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פאיײאײט.
ד־

לאד■דעםגעװעןמסםידהאבעןװעלכע,ד׳פוןאײנער
װעגעןדערצעהלטחאטערװינאכדעם,האטמײזעלרבזצר

ייז̂ז״דאם,:געזאגט,לעבעןזײןײ3רבפוןמפשיםיםע1גרדי
איןמאטעןזײנע,מעשיםזיינעפיןטײל-יזענדנז1טקײןנישט
װערעןיסגעזוכט1אאזןנןזכגעפארשטמזזעןלעבעןזייןסזןיף1פעיל

װערען״:פערעפענטליכטבוךבעזוגדעראאיןאון
אסיםטעמאטיזירעןאוןזאמלעןצוגעלונגעןאיז>וונז4

טעטיגקײטאוןלעבעןדעםװעגעןמאמעריאלעןסכוםיסען1גר
נעלעבט יאהר40פוןמשךאיןהאטװעלכער,מײזעלהרבסוז
געזעלשאפט־דערפוןענטװיקלונגדי.לאדזאיןגעארבײטאון

פארשטעלעןרנישט-גדזיךמעןקײןדז$לאיןטעטיגקײטליכער
יםע1גרדיבעת.מײדעלהײמאליהור׳פוןנאמעןדצםאהן
צײטדעראיןלאדזאיןגעשעהענישעןשרעקליכעטײלמאלאון
פזייראם,,עפידעמיע-כאלעראדיװי,מײזעלהרבפוןת1רבנםון

יװען,מײזעלהרבאיז״קאזנאקאװשטשינע״,ת1אכזריצארישע
צײ•יענעפוןגרויזאמקײטדיאפגעװענדעט;האטװעלכער,דער

װעלעןעםאכעםאלצדי.בעפצלקצררנג־ודישערדערפוןמען
געשילדערטלמ1בװצמעםאוןיגען1אאונזערעפא״אדורכגעהן

פין,פערזאנעןאלעדיאיןמײזעלהרבסוןטעטיגקײטדיװערען
געזעלשאסטלירעןאיןמעטיגאיצטנאךזענעןטיילאװעלכצ
לעבען.

דעי*ר*.:פאנדענקעןטײעראבלײבעןװעלעןת1נ1זכרדי
אליהורבדערװעלכעצװישען,בערועלקערונגיודישערלאדזער

בעליבטי1אזגעװעןאיזמײזעלחײם
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צוםביזױגעבד,יאר״רעזקיבדעי,אפשטאמובג
לאדז.איןרבבות

יאהראיןגעװארעןגעבוירעןאיזמײזעלחייםאליהור׳
גו־װילנער.געװהאראדאקשטעדטילדעםאין(1821)תק״פא
אור־אגעװעןאיזזצ״למײזעלמשהר׳פאטערזײן,בערניע

זצ״לקאידאנאװערשמואלאהרן,רגאוןגרךיסעןםוןאײנ־קעל
מוטערחײם׳ס•אליה״ר׳שרא׳אויףשמואלתפארתפיןמרבר

ר׳גאוןגרויסען פונ׳םיטאכטעראגעװעןאיזרנהצדיקתדי
יעקבבן אליעזר(רמשנתספרפונ,םמרברגרײעװעראליעזר

א-רמ׳בעװאוםטערדעראיסערלישמשה,רפוןדורנײנטערדער
דרײצעהגטערדערגעװעןרמ״אדעראיזבעװאוסטװיזצ״ל
המלךדודפוןשטאמטפאמיליעדאזיגעדיאוןרש״ייפוןדור

מ׳בער־יצחקלויר׳לויקדושתפוןחבראגעװעןעראיזאויך
פוג׳םאײניק׳עלאגעװעןאיזשװעראליעזר׳םר׳דיטשעװ

ױ״טסוספותבעל^דעוליפמאןטובױםר׳גאוןבעריהמטען
מהר״םמהרש״אפוןאאײגיקעלגעװעןאויךאױחײםאליהור׳

ראזינאי.פוןהי״דישראל■רהקדושאיןעמוקותמגלה.מ׳לובלין
בעװאיסדעראיןפראגפוןשטאמטמײזעלפאמיליעדי,
מײזעלםמשהר־געװעןאיזפראגםוןמײזעלמרדכיר׳ן1גאטער

דיװאו,פוי־לעןאיןבעזעצטזיךזײהאבעןדערנאך,םעטערא
ארט.אנ׳אנגעזעהענעםפערנימעןיך1אהאטםאמיליעדאזיגע

װעלכער,יודאיינציגערדערכמעטגעװעןאיזמײזעלםמשה
ניטעריםען1קצורעכטדאםרעגירונגדערםוןבעקומעןהאט
גוטלעצטעדאסיםט1פערקהאטחייםאליהור׳אוןיערים1פמיט
זײדען.זײןםוןגעבליבעןאיזװאס

אלעהאטאוןװאונדער־קינדאגעװעןאיזחײםאליחור׳
קלוגעזײנעמיטאוןפעהיגקײטעןזיינעמיטאיבעראשטמען

ין1שערהןזטיןהוזצקםגעװעןאלטאיזערװען.אײנםאלען
אנ׳עלוי.םארנןןמעןאגעהאט
נ
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אי־װעיטװעלרער,װיץפזילגענדעראיזאינמערעסאנמ
$געװעןאױ־:עווען,דײזעלרבדעםװצגעובצרגעגערען

םא־דעראיזבעמערקט״ין1שהאבעןמירװי.קיגדיעהריג-פינף
חר1סגרויםעראגעװעןמײזצלמשהר׳-חײםאליהופוןטער
פריץאהאטאײנמאל,פריציםםערשידענעמיטגעהאנדעלטאון

זײן:װילערװאו,געפרעגטאיהםאוןקינדדאס,צוגערופע
האטחײםאליהוקלייניטשקערדער.ם1גהינאיןאדער,עדן-גןאין
אייגענטליך״װער:פריץדעםאיבערגעפרעגטאוןסערטראכטזיך

האטפריץדער״?ם1גהינאיןװעראוןגן־עדןאיןזיךגעפינט
פריצים,נארזיצעןגן־עדןאיןאז,געענטםצרמאוןצולאכטזיך

דאםהאט,י1אזיב1״א.ױדעןמימפולאבעראיזם1גהינדאם
ױדען,דימיטם1גהינאיןזײןבעםעראיךװיל,גצענטםערטקינד

גן־עדך/איןדירמיטאיידער
איןגעװארעןבעריהמטאיזװאונדער־קינדפוןנאמצןדער

לייבעלע״ר׳ן1גאבעװאומטערדצראון,םביבהנאנצערדער
בעריהמ־דעםמיטזעהעןױךגעקומעןספעציעלאיזקאװנער״

יפגעשטעלט1אלײבעלער׳זיךהאטשמועםמיטצןאין.קינדטצן
איהםהאטמעןװען,אװעקין1שפאהרטעראז,ערקלעהרטאון

גצענספערט,לייבעלע■ר׳האט,געשעהעןאיזעסװאם,געפרצגט
נישטעין־הרעקייןקינדדעםזאלערדאס,רא1מהאטערןןז

געבעו.
לא$װקײןלערנעןאװעקחײםאליהואיזיאהראכטצו

רבבריסקערדעםמיטצוזאמצןגעלערנטהאטצרװאו,זשין
דארט.אלחנןיצחקר׳רבקאװנערדעםמיטאוןבערםף1יר׳

יאהר.דרײצעהןביזנעלערנטמייזעלהרבהאט
לערנעןאיןדיםפוטשטארקעראפארגעקומעןאיזאייגמאל

קאװנערשפצטערדיגעןדעםאוןחײםאליהובחוריםדיצװישען
הםכטקײןצוגעקומעןנישטם׳איזװיי1אז.אלחנןיצחקר׳רב

פערענטםערצןגעזאלטעניןדעםהאט,שטרײטענדעדיצװישען
האטיצהקר׳װען.װאלאזשינעריצחקר׳ן1גאבעװאוםטערדער

פצרהערטערהאטזיךהאנדעלטעסװאסװעגעןיםגעהערט1א
םמיכה.געגעבעןאיהםאוןחײםאליהון1גאיונגעןדעם

אליהיר׳האט,פערצײטענםגעװעןאיזמנהכדערװי
האטערנאר,יאהרדרײצעהןצו,יונגחתיגה־נעהאטחײבם

זייןמיטגעהאט■חתונהמאלצװײטאאוןגע׳גטאינגיכעןזיך
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זײנעלצ^געלעבטהאטערװצלכצרמיט,אטזכטערמײײזיר׳ד
איןרברצן^גערוחײםאל־הור׳איז~יאהזיבצעהןצי.י/־הרײד

זענגע־ע־ איז1868יאהי־אין,האראדאקגעביי־טה־שטעטערז־ין
עראיזדארײ<.ײבןראדיעי־)דארעמשיןקײזרבאלגזקימען
רי־#קייןרבאלם־־ינגעקימעןעראיזדאן.1863-ביזרבגעװען

1-כי״לאלםגעװצןטעטידשײןה־יפאל־היר׳איזדארט.זשאבי
>שרעקליכעדייםגעפדאכצן1אד״זטפריזשאדיאיןװעןאוןטוער

גע-מלהמהש?:נ-;מסירויס1גימיסיערהאטעפידעמיע•כאלערא
חײםאליהור׳איזדעמאלט.מגפהשרעקליכערדערמימהאלמען

איןךבניםגרעסמעדי־ײן״ײגער־לר-זגעװעןבעריה־־טיז1ש
|.לימדאיןילען1פ

געװןןרעןיםגעװעהלט1אחײםאליהור׳ איז1867יאהראין<
אגעמי׳ענמאיהםסאריי1שזיךה־ןשדא.לאמזשעאיןרבאלס

מעשיםװיכטיגסטעזײנעניואײנע.טעט־גקײטמאר׳עלד-.פרײט
ױדישעצאהלדערװעגעןהשתדלותדיגעװעןאיזלאמזשעאין

יך1אלאמזשעאילאיז,שטעטױדישעאלעאיןווי.רעקרוטען
רעק•צאהל־םע1גראנ׳אונגעהייערױדעןפארפעשטימטגעװען

בעםעלקע-ױדישער־יששדעי־סחווימעדרפילבערך,וטעןי־
ױדישעצאהלדיאז.מלט1גע׳פיך1אדממאלטהאטרבדער,רוני

יף1אװערעזפערקלענערטזאלנובערניעלאמזשעראיןרעקרוטען
יעהרליך.מאזהונדערמפינף

אויסגעװעהלטמײזעלחײפאליהור׳ איז1873יאהראין
לאדז.איןרבאלס,ר/ג^געװ

ו
ו

*2
לאי־יז.דייזה־ײ^אדײנה״מײעלליכעד״דער

רבלאדזערגײערדעראז/געװארעןבעשטימטם׳איז
גע-געמאככאיזעסלאדזקײןטאגגעװיםצןאאיןקימעןזאל

ינונג,1װאאגײװארעןרפערײט$-בם׳איז,ת1הכנאלעװארען
האבעןריירװיװײלפאראדיסען1אגרצוגעגרײטזיךמ׳האמ

ששארקיייװעןד־ימאלטין1שמײזעלהרבאיז,בעמערקטין1ש
י׳אזנאנםקיהלמןישראלגביריםער1גרדער.ילען1סאץמפורםמ

קאידעראיזזיץאסערד״ימיטקארעדײאצוגעגרײטהאט
באהןצום,שעטנזאהן;םפעציעלגעװארעןגעמאכטאיזרעטע



*געװעןזענעןהמירסנידיפזן.עולםגרוסעראגעקימען?זיז

פרענקעל,מינר־ץ,קאנשטאמהערמזזן,פאזנאגםקיקלמןישי־אל׳
פאסאזשירעןאלע.אנגעקימעזאיזצוגא״דער.אראזענעלאטישעי־
פאראד,גרויכעןאויפ׳ןגעװאוגדערטזיךאוןארויםגעגאנגעןזענען
דעראוןגעװעןלעדיגין1שאיזצוגדער.צוגעגרײטװערמװאס

געװעןנישטיך1אאיזידיעהשוםקײן.נישטאאלץנאךאיזרב
דערפארװןגם,סבהדיפערטײטשעןגעקענטנישטזיךמ׳האטאון
אװעקאיזלם1עדעראזזיךפערשטעהט,געקומעןנישטאיזרב

נאכצוםרצגעןיבען1אנגעההאבעןדאזארעםדיאוןאונציפרידען
קומען.נישטרב׳םפץת1םבדיװעגען

סישערחיגערדערלאדזקייןצוגאיןפאהרטצומארגענס

פנים-הדרתא,ױנגערמאןאפאהרטקופצזעלבצןאין.אל1יר׳
קאשקעטעל,אוןמאנטעלגעװענליכעןאמיטיגען1אקלוגעמיט

שמועם.אזיךפערבינדטפאסאזשירצןױדישעבײדעדיצװישען
פרעמדער.דערפרעגט?ױדאפאהרטװאוהין-
?איהראון.לאדזקיץ-
רט?$דעםעםמעןהערטװאם.לאדזקײןיך1א-
די,אביוניםיך1אםערהאן,גביריםפערהאן,אומצטוםװי-

בת1לטגןןרנישטטוטקיינעראוןזיךםערגרעסערטיודעןעדה
הפלל.

אייךבײנישטא,פרדמדערדערפרעגט,הײםטװאס-
ת1ר1ת-תלמודקיין,שפיטאלעןיודישעקײן,לים1חבקורקײן
?אינסטיטוציעסמה1וכד

איןמזלקייןנישטהאבעןמיר,נישטװיכמעטאיצטביז-

מיר,געהאלפעןװערעןמיראז,געמײנטין1שמירהאבעןאט,לאדז

דעם,ן1גאבעװאוםטעןדעםרבאלםאויםגעװעהלטהאבען
קומען,געזאלטנעכטעןערהאט,חײםאליהור׳,רבלאמזשער

נישטאיזערןזבער,פאראדגאנצעןדעםגעמאכטהאבעןמיר
בעקומען.חרטההאטרבדעראז,םבראא,נעקומען

קײןגעקומעןפאםאזשירעןבײדעזענעןשמועםאזאאין

:םרעמדערדעראןזיךרופטזיךגעזעגנעןבײם.לאדז
לאדז.איןין1שאיזער,חרמהקײןנישטחאטרבדער-
אױעק,איזדאםװער,אנגעשטויםעןזיךהאטאל1יר׳-

פוןגעשפרעךדאםגעװעןאלץנאךאיזדארט,שטיבעלאין

אל1יר׳,געקומעןנישטאיזרבדערפארװאם,עניןדערטאג

דארטאוןםרעמדעןדעםפיטגעשפרעךזײןדערצעהלטוזאט
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נדעריר,*ןײן?ני״טאיזפרעמדערדעראז,בהםפםגעןועןאיו
חײם.אליהור׳רבלאדזערדערװי

ינונג,1װארב׳סצוםאװעקדןזזןןרעםדיזענעןדערװײל
^,םפיאבײזיצענדיגגעטרןנםעןטאקעין1שאיהםיבען^הזײאון
ינישטזײןםאר,פארװאורפעןרבדעםגעמאכטהןןבעןזײ

׳:געענטםערטהאטרבדער.צײמדערצוקימען
ענאךװײםאיך.יס1פאיאבעצזןחלטנישטנעהםאיך-

פליכ-מײנעערםילעןקענעןגעהעריגװיװעלאיךצי,נישט
ןגעװןןלטנישטאיךהאבדעריבער,לאדזװישטןודטאזאאיןטען
םאראד.דעםהןיבעןים1םןןר

.3
ידפיראי.ס*נםדי#3יזאיא־ןח־ישאל־חוד׳

ױנדעםםארגעשטאנעןאיזיםגאבע1איםע1גראײןנישט
אין:געהאלטעלאדזשטאטדיהאטיאהרעןיענעאין.רבגען

גע-ױדעוהאבעןשטאמדערפוןוואוקםדעםאין,וואקםעןאיין
אוןאינדוסטרידיענטוויקעלטהאבעןזיי,ראליםע1גראשםילט

אליהיר׳.מצביכען1האיף1אשמאטדיגעברענגטאוןמםחרדעם
-:עניאיהי־פוייב1אנהאיןלאדזאיןרבגעװארעןאיזחײם

יסגעװאקםען.1אשטאטדאזיגעדיאיזצ־יטזיייאיןאוןװיקלונג
אוןענערגישעןדעםפארםעלדברײטאגעעםענטזיךהאטדא
םליג־זײנעפונאנדערגעשםרײטערשטערהאטדא.ױדיםען1גר

םוןמנהיגאזייןצוראויטאקעאיזעראז,בעװיזעןאוןלען
לאדז.װיקהלהיםער1גרןןזא

לאדזקייןמייזעלחײם אליהו,רםוןקומעןנאכ׳ןבאלד
דאזיגעדי.מלוכהזייןאיןארומצוקוקעןיבען1אנגעהזיךערהאט

ת,1ר1ת-תלמודדי.אריםזעהרגעװעןלײדער,איזמלוכה
זעהראאיןגעװעןאיזאלץ-אינםטיטוציעםצדקהבלומר׳שטע
ין•1שדיזאלעםװער,געװעןנישטם׳איז.צושטאנדקלעגליכען

אג׳ענערגישעראונטערארומנעהמעןאינםטיטוציעםעקזיםטירענדע
אינםטיטוציעם.נויטיגענייעשאסעןין1שמכל־שפן,האנד

ארבײט.דערצוגענומעןב״לדיך;האטחײם אליהו,ר
זײאוןגבי־ריםלאדזערדיםוןאנ׳אסיפהצוזאמענגערוםעןהאט

8
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רב|דער.מײזוגדיםײײרשיויריזילאירינדעןציייארועיללזײען
אינ״׳ןי.אזסוןי־־בטיגקײט־־׳״.■׳-־־■קאלדעראויףאגיע־דיזעיהאט

גיכערװאםזןולמעןבעל״הבמיםדיאויפגעפאדערטאוןסזיטוציצ
מםביםהאטאםיםהדי.ארבייטדאזיגערדערצונעהמעןזיך

קלויבעןאנצוהויבעןבעשלאסעןאוןםארשלאגרב׳םצום.יעװען
זיךהאסחייםאליהור׳.שםיטאלדאםגרינדעןצוכדי,ת1גדב

געםרעגט:אוןבעגנוגענטנישטדעםמיטאבער
אנדערעןצוםאײגערערשטאיחרזאלטװאםצותי1רב-

גארנישטדאךם׳איז.ח1כאוןצײטשאדא.געלדנאכ׳ןגעהן
םומע.יטיגע1נדיצוזאמענצושטעלעןארטים׳ן1אדא,שװער

פאב■גרויםעדיםוןאײנעראנגערופעןזיךהאטדערויף
אםיםה.דעריף1אגעװעןאנװעזענדאיזװאםריקאנטען
װי,י1אזיפפיהרען1אגעװאלטזיךװאלטעןמירװען-

שנארער,יעדעןרובעללעצטעןדעםאװעקגעבעןאין,רבדער
פאבריקען.אונזערעםוןשטיינערדיפערטײלטין1שמירװאלטען

געענטפערט:רוהיג־ף1דערה׳יטרבדער
איהמפארם׳איזװיגעפיהלעןאזעלכעהאטמענשיעדער

איךוראם,ם$דאװעקנעבעןאיךדאיף-רבאביןאיך.יטיג1נ
איךװאלמ,פאבריקאנטאגעװעןא־ךװאלטטאמער,םערמאג

אלע.איהרװידערזעלבערגעװעןאפשר
זןולדז$לאיןאז,געארבײטכל-דם1קהאטחײםאליהור׳

שםיטאל.יודישערא־ינגעארדעגטער-מאדערןאװערעןגעגרינדעט
שרעקליכערדייגען1אדיםארלט1בגעהאטגאךהאטרבדעי־

געהערשטהאטדארטװעןלאמזשעאוןפרוזשאניפוןםצענעס
ים1אקומטעםשװערװי,כאלעראדי.עפידעמיעיזאמע1גרדי
ם׳איזװען,קראנהייטעןדימיטמלחמהװירקזאמעןאפיהרעןצו

סער-נישטם׳זענעןװען,איזאלירעןצוװאיקראנקעדינישטא
קענעןעסװען,ת1רםואאוןאײנארדנונגעןגעהעריגעדיהאן

םוןםערהימעןצוכדי,מיטלעןדיװערעןאנגענומעןתיכףנישט
ערהאטנביאישממש,קראנקהייטעןדיםוןזיךפערשפרײטען

אוןלאדזצוזיךדערנעהנטערטפעםטדיאז,יםגעזעהען1חארא
םוןאטאקעםדיאפצושלאגעןכדי,זין■כלידעםשאפדןמ׳דארף

געשטרעבטנאראוןגערוהטנישטדעריבערהאטרבדער.נא1ש
שפיטאל•יודישעןאיינגעארדענטעןגוטאזעהעןצוין1ש

׳י

ו

|1
1
ו

}
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דיװײל,שװערזעהרגעגאנגעןאפעראיזעניןדעםמיט
קעשע•פוןיסצמעמען1ארגעאײלשנישטפללזיךהאפעןןגביריס

רעזיגנירטנישטאפערהאטרבדער.געלדסומעגרעסערעא:׳נע
גבי-ױדישעדעמאלטדיגעדיסוןיעדעןמיטאײנגע׳טענה׳טאון
פעזונדער.רים

פא-קלמיישראלפײעלט1גע׳םרבדערהאטף1ס-פל-ף1ם
 רופעל7ססשפיטאלױדישאיף1אזײןמנדבזאלער,זנאנםקי

ערשטזיךרבדעדהאט,םומעאזאצמעזאגטחאפענדיג.יאהד|א
זוכעןיבען1אנגעהמ׳האט.פלאןזײןפערװירקליכעןצוגענומען

צייט,שטיקעלאיערט1געדיך1אהאטװאם,בניןפאםענדען;א

יז.1הפאםענדאגעזוכטאוןגעגאנגעןאלײןרבדעיאיזןאומעטום
גע■יז1הדאס.גומג־שטװידעראיז,אזעלכעסגעפונעןים1;ק

 רופעל1200װיאנדערשגישטװילצראוןקריםמאצוןהערט
יאד׳י־•|א

?מעןמוטװאס
גאר•רבדערין1שהאטשפיטאלדאםפיהרעןיף1אמילא

לא-דיפוןפעקומעןמוזעזדאסין1שוועטער,געטראכט'נישט
נישטװילפאזנאנםקי?געלד-דירהיף1אאבער.בתים-פעלי;דזער

500נאךמצןנעהמטװאנעןפון, רופעל700װיגעבעןימעהר
יז•1המיט׳ןאפשמוצםטאוןלאנגנישמרבדערטראכט?;יובעל

צוגעשטעלטדארףוועלכער,קאנטראקטדעראז,אײגענטימער1
יף1אנאריטען1לזאלען,אונטערצושרײבצןפאזנאנהקיןװערען

יעהרליך. רובעל500ציצאהלעןװעטרבדער,עראוןרובעלססד
פארשטע•זיךמ׳קאן,געװארעןגעשאפעןאיזשפיטאלדאם

רבדעםאנגעקומעןאיזעםאשװעריקײטעןםאראװאםמימלען
גאר■געװעןאבעראיזדאם.יאהרא רובעל5ססדיצוצאהלען

װאם,דעםפוןגעהאטהאשרבדערװאםהנאהדערגצגצןנישט
ױדישאמאדערןארגאניזירעןצוגעלונגעןף1ס-בל-ף1מם׳איהם

קאנ•דערביז, יאהר6יערט1געדהאטי1אז.לאדזאיןשפיטאל
געעגדיגט.זיך־ט-ה־טראקט

צו•געקאנטנישטזיךט$הבעזיצער-יז1הקריםטליכערדער
קעשענצאײגענערזײןפוןטאקעצאהלטרבדעראז,יבען1גל

ערהאט,געענדיגמזיךהאטקאנטראקטדערוױנאכדעםאון
יזיאנסקירישראלצוגײװעגדעדרבהידוויםעןדעםאהןזיך

איהר•בענייעןװעגען
קומט א;(קי׳געהןןטגישטט$.דפאזנאנםקי



 יאהר8*ל5ריאםציאהססדאיזהויזדאס,יאון־װיםענדײ^ם
יעהרליךרובעלהינדערטקריםםדעםםןרגעלעגםערם$ה
דערצעהלטאוזצולאכטןןבערזיךהאםקריםטדער.םםה1 ה1

ו.יעהרליך ריבעל1200ייט*גןןנצעדיבעקוממערז*,פןזנאנסקי׳ן
ן-געשיכדעדםץמם1נשתגעיוןרעןאיזםןןזנןןנםקיישראל

געענטפערטגארנישטהאםער.םערשעהמטציסעלןןזיךחןוםםע״
יןוהר.ון רובעל1300יף1אנטראקמ$קדעסאונטערגעשריבעןאין

רב,.מיט׳ןבעגעגענישערשטערדערײב,הןזטזגןןנםקי#•װען
בנין,-שסיטאלמיט׳ןגעשיכטעדעראיןנ׳ערקלעהרונג*געבעטען

נישטך$נאיהרזענטצוריק יאהר6מיט:געענטםערטדערהןזם
ססלצוגעצאהלטדעריבעדאײךהאבאיךאץרײךי1ז*געװען
מעגטאוןרײכערםילןי1שאיהרזענטאיצט,הר$יארובעל

שםיטאל.דןוסיםהאלטען1אלײן*ןי1ש
ױדי־ראםפאזנאנסקיםאמיליעדיםיהרטןאדעמאלםיםוך

הןןטימײזעלחײטאליהור׳.מןזגהײגטיגעןביז׳ןשםיטאלשע
ןןנטײל.יםען1גרזעהרןןגאסטארגאװא'יף1אשפיטןןל־בגיןדעםאץ

4.
4מאאיהדהילףדב׳םמיט׳זנעטינםאנ׳עגמה

אליהו׳רםוןטעטיגקײטדערםוןהרען$יערשםע־ידאין
געװעןלאדזקײןאימיגראציעדיאיזלןודזאיןמײזעלחײם
רום־אוןליטעאיןשטעדטלעךםערןורימםעדיםון.שטארקזעהר
האבעןװעלכע,ױדעןצאהליםע1גר$הערגעקומען?איזלןזנד

גע־האטװןןם,לאדזשטאטדער איןי:אייגארדנעןגעײןןלטזיך
אוןהאנדעלםוןעגטװיקלונגדעראץשריטריזיגעמיטשפרײזט

גע־טעטיגקײמגעזעלשאםטליכעדאיןהןןטברדער.אינדוםטריע
געזןןרגט,עמיגראנטעןאלעדאזיגעדיאיבערהשגחהדיהןוט
געאײנעם:זיךאײנלעבעןאוןאיינארדנונגשנעלערזײערםןןר

װערק־אאײנריכטעןגעהאלפעןצװײטעןדעם,פאסםעןזןשןןםען
עמי־דאזיגעדיאלעמיטזיךהאטרבדער.װ.א.אשטעל

האבעןכמעטאלע־זײ.אלעגעקענטאוןאינטערעםירטגרןןנטען
זיךהןובעןזײביזשטוברב׳םסוןשװעלעןידןןםגעהןןקטדןןך

דייגעהאטהןןטחײםאליהור׳װײטוײ•אײנגעןןרדענט
ײואוןעמיגראנטעןןןזוי־גערוםענעלע*איבעראיבערזיכם
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נע-קעןאריענטאציע־םעהיגקײטזײןדערגרײכטהאטעםװײט
ןןנעראיזװעלכע,געשיכטעאונגלזיבליכעכמעט,םאלגענדעװײזען

חװאוינטאיןאיצטנאךלעבמאלייןבעל־דברדעראין,פאקט$
לןזדז.אין

ןריםערדערהןןטליםעדעראיןשטעדטעלקלײןאאין
גע-אוןקעםטגעגעםען,מיידעלאמיטחתינה־געהאט.װ.נבחיר

םןןלק-סאריינגעןדעםצװישען.םרנסהצינעהמעןזיךדארפט
טןןנהעלעןאײןאיןאין.בית-שלוםקייןגעװעןנישטןזבעראיז
ואיננו,איןשטעדטעלפיןגעװןזרעןנעלםיונגערמאןדעראיז
דערםיןזוכענישדאסגעהאלםעןנישטהאטעם.נישטןזאיזער

