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אװטארנ. די פונ
מ אנ איז לערנבוכ דאזיקער דער עטו ב אר ר ע ב כ סטאבילנ פוגעמ אי בו  לערנ

ענ איז װ$ס קלאם, -םנ3 פארנ שינ  דער בא .1934 אונ 1933 יארג די אינ דער
מ העסקןיס אינ געםאכס איז װאם איבעדארבעטונג, ענ, די מי ײזונג װ ײ־ װאם אנ  ז

עגעבנ נענ י אינ ג ע פונ! ד שטי םנ16 פונעם אלקפגב( צק אונ ראטפאלקאם םונעט בא - 
שטרעבם םיר האבנ יאר, 1934 םײ שע פער א זיהערנ צו גע ע־ סיסטעמאטי באנ
שער דער םרנ פונג םערע א זיכ רערשלאגנ צו »ונ קארטע, געאגראפי ^נ־ ,גרע

עפ אינטערעםאנטקײם אונ פאפולעדקײס צוטריטלעכקײט, שוילעכקײט, אינהאלט״. פונ
ק םאר האלטנ םיר ײטי װײזנ נ ס רער אפ לערער די אנ קיי ײטי  ארגא־ פונ נ

שע ניץירנ עאגראפי ענ ג  באאבאכ־ דויערהאפטע אונ ארסשאפס אנ אפ באאבאכטונג
ענ בנ װעסער פונעם סונג ס קאנ דעם אנ םענסיאבער(. פונ )אנגעהוי  דערגרײכס ני

ײנ װערנ שע די פרנ קלארקייט ק פנ געאגראפי  קענסשאפט פעםטע קײנ אונ באגרי
פראגראפ. דער פונ

בערארבעפונג דעד אינ עפ אי זײ אויםער באסײליקמ זיכ האבנ לערנבוכ פונ
כ רונט־אװט$רנ1 מערעכאװ. ג. .а אונ פאפאװא אי. נ. אוי



ר. פי ײנ ר א
ע פיל נעאגראפיע. ר?דל?נרנענ $נ הײבט איר ײ  װעט זאכנ אינטערעםאנטע נ

כ איר עגנ דעח־ױסנ זי ר װעלכער אפ ערד, דער וו לעבנ. מי
ע פונ לעקציעם די אפ כ איר װעט גע$גראפי ענ זי עד םים באקענ  אופ- איי

ט. געגנ

אומגעגנט• די באטראכטנ שילער די .1 געמ.

םנ, זיכ װעט איר  א פאר װאס ערד, אונדזער איז עס גרוים װי דערװי
ט עם װאם אונ האט זי פןןרמ כ געפינ איר. אפ זי

ריק ענ ע, לערנ םנ זיכ איר װעט געאגראפי ס נאטור א פאר װאס דערװי  אונ איז ע
שנ די לעבנ עס װי ט ענ נ מ ע אי שײדענ ה דער פונ ערטער פאר ר ע
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ערדקיילעכ. מיטנ גלאבוס אפנ זיכ באקענענ שילער .2 געמ.

מ די אפ די מו ע פונ לי כ איר װעס געאגראפי ענ זי ױסלערנ שטײנ א  פלא- פאר
ענ ענ — קארסעם אונ נ ענונג ײכ קע די לױט ארטשאפט. אנ פונ צ אזי ענ ד ענונג ײכ  צ
שטעלג זיכ םענ קאנ ע א פאר ד װי ט ע ארסשאפט• י

כ אונדזער בו ענ באמ העלפנ אײכ װעם לערנ ע. דערלערנ געאגראפי
ענ לערנבוכ צומ ט זייג ײג ײגעל ענ ב  די אנ אפ. זײ הים קארטעם. אונ פלאנ

ענ ט מענ קאנ קארטעם אונ פלאנ ע. קײג לערנענ ני געאגראפי
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л אנ פאר װאם זיכ, מענ רערװיםט װי 
אונרז• ארומ איז עם *ומגעגבט

פארבלאנדזשעט. מיר האבנ פארװאס
װ איכ ײנ א װעד מ ײנ געקליבג זיכ לאנג פונ שוינ ה$בנ כא עינ, די צו ג אנ פ־

כ האבנ װאס ענ זי עפונ ט לאגער זײער אינ ג ער פרנ װײט ני דז  מיר שטאט. אונ
כ האבנ װסט זי ענ מיר אונ װעג דעמ דערו ײנ ענ. ז אנג עג װעקג א

ענ מיר ײנ טנ טײכל, א אריבער ז שני בערגע סע א אי רוי  איז $ט לאנקע. ג
װ םאםנע־װאלד, דער שױנ ט עם ו עפינ כ ג ענ מיר לאגעד. דער זי ײנ  אװעס ז
טנ װאלר־װעג. מי

ט איז עם װענ גו ע ס װאלד. אינ ג שמעקט האט ע ט גע  האבנ שטיל םאםנע. מי
שט ױ צנ די געד ם בײמער. שפי סנ ײ װ עד ד געקוקעט. קוקאװקע א האם אינ

כנ ײנ דא דארפ אינגי װעג א ז קװער. דער אינ װאלד־
דז פונ לינקס איז פלוצלינג ענ אונ שפרונג רכגע  מירי ה$בנ װעװערקע. к דו

$נ לן*ז א זיכ עט אכ ג  ארופגעשפרונ- איז זי אונדז. פונ אנטל^פנ זי איז איר. נ
ענ כ האט אונ םאסנע א אפ ג ענ צװײגנ. די אינ באהאלטנ זי ײנ ענ םיר ז שטאנ  זג׳ גע

ענ אונ ביםל ײנ ײכער. אװעק ז װ
װעג. קװערער דער ענדלעכ, איז, אט ענ מיר װאלד- ײנ רעכטם. אפ אװעק ז

ײענ מיר אבער לאגער. דער זי_ינ דארפ באלד טע, א שא, א ג ױי  קײנ אונ צו
װהינ ניטא. איז לאגער שומ ײט ו ? ג ענ ענ װאלד-װעגנ מ ײ עד אינ ג  אוני: לענג ד
ײט דער אינ ענ אלע אונ בד ײנ ײ ז כ ז ע ל  ארומ אונ או־ומ אנדערנ. אפנ אײגער ענ
קער קײנ איז ש לעבעדי ט טא. מענ ר ני ט האבנ מי שע דז אנ עבל עדנ ג ב  װאלד, אי

ק מ אלצ זוכנדי לאגער• דע
ײסנ זיננ האס מיטאמאל װ  ה^פ עם אונ הונט א פונ בילנ א דערהערט פונ

װיזנ זיכ װאלד־היטער. דער בא
כ לאזט ס, זי ענ מיר אז אוי ײנ בנ קילאמעטער א זײט א אנ אװעק ז פו־ זי

 זיכ האבנ מיר װענ ריכטונג, די פארלױרנ האבנ מיר אז אפאנעמ, לאגער. געמ
ט אג װעװערקע. דער נ?*כ געי

רט אונדז ה$ט װאלד-היטער דער װעקגעפי כ, צו א עבנ זי עג ײ, אונדז ג  אונ ס
עג איז זרנ זי_ינ אנג עג דז ג איז באגלײטנ. אונ װענ שוינ ס׳  מיר װענ פינצטער, גע

ענ הן*בנ רז ע שנ א טײכ ברעג אפנ ד רי ע ^נ טער. פ שיי
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דו האבנ אדומ טאג א אינ ײמ פלאנערנ די אונ  קינדער צװײ אהײמ. באגל
אבנ מענ זיכ סז ענו ערע זי_ינ ג דז װעג־װײזער. אונ

ענ זײ ײנ ענ בערגל, א אפ ארופ ז װאנ האט פונ כ ס׳ ענ זי עז ס. די ג אומגעגנ
ײ ט האבנ ׳ז ײג אנדעדגעל כ פאר פאנ ט דער פונ פלאנ דעמ זי עגנ מג  קלײנ א אונ או

םפאס״. א — אפאראטל קא ײ האבג לאנג . קע די באטראכט ז כ האבנ אונ זאכנ דאזי  זי
אכ באראטנ. עפעם װעגנ ײ האבנ דערנ דז ז װיזנ אונ  ריכטונג װאסער אינ אנגע

ט עס כ געפינ ש שסאט, די זי עמ כ$ט בערנ זי מענ האם בערגל פונ ט װאלר אי  ני
ענ. ײ געז סגעמאסםנ עפעס האבנ ז ט פלאנ, אפנ אוי םגערעכנ ט, אונ אוי אג עז  אז ג

ביז  מיר װעלג אנערעכ, ארומ, שא א אינ אונ קילאמעסער פיר איז שטאט דער .
הײמ. דער אינ חי״יג

שלאסנ, האבנ מיר ײ אז בא שטעל, דעמ נאר מאכנ ז דאס װײסנ זײ אז אנ
װעגנ אלצ. םט ענ פונדע ײנ ט מיר ז ײ מי אװעק. ז

ענ םארװולנרערט װי ײנ ר ז װארנ, אבער מי ס א אינ װענ גע מ 40 מינו  אדו
כ ־זאט ײםנ װירקלעכ זי װ װיזנ פונ ענ ארומ שא א אינ ארנ שם$ט, די בא ײנ ז

ר װענ טי הײמ. דער אינ גע
ט, זיכ האב איכ שעט, האבנ מיר װי דערמאנ נ בלינדע, װי געבלאנדז װאלר, אי

כ -אונ םנ פעםט האב אי שלן א ענ, זיכ ב ױסלערנ אנערג, די װי א ענ צו פי פינ ע ג
װעג. דעפ

ש יערער ט זיכ דארפ מענט שמעלנ גו ט, אררמיקע די פאר עגנ סנ, ג  ער װו װי
ט, ױנ ס װ$ם ;יו כ געפינ מ ארוט זי ענ אונ אי ענ קענ פינ ע װעג• יעטרױרנ א ג

ט קײדײ כ גו קלײבנ זי אנדערצו נ פאנ ט, דער אי עגנ מג ענ דארפ או ע; מ ענ  ק
 אנ פונ פלאנ א מיט באנוצנ זיכ שטרעקעס, אונ ריכטונגענ באשטימענ
ארטשאפט.

זיכ. ענדערנ ״ליבקס" אוב ״רעכטס« ריכטובגעב די
מעל דאס באטראכט .3 גע

כטונג װעלכער אינ נ רי י פו ענ שילער ד עפיג ם — פענצטער די זיכ ג ט כ ע  ר
אדער : ? ש ק לינ

ײ פונ ריכטונג װאםער אינ ט ז עפינ כ ג ר? די זי טי
כטונג װאסער אינ אונ לערער? פונעמ רי

מט אופגעבונג. שטי ק בא די צנ ע: דער אפ זי ט ר א כסוננ װאסער איג פ  שוג רי
ענ אײכ געפינ  אײר פונ דיכטרנג װאסער אינ פענצטער? די קלאם אײער אינ זיכ ס׳

? די זיכ בעפינט ד כסונג װאסער אינ אונ טי ענ די עפינ עמ זיכ זײ ג ? פונ ר ע עד ל

נ די ע ג נ טו כ ״ רי ם ט כ ע ר נ . ם״ או ק לינ נ ״ ר ע ד נ כ ע י ק ז י ג נ ע ה פ נ, א פו ר ע  ד
ר װו-הינ נ מי ע ײ ט נ ש ט י מ. מ ע אנ כ װעלנ מיר אױב פ טנ טאנ קער א זי  פא- מי

נ נעם ײנ אי ײנ זאכנ רײ א װעט — זײס א ר װעלנ אונדז. פונ רעכסם ז ױכ פי
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3 •а?!

קער דער אינ אונידרײענ די טקעגנ קע די װעלנ — זי_יס אנ אכנ זעלבי כ ז  געפ־נענ זי
לינקם.

מט עם װער שטי נ װעג םונעם ריכטונג די בא כ פו י  ,לינקס׳׳, ״רעכמס״, — ז
ק״ ״פ^רדים״, רי צו שענ לײכט ק$נ דעד — . נ פארבלאנדז  אומבאקאנסער אנ אי
ט. עגנ םג ע או שםעלנ דארפ פ עלכע אײנ ענ, אז טונג כ מ זיכ זאלנ װאם רי  ענדערנ, ני

ש דער װעג ט מענם כ גי שנ די קער. א זי ט ענ  פארשטא־ לאנג שוינ דאם ה$בנ מ
ענ ײ אונ נ מענ האבנ ז ענו ענ די באשטי־מענ ג טונג כ ט רי י ר לו ע נ. ד זו

 געפינענ צו אויםגעלערנט זיכ האבב מעבטשנ די וױאזוי
זוב. דער לויט ריכטובגענ די

בנ אנ, אמן*ל גאר פונ $ שנ ה ט ענ, טאג־אוים ט$ג־אי_ינ מענ עז ג די א> ג ו  ז
ט װעג כ בא בערנ זי ט זי הימל. אי װײז װײז אינדערפרי, זיכ בא  זי הײבס ביםלעכ

כ  גרעססע די זי דערגרײכט ט$ג האלבנ צומ העכער; אונ העכער אלצ אופ זי
 טרןןגט אונ זונ די פארגײם פארנאכט אראפצוגידערנ. $נ זי הײבס דערנ^כ אונ הײכ,
ט ײנ די אװעק זיכ מי ש װארעםקייט. די אונ ט^ג-
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גריכנלאנר• אוראלטנ אינ שאטנ ?ויטנ צײט די באשטימענ צו סלופ א .4 געמ_

שנ די ט קנ א אינ אז באמערקט, אויכ ה§בנ מענ  אלע פונ פאלט ט$ג זוני
דנ אנ שט עגנ מ לעגג די אבער שאטנ. א ג ע עדנ פונ פאלט װאס יש$סנ פונ עגנ- י  ג

כ ענדערט שטאנד, נ זי קער װאס טאג. פונעמ פארלויפ אי נ די נידערי ו  איבער איז ז
 קירצער אלצ א־ז, זי העכער װאס ארנ שאטנ, דער איז לענגער אלצ ערד, דער
עמ פארלויפ אינ שאטנ. דער איז כ זיכ ענדערט טאג פונ כטונג די אוי שאטנ. פונעמ רי

שנ די מ באנוצט זיכ האבנ מענט קע די מי ענ דאזי טונג האבנ זײ אונ באאבאכ
מענ ענו לענג דער לויט (.4 )געמעל םלופעם םפעצלעלע פלעצער די אפ שטעלנ ג

מ פאלט װאס שאטנ, פונעמ ע ײנ לויט אונ סלופ, פונ  בא־ זײ פלעגנ ריכסונג ז
מענ צײט. די שטי

ק די שנ האבנ זונ, די באאבאכסנ ט ד איז טאג האלבנ אינ אז באמערקט, מענ ע  ד
עלבע די אונ אײנ אלעמאל האט ער אונ קירצסטער סאמע דער ש^טנ ריכטונג. ז

װהינ ריכטונג, די שנ האבנ שאטנ, האלבט$גיקער דער פאלט עם ו ט  אנ־ מענ

ג, ג?גרופנ, נ טו כ רי ־ פנ א . אדער צ נ פ א צ
קע די קעגנדי דארעמ. אדער דארעמדיקע, ;אנגערופנ מענ האט ריכמונג אגט

נ ט אי ײ ז - מ ע ר א ז ד נ די אי ו ק ז די ענ ט נ ש נ אי ב ל א ג. ה א ט
ױכ האט מע שטעלט א ײנגע  מיזרעכ אפ ריכטונג ד־ :ריכסונגעג צװײ נאכ א

קע די מייו־עװ. אפ ריכטונג די אונ אזי ענ ד טונג כ פט רי שטי װי אזוי, מענ בא
ױזנ ם׳איז .5 געמעל אפנ אנגעו

&



ש א ט טנ זיכ שטעלט מענ מ מי ע צאפנ צו פ^נ ם ציט אונ ' ע אוי ײנ  אינ הענט ז
ע ײד ע די זײטנ. ב כ. אפ ריכטונג די װײזם האנט רעכס ע ר ז  — האגט לינקע די מי

װ. אפ ע ר י מי
 ’גרונט־ריכטונגענ די זיינענ מײרעװ אונ מיזרעכ דארעמ צאפנ,

ש דער װי כ זאל מענט ט זי נ די זיכ װעלנ קערנ, ני ע ג נ ו ט כ פ רי פנ, א א  צ
מ, ע ר א כ ד ע ר ז נ מי װ או ע ר ײ ט מ י . נ נ ר ע ד נ ע

ע די װערג קורצ ק אזי ענ ד טונג כ  בא־ רי
 מיז־ Л — דארעמ צ. — צאפנ :אזוי צײכנט

מר. —םײרעװ רעכ-מ.

. נ ע ג נ בו ע ג פ  סאג העלב א אינ л או
 פונ פאלט ריכטונג װעלכער אינ באםערקט:

ײט איר װענ שאסנ, דער אײכ  שול? אינ ג
ײט איר װענ —ריכטונג װעלכער אינ  צוריק ג

? אהײמ
ס: םעסט .2  לענג די האלט װיפל אוי

 אינ גײט איר װענ בױמ, א פונ שאטנ דער
ר האלט וױפל ? שול ן עלבנ פונעמ ש$טנ ד  ז

ײט איר װענ בוימ, ? פונ ג ל שו
ט .3 שונג: גי  פענצטער װעלכע אינ אכ

ט שול פונ ײנ  װעל־ אינ אינדעדפרי, זונ די ש
 פענצ־ װעלכע אינ אונ טאג, האלבנ «ינ — כע

ט גאר קוקט זי טער ? ני ײנ ר א
л ט ט$ג זוניקנ א אײגעמ אינ  באצײכנ

 פעגצטער- דער פונ שאטג פונעם לענג די אונ ריכטונגענ די דיל אפנ קרײד מיש
כאג. האלבג נאכ אונ סאג האלבנ אינ ־ט$ג האלבנ ביז קלאם אינ ראם

 לויט גרונט־ריכטובגעב די באשטימט האבנ מיר װיאזוי
זונ. דער

נ גאכ ט מיר האבנ לערניאר אנהײב אי דנ ר ען ג ײנ פ אפנ א קלײנעפ^ א שול־הוי
שע פאר פלאצ ענ. געאגראפי בנ מיר האבנ דעמ צוליב באאבאכטונג  אפנ אױסגעקלי

ײנ גיט שול-הױפ םנ ק  פיר זונ. רער פונ באלויכטנ גום װערמ װאם באצירק, גרוי
מ האבג ײכט אי ױסגעגל שאטנ אונ א ט בא זאמד״ מי

שנ אפנ ראבנ מיר ה$בנ פלאצ געאגראפי עג ײנג  אי״ינגעשטעלט אונ שטאנג א א
ריפטשנור. א לריט זי

קנ הזגלנ א אינ ענ טאג, האלבנ ארומ ט$ג, זוני ײנ ד ז  גאנ- דער יאלע מי
מענ קלאם, צער עקו שטעלט זיכ ארנ פלאצ אפנ ג ױסגע םער א אפ א װי  שטרעקע. גע

שטאנג. דעד ארומ
שע ענ װאװע אונ מי ײנ טנ ז ענ לערער מי אנג עג ארנ. שטאנג דער צר צוג

ענ האבנ מ ענו מענ ג שטי כטונג די בא םמעסטנ אונ רי שאטנ. איר פונ לענג די אוי
שע ט שטריכ א דורכגעפירט ה^ט מי מ דער לוי םו כ עמ רי װאװע שאטנ• פונ

9



ט ד.$ש כ א&נ פארצײכנ ס שטרי  שאטנ• פונעם לענג די קװער־שםריכל קלײנ א פי
נ ע אי טלעכ ט ע  עט־ אװעק איז שאטנ דער אז באמערקט, םיר האבנ ארומ מיגו

שע האט דאנ זײס. א אנ רואס רכגעפירט טי ם א דו ע ? כ, נ  װןןװע אונ שטרי
ט װירער ־מאט עמ לענג די פארצײכנ  קירצער. געװארנ איז שאטנ דער שאסנ. פונ

שע האכנ פ$ל •?נטלעכע ט אזוי װאװע אונ מי טונג די פארצײכנ כ  לענג די אוג רי
אטנ דער שאמנ. פונעמ כ האט ש קט אלצ זי װארנ איז ארנ איבערגערו קירצער• גע

 דער אז באמערקט, מיר האבנ אט נאר
װארנ איז שאטנ װאס גע לענגער. עט

ע ש מ עק באפ ארײנגעקלאפט האט פי ע  פונ
אפע אטנ קירצסטנ ס לע־ דער אונ פלעקל. א ש

װיזנ ריכטונג דער אמ אינ האט רער פלט אנגע
ט: אונ האנט דער אג ט מנז ר א ד . איז , פנ' $ צ

טנ װאװע זיכ האט דערנןןכ  לערערם לוי
שטעלט פארשלאג טנ גע  אונ צאםנ צו פאנעם םי

װיזנ ע איז װר אונדז ג רעכ רארעם, ס׳  אונ מיז
װ. ײרע ם

אלנ אלע קעדײ ס ז סנ גו איז וװ װי  ם׳
אכ םיר האבנ צאפנ, פ די נ רי םו ט לי אכ עפ אפנ ג
ער אנ פלאצ ײז װ ם צוליב ״צאפנ־דארעפ״. אנ דע

ראבנ םיר האבנ ױסגעג נ ריגעלע שפאל א א הטונג דער אי קנ דעם פונ רי  האלבטאגי
ם אונ ®אטנ ט אנגעפילט ע ע פי םענ שטוי ט אונ ציגל גע שטײנדלעכ. םי

פגעבונג. גררגס־ריכטרנגענ. די אויפנ זןלבנ אפנ אויכ איר באשטיפט או

ק$מפאס. דער
כטונג די געפיגענ טאג. העלנ א אינ בלריז םענ קאנ זרג דער לױט רי

ט װײט אבער ק ני די מעג. זוניקזנ העלע זי_ינענ שטענ
אכט אויכ אונ טאג, כםארנעפ א איג ענ קאנ באנ תג די פ ט כ ע- לײכם רי ג

פינענ ט י ט, אנ פונ הילם דער פי א או ס. הײסט װאם או א פ מ א ק
ענ פלעגט פארצײטגס כ פ ײס זי ע א ב ײז צנ ר ט באנו  װאם קאםפאם, א פי

שעטנ א זײער געהאט ׳האס ענ איז ער געבױ. פא שטאנ טי- אנ פונ בא ע אגנ ם  אנגע
ענ איז װאם פלעטל, זירטנ ט םע װענ פאדעפ. א אפ אונסערגעהאנג פא- דעמ פלעג
מ ענ דע פ ע ט האנט, אינ נ כ פלעטל דאם פלעג ײבנ זי ה אכ שאקלענ• אנ עפ, נ װי ד

כ םלעגט עם ט טאנ, שאקל א םאל עטלעכע זי כ עס פלעג שטעלנ זי ײנ —אפ  א
ט דעם פונ עק ײזנ פלעג , אפ װ נ פ א מ. אפ — צװײטער דער אונ צ ע ר א ד

כ םענ באנוצט איצט ש איז װאם קאםפאם, א םיט זי ױט. אנדער  בא־ ער געב
שטײט רטנ שטאלעגעמ א פונ ׳ טיזי אגני עט ײנ ווײזער. אנג עפ עק א  איז װײזער פונ

ײט װײזער דער העלער. א —צװײםער דער בלױער, א כ דר  שפינדל, א אפ זי
קס איז —שפינדל ־דער מ צוגעפעסטי קנ א פונ דעק צו ט שאכטעלע קײלעכדי  א פי

דעקל. ;גלעזערנ
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 פלעקל א ארײנ קלאפט מישע .6 געפ•

שאטנ. האלנטײגיקנ פונ עק באט



ײנ שסעלט םע עפ א ס ד א פ ם ױ קן к אװזגק אים שטעלט у» ;אז  ох גלײ־
כ װײזער דעמ ל$$זט מע אונ אויבערפלאכ כער $כ בארויקנ. זי  פענ. דרײם דערנ
ענ לאנג, אזוי שאכסעלע דאם אנ װ עמ עק בלויער דעד ביז ױיזער פונ  זיכ: װעמ ו
ס ענ ני פינ ע בערנ ג עמ דעק אפנ צ בוכשסאב אי טונג די שאכטעלע. פונ כ  אפ רי

ענ. איז צאפנ עפונ קע די ג בערי ק אפנ ברכשטאבנ אי  אנװײזנ װעלנ שאכטעלזג דע
ע די ק עדי ב טונג די — מ •־ ריכטונגענ אי כ רעכ, אפ רי ר מיז  מ?־ אפ ריכטונג די — מ

כטונג די — ד װער, דארעמ. אפ רי
ענ צו לײכט איז קאמפאס א מיט פינ ע ט ג  די בלריז ני

ענ, ריכטונג ױפט־ ױכ נ$ר ה קע די א שנדי װי ענ צ כמונג  צ־מ :רי
םיזרעכ( ט )גאפנ- װייז שנ דיכטרנג די בא ױ  מיז־ אונ צאפנ צו

מ רעכ> ־ שנ ריכטונג די — )דארעם־מיזרעכ( ד װי  דארעמ צ
ר פיזרעכ. אונ מ ־ כטונג די —ד  דארעמ-מײרעװ, אפ רי

צאפנ־מײרעװ. אפ ריכטונג די — צ־מר
דז בא נ אונ ײנלעכ װערנ פםםר אי װ קאמ־ באנוצט גע

ט פאםנ שע מי סי שטאבנ, רו שטאט וװ בוכ ט איז צ אנ  באצײכנ
שער דער שטאב רוסי שםאס (,Север) с בוכ  (.Юг) Ю—ד אנ

ר (.Восток) В—רן מ (,Запад) 3—מ ״  (Северо-Восток)С'В—צ
ף (,Ю'В (Юго-Восток—)3ך_ ^ ־ ף (Юго-Запад) Ю‘3—ך מ ״  קןמפאם• א .7 געמ. —1צ

Северо-Запад) С З)
מ קאנ אפאראטל. קלײנ א איז קאמפאס א נ טראגנ באקװעמ אי  קע־ אי
ם שעגע. נ מענ קאנ קאמפאס א מי עצ אי ט ערג שענ. ני  דארפ מע פארבלאנדז

צע די נאר אנ קנ צײט ג אכנ נאכקו  אוג גײמ, מע ריכטונג װאםער אינ קאמפאס, נ
כ צוריקערנ באמ כ האלטנ —זי כטונג. פארקערטער דער בא זי ב, רי  צומ- אוי

ענ ביסט דו בײשפיל, אנג עג  צוריקערר באמ מענ דארפ צאפנ־ריכטונג, דער אינ ג
כ ײנ זי דארעמ־צו. ג

ק איז קאמפאם א ײטי ע, א בײס באזונדערם רייזע, א בײס נ אמ־רײז װעו י
אנד טעג עטלעכע אכאנ ט נ ע ם מענ ז ברעגנ. קײנ ני

מט д אופנעבונגענ. שטי ױטנ בא ס: ל מפא עג װאסערע אינ קא כסונג גע- רי
ענ ז בא זיכ פינ נו צטער די קלאס אינ או נ ז פענ ט ריכטונג װאסער אי פינ ע ף טיר די זיכ ג

ס .2 ײכנ ט קלאס אינ זיכ בא באצ ע דער אפ װײזער א פי אפנ אדער סםעלי
ל כסוננ די די צאפנ. אפ רי

קאמפאס. א אלײנ מענ מאכט װיאזוי
שעטנ א ט מע װעלכנ מלט אזא, צר ענלעכ איז װאם קאמפאס, פ$  זיגי- פלעג
צנ ס איז פארצײטגם, באגו מאכנ. צר אלײנ שװער ני

ע א נעמט לעכ ײנ װ ע מ מאגנעט. א אונ נאדל ג מאגנעט פוניזמ עק אײנ מי
ט ױ טג פרנעמ מן$ל ю—(2 א דורכ פ אדל מי צ; איר צו נ טנ שפי ײטנ מי װ עק צ

ט כ רײבט מאגנע פיל אוי מ מאל אזוי ע טי נאדל עק ד  נאדל די אױערל. מי
רט. איז עסיזי ^גגעמאגנ

כ שטע;כט ר 1אי װאס פאפיר, פאםיקל שפ$ל א נ$ךל דןןזיקעד דער מיט זו



ט הױז. א פונ דאכ  װאס אפאראטל, דאס אופ הענג
ט, האט איר אכ עפ ט א אפ ג ײמנ ני פאדעם. געדר

ס װי פאדעמ, פארנ אופ עם הײבט װיזג איז ע ע  אנג
.8 געמעל אפנ

װעט װי דעם, נ$כ  שאקל א מאל עטלעכע זיכ ם׳
 די אונ בארולקנ, אפאראטל דאם זיכ װעט טאנ,
: איצט װײזט נאדל נ ט $ ײנ מי צאפנ, אפ עק א
טנ װײטנ מי  אײער דורכ- קאנטראלירט דארעמ. אפ — צ

מעסנ אנ לריס אפאראטל פארגעדענקט, אונ קאטפאס ע
ם אויערל( ד$ם צי שפיצ )דער נאדל עק װאסער  ע

ט איז ד װענ ם צאפנ. צו גע מ מי ע  װעט עק זעלבנ ד
ער ק נאדל-קאמפאם איי די ײזנ שטענ צאפנ. אפ װ

עבונג. פג או־ שסימט ; ױטנ בא  זעלבסטגעמאכטנ ל
 וװ גאם, די גײס עס ריכסונג װאםער אינ קאמפאס,

ט עס ? שול די זיכ געפינ

 ריכטונגענ די מעב באצײכנט װ?אזוי
צײכענונג. א אפ

ענ מיר ײנ ענ ז שטאנ  צאפנ־צו פלאצ. א אפ גע
נ םענ האט אונדז פונ ע ז װאד, א מ — דארעמ־צו זא

װ. דער — מײרעװ־צו דאדפדאט, דער — מיזרעכ-צו שול, די קאאפעראטי
דו האמ לערעד דער ענ צו פארגעלײגט אונ ײכענ קע די באצ  די אינ פונקטנ דאזי

ר װענ העפסנ. ענ, אונדזערע פארגלײכט האבנ טי ײכענונג װיזנ, זיכ האט צ סגע ארוי
עדערער אז ײנ אפ געםאכט עם הןגס י פנ ז ___ אוי

װיזנ, לערער דער אונדז האט דעמלט  ,אנגע
ע װ?אזוי ענ דארפ מ ײכענ צ  האבנ מיר ריכטיק. אנ
שלאג לערערס לויטנ ט פאר  העפטנ די איג באצײכנ

ט ר װר ארט, דאס רעדעלע א םי  זיכ האבנ מי
ר ה$בנ דערנ־^כ געפונענ. אנ קערעװע א מי עט  ג

שטער דער אז אזוי, העפטנ אונדזערע  ראנד אויבער
װענ א־־ז ט גע ד ענ עוו ש־ דער צאפנ, צו ג  אונטער

עד דארעמ, צו — טער  אונ מיזרעכ צו —רעכטער ד
ס האבנ מיר מײרעװ. צו —לינזןער -ךער  װיי־ מי

ט זערלעכ ײכנ ענ, די באצ ריכטונג  איז עס װי הויפט־
.9 געמעל אפנ אניגעװיזנ

װא־ אינ געטראפנ לײכט מיר האבנ נאכדעמ
ענ דארפ מ׳ג ריכשונג םעד ײבענ דער באצ װי עט מענ באצײכנט װלאזוי .9 געמ. פונקט. י

צײכענרנג. א אפ ר־כטרנגענ די ריכטיק שילער די האבנ צי דורכ, קאנטראלירט

שטעלס םגע ײכענונג דער אפ אוי עפ צ װאד, ד פ ארנ דארפראט דעמ שיל, די זא ע  ד
װ. קאאפעראטי

:12
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 זעלבםטגעמאכטער א.8 געכל.
קאמפאם.



ענ די ריכטונג ט־ ענ איז גרונ מ ענו  אנג
ײזנ װ  געמאכט איז דאס ױי אזוי, אנדו

:צײכעגונג דער אם
איז א פרנ צאפנ־צו —פונקט װעלכנ־ס׳

שטנ צומ ריכטרנג דער אינ ױבער  פונ ראנד א
מ— דארעפ־צו פאפיר־בױגנ; טנ; צו ש טעד  אונ

ר אינ — מיזרעכ־צו ע מ ריכטונג ד  רעכטנ צו
ױגנ; פונ ראנד צו ב װ־ ײדע לינקנ. צומ — מ

ג. נ בו ע ג פ כ שסעלט או  אפ אװעק זי
 פונקטנ, די זיכ אדומ אפ זוכט $רט. $פנ אנ

ענ װאס עפינ צו, צאפנ-צו, זיכ ג  מיז־ דארעמ-
 אינ זײ באצײכנם מײרעװ-צו. ארנ רעכ-צו,
העפטנ. אײערע

זל^ א מענ באשטימט װיאזוי
צײכענונג א פאר װאס אט .10 געמ. שטרעקע.

באקומענ. האבנ מיױ
כ גום קעדײ שטעלנ זי  ארט- אנ פארצו

ק איז שאפט, ײני װעל- אינ װיסנ, צו װ
ענ כע ענ עס ריכטוגנ כ געפינ ע די אנדערנ פונעמ אײנער זי ײדענ ש  פונקטנ. פאר

כ דארפ מע ױסנ, אוי שנ איז עם שטרעקע א פאר װאם ו ױ קע די צו אזי  פונקסנ. ד
שע װ?אזוי םט ז שטי שטרעקע? א מענ בא

ט אפט מענ מעםט שטרעקע קלײגע א ט; מי די  צאל דער לויט —גרריםע א ט
ױ אפט זאגט מע רי_יזע. םעג אדעד שא ער ״פונ :אז י?שעװ אונדז

ײ איז שטאט דער ביז גאנג״. טעג פינפ אדער פארנ טעג דר
ער ״פונ פ איז װאלד ביזנ דארפ אונדז אנג״. שא פינ ג

\ ЩЗй^ א אבער טל אז מענ צו מי שטי א ט איז שטרעקע א ב קײנ ני
ײנ פינקטלעכעם. ש א סנ א האט מענט רוי װײטער א םראט, ג  האט צ

עמ א ײנ — צװײטער א שנעלער, פירט פערד אײנ טראט, קל
ײנ אפ לאנגזאמער. ײנ דורכצזיפארנ אדער דורכצוג  די אונ א

ע א פאדערנ זיכ קאנ שטרעקע זעלבע שײרענ צײם, פאר

םמעסטנ מענ דארפ שטרעקע א ט אוי פאםנ: פינקטלעכע מי
ט—שטרעקעם קלײנע י ס, מ ר ע ט ע סע מ רוי ס. םיט—ג ר ע ט ע ם א ל קי

איז קילאמעטער װיפל װיסנ זאלנ אלע קעדײ שנ ם׳  צװי
עם, שטעט, די רטנ, אונ דערפעד אײזנבאנ־סטאנצי װי  שטעלט קאל

ע דער לענגױם אװעק מענ ליני אנ־ ב ײזנ ם אונ א מ לענגוי ע שא־ ד
אנװײזערם. סלופעם סײ

ט איז קילאמעמער א ע קײנ ני ײנ  א אפילע שטדעקע. קל
ש דערװאקסענער ט מענט ײ קע די דורכ ג מ־מ־ט. 15־ю אינ שטרעקע דאזי
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 סליפ א .11 געמ.
אנװייזער. אנ



. נ ע ג נ בו ע ג פ ױם אפ מעסס л או к >דער שול פונ הויפ רעם לענג  (ока שטרעקע 
а נ юо .מעטער

ײגער, אםנ קאנכראלירס .2 ײט איר צײט װיפל פאר ז כ ג װ שטרעקע. ר$זיקע די ד
ענ װעט איר צײט װיפל פאר אוים, ס רעכ .3 קילאפעטער. 1 דרדכגײנ קאנ
 אייער פונ ריבטיקײס ן* ורפד לידסק^נמרא אונ קילאמעטער א דורכ גײט .4

אײסרעכענונג.
ט, .5 ױפל בארעכנ ײערע טריט ו ענ עס א פינ ע םעטער. юо אינ ױכ ג

ס .6 עד. אײנ אינ איז סרים װיפל אױם, דעכנ ט םע לן קי
л ק גײס װ אײער פונ או״נ שע ד, 1 אפ ײ ע ט ע פ לן כ קוקט קי  צוריק אפ ארם זי

ט אונ ק ער מ א סנ ג שטרעקע. דזןזיקע די אױג מי

צײכענונג. א אפ שטרעקע א אנ מעב צײכנט װיאזוי
טנ ה$בנ מיר ס א עפ סג ער פונ שטדעקע די אוי ביבללאטעק. דער ביז שול אונדז

ר. 25 האלט זי ע ס ױ פע ט װיאז ע די אנ פעמ צײכנ ק אזי ר? אפנ שםרעקע ד  פאפי
ל ביגללאטעק ו פאפיר дон זיו^לג פ^טזןר 25 ^

Ш Щ- כ ס זי שטעלנ. ני ר אױם ע ב קא- םיר ן
ענ ענ נ ײכענ רא- די פאפיר אפנ אנצ

קלענערער א אינ שטרעקע זיקע
*שטי א נ* כנטײג פע ײװןאז •12 •גז!ט סאנ־ אינ צרפ-בײשפיל, םאם־אײנם, א אפ ״

т צײכענונג.
ב טימעמערס. ר אוי אפמאכנ, װעלנ מי

דנ אז ע מעםער י אלנ פאפיד אפנ סאנטי ר ז ענ פי פ פאר רעכענ מעטער, פינ
ענ קאנ צע די מ ענ שטדעקע גאנ ײכענ צ ט אנ ע א פי מעםער 5 פונ ליני םאנטי

י לענג. ז
שטײנ זאלנ אלע קעדײ  באדינג, אונדזער פאר

ענ ײכענ ײבענונג דער אונטער אנ מיר צ נ אונדזער צ א ט ש ס א »
V' מאם. פארקלענערטע м”5־-

ע ז־י־ כ ע ל ג נ י ד א ע ב ט ר ע ענ ל ק ר א ם, פ א ט מ ױ י ל
ר ע כ ל ע ע װ ט מ כ א , די מ ג נ ו נ ע כ ײ ט צ ם ײ ם ה א מאסשטאב. א .13 געפ. -מ
שטאב.

שטאב דער בנ געוױינל?גכ װערט מאם ע עג טעד ג ײכענונג. דער אונ אונ־ צ
שטאב װ$רט טערנ ט םאם ײז ע די אנ מענ װ  װיפל :פארקלעגערונג באדינגלעכ

ע קילאמעטער אדער מעטער ענ דארפ פ מעטער. אײנ אינ רעכענ  דער אונטער םאנטי
שריפט ענ פירט אונטער רכ מ ע א דו  סאנסימעטערם. אפ זי טײלס מע אונ ליני

שטער דער איבער ײלונג ער ט ײנ ע דער פונ א  פו- רעכםם ;0 אופ םענ שרײבט ליני
ענ שרײבט о נעמ בער אופ ט עדנ אי מעטער י סי ם צאל די םאנ  אדער פעטער

אנטשפרעכט. ער װ$ס קילאםעטערס,
שטנ דעפ ענ טײלמ סאנטימעטער ער ע אפ מ ײנ טנ אפנ טײלנ. קל ײבג  אנגעצ

שטאב ע מענ דארפ פאס עד ע י ײנ ענ אײגטײלוגג קל מעטער. 1 פאר רעכענ
ײכענונג א אפ שטדעקעם אױםםעסטנ צום כ מענ באנוצט צ ס זי  א מי

ע. ר װי - ב א ט ש ם א פונ פארם דער אינ אופ מענ לײגמ פאפיר שטיקל קלײנ א מ
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ע װירע. א פ װירע די צו לײגס מ שטאב צו  אריבער איר אפ טר$גם מע אונ מאם
י ענ ז ײלונג עמ מ שטאב. פונ םאס

שטאב־װירע א פונ הילפ דער מיט  איז מאם
םענ צו באקװעם שטי  צײכע־ א אפ שטרעקע א בא

ײכענונג דער איבער זי רוקט םע :נרגג  אונ צ
אויס. זיכ לײגט זי מ$ל װיפל צײלט-צו, םע

. נ ע ג נ טו י נ ע װירע א מאכט л ג שטאב-  מאם
שטאב דעט צר .13 געמ. אפנ םאס

ס קאנםראלירט .2 רע, רער מי װי שטאב- צי םאס
ס ריכטיק 12 צײכענרננ דער אפ איז שנ שםרעקע די ןןנגעצײבנ  ב1א שול דער צוױ

ביבליןןטעק. דער
כ דערװיסט .3 ײכעניננ דער פונ זי שנ שסרעקע די איז גרוים װי ,15 צ דער צװי

פאסס־אאטײלונג. דער אונ שרל
ט ס ^ Ь- כ ш т מג די ענ כ ײ געמאכס איז צ

Ш* אב: איגעפ Ш־   ---------״ שט ס סאנסי- 1 אינ מא
ר. ю —פעטער טע פע

דער ביז שול דער פונ .4 גג. געמ•
 צײכנס מעטצר. 200 איז אזערע

קע די $נ ױמנ שטרעקע דאזי שטאב ל מעטער 1 אינ :םאס מעטער. 20 — סאנטי

פלאנ. א אונ אויסזענ אלגעמײבער אנ

•ЗяишовЯ* 
а 5г-алНч»

* < фТТТ4—־ ן־
מאסשטאב־װירע. א .14 געס•

כ האבנ םיר ט זי סגעלערנ םענ אוי שטי ענ בא  שטרעקעם. אונ ריכטונג
רנ צו גוט קעדײ ןןבער ט׳ ענ רל כ ן  נ$נ מעג דארם ארטשאפט, אנ אינ זי

ענ צנ קענ כ באנו ט זי פלאנ. א מי

г ■:׳ , '״״ ׳1

I Ж »- ГГ'ТДдЭИК■ ,'• ‘*Ч»?., .,׳ ;•-.:

שול־באציױק. א פונ געמעל א .16 געמ.

ענ ק$נ פלאנ א לויט כ פ ס זי שטעלנ גו דנ א פאר װי ס ע  א ערר־באצירק, י
ע ד װי ט ע ב ארטשאפט, י לע אוי ענ זײ אפי פינ ע כ ג דז. פונ װײט זי אונ



а; ב א ט

נ י ^ 1 .» л.? 10 - ס

0 ז0 20 30 40 ». 50
;.«=^■»«^•==!======±5-------■I----

אער$פ?אנ• אנ פונ אד^פגענרמענ שול־באצירק, פונעמ פאטאגראפיע רי .17 געמ.

כ וױלט איר שטעלנ זי פ פאר ע פ ד  קײגמאל האט איר װאס שול, א פונ הוי
, נים נ ע ז מ$ל זײט איר וװ מ ײנ ט ק געװענ. ני

עגעבנ איז עם װעלכנ אפ געמעל, א נעמט איר ער דער ג ײנ ענ אלגעפ סז  אוי
.(16 >געמ. שול־באצירק פונעמ

ענ געמעל אפנ ע : גוט זיכ ז נ קע די א שטאקי ײג ײדע א עב שול, דער פונ ג
עמ טײל׳ קלײגער א אונ פארקאנ הויכער דעד מ אבער שול-באצירק. פונ צנ דע אנ  ג

ט מ?ננ קאנ באצירק ענ ני  הױכער דער אונ שול־געבית־ע די םארשסעלנ אימ — ז
פארקאנ.
ט איר פ ע אנ נ ע די ד מענ איז װאס שול־באצירק, פונזגמ פאטאגראפי  ארןןפגענו

(.17 )געםעל אעראפלאנ אנ פונ
ע דער אט אפ ט זיכ זעט פאטאגראפי עענ עם שו־ל-באצירק. גאנצער דער גו  ז

ײרע די אימ, אדומ פארקאנ הויכער דער :זיכ  ה־יפ אפנ ;שטאל די שול, דער פונ געב
שנ שטעגלעכ אונ פלעצער קלײנע — שול פונ ט:. л א אונ בײמער — פלאצ אפנ זײ, צװי ד
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ע, דעד אפ $בער ס איז װ$ם פןןטאגראפי זעעב אער^פלאנ, אנ פרנ געטאכ
שטע רי בלויז מיר ײלנ אויבער ײ װאם ארט, דאם אונ זאכנ די פרנ ט פארנע־ ז

ײדע דער סונ מענ. עב ליג כ זעט שו ױ װאס $רט, ד$ס אונ ראכ דער בלייז זי
ר פונ פארנעממ. ע מ ײ עענ ג זיכ ז

צנ די בלויז ארם, ד$ם אונ שפי
םארנעמענ. בי־מער די װאם

 פענ קאנ שול־באצירק כױטנ
ענ 1>ײכ׳ זיכ ױכ באקענ  א לױט א

ײכענונג, אזוי, געמאכם איז זי צ
שול־ אפנ געקוקט װ$לטנ מיר װי

הײכ. דער פונ גלײכ באצירק
צײכענונב דןןזיקע די באטראכט

(.18 )געמ.
 דעד צר ענלעכ זײער איז זי

ע, אכט איז װ$ם פאטאגראפי עפ  פונ ג
ר אפ אעראפלאנ. אנ  ן&נגע- איז אי

ס  ה$בנ םיר װאם אלצ, צײכנ
ענ עז פאט$גראפיע. דער אפ ג

ײנ צו בעםער קעדײ שט  פאד
קע די אזי ײכענונג, ד  באטראכט צ
ס. די ײכנ באדינג-צ

ענ זײ פינ ע ער אונטער זיכ ג  ד
צײכענונג.

ע, דער בא  װ$ס פאמאגראפי
אעראפלאנ, אנ פונ געמאכט איז
ענונג רער בא אונ ײכ  שול- פרנעמ צ

ענ באצירק, ײנ בנ ז ע עג  מאם- די ג
ט שטאבנ. שטאבנ די לוי  איז מאם

ט מענ צו שװעד ני שטי ײט די בא  גר
צנ פונעמ אנ  גרײם די שול-הױפ, ג

 פונ אונ שול-געבי_ידע דער פונ
 ק$נ מע הױפ-טײלנ; באזונדערע

סנ, אויכ זיכ װי  װאםער אינ דער
 א פאר װאס אפ אונ ריכטונג

ם שטרעקע ענ ע פינ ע  אײנם זיכ ג
באזונדערע די אנדערנ פונעמ

л м ц з ц / о ы я

.п 5 о - . * о  1 з'ы
200 250150

■ ■ I
10050О

 אר^פגענײ ארטשאפט, אנ פונ פ?אנ.19 געמ
אער$פ?אנ. אנ פונ מענ

דנ. שטאנ געגנ
 גלײכ אראפגענומענ אי» װאם שול־באצירק׳ פונעמ פאמאגראפיע די

 — שול-באצירק פונעמ צײכענונג רי אוג אעראפלאנ, אנ פונ אויבנ פונ
פלאנענ. זײנענ דאס

]8



ס .1 געניטונגענ, פ לוי ן ר ד ע ד - נ א ל ײכענונג פ  אינ קל^ר, מאבט - צ
שטאב א פאר װ$ס געצײכנט. איז עס םאס

ם די לױס .2 ס, באדיגג-צײכנ שעד דעד שול, די איז װו געפינ עאגראפי פלאצ, ג
שסאל. די םרוכט-סאד, רער

מט, .3 שסי טונג װאסער אינ בא כ ענ עס שול דער פונ רי פינ ע כ: ג י שסאל, די ז
ר רעד ע ש אפי ר עןג פלאצ. ג

ײ שטרעקע א פאד װ$ס אפ זיכ, דערװיםס .4 ענ ז פינ ע נ זיכ ג שול. דער פו
ט .5 ט טי ש א עמ ברײט די ארנ לענג די ג  ברײט די אונ לענג דל שול-באצירק, פונ

שול-געבײדע. דער פונ

$רטשאפט. אנ פונ פלאנ א
בער הויב רכגעפלויגנ איז שול דער אי פ אעדאפלאנ. אנ דו ע  אעראפלאנ פונ

ע. א געמאכמ םענ האט פ$ס$גראפי
קע די באטראכט אזי ע ד (.19 )געמעל פאטאגראטי

מ קילאטעטער צװײ פונ הײכ דער פונ ע ם ז ד אוי ע ײער שרל־באצירק ד  קלײנ. ז
מ קאנ םע אבער ענ אי קענ ר ט דע ײנ לוי ס ארנ םארפ ז ע. זי_ינ לוי לאג

ע דער פונ ענ, צו איז פאטאגראפי ט אז ז ענ א  םײרעװ־צו שול־באצירק צומ נ
מ פונ םיזרעכ־צו אונ ענ אי פינ ע װ פונעם הײזקעם זיכ ג שע ס יי  ארנ סעדער מי

גערטנער•
צו ט שול־באצירק פרנ דארעפ־ עפינ ע פרנ שאםײ; א זיכ ג ײד ײטנ ב  שאםײ ז

ענ ײנ בײמער. פארפלאנצט ז
ער אפ ענ קעס די זיכ זעענ שאסײ זײם י ײז עמ ה  שמאלע אונ ילשעװ פונ

מענ גאםנ די אונ הײזקעם די גאםנ. ט װאס װאלד, צומ צר קו כ צי צו זי  דארעפ-
טײכ. ביזנ

ענ קאנ אעראפלאנ אנ פוג עמענ פ — פלאנ א םאכנ װי גיכער, פלאנ א אראפנ
צײכענונג. א

רכגעפלויגנ, איז אעראפלאי דעד רט דו  מע פארטיק. אונ — אפגעפאס^גדאפי
ט דארפ ױםמעסטנ ני עפט עם װ^ם ארט, דאם א רנ א עדער פ קע, י פ, הײז  סאד, הוי

ע גארטנ. ארפ פ םמעסטנ ניט ד ענג די אוי עדער פונ ברײט די אונ ל גאם. י
עמט אזוי אט ער אינ אראפ מענ נ ד אונדז ענ פארבאנ סע די פונ פלאנ דוי  ג

ענ שטעט, ענ װ^ם באצירקנ, די פונ פלאנ ײנ טענ ז ט פארנו  םיט אדער װאלד, םי
זומפנ. גרויםע
ז דאם —ארטשאפט אנ פונ פלאנ א  ארט־ דער פונ אפבילדונג די אי

 פונ אויבנ, פונ גלייכ איר אפ קוקט מע אויב אויפ, זעט זי וױאזוי שאפט,
הײכ. גרויסער א

מ אפגעבילרעט װערמ פלאנ אפנ ר דער ני ע ײנ עפ ענ אלג םז  געגנ־ די פונ אוי
שאפט, דער אפ שטאנדנ ײערע בלויז נאר ארט  װ$ס ן*רט, ר$ם בלויז קןנסררנ, ז

דנ די אנ שט עגנ עמענ ג ה דער אפ פארנ ר ע
ק װערנ פלאנ צומ די עבנ שטענ עג ם ג ײכנ שטאב. к אונ באדינג־צ  לויטנ םאם

ט איז פאםשטאב ענ פאכנ צו שװער ני טונג ס ע ט ס ױ ע א דער א װי עט כסונג. י רי



ענ. טונג עני  אנ פונ געמאכט איז װ#ס פלאנ, לויםנ קלאר מאכס .1 ג
געמאכס. איז ער מאםשטאב א םאר רואס אינ אעראפלאנ,

 שול-באצירק. דעמ פלאנ פינעמ װינקל צאפנ-מײרעװדיקנ דעמ אינ געשינט ,2
з מ: אפ געפינט גארטג. דעמ םאר, דעמ שטאל, די שול, די אי
 דאס זיכ: עםייגעפ־נענ שול־באצירק פונעמ ריכסרנג װאםער אינ באשסיםט, .4

שאסײ. דעד שול, דער ב« געםל
שאסײ. דעפ פונ ברײט די קלאר מאכט .5
 זיכ געפינט עם שול-באצירק הונעמ שטרעקע א פאר װאס אפ באשטימט, .6

טײכ, לעד

 * "'״4י
ארטשאפט. אנ אפ פלאב א אײב שטעלט מע װיאזוי .20 געמ.

