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ם נ נ י ל ה י ר ר פ ע ט ע ל ב

.שבועות צו זאטלוגנ ליטעראױשע א
.אײנהארן .ד

שיקען דלר איך ווץל זיין נלט זאלםט ת װײס וױ
׳ גילם?ן

אין מלר ד^רמאהנט װאם ,לעצט^ דל בלפט ח
;הללש א

 .װלםען נלשט מלך קלימך־ וולל ,דלר אויםזך און
מך און ױ .קוים דא טלך מזןן דזןרמאהנט ,דלר א

 ׳ האיען װלנקעל א דיר אהן דא װעלזןן איך זאל און
 — ,שוים א אױפזוכען דא דלר חוץ קאפ מללן ;אל און

 • 1?ב¥גר?ג ללעגט זלדע מללן ױאו ,נלשט איך װללם
.הויז טאטענם מיין איז עם װאו ,נלשט איך וױים

טלעפק םיט פול איז ױלענ צום לזן5שט^ג? םלין
,גרלבער

 ,לאנג פון שול אלט̂ז םללן שרין איז אבגןןבר^נט און
דלר צו оу איז ,װאס נאך ב^ננ איך אױגי און

,ארלבער
מלין איז דלר צו ,וחןן נאך זלנג איך אויב און

,מןזאנג . .

נאמבערג ,ד .ה

ט א כ א ץ נ פ ױ ד א ל ע .פ

,כתבים( משזגענןןמ׳ס א )»ן

. .  אויף און ג^שטאנען פע;לד אויפ׳ן ילן איך .
п р גזןקוקט ז.ץ . . .

רוי־ ארן ,גרעםזןר אמאל װאם איז זון דל און
ר  קלללעכלגק אויפ׳ן זיך בךועגענדלג ,געװארען ט̂ז

 איהרע און .אונט^רצוגעהן זללט מערי צו הלמעל
$ שטראהלען לעצטע פלל- א װל אויגןןן דל מלר האנ

 ניט און גזןװאלט נלט האב איך אבער .מןבמןנט ער
 פון — אראבנ^המען איהר פון אויגען מײנע געקענט

п р זון רייטזן שענזן.
 שטאדט פון מיך האט בעגעהר װללדער א

 .געהך פעלד אין מלר װ^לען ,קום .ארויםמןנומזןן
р גך־^רט הארץ מללן איך האב р| ״דארט מלר, צו 

 דערק״^ און ,אונטער געהט זון דל װל ,ז?הן װעםטו
а װןןםטו נז$ן р צװלשען אי! װאם פונקט רעכטזןן 

ט״.5נא און טאג
 הויכץ דל . צומלשט אלץ איז שטאדט אין דא

а פערשט^לען טויזןרן р א־ן הלמןןל п р ̂ן צײט  װז
 א װןןן .אונט^ר געהט זל װען און אויף געהט זון דל

^ נאכט־צו פאר מיך זאל מ^נש ־ ר ם נ  מיך און ,א
 נאר ,»זאג :פרעגען און אנמןהמען פאל^ט די פאר

 ? טאי צל נאכט יןןצט איז װאם ,נאר קללינ^ר דו
р קללן איך װאלט 5 р| און ,געװא־םט נלט זןנטפער 
.געבללבעץ פערשלןמט װאלט

אין מלטגענומ^ן מלר איך האנ גלןןקלל א און
р׳ נלט זון קללן גאר שוין כ׳װןןל א! у г| , װ^ל דאן

נאכט! ם׳איז קללנגען: איך
о דל פאד איך זאל р к п э אז האב^ץ, ממ־א

̂ל איך און פקרשלינגען,י ניט זון דל דאן זאלןןן זלל ,־ו
? װיסען און זעהען גאתלט

^ מרזעי זלל , аркпЬ ג^טרלבןנע דל ן נלין א
е דאך איך האב זלל םלט .זללן עלןןנד т р р און 
 פער« זלי און ,אונט^רגןך.אלטען זלןי שעה׳ן גאנצע

.גלךאנקען מלינע מלט מיך דאך щр און שט^ה^ן
 לרענען סיך, קענלננדלכ און פערשטעהץנדיג און

.געיוים טלך זלל

 ;פש עגמת מלד זאלען זלל — צמארעם גוט^ דל
? אנטהון

$ אן צװליטע דאם אלנם זלך קוק/ןן םלר און
 בלאס מלין — זון דל און ,פגים רויט זונ׳ם דל איך

.פניט

עי .זרן דל ,זל װעױט נידרלגקר װאם און  ד
 איהר צװלש^ן נאך איז װאם הלםעל פאס שמאלזןר

.שמעלןןר און שם^ל^ר אלץ װערט ,ג^לעגען זןרד און
דל קושט זרן גרױס^ דל :איהר זל קושט אט
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.ערד 'אומגללקליצזן
?נ־ ,זלך עגטלױף : מלר זאגט הארץ דאם און 1

צי איך שטעה , פרלה גאנץ ,מארגען .זון טלויף
, אכ אויפגאנ; די_ין װארט און ,זײט מזרח

 אלך הללב ,זון דל נאר מלר זלך מןוױיזט און
:קלינגןן אן

!טאג ם׳איז
.האנד אין גלץקלל דאם איך האלט גרללט און

 האט ,ם^קונרע זעלבע דל אין פונקט אבער
 אוצטןךגעלא־ , אנמײאגט צמאמןלע שװארץ קללין א

.פען . ̂ם איז אט . גןןחןקט. זון מללן און — ן

הארץ פללן ארן ,ערד דל צו פאל איך און
 אויף , דא איך טהו װאם !זון גוטע מללן , אך : מןט
? װעלט נרניטןך חןר

רלל־ , טייװעל קלללגער א האט זון מללן אבזןר
 און ,פ^רשללנגען ,װאלקען פללנקץן א אויף ט^ברלג

ן איך י  ג^נללכזןן פזןלו־ אריפ׳ן אלללן ,אנ׳אלינזאמזך ב
.האנד אין פלעקלל םיט׳ן

и
 חןר אין פ;לם מלין ,איך ללעג פ^לד אויפץ

.װלין און , פ׳זןרשטןןקט ז$רד
. װןינט האר־׳ן מללן — װללנץן אױגען מלל̂נ נלט

 און אבגןשװאכט זענץן גללעדעױ מלל̂נ אלןן
נען טויט $מןר צזךשרויפט װל , גלט זלל ז̂י

 ז״ אייף לעבעל אמןר ,זלל ױלל$ לןןגק
נזןם  טיין פון תןצ^נינג אויפ׳ן נלט ,חןצןןנונג אלל̂ג
.קאפ קראנקזןן ,שװאמןן

 און הלןרט זןס י הארץ מײן נאר לןןבט עט
 מללן ,מלר אין עט טהוט אלץ ,טראכט און פלהלט
.האר׳ן

. גז^דאנק א עפעם פון לןןדלג איז ק$פ מײן און
 אין גזןדאנק אהירכלויפעמןר בליץ א יא גלט אמאל

.גלניך פ^רשװלנרט
 פז^רשלעדענ? פלחרזןן מןדאנקען שטארקןן ארן

.קאפ מללן דורך בללוץר
 אמר — באנק דל אונטער בית־מדרש אין

,אבײ .  פערברענט מויל־הויך מללן פון איז פוימןל א .
 און .געפאלען ערד דל צו הלמעל פון און ,ג^װארען

 א איהר האב איך װאס אויף מלר דאנקט נשמה דל
.}ррр היקון

 ילאסע אויף ללפען רייטע — גאױטק אין
 שױארצןןן א האלטןןן פלנגער דארע מלל̂נ . בעקןןלעך
— אקסלעל דל אויף פאלען ױ^לכע ,האר פלאנט^ר

.קז^רפער גאנצען מײן אין בױענט פללער א און
 דאס ליעגט קיר אין — כית-עולם אויפ׳ן

р אויף דעק איך ;מליד^ל р х 5װליס? איהרע פוז 
 ,אויגען די אויף שערבעלאך איהר לליג און קללידןןר

.גלאױן פלצ^ל א אהן אויגןןן דל זענןן מאט און
 פון געה איך — שטאדט גרוים^ר דעד אין

 רוישט, לןם .שטעהן אילס^ל בלליב און ארוים טויןןר
ר \ מ^נשען אומגללקללכע :גאם דל  לעבל אייגזןן זל̂י

 א^מך־ װל אויט זזןהט щ ,לייפלןן . נלט זלל ק^נען
.צװליטען דזןם יאגט .  איז װאו ? װאם צו ? װאוהלן ,
̂ר  צל־ כװאליזןס אל̂ז װזןלכען צו ,תהום גרױסער די
. ? זלך הז$ן . .

. ? אמת דער איז װאו , .
 נאנצןן דל- ש^לט ,מענשק און גאט »ש^לט

ס ארן װזןלט .מיר פון נאהנט קול א איך ד^ר ן״ אל̂ן
 פערשפרייט זענען פללעגזןל שװארצז$ צװלל אין

̂רדלג?{ ,שװארצע א מלט שטן דןר מלר איכער  פלל
. מלל מןיזןן שטעהט קאפ אויפ׳ן קױרין

 כח גאנצען מללן מלט איך האנ י ? ש^לטען —-
!י, נליט טאר איך — אויסנ^שרלג^ן

.פערשװאזנרען עס איז פלוצלונג און

III

הי־ דער קוקט אויגען ליבטי־ג^ טייזענד מלט
 אין לכנה דל ער טראגט שטאלץ ,ערד דןןר צו מ^ל

 ז^ה ,נו ,א :זאגען װיל זןר װל ,ערד דל איהר וױיזט
!קרוין שענזן מײן ,רללכטהום מללן נ$ר

 קאפ דיין אויף ! הלמזןל נארלשער דלר װ?ןה
̂נלנ דל ,געטראגען זון דל האסטו  און .זין גרויסע שן

 זל בלז זשזן װארט ;ג^גאנגעץ דלר זל איז פןןרלוירען
!אױפגעהן װלד^ר דלר וױןט

 אונפ^ר־ ת ,דלר פוץ קללג^ר ניט איך גין צי
 מללד^ל דאם האב איך אז ? הלמעל שטזןנדללצ^ר

 צל — קרױן שעג^ מלין ,מלאצ׳ל מיין ,פערלוירק
 ג^־ מענשלןףט^כטןןר אין קוקל^ס יען Т! האב

? שפלעלען צו זיך זלל םלט — גזןזוכט שטאלט
 פ^רפינסטעדט איך געה אן צללט יןןנ^ר פון

 וי?ל איד װען — זין־אריפגעהן מײן אויף װארט און
̂ם .ג^פלנ^ן אמת ד־

נלט זאל עם װאם ,איהר איך מוז געפלנען און
י זײן

 קול א הארץ מלן הןןרט ױנג^ל״ ,שװאך —
 ,צחאמען זלך קומןןן זןרד און הימעל װאו .שרליזןן
אייף !לך שטעל ,געפינ^ן אםת רעט װ^סטי דארט

:זזןה און

 ^רו דל
־ױלנקט

ת  ,אמ
 1?3הא

עם  < ד
 לליגט
אהער

•ארום
און

מ־ד-
זערט

קימען

 ד ־ויאי

?с 'ל

־האנד

 :אט
 דריק?

^ך  ד
.דא

 קיל א

«אם

 ו ־זללן
 געהט
•אקס;

׳■א
Т

 ו און
ש^נז

טלג
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 מףזמט הלמ^ל דער װאו דאױט ,מזרח־זללט אין

 זל און ,האנד גרויםע א זיך בעװליזט , ארום ןך־ו־ דל
: הער איך און ,מלר צו זולנקט

ר ״קום  דער איז — דא אט ,קלנד קליין אה̂־
 ,יעשאפזןן װעלט גאנצע דל האט גאט װןן ,אמת

 האט יךיערער ,געקרלגט זךד ארן הלמעל ןלך האבען
 גע־ איהר ו.אט האט ,גןןװאלט זלך פאר אמת דץם

 קום ן זךר און הלמעל צװילשען ׳ מימ חגר אין לליגט
 • ?הען! אלײז איהר װעםטו אהער

.מןה איך און
 ײד5? דל ני^הטט הלמעל דער װאו אהלן און

 ױלנקט האנד די און ,נלשט אלץ איך קוט .אתם
זי שלעפט צוייער־שטרלק מלט װי װלנקט, און

- מ־ך
בלי־ און שרללט ,קאפ מײן פראטעסשלרט

 געה־^נדיג חןן קענםטו ? געהםטו צו־װאפ ,זיך זערט
? ארט יענללם צו קומען

,אהלן הארץ מיין מיך עם טרליבט דאך און
 װאו דארט ,צרזאמעץ ןלך קוטען זךד אין הימי^ל ־ויאי
 .אמת וץר ללעגט ץש

מןה. איך און

IV

 דל און ,װ^ג ורײט^ן מלין פון איך גלן מלעד
.רופט און אלץ װלנקט ־האנד

 גרוים^ר דןןר ן מלך זןר װלל דרלקק י גאט אך
צו פער^נלגזןן האט און ,אזוי זלך שפלעלט :אט

 נועט װאפ ,קינד קראנקע שװאמן, דאם ,מיך דריקען
 זלין אויפהזןר^ן און ,שטארב^ן אסאל אמענחן דאך
א. ד

מלר הלנטעי איך הער ף קינד ״קראנק —
< קיל »

, דאם איז האד װײםע דל מיט אלט^ר רער
.אנגעױפען נאמען מיין האט װאפ

 גלליך אין הויך •, האר זײנע ז^נען שנלי װל וױים
 , טריט גזןמ^םטזןנ^ מלט ,פאלמ^ א װל װאוקם־, זללן

מללן אויף האנד זללן לןןגט און ,טלר צו קר געהט
.■אקםלןל

?׳ קלנד , זוצםטו אמת ,קןם —
איהר דאך קלגנפט ח !אלט^ר ,״אך —

.פלם זללנ̂ז קוש איך און — ׳״ »א
 מיר מלט דא זלך זזןץ ׳ קלנר , טלעד ,נלזט

̂ל איך װאם ד^ר און הר .דערצעהלען דלר ווי  א ז̂ז
.איך״ קען מעשה ש?נ̂*

פזןױדרא־ איך שרלל !״ טלר ז$ג אמת ,דעט —
איך װעל נארר ד^ר פון האר ,דל — הויך שלג

.אויםרללםןלך דלר . .
ך — ג^לאס^; עד זא־.ט ״קלנד״ — דז  אמת ,

̂ם ,װארטען דאך קען  און . אנ׳זןװלגקללט דאך איז ז
к .‘פאראיבערי לויפט , קלנד , צליט דללן

: די^רצןןהלט ער און
ל ראם ,ווען  גאנץ און פרלש גאך איז קרויט הײפ̂ז

 װןר^טללך פאטלליע א איז ,גןןװען ארום און ארום
.איהם אויף זלך נעזעצט און אנג^קוטען
 דאפ — געקומלןן? װ^רם דל זןןנזןן װאנען ,פון

,נלט״ איך װללם
 זלך איך האנ ף אלטעי אומגללקללצןר »אך —
 דןר אויף שוין לעבםט' יאהר ״הונחךט .צעשרלגען

! נלט װללפט רו און ,װעלט
:װללטך־ דערצעהלט און מלך גיךוהלגט ןןר און

גע־ אזיי קרליט אין דליױערם זלך ,האב^ן
.נן$שטארמןן און ג^האט 1קלנדע ,לי^בט

 נאך ,קלנרןןר דל אויך האיןןן געלעיט ״און
האט קינד^ר .קשטארבןןן ארן ק

 דל פון און , ארלכער איז צללטען םך א ,און
 אליםגעװאק־ פאמללי^ם םך א איז פאםלליע אלןנצלגע

.געלענט נלט זלי האכק בשלים אבזןר ,סיןן
. נלט איך װללם ? פארװאם

 פלעפ און ׳ טןג טויזענדעד איז ארלב^ר ,און
.געזינק^ן תהום שװארצען אין \рр צללטק

 מרה־ זןןנען קרויט גרלנעם רעם אויף ״אב^ר
 לאנגע שארפע און ,געגיייען װ^רם שחורה׳דלג^

 הער־ דל מלט און .ג^האט װערם דל האנ^ן הי^רנער
 װל» — ג^לןןכ^רט קרויט דעפ זלי האבען — נ^ר
פלם אויטעי װאם ,ג^װאלט זלי ה^יען םק
.איז

געטי־ א קרויט אויפ׳ן איז אטאל מלט ״און
 האט מרה־שחוױה׳דלגזן רל פון אלןנ^ר ,ג^ױארען מעל

:ג^האלטעז רעדע א פונללקום פאױ׳ן
ז ? מיי טהו$ װאם ברלד^ר אך \ ,נרלדזןר

,קרויט פון שאל דל אויף נאל זלצ^ן טלר
 איז דץרפאי און .אליין קרויט אויפ׳ן נלט אבעי

 קרלגען דןרפאר און .זלצ^ן צו דא ^נג אזוי אומ
ן זלך מלר  ‘ברל אך , גרלדזןר ,'קומט — זלך צװלש̂ז
ך  קרויט אויפ׳ן !צורללםען שאל דל טלר זןאל^ן ,ה

 אך ! נרלדןןר אך י ברלד^ר .»יצ^ן מלר ז$ל$ אללין
. נרלדעי . . !

פער־ שטללמך טלט ר^דנער ר^ם מע; ״האט
ק װלל״ ״ער ,װאיפ^ן אי  ,רל — געשילגזןן זלי ה

.אומגרענגעף װעלט
 צױײ ןןןני^ גךהרג׳טזןן דעפ אנשטאט ,אנער

 גין־ צװלל דל מען האט .געקומען אונט^ר אגד^ר^
אזיי און .מןקומיןן אגר^ד? װלרער ,הרג׳ט

! קלנר ,רעצןןנק געװלם דאך קענםט דו — װללטער
און — שאל דל זלל צ^רלםען ,א־ן



.גזןזונגקן ליעתןר פרללהלטס
 װידער און ,צליטען פלעל זענען ארלבער ״אין

• געװארען קרויט אויפ׳ן ג^טרמזןל א איז
 מען האט ; וױדעי רעדט לאנג־האדע:נדיגער ,א

 או־נ־ אנדעךע זענק ;פזןרװארפען שטי׳יטך מלט איהם
 ׳ 1זי אין .גערלםען שאל א נאך שאל א ,ט^רגזןקומק

 מ$־ פונקט רעכטען דעם נאר וױלען ,ר^דגערם דל
.קרויט הללפןןל פון אמת דעם ,פלנען

 אי]י האב — !אלטןך , שלעכטער ת אך —
 צו שטן תיר דיןז האט דאם — צושרלגען הויןז זיןי

! געשלקט מלר
!איןי בין אמןןנש —
 זוןי אץז װאו דא ,דא װללסטו װאס און —

! ? אטת חןם
 ןןם _ עױ זאגט — пу? און קלנד קוק, —

 צו ז^הר ללעב איןי און ,נאכט זו־מער קלארע א איז
.געװאױנט אץ־ בלן אזוי ,שפאצירען

געשױל־ איןי האב — \ אלטןןר שלזןצטער —
און טויט דער שטעהט ,רארט װאלד א אין — גען

דיל, צו ?ןל קומט אט ,װאיט
פנים אלט^נ׳ס דעם איז אזוי וץדענדלג און

ך צו זןר איז טוידט און ,געװאר$ בלאם ־пу דז
,גןפאל^

V

׳ זלןז צלהט נאבט רל לאגנ װל
 שושקז$ט און בלאלט ױיגדטעלע לױטער גרלנג א

.באלד קומט זון דל : אוי^ר אין מיר . .
 און ? מ^רמ$ן צום בלז ד^רלזןיען איןל ווץל צל

ж פנימ מלט׳ן פאלען אץז װעל צי — שטארבען 
 פרלה, דער אין אויפמנמננדלג זון דל און הלמ?ל, צום

пуп קרקען פנים גלאס טלין אויף אטװזןנלגסטק ?
שטאריזןנרלג :מלר זאגט הארץ דאם און

 זוץ דל און ;פאלען ־пу דעד צו פנים מלט׳ן װטםטו
 װאס אד־ער ,װןןר דעױקענץן נלט ,װלס$ ניט װעט
оу רד ר?י אויף דא ללגט? !