װעל-װײבעליינגעדןזס.געםינעןנישטאיהםמ׳האט.פאמיליע
אױאיןכמער$ ט5געביירצןהאטמעוברתגצװעןין1שאױכע

יאהרעןנאךהרען$יגעלאפעןזענעןי1אז,עגינהװיםטעאגעװען
אויםגעװאק•איזטאכטערדי,געװןזרעןעלטעראיזװײבעלדאם
הןןטדןןםפרנםהקײן. יאהר18געװארעןןולטין1שאיזאוןיםען

שלעכט.געװעןטאקעס׳איזאיןגעהאטנישטװייבעל
צים׳איזזןז,רבלאדזערדעםמעןמעלדעטאײנמאלמימ

דןזרטי-םיןבריףאמיט.םשטעדטעלםיןי1םראגעקימעןאיהם
װזןםםרעגטאיןי1םרדיארייןרופטחײםאליהיר׳.רבגען

םערלןזנגט.זי
צוריק יןןהר18מיטאז,דערצעהלטאיןװיינטיודענעדי

זיװייםטאןדעמאלטםיןאוןאװעקאיהרםיןמאןאיהראיז
 טאכטער,8ירען1געבזיהאטצײטדעראין,איהםםוןגארנישמ

!אלץאיהםזיאיזאיבעריגעדאס,מאןאיהרםיןגטאװימעהר
חל.1מ

|>ציגרןןדאיהרזייטװאםאין:פרעגטחייםאליהיר׳
ן?געקימעןמיר

יהןןטשטעדטעלאיןאינזבײ,יודענעדיענטפערט,רבי-
י■ןזמערי-״קלײןאיןדאאיזמאןמײןאז,קלאנגאפערשפרײטזיך
דא•םיןאװעקםןןהרעןנישטםריהערװעלאיךאין,לאדזאין/קא׳
העלםען.מירװעט,רבי,איהרביז,נען

מיט,הײםטמאןאיהרװי,י1פרדיים1אםרעגטרבדער
׳יס1אזעהטערװי,דערהײםאיןבעשעפטיגטזיךהאטערװאם

 ־י12
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קלײ•אלע,װײטעראװיאוןהאטערגעװאוינהײטעןםאראװאם
מאן.םערשװאז־נדענעםאיהרװעגעןפרטיםקלײניטשקעאוןנע

דערצעהלט:ענײזעהראלעםיף1אענטפערטי1פרדי
װײבצן.אײןאיןהאלטאוןאיהםװעגעןגעדענקטזי װאם׳אלץ

 איהר׳חײםאליהיר׳ענדליך זאגט׳ם*װןאיהרװייםט-
שלאפעןאיןעםעןמיט,לןזדזאיןטאגעטליכעבלייבעןװעט
בעזארגען.װייבמייןין1שאייךװעט

טאגאוןיעדען. פערבליבען׳זיך פערשטעהט׳איזםרװדי
נאכ•נןזכגעפרעגטןזלץזיךאוןאריינגערוםעןרבדערזיט$ה

װ•.נמאןגעגאנגענעםפערלוירעןדעםװעגעןפרטיםמעהר
׳ליצײ$פדעראיןנןזכגעפרעגטדערװײלהאטרבדער

 ןזבער׳װ..ננןזמעןמיט׳ןנםשאגעמאלדעןאיזלאדזאיןצי
געװפן.נישטלאדזאיןאיזאײנעראזא.רעזולטאטןןהן

׳י1םרדיארײןרבדעררופטפריהדעראיןפרײטאג
דערזאליענעראז,פאבריקאנטהיגעןאצו קװיטעל8איהרגיט
אז,געזאגטרבדערהאטי1פר דער׳עםעןצושבתגעבעןי1פר
רב.צוםקומעןזיזאלנאכט-צו-שבתאוןשבתעסעןדארטעןװעטזי

אננעגעבענעםן'ים1אצעטעלמיט׳ןאװעקאיזי1םרדי
חײםאליהור׳פוןצעטעלאמיטאז,זעלבםטםערשטענדליך.אדרעם
געבעןצוןןפגעזאגטנישטפרויפאבריקאנטםדעםהאטמייזעל

דןזרטשויןאיזי1פרדי.עסעןצושבתיודענעארימערדער
איהרבעל־הבית׳טעדערםאראויםגעגאםעןהאטזי.פערבליבען

געקומעןאיזזיװאםװעגען דערצעהלט׳הארץביטערגאגץ
ר•$גאיהרפאראיצטביזך$נהאטרבדעראזאוןלאדזקײן

יפגעטון.1אנישט
אהייםנאכטםצופרײטאגגעקומעןאיז.קפאבריקאנטדער

צװײטעןאין.עםעןגעזעצטזיךאוןקידוש געמאכט׳שוהלפון
געשלונ•אוןפזיתאגעעםעןי1םרארימעדיגעזעםעןאיזצימער

טרעהר•אגען
ל1קדןזםצימערצװייטעןפוןגעהערטהאטזימעהרוואם

האט זי׳אונרוהיגגעװארעןזיאיזמעהראלץ.קםאבריקאנטםון
ים•1אאיהראיזל1קדןזםןזבער,פארװאםגעװאוסטנישטאלײן

זיךהאטזינאהענט״מאדנעי1אזעפצם,בעקאנטי1אזגעקומען
מיני•זיךהאטדאםװען.קפאבריקאנטדעםןזנצוקוקעןבעמיהט
איהראיזמעהראלץ,אײננעגעבעןצימערצװײטעןפוןטענװײז

געדוכט,איהרזיךהאטמעהראלץ,געװאקםעןבעאונרוהיגוגג
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-״*■י*דעדז*געקימעןזיאיזמעהראלץ,חלוםאיןלעבםי?**
איהרוויאנדערערקייןנישטאיז.קפאבריקאנטדעראז,*ייגונג

גע•ניששדאםזיךזיהאטװידערזייטצווישעןדערםין,מאן
עט•מיטי1ור>אגעהאטך$דט$ה.ק■ה׳װייל,ציגלויבעןקענט
קינדערלעך.ליכע

געענ•זיךהאטעםביז,דערװארטים1קזיךהאטי1םריד
קיקענדיגנישטאין.םאבריקאנטבייםאװענדברויטדאםדיגט
קומעןזאלױאז,אנגעזאגטאיהרהאטרבדערװאם,יף1דער

גע-אוןאװעקאהיןגלײךזיאיזנאכטם-צו-שבתערשטאיהםצו
רעדעןל$זרבדעראז,על׳ן1פזאלזיאז,רבי׳ציןדיבעטען

ער•בקשהאיהרהאטחײםאליהור׳.מינוטעטליכעאיהרמים
אחרבדערװאושטובאיןארייןאיזױדענעידר$נװי.פילט

שטארקיבען1אנגעה,דר׳ערדיף1אאנידערגעפאלעןזיאיז•געזעםען
זיהאטרבדערװעמעןבײדעראז,דערצעהלטאוןװײנען

מאן,איהרװיאנדערערקייןנישטאיז,שבתעםען;געהייםען
18מיטאיהרםוןאװעקאיזװעלכער,סןוטערקינדםאיהראון

נישטמעןװייםטאיצטביזאון.םשטעדטעלםוןצוריקהר$י
ןןהינגעקומען.איזערװאו

דער•איזם$דאז,זיכערי1אזאיהרזענטװאנעןםון-
םערטרויערט.אביםעלאוןערנםמגאנץרבדערםרעגס?זעלבער

איהםדערקעןאיך,י1פרדיװײנט,איהםדערקעןאיך-
זײןלויט,יםזעהען1אדעםיט1לאיהםדערקעןאיך,ל1קדעםימ1ל

ער.איזדאםאז,שװערעןװעלאיך,רבי,װארטאייןמיט,גאנג
שרײען.אייןאיןױדענעדיהאלט,העלםט,רבי,מירהעלםט

י1פרדיבערוהיגעןגענומעןהאבעןרבםוןבית-בנידי
פריהער•װי,ערנםמערנאךאןזיךרופטרבדעראון

ארבייט,פאנטאזיעדיין,קינדמײן,געוויסזיךדוכטדיר-
זיךמ׳מוז,זיךאיןזיכערי1אזזײןאמאלמיטנישטטןןרמענשא

אזאמיטרעדעןערשםדערנןזךאוןאיבערצייגעןריכטיגערשט
מיטאג,עםעןשבתמארגעןאהיןגעהעןװעטאיהר.זיבערקײט

בע•.שבתגאנץעסעןגעבעןצוצוגעזןזגטאײךהזזטיודדער
זאלטןאיהר,מתראאייךביןאיךאבער,אהיןגעהט,אײךרוהיגט

רוהיגוגאנץנאר,מירבײװי,י1אזנישטפערהאלטעןדארטזיך
נןןר,שבתמייןשטערעןניששמיראיהרזאלטשםעטעראון

הבדלה.נןזךערשטמירצוקומעןזאלטאיהר

14
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צדאו־ףאיזא,ין,עצדקײןגעהאטנישטד,אסי1פרדי

ק,פאבריקאנטצוםאװצקװידערמארגענס

שטיבאיזאריילי1פרדיאיזקלאיפען-הארץאשטארקעןמיט

נײגעריגקײט״קײןגעװעןנישטין1שאיזדאס.פאבריקאנטפין

ידעבײ.נאכפארשעןאדערזיךאיבערצײגעןפוןװילעןקיין

?זײןװפטװאם,דעםפוןפראגעאגעװעןאיצטעסאױפרוי

װי?פלאנטערשרצקליבערדעריפװיקלען1אזיךװמטי1אזװי

װערען?ערלעדיגמעניןגאנצערדערװעטאזוי

אינגץנ•װאלטאיךאז,געװעןבעסערין1שװאלטעס-

מײןים1גרװי,דצרװאיסטזיךאיןגעקומעןנישטלאדזקייןצנין

װעטװאם,רביציןדערםארגעװײנטי1פרדיד,אט,איזאימגליק

זײןיאיצט
ענדערינגדיבעמערקטמעןהאט.קה׳פיןשטובדעראין

ורעגען-נאביבען1אגגעהױךמ׳האטאוןי1פרארימערדערביי

דיהאט,אבערענטרערעןצוױגשטלזט,דערפיןת1םבדיווענען

גצ־האטעםאוןגעהלשטשװער.קה׳פיןשטובדעראיןי1פר
אויגליק־יד,אפגעמינטערטזימ׳הדטביזמינוטעטליכעיערט1ד

נאכ־.קה׳בײװיזיטשפת׳דיגעןדעםבעתזיךהאטי1פרליכע

גע־זובעראיזזי,מאןאיהראיז.קה׳אז,איבערצייגטמעהר

זי,רבדעםגעגעבעןהאטזיװזוסצוזאגדעםמרײבליבען

איהראיןװאם,ארויםװײזעןװעגיגערװאםבעמיהמזיךהאט

װעטמיטאג-שבתדאםביזדערװארטזיךים1קאוןזיךטיטהארץ

שטוב,דערפון-־םקומען1ארקענמןזאלזיכדי,ענדיגעןזיך

פײןיםיל1אזאוןגעעפענטװאונדעןיפיל1אזאיהרהאטװעלכע
פערשאפט.

מ׳האטנאר,רבפוןינונג1װאדעראיןאװעקגלײךאיזזי

הבדלה.נאךביזצוגעלאזעןנישטזי
י1סרדיארײנגערופעןהײם־הו-גל-זר׳האטהבדלהנאך

אז,ערקלעהרמהאטי1פרדי,זיךם׳הערטװאס,געפרעגטאין

בע־־יבץכ•בעכטיגעאיהדעאז,איבערצײגטמעהדנאךזיךהאטזי

הײלינען,זזלעםביישװערעןאיצטקעןזי.ריכטיגעזענעןטונגען

מץן.פערלוירען־געגױנגענערא־הראיזםאבריקאנטדעראז
שװעראם׳איזאז,רבדערגעזאגטהאט,ײייםמאיהר-

שרעקליכעאזאאיןאיזעםװעמעןזײןצושד1חפערברעכען

איהראײקינדערמיטי1פרא.לה׳דאךהאטנאךדערצו,זאך

אאיןערײנפיהרעןבעשולדיגונגלשצר;פ,,אצוליבאיהםקענט

15
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אײךדערמאהנט,טוטאיתרױאם,אײךבעדענקט.אימגליקשװער
שריט.אײערפוןלגען:;פדיװעגען

יסרעדצן,1ארנישטװארטקייןקען,צומישטווערטי1פרדי
ערנםטעדיאיןאיבצרצײגונגאײגענעראיהרצװישצןקעמפטזי

אוןבצר§זיךדעצידירטזי,רבפוןװערטערדיגצ'רא1מאון
גט־*ז

ער.איזדאםאז,ערקלעהראיך,רבי-
נער■געשפרײזט,יפגצהויבען1אהאםטיגזיךהאטרבדער

דעם,געריבע,שטובדעראיבערצוריקאוןהיןװעאיש
לאגע.שװערערז־ערזעהרפוןיםװעג1אנ׳אצוגעפונעןכדישטערן

רבדערזיךװענדעט,צימעראנדערעןאיןארײןגעהט-
צוםארייןגעהט:ערזאגטשמשדעםצואון,י1פרדצרצו

קומעןומידתיכףזאלעראז,איהםזאגטאון.ק־קאנט-פאבר
י.1פרזײןמיטצוזאמעןאהער

בעײיטעןזאלדאסװאםנישטװײסט.קפאבריקאנטדער
רב.צוםצולװפעןבײדעזײקומעןלעבעדיגנישטאוןיט1טנישט

עניןגעזעלשאפטליבעןאאיןאװעקדערװײלאיזרבדער
 בײנאכט10ארום.-־מט1פערזביםעלאזיךהאטאוןגאםאין

ק.י1פרדיהײםט,בלאסערא,מידערארבדערארײןקומט
שטרענ•זעהראמיטזאגטאוןצימערבעזונדעראאיןארײנגעהען

ק.ה׳צוטאןגען
ין1שהאטאיהרװעלכען,גאםטאגעקומצןאיזאײךצו-

גאסטדער.זצהצןגעװאלטנישטאםשראוןגעזעהעןנישטלאנג
ב1קרנאהענטעןאזעהראייערפוןגרוםאגעברענגטאייךהיןט

טאכטער.עלטםטעראײערםון-
שטעהט,יםרעדען1ארנישטװארטקײןקען.קםאבריקאנט

װעגעןםערשטעהעןצואןין1שיבט1הער.קאלךדערװיבלאס
גארנישמ.ענטפערטאוןזיךהאנדעלטעםװאס

הןןםער,הארצעןים׳ן1אגעװארעןלײכטעראיזרבדעם
געהאט.נישטת1טעקייןהאטעראז,נעזעהען
געםרעגט.רבדערהאט?זײןאיצטװעטוהאם-

ק.ה׳גצענטפערםהאט,רשותאײעראיןביןאיך
ה׳אוןיען1פרבײדעאוןלאנגנישמיערט1געדהאטעס

געװעןיך1אאױיודעןמניןא.רבפאר׳ןגעשטאנעןזענען.ק
ק.ה׳אוןט׳ן:צװייגעװארעןםגעשריבען^אזענעןעם.דערבײ

יםגעשרי•1אהאט.קה׳.יען1פרביידעזיינעדערלאנגטזייט$ה

16



*:אװעקגעמעטאוןגעלדםומעגרעסערעאיף1אטשעקאבען
דעמ■גאךאװעקגעפאהרעןאיזװעלכע,י1םרערשטערזײןבען

זי,רבפוןאנ׳אנזאגמיטשטעדטעלאיהראיןןיװענדזעלבען
האסזיאחוץ״װאם,געשיכמעגאנצעדידערצעהלעןנישטזאל

געװארען״אגעשטעלטאיזיף1דערבאלד,מאןאיהרפוןגטא
י.1פרצװייטעױיןגעװעןמקדשהאט.קה־אוןחופה

•"י״ **

אנ־האט.םשטעדטעלפוןי1פרדים$װ,פרטימדייט1ל
חייםאליהור׳האט,מאןירענעם1פערלאיהרװעגעןגעגעבען

איןעמיגרירטהאבעןװעלכע,ידאלעפוןארויםגעזוכטמײזעל
און.קפאבריקאנטדעם,לאדזקײןיאהרעןלאנגעפוןפערלויף

װערטגעשיכטעדאזיגעדי.געװעןעה1טגישטזיךחאטער
בײםאנװעזענדגעװעןזענעןװעלכע,מענשעןדורךדערצעהלט

חופה.דערבייאוןגט

5.

ײד.צודבדעםצונעהמעזװילביאליכטאמ
נעהנטערחאבעןװאם,דיאלעפארזאךאבצקאנטעם׳איז

בצע,נא1שאזעראיזגעװעןא,מײזעלחײםאליהור׳הרבגעקענט
קײנ■איזשטובאיןאיהםבייאון,געלדגעהאטפײנדהאטער

שטובאין,להיפוך.גרןזשעןאיבעריגערקײןגעװעןנישטמאל
אװעק־האטחײםאליהור׳.געקװעלטשטיגנדיגזיךמעןהאט

דעםאיגםטיטוציעםפילאנטראפישעאוןלײטארימעגעגעבען
נישט.אדער,יף1דערהאטערצויםרעכנונג1אאהןגרןנשדןלעצכען

האטעראוןגעסטײעטנישטגעלדקײןקיינמאלאיהםהאטעם
בע־גצמוזטהאבעןגביריםדיװעלכע,ת1חובגעמאכטדעריבער

אונצופרי■זײעריםגעדריקט1אהאבעןגביריםדיװען.צאהלען
געװעןאיזעסװי,שטרענגזײרבדערהאט,דערמיטדענהײט

גע־לײטןןרימעדיהאבעןאיהםאז,געזאגט,ינהײט1געװאזײן
פוןקעשענעסדיאיבערקאםירערװערעןצופולמאכטדיגעבען

איזעראז,צוגעגעבעןנאךרבדערהאטדצרצו.נגידיםדי
נעהמעןגעקענטנאךהאטער,קאסירערתדיגער1רחמנאנאך

מעהר.םךא
געפירטחײםאליהור׳האט,אנגעװיזעןין1שהאבצןמירװי

דערהאטרט.דן.דערעטשיןשטעדטעלאיןת1רבניונגערמאןאלם
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ז
םומע$יף1אזאכען-צדקהפערשידענעיף1את1ב1חגעמןןכטרב
ים-1א,פרחשאנישםעדטעלדואסגעקדמעןאיז. רובעל3ססנ<פון

זיך•צורבדעםגענומעןאוןת1ב1ח רובעל3000דיגעצאהלט
ברייטערדערמיטןזפגעשטעלטנישטדאיך1אזיךהאטרבדער

צוזיךהאבעןװעלכע,לײדענדע-יט1נאלעהעלפעןצוהאנד
געמאכטרבדערהאטפרוזשאניאין•הילףנאךגעװענדעטאיהם

לאמ•שטאדמדיגעקומעןװידעראיז. רובעל6000יף1את1ב1ח
מיי■חײםאליהור׳און,רובעליזענד1 ט6דיאװםגעצאהלט,זשע
גע-װײטערחײםאליהור׳האטדאיך1א.זיךצוגענומעןזעל

גע-פארגביריםדיגעשטעלט,ארבײט-הילםיםע1גרזײןםיהרם
װאם,גרעםערגעװעןאיזשטאדטדיװאסאוןפאקטעןשעהענע

געלדמעהרװאם,געװעזעןזענעןהילףיף1את1צא1הגרעםערע
םער׳חײב׳ט.זיךערהאטמעהרװאס,געדארםטחײםאליהור׳האם

חייםאליהור׳יםגעװעהלט1אהאטלאדזשטאדטדיווען
לאמ•איןגעװעןשולדיגרבאיזדער,לאדזםוןרבאלםמייזעל

יסגעצאהלט1אחןת1בתשואחאטלאדז.רובעליזענד1 ט11זשע
בע■ין1שדעמאלטדעםבעקומעןצופדי,רובעליזענד1 ט11די

לאדז.איןרבאפארחײםאליהור׳,יודיםען1גררימטען

אוןגרעסערנןזךגעװעןפעלד-ארבייטםדאםאיזלןןדזאין
איזארבײטגעזעלשאפטליכעאוןפילאנטראפישעיד.ברײטער

אפגעװאוינטגעװעןזענעןגביריםדי.פערנאכלעסיגטזעהרגעװען
״בע•דערגעװארעןבאלדאיזחײםאליהור׳.געלדגעבעןפון

אינסטי-אײןפען$שיבען1ןזנגעהאוןקאסירער״םולמעכטיגטער
ערהןןטדעםחוץא,זייאײנגעזןרדענט,אנדערערדערגאךטוציע

געקומעןזענעןװןזס,דיאלעגעהאלםעןהאנדברײטעראמיט
אליהור׳האטי1אז.הןזרץביטעראוןשװעראמיטאיהםצו

אנגעזע•דעמןזלםדיגעןדעםמיטארבייטגרויםעאגעהאטחיים
דע■איזקאנשטאט).קאנשטאטהערמאןבירגעראוןגבירהענעם

בילדוננםדעראיבעררעגירונגדערפוןממונהדערגעװעןמןזלם
זקנים,שב1מאיען1יסב1אװעגען(קינדעריודישעפארארבײט

רבדער.גאס-פאמארסקאיף1אם1הי-עדנאךזיךגעפינטװאם
איןהבלל-בת1לט^ארבײטדיגע'ת1תלהב.דזײןבײװידערהאט

גע-אוןן1חשבאיןפערגעםעןלאדזא־ןיאהרעןעי־שטעזיינע
לאדזערדי.רובעליזענד1 ט20פוןםומעאיף1את1ב1חמאכט

ף•1סת1נ1חישבדאזיגעדיהאבעןװעלכע,גביריםאנגעזעהעגע



שטילערדזייטאנגעהויבעןהאבען,בעצאחלעןגעדארםטםרף-בל
•^ביאליםטידדערװארםטזיךהאטדעםװעגען.מורמלעןצו

גע׳איןהאטאוןרבאגעדאפטגראדהאטװעלכע,קהלהקער
מיט׳ןאונטערצוהאנדלעןכדי,שלוחיםעטליכעאהערגעשיקטהײם

 טויזענד20דיאפצאהלעןזאלקהלהביאליםטאקערדיאז,רב
איןרבנויתדאסאיבערנעמעןזאלחייםאליהור׳אוןבורעל

ביאליםטאק.
פערהעלטנישמעםיגגעװעזעןנאךיך1אדעמאלטאיזלאדז

דיװעגעןדערװאוםטבאלדזיךמ׳האטאוןשטעדטעלקלײןא
קומעןזײערפוןצװעקדעםװעגעןאוןביאליםטאקפוןשלוחים

הנאהקײןנישטם׳האטװעלכצ,גביריםלאדזערדי.לאדזקײן
טאשען,זייערעעפענעןצוזײצװינגטרבדערװאם,דאםגעטון

אװעקלאזעןגעװאלטנישטרבדעםפן1אבשוםאבערהאבען
זיךצורופעןגעלאזטהאטפאזנאנםקיקלמןישראלר׳.לאדזפון
איןאז,אמת*:געזזזגטזײהאטאוןשלוחיםביאליםטאקערדי

פקעלטצראוןגרעםעראפשרביאליםטאקעראיהרזײטיחום
רעדען.נישטאונזמיטאיהרזאלטגעלדצניןװעגעןאבער,אונז

אײנ•זיךגרײטמירזענעןרובצלטויזענדצוואנציגנארנישט
װעלעןמירנאר,ביאליםטאקקײןלןוזעןרבדעםאוןצושפארען
װעטמײזעלחײםאליהור׳אוןרובעליזענד1 ט40נאךצוצאהלען

אונז׳.בײבלײבען
איןפאזנאנםקיקלמןישראלהאטנאךטאגדעמזעלבען

חו־אלעלט.ימגעצאד1אגביריטעטליכענאךמיטםערשטענדיגונג
אדועקגעפאהרעןזענעןשלוחיםביאליםטןןקערדיאוןרבפוןת1ב

גארנישט.מיט
או,רבדעםגעשםערטנישטהאטעפיזאדדאזיגערדער

״אויכברענ•אוןשטײגערזייןיף1אפיהרעןזיךװיימערל$זער
דעמאלםזענעןװעלכע,לאדזערדיםץקאםעםדיפוןגען״

צדקה•פערשיז־ענעיף1אגעלדמעהרװאם,געװארעןרייךשנעל
האגד,אוןהארץברײטאגעהאטהאטרבדערװײטװי.צװעקען

קענעןשטזזרקאוןגעװצןגרװםאיזגעפיהל-ת1רחמנדאםװײטװי
װאונדײרעןנישטזיךמ׳װצטאון,פאקטעןםאלגענדעבעװײזען

זיךהאטעראוןגעלדםילי1אזגעדארפטהאטרבדערװאס
ב׳ן.^םער׳זזגעמוזט

און,ם1יבנלמעשיםגעװעןזענעןפאקטעןדאזיגעדי
 אליהו,ראיזמעהראלץ,לפען^גצההאטרבדצרמעהרש^װ
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מיר.רעטונגאץהילףפארהאםנוננאײנציגעדיגעװארעןחייס
צאהל.גרװםעזעהראפוןפאקטעןעטליכעאנװייזעןנארװעלען

דעם,איהםגעפאלען,יודארבצוםגעקומעןאיזאמאל
מײ׳אגעהאטהאטער:געקלאגמאוןגעװײנטפים״דיצורב

שדוכים,קײןצוקײןמזלגעהאטנישט,יאהרעןדיאיןין1שדעל
גע•געהאטין1שערהאטדאםמאל.אפגעגאנגען שידוכים2ין1ש

אפגעשמועםטאוןגעשריבעןתנאים.יונגערמאןלייטישעןאפונען
נאר,בחוראנ׳ארענטליכערגעװעןאיזאלייןחתןדער.זמן׳חתונה

צוצולאזעןגעװאלטנישטפן1אבשוםהאבעןעלטערעןזיינע
חוץאםילוק׳ןנישטװעטםאטערכלה׳םדעריב1א,חתונהדער

געהאטין1שזיךהאבעןעס. רובעל300נאךנדןצוגעזאגטען
גןזר־האטעםנאר,מענשעןזײטיגעעניןדעםאיןאריינגצמישט

ים■1אגעװאלטהאטזייטחתךםפוןמחותןדצר,געהאלפעןנישט
געהייםעןאוןפאטערפלה׳סדערפוןפערלעגענהייטדינוצען

בעצאהלען.סומעדערמאנטעדיזיך
דער■אוןרבפאר׳ןגעשטאגעןי1ז$איזװעלכער,ױדדער

אבער,מצנשפערמעגליכעןאפארשםאגעחאטהאטצעהלט
בעס־זײןבייאוןגעדריקטזעד״רגעװעןעראיזאמת׳ןדעראין
חתן׳םצד־פוןפערלאננדעםנןזכקומעןגצקענטנישט.ווילעןטען

טיף,.מעשדגאנצעדיאויםגעהערטהאטחייםאליהוד׳
איךאז,העלפעןאייךאיךקעןװאם-:געזאגטאוןאפגעזיפצט

אנ׳ארימאןביןאליין
עפיס,שאנקדערצוצוגעגאנגעןעראיזװערטערדימיט

איבערגעגע•,פאפיראיןאיינגעװיקעלט,דארטפוןארײםגענומען
ם.1ולשללחייםגעהןאיהםגעהייםעןאוןיודדעם*ען

פינאבעקומעןהזןטעראז,מײנענדיגאװעקאיזױדדער
דערמיטצוםרידעןנישטזעהרגעװעןדעריבעראיזאון,פעריל

רב.פיןהילף
פאסירעלדאםאױפגעסאקטױדדצרהאטאהײמקימענדיג

דערזעהע׳״רט.דערהאמ,איבערראשונגגרעםטערזייןצואון
 ׳רובעל־שײגען.100דרײ

געפיהלטטאגדעמזעלבעןהאבעןרבפוןשטוב׳מענשעןדי
ער■איז,אפגענדמעןהאטערוועלכע,רבפוןגעהאלטדאסאז

געווארען.פערשװאונדצןװאוגיץ
גע■צופעליגהאטרבדערװען,דאמאלפגעוועןאיזדאס

געלד.האט



איןהאםרבדערװעןדעמאלם״געװעיאבעראתװאס
?געלדקייןגעהאטנישטשטוב

געשיכטע:אזאגעטראפעןאמאלזיךהאט
און,געװײןים1גראמיטתדענעאצוגעהןגעקומעןם׳איז

רבדעריב1א,נעהמעןלעבעןדאםזיךװעטזיאז,געיאמער
יא•דיאיןאמײדעלגעהאטהאטזי.העלפעןנישטאיהרװעט
חתונהדי.חתונה-זמןאפגעשמועםט,חתןאבעקומעןים1ק,רען

