שטן לער וריא מינוט ךער אין נעװיזען איוים איהר
 אוג פונה איהר פעלשטאנען האט אבער מאנאך דער נאר ,נשמה איהר נאך
 י נד;דזע בײדע בײא זיא א^חאפקליג אונ , א;טלױ?ען גילאןט גיט .זיא האט
 מינוט זעלפעד לער אין , עואלד מיט ;עהמען ארו-ש זיא געװאלט ,ער האט
 געפאלען ארויף באלד איז רחל ,לךיובים אונזערע געקו-מען:אנ אבער לינען
 פעטער מײן אונ ווי^ט צוא ביטעד זיך האט אונ האלז םומע׳ס לער אויף

 מיט געטאהן אקוק האט פעס ^רעקטען אין געקו-םען ארײן איז װעלכער
 אביטערע מיט גערופען אב איהם צו• זיך האט אונ מאגאך לעם אויף פעראכטונג

 קיל?ע דער נעגען זץדיגען צו גיט גאר פאסט אמאנאך פאר ! פע איריאניע
• מײלעל אשישוללינע אײן ןעהאגללען צו• אזו אינ

ט הי אונ הויז אלנזײר פון ישוועל דיא נעטרעטען ניט מער זאלסט ךיך -
 צאךין איויס ריידק יס1אר קא;טזנע ניט מוטע מײן האט מער .ניט אז

. נ־ערךרוים אונ
 האט שוןער ,פןאלך וויא געװארען נױים איז ןעזיפט מאנאלס דעם
 :געשלי^ען איויס .׳ער האט כעס אשךעלןליבען מיט אונ ?חםט ז_ײן לעאטהעשט

 נאך איר וועט זיפצען א,ינ ?ןרעפ^ען מיט !ױלען פערפלויפטע , אײך צו■ װעה
 צוא געשטעלט א^טער אײך האט איהר וועלכער .אין ש?נה דיא מאנען דער

<{ײנעם זײן צוא ?זבלש אוג פלויבען וזײליגען אומער פון ^בוד ךעם פעךיהךען
ן - ד.מן( צוױיפער )דער ו פ
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!אנגעהױבן דא האט איר וועמען טיט וןיקען איר וועט באלד לי;ער,אט ײ;ע1 פון
 אונ פעװיזען כעס אלערלײא אונ געשטראישעט , געישויגען האט אזו

י . געגאנןען אװעק איז
 מײגע װאט דאס געבען צו איכער אײך אוטשטאױ־ ניט גאר בין איך

 אלם ארנ פעךלאןט הויז האט.זײער מאנאך רער אלס געפיהלט האפען לןרובים
 נאר ,פאמעלײגט איהר האט מאנאך דער װאס צעהלט לער זייא האט רחל
שביצו א^עהײבען זיך האבען אונ ט;בערודויג זיך זײא האבען ביקליך צוא  מי
.שונא זײער מאגאןד דעם פו-ן רעטטען ןיןד זאלען זייא אזוא וויא !ײן

 מעהר זאל רחל אז זעקען מיר מוזען , ט:לעזאג מומע מיץ האט פל קודם
 רוהען ניט רועט מאנאך ט,ער;שלעכ דער ווארום ,שט־ב אין ז:ארנ פײא זײן ניט

 איהר פאר האט ,ער וואס ,לעטץ ךער אץ שלעפען אנ־ײן ניט ז׳־א װעט .ער יז3
.געשפכײט אויס

 אבער , .גיענטפערט פעטער דער האט , פריויא מײן גערעלט ביץט—
 הערישאפט ךיא ? שוגא דעם פאר ארט זיכער אזא איהר פאר טען געפי?ט יואו
א זולען אויף נןאן אונ בךוים זעהר איז גײפטליקע ליא פרן  אױךיש פון מריט ך

 צױ זיא אױג יאײן איהר אויף גאר װאיפען לײקטליכע( )ךיא זײא ורען ,מיידעל
 ,עלצטע איין פאר מאכען נאך זיא ווילן זיי ווען ובפלט ,אלןרילוטין פאר ®אכען
 פאלגען וואם שלוחים ליא / טאנאםטיר ד;ער פון מאנאשקים לי־א אייער
 געגןג האפען אונ לא;ל גא;צען לעם אינער שפלײט צו זיינען לײד זײ^רע

 דאליבעו- ׳ קרבניתז זײערע פרן טךיט פעךבאלנענ.ע ליא זוכען צו אויף מיטלען
 פון רחל׳ן שיכןען צוא ארויס נאר וויא ניטא אר-לז פאר .עצה א^לער _קיץ איז

? לאזען איפער זיא ךאלט מיר הןאנען וועמען נײא נאר ,יל־עלעץ זייט יענער

אבגע׳. זיך רהל האט .עלךליך , געישול׳ט זיך זײא האןען צײט אלא;גע
ק ע  מענדעל ר׳ פרײנד אגיטען פראג אין דאןי האט איהר ,פעטער :ח

 ^עננר הוסיטען)לי ךי דזעךשן עםי װאי בעהמען נאנץ אין אונ פראג אין אונ איםלעש,
 גײםטליבע .קאטוילישע ךיא פרן קראפט ליא א־פגעשוואקט איז פאפקמ( רעם פון
 מיט ״ גײםטליכע דאםיניקאנער ליא אויף ײז3 דארט קען איז גיעזא^דלם אונ

. מיר פאר אךט ד^ערםטער ךער דארט איז ׳ מאנאבען !ײערי
 רײן.עצה טענטפעךט, ?עטער דער האט , טאקטער גערעקט ?יזט—

 וועט מיכאל ברודער דיין אלם ,נאכט ?ײא הײנט נאך אונ אגוטע זעהר איז
.פראג _קײן פאהלען אריויס ליר מיט .ער וועט ,קומען ויעג פול׳ם

 איך ?ין אבעװ ^עלבען לעם אין ,נעשעהען וריךנקליך איז אזוא אונ
 תהען אוים געכןא;ט מיך האב איך אײדער נאך אונ וועג דעם פון ^^עקוםען

 מיה האנ איך נןאהרען, וןידער געלאךפט שוין איןד האב לײזע דער פון
 אװעק שוועס^עױ מײן יט13 ין3 או־נ איטלי׳ש מענדעל ר׳ צוא א$ריעף ^עטטען

.פראג ;לייך.קײן ןעפאהרק
( צמייפער )רער ק א ה ײ װ צ
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 !עהויבן;
ж יזען

с מײנע 
 אלם *מ
 נאר ט,

ב צי $

 מעהר ל
 תהעץ ט
איהר ;ר

אבער
־שאפט
אױד־יש

צו זיא
 ,עלצטע
 פאלגען

 גענוג ,ן
ד3>רי4 ע

 פיז ל׳ן
ען?

אפגע־
1וענדעי
גע??ל
טליכע
מיט

ן.עצה
יועט

איך
ריסמן
מיה

.יעק4

 ж אלפהער אהן געפאהכען מיר זײנען נעפט פ־וױיא מיט טעג צווײא
 שו;אים אומעךע צו נ־אלען ארײן ניט זאלען טיר גע׳שלאקען אלץ זיך’ האבען

 צוא שוין מיר זײנען אבעט־ געגען טאג ךריטען ךעם אויף דזע^ר/ דייא אין
 געװאלט נז:או האט שיומר דער ,פראג שטאט לער פון טדיער צים .^עקומען

 מענדעל ר׳ צו פליעף פעטעלם מיין געוויזן אים אץ־ האנ קיוים נאר פערהאל^ען
 מענדעל ר׳ ^ביר צום לאלפט איהר ״אל־ב : ג־ענטפעךט ארגז ?יר האט איטליש
 זעהער אי־ז איטליש ה׳ ךר דען ,שטאךט אין אכײן אייך איך לאז ,איטליש

;אהרען!׳ זײנע לײנגערען דער מענ גאט ,מעגטש אגוטער

בעזאנדערע )לי־א ^העטטא פראגער לעם אין געקוטק ארײן זײנען כזיר
 געפען אפגעשטעלט זיך האבען ж װאחנען( שעמעט האניען ױ-דען װאו גאס
 דעם צוא געכןעךט האט װעלכער מו׳־שר אלטיגעו אגר־ױם פרן טו;ער דעם

 איהם ײא3 געמעלדעט אן ?ж האט משלסים עי;ע פו•] אײנער ,איטלי־ש *ה׳
ж אועהאט גאס א־ויפין אשז צו עגא^ען3«-ויפ אלײי איטליש ה׳ איז באלד 

.ארײן ^טו-ב אין איהם צז כבוד וךויס מיט גיבעפןען אױין אונז
 וואפ אקוק גאר טוא / פליױא זײן צו גח־פען אב זיך האט.זיר !רבקה—

.ענם פון אמעקומן אשז צו• זײנען .עס געםט אטײעךע פאר
 או־גז האט אונ כו־ויא אגיעהךטע נעקומען צו אוט צו איז רײד זײנע ייף1א
 לאנגט דער פאלד האט זיא וועלכען אויף טיש צו-ם נעזעצט אונז ארג געגליפט

 ווירטה ךער האט װײל ןז?ר ,װענ װײטען לעם פון נז:או ,עךפךי^ען צו שפײז
טלויעךי־ג איז,ער לעזעפליב פישעת ,פליעף אוטער געלעזען איבער מענדעל( )ר׳

. מוטה ?רעהליכען ?־ךיהעךךיגען זײן פעךלארען אונ געװאךען

 טהײ.^רן אונזער פון פךיעף דער גז:או גט:?רײנ יץ־יעה אביטערע זעהר—
̂ר וועהרע^ד קאפז כי$זן קלע^ליג:שא ^ער.געזא;ט האט — פלײגד  צוזאמען האט .

 אזוא ,.יא - בו-זעם אין זיך צו ןעמאלטען איהם דזאט או-נ בריעף לעמ געלײגט
 אןנ שטײ^על1 מיט פול .זיײען זײא ,גײסטליכע .קאטויליישע דיא ישוין. זײנען

 מײגע אײ־ ט־רײפט ,אשז צוא געווע^לעט זי׳ך ערע האט ,־דא !ליםטשקײט
 װעט לא .ךען / געקומען מיר צו שױן זע;ט איהר ווי־א לעם נאך פרײנד יירגגע
 אשיטצ־ננ געפינען איהר וועט מיר אין ;וויסען בײזעס.ניט ישו-פ פון.קײן אייפ

ж אןנזער מיט צישמער איײ אין זיט־צען וועכט רחל טײערע , ל!־א ,אלילף 
 דיא אז — נעזא^ט 'ששײפלע^ד ,ער האט — ל1װא ווײם איך ,בעללא האכ^ער
 וויא בעפרײנלעט באלד ווערען ж א;דערע ךיא אײנע .זיך ליענען םײדלא־

 — ווענלענליג זיןד מיר צו• גיזא^ט % האט —פריינד מײן לוא אונ ,שװעפטעלן
מיעד ביןטךאך , ציטמער גאםט אלנזער אין זיטצען או: גוט אזוא זײן ?ייעסט
אב איצט אייך .ז׳שע געהט ,נא?ט לער אין ^זןעט שוי־ן איז איויך ,װעג פז־ן

טיר װאם לאס ,ע^דעגין מיר װעלען מאלגען או-נ ״עךטער אײערע יף1א רוהען
.הילף צו זיין נז;או וועט גאט אונ דאךפען

טיף הק( צרױימעד )דער
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 זעהר װירקליך זײנען מיר ךען ,ךײד זײןע געפאל^ט גאלד האבען מיר
 אוטערע אױף געלײגט זיך מיר האבען ק־וים אונ װעג פונם גיעײעזען מיעד־

• געעארען א^׳שלאפען באלד מיר ז־ינען ׳ נעלעגעי
א נע׳שלאגען איןער ךב .ךער אים האט —?רישד! ױמער מײן -ישטיל, ך

מאהל אלע װעךד .עוצעהלער לעם פון ישטיטמע דיא װיא ןעהענדיג רײד
א — ישװאפער א ;ןעמאלט וויא מיער אז־וא איצט אויןר ניןט ח האלבע ך

א,ינ אגןרוהען געהן זיך דױא דאןפםט אלזא , אװעק לא?ג ישוץ איז נא?ט
 סערען אוים צו פעלזאטלען אלע דא צוריק זיך מיר וועלען אלענד אין מאךגען

 צוא װאס בעראטהען אונז מיר װעלען ראן ארנ ,ערצעהלוננ לײן פון םו־ף לעם
גאסט מײן ביזט דוא וױיל ,היויז צו מיר בײא דוא בלײפםט אבער איצט ,טהון

דירה לײן זײן וועט וועלכעם אציטמער אעויץען ךיר וועט פרויא מיין אונ
 ךערװײל ישטאדט אין לעפיגען דא זיןר װעסט דוא װאם צייט גאנצער ךער איויף
• 'שלאפען לײג.זיך נעה

א  פרן אוג ךב לעם פו-ן ^ענומען אבשיעד האבען בתים בעייי ןרײא ך
 איזראעל מיכאל מאן װנגער לער אונ גענאנגען אהײם זײנען אונ גאסט ךעם

אמעוױזק איהם האט ךעביצין דיא וואם ציממער זײן אין לעגאנגען אכײן איז
- ;עװאױן א>ש;אןען באלד איז עט >• אין זיך לײגקדיג ארײן אונ

.2

^צוןג ע ^ז ♦ פאר

 אין ךב ךעם בײא זי־ האבען אבענד אין ,$אג אנלעךן לעם א־ויף
 , גאפט לער אונ געשטערן פו-ן פע^שען זעלבע ליא פערזאמעלט צוךיק ישטו-ב
.צעהלען לער צו א^עהײפען ווײטער האט איזראעל מיכאל

 טײן מיט אץ־ וואם ,בײא לער געלאזט איוים איך האב -געםטערן
 ארנ איטליש מענדעל ר׳ גביר צומ פראג פעךפאהךען.קײן זײ^ען רחל 'שוועםטער

 האט מאךגען איױף , נאכט .עלישטע דיא גינע^טיגט איבער ןאךט האײען
 האט ,עם וואם אלעם קארפיליש אברהם ר׳ שװאלער זײן צעהלט דער מענדעל
ם,' אין פאשךט  .עלוואלטעט װעלפעס אלנגליק 'שלעלןליכע דאם גלײך צ־ אונ ע:

 ;עפכאכט ארויף זיף איויף האפען ז.ײא וואס מיט לער עסטרײןד פון אלע'ױ-לען
 דיערט דאםד־ער האט אברהם ר׳ װיא ,גײםטליכען אפאנאטישען פון צארן ךעם
 Щ ,ווידהליך :.עענטןעךט האט אונ געװארען שראלןען דער זעהר ̂ער איז

 לער ךען ,עמטױיך פון ןךילער אונזערע אויף אלנלליק ים1א?ר וואלט
 פכײנד אונזעי פעלפאלג־ צו דזערן איויף ניט װעט אונ רוהען ניט וועט נײםטליכער

ען ניט זץד ערז וועט , צײט דין אין הר־שע הםן וףא אזו או-נ ,איזראעלן ןעם בעגי̂י
צו הק( צװײפער )דער



 אום װעלען װעט ער זאנדערען ,אלײן ױלען אײן אן גאר ז.יך זײן נוכןם צו•
 ךער אז .עצה מײן איז ראריבער אונ ׳לאנד לעם פרן יולען אלע ^ריינגען

 צוריק אושכןערן זיןי היפף זאל זעלןםט( איןד : הײסט )דאס איזראעל װגגער
 בײא נאו שטאט אין קומען ארײן צו מעךקיןען איויט דארף ?־ר גאר ;ענס ײן(ר

 ;>ר וועט ךאלט פון ,בעמערקען ניט ךאךט אים זאל כןיינער אום , נאכט
 האט ,עם איויב ,נןלישד זײןע מיט פאםייךען וועט ״עט װאם אלעם זאגען אן אונז
 באלרי ךאל.ער גײםטליכען דעם דורך אוננליק דאס געטראפען חלילה ׳שלן זײא

 / אײלעש מײן צױא ליגגיטץ שטאדט לער אין , שלעזיען פןין פאדזרען אװעק
 געשיר״ט מיר פו־ן איז אז.ער זאגען איהם זאל .אונ םשה ר׳ ראבינער דעם

 וועט אונ נעמען איויף גערן זעהר איהם ?ני װעט ךאן ,אייהם צו־ נעװאךען
 רכ דער ,אײדעם מײן װײל , איהם פרן פעךלאנגט ,ער וואם .ערפילען איהם

 נןענען אים הלך אפשר װעט , פילשט דאלטיגען דעם בײא ה׳שוב זעהר איז
 איהם וויל װאס גייסטלץלקײט דער פון פלײמ־ אוגזער ווערען געהאלפען
.טאן שלעכטעש
 אלעטען או־•;? איז זײן!׳יצה ■ / קארפיליש אברהם ר׳ ^עראטהען האט אזיוי

 / װעג אין געװעזען ישוין אי־ בין מאמען אויף באלד טאקי או-נ געפעלען
 אװענד־ אין אז אז־וי פערד דיא צולאזט שטארק האט יעקב אנטרײבער אוגזער
 פו-ן װײט שעה אײן איז וועלכער דאךף א אין אמעקומען ישוין מיר זענען
ס,  װעט .עס ביז אבװאךטען צוא אום אלגעשטעלט זיןי מיר האבען דא ענ

 איןד־ אלם נןע^ען לער ניש־ט ביך זאל .קײנער דאטיט פינצטער לעכט ווערען
 איףי בין נעדאנלןען מײגע אין פעךטיפט , פעטער מײן צוא ײן5 אוועק װעל

 זיך אולזקולןענלינ ניישט , דאךף ךיזען פון אכםױא לער אין געגאנגען ארײן
 געטרוננןען או: לרופפעשןײז געזעםען דאלט זענען װעלכע פיויערען דיא אויף
 מײן פון .עלװעלןט טיך אי־ האב באלד נאר ,געלעט מעשה בעת אונ ביר

:געשפרעןד א זײיעלן ליג:דערהערענ זײן פערטראכט
? עגס אין געטראפען האט עםז װאס יאאחים ,געהעלט שוין האהט —

 אוג כ־ןײטען אין געװארען געשמיט זענען ?רויא זײן מיט איזראעל רייכער דער
 איבעך־ האבען זײא װארום ,וײען .קײן געפילט אװעק ?לײך ז.ײא מען האט אזוי

 געבלאכט זײא האט ךיזע אונ קיךכע אונזער פון פריויא װעבטעלס ךעם נערעט
 עםז האבען אונ געמאכט טמא האבען זייא װעלבעס ברויט הײליגע דאס
 דער זאלען זײא אום מלינה ליזער פון ױדען אלע צוא שלקט צו-א דעש נאל
.שפעטען אב אונ מאכען ח־וזיק אויך פון

 האט !צונעמען ןייא זאל חח דער ,װךען דיא זײן זאלען פעלפלופט—
 3א האלען מעשה אזא — צײן ךיא מיט קליצקלינ גע׳שריגן אוים יאאחים
 אזוי טאר ._עט ,נײן ? ישװײמן נאך זײא זאלען טיר אונ יףךען ךיא געטאהן

!אויסטאלךען אלע זײא אונ נעמען צוזאמק אלע אש־ לאכיר ,זײן ני^ט
האט — .זײן נוקם זיןי זײא אן אלגעהויבען שיוין האבען לײט אוטעלע —

אדריטער ײק( «ױיטעי )רער
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 האבען אוג ה־ױז איזראעלם פעפאלען זענען זײא דען — ניענטוועךט ארריטעל
ן ךיא זעלפפט וואר וועלכער ,פכײנד א בזײנער אונ — געריויפט אוים דאךט פון אלעם
^וןען אז ,צײלט ךער מיר האט גע^עהן, איז מ?ושה די־א װאו• אלט דעם א־ויף

: ןייא פאלק ךאס נערופק זאמק צוא האט מאנאכען גײסטליכע אונזעךע פוץ .אײנער
נאןד זויא װעלפק גאט אונזער פאר ױלען דיא אן זײן נ^ם זיך זאלען זײא אום

איןד װעט אז.עם דזײליגקײט זיין בײא גע^װאךען נאך האט אונ ,גע^ענדעט האבען
אנײם טאבען הל א וועלק זײא װענן מצוה }ריױםע א פאר לעבענט פאר זײן זײא
א ,עס װאס אלעט רױבען אװעק וועלען איינ יז1ה יידישע פאךפלוכטע דאם פון ־. ך

.דאלט זיןד געפץט
ארט האט .עם װאפ פארשטײן ניקע;ט ין1ש איןל האב געשפלע־ ךילען פון

מײ;ע ׳ פערקיתלט נעײאלען מיר אין איז הארץ דאם ,יז1ה פעטעךס מײן מיט פאםירט
ןער נעפליןען שטעהן בין איף אונ גע׳שטאךפען אב װיא מיר זענען ^לידער אלע

 / אלט פונ׳ם ריהךק גילןענט ני׳שט מיך וועהטיג פאר האב אונ םטאטוע א וויא
פון געגא;גען אריוים בין ארנ טוטה ךעם יעקומען צוךיק איןד האב וױיז פיפליןי נאר
נ אונ עלצעחלט האב , שטאל צום געלאפען צוא באלד בין איך ,קלעט׳שמע דעי פון

געיר אױם דא געהײפען איהם אונ ב׳ױעןין זײא פון געהעךט האב איןד וואפ יעקב׳ן
1געגא איך בין אלײן א״נ צוריק אימלןעױן מיך וועל איך ייז מיר אויף ־ווארטען
ט שטאט אין געקו?ןען ארײן בגגיבה אלם דעמ אויגען מיינע םיט זעהען צוא א

 ךער אין ישפעט גענרג דאנן שיוין וואר עפז ,יז1ה פלײגךם מײנע פון חלבן
יןט3 האב אנער איך ,פײער נעפךענט הײזער אײךציגע אין נאך האט דאך ,.נאפט
אונגל הילך וועג ךעם געכןליפען אױם האב אונ ױלןעדזךט אוועק דאךט פו-ן מיןד

שװע> קװאךטאל/ ױדישען דעם אין געקומען ארײן ^ךליך בין איך ביז גאםען פינצטערע
זײא מיך װעט טאםער געשןאקען גיט ןיף אונ ןיכעל געװעזען עיק איך בין דאךט

אוננל או-נטער פון לבנה ליא געװיזען ארויפ זי־ האט װײל ךער ,ןענעעען יעמאנד
 שײן ד־ין פו־ן הילף דער דולך אונ ווענ מיין בעלײקט האט אונ יװאלקען ךיא

מיר טיפע מײנע צוא א.ינ — היויז פעטעךס מײן צוא א^געקומען ניכער איך ^ין
! אין ׳ געווארען פעלוושטעט גא^צען אין איז щ אז זעהן דער איך האב ^מעלצען

щ באךג.עלד אגריויסען מיט יאלקען צוביאפײנע ליא געפליבען נאר פון דער איז ! 
.ו אב ניט אונ ארט איײפין געישטיט צוא ישטײן ■ געפליןען איך בין אטריוימעגדער מיא

 איתעל־ מיך איך האב באלד גאר ,זעהען זײא וואס אויגען מײנע נעגלויבט
נאר זעהען איויגען מײנע װאם אלעס דאס אז אונ חלום .קײן ניישט איז ;;ם אז צײנט

שוין ךעם אויף װײנט צוא ביטער םין־ איך האב דאנן , אזיוי וויױקליך щ איז
ג רא מײן פון האב אי־ וועלכען אין הויז דאם — פלימל מײנע פון או-נגליק

 האבען ,עם וועלכען א־ן היויז ךאם ;לעןען :>לקליך גענאסען װאהלטהעטער
י<1פר אונגליק־ יעךער אונ ,(.ע^לען ם:)פןידענ װשלום מלאבי ליא גערו-לט שטענךינ

דיא דיזען פרן - לײלען זײנע צוא אהילף אונ אשיטץ געלװען דאלט ךזאט ליכער
עצט ] א ,היױז ןעם ״ מענטשען טהימןרע אמ ליבע זײנע אונ אהורבה געוואךק איז;

ךיא ׳ הט; ציײ־טער ר ד י
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̂רו אין ליגען לייט אךעגטליכע װאדויע ךיא רזעלפפט װיא■ .קײןןען אין פערקאװעט ?*פי
װעלפע• זיבד ךער פאר וןערען צוא גע^טיאפט װאלטען אונ מעלךעל #װערע ןא ׳ ט'ל

איז ״עס 1 .זײן .ני/צט וועט ךאס ,נײן אפעד ! בעגאגגען ניישט נאר זענען ךייא פאלק *ס
ו זיעגען דעל ױעט תמיד ני׳שט אונ וועלט דער איויף ף־כטעל ךא נאןד ײא’

פאױ ךך יש^־עלט פאר װעלכער טײפעל דעם פון נענ־רײיען זײא װעל אץ־ ניעט ,עס
אפשלאמגן ײא1 פק יועל איך צוא/ דער אמאנאך פאר נאך אוג «גײםטליכען נטאכען ל
. טזייט ךעם פו-ן איױפלײזק זײא אונ .ק׳־יטען ךיא ЭД, אס\ו

 דאם טינוט דיא פעללאזען צוא .?גךװענןט מי־ האגנען געדאנקען ךיזע אט
?רװוען צוא ,פרישד ?ןהײעךע מײנע העלפען צו-א זלך אײלען צוא אוצ ארט :אטזי

פון רע^־ען צוא ןױא העלפען גאט מיר ווע$ פילײכט קרעפטען מיי^ע ׳ טליח'לן
" ען3י>טלי; ח. ר צ ר ע ך

חולקה ךער איויף ^עגעןען פליק אהןרו;עןי^ען איך האב אמאל נאך ׳ ט?ל ש
פעךלאזט הארץ אפאלביטעלט מיט האב אונ ®ײץד מײנע פון נגען;געגא

נאך האט ״עם װעלכען אי־ן 'שטין־על ארום קלײן:א צוא געקו-מען צוא גיין ארנ לצעהלט
ארויס שיר צוא איז ,עס ,טהיר ךער אן א^עמלא?ט האנ א־נ פײער געברענט םײא א”

ארנ. ד;האנ אין אלאמפף מיט .קלײךער צוךיםענע אין אף־טמאנן אײן געגאננען איך №
- ט;,קענ דער נאלד מיך ,ער האט נעטאהן אקוק נאל מיר יף1א האט .%>־־ אלם ל.עם ]3

דוא וואס גאט איז געלל־נט !מיבאל טהײערער דוא/ ביזט ךאם — דעי ואי
לעם פון פעײאױען גערעטעט אלזא ביןט אונ היויז צוא ןעעעזען ני׳שט פיזט אבס עי
דײן מיט ךיך האט מען ךען !פכײנד דיי^ע געטראפען האט װאס אונגליק דיילד ענ

װאלטען געפי^ען געװען אײןי זאל מען װענן אונ געזו-לט ךאךט 'שװעלטער אךטאל׳
מײן / ^טוב אין מיר צוא ארײן קרם נאר ,ינען1ש’פעל ניט געץים אײך זײא ד!י? ט>י

ר ע ט • װעג ךעפ פון איויס אביםעל זי־ןד רוא אונ ,פלישד אונגללקליפער ^
צײלט דער ,גערופען אב מיך איך האב , נהום ר׳ ,אײך נעט איך — ^ײן 1'

מירי ײט2 יעס ךען , פרײנר מײנע מיט גע׳שעהן איז עםי וואם אויכפיהרליך מיר 'י$עט >
!,לעבען אין ׳ ר>ןא׳ו

זײא ארנ אללבול פאר אין.קײטען פעךנןאיועט פײלע ןייא האט מען — ד!1.?>ג
.ךער־^פיסה אין ,װיען געפיהרט.קײן אב ט̂י ני‘4

,^זמעלץ מיט גערופען א־וים איןד האב !שוין איף ווײס יאש , לא — ־אי.?על
זיך האט צוא ? געװאךפען ארויף זײא איויף מען האט בלבול װעלכען נאר זעסען

5I ניישט־ שוין’ זענען אולד לא^ד אין ךא ^ערעפטיגקײט ךיא געלאזט איוים ין1ש םדע
15 Гךיכטער ^עהלליפע _קײן מעהר דא ןיי ?

אלליקטליפעי מיט,געלד גערעט איןער האיען זײא ךאם / איז בלבול דער - האלען
אונ ןריויט הײלינע דאפ .קיר^ע דער פון געבראבט זײא האט דיןע או-נ ,פרויא ̂י־-לי̂ק

פרן ױדען אלע צוא שלקט צו-א האבען אונ געײעזען מטמא עפי האבען ז־יא ליזען י
Л שפעטען אב פרן דער זאלען ךיא לא^ד ךעם ׳.

 ארויםי דיא אריף האט װער אונ ? געשעהן איז.עפ אזוײא וויא אפער —
געלאזט ( הכץ צוױים־־ר )דעי
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וואם אלעס מיר צײלט .ךער , נחום ר׳ ,אײן־ בעט איך ? לבול3 ךעם ^עלאןט
גאךו .קיק גיט טיר פאר ?עהאלט א*נ װײםט איהר

 ממט דוא ךען ,האלצען נאנצען ךעם מיט איך ״עלפיל ״געןעט דײן —
פערבלײפען דא אונ ,דאגען פון אב בײןט דוא אײךער ווי&ען נןלאר איויף

 שלעביזע ךיא דוןך־ גע׳שעהן או;גליק ךיר.קיין זאל ,עס אום ניט דו-א זןע&ט
 אז וי פרײנר מי־ין ייײם / לעבען דײן יף1א אריוים ךא קוכןען װעלכע מע^טשען

 הײםט װעלכערי משלת איגנאצױש מאנאןי דעט מיט אקא^לשאפט האפ איך
 אמאל איהם מיט האפ איןי װײל ^ךגעבען זעהר מיי איז ךיזער ,פעטר

איגנאצױם אלש ־. געוואךען געװאר איהם פון פין איך וואס אט אונ ^עטאהן יטטס
וויא ךעש נאך ,מאל לעצטען 'ם3אי ,היײז אײער פוץ לעגאעען אריויש איז

 איז ^עטץ, זײן אין 'שװעסטער דײן גען:פאנ צוא ג.עראטק ניט איהש אין >נם
 צוא רופען פאר ?עהײקען תיפף האט ערי ,צארענדיג העלםט געװעזען

א ,חבריפ זײנע ןץד  גיעםטען ךעש טיט ןעװעזען טםיד ז_ײא ארנ מאנאכען ף
 וויסען ןייט :אבןערופען .זײא צו־א זיך ״ער דואט נא?דזער .קעלעױ, זײן פון ווײן

 אונז וועט וועלכע זאך אןא אונז ײא3 זיך געפי^ט щ אז , פרײנדע טיי^ע
 אױדיש — איז זאך טהײעלע דאןי־גע ליא פעלשאפען, עביגען3פ.עך א^רױסען .לןענען

א וייא שײן איז װעלקע ?יידעל  ריא ,רחל שײגע ךיא איז ך־זע / וועלט ך
 איהר מיט זאגאר שו־ין האב איןד , איזראעל רייכק דעש פון ?לימעױצע
 אין טרעטען ארײן זאל זיא געלעט איבער גישט שיר .זיא אונ ןעשסלעפט

 אייץ ךךינק אץ זיןד האט שטן ךער נאר ,אורזילא םאנקט מאנאקטיר ךעם
 זענען זײא ,פרײנד איהךע אנגעבראכט םיגוט ךער אז־יף האט אוג יעשישט

 אומאלמען געװאלט שוין זיא האב איןי ווען פולקט שטוי .אין געקיטען ארײן
 האןען ױדען שענךליפע ליא ליארם/ אגא^צער געװארק דאךט איז או-נ.עם

 אזא ,יז1ה זי;ער פון ולרפה מיט געטךיבען אריויט אונ אנגעזידעלט גוט טיץל
 ארנ ? לײךען ,עם ״קען ױער — פאלק פאר איודיש פון ען3הא צוא ׳שאנל

 ,בוישה ךער פאר זיין צוא נוקם זיך ײא1 אן ^עשװאלק איך האב דאךלבער
 וועט בךידער מיינע איהר נאר ווען ,זיין ט_קו.ם אנלאי שבױעה דיא װעל אונ
 ער ווארוש ,וויץ ;אך ארײן ?.ריגג / פעטי הער קוש ,הילף צוא זיין סיר

.היינט האבען מיר וויא דועלצער פעלביטעלטע אןעלכע אוי־ף װא־ױל ןעהר וויןץןט

 ךיא / ןלעזער ליא אין פלעישער ךיא פון געגאפען זיך האט ווײן ךער
 דיא אונ אנדערע דיא אן אײנע אנגעשלאגען מאל אלע דך האבען *לעזער

געװארעןי• שכור לעפט זענען מאנאכען
ק צוא װאש אײער.עצה זא^ט ,לידער3 מײלע איצט — א  האט ,ט

 מיך זאל איך אזזייא וויא א§לאן איייס נןלעךט , גערעט װײטער איגנאציעם
 זאלען מיר וויא אונ פרויא זײן מיט איזראעלן פער?לו?טען לעש זײן ניקש

פאר מאכען צוא אונ טײןעלע שײגע דאם חאפען ארויש דאלט פון גןענען
ם (рп צוײיטער )לער ע ד



 פי אגךערער אײן זאל טאג אלע אזם ,מאנאקטיר או׳מער אין אנײקוט דעם
.סאכק אװיןיט כןע;ק איהר או-;ז

/ םײנ^נ ײן1 געזא^ט סיקטו־ס מאנאןד ךער האט ,זיין גוט װאלט עסז —
 װעיען ?דוצוז נעלד פאר )אל וועלכער משט־שען אזא געפינען זאלען מיר זוען
 ^עמען יס1אר דאלט פון אונ היויז איזראעלס אין זיך ישטױלען אךײן צרא

̂ריויםען צוא זיין דאם ויאלט ;אובז צוא רחל׳ן  איזראעלן אלטען צום שטראף א
.פעךגעניגען אוןרוים צוא זײן עסײ וואלט א';ז אוג

גיע^פעךט: אונ קאפזמיטין געישאכןעלט צוא איגנאציום האט ךערויף
 צוא אזויא װיא ישיוין װײסען זײא ? ױךען ךוי?ןךע ךיא ניט דוא פןע^קט נאך

 או;ז ןאל אפילי,עס ווק אינ !אלעמען או;ז פאר מיירעל דאם בעהאלטען
 פעךהאלטען ,קענען זיא וועלען מיר אויב וױים װער ,ארבײט דיא געלץנען ^וין
 נןיץ איז ךאריבער ? ווילען מיר וויא באנײן ךןד אייהר מיט אונ אףנז פײא

 צוא אונ הויז זי;ער פלוצים איבעךפאלען צוא וויא דא ניט פלאן גײעסערער
א אויף אשגליק אײן ?ר־יעען  ױדען ךיא פ־ן אײגער ,דאךט פון מענ^ישען ך

 אײנעם געזיךעלט האט ,ער װאס מיט ךער גלויבען אוטער געישענךעט דאןד דזאט
 איהם אין נאר ניט זײן קם1ב או;ז םיר דאךפען אלזא ,ייסטליכע3 איהךע פון

ע אלע אין זא^לעיין אליץ, ש כי י כי  ;אר נישט וועט װעלכע א^קמה ;ױךען ^
 װעט זיא זאנךעוין ,פיהרען אויס זיא װעלען מיר ווען ,זײן ליב אלײן או;ז
 ?יז מאקםע ךער פון ,?ךיךער נךיקשליןע אומערע אלע צ.יא איעגענעהם זײן

 ,טאהן הנאה .?נס װעט פיךישט דעם זעליגיקט זאנאר אז־נ א>יםטאנןראטלע ךער
 האט קיךפע אוטער פו-ן נןרויא װעפטעךס דעם טײן.עצה: אוים הערט ;עצט

ערי װאס פאר דער םאן מיטין שטע^ךינ זיןד .קרשט אונ ישחנק דעם ליב
׳װיל זיא פיל װיא ט־רינקען צוא פעךנעניגען דיא צוא ניט איהר שטעלט

 איהר זאל מען װאס אלעה טאהן צ,יא געלד פאר גרײט איז פרויא ךיזע
 איןער ז\א זאל ער״ נז:או פון אײנעם זײן לישט אז־יך וועט דאױבער״ , הײםען
 ׳גם זאל אונ ?ריויט הײליגע ךאם .קיךכע ךער פון נעטען ארויס צוא כייךען
 מען דען פכײז, אגוטער פאר פעךקויפען איזראעלין רײבען צום שךאגען אװעק
 ,ןרויט ךעם אין ש־טאלק זיןל נעשהילען ױךען ךיא אז רײךען אײן איהר יועט
א אז װײם איך  וועלען דאן אוג ,טאהן צוא דאם וועךען ?זרוצה װעט פריויא ך
 ?זווא0נאט#אל מיט אונ פאליצײמישטער דעם םיט צוא.זאםען גײן נאך איהר מיר

׳ גירעכען פאר ךעפטען ךעם בײא פוגלןט ברעכער פאר ךיא חאפען צוא אים
ךיא שיוין או;ז װעט װײטער או-נ ארבײט אונזערע^עושטע זיין װעט דאס אט

 אלע אן זײן נו־הןם ^ענען זיןד זאלען מיר אוט טאהן צױא װאם לעךנק אויס צײט
• לאנד ךיזען פון יוךק פערפלשטע

 זיך האט זײא פון אײנער אונ מאנאכען אלע געפעלעץ איז .עצה זײן
.אבע^ד ךיגען:מאלגענ יף1א פיהרען צוא אויס דאס פאךגענוםען
אין פעטער רײן מיט וגעטךאפען דאן האט .עם װאס ניט וױיס איך

ב (рп צװײפער )דער ו ט ש
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 לײדער מיר האןען ןאם ;אר , צײלט ךער װײטער מיר נחום ר׳ לזאט ,?זטוב
 אץ זיןד האבען מאכםע געמײנער .ךער פון עולמ אךויפער וויא נעזעהען אלע

 כןארעטעס צוױיא אמ / הריז איזראעלם אתם פעלזאמעלט אבע;ד יענעם
 אץ ;גע׳שטעלט אב דאךט ןיך האבען אמ טױער צום געפאהךען צוא זענען

 פעיקאוועט בײדע ,טומע דײן מיט פעטער דײן געזעצט ארײן מען האט איץער
 װעכטערם דעם געזעצט אריץ מען האט ציױיטער ךער אץ אונ , ״קײטק אין

 ךיא גענומען ארופ האבען זעלנער אס־ ,פעךישמידט כ־ךטען אין יך1א גןרויא
 געגאנגען פאראויס איז ריפטער ךיא פון אײנער אונ זײטען אלע פון נןאךעטעם

 מען אז ארויפ איז אקול ,געפאלגט נאך איהם האןען .קארעטעם דיא או-נ
א בכײנגען װעט  בעקומען זײא װעלען דארט אונ װיען .קיץ לײך3 געפאגגעגע ך
ף ניהעף־גען די^ר א ר  אונטעךזוכוננ דיא געהאלטען נאף האט ביז ,^

 געהאלטען איויף עולם דער זיך האט #טו-פ אין פעטער דײן בײא )פליעךסטעא(
 געװארען איז ךאךט פץ געפיהרט ארויס ז.ײא מען האט קז־ים נאר ,רוהיג

 אווארף זײא פו-ן אײגער האט פלוצים אונ מאקסע דער צװיישען ל.יאךם א^רױםער
 געוועזען איז דאם ,הויז איזראעלם ®ץ אפע^טער אין אישטײן נעןזאהן
 אלע פון ה־ויז דאם א־געפאלען דיא זענען דעריויף נאלד אונ נאר אפי?נאל

 מא;אך ךעם געזעהען אויך מען האט מאסםע װילדער ךער ?וויישען > ןייטען
 זענען װעלכע ,קלײלער אנדערע אין ^יטעלט פאר חברים זײגע מיט איגנאצױפ

 גאנצע דאם לראכען צוא האבען ,ה;ײז דעם אין געלאפען ארײן י׳נךשטע דיא
 אלע מיט זילפער אונ נאלד ךאס קט:געפא איץ זעק אין האגען אונ מעבעל

 אוועק האט פאפםע ךיא אונ ׳געגא?גק אמעק זענען אוג ;נדעל^־טײנער
 צוא האבען , געישטעלט אב נא,ל זיך האט עסי װאס איבעריגע דאס ^ערויפט
 האר־ען .שךע אם אונ ה־ױזראטה גא;צען ךעם פו-ן נעמאפט תל א ארנ בךאנען

 איץגעװאלפק ;עפ האלען ,אלײן יז1ה ציפ העלצער זײערע געלאןט אוים זייא
 געבליפען נאד איצט י^ר1מ ש״ינעם ךעם פון איז אזיויא אונ ^רונך אין ביז

 זיך האט אלײן מיט דער דאך ,געזעהן שוין האקט דוא װיא ,יגרד אבאךג
 ציא ג.עדענקט נאך האט אונ בענוגען לאזען געװאלט ניט מאפםע ווילדע דיא

 מיט ניבעךנאטאר לער נאר ,נענענד לעם פון ױלען איבעריגע דיא אברלבען
 געלאזט ארוים האבעז אוינ ארבײט ךער פון גע^טעךט זײא האט ןאליצײא ךער

 אלפ אר־נ טאהן צוא שלעכטם יולען דיא פעךבאטען שט־ױי^ג אינ אבאפעהל
 יזע1בל דיא מיט ישטאט דער איבער ט:לאז צוא זיך האבען ךינער ^אליצײא דיא

 צוא זיך זענען אמ עזרא&ע; דער מאפסע דיא זיך האט / הע^ד ךיא אין זעפלען
.ןעװאלק ^עלעטעט אלזא דענען מיר אמ לאנןען

זיץ געענליגט גחום ר׳ האט נעזא^ט, פעטר מיר האט דאם אויך
געךיפט ךעם פאר וױען אין שטעלען צ־א פריץד דײנע װעט מען אז / ^ךצײלונג

 נ־א, — אי;קװיזיצמנ 'שרעקלשער דער פון ^עלצטע דיא — ,ג־שטליפע ךיא פון
פאלמ וועלכער ;ןע^־שען ךעפ פו-ן ם־ף ךעם , נןרײ;ד מיין ,דאך ווײנןט דו-א

אריין ר,ק( צױ"םער )ד»ר
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ד זײערע אין אךיץ ק  אונ ,אר־ױס גי׳שט זײא פון גא;ץ שוין זיך ךרייט ̂ער ,ה

אין , בלפול #רע?ןליכען אזא אין בעשילךשט זענען וועלכע ןוײ?ד דײנע בנןךט לייז־ער
ווער אונ ,האבען בסמנות זײא א־ויף נןען ווער א ׳ ןינד או?פעךצײהליבער אז.א איי’ זיןל

.ןעדלעךין זײא £אן ס!רעטע . .י !
с ; רען ,;עפליבען #טייל איז נחום( ;)ר מענטיש ךעי 'אץ щ איהם האט
אונ דואלז ןיין אויף געפאלען אר־ויף בץ איך אינ ,אטהעם דער פעךתאןט קאוועט
דער מיןד איך האנ באלד נאי־ ׳ צוװיינט ביטער זײער זיך מיר האבען בײךע ;כטערם
נאך אונ געמוטהיגט באלד מיןד האב אונ טאהן צוא האב איך וואם מאנט ךיא ען

ען אכג גענאעען אח־עק איך בין גיעזעגע^ט איהם מיט מיןז האב איף וויא ךעם לנ
ק מ ז • ייעג מײן א

האט אונ.קײנער ש־טאט ךיא פעולאןט איך האב לאנעאם אונ שטיל עקומען
אין אנגעקומק צ־ריק איןד בין נאכם האלבע אים אונ בעמערכןט, נישט מיך ;רזוכונג

יעקב דיענר ?זרײער מײן געװאךט מיר א־ױף האט עם װעלכק אין דאךף ךעם זאלטען
זיך מיר האבען טאג אויף נךעכען אנגעהויבען האט .עס אײךער נא־ אונ יודאכען
, יעצט װאר רייזע אומער פו-ן ציעל דאס , װעג אין ?עלאזט אררעק שוין אװאךף
,אײך מיט זעסען מיןד זאל איך אום , ליגניטץ קרפזען.קײן צױא פריער װיא ארם נײעזען
מײנע העלפק זעהן זאלט איחר בעטין צױא אײך אונ ראבינער הערר מײן אליי
ניעהרטער אײער געראטהק מיך האט .׳עס רויא אזיוי ,פרײנר אונגללקלי^ע מא;אך
דאךט איך האב ,אפעךד אונז בײא געווארען נןרא^ק איז װעג אין .שווער ;*זענען

נעגאננען אוועק אלײן בין אונ ךיענר מיין מיט ווא^ען דעם געלאןט איבער גאנצע
. הויז אײער צוא אנגעקומען ,ענךליך בין איןל פיז פוס צוא אלע

האט דאן אונ ,.ןגךצײלמג זײן גי^דיגט איזראעל מיבאל דזאט אזויא איועק
אין־שטאנד מער זײענךיג ניט אונ איילען זײנע רב ךעם איויף יפגעהויבען1א .ער ציא ;ן

זיך הענר בײךע מיט .ער האט ,שמעךצען דיא זיך אין איויפהאלטען צוא לאנלען
איהם האב.ען װאס ,אלע , צוװײ)ט פיטער זיך אונ געזיכט דאס ^טעלט פאר אך^ען
אויף.ד;ערע זיטצען געבלינען פעךשטײנעךט וױא זענען , געהעלט אז־ים במקער :ליבען

דער נאר ׳ טרעךין טיט פרל אעעגאםק זיך האבען איועען זײןןרע אונ ^עלטער יךז ט
ארויפלייגענךינ אונ מיכאל׳ן צו-א געגאנ״גען צוא איז א,ינ געמוטל/י?ט זיןד האט רב !א1צ ז

ים1גר מיט ^ערופען אב איהם צוא זיך האט אקסעל זײן אויף הא^ד דין טיט
אזיויא ניישט זײא או> פריץד נגער;יז- מיין ,זיןד מוקוהיג : רחמנות או-נ ליבע ילאזצ

בײא פאל ןאן־ ,יס1ר:ג זײער זענ.ען 'שמערצען בײנע אמת ,?עךצװײפעלט אלס1
אונ מע^טישען ךעם שטראפט װארום ,גאט צוא האף ׳. אראב נישט זיך לללןין

ויעל ציי׳ילף זײן םיר ודעט גאט ווק אז יפ1?ל אי־ ,אויש אוץר איהם העלפט ואצ :
 איז פירשט גוטער אונזער ,^רה זײער פון ?דײ?ד ךײנע אויסלײזען גיך איך

אז ןאך דייא ווײסט דאם אוג ,זיױםמוגד .קײ&ער ךעם בײא השוב זיײער ןײי
אויך גלײך צוא או-נ אײךעם אײן ״קײםעדם דעם איז אלברעכט פירשט אײ,ער כט;ךי

צוא ?עלץנען מיר וועמ ןים באלד וויא אלזא ,שטול ײן1 פו-ן ייוייש דער •אן .
о-«צוױיטעי ־ ) ק ק 2. מ ק ע װ ר ע



 ,עי וועט ,פאמילוע דײן אויף פי־רישט אר;זער פון כחמטת דעם עתועלןען
 נאר / געחאלפעןיװערען א־ויןד וועלען אונ.דיא פעךטהײךיגער זײער זײן ישוין
 מען נײגט אז־ױא וויא גיישט װײס איןר :יעצט איז ?זניעה ךיא וואם אין ^ט

 רעגיךער שלעכ$ער ני$ט.קיױ איז אמת״ער ,זײט אומ.ער אױף פירישט ךעם
 איז ,ער יװײל לײכטןינינ זײער אננער איז עדי ; ^אן צוא גיטס ד;ער ליבט אןנ

 ברײנגע?דינ פאר אונ )הצנוגים( װאהללולטען נאך פיל צוא ^עגעגיען אינער
 װאם'.ער באלד יער פאךנעסט ט^ינאולנינןעס זײ^ע מיט צײט דיא שטענךינ

 מיר ווען נאר ,איהם ״עס מא;ט ךער טען װען גיײז נאןל װעךט אונ צוא זא?ט
 זאל וועלכער מקט׳שען נאהיטע זײגע פו-ן אײגעם געוױננק .קענען זאלק
 זײן אן מאנען ךער צוא איהם װען צופאםען אב צײט גשקטיגע דיא וױסען

 זיכער אייך װײם דאן ,נעלע?ט איויף ךע?ט זײן וועט ערי ?ישעת שפרעכין פאר
 אזא זץי געפינט ?יוואר או-נ ,ווערען נעפיהךט אויס װעט פלאן אונזער אז

 איהש זאל.עס ״ער ווען אונ פיךשט פײם חשוב שטאלק איז װעלןער מענטיש
 אונזערר, גשעךנאטאר דער איז ךיזער — ,פרעלן געוױם ?גר װאלט ,פאךלײגען

 דער װען רעגירער פון ישטעלע ליא איוי־ך בעקרעט ;צעדליץ הײנץ גראף
 זיף נײא אכער איז גוןעךנאטאר ךער נאר ,א־ױסלא^ד .קײן אב רייןט פילשט

 רײךען אונ איהם צוא צוטרעטען צוא מענליך גישט גאר איז ישטאילץ זײער
 שנ־לעםץ איגיער צוא ג.עה^ען או?טער או;ז פוין זיך אלזא,קען װער ^א ,דאךיבער

זאך? ךער ?ןפוח איהם מיט
 גערויפען אב זיך האט - טאהן דאם וועל ,י3ל גיעהךטער ,איך —

 ארנ פי־ל זײער םיר פון האלט גובעךנאטאר ןער לען — טאיר שטאנצעל ר׳
 איז דאס ,לעטאהן אמאל איהם מיט האב איך װאס מ־טש ךאם געךעגקט
 פון י־וך^ים ךיא ^ע^לײפט איוים .זיף האבען עס אלס , 1414 לאהר אים געװעןען
 לודװיג האט ,ליגגיטץ אין ךעגיר^ג ךער פרן ירו-שה דער מיט ТШ הײנריך

 פאר גולדען טויןע;ד ןעפס ?רולער זײן צאהלען אױם געדאלפט צוױיטער ךער
 גאגץ זײן גענומען צו-א איהם בײא האט מלחמה ךיא נאר ,יררשה הלק זײן

 טײערע אלע ךיא אטשפון פאר געןען אװעק ?עמוזט ער האט ,לעלד
 פריוריך פון טאהטער ךיא , עליזאבעטווע פרויא דין פו-ן ^רעלשטײנער

 איהלע בעטעךנןט האט צעדליץ ^ראף ךעד אלס אוינ ,האהענצאללעק
 זײער אויך אלײן אלהם ?גם האט ,פון דער האט זיא וואס שמערצען

 ■ אונ פאלעץ אין זיך צוא רו-פען געלאזט מלןי .ער האט דאליבער , נעשמערצט
 ךיר איויף האב ״איןד :רעךע פאל^ענךע מיט געוועמ־עט מיר צוא זיך האט

 איך וויא אזוי אוג ,מאנן ארע^־לינער אײן פיןט תא אז זאגען געסעךט
 פאלערסט דוא וויפיל זאג אל» פילשט, טיין פאר געלד לײען יעצט וויל

 הערר מײן — .אמשפיוך פאר פאלעץ מײן געבען דיר װעל איןז אונ פראצע^ט
 פיאצעגט זעפם נאר איך וויל פעלד טײן פאר ,גיע^פעלט אין־ האב ׳ נךאף

איז ג_ראף ךער ,ךיר פון נישט איןל פערלא^ג מ׳שפיון .קײן אונ הומ־עלט פל
ט הטן( צוױיטןר )דעד ג י ו ט ש ר ע
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 :>ר ;ועט