!זדן דל האב איך ללעכ ױל — דאןל און
 נלט װלל איןי ,שטארבי^ן גלט װעל איף ו גלין
 , ש^נ^ר דער ליעד מיין װ?ל איןי בלז ,שטארב^ן

!זלנג$ זון גרוים^ר
 ללער דאם ,זללן ^יהאכזןן הייןז װ^ט ל־עד מלין

!זון דער צו שטארבענדלגןן א פון

. קאםעל דוד

ד ל א ען ב לנ ר ר דל ג ע מ ױ ♦ ב

 צוגאנגען, װערט שנלל דץר בוימ^ר, דל גרלנ^ן יאלד
 »מליד^ל שלאפ^נדלג א װל ,אויף זלןי ד^קט טללך ד^ר

 ,ה^ל^ן א שמללכזןל א מלט מלר צו קומען ווןןסט
,קליידעל זוט^רדלג א אין טלר צו קומ^ן װעםט

ן פריהלינג דעם לאזזןן זלך װ^לען מיר ע נ ג ^  ,ב
ר מלט הארצען אין ,פר^הללך און געארעמט  .ללער̂י

 , ב^רג^ר דל אויף הויך גאר זלנמנן זלל. װ^ל^ן מלר
,נלדער דער אין רליש מלט יאגקן װעט װאםער ראם

מלט פרלהללנג מלט שמייכל^ן א,-נז װעט זון רל
׳ נרלנעח

 .פיהלןןן זלך בורא דער װעט ארום און אונז אין
צװײ זענ^ן טלר — דאכט^ן אונז זלך ם׳װ^ט און

,אדלי^רם
,װלל^ן דיןן — װללק מללן ,דללנע איז זזןלע מללן , . !

_ +-----------------------------------

.מרגלית ידודיה

ם א׳ ה ד ד ו ט ב ד ױ * ט

 פרלה^ר נעכט צװלי סלט ץרשט
п פאר р שטערען פון שללן — 

 ׳ גל?קלעך ׳ פר״יחז זללבער
 ר^ם אלן ,גל^קלעך גאלדענע

 תןם פון הארצען גלוי^ן
̂ן  — הלמזןל טלעפען ,װללט

 זײנע פאר יודדהא האט
 תלטידים צעהנדללגע

 ל^בען, פון ג^רעדט נאך
 ,נירװאנא דזןר פון גללק

 זענען פלעקען שװאױצע
 פללגען־בל^ט^ר דל פון

 .גזןפאלען ערד ד^ר אויף
 רל פון לײנװאנד ג^לער

 מ^נדלקאנטען־קללןרער
 דל פון שאטענס מלט האט

 לבנה און בוימער
.זלןי גן^װעבט שיין . . 

 קראנקזןך א בודדהא ללגט איצטער
געצ^לט אין
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 שטונדען אבשליד׳ם לץצטןן דל אין
.װעלט דער פון

Ьр פניט דארק פון פארג דער, 
; קלייר זײן װל

 פלנמך דל און שטזןרן דעם אויף
.טויט דער ללעגט

 3זײנ? אויגזןן בלויע דל גאר
:שטלל קוקען

о צו ג^קומען ,םוף כל סיף р 
! צלעל גרויפען

 תלמידיפ דל זלצ?ן רװזלג
שטום, ערענםט

 ד?ןר אין אטהזןמם פערשטלקטע מלט
.ארום ליפט

 אין נאר ,קלינזןר נלט װאגט זלפצען
אלללן הארץ

 זלןי פעױגזןהט און עמלץ דארט קלאגט
'געוולין פון . , .

V "ג^זלצטזך 3דרנק?נל? רל און
¥. נלט האפק

п אויפנזנזאגט р טרוי^ר טלעפק 
,מןמלט פון .

с אויםציהאלטען р נםיון 
,נעקענט נלט

 שמערצללןי פערבראצץן זרדזן זללן האט
п זייבע р־

 ,פאטץר ״ללעב^ר :זיך צוװללנט און
.מלר מלט בלללב
 ל^מןן דאם מלר טויגען װעט װאם

!*ף דלר אוזן דא

 געשמליכעלט בודדהא האט ביטזך
גערי^דט: איץ

 ,דלר געזאגט לאנג שוין נלט איף ,האב
שפ?ט צל פרלה

 שײד^ן זלןי מיר מוזען וועל#
п פין р טהאל

 ללעגםטע און טהײזןרסט^ דאס מלט
י אמאל מלט

קומ$ אלע יי?לען לױנד?
о צו р יר^ג,

פלהיק ברלינגען, םטעןשקעס אלע
ר אילן צו װעג

 אל׳ן׳ געזאגט מלױ עכ האםט דו ,״יא
 — קינד דאם װללנט
 בענרללפזןן קאלט איך קען װל ״מר
! ? אצלנד דאם

п אויף װלעק מיר לאז р ל^בען, 
!פעךגעהט װאפ
п דער אױף п р п р ליענע, р| זל 

י צושײדט װ?ךט

. ױיזק קלמן

♦ ן ע מ ע ב

. .  האנר רр אין ,איללן חדר אין לויף איך .
р מלר האט מאמע דל װאם ,קאפלקע א р р| , איך 

п מלר זאל р у מארק זץם דורך לויף איך .קויפעץ . 
 ת• און װייגער »לצ$ מולטןןר דל און קויש^ן דל בלל
 איך !״ אהער קום ,ױנג^לןן ,,ױנג^לע — :מלך פקן
 זלך ה^ר אין פערשטלעפט װללטןןר לויף ,אללן קריף

 ללעבען אזא פלן נלט השגה קללן האב און צו גארנלט
:נאמען קי^םטללבק

!״ ?ל ל р נ ױ ,

 נעה איך .יאהר פיערצעהן אלט שוין ילן איך
 מאנזשע־ ,קיאג^ן א קייפען קיאמען דל צװלש^ן שוין
р דל . הלנישה ר?ר צו טען р р־о р מלך רופען : 

 מלך גלעט נאמען דער ,אהער קום ,בחור׳ל ,בחור׳ל
 מלט אפילו טיר שוין שמ^קט щ ,אפלםעל שוין

ל לויעױ א װל און .,התן׳  דל איגער מאײ־װלנדט̂י
 האר־ ׳ װעלצע ללעפע געטללצע דל גרלםט גראזען

п מיט מאנלרט р נאמען:
״ ל ׳ ר ו ח ב !״

. . п .חתונה р.4 נאך . р אנגע־ האט שװלןר
 כרך אין פאהר איך .י ק^םט רр אויפ ם׳איז :זאגט
 .נײע־קלײטעל מללן פאר םחורה אײנקויפ^ן ארלין

 :מלך מען רופט ,מאגאזיגןןן דל פארבלל־גזןהענדלנ
 דארפט פחורה װןןלכע !מאן ױנג^ר ! טאן ״ױנגער

 צו גארנלט הארך ,פער׳עוםק׳ט בלן איך און ?״ איהר
ן טללער^ דעם :נאמ̂י

!״ ן א מ ר р נ ױ ,
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. .  פאהר איך ; אלט יאהר 40 שוין בלן איך .
̂ן שיין  עלטזןרע מיין פאר גארדעראנ א אללנקויפ

. לויף איך . טאפט^ר . . пуп פערררזןהט ראשעק , 
 נרייכט װאס קרונ ר׳ ,פעטזך :מלר שרללט מען

 ,פערטאראראמט אזוי בלן איך און ? קויפען צו איהר
 הייםט, קרוב ר׳ פעטער, אז נלט, פערשטעה איך אז
 |ур איך ,װעלט пуп צו נאהנט נאך בלן איך אז

̂נלםען עפעם נאך .ג
 אין .צופאהרען .אויםגעגעיען קלנדער אלע
 אלינגעבװ־ שוין пул אליין איך .לענד^ר פערשלדענ̂י

̂קען מלט׳ן נען  קויפיןן пул איך .האנד пуп אין שט
ן א מלט קר^מןך דל .שמעק$ צום טאכאק  קאל̂ט

̂ל  ? איהר קויפס װאס ,זילדלנקע :מלך רופען שמללכ
 אנ׳־ מלט קראט$ די ביי שטעהן װאם מיידל^ך, דל

 , איהר פ^רלאנגט װאס :ררפען , געלעכטער אפענןןם
? לד^ניו זל

ר קאלטער пуп \ א  װארפט נאמען פראםטל̂ג
р אויף שויחך א к ר מלל̂נ  פלנםטערע א . גללע̂ד

גט זזמא̂ר ̂ױג ,פנים מללן אויף זלך ̂ל  פאלק שנלן־כ
 דומפלגי׳ןר מלט אטהעם איך און пуэпур מלין אויף

,קגר־לופט . .

צויבערענדע אין •пу דל שטלל ןלןי ם׳פערװלגט
טרוימען

 רוימען уפуללך־טיпוגплאונ улпчу דל אין און
,נאבט דל ליןיпגупуשט פוץ פײערלעך דל אן צלנדט

מאנן טאמאם

. ר א .איזגו

ט ע נ א ם Т •

оу רק טן  ס^קונדק שוױמעגחן דל פראכט אין צי
אונ־ בלי׳ס פארנאצט פארב$־שפלעל שטללק פון

.טערגאנג
 ,אריםג^פרגדען װל איצט װערען לуהלמ אין ערד רל
.פערלאנג אלין מלט שליד ילל׳ט уנדуללענ רуרצуה ןןל

суп פון בלאהקײט דל זלך לאהקעט ללעיע טלט
לуהלט

у п צו זלך בויגט און рרד׳ם пул?пл пусМсуз
А בױוסט

מלט און פרלער$ מימ ,пи רуשטיל מלט спуп אק
, לуדרלמ

.לוסט פון און ױגענד פון רליצענדע םד־וימק םיט

ау און אינטערגעהן נלט טאג פון ללצט דל װלל
,שטאריען

שטראהלק־ уצטуל דל רוים אין אלום גלםט און

ס א י בי א ל מ ^ ק י נ ר ע ד נ ל מ

.פראצט גופס׳דלגי^ר פון נינגאלד־קוש לעלצט^ן דעם

»у и פון פלהרט װאם ,גאסיןן דל פון ру 
י ה״םט ׳ ארײז נטרуצ אין שטאדט נ  • יי?1גר ח

 רуד אין ,גאס רуדא^לג רуד פון מלטען אין יאלד
ק װאו ,האנד ד׳^צטער  . ארויס טליך פון קומט מ
 Ф גרויע , уשמאל א , 47 נומער הויז דאם שטי^הט

р « г נלשט זאך קײן מלט זלך אונט־^רשללדט װאם ׳ 
 ־УР רуד אין .איהר ארום הײד^ר уרуאנד דל פון

ר פרן ל^־ױ־שטוג  א זלך נ^פלנט уизул דאזלגי^ר ד̂י
ק מען װאו ׳ קלייט  רלצלן־ מלט זуקאלאש קרלגק ק
 ау װאל ,ארללן הויף אין מען קוקט .צוזאמען אליל

р מען הטуז ,ארום קעץ ןלך יאג^ у הללצуну 
 זלך טראנט עם ױעלצע פון ,טרעפ уנуטראטуאויפג

 פלהרען уלצуװ און ,ריח רуנуרדומפуפ רуרуשױ א
 שטאק ןуרשטу суп אין .ארויף ןуטאזשу דל אין

 . הללבאם א צט^уר , רуסליуטש א װאוינט ללנקם
 א — רуשו^ט א װאויגט ללנקס שטאק צװייטק אין

 צו אן הויגט уלצуװ , уохп א ^:Руп — , לאטוטנלק
р זלך לאז^ су נאר װל ,קול אויפ׳ן זלנגען р{ 
 דל הטуשט שטאק ןуדרל^ אין . פуטר דל אויף טרלט

пאין װאס , ירה пуп לללדלג ,האנד ללנקןןר. ссруп 
 װאם ,מלנ^רנלק^ל נאטען מלט׳ן ,אללנער װאוינט
^ суп |улуп .טאביאס «пуп נאך הללסט לג  ^ז

лус^ ג א פארהאן איזуשלצטу , כ איז װאםпאי » 
пухпуп,  ללךплуש און להאפטуטזуר איז זל װליל ^

. עותпה לכל
ул с6ур?лпупл?сאונ איז שטאלטулװуהנליך , 

улпкс למשל ,אזוי . ל^צזןרללך און, пу ;уп שפא־ 
 «ף пупул.чс זײן איז ,ארום טאם пуп אין צירט

п̂̂! ,שט^^ל זייץ אליף אנ^טפאו־ט рул1Л־К5 אין 
 אנ׳• СЛ.ЧПС ער ,'פלם לп גלז קאפ פון ,שװארצען

 איגע־ שמאלען א , пупצלללנ рузкпл ןуלשпאלטמא
сулур^пр אויך און ראק улул.хпсулз« ррчх *הוי 

?у| , װуלצрр у\ ק שוין אינטי^ן לנ ^ ם י  אזוי און או
рп1рזלך ם׳זעהען אז ׳ п; פון ר^זלנ^ם п; שין 

с11пк . אז געמערקען מען טוז пל ул,жп

 קללךתגז
 פלללס־צ

 пу װל
קי ?זנ

 דל אין
 р פ־ז

пушп’» 
 уהלצט
ппу א 

 ציהען
улул כ

דא אזן
р עי

 א נויף
 הלבש
 ,דזיזק

 איהס
 געת

 שט*^לג
װן זלין
 ׳ 'וזזיײ

 упс-־“
 ש^ם

 דעריױ
 ^לםט
 ללבקלל
טהלמ
сп«п
גלנע

ЛСЛЛКהאלט
אלללט
рлу>ז гр
בללק

уплнг
Л:П1П
שען׳

מ עם
פעהל
ז־עד

аלуװ
נלייך
שיינוו
пуп

זאצע

ײ?לג
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щ тж&р מךזל אויסמןפוצט און »ויסג^ױײנלגט 
 ?רנג“ל נאך אוים קימט האל׳ז דאל^ל זליין .פלייסלל

 נלד^לל־ א פון ארוים שטאלצט ער װללל ,איז ער װל
 טלעף און גלאיט \рр האהל גלויע דל .קלאמןן מןן
 ברעגען ירליטע דל און ,אללגגעקעמט שללפזןן דל אין
 רא־ ילילך א איבןןר אראג הזןנגען צלללנדער דעט פ,ץ

 צו־ מלט , באקען אײנגעפאלזןנע מלט געזלכט זלרט;ןם
 דער פון זעלטען זלך הויפעץ װעלצע ,אויגען הלצט^

 װאם ׳ קעיטשען טלעפע צװיי מלט און ,אלויף ^לד
 צוצוי־ דל צו בלז נאז ד^ל פון פ^לזאלגט זלך ציהלןן
р р מויל־װלנקלען.

,ווארינרג זלין זעלטען פ^ללאזט מלנרעלנלקעל
 נאל װל .עלקלעלען אלינפאך גאנץ זלך לאזט דאם און
 צו־ זלך לויפען אזוי ,גאם חןל אויף זלך בעװללזט על

 א איהם יאנען , קלנד^ל חאליאסטתן גאנצזן א נויף
 איהם פון מאכען ,לאצען ,נאך וועג שטלק הליש
 חאפק און !׳ טאגיאס ,הלי ,הליע :זלננען ,תיזק

 שטןןהן גלויםע דל אןן לאק פ?!ל׳ן זאגאל אטאל איהם
 על .נחת קלללבי׳ןן או-ן טהללען דל אין מעשה בעת

 װײטעל זלך גזןהט ,אנטקעגען נלשט זןי זיך שטעלט
 אלום בללקען נלשט־זייזןלע װאלפענדלג ,יװזןג זללן
 אנ׳אויםנ^־ און אקםלען אויפגעהויפענןן מלט ,זלך

 א אהן אײלט װאם , מענש א װל , קאפ שטל^קט$
 קרקענדלג נלשט און •, ל^גזןנפלאץ א דולך שללם

 ,אלללן פנים אין איהם לאכט מען װאס ,דעלויף
 הזןפ־ הכנעה׳דלגעל מלט װײלןן אלז$ דאך על גללסט

р ללכקללט р р רל אין שטעהי׳ןן װאס ,לללט דל פון 
 ,הלנטעל בלליבען קלנדעל דל װען שפןןט^ל .טהללען

 װע־ נאל ׳און נלשט שוין איהם קזןן מען װאו ׳ לאלט
 זײן זלך ןןנדעלט ,אום איהט אויף זלך קוקען נלגע

 זלך אלום אלץ נאך װאלפט על .װענלג גאנץ האלטונג
 געיויגען און בללק^ן צלטעלללגזן און אנגםטללכזן

 טוי־ פלהלזןן װאלט על װל גלײך ,ווןןג זײן ^ל אײלט
 ארן ,איהם אויף קוקען שפאט מלט אויגזןן »ןנדעל

 זיין צלטעלדלג און נלשט־זלכןןל אויף הוייט לןל װןןן
ל פון בללק  דאם מןןן בעמעלקט אזוי אלויף, זןלל ד̂י

 ארן גלײך אלמשטאנל נלשט איז זןל אז ,זאנד^לפאלע
 מזןנ־ אויף נאל נלשט קוקען צו אריגזנן רל מלט ליהלג

 ,אויסג^װלזען האט ?;ס .זאצען אויף אױך זאגאל ,שען
 גע־ האט איהם אז ,משונה־װללד אויסקומ^ן מזןג עם

 ! װ^לט אויםעלליכ^י דל אויפצופאםען כח ד^ל פ^הלט
 די אויף קוקט יעטװילעלעל װ^לצען טיט ,כח דעל

 ,אויםגעװלזען האט עס זןלשללנונגןנן דל פון װןןלט
 ־^י רעד^י פאר Фщ* זלה טלהלפ “5׳ ייל גלללך

 צו גז^מוזט האבןןן אװגלןן שטאל^ זײנ̂ז און ,שילנונג
 פאל םלל ] מזןנש^ן פאל מלל אלאבקוקען עלר ד^ד

• ןאנעז
,מאן דאזלג^ן דעם מלט ג^װעזען דאם איז װאם

̂ם װל ,איז און אלללן שטענדלג אין װעלכזןל ,שללנט ?

