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לעזעי• דיא צו װערטער אפאר
הנןךםה( )במקום

 דיא מיןד וועלין פךאגע יערשטע ךיא אז געווים װײס איןד
 ךארף וואס הקדמה, ךיא ךאם טויג וןאס צו• טהון, פרעג א לעזער

 מעשות פערפאסםער ךיא דארפסט ״וואם רעדעס? פאר גאר מען
 אז געזוגדטערהײט, שײן, זיױןר בוןז א ךד־יקסט ךיא צײלין? ךער

 נישט, אויב אונ קריפען, איהם מיר וועלין גיפעלין אונז וועט עסי
רף אונ נישט, איז א ך ס א  פאפיר אנייאנאןד הקךמוה? גאר מען וו

 געפון אלזא פלעגין, לעזער ךיא געוױס װעלין אזױ “גײן אוועק זאל
 געעהי־טע אײןד מיט ענין ךעם וועגין טאקע נאהטיג פאר איןד

 אין אײןד בײא זיך זאל .עס אום ששעסין, אוים אביסעל זןןד לעזער
מאנגלין. נישט מיר אויף _קײן.קשיוח קאפףז

 ״עס דאס לעזער ליעבע בעוױסט אײך פאן ;עדען איז עס
 זיך מעהךען פער זייא ביכער, זשארגאנישע לןײץ ב״ה ארבז פעהלען

 וואם צוא פר־אגע ךיא ךאך איז ךגע, יעךער אמ מינוט .יעדער גז״ר.
ײער נאןד טױג ס נאמען? אנ א עוו  אמתץ אין טאכןע ךאס אין א
 ״פעקיל נישט.קײן װאס פאר ? ‘בלומען־ ״בוקעט נאמען א פאר

. . . . ? שמאטעס״

אי עי ליעבע געאײלט נישט נ  י לעז
פעתננטפעוײן. אללעס אײןי װעל איןי

 שוין ךארפעז מיר אז פ־ײנד, ליעבע וויסען ךארפט איהר
ױס הײנט  אויס שרין זיך האט עצה זיין האבעןי ניט רעצעפט שמ

 אײו וויפיעל נוטצען מעהר־ נישט ;עצט שוין זיא,קאן אונ געךינט/
אין היינט שוין ךארפען מ־ר . . . ניצט הושענא /אפגעשלאגענע



לעזער דיא צו װערטער אפאר
 בכךי צוקלןער קײן םהון ארײן נים ביכער זשארגאנישע אונזעךע

 מיר נעמען, אײן וועלען ״קרױט: ״װעךים ךען זאלען לעזער דיא
 אין אד״ג, לצנוה אביסעל אונ ךאמאנען _קײן הײנט שוין ךארפען
שק, ארײן נים ביכער אונזערע  מאל, אײן טעמים: צװײא ליעב צו מי

אהרקי קינדערשע ךיא פו-ן ארויס שוין איז פובליקום אונזער ווײל  י
 גאר שאךען ציקכןערליך ליא אז גוט• גאנץ שוין י>סױײסט אע
. . װעךים דיא צוא .  משכילים אונזעךע ווײל צווײטענס אין .

ץ שוין זענען  נישט שױן זיןד שעמען זײא אז דעפ, אויף געקומען או
ע זשאר־גאנישער ךער מיט כ א פי  אויןד אפטער שו־י־ן חאפען אונ ש

 או■:־ בודאי ךאןי איז זײא פאר אונ בוןד, זשארגאנישען א אין אקוק
. . . ציקלןערליך ךיא גיצליןד

פוב־ אונזער רעכענען שוין מיר דארפען ;עצט ברודערי נײז
 וואס מענשען א פאר נאראדי פייאסטען ךעם הײםט דאס ליקום

 מיט האךעװעז שוין איהם ךארף מע אונ יאהרען דיא אין שױן איז
ױכטיגעךק א . . . ציקלןערליך וויא שפײדמיטטעל ו

אס טאלןע אין ק נאר מיר זענען גאנצען אין ד ס גיווען. אוי
הט זי־ האבען מיר מי  װעלכען אין בוך אזא געבען ארוים בע

 ױדישעו־ דער פאן ארטיקלען שפיגלען אפ נאו־ זיך זאללען עסי
. קװעללע .  גילומען שענםטע ךיא פאן אונ ליעבע, ציון׳שע פאן .

קע ליטעראטור־ אײךאפײעשער דער פאן טא  האבען פאר דער אונ
ט בוך אונזער מיר אנ ענ  בוקעט א אין וויא ךען בלומעך ״בוקעט ג

 גארטען ױדישען דעם פאן בלומען גיכןליבען םיר האבען ארײן־
 פון בלעטעל ;עךען אױף וואס בלומען זאלכע אײנס- אונ איינם

עךען זייא ױף\ ם פעחלײכענט איז צװײגעלע־ א .ױד. פינטעלע ךא .
ר דאנקען אין המטע אונזערע פאן הילף ךע  שרײבער בעךי

הרט אוים וויררןליך ךאס מיר האבען  אונזערע פין ;עדער וויא געפי
גיכען,ערקונדיגען. אין בוך ךיזען לעזענדיג זיך יועט לעזער



לעןער דיא צו װערטער אפאר
בע בוך ךמען פון ציעל דער איז דאס אט ט אונ לעזערי לי  מי

 איבעױ־ לאזט וועלכער־ פער־פאסער ךער אײך מיט זיך גייעגינט ךעם
 וועךין װעלכע קריטיקירער ארךענטליכע וואהךע ךיא אויף בוןד זײן

מאנען. דער גוטען צו געוױס א*הם

ריױטפארד. גבריאל ענעיהעראױםני
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איסטאריע פיױליש־װרישע ךיא
.1

 דײטש- פאן שלוהים ךיא פױלין, אין זי־ ?עועטצען ױדישען פאן כדער.אנפאנג

 בע־ ןיך ױיא ערליױבען ךאס .о-евснеюהעירצאג פױלישען צום ױךין לאנךישע

ער־( ךאךט קיויפען אונ פױלין אין ועטצען

ק9 דעם אץ ט ס נאיך נךערט;הו ;אהר ־ ע  צופ זענען רעכענונג נןריםטליבען ך

 זענעז זײא פאן פיעלע פוירין. נןײן פאמיליעס ױךישע אײנ־גע געקימסען .ןגרשטען

 צװישען פעחיבערט גיזעסען ךארט ;עצט ביז זענען וועלכע פאן״קאװקאז געקוכמען

 םיעלע אונ גלױבען, ױךישע דאס גענוםשען אן דאבען ױאם פאלנןער פוזרישע דיא

 ״קרײץ־רײזענ־ ךיא פאן זיןד בעשיטצען צ■ אים דײטשלאנד פאן געקוכטען זענען

הצלב( )נוםלגי ךער״

צעךדעער גיווען דאטאלס נאןז זענען פוילען פאן בעזיטצער ךיא ט א ־ ג ךי עונ ג

 ניט נאןד זײא ראבען נאטט אײגציגען יו־אהרק ךעס פאן בעגריף _קײן אונ אלילים(

ק ךאןד גלהאט, ענ  ניט אורהים, מבניכי נרוםע ^זעיזער אונ ;גוט־ערציגע גיווען ײיא ז

 יעךער האט גובערניעם פוילישע אין גאצײאן, אונ רעליױאן נןײן ארף קיהןענליג

 פױלישע ךיא װאס נאטען טטער דער בעשוטץ. ײין אין פרייא ןיטצען ױקאנט מענש

 געדריק־ יעךען דןד צו גיצױגען צו האט וועלט״ גאנצער ךער אױף גיהאט האבען

ע װעלנע וואנךעךער נןךיםטליכע אױןד ױךישע פיעלע אוג מענשען, טען  האט פ

ע אונ.קײן געיאגט זײא ה  געלאזט גלײןד זיןד האגען .לאנה זי;ער א־ן גיגעבען נימ ת

ט זענען אונ פוירין, .קיין רײזען ר א  שענסטען ךעם אויף געװאךען גענאטען אויף ן

אופן.

 דײטש־ דיא פאן שמהים קאספאעעז א קאטעןיגע איז 893 ;אהר דעם א־ן

ק לעשעק, הערצאי פױלישען צום ױדען לאנדישע ט ײ  זײא זאל ?נר איהם פאן ב

ק :־רלױבען צ ט ע עז ט זי־ע־ לאנד, זיץ אין זיןד ב ל ־ פו ר ע איז, ע. ט  אונד געװאהרען בי

שלאנד פאן פאפי.ליעט יוךישע פיעלע זיןז ־אבען ;אהר איין פאןז פערמיף אין דײט



בלומען בוקעט10

ט רעױערער פױלישער דער ד,«ט эоз ;אהר דעם א.ין פױלען. אין בעזעצט לוין ר  ע

שעפטעען צו אי: איםעױעם אײגענע זי־ןד קויפען צו יודען  ^ערד־ארפײט םיט ז־־ןד בע

ד. זיין פאן ערטער אללע אין זיטצען צו אונ אנ ט זײא _ער האט אױןז ל ב תי ר  ע

האט צײט שפעפעךיגער א אין שטערונג, טינךעסטע אײן אן גאטט זײןןר ךינען

ען געםען <.ױף ררנים( )שופטים, זיןז.עלםטע צוױשען יבט1ערל״זײא ־מען אל עלכעז וו

ט זאןד• יעךער אױף נעםײנדע זײער סשפט׳ן  זענען ױךען ךיא ׳ווארט אײנעם םי

ושלוה פשלום געלעבט זיןד האכען זײא אונ לאגד, ךיזען אין וײמען פרי־ךען צי ׳זײער

לאנד. ךעם פאן פירגער דיא םיט

עד פוילין, .קיין האנךעל דעם געננראבט ארײן האבען זײא  דארט האט װעלנ

 פעלקעד סלאוױאנישע ךיא דען עקםעםטירט. ווײניג גאר קאמטעןזאנ ךיער ביז

אלס האבען ט א  יויא לעבען אזא ךזײםט )ךאפ לעבען פאטריארבאליש א געפיהרט י

ע־ א זי־ןד האט שבט יעדער געפיהרט, אטאהל זיןז האבען אורעלטערען אונזערע  ב

 איבער גלװעלטעט האט שבט דעם פאן _עלסטער דער אונ געפיהרט׳ לעבען ׳זןנדער

 ארפײט ערד םיט בעשעפט״גט מײגסשען אם זיןז האבען אונ שבט( גאנצען ךעם

 יוךישע דיא אױןד געשעטצט״גאר דארט םען האט פאלק ױךישע דאם ארז: נישט אונ

אס אונ ־תוךה גלויבען. ױךישע ך

.2

ם ױדישע )ךיא כני ר ר א עס וולאױימיר פ ק ד ײליג ט ער ווען ה א שעט זיך ה  גיךע

ארט. וײער איב וײא צווישען נעשפרעןד ךער ךעליגיאן. רײנע א נעמען טוו ר אנ א  פ

ט ער וױאס א ם אפנעואגט• ױיא ה א א פערפאלגונג ך  לענךער אללע אין ױדען ךי

ך ־ שע די אלי ט א ק א. ר(, ךי ע ט ס פךי

אןיס־ גירעשעט זלןד בײא האט הײליגער קריטםליכעד דער װלאךיטיר ווען

 איז רעליגיאן, ךײנע א נעסען «ן אונד לאנד, זײן פון ;עטצענבילדער ךיא ךאמען

ר שט אנפאנגס אין ע  ױךישע ךיא נעםען צו אן געךאנק דעם פאן ווײט גיװעזען ני

ק ךעליױאן,  ױךישעי, פאןז פריסטער ךרײא גערופען זיך צו דאםאלס דאט ער ך

 אונד סיםטעסען ךיא .זײא םאן הערען צו גלויבען מחטדאנער אונ קריםטליבק

ס וועלכע אין הדת( יםוךי )ראשי ךעליױאנען אונד גלױבען זײער פאן עלעמענטין  ע

נעםען. אן ערי וועט דיעז.ע יז_ײן הערצען צום איהם זועט

ט ךאגן א ־ זײנע אנװענדען אנגעפאנגען גערופענע ךיא פאן יעךערער ־ פ ע ר ק

רענירער• גךויסען ךיזען רעליגלא; זײן צו ציהען צײ טען

4
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ם ךיא  יודישען דעם מיבען געהױןען אן געפוהל גתיס םיט האבען ךבני

תוךה. זײן אין גאטט

 זײא װלאדיםיר האט - ? רעליױאן אײער פאן עלעסעגט ךער איז ױאם -

ט ךאם זיןן, סלהין דאם - געפךעגט. א ערב  א^דערע גאןך אונ צו^עססען, חזיר פאן פ

 האי־ )שןתז טאג זיבענטען דעם פאן הײליגקײט דאש אונ יעםםענװארגעןז אומרײנע

א .בען געאנטװארטעט. כבנים ך

? לאנד פאטער א־יער איז ווא -

- יךושײם אין -

? ערך ךיא ךארטען איהר בעזיצט -

 גאטט האבען ^עלטערען אונזעךע דען נישט, דארט ם־ר וױאהנען לײךער -

ען זײנע האבען אוג צאךענט דער  ךארט פאן זײא ;>ר האט גיפאלגט; ניש פעחאנ

ט־שדשאניער. אונ נןריסטין בעועצט זיןד הארען ארט זץ?גר אױף אינ פערטריבען

 איהר לערענט ;ענזגם - נעשריגען אױם צארניג וןלאךיםיר האט ׳ אזוי -

ט איהר ווערענד וועגין, גאטט׳ם אײער אץ געהן ם עלי  איהר פערלאזט, א־הם האט ז

שטרא־ סיןז זאל אטטזג אע - זינד אײערע לײדען זאללען פרעטדע אז נאןד ווילט  בע

שטוב. מײן פאן פארט געהט אײןד, פאר פען

ם ךיעזע אונ  דעם ענטפרען צוא װאס בעצראפש ניט זיןד האכען וועלכע ךבני

 רעליױאן הייליגע שײגע זי;ער־ װיײען איהם אונ זײן, צו ךארף עם װיא דעגירער

 פערט־יבען געשוױנד דאהער זענען אחךות, לױטער אויף נעגךינדעט איז וועלכע

ק ך א עוו שאנךע. מיט ג

 צ־־ות געליטען טאג ;עגע אין יידען דיא האבען לאנדער אללע אין שםעט

ק, אונד טנג אל פ ר ע  דיא זטן כל געלעבט פערגעניגענד זייא האכען פױלין אין נאר פ

 ביז 860 יאהר דעם גפאן לאנד. דעם אין געוועלטיגט האכען פי״אסט פאן קינךער

 האבען (всЫасМа) שליאכטעם ךיא אין פריםטער .קאטאלישע דיא אבוואהל (1370

ה ךיא נאר װדען ךיא טאהן שלעכטס ױװאלט אפטער כ מ  ײיא האט פ;אםט פון ם

שיצט איםמער ק טהון, ניט שלעכטם .ק־ין זץא זאל םע אז נעהיט אונ נע  נאר ך

 אײן נישט ױען אין ממכה. זײער פאר קען־דאנ צו געהאט זײא האבען ױךען יךיא

 _זײא.ק״ינער פאן וואלט גיבען איבער טלוכה ךיא גיווק זײא זאל יױ־ ארד־ענטליבער

שיײבען• װײטער ךא וועלען םיר לױט געזעסען, ניט _קראנשטוהל ךער אויז
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 פארוחאװגיק אבררים ױד רער ךעגיךער. פאלנישען אײן יאיבער זאגע אלטע )ךיא

 ר׳אפ ױךען ךוא גיט מע כלוכה. ךיא אװעק שײנקט ,קאניג,ער פױלישער אלס
 ךךיקלןען סךיםטער .קאטוילישע דיא פראצענט, םיט בעשעפטיגק זיף ךעכט

 פערטער דער באלעסלאװ הערצאג .רער“ײעלילוח.דם ריא יףךען, ריא צוא _זײער
 רער Д319 יאהך דעם אין (рав. прав) ױ־ײן ריא גיט קירצער רער ןולאךיסלאװ

שטארבט(• פאמיליע ם1פיאסט פאן קאניו. לעצטער
т  • V I  т ו : т • •  т; :

אל גרױםען א געפאכט האט פ־רשט פוילישער א ?ייוײטער ךער פאםעלז  ב

ם אין ע  אײנװאהנער פױלישע אללע ;אהר, 13 געוואךען איז זאהן זײן יואס טאנ ך

 אין פירשט דיעיען בײא וועךענד פאךאד. גרוים םיט נעפײערט טאג דיעזען האבען

 צװײא געקופמזזן אריין איהם צי זעגען נעװען, גרויס זײער פיײדע ךיא איז הויף

־ זאגענד: איהם פאר געשטעלט פאר זיןד דאבען אונ *רבע.אײנױאהגער ענ ם ל ל  א

ערר: טיגעד  גליק פיעל זאהן ךײן םיט ךיר ווינשען דיר צו געקיפפען זענען טיר ר

ש ערוואקסענער אײן איז ער װאם כאגע צום ר זענען יעצט נאר געווארק, פענ  פי

 נאבטלעגער צוס אהרט אײן אונד עםםען, צו אונז^עמװאס גיב ביטטע םיעד זײער

 האט ;“פארט געשווינד ױיט צו, ניט שרעפער ארכע איןד.קײן לאזי טיש ״צו.מײן

 אוועק ארמע ךיא זענען שטערצען סיערע מיט געאבטווארטעט. שטרײנג פאפעל

ע־ טאג דיעזען אין אויך האט װעלכער פ־אםט בױער ארמען אײן צו געגאמען  ג

געבװ־טםטאג. זאהנם .זײן פיילרט

שט  קינדער .ךיינע זײן זאלען געבענטש אונ םאנן, אלטער ךיא זײא ״געבענט

ט- גיכ אונ אריין הויז דײן אין אונז לאז י ביטטע !זאהן עלםטער ךײן אונ  אונז״ע

ט .ארטע ךיא האבען “עכסעןיצי יואם אג ק  זײן אין ^קאפענד ארײן בױער צום ג

 נעפט אינ מ־ר צו אךײן קוםט פערגעניגען שענםטען ךעם ״םיט אךײן. המז .קליינעם

 אין פרײד, טיט געענטפערס פיאסט האט “געגןבען טיר האט גאט וואם ךעם פאן7

ע־ אוג געגעכין דאבען געכט ארטע ךיא געפיהרט. טיש צום גל־יןד .זײא האט  ג

 איהם ןןיא ־אבען גןןנאםען אפשײד אירם פאן האבען זײא וועךענד אונ טרונקען,

 אונ װעיען ניבטעט פאר פאפעל׳ז, פאטיליע דער פאן וועט קרוין ךיא .אז נעזאגט

פ־אסט. .פאטיליע ^דער אויף שײנען .וועט זיא

 ארפע ךיעזע ךען פראפעצײהוננ, יײער גיווא;ע כקױם איז װאדרליך אונ

ט ױ ל אגע- דער - טלאנים- געטליכע זאנדעךען געוועזען פענשען ניכט.קײן זענען .ז
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.זאנע ךיא אובז ;נרצערילט זא

 האט פאםיליע פאפעלם פ־ן אײנער אונ יאהיען פיעלע פערלאפען זענען ?גש

ל קאניגליכער דער אױף זאל ער בכךי .קינךער, _קײזערליכע אללע פערױכטעט טו  ש

א־ זײא אונ געקריינכןט, אוג פארךךאששען זײער ךאש האט פובליקום דעם איוי־ף.  ה

מד אײן א*ן איז אונ אנטלאפען איז אוג.לןר גיװען םוךד טיראן דעם אין בען ע  פ־

געשטא־בען. מויט שענדליכען א סיט לאנד

 פמפעלם גדען כן־יזעי־, נײעם א .קלױבען אוים צײט ךיא געקאטםען איז ךאנן

 געקלערט םיניסטארען ךיא האבען פ־על געװא״ק( פערניכטעט שוין איז געזונד רױז

 ךעד צי• געבען איבעו־ ךאש גירעשעט ױף בײא ײיא האשען נאכהער ךעם, וועגען

ה ח ע[2 דעם אין וועט עם ױער ךאש ארט: פאלגענדןן יף1א הענד דיא אין הקג ט  ־

 דער אינ קאניגען. זײא אויף ז-אל דער גאס, אין ^ערשטען צום ארױס םארגענס טאג

ש אדע איז סענ ־ האט ער )װײלע פארוהאװניק אברהש ױד אײן געווען גי אנ ה ע  נ

װעח. םיט ךעלט פיר

 הויז קאניגליכען דעש אץ געפיהיט עהרע פ־על םיט איהט םען האט באלד

 אײן נאןד ױאו־טען איהש זאלען זץא אז געבעטין זײא האט אבךהם דער נאר ארײן,

ט בעטען אוג מאבען פאר צימשער א אין אלײן אײנער זיןד װיל ער ךען טאג. ט א  ג

ײנער צו, דער םככים אויןד איז .ןר אױב ;ענפעײן איהם זאל ?נר  ניבט זאל נאר.ק

 ?ןם נןאטשען. ארױם נימ _זעלבםש וועט ?גר אײדער ^קאטםען ארײן איהם צי וואגען

אק געקאםשען. ארוים נישט נאןד איז פאר. אונ טאג ו־ןייא פערלאפען איז  האט ד

ע גזנשטארקט, אײגער זיןז .איז אונ בראכען צו טהיר ךיא האק א סיט האט א

פארוחאװניק אבךהם איז ארום מיניטין אײניגע אין ;ארײן הויז קאניגליכען אין

ם ערו מענשען דעם געגאמען אן האט אונ קאםטעןזגע אחי עלכ  טהיר דיא האט װ

ק צי כ א  אױף זיצט װעלכער מענש ״ךער \ נערופען אױם איג האנד דעד בײא ?ך

 .קלוגשאפט, ם־ט ^פאלק ךעם פאן העכער זײז צו ברויןד שטוהל .קײועיליכער ךער

 אײןז פאר נעצט שטײט וועלכער מאנן דיעזער אונ פע־יג^ײט אונד שטאר״קײט

 פארצוג־ זײן געוויזען האט בראנען( צו טהיר דיא האט וואם ךעם אויף יווײזענד

ם פאן ליכ_קײט ק פאר האט ךען פאלק, גאנצען לז אנ ט ־ איז ״עם אז ש ע א

איהם קוםט אלזא טא״ אײגיגע הערשער אײן אהן זײן אליז פאלק אײן מזגליןד

 דעם איבר געװאךען געקראנט באלד איז װעלכער מאנן דיעזער אונ רעגירוננ. דאש

 רעךערםאכערס ךעם פ;אסט׳ש פק אײנער ניווען איז ךעגיךער פאר פאלק פוילישען

ק אײגדײנק צום .860 יאת־ דעם אין גישעיון א־ז דאש ע.זפאשילי עו אררענטליכעי די



ז

«

 _עד גאןד ייןד ;עפינען װעיכע מטבעות טאכען געלאזט דאםאלס םען האט יודען,

ת ךיעזע אויף הױם. טבעו  האלט װעלכער ױךען א פאן בילד א געקךיצט אױם איז ם

 איז אונטען אונ גאטט צו בעטעט ער וױא היםםעל, צום הויבען פאר הענט ךיא

.“דופם ״אגנרהם בוכשטאבען .עברעאישע םיט געקךיצט אױם

 כ-יױלען _קי־ן געקוםמען אן זעגען וועלכע ױךען ערשטע ךיא פאן גליק ךאם

ם אוקנליק, זײער צו געוואךען ?ערקערט .איזט.נאכהער ע ען;  גע־ אן זיף האבען ך

ק םענגעם נראםסע פױןען צ;ען_קײן הױ״ען ך  זײא צוױשען לאנדער, אללע ופאן ױ

ת, פערךאיבעגע מיט אונארךענטליכע, אויןד געפונען ז־ןד האבען ח ם אונ ס  האט ךא

ען•- פאן פאלק ךעש צױישען אונ זײא צוױשען שײד צווישען א געטאפט  אונ פויי

 פאן צײטען ך־א אין נעפליכען. ניט גאר איז רײכטהום פאריגען גאנץ זײער פאן

ער4 דער ס;עטשיסלאװ ךעגירער דעם  ךאם געטשמען אן פאלק פױלישע דאם האט ־

 ךיא םערבאטען פעבםטע ךיא האכען בעוױםט איז ^עס וויא ;גלויבען נןריםטליבע

 פאנעס ךיא נאר )פראצענש( האנךעל - צינזען מיט זיןז בעשעפטיגען צו .קךיפטען

 .אלוא נעגרויכט, געלט פיעל לוקסום.זײער זײער צו ךאבען גךאפען( )ךאםאלםטיגע

שעפטעען זיןד צײט א געפונען ױךען ךיא האגען האנךעל. דיעזען טיט בע

א פאן פיעלע האבען אלטען דעם ם^עטשיםלאװ פאן צײטען ךיא אין  לי

 פאן■ לאםט דיא װארפען אראפ זיןד פאן געפרובט גראפען אונד פךיפטער .קריםטליכע

ה, יװ־ישע ךיא עו טליבק דעם נעמען אן געוואלט האבען אינ ח .פנהג ארךענ . . 

 ױךישע דאם זײן מחרים לענדער; פיעלע אין עקזיזטירט דאמאלם האט וועלכער

פ זײא אונ פערםענען, ם פאן טיײבען איוי ע  _זײא האט רעגיעךער ךער נאר לאנד, ך

 ).קא־ כעגירע־, דיקען פאן ברודער דער ווען ג.אכהער דעם. ציא לאזט דער נישט

 <י1179) געװען גיט זײער ױדען איז טךאהן דעס אויף ארױף אױ צךיק( ךער זימיר

ױפען האט טע װעלכען פינפטער דער באלעםלאװ װען נאר  אונשולדיגער דער נע

 ךען נידערין. אראפ אנגעפאנגען גליק ױדישע דאס האט געװארען רעגירער איז

ק געהױבען אן האט רעגיערער אוגשולךיגער ךיעזער ; א  נלויבער אללע צארען כיט י

 פאן אױך פוילען. פון ^לאפט ךעם ערשץואכט האט ער אונ רעליגיעכ, אנדערע פון

 זיןד םיט האבען זײא וועלכע טענשען פיעלע נענאפמען אךײן ער האט ךײטשלאנד

טער .קאטײמשע ליא שאן דוםהײט דאם ױרען• צו שנאה דיא געבראכט סיט  פ־יס

אפם זײער ער איז נאכהער ע־ בעשולךיגט גאר איז ױד א ױען אונ געוועזע;. גי  ג

מת בלבול טיראױשען דעם מיט ווארען ע־ פיהל אזוי איהם טען האט ״דם ״עלי  ג

ט האט ערי ביז פײניגט  געוויסט ניט גאר האט ער וועלכע זינד א אױף ז_ײן מזידה נעפוז

ע דיא האבען איהם פארבדענען ךעם בײא איהר, פאן ש ס געזיכט נאןד פליסטער ח
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 ךעי ^ערברענק׳ שאטען זײן יןד1א יװ־ען ךעם םיט זאפען זאל־־צו מע אזוי װיא

 אין זיןז פערשטעלט וועלכער טײפעל דער דאס זײן קאןז .עס .געזאגט האבען זײא

 מערךער דער ױדע ךער אונ װערען בךענט פאר װעט ױךען א פאן בילר ךעם

שטעלט  . • . . טױט ךעם פון גירעטעט ווערט ערז אונ שאטען זיין אין זיןד פער

ײא,זענין איךיא^ען גךאםסע איינע פאר װאס ווײזען װארטער זאלכע • גיייען ז

יף1א ארויף איז פירטער דער באלעסלאװ .קאליש םאן הערצאג ךער ווען

געוואךען בעסםער פיעל דאס־נײא אױף איז ךעגירונג פולישער פאן שטוהל ךער

אהר ךעם אין ױדען  זאקאגעם גוטע זײער געגעכען ארויס באלעפלאװ האט 1264 י

 קוטט םאבען דם״ ,,עלילות אײן _זײא אױף .וועט עס ווער דאס (1 :ױדען פאד

 א (3 זיןד• טױפען צום ױדען א גײטען באטען פאר אין עם (2 הרגענען. איהם

אנ ױד  ;עלכע נאןד פיעלע אונ םשפנות. נעםען אונ צינזען אױף געלט אנט_לײען פ

ױא־ל זאבק. פיעלע אין ױרען ךיא צו אךוים רעה א נאנהער איז דעם פאן אב

ענ אונ געווען. גיטען צו אבעי־ ךאןז א־ז געךאנק וײן נאר י_אבען װ נאןד זענען .זיין

 1319 יאהרז דעם אין האט קורצער ךער וולאךיסלאוו געגאנגען. רעגיערער פיעלע

 ךער .קאײמיר בירגער. אללע מיט (Рав. право געריכטע גלײכע גיגעבען װךען ךיא

 .קאזיטיר ךיעזער געגעבע;, ױרען פאי־ געזעטצען גוטטע פיעלע אױןז האט ךריטטער

 האט אונ טאכטער א שגײדערם א אםקרנןע פךײלין ױךישע אײן ?נרהאבען האט

ט גענינ איז וועלבע אסתר׳קע פרײלין ךאם איז ךאם צו,זיןד.גענאםמען, זיא ס עווי  ב

 _קאזיםיר איז ]370 ןאהר דעם אין ^קאניגען. פױלישע ךיא טאן געשיכטע דער •אין

 דיא פאן .גליק דאש געשטארבען אפ אויןז איז טױט זײן טיט אוג געשטארבע;

 איה־ סיט אונ פאסימע, פיאםט׳ס פאן יעצטער ךער געװעזען איז ?נר װדען. פוילישע

- פיאסט׳ה פאן קאניגע דיא פאן דאננןבארקײט ךאס געיוארען פערשוויגדען איז םי א  פ

ם דוכפ ױלישען צום לי̂ע ה פארוחאװניק• אבי
I,  -

רױטבארד ג,
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’םאװעסט?• אונזער איז וויא
ען אונזערע ווען ט ת דיא בעצײכנען געוואלט האבען תלםוףם מ ע ט ס  םי

ל־ מיט געדריקש יס1א זיןל זייא האבען ; אױס זיןז צײכענט פאלק אונזע.- זועלכע א  פ

 .“השדים גוםלי בײשניש, רחמנים״ :זי באק־ו כטניש ״שלש־ז װארטעי: גענדע

 האבען י־חטנות םיט אױש זץז צײבענט פאלק װךישע ךאש הײםט דאם א׳( ע׳ )•במות

שט - בײשנים לײא,זענין צווײטען, דעם או־ף  ליעב האבען אוג סגים׳ער _עזות _קײן ני

 !אױ ק?קען ארום גוט וועלען יעצט זץז זאלען מיר װען טהין. טובה א ;ענעם

 גאר האבען.ןעצט פיר אז גיזעהן זיןך דאכט ביר ^זאגען-וואלט־ן צוא שאנלע א איז עם

 שוין חלילה אלזא האבען טיד אונ מעלות, לרײא דיא מ־ט זיף תהטען צוא נישט

שניםי יא אפ־לו לענען מיר פערראלע;. פאלק אונזער פאן צײבען גאנצען לעש ײ  ב

 מ*ט פאלק, אונזער טיט ךןך שעמען מיר ױה נאטען דעם טיט זיןד שעםען םיר

 מיר ײען שאגדע גרויםע א אוגז איז עם תו־ךה. אונזער סיט א*נ ברודעה אונזעיע

 ״קא־ װאלט־אטעען א אין טעאטער, אין גארטען, קפאצ־ר אין נױף צו זיןז קוטפען

 אזעלכע כןעלער; אברהםים יװ־ען זעגען מ־ר אז אונז ערקענט םע אונ - ט־טעט

 םײגט חשךים• גוטלי אונ ךחטנ־ם/ אונ . . . . !ב־ודער טיר ־ענען בײשנים מ־ני

 .קארגען גרויסען א צוא _אז צײלט דעי־ מע . . . . נישט? זענען םיר אז איהר

ע־ םאהל א איז הארט-הארציגקײט זײן ם־ט געוועהן בעװיפט איז וועלבער גביר  ג

 יף1א ;אל עו־ געגײטען א״הם פאז האט אינ מײכטער ארעמער געטײנער א קוטטען

 ווען אונ - קייפען ברױט אױף א.לןערבעל לײען איהם אונ האבען רהםנית איהם

 גביר דער שטאךגען״ העגער פאן .קיגךער אונ וױיב זײן ט־ט אױם איהם קוטט ניט

ט ביםעל א האט אנ ר ט ע  װאט - פ־ױא .זײן צו געתפען אן זיןד ערי האט נאכהער נ

א־ אלעשאן דעם אױף לאגםטו ב ע  ביטערער א טאקע איהט אויף נעבאןז א־ז עםז V נ

א אזש רײכט הערץ דאש רחםנות ,- ס. ױ ב1א ת איהט אױף ראםט ךיא י  ענט־ז רחטנו

ם ?רױא׳' ױין איהם פערט ת א  ךאןז װעםטו נןערביל ךאש גישט איהם גיסטו זשע װ

״י א*הש ען ט ע  האט אונוױסענד״ אונ אונפלאקטיש גאר נאןד ביסט דיא ״איי - ר

עי  װעט געבין קע~ביל? לאש איהם וועל אץד ווען - געענטפערט פרויא זײן נכיר ד

 אױף האבען רחשנות טחױב לאך זענין מיר אינ זײן נ*ט רחשנות .ק־ין שױן לאןז

. צװײטען דעם . . ר ליעבע י1א . ע ל ת  םיר זעגין רהסגים מיני אזעלכע אט !ב

 נאןד איג ברודער, א אונזעיען אויף האגען רחטנות קחױב זעכין טיר !אללע יעצט

ע־ נעכאןז פירען װאש םאטראסען אונזעלע אױף פאטריאטען. אוגזערע אױף םײן  א

ע עי ען וועלבע - שרײגער עב־ײאישע אינזערע אןיף שיף, צובךאבענע ז אב אונז ־
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ײ־ טויטער אלטער דער פאן או: ערםינטערט״ שפראןד פערשלאפטע שוואכע א  עכר

 ;ענען םיר נעמאבט, שפראף געױנטע אונ לעבענדיגע פליש, אײן שפעאנע אישע

 בעשטע ךיא םןןײב נעבאןך ;ענין װעלכע ליטעראטען אינזערע שטיטצען םחױב

א םיט כחות ״זײערע  נייער אונד אלטער ױדעשער דער אלטאר דעם אויף ;אהךען ױ

ער, אינז פאר עןרי־בען ליטעראטה־,  אומערע אױף אונז עןענען זײא װעלבע םיט בינ

 מיט איהר ויײסט ? פאר ךער ױיא םיר טו־ען וואש לםוף א*: אזיגען, פארקלעפטע

א־ - רלט־ות, םיט ? םווזע אמ אתנ־יט זײעי פאר זײא בעלױעגען טיר וואם ט נ  םי

ר אױ רחמנות? א פאר זואס ע ר ף  .קארגעי ךער װאם רחםנות אזא ם־ט בךורער ב

ײטער ארםען דעם יןז1א האט גביר !געלזאט. א־ב

 לוטעראטען איג ש־ײבעד איניעלע אללע רעכענען אױם װעלק זאללען םיר

עצט וועלכע ען; ענ  אײן אן מגבלישען אישער נעבאך ;אהרען עלטעךע דיערע אין ;

ער לעבען צום מיטטעל שום ײנ  - נישש נןלעבץ .קײן ז_י־א אױף אפ־לו טוהט אוננן

 י1אז נישט זאגאר איז עש אונ - נוטען. פאר פיעל דיער איטלקעל דיעזעש ז־אלט

 דא ? ז_ײא פא; ז^לבסט נישט ווײשט םשפ־לים אונזערע פאן ווער עןזד אויןד; נאטהיג

 ?גברײ־ גרעשטע איג ערשטע אינזערע פאן אײמןם װעגען רעךין נאר מיר וויללען

 נאר - מעתר נישש נעבאןד פערלאנגט עלטער דער אױף מגצט וועלכער - איםטען

א- א־הש אלזז םע שא־ונען, אי־בײט .זײן זאל םע  זאל ער - בעלוינען ב־כער דינע פ

 טי־וד אינ םיוז אײג״נע־ זײן פאן נ^ג־ין דער עלטער דער אױף נעבאןך נאןז ךןד

ם־ר וואש דעש םיט װצא ארזנ זענען םיר אינ גוט גאנץ וױיסין אללע מיר אונ

נישט דען וױישט םששימס אונזערע פאן מער “ רחמנות א״הש יף1א ״האבען

 ךיא געלעזט נישט ן דע האט זײא פון ווער שולמאנן ק. עבךײאישט או:;ער פאן

 אינז^ר נאןז נעטריישט אי־ש םיט ױןז האצען עברײאישטען אונזערע װאש נחסות

ט האט ווער (יט1ט נינזבורג׳ם א. •ם. ק  עברײאישע זײגע פון געהאט פערנעניגען ני

ר ע  א״יראפ״^שער דער פאן שפ־יז בעשטע דיא פאן איגז האט ער ױעלבער אין בינ

ט־ דיעױ׳נן א*ן האבען ט;ר וױ־ט וויא רחשים, ;עצט אונ געזעט, אן ליטעראטור א  פ

ע . . . י פערגעשםען זײאט איגו פאן נישט חלילה פערלאננט ש־ײבער ד־עזע־ א
•V е ;  г •  I г  Г  V т ־ » т  • Т « Т|

ת ■נןײן תנ ת _ק*ין ח:ם, ם בו ־ ר־/ פע־לאננט שטיטצונג נאר חלילה, נ  א־ז זשע וויא ?