 גאר ,
 סען ״יגט

 רעגיךער
 איז .ער

 ׳ײנגענדינ
 .ער װאם
 מײ װען
 )אל :ער

 זיץ אן ן
 זיכער לןד
א ול־ך  אז
 איהש !&

 ׳ ^ונזערר
לער ;וען

זיןד פײיא
רײןען ע

^םיעסין

ען פ רי ע  ג
 אונ פיל
 איז ־אם

 פו-ן שים‘“
 לודװיג ז

 פאר ־ען
 גאשן יין

 טײערע
 פרידריך
 איהלע

 זײער ך
 אונ־ ולעץ
ךיר >ויף
 איך ־ויא

 ואךעלסט
 הערר •ין

וראצענט
 איז יאף

ט

 א;געהויבק דאבײא האט געזיכט זײן או-נ הערענךיג דאם געוואיען ;עלשט;ײ;ט
א ווילסט ,,אזויא ,פלײד פין שטראהלען צוא  אונ ט;$ראצענ זעפס נאר ח
 ׳פטענלינ פון בין איך אונ , ו;עפלעגט איפעל מיץד ער־ האט ? אמשפון אהן
 ג׳עבק אב נאןד צוא ךער אונ פ.ראצע;טין נתי־םע צאהלען צוא געװאוי;ט גאר אן

 דאןד נעהמען מאנאסטירן ךיא !מאנ פאר איך וואס אלעפ אמקכון פאר
 זײערק אין ארײן נאןד ןעמען אונ מעהר נאך ארנ הונדערט פון פיאצע^ט 12

 יעצט , ?עזיצט לוה דער וואס זאכען טיץעךע אלע מיט גימער ליא מאקט
 ײא3 לײסע איך י• מאן אלקטליכער אײן ביזט דוא אז זיגנער יף1א איןד >ױיס
 מײן אין ארײן קום ,זילבער גולךען טוידענך זעכס פיל^ט אעןער פאר ךיר

 צוא היויז מײן פון פעךװאלטער סײן דיר מיט זיןד װעט דאךט ,^לײפצימער
 שמולנסען איבער מיר וועלען נא?הער ,זײן צו-א געהער .עס וױא ^זרײבען

 פו-ו געפאךטיגט אכ או;ז האבען מיר וויא דעם נאןד ,דאךפען׳ מיר וואס
 נ_ראף ךער מיר צוא ןיך האט ,גײן אוועק געװאלט שוין האב אונ .עכוק לעם
 תא ווײל ,מאיר שטאנצעל געפעלען זײער טיר ״בץט :^מייפלעך נערופען אב

 אלע אין אז וױסען צו ךיר אץד גיב אלזא אלנ ,מאן ארע^טליכער אײן בץט
 פיז נאר . בעטעך םיר פון װעפט היא װאס בק־שה .לײן איך ?נךפיל צײטען
 גיפשט איר יב1א , יעצט נאר ,גיזעהן ניט אים מיט נאך מיף איף האב אהער

 לעם ״עךוועגןען ןאל ̂ער בעטען פרװוען אים איך װעל נוטצליץד פאר מיך
 פלײד גרויס טיט איזראעל. פאמיליע ךער צו אשיטצער פאי זײן צו ?ירישט

. מאיר םטאנצעל פון נאטה לעם אפענומען רב דער יהאט

.3

ען װעװ־ ♦ אױערן האן

הישט ,פײעךטאג אגר־ויסער היץט איז פאלעץ אין פילשט לעם בײא
 פילשטן דער פון טאג געבולטס לער פאראד ̂רלים מיט ^עפײעלט דאךט :יועךד

 טוב יום דעם בעצײערען צו געפ.לײקט זי־ האט פיךישט לער אונ עליזאבעטהע
אויף געלאךען אײן האט ?גר וועלכע גלאפען אונ העללען לע?טע3 דיא םיט
געהעחטט דאן האט װאם .לןעלט ̂ריויםער לער אז־יף קרנקענדיג ני׳שט ,נאל ךעם

 זלך האפעןי װעלכע ׳ןען.1מע;? מיט פעלאג,עךט גערועזען גאס ליא יעדאןד• איז
 וועלען װאם לײט גרויםע דיא ןעהען צו אום פאלעץ לעם ארום פעלזאמעלט

 דיא אץ געפלענט האנען װאס ליכט פיעלע ךיא ,באל לעם אויף אנקומען
 דיא דורך שיין זילער מיט בעלויכטען האןען פאלעץ דעם פון זאלען ̂רוי&ע

אמטע ךיא יך1א פענצטער  אמעהײבען זי־ האבען באלד / דאלט פון גאםען נ
 דיא םיט האט ישטאט ליא אוינ באל לעם איויף געפט ליא פאהרען דאקען צו•

גי^טלינרךט לער־ פון ךיא,עלצטע גערואךען געלאךען זישען אהין דען נערוי^ט,
הם,־( גװייטצר )־דער



 אלע אויך נעגענד איהרען פ,ץ אוג ליעיטץ פוין שרים ^רעקטע דיא מיט
 האט .קײגעם או-נ ׳ ?עאמפןע אונ טשינא־וױקעם ,גענעױאלען , נבירנער:.עהרע

 איויף נןערז״אמעלט זייך האט שטאךט גא^צע דיא פמעט ,געםעו פאר ניט מען
 פעטראכטען צוא אום , נעפאהרען דוךך זײנען געסט דיא װאו גאקען ךיא

 איטליכער װײל ;עישטופט נךערן:א ךעם האט ״אײנער אוג נןלײךער כײלע זימגיע
 מאס*י> ךיא ווײל אונ ׳ »נימער ליא אין געסט ךיא געוואלט.זעדזען האט

 זײער אויף צײט ריא זײא פרײפען פאר אנלעקו-מען פליא צו יישען מע^שען
 וועלכע מײדליך אפעךזאמלונג פרן לײט יויננע ךיא אב לאכען דאךט , שט־שער

אוג ,זין־ ציוישק ישטיל גאנץ ױילען אונ ,קעפ דיא ^עביױגען אראננ האבען
זײן אין שנײדער .ךער אונ נאל זיין אין .געהען פאר שלםטער ךער האט ךא

 איױןד ישטײהען װײבער זײערע אונ פאליטיק פון פלוצים גאר לײדען שער.אונ
טאל אלע ווערען קולות ךיא ,נאלבאלען זי;ערע נאלײדען אונ לייליג גיט

שטארק ווערען טרײפען .קאטאוועס דעם מיט ^ילעכטער דאס אונ לרעםער
 זײא אונ געהט פאר זון ליא פשעת נא?ט אזומעללי^ע אין רריא פליטעלט פאר

 לעם פרן פערנעגעען שעפען אונ פעלד דעם איויף מאק&ע^װײז אויס ןיך צימען
.ארײן לעזיכטער ךי־א אין .זײא.גלײןד ?לאזט וואם״עס וולנד קיהלען

 אשײנער אנגעקיטען איז װארום.עס ניווארן שטיל ליאמאסכוע איז פלוצים
קלײדער לשע פון ,זײא צװישען געישטונןט ארײן זיןי האט אונ י^ליגג

דעפ מיט גײנג זײנע אלע אונ לאנד אפךעטי פון איז .ער אז מען >לע;ט זיער
 לי־יט אלטע דיא ׳ געװארען געבארען היא ניט איז לזר אז װײזט זיך בענעמען

 האבען לײט ױנגע דיא , בליקען פעלי־ואוגלעלטע מיט ןעטראכט אים האבען
 דולכ־ פשוט איהם האפין מײלליך ליא אונ פיעל.קנאה מיט גיקולןט אים איויף

 אומגעקוקט, ניט ״קײנעם איױף זי־ך האט .ער גאר ;אויגין זײערע מיט גענומען
איין גע׳שפלײט אויס ללגט געזיכט זײן אויף / פעלזאל^ט שטאךק איז װײל

אויגין זײנע פון ארויס קייקט װאש שחורה מרה דיא אונ ,טריױער פין ױאלקען
 ווער ?ךענען גיױאלט אים ןלאבין וואם אלע ליא איהם פון געטליפן אב האט

. אן קולזט וואנען.ער פון או-נ אי־ז %ר
 אלנגליקליכער אונזער וויא אנדעכער .קײן איז יימליגג ישײנער דער

 הײנטיגען נאןז אז געזאגט איהם האט םאיר סטאגצעל .איזראעל כיפאל
 < נפאטיליע ןיין וועגען פילשט דעם פעטען צעדליץ ?ראף לער וועט אלענד

 דער אין בלײפען צוא דואלטען אויף גיקע;ט ניט זילי( .ער האט לאליןער
 זיך ;ער דואט ,?רײנד זײנע פון גע?זרא?ט אלץ דואט .ער ווײל אונ , הײם

 געפינט :>ס העט־ װעלבעס אין לראף לעם קוגןען אן צו-זגעהן ענטשלאםען
• פאמיללע זײן פון שיקזאל דאס זין־

 עולם דער וויא גיןעהען ניט ער דןאט געלאגלןען אין ןיןד פעןטיעפע^ליג
 ךאלט פון לען ,אגאס פון וועקעל אײן צי פל;קען זײנע אעעװענלעט האט
אין אפאקעל מיט פאלאזיס געפארען איז אבײטער װיא געוויזען זיןז האט

ד ריםן( צוױיפער ורער נ א 1 ה
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 ♦ ?עךד טסי;ערע פיר מיט אקארעטע געצ־ויגען זיך האט אים נאך או-נ האנד
ק אננעהויבען ע׳ולם דער האט צעדליץ!׳ גראף דער פאהרט ״דאם ײ  / ^י

 ,ער האט , געשכײא דעם נאך אויגין זײנע געהויגיק איויף האט מיכאל אונ
מיט .קאךעטע ךער אין זיצט מאן שלא^ער אינ אהיויבער וויא זעהען ךער

א?עי ;באלד ?רײטע אלא^ע מיט אונ געזיקט אריםטאנןכאטישעס ^ךעל אײן
 איז ךיא.קארעןןע אלם — אויגען זיינע אמעשטעלט איהם האט.ערא־ױף ק׳וים

 דעם פון הויף ךעם אין פאהרקךג ארײן אונ געלאפען איבער אים יןארבײא
 פיעלע דיא צװישען געװארען גךען:פעלש,־ואו זיא איז פאלעץ גןילשטליכק

 גיפרע^ט האבען מעלכע םמאלע קריגען: צאהללאזע ךיא מיט .פײער פאקעלן
ךזגי זיך האט ״ערשײנונג ךיא אלם ,פאלעץ ךעם ארום  םיכאל זיןי האט גט:#

דולך גיקקט ניט זיך האט ״ער נאר אהײם צוריק אומקערין ניװאלט
 ען(קור צו געישטיפט נאך זיף־ האןן אלע װײל ,עולם דעם צװיישק ^טו־פען

 צוא זײא פאר ^געהויבען ^ךישט האט וועלבע צערעמגיע דער איויף
 געהאלטען זיך האנען קאל_יאםעןז אונ ^עקיפאזשען ,.קאךעטעם :עןשײנען

/ גײטטליכע , לײט ^רעקטע ךיא אוג פאלעץ צום שיטען אײן אין
 זײנען - שטעט פעו־שיעדעגע פון ישרײבער אונ ךי?טער ,שטאאטסמעננער

 יםע1;ר ךיא געמא?ט האבען.^ענג אונ באל אויפען געפארען צוזאמען אלע זיך
 טויןענדע פון בעלײ?ט װאר וועלכער ,פאלעץ פירישטליכען ךעם פון זאאלען

 טהײערע פרן ךעהרען אין געשטעלט אליץ וואךען װעלכע ליבט יועכסענע
 או?טעךהאלטן צו• אום געשפילט האט ארקעםטער הערליכער איץ .היעגלײכטער

 אונ לןלײדער טע(גע'שטיך גאלד אין לײבעט(נעך דיענר אמאםע אונ .געטט ךיא
 קץסטליכע פיץ אדלער אשנוארצען מיט הוטען כןעפ ךיא אויף טראגקדיג

 איבעמ.עגאנגע] אךזנ דער איז וועלפער פילשט לעם פון העךב דער - ארבײט
 טײערע געקט ךיא געטראגען אלנטער האפען - בראגדענבורג פאמיליע ךער צ,י

. פעכער גילדעךנע אונ זילבעךנע אין ?עט׳ראנקען

נען אן מאל ךךיטען צום האט גלאק דער אלס  ממיק ליא איז נעקלו̂-
 געװיזען זיך האט פאלר ,ט:ױעפינ זיך האט טלןיר ליא אונ געפליבען שטיל
 װעלכער פיךשט ךער - אים נאך אוג צעדליץ גלאף דער שוועל לער איויף
 װאר פילשט דער ,צערעמאגלע פילשטליכער גאנצעי ךער מיט פעךפו-צט ױאר
 רוילען שטאללןען דעם דערנןענט טען האט געזי?ט זײן פון ,נק:שלא או-נ היויך

 האבן אויגען זײנע פון אונ מאן העןשע^לען יעךען בײא זיןד ;עפץט וועלכער
 איינ / צײט פריעלליכר רער אין פעתעניגען צי ליעבשאפט ךיא ^עקן-קט ארויס

 , איהם נעבען .קריענסצײט דער אין העלדענמוטה דעם מיט ̂בו-רה ךיא
 עליזאבעטהא פילשטין ךי פריויא זײן א־ויןד באלד ארויםגעוויזן ןיך האט , רעקטס
 ךער מיט פילשט דער .נ_קײט:שײ איר מיט בעצויבערט אלעטען האט וועלכע

 אלע זיף־ האיען ךאן אוג געקט אלע ^עגריסט פריץלליך האיין הירשטין
אויפגעזעצט הק( צ״ייטער )דער
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 *■Л5 אנגעוזויפין זיך האט אל3 ךער אונ טיישען לא;גע ךיא ארום י^עזע?ט1»
.?רא?ט ^רעסטען ךעם

 אונ גןןװעק פרעדזליך אלײן זײנען װעלכע געשט פיעלע דיא ?;ויישען
ט דעם אויף נעפלײקט נאןד זיןד דיאןען  אײן אונ מאכען צויא פרעהליך פילי̂׳
 איץ דולןו מאכען בעליע?ט געוואלט איהם נײא זיך האט זײא פון יעדער

 װעלכע פערזאן אײן ;עפונען זיך האט אלע די־א ?װי׳טען ,שמײכעל‘ גיעזונדעךן
 ,שמחה ךער אין גענומען ?ןהײל .קײן כמ״עט האט אונ יעצארענט1 װאר

 ,מאנטל אװײשן אי־ן נעקלײדעט ארג ט:מ־זיכ אװײשש פיט מאן אױנגער װאר ךיזער
 ^רייגיער שטאט דער געמעזען איז ,ער ,ביט׳שען אמבראזױש : וואר נאמען זײן
 איז אונ גײפטליכע בײא געדי^ט ״ער האט יוגעך זײן אין ,ליגגיטץ פון

 פעזער אונ א^טאלצער גערועײן ?נר איז נאטור פון ,געװאלין ,עךצויגען דאךט
Щ щ , זטעלע אהויכער פו-ן אונ גאמען אגריויםן פון נעחלולזט נךג:£טע האט^ 

 באל דעם איויף געפוגען זיך האט י>ר דאש.ווען װאוט-ער _קײן איז דאריבער
 שטאךק. אים ערז האט , פילשט דעם ש^ײהלען אלע יויא געל>הען צו• האט אונ

דעם מיט נאר אונ כביוד, ךעם פאתינט }יט פשוט אים אונ געמען ?זקנא
דערקענק אלע וועלען צײט אקולצער אין אז ;עמרײקט: זיך ער״האט אײנצעען

 דיענט וועלכר.ער אין ליגניטץ ישטאט ?י־ײוזער ךער אין ווארום ,מאכט זײן
 / ייילען אי^ענעם זיין מיט סעלטען ניט אפיך^ט דאךט הןען לזלײפער אלש

אונ ,כאטהומ דעם אויש ?גלצפןע דיא פין אלהענגינ נאך איז ער זאנדערן
יש1א אים מען װעט ,װערען צו בעיײבט צײט אקוךצער אין ערז האפט אלזא

 איויפ ישוין זיך ער װעט דאן אונ ראנ^הלז דעם פרן אמי^ליד פאר ?ןלײבען
ע ,דינעלשא?ט פיעלע זײנע מיט פיךלזט ךעש פץ לאפען  , געדא;ה,ען ךז
 פאך־ איצט יך1איהם־א זײנק פעךלאזט ניט אמינוט אויף אים האבען וועלכע

 ניט זיץד .%ר האט , זײא אין פעךטיפט ^ט־אלק װאר ̂ער װײל אונ נעקףמען
 האט וועלכע ?יךש^זען ךער פון נעזא^ג דאש הערען צו אפילו אינטערעשילט

 , אךעל אמאליגען ךעם פון מ^הג דעם לויט כאהר א;צען2א מיט געזועען
 אךט זײן איויך ̂ער האט טאנצען גע^טאנען איויף זײנען ,געשט ליא אלש אונ

 זײער מיט געשט ךיא פון וױיקעלט ךער ביסליך צו זיך האט אינ פערלאןט
 האט דאךט , ציטמער !יעזונדעלן אנא^ץ אין אנגעקומען איז ̂ער ?יז , חיייש

 װעלשערךער יף1א קרעםלע, אוױיכער מיט ווינקעל נצטער;אפי אעעטראפען ןנר
 אדער ?יא?טין ^עפעם פון געדאךפט דואט ״ער ?שעת זע־>ען זיף פלע^ט פיל^ט

 .יעצט זיך האט עזטוהל ךיזער אויף ,או^ע^טעךטעךסייד ךעדען אײנעם שיט
ף ^טאךק זיןד ערז האט איױגען ךיא נדיג:פערמאכע אונ געדעצט ביטשען ע  פ
 האט אונ ;עחאפט אויף זיך ערי האט ?לוצי־ש . געדא״קען זײנע אין ?ןראשט

 צרא עהט3 אימעצער וויא העךט ךער האט ?ך ךען — געןזאהן אציטער אן^ז
 ,מענט׳טען לײב פון.זײנע אײנעם מיט רעלט פיך^ט דער װיא אונ איהם

 אמ געזי?ט זײן , מינוט ךזער אין געווארען טומעלט צו העקקט א.יז ביטשען
געװארען הק( (נװייטער )רער
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лומעהויבין з־*

 אונ געװעזץ
 אײן אונ ^בען

 אײן דיךך :ען
 ײעלפע נלזאן
 ,ש?זחה ךער
 ,מאנטל יוײסן

 ^זרייבער אט1
 איז אונ יליכע

 בעזער אונ נל
 שטעלע וויכער

 באל דעם ויף
 שטארק. אים י

 דעם מיט .אר
 דערקענק *לע

ט נר&ר ק  די
 / ווילען ענעם

 אונ ,אטהויז
 ים1א אים ןען
 איוים *פוין ׳ך

 / געדא^ען ;
פאל־ איצט

 ניט זיף ו.ער
האט וועלכע

 ׳ אלעל יליגען
 ארט זײן אויך

 זײער מיט ?ט
 האט ךאךט

 דער װעלפער
אדער דא?טין

 .יעצט זיןל אט
פעך־ טאךק1ן

 האט אוג ?ט
צוא ןעהט

איז נעזי?ט נײן
ניוארעןי

 צ־ האסטינ א^געהויבען האט דזאךץ זײן אונ נד:.װא ךיא וויא בלאם געװארען
א אים װעט ערי ווען פילשט דעם ״ע^טפעלץ ״ער וואפ,קק , .קלאפען  טרעפען ן

 זוכען אפעהיויןען האט ״ער ? אגנב װיא זיןד פעהאלטענךיג ציטמעו זײן אץ
 וויא געפרגען ניט מעהר אומןנליק זײן צו .ער האט , דאנען פון אר־ויסגאןג א־ין
 לעךװײל ,אן ;עצט קושט פילשט ךער װעלכע דרךןד טיהר אײנציגע ךיא
 אים צו■ געקומען אכײן נעהקטער אלם מעלש לײב זײן מיט פילצט דער איז
 אראב אמבראזױס איז האלץ אלןלאי־ע^דיג טיט אוינ צימטער דעם אין

 ,אװימןעל צוא גק־ראכען צו־א גניויןד אויבין איז אונ ישטוהל ךער פון נעלאנןען
 אויף זיןל אין האט אוג געוױקעלט צחאמען אכ־בויל װיא זיך ערי האט דאךט

 דער אץ ,בעמעײ־ןען ניט דא אים זאל מען אום אנןהעם דעפ געהאלטען
 אץ געקומען אלײן לייפמע^ט זײן מיט פיכישט דער איז'שוין מינויט זעלבער

 לײפמענטש ז־עם פון ישטשמע דער אין האט אמבראזױס אונ ציטמער דעם
. צעדליץ לאף:ג דעם דערקענט
— גלאף צופ געזא?ט פילשט ךער האט — פלײנד מײן גירעכט ביזט—

 אויף זיך אברוהען אהער געהן צוא גוט איז זיןד פלײהען געקט דיא װען אז
 פאר ניט דאןי פאפט ,עס ווארום מעהר ניט טאקי א^ער ,מינוטען אפאר

 צו זײנען ררעלבע ^עפט זײגע פאר ^עהאלטען זיןי זאל ערע שטהה נעל דעם
 װיל?ט תא אז א;טזגעז ראך מיר האפט ,פבור זײן צוליעב גאר ^עקו-טען אים
 דו-א װאם העךין מיך לאם פלײנר מײן רעד אלזא , רײךען וועגן.:עפעס מי־ר מיט

. מיר פו; ווילקט
ײן מ  .ע;ךליך איז ,עם - ניקטפעלט ^לאף דער האט !הערר גוטער -

 וועלכק נךר מיץ מאיר סטאנצעל ױזלען דעם ןעצאהלען צו• צײט ךיא ^עקומען
 זײן בעוויזען דיר צוא האט ערי װערער אױסנעישפראכען אים האב איך

 אדזער איז טעג אפאר מיט צוךיק ,טרײהײט זײן מיט ארעגטליכקײט
 אמק׳ום אןגעזוקט זיןל האט ארנ מאן װמער אױדיישער ענס פרן געקוםען

 פעךביטעט װאם געזעטץ ךעפ טראץ , דאנען פון רב װךישק דעם בײא מקלט
 דאס דען - ליגניטץ פון ט־ױעךין ךיא אין זיך צו.װײזען יודען פךעמדען יעךען

 פאך־ נעמאכט אים האט פכײ;ד זײנע געטךאפען האט װאם או-מגליק גר־ויםע
 איכער האט ער וואס דעלפאר טרעפען דא אים ,קען װאפ בײז דאם ;עסען

 מאיר סטאנצעל וויא אזוא , בלטל אפאלישען דולך זאקאן. ךעם טלעטען
 נײפטליכע דאמיניקאנער דיא האבין , גאט זײן בײא געשװאךען מיר האט
 האלען אונ מומע זיין טיט פעטער זײן גיהאפט איגנאצױם אמאנאך מיט
 צוא האלט ךאךט זײא אום װיען _קײן .קײטען אין געפיהלט אװעק זײא

 שרײפען זאללט , מיר דולך מאיר םטאנצעל ךיך בעט אלזא ,גיעשטראפען
 ליא נעפכײהען זעסען זאל ער־ ,עםטרײך פון אלברעכט פיל^־ט צום

 ריין דינען דיא דען ,הײם זײער אין ׳שטעלען צו• צוריק זײא אונ געפאנגענע
.עלפיל , פיןשט הערר מײן ,אויןד .דיך איןד פעט בי־ן אונ ,בלבול דעם פון

זײא (;רמ ציײימער )דער
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א  עשטרײך פון פיר׳טט לער אז וױים איך אונ ױדען לעם פון בקשה ף
 אויף טאהן אכ זאכען נו$ע צװײא װעסטו• לאן אונ פאלגען גע־ויש דיף װעט
 אשרעקליכען פון נפ׳שות או׳טישולליגע ?ניײא א?כא??עװען וועשט :מאהל אײן

 דאש פאר ווערין ?עלויגט אויך װעט מאיר סטאנצעל ױ-ד לער אונ טויט
. גיטאן ריר מיט האט .ער װאש גו&עש

 נאך געזאגט פילשט לער האט ו הײנץ ?ד,יפכ מײן ליןד פאלג איך גוט,—
 אן זאל .ער שלײבער מײן הײשען איך ויעל מאתען ,בעדע^קוןג אק׳ילצעש
 פיץד זעהר האב איך דען ,אלברעכט פיר$ט צום נאמען מ־ין אין שלײלען

 פערישאפק אונ טא?ט זײער אויף #קיפות שלאגן וועלכע נד;הע ?וואללי־גע ךיא
 ױלען אומגליץןליכע ליא .ןעהר בעדױער איך , זיך פו-ן שװאכערע ליא 'ש^עלצען

 זײנען וועלכע גיעצווינויער זײערע פון גיפײניגט נעבעןר ווערען זײא וויא
 גײא האבען פאנאטי־זם או•: שטאלץ זײער מיט ,װעלכע אונ פרן.זײא 'שטארקער

 בײא װעךטה זײן געװאלפען אראב או-ג פאלק ױ-ךיישע דאש ,עלנילעליגט נץ:נא
זעןр דענקט ליגניטץ אין אונז בײא ןעלןשט / איויגען דיא אין אלעמען

פרעמדער דער אז מיר זאגט האלץ מײן אונ װלען דיא טאהן צוא ישלעקשש
 לאנע• פו-ן לאבינער לעם בײא איױף יעצט זיף האלט װאש ענש פרן ױ;נלץג

 ניט אים װעלין טיר רוען שונאים ױךישע ליא פין אלשױידען גוט גיט װעט
.ישיטצען  ישרײבער לער דערוױפען ןיט חאטיש איהם פון זיך זאלז ?גס הלואי . .

.ביטשען אמבראזױס .  איבער פלוצים פירישט לער האט ,הײנץ אוים הער .
 מיר נעפעלן שכײבער ךעם פון אױפפיהרומנען דיא / נעשפיעך זײן לעביטען

ערי מוךא האב איך אונ חיטךע זעהר קמןען אויגען זײנע ,;יט ?לל גאר
ווארום וועג מײן אין אשטן פאר שטעהן ניט איז ״עש װען מיר זאל

ק זיןי שטךעבע^ליג אוג שלעלט אונ שטאלץ זעהר איז  אגרוישען נאך ך
 כײד אינזעיע לאמיר נאר , אב ניט זאןי נךן פאר זיןד ער־ שלעלןט ׳ גאמען

 צ,יא או-ט״קערק ארלז מיר וועלען יע?ט אונ מאל ;לעלט;א אײן אריף אפלײגען
.געסט אומערע

,צימער לעם פר-ן געגאנגען ארוייש לכאף דעם מיט פיךישט דער איז קיוים
 אויף אונ ארט ?עהאלטען זיין פרן געװיזען אריויש זיף האט אמבראזױם אלש
 .ער ךען — שמײכעל טיראגישער אײן באוויזען זיןד האט געזיכט בלארןען זײן

 נעזאטק יעצט האט האלץ זײן ,רײד .ןײערע אלע אוץטעמעהעלט זיף האט
 אײן מיט געןרענט אימ אין האט כעש דער אונ ,צאין פאר אקעםעל אין וױא

. פײער דועלעשען
 האט / שטעלצין גרויפע מיט נאלט דאזיגע ךיא דעךמאגען נאך װעקט—

 װיא אזוא , אים נאך ציץ ליא מיט לןליטצע^דיג פילשט ךעם אויף געזאלט
 , גלשיצט דיר פץ װערען וועלכע װךען פלו-קטע פאר דיא אויף אזיוא ,דוא

 מיין גערעכט זעהר ביזט אזי ,^עדעגקען צו גענונ נאך האבען איר.?גש װעט
 ביטשק שכײנלער דעם איבער אזוא זיןד זאלגקט דוא װאש פיךשט ליבער

װעלכער צװ״יםע־הטן( )דער

— 24 —



אן זאל
1т Т

 מיט ךיר וועט ערי ךען - פיהרו^ען אויף דינע מיט גיט דיר נעפעלט זועלקער
 ימגלץנ ױךיישער .ךער . . ,פעלשאפען ןסורים גענוג נאך אויגען חיטךע זיינע

 אט ! גויט זײער - ליגניטץ פון כאבינער בײם אהײם געפונען האט ענם פון
א גאסט צוא האןען ךאךט _ער װעט באלד  מאנאןד־ דער א,ינ ; פאליצײא ך

 איז ךאם אויך — אבלבול ױדען דיא אויף ,עסטלײך אין מא?ט אי־גנאצױס
 • • • ןעךעננןק צוא פלײםען.עם מיך וועל אוג רריסען צ־א ^לעבט ניט מיר פאר

 דער צו :געװינן װעט .?נם או;ז פרן װער זעהן מיר װעלין צייט ךער מיט ,א
 גיגןעלין אויגען זיינע װאס ביטשען ^זכײבער שטאט ךער אדער לודװיג פילשט

. פירשט דעם ניט
 צימער דעם פון גענאנ^ען ארוים כיטשען איז געדאנקען אזעלכע מיט

 פעײאזט פאלעץ ךעם אויןד ארום אװײלע אין האט אינ צאךע^ךיג העפפט
.אריין שטאט אין צ־ליק זיך נךיג:אוטקערע

— 25 —

.4

ב אין ^ראס־אינכןוױזיטאר ךעם בײא טו ^.

 דיא פון אײנע געמאכט הײנט איז וועלכען.עם איויף אךט דעם איויף
уפיז געלטאנען איז ,װיען נײעם דעם אין גאסק גרעקטע щ טען 15 ךעם 

 דעי פין ךיךה ךיא מױעל/ ^ךעלןליכער אונ א^ריויםער הו־מ־עךט לאהר
 מ־ױער דעמ א׳ויף נאר טהועןךיג אקרק ׳ ךין בית איהר מיט א^קמיזיציע

 האבען װאס טויעךין פיעלע זײנע אונ געװאךען פעךציטעלט ישיוין מען איז
 האט דא אז אנגעוויזען האבען ,אישפינװעבם וויא איהם ארום געצויגען זץי

 ארושגענגע אלע ריגלען איהךע מיט פעלשלאםען )גיהנם( העללע ךיא זעלבםט
 יער זעהט מו;על פעצטעלין דעם אין געפאנגען װעךט щ ווער אז , אזויא
 צײגע זײער אוג ׳ זיך פאר ליכט לעבען.קיין גא;צען זײן אזייף מעהר שוין

 דיא אײעעװאיצעלט זיך האט דאךט !ןילטיג זײער איז װײזו;ג(;אג )ךאס
 דאלט פרן ,מענט^ען דעם פרן ר^עיות רעכטע דאם מיט א^גערעכטיגקײט

 ישרעק איהר / בלוט מיט .עךד ךיא ^טײפלען צוא פאנאטיןם ךער ארוים איז
 געצוינען אויס האט זיא אלם ?עןט^ען טויז.ע;ךע איויף א׳ושגעישפכײט זי־ך האט
 גאנצע איהרע ג.עלאזט אוים זיא האט בעזאנדעךס אונ ,נעץ איהר זײא פאר

 אל־ם זיא האט נעמליף זײא אויף — ױדען פעךהאלוטע איהךע אויף לשע־ות
 )אכזליות( טילאנײא טםטע:או;רעכ דיא טיט צאךין שרעלןליכען איהר נעגאסען

. אוואךם װיא טרעטען צוא זײא אונ
 מו;ער אחאלבען פמעט נעםט פאר ייעלפער זאאל ?רײטק אגרויסען אין

 אגלײז« אלטקײט פ־ן אײנגעבויגען געזעסען איז ^טאלש או^טעךישטען ךעם אין
שטענךיגע ךעם פו־ן געפינקעלט האןען אויגק זײנע אונ מאנן ;ריױער

ײןןף3 הט;( *ײײטער )דער



 אונןערעי פיר פאר מיר שטעלען ;רײז ליזען ןייא׳ אין ?רענמ וואס פײער
 נךאפ־אינקװיזיטאר אלס אונ גײהטליכע דאםיניקאגער פון.דיא אלם.עלצטען לעזער

 ךעכטער זײן מיט געשטיצט וואר קאפףז ש:ן;ע־װײסער זײן ,צײט ;ענער פון
 אונ .עךד ךער צוא געלאזט אךאב געהאלטען האט״ער איויגק ךיא אונ האנד
א זאל ,ער אזויא וןיא פעלטלאכט זײער װאר ת, ךעם ניץ ךער ו  אמ

 צװײא ךיא אן פעךגעפען גא;ץ ער־ האט געךאמןען זײנע אין פעחמנןעגךיג
 אונ אונגעדולד גריויס מיט געשטאנען איהם פאר זענען וועלכע נײסטליכע

 אלטער דער האט ,ענלליך ,אװאךט .ע^ךליך הערען צוא איהם פון נעוואךט
 אײנעםפו-ן א־ריף אויגען זײנע אבשטעלענלינ אונ קאפףז זײן געהויבען מאגןיאויף

א :געזאגט .ער האט גײסטליכע צװײא ך
 זאל אייך מיר פון פערלאנגהט ,זאף אישװעלע .זײער בעטקט רו-א - ’
 שרה, פרויא ז.ײן מיט ענס פון ישראל יוךען דעם מאבט דײן אין געננען איפער

 לא;ג אזויא זײא אוג צאלין דײן אנ׳שטעך^ען זײא אויף זאלסט דו-א גו-ם
 פאר דעם מפוה װאלט אאמת זייא פון געהן דער װעקט דו-א פיז פײניגען
 , אפער געלענק נאר ענס, אין לעטאהן אכ האבען זײא ױאם פרעכען

 ,ישיטצער זײער איז ליגניטץ פון לודװיג פילשט דער זעלפקט אז ,איננאצױם
 ערז געבעטין איהם אונ אלברעבט פילשט אולזער צוא געשליפען האט ערז

 ישינןען צוךיק זײא זאל אונ העלד אונזעלע פרן ױלען דיא בעפרײען זאל
ם ײ ה • • •א

 איננאצױס האט ,זײן מוחל פאטער הײליגער ךער מיר זאל לעם איויף —
 כיטשען אמבראזױם ,ליגגיטץ פון שלײפער ךער ךען ,רײד זײגע פעלחאפט

 געהט דא װאס זאך גאנצער לער וןעגען שליפטליך אפעמאלדען מיר האט
 אויפמעלקזאם מאבען צױא געשטעלט אולטער מיך איך האב דאךיבער אוג ,פאר

 אונז נײא זיצט װאם ישראל, דיזער טעו-ת, .ךעם איויף פילשט אוגזערין
 אייך האט רועלפער ,מאנן אױננער , אפלימעניק נאך האט , געפאלגעז

 רולך :טעהר נאך אונ פעטער זײן פון לרעבען פאר .ךעם אין געגוטען אהלק
 װנגלינג דיזער ,?ךעכען פאר ןעם געטאהן אב פעטער דער האט זײן,עצה

 דאךטעע ךיא האבען ״עצה זײן תרך איג ליגניטץ געוואלין.קײן א^טלאפען איז
 זאל ̂ער געפלעלט איהם בײא אונ זײעךין פילשט דעמ גע'שווי;לעלט אפ ױדען

 ניט מיר דען זעולען ,וויךלןליןר ארג ,קרױןךע איזראעלס דעם נעמען אן זיך
 זי־ האט אויפװײזופען וועמע^ס איויף ? אויפען פון שמינדעל זײער ארױס

 דיא אויף טאקי ? איזראעלין פאר יושר אמליץ זײן צוא פירישט דער פעללאזט
 בע^לױלט מעהר .עדות .זײ;גר שוין איז אבער, - אלײן יוךען ;ענע פון ןנדות

 געזעלק צוא מיר טיט ללײך האט וועלפער סיקםטום מאגאך דעם מיט מיר פו-ן
? איזראעלין רעם פון פלעכען פאר דעם

צײלט? דער פיךשט אונזער אויך דוא האםט אלעס ןאם אונ —
לײןער ,פאטער ד״ייליבען טיין צײל דער איך וויא אזויא אלעס —

אבער הסןי( צװײטש־ דער1



 אונזעךע־ פיר
 אינקוויזיטאר

 ךעשטער זײן
 אונ .עךד ער

 ,אמת ךעם
 צװייא ךיא י

 אונ ונגעדולד
 אלטער דער

פו-ן אײנעם ף

 זאל איך שיר
 שרה, פריויא
 ג:לאנ אז־ויא

 פאר דעם ה!
 / אבער ;גק
 ,ישיטצער גר

 ערי געבעטין
ישיוןע] צוריק

 איננאצױס :ט
 ביטשען »ױס

 געהט דא וס
 אויפמעךקזאם

к אונז נײא 
 אויך האט
 דולןד מעהר:

 יונגלינג ־יזער
 דאךטיגע ךיא

 זאל .ער עלט;
 ױט מיר ךען
 זיף־ האט ען
 דיא אוייף ,קי
 בע^לויפט הר

געןעריען ציא

 ? צײלט
 לײדער , ער

אבער

 ע־וין איז אזוי אונ נײ>;טפעוט, ױט גאר ןײא איויף פירשט דער מיר האט אבער
 -3א איז זאך( )^קךליכע אפשײא דער זייט ;עגאנגען אי^ער מאגאט ץװײא

 —,געפליןען פעלאוטלײניגט איז ?לויבען כיינער אוןזער זײט ןעױאךען/ נעטאהן
 א^זערער פיך$ט ךער ךען , פעשטראפט ניט ךשעים דיא מען חאט נאך אונ

עט ךארימיר ,רײד מײנע ניישט גלויפט  ?רװוק זיף זאלסט פאטער דיך איך ן
 ענען(כר .ני#ט וועט,ער ךר דען , פיךישט אוטער פיט רײדען איבער אלײן

зк אומערע דוךף וועךין ;עפיהךט אױס אלןא װעט וױלען גאטעם אונ זאגען 
.העןד

 דערויף היר האט פיךשט לעל וואם וײזאגט *טוין ךיר ךאך האי איך —
 כעפוילען האט ערי גערופען, אג זיך ?ךאס־אי^וויזי^אר דער האט ,גישטפעךט

 פײניגען הלןד ני׳$ט גגענע:געפא ךיא פו-ן אמת דעם בעקומען אתים זאל מען
 וועלי; זײא װען דעםאלט נאל אונ טאהן אן זײא יםורים ̂טום אהן אונ זייא

/ גנךעכען פאר דעם אין זיך ]ײן מלעדה צוא ;יט אײ^שפארען ^טאךק זיוד
הער נאר , סיטעל אלערלײא דולך צוא דער צווינגען ,קענען ז.ײא םיר וועלין

 אויםישטאךענךיג געטאהן אגעישלײא פלוצים זהן דער האט — איגנאצױס אויס
 פיר^ט דער אז וויפען ;אלכט - אועען פײעלךיגע צװײא זײנע איהם אויף

 т חשק ^רויםען דײן איויף אוג א־^נעדולד דײן אויף ן.ײער זיך װאונדעלט
 ןעטרעפט, וואם״עסמיך אונ ,ױךען געפא^גענע דיא אויף צאלין ךײן לאזין אויט
 ,עלגעניען בי־זט דוא װאס .זײער װאונדעךט מיף אויך אז לײגנען גיט איך וועל
.פליפטראסטיעם( )איס לײלששאפט פי־על אזיױא מיט ןאך דער צוא .  אונ.. .

אז װערין ^עװאר װעל איך וןען סיקסטום אונ אענאצױס , אײ־ צוא חעהע
כ׳ײליגען אימער צוא .ל^אה אײעי אונ ןע^װינדעלט נאר מיך האט איהר

 פאר צױא נאר אײןד פײא איז מיגוט דער אין בעװײ.זט איהר וואם גלויבען
 פיהרען אויס ענען(נ איהר דוךך זאלט איהר אום ,איוינען ך־א מיר ןלענךען
.געפאעעגע ךיא אן מה(נר פעלבאךגענע אײעלע

 מיט וןיא געװארען גע;אגט ארויס זעגען וועלכער כײד, דײע פרן
 צוױיא ךיא פו-ן געזיכטער ךיא יעױאךען פלאם זענען ,אדאננער-ישטימע

 טויט ליא פרן נעווארען פעלציטערט זענען אללים זײערע אלע אונ מאנא^ען
 האט באלד אנער , םינוט ךי,זער איויף בעפאלען זײא איז װאס ע^עש(שרענ

 אקעגען אב,ענטפעלין ,עפעס געוואלט האט אונ געמוטהץט איגנאצױם זיך
 האט. ̂ער דען ,געישטעלט דארײן איהפ האט וןיזיטאר(נךאם־איגל דער נאר

 האט .ער וועלכע רײד שטלײגגע זײנע אויף געהאט הרטה אלײן באלד
:געליץט צוא באלד ד,אט אונ מויל ײן1 פוי נעלאןט ארויס אונןעזאגען

 איךי גלויב װײל ךער אןער ׳ נעווארעגט טרײא נאר אײך האב איןד —
 זײט אונ , בלידער / פערוהיגען אײך איהר טעגט דאליבער ,נאך אײך

זײא פאר^ט אונ נעפאמענע דיא צוא וזפיםה דער אין אריין ;ערוט , ןנהלליך
ך הטן( צוריטער לדער א נ



 פראטאקאל אין פעל׳טלײבען >ועמ #רײבער מיין או׳ג ווילט איהר וויא נאןד
.צ׳הען אריויס זײא פרן וולט איהר וואם אלעס

 דעם פיר פעךנײנט װעלטעל/ אהן ,שטי־ל זיך האבען מאנאכען בײדע
 נעווארען פעךמאקש איז קיוים , שטוב זײן פו־-ן געגאנגען ארוים זענען אונ גרײז
 ז_ײן צוא גערופען אכ יעןטיל זיך האט איננאצױס אלס זײא נאך טיהר ךיא

: ;עזעלין
 ײאנצער ךער ױישט נאןל איז אלטען ךעם גײא סיקסטוס, איױס, הער —

 הלילה זיף־ זאל ער־איהם פאר היטק אייפז מיר דאךפען ראריבער / גענועפט א־וים .נזיוח
 ליבע לײךענשאפטליכע ךער פון אונ ננקען;געדא אומערע פון װיםען ךער ניט
רחל׳ן... ישײנער ךער צוא

 ארום איויער, אין אײנגעריוימט סיקםטוס איהם האט ,שטיל שוױיג —
 ךיא איויןד ;אפילו האבען דא װארום $רעק, מיט זײטען אלע אויף זיך קוכןענץיג

.איױעןין ווענד .  דואט אלטער ךער װאם צימער דעם אין גײן אי״ין לאמיר .
י װעלין ,געגעבין אב אונז .םודות אונזעי־ע איבער דאלט פעכאשהען זיך מ . .

א, —  קומענךיג ארײן ױזאגט סיקסטוס האט זיפער ישוין מיר זענען דא נ
 וואפ גײעסען ךיא מיר צײל דער .יעצט צימערי/ זײער אין איגנאצױם׳ן •מי־ט
.פלאנ פון געבלאלט זיך מיט האםט דוא

 מיט טענטפעךט איגנאצװם האט ,נײעם ווי־פטעע .ןײער זענען דאם —
 ישןין איז נעץ ךיא , פרײד פאר העט־ דיא ;עריפען זיך האט אונ אישמײפעל

 , פאעען זיא סיר װעלץ באלד אונ טײבעלע אוימער פאר געשפרײט אויס
 פו-ן טלי־ט דיא ^טדעקט האט עבערהארד שפ;אן אימער אז דאך וױיםט דוא

 געליטען איהם איז לופטיגקײט פרויםען זײן מיט אונ יעקב ,מישרת איזראעלם
 אהער .איז משלת( )ךער אז.ער סישלת דעם פון וועךטער ציהען צוא אריױם

 נאך אום רהל׳ן מיט מיכאל פון באפעהל ךעם איויף פראג פו-ן אנגעקוטען
 / ®ױיגד זײערע פרן מישפט םוף ךעם װערי־ן נעװאר צוא או-נ פאךשטין צו-א
 שוין מיר איז שפיאן אונזער פדן יך;עה: קלײנע; ךיא אונ געפאטענע. ךיא

 זייא וויא געהן דער צוא אונ פראג נןיץ אפלײזען זאל איף אום גענו-ג געװעזין
 קומען אלײן צו-א אנגעקומען ?ךץג ניט מיר אי־ז ״עס אטת ,דאןט זיך געפינען

 אפיקיוךסים ךאזיגע ךיא אונ פיל .זײער דאךט זעגען הוםיטען ךיא ווײל פלאג אין
 פעךקלײךעט מיך האב איך נאר ,גלוחיען אוגזער פון שץאים ךיא ד,>ןי ׳זענען
 געפונען מיר האב אונ שטאט אין גיקרמען ארײן פישלום בין אונ אביױער פאר

 לער ײעלהען פון ,בעפעדיקטען ךיא פו-ן טאנאסטיר ךעם אין מקלט יאמקיום
 םוד מײן געװעזין ?זגלדז איך ר!אב איהם / פליער װגקד טײן איז ^נלצ^ער

 ?.עכןאנטען אזא ניט ערע האט צוא ט3ג_עפלע ^לײף צױא איהם דואב אונ
 צוא / ^העטטא ױלישער ךער מיט זןין פךעטד גיט זאל װעלפער סענטשין

ךעם טיפ מאנאסטיר ךעם פרן טאקי ,גיהאט אזעלכען ערז ראט גליק שיי•
נאמען המ( צוױיטער

— 28 —



דעם פיר ו
с געיוארען 
זײן צוא ן

 לאנצער ער
 הלילה זיןד ‘

ליבע ליכע

 ארום לױער,
 ךיא א־ויך ו•1

 האט :לטער
•םודיות נ . .