צנ צו אױס זיכ לערגט אופגעבונג, ס. אייער פונ פלאנ םיטנ זיכ באנו מגעננ או
ס .1 ל ע ט נ ש ײ ם א ע נ ד א ל ט פ י ר י ל . ד נ ע ג נ ו ט כ י ר ־ ט נ ר ר  פעס- נ

 נעםס פאניער-ברעטל. א צו אדער קארטאנ, בויגנ קלײנעמ א צו פלאנ דעמ צר טיקט
מ האגט אינ נ איז עס װי יפלאנ דע ז װי גג  אוים אימ דרײט אונ ,20 געמ. אפנ אנ

ױפאלנ זאל פלאנ אפנ צאפנ-דיכטונג די אז אזױ,  אפנ צאפנ-דיכטונג דער מיט צונ
קאמפאם

ט .2 נ י פ ע נ ג נ א& א ל י פ , ד נ ד נ א ט ש נ ג ע ס ג א ע װ ט מ ע פ ז ו ר א
נ ר . א מ ו ד א

ט, ריכטיק איז פלאנ רער װןינ שטעל ײנגע דנ, רי װעלנ א אנ שט עגנ ענ װאם ג ײנ  ז
ט ײנ פלאנ, אפנ אנגעצײכנ שסעלט ז ױםגע עלבנ אפנ א פנ, ז דנ די ױי אוי אנ שט עגנ  ג

ארטשאפט. דער אש
ט איז איצט שטײט. איר װו ארט, דאס פלאנ אפנ געפינט ענ צו שװער ני פינ ע  ג

שטאנדנ, די *ויכ פלאנ אפג ענ װאם געגג ע ארטשאםט. דער אפ זיכ ז

20



ר אז זאגנ, לאטיר צו זעט אי מענ א זיכ פרנ מיזרעכ-  к ניש זאװאר. א פונ קוי
מ אש אונ פלאנ, אפנ ׳קרק צו אױכ איז אי רעכ־ ט מיז זאװאד. א באצײכנ

ענ פלאנ אפנ מענ קאנ אזוי אט פינ ע שבאנדנ, איבעריקע אלע אױכ ג  װ$ס געגנ
ענ ע ןןרסשאפט. דער אפ דיכ ז

מ .3 נ ר ע כ ל י ם ז י ו נ א ט י ו נ ל א ל ו פ נ צ ע נ י פ ע מ ג ע . ד ג ע װ
אגנ, לאמיר ענ װילט איר אז ז פינ ע מ ג ל די ^בזגר מיל. דער צו װעג דע זעט מי

טערנ איז זי שטײט: איר װו $רט, ד־עמ פונ ניט ימענ װאלד. הינ
ס עפינ ל די ג מט ארנ פלאנ אפנ מי שטי כטונג װאםער איג בא ט זי רי פינ ע זיכ ג

מ פוג (.21 עפ.1) שטײס איר וװ ארט, דע
עלבע די באשטימט טונג ז כ ט איז איצט ארטשאפס. דער אפ די װעד ני צו־ ש אנ

מיל. דער צו װעג רעם אויכ ארטשאפט דער אפ &ערקנ

 דער פונ פלאנ דעמ אראפ מענ צײכבט װיאזוי
שול־אומגעגבט.

מ נעמס ט, אײער פונ פלאנ דע עגנ מג מ אפ לײגט או רײ־ בויגנ א אררפ אי
מ ע ר, נ קמ פאפי ײט אדער שפילקעם, מים זײ פארפעסטי ט צו נ לײגט פאדעמ. מי

מ צו ע ט פארדעקט איז װאס פלאנ, ד ה פונ שויב דער צו פאפ־ר, מי ע ט צ ענ  פ
ב צטער דאם אוי ט איז פענ כטנ, גו כ װעט באלוי ט פלאנ דער זי עג גו רכז  דורכנ דו

ט פאפיר. צ ענ דארפ אי ענ נאר מ ײכענ מצ מ ארו ט אי בלײער• א מי

ריבטובג. יעטווידער א אינ װעג רעמ פלאנ ?ויטנ געפיבט מע וויאזוי •21 נעמ•
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н. ערד-אויבערפלאכ דער פונ פארמענ די

$רט. הױכ א אפ ?קםקורםיע אג םאהט או־שגעבונג.
ע ד$זיקער דער בײס הן?» עס פ$רט א פאר װאס :באטדאכס עקסקורםי

ײעד םרנ «ױבערפלאכ די ט, א מגעגנ ױ או אז שנ די װי ט ענ צנ ם אױם זי נו

בערגל. פובעמ מיר זעענ װאם

ענ באט ײענ קע די ל אזי שרײבונג ד ר בילד ד$ם באטראכמ בא ע דז אונ ט־ ,  או
ט״, עננ ט איז װאם ג ײג ײגעל לערנבוכ. צומ ב

ײענ מיר כ זעט עם װיסאקאיע• דארפ באמ בערגל אפנ שט ן ; װײם זי ־  ר
טנ. אלע אינ ז;י

ל דאם ב לאזט בעדג ק אראפ זי צ אונ דארעמ צר אפלײגי אנ ײל ג  אנ- די אינ שט
זײטנ. דערע

ר דער אפ קע מדי אדע עעג זײט אפלײגיקער ד  די אפ פעלדער. געלע זיכ ז
ײענ פעלדער װײז שט ײענ ארבנ ר ע ג טעג שני טוװע. אפגע

קנ דעמ די ענ ר ײדנ אפהאנג מיז רכ שנ ױי דו רױענ. צו
ענ איבערי־קע די ענ אפהאנג ט ארומגערינגלם זיינ שע־פלאצ, א מי  פא
מ הינטער ענ אי ע כ ז װעלדער. זי

ײםנ צװײ פונ םלענ בערגל ז אד מ ג מ אי ײס דער פונ םײכנ. ארו װ-ז ײדע  ארנ מ
ײט א, טײכ דער פליסט דארעמ-מײרעװ-ז ײס דער םונ םרוןטלאי  דעי■ — מיזרעכ-ז

א. טײכ אי שארנ ט
ער «פ ענ ט י כ זיי א סיי װעטלאי כ ציט ס ט דן»ס נירער־ארס. א זי  נידער־^ר

ט באדעקס איז ט אונ פארפלײצ־לאנקעס העל-גרינע מי מפנ. םי קע אינ זו ײני  א
צנ ערטער אזערעס. גלאנ

עם ברעגנ די בא א טײכ פונ שארנאי ט ט  איז װ^ס גידער-ארס, א אויכ זיכ צי
ט באדעקט ײטער אונ פארפלײצ-לאנקעס. מי דעכ, צו — װ װ, צו פיז ײרע  צ$פנ צו מ

כ זעט כאפט, אויג דאם װײט װי —דארעפ אונ  איז װאס שעטעכ, גלייכער א זי
װייז ט באדעקט עדטער ע מי ײנ (.22 )געמ. בערגלעה קל

מענ איז שעטעכ דעד אם ט פארנו װעלדלעכ. אונ לאנקד.ס פעלדער, מי
ער פונ אויבערפלאכ די ט אונדו עגנ מג צ א איז או נ א  ניטא גלייכע. ג

ט אונרזער ערטער. נידעריקע ארער הויכע שטארק קײנ אײ־ א& עגנ מג  в איז או
22



פונוײלטנ. אומגעגנט ארנרזער .22 געמ.

ט די פלאכלאנד. אדער פליע ענ װןןם ערטעד, העכערע גרויסע קײנ ני פינ ע כ ג  זי
ײגענ ד$ס — איר אפ ער באקוקט ה$בנ מיר בערגלעכ. ז ט אונדז עגנ םג  к פונ או

ענ בערגל. ײנ כ דא פאראנ ס׳ז קע אינ נירער־ערטער. אוי ײני ײדנ ערטער א  שנ
רויענ■ אױבערפלאכ רי דו־רכ

עבונג. פג שרײבט או־ פ $ט לױט בא ע ט, די םוסטער. ד םגעגנ  איר װ$ם או
ט אײער פונ אויבערפלאכ די פארגלײכס עקסקורסיע. דער אפ באסראכס ה$ס עגנ םג  או
ט ר פונ אויבערפלאכ רעד םי ע װאס ד שדיבעגער. נאר בא

לערנ-צײט. דער אויםער פלאצ געאגראפישנ אפנ ארבעט
ט .1 כ א ל א ם ע ד א נ ם ו . א פ נ ײ ל שנ אפנ שטעלט פ פי א ר אג  פלאצ גן
שנ א פונ פיגורל א אוועק די 1 פונ םענט ר- ע ט ע מ טי אנ הײכ. ס

ס אױב װענ װאלטנ ע עלכע גע קע אז ײנינ געאגראשי־ דער װ$לט מענטשנ, קל
בט, זיכ זײ »לאצ שצר סגעדו םענדלעכער אנ װי אוי פלײנ. או

ט .2 כ א ל א מ ע ד א נ מ ו . א פ ל ג ד ע ײכסנ פונ ב סלעכע םאכש זאמר פ  ע
ר. 25 אונ го ,5 פרנ הײכ די »אפד-הויפנס ע ט מ טי אג ס

ײנ אינ ײ מיט רײ א װעק שטעלט ז פ פיגורל ד$ס א ע שנ. פונ מענס
א פאר שנ אז ט ענ אלטנ פ ענ הויפנם די אט װ עז ױסג בערגלעכ. װי א

о з х в  з ל א ע ד ן ן נ ם ו . פ נ ע י ו עג די אפ ר אנג ה י אי ד נ ו כ ס ע ל רג ע ד־ג אפ  ז
טנ ®־נ כ ײ םד י א ט ז ט פאכ צטנ א פי שפי אלע פלעקעלע פאר װעלעכ שפ ײלע םיס רינ  שט

מ־ענס.
רל ד$מ רוי דעם אינ אװעק שטעלס םעגסשנ. פוגעם פיגו
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 צוליב אונ פלאנ, טאפאגראפישער א אזוינם איז װאם
אימ. מענ דארפז יואם

כ דזױכ, ט, זעלבעד דער איבער הוי עגנ מג ם או פ לענגוי ע ײכ ד  םװזנטלאיא ט
ױבנ פונ זעט פללער דער אעראפלאנ. אנ פליט ײט װאם פלײנ, דעמ א ײם ג  װ

ט באדעקט איז ער זײטנ; אלע אינ אװעק ר, מי ע לי ע װעלדער. אונ לאנקעס פ
קע א װי זיכ, שלענגלט אער$פלאנ אונטערנ צי ס טייכ. ד?יד םטענגע, גלאנ ע
קלענ שטע דןןןם דא פליט פללער דער ילשװוימ. דורכ פינ זןר אבער פ$ל, ער

אנ: דעמ שירנ צר ריכטונג װאםער אינ װײסט, ראפל  פאר, גומ זיכ שטעלט ער אע
איז וװ אונ גלײכער איז אױבערפלאכ די וװ װעפער ס׳ אראפצונידערנ. באק

װאנענ פטנ ? אלצ ד$ם ער װײס פונ א דאכ איז אינדערלו ט ײנ ני - װעגנ, ק י נ
שנ, קײנ טא ער דער פרעגנ. ק$נ מע װעמענ בא מענט טאפאגרא־ א האט פלי

שנ ט איז פלאנ אפנ פלאנ. פי ײבג צ עע ט עס װעלכער איבער ארטשאפט, די ןז  פלי
ױזנ, איז פלאנ אפנ אעראפלאנ. דזנר עו  נידערײ־ װר העכער, איז ארששאפט די װר אננ
ײגענ עס קער, ײכנ, װעלדער, לאנקעם, פןןלרער, די ילשװוימ, די באצײכגט ז װעגנ• ט

ט פללער דער ל טן ײנ ש טנ א  אינ װײםט ער אונ פלאנ דעמ קאמפאם לוי
פללענ. דארפ מע ריכסונג װאסער

שזגר א ק איז קארטע א אדער פלאנ טאפאגראפי ײטי ט נ פלל־ א פאר נאר גי
מענ זײ לױט ער. שטי מ םארשער די — רי:לזנדער די בא צנ זײ םימ װעג. דע  באגו
שענלערנ זיכ ײבנ באמ אינז ױסקל ענ צו ארט אנ א װאדנ בוי א שע אונ ז  עלעקטרי

ענ זײ סטאנציעם. ײנ ק ז ײטי עדנ פאר נ ױרט, י  ערד, דל פארטײלנ צו ריכטיק קעדײ קאלו
שער א קע זללנענ קארטע אדער פלאנ טאפאגראפי די טענ ײטער ש ס־ פוגעמ באגל  רוי

ײנ אינ ארמײער שלאכט־ארבעט. ז
ײ מיט ענ זיכ דארפ ז צנ קאנ ױדנ אינ קעדײ בירגער, יעדער אויכ באנו עטו  י
ט, װעט װענ מאמענ ײנ ס׳ ק, ז ײטי צנ ארמײ רױטער דער העלפנ צו נ שי א מ ב ע  ד

ראטנפארבאנד.

טנ עמ מי ײנ ם םזענ אלגע ע- איז איר איבער װאס ארסשאפם, דער פונ אוי  ג
ױגנ  ארמ־ »אונדזער בילר לױטנ באקענט שוינ זיכ איר האט אעראפלאנ, דעד פל
לערנבוכ. צומ בײגעלײגט איז װאס ,‘געגנט

לד אונטערנ ט בי כ געפינ ם מיט װ$ם פלאנ, דער זי כ ה$ט אי עד זי  פללזגד ד
ײסנ באנוצט פלל-ענ. ב

. נ ע ג נ בו ע ג פ אמ באסראכט .1 או פמערקז  באדינג- דעם פלאנ דעט אם אונטער או
רעריקערע פלאג א אפ געצײכנט װערנ עש ״װי —צײכנ  ערטער?״. העכערע אונ ני

ע ף ארט העכסטע סאמע דאס באפארבט איז קאליר א פאר װ$ס אינ  פאר װאם א
קע סאמע די באפארבט זללנענ קאליר א רעדי  עפ ווי דעט, אפ אכט לײגט ערסער? ני

ט רוערנ ײכנ עג קע ארנ ששײלע ג ענ. ןןפלײגי אפהאנג
ט וױס^קאיע. דאדפ באם ארס העכסטע סאםע דאס בילד אפנ געפינט .2 עפינ  ג
שנ אפנ ארט זעלבע ד^ם קאליר לױשנ פלאנ. טאפאגראפי

ט .3 לד אפנ געפינ טנ בי קע םאםע די קאליר לוי רעדי ערסעד. ני
וױםןזקאיע• ד^רפ באמ רויענ די פלאנ אפנ געפינס .4
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לערנ-צי-יט. דער אויסער פלאצ געאגראפישנ אפנ ארבעט
מעטעד 96 םונ באצירק א אפ םעסט מעסער 68 אונ לענג די סאנטי  רי םאנטי

ברײט.
ײכסנ פונ פאכט באצירק רעמ §ש אפ אדעל א זאמד פ  ?»רסשאפס דצר פונ מ

ס איז װ$ס שג אפנ ^נגעצײכנ טאפ^גראפי
" ־<׳ 4 פלאנ. ע־ ־ ־

ענ װאס מאסנ, אלע װיזנ זיינ  אנגע
שג אפנ  פאר־ מענ דארפ פלאנ, ט$פ$גראפי

מאל. 4 אינ צרעםערנ
ע ד$רפ באם בערבל דאס ױסאק^י  ו

מעטער. ю הײכ די מאכג מענ דארפ םאנטי
ײנ זאל מאדעל אײער קעדײ  װאס ז

עד שאפט, דער צו ענלעכ »  איז ױאם ארס
ס כנ ײ צ ע גג לד, אפנ אונ פלאנ אפנ ן  בי

ײרס ױענ פונ אױס שנ ײכנ פאפיר בל  אונ ט
עם $זערעם, באנ־ליני ײזנ מ פונ מאכט א ע ע  ד

װאדראטע פוג _ ^הײזקעם דר$ם,  לײםס- ק
טענע לעכ, שני מ, אפ צע ײ  מאכט װעלרעד ט

מ$כ. פרנ

בארג. אפנ ארופשטײג דער
ענ מיר װי טעג, צװײ שוינ ײנ  ז
אנג דער בארג-ארופ. .נעגאנגענ פג  איז ארו

װארנ  שמײלער. אונ שטײלעד אלצ גע
ער פלעגנ אפסמ$ל ײנ  אדויםרײםנ ױכ שט

ם אונדזערע אונטער פונ ם אונ פי  א מי
ײ פלעגנ טראםק  האבנ מיר אראפ. פללענ ז

ש מים קוימ זיכ  אפנ געהאלסנ מאטערני
 פעלדזנ. די פאר געקלאמערט זיכ אונ $דט

ж ש מענ פלעגט מאל אנדער סקו  צו אוי
ײנ פנ א איבער ג ט. טי  שטע- דאם אפגרונ

װענ איז געלע ם אז שםאל, אזוי גע  ע
ט מ פארכאפנ פלעג ע ע װענ אטעמ, ד  מ
 צומאל אראפ-צו. טאנ קוק א פלעגט
ײסנ שטעגעלע דאס זיכ פלעגמ בער  אונ אי

ענ דארפנ פלעגנ מיר שפרינג ר  אי־ אריגע
בארג. אפנ שפי_יג1ארי דער .23 געמ• $פגרו־נט. אנ בער

ענ ?נדלעכ ײנ ענ מיר ז מ קו ע  צום צוג
ט באדעקט איז װ$ס בארג־שפיצ, ײ, מי קילאמעטעד. דרײ פוג הײכ דער אפ שנ

ײנ װעלנ מיר אונ — בארג-ארופ קילאמעטער האלבער אײנ נ^כ צ אפנ ז  שפי
ײט װעג אפנ אבער בארג. ? טוט װאס פעלדז. שטײלער א קימאט שס ע: ־ מ  בי
דנ דערנ צומ אײנער צו זיכ בינ ט אנ ק: א מי רי ב שט §פ- זיכ װעט אײנער אוי



ײ איבעריקע די װעלג רײסנ, מ ם צ אפ הײבנ מיר אײנהאלטנ. קאגענ אי  לאנגז
כ בארג־ארופ. קלעטערג ט אנ סאפ אי קנ אנ הענס די מי שסארצנדי  שטײנ, ארוים

כ כ קלאמער אי מ, אנ זי ב אי ם, די ארופ צי אי $כ פי כ איכ קלאמער דעדנ ײ זי  װ
ע העכער. אונ העכער אלצ אזוי אונ דער, ײנ ײענ כאװײרים פ ר ג  די נאכ. מי

ט ענ הענ ײנ כ רײסנ פים די צעבײלט. ז ײלע אלע זי ײנ אונ שטײנ. פונ אראפ װ  ק
ײנ, װעט װאס ני׳ט. מענ זעט װאנס שטײנערנער רער צו םאפ ס די אױב ז  הענ

שװאכמ װעלג כ װעס שטריק דער $דער װערנ, אפגע ר טראכס איבערײסנ, זי ע עד  י
אר אונדז. פונ שטאדצ גרויסער א איז אט נ עמ ארױם כ רוענ םיר פעלדז. פונ  זי
ט ю אפ ר אונ מינו כ לאזנ פי ר טרעטנ עגדלעכ ארופ. קלעטערנ װידער זי  םי

מ שוינ אײז. אפ ארופ צ פונעמ װײם ני פ־ זיכ בלויז בלײבס עס בארג. שפי או
ײבנ ה ײנ אז שטײל, אזוי איז ארופגאנג רער אבער אייז. איבערנ צו בערנ ג אי

ױט איז אײז ם קומס עס אומעגלעכ. אבםאל סנ טדעפלעכ האקג צו אוי  אייז־ םי
עדנ האקער. ר פאכנ טראט י ט פי קע מי װאלדי מענ שװעריקײםנ. ג  — שװער װערם אטע

ס  איבלס• עם ארנ זיכ דרײט קאפ דער שלײפנ, די אינ קלאפט עם לופם, פעלט ע
אכ מ, נ ט, עטלעכע פאכנ פיר װי דע ר מוזנ טרי כ פי שטעלנ זי ענ. ארנ אפ  אפרו

ײענ םעטער 20 לעצטע די ט, מיר ג ר נ$ר ני פריזענ. פי
שסרענגונג לעצטע אײנ נאכ ענ םיר אונ — $נ ײנ גארג. שפיצ אפנ ז

ט םיר װעלנ קײנםאל ענ האבנ םיר װ$ם בילר, דאם פארגעסנ ני ם דערז ע  פונ
כ צ?ענ כאפט, אויג דאס װיפל אפ װײט, װייט, בארג. שפיצ  האבנ הויכ בערג. זי

ױבנ זיכ ײיקע די אופגעה שטראמענ ברײטע שפיצנ. שנ $פ זײ פרנ זיכ לאזנ אײז־  אר
מנ פונ מיפ ילשעװ, א באמערקנ צו קוימ איז סײכ באם טײכ. א זיכ שלענגלט אונ

װעג איז עם אויס. ער זעם פינטעלע א װי ע- האט זונ רי שטיל. אבםאלױט גע ג
ײנ. באם האלטנ ױכטנ ה$בנ שסראלנ קרופע אירע פארג  שפיצב שנײלקע די באל

שײנ. גאלדעגער אונ ראזעװער א םימ
ט אבער אנג ני ענ האט ל ט פ - בילד• דעט ז$ט פונ האבנ האנאע געקאנ נ  אי

מנ איז גיכנ װארנ באדעקט אלצ אונ ט גע כנ די וואלקנם. פי  ילשוװימ די אונ טיי
ענ ײנ װנדנ. ז אכ בארג פארשו װנדנ פלעגט בארג נ שו װןולקנם. די אינ װערנ פאר

בנ ה$בנ מיר ע אראפנידערנ. אנגעהוי לנ זיכ געדארפט ה$ס פ ז אונ איי  בי
נאכטלעגער. אפ ארט אנ געפיגענ פינצטער

שטײג דער כע אפ ארופ ײט, די אוג קויכעס די אנטװיקלט בערג הוי פלינק
װינט פענ צו געו קו ײצו ײטנ ב ק װערי געפארנ. אונ ש

שע טייזנטער םטנ פראלעטארי - העכםטע די אפ יערלעכ קלעטערנ טורי דג א  ב
שפיצנ.

מ םארגלייכט .1 אופגעבונגענ• עט דע ײנ עפ ענ אלג סז טנ בערג פונ אוי םי
פ ע ײנ עפ ענ אלג ױסז נ א בערגלעכ. פו

בענעם נארװאם דעם פארגלײכט .2 שרי ײעד םיס בארג אפנ ארופשםײג בא  א
שטײג שנ, אפנ לריערנ געםארנ װאסערע בערגלעב אפ ארופ ב הייבט ער װענ םענט  זי

? הויכע אפ אופ רג בע
אלנ אינ אילױםטראציעם פרנ צרנויפ שטעלט .3 רנ שו ענ, אונ ז סונג ם- פונ ציי  איליי

רטע ע פונ אונ פןןסס-קארטלעכ סדי ײדענ ש ״. אלבאפ אנ באשרײברנגענ פאר דג ע ב .
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לערנ־צײט. דער אויסער פלאצ געאגראפישנ אפנ ארבעט
ס כ א ל א מ ע ד א נ מ ו ל א ם ג ר ע נ ב ו נ א ר . к פ ג ר א  געא- אפג מאכט ב

ײכטנ פונ פלאצ גראשישנ ױנסער זאםר ם ^דעל א שנײ( פונ —)ו ל א פונ מ רג ע  25 ג
םעטער п—150 בארג א פוג מאדעל א אונ הײכ די םאנסי о הײכ. די םאבביםעםער 

ױט זײ פארגלײכט הײכ. דער ל
שנ. א פונ םיגורל דאס אװעק שטעלט בארג א פונ מאדעל באפ מעגט

ױ אט ײנ װעט אז ש די ז ט א פונ פארהעלטעני ע רל. צומ בארג קליינ פיגו
רג גרויסע אבער ע אבע רועלנ ג ײנ פיגורל דעמ לעג  אונ Ю—5 אינ ז

עפ העכער מאל 15 עמ םונ ײנ נעמאכס. האט איר װאם בארג, קל

ערד־אויבערפלאכ. רער פוב פארמענ פארשײדענע
ע. א איז עדד דער פונ אויבערפלאכ די ײדענ ש  מרעפט אלצ פונ אפטער פאר

ענ . מ נ ע נ ײ ל פ

לײנ.8 א •гл געמ.

 אופגע- נרױםע קײנ ניטא ם״זײנענ װו• ארטשאפט׳ אזא פלײנ־־־איז א
ערטער♦ אראפגעזעצטע אדער זזויבענע

ענ אײניקע ײנ כטנ פל ם דו ײ פלאכע די אריכ אבער פלאכע. אבםאלױט אוי  פלי
ענ ענ ג ײנ ק ז די ט שטענ ײג ענ איז א אינ אנג זײט. װעלכער־ס׳

ײנלעכ װ ענ גע ײנ ענ די אפ ז ײנ ט פאראנ פל ײנ ני ױסע, ק ע גר בענ עהוי פג  ער- או
װייטנ, בערגלעכ.—טער ענ אעראפלאנ, אנ פונ פונ ײנ ט קיפאם בערגלעכ די ז  קאנטיק• ני

ײבנ ערטער העכערע די אז אבער, מרעפט עס מע־ 200 העכער אופ זיכ ה
 די אונ בערג, הײסנ ערטער אזעלכע אױבערפלאכ. ארוםיקער דער פרנ ׳טער

ט עגנ הײכ. די קילאמעטער עטלעכע פונ אויכ בערג טרעפנ עם בארגיקע. א —ג
ײבנ געװײנלעכ, כ ה ס אופ זי ײנ ני ס אונ בארג א  פיל פיל, נאר צװײ, ני

ײבנ װאלקנם די פונ העכער בארג. א נןנכ בארג א גײט עס .בערג•  זיכ זײ ה
ע די הייכ. דער אינ אום ב צנ הוי שפי ענ בארג־ ײנ ט באדעקט ז קנ מי ײבי שנײ. א
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׳/

בערג. .25 געמ.

 אומגעגנם דער אינ ערד די אױסגענוצט װערט װיאזוי
שול. אונדזער פוב

ט שול אונדזער  ארר- דער פונ םײל גרעסטער רער קאלװירט. א אינ זיכ געפינ
שע זיכ שפרײטנ ארום אונ ארומ באארבעס. איז ערד מיקער רטי װי  פעלדער, קאל

עד, סגענוצט אבער װערט ערר טײל א סעדער. גערטנ כ אוי טו- דער אינ אוי א  נ
ײצ־לאנקעפ די אונ נאדל-װאלד קאלאסאלער דער איז ד$ס פארמ. רעלער  פארפל

עמ טײכ. ברעגנ די בא  די פונ האלצ, קאלװירטניקעם אונדזערע האקנ װאלר אינ
ענ לאנקעם מ ע איז הײ. פיל אדאפ זײ נ אכ פאראנ ם׳  ביז איז װאס זומפ, א נ

צנ צײט לעצטער דער אנ ט איגג צט ני ענו ױסג ט געװארנ. א ענ האט לאנג ני פ מ ע  ד
פפ שט זו םגעפאר ענ דן* ה$ט םע אונ אוי עפונ טנ ג אר טארפ. גו ענ װעט איבעראי  פ

ײבנ ד$רט ה דז ארומ איז ערד פיל זײער טארפ. ארויסבאקומענ אנ םענ אונ  פארגו
ע מיט ײדענ ש ס: פאר ײדע ב ע ט ג ט אונ הײזער אונדזערע מי שע פי ױרטי  שיי־ קאלו

שמאלנ. שטאלנ, שפײכלערם, ערנ, פי-
ס קאלוױרט פו־נעט װײט גיט שער דער זיכ געפיג עד אונ זאװאד מעכאני  ד

שעװ, ענ су וװ אדבעטער־יי ױנ רק גרױסעד א ארבעטער. טויזגט אבט װ  ערד־באצי
םלעכ קימאט פארנרמענ איז שלי ס ט אוי ענ דא געבײדעם. םי ײנ א ז ט פ ני י  נ

ט פעלדער קײנ  ж פאראנ ילשעװ לעבנ אבער איז דערפאר גערטנער. קײנ ני
ענ הגיזער די ארומ אונ פארק ײנ בײמער. פארפלאגצט ז
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ס ק ני נ אונדז בא איז ערר װײני ט דער אי עגנ מג מענ או עגג או־נסער פארנו  װ
טנ מי ט ק^לװירט אינ ײ ענ גאםנ עסלעכע אונ גאם ברײטע א דורכ ג ײנ  פאדאנ ז

עמ שעװ. אינ ט שנור, א װי גלײכ, ארבעטער־ײ כ צי דז צו זי  אםפאלטיר־ דער אונ
אכנ דרײ ש$סײ. םער קנ שלי ײני טנ אונדז פאר ט אונ זאװאד מי  שכײנעס־ די מי

קע ם דערפער. די ײענ ק^לװידס פונעמ װײט ני עם צװײ דורכ ג ליני באנ־ ײזנ  אנ ;א
ײג װ באנ־צ ײזנ מ פארײניקט א ע טנ אײזנבאנ־װעג ד זאװאד. מי

ג. נ בו ע ג פ שרײבס או אזוי מינדלעכ, בא  ערד- די אויםגענוצט װערס עם װי
ס דער אינ אויבערפלאכ מגעגנ ײער פרנ או שול. א

פאדשײדב. אויסגעבוצט װערט ערד־אויבערפלאכ די
ײנע רקנ א װאנדלט אונ באארבעט רוערנ ערד-באצי  גערסנער פעלדער, אינ פאר

ענוצס װערנ אנדערע םעדער. אונ ױסג שאפט רער פאר א װירט  נא- זײער אינ לאנד
של, ׳פ$רמ טורעלער  װערנ װאם ערד־באצירקנ, די לאנקעס. די װעלדער, די לעמא

צט ענו סג װירטשאפט, דער פאר אוי ײסנ לאנד ע ה כ ע ל ט פ א ש מ ר י װ ד נ א ־ ל י  ג
. ר ע שאפטלעכע ט װירט ע: פאראנ זי״ינענ גיטער לאנר ײדענ ש אר  לאנקעם, פעלדער, פ

אנדערע. אונ װעלדער
קעד א די ײטנ מענ איז ערד טײל באד ם אונטער פארנו ײדע יהײזער פונ —געב

פלײנ. х אפ אויםגענוצט עיר־אײ»»רטלאכ רי װעוס װלאזוי .26 געפ



בערג. אם אויסגענרצט אויבערפלאכ—ערו רי װעדט תלאזוי .27 געט.

װ$דנ, קנ, זא שע פאברי ײדענע אונ סקלאדנ סטאנציעם, עלעקטרי ש אגדערע פאר
געבײדעס.

ט אונ ק ני ױיני דלעכ, װערט, ערד ו װעגנ די פאר באנוצט ענ  גאםנ, — פארקעד־
ײענ שליאכנ, װעגנ. אונ שאס באנ־ ײזנ א
ט װערם ערד-אױבערפלאכ די צ עני סג שײדנ אוי באר־ אפ ארנ פלײנענ אפ פאר

ערטער. גיקע
עמענ פלײנ א אפ ײכנ די ארומ אקער־פעלדער. די עדד שעסעכם גרריסע פארנ  ט

ײנענ שפרײט ז קנ באמ גערטנער. אױםגע דערי קטע ארנ לאנקעם — ברעג ני םפי  פארזו
צנ די ערד־באצירקנ. ענ בערגלעכ די פונ שפי ײנ מענ ז ט פארנו ט ןןדער װאלר מי  מי

מ די פאשע-פלעצער. װוי ש ענ ײ פינ ע ײכנ. די ארומ מערםטנטײל זיכ ג  פלײנ אםנ ט
ענ ײנ ע; ױעגנ די ז ר רן רינג איז זײ אפ ג פראכטנ. פירנ צו ג

טאלנ די אינ באצירק קלײגעפ א אקער־פעלרער פארנעמענ בערג די אינ
שנ בערג. די צווי

ענ בארג־אפהאנגענ רי ײנ ם באדעקמ ז א איז װאלד קײנ װעלדער. מי ט  בלויז ני
ענ בארג-אפהאנגענ די וװ ד$רט, ײנ ײלע ז  אראפ־צו. רוערטיקאל זיכ צלענ אונ שט

ענ לאנקעס די עפיג כ זיכ ג װ בערג, די אפ הוי קנ עס ו די כ ענ װעלדער. די זי
צנ די שפי ענ באדג־ ט באדעקס זיינ אייז. אינ שנײ מי



בערג. די צוױשנ סזןל אינעם ליגנ ײשוװימ רי
;אפחאנגענ אפלײגיקע די אפ געשלעגגלטע םענ םאכט בערג די אפ װעגנ די

אגשמרעגגענ. שטארק זיכ םענ דאדפ בערג די אינ פראכטנ פירנ צו אכ•

ט געניטונגענ. כ א ר מ א ל נ ק ט י ו נ ל ש י פ א ר ג א פ א : ם נ א ל  פ
л ע אדער הויכע אפ —ערםער װעלכע אפ ק ערי ד עג—ני ײנ ױנ ז װ ע קעס ^ננ ? לאנ
ענ ערטער װעלכע אפ .2 ײג װיזנ ז ? אנגע מפנ זו
קנס יךשעװ װעלכנ בא .3 ענ טרי ? א אױם מ מפ זו
װ .4 ענ ו ײנ ס ז שע-פלעצער די באצײכנ ז )װיהאגעם( פא
קע אדער הויכע אפ —באצירקנ װעלכע אפ .5 דערי ענ — ני עפינ װעלדער? זיכ ג
п ריכטונג װ$סער אינ .6 у гя ע ד$רפ ץ קן סן ט װי עפינ װאלה דער זיכ ג  בלעטער־

שטעד דער — ריכטונג װ$סער אי־נ םי נ אונ גע װאלד דער —ריכטונג װאםער אי ? נאדל-
л א פלאנ אפנ זיכ געפיגט װו ? סנ ר ן ג
ק ,8 די צנ כ באנו טנ זי לד, טי ס בי אקער-פעלדער, פלאנ אפנ געפיג



ли אונ װאסערב אונטערערדישע 
אויבערפלאכ־װאסערנ.

װאסער. אונטערערדיש
רעגנט• עם װענ גארטנ, אפנ םאד, אינ הויפ, אפנ פאר קומט װאם קוק, א גיס
קענע רי ײנ שנעל זאפט ערד םרו שטע די א װערט זי אונ רעגנ טראפנם ער

נאם.
םרעגנ׳, ״ם׳ארא שטארקער. אונ שטארקער אלצ װערט רעגנ דער ק שלא

אגנ שנ דעמלט ז ט ענ ײ אונ פ ער די אינ באהאלטנ זיכ לױפנ ז טערנ הײז דאכ. אונ
נ דער ג ע ט הערט ו פ ני םנ, צו או װי גי װא־ שטראמעלעכ עמער״. אנ פונ ,

פנ םער בערנ לוי בערנ הויפ, אי כ גיםנ שטראמעלעכ די סאד. אי נ צרנויפ זי  אי
שקעלעכ די ריסשקעלעכ. םנ ריט כ גי פ זי לרנ זײ אונ צונוי שע בי  שטרא־ שטורםי

ײ מענ, בערנ פליסנ ז שנ װעג, אי װי ײטנ די צ טנ. פונ ב ר גן
כ הן*ט עם אופגעהערט. רעגנ דער ה$ט אט נ$ר װיזנ זי ש- די זונ. די בא ריט

כ ה$בנ װאס שטראמענ, אונ קעלעכ שאפנ זי ײסנ גע ענ רעגנ, ב ײג  ביסלעכװײז ז
אפט איז וראםער טײל א אונ אר^פגערונענ. ײנגעז  איז וװ דר׳ערר. אינ געװארנ א

? עס מענ עקו אהינג
ט, דעם זיכ דערמ$נט מענ  פונ ליימעד אפנ געמאכט הןאס איר װאס עקםפערי

שאפט, סנ ױאזוי מאכנ, צו קל$ר אפ נאטורװי ט װאםער דאס ו  דורכ דורכ דרינג
? איר האט װאם לײמ. אונ זאמד ענ עז ג

אמד דורכ  דאס איז לײמ דורכ דורכגעדרונגענ. שנעל װאסער דאס איז ז
ט װאסעד ענ ני רכגעדרונג בנ איז אונ דו  גע־ האט איר לײמ־שיכט. אפג געבלי
ם: אג מד ז א װאסער-אומדורכלאזיק״. איז ״לײמ װאסער-דורכלאזיק״, איז ,ז

כ קומט אזוי אט ס די ערד. דער אפ פ$ר אוי שקעלעכ אונ רעגנ־טראפנ  ריט
כ זאפנ זאמד. דורכנ באדנ, פוכקנ דורכנ מיפער אונ טיפער אלצ דורכ זי

שיכט א צו װאסער דאס קומט אמ אבער שטײנ. הארטנ א צו אדער לײמ-
רכדרינגענ מ רורכ דו קער דער ניט. װאסער דאס קאנ אי - איז שיכט דאזי א  װ

כ הײבט װאסער דאם םער־אומדורכלאזיק•  בילרעט עם אנזאמלענ. אנ דא זי
װאסער. אונטערערדיש זיכ
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קװאלנ.
ם $ ד שע ' ט װאסער אונטערעררי װעג כ בא  װאםער-אומדורכל$*זיקנ דעמ איבער זי

כ טרעפט שיכט. ױ, א װעג אפנ זי װ טייכ, ברעג א אדעד ד שיכט דאזיקער דער ו
םנ, ארױס גײט רוי סנ װאסער דאם אנ זיכ הײבט אינד סגי בער- רער אפ ארוי אוי ערד-

פלאכ.
כ בילךעט אזרי אט קװאל, א זי

: ג נ ־ בו ע פג װאלנ די באטראכס או  אינ ק
ײער אומגעגנט. א

אונ־ פונ שלאגט ד$רפ ארומ רוי אינעמ
אכט אונ טן»ג קװאל. א שטײנ גרױםנ א טער  נ

שט עמ רוי שקעלע, א קװאל פונ  לויפט װן*ס ריט
ױ אינ אראפ ט דארט אונ ר ס כ עם גי  אריינ זי
טײכל. אינעמ

 רײנ, איז קװאל פרנעמ װאםער דאס
ײנ די אז קאלט, אזוי אונ ח־רכזיכטיק ענ צ  טו

ײ, עם. טרינקט מע װענ מ
עמ גרונט דער  זאמ־ א איז קװאל פונ

צנ װאסער אונטערנ אונ דיקער, אנ ל  גלאטע ג
ע ײנ שטײנדלעכ. ש

 זיכ —פויגלענ פללענ צו קרמענ קװאל צרמ
אינזעקטנ. כאפנ אונ $נטרינקענ

 שפילג צו ליב קינדער האבנ טעג הײסע אינ
ײנ אינ קוקנ צו אונ קװאל באמ זיכ  דורכ־ ז

ױ איז דא װאסער. זיכטיק ט אז קיל. אונ גו
בנ קװאלנ די ט גי ײ טרינק-װאסער. רײנ גו קן ז א לנ ט ט אנ פי װאסער מי

שלקעם די טײכנ, די אדנ בײםנ אמאל פאסירט עם אזערעס. אונ סאז אז זיכ, ב
א אינ טרעפט מע א- דעמ אינ קאלט. באזונדערם איז װאסער דאם װו ארט, אז ד

קנ קװאל. א גררנט אפנ שלאגט ארט זי

ג. נ טו י נ ע ס ג שנ אפנ נעפינ שעװ װאםער בא קװאל. א פלאנ טאפאגראפי  ײ
ס כ? ער נעפינ זי

ברינעמער.
עמ אינ ײנ ט איז דארפ א א ענ ני װ ע ײנ ג ט איז דעריבער קװאל, ק װענ ני  גע

ױםגראבנ באשלאםנ מענ האט טרינק-ױאסער. גוט קײנ ברונעמ. א א
מענ זיכ ה§ט מע ענו  זיכ האט לאפעטעם די אונטער פונ ארבעט. דער פאר ג

אנ שאט א עט ה רײנער ג מ א ראבנ האט מע ז עג צנ א ג אנ ב דער בא טאג. ג  גדו
װאקסנ איז ױםגע צע א א אנ טא. אלצ נ^כ איז װאםער קײנ אונ זאמד, קופע ג ני
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ענ מענ האט מ ענו שענ ג רכ ס :בו א װ עמ פולע די איז . אפד אינ — גראבנ פונ  װעלנ ז
ט װאסער קײנ מיר געפינענ״. ני

ר אפ ע ד װי - ג ג ר ג ן  אי־ אם זעלבע דאם ניט^. איז װאםער קײנ אונ זאמד, פ
ענ גראבנ, אופהערנ געװאלט שוינ ד.§מ מע בזנרמ^רגנ. עד א האט פלוצעמ װ יונג

פנ האט װאס באכער, א בנ א ר עג  ג
ב, דער פונ גרונט מענ גרו ענו  ג

דער :שרײענ א איז זאמד ,
 האט װאםער״. פאראנ נאסער,

דער זיכ מענ ענ װי מ ענו לע־ ג
איז ארבעט. דער פ$ר בעדיק  ס׳

 װי צײט, שא קײנ אריבער ניט
ענ גררב דער פונ ה$ס מע מ ענו  ג

ט װארפי  לײמ נאר זאמד, קײנ ני
כ האט גרונט אפ: װיזנ זי  װאםער בא

 געשרײ א האט —״שטײט,
עגוג — ברעאז־יר, דער געטאנ  ג

כ האבנ מיר גראבנ, צו ױנ זי  ש
װאםער׳. ביזנ דערגראבנ

ברו־ דער איז מארגנ אפ
מ ברינעמ• א .29 געמ. ע העלפט ביז געװארנ פול נ

װאםער. רײנעמ מיט

װ דארטנ, ענ ו ײנ א ס׳ו ט שע דאם אונ קװאלנ קײנ ני װטערערדי  קומס װאמער א
ט שנ די פוזנ דארטנ אויבערפלאכ, דער אפ אררים ני ס ענ ױםבאקופענ אלײנ פ  אר

ענ ברינעםער, גר$*בט מע װאםער. אנ װ מ דערגרײכט מע ביז  װאםער-אומדורכ־ דע
כ זאפלט עם װעלכנ אפ שיכט, ל^זיקנ שע דאם אנ זי  אמ$ל װאסער. אונטערערדי

ענ ברינעטער די אז טרעפט, ײנ ענ זעס קוק, א גיט מע — טיפע זײער ז  אפילע מ
גיט. װאסער דאס

פרילעג־שטראמענ רעגנ־אוב די טוענ װאם
שקעס די אז שוינ, װײסט איר כ ה$בנ װאס שטראמענ, אונ ריט  געבילדע-; זי

ײסנ ענ רעגנ, ב ײנ ױיז ז סלעכו  דער הױפ, דער ארײנ. טײכ אינ אראפגעפלאםנ בי
כ האבנ װעג דער ג$*רטנ, דעד סאד, װאסער. פונעמ באפרײט זי

ארנ איז װאס קוק, א אבער גיט װ ע ט ג ד: דער פונ אויבערפלאכ דער פי ר ע
צנ איז זי אנ רכגעגראבנ אינג װארנ דו שטראמענ. די פונ גע  פוכקער דער רעגנ־

ענ זאמד דער אונ ב$דנ בנ זיינ װעקגעטרי װארנ א פונג דער אינ גע  ני־ אפנ פארטי
קנ ענ עם וװ דארט, אונ הויפ. פונ כײל דערי ײנ רכגעלאפנ ז שטראמענ, די דו  רעגנ־

כ האבנ ט זי םטנ װ$לט עמעצער װי פונקט שטײנער, אנטבלויז מי ט או  אױםגעלײג
ט ע די זײ מי װעלעכ. צעגראבענ ענ גארטנ אפנ רינ ײנ צנ ז אנ  אראפגעשװענקש אינג

װארנ טלעכע גע ײטפ ע װענקט איז אלצ פונ פער אבעד ב ש נ צע ד װן ע וױןג דער ג
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ט באזונרערס האט דארט בערגל. אפנ װע שע עבו שםראט. דער ג  *יצט אונ רעגנ-
םגעבילרעט װעג אפנ זיכ מאט ב: םיפע א אוי רו טנ ג ט מענ ק$נ װעג מי דורכפארנ. ני

ענ עם װאם קוק, א נאר גיט לינג-צײם טו ע־ פרנ שטראמענ די פרי אנג צעג
ײ. נעמ שע שנ שקעם שטורםי אגנ טײכלעכ אונ ריט ײטנ אלע פונ י טײכ. צומ ז

ײכ דער ײט ס ע פונ ארויס ג ײנ סער א אפ זײ פארפלײצט אונ ברעגנ ז שטרע- גרוי
װענקט עם האט ד§ קע. ש מ צע ע װעקגעטראגנ עס האט דארט װעג, ד  פלויס, א א

בנ אטד אנגעטרי ער. אונ פעלדער די אפ שלאמ אונ ז ט גערטנ  איבערצוצײלנ ני
פרילינג-װאםער. ד$ס אנ טוט עס װאס צן*רעם, אל?ג

לדנ עס וױ צו, זיכ קוקט л אופגעבונגענ, ם זיכ בי אכ ריטשקעם אוי  א נ
ענ װאסערע קוק, х גיט װעג. אפנ סאד, אינ הױפ, אפנ רעגנ }רויסנ רונג ע ד  עס ענ
קע די געמאבט האבנ ענ צי װעג. זײער אפ ריטשקעס דאזי ײנ ט ס׳ז  םארגעקומענ ני
ענ קײנ טעדונג ש פנ פעלד, אפנ ג$רסנ, אפנ װעג, אפנ צע  די האבנ צי טײכ? ברעג א

ע בענ רי ס ע מדנ אנג א ט ז т ? גערטנער די לאנקעם, די פעלדער, די געפאטערט ני
ג .2 י מגעגנט אײער אינ או  א ער איז צי אימ. באקוקט רוי, א פאראנ איז או

פער? עמ פליכט צי טי שקע? א רוי אינ ט װערט צי ריט אכ רוי דער גרעסער ני  א נ
עגנ לינג-צײט אדער ד שטערט צי ? פרי ס צע  פעלד? דאס $דער װעג דעמ ררי דער ני

ט טראגט צי עמ װאסער דאט ארױם ני  שלאמ? אדער זאםד ארײנ טײכ איג רױ פונ
א צי ט ^ני װאקסנ איז װאם רוי, קײנ אי ט בא ט װעלכער װאלד? מי ר ע װ ױ  צע- מער ר

װענקט _ פונעם ש ר ע ס א ד1װ ע װאקסענער ד ? ניט־באװאקסענער דער אד?ד בא

к הײ
ע ררי. גרויםנ א אינ ארײנ גײט ײנ ײלע ז ט שט דער אינ זיכ הײבנ װענ

כ זעט פאסיקל שמ$»ל א װי הײכ. ריטשקע. א ררישט גררנט אפנ הימל. דער זי
ט ײ שטנ זײנ ביז אדער ררי אנהײב ביזנ דורכ זיכ ג ױבער ער איז ד$ ראנד. א

סמ עם װאס קײמ סיפ. זײער ניט מ איג פלי אײניקע אינ ריטשקעלע. קלײנ א אי
שקעלע קלײנ אזא אפילע איז רױענ ניכא. אויכ דיט

 הץבנ װאמער ששראמענ רעגנ. שטארקער א געײאנ גאס א האט אט נאר
ײסנ אלע פונ געטאנ ל«ז א זיכ נ ז ט ארײנ. רױ אי  זיכ טראגס גערױש א מי

בערנ ע שמוציקע, דאס רוי אי טנ ע אנ אפ זיכ שלאגט עם װאסער, מו ײנ ברעגנ; ז
װעק זײ טראגט אונ ערד שטיקער אר$פ רײםט עם בערנ א די אראפ. רוי אי

װענקענ װאטער שטדאמזגנ ש מ צע ע שטנ ד בער  גד$ב: אונ רוי פונעמ ראנד אוי
ס ױ ײנ אפ גריבער א לדנ עס דעק. ז כ בי קע ני_יע אוים זי ײטי  זײ רויענ. קלײנע ז

ײטנ, אלע אינ קריכנ ײדנ זײ ז טערנ זײ פעלדער, דורכ שנ עענ כ דערנ  די צו זי
מ, װוי ש קענ ײ װענ ש  די אונטער אונטער זיכ גראבג װעגנ, פארניכטנ גאםנ, צע

הײזער.
ענ די ענ רוי אדנ פיל ברענג עד ש  עס װו ערטער, די אינ לאנדװירטשאפט. ד
ט װאקםט װע, גו ענ די װאקסנ אופגעאקערט, איז ערד די וװ סו  שנעל באזונדערס רוי

ײ אונ ײכנ ז שטאבנ. קאלאסאלע דערגר שסײגער, מאס ױ כארקאװ לעבג א  אינ א
פ ער אױםגעװאקםנ יאר 15 פונ פארלוי ײנ לענג. די מעטעד 230 ביז רוי א א
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רוי א ■зо עמ

ױענ די מימ טנ דארפ מע קעמפנ■ מענ מוז ר  באזונדערם װעלדער, די אפהי
שטנ באמ בער : פונעמ ראנד אוי י ו קנ בײמער די ד ט באדנ דעמ פארפעסטי ײ- מי  ז
װ װאדצלזגנ. ערע םגעהאקט, איז װאלד דעד ו  איבעראנײם אימ מענ דארפ אוי

פלאנצנ.