 אצ^ל מלבושים, ̂,קלאגעדיג זלי̂נ ? ארמגללקללך זעהל
 זלין אויןז װל ,שנלט בעל־הפתי׳שען אויפ׳ן דאך

 גי^זאגט עדות װל אזוי האבען בןןװ^גונג^ן מױשב׳דלגע
־ נלשט פאל קלין פאל וולל ^ל אז ׳ דעם װעגען  צוג̂ז

 צװל־ ,לונג5פ^פעלקל קלאם דןןם צו ױעלען לעכןנט
̂ל װעלכען שען  על צל ,װליס גאט .גןןװאוינט האט י
 אװםגע־ האט גןןזלצט זלין .געהאט הצלחה װען האט
 נאל איהם פון װאלט לעגזןן דאט װל גלילןי ,זעהן
 גלןגזןנשט האנד פולעל ד^ל פון און געמאכט חוזק

. פולענױת און שלזןק מלט איהם .  צוללקלללדענ־ און .
 שלקזאל שװעל^ ד^ם אז ,מזןגללןז זעהל עס איז דלג

 איי על — ,אנגעללהלט נלשט אפילו איהם האט
 לל נאל ארן ,לעפעז צום דעלװאקסק נלשט גלאט

 משונה׳דלג־ דל אייןי װל זלי̂נ ג^פאלזןנקללט ללד^נד^
 ג^מאכט האט אלללן זיןי האלטען אלט זלין פון קללט
 *ויהם האט נאטול דל אז ,אללנדלוק פלינללצ^ן ד^ם

 קלאפם ,גלליכנןןװלכט פון מאס יענעל מלט פ^לטלללט
 מלט עקזלםטללען צו נויטלג איז וועלצגן לוקז^ן, אלן

.קאפ אנ׳אויפגעהויב^נזןם
 ״ ארויף■ שטאדט אין שפאציל־גאננ א ג^מאכט

ל ק^הלט ,שטןןקעל שװאלצ^ן זלין אויף אגגעשפאלט  ן
 גאנ־ א פון ב^גלליט ,צוללק װאוינרבג זללן אין אום זיך
 אויפ׳ן איהס בעג^נענען װזןלבזן ,קלנדעל מחנה צע

 חמפלגיל לל דרלך ;קולות הללצלגע מיט װענ גלויען
 מיט ,צלמןןל אללם זללן אין אללן ?ןל קומט טל־^פ

 םא־ א , קאמאל ר^ל נאל . פ^לפוצט נלשט זאןי קלין
 ,הענלטלעף מזןטאלענזן שװעלע מלט ׳ מעכעל ללד^ס

 אין צלהלונג װ^לטפאלע און שעגע אלינצלגע לל איז
 פון פעלשטןןלט אלז װאם , פ^נםטעל פאל׳ן .שטוב
 פון מויעל־װאנד גלוי^ל ד^ל מלט װעלט װלים^ל לעל
 פול , בלומ^נטאפ א שטעהט ,הויז רזןלבללאיגען דזןם
 אנזןל װאקסט וו^לפזןן אין ,אנמןשאטען עלל מלט

 אונ־ אמאל טאביאס געהט פונל^םטװ^גזןן נ• גאלגלשט
 שםעקט און איהם פ^טלאיט ,בלומענטאפ צופ טזןל

 גע־ שטוי דאזלמןל דלןל נעפען — .עלד בלויזזן לל
 — .שלאפקאמעל פינםט^לע קלללנזן א זיךל פלנט

с טאביאם ל^גט ׳ אלללן שטוב אין אלײגגעקומען р 
 זעצט ,אװעק טלש אויפ׳ן שטעק^ל דאם און צלללנחןל

 , איבעלציל גללנעם א מלט םאפקע דעל אויף זיןי
 קוקט און האנר ד^ל אויף פנים דאם אן זלןי שפאלט

 דײל צו זלןי פאל אויגזןן־בל^מק אױפגזןהױי^נע מלט
 פאל נלשטא גאל שוין ם׳איז װל גלללןי ׳ אלאי עלד

.טהון צו װאט עלר דעל אויף איהם
̂ס װאם  חא־ מלנד^לנלק^ל׳מ צו אנב^לאנגט ז

 בע־ ;ןפלם רעם װעגק שװעל זעהל איז ,לאקטלןל
 זאגט צופאל פאלגענר^ל ל^ל ;זאג^ן צו שטלמט^ם

 ז־א־ ד^ל װען אלינמאל .גוטען צום עדות איהם פאל
 און הויז זלין פעללאזען האט מאן זאנדעלפאלעל זלגלןל
מחנה א צונויפגזןקליגען באלל גז$װעהנללןז װל האט
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 קולות מיט געיאגט איהם דואכ$ рЬр) ,קינרער
р יאהר א פון ױנמןל א איז ,ג^ל^כטעױ אוץ р גע־ 

 א זללנעם פון פלס דל איבער גזןױארען שטיויכעלט
 אויפ׳ן געטהון פאל א האםטיג אזוי האט און דזכר
п פון אז ,בױק р זלןז האט שטזךן פון און נאז 
 געבללבען ווײנעבדלג א*ז ער און בעװלזען ילוט איהם

ппу п אויף ללעגען р. אומ־ גלייןי זלןי האט טאביאס 
п п п р р אומגליקללכען צוט צוגעלאפ?] אין ,צורלק 

 און איהם איבקל ארלג^רגעכויג^ן זלןז האט ,ױנקל
 איהש שטלם צלטערנדער װילכער א מלט ױןנימען האט

 ,קלנד״ ארלם מײן ,״אןי . מלטלליד אלויסוױיזק
п מןכלןי טהוט ,דלר ,גז^זאגט пу האט р  ппр , 

 , נאר זעהט ,איי ? צובלוטלגט זלןז האסט ח ? הא
 װל ,אןי י ארוים בלוט איהם פלליצט שט^רן פון

 זעהר מסתמא מוז עט \ נעכלך דא ללעגסט דו ^ל^נד
*п р, קלנד ארלמע ראם ,אזוי װלינט ז$ס ווען ,טהון ! 

די :דלר צו רחטנות פאר הארץ דאט צוגעהט מלר
п אין אפילו אל*ן .בלזט р װזןל איןז אנער ,שולדלג 
п דילר р ארומבלנר^ן טאשןןנטוןז מלין טיט קאפ. . . 
 זלןי הויב ,קלנד מײן пр ,נו ן אזוי אט , אזוי אט
.אויף װלדער *ויז עס מ׳ל . п דל מיט און . р п р 

п האט р  пу זיין מלט ארומגעיונדען קאפ ױנגעלם 
п מלט ,נאזטלכ^ל р л п м р דל אויף איהם ללעבע 

 האלטונג זלין .װעג זללן אװעק איז אין ג^שט^לט פלם
п אין האכק אגער קזלכט זלין און р אוי־ דאזלגען 

 װל אויםדרוק אנ׳אנד^רען ימןהאט רללטללך גענבללק
р מלט מןשפאנט האט пу .מןװעשנללך п р טילט 

к טלעף האט גרוםט זלין און גלללך און זלבער р־• 
о אונטער ט^מט р אױגען זללנע ;ױאק אלינגק рр\ 

 און ' ב^קומק גלאנץ א האמןן ,געװארק גרעש^ר
 און מענשזןן אויף געקוקט זלצערהללט מלט האבען
 אנ׳אויםדרלק געלןןגען איז ללפ^ן דל אויף און ,זאכ•^

. גללק שמ^רצללכעי פון . .
рשטלקןןל א געמאכט האט צופאל דאזיגזךי ר 

п פון אללנװאוינעד דל אויף רושם р און װעג גרייען 
 נלשט שוין רנלקעל׳ןрמלנ צללט ^רשטע דל האביןן זל•

 אריגער איער ס׳איז . פערפאלגט אכזריות׳דלג אזױ
 איז אויפפיהרונג אייערראשענרע זללן , צליט *,געװלם א

 הללכלג רрװל האבען ה^לזעי גרױזאמע און р‘Ь פרעה־ ,געזונדע מענגע א און ,געװארען פ^רגעסען
п בעגלללט р קולות מיט מאן ארלמען מןבױגענעם: 

י״ טאגיאם ׳ הלי ,,הלל

II
п , עלף פארמלטאג זונלגען שעלגןןם א איי р 

 און װאוינונג זללן פון ארוים מלנדץדבלקעל אייז זי-גןןר
ארויף שטאדט גאנצע דל חרך געהן געלאזט ןלך .זזאט

 שטללגענדער הלמעל אין זללן װאס ,לערצענגארג צים
п איז שפלץ р פון שפאצלר־פלאץ אנגענעהמשטזך 

 ם׳איז וױיל און . ןрנאבמלטאג־שטינ דל אק שטאדט
 האט ,פרלהללנגס־װעטער אנ׳אויםגעצלימןנט גזןווען

 קאדע^ טרעפען געקענט דארטען איצםער אויך מען
п פון פייש א אונטעל . פוסגעהעל אין טען р גרוי״ 
п р ^װנ־ א מלט ט^־נש א געשטאנען איז הויפט־אלע 
 א אויף א:ג?נלנדק נעװען איז װאם יאנד־הונר, גען

п שטללקעל р פאלגלל־ דל װללזען איהם פלעגט מאן 
 פעלקיי־ צו איהם בונה דעל םלט ק^נטלג געה^ל,

 אהן ,הלנטזןל געל ,קליןן א געװען איז לאס פען
 קלללזען שװאלצע מלט ׳ פלעל חלשים א פון ,מיסקעלן

.אױזךן שװאלצע און אויג^ן די אלום
 צזןק א פאל בעטעיקט щ האט טאביאם אז

п מלט תלכג^פלהלט מאל р אילני־ האט ,שטזןהן געכללב?; על אלז ,װליט טללט р פנים איב^ל׳ן הא;ל 
 פעלקויפעל אויפ׳ן געקוקט ישוב־הדעת מלט האט און
 צו אויפגעה^לט נישט האט װאס , לрהלנ אליפ׳ן און

р р р п װיי טלט׳ןрל , п р^ האט пу ם׳נלל יף1א 
 זללן פון הענדט?ל דאם האלט^נדלג און געהן ג^נומען

 אלוטגעגאנג^ן מאל דללל על איז מויל, נעגען שטאק
п װןללכזין אן. ,בוים דעם р איז מאן р р| אגגע־ 

 און צוגעגאנגען איהם צו זןנדללך איז און ,לעהנט
п פון אוינ קללן אלאבנעהמענדלג נלשט р האט ,הונל 

 האס־ און לליז^ל א מליט טрװענр איהם צו זלך ?ך
ל :שטלמע טלג̂י

п אט ,קאםט »װאם р ״ הונל?
«р р האט ,‘מאלק п р געענטפעלט מאן, 

 און ג^שװלג^ן אויג^נבללק אללן האט טאביאס
 :איבעלגעפלעגט אונ^נטשלאסען האט

,р р ״ מאלק?
п האט ,״יא״ р נעז^גט מאן.

р פון אלויםג^צױגען טאניאם האט דא р р 
п^ שװאלצען א р п р ילאלט פון האט ,כליטעל 

 א און דללל־ א ,פינף־מאלק־בללעט א אלויםג^נומען
п אלללגגעלוקט שנעל עם האט , צװל׳י־מאלק־שטלק р 

 דאם געחאפט האט ,אלללן האנד אין פעלקויפעל
 נישט־זלצ^לע טלט זלך אלומקוקענדלג ,און שטללק^ל

р װאס ,מענ^ען גלופע א אויף בליק^ן р  \рр| בלל 
п р פלעהללך אית־ אייעל זלך האגען א,ין מכילה 

 גענומק אײלענללג און ג^כייגען пу האט ,נעמאבט
 אילנגעשפאלט זלןז האט װאם ,הלנש?ל דאס שלעפען

п . קלל קלעגלינען א מלט געװלינט איל р גאנצען 
לאזען נישט זלך ??ם האט װעג  אליגגע־ ןלך האט ,ג̂י

ппу п אן פ־ם פאד^־שט^ דל מלט שפאלט р , 
р און אנגסטללכע אױפהויב^עדיג з р р .п •בללקזןן 

 איער איהם האט על ;בעל־היית גללעט איהל אויף
 בשללם איז און געשלזןפט ?ןנ^לגיש און שװללגענדיג

.ארלבעלגעקומ^ן שוין שטארט גאנצע דל
—V
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в'פון גאםען־ײנגען דל צװלשק р װעג גללמןן 
 אז ,ליארם שתןקללבזןר א אױפגעהױבען זלך האט

 עד• אבער ,בעװלזען הונד מלט׳ן זלך האט טאביאס
 איבער זיך האט ,גענומןןן הענד דל אריף איהם האט
 הילצלנען א פון בעגלליט איז און איבערגעבויגןןן איהם

 קונ־ דל פרץ אױסגעשרײען שפאטישע ארן געלעצטןך
 דורכ־ ,גזךזאפט ראק פאר׳ן איהם האב^ן װאס ,דטים

 ארלינגע־ ך־ איז טרעפ די דורך .גאם דל געלאפען
 אראיגעלאזען ?ל האט דא צלמער זײן אין קימעץ

о р װאיען צו אויפגעהערט נלשט האט װאפ ,הונד , 
, пр אויף ד  גלע־ גענומען צערטליך איהם האט עי
 גע־ צוגעלאזטקללט מין א מלט איהם צו האט און ט$

:זאגט
 מלר פאל דארפסט ,הלננאןל נאללש דו ,״נו

.נויטלג״ נלשט איז דאם ;האב?ן מולא נלשט
 אלויפגענומען קאמאד־שופלאל א פון האט על

 און קאלטאפעל און פלײש געקאצט מלט טעלעל א
п לעלפון חלק א גענעבען האט р װזןלכ^ל ,הונל 
 אוין טשאװקענללג און ג^װאלען שטלל עלשט לאן איז

п ג^־שלונגען על האט װלידעל/ טלט׳ן דל^הענדלג р 
.מאכל געשמאקען

גע־ טאייאס יזאט ,ישי״ זלין זאל נאמען ״דללן
п ללל .לשי ? םלך *פעלשטעהסט ,ןאנט р זלין 
п געדענקעץ צו לללצט אןהל р אלינפאצען דאזלגןןן 

.קלאנג י רלע אייף זלך פאל אנװללזענדיג און .״ . י  ע
 :אױםגעשללג^ן שטל^גג זןל האט , אלאנ

* !*,ישי
п р קללגען צי גזןהאפט אפנים האט הונל 

 איהם צו תכף איז און ,ביסען געשמאקע פאל א נאך
 צופללעלענהללט מלט איהם האט טאביאם ;צומןלאפען

 :געזאגט האט און לוקען איבער׳ן געטהון קלאפ א
פעל־ האםט דו ,פללינד מלין ,,אויםגעצליכענט

,לױבעך ד־לןז זאל מען , דלעגט
ך צי־ טללט פאל א אױף אבגעטראטען אין ן

 האט און אלאכ ןןלל דעל אויף אנגעװלזען האט ,ללק
ן בעפאהלען ם׳נ« אייף

ן״ ,ישי
 מונטעל גאנץ שוין איז װאם ,הונל ד^ל און
 ארן צוגעשפלונגען איהם צו װידעל איז ,גקװאלען

 בעל־ זללן פון שטלװעל דעם לעקען גענימק האט
זזבית

 מיט טאניאם האט צױעלף־פלערצעהן מאל א
 דאזיגען לעם איכעלגע׳חזל׳ט פללר אמ^למלדללכעל

 על־ פלנקטליך איוט האט הונד ד^ל און ,בזןפעהל
 אפנים הונל ל^ל איז אבער םוף כל סוף ̂ פיהלט

 על ‘א ,געװ?ן ק^נטלג ם׳איז ,געמאלק פערמאט^רט
 פעללליק צי און אבצוליהען זלך תשק שטאלק האט
п р ל?ר אייף אויפגזןצייגען זיך האט זןל ;מאהלצללט 
יאנד־ די פון פאזע קלוגזןל און שענזך לр אין עלד

 פילנגעיויטע אוץ ייאנגע בלירע יםג^שמל^קט1א ,הלנד
п נעב^ן אללנע הארט פלס рלשрפא р אנр рל , 

״לשי!״ .טאביאפ גןזאגט האט '1 אללנמאל ״נאך
п אגגי^קזןהלט האט לשי אבעל р אויף קאפ 

אלט. פון געללהלט נלשט זלך האט און זללט א
 מעשה־ שוין אויםגעשללק טאביאס האט ן״ ״לשי
 אפילו ביזט דו װ^ן קומען, לאלפפט ״דו ;ײעל־הבית

!״ מלל
п אװזןקג^לעגט האט לשי איעל р אויף קאפ 

,ג^גאננען נלשט אופן בשום איז און לאפ^ס דל
п״ р.* טאן זלן און געזאגט, טאגיאם האט 

р» שטללע א אויםגזןלללקט האט з р р 5 דלאהונג 
 א־בעלצלגען, זלך װעסטו אנלט , פאלג^ן גלללך »זאלסט

 כעםף אין מלך אלײנציטלענגען קלרג נלשט פ׳איז אז
 מאך א װילדןןל מלט׳ן קױם נאל האט חיה דל

̂טאן ׳ ג
 האט צאלן מולא׳דלגעל אג׳אונג^װעהנללצעל

 זלין געחאפט האט על .מינרעלנלקעל׳ן דולצגענומען
п אלן אליפגעהויב^ן לשי׳ן האט ,שטעקעל שװאלץ р 

 שלאג^ן גענומען האט און נאקען־פעל זלין פאל הױך
п־к אנ׳אויפהעל אהן הלנטעל, שללל^נלע דאפ р 

 לрקללрש און לציחה לрװלל א נזלט חזל׳נללג
שטלמ^: שלאנגלשעל
 העזה לל האיםט ת ? נלשט פאלגסט דו ,״װל

?׳ פאלגען צו נלשט מלל
 דאפ זלך פון געטאן װאלף א על האט ענדליך

п אלאגג^לאזט האט ,שטעק% р ,האט װאם הונל 
п אויף נ־^שללק, р שפאנען גענומען האט און עלל 

 מלט ,אטעמללג טלעף ,צימעל איכעל׳ן אב און אויף
п רל :р צליט צו צלליט פון װאלפענללג לוקען, אויפ׳ן 

 אכגץ־ .לשי׳ן אייף גיללקען צאלנלג^ און שטאלצע
 גע־ לןנלללך זןל ‘אי צײט, הלגש^ א אזוי שפלײזט
ק שטעהן יללבען עי  уфр איז װעלצץל הונל, נ
 ־5ב? לחמנלת אום װל גלײך, האט, ארץ לוקען אויפ׳ן

 האט פלפ, פא^לשטע דל מלט בעװ^גט ,טענדלג
п דל פ^ללןןגט :р אלייפגע־ האט און האלצען אויפ׳ן 

 האלטען אין קאלטק קללךрש יןןנעם מלט לעלט
 א־גע־ האט נאפאלזלאן וועלצ^ן מלט טאן, און בללק
אדלעל זײן האט על װעלצעל אין שלאצט לל װלזןןן

: 1 р ^ п р
 האפ איך װען ,געהאלט^ץ זיך דאפ האפטו ,וול

? געפל^נט ליך
п און р שוין , הונד п'ппр נללקללך אלללן /

 צי איז ,נאהנט אזוי איהם ]рр איז האל זײן װאפ
 הכנעה׳־ זלך האט ,צוגעקלאצען נ^הנטעל נאך איהם

 האט און פיפ האל׳פ זללן נעבען צונױפגזןדלעהט דלג
р בלאנקע זיינע טלט з р р אלויף איהם צו אריגען 

• געקוקט
יעטלאצט טאניאם האט װיללע גוטע א ייי
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 פון און שװײנ^נדלג גי^שעפזןנלש אומגללקללצע דאם
ך האט пу אז ־, з$пх אײיען  דל דןןרשפלרט אנז

уплуп,тп פון װא.*למקללט пуепур פלם זללנע אין, 
.הויך пуп אין זלך « ישי׳ן אויפגעהויב^ пу האט

,האבעך тлапп пדל אויף איך לуװ ,איצט
ש״^פענלש גרט^ דאש איעױ ווען ; слхтул пу האט  ג̂־
 חאט , ןуקуל « געזלצט דאס אנגז$הויפען איהט האט

ק אלנגאנצען פלוצלונג שטלמונג זללן ?לך ^לט טג  אין או
ױןהמוטל^ט уплуп,тп א  ללע־ пуצללצпуשמ מלט .ו

уз האם пли суп пу צוג זלך צוуדпזײנע , לקט 
 נלשט אלין , ]уппупс מלט сР«уллх זלך האיען אויגען

суп л?плул?плу האט ,זאץ пу פ א מלטпуש^לקטпу 
с'птп'улпузпч :* מאל упуппус שטלמ̂י

3 п  , пут,מלין לזט ; ^пуи . .  אללנ־ טללן .
пул?у .  пу האט צי^טללצקללט און ללעײ^ מלט .״ .
 узул[ זלך האט ,םאפקע пуп אויף אױפגעיעט איהס
 דל אויף קאפ суп אנגעשפארש , суутулруп» איהס
плуп איהס אויף האט און срлрул מלט упР?п ארן 
• אויגען уשטלל

III

 פערלאזי^ן איצט слурз Рур?лпупл]п טאפיאס
 חאט пу װייל , пупиз װל , пулуלטут נאך חויז זללן

пкз חשק קללן л̂װללזעץ צו גי^האט לשט  מלט זלך פ
 ־пузпч אינ^ןנצ^ זלך האט пу .גאם пуп אויף לשי׳ן

пли суп ;узулул, איהם מלט זלך האט сзуз’уз־сл 
 איהט האט ,נאצט пуп אין פלז ]улпаюп?пз פון

п , уузулул ;усуל рул'ж גןװלשט, слуРз מלט זלך 
р ?יך ,שאפען пулנупשט איהם у н з און איהט אויף 

уп איהס צו• р[ א צו װל у^луа[ , האט איהס пхл 
срлупрул ппут , זלך חאט לשי װאס лשט לשטуנדלл 

стрзулз^ , זלך האט איהט מל сР.чпул су. װןןן 
пли пуп פלлуט узул ]улу?Р[ אויף איהס пуп 

урз$с פל אוןлуאוים ט Руллки און לופט אין пз־* 
 ־лкРуа улלпפуשל מלט ית3כעל־ד. זיין אנקוק$ הי׳יט

 צופרלע־ העצסט זללן טאפיאס טлуפל אויגןןן, צאללשע
пу ;]уп פלлуאון שטלל זלצען ט узул л?пи[ ,איהס 

»лирРс לשי׳ם גלןןטען ури[ און : ;улм
 מלין ,אן אומןןטלג אזוי מלך קוקםטו ,ויאם

$пуа?п איז װ^לט דל ,יא ,יא ? פרל־נד л]пуИс , 
 פלהלםטוי , ллп אזוי נאך לזט3 דו װאס רו, אפילו און

.אויך שלין דאש .״ .
 און װללר ,זלך טлуפל пли пуп пуз$ װען

 ־кпспик , יא^־לוםט און שפלעל־תאוה пкз משוגע
ул[ צלמ איןпу , א מלט שפלעלען זיך Рузксляв , 
 ־ли пулпкп א מלט און שטוהלען דל אויף ןуллלпвש