צײטדעראיןאיהראיז,װאךאנדערעדיפארקומעןין1שדארף
זיאוןמאןדערגעשטארבעןדערװײלחתינהאוןתנאיםצװישען

ת.1אצ1חתונה״האוןיסשטײער1איף1אגראשעןקייןנישטהאט
-געבעןעצהקײןגעקאנטנישטזיךהאטחײםאליהור׳

מיםיםלאזען1אריודענעדי.גראשעןצובראכענערקייןנישטא
צװיי■איןאריינגעגאנגעןעראיז,נישטדאךערװעטגארנישמ

פארעטליכעהענדציטערדיגעדימיטארײנגעשלעפט,צימערטען
אוןי1פרדעראיבערגעגעבעןזײהאט,שבת־לײכטערזילבערנע
געזאגט:
װאםנעהמט,לאמבארדאיןגעהט,לײכטערדינעהם-

חתונהמאכט.מירברענגטצעטעלדעם,זײיף1אגעבעימ׳װעט
מזלי״מיטזייןאייךזאלאון

געװאלטנישטהאט,געװארעןמם1ונשתנבהלאױפרוידי
געװאוםטנישטאון,נדבחיםטערלישע1אדאזיגעדיצונעהמען

ליי•דיזאלזיאז,ילען1בעפאבערהאטרבדער.טוןצוװאם
אװעקגעהן.אוןנעהמעןשנעלערװאסכטער

צוגריי•געדארפטהאטרביציןדיװען,נאכמיטאגפרײטאג
ױך,פערשטעהט,זייזיהאט,צינדען-ליכטציםלייכטערדיטען
צײטלענגערעאגעזוכטזײמ׳האט.געפונעןנישטערגיץאין

אומזיסט.אבער
רבדעםפרעגעןצואיינגעפאלעןנישטאבעדאיזקײנעם

רביצןדיאוןשפעטגעװארעןשויןם׳איז.לײכטערדיוועגען
אז,בשורהיעריגע1טרדיאגעזאגטאיהםאוןרבצוםארײןאיז

לײכטער.דיצוגע׳גנבעטהאטאימיצער
רביצין:דערגעענטפערטהאטרבדער

מקייםזענעןלײכטעראונזערע,זאנעןי1אזקענסטוװי-
אדערלעבעדיגעיעדע.הרנםת־כלהפוןמצוהיםע1גראהײנט
יםע1גראערפילעןצוזכיהדיאמאלהאטזאךלעבעדיגענישט

ומצוה
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געענטםערט,נישטהאטרביציןדיאז,זיךם׳םערשטעהט
8מיטאבער,זיךם׳האגדעלטװאםודעגעןםערשטאנעןהאםיז

געזאגט:זיהאטל1קװיינעדיגען
זליכט״בענטשעןהײנטאיךװעלװאסאיןןגבער

פערהאןזנישטשטדבאיןיך1אאיזקארטאםעלאון,נד-
אוןקארטאפעלאיןליכטדיארייגשטעלעןנישטדעןמעןקען

מ׳דארף,שפעטם׳איז,ף1אם,נומןןכעןז-אברכהזײאיבער
מילא,-רביציןדערגעענטפערטרבדערט$ה-ליכט־צינדען

םאר,אבער,ליכטיגי1ןזזנישט,שעהןי1אזנישטזייןװעטעם
לײכטען•גן־עדןאיןלײכטערדיאינזװעלעןדאם

איןליכטגעצינדעןאיןגענומעןפערליבהןזטרביציןדי
קארטןגפעל,יםגעשײלטע1א

עט״רבצוםגעקומעןשטענדיגזענעןנאכטם-צופרײטאג
גע•אוןזאכען-רה1תגעשמועםט,געלערנטמענשעןמניניםליכע

ת.1זמירזונגען
פרײטאגדאױגעןדעםאיןהןזבעןמירװי,זיגגעןאזא-

האבעןלײכטערקארטאפלענעביי,רבבײםגעזונגעןנאכטם-צו
נישטאוןדעמאלםביזנישט,געהערטגישט,קײנמאלנאךמיר

דערמאהנ•דעםןזנװעזענדעדיםוןאײנערדערצעהלט-נאכדעם
רב.בײםפרײטאגטען

♦7
שער?גזלנדעראוןםוהר׳טעםדאװינצערדי

דראשסאזש.
נישמװענדעןזיךמעןפלעגטמייזעלחײםאליהור׳צו

יך1אגאר,צדקה־עניגיםאיןאדער,הילףמאטעריעלענאךנאר
געטראפען.אײנעםהאטװאם,אומגליקיעדעןאיןת1עצװעגען

נאמעןדערװאו,אומעטוםפוןנאר,לאדזפוןנארנישטאון
רבאדזער;לדער.בעקאנטגעװעןאיזמײזעלחײםאליהור׳םון

האטדעםמיטאבער,עצהריכטיגעדיגעפונעןיעדעןפארהאט
א־אוןאונטערגענימעןאלײןהאטער.בעגנוגענטנישטזיךער

דעםהעלפעןגעקענטהאטװאס,אלץף1םביז׳ןדורכגעפיהרט
געװענדעט•איהטצוזיךהאטװעלכער,מענש

געקומעןזומער־נאכטרעגענדיגעראאיןאיזלאדזקײן
מאנופאקטור•אײנקויםעןדאק§ר§הסוןםוחר׳טעאבאהןמיט׳ן



/?ריבעהינדערטאכטזיךבײגעהאטהאטםייחי׳םעדי.סחורװנ
איזי1פרדיװיאזוי/םערמעגעןגאנץאיהרגעװעןאיזװאס

דראזשקעאגעדינגעןזיהאט,לאדזאיןגעװעןמאלערשטעם$ד
יצחק״זאקם.ב.-ידםוןהאטעלאיןאװעקפיהרעןגעהײםעןזיךאין

זעהראוןאנ׳אנגעזעהענערגעװעןאיזזאקסיצחקיעקב
קומעגדיגפלעגעןםיחריםױדישעאלעאוןױדארענםליכער

זאקםץ,פוןהדםעלאיןגעװעהנליךאיינשטעהןלאדזקײן

גאנצעןדעםאיןהאטדראזשקצדערפוןםיהרערדער
דאםאז,בעםערקטפרויאנגעקומענצרדערפוןזיךסערהאלטען

בעת׳ןהאטפרוידיװען,בפרט,םוחר׳טעםראװינצעראאיז
דיװעגען,לאדזװצנעןשמועםאאיהםמיטפערפיהרטםאהרען
זיאז,דערצעהלטאוןמסחריםגעשעפטצן,פאבריקעןלאדזער

ארוםטעגצװײאיןרעכענטאוןםחורהאייגקויםעןגעקומעןאיז
כאראדאק.קײןצוריקצופאהרען

פארדיפוןריחדעםדערםיהלטהאטדראזשקארזשדער
האטאוןגעהאטזיךבייהאטפרוידיװאס,רובעלהמדערט
אװעקפיהרעןפרוידיערזאלצי,הרעיצרמיטץגעקעמםט

...אדער,פערלאנגטהןוטזיװאוהין,בשלום

ןנפ■פרוידיאנשטאטאוןגעװצןגוברהאםהרע-יצרדער
פער•זיערהאט,זאקםיצחקיעקבפוןהאטעלאיןצוםיהרען

ןמענט̂מגעװיםעןאאק.געםלעך-הינטערבאלוטערדיאץםיהרט
דערצוצוגעגאנגען,קאזלעםדיםוןאראפפוהרמאןדעראיז

:געזאגטאוןםרוי
איךװעל,גוטעןמיטגעלדדייןאפגעבעןמירװעסטו-

אויךגעלדדעםחוץאװעסטונישטאלא,לעבעןזען$לדיך
לעבען.מיטץבעצאהלעןנאך

אנגעהויבען,איבערגעשראקעןשטארקזיךהאטפרוידי
איהרם,איננאנצעןנישטאיזגעלדדאסאז,ווײנעןאוןבעטען

א־הראויףהאבעןרחמנותזאלער,געבארגטזיךזיהאטטיילא
האטעם.מאכעןאומגליקליךנישטזיאוןקינדעראיהרעאון

גע•איזװעלכער,דראזשקאזשדער,געהאלםעןגארנישטןובער
געפןודערטענערגישערשויןהאט,װערעןצורײךנאהענטװען
אפצו•עצהאנדערעקייןגצהאטנישטהאטפרוידי,געלדדאם

געםאדצרטעדאסאװעקצוגעבעןװילעבעןם$דזיךראטעװען
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איןשטעהעןגעלאזטי1פרידהאטדאראזשקארזשדער.געלד
דעריף1אאמעקגיןאוןרעגעןשלאקסאאונטערגאסמיםען

זשקע.$דר
דערשלעפטהארץ־קלעמענישיס1גרמיטזיךהאטי1םרדי

נישמאוןהאטעלגעװינשטעןצוםדערפרעגט,ארייןשטאדטאק
װעל•,י1פרדעראיזפלזצלינג.געבעןצועצהקײןזיךגעוואוםט

הדבפזןשטעדטעל-געבורטספון,הזאראדאקפוןגעװעןאיזכע
װעגעןװעגדעןזיךזאלזיאז,געדאנקאאײנגעפאלען,מײזעל

אינדערפריהביזדערװארטזיךקוים.חײםאליהור׳צואנ׳עצה
י1גענדערצעהלטאיהם,רבצוםאװעקי1פראומגליקליכעדיאיז
געבע•אוןפאסירטהאטאיהרמיטװאס,געשיכרעשרעקליכעדי

יםגעהעדט,1איפמערקזאם1אי1פרדיהאטדבדעד.אנ׳עצהטען
דעםרוןקלײדונגאוןאויםזעהןדעםװעגעןנאכגעםרעגטי1גענ

טעגעטליכעבלײבעןזאליז,י1פרדערגעהייםעןאוןפוהרמאן
לאדז.אין

צוםאװעקמײזעלחייםאליהור׳איזטאגדעמזעלבען
אי•ףי1אהײסעןזואלעראז,געבעטעןאיהס,מײםטער-ליצײ^פ

דימיטדרןוזשקעסדיפון״םמאםר״אדורכפיהרעןאבערמארגען
פיהרער.-דרןוזשקע
האט-״םמןטר״אזא,ראבין,איהרדארםטװןזסוצ-

געפרעגט.פערװאונדערטמײםטער-פאליצײדער
גע•האט-,גע1נשטארקעניןדערמיראיזדאסמאל-

איךװעל״סמאטר״דעםאדורכפיהרעןנאכץ.רבדערענטפערט
דערצעהלען.אלץ

פוןװאונשדעםנאכגעקומעןאיזמײםטער-פייליצײדער
גערו•רעװירען-פאליצייאלעהאבעןאיבערמארגעןיף1אאוןרב

״סמאטר״.איף1אדאראזשקעםדיפען
דראזש-אלעגעקומעןזענעןצײטבעשטימטערדעראין

פלוצליגג.רייהלאנגעאאיןאויםגעשטעלטזיימ׳האט.קאזשעם
אדורכגע-איזער.חײםאליהור׳בעװױעןגאםיפ׳ן1אזיךהאט

צוגע•,דראזשקעםיםגעשטעלטע1אדיפוןרײהדידורךגאנגען
איןרײנגעקוקמ?איהם,דאראזשקאזשיודישעןימדעןצוגאנגען

העי־יזעםװאםיםגעפרעגט1א,זײטעןאלעסוןבעקוקט,יגען1אדי
קנעפעל,אפעהלםעםאז,געמאכטיפמערקזאם1א,איהםבייזיך

דןוראזשקאזשזזנדי.קלייניגקייטעןאנדערעאוןאיענץ,דאסא
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אײףװער,זיךבעקלאגט,דרײםטערביםעלאגעװארעןזפנען
קינדער.אדערי1פראפוןקראנקהײטאיף1אװער,ארימקייט

דרײ־אצװייטעןדעם,ריבעלאאײנעםגעגעבעןהאטרבדער
אין,צװײטערדערצישירהאײןפיןגעגןןנגעןאיזאיןעריל

ם$װװעגען,פערטײטשעןגעקאגטגישטנאךזיךהאטקײנער
י1אזשפאצירעגדיג.געװארעןאראנזשירטאיזזאךגאנצעדי

פיןאײנעםיעדעןמיטרעדענדיגאוןדאראזשקעםדיצװישען
איןאיינעםבײאפגעשטעלטחייםאליהור׳דערזיךהאם,זיי

איהםמיטלענגער,אנדערעדיװיבעטראכטשטארקעראיהם
אנגערי•זיךפלוצלינגאיןעניניםפערשידענעװעגעןגעשמיעםט

איהם:צופען
?כט^בײנמאנטאגגעװעןביסטוװאי-

נישטמינוטערשטערדעראיןזיךהאטדאראזשקאזשדער
אנגעהײבעןהאטער,זיךהאבדעלטדאװןןםװעגעןגעכאפט

ענטפערן.צוװאם,געװאוםטנישט,שטאמלען
זיךציזשקאזש^דארדעםגעלאזטנישטהאטרבדער

:ענערגישגעפרעגמנןזבאמאלאיןקומען
הןיםטיװאםאיןבײנאכטמאנמןןגגעװעןביםטיװאי

?י1פראנ׳אינבעהאלפענערפיןגעװאלט
פער•אאיזעראז,געװאוםטין1שהאטדאראזשקאזשדער

האטער,האנדדערבײגעבאפטאיהםמ׳האטאז,לײרענער
בעטען:איןטאמלען,פיסדיצופאלעןאנגעהײבען

גע•נישטהאבאיך,ציגערעדטמיךהאטשטןדער,רבי-
איךהאבגעשעהעגישדערנאך,קליפהדיבײשטעהעןקענט

נישטאיזגעװייןאיהר,י1פרדיאײםזיכעןגעװאלטןזלײןין1ש
האטפניםדערשױאקעןאיהר,אײערעןמײנעפיןארייםגעגאנגען

רא1מאבערהאבאיךאבער,הארצעןמייןאיןאיינגעקריצטזיך
װע•םערפײלטװעלאיךז^,ארעםטירעןמיךמ׳װעטאז,געהאט

גע•דאראזשקאזשדערװייטערהאט,רבי.טירמעסאיןרען
סומע,גאגצעדיציריקגעבעןתיכףאײךװעלאיך-,מירמעלט

אבער,געקומעןנישטנראשעןאיינציגעןקייןדארטסיןהאבאיך
אל•האבאיך.ארעסטירעןנישטמיךלאזט,רבי,מיךראטעװעט

צי,אײךנ$זאיך,דערנעהרעןמיזאיךװאם,מאמע-טאטעטע
געשעהען.נישטמעהרװעטדאםאז

װײ•,פאםירטגארנישטװןזלטעםװיהאטחייםאליהיר׳
 פער•2נאךמיטזיךאײפגעזעצט,״במאטר״דעםםערענדיגטטער
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אהײם.איהםזיואויךאוןדבר-בעלפוןדראזשקעדעראויףין1ש
דייגען1יםגעצ1ארבעהעלטענישאפוןהאטדאראזשקארזשדער

רבדערזיךהזןזםדאן.יפגעפאקט1אנישטאפילו,םומעגאנצע
ןנפאלער:צוםאנגערופען

דוװאםארבײטאזאפארקומטדירװאםװייםטדו-
די,עןשנײד9$בעםערװפםטודןזםמאלאבער?אפגעטוןהאםט
װיסעןזײאבער,װאםעראוןיט1בריף1א װאכען2זיצעןװעםט

יפ•1אװעט,מאכעןנאכאמאלװעםטדוװואס,שטיקעליעדעםאז
װערען.געדעקט

אוןרבפוןהאנדדערצוצוגעפאלעןאיזױנגדער
געקושט.
אוןגעלדגאנץאיהרצוריקבעקומעןהאטי1םרדי

אװעקגעםאה•אוןרה1םחאײנגעקויפטלוסטיגעאוןפרעהליכעא
אומגעגענדװילנערגאנצערדעראיןדערצעהלענדיג,אהייםרען

מייזעל.חײםאליהור׳פוןאיינפאלקלוגעןדעםװעגען

8♦
מײדעלפלהאנ׳אריםדאפעוזעמחײםאליהיר׳

פזױי♦טח
ןס•*אפגעשטעלטנישטקיינמאלזיךהאטחייםאליהור׳
װע•געהזןנדעלטזיךט$ם׳הװען,ביםעןלעצטעןדעםצוגעבען

טון.צובה1טאיענעםאפילודער$.אנ׳ןזרימאןהעלםעןגען
יאהרען.יונגםטעדיפוןין1שדאס

איז,פרוזשאניאיןרבגעװעןנאךאיזחייםאליהור׳װען
פרא•דעריף1אאוו,,קגעםאהרען שמשים2מיטצוזאמעןןזמןזלער

בדי.ציכטיגעראוןארײנעראיזגעװעןזעהרחײםאליהור׳.־וינץ
זיךמיטערםלעגט,בעטגעװאנדפרעמדיף1אצושלאםעןנישט

ל■?קאאון קישענם2אײגענערייזעדעראויףמיטנעמעןשטענדיג
ןופ•זיךט$הרבדערװען,דאםמאלגעװעןיך1אאיזי1אז.דרע

אנט•איהםזענעןג״שטעטעלאיןקרעטשמעאפארגעשטעלט
געװאוםםץ1שהאבעןװעלכע,בתים-בעליעטליכעגעגאנגעןגעגען

םערדדיאויםגעשפאנטהאבעןזײ.אדורכפאהרעןװעטערןזז
ןדזןןלאוןפערשעהמעןנישטײזזאלער,געבעטעןאיהםאון
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$ז*געודשטעדטעלאיןאיזטאגדעמזעלפעןװײל,בלײפען
געװאלס,זײהאפעןדעריבעראוןלק^ר״פ^םאנ׳אריםפץחתונדי

פעשײנעןבכללזייזאלאוןמםדר״קדושיןזײןזאלרבדערןגז
שמחה.די

אראםבעטען״געלאזטנישטלאנגזיךהאטחײםאליהור׳
דערצוגעגרייטזיךאוןבאגאזשדעםפוהדדערפוןגענומען

דער,צװאמענגעקומעןגעםטאלעזיךזענעןאװענדאין.חתוגה
נישטאלץמעןהאטחופהדיאבער.געװעןשויןאויךאיזרב

צװישצןזיךמ־שושקעטװי,בעמערקטהאטרבדער.געשטעלט
צוגערוםעןערהאט,איהםסארעפצםמ׳בעהאלט,מחותניםדי

געפרעגט:אוןבעלי־בתיםאנגעזעהענעדיפוןאײנעם
?חיפהקײןנישטשטעלט-מװאסמעשר״דיאיזװאם-
רעדעןצויודדערזיךשעהמט,רביא־הרפגדשטעהט-

אז,רט?אייננע״יפזיךהאטחתןדער,אויםצוזאגעןהרפהאס׳איז
בעטגעװאנד,קײןמחיתןדעפפיןבעקימעןגישטװעטערביז

חיפה.דצרצונײטטערגצהט

דערפרעגמ?בצטגעװאנדדאסבצשטעהטוואםאין-
װײפער.רב

געגעבעןכאטשמ׳װאלט,ױדדערענטפערט,װייםאיך-
געקענטין1שאיהםמיטמעןוואלטקאלדרעאמיט קישענם2

אדורכקומען.
אהןאיןארטזײןפיןאויפגעהויבעןזיךהאטרבדער

אויסזעפאקט.שםשיםדיאיןאנמרײבצרדצםפוןװיםעןדעם
געהײכען,קאלדרעאמיט קישענם2ארויסגענומען,באגאזשזײן

שטעלעןגיכצרס$װאוןחתןדעםאװעקטראגעןעםיודדצם חופה.א

מםדוהאטרבדצר,חופהאגעשטעלטמ׳האט,פך־הוה
טאנביזגעװעןמשמחזיךהאטעולםדעראוןגעוועןקידושין

גענומצןזיךט$מ׳חאוןאויסגערוהט ביפעל5זיךהןגטרבדער
זאכעןדיאײגפאקעןבײם,רײזעװייטערדיגערדערצוגרײטען

פעקע?דאםםעהלטעםאזבעמערקטאגטרײבצרדערהאט
צואיז,דערשרןזקעןשטארקזיךהאטױגגדער•בעטגעװאנד

:גצואגטאיןרבצוםגעגאנגען
5פעקעאפעהלטעס,דןזבצ׳גנב׳עטנז-אומ׳הןט,רבי

בעטגעװאנד,
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קײ•שד1חנישטזײ,רבדערענטפערט,שייגעץ,שטיל-
וױיטער.פזיהרעןמיראוןזאכעןדיאייןפאק,נעם

װע•ז&דערװארפזיךהייםדעראיןהאטרבי׳ציןדיװען
דעםאויםגעשריעןזיהאט,בעטבעװאנדדעםפוןגנבהדערגען

היטאוןװעגאויפןאכטונגנישטגיטערװאםפאר,פורמאז
געװעןיאהרעןלאנגעאיזװעלכער,יונגדער.זאכעןדינישט
דיאיזעראז,ת1שבועאלעמיטגעשװאוירעןהאט,רבבײם

און,געלעגעןזענעןזאכעןדיװאודארטגעזעםעןנאכטגאנצע
נישטצימערדאזיגעןדעםאיןקײנעפערהאטרבדעםאויסער

בעט•דאםי1אזװי,פערשטעהןגארנישטקעןעראיןגעזעהען
דאס,וקיםיחשרייאבער.געװארעןפערשװאונדעןאידגעײאנד

געװען.נישטאיזבעטגעװאנד
אגעקומען,שטענדיגװי,רבצוםזענעןבאכטס-שבת־צו

גע■,געזוגגעןמ׳האט.מלכהמלוהצובתיםבעליצאהלגרעסערע
אויךהאטרבדער.מעשיותדערצעהלט,רה1תגעזאגמ,שמועםט

ערװאם,בחור-חתןמיט׳ן,פאםירונגדעדן?.װעגידערצעהלט
:געזןאגכאוןרייזעלעצטערזײןבײגעהאטהאט

קישעןאמיטקאלדרעאצוליב,חתןאפוןדםפראאזא
פערשי•געזעהעןין1שכ־האב.חופהדערצוגעהןװעלעןנישט
איךזעהקלײניגקײטאזאאיבערעקשןאזאנאר,עקשניםדענע
לעבען.מייןאיןמאלערשטעדאס

אויםגע•אוןײיטאאיןגעזעםעןאיזװעלכע,רביציןדי
אוןמוטמיטאנגענומעןזיךהאט,געשיכטעגאנצעדיהערט

רב.צוםגעזאגט
מעןהאטרייזעלעצמעדײןבעתאז,כאטשװײםטו-

ב$האיךם$װ,קאלדרעדערמיט קישענם2דײנעצוגע׳גנב׳עט
דײנעאוןגעגעבעןזוכטונגאבערװאלסטו,מיטגעגעבעןדיר

געקענטדאךדוװאלםטו,זאכעןדײנעגעהיטעןוואלטעןמענשען
פער■ום*דאיהםאפגעבענדיג,חתןפוןעקשנותדאםארויסקלאפען

בעמגעװאבד?לזניטע
אנגערוםען:רבדערזיךהאטדעםיף1א
איך?געטוןאנדערשהאבאיךאז,קלעהרסטדואון-

געמוזםמיךאיךהאב,ארײןװעגאיןגעאײלממיךדאךהאב
ך>אהאב,םארקומעןשנעלערװאםזאלחופהדיאז,בעמיהען

קאלדרע.אוןקישענםמיינעאװעקגעגעבעןעקשןדעםטאקי
זמענשעןמײנעצוהאםטות1טענפאראװאס
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.9
םפח״אקציעם.הײם׳שאליד׳

ןילט?לאדזקײןאנגמקומצןא־זחײםאליהיר׳װיבזןלד
ןאכען-שמאדטפערשידענעזייןמתקןגענומעןזיךערט$הרב
היגעדיםיטאנצולײזעןזיךסיליסגעקומען1אאיזדערבײאון

במים.- בעלי**

זענען,ענטװיקלעןצוצנגעהויבצןדעמאלטזיךהאםלאדז
זײעראוןפערדינטגוטזעהררדבעןס$װ,ױדעןגעװעןטאקע

ןןבערזענעןעם,טאגצוטןןגפוןגעװאקמעןאיזפערמעגען
װעלכע,זע^ארבײמםלאוןארימעװצניגערנישטגעװעןאױך

דןןם.י.§מדעםאיבערצולעבעןם.װלמיטגעהאטנישטהאבען
ידגעװעןזענעןבעמערקטהאטחײםאליהור׳װאםערשםצ
ארבײ־צואנגעהויבעןבאלדטאקיהאטער,לײט-רימע^דאזיגע

עפעס.טוןאוןטען
ןןנ•האטרביונגערדעראוןפטחםארדאסאיזגעװען

ידםארגעטוןעפיםווערטעסװאסגאכצופרעגעןזיךגעהויבען
סםח.אויףלייט-ארימעלאדזער

װעטעם.האנדדערמיטמאךאגעװעןאיזצנטפערדער
איזרבדער.װ.א.ארחים1אנעהמעןאהײםמ׳װעט,זײןין1ש

ער,צוםרידעןגעבליבעןנישטענטפערעןדאזיגעדימיטאבער
געלדמיטםערנומעןמעהראיזלאדזאז,איבערגעצײגטזיךהאט

יפצו1איבען1אנגצההאטעראוןענינים-צדקהמיטװיפערדינען
ארימעזײערעפארזארגצןזאלעןזײ,בתים-בצלידיפאדערען
ברידער.

געגאנ־,שטאדטדעראיבעריטגעגאנגען!אראלײןאיזער
פםח.יף1אגעלדצוזאמענגענימעןאוןשטובצושטובפוןגען

בפבוד׳ע,דיצװישעןגעװאדעןצוטייילטאיזגמלדדאזיגצדאם
רב.צוםגעױעגדעטזיךהאבעןװעלכע

האטער,בעגגוגעגטנישטנאךרברערדך״ט.דדעםמיט*׳י
דאם,ר1יעבולאק1אחבלײבעןזאלעראז,אײנפיהרעןגעװןןלט

יתאדכפיןפל,םארקוךאװערעןאיינגפאי־דענטזאלפסחיעדען
זאל,איינבוגעהעןװאונישטט*הװאסאיינעיעדער.'ל1ויאכ

אנ׳ימאדאײנבעטעןזיךאיןןײאשיפניםדןןסדארפעןנישטױך
בע-זאלערװאו.ארטבעשטינזטאיף1אקומצןזאלנאר,רח1א

־אלאיזמאהלצײטעוטוב׳דיגע-ם1יײיגעםערגענױעןמיםקוםען
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פיהלעןשעהעטליכעיף1אכאטש,אומגליקים1גרזײןאין,יך ב׳דיג•1ט-ם1י
גפ■,בתים■בעלידינאכגעםרעגטרנישט$גהאםרבדער

װיין,קארטאפעל,ת1מצ;גיטעןאלעםםוןקרעדיםיף1איפט1ק
בע■,זאכעןיטיגע1נאלעאיןמעהל-מצה,בארשטיף1אבוראקעם

םארבערייטצןאלץדאםזאלעןװאםמעגשעןצעהנדליגאשטימט
דזער^לדיבעצאהלעןצירעכנונגפןדיאיבערגעשיקטאין גבירים.