ג. נ טו י נ ע שנ אםנ געפיגם ג ענ עם ילשעװ װעלכנ בא פלאנ, טאפאגראפי ײנ  ז
רױענ. פאראנ

ריטשקע. א
װאנאװקע, דאדפ לעבנ ט אי  קלײנ א פאראנ איז שול, דער פונ װײט ני

א, עס רופט מע ריטשקעלע. צ עלי יאדלע־װאלד. א דורכ פליםט עם װייל י
מ אפ ע ײנ מעד א א ע פונ לי ט לערערנ די האס געאגראפי שי_ אירע געפרעג

װהינ לער:  האבנ קינדער די םאפ?״ איר איז וװ ריטשקע, אונדזער פליםט ״ו
מענ ײדנ גענו ש אגנ, זיפ פאר מענ זיכ ארױסז ענו האט אמפערנ. ג  ארויםגע־ זיכ ס׳

ױזנ, ק װי האט קײנער אז ו ם געהערי ט ני עקענ ע די ג ענ ײג ענ האט ריטשקע. א  מ
ע אנ מאכנ באשלאםנ ענ מענ ה$ט מארגנ אפ טײכל. צומ עקסקורסי מ ענו טג  פא־ מי

 ריטשקע. דער צו אװעק איז מע אונ קאמפאם א אונ בלײערס פיר,
 ריטש־ דאס האט שלענגעלע רינ א װי ריטשקע, רער פונ אױספלום דער
שטראמט קעלע בערנ גע װאלד. אי

ר װעט װער קינדער, אנו, — ענ, ערשטער דע עפינ ענ ג װאנ  פללםט עם פונ
ס דיטשקע. די ארוי
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כ האבנ אלע אנ לאז א זי עט א װאלד-לאנקע. דער צו ג װענ איז ד  פייכמ, גע
שעט האט פים רי אונטער װאםער. געקװאט
כ — ענ, האב אי עפונ ע האט —קװאל דער איז אט ג ט. םאני אג עז ג

 האט גרוב דער פונ דעק אםנ גרוב. דער צו געטאנ װארפ א זיכ האבנ אלע
שלאגנ ערד דעד פונ װאםער. שטראמעלע א גע

שקע דער פרנ אויםפלום דער איז דאס — עליצא, ריט רנ די האט —י  לערע
ס מאלט —געזאגט. ױקע דאס אוי $דט. דא

אנ קוק א האבנ מיר ריטשקע. רער פונ שטראמ ״מיטנ אראפ ט ?  אפנ ג
כטונג װאםער אינ קאמפאס, ר אונ ריטשקע, די פליםט עס רי ענ מי ײנ  אװעק ז

פ א ר נ א ט י מ. מ א ר ט שקע די איז פר?ער ש אכ מיזרעכ-צר, געפל$סנ דיט  האט דערנ
כ זי װײז דארעט. צו פארקערעװעט זי שקע י1 םלעגט ערםער  װערנ פארפאלנ ריט

כטע די אינ ערנ בא קאמפאס אפנ קוקנ פלעגנ קינדער די קוסטעם. געדי  קער י
ײערע אפ פארצײכענענ פלעגנ אונ לנ ז ע פ ע עדנ ג ײג גרעםערנ י סב  דער פונ אוי

ריטשקע.
ענ אט ײנ ר ז עמ ארױם מי כ אונ װאלד פונ בג זי פגעהוי  פונ־ בערגל. א אפ או

ענ, שסרעקע גרויםער א אפ זיכ האט דאנעג עז שקע די װי ג כ האט ריט - זי ע  ג
לאנקע. דער איבער שלענגלט
ט הן*בנ מיר ײכנ ענ די אנגעצ בי ס  האט לערערנ די ריטשקע. דער פונ אוי
ט: אג עז ט טייכ, א אדער ריטשקע א פליםט עם וװ פארטיפונג, די ג פ ײ  ה

טײכ־בעט.
ענ קינדער די ריטשקע. דער פונ או־בעט די ײנ ײלעכ ז  אראפגעלאננ פר

שקע. דער צו צוגעלאפנ אונ בערגל פוגעמ ע ריט װארפנ האט מ ײנגע  איר אינ אר
עטאנ, קוק א אונ צװײגל א װי ג

װמענ איז דאס שו װעקגע טנ א  שטראמ. מי
ױט אװעק איז םע כטונג דער ל  פונ רי

ריטשקע. דער פאזע שטראמ
כ האבנ קינדער די דערוװםמ, זי

ענ איז עם װי מ ענו מעג צו אנג שטי  בא
טנ עמ שטראמ לוי מ טײכל פונ  דע

ב ברעג. לינקנ אונ רעכטנ מע אוי
טנ זיכ שטעלט עמ מי דער אינ פאנ

םונ װעט שטראמ, פונעמ ריננטונג
ײנ רעכטם עי ז ר ל ע ט כ ע  אונ ברעג, ר

ר. דער — לינקס פונ ע ק נ לי
 קוימ ריטשקע, די פליסט שטיל

ש איר הערנ צו שטײנדעלעכ. די אפ גערױ
ק: איז װאםער איר כטי רכזי  באש$טנ גרונט, זאםדיקער דער זיכ זעט עס דו

קע מיט ײנינ דלעכ גלאטע קל ײנ ײנדלעכ״. — שט שט רוגד ,
 אפנ איבער רוקט װאםער דאם װי זיכ, זעט שנעלער, איז שטראמ דער וװ

שקע דער פונ גרונט ײנדעלעפ. קלײנע אונ זעמדעלעה די ריט שט

 פונ ברעג לינקער אונ רעכטער דער .31 געמ.
ריטשקע•
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פ. צעשװענקט. װערט ברעג דער װי .32 ג;

ײנ, גרויסער א אדער בערגל א װעג אפנ זיכ טרעפט מ גײט —שס  די אי
ײט, י?גנער אינ אפ װענדט אונ ארומ יריטשקע ײנ. גרינגער איז עם וװ ז רכצוג דו
עדער אפ ט ריטשקע. דער פונ ארבעט די זעג צו איז קער־פונקט י  קראפט מי
ײנ אינ שטראמ דער ן$פ זיכ ■של$גט װענקט — ברעג, א ש  אונ $פ ברעכט אים, צע
צע אװעק יטראגט אנ ט װערנ עם אז אזוי ערד, שטיקער ג ױז  װארצלענ די אנטבל

(.32 )געמ. בײמער. די פונ
קנ באמ אונ  װערט דארטנ שטילער, א שמראמ דער איז ברעג אגטקעגנדי

ײגם שקע די װאס זאמד, דער ^פגעל װענקט. האם ריט ש דורכגע
ם יןגר-אײנ אוי אד- שקע די אזוי אט צעשװענקש י ײנ ריט ט ברעג, א מ  אפ לי

אמד װײטנ. באם ז ם זיכ בילדעט עס צ (.33 )געמ. טאל א אוי
עט, — ר, ז ע ני טנ קי מי , אג איז דאם ערד. איז ריטשקע אינ ל ז ד נ י  האט —א

ט. לערערנ די אג עז (.34 )געמ. ג
ט רא, אט אונ — ײנ װײט ברעג פונ טײל א גײט קוק, א גי נ אר — װאסער אי

האלב־אינדזל. א איז דאס
 טײכל דאס אז געוװסס, האבנ קינדער די רייטשקע. דער פונ לעפצונג די
שלאסנ טאקע מענ האט אוזינצו אקא. טײכ אינ אריינ פאלט יעליצא  א גײנ. בא

אײנגעמירט. ביםל א זיכ האט מע אונ דררכגעגאנגענ שוינ מענ איז ביםל דעכמ
שע, — שקא כנ קינדער, ני צא זעט, קומענ. מיר װעלנ אינגי עלי  פיל שוינ איז י

געװארנ• ברײטער
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ױיטשקע. רער פונ טאל דער зз געט.

װ$רנ זי איז פארװאם — ? גע עד ט ײ ר ב
שריענ, װאװע האט — װײם, איכ — ל — אריסגע ענ, האב אי עז  שמרע- װי ג
ײנ רינענ װאסעד מעלעכ עמ אר שקע אינ ברעג פונ ארי_ינ. ריט

ײנ קװאלנ די פליםנ דאם ריכטיק, — צא אינ אר עלי ײ אוג י  אי זי פילנ ז
װאםער. מים מעד אונ מער אלצ

האלנ־אינרזל. א אונ אינרזל אנ .34 געױ.
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ריטשקע. דע־ פונ ?ענצונג רי .35 געפ.

װײטנ צ к ה$ט פונ אנ גלאנ עט עמ אויבערפלאכ די ג עליצא אקא• טײכ פונ  י
װאדנ איז  ביסל א נאכ לאנגזאמער. פיל — אירער שטראמ דער בו־ײמער, סאכ א גע

עליצא אונ —װײטער אסנ זיכ ה$ט י עג ײנג ר אקא. איג א
ט: ריטשקע. דער פונ לעפצונג הײםמ ארט דאס אט — ע  די װי דארט, ז

שקע ענ ארײנ, פאלמ ריס ײנ ענ פאראנ ז ײבונג טר םנ אונ ;אנ מי ײכ אינ אמד־ א איז ט  ז
ל. דז םגעבילדעט זיכ ה$ט ער אינ ױ  ױיטשקע די װאם שלאמ, אונ זאמד פונעמ א

ײכ אינ געבראכט ה$ט ארײנ. ט

. נ ע ג נ בו ע ג פ ע עקסקורסיע אנ םאכט או  ארנ סײכל( א )אדער ריטשקע א פאז
קג לױט אױס זי פארשט : פאלגנדי אנ ל פ
ט .1 ריטשקע. דער פונ אױםפלום דעמ געפינ
ױמנ באשטימט .2 ריטשקע. די פליסט עם ריבטונג װאסער אינ קאמפאס, ל
ײט װאםער םונ איז יא, אריב בײטײכלעכ. ״זי ד.אט צי באקוקש, .3  ןיי פאלנ ז
ארײנ.
ט, .4 שקע די ערטער װעלכע אינ געפינ שמערט ריט װעל־ אינ אונ ברעג, דעמ צע

ט זי בע ײג ה אפ ל ט א ז
ק, גיט .5 ענ צי א״קו ײנ האלב-איגדזלענ. אינדזלענ, פאראנ ז
ױסט .6 ײנ פאלט וװהינ זיכ, דערו ריטשקע. די אד
שקע די אויס מאלס .7 ס איד איז וװ אונםער, שרײבט אונ ריט  איר אונ אױספלו

װ אנ, שרײבש שטר$מ. פונעמ ריכטונג די װײזערל א מיט אנ װײזט לעפצונג.  איו ו
ברעג. לינקער דער איז וװ אונ רעכטער רער
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שנ )לויטנ געניטונגענ. אפי $גו $פ אלאנ(. ם
-г. נ ע א י ס ר ו ק ם ק נ ע פ כ א ײ א ט י א ל ט ע װ סט .1 .ם װי כ דער טנ זי  לוי

עד, א םײכ דער פליםט עס ריכטונג װאסעד אינ ױייז װעטלאי  ברעג ורעלכנ אפ .2 ? ם
װקע? דארפ דאם זיכ געפ־נט עס לינקנ( אדער רעכטנ )אפנ  ברענ װעלכער .3 בוגרא

עמ ר — װעלכער אונ שטײלער א איז טײכ פונ ע ק ײגי פל א ^  ברעג װעלכנ אפ .4 ? א
ענ עס פינ ע רעס? אונ זומפנ זיכ ג ע  אפגעלאגזירט טײכ דעד האט $רט װעלכנ אינ אז

? מד א ענ עם ערטער װעלכע אינ .5 ז ײנ קנ פאראנ טײכ איבערנ ז  באדינג- דעמ )זע ברי
װעמ איז עס ארט װעלכנ אינ .6 צײכנ(? ײנ באק מ ארבערצוג ע  Я) צוםוס טײכ ד

פ ע עמ ברעגג די אם פלארע די זיכ ענדערט װי л ? באדינג-צײכנ( ד ײכ פונ װעס- ט  ם
מ )זע לאיא ע ? באדינג-צײכנ( ד

Ц. נ ע א י ם ר ו ק ם ק ג ע פ כ א ײ . ט א י א נ ר א ש ט .1 ט  אויספלרם דעם געפינ
א. טײכ פרנעמ שארנאי . ט ענ נ אנ װ ס? ער פליםט פונ  פאר װאס באשטימט, .3 ארוי

ם אנ מגעגנ מ אויסםלוס באמ איז עס או ע ײכ פונ א? ט אי ארנ ש נ .4 ט  ריכ- װאםער אי
א? טײכ דער פליסט סונג שארנאי ט ,5 ט ײכ. ברעג רעכטנ דעמ געפינ ט פ״ ע  גע־ פונ
ט מ פינ ע קנ ד ל .6 ברעג. לינ פ ײכנ װי ײט ײכ דער ה$ט ב א? ט אי ארנ ש  װעל- פונ л ט
ײ פאלנ זײט בעד עמ בײטײכנ די פונ אײנער הײסס װי .8 ? ארײנ ז  טשאר- טגיכ פונ

? א אי ענ נ אנ װ ױם? עד םליסט פונ אר

טײכ. גרויסער א
םע די רוי ײכנ ג ענ די אפ ט ײנ ײבנ פל ריטשקעס. קלײגע פונ אנ אפמ זיכ ה

םנ ריטשקעם ךי פ זיכ גי לדנ אונ צונוי כנ רי טײכנ. אונ סײכלעכ בי כליכנ מיי

 מײכנ גרעםטע די פו: אײנער — װאלגע רי ריטשקעלע קלײב א אלס או־ויס פליסט זומפ א פונ .36 געפ.
שפאנענ. לײהט איט קאנ מע אז אויספלוס, באמ קלײנ אזוי איז ער פארבאנר. אונדזער פונ אריבער
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 װאסער, אזויפיל ארײנ ברענגט ער אקא• טײכ רער רעכטס פונ װאלגע איב ארײנ פאלט $ט .37 געכ•

נ הײבב פונראנענ פילװאסערדיקער. אונ ברײטער בארײטנריק װערט װ^לגע רי אז־ איבער גײנ ן

שיםנ. גרויסע װאלגע רער ראמפ־

И И

̂יכ .38 געמ•  זעפ ברעג נירעריקער ?ינקער רער אז ברײט, אזרי װעדט װאלגע די ארנ וױיטער... ב

שיר־ גרויפע פרײ גייענ טײכ פונעמ ראכװעפ ברײטעױ רער איבער פונוולטר- קוימ־קוימ ־ױפ  פאסאז

—פראכטנ פארשײדנאױטיקע אריבעױ פיױנ שיפנ קלײנע אונ גרויסע טזיזנטער ;פליטנ שורימענ ראפפערס,

טװול• פיש, זאלצ, געהילןי, נאפט,
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ײטעד ײער אפ װײטער. אונ װ מענ װעג לאנגנ ז ע ײ נ ײכנ פיל ארײג ז ײט  — ב
טײכנ• אונ טײכלעכ ריטשקעם,

ײנ פאלנ עס װי דעמ, נאכ ײכנ, עמלעכע אר ײט גרוים,. סײכ דער װערט ב
אמ פילװאסערזײק. םט רױק אונ לאנגז לי בערנ ער נ ק פלײנ, אי די ײגנ דא זיכ, אפנ

ײנ אינ ײלע די זי_יט. צװײטעד א אינ דא זײט, א שטערט ברעגנ שט טײכ,. דער צע
קע די בא דערי קע ני קע איבער ער לאזט ברעגנ אפלײגי מדי א ענ. ז אנטרײבונג

סנ א אפ רוי ײכ ג ײנ-ט ־ שטענ־ איז פל
ענ אלע אינ :לעבעדײק דיק טונג כ ; רי

מענ װי  ־ מע װעלכע אפ דאמפערס, ש
שירנ פירט פראכטנ. אונ פאםאז

בארג־־טײכ. א
ט זי_ינענ בארג־טײכנ די  ענלעכ ני

ײכנ שטילע די צו  ׳ לײ_פ ךי פונ ט
ענ. מ, פונ װײס נ י זײ טראגנ שוי כ י  ז

ענ זײ בערג. די פונ װילר  אנ שפרינג
ע אפ ערנ ײנ כ קײקלענ בלאקנ, שט  זי

ט שלעפנ אריבער, זײ איבער  זיכ מי
םע ט טראםקענ אונ שטײנער גרוי  זײ מי
בערנ גרונט. אי

 ארי־ װאגט עס װער דעמ, צו װײ
ע בארג-טײכ. א איבער צופוס בערצרגי

שענ איז עם װאם אט ט גע ײ־ מי א
ײזנדנ, א נעמ  אריבערגע־ איז װאם ר

ענ ג אנ בער ג  האמ ער בארג־טײכ. א אי
טג ערי ױמ פערד. א אפ ג  ד«ם איז ק

מ ארײנ פעדד מי  דער וױ װאםער, אי
ם האט שטראמ װילדער װארפנ, ע מגע או

שנעל עם אונ פארדרײט װעקגעטראגנ בליצ־ אכ מיסנ. צומ א  סעקונ־־ עטלעכע נ
װנדנ איז פערד דאם אונ —דעם שו קעסלגרוב. אינ פאר

שנ, די ענ װאם מענט ײנ ענ ז שטאנ ענ, האבנ ברעג, אפנ גע  פערד דאס װי געז
ײנ אפ איז װמענ, אױגנבליק א שו פגע װענ איז זאטל דער אבער או ק, גע  דער לײדי

ט איז רײטער געװארנ. ני
עמ, פונעמ קערפער דעמ געזוכם מענ האט טעג דרײ קענ  פע נאר דערטרונ

מ האט ט אי געפונענ. ני

נ. אג ר ײרנ װאם םיט .1 פ  פליםג װאס טײכנ, פרנ בארג-טײכנ אונטער זיכ ש
ײנ א איבלר ? פל
לעכ איז פארװאם .2 פעו ע ײנ ג בערג ײכ? א אי בארג-ט
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טײכג די אוים נוצט מענטש דער װ?אזױ
שנ די ט זיכ האבנ מענט םגעלערג צנ אוי םצונו ײכנ די פונ קראפט די אוי ט

װירטשאפט. זײזיר פאר
ײכנ די אפ ט ט לנ, מענ בוי װאדנ מי א שע ארנ ז  װאס סטאנציעם, עלעקטרי

רג ן ו װעגונג אינ געבראכט ו ט בא מ קראפט דער מי ע װאםער. פונ
ױם שוינ זי״ינענ פםם״ר. אינ ױסגעב שע פיל א ציעס עלעקטרי ס אונ סטאנ ע

אכ װעדנ אױסנעבױט װעלנ ע־ װערט װאסעי־ פונעמ קראפט די מער• נ טערג אונ
עפ .יוארפנ שג ד ט ט איי רענ מ דיג (.40 )געמ. אי

טײכ. א אפ םטאנציע עילעקטרישע אנ .40 געמ.

אכ איז דאם $בער װײניק. נ
שג די מונג די ענדערנ מענט ײכנ די פונ שטרע ענ זײ אונ ט װינג ײכנ צ  צו ט

װהינ אזזינ, פליםנ ײ ו מ צוליב דארפנ. ז  צופאל קאנאלנ. דורכ מענ גראבט דע
ענ פארײניקט טנ טײכ אײנ מ קאנאל. א דורב אנדערנ מי

סאזשלקע♦ א אונ אזערע אנ
ױסע ערד דער פונ אױבערפלאכ דער אפ מענ טרעפט ערטעד פיל אינ  גר

לטע פאדטיפונגענ, ט אנגעפי ענ דאם װאםער. מי ײג אזערעם. ז
ענ עם וװ ערטער, די אינ ײנ א ז ט ײנ ני  באפעל־ די $פט םאכט אזערעם, ק

םאזשלקעם. קערונג
שלקע, א מאכנ צו קערײ ט םאז אנ ר פונג, א ערד דער אינ אױם מענ ג פארטי
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עלכע לס װעדס מ עפי ט אנג װאסער מי ט אדער רעגנ  אנ װאסער. ארנטערזגרדישנ מי
ש ענ צאמט מאל אנדער ײכ א איבער מ  די — ברײט, דער אינ רױ א אדער ט

כ בילרעט איר הינטער אוג װאסער, דאס פארהאלט דאמבע שלקע. א זי סאז

ג. נ בו ע ג פ אכמ אזערע, אנ פאראנ איז אומגעגנם אײער אינ אויב או  אהיג פ
ע אנ זי. באטראכט אונ עקםקורסי

. נ ע ג ג ו ט י נ ע שג אפנ געפיגט д ג ם די פלאנ טאפאגדאפי  אנ פונ באדינג־צײכנ
שלקע. א פונ אונ אזערע סאז

ױטנ זיכ דערװיסם .2 שנ ל ױפל :פלאנ טאפאגראפי ענ אזערעס ו ײנ  אנ־ אימ אפ ז
ט ײכנ ע גרעסטע די הײסט װי ? םאזשלקעס װיפל ? געצ עד  מאס- לױטנ ? פלאנ אפנ אז

ױםט שטאב לענג. איר זיכ דערו

אזערע• פארװאקםנדיקע א .41 געמ.

אזערע. אנ
נ קיל#מעטער עטלעכע אפ ע אי ײדענ ש ײטנ פאר ט ז כ צי אויבער־ שטילע די זי

ק אזערע. דער פונ פלאכ די דנ  דער פונ שטראלנ די אונטער זי גלאנצט בלענ
זונ. זומערדיקער

ק דערי בערנ ני מעװעם. װײסע פללענ װאםער אי
כעד דער ט באװאקםנ איז ברעג זאמדיקער הוי ם$סנע-װאלד. א מי

דערפל. א ליגט װאלר, פונ שוצ דער אונטער אזערע, דער בא
קנ אפנ מדי א קנ ז דערי ײענ ברעג ני שיפלעכ שט שער-  טריקענענ עס אונ פי

מ אונ זאמד אפנ קינדער. זיב שפילנ שיפלעכ די לעבנ נעצנ. זיכ ע ־ אינ ד־ ע ס א  װ
עענ אומעטרמ ײערע זיכ ז אקעטע ז רוקנם. פארברױנטע נ

ם קנ דעמ לענגוי שער. א שיפל א אינ זיכ שיפט בדעג נידערי  שיפל ד$ט פי
בעד שארכט דודכ זיכ שלאגט אונ װאסער־ליליעס די פונ בלעטער ברײטע די אי
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שנ כט דעמ צװי עדי שערעט. אונ ראר פאדװאקםענעמ ג שער דער ט  די צעשסעלט פי
שער דעד נעצנ. קט האט פי די עענ ײנ ג װמענ איז ארבעט, ז שו  ברעג, צומ צוגע

ױגנ ױסגעצ קנ איבערו. אהײמ אװעק איז אונ ברעג אפנ שיפל דאס אר רערי  ני
קטנ ברעג. פארזומפי

שער דער ײט פי בערנ ג מפ אי ס: אונ זו אכ ר א ט ד ט פר?ער איז , ענ ני װ ע  ג
צויגנ זיכ האט אזערע ךי זומפ. קײנ ע  איצמ וװ דארט, אונ װאלד, סאמע ביזנ ג
ט פארװאקסנ איז שערעט, מי װענ איז ט שפיגל. רײנער א גע  פאר- עם װאסער־

מפ״ א אינ פארװאנדלט װערט זי אונ ברעגנ די בא אזערע אונדזער װאקםט  זו
(.42 אונ 41 )געמ.

זומפ. א
טנ דארפ, פוגעמ זײט א אנ מי ט װאלד אינ מאכ־זומפ. גרויסער א זיכ געפיג

ע בא ײנ ײענ ראנדנ ז טנ אונ ס^םנעם, שלאנקע הויכע, שט מי קע, גאר —אינ דערי  ני
ע מפענ שרו ײנגע ענ זײ פונ פיל סאםנעלעכ, א ײג צנ ז אנ מענ. אינג מגעקו שנ או װי  צ

ענ בײמלעכ די ײנ םע פאראנ ז רוי ט הרודקעס ג  הרוד־ די אפ טארפ־םאכ. געקרײזלטנ מי
סטעס װאקםנ קעס ע־קו אז ט בערי ע מי ײנ קע בלעטלעכ, קל רי דע  אונ װערבעס. ני

בערנ ענ פ׳אכ אי ײנ ױסגעבעט, ז ע װי א ײנ װײגעלעכ קװײטנ, ש שוראװינעס צ ט ז מי

זוט■. к .42 געמ.
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ױסע ע גד ט ע דורכ זיכ װארפנ עס יאגעדעם. װי ס, בלוי עדע אג ענ װאם י ײנ  ענ־ ז
ם. שװארצע צו לעכ אגעדע ױכ דא װאקםט עס י  א האט װאם שיקער־גראז, א

קנ שטארקנ קערנדי שי קעס די רײעכ. פאר אז ענ בערי ײנ  שוינ ס׳א׳יז געװארנ. געל ז
מענ ײג שוינ צײט הארבסט. דער געקו ױנעם קלײבנ ג שוראו זומפ. אפ: ז

מענ זיכ האבנ ענו פג ײדלעכ, צונוי מענ מ ענו טג ן קערב. מי
שטעקט זײ האבנ קלײדלעכ די כ אונ אונטערגע  ב^ר־ אריסגעטאנ זי

קענ, פים בארװעסע די זומפ. דער שוינ איז אט מעס.  װי זינ
שנ, װײכ א אינ עמ קי כ. אינ טעפי ענ וזרודקעם די מאכ- ײנ  בא- ז

טע די מים שאטנ ס. רוי ע װינ א װ ש אג־ שנעל װערנ קערב די ז
עמ. זיכ האלטנ מײדלעכ די געפילט. ײנ שע אינ אבעד איז מא

ענ. שטאנ ט האט זי אפגע ענ כאװערטעם די װי באמערקט, ני ײנ  ז
 דארפ מע זומפ. אפנ שרעקלעכ איז אלײנ אײנער אװעק.
^ננ גיכער רי ע ק כאװערטעם. די ד כטי כ זי רוקט פארזי ם זי  פארוי
טא. איז ענטפער קײנ אבער שרײט, זי הרודקעם, די איבער  ני

ט זיכ זי האט פנ געלאז ט, קוקט אונ לוי כ טוט עם װאם ני  זי
טער צלינג פים. אירע אונ  שטעקנ פים אירע אז זי, דערפילט פלו

װאםער. אינ קני די ביז
װהינ — ? גײסמר, ו ע על ײד מ. א דערהערט זיכ האט —מ שטי

ט רריי א ענ איז איר פונ טרי אנ ט ש װאלד־היטער. אלטער דער גע
ײנ דענ קאנ מע — בער ג מפ א אי ק. זו אכ גראדליני א נ

ײנ װאלסט דו אונ ה^ר נ אר ״פענצטער״. א אי
ט דא אזוי, טאקע אונ עגלאנצט האט װײט ני װאםער. ג

װענ רא איז אמאל דנ די בא ^זערע. אנ גע ױנ זי איז ראנ  ש
ײנ, קאנ מע געװארנ, פארװאקםנ לאנג מנ אבער ג מי  איז אינ
עד א בלויז כ, דינ מ אונטער אונ מאכ־טעפי  װאםער. איז אי

בנ איז ערטערװײז ט פארבלי —װאסער צוגעדעקט קײנ ני
»פענצטער״.

דנ זרמפנ ל כ בי ט זי ט, אפ ר א װ ד ענ ו ײנ ענ ס׳ז װ ע ם. ג ע ער אז
ע די ער ט אז םנ װער ק א װ ר א ט פ כנ. מי ק װי ע פ-ג מ דנ זו ע ט י ם ארב ענ ה מ ארפ קו

סנ, ז־י ק װי ע פ-ג מ נ איבעראײ^ר אונ זו ײז װ א כ ב ײער אפ זי ט ז ר ײע. א צומ- די ג
ע ענ מ קו ע םנ ג ק װי ע אזנ ג כ ל אפ זי ר מ א פ גדרנט. צו מ טי ע ט זרמפ אינ מל א  זיכ ז

ע פונ שי־כפ א אנ מ ױ םנ. ט ק װי ע מ ג ע ט נ ער או ם א לנ װ י ט, זײ פו ר ני $  װערנ זײ נ
צ: ר א װ נ זײ ש ע כ ל ײנ זי ערנ אונ א ט װ דל אנ װ ר א . אינ פ פ ר א ױפ אינ ט פארל

נ ל פו רנ פי א ט י מל כ זא ער א אנ זי ק ט די כ ארפ. שי ט
$ל מ ט ט אפ ע ד ל ס זיכ בי ט זומפ א אוי ערע, אנ אפ ני ד אז א פ נ ע ש א  א »ינ פ

ט ײכ מ, פ ר װ « ם ו ט ע ב ײ ל ײנ ב ט ם ש א ר ד ע ס א ס אונ װ ט ע ײב  װאקםנ אנ ה
כ. א מ פ־ ר א ־ד тט

מפנ די ענ זו ג ענ ר ק גיט ב ײני שאדנ. װ
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װענ ערד שעטעכם קאלאםאלע סטע ט װערנ אונ פו צט ני ענו סג  ערד־ פאר אוי
אכנ די ארבעט. ײנ מוזנ שלי ט זומפנ, די ארומ ג ײג על מפנ די אפ װעג. אנג  זו

װעט ע די װילדע ארי קראנקײטנ. אנדערע אונ מאלי
שנ די קעמפנ דעריבער ט ט מענ ײ וומפנ, די מי ענ ז קענ אויס. זײ טרי

ג. נ בו ע ג פ ט אגיער אינ אױב או עגנ מג  אנ אהינ מאכט זומפ, א פאראנ איז או
שרײבס אונ עקסקורסיע אים. בא

זומפ. אפנ הײצװארג
ק אפ צי װאנ ט קילאמעטער צ כ צי ע זי קנ דעמ פאז דערי זומפ. א טײכ ברעג ני

ם ײנ, ני ט דורכצוג דורכצופארנ! ני
סט גײט ערד אדט. געפערלעכ ״א מזי ײדנ פלעגנ — פארפאלנ׳י, או פ װעגג ר ע  ד

מ. די פויערי
ײגענ מענ ז רנ זומפ אפנ געקו ע עני ש נ אינז ע־ האבנ זײ ארבעטעד. או סג  אוי

שיקע די פארשט מפיקײט קװאט מ געפרנענ אונ זו ע מפ אינ  זו
טארפ. — הײצװארג גרטנ סאכ א

ױבנ האבנ עס אופגעלעבט. האט זומפ דער  אר- אנגעה
שעפערס. בעטנ כ האבנ עם עדד ענ זי  אונ לאפעטעם צעקלונג

װאגאנעטקעם. צעגרילצט זיכ
מפ דעמ טנ האבנ זו שני רכגע בער אונ גראבגם, דו  זײ אי

מענ האט ענו סנ ג ײמנ אלע פונ פלי ײכ איג װאסער ז ארײנ. ט
ט. מענ האט זומפ דעמ קנ ע- די איבער אויסגעטרי  ג
ט מענ האט ערטער פערלעכע װעגנ. דורכגעלײג

עמ איבערנ ענ װעז ײענ זומפ גע  שלעפנ אונ טראקטערם ג
כ מיט ע זי ס דוי ם ג לינדער ט צי אזעלכע. מעסערם מי

דנ מעםערס די מ אריינ זיכ שניי ע שע טארפ. אינ אגי  מעכ
מ שארנ הראבליעס הײ. װי צונריפ, אי
עמט ט$רפ דעמ פ מענ נ מ פירט מע ארנ קופעם אינ צונוי װאדנ די צו אי א  ז

מ פאבריקנ. א
ענ דא מענ װעט ןפונגיפנ סבוי שע אנ אוי ע. עלעקטרי  װעפ ט$רפ דעמ סטאנצי

ם די אינ ברעגענ מעג װנ ױ װעגונג אינ ברענגענ װעט ער אונ א שינעם. די בא  מא
שינעס ,ד שנ אויסארבעטג װעלנ מא רכ װעט ער אונ שטראמ עלעקטרי  די דו

ײנ דױאטג קנ אינ ג װאדנ, אונ פאברי רטנ אינ זא װי ראטװירמנ. אונ קאל

. נ ע ג נ ו ט י נ ע ט, .1 ג עפינ ענ וװ ג ײנ װיזנ פלאנ אפנ ז מפנ. אגגע זו
אױס. מענ טריקנט זומפנ די פונ װאםערע קוק, א גיט .2

יאמ. א
ױבערפלאכ דער אפ מענ טרעפט אזערעס אױםער ױכ ערד-א ײ יאמענ. א  ז

ענ ײנ ײ אונ אזערעם די פונ גרעסער סאכ א ז ק האבנ ז  ביטער-געזאלצנ שטענדי
ערע אנ בא װאסער. עענ ^ז ײנלעכ, יזיכ ז װ ױיטנ גע אמ א בא ברעגנ. די פונו י
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ט זאלםט װיפל איז אבער, נ קוקנ ני ט דער אי ײנ װעסטו — ארײנ װיי  ניט ברעג ק
ס דאמפער א דערזזינ. ײ בערנ ג אמ אי ײנ י ײטנ א טאג, א װ  ברעג קײנ אונ ט$ג, צ

װהינ ניטא. אלצ איז ט זאלםט דו ו  אפילע װאםער. איז אומעטומ — טאנ קוק א ני
ײט אינדערפרי זרנ די  זיכ זי לאזט פארנאכט אונ װאםער, פונעמ װי אזוי אופ ג

נ אראפ װירער װאםער. אי

שטע דאם כ האב מאל ער ענ אי עז מ ג אמ דע  דער װאג$ג-פענצטער. א פונ י
אמ זיכ האט צוג עקנטערט לאנגז  פונעמ ברעג אפנ שטעטל קלײנ א צו דערנ

כ יאמ. שװארצנ עמ ארויסגעקוקט האב אי כ ארנ פענצטער פונ  פארגלױוערט בינ אי
װארנ קוננ. פונ גע צי ד פאר אנ ז מי עלעגג אי שפרײט ג םגע מענדלעכער אנ אוי  או
יאמ. בלויער

ד ע כ האט צוג ו שטעלט. זי כ אפגע ענ בינ אי שפרונג ױסגע עמ אר  שטיקנ- פונ
קנ אנ פ$כ א האט עס װאגאנ. די עט אלצענער עטװאם אונ קילער א ג  יאם־ געז

נ װיגט. ט עטלעכע אי כ בינ ארומ מינו ענ שוינ אי אנ ט ש  מײנע בא ברעג. אפנ גע
ט פלעגנ ברעג אפנ יאמ. דער געפליעסקעט זיכ ה$ט פים ש א מי  אנלויפנ גערוי

װאליעם גרינלעל-בלויע ט אונ כ  צוריק. אגטלױפנ זײ פלעגנ געמורמל שטילנ א םי
כ האט װײט דער אינ אמ דער זי אסנ י עג פג טנ צונוי מל מי ע אונ הי  ניט האט מ

ס ײדנ, געק^נ ש טער קט עם וװ אונ מ זיכ ענדי א היםל. אנ זיכ הײבט עם וװ אונ י
כ םנ א אפ ארופגעקלעטערט האב אי ײנ, גרוי  «רויםגעשטארצט האט װאם שט

װענ איז ארומ אונ ארומ װאסער ד$ס יאמ. איג ײנ גע  אפנ דורכזיכטיק. אונ ד
ט ענ גוט זיכ האבנ גרונ ײנדלעכ, געז קע שט מענדי װי שלעכ, ש ע, פי רינ  ברױגע ג

ױקםנ. רױטלעכע אץינ יאמ־געו

מענ איז מיר ױםגעקו ײנ צו א מ אפנ ז א שטורעמ. א בײם אריכ י
ענ מיר ײנ בערנ געפארנ ז מל דער יאמ. שװארצנ אי ענ איז הי  באדעקט געיו

ט שטארקער א כמארעם. שװארצע מיט ױבג הן*ט װינ פגעה  שוימיקזי קאלאםאלע או
אמ דער כװאליעם. װעט, האט י שע שט. געקאכט, געבו פטנ גערוי רעדלו  האבנ אינ

טער געסראגנ זיכ ױזנ צנ. ט שפרי ײ די אונ יאמער דער װאםער־ ײפער  פונעמ פ
ט, ש דער װינ ש האבנ כװאליעם די פוג פליעםקענ ד$ס אונ גערוי אפע  טױב מ

געמאכט.
שלײדערט, עס האם דאפפער ארנדזער  זיכ ער פלעגט אמאל שפענדל. א װי גע

ט אפאל אונ כװאליע, דער פונ קאמ אפנ אופהײבנ  אײנזינקענ, טיפ אזוי ער פלעג
םנ האבנ כװאליעס די ^טעמ. דעמ פארכאפנ פלעגט סע אז שמי בערנ גע  בארט. אי

ײ האבנ אײנמן*ל כ ז ט שיר מי װענקט ני ש כ שיפ-דעק. פרנעמ אראפגע  זיכ האב אי
שעם. די פאר אנגעהאלטנ קוימ ײנ פארענט בערנ ג כ האט װאס שיפ-דעק, אי  גע־ זי
ט ענ איז פים, די אונטער װיג װ ע פענ פלעגט עס אומעגלעכ. ג ױסקו על א  אי־ שנ

ײנ פונ בערצולױפנ ײ פאר פעסט אונ צװײטער א צו זאכ א כ ז  מיט האלטנ. זי
כ בינ מי גרױם ײנ אי ט אויכ םענ ה$ט דא אבער קאױטע. דער אינ אר  גע־ ני
ם, די אפ אי״ינשטײנ קאנט ט פי ק ני רי ט עפעם פאר זיכ אנכאפנ  דער הענט. די מי

פענ אט פלעגט דיל װי ש װעק ס די אונטער פונ א  ארופללענ ער פלעגט אט אונ פי

4—871 49



ט זיכ ה$בנ װענט די הײכ. דער אינ ײג ענ נ ד$ ג װײ־ דער אינ דא זײט, אײנ אי  צ
שעמאדאגעם קערב, געטראגנ זיכ האבנ וױנקל צו װינקל פונ זײט, טער  אונ ס

פ. צעברןןכענע פרנ שערבלעב קײלי
ענ הילפל^ז ײנ רנ, די געלעגנ בעטלעכ די אפ ז שי ענ װאם פאסאז ײנ  קראנק ז

רנ א װ ש. דער פונ מ ט קעדײ הוידעני  פעסט זיכ זײ פלעגנ דיל, אפנ אראפצופאלנ ני
בעטלעכ. די פאר האלטנ

כ האב איכ געלײגט. אױכ זי
צע די פלעגט שיפ די אנ טערנ צײט ג פצי קע די אונטער או  פונ קלעפ מעככי

װײז כװאליעם. די כ פלעגם צײטנ ײ װעלנ אס-אט אז דוכסנ, זי  די צעברעכנ ז
שמידטע שיפ-בארטנ. גע

גנ זיכ האט ש$» צענ צוי ע שמורעמ. דער ג
קונג גרױםער א פים שפעטי ענ פאר ײנ ר, ז מענ ענדלעכ, מי ברעג. צרמ געקו

װעט אפטפאל ה םעג עטלעכע יאם אפנ שטורעפ דער װילדע אנ אנ כ ן ט ג  ני
פנ װייניק פענ שי צײס. אזא אינ אום קו



IV• קארטע. געאגראפישע רי

קארטע. געאגראפישע א אזוינס איז װאס
כ האבנ מיר ט זי ט באקענ ע מי ײדענ ש אר ענ: פ אנ ל טנ פ עמ פלאנ מי שול־ פונ

םנ שול, דער פונ ארמגעגנט דער פונ באצירק, שנ מי די אפ פלאנ. טאפאגראפי
ענ אלע ט איז פלאנ ײכנ ט אנגעצ ײנ ני שעטעכ. גרױםער ק ב ערד  מיר אבעד אוי

ענ ענ ײכ ענונג א אפ אנ צ ײכ םנ א צ ױ ר ל, שעטעכ, ג שפי  גאנצע א צומבײ
ט, צע א אדער געגנ אנ קארטע. געאגראפישע צײכענרנג אזא הײסם מעלוכע, ג

קארטע. געאגראפישער א מיט פלאב א פונ פארגלײכ א
װע שטאט דער פונ פלאנ דעמ באטדאכט ײט דער אפ מאסק  א פאר װאס .52 ז

שטאב ? האס מאה ר מט ע שטי שטאב, לויטנ בא  דער האט קילאמעמער װיפל מאם
ט, דא איז װאס מאסקװע, טײל ײכנ עצ  מײרעװ פונ אונ דארעמ צו צאפנ פונ אנג

ט מיזרעכ. צו עפינ מ פלאנ דעמ אט אפ ג ײכ דע מ מאםקװא, ט ײכ דע  יאוזע, ט
װע, די מ קאנא אסנ די קרעמל, דע שטאט. פונ ג

װער פונ פלאנ דעמ באטראכט איצט ט. מאסק מגעגנ מאםשטאב א פאר װאם או
ע ? ער ה$*ט עד מ אט פונ זיימ י ע מ פונ װי אויכ, האלט פלאנ ד קנ, דע ערדי םאנ־ 5 פרי

װ פונ אונ דארעמ צו צאפנ פונ קילאמעטער װיפל $בער טימעטער. ײרע  צו מ
רק, דער האט מיזרעכ ? ד$ איז װאם ערדבאצי ט ײכנ צ ע  אנגע־ ד$ איז װי אנג
ט ? מאסקװע צײכנ

ע דאם ק ע ײנ טנ קװאדראסל קל מי ס פלאנ אינ ײכנ װע, טײל דעמ באצ  װאם מאסק
װענ איז ע ט ג ײכנ שטנ אפנ אנגעצ ם קלײנ װי זעט, איר פלאנ. ער גע־ דא איז ע

ײטנ אפנ װײל דערפאר״ איז דאם ? שטאט סײל דאזיקער דער װאדנ װ איז פלאנ צ
שטאב דער ר: א מאס ערע װע פונ פלאנ אפנ קלענ נ איז מאסק ײנ אי  סאנטימע־ א

ײטנ אפנ אונ קילאמעטער, 1—םער װ נ איז פלאנ צ ײנ אי קילןך Ю—®אנםימעטער א
שפאב דער מעטער. כ איז דעדיבער מאל, ю אינ פארקלענערט איז מאס די אוי

ײכענונג קלצנער. געװארנ צ
ט עפינ מ פלאנ צװײטנ אפנ ג ע. טײכ דעם אונ מאםקװא טי_יכ דע אוז ער י ב § 

װע? די דא איז װו א אנ קרעמל? דער איז וװ ק
עעג זײ ט, זיכ ז ט זײ קאנ מע ני ענ ני ײכענ צ א אינ אנ שטאב. קלײנעמ אז מאס
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כ האבנ רערפאר אבער װײטנ אפנ זי שטעלט פלאנ צ ױסגע  סייכנ, אנרערע אױכ א
ענ, שטעט, אנדערע אנ ב ײזנ םטאנציעם. א

עמ קאדטע די באטראכט איצ» שנ פונ פםםר. פונ טײל אײר^פײי
שטאב א פאר װאם קע די האט מאמ אזי רטע? ד  דער איז מאל װיםל אינ קא
קער שסאב דאזי מ םאםשטאב פארנ קלענער םאס ע  אומ־ מאסקװער פונ פלאנ פונ

ט עגנ ? ג
ט איז עם קװאדראטל קלײניגקנ א פאר װאם מיט באמערקט, ײכנ  אפ באצ

װענ איז װאם שעטעכ, גאנצעו־ דער קארטע דער ס גע ײכנ פלאנ. צװילטנ אפנ אנגעצ
ט איז װי ײכנ װע? שםאט די קארטע דער אפ אנגעצ ק ם א כ זעט צי מ  דער זי

ײכ ײכ דער אוג מאסקװא מ ? ט ע אוז מ איז צי י ײכנ  די קאדטע דער אפ אגגעצ
שי שטאט שט טי װע? ארומ שטעט אנדערע די אונ מי םק מא

ענ זיי טא, ױינ ײ קאנ מע ני ט ז ענ ני ײכענ צ א בא אנ שטאב. אז  דערפאר מאס
ענ אבער ײנ ײנ ז  קאלוגע, יאראסלאװל, שטעט די קארטע ראזיקער דער אינ אר
אנדערע• אונ טולע

עמ קארטע די אלײנ פארגלײכט איצט שנ פונ ײי ײראפ ט פםסר טײל א  דער מי
צ פונ קארטע פםסר. גאנ

שײד אנ פאר װאס שטאבנ די אינ איז אונטעד ע די פונ מאם ק אזי קארטעס? ד
ט איז וװ ײכנ עצ ענ צי ? ערד שעטעכ גרעםערער א אנג ײנ ײכנ אלע ז  שטעט, אונ ט

ענ װ$ס ײנ ט ז ײכנ שטער דער אפ אנגעצ ט קארסע, ער ײכנ כ באצ  דער אפ אוי
ײטער װ ? צ

 געאנרא־ דער פונ אונ פלאנ פונעמ מאששטאב דער ם׳איז קלענער װאס
אגגעצײכנט. זײ אפ איז אײנצלהײטנ וױיניקער אלצ קארטע, פישער

טנ װי פונקט ענ ק$נ פלאנ לוי כ מ ל זי םנ פי װי  אפגעבילדעסער דער װעגנ דער
שאפט, ױ ארט ױב מענ קאנ אז ט א כ קארטע א לוי םנ פיל זי װי  יעט־ װעגנ דער

דנ לאנד. װי
 געקוקט װאלט מע אזױװי פלאנענ, די װי מענ, צײכנט קארטעם די

אעראפלאנ. אנ פונ אױבנ, פונ ערד דער אפ
שע די ײדנ קארטעם געאגראפי טער זיכ ש ענ די פונ אונ ט פלאנ  זײער מי

ענ באמ מאםשטאב. ײכענ ענ צ עמט פלאנ םנ א מענ נ רוי ב: ג א ט ש ם א ל, מ שפי  צומבײ
מעטער 1 אינ ענ פלאנ פונעם םאנטי ײנ קער עטלעכע פאראנ ז  הונ־ אדער צענדלי

ענ באמ מעטערם. דערטעד ײכענ שטאב דער איז קארטעס צ  קלענערער: א מאס
שער א פונ סאנטימעטער 1 אינ ענ קארטע געאגראפי ײנ  צענדליק, עטלעכע פאראנ ז

קילאמעטערם. הונדערט $דער
כנ, אזערעס, )קלײנע זאכנ קלײנע װימ( טיי שו  ניט קארטע דער אפ װערנ יי

ט, ײכנ ס װערנ גרריםע די געצ ײכנ ט באצ ם: אזעלכע מי ײכנ ײכנ צ ט — ט  גע־ פי
עם, שלענגלסע ענ קרײזעלעכ, מיט —שטעט ליני אנ ב ײזנ ט — א ליניעס. מי

. נ ע ג נ בו ע ג פ מ געמט או שעװ אײער פונ פלאנ דע שט$ט(, אדער )קאלװירט ײ
אנ, אײער פונ פלאנ דעמ ט דער פונ קארטע די ראי עגנ  פססר, פונ קארטע די ארנ ג

ט שנ זײ פארגלײכט אונ רײ אײנ אינ «ופ זײ הענג זיכ. צװי
л שטאבנ א פאר װאם אינ ענ מאס ײנ ט: ז ײכנ צ ע יישעװ םרנעמ פלאנ דער ג



עפ פלאנ דער שסן*ט(? $דער )ק^לװירט ? פונ אנ אי к פאר װאם אינ ראי ס ש ם א  —ט
? דער פוג קארטע די ט עגנ שטאב א פאר װאם אינ ג ? פונ קארטע די —פאם מד ם פ

שטאב דעד «יז וװ ? קלענער ער איז רװ ? גרעםער מאט
ט איז װי .2 שעװ אײער באצײכנ עפ פלאנ אפנ יי ? פונ אנ אי װאם ר ענ פאר ײנ  ז

ט ראי$נ»פלאנ אפנ ט ני םנ, אונ הײזער די באצײכנ א ג עענ װאם די ז אפנ זיכ ז אנ ל פ װ- ע ש יי
אנ-פלאנ אפג געפינט .3 פ ראי ע טעו/ ד צענ אנ- פ, װעלכע ראי װוי ש  אז־נ סײכג יי

ענ $זערעמ אנ-צענטער דעם ארופ זיכ געפינ ? ראי
ט דער פונ קארטצ רער אפ עגנ ט ג עפינ ײעד פונ צענטער דעפ ג אג. א צי ראי

ענ ײנ מ, אלע געגנט-קארטע דער אפ פאראנ ז װי שו ענ װאס אדערעס, אונ טי״יכנ יי ײג  ז
ױזנ ? אפנ אנגעו ^נ-פלאנ ראי
ט געגנט-קארסע דער אפ פ געפינ ע טער. ד ט־צענ עגנ מ אונ יןשורױפ װעלכע ג ײ  ס
ענ פינ ע ט זיכ נ אענ סער פונעם נ צענ ט- עגנ ? ג

ט פםםר פונ קארטע דער אפ ׳י ם. די געפינ ענ צי ועגנ ײנ ע דער אפ פאראנ ז רס  קא
פ די פםסר פונ װוי ש ענ װאמ טײכנ, אונ יי ײנ ױזנ ז ? דער אפ אנגעו ע ט ר א ק ס- עגנ ג

טנ באשטימט .4 אב: לוי שט מ א ײעד פוג איז קילאמעטער װיפל (1 מ  ילשזגװ א
אנ-צענטער ביזג עפ (2 ? ראי מעד פונ אנ-צענ ? ביזג ראי הלעכנ עגנ מ (3 ג ע ס- פונ עגנ  ג

טער װע? ביז צענ מאסק

 לאבד к פוב אױבערפלאכ די אנ מענ צײכבט װלאזוי
קארטע. א אפ

ר ײסנ מי שג אפנ אז שוינ, װ ענ פלאנ כאפאגדאפי ײנ קע די ז ר נידערי ע ט עד
ט רינ באפאדב כע די אונ ג טוגקל־געל. אונ געל —הוי
שע די באפארבט אריכ איז קאלירנ זעלבע די מיט  א )גיס קארטע• געאגראפי

פספר(. פונ קארטע דער אפ קוק
קע די אזי ענ האלירנ ד ײפענ  פאר־ פונ ערמער די אויכ קארטע דער אפ באצ

ר ע ענ ײד הײכ. ש
שע דער פונ הײכ די אבא ק װערט י נ ?*נגעוױזג שטענדי מ םו ע א ד ױו מ נ ע נ ו  פ

ר ע ם א נ װ ט, אי א אמענ אלע איג װאסער דאס װײל י א. אײב אפ שטײט י װ ני
ענ שעטעכם גרריםע * ײנ קל־ אונ געל גרינ, באפאדבט קארמע דער אפ ז  טונ

ענ דאס צעל. ײנ קע די אבער פלײבענ. ז עג דאזי ײדענער אפ ליגנ פלײנ ש ײכ פאר  ה
בערנ א אי װ עמ ני יאמ. פונ
י ענ װאם ®לײנענ, י ײנ ט בא&ארבט קארטע דער אפ ז ט מי ע רינ ליר ג  קזן
ײענ בערנ שט א, אי ױו אמ־נ ט י ענ אזעלכע מעטער. 200 פרנ העכער גי ײנ םנ פל ײ ה

נידערלענדער.
ײענ, די בערנ מעטער 200 פונ העכער זיכ דערהײבנ װאם פלי ^ אי װ פ־ני א  —י

ענ זײ הױכלענדער, הײםנ ײנ ט קאדטזי דער אפ באפארבט ז קל- אונ געלנ א מי  סונ
קאליר. געלנ

ע אונ געלצ שמאלע די ענ קארטע דער אפ פאסנ ברוינ ײכענ . באצ ג ר ע ם ב א  וו
ענ בערג די העכער עפינ בערנ זיכ ג װא, אי אמ־ני ר. זײןיר איז טרנקעלער אלצ י $לי ק

• ג נ טו עני שער דער אונטער קוק א גיט ג ט פםסר. פונ קארטע פיזי ע פי ב ל  װן
ענ עס באדיגג-צײכנס ײנ ױלענדער, באצײהנס ז סעלער פונ בערג הויכלענדער, נידע  םי

ײערע אונ בערג הױכע הײכ. שפיצנ. ז שנײ-
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ל ע פ ב?רג_ פלײנענ, העכערע פלײנענ, נידעריקע אויבערפלאכו דעױ פונ פאו־מענ רי ,47 מ

פסםר. פונ אויבערפלאכ די
ט  שײל גרעםערער דער אז זעט, איר פםסר. פונ קארטע דער אפ קוק א גי

ט באפארבט איז אירעד ע קאליר. גרינזנמ מי ענ ענדלאז ײנ ד-פל  אוים־ ליגנ נידערלאנ
ײט שפר סנ פארט מע ראטגפארבאנד. איבערנ שעטעכ קאלאסאלנ א אפ גע  טענ צוג פי

נ כ פאר זעט מע אונ רואכנ או אזנ אנ בלױז זי דל נ אװעק גײט װאם פלײנ, ענ  א
עד ט. ד מ צעטײלנ בערג אוראלער די וויי קנ דע ײנ דאזי  צװײ אפ נידערלאנד־פל

 זײש דער פונ נידערלענדער די הײסנ עם װי קארטע, דער אפ )געפינט טײלנ.
נ ר פונ או ע ענ ײט י בערג(. אוראלער ז

קע אינ ײני ט באפארבט פססר פונ קארטע די איז ערטער א קאליד. געלג פי
א ענ ד ײנ  העכסםע ד$ם הײסט עם װי קארטע, דער אפ )געפיגט הױכלענדער. ז

ױכלאנד פםםד(. פונ ה
ײבנ ערטער פיל אינ כע װי זיכ, דערה ט, הוי פ ראנדנ די אפ װענ ע  פלײנ פונ

ע ערנ ײנ װנ, שס ײ בערג־מאסי ע פונ פ$רם דער אינ זיכ צלענ ז אנג  בארג-ױוקיס ל
טער אונ הונרערטער אפ ױזנ בעדג(. קאװקאזער די )געפינט ק־לאמעםער ט

. נ ע ג נ ו ט י נ ע ט .1 ג אכ פאלג אנ דער אפ װעג דעמ נ ב ײזנ  ביז מאסקװע פונ א
שנ ברעג )אםנ װלאריװאסטאק שטאט דער אפאני  װעלכע איבער דערצײלם, אונ יאמ( י

דער, דערלענ װעג. דאזיקער דער דורכ גײם עם בערג אונ הויכלענדער ני
ע. שטאט די געפינס .2 װ ק ס ס מן אכ פאלג ײכנ װעלכע איבער ׳נ  פדנ קאנ מע ט