сррпус מלט׳ן ,אדייף פים דל מלט #יפזךקוליק זיך

 ־уз װילטןנם пуп פון טאגיאש ,־גם:פל , зкп« קאפ
деллчлупуз улпт |ус^л או א מלטузлהאלפулуם

 העסליצען א מימ אץ ללק3 אונדצעק ןуללצплפײ
у сп ^зп у з; ל  ־плу אלהס פלעגם пу לז3 ,שטליצ̂־

־пузуз איהם ллупс» און צול^ופען זלך צו ליז3 ליך Ф :
 איז су ,או^־מצוטאנצען лчлул זלין שוין ,זאל

с:лпкл פ אזויупאויפ׳ן חללך у«п^п״( ,
 האט לשי אז , ;уз^псул п.члкт האט מאלлאלי

 דל ך“ח, איז ארץ ארויס שטוכ פון оЕхпулсппх זלך
зхпх вупо, אויף у;л'.пз»улс,Ик с«л пуп; , ױאי 

пу האט русиул т_^л עסען , קאץ א עפעס יאטען 
 שפלעלען צוי^פטקליט ^,ו^־ןללצ מלם און פ׳^רד־קויט

 פעיײלזען זלך האם טאניאם אז אוין , пупл־р דל מלט
 לליטлуз , сР:тул פעױחשכ׳טעל א טלט сттл пуп אויף
 איז , с.ч־л пузН'л א פון у'сурр הללצלמ^ א מלט

пуе'ул; ט דאסпויпуלлשטпли пуп : у מלש זלך דזאם 
улл.ч^ שפתנגק аф'р בעל־חפית זללן פק לױפען 

. אװעק .  лלאנ מאפיאם איהם האט л«с сулу1 אין .
. |урус2’ זללן מלט ט^שלאט^ן לט־^״ט3“ט^ און

 спупул שוין איחס האט пли пуп — אללנמאל
 |упчлулс,1пх טאגיאם חאט — װאצען улלлא־_י צליט

 ]усу לש״ן ]узул צו רויט'^ל3 א п־שופלאпקאמא פון
 וי־зуллאלל усчтпл[ пусуп מלט׳ן ]уз'Иулл^ חאט און

п^ппулул צושט_לױ,לן3א пуп[» שטלק״^ל א. пли пуп 
пузх, נישמ л]плулур זלין אײנהאלטען מעהר שוין 

пулли;׳ул[ האט אפעטלט ипулулт^п שפתנ אул л־ 
 דאם אן ןулשלאуллא זיך חאט הויך, пуп אין טאן

 ללטל^3« א איז און пусус улус^пул אונטלשלקט
пус ^צוש א מלם ט^פאלען3אמлלטулуט ури.[

 ףпװא א אלץ יאם3טא שרעק пь« זלך רуאוי^
 ул41зулпуз[ »?пуз4׳]пк זלך האט און זלך פון ט;טאן

суп פпуװאוуплטען . пуп פון אויםדתק [זלי сР]тул 
 рללл פון рл^л א און , ]ус]зул ллפלוצלו זלך חאט

 פא,-־ . ]утпиуп איהס א־ן זלך חאט лл’шусрр^пу און
л]сР]Т האט пли суп ;ул$псулпуз]пт? пу, װאם 

 און ,סאפקע пуп אויך , צצטупקул ללךпуיאמ האט
су או איזлמлуװאם טיט ,אויסצו^לקען ללך »пх א 
^пу с^рлуэулулпуз חאט ,]пулпн'пх ]учялул 

 פון пу איז טאג 'טאנצען суп . ]урлкпр суп ארוס
ט пуп אויף , ]усупсулзк“ נלשט איהס צ  пу חאט ^
 , пуנуלул сулулрх זלין אויף слурул שלאפען איהש
ס^לקטי און йсрвул און иуРлул איהם האט  זלין אלי

п מלט איהם צו מלטלליד р«  пуР]Ртспулж צוזעהן: און
 пли צוס пу חאט ?, пуп ппут пדי су ,טוט

спупул . ללידסט ד־ ,יא ,יא рзул־ уо'лпл יסול־ים. 
 упа[. מי^ שטיל, זײ пузк ! пл^па пуаих מיין

. זללף פאהבה טקפל זלי .  ]упул איז сР]тул זלין .
Л]пи , ך און אומעטלנ לי ק אדױפ־ האט пу פעת ,^
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!апупу דאזעע רי пуапуп.
 ,געקומען קר^פטען דל צו איז לשי אבער רוען

 ,טאביאס איז ,ל^ב^דלג^ד און פרעהללכער נ^ױארק
аппурпуэ, אונצו־פרלדע־ און אומרוהלג^ר געװארען 

пр . האט איצט пу אייעריג פאר געהאלט^ן שוין 
 ב^גנו־ זלך האט און װאונד לשי׳ם ]руг,־ דאגה׳ן צו

 пуапуп דולך ח־וממת זלין אויסצודללקען איהם גענמ
 געגאנגען הלילונג דל איז דאך .אליין גל^ט^ן און

ппут נאטול ו״וטע א געהאט האט ישי ,כשוח־ז׳דלג, 
пу װלרעל שוין האט упир[ אייעל׳ן זלך דלעהען צו 

 װל נאכדי^ם פללהמאלגען, שענעם א אין און צימ^ל
пу ט א אויםגעליידלגט געהאט האטуלпу מללך מלט 
 אלאבגע־ געזונד און פללש пу איז ,װללםכלויט און

 בללע־ פל^הללכ^ א מלט און םאפקע, פון שפלונגען
 טלאגען גענומען צולאזענקללט, אמאללקל מיט און ללל
уп איבעל זלןי р ,קללק־ ׳בעט אויפ׳ן שפללנג$ צלמעק 
 לוסט пу:уж־а א מלט און קאלמאפז$ל א זיך פאל לען
.אלאב קאפ מלט׳ן אלויף, פלס לל מלט קיליען זיך

1 בללם גי^שטאנ^ן איז טאייאם р р  п р о :р 
у האגד אלין בעת און ,בלומען־טאפ ж , האט װאם 

, «ругулппп א און לאנג•^ א ׳ זלך упул.р דעם פון 
 געדלןהט מעבאניש האט איב^ל, אויםג^פל^נקלטען

 האט ,האהל אןיגעקעמטע שלײפ^ן דל אלן טלעף דל
 אויף מאדנ^ און שװאלץ אבג^שלאגען ג^שטאלט זיין

п р פרן מויעל גלויען пуп הויז נ^גענאיבעלללגען. 
 א טלט פעלצויגען און בלייך מןװען איז ג^זלצט זלין

 пу האט בללק בללזען און נלשם־פעלגלני^נדען ׳םрр פןללזן־ קלומען א מלט און ,ביינקשאפט על5פיינדלל
 פלוצלװג .שפללנג^ ישי׳ם פעלפאלגט אוניעװעגללך

 צו איז , депул אויף חאפ א װל אזוי זלך пу האט
 האט און אנג^חאפט איהם האט צוגןטראטען, איהפ
V אלולף הענד דיל אויף זלך צו ג^נומען לאנגזאם איהם

.פלללנד״ אללמעל ״םללן . אנגעהוי־ пу האט .
п איעל — שטלט אנ׳אומעמיגעל מלש גען р צו־ 

 געװען אליפג^לעגט גאלנלם איז װאם ,לשי לעבטער
 אופן, אזא אײף בעהאנדלען לאז^ן צו װײטעל זיך

 האט װאס ,האנד דל געטהון תאפ א לוםטלג האט
 פון .אחיסגעמסען זלך האט ,גלעטען ג^וואלט איד&

 יער אייף אלאבגעשפלונגען 'אין ’ ארויס אלימס דל
 לאז א ]ррр פלעהללך און לעבעללג האט ,ןןלד

 ־рיעпצופ זאלגלאזען א מיט ןלך ד,אט און זללט א
а р שטוב איב^ל׳ן טלאגען ג^נומק פילען.

р װליטעל ם׳איז װאם ,ראס р р , אזוי איז 
рпхп אנ זיך זאג איך א? , אונפ^לשט^נרליך און 

п עו אויםפלהלליך דאט р п р|^ пמינ טאביאס . . р־ 
שטאנק איז נלקעל  ,הענד рр:к,прзкп« מיט גן

р» ,אײנגעבליגק עםוואם п ליפען р ! р  \рр; צוזא־ 
п о р з р ^ п און рпг װלל־ מלט האבען שװאלצאפלען 

п р אימה рצלגпрאין ט р р г ׳ דאן און . לעכ^ל

 у האט ,שפתנג משויגע׳נןןט מין א מלט ,פלוצלונג
а חאפ א р  р п р בללשטשענדלגע־ גלויםן א הונל 

 אללן־ מלט און ,האנד זללן אין בללצ^рאויפ האט זאך
1уа5р п פון ,שניט р אין טלעף בלז אקםעל п р■ 

п האט ,אללין ילוםט р פאל א הונל рппр אױף 
ппу п р — אלוים־ נלשט קלאנג איךן קיין האט $ר 

 ,זײט אויפ׳ן פאלעןр אלינפאך איז пу ,גןןלאזט
.צלטעלן גוםם׳דלגןןן א מלט ,בלוט מלט פעלגאם^ן . .
 אויף 1Ру^р איז пу און — אויט^נכללק אלין

пуп ג האט טאביאם און ,סאפקעу^איהם פאל קנלה, 
 האט און װאונר זללן אויף טיך א ג־^דללקט איהם האט

: לםуשטאמуנ
 1 פלללנד пуа'пь* מלין \ פלללנד אללמ*^ל »מלין

 דו ,װילס איך , יא , יא ? הא ,לללדסט ח ? \р рр^■ מיל לגпуויпט װל ן אלץ ^יז оу לגпуויпט װל
.לײדסט .  !מלל פאל ללעגםט דו ללךпуיאמ װל .
пузк דלך טלליסט איך \ דלל מלט ילן איך ,איך ! 

׳ оупоуз מלין װעל איך ך ^ ש א .ט . .
 זלינ^ . לטуחпחאуג און ןуגуלуג איז לשי נאל
קט האביןן אליגען уנדуגупפ און אומעטיגע ^־  ג

 אונ־ ןуп;уהуשטпуנלשט־פ א מלט בעל־הבית זללן אויף
 пу האט דאן און — גללק |уп:у:.^р שולדלגק

געשטא־־־ איז און אויםגעצויגק זללנע פלם דל עטװאם
• ב?ז

 נלשט אלט זללן פון איעל זלןי האט טאייאס
 אויף גטуלуויפגпא געזלפט דאם האט пу . טпלהпуג

 ־уппуп:»!« пуבלט זלך האט און пуепур לשי׳ם
. װלינט

ל, ז, איפןדוןמנט

--------Ъ*г<̂СГ»гН&!1С&•--------

.םעגאלאװיטש .ז

 ? ^לעיגפי גוטע זלנגםטו װאם
 ? פלעל אזוי זלנגםטו װאם
 אלינזאמעל א , נשуמ א ?לצט דא
. שטלל пуп אין ппуппп און . .

^ך ייזט לל  ,.щз йрф דללן אין ג
. לדуפ אין ׳ װאלד אין פללל ילזט . . 

גש א זלצט דא  — пуахтт^ א ,מ̂י
, לטуװ דל איהמ איז л:у י. אך . .

*
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.רײזען אברהם

ר ע ד ע ♦ לי

I

♦ ללעד מי_ין
 פזןלמןןג, איך װאם און
 :בעזלץ איך װאס און
 טעג ללצטלג^ פון

;בללץ דעם און שײן דעם

 נעצט פלנםטערע פון
 — ,טרןןר דל און זלפץ חןם
 פלעצט און איך בלנד דאם
,אהער ללעו־ןר אין

 גזימלש א איז
 שטראהל״ און שאטלןן פון
 ,קיש א איהיען פון
.גאל פון װל װארט א

 פרליד דל בלסעל א
 נאױ גללקללצען פון

 לייד דל ביםןןל א
! צעל דער — קלוגןן פון

 פזןחלסט איז פןןלז אללן
 פ^רםמט; אלינעד און
 אוטזלסט ניט איז זןם

בע׳טעמ׳ט ליעדי^ל דאס

п
♦שטאדט איץ

 שענהליט, פון װעלט א דא -ס׳איז
 גראז, ,בלומק יוימער, פון
 געמיינהליט נרר זעה איך און
.בעל־דזצית יעדען .פון

 פראנק^ א װעלט א דא ס׳איז
 מליל מלליאנןןן פערמןהמט

 צאנקע און אויס געה איך און
. . . אליל פלזןר פון קאמער אין

 ברל׳יט^ א וחןלט א רא ס׳איז
 , נלט גרענצעל קלין האט װאס

 שוטה דער ,מענש חןל — איך און
. . . איעגעשמלדט מלך זלןלבםט האב |

III

♦ טעג ערשטע
 מענשןןן צו גלללך זןגנען ז* — ט?ג
 . . . שטארגןןן זלי און לןןגען זלל און

 קלנתןל װי — טעג ןןרשטע פרלהללנגם
.תמימות און חן מלט זלל שמללצלען

 קלנדער קלללינע דל ללעב האב א־ך
 , פרלהללנג פון טץג ערשטע דל און

 געװלטןןל פון נלט גאל װללםען
, . . קנאלען בליזזןן דונזןלם פרן און

 !נלל׳יצע ,א ! הערבםט פון טעג ערשטע
 !הארצען מללן איהם זענט כעליענט װל

 שמללצןןל, אללער מלך רלהרט װל אוי,
פעלדעל; הויל?$ אויף פאלט װ^לכןןר

п איהם אץ צ׳זעה р לןןבען פון זלן: 
 ,ה$גען אנ׳זןנתן מה אלעם
 ,י^לקעז ענדללך מוז בללהט עם װאם
, , . אונטערגזןהןןן םוז לעכט עס װאס

IV

♦זלנגען מיר
 , װילען מלר װאם ,קלינמאל זלנגען מיר
 דארפען, מלר װאם קללנםאל, זאגען אוי
 — צזעלזןן זאלק מלר װאואהלן און

.װארפזןן ניט מלר קללנטאל קענען דאדט

 לאננער, א איז ללןבען אוינזער און
 נלגון, פאלשער ררלקענדלגער א

 ,באנגער אינז ומןרט וױיטער װאס אלץ אזן
, , . כעטרלגען מעהר זלך אלץ זוכעי און



26ריי־זען שרה25
.רײזען שרה

р אןן טױט
?ג( צ ל ק )פ

$у:1 נאר сй'лузул ניט טשה׳ן און ־ ^улут су . се[ 
 ־Г אנדעיע די נאך אמי^ пупл?р ]упхпул רעןיגעם
א אדער , ברית א יאהר супу4 , קלנד א плх4 דעם

пусл4п הללז^עך ?ליינע דל זלך טוליק усж־
 упрупуэ ,}упхР улул^Рвлуз מיט , уплуру ,טלג^
 ־]псуллх ,װאלד пус5?пул пусРх пуп .שעי מלט
 װאם , пл?п ;ул]тс?з суп срлхзпхрх ,װליס$ אין

слхпс װל ,זלןי срРлуз מלט уппх4Р]С[ ת  פון תחו
ппу пуп צום Руп]л , פון Рус]п צו , ппу пуп 

улус у5]Рпуплжп рзпуп схлттс , װאם пуп пхл 
, слут אלללן הלםעל  מל־ דל נ• пус]]п א пуп«вт א «

уппх4Р[ ת  ,הױןז пуп אין שנלי суп ]узпл תחו
?5?зл:пгз1[ און Ругпа пул» л?плуслхц ]улл?т־. рлкй 

 שפלללט ,װלנך пуп זלל פון сппх זלך לללפט דאמאלס
 זלך צעװללנט און ппу пуслхл пуп пуз4х אױם זלך

 לגטпק באלד אפעל קלנד, плуру'лх װל , שטלל—שטלל
юрупгпуп , топп пу זלך пхз גלט ,שװאכקללט זללן 

 , ף4אלו לуהלמ צום ךיהו пуп ן4א ллשפת ]ул]сзуп א
ק4מלל דל איהם נ$ך  пусРхр пуп ׳ט4טללװאל אלד

 װײנט און לאבט ,טאנצט און נטл4пשפ суРх , ליлש
.צוזאמען גטл4ז און

урпз , גאטצע דאס האט ױאס уэуР| לאלף ן4א 
спул , сзурулзх װ זיךлуלл צו צו схл пуп־ус־ 

у4пкР , זל сппх л]луп плул א פאר שטוט פון лхл־ 
пусгп ]ус , קאלט זים׳א. сгсхппуп пуп דל פון 

 רל לו4אפ און , לטур אוי־ף рул נלשט לאזט פלם
пл4х пллцпз лплэ קען זל .אל־ײן שטופ אץ מאשע 

ט א אױף ]улкрруэ נלשט קללנטאל זלך ^ ל уש
 װאלט ׳ щЬр пхл װאלט זל װען און ,ך4,דאל
 אב?י , ]урРхплулсПх ך4או קװז דל לליאפ уמאש

слул урпз ף4או пуп אללן נלשט:
 כל ,טהון אללין שויין ך4א Руп דאם ,גילן —

מיף. אץ נאך זלך האלט נשמה דל זמן
слл]4пэ און ׳ןулלллпуפ суп משה пл4х טהוט

птх ן4א מאל צװלן рпх л$ю שטל אץ קוה דלузל , 
 דל װלפלעל ллур пуп אץ ппуп נלשט האלט װאם
 сл^пс האלץ .האטען ףпדא пузуצ суп מלט קוה

 זיא улуп[ пус.хп און , לузשטל אין ]4пх_4 אויך׳ משה
 לп װען , пусол;з , пуссл?з נאך . נלשט п44п קלין

сс^пз־п С1пх пспул сзхл улשטומ קלײנ^ לу הײ־ 
пл?п , פון пуללער דל מלט זלל טлװלע און זעל^ך

«ппуп און טשה אוי־ף слхпп אן пхз . пусхп זלך 
 א пузк ,сзпхпуз лלлуװ пу װאלט ';уР4]з טלט-
 און משה׳ן ללт4х 3 קוה דל און , ןуקлלпט מוז קמ־.