ברירהאנאר,געקרימטביםעלאךײהאבעןבעלי־במיםדי
אפגע■איזעס.בעצאהלעןגעמיזטהאבעןזיי,געהאטזײהאבען
 אין,36פאלידניאװפ,זאלװארשעװערדערגעװארעןדינגען

קיך.פכחבחנם׳דיגערערשטערדערציגעגרײטזיךט$מ״ה
אאיןשטאדטאיןגעװארעןמפרםיםבאלדאיזפנקדער

װמרשע■איןםדר־נאכטערשטטעידגעקימעןאיזלם1עיםער1גר
דעםאפרעכטעןלייט-ארימעידױו,זעה׳עןציכדי,זאלװער
ער.חײםאליהיר׳אהערגעקימעןיך1אאיזדאװנעןגאב׳ן.םדר
גאנצעןדעםגעהייםעןהאט,געזאגטרנישט$גקיינעםפארהאט

דעדבײאװעקגעשמעלט,צימערבעזינדעראאיןןיריינגעהןלם1ע
אוןיםלאזפן1ארנישמקײנעםזאלעןזײ,ארדנפרגריפעאטיר

צוזא■אוןטישעןגצדפקטעדימיטזאלאיןארײןאלײן
םער■ציגגעגרייטלץ*האבעןװאם,מעגשעןעטליכעמיטמען

םא■םאר,מענשפןרימע$דימיטציגעגעבען,עםעגסדיטיילט
װ..א.אטישלעךבעזינדערעגעגעבעןמיליעם

ה״ט,אװעקאיןגצגעםען&אגעהאטין1שהאבצןאלעװען
יף1אגעקומעןזענעןװאםבתים-בעלידיעדלויבטערשטרבדער
ט$הדא,ארײןזאלאיןיםצולאזען1אר,יפצן1לצווואונדער־בײז

זןזלקיינעראז,אנגעזארטאוןזזנגעש־יגעצטגוטלם1עדפםער
כדי;צײטען■מאהלדיצומעהרקומעןצודצרװעגעןנישטזיך

געװארעןאיזאןדעמאלטפון,עםערםדיפערשעהמעןצוגישט
קומעןנישטקײנצרטארארדנערדייםער1אאז,געזעץאװי

פסח־קוךדעראיןטאקעזענעןיאהרפןנדערע*דיאין,צוקוקען
זיי.אנקוגןעןאיהרצוגעמיזטהןןבעןװעלכעדיאלצגעקימען

קיינעםפארדארפעןנישטזיךװעלעןזייז*,געװאיםטהזזבען
שעהמען.צי

גע״געשאפעןלאדזאיןפסח־קיכעןדןןזיגפידזדנעןי1אז
צעהנדליגםץיף1םערלאיןיס1א-יאהראײן-ידהרידײזיי־יין



אלײןהאטאוןעלטערגעװעןין1שאיזחײםאליהור׳װען.רה$י רוןדײגידעראין,טוןאלײןאלץאוןיפען1לגעקענטגישטין1ש
דערפוןאײנארדנערשטענדיגעדיהאבען,רעװאלוציעדעד
םוןרעױגנירעןגעװאלטאוןחענדדיאראסגעלאזטיך1אקוך

קוך.־פםחדער
עםאוןשבחין1שאיזעס,מיטװאךגעװעןאיזערב־פםח

געװארען.געםוןגארנישטך$נאיז
 מענשען,2דירופעןדיךזנורבדערלאזטצונאכס׳ם-שבת

אײנ-איןגעװעץבײהילפיגשטענדיגרבדעםזענעןװעלכע
אוןגערמאןשמואל*ר:געװעןזענעןדןום,קוךידןןרדנען

געזאגט:זײצוהאטרבדערןזסענבאךהענפך
 יןגהר33פוןםערגעניגעןמײןמירװילטאיהר,װןום-
ת1אחרימיריף1אארװםווארפעןװילטאיהרצונעהמעףמיטאמאל
ם-1ייף1אנישטהאגעןװעלבע,לײטארמעדיװאם,דערםאר

זײװעלעןיאהר-הײז*,פערלאזטזיךהאבעןװאםאוןב1ט
װעלען,יאהריעדעסװיי1אזגוטעןלדאס*פוןםםחהאבען

םן1אבשוםדאסוױלאיך?הונגערעןדןזרפדןפםחהײנטיגען
יבען1גגער.$זאלאײענדהײנטיגעןדעםנאך,דערלויבעןגישט
זײןערגערגארנישטמיטזאלקוך-פםחדי,װערעןצוגעטון יאהר.יעדעםװי

דערפון,םצואװענדען^רבדעםגעפרובטבען$הױדעןדי
מ׳װעט,קורץצוין1שאיזצײטדי,אומרוהינאיזשטאטאין

געהאלםען,גארנישטבער$האטעם-אײפטועןקענעןארנישט:ג
יפט1אײבגעקם׳איז.װערעןיםגעפיהרט1אגעמוזטהאטבעםעהלדער

אוןב1ט-ב1יגעװארעןפארבערײטם׳איז,טוב-כלםוןגעװןנרען
ווארשע-איןגעקומעןחײםאליהור׳איזנעכש-םדרערשטעדי

געםט,דיזייןמשמחאוןדערלזןנגעןלםען$געהאוןל§זװער איבערגע׳חזר׳ט:אלץט$הרבדער
מירלט$געװהר$ י33פוןתענוגדעם.מעשה%געהערט

ןןבערײזזיךס$ס׳ה.בעגעהעןלט^געױעולהזא#,בערויבען אײנגעגעבען.נישט
אונטערשטי-פםחדירעקטעדיחוץאט$החײםאלי׳ר׳

ױעהגי-נישטקיכען-פסחאוןת1נדבגװןפןןרםדעראיןצונגען
װעלכע,יודעןאונבעמיטעלטעאז,דערמאריך1אנעזןןרגטגער

יס•1אפוןלעבעןלען-ײיר#נ,טתניתשוןגעניםעןנישםודילען
דערגדײכען.קאנעןזיןןםדאלען,גדץןשעןרעװעטען^ןעה
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געהערי־דערבײעל׳ם19יםגע׳1אערהאטצװעקדעם*ו
האנדלעןצופרײװערעןיבט1ערלתדעןזאלעםןןז,מאכטגער
װאלבארסקא־גאסדערפוןראיאןאיןװאכעןערב־פסחדיאין
סײאוןיודעןדיבײםײרען^געװאיזם$ד.צעגעלניאנאביז
נאךםון.טראדיציעמיןאמאכט־ארגאגעןדעמאלטיגעידבײ

בע־ידאיןיםששעלען1אױדעןפלעגעןצײטפםחביזן$פורים
ישע-1ק,בײדעלעךזײערעגאסעןיענעיף1אערטטערשטימטע

װערענ־נישט,פרײאוןפראנקהאנדלעןאוןװעגעלעךאוןלעך
פוןםשךאיןיערט1געדהאטי1אז.געשטערטקײנערפוןדיג

דצרגרײבט,חײםר׳אלי׳ר׳ט§הפן1אאזאיף1אאון,יאהרען
זאל,גאביענצמ׳םצואנקימעןנישטװילעןװעלכע,ױדעןאז

האבעןמירװי,הגם,דמיםשפיכתאוןן1בױװערעןפערשפארט
אײנארד•אוגטערשטיצונגען-ב1ם־ט1ידירבדערפלצגט,געזעהן

ליידען•נישטדערבײזאלזעלבםטװירדעקיינעמ׳סאז,י1אזנען
צוםאיז,יאהרען-ער9סדיאין,פםחג$טערשטעןדעם

צו־שרעקליךא,מארק־גײצרםפוןױדאצולװפעןגעקומעןרב
גאנצצןיפ׳ן1אגעציטערטהאטער.דערשראקענעראוןטרןזגפנער

שך,1חאיצטאיזדערהײםאיןאיהםבייאז,דערצעהלטאוןלײב
ברעכען,שטובאיןאיהםבייששעהעןקריםטצןצאהליםע1גרא

דער־•מיטאוןקלעםמיטדראהען,יבפן1שדיהאקען,מעבעלז׳י
טליך&קריאיבט1צעערהאטיודדעראז,טענה׳ןזיי.מדג׳ענען
אװעקקומעןצוריקטאגאמיטגעזאלטהאטװעלכע,מיידעלע

מצותיף1אקיגדקריםטליכעןדעםסוןבלוטדאםבענוצטהאטאון
א,קריםטיןאנ׳עלטערעגעװעןאיזהמדבריםראשדעם.פסחצי

אלײןהיוטזיאז,געשריעןהאטװעלכע,ױדדעםפוןשכנ׳טצ
װעלכעם,קינדדאםארײננענארטהאטױדדערװי,געזעהען

צו־מיט,ערציהונניף1אקריסםעןזעלבערדערבייגעװעזעןאיז
גע־צור׳יקמעהרנישטקינדדאסאיזדארטפוןאץקערלעך

קומען־
דאסאז,געשריגעןקריםטעןדיהאט,געמיינטהאבאיך-

אוןאןנעכטעןפוןװארטאיךאבער,צוריקקומעןװעטקינד
נישטון.איזקינדדאם

ין1שזיךהאבעןפסחגעװעןגראדאיז,װאםדעםצוליב
דער•צוגעװאוסטין1שהאבעןװעלכע,*מדים׳1״לךםאגעפונען
פער•יודעןי1אזװי,ת1מעשיסאנטזןםמישעםערשידענעצעהלען

דיצובלוטזייעריםצוצאפען1אכדי,קיגדערקריםטליכענארען



האבעןוועלכע,עדותשכנ־םאפילוגעװעןשױןם׳זענדן.מגות
דעבםפוןווי,ביינעכטגעהערטאױערעןאײגצנצזײערעמיט

דער,געװײגעןאוןקרעכעעןגעטדאגעןזיךהאבעןשעובױד׳ס
דראהענ■אווײטערווץסאנגענימעןהאטן1המערגלזיבישער*?

ערנםטענץ$גצוקומעןגעקענשם׳הןזטאוןשטעלונגדער
טןילגען.

צות1רחמנרבדעב־שגעבעטעןהאטיודדצר©י
עפעםגצפינעןאוןקינדעראוןי1רםזײןאיהם״יף1אהןןבען

אנ׳עצה.
פוןדערשראקעןערנםטןןלײןזיךהןוםחײכשאליהור׳

גט:$געזט$האוןעניןדעם
דיר,װעגעןנארנישטזיךהאנדעלטצם,רעדםטוװאם-

עפיםמ׳דארף.ישדאלפללװעגעןנאר,קינדעראוןי1םרדײן
דערצו.טון

אליהורב,דאװנעןפארץםריהדעראיןגעװעןאיזדאם
גע■האטערװאו,מנץאיןתהליםזןןגעןגעהײםעןש$החײם

װעטערביז,דאוונעןמיט׳ןװארטעןצוילען1בעפאוןדאווענט
איזעם.געפאלגטהאטזיךפערשטעהטעולםדער.צוריקקומצן

צוריק־נישט־ץ.אנאךאיזרבדער,דרײצװײ״,שעהאאװעק
איהמיבצן1אנגעה,אומרוהיגגעװארעןאיזלם1עדער,גצקומען

איהםמ׳האט*,אומזיםטבער$.דט$טשדעראיבער*רומצהוכ׳ץ
געפונען.בישטערגיץאין

פאליציי■צוםאוועקדערװײלרבדעראיזשטובפון
געפןןדערטאוןגעשיכטעגאנצעדידערצעהלטאיהם,מײסטצר

אויםגעשאדשטי1גענגישטװעטענץדערה׳לף,ביזמיןמענטאלע
צוםאנטעלעפאנירטגלײךהאטמײסטער-ליצײ^פדער.װערען

גצ■ן1המדעםט^הוועלכצר,רעװידדןןרטיגעןסוןיםטוןװ•ם
י1אזגעװעזצןין1שאיזן1המדעראבער,צוצוטרייבעןפרובט
ילוגג-אפט-פאליצײגרעםערעאאיזםיהגרויסמיטאז,גרויס

דיאדורכםיהרענדיג,סריםטאװדער,מץצוגעלונגעןדאם
איזװעלכער,ױרדעםהןןטןןרםים׳ן1איםפארשונג1אערשמצ

רעםשירט.*,רבםוןצוריקגעקומעןדערװײל
פזוליגיײ•פוןאפטרעטעןלט$געװנישטט>ה־רבדער

םוםצואװעק,ב1ם־ט1יצוליב,איהםמימאיזערביימײססער
ץ1שזיךהאטעסװאו..מיםאריןןם^קאיןמאדקגײער׳םאויף

זיךהאבעןט^מיסארי̂קפןןר׳ן.ױדרעסטירטעד$דערגעפונען
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האבעןודעלבע,קריסטעץקופקעלעךהערזאמעלםאלץנאך
געשעהעניש.דיןןרומגערעדט

פאליצײ־פיןגעזעלשאפםדעראיןרבדעםדערזעמענדיג
אםיליאיןמורמלעןצויבען1אנגעד.לם1עדערהאט,מײםטער

יס■1אדיםערפיהרעןװילעןיידעןידאז,פראטעםטייצןיך1.ד
פאליצײ.דייפצן1איבעדקאוןפארשונג

מי■$קאיןיף1ארזענעןפאליצײמײטטערמיט׳ןרברער
דערפערהעריפ׳ן1אגעװארעןגענומעןאיזפל-דם1קאוןםאריאט
געװאוםטגארנישטפוןהאטױדדער.ױרשולדיגערגןזרנישט

בליקעןרבםוןזײטדעריף1אגעװארםעןאלץאיןןזגען.צו
יםפארשונג1אדיןנז,זיךס׳פערשטעהט,רעטונגאוןהילףנאך
אונבעדינגטהאטרבדער.געגעבעןגארנישטהאטױדדעםפון

װעמענם,קרי־סטקדיװערעןיםגעהערט1אזאלעםאז,פערלאנגט
רען.^געװירען1פערלפלימרשטאיהראיזעסקינד-ערציהונגה

געשטעלטהאטפאליצײמײםטערדער.קריםטיןדיגערוםעןט$מ׳ה
פריהערטןנאמיטאז,גע׳טענה׳םם$הקריבטיןדינארםראגען

די,זיהאטפענכטערדורכץ.שטובםוןים1ארמײדעלעדזגםאיז
צוקער•געגעבעןקינדדעםהאטױדדעראז,געזעהעןקריםטין

דערםוןאוןשמובאיןזיךצוןזרײנגענארטיערום1אזאוןלעך
חאטױדדער.נישמגעזעהעןמעהרקינדדןנםיזיאט.דאןמינומ

זאגען•צוגארנישטפוןװײםטערזא,געטענה׳טאוןגע׳חלשט
פאליצײמײסםערדעםגעבעטעןדאןהאטרבדער

האםחייםאליהור׳.קריםטעןידיםצוהערען1אערמיבנישיד
ױװאס,ת1אחרייםע1גרדיפערשמעהעןצואיהרגמגעבען

װארפטזיװען,מענשעןםאראוןגאטםארזיךיף1אגעהמש
נארנישטװערעןאזמגליקליךקעןעםװעלכעןםון,חשדאזא

רע.פאלקגאנץאר$נ,משפחהאדערמענשאנ׳אײנצעלנער
קומטדןןװאם,פערשטעהעןצוגעגעבעןבוטעןמײטװײטערהאט
װעטזיווץזס.שטראףהימלישפאוןפרדישעידיך1אאיןסאר

םאריםװײזען1ארזיךזאלגעשיכטעגאנצעידװען,בעקומען
רבדעראוןגעװארעןענטשװיגעןאיזקריסטיןדי,אדתנישם
־.-ריכטוגדעראיןאוןזיןדעכמאיןגערעדטוײיםעראלץהאט

איהריף1אםארבעןדי,ציטערעןיבען1אנגעההאטקריםטיןיד
יםהאלםען1אגעקענטנישטהאטזי,געבימעןךױהאבעןפנים

איןאײםגעבראכעןאוןפןןליצײמײםטעראוןרבםוןבליקפןדי
געװײןזא



איך,געיאממרטיזהאט.צוגערעדטדערצומיךמ׳האט-
אװעקשיקעןקינדדאסגעהײסעןמיךמ׳האט,שולדיגנישטבין
פונאנדערלאזעןל$זאיךאיןשװעםטערזייןצוכאיניקיין

איפריגעדאס.נעגאנגעןפערלוירעןאיזקינדדאםאז,קלאנגא
װערען.געטוןין1שװעט,געזאגטזײהאבען

םאליצ-אאװעקגעשיקטבאלדהאטפאליצײ־מײםטערדער
איזקריםטיןדי.מעדעלצדאסגעברענגטהאטװעלכער,יאנט

זיךדערװיםענדיג,לם1עדעראוןגאסיפ׳ן1אאראבדערמיט
אװעק.פערשעמטערהײםאיזגעשיכטעדערװעגען

זיךהאסלם1עדער.הײםאאװעקצופוםאיזרבדער
דערצעהלטרבדערהןזםעםעןנאכ׳ןאוןדאװנעןגעשטעלט

געשעהעניש.גאגצערדערװעגען

10♦
פלעװע׳ז♦בדחײשאליהוד׳

שארפזי•אוןשלאגפערטיגזעהרגעװעןאיזחײםאליהור׳
דזרךיל1מדאםםערמאפטערהאטאנטיסעמיטאײןנישטאוןניג

ענטםער.לאגישעןאוןקלוגעןאזײנעם
דעדװעןצײטעןדיאין.פלעװעבימיגעװעןאיזדאם

יו•ידפערענטפערעןצוגענומעןזיךהאטהיהודיםרר1צדאזיגער
פטורי1אזװימיטלעןזוכעןוצגעזאגטבעםעראדערפראגע-דען

רוםלאנד.אקיודעןביםעלםונ׳םװערעןצו
פלע•האטצײטבעשטימטעראאקטאגבעשטימטעןאיף1א

חײםר׳.רוםלאנדאיןרבניםברעםטעדרײדיגערופעןזיךצוװע
ר׳אוןקןזװנאפוןאלחנןיצחקר׳,בריםקפוןסאלאװיעטשיק

האטרבניםדרײדאזיגעדימיט.לאדזפוןמײזעלחייםאליהו
געװאלממיניםטער-פרעמיעררומישערדעמאלםדיגערדערזיך

װאסאוןפראגע-יודעןדערפוןמהותדעםװעגעןאדורכשמועםען
איהרפערלירעןזאלפראגעדיאז,אנצונעהמעןמיטלעןפארא

האטרוםלאנדאיןװען,צייטדעראיןגעװעןם׳איז.שארפקײט
לײט,-מלוכהרוםישעדיאנצוהערעןגעבעןצויבען1אנגעהמען

װיי•ײזװעלעןיודעןדיגעגעןפערפאלגונגעןזייערעמיטאז
פערשאסעןנישטנחתקײןאוןד1כבקײןרוסלאנדטער

ם•$געװאלטקאנפערענץדאזיגערדערבײהאטפלעװע
אואיןרבגיםגרעםטעידברעגגעןגעװאלט,ױדעןפוןלאכען



װצל•יף1א,ת1ץ־קשי§קלאזעלכעזײגעשטצלטאוןפערלענמנהײט
נישטענטפערקײןוועלעןרזנניםדיאז,זיכערגעװעןר׳איזבע

לע;_זיף1א:גצגליקטנישטאכערט§הפלעװע׳ן.געבצןקענען
לאגישבט־גאוןקלוגסטעדיגעגעבעןרבניםדיהאבעןפראגען

שטארקנטעןדעםיםגענוצט1אפלעווצהאטענדליך.ענטפערען
:רבניםדיצוגעזאגט־ט:הער/״ארגומענט׳

רוסלאנדאיןױדעןדיפוןקלוגםטעדידאךזײטאיהר-
אפילואוןרוסעןדיבײ:פראגעפאלגענדעריף1אמירענטםערט

בעלי■אלערלײםערהאןזענעןרוםלאנדאיןפאלאקעןדיפײ
בעקערםפערויןץ,שוםמער׳םפערהאן;הענדלעראוןמלאכות

געזעהעןאמאלין1שאיהדהאט.וו.א.אגעוועלבער,יטניידערם
ביפעןדאזיםרייםצן1ארװעלעןאנדערעןדעםזאלאײגעראז

איןדערמדינקעןװעלעןזאלאנדערןדעםאיינעראז?יל1מפון
א־ןפרנכר״האבעןאוןרוהיגלעבעןאלע?וואםצרלעפעלא

צװײ•איןבאלדאיז,בעקערײאאײנערזיךמאכט?יודעןביי
באלד;אי,געוועלבאױדאזיךמאכט,צװייטעאדאהויזטצן
אוןגעוועלבעראזעלכעצעהנדליגא$דגאסזעלבערדעראין

אװסהױכעןנשמהדיגעזעהעןגערןװאלטאנדערעןדצםאײגער
?פערמייטשעןדאסמעןקעןװאםמיט.לשעראיןאיזשנאהדי

ער.שמחהפוןשײנטפרצוףפלעװע־ם.שװייגעןרבניםדי
שטצרןדעדנאר.פערלענעגהײטאאיןרבניםדיגעשטעלטהאט

ארבײט,ח1מדצראז,מ׳זעהט,זיךקנייטשטחייםאליהור׳פון
יודצןדיפוןאנזצהןדעםראטעװעןצוכדי,אנ׳צנטפערזוכט

אןיבט1האליהור׳און,ישראלנא1שדעםפערשעהמעןאון
רעדען:צונגזאם^ל

פראגעזיגע$דדיאייךװעלאיך,מיניםטעראדוני-
מינים•^האיהרהאט:זאךפשוטעגאנץאם׳איז,םצרענטםערען

זיךלען^זמיןזעלבעןדעםפוןת1חיאז,געזעהעןין1ש,טער
געזעהצן,למשל,ץ1שאיהרהאט?פרעםעןאנדערצןדעםאיינער

הונדאיפרעםען1אזאלהוגדא,לײבאיפרעםצן1אזאללײבאאז
נישמ.פ׳וסירטפמלאזא.וו.א•אקאץצװייטעאקאץאאדער
דעכפרעפטאײנערװעלכעןבײ,פערהאןאיזמיןאייןאבער

אנדערעןדעםאײנערשלינגעןפיש.פישזענעןדאס-צװײטען
ה1חידי.פשוטעראאיזענטפערדער?י1אזעםאיזםארװאם

קע•זײלט>װגאנצעדיאפעןזיךפארהאבעןיבשהדעראױף
דעריבצידדרפעןזייאוןאומעטוםחױנהזײערזוכעןױךנען



*

פיש,דיזלבער.פלײשאיןבלוטאײגעןדײערפרעסעןנישט
ויצססר,דעםכוןגרעניצעןדיאיןמט-אײנגעצוזענעןװעלרע

גרעניצעןדאזיגעדייכער1אאוןזיךגעפונעןזײװעלכעןאין
דאסדצרהאלטעןצוכדי,ךײמויען,לעבעןנישטין1שזײקענען
י־ך1אאיזזעלבעדזיס.אנדערעןדעםאײנערשלינגען,לעבען

אסעןאיזקריםטעןאײךפאר.מיניםטערה׳,פדאגעאײצרמיט
דע■האטאיהר,וועלטגאזצעדייך1אאוןרוםלאנדיסע1גרדזןם

־בענם״חברים,-גלוא־יערצבצולהץצונויטװענדיגנישטריבצר
דעראיןמריינגעשטיפטהאטאיהרוועלכצ,יודעןמיראבער

טא•דעםפוןװײטעראין<שב1המתחימ>אםיעדלאםטי״-״טשערטמ
יף1אאנגעװיזעןנארזענעןװעלכע,מיר,קומעןנישטמיררען

דאםדערהאלטעןציכדי,מוזען,פרנםותצדזהלאבעגרענצטע
דאךאבצרקומעןמיר,אניערעןדעםאײנערבע׳עולה׳ן,לעבען

צוזױמצן.לעבעןאוןידורך;זיךצװישען
ענטפערלאגישעןאוןקלוגעןאזאיף1אזיךהאטפלעװע

געזע■זיך,געפרעגטגארנישטמעהרהאטער,גערדכענמנישט
צימער.-יםגאהמם1אסוןים1אראוןרבניםדימיטגענט

.11
דאמיםיײפאלערםשו&גראוןמדזעלהרב
עצה׳ןגעדארפטזיךבען$השלים1מצארישצדיװידןזרט

אפצוװענ•י1אזװימיטלעןזוכעןאדערסראגעיודעןדערװעגען
פארקאמףדעםיף1אױדעןדיפוןמקײט^;יפמערק1אדידען

ספעציע•צוזזמענגערוםעןזייהאבען,רוםלאנדאוןרעכסזײערע
גערעדטכלדם1קהאבעןװעלכע,קאמיטעטעןאוןקאמיםיעםלע
מ׳טוטאז,איינדרוקדעםגעמאכטהאטדאם.געשמיצםטאין

קאמיםיעםדיפוןזיצונגעןדאזיגעדיןזבער,ױדצןפארעפעס
ײזביזזעלטענעראממלװאסגעװארעןזענעןקאמיטעטעןאון

נארזענעןיודעןפאראוןגעװארעןפערגעםעןאינגמנצעןזענען
המפנונגען.אפגענארטעפערבליבען
בע•זיךהאטטלעװעי1אזװי,אנגעװיזעןין1שהאבעזמיר
געדילטהאטערוואסצואוןױדצן־פראגעדערמיטשעיזכיגט

דערמאהנ•דערװעגעןזיצונגעןצוזאמענגערופעןהאטערבעת
בײאוגטערגעגימעןזיךהאבעןװצלכע,דיאלע,פראגעטער

,37



הא-,פראגע-ױדעןדי״רעגולירעךצוהערשאםטצארישצרדער
דיצװאמענגערופצןהאבצןזייװאסדערםוןיבען1אבגצהבען

גאמם-אוןפרומצאלםרבניםדימיטאז,מיינענדיג,ױבנים
זעלבעדאס.אדורכצוקומעןלײכטערזײןװעטױדעןםארכטיגע

קאמיםיע״.-״פאלעןגערוםעגער-אװידערמיטגעװצןיך1אאױ
רעװאלוצ-דיבעת,םענאטאראגעװצןאיזפאלעןגראף

גע-זיךהאטרעגירננגרוםישעדי.רוםלאנדאיןצײטעןיאנערע
זענעןרעװאלוציעדוםישערדעראיןז>?,שטעלונגאיהרהאט

דידאסזענען,יודעןדי,זײ.יודעןדישולדיגע-יפט1הדי
רע-דערפוןאנםיהרעראוןרען^רגאניזאט^,ארען:אגיטאט-ם8י1ה
דעםפל-דם1קגעהאטהןוטװעלכע,בעוועגונגלוציאנערער$װ

דעריף1אגעהענדיג.הערשאםטצארישעדיבצװוןןרפען$ר$ציל
מיטלען,געזוכטרעגירונגרוםישעדיטאקעהןוטליניעדןוזיגער

יודישעדיבײשטימונרעװאלוציאנערעדיאבצושװאכעןאזויוײ
אנםיה•דעראונטערקאמיסיע$צוזאמענגעשטעלטאוןמאםצן

פאלען.גראףםענאטארדערמןןנטעןדעםםוןרונג

ןונגעזעה•אײנגעלאדעןבעראטונגעןדיצוהןגםםאלעןגראף
אויםגעםארשטאוןאויםגעפרעגטײזאוןעםקניםױדישעענע

צוזא-פאלעןגראףהאטאמאל.םראגע-ױדעןדערוועגען
זיךזײמיטפדי,רוםלאנדפוןרבניםגרעםטעדימעננערוםען

זיך,ם׳םערשטעהט•םראגע-ױדעןדערװעגעןאדורכצושמועםעןי
רבלןזדזערדערגעםעהלטנישטהאטרבניםדיצװישען?ז(

אלעגעװעןין1שזענעןרפניםדיװען.מײזעלחײםאליהויר׳
איהראלסאון,זיצוגגדיגעעםענטםאלעןגראףהאט,צוזאמען

װעל-אין,רעדע-איינלײטונגסדיגעהאלטעןםארזיצענדצר
אנצו-פארםשארפערגענוגאאיןבעמיהטזיךהאטערכער

אדערװעהניגטועןזײז*,רוםלאנדאיןרבניםדיגרײםען
דיאוןרעליגיצױדישצדיאיינצופלאנצעןדעםצוגארנישט

װינישטזיילערנצןזײאז,מאםעןױדישעדיצווישעןרה1ת
פא■פוןקײזערדעםאוןמלכותדןןםד1בפבהאלטעןצוי1אז

װייטערװאםמאםעןױדישצדיװערעןדעריבער,טערלאנד
אוןרעגירונגדערגעגעןזיךבונטעװען,צולאזעןמעהראלץ

רע■,שמרייקעןארגאניזירען,םאטערלאנדרוםישעןדעםגעגען
דעמאראליזירען.,זיימיטןזןפיהרצן,פארמייעןװאלציאנערע

לאנדאיןאוגרוהעןמאכען,פויערעןאוןארבײטעררוםישעדי
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םאלען^ףגרדערבײ.בליט־םערגיםמגעןוצברענגפןאין
אנםיה־רעװאלוציאנערעדיסיןנעמעןיידישעידאויסגפקליבען

במלכית.רדים1מדיםוןמיםליצראלםריסלאנדאץרצר
גע■סאןדעםאיןאיןױיכסינגדפראיןהאטפאלעןייףגר