 ^רהאלטען מ־ר דיאנען טאג לעצשע ך־א א*ן ? דאגקגאר״קײט אונ סאװעסט :אונזער

ער ױינע םאן רשיט־. א אוגז שיקט ער װעלכען אין אבריעף שולטאן ק. ה׳ פאן  בינ

 פערקױפען צום איהש ב״א נאןד זיןד ג^עפינען זײא אינ פערפאשט האט ער וועלכע

נ או שפ־ײטען. צו ױעלט דער אױף עיא םצאלען זיך זאללען םיר אז אונז בײט -

ענדק נןלעפטין אעזערע געװים םיר װזלין זןיטע אונזער פאן אללעס טשון אנוו
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 ױעלבער׳ - ווײגק שךייבער געהערטען אונזערען דיעזען פון איז טעגליןז נאר יואס

ט שױן,יעצט איז כ  קזרײבען צו פאפיר אדף װארטער אײניגע זאגאר אוטשטאנךע ני

 ײ )״.צר אונז צו בךיעף זײנע פון אײנעם אין אױס זיןד דריקקט ^עלבסט ער וויא

שך יםיגי אחןד השיבו קנה;הז ןמי הרעה י_םי כי מאד ט םמ תכי סופר בע םכ ס ו תבי  גכ

תב ו־וא אלױ אקרא מפי אשר אחר איש ע*י  אונזעךע אללע פאן אונ הגלױן״( על כו

ײן אפז נישט אויןד זאלען _זײא אן מיר בײטען םשכילים איבעױגע אונ לעזער  שט

 צ־וױשען פערשפרײטען אונ קאנעןז זײא נאהר מײט וויא אונז העלפען צו טיט פון

א בע_קאנטע אונ ?ךײנד זײערע ד וועלכע שולמאנן ק. הער׳ פאן ביכער ך  זינ

פאלגענדע.

 )נדפט ז־ל גינצבורג _אך,רן כךדכי ר׳ הםפאר הסיפר מזת על בובים, קול ם׳ א(

שגת שגת שנית תר׳ח, גשנת ברורה שפה ב( ; с>8Чо ב שנת ושלישית תרכ״ר ב תרם׳ו< ב
т 4 ־ : •  :  т т - - • • ; - ״ • :

כ הליבות ד( ר׳, го ,1 טאהל( אײנ־גע געדריקט פא־יז מסתרי о , קאפ׳ го פרײן  לןי

ת ז( ),תרט׳ז(, אריאל ו( )תרי׳ט.( שױ־מ־ת ה( תרי׳ו.( הרי־ה )וױתא צל  השרון חב

ת ט( ק׳, 40 פ־־ײז (шз-гвбз) ביתר הריפות ה( תרג׳א(, מת י( 0*5)» 1םף1י תולרו  מלח

ב го 1 פרײז טוזײלין( » היהוךים  ימי ךברי יב( ) 1864 היהודים .קךטנױת יא( ;ת׳

ח א.זרוםי ארץ מחקרי יג( רו׳כ з, во פרײן טהײלין( п ע^לם ח הר־אל. י עשר ט

צעה] )אין ארץ םוםדי יז( טיןד. קלית טז< קאפ׳. 15 פרײז (1834 אונד 1864) יצדקה

רכ; з פרײז טהײלין(  טד־וייליף 4 )אין ישךאל חכטי תולדות יט. (1876) היהוךים יח( ר

ת о רו׳כ. го ,1 פײיין  ^רב. מנחת כב( קאפ. ־о פלײז לםז1ע עם יטי; כא( האבף. כי

ױ כד קאפ׳(. 50 )פדײז הקךם ארץ כג< ;קאפ׳( 40 >פךײן ב קאפ׳( ־о )פ־־ײן חפץ ך

האט אױף קאפ•(. 40 )פױיז צױן שפת 0כ (.‘קאפ 40 >פרײן האלצות לכל צבי כה(

טק לעזפיע שולמאן ק. ה׳ נאןז פ קרי ק אנו ר־ וואלט ערז וועלכע ךײקקען׳ צום ב ע  פ

ת דעם קױפט זי*א. פאן ז־ו

ער דיעזע פערלאנגט עס װער  פערפאםםער ךעם פאן גמיןד זײא קאןז בינ

אונז.קךיגען. פײא זײא הןאן ער אדער פערשאפען,

רויטבאדד, ג.
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יזאנן טיראנישער דער
(р 0 נ ו ל י ' צ ר

 וויא סאךאקע שטאט דער אין םאנ.אטין אײניגע םיט צוריק פארענדיג אריין

 רגעפא־ גאפט צו בין א״ןז וועלכער צו שװעפטער א מײנע געוואהנט ךאן האט עם

ע א־נטערעפאנטע אײן גי־שטעלט אפ ?נךיק ךער בײא מיןז האט ךען צענ  נעםליןד• ס

שטא־ זענען ױננען גאםשען אוג .קינדעה אלטע, ױנגע״ מענשען טאלפא גאנצע א  נע

 ךיעזע איז װער וויםסען צו נײגיעךיג זײער וואר איןך .סוביעקט א עפיסז רען.אדום

ט ךען פיג־ר, אג איןד מי ם שטעהן עםי וױא גיזעהן ה ר  געקלײ־ רײןד םאןד א איהר א

 אײנפאכע .קײן גיט איז דאם אז :עןיפערשטאנ איןז האב פךײלין אונ דאמען ךעטע

אהרק צו נאהענטער ךארום בין איןד סשוגענע ק צו אופ גיפ אך פ  דיע־־ א־ז ווער ער

־ ױנגע א װאר דאס אוטגליקליכע ךיא בעטראכט האב איןד ;םוב;עקט זער ענ תי  פ

 ו־אןד געװעהן דאר או: געל זעהר איז זיא אבװאהל יאהר. 25 אינױפער צימטער

 צוא אינ.טךעם*רט שטארק האט םץז שײנע, בילר א װאהר זיא אז גיזעהן מען האט

אב אלזא איז, זיא װער וױכםען אנגק אהן איןד ה  ערגײאז ךיא בײא פרײגען צוא גיפ

 האט געשיבטע טרױעריגע א אונ לאגגע א איז איהר םיט איהר, װײגען שטײענךע

 :גיפיעגט איהר װײגין האב איןד וןעלבער פרויא בעיארטע אײנע גיעגטפערט טיר

 איןד אז נ־זעהן האב איןד געשיכטע איר צײלען ךער אוים ניט גיןד אזוי נךאנן םעז

 קוםענז־יג וועג. םיין גיפאהךען אוועק איןד בין ערפאךען ניט גאר זייא פאן דא מעל

 םשוגע־ דער װעגין פרײגען צו גיפאנגען אהן ווידער איןד האב שװעסטער סײן צי

 שוועם־ טײן גי.פאנגען אהן האב אונ גאםם אין גיזעהן הײנט האב איןד װעלכע נער

 איןז איהר. ווײג־ן >גטװאס וױיםט זיא ־ב1א צײלין דער מ־ר זאל זיא בײטען צו טער

 גיבען ךיר קאהןז איןד נארז ױענטפערט מיר זיא האט איהר״ וועגין ווײניג זעהר ווײם

 האט פױילין בעקאנטע א מי־נע ךען ורילסט״ ךיא אױב לעזען צום געשיכטע איהר

שךיבק. אויף זיא  אײ־ אין איז אונ געגאננען אי־ױם זיא איז װערטער ךיעזע מיט גע

 דיא האשטו דאם ״נא האנד. אין פאפיר בױגען אײניגע מיט צוךיק ארײן םינוט ניגע

ט“װיסס_ען ווילסט ךיא ױאס געשיכטע א  לײ־ אנידער געזאגט שוועסטער םײן םיר ה

 הענד ךיא אין פאפיר ךאם גענוםטען האב איןד פאפיר. דאם מיר לעבין גענךיג

אי אונ . . פאלגענדעס לעזען צוא געפאנגען אהן ה .  יאהר צעהן טיט ךיק ציא .

 װײט ניט л קאלאױע קליעער דער אין פאטער אירד סיט געוואדנט זיא האט

 שעהנע א זעהר ;א־ר אכטצעהן פאן פרײ-לין א דאן נאןד וואר זיא פאךאקע פאן

 איבןיר געגענד ;ענעם אין אבװאהל געבילדיט ביפעל א אויןז װאר זיא א.קלײנע או.

זיא נאר פאנאטיזם ראם ד־ער נאןד עקםעכטירטז קאלאניעםז ױךישע ךיא אין הױפט
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אינ שוחט א ךארט וואר פאטער איהר אבװאהל װעלשיגע הײנש א גי־ווען שױן איז  

ר נאר ױד פךוםער א זייער ךאצו ע ש קלוגער א זעהר אדיןז אן ;נר האט ךארום םענ  

הר װיא .קלײדען זיןד זאהל זיא געששערט ניט רבקה׳לין זיין פירען אדער גיפעלט אי  

אלער ?ןלײד איהר געאהט נאר האט פרײלין דארטיגע יעדע הײנטוועלטיש ביסעל א  

געוױםט האט טע רײיל םישוחש ךעם ךבקה וויא אזױ פוננןט האר ךיא קעמטזפא־  

א זיןד.קאמען אדער נאהן הײנט ךארף מע אזז־י וויא ווייםט ר^כןה אז פלײגט װיילד  

ארןז.קײן בריכער, א איהךער געוואדינט האט עם וױא מאוזליב נןײן פאהךען אפט  

אז געוויםט אללע שױן האבען ךארום נעפאהרען םאהל אײניגע ז־א איז נןעש־ניעב  

זיא האט יעךער אע זשורנאל נײסטען ךעם נאןד געוױם איז אױף טוהש רבקה וואש  

ם אױםער דען גאטטערט פאר ךאפיר ע עז ^עם װער .קלוגע א זעהר זיא וואר אדלעס ך  

געבילדעט .ק־וג״ העבםט איז זיא אז גיװען מודה האש גירעט איהר טיט האט , 

פ.יעגט; זיא וועלכע פאן מ_עמת איהרע געזאגט אױגען דיא אין איהר האבען םיעלע  

פיר געלאנקט ניט םענשען דיעזע זיא האט הערצען אין נאר שטעכלען איטםער  

געסאכט פערגעניגען גרױסע איהר.קײן האט דאש דען .קאפלימענטען זײערע • 

ר פאלגט געשיכטע אוגזער ווען ךאנן א הןוו ־ ?אן פרײלין א שוין זיא א ט אנ

ט האבען שדכגים דיא אז פערשטענדליןד ;זעלבםט צעהן<יאהר אונ גישוויגען ני  

ען אן ע וויא שןחט אלטען רעם ה זײן רעדענדיג געשלאגען אפ טירען דיא זאנט מ  

ךיעזעם גיהײלט זיןד האבען רבכןה ניט אוג אלטער דער גיט נאר ;שידוכים םעןינקע  

םרעדםעט ךיעזען װענע] ם״נינגען פערשידינע טיט בײךע װאלען זײא דען טוהן צו  

גךאךע חסיד א - פאטער א־הר אונ הײנטװעלט־גען א התן א גװואלט האט ךבקה  

א װײםען ,״װאם טאכטער זײן גיבען צו אןזזנ ניט געפונען ?ג־ האט רעם אין ע ך װננ  

ט האט מע אללעס זאנען ער פלזןגט “פאןז דעם אין לײט רײדע א געםאבט איהם טי • 

בעשליסען גיט מיך קאנן׳ א־ןד םענשען פוסטע .קײן ניט זענען לײט ױנגע הײנטיגע  

דיא אויף זיןד טהוד מע װעלט הײנטיגער פאןד פאנן א רבקה׳ן ט־ין גיבען צוא  

א זעהן דער ער קאןז םארגען אע זיא ערז ליבט הײגט פערגלײבען ניט דײמשען  

ע נעטען וועט אונ רואדפען אװעק זיא ערז וועט שענעךע ניט איןד וןיל דאש נײן יענ  

שעת םײן טהון םרו־ א וועלט מאלעער א פאן געכין א־הר איןד וועל םאהן א טאכ  

ארפק איועק גיט מאהל .קײן זיא װעט מאהן ױנגען ױךישען מען איןד בין דאס װ  

אױס וױרקליןד האט .ער צו נאד רעדען ^טענךיג אלטער דער פלײגט אװי זיכער  

פיר גענאנגען אוועק אזוי איז  оуг װײטער זעהען טיר װעלין מײנונג זײן םיט געפירט  

; געוואלט האט פאטערז איהר וויא םאהן אזא נעמען ױװאלט ניט האט קהירב אהר  

ר אוועק אדי איז ךארום פערלאנג איהר פאן העךען גץואלט גיט האט ער אונ ה א א\
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 גיט יװ־ען אונז בײא שױן איז עם וועלכעם ;אהר 22 געוואךען אלט איז זיא ביז פיר

 שטעטליןד קלײנע דיא אין בעזאנךערם יאהרז 22 פאן מײדכען א סחוךה. גיטע אזא

 געהאט חן ךעם ניט גאר שוץ האט ךבקה זעלבע דיא :געפרעגט אפ ^טארק איז

אט איהרל בײא  אלטער אײן אויף ױיא געקוקט איהר אויף האט יעדע לײט יקט

 שוין איז זיא אז הערען צו אהן געגיןען איהר געלעגענהײט יערער בײא אונ םױד
שיכליןד. .קינךערשע ךיא פאן ארױס

ט זעהר געוואךען נעבעןד איהר איז עם ע האט שךכנים ךיא פרײליןך ני  ס

ט שטעכװע-טער ױזעהן. אזוי ניט שוין  אונד .ברודעד איהיע פאןד איבעראל .זיא העי

ק א אפט גיט פאטער דער אויןז בע_קאנטע פ  איהר,דאם יף1א ענדיג(קיר זיפץ טי

 נאןד בעשלאססען זיןז בײא שױן האט זיא גישטעקט גיט זעהער איהר האט אללעס

 רײד _לײטענם אונ זיפצען אפטע זײנע הערין ניט אכיא פאטער ךעם גיבען צו

ער שוין קושט וויא נאר !חתן ך

 פאר האט אונ שדכן א געקיסטען א־ז עם געהאלפען גאטט האט ענדליןד

 שךכן׳ם דעם לויט םאהן ױנגער לײטישער א זעהר מאהליב פון שיחןד א גילײנט

 ביפעל א ךאצו איז אונ געלט פערדינט ער לײט א יןד1א אליין אין סױחם א ךײר

л װעלטיש הײנט  л ש אביסעל שךײבען כןאץ אונ מאנישקע א טךאגט _ער  תםםי

פײף זעהרז פארגישטעלט איהם האט ,ער קירץ

ש־אסען זיןז האבען ײיא א קוטטען.זעהן איהם הײסין צו בע  אין :כלה ךי

ם נעקוםען ער.יױרקליןזז איז ארום טײג אײגיגע א  האכען.זיןד.עזעהן פאךעל װנגע ך

ם איז חך״ן .ךער גיפעלין, ב״ה איז פרה ךיא ע  איז ^עם אונ גיפעלין אױןז מחותן ך

ה דיא םזל צו שידוןז א גיװארען  יאהרז האלב א יף1א גי_לײגט אפ ״טען האט חתונ

 ערז וןעלכען .נדן ךעם חופה ךער צו געבין צו גיזאגט צי האט פאטער כלה׳ם ךער

ב זיןד האט װי ת רופיל, зоо געבין צו גיװען מ

ען צי :עפאנגען אן זיןד האט מע ט ר גייי ע ף\ י ה. או חונ  א איז וואס דען ד

אלב  האלבע ךאם איבער לויפט קוקען צו ארום זיןך אוםפײעט מע אײךער יאהר ה

ט.וועלכעס װײםט מע אונ טאל א טיט אללעם מען דארף נאכהער ;אהר  פךי־ ני

 צװעלף פאן וועגין א.קינד פאןז טען מוז ױרען רײכע ניט דיא בײא בעזונךערס הער;

 דאס .קליעעקײטען אונז בײא הײסט ^עם װיא לײנען *וועק ביםליןד צו אן יאהר

א זיןז םען האט אזוי ופדוםה. בעט־ױװאנט מעש הײםט  גרײטען צו אנגיפאנגען ך

ה ךער צו תונ  גיװײנליןד זיןד איז יאהרז האלבע ךאם קאנן,י מע וואס אללעם מיט ר

 שפילען םריכ_לי.ז ,■חופה ךער פון טאג ךער געקוממען אן איז עם גיגאנגען אוועק

שפח םצוה א איז ^עס טאנצען װײבער אלטע מיט פיײלין םה1ית א בלה א זײז צו ט
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שי׳ת דאנקען חי־זונה. דער אויף רעבעןז  שוש .קײן ךא אויןד שוין איז חתן ךער ה
פ־ ךיא שטעללען נאי־ ניט עבוב  ,עפיס ראםט אוג שמש דער אריין קוסט עם חו

ר אײן ע  ויעל באלד באלד■ ענטפערט דיעזער :אךײן אױער אין פאטער פלה׳ס ך

 ן פערשפעטיגע גיט זיןד םען לאז געהן שױן איןד ױעל «ט זאג^אז געה .זײן דאי־ט איןז

חופה. ךער מיט

א־ פלה׳ם ךער אזיןד איהם נאןד באלד אונ ניגאנגען איועק איז שםש דער פ

םחיתנים. דיא צוא גיגאננען .אוועק ױער

 סיט אונ חתן דעם מיט קושט צו זיןז אונ זײא צו נעקוםען איײן אין ער

 צום װינק א גיטאן האט אונ איז םךר דער וױא גיויינשעוויט אפ כהותנים אלי־ע

 נאןז באלד איהם איז םחותן דער ציםטער. בעױנךער א א־ן גיין ארײן זאל ערי חתן

עי װיא ציטטער צװײטען אין גינאנגען ט פאר האט חתן ד א:  אלזז מע טה־ר דיא ם

ױשפרעןד■ זײער העךען ניט

:ךארפען םיר וואס שסוסען קאנעןז םיר לעב חתן גא

ק װאס ן א  דען ווײםט איהר חתן, דער אן זיןז רופט שםיםען צו דען מיר ה

? שכיפען צו אײןד מיט האב איןד ויאם ניט זעלבסט

ם םיין.קינד זאגען ךיר וועל איןד נאו־; אזי אפילי װײס איןך ע  אללע אמת• ך

зоо איז עם ניט, איןד.אציגד האב רופל т о דיא געקוםען אן שווער אכיםעל 

 רובל зоо אללע שלא;ען נױף צו ױקאנט נ־ט שוין איןד האב נךן ךעם פיט חתונה

 1ױבע ךיר איןד וועל רובל юо איבעךיגע דיא אונ רובל 200 קינד מײן דיר נא

קען ארום זיןד וועל איך היעלפען מיר װעט אײבערשטער דער ווען אז ק̂ו ה דער נ תונ  .ח

 שטומטע הויכער א אויף ביםיל א שוין חתן ךער אפ זיןד רופט נישט שטײא פאר אי־ןד

עןי צי אפ םלאכה א איז .?נס אי ען ניט פךיער מיר איהר האט װאם פאר נ ב שיי  ני

 אויפ גיװען ניט הוצאות נןײן איןז וואלט רובל? 200 וויא ניט םער האט איהר אז

ל 200 .ק־ין ניין 5 געפראכט:  ציא אײןז זײא נעםט ניט׳ ווינ־ איןד ױט, איןד נעם רון

 נעבעך איז קחותן דעם חל•1ם אײןד בין א־ןד או: הנאים אײערע א־יןל נאט אונ ךיק

 גיוויםט טני גאר האט ער ענטפער. אזא העךינךיג אױגען ריא אין ױווארען םינסטער

 אפ חיפה דער פון טאג דעם פישה אזא אימגליק א^א סטײטש טהון, צוא װאם

ю פאר װאס פאר אונ שיתןז ךעם לאזען о קע אז זיןד סאכט מאהל אײן ? רופל 

 װאלט ניט ווען אזױ טוען טױז״ענטער צו, ^אגט םע פ־ער וױא נרן דעם אפ ניט גיט

 גיטאן ניט מי־ריל עין טיט שירו]ל .קײן סאהל נןײן ױו־ ױסײנער זיןד.קײן דוכט גאר

 גךאשען _קײן נאןז ניט לאזט אונ פרײז א ארױף זיף אויף שטעלט חחן ךער יוײל

צוא איהט זאגט ער ארזנ פון; דער נ־ט העלפט וץא זא;אר האש מחיתן דער אונ
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י וויא פדייז זײן ױפען צו  ״ער איז דאן שיחןד דעם שױן ?הוט ;נר אפי אינ וויל ע

ט קוםשען דירןז חתן דעם מיט םשתםא וועט ער אז פעסט שוץ על ערג ב אי  צוא ״

ט שידוןי זיןד.קײן ינײט אג ^ז ט ס איז אזױ אונ װאדטז שפרוןד א וועלט ךיא ני א  טאקע ך

ם םיט אט ע  נעבעך האט ער נאר גיגאנגען אױןד שוחט ארט;ר אונזער איז פלל ך

 םען אײדער ווײטאגין אינ צרות גענוג גיהאט נעפעןד האט ;נר געטךאפען גוט .גיט

ט איז  חתן דעם גיבען ארױם געטוזט האט מהותן ךער געקוטטען תךןד חתן ךעם סי

ю שולריג איוזם איז ער אז וועקשיל א о ל  גיבען איהם זײא דארף ערי וועלכע רון

־ האט מע גיווארען שטיל װײטער ב־ה איז אזוי אונ ארום מאנאטין ךךײא אין ע  ן

ער צו נעגאגנען אונ פלה, ךיא זעצט ה ך פ  איג חיפת ךער פון ב־ה אויך אוג ת

 איועק ױיען וואם דיעלע זאגען י1אז“קלאפאט;א' ״געפטורט געטאבט חתונה שױן

ר ע ך ר חופה פון ע ר אן ע ט א רפ ע  גיבראכט זײן.קינד שױן אז^ערהאט גיט נאןז פילט ך

מט וואם ךער בעזאנדערש ותבלית אײן צו  דער פאן התן א טאכטער פאה-זײן נע

תן רער אז געזאגט האט שךכן דער אבוואהל ךא זעהן םיר וויא ױעלט אלטער  ־

 ךיא פון גיזאגט אפ גיט זיןד ערי האט דאןד םעגש שטענז־יגער זעלבסט א איז

שט  הייסט אזוי תנאים. ךיא אין גישריבען אײן האט טחותן זײן װאם צװײא,יאהר.קע

ט טור עפ אי םעטײסטװע ךיא אנשטאט אז קינד א ױדען א־גז ב־יא נ  קלע־ ווערין ז

 שטעללען אױש זיןי דארף טע ךען זארג מײן םיט גרעששער גאןז זיא װערט גער

ץ .ק־ין אפ>ר איז עםי נאר ניט כןאן םע חאטשע אלריגנ מיט אײךעם ךעם .־פאר ח תי

:.סינד פרעםד א פאר שײן ניט איז ̂עש נימ

ם גענוםען או: געמאכט חתונה טאבטער זײן אויןך שוחט אונזער האט י1אז ע  ך

קעשט.ז אױף שטוב אין זיןד צו אײךעם

 שװער דער שט־ל פ*ין וואפען טע,עטליכעזערשז ךיא גיגאנגען וועק א איז עם

 א זעדד זיןל ארײן;״דוכ.ט כןלױז אין דאװנען טאג אללע גײע אײדעם, דעם מיט

 או־ם ווײזט ער בותים בעלי דיא שםיעשען :“אײרים שוחט׳ם דעם סאנן ױנגער פײנער

:פארכטיגער גאטט׳ס א אונ _ערל;כער אײן זעהר

 װעלין עןימײנ פיעםדע װיא הנאד■ איהש פון אױןד האט שװער ךער צו נאר

ה זעהן ש־םײטער .םיר ת ע ת. ע זײא. צװישען קשהז נישט נאןד איז ל

אט איידעם ךער מאנאטין ךרײא פעשטיםטע ךיא גינאננען אװעק איז עם  ה

ם נעהויפען אהן ,אפט ע  זיןר האט דא נאר חױב זײן װענין סאנען ךער צוא ווײב ך

ט געםאכט סאהל אללע  זיא אז .לאגע פאטערש דעם געװיםט האט זיא װישענךיג ני

 םאהן חגם בעטוהט םאל פיעל זיןד האט זיא רעךין. ניט רעם װעגין איהם םיט גןאן

םאטער ךער אז םוח דעם פון ווארפען אראפ עש ז,אל ער רעךין צו אײן
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אס אז געזאגט תםיד האט ער נאר ױבעל; ניט .עתה לעת ,קאן  בײא איז וועקםיל ך

 געלר .קײן ארום םאנאט א אין נאןד אװזם װעט סאטער ךער יב1א אונ הײליג •איהם

פ ם ,ער װעט ניבען ני א םוד. אץ .אײןניבען ך

שעפטק ילאט זיא וועםען םיט שוין.גיזעהן האט אומגליקליכע דיא  זיא גי

םז_אז^ער,װעט.וײן געוויכט גוט .האט ארו טק_ד אל ה ט. אר שלא־ זיןד זיא האט װ ע  ב

ק אפ דאם אונ גנב׳נין צוא ארוים װעקםיל דאס מאהן איהר בײא .פען ב עפ גי  ד

 זיא :פערזארגען גיוואלט נ־ט שוין ןיא האט זיין וועט עסז יואס נאכהער אונ .פאטער

ר האט^ענדליןד ע אם םלרגעבין ראט ער װען צײט א היט \  זייך פון שלים;לע ך

ער־ אונ שטיקליןד אויף צוריםען אונ ארױםגענוטען וועקםיל ךאם האט זיא שיפלוו־  פ

ט: ם באלד גיזעהן ארום ניט זיןד האט ער ברענ א ך  אין ערשטזפעהלט וועקםעל *ז

םי צוױיא ח א עז. אכ  דאם־ םװ־ אין בעשלאםען פעבטי שױן זיןד האט ^ער .אללעם װ

ם ױזעהן זיןד.ארום ראט_ער גיבען צו אײן וועקסיל ל ז  ךאטאלם וואם דא. ניט איז א

ער איז גימאהן ךארט זיןד האט װ  האט זיא װערטער _פאר ױאס גיבען צוא איבער ע

 ^ענךע ךיא נאר פאפיר אױף שולדערען ניט מען קאןז םאהן איהר פון גיהערט אוים

 —שפךע צו גישארען אוועק איז אוג נוטםען פאר זאכען זײנע אללע האט ?גר װאר

 אפ איױם.אוױ האט מע וואפ דאפיר שײגקען ניט איהר וועט ער?רבקה׳ן.אז כענדיג

א־ זײן פון אױןד געקיםערט וױיניג אזועקפאמגן _זײן פון זיןד האט .גינארט..זיא ך ט  פ

א ̂זא װיא ̂זא שױן האט זיא געםאכט װעיען װאס זיןד.קארג דא האט שען װי  גיזעהן

ט אימגליקליןך  ךײזען אפ זײן פון זיןד זיא האט ךארום .מאנן טיראנישען אזא כי

 איהפ זאל ער גיבעטען גאטט שטיללערהײט נאר האט זיא גיטאבט שבערצען יועניג

ט נאןד דער בעפרייען װערען זיא זאל .ער נידאנק .אזא שיקען ארײן  נאר גט א םי

 אךט אזא אױף ניט אונ גיןז אזוי ניט גיווען בעשערט אירד איז אױם ווײזט עםזי ױא י

 גיפא־ אװעק באלר איז ער זעהי• ווײטער װעלען מיר וויא װעךען צו לױז איהם פון

̂רויס אזא איהר פרן נאר האט ^ער וו־א ה■ ד־ ךען  האט געגוטמען אפשײד ארטיגען ו

 איהר געגען געדאנק זײן ךארט פאן אונ אפעײקא פארין.קײן צוא בעשלאסען זיך ̂ער

 א זיכען נענוםמען באלד זיןד .עי־ האט אמעךנקא אין קימענדיג > פיךען צוא אוים

 אללע וואם טלאכ־ גיווײגליכע דיא געפונען באלד האט >גר וועלכע פו־אפעםיאן

ט זיןד נעםען אטעױקא נאך פארעןז וואם ױדען ע  ארבײט דער צו נאר יעדער כס

א אבוואהל א.פעדלער ווערט םע נעסליןז  דען םענשען פײנע פיעל טיען ארבײט ך

ײט אנדער _קײן ווײםען אונ אטעײקא נאןך קוםען זײא טהון.אז _זײא ^זאלען וואם  ארב

ט א אונ ני  צוא■ פךאפעםיאן .גרינגפטע ךיא איז ניט אויך _זײא קאנעןז שפראןד ךי

לײט פ־עע פעדלער דיא אונטער זיןז־ געפונען עס וויא אזוי נאר פעדלער א וועךען
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ײן ךא איז דעםטגלײכען מענשען טישע ק ט.  פעדלערס ךיא זײא צוױשען לייטישע. ני

א איז  גנבים, פון.קאטא־נע, ארעסטאנטען ענטראפענע :םענשען םארטען אללע ך

.לױענט איהם וויא גישעפט זײן ז־ך פיהרט יעךער .מערךערם . .  העלר אמזער .

ש זיןד האט א. אונ גישעפט ךעם צוא ,גענומען אויך.ענערגי  מצליח צײט ערשטעזדי

ק אונ ךאלאר עטל;כעי פערדינט האט ערי גיװען ע א פ קן אנ עי פױיער לעפען צוא . . 

 אזוי ניט איז עם וױא ךונןא טיטאג עםען מכאקטיר אין גײן ארײן אפט שדין ^לעגט

ר _זאכען פיעל אונ.נאןד כשר. ע ט א ם טיט גילאזט אוועק ה ע  גיווארין איז ערז .װינד ך

 ניט לײדער א*ז חאראקטער זײן ^אר םענש. אנדער א־ין גאר הינזיכט ךעם .אין

ט איז נאטור שלעכשער גיװאךען.זײן אנךערש כ  ערז ווען געוואךין ^ערגער נאןד זיןז ת

פערקי־יצט. צײן ךיא מיט אזש ער האט ךבקה׳ן אין טאנען ךער זיןז־ פלעגט

ײן- זיןד צו רעדין ע־ פלעגט !11שײננןען ניט איהר װעל ,,איןז  םוז איך אל

 געהאט םאהל א מיר םיט האט זיא אז ױדענ^קען אלזז \אז זײן נוקם איהר אין מיןז

 זיןד זעהן ךארף מע טהון צוא װאס ניט וױילע דער נאןד ווײס איןז נאר י גישעפטין

ה _אײן צ ־ לאגג ניט מיןי האב איף וועלבע ברוןער גוטע טײנע מיט האלצען ע ע  ן

 איהױ מיט מיןד האב איןד וועלבע ליד,נן זיבען אפ זעהן םען ךארף אױןד קאנטז

ט שיף פון עקאנ  א ים1א ווײזט מײריל פײן גאגץ א אױןז וױילע דער איז זיא ב

טע ט זיןד לאזט םחוךה ךעכ  א געשונען ין1ש וועל איף נאר האנדלין. אפז וואלוויל ני

 גיפעלין־ שטארק ם־ר איז זיא בעקאנען צו נאהענטער איהר םיט ײןד וױא מ־טטעל

 אײן.?גצה באקלערען נאנהער אונ זיכען צו אפ ליזען זעהן מען דארף ןוײער נא

 פערדינט האט זיא וויא רעכענין צו איהר מיט מיןז מה איןד וױיבעלע מײן געגען

א !םייןז וויא מאן אזא אפ נארט מע אזוי וויא גידײנקין זאל זי

 גיטאהן אן טאג לײךיגען א אין טאהל א־ין ךןד האט._.ער יוערטער ךיעזע מיט

 בעגענענין צו ךארטען םײנוגג דעם מיט רעסטאראן א אין ג־גאנגין אױעק איז אונ

אס בעקאגטע זיעע ט ^ער ;ו א  ניט דארט זײא האט ?גר .אלס נארז גיךארפט. ך

:טראקט־ר צװײטען א אין ױגאננען אװעק ךארט פון ש־ איז נעפינען

ניױכט• האט ער װעטין נ־טראפען דארט ער האט היען א קימעגךיג

 אייןך םיט זיןד האב איןז אז לאננ זעהר שוין ברודעה איהר מאכט װאם אך

א בייךע גיבענךע גישךיגען אױס זײא צו ^ער האט גיזעהן ניט עני ך  האט ערז :ה

ק גיהײםען אונ זײא לעגען גיזעצט זיןך ב י א־ זייא אלס בײפען צו מיט ביר ג  ה

ען  הערט העלד אונדער אפ זיןז רופט גימיךיגש אוים ביר בוטעל שױן.אײױגע ב

ר ע ך ת א'ין.עצהי טיר איהר^אלט אײך בײט איןז אונ ביטטע א אײןז צו האב איןד ב
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ען געװיס ךיר װעל א־ןד אז ווארט םײן ךיר גיפ ״איןד ברודער גיטטע אמת־ע וויא זין

גערופען. אפז .זיןד אײנער האט פרײנד “וואךער к וויא ךאטען

ג או אס אױןך איןז -  הערען וועלין ם־ר נאר ;צװײמער ךער .ענפערט ,לעלבע ך

גישעפט. בין א פאר ,עפעם דאם איז זואש

л אגטזז צײלען דער באלד אײןד וועל איןז יא יא ут 

 זיןז האב איןד געעדכטים. צװײא פערהאנדין א*ז ךא ברןדער אוים הערט

 םיר גיפעלין זימנר םיר איז זיא פרײלין א עפעס מ־ט בעגעגיגט שיף אין פארענליג

טער פײן זײער זיןד וועג גאנצען דעם האןען נאיארק א־ן דא נאר ניהאלטען, אע

גיזעהן ניט שוין זיא איןד האב אןז ךאטאלם ן פ אונ שײךעט צו זיןד ם־ר האבען

 וועל א־ןד מיןז. .קיײנקט דאש פ*על וויא שולדערען גיט ברױ־ער אײןד לןאן איןז אונ

ײט איהר אין פשוט בין איף אשת דעם זאגען אײןז  עצה אײן ט־ר גיט הײנט : פערל

ק געפוגט אזױ ׳וויא ײיסטו מ אי״ו  גךאדע דאש ?יא־־<“הײםט זיא אזױ וױא ברורער זי

ט ןיא איןד האב עג ק ךעם ם״ט טגאנגען אװעק איז זיא אײדער געפי ש ענ  וואס ם

 אײזענשטײ; הײםט ערז ברוךער א איקךער איז ךאם געקוםשען ארויס איהר נאןד איז

 םאר־ ניט זארג .קאשעראדען זײנע פון אײגער גוט^זאגט ליזע.״גוט הײםט זיא אונ

ר איהר װעגין פרעגין אן זיןך װעל איןד װאהנט, ליזע דיין וויא וןיסען װעםטו גען ע ד ח  ב

סטאהל. אדךעשנע אונ

ח דיא מאהל .קײן ךיר וועל איך ער ענטפערט זײער ךיר ךאנק איך  ניט טונ

 ױעל איןד ה. л פיהךען אויש מײנס װעל איןד העלפען וועט גאטט אז אונ פעתעסין

 דער שיץ רעד איןד נאר האלט. אונטער פײנעם א מאבען אײןד א־ןד וועל נעםען ןיא

ד אונ איז זיא וויא גיט נאןד ןוײס איך פון ע  איןד וועל געוויש נאר נעםען פון שױן ך

 ?יוױיטען ךיא ענדעעןי נעסען ןד ז איןד וועל ךאן פירען אוים מײנם צײט ךער םיט

ײדע פלעגין ? גיש־בטע א פאר נאןד עפעש איז וואש ־גישיכטע•  _קאשעראדען• ב

שה: אזא ברןרער איהר שטײט פאר איז ךא םע

אפ אי,ז ארק םיןד האט וױיביל םײן אונ גיהאט חתונה יאהר א טיט צװ־יק ה שט

א גענוטען ארויס םיר בײא נאןד זיא חאט םוף צום זאכען פיל מיט גינארט אפ

אי איןד װעלכעס װעקשיל  גאר שוין טיר האט דאם лפאטע איהר אויף גיהאט ה

ען אי־ר האב איןד אונ איהר יף1א אנגיצעךין שפ־אנ  דינע צו אפ אללעם פאר פער

 זאלל אץל אזוי וױא _עצה אײן טיר זשע גיט זײן ט_קײם ווארט םיין איןל וויל ;עצט

ש װיא בעצאלץ צו איהי קושט ?גש ױזיף גץרעכט זיייער ביזט יאה פ'הרען. אויש ןא

ה א'ין שוין דיר װעלין םיר אונ .זײא. .זאגען פערךינט האט עא צ נאר גיבע;. ן



ער  הער א טאיען וועלין ניט נןאן זיא דען גיראטען ךיר וועט עם צוא ווײסט ןי

у פערפאלען. אללעס איז ;דאן

 אײןז איך הואן קוםםען אהער זאל זיא דעם אין נאר זיןד ווענט עם אױב

ם אױף ױזיף אפ זיןד ח־פט פירען אוים געוױם ךאש ױעל איןד אז .פערזיכעךען  תנ

ק צו ראלע אזא אזוי וויא גילערינטער א שױן איןד בין ל  אדף זיןד אלזז זיא אז שפי

т а .ם אויף האט ער־ גיהא־טען ווארט וױרקליך האט ?נר םערגלױבען  צוױיטען דע

 אוש גיבעטען זיא אוג קאפליםענטקז או: ליבע ביט בךיעף א גישריבען אהן טאג

שווא־ איהר האט בעטרעטען;ער אזױ איר געגען האט וואש דעם פיר &ערצײען  גי

 נאר פערשאפען צו ?זשערצען איהר גיגךינט גיט גאר ךעם םיט האט ?נר אז י־ען

 גיווען א־ז עש וואש אללעש ״קץ־ץ - געלט א־ן גינײטינ גיווען איז ;גר װאש דאפיר

ק זאלםט דיןד איןד בעט ם ע ערג ט יעצט א-נ ?.ײעס זײן ױעגךיגט ערז האט “פ ע  ב

 גיפאטעןי האט גאטט וויא לעבין טיר װעלין אטעײקא נאןד םיר צו קוש ךיןד יאץד

עי אונ נישךיבען אהן זאבען אזעלנע פ;על נאןד האט יער ױב גישריבץ איהר בײא ך  א

 ארױש איהר ער װעט שרײבען באלד איהש זיא זאל נעמען אן בריעף זײן וועט זיא

״ ;קאשטעןז רייזע טיש .קארטע שיפס א ־שייגןק ב  האט בךיעף אזא ?גרהאלטענךינ ך

ײיטעט דאש װאש פערשטאנען גיט גאר זיא  א איז ^ער אז גיװשש גיט האט ךא בע

 דארום םאהל א טיט ױעךין ניט גוט אזוי פלןצומ נןאן ער _אז טיךאן א טערךער

 ניט איהש פין ,קײנעש זאגאר האט אונ גילאנט אױם בריעף זײן פון זיןז .זיא האט

 ן ערהאלטיי בוײעף אז.א װײטער ז.יא האט םאנהײט א סיט שפעטער נאר צײלט ־ךער
 גישיקט איהר ערז האט ךאצו אינ בריעף ערשטעןז אין וויפיעל רעופה מערךער גאןד

ענ־ זיןז זיא האט דאן טהון צו װאם גיוויםט ניט גאר שויי האש זיא דאלאר 25■ ױו  ג

ראטהע, א וועגען ברורער איהךע צו ךעט

 שרײביי איהם אונ בךיעף א לננפעדין איהש זאל זיא גיראטען זיא האבען זײא

 ניט ווערטער זײנע אייף זיא קאןז בעגאנגען פרײער א*הר מיט זיןד איז ער רויט ;אז

. גט א םיט בעפכײען ױא זאל ער איהש בײט זיא שטעללען . .  זײא האט רא .