ביללה׳ן גאט האט пупл?р מלט . пурп плут גיולה׳ן

 ул44Рр דאס ]уллклул ז4א лллуп пузх ,ב1ל־ט1מ
 װאך א , рсуз הללצןןועןן דל צװלשען уלул־װלעллуה

 ־уз לללה3 און — , לשטл שпחו ]4.4р לו4אפ , 4пп_4 צוװי
лилулкРр דל уллп אפילו :טענה׳ן פלעגט נפש׳ללך, 

 руРул]4з уллч4 . דל זלצען צל זלי ןупשפאпуפ שבעה
ул4тк рр̂» טלט ]упул т4х Руллг איין  рпвп[ מלט 

 ביילה слуРз лלплуשט . плкл з.чр ;уютппрул א
 ]4X זאלץ уלуדлלз א מלט ^]пл:а уРуллл4 улпкп דאס

упу4 ,уруппул[ פпללטאузп^пул л[ פון ур суп^• 
 п4טא ׳п פון פועקז? ן4א ^хпл ןлуטצзא пРул טען

ע אזוי און ,פעל־הנם צ  Руллл4 דאם ,אהל-4 ןלעפען ^נ
 שטאדט ן4א . рзулулзк ппп א\ן ןישו מען האט

^ משה ]улпхп^тпз рпу4 сл4х טлуРפ ה ל  מלט פ
р א х л שמ און ללעפע פולпп , ט װאם  רטיא האט ^

ппхз ,אז ט^האלפען пуп пу שטא נלשטпפуװל ן 
 האפען ]узпхп לשטл ש4דр קלין пуп пу אז ,שטללן א

 אןוי זלך נעהטט Руллп схп тх , сулуллпул קללן
ур пхл тх , рлпур с«; נאך узРул[ און Рх? пу 

Р41хп х־пулпуР דאם לך1 האט אי׳ינמאל .ןיין Руллп 
плхррпуз , אז сп4х ט מ  ־плж .קאפ пуп луп ט

лלупхпул ;улут л; משл פלןלהץ טלט, ул пузх־ 
 упрз; לל3 . לשטл זלך пт ]узхл рпвп» שראקץן

упул т4х[ הא^י^ן ןיא «рпвп דאס Рл?зул , אן 
 װייזט װאם , схл קען לп тх . спу44т т4х קלנד דאם
 ־лулз^ אוץ ппхл יאזו р צו זללן , спел פלעל 4אזי
 ־אהי упуиРу דל צו пеппп ул»ур דל זיי בלל טען

уп , ]уп[ אוי־ף л^ קלпупл נלשט ן4שו טען קןין ьтл־ 
 ־ул אזױ т пу[4 האט пз[пуп פוין ]уп און פען

,שג^אפט
—,пуלרשуפ א נאך שלקען пзпхпуз אטлמ׳ —

 האט узРуп , лрпз плхтул קאלט אוץ שטלל האט
ק אללין сузу זלך ? ^ ש }ус4лл א פוןпуп מאבען ^

Р?л[ •
— лулпуз4х пуп су су[ , — ןל משה האט 
сл;ллуз און рус схл схл תעגיתים у_4Рл ן4א 

слхтултс . צען1הא
 ]упкпул Руллп суп אי־ז ]улпхп אױף —

пулпу ; 1 מאט הלץ גתייס ן4א пуלך узпкпул[ פון 
 אומ־ יאזו זלן скл , упппс דאס ארי־ף суз זײט אללן

л1лплп׳ур^пвтул л]п[ 4 מלט:пуппрз упР]п ул]]Т . 
сузу пу скл א уз]псул ]у»луп[ האם ,זלןז פון 

 сРлуспуп пуп]пз ]п , און ירספ׳ן מלט מעשה דל
 «упз און הם4א צו ^נפוי־ג^ן זלןי слуРз פלללה אז און
 אי־^ אױף пу слуРз , луп טהוט הםיא װאס ,גען
 0שװא נאןי ,рл פון ,успхп» צװלל ул4.4? ןуלуםשט4או

упус און ул41х упул]пРурл4з[׳ слуРз ןל уртрлх[
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 בלללמןן פל^־גט גללה ж ,פרעקנד אין פרעמד אזוי
 אב־ װייגק פײ זלןו זל האט דאןז .אנגעשטאדגןז װל

.געהאלטען
п р גלללצגללטלג און קלאםען האט דאקטאל 

 הא־ װעט ק־נד זליער אז , גלללה׳ן און משה׳ן צעזאגט
.טלפום א ב?ן

р אונטערגעחאפט האכ^ן ? טלפוס — р אין 
 איימןן, דל אין פ^רצװליפלונג פלעל אזוי מלט קול אײן

 קעהרט יאלד ж ,געזאגט ןיי ט׳װאלט װל ,גלללןי
п זל]ל р ж ױזןלט. דל

 אלע דל צוג^הערט האט גץשטאנען איז משה
п אין האט און דליד р שטלל р р р| אז ,גאט 
п בעשערט איז זוהן ללעגלןן זללן אייב р זאל ,טויט щ пу כלללה .טאגשין אייפ׳ן ,איהם אויף אויםבליט^ן 

п р к געפאלק איז п р האט ,פים דל צו ראקטאר 
 געשרלען, האט און הייז$ זי_ינע ממש בפיעל גןקושט

 ראטןןװק זאל пу ж ,ג^רלסען האהר דל ,געגעטען
 זל אז ,ד^רצ^הלט און גז$של:$ האט זל .קינד איהל
п ׳עןירי3?ג קלנלעל םןז א דזאט р у р р р, נלשט р־ 

р זןם ,пРр קלין שלאפען р| אללנגע־ בללםט דל איהל 
п נאר האט זל און דאלט р ,אלינ^ם דעם אללנלןם. . . 

 געשטאל־ ױניןןל דאס איז ארוט טעג צװלי איץ אז אין
 דל פון מןתהלגט שטלל מןלעגען ם׳איז און ,בען

п פון װעהטאגען р נאר משה האט טויט, קאלט^ן 
 פעללל־ נלשט חם־ושלום זאל בלזלה אז מולא, געהאט

р| פלךשטאנד אידד.  דל זלך אץ שטלקענדלג און .
р בלענ^נרלג^ р п| על איז אומגללק טיעפק זללן פון 
 האט ג^טרללםט, זל האט און בלילןןן נאך גאבגעגאנג^ן

р דל זכלון זללן אין אויפג^וצט лאומגללקז^ן, סטזן пלט 
 א פאל גלולען זלל האט און לללך איז װעלט דל ױאס

.געבלאכט טרלןסט
ж — אללן איז זלך האבען װ^לװלען שליע גלל 

V ]р זלהן צװײ טאנ з т п п р
5 דללל :אך געבליעי^ן אלהם בײ ז^נען — р־

р ג^וואלט נלשט בלללזן האט—׳טץל р р טלללםט פלן, 
 ,פאגראמען טשלים, אזוינ^ נאך ג^בלאצט טשה זלאם
 האט ,אויסג^׳הלג׳ןגט ג^זלנדק גאנצ^ מ׳האט ױק

װןן איהל װאלט בעםעל אז ג^זאגט, 5בלללז  אז ,נן
.װ^לט ר^ר פון צוג^נוט^ן אויך זל װ^לט גאט . 
рרрפון אױג׳ן, פון יםולים רל פון טשה איהל הלט 
 טןכ־ און זיהן האט על װזןן אוטגללק^ן, גרויםע זלל̂נ

. פ^ללויל$ ט^ר .  שאקעלט ,שטלל יללל^ בלײגט .
 פעל־ אויםג^יוללנטע האלב דל פון און פום טלט׳ן צי

ק, גלוים^ זלך קילקלען אויגען לאשענע על  אבעל טל
. שטוט^ , שלוילגענדלג^ . .

п אין р פרלה־ רל זלך ב^װללזט הלמעל װליט^ן
אין .װאלד אלטער לр עלװאכט גלללך און זון ׳ל;:גס

 װינטעל׳■ װייםען זלין אראי ער װאלפט אויגענבללק אללן
 לאס אין זלך בעצילרט או־ קלליד, טויטעם ,קלליד

п פרלהללנג לр װאס ,יונגע אליבלג גללנזן, р :р
 װללטץ פון צונויפג^פלויגענ^ פויגללך דל . . . איהם

 זיל לליל^ דאם רрא וואלד, אין זלנג^ן לענד^ל
 >לי ,געזאנג א ױל ,אױס דאס קוטט אוגז און אזוי

р טאכ^ן п р[ , פלהרק זל־ ,קלנללגל געפוילען צו 
р א צו גלללט נאכטלגאל דל ללעפ^ס. р װאױנונג 

ענן טלט ן^רװאלט ער וו^לבע ,װללג זלין פאר  און לי
. פללהללנג־תאוה

 ,ױ^ם ,הללזלעך קלללנע דל פון שויבען דל אויף
р»: דל צו אלל̂נ זלך טוליען р ק ענ п ג р געדיכטי;ן 
 שטראהלזןן גאלרזןנע דל זלך שפלגלען ׳ װאלד אלטען

מען אויפג^מאנט, זענען לאדק דל ןון. רр פוי
אנפאהלןנן ױעלעי באלד .זלל פוצט מען און קאלכט

р צו נלליז נאל р־р;8 , שטאדט־אללנװאוינער р[ 
р זומער, ללכטלגען דעם פון פ^לג^נלגען, р  р р : з| 

р הלילןןן נאל קומען р г מלט לרנגען קראנקע рי 
п פון לופט רלינער שמ^קענדלגער р געדלצ־י םאםנאװען 

לןגג^ל מאצען װןנלג פלעל חאטש כדי װאלד, טען
п р ,ש װאם וױ^גрטויט. מלט זלל קט

.,דאטשנלקע^ פאר הי_יזעל זללן צו גרליט משה
ר ,נלשט пу איז גרויס  שטעק^דל־ ג^דלצט^ר לр אב̂־

 גלט ,אירט נענען דערילל שטעהט ױאס װאלד, ג^ד
ппчз םך א п^1р פאר על האט לוגל צװאנצלג און 
р איהר р| ,זומער пп5р שװעדללך אן אפילו 
п р זומער םוף איץ אייערהויפט פאלהויז, אין לז^גען 
; р דל און р р  пПрמלט דורצו.£מלשט און אלט 

р р| פון אלללן טללפט װאס п р מלט שטלױ־ראך 
рאלр דל גלוים צו‘ איז דאך אבעד . , , טלאפ^ן 

 נלשט װללזן אללן חאטש לאןעץ זאל זל אז ׳סומע
 פ?ר־ צו נלשט ״אפשל מחשבה דל ?אפ אין האלטען

שטלבעל*. דאם דלנג^ן
ג, נלשט בלללע ארן ל ד ^נ  ?ומט איהר ױאם ^

прбзр אין שלאפען צי זומעד אן שװער גאנץ  - |р 
п, דער пװא און פ^להויז р з п р' גלשם ממש זל לאזט

пп ,אי р צו אויך דאך ап פ^לרלנג^ן:
п ינדр א — , |р װאם — р אונז р р[ , —

טאן. פעל׳דאגה׳רלג^ן שטןנךלג איהר טלט זל זאגט
 קלנ» דל װעגען זײנט. טהוט און שװײגט טשה

п р צו פײנד ל5? האט рלמאрהאט ,ער . ן р р־ 
р^ האט ןןר און בען и р,זלך צו ?גל טענה׳ט }״ 

.אױב׳ן נאצטאצענדלג ,אליין
 און לײצזן ?לין נלט גלאל בלללע זוצט שכנים

 צובראצען א האט מענש ?ראנל^ל א גלל?ללצע. לף.ין
 ל^ן ]р װעה, צװליטענט א אויך פלהלט און הארץ

 , אויס װארלם העלען זיי ,צונויפלעדען זלל מלט זלך
п שא?לען :р чп р זלך װללט ןןס און ?אפ טלט׳ן 

אז , אוים איהד קוטט דאמאלס און ,רללד$ , רללדק
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̂ר איהרע װלחך »ךזט יזל  י$-הדל־ זלענען איהד ,קלבדז
, . . זל׳י מלט גאר עם ר^דט זל און זוהן ג?ןן

זכ:ע משה צו שט^לט שפײז המינים כל פון
ךפעי, נאהענטע דל פון פוטער אליזך שכנים: מללך דז

 איז שכנים, רל װײםען אלץ, און קוה״ אלןגענער זײן פון
 און ,בערללסען צו פללנד האט ער ,דאיעל איהם בלל

 שנועות ,,דאטשנלקזןט* זללנע מלט גוט ז;ןהר ל'^יט
 .גרלנם טלט שטלמך דאס ב^פוצען צי ללעב דואט
 קלגד־ ד?ר פון זכרון א ג^כללעב^ן איהם נאך ם׳איז
 גע־ טאשע זילן האט שטלבעל זזןלב^ן ар אין .הללט

 מאיי ברייגגען ער פל^גט שבועות יעדען און װאוינט
דאט ך־ טהוט יןןצט , װענד דל מךז^נגק אק

 באקט בללל^ ׳ אויף ןןוי שטעהט פרלה גאנץ , אויך
חןר בלל אויב׳ן אין צחאמזנן ז$ה זןןצט , חלה

 פזךשטןן־ זל װעט ױם־טוב דען ,װאס , שכנה
 און םיירדוט לאנג^ן זײן אן טהוט משה .ו־זןך
 דורכגעהן מ׳דארף , מאי נאך געהן זלך לאזט
 דײזלעך דל װאו , גאס גאנצזן דל און װאלד צום

 שטאדט אין װ?ג לאנגער א זלך צלהט דארטען ;שטזןהן
рЬр , о בעריא־ גרױע אלטע טלמ אױםגעצוימט װ^ג א ,ארײן р גרלמנ אלן שבועות לככוד זלך האפען 

 ср פון מלעד מןןרט משה .אללגגעהללט פאטשלילעם
ם זומערדלגק דעם פון שטויב דער .גזןהן ^ ק רו  ט
 א ארוים רופט און הארצען אויפ׳ן זלך לעגט זוןןו.

 אנאללנ־ אויף .װעג נללם אװעק זלך זעצט משה .ה־םט
ט  רונקע־ זללן װאו ,ארום און ארומ ,כוים גז$פאלז$̂נ

 און גרלנט, גרללצט בללק אויםו^לאשענ^ר האלג ,ל?ר
 פליגלען , װלנד פרלהללנגם רр קושט אלןןס .לענט
 גאנ־ זללן אז זלך ראצט משה׳ק און , ?לנג$

 ?ני אז . חלום א נאר איז ל;נכזןן לאנגער צער
 װעט אה;לם קומען װעט ארן מאי דל אברללסען װזןט

 מאמען זללן און שלמה׳ן טאטען זלין דערװלמןן גאר
 פייהללנג דער גרלנט אמאל װל ,פונקט אז ,נאלד^ן

 און קראטקעלעך טױז^נדקאלירטע מלט זלך פרליט אוז
̂ר . קױײט$  ורלל ,ארט פון אויף שנעל זלך הײבט ז
 אין מאל א װל ,בוים אויפ׳ן ארויפקל^טערן האטטלג

 הללגע; פלם אלט̂ז דל אבער יאהרען. קלנד^רשין דל
 א אן פערטשעפעט זלך האט םורחט זללן נלט. זלך
 קוק א גלט ער ,בוים אלינג^פאלענ^ם ד^ם פון םוק

 זלך דןרמאנט זןר ,ױארצלען צודארטע זלינע אױף
 האט ױנגעלװײז אז אומזןט, אינ^רללכק טלעפען א מלם

 אהליס ,געטרונקזנן װײן־קװאםאק ,בוים דעם פון
̂ר פלז^גט . עמזןרס גאגצלן גרלינג^ן ז .

 איאפ שנילדט צװללגןןן אןנטערשט^ דל
אי־ן ,נלשט ןןר קץן קלךשןןרן הויך , מעסערל מלט׳ן

 גרלנ^ם דעם פון אירײםען נלשט »לך ורלל אויג זײן
—.פעלד

 זלפצט אלט/ נלשט ומןרט פרלהללנג ד^ר ״בלויז
п ב^טראכט ,שטלל ער р אללנגעפאלענעם אלטען 

:װללטער זאגט און צװליגזןן פןןרדארט^ דל מלט גויט
ך ,בלוין•  און אלט״ נלשט װערט פרלהללנג ח

 װאס ,פרלהללנג דעם פון מאי מלט זל בעפוצ^ן рр שטל־ זיין צו געהן זלך לאזט גז^מיגען פאמז$לעך
. אלט נלשט קללנטאל וו^רט . .

.נײדום לײב

ת מו ♦ חלו

 געקימעץ בלזט דוי אי ,גע׳חלומ׳ט זלך האט מלר
 ,צלמער חנק^ל^ן ,ינלנק?ן3ק מלין אין מלר צו

,רילנןן דל אין ,דלר בלי אריגען דל אין און
. שלמזןר הליללגער גאלוץנ^ר א געצלטןןרט . .

 לאקען זללדע̂נ פון לי^ס5כװ< חנקעלע און
 ראזען, דעם פנים דללן צערטללך האבען בעזוימט

 לאקעי ̂,שלנינגלענר דל אין ג^שט^קט ם׳האבען און
.פותר־טלמאזען דופטלג^ ,פאד׳כשופ׳טע

 שאטעץ ^ררלשע נלשט , שטומז^ר א װל אזוי
 צוקאפענט, מלר שטלל זלך האםטו אױעקג^שט^לט

р עס рЬр «ל.ין , אויגען טרוימ^נד^ מלט к п( 
.טראפענם ברלליאנטז^נ^ בעצויבערט געפלנקןןלט

 ג^פללסטןרט האטטו מלאצ׳ל א װל צארט און
 , תפלה נאבטלג^ א שטללזן מןטללכ^, א

ר תנקעלען אין צושװאוטען זלך האט װאם  צלמ̂ז
. שטללע א ׳ מ^לאדי^ װללטע א װל אזוי . .

 בלאסעז מלין שט^רען מללן האבץן צלט^רדלג און
 —,פללצטע זאפטלגע דל ללפק דלל̂נ נזןרלהרט

פארשװאו־ בלזטי גאלד — ג^קרמ^ן װל — שטלל אח
?זמ

.הרכזלבטלג־לללכטןן א צלמץר מללן פרן צורלק . . 

א נ ל י ו י
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.קאפעל אלנםנדר

.מוםר דער

 אנטלא־ מענדעל איז ־צ־וױלק יאהיען םך א מלט
уз; 1?זללנ פון уלטпуאיז י$דד א . ן рчул пу אין 
 ־уללדаул א צ^לק געקומען איז און שטאדט упппл א

пуп, ,א ,אנ׳עזית־פנים אנ׳אפיקוו־ם рпп־п у5р פון 
 пуп־1™ א плуг א , пупппл א און пур?пхлза דל

.בעל־גאוה
ппупул האט .пп пу האט ג^ואוינט ,תםלש 

пу שט אין אוץ גוי א בללуמןן האט דטלל <рпра 
ппупул , אז пу טוײפה־בלםען 8 אמאל חאפט.

пу אין пу пуп ]упрулשטпу ל ^,תםלשуה־ 
пуп שטאדט «ןוין , пу пупשטпу , האט װאט лх־ 

узЧлул; ״упл?а| פון מײדלעך דל מלט ללעבעם׳ 
 ?־пулл$ пװאל אין пуשטпу пул האט пу שטאדם,

уз[ און שוױ^ט^לע א апуЭРпуа א пр?ахз אום 
.שנת

пхз אטי , п«з ^אנדויס ппр^в האט уо|
בעלי־הגתים упузр דל пхз און р^хлул איהט

ул п מענדלל |уп זכיה א ]упул איז рלупуנט
. תםלש ךуלпמײ упу*г םלט

װי ]упугта זלך טлуפל בעל־הבית א אז און
נדלל  пу טлуפל מײד^ל זײן מלט תפלש 'прхл, מ̂י

?אפ: מלט׳ן שא?לען און שמללכלען
п .פלפשלװ?עפ уאל םלט טי א — р р תםיש

. קאצאפ пупрпр א װל
 און «ף אללן ]упул מ^־לל איז פױםטאװ מלט׳ן

׳שמהл אלין
р אין ט^שפלעלט רурאפטלל מלט׳ן п п р , מיט 

 פון пзх^ул צחאמק און ]уалрз ]урлппул איהם
^ דל כ א ל ד װ

 הכנעה пРл מלט איהם צו ?רמען פלעגען ױחןן
пу |упуз ש זלי זאלпללузפארװא^ ,,פ^שעניעם׳" ן 

ק  פללם оузу פועל׳ן пулх פױםטאװ י.ימ3 װארט א פ
ппгс אפטלי פללם , היהודיםпур .

 пл>^а און פעצאהל^ לאזטул ײך האט מענדלל
.טובות טהון

 און ץпך־אпד איהם פאר пхлул האט מןן
 א אויף שיאр א — пхлул מורא האט מץן

 пу טהון. пמם א נאך рр טמפדףױאק אזא י מעשה
 אללן און טף אללן пур?л1'|рга уאל מלט דאך איז

лשמה .
 שпפית־המד אין נףמ$ אמאל טлуפל מ^נדלל

 ־уллг . пур?пхл.ха דל пуз^' ורלצלען זלך טлуפל און
^ פלכעל א הрשתיз לײ^נען װאם לייטלעך, ל  פ

.המצאית ул«т פון лיпנу^כ,ל , ппу לп צו פאלען'

 םלית דעם טאך плрп װאם ,הפית׳ל בעל א
»п נט3ללי? װאם ,»?םל^ן דל אויף ир ארן הצפיו״ה 

плхпп א ?плу^а у р Ь т ^  улупп אמאל זלך ппх־: 
.וכוח א אין איהם מלט לאזען

 א װל װуלр אין ]улу:ул אלײן האנ איך —
прр.хп пуи*:п^ מלט уפאלуטуמו א אין ןплלп איז 

улзппул[ האט און שול אין плужпул אל מלטу 
̂_гу ױדען л — פלлуט пуп בעל־הבית׳ל ?улк[ מלט 

טענה. א
 IV? איר ׳ 1упу?ул עם האםטו חלום «ין —

 уאל ]улут זלי ׳לםпטויрדא пуппуплл прр אין
упЬуп ул«п זלל האי איך און פױ_ינד рנלט ללינמאל 

улутул[ דאװענען.
 пулצלлאלל пуп ]упул מענדלל איז ллן־לאуплיא

улפללדуטпу מуנש , пуп אללנצלоп рак  пулуа^ пул 
. לуדטуשט אין ,“рхочп,״ пулאײנצל пуп און

 צװלל טлуלללулכпп п^л װאם ,מליד^ל י^ד^ם
п ,^אמאנען р שט זלךзпуפ ללךпуמ^בדלען, אין ללעפט 

уллי מלט  ̂ пулу װאם ,מללדעל плрп א пуопхр 
екп מע^לל пзлул ^*-װאל אין ‘״םװלדאנп ,

 נ•руצלט ппл דל טлуפל ןупуלטу דל אויף אין
пхл |уй שטללлпуללד пулצлуאל אויף מעשיות לטу 

.שטאדט פון מללדללך
 מלט מי^נדלען װאלד אלן •улугул מען האט דא

пул מללדуמלט דא ל Зуп^п пулу4 ^ ט ל ^  װאנען י
 уп^^л ,лу[דлלр упу^! |уппл צו ]узчлуллх рשטאר

̂ך ;л .שטוכ אין ппвб^пуе זלל  װײנזגן ]улу^а מללידלז
 ־,שחל ןулуפל }руф דל און ]упупп уרуלטз מלט

 ךуלлמלל улу^г שלא^עז אויך אמאל און פלל^^רן ,ען
.מכות־רצח
 רуллצל улאט^פארבטלл , утла , уллלא און

лул ]у зрצו װאם אט рлп , אל,̂ лхп פלлуמען ט 
 זל אז , לулמא' лул אויף ^л פלב^ד לл מלט טליטלק

א שוין איז , ^ טל ר א  א? , улуллз'лз אויף р און פ
зл שוין איז זל р למ?ח . . .