 קומענךיג ײן
אם1י יעסען

 מיט צפעלט
 ין1'ש אי־ז ;ץ

 , פאפען :
 פו-ן טךיט א

 געלילגען הם
 אהער איז

 נאך אום
/ פרײלי וע
 שוין טיר ז
 זײא וויא ־־,ן

 קומען אלײן
 אפיקיולפים ג

 נןערלןלײךעט
געפוגען נזיר

;ועלבען:עי
 םוד מײן זין

שען  פערןאנ
 צוא / :טא

 ךעם טיפ ד
.אמען

 פאר אונ,עלסט איטלעס ױדען בײם געלילט האט וועלפער ,קיליאן :נאמען
 דיזען ,י אגנבה אילער פעלטליבען דאלט פו-ן אייהם מען האט טעג ?יטליכע

 נעפונען איהם האט װײל,ער געװעזין ?ןקרב פרײט־ ײלעלד מײן האט קיליאן
 עס װען יוךען ךיא אן זיין _קם1נ נקענען זיך איהם הךןד זאל ניטצליך.ער פאר
 ליבער מי־ין פאר, ךןל־ ^טעל יעצט אונ ,^עךללוסטען איהם זיך וועט

 פון העלט ךער האב איף אלם געווארין בין אץ־ .עךפלעהט וויא םיקםטוס
 געפינט / זיא זוכען אונ לילען מיר װעלכע רחל שײנע ךיא אז קיליאן דיזען

!הויז איטליסשעם אין זיך
 גלויב איך אז אזויא מעךקוױךליג געגונ וױהןלץר איז גײעם דאם —

 ̂ מויל אײנען דײן פון אלעךין אײגענע מײנע מיט .עם הער איןל אז ניט ?ז_עט3
 מיט זענען מיר גליקליך וויא אך ,?רײד פאר לערופין איויס םיקסטום האט
 אבער !האפנוננען אונזעלע יעצט איז ,עם ?רויס װיא אונ צופאל טײעוין דעם
 אין געפאנגען זײן שיוין פילײכט זאל.ןיר ? ברולער איהר יעצט זײן זאל װאו•

? ביטשען שלײפער ךעם פון ליגניטץ
, גיזאגט איננאצייום האט ,געמײלט אזיױא אויף ^חילת האב איך _יא —

 לעכ פ.ץ העלט דער האב איל אלס גיײאלין גענוג.?נלשטוילט דאדולך בץ אונ
ך איז אז..ער קיליאן  מיטיזײן זאמען צוא הויז אין איטליםשען בײא גאר אצו

 יויםען ציא אזאך ליב האט װאם טש:מענ אזא איז קיליאן איער / 'ש־ועלטער
 אונ הויז ;ענעם צוא גענאלגען אװעק איז.ער , קלײגיגקײטען: אלע מיט געניוי
 גיהערט ,ער האט טיהר דער אלנטער אויער דעם לעשטעלט■ א^טער האט
 גיקויטען איז ?ךיכטאװ דער אזויא וויא .ערצײלט איטליסשען דואט מיכאל װיא
 )אין שטוב אין רב צום / ביטשען שלײגיער ךעם פון באפעהל דעם דוךך

 ניט דאךט ישלן איהם .ער האט ,מיכאל דעם ארעקטיךען צוא אום לינניטץ(
 טליט זײנע פארישטען צוא נאך גוט א^געהויבין מען האט נאללער ,ניטראפין

 אוספײעט האט שעדליץ הײנץ גובערנאטאר לער אז גאעען ךער מען איז
 ךער ישוין דואט דארט אונ / הויז אין .זיף־ צוא נג;גלי;נ:ױ דעם נעמען צוא אריין

 איז אופן אזא אױף אט אונ / ציטלעטין צוא גיהאט מא?ט .קײן שױיבער
 איז או-נ הענד שרײפעךס דעם פון וןעלין אנטלינען צוא נ״עליװען איהם

 גאנצין זײן לאזען אוים נעוויס שלײבער דער וועט יעןיט ,פראג אװעקו-מען.קײן
 גינומען אלײן האט ̂ער וואס פאר .ךער ראבינ.ער דאךטעען ךעם א־ויף צאךין

 ךאךפין מיר ,ציעל אונזער איז דאס גישט אבער ,יולען אפרעטדין זיןי צוא
 איהר ין.ענטלעלט1'ש האפין מיר וואס רהל׳ן שײנער דער פון 'שט־עהין ^עמער

 האבין צײט נאןל ויעלין םיר אונ ,אוחערע זײן שױן זיא װעט אלזא ארנ איט
 לעם מעגין שוין האב איך ,געשעהן זאל דאם אזויא וויא באקלערין צוא

 ווייל דער ,,ענצ^ךע^ען שפעטער ליר װעל איך װעלכען פלאן אפאךטיגען
 איבער ניט שיוין זײ .קענען פלײלט ; גיפאלגענע ליא צוא גײן ארײן לאטיר

,ווילען מיר וױא אזויא זײן מודה זיך וועלין אונ ארעלט לאנגען דעם טלאגען
( צוױימער )רער ק ה
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 — זיין מולה זיך וועלין זײא יב1א — צוא ךער אויך אז סיקםטוס װײס אבער
 ׳ הע?ד אועערע פון וועוין אןטרוגען ניט זאל רחל אזיויא וױא אײן״עצה איך האב

אונז טאקי• איז ג;ענ?זפעןט ניט מיר האט פיך׳-ןזט דער וואס דאס אונ
 איהךע פוץ לעפען דאס אז רחל׳ן זאגען וךעלען מיר נאלד מיא ךען — ,לטובה

טאהן זײא מיט מעגען מיר אז אז־ױא הענד אונןעךע אין זיןד ך׳גפי־נט ?רײנד
זיא יוען ?ע?יײק ציא זייא ל5'שטא אין זענען מיר אז אונ װילען טיר וואם

.װא>ש אוטער ?גלפילען נאר װעט .  ליא צוא פאלען ז;אונ זיא װעט דאנן .
איהר פון װעלען מיר וואס אלעס קאהן ליב צוא ז:ארנ וועט ארנ פיס

• נןערצאנ^ען
 מאנאלען בײךע ךיא פון מיילער דיא נןןיטט פאר האט געלעהטער אװילד

 אנדערין צום אײנער א־ויגען ךיא מיט נעװאו^קען צוא זיך האבען זײא אלם
 ליא צוא געגאנגען אװעק זענען אונ צימער ןײער פעךלאןט האבען פײךע אונ

. לפיםה רער אי־ן געפאנ^ענע

.5

סה ךער אין .אי;לןוויזיצ:ע דער פון תפי

 פעושפאךט האט זיא װעלפע אין אעקוויזיציאן ךער פון תפיהה ךיא
 איהר נעגאמען איויס האט זיא וועלבע אריף מקטישען ליא לןלבניות׳ איהךע
 זעלפען ךיזען פון עךלעז ךיא או;טער אײל אטי־פע פון בע׳טטאנען איז ,צאךין
 א^רעלןליכע ,_קאפיטיל פאךיגען אץ מא;ט דער האבען מיר וועלכען מיױער

 זעלען װאס או^לילןליכע ךיא ןעךענןט האט אקבר אין וויא ,פי^־טעתע׳ט
 אכײן ניט הא>יען טירען פעלשלאםענע ךיא ךען ,געפאעען נעזעםען דאךט

 פון וועוןד פײכטע ליא אוינ ,זאנעללטכאהל מיניעקטען .קײן אהק נעלאזט
 װאלט לופט אפעױטטיקטען זיך פון גענעןען ארויס האבען װעלכע אײל דער

 זיץ ניט זאל ̂עם װען .ער^טנקען ט׳ויט איויף או^גלקליכע,קענען דיא געוויס
 איײן זאל .עם װעלכען דוךןל װאנל ךער אין איויבען לאן־ אקלײן־שמאלער

 טיראנען ךיא ראגקען יא דען קאנןז ווער אבער ׳ לופט אײן.עטװאש קופזען
א פק לעןען דאס לײנגער עלהאלטען צוא אום חשד רעם פאר  ? קליכע:או^לי ך
 צוא וויא צ'טאךבען צוא מאל אײן איױף זיין בעסער פיל זײא דאך וואלט .עם

■ .קבר פץצטעךין ךעם אין ו_ױיז ליף1בי? אוישנעהן
 ישראל ר׳ אלס געלאפען איבער איז מאנאט לרײא פון לעהר ש־וין

 מאל אײן תפיםה, 'שךעקליכר דער אין דא זיןד געפינען שרה פר־ויא זיץ מיט
 זײא האט מען בשעת גליפינט טיהר קוןעךנע ךיא זײא פאר זיף־ האט נאר

 װאס לאך איויבער^טען דעם לורןר מעהה ניט ארער גע^ראלט ארײן אהין
מען האט ,לעמן זײער .עןהאלטען צוא אום לופט פריישע $ױיק פבײגגט

ןײא הנן( צװײהער )ד;-ר
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 מיט ?רויט פעךדארט :שןײו צײ^־ען געוןיקע אין נעװאךפען אךײן ןיא
 אוג ןארנ םיט געגעםען זײא האןען אזיױא אינ ,װאםער ^לעהטעס אקרו-ג

 צו& ארויםרופען זײא װעט מען ?יז געװאךט אונ טוםעל טיט געטיו-^קען
 נאןד או-נ מאנאט ךרײא פון מעהר געגאעען איגיער ין1ש איז אבער,עש גערילט׳

 מען װאס אין ניט זאגאר וףיםען אונ דאנען פו-ן ארויפ ניט זײא טען הינןט
 דער פון פאוגעםען אונ אמעשטאךבען וויא זענען זײא זײא; ביע^לךיגט

 אזיױא דא נעװאךען פעןמיקפט זענען זײא םײלען גיט א^דעךש - װעלט גא^ער
 שװערע מיט װאנר ךער צוא געכןאװעט צוא ,טויט זײער אין ייז זײ>ע; צוא

 או-נ פינצטעךנעש' אײגיינע ךער אין געןעסק דא וױיינ אונ בךאנן יענעז .קײטען
 זיך 1הא?> זעעלען״ זײעךע נאר אנדעךין דעם אײנער געזעהן גי^ט האניען

 אועעדו-לד דער ווען אונ .יםוךים ?רויםע זײעךע אין יעגעגע;ט1 זאיזען צוא
 געגאסען אויס אונ ^הלים געזא?ט זײא הא^ען ?עהעךישט שטאךק זײא האט

 ;אפילו ארײן קוקט יג1א זײן װאס לאט פאר העךצער פעךפיטעךטע יךי״עיע
 ׳ געװארין גריעער זײא איז עסיאונ. אײלען טיעגןקןטע ,)יעךבאךגעןסטע ךיא אין
 געזלנד אונ נאלץ נע?ליבען זײא זע^ען ז.ײט גײקטינער דער פון אפװאהל .נאר

 זײא , ^טא^ר ,קעךפעךלי־כער ךער זייא נײא לעגןאלען קטאךק איז:עלאך
 זייא בײא’ זענען געזיפטע דיא ,געװארען םוטולעװאטע אונ א־ץגעב־ויגען .זענען

 ווײש צײט דער פאר זענען ,קעפ ךיא פון האר ךיא ,איץגעפיאלען שטאךק
 פון גןעךלוירען האןיען אונ ר,א?ף אין ארײן טיעף זענען אויגען ךיא ,.נעיואיע;

 צךה נךעםטע דיא ,׳ט־ין ?ריהעךךיגע זײערע פי^טעךנעש 'שטענךגען דעם
 ־צװײא ךיא פאר געזאןגט האןען זײא וואס לעװעזין איז ת1צר זײערע אלע פון

 ״עס װאס וויסען געװאלט זײער האיען אונ רחל׳ן מיט מיכאל ,ױגגע.קי־נךער
 נעץ ,יער געװאיען גערעטעט רחל איז צוא :גע׳שעהען ײא1 מיט איז

 זיך ט:געפינ זיא אדער ,או?טערנעלעגט איהר פאר האט מאנאןד דער .װאס
 רוהע • _קײן שרה׳ן גאר האט זאךג ךי־זע ,הע?ד ךיא אין ש'ו;א זײער בײא םוין;

̂ען  אוג טרײםטען צוא ןיא געפלײםט מאל אלע זיןד האט ישראל אונ ;■נעגע
 דעם װעען האט הערץ אײגען זײן װעהרע?ד האךץ דאס לעדען צוא אויס איהר

• געליטען װײניגער :יט
 האט מאנן דער אונ פערזארגט די.?גר וואר פרייא ךיא אלש מאל אײן

 אלײן איהם האט װעלכע ריסע דיא איהר ארטקערען צוא בעמידזעט ־זיןד
 פער^לאםענער ךער אונטער פון ארוי^ז געװאיען דעידועךט ?לוצים איז ,׳^עפעהלט

ט זיין פון אבגערולןט זיך האט ךיגעל אײזעךנע רער ,טיהר  איז או-נ אן
,*נזלאס דעם פון לאך דעם אין א^ליסעל געװאךען געלײ^ט ארײן  װאס . .

 דיא פאר רעטטער געפונען ;־נלליף זיך האבען צוא ? בעױיטען :אל.עס
 פינצטערע ךער אין לאגל אזויא ין1̂ז זיצען ייעלכע געפאננענע או^לי?ןליננע

. ? ׳אײל .  האבען זײא ךען ,זײא פון װײט נאך.זײער װאר האפנוגג אזא ,נײן .
ш װײקט אונ גרוים גענונ איז אינקוויזיצלאן ךער פו-ן מא?ט ךיא אז ןעװאיסט

ט Грп צוױיפער )דער י ג
)
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א ,רהמגות פון._קײן גיט דיא ןייא אן טאנט ךער זין-ענךללך האפען א?'שר «
איז גא־ אפישר אךער . . געךיפט?'. צום זײא רופען ארויס צוא ריכטער

 צו-א ס?ות מלאבי ךיא קוםען יע?ט אונ םק:פ דער ארוים זײא פון לאלנ ישוין
. ? מישפט ךעם זײא אויף ^ךפילען . .

 נעטכאלט ארב ציטערנעש אײן אין געזעםען ןענען לעפאלגענע ךיא אלם
 אימעלוערין באלי — מײנונג ןײער נאןד - זיןד רארף װעלכע לאגע איןער.זײער
ר ע ד ע ו  גיעפילט זיף האט ,שלעלטען צום מעהר נאןי אלער גוטען צום ^ו

ךיא יף1א נעטאהן אשײן ?לוצים האט װעלפע ישײן אהעלע אונ טיהר דיא
ךיא אטאל מיט ?לעללעט פאר זייא האט אײל פינצטעךע לער פון ?עפאנגעלע

 ןענען װעלכע מעלט׳שען לי־א פוץ געזינלטער ליא פעטראלטען צוא פון איױגען
 שטוהלען מיט אטי־יש *עשטעלט אניךער האגען אונ געקומק אך־ײן זײא צוא

 ארױם צוױק באלד וועלטער אהן ׳שטי־ל זענק אוינ אײל םיט דער אין סאמע
 מינוט איןלנטליכע / זיך אולטער טידזר דיא פעו־שלאפען האןען א\נ לעגאנגען

 לעקאהן אן מע?ק$ען פי;ף אדנ נלעפילט צוריק טיהר ליא זיך האט ארום
 געקו-מען ארײן זענען געזילטער פעךמאפקיךטע מיט מאלטלען רוייטע אין
 װעלפע שטוהלען ךיא אויף געזעצט א־וים זיןד האבען ארנ אײל לער אין

 ךיגע:קלאפענ: מיט ,טייש ךעם ארום געװעזען נעגרײט צוא זײא פאר זענען
 ךיא װאס װיםען צוא ^עװאךט געפאנגענע צװײא ךיא האבען העךצער

.טאהן ליא מיט װעלען מענטישען
 אויפגע׳שטאנען קעלטשק ;אנדעךבאלע פינה ליא פו-ן איינער איז דעם אין

 ישראל שוין{ האט לעדען צ־א אנ^עה־ויבען נאר האט.#ר קיוים אונ אלט זײן פון
 דאס נןענט ךער האט ער״ דען — אטלים אלע זײגע מיט געטאהן אשיױדער

 / אענאצױם מאנאך ךעם פר-ן קיול דאם ׳ שונא שרעלןליכען זײן פרן קיול
 ױ-לע דער — :מאפקע ךער אולטער פון איהם ציא גערעט האט וועלכע
ם, ׳שטאט דער פון איזראעלי, ישראל  זענען שרה פר־ױא זײן ארנ ענ

 / עבירה אישרעלןליכע מיט אילקוויזיצץע הײליגער דער פון לעװארען טעישולדיגט
1 זי;ד זײער װײלען דער אונ שטעהן אויף פראקוךאר לער זאל אלזא

 א־ױך א־נ אלט זײן פון געהיוי^ען איויף זיך האט פראקוראר לער
 םיקפטום מאנאןד דער איז אז,ער שטימע .זײן פון ישראל.ערקע^ט האט אירופ

.ענם אין מאנאםטיר דאמיניקאנער דעם פו-ן
 פרויא זײן אונ ענפ *׳לטאט לער פון איזראעלי ישראל ױלע לער -

 אנלעפאעען ןראקוראר לער האט — מיט דער ןעלישולריגט זיך האןען שרה
 דאפ ,זאבינא פרויא דיא לעלעט איןער האןען דיא װאם — לעדע זיין

 ענם, אין מאנאםטיר לעם פו־ן װעכטער ךער ׳ קלמן קריםט דעם פון נױיב
 .לנם זאל אונ ?ריויט הײלילע דאפ .קיךכע ךער פון שטױלען ארוים זאל זיא
נאכהער щ אום אונ פון ךער מאקען זק1ח צוא אום §ערק'ויפען דיא
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 פרויא
 פאנגען
מ א  ד

ענס׳ ן
щ צל

;אכהער

 דץ ?זטמא אויך ״עס זאלען זײא עסטרײך פו-ן יףךען אלע צ,יא עיכןען צוא
.#ןעטען אב פון ךער אונ

 צוא נעזאןט אינגאצױס האט ׳ ךעומיזען איז 'עןףלד אײער ,נא —
אי ךעם איויף מוךה אײך זײט יעצט אונ ,געפא;גענע ךיא  אינ פיעכען פ

ט ע !געלײגקט ני
 צווײא דיא האןען ארױם א־פר פון וויא קיול אבנעשװאכט אײן מיט

:גיענטפעךט פעךשולך^טע
 מיר יען1ד!א פךעכען פאר אזא ׳ ןבזב ישקר אוים דוךןד 'איז דאס —

! געטאהן ניט מאל כ־ןײן
דעס א־ויף געװארען ;עחא?ט באלד אןער דאןד ןעןט איהר —

 יא1פר װעקטעךס ךעש נעלד נעצײלט אב האט איהר אלס פארברעכפלאץ,
 האט פרויט הײליגען דעם מיט .סןעפטעל ךאס אוג ,אךײן האנל דער אין
!טייש אײער אויף געטךאפען מען

 צאךין ךעם געהאלטען אז־יף ישראל זיך אין האט טידזע גריוים מיט
נעמײנעמ דעם איויף אפײער וויא גע?רענט איהם אין האט װעלכער

 אוםנליק יאם אננעשיל,ט אלײן האט וועלפער ,איגנאצױש ךעם ,טענטעזען
 , אמוכיה אונ אשופט זײנער געװאףין .ןגר איז יעצט אוג הויז זײן אויף
 ארוים איז רןעלכע שטיםע אציטעלליגע מיט מענטפעךט איהם האט אונ
: כזעךץ ע.טורע?זדגעס - אויפגערעט זײן פון

 *טטײגער איהר װיא , ענע?זען3 מיר האט ?רויא וועכשערס ךעם —
 $יהר ?זטילען צוא אום אנדבה געפען איהר זאל איןד ,מאל אלע איז

 אוי?ין ,קעסטעל דאם געי^טעלט אנידער זיא האט װי־יל דער אונ ,הונגער
>טום הןיין אנגעװענדעט ניט דערליף גאר דואבען מיר אונ טייש

• געדא?.לןען
 יף1א וועלין .ןנס ךען / נר;ע5לי. זאגען צוא פון זיך ה*מ ! ױד א —

. ךאנן ארנ ,זץד דײן ווייזען ךער אונ _עדות ךיא שטײן . .
זײא פאר האב איןד ,שילדעעןזגיע מיך ^זטײן אויף ז״ײא זאלען —

 אויפהײנענךג ,רייד ליא גע^לאגק אי?.ער ישראל איהם האט — מיורא כןײן
 מיך זייא ײעליןי קייים דען - צארין געהאלטענעם אויף זײן פרן יקוטימע זיין

 רײד זײעךע ארנ ,.עדו-ת גאנצע זײערע פאלש אלזא איז בע׳שולליגען וױרקליך
. ליגעלד אונ 'שמייכעלה^ט .זײן וועלען

 איגנאצװם געזאגט האט , װעךטער יוןע^ס לעם נעהעךט האסט דוא —
 .ער װאם רײד אלע בוך אין פאלשךיבען האט װעלכער ערײבער צום

 ^ענדען צוא לןליסטען נע^זטעלט או;טער זיןד האט ער — , געסעךט האט
 .עתת ,עהךליכע איהר אלזא אהערי קו?ט ,לץנער פאר מאלען צוא זײא או-נ
!;עסערט אונ געןעהען האט איהר װאם אלעס צײלט ךער אונ

צןןײא 3. חגיז( *װײטער )יער
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 גע'שטא;ען יף1א זענען ןעךזאנען פי?ף זעלנע ךיא פון מע^־שין צװײא
.א^עזאגט ?ךיהער זײא האט םיקםטזם וױא פוגקט יצײלט’ ךער האיי־ן אמ

 ןענען זייא אז רײד אײערע אויף ^ווערען איהר כןע;ט צוא -
? ן*מת

:^ײערען עגען(ך מיר -
 ןעווקדעט איגנאצױם זיך האט נעקוואךען אב האבען .עדות ךיא אלם

:געפלקט זײא אונ געפאטע^ע דיא צוא
? כײד יף.זיײערע1א $ט§עוין ,יעצט איהר װעט וואס נא -

ט האןען זײא אז - ^ ע ען פאלש האבען אונ לינעפד ; ך א װ ^ 
ען ? א ה  — צ^עלײגט: נאך האט ישראל ר׳ אונ מעןטןעלט, געפאנגענע פײךע -

אום געלד &אר ,איגנאצױס דיר׳ פו-ן נעװארען געדו-טען זענען זײא אז אונ
וואס פאר ךער גז:או אן זײן עקפ זיןד או-ג אוטןרײ^ען אוט ;אלסט דוא

.נעטדינען ארוים ריך האבען טיר . .
 דאננער־ זיין מיט איץגעשטילט איננאצױם איהם האט ! ױד שטיל -

 אידזפ הער :געזא^ט ערז האט ^רײבער צום זיןד װעדע^דיג אונ ,שטימע
.זאןט .ער וואם נ\ט .  ךעם ניט פלל גאר ״קען איך . . . ט׳שוגע איז ערי ךען .

 װאהר ניקט . . . דוטהײט לוי־טער זענען רײד זײ;ע אלע . . . יןךען
? םיקםטום

/ ,ענטפערין צוא אידום נעהאט צײט האט םיקםטום אײךער אבער
 ;עשלעפט צוא זיף דואט אוג אךט זײן פון געש?רוטען אויף ישראל ישוין איז
 האבען .קײטען #וועךע זײנע פיעל װיא איויף פיל אזױא אויף טייש צום

 אײן יף1א איגגאצװסען צוא געקריגען איוים האט אונ יעךלױפט איוזם
:ל1ק הו־יןד

,איגגליק מײן פון אוךהעבער גא;צער ךער געײעזין דאן־ בקט דוא -
 או;זער פון געמאהט אתל אונ ;עװאךפען או^ליק אין אשז דאןד האסט רוא

 דוא װארום פעךלארען ין1ש איז לעבען מײן אז צװאר װײס איך גוטס׳
א, יעטען, ניט .קײנער שוין טיך קאןז נד:הא דײן פון אונ אזויא רוילקןט  י

 מיר אונ יט1ט צום ?כייט שיוין‘ שטעהען ?רויא אר^לילןליפע מײן מיט איף
 מינוט לעצטער ךער אין ביז איער ;לײט ,עהךליבע וויא שטארבין וןעלין

 איגנאצױס, ךיך, ישעלטען צוא אױפהערען ניט מיר װעלין לעןען או-מער פון
 א,ײ חברים דײגע מיט זאמען צוא או^ליק אומער פון איךסעפער ךער

.טהאט ײזען5 ךעם פון טעהילפער .  מאגן גײםטליכער דוא א ,אן או;ז קוק .
̂ר אײגעגע דײן בעטיאקט אונ  אוייןן פאט־אפ דער ,בלבו-ל ךער ךען !ישא

 דאם פערקעה פי^צטערין ריזען אין ז;אוג פײניגען דאם אונ פעלמעגין אונ הויז אונזער
 איז לײב אויפין היויט אונזער י געקומען דיר דולך נאר אל;ז ז“א אלעס

 לןרעפטען אומערע אלע , יײנער דיא צוא ^עװאךען אײטעפךעהט ישוין
איער - , $האד איויף שוין הײמט לע^ען אומער ,פעךלאיען מיר האןען
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;יפז ליר וועט אז״עס ,מיר ?ןווערען ,הימעל אין לעפט ^אט יויא אזויא
א ;ךעים טעשים רײנע ווערען :ע^זע;קט גאט נערעכטען ךעם פון מאלט ך

א^קומען דיר איויף וועט פלוצים אונ זײן ױעקט תא װאוי טלעפין דיך װעט
 שע^ךליכען ,אניךעךטךעלטעען טיט שטארגיען װעקט ארב א־ויבען פון אבראן־

 ?יטעלנןײט דאם פעךזוכען שוין װעט םויל פײז דיין ווען ,דאן או-נ ,.טויט
 דוא וךעל^ע ,אײגען ׳שלעפטע , אוטיײנע ךינע ווען ,טיויט ךעם .פו-ן

 איהר רויבען צוא אום רחל פליטעױצע מײן אויף געוואלפען האסט
 — עײינ איױף וועךען פעלשלאסען װעלען ,עהרעז איהךע םיט ^הךליהנןײט

 / וועלט אמת׳ר ךער איױף בעלײטען דיןד קוטען מיר אויך װעלען ץעמאלט
 דאלט אונ מעלה $ל ךין ית3 דעם פאר ישטעלען ליר מיט זיןד וועלען אונ

̂ען דעד .עלקט דוא וועקט . מאכט אומער הןע . . !
 יף1א איגגאצױס איז יא1אז א׳טלאמ טאהן אבים וואלט אײנעם וויא

 צארין פון .רחל גא?זען דעם הערענף־ג ךער ארט זיין פו־ן נעישפתנגען
 אונ מאסנןע ךיא זיןד פון געשלעןט אראב .ער האט פעלװירונג גרויס אונ

האבען אוייגען זײג.ע ! אלייב פון אפנים געוױזען ארויס זיןי יהאט ־לנם
 זײעיע פון געקךאכען ארוים ניט שיער זענען אונ פײער וויא ^עברענט

 ךיא געפלאצט ניט שיער איהם אין האט פעס אוי־ס ווארום — לעכער
 ריידק .;עפעס געוואלט אונ אטלמען צוא ^ווער א^געהויןען האט }אל/
 דאריבער אונ גוקען צום געוואךען געפרעסט צוא איהם איז צוננ ךיא .גאר

 שטימע ?רומעךעע ,אזאנרעלבאךע געהעךט איהם פון נאר זץ־ האט
 זיןי .?ןר האט ךאן אונ ליפען זײנ.ע אויף געזע^ט אריוים האט אש־וים אונ

 דער אלס געפלי^ען, שטום איז אונ שיטוהל זײן יף1א נעטאחן א;ואךף
 שךעק מיט זי־ך .ןגר האט או^עלןעהיט צוךיק איהם צוא ז.יך האט .מוטה

 אלם געװארען ?לאס טויט איז נעזילט זײן אוג שכײןער צום אומ^עקלקט
 פאר געבין איבער וועט שלײבער דער אויב אז נארעכענט זיןד האט ^רי

 מיט ̂ער װעט ױדען ךעם פון ךעךעס אלע דיא גךאם־אינקוויזיטאר דעם
 אין פעלשפארען בײדע זײא װעט מען :םוף אייטערין ןעקומען טיקסטוםען

 לעבענסלע?גליך אייף .עןד דער או;טער טיעף גא^ץ ערכןער(כר אפינצטעךי־ן
א .ענדיגען זײא וועלען דאךט י אוג  זײן ,האפנו;גען שום אהן יאהרען ך

 ,ךעטען זיף .קען,ער אײנציגען ךעם מיט נאר אז געזא^ט איהם האט האךץ
 ױ-ךע?ם דעם שטעל ךער איויף לײגענען אב צוא זײן קזטאמ־ אין זאל %ר'
 האט .ער וועלכע מיט שא^ךע דיא זיןר פון װארפען אךאב זאל אונ רײד

 ;עװאלט ניט צו;ג זײן זיך האט אוט^ליק צום אבער ;^עישעגךעט איהם
 אישגעקעהךט/ ניט נאך איהם צוא זיך האט לשון דאם אונ אךט/ פו-נ׳ם ריהךען

 / אךט פילקטבארען גאןצען ךעם א־ײף געהער־שט האט ישטילע אשרעקליכעם
 האט ער וועלבעם מאנאך דעם פרן זיפצען דאס געתעלט נאר האט קזען

 צװײא דיא פון נןרעכצק דאס אונ אטחמען׳ שװערע מיט געלאןט ארלפ
נעפאנגענע ק(ה ™ײטעי )דעי
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 ׳טטיי האנען זײא וועהךענך ארט ^עך־שלא&ען .ד;ער יף1א נעפא^ענע
אוין« ׳ןזרײןער ךער זייף־ האט .עט־ליך ,לאונע ביטערע זײןגר אויף ןעיזײנט

האט אוג פאפירען .זײנע געגימען צוזאמען האט ,אלט זײן פרן ;עהױבען
:געזא^ט רוהיג נאןץ

ךיא• אונ ג;ע;ךיגט זיף האט )ס^עךםטװא( אמטעחובונג דיא —
ע זײער וױסען וועלין געפאנגענע ך  ײעלין,' ךץנטער וזײלינע ךיא ווען ^

גיפאנגענע ך־א פעולאזין לאמייר יעצט אונ ,משןט׳ן זײא דעטצען זיך

 זעגען אונ גיפאלגט איהם האכין פעךזאגען פיר איןעריגע ךיא
 געאײלט אלעמען פרן מעהר זיןר האט איגנאצױס נאר ,^ענאטען נאך איהמ
 װעט ישךײןער ךער צוא וויסען געװאלט האט ̂ער ווײל ,גײן צוא ארוים

 ^ראס־אינקװיזיטאר צום גײן ארײן איהם מיט זאלען זײא רופען שוין דיא
 זײא וועלען ד־אנן אונ ,שפעטער איויף אבלײ^ען ךאס װעט .ער אךער
 קושעגדיג צוא .טאהן צוא װאם בעלאשסען צףא זי־ך געלענעגסײט ךיא האפין

 ?דאס־אינקװיזיטאר דער אז אךיענער פון .ןײא,געהעךט האבק טאנאסטיר• צום
ט גענא?גק אװעק לא^ג ניט איז  זיךךאךט וועט אונ פאלעץ אין פיך־שט צ

 ?עלעפט נײא יויא איז ,הערעש־ע ןאם , איגנאצװם .נאנגט ביז פעלזויטען
ןײערץ אץ םיקםטום חבר זײן מיט געגאנגען ארײן באלד איז אונ ^עװארין

 ?אטקע־ גא^־ע ךיא זי־ פון געװאךפען אראב האט דאךט ,צימער
 געביװךען גאר איז ערי װעלכען אין טאג דעם געישאלטען האט ,געזישט פונ׳ם

 פעךפלובטעך דעם איויף צאךין גאןצען זײן געװעלןט יף1א האט אונ געװאךען
זיין לערװײזען צוא איהם געישטעלט אשטער זיך האט ?גר וואס נאך ױךען

ךעם געפךעגט סיקםטום האט ? כעס דײן פון וועךין װעט וואם — .נד:^א
 װעלכען אמישמענער וויא שטוב איבעױן אישגעלאפען איז וועלכער ]ײנעם חבר

נןעולענענסײט אומער פון זי־ך מיר וועלען פו-ן רער - גײסט אבײזער ישרעלןט ^נם
דא איז ווער ךען \ שװײג‘ אוינ ליך ןערו-הינ בעםער ^ט ,פיהרען אריוים ניט

יף1א זאלסט ניט גאר פערדינט ױ-ד דער ? אלײן דוא וויא ישולךיג שעהר
פערלירען געװען ניט זאלפט דוא ווען װאתם ,ןײן ?ײז אזויא יעצט איהם

יעצט / ^רענןען ניט .זאך ״קײן פאר ;עצט זיך מיר וואלטען ,מוטה ךעם
ק ,?לייגנק ניט מעהר ־שוין דא מיר כןענען אבער גך־ויס אין זענען טיר ד

 װעט שךײלער ןער וויא ר,ערען װעט ?ראס־אי^וויזיטאר דער :געפאהר
 דעט װערען געוואר פון דער ,ער מעפ ,רײד ױךע^ם ןעם צײלען ךער איהם

. גא^ען . ת. מ א
ק1ל םיר זאלען װאו-דוין יער1א — פ ? י
, לויפען לאמיי פראצ .קײן ? דוא פרעקט נאףיישקײט אזא גאך —

 ,זענק מיר וועלכע אין טײבעלע ^ײן אוטער מיט עהן1 לאךט .זיך מיר װעלין
.פעךליפט ^עאךק ^ז־ויא

( צװ״פער )רער ק ף ה חןן
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יעצג־ ניש־ט ווארום ,.קאטאװעס מיר טיט טרײבען צוא אויף הער -

.פון לער צײט דיא איז
קומענדיי ךען :̂עו־נסט נא?ץ רײד איןד ,.קאטאװעס טרײב.קײן איך -

 ךעם פון .עלצטען דעם ײא3 אקװארטיר ^עפיגען מיר װעלין פראנ גךן
 אפילי אונ , וועלין אלײן וועלין מיר צײט פיל וויא אויף טאנאםטיר

 וואם אינקוױזיטאר ?ךאס ךעם פאר דא פלוידעױן יפ1א װעט שרײפער ךער
 וואם — ווערן גפךאכט א־ויף אוט איױף װעט אונ ױךען ךעם פון געהעו־ט האט ער

 צײטעז אלע קעגען מיר וויא מענטשין ליפליבע אזעל?נע ? אוט .עם ארט
 צײט. ?לײבער צור זאך יעו־ער פערזאךגען צוא אונ ״עצה אײן גע§ינען

 ^ראם-אשקוױזיטאר ךער ביז דא ווארטין צוא ? גלײכער איז אזויא ,דען >ואם
 אויקלאזען אמןז א־ױף ױעט .ער ביז אונ פיר׳שט פונ׳ם אומקעהךען זיך וועט

? צאךין ךין
 לאמיר ,שךעק מיט געײפען איויס איגנאצױס האט ! נײן ,גײן -

 איהם װעט ךיענער ךיא פון אײנער אונ דאנען פון טראןען אב זיןד שוין
 אומער צוא זאןד אנעטהיגער װעגין געװארין גערופען זענען מיר אז זאגען

 אבװאלטען צוא געהאט צײט גןיץ אפילו האבען אונ ,ענם .קײן מאנאםטיר
 ?רקה זײן נעטען צוא אום נ$יך'שט פו^׳ם אומקעהךען זיך וועט .ער פיז

.װעג *;•יפין
 ךעם פערלאןט מאנאכען בײדע האבען ארום מינוט ,עטלשע אין
.פראג _קײן געלאןט אוועק זיך האבען או-ג וױען אין עאנאסטיר

.6
• $רײלין פעךליגיטע ךאס

 .עוקװיקענדעי אקיהלער אונ זײט מערב אין אבגענישט האט זאנגע ךיא
 װיגטער ^רויז.אמער דער פראנ, $טאט .ךעי איבער אוטגעשװעבט האט ׳?מר

 פריהלי;ו ליןען א^קומע^ךען דעם פאר ?לאץ נעםא?ט אונ אוועק »יז
 זאמעי צוא אינ .עךדע ךיא צוךיק אויפלעיען צוא געקומען איז זועללער

 אין זענען װאס ןרייךען5ס־;לעבענ אלע אנג;גקומק איויך זענען איהם מיט
 געהעפםע• פעךפלא?צטע אלע ,קערענךליךי פערזאטע אלע ,פעךװיכןעלט .איהם

 װעלכע פיהע דיא ביז לופט, דער אין פליהען וואס פײגעליך דיא פון
 לןריכען וואם )ןמשים( אימערטען ךיא ביז סטעפ, ןעם א־ויף זיןד פיטערין

̂עךד דער אויף אים  ליא געהיויבען אויף .יעצט האבען זאטען צוא אלע - ,.
 ׳ )ײעספא( פריהלשנ ךעם ען5געש?רו? אקעגען אונ ^עפרײט זיך האבען ׳ כןעפ
 גהעטטא ךעם אין ,גאס ױךי^זער דער אין נאר .נאפט געליבטען זייער

ליקט ווײניג !ייער ארײין שייןט אהץ ש?זחה, יעדער שטעךט נןאר אין
פין הטן( (נװײפ״ר )רער



זיצעך יוךען( )ליא דאןט פ,ין איץװאיױנער ליא װײל ליהלי;ג9 דעם פון
ט פאר ךיר־ות אײ^ע אין  ?עהאל^ען אונ על(וײנל אפינשטעךין אין #טון

פון י האס ךעם פאר או-נ פאלק ךעם פון פאנאטיןמוז ךעם פאר .זיך
 ליא ,זײטען אלע פון ארום זייא רץגלען װעלכע ישינים פילע זײערע
 פךנסה אגת־ד ליא מיט לעןען ?עךפאלגיזען ביטעף־ן ךעם פון צריות
 דאריבער א־נ לאסט א^ווערער וויא ױךען או־טגליקליכע דיא א'ױף ליגק

 אוג פליהלעג ךעם פון זי&קײט די־א מיט ®־ײען גיישט זיף .זײא ב־אףןען
 ןיך שפיגעלט זײא א־ויף גישט ווארום , נאטור ךער פון ׳שײגקײט ךיא מיט
 ביטערע זײער זענען לעןע;ס־טעג זײעיע אלע ,§רא?ט אונ וױרקשג זײער אפ

ליא פאר 'שטעלצען ןרויםע צוא איז זיא צײט, ,יעצטיגע ליא ובפלט
 יוךישע אלע אוג העלץ ?רעהלי?סטע דאס אפילו■ ז\?צט י״עצט / ײלען

 זײערע פאר ני׳טט ןאר ,פעךטריױעךט אונ פעךזאךןט זענען געזי?טער
 הוםיטען ךיא פיז לען ײךען, פראגעי ךיא יעצט זאך;ען לאגע אײגענע

ןייא זיצען ,יבעךמא?נט1א ךיא דארט האבען ?ױ&טען( סעלןטע )אזא
 איז ביטער אונ פינצטער אןער ;?נךטער זיי^רע אוי־ף בערוהץט נאן־

 װעלכע עסטרײך ןלידער״אין זײערע פו-ן לעבין דאס געװעזין ךעמאלט
 געציטעלט מינוט אלע האבען אונ ^עפאהר ןריוים אין נעפוגען זי־ך האןען

 ארויף האט מען װעלכען בלבול #רעלןליכען דעם פון פאלגען ליא פאר
 ישראלי ר׳ נכיר דעם א־ויף ,נפשות עהרליכעי צווײא ךיא אױף ^עװאךפען
 פערישפאךט דאדװץד .זיצען אונ שרה ?ריויא גיעהןטע זײן טיט איזראעלי

 פוך טאכט ךיא העלשט Щ װעלכען איןער כןעךכןער אפ\;צטעךין אין
 אויף געצויגען אויס איז שװעךד איהר װאם אשקוױזיצזע/ 'שיעלןלשער דער

!,ענךיגען נאך זיך װעט щ וואס מיט וױישט װער אונ - אלעמען
,עפ־ וועלכען אין / הליז דעם אין זארג ךיא גר־וים װאר גיע;א^דעךם

 האט אומזיםט מיכאל, ןחדער איהר מיט רחל געהאלטען אױף זלןד האבין
 זײן מיט איטליש מנהם ר׳ ,הויז דעם פו-ן וױלטה ךער ןע?ויל.עט זיןד

 / פרײנד איהךע װעגען זאלנ איהרע פון רחל׳ן טלײטטען צוא , ^רויא
 איהרי ׳ געוועזין פעךקלא^ט אונ פעךזאך^ט רק ^טשליג איז זיא דען

 פערשװאונדען זענען )באקען( וואמען רויטע איהךע מיט פנים ליפטיג
 ,אויגען רויטע-פערװײ;טע איהךע ?ענומען ארום האט לי;ג אןלױער אונ

איהױ אוג עןזהאפנונו ךיא געשטאלקט איהר אין זיןד האט נאר מאל אײן
געקומען צרליק איז ?חדעד איהר אלם — געווארין ?יײליןד צוליק איז נעזיכט

 געפועלט, האט דארט פון ךב דער אז לש־ךה דער מיט ליגניטץ פון
 ד פרײנד זײערע ךעטען צוא אונ אשיטצער װערען זאל לודוױג פילשט ןער
 פליינד איהרע אונ וואכען 'עטליכע גענאנגען איבער זענען עס וויא נאר

 מוטה דעם פערלױרען צררי־ק זיא דואט ,געװאךין געהאלפען ניט נאך זענען
שמעלצען איהרע זעהן צוא ט:נ;קאנ ניט האט פרו-דער איהר ,רוהע לער $יט

ן ר&ן( *וױיסער )רער אי
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צען נן( ןי
דאױט /נר װעט פילײפט ,װיען _קײן געפאהרען אוועק אבזיכג־ מיט ״ער איז עהאל^ען

אפװאהל ארנ ,בלבול ךעם פון פאל^ען ךיא ?ם־וד וןעךין ;עװאר כןענען י ;אס
געװאר ״קעגען ני־ט זאך אזא װעט אז.ער געװאוסט זיך בײא האט .ער אלי ,ון

נײע ^וועקטער ײן1 פעלשאפען צוא פדי געפאהךען איז,ער ךאןד ,װעךין פךנסה
מיט װיען נןײן געפאהךק אװעק ער״ איז פסח נאך פאלד / האפנוננק דאריבער

ג גע‘ ן פון בתים בעלי ?ךעקטע ךיא צוא ?ריף טליצה פיל זיך מיט נעמענךיג א
ײן1 דוךך ךארט פון געײען מיוךנע לאנג ניט ער״ האט יע?יט אונ ,וויען ךזי טלע

געהאלפען זאלען ?רײט־ זײערע האפנו^ג נאך ךא איז ,עס אז יעקב ךענער ביטערעי
אונ ,פראג _קײן צוריק אןקומען ״ער װעט 'שבוע־ות איויף אז אונ װערען יאד '

נא?ט ךיא אן ׳טיוין טלײט גײן איבער וועט טאג אײנער ךער אלס , יעץט עױךיש
א־ויף היץט געװאךט ה־ויז דעם פון אלע דזאבק דאריבער ,טוב ױם פון ערעיד_

פון מינוט יעךע געצעהלט או^עדוילד גלעקטען דעם מיט אונ מיכאלין הוםיטען
.אנקומען זײן ןײא י ען

װאס פ־>?צטער דעם פײא ^עשטאנען רחל איז ןזאג גאךצען דעם זיא ןער
געריוי׳ט יעךעם צוא געהערט צוא זיןל־ האט אוג גאס אין ארויס געדזט װעלכ^

דעד צו-א אום פענצטער דעם דוךך נעקוקט אראב אונ ,לעדער ךיא פרן יציטערט
וויךטה׳ס איהר ,בעללא אויך ,א^קוטען שוין ןרו-ךער איהר זעהן,ע^ןליך ליףאר ן
נ.עגיען גע^טעלט זיןי אונ צימער איהר אין געקומען אלײן איז טאכטער ישראלי ׳
הײנט איז געזיפט רחל׳ם וויא זעהעןדיג געפבײט זײער זיך אונ רחל׳ן שפארט<■■

ט דעם מיט צוךיק לײפטען א׳ויגען איהרע אונ הםיד וויא מו?טער מעהר ןפו :
גערעט פיל רחל איהר מיט הײגט האט איויך פל;ער. וויא כײטץ זעלבען ף■יןא 'ן3
ןיין , האלץ גוט זײן איהר פאר אלגעלויבט אונ ברוךער איהר איבער ו
. פעלישטאט־ לײכען זיין מיט ע?טניםע(.ל זישע ,נײםט װאהלטהעטינען -?גס ק;

/ ?רייגלין טהײערע מײגע דיר, בײא אויך געשעצט זײן % זאל י אטה ט
זילעי איז ̂ער װארום — בעללא׳ן צוא געזא^ט פלוצים רחל האט יןד ז יט

ע ףי .מענטיש אטהײערער ׳ ד£
איז װעלכעם נעזילט איהר ארגעכןעהלט בעללא האט רײד דיא איויף •איהר

זיא האט אוטזיםט נאר , פוךפור וויא געײארען ריויטה מאמענט דעמ אין ׳ואונדען
האט רהל דען געפיהלע איהךע זיך אין בעהאלטק צוא בעמיהעט זי־ , א-ן^ק

אזישער ,פעל׳שטאנען זיא האט אונ בעטיאפט גוט מינוט ךער אין זיא איהר ;
גלילןליכער ךער פון ליפען דיא אויף ט:.עלשײנ יע?ט האט שמײכעל :עהוקעך
פאלשעמשער ךער פו-ן ^אפף ךעם געללעט האט זיא אלם ^װע^טער פועלט,

ליבע געהײמע איהר אין געװארען געחאפט פלוצים איז זיא ךען ,בעללאן ד ד■כײנ
. אר־ויס אלזא איז איהרער סוד דער אלנ יפ^ינד

с האשט דוא וואם ,פבײ;ךין מיין ,נעטאהן ?לײ־ ניט ט1הא? — טוטה
לינ נעזא^ט רחל האט ,געזעלען שלײע דײן פאר פוד דײן געהאלטען שעלצ^ ק^ענ

אן י פאר רער דיר א־ויף איך וואלט ׳ ״קע^ען זאל איך ווען - בעללא׳ין
נעשרינען (1°ײ *וױיטעי )רעי



ען ג ךי .נעװארען ײז3 רע?ט זאגאר או־נ ^ . אי ?זךעהרען װאס }אר . נ
דײן ו שװעפטערבען ,ליך בערוהינ . . . ? א׳ויגען ךינע ;ע?ט .עפעם

. נאלד קו?ןט ^עליפטער . . ן  װעלכען װעגען פאקטו-ך יענער וויא אזויא א
ריין אן אויןד קוטט אזויא ,געדיהט זײן ^עזועען האט המלןד שלמוז

 ײן1 צוא טיגעךין לער בעךג ךיא פון ׳ ^רוב לײבען ןעם פ־ן געליפטער
 ^ערטנער ךיא אין איהר מיט שפאצירען צוא אום שולטית ^עליבטע

.ראןען ךיא ?ל;קק צוא דאךט אונ .  װײסט , שוועפטער מיר זאג אבער .
 אלע פון קלי?סטער;̂לי ךער איז ערז אז ־,пр דײן פון מיכאל *׳צדין

ן ע ש ט ש ? ס
איז ,עם אלס יואךט לעןיטע ןאש ניעןלשט נײשט נאך האט זיא

 צוא פאהךען צוא אװאגען פון ארויש נעװאךען העךט דער פלוציפ
 צום צמעפלו־יגען רחל איז ^נעל אזיויא ניױנען פו־-ן אפײל וויא היױז. זײער
 ,ארוים נאם ךער אויף קאפףז דעם ?עבועען אךאב האט אונ צטער;נןענ

אײן מיט אונ איט איהר פרן געשןר^גען אויף $נעל זיא איז ךעפ נאך
 ארויף איז אוג גאס איויפץ ^עלאפען ארויס זיא איז !״ דא איז ״ער געשי־ײא
 געקוםען צוא אויך זײנען באלד , האלז איויפין מיכאלין כךודער איהר געפאלען

 דאנן או-נ גאסט ךעם ,עספפאעען ציא ן-ויא זײן מיט איטליש מנחם ר׳
 איז בעללא װעל?ען אין זאאל׳ ״עפם רעם אין געקדמען ארײן אלע זײא זעבען
 האט רחל ,מיכאלין טיט געגריסט זיך האט אונ געקו-מק אלשקעגען זײא

 בעללאן האט .ער אלס פרורער איהר אויף געגעןען ג:א?טונ גוט דאפײא
אן בעסערקט פךייךע איהר צוא האט אונ ;עךיס איהר א־ויף גי^טפעךט

שטיל זיך האבען ליפען זײנע אונ גערוארען רױט דאבײא איז ^נים זײן
ךעם פערישטאנק אלזא האט דוערץ איהר אונ — וועךטער אהן פעװע;ט

ךער אין ולערען צ.יא בעללאן פון געװארט האט זיא וועלכען ,א^װאךט
. אנגעקימען איז ברויןער איהר װען ךגע

נאןד או-נ ,,עםען טיש צום געזעצט זיך האבען פאמיליע גאנצע ךיא
זײן פון ךעױלטאטען ךיא איבער ,עךצײלט מיכאל ײא1 האט עפעןײ ךעם

נײן דער צוא גיעמיהעט פיל ךאךט ןיף האט ערי אז ,וויען נאןר ר־ײזע
 יםע1ןר נאך או-נ קפיןןה דער אין פרײןןד זײנע מיט זיך טהוט ._.עם װאם

 פון שרײבער ךעם געװינען צוא געלינ^ען ^ךליך איהם איז ^מיריגקײט
 דער אז געװאךען ;עװאר ערי איז ךיזען פו־ן אונ אלברעכט ״קעגיג ךעם

 זי;ער אױף פאקטען אהן אונ געפאנגענע ךיא צוא גוט נאןד איז פיר^ט
 - .אי^וױזיןזאךין ךיא פון פײניגען לאזען ;יט זײא ערז װעט פךעף פאר
 ^עבכאכט אײך האב איף וואם נײעם גאנצע דאס .עהה לעת איז דאם אט
 האט הערץ קאפעל ר׳ װיען פון ?ביר דער נאר - ױע^דקט מיכאל האט —

 ךאןט וועט װאם אלעפ פרן דארט פון םיר זײן מוךנע צוא נעזאגט ציא מיר
איך ווען באנע^ענט דא איך האב נײעפ אנריוײען ;אר ,װערען ןעקןאהן

( זנװײפער )״דער ק 1בי ה



^ט װײטער םיכאל האט - ;עקוטען ארזער בין ם װענדענליג זיןד געז » 
 איןד האב שטאט אין אויןד אונ טויער ^טעךטישען רעם פאר — רוירטה
 נןע;ט ךער יאלד1 זײא האב איך , אמת ,טעעער נעװאפענטע אםך געזעהן

 גאנצע ךיא אונ בעװאפע^ט יעצט זײא זענען וואם צוא נאר ,הוםיטען פאר
̂זט ?זטאט ? םלחמה אײן אין וויא ריוי

 װייטה דער האט ,ן־ךיענ פין צײט ליא אן טיײט באלד װארוימ —
 האט מען דיט פון ױקאלט אויף שטאךק איז פאלק ךאפ װײל ,גיע;טפערט

 צוא איהם האט מען ,הוס יאהאן דעם טיראנײ ;רעסטע ךיא טיט אוטגעבראפט
 אייער נע^לעןט ארום אזוי איהם אונ פעךד פון וועךלען ךיא צוא געברלךען

 , ברענט פאר לעניע^דיג איהם מען האט נאלהער אונ גאםען ברעסלױער אלע
 גײםטליכע ךיא פון געןעטצע דיא ןעןען ג.עטרעטען אהיש איז יואס,ער פאר .ןער

 ךיא קאנםטאנץ. אין אםיפה זײער אוי־ף געגעפען ארוים האןען װעלכע
 כןײפער צום ^לוחים קט;^גשי לא?ען הוםיטען ליא ,זײגע נאלפאלגער

 אין װעלכע ךציחה דער א־ױף איהם פאר זיף לןלאגען אן צוא זיגיסמונד
 זײא אונ געפײזעךט אן זיך זײא איױף נאןר ,ער האט ,לאך זײן אי־ן געישעהען

 א־ויף £אלק גאנצע ךאס איז פאר רער ,פעךטריפען זיך פון נד;'שא מיט
 מורד איהם האנען פראג פו-ן בעא?זטע ןריויםע ליא אונ געװארען געבראכט
א יוילען אונ מיליטער גא$צע דאס פעלזאםעלט האפען זײא ,?עװעןען  אויס י
 , בעהמען ד:לאנ גאןצען ךעם איבער ^קעניג אײן פאר ןיך פון איינעם .קלײבען

 װײןער אונ קקנער ,חיל צאהל ^רויסע אײן געקוטען אן אדןער איז געסטעלן
 לײטוגג ליא אועטער געפיהךט װערען אונ בעװאפענט גוט אלע זעפען וועלכע

 ^עשטעלט אייף האבען טע^ער ךיא ,ציםקא יאהאן העלד שטארקען ךעמ פון
 לעם פאר איז װעלכער י איטעל ̂ריריםען דעם א־ויף עס(פאלאפןל יזײערע

 געצײגען ארײן זיך האבען מיליטער ווײןעך^ע ךאם אונ , טולער שטעדטיישען
 הלואי אוג , ישטאט נײער ךער אין ,אמבראזױס״ ״םאנקט מאנאםטיר ךעם לאין
 לעמ פעלהאסט חברה דיא װארום ! נןךיג ךער אין זינען זאלען הוםיטק ךיא

 / לײד ;עברענטע אלע אן אשז טױען וועלפע ,יעזואיטען זײנע מיט פא?לט
 .קאטאליקען דיא אשז בעישולךטען גוט אר;ז מיט זענען הוסיטען ךיא ווײל אונ
 מיט ןיער ,בשט דעם אין ןעװעזען הא;ד אײן .זײא מיט זענען מיר אז

 צוויישען אוג ,ישפײז מיט אונ געלד מיט ;ע׳שטיצט זײא האןען מיר וואס
לען עםז כןען ווארום , אפלײגענען ניט דאם איך װעל , ףג;רעלענ אונז

ליא ,שלנים נאה;טע זערע:או; מיט אז מעגליך ךען איז ? זײן אנדער׳ש
מיט אונ זײן ?ישןליך םיר זאלען ,לעבען מיר וועלכע צמישען / הוםיטען

אוג אשז פון א^טלויפען וועלכע דיא.קאטאליקען ,שלנים ווײטע אונזערע
 בלבולים געטכאלטע איויס דוךך מאבען צוא אומליקליך אשז רק טראכטען

 ךעם '>ל?פא;גען איך האב טאקע דאליבער אט ?י זײן פרײ;רליך מיר זאלען
 וןיפיעל,עי ןעלד מיט געשטיצט איהם אונ כב׳וד נרוים מיט ציסקא העלד

האט המ( צװײטער )דער
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 האב גבירים היגע איבךילע ךיא פון הילןש ךיא מיט אונ ,געדאךפט האט
 פאר פראװיאנט, מיט געווער יפען1ק צױא געלד גע^זטעלט צוא איהם איך

 זיץ טיט שטיצען צוא מיר געלאגט צוא אונ קט;עבא;5 טיר האט ,עױ וועלכען
 דאם אוין־ , הילף זײן אין נעטהיגק מיך װעל איןי װען צײטען אלע חיל

 זענען הוםיטען ךיא זײט אונז או^טער פעךישלאםען מעהר ניט איז ^עטטא
א זיצען יוךען דיא אונ געקרמען אן אהער  אין װיא פעןשפאיט מעהר ניט ן

 ךער האט ,זאהן מײן ,נאכט ךער אין שפעט ׳טוין איז ,עס נאר ,ולפיםה
 לאמיר ,ארט זײן פון זיך הײבענדינ אויף .עךצעהלוננ זײן .ע#לע?ט װיו־טה

 זײן פו-ן תהען אזייפ געהן מיבאל איױןד זיך זאל אונ אןרוהען לעגען געהן או;ז
--------— ! כײזע לאינגער

.7

.נא?ט ^רעלןליכע ךיא

 זיך האט לבנה ךיא נא?ט. האלבע אײן ניטעט אוועק שיוין’ איז .עם
 אין מען האט שײן’ דז^עלר זײן פו-ן אלנ ײאלנקכעז לײ?ט אײן מיט אלענןט3

 מיט געהען שענטישען לרײא ^עזעהען גאם ױךישע , פיגצטערע ,שמאלע דער
זײא ,מאנטלען זײערע אין א־יננעהילט גוט אונ געזי?טער דעקטע פאר
לאנ&אם גאנץ זענען זײא װעהךע;ד נערעט ׳שטיל זיןל־ צלוישען האיען

 ארום טאל אלע זיןד איויגען ךיא מיט האגען אונ נאס זײט אײן צוא ?ענאנגק
 זײא לגשען נערויש לןלײ^טען יעדען פון אונ זײטען אלע אויף געקונןט

 , אנטלױפען צוא ין1'ש געמאקט פעךטיג זיןד האיען ארג געװארען ;נךציטעךט
 צוא געקרמען אגצ. זענען ױיא ךען א?גע'שטעלט זיך זייא האבען .עגךליך

• ציעל זי;ער
פון איעער געלאנט האט ׳ הוי־ז איטלישעס איז דאם אט —

אין ?לײןד קרמען ארײן מיר װעלען טיהר לעם דולןד ,^זטיל דער אין זייא
איןר וועל ,צוגעגרײט מיר האב איף וועלכען ׳ ^ליםעל לעם טיט ; היויף