 שפעטיר האט זיא וועלבען אוף גישריבען, אהן בךיף אזא איהם האט אונ גיפאלגט

 ער־ וױיל הערען ניט גאר ער וויל פין דער אז בעקוםטע] ,ענטפער מאנהײט א םיט

ט ענ דאש נעשען זיך ?גר וועט קוטשען ניט וועט זיא אױב אונ שטערבליך זיא לי

וועט דאש .ענינה אײביגע א־ין בלײבען זאל זיא אז אי־ט א־ין אזוי יף1א לעבין

צװײען. אין ראבע א הײםען

с זיןד האט ױא טהון. צו ויאס גיוויםט ניט אלײן שוין זיא האט ;עצט р

ק איה־ ניהײסען האט י^דער אונ טהון צו װאש געלאטען יערען ר ה א איהרע אויןז פ

27 בלומק כוקעט
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? א.זאל גייעט צו זיא האבען נרוךער ־ אויןד זיף האט אלײן זיא אונ פאךען זי ע ב  

# מיט זיןד זיא װעט פאל זײן-איןזנרגסטין ניט קאןזשלעכט .װיא ,ערגער לאססען  

דעם מ־ט ײערין אן איןד װעל װאם גיקלערט זיןד בײא זיא האט דארט.גטין איהם  

ײן.געלד פון פאהךען?ז איהם סיט מוזען זיןד יועל איןז אױב ;ניט זיןז ̂עו־ _װײםט ס  

וועלין פערםאלין ניט אמעךיקא אין איןד יועל געלד מיט ךאןז איןו בלייב שייךען ? • • 

ע מיט ק ^עי גישךיבען איהם האט אונ גיךעשיט זיןד זיא האט געךאנקען ךי •

קאםטעןז ךײזע מיט .קארטע שיפם א ש;קען ארויס איהר זאל !  

ם םיט ךןז האט ער ע ע־ ארוים איהר באלד האט ערז ױפיײעט ^טארק ך ג

ע־ חתונה וױילע דער ער האט ךא אונ .קארטע שיפם א םיט דאלאר 50 שיקט ג  

. ט א שמליך װעלכע ,געליבטער פיט_זײן ה װאר הפ לייט בעחעךער גיט_קײן איז. אי פין  

. ר איז .צײט דיא ע ר37 װאם טײג ךיא געקוכמען אוועק.עגאנגעז.עס^זענען ווײלע ן  

^ער האט ליזען קימען אן זאל זיא איהר אױף רעכטען צו גיםאעען אן האט.זיןד  

װעט ער ביז ברודער א איךען צו גישיקט אװעק פאנהײט צווײא א יף1א ווײלע דער  

^ ךיא ^־װארטען גיפאךען ארוים ערז איז זעלבםט אינ לעיךאל דין שפילען עגךיגען  

שוץ איז טאג ךעם גךאדע דען געוױנשען װיא גיקוכטען נראךע .איז ערז פראד. ■ 

מק אןז רבקה מ עקו האט ערזאיהר נאןד קוםטען .ארױס זאלזער־ .גיװארט ך,אט אונ ג  

. ר דאן טהיר אין בעוויזען זיןז האט זיא אונ נאכען איהר רופען אוים ױלאזט ע ז, אי  

. ען עפאל דר. ווײנט צו פךײד פאר אזש זיןד אונ האלדז דעם אויף אי . 

איהם האט אונ גיזעהן ניט הארץ פאלש זײן טרערען ויינע אונטער האט זיא

גיגלײבט אללעס אלזא . 

^ ײן ער אין.ז ט. הר עפי ײן,נ ר א א. ט.זי א ־ ,זעהר איהר א.יז װאהנונג,וועלכעםזך גי

ם גיזעהן ניט ציפםעױן זאלכע א שטעדטיל אין זיןד ב*יא האט זיא ךען אללע  

אײנדרוק אזא איהר יף1א האט גיזעהן נאר האט זיא װאם רעש׳ט; איבער זיא האט  

. ט כ א כ ניט גאר לאגע איהר איז צ^זעהן.פי_לײכט דאט.זיןד_פערגעסןזן.ארוםז.אז.זיא ע  

א גיוױזין איהר האט _ער בענײךענסווערט אזוי טאגי אללע צארטליכקײט ;ךעםטע ךי  

ט ער האט ןןלובען טעאטעךין,’ אללע ;ארט אגדער איין אויף גיפירט זיא ער האט מי

אללעם פון װאר,ענציקט אונ.זיא ,בעזובט איהר . 

щ אונ האלט אונטעד אײן מאכען הױזע צו זיןד בײא אפט אויןד פלעגט ערײ   

. פרײלעך זיןד אונ גילאכט גיטאנטצט האט סע אונ.קאיואלערין פיעלע.פריילין זוארען  

. ר־ ניט האט זיא װאם עפראןז אז״א אויף גיךעט האבען אביואדל_זײא גיפאכט ע פ  

גימאהלי ליבער איהר דען נימען הושד ניט ז.אך שום .קײן דאט זיא נארז עטאנען

גיװעזען .טךייא איהר_זייער צי אט^זיןד .^
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ד  אעטערהאלט אײן דאן וואר עם זאל אין זיןד בײא מאהל איץ זיא זעהן ט

ע ךאמען אינ הערין םיט פיהל אין זאל ז־יא ס לוםטיג זיןז מאכט מע אע רעדט ס  ע

ען װעלבע .קאשעראדען ?וױיא אנדעךע דא זענען אן ט גייינט גוט אזוי א:הש ה  ם;

א?ה  פ־ײגד צװי״־א זײנע אונ ױױף ה. л ךרײא אללע זיצין זײא ט.תאט סיט אינ ?

־ אויף גישפראןז א ױןז צווישען פירען זײא שאןד אין ץטפ־לין אונ טישיל א ;בײא ענ

דיעזע טאקע איןד אלזז ?ןאשעראד !יין צו ױױף אפ זיף־ רופט זאגםשו׳■ ױאש גליש

ען ווא־ ן קונםט. דיא איהר םיט םאנ

ו װארסט דען וואס אױף א ט ח ענ  וױיזט זיןד וױלסש די־א יענער א;הש פ־

אן האסשו ליעפ אזוי שיידען ניט איהר פין אױפ זי

כ םיר ״וואם ע  ךא איז זיא װען ז_ײן נ־ט שטוב אין גןאן איןד ער ןןנטפערט“מ

 שטינןיל א שפילין נאןד םוז איז ט־זון אץד זאל וואפ נאר ל־עב! גאר ער ־זאנט

כוף. אין ביז ענדיגען זיןז װעט עם ביז ראלע אז_א צײט

!עקז אײן םאהל א זײן שוין לאז אונ שוין 'ענךינ נא נא

- דאדא־ עש־יבע איהרע נאר וױל איןד םוף א איןד סאןד װאןד דיא יא א פ

א־ זייא האלט זיא וויא ניט אבער א־[ל ווײם .שאךין ט נ נ שוץ בין אץז אז זיןד ת

 זיא ש:־גט ט*ך באנראשען; ל;גט איצך דער װיא שפ״ר א אױף ביםיל א מען ״געקימ

אס האט  £לײד דאם אפט זיא זעה איןז דען זיןז בײא קלײר א אין עהטינ _פאר ך

ױעל א;ןד אינ ש-נןען װעק א ערגיץ פלײש צו ז־א איןו וועל טארגען קרכןען אטם

̂עטין םיןד וואך ךיא נאןד אי,ז שלא; מנפונען וועל איןר אױב אביםלןע אײן מאבען נ

פפדות. איהר טיט
т  ~

ס אזעלכע מיט ך ע ט זײא האכען ך אנ בר עי ת גאנצען דעם פ ענ  זיא אוג אב

ווירט־ פון גירעט האט אינ דאםע באקאנטער א ט'ט זײט ךער בײא גיזעסען יאיז

פין גריב א זי.ף ג^אבט איהר פאר אז פערששאנען ניט גאר נעביןז האט זיא שאפט

ל שוין.קײן װעט זיא .וועלנען א־ כןריכען. אלױס ניט ם

ק זײא אונ גיגאנגען פאנאנדער ןןנדליןד זיןז זענין נעםט ךיא כ א  גיײ״גט זיןד ה

 מנשטאנען ארף ער א־ז םאדגען אױף קען.זנעדאי פערשידעע םיט יערער ״שלאפען

 שלאפצ־םטער איהר פון באלד אויןד א״ז זיא גיגאנגען א־הגק איז אע פליא גאנץ

ע גיגאנגען ארױס  נעקוששען אן ער א־ו באלד ארבײט. אײן צו געניםען זיןד האט א

אין.קאניגעט. איהר צ״ א:ײן איז אינ ם־נע פ־ץליכע א ז_״ער מ־ט

איןו בין הײגט או נעש־יטגן אויס ?יייליןר ער האט לעכין םײן ווײסט ךיא

! ? געױארען גביר שש;קעל .א
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 פראםט,ענטפערטל נאר פערוױנךערט?״ זיא גביר־פרײגט שטיקיל א רי־םט ״װאם

ב איןז זנר א  דאלאר. הוניערט אײניג׳ע דינט פאר י

!װײטער זיא םרײגט ? יואפ בײא וויא?

אונ פךאנצױז א געקוסמען איז עס ױלעגענהײט א גיםאבט זיןז האט עם אט

ה אזעלכע ױבראבט האט ? האב איזד נישטא דא גראדע איז עס װאס רהוי די פו т - ־ т  7 ;  г  т « ■ ־ :т * * — . т ׳ •

 פערדינט:׳ האב «יך אינ געקויפט סחורה ד־א האט ;גר אונ פאבייקאנט א גװוען

דאלאר. 600 קורטאזש

боо ךאלאר: ?געלד פיעל אזוי ! !

װיל. גאטט או פערךיענען ^קאן איך אז שױן זעםטו יא ;א

 ו פערךינען גיט ^קאנםט ךיא אז גיואגט אםאהי ךען ךיר האב איןז אונ נא

 ;לאצ עם זאג איןז גײאגטי מיר האםט ךיא אז נ״ט גאר דאם זאג איןד ניץ

אזאל ניט איז ךאס אבוואל גביר א וועו־ין טאג אײן אין מען ^קאן װיל גאטט אז .אזוי

אר םוםמע רײבע רײכע. א געוױם דאפ איז מיר עאר נ
- Т  V  г  V • ־ • Г  • V

רובל• 1200 רוםםישע הײםט עם פופמע כןײינע ניט.קײן ךאם איז געוױם

? געלד דאפ אין וױא יא
V  Т • *

ם א р א האב איןך נעניכמען ניט איןז.נ«ןד האב ער .ענטפערט ? געלד ך у т 

~ ײעבען טײן שוין ךיןך איןז וועל דאם םומטע גאנצער ךער אױף אךײן באנק אין ע  ב

ס באנק א־ן פארען צו אונ גוט אזױ זײן זאלםטז םין א  נעפין. אפ ך

? ניט ענגליש _קײן זיןז ^קאן איןך פאךען איןז קאןז אזוי וױא

 ^ךיעף א גיבין םיט ךיר וועל איןז ענטפערט^ער רעךין גיט נאר ךארפסט דיא

ם גיבען געווים שוין ךיר יועט ער̂ אינ גיכען אפ איהם וועםטו .קאםיר דעם צו א  ך

פאןעך'ז איןד .וועל _אזױ אויב _נעלד.״נא

ק נוםען פאר זעהר בין איןז ווײל פאקךען םוזט דוא יאה רג א איןך• יועל מ

 בריען*• ךיא מענשען א םיט ש;קען צו םארגען ךיר יועל איןד פארען קאנעןז ניט

פארען. וועםטו

זיא. ^נטפערט פײן זעהר

א די ט.  גילײכט׳ זיןד האט אינ אין.קאגױגעט זיןד צו _ארײן ערז איז .ווערטער מי

ע־ פערבײא איז טאג ךער ארבײט. אײן א־ן םערטיפט זיןז האט זיא אונ שלאפאן ג

געשטאגעל אױף ערי איז ?ךיא גאנץ טאג צװײטמן אויפען !נײעפ שום ^ארן נאעען

א יײד אויש דעם טיט רעגאנגען אװעק איז אונ  קראנצאזעשי״; דעם בײא וואאךע ך

נעמען. צו אפז קזיפםאנן
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ען צו אוס אהן.קלײדען גענוםען זיןד האט זיא  איז זיא געלר דעם נאןד פאהן

 בריעף רעם םיט גיפארען אוועק איז אונ טואלעט איהר םיט גױוארען פערט־נ ?ננדליןז

 גיפא־ אפ הױז פון זיא איז כןאש גישיקט. צו איהי־ האט איהיער געמאל דער וואם

 דיא מיט אנגעפאננען שנעל האט ערי אךיין שטוב אין טאהן איהר באלד אױ רען

עפענין שליסלין  געזוכט יעדען א־ן אונ שראנקען פערשלאסענע א־הרע אללע צו.

א־ אכער האט ער נאר  כןלײךער איהר גיעפענט ער האט עגדליף געפונען ניט נ

 ארום כןלייד ;ערןים האט ער זוכען .קלײךער דיא אין גיהױןען אהן האט אונ שראנק

ט אונ געזובט אי  שיאגק אין זובען גיפאנגען אהן האט ער נעפוגען ניט גאר או־ןז ך

ט פערבארגען א עפים ךא איז פילי־כט אס וױא אהי  ווירק־ האט אונ ליגט. געלט ך

 באהאלטען שנעל ךאם האט ער ^קעסטילי א.קלײן בעטערקט וױנקעל א אין לעןד

ע־ זץל האט אינ שראנק ךיא פערשלאםען ךיק צו האט אונ טאש אין זיןד בײא  ג

 זאל קיםמען אהן וועט ןיא אויב אבךכט דער מיט צײטוננ בלאט א לעזען זעצט

ער ניט זאןד שום זיא.קײן ען. ערק על  3י1א הירוץ א בעקלערט פאראױם שױן האט ב

 דיא גישךיגין גוט ניט איהר האט ער װאם ךאפיר פאךוױרף םאכען איהכו וועט זיא

 הײט לײךיגער היױזע צוא אוסקערין ױסוזט זיןד האט אונ באנק ךער פון אדךעכשא

 דא ביז גיװארט ניט האט _ער געקוסםען אהן איז זיא ערווארט ענדלץז־ זיןד האט ער

 פערצייע װערטער ךיא םיט גילאפען ענטנענין גלײןד איהר איז ער ^אנען עפ*ם זאל

 איןד אז פרײנד מײן טיר גלױב באט;עט אוםזאנםט ךיןז האב איןז װאם רב^ה מיר

 איבער ךיס צו טעג אײניגע טיט זיןד האט באנק ךיא אז גירויסט ניט זעלבסט חאב

ט מוזען שוין איןד װעל ;עצט שטראפע אנךער איין אין גיטראגען ם עלי א־ פארען ז  נ

 שױך איז הײטע ווײל םאכען צי ךײזע ךיא םארגען שױן ךעכען איןד נאי• געלד ךעם

אנ איןד שפעט  אז גיזאגט ךיר האט ״ווער װאאיע, רער בײא ארבײט פיעלע נאןד ה

 זיא האט געשיקט״ מיר האםט ךיא הין וויא נאםם ךער אין ניט שיין איז באנק ךיא

גיפרעגט? איהם

גיענטפערט. איהר ער האט גאזעט ךעם אין גילעזען ;עצט איןז האב ךאס

גיפירט. אױם ניט גאר האב אינ גיפא־ען אוטיאנסט גב׳ין איך אבי

 נעטען אפ געלד דאס װעל אע פאהךין אךיבער אלײן סארגען שוין ורעל איןז

י װעךין פערפאלען ניט ױעט ̂עט ניט זארג

א מיט  איז איג ראק ךעם נעטאהן אהן ווײטער זיןד ער האט ווערטער ךי

 ײא3 סחוךה יסיל3 לעצטע דאס נעסען אפ גיזאגט האט עי־ וױא :יגאנגען אװעק

:קו?םאן פראנצאזישען ךעם
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 יעצט וואם אללעם נןלערען צו גיפאנגען ,אה האט זיא אללײן גיבליבען איז זיא

ק זיןד האט אונ איוזר םיט זיןד פאםירט נ פו ע פרידען. צי העכםט ג

 האכען נישפךאכען זעלבםט זיןז צו זיא האט ? בעםער זיין נאןז כאן וואס

 ךעם אױף .אםאהל קומט םיר אבוואהל אזוי םיןד ליבט אונ פארדינער אזא אמאנן

 פריהער בעגאנגען מיר ם״ט זיןד האט ער וױא פערגאנגענהײט ביטעךע ךאם גיךאנק

ט א־ןז ךען גליק טײן דװקעלט פאר אניסער מיר ווערט הײם; ךער אין נאןד  טראנ

 קלערין אמגר זיןד נעם איןד ארזנ ראללע ם_אלש£ א גאנצען אין ערז שפ־לט -פילײכט

 נןײן ניט האב איןד ךען איהם װעגין פאלש אורטהײל איןד אז זיןד דוכט צוךיק

 ער גוט יעצט.זעהר טיר םיט ז־ןד פעגײט ̂ער דיינקען צ־ זא איהם װעגין אורזאןד

 אלרעם דאם שפילין צו ערי האט ךעכנונג א _פאר װאם אונ טרײא אסת מיר איז

 פילײכט גירעבענט רוירקליןז דאם איןד װאלטז געלד םייין סון וויםסען זאלל ^ער ? םאלש

 ארויס געלד ךאס כ־ר בײא װעט ווען.^ער ךאמאלם ביז נאר מיןז ער שמײכעלט

 איך אונ נ*ט פון דער ױויםט ער״ טראכטען ניט איןז קאןי דיעזעם נײן נאר קךעען

אב  וואס ךאש _פאלש. םיר איז _ער אז בעשולדיגען צו איוזם ניט ךעכם ךאם אלזא ה

ק איז עס  אויןד נעוןים עט דארף אץד פערגעםק לאנג שוין ^ער האט פךיהער גיוו

 אונ פ־יךען צו העבםט םיר לעב איף גליקליןז איןד בין אצינד אבי גידיעקען גיט

:.קלערין ניט איןד דארף ווײטער

ט א־ז עם פיז טאנ.ז גאגצען א פערבראכט זיא האט געדאנקען ךיא מיט אנ  נ

־ אין גילאדען אײן זיא האט אונ הויזע צו גיקוסמען ?גר איז אווענד אין .גיווארק ע  ט

 צוא נזערגעניגעגד זעהר האבען אוג םרײליןד זײער ניגאנגען אוועק זענין זי״א אטער

נאכט. ךער אין שפײט ביז .געבראכט

 ן גזגב.אגגע אװעק איז אונ גישטאגען אױף גריקליןד וויא ^ער איז םארגען אויף

ע־ הױזע צו זיןד האט זיא אוג נעארבײט דארטען האט ̂ער װיא פאיךיק זײן אין  ב

 ער וואפ צײט ךיא ^עקיםטען ענדליף איז ^עם ווירטשאפט ךער מיט שעפטינט

 פךײ־ א זײער םיט שטוב אין אךײן איז ̂ער ^עםסען מיטטאג געקוםטען אה״ים איז

פינע. ליבער

ם גיזאגט איהר צו ערײ האט נײעם א צײלין דער דיר װעל איןד א  א .פאר \ו

? איהם זיא ?רעגש .נײעס

ף אנא גאס אין גיגאננען הײטע בין איןל ע ? בעגעגיגד האב איןז וועטין טי

ט דיא וועטין וױםםען איןד זאל וואנען פון ס א בעגעגיגד. ה

 ;עטאנד וויא איץד הער פערטלאכט גאס אין אזוי ױיא איןז פאר דיר שטעל

דאס רופט טע צו פערשטאגען ניט אנפאננ אין ראב אץז ;ױסף י ױםף םץז רופט
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פאםיליע םײן בײא גערופען אן טיןז האט יענער אלס נאר ו טיןו וױרקליןד

אב טוטערס מײן טיר פאר זעהן ךער האכ אונ א״הם צו אומױקערט זיןז איןד ה

 טאה־ אין זאמטען צו אונז טיט געוואהנט צײט לאנגע א האט װעלכער ברודער

ב ען םיר אונ גיפאךען אוועק וױא ערגיץי ערי אין נאכהער אונ לי  געװיםט ניט האן

 צײלט ךער מיר האט ?*ר בעגעגענט זיןד םיר האןען הײטע ;עצט. ביז איז לני וױא

ײן פינף דא שױן וואהנט אז_ער אהר.ז  האט _קײן.קינדער ױשטארבען איז פךאה \

 בין איןד וו־ען .גיפךעגט כ׳יף האט ער קװאטיר א אין אלײן ער יואהנט ניט ער

 וואיזן איןז אז ,ערצײלט אללעס איהם האפ איןז אונ אטעריקא געקוסטען.קײן

פראה א האב איןד אז צײלט ךער אויןך איהם האב איף יאהרז ךךײא באלד היער

ען ךיןד ױעךעג נײא זײער איז ?נר אונד גיבעטין זײער םיןז האט ̂ער צו.קאנ

ד אין הײטע קוטמען דיר מיט זאל איןז אז ענ ע־ איהם דיאפ א־ך א־הם צו אן  ג

אב איןז אבװאהל איהם בײא הײטע זײן וועלין טיר אז געכין װארט מיין סוזט  ה

 לײגען אפ שוין דאש טה איןז נאר נעםין אפ באנק אין געלד דאס גײואלט זײלר

 זאגסטו וואם נא ענטזאנען ג;קאנט ניט אנ^קעל ךעס האב איןז מארגען אויף

ף מיר מיט .געהן וועסטו ךבקה׳לע

אג איןז ? טוהט מע װאם וױים איןד  שטארק ז־יער ניט זאגענליג אםת צ־ם ה

פ צו ךיר דאןד םוז איןד נאר געהן צו חשק ק איןד װעל טוהן ל  מיט נעהן מוז

 ה._ער л גךינע א בין איןד אז אנקעל ךײן ז_אגען פאראויס זאלסט ךיא נאר ךיר

פ מיר״קײן מיט זאל עדי א־ קאנןז אי־ דען פיר־ען ניט ך  טאקע ענגליש ויײניג גאר נ

מעט  ניט זארג נא פארטיעפליןד,.נא ניט יף1א איןד שפראןז דײטש אינ ניט גאר ב

 וויזיט צום צ־ זיןך גךײט בעםער געם זיכער זײא ווערען שעטט פאר ניט מעסט

 ךעבנינגען דיא מאכען געהן אווןק שטוניען אײניגע אויף נאןז ךארף איך ךען

 ארוים ע־ איז ווערטער ךיעזע מיט .“געהן מיר וועלין קוםמען איןד וועל נאבהער

 ווא־ וועלכע געדאנקען איהריע מיט אלײן גיבליגען ווײטער איז זיא אונ גיגאנגען

 .גיװאזט ניט איהר .ז־ןד האט ^עפים תםיד וױא פרעליןד אזוי ניט עפים יעצטײ ךען

 פאר געװיםט ניט אלײן האט אוג גישראקין זיןז האט זיא יויזיט ךעם אױף געהן

 װײל לאפ־ר ז־ןד שרעקט זיא וואם גיטרײםט. םיט דער נאר זיןז האט זיא זואם

 אונ פעריעגש זיף זיא האט ךאמיט שפךאןד ^ענגמשע ךיא ניט שטײט פאר זיא

ט א ק זיןז ה מ ענו וויױט. צו״ךעם נרײמען צו נ

ער אין סיר םיט לעזער ליבע קופט ט ג_אם צװײטער ד  םיר װעלין דא־

 הערץ דאם אז זײן טודה װעלין,קענץ מיר וועלכען פון גישפרעןד א העיען אוים

ט איז טענשען דעם סון פךאפעט. א אז

(3)
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 אונזער זיצט ציםמער בעזונךער א אין ^עק.גאם אין הויז א אין זעהן מיר

ס העלד בעקאנטער  זיצען זײא ליזע ?ראה אמעריקאנישער זײן םיט מאנן ךבקה׳

גישפרעןד. דעם צוױשען,זיןז פיךען אונ בײדע

אנ ז  פיךען אזוי םץז וועםטו וואנען יז3 איהם, צו ז־א זאגט ױזיף נאר מיר -

 פון ענדע. איין אױף װארטענדיג גיוואךען נםאם ין1ש איז טיר אז ווײסט ךיא

א וועלכער  שוין איז עם אז ניט געס פאר דײנקען צו אן ניט גאר ד«ײבםט ת

א זיץ איןך אז יאהר האלב א וויא טעף  גאר;הערשט שטוב אין טיר בײא אונ ך

 איןד אונ געקומםען איז זיא וואנען פון װײסט טײפעל דער פרעמדע א עפים

טרעט*]. אפ הויז םײן געםוזט איהר האפ

 נאר גיבעטין מיןד האםט דיא גיטוהן ליב צוא ךיר איןך האב דיעזעם נאר

עם ליב צוא ךיר אץ־ האב מאנאטען צװײא יף1א הן, טו  זעקם שוין אגער א'ז גי

ען אמ מאנ  ךיעזע ניט ניאכםט ךיא אױב װארטען צוא טחױב גיט מער בין איןד -

 אונ הױז אין טיר צו צוריק קוםמען צו זײן נעצוױנגען איןז וועל ^ענךע .קײן וואף

א זיא. ניט װירטען דא בין איןד .אז ער^לערען דאלט ךאםטע דײן ךי  הערםט -

?נײן צוא ! . . .
 נאןז האפ איןז .אז זיןז ער פערענטפערט לעפען םײן טוהן איןל זאל װאס

 גיהאט 3הא איןז וואס צ;על םײן ךאןד ווײםט ךיא טקאנט, ניט יעצט יז3

ם יועגען ע געלד. ד

א ג אס טאג אכט פון שױן זיןד דאסטו יעצטי -  ' זשע װאס .זיןד פײא געלו־ ך

 מער גײן שײדין: צו איהר פון ניט פשוט ךיר זיןד גליםט עם נאןז ווארסטו

זיצען. גיט טער דא ןויל איןז צוריק איןז קום םארגען ניט שױן איך ווארט

א ניט ךאם טױא ליזעטשקע ױילען אוםגאטט׳ס שטעךין צו טיר װעפט ת

ענדע♦ אײן נעטען שוין ךארף מארגען פלאן גאגצען מײן

מי איןז נײןי א .גיט ךיר 3ג  לאז איף אינ י1אז םאלт אללע מיר זאגסט ת

גיט. יעצט אבער נארען ם־ף

ט נאר איך אז זעהן װעםטו אוים נאר מיןי הער עצ כארנען גיט ךיןד;

ענדע. אײן שוין ווירקליןז געטט איןד יז3 ױאושײט אלס איןז 3הא הײטע יז3 ̂-

ט ?לאן גאנצען ךעם גישטעלט צונויף 3הא צ ע  אונ פארטיג שוין ער איז אונ;

עניע• אײן נעסט עם אונ

פלאן• דײן העיען שוין וויל איןז נא נא

אן. ערז .פאנגט ליזע אוים זשע הער
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גיגעכען. עצה גוטע א ^זעהר מיר האבען ןירוךער גוטע םײנע

עצהף אײן פיר ךאס אױ װאם

 איר־ א אין געבען אךיין דא זאל אייד גיגעגען ״עצה א־ין מיר האבען זײא

ק־ ךעם צולײגען ךאצו אונ םשונע איז זיא אז זאגען זאל איןז ה. л ךענהויז א  ך

אלאר אײניגע טאר  איהר פון איך װעל גענוג, אונ ^ערקענק אזױ זיא .ער ױעט ך

וועףין. פטור גיןד אונ גךיננ גאד

? בעגיאבען לײכט אזױ ראזען זץך װעט זיא אז זיכער ביזט דוא אונ

יעדען• ייארט א הןענען ײט גאר ךאבײא זאל זיא פירען אזוי ין1ש װעל א־ןד
ס ;ועסטו אזױ וױא א עןז ך וויםעןז צו גיעךיג נײא זײער איןד.גין סאכען קאנ

א אז צײלט דער ה־ינט שוין איהר האב איך  ,אנסעל אײן מײנער וואהנט ך

 מיט זיןז איןז האב גךאדפ אונ נעוויסט גיט ביז.יעצט ךיאב איןז װעלכען פןן

 צו פךאה סײן מיט זאל איןך ניבעטין טיןד האם ?נר אינ בעגעגינט גאס אין איהם

קומטען. אבענד אין הײנט איהם

געלת גוט פאו־ נעניםען אן ךאם האט זיא אינ גא

ניט. נאר מערקט זיא ;א

ען געוויס. ? איהר פיט געדן טאקע װעסטו הײנט אין ם ע װ  ױעסטו זשע צי

 ךאגה _קײן שױן איז ״ךאם ניטף אנקיל .קײן אטת צום ךא זיןד האבט דוא געהן

ר גוטע ניט ע ד ת א איז ? װאךק טיר אי״נער איז האט דארף, םע ווען ך  א ױ

עלןער דער וױיטער ;ןר איז מארגען אונ נאכט אײן אייף .פעטער / וואש ז י ע ה ױ  פ

ס א װ  ניט איוזר?-גאר םיט אנקיל ךעם בײא טוהן איהרךארטין ױעט זשע -

 האט ווײן ךעם אונ ןויין גוטען פיט נעמען אױף געױים אונז װעט אנקיל ךער

ר ע  זאלכע א גיגעבען ג־ךעט פריער איהם מיט שױן האב איןז ױאם דאקטאר ן

 .קענ־ן גיט ויעט זיא ;שטונ_דען 24 אױף בערוישען זיא וועלין װאם טראפען

 פירען אפ זיא איך וועל צײט ךער אונטער ליגען, גאר זיצען ניט ךעךען.זאנאר

 שוין מיןד זיא װעט םער אונ לאזען איבער דארטען זיא װעל אוג אירךענהויז אין

 זיןך אונ שטאט אנדער אײן אין ךײזען אפ בײדע םיר װעלין נאבהער זעהן, ניט

עו, ךארט צ ע  שױן טיר וועלין אויןד.קךיגען געוויס ךארט איןד וועל ארבײט בק

 “געהן ל1אי ״אלזא,דארף זיא ^ענטפערט גיט זעהרי פךיךל;. צו העכסט לעבץ כןעגין

 א מיט זעהן נאך זיןד דארף איןד ענךעז צו באלד שוין איז טאג ךער זאגט

 שוין ביזט ךבקה׳לי נא נעזוגדי געה אלענד, םא־־גען ביז אךיע מענטשען.