упузул п אםטлул טр מען р  ]уп ,]у5ллур[ 
пул אויף טויט ^ол, ניר $ п מ р מורא лулאט 
пл .׳’*! פאר пхлул ץпרך־אл פארט און алчх פאר

 עץллу פון טילлуשט אין אמאל אראג פאלט
,пз און плултс א л̂ זיפען אן אױך ^оу'пру .

 пу , ]упупул צוטומ^ט пузу איז ללплуמ
п р תיכף זלך пу , ппуплупуа איז лрл^л ]упрул׳־ 
л?л זללנע צו уз,1луллх пхл . вппзл^уз[ יל װײזק 

у; 3 תלמיתם זללנע װאס , лפעול з рי_י ’̂пл און 
р пупללינуם лрп , װאם пу , пплул пу איז хпул־ 

аул |уп־  צו пупчэ װל װליך און מללדלעך דל צו ^
.פלכלאך הрשתיз לײ^נען װאס , ךу־לײטלулױנ אלע

 טענות ם׳ללпנуמ אויפ ]упул תיפзлעלי־з דל
?לליג־ דל улуг . плл[ !%пуз* מלט מםכיפ ]улуг און
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у עי ; יריאות װללדע מללדלעך שםעדטעלדלגי^ з р| 
 םטודזןנט א נאך און לןןהרזןר נײןןם א דערשמעקט

 איהם, צו рппул אשאט זלך האבען אלע און דערצו
уп| האט плрул גענעטןןן ,טאטעם דל איב״^ר 

 געהאלטען אל*ן נאך האיען װאם מאמעם, דל רחמים
 ־ул םוף כל םוף זיי בי_י האט руп און מ^נדלען פון

. פועלט
לעקציי^ם. גוטע אהן נעבללעבזןן איז מ^נדלל

 שרזןקללך ארומגעגאנגען пу איז צללט уצпקו א
р ^ у л п у т л[ , ^חדש׳דלג םוף דל װי פלנסט,̂ 

п האט װאלד пул .נאכט л р  : плрулпР  пу האט 
 ךуלлמײ ;л . плултпп лул ארט זלין פערנומק איצט

п л р  ]у зр איצט лу^злупа пузу הללכל^ר און 
улט5לא , лאויגען ל пплеблул плуа ]у зр און лל 
юпурзул плуа . ךуקלуב

пвлул п ללлנуמ р אין לעקציעם אפאר נאך 
лל лלлטлу־улל^уמלט , ך ул?лпз , ул^р מל.יлלуך 

ул лу п рלуרлуט ,
уэРулл.ч пу п р  прлурра плл| שרלל־ צו 

п?зу . ллуп ]уз פון צוים מלט лל лузлул , מלט 
пур?л^Р” |улп , פ מלטллу־улנлלуקצבים און ר 

лу п р זלך $уэРулл| פלлרуן .
 מלט пурут א уупрулл« איז плултп נאכ׳ן

улл א .рр , צו лל рул лу плу'та у5^п ^ ע  ל
^ уп?л*: לл און ל  זלי פאר — пл,з צו קומען פ

. уשול א плуауул лу האט
ус п р  ;у'ллуп; כמעט упуллуз[ . פײ 

 , ארלשл א пузу , לуרדуз א אױם^־ואקםען איז אידט
ллуз плуллтלל3 װל , לל лל зעל־злית׳לуפון ך 

п טללлуשט אין , טללлуשט р פ זלךрлуללעузא ן 
 ^װארען איז ללллуמ און пп?пл&л א ,אקושארלן

дел• קלпулу , יאמлуללпу5 און лу . пуллу^у האט 
плулулзР צו улул[ און תסיש п*лул ллтп п р 

прэу א מלט урпурлвт ׳פון пупРл лул שטאлװאו ט 
п р  лу זלך .пл$' ]упптпуз пул ]р^рулапх 

узРулл^ лпрллп п[ ̂־уплупп אין р  п р 
улул[ אין רוםלש пхл פון און «уп плул ]^лзу[ 

рр װארט רוםלש.
лу איז з ]улрулרוлלлאפאר אין ,אלט ׳ 

у ארוט лл•̂־ з р|' אי נאך זלךлשוין ם улשלуפט 
ך.уרלуллלр אפאר

 פלל־ לл אין пл^ пз;пр лпр־ллр חברה און
пул , $  זלך וולצ^לט ]уп ,רוםלש пл^ צו плул מ

пуз'з און הלוך זיין п л р »  , пл«11»  пу דל װל 
». ПЛ8

п у т ^  пул מלט уппкр^р пуп צупуמאлלпט 
 пплул пл,з плулулуз лу אז ׳пл>х מלט ^רנלט זלך

пл^ лу פאר׳ן אן улпуз^ און плхг צו >плч . 
ул ллч̂ אוי —  п^л , пупузפאלםуםט лל

 איד^ פון איד% п.чл , ллхч уг^пу שפראך רוםלשע
пЬзпул חרבן: א

плр ̂. ללллуמ און
ט ]уз^л תלמיתט улאמאלל זײנע כ ^ פ י  או

ק און /׳пурп^пр,лл уאלט  מען און пу ללי^נט מ
лזלך אלט лузпз ,л пхз פון упгу^ул־, ,

т׳ זיך плл;з лу ,שטלל איז ילлנуמ און л х 
 , р̂לлיאлאו מלט׳ן זלך טурשוש , пуПллул־лпуз מלט

 מלט пл!<г ׳плу1лзл און שול אין лу пплр שבת
р р?«יпуллלуך л»пр.

плул лулцр אי מלטсл נלט, плул пулрр 
п לуру מלט пузу .װלצק זללנן נלט л р מען !>плч 

.אויפ
рулл* пул луאלינ луз4^ מען п?л שטלל

у^פל у р л тפלם туп прчр שלעצ» מלט איטט אויף
.לל?ןןул 3לлуכуשט טע

. מוםר א — . . плул װל שטלל זלך^ .пул
л אין руллз пул -ארי_ין רוימט у р .

 пулקלל ׳ ]'упул пу איז пт пуללכрупש א
»ул^гп,т נלט пу טאט  плзпул[ טויך..

.пул פון לףט און ллלр |улул איצט
 пу плул אן рт שכור׳ט עלллус אז און

лулуг פלעל, плул מלט упулп[ ,
 פון упхпз לן3 איך . лלлשול לטл לן3 איך —

 ]улпулп'т^ ,]улуп пу זאל ппзллуа ר,уדлלр פלנף
э р  ]улуп איך палхлуз 3 מײן פוז пупхпייך.

 רי מלט שא?ל^ ]уплуп איטט ארוט שטעטען
аур און улкг[ :

[ рупуп װאפ — р  оу א פון ! . . , ^,луп
 •С־Овг>ОЬ?С»ЧЖ--------

ש ז. ט װי א ל א עג .ם

ל ע ם ל ב . א ז ד ח

;урл־5» מלר זאלען זלי טלמל^ לл ײпуз 3 איך
л ^•^,לפ3 א р . . . 

пу זלך נשכוט מ«ן וולל руллу בעטאלםי^ן
או־ואו. :לט װלים און

^ מלך ר ^ װאם ],у&луп לл ,]уозл לл ש ג א  ,ה
,צלעל лул( שר^קט מלך

 ראשען, לשטл זלן װלל איך ,ללעט^ן לשסл זיי װיל אויך
луп װלל איך װאם ,װליפ ?

^ מלך ר ן לл ש  улул| װאם ,װ^טע מ הלמל̂י
;צו לטл מאלлי_יр מלך

שוין ллלא אזוי זוך און л;луп אזוי пуз איך
•רוה לуלםзא . .
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.גארקי .מ :
Т — I

♦ מארקא װעגען לעגעגד* דל
$   * !י

 , גןןקזןױנגט פךע א האט טי.יך |узу: װאלד און
.ג^שױאומען ,געבאר^ן זלך—טללך אין

у פאחלכט דאס זי האט אכער אטאל е р п р,; 
.פערנומען פלש־נעץ איל זל מ׳האט און

.דערשראקען זלך איהר פאר האכען זלי—פלשעױ דל , .
 אינאלינ^ם געארבליט האט זײ מיט

 פעיע די ,שןןהנהןיט די זל, חאפט пу ,מארקא דאן
.שעהנעם אין פנים אין זל קושט און

 ,מארקא׳ן р ארעמם מ^בטלג^ רל אין ,זל און
 ,געבויגען צװליגעל א װל ,זיך האט

גע־ זלך — ? ררייםט װער — пуеу פון און ג^דרעהט
.שמליכ^לט

._. . אויגען די אין געקיקט מארקא׳ן און
 כעצויבערט—אק געהאלזט מארקא זל האט טאג דורך

 — געקומען איז נאכט דל װל גלללך נור
р. פר^הללכע דל פזןרשװאונדק р , זלך מלט און 

. , . פיטגענומען הארץ דאם מארקא׳ן ביי
 אליפהער אהן מארקא װאנדערט נאיט אזוי טעג און

п ילל חנאי בללם װאלד אין р גרויםען; 
пр און זל זוכט .йг5рр :—דל איז װאו ״זאגט р р״? 

пр לאכען пװל׳לסןןן ״טלר—: כװאלעם ל 
^ זלך האט שטпу און ה א ппж, — :שרל$ צו מ

! לייגט
р מלט זלןי אללין שפלעלט אידד у д  п р ■! " ..

п זלך האט אוי р נאпלשпу יונגללנג, р п х п р;
п п — איןטליך п рל р р צו р р| . . . .

р דל , р — נ זלпрװל טללך אין זלך ט з מאלקא׳ן ז ל;
 צ^לפק שױן לאנג האב^ איהם און

. בװאלעם מעכטלגע ,נרילזאמע רי . . п пхз-|$ איז 
. . . נעבללב^ טארקאן פרן חאטש ל,לעפ א

п^ ^,אבלעב אללך пр.* איה.־ און :р ,
: путпуд אהן—ппрпп אויף ׳ о?пуп װל

,טעשױת קללן בלגיפען נלט пуп אללך פון
• ליעדעי קללן זלנג^ן נלט װ^ט׳ן אללך פון

V א אלבזןר^ש . рЦК[ ^ .

איגנאטאו דוד

װאונדער גאט׳פ פױ
)שטיזצ?;(

.  Пу»П
. טאג האלבק נאך . .
 װללנט ם у פ у — , |упппп אין пдудуп пу און

р» טלט הלט^ל פון р п  р ^ э  р у п; .
 קוקען — צוטומעלט הײזלעך לп שטעהען עם

*^п דו אויף זײ נ^צט עם און ,זלךпחיח־־ און ך. . .
קאלל־ טלט |рмпл אויפ׳ן ,זלל אנטקעג?] װליט

п זשעם рשפпאויםג^צויגען ללעגט ,פלאץ ילטען п р 
п לאנג שוין р 'п п ^ 'п р בпאנрן־פאпג^י־ א . װאל 

п п̂־ ррп у  пאך , п р п р  , п р п р  ]рр^п'о . . . 
рשװא צוולי ם׳קוקען п הילп рנע п׳Т^װל קוקען ׳ 

 בלעילעך נאןז גל^זלעך קאללזש^ם; לп זלך ם׳בלזןזלען
р און קומען :р ш п р| ; אטאל פון זצ^נית אלץ.

п גאנץ р :« р זלןי שט^הט пי אפ־ ?ןל^גאנטע ל 
рпללпנрױ מיט טללק п  р וрנп , אונппж п р 

р8п п ג^לנ^פ р р $ ^ з טלט п р קע־ צװלל ^ויס^ן 
שפ^טע ללט■пз מלט ,п^п.ч ג^ים^ן פלגען  פללגעל צו

! א^יף זלןז ױלםט—
пלпנрװלי р צוр рנטזלך р р  п р;ם׳װ^־ט ׳ 

1■п пупзррדןנק^להײט ל. пאקאצ ױנגע לп р г з  р , 
ן ,אפטללק пוпא װאפ .אנגע׳פ^גז׳ט קпשטא זלי̂נ

п שטזןהט לעדלנ р :у ;р п р  п р מאױלן . . . 
пр אז א אן לויפט אט^р" , א אווד איז ппз,р= 
п р א מלט מוזשלק ркпд{ אלינ־ קאפ, אויפ׳ן זאק 

пзпзп р р п р ч р מלט געאלילט пדאם . לללצעפ ל 
р р ^ р Ь п п  р з п פעр пשפ־ינגט ל п р л к אויף 

п . איז пפאל . прפל אל^ р п ,^р ] р р  пр
п *^געץ з р з א ם׳קנאלט ,פללטץ א п р п- - 

־ א א^ים לрמלי рנрכלויпוп א לאזט ל ^ פ א ^  פ
 שאל “איה, פון ру אללן אוים זלך מיםט . קװלטש טען
 אוי נאך זל גלט אנ׳אקטעל, עןпאיה נאך פללהט און

 טויט נלט שטוכ אין אףלץ פאלט און קװיטש א נאך
.לעפערלג :יט

п руе, פאתולם^ זללנען װעלצע פאװעל*, און
 упп^ לп אויף ןуמאלуגзא ג^יפ пуגאנצ пуזלל אין

!.. ? א —т לуולפпט א זלך ןуגלפ , |уп?п пуקלויפט
пу•^ пуп פערשוױ־ און גלך אויף זיןז צלמ׳ט 

пуп . פ׳פלללפט рпзп пуп пупупт לпуלג — рр 
 לуפאװ און пуטуפ пуארים כעש־^פענלש уלגпуפלע
. . . пу־פוימпуלויםטр упзупу^^ рпשטא לп און
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 מ#יי דער װץג^ן אמעשה׳לע געבאר^ן װערט \ ן קו־קו

אל״ דעד ומנלכע ,טאכטער שזןהנ^ר איהר מיט מע
האלט ,װאלד אין זלך צו פארנארט האט מכשף ט^ר ар זלךו לללטערט 

 י רעגק נאכ׳ן שוין — אט
.אויםג^בארען , פרלש , לייטעד . . !

а מאכען ,רואםער^ן די זיך צולויפען דאש р 
 הײזלעך דל פון . זומ^רדלגער נאך ;^רױש זוכעדדלגען

 ?ם ־— פערשװאונד?] לאנג שוין שחירה מרה דל איז
 יאר־ ארוים ם׳לױפען . טלרק ,פענםטער זלך עפענען

 ארומטאנצען זיןז נעהמען ,פ^רשללט קינדערלעך פיטע
 מאמ^ס קוקען נחת מלט .געשמאק קאללזשעס דל אין
. פזןנפטער די פון

 פארגלגער רр זיןי ב^װײזט שטעדטיל איבערן
 אלט און ױננ , רрקלנ ,מ^נשען— . . . ד^גןןנבויג^ן

пр‘п לעגענבויגענדלגע מלט ארום זלך טראנען р , 
 אױף קוקט אלזןם .בללקען רעגענבייג^נדלג^ מלט

ר^ , פלעל־פארבלג אלעם ^י , נללג
 אויפ׳ן זלןי פ^רללערט רי^גענבויג^ן פון עק אללן
̂־ל -טטעדטל׳ם  צװללטער ד?ר . . . מלטען אין דזלמ

̂ן פריצ׳ס אין ארללן פאלט  פון װאםער גךואש^נ^ם רלין אינ׳ם אפ דך Рр שפל־ װאם ,שלאם װללם
, . . טללך ישטלנדטל׳ם

ר־ — טייך רр זלןז פערגעהט בחת־פול  פ̂י
 קוקט װאס װאלד, זללט יענער פון בלז זלך קאטשעט

. . . לאנקעם װללטץ ,פללכט^ דל אויף שופריעדק
 טללןז רрד זעהט — פעלד מלט׳ן אין ערגעין

п דול אױם р «  п р בלוםט 5אנ׳ענטפלויזט? ערד׳ס. . . 
ч אין איז זל װאו־ פערנעםען זון ךי זלך יהאט р װעלט 
 װל־ װללם װער ג^װזןן נאןז װאלט נאכט בלז נלליך—

 זלןז שפלג^לט און שפלעלט ,זיןז זל באדט — פלעל
 דארשטלג זויגט ,װאםזך ברוםטלג־צארטען ■אינ׳ם

.שטראהלען ז־ל .מלט
 װלל־ פארבלגער א אויםג^שפרליט איצט .אח ■ערד ур גרל־ גאנצער רр איבער ן — זלןי פ׳דאכט און

̂ר  קלנר א גלט װאם ,מאמ^ גוטער א עזרן ׳שמליכ^ל :כי
п נאך ץויג^ן р , שטארק אזוי זלןי האט דאט מל 

̂װללנט  טענה׳ט אוץ שולדלג אפלם^ל זלןי פלהלט .■אנג
 אזוי מען דארף אי^ר שמללכ^ל: גוטי^ן איהר .םלט

ן  н ? א ? ג^װאלד^ו^ן אזוי ? שרללען :אזוי ? -װלי̂י
 פער־ א נאןי אפילו ,קלנד דאם рк ׳י п ״ טאש^ר

с р п р и , ‘אנגלאנץ גאל^נ^ם א מלט טלינט — 
. . . !אויטג^פלהרט טאקל אפ^ר ;־ם׳הליסט

п פון אויף זלך הויפען גזןנז рללт̂ עטליב^ р 
 דירך פאטשען ׳ װאלד לעפען טללך בלים װאם יפלאטע

 ־р גענזענעט זללץר מלט שלזןפען ,לופט פײכטע -ל
. . . פ־ערשװלנדק אק ־זילך ־נאך שר^ה

 איהר הערען זלך פון לאזט — г קוק׳י קקו
̂ם . קוקוק די רוף ־געהלימנלםפאלען ?;נטפערט *

קו־קו; — װאלד טיעפען פון זױרערקיל דער -■אי ־איהר

 אנרע־ רр פון אלל̂נ מײלען־װללט יאויף געפאנקן זלל
рדל זלך פערבענקט .דל.זרן זעצען אן זלך הױבט . ר 

 פ^רױאנ״ װ^רט ,טאכטער שעהנער איהר נאך מאמע
а ^ р שרלען זיך נעהמט און פויג^ל װללדק א אין 
 דאן זיך באדט טאכטער שעהנע דל \ קו־קר !קו־קר

 גאר־טלעפען איץ װאס ,טללצעל ישמים׳דלג^ן איץ
 ארויף אללללג שפרלנגט , קול ראם נטрרр ,װאלד
 אױש צלהט , טיליצעל מלטזןן אין װאס ,שטלין אויפ׳ן
 ־צי אנהויבען װלל און האלז רשעהנעםрװאונ איהר

р \ מאמ^ \ מאמע — שרללען к п איהר פק אב^ר ז 
 !קו־קו ~ פעריענקם^ר א בלויז ארויס געהט מייל

.קו־קו . . :
 מלט װאלד ארומלגער גאנצער דער גאלד װעט *
 , ללינ געװעגטעז שטראהלען פון װל ,שלאנקען זיין

 פרלש̂י די פערל װי נאך הןןנג^ן ар .ױעלפען אױף
 אזיי זיך שפלג^לט װ^לנער און װאם^ר טראפען

דלג  פערםראגען ,ארללן װאם^ר דעם אין פרלש ,ב̂י
 טלי־ דאם װערט . . . מערב אויף ,הלמעל рр צום

אל םр:рנאלד א אין לטрרװאנדрפ לрכ ^פ ס א  . װ
 — ! ס׳יגר^נט . . . ארום װאלד רрד אן זלך ם׳צלנד

 אמאםע— . רױט רטрװ שטללן רрד . רрפײ ללשрה א
 צושראקען איהם :פון שפרלנגט זל .אליזען рצוגללהט

 איי רрאב ,שװלמען זלך הטטрנ , ר־פאלрואם,ו אין
 רטрפלאק׳^ . . . ו רрפלי . . . ו пррз זללט^ рאל
 ,קנאלענד . מאכט רрגװאלטלג א מלט װאלד רрד

р'5рз| רויט דל זלךр , דעס איי פלאמען רלעזלגע 
ן  ױאלקען־ דל אונטער צלנד?ן .' ארײן לрהלם ברללי̂ט

 טונקט р^рдеэтрз א . . . װללט און נטрנאה פון
 1̂прак םрנрגאלד דעם אין רрאונט מאל рאל זלך זל

 מאמ^ט ד^ר אייף רטрנטפр , ארױם רрװלעד און
. !קו־קו .  א־הר פאד זלך ב^־ױיזט צטрל צו בלז .