ױע שנ ביזנ דורכפארנ מ$סק שטאב לויטנ אױס מעסט יאמ. קאםפי  שטרעקע די מאס
נ װע פו עפ לעפצונב דער בלז מאסק ע טײכ פונ ב ל ריכטונג. גד$דער דעד לױט װן
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V• ערדהײלעכ♦ דער

 פארגעשטעלט זיכ מענטשב די פארצײטבם האבנ װי
ערד. די

קע די שנ פארצײסי ט ט האבנ מענ עקענ אר ג עמ א נ ײנ מ שעטעכ קל ארו
ענ דעמלט געוװיגט. האבנ זײ וװ ארס, דעמ ט נאכ זיינ ענ ני װ ע ײזנבאנ־ קײנ ג א

בער װעגנ,  פארנ מיר װעלכע אי
ע אפ איצם ס דוי  עס שטרעקעם. ג

ענ ײנ אכ ז ט נ װענ ני ײנ גע ק
שיפנ, שװי־ זײ אפ װ$ס דאמפ־

אמענ אריבער מיר מענ נ י  או
ם «קזנאנענ. ס פארצײטנ  מענ פלעג

אמ אפנ מענ י װי ס אפ ש  קײנ ני
סע רוי ע ג פנ, הילצערנ װאם שי

כ האבנ ט זי װעג  דער מיט בא
זעגלענ. אדעד רודערם פונ הילפ

ער אינ רי פונ פארשטעלונג דער לויט איז, ערד רי .48 געמ• ענ מענ האט צײס י
ט אקעאנ• אינמיטנ קרײז פלאכער א מענטשנ, פארצײטיקע װםט ני קאפ־ קײנ פונ געו

ט קאנ מע װעלכנ אנ פאם,  ני
ענ פינ ע עמ ריכטרנג די ג טנ װעג פונ מי ע אמ, א רארצײסיק? די ה$בנ דעריבער י

שנ ט װעקלאזנ צו געהאט מוירע מענ  א
ט זיכ ײ אוג ארײג יאמ אינ װיי  ז

מענ פלעגנ װי ט נאר ש אענ  די בא נ
ברעגנ.
מיקע די שנ פארציי ט  גע־ האבנ מענ
ט, ײנ ט איו ערד די אז מ ײנ ני  ק

ט, האבנ זײ גרריסע. ײנ מ די אז גע
ט װאם קרייז, פלאכער א איז ערר  ליג

סג מי גע־ זיכ האבנ עם אקעאנ. אינ
כ האלט ערד די אז מײםעם, שאפנ  זי

שנ״, דרײ ״אפ  אנדערע אינ װאלפי
ט ערטער אגנ מענ פלעג ־ ז  העל־ ״אפ ־

פ פאגםנ״, א ױסנ א , לײט ערי די זיכ האלט ?ס װאט אפ .49 געט. שילרקרעט״. גר
ס — גריכנ אװ־אלטע די םונ פענטשנ, פארצײטיקע די פונ פ^רשטעלונג דער ד^
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םטע םאמע לדעט ע־ אינ פ$לק געבי  י
ער ענ — צײט. נ ײנ בנ ז ע־ פארבלי  ג

שע ײנער אפ קארטעם. ^גראפי  פונ א
ײ צע די ן*נגעצײכגט איז ז אנ מלט ג  דע

װסטע װעלט. באו
טנ מי ט קארטזן דער אינ פינ ע  ג

כ ה זי אנ ל כנ רי ט ארומ ג ע  די ליגנ ד
 אוראלטע די װעלכע םונ לענדער,

געוװסט. האבנ גריכנ
ענ לענדער אלע די ײנ מגע־ ז  ארו
ם רינגלט טנ —װאםער מי  אקעאנ. פי

כנ די ם געהאלטנ האבנ גרי ע  ן*קעאנ ד
ײ טײכן קאלאםאלנ א פאר  פלעגנ ז

אגנ,  ארומ םליםט אקעאנ דער אז ז
ענער אפ ערד דער ײט י  איז, אקעאנ ז

ט, האבנ גריכנ די װי ײנ װענ געמ  דער גע
ערד. דער םונ ראנד

 ערד, גאנצער רער פונ קארטע די .50 געמ.
 גריכנ די פארגעשטעלט דאס זיכ סיהאבנ װיאזוי

צרריק. יאר 2500 מיט

ערד. דער פוב גרײס ײ אונ פארמ די
כ האבנ ביםלעכװײז שנ רי זי ט סט מער אלצ מענ װו נ דער עג  ערר, דער װ

ענ פלעגנ ט»מ>־פירער7 ם אונ סאכרימ רײזנדער, דרינג ײנ ר אוו װײטער אלצ א
ע אינ װײטער ײ ר, נ ת נ ע  אבעו ל

 ניט זײ פלעגנ $רט קײנ אינ
מענ קו ערד. דער פונ ראנד ביזנ צו
קע די ײטי טז פארצ ערנ על  ג

ענ ײנ מענ ז מ געקו ק, צו אנ עד  אז ג
ט איז ערד די ײנ ני  פלאכער ק

 פונ פארמ די האט זי אז קרײז,
קײלעכ. א

 איי םאגעלאנ רײזנדייר דער
ט  ארומגעפארנ צוריק י$ר 400 מי

ט אונ ערד דער ארומ ײנ מי רײ־ ז
ע בא־ ער ה$ט ערר דער ארומ ז

ט, ק טעטי װירק■ הן*ט ערד די אז ש
קײלעב. א פונ פארמ די לעכ

מענטש] די שוינ װײםנ איצט
צע די באצײכנט איז אימ אפ קײלעכ. א איז עלד די .51 געמ. אנ פנ ערד. ג שי שװי־ דאמפ

ענ לעל אפ אפגעביללעט געװענ איז װאם ערר, טײל דער מענ, אלע אריבער מ א אערא־ י
ענ גריכנ. אוראלטע די פונ קארטע ענ פלאנ ערד דעד איבער פלי
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ע אינ ײדענ ש אר נ ריכטונגענ. פ ר- אי ע
א איז געצ ט ר פונ ראנד קײנ ני ע ד

ערד.
 די- אז אלע, שוינ װײםנ איצט

קיילעכ. « איז ערד
ײלעכ דער ק איז ערדק װאלדי ג

ט 40 גרוים. פ קילאםעטער סויזנ ד א  ד
ײ דורכגײנ, מענ מ ארומצרגײנ קעד  ארו
ײ קימאש אימ• אר דר עג װאלט י  מ

ע װענ האבנ, געדארפט דערופ  מ
ײנ יזאל םעם־ א קילאמעטער 40 צו ג
אפרו. טאג אײנ אנ לעס

ענ מיו־ ע ױז זיכ ארומ ז א בל
ױבער־ דער פונ מײל קלײנעמ עדר־א

מערקנ דעריבןזר אונ פלאכ ר בא  מי
ט, קײלעכ. א אפ לעבנ מיר אז ני

ר אונ אויבנ דער ערדקיילעכ אפנ איז װרי ע מראכס אונטנ. ד בא
מ מ אפ .52 געמעל דע פאר- אינ ערדקײלעכ. דער אױםגעמאלם איז אי

ײרענע ײלעכ פונעמ ערטער ש ײענ ערדק שנ. שט ם די מענס שנ, אלע פוב פי ס ענ  מ
ײענ װאם מ ענ ערד, דער אפ ש ײנ װענדס ז טנ צומ גע עמ מי  צו ערדקײלעכ, פונ
ײנ שנ, די צענטער. ז ײענ װאס מענט עצלעכע די אפ שט ײטנ קעגנז ד דער פונ ז ר  ע

ט זי״ינענ װענד ײנער גע ט אנדערנ צומ א פים• די מי
ט פאלנ פארװאם אבער שנ, די אראפ ני ײענ װאס םענט ט־ דעד אפ שט  אנ
ײט קעגנדיקער ט זײ פאלנ פארװאם אונדד, פונ ז װאם ערד, דער פונ אראפ גי  פאר

ט זיכ גיםט ס ני אמענ, די פרנ װאםער דאם אוי כנ י ם? אונ טיי רע ע אז
װײזט ט ערד די אז ארריס, זיכ ס׳ ט עם װאם אלצ, זיכ צו צו צי עפינ כ ג זי

ארופ־צו, אװעק נים םללענ ערר, דער פונ װארפט מע װאם זאכנ, די איר. אפ
ײ נן$ר ערר. דער אפ צוריק פאלנ ז

גלאבום. דער
לדונג אנ עמ א פונ פארמ דער אינ מענ מאכט ערר דער פונ אפבי ײנ קיך־ קל

ס. רופט מע װעלכנ לעכ, בו א ל ס ד?גר ג עד א איז גלאבו ײנ  ערד• דער פונ מאדעל קל
ס פוגעמ קײלעכ דעד אנ איז גלאבו עט  ארנ אקם, אנ אפ—שטענגל א אפ ^נג

קמ איז כ דער פיםל. א צר צוגעפעסטי ע ײל ק ד שטײט האט, עי ט זיכ, פאר ײנ ני  ק
ט אקס, פיםל. קײנ ני

קע סאמזג די איז גלאבום א לדונג ריכטי בזגר- די ערדקײלעכ. פונעמ אפבי  אוי
ס פונעמ פלאכ ױ אזוי, פונקט באפארבט איז גלאבו שע א ו ס קארטע. געאגראפי פי

ױענ ענ אונ בל ט איז קאליר העל-בלוי ט איז װאס שעסעכ, דער באצײכנ ק ע אד ב
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ס ס װאסעד, פי  מע װי אדער, ערד, די —קאליר ברוינעמ אונ געלנ גרינעט, מי
ט, $ג ׳יאבאשע. די ז

ערדקײלעכ. פונעמ אויבערפלאכ רער אפ זיכ געפעט וואס
 פונעס טײל גרעםערנ דעמ באדעקט װאםער אז זענ, צו איז גלאבום אפנ

מ דריטל אײנ בלויז ערדקײלעכ. ע ײלעכ פונ ק ע. איז עדד- ש א אג  דריטל צװײ י
ענ ײנ ט באדעקט ז (.53 )געמעל װאסער מי

מ ע צנ ד אנ שעטעכ ג  אפ מענ טײלט װאםער-
 שטילער איעי־ גרויםער דער :אקעאנענ פיר

אנ, קע עי א י אטלאנטישער, י ע  אקע־ אינדישער ד
עי אוג » אייז־אקעאנ. צאפנדיקער י

שנ װי ענ די צ ס שטאדצג אקעאנ  ק^לאסאלע ארוי
עד ק םי שע. ש אבא שע די י אבא ם אפ מענ טײלט י ק ע ז

 אמעריקע אפריקע, אזיע, אײראפע׳ ומנלט־טײלנ:
 אונ אװסטראליע דארעמ־אמעריקע(, אונ >צאפנ

ײלג אנטארקגױדע. ט װעלט־ פ. ענ פינ ײנ  באפעלקערס. ז
ע ד טי ק ר א ם אנ - טנ ס ק ע פנז ז—א ט$. באפעלקערונג קײנ אי ני

ט ט גלאכרם, אפנ קוק к גי ענ עס װאם מי ײנ  ז
ע אפגעטײלמ ײנ קע אגדערער דער פונ א  א דא זעס איר אײראפע. אונ אפרי

ם שעטעל, ט באדעקט איז װא ענ מי בלוי ײל א איז ד#ס קאקיר. העל-  פונעמ ס
שנ טי אנ טל אנ. א קע ט ער א ײד כ שנ שנ ארײנ זי װי ע אײראפע, צ אפריקע אונ אזי

ט אונ ײס מיטללענדישער־יאמ. ה
 יאבאשע דער אינ אריינ זיכ שניירט װאס אקעאנ, טײל א איז יאמ א
אינדזלענ• מיט ארומגערינגלט איז וואם אדער

נ ע ג נ ו ט י נ ע ט .1 ג ס אפנ געפינ זעקס די אונ ?ןקעאנענ שיר די גלאבו
ײלנ. װעלם-ט

ט .2 פינ ע ס אפנ ג מ גלאבו שנ דע טללענדי פ אוג יאמ מי ע שנ ד אפאני יאמ י

װעלט. דער ארומ רייזע ערשטע די
עד שטער, ד ײלעכ דעמ ארומ ארו־מגעפארנ איז שוינ, װייסט איר װי ער  ערדק

ס ד 400 מי ^ מאגעלאנ. רײזנדער דער צוריק י
נ ער אי ענ מ די האבנ צײט י ע פרנ סאכרי ײדענ ש  געהאנדלט אײראפע אינ לענדער פאר

ט ע מי די נ ט אונ אי ענ װאס אינדזלענ, רי מי פינ ע שנ זיכ ג ע צװי אװ־ אונ אזי
ע. ט ססראלי עפינ ע )ג די קע די אונ אינ אזי גלאבוס(. אפנ אינדזלענ ד

ר ע עד ײנער י  פונ פרלעד פארכאפנ צו געסטארעט זיכ האט סאכרימ די פונ א
ענ מ ע מער, די אל ענ װאם רײכטי פינ ע כ ג ײערע דארטנ. זי פנ ז שי  פלעגנ האנדל-

צו הינ מענ א ױ שנ דורכנ װײטער אונ אפריקע ארומ אונ ארומ שו די אקעאג. איג
מ )באװײזט ע קנ ד אזי גלאבום(. אפג װעג ד

ט פלעגנ לענדער אנדערע פונ םאכרימ די שע די דערלאזנ גי פ שפאני םאכרי
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אלנ ט פ§רנ ז קנ דעמ מי עלאנ האט וועג. דאזי מ פ$רגעלײגט מאג שנ דע אני  שפ
װעג. אנדער אנ ,נעפיגענ צו קיניג

װענ איז מאגעלאנ ע- ה$ט ער ארנ קײלעכ א איז ערד די אז זיכער, גע  ג
מענ װאלט װי ש ענ די צו צו ל דז ײט. אנדער דער פונ אינ ט האס ער $»בער ז  ני

איז גרויס װי געוװםט, ײלעכ דער ם׳ קייטנ װאםערע אונ עדדק  געפארנ אוג שװערי
װעג. אפנ טרעפנ װעט ער

פנ פינפ מאגעלאנס שי עגל ענ ז ײנ מענ ז װ שו שע די פונ אפגע ײ ײראפי  ברעגנ א
כ האבנ אונ שפאניע( )פוג ט זי קע. פונ ברעגנ די צו געלאז  )בא־ דארעמ־אמעדי

ט ײז ם גלאבום אפנ וו װעג(. מאגעלאנ
מ דרי_י שי ענ כאדא ײנ פנ די ז װמענ שי שו בערנ גע שנ אי טי  ארומ אקעאנ. אטלאנ

װענ איז ארומ אונ ם װאםער-שפיגל. ענדלאזער אנ גע װארנ איז ע ײ אלצ גע  הי
ע הײסער. אונ סער צענ אנ  $נ- אונ שיפ־רעק אפנ שטײנ מאגעלאנ פלעגט טעג ג

ט ענג טד ש ע ארײנ. װיים דער אינ קוקנ ג
כ האט ענדלעכ װיזנ זי קע. פונ ברעג דער בא פנ די דארעמ-אמערי עג שי ײנ  ז

ס אװעק קנ דעמ לענגוי נ ברעג. דאזי ײנ אי ענ ארט א ײנ פנ די ז מענ שי עקו  צוג
ײ ברעג, סאמע צומ מענ צו קעד ע ם נ ס שפײז. אונ װאסער זי װענ איז ע ע  א ג

ענ ברעג אפנ היצ. גרױםע ײנ װאקסנ ז  געלעבט האבנ דא בײמער, פראכטפולע גע
ער. אנ ײערע אינדי ע, װי פונקט האבנ, קערפערם קופער-רויטע ז ט בראנזענ צ אנ עגל  ג

ײ זונ. דער אפ ענ ז ײנ ע די צר ארױם ז ײזנד ענ אונ ר מ ענו ט האנדלענ ג ײ. מי  ז
דז, פאר א אפגעבנ אינד?אנער די פלעגנ קעפעלע א פאר ענ קל א פאר ג  שטי
ש, אזויפיל — גלאז שנ• עטלעכע שפײזנ צר אפ געקלעקס האט עס אז פי מענט

מענ ענו כ האבנ שפײז, אונ װאסער רעזערװ א ג פנ די זי  װײטער געלאזט שי
קילער. קעגטיק געװארנ איז עס װעג. זײער אינ

ױסגעבראכנ איז מאל אײנ ט דער שטררעמ. גרויסער א א כ ה$ט װינ  װילר זי
װאדפנ כ האבנ כװאליעם גרױםע גװאלדיק שיפנ. די אפ גע בנ זי בערנ געתוי  אי

פנ די אקעאנ. ט זיכ האבנ שי דע הוי ע שאלעכצ. װי זײ, אפ ג ס- כ האט עם ני ע־ זי ג
כ זײ װעלנ אט־אט אז דוכט, נ ברןנג-פעלרזנ די אנ ט$ג זעצ א זי העל- די או

שע מקומענ װעלנ שיפלײט די נ או װאליעם. די אי  דער־ טאקע איז שיפ אײג כ
װארנ טרונקענ ענ איבעריקע רי אונ שטורעמ, בײםנ גע ײנ  װיי־ אלצ גזןגאנגענ ז

ױם וױיטער אונ סער דארעמ־אמעריקע. פונ ברעג דעמ לענג
מענ איז עס ש דער געקו נ הײמ, דער איג מארט. כוידע אי־ן אײראפע, אי

װענ לינג, װארעמער גע װארנ איז דא אוג פרי מענ איז עם קאלט. גע עקו ױנ, ג
עצ א האבנ דא אונ ם פרעםט. געטן*נ ז בנ זיכ האבנ ע שטורעמס. אנגעהוי ײ-  שנ

שט ט ער ײזנדע די האבנ לאנג ני כ ר  זײ האבנ איצט אונ היצ פונ געמאטערט זי
טנ שרעקלעכ ע קעלט. פונ געלי כ געמרזט ה$ט מ שטעלנ זי טערנ. אפ װוינ בערצ אי

ט זיכ האט עם נאר רױ ק עענדי ײ־ געל§זט שיפג די זיכ ד.$בנ קעלט, די ג װ
עכ װעג. אינ טער דל ײ האבנ ענ ענ ז עפונ מ דורכ זי_ינענ אונ רורכגום א ג ײנ אי  אד

שנ פונזגמ טי סנ אינ אקעאנ אטלאנ רוי ט האבנ מאשראטנ די אקעאנ. ג ײנ װ  גע
ט, האבנ זײ פרײר. פאר האט קײנער נאענש. שוינ איז ציל זײער או געמײנ
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רוױכגוס מאגעלאנס רררכ ג־לענ שיפנ מאגעלאנס .54 געמעל

ט מער ק אז געצװײפלט, ני די מענ װי װ צו ש ע ר ײ מענ מענ קאנ פ  אינדיע. קײנ קו
קנ דעמ אזי ם ד אמענ א שפעטער מענ האמ דורכגו עגעבנ ג ס ג  רורכגום- מאגעלאנ

ם )געפינס גלאברס(. אפנ אי

װענ איז עם אזנ ס׳זזאט װעטער, שטילער א גע גינםטי־ לײכטער, א געבל
װענ איז אקעאנ גרויםער דער װינט. קער נ רױק, גע  זיכ האבנ רײענ לײכטע אי

ע געטראגנ ײנ עלעכ. קל װאלי אנ כ על אג מענ א אקעאנ רעמ אט האט מ א  בנ געגי נ
לער׳ טי ש ט האט ער — ״  אימ אפ זיכ טרעפנ צײט אנדער אנ אינ אז געוװסט, ני

שטורעמם. נרויםע
פנ די ענ שי כנ זיינ ס ערטער, קאלטע די פונ ארױם אינגי  געװאדנ איז ע

װארעמער. אוג װארעמער אלצ
מ לאנגע שי ענ כאדא ײנ פנ די ז װמענ שי שו בערנ גע מ אונ אקעאנ אי  אנגע־ ני

ײנ טראפנ ײנ ק ט אינדזל, א ענ ני עז איז ערד. קײנ ג ט ס׳ װענ ני ע  נעמענ צו װר ג
ט זיכ האט םע שפײז. שפײז ט גע תאט האלצ־זעגעכצ, מי  לעדער דאם געקאהט מ׳

ט עג םאםט-בײמער די װאס מי ײנ װענ ז ע סנ האט מע ארומגעני״פ. ג ע עג  שיפ־ די ג
ט מענ האט מויז א טײז, שערײ. א פאר אפילע גערעכנ ם נא  אויסגעפעלט האט ע

ש טרינקענ, צו װאםער װענ איז ארומ אומ?גטומ כאט ר װאסער דאס װאסער. גע  פ
עמ מ מענ קאנ אקעאנ נ טזןר-געזאלצנ. איז עם װײל טרינקענ, ני  זיסע דאס בי

מענ האט מע װאם אבער, װאסער, ענו פנ, די אפ ג ע איז שי  האט געװארנ. קאלי
ט מענ קענ געמוז ע, דאס טרינ טנ רואםער. פוילע מו
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גע־ זיכ האט שיפלײט די שטארבנ. אונ װערנ קראגק פלעגנ מענטשנ די
קומענ. ניט םאפ קײנ גאר װעט שװימענ זײער צו אז דוכט,

 מא־ האט רײזע, דער פונ אנהײב נאכנ ארומ י$ר צװײ אינ קימאט ענדלעכ,
 גע- איז ציל רער געשטרעבט. האט ער װעלכע צו אינדזלענ, די דערזענ געלאנ

 דער שוינ איז פונדאנענ אגטדעקט. געװענ איז װעג נײער דער — דערגרײכט װענ
באוװםט. געװענ אײראפע קײנ װעג

 האבנ ברעגנ סאמע די צר ביז געברענט. הײס זונ די האט אינדזלענ די אפ
 געװאקסנ זײנענ בײפער אומבאקאנטע פראכטפולע װעלדעד. געדיכסע געצױגנ זיכ
װעלדער. די אט אינ

 קײנ האבנ זײ מענםשנ. געטראפנ מאגעלאנ האט אינדזלענ אלע אפ קימאט
 בא- אונ בלעטער, ארנ צװײגנ פונ זײ בויענ וװינונגענ געטראגנ, ניט קלײדער

 זײנענ נאטור־רײכסימעד סאכ א שפיזנ. אונ פײלנ מיט געװענ זײ זײנענ װאפנט
געװיקםנ• װערטפולע גאלר, — איגדזל?גנ דאזיקע די אפ געװענ

 פאר אינדזלענ• די פונ אײנוװינער די מיט האנדלענ גענומענ האט מאגעלאנ
 באקו- ער האט צירונג ביליקער פאר אונ געװעבנ פאשעטע פאר זאכנ, אײזעדנע

שפײז־פראדרקטנ. אונ פרובטנ טײעו־ע גאלד, פיל מענ

 פארנ זײ מאכנ אונ אינדזלענ דאזיקע די פארכאפנ געװאלט האט מאגעלאנ
 רי מיט צוזאמענשטויס א פארגעקומענ ם׳איז קיניג. שפאנישנ דעמ פונ אײגנם

 מאגעלאנ איז צוזאמענשטוים דאזיקנ דעמ בא אונ אינדזלענ, די פונ אײנוװינער
געװארנ. געהארגעמ

 צו־ איז שיפנ פינפ די פונ מאגעלאנענ. אנ געװארנ פארענדיקט איז רײזע די
 17 בלויז צוריקגעקומענ זײנענ מענטשנ 265 די פונ אײנע. בלויז ריקגעקומענ

מענטשנ. אפגעשװאכטע אויםגעמאטערטע,
 ה$ט װאס װעלט, דער ארומ רײזע ערשטע די פארגעקומענ איז אזוי אט

יאר. דרײ בא געדריערט

ארומ ארומגעפןגרנ מאל אײנ ניט רײזנדע אנדערע זײנענ מאגעלאנענ נאכ
 שװער גארניט װעלט דער אררמ רײזעם די שוינ זײנענ איצט ערד־קײלעכ. דעמ
 די אריבער לײכט שװימענ דאמפ־שיפנ מעכמיקע קאלאםאלע געפעדלעכ. ניט אונ

קאל^- אריבער שנעל פארנ אװטאמאבילנ אונ צוגנ טעג. עטלעכע אינ אקעאנענ
ערד. דער איבער שטרעקעס סאלע

 גע־ האט ער אעראפלאנ. אנ אפ ערד דער ארום ארומגעפלױגנ שוינ איז מע
מעםלעס. 8 סאכאקל דערופ דארפט

אמעריקע. קײנ אײראפע פונ
אי־ הױכ דאמפ-שיפ. א שטײט פארט־שטאט דער פרנ האפנ שטײנערנעמ באמ

 פענצ־ קײלעכדיקע רײענ עטלעכע מיט בארט שװארצער איר שטײט האפנ בערנ
פאסא־ שטאקנ עטלעכע אפ זיכ געפינענ שיפ דער אינ אינװײניק טערלעכ.

םונ זײ, אונטער לאקאלנ. אנדערע פארשײרענע קיכנ, עםציםערנ, זשיד-קאױטעפ,
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 גרוי- גװאלדיק די דומפיק רוישנ ד$רם מאשינ-אפטיילונג. די זיכ געפינט אונםנ,
 דאמפמאשינ. מעכטיקע א ארבעט ד$רט שטײנקוילנ. פרעסנ װאם אויװנם, סע

פונ הילפ דער מיט רודערער. דער שטײט בריקל, ־ קאפיטאנ אפנ אויבנ, אוג
קאמפאם לױסנ דאפפשיפ די פירט ער אונ רודער דעמ עוי קערעװעט רודער־ראד

ריכטונג. נײטיקער דער אינ
 בארט אפג ארופ שטײגנ טרעפ די איבעד אפצוגײנ. גרײט איז דאמפשיפ די

 סכוי־ פעק גרויסע שיפ דער אפ ארופ הײבנ הײב־קראנענ די פאסאזשירנ, די
טרױמ. טיפנ אינעמ אדאפ זײ לאזנ אונ רעס

 איבער צעטראגנ עם זיכ האט װײט סירענע, הילכיקזי א דערהערט זיכ האט אט
 צװײטער א עכא. דער אפגערופנ זיכ האמ פונדערװײטנ שט$ט, גאנצער דעד

 פרנ הינטערטײל באמ שרויפ דער ארבעטנ גענומענ האט עם דריטער... א פייפ,
האפנ. פונעמ אפגעשוװםענ איז דאמפשיפ די בדויזנ. גענרמענ האט װאםער דאם שיפ.

געשםא- זיינענ װאס דאמפשיפנ, די צוױשנ דורכגעשוװמענ לאנגזאמ איז זי
יאמ. אינ ארויס איז אונ פארט, אינעמ נענ

 אינדער־ פארשװינדנדיק װײטער, אונ װײטער אלצ אװעק גײמ ברעג דער
 ארומ אונ ארומ ברעג, דער ניט שוינ זיכ זעט ארומ שא עטלעכע אינ װײטנם.

 אנ זיכ פליעסקענ זײ כװאליעם, די שנײדט דאמפשיפ די יאמ. ענדלאזעד איז
 זעצנ זײ אריבער, זי יאגנ זײ מעװעס, נאכ פללענ שיפ דער נאכ בארטנ. אירע

 צו־ אומ זיכ קערנ אונ אפ זײ שטײענ דערנאכ אונ מאסמבײמער אי־רע אפ זיכ
ערד. דער אפ ריק,

 באגע- עם אקעאנ. אבלאנמישנ איבערנ ריז דאזיקער דער גײט טעג זעקם
 די אפ בלויז זיכ װיגט דאמפער קאלאסאלער דער *^בער שטורעמס, אימ גענענ

 גא:צער דער פונ פארלויפ איג װעג. זײנ פונ $פ ניט זיכ װענדמ אונ כװאליעם
 מים םלל אײראפע מיס םײ ראדלא דורכ רײדנ פאסאזשירנ די קאנענ רײזע

--------------- אמעריקע.

אקעאנ־דאמפעך. מאדערנעד א .55 געמ.
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 אמע- קײנ אײראפע פונ $קעאנ איבערנ רײזע זײ איצמ געדױערט סעג זעקם
 ש־נ געשוװמענ קןןלוםב רײזנדעד דער איז צוריק יאר 450 מיט $בער דיקע.

כאדאשימ. דדיי אמעריקע קײנ אײראפע

ג. טונ עני ג דעם גלאבוס אפנ באװײזם ג  צאפנ-אמעריקע קײנ »ױיר$פע פונ װן
אקעאנ. אטלאנטישנ איבערנ

זונ. די אונ ערד די
 אוים זיכ װניזט זי אבזןר ערד. ארנדזער ס׳איז גרוים װי שוינ, װײםנ מיר

(.56 )געמעל זונ דער מימ פארגלײכ אינ קלײנינקע א גאר
 אוים זי דוכט אונדז מאל. 1300 000 אינ ערד דער פונ גרעסער איז זונ די

 גע- װאלט מע אויב אונרז. פונ װײט זײער זיכ געפינם זי װייל דערפאר, קלײנ
 גע־ דער״צוג װ$לט שנעלצוג, א אפ זונ דער ביז ערד דער פונ צופ$רנ ק$נט

י$ר. 250 פונ מער גײנ דארפט
קײלעכ• צעגליטער קאלאםאלער א איז זונ די
װארעמקײט. אונ ליכט ערד דער אפ שיקט זונ די

\
ק?ײנינקע. א גאר ערד רי איז זונ דער מיט פארגלײכ אינ זונ. רי אונ ערד די .56 געכ׳ע.־



נאכט. אונ טאג זיכ נעמט פונװאנענ
 באא־ א םאכט נאכט, אונ טאג זיכ נעמט פונװאנענ פארשטײנ צו קעדײ

 פונ קי_יקעלע א מאכס זונ. דער פונ ארנ ערד דעד פונ מאדעל א אפ באכמונג
 רינ א דורכ ציט לעכל דודכנ דראט, א מיט דורכ עם שטעכט לײמ, רױער

קניפל(. א מאכט אונטנ )פונ שטריקל
ערד. די פארשסעלנ װעט קי״יקעלע דאם אס
 די ליכט. אנגעצונדנ אנ טיש אפנ אװעק שטעלט צימער פינצטעדנ א אינ

 ליכט. דער לעבנ קײקעלע דאם שטריקל פארנ האלט זונ. די פארשטעלנ וועט ליכמ
בלױז באלױכםנ איז עס נײנ, ? ליכט דער פונ באלױכמנ קײקעלע גאנצע דאם איז
צװײ- די אוג קײקעלע, העלפט אײנ אינ

(.57 )געמעל שאטנ אינ בלײבט העלפט טע
זונ די אויכ באלײכט אזוי אט ~ т

 ערד־ פונעמ העלפש אײנ בלויז שטענדיק
 זעט זײט באלויכטענער דער אפ קײלעכ.

 דער אפ סאג, איז דא —זונ די מענ
— זונ די ניט מענ זעט זײט צװײטער

נאכט. איז ד^רט
 קײקעלע דאס אומ דרײט לאנגזאמ

 די ליכט די באלײכט איצט ליכט. דער פאר
 אינ געװענ פריער זײנעג װאם ערטער,
 ער- באלויכטענע פריער די אונ שאטנ,

שאטנ. אינ אװעק איצט גײענ טער
 קוקט אונ שטריקל דאכז דרײ א גיט

ליכט. דער פאר זיכ דרײט קי״יקעלע דאם װי צו,
 ערד־ דער זיכ דרײט אזוי פונקט

 פולנ א גאכט. אונ טאג זיב בײטנ ערד דער אפ אונ זונ, דער פאר קײלעכ
 דאס ניס באמערקנ מיר מעסלעס. א אלנ ערד די םאכט זיכ אררמ ארמדרײ

ד, דער פונ זיכ אומדרײעג  וו$ם אלצ, זיכ דרײט אונדז מיט צוזאמענ װײל עי
לאנקעס. די פעלדער, די הײזער, די — ערד דער אפ ארגדז ארומ זיכ געפינם עס

הימל אפנ אופ זיכ הײבט אופ, גײט זונ די אז זיכ, דוכט אונדז פארקערט,
װידער. פארגײט אונ

 אױב צוג. אינ פארנ מיר װענ אונדז, מיט פאר מאל א קומט זעלבע דאם
 שטײענ פיר אז אוים, אפט אונדז זיכ דוכט שטויסנ, אנ גלײכ גײט צוג דער
 װעג זײטנ בײדע פונ בײמער די אונ טעלעגראפ-םלופעם די אונ ארט, אנ אפ

צוג. דעמ אגטקעגנ זיכ טראגנ

ענ• פגעבונג  וױאזױ באװײזש, גלןןבוס. א ליכט « פאר אװעק שטעלט ,1 או
ב»־ נארװןןס זיכ האבנ מיר װאם מיט ערד, דער פינ דרײונג רי פןןר קומס עס

נאכס. וװ אונ טאג גלאבום אפנ איז װר קענט;
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אײראפע, אינ זיינ ז$ל סאג אז אזױ, ליכם פארנ גלאבום דעפ אום דרײט .2
אװ- אינ אפריקע, אינ אמעריקע, אינ נאבט $דער סאג דעמלט ציז צי קוק, » גימ

סטראליע.

עקװאטער. דער אונ פאלױסנ די
 זיב אדומ עררקיילעכ דער שטענדיק אומ זיכ דרײט שוינ, װײםנ מיר רױ

מעםלעם. א אינ ם^ל אײנ
 װיאזוי אוטז־ריױנג, דןןזיקע די םאד קומט װי מאנ, קוק א גענױעד לאמיר

אימ״ אפ ערטער פארשײדענע ערדקײלעכ פונעמ אומדרײונג דער בא זיכ באװעגנ
 אפ קײקעלע לײםענע דאס — ערד דער פרנ מאדעל אײער נעמט гул צוליב

עטלעכע אנדערנ אוגטערנ אײנעפ סינט מיט אימ אפ מאכט אונ — שטריקל א
שטריקל ראס וװ זןרטער, די אפ אװעקשמעלנ מענ דארפ פונקטנ צװײ פונקטנ.

קײקעלע• דעמ פונ ארויס גײט
 דרײענ באמ מאכט פונקט יעדעד אז זעט, איר קײקעלע. דאם דרײ א גיט

 קלע־ א — אנדערע די קרײז, גרעםערנ א —פרנקט אײנ ;קרײז א קײקעלע דאם
 גיט מאכנ — אונטערשטער דער אונ אױבעדשטער ד־ער —פונקסנ צװײ בלויז נערנ;

ארט. אײנ אפ נ^ר זיכ דרײענ זײ קרײזנ, קײנ
 פאר־ ערדקײלעכ. פונעט אומדרײונג דער בא אריכ פ$ר קומט זעלבע דאם
 מאכנ פונקטנ אײנע אלצײנס. ניט זיכ באװעגנ ערד דער אפ פונקטנ שײדענע

 צװײ ןגבעד קלענערנ. א —אנדערע קרײז, גרעםערנ א מעםלעס א אינ דורכ
 פ^_ די ז?עענ דאס קרײז. קײנ ניט אינגאנצנ מאכנ לעכ1עררקי פונעמ פונקטנ
נ ם ו ערדקײלעכ. פונעס לי

 פונקס צאפנדיקער סאפע דער איז ח*ס װײל צאפנדיקער, הײםט פ$לװס אײנ
 םאמזג דער איז דאם דארעמזײקער. הײסט פאלירס אנדערער דער ערדקײלעכ, אפנ

עדד־קײלעכ. אפנ פונקס ד^רעמריקעד
 געדאכס אינ דררכ מענ פירט פאלױםנ בײדע פונ שטרעקע גלײכער א אפ

ר. הײסט װאם ליניע, א ערדקײלעכ דעם ארום ע ט א װ ק  דעפ צעסײלס זי ע
דארעמדיק. אונ צאפנדיק — האלב-קײלעכנ צװײ אפ ערדקײלעכ

ענ. טונג עני  פא- דארעםדיקנ ארנ צאפנדיקנ דעפ גלאברס אפנ געפינט .1 נ
עקװאטער. דעם לױס.

 דארעמדיקנ אפנ זיכ געפינענ װעלט־טײלנ װעלכע גלאבום, אפנ באטראכט .2
דער איבער שגײדם װעלם-םײלנ װעלכע צאפנדיקנ; װעלכע-אפנ אונ האלב-קײלעכ

?יקװאטער.

גלאבום. אפנ ריכטונגענ די מענ באשטימט װלאזוי
 הינטער איז צאפנ, צו פאנעט מיכנ שטײס מענםש א אויב אז װײםנ, מיר

 געקאנט װאלסנ פיר אויב מײרעװ. — לינקם אונ מיזרעכ —רעכטס דארעם, אימ
 װאלמנ פארקערעװענדיק, ױם ערגעצ אינ צ$פנ, צו גלײכ שול אונדזער פונ גײנ
 װאלםנ ד§רעט, צר געגאנגענ װאלסנ םיר אױב צאפנ־פאלױס. צוט געקימענ מיד
 ־פא־ אײנ פונ גײט דארעמ ־־־ צאפנ רלכטונג די דארעמ־פאלױם. צוט געקופענ מיר

ױס צװײטנ. צום י
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 מיטג שטײט ״באאבאכטער׳- רער גלאבוס. אפנ גרונט־רמזטמגענ די מ?נ באשטימט װלאזדיל .58 ז:עמ.
מײרעװ. אפ אונ מיזרעכ אפ וױיזנ הענט אויסגעצויגענע די צאפנ־פאמוס, צומ פאנעט

 ד$- אדער צאפנ פונ ריכטונג די באשטימענ צו װ?אזײ פארשטײנ צו קעדײ
״באאבאכטער*. א שטײט גלאבוס אפג אז פארשטעלנ, זיכ לאמיר גלןבום, אפנ רעמ

 טאנ קער א עם לאפיר אונ פיגורל א גלאבום אפנ אוהיקשטללנ לאפיר
(.58 דארעמ)געמעל זײנ דעמ הינטער װעט דעמלט צאפנ-פאלױס. צומ פאנעמ מיטנ

 לאםיר אונ באאבאכטעד אזוינע עטלעכע גל^בום אפנ אװעקשטעלנ לאמיר
 צופ צוקוקנ זיכ װעלג מיר װענ דארעמ. װר צאפנ, זײ בא איז װר באשטימענ,

אבופ אפג זענענ דארעם—צן*פג ריכטונגענ די אז דערזענ, מיר װעלנ גלאבום,  גל
עס ד^זיקע די פאלױם. צו פ$&לױם פונ גײענ װאס ליניעם, מיט באצײכנט  ליני

 צר דארעמ פונ $דער דארעמ, צו צאפנ פוג ריכטרנגענ די אנ מומעטומ ווײזנ
באװעגנ זיכ מענ דאדפ גלאבוס פונעפ פונקט װעלמ־ניט־איז א פונ אױב צאפנ.
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ײנ דארפ םע אז עס, הײסט צ^פנ, צו ע דאזיקער דער לױמ ג  צאפנ־ צומ ליני
פאלױם.

 ריכטונגעג די גלאבום אפנ באשסימענ צו װלאזוי מאג קוק א לאמיר איצט
מײרעװ. צו ארנ מיזרעכ צו

 פתעמ ריכםונג דער לויס באאבאכטער. אונדזער צו אומקערנ זיכ לאםיר
 װעלכער אינ זענ, צו איז זײטנ בײדע אע הענז אױסגעצױגענע באאבאכטערס

מײרעװ. — װעלכעד אינ אונ מיזרעכ זיכ געפינט עם אימ פונ זײס
 צומ פאנעמ מיםנ שטײענ עם װעלכנ אפ גלאברם, צומ צוקוקנ זיכ לאמיר

ײטג רי אינ הענט אויסגעצויגענע מיט באאבאכטער עטלעכע צאפנ-פ$לױם  װעלנ ז
 אפנ באצײכנם אויכ זײנענ מיזרעכ־־מיירעװ ריכטונגענ די אז דערזענ, מיר

יענע קורער דער אינ איבער שנײדנ ליניעם דאזיקע די ליניעם, םים גלאכום
צאפנ-דארעמ• באװײזנ װ$ם ליניעם,

ערדקײלעכ. דעמ פונ קארטע די
 טיטנ זיכ באנוצנ אבער ערדקפלעכ. פובעמ מאדעל א איז גלאבום דער

אפצו־ געגוי אוםעגלעכ איז גלאבוס קלײנינקנ א אפ באקװעמ. ניט איז גלאבום
 גלא־ א זיכ םיט נעמעג שווער. איז מאכנ גלן*בום גרױסנ א אונ ערד, די בילדנ

גיט. זיכ, פארשטײט מענ, ק$נ רללזע א אפ $דער עקםקורםיע אנ אפ בום
פא־ אפ ערר דער פונ אפבילרונג דער מיט אפט זיכ םענ באנוצט וערײער

קארטע. געאגראפײטער א מיס — פיר
 ^פבילדונג די — קארסעס צײכענענ גענומענ מענטשנ האבנ אנ אמ$ל גאר פוג

 די זיינענ פרלער אירע. באצידקג באזונדערע פונ אדער ערד גאנצער דער פונ
 קאנטורנ די• אויסמאלנ אויג אפנ פלעגנ מענטשנ פאשעטע. זײער געווענ קארטעם

 מיס זיכ באנוצנ שםעט. אינ בערג םײכנ, די באצײכענענ פלעגנ ברעגנ, די פונ
 װערנ געמאכט אפט פלעגנ צײכענונגענ די שװער. געװענ איז קארטעם אזוינע

לױס אײנפאלנ. ס׳פלעגט װי װערנ, באצײכנט פלעגנ שסרעקעם די ריכפיק, ניט
 אױסרעכענענ, אונ ריכמונג ריכטיקע א יעמענ צר שװער געװענ איז קארסע אזא

 גע־ לאנג האבנ מענטשנ װעג. אנגעמערקטער דער געדויערנ וועס עם טעג װיפל
 גדאנ בלויז געלונגענ איז דאם אבער פינקטלעכע, א קארטע א מאכנ צו שטרעבט

פעםט-אפאראטנ. פינקטלעכע געװארנ דערפוגדנ זײנענ עם װענ
צי קימאס עררקײלעכ דער איז איצס אנ ט, אינג רלעדנ  פאר- זללנענ עס —דע

ט בליבנ שטע ני ע בלויז אױסגעפאר ײנ אכ: באצירקנ. שװער־צוטריטלעבע קל  נ
ענ דערפינדנ שאבלענ, אונ אער^פלאנ ריז לנ די װסאמאבי שפאלטער, אונ א  קא־ אײז

ענ שנ די שוינ נ ט םענ מענ טלעכע סאמע וױסטע, סאמע די צו צוקו טרי ערטער. אומצו
ע איצט האבנ פיד ענוי קע אוג ג  לױט ערדקײלעכ, דעמ פונ קארטעם ריכטי

ל זיכ קאנ מע װעלכע םנ פי דנ װעגנ דערװי װי עט ש גראמעמנער יעדער לאנד. י ט  מענ
ענ זיכ מרז סלערנ ענ אוי ײענ בוכ. א װי פונקט קארטע, א ל

ט ערדקײלעכ דעמ נ קארטע דער אפ אנ מענ צײכנ  צװײ פונ פארמ דער אי
ײנ אפ האלב-קײלעכנ. ט האלב-קײלעכ א  ערד- פרנעם העלפט אײנ אנ מענ צײכנ

װײטנ אפנ קײלעכ, ײטע די — צ װ העלפס. צ
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מײרעװדיקער. דער—צװײטער דעד מיזרעכדיקער, דער איז האלב-קײלעכ אײנ
גלא־ דעד װי אזױ, פונקט באםארבט איז האלב־קיילעכנ די פונ קארטע די

 דודכ־ גלאבוס, אפנ װי אזרי יזײיענ, האלב־קײלעכנ די פונ קארטע דעד אפ בום
 באװײזנ זײ מיזרעכ. צו מײרעװ פרנ אונ דארעמ צו צאפנ פונ ליניעם געפירט

ריכסונגענ. די קארמע דער אפ

 זײ געפינמ האלב-קײלעכנ. די פונ קאדסע די באטראכט л .געגיטונגענ
 אונ האלב-קײלעכ, מיזרעכריקנ אינ זיכ געפיגענ װעלט-טײלנ װעלכע װעלט-טײלנ.

? םײרעװדיקנ אינ װעלכע
 עק- דעמ פאלױם, דןןרעפדיקנ אונ צאשנדיקנ דעם האלב-קײלעכ יעדנ אפ געפינס .2

 —םיזרעכ דארעם,—צאפנ דיכטונגענ די באצײכענענ וואם ליניעם, די אנ װײזט װאטער.
םײרעװ.
 אונ פיזרעכ אפ דןןדעט אפ צאפנ, אפ אודססראליע »ונ דיכטונג די באװײזס .3

מײדעװ. אפ
 דעמ ארופ װעג םאמלאנם האלב-קײלעכנ די פונ יןארטצ דער אפ באװײזט .4

ערד-קײלעכ.
 יאפ. םיטללענדישנ דעם האלב־קײלעכנ רי פונ קארטזנ דער אפ באװייזט .5

 דארעמ-זײט, פונ—װעלכער צןןפנ-זײמ, פונ איפ בא זיכ נעפינס װעלם-טײל װעלבער
 האלב- די פונ קאדטע דער אפ יאפ מיטללענדישג פונעפ אפבילדונג די םארגלײכם

גריכנ. אוראלסע די פונ קארטע דער אפ אונ קײלעכנ
 צאפנ- דעפ האלב-קײלעכנ די פרנ קאדטע דער אפ אונ גל$בום אפנ באװײזט .6

אדום? איפ רמגלענ װעלס-סײלג װעלכע אײז-אקןאנ. דייןנ
)פסס̂ר ראטנפארבאנד דעם האלב־קײלעכנ די פרנ קאדטע דער אפ געפיגס .7

זיכ? עד געפינס װעלט-טײלנ וועלכע אינ

לערנ-צייט דער אויסער ארבעט
ב־ײלאגע. דער אינ זיכ געפינענ װאס ארבזנבנ, דרײ ערשטצ די אױס פילט

ערה דער פונ באװעגונג יערלעכע די
ער׳ באװעגט אלײנ, זיכ ארומ זיכ דרײט ערדקײלעכ דער װאם דעמ, אכוצ

זונ. דער ארומ אויכ נאכ זיכ
 פארלויפ אינ יאר. אײג אינ ערד די מאכט זונ דער ארומ אוםדרײ פולנ א

 באלויכסנ אלצײנם ניט ערד דער אפ ערטער פארשיידענע זײנענ צייט דער אט פונ
װארעפקײט. סכרמ אלצײנעמ קײנ ניט באקומענ זײ אונ זונ דער פונ

אונ װינטער הארבסט, זומער, יאר: פונ צײטנ פיר פאראנ זײנענ אונדז בא
פרילינג.

 צײטנ פארשײדענע פאראנ אונדז בא זײגענ פארװאם פארשטײנ, צו קעדײ
 גלאבום: איבערנ באאבאכטוגג אזא צימער פינצסערנ א אינ דורכ מאכט יאר, פײ

 אנ־ איז עם װי אזוי, אקס גענײגטער א מיט גלאבוס א אװעק שטעלט
ליכט. א מיט אימ באלויכט ארנ 59 געמעל אפנ געװיזנ

גלאבוס פונ זײמ באלױכטענער דער אפ האלב־קיילעכ צאפנדיקנ אפנ געפעט
געםעל )אפנ קרײזעלע רויט א אדמ ־מ ד אפ ארופ קלעפט פאםקװע. שסאס די

מ< אס פיסנ באצײכנס פאםקװע פונ לאגע די איז 5*
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^ע^ צ$פבדיקג *פנ .59 .נעמ.  האלב־ק
זומער. איז

ױכ קלעפט װ קרײזעלע א ארופ א  ערגעצ־ו
קנ אפנ  אפ לעמאשל, האלב־קײלעכ, ד^רעפדי

 ארט דאס אט איז געמעל )אפנ דארעמ־אפריקע
מ ט באצײכנ פוגקט(. א מי

מ קער א גיט אקם. זײג ארומ גלאבום דע
װע װ$ם ארט, דאס  איז פארנעמט, מאםק

מ  הײסט באלױכטנ. מעמלעס טײל גרעמטנ דע
ע אינ עס, םקוו ענ פא ײנ מענ ז ע די אנגעקו  לאנג
 זו- פאר קופט דאם נעכט. קורצע די אונ טעג

ט איז װאם ארט, דאס םער-צײט.  אפנ באצײכנ
כ געםיגט האלב-קײלעכ, דארעמזײקנ  דעמלמ זי

 דעמ אינ שאטנ. אינ צײמ טײל גרעםטנ דעמ
ױקנ ענ פונקט דא ײנ  אונ טעג קורצע איצט ז
ע װינטער־־צײט. פאר קוםט דאם נעכס. לאנג

קנ אפנ װענ זר־ איז האלב־קײלעכ צאפנרי
קנ אפנ איז מןנר װינטער. — דארעפדי

ס אפנ זזגנ, צו איז געמעל אפנ ארנ גלאבו
 ארופ שעטלכ דעד אונ צאפנ־פאלױס דער אז

ענ אימ  דעמ דרײעג באמ צײמ, גאנצע די זייג
 די צייט דער אט אינ לײכט צ^פנ-פאלױס באפ באלויכטנ. זיב, ארומ גלאבום

יאר. האלב א זונ די ניט פארגײס גופע פאלױם אפנ מ?נםלעם. קי״ילענדיקנ א ׳זונ
פ ארופ שעטעכ דער «וג דארעט-פאלױס דעד  אי

 ארומ שאטנ. אינ צײט דער אט אינ זיכ געפינט
קנ א איז דארעמ-פאלױם ײלעכדי אכט. מעסלעם ק  נ

ט זיכ באוױיזט גופע פאלירם אפנ  אינ זונ די ני
יאר. האלב א פונ ־פארלױפ

 אנדער דער אפ גלאבום רעט איבער שטעלט
.?60 געמ אפנ אנגעװיזנ איז עם )ווי ליכם פונ יזײס

 דארעמדיקער דער באלויכטנ מערער איז איצט
צאפגדיקער. דער — װײניקער אונ ;האלב-קײלעכ

 איר אונ אקם, ארומ גלאבוס דעמ קער א גים
 געפינעג זיכ װעט מאסקװע אז דערזענ, װעם
 מאםק־ פאר שאטנ. אינ טעסלעט טײל גדעכטנ דעמ
 לאי־ די אונ טעג קורצע די אנגעקומענ זײנענ זוע
װינטער־צײט. פאר קומס ד$ם נעכס. גע

דארעמ־ אפנ באצײכנט איז װאס פונקט, רער
 דעמ זײנ פארקערט, װעט, האלב-קײלעכ, דיקנ

 אט אינ זײנענ דא באלױכטנ. צײט טײל גדעםטג
 דאם נעכט. קורצע אונ טעג לאנגע צײט דער

זומער־צײט. פאד קומט
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 האלב דןרעטריקנ אפנ איז װינסער איז האלב־קיילעפ צאפנדיקנ אפנ װענ
(.60 )געמעל זופער. קײלעכ

ערד״ דער פונ לאגע אזא בא אז זענ, צו איז געמעל אפג אונ גלאבום אפנ
אינ צײט גאנצע די אימ ארומ שעטעכ דער אונ צאפנ־פז$לױם דעד זיכ געפינענ

 אפנ אונ מעסלעם, קיילעכדיקנ א זונ די ניט םענ זעט צאפנ־פאלױם באפ שןןטנ.
יאר. האלב א —גופע פאלױם

 $ט פונ פארלוים אינ זײנענ איט ארומ שעטעכ דער אונ ׳רארעמ-פאלױס דער
יאר־ האלב א טאג דער גערױערט גופע פאלױם אפנ באלױכטנ. צײט גאנצער דער

זונ די װענ עי־ד, דער פונ לאגע אזא בא פאר קומענ הארבסם אונ פרילינג
האלב-קיילעכ. דארעמדיקנ דעמ ארנ צאפנדיקנ דעמ אלצײנם באלײכט
 די־ זונ רער ארומ ערד דער פונ באװעגונג דער בײס זיכ בײטנ אזרי אט

י$ד. פונ צײטנ

 דעפ םאד אז «זוי, ליכס דער פאר גלןברם דעמ אװעק שטעלט .1 צעניטונגענ
זומער. זײנ זאל האלב־קײלעכ צאפנדיקנ

 ז$ל האלב-קײלעכ דןרעמדיקנ פארנ אז אזױ, גלאבוס דעמ אװעק שטעלט .2
װינטער. זײנ

װיםנשאפט. דער קעגנ איז רעליגיע די
ארוט ערד דער פונ דרײינג די דערװיזנ האט װאס געלערנמער, ערשטער דער

פונעמ קאפעדניק. ניקאלײ געװענ איז זונ, דער ארומ באװעגונג איר אונ זיכ
 פמ לערע די אז געדאנק, צומ געקומענ ער איז רימל-קערפערם די באאבאכטנ

 ריכטיק. ניט איז ערד דער ארומ זיכ דרײט זונ די אז דעמ, װעגנ רעליגיע דער
 צופ אונ רעליגיע דער צו צוטרוי דעמ אונטערגעגראבנ האט לערע ק^פערניקם

 אמ פארבאטנ אונ פארש$לטנ קירכ די האט ביכעד קאפערניקס גאט. אינ גלײבנ
יאר. 200 פונ פארלויפ

 םארשפרײסנ אנגעהױבנ אומעטומ האט ברונא דזשארדאנא געלערנטער דער
 ברונא האבנ אונ געפאר א דערינ דערזזננ האבנ גאלאכימ די לערע. קאפערניקם
 שטאדק דארס אים ה$ט מע טורמע, אינ אפגעזעסנ ער איז יאר זיבנ ארעסטידט.
 א אפ טוימ צומ צוגעמישפעט אימ ה$ט געריכט קידכלעכער דער געפײניקט.