̂ער האט מיר םיט געהן צוא נרייט טלנד אי־ײן געזאגט איהר צוא .  אין זיןד צו קו

ױעגטפערט זעהרז זיא דזאט געהן שרין _קאן ״איך וואהנונג ביםטו וואש “טרױערינ.
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 זיןד גליםט ^עשיס ניט אלײן ווײם איןד לאבענדו זיא ער םרעגט פארקימערט אזיי

 עפים אױ .עם נאר גיט םען ךארף ניט װילםט ךיא אז נא געהן. צו ניט מיר

 האט ער ווײל ךיר אויף םרןןגין געויים מץד וועט ערז אנקיל ךעם פאר שײן גיט

ץ א זאג געה היינט דיר מיט קומםען ;אל איןד גיזאגט אן טאל טױזענד טיןד ח  תי

 איןד װײס געה איןד געזאגט פעסט זיא האט ניין׳ נײן װאם. צו זיןד שעםט זיא

 וואם ניט אלײן ווײס איןז זאך פיסטע א פארגישטעלט עפ־םד זיןז האט מיר װאם

 ניט _קײנעט הער איןז נײן נןאפ, דעש םיר פערשלאגען .ניךאנגןק גארישע עפיס

 ךיעזע םיט געהן. מיר מעלין ארױם באלד קאםז איןז ױױף אוים װארט געה איןד

 ארוים ךיק צו באלד טאקע איז או: ציממער אין זיןד צו אײין זיא איז װערטער

 צים געגאנגען אוועק זענען כיידע אונ באל א אריף וויא פערפוצט געקוםסען

וױזיט. דעם אויף אנקיל

 פערפוצט ױאר וועלכער זאל רײכער א אין געפירט ארײן זיא האט ױזיף

 אין הער גיקלײדעטער ךײןד א געקןםטען .ענטנעגען זײא איז עם פירשטליןד

ט זיןר האט ער יאהרען םיטלע נןישט. צי הײם ױזיפען םי

ד זעהר ךיר ךאנק איןז קינ ײן. א וואם ם  אונ גי־אלטען ווארט דיין האפט ת

 ױייזענרינ איהם צוא גיווענדיט זיןד _ער האט ךאם, אינ טיר. צו געקוטטען ביזט

- זעהר צײט גאגצע דיא איז.גישטאנען .וועלכע ךבקה׳ן אױף ט: ש ע ר ר. ע פ  אױ אי

? פראה ךײן ווארשײנליןז

ע מ״ין פארצושטעלען אײך ״עהרע ךיא האב איןד אנקיל ליעבער ;א עג לי

ךער דיר האב איןז װעלכען פון אנקיל אונזער איז דאס ךבקהילי פראה.-זעהםט

ע־ איײן זײא האט ער־ אונ גיגעבען הענד דיא כײךע האבען.זיןד _זײא צײלט. ב גי

 םיט ווײן ביטעל א גיבךאכט אריין מען האט באלד ציםםער צװײטען אין טין

 גיךעט האןען אנקיל ךעט םיט ױזיף זאכען גוטע גאןד אונ קאנפעקטין־ אללערלײא

 גיהערט אוים גישפדעך זײער נאר אונ גיןעםען אױ זיא אונ ]אבען פערישירינע פון

 צו גענוטען זיף. זײא האבען ?גנדליך אינטערעסירט ווײניג איהר חאט ױעלבער

גירעט. וױיטעד אונ געטרונקען האפען זײא זאנען גוטע ךיא

 ^עװענדעט אנקילז ךער זיןד האט ? .קינד סיין נישט דיא געגיסט ווארום

ילקה׳ן. צו

ען וואם געךאננןען איהרע פון שלאף,ערוואבט פון וויא זיןד האט זיא אן  ה

 װאם ךאטיט גישעטט אלײן זיןז פאר ךןד האט זיא געשישט קאפףי אין איהר זיןד

 נןײן זיןד שעפט ױיא בײא וועךענד צײט נאנצע ךיא שװײגט אונ זיצט זיא

ז_ײ־ער אין טמײל .קײי נעםין ױקאנט גיט אבער האט זיא אוים גיט ווערטער
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 וואר .איהר וואס געגענשטאנךע .אזעלבע פון .גירעט האבען _זײא ךען נישפרעןז

אוטבעקאנט. גאנץ

* נאר טוהן צו וואם גיבען נ;קאנט ניט ראטה .קײן זעלבםט זיןז האט זיא

 זיא םאכען םערקזאם אויף טיט ^געקומטען הילף צו אנקיל איהר.ךער איז דא

ם ת א  גענוםען האט אונ .נעדאנקט איהם האט .זיא ^עטוואס. ניט געניםט זיא וו

? ניט טו־ננקסטו וױין.װארום אונ נא שפײזען: זיסע ךיא פון עטוואס

ניט. איןד טרונק וױין .קײן אנק״ל ליבער אײןז ךאנק איןד
אתם ? וו

 וױיין פיעל ךא אונז בײא איז וואס ארט אזא פון אבװאהל זענען מיר

אי ע איןז נ  װעל װײן _קײן ניט וױלםט ךיא יב1א נא גיט. איהם ליב גראי

 װײן םון בעםער פיעל וױרקליןד איז װעלנעם םין אנדער איץ גיבען ךיר איןז

 אין ארײן אין אונ שטװזל זײן פין הױבענד אויף זיןז גיזאגט אנקיל דער האט

צימטער. צוױיטען

ם צװ־יק ער איז באלד ש א טיט אהי ר אין פלא ע  אהןז ךיאט האנד^ןר ך

ע נלעזילע קלײן א גיגאםק אס א ט גיגעבען איהר ד  ״טרונק ווערטער דיעזע םי

םײן טרינק טתנקען צום גרינג אונ גוט זעהר איז •;ר ,קאניאק אזא איז ךאס

“געזונד. אנקילס דעם פיר גןינד

געטרונקין. ךאפון עטװאם האט אוג נלעזעלי דאס גענוםין האט זיא

 ז נלעזעלל נןלײן אזא דאןד איז пуг גאנצען אין אוים ניט טרוג^םטו ווארום

ם טרונקען.-נײן ניט מעהר קאןז איןד אננןיל ליבער .אײןז ךאנק איןד  ךיר װעם ע

 פיעל .אזו זיןז גישעמט זיןד האט זיא לײדיגען אוים דאם מוזט דוא העלפען ניט

געטחנקען. אױס קאניאקז גלעזעלי דאם נויט מיט האט אונ שפארען צו

זיןז ךרײט ^קאפף דער וויא געשפירט זיא האט ארום םינוטען אײניגע איז

שרעקליך• איהר

בײטען. צו געפאנגען אן איהם זיא האט הױזע צו פאהךען לאםיר קום װז־ף

? גיפרעגט זיא ערז האט ךיר איז וואס

קאפף.ז ךער שרעקליןז זיןד ךךײט מיר

איבער ךיר װעט עם כיז װארטען וועל איך בים־ל א צו דא זיך לײג נא

םאכען גינןאגט ניט בעםער שוין האט זיא יזע.1ה צו פארין םיר וועלין געהן

ציטםער צווײטען אין געפירט ארײן זיא האפען _זײא בערוישט. וויא וואר זיא ךען

ט א אויף גילײגט אנידער זיןז האט זיא אוג אלד איז אונ בע ט־ פעסט ג ענ

גיווארע. ש־אםען
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ם גישפאנען בעט נעכען אביםעל נאןד זײא._זענען ל א נ גי־ האכען ױיא או

ע־ ארוים אונ גענומען שטיל זיא זײא האבען םעםט זעהר שלאפט זיא אז זעהן  ג

 האט מע ^ענןיפאזש אײן גיווארט שױן האט וױא^עם גאם. ךער אין ^טראגען

הויז ךיל אין .גלײןז געפאהרק װעק א איהר טיט אונ גילײגט ארײן הין א זיא

אךײן•
ע אוג ציפמער בעזוגךער א אין גיטראגק ארײן זיא םען האט ךארט  ט

 זיןד האט טאנן געטרײער ךער אינ בעטיל א אױף גילײגט אנידער זיא האט

 ךיא רוהיג. גאנץ חיים א גיפארען אוועק איז אונ גיזעגענט ךאקטאר ךעם םיט

 דעם אױף זיןד האט זיא אלם שרעק איהר פארשטעלין לייכט זיןד הןאנען לעזער

 איהר טיט וואש גץױםט ניט גאר זיא האט אנפאנג אין טאג.ערװאבט• צװײטען

 געקר־ פאר איוזר םיט איז געםטערין וואס גידײנקט ניט גאר האט זיא זיןד טוט

 ךער זיןך דא האט בעדײנקען צו אנגיפאמןנן גיט זיןד האט .זיא אלס נאר מען

 אונ וויזיט א אויף אנקי־ ז־ין צו גענאנגען געםאל איהר טיט איז זיא אז מאנט

 געװאדען בעכאשט אױ זיא װעלכק פין וױין םין א געטרונקען ךארט האט זיא

שטאנק ניט ךא האט אהער קוםט זיא וױא נאר  האט פרעגין צ־ װעטען ג;א פער

על־ אויף טישעלי כןלײן א געפונען בעט איהר נעבען האט זיא געהאט גיט ךא  וו

ם ע  ניט פון דער האט זיא ברױט. אונ װאםםער פלאש א גישטאנען א־ז כען.

 ;עםםען זאל זיא נעצװינגען זןא האט ה־נגער ךער ענדליןד ביז געניםסען גיוואלט

 טרעךין ביטעךע םיט בעוואשען זיןז האט אוג ברויט דאם גיגעססען האט זיא

 ניט דא זיא זיצט גוטען אױף אז פערשטאנען גוט שוין האט אופגליקליכע ךיא

 אז פערשטאנען זיא חאט ארײן ניט איהר צו קוטט _קײנער אז גיזעהן האט זיא

 ז.יא האט זיןד געפונט זיא וויא גאר פערשפארט, טאג א־ין אױף ניט דא איז זיא

 אריץ איהר צו איז ארום טאג צווײא אין ענרליןד פארשטעללען. ױקאנט ניט ךןו

םו איהר טאכט וואס נא דאקטאר, ךער געקוםטען א אד ־ ער האט ם ענ־ ל  גיוו

 ןיא ענטפערט טוהן איןד זאל װאס םינע, פכײליכער א זעהר םיט איהר צו ךעט

 װיא איג היױז, א;ן װעטען בײא אונ איןז בין וויא הערר מײן נאר םיר זאגט

אלו טײן איז מ  איהר';יענטפערט ערי האט פערגעםט געטאל אי־יער וועגין גע

 אין זיןד נעפונט איהר אונ ניטא. שטאדט אין ךא זאגאר שױן איז טאנן אײער

 גאטט םײן גאטט אןד װאנזיניג. פיר ערקלערט אײןד האט םע ווייל אירךענהױז

 איןד גיוױין ביטער א אין גיביאכעז אוים זיא האט םיר טיט דא זיןד טוהט וואם

 האט פ_ערשטאנד קלאיען מײן בײא בין איןד הערר ליבער נײן ? װאנזיניג בין

אײןד זאל ער בעטין גאטט אײף פאר איטמער וועל איןד אפ מיןז לאזט כיטלײד
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 ךען הױז ?ןרעקליכען ךעם פון אפ םיןז לאזט אגי גליק אונ לעכין לאנג געבין

 הער איןד וואם געשךײען שךעקליכע דיא אראפ זינען פון וױרקליןד דא זועל איןד

ט אללע ךא א: ט נ  .קראגק ווירקליןד םיף וועלין .קלאפען בעשטענךיגען ךעם טי

 טײ] נײן ךאנען, פון ארױס םיןד לאזטז אינ םיר מיט מיטלײד האט אלזא מאכען

 .קלא־ זײער בײא זענען _זײא אז זאגען משוגעים אללע ניט איף קאןז ךאם פרײנר

ק  אלײן או״ןז םען האט אײןז פערךיקט העכםט זענען זײא װעךענד פארשטאנד ר

 ים1א ?ך;ער אײןז םען ם־ז אלזא פעהלער, ךעם מיט הױז דיעזען אין גיגעבען

 איהר םוזט װײלע ךער נאר לאזען ?רײא אײןל טען װעם נאכהער אונ קוריךק

א נאך  מיט אלײן געלאזט וױיטער זיא ?נר האט װערטער ךיעזע מיט או: זײן ך

 פערשלאסשען. גוט זיןד אונטער ער האט טיר דיא געךאנ_קען פינסטעךע איהךע

 האט וואס.זיא צײט שטיק א ניזעםין אפ הױז שרעקליכען ריעזען אין איז זיא

 גיווען דארט פילײכט וואלט זיא אונ אונבעשרײבליןד איז גיליטען אױם דארט

 זיא אז גיזעהן ארום זי־ האבען בעקאנטע איהרע נאי־ ױענדיגט ,לעבען איהר

 שפיךען נאןד אונ פארשטען צי נאןד גוט אגגיפאגגען האפען זײא דא. ניט איז

 זײא האט ךאן זיך געפונט זיא וויא םליאד ךעם אױף ביז_זײא^זעגען,געקוטמען

ט פאן זיא האבען זײא אונ דאללאר אײניגע קאםטזגע אי  ער3אז גענוםען. ארױם ד

 א ווירקליןד זאנדערן ךבקה ןקמגע שײנע, פךיערךיגע דיא ניט שױן וױיא״ .,אוי

עק פון אונ שםערצען פון איז זיא וואנזיניגע  זייא אדאפ. זינען פון ווירקליןד שי

 האבען דאן אוטזוסט וואר מיה זייןןר ארזנ קירירט פיעל אמער;קא אין זיא האבען

 צוךיק אפ.גיש־קט םענשען א מיט זיא האט םע אונ גילײגט נויף צו זיןד זײא

 שװעםטער אונ ?רוךער איהרע ין1ש האיען דא אכײן. שטאדט געבירט אידד אין

 ךא, ניט טיטעל איז.קײן איהר צי אז זאגען אללע אונ גיפירט;צופיעל.ארצטע זיא

 דארט פון אונ גיהאלטען םאנאט אײנעע איררענהויז אין אױןז ין1ש זיא האט טע

 איהר צו גאר שױן טען האט יעצט פר;ער. װאס זעלבע ךיא לאזטזגע ארוים אױןז

ש־ איבער אום געהט זיא גילאזט אפ שוין זיא מען האט ניט םיטעל .קײן א.נא  די

 דאם ווארט. א ניט ךאפיר זא:ט זיא אונ כןנייפט,דא זיא, רייסט וױל עםז ווער סען

־ אין גישךיבען האב איןד וןיא בנעגעגענט האב איןד װאם משוגענע ךיא איז  אנ

פאגג.

הױכבערג. שרה
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*( ייתוכוה עיענךע .דיא
П осв я щ ает ся  И саак у  Х ар и тон у .

 פלאגען;מ;ינע אומגליק, מײן
צמנרטראגע־ז ניכט גאר איז

;גרוים גאר לם ךער וויא איז בראןד מײן
 קלאכען זיןי איןד זאל וועטין פאר
איך.זאגק זאלז וועמין פאר

ק ךעדט וועמין פאר אוי  י אויס זיןי ךזארץ ךאס מ
 װאססער גאר.קײן העלפט מײן.פייער צו אז

 י פארגעססין צרזאו אזא גאר מען ךליא,קאן
 בלאססער, ךער טו־יךט ךער מוטטער האטמײן גערובט זינט פון

♦י ״עםסען אונ טתנהןען רוהען, גאר איןי קאןז וויא . . . 
 בלינךע א שאף א וױא

עלענךע אײן א.יחומה
!ארום נעבאןר מיןד איןי בלאנקע

 העדץ, מײן רןאפ, מײן אוי
שמערץ, מייץ וױיטאג, חײן

איהם. צו אויך שוין מיך ציט \.עס טױט ךער

 ליכט דאס צאנק עס? וויא
געזיכט מײן אױןד זא

^רבלאסט: טאג צו טאג פוץ

לעװאנךע״. ^אן^עלעױע טאלאדיע דער טיט זינגען צו *(



 מען, גײט וויא מען, לו־יפט ווי־א אוי
מעןי שטײט ךויא מעןי זיצט וויא

דערלאסט. פרן פטור שײן מען ווערט וויא
 גיטער, פאטער אוי שלאנג ברענענךין ךעם פון

 !צײט שו־ין ~ מיןד שױן ךעטע
 מוטטער שטיף מײן פון מיןד, בעפרײע

 ווײט♦ גאנץ מךבר דער אין מיך פערטרײב
 ךארט.אלײן, טאקע אין

שטײן, גרױםען אײן אויף
 יאהרבעקלאגען; מײנעװנגע איןו װעל

 זײן, קאןז ךארט נאר
• פײן מײן ווײטאג מײן אז

טראגען• אריבער פילײכט איןז זאל

* *
*

טאל אין ךאזע א וױא
געבליהט.אמאל איןי האב

;י״עךיןגישעצט פון גיאכטעט
איך וױיס גיווען מקנא

מיןי אללע.קיבךער האבען
!עצטזי איז געוואךען מיר פרן וואס זעהט אונ

אללע.זײטען פון בײלט צו שלאגען צו
;בלויט מיץ זיןד גיסט עםז רעטי יעס

פארלײטין, בושה רחמנות־אן אן מוטטער שטיף מײן
הק נישט מיןד לאזט מינוט. כףין רו
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 מיר, פון זיא וויל וואס אוי

איהרי דען איך טוהא וואס

.הויט אוב בײן נאר שוין ךאןי בין איןר , .

 ,מיך זיא זשע;אגט וואס פאר
,מיןד זיא פלאגט זשע ווארוש

טױט, מײן אויף שוין האפט אונ שוין־ ווארט אונ
!♦

*Л׳

 אײך, בײא נארזפי־עג אין

רײךי אונ אריס
А *

שאלה, מײץ אויו« נאר מיר ״ענטפערט

 איך, בין לןרבן א פאר זואס

 מיךי נאר מען ץ׳זלאגט ווארום

אללע. פרײלינס פוץ מעהר
;לייד, אללע מיט מענש ךען.קײן איןי בץ

 ;שטיין אדער האלץ פון ״לײב מײן דען איז ,

, טײך אין טרײנקען דער יהומה א מצווז א ךען איז . ♦ 

. ? געוױין פון גײן אויס איהר לאזש אךער . . 
 נשמה, זינךיגער א אויף וױא

גקמה, זײן אויים גיסט

;באזינדער יעךער א מיר אויף נאר

 פאר-װען-פאר.וואם אונ

» • * Тדאס נאר מיר זאגט

קינךער♦ אללע פון ערגער איןי בין
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 געצעלט הימלישען פאן

 דועלט דער בעשעפער אוי

 נויט, פױן פײן מיי־ן שוין ^רבליק

 נאך לאנג וויא ביז

;אך ךעם טראגען איך וועל
!כויט מיץ אױף האפט וועלכע םוטטעו־ שטוף מײן פון

ררטבארד« ג,

ה ל א ה ש ב ו ש ת ו
 יעדערי א ךאס ױײסט עס א.קבצן דאןד אין ע ‘ה :שאלה

;?םדר סךאצענט אױף לײעט אונ בארגט

 שטאק צװײטען דעם אי־יף ציממערין צןוײא װאס־ושע פאר

* .. ? גלאק א טהיר דער בײא אין מעכעל םיט ער בעװאהנט

טה•1ש קײן ניט גאר אױ ער אשכל מיט ראס טוהט ער תשוכה:
Г  I I - '  Т  • V  V •• • Т  Г т ; .

 טהיר אײן אין אן .קלינגט פןאצענטניק רער או

 פליטה מאכען צו שיױן ער װײסט

• . . פךיער אנרערער דער דוךך

געללער• ה•

! 1 г Н *€
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הײם דער פאר
I.

 ?ךיהמאךגישעךזאננשײן אין ליגט ךארט

 קלײן,;אזוי שטיללי אזו־י שטאדט, הײמליכע ךיא

 ליעבענד אזרי כךײא, אזוי אלץ גךיסט אונ

בליעבע פוןװײטען אזוי מיר ווארום פראגט אונ

 שטײן יעדער בוים \עךער

 געריםען הערצליןי אונז וויל

 זעליגקײט - ױגענד אונזער אין

צײט. פארגאנגענע - לאנג פון אונז מ־יםט

III.

 רוים, ביח.עלמיןס אין ךארט ךעכט׳ס נאר

 בוים הושענח טרועךיגע א שטעהט דארט

 אונזערפאטער׳סגראבען, צו או^דעקט

האבען. געליעבט אזרי מיר וועלכען

.IV

 הויז, פאטערס אינ׳ם מיר װען מעהר, ניט אײלט װעלכער

 ארויס, אינז צו דאנ־מאהל׳ם קוממען.װיא

 גירוםטי אונזער טרױעריג אזוי אונז קלאפט:פאר דער

אונבעװאוםט. ךינען טךעףין אונ

פײקין, אהרן משה פרידװיסק
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בריעף רחד׳ס
צו ר אי נ ( ע ה ם י מ ו ח י ־ ע ג י ד נ ע נ ע ל

:  V • Т V V

השביעי מדור תנלױן גן־״עךן
! װאחל לעבט ױריל אונ ישראל קיניער ליעכעידע אינ טײערע

Г־ Г י Т  Г * -  Т  • V I •  *  V

ה בין איןד אז קינדער טהײעי־ע סײנע אוריעכם ךאשית  גליקליןד _זי;ער ב׳

 צוא א־יר־ פון בשורות נוטע גאטט גיבע גן־עדן א אין ױיא טאקע גוט איז מיר

דזערען•

 אהן שװער זעהר אין םיר אז קינדער ליעבע אײך איןז שרײב צווײטענם

 איץד צו היםטעל דעם פין דען פעחארגען, צוא בךיעף ךיעזק אײןך געקוטםען

 אײך צוא בייעף פיעלע שוין האב איןז ש;קען, צוא בריעף א שװער זײער איז

ט אפ לײדער םיר ײיא האט טע אונ געשיקט  האט שליח ךער וו־אתם גיבךאנ

ט נישט אײןד אנ קן  כפי א־ג לשוגות הײנטעע ךיא ניט ער ̂קאן אויןד געפונען ג

 איז עם אז גיזאגט ער האט גיגעןין אײןד אין איהם האב איןד וואם סםנים ךיא

שטא ערדבאל ג״אנצען ךעם אױף גאר םענשען אזעלכע אנ א־ך ;ר  מגפ־.יװט ה

אפ איןד ביז זעלבע דאם ױװעוען יןד1א איז עש אוג מאהל אײניגע נאןד ש;קען  ה

אל געפוגען מלא־ גביי  ער אונ לשונות פערשידענע פ*עלע כןאן װעלנער ךעס־

עווים אײך וועט  איבער בךיעף ךיעזע; זאלט איה־ אונ געבען איבער בריעף דעם ̂ג

ײענק  איבער דיא זאלט איהר אײ אײניקליך אוג קיגךער אײערע אללע פאר ל

נאםען. מײן אין געריסען גיבען

 ױנגע גאר נאןז גילאזט איבער אײןד האכ איןד נןיגדעח טהײערע ליעבע

ל שום _קײן דאטאלס נאןז האט איהר - קינדער ט, ניט ש: א ע־  אךזנ האט א־הר ג

ט אפילו  נאןד לאנג נישט אז גיהערט וזאב איןז . , . . ױקענט ניט געהן ךעכ

 אן זיך האט איהר םזוטש־יען, שלעכטע פיעלע ג־האש איהר האט - טױט םיין

 איהר זענט טאהל אײן געפאלען, מאהל לעזפיע איהר ;ענט גןין לערנען געהויבען

. ציױינער א מצרי א צוא גאר עפעס שטוט פרעםדער א אין פערגאנגען גאר . . 

 שטעלט פאר גאר אייןז ער האט עפעס געסוטשיט גיט נעבאל־ אײןד האט ער אונ

 שװאכע ױנגע אזעלכע הא־ץי טערדערש אזא טיראן אזא )אןד מאכען ציגעל

(םאבען ציגעל מען פארשטעלט קינדער עךילע אונ . . . .
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ױםט אפילו זיך האט נאייעךער טאטע דער ערו םערדער דיעזען פון באלד,

גענוםמען, אפ איהם פון אײןד האבען _זײא אונ געשיקט .קנעכט זײנע האט אונ

פיעל זיןד האט איהר נאר - זײן צו דארף ^עם וױא באצאלט ערי האט איהש אוג

שט איהם פון דוםהײטען פ;על גילעךענט ים1א ךארט זאכען נארישע אינ גענא

ארק געשםיםען טאטען ךעם פון מאל פיעל זײא פאר זענט איהר װ ט - גע  א

עלב־ז מיט טהטות מיט זיןד שפיעלען .קינךער וויא ױזעהן ךארט האט איהר למשל  ק

אכק צו איהר האט — לאןד  אײןד האט טאטע דער וואס זײגערליןז אייערע ^ר

 ךאמאלסט איהר דואט געוואהנליןז געמאכט. קוקיעם .אײןז ךואט איהר אונ געקױפט

 אפ אונ שיעור א אן פעטש מיט קולאקעם געחאפט; גענוג טאטען ךעם פון

 שטאדט ךער אונטער פוםטקע א אין עפעס יאגטז פאר אײןז ערײ האט לעצט

 איז ^עם נעװאךען געךיםען אוים געגוג איהר זענט דארט פון;מענשען, וױיט

 ביז געשטארבען, ים1א אײןד םון פיעלע אויף־.זעבען ^עװאךען, תל מסש אײןז פון

 ןואט איהר געשלאגע;. צו מנוחה מקום אײן צו זיך איהר האט מיה .גרוים נאןז

צט, שטאדט גוטער גאנץ א אין זיןז  גארי איהר זענט ווײם ביםלאןד אונ ןעזע

 פראם־ אײן זענען אײנװאהנער פאךיגע ךיא ךען ,■געװאךען בתים בעלי גאנצע

 וואפ .געםאבט זײא מיט האט איהר אינ געוועזען, נאראד םאקגראבטער טער

 _זײא אונ לאפען, צוא זיף מורא פאר פשוט זענען זײא — גייואלט האט איהר

.; געלאזט איבער טוב כל פון אײןד האבען .  אן ךאטאלסט זיןז האט איהר .

ען נאציאנאלישעס א פיהרען צו נעהויבען  אײך עון איעעם האט איהר אונ לען

 אײןך האט עריגעװעזען. .קליגער א זײער איז ערז געמאבט לןטאראס^ע א פאר

 איז װעלכעז שוהל אזא - געבױעט אויס שטאט ךער אין שוהל שײנע א זײער

 איהר - װעלט, ךיא וױא געװעזען אײןד איז גוט הפרל - גיוועזען אזעלטענהײט

אט האט  שטעמ אגדעךע פון אײנוואהנער אללע נעלט, אונ כבוד פיעל גןה

א אײןד האבען  אפילן ךאמאלםט שױן זעגט איהר לןינךער ליעבע נאד געוועזען. פקנ

.גיהאט שט;קעליןז זיןד.קינךערשע אין גא־ איהר האט דאןד ג^װעזען םענשען . . 

 אונ - שטיפען ציא אביםעל געהויבען אהן וואהלטיג גרױס פון זיןל האט איהר

 אנךער אײן גאר זיןד האפען אונ געזונדערט אפ גאר זיך האפען אײןז פין טהײל א

־ לײםײטע ךיא פון נישט גאר עפעם גיווען איז ער -- געסאכט םטאריסטע ענ  ט

 אונ - בעזעצט שטאדט אנרער אײן אין גאר חבךה זײן טיט זיןד האט ןןר שען

 אהץ גיהײםען האט אונ שטוב א אין גישטעלט אן בילךער פיעל עפעס האט

. גײן ךאװענען . .  פרעםלע אין פיהרט פאר גאר אײןד ̂ער _ האט נאכהער .

. . קמיםטערם . טק נראף א איז ענךע אם ביז . מ אללע זײא האט אונ געקו
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I

 ךיא בעזעצט, דײטשליןד עפעם ^ער האט: ארט זייער יף1א אונ געטךיבען ארױס

 ערשטעןז דעם כײא נעהאלטען זיןד האבען װעלכע אײןד פין העלפט אנךעךע

 איז םטאראסטווע דעם נאןד - ניווען אררענטלץי ךיער זענען זייא םטאראםטװא

 איז שפעטער נאר - םאנן אררענטליכער אײן זײער אױןז געװארען, זאהן זיין

ש פאדלער א זײער סטאראסטױא א אײןז פרן אײנער געװאךען  זיןד >דאכט מענ

 פאיאדקעס םיט.>ײנע האט אונ .( . . .געתשעז איוזם מען האט ?נשכןע

 פריץ א עפעםז אײןד האט ענדע אש ביז שטאט גאנצע ךיא געפירט איבער

ער שוהל אייער אונ - געיאגט, ארױם ^טאט םון ט. א  האט איהר .פארבךענט. ח

אעערט ארוט שטעט פרעמדע אין זיןד עוי  גוט זענט אונ צײט. ביםעל ,שײן א ג

טק אם נאר געווארען שווארצט פאר צ ע  רחפניות אײןז אויף פאטער אײער האט ל

אנ איןד )י־ען - געקוײגען  אײערט פון געװײנט םאהל איץ נישט איהם איבער ה

שר געזאגט אםילו האט ערז - וועגען  קינדער לײטישע נישט אױף אז בא

אב נאר —טאזניש רחםנות גאר״קײן איז ה  האפ אונ - ,ענטפערט פאר אײןז אי־-

 פארט ךאך זײא זענען - סאהל א זיןז באנאךישען קינךער אז טײלא געזאגט

טק ־עם האט ^ער אונ שנל( .קינךערשץ טיט נןינךער  האט װאס פריץ שלעכ

 ארט זײן יף1א אונ שטאט דער פון געטךיכען אחים - געםאבט אופגליקליןז אײןד

ט אין ךיק צו א־יןד האט אונ געקיפמען אן פייץ גוטער א איז א ע־ אךײן ^ט  ג

 װײטער האט אוג געכױעט אויס שוהל נײע א ריק צו זיןד האט איהר - לאזט

פיךען. געהויבען אן ךאליע שיינע א

אלט האבען שכל גיווען ךאשאלסט ^•אלט איהר \ .קינךער אױ.קינךער  איהר ;ו

. . געװעזען לײט . נאר נאר . . .

 צי.קרינעןי געהײבען אן זיןר האט איהר ךעךען, פ;על ךא איןז זאלז וואם

ם אײנם - צווײטען ךעם ט־ט אײנער םחמקת׳ן פיךען א  פריץ פאךען אנדעךע ך

ס ךורך אונ געוואךען, .נטאם איהם זענטז איהר ביז געמאםערט .זיןד שטאט פון ע  ך

ע־ ארוים אונ פערבךענט שוהל דיא בערויבט, אײןד פאטער אייער פון בעפויל  ג

װאךק תל נאר אײןז פון איז ךאמאלסט טךיבען, . גע . .  צו זיןד האט איהר .

 געוואנ־ נישש, גאר אײןי קאןי מע װיא ךארט שטעדט ווײטע פרעמדע אין שלעפט

 מען האט ,געלט ךירה גע־אלטען, שבגים וויא נארז ךארט אײןד םען האט ליןד

 אײך ,מען האט וואהנונגען אונ ױקאנט האט םע פיעל וויא גענוממען אײןד בײא

 אז איז אזוי כךנדער ךען וויא אוםזוםטעע. וויא - _אײנגיבעטענע וױא נענעבען

א .נישט ! - נישט זיןד שאנעװעט מע  איז פאטער .א־יער ךעךין צוא װאס ך

..גירעכט _זץער בווךאי ! . . .
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 זיןו האט אײןד פון ברודער אײנינע וואם צײטען פיעלע גיוועזען איז עם

י - היים א פארבײנקט ^טארק  בעקאנטע אלט צו - ^ערטער היימישע דיא צ

. חבךים יוגעגדליכע צו . . . . לענךער שטאט, - . .  האגען נאר.געװאנליןד .

 .ער־ ךיא גישט שױן איז עם דען קוםםען צו ורעםין צו גיהאט נישט שוין זײא

. . טער . . . מענשען בעקאנטע ךיא נישט שוין איז עס . . שוין איז עםײ .

. פרעםר גאר ?נפעס . . ט.......................................................................  . פרעםד . אנ ק ע ב . . אונ . ךיא .

 ׳ײ"1 דער ווײגען נעזעגען האןען ברוךער אי_יערע ךיעזע וואס ליעךער שײנע

. אײןך צוױשען דא הױם נאןד.עד זעגען מאטה . .  אין .זיןז וואתעךענד .

א־ פערךארבען פיעל .זייער איהר זענט שטעט פערווארפענע פערשיעדענע עיו  ג

. רען . .  - םנ־גיש נארישע פיעל םיט אניגגעװאהיט זיןד איהר האט עפעט .

. שפ;אכען עפעםז אויםנ־לעךענט זיןז האט איהר . .  ךעם אין - אד״ג םגולות .

 ווען פערלאיען ױווזזזען גאנצען אין חלייה איהי װאלט - אייעךען אריגינאל

 ביכד אײןד האפען וואש .קמגע אײניגע אײןד צוױשען ױװען.זײן נישט .זאלען עס

דיא,נאךישק״יטען. פון נעוואהנט אפ ווײס לאף

 ._.געיואשנט א.פ _אײף י נעפױעלט אײןד בײא פוען האט .גךינג אזוי נישט נאר

 אײןז האט עסז ווער פ.;יש ךאש פארשפ־גען גאר האט איהר - שטותים אײעךע פון

טען, אײערע פון כײסען א.פ נעװאלט של אט תםהיי  אםאהל איז יאזשפאנ אין לט

 פיעל געשךיבען אן אײןז האט װעלכער ךאקטאר גילע^ענטער נןליגער א ניװען

 גאר איהר האט כוף :צום פירען זיןד זאלט איהר וויא לעזען צום ביכער .קמגע

ט, פאר ביכער ךיא ענ שע םןז א פון געלאכט האט ער באשר ? איז װאש בי  נאיי

* . . . אײערע ימנהגים
Г  Т  -  • т

 פאלל םפר שםיישען בעל אין לעזען צו נענוםען פאר גאר האט איהר אינ

אי ?זפיאבען, אונ שטות טיט טע דיא גאר ג עס  אויםגע־ איהר האט שטיטץ ב

םעל אײןד מען האט ךארט 'א,זשפאנ אין חאפט  בײנער אײערע בךאכען צוא אגי

ענ־ הױט דיא געשינךין פשוט אײןד האט טע - אופן אנדער אײן אויף גאר עפ  ל

ק געױאלט נאר אײןד האט מע . . . . דײט ךיגער פ ע  אונ עלטערין נײע ג

א זיןז ך,אט איהר ק  ױאש נישט שוין פךעגט !נא נא . . . . אייננעשפארט ת

 גיגע־ קעםט>איעלכע. דארט אײך האט סע װארט אײנעם טיט גטוען, איז ךארט

ט םון געכוזט זעלבשט האט איהר אז בען אר  איהר האט לאמאלםט אנטלױפען. י

 דײטשע;, ךיא צוא לענדער: פערשירענע אין שפרײט צוא אונ זײעט צוא זיןז

 ערזהאט פלעםיאױקעם אלם וועלכער ישטעאל העטער צום אזיןד אע פױלישע

געגוםען. איײן זיך צו אײןד האט אוג געקייגען ךחטנית אביםעל אײןז אויף ז־אןד
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 שוויגד־ םין א טאפט דעד איהר האט ישטעאל פעטער דעם ויײא ךארט

?זי א לער  גחיםעו־ א איז ̂ער אז אײנגעךעט אייף האט װעלכער צבוע׳ניק ש

ער זאגט מע םאכער .קינצען א םופת ב_על א רבי  פאר אײןד פון פ־על האט אז.

 שלעכ־ אללעם פון ראטעיןען זײא וועט אז?גר געזאגט זייא האט ךעןןגר פ־הרט

שוגענער דער אט אונ !טשוגענער װאהרער א טעם׳  דעם אױןד אײןז האט ם

דרייעט. פאר נןאפ

!פאלגען ניט נןײנעם ויילט אונ ױנגען הפקר זענט איהי■ אז ? ךען וואם

קךי־ אן זיןד צװישען גאר זיך איהר האט י_אהרען לעצטע דיא אין ען. ױב געה

ען׳  ליא ;פיהלען אױף פײן גאר אפילו געהויבען אן »יןד האםט ןשיאל ךיא ג

 אללע םנהגים פוסטע אללע דוטהײטען קינדערשע אדלע געװארפען אוועק האםט

ט .גלײןד לערנען זיןד געהױבען אן האסט ךיא טעשים פוסטע אײנגעװאהנטע  םי

 דאם רופט מע וויא צוױליזירען זיןד בילדין, זיןד פײנען, אויס זיןז םענשען, אללע

о Щ . . . ט זעהר . תא, דאם איז פ״ין זעהר טײן.קינד, « תי ש א סהיכא־  טענ

ט דיא אז וויסען דאןז םוזט דיא נאר זײןנ מען ךארף  ;תום עלענדער אײן ראןך ביז

שע אגדערע .קײן צוא זיןד קאנסטז ךיא אונ  דיר פון נלײכען, ניט כןינדער גבירי

ר גוטער א עפעםי דאןז ךאי־ף  םאר־ גאטט׳ס א ערליכער ן אײ קוםםען ארויס ח

ע !נישט גאר נאר כטיגער, ע זאגען נישט אנדערש קעןז ט  לערנען אלץ דארף ם

ײ־ גישט נאר . . . . איז םע ווער געםין פאר נישט נאי־ ^קענין אלץ  ךערוו

םששחה. אײגענער דער פון טערין־זיןז

ם זאג איןד א ם אקענען ך ע ײגער א װאס ?ןינד םײן נאר טיר זאג ך זאל־ קט

ר ךיין צוא האםטו זײן נעזוגד מיר םטו ע ד ת  איהם שענךעסטו ױאפ ו װדעלען ב

ט אזוי זיןז שעהםסטו וואם אין איהם זידעלסטו ױאם אזוי  ז איז וואם איהש, םי

ט דיא וױא חניאק א איז %ר גיאשר ס פ  ערז ?הםה, פשרה א ותם, א איהם, ת

 וויא פײנען אויס אזוי זיןך ךיא, וױא פיטצען אזוי ניט זיך וויל אלץ, גמיבט

עבאןד ם׳איז אז סיר גלײב קינד כײן אוי אד־ג, ךיא  ביטעךער א איהם אױף ̂ג

ע־ איהם איז קאפףז ךעד געלאוט אפ שטארק זײער נעבאןד איז ערי דחמנור^  נ

 איהם נײט עסזאונ טאטען דעם נאף געבאןד פײנקט ער ודײט, פאו־ זײער אןך3

שט נעבאןך ען שום קאפף.קײןז אין ני ת ע א זןר איז װאם גא מאדע שומ נןײן ל  ך

י שולךינ אזוי

א  איז ער וױא טריישאפט זיץ גוטסקײט זױן אייכאיל וױסען נאר זאלסט ך

ר םיר ניט ער אזוי װיא געטךײא, סיר ע־ דיר אמ עך אזוי וויא אוג אפ, פכו  ג

ק. נוהג ףןד אנדערש װאלסטו טיײא לער־ ןיו אפיםעל איהם גױילסט ךיא גיוו
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 ;לעביין פאר דער זאלסטו .יאהר הונךערט גוט יסלײטישען,״זייער1א אביפעל - נען

 אונ כעם .קײן םיט בײזגןײט, .קײן מיט נישט שטורדעס, םיט.קײן נישט נאר

ט דיא זידלערײא. ס ל א  פירען אױם אלץ מען קאןזגוטען ״םיט אז נןינד םיין װיםען \

ם צו דען בײזען םיט נישט א^ער וועלט דיא ,ןענעםי^זאגט בײא עי כ ז לו  איז -

קפריבווארט. אלטעס .אײן זאגט ביססען געשמאקער א

 נישט זאלסט דיא זאגען אויןד אבער איןד по זאהןז םײן ױרעלי ךיר אוג

ת גיו־עכט. גאנצען אין גאר שוין ביזט ךיא אז םײנען פ  .זײן דארף םע טאקע א

רזעלטערען,ײפאלגען1 .פײן, שײן, ןןךליך, א  !נישט אײןד טױג תםץואטע .פיעל צו נ

 וועםט ךיא אז מיר גלויב מענשען, אללע װיא .ג_לײף מענש א זײן דארף םע

שט שוין ע מאכען גליקליןד ני ײנ  דײגע םיט אונ ה^עניתים, ךיינע מיט ^עלטערין ך

ױלסט מאס /צםאטעס אונ לאטעס מײגםט ךיא ווארפען. זיןד.נישט.אךאפ פין ךיאץ

ט _אז אםת׳ן אין טאקע םשיח׳ן שױן וועסטו אויג גוט א שפךעכען אפ דיין פי

 א נישט ךיר פון פאר״לאנגט.גאר טאטע ךײן .קינד, םײן נײן בךײנגען, אראפ

ײטען, יעלכע ץד לערנען זיןו דארף מע חטה  מוזנאןד םע פײנען, אױס מע.דארף.ז

אויןז. ארךענטמכער אונ.זײן.אײן - נאןדזהײנטיגער^װעלט גײן.גאןד

 גלײבט נאר שרײבען, צו סף א נאןד אײןד האב איןז מײנע .קינךער ליעבע

אג איןך .אז מיר ־ ה  אײןז איןז וועל אלזא שפעטיגט, פאר יעצט אייןד אזוי ך

ס שױן א  איןך טביי אונ־לעת_עחה שרײבען, ?נףעף אנךער איין אין איננעריגע ך

 מײנע צוא.קךיגען העךען אױף והלאה הױם םן שוין זיןד ^אלט איהר _זײער אײןך

ר .זײט קינךער ליעבע ע ם ע ם ן מ  חאטש איןד װעל אנדערען דעם מיט אײנער ש

ם אויף האבען פערגעניגען אײך פון ע ר פון היטםעל ך ע  וועט גאטט ביז וױיטען ך

ווײזק עפעסי נאך טיר װעט אונ .?נרבארעפען אױןד מיר אױף שױן עפעםי זיך

ת ח ע אין נ ע ך ענ עב ל ע, ײנ . . . ןתומים♦ ט

 ירחל מוטטער אײער

גבריאל, םלאןד דעם דורןד פערזענדעט
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ױדיל ר׳ נאר זיןל בעטןאכט
̂ענען טענש לעדער אלס ױךען טיר  _קאלט זאןך ^יעךער בעטראכטען געוואהגט ז

 אונז צוא גיהער וואס זאןד יעךערז אפילו נײעם ר יעךע טרעפונג יעךעם בלוטיג,

 נעטט מע אלם דאן ^רשט נאר נישט ארט גחים אונז.קײן .בייא נעםט .פאר

 ערשט קרהןען ארוש אן זיןד טיר הײבען ערשט ךאמאלםט, צוא אונז בײא ךאס

 דעם. צוא גלוסטען אןז אונז זיןז הײבט פאלען פאר שוין איז עש ווען דאםאלסט

 «גײא ;וועלען אונ.קיין .גלוסטען שױן.קײן העלפט ז$ס ווען ךאטאלסט אבערז

ט1ױךעל ר׳ לאפעןזש ר ע פ ט ענ !געפלויגען שיין.איתס .מען.איהם, /
 נעםט וױא י איבײט ערד אונז פון יעךער א .ןעצט שךײעט הוטציג וויא

די פעלד, מען אנ ל  .קײן וואקםט, פעפער ןטווארןיער דער וױא־' לױפט.אזש מע .