 מיי ררעלין אלײטער, לא איז ישטאהל ײם3 דאךט ,אװעג אול פאר עפענען
 איןד אונ שטאק יבעך'שטען1א ךעם פלן פעלצטער צום שטעלען צ״א איהם
 מיר איהר וועט לאנן אינ ישטיל גא?ץ פענצטער דאס צױאעפשגען זעסען וועל
.מײדליך ־>װײא דיא פון צימער ישלאף לעם אין גלײן־ נעהן נאך

 לעצטע ליא פון אײנערי איהם האט ,קיליאן ,גוט איז _עצה רײן —
 הענען םיר װעלען אזויא וױא אןער ׳ ישטיל דער אין טעטפעלט צוױיא

? פע;צטער לעם חךך יב1ר אוטער נעןזטךא אראג לעיי^ךג
אויןד אבער ,שעזא?ט קיליאן האט ׳ איננאצױס גערעפט יןט3 - ״

ע א װיא אזױא ._עצה אײן דא איז צוא רן אױץ ויעט סיקסטוםען טיט ח
חאפען ייק( צװײפער )דער
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 ךיא נןעלשטאפען יא1 וועט אונ מאו^ילען אײערע אין מײךליןר .ליא חאפען
 ריגעל ןעם רןקען אב ווייל ךער איך וועל ,ישכײען ניט זאלען זײא מיילער

 אונטער פון טלעפ ךיא דולןל פיהרען אךאב אײן־ װעל אונ טיהר ךער פון
 מייר װעלין אלד3 אונ ;ער1ט דעפ פר-ן פאןטקע ךער צוא ̂לײןד היויז ךעפ

 װאךט װאפ װאגען צום קומען צוא װעלין אונ נאם ױךייקע ךיא פעךלא־ען
.געטאהן אב שיױן אךבײט ךיא איז ךאנן אונ ,ארנז אויף

 איהם האט ,אגעשעפט פאךשטעהשט אונ ״עץ1י בעל אקלו^ער ביזט —
 ךער ךיר וועלען מיר אז .זיכער ןויא ,איױער אין גערויטט אײן םיקםטופ

 ,אךנײיט או^ןער צו־א נעהמען גיכער ןיןד לאמיר נאר ,פעלאהנען גוט §אר
 גישט ציא וועךט , איויגע;?ליק דעם מיט ט:;יש .עם מי־ר טוען ים1ק דען
. או־טןיסט זײן װעט םיהע גאנצע אימערע אל־ןז או-נ .עצת ךין

 היויף אין ^אר זענען זײא פאךטקע׳ דיא ױעפמט שטיל האט קיליאן
 פון פע^צטער בײם לרײט געישטאנען לײטער ךער שוין איז געקיסען ארײן
 געגא^נען אריויף ?ײער איז קיליאן וועלכען אויף ,שטאק אויפעןשטען ךעם
 לײכט זיך האט פעטצטער דאס .פיקםטום׳ן םי־ט איגנאצױם — איהם נאןד אונ

 ,צימער שלאף דעם אין געגאןגען אױין אלע זײנען זײא װעלקען דוךןל ױעפענט
 פון געחאפט איויף באלד מײדליןד צווײא ךיא זיך האבען גערוייש .ךעם פו-ן

 ליא פון געװארען שטום אונ שךאלןק ךער אןער זענען ליא שלאף, זייער
 לעי או?גענןעהךט זײא צוא ז\ך האט עם אײךער נאןד אוג געסט אונגעליכטע

 פון געװאךען געהא?־ט אחפ ישוין זײא זענען ,פע־שטא;ד לעם מיט מיטה
 פעלשטא?ט מײלער ליא איויןד זייא טען האט נאלד ׳ הע;ד פעםטע ;יטליכע

א אין געוױקעלט אײן זײא אונ רזעפד ךיא לעביללען זייא אונ  פו-ן מא^טלען ך
ק וועלננע מאגאכען צוױיא ךיא אן  / לע;ד דיא א־ויף געטיאגען ארוים זײא ה

 זײא מיט שוין’ האנען אונ טךעפ דיא פרן געלא^ען אראב זײא מיט זענען
 פו-ן ה^ד ךער האט ?לוצים נאר ,הויף ךעפ פץ לויפען ארויס געװאלט

 זיץ פאר איז קילי־אן אונ ישלײען צוא שטארק אנגעהייבען זײא א־ױף ךאךט
• געװארען ען(.עךשראפ רעקט געישריא

 אץ ,לאסאדע גריוים מיט גערוןען אב זיף יער האט \ טײפעל צום —
 ז_ײן מיט .ער װעט ;עצט אונ ^עסען פאר איהם אין נאר אין־ האב אײלענעש
 אונ ,מע^טישען גאס נאףצער ךער מיט ד־״ויז גא^צע דאם װעכןען איויף געשרײא

 ־־ װא^ען אונזער צוא קומען אן מינו-ט ךיא אופפעיען ניט װעלען טיר אויב
! פעךלויךען מיר זענ.ען

 פון ליענר דער גע־אנןט אויף זיך האט גע^רײא הו^ל׳ס דעם פון
 אין אונ טוי^ר צום נעלאפען צוא פאלד איז אונ ,ערנםט ,הויז איטלישעם

 איז ;נר ,אפען געפראפען איהם האט ערז אלם געווארק ^רישראקען נעגו-ג
כןעהרען מענטשען לרײא וויא זעהען ךער ̂ער האט גאס אויפין געלאפען ארויפ

ר ת ך הצין( «וײטער ) זי
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 לןאט אויגעגבל׳יק זעלשען דעם אין אונ גאם זײט ךער ציא געישמיגד אפ זיך
אס - איועק ווײט גאנץ געשזשל פאקרט װאגען אײן וויא העךט ךער זני  ן

 זאך נילעוטךעכטיגע אײן 'שטעלןען מרז ךא אז געזא?ט איהם האט הארץ
 לײטעי דעם זעהק דער ער׳ האט הויף אין צוריק זיך או?ןקעהרע;דיג אונ

 איז דארט פו-ן פעגצטער דאם אונ שטאק אויןעוישטען רעם גײא ^זטעהן
 צימער אין פענצטער דעם רורך געחאפט ארײן באלד זיןד האט ןןר אפען,

 זעהען ךער .עגדליןד האט.ער זײטען אלע א;ײף .לעקלקט ארום זיף האט אונ ארײן
 ךאןט זע״ען מײךליך ךיא אונ לײךיג זעגען בעטען ישלאף צװײא ךיא וויא

 האט אוג געװאיען ציטעךט פאר ׳שטאךק פון ךער איז ̂ער ! מעהר דא נישט
 געחאפט אויף זיןל האט געישרײא זײן פץ ,שו־ײען צוא ביטער געהײבע־ אן

 געוועזען לײט הויז אלע ̂טו־לן זעגען אתם מיגויט אײן אין אונ הויז גאנצע דאס
• גע־שעדוק איז עבה דיא װאו• ציטער ד־עם אין

 הײט:צו-טראגענ דאם ,.עלטערין ליא פון ־שרעק ךיא כןאנן.^נרצעהלען ווער
 האט ישרעק אײן ! יז1ה גאגצען דעם פון קלאג דיא אונ ?רודער דעם פון

 אויגען זײ^רע וואס ;ע^לויפט נישט דאך האבען אונ בא;ענענט אלעמען י,עצט
 אין זיך ג?פה'נען ארײן צוא שטעלען או?טער זיןד זאלען רויבער אז זעחן,

 ♦ קינדער אוטשוילךינע ציוײא חאןען ארוים ךאךט פון אונ הײז פךעטךען אײן
 צושראקענעם דעם מיט פאטעי־ קליכער;גלי:אוט דער איז בי^עךין.קלאנ אײן ימיט

 צוא געמ־שט אינ צימער דעם פון װץלןלען אלע אין אשזגעלאפען ןתךער
 געפאלען ארױף איז טוטער ךיא אונ ,מײךליך ץװײא ךיא ._עיגעץ נעפינען

 הערצכײסענךע ביטעיע אײן מיט אונ טאכטער איהר פ־ין בעט לײךיגען אויפין
 מיט טײך אײן פעתאסען דאבײא א.ע איהר.קשד נערופען זיא האט שטימע
 מוטער אונגליקליכער ךער פון לא^ע ?עךצװײפעלטע ליא זעהענדינ ךער .■טרעךין

האט אונ פעךשטאנד דער אומגעלןעהךט צוליק איטלישען צוא זי־ך האט
:גערוגןען אי איהר צוא זין־

 זײן מיט שטיאפען ציא או?ז געוועזען דאבײא איז וןילען גאטעס —
 ליבע או-נזערע אונ געטךאפען פלוצים א,י;ז האט בראך ביטערער אײן ,צאךין

 מיט נאר ,מע;טשען שלעכטע פין געײאײען גערויפט אװעק זענען גןינךער
מיטלען זוכען בעםער לאמיר — מאבען גיט גאר טיר װעלען אלײן װײגק ןעם

דיא א־יךער נא־ רויבער דיא פון שכײט ליא זוכען צוא א־ויף אז־ויא מיא
 ,רויב זי;ער מיט ןאלט זיך בעהאלטען צוא ארט אײן זוכק אב זיך ץןעלין

 װער ניישט גאר װײםען מיר אז טאן דאפ מיר .כןענען אזויא ױיא נאר
? !ײנען .זײא

 מיר איז ״עפעס אז הערר מיין זא^ען נעװאלט פךיהער נאך האי איף —
 איך בשעת ךעי ,געזא^ט ערנםט דיענר דער האט ,בעװאוקט ;א דיא פון

א האב  װאס טוך טרעפךעםי ךיא אויף געפו^ען איף האי צימער אין ^זו?נט ן
.איז אט ,מאנאכען ךיא.קאטויליישע פץ עפ(ר ליא ט(גיאדעכ

( צװײטער רער ) ק ן2ךוץ ה
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 ו טוןר דעם ןעטרא?טע;דיג גלעגטפעלט איטליש האט , גערע;ט פיזט —
 אז יס1אר פון ךער ארנז קיטט װאם אפער ;אמאגאך פון איז דאס וױךנןליך

 פאר דא האט װאס ךער יעצט ןי,ז געפינט עם װאו ניישט װיקען יזיר
 אמ Щ , ןעטאהן גע^רײא אײן פלוצים ,ער האט !מיבאל ? טו-ף ז־ין נעםען

̂כןען אײן'שרענןליכעל געקומען ערי־יף מיר  רוי?ער ןער — זינ.ען אויפין געד־א
ל כןץלער או;ןערע פון ז געמײנער לעל , איגנאצױס אלס אנדעךער ײן(אי

אינ שיועקטער בײן אויף געװאלפען א־ויגען ג:לאנ ישלין חאט וועלכער מאנאך
. מאפט זיין אין בעקומען אלזא זיא ערי. האט יעצט

,גיענטפערט מי־כאל האט ׳ געטלאפט איױך ישוין >נם האב איך —
אײער אױןד א^גליק לאם געטךאפען האט מיל דרךןד װאם מיר איז װעה

׳ ;עטאהן מיר מיט האט איהר װאס גוטה רעם פאר איז ראם !טאכטעל־
, £’, .I א א . .

 מנחם ר׳ איהם האט ,פבײוך ױנגעי מיין , לן־׳אגען צוא א־ױף הער —
 איןר האב ,}לוים אזויא איז אוננליק מײן ווענן , יעצט א׳ױןר ןען ,נעטרײםט

 גענוג גאר געטאהן דיר מיט האב איך װאם גוטם ךלם איױף חרטה גישט
 לער אז אלזא שוין ווײסען מיר ,טאהן .עפעם בעסער לאצןיר ,רעךען צוא

 אז,ער מקליף גישט איז דאך ,איגגאצװס וויא אנךערער .קײן איז ריויבער
 ןיין בעכןאגט גו-ט זאל щ װעלכען םעטישען אזא אן טאהן אליין דאם זאל

. ת־ויז אונזעו פו-ן לען(װיגך אלע
,ױע?טפערט ערנםט האט ,געװעזען איהם מיט קא׳יאן אי■ נעוױם. פאר

. בענעדיקטען ריא פון טאנאםטיר ך;ט אי יעצט ךינט וועלכער
 געזא?ט האט — פרײ;ד מײן ,^עךעכט דוא ביזט טיט דער אןיך —

— ט(געדא;ך ׳שטאךק איהם האט אונ האנד !ײן איהם רײכענךג איטליש
מי־ר מיט טוקט דוא װאם ^נאךע דיא נע|'ען פאר איך וועל מאל יץ(פ

ד  פאר אלט זי^עךםטער דעל אז םיל שטעהען״פ:. אלעם דעם פו-ן ,אצו̂-
 אהין אונ , בענעדיקטען ךיא פו-ן מאנאסטיר דער נאר איז ר־ויןער ךיא

 כןענען אזויא װיא נאל ,יב1ל זײעל גענלאןנט אר-ײ װאשלישיץל־ דיא האןען
ען דא>ס מיר ? לילטיג אויף רו̂י

, געלאגט ערנםט האט ,..עצה אײן פערהא^דען איז צוא ןעל יל1א —
̂ש זײן חרף העלפען מיט ךא א^ז ורעט הונד או-גזער  פריסער נאר ,הךיח הן

У ;אלעז סיי א,ים ^עװער מיט גוךטען אן אוגז סיר דאךפען אלעם פאר Щ
פאר װעלען ניישט וועט מען אויב געװאלט מיט מאנאסטיר מ צ טלעטען צו-א

א .עפענען אומ • • טולגלין ך
— איטליש גלע^טפעלט האט — , פױינד מײן ,ליף פאלנ איןי , גיט —

צום געהן אװעק װעל איך : טאהן לאס א;״יך פלױוען נאןד װעל ^יך אוינ
 ;אל ׳גל ציהקא געגעלאל .ד;ער מאגען לער װעל אונ הופיטע ךיא פו-ן לאגעל
ןיןד• ױעט /נל אן ווייס איך אי: זײןם ש^רענען ?אי דאם זײן מכ^ים י״עצט

נאלד (рп *װײטןד )דער
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 וועט ,ער אלס םאכט ^זטאךקער זײן מיט העלפען צוא מיר אײלען גאלד
אונ ,בענעדיקטען גןעךהאקןטע זײגע , שו^אים זײנע זוך איך אז העךען ךער
אהן לאמיר ,ני#ט ^טעחט אונ װעג אין טײעךע טײנע אײןד אײלט אלזא ̂ו

.הילף צוא זיין אוינז װעט גאט אוג
 אן ^נעל זיך האבען ערנסט אונ יעקב דיענר צװײא ליא מיט טיכאל

 אוג שװעךךען מיט ליא אונ עטענןען געזונטען אײן מיט ךער , נט;?עװאפע
 איױפין ^טליק אײן הו^ד ךעם ןעבו^ען אן ערנסט האט דאנן ארנ מעםערס

א װאי צימעי לעם אין נעפיהלט ארײן איהם האט אינ האלז  צװײא ך
ען זענען בע?זליף אג ט א פץי קלײדער ךיא ^עװיזען איהם האט אוג ^י  ך

ך ךער , פךײלינס פעולויךענע  האט אונ .נעטאהן /ןזמעק איץ זײא האט הו
 דאם גיך אונ ׳שנעל אזיויא טרעפ ריא פון לןיפען אראג געלאזט באלד זיך

איז הונד דער ,לויפעז נאןד גענןקט קיוים איהם האנען מקט׳טען ךיא
 גע׳טטעלט אי ?לוצים זיך .ער האט דאנן או-נ ^אם ״עק צום ?יז געלאפען אב
 װידער איהם חאט ערנםט , אךט ךאס #?יענןען צו-א ^עהויפעז אן האט אונ

 מיט האט .ער וועלכעס מײלליך ליא פוץ לןלײד אײן ^מעגןען צוא געגענען
 פרײד מיט געטאהן א'שפרו;ג ד;הוג ךער האט דאנן אונ גענומען מיט א?זיפט

ךעמ צוא פיהךט װאס וועג .ךעם מיט גלײןי לויפען געלאןט זיך האט אונ
דעם בײא אמע^טעליט זץי האט אונ בענעדיקטען ךיא פון מאנאםטיר

 זיך זאל מיכאל .ןערוײםען האט ערנסט לאלט, פין טויער פעל־^לאםענעס
 זעבעל זײן מיט ?רייט ^טײן אלזז אונ אךט אפעךבאךגען אין ?עהאלטען

ך דער אין א  איבער .ער האט הו^ד דעם רופען, איהם װעט .ער װען ה
 ציסקא גענעראל צום לײפען אװעק ^זנעל איהם מיט זאלז ער יעקב׳ן נעגעבען

 געקומען ארויף ̂טוין זענען דיא אז איטלישען אנמעלדען זאל אונ לאגער אץ
ער ליא פון ^פור לעם א־ויף מאנאסטיר ךעם אין ז.יןד געפינען וועלגע ר־ו̂י

מיט איןקיםען אהין זאל ציםקא צײט ךע?טע ךיא איז יעץט אז אונ
.חיל זײן

זיןד האט מיכאל ,װעג זײן געלאפען אװעק הו;ד מיטין איז יעקב
צוא האסטיג אעעהויבען האט ערנםט אונ על(אווי?ר אין ^טעלןט פאר

ךעם נאך מאנאסטיי/ ךעם פון טיױער פעךישלאסענעם ךעם אן לןלאפען
 מאנאכינען ליא פו-ן אײנע ןעקומק צױא איז געלןלאפט אצײט האט .ער װיא

.וויל ער װאס אץװײ;ינ פון געפךקט איהם האט אונ
ל .ע©ען — נ י װ צוא ]אך אנ.ײטהיג.ע האב איך ךען טן;ער דעם ^

. מאנאסטיר ךעם פון .עלצטע ליא געבען איפער
,אהןזםא;ספערז ;עךען פאר פעךשלאםען איז מאנאםטיר אומער —

* קומען ארײן ניט איהם אין קאןז פךעמלער כןײן
 פי^זט מיך װע?ט לוא װען לעפען דײן מיט ?עצאהלען װעקט —

לעם פון געשיקט ?ין אי־ך ןען ,לע׳טריען אוים ערנסט האט ׳ פאל^ען
נענעױאל הטןי( *ױייטער }דער
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זיך ע
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דעם
אפינען

צוא •

זאי׳ן׳

זט ;י̂׳
דעם

 נאלר קוקט װעלכער אונ ציטערין אלע װעלכען פאר ציסקא, ^ענעראל
. מילימער ץ;גאג זײן טיט אן #לןער

 ^ךאקען ךער רע?ט מאנאבין ךיא איז ״ציסקא׳ נאמען ךעם פאר
ק איץ האט ערנסט .נלעפעלט ט׳ױער דעם באלד האט אוג ^עװאיען  צײנ
 ין1 פון ^עקומק צוא באלד איהפ צוא איז וועלקער מיכאל׳ן ^עג,ע?ען

ערנסט ,ארײן יף1ה אין ^עגאעען ארײן בײרע זענען אוג $לט נעהײסען
איהם פוץ זאל פףגער טױער ךעם היטען ןאל ער געהײסק איוזם האט

האט וועלכע מאנאבין ךיא מעאעען נאף ״ער איז אלײן אוג ארוים ניט
 געקוקען צוא זענען ז_ײא ?יז זאלען וןרויסע פעך^ידענע דו-ךך־ ^עפיהךט איהם

 ןיןד האט ערנםט וועלכע צוא ׳מאנאכינען דיא פו-ן ״עלצטע ךער צוא
: ךעךע ^אלגקדער מיט געוועט־עט

 ציםקא ?ע;עכאל ךעם פון העלשאנןט דער אין אונ נאמען דעם א\ן —
ד נא^צען ךעמ פון ^רעק לער אונ ,הוםיטען ךיא פו-ן .עלצטער ךער ען  מן

 : טיידליך ױךיישע צװײא דיא ;ע^ען אר׳וים מיר זאלט איהר אײך איןד עפעהל3>
 ךיזע נעווארען גערוי?ט זענק װעלב_ע ,איטליש בעללא אונ איזראעלי רחל

 איהר אויב ארנ ,בעהאלטען דא זענען אונ צימער $לאף ז״ײער פו-ן גא?ט
 גאנצער אײער שעה ?ווײא פון טישןד אײן אין װעךר דאנן §אלנען ניט וועט

. איש ה־וינןען אײן צוא מאנאסטיר
 לאס ?עויאלק אכי;ען1מא ךיא פון ^עלצטע דיא איז ש;;עע װיא װײם

: גיענטפעךט שךעק מיט האט אונ דןעךעגךג
אזא אוט אויף וואךפק אריויף צוא א,ץטער זיך שטעלט װער —

ך ^ךעלןליכע אזויא וויא סייליג, אויס דוךך ^אר דאך איז אלט לער ? ןי
Щ או?כײנע ?וױיא דיא ציא מלןלט קקום אײן פאר לינען ^אר אגן(ר

? װדיישקעס
 ,גערופען א־וים ^טרעג ערנפט האט !מאגאלין ,פאלשקײט אהן —
 װעט עםז ,הא^ק הך^־ה איהר ויעט דא^ט לען ,רײד מײנע .עןפילט נע^ווץד

! פעךפאלען זײן אבער שוין
 אונ הערענױג דאס ;לי־דער אלע מיט געציטעלט האט מאנאכין ךיא

 יערהעךט איז פלוצים ,געבען אלנטער געוואלט ליט זיך זיא האט ןאך
טען אײן ווײטען פרן געװארען ^ע א .לעלנער קו?זע;דיגע אן פון קטיטע טי

,געפידול מיט ערנפט גע^ױען אויס האט !צוא זיך העלט —
 י זינד לער פאר אײך בע׳שטךאפען צוא מיליטער לאס א־ אהער ̂טיוין קומען

טט זיןד וועפט דוא איויב : ךיר איך זאג מאל אײן }אן־  צ,יא ארוים אײלען נ̂י
 ^עפי^ען װעלכע אלע, איהר וועט מײךליך צװײא ליא מינוט ליא מיר געבען

’ • פעךלארק װעדען , דא ןיך
גאלץ אײן ײא1 פרן וױיט ני^ט געװארען איז.עךהעךט מיגוט ךער אין

אנדערע הט;( «וייטער )רער
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 געהערפג פלוצים ןיך האט טו;ער - מאנאסטיר ךעם פו־ן ,#טימע א;ךעךע

 אונ , המל אײן פון ?למג דאפ טיט זאמען צוא גע^רייא - ?װאלד איין
 מאנאכינען דיא געװארפען אװעק האט ערנסט , געװער פון אײן,קליי^ערײא

ж צום קוטקךיג צוא אונ נע^ליא ךעם גאןד לריפען ?עלאןט זיך האט 
 מיכאל וויא זעהען ךער ,ער האט מאנאסטיר ךעם פוץ צימער פאר לעצטען

 ךיא מיט זײעךע קךעפטען לעצטע ךיא מיט ^טךײטען יעקב טשרת זיץ מיט
 זײא .ךען ,מײךליך צס־ײא דיא ;עחאןט אוועק האבען וועלכע רויבער ךרײא
 / גןאר ;עהט דא וואפ אלעם פרן.ךעם לינעךן לער פון ^עװאךען געװאר זענען

 אין ציםקא׳ן צוא פאלען אריין צוא ױט אום אנטלויפען געװאלט האבען.זייא
 טויער דעם ^עטךאפען .זײא האבען או-^ליק זײער צוא נאר , הע;ד דיא
 פעךטינ. ןענען װעלכע מענטשען אדעלגע פון ןעװא?ט טאנאסטיר דעם פון

ײט צום  אונטער פון מעסער זיין נע־אפט ארויס שנעל- האט איגנאצױם .י #מי
 איהם מיכאל׳ן אויף געװאךפען אריויף מיט ךער זיןד האט אונ מא^ועל ךעם

 ײן1 מיט $$עגענט פריהער ישױן איהם האט ףיןער נאר ,צוא,עךמאךךען
 ;האנד דער איןער געטאהן אײן.קלאפ טיט ךער איהם האט אונ ^זוועךד

 אן האט גילוט 'שטראם איץ אונ געפאלען אריױם איהם איז טעסער דאס
 שמעוצליך אײן מיט ,אךעם פעךװא^ךעטען זײן פרן פליםען צוא $עהיויבק
 אין לויפען געוואלט צרךיק מאנאך לער האט צאךען מיט ?עךמיישט געשױיא

 פערלאזטי מינוט ךער אויף איהם האפען .קרעפטען ױינע נאר מאנאסטיל/
 , סיקסטוס אויך עךל,י ךער צוא אה;מע;טיג ^עפאלען אלזא איז ..ער אוג

 צוךיק לויפען געוואלט האט ,חנל זיץ פו-ן מפלה ךיא זעדיע^ךג לער וועלכער
 ^עחאפט אן פעםט איהם האט אונ הו^ל ךער געפאלען אן איהם אויף איז

 אקאיסט איהם מיט זיף־ האט װעלכער , יעקב אונ .קלײד, זײן בײא
 אונ געלאפען נאןל באלד איהם איז ,לאגער ציםקא׳ט פון או^עקעתלט

 איהם האט זײט, דער אן געטאהן ^זטא־ אײן שפיז זיץ מיט איהם האט
 געלאפען אן איז באלד נאר , .עךד רער צוא אוטגעװאך^ען אונ פעךװאװךעט

 אונ הוייןד וואר וועלכער קילי־אן / רױגער־באנךע ,לער פרן .דריטער לער
 אפ איהם אונ מיכאל׳ן נעחאפט אן הא^ל .אײן מיט האט ̂ער ,שטאןק

 יעקב׳ן גײא האט,ער נל;הא צװײטער .ךעי מיט אונ יעקב׳ן פון גע^טלפט
 מיט "אונ ,עךר ךער צוא אוטגעװאךפען איהם אונ שפיז דיא געךיםען ארוים

 איז ?ליק צום שטעכען/’ לוךך הונל ךעם געװאלט שוין ״ער האט שפיז ךער
 שנעל .ער האט זעהען ךער איהט האט קיליאן אלס אוג ערנםט געקומען אן

 געװארען פעךשװאשלען י;שןליק1א אין איז אונ שפיז ךיא נעװאךפען אװעק
צװאר זיך האט ערגסט , מאנאםטיר דעם פון טיױער אפענעם ךעם דוךן־

געלןענט ניט איהם האט .;ער , ט5אוטזו; נאר — יאגען נאןד איהם געןרץוט
אב. האט ,ארײן ה־ויף אין אוטגעכןעךט צוריק זיף ערז האט , חאפען

דיא ןזאנאך אײן ןעבו^דק מיט לער אונ גאךטעל זיין זיך פרן נעבושךען
פיס הק( צװײפער )דער

✓
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דער אונ שטךיק דעם הר;ד ךעם פץ אבנעבשךען ״ער האט ךעם נאןי פיש, געהעי^

.מאנאך צװייטען ךעם איױך ןעפונדען טיט אונ ׳ די
§יץר ךיא געגענען אי?ער אוגז האט ערז װאש גאט איז ^עלויפט — !אנאשינען

אבער ,לײט זײ$ע צוא גערופען אב זיך נזיכאל האט !ד.ע;ד אומערע אין צום ;ךינ
נאן־ האןען מיר דען ! גיעןךיגט ניישט נאך גאנצען אין איז אךבײט אומעךע מיכאל א

• דאניען פרן מיידליןד ךיא בעפרײט נישט יאד מיט
א , ערנשט גיענטפעלט האט ,געשעהען באלד װעט דאש איויך — א!ײ .לען ך

̂ע ׳ אי1ג ט׳ בלױבט ,אךט פעךבאךגען זי;ער װײזען אן אשז וועט תנד( )לער חיה יקלר
מאנאשטיר אין בעתן ארײן וועל איך אונ געפאנגענע ךיא היטען ךא נאר איהר יןא יקא׳ן

פרײלינס. צװייא ךיא זרפען איויף צוא טויעי ם
ג ךאש אונ פעךטיג י ך ^ א געגעבען איהם אונ ר;הונ ךעם ^ערוןען צוא .ער האט ז

הו?ד ךער איז דאנן אונ מייךליך ךיא פון .קלייד דאש שמענןען צוא אונטער ן
אין לריפען געלאזט זיןל האט אונ אלט ןיין פרן געשפרונלען איויף פרעהליך איהם ׳ן

פזן האט אונ זאאל ?נוישטען ךעם נעלאפען דװ־ך איז ,ארײן מאנאפטי־ר П מיט
אריץ קעלער אין טךעפ פערבאךגעגע ךיא פון געלאןט אראב זיך ראךט י הא;ד

אב ז.יןד האט אונ , מאנאשטיר דעם אונטער געגראבען איויפ װאר װעלכער אן זאט
גערופען אן האט ערנשט ,טיר קופערנער פעךשלאשענע אײן בײא געשטעלט מעךצליך

ןײא פרן בעקוםען ניט האט ערי נאר , געטען זי^רע כײא מײךליןד ךיא אין >|קי
פון שליפעללאןד צום איויער ךעם געלײגט צוא ,ער האט דאנן ,אנטװאןט גןײן ןערלאןט

פון הערט דער ;ננלליןד .ער האט , געהעלט צוא■ גוט זיך אוג טיר דער י קסטיס
ש־וין איהם פאר איז יעצט .ישטימע קלעכצענדע שװאכע איץ אץווײניג צוייק. ין

אויף האט ערז ,דארט זיך געפינען מײךליך ךיא אז געוועדען שפק .קײן גאר ^עחאפט
געטאהן קלאפ שטאלנןען אײן מיט דער אוג שטעכןען גריוישען זײן געהויבען אקאךשט

צווײען אויף געװארען ?רא?ען צוא צװאר איז שטעכןען דער טיר, לער אן אונ ־ען
с זיןד האט טיר ליא א.יב געשליבען ניישט איז שלאש ךער איויןד אבער איהם

אונ טיר גע?ראבענער אױף דולך ןעלאפען ארײן פאלד איז ערנשט ,גיעפענט פעןאנעל
®אפענליג אונ זאאל פינצטעךע נאר ברײטע גרוישע אײן אין געפונען זיך האט אינ רי1

לינער אײער , פרײלשש ׳״דזעךט :געשליען איויש האט,ער װילקלען אלע אין אב הם
בעפרײען אײך וויל אונ , רהל אוג בעללא ,אײך צוא געקוטען איז ערנשט יעקב׳ן ו

האט מאל דאש אױןד גאר זענט!׳ איהר װאו• אלזא זאגט , ?פישה ךער פרן !יט? אונ
צוא שטארק זיך הו^ד רער האט .ע^ךליך .אנטוואךט כןיין ןעקומען ניישט ער איז ;ליק

ל י ע ^ פון ?.עהערט דער־ויף יןאלד זיף האט שטיטע רע?צע;לע(ל אײן אונ ישךיען '
ךיא ?עגאנגען נאך איז .ער געװארען/ .ערציטערט -עבסט איז ערנשט װעלכע .עײארען
אײנגען א.קלײן אין ^עפיהךט ארײן איהם האט ױעלכע שטימע קרעכצענןע ?עאי
!אאל .עק דער נעבען ,שטאק אגילרינען אין ?עוועזין איז וועלכעש צימער געכןעגט

מיט מײךליף ךיא רופען צוא א^געהויבען אמאל נאך לער האט דארט אונ !ט
בין איך דען ׳ מיר ^טפעךט ? ?רײלשש ,איהר זענט ״װאו :װערטער ךיזע ?

с גער,ומען 4. ייק( *װ"»י )לעי



ען!׳ צוא אייך געקוםען ױ; עפ  העלט ךער יש־ין ״ער דואט מאל ךעם אויף ן
.דא זענען ״מיר :ארוים אקבר פון וװא ישטימע אפערשטיפטע .  מיר נאר .

.שטריק׳ מיט ^עבשךען זענען . .
ךער אין ®אןעןךיג אונ ^טימע ךיא נײגאטען נאך אייז ערנפט

 צווײא ךיא אעעטאפט ^ךליך ״ער האט ,עךטער אלע א־ױף פינצטער
 דיא פין מא;טלען דיא אין איץגעוױקעלט געוועזק זענען װעלכע טײךליןד

מיט .^עבשךען ארום אויבען פר-ן אונ פים ביז קאפז פרן ,מאגאפען צגױיא
,ישטריק דיא געבוגךען אב ערגסט האט הענד געזו?טע זײנע מיט ,#טךיק

זײא ביז געטרײסט זײא האט או-נ ״עךד ךער פרן געהויבען יף1א ״זײא האט
 נעװעזען איז .עו׳שטע ךיא , געוואךק מוטהיג או-נ מו^זער צוריק זע;ען

:נעריפען אב איהם צוא זיןי האט װעלכע געללא
 זײא געזעננעט !ךענער טךײער אומער , ערנפט ,דוא ביןט ראם —

פון ךעטען צוא אשז אום געשײקט אהער ליך האט װעלכער נאט פון
!^טעהריגג פון אונ דזעט־ #לעפטע

 ל)אט ערנפט ;אר ,דאנקען געװאלט איהם יעצט האט רהל אוין־
: לאןט דער ;יט

/ רײלען פון צײט ליא איז ;עצט ניט דען , נןרײליגם ®ײגע װאךט —
אײך איך װעל זײטען ?ײדע פון האלז מײן אין אן בײדע אײך האלט

אײך ארנ סעיהער פי?צטעױן דעם פון טראנען אריוים הע;ד מײנע יף1א
טיט אײך אויף ינארטען מעלכע געליפטע אײערע צוא ^טעלען צו-א

!העךצעי נןלאןענךע
צוא איז הויף ךעם אויף געגאנגען ארויפ זײא מיט איז ערנםט אלם

זיך.עךםט האט וועלכער איטל׳יש מנחם ר׳ פאטערז דער געקומען ציא זײא
 האט וועלכער רהל׳ם פרודער דער אונ ,לאנער .ךעמ פון אוטגעכןעהךט

 געשפרונגען צוא איז אונ ט־שית זײן אויף ;עפאנגענע דיא נעלאןט איבער
ךעם געפאלען ארויף זענען מײךליך בײךע ,בעללא נעליפטע ז_ײן צוא

 ו װערטער אהן ;עווײנט שטיל האןען או-נ האלז א־ויפין מיכאל׳ן אוג ^אטער
 קט;קו ברודער איהר וויא זעהענדיג אונ געמיטהיגט באלד זיןד האט רחל נאר
 אין גערויטט אײן ׳שטי־ל איהם זיא האט ,ןליקען ליצליכע טיט בעללאן אן

 דוא האפט נלה דײן איייך נאר ,אלײן ־שװעסטער דײן נאר .ניישט :או;ער
 ר׳עלט ךער װײטען פון וויא האט בעללא .העט־״ ^לעפטע פון גערעטעט

 איחר געגעבען איהם ,מיכאל׳ן צוא ^עגא^גען צויא זיא איז וועלטער רחלם
 געזי?ט מיכאל׳ם ,אויגען ךיא אץ קט:געקו ליןשאפט מיט איהם אונ האנ.ד

 אונ הא^ד איהר צ־א געבועען אראב זיך האט ?ך ,געװאךען תיטה איז
 דאניײא האט בעללא אונ / ליפען פלענשבע זײנע מיט געטאהן קוש אײן זיא
 האבען ליפען איהךע 'שו-לטערין, זײגע אויף קאפףז איהר געשטיצט אן

״ געטאהן קוש אײן איהם האט אונ ?.עלי?טען איהר פון ^טעךין רעם ^עריהלט
ךאס צװײטערהק( )דער



̂ער ,גע^רײט איגעךליןל זיןר אונ געןעהן גןא״ןער איהר האט אלעס ־דאס  איז .
 אוג ?רוקט זיין צוא ט(געךךמו צוא איהם אונ מיכאל׳ן צוא געגאפען ־צוא

הן נאר אלזא איז מיבאל  П ?ליק זיין פרן ;עווארען געװאר וועךטער ̂ז
.ווענ אין הי^ךעךנייוע עום רףן ב$עגע;ט ליבע

 אלם אונ געװאךען בערוהינט צוריק זע^ען העךצער א־וי^ערעגטע דיא
 געפונען פרייליגס גיײךע זיך האבען גע^אנגען אויף איז #טערין מאיגעל ךער
 זענען זײא וויא ןעזעהן אתם זיך הא?ען זייא אלס ^עםט נןאר זעהר גןאר

 ײא1 איידעי נאך אונ ׳ מאןטלען ?רעטדע אין ©עךרײכןעלט אוג נאכןעט נץ:נא
 דועךט ךער שוין ווײטען פון .זיך האט נעטעיקען, צוא נעגעפען .ךאס האבען

.פ־ױקע^טיפען מיט טיאטפעטען
 מנהם ר׳ האט ,אונז צוא מיליטער זיין מיט ציסקא אן קוקט דאס —

 , טקעם אלזא איז,.עס אוג וואךט .ןיין ךריויף ;עגע?ען מיר האט ?גי ,>עזא?ט
 מיין אונ שפאים, זײנע אן זײן נ־וקם זיןד אן אהער ,ער קו$ט באלד אט

 ׳טטךענגען א\ין זעהר געפען יס1אר זייא איויף ױעט לער אז מיר זאגט הארץ
 איז ,טעכטער מײןע , דאריבער ,?זרע?ןליך יץ1 וועט מה(מו דין אונ , ?םק
א זיף־ זאלט איהר ךעכט ניט  געפיאקט אהער האט יעקב , ^טעלען אב ן

 ,אהײם פאהךט אונ איויף אײך זעצט כןי;ךער נזיינע נעהט ,פיהר אוטער
 אײן מיט אונ אופען טרעךענדע מיט מויזער ךיא אײך איויף ױאךט דאךט

. האךץ ?זמעוצליןד
 זענען זעלנער דיא אמ געפאהךען אהײם זענען פךײלינס צװײא ךיא

 אויס §אר / מאנאסטיר צום פיהךט יואם ייעג ^מאלען צום געקיטען צרא ׳׳טוין
 נעװאפענט געויעזען אלע זענען וועלכע װײןער כאטע אײן געגאפען איז

 ויעל?ע קניויטען מיט פאקעלן כיע^ד ךיא אין האלטענדיג אונ נעווער מיט
 זיך פאר לעלוילטען מיט ךער זײא הא?ען סמאלע אין ^עטוןנןט אײן ווארען

 הליפע אײן פון )פיההץג( לןאמא^דע ז־ער נאך געגאןגען זענ.ען אונ ,װעג דעם
 װיא האלז ךעם געצרײען אויס געהאלטען האט װעלכע נןריויא ע(^לא:ר אוג
 איהר אונ פײער וויא געפעקעלט האןען אויגען אידורע דועלך־גען, אײן
 , ^װעסטער ציסקא׳ס לעאנארע איז פרויא דיזע ,צארניג העכםט נואר פנים

 װײבער העלדיי^ע ךיא פון מיליטער דעם אייער ^אפען צוא האט רועלפע
 דיא פון מלחמה דער אין נאטען ^רויםען אײן עךוואןבען זיך האבען מאס

 איפצינע דאם געװעזען איז ׳?טעכןען( )אזא שלענער טויט אײן ,הוסיטען
 איהיע ^לאגען צוא הא?ד אין געהאלטען האט לעאנארע װאם געװער

. ײ)ר5.
 איהר צוא זיך האט - לעאנארע הא?גיעהרטע מײן א׳וים הערט -
 טעפפער מיינע - ײ׳עלדינען ךער פאר זיך פעךנײגעןךיג ,לעװענךעט •איטליש

̂ער זייערע אונ ןעךעטעט ׳טוין זענען  ךאךט ; הע;ד אומערע אין זענען ר־ױ
ען יער1ט ?ײם .^טריק מיט גדען;.עבו5 אוג ןעלװאפךעט זײא ל̂י

נוט הסן( צװײטער )דער
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גי.ע;טפעך^ לעאנארע האט — קמןען אן נעהן זייא װעל איןד ! נוט —
 צווײא- דיא ־זעדזען ךער זיא האט קוים נאר ,טויער צום ?עהענךג ציא

 צוריק־ נלטפרו^ען אב אונ נעװארען ״עךציגעעךט זיא איז מאנאכין ןעפאןגענע
 איץ טיעף זיך או-נ או^ע^עהךט צוריק זיך זיא האט באלד אונ ׳שלעק עאר

פאר־ ^טאלק ײא3דא זיך האט פגימ איהר ,געזיקטער זײעךע אין געקןקט
#טוךעמען צוא #רעלןליך ^עהויבען אן איהר אין האט העךץ דאם , ^דעךט

 1זי האבען אלנען איהךע ;געהיויןען ^רעקליף זיך האפען פרוסט דיא אונ
 זייעךע־ פרן גענןראכען ארויס ניישט ישיער זעגען אונ פלוט מיט פול נעגאםען אן

 איגיער אונ האנד פון געפאלען ארויס איהר איז ^זלענער טויט ךער ,נײסטען
 מינוט ךער אויף פיווארין איז װעלכער ׳שטעךין איהךען איבער האנד ךיא פיהךעןךיג

 אויף לערוין אײן וויא פױללען צוא געהויבען אן זיא האט קנײטיקען מיט פול
װײזט צוא אדער אויג.ען מײנע וױרלןליןי דאס זעהן «צוא :קול ^רענןליך אײן

ךער , םיקםטוס טאקי דוא ?יזט דאס ? יס1א אזויא נאר מיר ״עס זיך
 געשפיגען אוייס גיהנם ךער ליןד האט צוא זעעלע? טײן פון פעטריפער

 פין איך ? סענד מײ;ע אין פאלען אךײן נךלץד:.ע זאלפט דוא אום צוריק
.ז דאך ,ער איז ךאס דען ,בלעד נישט אױך או-נ קשוגע גישט דאןד  האב ׳נון .
 , הענד מײנע אין אוטגעריכט געפאלען אכײן בי;ט ׳ געפונען ;זנךליך ךיך איןד
 מיךי רועל איך / היטלען א ,אײןד נןרײט ! ט/צ:טענ ניךעלטךעכטינער תא

פאר האט #לעפטער ךער וועלקע מײן..עהרע פאר זײן נוהןם ;עצט
 איך אז לאנג שוין !י־וינענד ןעפטען מײן ײא3 נאף װאר איך אלם פלעכןט

 טײן ^עװארען .עלפילט אלזא איז י.עצט אונ מײגער פעטךיבער רוא / ךיןד זוך
 מיך האב איך װעלכען י;ען’דא דעם אט זעהן איויגען טײנע אונ ,האפענו-ןג

. שױן ךיר נעפען איך פין אט ,געפינען ציא געױפט ניט גאר ישױן  װאם . .
שוין האט ,עס אז װײפט דוא ? מאנאך דוײליגער טײן ,דוא ^זטוטפט

ײזע־3 דײנע פון אוג לעןען ;דײן פון םינויט לעצטע ליא א^עטראטען
 ^לעכטער תא ביטער, זײער .קלאג אונ ׳שךײא ? ךעים( )מעשים טהאטען
 מיר איז״ ?־רעכצען אונ ווײנען דײן / שטימע נקלאגליכע דײן ךען , מענטש

 װאם ךאמא?סען אונ לידער ליפליבע אלע פון הערען צום א^גענעמער פיעל
 שלן ?רודער מײן איז אט ;אר . . . ױגעד מײן אין נגען;.זי מיר פלע^ט דו-א
 ךען — טענטש הײלינער דוא , זי;ד דײנע א־ויף מתוךה זיך זײא ;עצט ,ךא

װעט םוף דײן אונ לעפען דײן פון מינוט לעצטע ךיא .געקומען שוין איז ̂עס
•1 לעב איף־ נואהר װיא — 'שרעקליך זײן

 אײן מיט ױיד איהרע גט:ניע;די אונ גע^רי״ען לעאנארע האט אזויא
 געוױזען אויס יעצט האפען אויגען איהךע , נעלעפטער ׳^רענןליכען ,ווילדען

 דעם אויף גע^ןזטעלט אב זײא דואט זיא אלם קוילען ?רענענלע ךױיא װיא
 פערשװאוינדען ניישט נאך איז .ןןם װעלכען פון ,געזיפט איהר אונ ,קןא^אך

פון ל>פלא?ט האט / 'שײגקײט ױגע;ךליכען איהר פון ^פורען ךיא נעווארען
( צװי־טער )רער ק ס ה ^ כ
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 איהךע גיל״גנךיטפז האט זיא אלס ,דאנן אונ ,פימיר העלעש אײן װיא .געפ
װעלכער , געגע־אל ךעם פרודער איוזר צ.יא געװקדעט זיך זיא האט ,בייד

)יעטראקט האבען מאנאכען בײדע .מיליטער זײן מיט ^עקומען אן ש־וין איז
געז^ט אויפ פאר זײא האט זלעלצער זי;ערע אונ ציםקא גענעכאל יךעם

 א־ויפין שרעקליך גענוג ״ער וואר וויןץןליך אונ ,מיטלײד פון ווייט איז .>ער אז
 אונ ה־ויך װאר װאופם זײן ;פעךד ז_ײן יף1א געלעסען איז .ער אלם פנים

ײא3 וויא האר לאנגע מיט באדעלןט — האלז זײן ,ריז איין וויא ישטאךק
העסליך געיוײען אוים ניט ערי וואלט דאך אונ , חיות ווילדע פון גךי״וען ךיא

 איז וועלכעס אין.,קאפ אויג לינקע דאס פעהלען ניט איהם ;אל ״עס ײען
 װאר פנים זײן ;נלהײט:.קי זיין אין גאןד געװאךק געשטאבען אויס איהם

 ?אלד דער פון אונ קאפףז זײן פון האר דיא א־ויך שטךענג אונ #•;ואךץ
 ?נר האט האנד 'שטארקער זרין אין ,ג;לאנ אונ שײאךץ געולעזען זענען

 פון ליבער איהם װאר וועלכע ,לאם ^װערע אײזעינע אײן געהאלטען
. געווער אט־ע־ע אלע

.;ינךליך האבען מיר וועלכעם גיעג טײע־ע דאם ברודער נאר זעה —
לעאנארע האט י ג.עד?ט ״עס האפען מיר וואס יאהרען פיעלע נאןל ^עפאננען

מעלבער סיקסטוס קאנאך דער דאןד איז דאם ,?רודער צום גערופק אב זיןד
 פאנגען צוא װיען פון געקומען אהער איגנאצױם ר30 זיין מיט איז

 ווײםטתא נאר ,אן תטיד פון איז ^זטײגער זײער װיא , מײךליך ׳אוטשולדיןע
 װײזענךיג אן ?עפרעגט איהם זיא האט ? פיקכטום דער אט ,איז ,.ער ווער
 נידערטרעכטיגער יענער דאןד איז ער? ,מאנאך לעם א־ויף האנד איהר טיט

איהר איױף אונ שװע?טער יײן פין זעלע דיא בעטריפט האט וועל?ער נןעןל
! פלעק אײביגען אײן געישטעלט

 ^נעל העלד דער איז וועךטער לעצטע איהרע הערע;דינ דער
 ךא;ער־שטימע זיין מיט האט אונ פעךד זײן פון ג.עשפי־ו;גען אראב
:געישריען ׳א־ויס

 או־מערע אין ז.יף געפינט אונ ךא איז םיקםטום ? איך הער װאם —
 אץ ױענטפערט איבער איהם האפט דוא וואס גאט זײא געלרי^ט הענד?
? איז.ער װאו־ אל.ער מא?ט! יאומער

 מיליטער איהר פון װײבער 4 אונ געטאק װאוגק איץ האט לעאנארע
 שיעק טאדעס איץ ציםקא׳ן, צוא מאנאך דעם נע^לעפט צוא האבען

 יפאר זעהן ךער האט .ער אלם פיקסטוםען ךעם אויף נעפאלען יאיז
 גאנצער דער ציטעךט ,עס וועלכען פאר םע?ט^ען #יענןליכען דעם זיך

. .נענע;ר
 ציםקא האט י מאנאןד זשלינער תא ,חענד אוינזערע אין ?יןט —

איהר ; איגנאצױם חבר דײן מיט דוא ,גערופען אב זיך איהם ־צוא
ציטערט ימ( צװײטער וידער
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ע א ׳ יעצט צי^עךט לןז ע  #אלר־ לען אײך, פערװזיגט \ ? מע;ט#ען ^
.זאטען צוא אײך מיט שרעק אײער שװאו^דען >§אר װעךד

ק האט באפעהל זײן איויף  ליא פרן שטליק ליא געב^ןען אויף מ
 .קױען זײערע נאר פים ךיא א־ויף נעשטעלט אויף זײא אונ מא^אכען ?װײא

שטיץ אײן געכןע?ט גיישט האפען אונ ^עבוי^ען ארו-נטער זיץז■ האבען
• ?לײך

גיט• ךען ,געזאגט ^ענעכאל לער דיא צוא האט ! אײןי ?ןרײסט —
 האט רו-ח װעלכער נאר מיר זאנט ;לײן־ען צוא קומען איויס אײןר װעט לא?ג
 איהר נױיל 'שטו-טט׳ איהר ? ^רוי לײ^ען דעם אין אהער פעךטרא^ען אײך

 איג פא^גען צוא אהער געקומען זענט איהר ,ד:ןע שװערע אייערע פיהלט
 העסליכען אײער ?נךפילען צוא אום מײלליןד או-טישילד^ע צו־א.ע^טעהךען

װעל איף :מיר פון משפט אײער זײן דאס אט וועט נון ? שא?ט4לײדע
װעט איהר או-נ צינךען או.נטער אוינ פע־ מיט פעםער אין לײגען ארײן אײןז

!מיגוט ךיא ווערען ברענט פאר לעבע^ךינ
מיט־ מיטלייד האב אונ ךיך .ערבארעם ,הערר פיטהיגער ים1̂ר א —

 דעם פאר .קױקליג מאגאכען צװײא דיא ג.עשרי,ק האבען ! ז:אונ
. נענעראל

ט מיר פו-ן — ע ט צוא ? םיטלײד איהר ן ך מי ײ טאהן איך װעל א
?נם ,לאקט צוא שטאךק זיך אונ גע^עראל ךער נע§רע;ט האט ל נגאדע

 אונ ?יהרועען אויף שלעקטע אײערע פון מאם דיא פול ש;יין דאך איז
 אהער ברײנגט געשװי.נד ,געטךיטען אן ישוין האט מינוט לעצטע אײערע

.מיליטער זײן צוא ןעפוילען .ער האט !פעםער ךיא
 .עךציטעךט איטליש אויף איז טשפט שלעלןליכען איא הערענדיג ךער

 זאל יער געכעטק איהם או-נ ^ענעראל צום נ;יגא;גען צוא איז ארנ געװארען
 ןרופצ אײן אין פעךשפאךען זײא אונ כףטק אין פעײןאװען בעסער זײא
 לעבשךיגעךהײטי ןייא וןאר מאפען צוא וויא לעבען גא^־ען זי;ער אויף
. גיהנם אײן

א —  האבען וועלכע מעגטישען זיפדיגע ליא פאר עאדע ?עטסט דו
 ךער־ האט ? ,עגטעהךען געוואלט זי־א אינ טאפטער דײן גער׳ויןט איועק

 גייא בי־זט אטת —,עך'שטוינוןנז מיט איהם צוא גערר-פען אב זיך נענעראל
 דאפ אונ ךער,קשט ךיך האב איף זײט פון געשעצט אונ טײער זײער מיר

 ךיןד זאל איף בעװאויגען םיך האט געטאהן מיר מיט האםט דוא װאס נוטם
 ליב צוא נאר ,?כײמ־ טײעךער מײן ,װײס אבער ,זעלפפט זיןר וויא ליגיען

 דאריבער אונ ?א?טער דײן רעטען צוא או-ם געקו^ען אהער איך בין ךיר
 ;עצטי;ען אינ׳ם קשהז3 .ךײן י>ךפילען ניט קענןי איך װען מיוחל מיר ליא
 _קם1ג ״יעצט מיןד איך רועל איהר פאר ,חךפה טײן גאר פביוד דײן ניט ,מאל
ש זץד זײערע מיט װאס ,מע^טשען ישלעפטע ךיא אן זיין פילט איגלער ין1איז'

דאס הק( זנװיייה״ר )דער
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 האבק .קלײדער גײסטליכע אין זיף ןןלייחמדיג אן ארג ,לאנד נאןצע דאם
 אונ געדא^ען שלע?טע אלע זייערע }עפיהןט איויס שטיל ךער אין זײא

 נידעלשרע?:טיגער דער וואם וויי&ט ז־וא , געװאוםט גיט פץ ךער האט נןײנער
 מײן פון ,עהךע דיא געריױןט אװעק דואט .ער ? געטאהן מיר .האט סיקטטוס

 ליר ®אר וועל איןז־ ,הויז מיין פון תהע ךיא געישטערט ארג שװעטטער
 קריג; נערוןען אויס איך דואב איהם ליב צוא נאר אז לײקע^ען ניט איױך
 אײן געפלאפט אר־ויף האט נײקטליכער לןאטױלישער אײן ,'לײט זײנע אויף

 ןיין _קם1נ צוא ״קטשלאכוען מיך איןד האב דאדוךך אונ היויז מײן איויף שאנךע
 ןעשטךא^ק ניט זאל איך גאר מיר דו-א זאגטט יעצט אונ ,פײנד מײנע אן זיך

 וויא צאןין מיץ ןירקט .עט וועלכען איויף טישען:מענ אזא ישטרײנג אזויא
גען גישט ךיך װעל איף ? ®ײער העלעש אײן  ךער אין שש:מענ .קײן !פא̂־

 קםהזנ מײן פיהךען צוא איים ווערען פאר צוא מיר אומ׳שטאנד ניט איז וועלט
 'שלעכטען זײן מיט סיקהטום קומען אום זאל פײער דעם אויף זײא, אן

* חלר!  ךעטאהן גע׳שרייא אײן ?לוצים ערז האט ? א ו ד ווילםט וואם אוג ..
 פ_אר פאלט אונ אייהם צוא .קריקט .ער וויא זעהענךג דער ,איגנאצװשען ציא

? מיר פו-ן ד־א וױלטט װאם ,פיס זײנע
 מאגאך׳ דער האט !צישקא הערר מעכטיגער גראם אונ שטארקער מײן —

. נעױיט זענען מיר ,נעישטאמעלט . .?לױבען אומער פון טרעטען 3א צוא . . . 
.הוסיטען וועיען צוא אונ . !לעבען דאם או;ז שישק אבי .