— עפעם פארנ קעמפער דער געװןןרנ פארברענט איז אזױ אט שײטערהויפנ.
צוריק. י$ר зоо מיט געװענ איז דאס ברונא. דזשארדאנא

או־ײנגע־ אױכ איז גאלילײ—צייט יענער פונ געלערנטער באוװםטער א נ$כ
 זאגס ער אז שװערנ, צו געצוװנגענ אימ האט מע טורמע. אינ געװארנ זעצט

 מיסנ בלויז ערר. דער פרנ באװעגונג דער װעגג אנשוױנגענ זײנע פונ אפ זיכ
שײםערהויםנ. אםנ טויט פתעמ געראטעװעט זיכ ער האט זיכ אפזאגנ

 רי אנערקענענ געמוזט הןןבנ אלע װענ צײט, רי געקומענ איז עס אבער
' לערע. ק$פערניקס פונ ריכשיקײט
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ערדקײלעפ פונעמ װארעמקײט־זאנעס די
 פאר- אינ ערד די שטראלנ אירע מיט אנ װארעמט זונ די אז װײסנ, מיר

 איז יאר פונ צײס הײםער סאמע דער אינ אפילע אלצײנם. גיט טאג פונעמ לויפ
 הימל, אפנ נידעריק זונ די נאכ שסײט צײט דער אט אינ — הײם, ניס אינדערפרי

 אופ זרנ די זיכ הײבט טאג האלבנ צר אבער שװאכ. װארעםענ שטראלנ אירע אונ
שמאו־קער, אונ שסארקעד אלצ ױארעמענ י4“שטר אידע אונ העכער אוג העכער אלצ

װי־ זונ די זיכ לאזט םארגאכט
 שמראלנ אידע אונ אר^פ, רער

הע־ װאם שװאכ. װידער װארעמעג
 אלצ היםל, אפנ שטײט זרנ די נער

ערד. די זי װארעמט שטאדקער
 גלײכ- ניט אנ װארעמט זונ די

 פונעמ ערטער פארשײדענע עםיק5
ערדק?לעכ.
גלא־ אפנ אװעקשסעלנ לאמיר

אײ- ״באאבאכטער״: דרײ בום
— צװײענ עקװאטער, אפנ — נעמ

 גלאבום פרנעמ שטרעקע גרויםער קײנ ניס א אפ פאלױסנ. די צו :נעענטער
 לאמפ דער װ?אזױ צוקוקנ, זיכ לאמיר זונ׳־. ״רי —לאמפ א אװעקשטעלנ ל^איד

(.61 )געמעל באאבאכטעד די באלויכס
 לאםפ פונעמ ליכט דאמ פאלט עקװאסער, אפנ שטײט װאם באאבאכטער, אפנ

זונ די אז עם, הײסט קאפ. זײנ איבעד שטײט זונ די אויבנ, פונ גרןדליניק
 םאמע די זיכ געפ׳׳נענ עקװאטעד באם שטאדק. זײער װארעמס ?קיװאטער בא*;

י איז דא — ערדקײלעכ פונעמ לענדער הײסע יאר גאנצ א זאנע. הײסע ד
קײנ ניסא אינגאנצנ איז עס װעטער. הײםער אלצײנער אנ עקװאטער באמ איז

יאר. פונ צײט קאלטע
באלױכטנ װערנ פאלױסנ, די צו נעענטער שטײענ װאם באאבאכטער, די

 װארעמס זי אונ נידעריקער דארטנ שטײט זונ די זײם. דער פוג לאמפ פונעמ
ניט. אהינצו אינגאנצנ אפילע זי לײכט יאד סײל א אוג שװאכ,

 קאלטע די אדער לענדער, קאלטע םאמע די זיכ געפינענ פאלירםנ די בא
ערדקײלעכ• פונעם יזאנעם

—זאנעם מעםיקע צװײ די זיכ געפינענ זאנעם הײםע אונ קאלטע די צוױשנ
 װי העכעד באטאג זונ די אופ זיכ הײבט דא דארעמריקע. די אונ צאפנדיקע די

 הײ- דער אינ רוי הויכ, אזוי נימ זי איז קײנמאל אבער זאנע, קאלטער דער אינ
 די אינ אײדעד װארעמער, זאנע מעםיקער דער אינ איז רעריבער זאנע. סער

הײםער. דער אינ אײדער קעלטעד, אבער קאלטע,
 אפגעטײלט ריארעמקײט-זאנעס די זײנענ אימ אפ .62 געמעל דאם באטראכט

 װ$ם קרײזנ, צװײ דורכגעשירס זײנענ עקװאטער זײטנ בײדע אפ ליניעס. םיט
ם זײ דופט ע ק פי א ר זײ צװישנ דאדעםדיקער. דעד אונ צאפנדײעד דער — ט
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 הײםע, די זיכ געפינט
 זאנע. מראפישע די אדער
 זײנענ פאלױםנ די לעבנ

$- צװײ דורכגעפירט  פ
 זײנענ זײ ליאר־קרייזנ.

 פרנ גדענעצנ די ד$ם
 דא־ אונ צאפנדיקער דער

 זאנעם. קאלטע רעםדיקער
 טראפיקעםארנ די צװישנ

 געפי- פאליאר-קרײזנ די
 צאפנדיקע די זיכ נענ
 מע־ דארעמדײקע די אונ

זאנעם. סיקע
 מענ טײלם אזױאררמ

 פינפ אפ ערדקײלעכ דעמ
װארעםקײט־זאנעס.
 איז אינדעדעמעםנ

 װאדעמקײס- די צװישנ
 שאר־ קײנ ניטא זאנעם

ז$* מעםיקע די אינ אריבעד ביסלעכוױיז גײט זאנע הײםע די גרענעצ. פע
די זןנעס. קאלטע די אינ אריבעד ביםלעכװײז גײענ זאנעם מעםיקע די אונ נעם

באדינגלעכע. זײנענ װארעםקײס־ז^געם די צװישנ גרענעצנ

ענ• טונג עני האלב-קײלעכנ די פונ קארמע דער אפ אונ גלאבוס אפנ געפינט ג
קאדמע דער אפ אונ גלאבוס אפנ באװייזט פאליאר-קרײזנ. די אונ טראפיקעם די

 מרןגפישער דער אינ זיכ געפינעג װעלם-טײלנ װעלבע װארעמקײס-זאנעס. פינפ די
 זאנעס װעלכע אינ ף קאלטע די אינ — װעלכע אונ מעסיקע די אינ — װעלכע זאנע,

 פאר- ארנדזעד זיכ געפינם זאנעס װעלכע איג אמעדיקע? אײראפע, זיכ געפינענ
דז אנ ב

ערדקײלעכ. פונעמ װארעמקײט־־זאנעם די .62 :עמ.



«у■ קלימאט אונ װעטער.

װעטער. דעמ װיםנ דארפ װאס צוליב אונ װער
 זיכ אופכאפנדיק שילער, די פרעגג — װעטער? א פאר הײנם איז װאם —

שלאפ. פונעמ
שטיל. אונ װאדעמ זוניק, איז •אינדדױסנ װענ שול, אינ זײ לויפנ פרײלעכ

 אונ קאלט פײכט, איז עס װענ הײפ, דער פונ ארויס זײ גײענ כײשעק אנ
װינט. שטארקער א בלאזמ ׳עס

 ארנ שיפ, א אפ אפ פארנ זײ װענ שיפלײט, זיכ אינטערעסירנ װעטער מיטנ
 יאמ. אפנ פארנ צו געפערלעכ איז נעפל געדיבטנ א אינ פללענ. פארנ פליער
 זיכ ז$ל מע הוז־זשעט, אונ גײס דאמפער רער גארניט, מענ זעט ארומ אונ ארומ

 דאמ־ צװײטנ א אנ אג זיכ ער שטויסמ טאמער אונ זײס. א אנ איפ פונ יהאלטנ
 אונ שפאלט א טראסק... א זעצ, א זיכ באקוםט פעלדז, א $רער שער,

אומ. קוםט ער
 זעט ער פליער. א פאר אױכ פללענ צו געפערלזיכ איז נעפל געדיכטנ א אינ

 װעט וװ נימ, װײם ער אעראפלאנ. ז־ער פליט עס געגגט א פאר װאס איבער ציט
נויט-פאל. א אינ אר^פנידערנ קאנענ ;ער

 פלוצלינגדיקע די פליער פאר אונ שיפלײט פאד זײנענ געפערלעכער נ$כ
 שטורעמ, א ז־־כ דערנעענטערס עס אז פארויס, װײםנ זײ אױב $בער ;שטורעמם.

 ארפ ניט זיכ הײבט אעראפלאנ אײנ קײנ געפאר. ח־ןןענדיקע די אױסמײדנ זײ קאנענ
װעטער. שלעכטנ א דערװארט טע װענ אעראדראמ, פונעפ

 פרילינג װענ לאנדװירטשאפט. דער װעטער שלעכטער א ברענגט שאדנ פיל
 געל פעלדער די אפ סוװעס די ווערנ — רעגנ קײנ ניטא איז זומער אנהײב |אונ
 אראפנעםענ בײםנ רעגנס לאנגדױערנדיקע גיםנ עם װעג אוים. ברענענ |אונ
צעפױלס. אונ םארנעצט טוװע אפגעשניטענע די װערט — געדעטעניש !די

 אונ האגל שטורעמ־װינטנ, װינטנ, טרוקעגע אנ מאכג צארעם װײניק ניט
 אופמערקזאמ דאטװירטנ אינ קאלוױרטנ די אינ מענ גיט דעריבער -,פרי־פרעםטלעכ.

 א ברענגענ קאנ עס װאם שאדנ, דעמ באזײטיקנ צו קעדײ װעטער, אפנ ;אכטונג
װעטער. ?שלעכמער

רויכ־ זײער איז ראטנפאדבאנד, פונעמ װירטשאפט די פירנ צו ריבטיק קעדײ
 ד$ם זײנע. ערטער פארשײדענע אינ װעטער דער זיכ בייט עם װי וױםנ, צו *טיק
 טוװע די אראפגעמענ אונ פארזײענ ןנצוהײבנ צײט דעד צי מעגלעכקײט רי »ניט
קולטױוירנ. דארפ םע געװיקסנ װעלכע אונ וװ —פאדטײלנ צו ריכטיק '־אונ
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פארשײ״ איג אויכ װעטער דער זיכ בײס עם װי װיסנ, צו װיכטיק איז עס
 נא- א פאר װאס פ^רצרשטעלנ, זיכ גוס קעדײ ערדקײלעכ, פונעמ ערטער דענע

איז• דארטנ םור

? װעטער ךער זיכ בײט פארװאס אבער
איבערג באאבאבםונגענ מאכנ טאגטעגלעכ פענ רארפ עם, פארשטײנ צו אפ

צײם. לענגערער א פוג פארלויפ אינ װעטער
שמעלט װינם װאםער א בא דערװיםנ: זיכ מענ קן$נ באאבאכמונגענ די פרנ

װ$- א בא װעםער, רעגנדיקער אונ כמארנער א אומגעגנם אייער אינ אײנ זיכ
 טעג,.. װארעמע דערװארמנ מענ דארפ װענ ;טרוקענער א אונ לויסערער א — םערנ

קאלטע- — װענ אונ

 טאג־׳ אומגעגנט, אײער אינ װעטער «יבערנ באאבאכטונגענ מאכס אופגעבונג•
 דעד פונ טעםפעראטור די (1 פארצײכנט: שא זעלבעד דער ארנ אײנ אינ טעגלעכ

 די (3 קראפמ, זײנ אונ װיגט פונעם ריכסונג די (2 קעלם(, אונ )װארעסקײט לופט
טױ-פר$סמ. אונ טוי ה$גל, ׳שנײ רעגנ, :אפזאצנ די (4 פארװאלקנטקײט,

 דער איבער בא^באכטרנג א פאכט באטאג, אזײגער 12 כױדעש, אינ מאל אײנ
זונ.׳ דער פונ הייכ

נ הײבט װעטער איבערנ באאבאכסונגענ די э אונ לערניאר אנהײב פונעפ ן т а 
גאנצ״י^ר. א זײ

 באאבאכטוגגענ געמאכט האבנ מיר װלאזוי
שול. אונדזער אינ װעטער איבערנ

 פאם- אונטער זיכ געפינט שול אונדזער
 װעטער איבעדנ באאבאכטונגענ די קװע.
אנ. םענטיאבער פונ פירנ אנגעהױבנ םיר האבנ

 פונ טזגמפעראטור די באאבאכמנ צו אפ
 הינ- אדױסגעהאנגענ מיר האבנ לופט דער

 א שול־קאריראר פומגם פענצטער טערנ
 צוגעפעם־ אים האבנ םיר טערפאמעטעו־;

 זונ-שמראלנ די שאסנ־זײט, דער אפ טיק.ז
«נװארעמענ. ניט איט זאלנ

 םיר האבנ װינט דעמ באאבאכטנ צו אפ
 פיר (.63 געםעל )זעט פלױגער א געמאכט

 גע־ אפנ אײנגעשטעלט פלירגער דעפ ה$בנ
 עק דעם קאפפאם: לויטנ פלאצ אגראפישנ

 בוכשטאב פיטנ קרײצ-לײסטלעכ די פונ
 צום צאפנ־זײט. צו געװענדט פיר האבנ צ

 א צוגע׳קלאפט טיד האבנ פלױגער פונעם םלרפ
 קראפט די באשטיפענ צו טאבעלע א םים בדעטל
טאבזגלע ד^זיקער דער פיט װינט. פונעם

געאגואהיסנ שלױגעד א .63 געמ.
 רער מיט נארוײזט ילנגל דאס פלאצ.
װאנענ וזאנמ װינט. י?ר בלאזט עס פונ



צנ זיכ טיר שלעגנ ײסנ טאג אלע באנו ענ. די מאכנ ב ײ בא^באכטונג  צו קעד
שטעלט זי מיר האבנ רעגנ, פונ טאבעלינ די יבאשיצנ ט פאד גלאז. א מי
ענ די טונג שורגע. צװײ פירנ פלעגנ בא^באכ ד דעז פג זײ האבנ מי  באא־ גערו

טנ זיכ פלעגנ זײ באכטער.  בא$באכ־ די פונ ר?זולטאטנ רי טעג. דרײ אלע ביי
נ זײ פלעגנ שונגענ ב כ שי ד א שורנאל, א אינ פ אכ אונ ז  פאר־ זיי זײ פלעגנ דערנ

ענ ענ כ ײ ענ איז װאס טאבעלע, א אפ צ נ געהאנג קלאס. אי

ע ל ע ב א ו ט נ צ ע פ י ט ש א י ב ט ד פ א ר נ ק ר ר פ ע ס ד פ ר ל

װינס• מ פוב הראפט רי

. .
װיבט םרגעמ טעטיקײט די

----

וזיבט• קײב ביט$ שטיל  אפ גלײכ גײס קוימענ פינ רויכ דער •1
 זײבעג בײמער די אנ« בלעטער וײ ארוס♦

אושבאװעגלעכ.

м װיגט♦ שװאכער  זיכ. שאקלעג בלעטעל רי *2
קײמ♦ זיכ װויגש ם^נ די

װינשי שטארקער »  י־י םוג שסאמענ די זיכ ש$קלענ עם ♦3
ביימער♦

שםררעמ. א  װארצל׳ מיטנ אױםגעריםנ װערנ בײמער די •4
 וױןרנ הייזער די םונ דעכער די

אר^פגעריסג.

לופט• דער פונ טעמפעראטור דער איבער באאבאכטונגענ
 די םעםטשטעלנ באאבאכםער די םלעגנ באטאג אזײגער 1 טאגסעגלעכ,

(.64 )געמעל לופט דער פרנ טעםפעראטור
 פלעגס סערםאםעטער דער אויב פארשדײבנ. מענ פלעגט באאבאכטונגענ די

+ן דעמ שטעלנ גראדוםנ צ$ל דער פאר מענ פלעגט װארעטקײט, װײזנ כנ ײ  צ
 . — צײכנ דעמ שטעלנ מענ פלעגט פר^םם, װײזנ םלעגט טערמאמעטער דער אויב
4 אזױ: פארצײכענענ םענ פלעגט לעם^של, װאדעפקײט, גראד פינפ -  פינפ ;5°

• — 5° :פארצײבענענ פענ פלעגט פד^סט גראד

וױנט פרנעמ קראפט דער אונ ריכטובג דער איבער באאבאכטונגענ
פלאצ. געאגראפישנ אפנ מאכנ םענ פלעגט באאבאבטונגענ דאזיקע די
 ד$ס אריב פלױגער. לױטנ פעםטשטעלנ מענ פלעגט װינס פונעפ ריכםרנג די

 בוכשטאב פונעם זײט דער איג געװענרם זיינ פלעגם פלױגער פונעמ סטענגעלע
 בא־ די אונ דןןרעם-זײס, פונ געבלאזנ האט װעס דעד אז עס. הײסט )צאפנ(, צ

געיחןנדס זיינ פלעגט םטענגעלע ד$ם אויב Л :פאדשרײבנ פלןןגנ אבאכטעד

се



 )מיז־ & בוכשטאב פונעמ זײט דער איג
 האס װינט דער אז ׳עם הײסט —רעכ(

 באאבאכטער רי אונ מײדעװ, פונ געבלזןזנ
 דאם אויב )מײרעװ(• מר פאדשרײבנ פלעגנ

 צוױשנ געװענרט זײנ פלעגט םטענגעלע
 צאפנ־ צו דה. מ, אונ צ בוכשטאבנ די

 האט װינט דער אז עס, הײסט —מיזרעכ,
 די אונ דארעמ-מײרעװ, פונ געבלאזנ

מר. ׳ ד :פארשרײבנ פלעגנ באאבאכטער
 די פלעגנ װינט פונעמ קראפט די

 טא־ דער אפ פארצײכענענ באאבאכטער
פלױגער. צומ צוגעשלאגנ אי» װאם בעלע,

 דער איבעי־ באאבאכטובגענ
פארװאלנקנטקײט.-

פלעגס באאבאכטונגענ דאזיקע די
טעמפעראטור. רי פארשרײבט מע .64 געמ. ״ ׳י  װאלקנם קײנ אויב קוק. אפנ מאבנ מענ

אדער געװענ, גארניט הימל אפנ זײנענ
 О צייכנ דעמ טאבעלע דער אינ שטעלנ באאבאכטער די פלעגנ רוײניק, געװענ

 באדעקט געװענ איז הימל גאנצער רער אויב ״לױטעו־'. באטײט: האט דאם
 האט דאס . ф צײכנ דעמ שטעלנ מענ פלעגט כמאדעם, אדער װאלקנם מיט

 טײל באדײטנדיקנ א באדעקט האבנ װאלקנם די אױב ״פארכמארעט״. באסײט
€ צײכנ דעמ שטעלנ מענ פלעגט הימל,  ,װאלקנדיק/ באטײט האט װ$ם >

€
אפזאצנ• די איבער באאבאכטובגענ

ארױס־ פלעגנ װאס אפזאצנ, די אפ געבנ אכסונג פלעגנ באאבאכטער די
 טאבעלע, דער אפ פארצײכענענ זײ פלעגט מע .טאג פרנעמ םארלויפ אינ פאלנ
 Л גרייפעלעכ , а האגל ★, שנײ רעגנ®•, :צײכנם בארינגלעכע אזעלכע מיט
טויפראסט טױ

זונ• דער פונ הײכ דער איבער באאבאכטונגעב
 באאבאכטונגענ מאכנ קלאם גאנצנ מיטנ מיר פלעגנ כױדעש אינ ם$ל אײנ

זונ. דער פונ הײכ דער איבער
 אדער העכער —טאג אינמיטנ זונ די שטײט װי פעםטשטעלנ, פלעגנ מיר

 געאגרא־ אפנ מיר פלעגנ דעמ צוליב כוידעש. פאריקנ אינ אײרער נידעריקעד,
 מיר שטאנג. דער פונ שאטנ האלבטאגיקנ פונעמ לענג די אויםמעםטנ פלאצ פישנ

 באאבאכט האבנ מיד װאס שאטנ, פונעפ לענג דער מים פארגלײכנ אימ פלעגנ
 לעננער, װערנ פלעגט שאטנ האלבטאגיקער דער אויב בוידעש. פאריקנ רעם

כוירעש. פאריקנ איג אײדער נידעדיקער, שטײט זונ רי אז װיסנ, טיר פלעגנ
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 װעטער. איבערנ באאבאכמוגגענ אונדזעדע פאדשרײבנ פלעגג מיר װןאזוי אט
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כוידעש• א פאר באאבאכטונגענ די פונ סאכאקל דער
 סאכאקל א מאכנ קלאם גאנצער דער פלעגט כוידעש יעדנ פונ םאפ צומ

באאבאכטונגענ. אונדזערע פונ
 האלבטאגיקע דורכשניסלעכע די פזזסטשסעלנ מיר פלעגנ אלצ פאד פריער

 צונױפלײגנ פלעגנ מיר אזוי: דאם מיר פלעגנ מאכנ כוידעש. פארנ סעמפעראטור
 פלעגנ צאל באקומענע די אונ טעמפעראטור, די באצײכענענ װ$ם צאלנ, אלע
כוידעש. אינ טעג צאל דער אפ טײלנ מיר

 סאנ מיר פלעגנ טעג, פראםמיקע אױכ געװענ זיינענ כוידעש איגעמ אויב
 גרא־ די באװיזנ האבנ װאס צאלנ, די באזונחגר צונויפלײגנ פלעונ מיר :אנדערש

 גראדוםנ די באװיזנ האבנ װאם צאלנ, די באזונדער אונ װארעמקײט, דוסנ
 די קלענעו־ע. די אראפנעמענ מיר פלעגנ םומזג גרעסערער דער פוג פראסט.

כוידעש. אינ טעג צאל דער אפ טײלנ מיר פלעגנ צ$ל באקוטענע
:צונױפרעכענענ מיר פלעגנ דעם אויםער

 צאפנ־ צאפנ־װינטנ, געבלאזנ כױדעש פוגעמ פארלױפ איג האבנ מאל װיפל (1
אנדערע. אונ דארעמ־מײרעװדיקע מיזרעכדיקע,

 געבלאזנ ה$בנ מאל װיפל שטיל, געװענ איז כוידעש אינעמ מאל װיפל (2
שטארקע. װינסנ, שװאכע

טעג. כמארנע װיפל אונ לויסערע געװענ זײגענ װיפל (3
נעפל? א געװענ איז שנײ, א רעגנ, א געגאנגענ איז מאל װיפל (4

 דעד בא װעטער דער געענדערט זיכ האס װי אנמזגרקנ, אױכ פלעגנ מיר
 װןוםערע בא װארעם, געװענ איז װינסנ װאסעדע בא וױנט: פונעפ ענרערונג

 סדר א געװענ איז װאםערע בא אפזאצנ, ברענגענ פלעגנ װינטנ װאםערע ;קאלס
װעסער. קענער
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 די פאר באאבאכטובגענ די פוג סאכאקל דער
הארבםט־כאדאשימ•

 באאבאכסוגגענ די פרג טאבעלע א צונױפגעשטעלט האט קלאס גאנצער דער
.79 זײס אפ געגעבנ איז טאבעלע די הארבסט־כאד^שימ. די פאר

 האדבסס־צייס ;טאבעלע דאזיקער דער פונ דערוװםם זיכ האבג פיר װאם אט
 דער איבעד שטײנ כוידעש א מיט װײסער װאם טאג האלבנ אינ זונ די פלעגם

 יעדנ מיס װערנ(. לענגער פלעגט שאטנ האלבטאגיקער )דער נידעריקער אלצ ערר
 קעל־ װערנ פלעגט עם אנגענײגט, מער אלצ פאלנ זרנ-שטדאלנ די פלעגנ כרידעש

 קאל־ םאםע דער םענםיאבער. געווענ איז כױדעש װארעמער סאמע דער טער.
 דעמ אונ עו־ד, די באדעקט שנײ א ה$ט נאיאבער ־סנ15 דעם נןןיאבער. — סער

װיגטער(. )אנהײב טײכ דער געװארנ פארפרארנ איז נאיאבער ־טנ18
 פאר- די אונ געװארנ, װײגיקער טאג יעדנ מיט איז סעג לריסערע צאל די

 נא־ געװענ איז כױדעש כמארנער םאמ?ז דער געװארנ. גרעסער איז װאלקנטקײט
יאבער.
 $פט געװארנ. גדעסער כוידעש םאפ צום איז אפזאצנ מיט טעג צאל די

 באװיזנ זיכ האבנ אקטיאבער אינ רעגנס. דריבנע געגאנגענ הארבםט־צײט זײנענ
 אנגעהויבנ רעגענענ אגשטאט האם $נ נאיאבער מיטנ םונ שנײןלעכ, עדשסזג די

שנײענ.
 װעטער שםילער א ס$ג. יעדנ קימאט געבלאזנ הארבסט-צײט האבנ וױנטנ

 נא־ אינ פארשטארקט. װינמנ די זיכ ה$בנ כוידעש יעדנ מיט זעלטנ. געװענ איז
 סענ־ אונ אקטיאבער אינ אײדעד שטאדקערע, פיל געװענ וױנטנ די זײנענ יאבער

 דארעם־מײרעװ. פונ אונ םײרעװ פונ געבלאזנ אפםער האט װינט דער מיאבער•
 דארעפ-פײרעװדיקע אוג םײרעװדיקע בא :װעסער דעמ ענדערנ פלעגט װינט דער

 זיכ פלעגט װינטנ צאפנ־מיזרעכדיקע בא ;אפזאצנ ארויספאלנ $פס פלעגנ װינסנ
װעסער. קאלטער א אדער טרוקענער א אי_ינשטעלנ

 בא■ אײערע פרנ םאכאקל א מרססער דעפ אט לויט צוגױפ שטעלט אופגעבונג•
 ארבעס די כאדאשים. פרילינגדיקע ארנ װינטעדדיקע הארבםטיקע, די פאר אבאכטונגענ

 םארסײלט כאדאשיפ באזונדעדע די לוים םאבאקל דעפ צונויפשטעלנ פת
זיכ. צװישנ

װעטער. דעמ װעגנ װיסנ מענ דארפ װאם
לופט. דער פונ טעמפעראטור רי זיכ ענדערט פארװאם

 דערינ װאדעמקייס. אױכ נאר ליכמ, נאר נימ ערר דער אפ שיקס זונ די
כ: איבערצײגנ צר גריגנ איז  אײכ איז —אײכ באלײכטנ זונ־שטראלנ די װענ זי

קיל. װערט — ש$סנ אינ אפ גײט װארעמ;
 זיכ װארעםט ערד אנג^װארעפטער דער פונ ערד. די אנ װארעםס זונ די

זיפ געפינעג װ$ס לופס, שיכסנ אונטערשטע די פארװ$ם אט לופט. די אנ אויכ

80



איבדערפרי .65 געמ.
 זונ־שטראלב די פאלנ

 דער קרומ. ערד דער אפ
 שטאנג דער פוב שאטב

לאנגער. א איז

 טאג האלבנ אינ .66 געמ.
 זוב־שטראלנ די פאלב

 װערטיקא־ ערד דער אפ
עי לער.  פונ שאטנ ד
א דער קורצער. שטאנגאיז

עי צו נעענסער ד, ד  אױ- די װי אנגעװארעמט, שטארקער שםענדיק זײנענ עי
בערשטע.
 אינדער- אלצײנם. נימ ערד די אנ זונ די װארעמט טאג פונעמ פארלויפ אינ

 דער אפ קרומ פאלנ שטדאלנ אירע ערד. דער איבער נידעריק זונ די שסײט פרי
 קאנענ גוס זי אנװארעמענ ערד,
(65 )געמ. גיט זײ

די שטײט טאג האלבנ אינ т
 אירע פונקט: העכםטנ אינ זונ

ערד, דער אפ פאלנ שסראלנ
בא־ ערד די ארנ — װערטיקאלער,

 װא- סכרמ גרעםטנ דעמ קוםט
 פארנאכט- (.66 )געמ. רעמקײט

 ני- װידער זונ די שטײס צו
 אונ ערד דער איבער דעריק

$נ. שלעכס זי װארעמט
 זונ די לענגער װאם

 אנ זי װארעמט מער אלצ שיינט,
ערד. די

 העלפט צװײטער דער אינ
 שטענדיק איז זונ־טאג א פונ

 די זונ די װארעמט טאג האלבנ ביז עדשטער: דער אינ אײדער װאיעטער,
 אנ שויג זי װארעממ טאג האלבנ נאכנ געװארנ; אפגעקילס באנאכס איז װ$ם ערד,

ערד. אנגעװארעממע
 פרי ארפ גײט זי זונ. די װארעמט שטארקער אלצ זומער, צו נעענטער װןם

 די ערד. דער איבער הויכ זי שסײס טאג האלבנ אינ שפעם; פארגײט זי אונ
װארעמ. װערט עם אנגעװארעמט. גוט װעדט ערד

 אונ צײט קורצער א אפ זיכ באװײזט זונ די פארקערמ: איז װינטער־צו צר
 אנ- ניט באװײזט ערד די ערד. דער איבעד נידעריק זי שסײט מאג האלבנ אינ

 עס אפגעקילמ. שסאדק זי װערט נאכט לאנגער דער פאר ארנ זיכ, צװוארעמענ
קאלמ. װערט

 איז װינסער אונ װאדעם, איז זומער יאר-אױם: יאר־אײנ איז אזרי $ס
קאלמ.

ד אינ װאםערראמפ. שטענדיק זיכ געפינט לופט דן
באאבאכטונגענ, פונ ^נהײבנ מירג

 עמ- אינ לײלעכ. נאםנ א אינדרױםנ ארויסטראגנ סאג העלנ א אינ לןמיו־
טרוקנ. װערנ לײלעכ דעד װ*ט ארומ שא לעכע

װאסער? דאס אהינגעקומענ איז וװהינ
 געװארנ םארװאנדלט איז עם אדער אױם:עדאמפס זיכ האט װאםער ד$ם

שסענדיק זיכ געפינט לופט דער אינ אנ. ניט זיכ זעס װעלכער דאמם, אינ
8! «1—в



 רוענ לופט, דער אינ קופט װאםערדאטפ דער דאמפ. פונ פ^רמ דער אינ װאםער
 אזע* טײכנ, זומפנ, די פרנ אויבערפלאכ דער פונ אויסגעדאמפט װערט װאסער דאס
יאמענ. אונ דעס

 װאסןנר- ארײנ זיכ אינ זי נעמט מער אלצ לופט, די איז עס װארעמער וואס
װאםערדאמפ. װײניקער שטענדיק אנטהאלט לופט קאלסע א דאמפ.

אפזאצנ. זיכ בילדנ עס װיאזױ
װאסעו״ אויםשײדנ אנ זי הײבט אפגעקילט, װערס לרפט װארעפע די װעג

 דעגנ, —אפזאצנ אונ װאלקנם נעפל, זיכ: בילדעט דאמפ ד$זיקנ דעמ פונ דאמפ.
האגל. אונ שנײ פראםט־טױ, טױ,

 אנגעהײצטנ גומ א פונ טיר די עפענענ ט$ג פראסטיקנ א אינ לאמיר נעפל.
רויכ. קנוילנ װי אזוי באװײזנ זיכ באלד װעלנ סיר דער בא דרויםנ. צומ צימער

צימער דעמ פונ לופמ װארעמע די װעג נעפל. א נאר דויכ, קײנ ניט אין ד$ס
 װאםערראמפ ניט-זןנזעעװריקער דער װערס לופט, קאלטער דער מיט זיכ באגעגנט

 סראפנדלעכ דאזיקע די טדאפנדלעכ. פיצינקע אינ פארװאנדלט װערט ארנ געדיכט
 אינדער- זיכ טראגנ זײ נאד ערר, דער אפ ניט פאלנ זײ אז לײכט, אזרי זײנענ
ניט־דררכזיכטיק. לופט די מאכנ טראםנדלעכ פיצינקע צ§ל גרריסע א לרפטנ.

אנדערש אנ נאטור. דעד אינ אויכ נעפל א אױסגעבילדעט װעדט אזוי אט
טריט. צװײ פאד נימ זעט מע ז$גט: מע אז נעפל, געדיכטער אזא טרעפט מאל

ם. קנ ל א איג באןןבאכטנ צו גוס איז װאלקנם אויס זיכ בילדנ עם װלאזוי װ
טאג האלבנ צו רײגער. א הימל דער איז אינדערפרי םונ מאג. זוניקנ הײסנ א

 שטיק־ אפ ענלעכ זײ זײנעג פרלער װ^לקנס. באװײזנ צו הימל אפנ אנ זיכ הײבנ
 ארט: אײנ אפ נים שטײענ װאלקנם די בערג. װײסע אפ דערנ*ןכ װאטע, לעכ

פארם. זײער ענדערנ זײ אונ צײט גאנצע די זיכ באװעגנ זײ
װאלקנם? רי גענומענ זיכ האבנ פונװאנענ

 אנגעװארעמס זיכ האט ערד דער פונ ערד. די אנגעװארעמט האט זונ די
 צוזאפענ הײכ. דעד אינ אופהײבנ זיכ אנגעהױבנ שנעל האט זי אונ לרפמ די

 דער אויכ הײכ דער אינ אופהײבנ זיכ אנגעהױבנ האט לופט װארעמער דער מיט
 ניט־אנזעעװ־ דער אונ ^פגעקילט, הײכ דער אינ זיכ האט לופט די װאסערדאפפ.

 זײנענ װאלקנם די נעפל. א אינ געװארנ פארװאגדלט איז װאסערדאמפ דיק?ר
 ערד. דער איבער אופגעזזױבנ הױכ ן*בער זיכ האט װ$ס נעפל, זעלבער דער

 װאסער־טראפנד־ קלענסטע די פונ װאלקנם די באשטײענ געפל, דער װי פונקט
אינדערלופטנ. זיכ טראגנ װאס לעכ,

ם ע ר א מ נ. Ш כ ג ע  שװארצע װאלקנם אנשטאט היפל אפנ זיכ באװײזנ צומאל ר
כפארעם.
 פאראנ שוינ זיט־געב דא —מראפנדלעכ פיצינקע פונ נאר ניט באשטײענ זיי

 װעדנ אנדערע, די מיט אײנע צונױפ זיכ גיםג זײ װענ טראפנם. גרעסערע אויכ
רעגנ. א גײט עם ארז$פצו. פאלנ זײ אונ שװערע טראפנס די

 קיילעכ- זײנענ דאס —האגל דער האגל. א אמאל פאלט זומער-צײט האגל.
 וװ ערד, דער איבער הױכ זיכ זײ האבנ אויםגעבילדעט אײז. שטיקעלעכ דיקע
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 אונ געװ$דנ פארפרוירנ רעגג־סראפנם די זײנענ דארטנ קאלט. זײער איז עס
 זײ װערנ אראפצו, פאלנדיק אײז. שמיקלעכ אינ געװארנ פאדװאנדלט זײנענ

 זיכ קאגענ אויפנ אזא אפ אייז. שיכטנ נײע אונ נײע אלצ םיט ארומגעפרוירנ
קילאגראמ. 1 ביז װעגנ װאס האגל־שטיקער, אױםבילדנ

כמא־ די אינ װאסערדאמפ דער װערט — קאלט איז עם װענ — װינטער שנײ.
 אײז-נאדעלעכ. פיצינקע אינ נאר װאסער, סראפנדלעכ אינ ניט פארװאנדלט רעס
 שנײ־ שײגע אוים זיכ בילדנ זײ טונ

 דדײ־ מוססערנ. אלערלײ פונ עלעכ
 דער אפ זײ פאלנ לאנגזאמ, זיכ ענדיק

 װײםנ з מיט זי באדעקנ אונ ערד
זונ• דעד אפ פינקלס װאס אויבערדעק,

װאסער־ דער פראםט־טוי. אוג טוי
 נאר ניט װערנ געדיכט קאנ דאמפ
 אפ אויכ נאר ערו, דער איבער הויכ
 אינ ערה דער פונ אויבערפלאכ דער

 הארבםטיקע אונ זרמערדיקע לויםערע
 פרימארגנס, די אינ אויכ אונ אװנטנ,

 בלעטעד אונ שטענגלעכ די אפ װערנ
 װא־ קלײנע אפגעזעצט געװיקםנ די פונ

 װערט טוי פוגעמ טױ. — סער־טראפנם
נאם. גראז דאם

 די װענ אויםגעבילדעט, װערט טוי
 אפגעקילטע צר צו זיכ רירט לופס פײכטע

 טאנ הויג א זאל מע אויב ציםער, אינ צוזענ אויכ מענ קאנ זעלבע דאם זאבנ.
שויב. קאלסער א אפ מאל עטלעכע

בארײטנ־ װערם עס װענ װינטער, אונ פרי־פרעסטלעכ בײם הארבסש־צײט
 אויבער זײער אפ זיכ באװײזט געװיקםנ, די אונ באדנ דעד אפגעקילם דיק

(.67 )געט. פראםט-טוי איז דאם אײז־נארעלעכ. װײםע נאר טרי, קײנ ניס פלאכ

? װאםערדאמפ לופט דער אינ זיכ נעמט פונװאנענ .1 פראגג•
 אינ צי װארעמעד אינ - װאםערדאמפ מעד פאראנ איז לרפפ װאסער אינ .2

? קאלטער
л אפגעקילטז װערס זי װענ לופט, פײכטער מיט פאר קומט װאס
? ניפ-דורכזיכטיק לופט די נעפל א בײס װערט פארװאס .4
נעפל? א פרנ װ$לקנם אונטער זיכ שײדנ וו$ם מיט .5

װאלקנם? פונ כםארעם אונטער זיכ שײדנ װאס םימ .6 ,
‘ л ה$גל א גײט יאר פונ צײט א פאר װ$ס אינ ?

װיגטער? אום שנײ גײט פארװאס .8
אינאװנט? אונ אינדערפרי זומער-צײס טוי אוים זיכ בילדעט פארװאס .9

ло מױ? פרנ פר$םט-טוי אונטער זיכ שײדט װאם מיט
и. ױס בילדעט פאדװ$ם װינםער? ארנ הארבםס אינ שפעט פראטט-טוי זיכא

сз



װינטנ. אנטשטײענ וױאזױ

באאבאכענגענ. פונ אנהײבנ מירנ
 אינ עפענענ לאמיר טאג קאלטנ שטילנ א אינ באאבאכטונג• ערשטע

 צומ פ$נעמ דאס דערנעענטעדנ מיד װענ פערםל. דאם צימער אנגעהײצטנ אנ
 הײבנ לופס. האלטער פונ צופלום א מיד דערפילג אונטנ, פונ פערטל אפענעמ

לופט. װארעמע א כיר דערפילנ — פערטל פונעמ אויבנ צומ פאנעמ דאס ארפ מיר
די עפענענ לאמיר טאג קאלטנ שטילנ א אינ באאבאכטונג. צװייטע

דרויסנ. צומ צימער אנגעהײצטנ אנ פונ טיר

 אינ שפארונע דער צר פאפיר^ס-פאפיר פונ פענדעלע שמאל א צומראגג לןמיר
דורכ צימער פונעמ ווערנ ארויםגעבלאזנ װעט פענדעלע דאם — הײכ דער

צו־ לאמיר (.68 )געמ. לופט װארעמער דער
 פונ שפארוגע דער צו פענדעלע דאם טראגנ

ארײנגעבלאזנ װעט פענדעלע דאם —אונטנ
 פונ לופט קאלטער דער דודננ צימער אינ װערנ

דרױסנ.
געעפנ־ א בא זעענ מיר װאם דאס,

 די אינ ערד. דער אפ פאר אריכ קומט סיר, כער
 װערט אנגעװארעמט, װערם לופט די װר ערסער,

 דער אינ אופ זיכ הײבט אונ גרינגער זי
 שװעדע באלד קומט ארט איר אפ הײכ.

 שכײנעסדיקע די פרנ קומט זי לופט. קאלטע
 שװא- אנגעװארעמט איז לופמ רי װי ערמער,

 פרנ באװעגונג א װערט אזוי אט כער.
ט. א אדער לופט, דער פא־ זײנענ װינטנ װינ
 בלאזנ זײ אונ קראפט פארשײדענעד פונ ראנ
זײטנ. פארשײדענע פונ

װעמער. דאם אפט ענרערנ װינטנ די
שטילער, א איז אינדערפרי אז טרעפט, עם

 בײ־ די פונ בלעטער די עטװאס װיגט װינס דער װעטעד. זוניקער א
 בלאזנ $נ הײבט פלוצלינג נאר װאלקנדל• אײנ קײנ ניט$ איז הימל אפנ מער.

 פארװאנדלט װערנ אונ שנעל װאקםנ זײ װאלקנס. זיכ באװײזנ עס װינט. א
דעגנ. א גײנ אנ הײבט כמארע דער פונ כמארע. א אינ

 פינצטערע רעגנ. א געגאנגענ איז אינדערפרי פארקערט. אויכ טרעפט עס
 װעט רעגנ דער אז זיכ, ררכס עם הימל. גאנצנ דעם פארצױגנ ה$בנ כפארעם

 כמארעם די װינט. א געטאנ בלאז א ה$ט $ס נאר אופהערנ. ניט קײנמאל גאר
געװארנ איז אינדדריםנ שײנענ. אנגעהריבנ האט זונ רי געװארנ. צעטריבנ זײנענ

טרוקנ. ארנ װארעמ



 מיט קאמפ דער אונ װעטער פונ פ$דױסז$גוגג די
װעטער. גינסםיקנ קײב ניט

שנ אלע גיט ט ײענ מענ שט אר װאס פ ט פאר ר ד״ כ ענ װעטער. דער זי
 שיקס װעטער שלעכסנ א אדער װעטער, גוטנ א אז מײנענ, אגדעדע

 װעטער דעט עגדערנ קאנ מע אז זיכער, זײנענ מענטשנ אזעלכע גאט. צו אונדז
גאס. בעטנ דורכ

 פארױס־ װיםבשאפט דער פונ הילפ דער מיט מעגלעכ איז טאג הײנטיקנ בא
װעטער. גינסטיקי קײג גיט מיט קעפפנ אונ װעסער פונעמ ענדערונג די צוזאגנ

רוע־ דעמ װיסנשאפמלעכ רערלעדנענ צוליב
 ,״מעטעא- םפעציעלע אײנגעארדנט װערנ טעד

 טאג־ מענ מאכס ד$רט םטאנציעם. ראלאגישע״
 אינ- װעסער איבערנ באאבאכמונגענ טעגלעכ
אינ$װנס. אונ באם$ג אזײגער 1 דערפדי,

 פסםד אינ פאראנ זײנענ סטאנציעס אזעלכע
ײנןנ זײ סאמ א  אינ שסעס, די אינ פאראנ ז

 שװערצוטדיט- די פונ שפיצנ די אפ יישיוױמ,
 צאפנ- פונעמ אינדזלענ די אפ אמ בערג לעכע
 דער- זומער אפילע װו־הינ אײז־אקעאנ, דיקנ

אײזשפאלטעדס• אפ קוימ מענ םארט
 די ראדיא דורכ איבער גיבנ טאג אלע

 זײערע סםאנציעס מעטןנאראלאגישע גרויםע
 סטאנ־ צענטראלע די אפ םטאנציעם. צענטראלע די צו גאאבאכטונגענ

 גע־ די זןןגנ זײ לויט אונ באןבאכטונגענ, די פונ סאכאקלענ מענ מאכט ציעס
זײנ. ס׳װעט װעט*ר א פאר װאם פארױס, לערנטע
 פאלק־ דער פאר באדײטרנג װיכטיקע א האט װעטער פונעמ פאדויסזאגונג די

 די װעגג יעדיעס ראזײא דורכ באקרמענ ראטװירטנ אונ קאלװירטנ רי ז־וידטשאפט.
 — רעגנס די װעגנ הארבםט, אדער פרילינג דערװארט מע װאם פרי־פרעםמלעכ,

 שיפלײט, די ;שנײ־זאװעדוכעם װעגנ װיםנ צו מענ גיס אײזנבאנענ די זומעד;
שטורעמם. אנקומענדיקע די װעגנ —פישער אונ פל?ער

 קאנ װעטער, גיגםטיקער קײנ גיס אנ קרמט עם אז פארוים, וױיםט מע אויב
 פוי־ די פונ גאדטנ-געוױקםנ סאד-אונ די באשיצנ צו אימ. צו צוגרײטנ זיכ מענ

 אונ םעדער די מענ באשיצט רויכ מיטנ ארנ רויכ-שײטערם מענ מאכט פרעסטלעכ
פרי-פרעםטלעכ. פונ גערסנער

 ספע־ אוועק מענ שטעלט שנײ-זאװערוכעס פונ אײזנבאנ־װעגנ די באשיצנ צו
(.69 )געמ. שילדנ ציעלע

 אונ באװאסעדונג קינםטלעכע מענ מאכט פארטריקעניש שטאדקעד א בײם
באגיםונג. קינססלעמג

קינםט־ אויסבילדנ פונ עקםפערימענטנ דערפאלג מיט מענ מאכט פםםר אינ
85

 אייזנ־ דעמ באשיצט מע װי .69 געמ.
שניײזאװ־ערוכעם. פונ באנ־וועג



ענ. די אינ רעגנם ארנ װאלקגס לעכע אנ ש־דאי קעני ט שוינ איז עם סרי מ ני  װיי
ענ װעט מע װענ צײט, די םדופנ קאנ שטעלנ אדער רעגנם ארוי זײ. אפ

נ. אג ר װאס .1 פ שאפטלעבע די ה$בנ פאד סנ אגונגעג װי ױםז  וועטער פרנעם פאר
к ױבטיקע שאפס דער פאר באדײטונג ו ? פאלקוױרט

ױאזױ ,2 ם קעםפנ מענ קאנ ו קנ א מי ט-גינסטי טעד? ני װע

 לױט װעטער דער געװײבלעכ זיכ ענדערט װי
г»ר.4י פרב צײטנ די

ענ אונדזערע פונ כ ענדערט װעמער דער אז שוינ, מיר װײםנ באאבאכטונג זי
בערנ באאבאכטונגענ מאכנ צי_ים לענגערע א ז$ל מע אויב אבער שמענדיק. אי

ע אז באמערקנ, מענ קאנ װעטער, ד ע  י
 א װעטער. איר האט יאר פונ צײט

 װאנז װעטער, א װעטער, געװײנלעכנ
כ לאזערט איבער. אמערםטנ זי

שפיל אלס באטראכטנ, מיר װעלנ בײ
איז װעטער א פאר װאס ײנלעכ ם׳ װ ע  ג
ײדענע די פאר ש  יאר פונ צײטנ פאר

מאסקװע. ארומ
ײבנ לאמיר ה  אונ װינםער פונ אנ

עצלעכע צװײ די פונ —זומער  קעגנז
ײטנ קער דער יאר, פונ צ װינטערדי

כ שײדט מאםקװע אדומ װעטער זי
עמ אוגמער ישטארק קנ. פונ זוםערדי

מ װינטער דער װינטער.  ארו
כא־ 5 בא לאנגעד, א איז מאםקװע
עכ זיכ שטעלט ער ז־אשימ. ל ײנ װ ע  ג

טנ פונ אײנ ײט שפעט נאיאבער. מי  ג
ק זוג. די אופ ױינטער  שטײט נידערי

 שטראלנ אירע טאג. האלבנ אינ זי
ײ אונ קרומ פאלנ װאכ װארעמענ ז  ש

 ארנ קירצער װערנ טעג די עדר. די אנ
דעקא־ -טער21 דער לענגער. נעכמ די

אג: קירצסטער דער איז בער  ער ט
—נאכם די אונ שא, ד בלויז דויערט

אכנ (.70 )געמעל שא 17 אדומ ם- װערנ טאג דער אנ הײבט דעקאבער -טנ21 נ  בי
גרעסער. לעכװײז

ש קאלטער סאמע דער װאד. איז װינטער-כוידע אנ ײנ י טלעכע ז שני רכ  טעמפע- דו
ר—п° איז ראטור ע ב א ײכנ צומאל , לזן אונ 25° ,20° ביז פרעסט רי דערגר אפי

.35° ביז
ײגענ װינטײד װײנלעכ ז קאלט איז װינסער-טעג די אינ םעג. פראםטיר? גע
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 װינטער־ נאכס אונ טאג פונ ל?נג רי .70 געמ•
צגיט.



חינטער־טגןג. קאלטנ א אינ .71 געמ•

ד ע זזנ/

שנ שײנט. זונ די װענ אםילע,  מענט
שײלעם, אינ אנ זיכ פעלצנ  אינ פאט

 אונטער זיכ. אײלנ אלע פוטערס.
ײ; דער םקריפעט פים די  די שנ

גנ ױי ענ בײהער די פונ צו ײנ  בא־ ז
אדעלעכ. םיט דעקט ײז-נ  אונטער א

קלענ זונ דער פרנ שטראלנ די  פינ
ײעלעכ, די העל אזוי  מע אז שנ

שמורעט  אומ- פונעמ אויגג די פארז
צ. *עװײנלעכנ (.71 )געמ. גלאנ

טנ אנ טעג ענ װינ ײנ טער ז  װיי
ק. ױיני טנ ו ױנ  אונ אפט בל$זנ ו

ערנ זײ ד װעטער. דעמ שארם ענ
קנ א בא װדי ט דארעמ-מײרע  װינ

צלינג זוערט שיײ דער װאלקנס, מיט באדעקמ װערט הימל דער װארעמער, פלו
ײנ, אנ זןײבם פײכט. װערמ גאםנ די אפ צעג

קנ א בא ס צאפנ-מיזרעכדי אנ װידער קומט װיג
קעלט.

ם אז טרזגפט, װינטער  דורכ זיכ טראגנ ע
שטורעמס ײ ס׳.— שני ע ב רו ע װ א  טראגט װינט דער ,ז

ט כ מי ײעלעכ צאל קאלאםאלע א זי  דרײט אונ שנ
ײעלעכ, די איבער זײ. ײענ װאס שנ כ דר איב- זי

ט מענ קאנ דערלופטנ, ענ ני  דער טריט. צװײ פאר ז
ט שטארקער על יאגם װינ ס, אנ שנ ױפנ ײ-ה  עו שנ

ט נידעריקע די אפ גראבנם אונ רויענ די פארשי
 פעלד אינ מענ קאנ זאװערוכע א בײס ערטער.