 .אללע טיט שױן וואלטען טיר זיןד ג._ז־אכט ד. א. פאלעסט;נא, .קײן .ארגענטעא,

ײט, דיא ,קךעפטען אבער .ערד.גיארב  אײן ךיר האט טע י ױךיל ר׳ פערפאללען ,

 ג “עךן גן ױדילפון ר׳ ״ארױס ו^לויבק. ניט שױן ךיר טען щ גיפחבט, מאהל

ךעגירונג; ךיא איז גירעכט וויא אונ

א פךײא מיא יעדעךין א געבען צוא גה(1)הע בעגךיף אײן בכךי  רעגירונג ך

 ארבײט* ?נרד הןעגען געמאכט צוךיק אהךעןזי צענדלינג אײגיגע םיט אונז האט

 שלוכדי ךיא וועלכע יוךק וועגען .זאכען אײניגע פארשטעלין נוטצליןד מיר .געפינען

(общ. аак. для евр). נאמען אונטעךין 1835 יאהר אין געעבען ים1או־ האט
 כןען בעשעפטיגען אחיײט ;גרד טיט זיןז וויל וועלכער יװ־ ^יעךער 25 §

א .געןען אײן פךאשעניע א גלײןד י ד ו  זאגעןז צו האבען וועלכע נאטשאלםטװא צ

ש אונ זשען;צינ פון.אללע פטװ־ )דער..יור( 1рг װערט באלד אונ .דארויף  טשעסט־:אב

 ,קאגיןארבײטען ערד ווילען ױעלכע פאםיליען פערצינ )מסים( פאךאטקעס, ווענ-ע
קאלאניע.ז .זײער אויף ױעףען ג_עךה( געמײנךע בעזונךער אײן

 ווערט צינזשען אײניגע ?ױער פאן שולךיג איז .םאן ך־עזער אויב (26 §

פטור. אױן־ ער

^ערד ךיא (27 § װילע אס.  אױף ?גרד .קלויגען אױס זיןד קאנעןז ארבײטען וו

וויללען. זײא וויא ארבײטען

ײן םע (40 §  דער אבער ארבײט, ^ערר צוא.קײן .נײטען ניט ױךען טאר.ק

אס וויל וואס  צינזש .קײן ךארת ,ער הנחוח, פיעלע ש־ בעקומט הטוב ברצונז ך

 צעהן ביז צאהלען נישט זעםםקיאז ,קײן ךארף אונ יאהר 25 ביז צאהלען נישט

о ד. א. יאהר т
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ע־ פאםיליק דױיא באיעצט קאלאנ;ע7 אץ זיןד בײא האט עש װער׳ (47 §  ב

(Почет. Гражд). טשין א ערזקוטט
טענ־ .קײן דאםאלש דאןד האט ךעגירונג ךער ךאם פערשטענדליןז זעלפסט

 )אסונה( גאציאן איהר טון האט זיא בעארבײטען צו ערדז ךיא ניפעלט ניט שען

אי גענזנ, גאנץ ארבײטער - ןןרד געקריגען זעלבםט  טובה״ אומער זיפענדיג נ

 זיא האט גישעפטען וױגי אונזערע װארפען אוועק וױים פיסליןז זאלען טיר פ?די

 וױא אבער כן־יםטען ךיא טיט גלײןך בעפרײען זאןד ךיעוער טיט נעפריבירט אוגז

 אונז פון רוב דאש !בעג.אגגען דאםאלםש זיןד םיר ;ענען אונםענשליןד אונ נאריש

- זיןר האפען.זײא נאבהער געהיסט, יס1א אונ גענעגיצט אוים גוט זיןז האבען  ג

 דער ערדר חאט ו סטייטש ‘״פויער נאשען דעם פון זיןד אטקאזעווען רעשיט

 םיר זענען וואש קיעמער שניט דעם שםואל׳ן ;יםאװעטיװעט כןרעםער צעלנייק

 קען־דאנ צו גאט קענען ייאש םיר, ״מאקאר״ אדער ״יעוואן״ וויא פױ^רם ?גפעם

ק אפ םהלש״א םיט לםרא פלעטיל אײן ערנ  טהרם־שיף.קשיא א נאןד אמאל אוג ל

 גיטן געלט שום נןײן םאר נײן׳ ? פויערם פראםטע וועךען דאס װעלען טרעפען,

 זײער דאש האפען געניסען ארבײט דער צוא ;א זיןז האפען וואס אײניגע ךיא

ק ארבײט דער אין פיילקײט אויפ אונ גענוםען אן לעסטיג פ א  אין דאש זייא ה

 ר׳ ״דיא «ױענטפערט רעגירוגג דיא האט װאש גיװארפען. אוועק יאהר אייניגע
ר נײא הטױרוש שטואל  ןןױעטשען באנק דיא איײן הטררש בית אין ווײטער ך

 וץא אונ אױס, כחות לעצטע ריינע שפיצעל םהרש״א אײן בײא זיף מוטשע

 יאה־ז אײניגע נאןד געווארפען אװעק ערד דיא האםט ךיא וואש א^ךהם ר׳ פױרער

אר אין םאהל ױבען ^טארב ״ױא רען״  ^אר דאש קאןז םיןד אונ הונגער טאג)|
.גײן אן נישט . . י .

ע פאלגט. עני
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בילד רבינוס םשה г ״ ״ ...... :

לעגענלע

ם וױא ען גיװעזען איז גחי ט א ער,נ שה פון ך  יוךען ךיא וזאט עריווען ךבינו ס

ע גענוםען ארוים )םןיוץש עגיפטען פון אלל ע־ האבען קערזפאל ךאטאלםךיגע י.  ג

 װאס זאכען אוננאטורליכע אונד ןוינדערבארע, ךיא ךעךנדיג שרעק פאר שויךערט

 לוסט האט.פיעל קאניגען דיא פון ^יעךער אונ םצרים.געטױזן אין האט טשה

 פעררופען םלכים אכאבישע ךיא »ן אײנער האט דאנן קענין.י צו איהם געהאט

 ערי געשיקט איהם האט אונ מאלערייא .אין קונםטלער .גרױסק א זײגעם צו.זיןד

ר בריימען• איהם דאס אונ בילד טשה׳ם נעםען אךאפ פונקטליןז זאל ע עז א־ ך  ם

אןן בעפויל קאניגס דעם _געפאלגט ים1א ריכטיג האט ליער  האט טיוזע פיעל אוננ

ע בילד, םשה׳ס .נעםען אראפ געלינגט אירם ^עם  עריהאט פריידע גו־ויס טיט א

נעבראבט. ,קאנ׳ע צום ךאם

.געװעזען טײן קאניגם ךעם איז זעהן צו בילד ךאם זעלבפט נישט אכער

ם נאר האט ,ער .װיא באלד זא א  געשיקט .גלײןד ערי האט ערהאלטען״ בילד ך

שטעלענד אונ .לאנד, אין איהם בײא וואס פיזיאגנאמק גךעסטע אללע רופען  פאר

ק _זײא גיפרעגט זײא ^ער האט בילד דאם זײא .פאר אל  דורך איהם,עיקלעי־ען .ז

שען. ךיעזען םאן נאטור פהיזילאנישען ךעם בילד דעם  פערווינדערט וויא אונ בענ

ט־ אײן.גלײכען אללע _זײא פון האט \~ут אז גיװאךען ער איז ערשטוינט אוג  אנ

ער לויט ״ךאם .,ערהאלטען. ווארט  דער .ברױןז בילד ךיעזען פון פיזיאננאםיע ד

ײן; זײער סעגש ער,ז פערדארבלנ שעה א. ײן.פאל  גטםטער געלד בעל.^אוד, א א

ײא קאנען.זײןזוועלכע פעהלער פיעלע נאןז אונד ?זוױנרלער א אונ ־ ג ר ע פ  א

ם ע ענ רן א .“איהם בײא .אללע זיןך נעפונען מענעען, האראקטערלאזען ך

ער לושטױטנגז אונ צאךען .פאן בעהישטז טד א  נעשױגען: אוים קאניג ה

איז  יף1א זאנעןי צוא יוערטער זעלכעזאיהר וואנט .ױיא !^םערםידרער דאס האס.
 זײן םיט וועלט רער.גאנצער אױף בעװאובט װעלכער.איזז גאטמליכען.כאן,ז א

 וױנ־ גחיםע זאלכע האט וועלכער פאן אײן אױף אונ,ערהאבענהײט .גרויםהײט
 אונד הײליגען אײן יף1מענשען,-א טױזענמער םון אױגען דיא אין בעוױזען ךער

שאפט נאטטליכקײטיםיט .װעלכער.פיהרט םאן .קטגען  פאלק. א.גאנץ אונד.קטג

 פיזיאגנא־ ךיא םיט םאליער דעם צווישען קךיעג־ א .אנגעהויבען האט.זיף .דאנן
געני־ אראב ךיכטיג בילד דאס האט דאס,ערז ױזאגט, ךאט פאליער דער ;םען
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ע־ _זײא עיױאגנאםען, ךיא פון אװ־טהײל דעם אין איז פעהלער ךער אונ מען אג  ך

 פעהלער גאנצער דעי־ אונ ריבשע,׳ איז אירט־ײל זײער אז גיזאגט האבען גען

 .געטאהלט נאןי פינקטליןד נישט בילר ךאם האט וועלכער םאליער דעם אין איז

 האט ווארהײט, ךיא ערקינךיגעןזזיןד ריכטיג אױף גיוואלט האט וועלכער קאגיג ךער

)םחנה(. לא;ער ױדישען צום געקומטען איז איג גערײזט, ז״עלבסט ענדליןז

 איז ^עו־שטױנט װיא אונ םשה׳ן צו געקוטמען צוא ער איז םיהע פיעל נאןד

 אין דןד בײא האלט .ער וואם בילד דאם אז עחעהן האט גר7 ווען געױארען ןגר

 פעטעלע דעם.קײן אין פעהלט לנס אינ גענוםטען אראפ פונקטליןד איז האנד

געזיכט. משה׳ס וואהרען ךעם פון נישט

 געשךיגען אוים ער האצ פיזיאגנאםען םײנע אללע זענען שווינדלער י אןד

ױיםק זײא דאש איןד זעח ;עצט ,.קמגע מײנע זענען פערפיךער  אונ ניכט, גאר ו

 וועלכע צױבערער פאלשע טויגעניכטםען, בןויט, אוסזאנםט סיר בײא לגםען זײא

 ווינדער•־ גאנצעם זײן טשח׳ן פאר האט אינ.,ער גע־אלט אנסטיגעןזאוטז נעםען

^ערצײלט. בארקײט

ק ךיין א־ז ״אוטזאגסט ; א שער ;עצט צ אין  אנפאגנ דער ױאד “קאניג א־

 פאן מאליער ךער אױןד זא קלוגע, אוגד ׳פיזיאמאטען ״דײנע אנטװארט ם(פשה

םע אללע זענען זײא איג רעכט, אללע האפען בילר ךיעזק  נישט ,קענעי, גיוי

 ךער פון בין איף אוג בילד, מ־ין ריכטע איז בילד ךאס דען שוױנדלער• _קײן

ל פאלשער שװינדלער, אײן במט־גיעריגער, אײן געװארען ^עכוירען נאטור ע  ב

ר־ _מײנעם נאטור ךיעזען פון זיןך האצ איןד ווײל נא״ . . . װ. ז. א. גאוה ע ב  אי

אי דער געטאנט, גוטע צוױיגען שלעכטע אללע פין האב אונ געבויגען  בין פ

 גײסט גאטליכע א אז פארדעט האב אונ געקיטםען, גאטען גרויסען דעם צו איןז

 איז װאם םעגש דער אז ווינדער א־ז.קײן דאס ךען שפ־עכען׳ פיר מיט זאל

ען מיט ט שער א איז געבוירען נאטור אגו  ךער צי,יעי־ען- גוטהערצינער פחפ

 געגיבע; אלײן איז ערי וואם ,קכאפש ךער ה• גד• איגםטיקטײוער אײן איז םענש

ר סון ע סי ^יעךער אין נאטור ך  וואס אי־ג זיןז, .גלוםט איהם װאס טוהן צו בעל־

 ךער נאר איזט( שעדליןז איהט פאד װאש טוהן צו נישט אע גוט איז איהם םאר

 פערדאר־ שלעכטען א םיט איז ;גר װען װערען, גרױם ווערט ךיא האט םלגש

 האט ארדענטליכקײט זײן םיט ערי נאר געװארען. נעבוירען חאכאקטער בענעם

ע־ םאן פרוטער הערציגער גיט ?ראווער א איז אינ געבױגען איבער זיןד ?נר  ג

 אונ כןלוגען זײן פאר םשה׳ן בעדאנקט פמגל ריער האט קאניג װארען.״ךער

ךג אונ אנטװארט, אםת׳ן ענ ק גישײךעט. איהם פון זיןז ערז ך.אט _עהךע מ־ט בי

רויטבארד. ג.
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ס א ג ך נ ו נ ע ק י ו ג ן
)ערצײלונג(

 זיך מיט ערי האט ק. צאנצ;ע1? דער צו קומענדיג צוא א־יז^גגאהן דער

 פײנען אונבע.קאנטען איין אױןד זיייא צװישען אינ געבךאכט פאםאזשירען פ;על

 אװעק אוג גתעצט ךראשקע אײן אויף גישווינד זיןד האט וועלכער מאנן ױננען

ארײן. שטאדט אין גיפאךען

 גיפער־ אײן איז ער דאם גיװען כןענטיג איז געייכט אונבעקאנטענס דעם אין

.קראננןער• ליכער

ע !יעטצט קאמ?נןיאנ זיין איז םערקמירךיג  קורצע א איז ביאגיאפ;ע זײן א

עקכ. נאטען זײן אינטעךעסנע. העכסט נאר  זאהן אײנציגער אײן היא־ ער איז.י

 גוטען א איהם האמגן וועלכע ב. שטאדט דער אין עלטערען רײכע זײנע בײא

 חכטה איג תורה געשפיגעלט אפ זיןז האט щ װעלכען אין געגעבען, ^רציהונג

הענ דאס אונ  אײז אלזא איז ?גר אונ געװירקט וױרקמןד איהס אויף האט עחיי

 ד־עט אין געוואקםען. ים1א מאנן װננער גוטכיערציגער אררענטליכער» .געבילךיטעה

 העכסט אײן טיט הײכאטעט ער האט טאג געפװ־טס זײן פון ;אהר אבטצענטען

ט זןןד האט וועלבע פרײלין: פיינע געפילדעטע  וױיױגער נישט גיטם_קײט איהר סי

ק יאינ געליעבט פײךע זיןד האבען זייא איהם. פין גיצײכענט אױם פ א  זיןז ה

געלעבט.' ;ליקליןז

ע־ זאהן אײן פרײרע גךױםער זײנער צו איהם זיא האט ארום יאהר א אין  ג

ג^ענאנט. ױםןז איהם האפען זײא וועלכע פױךען

האםון״ יאחז השישון ״פע_קכ אז שפריכװארט אלטעס אײן שױן איז ךאם נאהר

 יןד1א עם איזט זא אוטגליק״ דער שטײט - גליק דעם אונטער ״אז הײםט דאם

 טיךאנישער דער האט צײט קיךצער א נאןד ךען גישעהן פאר־פאלק אינזער טיט

 {עםעחוען אונ ךרי־ק ןדוים פון גערויבט. אוועק עלטערין זייערע זײא בי־א טויךט

ען דאקטורים ךיא אונ געװאיען כןיאנק פרויא רין איזט  ?װײפ־ אגגעפאנגען האן

 זײנע .אללע האט אונ גערוהט נישט עסבײ_י האט גיװאהנליןד לעגין. איהר אין לען

 ענדליןז נאר טוילט, פון םרויא ליעבע זײן רעטען צוא אננעװענדעט נןרעפטען

בקיג אוםזאנםש מיהא זיין איז . . . עבלי

 יסלאנד1א .קײן זיא האט ערז גיצױגען, נןרײנק איהר זיןז האט ;אהר ?יווײא

א־ צוךיק אונ געהאלפען ניט גאר האט ?יטטלין דארטינע אללע נאר געפיחרט  פ

 דארט טאקע האט אונ גישטאו־ןען װעג דעם יף1א אןד5נע זיא איז ויײם א רענדינ

אוםגי^קערט• הײם א זעלבםט זיןד האט _י_עקב אונ נלפעמן. רוהע איהר
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 ךען ^ערווארטעט אוםגליק נײער א נעבאןד איהם האמ אהײם קוםעגךינ

איז ווערענד,ער געװאךען פערבךענט הױז זיין איז צופאל ?ליצריכען אײן פון
גיווען איז שטוב אין וואס .אללעס פערנומען האט דיגסט ײק אונ גיווען וועג אין

אנטלאפען. איז אונ זאהן אײגציגען זיין טיט

טרױ־ םופ^צעהן איהם איבער גיגאנגען איבער שױן איז אן דאסאלםט פון

 אונ געװאךק• לעצט.קךאנקז אם איז וועלכע,ער אין יאהרז אוטגליקליכע ןגריגע

קיךיךען. זיך ק. _קײן געקומםען ערז איז יעצט

 האט זיןך קור־יךען זײן פון צײט ךיא גיזעםען איז וואם^ער ?טאנציע ךער אין

 האט ױנגעל מעזעם זיבעצין. ;אהר א פון ?שכת׳ל א ױנגעל א בעו־ינט איהם

 איז נעכט גאנצע ךיא - גיבךאכט רעצעפטין ךיא גערופען, דאקטױךים ךיא שנעל

 ביםלעןז כעךינט. טרײא זײער איהם האט אונ מןשטאנין בעטיל זײן נעבען ;נר

 איהם פלײג ךאנן אונ פערבעםערט געזינד נעקב׳ס פין לאגע דיא זי־ף־ האט ווײס

עטװאס איהם זאל ער פדי פארלעזען צײטוננען ערלײא םאנכע ױנגעל ךאס
а 1 & ■ т  7  • :  1 г  т  т  1 г :  -  - » г־г а 5 •

םאכען. פרײליןז

 הארצק אין בײא.;עקב׳ן גרעסערט פאר זיןד האט טאג צוא טאג פון אונ

ימגעל. דיעזען צוא אין.טרייהײט ליענע דיא
א שטאםסט וואנען פון נאמעי( ױבנעלם רעפ װאר א1) יוםף נאר םיר זאג  אונ ? ת

? עלטערעןי ךײנע זענען ווער

ס געלננטפערט זיפצענד װנגעל ךאם האט - !הער ליעבער אןד ע  מיר איז -,

.גיכמ נאםען גאר.קײן האב איןז ךאס ענטדענןק צו אײןז שאנדע גרױסע אײן . . 

 מוטטער.געשטארןעי םיר.םײן איז גיווארען אלט יאהר ץווײא בין איןי ןויא רען

ער פאטער םײן אונ װאהל.  פערלארען גאר שוין איןר האבז דאןדז ׳נאף לעבטז אב

 נעבליבען גישט איז ערז \ואס צײט ךער פאן דען זעהן צו איהם האפענעג דאם

פערפלויגען. יאדד םופצעהן שוין זענען

 סיט האט.י^עקב י נאןד לעבט פאטער ךײן ךאם גיזאגט ךיר האט יוער

גיפרעגט. ציטטערניש
ע־ ציטטערינךג אױןד ױסף האט - גװוען אוגז ײא3 איז וועלכע דינסט ך־א  ג

ציטטערןן. מןהנךיג.י^קב׳ס ^נטפערט
ע־ לאנד אויס נןײן זענען םוטטער שװאכער סיין טיט פאטער מײן ךען ג

 פעתוסםען שמוב פאן אללעם ריגפט( )ײא זיא האט ךאן קוריד־ען צוא זיא פארע;

ענט־ז םיר םיט איז אונ פעחגרענט הויז דאס זיא האט גאבהער פערקויפט אינ
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ער פון ראסען ק ק אונ שטאז־ט ךי ו ן. אין־ ו א געוואךען עלטעריבי טזי א ס ה א ך ד  םי

ערקלערט.י .אללעס זעלבסט

 פאטערם סײן יא - ? ^לטערין דײנע פאן נאםען דעם געזאגט דיו־ זיא האט

ק םוטטערם םײן אין י^קב איז נאםען ם א  ליעבער םײן אןז ! רחל גױוען איז ג

ק אױס פליצום מגקב האט - זאהן ע ר ש ע האלז. ךעם אױף ױםף׳ן פאלענד ארױף ג

^עקג ךײן פין איןך ט ריא אונ פאטער ס עאר1י זאהן םײן בי  ךאנקע ;עצט םף,

ר  פליס .גרויםער א אונ ?זטארבק. רוהעג ין1ש איןד קאןזיעצט גאטנ« ליעבער ך

ניגאסען. ארוים אױגק זייערע פון זאםםען צו זיף האט נ^רעךען

- י ע ן י Т זעצטא Г ם י ק י ל ן א י ב ב ן צ ן א ל ר ע גוב• >פאד. וואךאנאוױצא פ

יעקיל אונ יאקיל מלמז־ים צוױיא
ס אין װאס ברודער מיר ואג יאקיל. א אר ד ה א פ מת״ דער■ חי ש הנ ה װאס ״

т  г ;  • о  I  • т י т ־ ־ т  т ־־ • : Т  т  т

 ? ך'ה1ת ךער אין שטייט

אס יע.קיל.  פיש, משוגענער א איז ך

ס ס_טײטש יאקיל. א א צווישען ךאןד שטײט ך  ךיא צוױשען נישט עיופיות ךי

ם• תי
•  Т

א איהר אױ ךיאס הנוחנת, היא יע.קיל, שוגעת-זי  אונר מין איהר נישט היט מ

ט כ קךי א צוױשק . עויפות. ף

מאגילעװספך ה.



т י י ה א
 געבױגען, ךרײען איין

אויגעןי פעתוײנטע מייט
וואלר,* טיעפען א אלן;עהי

 מאנן, אלטער אײן גײט
 שפאן, א וויא קלײן געהױכןערט אי׳ן

פאלט* אוב בעבאןי גײט

ר •י

% ■*ג־ -

 עןוואך, איז ער

סאןי א צרוח פון

 5צײטען פערשידענע אין געליטק האט ער וואס

 קעלט, אונ הונגער

וועלט, ךער פון שלעק

זײטען אללע פון ךךיפוח אונ

 שטײן, א וויא ?נלענד אוב

אלײןי אײנער גאר
געפיעל♦ מיט אלטיטשכןער דער לויפט

 שטײנער, אונ העלצער איבער

בײנער, אלטע ךיא שפאנק
צמגל♦ זײן בײא שויין איז ער פרײליך איז ער

* *
*
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ממק, זיןי אויף אללעס  גענו

געקו-מק, איבער שוין באלד נאר
 3 לײם זומפיגער דער פו-ן ארויס באלר שױן

 באלדי שױן זיך ;ןנךיגט ?נס

ױאלד, טיעפער ךער
הײם♦ א זיןי צו פאלר שוין קומט ערי או■:

רױטבארד♦ ג♦

ם ן יא א ב ל א
פײקין( ה׳ גפון

 גרעכין נישט קאןז איןי

הויכען דעם בוים צום
ט פײגעלעןי ךיא זיצען עסז ויאו• אי ;ד

 -זאגען _זײא וואלט איןד

קלאגען,;צו אויף הערט
ארטי אײער פיץ ךארט

 קלעכצען, ביטעךע דיא

 הערצעז, אייער פרן
 צו, נשמה מײן נעהמען

 אכ-קען, אײער מיט

 וואכקען אייער מיט

רוה. מײן מיר איהר שטערט
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געםט אין ױצט

פעםט גאנץ ךארט

ק:צו אויף שוין ױזערט או-נ אג ;קל

זארגען, צו אויף הערט

פריה־מארגען, איז עסי

טאגען. צו אן שוין הײבט ,עס

 אײגעלעך אינעךע
 פײגעיעך זיססע

 בלישטשיןי פךײךע פון וועט

 זינגען וועט איהר

 קלינגען,:וועט איהר

פישטשין. פרײהליך וועט איהר

*  *
*

 שטראל,לען זיןי ציהט גאתזאנט ךעם בײא

 טײערי וויא פײץ, וויא שײן, וויא

 פערפאללעןי זין ךיא ווערט יימןמײב״ פון

פײער. וויא זין ךיא שײנט “פון,ימזךח

 הערצען ךעם או־יח מיר ווערט אונ

שיעור א אז לוסטיג פראהליןי
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 קךעכצק:אללע ךיא ניט שוין הערט איהר

מיר♦ פו-ן גיהערט האט איהר וואס

 שײנע ליעדער זינגען שו־ין הער איןי

 נשמר״ מײן ךער.קוױקען וואס

 ױיבע־ קלאנגען זיססע שטיממען
נחמה♦ מיין איז ךאס װאס

 .אויגען, ךיא אין ליכטיג מיר װערט ,עס

 בליהעןי בלומלעך ךיא וויא

 לײגען שלאפק ניט שױן מיןי וועל איןי

פליהען♦ פײגעלעןי ךיא יוען

מק, גאטטעם מיט א  נ

 זאממעןי צו• זײא מיט

 ;לאנד הײליגס אונזער אין

 לעבען- גאנצק מיט׳ן

 שוועבקי איך וויל

 עזטאנד, אײביג איק האבען

 ברוךערי מײנע מיט שוועסטער מיינע מיט

 באנאנד■ גײן איןי וועל

 לירער, אלטע ךיא איןי מעל זינגען

ױאנד. הײליגער אלטער ךער בײא

מירםקי♦ שמעון
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*( אתרןיגים פון.קאךפיךער טעם ךער
 ןשורוח שלעכטע ךיא

יךיעיח טרױעריגע

ךם, ^לילוח וועגען.קארפיךער

 שלאגט מע קלאפט;מע

יאגטי מע אונ טרײבט מע

סם♦ א ,קערפער מײן צו איז ךאס

 גו־ט ניט מיר איז ̂עס \ שלעכט

 פלוטי ארײןךאס קאפזאין איז ,עם

 גיכעלי ךאקטוךים נאןד גוואלד

 רחמנות מענשעץ האט

םכנוח אין בץ איןי

זיכער. נישט לעבען מײץ מיט אונ

 שנעלל מענשען הו־יז דיא

בעפעהל, מיי־ן טוהן לויפען

 שרעקי גרעסטין ךעם איץ יעךער

 אײנער.געקוממק איז לעצטען .אם

גינומען אײנגעמאכץ אונ״אביסעל

מיר פון אלעק♦ גיגיפען אריין מויל אין סלאי-

с שךיבק האט ערי ,וועלכען יהל׳ר ה׳ פין שיר ךעם אױס פךײא איבערזעצט  ני

ם אין ע א װאם יאהרז ך גיױק. קאו־פיזאין ױךען זעגעןכןעגק פאגךאמען נו־ױפע ךי
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 אסאןד ,ערגער נאןד גװאלד ,»אױ

 פאך, הובדערט מיט

אס איז וואס  טעם? א פאר ך

ביטער גאר שלעכט אוי

 ציטטער איך ניט, לעבען מײן אויף גאר קוקט איהר

סם, אײן גאר מיר גיט איהר

ס א  אחרויגים פון״קארפיךער אײנגעמאכץ ךאך איז ך

 הרוגים יוךישע יעצט זיןידארט װאלגעךן וואס

 רוצחח, גרעקען־ביד ךיא האפען ״ערמארךעט וואם

 מאכען, גירכה א דארויף ךען מען מעג

 וואכען, או־יס גאר דאס ךאןד מען ךארף חזיר וויא

ער וױא הנךחח♦ עיר אײן פון איז ךין ך

)ראםםיאן« מאגילעװסקי. העשיל

אונטערשיעד ךער
 פאן זאהן א גריויםע^געועלשאפט אײנעם אין גיפרעגט האט וויצליננ אײן

 פאן אינטעו־שיד דעם .ויאגען איהם ואל ער באנלןירער רייכען א

 אנט־ צו• נעװיסטוואס ניט איהם האט/ער ואטירליןד ביסמארק. אונד איהם

 האט ״ניסמארלף געואגט האטךער.װיצלינו. ןאגעןזאיחנען איןדמעל ווארטען•

י , • לעפען רייכעס.טארטע האבען:אײן אונר״זײא לעפק,זטהאטרייכעס אײן

מאגילעװסקי♦ ה,
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ר ר ע ד ע מ מ ו ▼ י ז

.1

 זוםמער לויטערער דער פײנעה ךער האט בעךעקט

 ,טהוללען דיא אוגד פעלדער ךיא ןערג, דיא

 בױםער אללע אױף ?לעטער גךונע ?װײגק םיט

נןריםטאללען. העללע וויא אזױ בעהאנגען

•2

 טײןד ךעם פרן בךעג ךעם בײא װערןע ױנגע דיא

 ;רײנע ךיא הויכע ךיא םאפנע ךיא

 גלײןד אנגעטוהן האט גןלײדער ^ריגע אין

שײנע. ךיא זליט זוםטער ךיא אללע זײא

.3

оут העלל, אונ ליכטיג איז 

 שטעלל, אונד פלאטץ יעךק אױף

 בעזונדער״ ױגדק אין נך_ײעט העךץ דאם

 זינגען פײנעל דיא אױןד זואלד אין

 .קלינגען שטימםעם זיססע זייערע

װאונדער. גאטטעס גמיס׳ע ךיא דערצעהלק זײא

.4

 קוסםען ױעט עס אעז: םתיםט האפנונג דיא אױך זא

 ^עזאנג אוג נ^ײד זײן םיט פריהמגנ אעזער אױןו

 *יןלוסען פערוץעלקטע ךיא שפראץען וועלען דאםאלס

א פעלד פךימנן דעם אױף אונ .זאנג גאלדענע ך . . !

מעל•1ב משמ



 צױא ליטעראטװי עברעאישער ךער פון בךיעף א
פךײנד בעסטען איהר
(“בלומען ״בו^קעט דעם רוקד )פערוענדעט

ר ע ט ס ג י ד ע נ ר ג ר ע . ה ־ ז. ק ק צ א ס ױ !ו

 טובים מעשיים אונ צרקות ךײנע טיןד. וועגין םיהא פיעל דיין בעטראבטענד

 געטײנע מײנע שטיצען ךײן לאנג, גאנץ פין שוין פיר טיט טוהםט דוא זואם

 דײנע צוױשען שפרײטין צו אונ פערגכעססערען םיןז שטרעבען ךײן אונ שרייבער

ד ע חד  - פען ךער מיט אונ געלט מיט טוח אונ כח מיט הארעװק ךײן ,ב

. נעבעןז ציון שיועסטער עלענרע מײן אונ מיר װעגען .  מײנסטען אט אונ .

 ערװעקט מיןד האט ,“״השלח דיין אונ ויענען אוניערט פון מיהא לעצטע ךײן

שאוקע איןד אונ לףמט; דיר לויט ךיר נאגראךירען אינ ךאגקען אפ ךיר  ךיןד בע

ר ארלער אײן טיט אלזא;עצט, ע צ י ט ש ר ״ ע ר ך ע ש י א ע ך י ג ד ע ו ט א ר ע ט י  “ל

ח ןפא שנור אײן אױף טראנען דאט זאלםט דוא ו כ י ר ם א י מ ם י שלןי צוט ו
г т־ • т ־ : ч

ע מײן פון :צײכעז ב ע ר צו ךײנק אונ מ ארךענטמכקיייט• אונ טךײהײט ךײן פיר ך

ליטעראטור. עברעאישעײ א ך פכײנלין רײן מיר פאן
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ז גענעוען טאטע ךיא האט טאטע ךער
״( א ס ) שי ײלוננ( םאט־רע צ ער

1̂״טרא; שטאדטיל דעם נ«אן געסליןד שמאלע .קלײנע דיא פון אייג׳עם אין
 דער גײא באלד שוין איז ךאןד ך?ר וועלבען פאן הײזעל ■אלטעס *קלײן אין

 יאךיגער גײנציג א וויא געהאט פנים א האבען װענד דיא אונ געליגען׳ ערד

 פיםעל אײן װעלכעם טישעל הינקענךיג אײן בײא ;געכױגען ךרײען אין זקןז

 דיא פאן ארט ךעם אויף אונ געבונדען אונטער שטריקליןד מיט גיוועזען איז

 אונ שטײנער צ;געל, געשפארט אונטער גיווען זענען פיםלאןד ךרײא איבערי^ע

 בעשטאנען איז װעלכע באנק .אײנפאכער א ארף ;.קארטאפעל מיט פעםילז א

 צװײטער דער ןאונ בעט א אױף געשפארט אןז עקז אײן ברעט גרױגע א פון

ט מילטער .אײן .מיט ,געשפארט אונטער צ  פער־־ מעקלער ךער ר׳.געציל .זיןז -.זי

 גיאבאק אפישקעלע ,“״םדרש א אפפען איז אידם פאר טחשביות; אין טיעפט
 זײט. צוױיטער .אין.דער נאז.טיכעלז_פעושכאלצען רױט א אונ _זײט; אינ.אײן

 אי? ער - ניכט מדרש בײא.קײן גאר .יעצט דאלט נעציל ר׳ _אז לאנטיג איז עם

געךאנגןען. אינטעךעםאנ_טע אנדעי־ע אין גאר פערטיעפט עפעס

ארײן איז .גענענדיל סאביע פרױא זײן אונ געזגפענט זיןד האט טהיר ךיא
געקוטסען.