גע־איןרמיםידגעשמראפמאלץאוןרפדעלאנגעאאלטען-י
רעגירמגדיריםישעדארףמײנונגזייןיט1לאז,דערמיטענדיגט<ע

רבניםיידישפידאװםצילפרנעןי1זאיװדערמיט״פערנעהמעןויך
צאר,דעםאוןםאםערלאנדדעםגע1בנפליכטזײערערפילעןני

םאםען,ױדישעידת1ב1למזייןיך1אװעםװאס
רןןזיגערדערפוןזענעןרבניםצאהלרײך־פערזאמעלטעדי

דיאײניגעפון,געװארעןגעטראםעןשטארקרעדעחוצפה׳דיגער
איבער־צוגעפרובטציפערעןםטאטיםטישעמיטהאבעןיבנים
רע־דעראיןיודעןדיםוןאנטײלדעםװעגעןגראףדעםנייגען

אפצי־געפרובטאלעהאבעןנאכמעהר,בעײצגונגװאלוציאנערע
רבניםױדישעדיגפגעןפאלעןגראףפוןאנגריףדעםשלאגען

פאלעןהאטגראףװאםדרןהונגעןדיאקעגענצושטעלעןזיךאון
אײנלײטונגס־רעדע.זײןפויןף1סבײםאנגענומען

גאנצעדיאיזמײזעלחײםאליײוד׳רבלאדזערדער

שמײ־איראנישעןאמיט,שמילגעזעסעןדיכקוסיעדערםוןצײט
נארישעפאלענ׳סגראףצוצוגעהערסזיךליפעןדיאייףבפי

ברעןפולעןאיןגעװעןאיזדיסקוסיעידװעןאוןאװספיהרונגען
געזאגס:האםאוןװאישאגעבעטעןערהאמ

בעשולדיגונגעןאוןפארװאורםעןאונבעגרינדעטעיף1א
ווען.ארגומענטעןשלאגענדעשוםקײןהעלר־עןגישטײעלען

אוןארײנםראכטעןמעהרגדװאלטזיךװאלמפאלעןגראף
גערעדטהאםערױעלכעןװעגען,פרןזבלעםדאסשמודירען

שײךװאם.יםםיהרונגען1אאנדערעגאנץוצגעקומצןערװאלט
דראהונגדער,גערעדטװײטעדרבלאדזערדערהאט,אבער

רעײא־דערםוןיםבדוך1אדעבשםאררבניסדיבעשטראפעןצו

װאסמעשהזעלבעדיאיז,רוסלאנדאיןבעװעגונגלוציאנערער^
װעגען,געטאמימעלאלסערליכעןדעםבעתגעריכםיענעםמיט

אלע,װײםטאיהרװי:דערצעהלעןדאאײךװילאיךװעלכען
אעקזיסטירטפראנקפורטאיןיאהרהונדערט־טען18איןהאט

יםפר1א.װאוינעןגעקענמהאבעןױדעןידװעלכעאק,נעט״
לעבען,אוןינען1װאנעטארט׳נישטיודקײןהאטגעטאדעם

אוןגעטאסוןםויערעןדיגעװארעןפערמאכטזענעןבײנאכט
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אי<בײטאג,יהגעהען1ר.צגעקאנטנײשטדארטםוןהאטױדקײן בירמעל,קריםטליכעןאיןקומען-ארײנצוגעװעןעדלויבשײדעןדי עניני□.סרױואטעאדערגעשעפטליכעזײערעעןערלעדיצוכדי
ג4טזמיטעןאיןײנגערמןןןײדישעראגעהטאײנמאל אפװאונ•גענוגנישטזיךקעןאוןפירטעלקריםטליכעןאיןאריין געבײדעס,ידפוןזןרכיטעקטורהערליכערדערװעגעןדערען דערװען.װ.א.אלאצען§פ,סקװערעןשעהנעדיאיבער

ערהאט,קירךהויכעראנעבעןגגען:פערבײגעגזאיזײנגערמאן אוןאיהריף1אגעקוקטצײט לענגערע8איןפגעשטעלט*?זיך
אזעלכעיען1יםפ1אקעןװןזם,קמםטמעגשליכעדיבעװאונדערט םארגע•װירקליךזיךמיטהאטװאם,מײםטערװערקפרטכטיגע

בע־בניןדעםט$זזױדדער.קירךפרןגנקםורטערדישטעלט גע•אוןקאפמיט׳ןגצדרעהטאלץאוןזײטעןאלעםוןטראכט בעגײסםערונג.ר^םאלײןזיךצורעדט
קריםטליכעעטליכעבעמערקטהאבעןבילדדאזיגעדאם

ם$װהיזקדעםיסשטעהען1אגעקענטנישטהאבעןון*יונגלעך די.קירך קריםטליכע8בעוואונדערעןצוױךיפט1ערליודא
בײם׳איזאוןבעראטונגאפגעהאלטען̂זשנעלדעריף1אהאבען קאפ.אין שטײן8מיטאנלערנעןױדעןמ׳זאל?8,געבליבעןזײ איןיגצן1געפלין1שאיזשמײןיםער1 גר8•געײעןמאקעז-אי1אז אץבצמערקטדאםיונגערמאןדערהאטגליקצום,לופטעןדער גע•א מיטשטײןאיזדעראוןקאפדעםפנעבײגען^ארשנעל

פענרטערגעמאלטעןאהערליךאיןרײן8האםטיגקײטװאלדיגער פיצלעך.יף1ארען^געמצעשאמעןאיזװעלכעם,קירךדערפון רעם■8מ׳האט,געפילדעראוןטומעליםער1 גר8רען^געװם׳איז איזדעמאלטװיאוןיוגגעלײטקריםמליכעדיאוןױדדעםטירט
פאר׳ןגעװארעןגעשטעלטבאלדױיזענען,שטייגערדערגעװען יס•1אראוןגעטרןןכטלאנגנישטהאטריכםערדער.גצריכט
מא■די,ױדדעםפארף^שטר הארבער8מיטמשפטאגעבען האטױדדערװאסדיגעװעןזענעןאורםײלדערפוןמיװען
דאםעדװזזלט,קאפדעםיגען1פגעב^ארשטייןפוןפליהעןבעת׳ן שכײןדערװאלט,ריכטערדמרגע׳מדנה׳טהאט,געטוןנישט

קירך•דערפוןיב1דערשאיןנישטאיןקאפױד׳םאיןזעטדאפען
ירפיהרונגען1אדיפוןצא1על־י1פלאגישערדעראיזדאס פעד•מאכטעדװען,רבדערגעענדיגטהאט,לען^פגראףין.כ
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רע•דערםיןאויםבריךדעםםןןררבניםױדישעדי*זנטװארטליך
רוסלאנד.איןוואלוציע

םערענםםערטזיךמשלדאזיגעןדעםנאךהאטםאלעןגראף
געמיינטערנםטי1אזנישטעניןדעםרעדעזייןמיטהאטעראז
אנגענומען.דאסהאבעןרבניםדיווי

12.
לאדז.איץים^פאנדאפוץםערהיטחײםאליהו׳ר

רוםלאנד,איןיאהרעןאונרוהיגעדיאקגעייעןאיזדאם
דערפון.ױדעןדיגעפיהלטאמשמארקפטעןהאבעןעםװעלכצ

איבערגע־מאה״״שװארצערוםישעדיזענעןפאגרןים־שטימונג
זענעןשטעדטלעךאוןשטעדטםערשידענעפוןמעשיםצוגאנגען

כו־ווילדעדיפוןשחיטיתשרעקליכעװעגעןת1ידיעאנגעקומען
ידאיןדערגאנגעןזענעןשים1ת־קד1קרבניודישעדי.ליגאנעס

יםען1גראיןבעפעלקערינגױדישעגאנצעדיאקהונדערטער
דיאז,שרעקפוןחדשיםאוןװןזכעןאיבערגעלעבטהאטרוסלאנד

איי־איןאיבער׳חזר׳ןנישטזיךזאלעןמעשיםגרויזאמעדאזיגע
דט.$שטאדערשטעדטעלנען

שמימוננ,אזא געװען1905יאהראיןאיזלאדזאיןיך1א
וצגרייטעןכוליגאנעםװאס.פןזגראמעןװעגעןגעשמועםטמ׳האט

דעםי1גענגעװאוכמזאגארין1שמ׳האטלאדז״איןמאכעןצו
יםברעכען.1אדארףלאדזאיןפאגראםדערװעןמאג

מיםגעזעםעןנישטאיזלאדזאיןבעםעלקערונגיודישעדי
בע־געגדינדעטהאבעןארבײטער־ריכטונגעןיד•הענדםערלענמע
גאנ־דעראיןכמעטזענעןדעםיםער1א.זעלבםטשוצעןװאפענטע

האבעןעםוואו,מיליצען-הויזגעווארעןגעשאפעןשטאדטצער
דיבעגעגענעןצופדי.יז1הםוןשכניםדידיזשורירטנאכםיעדע
זיךקאמיטעטעןהאפען,פערשטדהט-יז1הדי.געםמגעבעטענע-נישט
הײםי־מימפערזעהןזיךמ׳האטאוןגעוועהרקײןגעהאמנישט

פרענ־אײזענע,מדז־אנגעפילט״מיטפלאשעןווי:מיטלעןשע
דז$לאין,גליקצוםאיזפאגראםדער.װ.א.אזאמדהײס,מעס

נאר,װאסאר6װײםעןאלענישםאבער.םארגעקומעןנישט
חאמען1גראפוןאפגעראטעװעמהאטלאדזאז,װײםעןיחידים

אנדערערקײןנישט,פאלגעןשרעקליכעזײנעאלעמיספאגראם
איזםארגעקומען.מייזעלחײםאליהור׳רבלאדזערדערװי

םן;1אפאלגענדעןיף1אדאם
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קרינם•נײןצײטדעראיןגעװארעןגעשיקטאיזלאדזקײן
גצ•איזװעלכפר,פולקביאליםטןזקערבעריהמטערדערצושטאנד

ערםער,דיאיןפאגראמעןפוןארגאניױרעןמיטבעקאנטװען
דערמאנ•דעםםוןקימעןדעםצוליב.געםונעןזיךהןזטער װאו(

איןאונזבײשרעקפןזגרזזםדיגעקומעןטאקיאיזפולקטען
אין,מיליציעשוץ-עלבסט.׳דימוןןןרגאניזאציעדיאוןשטאט

אנ•דיהאבען,ארויסגעשטעלםשפעטערזיךס׳הזגטװי,װױקליך
לאדזאיןמןןכעןצוהכנותאלעגעמאכטפולקדעםפוןםיהרער

לאדז.װישטןזדטגרוייםעאזאפארפאםעןם׳זאלװי,פאגראםא
ם׳זענען,יס1רא$פגעגאנגעןאיזפולקאיןרגאניזאציע^די

טײװלאנישעןדעםםוןיטיםפאלעיםגעארבייט1אגעװעןין1ש
םוןג$םדערגעװארעןבעשטימטאפילוין1שם׳איזאוןפלאן

דיאיןגעשריבעןהאבעןזייװאו,צארן״-״פאלקםפוןיסברוך1א
בע•זענעןװאם,אװפרופעןאפגעדרוקטעיזענדצר1טצעהנדליגער

טעג.-גראם^פידאיןווערעןצדפערטיילטגעװארעןשטימט
װען,דינםטאגאיןיםברעכען1אגעזאלטהאטם$גר$פדער

גע•זיךערהאטאנהויבען.טעג-מארקפארגעקומעןזענעןעם
צװישען,םישלעךױדישעדיביי,מעדקדייף1אטאקעזאלט

נים,1קאוןהענדלערױדישעדי
סאנ•נאמעןמיט׳ןאםיציראייןגעװעןאבעראיזפולקאין

פערברע•דערמיטגעװעןמםביםגישטאיזװעלכער,קעװיטש
ןזבערט$הער.פולקאיןחבריםזײנעפוןארבײטכערישער

איזאלײןאײנערזיךצושטעלצןאקעגעןעצהקײןגעהאטנישט
צו•,מוןגעטארטגישטאויךדאסהאטער.שװאךצוגעװעןער
ױדען־םרײנדאפארגעהאלטעןהםאמ׳װאלטווײלדעםליב

דע•ט$הער,ױדעןדורךאנ׳איבצרגעקויפטעןגאראפשר:אדער
דעםשטערעןצוי1אזווי,ת1עצפערשידצנעגעקלעהרטריבער

זיךט^הטןןגבעשטימטעדדער.בצםטיעסווילדעדיםוןפלאן
פערםעס•זיךהןןטפאגראםפוןארנאניזאציעדי,דערנעהנטערט

איןצװייפלעןצויבען1נגעה$ין1שהאטסאגקעװיטשאוןטיגט
אפצו•בדי,יפצוטון1אעפיםאײנגעבעןזיךװעטהםאצי,דעם

ױדישעראונשולדיגערדערפוןגעפאהריזאמע1גרדאםװענדען
הע•דערמעלדעןװעגעןגעטראכטין1שהאטער,בעםעלקערונג

יצ,דעםאיןגעװעןזיכערנישמאבערעראיז,מאכט•כערער
פאג•זעלבעדיאמאלנישטהערשטמאכטדאזיגערדערצווישען

םאלדאטען.געװעהנליכעאוןאפיצירעןדיבײװאםשםימונג-רןןם



 ?1')1ץ:ן--<•;׳ן-ןןי*ן-'4*-\■'

ר$משבתגעװעןאיזעם,געלאםעןדערװײלאיזצײטדי
אנהײבען.געזאלטזיךט$הםןזגראםדערװעןדינםטאגדעם

איהםאיןרוחעןגעלאזטבישטגעװיםעןדאםהאטםאנקעװיפשען
לאדזערצוםװענדעןצוזיךגעדאנקאאײנגעפאלעןפלוצלונגאיז

ער,אז,אנגעהערטםילזיךהאטערװעלכעןװעגען,ראבין
ער,מענשאײנפליםרײכערןואקלוגעראזעהראיז,רבדער
בעגעהעןזאלערצי,דעהדערםיטגעשלאגעןלאנגױךהאט
מםרםםװעטטאמעראז,געװאוםטהאטרעװײל,שריטדעם

דערפין״סערעטער׳דערגעױעזעןאיזםאנקעװיטשזא,װערען
םאנקע•,םעהלעןנישטת1צרקײןאיהםװעטזאך׳י״הײליגער

עגא•זיינעאלעבעזיגטאבערהאטגעװיםעןמענשליכעװיטשעם
אקשבת,בעשלאםעןפעסטהאטעראקגעפיהלאיסטישע
שבת,געטוןיך1אערהאטי1אז,רבצוםאװעקצוגעהעןדערפריה

אנ׳אפי•אז,רבלאדזערדעםגעמןזלדעןמעןהאטדאװנעןנאכ׳ן
רבמיט׳ןזעהעןדורכאװםזיךװילפולקביאליסמאקערפוןציר
פערװאונדערטשטארקזיךהאטרבדער,עניןדרינגענדעןאאק

תיפףאםיצירדעםט$האוןבײטאגשבתאיןװיזיטדעםצוליב
אנגענומען.

האט,מינוטאײןקײןימט1םערזנישטהאטחײםאליהור׳
םאנקע•.צימער-יםנאהמם1אזײןאיןםיציר$דעםארינגעבעטען

פאר•זיך,ד1כבגעהעריגעןדעםרבדעםאפגעגעבעןהאטװיטש
בעדינגאלםשטעלטעראז,געזןגטאוןאיזערװערגעש,זעלט

נישטואלמענששוםקייןאז,רבדעםמיטגעשםרעך׳ײןפון
רב.בײםבעזוךזײןװעגעןװיםע,ן

גע־אײךבײביןאיךאז,דערװיםעןזיךמ׳װעםיב1א-
איך.פערמירענעראאיךבין,געזאגטםאנקיעװיטשהאט,װען
געוײ•מײןםיטזײןארדנונגאיןקװ־ם־כלגעװאלטאבערהאב
אנזאנען,מײזעלרבחשובער,אײךגעקומעןבקאיךאקםען

עםװעלכע,אומגליקשרעקליךאװעגעןבשורהםרויעריגעא
-1נןידאיןלאדזאיןבעפעלקערונגיודישעידטרעפעןדארף

װײל,רבגעעהרטער,אײךצוגעקומעןביןאיך.טעגהענםמע
מעגליב•אוןיםקײם1גראײערװעגעןגעהערטפילדעהרהאבאיך

קײטען.
םאנקע•האט,פולקאיןאונזײבגעהערטיך1אהאבאיך

הי•אײךםארזיךמ׳דארףאז,גערעדםיפגערעגטער1אנ׳אװיטש
װע׳דערװיםעןזיךזןןלטאימריב1אװײל,םײערםארװיםען
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די•,פילקאיןזײזענען,צוגעגרײמװערטװאםפלאןדעםגען פלאנען.איןפראיעקטעןזײערעאפהאלטעןװעמאיהראז,כער וואסווענעןגעװאיסטנישצאלץנאךהאסחײםאליהור׳ בע•מעגליךגעוועןם׳איזװײטוויהאטעד,זיךהאנדעלטעם דער•זאלאפיצירדעדאז,געבעטעןאוןםאנקעװיטשעןריהיגם ס׳גרײטװעראוןבעשטעהטאימגליקדאמװאםאיןכםדרצעהלען האטסאנקעוויטש.דעםאקעגעןן-טומעןקעןוואסאיןצואיהם דערצעהלען:אנגעהויבעןאוןבערוהיגטאביםעלזיך
וואם,פולקסטאקצר^ל^ביצוםאיךגעהערווײםטאיהרווי צובדי,לאדזקײןגעװו״רעןאהערגעשיקטלאנגנישטערשטאיז האשאומגליקדאכ.םןזציאליסטעןדימיט״אנ׳ארדנונג״מאכען פער•דאזיגעןדעםאיןװערעןבעשטימטזאלאיךאז,געווןזלט זיךארויםציבעקימעןבעמיהונגעןמײנעאלע.פולקלטענעם^ש אנ׳אנשטענדי•.נישטדערװײלהעלפעןגיהינםדאזיגעןדעםםון ארגיעםװילדעדימיטמאכעןנישטאוםןבשובקעןמענשגער אין.אפטוןגעשטאלט-מענשעןאיןחיותדיװאם,רציחותאון דיאיזאפזיךשטעלעןמירשטעדטעלאדערשטאדטװעלכער ״אי•דיאויףאשחיטהפוןארגאניזירעןדאס-עבודהערשטע יודען.דיזײרופצןאזוי,נןןװיערצעם״

סאנקע-האט,ראביןחשובער,װײםטאיהדװעןאון- גע■האבאיךשװערװי,שטימעציטערדיגעאמיטגעזאגטוויטש ביןאיךוויאריבערגעטרןוגעןהאבאיךיםוריםװיפיל,ליטען זעל•װילדעדיוועןטעגדיאין,געװןזרעןמשוגענישטשיער אונ•געקוילעטהאבען,אפיצירעןזײערעדורךאויפגעהעצטגער
אפגעשניטען,זקניםאויגעןדיאויםגעשטןזכען,ױדעןשולדיגע דיאיןקינדערקלײנעאומגעברענגט,פרויעןבײברוםטעןדי ױדישעצניעותדיגעגעשענדעט,עלטערעןזײערעםוןאויגען מ׳דערמןגהנטװען,זאכעןשרעקליכעאנדערעך$נאוןמעכמער אדערען.דיאיןפערגלױוערטבלוטס$דװערטזײװעגעןזיך

בי•$זיךהאטער,אטעםסערפעהלטהאטםאנקעוױטשען איזחייםאליהור׳,דערצעהלעןצוװײטערבדי,ןןפגערוהטםעל זיךהאטיכטגעזײן,פריהערווירוהיגאזויגעװעןנישטין1ש גע•זענעןאויגעןגוטעמילדעדיאין,פערענדערםנצען^אינג נישטזיךהאטחײםאליהור׳מרעהרעןגרויסעצװײשטאנען
םאגקע-געלןןזטהאטנאר,רט$װאײןמיטאםילוזןנגערוםען רעדען.װײסערײימשען
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װייטערנקיעוױטש&סט*ה-טוןגעקענט?יר3*•זיץ-װאם
גע•ניע־מאפיליהאבאיך,אלייןאײגיגרביןאיךאז-ען,3י1אנגמה
שחי•דאזיגעדיגעגעןביןאיךאז,גען>זידפעןאיןך'היקענמ

געשריי-פראטעםטמייןיבען1דערהגעקצנטיי״טהדבאיך,ת1ט
דיגעגעןאוןמענשעןאונשולדיגעיף1אמערדערײעןדיגעגען

װאלטאיך.פאטערלאנ־־דעמגעטוןווערטדערמיטוואס,ת1עול
אנ׳אפטרי•ווי,סעררעטצראװייםגעזעהעו1איגען1אזייערע^אין

איך.נבנהאיןגעוועןיך1אװאלטאלייןלעבעןמייןאוןניגער
דאסקעןהארץמײןאבער.אינוועניגגעשדיקטאלץדאםהאב
דערצוף1סאמאכעןמוזאיךאוןאריבערטראגעןמעהרנישט

ע.-לאשרעקליכערדאזיגער
םןזנקע•האט,לאדזקײןאויבערגעשיקטאונזמ׳האט-װען

װאלטערװי,שמימעשטילצראמיטגערעדטװײטערװיטש
אונטערגעזאגטהארץדאםמירהאמ,ד1םאימט1אײנגעררבדעם

רײכעאוןאגרויםעאיזלאדז.אנ׳אימגליקגעש״הןװעטעםאז
װענעןרעדעןצוזינגעהויבעןבץלדהאטהברהאונזער•שטאדט

בײהאבעןקענצןדאװעלעןמירװאס,עראבערוגגעןיםע1גרדי
איזאלץ,צוגעגרײטין1שאיזפלאןגאנצערדער.״זשידים״די

יםברע■1אדינככאגנאהענפמעןדעםדארףלאדזאיןאוןפערטיג
האבעןזיכערװעט,ראביןה,איהר.פאגראםגרויםצרדערכען

דעםװעגעןשפעטי1אזאייךהאבאיךםארװאס,ת1מענמירצו
איך,געקענטנישטאנדערשאבערהאבאיך,געגעבעןװיםעןצו

האבאיך,װאנעביז,דעהדערמיםגעשלאגעןלאנבמירהאב
זייטמייןפוןאיזדאפ,שריטדאזיגעןדעםיף1אדעצידירטמיך

למען,ביטעמײןאיבערגאכאמאלחזראיך.קרבןאגרויםער
איראון,אײךבײבעזוךמײןפוןװיםעןנישטזאלקײנערהשם

טוט,שחיטהשרעקליכצדערפוןאפצוהיטעןזעהט,ראביןהי
ברידער.אייערעבת1למקענטאיהרװןזם

האטער,הערצןנעדארפטנישטמעהרהאטחייםאליהור׳
דעראיןאוןלאגעשרעקליכערדעראיןאריענטירטבאלדזיך

בצפעלקע•ױדישצדערגעדראהטהאטװאם,געסאהרגרויזאמער
געקעגטהאטערװייטװיאבערהאטרבדער.לאדזאיןרונג

קײןאז,םאנקעװיטשצוגעזאגט,דענצרװירונגזײןאײנגעהאלטען
גע■,געװעןדאאיזערדאםדערװיסעןנישטזיךוועטאיששום

געזצגענטהארציגזיךאוןבה1טדערפאראפיצירדעםדאנקט
מענש.ארענטליכעןרעם*יט



חייםאלידיור׳האטסאנקעװיטשעןםוןאװעקגעהןנאכ׳ן
איזדאם.אומגליקגרויםעןדעםציאנ׳עצהזוכעןיבען1§נגעה

גע■נישטהאטארײןפולקאין.זאךלייכטעקײןגעװעןנישט
יםגע■1ארהאטרבדערװייל,װענדעןצוזיךצװעקקייןהאט

ברכהאאיזדןןםאז,םאנקעװיטשעןפוןריידדיםוןדרינגען
זינען,איןגעהאטהאטרבדערװעמעןאײנציגעןדעם.לבםלה

זיינערמיםיעדעראיןמיטהעלפעןאיהםקעןװאםדעבםאלם
כזשא•פאליצײמייםטערלןןדזערדעמאלםדיגערדערגעװעןאיז

נאנץאגעהאטענינים-מיליטעראיןאבערהאטער.נאװםקי
צייטדעמאלםדיגערדעראיןאיזגער$ז-יםט־דעה1הדי.דעהקנאפע
איהםפון,װ$ק5קאזנגענעראלצארישערבעריהמטערדערגעװען

געווען.אפהענגיגאלץאיז
אליהיר׳האט,קןןזנאקןןװץצומעןקומטי1אזװיאבער

געםראכט.חײם
?םאנקעװיטשעןיםגעבען1ארנישטדאךמ׳טאר

עגיןװיכטיגעןאוןפעראנטווארטליכעןאזאבײדאךמ׳מוז
דער.בעווײזעןברענגעןאוןמאטיװירעןדײטליךאוןי1גענאלץ
דעםגעהאטהןןטער,געהןןטנישטבעװײזעןדאזיגעדיהאטרב

אבערמ״הןוטװעלכען,םאנקעוויטשעןעדותלעבעדיגעןאיינציגען
בענוצען.געקענטנישט

זעמרגעװעןאיזםרןןגעדןןזיגערדעראיןבעשלוסדער
שװערער.א

מיטיםיג*נפארנעהןןלםעןאבערהאטחײםאליהור׳
צוזאגדעםצוליבערשטעגם,בעראטעןצונישטזיךקיינעם

זײןםוןװיםעןנישטװעטמענששוםקייןאז,סאנקעװיטשען
בײפאניקקייןיסצורופען1ארנישטכדי,צװייטענסאוןבעזוך

איןםארגעקומעןזיכערװאלטוואם,בעפעלקערונגיודישערדער
נישטרײדקײןאודאיך$דאיזטוןגארנישטװעגען.פאלאזא

געװען•
איז,ווןןרטקײןקײנעםזןוגענדיגנישט,חײםאליהור׳

כזשאנאװסקי.מײסטער-פאליצײצוםאװעקנאכמיטןןגשבתבאלר
דערװאו,געװאונדערטשטארקזיךהןןטרבםוןםןומיליעיד

דיאיזמעהרנאך,נאכמיטןוגשבתאלײןאיינערדןוסגעדימרב
איזרבדערװאם,דעםצוליביפ1גרגעװעןפערװאוגדערוננ

לע*.אםיציררוםישעןדעםפיןװיזימדעםנןןךןןװעקגלײך
זעהרעסיסװעגעןזיךהאנדעלטעסזא,םארגעפיהלטהאבען



ידס&געהנישטאבערהןגםקײנער.עדנסמעסאיןװיכטיגעם
אײ•דאסגעתטערװאותיןרבדעםאיבערציפרעגצןדרײםטקײט

ערנסםאיןיעריג1מרגעװעןא־זרבדעראז,בפרט.זןלײןנער
אריויכגערעדמ.נישטװןזרטאײנציגקײןקײנעטםיטאין

האטהייםאליד״יר׳אז,זאגעןצולײכטנישמאבערם׳איז
שבתאיןזילײןאײגעראדירכגיעהעןאינבעמערקטערהייכגעקענט

מעןהאטזיימדןאלעםין,גאסעןלאדזערדיאיבערנאכמיטאג
דאסגעהסרבדערויאיהין,געװאינדערמזיןאיןנאכגעקיקט

מ*גכפאצערןגװאדעראויף..שבױאיןטריטשנעלעןאזאמיט
רןוזענבלאט.דרבעגעגענטרבדערהאט(קאשטשישקי.אליהײנט

ציגעגאנגעןאיזראזענבלאט.דר,(דעכימאמלןןגדזער)הײנטיגער
ןזפגעשםעלם:איהםאיןחײםאליהיר׳צי

ר*דמ§ה,שםשאהןאלײןרבי דעד0£זגעהטװאי- ?גשםרעגט.ר
גע•האט,קינד$׳ציגעגליכעןיק*טאיז|*פאנ׳אלפעדי-

ערקעןאיבדרשפצצירעןזיךביםעלאאבער,רבדערעגטפערט
חײנ׳,אליהיר׳נעזאגמהאטאיבעריגענם,אויפזיכטאהןדאך

נישםןי*םל1ע של1נ1רבפיןבעגלײטונגידאיצטאיךדארף
העלפען.ודעניגאיצטמירקעןמענשא,מעגשקײןפין