 רויטע א מלט ,רויט^ אין מכשף רрאלט
. . אילנװליקלק איהר אין זלך זל לאזט . .און . . . » 

. . . ! נאכט рגוט
לעצ־ צום װאלד א פון זלך רטрרהрד »קו־קו*!

^  אין■ רטрרגללװрפ װ^י־ט רрנטפр ד^ר ;מאל ט
. . . מלטק

 דל ״ לрדטрשט אין ארללז זלך מאכט גאכט די
г^  מאכט , אן פללט קװאק?ן ראם , ;ррхир ораь׳

. . . לופט рפללכט דל דלנрטראג
 שפארט רрנםטрיית־המדרש־פ рנрאפ דל פון

 זלך בטрװ און דאװנען מערב ג;ךטמאק א ארוים זלך
.ארײן נאכט ל׳םрדטрשט срт אין םрװאר . . 

* * *

! ט5גא האלבע נאך
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пуп пупдж אפענעם упРупд;зпуз; הימעל,
 ניט װאו , . . пуй^р אין ^пуп» охп זלך וױעגט

 דל , пулудодз луטдט;уשפпуפ א זלך בעװלזט װאו
 אוץ ,גלײך , дפלуלמудуר אפ זלך שלאג^ ט־־יט

 נאיט׳ס пуп קלאפט оу װל ппул ;уп—זלך ם׳דאבט
! — װה־װה־װה — . דלפק

дд̂ שוין בהמות לп האפען Ч'дпуз אייפ׳ן б 
пупр |р«п уа ^נאצט־לזןג,— ^ ע ל  יפמןלײגט1א ל

 узплудзР д;пдузкп; ד&לטק ,״пу;з,, אלע אייף
 א זלןז ппул עם , מעלה־^ה זענען — , вур דל

 אוי־ אלעמ*^נם , вур пдупу^х упу^т . . . קלל$
уду? — ;уд; טלעף урдппув( אין оуву װלצטלנ^ן א 

рдзпуд , — א זלך וױק;־לט צי אט ■ אוןי пупут 
 ווללפע; א ט;ט узкп א , זלל פון удр . . . זלפץ
 *,צודױעפט упхпд , ;уд’Ж ;п пдпз рпрд» , פלם

палуд пуд пул אויפשט^ען זלך, — ппул пу זלך 
ט אט . . . ק^עפל уплж פון ;урхдр דאס ^ ט  זל ש
 איהר אין אוים זלך צלד.ט פלש, уплж אויף поув שויי

пучгдр דל צרגויף ס׳פאלק — ל?נג уз.хп זײטעז , 
плупто אויפ זלך ру пуп . אט ^пдуву זל пуп 

 אײם ש.~ללט און пузуп?р ;п ללטпצושפ ,מויל װלםען
 —пт — — — ! ли א—ממא־-־א או— ממא

. . . Л8—א
прд שטעדטל п;д א זלך удхе^пп; די ,װלעג 

р&рд;впув ױאכט лאנ ללכט лутз’уд пул פון 
пл* ^^צע̂י פעו־של  , טלעף рудпу פו; — : פל̂י

 ^־зуд пупзпдл ;упудд חלרמות . пдулр אוי .ייללט
узхл пупд,р . . . ;уп; װלע־ די אין אויפגל$צלטי^ט 

узрп , ;уд; פלוצלונג удп'дпх , ;удп? ппулудеР־ 
. מייל פון ппдпз מאמעם пуп פלוצלונג לאזט . . .

пзпрдпуз'п ןלך пуп אייף אייך צלטעי־ пуп 
 вупп ;п 1 אויף . . . уЧзупд пудузпрдпуз пуאלט
 уд,ппу;׳л שװא^; די זלצט װאםי^־מלפל пуп פון

̂ל  א זלך װאדלטט 'א?סל$ упдп уплж אויף ,רילןי
упппд שאל, пупддк װуלכу אףלי^עלאזט האט ןל 

п . . . אײך שכנזת אײ г т
 ״ אבשלא־ זלך ,טליכעל уטдпуשטудאוים ראס און

д;пдуд ;שײאל>ױע דל א удупз; ;פו у^аупд , פללש־ 
ппуп גאטס — : שטלל פליסט^״ט , שטלל ! пупджп 
ппхд װאוдד! пу

♦ עםיגראנט דער
̂ל( א ?;а ־בל*ט?י )א טאל.?-ב;צ

̂. אץ ,דעיש пуп אין пхлуд איך האב ־וש̂א

 און חױש א уз’п д,1צלпуפ ;уоддуд джл , לуשט א
שו; ;упуд איז ;упю מליי .ללפשלץ ^

 דעפ און שטעל די ;ут^пув איןי з^л דא
пудр ;угдр .

плж ^ כ א ל פ ע  אללך לуװ איך ;уп מי•־, פו; װ
 װל , שט״^ל דל ддкз אזלי п,д טוט п;п אז .זאגען

пуву ; ;уп.хд пуп אוים קומט удп.р איך ,זאך דל 
пупп שוין מ;ף пп пу;в пдп8 ^п3פא איך און שיפ 

ппулуд п;д Ькпд^р מי_ין упхд• , אין удпха плуп 
 пка , “מל שטעל איןז פשעת ײאם , П8зпул пхп איז
 ללפ־ שון“ג, : ;упр מי_ץ דללטללך זלך пззп איך זאג

.שלץ
 א пп^з , שטלל צו דא איך пуп пאפש ארן

ппупз ^ א  דץלפ, пуп אין וואפ лпдп пуп נלטא — ל
п;д ппул пуд;;р . . . און

зкл איןי упр р.;р п;д .хп; . 
п;;л пдкпд,пу пу^;пдп пуп איך. 

п»з װאם д,,пдп пуп пузу̂״п און пуп е;д 
пп׳;д̂״п , נלט איןי ױללם . пуп פאט дппх лЬдпуз־п־ 

ת? אזויט^ אי; יי^צט זלך לאזען ח^־ו
пзз пузгх װאם прл נלט איך р^пд ללפשלץ 

п58пп пуп ;удуп — יא איך — пу געפט п;п 
 ппрд,д;;^р, א איז п.хп ,ױד , пдп מילא .לעפי^ן אין

пуп מלט אוים או; ?אסמאפאללט א אי־ удкпз пуп , 
у חאטש ^ Ь д у; ;פאג־ א פײ אי׳לג^טללך איך בל 

. ראפ . . уп пуз.ч; ;אי מעдגאпלпמײן ט ^^пудуз 
упр; , מי_ין пудудрх אץ פילפט דאם ,איך пуп 
.נשמפ . .

 לן3כ׳ טдזל !. ;уппз חאם , ;упрз п^п ,אוי
 пдпупж , ללךрупש פללפט פ־עמד пуп אי; דא

.ו י_יםט3 .  א זיך ;уп גלט ,גוף пуп пуз^ ללםט3 .
жпр; פ;פלט ׳ מעשפ טשעת און р  ;упשטל א ־урל 

дудпуз־<пуп , ;уд אללдצלуд;дудпуз пуд; , א יואס' 
ур пдхпд,ау п^т,пдп; אין זלך пуз ппупэ пуп־

| пузк , ;уд;д , אז пзд;л пу אן д ;п ;ущ'зשמл 
рр п איז р ־קלין ניט :נישטא ^מ*^ל п»з בלט און
.פעלפ^ пуп װעש ייללפע קייין . .   —

, др איך . $п כײ איך אז , пשיпח пפיע שיײ
 ־удп,Ж* д,пз;п в;д пуз^ איז пу . דא рз איך אז

пу, . пр;пп איז жп׳ удкп ;у» ;ур; זאןי א אויף, 
 מלט , прпупуз руп װאם , лппуп א п.хл װאם
п לןпуз 3^ א*ך ־ זלןי пдузуп ;уп װאם р נלט п^ . 
? מלןי прпупуз пуп ? איך э.чл лппуп א пзз װאפ

( .. кп זיף, пудאלп איןז אז пשיпח пу'з שוין
 ;.уддзуд рдппо,д« ;удלכטלп пуп אי־ з.хл יעצט , א

ך י ר א ^ י ג ל א ך ױ י א א ורל ז ף пудпр װאם ,“ז ־ או ט ד  , ל
פ א  пу ;уп , דאמאלס п»пу пу прпупуз מעי ױ

. дуп אי; שטע־ט . .
;ур , ;упуп пупп׳ אי,־ אז .. рудр לאל איי

;р . ניט :איךי
 г пугг»;одп .א

 קאנקור קיין
ן  של שלאפ̂י

.■עמלגפאנט^
 א оу ,,נלט
 )• уלפуז ךל

פ ^ ט* לך ש  א

лпзп ז ,צו
אמ קרפ אייז

плуа מלט 
п;а ??אװע 
 זלל אז ,זיל;

 уפול גלאטע
рха; . קללן 

д;пдурдр זן 
, пудурдпп

мруд
 ש זיינען זיי
צאםל3א דל

 ,־משןנудпםא
 זלל טפאיט

I אפצאם^
упудпуз; ל 

 מי_ין
דל ,זיין
 у ;уп אײ

удуп;пдз א 
орд , дд אי 

 пд п,д דאך
 שעמנ טдוא

л ;п
 מ וול , אץ־
 ;уо'^пду זיך

;п;;л מאלם
ו пуп , גלט

упр קללן
п з ^ п у э

 צופד ש׳איז
גשכ דל און



 дел בין אי־ ,נלט דא אלןי זיך יטטעל קיין .נלט «יןי
к מלגראנט רוםישער^, пуп луп נ^המען מלןז ? . . . 

 ,פ^רשאפק גיט דא א־ןי קעץ אלזא קאנקורענץ קיין
 צוואנצינ נאןי מיט צלמער א אין איך שלאף טלאפק

 אוץז אץז שטער צװאגצלג די אפילו און ,עמלגראנטען
 , מלר אהן װל ימלר מלט : אלינכ אלץ איז пу ׳ גלט
ט לפע5זז די פ א ש ^, лулАуг лул אפשר \ שמוץ 

 лул פון пуп?пр פון גבאים לл אמאל אלןי שטער
 װאו , ;*упделжу רוםלש̂י ,л ןуלפуп ,צו חנרה

 /לуטуב און טהלר בלי׳ן זיןי שטעל און אמאל קום אילז
ק ,מייל מלט׳ן װל ,אויגען :л מלט טעהר  זאל מ

. ? אנדערש руллу ]ур_'*груп» מיר . . пу קק 
рг, שט זלי אזуאיך ,טאקי איןי ר луг, , זילערע װי 

̂'уугл פנימ׳עד уפול ןללאטע рлр און זלך угглр[ זיןז 
 אנ־ рул , נלט זלי איןז שטער луде םך рр . ג׳אקל

тллур^р זללערע лутче און тллулуплул זליער 
пулурт , $ארוים... גלליך אלןי געה ,,נייף : קאלט

лулк ;уплрул ןיא אי־ בלן у"̂ лхл נאר ,שלך 
 улут; הויפט лул , рулхпул руп?лпг שוין זיינ^ן זלי
л: ^איצאם пппрутде у л р אזוי , געװארען 

 р-- און אוים זלי טהו איןז ;уп אז , טאדנ^ןשונד,
. לאצזןן איןי מוז ,זלי טראכט .  :л , זיי נלט ווען .

 שוין איןז װאלט , זלין |ур , пу הליםט אבצאםען
-упуллуа[ לאצק.

 צו מורד אן אויןז שוין הוייט אנצונ מי_ין
 לעכער уппл; צװיי שוין рдел тутПу^у לл ,זלין
 :л מלט лгзул מלין אנטהון אויפ פאלט пу рп און

у :утлт ארבעל , рлут ד״ײלע דל ארויס זלןי ллул • 
« זיך זאל луп ? איז װאם ,נו ^п р  р  ? р איך 

л делלט ри̂ лл און ,ליפשלץ лул רוםםלשуר о р у 
. . . נלט זלך שי^מט ראנט

урлл :л[ פיד,ל כאלד ,אלט אויך שלץ זלינ^ן 
 װעט אלץ , שלך :л , אנצוג лупад מלין װל , איך
 דא־ איך װעל וול .וועױען םуטראנט ,צותייס^ן זיך

лул ? ]уло̂ מאלם л תםלשער пл*лл?пу זלפ^ר שוין 
р רуרו^לש лул . גלט з т р זי_ין זאל \ אפשר рзт^з 

מ^ ץ ל ל ק א  дел איך лבאל וױ ׳ п:л שוין מלר ארט נ
ל ע ר א - ל ר ע . . . прл лул פון |упх־л טללן פ

א ר א נ ^ .ל

 лупуг רуנулאלл лул צויראכי^ ם׳איז
п — איז л־з>\х אויף גשמד, רי און л р !

 ! лурул אלץ כוםות דל ןулללנр ןуזאל
л лулמ:уאיז ל лл,.ч ]ул.хпул .ארט

 ллуп—-ул טיאי
 ллулп א רגלםуפ

 ! ру^ בלאט^ лл,з אויף
 ллуп לлלינמאр און שלאפט נאראуל

.. |улул נלט ולр ]упп ллт װעםט

п;;^р лу — р ^  лул пл::лр пу : ט , בוט  י גו
п זלנגט ,א р שמערץ פון ללעד! 

 בל^ דל טוידט אליביג אויף ם׳איז
 ! рлуа פון טאג ?אלט^ א אין

 שטוט אליבלג אויף ׳ טוידט אײבלג אויף
. рлул ^уללינр ל^נארא׳ם

лл,.х שטאלץ п,хл ג אליךуשראурן , 
шлпзрл ллде ג אליךуפרעл,•ט 

 ל?ק?ןג 1У5л:р ם׳?ללנג^ ווען און
.טוידט איז זל — איהר לאכט

рупх ל ד^ס אונז פוןуצטу :גלр 
 ,געבללב•^; נור ללטрפוםט און
лупрр^лп אליער אן т ?בלל 

п р אין утлплуз лпде лзр[ .

 , לуשנ זל טлפלל טדאן גאטי^ם צו
 , רץуשמ рр נדלגуלлפל נלט

^ל און ברענט ללכטלג ד ^נ ײנ  ! ש
рлул уללינр ^׳נאראуל

 ,ллде מלט גלל? рп איז פערשװאונדען
 גרוי , פלנטטער — ;узу^ מלין

,פרוי уплзп א \рр מלר פאר װאלט זל ,וױים איך ,א

אלע?סאדרא^טש , פ ענגל־שען פון אלבעחעצט

----------4־ 

. אפיעлביבליאג

• לױןדןד
ק ראזענגלאט , л פון ר א י ױ- ,נ

у тту ::х[ אין ур^лупх לל^ זי_יןуרארישу 
р־лу,лх׳п«л , у וױןלצץר , רויןענבלאט р ^  п р 

 גע?ענט נלט זלך , יуד:צט א פון פונ? א рзп שוט
. пרגлמ ?לגסטל^רלשןן луп;пуз א « צ־ז ענטוױקלען,
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 ־р ראזענפעלד װי ,טאלענט אזא האט אמ^ריקע אין
 װל אלינ^ר אזא בפרט ,קונםט דער קעגען זלנדלגט

 אליגענעם קלין נלט פ^רמאגט װ^לכער , רויזענבלאט
 פרעמרע פון ,רוב דאס זלננט און טאן איינצלגען

 איז דאם ניט אי^ר , עמוד׳ם פרעמדע אויף סחרים
 איז דלצטונגט־קונםט אין הויפט־פ^הל^ר ד^ר

 און . מאטלװ ד^ר װל װלצט־ג מעהר פארם דל
 א ליער^ר םך א אין ראזענכלאט בלל איז פארם דל

 דל מקריב מען איז גראט א ללעי צו .געהרנ׳ט^
.עםטעטיק דל ,װאהלקלאנג דעם לאגלק

 עלטזך דל האט ,פ^ילאש^ן אח
о р איהם ג^פלהל התמדה׳ש^ן — 

 ,םפד דאם צל זללדע מאך־זש^
.תהלים דעם פאר בעםער זיך נעהם

:װל שורה נארלשן אזא נ^המם אד^ר

ср הװ־יрט »р» דונער, ар בללצען רל פלאמען, . .

ק דונער א  װאם און זיןז קליקל?ן , קנאלק ק
 קוימען «р« נור ирч11П הודי$ אבער , װללט איהר

. . .פאירלק א אין

$рч» נрפאן׳ אזא המטрטלשрן г р:

 גארטען פון בלומען װ?לק^־^ דל גללקען מס
 װאןאנע רליכער ד?ר צו ארויף

 פאלאםט פר^טלגען פון רрנםטрפ בלאנק^־ק אין
(מק:א )?( שרעקללך איהר זלןנען ארן : . !