 אינ נעווארען נ?נמ אין מעהר נאך ?ענעראל ךער איז הערעןךינ דאט
 פון קא?ףז לעם א־ויף לאם אײזעךנע זײן לאזען אראב געװאלט שויין האט
 געהאלטען איויף זיןד .קײטען3םשלי אלע מיט האט נאר.ער ,פעךרעטהער דעם
 איהם .ןזר האט געישפעט מיט הא^ד ךיא ױנ;לאזענ אןאב אונ צארין פון

: ױענטפערט
 וויא גל־ויבען אײער אין פעלשען צוא גריגג אזויא אײןל איז .עט , נא —

 זיר איהר גיענארעשט איי?ס מיט אניער , מע;ש׳שען אסך אין פעל׳שען צוא
 װעלען אונ אײך פו-ן נירעױגער נאך זענען מיר אז מײ;ט איהר - זײער
 מע?ט׳טען זיש־יגע קו-מען( )צו-א פךיבאװען אונז צוא .זיןל זאלען עס״ לאזען דער
 אבער ,זינדיג אײך מיט גלײןז װערען זאלען מיר אום ,זענט איהר וויא

ך ךען ט־ויט, צום צוא אײן־ ?רײט ;זאכען פשטע פץ רײךען צוא שיוין גענוג ; 
! ךא ין1ש איז

אונ פעןל פעםער ךיא היויף דעם אױף נינכאכט מען האט באלד
מאנא?ען פעךשולדי^טע צװײא ליא גיטאהן אחאפ הא?ין הע;ד פעקטע

 האט לענעלאל דעם פון צײכען ךעם אויף ,גיײאךפען ארײן אהין זײא אונ
 / שיעהליכע מיט אפלאם מיט אריויןז פעשער דיא פון נעװיזען פאלד ץך

טיט געגעכאל ךער אונ ׳ מאנאפען ץווײא ךיא פון גישיײ^ן העלץרײםע?ךע
צזא עןעס׳ ^הנע |ײער1 דעם ארום רוהיג גישטאנען זיןי זענען מליטער דץ

י־ײדען חק( «ױיפער )ז־ער
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ןנךציטעךט זענען ;ועלכע מיכאל׳ן טיט איטליש אוי^ער ,אװארט ו־ייךען
.וױיט א;ץ3 אויף געטךאטען אב הא?ין אוג ש^אפיעל אזא פון גױוארץ

 לי?ען3נע נאר 'שױישפיעל גא$צען ךעם פין איז ארום מינוט ״עטליכע אין
 צװײא ךיא פון ?ײנער פרענטע נןאר — אש ךעם אין אונ איש מיט אנארנ

 פון ־צאךין ךעם ײךך פײער ךעם אויף ניקן־מען אום זע^ען װעלכע טע^טשין
. ציםקא ^ךענלןלי?ען ךעם

ױישט נאך אלײן מיט ךער נענ.עכאל דער זיןד האט דאןד אונ
?יר האט גיװאךץ ?רע^ט פאר מאגאכען ךיא ןענען ק־וים ךען ׳יעתד\?ט1

איהרע םיט זאל זיא מאגאבי^ען ךיא פון ,עלצטע ךיא אנזאגין נעישילןט
 גאוןצין אין אלד3 װעט ערי דען , מאנאסטיר דעם פעךלאןין תיפף שוועסטער

װעךין. פךע^ט פאר
 איהר פון האט אונ גיזא^ט דאס שליח ךער איהר האט מאל צװײא

 צוא ^עפוילען לעאנארע האט דאנן , בעקומען אןטוואךט אײ^ציגען כןײן
 גמגפץט זיןז האט אלר3 / מאנאסטיר .ךעם אךצינךען זאלין זײא $ריוי?גן איהךע

יעלצטע זײער מיט זאמען צוא מאגאכינען אלע ארנ דאךט פון טיהר ךיא
 ךעם נןאר גישטעלט זיך האפין אונ נעא^גען ארןיס זע^ען מאגאשסע

)|אל;ענדען מי& געװעמ־עט זײא צוא זיך האט וועלכער < גענעראל
.פאלטראג
,מאנאםטיר דעם פעךלאזין זאל ןלײבין לעבין װיל ,עס אײך פון ווער —

פון זאוץן אג ןיןד זאל ,.קלייךער מאנאןי^ע דיא זיך פרן טאהן אוים זאל
 גירעטעט, ין3בלײ זיא ויעט — ׳מטײן צרא או?ז צוא ןאל אונ נדר איהר

פאר ענדיג3לע ייערין זיא וועט פאלנען ניט מיך וועט .עם ווער אונ
!ןרעוןט

זיך ין3הא ייעוטער אהן אונ נישוויגען האבין מאנאישקעס אלע
אז בעװיזען האט דאס וואם ,לעאנארען ארום פערזאמעלט אײנציגע

גרויס גאר צאהל י;ער1 גיווארין איז אלד3 < פרװ־ער איהר פאלגין ^ייא
זײעי ;עבען גישטעלט אב זיך האבין מאנאשקעם עטליכע נאר אונ

• עלצטע
א מיט מאנאשלןע ?גלצטע דיא ײיא ;יזעהן האט ציסקא אלס  ך

 ו ^װעקטער ןיין צוא גײן איבער גיישט ווילען חבך׳טעם איהרע עטלי?ע
םאנאפטיר אין צוריק ^לעפין ארײן ^װאלד מיט גיהײסין זייא האט

!אטען. צו-א מאנאםטיר ךעם מיט ?רי^ט עאר ווערין ראךט זאלין זייא אום
וויא פײער פלאטען ךיא געוײזען ארוים ראךט פון זיך האבין באלד אונ

 מאנאסטיר ךעם פון גיווארין איז ארום א'ש;עה אין אונ פליטצען שוועבענדע
נישטעלט אב איהם פון זיך האט ״עס אש, אהויפען םאנקט-קאטהאריגא

א אויף .עדות צום אונ צײכען צום וועןר פאךרוילטע ^װאךצע ^אר  ך
* אכזרװת י*ק( *ײײטעי )רעי
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 אן ןיך ט;פרענ צוא щ רוען איז ים,עם1}ר וויא מקטשין ךעם פון אכןףות
— • קמהז; זײן ךע;ט איהם

 ראפ פעךלאןט מיכאל׳ן מיט איטליש האבין שלפה ךער פאר }אן־
 בעטרשטע גאנץ מיט אבער גיגאנגען אהײם זעגען אונ ארט שרעלןליכע

 'שרעקליכע דיא אז ?עפיהלט קטװ.ונע:נפטי;:אי האיין זײא ךען ,הערצער
 שרערןליפעי ךער אין געןןאהן אב האט ,ער װאס געגעראל דעם פון נל^ה
ר א^הײבין זיך װעט פון דער אז ,וועךין 'שװי־גען פאר ניט וועט גא^ט ע צ ^  א
ען זיך ,קאנן דאס װאם מיט וױיקוט גאט אוג שענענ־ דעם אין נןאך ךג #.

.8

ם! לןדוש אויף ש ה
 מיר װאם בעגעןע^דוײט דער נאןי גיגא;לען אילער איז טאנ א?ט

 נערוה^ט צוךיק זײנען אלע ._קא?£יטיל זיפעטץ אין בעשרי^ען דןאכין
 הויז דעם פון ןעז^לער יעדער א?װאהל או-נ ד«־ויז איטלישעס אין ניוואךין

 ציםקא׳ם אן מאנט דער זיך האט ,ער אלס גישראקין גינוג זיך האט
 ,לעםין פאר צוא דאס גיפליישט זיף האבין זאמען צוא אלע ךאןד ,קטהז3

 ךעגער ךער — הויז דיזען אין געפעהלט יעצט האט מקטיש אײן נאר
 גבורה או-נ חלמה זײן מיט אוג געךי?ט טרײא ךאךט האט וועלכער ערגםט

ער צוא גיװעזין זײא ,ער איז  געװאלט איהם האט איטליש .הילף גרוי̂י
 פון אײגעם אין א־שטעלע לעפין איהם אונ טרײהײט זײן פי־ר שעלוינען

 האט ערײ װײל ,געװאלט גיט ,עס האט ױ^לי;ג ךער נאר ;מקחרים זיינע
 צוא אונ מיליטער אין ציםקא׳ן צוא טרעטין ארײן צוא ,^טשלאסען זיך

.לןאטאלגקען ךיא געגען מלחמה ךער אין אהלק ^עמען
 פאמיליע נאנצע ליא אוג ױענךינט זיןד האט א^ד-מאלצײט ךער

פון גירעט אונ זאאל ״עסס דער אין גיזעםין נאך זעשען הויז איטלישעס פון
אונ לינסט דיא ניקומען ארײן יןלו-צים זײא צו-א איז זאכין/ גןעך׳שיעךענע

 זיך וויל אונ גיקרמען אהער איז מעןטש אפרעמדער אז אנגעכזעללעט זײא
 ארט זײן פון ױישטאנען איויף באלד איז איטליש .רויךטה דעם מיט זעהן
 אכײן נירוײםין האט וועלכין אין צימער ײן1 אין ניגאעען ארײן איז אונ

.גאקט דעם פיהךען
 אפךעםרער דאס ^װאונדעךט שטארק זיך האגין הוייןלײט איטעךיגע ליא

 ;אר ,הויז דעפ פון ווילט״ דעם מיט זעהן זיןד נאלט ב־יא קומען זאל
 אהער זעהן צוא לא^ג פון ?יוועזין גױואועט שויין זענען זייא װיא אזויא
 איטליש ה׳ דעם מיט דיידען צ־א ,װײט פון אונ נאד^ט פון איורהים קרמען

ניט יעצט אויך דאךיןער זיך זייא האבין ,מלחרים פעךשיעדענע איבער
ווירטת ךער אונ צײט אד<י?שע אװעק שוין איז ,עס אלם נאר , גישךאקק

(апוױיפער ־* )הטן
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 גינוג,ער^ךאקין אלע זײא זענען , זײא צוא אוטגיקעהךט גיט נאןו זיך האט

 הארץ איין גיטראכט .זיך בייא האט זײא פון יעדער וואם ראם אמ ניײאךין
 אין דען .מויל דעם מיט גלפפרא?.ען איױס רבקה װיךטהין ךיא עסי האט

 ישלעכט ןײער פעלקער ךיא צװישק לאגע ױךי^וע ךיא וואר ןײיט ;עגער
 צוא ,עלטער ווײפןע פרן א;קומן אימער אדןער ?לעגין גא?רי?£(ען ^לעכטע או-נ

 זיןד האט אומזיסט ,זיך גיפץט щ װאו דועךץ ױדישעמ יעדעס ןגך^ךענןין
 אין פנים אײגען זײן רען ,פרױ;>ן ךיא פערוהיגין צוא בעמיהעט םיבאל

 ^טימע ציטערליגע זיין אמ זײעךס וויא גיװעןין ^זראקין צוא װײגיגער ניט
 גיפאלגט ״ער האט ,עלליך ,העךץ זײן פוין ^טו־רעם דעם געװיזען אריוים האט
 איטלישעפ צוא נײן צוא גילאזט זץי האט אונ ^וועסטער זײן פון גיפעט דאס

 אין א?ער ,נאסט ךעם מיט ד־אךט טו-ט .ער וואס זערון צוא אום צימער
 איטליש אונ טיר ליא גיעפשט זיך האט פליק איויגק זעלבען דעם
 א־ױןען .ןײערע גי^טעלט אב האבין אלע ,#וועל דער א־ויף נעווײען זיןד האט
 זעהן ךער האפין אלס.זייא גיװארין שראקין דער נינוג זעגען אונ איהם אױף

 פים גיבײגטע מיט .אויגען רויטה־פעךװײנטע זײנע מי־ט געזי?ט בלאם זײן
 אױף ו־יטאהן אווארף ןיך האט אונ אאל1 אין גיגאנגען ארײן וויךטה דער איז
 אוג אפיע>יער פון וויא גיציטעךט האט קעךפערי גאנצער זײן ,שטוהל זײן

 האט באלד אונ האךץ זײן פו-ן געריסין אריויס זיף־ האט .קרעפץ אישטעךפ־יכער
 ביטער זץד האט אונ געזיקט דאם העוןד בײןע מיט פאךשטעלט זי־ך

 זיך האבין אונ .ןגךטער זײערע פון גיש?חנגען איויף זענען אלע .ווײנט צוא
 גאנץ האבין אונ פאמיליקפאטער .ווײנעדיגען דעם ארום גי^טעלט אוים
 ישװעל דער אויף גישטעלט אפ זי־ך האט וועלכער איורח ךעם אן געסין פאר
• טיהר ןער פון

 טרעיין ביטערע מיט געשליגען איױס רבקה האט !נאםען גאטעס או-ם —
! ןיןד טו-הט דא װאס אונז דעךצעהל ,מאנן איהר צוא

 איטליש האט ! גיטראפין או;ז האט או^ליק אביטערער ,א —
 פעו־ אועען מײנע אונ רײד פיעל אזויא נישט פעזי־צט מויל מיין ,טקלאגט

 ארג צעהלען דער אויס זאל.כןענען איך אום טרערין פיעל אזויא ניישט מא^ין
. בראך ארנזער נעװײנען . .  בעהאלטין צוא בעמיהעט פיעל מי־ האב איך !

 ,צדוק ר׳ װאס ראס רחל׳ן טײערע אונזערע פון בעזאןדעךם אונ אײך פון
 .יעצט מיר האט װיען אין געמײנדע ױדישער ךער פון פאך׳שטעהער דער
. צעהלט דער .  אנראניט וןיא הארץ ךײן האלט מאך \ להל אןטגלקליכע , א .
 ?יטערין דעם מיר פו-ן הערע;ךיג װעלין ?לאצט צוא גי^ט זאל .עס או-ם

.איטלליק . .
 טיט געשלילען איויס ח־זל האט — ? איך,עס דאךף װאס גאך ? אץי —

 ! האלץ מיין האלץ, מײן ,א — דזעפד ךי מיט פךבראכן האט אונ געװײן אביטר
.נאפליפט אישלעפטע זײער אן מיר זא^ט ?גפ . מומע ךער מיט פעטער מײן .

ת צוױיטער )דער זןןגןזן < ה
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.^פיםה ךער אין ̂ױוארי־ן אוטגעפלאןנט ןענען .  װעל װאו ,א ,איך אונ .
. ? קוקןען אהין יעצט איך . . !

 האט זאנלעױן״ער ,גגשטפעלט ניט גאר ךערוי־ף איהר האט איטליש
 מיט .געװײלט שטיל’ האט אונ כרוםט זײנע אןיף קאפףז דעם זט:גי־לא אראפ

 ץיןד האט אוג גינאלגען צוא אי־הם צוא רחל אין אוינען איי^עשטאךטע
 ^אך / געזיקט אין טיעף ניקייקט או־ײן איהם אונ ?יבויגען צוא איהם צוא
 זיך האט אונ פים נעפײגטע טיט געטראטען אפ צוריק זיא האט ךעם

 / נעבליבען אהנמאפט אין איז אוג האלז פח־דעךם איהר אויף גי^אהן אװאלף
 א־ריף צוךיק זיא האבין זײא ביז גיעמיהעט פיעל ןיך האבין יער1ווײ ' דיא

 אישװאכש מיט גיזאגט האט אונ אויגען ךיא גיעפינט האט רחל ,נעמו-נ^עלט
 צוא איבער ךןרע?פין זאטלען צוא בעמיהק מיןד װעל איף - :ישטימע
. . אוטלליק שרעלןליכען היין טי־אגין  צוא אךפואה ךא נאר איז ״עה יב1א .

.געפלאלט מיץר האט גאט וועלכע ?ויט טיה ביטערער ךער ;  וועיל איך .
 וויםען ךיפטיג אויף װעל איך ביז געפינען ;יש־ט אפער ךפואה( )ךיא ןיא

.יט1ט פון.ןײער אויפפיחרליפקײטען ךיא .  ;>ר גאפט דעם כעט .ךאריבער .
. געטלאפין ?ױינד מײנע האט щ וואפ אלעס א־;ז,עךצעהלען זאל  פון . .

ע פיז ^פאלג ד $.
ישטייב. אין נעהנטער גיקומען ארײן גאסט ךער איז רײר איהרע אויף

 וויליגט אז״ער מיטין,קאפף געישאקעלט צו־א איהם האט וויך^ה ךער אלס אוג
:צעהלען דער צוא יבען1געה אן ̂ער האט צוא ךער אײן

 װיען אין ארפז בײא גיװארין לאןט צוא זענען טעג ,עטליכע פון ין1״'ש
 זײ] מיט איזראעלי ישראל ר׳ ,געפאטענע ךיא וועגין נאכךיכטען שלעכטע
 ניט זײא צוא איז פיךישט דער אז ^עהעךט זיך האט ?נם ;פרױא ױעהלטע

 פון פאלטראג צו-ם געװאךין ?יתצה איז ערז דען ,פך;ער וויא גוט אזויא
זאל .;גר ,עבירות ךיא אראב איהם פון נעטט וועלכער ,גײםטליכען ײן1

בין לאנג אזױא פײגיגען צוא זײא נעפאנגעגע ךיא געבין איבער איהם
 אנגעחאפט האט אישיוידער אונ ,זץד זײעךע אויף זײן םוךה זיך װעלין זײא
 וראפ בלבול ךער אז וויפק איהר דאךפט דאם ךען ,עסטרײך פון ױדען אלע

אויף אויך ^עטיץט щ איז געליי^ט ארויף צװײק ז״ײא אויף האט מען
דאריבער אונ , צו?כײעען1או? זײא אום טךינה אונןער פון ױדען אלע

 גיפאנגענע ךיא ךעטען צוא אזיויא וויא ״עצות זופען געהיויגען אן מיר האפין
 - לא;ד דעם פון פרידער אלע אונזערע אן ריהלט וועלכעפ אומגליק לעם פון

נעררפען גןלוציפ איך בין שטעות טאג צ־װײטען דעם אויף פאלד נאר
 פון הויז געליפטפ ךעם אין פיךישט ןעם פר-ן נאמען ןעם אין געװארין

נישטי איז דא אז נעװאוסט שוין צװאר דןאפ איך .אינקװיזיצץאן ךער
ךיא זאל איך בעשיוארען מיך האט יא1§ר ?דין או-נ , מיר מיט פךעהליך

טוא קוים אז האב;עװאוקט איך ווײל ;אר ;ד:אוי?ולאג טלויפען.קײן;אג מיגוט
איך חבל( צװײטער )רער
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 איןד װײל ,ןעמײנדע גאנצע מײן או^ליקליך מיט דער איך נזאןד ךאס איןד
 גיגא?גען אוועק אהין אזאלז אי־ גײן ,)פלנס( פאלשטעהער זײער ןאך ?ין

 שוועל דיא בעטראטען פיס םײנע האבין קוים ,צײט בעשטיטטער ךער צוא
 האנד דער בײא נעהאפט ׳טוין מיך מען האט היויז שיעלןליכען ךעם פרן
 ש־וין זערען ;עס װעלכען אין געריהטשהויז ךעם אין .געפיהרט ארײן מיןד אונ

 ארײן מײן בײא . אלברעכט פיו־שיט ךעם מיט מאנאכען אםןר געװעזען
 ארױס זענען מאנאכען צװײא אונ אצײכען ^עגעבען פילשט ךער האט קמזען

 ארײן זײא האןנין מינוטען ./יטליכע נאןד אונ הויז דעם פון נענאנלען
 אונ געטאהן אקוק זײא אויף האב איך ,געפאנגע^ע ציױיא ךיא נע?כא?ט

 האב איך לען / שלעק פאר א?רים אלע מיט געוואךען נעשטאךבען -בין
 גוטע אלטע דיא פרן *אן־ ישראל ר׳ מאנן טעהךטען דיזען }י״קענט נוט

 גײ>הלסעס זיין געװאךין יעצט איז ,עס ^עפאלען אב וויא ! אך אונ יצײטען
. טרוי״ער אונ ת1צר פוין זיןד האט ״עס י>;דעךט פאר וויא אונ געײקט . . ! 

,.קענט דער ניט ?מעט איהם האב אוג געוואךין פעךרויךט ^טאךק בין »יך . . 
, ? רײד אםןד מיט טר־ױער אײער גרעםעוין פאר נאןד איןד זאל װאס נאןד נאר . . 
. • • גע׳שעהען איז ״עס װיא אז־ויא ^רצעהלק ליבעךקט אײןד װעל איך

אויף איז געפאנגענע ךיא געפלאקט ארײן ארנז צוא האט מען ״אלס
פאר געלייענט האט או-נ פירישט דעם פרן נײ?טליכער .ךעי נעשטאנען

,ער אלס .בלבול שךעלןליסען ךעם פון פראטאקאל דעם פעלשוללץטע ךיא
מולה איז ̂ער אויב ישראל׳ן ר׳ געפךעגט פיךשט דער האט גיענךיגט לואט

דיזער אלם אונ ׳ אמת איז לעזען געהעלט האט ,ער װאם אלעס דאס אז
̂ם אז שטימע פעשטער ,אהויכער מיט גיע^טפעלט לזאט אוים דורך איז .

װעט ער״ אז )געקטכאשעט( געלראהעט פילשט דער איהם האט / פאלש
 אויב ארויס איהם פון וועט ןשמה1 דיא גייז ײ;יגען3 איהם זאל מען הײםען

איצטימן דעם אין אויך אבער , .ע?ן'שנות זײן בײא ?לײפען וועט ,עי
גאנע גיענטפערט האט אוג געשראלןען ניט ישראל ר׳ זיןד האט מאל

^אהן אונז מיט .קי>ץט איהר ,קע^ד אײערע אין דאך זעגען מיר :רוהיג
דעם פרן יט1ה אונזער לעבע;ךי;עךהײד אב שי^ךעט ,ווילט איהר וואס

;אלען מיר אז נישט האפט נאר אלײן טיויט אין ?יז או;ז פלא^ט לײב,
 רײן. גאר אונז פיהלען מיר וועלפער פון ,זי;ד דער אויף זײן מוךה יזיך

מיר זמן פל ,שפרעכען איויס גיש־ט מאל .קײן מיר וועלין וידױ פאלשע אזא
!לע?ען -ײעלען1

האט — מערען בעש־טראפט האךט דו-א װעשט דײן.עקשנות איבער —
זיןד ער האט , צדוק דיך אונ — גע]א;ט צארין מיט איהם צוא פיךישט ךער

זעהען זאלסט דוא ?די ^ערופען אהער איך האב / גװענךעט מיר צו-א
זאלסט אי: ־^יקעענאקען1 דײנע פון שטעךצען‘ ליא א־ױנען דישע מיט

װיסןןן יזק( צװײטער )רער
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אריץ

 װעסט דוא װענן פעסעלער גןײן זײן נייקזט וועט םיף דיין א־ױך אז װיםען
 פעגאנגען אלע זענט איהר װאם זיגד ^רענןליכער דער אויף זײן לח1מ גישט
 שלעכטע אײערע מיט ?אנאטתממ אײער הרןר ארנ גאט אונזער נע^ען

• העךצער
 ליא ךיג:הערענ נײסטליכע אלע איויף גנעײײען זיך ןלאט שמײפעל אײן

 ;ישט: דאש איז זײא פון אײנעם נאר , פילשט ךעם פו(׳' וועלטער לעצטע
 דיא. פאר פע־טהײך^ער אײן פאר געשטעלט ארוים ץי־ך דןאט אמ געפעלען

 װעלכער ,אלןין ?ראסאיגקוויזיטאר דער געורעזען לראלע איז ךיזער ,ןעפאללענע
 גלױןען גענןענט ניט .ער האט דאןד ױדען נןײן געהאט לינ גיט צװאר האט

װעלכע מיט זעד ךיא ויעגאעען האבען זאלען זייא אז געפאנגענע ךיא איױף
״ער האט ךײד געלאסענע אונ וױיכע טיט .בעיש־לךנט זײא האט מען

אויף געװיזען ארויס גישט נאך איז ,עם אז פיך׳שט לעם לעוויזען איױף
זײער בײא פעםט זיןו האלטען װעלכע געפא?גע;ע ךיא פון זלנד ךיא .קלאר

 געלײגט ארויף גאר זײא אויף איז בלבול דער אז זאגען זײא דען ,אוףשולד
 נוקט געװאלט פשו-ט ״זי־יא אן זיך האט ̂ער ,איגנאצױס מאגאך ךעם דוךך

 .עי וועלכע פלימעגיצע .ןײער פר-ן געטליבען אכ איהם האפען זײא ווײל זײן
.לעץ זײן אין פעךפיהרען געװאלט האט .  שוין פטעט האבק רײד זײנע ארנ .

 אײן איױף משפט לעם לײ^ען אב הײסען צוא ,פיר׳שט ךעם אױף געװיךקט
 אונ״ ךנער ליא פון אײנ.ער געקומען ארײן איז פלוצים גאר צײט/ א^לער

 > ויענ װייטען אײן פרן געקומען'ארײטער אן אהער איז щ אז געזא^ט אן האט
 קאטהארינא ס״ט מאנאהטיר דעם פון דינער אײן איז אונ קיליאן סײקט ער
 ער דען פיךישט צום לאזען צוא איהם זאל טען י״עצט פעט אונ ,פראג אין

 פיץ־ כאפעהל ךעמ אוי־ף , זאך װיקטיגע אײן געפען צו-א איבער איהם האט
 לעךיכטס לעם אין געקומען ארײן ?לײןי לײטער ןער איז פילישט דעם
 פאר װאם פערישטעהן אלײן ישוין מקתמא דאך דאךפט איהר ארנ —,הויז
 געךיטעך .?ני האט ישעת 32 .פיךשט דעם געגעבין איןער האט ̂נר נײיעס אײן

 א צ אום וױען _קײן קרמען צוא אן גיכער געאײלט זיך אונ פעלד זײן איויף
 נדט איגנאצ־ום ,מאנאפען צ־וײא דיא פון ס׳וף דעם פילשט דעם צײלען ךער

 ײךייטע צװײא גערויפט אװעק חאבען זײא װאס דאס אןער ,סיקסטום
 אז :.געזאגט .יא .לגר האט דאס נאר ,צײלט דער ניט ̂ער האט נןײדליך

 לאנג .אזויא האבין איזראעלי מיכאל אונ איטליש ,פראג פון װךען צױײא
 זײא האגין .זײא ביז מאנאכען צװײא דיא פון טליט דיא נאך געלױ;נלט
 ךיזע אוג דיא אין הוםיטען ךיא צוא געלעפין איבער זײא אונ ^עחאפט

ק  ?עגאןגען אויה זײ זענ״ן נשטות זײערע ביז לא;נ אזויא ^עפײניגט זײא האן
 האט קוים .טויט ^ךענןליכען לעפהט אײן מיט געשטאלבען אלזא לענען או-נ
 : געשלײא שרעקליןל אײן ז.אאל אין געװאךען איז ,ט5טע?ךי רײטער דער

װאלט ?גס וויא ארט זײן פון ;עשפחשגען איויף איז פילישט ךער ׳״ ״גקמר,
איהס חסן( צוױיטער )דער
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 וויא יטה1ר נעװארען איז געזיהט זײן ,$לא;ג אײן טאהן פיש אײן איהם
האט ̂ער צאלין פון ^ןים אײן מיט באלעקט ןיף הא?ין ליפען ליא ,פייער

פשק ךעם שטעל דער א־ויף גערופען איויס האט אונ נעישטילט איץ יאלעמען
:געפאןנענע נליגקליכע;אר?ל ךיא אויף משפט דעם פון

 אונ צערלײמט ,געפאנגעגע ךיא אויף מישפט מיין זײן זאל דאס אט —
 ;ע^װי;ד אדוער מען זאל ?ל קודם ארנ !רוזמנות אהן גאר .ןײא ?ליקט ־צוא

י מאטלנאלעי ^טלאף דיא פרײמען
 מיט ךינער מאםע אײן ארנ געוואךען ,עךפילט ?לײך איז באפעהל זײן

ךיא ,היויז נעריכטש ןעם אין געקומען אן באלד זענעןי מאטריאלען טיאף:ש
ךיא וואס ?<עצײנ־3פעלדעל פעלצידענע געװעןין זענען מאטליאלען ^זטךאף

א פערװאנדלען צוא אום געדע??ןט א־ױם האננין מענט׳שען  אײן יף1א וועלט ך
נאר ,^טאלבין עקע^ט ש־וין מען האט ז_ײא אויף טאן קו-ק אײן גאר ,יהעללע

איויף זיןי פו-ן האבין געריהט אעקוויזיצ;א?ם אײן אין זי?זצען וואם לײט ךיא
 ניפרעגט פיל#ט ךער האט מאל אײן נאך ,מיטלײד דעם פעלטליפען .אײבינ

 ךאס האבין זײא אלס אונ זײן ךה1מ זיך װילען זײא א;ײב געפא;גענע דיא
 'שרעלןליכעי ךער אוג - ^עטאהן חאפ אײן דינער.זײא ךיא האיין ,נעװאלט ניט

.געהויפען אן זיך האט משפט דעם פו-ן $שק
זײנע פון פןרעלין ריא ;געפליבין שטיל פלוצים איז ^ךצעהלער דער

 גער^ײט^טע מאגערע זײנע א־ויף געפלאםען ^זטראם אײן וויא האבק איויגען
 ןער אן זייך מאנענךיג רער געציטעלט האט נןעךפער גא;צער זייין אונ באקען

, געזעהן צוא האפען איויגען אי^ענע זײב.ע װאם קצענע 'שלעלןליבער
 אב זןך האט אונ פ־וחות לע^טע זײנע געגומען זאמען צוא רואט עפלליף

:לײט היויז דיא צוא .יערופען
 איך טיר פון ניט פעללא^ט אונ ליב צוא מיר ט,יט אײך בעט ״איך

 רען ! געזעהן צוא דאלט האב איך װאם .עלצעהלען פיהךליך איויש אײך ץאל
, אלעם דעם אן מיך מאן דער איןד ווען ^מעיצען פאר א־ויס גייא איך

אומגלימליכע ךיא וואם אײןד נעננען איבער צוא ^זטא^ד אום ניט נאר בין איך
 ,צװאנגען ^ליהענךע מיט פלײש זײער געליםין האט מען א^ש געליטין האבין

 דיא אוני פיצלי־ איויף נעײאלין שאטין צוא זענען נײנער זײערע וויא אונ
 איויס זענען ת1נשמ זײערע ביז געליטין נײא ךער האבין זײא וואס .יסורים

 ךער אין כי־ז אז ׳ וויסען ריפטיג איויף איהר ״קע;ט ךאש נאר ,געגאגגען
 ׳שאלות אלע אויף , ?לױבין זייער טרײא ^עןליבען זייא זענען מינוט לעצטער

אונ לעם יבײא ״געפליבין א^ץ יזייא זענען בע^ווינגער פו-ןיזײערע איהם אמת'
לעצטען ךעם זיך האט ראד ךיא אלם אונ — ,יט1ט אין ביז ןעךלאןט ניט

 אײן ’ מיט בײךע זײא האבין ,לײבער זייערע א־ויף געךרעהט איןער מאל
щ Щ ךעש בײא אונ !אחד ה׳ אלהינו ה׳ ישראל שמע :גע׳ןזױען א׳וים

לעצטען ז(הט צײײטעי )רער

— 62 —



— 63 —
 / ?ראכעגע צוא זײערע פון ^טמות ךיא אריויס זענען ,אחז״ וואךט ^עצ^ען

------------.קעךפערףז מאלטע צוא ארנ #טויסע^ע צוא ,קלא§סע;צוא
 דער דען ,,עוצעהלושג זײן ^עריםין איגער ;אסט ךער האט אמאל ןאך

ט ]ײער איהם א־ויף ןיף האט טרויער ק ר א ט  ךיא מיט יאמער ךער אונ , ^ז
 , װעךטער לעצטע .זײגע נןעלטויגט האכין לײט הויז ריא פון ?ןלאגערײא

ж איץ מיט ,געפלאצט ארוים :אלע האבין ^ע?לי?ין $טיל איז ?ך אלם 
נעוױין. פיטער

ט אלע פון פךיער זיך האט וועלכעו איטלי־ש ה׳ ק ר א ^ ע נעקיקען אוג ג
עךצעהלעןי ער9װײ זאל גאסט״ער ךעם געבעטין האט ,געדאנקען .ךינע צוא

. געפאל;ט איהם האט ךזער אונ
 לאנע וועלכעי אין ^טעלען צו גןאר אײך פרװון ;יט ^אר טיך ״וױל ,איןד

 איך , מיר פאר שװער זײער איז דאס ךען , נעפונען לאנן מיןד האב איןד
 אקפןאטוע וריא ^טעהן געפליבען טוטלוןג צוא אונ #ךעק יס1א דאנן ?ין

 מיין העךט ךער איך האב פלויצים ,אלט פרן ךיהךען ניט ןיך אנן(פ וועלננע
 דאס —, א^רים אלע מיט געווארען פעךצי^עךט ?ין או-ג רופען אוי־ם }אטען

שט ךער ןערופען טיןד האט  מיט נעװקדעט ןןיר צוא זיןד האט אונ אלײן פיו
ען ?זאן: ^טטרעג

 אויןד טרעפין װעט ם־וף א1א צדוק? ,גיןעהען דוא האפט ׳;א —
ע טיט ךיןד  נעײעזין דיר מיט ך^ען װעלכע , ײךען פערזינךשטע אלע ךי;

 ;י^ט נאןד ווערט אלײן מיט דער נאר ,ברעכען פאר דעם אין ^עךמי^ט
 מוז דערויף ,מאגא^ען הײליגע צװײא ךיא פין ?לוט לאס פעךצײסעט

אין זיך געפינען וועלכע ױךען אלע פון ?לוט ראס װערין פעןגאםען נאך
א גיזט טאג הײ?טיגען ,מךינה נאניצער »ײן צוא טוא איך ;פרײא נאך ח

 ךיך )אל איך גע^עטין םיך האט וועלנער אי^װיןיטאר ^ראס דעם ליב
 ךײן םיט מאל לעצטען אינ׳ם זעהן י ךיך ]אל?ט דוא או-ם לאןען אסײם

 אויב / ױד ,ךיר צוא װעה אןער ׳ ^טאךןען וועפט דוא אײךער פאמיליע
 יועלין נאכיאגער דיא ךען א^טלויפען צוא שטעלין או-;טער ןיך װעםט דוא
 אין פאלען ארײן וועסט ,,עךר דער או?טער פון אפילר שלעפין ארוים ךיף

 אונ וןרענעץ דעם שפאנען אךי^ער וןעקט דוא אײךער נאך ד:ל.ענ ללערע
א וועסט דאק  פיעל וועט וועלכער יט1ט אניךעךטרעפטיגען מיט שטאלפען ה

• געזעהן צוא ;עך^זט הא?ט דוא וואם טיויט לעם פון זײן שרעלןליכער

אי פיס געבײגטע מיט אונ האןץ אביטער ״מיט  דאס ט;פערלאז איך ה
טיך האט פיל זעהר ,אהײם אומלעכןעהךט מיך האב אונ ארט שרעקלשע

געוואלט ניט איוזר האב איך אונ אנטלױ?ען זאל איך געבעטין מײן'פרױא
ךען - פיךישט ךעם פאר געישךאקען מיך האב איך ווייל ;יישיט ׳ פאלגען
טיין נאר ;ניאפעהל זײן דרךף־ 'שטאלניק נעראלפט איך האב סײא וויא סײא

הארץ הטן( צוױיטער )רער



р.хп אזא אין געמײנךע טיין וואךפק אװעק צוא לאזט ךער ניט האט 
 זײא א־ויף פלוכט מײן מיט ?רײגגען צוא אריױף נאך אונ נוי־שה ?יטערין

 לײט היויז מיינע מיןד דזאןיין ,ענךלי]־ ,פיךישט ךעם פון צאךין ךעם מעהר
ק ,א^טלויפען צום גירעט אי^ער  נעגען שטײן ײא3 גיקע;ט נייט האב איןד ך
 ךיא פערזאמעלט זיך בײא האב איןי , גיבעט אונ טךעךין פילע זימגרע

 װאם ^ןצעהלט אלעס זײא האכ ,געמײנךע מיין פץ בתים בזגלי השול׳פטע
ק ?תיםע דאש }לײך צןא אונ געטראפען מיןד האט *עם  וואךט щ וואס אומלי

 ?עצײטע;ס או;ז וועלין מיר ווען ױךען עסטרײכישע אומערע אלע איויף
 אלע .זיך מיר האבען אלזא אונ ,אנטלויפען ךעם מיט ךעטען נישט

 רעכטער פירשט׳ם דעם אז גיךעבץט האבין אונ «?טליױפין צוא .ענטשלא&ען
 אונ ױדען װיענער דיא פון פאלשטעהער ךיא ,נז:או איויף נאר ליגט זיארין

 לעשטילט שיוין וועט לאנד זײן אין לעפינען מעהר ניט זיך מיר וועלץ ים1ק
 װעט ״עש װאס וויכןען ®ױער געווק זאלין מיר איער ווען , צאךין זײן רועךין

 אונ אךט ײן1 פדן געריהךט זיף נז;או פון ״קײנער װאלט דאן ,זײן שפעטער
 אומערע פרן שפיצע ךער אין הער גיז נעישטאנען זענען מיר וויא אזיויא

 טיויט’ פון זבח;מ .ךעם יף1א געפאלין זײא פאר מיר װאלטין ־ אזיויא ,?רידער
 אונזער פאר .פןבנות ארנזעךע מיט טושטער צום גיווען ז.ײא פאר וואלטין או-נ
 אן תטיד פרן זיך פיהךט ,עם וויא אזויא ,פאלק אונזער פאר אונ יבען1גל

 אונזער וועט אנטלויפין אונןער מיט אז געמיץט האבין מיי , י_א ,ירךען בײא
 איהר פון װערין גערויבט נאר װעט זיא , טיויט פון װעךין גערעטעט מאסע

 דען !גמיגדיגט ,עש זיף האט אזויא ניט נאר ,?ןעהר ניט א־נ מעגען פאר
 אוטגעקומען זענען אלע !געװארין .גיהךגת איוים .זענען װיען פר-ן ױדען אלע
! השם קדוש א־ויף

 געהאט האט זיא , ךיגכט ךךישטליכע אײן ?.עךינט האט הויז מיץ ־אין
 ערז , יטה1ג זײן אין געטאהן גיטש אמאל האב איך וועלכען מיט ®רוךער אײן

 פײא ^עךינט אב .יעצט מיר האט אונ געסין פאר ניט טובה ריא מיר האט
 װאך דער צווישין גישטעלט נאפט ךער אין זי־ האט ̂ער / אנטלײפין מײן
 דער מיט ארנ זײט צפיון צוא טיויער׳ שטעדטישען בײם וועכטער ךיא פו-ן

 האט אונ לןאמעכאךען זײנע געישיבוךט אן ̂ער האט שיועשטער זײן פון ^צה
 פרן נעגאנגען ארויס אלע װייל ךער זענען מיר אוג ®עךשלעןעךט, אלע זייא
 פאישטײער ךיא / מברים ךרײא מײנע מיט פאמיליע מיין ,איך , ישטאט ןער
 טיר האבין ,ישטאט ךער פרן יס1אר מיר זענען קוים . ^עמײנךע או-מער פו-ן
קעצט אויף באלד זיך־  אונז האט דינסט טרץע מײן וואם פוהךען דיא אויף נ

 געליבט שטאךק גז:או אונ טרײא זייער אונז וואר זיא װײל אונ געגךײט צוא
 אנטלאפין אונז םיט א־ויך איז אונ פעךלאזען געוואלט ניט או;ז זיא האט

 טאג אנךעףין איויפין אז אזויא האשטיג גענרג געפאהךק זעגען מיר .נעווארין
 דאךט , גרענעץ ךעם אריבער שייוין מיר זענען מיטטא??שטונדע דער נאך

האבין דיק( צװײטער )דער
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ן דער או;ז רועלץ עס ביז / אבע^ד אין גניז נערוהעט אויס זיך מיר האבין י ^ 
 / פראנ נעמען.קײן מיט זײא זאלין מיר ?ךי װךען אנטלאפענע איבעך^ע דיא
א לעטךעטין אן האט ..עס .הײם ךער אין ניךעט אג מיר האבין אזויא װײל  ך

 זענען ״עט ,אדיגין זיבען מיט געקלקט אר־וים האבין מיר וועלקע אויף נאפט
 הא?ין קוים נאר ;פאמילנען װלישע געקונזען,עטליכע אן צוואר או;ז צוא
 פאר געישטארבק ניט שיער מיר זענען זײא אויף געטאהן קוק אײן מיר

 אונז האבין געזיפטער פעךפינ*>טעךטע אונ געפאלעגע אב זײעךע ;ש־עק
 גוטע .קײן גיבראכט גיט זיןד מיט האבין זײא אז אזים פאר שזיין גיזא^ט

 מיר האבין רייל זײעךע פון ,וויען אין בךידער איבךיגע אוגזערע פון גײ׳גס
 ױאם שרעק’ אלע ךיא אז ,אומגליק טיפען אעזער צוא ,װאופט לער זיך

 קװיזיצלע:אי; דער פרן הויז געריפטם ךעם אין געװאה;ט בײא האב איך
 דארט ןענען וואם צריות בי;ע ךיא פו-ן נייט חלק טויזע^ד .עס.קײן איז

. גיישעהן .יעצט
 איז щ אײןער נאןד ,,עךישײנט נאר האט מאךגענשטעךין לער -

 צולאזט שיוין זיך האבען — דערצעהלט או:ז זײא האבין - נעװארין טאג רעפט
 אונטער .קנעכט בעװאפענטע פיל מיט פיךשט דעם פד-ן נאטשאלסטװא דיא
נ ךיא  ךיא בעפאלען זײנען או-נ מאנאכען או-נ גײסטליכע דיא פון לײטו̂-

 ליא בעטען ךיא פו-ן געישלעפט ארוים האבען אונ ווי־ען פון הײזער יודישע
האט צווײא .ןנו^טע דיא * קינךער אונ װײבער ,טענער פעףטלאפענע

געשטעלט זין־ האט ״עס זײא פרן ווער אונ ,.קײטען אין פעךשמיךעט מען
 ,.נןאפ ךעם ■ געהאקט אפ ישטעל דעי אוייף איהם מען האט א^טקעגין

 .עלטערינס ךיא פון געריסען אויפ געװאלד מיט מען האט קינדער דיא אונ
 מאנאסטיר ךעם אין ארײנגענומק זײא ארנ ?רו&ט טיטעךס ךיא פון ,שויס
 אלע ישוין האט מען אלס .ךןייפטק פאר דאךט ןייא ערציהען צו-א אום

 אוועק זײא כוק האט .קײטען אין פערקאװעט אונ געיונךען אוים ױלען
אינקוויזיצײאן דער פו-ן געפא^גענע אלע וואן־ אךט לעם צוא נעפילט

 געטנלענע ליא וויא געטאן אװארה זײא קען האט לאלט ,זיןו געפי;ען
 מיליטער פעװאפענטע מיט גישטליפע א?עעע אונ ־שחיטה דער צוא שאף

צונענאנ־ זייא צוא איז דאן זײטען. אלע פ.ץ גענומען ארום זײא האבען
 קלײדער׳ גײפטליכע זײנע אין אננעקלײדעט נײפטליכער פילשטם לעם גען

 אשמײכלער פון שמחות אלע מיט או-נ גצהון פו-ן פליקען רא־לענדע1שפ מיט
 אנגעהויבק זײא אונ געפאנגע^ע אומ^ליקליכע ךיא איויף געקשןט .ער האט
עפ מויל שמײפלקליג זײן מיט צעהלען לער צוא  פאר וויזען לער איז אז.
 גאטעס פון ?עשפעט האבען זײא װאס מיט לער זיפד .זײער פיךשט לעם

 ךעם־ אין נאןד ;לןאפטען לעפען לאס .זײא וועט זץל ךיא אונ הײלשקײט
 װאו- )אפלאטץ הויף ^ייטער ךעם אויף או-טקומען זייא װעלען טאג זעלפען

;עניגע ריא ןאר אונ כןךפגות( איהךע אוטפליץגען פלעגט אינ^וױזיציאן ךיא
װאס 5. הק( צװײםער ̂רער
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 י!אט ער .נילײיען לע^ען וועלין }ל־ויבען זײער פו־ן אפטיעטען וועלין וואם
 אביטער געװארען ןניהעךט אמאהל מיט איז רעדע זײן נענ;ליגט ניט נאך

א פון געווײן ך ען זײא ; יו־דען אלע י  זיו פער^־וױיפעלטעךסײד האן
 או?ז?ייץגק גיט זײא זאל ער גיבעטין איהם אונ פים זײ^ע ציא ^עװארפין

ץד, ךער פון רײן אלע זײנען ליא דען  / !ײפטליבער טיראני^ער ךער נאר ז
 זײנען ריייד זײגע ךען ,או;גליק אומער אין ^ולךג איז ״ער נאר וועלכער

 פיך^זט ךעם רזאט ןןר אונ ותומיט( )אורים אראנןעל אײן וויא פיך׳שט פײם
 װעלבער גײפטליכער ליז.ער אט — ,ױרק פעךהאםטע זײ;ע יף1א ^געהעצט

 האט זץר זײגע פיר׳טט דעם פון אךאפ ;עטט אונ רײ;ינט ,הײלי^ט
 איױפגעטראפטע דיא נעמען אראפ געוואלט ניט ױךען ךיא פון ;עצט ןנר

עט זיי.ער גיפאל?ט גיט האט אונ זיגל ען  ׳ טרערען ?יטערע דיא מיט ג
 וויא ןים גאר גיװקען איהם בײא זײ^ען טרערען זײעךע או^עגקטהײל־:

 א^מײ?על מיט .אױערין זײןע ,עת־װיקט האט יאיןער ןײער אונ צוקער
 זײא פאר אז נןאהל .עטליכע וויךעךהאלט זײא ער״ האט ליפען דינע אויף

 ,הוי־ף #ײטער ךעם א־ױף או?וקומען צוא ״ע^װעךער :װעגין צװײא קזטעהט
 ?פ^ז־ות ״עטליכע געצעהלטע נאר ?לויןען. זײער ?עךנײטען צוא אדער

 ןאמילגען ױן־ישע 308 פין ךען ,פלאן צװײטען ךעם גענומען אן האבען
 יץ1 פאלגין צוא פעך?ליפטעט עןי£אסילי א?ט נאר זיך האבען װי־ען פון

ײא ניט האבין זײא אויך א^ער ׳ פלאן צנוײ^־ען ען טי ר א װ  דער צוא ^
 פוץ■ זאל ערי נארען אפ געוואלט נאר איהם דואןען זייא ,אמו־נה נײער
 האט ^טעל דער אויף פאלד אונ — .קייטען ךיא נעטען אראפ זייא
 ה^ךעךט אפט איפערינע דיא אונ ״קײטען ךיא פוץ פעפכײט זײא ?וען

ק האט פאםיליען  אפט דיא הײל. אפץהטערע אין געװארפען ארײן ק
ךיא פון מאנאסטיר ךעם אין ^עפיהךט ארײן פאלד מען האט פאטיליען

 אפ זײא װעט טען אז געװאךען געװאר זײא ]ײגען דארט — דאטיגיקאנער
 דאם זײא האבען קיולם טיויפע. דער צוא קרעמם .קײן מילי^ער מיט פיהךען

אזא יף1א זײא װעלען פילײכט ,גע^י־אקען זיך זײא האפען סעךט ךער
א־ויך צוא נרײט גענוען ׳טוין זילןען אונ אנטלויפען ניט^קענען ישוין אופן

נאר ,פךידער איבעןיגע »ײעןע מיט ^לײף ה^ם קדו^ איויף אוטקומען
 אונ געמיץךע אומער פרן ךעפט ךעם אייף ,עךבאךעטט ןיך האט ;אט
 ךער זײן זאל נפט;ךי מײן פרן פתךער דער ,בלשאצר אז ?עמא?ט האט

 ׳ קרעמס _קיץ פיהרען אפ זײא וועט װעלבעם מיליטער לעם פץ פיהךער
 פלאן ײן1 פרן וויהען ךער ניט זיך זאל מען געהאט מוךא האט ערי װײל אונ

 אונ בעהמען, .קײן זײא מיט א^טלויפען ציא .ע.נטשלאסען זיך ער האט
 אלס אונ .נעלד נעהמען צו-א זײא גײא םא^לאסעט זיןד ער האט ךאךיפער

 יך1א זײא האט.ער הויז נק;א־שע אין מיליטעױ ל־ין מיט ^געקומען איז ?גר
איז געװארען א^-לאפען זײגען זײא ווען אונ גןעך^פרלט גוט מאהלי ראם

( צװייטער )רער ק ןןף ה
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 דינען מיר וואו אלט דעם צוא פאמיליען א?ט דיא מיט אוןטלאפין £י
 צוא לערװאוסט זיך מיר רןאבען בלשאצר׳ן זעלבין דעם פו-ן .געלאפען
 פון חג )אםרו טאג ןעלןען ךעס אין נאך אז ־שטעלצען ?לויםע אוימערע

דריא ךיא װיען אין אומברײפען ןעלאןט פיך׳שט ךער האט שבועות(
פאךנרענט פייער דעם אײף י זײגען אלע ,פאמיליען װךי׳שע הונדעךט

ו־עוואלט ןיט האט זייא פון אײנער .קײן אונ הישם קח־יש א־ויף געװאךען
.פלאם ךעם פון רעטען צוא זיןד אום }איגיען אומער פון אגנטרעטען

צויא זיך אונ,עס רןאעעםקיךט קרוין; ךיא האט פאךטעגען נא^ץ זײער
אלברעכט פילשט ךער איז אלײן דעם צוליב גאר טאקע ווארום ,גענומען

 וױענער דער פון אתל מאכ:ען צוא גײסטליכע זײנע צוא ^עװאךען ?ןרוצה
 אום געלר אין גענעטה^ט ישטאךק זיך האט ?נר װייל געמײטלע׳ יױף^ער

ײן1 הילף צוא גײן ארויס אונ ח?ל אלמיע א^רויסע זץד פעךשאפען צוא
א מיט אמלחמה גןעלפיהלט האט װעלקער ,זיגיסמונד קיםער ךעם *שװער  ך

 פאלמע^ק ראם װייל אונ .נעוועזין םורד איהם אן האגיען װעלפע , דזוסיטען
ר דואט ,גיװעזין וױיניג ציא איהם פאר איז ױ-לען װיענער דיא פון א־ויןד ̂.