געהױ־ אן האט אונ מךרש צום געטיהן חאפ א אלד3 זיך האט געציל ר׳
ננון. געוואנליכען זײן יף1א ברומקען בען

ז גענענדיל סאסיע  װאס נאר ווילענד אונ ן געסאפעטיאפ אגיםעל האטױן

ױס הײבען אן  קללות פערשיעדענע טױזענטער איהךע געצלין אױף שיטען א

 גיכען _אײן פלוצים דאט געציל ר׳ אלם אױ, שטיעער איהר װיא אונ.זידלערײא

 פךיי- א מיט איהר צו געװענדעט זיןד האט אע םדרש, ךעם געמוהן םאןד פער
זאגענךיג: מינע, ליכער

 נאטור גארישען א מאל א זיןד האםט דוא ? גענענדיל םאיפיע דוא הערםט -

גיןך י1אז ױיא אונ לעךין/ אונ זיטץ איןד וואם פאר זיךלען אונ טיןד שעלטין

אז “שלי צדק ״בהז ךיר איך זאג זאגען נאר ארוים; נישט( ארײן טארק אין
 ויזורה דער אין געפונט ס_ען זאכען טײערע א פאר װאם וויסםען זאלסט דוא

א וואלסט א גיגאנגען, מארק אין ווײניג גאר אויןד זעלבהט ת  בעסער מאלסט ת

 ךיא - וױנדער פוילע זײנע אונ ^תיסקײט גאטט׳ס הערען אונ ךצען וועלען

יעצט למשל אט י . . אד׳ג אםוראים אוג תנאים אוניערע אסאליגע פון חבטות
т • י י ז ו г т ל т : ז י т ר •т ־ V זו י
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 -уз נישט מאל .קײן גארז האב .איןד וועלבעם נײעם א גאר ױלעךענט איף האב

ס אונ .װיכט/ א בנאמנות. געוועשען וויא זייער אונז פאד איז ך

 זיא האט נאכהער אונ געהיםט״ אוים גוט גאנץ זיןז האט .גנענדיל םאגיע

 אײן גענימען האט אונ שלשלח, לאגגען א מ־ט היסם לעצטין ךעם נעטוהן

 שײלען געצלען געגען געזעצט זיןד האט אונ ארײן, האנד אין נןלינגעל אלט
.קארטאפעל.

 זײן פיהךען געהויבען אןז געציל דאט - נײעס א בנאםנות איז דאס נא -

 אזעלכע^עלטעךע פאר לטשל אטז נישט. ^רונר גאר.קײן האט תוךה ךיא - שמיעם

ק קאןזגיזאגט ם׳^טײנם וואם ,זענען םיר וויא מענשען  יף1א לעבין רער זיןד מ

ר ע טו ;ענער אױף אונ וועלט, ד על  איין וויא טען הארעװעט וואך גאנצע א וו

 א־בער נאןדזוױיסט ױער אונ נישט, ע:סט דער טע נישט, שיאפט דער םע עזעל,

ט זעגען טיר װיא פאלק פאי־ אזא אט ? זיין ם׳וועט וואם יאהר העדערט  דיא גי

שה מזךה  ;יטליכע אין באלד אונ גטי־ן זיןד .זאל מע - צהז^לוגע.ע א גאר הקח

ם טאג ח א־ איז ךאם האפען׳ חתונה ווײטער קע״טא א ױםע פ ע־ םצוה א.גר  ג

 פער- א פשוט דאם דאןז א־ז וועיט דער אױף אונ וועלט, .ןענער אױף רעכענט

עניגק  וועטשערע גוטע א ש;אפט, אביםעל עןפילק, זטר - ?לי חתוגה, א • • ג

_עךן... _גן טעם הבא, עולם מעין פלאים׳ פל״איי דאןדגארזאיז ךאם חלעבען אד׳ג

 קלינגעל דעם מיט ,קארטאפליע ךיא געלײנט אװעק האט גענענךיל םאפיע

ךצען. געבריבען פערשטײנערט וויא איז אע האגד דער פון

 זיצען אײן ני־ט גאר טיר לאזט היס פארשאלטענער ךער י1א !הום ! הום -

 װאס :טפי י הום הום! - ראזגאוואר איהי געהוירעז אן גענענדיל סאםיע האט

 יגט 'א דאם זאגםט ךיא װאם רעם קעגיןזא י אזי - ואגעףז געװאלט איך האב

 ךין אוגזער בײא - רײד דיא םאר שטךאפען ניט זאל גאטט - דין אונזער בײא

 װעט ̂ער אויב איהם צוא ארײן גייא נאר פ־יװ גט, א םאכען טאקע מען נןאן

א אונ )סופו־( שופר ךעם נאןז אהוץ טזאג פינפעךיל א פאר חאטש געגין ךיר  ך

אל ם׳װעט >שטשים( שעמאםעם טיט קאסטעןז אפ ך גאלד. אגךיךע.

 טיט פערײםען, נישט ערז וועט טיר \ נאר א גאר טאקע ביכט ךיא אי -

אפ. אללעם דאס איןד טאןז ךרײעךיל אײן

 נאכען הערין ה^דלה אונ .קידוש ערשטיןי ךעם איןך מעל זשע וויא נא -

? געכטיגען איבער נאכט ערשטע דיא אפיט איןד וועל וויא אונ ? גט

ם אטז - א א דאך איז ך . ? הײםט וױא יודענע. א טיט לעדז י מעשה ךי . . 

...........נךאיוע; חתונה אינזער פיר װעלען .אבענד אײגענעם דעם טאקע
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 נןמג ךאןל ביםט דוא ,_זײן טיר - י הום הי־ם. !הום - זאלםטו געזונד אי -

 וױא גערעגט מאנןע דוא ביסט אזױ אט אלקים(, םלאף )א אטאלכעלעקים װיא

 איןד װעל חאלאט ךײן אהער ושע געב טא נא ן טאכטער ױדישע א בין איןד

 טיר װעלען )כאװ־( כא;אר מארגען אינ . . . פערעכטען צױא אגיסעל איהם
פ־אװען. אפ ךאס

 אונ גיגעבען אייעק חאלאט ךעש מינע פרײליכער א מיש איהר האט ^עציי

גאםט. ךער אויף ים1ביסעל«א״ א זיןד איז
ב א אע ךײנק -  דער אױף שפאנינךיג א־ום געןייל זיןד טראבט השי׳ת מי

 .אביסעל איז ךאם !װערען פטור ךײן שײן, איהר פין איןד וועל אטירא גאסט,
. שםה .יםח ארורה אײן . . .

*
-у. -׳י-

ךאןז, שטרױענעם א אינטעי־ שט־בעל אלט אײנגעהױקעי־ט נןלײן א אין

 ךיאיי״אימילקים אויף פעי־בונךען, גארטלען ךיא מיט טענשען אייגיגע ארום גײען

 שווער סיאיז או פ:יס גאגצען רעם א־בער געךיקט אראפ טלתים צעױםעגע אלטע

.געחערען זײא געשלעכט אײן פער וואם גוא ערקענין צוא . . שאקלען זײא .
--------הוױת אללערלײא מאבען אונ זיןד,

המדרש. בית טראנ׳ער דער איז דאם
т  :  т  -  г  т :  г  • т

 לױצר-איןד גךולה לתת הער א נאד קוט ;צחק “הפל לאדון לשבח עלינוי ,־-

 נאר הער - ולא הארצות פגױי עשנוי שלא בראשית - זאגען צו .עפעם ךיר האב

 בםשפחות שישנו - טאטען דײן םיט געשעהען נײעס א עפעס.פאר דאם איז וואם

ען- װײב אנדער אײן עלטער דער אױף גאר דאם װיל ער - שלא האדם־ מ ע נ Т*1 т ז т г —  *  -  I т Г V 1 * Т • Г  V ׳

עם בײא גיהערט היינט האב איןד - ואנחנו הםונס, כבל וגוךלגו כהם הלקנו שים  ך

 נא האלען. חתעה הײנט טאקע וועט אינ טוטער ךײן םיט זיןז־ גט ער אז דין

צהת. םיט אװעלט נא!
Т ־ т  г

ש־ געזאגט שםש דער שכנא האט װארטער ךיעזע ווע־ זאהן א געציל׳ם ן ט
 דער מיט אינ יד״ של תפלה ךעם נילײגט אפ האנד אײן םיט האט ער ךענד

א־, ךעכטע ךיא גענרײועלט צװײטער  ךאט געבריםעלט מױל דעם מיט אונ פ

ךאװנען.
 ןןרױעקט וויא ?יןז ער האט נאכהער פלרטו־אבט, ביםעל א זיןז האט משה

:װערטער ךיעזע סיט שטש צום זיןד געטוהן ̂קער א אינ
צײלט דער אונ ךװענט ,ער I כפזךים ךײנע מיט דיף יוײםט טײפעל ךער
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 נאןד ךער טלית דעם אפ לײג אונ אפ״ גיכער נאר ךאווען ;אײנעם אין אללעם

ךעדםט. ךיא יואש הערען איןד װעל

געפאלגט־ שכנא איהס האט אױם װײזט עס װיא
т : ־ т ־  »  т

 שכנה׳ס העךענךיג אויס גלגררפען אן םשה זיןז מעשה?-האט דיא איז י1אז אט -

 רײןואקער ךיא הולטײקע ךיא כלבתה ךיא אט ? נאר אזוי — תו ביז א׳ פון ספור

 ךיא אט צ;ער ליכט דעם שיעפטיל כײא אײן שטײט וועלכע .פאךיקהאכערין׳

 אזױ« ארט? טוטעדם מײן אױף /3וױי צװײטע טאטינם מיין זיין ךאס וועט
 סאםען דער אונ ? האנען חחונה איהר םיט גאר ךאם ער וועט נאכט בײא וזײנט

 ךיא אױף זיןז לאקאטעט ער איז, וואם !װאספער ךעם אױף װיא לאזען איבער

 גישט עפעםו איןך בין וױא אונ נא האט? שלעפערין ךיא וואם גיללען עטליכע

!ױשט נאןל ךאם לאז דער איןך כןשה״

 אונ ׳דעט1געסז אפ ^עפעפ וױילע א.קלײנע זיןד חאבען שכנה׳ן םיט םשה

 טשעךיךע א אוג טהיר ךיא זיןד _עפעגט פלוצים גײן. ארױם געוואלט שוין האבען

געשרײא. א טיט ארײן לויפען ױנג_לאןז

 אײער גיגט אפ שוין זיןז האט טאטע אײער ? וױיםט איהר טשוז ר׳ -

 ע; ע !ױדענע אנדער אײן מיט הארען חתונה הײנט טאקע וועט אונ םאסען

ע ע ױכער נאר גײט ;נאר רויפט !םשה ף ע !ב !הורא־א־א :בע ע י.

ת פון געךיקט ארוים הײט פערשעםטער זיןך האט משה  אוךעק המדךש/ בי

ציער. ליכט ךעם שעשטיל צו לויפענךיג

שטוב. אין ציער ליכט ךעם שעפטיל בײא

ם געגרײט, אללע טישען.זענין ךיא ת שען פיעלע זיטצען זײא א  .נקערין טענ

 צימםער א אין אקעגין ציוײטען, דעם נאןד אײנם אכײן םױל אין גלעזליןז ךיא

 ,אבענד• נײן שױן.זײגער איז עםז געקלײרעט. טוב־ךינ ם1י וױיבער פיעלע זיטצען

ש כלי ךיא ש, פאר .זיןד ךינגען שךײען, קי  פאר זיך זםר.קריגען פלי רח׳

א געהאלט,י דיער די נ.  םע ווען אז אײנם״ בײא האלטין.זיןד .זאטען צו .אללע או

 חופה דיא סען בםזומנים-װעט ױאנד ךער אױה דיערם צײלען אפт ניט זייא ײעט

פראווען. .נישט



ךרכים״ גךױסע אין ארײן זאל עס לאזט דער ניט געציל האט געװאהנליןז
פערגלײכט. ארפן ארךענטליכען אײן אױף אללע דיא טיט זיןד האט אע

 האט סע אונ נגון, געװאהנליכען ךעם געשפילט אױף האבען זםרים קלי

!געשיהיט אװעק היפה דער צו פא־ק פאר ױיע דאם למ;ל

 גןײן נישט דאןד איז עםי ךען גענאנגען, צו שװער ניט אױןד אױ חופה ךיא

ײז ^תו ר-  טאלקא־ אונ לערנען ז_אןד יעדער יף1א ךאדפען זאל םע וועלכע - בחו

 געשטאגען חנךה'נ;קעם וױיסע דיא שױן זענען ארום מנוטען א״גיגע אונ װען.

 ךעש פון רועט עם ווער זעהן צו אום ט־יךען אונ פענםטער געצ־לם בעלאגערט

טרעטין. אךיבער שוועל דיא שךיער זײן ;ליקליכער דער םאלק פאד

היכראי ^טימענךיגער פופנציג אײן העךען געלאזט זיןד האט באלד
אךײןי פר;ער איז געציל

 ךער רזאט מע װען בעוואױען '1״עולם דער איז פערוױגדערט רויא אבער
נײען. ארײן געצייס םשה׳ן זעהן

 .צוא גײענךג צוא גערופען אןז טשה זיןד האט י טאטע ךיר טוב טזל -
 - !וכבוד עישר אין איהר םיט יעלטעךין זיןד ;אלםט .י .ריד טוב םזל - געצלין

 נייעם צום ווענךענד.זיןד גערופען אן זיןל _ער האט - ו מאטע אױןד ךיר טוב מזל

 אײןד טוב םול - טוןד דעק אונטךין געציין נעבין גיזעססען איז וןעלכע װײב
 נארישקײטען אזעלכע ױייטער שױן זאלט איהר גאט גיבע עלטעךין! ליעבע

!טװזן נישט

 צוא איהם האט אונ דעסטוןד ךעש געהײבען ארף האט עענליל סאםיע

ועט. געװינשע ךיק

— !גיכער ראטעוועט !חלשות טױט חלש׳ת״ נעציל ראטעװעטי גוואלד -

 מיט זאמען צו עולם דער קולות. פיעלע פ־ן געשךײ אײן הערען געלאזט זיןד האט

 אונ גענימען ראטעװען צים קיעפטען אללע מיט באלר זייןד האבען משה׳ן םיט

נעךאצעװעט. אפ קוים געצלין האןען
 פעךװיניערט הינלעדיגער דער יחיאל האט 7 אזיינס אײןז דאם איז וואס -

 אײןד דאם איז וואס - געקומען זיןד צוא ביסעל א איז ערז ווען געצלין געפרעגט

געשעהן; אזױנם

 20 !שלאנען דער םיןד האט אדינער !ברורער נישט שױן פרעג אי -

.!.קארבען 20 י1א !געקאםט אפ טיןד דאם האט נןארבען . . .
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 גע־ בטרן דער שבנא־ליב האט דא עפעם דוא טוהעםט וואם מאשקע -

̂עצלין צ?א געהעגדיג אליין פערװינדערט םשה׳ן פרעגט  װעששערע-, דער אויף ג
? הער א קוטםטו ױיא ? דיר טיט ^עפעם דאס איז זואס

 דיא דא־ האט טאטע דער נישט, גאר דאם וױיםט איהר הײסט? וויא -

.געניםען טאםע . . !
 טאטע דער אװי? קול,געענפערט, בגעטות׳ךיג אײן פיט לײבקע האט ? אזוי -

. ? גענוממעןי םאטע דיא האט . ! .

פלאט אליעזר

/ ■י-?

פראגעף
г) ךער אץ גנכ ךער זעהט אןיוי װיא 

גנכות.פראװעף וײנע אללע פינסטער

 הארצען אין ויןד מען שלאגט װאחם (2

אשמנו? ןאגט מע װערענד
Т Т V ?  V ־

? גכיר ךער טריויעריג אױ וזען (3

 א אין רא איו גכלעטער פיעל װיא (4

? םןד

 שטײען נאך ךארף טעג פ;על וױא (5*

? וועלט ךיא

דער װאש אויוינס דאם אין װאם (6
V Т  Т  * Т

 ךער אונ דאס, האט געמײנער

? נישט דײכער

אנטװארטען
 הי־ ראם בךענט גנב א איויף װײל (1

איהם איז װעלט דיא ואגט טעל
?  Т  V

ליכטיג•

 ױאס זין אין נישט האט מע ווײלע (2

רעדט, מיױל ראס
Г  Т

 דינט פאר גכיר ־טעך2 דער ווען (3

געלט. פיעל
г

סטרא- פיעל וױא פיעל אןוי מאל 2 (4
: • т

)וײטליך(• ניצעס

 פיעל װיא פיעל אןיװ אקװ־אט (5

נעכטי

דלות• רעם (6

בערינשטײן אלכסנדר



«לױתן ךעם פון ניכט.עסםען ווירד ווער
גאנעקדאט(

גביה א קמצן גייאססער א

:איקלוגען צו מאהל א געזאגפו האט

 מיר ענםפעריי ךיך בעט איך

:פהוגן שאלה מײן אויף

 איעךער ךאןד ווײסט .עס
לךנד״ קלײז א אפילו

 פיבער, אין פיש אז

 אומגעזונד. איז ^ססין

מח׳ן, וואס ךיא ;עצט:עבאך

.אומגליק ךיעזעז פמ פוז.קדחח . . ; 

כןאנעז,עםסעז, ךעז וועלעז.זײא

♦ ♦ ? שטיק א לױחז דעם פיש ךעם פון

 - רעכט גאנץ איז שאלה ךיא -

 קלוגער:ךער געןמטפערט איהם האט

 שלעכט גאנץ איז זײא מיט

 ;ברוךער ךיר מיט יך1א אבער

 װעלכע קמצנים גביךים אללע ךיא ךעז

 דירוח געמענעלטע אין

חח גרױם איז לעבעןז אונ בעוואהנעז  נ

 ךא טױט ךעם נאך איגנער לאזען.זײא

^שירות גאנץ זײער

בלומען מקעט ?2
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. מיט.קרחח זײא נעמען הין א . . 

 דיא.קבצנים אביונים דיא אבער
 גרוב אין ניךעךען וועןריא

 פנים פךײליך א מיט זייאאהץ קוממען

שטוב♦ איז זײא לאזען ךאס״קדהח״ אונ

געללער. העניך

יאהי־צײט דער
 וױנקעל, א אין ךזמדךש ביח אין

 געשטעלט, איועק איןד,זעלבסט שטעה

 דונקעל, ביען איןד לײכט, איןד

 וועלט. יענערז פון נשמה פאר.אײן

 צוא ניט אײןי רוהרט איןד בין הײליג

 ארויף אונ אךאפ צאנקען מיןד לאזט

 רוה מײן שטערט ניט י אװעקט !אוועקט

ן מיןי לאזטז ע נ ע ך  םוף. אין בױ ב

 טויטעץ, ךעם פון אזכר איןי בין הײליג

נשמה דיא מיר ארום סישפרינגט, םיטאנצט,
т : • ־ 7 • : 7  т

 קנױדטען אללע אויף ארום, אונ ארום

נחמה. אײן טױדטער ךער געפונט

פאד. קאסענעץ אוים גאלדמאנן ישראל
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י• צײט הערבסט ךיא
פרוג( ש. כפרן

שטערק־רײןד, אן ווינטין אן נאכש ךיעזע

 שאטען אן נלאה1 היטםעל אהן טאג הערבםטיגע ךיא

 גלייןד ריכטיג זענין ו פרײנד ליעגער

; :צייטען פןרוױגרי^ע עלענךע םײנע צו

ט הערבפטיגע דיא אין אםאל עכ  נ

אנ איןד ליבל'ןז וויא ט באלכןאן דעם אױף ה אנ בי ר ע  ! פ

ט געקוקט  גיקלערט אונ אייגען ךיא פי

נא:טי..״ פ־נשטעיער דער אין געקוקט אונ פערטיפט זץד

 זײטען אללע פון םיר איבער װאללןענס שרעקליכע ךיא

 וױלדער א גארטען זיפצענדער א םיר אונטער

 ווייטען דער פון טהולען שטײנערנע ךיא פון

. נעפילדער פיט רוישען ךניעפד פון חוואליעס ךיא . .

 ש־־עק טיט פיעל איז נאטור ךיא אונ

 איםעטום; טוטעלט עם שוויגךעלט עם

 ^ךעג א אן וואלקענס שטיינער, וועלדעה

אי־ום.... אונ ארום ווינטען רױשענךע אונ

 הערךען זיןי לאזט .ע־ם וועקט, עסז רייסט, עם

 ;נאכט ךזעזער אין כןלאפפען הערצענס ךאס

 קטעךין צו שטילכןײט דאם אשטימטע קול א םיט אונ

מאבט... .קײן בח, .קײן לןכאפט, כןײן הערצין ךאם האט
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 יראה ליא פחד ךער הערצין אין ןעװאקםען

עם םײנע שטארכןער־פון נאןד נאר תנ ט  .קךינגען דאם ס

 לירע טריױעריגער געױאהנליבער טײן אויף אונ

. . . .זיגנען ליךעלע פיין געהויבען אן םיר איןד 3ךזא

א יעצט ער3א  הוילע גאסםען ךי

 שטום״ וױא מענשען ךיא לײךינ לעהר,

ט שטילער דער אין אנ  פוילע שנײען נאר נ

. . . ארום. איג ארופ בילדער אוסבענןאנטע

 נאכט פײא אלײן אײנער אונ

 ?ןראבט פאר ךעזיךענץ דער אין איןז זיטץ

ע  - אריין פינסטערגיש דער א־ן קוק א

. . . . שײן .קיין אהנע פינסטערניש ךעם אין

 .קאלטע ךיא נ״אכט ךיא איז ;נס רױשענר וויא אוג

 אירע?!| מיינע פריען אויןד זא

אי אלטע געראנכןען זעגען ךאם  אלטע ג

. אליין דיר פון פאלק ארטעם מײן . . ,

* ג*:
& 1

ק אהן ווינטען אחן נעבט ךיעזע עי ט  רײך ש

 שאטען אהן בלאה היממעל אהן טעג הערבסט ךיא

 גלײןד דאןד זענען פאלק ליעןעם םיין

.צייטען. פךױעךיגע .עלעגדע דיינע צו . ,

רויטבאלד♦ ג♦ ײר זעצט איבעי



בלומען מקעט

 י פרײליןד;ענכןעלע
.1

 מעהר, ךער ךיר מיט ךאם_יענקעלי איז וואס

 נאכט, סיי טאג סײ לוםטיג אזױ ביכט דיא װאס

א קאכםטז.דיא  מער אין חוואליס וױא זידסט ך

פערבךאכט» שטענךג דופהײטען אין ביכט אונ

.2

 זאנדי ךיא וויא מ;־ר זענין כאגע פייער ךײנע

 5 געמאכט ױ״ט נײער שפאגעל א מאל אללע

 שאנד ךןרפה־.קײן בושה,_קײן קײן האםטו ױיא

לאכט. מע ךיר פין וויא צוזעהן צוא

..3

יהאט עס מאכט א פאר װאם גוט נאר בעכראכט
* Т 7 ־-־  т  т

*צװײגען פאנאטאזישע אללע .דיינע ; ♦ ♦ 
 שבט פון פאראד גרױסק ךעם וויא

פײגען. אונ באקסעי־ פרוכטען מיט.פאלעםטינישע

.4

 אלײן. זשע זאג געדאנק א פאר איזךאס וואם

 ;גילעכטער _קײן אן ניט ךאס חאפט וויא

 שטײען װאס בױמער אויף לומטיג פךײליןד ביסט

.אראבישע.ערטער אין בל;ען אונ . .
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.5

 קומשען, איױס דאפאן ךיר כןאן װאס

 . בליען ביימער דיא ךארט יואס

 בעךימען יענעפךוכטען נךט יעצט זיןל וויא״קענםטו

? צ־ען אהין הערץ דײן יעצט גאר ךיר קאן נױא

.6

 דארט.יעצט פיהרט סולטאן טדקישער דער ווען
 ;מאכט פיעל ;עהר מיט מלוכה זײן

 גישעצט .ניט גאײ אױןד דארט ביסט ךיא אונ

;מאכט. פאר ךיר פא־ איז לאנד ךאס ךען ,

.7

אײני־ײנקי דער גאר דיר טויג זשע װאם נא
Г  » Т  Т״ • г  Т ׳ I

 ;געשײנלןען בעסטע ךארטיגע פו-ן

 ! געדײנק ײענקעלע עשר״ ״חמשה רער ךיר טױג וואם

געראנלןען♦ פ־סטע ךיא אוועק ױארף אונ געדיינק

•«

.8

 ישךאלי ענטפערט_;עקב щ פלײליןי װיא נאר

 ;פראגע דיעזער אויף שא־ף אונ קי-רץ גאר

 פעטערישמעאל; מײן לצים מיר איהר מאנט דער ױאם
פ״ראגע♦ נאךישע איױגר גאנצ־ן אין קאט מאכט א פאר אונױאס
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.9

 פוםט, אונ װילו־ וויא אללע גישט ךען איהר ווײסט

 געוועהן ןאהר פערציג פאר איז לאנד דאם

 מיםט בערגלץר נאר פעלךער ךיא ווילדיט .פאר
;עזעהן. פאלעםטמא אין ך־אמאלסט מען האט

.10

 ױזעהן, דארט מעץ האט װײנשטאק אײנציגק כךין נישט
 ;מאראנצען אונ לימאנין אתרוגים, .קיין

 שטייען הורבוח נאר טךיט• אונ שריט ;עךען אויף

גאנצין♦ אין לאנד ךאם גיהאט פניפ א ךזאט םדום .װיא

.11

ם פלעכטיג וױא שײן וויא אונ א  יעצט איז לאנר״ ך

 פארקליבק זיןד.אךזין האבען ױךעליןד אונזעךע זינט

 באזעצט* ברוךער אונזעךע ךארט האט .זינט,ראטשולד

גיגעבין. קאלאניעסז ךארט האט.זײא אונ

.12

 צײט יעצטיגער אין ךארט בטען עסי קונסטליןי וױא

 פתכטען בעסטע ךארטיגע אללערלײא

 וױיט גאנץ פון אובז שץנט פאךאךיז א װיא

גארטען. געטליכער ליבליכער־ טײערערי ךער
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.1 3

ס א ק ך ב א  צײכען נאטירליכען א ױדען מיר ה

 שװינךק פאר ניט נאןד איז האפענונג אונזער אז

 ךעםװײכען פירישען ךעם וױנאגךאדגיק ךעם מיט גלײןד אונ

ווינךין. אללע פון װער־ען ^רפןישט אויןד נאך מיר וועלען

.14

 אמאל. רויא גאר בליהען הייבען אןז נאןי אונ

 ;וועךען נאןי פאלק מעכטיג גרױם א

 ישךאל־ ליבער י גאטט ךיץ נאןד לעבט ״עס

טךערין. דײנע זעהט זיפצק ךײנע הערט וועלכער

 .רױטבארד♦ ג♦

טךערען ביטעךע ךיא
עזרא( אבן עאןז

 ק אונגל גרויס מײן לױט ווען

 רינען, טךעךען מײנע זאלען

 פוסס מענשענס קײן וואלט

 ;געפונען ארט שט;קעל טרוקען .קײן

 גישװארק האט גאטט אבער

 וועךקי מבול מעהר.קײן זאלז,עס

 רעגענבױגען ךער אלזא איזט

טךעךען. מײנע אויף צײכען א אויןר

הנ״ץ
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שטיץז ךער פאלט װאס פאר
חקירה( סעלע ב נא • г « 1רי т

 דיא צוױשען זיןל ;עפונט װעלט ךער אויה עקועםט״רט מענשהײט דיא זײט

 יעדע אין .קלערין צו ארײן ריעב האבען וועלכע פעחאנפן, אײנצעלנע מענשען

 טען רופט טענשען זאלכע א איהר פון пар דיא פארשען צוא נאןד אונ זאןד

ען אלײן חו־רים ךיא נאר ניט אלער חוקךים. אן  יעךער חקירה׳ ךיא ליעב ה

 נןלעךען צוא ליעב האט ?( ניט דענקט מענש װעלכער נאין מענש ךענ^קענדעד

אי וױםסען ךעם מיט זיןז אינטעיעסירט אינ ר־ זאןד ;ענע אדער דיא ױאם פ  ע

 קלע־ ארײן אונ נאכדיעקען פון אײגענשאפט דיא אנךערש. ניט אע אזוי שײנט

 ניטצען פיל איטטער וועלט דער האט נאטוד דער פון ;ןרשײנוגג יעדער אין רען

ה דער װעגען נןלעיען נאןז ניכט זאללען מענשען װען געבךאכט.  ךעם פון םי

 אײזענכאהנען .קײן געתאט ניט ם״ר ווארטען פארע״ ווערט װאםםער דאס װאם

 איר־ דער א־ן געקלערט ארײן ניט װאלט מען ווען מאשינען; ךאשפף _קײן אונ

 עלעקטךישע צי־.קײן געקוםשען •ניט שען וואלט בליטץ, אוג ךאנ^ער דעס פרן זאכע

 זאבען אנדערע פיעל נאןז אונ טעללפאן אינ טעלעגראף סײן צו אונ בעלײכטונג

ען טיר וועלכע אן  ערפיגדונגען אליע ווארט אײן סיט ;עלעקט־יציטעט דער פון ה

 געליטט חקירת דיא איז דאךיבער חקירה. ךער דוךןז ארזנ געקומשען אונז זענין

־ א־נטערעםירט וועלבער םענשיען יעדען פײא ־ אי־ןד אונ וועלט׳ דער טיט ד ענ  ך

 ױעט פא־ט, שטײן דער ױאם פאר אורז״אכע, דער װעגען .קאפיטעל ךער אז נןע

 דא וועט ער אז וױםשען, װעט ער ווען איבערחו־פט לעזער, יעד־ען אינטערםיךען

ק עפונ געוויסט. ניט עצט־י ביז האט ער וואס נײעם, פיעל ג

 ױיט מענשהײט דער בײא עקזיסטירט הנןירה ךיא אז געזאגט 3הא איך

אי נאןד אז הײםט ךאש וועלט, דער איויף זיןז געפונט זיא אי נ  האבען צײטענם פ

ען איג נאטיר דער פון י.ונג ^ערש יעדער אין ארײנמנקלערט טענשען שוין אנ  ה

 ךיא האט פערשטענרליף דעלבסט אותאבע. דיא וויםען צו אום נאכגעפארשט

 ךיא אױןד אינטערעםירט ערד ךער צוא פאלט װאם שטײן דעם פון ;נרשײנינג

 אוהר־ איהךע ערקיערען צו בעשיהט זיןד האפען זײא אונ הוקרים פאחײיטישע

ש דער ױאס אללעם בעשרײבען צו ריכטיג פאר נעפון אי־ זאכע.  זיך האט מענ

 םארצײטישע ךיא הײטע. יז3 דורות ^עוועע פון ערשײנוננ דער װענען ערקלערט

־ ךער אין זיןז געפונט ױאש אללעס אז װעלט ךער געלעךענט האבען הוקךים א  נ

שטעהט טור װאששער. אונ ערד לופט, פיײער, ױםידות(, עלעםי־נטען פיד פון בע
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 בעשטיטט זײן אױף .י״עדעפ נאטור דער לאקירט זענען ^לעמענטען פיר דיא

ק פון נאר זיןז געפונט פײער דאס יארט ד  ךעריןער אנ לופט, ךער א־בער אוי

ײל. איױף אימער פײער ךאס זיןך ד!ײבט ט ךיא ארט; זיין צו ציהעט ס57נו פ  ס

 גאר אונ װאםםער. דאם זיןז געפונט נאןד ךער פייער ךעם אוגטער זיןד געפונט

שטעהט װאם שטײן דער ערדז דיא - אינטען פון  ךאס הײסט ךאם זנרד, פין בע

ציהט איהם פון ?זהייל ?ךעםטע ^ערד- ק דעריבער אוג ארט זײן צו איז  װ

 פאלט אוג האלטען דער נ;ט ךארט זץך ער כןען לופט ךער אין זיןז געפונט

 ער־־ מענשען זיןד האבען אזױערנאןד _ערד. דער צוא - מוטער צו.זײן אךאפ

 יאה־ טוידענדער פון פערלױף אין שטײן. פא־ענדען ךעם פון םבה ךיא כןלערט

 ״עלע־ פיר ךיא פון געןײדע גאגצע ךיא נעװארען צערשטערט א־ז עס ביז רעןי

 עלע־ הונדערט .קנאפע נאר פיר ניט אז גאנגען דער זענען חוקרים ךיא מענטין
 פאו־ פון ערעטענטק הויפט פיר דיא אז אע נאטיר, דער אין זיןז געפונען מענטין

ק צײטענס. ענ  קערןער,־גי־לײגטע ואטםען ־צו זעגען זײא .^יין׳^לעקענגמן' גאר י )

ט ריא למשל  שטיק־ אונ זוױגרשטאף :עלעטןןנטין צװײא פון בעשטעהט טפ

 אלזא װ. ז. א. ?ןלעמענטין׳ צוףיא פון אױןד בעשטעהט סער6װא ךאם שטאף,

 אונ זװ־ד ךער צו פאלט שטיין דער ױאס דעם פון אורואבע ךיא זוכען סען מוז

 שטײן ךער ניט אז נעפעען, האט םע אינ געזובט תאט טע .קיועלען. אנדערע
 ^קערפער יעדער ווײל זיןד צ־א איהם שלעפט ̂ערד־ דיא נאר ;גרד דער « ציהט

 אללעס זיןז צו ציהק צו אײגענשאפט ךיא האט נאטור דער אין זיןך נעפינט וואם

 צו ציהט זיא אונ ^קערפער א אוייןד איז ^ערד דיא איהט, ארום זיןד געפונט וואס

 בעווײזע, פײעל םיט בעוױזען איז אײגענשאפט דיא איהר. ארום וואס אללעם זיןד

 הױןז ךער פו,׳ שטײן א ארונטער לאזט טען װען אז - דאש איז ז_ײא םון אײנע

 כארג, צום אכגעבויגען עטװאם נאר גלײןז ניט ער פאלט בארג יםען1גו־;א נעבען

ת דער ווייל א זיןד. צו איהם ציהט ב
 עקזעסטירט זיןל ארום אללעם ציהען צו קערפערז ךיא פון אײגענשאפט ךיא

א למשל ןיןד דרײט איהר תרןז אע שטערען, א^לע בײא  ךער ארום לבנה ך

 אזיי ̂ פליהען אוועק נישט זיא לאזט אונ זיןי צו זיא ציהט ערדיךיא. ווײל ערד,
 א זײער איז זון דיא ױײל זון דער ארום אלײן ערד דיא אויןד פליהט נאך ?נר

קערפער גרויםער  ציהט זיא אונ ערד, דער פון גךעסשער מאל טױזענדער פיעל ̂.

с פליהען. אוועק ניט זיא לאזט או־נ זיןד צו ךיא^ערד

с אץ דעם װעגען לעזען זאל ןויסען גענוי זאןד דיא וױל װאם לעזער דער 
“װעלט. דער פון םוף. ״א בוןד דעם
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и ат систа пгг сждар я׳я ־׳" טט׳עסזזט тз  >г׳״ 
פוןדער ךא,ערקחןרזנג װען אונצופךידק איסער ןי_יײבט םענש אבערךער

וואם פאר וייססען, ווײטער וױל אונ ?&ךאג;־, א איבער נאןד לאזט אורזאבע
?גבען ריא ארום אללעם ציר]ק צוא אײגענשאפט דיא כןארפער ךיא ךאס האבען

אײך פת י ̂יעךק) :לערעןזערס דא אײןד איןד װיל ?ראנע דער пи אױםלעזונג ךיא
לאקא־ ךיא וױא זעוזט יעדער כח; שטארקען א האט ךאםפף אז בעװאוסט איז

אדער פװ־ טויזענדער על־פי פון משא א שלעםט אײזענבאגק ךיא פוך מאטױו
בענוצט מוו » דער װאם טאשינען, ?.ירױםע זעהר פאבריק דער אין זיאבעױעגט

ניט.יעךען איז עם אפער יעדער, זעהט אללעס דאס ;כןרעטטע קרענןלינע ווערען
נואנעט פון ךאטפף־.קראפט,,. שטארקע ךיא בעשטעהט וואס_?נבען און י בעקאנט

* זיא וױירקט אזוי װיא אונ זיןד זיא נלמט
■т < х 'я  Ч'-Т '•! ־ ־■ • : . ׳ . ״ ״. "• •

גע־ זיןד וועלט^אן דער אױף יעדערסערפער אזױ זיןז ערקלערט זאןז ךיא
מפטיג אדער פליםיג הארט, ין ז קאןזערי שטאנדען: רךייא פון ״אײנעם אין פונען

איז׳גאז. .ךאמפףגפליםיג איז וואסםער הארט, איז אײז בײשפיעל צום גאז. ד*וז
\ТгЛ’ГФЗИ'- Аг .. ״׳Ф ^׳-уа>аС* РпА СР

̂קענט ךעם פין ךעם^ךפער־ פון אעטעױשיד ךער אז דעהן איהר בײשפמנל
וואדעם דער םון להייםט טעמפעראטוך,''',ךאם ךער אין אבהאנגיק איז קטאגל

ווערט .לר ווק הארט, ער איז זעהער.קאלט איז ,פער־_קער ךער גוקגן ̂קעלט. אדער
®ן װערט הײס גאר װערט ̂וען״ער פמםיג.אוג ער׳ ״ערט וואךעמער .אביסעל

פ׳ש צום ^ערפ^ד אנךערע אללע בײא אריןד. פאסירט ע.,3..גאז.'״ראס״.זעל איהם
אױןזיידאםפף װעךט אונ;עם היץ דער פון )שנןעלץ( . פליםיג אוייןל ווערט אײזין
חללןים׳לעןז . הןלייגע ךיא ווײל .איז ךעם פון טעם דער היץ ̂רויסע , גאל בײא

אונ בעוועגוננ איןיאגעוױםער איממער זיןד פוןץעדען^קערפע^געפ^ן .)אטאמען(
בײא ניט אכער םאפ; געוױםער א אין אנדעךין דעם פןן אײנס אבגעריל,ט ,זעגען.
ע דיא איז ̂קערפער אללע ־Щ ז.יא הארטע,קןזרפעכ^ז בײא :ןעוועגונג זע̂ל

לופטינע; בײא וויא ?צװאכער איזדא פליסיגע ײא3 .אונ פליסעע, בייא װיא ,,כער
ארט .מעהר זײא ̂ער;עטען אטאסען ד־עם פון בעונעגמג דיא שטאכקער וואם .