 ארללן איז פאלקםטימליכקללט פון מאדע דל
 ה. אז זיןז השрרשטрפ םр און рр?«рок אין אזש

ט א ל ^ ױז ̂ר לצ£לזן3 אין האטי ר  אנ׳אבטלללונג ללעד*
*,פאלקםטהימללך :

 חדר. אין צררלק נו הלידא,
 שמאקрג זיך גענומ$ נור
 אלטק прл צו ,לימח־ прл צו

. קנאק םр מלט ,נוםח ор« מלט
♦

מך^ײ־ זלך װאלט רױזענבלאט ה. דאןז ארן
 זײן װאלט שאפ^ »יין צו רрלטלגр!ארגפ לрאבלם גען
־ рלрביצ ^р» ט נ ^  שטיקעל א ' |рар:прз ג

 פלע־ צװלש^ . לירלק רрױדיש דער אין פלאץ
: רрאד רрדрלל рכטрשל рל ^ ־ ^рргпрз р גрפלנט 

 אנ׳אליג־ מאכט װאם ׳לрללעד א דארט און רא זלך
 טלע־ מלט׳ן אמאל קלאנג, סрנрש מלטץ אמאל דרוק
 ־р^пп איז טאן רрדрי ןрלצрװ מלט , רрטרול פ$

в а р . צו орп ד ללעד דאם געה?רט מין ,рר 
מלט אויס שרײפען םלר рלצрװ מדפר״ ווײם^ר

:פ?יגענלגען

р א в р װלנטי^נאצט, אטלעס 
 , רрבלוי א הענגט לрהלמ א

 ןрרрשלמ שט?רען מיליאנ^
«טרויער אין זלך ןрלצрשמ און

 נרויס רטрפלאט מדבר רрװײס א
 : |рзрргззр מלר םאניעט און

 אללין װללםט דו װאו רрװאנד ,קים
.‘,}р:рп אהן און ןрגрשט אהן

:1вр:о,1х רрד ניטא ^  שליאך пр׳
 ן•,рפלהר װאנדרןר прп גטрפל ױאם
 װ«ו זיך ^טрװ דו ילז рבלאנדזש ,געה
װאלד אין ^ לב . ןрרליערрפ זי

 דלר רрארלב אוי ^טрבלאנדז דו
 צוױיגען, זללבער ןрצטрפל זלך

 אילנזאמקללט דל , נשрכ ,הללללו. האלט
. . . שװללגק װללס? דאם נשрב און

 צלעמללך נאך ראזעננלאט ה׳ איז אייריגעם
 -р צו אז ,מ?גללצקללט דל האט רр און ױנג

 זלך מלר זאלען ללעד?ר זײנע פון זאמלונג צװללטער
װארלמ?ר, ב?צלה^ץ קעבען

.װעלט^לעןד
# ז -דערשלעגער .א פױ

̂ר.( און )ערצעהלו-נגען . נין-יארק בללדי

 פאר־ א ארײםגעג^־געז האט рריקрאמ אויב
 יהיאש, лלрנפрראז מארים װל . רрללרלק כ?ד:!יט^נד^

װ^,3 ש? р־ш און לשטאטрדр אג р. ד־^רפאר זל האט 
 און ללבלן про^' װעניג, ппрг ארויסגעגענען ערצעהל•^״

^לג נלשט וױןלצ^ קאברלןי ק  |,пр^прз рпрр! אויף קו
р:рг| דאך рсзвзрз 1« — שרללפ?ר״’про האט צװל׳י דל 

 ־рз וו^הנלג плрт אמ־^לקע אין דאטירрללט ױדלש? דל
 רלהמען: קעבען זיך זאל זל рלצрװ מלט , ןрרל^טрטрל

 קאברײ און ללבין נאך י ערצויג?ן איך האב זיי אט
 א פאר рריקрאמ אין רрגрרשלрד א זלך נטрצрר

 אפילו האט לדрנפрראז מאררלם ,שרליבער רрגוט
 אנ׳הםכמה. איהם געב?ן צו פאםלג פאר ןрפלנрג

 לד׳סрנפрר^ז פאר אפשר טрװ уф רрאןינפאצ
 אופן אזוי אויף ар« אין ארץ דרך האבען הםכמה

;פין נלט האלטען מלר , לעזען לрבלצ נאנצע דאם
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און הםבמות

 אפער דערלין
 ״װן קלײנע

 דע פאעטלש.
 ק זלך האט
 נ קלײנע פון

' ד?י
 דאס אט און

 ה .של^:ער
 ! אויפחאפ^

 !0 איםט איל
ргй,| האט 
 פאנטן рרלש
 פו הויך קלין

 הונ ןрטראפ
 װלפטן רלגע

 דאם
מעםלגקליט

рג

 װעי
9 םללצינם



 ד^רשל^גער׳ס .א אז ,זײן מודה ' מוזזןן און זזםכמות
 נלט , כעגרענ^צט און קללןן ллуг זזןנןןן װעלטזןלעך

 • ױערקעל זפי טײז שלעצטע דל שטזןקט луз.х דערלין
 זעהר אויפגעפאםט זײן р:ур ,װעלטלעך״ קלײנע

 למשל, איזרא^לפ, מאלער ב^רלהמטער лул פאעטלש.
תך זײנע מלט דוקא געװןןן שם קונה זיך האט לל  י
.װעלטעלעך קללןנןן און מןנשזןלעך קלײנע פון

лул און טאל^נט האבען מוז מען — איז עיקר 
 ־лул א ה. пул פעהלט דאפט, אונז װי דאס, אט און

 צום פעתלגקײט בלםעל קללון א האבענדלג .של/ןג^ר
 מעגש^לעך חןרשלאגענ^ רל פון בללד^ר אויפחאפען

 ארפײט^־ און ארבללט^ר שאפ די פון םייד, איםט אין
р г л, האט луз$ лу שעפן־ פון פונק שום קלךן ניט 
у .פאנטאזיע רלשע ж אפילו נלט האבען םקלצען אלןן 

 איין קנין ,,קונםט״ הליםט װאם אזוינם פון הויך קלין
 זאמ־ דל נזאכען פײכטעד זאל װאם .הומאר טראפ^ן

.װלםטע רלגע . .
 מלטעל־ лул פון лупою א אין уלуלכз דאם
. . . אלײן מעםלגקליט

.מילכיגעש
:рпрру הטײים מכל געבאקק אין 

̂רארלש א . בל*ט װלצןןן )?( ללט

луп איז лул פאכטлу זלסע דאזיגע דל פון 
אנאנם$ לп פון лкз , פפירוש נלט שטעהט טללצעם

$ שטײםט о אז זלך, מ р איז лул ױנגיטשлур פוכ־ 
улנлלлуר ז. לуזנלрאג׳א:שי עפלם ׳урזיין פרן ^יש 

 уз* לשлאлуללט אזא ןулלрרלטלр צי נואמ$. ללעפ^
 .тлузде איז נלש׳'уהуרזуפ״ רуגלב лул$ נלש,уפуש

оу פלללפט $:л צו рулжпуэ מלן אזא פון חיצפה דל 
луоуРлуз ,ל  лутуРз מלםט מיני אזוינע אין װאם ױ׳

 лутк פון נאמק рппл?луз оул אוים лу נוצט
 ןуלשлנא א рл:ургп , שלום־עליכם עללענטק3

 פאלשיפל־ מין גללע א . עליכם שלום נאך מאנאלאג
уп^р , װאם лупюз лул אן עם נעהמט עולם 

 נלט אכטлט צו , װללס луп און лלуגוט־ג лל'פאрטא
лאמאלט луп?*з лул לуזпу , אז נלט װלים װאס 

אך  ?וזל? נאכ׳ן צו װייס луп — ״פוך נלט איז ״נ
лу пделп א מלט :לט огплуз :

־р л;$ איז שלדש־עליכם , лשא א — ^у גע־
. . . ווארען

уз.хп л אסплפא אט р[ דאזלגע דל אויף זלך 
з̂ לуכים ! о у т ^ рגуשטуלט .

оу אז כױאי אײ лגאנצ יу ױדלשуоулз у זאל 
 אז , руилу;у^луз מיני אױינע ןуמאכ זאםрлуאויפמ

 уליאד א אז , נאמןןן שלום־עליים׳ם איז луטי_י צו
л א ליעפ צו זאל לуױנג р גлאשуן узу?р| ^מאכ 
. פטуשуג איהם טיט

ק•ב>
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 גאלדענעכן א בזןקומןן
 о I אלבטער• די אױף מעדאל

̂לונג נאציאגאל^ ̂ 4 אויםישט
̂נו-א אין .(3)איט*לי> ג

Получена золотая

медаль

въ Г ену! (Итал1я)

־־»

לידםקי י.
אן קאצי פון לאגער גרעםטער דער און פאברי

־ « ש ■ ג י ן װ ע ט ר א Ш■ ק
ש ירפ א ה ר שנ  אין. ;אר איז פרײזען, ביליגסטע די צו יאהר אנאנץ און ה

קי י♦ פרן בוכהאנדלונג ס ד Л» 36 נאל^װקי ,װארשא ן לי
 פ^רקױפען צו שטאנד אים אלך בלן קארטןןן,' װינש אליץ פאבריציר איך װײל

מך לי .פירמי׳ןם אוי־םלענדישע און היזיגע אל;? װי בי
 וױ בעםער און ש?ןנער יאהר די^זען זענען קארטען װינש מו־םטערן אל?ן די

♦ייאהרען פריהערדיגע
̂קרמען אונז בײ איז יאהר דמןזען  װאם קארטזןן װינש אין ני״יהײט/ןן צדג־

.’פןןרקױפט איבןןראל מאסז$ן אין .װןןרט
ט םפ/ןציןןל יאהר דיי^זען זעמןן ציהע־קארטען די ).בילדי׳ך( מןלײ׳ןפפ ױדיש^ מי

ם װאם ך ח .ב^קוטןןן צו ניטי איז װאו ‘אנ
 װינשקארטזןן זןןלבםט פאם־יציקןן װאס אין'רוםלאנד אײנצימן די מיריזײנזןן

מןםט־׳ן. און שןןגםטע פירידי געװארען אנעךקענט זןןגען קארטען װייגש אונזערןן און
אין די זזןנען מיר עי ציג ײנ  אויסװאהל גרעםטןןן דעט האבען װאם רוםלאנד א

 סארטען, פעםטע די ביז ביליגםטע די פון היגןן און אױםל^נדיעץ קארטען װינש פון
2 פון Ю פיר קאפ׳ 0 О ק. רו״ביא 1 ביז שטי

 האבען קארטען װינש או-נזערע פון ינקײט פי און אויםארבײטונג 3גוט? די פיר
ק מיר מ א ק ע ק ב ם רוי ג ם א׳ ע נ ע ד ל א ל ג א ד ע  קו־נסט-אױםשטעלוגג די אויף מ
י )איטאליע( גענוא אין

ען מיר  גרויםע ,בעשטעלונג^ן אללע דאם אײנגעריכטעט, יאהר דיעזען האג
ארדענונניפערפאקט. בעםטען אין און נעשיקט ארויפ שנעל פינקטליך װערט קלײנע, אד-ן

ק אללע פון פרײזזןן די רט בערע־ בילינםטען אם װערט קארטען װיגש סא
 פיר קארטןןן װינש פון מוסטערן קאלעקציןן א מיר שיקען פןןרלאנג לויט כענט.

פרײזען. די אין זיך איבערצײמןן און װארע די זעהן צו אום רובל ю אדער 5—3
 וױ,יל£ן קױפזןן, קארט^ן װינש אונז פון װעלען װאס די דאם פזןרהאפען, מיר

װאארןן. די אוןי פרײזען די פון זײן צופריעדען הזןכםט

Я .Л И Д С К 1Й
Налевки №  ЗВ. ТвлвФонъ №  61-63.
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א• ג אנ׳ נ שו א ר־ ע ר ב א ם פ ע ק ד ש י ד ר װ ע ז ע \!!ל
ליטעראטװ* װעלט דער פון װערק געניאלסטןן און גרעםטע דאס

ן ע ב ע ר ב ר ע פ ן ״ ״ או ף א ר ט ש
י פ♦ &ון ראמאן ק ס װ ע י א ט ם א ד

.העפט א װאך אלזן העפטען אלן ?;רשללנען צו אן היינט
 דאזלגען דעם פון דל'יױןלט־כעדללטונג שללדערי; צו פלאץ דער נלט איז ד$

ל קינםטלער גרעםטזןר רער וױןלכעןי אלן ,־אמאן ק ם װ ^ איי ט ס א  מי.ט האט ד
 רן6 יײנקלען ?ערבארגענסט^ ד־ אלן ארײנגעדרונגען קראפט אג׳אלבערמענשללבע

 און גײגוגגען אז^לל^ •;נטדעקט איהר אלן האט און זעעלע מ?$נשללבער דער
 • דער־םראק?! ווי זיל האט יזזגלט דענקענדע גאנצע דל װעלנע פיר ,אל.ינ£נשא§טען

ץ דער ע כ ע ר ב ר־ ע פ | ״ ו ״ א ף א ר ט יןןצט װערט װאס ש
 ז$ן58שפל מזןלט אלע; אלן געװארען אלבערגעזעצט אלז ױדיש, אין אלבזךגעזז^צט

 י$הר א אלן אללנמאל יעשאפען װעד.ען װעלצע ,וױןרק דל ון6 אײנער אלז און
.ו.דערט ד

ק ר*מאן דעם אלן כ ע ר ב ר ע פ ל ״ ״ א ף א ל ט  לעזער דער װעט ש
 און אונשולד געגענאלב^ר, נלעדערטרעכצלנק^־ם® מלט ?רללכקײט ין6 ג^לנלןן

 און פרלעדען ,אונגללק גללק שלענטעמ, און פזךרארכענהײט געגען גוטזןס
$ ד חך.  לעזער, דעם װללט י1אן :יגטזך-}§ע־ אין צרזאמען געארמעט געהען ט

 םצענעם אגצלד^נד^ רלהרענר?, דל פין אפצורללםזןן זלך אונמ^גללך אלז עט אז
.װערזןן ג^גללםטערט און װללזןנדלגןיאלבערראשט נלט מוז מען װ^לכזן פון

^ן דעי א ק ר כ ע ר ב ר ע פ ״ אוץ ״ ף א ר ט שונד דל »גלײך :לט אל» ש
 ארללן אלהם פלהרען פאנטאזיז}, לעזערם דעם גװ־ גלויז רײצען װאם ראמאנען

 װ^לצ^ ,דומהללטען געפלױגענע נלט און געשטויגענע נלשט ре װעלט א אלן
. קאפ דעם נוו־ איהם י־עררולען

ק 1*מ*ר דער כ ע ר ב י ו ע פ | ״ ו ״ א ף א ר ט קלנםט־ ג^נלאלען דעם ,ץ6 ש
, רל# י פ ק ם װ ע י א ט ס א  לןלמןן דעם טרײ נאטװ־ אלם געשללד^רט וױןרט ד
 ■מןנום עםט^טלשק פלעל אלהם ре שעפט לןןןער דזןר אז פאםלרונגען^ אלע און
.גײםט דעם אויםפ*לרענדלג ,צרזאמען נוצען אין

ד ןר ר' ־' ^ ען כ ע ר ב ר ע פ ן ״ ״ או ף א ל ט ׳ הע^טען אלן ?רשללנט ש
העפט, א דאנןןרשטאג ין^דק

פ?גננ/ 1 ם;>נט. 2 .קאפ׳ 3 העפט פיר פרײז
קאפ/ \ בלויז פראנזן אלם הע§ט ערשט^ דל

:פ^רלזןג^ר בללם און צללטונגס־פערקייפער אלן בי_י יעקומ^ן צ,•
װארשא, אלן

Я. Лидсшй, Варшава, Налевки 36.
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.אמערלקא אלן

; I  Ш $ к 1, Ме^-Уогк, Гог$ау1Н з1г. 51.



/£ צ
• ־.׳:,׳ י ■

 אבאנאטענט דאם אננענוטען װערט עס
יולי ערשטען פון יאהר האלבען צװײטען דעם אןייךש

ד.י אויף

ע ש י א ע פ א ר ײ א ״ ״ ד ו ט א ר ע ט י ל

 פאר װאכק־שרופט 8 ן-

ר?ד זייט ליטןךארישן די

 יאהר קאלבןן ?רשט?; ре ה?פט?ן 25 די פאר
 זײ װןלצן אין ל?ז?ד, рв בריעף פיעל^ בןקוטןן סיר ה$ב>ןן
 אונ׳ פאי דאנקבארקייט זייןר אויסנןןדריקט אונז האבןן

 װןרק שןןנםטן דו מיט זיי ב?ק$נןן צו װילןן :וט$ ז?ר
 ב^רייצ^רט ן5װ?ל ,װ^לט-ליטעץ־אטור נרווםןר דןןר ון6

 ייג>ןרט8' אנישויאונג^ן, א־ן בןנריפ^ן נייןל מיט לןזןר ד?ם
 אין טהןרןן די בבלל איהם ?פ^נט ארן נ־לשמאק זללן אויס
 рй םפאנא״, ״פיפא װןןרק.ווי אזוינ? .ווןלט גרױםןןר ד^ר

 ,ראד?נבאך .קיפליננ, рб ןרצןהלונגןן די ,מאן היינריך
דנארד ,הייגןן ,.םטריגדבןרנ ,האנםאן אלא , פןךנן ?̂ 

 דיקןנם באלזאק, דאדלן, אלפאנם ,בײיאן לארד ,פא
רן, פיעל נאך אק  נןװןן נןדריקט זןנןן ן5װ$ל »נדן
 ל?ז?ר יודלשןן ד?ם פאר א־ז ט?ן6ה? 25 ןרשטן די אין

 די האט אומזיםט ניט א־ן »ןװןןן אנ׳איב^רראשוננ נןװיפ
 ליבהאײ^ר אמת׳ן די צװלש?ן לוט^ראט־י״ •״אײראפןאיש^

,?ןרפאלנ אזא׳ן נןןהאט
 ןד$הרןר6 פיעלןן די צװיש?ן ״אבלןד האבןן עם

 טודה ,אמת האכ?ן, װאם ל^ז?י., מאנצ^ גןפו-נ?ן. -זיך
ל#ז?ר ױדישןן ד$ס ב?ק?נ?ן צו אידי^ די אז נ?וו?ן,

• ♦ קריטלק און ללטקראטור

.דילעץ אברהם »«־ט
 אנ׳• װירקליך איז ליטןראטור״ ״אייראפעאיש^ר דןר מלט

 אינ• אין בןנײםןן 3צ װארים װןןו־ט איז אין ןןרהאב^נ^
 אב?ר — ,לןזןר װדישןן י$ד?ןן рв ויוןרןן טןרשטיצ«

 ליטןדאטיר ײדוש>יר ד״ר פון ליעבהאבזיר אין פרײנד אלפ
 אזוי נןט נאך איזי ליטןדאטור ײדיש?ן די אד .זיי ג?פינ?ן

 זיך זאל זי אז ,צײטשײפטעןן און זשורנאלןז אין רייך
 אי» פאר פלויז װאצ^נשריפט א װידמ^ן ^רלויב?ן קןנ^ן !

 לוטןיאטזר״ ,אייראפ^איש? די חאטש און ב?רז?צוננ?ן
 ימךק אניאריגינןןלןם פי^מי^ אלם פאנאט מןדןן ניעט

 :?ך זײ קןנןן ,ש,ײפטשט?ל?ןד ײדיש? נרןםט? די סון
־ בלײבק. ציפריערןן ניט אלץ

 מיר האב?ן ריצטינ, פאר טענה רי אנ?רק^נדינ .
 אן, יי־לי -טןן1 פון האלב׳יאהר, צװייטןן рв ב^שלאפ^ן

פט י?ד?ן אין נ?ב?ן צו יב?ן1אנה • א ה̂י נ ן ן ט ו י ד ^ ב
 געדיצ• ,?רצןןהלינגןן װי ,װןרק ,$רינינ?ל? טהייל ן ן ד

,  אזוי ,שריפטשטגןלןר יידישן איוגןןג? פין קריטיק טן
 ״אייראפ^איש^ די זיך פ^רװאגד?לט אן ױלי !-ט^ן рВ אז

8 אי[ ,נאט?ן אלט?ן בייס בלײבןנדיג ,ליטןראטװ־"

ר ע ש י ד ט ױ פ י ר ש ט ײ צ

קריטיק און ליטעראטור פאר
 רלזזןן, אכרהם נאמב^רנ, л ה. ׳אש שלום ,פרץ ל• י. :דיבטןר און שרײבןר פאלנ^נד? פין אנטהייל דןט מיט

ךג, יעקב אלנהארן, דוד מ לנ ט ײזןן, שרה טגיםש, מ. ש  מרגליות ידיריה קאשעל, דוד ד
^לד ײנה ענ אז .אנדןרן יעלע6 אין שפלרא ל. ,םטאװסקי ט. ,װניםענבערג מ. א. ,ר

 װי מיר ן5ל?3װ? איבןרזןצוננןן, דו אנב?טר>ןפט װאש
 ד^ר פי־ן װןרק ניי?פט? אין ש^נםט^ די נ?בןין מיצט ביז

 די אז ?ן,הב??מר זיך מיר װןל^ן 3דאצ װןלט־אטײדאט״־.
 םטיליטטישןר או-ן ריינ?ר װאם ארוים זאל?ן איבןרזןצוננען

 איב^רז^• אלם י.אײננןלאדןן טיר האב?ן צװ^ק דיעזןן 3צ
̂פ אז ,אזוי ,םטילימטןן ױדישן ב^םט^ די צ^ר  יןןד-י

 װ?ט אןן פןרליעיןן נישט .ר4ג װןט ווןרק איפןרזןצנזןם
לןזןן יךז .װ?רק א;׳ארלנינ?ל^פ װי ׳

& טיט יבו>ד?ן5פ איז ?נדןרוננ די אפװאהל
 הןצןןרןן גיט פרייז ד^ט דאך מיר װןלןן. ׳קאפט?ן םך
 ה^פט א װאך אל? ,נומ^רן 25 אל? פאר פרייז ד?ר ארן
 שריפט׳ ױדישן בןװאיפטןן םון אבוך מאנאט 'י?ד>ןן ארן

פריהעד װי טלגיבט ,האלב-יאהר צװייטןןן ין6 שטןלןר

— 2,50 —
1 געװען ױי ,הגןפט י^ד?ש פאר פרײז • לןאפ0

В*־^ »באנענטןן: האלב־י^הריג? נײ? די י8פ פר?מין װיכטיגע א
 מןקומזןן קאפ׳ 2,50 יאהר האלגען צוװיטען פאר׳ן אבאנאמענטם־פרײז רזןם פאראוים איין צאהלזןן װאם דל
ם מאגאטללצ^ זעקס די מלט יאהר האלי ערשטען ון6 ללטזןראטור׳ .אניראפעאלשע העפטען 25 די מין  פדן

1 אר5 בלויז .װזגרק ארלגלנעלע ל 4 צוזאמען — 50 כ י ' .ת

Кнмгоизд. ״ПРОГРЕСЪ“ , Я. К. Лидсшй, Варшава, Налевки 36

СЕОРНИКЪ ФРИЛИНГЪ. Тип. Г. Пииента. Вавшача. С4раковская 4.