זײעי גענומען צוא אונ טףינוז גאנצער זיין פון ױךען דיא געטליפען ארוים
у .נוטץ г ווײפןער ארנ אן הײנט פרן אז אבעןעהל גיגע?ין ארוים נאך האט 

ק אונ ,עםטרייך גא;ץ אין יח־ אי^ציגער ^עפינען.קײן ניט ןיך זאל מען וו
. שטעל ךער אויף אוטקומען ערז זאל טלעפען אזעל?ען וועט . אט אונ .

 ד:לאנ גענוךטם אומער פ־ן געװאךין נעטריפען אפ גא;ץ מיר ]ײנען יא1אז
ט1^ער אוועק מען האט פאךמעגין אומער ,תמיר יף1א פץ פיל או-ג ין

 קדוש אויף אויטגעקומק זלינען שיועסטעױן אונ פליךער ?ניעײטס או;זערע
.הקם .  עיולם א^רויסער פעלזאטעלט אוןז צו-א ז\ך האןען וועג אין .
 זײנק אונ ^טעט א;דערע פרן ;ע^ליבען ארוים האט מען וועלהע ױךען
 אהער זיך מיר האבי־ן צהאמען אלע או-נ אגטלאפען לעפין ךעם טיט קוים

 פראנ פץ ןריךער טהײערע או^זערע אז הא?נו;ג דעם מיט ,^עלאזט אװעק
.אר^ז,עלבאךמען׳ איויף זיך װעלין

 ע^ךעז אם האט אונ ״עלצעהלופ ײן1 נךי^ט;ג;ע גאטט ןער האט אזויא
ר זיף־ ע  אױף ג;קא^ט ניט זין־ האבין לײט ה־ויז אלע א־ױך ;װײנט צוא ^

 יטערין5 ךעם בעװײ?ט האןען זאמען צוא אלע אוג געײיין פון האלטען
 פעךטליפען געװאךין זײנען וועלכע ^לויןעקגענא&ען זיײערע פון או־^ליק

 נידעל- פון ג_ע'קע;ךעט ,פעלמעגין זײער פון גערויפט ,.עלטער זײערע פון
.װאסער אוג פײער תלך אז־טגעקוטען אונ מעשטין טלע^ט^ע

 !פעללאזין ניט אײך װעל איך דען ,פליךער טהײערע אײן־ טרײקט—
ן אוים איטליש ה׳ האט נ ע׳ ל  דעם אויף .גאסט זײן פאלענךיג אריויף ^
 אוג פעךלאלין דין בע^'טרא?ט שטאךק זײער האט ןאט ,אםת ,האלז

פערפריבען יק( *װײיײי )יעי■
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אך ווײס נאט אפער / -$אלק פעךטױ?ען  פאר ניע אונ ,טוט ערז וואם ן
ע אונז ד ען ב ך ע  צוא מיןד פיהרט !וועדק דיגע ןןריטיזירען ציא איז ^

 אין אנ_אפטלעגער געגעו זײא ויעל איך פרידעי/ או&לינןלינןע א^זערע
 אונ .?ונוחת אמקום ^רךנען אײן זײא §אר וועלין מיר ביז הײזער או-מערע

 תהעט גײט ,פאםיליע יין1 צוא ניזא^ט ״עױ האט ׳ טסײערע סײגע איהר
 שלאף אין שיכןען צוא או;ז וועט גאט אלטעפטיוגער דער אוג ,אוים אײןל
 אויג װאך דער אין ג.עװארען צ^ענומען או;ז פוין איז וועלכע טנוחה ךיא

 אונזערע פון ?רות ךיא ;עסין פאר צײט ישט/קעל א?ןלײן אויף חאטש ורעלין
פרײנד. אונ ןייךער

ױא גיבעטין האט טיבאל אונ געאעען אװעק זײנען מענער בײךע
רייד זויגע גידןעךט אויס האט רחל .ררחען א־ויס לין זיןד זאלין זײא ?רויען

 ברולער איחר יף1א געקונןט האט זיא / פערשטאנק ניט ז.ײא האט אונ
 טרערין פ־ן כקוואל ךער .קו-קט זיא װעםען איױף געװא־םט ניט האט אונ
 איהר פון שטימע דיא ׳ געײאלין געטרינןע;ט אויפ ישוין איהר בײא איז

 גיהעױט א־ויס גיט אפילו איויך האט זיא .שטץןט פאי־ געפליבען איז ;ענוײן
 פאךצוױי־ זי־א איז פיל אזויא יף1א ,גאסט דעם פו־-ן רייד לעצטע דיא שוין

 איהךע געטראפען האט װאמ אוי^ליק ןעם פון ;עפליבען פעלט
אונ געבוי^ען צוא איהר צוא זיך האט גירודער איהר אלס אינ .פכיץד

איהרען אין איהר פיהךען צו אױין האנד בער גיײא ^;;ענומען זיא האט
 וועלבעם פנים איהר פון געװאךען שו־אקין ךער איז..ער ,צימער ישלאף

 ןרויס שטאךק איהר זײ^ען יגען1א ךיא אונ פאר,ע;ךעךט;עװארן גא;ץ איז
 / רוהען אפ לין זיך זאל זיא גיןעטין מיכאלל האט טרעךין טיט .נעװארען

רט פון נעשטאנען אײף איז זיא  אוגטער מיט נאכגענאנגען איהם איז א־נ ̂ז
 אשמער־ מיט אונ ;עגליצט אויס זיך זיא האט פלוצים אונ פיס געשלאגענע

 ברודער איהר פון ארעם ךיא אין געפאלען איײן זיא איז ?ע^כײא ^ע^לען
• לעבין פו-ן אםימן אן ;ע?לי$ען איז אוג

---

.9

ר ךער ע ג טי ע ה ^ ה א ב װ ר ך ע ך נ .לקןראל שוגא או

 שרײבער דער ,ביטשען אמבראזױם איז צאריין לוים פון איויפלערעגט
 איץ טיט צוךיק אונ הין צימער זײן אין אוטגעגאעען איצט ליגניטץ פרן

 צוא ײז3 וואם אויף געהאט האט אונ._ער .כעם פון געךכט פעךפלאטטעם
 , הש;אח ןנתפלית ױךען ךיא געהאט פײ;ד אונ פעךהאלוט האט ̂ער :זײן
.ווערין פעפױיט זײא ן־פ, זאל יער וויא מיטלען געזונט רק תמיד האט אונ

אונ ש^אט ײן1 פין רב דעם אויף אחטא געפינען צוא געךקנןט האט
ס חםן( «יױיטער )רער ךן אי
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 ^עמײנלע נאנץע זיץ ממילא שיױן רךעלין ךאן אונ ןע^טראפען צוא »יהם
 §אקטוך דעם מען .עלשלאגט קיוים ווארום ,דאנען פון ל־וינןק ציא זיך

א זיך לריפין צוא  געװאךען שטחוז מלא ,ער איז ךאךיבער אונ .שאף ך
 ןאם גיטרעטין איןער האט ךב ךער װיא געװאךען געװאר איז ̂ער אלם

 ױךי^ען אפלעטדין נענוטען אלײן זץי צוא האט אונ נד:לא דעס פון ■^עזעץ
 זיך װאם אן געהאט שוין ״ער האט איצט • איזראעלי מיכאל ,מאן ױעען

ב, דעם בעישטראפען צוא פדי אנצוטישעפען י&ען1גר זײן צוא נאר ך
טיכאנייקען זיק גאנצין אין גאר שטעלט ציא רב ךער דזאט פעךךרום

 צום נעקוטען בא$עהל זײן איױף איז ?לי־סטאװ דער אלס דען , פןלאן
 / יינגליננ פרעמךין ךעם װאוסט דער מעהר ניט דאךט שוין .ער האט רכ

 גענוטען ארײן זיך צוא געהאט ישוין איהם האט הײגץ גכאף .ךער .לען
ל ,פילישט דעם פץ באפעהל לעם אויף  ניט איהם זאל אטבראזױם פ

 עיין.קײן ער האט / הויז אץ ?ראף צום ,אהין אונ .אךעפטיךען כןענען
 שטאלק ^רײןער רער איז פון דער .צו^לעטען צוא געהאט 'שליטה

 אלײן פילשט דעם נזיט זיןד האט ,ער װײל אונ / ^עײאײען איוי?^ע?לא?ט
 האט וועלהען..ער ױ^לינג ?לעטדין דעם וועגען פעךלןל^ען גיכןעט *יט

דאם גיטךעטען איבער מיט דער אונ פאלעץ זײן אין אש־טץ געוויןען
וראררם ,^עװאךען גיט גאר קליג: ךער פרן וואלט יעם ךען ,געז.עטץ

 יס1א צוא ,ענטשלאסען זיך ךאךיבער .ער האט ,תקיף איז פילשט ןער
 געשילןט ,ער האט ?ירועק ךעם צוא .אלײן ךב דעם אן מת(נר: זיין לאזען

 האט .ער װאם פאר רער ארעסטירען איהם זאל ער אפלשטאװ ךב .צום
בעי  אײן געפטיגען זיך בײא געלאזט אוג געזעטץ דאס געטלעטען אי

 אין פעלשמידעט אונ ^עפא?גען באלד מען האט רב דעם .ױדען קױעקזךין
 איער איז באלד .,קעךכיער אין ?עזעצט אייין אזויא איהש או: כךיטען

האבק װעלבע געמײנדע ױדייקער לער צמישען לןאך אגאנצעי געװארען
פו-ן ?עפוילען האט ךיזער אונ גובעלנאטאר דעם אמעמעלךעט גאלד

זיץ .רב ךעם ןעפרײען תי?ף זאל .ער שטאךטהאלטער ךעם זײט לין
 נאך האט ^טאךטהאלטער דער ;געװאךען .?גךפיהלט ^לײך איז פאפעהל

 פון ךעפוטאטען אונ ?לאסנעם אלע פעיזאמעלט אבע^ד זעלןען רעם ׳אין
 דער אוג כיטשען אטבראזױס נעװען איויך איז זײא ציויישען ׳ שטאט ךער
 אין צײלט ךער פעלזאמלץג דער פאר האט אמבראזױם .לינניטץ פלן רב

שטעהט .עם וואס  רב ךעם מען האט דאן אונ פארברעכץ ר?׳ס ךעם ןע
רב דער האט ךעריויף .ןעלטהײךיגען ץף קאןז ?ך װאש מיט געפרע^ט

ט ך ע פ ט ק  גאגך> זײן איז ךאם,עפען אז שטימע רוהיגע געלאםענע זײן מיט ^
 יעדען העלפין א־וים זאל .ער אז ׳ לײט צוא ארנ גאט צױא )חיוב( פפלילט

ט/ או^שולליגער לײדעט וועלכער או^ל״יקליפען ײ  פ,ץ איהם רעטען צ,יא אונ ה
ש ךי .טיויט זײן אויף אר־וים קוכןען װעלכע מע.ג^ין שלע?טע  אלעמען דינען ף

ניפעלין ק(ח *ײײטעי .)יעי
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 ז.יך וזאט איהס דען - כיטשען אמבראזױס ישכײןער דעם אןיכןער ןע^עלין

 צוא אום אלײן איהם צוא נעצילט לינען וועלטער ךיא אז געװחען ים1א
 אלע ײא3 האט רב רער וויא גיזעהן האט ,ער אלם אוג ,איוזם ^עשולךינען

 וועפז מאהל איצטיגען ךעם אז ^אך׳שטא^ען ערז האט ,גערועןען חן גושא
 איהם אלזא האט אונ ךב רעם טאהן צוא 'שלעכט ^עראטסען ניט שוין איהם

 איל רב ךער אונ ני״קן־ץט ?ראצעם דער זיןד האט סיט לער .^עלאזט אפ
 שונא אןרעסערער נאך איהם ביטשען איז פון ךער .^עװאךען ןעגןױיט
 / קזאנאט זעכש גיגאעען איבער צײט יענער פון איז עםי ואהלזא?ו אונ נעװארען

 איז,ער הײ;ט אונ .געװאךען .קידולער ניט }אך ךב ךעם אויף ?.עם זײן איז
 חרןר ןראךע איז ךען״ער ,גע^ארען גערײצט איויף מעדור איהם אזייף נאך

 װעלכער ךב ךעם באגענע;ט .ער האט קװאךטיל ױךישען דעם ?עגאנגען
 צוליק איהם האט ביטשען נאר גע?לשט ?רײנךליך איהם צוא זיןד קאט
 ״עם אבעי ,לאזט ךער ניט איהם ״עס האט ישטאלץ זײן ,ג;ע;טפעלט ניט

 צו איהם אוגטער זיך שטעלט ױר דער װאש גןעךךךאסען ^ענוג איהם האט
 ״ער װאם בײז ךאם .גיך אזויא נע$ט §אר אונ נעלפט אשכײגןליך עיי^ען
 געװען שטא;ד אים ניט ״עס איז ערז ̂אר ^אהן געװאלט איהם האט
.קאהן צוא

 פיין גיעשטראנ׳ען צוא ישטאנד אים ניט אמת3 איך ציא ^אר
 ווער: ,;א ,שטאט אין א־עה האני אונ ו־ייןד גענונ דאןז טץ איך ? שו;א

 האבין נכןען;ןעדא אזעלכע טאהן?׳ צוא ניט דאם נןאךײערין מיר קאןז
 אוג .געקומען אהײם איז ער״ אלם שױייער ױ^ען דעם ןעהעלשט איצט
 הארטע מיט זײן.קאייגעט אין שפאנט ערי. װיא אידזם טיר ןעהען איצט
 זײן אין או-נ צאלין פון פעלפלאטט איז געזיפט זײן ,צוליק או-ג הין טליט
 צוא צײט ^לײכסטע ליא איז ״איצט • גיהנם אגא^צער אגגעצו;דען איז הערץ

 ,זעלפסט זלך ,עריצוא רעט ,ױדען אלע זײגע טיט ךב ךעם פעישטראפען
 פעלטנךען זיך האט .ער ,הויז צוא ךא ןישט לעצט אלז פילשט ךער ךען
̂ער ךעם מיט  אוניגךז הוסיטען דיא מיט ץלאלקען מלרומת צו-א זיגיםמונד ״קי

 מײן לאזין אויס כןעגען שוין איך װעל אהײם אוטיןעלין צוךיק זיך ױעט
 זײא איף ,קען רײד אויס ודעלןען מיט נאר .װדען ךיא אויף /־ארען

 ציא מוח אךעמק זיין נעטוטישעט ,ער האט אצײט ?עישטראפען?׳
 איז עהיאונ. אבלבול ,עפעס לינניטץ פון ױ-דען דיא איויף דישקען איויש

 אין נעלעבט ?ללעךליך האפין ױדען ריא װײל ,געראטען גיט איהם
 זײער טאהן/ צרא ^עהאט ;יט זײא מיפג האט ״קײנער ,^העטטא זײ^ר

 אונטער מיט רןאןען אונ צײט דער ציא געצאהלט אפ זײא האןען ^אךאט
̂רות אלע טראגען $אר נעטלטהער ^עךלינן^ע  ^אטשאלשטװא דער פון ־

 אויפגערײצט מאהל אלע האט לײבער̂‘ דער װעלקע פעבעל דעמ פו-ן אוינ
 שונא דער האט !טלינה עשטרײכישע ךיא איז גלילןליך .״יװא זייא.. נע;ק

ישראל (Р1 זײי״מעי )ד»י



 לא^ד דאם איז מאהל אײן מיט ,.זיןד צוא גערעט ווײטער ישיאל
.?״ וואסי מיל אונ ;ירךען אלע פון ^עװאךען ^עפרײט . פלוצים נאר .

 איהם האבען איױגען ץײנע ארנ קאפז ײם3 געטאהן אחאפ זיך .ער האט
א א;ג.עהויבען .טהיר װילדען א־ױ^ערײ^טען אײן בײא וויא פ^נ־ןלען «

 פ?ז;יט .ער האט !ןענאיעשט מיאום אזױא סער ביז מי־ האנ איך וויא ,אןד,
 ,איזראעלי מיכאל ,מאן ױ;גער §רע?זךער דער ,אקול אויף ^עשלױזן אויס
 טטטא האט װעלכער ײךען ?עמיינעם יענעם פון אקרוב ’ ךאך אין

זאל עסי ניט ̂ל־ױב איןד ,אמת ? קיךכע דער פרן יט1פר היילינע דאם ןעװען
.מעשה ךיא זיין ךיכטיג . דאך איז מיר פאר ? אן מיך .עם גײט װאס נאר .

 אן $מוז מײן איך דאן.עךפיל — }ל־וי־בען ךעם אין יא זאל איף אז גלייכער
 גענוטען אױץ מיכאל׳ן רעם דאןל האט ער״ װארוט ,ליגניטץ פרן רב דעם
 איז ײעלכער ירךען דעם אנאפטלעגער גיגעפען האט ;>ר , ה־ױז דין אין

ט האט װעלכע פאמיליע ױדישע יענער פו-ן אפרײנל ^ י ז ע  אונזער געגען ג
.װערען פעלצײדזעט ניט טאר פאלברעכען אזא אונ גלויפען .  וויא נאר .

 גלא?זנים ךי צוא װע;ךען פלו-צים מיך איןר זאל ? אן דאס מען סייבט אזויא
 מאנען לער זייא אונ רב דעם בעישטראפען הײסין זײא אונ שטאט ךער פרן

 נזיך דאלף איך ,נײן ? געװאךען געסין פאל :ג:לא ̂ז־ױן איז עםי װאס ךאם
 ניט מאהל צווײטען צום זאל איןד ני־י איבערלעגען דעם װעגין גוט פךייהער

.ואר׳ ?לײןען.קיין . .
 געשטערט איהמ קאט כןאבי^עט זיץ פוז טיו• ךער אן נןלאפ אל״יכיזער

 אויף געיײזען זיך דואט ךינער אל^ער זײן ען;(נל:ךע צוא מעדור פרן
.׳שװעל ךער

 דינער ךעפ געפלע^ט .%ל האט ? הילבערט ,ד־א דאךפפט װאס —
• או^צופר־דען

 ךען ,^עאונרוהיגט אײך האב איך וואם דוערר מײן מיר פעלצ־ילןעט —
זעהן אײןי מיט זיך װיל אונ אמע;ש געקומען איז אהעל

? אהיגער אךער אפרעמךער ,איז,ער װער —
.שטאט אלנזער פד-ן ראבינער ױךישער דער איז ״ער —
 האט אונ גערופין אויס ביטשען האט ? רוילבערט ,דוא רעןסט וואם —
ען ,געײעזין טיועה זיך האסט דוא נאר ;יט א^דעלש ׳ געטאן אציטער  װאס ן

? מענש ר ע ך דאלפען מיר צוא נןאן
 וױרקליך איז ךען;ער / טעות .קײן ניט האב איך ,הערר מיין ׳ נײן —

• י־ודען היגע ךיא פון ראבי;ער ךער
 צוא אונטער'שטעלין ןיך זאל ןלוייען.^ר ניט גאר דאם קאןז איך —

.װאוי^ג זײן אין לײב צום ^לײך קרמען ארײ• .  ,דאנען פו-ן ארויסי איהם טכײב .
!זעהן ניט איהם מיט זיך וויל איך

װײם איך ווארום ,גײן צוליק הײםען איהפ גע^רו-װט מיך האב אץ־ —
ך^;ך הצק( צוױיטער )דער



 האט ,ער נאר ,ציפויךען גיט איהם מיט איז הערר מײן אז לא*נ פרן דאך
 .ער האט איױגען גוטע ]ײנע סיט אונ בעטין ציא א^עהיױבין זײער מיך

 איהם מיך״עןןליןד^ענטשלאםין האב איןד דאם ,אייפךררק אזא געמאהט מיר אויף
 ,רא?ינער דאזיגער דער איז מערלןװיןךיג / יא .הערר מײן בײא א^צומעללען

 וויא טעניש ?עליבטען אזא גיזעהען ניט נאך איך האב לע?ען מײן אויף
.איז . .

 מי־ט לעץ זײן אין געפא^ען .ער האט ,טאן אלטער ,דיף איי־ ציא —
מיט ךנער אלטען זײן אױף געטאן אגעישױיא ביטשען האט ? צויבעכײ זײן

;פנים זיין א^קוקין ניט וויל איך ,געזאלט איך האב מאהל אײן - ,סעפ
.עפעם מיר האט איויג או-נ הל־ז מײן פערלאזען טינוט דיא אי־הם הײם

.מונךליןד ניט *שויפטליך לעבבין איןער מיר,עם ער זאל זאלען צוא
,קאפז װייםען אלטען זײן םיט געשאקילט צוא יף1ךער האט ךיגער לער

 צימער זײן פרן געהן ארויים געוואלט ין1'ש אונ געטאהן ײפץ א^טילען האט
.געהאלטען אפ צוךיק איחם האט שטימע סעךרם זײן נאר

 צוךי־ק נעם אונ פעדאהט מיך האב איןד ,הילבערט ׳ איויס הער -
 ךעם אנקוקען איןל־ לאם ;ױךען ךעם אלײן אהער ח־ף גײא .בעפעהל מײן

 זיץ מיט ווירקען מיר אייף ?רוווען איויך ?גר זאל ,פפנים פניפ צויבערער
זיך וועט .ער אז ,סײליגע זײלע אלע בײא או־נ גאט בײא או-נ ׳ לןרא?ט

טיר אויף וועט .קכאפט צויבעךי^ער דין דען תאנןנונ.נ זײן אין נארען אפ
.ווירקען ניט גאר

אליץ איז ביטשען אונ געלאננען ארוים ישטיל איז ךי^ער ךער
 ׳ שיעק פץ האךץ נןלאןקךיג אײן מיט .קאבינעט זײן אין ^עפליןק

מיט זיף. שרעקט .ער װעמען פאר געװאוסט ניט אלײן האט חאטש
 געשטעלט אפ זיך האט אונ אךט זײן פרן אויפגעשפרו^ען ער איז אטאל
 דוךןד טיר דער צוא ?ליקען נךילע;צאךע א^געװקדעטע טיט טייש נעבען

 האט .ער .אי־המ צוא גײן ארײן נעדאךפט באלד האט ךב ךער וועלכער
 אונ רב דעש ןעלײדיגען צוא אונ שעטען פאר צוא געמא?ט ?כײט זי־ך

 זײן מיט ,י>ר אום אנ׳אוץגליק א^מאכען איהם יף1א .עךישט ״ער זאל נאפלער
.ורערין פערלארען זאלען גענזי^ךע נא;צער

,אמענישען פר־ן טריט ײעױן אגנײ־ויבין זיך האט פאךצימער דעפ אין
פץ ישװעל דער אויף ;ע־ויזען זיך האט .עם אוג גלעפעט זיןד האט טיר ךיא

 פאר זיןד האט ױעלכער ליגניטץ,. פון רב ױעהרטער רער .קאבינעט זיץ
 אנהויבין אייהם מיט װעט פיז געװאךט א־נ ןכוד מיט פעתיי^ט איהם

.רײדין צוא
, אויך אונ שונא ײן1 איויף אויגען זײגע לעשטאךט איוים האט ביטשען

עפ׳ ךיא פון פעךזאמלונג ןעם אין צוריק מאנאט זע?ם מיט וויא מ א  אזױיא גל
 ש^געש זײן זעהענױג ךער זייןר ײא3 געפאלען אראפ איז איצט אויך

גיעהרטעם (рп צװ״טעי )יער
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מיט ארנ ךון אמילךען מיט ןעציךט נאן־ וואר װעלכעס געןיפט ױעוזלטעס
̂ען ןיינע אונ ,ש^־אלץ אונשולליגק נאאױןנע, א  דואבען װעלכע ,א׳וי

תלויג אזויא איהם אויף חאןען ןריליא^טען, טהײעלע מיא ^עלויפטען
 זײא קוקין ךאם אז וויםען ניט גאי װאלטען זײא וױא ̂לײןי געקולןט

 אזא זין־ פאר זעהקדיג ךער .שונא ליכען(^רעך זײער אן ̂לײןד אזיויא
 #טומט פאר װיא #רײבער ^טאלצער ךער איז פעךזאן מעללןװיךך^ע

ג זײן אוג געבליפען  .אלט איהר פון דיהרען ג;קעןט ניט זיך האט צ̂ו
 מיט רב דעם שרעקין איפער צוא געמוטהי^ט זיןי ער האט ̂ענךליןז

.האהייט זײן
װאס מיר מיט האםטו ^טעפטען3 װעל$ע ? ױד > פערלא^קטו װאס —

? אךבעט מײן פון 'שטערין געקומען מיןד ביזט דוא
האט - #רײפער הערר מײן ,גןעלװץדערונג דײן §אל$טעה איך —

ט רב ךער ען פ ט ^  ארוים האט װעלכע ,$טימע אציטערענלע מיט גי
ם ני־געפין ע דוא שךעקליך וויא אוי־ך ווײס איך ,דןאךץ זײן פון ישטורעם י

אונ װאם, פאר ניט ווײםען מיר חאטש פאלק מײן מיט מיץד גןערהאסט
אײנישטילען כןענען זאלין מיר וואס םיט װיםען וועלין געךין #הער וואלטען

. ציא איבער ךיף־ אום ,אר;ז אויף צאלין דיין . . ן טי ע נ
 שלײבער דער איהם האט ? מיר מיט אן אײןד איהר נןעהךט װאם —

 זײן ויערין װײכער ניט זאל ..עם פלי ,פפיון רײד ךיא געשלאגין איבער
 דעם צוליב נאר זט:פי דוא אויפ ,רײד זיכוע .לאפינעלס ךעם פון האלץ
 מיןי וועםט דוא ךען ,גײן צוךיק שוין דו-א געקומען.קש&ט מיר צוא אלײן

 יז3 האב איןי װעלכע .יעגיגע ךיא פעקו-מען ליפ ;אל איך רײדען איפער ניט
!^עהאט פײנד אלער

!זאך אזא ךיר פון פעךלא^ען צוא גאט מיך בעהיטע —
 אגע׳טכײא ^רײפער ךער האט ? דוא פעךלא^סט דען וואם —

 צוא אטך ךיר מיט צײט לןײן האב איך לען קוךצען אין זאג / נעטאהן
• פעלברײגגען

 אײן מיט ̂ערו-פען אפ זין־ ךב לער האט !הערר ;ראקער מײן —
 העגד דײנע אין '^טימע/ זי?צע;דע אפיטערע מיט אונ ^עזיקט נןעךךליםליף־

 אלזא — / פײזען צוא הן אר-נ גוטען צוא הן שלקזאל או;ז.ער זיך געפץט
 וועלכער / ^לויבק^ענ^ען מיין פו-ן אײנעם איױף רסמנות האפ ךיך איך פעט
 לאגד דאם פעךלאזען ^װעסטער זײן מיט או-נ פלה זיין מיט ^עםוןט האט

 פאז,עצען דא זיך וויל אונ ,מלחמה פון איצט שטורענ^ט װעלכעם / בעהטען
.דעריויף דײן.עללויפנים אידום גיפ או-נ לינגיטץ אין

 גוןעלנאטאר צ־ם גײא ? געקומען מיר צוא פיזט־ ךעם ליפ צוא אט —
 נןרעמרע כןענען,עללויפין זײא ;אר דען ,^טאט לער פר-ן עלצטע דיא ציא אינ

* יאזעצין ציא ךא זיך יודען
אונ הטן( צװײסער )רלד
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דעי װע$נן ,הערל מיין ,ךר צוא גאר מיןד אץי ווענד דאך אונ —
ויעקט א ו ד אזיױא וויא ארנ טאן אלעם נןעןהט דוא אז װײם איך ווייל ,זאך

.?לײבען עם״ וועט אזויא זאגין
 נעפרעגט ביטשען האט — ״ענטזאגען ךעם אין ךיר וועל איך א׳ויב אונ —

 איז וועלןער פיל^ט ן־עם בעטין לויפק דוא װעםט דאן — גע׳שפעט מיט
ע צוא נרט ז- ירךען דיג

איך װאלט פיל#ט דעם בעטין ךעמ װעגען וועלי־ן זאל איך ווען —
אזא טאהן ניט מעהל וויל איןד נאר ,געקרמען ניט ךיר צוא איצט דאןד

 ,שטאט בער פון ,עלצ^ע דיא פין ווילען דעם דעךגעגען איז זיא װאס אך1
 טוט פיל׳טט דער ,אמת .געקוטען ךיר צוא פריוזער איך ןיין דאליבער אונ
 אזא נעטין איהם פײא וועלין זאל איך װען אונ חסד פיל 'שטענךינ או;ז מיט
.דאן דיר בײא ;עצט בעט איך וואם זאך . .

 צוא דא נישט איצט איז ,ער ױאם אוטגליק ךייץ איז דאס נאר —
 דעפ פון גנאז־ע ךיא בעטען געקוטק פרחף בעל דוא ביןט פאר רער ,דזויז

? גןעךשטא^ען גוט ליך ד-אב איך א;א .שליגיער
 פילשט ךער ךען ,־ערר מײן ,גערעפט ניט דוא זט;בי מיט לער —

.ליגניטץ .קײן צרךיק באלד קו?זט
 צארען מיט ביטשק האט ? דוא זאןפט ,אן קו?ט פיךישט לער —

 פילשט ךער ךען !מאכען צוא חוזק מיר פיין ױד זיך דזיט ,געשליען איױס
 ךעכטער ךער אין פראג, פון ?ערין1ט ךיא בייא יעצט נאר זיך געפינט
 פלאץ שלאכט ךעם לאזין פאר פלו-ציים גאר קאן,ערז ן$ע אז'ײא װיאי ,מלחמה

? קומען אהער אוינ
 תוןינ רב דער איהם דןאט , ניט זאך .קײן פון װײסט הערר םײן ,נײן --

 בעקומען האט .קיסר ךעם פו-ן מילי^ער דאס אז :יט װײם ער ,גיע^טפעלט
 אזויא ני^ט ארנ ױלי ־טען14 דעם אין ,הוםיטען ךיא פון נןלאפ אשטאךכןען

..קר;ענ:ךי בענײלוען צוא אום לןרעפטק פאךיגע ךיא ןעקומען צירק װעט^ר גיך
 דאס דוא ביןט װאנען פו-ן אונ !ניט דאם ווײם איף אז ,גאט בײא —

? נעװאלען געװאר
 פו-ן אפאלדאט — שליח זעלןען ךעם פרן גאנגק ךער בין,עם איןז —

 ״עפ אז ןד;עה ךיא נעבראלט מיר האט װעלבער - לאגער הוםיטישען דעם
 ױקרמען דיך ין3 איך ורעלכע פאר ,פעלזאנען ךלײא ךיא אן מיר צוא קו-מק

.װאוינען צוא דא ?נךלויבין ז־יא זאלטט בעטען
 געטאן אפרעג ביטשען האט ? דױא זאואןט ,פראג פון איז שליח ךער —

 אזא^דערבאיען מיט פליטצען ציא אנגעהויבק האבען זײנעאויגען אונ
? פעחאנען פלע^דע ןבײא דיא הײםען אזויא וויא אונ ,פײער

 מזירא אים פאר װאלט ״ער אלס ,גי^טפעלט ניט באלד האט רב ךער
קע ניט דא־ האט לער נאר ,נעמען זײעיע מאהנען דער צ־א האיען ק ױ

לאןק המן( צוױיטער )רער
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 גיע;טפרט: ״עגךליך איהם ״ער האט ,?ראגע זײן א^בעאןטװאך^עט לאןען
 זי־ין איז מײךלאך ך״וײא ךיא פון אײנע ,איזראעלי מי־כאל הײפט מאנן ךער

 גביד אגחייםען פון אטאהטער איז פלה זײן פרײלין צװײטע ראס אונ #װעםןןער
.פראג יס1א

,^עװאךין בײז העכסט ביטשען איז ״מיכאל׳ נאמען דעפ הערעט־יג דער
 ןעעײען איוים ̂ער האט מויל אפעךפינעט מיט אונ פנים אפעךפלאמט מיט או-נ
:ךב צ.ים

אז;» צוא №ין איז װעלכער ,זעלבער דער אט ? איזראעלי מיכאל —
ען געקומען מאדול אײן ^ ך ע  איז ж יקז^אט אומער פון געזעטץ ךיא ן

א פון א?טלאפען.  איהם פאר נעקוםען דוא ביןט ;ע?יט ж שטיאף ך
א’ױר? ,זינען רײנעם דײן כײא דוא ?יןט צו-א א^זו-טץ? בעטען נ  זאל א

 בעשטראפט נאןד ,ער װעט קרפזען צוא אהער #טעלען או^טער נאר זיןד ?נר
.או-ג א־ויך פךיהער פאר װערען . -װאךט גאר .  ׳טױיןער ךער זץ־ חאט !

 אונ לןאפ אין ארײן איהם איז נעדא^ען נײ^ר אגא;ץ דען ,חא§ט נןאר
:שטימע אנעלאסענע מיט שוין ךב צום געחפען אפ זיןי האט

 אזא איהם א־ויף געבען אריויס צוא האפען ניט מיך וועל אין־ —
 נאך אבער ;מאךגען אויף ללשובה מײן ^פ איןד לײג ךעךיבער ,מ^זפט

 ארוים איז מיכאל דער אז לא;ג שיוין ,װיםען ךיר פון איןי וויל אײנע דאס
? פראג פרן געפאהרען
 ךאךט פון געדאךפט ט:הײנ נאך .ער דזאט רײר שליח׳ם דעם לויט —

. גי&טפעךט ב^טימות רב ן־ער האט — גןאךין ארויס
ט נאך —  װאךטין ציא צײט גענוג אלזא נאןד האקט ,װא־ויל .זײער ? דוי̂י

 וויסען שוין דוא װעסט ?ןאךגען נאר !ײן, טנשב דעם װעגען מיך װעל איך ביז
ה נקלאר־ע מײן ב . ^ו

 זי־ןד האט ים1ק .געגאעען אדיויס איז אונ פעךני^ט זיך האט ךב דער
 לאכט צו-א זי־ך ישרײפער ךער האט איהם אוןטער טיר דיא געמאלט צוא
 :אויס שטיטע א?ךײךען מיט האט אונ גילעלטער אוױלד מיט

 !שונאים מײנע אן זיין נוקם .ךעלט ״קענען ,עך^ט מיך איך וועל >ט“אי ׳ .א
 דאם נאר — נעטץ ךער צוא אפיויגעל װיא ארןער ?ליהט שיוטה)מיכאל( דער

 נאןד לאזט פאר .ער ,דוענד מיץע פו-ן א^טלויפען ניט ש־וין װעט■.ער מאהל
.גוט! גאטן - מײךלאך ױךישע ןיװײא גאןד מיט פראג ישל־אט ליא היץט . . 

 דאךף אלזא — לאנער .קיסעך׳ס ךעם גײן פײא פאר דאןפען דאך װעט ער
.אךןעט דער צוא נעםען ישוין זיןד מען .  / ײערין געפא^ען דאךט זאל ,ער .
̂ד זײן שױן איהם וועט דאן אונ  צױא אפרײ?ד ךאך איז ער־ !יועה או-נ ורי
 מאנאבען צ־וײא ךיא אן געוועזין ניוקם זיך האבען וועלכע הוסיטען, ךיא

ע  טויט זיי^ר פאר ךעבענען אפ איהם מיט זיןי מען װעט איצט / שוךאים זי̂י
ж ער נאר ווערין מאהגט ךער צוךיק וועט ?אךפרעפען רא?ינעךס דעם איויך.

( גוױיטער )דער ק ט ה ע װ
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וואהר װיא ,פךיהער װיא ךרײען אויס ניט אז־ויא איהט פרן שוין זיןר וועט
,פיך^ט ליבער מײן / זעסען ׳שױן מיר יועלין יעצט ,_יא \ אז.נײן לעפ איף

.ישראל אוהב ךער ׳ דוא צוא :ז;גען וועט ,עס צװײען או;ז פרן ווער
 דיר געפעלט щ וואם , זשךאל שונא ךער ,אין־ אדער ?רײ^ד( )ױדען

.פנים׳ זײן גיט

.10

טױטי♦ אונ לעבען ץווי^ען

 לי}ט ײעלכע פראג ישטאט דער אין נעסעך^ט יעצט האט אשטילע
.װעגען אונ גאםען איהרע איויף — א?ריעדען אונ מאלרוי טײןד דעם נעבען

 שטונלע צווײטר ךער אין איצט, #טאט ךיא זעהט וועלבער מעניש ךער
 וועט טען אלס }לױבען ױט געווים זיך װעט נאכט, האלפע נאןד פרן

 פלויטפעלגיסונג אונ מלחמה פרן אצײט פו-ן ישוין רויישט זיא אז זאגען אי־הם
 קולות דיא אױס געציטעךט מומוךין איהרע האבען נעכטין נאך אפשר אונ
 י.עךין(1מ ךיא )פאר זײא פאר טאנןע האבין װעלפע אײגװאוינער ךיא פון

 ךיא פעלאגעךט האפען וועלכע פײט־ פילע פון אונ לןויג, פערפיהו־ט
 ׳ רוסע קאמע;עזפאל אײן דא העך^ט אגיער איצט .זײטען אלע פרן שטאט

 שלאפין כײטער אוג פעךד / גיעװארען ^עישטילט איז שטוךעם .קו־יעגס דער
 אײן וויא געחעךטי מעהר נישט וועךד זין פלי פון הלאמ ךאס אונ

 האט אונ מאךגע^שטערין ךער ״עךװעכןט זיך האט אזיױא פריעךענםענגעל
 שפיצען ךיא איויף אונ ךרויםען פרן בערג ךיא אויף ליפט זײן גע'ש»רײט יס1א

 זײער פון געמאפט לויז זיך האפען ?לו-מען דיא ;ישטאט אין קיךכען ךיא פרן
 מאךגען ךםע ךיא פון בעכער זײעךע אנ$ילק צוא אום ,פערישלאפענטײט

 זיך האבען פײגעלאך ךיא ,זאט צוא טרינקען צוא איהר פון אונ י1טה
 ראפעז פלי^לען ךיא זיך צירעכטמאבענךיג אונ ןעסטען זײערע אין .עךװעלןט

 איז טששען .קיץ . ליד מאךגען אישײנעם זינגען צו-א א^ג^הויפען זײא
 או־יף נאך רוהען ,עם ךען ,גאסען פראגער ךיא איױף זעהן צוא ניט נאן־

א גייז לײט ?עךמאטעךטע אלע געלעגער זײערע  זײא ודעלען טרא?זפעטען ך
. אליעט טאגעס ךעם צוא רופען ארל־ס

 געשלאפען ניט שוין מען איז איטליש מנהם ר׳ פון הויז ךעם אין נאר
 / אךפעט אסןל מיט פאךנ־טען געורעזין היץט זײנען דארט פר-ן מעגישען דיא אונ

 חףייא ליגניטץ .קײן פאךין ארויס געךאךפט האייע־ טאג ךעם אין ווײל
 ,רהל ^װעסטער זײן מיט בעללא פלה ךין ,מיכאל :הויז ךעם פרן פעךזאנען

א ארט נײעם ךעם א־ויף געפיגען צ־א ^עהאפט האפען יועלכע ױאש רו-סע ך
ץײא הט,( צורײטער }דער
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הוםיטען ךי אמת, .מלחמה ךיא איפער פראג אין פעךלארען דא האןען דיא
שוין האבען טיר ווייא ,מיליטער ״קיםליקען ךעם געגען געןץט אפילו האבען

אפ ש־טאלק !ײא !יינען ־שלאכט ־שװערען ךעם פון ^אר ,געזאגט פריסער
 זייער־ או-נ ^עלאןט אוים ןײא גײא זיך האט געלד ןאם > געװארען ^עשװאפט

 דער ,געגנער ײער1 ווען ,ךעם אין ,וױיניגער געװאךען מאהל אלע איז חל
מאםען ךען ,חיל אין געװאךען #עארקער טאג אלע איז / זיניםמונד קיםר

;אל ערז אום דײטישלאןד גא;ץ פו-ן געקומען הילף צוא איהם זײנען מעלטען
 ד,אט באךיבער .הוםיטען ףיא ,שוןאים זײעךע געגען מלחטה די־א בענײהען

 קויםי ךען ,פראג 'שיזאט ךער אויף או?שליק אונריױם יעצט געקולןט ארוים
 ניט ךאןט פון ױרען ךיא אויך וועלען עזונא דעם פון ,עךאנעףט זיא וועךד

 בײםי צײכינט פאר לא;ג ישוין איז ?רעכען פאר װייל.ןײער ,װעךען פעלשושט
 דער זײן צוא נו״קם זיף זײא אן גע־שװאךען צארנע^ד האט װעלכער ,קיפר
 ..הוםיטען ךיא פון מיליטער ךאס געלד מיט גע^טיצט האבען .ןײא װאס §אר
 ךיא דא^ען פון ישיקין אריוים צוא ןעישלאםען איטליש ןיך האט דעויפער אט

 האט אונ , העט־ ךיא אין שונא צום פאלען ארײן ניט זאלען זײא אום קץדער
 תהילת .געװאךען געזו-גד איז רחל ביז צײט ךיא געװאךט אפ או;;עדולד מיט

 ,ליגניטץ פיז.קײן פאהיען טיט געװאלט זײא מיט איויןל אלײן אפילו ,ער האט
 טרײער ]ײן נאר ,װענ אױפין געפאהר _קיץ טךעפין ניט זײאי זאל .עם אום

 איוין« האט אונ צוױי־ק געהאלטען אפ איהם האט ערנםט ךנער נעװעזענער
 גלײך צו-שטעלען זײא אונ ױתעגךע ךרײא ךיא בע^לײטען צוא גענרמען זיך

.ליגגיטץ .קײן
 הוסיטישען ךעם אין געפונען זיך האט ̂ער װאם צײט דער אין ,עױנםט

 לאנד זײן פאר מלחטה ךער אין גבורות ̂ריריםע פעוויזען האט טיליטער
 פון אויפטעו/קזאמקײט ךיא ?עצוי;ען ארויף זיך איויף האט .יער אז אז־ויא
 פאר ךער איהמ האט ײעלכער ציםקא ג.ענ.עכאל ךעם פון אונ פעאטג־ע אלע

 ױלי טען 14 דעם פון ^טרײט לעצטער בער בײא .אפיצער פאר ^עמאפט
ר האט  פאר ךער אונ ציסקא גענעראל דעם פון לעפען ןאם גערעטעט ̂.
 אונ.עךהויבען,ער• געא?טעט וויא ךאך פעקוטען, ליב ישטאךק איהם ̂ער האט

 ױךישען אלטען זײן געםין פאר ניט אלץ ער־ האט געװארין מאל אלע איז
 װאפ װערין געװאר אהין געקרמען טאג אלע אי־ז אונ איטליש, ה׳ דעם , וויוטה

 געפרײט זיף ער״ האט ^עװארין געזונד צרריק איז זיא אלם אונ ,טוט רחל
. ךאךט פרן לײט היויז אלע מיט ̂לײןד

 פערטינ זי־ האבין הויז איטלישעס פון פעחאנען ךרײא דיא אלם
 אום'צוא געעכאל זיין פין אטפוקק גינוטען ערנםט האט וועג אין ני־מאפט

 גע'שי?ןט ערז האט דיגער !ײ;ע פון איעעם אונ ,וועג אין זײא ןע^לײטען
 זײער פוין טעלךען אן איהם זאל ערי ליגניטץ פון רב צום _קאױער אלם

. קומען אן
~יף (рп זלוױיטער )וער

— 77 —



— 78 —
ס־צענע טריױעריגע ךיא שילדערין צוא או;טער גי׳שט זיף ^עמען מיר  

ניראלפט זיך האבין פרויא זײן מיט איטליש אלפ ?עקוטען פאר איז וואפ  
אוג טיבאלי כויט אויך אונ בעללא טא^טער טײעךע זײע־ע מיט שײךן צוא  

א זייא זעןען װעלכע רחל׳ן דאס — ,.קי;דער אײגענע וויא געװעזין ליב #  
ן ?אי אלײן לעזער צאךטער ךער זי,ל כןענן אלעם לי ע װעלין טיר או-נ ^

רייד^ע ךיא שפיךען’ נאך ליבעךסט  • 
האט מנ;עדז שופ אונ״קײן ?שלום געפאהךץ זײא זענען טאג צנוײא  

א אלס ,$אג ךריטען אויפין . ריעג זײער אין ןעוױזק גיט זיך האט זין ך  
ךער פון נאהנט געװעזין ישיוין זײא זעגען ,זײט מערב צוא גענישט שוין זיך  

שטאנד ךעם ^עװאוםט גוט האט ערגסט וויא אזויא אונ שלעזיען פון גרעגעץ  
װארפען צוא איז ,עם ״עךטער װעלכע אויף ,מיליטער .קיפעךישען ךעם פוץ /  
בידײ אונ .עךטער אלע דיא מײךען אויס צוא מיבאל׳ן געראטהען .ער האט  

.קי&עךם דעם טיט ןיך ?עןעגענען צוא גיט א?י וועג איןךיגען לײגען צוא אן  
ךעם לאןין אױןער ;יט אונ פעךהאלטק זײא וועלין װעלכע ,מיליטער  
געפאהךין ?ײא פאר אייז פוהר זײער ; נא?ט געװאײן איז װײל דער . נדענעץ  

אום פאקעלן }עצלגדען אן האבין מיבאל׳ן מיט ערנםט אונ װאלד ̂ריויסין אײן  
צוא ,געמא?ט גרײט .זיןל האבין זײא ,ײעג דעם זיך פאר בעלײנטען צוא  

אונ מיליטער ךאט מײךען איויס ױעלין זײא ביז נא?ט גא;צע אײן פאהךען  
אײן געפאהרק אב אזויא זייא זעןען קוים נאר ,;רענ.עץ ךעם אךיבעי וועלין  
זײא לויפען עםי װיא הערט דער ?לוצים ז.ײא האבין נא?ט דער אין ישעה  

דער ̂ער האט צוךיק געקונקט א־ם זיך האט ערנםט , ךײ^ער נאןז או;טען  
איז ״אפשר .ױיטער געװאפקטע אםך ז_ײא צו-א גלײך לזייפען עס װיא זעהן  

געטכאקט עאןג אן אין זיך :>ר האט ,סוחךים פון אײן.קאראװאן נאר  , щ  
ט פאהרען װעלכע אפענ ויעלבע רויןער דיא גע^ען זיך בעישייטצען צוא ^ו  

אלס ;אר ,צײט׳ אשיוהיגער ךער אין לא;ד ךעם אייער רײט:שן צוא ןענען  
ךעכט איז זײא פון שפאן 50 אויף נײוען שוין זענען בײטער דיא  

; דאס אז אויער אין מיכאל׳ן ^ערויטט אײן ישטיל האט אוג ^עװאךין ירציטערט  
אויף וועלין זײא אוינ אוג מיליטער .קיסעךם ךעם פון זעלנער דיא זענען  

זענעו זײא ווייל ׳ שטעלין ציא זיך זײא גע^ען זײן שווער וועט פאלען אן זייא  
ניט אונ פאלען אראב ניט זיך בײא לאמיר דאך .אוג .צאהל דער אין אםך  
פרן מינוט לעצטער דער אין ביז פבײלשם ליא ?.עשיטצען צו-א הערען אויף  

ט .ער האט לעפיך אוןזער ראס .?גר האט קוים נאר ,װעלטער זײנע גי?נ;ך̂י  
האבין אוג זײטן אלע פרן רײטער 8 נעבל^ען .אריים באלד .דיא האמן מע^לשט  

ךיאזשטעלין אב זאל ער״ נאטשטיג לעם ןעפיוילען שטימע אדאנער מיט  
העלפיין ;יט ;.עװער נןײן װעט לא אז פעלשטאנען האט ערנםט ,גןעךד  
אךט גו-טען דעם אויף ווענדען עפןררלוט3 זײא צו-א דאחךך ןיך .ער האט  

פערצײהעט י®!( צײײט׳יי ר»ר )
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 מיט рруэд ערנסט ןייא האט ,העלרין מיעע ,מיר פעוצײהעט —

 ליגניטץ לףן פאתךין מיט ,לײט ?ראװע דאך זענען מיר , $טיטע אװײיע
 אלזא / גןיייט־ זײערע צו־א מייךליןר כןכאנקע צװײא #טעלין צוא צוא אום
 פעךפיהךט אונ זע?גלן אוטשולדיגע ךיא אױף אײך .עךפאךעמט אײך איך גיעט
 ?ץצטערער לער אין אךט ישטילען אײן איויף דען ;וועג אין קריעג .קײן גיט

 זיןד זאלין מיר ווען ,געווער מיט שלאגען ן\ט זיך מען ישטעלט נא?ט
 ורער געזעהן טען וואלט דאנן שלאפטפעלד ךעם אויף טרעפין ז_אמען צו־א
 פעאו;רויהיגען צוא א?ער .קױיעג׳ דער אין געווען בר1ג וואלט ?ים אף;ז פון

 ,עס הויסט פי;צטעךג.ע'ש דער אין נאןד אונ ארט ארוהי^ען אויף רײזענדע
. פעללײהען ניט וועט ״קיסער ךער זעל??וט װעלפען פאר אפאופלעכען

 ים1א פרייר מיט האט !איז דאס ריויב אטי^רער פאר װאס ,א —
 האט שטיטע הייזעךיגער זיץ נאך װאס רײטער ךיא פרן אײגער לעישלען

 עעלכער קיליאן פעלדאךפעגער דער איז ״ער אז ,קעןט דער באלד ערנסט איהם
א פרענט פאר דואט ציפקא אלם פראג פץ אגטלאןען איז  צװײא ך

 .זעןען אלזא אמ — טען.קאפיטיל( 7 אין )זעהט מאנאםטיר ךעם מיט מאנאבען
 ! טייפעליך צאךטע צנוײא דיא נעטץ אונזער אין געווארין געחאפט ין1ש

 זי־ןד ירךען איהר האט ךא נאר ^עשפעט, מיט געזאגט װײטער קלליאן האט
 ליגניטץ .קײן קט;געשי ארויס פךיער האט איהר וואס פעגארעשט שטארק

ק ,שליח אבעזונךער  ביטשען אמכראזױם אשיײבער וואחןט דאךט ד
 מיט ירךען אײערע אלע פון אהל מאנען צוא גענומען פאר זיןד האט װעלכער

 או^פױץגען פןיער וועט .ער ביז רו-הען נייט וועט ער״ אוג זאמען צוא אײך
 איחם האט או-נ נעוןעזין נאר אזא איז וועלפער ,דאךט פון ראבעער דעם

 ךעפ נאך אונ ,נאזעצין זיןי אהין פאהךט איהר אז סיור אײער ג.עזאגט ים1א
 יעצטזעגט ,װעלט דער פון ױךען פעו־פלו-קטע אלע אזשפךײנגען .ער װעט
 אומער צוא ש^־עלין צוא אײך װעל איך ,געפאנגען ישוין אלע אי־הר

 צװייא דיא פאר ךעכענען אב שוין אײך מיט זיך װעט עריאונ. פאלקאווניק
 װאם / אך .;עגאטען װעלט דער פון אײך רולך זענען וועלכע מאנאכק

 דעם יף1א !לא^ער או^זער אין זײן היץט װעט עם ב1ט י־ום אגריויפער פאר
.עקלןט3 ארוים לאנג פון שוין ךאןד איך האב טאג . . !