̂ען גײא ;צ;ו״צק.: דעםיפון _אײנער טעהר זיןל צוױיקען, זײא װײל ~щ א_קאל
̂ען. זיןז בעוועגען פער ̂.אטאנ כןערפער װארעכןען אײן בײא וױא שנעלל י1אי .ניט די

װען ,ךאריבער, אמאפעךבעװעגונג דיא' ,פערשטארקט. װאכעס ךיא .ךאס״יה״םט .
“אינ.וויךעך.א^ליםי פלי,סיג, לןך. הערט היץ פיל הארטער.קערפעריבעקומט אײן
װערט װאםםער ץטשל: וויא לופטיגעך,קערפער א ויואןעס דזרך װערט גער

.אטאמען ךיא פעקוםען דאקפף היץ דיער נ«ן .ווערט װאססער ךאט װעןי ף.1ךאם '
אפי׳אייגסיי^ךדעס:•^^ ױנןעךזק־ זייא אמ בעװעגמג שנעלל :,ײן זעהר
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א פון זיןד אבךמןק ךאם ;ארט. גרױס א »עחך פערגעטין אונ וױיט זעהר אטא־ ף
 גרױסע א טיט זיןד טוהט צווײטען, ךעם פון אפ זיןז ריקט ,אײנער װאם םען,

בע־ אטאם אײנציגער יעדער וואם דעם תךןד איז .קכאפט גרייםע דיא נןראפט,
 אונד צוױיטען דעם . אן נן.לאפט ער אונ מיגוט א אין טאל םיליאן זיןז ױעגט

אב־ אטאםע; ךיא פון קלעפ; ךיא וױיטער אזוי אונ דריטען דעם צווײטער ךער
 ]עהער זענען זײא וױיל ששארק זעהער דאןז זײא זענע־ נןלײן זענען זײא וױאהל

קען פול  םיט זאןד א אויף שפךיצען זאל מען װען לטשל שטעלען פאר זיןד םק,
זע־ יעדער אין ,קלעפ םיליאן ;ןטליבע געבען זאל וואם .זאטד ךךאבנעם גאנץ

 דאטפף א פון אלאקאםאטיװ ביז I געוועזען .קלעפ ךיא װאלטען גרױם וױא קונדע,
 אונ דאטפף היץ ךער תרןד װערט ,קעקיל ך.עם פון װאםםער ךאם בשעת סאשין

 ריא בעקומט קולבע ךיא זיןז געפנגט דארט וואם רער ךער אין ארײן קוטט עם
 בעוועגען זיןד םוז ךא אונ זעקרבךע ;עלער אין אטאטען־קלעפ אנעןזטילי קולבע

 א אין בעהעפט איהר אין איז זיא װאם ראד דעם פון אקם ךיא שטופט -אונ ,
׳»»״<■ *,,*• цГЧ ךאד• ךאם זיןז ךךעהט זױעתא־

עי נאןז יעצט  לערנין ךא מיר טױען גנעװעגינג אטאטען דיא פון ;נרקלערונג ד
 פולל א״ו װעלט־ריים גאנצער דער אז געפרגען האבען חוקךים ךיא :_זאןז א נאןך
 דער עטער. נאטען דעם םיט רופען.. זײא וועלכען -לופט־קערפער מין א טיט

 ךער פון שיטערער טאל יזענטער1פיל,ט ^קערפער״ שיטערער א זעהער איז עטער
 שיטערען אזא בײא בעװעגונג אטאטען דיא אז ז־ין משער זיןד \щ מען לופט

 עטער־אטאטעןז ך׳א פון .בעװעגען פון עבען אע שטארק זעהער א־ז כןערפער

 זעקונךע :עךער אין קלעפ טיליאנען וועלט ךער אױף נןערפער לעדער בעקוטט
 ^קערפער ?יוױיטען צום ריקק צו זיןד זאל ^ער געשטויפען װעךט^עך ךאדורןד אונ

 געריקט אפ לופט דעך אין געפונט.זי־ שטןין א װען שטעלען פאר זיף־ םען-קען
ר;ר?רד ךער פ*ן זײטען, אללע אוין« עטער דעם פין קלעפ פעקומט שטײן דע

 וױא גרעסער פיג אובען פון קלעפ דיא פערשטאנךליןד.זענען מגלבםט אבערי
 אונ ענךע אן דאןז איז דףם װעלט דער װײל אװטען, פון בעקוטט .ער וואם ;ךיא;

 איז אונטען פגן ״ערד ךיא אונ שטײן ךעם צוױשען זיןז געפונט װאס קוים דער
%יםעדען ־געגען ליא אוג ניט, גאר בטעט.וןיא רױם דעט  אטאטען־קלעפ״פק עבען׳
 ריק צזא זאל עד״ •איהם נײנצע; אויבען פון בעקלטט -דער״.ע!טײן װאם עטערז ךעם

. - פאלען• אראפ אליז ערי ר׳ייסט ךאם «,•ד^ו/ערד, געהן אראפ
ךיא צונישק.. קךאפט צוציהעגס ךיא הקירה •דיא• יןד1א א_זו;ערנאןז,ערקײרט

־1 . ״ ר ־ ז י ז »י 7 7 1 ז ״ י ״ ~ ז * I »  т י



ע־ איהד דורןז וואם קראפט דיא הייםט ךאם אלגעמײ;, אים נןערפער היםםעל  ב

ר ארום לבנה ךיא זיןז װעגט ע ר ארום ערר ךיא ?ןי־ד, ך ע װ. ז. א. זון ך

װעבער, מיכל
ל  ׳:> לי ־

ישראל נצה
• • .־Т : • ־ • •

ת ךער חרב, איז לרושלים  איזט רעגירוננ ךיא פארברענט, איז הםיקךש בי

 װאנךערוננ וועלט זיין צו זיןז בערײט נאציאן ױךישער ךער אונד אונטערגיגאנגען,

 אזא שטעלען צו פאר אן זיןד פאנגט זנם יאהךען. הונךערטע צעהנדליגע אויף

 געהאט, פאר ניט גלײכען איהר האצ נאטציאן .קײן וואס בילד טרױער םין

 יף1א גיט שטעלע, איין אויף ניט פאר זיןד שטעלט בילד שכעקריכער ךיעזעד

אךט. איק אױף ניט צײט, אײן

 אײן א־ן זיןד שטעלט ער י הײנט נאןד _עקזעםטירט אונ לעבט ױד ךער נאר

ר ךער אי פאד צײט הנ  וועלט־היסטאךישע אללער דער פון העלר דער אי אונ ם

ניט• ולשון אומה .קײן בײא מען געפונט ^לײכען איהר וואם ךראטא

־ לאגגען ױין פין לעפען, ראנגען זײן פון אורזאכע ךיא איז וואם נאר ק  ע

 בעוואנדערט אונ בעװאנדערט האט ךיעזעס ? אוגגמקען אזעלכע נאןז זעםטירען

העולם. אומות דיא פון מגלעהרטע פיעלע געבילדיטע, םיעלע אויןד יעצט נאןז

 אונגעהײערען אוטער אויף אויג אשען אײן מיט כליק א גיבען םיר ווען גאר

 געוױרקט, גאטציאן אונזער אויף האט ךיעזעס וויא ךעם אויף אונ ליטעראטױ־

 מיד קטעהען פאר דאן בעדואנדעךען, צוא אונז זאכע ךיעזע אויף הערט ךאן

 א זגקהנםטירען: קענטזגי האט עם אזוי וױא אורזאכע ךיא כןלאר אונ גוט גאנץ

 א גיװעזען, װעלט דער אין פעלקער אללע בײא פערהאםט איז װאס נאטצלאן

 דער ביז ױעלט עק אײן פון געװארפען _ארום איהם האט מען וואס נאטציאן

ם, נאף צפון פון אונ טערב, נאןך םזרח פון וועלט, עק צוױיטער ת  דאןד אונ ד

 הונךערט אבצעהן אזא נאןד אונ ’ גיבליבען קטעהן קעםט פיס זײנע אויף ?גר איז

 טרעטין ארוים ױקאנט ערי האט טראגעױע, לאנגע איא נאןז ריםטאריע, לאהךיגע

ער אונ שטארקער נאןד ע עד עב א־ וועלט• גײםטליכעד ךער אין ל  פרישער פיעל נ

 וואנדערן הײםאטה זייין פון מאל ^ערשטען דעם איז זגר ווען צײט יענערז אין וויא

ארױם. װעלט דער אויף
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 דאם ךײנקען, נאציאן. ױךישען ךעם א.ירושה פון.לאנג איז ךאם לײדען,
 דיעקען לעבען. זײן פון עלעמענטין ךיא פון אײנער געװארען צײט דעד מ־ט איז
 ווערין צו אן פאנגט פערפאלג, אונ אונגמקען זײנע פון צײט דער אין לײרען אונ

 ליטער־ _זײן פון ,עקסיסטענץ הויפט דער היםטאריע, .זײן פון פו^קט הױפט ךער
 צער־ וועךין ^קעניגךײבען אונד םעכטע י אונטער גימנן לענדער אוג פעלקער אטור.

 אײן.אײנ־ מיט זיצט יװ־ ךער נאר י א*ין ברעכט װעלט גאנצע דיא !שטערט
 גאר מערקט אונ ניט גאר פיהלט ערז אונ ספר איבער.זײן ר;קען געבױגענעם

זײן,קאפ• איבער שטוךעמט וואם שטוךעם־װינט שרעקליכען דעם ניט
שע ךיא  ךער איבער פאלק טיטין צו.זאמען וואגדערט ליטעראטװ־ ױף

 א אן נאציאן א אז ,ערש־יװננז װאנדערבאיע ךיא אונז לערשײנט דא אינ וועלט,
 רוהיגען א אן שטעלק, צו זיכער פים ךיא גרונד םעםטען א אן לאנד פאטער

 נאציאךלי־ א האנען לןענען זאל לײגען. צו אורעק זיבער קאפז ו־עם .װיא ארט
 ךיא אונד זײן, עקםיסטענץ זײן פון קןערן הױפט רער זאל דאם וואס טעראטור
 /טטארקען א ̂קארן ךיעזען אױף בעלײגט לײדען, ךעם פון היסטאר;ע אויםעךע

 פון לו?ט שלעכטען ךעם פין פערךארבעןװערען ניט זאל דאם אום שאל ךיקען
ײבק גאגץ זאלז ךאט איש םיטעלאלטער,  הײליגען ךעם פון איךעאל דער ביז בל

ש עם זאב וגר :פערווירקליכען וועט :ביא  מלאה פי וכו, ירבץ ו̂ך■־ עם ונסר גב
 װאם אירעאל ;ינרײכער דער י'א(. )ישעיה מבםים. לים •במים ה׳ את דעה הארץ

 ליא ;לעהןער ^היםע הײליגע .זײנע פון געװארען אכײנגעדךיננען איהם אין איז
 ךיא נביאיס: הײליגע זײגע פון רײד ךיא װערין ■ מהןים װעט о? ■אז האפעגונג
 “שךעק זײן פון ווערען געלײזט אױם שפעטער אדער פךיער יועט .?נר א! האפענונג

 קענעןי זאלז ;נר אז גיגעבען אונ.קכאפט םוטה איהם האט דאס ׳,קװאל ליכען
 ךאךיבער ;עטאכט, כןערפלגר זײן האט מע וואס שמערצען אלל׳ע טראגען איבר

ם פ פױגעל דיא וויא ג.לײןז .פײער פלאם פון,יעךען איז..ער ק י - נ  פיעל נאר ע
 צײט זעלבע ךיא אין־אין ךעריבער פריהער^ אלס .ארויס שטארקער אונ פךישער

 שטאר־ אלץ זײנער ױיםט דער אין געדךיקט םעהר זײףילןערפער דזאט מען ■װען
ח •״ו^הי נעוואךען ,קער '1 !.יעקב ת

 גע־ פאר שטאנד פאליטישען זיין פאן גאגג אונטער ךעם נאןך איז איהם,
 זינרײכע ךיא װעלט ךער אין- פערטפרײטען צו אונ טראגען צי אױם שטא^ען

 ןןריע־ לאהרען הונרערטע פיעלע פרן פערלויף אין האט ער׳ ויאס זײנע, א.ידע?נ
 געשטאנען פאר ;עצט א־ז איהם נביאים. אונ לעהרער ברויםע זײנע פון ךענט

אע אײנער איז אז־גאטט ויעלט: גאנצער ךער איבערצײגען אונ ערלערנען צו
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שמו ״ה׳ ן אײנער איז נאמען זײן  קוטטען נאןד װעט זןס אוגד : “אחד אחד־ו

 גאטטליכע אונד נ־ךײ־ה־יט, פי־יעדען, פאן צײט, א מענשחייט גאנצע דיא פיר

טליכער דיעזער אונד אנעו/קענינג, על ײךוו ט מע  ךאן איהם זיך האט חאראקטער א

 ?ךענענךיג אויגען זײנע פאר האט ̂ער ווען טאטענט ךעם אין געקלערט אוים

הסקךש. בית דעם - זײנעם שאטץ הײליגםטען אלילער רעם - גיזעהן

 זייינע מים־אן אידעאלישע ךיעזע זיןז צײגט קלעהרער אעד ריינער נאןד

 לעהרע דיא אין אונ פאלק, דאם פון לעגענדען ריא אין און זאגען דיא אונ ארוים,

א אויםגעקיםשען איז זײא מאם התלםוד הכטי דיא פון די  שטװ־- שרעקליכסטע אין

טק צו צײט םישע ײס  דער הײליגטהןם ךער פאלק. ־ךאם בעלעהרנען צו אונד טר

 :געױען וױלען גאטטעס איז דאם -1 געוואהרען .פערבךענט איז המקךש בית

 פיר גא־ איז ךאס י ניגאנגען אונמער זענען ק־בגותז ךיא פייםטערטהום, ךער

 .עיעמענט דער איז ךאטיט ניט געוועהן, געפערליןד אזוי ניט ױדיגנטהום דאם

 דאס פון ^עקסיסטענץ ךער איז ךאםיט ניט געוועזען, פערבעדען דאםיןלױבע; פון

 אי־ העכערען אפילו אוג דאן שאן איז ױדענטהום דאש פערבונדען, ױדענטהום

!בעשטאנען ךעאל

 וױיס ערטער נאןד גליהט עס יתשלים, פון ווענט ךיא נאןך רײכערט עם

ת דעם פון אש ד־עם אזנטער פײער  פון םײל יבנה־אײניגע אין אונ הטקדש בי

ם אונטער ױךענטהןם ךאם פיר צענטראלל גימגר א זיןז גתנדעט - יו־וש^ם ע  ד

 !ײנע״תלמיךים איגר זפאי בן ױחנן ר׳ הױכגעלערטען ךעם פון מאכט גײסטליכען

א נאטצ;אן ךעש געלעהרטער ;רױםער דיעזער אן פאנגט יבנה א־ן:ךארט  צו

 זאל ער אונד ̂קעבנע̂ן ןעקםעםטיךען לאנג זאל ?נר פערשטארקען צו אינ בילרין

ר־ ״צו םיסיאן זײן פון איךעאר הויכען דעם ז\ןל יף1א טראגען צוא זײן פעהיג  ע

»“טענשענוזײט ךאם זיטען ךיא בילרען צו אונד גךויבען רײנען דען לעהרנלנן

 דיא מ־ט װחנן ר׳ ךיעזער װאם לעבענם־קראפט שטארנןען דעם תךןז אונד

 געגאססען. העיײן אונז אין האבען אתזערע לעהרער גךויםע איבריגע אללע

 מאכטע גרויםע פיעייע געלעבט אי־יבער האבען מיר אונד הײנט, נאןד טיר לעבען

 ךיא געװעז^ן הענד זײערע אונטער אונשערךךיקט שטארק זעגען טיר װאם

ט שטךאם היםטארישער דער געגאנגען, אונטער איז רו־ם פון טאכט אײזערנע א  ה

 נאןד האט נאטציאן ױרישער דער א־נר פערפלײצט, פעלקעין ?זטארקע פיעלע

 װיא םעהר״ אןדינ פילײכט אונד ^עקזעםטירען, צו קי־.אפט ;עלבע דיא אויןד הײנט

ריק! צו אהרזי טויזענד צווײא פיר געהאט האט זיר
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 מיר װײל נאןז/עסזעםשיךען, טױק םיו־ אונד לעבען, באןד דאדפען םיר לא,

. י ערלעהרנעןי צו םענשענהײט ךא־ פיעלעט פיעלעס נאןד האןען . . .
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.2 I י .л■\  באדען פעלקער אללע װערענד

פערגענינען, העכםטען אין זיןד,

 טרױער שװערםטען גרעספען דעם םוז

ליעגק• אונטער ישךאל דאן
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פרינצעסען א וויא געפוצט רײןז

 געהאנגען, אוים אונ געשסיקט ים1א

ען ?זםעקענךגע ךיא םיט ם מ  ב

אךנעגאנגען. פריהלינג ךער קומט

 שױאכע דיא פאר מיטעל .קרעפטונגס

 ךעצעפטע, הײר .קכאנקע דיא פאר

 פליעגעל אויןד/זײנע מיט ברײנגט.ער

אבגעלעבמע. פאר לעבענם־טהױ

 אױגען ךיא אויף עפענט אללעס

ט אללעם ײי  ריהרען, צױ אן זץד ה

 . לעןען פריהשעק אונד םוטה גײע

שפירען.,, צו אן ^אפהונג דיא .פאנגט

•г  Гетекяв׳гаг з?; ачг т ®ז
חענונ פאר שפךינגט אונד .טאנצט אללעס

זיןד, פרעהט אונד זינגט אונד שאלט אללעם

.קלײדער האכצײט׳ם שענטםטע ךיא מיט

.זיןד. בעקלײךעט נייע דאם אױף .אללעס

ж .זןח«׳«זע• •  иг ягси •аиле ■ с 
געזיכטער פרעהליכע םיט אונ

געזאנגען, מםטיגע מיט אונ
.־ • • * • • ; ״.  -риги־

ליעדער נײע שײנע טיט אונ

״ * ( □5

. • ־ ך/׳ игсйиг г״־׳׳ ״
שםחה־ ךער פון אבער דען מאג

? הנאה ױד ךער אױןד האבען



י ־ פריהלינג דען אין איהם איז.ערלױבט

שעה א חאטש פיאהן צוא זיך  ?
ста у я  уЛ ч а ״ с\1 а газ׳чг י 

ד צוןייטמן ךעם גלי־יןז ענ פםח אן  

. שפירען צו אןז נארז פאנגט ױיא  

. פרײהײט עטוואםיי העלקײט עטויאס ,

שנירען אײן שזין זיןד מוז ?ןר א .
р ז«דז л טטטזף   ((£ ך׳ כ*זצבדי״ :

ספיךה פון שטריק טדויער דיא מיט  

בענײען צו אלץ הגם אונ  

^ פךיהמנג פון־ םאכט צויבער קען^דער ,

ניט;ערפרעהען ,קען.זיא ךאןז איהם •
аг״ г т е  сс״ |т д<׳а א  מ ןז  &ггл׳а ־

ехщ. гут 'иг׳$г| аг'^ 7;. . .  ?

III.

 וואכען זזיקם איהם פערנעהען קױם

 װארעם טוטטערטרייע מיט אונ

מלפה היסעלם ךיא ארום נעהםט

אדעם. איקךע טיט ,קינדער איהרע
צי ז:י./ ע ^ к ;י׳'-.' ט

א .זיא• ליןז.גװיזעלט3_ליע  זייא האר ךי

 .זײא גלעט באקען ךיא זיא צערטליןד

אױגען ברענענךיגע ךיא םיט

.זייא פעט אונ אן פרײגדליןד זיא קוכןט
щ. ןזז ז.־ז«  ¥<'Св, чтиа 

 קיטער אללע פערטױיןען צוא

 געניסען צוא רעכט נאטור דעם

 לאפען צוא .?גרקויו׳יקען.ליןז צוא

ם טהױ לעפענס דעם אין ע זיסען. ך
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 זעלןען דעם אויף דען װר ךעו־ מאט

I פיהלק צו־א טיט אללעס ךאם רעכט,
■ _т# י *  Т*י ?■: 1 5• ׳ ,

סוטטער אלגעמײגע ךיא מיט

? שפ־לען זיןז פערטרױט נאטור, ךיא

עי ^ у, у ןד  аиег.» сяг у.\ хр"'
דען ערלױבט גאר ױךק רעם איז

פעהאנגען צוא אללעם ךיעזעם

11‘המצױם ״בין א קוםמט עם ? הא

צ־ואננען. שרעקענס סיט גיואלד םיט

ж  пса я:':  х-
ײםטער  - שױס נאטור פון זײא אױפ ר

 בענע־רין יור תענוג נאןז קאנסט

 ;ברואים אללע מיט גלײןז פךײהײט

.טרעלין אויגען שבינה׳ם דער בעת . .1

’ 111.

с,га ן«חן«־ז$ щ ן«?*״

■ у к  а к  г /и го
איבער פאר גײען װאבען צװייא נאןד

. קימעק פין ניט זכר שוין.קײן

אונז שפיעלט שאן נעזעגעךטאנץ א

г זוםמער• ליןבער געטךײער ךער

 א׳ז א׳ח «4ימ , «׳׳•
היםטעל הױכען פון קוקט ;גס אונ

׳ן«- אױגען פלאטען מ־ט םאהל א נאןז

אוגז זון ךיא אראפ ניזיכט, אין

נײגען• צוא אן פרײנרליך זיןז פאנגט

ш »::״'си зг г מז־ז 
אכשײד איהר פין םיםן צום אונ

אומ.נעױםען זיא לאזט צעטרייןז



בלומק בזקעט

 וױנטלעןד אבענד ךיא.קיהלע דוו־ןד

ם דױ־ןד ע ק :ך ל ל ע זיםען. ךעם םונד ה

 װײלע א נאןז װײלע א ״נאןל

 י פערגעניגען אי־יןז.קינדער האט

 זיטמער ליעבער דער פערנעהט עם

.‘זיענעןי וױנטער ר-ױער ךער איז עם

ם אױןז אבער זיא געריםט ע  ױךען ך

 ,ויארםען, ךעם גרוםם הױכען ךעם טיט

 ъ-гг חאטש םאל אײן נאטור ךער םיט אז

! אומארסען פרײא זיןד אױןז ער טעג , ?
ד י י

, ... ױגעבעןל א־ז ױד דיר פאר ניט ׳ /  ־

 «к אוז-,געשאפען יױ־ ךיר ארפ ניט

 מונטער אונד פרײא שפאציךען צוא

האפען׳ צויבער טבע׳ם ךיא בײא

 ךאטשעס אויף גיט גערטנער אױף ניט

 ערטער, באךע אין קור אויף ניט

 אלול, חדש א עקזעםטירט

װערטער. ליעבעם אויף פרייד ױט-אױף

ת א־ן שװזל אין ךארט  המךרש בי

 שטונךען, דײגע זז־יר בךײגג פאר ךארט

פרק דעס בײ דארט תהלים דעם בײ דארט
Г » Г  V - т  • * :  г - »

 сиг דא сзиг^ ׳“г.-яге״
- וויגדען! דײנע דיר זיןד הײל דארט

.г*г;-׳ # . - . ׳ , ת а׳ ז ן с ן  г г׳и * г

שטיטע פאגל זיםע דיא נימ

;с*•׳ :חעךין אהעד דיק זאלל אין ךארט,
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 שופר פין דעם.יאמער־קול נאר

!^ערקלעהלין ךיר ערי דארף טוסר

ע די;נע ךארפען ניט אויןז אי  ד

 אוםארמען, נאטור ךיא .ארםעס,

 תורה ךיא נארז ךארל׳ען _זײא נאר,

וואךעסען. א געפיהל א טיט אונ

 דמקקעןי ןירוםט ךײן צו דיר ^פעםט

ן מחילה טוזט ךיא אונד  гבעטע

 טרעהרען טיטערליכע םיט איהר

איבער־טךעטין. איהר האםט ךיא װאס

מל השנה ראש א אויס א
Т Т  Т V :

 יתשובה, יטי עשךת אונ

ш:׳.г:, גרויםער א הךין הױם אונ  •рзу 

א פאםט בפוד^ ױם א ת ^שובה׳־ז ט

 ?עבק צוא אפז זיןז ניט א.בער

ט נאטור טיט  זוטמער, פריהלינג, טי

 . פערגעניגען צוא דוא קוםםט' װיא

!׳־ ...קוממער טךעךען נאר איז טהײל דײן

а т , й г г г•£ • ׳ ;п г в '  и г ;  ш г  и

"'י гаг■׳:' йяг ■׳'״ש у ־;־׳•,ч ״׳”"׳
ח г״ מ а г а  с • ר ח ז ״ ם ׳ г־־а י г׳ а г а  с 

שלײערם שװארצע טאקע איז נאר
!Н* т г щ־ ו № г״ י ׳ ן /ז ״ 'г а г а  г 
? פערהאנגען דען ךיר אײןיג

א די אגסט. בפור ױם נאך ניט ךען ס

? אנפאנגען לעבען לוםטיג גמיןד
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וױנפער גאנצער דער גיט רען דיר איז
* י а 1 т» 3' ! ( • ־ ■ ‘■Л т ^ ^ : ״י

? געגעבען זיף פרעהין צו גיט

 הךשים ןעקם ניט דען דיא םאגסט

לעבען? ?רעחליןד זיןז אנ־אנך נאןד

־■ с: ־ . * ■
ת איז עס יא פךעהין, זיןז םאגסט ס א

ווײלע, א אױף אויןד, םער ניט אונ

ווינטער גאנצער דער פרײא ךיר איז עם

א נןאנסט שאלה. ךיא איז ? אבער ך

:*יין.ץי( ^ %
1 געךכעלט כןעלט דער פון דוא ביםט

''Г̂׳?*М£ )*?■£?*' 9 ׳י״אין;»ן ׳י״ןиг
ען צו ניט ךיר ךאןד ךײן איז אנ ? ?ך

שױבען דיא דיר בײא גאנץ זענען ?  

ן כןראנען צוא ניט דיר ךײן.קלײד איז

״ י’נ■ק־ ל י ן  г т ?ו   т
חדר דעם פאר שוין באצאהלט דוא האםט ?

ח א ן ע  х г ח  ^ ר  су*
א האפט ...ז בעצאהלען צו דאקטאר דעם ח  

חניו װינטער שוין ווײב דײן האט ײ נןל

И5 £ Г  ПХС'С! С״С1 Щ Г/׳״СС Щ  ЪС■‘
םאכען צו װאס םיט דוא האםט טוב ױם  

נײען געגעבען שוין גקליידער  ?
ז ז ^ כ  т г  з п г г  сг<а ш • ®  н е с  г г.ц , • .

עס נאר פערענטפערט איז גענוג.
у? птт ?у;* л■ ^1׳־ל ^, ^г]ггг ־  т ( V 1̂ ■МГ~ ן״

א אױב ו פרעהען דאמאלסט זיןד לןאנםט ך

*׳1  « г  и с־ И €<згга ягс гл'г'ссз.И'; г с״ / »;с.'׳׳ . . . : ׳  
דמעוח של ים .

д а

и״ г е  /
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יעצט אונד אמאהל’׳-
י ' ^ ז ן ן ז ן ץ. ן а ־ן г е э д מ г ־ а 

1
׳ ׳ ־ כ ; ר • ז ן ^ ; ס ׳ - я ю з  г к  ГЩ״

געזאגט “למוץ״אײנעם־ אויף האט מע אז אמאהל

פארמאגט, חורה פיעל טאקע ער האט
л ־יידפ« ־ ־  т гИ»5з уА

ק האט המפלג להרבני ב ךי ש קגי  גאר מ

 קלאהר־ ארוןר שלחן 1אי גיווען וואסאיז ךעם,

 אװײלע אויף לוח אין קלאהר װערט אײנער אז :עצט

שאלה א פכקח ארנ למדז א ער װערט
.г זכ; ' 1,‘:־ ■ ; ־ צב•׳ ז '

נאךיל פונם ארױס איז^ערשט בחור,װאס ישלבה א
- I ־.•׳ ׳  • * “  ; т . י

♦“הגרול ״רזמאיר איהם אױף מען שךײבט ! ; .
ул ге ״ ״־■׳ г г г  1* כ »מצ זד״א׳׳ג  ?

2.

אפקוךס געזאגט אײנעם א'ײף האט מע אז אמאהל
• * г ,и м  л я  гигигха ד׳זעל аиг׳ га д  п?г V

עבירוח נארישע געטוהז ניט חלילה ער האט  
п й м чггя״гча г я ^ и г  # ״־:? 

. שמל>ס א איהם װעגין גיװען נאר איז עם

שבועוח או־י־ף גרינס פון ניט ךזאלט ער׳ אז

גראפער א פראסטאק א יעצט га -ягс׳
Р V: Л1ЦЧ! £• !3 ׳י׳

דינג אלס ער טוט ניט טהור מע װאס
ж״  № 1  я'Га^гйсоз^ги . *

ױד א דאך ביזט ? טהוסטו וואם. איהם. זאגט מע אז

ניטג דעם איז גלויבט אונ אנ־אפקורם ער איז  
- ־ : '־■־ ־׳ 1 а \а? т о г а

з .

 עושר געזאגט אײנעם אויף האט מע אז אמאהל

גרויסער א נגיד א טאקע גיזועהן ער? איז



о ; נומען פאר ניט גךאשען א:דזאטבייא.לךעעם  % '  '•::: 
г г г а  ^ 0 ט ל ךי אנ מ ^י ס אללעם ראײעל ח כ דז ם ^ ט ך ^ מן ב  

׳עזף4ן  гккд # ח איז ןענער יזאגט מע  ^׳ ר בי ״ג א : Ж 'ё9^ ^ "  
&К ט ךײןד זיך פיהרט ער ם שװײצא^ץ' מי ײ טהיר | ,

щ  ж с г  щ  .

ггу г ן״ז באנקרוט;;« פערשריבען קאנקורס  ^
5 "“״■ 1*,י ־ ־^ * ־ * ־ ־ * -  &

г ж ж щ « ■ *  4' и ссзгт гсз^ ־ !

אז ל ה א מ ס מע א ײנ א ט א ׳׳ אךיםטאקראט גער״ופען ה :
Ф1 ^ :.; ען מ א ^נ ר ^ ט ^ אקזדאטץ איהם גינ־אסטפאר ך ..^ т  

£) 9  ' . ט זײןבילח־נג א טרײט ׳אלץ«\עךער גישכךאלטי ה
И־׳1 Г У׳  Я Р  « Й 'Г О О  " Й в ^ * д а  1в й  п г п -  > *Й&ВГМСф

׳ ■; פאטוץאט ױךעשער חײםער א גיױעה' איז ערז !  
, ע עצטיג ךעךין אין ב׳עשטײט אךיסטאקראטיזם י  

 . ען גיטען א לע^ין ר א פ ס ױ ר א אג ; ' פײן מ '־ ;   
העמד וױיס א מיטן פךאק קורצען א

й № к а

Г Щ С У Щ

 טךעפרן-שדים זיןי פלעגין אמאהל
 ט^ךבױרים5שו א וױםטעןאהרט־אויױ א אי־ן

ט אי־־ךאס א האט כ־ען ה  דעה א זײא אויף גי
אט מע ט טריבען פאר זײא ה ל מי ה;(א ע מ

 י שךים.מאםסען זיןד געפו-נק יעצט
оспе גאסםעןז אללע אין גײקפךײא ^ואס.ж*а т ,  с&аъ׳ яаап 

ас,я£, נש ק $ ׳ מי ך ^ ף ן ^י ^ ן נ׳ ער מג ^ тел аг,пса пс&г» טי^יט *

^ער^ ׳״״״״““• * ®ףטאנאנלאנג, ״ו
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 גיפרעגמ עקזאמעןז ךעם בײא מען האט מעךיצינער אײן
 איהם מע-װעט ווען נעמ־ן מיט ער װעט אינסטרומענטין וועלכע
 גיפא־ אךאפ אין װאס קךאנקין:א בײא הילפע צו רופעז קומען

 טור־עם♦ הו־יפעז א פאן לען
ךיא,בײנער קערקי צו זאטען ציא בעמנם אונד שױפעל ״אײן

^ ^ ר א װ ט אנ ײן רן א מאנילעװםקי ה׳ וו
״-*

אנטװארטען פראנעף
 געברא־ א פץ בעססער איו וואס (1

« הינךעל טען
 דער מען או אןיוינם דאס אױ װאם (2

 פרײ־ איז װען'מע הגם אין ןי־ מאנט
 ױען אונ טרויצריג־ מען ווערט ליןד,

?כײייך• מעו וועלט טריױעריג אין מע

1) г הינרלעןז געבראטנע

ГЛХ ״׳’׳״ ׳V Г»״
אױ ןיא־ יערער או גיראנק ',ד־עו־ (2

] " :* '■ } ? П Х  ПУл У ' Г . Т :
שטענךיג• איויף נישט

רױטב־ארד ש♦
׳

?.ר־זף* ;■Глс: ה ע ד ו מ
אונטער מאסף עברייאישער א דריקקען צום זיןי פערטיגט עס

נאמען דעם

״ ם י ל ב ש ה х- ״ с и п ^ е
נענו-מען♦ צו• וועררען ארטיקלען גוטע

גכ״ל ,  
■<־■- • ט•׳׳ העבריה השילה טכרם

והוא
ב ובסופם הגחסדים״ ציון משירי גם בם וערבים, נעימים שונים, שירים אספת ת ב ם

ר נ׳י רײפטאנן ׳׳י׳ ה׳ הנכבד םהחכם םענה ב ד ת שאלה ג תי ח כשלש בתוב אחרצ םפ
л. יי0*41 ך יי׳ [ ,*•'» •יי у. ־ и

2 הספר ירםח מותז. לפגי שנים אפ/ 5 ק

פלאט♦ אליעזר המחבר
• .‘״והשבליםי “בלוםען ״בוקעט הטאסף טױל אצל להשיגו



עלשטער דער

קאננרעסס ױדישעך
ל ין ע ו א ן ב י ם א ו מ ז י נ ױ צ ס א ד

ט י י י ר א ע י נ ן ר ו ל ד א י ר ב ר ג א ב ט י ו ' лר



הערצעל ט• ךאקטאר
 געפעען לעצט־ן אש דאןד האש פעראײנונג נאציאנאלמ&ע ױךישע ,.דאס

 וועגען םאטר זײן צײטמג נןאלנישער דער אן הײבט אזױ *,1מנהיג ךעבטין איהר

־ ךער הערצעל ט. דאקטער האט ווארליןד אונ קאנגרעסש/ז באזעלער דעם  גיינ

 פאר געניםען פאר דרך וױכטיגען אינ נײעש א גאר צױניזטים דעם פון דער

צױנישטין. צײט יעצטיגע דיא זיןד נענען װעלכע צױן חובבי ךיא

איז;עצט טעאדאר ױסטיציע ךאקטאר  ךרײסינ אונ זיבען אלט הערצעל.