 װערנ פארפרוירנ אונ װעג דעמ פארלירנ לײכט
ט אפילע אענ װ. א פונ נ שע יי

 דויערט מאםקװע ארומ זומער דער זומער.
שימ. ררײ  גײט זומער ױנ. אינ אנ קוממ ער כאדא
 דוויה שפעט. פארגײט זי אונ זונ די אופ פרי

 שטארק װארעמט אונ ט§ג האלבנ אינ זי שטײט
 קירצער אונ טעג די װערנ לענגער אלצ ערד. די
טער21 דער נעכט. די :טןןג לענגסטער רער איז ױנ ־

טנ21 נאכנ שא. 17 בא דויערט ער  הײבנ ױנ ־
(.72 )געמ. װערנ קלענער טעג די אנ

ש הײםער סאמע דער  זײנ ױל. איז כוירע
ע >כ טל שני נ18° איז טעמפעראטור ױרכ אי . - ] אײ־ ־

קע -.35° ביז היצ די רערגרײכט טעג ני ) -
ענ זרמער עכ זיינ על ױ עו די אינ טעג. הײםע ג
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 ארנ ט^ג פונ לענג די ,72 געמ.
זרטער־צײט נאכט



ב דורכ זיכ סדאגנ װענ זעלטנ  אוי
סערנ. שטארקע װי טער א פאר נע װי  גע

ע. אנ אינדעדפרי פונ שוינ איז שנ  דו
שנ די םײ ײמ די םיי מענס  באלעכי
װיקםנ די סי_י קט װעדנ גע ײני עפ דער פונ ג

ױ לופמ די איז טעג הײסע  פאר- װי אז
 הימל אפנ אומבאװעגל׳עכ. גליװערט,

װייזנ ענ זײ אונ װאלקנס זיכ בא ײ עג  צ
קט אלעמענ באקט. זונ די שנעל. ײני  פ

שס. דער עלעכ די אפ־לע דאד ײג  פ
װיגנ ,יוערנ ש צנ אונ אנ מ זי שפרײטע מי  צע

ע מיט אונ פליגלענ אבלענ. אפענ  שנ
(.73 )געמ.

שלאקםרעגנס. טרעפנ זומער

זומער־ט$ג. הײםב א אינ .73 געמי

סנ האט אט נאר לופט. דאמפיקער רושנער ױי  קיל־ מים געטאנ פאבע א פונדערו
ײס. ע א ק ל א ס א ל א צנ דעמ פארצױגג האט כמארע ק אנ כ דעדהערנ עס הימל. ג  זי

קע די בנ קע פרנ פלאמט הימל דער דונזנר־קנאלנ. באטוי ײדערדי צנ. קעס  עם בלי
עס, געװיטער דאס האגל. א מיט אמאל שלאקסרעגנ, א גײט שעוו ־ בו ײנ װ ע  ג
צװײ. שא א לעכ,

עמ פארלריפ אינ װעלט די דערגרײכט זומער פונ װיקסנ־ מ־ העכסטע איר גע  אנ
שאפסלעכע אנדערע די אונ טוװעם די רײפ װערנ עס װיקלונג. װירט  גע־ לאנד

עמט זומער םאפ װיקםנ. ש. די אדאפ מעג נ ערעסעני ג
לינג אונ הארבםט פרילינג. אװ הארבםט ענ פרי ײנ ײטנ די ז צ אנג־ בערג  אי

אנג דער איז הארבםט יאר. פינ בערג ה צר זומער פרנ אי ע ט לינג װינ ־ פרי  פונ ־
פאד־גנדערלעכער. א װעטער דער איז הארבסט־צײט זומער. צו װינטער

עלט: װעטער. זוניקער װארעמער, א אפט שטײט הארבסט אנהײב ענ ז  װ
ט זגס װאלקנ, א אנ ס׳פליט ר*גנ. דריבנער א גיי

מל דער נעפלענ. אפט זיכ שפרײסנ האדבםט הןילפם צװײםער דער אינ הי
קע מים פארצויגנ װערט ע שפריצט דעמלט אונ — װאלקנם שיכטי טלעכ אכ־ טעג ע  נ
םנ רעגנ. א אגאבד ק, איז אינדרוי כ טרזגפנ עם קיל. פײכט, בלאטי  פדי-פדעםט־ אוי

אמענ גײט אמאל לעכ. םנ צוז ײ. א אויכ רעגנ מי װייז שנ ײסנ ײט צ  אבער שגײ, к ג
כ שנעל. צעגײט ער לן ד  װערס ערד זײ װעטער. קאלטער א אײנ זיכ שטעלט ענ

ט באדעקט שנײ. מי
פארענדערלעבער. א אויכ װעטער דער איז פו־׳ל־נג־צײט

לינג אנהײב כ בי_יטנ פרי מעג. װאדעמע אונ סעג פראםטיקע קעםײדער זי
קע די אינ ײ דער אג הײבט טעג זוני ײנ. שנ װייזנ עם צעג נ בא י ע ז ײנ ־ту ר

ײ. אנ פער ס עס אבער שנ ס א בלאז א גי װינ איז אונ — צאפנ־ קאלם. וױרער ס׳
ע די ענ אנג עג כ באדעקנ ערד שטיקלעכ אפג ײ. םיט װידער זי שנ

סעג. װאדעםע רי אפטער אלצ װערנ עס אבער
ײ דער ײנ. שנעל אנ הײבמ שנ מ צעג פנ אומעטו ע לוי סנ עס ריטשקעם. מו
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ענ עם טײכנ. די ^אזנ ענ ק רי כטע א װי לאנקעם. אונ פעלדער די זיכ ט  גדי־• געדי
ע בנ בארשט נ שפראצנ אנ היי װײזנ עס גראזנ. די אדוים  הײבנ עס בלומענ. זיכ בא
ט אבער פרי־פרעסטלעכ, אויכ דעמלט טרעפנ עס בײמער. די בלץענ אנ  לאג:. אפ ני

דלעכ װעטער. הײםער א אײנ זיכ שטעלט ענ

נ. נ בו ע פג שרײבט או ײנלעכנ דעמ בא װ ײטנ די לױס װעטער גע  יאר ■ונ צ
ס. אײער אינ געננ

מ וױפל שי ? דער אײכ בא זיכ ציט באדא ר ע ט —װיפל ? זומער דער —װיפל װינ
לינג דעד הארבסט? דער אונ פדי

ש װעלכער ײכ בא איז כוידע ר א  סאמע רער — װעלכער ? קאלסער םאמע דן
ײסער? אד װיפל ביז ה ס גד ײכ רגד םט? דער אײכ בא דע צ? די פרא הי
ײעד אינ װערט װענ ױרנ געװײנלעב, געגגט, א ײכ? דער פארפר  לאזמ װענ ט

טײכ. דער

קלימאט. к אזוינס איז װאם
ײנלעכ או שוינ, װײסנ מיר װ ע האט גע עד רנ װי יאר םונ צײט י  בא~ א אי
מטנ װעטער. שטי

שנ, ט, אײנ אינ לאנג לעבנ װאם מענט ענ געגנ אגנ, קאנ װע־ א פאר װאם ז
ײנלעכ זײ בא איז טער װ ר; אונ הארבםט פאר גע ע ט  פרילינג פאר—װאסער װינ
זומער. אונ

 נעװײנלעכ איז װאם יאר, פונ צױטנ די לויט װעטער־ענדערונג די
געגנט. דאזיקער דער פונ קלימאט הײםט געגנט, געװיסער א פאר

ע עד ט י עגנ קלימאט. איר האט ג
קע אינ ײני טנ א עגנ מ ענלעכ קלימאט דער איז פססר פונ ג  אינ מאםקװער, צו
טנ אנדערע עגנ מאט דער זיכ שײדט ג אונטער. באדי_יטנד קלי

ע אינ ם־איז קלימאט א פאר װאם שײדענ  װעלנ ערד דער פונ ערטער פאר
ר םנ זיכ טי שפעטער. דערװי



«V פונעמ אונ נאטור דער פוב בילדער 
 פאר־ אינ באפעלקערונג דער פונ לעבב

ערדהײלעכ. פונעמ זאנעם שײדענע

ע ש י פ א ר  זאנע. ט

ז$נע. טראפישער דער פונ נאטור די
ע פוג פאם ברײטער א װי ײד ײטנ ב װאטער ז ױגנ איז עק צ ע סג ר אררם אוי  דע

ט זאנע• הײםע די רד5 ע הײםע די )געפינ אנ ם אפנ ז  קארטע דער אפ ארנ גלאבו
ט האלב-קײלעכנ. די פונ ע די אפ זי באצײכנ ײמענ  ערדקײלעכ, פונעמ מאדעלנ ל

געמאכט(. האט איר װאם
ע. מעםיק־גר דעד אינ אוגדז בא הײס איז זומער אנ ײעג עס אבער ז פאר־ ג

מ, די בײ שי מער־כאדא אכדעמ אונ קילקײט, הארבםטיקע די אנ קומט עם זו  קו- נ
װינטער־פרעסט. די אויכ אנ מענ

ש גאר שער דער אינ איז אנדער ?. טראפי אנ  װעלכעד־ א אינ רועלנ טיר אויב ז
ט-איז לינג אדער הארבםט װינטער, זומער, —יאר פונ צײט ם׳ני  טןןנ פרעג א —פרי

װוינער די ראדיא דורכ ײנ שער דער פונ א ע, טראפי אנ  װארעם, אייכ בא איז צי ז
ק זײ װעלנ קאלט, אדער רי רנ: שטענ ע טפ הײס׳י. איז אונרז ״בא ענ

כ הײבט שוינ, װײםט איר װי ק רארט זי די פ דזויכ שטענ  האלבנ אינ זונ די או
 װארעמענ אונ ערד דער אפ שטראלנ אירע פאלג הײכ רער פונ אראפ גלײכ טאג.

טא קײנמאל דארט איז דעריבער אונ שטארק. אר. פונ צי_יט קאלטע קײנ ני י
ט אבער ע טראפישער דער אינ איז אומעטומ ני אנ ס ז װעטער. רער אלצײנ

ע איג ײנ סנ ערטער א מאס גי ע אינ טאג אלע יאר גאנצ א קי  די אונ אײנ
ק דא איז באדנ דער שלאקםרעגנם. שטארקע שאענ ועלבע די  דורכגעזאפמ שטענ

ק פראבטפולע פײכטקײט. מיט ע אײבי רינ ערד. די באדזנקנ װעלדער טראפישע ג
טלעכע שטײס עדטער אגדערע אינ מ ע שי אנד כאדא אכאנ ש, א נ קעני  אונ טרי
ײענ דערנאכ מ עטלעכע פונ פארלויפ אינ ג שי  אינ טאג. אלע קימאט רעגגם כאדא

קע די ענ ערטער דאזי ײנ ענ שעטעכם קאלאםאלע ניטא. װעלדער קײנ ז ײנ  בא־ ז
ע בלויז זיכ טרעפנ עם גראז. מים רעקט צלנ ײנ  בײמזגר, גרופעס קלײגע אונ א
ש. פאר מוירע קײנ גיט האבנ װ$ם קעני קע רי טרי אזי סאװאנענם־ הײםנ ערטער ד
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ש א בײם קעני װאנעס די אינ בדעבט טרי צנ אריס סא אנ ם גראז, דאם אינג  ע
ענ עם בײמער, די פונ בלעטער די אראפ שאלנ קענ ס טרי אונ ריטשקעס די אוי

ײכנ. ע
ײבנ עס אבער סנ אנ ה ם, גי ײ גרינ, װידער װערנ םאװאנעם די אוג רעגנ  ז

קנ ע ד א כ ג מ זי ענ בײמעד די אונ גדאז הויכ מי ע אינ אנ זיכ טו בלעטער. ױנג
ענ ײנ שער דער אינ פאראג אויכ ם׳ז ע טראפי אנ ײענ עם וװ ערטער, אזעלכע ז  ג

ס קײנ קימאט ק א גארניט. רעגנ ט יאר קײלעכדי  זונ. די אומדערטרעגלעכ דא ברענ
װיקםנ טרוקנ, איז באדנ דער מ, זעלטנ. דא מענ טדעפט גע רװהינ אומעטו

טער איז טאנ, קוק א נאר זאל ־פן װײז זאמד, אנגעגלי  שטײיזנר, אדעד לײמ ערמער
ענ דאם ײנ עי מידבאריעם ז ד וױםטעס. א

װאלד. טראפישב אינ
т

ײלעכנ די פונ קארטע דער אפ ^געפינט ט אפריקע. האלב־ק אדט, דאס געפינ
ײכ באמ דא אפריקע. רורכ שניירט עקװאטער דער זוװ  זײנע בא אונ קאנגא ט

כנ ײ ט שער געדיכטעד א שעטעכ קאלאםאלנ א אפ װאקסט גיי װאלד טראפי
ײלט עס װאם אט װאלד. ז־אזיקנ דעמ װעגג רײזנדער א אײנער דעדצ

ײגענ״ םיר האלבטאג. אנגעגליטנ הײסנ א אינ ענ ז אנג עג  איבערג ג
שנ אינעמ ■העלפאנד־שטעג  געצױגנ זיכ האבנ הימל צומ הויכ װאלד. אפריקאני

 פלעגנ ערטערװײז בײמער, אומבאקאנטע טויזנטער אונ פאלמעם-זײלנ שלאנקע
т аצע טרעפנ ־ אנ ט פארװאקסענע פל?נצער, ג ענ; אונ באמבוק מי אנ אנ די פונ ב

ענ אנ ענ באנ ײנ ענ ז קע הענגלעכ אראפגעהאנג ײטי ע צ לדענ פרוכטנ. גי
צנ די ענ בײמעד שפי ײנ װאקסנ ז פגע כטנ א אינ צונוי קנ קימאט געדי סי רטי  דו

ס. װ בלויז האלב-טונקל. געװענ איז אונטנ געצעל ם-ו װ-ני  דורכרײסנ זיכ פלעגנ ו
שטראלנ. שײדנארטיקע קאלאסאלע זונענ- קע פאר כנדי קע זיכ אונ קרי  גע- װיקלענדי

קסנ ױ ענ — ל?אנענ — ו ײנ װענ שטריק גראבע װי ז  אײנ פונ אדיבערגעװארםנ גע
װײטנ, צומ בוימ ײ צ מגעדרײט זיכ האבנ ז שטאמענ די אדומ ארו  צו ביז בײמער-

צנ םאמע ?־י ענ דארטנ פונ אונ שפי ײנ ײ ז ערד. דעד ביז קימאט אראפגעהאנגענ ז
מענ העלע גרויסע קעלנ געדיכטנ פונעמ ארוים קוקנ בלו  דער געבלעטער. הונ

ט באדעקט אין באדנ ט פוג שיכט גראבנ א מי ײגנ צעפוילטע קײנ ני װ  בלע־ אונ צ
מ טער. װאלגעדט ליגנ אומעטו מג ע פונ שטאמענ אנ ײנגעפאלענ  ד$ס אונ בײמער, א
כטע די אינ פארפלאנטערט איז אלצ ױקםנ. געדי  געדיכט פלעכטנ זײ ליאנעם-געו

שטג דעמ אויכ ריבטונגענ אלע אינ ארומ שטאמענ. די פונ טײל אונטער  בײמער-
ל ט קאנ מע װאם שטעכלקעם, אונ העקלעכ האבנ זײ פונ פי ײנ ני  פאר־ דורכג
ט זאל מע ־זײ .בײ כ מארטשעפעג ני פארװונדנ. אונ זי

ױמ מענ האט װאלד רורכנ ט אבםאל ט ני ײנ. געקאנ האבנ האק א אנ דורכג
ט מיר עמ לינקם אדער רעכטס טריט אײנ קײנ שטעלג גיגקאנט ײ אפ שטעג, פונ

ענ מיר װעלכנ ײנ ענ. ז אנג געג
ט האבנ מיר אונ קװאטשיקער א ערטער פיל אינ איז באדנ דער אררמ־ ג?עוז

שיקע די .גײנ רכגאנגענ שמאלע דורכהאקנדיק ערטער, קװאט  װאלד־ דער דורכ דו
ש. .נעדיכטעני
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װענ איז עם װענ 'איז עם פײכס. אונ היים גע  מיר עטעמענ. צו שװער גע
ט באװעגט זיכ האבנ סע מי רוי קײטנ. ג שװערי

 איז װאלד אינ היצ. דער פונ באהאלטנ זיכ האבנ פויגלענ אונ כײעס די
װענ  קלינגענדיקע קעםײדער די בלריז געשטערט האבנ שטילקײט די שטיל. גע

אינזעקטנ.
ענ מיר װאם שטעג, דער באנאכט. ײנ ענ, אימ אפ ז אנג עג  אונדז האט ג

שטעלט דא זיכ האבנ מיר טניכ. א צו געבראכט בנ אונ אפגע  גרײטנ זיכ אנגעהוי
ענ, איז זונ די נאכטלעגער. צו  געװארנ. פינצטער מיעאמאל םיאיז אוג פארגאנג

פגעלעבט, געדזאס פארנאכט האס װאס װאלד, דער שװיגנ איז או  געװארנ. אנ
ט $בער לאנג. אפ ױ

ט נאכ האבנ מיר װיזנ ני  גע- פול װידער איז ער װי שלאפנ, לײגנ זיכ בא
ענ. מיט װארג קלאנג

כ האבנ עם ענ זי סער צעגרילצט אוג צעקלונג  גרילציק- נאכט-אינזעקטנ. טויזנ
װאקעט כאר אינ האבנ הילכיק שאבעס. געק עגנ פרנדערװײטנ ז װײז פל ײטנ  זיכ צ

ײענ אליארמדיקע דערטראגנ שר סגע כ האמ עם מאלפעם. פונ אוי  פיי- א געהערט זי
ײ א צומאל אונ פעדײ, ר ש אוקענ. א אפ ענלעכ איז װאם פויגלענ, פונ גע  עמע- מי

בנ קלאגעדיק האם צער הוי ע ענ... אנג  ברומענ דאס הערנ זיכ פלעגם צומאל װוי
לעמפערט. א פונ

צע די אנ ענ נאכט ג ײנ ר ז ט מי שלאפנ. ני קע א גע װאלדי  אונדז האט שדעק ג
 גרויזאמע א פאר קומט װאלד אינ באנאכט אז געוװםט, האבנ מיר אנגעכאפט.

ײמ אנדערע אונ פויגלענ הרנדערטער אז שכיטע,  פונ ארמ איצט קומענ באלעכי
שע די  אפ װעלנ הײעס רי אז געהאט, מוירע האבנ מיר װאלד־כײעם. רויבערי

אנפאלנ. אונדז
איז םרימ^רגנ. אינ װארנ ס׳ אדנ האב איכ ליכסיק. גע  אונ ביקס די אגגעל

ענ בײדל. פונ ארוים בינ ז, הריכנ א דערז לי ע מ אפ איכ האב פ  ארופגעקלע- אי
ט. רי באקוקנ צו טערט עגנ מג או

ש... א אונ טראסק א דערהערט זיכ האט עם צלינג, גערוי  אונטער גאר פלו
ש דער פונ זיכ האט מיר, כטעני עדי װיזנ ג  העלפאנד, גדױםנ א פונ רוקנ דער בא
מ נאכ טער... א צװײטער, א אי  ■איב העכער. גאכ ארופגעקלעטערט האב איכ דרי
ט בינ אונ אראפ אפ געטאג קוק א װידער האב שטײנ געװאדנ. פאר

בערנ העלפאגדנ. םטאדע קאלאםאלע א באוועגט לאנגזאמ זיכ האט װאלד אי
ענ זײ ײנ ענ ז אנג עג אכנ אײנער ג בערנ אנדערנ נ שטעג אי זיכ װאסער צומ װאלד-

כ האט מיטאמאל אנטריגקענ. שפירט מי  ארומ- איז זי העלפאנדיכע. אלטע אנ דער
עלאפנ דנ די טרומײטערט. הויכ האט אונ פעלדז דעמ ארומ ג אנ  זיכ האבנ העלפ

שטעלט ײמגנ ארנ אפגע בנ. שטיל ז  זײ האבנ ארומ סעקונדע א אינ אבער געבלי
ס געטאנ װארפ א זיכ מארדענונג, אנ אינ פארוי ק או די  װעג. אפנ אלצ ברעכנ
ענ טראםק א מיט ײנ  אײנגעװאל־ האבנ העלפאנדנ די װאס בײמער, די געפאלנ ז

ש. אונ טראסק מיט געװארנ פול איז װאלד דער גערט. ײנ גערוי ט ק  נאכ איז מינו
ט צע די װי אריבער, ני אנ דג איז סטאדע ג װנ שו כ געװאד־נ. פאד א נאכ בינ אי

ײלע ענ װ שטאנ מענ זיכ האב אונ פעלדז אפנ גע ענו םײכ. צומ אראפלאזנ ג
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שנ אינ געװיטעױ א .75 געמ. װאלד• טראפי

װיזנ נלט נאכ האב איכ ײנ בא ענ האב איכ װי פעלדז, פונעמ אראפצוג  דערז
צע א אנ ײעלעכ די מאלפעם. כאפטע ג ט זיכ האבנ כ ק טײב. צומ געלאז  פארזיכטי

ײ פלעגנ װעט צי זײטנ, אלע אינ אומקרקנ זיכ ז פײנס... א זײ היגטער ניט זיכ גאנ
ט זיכ האט פלוצלינג שרײ א דערהעד ענ איז װאס פירער, פונעמ גע אנג עג  ג

שמעלט, זיכ האט ער פארויס. שפרוגגענ איז אפגע  װי איז, אונ זײט א אנ אפגע
צ, א װנדג בלי שו װארנ פאר ײגנ די איג גע װ טנ פונעמ צ אענ מ נ ט נאכ ;בוי  האט אי

שרײ א »יט זיכ צע די געטאנ װארפ א גע אנ אנ- בינ איכ װענ פאפטע. ג עג  צוג
ענ איכ האב יארט רעמ אט צו נאענמ גענ  זיכ האט זי שלאנג. גרויםע א דערז

ט שטעל שעט. בײז אוג אפגע געצי
לאגער. אינ צוריק אומגעקערט זיכ האב איכ

שטיק נאכנ געוױטער• בנ זיכ מיר האבב פרי קלי םטנ אינ גײג גע אענט  נ
פלעכ געמענ דארטנ דארפ, ײטעד לאזנ זיכ אוג שי טנ װ  טײכ. מי

דז איז דאס אבער ט אונ ענ. ני געלונג
װײטנ כמאדעס. אנגערוקט זיכ האבנ עס דונער. א דערהערט זיכ האט פונ

מענ האט עס ענו כ האט עם בליצנ. ג בנ זי  װאס בײמעד, די שטורעמ. א אנגעהוי
ענ ײנ עג אהער ביז ז שטאנ װעגלעכ, גע מכא בנ זיכ האבנ או שאק־ שמארק אגגעהוי

פונ אהייםרײםנ זיב װעלנ זײ אז געדוכט, זיב האט עם זײטנ. אלע אינ לענ
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ײערע אדט. צנ ז גנ אמאל זיכ האבנ שפי בוי ע ם, אנג מפעט פונ אמאל פארוי נ אי  זי
טעד. אפ אפגעװארפנ צטערע אהינ קע פינ דערי  איבערנ געטראגנ זיכ האבנ כמארעם ני

עמ װריעג א פײפערײ, א טראסקערײ, א דערהערט זיכ האט עם װאלד.  װינט, פונ
ש א פעני טער פונ םקרי שטאמענ. טויזנ

ז כמארע די װאדנ אי ם שװארצ. קימאט גע  עס געבליצם. אופהער אנ האם ע
עמאנ זעצ א האט קער א ג בנדי בנ האט רעגנ א אונ ער, די באטוי  גיםנ. אנגעהוי
װענ שוינ דאם איז ארומ םעקונדעם צװײ-דרײ אינ ט גע  גוס- א נאר רעגנ, קײנ ני

קע רעגנ. סי אנ גאם א זיכ האבנ װאםער שמראמענ דורכוי עט  לא־ או־נדזעד אם ג
ט, עטלעכע אריבער איז עם גער. ערע אונ מינו דז  עסנװארג, דאם בײדלעכ, אונ

װענ איז אלצ —זאכנ די װאםער. אינ גע
ש, דער םרעגנ דער װאם גערוי װענ איז אנגעמאכט, האט גו שטארק, אזוי גע

ט אבסאלױט האבנ מיר אז קי־ געװארנ איז עם אנדערנ. דעמ אײנער געהערט ני
פינצטער. גאר מאט

ױערט האט שא עטלעכע םרעגנ, דער גער ענ מיר אונ גו  צײט גאנצע די זיינ
עסנ עז אומבאװעגלעכ. ג

םרעגנ דער ראפטומ האט ענדלעכ, קט, זיכ גו עענדי  די האט װידער אונ ג
בנ זונ ענ. אנגעהוי קנ א שײנ ױערי ענ טר סז עס לאגער. אונדזער געדזאט האט אוי

ט איז בנ ני עבלי ע אײנ קײנ ג קענ רע פרנ זאכ. טרו ע דז שסרא־ האט קלײדער אונ
ײז װ ענ מענ רונ ע װאםער. ג
ארנ איז םע ק האבנ מיר אונ פארנאכט געוו ענ אײלי מ ענו ײטנ ג  צו זיכ גר

ער, אכטלעג ט האט מע נ מוז ט גע מבאדינג דנ או צינ טערס, אנ ײ שיי  באשיצנ צר קעד
װענ איז אופגאבע די כײעם. פונ אנפאלנ פונ לאגער דעמ  שווערע, к זײער גע
װענ איז אלצ וױיל ם דורכגעזאפם גע װאסער. מי

שע װאקםנ אפריקע אויסער כ װעלדער טראפי װעלם-טײלנ. אנדערע אינ אוי
ענ אל?ג זײ ײנ עכ זאכנ פיל אינ ז ל מ צו ענ ע בנ איז װאם װאלד, ד  באשריבנ. אוי

ט אבער שטײט ארמעטומ, ני כ, פאר ע װאקסנ זי ײנ עלבע די אונ א קםנ ז װי  אונ גע
ענ ײנ ע פאראנ ז ײנ עלבע די אונ א באלעכי_יימ. ז

װעלךער. טראפישע די פונ באלעכי_י?מ די
װעלט רײכע גאר די קסג- װי מ גע ע שנ פונ ע די װאלד, טראפי  פארשײ- פונ שעפ

ע בנ קערנער אונ פרוכטנ דענ קע די פאר שפי_יז גי לצאלי שײדנארטיקע אונ פי  פאד
ײמ איז אז אוג פויגלענ. אונ באלעכי ײמ, םאכ א פאראי ם׳ ערנ װאס באלעכי  זיכ נ

ט קסנ, מי װי ענ רויבכײעם די אז עס, הײסמ — גע ענ לײכט אויכ קאנ פינ ע  פאד ג
שפײז. זיכ

סע א רוי ענ אונ כי_יעם צאל ג ל ג שנ אינ לעבט פוי  װאלד. טראפי
ענ פרלער אבער ײנ ײ ז װענ ז  דער שוינ האס זײ פונ םאכ א מער. נאכ גע

ש פארניכטעם. מענט
שע רי אינ בנ: װעלדער טראפי ע דנ, ל אנ  לעמפערמנ. טיגערס, מאלפזיס, העלפ
מ אויםער שע די אינ איז דע פויגלענ. צאל קאלאסאלע א פאראנ װעלדער מראפי
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מאלפעס. .76 געמ•

ס די ע פ ל א  באשעפע־ פלינקע אונ באװעגלעכע זײער זײנענ מ
 לאנגע די פונ הילפ דער מיט בײמער; די אפ לעננ זײ נישב,

 רי פאר ?ײכט זיכ זײ כאפנ ענר־גלירער קלאמערנדיק? אונ
 אריבער שפרינגענ ארנ בײמער די פרנ שטאמענ אונ צװײגג

פרוכטנ. מיט זיכ רערנערנ זײ אנדערנ. אפנ בוימ אײנ פרנ

 העלפאנדנ .77 געמ.

ר ע ר ד נ א פ ל ע י ה ד מ  יאבאשע־ גרעסטע א
 מיט געװיקםנ. מיט זיכ דערנערט ער באשעפעניש.

 װעג א לײכט זיכ ער מאכט קערפער קאלאסאלנ זיינ
 לאנגנ זײנ מיט װאלר־געריכטעניש• דער .א

 פונ םױרכטנ ארנ צוױיגנ אראפ עױ רייסט שנרק
בײמער. רי

היפאפאטא». א .78 געמ•

ר ע מ ד א ט א פ א פ י  באלע־ גרריפער א איז ה
 טלימ גרריסע ארנ אזערעס די בא לעבט ער כיי.
 פארברענגנז צײט טײל גרעסטנ דעמ אפריקע. פונ
 װאםעד־ מיט זיכ רערנערט ארנ װאםער אינ ער

 אפ זיכ ער פאשעט באנאכט ראר. אונ גערויקפנ
אנ. ניט קײנעמ אפ ער פאלט אלײב יאבאשע. דעד
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סיגעד. א .79 געמ.
ר ע ר ר ע ג י  ער רויב־כײע. גרויסע א איז ט
שנ. די אינ לעבש  געלע זײנ װאלד־געדיכטעבי

 די מיט צונויים זיכ גיסט םעל געשטרײפטע
 דער אם ײכ געלבב װ$ם געװיקםנ־שטעבגלעכ.

זוב.

מ. ע טאב. א .81 ג פי

 געפער אונ גרעסטע די פונ אײבע איז נ א ט י פ ר ע ר
 װיקלט באלעכײימ, אפ אב פאלט ער שלאנגעב. לעכסטע

 זײנ מיט זײ דערשטיקט אונ ארומ זײ ארומ זיכ
 רויב זיינ אײנ ער שלינגט דערנאכ קערפער. מעכטיקנ

 שעפם, א אײנשלינגענ לייכט קאב ער גאבצערהײט.
הרנט א

לעמפערט. א .80 געמ.
ר ע ט ד ר ע פ מ ע א ל ז י  עטװאס רויב־כייע. א

 קרעפטיקער, אזא $בער טיגער, פובעמ קלענער
 קלעטערט ער ;באװעגלעכער מער א אוב ער װי

 мс דארט פונ שפריבגט אונ בײמעי אפ אררפ
באלעכײימ.

פאפוגײענ• .82 געמ.

י נ ד ע ײ ג ו פ א  קערנער־פרעםנדיקע זײנענ פ
 פונ צװייגנ די אפ גוט קלעטערנ זײ םויגלענ.

 קרעפ־ זײערע פונ הילפ דער מיט בײמער
 דעמ פוב אונ פים קלאמערנדיקע אוג טיקע

 שנאבל זײער מיט שנאבל. אויסגעבויגענעמ פעםטנ
יאדערנ• הארטע אוב נים לײכט זײ קנאקנ
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די פונ געװיקםנ די

קןןקןס־פאלפע• א .83 געמ.
י ע ר מ ל א פ ־ ס א ק א א ק ז י  װאס בוימ, א

 צװײגנ• אנ הײכ, רי מעטער 25 בא האלט
 רי מעכעױ в ביז רערגױײכנ בלעטער אידע
 קי:־ א װי ניס, זיינעג פררכטנ אירע .לענג

גריימ־ רי קאפ י־ערשער

ק■ ו ב פ к נ .85 געט•

װעלדער. טראפישע

באנאנ. א .84 נעמ.
ר ע נ ר א ג א  פונ געוױקס װיכטיקער א איז ב

 פרוכטנ נארדזאפטע געשבאקע זײנע טרןןפיקעס. די
שפײז רי זײנענ  פונ אײנװוינער רי פונ גרונט־

לענדער. טראפישע רי

ד ע ק ד ר ב מ א  דער־ װאס געוריקס, א איז ב
 אויס־ זי_ינ מיט הײכ; די מעטער 50 —40 גױײכט

ר, צו ענלעכ ער איז זענ $  שטענגל זגינ אבער י
 בײמער. פיל פרג שטאמענ די פונ גרעבער איז
 גע־ װערט ער שנעל. אומגעװײנלעכ װאקסט ער

 פעסטער א זײער װי טעכניק, רער אינ נרריכט
מאטעךיאל• לײכטער אונ

 קוק א גיט .1 אופגעבמגענ.
קאדטע דער אפ ױקסנ-  ערד־ פונעט געו

שע5סרא ויאקסג װר קײלעכ,  װעל- י
דער.

ט .2 װײז עלבע די בא  אפ ערטער ז
ה»לב-קל?לעכנ. די פונ קארטע דעד

קט, קסנ װעלכע פאדגעדענ װי  אונ גע
שנ אינעט מענ טרעפש באלעכײלמ  טראפי

ער- צו אױם זיב לערנמ אונ װאלד,  ד
בילד. אפג זײ קעגענ



סאװאנע. אפריקאנישער איב
בטעד דער עדי ענ מיר װאם ײאלד, ג ײנ געגאנגענ האלב-טמקלקײש זיינ אינ ז

כ האט אונ געװארנ שיטעו־ איז טעג, שיל מ. זי שנ צעעפנ צנ די צװי בײמער שפי
כ האט װיזנ זי אנ בלאנק א ה$ט עס היםל. דער בא עט ע די ג ק די דנ זונ. בלענ

ע״. א נאכ ט זיכ ה$ט אוגדז פאר אונ ר?ג אמ גריגער א געעפנ גראונ. י
מענרלעכער דער אינ װעס או מנ גראז־ראכ אײנציקװייז אונ גרופעסװײז זיינ

װאקםנ *  האבנ באזונדערס בײמער. גע
םגעטײלט זיכ ריזנ די אוי — בײמער־
עדנ אונסער באאבאבנ. די מ י  אזא בוי

כ ה$בנ ט זי  עטלעכ? באהאלטנ געקאנ
ק שנ. צענדלי ײנ מענט  גע־ איז שטאמ ז

אד אז דיק, אזוי װענ שנ, ю נ ט  מענ
ס םענ װן ע ט, די פאר זיכ נ  קאנעו הענ
מ (.86 )געמעל ארומכאפנ אי

ט ה$ט זונ די ט געברענ  אויס> ני
 ?*פגעשםעלכ זיכ האבנ מיר צוהאלטנ.

שלאסנ ארנ װארטנ בא  איגעט איבער
עמ שאענ ענ באאבאב, פונ װאנ  די ביז

װערנ. קלענעד װעס היצ
 מױ ה§בנ אפגערוסע, פארנאכט,

ײנ געלאזט זיכ  האט זונ די װײטער. ג
מענ זיכ ענו נ ג אז פל רן  די מײרעװ. צו א
צ װאם איז הי װארנ. קלענער עט גע

 האס אויג דאס װיפל אפ פארױם,
ענ, געק$גס צויגנ, זיכ האט ז  װי גזן

ט באדעקט פלײב, א פריער גראזנ. מי
שער אז געװארט, האבנ מיר  װעט עפ

מ ערגעצ־וװ ע ױנדל א גראז אינ סילאפע, אנ טאנ שו װעט אדער אנ דורכשפרינגעו ס׳
ײמער די הינטער פונ צי זעבדע, א װײזנ זיכ װעט ב שיראפ. א בא ז

דז האבנ עמ װי צײטנ, אםאליקע אומזיסט. אבער  אונדזערע דערצײלט אונ
ערנ, די —ױעג־װײזער עג קע די פל׳עגנ נ כ דא באלעכײלמ דאזי שענ ד  גאנצע פא

ענ לײבט זײ פלעגט מע אונ סטארעם ענ זײ זענ. קאנ  פאראנ, איצט אויכ ד$ זנינ
ש דער — װײניקזנר, םאכ א אבעד  זײ אויסגער$טנ. שטארק זײ ה?$ט מענט
שנ, א פאר מױרע זײער האבנ  פונדער- אימ באמערקנ זײ נאר װי אונ םעגט

ײטנ, װנדנ. באלד זײ װערנ אזױ װ פארשו
װענ איז גײנ עמ. אונ לײכט גע ענ ניט איבערנ געטר^טנ פעסט האבנ מיר אנג

עניגנ אונ גראז־טעפיכ הויכנ ײטנ, גרינע די פונ געהאט פארג  זיכ פלעגנ װאם װ
ענ קעםײדער ענ אונדז. פאד עפ

כנ שאפט די ה$ש אבער אינגי מענ זיכ לאנד ענו אלג איז גראז דאם בײטנ. ג
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I

יאר. פונ צײט טרוסענער דער אינ םאװאנע אינ .87 נעמ.

געװ^רנ־ העכער אונ נעדיכטעד
 ביזנ שוינ עם דערגרילכט אט

 הע- פלײצעם, די ביז גארטל,
 פאר- איז אלצ קאפ. פונעמ בער

װנדנ גראז־ דער הינטער שו
קײטנ םיט װאנט. װערי  שלןןגנ ש

טנ דורכ זיכ מלר  שמאלנ מי
עענ מיר אונ שטעג ט ז  צו ני

 אנדערנ דעמ אײנער פארלירנ
ײט שא א בא אריג. פונ  צ

ענ ײ  דעמ $ט איבער טיר ג
װייז גראז־קארידאר. ײטנ  םאלט צ

 טאמעד שרעק. א $נ אונדז אפ
װ דא ללגט ײ ערגעצו ב עי כטנ דעמ אינ באהאלמנ ד עדי  װעלכע-ניט־אלז א גראז ג

ע, ווילרע ײ עי אונ כ ש פ לײב... דער —זײ פונ שטארקסטע די ע
אז באמערקט, האבנ םיר װענ לייכטער, סאכ א דערפ־למ זיכ האבג מיר

ר אלצ װערט גראז דאם ע ק רי ע נידערלקזןר. אונ ניו
ט װלדער אוגדז פאר זיכ ה$בנ ארומ צײט געװיסער א אינ גרינזנ צעעפנ

גראז־ראהװעסנ.
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ר א פונווגיטנ האט אט אנ שעמערי עט מ ג ע אט ברואליענדיקנ אינ  גר^ז-י
טע קע זיכ בונ די לענ כ זי האט אט םכענגע.״ שלענג ױגנ, זי עב םג ױ ט, א ײנ ױסגעגל  א

מענ כ געגו ענ, זי םצי כ אוי רנ. זי ע ט ענ ע עדנ ע א אינ ד ד האבנ ארומ סעקונד ר- מי ע  ד
נעגערנ פרפציק הונרערט נעגערנ. טו־עגעד, קאראװאנ א איז דאס אז זעג,

ענ ײנ ענ ז אנג עג אכנ אײנער ג די־ אפ אונ קעפ די אפ געסראגנ אונ אנדערנ נ
םע אקסלענ רוי פעק. ג

סגעגלײכט זיכ האט קאראװאנ דעױ װענ ס אוי דז, מי ד האבנ אונ  דער־־ זיכ פי
ײט ער אז וװםט, ע א פונ ג סאצי װע־פלאנ  נעגערג די קאװע. טראגט ער אונ קא
דז ה$בנ ט דא אז דערצײלט, אונ  גענומענ האבנ מיר אונ דארפ, א איז רוייט ני

ט, די שגעלער שפעלנ מענ נאכט ביז קערײ טרי אהינ. קו

ײענ איצט אכ ג בער אויכ נ שע די אי קאני װאנעס אפרי ענ אלע אינ סא בטונג רי
ענ אזעלפע װאנ ע פונ קארא עלאדענ שנ. אנג מענט

• ענ ג נ בו ע פג ענ וװ קארטע, דער אפ $פ זוכט д או פינ ע סאװאנעס,. די זיכ ג
ט באשױײבט .2 ט וואס מי מאס דער אױס זיכ צײכנ שע די פונ קלי  סראפי

װעלרער.
з ,קסנ װעלכע פארגערענקמ װי שנ אונ גע  אינ אפמער םענ סרעפט באשעשעני

סאװאנעם. די
שרײבט, ,4 ײנער דער זיכ בײט עס װי בא ענ אלגעמ םאװאנעפ׳ די פונ אױסז

כנ די לויט ײ יאד. פונ צ

זעברע. א .90 געמ.לײב. א .89 געמ.

 ער רויב־כײע, שטארקםטע די איז ב ײ ל ר ע ד
אגד זײנ אפ גײס  אם אנ פאלט ׳ער באנאכט. י

שיראפנ, זעבלעם, םי. שטוביקע אוג אנמיל^פב ז

י ע ד ר ב ע  באלעכץ,. גר^ז־פרעסבדיקער א איז ז
 ענלעכ זי איז קערפער איר פונ געבוי לויטנ

 אונסער אימ פונ זיכ שײדט זי םערד. א צו
באפארבוגג. געשטרײפסלר איר מיט



*91 лт. .שיראםו ז
ױ7  געודיקסנ־פרעסגדיקער א איז פ א ר י ש ז >

 דער אוב מים פאדערשטע הויכע די .באלעכײ.
 צר מעגלעכקײט די אימ גיבנ האלדז לאנגער

 אנ פרב בײמער. הויכע פוב צװייגב .־דערלאנגענ
ל י א ב געלאפ. שבעלב זי_יכ מיט זיכ ער ראפלױלט נ

שטרויסג. .92 געמ
 װאם פויגלעג, גרויסע זײבענ נ ם י ו ר ט ש י ד

 זײ אויםגעצײכנט. לויפב װאם אבער ניט, םללעב
 זוכנדיק קערבער. אוב געװיקסנ מיט זיכ דערנערנ

 קרעפטיקע זייערע מיט דררכ זײ לריפנ שפייז,
שטרעקעס. קאלאםאלע פים

 בעגרישנ к אינ טאג א
״דדארפ.

ש א ענ קאנ דארפ נעגרי ט פ  ני
ק די טענ  דאס פונװײטנ. באמערקנ ע

ט ד^רפ טנ אפט זיכ געפינ מי ע- א אינ  ג
 איז װאס קוםטעס־װעלדל, הױכנ ויכנ-נ

קע ׳מיט ,»רומגעפלאנטערט די לענ  שלעננ
:עװיקסנ.

צנ צו שי  פונ אנפאלנ פונ זיכ בא
שנ ײעם אונ מענט  דאם מעג רינגלט כ

ט ארומ דארפ כנ א מי  אונ םארקאנ הוי
ע דער א ג ײנ ר ט פארמאכט װעדט א  מי

טויער. פעםמנ א
 פארקאנ דעמ לענגױם איגװײניק,

ע קײלעכדיקע רײ א שטײט ײמענ  ל
ענ הײזקעס ײנ ט ז קע מי לערי  פלױטנ ני

מנ אפגעטײלט ײ טנ הױפלעכ. קל מי ט דא פלאצ. פרײער א איז ד^רפ אינ  געפינ
אכט תיכ פי. דאם באנ

ט נאכ איז זונ די באג׳־נענ. ענ, ני אנג ענ פג אפ שוינ איז דארפ ד$ס אבעו־ או
עדער בא פים. די דנ הײזקע י ס שײטערס. אג זיכ צינ  קרײענ עס קי, די מרוקענ ע
ם. די בילנ עס הענער, די ענ אלע — קיגדער אוג דערװאקמענע הינ ײנ  איג־ שוינ ז

אקעטע זײערע לרויםנ• צנ קערפערם נ די שײטזגדם. רי פונ פלאמ פונעט גלאנ

10׳?

אנטיל^פנ. .93 ג^מ.
ב ד׳■ פ א ל י ט נ  גראז־פרעסנדיק? זײבעב א

 האלטנ זײ פארזיבטיקע. שרעקעװדיקע, באלעכײימ.
 טראגב געםאר א פונ פאל אינ םטאדעםװייז. זיכ
 שנעל־ דער מיט פײנט פובעמ אװעק זיכ זײ

װיכער. א פרב קניט

ם, דיזקע ע ז ט עק ד ע ט ג די 20 שטרוי♦ מי



דארפ• נעגריש א .94 געמ.

ע יעדע• עםנ. קאכנ פדױענ לי מי ם זיכ זעצט פא  .ארנ הײזקזנ איר בא קרײז א אינ אוי
ײנ אנבײםנ. עסט ע ניט• קימאם דארפ אינ מענ זסמ מאנצבלענ ק  מיש זײ האט מ

װעקגעפירט גװאלד עם די אפ ארבעטנ א טאצי  קאפיטא- אײראפײלשע די פונ פלאנ
ײ אז װאכנ, עטלעכע שוינ אונ ליםטג, ענ ז ײנ ט ז ענ ני װ ע דארפ. זײער אינ ג

ענ אלע אופ. גײט זונ די מ ע כ נ  גײענ מאנצבלענ די ארבעט. דער פאר זי
אגד אפ שפאנג. אונ י ענ די פי עמענ פרוי ט זיכ פארנ ט: דער מי אפ ש ט ר  זײ װי

ענ, אדער פראםע שטריםנ אנ אנ ײ ב ײ קאכנ, אונ באקנ ז  הײזקע די אופ ראמענ ז
מ ,.ארער קע זזויפ. דע ײני ענ א ענ פרוי ײ ט דארפ פונ אװעק ג ע מי לצערנ  מאטי- הי
דעד. רוקנ אפנ מראגנ זײ קעס, קינ ײ זויג- ײער אופגראבנ דארפנ ז  צו ®עלד, ז

ײענ פראסע. פאדז
צ אומ־חגרטרעגלעכע אנ אנ זיכ הײבט מאג האלבנ ארומ אוי־ אלע, אונ הי

ענ װאם מאנצבלענ, די סער ײנ אגד, אפ אװעק ז םענ י ס זיכ קו ע צונוי  זײעוע, א
ס טוייטע א אפרו. אפ הײזקעם רפ; אינ הערשט שמילקיי ס דא  אז ׳זיכ דאכט ע

ניטא. קײנער איז דא

Ш



 די —אופ, װידער דארפ דאס לעבט היצ, באטאג־קע די $פ עטװ$ם פאלט
ט ;א״בערגעריסענע ע ב ט אי ײב  פארגאנגענ, זונ די שוינ איז אט אנ. וױדער זיכ ה

צכער. שטאק װערט מיסאמאל אונ ם פינ דנ ע כ צינ דער זי ײטערס די אנ װי  בא ש
ענ רי װעטשערע. עסט מע הײזקעס. ־די  נאכט, דער אינ שפעט ביז ארבעטנ פדוי

װענ נ ׳ ו ײענ שוינ זיכ הערנ װאלד פ שר ב־כײעס. די פונ גע רוי

 זאבע טראפישער דער אינ לעבנ פעלקער װעלכע
. זיי פארגעמענ װאס מיט אונ כ י ז

שער דער אינ לזגבנ פעלקער פארשײדעגזג פיל ע. טראפי א:  אפריקע אינ ז
נ נעגערנ׳ די ■לעב: ע אי ענ די אפ אװסטראליעו־־, די —אװסטראלי ל דז  אינ

 די לעבנ וװ קארטע, דער אפ )באװײזט מאלייעו*. די —אקעאנ גרויםנ פונעמ
םעלקער(. -ז־אזיקע
שע די שנ דעמ געבג קאנ נאטור סדאפי קזנ מענט שײדנארטי  אינ שפײז. פאר

װאנעס אונ װעלדער די ע סאטע פיל זײער פאראנ איז םא שײדענ  אונ פרוכטנ םאר
ל קלי־־׳יר, לד. פי װי ײכנ די אינ גע ס ארנ ט פיש. סאכ א איז אזערע

А»

ערד. די באארבעטנ נעגערנ .95 געמ•
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שער דער איג הײם װארעמט זונ די עד ד־ אונ זאנע, טראפי װינ ײנו קג א ײטי  נ
ט דארטנ זיכ ג ני ענ װארעמע קײנ אי ױנונג ט אונ װ נ ני  קלײדער־ װארעמע קײנ אי

קערמ, כ דארפנ זײ פאו קע די פונ באהאלטנ זי די ענ  בא־־ דער פונ שטראלנ ברענ
ט די עמעם, זונ. טאגיקער שער דער פונ פעלקער די בא הוי ע סראפי אנ  איז ז

קעלנ פונ שיצט װ$ם קאליר, טונ װאם זײ בא  סמאליענדיקע די אז דעמ, פונ עט
שער דער פונ שמראלנ אלנ זונ סראפי ^פברלענ. זײ ז
ענ די װינונג ײ מאכנ ו װייגנ פונ בלעטער, פונ טײל גרעםטנ איג ז רימער. אונ צ

ענ טראגט קלײלער קײנ לײמ. מיט ארומ זײ מענ שמירט אמ$ל ױינלעכ, דא, מ  געו
ט. שע די ני קאני ערנ אפרי עג ט זיכ פארגעמענ נ ט ערדארבעט, מי אגד מי  מיט אונ י

שפאנג. ײ באארבעטנ ערד די פי װנ אפנ ז טי מי פנ פרי  געצליבי הילצערנעמ מיט —אוי
ט קע א )פי שעט אדער מאטי ט פא שטעקנס(. םארשפיצטע מי

עמענ װאס פעלקער, די ט זיכ פארנ פנ, לעבנ ערדארו״יעס, מי ע עז ײנג דה. א
тארט. אײנ אפ

ערנ פעלקער אנדערע אגר, פונ בלױז זיכ דערנ שפאנג, פונ י עמ פי זאמ• פונ
ק אומ, װאנדערנ פעלקער אזעלכע קעדנער. אונ פרוכםנ לענ די כנ  פונ שפליז, זו
װײמנ אפנ ארט אײנ ײ אונ צ קנ ז טי עכ װ דארט, נ ײ טרעפט עם ו  זײ נאבמ. די ז

ט האבנ קע קײנ גי די טענ ענ, ש ױנונג ײ װ כ מאכנ ז  בײדלעכ צלימװײליקע בלויז זי
צװייגנ. אונ גראז פונ

זאנע. טראפישער רער פוב פעלקער די לעבנ װי
ד די אטו שע רי פונ נ ע רײכע. א איז לענדער טראפי ענ, קאג מ ײנ  דיי אז מ

װױנער שע די פונ אײנ ־ איז פריי. אונ לײכט ל?יבנ לענדער מראפי ? ױ אז ע ק א ס ם  ע
שטײט ס. אז ;יכ, פאר ני

ש דער ײסע די אינ איז מענט םגערינגלט אוםעטומ לענדער ה ט ארו  גע־ מי
פארנ.

ד, אם װאלר אינ אװעק איז נעגער א אג מענ אבער ער װעט צי י  7ל? א קו
ט איז —צודיק בעוײקער װסט. ני ענ ארומ אונ ארומ באו ײנ ױלדע ז  האס כייעם... ו

כ ער ט פארקלערס, עטװאם נאר זי ט באמערקט, ני ט געטראפנ, ני םגעדרײט ני  זיכ ארוי
פארפאלענער. א ער איז — צליט דער צו

יעד? דארם מע אונ װוינ־ערטעד םאםע די בא כייעם ארמ בלאנקענ באנאכט
ײנ מינרט רנ די װאכ. דער אפ ז ע עג צנ נ שי ײןירע בא ט דערפער ז כע מי  פארקאנם. הוי

ענ פעלקער אנדערע ײערע בוי ענ ז ױנונג צנ צו — װ שי א  די אפ —כללעס פוג זיכ ב
ײמע א בײמעד. עם די —געפערלעכ איז האלטנ בעה ג אװעק. זי שלעפנ כיי  אי
קע ײני עמ פי דאם אומ $פט קומט אפריקע פונ ערטער א ם פונ צע-צע. פליג דער פונ בי
ענ די ײנג רזי ענ פא פינ ע ה זיכ ג קער אינ אוי ש די געפאר. שטענדי  גערעטעני

אד הײבט ט גאר זי קאנ מע ארנ װערנ רייפ אנ נ מג ני הי ײנ ם —א  אפ פאלט ע
שאטע א ן*נ איר  קײנ־ ג^ר דןן װאלט מע װי טעל, אזא מאכט אונ מאלפעם ט
ס מ$ל ײס. ני געז

איז ס ס׳ דעד הײסע די אינ אז ריכטיק, ני מט לענ ר קלוימערשט באקו  ת
ש מי. אנ אלצ מענט
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קאלאניע. בעלגישער א אינ אײזנבאנ אנ פונ בוױנג דער אפ נעגערנ .96 געמ.