 אינ ז.ײטען אלע פון װאגען דעם גערינגעלט ארום האבין לײטער ךיא
 א־ג הערין צוא מעהר גיהערט איריף ישרעק פאר האפין בעללא׳ן מיט רחל
ט(ל דעד זײא האןען ים1ק ךען ,זעהן צוא  שיעלןליכען זײער שטימע ךער אן ק

 זע^ען אונ שרענןעניש טוי־ט אײן באדעלןט . זײא האט , קיליאן נא1ש
 מיכאל זענען געלאןטע.נןעפ אךאי מיט אונ שטיל ׳ נעבליננען פערצװײןעלט

 נאלט האלבע אין פו;לןט אונ רײטער ךיא צמיישען נעגאעען ערנםט מיט
מ ^עקרמען צוא .ןײא זע^ען א קיליאן האט דאךט ,לא^ער « נעפאטנעגע ך

ארײן (рп צװײטער )דער



גע׳שטעלמ זײא ארום האט אונ פאלאפקע כאזונךערע אײן אין געפיהלט ארײן
• ויאך אײן

 שלאף זײער אין פעףונכןן גיוועזין נאןר זענען לאגר ךעמ פון סאלךאטן אלע
 זײא װײלי געלתמעלט אײן האבין געפאנעע ליא פק וועפטער דיא איױך

שענק אין געשיפוךט אן ?ראךע אבעגד לעם אין ןיך האבין / הויז אײן
אן האבין מוטה זײער פעולוירען ניט האבין וועלפע מיכאל׳ן מיט ערנםט

 ,פכײלינם צװײא ךיא רעטען צוא אזויא וויא זײן טילשב צוא זין־ געהויבין
 ערנםט האט .$לע אם ,געפובען מיטעל זיכעלן ישו־ם .קיין אבער האגין זײא

דער אין זיך גנפ׳ענק ארויס צוא דעננ־ט ער אז ,.עצה זײן געזא^ט ארויס
צוא אוט ליגניטץ .קײן גלײןד אןטלויפין װעט אונ לאגער דעם פון שטיל

 זײא האט .עש וואס אופגליק ךעם פון ראבי־נער דעם דאךט מעלךק אן
 זאל .ער פיךישט לעם בײא זײן פועל הןענען ער׳ וועט פילײכט אונ געטךאפען

 איז .עצה ליא .געפאעעגע ליא ןעפרײען צוא נךםער רעם בײא וויתןען איויס
 הילך ׳שטל איז אונ צײט .קײן ,געליטט ניט האט ערנסט געפעלין. מיכאלץ

 ליא דולך אויץי אזויא אונ װעכטער פעלשלאפענע ךיא נעןען געגאנגען
 זײנע פון ,עלוואכט אײגער אפילו זיך האט צומאל .פאלאטכןעס איבריגע

 איז א־נ ל׳רעךד צוא געטאהן אװאלף באלד זי־ ײר האט דאן נאר ,טךיט
 ערי איז אזויא או-נ ?עװאךין אנטשלאפין צוךיק איז לעגער ביז ישטיל נעלעגין
 צום געקרמען אן שוין איז ביז.ער ארט געפעהרליכען ךעם געגאנגען איבער

 פעח־ מיליטעלש אײן ^עברנדען אב ״ער האט דארט ,לאגער דעם פון ?גק
 אגטלאפין איהם מיט איז אמ געחאפט ארויף איהם א־ויף ־ זיןד האט אוג

• געװאךין
ארײן באלד קילי־אן איז ,בעגינען ךעם מיט טאג, א^דעלין א־ויפין

 אומגליק זײערי מיט זיך פלײדזען צוא אז־ם געפאטענע זײנע צ־א ^עגא^ען
 אלטין !ין פון מאכין הוזק אביסעל געללו?ט איהם זיך האט בעזא^לעךם אונ

 לער האט אוטזשםט נאר ;מפלה זײן פון קװעלין:אן צוא אונ ערנסט, ,שוגא
 װעלכע װעכטער ךיא גיפלעגט איויף האט / וויגקלען אלע אין געז־פט איהם

 7 געװאוםט ניט איהם פו-ן האט או-נ.קײנער געהיט נאלט דער אין איהם ין3הא
 האט אונ געפאנגעגע ךיא בײא פאךישטין צוא או־יס געפרװןט זיך האט יער

 ניט זיך בײא ״ער איז דאך , גײן דער ע^ט(גיפ ניט טאלק .קײן זײא פון א־ויף
 וועלפע נפישות דרײא ךיא אן טלײפט אײן גיפוגען האט אונ געפאלין אךאב

 , פכײלינס צװײא דיא מיט מיכאל איז: דאם ,הע;ר זײנע אין זיך געפינען
 שוין זיף־ 'פעפינען װעלכע אונ ,ישווערט ליא שיוין װאךט עם״ װעלכע א־ויף

 דיא האט מענטיש ךאלבענער פאר ךער .טויט אונ לעבען צוויישען ;עצט
 לכײא ךיא או־טקוטען יועלין הע^ד זײנע רלרך וואם געהאט הנאה גרעסטע

 נאןד איהם זאלין זײא םאלדאןזען זײנע בעפיוילען האט ארנ , זעלען רײנע
פאלקאלוניק צום ^לײך געפאננענע ךיא פיהרען

(״ה ציי״-ער !־דער
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 זייא א־ויף האט \ יוךען פעך?לו?טע ,געהא?ט אײך האט מען ,הא —

 איהר _ שטימע דאננעךנךע זיין מיט פאלקאווניק ןער גע^אהן ?עשיייא אײן
 ,פיקםטוסען מיט איננאצױס צךיקים ןיוױיא דיא פון טויט ךעם אין שולךיג זענט

אונזער פון שקאלץ לעי אונ קיךהע אומער פץ מענער הײליגע ךיא
 הופיטען דיא שונאים אומערע צוא געגעןנין איבער זייא האט איהר ! }לױבען

 האט איהר ! טױט טיראנישען איץ מיט װעןין געטײט זאלין זײא אום
דיא מיט זאנזען צוא מאנאסטיר הײליגען אומער פראג אין ?רע?ט פאר

 אונ — ױדען פערפלוכטע א ,זינד אײערע איז ^רויס ,יא !מאנאכינען סײליגע
 אונזערע ז.יין ״וועט גרױזאמער נאןד אדב שרענןליכער נאןי / גרעסער נאך

 ,נפלים יפל ךגד אײעלע פאר בעצאהלען אײןי װעלין מיר ! שטךאף נעלעפשע
 ביט גאר בין אונ שוואןד צוא בץ איןד דען ,משפט׳ן אײך װעל איןי נישט

 באלד אט , פעח־ינט האט איהר וױפיעל בעצאהלען צוא אײןד איטשטאנד
 װעט מאיםטעט זײנע ארנ האהײט .קײזעלליכע זײנע קומען אן אלנז צוא וועט
 אײןד הענד זײגע מיט װעט ״ער — חכמה זײן מיט משפט׳ן אלײן אײך

'שךע^ליכע אזעלכע זוכין אויפ אײך §אר וועט ,שטראף .דיא טײלען איוים
או״טער שטויב יף1א צערײבין אײןל ורעלין װעלקע , פײן פיטערן אזא ,לײרען

 מען װעטי ,פראינ ישטאט ךיא ?עזינ.ען װעט ״ער ווען נאפדןער אונ ,פים זײגע
זענען עם װאו■ אלט זעלבען צום נןעךפעלן צערינענע אי^רע ?רײנגען

 קדוישים, אונ צךיקים דיא מאנאכען/ ציוײא אונזערע געװארין ג.עבראקט אום
 , .ױהנם פײערליגין פארטינין אײן מיט װעךין ב.עש;טראפט איהר װעט ראךט ארנ
 ביז ,װײס ביםליף וןעןין פעךשרוטפען וועלין בײנער אײעיע וןעלקען אין

 לײדען ארנ שמערצען אןעלכע מיט גײן ארו־ים אײך פון װעלין ^שמות אײערע
זײןןךען אין אפילו ?עךז־פט גיט ;נם האבין .עלטערין אײערע וואס

;לות.׳' גיי^עךס^ען

.11

רה בײזע ךיא שו ?.

 אק טשח ר׳ ךב ליגניטצעד ךער ^עזעםין איז פעךזאך^ט או-נ טרויעךינ
 / נאבט דער אין שןעט געברנ ישוין װאר .;עם א?וואהל אונ ,צימער זײן

 г קלײנע:אונ גרויסע , פןרים אסך , אנגעישלאפין ניט ;אן־ ער דזאט דאןד
 דיא מיט קט;געקו ארײן האט וועלכע.ער אין ,א?ען איהם פאר געלעגין זענען
 געדא$ען!ײנען זיעע אונ ניוועןין גיישט ײא3 דער איז האךץ דין נאר אויגין

 קאןףז ײין ש^ארענדיג און . זאך א^ךעךער גאב*ץ אײן טיט נומען פאר גיװעןין
ךייא אץ ;ע^אהן קיק אײן מאלז אלע т;г האט האנד לשקער דער אויף

שויער האט ארב נ^קעהרט אב ליא פין כאלד זיך האט אוג ס^רים
נעאטהעמט 6. ייטן( צװייטעי )יעי



 נע^טעלט פאל אידזם זיך־ דואט ךען.עם , געזיפצט בי^ער או־ג ןעא^העמט
 ,ביטשען אמבראזױס ,יקןראל נא1ש לעם פון פילד לאם פאנטאזיע ךערי אין

 ווען דעמאלט אפילו איהם צוא האם רעל אריויפ קט:קו אויגין .ןײנע פו-ן וואם
 אלם אונ »ןעלאסען גא;ץ איהם מלט לעדט אונ זיך פעלמאפקילט .
 );עהעט ל״שובה אײן נאןי גיקו-טען מאלגין א־ויף איהם צוא איז רב רער
 אונ $פאט מיט קט:;עקו איהם אויף ערז דזאט ״קאפיטיל( טען 9 אין

 לאזין ךער ניט ױעט ,ער אז בײז ןײעל גלע^פעלט איהם אונ פעךאכטו;ג
דאם פערהאקט ,על וױיל לינניטץ אין באןעטצען זיך װדעך ״פךעמךע ךיא

פון געשטראהלט איויגין זײנע האבין זאגע?ךג דאם אונ ,פאלק ױךישע נאנצע
 דע$ט ,על װעהלעך מפלה צװײטע^ס ךעם איוייף ־זיןד פלײט אײנער וויא פךייד

.^אהן צוא ישלעפטס איהם
אין מא}ט לער יעצט לב דעל זיןי האט .קלײנעקייטען אלע ךיא אין

 האט אפשר װײ&ט, ״ווער .בעזאר;ט זןלעל װאר אונ ;אכט דאזשעל דער
 איהם מאכען צוא אוטןנליקליך אז־ױא וויא אןלאן געפר^ען שונא ךער שוץ

 א־ויס גאר ̂ער האט אפשר אדער ? גענןיינךע גאןצער זיין מיט רב( )ךעם
 ? איהם צוא יעצט פאדןךען װעלפע געסט ךיא §אל נעטץ אײן לעשפלײט

 צעהלק ךער מע^־׳שיין 'שלעפטען דעם געדאך?ט גאר .על האט װאם נאך אצנ
 לעצט שוין איז לודװיג פיךשט דער ,אמת ? אהעל לײזע זײער פון ד1ם דעם
 דאם איהם נײא בעטין צוא זײן ישװעל ניט איהם ויאלט אונ.עם הליז צוא

 אהײם יעצט איז פיר׳שט ךער אפער ,ישיטצען צוא _זײא מאל צווײטע
 .קײםעלם לעם פון מפלדז לער איבער האלץ בי^ערט פאר אײן מיט גיקדמען

 ניט איויך איז אהער או-מקעהרען ז.ײן אונ פראג פון טוייעךין ךיא בײא חלל
 אונ , .קײםער ךעם פאר מיליטער נאײ אײן גרײטק אן צוא נאר ,לא?ג איויף
 צוא געװעזין שטא;ד אים ניט איז ,ער דען ךרויף געזאךג.ט גענוג זיך האט

 אז־ויא וויא נא — , ?ריפאסען נעטהעע אלע מיט מיליטער דאם פעךזאלגען
 נאןר אונ אזעלכע ?׳ ירךען ךיא פאר זאךגען צוא האיין צײט נאך װעט..ער
 ךיא געבען זיטצע^ךיג רב ןעם נעהעלשט .יעצט האבין נעדאנקען אנדערע

 איויף איז .ער ,געווארין או^רוהיגער מעהר מאלי אלע איז אונ ,םפךים
 האט אונ פעגצטער צום געגא^גען צ,יא איז אונ אךט ז.יץ פון גע^טאנען

 ?לאזין געהויבין אן האט ווי^ד די־גער3קו.ױקע:עךז רײנער אײן ,גיעפץט ^םי
 / זעלע עלמידעטע זײן ^רכ־ןולקט אביםעל האט אונ פנים פעלשוףצט זײן איולף
 וויא אזויא ליכט, זיין זיך פו-ן קט;עשי3 אראב האט )לבנה( מאנר ךער

 הײזער איהלע אלע אין אונ שטאט ישטללער לער א׳יף ,ױילען ?ילבערגע
 אײנ_־ איהלע אלע ;ליהיג״קײט גןליךליכע איץ געלעלישט האט נאפען או-ג

 נאך לוהעט רב לעל נאל ,י נעלעגער זײעלע א־ױף לאנג שיוין לוהען וואהנער
 זײנע אונ )לם( על־מע דאם װיא איהם אין שטולעטט ד׳עךץ ײן1 ,נישט

פץ לוװאליעם געפלאכשע אלויף ךיא וויא רוישען אונ ?לוטען געדא^קען
אײן חטן( «יױיטער )דער
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ם ײןי  אן מא?ט דער אויןד זיך .יער האט געךאננקען אין זיןד פעךטיעפעװיג .$
 נאר - פראג פון קימען אן איהם צוא דאלפין וועל^ע .קץרער ױטע ךכײא דיא
. ? לא^נ אזויא זייא פאהךען וואם §אר ? ןייא זענען װאוי .  אךאב האט ער? .

 ;עהיויבין איױף דןאט ,בעקומען נטװאךט:א _קיין דואט אונ ך׳רעךד צוא געקייקט
 :ררעגען ךיא אין קטערין ךיא אום ג.עהען דארט — הימעל צום יגין1א זײנע

 פאר נאר - ,באלזטעלט טאל אײן זײא פאר דזאט פאשעפער ךער וועלכע
 אונ רוהע זײן פעךלארען ׳ וועג יעךער פעללארען איז פאלק געליבטעס זײן

 װאוהין נײגט מען וועלכען ^אטן אײן וויא נאר װעלט ךער אויף אום טלאנקעט
 ו לא;ד זײן פון געװאךין פעלטליבען איז פאלק ױךי׳טע דאם זייט .ווי־ל מען
לא$עט ,.>עלד הײלעע זײן פון  ברײטער אונ גרויסער ךער אויןז אום זיך עסײ ן

 פעךאירטע אײן וויא בלאנחעט עסז אז ;אהר הו־נדעלט ש־ױן.עטלילע ׳ װעלט
 וועלכעןי״עם אדיף אלט #טײקעל זיכער .קײן ניט ,ערגעץ אין געפי;ט אונ טאף{

 , פעזאךגטען'לןאןף - #װער ךין , לײב עלמ;דעטז .זײן רוהען אויס יזאל,קענען
 רועלהע ,שיץאים ײ;ע1 פו־ן געװארין בײלט צוא אונ נןײלט צוא איז וועלכער

.הער אויף אן ^אר איהם פעלפאלנען
 פון ׳?זטולךע טע 12 ליא עןטא^טז גלאקע ריא האט פעשטץנ ךער פון

 צוריק זיך האט אונ פעטצטער דאס פעךמא?ט האט רב ךער ,נאלט ךער
 אין פעךטיעפט אמאל נאך זיך האט אונ ספלים אפענע זײנע נעפען געזע־>ט

. געלאנקען זיינע  אמ טיר זײן אן קלא?ין: דועךט דער .ער האט ?לו-צים . .
 האלפע אים קוטען איהם צוא ״קען,עם יוער ךען—געטאן ׳גזוידער’ אײן האט

 / לײט יטרעלןענדיגע פון.דיא געוועזין ניט איז ךב דער אןװאהל אונ ? גאלט
 האט האךץ זײן אונ אטהעם דער פע־חאפט איהם האט יע^ט דאך

 האנד יאין לייבטער ךעם מיט איז ״ער אלם ׳ האמער איין מיט וויא ^עלןלאפט
 פינצטערע אײן אונ — ניעפעלט זיא אוני טיר דער צוא גענאנגען צוא

 ךעם וויא קלײךעט:גע ,אײנער ,אױגין זײנע פיר ?נל׳טײלט האט פינורע
 צוא איז רב ךער ^טוב אין געקומען אלײן איהם צוא אױ ,חיל לןײסעלם
 ט(בעמעלל יבאלד דאם האט זעלגער ךער . צוליק גע^פלץגען אב ^זיאקען

 פריינד אײער ’ פון אײך צוא קום .איך :בערוהילט ללײף זא איהם האט אונ
 ;יר ,י געװאלין רוהיגער רב ןער איז װעלטער דיא פרן .פראג׳ איויס איטליש

 ױעלקע געפרעגט אונ צימעל זײן אין דך צוא געפיהלט אריץ איהם האט
.געניךאלט זי־ מיט האט עריגײעס

 געקוטען אײך בין איף װאס ראפינער, הערר מיר, פעךצײלועט —
 ,גערוצ״ין אב זיך ןעלנער .ךער האט ,נאקט האלגיע אים רוהע ךי־א ^'טעלין

 נעקומען אליץ ?ין אמ ^זטעלט פאל מיך איך האב .קציידער ליא אין ןען
 נןײןעך זאל щ נעװאלט אפער האב איך ,נאלט נג;אלפא אין נאך ^טאט אין
 געװאךט אב דאליפער איך האב אײןז צוא אלקו^ען טײן ניעמעךקען גיט
אונ הוםיטען ליא פרן נאר חיל .קײםערס ךעם פון ניט בין איך ;עצט, ?יז

און הק( גוױיטעו )רער
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 זײנע מיט גע^טליטען איף האב ציםקא ^ענעכאל דיער פון נאמען לעם אין
 אוג / נאמען זײן ;רעסעלט פאר הא;ד שטאךכןער מײן מיט אר-ג שו^אים

 איןד בין ,איטליש גןױיך אץער בײא אדינער געײעזין ?ךײער ?ין איןד נוײל
 זענען װעלבע וועג אין .קץךער זיי^ע ויענלײטען צוא געלזטאנען צוא ךאךיןער

. נעפאהךען ארוים אײן־ צוא . .
 פרעג אײן געשווינד ךב ךער האט ? זײא ;ענען ז׳שע װאו• נא׳ —

.ןע^אהן

.ער( װאר דאם )ךען ערנםט האט , וויםען ״עם איהר וועט באלד אט —
מיפו האלט .עס וויא ^עגעבין איגיער קולצען אין איהס האט אוג ,נ;ע;ט?עךט

• .קינדער ױ-נגע ךרײא ךיא
! געקומק מיר щ איז גע#ךא,קען מי־ך האב אין־ װאס ראס ,א —

 בין או־&ליק זײער אין ,זיפץ ביטעךן אײן מיט געשױען איוים ךב ךער האט
 דעמ ^רײגיער דעם געזא^ט אויס האב איןד רען ,שולךיג אלײן מאקי איף
 איןד האפ דןעןל אײגענע מײגע מיט אז ,מיר איז װײא .לײזע זייער פון ם־וד

טײערער מײן ,גאט פון זײא געבע^טשט נאר ! גימאכט אוק^ליןןליןד זייא
/ וועגען זײעלט פיר לעבען דאם ^עישטעלט אײן ליך דואקט ח־א װאס ,גאקט

ט געהן אריבער ^לײך איןד װעל וועךין טאג נאר וועט ;עס  אמ פיךישט צ
 קיגיער ליא העלפין אר־ױס וועלין ,ער וועט אפשר בעטין איהם ?רװוען וועל

מיך איןד וועל לערען ניט םיך וועט ״ער יב1א אוינ ,או^ליק זײער פון
 צוא נןײסער ךעם פאלין װעל אונ לאגער .קײזעךם צום ןלײן־ לאזין אוועק

 ♦ קינךער אוטישולךינע דיא ?ע&רײען זאל ״ער נעטען איהם אונ פים ךיא
א דען רװזען אב צ־א זיך לײג גײא ,פױינל יו^ער מײל װײל, דער ^אר  ח

 צײגץ צוא פרװוין טיך וועל איך אויף ארנ ׳ װעג דעם פון מיעל ןאןר ?יזט
• ווערין אלשלאפען אי־,קענען וועל אנ{^ר

щ שלאפ־ דאם פערלא;ט שוין רב דער האט געװאךין טאג נאר איז
אװעק איז אונ קלײדער; 'שב^׳ך^ע דינע אין געטאהן אן זיך האט אמ ^עט

צום געוועזין מוזפלל .ער;סט ;לר האט דאךט ,ארײן שיל אין נע^אןגען
 לאזט וןעלכען,ער אין ,וועג ךעם אין זײן ^־ליח איהם זאל ערי גאט ױריישען

 זיך ?נר האט שור לער פדן קומקלינ אהײם .פילקט( )צום ;עהן יעצט זיןד
צוא װאם רעכט זיך בעטרא?טק צוא אום צימער זײן צוא ?ננטןעך;עט

 דיא גיקומען ארײן איתם צוא איז באלד נאר , פיךישט ךעם מיט ךײךין
 לוךך געפעטען האט פיך^ט דער אז געמעלדעט אן איהם האט אונ ךפי־צין

. פאלעץ זײן אין קומען איהם ציא מינוט ךיא זאל ^זליח,ער ?נ?ן$$כא אײן

בײאהסן( *וױיטער )דער



12.
ם בײא ט ךע ^ ל ץ אין פי ♦ פאלע

י' געזעםין מאלגען טיגען;הײנ אין איז צװײטער דער לווװיג פילטט ןער
 פעלטרלעטסטע זײנע נעמען איויף נאר פלעט וועלכען.ער אין ,זאאל ךעם ־אין

 דיא אויףי ,?רעכטיג אונ כײןד זײער פעלפוצט װאר ציטער ראס ,מעןלטען
 צווי^ען / ארבײטער ?ךגסטליכע פון בילדער טײעךע געהא^ען האבץ װעט־
 אין געמאלט אב ׳ גבולים רויםע;נ פון פאלטלעטען געפונען זיף־ האבין זײא

 ךיא פרן . צייטען נןײגעױ^ע אלטע דיא פון געװער זײער מיט א?צען3
 אריץגעישײנט האבין .עש װעלכע דוךןד , פענצטער פיײטע אונ .נליםע ךרײא

 .ליכט זײעךע מיט זאאל וןריויםע ךיא געפילט אן האבין ,זונעלשטראהלען דיא
 באדעקט װאר װעלכע ,^'טוהל פכײטער אײן איויף געזעםין איז פיךשט ךער
 לײפ־ זײן .געלטאנען איז איחם פאר אונ , העלפע^בײן מיט אונ גאלד מיט

 או-נ געטוויגען האבין גיײדע ,צעדליץ פו-ן הײנץ ליטטער ךער ,ימ־^טש
איג. פון וואלקץ אײן מיט »יאדענןט ןעװעזין ןענען געזיבטער זײערע  ז
א ?דיױם ״זײער געוועזין הײנט איז דערס;»ןעזאנ  פערוויתנג ליא מיט זאלג ך

 זײנע בײא זעצט פאר געײעזין .ןענען יטער3 בע$טע לינע ;פיליעןט דעם פ־ן
 אלע ליא — קאנשטאדט אונ פיטשין ,קרײצבורג ,בריעג :»ןרעליטארען

 זי]י געפינען ירל׳טה אײן פון געפאלין צוא אמאל אייהם זענען װאס לטעט
 האט.׳ער 1419 ;אהר םז־ף בײם אונ אעלם, פיר־שט לער ,שכן זײן בײא הײגט

 < ליגניטץ פון שרײבער ךער , ביטשען אמבראזױס ךעם געתפין זיך צוא
 דיא נײא רילואה אײן מאכען צוא נעפועלט האט איהם דולך אונ

 פאר גאלד טהאלער יזע;ד1ט פיער אריף שטאט דער פון טלאכיות נעלי ח?רות
 פיער דיא געלעזט אוים האט.ער ןעלד ךעם מיט .פראצקט או;געהײרען אײן
щ פאר щ  щ щ , נײ?נם אײן אין געפאלען ארײן ווידער איז.ער באלד נאר 
 אן צוא געגרײט צוא זיך דואט זיגיםמונד .קײסער דער .פעךאיץןענים געלד

 ךעם אויף העךשאפט פרן קרוין: ךיא דאךט אנטאהן צוא ברעסלוי קומען.קײן
 פון אײנער געװען איז לודװיג פילטט דער וויא אזויא אונ ,בעהמען נד;לא

 מיט ברעסלוי אנקומען.קײן געדאךפט איויך ̂ער האט ,פריץד בעלטע זײנע
גאנצער דער מיט ״קײםער דעמ פאר .זיך שטעלין צו-א אום ,חיל זײן

ער אוני ה־וצאה א^רויםע זײער ױפאךעךט האט דאס אונ / צערעמאטע
 ךעם דוךך װעלין ליגניטץ אין הלואה אנײע מאכען צוא !געהאט ניט האט

 דעם א־ויםער ׳ ^טטעדט ^עהעךפטע זײנע װעךין פערפאלין ?ךאצע;ט ^רויטען
 רק האט וועלבער ,ביטשען ^זרײבער דעם גןערהאטט שטאךק ,ער האט

 זיא פלי ^זטאט ךער פון רעקטע דיא גיעסעלין פ־אר צוא ?לאנען גיז־פט
־■ ארעםפוןלי- װערין ;אל אונ ל׳שות פילשט׳ם לעט פון אר־וים גאןצין אין •זאל

% ךער .פרעזיךענט איהר ווערין )יכיטשען( ״ער װעט דאגן אונ ^טאט גןאניי^ע
׳!־' נראף הק( *װײטער )דער
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 האט־ , יסורים פיךישט׳ש ךעם פערשטאנען גוט האט װעלנער ,צערליץ גיאף
עם נאך ישלקען זאל ?גר גי^עבין אעצה איהם איז װעלכעי לאגינער, ן

 פעלזאטלען צוא געראטין איהם װעט ,געמײנרע זײן בייא געאכטעט ^טאךק
 ч פילישט דעם לײהען אװעק ,עס וועט אוני טסאלער טויזעלד צעהן .זײא פון

 פאר דער אט אוינ פױי;ד לין פון .עצה ךיא ;ענומען אן האט פילישט ךער
 טינוט דיא איהם צוא ןאל ער׳ רא?ינער דעם נאך געישיקט הײגט ערז האט

פאלעץ זײן אלן קרמען
זיןד האט אליענער אונ וײעפץט זיןי האט זאאל ךער פרן טיהר ךיא

איז ראבינער ,ךער גירופין: איויס האט אוג ^װעל ךער אויף ^עוױזען
 / גיענטפעלט $יך#ט דער האט !אר,ער קומען אלײן ערז זאל - ״1 ניקדמען

 טליט .?גטליכע ?ימאקט האט ,גיקו^ען אלײן לאבינער ךער איז נאלד אונ
 פילשט ךער ,חן אזא^טען מיט פיךשט ךעם §אר פעלנײנט זיך האט אוג

̂ען זײ;ע פו-ן ?יװאךין עלשטויגטז איז אזןי־א נאט פון אע^על וויא ךען - איוי
 מיט אונ פנים ליפטיגןען זײן מי־ט רב דער ^עווילען אוים איהם האט

 זלין,עלװענןטען פון גיהאלטין איויף זיןד האט נאר.׳ער עטאלץ׳ נןרעפטיןען זײל
: ניפלעלט האט או-נ גילאטען צוא איהם צו-א איז אונ גײ&ט

 לא;ג שױן האב אץד ? ליגניטץ פון לאפיגער דער רו-א גייזט דאס —
 מיט גיטם טוהילט ,מאנן וואהלפןוןעטיגער א־ין ביזט דוא אז זאוײן ניהעלט

 דוא ;איז .ער ללויבין װעלקץן פרן פלעגין צו-א אהנע , אומליגןליכען יעךען
 ?ץט אונ מעט#ען ?קױאלהןע ד׳עלפקט ,.לײט אלימע מיט מיטלײר אוייך האסט

 אויס צוא אום געשילןט גאט פו-ן .ע;געל אגוטער וויא שטאט אונזער ציא
.?.עךיךפטינע ניױט ךיא העלפין

 לזללעלט עאדע אײערע וואט ליויב פיעלע דיא וועלטה גיט בין איך —
 אראב חאט אונ פנןטוטח;זאנ מיט גל>:טפעלט ךב דער האט ,ים1א מיר

 גו-טס טאהן צוא מיר געראטה אויב — אלגען דיא ל׳רעלד צויא נילאזט
 איןד .?גךפיל ,.קרעפטין טײנע איט ^טיצען צוא זײא אונ מענטשין מיט
 איןד ווק או-נ ,גאט פין אנ^עזא^ט בין איף וואם הוב מיין נאר מיט ךעל
.מע;טשין צוא אונ גאט צוא מיט ךער איף זיגךנ טאתן ג.יט ,עס זאל

 גיעהלטער ,מויל דײן פון יייד אזעלכע העלין צו-א מיןל פרעהט .עם —
 מיר ?ײא ביזט דוא אונ מו;ד םײן דיןי לוי?ט דארינער אונ ,ראנינער
 צוא האב איך װאש ק^הז3 מײן אויש הער יעצט אונ ,נ;עהלט ^טאלק

 געמײנךע דײן פון פעי־שאפען צו-א מיר זײן ׳טטאלד אים רוא קעלשטי צו-א - ךיר
 ,לאהר אהאלב יף1א מיר לי;ען צוא דאס טהאלער טיותענך צעהן פון אסומע

 רעכע;ען מיר מען וועט פיאצע;ט פיעל װיא אויך סיר זשע זאג / !א אויננ
?י שומע ךער נ־אל

 האט ,פיל׳שט גרוישען מײן בײא חן ;עפולען יא האב איף אומי —
נעקען אן צוא זײן פיעל ;א ןאל עאךע אײער איך בעט , ;י;א?ט ךב ךער

( *וױיטער )דער ק א ה י ל
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 נוטם פיעלע דאם §אר טתנה אלה אונטעךטעהנער אײןע־ע פון געלד סומע ךיא
.יוךען או-מ מיט טוהט איהר װאם

 מיט נינןרעט פיל׳טט ךער האט ? ,ערעוןקט ךאס לו-א טײגקט צי —
 יעדער ךען !}איןען צוא או;מע?ליך מיר דאןר איז עםי ,נךעטטען,עך׳טטויגוגנ

 מאנאסטירען ליא פון אײנע אדער לינביטץ שטאט ךיא װאם ,טהאלער
ט #יעקליכע מיך ,קא&ט ,איוים טיר לײען ק צ א  דוא בקט פליצים אונ / פי
 סומע ןרויסע אזא ^עמי^ךע דײן פרן מיר 'שײ;כ(ען אוועק צוא נוט פלעל אזויא
 װײל ,?צפאם .קײן ניט מיר מיט טכײב ׳ ראבינער הערר מײן ,נײן ? נעלד

 פראצענט פיעל וויא אריוים גלײך מיר זאנ ,פו-ן דער צײט דיא איז יעצט ניט
? ^עלד אײער פאר איהר פערלא^ט

גאט מיך ןעהיט ,גי^טפעךט ךב דער האט !פיךישט ?רויםער —
.זיין צוא ט_קי.ים מיי^ען ניט ״עס זאל איןד װאפ זא־ אזא רײךען אויס צוא

 ליא פון ד1פב ךער ? יעצט $טעה אין־ וועמען פאר ניט איןד װייס ך־ען צוא
 טײער אזויא פויעןט , תורה אומער נאןד ,אדנז פײא איז טלכים איןדישע

 גיזא^ט האב איך װאם ראס .העליקזער מיטלישען לעם פרן פבוד דער וויא
עי ;גאט פון א׳שםעה וויא ט:ךעכענ פאר מיר בײא איז״עס פיךשט מײן איינ  ד
 אמ זנין נוט ;א זאלט איהר געמײ^דע מיין פון נאמען דעם אין איך גיעט
 םוקע ליא ,עטפפאפען מיר פון וועט איהר ווען צײט ךיא באישטעלץ מיר

.אמתנה פאר נעלד
/ העלץ פרײגךליכעס מקט׳שין דיץ נןאר ^אט פין זײא געדויפט -

 לעם דיג:רײכענ העלץ אגעןיהכטעס מיט גערופץ ים1א פיךישט דער האט
Щ טײערער מוסל, מיר זײא ,האנד זײן רב щ , החילת האב איך װאם 

^לעפטע פון גענומען ארום בין איך ךען ,רײד דײנע אין ^עצװײפעלט
צזא אום ,נןעךלעגעגר.ײט מײן מיט בענוטצען זין־ ווילען וועלכע ,מענטשין

 .שטא^ד מײן פון גיאלפין צוא אראב מיןל אונ גיטער מײנע רויפען אװעק
 טבײ^ן מיין פיר גיפונען ליך האב איך אלס ;עצט איך יין גלינןליך וויא אונ

 דא^ק מײן אב איויןד גיב או-נ לא;ק מײן צוא אמאל נאןז אל;א נעם ■' פכײנד
 אלע אין אז זיכער .זײט ;מיר צו-א נוטהעךציגקײט זיײער פאר געטײגךע דײן

.בעקובזען ,עם איהר וועט וזילן« ?ךין וןאלערין נאר וועט איהר ווען צײטען

 מיט גערופין אב ןיך ךב לער דואט י סעך^ער אונ דוערר מײן -
 פק פעטין צוא או^טער מיןד איך 'שטעל היץט נאך , האךץ אלןלאפע^ליג

 / געמײניע סיין פאר ני^ט יןד1א , װעגין טײנעט פו-ן ױשט . • • הילף אײך
 אגרויםעי אין זיןז ^עפי^ען װעלכע פאלק מײן פון ^פשות ךרײא פאר זאנדעךין'

 ךעטען זײא אונ י]5הא וסמנות זאלט איהר איך בעט זײא פאר אט אונ ץרה
ז יט1ט דעם פון

שלעק/ מיט געישײען יס1א פיך^ט דער האט ? דא,ס הײםט װאס —
װער הפן( זוױיטער )דער
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 אומצוברײנגען ייא1 נפשות אוטישולךיגע אויף אהאנד י$הײ$ען1א קאןז ןוער
 נישט אונ געטךאפין זײא מיט האט עם״ וואס מיר דעוצעהל ? וועלט ךער פון

 ,טאהן ד־אס איך וועל ליב צוא אלײן טיר איױןר נאר ,ליעב צוא ךיר נאר
 א־ויף בקשה דײן יעךפילען איף װעל געלעפטיגקײט אוג אמת רעם ליעפ צוא

.זײן ^טאנד אים נאר װעל איך װיפיל
זײן מיט טיכאל יא1אז וויא פיךשט דעם צעהלט לער האט רב ךער

אונ װעג מיטען אין טעװארין געפא^ען זע^ען פלה זײן מיט אונ ^זיועס^ער
 איבער $עפאר.ר ןךעסטק אין לאגער אין .קײסער בײם יעצט זיך געפינען

 פראג אין נעוואךין אומגעבראכט זענען דיא דולןי אז בלבול טען:אא'ױס;עטכאכ
. הופיטען דיא פון מאנאכין צווייא דיא
,גיןגנטפרט פירשט ךער האט ,צײלען דער גיסעךט איויך האב איך -

קײםער רער .אומגעקוםען מאנא?ען צווײא ךיא זײנען ױךען דיא דרלןד אז
נאר .זײן נוקם זײא אן ןיןד זאל ״ער געשװארען פאר דער האט ןיגיםמונד

 ךעם אין שולךינ מענישין דיא באמת זײנען אפישר / פרײ?ד מײן ,מיר )אג
 זײן זאלםט כדי פיהךט פאר דיף מען האט אפשר ? מאגאכען דיא פו-ן יט1ט

 אש .דיא אויף איז קײםער דער אז געדי^ק מליץ? אטטער ןןיא פאר
 או-נ ? צארען זײן שטילען .קענען װעל איןי אױב וױיסט ווער אונ להבדז
.שטו-ל ײן1 איויף געזעצט זייך .עי האט ;אגע^ךינ אפ דאם

אצייטערענךע מיט גערופען אפי זיך רב דער האט !פיךישט גרויםער —
נעהיטע אויפרעגוגג׳ פיל פרן נעזיפט פעךפלאטטעם אײן טיט אונ שטיטע

 אײער בעטין קוטען צוא וייא פךעכין פאר ?רויםען אז.א טאן צוא גאט מיןד
 פעחץדגטע פאי ניישט ,פיךישט הערר מײן / נײן . מעךדער איויף גגאךע

 ,ות:פש3 י קלי?ע;לי5אונ נאר ,רײנע פאר זאנלעױן ,י.עצט אײך איף ?עט
 איהם האט דא אונ \ או^ילדי^ערהײד פע־יארען לײדער װערין ו,ועלכע

שוין איז װעלכע געשיכטע גאגצע דער מיט געםאקט בע.קא;ט רב ךער
אוינ :װעךטער דיא מיט טקדי^ט האט אונ באװאוקט לעזער אומערע

 # םענ^ען פלוטגיערינע / פאלשע !העל^ער טע?טיגער אונ הערר מיין אלזא
 אומברײנגק זײא ווילען ארנ ;פישות או;'ש.ילךי;ע רײנע ארום פעךזאמעלט ען3ײ1

 .לעבין’ ײער1 איבער איך .עגטפער העט־ אײערע אין אונ וועלט דער פון
ט איך ע אויף }אר רען געפאהר ךעם פון ארוים זײא רעטעט ,אייף ן

.קײנער זײא קעןז אײך אן א-ינ האפנוןג ;אט>ע שיין לעצט איז אײך
!ךזעלפין ניט

 מאהל ,עטליכע פיךישט דער זיך האט גיךעט האט רב דער פישעת
 אויפנערשנעט מעהר’ העךץ זײן איז מאהל אלע אךט, ײן1 פו-ן געהויןען אויף

 ,צאךין אוג םיטלײד פון רויש אגאלצער געװאךען ךאךט איז .ןים ,$עיואךען
 געכײהט אים האט.ער ט3ג;ע^ךי האט רב ךער אלס אוג ׳ כעס אונ כסמנות

ג גיזא^ט אוינ הא^ד דץ
בערוהיג ייק( צייײמר )דעי



 זענעטען צוא גערײט בין איך דען ,פלײנד גי׳נהלטער מײן / דיך נעווהיג
 נאר וועל איןד װיפיל א־ויף דזעלפען זײא וועל או-נ קליכע;או-עלי ךיא פאר זיןד

 פאהר ,רײזע ךער צוא הײלט נאך פערטיג ךיך מאןד ..זי־ין #טאגר אים
 רײדען ךיר פאר װעל זײט מײן פרן איך אונ לאנ.ער אין קײםער צו-ם אװעק
 ױךעפטיקײט ךיא דען ,ניט זאךנ ,רןישח ניישט קײםער. דעמ פאר וואךט אטט

 .קײט3ארעלטלי אונ אולשולד ,װעלט ךער פו־ן גע#£אלבען אפ ניט נאך איז
 געפאטען ײעלען ףשעים ךיא אונ זעעלען רײנע .דיא פעךהיטען אימער וועלען
 װעט ביטשען אמבראזױם איויף .רעים ים1עע:מ #ײ^ענע זײעיע אין ווערען

 רעקטער דער אין א^־רעטען וועט מפלה זײן אויך ,זיעגען אימער ניט
 ^זמײפלער אזעלכע פיל אױף מפלןית געקיטען שוין איז ,עם װיא אזויא ,צײט
 אונ נאמען גאטעס אין אלזא גײא .איז ״ער וויא מע;שין ^לעפטע אונ
 ךעקאמען־ מײן גלײטען צוא דיר פאר זאל ״ער שלײבעי מײן הײםען ורעל איןד

 פאהלין אפ ,קענען שױן װעלטו■ ארום 'ש?גה אןאר אין או-נ קײםער צום דאציע
• לאגער אין איהם צוא

 האט אונ הא?ט ךיא גיןעבען איחם פיך׳שט רער דואט אמאהל נאןד
 אײן נעװאוג^ען צוא איהם האט אינ דאנהןען איהם זאל ״ער געלאזט ניט

• כײזע גלילןליכע
 פילשט ךעם גיגעבין איבער ישוין רב דער האט ארום $עה א»אר אין

 בײא געטמען זאמען צוא האט ,ער װאס ,טהאלער טויזעד צעהען ךיא
 גי^עןען איפער איהם האט פיך$ט דער אונ ,געמיץדע זײן פוץ עישירים ךיא
. זיגיסטוגד קײםער צום רעלןאמעגראציע זײן

.13 
ט טע עךע ^!

 אךויםער היץט איז זיגיממונד קײםער ךעם פון לאגער ךעם אין
 ןןלײדעי פאראךנע זײנע אין אטעצויגען איז מיליטער גא;צע ראם ,טיוב ם1י

 ךלײא נאר .זײא צוא אןקומו^ג קײםער׳ש דעם אועעדולד מיט ,עלװאךטען אונ
 ו״וײסק זײא וױיל ,עלעק ךויש מיט אונ טרלעליג איהם ^עלװאךטען מעישען

 אביטעיער אן זײא צוא קיטט קײסער( דעם )מיט איהם מיט זאמען צוא י אז
 פאר / ?רײליך איז אר-נ זי^ט מיליטער דאם ווען ןעמאלט אונ טיויט,
 זיף־ האבין זײא אויטנליק. ביטעלין זײער איויף טרעלין טײכען זײא ףםען
א אן איױך נעװעזין מיאלט *שוין  ךען / ערנםט טשלת זײער פון הילף ך

 באלד אט ,הילף זײן איויף האפען צוא צײט .קיץ ניטא שוין איז
 ^רעלןליכען זײן געבין ארויש זײא א־ויף וועט וועלכעי ,קײםער ךער אן הו-מט

;יט זײא ען(ל .קײ^ער אונ טליומפפיהרען רועלען שונאים ןײערע ^ משפט
ל הטן( צוױיטער )דער י צ מ
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 !ײערע אין ניזעםען г זײא זײנען אזיויא .העט־ ןײעדע פון זיין מציל
 געהעךט איז פלוצים אמ — האפנומסלאז אונ פעלטרו;עוט §אלא$נןעם

 טךאטפעטען פון ?רײר א׳טאלעט־ע לא^ער גא^צען רעם איןער נעווארען
 האט םיליטער ןיץ וועלכען איויף ,קײסער ךער ך־ען ,נאיאבאגען מיט

.ןעקומען אן ^ךליך איז ,אומעדולד ^רעסטער דער מיט ןעוואךט
דער  צוױ^ץ פעךד װײם אנןלאר א־ויף גיזעםען אױ זיגיםמונר קיסער '

 אונ אהױכער ניװעןין ,ער איז אלײן .ןאלקאוונינןעס אונ ןעגעראלען ]ײנע
 אלעם א־וייף האבען איויגען זײנע ,זעהן אויס א־שײנעם נןיט טאנן נעזו^טער

 אונ ז_א??ט גיוועןין איז געזילט זײן ׳ ליפשאפט גריויס מיט ^עקוקט
 זײגע אויף אונ גקײט;ליץנ?ןזיני זײן אויף אמאםקע וויא אזויא — טילד

 אונ פנים׳דינער אצװײא געװעזען װיךקליך איז מאנז דער ךען —,תאיות
 זײן װאם גיגעבין נאןו ןיןד האט ,ער ,טהאטען זײנע אלע אין אפעךךעטער

 פלע?ט .ער ,פעךלא^ט האןען איױנען זײנע וואס אונ גע^לוקט האט האףן
 $טע;דיג איז אונ לײדע^אגןטען זײנע א־ויף ,געלד מאמםען נןערשװענדען

 דאם ,עךפילען צוא א?י שענךלי^קײטען אלע טאהן צוא פעךטיג נעװעזען
. זיןד פעהלו-פט איהם וואס

 גשריסט זיןל האט ,פעךד זיין פון נעגאעען אראפ איז קײסער ךער
 אין געי^טעלט אוים איהם ארום ןיך האט ײעלכעס ,מיליטער זײן ?ויט

ק אה איז אונ ,צײלען  גיװעזין איז װעלכעס ,נעצעלט !יץ ציא גיגא^ען נ
 אכיץקומעדינ .ךריויסען פרן אונ אץװײניג פון ?לומע^ןרקץ פיל מיט בעפויצט

 האט אונ מיליטער זײן פון .עלצטע אלע ^ערופען ארײן זיך צוא .ער אהין'האט
:^עזילט עך^טעס אײן מיט גערופען אפ דיא צוא ןיך

 ךיא ךען - מלחמות ע(^טאךנו אונ ^ווערע צוא גרײט אײך מאכט —
 הע^ד זי;ערע אין איז לא^ד גא^צע דאס ,בעהמען אין זיעגען הופיטען

 אלע אויס טרעטין זײא ;?ל.יט אונ יאוועךד ײךןר או-ם .עם כרײנגען אונ
 / מאנאפטירען או-נ קיךןען אלע פרענען פאר ,פעלךער ךיא פון ^בויא־ות
 נאך זײנען אונ מאנאכען דיא מיט לייט גײסטליהע אלע ים1א הךג׳נען
 לײט זײערע פון צאהל״ ךי־א וױיל טאהן צוא ^לענןליכעס פיל געזא^ען

 אינ׳ם זײא װעלען מיר אויב אונ .טאנ אײף טאג פון זיך גרעםערט פאר
 צו« מוזען זיך מיר וועלען ,ךך;קען או^טער א;ען(ר ני^ט $אהל איצטינען

 .גאנצין אין בעהמען לאגד דאם לאזען גאר זײא אלער געבען אונטער זײא
 לאגער אין פאךןעקומען ךא איז נײעס וועלבעס מיר זגײלט ךער יעןיט

? אײך ײא3
אונ.קױקדינ פרא^ט אין ניטרעטין ים1אר איז ,עלצטע ךיא פון אײנער

: ױעטפפעךט ״ער האט קײםער דעם ®אר
דואט פאר דער ,נעטי־אפען גײעס .קײן זיך האט לאגער אונזער אין -

אןמעלךץ יעצט איך וויל ךעם װעגען אונ לעיעג יס1א?ר א^עךט3 נאט או;ז
אײער הטן( זוױינוןר )חנר
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 .קיםעךליכע אײער פון העךץ יאס .עךפבײען צוא אום מא\עסטעט אײי>ר
.האהײט

 אינ כלה ןיין מיט מייכאל׳ן פון צײלט ךער קײםער ךעם ,ער האט דא
 נאןד האט אונ װאלד אין געפאעען האט ̂ער װעלכע ^װעסטער זײן מיט
 הוסיטען ךיא װאם ׳טולךג זײנען זײא אז וילבול ךעם זײא אויף געליינט צוא

 מאנאקטיד ךעם וירע^ט פאר האפען אונ מאנא?ען צװײ דיא הא?ען״עךמאךךעט
פראנ. פון

געשפח/נגען א־ויף ערז איז העךט דער דאם האט קײםער דער וויא
̂ען זײגע אונ צאו־ען ;רעפטען מיט אל־ט !ײן פון יויא ^עןךעוןט האבען איוי

’ . פײער קו^לען צװײ
 או-ג / גע^ריען איױס פכײד מיט ,ער האט ,^עטאהן ^לײך האפט -

 אוטשולדי;ק ךעם פאר ,שטאים מײנע אן זײן נוקם $ךע?ןליך טיך וןעל איןד
 ״ אוטגעקומען זײא הירף זײנען וועלבע ,טאנאכען הײליגע ציוײ או-מערע פרן טויט

ד לויפט  בעישטראפין צו זײא אום פרעכער פאר ךי טיר צוא פבײ^ט או-נ געישדו̂י
1 ארט אויפין №ין

 אפ זיף האט אונ פאלאטקע זײן פוין גענאנגען ארויט איז זיגיםמונד
איהת צוא מען האט ארום מינוט ״עטליכע אין .טיר ךער אויף נע^טעלט

געגאעען צוא איהם צוא איז מיכאל געפאנגע^ע. ךרײא ךיא נעןראהט
 איץנעבועין ,קיעפטין אהן נעגאעען איז בעללא פלה זײן ,טריט פעהטע מיט
 סע;ד ?ײדע געי׳טפכײט א־ױם אט1ל רחל אונ ,קאפז דעט געלאןט אראפ אונ
 אונ פים קײםערס צום ןעטאן אפאל העךץ אפערפיטערט טיט האט אונ
 יןש1א אלײן זיך האבען צעפ לא^ע איהרע .געפליבען פעךישטייטט איז

 אױןז אוץ־ אונ נאנןען איהר איויף געפאלען אראפ ןײנען אונ ?עפלאפטען
 איהךע ;ךיא.ןיךד גרײהט רער האפען אונ פנים ^עגען אנןןןלען פײדע

 אויס אויך האבען ,טרעךין מיט גענאסען לען1הא װעלכע י;ען1א י ^װאךצע
 פליק ארחטנות/דיגען מיט חן נפטטוטיגען;אזא געזיפט איהר או־יף ^עגאלען

זיןד צוא לעצויגען צוא זײא אונ ד,עלךין ךיא בעצױ^עךט וויא האיען אונ
אײךעלען דעם אויף אךמען3,ער ןיןי זאלען זײא אום קכאפט »ײער מיט

 האט צײט אלא^ע .אוטפבײעען ניט ,עם זאלען אונ באשעפעױש ליפטיגען
 פון ^טאןד אים געפיהלט ניט ןיך האט אונ ?עטכאהט קײסער רער ןיא

 גימא?ט זי־ האט ,ע;ךליך ;אר ,אזיגען זײנע נעטען צוא אךאפ אידזר
 האט אונ , מיטלײד דעם געײעזען גויר איהם אין האט צאךין זיץ ׳ האךץ

:נעס מיט נעטאן א^עשרײא ]ײא יף1א
 פעךפלוקקע ,הע?ד מיי^ע אין געפאלען ארײן ע;טזז איהר אפער -
 / ?זאנאכען צװײ דיא פרן טויט ךעם אין ^ולךינ זע;ט אי־הר נאר !מערדער

אונ ׳ הוסיטען ךיא פון העןד ך־א אין גינעפין איבער זײא האט איהר ךען
הע;ד מײגע אין גי;עבין איפער ,יעצט פאר ךער נאט אײף האט אט

נ (рп *װײםער )דער ו א
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 ;וארום ,פערדיןט האט איהר וויא אזויא בעצאהלען אײך וועל איך אוג
 הײלינע ךיא פון ?ילוט ךעם §אר זיך זײן ניקם צוא געשװארען 3הא איף

• זײן ?ןקנים איך װעל ^זביעה ךיזע אונ ?זענער
 האהייט .קיםעךליכע אײעךע װאס שביעה ךער פון רײן זײנען מיר —