1 אהר̂ ם3?ל 'ו)א בודאפעסט א־ן געןארען איז ער יאהר, 8 6  האט דארט ^0
 אעיווערזיטאט דעם נ_אכהער אונ גימנאזיום דעם בעװכש אנפאנגם אין ער

 נאר פאקילטעט יװ־ידיםשישק דעש ױענךיגט האט ער װעלבען אין רױען אין

ער זיןד האט ער ר פעשעפט־גש וױיניג אי־זג דיעזען,קענטעניש ט־ט אנ ע ע,  א

 דעם א־ן “לןארעשפאגדענט ״פאריזשער אײ] בעײעזזגן ;אהלען פיעלע איז

טק עס  נןא־ זײנע אױף מעלנעט ,פךעששע׳ פױיע ״נײע צײטינג דײטשען גר

 דעם אונ שײג־ײט דעם אױף פערווינרערט אללע זיןד האבען ךעשפאנדענציעס

א־ פיעלע פערפאסש ער האט אױןד שטיבען. ארט זײן םון קונצליבקײט  ךר

 איז נאטען זיין אונ וױען א־ן ״בורגיערטעאטער״ דעם פאר ױערקע מאטישע

 געליעבט ער איז יעדען בייא װעלט. גאנצער דער אויף געשעצט אונ בעוױסט

 גרןשטינן ךעש ט*ש לעוען פרינצען אונ פ-רשטען .גךאששע גאר זאגאר אונ

 איהם האש באדעני שיגיםטעד—אשער עשטרײכישער דער רײד. זײנע לוםט

 ז_עלבשש ,,פרעסשע׳/ כײכש־צײטוננ דעם רערא־טירען זאל נעלײגט פאר

 ;עלט, אונ זנחךע _קײן שוין פעהלט שטעללע _אזא אין אז פערשטאנדליןד

 ײאש צײטונג א פון א^יעראקטאר איז געוואהנליןל ךען ענערױע, אינ .קראפט

ת — כןרוב איז מ םל  האט אונ ערטער, הויכע אללע פין װיייט נישש . . . ל

ד _ק־ין נישש ךאש װיל װער אונ לײט, גיױםע אללע צוא אײנגאגג אײן  כבי

 בעטרעטען געוואלט נישט שטעללע ךיא האט הערציל נאר ? רײכטהום אונד

זיןד ;אז ער כאופן נאר בלאטט ךיעזען ךעךאקשייען ג^עװאלט יאז האט ערי —
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ק וועט ;נר וויא שפלעכען אױם םעגען ר ע  נאןד פיהרען א״ר׳ס זאל אינ וו

 — ערלויבען געכןאנט נישט באדעני א־הם האט דאם אונ נאןד זינען זײן

שטעלע. ךיוער פק ענטיאנט הערצעל זיןז־ האט אלזא

עס זײן ^עדריקט אפ האט ;נר אײךער ױ דער פעיפאטעג שעצעני  ״י

 פדן רעדאקציאן אין:ךער געבראכט סאנוסכךיפט דעם ער האט דענשטאאט׳׳

שרײבער דיא פאר געלײגט פאר דאס האט אינ פרעםםע״ פרײע ׳,נייע דער
т ־ , » '  ;  V זי т ז т « ׳ • * יי: “ г

ף שפרײטען ציא געדאנק דיעזען וויל ער דאם זאגענד ר  רעראקציאן״ דער ת

ט םון ענטזאנען זיך ער טה עילױבען נישט דיעיעש וועלין זײא ווען אונ  פי

 ױזאגט ער האט גידאנק ״ליע;ע־ דען ירעדאקצ;אן דער אין ארבײטען צו

טן אנדערע אללע פון טײערער מיר בײא איז ס ע  דאןד נאר ארכײטען״. ב

 םיט נעװארען סרוצ־ז ןןר א־־ז האטעראדען יײנ־׳ג פון בײטץ םיעלען דעש נאןז

 ציעל ז_ײן פיה־ען או־ם ציא או; שליעי, וױא אןזרעדאקצי ךער אין אךבײטען

 שרײבט ץר װעלבען אין וועלט׳' ״דיא צײטונג נײעם א ג־גרינךעט ?ןר האט

צױן. ויעגען םאפרים זײגע אפטער

פערפא־ זײן װעלט דער אויף ניגעבען אי־וים האט ער וויא ךעם נאןז

 צוא לענדער פערשיעדענע אין געשארען ער איז ״ייךענשטאט״ דעם סינג

 ז ^ענ־ אין אונד םראנציע אין געקוםען איז ער וויא אונ געךאנק, זײן שפךײטען

 דארטיגע נאר געצויגען, צו געדאגק דעם צו םענשען פיעל ער האט גלאגד

ק גביךים ב א  כןאנסטאנטינאפאל פין גענוםען• אן ויאם ױײנינ געראנק זײן ה

 אײנ־ דעם אױף װעלען יןדען אללע רךען אז געענטפערט איהם מען האט

ט פון וועט }ויליגען  ה. ט. דאקטאר זיןך האט דאנן זײן. נ*ט םױעה .קײן דאי

ע־ דעם געגךינדעט האט אונ זעלבסש פאלק צום װענךין געהױןען אן  אלג

 פדן אינ בעו]יםט ;עדין אױ וועלנער באזעל אין פעריאטדונג צױנשען םײנעם

גיבען. לעזער דיא בענריעף אױםפיהרלינען אײן בוןו א־ן וועלין מיר וועלכען

נארד־ױ מאקס ךאקטאר
מג נאציאנאלישע ױךישע דאם װען מ א עי  דאקשאר ;עפינען האט פ

דאק. האט גלייןז זא )םנהיג( װזגג־פיהרער אײנצעען איהר הערצעלשאר ט.

מיט־ארבײטער. ווערטעסט־,ען זײן פאר גארדוי^ען םאקם געפונען הערצעל ט.
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5 שרײפער דײטשע בעװיםטע ליא פאן אײנער איז נארדױ מאקס

 אויםגעצײכענט. װעלט דער אויף זיןד האט ער? וועלכע סיט פערשאסונגען

Р а п в  ипйег״ “С оптепИ оппекп Ъи^еп״ Рагас1охе“ Б1е} , , 

Е״“.) נע־ וועלכע אנדערע פיעלע איןנאןד п1агш п״“.ЛпМеп К ериЫ !к 
 ךער פון )עפאכע/ אלטער — צײט נײע אײן פאר שטעלט ױיא פאן דעם

ליטעראטור. אײראפײעשער

חי א־ д אהרי עםל 'וא געבױךען איז נ  זענען עלטערען זײנע 49
 — ברײגען ה׳ צוא בריעף זײן אין שרײבט זעלבםט ^ער לויט - געװעזען

 ארױפ שעאסט װעלכער פאטער זײן לײט. ציוױליזירטע אונ גילערינטע גרוים

 שפראבע עכרעאישע ךיא ױקענט גוט _זעער האט ױדען שפאנישע דיא פאן

 דיכטען פערשיעדענע פערזאמלונג גאנצעס א אן;ישריבען־ ^ר־האט װעלכער אין
דײטשישער דער אין געשייבען גוט זײער ער? האט אויןד ךקדוק, אין

זעלבםט אונ ,,עקלעזיאםט״ זעצט איפער האט ער וועלכער אין שפראכע
ריגא״ פאן - קורלאנדישע אײן איז םוטער זײן דוגלאםי׳. ״טאטילךא פערםאםט

ערהאלטען _ער האט אנפאנג םון 1 פין נאר ;גרציהונג שטרײנג-יװ־ישעם א ̂. 5 

.גראםםען ךעם אין ױלאזט ארײן זיןד שױן ער האט נעבוירען זיין פון ;אהר ...

יױ־ גאנצעם זײן אונ קולטור אײראפײעשער דער פאן םעער טיעפען אעז

 אנגענעהטער אױם-דער ןיןד ךךיקט זעלבסט ערז לױט—בעששאנען איז ךישקײט

 אײ־ אין שרײבט ער ױיא לױט ױךענטהום. ױגענדליכען זיק פאן אייגדײנק

 אוט־ אנטיםעמיטיזםום ורלךע לעצטע דאם איהם האט בריעף זײגע פון נעם

 ױךישע ,״ךאס ערשײנט נ״אבהער האט ?ןס ווען אוג יוךענטהום צום געקערט

גאנצעפ _זײן סיט געגעבין אפ זיןז ער האט הערצעל ט. ךאקשאר פון שטאאט״
אידעע. ךיעזער לטובת נאר זעללע אונ לײב
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ס א ס ד ו מ ז י נ ו י צ
ם איזט וואס א ? װארט נייא א פיר ?נפעם ך

ח אח ה׳ בשוב > יש־אל חשועח מציון יחן .״מי ם  יגל .עמו, ש
)חהלים( “ישךאל ישמח .;עקב

ר גידאנק, דער איז דאס אט ע ־ ךעם פון ענדע ךיא אונ איפאנג ך ע  ב

צױניזםום. ווארט צױבערענדען

2 י4ײ- 1יא װךען יאד 0 0 טךע אי; װאנךעךען יאױגען 0 ער פדע ד אנ  ל

ײן ק אבען. שט '1״צױן נאםען ךעם געדאגק זײער פק םאל ה  ;גילאזט אראפ ני

ת ױךישע אללע אין פלו ת גרעםטע אללע אויף זאגאר ת ער װערט שםחו  ך

ט. ציוץ פאן אנדײנק אנ מ ער

ם אין ע טען80 ד ם פין יאהרז ־ ע ען19 ך ט ט יאדד ־ א ווען הונדער  די

ט ^םיגראציאן א ט איבעראלל זיןד ה ט יודען זןעישען פערגרעםסער א ער .זיןז ה  ל

טער ם ע ^עמיגראנטען ך־א פרן טהײל גר ש א נןײן געלאזט אױעק ױךי  פאלעםטינ

נ ײ האבען או אר געהױבען אן ךארטען ז ט ערד םיט נעםען פ ײ ע ארב  א

פפלאנציגג. גארטען אונ

א אין שוין זיןד געפונען צײט לעצטער דער אין טטינ ארע  יװ־ישע 13 פ

שט נאןד ך )אױםער גןאלאניעם  אײן זיןד געפ״נען זײא אויף ױענליגטע( .קיין ני

ײטער טויזענד м פין ערןד ע אךב עלנ ײבענען װ ט אױם זיןד צ ־ _זי;ער םי נ םי מי  פ

ארבײט״ גאו־טען עח־־אונדז צו פעהיגקײט אונ לןײט

ט האט צײט לעצטער ךער אין  אונזערע פאן אײגעם .ערוועקט גאט

ײךעט .קלייד נײעם א מיט גאי־ געךאנק ךיעזען האט ערז א־נ ,פדודער  בעקל

בבי ברורער אוגזעךע פאר אונ גיװיזען. אןז דרןז ני;עש א גאר צװן הו

 וועלין_קײן ױרען ךיא זמן פל אז געפוגען האט הערצעל ט. ךאקטאר

 לײדען, צו הערען אױף נישט אלץ זײא װעלין װעךין נישט נאצ;אן ווארעם

 זײער פערבעםםערין אינ פעריכטען ניט זײא קאןז אםשיפילאציאן העבסטע ךיא

 א םוף כל םוף זעהן זיןז פלאן לעצטער אײן ז.ײא פאר איי עסי אונ ;לאגע

 עם וועלכען אויף ;נרד שטיסעל אײגען אײן . ; . טנוחה מקום שטלקעל

.אונז פאן געדריקטער צו יערער אױםגלײכען בײנער ךיא לןאנען זיך זאלען . . 

 ךיא פאן ערלויבונג דעם מיט גרינךען זעתן זיןו דארפען םיר גירעדט רײנער

זאללען מיר וועלכער אין ־ פאלעסטינא אין םםשלה ױךישע א־ין רעגיתננען
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ער אויזעךע פון ךיא פיהרען איבער קאנעןז חד  װײ־ אונ ניכט ^קאנען װעלכע ב

ק אײךאפא. זיןואין אםסימעלירען ניכט ל

 םען דארף איךעע גרױסע אזא יספיד.יען1א אױף געייאהנליןד ןױא נאר

אם אונ _דעת חות רעם האבען  אלזא נאראד .גאנצען ךעם פאן א־ינװיליגיגג ך

 צונויף װיא געפינען נישט מיטעל אגךער הערצעל״קײן מ. ךאקטאר האט

 גראסטע אללע געםען אנטהײל אײן יאײען עס וועלכיז אין קאנגךעסזא רופען

 צום הערצענסגעפיעל גאנצען זי;ער אן וועגךען וועלכע - נאךאד אונזער פאן

^עלטעךען. פאן.זײערע לאנד צו□ גירודער אונזערע אופקעךען

— о — о —

צים,קאנגךעם גרײטינג פאר ךאם
שטיםט אגפאנגס פון איז קאנגךעםז ךעם פאןי. ארט ךאס ק בע װ ע  ג

ק אין כ  אונ פךאטעםטירט, ךעם וועגען האבען ױדען דארטינע ךיא גאר מינ

ען  זאל לןאנגךעס ךער ךאס אײןװיליגען גיװאלט נישט פאלל .קײן פאר האן

 נישט זאללען.זײא .אײנװארנער ךארטיגע ךיא דאסס פארכטעגדז זײן דארט

ק ע ך ל שו ע  בעשטימט איז אלזא פאטריאטין• װאהרע נישט.קײן זענין דיא אז ב

באזעל. אין .זײן זאל קאנגרעםזדערי געװארען

ם א  טעאדאר ךאקטאר _זיןד אױף ראט קאנגרעסזצום פערגרײטונג ך

א־ קאמיטעטז גאנצער א שוין איז עםי אבװאהל גינוםען ^זעלבםט הערצעל  ד

דעם. װענין גיווען גיגרינךעט מאלםט

—<э— ■н־־б——

,קאנגרעס פארען
 דעפ פץ מיטגלידער דיא זיןד האבין קאנגרעם פארען טעג עטליכע

ײטונגם;קא־ ךער באזעל. _קײן קלױבען; נויף צו גיהרבען אןז קאננרעסז  פעתר

 איד - װאהנוגנ אומזאנםטיג ױגיבען אפז האט שפאט דיא וועלכען - סיטעט

 וועלכע טיטגלירער אללע ךיא באךעען דעם מיט באשעפטוננ שטארק גיווען

 זאכען. פערשידינע נאןד אונ .קוואטיךען זײא אן.װייזען - גיקוםמען זענין

 גיקומען איז װאם .דיליגאטען .דיא פאןז אךער משלענים דיא פון ^יעךער

 פאפיר. בעזאנךערן א;יף.אײן נאםעןי פארשריבען.(ייער האבען

אויףי- גיװעזענע ךיא פון אײנער שילךערט луе^,(! זשורנאל ךעם אין
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ם ע ארט. ,פאלגענדען אויף אהין קומען.זיןז צונויף דאם קאנגרעסז ך

אס אךײן. _זאל אין ארײן טךעפ ךיא אױף ארויף זענין םיר  הארץ ך

 - בעטראכט צוײיטען ךעם אײנער האבען.זיןד םיר אױפהערונג. אן .קלאפט

ברױ־ער. דאןז מיר,זענין נאר נישט אפילו זיןד כןאנין םיר

 ךע- נעפין אומערע צווײטען ךעם אײנער זיןז םיר האגען נאבהער

 בעקאנט. ארנז זענין גאםין ךיא דען - .קישט צי האבען.זיןז איג .קאסאנדירט

 האבען מיר פריינדנאר גוטע אלטע זענין םיר אז געוױזען אוים האט׳זיןד אונז

ניטגיזעהן׳׳. לאנג שױן זיןז

 -------------------

כןאנגךעם ךעם פאן אנפאנג ךער
 גע־ ךער^קאנגרעס זיןד האט אלול ר״ח טאג צוױיטען ךעם
 נאןי זענין ,עפענין פאךען שטונךע לעצט׳ער אין^־ער ״עפענט

 גע־ זענין וואס דאקטױךים ךיא - געסט געהערטע געקומען
 פךאפעססארמאנ־ לקאנגרעם״ פוןמאסקווער,,ארצטע קוםען

 צוא וייען, פאן - שניךער דאקטאר אונ פאן.קױביז דעלשטאס
 פךאפעססאר קאנגךעסזדעם פון ^עלצטק דעם .זאממען.מיט

 בעוואס־ געקוממקךער דאנן איז אויך שפיךא-הײךעלבורג»
?נננלאנר. פון שרײבער.זאנגמיל בערוהמטער טער,

 קאנגךעס.אײןז וועלטליכען ךיעזען אין האבען זאמען צוא
 פאן לענךער אללע פאן ךעליגאטען 204 גענוממען טהײל

 פךאנקרײך, ?ננגלאנד, אמערי״קא, רוססלאנד, פון :וועלט ךער
 תמי־ סערביק, בולגאתע, אונגעריןי - גערמאױען-,עסטך־ײןי

פאלעסטינא. אונ ױע
 אויף קריכטין פיעלע געקוממק אויןר זענען שווײץ פאן

קאבגךעם. ךעם
 גיווען לאנג שויז זענען לןאנגרעם דעם פאן ^רטער ךיא

בעגײ־ או-נ פערטיעפט שטארק גיזעסין זענען אללע פערנומען,ז
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 ^עתואר־ אוב אויסגעקוקט אונגערולד מיט האנען אין סטערט•
 איסטארישען גרעסטען ךעם - מאמענט גראססען ךעם טעט

 וועלט־ א מאהל ;ןרשטע דאש ערעפענט זעהן צוא - צופאל
קאנגךעם.ז ציוניסטישען ליכען

 פרעזירענט אונ עלטםטער דע־ יאםטי פר-ן ליפא ה׳ ד׳יר
 װעל־ רעךע, ^רשטע ךיא גירזאלטען האט קאנגי־עס ךעם פאן
 גראשארטיגק צו-ם רעדע פאי־ אײן וױא געהײסען האט כע

 האט ;נם וויא פא־געשטעלט קורצען אין האט ̂ער קאנגךעם.ז
 גיבאלען איז עס װעלכען אין 1881 אנפאנג ךעם פאן פאסירט

 הײנטיגען בין - “ציון ״חובבי ךיא פאן איך׳גע ךיא געװארען
 אין עלטערין אמזער־ע אז געיױזען פאקטיש האט ?נר אונ טאג,
 יאחר 70 פאן ךער,ענךע אױף געװאיט נישט אױןד האבען בבל

 זײא זאנדעוױן - גישטעלט אפ האבען נביאים ךיא לױט -
 ק-יןלת^ללס פיןגנבל גײן^־/ער ארױס זיךגעסטאר־עט האבען

שי־ זאל טע הצעה זײן פארגילײגט ליפא די׳ר האט ענרע אם Т ד I “ V ■г Т X ־ т V Т ״

 קאנגךעםז גאנצען ךעם פץ ךאנק א םולטאן טירקישען דעם לןען
ברודער אמזע־־ע מ־ט ט»ר,ט עי־ װאס טובות אללע דיא פאר “ “ • г т  г -

ךעגירונג. זײן אונטער װאהנען װעלכע
 ן גאנצע דעש פאן געװאךען גענומעז אן ז א פארלאג זײן

קאנגךעס.ז
 ^לצטער דער העי־צעל- ט. - ךאקטאר האט נאכהער

רעךע• זײן אנגעפאנגען - כןאמיטעט פארגך״־טו־נגס ךעם פאן

1 ш  I
во
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הערצעל׳םךעךע טעאדאר ךאקטאר
 ךיא פון אײנעם אלם - םיר !קאנגיעסז ךעם פאן מיצגליךער געעהרטע

 סײן טיט נעםמען אויף אײןד געלןאפמען אױם אױ - ,קאנגיעם דעם גלינךער

 מיר ךען קורצען, א־ן נאד נאר ^ערפיהלען ;עצט ךאם וועל איןד אונ דעדע

 יעדעױ שעטצען אונ האלטין טײער ארכײט גיאםארטיגער אזא בײא דארפען

 אורי־ אינד בעשראכטען טיר דארפין טאג דרײא אין נאר וױילע סעקינדע,

זאכען. גךאםארטיגע פיעלע װעגען קהײלען

 רא זיןד טיו־ זענין פאלק זײעט צו אונ שפרײט ציא א אלם ױךען מיר

 בנין, אײגײגען צוס גרונד׳ששײן ערשטען דעם לײגען ^עקוםםען נױף צױא

עלכק אין וואהנען. זאלז נאזױאנאמטאט ױדישע ךאם וו

אס ענדע אם טס19 ־ ער הוני הר א ען: ט  ציװי־ אײראפײעשע דיא ווען ־

 דיא ױןד האט ^עקושען, ששופפע הענםטער ךער אױף שוין איז ליזאציאן

 נייעם א א״טער - ;נרװעקט נײע ךאס אױף פאלק עוױגעןז צום שגאה אל§ע

אנטיסעםיטיזטום. - גאםען

 אללע זענין יודין מיר אז מײנען ױיא I נישט אונז קאנעןז פאלקער ךיא

 א*ן _ער3א פערבונר ברויערליכען א ךןד צוןישען האןען מיר אונ אײנם,

 - געבונדען אויף גאר פםעט שױן בוגד נאציאנאלישעם אונזער איז אםת׳ן

ם צוױיטען דעש מיט אײנער אן וױיניג גאר שוין זיןד נןעךין םיר אונ  ן אל

פאלק. אײן פאן ברודער

דקנ ךיא - צױגיזסום - דאס ערװעקט איגז אין זיך האט נעצט  אי

 זיי־ צוא אץדער אושקערין ױדענטהום צום ױךען ךיא פריהער וועט »ועלכע

לאנד. ער

“!הײם א אומקעךען זיןי ריעלען מיר ״
 אױף פרײנדליןד זײער ברודער אונזערע אומ וועלין געװאנליןד אונ

ק נעסען  אדער ברעכען צוא נישט חלילה קיטען ט־ר אז זעהן װעלען זײא ך

 ?גוויג פין אונז ?װישען ^עקזעסטירען וועלכע ואכען אלטע .קייץ ווארפען צוא

 פארדערין ױעלכע זאכען ךיא פערבעססעױק אונד פערריכטען זאידערען, ׳אן

אױסבעםערונג.
 אויסבעם־ פיעלע געפאררערט האט לאגע טאטךיאלישע ױדישע ךיא

אן זאלען זייא הובבי־צױן ערשטע דיא ערוועקט האט ךאם אונ סערונגען
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 ױ־ ךאס פערמעהרען צו בכךי - גרינךען פאלעסטינא אין ,קאלאנמזם הץפען

שע  ךער דאנק שײנעס א ײיער נעוױס קומט _זײא ךארט. .זיןד בעזעטצען ךע

־ אײן נאר זעגין קאלאױלזםז ךיא אז וויססען אבער ךארפלן םיר נאר פאר,  אנ

פארלערט. לאגע װדישע דיא ױללכע ארבײט גרױםער דער פון הײב

 ךאם אונ - העלפען פח זיין מיט יעלבםט נאר זיןד קאןז פאלס ;עדער

 \-Ут ויעט העלפען, איהם זאל עריצוױיטען. א אין בעהײנגט װעלכעם פאלק

װערין. געהאלפען נישט מאהל כןיין

 יעלבסט ײןד זאל פאלק אונזעף לאם נארז שטרעבען טעןײצירניס סיר

אס דאפפלנוננען פאללע מיט פאלק דעם ךעךען אײן נאר העלפען.  ווידפען ך

 אױה קאנגרעסז אפענטליכען אײן פאכען ניזעהן האבען אלזא מיר נישט. מיר

אל ^ועלכען ^ ם םורול. אהנע װעךען, געךעדט אפענטליןך פיײא אללעם פון ל

 פךאיעקט אוױער וועט רעגירוגג טורקישע ךיא ךאם דײנקען מיר אין

 נרױהע ךיא בארע־ענען גאר וועט זיא ויען אױפן בעסמען אויףךעם א^נעמען

רארען. פאלק אונזער פאן קאןז זיא װאש נוטצען

ר זץרןי ע ־ .איזט פאלעסטינא אין ק«לאנאזאציאןז ;עצטיגער ביז ך אונ

ק צוא .מעגמןד ם _לא:ע. ױד־ישע ךיא פערכעססעךין - צי_על אמזער צוא קו

ט אריפםלטיק. נוט כןענין װדען אז זאגט מע צ ע  מיר רערעכענט, \

 ךער אױף מיליאנען זיןד.נײן געפונען ױךען דאם רעכענין פארמיפיג זאלללן

 רעזעטצען .זאגאר װעללען םיר אז זײן םשער זיןז זאללעי פיר אונ וועלט,

ם יאהרליןד. פאלעסט;נא אין קאלאניכטעןז טוײענט צעדן א ך ך א ד ף ר א עךין ך  תי

* . . י יאהיעןז הונךערט פון.נײן אײן״ערןד

צק צוא אונפעגליןד גאר איז о?т בםרט אונ ט ע עז טוי־ ;אהיליןז.צעהן ר

פאלעםטינא. אין סענשען זענט

רונג טורקישע װען.דיא ךען  האבען ױךען דיא דאס ווע^ערזעהן ךעני

ם זיןד ד אין איהר צו װײם םענני אנ  זײא פאר כאלד זיא יועט גץלאזט אלײן י

פארמאכען. אין.נאנ.צען .לאנד ךאם

 םבער אונ פערניכטען צוא געגרינדעט איז ױעלכעס - צױניזפום ךאם

 .קךיםטען- ךיא ביײננען נוטצען פיעלע אויןז וועט - אנטיםעמיטיזםום ךאם זיין

 אױף זיןד ױעקט דער - שטיצען װדיע: ךיא וויללען מטשלות ךיא ווען

ה אונז א קנ א.  ניט אונז פאי־ זיך וױלען זײא װען אינ פובליקום, ךעם פון ךי

ען אןז ם «ין װערט נלכ ע צערשטעתננען• פיעלע זייער האנדעל ך

ציהען צױא םיטטעל טײער א באהאלטען ליגט צױניזפום ךעם אין
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 ךיעזען טיט זיןז אפגעבענךיג וועלכע - לײט ימנע אונזעךע אללע זיןז צוא

 םיצי־ ךאם לןאפ ךעם פון ארוים זיןד _זײא שלאגען - איךעאל נאציאנאלישען

אנאיכיזשופ. אונר אליזמום

 םכניס גראךע איז וועלכע שווײץ פרײען ךעם אין ;עצט זענין מיר

. אורחים . . ? זײן יאהר א איןער טיר וועלען װיא .

 צױעק אונזער צוא צ;ען אללעם ם־ר וועלין זײן וועלין מיר וויא נאר

ע אײן צו וועלין מיר ביז ארבײט. נאציאנ_אלישע אונזער ארכײטין «ונר  עני

 ער־ אוטגליקליכע ך^טען אױ,ש געניינךעט איז אונזער.,קאנגךעם קיטען. צוא

ע צוא .קוױקען אכענ  פערטא־ אונד אונז פאן ם;עךע ךיא שטארקעז העי־צער ןר

 עקזעס־ װעלכעם פאלק ױדישע אלטע ךאס ^ערפי־ישען ציא יודען טערטע

 פערגעסםען נישט ?גוױג אױף װעט אונ^עם לאנג גאנץ פאן שוין טירט

ייערען.

 האט “״גיךאװא לאנגער א אונ פלעסקעךײא, גרױםער נא
זײטען(, אללע פין העךין גילאזט זיך

 אויס איז עם אונ וויבאר א גימאבט מען האט רעדע דיעזער נאןד

ם פון פרעזיךענט - הערצעל ט. דאקמאר געווארען״ געקלילען ע  קאנגךעס,ז ך

הם ד׳ר - ערשטערז דעי נארדױ, מאקס ד־ר  אונד צװײטער ךער זאלץ, אבי

 ךעם םון גליךער סיט הויפט פרעזיךענט. וויצע ךריטער דער פינעלעם ש.

 ד׳ר םינץ, ד׳ר עדךענפרײז, ד׳ר :געווארען אױסגעקליבען זענען נןאנגרעס

 אױסישקין, אינזשעניער שאװער, ד־ר :םעקרעטארען װאלפזאהן. אוגד שפירער,

ךע־גאוזע• אינד טעמקין

 ״איבער רעדע דײן האלטען נאח־ױ םאקס ד׳ר אנגעםאנגען האט נאכהער

לאגע״. יוךישער הױפט רער
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ךעךע♦ נארדױ׳ם מאקם ד״ר
 אונזערע פון לאנע ךיא פארשטעלען אײןז וועלען ךעדנערם אונזערע

ע אין ברוךער ענ עי שי  גע־ האב איןד װעלכע יייד זןיערע פון לענדער, פעי

 בילד אײן געצײכענט יף1א אױןד מיר א־ןז האב געהערט אונד לעזט,

 גךינדליכע^קאליר ךער וועלכע _קארטיגע א גמת, אין פאלק ױךישען דעם פון

 םיר זעהן ױאהנען ױדען וויא ארט יעדען אין שווארץ. דתקעל, א־ז איהרער

 נישט זענען צרות װדישע דיא נויט״ ״ץדישע הײםש וועלכע בילד אײן נאר

 - מענטש אללעם מענטשען יעדען טרעפין וועלכע צרות מענטשליכע נןײן

 א איז ער וױילע גאר איהם אויף קישט וועלכע צרה - ױךישע א זאנךערען

ע־ אײף וועט ער ווען לאמאלםט נאר קרעטין אפ איהם פון כןא[ אונ ױד,  ה

זיי]. צו ״ױד״ א ךען

א ת ױךישע ך ױ  ניכט.;ענדיגעי ,^לײכעס־געךיבטי' אין.קײןי זיןד וועדרען צ

 פאן געןענשטאגד א־ן איז ;ךארטען דען גאליצ;ען, איז צוא ךער ןקױײז א

 ! זעהן דאןד אונ .קאטאליק, דען ביז ױךען דעם פון אונטערשיעד .קײן געריכטע

 געפונען וואם ױךען 750000 ךיא פאן דאםם רעךע זאלץ׳ם ד׳ר הערן פון מיר

 זיןד מיזען וועלבע _ק?צנים לײט, געםײנל 70% זענען - גאליציען אין זיןד

לאנרער. מזרח ךיא אין ךאגע יױ־ישע דיא אױ ךאם צדקוז. פין ערנעיען

ק אײראפא מ;נרב אין ענ  גלײכע־ מיט בעשאנ^קען אױןז ױדען דיא ז

 װאס טיהן םעג ער םערבמךען. נישט פרײא דארטען זענען זײא געי־יכט,

 זי״ ויעלען נאר פרױוט װען;ער דאןך טוהן, םאג יעךערער וואס אונ וויל ער

ט בירגער דעם פק פערגניגענען  ״א לנטפער אײן באלד _עי ערהאלט - ךינ

 פאר גישט - מאבל ךיעזער דיר פאר נישש איז ̂עם װעג/ דיעזען פאן ױעק

סאגען״. ךײן

װײ־ פרעגט אוג דעם צוא וױליגען אײן ניט גיןד זא נאך וויל ערז ווען

א־ ךיא א*ן םענטש א אייך דאך בין איף ? נישט איןד דען ״רארום - טער  ז

שאפען םענטשען ךיא פאר וועלכע כע  א ךאןז איך האפ איזט געװאךען ןע

 אנטווארט אײן ער עיהאלט דאן ז״ ? םענששען אליע טיט חלק ;יײנען

א קזטיל שווײג  האט גאטט װעלכען פאלס אזא פון ששאמםט רוא ױדע, ח

א אריער, ליא וויא לא ניגעבען געפיהל םענטשליכען .קײן גאר  א ביםט ת

א שם( )בן סעמיט _קײן פאט־יאטיזשום כןיין געפיהל עהרען .קײן האםט ת
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א בכלל - אידעאליזםוס גןיין - פפליכטען בירגער  אנדערש גאר ביםט ת

םענטשען. אללע פון

 זענען לענךער אײניגע אין האבען װךען וואס פךאוועס גלײבע ךיא

 וועל־ ענגלאנד אויםער - מאדע פאליטישע אלם געװאךען שריבק פאר נאר

ת אונז האט כע אכ ערפיהלט אונ - בירגער אללע סיט געסאכט גלײןד ב
т  т  т ו ז ; т זו י “ ג ■ ■ т  V *

געזעטצען. עמאנציפאצישע אללע

 אסםיטי־ ךיא געטוםר׳ט פיעל זייער - .רעתער - דיעזער האט אויןד

 פירא ששעגךינ האבען אין יװ־ נאטען ךעם טיט זיןד שעםען וועלכע לאטארען

ק וועט טאםער א ט ףדי  אבךהם פון קוטטען_ארויס אז_זײא נןענען ךער אוי

ע־ אוים ךןד ווערטער שטרײנגע אײנינע ^ער האט ענדעײ אם .ױעקב. יצחק  ג

ק גאר וויללען װעלכע גביךים אוגזערע כןעבען שפראכען ם װי ט ש  .ױיעךעפרן ני

ער, ציגעךריקטע ארסע  פאלגענךע םיט רעדע זײן נעענךיגט האט אינ בייי

ט פעראײן ױךישער א וועךין געגײנרעט װעט עם ווען ווארטער:  .עס מי

א וועלען זײן ךארף ײא-ךי  אונז כײא נידעריג גאר נביךים אןענגענאנטע ז

 אינ - װעךין טיטולירט נישט פאל גןײן אױף אונז פון וועלען זײא שטעהן,

 ךיא פאן ערהאלטען האבען זײא וועלכע ארדערען דיעזע ערהאלטעןז נישט

יײכע• אײךאפײעשע

 ךער וועגען פארגעלעזט טיט־גליךער ךיא פון אײניגע האבען גאכהער

 לע,קאר־זדונ,קע אללע ךיא פון אונ לענדער פערשיעךינע אין לאנע ױךעשער

א פארשײנט נאר האט טינעם  ^ענגלאנד אין ברודער אונזערע פון .קארטינע ךי

גוט• זןײער - רײד האסס ר״ר לויט איז זײא וועלכע

 געענדיגט ןיך האכען טאג ^ערשטען ךעם פרן זאםעדאנ;עם ךייא

אבענרס. ז זייגער

א־ דיא געעפענט הערצעל ט. ד־ר האט םארגענס טאג ץווײטען ךעם  ז

 לעזען איבער טעגליןד נישט שוין איז עם אז גיווען ךי_ע1ם האט אונ םעךאױע

 דאםאלסט ביז פנוט. אללע אן קופםען וואם טעלעגראפטען ארנ ?ריעף אללע

וועלט• ךער פון לענדער אללע פון טעלעגראםפען 550 געוועזען שיוין א־ו
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ר וועגען גערעדט אפ מיטגלידער דיא האבען נאכהער ע  פראגךאטםע ן

אס - ײםט ך  צו קוסמען צוא זאללען צװנישטען דיא אופנים וואסערע םיט ־

ציעל. זײער

 זאל וועלכער קאמיטעטז א געקליבען אױפ זיןד פון זײא האבען אויןד

 טאג צוױיטען דעם זאל םע ױעלכען פאן הױפט־־פךאיעקט א פערגיײטען

ךאטוזשדאיען איהם וועגען

 ד׳ר פארשױ; זיבען פאלגענדע פון בעשטאנען איז ^אםםיטעט ד;עזער

על־ פראפעססאר דײטשלאנד, םאן באךענהײםער ד־ר אונד בירנבױם ך אנ  ם

 פאן פינעלעם .קיש־ניעב, סיץ קאהן־בערנשטײןז ד׳ר אונ קװב פאן קזטאטם

טע, א־ אדש העררען אוגד בולגאךיע פאן ביעללןאװםקי פךאפעםםאר תטי  ך

נױ־יארק. .פאן זענבערג

א געענדיגט דיןל האט ך־יעוען מיט זאסעךאניע• צוױיטע ף

זאםעךא־ דיא געעפענט הערצעל ט. ךאקטאר האט טאנ ךריטען דעם

ױע ךער אויף ױע.  קאמ־טעטז אײן.ארבײט געקליבען ים1א מען האט זאסעךא

װיענער הננען זײא פאן פינף וועלכע פאן - סענטשען 23 פאן  שטענךעע.

א אונ אײנוואהנער  האבען.!ײא אויןד לאגךער. פערשיעדענע םרן איבעךיגע לי

 געבליבען זײא צױישען איז אויןד קאנגרעס.ז ץוױיטען דעם וועגען גערעז־ט אפ

ש ;עדערער אז פ 40 א־ין צאלט וועלכער םענט א׳  א ערי הײסט יאהרליןז ק

 אונ ^אנגרעם צוױיטען ךעם אױף קימםען מאג אונ יטשלען( מיט^לידער

ח־ת־רעת. זײן זאנען

קא״ז ארבײט דעם א־ן געקליבען אױס םען האט טאג זעלבען דעם אין

 םאיער, ױםף קאקעש,ז שניערער, העחנעל, ט. ד״ר לײט. פאלגענדע טיטעט

 הנדול הרב :רוםם_לאנד פאן וױען. אין אללע זענען פעף דיא סינץ, ד־ר איגד

־ז ד׳־ר קײב׳ אין טאנךעלשטאטם ד׳ר טאהליװער, שטואל ה׳ר ערינ הךן א  ק

 רוםעױע: פאן ווארשא. אין ןאסינאװםקי אדוואקאט אונד הןישיניעב אין שטײן

 זאלץ, ד־ר קארענפעלד,ז ד׳ך עםטרײןד. פאן פינעלעם הערךן אונד ליןא ד־ר

 ב;על־ ד־ר םערביע אונד בולגאײע פון עבנער. מאיר דיר אוגד קעםיקארז ד״ר

ק־ פאן פאךיז. פאן באהאר וױעען ױדען אפרי^אנער דיא פאן ,קאױםקי אנ  פר

 דאקטאר אונר בארענהײמער ד׳ר פרײסען. פאן לאז.אר, בערנארד הערךן כײןד

י רילף־ ר
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 ז_א:ק פיעלע וועגען נאןז־ מיטגלידער ךיא האבען טאג זעלבען דעם אין

 ש־דיבען• צו ארוים אללעם ניט ארט .קײן ךא איז :נס װעלכע געאװזרטהיילט

 ט. ד׳ד האט תי־נ־ז אלול םירטען דעם דינסטאג אבענדס נײן זײגער

שלאםםק הערצעל ע ךיא ךאנק אינניגשטען אײן מיט קאנגרעם,ז דעם פער ל  אי

קאטםען.זגע קאנגרעשז אויפען זענען וועלנע קריששען

 װעלכער אין נעהאלטען םאנדעלשטאשש ד״ר האט ךעדע לעצטע ךיא

 ארתיזנ מאקס ד׳ר רעדנער וואגדערבארער דעם געדאנקט פיעל זײער האט לר

הערצעל. ט. ד׳ר קאנגךעםז דעט פון ^רעוירענט דעם אונד

ק א םיט געענליגט זיך האט ,קאנגרעט דער אין ם מי ג׳עשריי־א אוים - ג

ו ביחשלים״ הבאה ״לשנה
• Т  Т  • Т Т -  т Т :