ד, שא עפלעכע אנ אכאנ צנ א אפטמאל אוב נ אנ ע״ דער ארומ קריכט טאג ג י
שנ ,גער ױ לדע די צו קע װי קםנ שטעכלדי װי שנ פונעמ גע  גאכ טראט װאלד. טראפי

כ ער האקט טראט אנ־ ער נעצנ, פאםפקעם, אװעק שסעלט ער װעג, א דורכ זי  ג
עט כ זו דנ די נאכ זי ע, דער פונ שפו אגט ער כיי ענ אלצ דאם איז זי. י ט ד  ני

ײנ איז ארבעט? ק געפ^רלעכע. א נאכ דערצו אוג ארבעט אנ ס׳
עגערנ די װענ אונ ט גראבנ נ ע מי קעס הילצעדנ ט אונ מאטי שפיצטע מי פאר

ם ענ עם איז פעלד, דאם שסעקנ ט ד װערע קײנ ני רבעט? ש א
קנ א די צנ פאר שפײז, פאר קאטפ שטענ שי ײעד בא דנ לעבנ ז די פי

ײסער דער פונ פעלקער ײ זאנע. ה ענ ז מ אט פאר באװאפנם שלעכט זיינ  קאמפ. דע
ט האבנ זיי קע םאמ? דאם ני ײטי ײ ארבעס-געצײג. נ ײנ גיט האבנ ז װעד. גוט ק גע
ײ ט האבנ ז שנ. שוט קײנ ני נאטור. דעד מיט קעמפנ צר שװער איז זײ קעגטעני

ײ ענ ז פינ ע כ ג ײט שמענדיקער אינ זי איר. פונ אפהענגיק
װעד באזונדערס דעד הײםע די פונ פעלקער די לעבנ צו איז ש  ■ די לענ

שע די בארויזנ זיב האבנ דארט װענ ין*ר, 70—50 לעצטע ײ ײר^פי טא- א  קאפי
ליםטנ.

סטנ די טאלי ד, פרנ קאפי ע פונ ענגלאנ ס אנדערע פרנ אונ בעלגי ע ה§בנ מעלוג
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ש אונ ערד בעסטע די פארכאפט מנ רױבערי א ר ע סג ױ ג כגיעם װערספולזג פיל א  או
קסנ. ט געװי ענ גװאלט מי װינג ײסע די פוג באפעלקערונג די זײ צ  צו׳ לענדער ה

ענ די אפ פלאנטאציעם, די אפ ארבעמנ ױנג ענ, די פונ בו באנ ײזנ ענ א מ קו א ב ס רוי  א
אגנ קאוטשוק, טר ר מז מנ ארי ס א (.96 )געמעל ל

קענ, דערבײ דאדפ מע ע אז געדענ עד שע י  3ז;גג? הײםער דער אינ ארבעט פיזי
דז בא רוי שװערעד, פיל איז קעד דער אינ אונ אגע. םעסי קע די ז םאגי  אום־ בא

צ דעדטרעגלעכע פ קראפטלאז מאכט אונ אפ שװאכט הי ע שנ. ד  מיללאנענ די מענט
כ טר^גנ װאם אינזעקטנ, פסנ, זי קנ אינדערלו ט פייני סנ. זײער מי  זרמ- די אינ ביי

ס מאטערט ערטער פיקע אמע די אוי רויז ע. ג ארי מאלי
ױזנטער צענרליקער רנ ט ע עג ענ נ מענ זיינ מגעקו מנ דער אפ אפריקע אינ או ױ  ב

ענ, די פוג אנ ב עד פרנ װאלד, אינ קאוטשוק ארויטבאקופענ באט אייזנ  —אומדעו ד
ם, פיל פלאנסאציעס. די אפ ארבעט טרעגלעבער װוי ש ט זיכ האבנ װאס ײ אג עז  אפג

ײנ צו ענ ארבעט, דער אפ ג ײנ רט ז ט ארנ צעגראפי װארנ. פארברענ גע

ילשעװ. נעגריישב » פונ צעגראמירװג די
רײזנדער( א פונ דערצײלונג )א

װענ איז ־אס פ אינ אפריקע, אינ צוריק יאר זנטלעכע םימ גע ע ײנ  נעגריש^ א א
בעלגיע״ פונ הערשאפש דער אוגטער געפוגעג זיכ האט ילשעװ דאזיקער דער ײשעװ.

נ איז ילשעװ דער ג לן ע לנ א בא ג שנ פראכטפו  ילשעװ באמ עדד די װאלד. טראפי
ט פארזײט בעװענ איז שעד פי קאני  »נדערע אונ פאלפעם קאלאסאלע פרן*סע. אפדי

שע ע בײםער, טראפי ענ ט כ א ל פ מ מ רו ט א ט װי ללאגענ, קאל^םאלע מי  שלאנגענ, מי
שעװ. דיעם אררמגערינגלט האבנ ײ

נ $פגערוט דא זיכ הן$ב איכ אנ אנגנ נ שנ איבערנ װעג ל  דער אלנ װאלד טראפי
פ הללזקע ע צ פלעגט אלטער רער אובאנו. טעפער אלטנ פונ אנ ײענ םענ 5ג  זײנ דר

של שעםע טאכנ אונ טעפער-סי קײלים. טא
רלעכ ס האט פדי עג על שעד דער ג עגדי  איד װעלדער ארומיקע די אינ ײשעװ נ

װענ ענ פיל גע אנ אנ ל פאלםעם, אונ ב ע פי ײדענ ש פ כײעס. פאר ע ג  געװענ איז מײכ אי
ש. פיל $ד. גאגצ א אפ געקלעקש האט שפללז פי ענ פלעגנ פאגצבלענ די י אננ  פיש פ
ײנ אונ אגד. אפ ג נ די י ן י ת עכענ זיכ פלעגנ פ ט פארנ שאפט. מי  קינ־ די לאגרװירמ

ט זיכ האבנ זײ הײזקעם, די בא שפילנ זיכ פלעננ דעד  פײלנ- פונ שיטג געלערנ
הײזקעם. קלײניגק? געבױט בױגנס,

ק נאכ טי װײנלעכ. ׳־לשעװ, גאנצער רער פלעגט פי שלאפנ גע  איז אזוי װערנ. אנ
נ װן ע כ ג פ אינ אוי ע קנ ד עסנ בינ איכ טאג. דאזי  הײזקע דער פונ שװעל דער ב« געז

װענ אױ אררפ אונ ארופ פיפקע. א גערײכערט «ונ ע צלינג שטיל• פולקופ ג  האט פלו
ײטנ ערגעצ װ שע פונ קאל א דזנרהערט זיכ אינדעד װאלערי ײטנ. קא פ ט טרו  וױלנדיק גי

ק אױ װאם רעװאלװער, פארנ געכאפט זיכ איכ האב די ענ שטענ אנג ה ע  אפג םיר בא ג
פע: א דערהערפ זיכ האט עם גארטל. קע פונ טו ענדי  סעקונדזנ א אינ פערד. שפרינג

ט שער א באװיזנ טי_יכ פונ זײס דער םונ זיכ האט אדו שער בעלגי סערי  רײטערי מילי
ײכ געבראגנ זיכ האמ ער אשדיאד. ײטע די איבער גל פעלדער. פארז
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שטעבלעכ זיכ האט ןןטריאד דער ארג —סעקונדע א נאכ  אפנ אדופגעװארשנ בוכ
װ. ע ש ײנ אינ > ק א ענ אױגנבלי טנ  ל$ז א זיכ פערר, די פינ אראפ םאלדאטג די ז
בנ אונ הײזקעם די איבער שעטאנ דנ אונ כאפנ אנגעהוי נ ט בי װאק- שטדיק פי  דער
ענ. אוג םעגער סענע ליגג ױנג

שרײ ארנ גערודער רער ע, די פונ גע רענ אםער דעד געבונ  די פונ קל$נ אונ י
ט האבנ קינדער אונ שרױענ ל פי ע ג נ ט האב איכ לושט. די ן װיזנ ני ענ בא פ  זיכ, צו קו

ױ ד לעבנ ז ױנ איז מי ע בארג א געלעגנ ש דענ עבונ שנ. ג  דערהארגעטע פיל מענס
ט. ד$ זיכ ־האבנ עי אלג װ ע װט נאר האט עם װער ג  פלעגט װערנ, זיכ געפרו
ט זיכ האבי. װ$ס די, ארט. אפנ װערנ דערהארגעט .באלד ױפנ, געפרװו ט אנטל  פלעג

ענ פענ ט פאגנ ק. פי שסרי שלײפ-
 שיקע- א אײנער הײזקעם. ארעמע די פוג פאגראם א אננעוז־יבנ זיכ האט עם

- אונ הײזקע ארבאגרם צו צוגעלאפג הז$לצ שײסל ברענענזײק א מ־ט איז םאלדאט דער ע  ג
טערצינדנ. זי װאלפ אנ איכ אונ עפ אופגעהױבנ ה װעד ד װאל שאםנ אונ רע ײנ דורכגע  ז
קע ראס יהאנט. די ענ עפאלנ. איז האלצ ברענ ענ שאם אפנ אראפג ײנ  עט- צוגזנלאפנ ז

עז טנ, לעכ א ד ל ײ װעג אבער סן ענ חאבנ ז עדז ײסנ, א ד ענ װ ײנ ײ ז אװעק. ז
ױערט האס פאגראמ דער  סראמפײטער דער האט ן»ט נ$ר שא. צװײ א בא געד
לנ .׳גענומענ ײ די צוריקטריט-םיגנאל. א שפי ער אנג פ שג- ט קט. זיכ האט פענ  די געענדי

שטעלט האבנ סאלדאטנ פגע ע די או ענ ד בונ ע ט זײ פיס, די אפ ג על ט ש ע ס. ר  א אינ א
ע, מגערינגלט אונ פערר די אפ נעזעצט זיכ קאלאנ  זײטנ• אלע פרנ קאל$נע די ארו

אל א נאכ מנ שנ פונעם ם טערי לי ע די אונ טר^פפייט מי ע ק?לאנ דענ דנ געבונ ע עג  נ
נ גערירט זיכ יזזאט ןארט. פו

ענ האט אזוי אט ענ צו אדבעטער װערבירט מ ענ. די בוי באנ ײזנ א т т
ט :אופגעבונג ר ע פ ס נ פ ע י א ע ד ק י ד ר ע ט ײ ־ װ . ם ע ג א ד  װעלכע д פ

שער דער אינ לעבנ יפעלקעד ? טראפי ע אנ ט .2 ז ױנער די זיכ פ»רגעמענ װ$ס פי װ ײנ  א
שער דער שונ ״ טראפי ? ע אנ ױ .3ז ף זיכ לעבט ו ײ ז

װיסטע. דער אינ
פ קאדסע דער אפ געפ־נט ע ײל ד אםריקע. פונ צאפנ־ט

װ פונ ע ײד רעכ צו פ — װעלט דער איג װיסטע גרעסטע די דא זיכ ציט פיז
נואחאדע.
ײט קאראװאנ ארנדזער װי טעג, עטלעכע שױנ טע די איבער ג לי עג פדנ $נג א  פונ ז
ענ ארומ אונ ארומ שאהארע. ענ זנינ װ ע דעט ג  האט עס זאמד-בערגלעכ. הויכע איגעהרו

ײענ מיד אז געדוכט, •זיכ ױוערטע איבער ג  ארמענדלעכנ אנ פונ כװאליעס פארגל
װ "ןאפד-יאמ עגנ ערגעצו ענ זיכ פל ענ ענ אג קע אונ הארסע ב  אונ גראזנ שםעכי

קרהסעם•
ענ איז עס װ ע ט, האט זוג די טאג. האלבנ אררמ ג ױ געבדענ ט ו  אררמ פפער. מי

װענ איז ארופ לארג ע שטיל. ג שטעלט זיכ האבנ םיר טויט־ מיר אונ אפרו אפ אפגע
ענ ײנ עלעננ ? ײדלעכ, אינ ג ק ב די קנ מדערטרעגלעכער דער פרנ זיכ פײני האלב־ או

ענ די ה־צ. סאגיקער פל ט אויכ זיב האבנ קע װײז אונ ^פגערו ײסנ ײרעט. צ םאלענ
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טער דער אינ זיכ האבנ $ס נאר  זינגענדיקז עפעם דערהערם לופט ןןנגעגלי
כ קלאנגענ. ײדל פ־נעמ ארױם בינ אי ױםנ צו ב ענ זיכ, דעדו אנ װ ײעג פונ  קלאנ• די ג

ם גענ. א ד ענ , אטדנ, די זינג ט האס — ז אג עז עד, דער ג ײז װ  צופ ניט איז דאם — װעג-
טנ״. גי

אי איכ ענ, ה שטאנ מערס עס אז פאר כ דערנעענ שטורעמ א זי םאםרמ א — זאםר-
ענ װ$ס זאמר-בערגלעכ, גרויםע די ײנ ענ איצט ביז ז אג ט ש ע  אומבאװעגלעכ ג

פגעלעבט. האבנ ערע או צנ ײי םענ וױ $ש האבנ שפי ענו  זיכ האס דאס דויכערנ. זיכ ג
ט א אנגעהױבנ ענ ה$ט אונ װינ ט ענו ײ פרנ בלאזנ ג מדנ די זאמר. דעם ז א  װיסםק דער פונ ז

ױבנ זיכ זזאבנ װעגנ. אנגעה ש א בא צטערני שטעלט האס פינ  דורכזיכטיקק די פאד
פל דער אז געדוכט, זיכ האט עס ז־וײטנ. מ עדד. דעד צו צוגעפאלנ איז הי  אינגי
בנ זיכ זזאבנ פטנ אופגעהוי ע אינדערלו צ אנ לנ ג שטעלט אונ שטויב קנוי  זונ די פאר
ד ע ט ד שטאדקס. אלצ זיכ זזאט װינ ענ די גע ל מ כ האבנ קז ױגנ זי ױסגעצ  זאפד אפנ א
ס שםרעקםע פי ט זיכ האבנ עם העלדזער. אויםגע ײג שנ. די אױכ געל  האכנ זײ מענט
עדעקט זיכ ײנג אױערנ. די פארשטאפם אונ קעפ די אריבער ביז א

טנ אלע פוג ענ איז זיי אנג עג ש פארטעפפטער א ג ױ דער א אונ גער  די פונ געדו
קע זיכ רלעכ זאמדנ. טראגנדי ט אלצ זיכ האט ענ ש מי םגן ױ כ אונ א מענ זי ענו  ררײענ ג
ײנ אינ הנ א סי ױ כ ײ אנ. ד הודאג װעט האט עם זאמר- שע עבו םאמומ. דער ג

װיסטע, דער אינ קאראװאנ א •9ד ג?כ.
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ס אנ .98 געט• אזי סטע. דער איב $ װי

נ מויל אינ געטאנ. װײ האט קאפ דער געקלאפט. שרעקלעכ האט הארצ ראס  או
שפאלטנ זיכ האבנ ליפנ די טררקנ, געװארנ איז האלדז אינ  העכער שױנ בלוט. ביז גע

װעט האט עס װי צײמ, שא א שע  אז געדוכם, זיכ האש עם זאמד-הוראגאנ. דער געבו
שטיקט װעלנ םיד צונ — שא א נאכ  דער זיכ האט גיליק צו־מ זצמד. פונעט װערנ דער

מ כנ סאכו װעקגעטראגנ אינגי װיזנ ױכ האט וױדער װײטער• צ  היסל בלויער דער בא
זאמד-דוײסנ... געלע די אונ

עי װאנ ד נ גערירט זיכ האט קאדא ײנ אי קנ ז ײיטערדי װעג. ו

ענ איז לאנגזאמ אנג עג שנ די װי טעג, צװײ שרינ קאראװאנ. ארנדזער ג ס ענ  מ
ט האבנ פ געטרונקענ. ני ע ענ טעג פ ענ קעמלענ די זיינ אגנ עג  קעטל אײנ װאםעד. אנ ג

שװאכט גאד אױ װארג אפגע ע אונ גע  ױיםטע. דער אינ איבערלאוג געטוזט אימ האט מ
שלעפס קײמ האס ער װײל טאםע״ דער פונ באפרײס מענ האט צװײטנ א פים. די גע

ענ פיר װענ ײנ בנ קימאט שױנ ז רער או־גדזער האש קויכעם, אנ געבלי פי  בא־ אנ
װײטנ מערקט סעלע. שװארצ א פונ כנ פינ  אונ באמערקט, אויכ עס םיד ה$בג אינגי

ד האבנ ארוט צײט נעװיסער א «־נ בג װאס פאלםעס, פונ שפיצנ באשערקט מי א  ה
ענ זיכ עז ױענ אפנ אזג װענ איז דאש היטל, בל די $ט הײסנ אזױ אאזיס. אנ גע
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איז וװ װיםטע, דעד אינ יעדטער גע־ אײכ בעמײלע אונ װאםער, פאראנ ם׳
וריקסנ.

דלעכ עד איז ענ דז װאנ »ונ םענ קארא עקו ײננ קנ אינעם אר ױקנדי  פונ שאטנ דצרקו
ס, מע אל ענ האבנ מיר ארנ נ  דאס ראטעװענ געדארפט ארגדז האט װ»ס װאםער, דערז

װײז געפל^טנ איז װאסער ר^ם לעבנ. שקעס  בײמער. םאמע די בא געמורמלט אונ ריב
םלענ די ש; אונ קע אנ װארפ א זיכ הן*בנ מענט עס  דארשם םיט אונ װאסעד צומ ג

סאפ. א געסרונקענ געמדרנקענ,
װענ אױ אאזינז דער ײנטלעכ אינדז האט מע באזעצט. גע ט. פר עגנ  פאנצ- די באג

ע די אפ ארופגעקלעמערט ה$בנ בלענ  אויבי פונ אונ פאלמעם די פונ שטאמעג דינ
װדז פאר ארן^פגעװארם: פע א ע ריי לדענ טײטלענ. גי

װוינער די עפ אמנ אפ נרצנ אאזים פוג עדנ אויס שסארז  טײערער דער פונ טר^פנ י
ײ פליסיקײט. רנ ז ױאלנ די פוג װאםער דן>ס אפ פי װעס דורכ ק  בײפער די צר רינ

ײטע אונ מענ אנגעסררנקענ, זיכ האבנ מיר ערמער. פארז ענו  לע- די אינ װאסער אנג
ע ט זיכ לאנלענ, דערג ט װײטער זיכ »ונ אפגערו אז על װיסטע. װאםערלאזער דער אינ ג

שנ די ט שנ מענ װײז באהער  װיססע דער פונ עױטער פיל אינ וױםסע. די ביסלעכ
ענ ט«כט  אהער вч פירט מע רועלכזן דורכ קאנאלנ, דורכ גראבט מע ברונעמס, מ

כנ. די שונ װאםער ד$ס ט עם וװ דאדס, בארג-טיי ײז װ  דער אינ װאסער יזיכ בא
פעלדער. אונ םעדער אױס װאקסנ װיססע,

 דער- איז צײט לעצטע די װעגנ. דררכ שױנ מענ לײגט וױססעם אײניקע דורכ
עלער א געװארנ םונדנ ל כפעצי װסאכאבי  «י- באװעגנ זיכ קאנ װאס רויפנ(, )אפ א
זאמד. בעדנ

: נ ע ג נ ו ב ע ג פ ט д או ע פ ע ע דער אש ג אדג סטע די ק  םאהארע. װי
а שרײבט כ: בא ע ל ד װ ענ אנ פאר װאם כ ױםז  אנ פאר װאס וױססע; די זזאט *

ענ םז ם? דעד האט אוי ױסטע דער פונ נאםור די איז פארװ^ס אאזי  אאזיט פונ אונ ו
שײרנ? אזױ פאר

ט ע ב ר ר א ע ם י ו ר א ע ט ד ײ צ נ ר ע  ל
עם די פונ קארטלעכ. אילױססרירטע סונ ראצי ױםנ ענ, פונ איל םונג ײ  זשורנאלנ צ

 טר^- דער אינ לעבנ דאט אונ נאטרר ״די :מעבע דער אפ אלבאמ אנ מאכה אא.
ע׳׳. פישער אנ ז

ע די ט ל א ם ק ע ב א  ז

זאנעס. קאלטע די פונ באטור די
קנ דעמ אױופ מ פאלױס דארעמריקנ אונ צאפנדי ע ײלעכ פונ ק  די ליגנ ערד

אנעם קאלטע קע די —ערד דעד פונ ז קע. די אונ צאפנדי  די )געפינט דארעמדי
אנעם קאלטע  באצײכנט האלב־קײלעכנ. די פונ קאדטע ד>ר אפ אונ גלאבום אפנ ז

ײ עמ מארעלנ לײמענע די אפ ז געמאכט(. האט איד װאס ערדקײלעכ, פונ
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נ פ ע ט № о/0 ס 'Лלד/נרЯШМ ־! טזנדרע:<--[
ע ^ י פ ׳ ^ ר ט ב ו ע ס ־ י ^ו ל п .(—1 פ ю м т 'т  Ш И ס ג ט/ ס ם טי כ

ע ^ פי׳ * ר׳ ЯУА-7Ни-1 ט дЬ уч 

האלב־קײלעכ( )מנירעװדיקער געװיקסנ־קארסע .99 נןזמ.

ט קײנמאל שוינ, װײםט איר װי דא, זיכ הײבט זונ די  אפילע הויכ. אופ ני
ק, אזוי זי שסײט טאג האלבנ אינ דז בא װי נידערי  אירע ארנטערגײנ. פארנ אונ

 יאד אינ כאדאשימ נײנ-צענ שװאכ. זײער װארעמענ זײ אונ קרומ פאלנ שטראלנ
פרעסט. גרויסע דא האלט



נ פ ג / ט ר И ס ע ד ל ע Еװ Э  т - п ш  ШИШ 

א0 י ט ג ע0ו ^ / ג9 ' / י ז ן И ל И  шйммо Е Й ״״ז 8 סנ 1------1 ״.

עיע ! טי־עפי ! ! ! ! ר ע ד ל ע ז ז
האלב־קײלעכ( ומיזרעכדיקער געװיקסנ־קארטע .100 געמ.

אײז־אקעאנ. צאפנדיקער דער
קנ דעמ געפינט  פונ קארטע דער אפ אונ גלאבום אפנ אײז־אקעאנ. צאפנדי

האלב-קיילעכנ. די
שפרײט איז עד סגע מ אוי  געפינט צאפג-פאלױם דער צאפג-פאלױס. דעמ אדו

טנ קימאט זיכ מי קנ דעמ פרנ אינ אזי אקעאנ. ד
כאדא־ עסלעכע אײז-וױססע. אנ — אי_יז-אקעאנ צאפנדיקער דער איז װינטער
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 לע- די שטערנ, רי בלויז נאכט. איז עם זונ. די גןןרניט דןן זיכ באװײזט שיט
װייז אונ װאנע ײטנ שײנ די צ אר־ ײבנ פאלי ש. די צעםר צטעדני צלינג פינ  בא- פלי
כ װײזנ לנ הימל אפנ זי ײעד־זיי ס זיכ שטעלנ זײ אונ פ  א אדער רײ, א אינ אוי

ט פאס ליכטיקער ברײמער כ צעצי צנ איבערנ זי אנ פל, ג  אררמ רעגנבױגנ. א וױ הי
ײבנ אימ שײדנפארביקע שפילנ אנ ה ענ זײ אונ שטראלנ פאר ײנ ש ײ- די בא  שנ

םטע ט װי ע, מי ע, בלוי עלע גרינ טע אונ ג  רי זיכ פארלעשט עס אבער פארבנ. רוי
שײנ, קומט ארנ פאליאר- ש. די אנ װידער ס׳ פינצטערני

קנ אפנ פראםט דער די  דער .£6° ביז װינטער דערגרײכט אײז-אקעאנ צ^פי
מ באדעקט איז אקעאנ  דער אינ קילאמעטערם פיל אפ אײז-פעלדער קאלאםאלע מי

קע די ברײט. דער אינ אונ לענג אזי םנ זיכ, באװעגג אײז-פעלדער ד  אנ־ דאס אײנס שטוי
ע ר ע ט זיכ; ברעכנ אונ י אײז-קריעט. די אנ זיכ הויםנ קנאל א מיט אונ טראםק א מי

 פארגײט זרנ די אופ. לעב» אײז-אקעאנ צאפנדיקער דעד אונ זומער, דער אנ קרמט עם
ט מ עטלעכע ני שי אנד. כאדא ײנ, אנ הייבט אײז דאם נאכאי ײז־פעלדער די צעג  ברעכנ א
כ רוקנ אײז-קריעם די זיכ. סנ אונ זיכ ברעקלע: פא:א־.דער, זי אמענ. װירער זיכ שטוי צוז

איז אבעד װייזנ אײז-קרלעם די פאליאר-זומער. דער קררצ ס׳ ט בא ײנ, ני עג צ
ײ װי ױרנ װידער װערנ ז פגעפר ײז־פעלדער, גרריםע אינ צונוי  אקעאנ דער אונ א

םטע. אי- אינ פארװאנדלמ װידער װערט אײז-װי

אײז־אקעאנ. צאפנדיקב פובעמ באלעכיײמ רי
ק א קימאט קנ אפנ קאלט אױ יאר קײלעכדי  אב?יר אײז-אקעאנ. צאפנדי

לעבנ. פאראנ איז דא אויכ
ט, םטאדע א אײז אפנ דרעמלט אט װארעמסע יאמהינ  פאליאר- דער פונ צוגע

ט זונ. אנ ריר א אײז קופזי א הינטער זיכ האט ן עט  דאס - געלבלעכעם עפעם ג
ענ ײנ אנצע א בערנ. ז ע ג ע דרײ אונ בערנ װײסע גרױסע צװײ —פאמילי ײנ  קל

װעט — בערעלעכ סגע- לאנגזאמ, זיכ רוקנ זלי יאמהינט. די צו אונטער זיכ גאנ  אוי
ט האט בערעלע אײנ אײז. צומ זיכ צוגעדריקט הארט אונ צויגנ  אײמגעהאלטנ. ני

םגעגלײכט זיכ האמ ער שפרונגעג אײ אונ אוי דער לאפעס. פיר אלע אפ אופגע
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בער. וױיסער א .102 .*עמ.

 זיי יןגט ער שנײ• אונ א»ז צרוישנ לעבט ןר
 אימ מאכט קאליר װײסער זיינ יאמהינט• נאכ

 מיט אויסגעצײגנט שתימט ער אומבאמערקבאר.
 שװימ־ האבב װ$ס לאכײס, קרעפטיקע זײנע

 אונ פעלצ געריכטער װארעמער זי_לנ הײטלעכ.
קעלט• פונ אימ באשיצנ פןטס זיינ

יאמכערר. א .103 געמ,

 אינ ?ר פארברעבגט צײט טײל גרעסטנ רעמ
 פיפ זײנע קערפער, פישאדטיקער זי_ינ װאסער•

 ער שוױמענ. צומ צוגעפאטט זי_ינענ עק אונ
 קלײנ? מיט זיכ דערנערט ער לונגענ• מיט אטעמט

 םונ אימ באשיצט פעטט זײנ יאמ־באשןזפענישנ.
הללמ.

שרײ א האט װאכ-יאמהונט  געטאנ גע
כ האם םטאדע גאנצע די אונ  אײג איג זי

ק טעדנ געטאנ נורקע א אויגנבלי אײז. אונ
כ זעט װאםער פאס ברײטער א  זי

ע דער צו אײז-פעלד. הינטערנ  אײז־קרי
ה א שװימט מפער א ױסע א איז דאס י  גר

ש. שטארקע אונ שעפעני  פאלט אפטמאל בא
ע פונ קלעפ די פונ בער א אפילע ײנ  ז

אמפערד היגמערנ שטוים-צײנער.  שװימט י
ײ א ד א מיט ״ז  זײ רוקנ. אפנ קינ

ױמענ װארעמענ זיכ אויכ שו זונ. דער אפ אנ
ם  א יאמ פונ שלאגט פונדערװײטנ

 די מעטער עטלעכע אפ װאםער־פאנטאנ
װמענ איז דאס הײכ. שו סגע  אטעמ אנ ארוי

ער גרעסטער ךער טאנ װינ ײנו קנ פונעמ א ײז-אקעאנ צאפנדי וואלפיש. דער — א
קע די אס װינער פילצאלי ײנו אמ־א ט י כ שפײז ט זי ש מי פאר־ פיט אונ פי

ע ײדענ ע ש ײנ שנ, קל שעפעני ענ װאם בא ײנ ר א אינ ז ע ס װי  אינעמ פאראנ צאל ג
קנ אײז-אקעאנ. צאפנדי

: נ ע ג נ ו ב ע ג פ ו דלעכ, באשרײבט .1 א  דער האט אױסזענ אנ פאר װן$פ מונ
זוטער• אונ װינטער אײז-אקעאנ צאפנדיקער
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װאלפיי א •Ю4 עמ•ג

 לעגט עױ וועלט. דן<ר אפ באלעכײ גרעפטער לעד
 קלײנע טיט זיכ רערנערט אונ וואסער עינ

 זײב לונגענ. מיט אטעמט ער יאמ־באשעפענישנ.
קעלט. פײ אימ באשיצט פעטס



ע פארגעדענקט, .2 ר ע ס מ װן ײי ענ עס באלעכ ײנ עפ פאראנ ז  אײז- צאפנריקנ אינ
ענ צו זײ אוים זיכ לערנט אונ אקעאנ, קענ ר בילד. אפנ דע

פאליאר־לענדער. די אינ מענטשב די לעבב װי
קנ אפנ ײז־אקעאנ צאפנדי ענ א ײנ  יאר קײלעכדיק א איגדזלענ. פיל פאראנ ז

ײ. ארנ אײז זײ אפ ליגט ײט זומער שנ ײ דער ערטערװײז צעג ײ־ די אפ ;שנ  שט
ט נער כ באװײז ע מאכ, זי ײנ מענ העלע קל קע אונ בלו דערי ײ־ דאס קוםטעם. ני  ז
ענ ױקםנ די גאר נ אינדזלענ. די פונ געו אר- פאלי

ל באזונדעךס ענ פי ל דז ענ אינ ײנ שנ אמעריקע, פוג ברעגנ די בא פאראנ ז  צװי
ל גרעםטער דער איז זײ דז מ )געפינט גרענלאנד — װעלט רער אינ אינ  דער אפ אי

האלב-קי״ילעכנ(. די פונ קארטע
קע די אפ ענ דאזי ל שנ ילעבנ זײער איז שװער עסקימאסנ. די לעבנ אינדז װי  צ

ײ. אונ אײז צע דאם שנ אנ ײט עםקימאםנ די פונ לעבג ג כנ אפ אװעק ג  דער־ זו
װעגנ אונ נערונג, דעסט ט: זײ הונגערנ פונ פ ט אויב א פאנג כ ם׳ ש שלעכט זי  אונ פי

װינדנ עם ש אמ־ די הונגער־טריט. זײ דראעט — יאמפערד אונ מגמהינט די פאר  י
ט בנ יאמפערד ארנ הינ מאםנ די גי ט עסקי ײערע שפי״יז. נאר ני  די מאכנ קלײדער ז

ט די פונ פעלנ די פונ אויכ עסקימאםנ ענ שיפלעכ אפילע יאמפערד. אונ יאמהינ ײ ײ נ  ז
שטאט יאמהונט־פעל. פונ אופ צנ פאדעמ אנ שטאט אדערנ, זײ באנו אדלענ אנ  — נ

ר. ע ביינ ש- פי

װינונג א מאכנ עזקימאסב .105 געם. שבײ. פרב ו
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װיגונג די מער-ו  אלם אונ כײעס-פעלנ, פונ געמאכט איז עסקימ^ס פונעמ זו
שפאר־באלקנם  װינ- די װאלפיש. א פונ בײנער די אפס מענ גוצט זײ פאר אנ

ענ טער-זזוימ־נג ק, אדנ שטײנער פרנ זײ בוי בנ פונ גראזבאנ  זי זײ פארגיםנ אוי
ט ט באדעקנ צו קעדײ װאסער, מי אײז. שיכט א מי

ענ מאכס מע װינונג ײ. פונ אויכ ו מ שנ ע  שטיק א ארײנ מענ שטעלס דאכ אינ
ײז, ײט עם װעלכנ דורכ א ײנ אפ ליכט. דאם דורכ ג צוג ײנ  װוינונג, אזא אינ אר
ענ מענ דארפ פויז רכ מ קארידאר שמאלנ א דורכ דו ע שנײ. אינ

ײזנדער דער ענ ד ם אנ ײנ בײם איז נ ע ז צי קספעדי  געװענ גרענלאנד אינ ע
שרײבט ער װלאזױ אט עםקימאםנ. די בא װינרנג זײער בא :זומער-ו

ד מי כ האבנ , שע פרנ ן{פדאכ אנ אונטער דורכגעשלײכש זי אמוזינטי אנ־ פעלנ, י
ק די ע ײ ענ איז ארײנגאגג דער װײל קאפ, דעמ ב װ ע ײער ג ק, ז דערי  האבנ אונ ני

כ ענ זי ערז טעד, א אינ ד װענ איז װאם צי  םיט לאפפנ עטלעכע פונ באלויכטנ גע
מ-פעטם אמהונ טנ די :י ענ קנוי ײנ װענ ז מאפ. פוג געמאכט גע

כ ם׳האט אקעטע אוילעם אנ ארומגעדינגלט מי שנ, ג  געהאט האבנ װאס מענט
מ$סנ די פונ פענעמער די גארכלענ. בלריז לי_יב אפנ  פונ געגלאנצט האבנ עםקי

ענ ארנ פעטם, ײנ װענ ז ט באדעקט גע טנ א מי כ עדי  אונדז האט מע שמוצ. שיכט ג
ױגקגעזעצט מ לענגריס קאסטנם אפ או אנג באמ פארהאנג דע ײנג  — בײדל, אינ אר

ם ט דא ק א פאר זיכ רעכנ װעדי מ די געסט. פאר ארט בעקא  האבנ אלײנ באלעבאטי
כ עצס זי םגעז ם אוי שטער דער לענגוי  גע- איז װאם בעט, דעמ אפ װאנט הינטער

ענ ט באדעקט װ ט. פונ פעלנ שיכט א מי מהינ א מאםנ די י םקי  אפ פארברענגענ ע
מ צע די אי אנ § צײט. ג ײ עםנ ד אפנ; אונ ז  פרויענ, די אויכ ארבעטנ דא של

ק די צנ ט זי ס רי מי טער פי כ. אונ זי
עםקימאםנ דל קאבנ טעלער, טיפע פונ פ^דמ די האבנ װאס לאמפנ, אם

ענ לאמפנ די עםנ. זײער באהײצונג אנדער קײנ וױיל באנאכט, אונ באטאג ברענ
א״. איז ט тני

יאגד. אפ עםקימאסב די
אמ דער בלויז מאסנ, די שפי_יזט י  די איז געפערלזגכ אונ שװער אבעד עסקי

אגר אמ-כײעם. אפ י י

מאס דער א עסקי װאקנ  אײז־ די איבער געקראכנ קילאמעטער 20 איז קאא
ענ װאם קר?עם, ײנ װארפנ ז ע אנגע מ  אײנגעשפאנטע די אנדערער. דער איבער אי

ט דרײ נ הינ ארטעס די אי כ האבנ )שליטנס( נ צנ זי אנ  די פונ ארױםגעשל^גנ אינג
כ ער ה§ט ענדלעכ, קױכעם. שלעפט זי ײדפעלד. גלאמנ א צו דער ענ דא א ײנ  ז

ענ װ ע קע די צר אײז. אינעמ שפאלכנ ג אזי  צושװי־ יאמהינט די פלעגנ שפאלטנ ד
^טעמענ מענ צו כ אנ ט זי א לופט. מי װ^קנ ענ ה$ט קא^ מ ענו  אג מיט שפיז א ג

ײזערנעמ צ א ק אונ שפי מענ פארויכטי ענו מ קריכנ ג  אפנ צוגעפויזעט שפאלט. צו
ױכ ט, זיכ עד האט ראנד, םאמע צומ ב מ אי״ינגעתאלטג געלײג ע- אונ אטעמ דע  ג

מענ עמ ביז װארטנ נו ײנ װעט װאסעד פונ סג ט. א ארוי אטהינ כ האט פלרצלינג י  זי
מ ע ש א דערהערט שפאלט פונ ױ װיזנ זיכ הזןט אויבערפלאכ דעד אפ אונ גער בא
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װאקנא יאמהונט. א פונ קאפ דער מ אונ שפיז דעמ געטאנ הײב א האט קא^ אי
שטאכנ עמ האלדז אינ ארײנגע עצ דער יאמוזונט. פונ ענ איז ז װ ע ריכטיקער. א ג

כנ ע די האט אינגי ײ  גע- איז שפיז דער אײז. אונטערג צאפלענ צר אופגעהעדט כ
רנ װענ קל א צ־ צוגעבונ ױגנ האט עםקיפאם דער אונ שטדי ױסגעצ ס אר ע פ־ ד א  י
מ פרנ האט ער אייז. אפנ הונט שניטג אי בנ אינ פלײש שטיק א אפגזג ע עג  הינם די ג
ט דעמ ער האט דערנ*ןכ עסנ, מהונ א ט י ײג װעקגעל אדטע דער אפ א  אין אונ נ

ארנ צרריק װעקמפן טנ א אהײמ. רויב םי
ענ שנעל ײג טע די געלאפנ ז ענ זײ הינט. אפגערו כנ  א פזנ קאמ אפנ ארופ ז

םקיפאם דער האט דא אבער קר?ע. הויכער ט ע ענ, שרעק מי  אײז- די אז דערז
ט האט ער װעלכער אפ קר?ע, מאכ ײנ גע ד, ז אג םנ זיכ האט י עפ אפגערי  בדעג, פונ

מ דער ארנ ע ײנ. אקעאנ אינ זי טראגמ װ אד
ענ טום װזןם אומגליק. אנ ? פ ט צ ע אי נ װעט מ ױנט דער או,זקומענ. פוז איז ו

װ$רנ שםארקער אלצ װעקנעטראגנ עט האט װײטער אלצ אונ גע  אייז־קרלע די א
עמ אינ אמ אפענ ארײנ... י

^ אבער װאקנ ס איז קאא מענ. ני ײנ אופגעקו ענ איז אייז־קדלע ז מ מ שו ע  צו צוג
ײטנ א מסנ װ ל. װי דז ײ אינ קנ דעם אפ געלעבט ער האט יאר דר ל דאזי דז  אינ

ער ע כ אונ אלײנ אי ט זי שפײז ס גע ס םי אםהינ דלעכ בערנ. אונ י כ עד האט ענ  זי
עקליגנ הינמ די פונ הילפ דער םיט רג בע  כײעם־ וװ אינדזל, אנדער אנ אפ ארי

פ האבנ פאנגער ענ. אי געפונ
ד די אנ ט זיכ ענדיקט י ק ני די מענ אפט עםקיפאמנ. די פאר גוט שטענ  זיי קי

עפ אום אפ. איג י

עבונג. פג ער די לעבנ עס וױ דןירצײלט, או ױנ װ ײנ ד פונ א  די — גרעגלאנ
ענ א פאר װאס :עכקיפאסנ װיגונג ט קלײדונג, א פאר װאם זײ, האבג ו  שפ?וזנ װאס פי

שעפטיקנ װ$ם םיט זיכ, זײ ט זיכל זײ בא ? זײער געםערלעכ אױ װאם פי ט ע ב ר א

צאפנ־פאלױם. צומ
т  Т

ײטנ לאנגע פונ שוינ אר- די דערלערנמ הן*בנ װאס רײזנדער, די ה$בג צ  פאלי
ער, ט לעבי װו נ זיכ געפד מן קו צאפנ־פאלױם. צופ צו
ק ניט פנ װײני ענ שי ײנ מענ ז עקו פג ט או ע פ אײז אינ ע קג פונ די פג ײז- צן  א
אנ. קע ענ רייזנדער דרײםטע פיל ן ײנ שטארבנ ז  קראנ- אונ הונגער קעלם, פונ גע
װעגנ אונ קייטנ. ם שלאגנ י ר י פ רײזנרער אםעריקאנער רער זיכ האט פונדעס רכגע  דו

 אונ צאשנ-פאלױס. אפג געװענ איז אונ הינט אפ אײז־קריעם די איבער װעג א
אר איגעס  צאפנ־ איבערג אריבערגעפלױגנ אמונדהענ גארװעגער דער איז 1926 י

שאבל. א אפ פאלױס דירױ
סנ11 דעמ ײ ־ שאבל דער האט פ ריז ע״ די װעגי ד די פארלאזג ״נאר ד  אונ ע

שנ 16 צ$פנ צום אװעקגעטראגנ ט ע. דער פונ פענ צי  גע־ איז אים אונטער עקםפעדי
םענדלעכ אנ לעגנ װאר־ דעד געלאפנ איז עס װעלכער איבער וױסטזנ, װײםע או  ש
דיריזשאבל־ פונעמ שאטנ צער
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ס צרט .106 מ.3ג? אליו פנ־פ שאכל. א אפ צי דיריז

ט האבנ אלע שטרענג מ אנגע אכגעפאלג אכנ נ  зо םיט אזײגער 1 קאמפאס. נ
ט שאבל דער איז באנאכמ מיגו דיז װענ די בערנ גע  אראפגע- האט מע פאלױם. אי

אמ פאנענ• װארפנ ע״ האט לאנגז װעגי אר  דעמ ארומ קדי_יז גרױשנ א געמאכט ״נ
מענדלעכער, דער געלעגנ איז ארומ אונ ארומ צאפנ-פ$לױם.  אי_יז מיט או

אי_יז-אקעאנ. צאפנדיקער באדעקטער,
װעגס אפ ריק סנ א אינ ארײנ ״ג^רװעגיןג״ איז צו כ עדי  פראפע- די נעפל. ג

ט באדעקם זיכ האבנ לערנ  דירי־ דער ארבעטנ; ארפגעהערט האבנ אונ אײז־הײטל אנ מי
שאבל ם געװארנ באדעקט איז ז שאבל דער אײז. מי ריז ט שיר איז די אומגעקומעג ני

 צאפנדיקנ פונעמ יאמענ די אינ אײזשפאלטער דער
אײז־אקעאנ.

אר-אײז איגעמ דורכצרשלאגנ זיכ שװער איז עם  גרױםע פאר אפילע פ^לי
ע שיפנ. שטארקע עד ט י ערס מינו געפאד. א זײ אפ לוי

פנ ספעצ?על-אי_ינגע#דדגטע די בלויז שי  קאנענ — אי״יזשפאלטערס, די —דאמפ
כ שלאגנ זי שנ װינג א דורכ װי קע אײז־פעלדער. ד* צ  זײ־ אײזשפאלטערס מעכטי
ענ מ אוגדז בא פאראנ נ ע ענ זײ ראטנפארבאנד. אינ מ מי  פונעט יאםענ די אפ ש

קנ רי םנ ײז-אקעאנ צן ס א פארבאנד. פונעמ צאפנ־ברעגנ אלע לעגגוי
טנ קעמפמ עם װלאזוי §ט עד אײז מי דז קער אונ מפאני ױ שפאלסער ד ״קראםינ׳. אײז

םינ״ קדא טנ זיכ האט , שני ע ײנג מ אונ ארומ אייז. אינעם א  גרױם א איז אדו
ײז-פעלד ט א טנ באדעקט, שגײ מי שגי ע רכי ע אינ דו ײדענ ש ט ריכטונגענ פאר  מי

שלענגלטע שמאלע כ רוקב אײז-קר?עס די װאסער־קאנאלנ. גע  גע- א מיס $נ זי
ש אנדערנ. אפנ אײנס ארופ קריכנ אונ ליארעט אונ רוי
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אײז• צװישנ *קדאסינ* אײזשפאלטזזי• דער •1С7 געמ.

ײנ פארקלענערט ״קראסינ׳ ײט ז  ק$ל$- ד?גר ארבעטנ. $נ הײבט אונ שנעלק
שפאלטעד סאלער ײז ט ארופ קריכט א ײנ פי  אײז־פעלד. אפנ שװערקײמ גאנצער ז

מ אפ דריקס ער שפאלט אונ אי ײז-מאסע. די צע שענ אײז-קריעם די א שט  אונ טדע
ײענ כ צעג שיפ. רער פרנ נ$ז דער פאר זי

ק גרוים א װעג אפנ איז אט ז$בער מי $ איז ערגעצ אינ פעלד. װרכוי ט ני
ט שפעלטעלע. קײנ כ ,ניט קראפט גאנצער דער םי שפאלסער רער זי עצ א אײז־  ז

ט אײז דאם אײז. אינעמ כ גי ט זי ײט דעמלט אונטער. ני  אפ אפ ״קראסינ״ ג
מ אונ צוריק כ גי ױדער זי ט אונ לאז א ו עצ א גי  קריכט ער אײז־קרלע, דער אינ ז

־ אפ מ קאמפ דער אררפ. אי ר ין דו ע צײמ. שא א פונ מ?גד ג
שפאלטער דער אפ גײט מאל עטלעכע  װידער זיכ װארפט אונ צוריק אפ אייז

ט ײנ מי ה אפנ שװעריקײט גאגצער ז פעל ײז־ ס אײז דאם האלט ענדלעכ א  ני
ס קנ אייז-קרלעס רי זיכ. ברעכט עס —אוי כ צערו מ דורכ לאזנ אוג זי ע ײז- ד  א

שפאלטער.

שפאלטערם די אמענ די אינ רועג א דורכגעלײגט הןןבנ אײז  צ?>פנדיקן פונעמ י
רנ זײ אײז־^קעאנ. רכ פי $כ דו צע זיכ נ אנ שיפנ. קאראװאנענ ג
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דארעמ־פאלױם. באמ זיכ געפיבט װאס
ט פינ ע מ קארטע דער אפ ג דארעמ-פאליו־ם. ךע

ט דארעמ־פאלױם באפ דע, לאנד גרויסע דאם ליג טארקטי איז װאס אנ
ט באזעצט נן*רניט שנ: קײנ מי ט ענ  טיט באדעקט יאר קײלעכדיק א איז ערד די מ

ײ אייז. אונ שנ

דארעמ־פאלױם. צומ
װאלדיקע טנ ג קיי װעדי מענ איז ש עקו םג פענ אוי קו ײצו  רער פונ פארשער די ב

ט זײ האבנ מן»ל עטלעכע »נטארקטיר?. װו ענ געפר רינג ד ײנ ר פ א  לאנר. אינ טי
שער בארימטער דעו־ נ$ר אבעד ט אמרגרםענ רי״יזנדער נזןרװעגי ײנע מי  כאװײרימ ז
ײכט ה^בנ מ דערגר דארעמ־פאלױם. דע

װענ איז עס ע טער. ג ענ עס װינ ײנ ענ ז שסאנ ק-גראדיקע גע  די פרעםס. פערצי
קע קעםײרערדיקע מדי שי רכאר^ אכט פי כ האט נ ױגנ זי עצ ביז מארט םאפ פונ ג

ײזנדער די אװגוםט• טערמ ה$בנ ר װינ ע בערג  פונעם אױסגעבױט הייוקע. א אינ אי
אפג געבראכט ה$ס מע װ$ס געהילצ,

ט באדעקט אונ דאמפער, פוג פעל מי
זיכ האט ארומ אונ ארומ יאמהינמ.

שפרײס  שגײ־װיםטע. קאלאסאלע א גע
ע- פלעגט שטילקײט אײביקע די  ג

אד װעדנ שטערט אמער פונעמ נ  פונ י
זאװערוכע. דעד

טג מי  געװארנ איז י^קכיאבער אינ
 אנטארק־ די האט זומער §בער זומער.

ע ד ט אויכ טי װארפנ ני מ אראפגע  אײז־ דע
אגער די צורעק. עם אנז ײ־ זומער פונ  ז

ענ ענ נ װ ע ענ. די ג װינ מטע דאס פינג  װי
לכט האט ברעגלאנד ײערע פונ געהי  ז
שרײענ. ענ די גע װינ ענ פינג ײנ מענ ז קו ע מענ צו ג װי  צאפנ־אינדד װארעמערע די פונ ש

ענ אונ לענ ײנ ע אינ ז אנג ײענ ל ענ ר אנג עג ײ וװ ערטער, די צו ג ײנענ ז װינט ז  געו
אכנ צו ײערע מ ײ געםטנ. ז מאל הז$בנ ז ט קײנ ענ ני עז שנ קײנ ג ט ענ  ז?ר זײ אונ מ

ענ ײזנדער די צו צרגעגאנגענ נ שרעק. קלענסטער דער אנ ר

װיזנ זיכ האט היםל אפנ נאר װי  אינ געלאזט זיכ אמונדםענ האס זרנ, די בא
אריינ. דועג

װעגנ װענ איז זיכ בא ע װערוכע די שװער. זײער ג ך אנגעטריבנ האט זא  קאלז
שנ די שנײ־הויפנם• םאלע ט די אונ מענט רכפאלנ פלעגנ הינ עמ דו  ביז שנײ אינ

ײ אוגטערנ קני. די אריבער ענ שנ ײנ װענ ז ױסע גע ר שפאלטנ. ג  די פים, די אײז־
ט ט די געפרוירנ. האבנ פאנעס דאם ארנ הענ מ האבנ הינ שלעפס קוי  שליטנם די גע

טנ דערנערונג, םימ ט אונ בי״ידל מי ע די מי טערנ  זוגיקע םאמע די אינ שלאפ־זעק. פו
װענ אין ־סעג פר^םט. 25° גע
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יום.5רארעמ־פא צומ .109 געמ.

ענ ארומ טעג עטלעכע אינ ע  גיע- זיכ האבנ װאם בערג, אױסגעװאקמנ װעג אפנ זי
ט די אײז־בײסנ. גרויסע װי צױגנ, שנ די ארנ הינ ײנ־ װײלע אלע פלעגנ מענט  אד
נ פאלנ ט אונ שפאלטנ די אי  פונ ארױםקריכנ זײ פלעגנ שװעריקײטנ גרויםע מי

םעדטע, די זײ. מא ױםגע מאגערטע, א סגע ע אוי ױדענ מגעפד כ האבנ פוענטשנ ארו  זי
ט אונ פאלױם צום באװעגט לאנגזאם אײז. איבערנ געקלעטערס קױכזים לעצמע די מי
מ אט אפ פאלױם. דעמ דערגרײכט אמונדםעג האט ארומ טעג 38 אינ ע  ד

שטעלט ער האס ן*רמ דנ אונ בײדל דאם אװעקגע עבונ מ צו צוג שע די אי װעגי אר  נ
ק נאר פאנ. אנ ם א־ רונג גוטער אונ דערפארונג גרױםער אמונדםענ אניזי רג נ א  פו
ענ זיכ זי הז$ט פעז־יציע, עקנ דער עלונג ענ אלע פארענדיקמ. ג ײנ שאלעם ז ק- בע רי  צו

אהײם. געקומענ

װענ איז אזוי גיס ע ט ג דעד אנ מי ע אנ צי עמ - עקמפעדי םקאט. ענגלענדער פונ
מענ איז םקאמ ענ נאכ שוינ פאלױם צומ אנגעקו ק־ אפ אונ אמונדסענ רי צו

ע אונ ער איז װעגם ײנ װאדנ. פארפרוירנ באגלײטער צװײ ז גע

ױאזוי דערצײלט, .1 :אופנעבונגענ פ דערגרײכט רײזגדער האבנ ו ע צאפנ- ד
קנ קנ אונ די פאלױס. ד^רעמדי

ט .2 ^נ רמ  — װעלכנ ארומ ארנ יאבאשע, זיכ געפינט פ$לױם װעלכנ ארומ זיכ, דע
אקעאנ.