 ךיא פז־ן יט1ט דעם אין ^ולךיג גיט זײנען מיר ךען ,געישװארען האט
מיכאל זיןד האט - בלבול ^עטכאכטר ים1א אײן נאר איז דאס ,טאנאכען

איהם אויף האט .קיםער ךער נאר ,״שטפערין צוא געשטעלט אי;טער
געטאן: אגע׳ש־ײ ?אלד

.נאכןאנט ישוין אלעמען פאר איז שולד אײער !מעךדער שטיל —
 האט וועלכע רחל׳ן אױף געטאן אקוק קיסער דער האט אמאהל נאך

 זיא האט .%ר אונ אויגען שװאךצע יםע1?ר איהרע ^עה־ױבען אויף איהם צוא
• ןעד־ױעךט זעהער
 האט ,^לעפשפטיגקײט אײעךע נאך בעצאהלען ;יט אײך וועל אקד ב־

 וויא ,שװער י אזױא מוטשען ניט אײך וועל איך / געזא^ט װײטער .ןןר
 אן־יך 'א?ער ,םיקםטוםען מיט איננאצױס געװאיען סעךטיךט זײנען

 דיא אײךער ,הײנט נאך אונ ,לאזען ניט אײך איך װעל אונבעישטראפט
.^טאךןען זאסען צוא ךרײא אלע איהר וועט ,גײן א־;טער וועט זונן

 האט אזוייא אונ אה;מאלט אין געפאלען זײנען בעללא אוג רחל
זײא ?יז פאלאטקעם ןײעךע צוא געטיאגען אװעק טאקע זײא נןען

פאר איז קײסער ךעם אויך אןער .געקוטען לעבין צום צו-ךיק זיינען
 ,ער .;עיואךען אונמוטלזיג איז אונ מוטה פךײער זײן ^עװארען שטעךט

 פאר צוא אום פאלאטקע זײן אין או^ענןעהךט צוךיק לאדוךך זיןד האט
 נאר / צערשטכײען צייא זיך ?ךי גע^עראלען זײנע מיט אביםעל ?ריץנען
 אפרעסדער אז א^עםעלךעט ךיענער זײנע פון אײנער איהם האט פלוצים

 ,גײט Щ װײל אבטרעטען ניט וויל אונ אאולי^ץ אים בײא בעט מאגן
.נפ'שות: ךךײא פו-ן לעבין ךעם אין ,ער״ זאגט

 רוהע מײן שטעךין צוא או^טער ןיך 'שטעלט וועלכער ,איז.ער ווער —
? »ו־^עפךקטעךהײד

.ליגניטץ שטאט דער פון כאבינער דער ,אװד איז ער —
ל — א רי ז ן ע ײ כ ק א מ ־ ו ! ק

 קיםער ךער .געגאנ^ען אריוים איז אונ פעןני^ט זיך האט ךיענער ךער
 וויא גיזעהן האט .ער אלם אונ ^ענעראלען זײ^ע איויף געטאן אקו-ק האט
 —:גערופען אפ זײא צוא זיך ער״ האט ׳ װא^ךעךט פאר שטאלק זיי^ק זײא
 צוא גײגעייג זענט אונ מיר מיט ןלײך אײך װאו^דעךט איהר אז װײם איך

 װאו;דער מעהר נאך אונ ,ןעדאךפען מיר פו-ן נןאן ױד ךער ױאם רויסען
 פעלמשפט האב איך אלם צײט ןער צוא ;קט:פו אן קו?זט ערי וואס איז

שין ;ךרײא עי — / בעםער ןעקטא נאר .טיויט צום §אלק זײן פוץ ^ק אל, ז
ר ע ר ר ) ע ט ײ װ * ) ק ן ה ײ ל א
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$ע#$!לא$ט זיניסמונד קײסער ךער װי־א אל־גען זײנע מיט זעהען טאנןע אלײן
א ריױמען אוים צוא אום .לא^ד זײן פון טע^ףן פעחץףץןטע ף

 אריץ איז מאזעם ראבינער דער אלס גיקך^ט גיט נאך האט ןנר
 ישטאלץ־ פרעפטיגען זײן מיט פנים ליכטינ זײן .פאלאטקע ךער אין ;עקומען

איז װעלכער קײםער דעם אויף א;ײך אצױבעלשטיק װיא געו.ויל?ןט האןען
אונ געטוטהי^ט באלד זיך האט ״ער גאר איױןען זײנע פון געווארען ^ך^טוי־נט

-געזאוןט איהם צוא  רעקטער רער צו-א נישט לעקוםען מייר צו־א גמט :
 אלזא ,לא;ד םײן פו-ן געטאהן ניט טיר ״קײנער נאןד האט ךאם אונ ןיײט
 פיעלײפט נעבין? צוא איבײר מיר דוא האקט ױיעם װעל^עם זאג

 מיט $י?ןז_אל או-מער אפ הע^ט י>ם װעליע פו-ן ,מלחמה ןער פון /נטװאס
? צוקו^פט או-מער

 ,טאן אפעסטען מיט גייענטפערט ראבינער לער האט !מאיקטעט —
^װעפט װעלכע געפאהר טיױט דיא ,קײםער דעם פאר זץ־ בלק^דיג

 מיף האגיען ןןיא אט ,נפישות אוט׳שולךנע ,רײנע ךרײא איבער
.געפלאפט אהער

 ײער1 מיר בײא נךג;שטע געפינען מענ׳טען אוטשוילךגע ,רײנע —
,טאן 'שטאלצען אײן טיט געזאןנט קיםער דער האט ,מ^פט $עלע?טען

? ןץד פלעטלע פאר לײדען װעלפע ,יענילע דיא זײנען ווער זאג אלזא
 לאגער ךין אין / גערופען ן$פ זיך לאביגער לער האט !מאיסטעט —

 אויןן געפאלען אן איז מען - זאך אוטלעכטע אײן ןעװאלען געטאהן אפ איז
האלט מען ארג ,וועג זײער געפאהלען רוהיג זיך ןןינען וועלבע ,רײזעט־ע

 ,אומגעקומען ניט איצט פיז נאך !ײנען זײא א?װאהל ארנ ,נעפא^גען רא זײא
 אױן* האט מען ךען ,,קעפ זײ^רע איבער טויט ךער שוין ^װעפט דאך
 פון זינד אזא אין זײא ןע^וללץט טען בלבול/ אפאלישען געמאכט ןײא

 דאזיגעי ךיא לעטען ציא אום אונ ,זאגען צוא ניט גאר ווײסען .ןײא וועלכע
ען אוטשולךגע ^ ע  ליגניטץ פו-ן אז׳ש לויפען צוא געקומען אהער איך בין מ

.זײא איויף ץי־ך .עךבאןטען צוא מאיסטעט אײער נײא בעטען צוא אום
^ען אזעלפע אויף ^לבאךמען מיןד זאל איף —  שליםען װעלכע מע

 געפרעגט קײםער ךער האט ? מעלדער אונ פעללעטער מיט פריץלשאפט
 זײנעןיניישט דײנע ירזלען דאזי^ע ךיא ,ראבינער ,אויס דזער —,שפאט מיט

 זייא דען ,געזאנט פליסער האסט רוא װיא ׳ זלללאזע אוג אוס^ולדיגע
ק אונ נײפטליכע צװײא אלנזעלע אויף נןע;אלאװאוש געמאפט האפען אן  ה

 אומנעבלאכט ױיא ’ האבען דיזע אונ הוםיטען ליא צוא גיגעבין איבער זײא
 ניט מעניקען פאל׳טע אזעלכע פון איך זאל ׳נא .טיװט אשלענןליכען טיט

 תא או-נ ’ .יט1ט אשקךלי?ען מיט שטאלבען מרזען זייא !נײן ? ^קמה נעמען
 שוין האסט לוא דען ,קומען צוא אהער בעמיהעט אופזייקט גאר 'זיןד האפט

ארויט זײא אויף איך האב צוךיק אשעה מיט צײט: ךיא גןעךז־ויטט
ניגעבײ הק( «וײפער )ז־עו־
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 גןאר קומען אפ זײא יועלען נא?ט פאר הײ;ט נאןד אונ מישפט מײן גיגענין
. ןץר ןײער

 יגע5 אלע ׳ הערקךנ דאס נעוואיען פי^־טער איז געזיקט חנ׳ס ךעם
 ניט שיער איז ״ער אז אזיויא 'שוידערץ צוא אעעה׳ויפען קאבין ןלידער

 לעמוטהיגט זיף ,ער האט טאקע באלד $אר ,עךד דער צוא אוטנעפאלען
ж ע ^ענו-מק זאמען צוא  האט אוני ןעלעריקזען צוא זיך נןרעפטין לעצטע זי̂י

:קײסער ךעם ■ני״קטפעלט
 גאט דען ,צײט פעךזױטטךיא ניט נאך האב איןד ,מאיפטעט ,;ײן —

 ני^זט ךי־ך זאל איןי אום געפלאפט אדןער דעם ליב צוא טא,קע מיןל האט
 בײן וויךלןליך !יינען געפאנגעלע ךיא .?לוט אוטשולךיג ניסען עאר לאזען

 גע׳שאפט אזיויא האט מאכט גאטעס נאר זײא, ניט טויט, מאנאכעס ךיא פו-ן
 נענעכאל זײער אום הוםיטק ךיא צוא פאלען ארײן זאלען מאנאכען ךיא

 הא?ען .זײא וועלכע ^עהרע שװעסטעלם זײן פאר פעשטראפען ײא1 זאל ציםקא
.פארפלעכןט ^עהאט

 האט אונ העישךינ דאם נעװאךען פעס אין ^טאךק איז קיפער ךער
:געטאן אזאג צאךין טיט

 אן האפען ױךען אײערע אלע אז לײקעגען אפ אפישר מיר וױל&ט —
 מיט האןד אײן געמאקט האגיען זײא וואס מיט לער געװעןין מורד ניט מיר

א וועסט צוא ? שו^אים מײנע  דיא / ירךען ךיא אז לײלןענען אפ מיר ח
 גענומען אױין או־ף צוא מיטלײד אויס האגײן מיר וועלכע ,פךעטךע ןאזיגע

 אן גאר האנען ױרען ךיזע ,לאנד אומער אץ װאיױנען געלאןט זײא אונ
 װעלכע הוםיטען דיא מיט פרייץךישאפט געמאפט האניען אוג געפעלישט אונז

? לאט־ אומער רויבען צ־א נעישטאנען אויף זײבען
 ךעם יף1א געלאפען איבער איז 'שמײכעל הערצכײםע^דער אבי־טערער

 אויגען אטעגאפענע פולע מיט אונ וועךטער ךיא הערקךיג ךער לייפען יפ׳ס
:ױןינטפעךט ער״ האט טלעױן פון

 טיויב פעלטףיבענע / ישטומע דיא ^זטעלין אב נישט ךען זיך זאל —
 געטזע-ניישט דעןיךי זיך זאל ? ^ט־לעם לעם פאר א^רוי פליהע^ךיג פעלבײא

 פאר שטײנער דיא פון שפאלטען ךיא אצין זיך חאפין צוא ארײן ליפער הײלען
 שזיין ? זײטען אלע פון ארום זיא ױלללען וועלכע יעגער פון שלעק דיא

 פעלנןער דיא פון געלאלט אינ געטױבען פאלק מיין װעךט יאהךען מגךערטע
 אונ לעבען זײן איהם פעלביטערין ,ױדען( )לעם איהם פערהאסען זועלכע

 איהם פעױפאלגען ;אהלען הו;לערטער ^זוין . צרות אלע איהם פער׳עןאפען
 אונ.קיינער װאסער וויא פלוט זײן פעךגיםען ,זײטען אלע פון פעלקער ויא
 שיטצען^קיינעד צוא איהם נישט .עפךלי־ך זיך ךעלװעלןט פעךפאלגער זײנע פון
 נערויפטען ךעפ פאר וואךט ’ אגוט זאגין ארוים נישט אפילו וויל זײא פו-ן
צוא פיעל אזויא ױךען אונז קומט װאם פאר אונ .פאלק געש^דעטען אונ

ען המן( צװײפער )דער ד ײ ל
וי



 האךט אזיױא אונ לא^ג אזויא מיר דאךפין זל;ד וועלכע פאר ? לײדען
ק זענען צוא ? ווערין ?עש?זראפט  פו;׳ם קינךער ךיא ני^זט אויך מיר ך

 ײן1 אין געװארין ?עשאפען נישט איויך ךען מיר זענען צוא ? נאט אויבינען
 ,עס וואם קו?פער פון לײב אומער ךען איז צוא ? נע^טאלט אונ פארעם

עם זאל  זעבען א־ױגען אומערע , ̂עס שטעלט מען אלס טאדזן וועה גיישט ן
ק  אונ אוטגליק אוטער אויף ײיינען גי^ט זאלין זײא וואס אײןען פון ך

 וועףין צוגאסין ;ישט ;אלין זײא וואס #טײן פץ דען זענען העלצער אוטערע
 ךעם מיט ^כנים או-מערע פון שנאה ךיא ? ביאך אומער אוי־ף או;ז אין

 ךי סיט זאמען צו לאנר ךעם איױף געישץ־רײט אױם .זיך האבין פאנאטיןמום
 גאןצין ארנז!אין פרן פךי תאות העישליכע אונ שמײכלערייא , ^לעקטקטיגקײט

 זיך האנין מע^^הײט דער פון איויפװאוךפע אלע דיא ;מא?ען צוא אתל
 פעלפילט >יך טיט ’ האבין או-נ לא;ד רעם פון ראטען צוא אויס אר;ז $עלעןט

 §אר זיך זײא האבין אזויא ןלומען צװי׳טען שלאנגען װיא ׳ ?זךינה דײן
 פץ ךער ווײסט מאיםטעט אײער אונ טךאהנשטו-ל דײן או?טער ביז ^טעלןט

 צוא זײא מײרליןד ױךיישע אויף איויגען װארפין פליםטער זי;דיגע .נישט
ען צוא זײא אום נעטץ זי;ער אין פאוןגען הי טע  קיךהען הײליגע זײערעי אין ^

אום טאשקעם הײליגע אן נא,ל ןץי אויף ןײא עןזטו לםוף אונ מאנאםטירען אונ
ךעם פון אויגען דיא פעלבלע;ױן צוא אום אונ מאםע ךיא פעלפיהרען ציא

 פלבולים אוגישיכןליכע מיט אונ רײד #מײפלעוןדע מיט ; שרים זײנע םי־ט מלך
 פו-ן נפש;*ת אוטישולךיגע פיעל אונ - אלט זײן פון כעם ךעפ זײא ?נךװעכןען

 ױ-ךי^ע גא^צע ,שײטעלהיויפען דעם איויף געברא?ט וועךט גןאלק מײן
 ייעלין יידען אלע אונ באךאנען דיא וויא אושנעקױלעט װעלין געמײנךען

 !מעגען פאר זײער פון לערוילט אב וועלין אונ זײערע.עךטער פוין פעלטליבען
 הןאגן װער ,נא — געטראפין וױךקלין־ גללקליכע;או?ן אר;ז האט אלעם דאם

אזעלכע זײטען אלע אויף זוכען מיר ווען ,אזץד פאר רעכענען אוט דאם
א^ז זאלין ׳ או;ז.עךבארעםען איויף ןיך זאלין וועלכע ,מעט׳שין גוטע

 רוא אביסעלע האטיש ג_עבין אוף זאלין אונ באלבארען דיא פו-ן א־וי?ולעזען
 העלשער־ן גרויםער דוא , װײס נאר ? פעלפאלגועען ^טע^דיגע אומעלע פאר
 צוא פאלגענומען זיך האןען וועלכע , רעױרלנגען אונ פעלקערז אלע ךיא פו-ן

 איץצי^עם .קײן איז ,פאלק פעלטליבען ארשגלינןליך אומער שלעקטפ טאהן
 דער אויף נעװעלטיגען לא?נ זאל װאס געװעןין ניישט רעגירוןג אךער פאלק
 האפין זייא וןאם פאר דער גאט פון וועךין פעשטלאפט ג\ט זאל אונ וועלט

 ׳ ליכטער הימלייקער דער ,גאט ווארום ,.ק;אה־ש?אה אויס פעךפאלגט או;ז
.קטען;פעלליענ זליגע נאך פאלק יעדען לי?טיג בעצאהלט

,אײנדרוק ןריויםען אײן געמאפט _קיסער דעם איויף האבין רײד ך?׳ם ךעם
 צוא קא?ף'ז ךעם זט:געלא אראנ האט ,^עטאהן זיפץ אשןווערי־ן האש

,שטעלץ אאינערע פון צײכען צום הענד דיא גע^פרײט אויס אונ ך׳רעלד
ך הט;( צװײטער )רער י אן
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פעךישטו^ט זענען ,נע^טאגען איהם ארום זע^ען װאם לײט זײנע אלע א׳ויך
געתפץ אב ןיך קײסער ךער האט פיויזע אהיפשער נאןד אוג ,געפליבען

ב צום :י
 אז מען ״קענט ךער רײד דײנע פון !ראבינער ױדישער ׳א'וים הער —

 , רײד פאלשע .קײן ניט יעךםט איג הארץ ארענטליך ארײן בעזיצט דוא
געגע;גיפאנ ךיא א־ויף ?םק רעם או־מענךערין ניישט איןד ,קאגן אבער דאך

ןענען זײא אז ®אנןטען דיפטיגע מיט בעװײזען ?יר װענןט דוא פיז
.שולדיג אום

/ גיענטפעלט רב רער האט ! קײםער מעפטעער אונ ?רויםער מיץ —
 אט ,טאג לער וויא רײן איז מע?טשין ארע^טליכע דיא פון אולשולד ךיא
 קײםער דעם ער האט דא אונ ,געװען איז םעעןה ליא אזויא וויא אויס הער

 אזויא וויא מאנאבען צװײא דיא פון געישיהטע דער מיט גימאקט בענןא?ט
 אין װײל א־ג נעץ זײער אין רחל׳ן חאפען ארײן גיװאלט האבין זײא
 .קר׳והים איהלע .גיטאנט קליך;אומגלי פאר דער זײא האבין געראטען ניט דיא
.גיטלאכט אויפ ״זײא אויף ין3הא זײא ייאם נלט־-ל ךעם ?זיט

 האט !פאךזיבטיגער ניט דוא ,לעךםט דוא װאם גיט ךיך בעדענק —
 ? בעלײךיגט דא האםט דוא וועמען װײםט דוא ,גע׳שײען אויס קײסער ךער
 אונ גלויבען סײליגען אוטער פו־-ן אפליקטער דאך איז איגנאצױם מאנאך ךער
 גרײט שטענדע 'שטעה אונ פרום בין װעלכער ,אןריםטליכער..קעניג גי־ן איך
 איפער ניישט יעצט ךאך שמועםין טיר נאר .רעליױאן מײן שיטצען צוא
 ךרייא זאנדעלין מישפט אונזער װאךט מאנא־ ךער נישט אונ בלבול דעם

צואיךער ^טאןד אים ביןט היא אויב ,אלזא א־נ פאלק ךײן פון פעךזאנק
העךין! לאטיר רײד זא אונ׳שולד, ״זײער ײייזען

 ךב ךער האט ,מאיסטעט אײער פוץ באפעל דעם איף.עךפיל —
 אײעלעקײפערליבע ךערצײלען אי־ וויל דאריבער אונ , אזיפץ מיט גײענטפערט

 וואס צע־לט ךער רב דער חאט דא אונ . געישיכטע צע:נאנ דיא האהײט
 מיט גמזגל^ט האט אונ פראנ אין לעטאחן אב האבין מאנאכען צווײא ךיא

 האב איך צוא איבעלצײגען זי־ך װיל מאיפטעט איל״גלע אויב װעךטער: ךיזע
 הבר לעם ארײן אהער ררגןט זא ,געשעהען איז .עם רויא צעהלט דער ךיכטיג

 אונ פראג פון א?טלאפין איז וועלבער ,קיליאן דעם ,מאנאבען ליא פון
וועט דאנן א־נ ^אך לעפט ,איהם פאךשט ,מיליטער אײער אין דיי^ט

,איז אמת ךער וויא צעהלט דער אי־ האב צוא איןעלצײןען אײך איהר
 מי־ר ^לויבט ״עס וויא אזיויא ,;לויבען מאיקטעט אײער מיר וועט דאנן , יא

 צוא מיר דורך ^יקט װעלכעי / ליגניטץ פו-ן פילשט דער ,^רײנד איײער
.?ריעף אןעזץלערין מיט אגעריס מאיסטעט אילער

 פעךנײנט מאל צװײטען צומ זיך ערי האט גט:נ;ע?לי האט ךב דער אלס
פיױשט דעם פון אפריעף ;עגעבין איבער איהם האט ארנ קיטער דעם |אר1

נ חמן( צױײטער )רער װי ד לו
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;עלעזען

 א אײן
 קײסער

 א :עצט
צוו ךיא
י]אל ע ,

 יו; דאגן
 אמ רעי

 ?רײ^ט
 געשטאנ־

 מי טיהר
 איה אין

 ;; נישט
 .! ררערין

געפאננע;

א׳/ טיט
 געפאעען

 געק מיר
 ווי: אזויא
 זאי אלזא

 דאבי אונ
טי׳ איהם

צװײ ךיא

טפעך;ני'ענ
 ?זעו דיא

איגנאצױם

 דוא אויב
פעף דוא
איך יועל
 מיט }אך
ײזען3 ןיין



 אי$ער איהם אונ גענומען צוא איהם האט קײפוער דער וועלכען ,לודוױג
. .ענדע צוא ביז ^עלעזען

 ניזט ד־א אז פליעף זײן אין ךיך לויבט לודװיג פיושט ךער —
 ךער זיןד האט , רא?ינער אװאהלטדזעטיגער אונ מאנן ארענטליכער אײן

 ״קענן איןי אז איך בין קלליך:צלי װיא אונ ,נערייפען אב איהם צוא קײסעד
 פון הכר ךער !אטת .לײנעם ךעם װעלט דער איויף נלײעען ארויה לעצט

 ,נוט ; דוא זאגפט ,לאגער מײן אין יעןיט זיןד געפעט מאנאכען ןיװײא ךיא
 אונ פאלשטין נאך ךעכט איהם וועלי־ן מיר אונ אהער קוטען ארײן ,ער זאל

 אוג נעװעלטינען נישט לא?נ קא;ןז $קר דער אז זעהן ח-א װעסט דאנן
 גע׳טווינד וואסער א־ויפין ביוימעל וויא ארוים םיוף פל םוף מוז אםת ךער

 איז וואמ אײגעם .בעפוילען קײסער דער האט !קיליאן ךעם אהער ?רײמט
 .ךער אויף קיליאן געװיזען זיך האט כאלד אונ , וואןד ךער אויף געישטאנען

 ;עצט האט .?גס ךען ,הארץ אקלאפענדיג מיט אונ געזיהט אפלאם מיט טיהר
א מיט פחד דער גע׳טטךיטען אידזם אין  זאל מען §חד ךער ,האפנװנ ך

 בעלאהנט צוא האפעגונג ךיא א*נ ?רעכען פאר זײן פון וועףין ןעוואר ני^ט
 דרײא דיא לאגער אין גע'?זטעלט צו-א האט ?גר וואס ,®אר ךער וועךין

.געפאנגענע
 צוךיק ,איהם צוא נעטאדזן אגעישרײא קײםער ךער האט ו קיליאן —

 דיײא דיא אייף טיױט ךעם נעש;רא?ען אויס איןד האב אישןיה טיט
 צוא איזי ,יעצט א*נ ׳ װאלר אין געוזאןט האפט דוא וועלכע , געפאןגעגע

 אונ ,פערט־ײךיגען ציא זײא ליגניטץ פו-ן רא?יגער ךער געקומען מיר
 אטר״ רעבטען ךעם װײסט וועללער ,איץציגער ךער ביןט היא נאר וויא אזויא
 .אמת גאנצען דעמ צעהלען ךער או;ז טינוט דיא שיױן דוא זאלפט אלזא

 האט אונ איהם צוא גענא:.נען צוא נעה;טער קײםער רער איז דאבײא אונ
:געפךעגט איהם אונ אויגען ךיא אין ארײן,נעקזןקט טיעף איהם

 פון טויט ןעם אין שולױנ ווירקליך געפאמענע ךיא זעןען צוא —
א ? מאנאפען צוױיא ך

 גלײך קיליאן האט ,זאנט מאיפטעט אײער וויא , עס־ איז אזויא —
 טיט האנד אײן נעװעזין זענען ױךען פאךפלופטע ךאזינע ליא ,ױ׳גנטפעךט

 ,פריהטער הײלי;ע אונדערע אוטגעפלאקט האבין װעלכע ,מעךלער ךיא
םיקסטוסען. מיט איננאצױס
 צעהל דער אדרבה ? ?עווים אויף אזייא דאם דוא וױיסט װאנען פרן —

 פיזט זשע װאם פאר י געישיכטע ךער אין ?ןלאר אז׳ויא יא זט:בי דו-א איויב
 צעהלען ךער צוא וואם ניט היא האפט אפישר ?! געװארין פעל'שטו?זט דוא
 נעטאיט אב האט איננאצױם מאגאך ךער : צעהלען ךער דיר פאר איך .יועל
 פיהךען א־ויס צוא נעהאלפען איהם הא?ען וועלכע טענטשין ?יוױיא טיט ןאך
ק צוא זײא אונ טײךלי־ ױךי^ע ציוײא פא;;ען צ־א ,טדןאט ײזען3 ךן ^ ףי ן

אין 7• יזטן( צוױ־טעי )יעו

~ 97 —



 פון אײנער אונ בעהאלטען צוא דאלט זײא אום אריין מאנאםטיר אין
ס ביזט דאס אונ — לועוןד אונזערע אין יעץט זיך געפיגט י>וױיא ךיא ע א,  ה

! אלײן
 קוים קיליאן האט , שולדינ דעם אין ב־ין , מאיסטעט , איך ני׳שט —

. שלעק פון געזאגט #רויס
!טײזיר ךיר איז לעבין ךײן אזיב , איז אמת ךער וויא צעהל ןער -

 רוא אז װאהר דאפ איז צוא ,אידזם צוא געשױען איויס קײםער דער האט
 פץ פײדליןי צווײא ךיא ארויפגעגנפ׳ט ך״אןיין מאנאכען צוױיא דיא מיט

 צוא זייא אום מאנאשטיר אץ ?עהאלטין זײא האט אינ שלאפציםעלין זייערע
?. ,ענטעהיען
 הארצין אין נעפלױןען ארײן זענען עפ וועלכין צוא ׳ אײנער װיא

 נעטאהן אװאךף קיליאן ?ראגע דער אויף זיך דןאט אזויא ,פײלען שאךפע
ד ךיא ,ארט זײן פון ע  זיך האבין ק.ני?גן: .ײא / געציטעךט איהם ר!אגין ה

 אויף גערועזק מוךה קול אציטעךךינ מיט האט אונ אהץטער ;עב־ויגען
: זיגד זײנע

.אמת איז ןאם - . .פעךצײהעט . . .טאיקטעט . .  דאבײא איז אונ .
 סיט געקלקט איהם איװף האט װעלכער פיס קײפערם צופ אומנעפאלען
 איהם האט , ךב צום געװענךעט קײםער זיןד.ךער האט דאנן ,פעלאלטוןנ

אגעריהלטעס מיט געזאנט אים צוא האט אונ ד:האנ ךיא טניײקט
:העךץי

 ןיט אײלענךגעךהײט דזאב איך װאם ,מענטיש טײערער , פערצײהע —
 מינוט ךיא נאןר :ױיד דײנע אן געגאיןט ניישט אמ עערטה דײן .קענט ךער
 אין פאהךען זײא מיט נןע$ק װעסט אונ נעפאננעגע ךיא אפ דיר מען ניט

 איידער ,װיא אזזייא , ךיןד איך בעט אײנציגיע דאם נאר .נאמען ^אטעס
 מײנע §אר ?עליהשט טיך איך האב ,געקומען ארײן מיר צוא זט:י3 חא
 זיגיפמונד קײסער דער וויא אוינען דײנע מיט זעהן ציא װעסט דףא אז לײט
 בזקײם יעצט ןאס איויך איך װיל — טענטשען שלעכטע בעשטךאפען וועט

 ארוים פיהלט :װאקמײפטער צומ ג.עטאהן אג,עשלײא ,ער האט דאבײא .זײן
 א־ויף ,איויף איהם העמט אונ )קיליאן( ױ;נ ױדעלטלעקטילען ךעם דאגען פרן

!אבוים
 דעם פץ ט־ויט ךעם זעהן צוא ;ענןע;ט ניישט האט ךב דער נאר
 ײא3 דער זאל ער׳ קײםער דעפ ?ײא געפועלט ל>ר האט טע;טשין שלעכטען

• זײן נישט
 אונ לאנער ךעם פערלאזט ךב ךער האט שן>ה זעלגיע דער אין נאך

 בעללא׳ן אונ רחל ,מיכאל טיט זא?זען צוא לינניטץ גע^אהיען.קײן ציךיק איז
;געװאךין ?.עהאטען איז קיליאן שונא זײער אונ

װאפהטן( צװײמעד )דער



 זיך האט רב דער זײט »ן פעישװאעדען זעגען לאהרען ,עטלי?ע
 צײט ןער אין ,לינניטץ .קײן קי;ךער ױ-;נע ךרײא ךיא מיט עהוט(אוטנעך

 ערי לומױנ פיך׳שט ײים געפועלט האט ךב דער :;ע־שעהן גײעס פיעל איז
 אונ בעללא׳ן טיט ארנ #װעסטער זיין מיט מיכאל אז אונעזעטץ נעכין ארויס זאל

 שלעפטס;יט זײא.קיץ טאר או-נ.קײנער ליגניטץ אין זיטצען פיײא מענען ערנםט
 ךער האט רחל׳ןי אונ בעללא׳ן טיט נעהאט התינה מיכאל האט דאנן ;טאהן

 היויז אין רב ײם3 אוג ,תלמיךם זײנע פץ אײנעם מיט נעמאבט לזתונה רב
 ,לא;נ איױף געוועזין נישט איז שטחוז נארךיא פיײדין׳ איפר קרייד געוועזען איז
 מאל אײן האט וועלבער ביטשען, אמבראזױס ,ושךאל שונא ךער ךען

 אזויא האט ,יורען אלע אין אוג רכ ןעם אן זיך ײן1 נוקמ צוא נעשוואךען
 לער אלם דען .,עךפילט קמהז3 ױין האט ״ער ביז ןערוהעט ני#ט לא;נ

 געפכײט שטארק ביטשען זיך האט געשטאלבען изо אהרזי אים איז פיך^ט
 ,פרויא זײן פץ װעו־ין בעפרײעט געוואלט אויך נאך האט אונ ט׳ויט זײן מיט
 ךעניךער אײנצי^ער ךער בלײפען זאל .ער ?די ,עליזאבעטהע פילשטין ךיא

 האבין סתונה זאל זיא ןערעט איבער זיא .ער האט ,ישטאט דער איןער
 ;אהר לרײא .טעשען פאן װענצעל פיךשט ךעם ,שװע;ךער פאר ךעם פאר
 .קלײנער לער אין האט אלס אונ נעזעםק פילעןט ךער איהר מיט איז

 אװעק ןיא .ער האט נעלד גאוןץ איהר ?כײ^ען ציא אויס שוין אשפײײט צײט
 איז ?לאן חיטיע н װאם געפײיט שטאךק זיך האט ביטשען ,געװאךפען

 פאלץ ארײן וועט אלר3 אז נעהאפט שוין ד.אט אונ געװאךין געפיהךט אוים
קד זײנע אין  פעןטבײפין זיא ̂ער וועט דאנן אונ ןיטער לעצטע איהרע ה
 וויא ױךען ךיא מיט טאהן נקענען שוין וועט ערי אונ ט:העךשאפ איהר פו-ן

.געפעהלט איהם
 זיץ אונ זיגיסמונד קײסער ךער ,געשןזאךןען איויך איז צײט ךער אין

 האט ערז נאר טראהן. ײן1 ^עהערפט האט עסטרײך פון אלברעכט א״דעם
 גע^טארןען ערי איז 1440 אים אונ יאהרזךיײא נאך וויא נעלעפט מעהר גיט
 איז יאו־נ דײטשלאנד אין קײםער געײארין איז לךיטער דער פריעלריך אונ

 .געװאךין געביויךען איז זוהןרועלפער אלברעכטס צוא אפאטער אויך געװעזין
 ליא האפען אפעהל3 פריעדריכם דוךך אונ טויט, )ןאטעלם דעם נאןד

 זײא אויף זאל עסי קיגד .קלײנע דאס ען3ג.עגןלי אויש בעהמק אין או^גאיען
 אז ילען1עפ3ז פריעדריך האט ״אויך ,װערין ?רוים װעט ווען ךעיגיךען

 ירויקה ליא געתן איפער זאל שטאךבען וועט ליגניטץ פון פילשטען ךיא יוען
ן איהר ׳ לודװינ פון ע ט  בעהטען פוין קע:יגז ךאזיגען ךעס צוא ,מאנן ^

 זיןד גאןל געלאזט ניט האט לודװיג װײל / װא?סען יס1א ,עך׳שט דאךף ייאם
ל׳אט יןין^טין ךיא . ארט זײן אויף העדישען ,קעגען זאל װאם זויהן .קײן

ךןיף המן( צװײטער )וער



 אראנ ין1'ש זיך פון ביטשען האט צוא ךער ,געוןאט יםוךים ?רויםע פון דער
 הער־שאפט ליא אז געאופײט אפען גא;*ן האט ארנ £אסקע דיא ?עריסען

 צוא אוג איהר צוא .קעהךען מעהר גיט זאל ליגניטץ ^זטאט דער פון
 ,זוהן אלברעכטם צוא געהן אייבער זאל זיא זא?לערין פאליציע איהרע

שאלטען ענען(ר יוײל לער דא זאל .ער ךאטיט , אקיט־ נאןד איז מעלכער
האט מיװטען גע:אײג ליא אין נאר . געפעהלט איהם וויא וואלטען אונ
האט מאנן ,עךשטער איהר װאם מאנט ךער עליזאבעטהע פיל^טען ליא זיך

ציים ווענךען זיןר זיא זאל אצךה אין אז ,טויט דעם פאר לעזא^ט $ן איהר
 זיך צוא געלאזט איהם האט זיא . ״עצה אײן נאך ליגניטץ פון ראגינער

 דער ארנ לא;ע ביטערע איהר מיט געמא?ט פע.קאגט איהם האט אוג ריפען
 מאכין התונה באלר זאל זיא אז געגעבין .עצה אנוטײ װיךגןליןד איהר האט רב

 צוא וועט ,פי״אסטעס פאמיל;ע ליא פו-ן אײנעמ פאר העדװינ טא?טער איהר
 ניט זיא וועט .קײנער 'אונ ליגניטץ פון העךישאפט ךיא .כןערין שוין איהש
.נעמען צוא איהם פייא טארין
 גי^טפערט דערויף פיך^טין ליא האט , גוט זײןגר איז .עןןה דיין -

 יאהאן פיךישט דער , טאלטער מײן פאר חתן אזא זאגאר ין1ש האב איך אונ
 אהעוליכער איז ״ער ,מאנן זעלילען מײן צוא אקרוב איז װעלפער ליבבען, פון

 אים וועט ״ער אז ווײם איך ,גבוךים ליא צװיישען זיך ריה?ט אונ מאנן
 קײםער דעם פאר טא?טער מײן פר-ן ירושה ךיא פעלהיטען צוא זײן שטא;ד

 ביטשען, אמבראזױם , ש־ונא סײטיישען אומער פאר אויןל אונ לײט׳שלא^ד פון
 געבין צוא נדן .קײן ניט האײ איך :װעג אין דא טיד שטעהט זאל אײן נאר
טא?טער. מיין

 רג לער האט ? האגיען צוא רען איהר ?רויקט ו,עלד פיעל װיא —
• ;עפרע?ט
 רואלט גאלד טהאלער 500 געןען צוא הא?ין איהר זאל איף ווען —

 ךער האט ו גאט איז נעלויפט —. גיענטפעךט פיר־שטין דיא האט ,ןיין נענוג
 געמײנדע מײן מיט איך װעל געלד םוטע אזא ,̂עררפען איויט הה1ש? מיט רב

.נעבין צוא אײך זײן שטאנןר אים
 טײערער ,טו^ה יבןער1גר; ןער פאר אפלאנקען ליר אץד ̂קען וואם מיט

. פכײד פאר זיך אויפער געפױעגט פירשטין ליא האט ? רבי
' ט;ען מיר דען ,דאניקן צו פאר דער געמײנךע מײן מיט מיר ני^ט קוטט .עס

 העלשט ייעלכע אומערעפיל^טין צו אונ פיר׳שט זעלינען «אומער חוב או;זער ^אר
 ײא3 פועלן צו העישערן/ מײנע בײא בעטי־ן איך וויל חםד ךעם אט נאר או־-נז, איגיר
 ךיא צוא נוט.זײן .זאל ..ער , אײךעם .קי;פטיגען איהר ,ליבבען פיך׳שט דעם
 אונ האינױ אין אונ ליבבען אין 'דועךפ^אפט ז.ײן אויף זיטצען וועליכע ירךען

שלעפטס מאל.קײן זײא.קײן טאר טען אז אגעזעטץ געבין ארוים זײא פאר זאל
ט המ־ן( צײײטער )דער י נ
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 או?ז פאר געגעבען אלוים האט פיךישט זעלינער אומער וויא אזויא טאהן גיט
.ליגניטץ אין

 רער אונ ,טאהן צוא ;עזא?ט צוא איהם דאס האט פילשטין ךיא
 פין#טין ךיא נעשטעלט צוא האט אוג געהאלטק ווארט זײן איויך האט רב

 פילישט ךעם פאר $עוזאט חתונה האט טא?טער איהר אונ טהאלער 500 ךיא
 פלאן ביטשענס צוישטעךט נא?מאלפ רב דער האם םיט רער ליבבען• פון
 גע׳צװארען א£אל נאן־ .ער האט נעװאף־ן געװאר פון ךער איז ;נר אלם אונ
 אונ .יוךען .ךינע אלע אן אוג רב דעם אן ;עמען צוא מה(?נ ניכער וויא

ער לייךער  נאך ארו־-ם, ״יאהר צ־וײא אין דען !געישװאךען פאליש ניט האט/
 וזאט^ער ,^אלאװא פאר געמא?ט איהמ האט שטאט ךיא אלס ,חתו^ה ךער

 אןיײט שוין האט פיר^טין ךיא וויא ײא1אז ,ראטהיױז ךעם אין פאךגעלײגט
 $ן האט זיא וואש חוביות ריא פאר פראצעטען ליא געצארולט אײן }יט

 / זעצט פאר שיױן זענען ניטער איהרע אלע אונ שטאט לער נײא געמאקט
 יוךען ךער ײא3 אונ ןאלעץ איהר ײא3 גע'ש?ועלט אב נאר זיף־ האט זיא
 ^טאט ליא ןדי גאם יװ־ען ךיא נעכןען צוא איהר בײא מען זאל לכן ,גאם
 ביטשען האט אזויא .דאךט פון אנקונפטען ךיא מיט פאלזעווען זיף .־אל

 / לינניטץ פרן ירךען אלע ®רײןען ארוים ראנן.קעגען זאל ןךי,ער / פאגנעלעןט
ליא פון ךישית דעם אין געפיגען גיט שיוין זיך וועלין זײא אלד3 וייא

ראטה־ויז דעם פון אלעטען ני^ט צוואר איז פאלטיאנ ײן1 פיל^טין׳'
ךיא געגען נאר ,ער ציעלט דא אז פעלישטאנען האבין זייא ױײל ,געפעלין

װיא זײן מוז אזויא נאר אז גע^ןאךט אײן זיף אבער האט ?גר נאר ,ױדען
 ?ען וךיל ,זײן נע^ען ךער נ;קע?ט גישט איהם האט .קײגער אונ וויל ערף.

 איז קוים אונ .^קיפיות ^רויםע זײנע איןער געציטעלט איהם פאר וזאט
 ךעם נעטאהן וויהען צוא מען האט ,פאךטלאנ זײן געװאןין גענוטען אן

̂ר אז ראביגער  פערלאןין מאלןען אויף דאלפען נעמייןדע א?צע5 זײן םיט .
 זיך לשלאל שינא דער האט אזויא אט .ליגניטץ שטאט ליא תטיד אויף

 ;עווען נרקם דף האט ערי ױעלבער אין ,צײט דער א:יף װאךט דער ^ךליך
 ען3פעךטלי מאל אײן אליף איע זייא האט איג ױךען פעלהאםטע זײנע אין
 ױדען ליא אבװאהל אונ !נעקומען איז סוף .זײן איויך אבער .שטאט דעי פון

 אין ״עךישט לינניטץ אץ באןעטצען צוא געהיויבען אן צרליק זיך האבען
 אזויא דען ,מפלה ?עקויזען.ןײן גיך ביטשען האט דאך , ארויס יאחר 400
 דיא פון ליטאט ךיא רײםען אר־וים צוא געפלײקט אלץ זיך האט .?גר וויא

 מאל אלע ,עם האט בעהטען, פון צום._קענינ ןעבין איפער זיא אונ ?נאסטים
 אויף ןאך האט צוא דער ,ליגניטץ פון אײטואױגער ךיא פעךלראסען קעהר

 פלענט וועלבער ,ליבבען פון פירישט ךעם פון פליעף ךיא געוויללןט זײא
 פון ניטם דאם אוג ,קעניג בעהמישען ןעם פון רשעות דיא בעישכײבען ײא1

טכײהייט נע^זװאלין קאבין זײא װעלקען צוא ׳פנא'סאעם דיא ,עלפגערין זײגע
אןי^ חטן( צװייםןר )ד$ר
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 ראשען אוים צוא שטעצדינ;עפלײםט אפילו זיך האט ביטשען .ןנווינ אויף

 אין ניישט אים האט״עם דאןד לעזען, גיט .זײא זאל פאלק ןאם אום ?ךיעף ײ}ע1
 א־ויף זעצען אוג לעזען בעקומעןצוא דואטזײא פאלק ךאס אונ געךאטען נאצצין
 . פיהךען פאר זײא וױל .ער װאס §אר ךער געװאלין ?ײז שטאיק איהם

 ט:נעלאז האט ,ער אלם צארין זײער קט:$עווע אויף ,ער האט מעהר ;אך
 הא?ען זייא ויאס פאר ךער סוחרים ױךי^ע ,עשליבע לעבעךינ ?רע;ען גןאר
 ןגר מאס מיט ךער אונ 'שטאט אין קוטען אךײן צוא ;עשטעלט אונמער זיף

 איהר פדן העדװינ פיךישטין ױג?ע דיא חךפה מיט נעפיהךט ^רויס האט
 אין האט אונ ,נעשטאלנײן איז עליזאכעטהע טוטער איהר אלם אלעץ3

 האט אלעס ךאס ,בעהמען פון םיליטער ןאם געשטעלט ארײן ?אלעץ איהר
 האבין אונ ליגניטץ פון טלאכות בןגלי פעךאײנען ףיא א־ויף נעװיךלןט פיעל

 ױ^ען ךעם פון נעווענךעט אב זיך האפין ײא1 וואם נאך בעדױעלט שטאלק
 ^רעסמע אלע איויך לינגיטץ. פו־-ן פאלגער טלאהן דער ,ליבכען פון פיך^ט

 פון י האבען אונ פילשט דעם מיט געהאלטען האבין שלעזיען פון לײט
א נערעט איגיער ליט זײער  מיט אויך זאלין זײא ליגגיטץ פרן אײנװאוינער ך
 דיא גערײרקט זייא אויף האט אלע פון נאר ,סאלטען צוא הויבען אן איהם
 װעלקער ,צעדליץ גראף ךעם פון דערזוהן אטטא, ?ראף ימגען פוןךעם ךײד
 אונ ביטשענען פץ ײיא ריידען אב צוא סיטעל אלע געשטרע^ט אן האט
 איז ביטשען אויף פו;ט ךער ,יאהאן פילישט צום שטעהן ציא בעסער זאלין

 שיטצען יעצט ױקענט ניט איהם האט .קײנער ,יס1גר: זײער ?יגלליך געװאךין
 מיליטער זיץ מיט געגא^ען ארויס דאנן איז בעהמען פון הןעניג װננער ךער וױיל
 וועלןע טירקען ךיא §אר ̂עס ?עשיט^ען צוא ?רענעץ או-עארי^ער ךער צוא

 ;יא אוג קאנסטאנטינאפאל ישטאט ליא בעלאגעןט 1453 ;אהר איפ האבין
 רייא זעהע^ךיג צוא נעפכײט זייןגי זיך האט יאהאן פיןשט ךער ,אגנענוטען

 .ניט איהם איז ,עס נאר / פאלען צוא אן שױן ט;הײב ביטשען שונא זײן
 ,שונא זײן פרן מפלה ליא זעהען צרא אויגען עינע מיט געוועזען פאישערט

.קרעגק אפלוציטדיגע פיץ געש^ארפען יאהר דעמ אץ איז ער דען

̂ךינען דעם אין  יס1א ניט טעהר ביטשען שויין איז , 1454 יאהר אנקרמע
 שכײבער דער ;עווארען צוריק איז אינ א;אלאװא פאר געװארען ̂עלןליבען

 װאר ,ער װײל ;ענילט שטאךק .דעה .זיין ;אך האט ךאך ,פריהער ױיא
 דאם .?עװעלטץט אלעם איפער ?ריסער װיא האט אונ תקיף אוג רײך ןענונ

 אויף שסיל דער אין האבען אונ קט:אמעל3 נוט אײשואוינער ךיא הא?ען
̂רוב ןראבען צוא ען3י1א^עה איהם  איז 1454 ױני -טען24 אים אוג א

ען האפין קיך?עגנלאקין ליא ,שטאט אין ארעש געווארען פלוצים  / געלןל̂י
̂קזען אלע אויפנעריהלט אונ נע?ןלא?ט הא?ין פװקען ךיא  ש^אט ךער פון מע
̂ען טע^ען ^דערע ;אך מיט אךגיעטער אך^עליען ךיא אונ  ארויס זיי

געצאנגען המן( צװײטער )ד»ר
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МП
 ךרײא אין צוטמײלט זיך $א?ען אונ גאםען ךיא אין ?עװאפע?ט נענאנ^ען

 פון ,עלצטע ךיא װאן ,ראאהויז צום געקו-?ען צוא איז שאר אײן ,^ארק
ט ךער א ̂עפענען .זײא זאל מען געןאךעךט האןען אונ ,ניזעסץ זײנען ^ . 
 >יעקוםק אןטוואךט .קיין הא?ען זייא אלם אונ ,היויז ךעם פון טיױער ךעם

 נילאןט ארײן אלע זיך הא?ען אונ טויער רעם א־וי^עפךאפען .דיא האךען
א ?עבץךען יס1א הא?ען ,היויז ךעם אין  אר5 זייא אמ גלאסנעס אלע ך

 ^עקומען צוא גלייןד איז ״Щ צװײטער ךער .אנע$עגקעגים אין ש»ארט
 ציסערין אלע אין געזו?ט א־וים דאךט איהם האבען ,הויז ביטשענס צייא
 זיך האט ייעלהע הײל ךער אין ^ךליך ,געפונען איהם הא?ק זײא ביז

 פעךנןאוועגךינ אוג ,כאטהויז דעפ פיז מויער ךעם או;טער פץ ןעצויגען
 ,^פי^ה לער אין געוואך$ען אריין }לייך איהם זײא האבין .קײטען אין איהם

 קאט ״עם װאו פאלעץ דעם בעלאנערט האט )מסנה( שאר ךךיטער ךער אונ
 ,טילי^ער על1י?3א טיט חיל בעהמישען ךעם פון פאלקאווניק דער געפונען זיך

 שװאך ציא זײנען חיל זײן מיט אז״ער גיזעהן האט פאלקאמניק רער אלם
 ךעם דוךך גענאטק ארוים חיל זײן מיט .ער איז עולם ?ריויהען ךעם ו.עגען

.שטאט ךער פו-ן א;טלא$ין איז אונ טיױער אנךעןין
 איז ליגניטץ *טןזאט דיא אונ ?ורידה דיא גי^דץט זיןי האט אז־ױא

 פאטיליע כןעני^ליפער דער פון א?העננער ךיא צוא גיגאעען איןער וןידער
 .עלטערינס איהר אין נאזע^ט צוויק זיך האט העדװיג טלפה דיא פיאםטע.

א אוג פרידריך זון .קלײנעם איהר מיט *אליעץ  טלא איז ^^אט נ־>ע:^א ך
 :מפלה המנ׳ס גיעקרמען האט .ער ? ביטשען ארנ .נץח־ון דעם א־ויף גיוועזין שטחה

א ךען  ?עןךעטער איץצעען ךעם פאר דעךנןלעךט איוזם האןען ישופטים ך
 / ?דיא לעי אין זײגער דעפ אכט , 1454 ױלי ־טען24 אים אונ )איןןזיעניק(

ק האט .נעהאןןט אפ כןאפ דעם ^זטאט מיט רער אין איהם מ
א,  ריא אבער ?עקוטען, 'שטךאף זײן האט מע^יש 'שלעכטער ךער י

 ךען .יאהר 400 גאך^ע פעפטיךט(האפען:>ל ךעים ^עשים זײנע פון פיר׳ות
 ?עלטריבענע דיא רופען צוא צוךיק .געהאט םורא האט העדװינ פין^טין ךיא

 װעלכער קאפיסטארנוס גישטלילען פאגאטישען ךעם איבער ליגניטץ ױךען.קײן
 האט ̂ער װאו אומעחם ױךען ךיא גע^ען .עם לזכזין ךעם אויפגעהעצט האט

 י*דין אײניגע זיך האנען 1812 יאהר אש׳ם ״עךישט נאר אונ .געהן ךעלאןט זיך
 ^*ע^ער ;אהר ״עטליגע אין לינניטץ, אץ באיעצען צוא זיןד ^ג_עה'ויבען

 1837 יאהד אין׳ם אוג נעטײגךע אנא^צע צוא נעװארק ישוין זײא זײנען
 ארויף מאהל .עך^^ען ךעם ז׳ל זאממטער אשר קטאר;דא ,ראבי^ער ךער איז

 דיא נ־אר ארעךע געהאלן^ען האט אונ *שול אץ ?יהגע ךער אויף געגא^ען
 ?ערפאפט דײטש איוי־ף האט וועלבער זעלבער ךער איז ״ער .ליגניטץ אץ ױדען
 האט אונ ליענניטץ׳ פאן רבי ״דער ןאמען ךעם או?טער ראפאן דאזיגען ךעם

אץ אונ 1886 יאהרז ך>ם פון פרעםםע׳ .יודישער ךער אין ט(געךררך אפ איהם
־ רעם הק צװײפער דער



 איויף זעצט אי$ער איהם פריעדבערג ה׳ האט יןאקע ;אהי זעל$ין ךעם
 פו-ן ךעדא^אר ךער אויף .להושיע׳ ׳הרב טיטיל דעם אונ^זער דןעבךעאיש

 צייטוןג זײן פאר זעצט איבער ראמאן ךעם האט פרומקין ה׳ ״חבצלת׳ דעם
 אײניגאל לער ווײל ,אפער אר;ז מליגגיטץ׳; ״הרב ;אםען רעם או^ער

 פונם זעטץ איבער ךער ןעװאךק כעפעלען בעקעי איז ,געפעהלט האט
 פרײא פענוצט זיןד םיי האפען העתקה זײן מיט אינ פריעדבערג העררן
.ןישאךגאן איױף ראמאן ךאזינען ךעם זעצען צוא אי?ער

םא 1887 אדעם
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