אװעגעןזיךהאנדעלטדםאז,דערםיהלטהאט.ר.דר
איזאיןאיבערגעהרעגטמעהרגישטהאט,עניןײיכטיגעןזעהר

אדװאםװעגעןדערװיסעןזיךכדי,שמיבאיןרבציםאװעז
געװארעןיר1געװאגארנישטיך1אדארטאבערהאטערגעהט

ציריקגעקימען.איזרבדערביזװארטעןגעבליבעןאיזאין
כזשא.פיוליצײטײםמערציםאװעקדערװיילאיזרבדןיי־

אמעני•תיבףכערלאנגטאץינונג1פריװאט־װאדעראיןנאװםקי
פער•שטארקגעױןןרעןיך1אאיזכזשאנאװםקי.װערעןצימען

רבדערחאמער.װיזימשבת׳דיגעןרב׳םדערםיןװאונדערט
דעםפיןת1םיבדייף1אגאכגעםרעגטזיךאיןיםגענימען1אגלײך

איןװאוינינגםריװאטזײןאיןאיןבעזוךיםערגעװענליכען1א
שבת.אין

חה1דאיז,חײםאליהיר׳געפנטםערטהאט,נםשפקוח
װאי,מענשאנ׳אײנצעלנפפבײגעװארפןגפדאגטאיזדאס.שבת

הונדפרטערורעגעןזיךדאנדעיטפםאז,דיןדעראבעראיז
גע■ם*דװען,קינדערקלײנעאיןיען1פר,זקניםװעגען,יידען

זיידעןעדהגאנצעאםארשטעהטיט1טשעדליכעןאפיןשפענםט
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ני■אבזןנדעדורךגעװארעןפגע׳משפט$זענעןײדעןםירװען
שעפסען?דיװיװערעןצואוייםגעקװלעטבריאיםדערםרעכטיגע

אײערװעגעןאדער,שבוזװעגעןארײדזייןדעמןזלטקעןצי
װאױ•-פרױואטאײערװענעןאדער,פאליצײמײםטערה׳,פערזןזן היטערדעראלם,לאדזאיןמײםםער-פאליצײאלם,איהר?נונג

דעםאוןפליכטדיהאט,שטאדטאיןאונזבייארדנונגדערםון
פיןטײלגרייםעןאאומגליקשרעקליכעןאפוןאפצוהיטעןב1ח

שטאדט.דערפוןבירגער
ױ•אייףפאגראםאשרעקליכעןלאדואיןמ׳ןזרגאניױרט-

אוים■פאר,הײזעריגעראמיטגעשריגעןין1שרבדערט$ה,דען
קײןנישטאוןנעװעהרקײןבישטהאבעןםיר.שטיפ,רעגוגג

איןדעריבערםערלאנגאיך,וועהרצןצוזיךארמעעאײגענע
לט$זאיהױאז,לןזדזאיןבעפעלקפרונגױדישערדערםוןנאמען

קײןצודערלןזזעןנישטאוןפלאןטייװלאנישעןדעםןזפהאלטען
אנדערע.אוןביאגיםסןזק,קישינעװמעשױת

אויםזעהעןדעכםפארדערשראקעןזיךהאטװסקי$נ$כזש
ברײטגעװעןזענצןרבפוןאויגעןדי.רבםוןאויםרעגונגגאון

געכאפטמינוטיעדעזיךאוןגעאטצמטשװערהאטער,געצםענט
ג.^וועהטפארפערקרימטזיךהאטפניפזייןאוןהארץבײם

בערוזיךהאטחײםאליהור׳ביזרט$געײהאטכזשןזנאװםקי
האוצםװאסווענעןי1גענדערצעהלדןצוגעבעטעןאוןהינט אײגענטליו.ױךדעלט

געװאוםס.״ט^װאלץדערצעהלטהאטרבדעם
דז•$לאיןפאגרא□םוןארגאניזירעןדעםװעגען

ה,י1געני1אזאלץדאםאיהרװײסטנצן^װפון-
געפרעגט•כזשאנאװםקי

רב״דערגעענטפערטהאמ,מיױנישטםערלאנגט-
אנ׳•כמעטגעגעבעןהאבאיך,גען$ז$םדאײךזאלאיךאז

קװעלעדצרװעגעןאויםזאגעןבישטװעליך£ז*,רט$עהרען־װ
םערזיכע־אבעראײךקפןאיך,ת1ידיצדיהאבאיךנען*װשון

אז,פערלאנגאיךאוןיטענסישע1אזצגעןת1ידיעדיאז,רען
יו•דיאמרןזמעװעןומידתיבףזאלט,פןליצײמײםטערה׳,איהד
א,׳ים-שוםקײןפוןוױםעןנישטוױלאיך,בעפעלקערונגדישע אונ-איבערדענגטשװערדדי,נישטאיך1אאיזצײטקיץ•רײדען
ניץ?ציפערהאןאיזעםװאם,זאגט,קעפ״עדע
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פא■דעסגעצװאינגעןהאשרבפץזגמלונגענעדגישעיד
קיין.פערטרןןכמעןצוערנםט•זין־םקי.־..־.<כושליצײמײסטער

איזאװםסארשונגעןדער*קאנפצרענצען,אפלצגצןיף1אצײט
דאזיגעןז=דענצוחײםאליהור׳האטאיבריגענם,געװעןנישט

איןגעװעןאיזכזשאנאװסקי,דערלאזעןגעװאלטניששנעדאנק
דאםאפצותאלטעןעצהקײןװירקליךהאטעראוןפערלעגענהײט

כזשאנזןװםקיהאטטראכטעןויײלעאיאד.געהאםנישטאומגליק
:אנגערוםעןזיך

צו--קריגםאיזעס?טוןםאלדעם״יןאיךקעןװאס-
איןז,ישען.ארײנצוזיךרעכטשובשקײןנישטהאבאיך,שטאנד

דארטקעןאיך,מיליטערפוןאנגעלעגענהײטאינערליכעדי
אײנציגעדאס.אונטערנעהמעןניששאװםפארשונגקײןאפילו
הײנטנאךזאלאיךאז,דןןסאיזטוןגעקענטװאלטאיךװדם

געזאגטמירהאט,ראפיןה׳,איהרװאםאלץװעגעןצושטעלען
טון,נישטדאסיך1אאבעראיךקען,קאזגאקאװ׳ןצוראפארטא

מאשעריא■פאקסישעשומקײןאויףנישטמיךשסיץאיךוױיל
קוםאיךװאנעןפוןואגעןמוזעןקאזנאקאװ׳ןדאךװעלאיךלען

גע-כזשאנאװםקיהאט,ראביןה׳מירגלויבטזעניןאזאאויף
אנבעלאנגגצװעןװאלטעםװעןגעטוןאלץװאלטאיך,זאגט

אײערצואויפריכטיגקײטאוןאכטונגמײןקענטאיהר,מיראין
װילעןבעםטעןמײןבײאיךקעןםאלדעםאיןאבצר,פערזאן

טין.גארנישט
געשריגעןװײטערחײםאליהור׳האט,דאםהײםט-

שטובשווארטעןמוזעןמיראז,שטיםהײזעריגערשויןזײןמיט
װעטאוןחלףדעםשלייםצןװעטשוחטדערביזשעפםעןדיװי

אפזאנעןזאלעןםיראז?העלזעראונזערעאויףפרובעןאיהמ
מזבחאויפ׳ןקינדער-זויגאוןװײבעראונזערעצוגרײמעןאוןײדוי

איבער•גוטװיליגזיןזאלעןמיראז,חיותבלוטדורשטיגעדיםין
דאםוועטלעבװילאנגאיך?בעםטיעםדיםוןהענדדיאיןגעבען
הילף,נאךװענדעןזיךמירזאלעןװעמעןצו?געשעהעןנישט

זיןמירזאלעןװעמעןצו?ששאדטדערפוןקאפצוםנישטאז
בע•איזװעלכער,פאליצײדערפוןשעףצוםנישטאז,װצנדען

פוןדיבירגער?םצרמעגעןדוןסאוןגאנצקײטדיאפציהיטעןר־ופען
ער,רען^געווצומישטװיאינגאנצעןאיזכזשאנאװהקי

פסעטדעםיף1אענםפערעןזאלערװאםגעװצ־םט״נישטהאט
ײ1דאגעהערשטהאטצימעדאין.רבםוןטאןפעפעהלענדען



שווערעדאםגצהערטנארזיךהאטצייטציצײטפון.שטילקײט
פאליצײ■דעראיבערגעריםעןהאטשטילקייטדי.רבפוןאמעמען
כושאנאװסקי•מייסטער

גע■רעזיגנירטהאט?טוןזאלאיךװאםאנ׳עצהמירגימ
מײסטער.-םאליצײדערזאגט

צותיפףגעהט,רבדערנצזאגטהאט.דאםהײםטוראם
לאדזעדדעראז,זאגט.אלץװעגעןראפארטירטאוןקאזנאקאװ׳ן

איבערגצגעבען.אלץם$דאייךהןוטמיױצלחײםאליהורב
זיךט$ה?טוןנישטאלײןדאםאיהרזאלטםארװאס-

כזשאנאװםקי.ןננגערופען
דעםאיןזיךלט$זאיהראזװיל״איךװיילדערםפר-

פעראינטערעסירטזײןזאלטאיהראז,װילאיך.אנגאזשירען
קומעןחלילהװעטעםאז,זײןמעגליךאך;דם׳קעןװײל,דערין

הילף.אײערדארפעןמירװעלעןדעמאלטאוןאנ׳אומגליקצו
אוים■שוםקייןגעהאטנישטאיצטשויןט§הכזשאנןזװםקי

צוםצוגעגאנגצןעראיזרבפוןאנװעזענהײטדעראין.רײד
אויפ־באלדגעבעטעןאוןקאזנאקאװ׳ןצואנגעקלונגעןטצלצםאן

געוועןאװענדשבתשויןאיזזנאקאװ^ק.װערצןצוען&גענו
דיאפצולענעןגעפרובטהאטער,שטימונגזונטאג׳דיגעראאין

דעראונטערזײענדיג,כזשאנאװסקיןןבער,מאנטאגביזאוידיצנץ
עםאז,ערקלעהרטהאט,װערטערמײזעלםהרבסוןװירקונג

ם$װ,עניןדרינגענדעןאוןװיכטיגעןזעהראאיןזיךהענדעלט
געװען.מספיםהאטקאזנאקאװאוןװערעןאפגעלעגטנישטטאר

קןזז■צואװעקאיזאוןמאנטעלזײןאגגעטוןהאט,כזשאנאװםקי
עראז,רבדעםצוגעזןוגטהןנטפאליצײ־מײסמערדער.ןנאקאוו

דערפוןרעזולטאטעןדימיטאשליחרבצוםצושיקעןװעט
קאזנאקאװ׳ן.מיטנםערענץ^ק

געװעןין1שאיזזוןדי.*אהײזיךצואװצקאיזרבדער
געװעןזענעןגאםםפאצעראװאםוןאלעעדי.מערבאויףגידריג

ארײןזינעןאיןנישטאױקיינעם,ױדעןשפאצירענדעמיטפול
אזאטעגנאהענסטעדיאיןפארזײם׳שטעהטאז,געקומען

דיאיןפערםיםטגעגאנגעןאױרבדערר$נ,אומגליקגרוים
גע־איזער.פערעספעקטיווגרויזאמערדערװעגעןםחשבות

נײגיריגעדדורןבעגלײט,טריטקלײנעמיטמידעראגאננען
גע•ט$הרבדער,פובליקוםשפאצירענדעןדעםםוןבליקען
ס׳איז,נעטקנישטך$נאיזממשות׳דיגעסשוםקייןאז,װאוסט
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קור׳ן,איזצײםדילאגע״דעראיןבעםפדוגגץײןנישטאנאך
װײטערזץ*מט,טםאוו

אפשראון,איבערגעטריבצןסאנקעװיטשהאטאםשראין-
?אפגענארטאינגאנצען

צוםיל,געדאנקדעםדערלאזטנישטאבערהאטרבדער
אינטערשיידעןקענעןציכדי,געװעןעראױקענער■מענשען

איזאיצט.אס&שבײזװיליגעןםוןאויםריכטיגקייטסזזנקעװיטשעם
געדולדיגרטען^אפװװי,עצהאנדערקײןגעװעןנישטאבער

קאזנאקאװץ.פץענטםערויפץ.י;
אוןמידעראשטיבאיןאריינגעקימעןאיזרבדער

גע״האטרבבײםםיסדיאויףגעהאלטעןקויםזיך,בלאםער
פיןבירגערדשוב׳עעסליכענאךאדןראזעיבלאט.דרװארמ

געהײמ-דעםװעגעןדערװאיטמזיךהאבעןװעלכע,שטאמדער
שבת׳■דעםװעגעןאוןאםיצירריסישעןאםוןבעזוךניספולען

ממר•הייבדןזיי,מייםהערפץליצײבייםרבפיןבעזוךדיגען
אוןעניןוויכטיגעןאזעהרװעגעדזיךלטהאנדלעםאז,שטאגען

רב.סוןצוריקקומעןיפץ1אגעײארםדעריבערהאבען
נישטחײםאליהורבדערהאט'שבתגוט,דעםאויםער

מיטדאװנעןגעשטעלטזיךמ׳האט,װארטאײןקייןאויםגערעדם
בעזונדעראיןארייןרבדעראיזאפגעדאװענט,מנחהמנין

אלײןאײנערגעזעסעןאוןהאנדאיןספראגענוסען,צימער
פוןװירקליכקײטאוןרל1גטרויעריגעןדעםװעגעןפערזאגטטיף

פאלק.יודישען
געמישטנייגיריגקייטאיזצימערצװייטעןאיןלט1עבײם

נישטאבערהאטקיינער,געװאקסעןאלץשרעקגעװיסעןאמיט
איבערצו•איהםאץרבדוםאריינגעהעןדרייסטקייטדיגעהאט

צלע,געדריקטעאוןשװערעיזגעוועןאיזשמימונגדי•פרעגען
װאםד1סשרעקליכעןאעפעסיף1אגעווארטמוראמיטהאבען

זיךהאבעןמינומעןדי.װערעןענפפלעקממינוטלאדעאװעט
רע•צוגעאײלטנישטאבערזיךהאטרבדער,שעהץװיגעצויגען

געקענטלאנגנישטאבערהאטלאגעמיןאזא,עולםצוםדען
אויףאיןרבצוםארייןאיזבתים-בעלידיפיןאײנער,דויערען

פאר.קוממדאװאסאיבערצופרעגעןדרייסטקייטדיגענומעןזיך
דארף,געענטפערטרבדערחאם,ת1בשורשלעכטע-

געדולדיגדײט,נא1שאאפיליאנצוזאגעןאײלעןנישטזיךמען
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װינשאיך,דערוײםצןזיךאיהרװעטשפעמעראדערכריהדר
םריידען.איןדערצעהלעןדאםזאלעןמיראז.ןילעמעןאונז

םער•צזגעגעבצןםילזעהרהאטװןזסענםפעראזאנןןך
ט$מ׳האוןאונרוהיגערנאךגעװארעןצולםדעראיזשטעהמן

ת.1השערפערשידענעארויסגעזןןגט
װאויז1הפאר׳ןםערפאהרעןקזןרצטעאמיטאיזפלוצלינג

דער•געװעןנישטאיזדאם.אנ׳אפיצירגעװאוינטהאטרבדער
איזרצ.צוריקשעהעטליכעמיטגעװען$דאיזױאס.,זעלבער

לענגגאנצערדעראיןדךיגען1יסגעצ1א,רבצוםארײןגלײך
:געזאגטאוןםטרוגעאװי

לם^זאיהראז,געבעטעןהאטקאזנאקאװגענעראל-
איהם.צוקומעןומידתיבף

נישטדונג&אײנלדאזיגערדערםוןאיזחײם-אליהור׳
ער,געװןורטאיהריף1אהזןטערהפנים.געװזןרעןאיבעראשט

איןאז,קאזגאקןוװ׳ןאיבערצוגעבצןאפיצירדעםגעהײםעןהאט
זײן.דארטרבדערװעטשעההןולבעא

שטערעןערשטעדי.נזןכטדילען*{צוגצםאיזדערװײל
מעןהאטרבביים.הימעליטערען1לים׳ן1אבעװיזעןזיךהאבען

גע■הזןטחיים-אליהור׳,מעריבגעדאװענמ,ליכמאנגעצינדען
דרןוזש■איף1אאוןקליידונג-פאראדזײןאנגעטון,הברלהמאכט

קזן■איןארײנקומענדיג.ץ§ל£8איןקאזנאקאװ׳ןצואװעקקע
באלדדארףערןוז,געװאוסטין1שדענשטשיקדערהאטרידאר

געקופזנן.איזראביןױדישצרדעראז,װ׳ן^קאזנאקמצלדען
געװעןאיזער.קארידאראיןארויםגעקומצןאיזקאזנאקאװ

הזוםפניםזײןיף1אאוןיפרעגונג1אםאראנגעבלאזעןאוןרײט
אויפרעגוננדיװאנעןפוןאונטערשײדעןגעקענטנישטמען

םאג•בעםארשטעהענדעןדעםצוליבעגמתינפשפוןצי;ישטאםש
דעם,צוליבגאראדער,בעפעלקערונגױדישערדעריף1אראם
ונאקןוײ^ק.געװארצןענטדעקטסריהצײטיגאיזפלץןדצרוואם
ןוריינגעבצטעןהאטער•בצהערשעןצובממיהטאבערזיךהןום
געזע־יך1אם׳איזװעלכעןאין,צ־מצר-אויפנזזהמםאיןרבדעם
רבדעםגעבעטען,כזשאגןווזסקיפאלי־צייימײםטערדערסען

ענין.צוםצוגעטרעטעןנלײךאוןײצען
װ$ק$קןןזגהןןט,כזשענאװםקיפאליצײימייםטערדער-

איגער•מירהןוט,שטימעבאםאװצזייןמיטרעדפןײנגעהויבען
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װיםען,דורכאויםװילאיך,איהםמימגעשםרעךאײערנעגעבזין
איך,אלעמעןדעםװמגעןװײםטראבין ה׳׳איהרװאנצןפון
ווא■ביזפערהיטונגם־מיטלעןקייןאננעהמעןנישטפריהערקען
ם׳קען.האנדאיןבעװייזעןפאקטישעאלעהאבעןװעלאיךנען
װעלכע,קלאנגעןאדעררכילותאלץאיזדאסאז,זייןדאך

שטאדט.איןמ׳דערצעהלט
דערהאט דערבאך׳שטילגעװעןצימעראיןאױװײלעא

געענטפערט:רב
ײדישעריםער1גרדערפיןסערדרעמערדערביןאיך-

פערטרע■דערזענטגענעראלה׳איהד.לאדזאיןבעפעלקערונג
װעגעןרײדקײןזײןנישטקעןאונזצװישען.מלכותפדןטער

װעגעןזיךהאנדעלטעםװעןנאבמעהר•קלןןגנעןאדעררכילות
זיךשטיצעןמענשעןפעראנמװארטליכע.עניןװיכט־גצןאזא

טע■?מפאקטישעאויףנארזאכעןאזעלכע־ף1אנישטקײנמאל
םארגעשםעלם,יזהאבאיךװי,אזייזאךדיאיזליידער,ריאלען

אוןשווערדעןצוין1ש מ׳גרײט׳יבען1רציין1שזיךמ׳גרײט
קאלטבלוטיגקײטמערדערישעראמיט.מארדעןצוביקסען

צוגעטראכט.אוןצוגעגרײטפלאןמייװלאנישערדערװערט
אפשרױיטאיהר?אלץדאםװײםאיךװאנעןפוןפרעגטא־הר

איךווײלואנען״נישטאייךוועלאיןקעןאיךאבער,גערצכט
לײדעןזןזלמענשאגששענדיגעראנ אז׳־זען;דערלנישטקען

געטוןבה1טיםע1גראױדעןאונזהוזטערװ־זסדעםצול־ב
שטעהסװאם,אימגליקיפען1גרדעםפארגעװארענמאונזאון

איךגענעראל ה׳׳מירפוןנישטם;דז סערלאנגט׳פאראונז
נישטדאםאײךװעלאוןװארמאנ׳עהרעןמיטגעבונדעןבין

זאגען.
דערער,פערלעגענהײטאאיןגעװעןאיזקאזנאקאװ

ער.ענטפערעןצוװאםגעהאטנישטהאטגענעראלמעכטיגער
בעװײ■װעגעןארגומענטעןזײנעאיבערגע׳חזר׳טנאכאמאלהאט
צוריקאוןאהיןגעדרעהטזיךהאמער.מאמעריאלעןאוןזען

אליהו״ר׳.לאגעדערפוןיסװעג1אנ׳אגעזוכטאוןצימעראיבער׳ן
לאגעאונאנגענעהםערדערםוןיםגעהאלפען1אראיהםהאטחײם

געזאגט:האטאון
זיאינגאיף1צונרוםטאון,גענעראל ה׳׳גוטי1אזזײם

צ׳ווצי*זדריקטפולק״ביאליסטאקערפוןאנפיהרערדיפון



דיפיןקײעלעערשטעדיריאפעןװעמאיהראיןװןןנדדער
ביןןלי•בעריהמםע״.דאם.איבעראײךגיבאיךװעלכע,ידיעות

םעהיגקײטעןזיינעװילאיןפעהיגלץ3אויףאיזפדלקסטאקער
אײך,פארזייןנישטװעטצי.לאדזאיןאדנזבײיסװײזען1ר$ דיהאטאיהרװאדארטדעםאיןאז,חרפהא,גענעראלה׳

בירגער.ריהיגעםײלאאויףשחיטהאפארקימעןזאלממשלה
בעטראכט,פאלאזאאיןבלײבעןרדהיגגעװיסעןאײערקעןצי
אפװארטעןריהיגנישטדאךקענעןמיר,גענעראלה׳,זיך געמדןעפיםדאךמיזעם,הענדרויבערישעםיןיט1טדעם

װערען.
װיי1אזטיןװעלאיך,קאזנאקאװגעזאגטהאט,גיט-

נאכטדעראיןהײנמנאךװעלאיך.געזאגםמירהאטאיהר
װילאיך,פדלקביאליםטאקערפדןאנפיהרערידצדזאמענרדפען

דעראבעריב1א.מעגליכקייטעןמיינעאיןליגטװאםאלץטדן
טא,ריכטיגנישטפאריסװייזען1ארזיךװעטעניןגאנצער

זא•צדגעצװאדנגעןזײןװעםאיהראז,ראביןה׳,װיסעןזײט
דאךקעןאיך,גענדמעןת1ידיעדיהאטאיהרװאנעןפדןגען אפיצירעירדםישעיף1אבלבדליםמאכעןצד,דערלאזעןנישט זעלנער.אדן

גישטלגמרידראהדנגדאזיגערדערפדןזיךהאטרבדער
געזאגט:האמאדןדערשראקען

פעראנטװארטליך.רײדטײנעפארביןאיך-
גע-הצפליךגאנץין1שקאזנאקאװהאט,הײפאגעהם-

אייךאיךוועלזיצדנגדערפדןענדיגעןנאכ׳ן:רבצדםזאגט
רעזדלטאט.דעםמיטיילען

קד■.גצבליבעןנאךאיז םקי,כזשאנא■.אװעקאיזרבדער
צדזאמענ־ערהאטינדגג1װאאיןזיךצדהייםאצדריקמענדיג

אדן,שטדבאיןגעפדבעןזיךהאבעןװאםמענשעןדיגענדמען
אװעקגעשטעלט,װארטאײנציגקײןקײנעםדערצעהלענדיגנישמ

<•£.תהליםזאגעןזיך
קאזנא•האטדערװאדםטארדפצײטאאיןויךמ־האטװי

שלוהים,ארדמצדזוכצןיבען1אנגעהאװענדדעמזעלבעןנאךקאװ
זײאדןפדלקביאליםטאקערםוןאנפיהרערדייפצוזדכען1אכדי

געװצןנישטז-אדאס.קאזנאקאװ׳ןצדזיצדבגאצדברעגגען
יף1אפרײגעװעןין1שזעגצזאפיצירצןאלצ•זאךלײכטעקײן
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ןנ׳אנדצרןנן*איןגעפינעןזיךאט.דאײנעריעדעראוןזונטאג

אאײנסארום.גע׳שיכור׳טאוןשענקפעוט׳ע אדער׳גבארעט;:ק

דיאוןצװאמענצונעהמעןאלעזייגעלוננעןאיזביינאכטזייגער

אויךאיזפערזממעלטעדיצווישען.יבען1אנגעהזיךהאטזיצונג

געעםענטהאטקאזנאקאװ.םאנקעװיטשאפיצירדערגעװעזען

ן:1הלשבזהזיצונגדי

דינטאיהרגעטרײוויװײםאיךהעררעןןמײנע-

מקריבזיךגרײםזענטאיהראז,װײסאיך,פאטערלאנדרעם

רוסישערדערפוןגאנצקייטדערפאראוןצארפאר׳ןזײןצו

אוןשווערעאפארװןןם,גוטגאנץװײפעןאלעמיר.מלוכה

״אוסמירײעןבײםאונזיף1אליגםעסארבײטפעראנטװארטליכע

דעראין.<בובמאװמשיקעםדיביצרוהיוען)מ־אשעזשניקעס״די

בונמעןדי.ת1רחמנשוםקײןפוןנישטמירװײםעןהינדיכט

רפמן§דאפילוזאלעןעסװען,װערעןאונטערדריקממװען

דיאז,אלעיך1אװײפעןמיר.קרבנװזהװדערטעראומקוממן

םון״איגאראדצעם״דיפץקוססאגיםאציערעװאליציאנערע

גע-אײערפערשצענדליךדעריבערס׳איז.ױדעןאוןפאלאקען

צאריםטישערדערפוןפײנדאלם,יידעןידצושנאהפוןפיהל

בכלל.מלוכהדערפוןאוןדינאםטיע

אונ•מי׳טמיטרײסעןלאזעןנישטאבערזיךרארעןמיר

מירװאס,דעםיף1אפערטראכטעןגוטזיךאוןגעפיהלעןזערע

טון.װילעןמיר
אנגע-ין1שהאבעןפולקליסטאקער^ביפוןאםיצירעןדי

אוןדאםזיךהאנדעלטעםװאםװעגעןמערשטעהעןצויבען1ה

זײ.דנאקאװ^קל^גענצרכיטרעןדעםגעהטעםװאסװענען

פרצגענדעמיטאבדערעןיסק1אאײנעראיבערגעקוקטזיךהאבען

פצראטען.געהײמנישזײצרגעקענטדאםהאטעסװער,מינעס

נישטזיךװעםשפילדאםאז,פערשטאנעןאידטהאבעןײז

אלע.יצרם1בעדיםריכטיג1אדאםהאבעןזײאוןאײנגעבען

זײיענדיגעןאינגאגצעןװעטװ$זנאק*קזי*געשװינעןהאבען
רצדע.