־ באמ רוענ דארעמ-ט^לױס, באמ איז י$ד אינ צײס א פאר װ$ס ז$גט, .3 פן אפנ- צ
זומער איז לײם
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טונדרע. די
עמ ברעג אפנ קנ פונ ײז־אקעאנ צ$פנדי  שעטעכס װאלדלאזע קאלאסאלע ליגנ א

?ןרד-טונדרעם■
ײט זומער בנ; פונ בלױז אפ ערד די ג מעטע־ 50 פונ טיפער אוי  :ע- סאנסי

ט כ פינ קעד פונ שיכט דער זי ײבי .“געפרוירנקײם ״א
ײמער קײנ ענ ב ט טוגדרע דער אינ קאנ נידע־ א נאר װאקסט עם װאקסנ, ני

ע ריקע אז ט קארליק־בערי ײנינקע מי אגדע־קוםטעם בלעטעלעכ, קל  צן*פנ- ברוסגיצעס, :י
ע מאליגעם,, ס בלוי עדע אנ שוראװינעס. אונ י קסנ די ז עג הױפט-געװי ײנ - ז א  מאכ ד

על׳׳; פלעכט דעד אונ אג ײ ״י צע די באדעקנ ז אנ ערד. ג
ט װערמ װאסער ד$ס ט ני אפ עז ײנג נ א  דעריבער באדנ, פארפרוירעגעמ דעמ אי

ט פול זומער־צײס טרנדרע די איז פי. זונ אונ אזערעם מי
ײל אינ אונ םונדרע אײראפײ?שער דער אינ  אזלאטישער דער פונ דארעמ־ט

בנ שונררע נענצעס. די לע

נעבצעם. די לעבנ װי
ע די טונדרע. דער אינ װינטער עגעצ פונזןמ פאמילי  האט אקאשעטא נ

װינטערט ט םונררע דער פונ ד^רןימ אינ גע ענ א  די פלעגנ ד$ װעלדער. די צו נ
שנ ד ס גראבנ הי מ טלאענ די פי ײ דע ענ אונ שנ פינ ע  אונ פלעכטנ מ$כ, ג

ע נג קסנ. יו צנ דעמ אופעסנ פלעגנ הירשג די װענ קוםטעם-געװי אנ  די פלעגנ פלןןכס, ג
ס צע ענ ס זײער ארופלײגנ נ ט ־גו אונ ־ ^נ  אריבערגײנ פלעגנ אונ נארטעס די אפ ה

ײ א אפ ארט. נ
ײ־פלײנ. גרענעצלאזער א איז ארומ אונ אררמ ײכנ די שנ ײ־ ןןזערעס אונ ט ז

עג אי״יז. מיט באדעקט נ
עקראכנ איז אקאטעטא סג ײנ פונ ארוי מ דעמ — געצעלט ז שו ט^נ, קרק א —כ

װ ענ ו ײנ ענ איז ער הירשנ. די ז אנג עג  װארפש װינט שטארקער דער טרימ. עםלעכע אפג
ױגנ. די פארקלעפט פיס, די פונ ש איז, אקאמעסא א מע א ק מ די מ טאפנ  דערגאנגענ װעג, דע

מ ביזנ שו ט טאקע זיכ האס ער — ט םמ, ני ט איז װאם דערװו ע מי ײנ  אינעמ הירשנ. ז
מ שו ױשט לאנג ער האט ע טנ געו ע פוטער־העמד מי ײנ געבורטשעט: אץנ אויגנ ז

נ איכ האב ״װאס מ? םײנ אי שו  א אונ ברעטער דרײ קעםלענ, צװײ — ט
קם.  דאס מיטיק. עםנ צו טעפעלע א נ$כ סײ, טרינקענ צו טעפעלעכ צװײ נאכ גי

ענ הירשנ אלצ. איז ײנ בנ ז  אופגעפרעםנ. װעלפ די ה$בנ םאכ א .20 נ$*ר געבלי
קאלװירט׳׳. אינ ארײג דארפ מע בעסער. מענ לעבט קאלװירט אינ

ט ײ צ - ג נ י ל י ר לינג. דער געקומענ איז אט אונ פ שקעם םדי  גענומענ האבנ ריט
םנ. בנ זיכ ה$ט אקאטענזא עלי ײנ װעג. אינ געקלי  צו־ געהײםנ ער האט װײב ז

ײגנ ױפל מ נ ס שליטנם, צוג א אונ משומ; דע שפאנ ײנגע ײ צו א  א אינ הידשנ דד
טנ, ס זיכ ה$ט שלי קנ צומ געלאז ײטנ די פונ קאלװירט. שכײנעםדי  גע־ זיינענ ז

הינט. די לאפנ
ײ דעד װײז איז שנ פ צעגאנגענ. ביסלעה ענ אוםעסו ײנ ריטשקעם. געלאפנ ז

פנ די ג םענ ה$בנ זו ענו אפגײנ. ג
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טונררע• דער אינ זומער .110 געפ.

דז, ענ, גענ װאנ װעס ענטלעכ, ש ענ מע ײנ ױגנ. ז ד?זר־ האבנ פריגלענ די געפל
לינג דעמ פילט ײלס אונ פרי נ גע שע די אי ײמי נ צו ערטער ה א:  לײגנ נעסטנ, מ

אױפעלעכ• פילצאליקע זײערע אױסהזןרעװענ אונ אײער
כ האט אקאטעטא אמענ זי טנ צוז ט קאלװירס מי אקעאנ• צומ צאפנ-צו געלאז

ענ דארטנ ײנ טא ז ענ גיט לאזג וראס קאמארעם, קײנ ני שנ די סײ דו די םי_י מענט
הירשנ.

הימל- אפנ זונ די לענגילר אלצ זיכ םארהאלט טאג א רואס זומער־צײט.
ט נאכט אנשמאט םיקעד אײנ זיכ צי ענ. דורכוי מענ איז ענדלעכ, באגינ עקו דער אנג

ט פארגײס זונ די פאליאר-טאג. נ שרינ איז טונדרע די נאכט. גאנצע א ני אי
ע וװ בל?ינג. פולער ט מ צנ קוק, א נאר גי ע זונ דער אפ גלאנ ע־ גרויסע אונ קלײנ אז

מעג די שטערנדלעכ. װײםע װי שעםערירנ, הרודקעם די אפ רעם,  צאפנ- פונ בלו
ענ װאם?גר םאמע באמ מאלינעם, כ ״פארגעם בלומענ די זיכ בלוי ט״. מי  א ני

טע מאםע מענ בונ כ האבנ בלו ט זי טונדרע. דער אינ צעבלי
ײט פרײלעב ך ס די פונ אראפ קרקנ פרײלעכ אקאטעמא, ■ ג טנ ע שלי קיגדער- זייג

פנ עט לעב. שנ; די פרײלעכ אריכ לוי ײ היר כ אגילנ ז ײע די צו זי שע־ פר פא
ענ דארט אקעאנ. ברעג אפנ פלעצער א זיינ ט װי זיכ, טר^נג װן*ס קאמארעם, קײנ ני

ט לאזנ אונ קעפ די איבער װאלקנם, ײנ ני שט ײנ שטעלנ די אפ ארמ. אנ אפ א אפ
שטעלנ מ דעמ פרריענ די צע עם נאר פײער. מאכנ אונ טשו שײטער באמ רויכ אינ

קאםארעם. די פונ אפרוענ זיכ מענ קאנ
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ײנ שטעקט מע ם, к 20 אר שטעקנ
ע דט מ פ בינ נוי ע צו ר ע רעד זיי בע  אוי
צנ טץ ט שפי ק מי בג פונ אונ שטרי ױ  א

ענ באדעקט ם די מ ט שטעקנ שנ־ מי  היר
ם דער פעלנ. שו ױנ איז ט  פארםיק* ש

ענ בעט ערר דער אפ מעס אױם פ  מא
ע-קארע פונ אז  באדעקפ מע אונ בערי
ײ ט ז  דער אונ בעט ד$ם — םעלנ מי

ש ענ טי ײנ ײט. ז גד
ענ לאנג ײנ צעס די געפאױנ ז ענ  נ

קעס. די רטגי ײ פלעגנ $פט קאלװי  זיכ ז
שטעלנ. ט, אפ שנ די אפגערו  האבנ היר

עסנ כיז עג л נעמ. װעג אינ װײטער אונ — אנג и צאפנ-הירש. א

ארי_ינ.
ש דער ױפט-פארמעגנ דאס איז היר ס די פונ ה צע ענ  די מיש (.Ш )געמ. נ

שנ צ זײער פארבונדנ איז היר אנ ט הירש דער לעבנ. ג מ גי עצ דע ענ  װאס אלצ, נ
טעד דער דארפ. ער שנ-פו מ װארעמט היר סער אי הירשס דעמ זומעד. אונ װינ

ט פעל װארעמע מ דינ ט. אלם אי ט בעטגעװאנ שנ־פעלנ די מי  זײנ ער באדעקט היר
כ עד נײם לעדער פונעמ טשומ. שקעם, היטלענ, שיכ. זי  אלצ —בײסלעכ הענט
ענ מאכט הירשג־פוטער. פונ מ

ס זיכ האס ענדלעכ פו־ אױבערפלאב באזילבערטער דער באװיזנ פונדערװײטנ
מ ע ע $קעאנ. נ שטעלט ה$ט מ שופענ. די צע אזנ האט מע ט  צר- הירשנ די אפגעל

אמענ ט ז ט אונ פאסטעכער די םי ט, די מי ױרטניקעם די אונ הינ  זי־כ האבנ קאלו
ענ מ ענו טנ ג צנ מי אנ װ ג שפאנג. פארנ קאלעקטי מאל פי ײנ  פרןער אקאםעטא האט ק

ט ל געהאט ני ש. פונ האכנאםע אזויפי צע פי אנ ש בערג ג קאלװירט דער האט פי
עבנ עג װ, אינ אפג עדער אונ קאאפעראטי  געלאזנ זיכ פאר האט קאלװירטניק י

זאפאם. רעכטנ א
על הארבסט־צײט. רכגעלאפנ איז שנ  אינ פאליאד־זומער. קורצער דער דו

ײנ. אנגעהריבנ זונ די האט אװגוסט אבער אינ פארג סי כ זזאבנ סענ  עםעםע באװיזנ זי
ענ טאג א װאס נעבט. ײ זיינ אמענ געװאקםנ ז ט צוז  זיכ האס אלצ קעלט. דער מי

ײנ געײלט איז װר אהינ, אװעקצוג ענ פויגלענ די װארעמער. ס׳ ײנ  אװעקגעפלױגנ. ז
ענ עס װנדנ זיינ שו קטנ. די פאר ע כ האבנ עס אינז  די שנײ אונמערנ באהאלטנ זי

פאליאר־מײז.
כ ם׳האס ס שטארק זי עד ד ענ ע ע לעבנ. אקאטעסאם ג ײנ  זיכ פיטערנ הירשנ ז

שערעדע, אלגעמײנער דער אינ ט אונ ט ק ני פיגפ :אר ער, האט הירשנ צװאנצי
ױרע קײנ שוינ האט אקאמעטא צװאנציק. אונ ט, מ צע־ זײ װעט װאלפ א אז ני

מענ װעלנ זײ אדער רײםנ מקו ט קרענק. פונ או ט ני  מעדיצי־ א פאראנ איז װיי
שער הירשנ. פאד פונקט ני

כ לעבט עס  צײט גאנצע די באדראעט נאטוד הארבע די צאפנ. אפנ שװער זי
שנ. דעמ ש אוםקולטורעלער דער טענט ט ט איר פוג איז מענ איז אונ באשיצט ני
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ס אפג »יבערגעלאזט ע ענ מ ט. אי ארן אי ב פ ר ע  נאטור. דער פאר מרירע ער האט ד
ט פול איז זי אז גלײבט, ער ע מי ײז ענ װאס גייסטער, ב ט בײז טאנ קאנ  דע

שנ. ם מענט קנ דעמ פי בנ דאזי כ באנוצנ גלוי שעפםאכער די זי  שאמאנעס, די — קי
ארנ אונ קעפ די פארדרײענ װ$ם שנ. ארםוױסנדיקע די אפ נ מענט

טנ אבער מענ מי  צאפג־ די פונ לעבנ דאם זיכ האט ראטנמאכט דער פונ קו
בנ פארבאנד אונדזער פונ פעלקער  זארגט ראטנמאכט די ענדערנ. שנעל אנגעהוי

ײ העלפט זי צאפנ, װײטנ פונ פעלקער די װעגנ מ ז ע ט קאמפ אינ  אפנ נאטח־. דער מי
שנ ם װאקסנ צאפנ םאװעטי װי־ אונ שולנ קןןלװירטנ, אונ ראטװירטנ אוי אמענו  צוז

מענ עט נונגענ. װנ. אופ קו קאאפעראטי

ס д אופנעבונגענ. װײז טונדרע. די זיכ געפינט וװ קארטע, דער אפ בא
ט .2 נענצעם. די לעבנ וװ קארטע, דער אפ באװײז

з ,ר א פאר װ$ם דערצײלט ז נאטו אי סונדרע. דער אינ פ׳
л ,צעס די לעבג װי דערצײלמ ענ ענ א פאר װאס :נ ױנונג ענ װ ײנ  װ$ס ? זײ בא ז

? א פאר ײדונג ט קל ערנ װ$ס מי ? זײ דערנ כ זי
ס 5  הריפס- זײער איז װאס ? טונדרע דער פונ פעלקער דל זיכ פארנעמענ װאם מי

? עגנ מ ד א װאס פ ? פארנ אפ״ ײ ז
נ װי .6 אנ געלעבס? פריער צאפנ־פעלקער די ה
צאפנ-פעלקער? די פאר ראמנמאכט די טומ װ$ס .7

ט ע ב ר ר א ע ם י ו . דער א ט ײ צ נ ר ע ל
ע: דער אפ אלבאמ אנ מאכט מ ע בא־ דער פרנ לעבנ דאם אונ נאטור ״די ט

ג מנ ע ק ל ע ס׳. קאלמע די פונ פ ע אנ ז

ע די ק י ם ע . מ ם ע נ א  ז
זאנעם. מעםיקע די פרנ באטור די

קע די אנעס מעסי ענ עררקײלעכ פונעמ ז פאסג ברײשע צװײ װי זיכ, צי
שנ ײסע די צוױ זאנעם. קאלטע אונ ה

ס אפנ )געפינמ  צאפנ- די האלב־קי_ילעכנ די פונ קארטע דער אפ אונ גלאבו
קע אונ דיקזי זאנע(. מי>סיקע דארעמדי

קע די אינ אנעס מעםי א איז ז ט ט ני קע אזא ני די קנ ײני דער אינ װי היצ, פ
ט ז$נע, הײםער א ני אוב־ צומ זאנע: קאלטער דער אינ וױ קעלט, פראםטי־קע אז

שײד אנעס קאלטער אונ הײסער דער פוג סער ענ ז ײנ ײטנ פיר פאראנ דא ז צ
$ד. פונ י

ט אבער קע די אינ איז אומעטומ ני צ־_יט זעלבער רער ארנ אײנ אינ זאגעם מעסי
ע קאלטער דער פונ װײטער װאס קאלט. אונ װארעמ אלצײנס אנ װ$ס אונ ז

 אונ קירצער אלצ קלימאט, דער װערט מילדער אלצ הײםער, דער צו נעענטער
זומער. דער װערס הײםער אונ לענגןןר אלצ װינטער, דער װערט װארעמער

בנ מיר ע ר אינ ל ע ר ד ע ק די פנ א ד צ ע ק םי ע ע. מ אנ ז
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אער$פלאנ. אנ אפ טר$פיק צומ פאליאר־קרגיז פונעמ
ױסערנ א אינ קנ ל כ הײבט מארט־באג פראסטי פ זי  פאליאר־ די איבער או

קע פונ בו־עגנ אמערי ט אונ אעראפלאנ אנ צאפנ- נ דארעמ. צו פלי  שא דרײ אי
אימ. הינטער װײט טונדרע די בלײבם ארומ

ט אעראפלאנ דער לי בער י ע אי ם כ עדי ט ג ײ מי קטע שנ נאדל־װעלדער. באדע
ע אינ עק אנ אנ אונ םאפ א אנ זיכ צלענ װעלדער אוראלטע די  ער־ זײטנ. אל

װייז ײ װערנ סעד םנ ז רי  פאר־ אינ אזערעם. — פלעקנ רוײסע גרױםע פונ איגערגזי
ע ײדעג ײסנ ש עדעם די פונ ז ײכנ זיכ שלענגלענ אז װײז (.112 )געמעל ט  זעענ צײטנ

קע די זיכ צי עלטנ יעגער. די אינדלאנער די פונ הייזקעס שפי  בא זיכ זעענ װענ ז
ערע אנ ר, טילכ א בא §דער $ז ע כ  באארבעט מע אונ װאלד האקט מע רװ עי

ט ארנ ג?גהילצ, ײ פונ װײט ני מ. — ז װוי ש ײ
ט שא צװעלפ צע די קימאט אעראפלאג. דער שוינ פלי אנ  א אפ צײס ג

ט העכער פונ שטרעקע ענ פליער די האבנ קילאמעטער טויזג עז  זליסנ אלע פונ ג
טע1 כ װעלדער• עדי

ענדערנ. לאגדשאפס די אנ זיכ הײבט אס נאד

אנ אנ М2 געמ. ל רןי ע נןדל־וואיזר. א איבער א



и געמ, з. שטעט• יישוװימ, פעלדער, איבער אעראפלאב אנ

כ באװניזנ עס עעג זײ שעטעכם. װאלדל$זע זי , אלצ זיכ ז ר ע ט פ  װערנ זײ $
שװינדט װאלד דער אונ גרעסער, אלצ אויגנ. די פונ פאר

װנדנ. גאר שוינ ער איז £ט  א ליגט פליער די פרנ אויגנ די פאר פארשו
ײ דער שוינ ליגט װײטער ביםל א שנײ-פלײנ. דררכויסיקער ט שנ  נאר דורכוים, ני

װײז. אכ פלעקנ ײטעד נ ײ קײנ איז וו ניטא. שוינ שנ
בער פליט אעראפלאנ ךער ענ דאס גראז־יאמ. א אי ײנ פא־ עס סטעפעם. די ז

ס ה$רנפי. םטאדעם גרױםע זיכ שעג ענ ע ע ענ די זיכ ז נונג װי  פערמערם. די פונ ו
כ צ?ענ שטעט די פונ שטעט. פארביי לריפנ אער^פלאנ אונטערנ  די פונ ליביעם זי

ענ באנ ײזנ ט אעראפלאנ דער (.113 )געמעל א  עס װײטער. אונ װײסער אלצ פלי
שע־פלעצער װײניקער אלצ רועדנ  דער קימאט שױנ איז אט פעלדער. מער אונ פא

ט ער אונ אופגעאקערט סמעפ גאנצער רינ ט ג טערנ טוװעם. ארפגעגאנגענע מי  אונ
פעלדער. קאלאםאלע פאדבײ שרױמענ אעראפלאנ

ענ אלע אינ ילשװוימ. אונ שטעט פארבי_י לויפנ אפטער אלצ טונג כ כ צלענ רי  זי
עח ענ. די פרנ ליני באנ ײזנ ײ איבער אונ א כ לויפנ ז צוגנ. גי ט פונ םער שנעל-  קילא- טויזנ
עד איז מעטער בערנ דודכגעפלויגג אעראפלאנ ד סטעפ. אי

קלענ $ט אונ ע פללער די פונ אויגנ די פאר פאנאנרער זיכ װי ײ בילדער. נ
כ טראננ עס אכ אונ װעלדער, פארבײ זי צע דערנ אנ ט װעלדער, ג אדני  ענ־ ג

ענ זײ געפלױגנ. פריער איז אעראפלאנ דער װעלבע איבער די, צו לעכע ײנ ז
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רכויס קע. דו שנ בלעסערדי װי  ק$לאםאלע זיכ צלענ װעלדלעכ אונ װעלרער די צ
שםנ אפנ װאס ערד, שעטעכס ענ קרק ער ײ זיינ ט מיט ז רני א  פאר־ פארגומזןנ, ג
ײצטע סער. פונ ערטזנר פיל אינ פל לינג־געװי פרי
סער דער װענ װי לינג-גע קנ, זיכ װעט פדי  ערד גאנצע די אט װעט פארענדי
ט װערנ פארזײט  אינ אנטאנ זיכ װעלנ װעלדלעכ אונ װעלדער די בױמװאל• מי

לינג־קלײדונג. גרינער א פרי
ט װײטער, נאכ אונ איז װאס געקוקט, ני לינג, פרלער נאכ פ׳  שוינ זײנענ פרי

ט באדעקט װעלדער די טנ א םי כ די ע  אעראפלאנ דער געבלעטער. טונקעלנ ג
מ דערגרײכט האט קער דער פונ טײל װארעמענ דע ענ דא זאנע. מעסי  קימאס זיינ
טא ט פארלירנ בײמער פיל אונ פו־עסט, קײנ ני ײערע ני  וױנטער־צײט, בלעטער ז

ק א שטײענ זײ ע. יאר קײלעכדי ק זײ מעג רופט דעריבער גרינ  װי גרינע. אײבי
כ זעענ פרלער ענ די זי ױנונג  טר$נט פרלער װי אזוי פונקט פערמערס. די פוג װ

כ כסער נ$כ שטעט. איבער אפט אעראפלאנ דער זי עדי ארנ איז ג װ אללזבאג־נעצ. די גע
ט די זיכ פילט מער אונ מער אלצ טקיי ^ענ שער דער פרנ נ  די זאנע. טראפי

נ רללכער. אלצ װערט פלארע עענ ילשװוימ אונ שטעט די אי  צױ פאלטעס, זיכ ז
צע אפילע מאל אנ ײענ ג שע אנדערע פונ אונ פאלמעס פרנ אל  פוג- געװיקסנ. סראפי

װיזנ זיכ האט װללטנ מ בלויקײט גלאטע די בא ע יאמ. פונ
רללזע. דער פונ םאפ דער זיינ שוינ װעט באלר

קע די אינ איז פלארע די אנעם מעםי ט ז מ ני דעמ אינ זעלבע. די אומעטו
קער דער פונ טײל קאלטנ ע מעםיקער צאפנדי אנ אײ- גאנצ דורכ זיכ צלענ ז

ע ראפע, װעלדער• פאם, ברײמער א װי אמעריקע, אונ אזי
טער דארעמדיקער, רויסע זיכ צלענ װעלדער-פאס, דעמ הינ ־ װאלרלאזע ג  שן

װאקסנ טעכם, ט בא ענ דאם גראז, מי ײנ • די ז ם ע פ ע ט ס
קנ סאמע אינעמ מדי ע ר א  זא- מזגסיקער צאפגדלקער דער פונ טײל װארעםעג ד

ענ עם וװ נע, גע־ אײביק־גרינע װאקסנ גיטא, פרעסט קײנ קימאט זיינ
קע די װיקסנ. קסנ דאזי װי ענ גע ײנ קסנ די צו ענלעכ זײער ז װי הײ- דער פונ גע

זאנע. סער
 פלא- די איז האלב־קײלעכ דארעמדיקנ פונעט זאנע מעםיקער דער אינ

ענ דארטג פארשײדגארטיקע. א אויכ רע ײנ ר, פאראנ אויכ ז ע עלי  סטעפעם װ
ע אונ רינ ק־ג ײבי ױקםנ. א געו

 זיכ געפינענ וװ געוױקסג־קארסע, דער אם קוק א גיט .1 :אופגעבונגענ
ע מעסיקער צאשנדיקעד דער אינ $נ םעפעס, װעלדעד, ז גע־ אײביק-גרינע װאקסנ וװ ס

םנ. ק װי
געוױקסנ-קארטע. דער לױט ארנ פססר פונ קארטע דער לױט קלאר מאכט .2

ע א פאר װ$ס אינ אנ ױקסנ-ז לעבט. איר געו
םגעגנט. אײער פונ פלארע דער םיט עקסקורסיע אנ אפ זיכ באקענט .3  זאםלט או
ױפ ײטסטע םאמע די אױס טריקנט אונ צו: שפר ױקסג פאר אומגעגנט. אײער אינ געו
ײטנ די לױט זיכ בײס עם וױ זיכ, רערמאנט .4  פונ װעטער דזןר יאר פונ צ
ש• אײער טמגנ או
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טייגע. דער אינ .114 געני

טײבע. דער &ינ
כטע די זיכ ציט קילאמעטערס טױזנמער אפ ע. געדי ײג  זגרטערװײז בלױז ט

סנ זי מערט בעדגערי ײענ װאנמ דורכױםיקע א װי אזערעס. אונ מײכנ פונ אי  שט
אריקע אדלעם, הרנדעדטי רױטבײמעו־־. אונ צעדערנ פיכטעם, י

ענ װאלד-טײכלעכ די פרנ ברעגנ די ט באװאקםנ זיינ  אונ ן»לכע װערבעם, מי
עענ װענ :עלמנ קאלינע. כ ס׳ז ע. פרנ שטאמענ װײםע זי אז מ בערי ענ אומעטו ײנ  ז

װאלגערט װארפענע בײמער, #נגע טנ. פונ אײנגע פ, דער אינ װײטער װאס װינ  טי
ײנ איז שװערער אלצ ש. די דורכצוג טעני כ עדי ג

אנ װײסנ א אינ ט ע די זיכ האט אנ ײג םגעפוצט. ט ענ עם אוי ײנ שאטנ ז  פאר
ענ עס שטע״נ, די ײנ װיגנ ז ש װארנ אנ  װאלד־פליכעס די אפ טײכלעכ. די גע

פנ שײדענזג איג לוי בערנ ריכטרנגענ פאר ײ־לײלעכ װײסנ אי  שפורנ, קלײגינקע שנ
מנ: װי ײ װ ש דער פונ ק כטעני עדי ם טכױרל, פרײלעכ א זיכ באװײזט װאלר-ג  ע

, זיכ זעצכ כ קוקט « ש. דער אינ װידער זיכ װארפט אונ ארומ זי בטעני עדי ג
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שפדונגענ איז האז א םגע  1 אונ ארוי
מענ ז?$ט ענו ענ ג  פארפלאנ- אונ שפדינג

ע טערנ ײנ  סריבעלע קלײנ א שפורנ. ז
צ א חאט ט געטאנ גלאנ ײנ מי  שװארצנ ז

ענ אלע םאמעט-רוקנדל. ײג ױנדנ ז שו  פאר
ק אוג כטי רזי ט פ״ ײלט ני  א ארוים איז גע

שפעקט האס ער פוקס. העל־פלאמיקער  בא
פנ. איז אונ שפורג די עלן קג װע א

 רורכ דורכ זיכ שלאגט אט אונ
ש דער טעני כ עדי ע א ג לי מי  אײלג-הירשנ פא

קעו אלטער דער עסנ. זוכנ צו די  л הארנ
ש מ דער - אײלנ-היר ײ ג - ר ע ר י к .и נ?פ. פןך־ױס• פ з האז. א ארנ פיקס

ר עפערלעכע אלע װײם ן וװ ערטער, ג
ײנ באהאלמנ ליגנ קאנ עם ס געפערלעכער ז  גרוי־■ א אפ לוקס. רער —פיינ

ײנ פירט אײלנ־הירש רער יעגער. רעמ ער דערשפירט שטרעקע םעד  פאפיליע: ז
ק, ק זיכ קוקט ער פארזיכטי רי כ הערט צו, זיכ שמעקט אום, שמענ אײנ... זי

ײט פ^רזיכטיק טייגע. דער אינ ג
ט יעגער. דער אויכ זיינ. לויפט אימ מי

ײנ —געה־לפ נעטרײער אופ־ הונט. ז
 צר יעגער דער צו זיכ קוקט מערקזאמ

ר לײענט בוכ, א איג װי שפררנ. די  ע
 ס׳איו- כײע װעלכע װוזזינ שנײ, אפנ

ל אװעק. ע דער פארריס זיכ רוקט שטי —י
ק ?ער, כ צוהערנדי שארכ... יעדנ צו זי

י  באתאלטנ אונ איבו שפירנ כײעם ו
ײעם די אבער ?יכ... ט זיכ װעלנ כ  ני

םדרײענ  יעגער- געניטנ אלטנ פונעמ אוי
ער דער עג ב אױסגעלערנט האט י ױ  א
ט, זײנ כנ צר װי הונ בײע. א זו

לנ אנ הײבט הונט דער ?גער דער אפגעהאקט. גיכ, בי ט י מ, צו זיכ ל$ז  אי
ט ע עיז קס, די $נ ער שטעלט םױבל, א אדער װעװערקע א ער ד  אױם׳ שיםם בי

ע די — ארנ ע אנ שוינ ליגט ביי שאסענ ײ. אפנ אונטערגע ; שנ
איז מענ ם׳  װאלר־פליכעש די אפ אונ בערגלעכ די אפ פרילינג. דער אנגעקו

ײ דער איז ענ. שנ אנג ײכנ די צעג שקעם אונ ט ענ ריט  פארפלײצט האבנ אװעק, זיינ
קע די דערי ט הז$בנ עס ערמער, ני רויסע די אפגעלאז  פויגלענ טײגע־זומפנ. ג

ענ ײנ כ אונ פל?ענ צו ג?נקומענ ז ענ זי ײערע צעזונג לינג־לידער. ז  וװ׳ אומעטומ, פרי
ם צו, קרמט זונ די נאר רינ ע די גר$ז. דאם ג ײג כ האט ט י אפ צעבליט זי  ד

םנ רי אפ אונ װאלד-פליכעס ם אפרי ײסע אונ העל־בלױע געלע, מי בלומעג װ
כ האבנ װעלט דער אפ זומער. דער געקומענ איז עם װיזנ זי - ױנגע בא ע ײ  כ

עכ. ז י אי ע געװארנ פרײלןנכ ס׳ שנ דעם אבער טײגע. דער א ל- איז מענט װ ש
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כ זומער של^גנ זי טײג^. דער אינ דורכצו
אנצע אפ  אינ זיכ צ?ענ קילאםעסערס ג

ע ײדענ ש קע זומפנ. ערטער פאר ױלנדי  פ
ע אונ פני$קעס ײנגעפאלענ פאר־ בײמער א

װעג. דעמ צאמענ

. נ ע ג נ בו ע ג פ  קוק א גיס .1 או
ט וװ קארטע, דער אפ טייגע. די זיכ געפינ

ט .2 קסנ װעלכע זיכ, רעדמאנ װי  ארנ גע
ײל מענ טרעפט באלענײײמ אינ מערסטנט

ע. דער ײג ט ס ענ צו אויס זיכ לערנ דערקענ
בילד. אפנ זײ

סטעפ. אינ
ענ בינ איכ װ ע לינג־ םט?גפ אינ ג פרי

צייט.
לינג־זונ העלע די א- האט פרי עוו  ג

ד, די רעמט װענ איז װאס עי עמ פרנעמ פײכט גע ענ אנג  סטעפ רער שנײ. צעג
װענ איז ע קנ מ־ט באדעקט ג קלט אונ גרינ־גראז זאפטי ט געפינ טע מי  בלופענ. בונ

סעלעכ מ געםײפט. האבנ זי ע ײעט האבנ גראז אינ שמ מגע  קימאט פעלדמײז. ארו
ס רי אונטער פונ ארויםשפרינגענ. װײלע אלע זײ פלעגנ פי

שעמ, האמ עס פײגע־ אינזעקטנ. פארשײד־ענע געקלונגענ אונ געגדילצט געהודז
שערט. האבנ לעכ כ האבנ הײכ דער פונ געצװיט אנ־ הילכיקע די געטראגנ זי עז ג

װעבט האט םטעפ איבערנ לארכנ. די פונ ,גענ ש ײנ אריסגעקוקט אונ אדלער אנ גע רויב. ז

ענ האב איכ עז װענ איז ער זומער. הײםנ אינ סטעפ דעמ ג ע ט ג ױםגעברענ  א
ט ברוינ. או־נ ע קײנ ני ט גראז, גרינ ס לאנג שויג בלומענ. בוגטע קײנ ני װענ ני ע  ג

ענ װאם גראזנ, טרוקענע די באדעקט האט שטויב א אונ דעגנ. טראפנ קײנ ײנ  ז
ערד. דער צו צוגעפאלנ

װענ םטעפ אינעמ איז װיםט אונ ששיל עמ גע  אופלעבנ זומער־טאג. הײסנ אינ
סעלעפ אונ פעלדמײז באגינענ. בלויז ער פלעגט װעט האבנ זי מגע־ פארהא  ארו

ײעמ  אופל?ענ פלעגנ עם װיגטזןר. אפ עםנװארג זיכ םאר געזאמלם האבנ זײ —שמ
ענ אלע איג כטינג רע אונ װאכטלענ רי ױכ האט פריער װי ססעפ-פױגלענ. אנדע ה

װעבט הימל אינ ש אדלער. דער גע

ענ האב איכ נ װינטער־צייט. אױכ סטעפ דעמ געז םנ א אי ײ־צודעק װיי שנ
װענ ער איז ע ענ פױגלענ די אנגעט^נ. ג ײנ װעקגעפלויגנ, ז בא־ זיכ האבנ עם א

ײערע אינ האלטנ זיסזנלעכ. די אונ פעלדמײז די נארעס ז
קע דער אונטער אינזעקטנ. די באהאלטנ זיכ האבנ עס ײ־דע ענ שנ ײג  געלעגנ ז

ױלנ, װארצלענ, ז־י צל-קנ ע אונ ציבעלעס װאי רי סטעפ־גראזנ. די פונ ז
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םטעפ. .118 געמ.

װײז ױעג אונ אופהײבנ זיכ פלעגנ עם װינטנ, שטארקע בלאזנ פלעגג צײטנ  װ
איז שנײ־זאװערוכעם. מ װיםט ס׳ ע ע םמעפ. א

ײסנ אפנ שפורנ די בלויז ײ װ װיזנ, האבנ שנ  גע־ באנאכט ה$בנ דא אז בא
ענ װעלפ, בלאנקעט ײנ האזנ. געלאפנ ז

ע רטע סטעפעם, אזוינ מבארי עמ או שנ, פונ ענ מענט ײנ בנ ז דאדטנ» בלויז פארבלי
איז וװ  צאפנדיקער דער פונ ססעפעם טײל גרעסטער דער טרוקנ. זײער ם׳

ע מעסיקער אנ װאנדלט איצט איז ז פעלדער. אופגעאקע־טע־ איג פאר

פעלדער. די אפ
ענ מיר ײנ ט געפארנ ז אײזנבאנ. דער מי
כ האבנ אנ אינדערפרי פונ אנ־פענצסעד די דורכ זי ענ װאג םטעפעם. געז

ע איז ארומ אונ ארומ טא. ברימ אײנ קי ע פונ ני ײד ײטנ ב אנ ז ב ײזנ  אינ ױכ זײבענ א
עט זיכ האט עם פעלדער. צעלאפנ װײט דער װאלי ער אנ געכ  גילדערנער ענדל^ז

ט האבנ עס װײצ-יאמ. ױזנ־פעלדער. די זונ דער אפ געברענ  זײנענ עס זונר
שטאנעם, פארבײגעלאפנ װעטע בא קע ט אנגעפי קאװענעס. מי

בנ זיכ ה$ט עס מ. דער אנגעהוי שינעס שני ײד-מא וײ־ גארבנבינדער אונ שנ
ענ ענ נ אנג עג װײז ג אזנ אונ רײענ בערגעל כ הינסער אי מענע זי שני טװרע. אפגע
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װײז ענ ערטער ײנ  געארבעט האבנ עם אונ סטערטעם קאלאםאלע ג?גשטאנ?ננ שוינ ז
שינעם. ש-מא ס דרע װײטנ ענ פונדער ײנ האבנ דערפער, פארבײגעלאפנ ז ענ זיכ ם׳ עז  ג

ע פונ ־עלעװאסערם. ײדענ ש מנ פאר כ עלזגװאטערס די צו האבנ זיי נ זי ױג עג ן ג ד א ר  ג
ענ עס װעלכע אפ װעגנ, גלײכע ־אונ ײנ לנ אוג פורנ געפארג ז װטאמאבי א  לאסט-

ײער דער ־םיס ש. נ גןירעטעני
כ ה$ט פארנאבט דער  אלצ נ§כ איז בילז־ דאס ארנ אנגערוקט, שוינ זי

ענ ארומ אונ ארומ — זעלבע דאש ,געװענ ײנ װענ ז ע ר, ג ע עלי פעלדער... פעלדער, פ

ענ וװ קארטע, דער אפ אפ זוכט 1 אופגעבונגענ. םטעפעם. די זיכ געפינ
ס ,2 ע װי ט, ל ײ ג ר * ר ד ע ד כ י טז ר ע ר ענ ענ םז עמ אוי ײסנ די לויט םטעפ פונ  צ

י$ר. ־פונ
שנ די וױאזוי םוברלעכ, באשרייבס .3 ט ענ מ האבנ מ געענדערט. טטעפ דע

ז$בע. מעסיקער דער פונ טײל װארעמענ אינעמ
איט^ליע אינ

ט ך אירע בא אונ אילראפע האלב-קײלייכנ רי פונ קארטע דער אפ געפינ  רן
ט »־עם־ברעגנ פינ ע מ ג שנ דע טללעגדי אמ. פי ל לאנגער א י ט האלב־אינדז ײד כ שנ  זי

ײנ קנ רעמ אינ אר פ אט אפ יאמ. ד^זי ע ט האלב־אינרזל ד פינ ע כ ג טעלו־בע די זי
ע. טאלי אי
ע אינ מ איטאלי ק קימאט שײנ די ק א איז דא זרנ. די העל שטענ  קײלעכדי

ױארעמ. ין*ר
ס — םאםנעס שלאנקע ע ײערע זונ דער צו הײבנ — פיני ענ װאם שפיצנ, ז ײנ  ז

ם שירעמם. קאלאסאלע צו -ענלעכ מעטו ענ או ע זיינ רינ ק-ג ײבי  לארבער־אונ פונ װעלרער א
סרינ־בײמער. אםעלםינ־ארנ סאכ א איז דא :אײלבערם־בײםער. ע זײערע צי עג לד  גי

רי םדוכטנ אז טקעגנ פײערלעכ, װי פינקלענ,- שנ זונ דער אנ בלעטער. טונקעלע די צװי
ענ רײענ גלײכע אינ ײנ ײנגעפלאנצט ז  אונ טוט־בײםער קאשםאנ־בײםער, א
שנ בײפער. אגדערע ײ צװי בעד זיכ װארפנ ז מ אײנ פונ ארי ײטנ, אפנ בוי װ  צ
כ זיויקלעב שטאקנ. קלעטערנ אונ זי טנ, אונ װײנ טער אונ  װאקסס בײםער, די אונ

ײצ ענ באקוםם ערר שטיקל אײנ פרנ קוקורוזע. ארנ וו ס, ד§ מ בנ, ברוי  װײנטדרי
ענ, •קאש װערעפ, די פאד שפײז אג ײד- דנ אפ ריטער ז בינ שםאקנ די צו  אונ װיינ

װאדג. ײצ »

ט יאמ פונןימ װייס ניט שעװ. קלײנער א ליג נ איז ער ײ אגנ ג נ ע־ אי ײנג  א
ײ אבער װײנגערטנער. אוג סעדער אינ טונקענ מ געהערנ ן מ, די צד ני ערי  פוי

צער. די צו .נאד טבאזי גו
ױבנ זיכ האש עס ה ױבנ. די פונ אדאפנעם דער אנגע מר  הענגלעכ שװערע װײנ
ג ע ג נ שטאקנ. די פונ אראפ דז צע װײנ שע גאנ ױערי עם פ לי  גרױ® ביז קלײנ פרנ פאמי

טנ ע דג עפ א  אבעד איז עם קערב. גרױםע די פול װערנ שנעל װײנגןןרסנ. אינ
שנ פונעם ארבעט די •ביליק  גוטבאזלצער, דעם זיכ לעכט גוט פויער. א־טאליעני
ע פויערשזנ די אבער לי לעבנ. צום קױפ פארדינט פאפי
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ע פונ טאלי שײדנערלײ צן$פנ אפ מענ פירט אי ױינטרויבנ, :פרוכטנ פאר  אפעל- ו
ענ, ענ, סינ טרינ אא. מארעלנ פערשקעס, צי

טז דער אפ געפינט .1 :אופגעבונגענ ר א איטאליע. ק
קט, .2 עמ קולטױױרט מע געװיקסנ װ$סערע פאדגעדענ  פונ טײל װארעמענ אינ

ע, מעסיקער דער ^נ ט אוג ז ס זיכ לערנ עג צו אוי ביקר. אפנ זײ דעדקענ

ט ע ב ר ר « ע ם י ו ט דער א י י צ נ ר ע ל
ע: דער אפ אלבאמ אנ מאכס מ ע די ס  באשעל- דער םונ לעבנ דאס אונ נאטור ,

קע רי איג קעררנג זאנעם״. פעסי

 צאפנדיקער דער איב מעלוכעס װיכטיקסטע די
זאנע. מעסיקער

קע די אינ ס מעסי ע אנ פונעמ באפעלקערונג טײל גרעסטער דער לעבט ז
ערדקײלעכ.

כט באזונדערס עדי ע באפעלקערונג די איז ג קער דער א זאנע. מעסיקער צאפנדי
ט ד$  סא- םאװעטישע די פונ פארבאבד גאנצער דער קימאט זיב געפינ

קער צןגפנדיקער דער אינ )פםסר(. רעפו־בליקנ צ?אליםטישע םי  געפי־ זאנע פע
ענ קסמע די זיכ נ ױכטי שע ו םטי ט: דער פוג לענדער קאפיטאלי על  ענגלאנד, װ
 דלוטשלאנד, פראנקרי״יב, אמעריקע)פשא(, פונ שטאטנ פארײניקטע די

. באפעלקערטע שטארק זײער דאם אױכ זיכ געפינט דא יאפאניע. ע נ י כ - ד ג א ל
לענדער.( אלע די אט קארטע דער אפ )געפינט

 דער אינ נאטור־ירײכטימער די אויסגענוצט װערנ װי
זאנע. מעסיקער צאפנדיקער

ײטנ אוראלטע די פונ שרינ באפעלקערונג פילצאליקע די זיכ באנוצט אנ צ
ע מעםיקער צאפנדיקער דער פוג $נ ט ז מענטשנ די נאטור־רײכטיפער. אירע מי

ס האקנ ערד, די אופ אקערנ ענ װעלז־ער, אוי ײ אגד אפ ג  פויג־ אונ כײעס גאכ י
םענ לענ, צלעכע ארויס באקו איז מיגעראלנ. גו  פונ נאטור די געענדערט שמארק ס׳
ע. פעםיקער צאפגדיקער דער אנ ז

םגעהאקטע די פונ ארט אפנ ר אוי ע רטע אוג װעלו ס אומבארי ײנענ םטעפן  ז
װאקםנ ױסגע טער י?שװויפ, אונ שטעט ק^לאסאלע א ױזנ װאדנ ט מ זא  פאבריקנ, א

ר, כזי שפרײטנ עס ע ד־ ל ע אינ אױםגעצױגנ זיכ האבג עם אונ פארקנ םעדער, פ
בבונגענ אלע אײזנבאבענ. רי

ט $בער קע די ני די צנ ארבעטנ מער די באזי ײכטי  נאטור־קרעפטנ די אונ ד
שע די אינ םטע די לענדער. קאפיטאליסמי צלעכע די עיר, בע  פינעראלנ, נו
װאדנ אונ פאבריקנ די םטנ, די צו געהערנ זא ײ אונ קאפיטאלי ט באקופענ, ז  ני

ק, רײכטימער. אומגעהײערע ארבעטנדי
ענ אנ לי שאפנ ארבעטער מי ס בא קע די ארבעט זײער מי אזי עי רײכסימער. ד ב  א

ײ האבנ אלײנ שט, ז  קלזןקט װעלנער ארבעט, דער פאר לוינ דעמ אױסער ג^רני
לעבנ. צומ קוימ זײ
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פססר. אינ איז אנדערש ג$ר
אגצע די קסנ, פוג רײכטימער אלע װאםערנ, אלע אונ ערדנ ג  מײ אונ באלעכי_י?מ געװי
שע זאװאדנ, פאבריקנ, אלע נעראלנ, ם עלעקטרי ע צי  צו פסםר אינ געהערנ סטאנ

קע. אלע ארבעטנדי
קע אלע רבעטנדי עמ א קנ ראטנפארבאנד פונ ײלי ײערע לויט זיכ באט  קרעפמנ ז

שאפטלעכער דער אינ ט װערט קײגער ארנ ארבעט געזעל ענעמם פונ רײכ ני  י
ױענ זײ ארבעמ. רונג דער ארנטער ב ר דער פונ אנפי שן םטי םוגי  די פארטײ קא

שע עמ װירמשאפט סאצלאליםסי ה פונ רבאנ פא

ט ע ב ר ר א ע ס י ו . דער א ט י י צ נ לער
דער אינ גןגעבנ איז װאס ארבזנס, זעקםםע אונ פינפטע פערסע, די אוים פילמ

בײלאגע.



ביילאגע.

האלב-קיילעכנ, די פונ קארטע די אר: זי אינ פארפעםטיקנ צו ארבעט
לנ. די פאפיר פונ «ױס שגײדמ .1 ײ ט ט- תל ױ: עס מאכט ו  א ארופ לײגס אז

ײכענונג דער אפ פאפיר דורכזיכטיק בויגנ  ,138 זײט דער אפ זיכ געפינט װאס д צ
ט אונ ע די איבער צײכנ ט כנ ײ צ ע נג ײדט װעלט-טײלנ. ן ת אוים שנ ע באזונ־ זײ פונ י

אנדער לײגט דער. ע די פאנ טענ שני ײסגע ײלנ א ט בױגנ א אפ װעלט-ט ר לי פאפיר, קן
ײ צײכנמ ט ארומ ז ײדט אונ בלײער א מי אױם. שג

דנ פונ שטיק ררגי צו אױפנ אזא אפ פארטיק טאכט ע װעלס-טײל. י
טא, איז פאפיר קאלירט קײנ אויב ע די מענ ק$נ ני סענ שני סגע  װעלט-טײלנ אוי
ט אדעד בלײער קאלירטנ א מיט באפארבנ פארב. מי

ם״די לײגט .2 שניטעגע אוי טגע ײלנ אוי ד װעלט-ס אנ אנ אי ט נ  קלעפט גרײס, זײער לוי
ד בויגנ א אפ זײ \ א אינ אדער פאפי ט פ ע נעסענ. זײערע אונטער שדײבס ה

ע אנ מאכט .3 ײלעכנ: די פונ קארטע דער פונ אפליקאצי האלב־ק
עפ אנ צײכנט »( ײנ פ ארומ א ע ױי אנדערנ ד  פא. א דעם צוליב מאכט קרײז-ליניעס. צו

ט צר פעםטיקט אירנ עק אײנ פיר-וױדע. שטעקטער א פי  אפנ שפילקע ,װערטיקאל־ארײנגע
 פונעמ מילימעסער 73 פונ שטרעקע א אפ װירע דער אינ פאכט פאפיד. בויגנ טיכנ

פ אינ שטעלט לעכל. א שפילקע עק ע מ אריינ ד ע  דער- אונ בלייער א פונ שפיצ ד
ט ר דער ארומ טאכט פי ענן כ א ט ש ע ײנג קרײז-ליביע. א שפילקע א

ע אײנ איבער ב( קער שרײבט קרײז־ליגי רעכדי טיז  אי- האלב־קײלעכ״, ,
ר דער בער סן ײ װ װריקער — צ ײרע מ האלב-קײלעכ*. .

ק ג( װײני ע יעדער אינ אינ ײלנ. די ארופ קלעפט קרײז-ליני  זײ שטעלט װעלט־ט
לערנבוכ. אינעם האלב־ק??לעכנ די פונ קארטע דער אפ געמאכט איז ד$ס װי אזױ, אױס

ענ די $נ שרײבט ד( מ ע אקעאנענ. אונ װעלט־סײלג אלע פרנ נ

 װיכטיקםטע די פונ לאגע די זיקארנ אינ פארפעםטיקנ צו ארבעט
ערדיײלעכ. אפנ םעלוכעס

קע פאפיר פונ אוים שנײרט .4 די אלגנ ס: פ כע עלו  ענגלאנד, פשא, פסםר, מ
שלאנד, פראנקרײכ, ײס ע. ד $ני אפ  אינ געמאכט עס האט איר װי אזוי, עם םאכט י

ענ קאנ מוםטער אלס ארבעטנ. פרלערדיקע די טи (1 צײכזינונג רינ  באפארבמ (139 ײ
ט פעלוכעם ד$ױקע די ע מי ײדענ ש אר קןןלירנ. פ

ע די אױס לײגט .5 טענ שני ױסגע ס א כע עלו ד פ אנ אכאנ ט נ  גרײנז, זײער לוי
ד בויגנ א אפ אנ זײ קלעפט ט העפט. א אינ אדער פאפי ב תי  זײערע אונפער ש
געמענ.
ע אנ מאלט .6 קאצי  פונעמ פעלובעם װיכטיקםםע די פונ קארסע דער פונ אפלי

ערדקײלעכ.
ט א( ױגנ א אפ אג צײכנ ײראפע העםט א אינ אדער פאפיר ב  לױטנ אזיע אונ א
עגעבנ איז װאס מוסטער, ױטנ אמעריקע אונ ,11 צײכענונג דער אפ ג  װ$ס םוסטער, ל

л צײכענרנג ד*ר אפ געגעבנ איז
ענ איז עם װי אזוי, עס מאכט עוו װיזנ ג קע די אינ $נגע ערדי ארבעטנ. פרי

$לטע די אפ ארופ קלעפמ אונ אויס שטעלט ב( ײלנ אנגעט ס  אױס- די װעלט-
ע טענ שני ם. גע כן שטעלנ װי מעלו  גיט — אזיע אינ אונ אײרןןפע אינ םעלוכעס די אױסצו

שטעלנ װי .11 צײכעגונג דער אפ קוק א קע אינ אױםצו א די אפערי  שסויסם —פש
אלײנ. זיכ

: ג נ ו ק ר ע פ נ ענ דארפ פאפיר, דורכזיכטיק מאכנ צו אפ א  א אײנעצנ פ
בנ בױמל, אינ $דער קעראסינ אינ שמאסקע רני נ ט ן מי ר, דאם דעד  אױםװישנ פאפי

ײנ אפ פאפיר ד$ם ענ. אונ ד אױססריקענ
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טערמינעג װיכטיקמטע

• Истоки אױספלופ
Остров אינוזל
Олива, Масличное 

дерево
אײלבזגרט־בויט

Лось אײלנ־הירש
Выступ ארױסשטארצ

Наносы אנטרײבונגע־
Изображ ение ילדוגג3$$ן
Склон ץפהאננ
Осадки $פזאצנ
Отлоги אפלײגיק
Обрыв אפריס
Местность ^רטשאפט

Вершина горы בארג־שפיצ
Холм פעו־גל
Приток בײטײכ
Глыба בל?ק
Голубика, пьяника יאגעױעם בלויע

П олуостров האלב-אינרזל
Бегемот היפאפ^טאט
Возвышенность הײכלאנד
Кочки הרידקעס

Перепел ײאכטל
Поляна װאלד־ל$נקע
Кит װאלפיש

Водонепрони- װאסעו-אוטרורנלן(זיקעי
цаемый

Водопроницаемый װאסער־דורכלןזיק׳ןר
Кувшинка װאפער־ליליע
Клубни װארצל-קנוילנ
Пустыня р וױסטע и т т

Пояс (климатический, זאנע
растительности и т. Д.)

Болото זומפ
Суслики זיסעלע
Клюква זשוראוױנעפ

Русло (реки) ט־־כ־בעט
Хорек עכריר
Камыш טשזרעט

Суша יאבגןשע
Тюлень יאמהמט
Морж יאטפערד

Жаворонок לארכ
Лавр לארבער־בױמ
Рысь לוקס
Леопард לעמפעוט
Устье לעפצונג

Абрикосы מארעלנ
Пустыня )װיסטל( טידבעױ
Чайка מעװע

Низина נידער־^רט

Соболь טייבל

Землечерпалка ערד־שעפער

Мышь-неструшка פ$ליאױ.טויז
Равнина ()פלאכלאנד פלײנ

Растительность )געוױקםנ־װעלט( םל$יע
Лишайник פלעכט
Иней םרןסט־טױ
Заморозки פדי-פרעסטלעכ

Морошка צאפנ-מאלינע
Кедро צערערךבוימ(

Тростник ראר
Галька רוגדשטײנדלעכ
Овраг רוי
Лиственица רויטבוימ

Лебедь שיואנ
Плавательная перепонка שוױמ.הײטל
Клюк שטוים־צ^נ
Круто שטײל
Богу л ьник שיקער־גר^ז
Аркан שלײפ־שטריק
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