קאזנאקאװהאטקװעלעזיכערעראסוןװײסאיך-

דעםבפשלאסעןהאטהעררעןמײנעאיהרזא,געזאגטװײטער

בקאינרוהי•אוןמוןצוהוליעאביסעלאדינסמזנגקימענדיגען

דאסיב1אםערטראכטאבערזיךאיהרהאטצי.ױדלעךד־;ען



ס$װ,איינפלוםדעםורענעןר?איוװײםטצי.בבלללוינטעםק
אובזקעגעןזײזןזויװיאוןאויםלאנדאיןהאבען״זשידעם״יד

גע•אוןגעװאלדדאסאוןדט$שמיםע1גראאיזדז$ל.שןןדען
װעטעםװצן,רק^שטאוןמעכטיגזײןװעטיודעןדיפוןשרײ

דעריבעראײךלעגאיך.װערעןנעפינערטקאפםוןהאראזײ
לאזעןאוןםלאןאײערפוןרעזיגנירעןצו,העררעןמיינע,םאר

רוה.צוױדעלעךדייםיג1רל$פ
זנאקאוו׳ס&קםוןזענעןאפיצירעןדיאז,זיךם׳םערשטעהט

דערשראקען.נישטזיךאוןגעווןןרעןנתפעלנישטדרשהלאנגע
פלאןזײעראיזי1אזװי,מעשהדיפערדרןןםעןגארהאטזײ

געטראכט,זיךבײזיךהןטיעדער,קאזנאקאװ׳ןצודערגאנבען
װעלכער,פרײנדזשידןװםקעראעפיםזיץמוזפולקאיןאז

געװעןנישטאבערם׳איז.דה1עבהײליגעדיפצראטעןהאט
יף1אאנ׳ענטפערגצבעןגעמוזטהאטעמיצעראוןעצהקײן

פולקביאליםטאקערפוןפולקאװניקדער.רעדעקאזנאקאוו׳ם
געזאגט:האטאוןװןגרטאגעבעטעןהאט

הא•סאלדאטעןאונזערעאז,גענעראלה׳,אםתם׳איז-
דעראיזאפיצירעןאונז.פערװײלעןביםעלאגעװאלטזיךבען
צוגעפרובטנישטהאבעןמיר.גגעגאנגען^וועניגזעהרענץ

דצרצו.צוגערעדטנישטיך1אזײהדבעןמיראבעררעאגירען״
אננעה•מירװעלעןבעםעהלעןװעמ,גענעדאלה׳,איהריב1א

יס■1ארפוןזעלנערדיאפצוהאלטעןלײװרעדמיטלעןמען
זשידעס.דיגעגעןטרעטדן

האטפולקאװניקםוןענטפערחוצפה׳דיגערדאזיגערדער
קאזנאקאװ׳ן.מערדערקאלטעןדעםםילו*אװפגערעגטץ1ש

גע־אוןטישאיןיסט1פדערמיטגעגעבעןקלאפאט$הער
שריגען:
אנגע•ארנישט;געניןדעראיזאײךאז,הײסטװאם-

אײערעװאם,דעםמיטדךאיהראינטערעםירטיצ?גאנגען
דאםגעהטאײךאדער?טוןצופלאנעוועןאדער,טוןזעלנער

ביןאוןאיצטזעהאיך.שנײפאריעהריגערדערוויאןאלץ
דעםװעגעןאיבערגעבעןמירט?מ׳הם$װלץ*זא,איבערצײגט
דאס,זא,איבערצײגטביןאיך•אמתאיזפאגראםגעפלאנטען

געדיגטאװענדאיןהיינטמירהאטמײזעלראכיןדערװאס
װילענדיגנישטװ$קאזנאקזיךהאט,אםתקלארםטערדעראיז



זײןמיטנישטשויןגעשריגעןערהאמ,זאגאיך.ארויםגעכאפט
דערלאזעןנישםוועלאיך.פאםירעןנישטװעטדאםאז,שטימע

עפי־װערעןיסגעארבײט1אזאלעןפלײצעםמײנעהינטעראז
נײי.נישמאהנונגקײןהןוגאיךװעלכעפון,פלענערגעהײמע

געשעהען.נישםװעטדאסנײןז,אופןבשום
זאגעזצועפיםאײיפוזעמיצערנאךמירהאסיצ-

קאזנאקץױ.געםרעגםהאם
או•װאנדדייװבלאםגפשטאנעןאיזפולקאײניקדער

צ־געקומעןאיזערװען,ארויםרעדעןװארטאגעקענטנישט
געזאדט:ערהאסזיד

בע•װעט,גענעראלה׳.איהרװי,טוןװעלעןמיר־
פעהלען.
פאקכ,הײםאגשהט,געיאגטקאינקקאװמ$ה,אלוא-

בעפעהלען•מײנעיף1אװארםאוןזאכעןדי
קאזזאקאװ׳רגעקומעןא־זפריהדעראץדגענם;צומן

פיןבריףאאיבערגעבעןאיהפאוןרבדזעד*(לצופזןדױםמגם
ביאליםמײ•דעראז,געשריבעזגעװעןאיזבריףאין.גענעדאל

לאדז.שטאדטדיפריהדעראיןמאנטאנפערלאזטפולקקער
פולק.איןעגקנגען:ן־פין1שאיזבצסעהלדער

געענדיגמ.נישטנאךגעשיכטעדיזיךהאטדמםמיט
ױדען•דערגעקימעןרבציםאיזנאבמיטאגזונטאג
איןאנגעטדןגעװעןאיזער,כאנקעװיטשאפ׳־צ־רפרײנדליכער

געד־זמעראז,בעמערקעןנישזזמ׳זאלכדי,קלײרונגציװילער
רב.צים*רײן

דער־ערדדאמפרײדפארגעזיכטשםראהלפנדעןאמיט
אוןקאזנאקאװ׳ןבײנאכז־זיצוגגדערװענעןרבדעםגעהלט

בעפכהל,אאנגעקדמעןין1שאיזפולקאיןאז,איבערגעגעבען
פעילאזעןבעגינעומאנטאגזאלפולקביאליםמאקערדאם*ז

לאדז.
גע־הןןט,געשטפרטביסעלאאבערמיראיזשמחהיד-

פערלאזעןצובעפעתלדצרהאטפולקאץ,סאנקעװיטשגט^ז
צו■זעהרזענעןאפיצירעןדי,שם1רשטאדקפןאגעמאכטלאדז

גרװםעראאיןגעפונעןזיךהאבעןײיװאם,געװעועןפרידען
יף1אױךהאבעןזעלנערדי,טוןלעבצמ׳קאןװאו,שטאדט

פער־גןורפלוצלינגאוןבעקלאגעןצוגעהאטנישטיך1אלאדז
דטז$שטדילןןזען
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זענצן,גט$געזװייטערםענקעװיטשהאט,פילקאיןאלע
צמיץןגזאץפצרראטאגעשצהעןאיזדאאז,איבצרצײגם

אי־־ןידאנקאיך.פלאןזייצרםצרראטעןהאטנאהענטערערא
הבטחהאײצרערםיהלטהאטאיהרװאס,ראבינערה׳זעהר״

דערצעהלט/אלץאײךהןטעםװער,גט$יסגעז1אנישטארן
די.האהראיף1אגעהאנגעןפאלאנדעראיןלט$װלפבעןמײן

אײך,געגעןגעװענדצטאבעראיזפולקאיןיפרעגונג1אגרעסטע
צוגעגעבען.םאנקעװיטשהאט

געפרעגט.זיךאליהור׳ט$ה,מירגעגעןפארײאם-
זיצונגנעכטיגערדעריף1אהאטקאזנאקאװװייל.דערפאר-

װעגעןאיהםהןוט,ראבינערה׳,איהראז,יםגעכאפט1ארױך
י1אזװי,פלאןאאיצטזוכעןבאנדיטעןדי,זײ.דערצעהלטאלץ

דערי•ביןאיך,אװעקפזוהרעןפאר׳ןאייךאיןנצהמעןצינקמה
פארהיטעןזיךזאלטאיהראז,װארנעןאײךצוגעקומעןבער

אײךזאךיסע1גרקייןנישםאיזזייביי,אײסװאורפעןדי
טון.-שלעכטםעפעם

האט,םאנקצװיטשה׳אײדעלער,זצחראײךזנק$דאיך-
רוהיג,זיימ.פיציר$דעםהאנדדידריקענדיג,גט$געורבדער
אײערדורךזיךהאטמירװאס,לם1ע של1ג1דבדעםדאנקאיך

ױדי-דעריף1אדיןגזרדצםאפצושאפעןאיינגעגעבעןמיטהילף
איצט$דשפילטרןןלםמראװאם,לאדזאיןבעפעלקערונגשצר
אײערעצי,נישטנאךװײםעןמיראז,נאךבםרט?פערזאןמיין

נאמירליך.דעםורעגעןבעשלאםצןעפצםין1שהזזבעןאפיצירען
הענד.זײערער*§פהיםעןצוזעהעןזיךךי1אאיךװצל

בע.מיטסרנקעװיטשהןזט,איבערצייגטמיךהאבאיך-
־בינער,$רה׳,יםקײט1גראייעראז,יםגעשריגען1אגײםטערונג

אלץאוןאייךװעגעןפאנטאזיעםמײנעאלעאיבערשטײגט
אינ•מארגעןז$פערלאיך.געהצרטאײךװעגעןהאבאיךװאס

איזעםװעןך$נױעלאיךצי,װייםװעראוןלאדזדערפריה
בלײ■מירבײװעטאײךװענעןעראיבערוננדי.זײןדא

לעבען.וועלאיךווילאנגי1אזבען
יפ׳ן1אןנד§הרעכטעזײןיםגצלצגט1ארהאטחײםאליהור׳

גט:^געזהאטאוןסאנקעוויטש׳ןפוןקאפאראפגעבײגענעם
יעדערנישטוואס,מצוהיסע1אגרגעטוןהאטאיהר

האסאיהר,לעבעןזײןאיןזײןצומקייםזיזכיהדיט$המענש
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הענד.רוצח׳ישעםון,שענדליכעקםױדעןאנ׳עדהגעראטעװעט
על*איןױיןמצליחזאלםאיהראז,דעריבעראייךװינשאיך

װענדען.אקקעהרעןנארזיךװעטאיהרװאי,װעגעןאײערע
אליהיר׳מיםגעזעגענטהארצינזיךהאטאפיצירדער

םרעהרעןזיךװישענדיג,צימעררב׳םפוןים1אראיזאוןחײם
ברכה.רב׳םפוןבעגײםטערונגפאריגען1אדיםין

חײםאליהיר־האטםאנקעװיטש׳עןפיןאװעקגעהןנאכ׳ן
אנגעזעהענעעטליכעאיןמענשען-יז1הזײנעציזאמעגגערופען

װע-דערצעהלטאיןשטאדטדערפוןטוער-כללאוןבתים-בעלי
.ג$טהײנטיגעןאיןנעכטיגעןפוןפאםירונגגאנצערדערגען

ער•דערפוןגעװארעןאיבערראשמי1אזאיזלם1עדער
געקענטנישטמיניטעןערשטעדיאיןהאטקיינעראז,צעהלינג

בעשלןו•איזבעראטונגקורצעראנאך.יםרעדען1ארװ״רטקײן
װענ•זיךזאלטוער-כללדיםוןאדעלענאציעאו,געװארעןםען
ענין:פאלגענדעןאיןכזשאנאװםקימײמטער-ליצײ^פצוםדען

אפיצירעןאװעקגעהענדעדיאז,מעגליךם׳איזװית1חי
נקמהװעלעןזאלעןפילקביאליםטאקערפוןםאלדאטעןאון

געשטערםזײהאטערװאסדערפאר,רבלאדזעראיןנעהמען
אפצוהיטעןזעהעןמײםטער-פאליצײדעד,ערזאל,בלאןזײער

אז,אסברהאיזעסאזנאכמעהר,רבבעליבטעןםוןפערזאןדי
געדראהטטאקיהאבעןפולקדערמאהנטעןדעםפוןצירען1אפדי

רב.דעם
ןפצוהיםעןפדי,אלץטוןצוצוגעזאגטהאטכזשאנאװפקי

כזשא•װעלכעןפאר,חײםאליהיר׳פוןלעבעןאוןגעזונדדאם
בזשאנאװ•ם$װ.אכטונגגרעםטעדיגעהאטהאטאלײןנאװםקי

נישטאיזגעטוןאנגעלעגענהײטדאזיגערדעראיןהאטםקי
געשעהען.גארנישטאיזרבדעםאז,םאקטא.בעװאוסר

םענםטעראלעפקמעןמעןהאטבעגינעןצומארגענם
זא,פאקטדעםקאמענטירטפערשידענארטיגאוןיםגעקוקט1אר

קײןרען$געװגעשיקטלאנגנישטערשטאיזװאססילקדאס
אײעק.ין1שגעהט״ארדנונג׳״מאכעןצודז$ל

בען$הד1םדעםגעװאוםטהאבעןװאסװידעראנדערע
ענ״ידערהאטביםלעכװײז.שפטרנו״ברוך.ברכהדיגעמאכט

שפעםערװאכעןאצװײאין.װערעןצופערגעםעזיבען1געה.ןגד
בעקוםעןאמאלרבדערהאט,געשעהעגישדאזיגערדערגאך

ביאםוןםולקןןװניקדורכ׳ןאונטערגצשריצעןבדיףרוסישעןא

59



•.איגהזילטפאלגענדזוןגעהאטהאטבריףדער.פולקליםטאקער
ערלוייבטזיךהרזטאיהרװאםדעםצוליב!מייזעל״ה׳

דורכ־,שיצירצנטים$גאנצעדאםבעלעדיגעןצושטארקזעהר
יף-1אאיז,פאגראמשטשיקעםאנגערופעןזײש$האיהרװןזם,דעם

געוױזבעשלאםצןאיינשטימיגקאלעגױם-אםיצירעןפוןזיצונגא
טיםפאקציע^םדי;םאטיםםאקציעאאײךפוןפאדערןצורען

רובמאפיצירעןאינזערעפוןאײגערװאם,דעםאיןבעשטעהט
אנציגעבעןדעריבעראײךבעטאיך•דועלאיף1אארויסאײך

םעקונדאנטעך.אײערע
װעל-,אפיצידעןצװײפוןנעמעןאנגעגעבעןזענעןדערבײ

צד•אםיציר׳םפוןסעקדנדאנטעןדיזײןגעדארפשהאבעןע5
בע״זאלס§דװאס,געװאוםטנישטהאטחייםאליהור׳

װיל•נייעראאדערשפאסבײװויליגעראם§דאיוצי,דייטען
דעם.םולקביאליםטאקערכוליגאנישעןדעםפוןאײנפאלדער

דאזיגעןדעםפוןבעאונרוהיגמזעהרגעװצןאיזמשפחהרב׳ם
צונישטדערװיילבעשלאםעןאבערהאטרבדער.בריף

י1אזװי,ןזפצװוארטעןאוןדעםפוןגעברויךקײןמאכצן
גצ■לאנגנישטדערויףמ׳האט.ענטװיקלצןזיךװעטעניןדער

םאנ•פוןבריףאןונגעקומעןאיזצומארגצנם,װארטעןדארפט
אפיצי-דאםאז,מיטגעטײלטהאטערװעלכעןאין,קעװיםשען

יםצורופצן1ארבצשלוסאאגגצנומעןװירקליךהאטקאלעגױם-רען
גצשרי•װײטערהאטםאנקצוױטש.דועלאיף1אמײזעלרבדעם
דיאפצוהאל״עןעצהשוםקײןנישטהאשערהגמאז,בען

װעטעראזדאךערזאגמ,בעשלוםזײערםוןןזפיצירען
אוןפולקאיןהערשעןװאס,שטימונגעןדיװעגעןמיטטײלען

טון.צובדעההאבעןןזפיצירעןצעהוליעטעדיוואםאלץװעגען
מאמעג־קאמישעןאיהרעטרןןץ,געשיכטעדיהאטערום1אז

ענטפערעןגישט.כאראקטערערנםטעןאזצהראנגעגומען,טען גע•נג^לנישטהאטרבדער.זיןקײןגצהאטגארנישטט$ה
םאל■אנגעשריבעןאײנענהענדיגאוןאװעקגצזעצמזיך,טראכט :בריףגענדען

אויפפאדערונגדצרמיטבריףאײער!פולקאװניק״אדוני
עהרען•דעםלויטאז,װײםאיךהגם,דערהאלטעןאיךהאב

דו•אפוןזיךמצןקצן,אנגענומעןאײךבײאױװאם,קאדצקס
דצרמאנסערדצראבערקען,פזאנען$נישטדערונג$יםם1אר-על

בצ;$הײעלכע,מענשצןגרופעדערפארױיןחלנןןרקןודעקם
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צו•8$י1ז*װיאמיטעלאלםנגענומען$קאדעקסדאזיגעןדעם
ד.1פבדייערהיטען

קא• אנדערעןאגינץםץאנהענגעראאפערביןאיך
שטעהמ,װעלטדיװיפמעטאלטאיזװאסאקאדעקם,דעקם

יבט1ערלרעליגיעארנזער.רעליגיעאוןרה1תיודישערדערםון
זאכען,דורךפבודאוגזעראפצוהיטלזןנישטפן1אפשוםאונז

דא,דיצוליב.פערגיםונרבלוטמיטענדיגעןזיךקענעןװעלכע
אםצו•יםםאדערונג1אדאײע־געצװאונגעןאיךביןמעמיםזיגע

געשפרעךשוםקײןאיןהאבאיךאז,צואיךגיבדערבײ.זאגען
דירעקטאפיצירעןהעררעןדיפוןקײנעםאיז״עםװעמעןמיט

אנגענומענעםאייעריט1לאפילואזי1אז,בעלעדיגטנישט
שיקען,צומיררעכטקײןנישטאיהרהאטקאדעקם-עהרען
יםפאדערונג•1אראיזעםװעלכע

בעטראכטאיןנעמעןצו•זעהידעריבעראײךבעטאיך
איך.בעשלוםאײערפוןרעזיגנירעןאוןאװםםיהרונגעןמיינע

ענטפערעןצובריףהײנטיגעןמייןיף1אים1דורכאאײךבעט
לאדז״•פוןרב,מייזעלחייםאליהואכטונגמיטםמרבלייבאון

זעהרגעװעןזעגעןענטהעראיף1אװוןרטעןםוןטעגדי
פער•נאהענטםטעדייך1אאוןמשפחהרב׳םדעם,אונרוהיגע

םוןיםנאנג1אדעםפארגעשראקעןזעהרזיךהאבעןעהרער
יף1אגעלאועןנישטחײמ׳עןאליהי•רמ׳האט,געשיכטעדער
ר׳יף1אהגם,געהיטעןשטארקאיהםאון,אלייןמינוטאיין

שוםקייןבעמערקעןצוגעװעןנישטאיזאלייןחיימ׳עןאליהו
בעאונרוהיגונג.אדעריפרעגונג1א

2רבצוםאנגעקימעדזענעןװארטעןטעגעטליכעגאך
ת1היאז,םעקונדאנטעןאפיצירענםדיפוןערשמערדער,בריף

צינעשיקטנישטטאגהיינטיגעןביז׳ןהאטמייזעל.ח.אה׳װי
מײזעלה׳אזזײהאלמעןםעקונדאנטעןזײנעפון'נעמעןדי

ע•פסקזייאון,דועליםגערופענעם1ארדעםםוןאבזיךזןדגט
םערשפילט.דועלדעםהאטמײזעלה׳דאס,נען

פולקאװניק.דעםפיןגעװעןאיזבריףצװײטערדער
הרבװאםדעםצוליבאז,געװארעןגעזאגטאיזבריףאינ׳ם

דורכאװםזייסאדערען,דועלפוןאפגעזאגטזיךהאטמייזעל
ת1ידיעדיאיבערגעגעבמןרבדעםהאטעסװער,װיםעןצו

זו־זייװעלעןגעגענפאלאין,פאגראםגעפלאנטעןדעםװעגען
װעג•אנדערעןנץ*גאיף1אםאטיםםאקציעאכען
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רימצרדראהונגאגעװעןשױןאיזבריףדאזיגערדער

פאליצײ■דעםאיבערגעגעבעןאיהםהאערבדעראיןאפ־צירען
אווצק■חײםאליהור׳האטגלײכצײטיג.כזשאגאווםקימייםםצר
װעלכע,פצרזןזןדייםנעבען1אװעגעןאז,אנ׳צנטפערגעשיקט

זײן,נישטרײדקײןקעןאיבערגעגעבעןידיעותדיאיהםהןזט
װייטצרהאטרבדצר.קןזפזײןקאסגעןזןזלעםאפילוװען

ערלעדיגטפולשטענדיגר§פעניןדעםהאלמעראז,געשריבען
קארעספאנדענץקײןאוןפאלעמיקקייןמעהרװעטעראון

פיהרען.נישט
מיט-אנגענומעןהןזטכזשאנןזװסקימײםטער-פאליציידצר

טעגעטליכעאין.געשעהצןגארנישטרבדעםזאלעםז*,לען
דןזסמאל,פולקאווניקפוןבריףאאנגעקומצןװידעראיזארום
געשריבען:ווערטבריףאין.לצצטערדערשוין

מיר.ערלעדיגטפארעניןדעםשויןיך1אהן־לטען״מיר
פארשטעהערדעםפאראכטינגגרעםטעאוגזעראויםדרוקען

וואםדעםצוליב,לאדואיןבעפעלקערונגײדישצרדערפון
דאךצרהאטדראהונגעןאלעאוניעראויףקוקענדיגנישט
איבערגעגע-איהםהאטװעלכע,פערזאןדיאויםגעגעבעןנישט
דעםהןזטצראז,בעװיזעןאזויצרוםאוןידיעותגעהיימעבען

ער-מיר.הבשחותגטע^צונעזדיהאלטעןצוװילעןשטארקען
אוןארויספאדערונגאונזצרצוריקציהצןמיראז,קלצרען

אייךװעטזײטאונזעראזפון,פערזיכערעןאוןדרןןהונגעןאונזערע
װערען.געמינערטנישטקאפפוןהןזהרקיין

געשיכטעםצנםאציןזנעלעדיגצענדיגשזיךהאטדעםמיט
פאבראפ.לאדזערװעדען

םארשםאגעהאטשטענדיגהאבען־ײזענדער'לאדזערדי
פער•אייןקײןגעװעןנישט.דיהרעװדיגקייטאוןענערגיעזײער

רײזענ•לאדזערדיװאו,רוםלאנדגאנץאוןװינקעלעװארפען
אוןקאלצקציעםלאדזערדימיטןזגשפארעןנישטזאלעןדע
איזרייזענדעױדישעדאזיגעדידאנקאמאםגרויסעראאין

גע•זיךהאטזיװעלכעריף1א,מדרגהדצרצוגעקומעןלאדז
מלחמה.דערפארפונען

קאצענעלבאגעןה׳רײזענדערלאדזעראגעםאהרעןאיז
רום•פוןשטעדטלעךקלײנעדיאיבערטאגפראסטיגעןאאין

געװעןנישטזענעןרוסלאנדאיןמיטלען-קאמוניקאציעדי.לאנד
ל§ממאנכצסאויסגעקומען>אירייזענדעדיאוןאידעאלעקײן



מיטאדערפוהרעןנייטשלצפעןציזיךנעכטאוןטעגגאנצע
שליטענם.

מאגלין.פרייג־אנ׳דיגאנצצןארוהראיף1אאפגצפאהרען

קלײןאאיןאנגעקומעןפארנדכטין1שקאצענעלענבזלגען'.דאיז

״הא־דאזיגערדער.גאםםהויזאפארמדרםאהרעןאיןשטעדמעל

אנ־-זעהר,נשמהרוכישעגודמוטיגעאצוגעהערטהאשטעל״

דיבעזוכטגאסטיעדעןםארהאטװעלכער,מענשעןארענטליכען

בעקװעמליכקייםען.גרעסטע
םקריפענ■דערפוןאראפגעקראכעןאיזקאצענצלנבאגעןה׳

ארומ־זיך,שטובװארימערדעראיןארײנגדגאנגען,פוהרדער

צוגעפאלען,איזשבתדער.א׳יכגערוהטביסעלאאוןגעװאשען
זײניגע.דאסגעפאדערטהאטמאגעןדער

קייין.סערלעגענהייטאאיןגעװעןאיזגען$קאצענעלענבה׳
אגבדעםבײהאטער,געגעכצןנישטקײנמאלערהאטטרפית

יל1מאיןנעהכעןצוותגםגעהאטנישט,מעגשעןארענמליכפן

קאצאפ■קלײנעםדאזיגעןאיןציגעװעןמםובקאיזאוןארײן
קאצענעלענבאגעןה׳װאו,יודאזיךגעפינטשטעדטעלעסקע
שבת.פערברעגגצןקענצןזאל

גאםטװירט.דערםרעגם,באריןעםצןאיהרװעםװאם-

אײךבײאיךקעןלײדער,פאװלאװישפיאטרגארנישט-

ביןאיך,זייןעם1טגארנישטטעעאוןבולקעשטיקעלאיסער1א

ת.1טרפקײןשטנעםאוןױדא
דעראנגערופעןזיךהאט,אנ׳עצהאײךפארהאבאיך-

אנשטענדי־זעהראינט1וואשטעדטעלאיןאונזבײ.גאסטװירט
געבעטעןשטארקמיךהאטער,שוםטערא,״יעװרעטשיק״גער

שיקעןאיךזאלשטעדטעלאיןקומעןװעטעםױדװעלכעראז

צםװעןזעלמעןאבער,אױדנןןךי1אזבענקטער.איהםצו

אייךװעלאיך,בארין,קוממ.ױדאאונזצוזיךםצרבלאנדזשעט

שטארקאייךמיטזיךװעטער.שופטער׳לדעםצואהינפיהרען

װעטדערנאךאוןװעטשערעאפעםעןדארטװעטאירר,פרעהען

גאםטיניצצ.איןמירבײאיבערנעכטיגעןאוןצוריקקומעןאידר
דערמיטדערפרעהטשמארקזיךהאטקאצענעלבבאגעןה׳

צוםאװעקגאםטװירטןמיטצוזדמעןאיזאוןבשורהדאזיגער

שבתצוצוגעגרײטגעװעןאלץין1שאיזדארט.שוםטערױדישען

איזװארשטאטדער.טישיפ׳ן1אלײכטפרגעשטאנעןזענצןעס

שבת־זײןאיבערגעטוןהאטשוםטפרדעראוןאװעקגערוימטין1ש



בעגעגענעןצושטעדטעלאיןאלײןאײנערכדי,ײפעצצדיגע
שבת.הײליגעןדעם

יף1אאנגעהײבעןבאלדקאצענצלבאגעןה׳האט,שבתגוט
ן.1לשמ׳ימע

דצר•שטארקזיךשוםטצרדערהאטיודאשלום־עליכם
גאםטמײןזייט•גצרעדטנישטױדאמיטלאנגין1ש.פרעהט

היים.דצראיןװיױךפיהלטאין
יםגעםרעגט1א,צירעדטאביםעלױךהאבען יודען2די

קאצענעלבןזגעןה׳אז,דערהערט.מ׳שטאמטװןןנעןפוןװער
יםגעשריגען1אװיכמעטשוםטערדערהןזטלאדזםוןשטאמט

:םריידפאר
װאםהערט,אהערגעשיקטדןזאייךהאטאלײןגאט-

שופטערדערט$ה,עלטערעןמײנע:בעטעןאייךװעלאיך
לאדז,אין.קי5טינט1געװאחאבען,םצרצעהלצן*זנגעהױבען

דאגעװארעןפערװארםעןםזרזענצןת1םבפערשידענעדורך
אלעמירנעהמעןםעםער,שטעדטעלרוםישצןדעםאיןאהער
געשטאר־זצנעןעלטערצןמיינצװינאכדעם.לאדזאיןארוים

בחור,אברודערױנגערעןמײןמיטפערבליבצןאיךביןבען
שפע•יאהראמיט.לאדזאיןינט1געװאװייטצרהאטװצלכצר

געקומעןאיזצםװען.געשטארבצןברודערמײןיך1אאיזטער
געדארםטױךהאטברודערטערשטארבענערמייןװעןצײטדי

טריי•צויבען1נגעה$מיךמעןהאט,מיליטערצוםצושטעלען
איךאדערצושטעלעןאיהםזאלאיךאז,אדערצןדיבערען

רובצל.^ססבאיהםפארבצצאהלעןזאל
איצטביזנישטם׳העלפעןאוןגעהאלפעןנישט״האבצןעם

םוןמ׳פערלאגגט.געשטארבעןאיזברודערמײןאז,ת1טענמיינע
װירקליךאיזעראז,ביכערדזער^לדיפוןגםצוג1אנ׳אמיר

קייןװענדעןצוקיינעכםצונישטמיךהאבאיך.גצשטארבען
לאפובקעםטשיני״^״אקאלדערמירביינעהמטדערװייל,לאדז

יפען.1פערקווארשטאטמײןמירװעטעראז,דראהטאון
דאראז,שוסטערדעםצוגעזאגטהאטקאצענעלבאגעןה׳

געהע•דייםנעהמען1ארערוועטלאדזקײןקומעןװעטערװי
קאצע־ה׳כדי.שורטערדצפאיבערשיקעןאוןפאםירעןריגע

איבער•ערהאט,םצרגעםעןנישטעניןדעםזזןזאלנעלבאגען
דער•איהמזאלשוסמערדעראז,אדרעםדזער$לזײןגעלאזט
ביזשוסטערדצםבייגעווצןאיזקאצענעלעבאגעןה׳.מאנען
געםאהרען.װײטעראיזאוןשבתאיבער

ז-יי



גע-איזקייצענפלענבאגעןה׳װעןצײטלענגערעראנאך
אדערהײםאיןגעסראפעןין1שערהאטלאדזקײןצדריקקימען
ערלעדיגעןדעםצורחמיםבעטשוסטערדערװעלכעןאין,בריף
פדןפערלאנגטשדסטער״דערשרײבט,משני.אקאלאדזדעד.ענין
מזדמנים רובל20געהאטװאלטאיךווען. רובעל20איצטמיר

אנ׳אפעראציעיף1אפרוימײןאװעקשיקעןגעקענמאיךװאלט
האבען.יטיג1נדארףזיװאס

רב,לאדזערצוםאװעקגלײךאיזקאצענעלענבאגעןה׳
אוןמעטריקע־ביכערדיגעפיהרטצײטיענערצוהאטװעלכער

^.שוםטערפוןבריףדעםאיבערגעגפבעןאיהםהאט
ערקלערטאוןבריףדעםצוגענומעןהאטחײםאליהור׳

ערלע-עניןדעםין1שװעטעראז,קאצענעלנבאגעןה׳דעכש
דיגען.

וױדערקאצענעלעגבאגעןה׳איזשפעטעראידהרמיט
דעמזעלבעןאיןגעקומעןאיןרײזעדעריף1אאװעקגעפאהרען

זייןוצפערפאהרעןגלײךאיזקאצענצלנבאגעןה׳,שטעדטעל
שוםטער.בעקאגטען

גרעניץ.אאהןגעװעןאיזשוםטערדעםפוןגדולהדי
גען$קאצענעלענבה׳דעםװאוגצװאוםטנישטפשוטהאטער

צורעדט,זיךהאבעןבעקאנטעצװײדיװען.אװעקצוזעצצן
זײןמיטעניןדערצו,געפרעגטבאגעןקאצענעלעה׳האט

האטשוםטערדער.ערלעדיגמין1שאױפאפירעןברודער׳ם
ם$העראז,דערצעהלטאוןאנגעקוקטפערװאונדערטאיהם

אװעקגעשריבעןהאטערװישפעטערטעגעטליכצאיןבעקומען
לאדזערון6קאנװערטאאין,קאצענעלצנבאגעןה׳צובריףדעם

דעםאין.פאפירעןיטיגע1נאלעמײזעלחײם-אליהו׳ררב
אוןפאפירלעךרובעל׳דיגע-צעהןצװײגעלעגעןזענפןקאנווערט

אייערמיפף״שיקט:צושריפטפאלגענדערמיטצעטעלצקלייןא
צוזײןאיהרזאלאיןאפעראציעיטיגער1נדעריף1אי1פר

שוסטער,דערגעזאגטהאט,געטוןאזױהאבאיך.שלמה״רפואה
ה׳גוםי1אזזייט.געזונדפולשטצנדיגאיצטאיזי1פרמייןאון

דעםםןןררבלאדזערדעםדאנקטאוןקאצענענעלעיבאנען
געטון.מירהאטערװאסחםד-גמלתיסען1גר
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איצס,ביזאײראמפױדישעראבייאימנליקגרעםטעדאם
איבערצר•מחשבהדי,ארײזיךכאפטקינדאאיהר׳םבײװען

נןןךזיצעןשבפהפוןצערדער,יבען1גלנדער$'אנצוגעהען
נארזיךמ׳קאןם§װ,שרעקליכסטערדעראיזמתלעבעדיגעןא

ר׳צוםל$אמאיזאומנליקאזאפוןגעטראםען.םארשטעלען
זיהאטת1צרםאר,ראדןזםפוןי1פראגעקומעןחײםאליהי

װאס,געװאוםטנישטכמעטהאטזי,רעדעןגעקענטנאךים1ק
משוגעת.םוןב1קרגעװעזעןאיזאוןאיהרמיטזיךטוט

חיים,אליהור׳האט,מעמדאזאאיןי1םרדידערזעהען
מוםר׳ן.שטארקזיאנגעהװבען

בע•קענעןנישטזיךזאלמענשאאז,דאםהײםטװאס-
אריבער•קענעןזייאוןשטארקזייןמעןמוזת1צרצי?הערשען
איך,לעבעןאיןאדורכגעהעןפערשידעןמוזמענשא,טראגען

זיךװעטאיהרביזיםהערען1אנישטפריהער,י1פר,אײךװעל
הילףגאטסמיטמירװעלעןדעמאלםאוןבערוהיגעןםולשטצנדיג

אנ׳עצה.זוכען
מיטגעװארעןיםגעזאגט1ארזענעןװערטערדאזיגעיד

ארײננע•י1פרדערהאבעןזײאז,ת1רחמנאוןװייכקײטאזא
ים•1אשטארקזיךט$הזיװינאכדעם,האםנונגפוןםונקאברענגט

טראגי•פאלגענדעדערצעהלעןצואננעהריבעןיזהאט,געװײנמ
געשיכטע.שע

אנ׳אנגעזעהענעםנזןךאנ׳אלמנה,ראדןןםםוןביןאיך-
גע•גארנישטמירהאטע״המאןמײןחוץ,גביראוןהבית-בעל

איךאוןירושהקשה׳דיגע•נישטאגעבליבעןמירם׳איז,םעהלט
כטער,$טאיינציגערמײןמיטגעורעזעןמםרנםד1בכבמיךהאב

געװעזען.בר1גהאטאוןארײנגעמישטשטןדעראבערזיךט$ה
גע•איזטןגכטערמיין,געקומעןאיזדאםי1אזוײנישטװײסאיך

...אומגליקאזאםלוצלונגאוןמיידעליודישעצנועת׳דיגעאװעזען
ג^װעהטפאראײםהאלטעןגעקאנטנישטהאטםרװיד

גע•םםאזמאטישען$מיטאײםגעבראכעןװידעראוןצעראון
בע•זיךמ$הזייז*װײלעלאנגעאגעדויערטט$העם,יןזמער
ערצעהלונג•איהרםארטגעזעצטאוןרוהיגט
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מײןאז,דערצעהלעןןןנגעהײבעןמידהאבען-שכנים
באהן•ױנגעןקריסטליכעןאמיטצזנײףאסטזיןקומטטאכטער

צו•פלאטקעםפארגעהאלטעןדןנםאיךהאבצוערשם.בעאמטען
טײב,אױיגוטאוןמלאךאוױשעהןדאךאיזזי.קנאהליב

אינגיכעןמיךאיךהמני,אסגעזיפצטשװערפרײדיהאס,לײדער
דעראיזפערצעהלטמירמ׳האטװאםאלץאז,איבערצײגט

גמיבעןגעװןןלטנישטהאבאיךװאם,דעםדורך,אמתריינםטער
האבאיךאז,דערגאנגעןװײטאזײזאךדיאיזאלעםדעםאין

האםײ,געהאטנישטהשפעהשוםקײןמעהרטאכטערמייןאײף
קריםטדעםאיןפערליבטזיךהאטזיאז.ערקלעהרטאפעןמיר
אנ■האבאיך,שײדעןמעהרנישטאיהםפוןזיךװעטזיאון

װײ•פרײדיהאט,מימלעןםערשידענעאנצוװענדעןגעהײבען
איהראיבערגעגאםעןזיךהאבעןטרעהרעןאוןגערעדסטער

איןצוגעשלאםען,הןנהרדיגעריםען,געשלאגען,באקעןבלאםע
אײפ׳ןבעשװאײרען,געדראהט,ארײםגעלןןזעןנישטאוןשטוב

איךב$הגעהאלםעןנישטהאטדאםאזאון,אנדענקעןטאטענם
איהרגעפאלען,געהאלזטאוןגעקושט:גוםעןמיטאנגעהײבען

געטאמעלט,אוןגע׳חלשמ,שיךאיהרעגעקושטאוןםיםדיצו
ױנגער•מיךאוןמאכעןאומגליקליךנישטאלײןזיךזאלזיאז

גע•גארנישטם׳האט,רבי.ארײןקבראיןברענגעןנישטהײט
אוןבעהערשעןגעקענטנישטשײןזיךפרײדיהאט,האלפען

אנפאל.היםטערישעןאבעקומען
דאק•אגערופעןמ׳הזנט,טומעלאגעװארעןאיזשטובאין

אומ•דיאיינגעגעבעןזיךהאט מינוט15נאױערשטאוןטאר
ארײנ-צוריקאיזחײםאליהור׳.בערוהיגעןצופרײגליקליכפ
ארײםגעגאנגעןגעהאטאיזערװאנעןפוןצימעראיןגעקומען

קײםט*מ׳הװעלכע,שטיםשװאכערעאמיטהאטפרײדיאון
דערצעהלט:װײטער,געהערט
טאכטערמייןפלוצלונגאיזצוריקװאכעןעטליכעמי׳ט-

ריכטעןגעדארםטמיךהאבאיךהגם,םערשװאונדעןאינגאנצען
י1אזאבערמיךעסהןט,געשעהענישדאזיגערדעראײף

האטעסאוןגעװארעןקראנקשײערביןאיךזזז,שדעריטערט
דיאײףגעקענטװידערמיךהאבאיךביז, װאכען3געדײערמ

מײןפוןשפוריעדעאיזצײטדןזזיגערדעראין.שטעלעןפים
קײןלפען^געהנישמהאבעןעם•געגאנגעןפערלײרעןטאכטער

דער•געקענטנישטהןגבאץ־.אײםפארשונגעןאוןזוכעניששום



איןאינזבײ,ים1אזיךבעהאלטטןןכטערמײןװאז,געהען
זיךהאטזיןזז,קלאננעןארומגעגאנגעןין1שזענעןשטעדמעל
ת1ידיעקאנטראלירטענישטגעװעןאלץזענעןדאס/גע׳שמדג

געשריבעןבריףאנ׳ןןנאנימעןאבעקומעןאיךהןזבפלוצלונגבױ
טאכטערמײןאז,מיטמירמ׳טײלטװעלכעןאין,יליש1פיף1א

זי,טוןצובדעהערשטדאםהןגטזי.גע׳שמדטנישטנאךאיז
יף1אםטרוזשםוןיגונג1װאדעראיןלןזדזאיןאיצטזיךגעפינט

.14גאםדלוגאדי

זע־ת1ידיעדיצי,זיכערקייטקייןגעהאטנישטהאבאיך
מימגלײךאיךביןיף1דערקוקענדיגנישטאבער,אמת׳ענען

אנגעװי•יפ׳ן1איך1אאוןלאדזקײןגעקומעןאברודערמײנם
...אדרעםזענעם

טןןקעס$דאיז,איבערגעריםעןחייםאליהור׳האט,נו
?דארטזיךגעפינטמרשעתדאסאז,אמת

גע•יגען1אמײנעמיטלײן*זיהאבאיך,רבי,$ילײדער
גע•נאריםרעדען1ארגעקענמגישטװארטקײןהאבאיך.ןעהען
שרעקליכ•ם$דאיזס$דאבער,געװייגטאוןאיהריף1אקוקט
הןןטזיװעןלאכעןצושטארקיבען1נגעה§האטיד1מדי,םטע
געזאגט:יך1האון,דערזעהעןמיך

האבאיך,רגישט$גאײךקעןאיך,י1פר,איהרזענטװער
איךאוןױד$ך$דזענטאיהר,נישםמוטערקײןלןןנגין1ש
איךאז,געדאנקים׳ן1אאיהרפאלטוױ,קאטאליטשקעא

טאכטער.אײערבין

רומ•§דןורטזעגעןװעלכע,שיקםעםאוןשקציםןזלעאון
גער*פילערט1געקזיךאוןהורא״.געשריגעןהאבעןגעזעםען
לעכטער.

געזאגט.שטילרבדערס$ה,מרשעתןזא$,מרשעתאזא
געװצזעןאיז,14גדאנםקעזאיצט>דלוגעםוןםטרוזשדער

אין,ראדאםאיןבעאמטען-באהןקריםםליכעןדעםפוןפאטערא
צוליבאוןמעדעלױדישעדאםםערליבטזיךט*הןעםװצלכען

קומענדיגעןאיהרצוטאקיאון.שמד׳עןזיךלט§געײאיהם
אדורכצוםיה•כדי,געקומעןמעדעלנאאיוועדאםאיז״שװצר״

חתונד״דיםייערעןאוןשמדדעםרען
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מיםצחאמעןאיזװעלכע,מעדעלדעםםוןמיטערדי
ארומ■טעגגאנצעזיךהאט,ראדאםםוןגעקומעןברודעראיהר

װעןמאהליעדעםאגערסמרוזש״פוןפענםטערדעםפארגעדרעהט
איזדערזעהעןיזהאטגעםינעןדארטזיךהאטװןזסחברה״די

ם־איז.ת1קללאוןזידלערײעןנײע,געלעכטערנײאגעװזירען
דאסיםצורןוטעװען1ארןזזװװיעצה״שוםקײןגעװעןיישס

שמד.פוןנעגעלדיפיןמעדצל
גאנצעדייםגעהערמ1אהןזטװעלכערחײם״אליהור׳
שוםקייןגעפינעןגעקאנטנישטארטיפ׳ן1אהאטגעשיכטע

געהײ■זיהאטער.י1־.פאומגליקליכערדערהעלפעןצומיטצל
איהריב1א,געבעןכטונג?י1גענאוןלאדזאיןסערבלײבעןסען

ינינג1וואסטרוזש׳סדעםפוןאװייקנעהעןנישסווצטטאכטער
יי1שזימ׳וועטוואו,ארטאנ׳אנדעראקעפיםגאסדלוגעיף1א

געפינען.קענעןנישטגאנצעןאין
יגעל״1״תדעמזאלעןמירזא,געזאגטרבדערהאט,זעהט

גאנ•איןנישטאונזזאלעראז,יג1איפ׳ן1אהזלבעןשמענדיג
פערשוואונדען.צען

גאס,דלוגעדעריף1אאװעקאיזי1פרדי
חײ□אליהור׳אוןרבםוןבעפעהלדעםאװפצופיהרעןבדי

כלל■בעקאנטערדערצושליחאאװעקגעשיקטגלײךהאט
רב.צוםקומעןתיבףזאלזיאו.קי1םרטוערין

דערצעהלטאיהררבדערהאט,געקומעןאיז.קי1פרװען
געזאגם:אוןגעשיכסעטראגישעגאנצעדי

איהר.מצוהיםע1גרדאזיגעדיאיבעראײךגיבאיך-
אאז,דערצוקומעןנישטזאלעםאז,ערלעדיגעןאלץמוזט

צוריקקעה•מעןמוזדאןאוןשמד׳עןזיךזאלטאכטערױדישע
טאכטער.אײנציגעאיהרמאמעיודישעראצורען

איךמועןזצויבען1אנהאיךזאלװאם,רבי,אבער-
שקציםחברהאזאגעגעןאקעגענשטעלעןנישםמיךדאךקען
דעםםוןינונג1װאדעראקךױגעםינעןווןוס,ים1גאון

םטרוזש.
געענטפערטהזןם,טוןנישטדאםיך1אאייךהײםאיך-

פלאן.אנ׳אנדערעןגאנץאמאכעןזיךדאםמ׳מוז,רבדער
אוןקאװאלעק׳ןצוגעהט,צוגענעבעןרבדערט$ה,איבריגענם

געפינעןזאלעראז,געבעטעןאיחםהאבאיךאז,איהםזאגט
אנ׳עצד*
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״סיםקנןיעסיןלייטערדערגע־ועןדעמאלטאיזװאלעק^ק
געציטערטהןזםאיחםפןןר,(פןגליצײ-ל^קרימינ)אטדיעליעניע״

אגענ-בעדייטענםטעדיםוןאײגערגעװעןאיזער.דז$לגאנץ
ןזםטײ•דיגעםיהרםיאהרעןלאנגעהןזטאוןרוסלאנדאיןטען
אגעװעןאיזער.לאדזאיןל־פאליצײ^קרימינדערםוןלונג

אבערגלויביגער.אוןפרומעראזעהרסלאװגער^פראװ
קאװאלסקי׳ן,צואװעקטאגזעלבעןדעםנאךאיז.קםרוי

רב.פוןביםעדיאוןגעשיכטעדיאיבערגעגעבעןאיהםהאמ
געעגטפערט:אויגענבליקערשטעןדעםהאטקאװאלעק

שויןאיזמעדעלדןום.טוןדערצוגארנישטקעןאיך-
זירעליגיעװעלכע,אנצונעהמעןרעכטאהןגטאוןםוליעהריג

םוןליידעןדיאיבערגעגעבעןאבעראיהםהאט.קםרוי.װיל
דערצעהלט,אויךאיהםהןזטזי.מוםעראומגליקליכערדער

געסיגעןצוגעבעטעןשטארקאיהםהןוטרבלאדזערדעראז
געזאגט:האטאוןן^טזײןגעענדערםהאטקאװאלעק.אנ׳עצה

האנדלען,צוערלויבעןמירװעטראביןדעראויב-
עפיםאיךװעל,נוימיגםארגעפינעןנארװעלאיךװיאזוי
מי■מײןןןז,נישםןובערםערזיכעראיך.טוןהינזיכטדעראין

פעולה.אבען$הװעטטעל
איבערגע-איהםהזןט,רבצוםאװעקצוריקאיז.קםרוי

אוןקזןײאלעק׳ןמיטגעשפרעךאיהרפוןאינהאלטדעםגעבען
דערןןז,געזעהעןהןוטרבדער.ענטפערעןצוװאםגעפרעגט

אז,געװעןמםכיםדעריבעראוןשלעכטזעהרהאלטענין
קןזװא•אז,במנאיןןבער,מוןצועפיםאנהויבעןל$זקאװאלעק

וועל-,שריםזײנעװעגעןרבדעםאינםןורמירעןפםדרזאללעק
אן.געמטערכע

אוןקאײאלעקץצותשובהדערמיטאװעקאיז.קםרוי
טאן:בעפעהלענדעןאמיםגעזאגםהאטלעצטערדער

*שרייבעןזןןליזאז,ראדןןםםוןםרוידערגט$זגעהט-
בע-ראדןוםאיןיזהןןטטאכטעראיהראז,ס״$נ$ד,אמירצו

איזאוןװעשאוןציהרונג,געלדסומעגרויםעאאויףגנב׳עמ
זןלגןזם״$ד,דעםאין.לאדזקײןאװעקגנבהדערמיטאיצט

ידדןום,דערוואוסטױךט$המוטערדיאז,זאגעןאויךזיך
ךױינט&עגגנבהמיטזדערטןוכטעראײגענעדי.ה.דגנב׳טע

איןםערפלײבעןזןןלפרוידי.םטרוזש בײם14דלוגעאויף
הײםע^דאםװעלאיךװינג*לאזוילאדז
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דערצעהלם איהםהןןםאוןרבדיהויױדיאיז.יםריי
־ו״לעק׳ן.:ח;י•:״־•י-נאדעמװעגען

צואװעק״דאנןום״אואאױאװענדועלבעןדעםך$נ
געציטערטהאטװעלכע,מוטעראומגליקליכעדי.קאײאלעקץ

פארקוםען,אדףר$דסײ?׳דעם פאיראימים1אקשרער??ס
ק.י1םרדערבײגעבליבעןאיז

געהײם־אגענ־עטליכעזענעןנאכטזעלבערדעראיןנאך
.14דלוגעאויףאװעקפאליציןזנטעןאנ׳אפטיילונגמיטצוזאמעןטען

םוןאינמיטעןגעװעןאיזסטרוזשבײםחברהגאנצעדי
גע•,געםרונקעןמ׳האט.פערװיילונגאוןשמחהגרעםטערדער

בע־צוריקװילעןװעלכע,זשידקעםדיאװםגעלאכטאוןשטיםט
אנגעקלונ־שטארקעמיצערהאטפלוצלונג.טאכטערזייערקומען

טויער.איןגען
זיךהאט,גאכטדעראיןשפעטי1אזזזײןדאםקעןװער
הזזטער.ױ1הפוןפטרוזשדער,אלײןפחותןדעראנגערופען

אונ־,שליסלעןדיגענומעןארטזײןפוןיפגעהװבען1איל1םזיך
עםענען׳יס1אראיזאוןנאזדעראונטעראקללהטערנעברימט

יער.1טדאס
דערםטרוזשזיךגע־הןןט,רוהעןמענשעןאנישםלאזען-
קראנק,ך^שליםעל־לאיןשליםעלדעםארײנשטעלענדיג,זידעלם

זײןמיטגעשריגעןװײטערערהאטדערהײםאיןזיצעןצו
ל.1קר׳ן1שיב

פוןשטיםשטרעגגעאגצהערטזיךהאט!מןולטשאט-
איזדןןם,עפענעןר$נ,םךקײןרעדעןנישט,יער1טזײסיענע

םאליציי.
הןןט,מםלהאזאיף1אגערעכטנישטזיךהאטסטרוזשדער

זידלע־דיסארענטשולדיגסזיךאוןיער1טדאםגעעםענטשנעל
רײען.

האטוױװינונגדעראיןדירצוארײןנאראונזסיהר,אנו
האבאיך,פאליצײ־אפסיילונגדערםוןאנפיהרערדערגעזאגט

םםרוזשעס,זיךגעפינעןרעײירםײןאיןאז,געװאוםםגארנישט
זײ.פוןחלוקהנעהמעןאוןגנביםזיךבײיף1אהאלטעןװאם

צועעיםדרײםטקײטדיגעהאטנישסהאטסםרוזשדער
װוװינונג:זײןאקיאליצײדיארײנגעםיהרטהאט,ענכפערען

געטוןאגעשרײהןט(יך1הדעראיןיהענדװיערךזרוקי
קײנער,געסטאיבעראשטעידצוגעהײם־אנעגטעןדיםוןאיינער



דאאבעפעהל,בען<המיר,ארםפיןריהרעןנישטזיךזיךזאל
בה,װאם.:גגרויםעאגעפינעןצובדי,ארעװיזיעאדורכצ״פיהרען ראדןזט.איןגעװןזרעןבענאנגעןאיז

פץאויגעןדיזיךהאבען,ראדןזםרט§װס$דדערהצרט זי•װיסצנדיג,פריילײןױדישערדערצוגעװענדעטגעסמאלע
גע.1נשטארקאיהראיזעניןגאנצערדעראז,כער

גע•װייטערט$הראדאםזסון.ג.ידאזיךגפםינטצי- געהיים־אגענט.דערםרעגט
ארויסגעשטןימעלמ.ים1קםרײלײןדןןםהאט,איךבץדןזם
װעטאיהר,חפציםגע׳גנב׳עטעדיזיךגעםינעןװאו,זאגט

אויךאוןרעװיזיעדיאדורכצופיהרעןפערשפארעןדערמיטאונז איהרהאטװיפיל,אויךזאגט.אונאנגענעמליכקײטעןגרויםעאײך
נקע,*הוליהײגט־גערדעראויףאויםגעגעבעןגעלדדעםםוןשוין ארויס,פייגעלעאנו,איינגעארדעגטדאאייךהןזטאיהרװאם לשון.מיט

םוןנישטװײםאיך,זןןגעןצוגארנישטװײםאיך...איך איבער•מײדעלדאםאיז,םירפוןאיהרװילםװןזם.גנבהקײן
געװײן.אאיןגעגאנגען
גע•זיךבען§הפןליציאבטעןרימיטצוזאמעןאגענטעןדי שטײגעררוםישערדערװי.רעװיזיעדיאדורכצוםיהרעןנומען

מעבעל,געבראכען:געשאנעװעטגןןרנישטמעןהאטגעוועןאיז
פאדלאגע,דערפוןברעטעראויםגעריפען,בעטגעװאנדצוריםען
אלעםפוןעולםאתלגעמאכטװארטאײןמיט,װעגדגעהןוקט

מפןהאטדעםאחוץ,שטובאקגעפונעןזיךזיךט$הװןם
עאנװעזענזאלעבײרעװיזיעפערזענליכעא#דורכגעפיהרט

אזןגעפוגעןזײבײמ׳האטװןןםאלץצוגענומען,שטובאין
הויז.םוןיער1טאיןרײהיםער1גראאיןאלעאויםגעשטעלט

האטרעװיזיעדערבעתאז,צוצוגעבעןאיבעריגם׳איז
קוקענדיגנישט,געפונעןגישטםערדעכטיגעםשוםקײןמען

ים1גרמיטגעזעלשאפטגאגצעדימעןהןוטדעםאויףןובער
דיאלס.גפרײלײןדער,קאמיםאריאםאיןאפגעסיהרטפאראד

קײטע•אנגעמוןמעןהאטגנבהדיאויםפיהרעןאיןבעשולדיגטע איןגעברענגטארעםטאנטעןדימ׳המטװען.הענדדיאויףלעך
אויםפארערנג.-אײנלײטונגםדיאנגעהויבעןזיךהאט,קאמיסאריאט

געדדזרכטפריםטאוודערהאט,לעק׳ן;$װ$קפוןבעפעהלאויפ־ן בע•אומשולדיגעדי.אדורכפיהרצןתיכףאויםסארשונגדןןזיגעדי
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ליצײ..ן9קרימינאל-דעראיןאיבער־שיקעןשרלדיגעדי;•אופרײען
שולדיגעקײןהאטפריסטאװדעראז,זיךם׳פעישטעהט

געמרזטנןנרגעסט״אלעבעפרײטהאט,געפינעןגעקענט;ישט
געװןןרעןאפגעשיקמאיזזי,אלײןבעשולדיגטעדיםערהאלטען

אץגעװארעןארײנגעזעבמאיזזיװאו,פאליצײ-קרימינאלאין
אלײן.ן'לעק.קאװזדורךאװספארשונגדערצוביזקאמער

אויסװאדר•אוןת1נ1זװישען*קאמערין*ארייגקדמענדיג
ביזאיזװאס,מײדעלדאסזיךהןןט,געזעלשאםמדערפוןםען

שטארקזיך,הײסיודישערוהיגעאבדגעװארעןינם1געװאאיצט
האבעןקאדערדערפון״לאקאטארען״די,פונאנדערגעװײנם

דעריבעראדןגרינעאמיטטוןצדמ׳האטאז,בעמערקטגלייך
דערפריה,איןביזגדמאבמפרעהליךשטארקאיהראיבערזיך

נארן,אהעדגעברענגמזימ׳האטפןןרװןגס,אװםגעםרעגטיזהאטמ
װאלטאיהרבייוױי1אז,געענטפערטגארגישטהזוטמיידעלדאם
איןאװעקגעשסעלטזיךהאמזי,געװארעןאפגענדמעןן1לשדאס

הןטזי.געכליפעמשטילאוןזיךאײנגעקארטשעט,װיגקעלא
יננעקומע*אראיזעםװען,זייגער א10ביזדערװארטים1קזיך

פערהער״צום.ג.יפרײלײןדאםגערדפעןאדןקלדטשניקדער
פאלי•אםוןבעגלײמובגדעראיןאדןקאמדרפוןים1אראיזזי

קאװאלעק׳ן.ון-כקאבינעטאקארײנגעפיהרטזימעןהאם,ביאנט
קאבי■םדןטירדיגעעפענטזיךהזוטמינדמעטליכענןגך

לעק.^קאװארײננעקומעןס׳איזאדןגעט
םער•אײעראיןזײןדה1מגלײךזיךאיהרװעטאםשר-
אז,פײנדהאבעןמיר,קאװאלעקיבען1אנגעההאט,ברעכען

מיכלעןגעניגמירהאבעןאיבעריגענם,אײןזיךעקשנ׳מעמיץ
זײן.צודה1מזיךצװינגעןצו

דה1מזיךאיךזאלפערברעכעןאפארװאסצואבער-
מ׳װילװאס,נישטװײםאיךאז,געװײנטמעדעלדאםהאט,זײן
איך;געװעןנישטגנבקייןקײנמןזלביןאיך,האבעןמירפדן
צװעקען•אנדערעגאנץצוליבראדאםפוןאװעקבין

די,גמ$זדערצוצוגערעדטװצראײךהאטאפשר-
װעטאיהריב1א,װערעןלײכטעראזױערוםװעטאײךפארשטראף

איןהאלטעןצדאײךגעצװאונגעןאיךביןזײןדה1מנישטזיך
ביזפערבלײבעןדארמעןמדזעןין1שװדטאיהדאוןמורמע
צעס..;פראײער

גע׳•װײטערמעדעלדזןםהאטמיריבט1גלאבער-
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אנ•ים8*גןןרצוליגלאדזקײןגעקומעןגיןאיךז*,מענזזט יינגערמאןקאטזילישעןאאיןםערליבטמיךב$האיך,דערש איךב$ה־דובקע״-זש.סרומעאאיזמאמצמײןװיי1ןוזאון ים-1אמײןמיטהאבעןחתונהאוןשמד׳עןצוזיךבעשלאםען
לןןדז•קייןגעקומעןאיךביןצװעקדעםצו.דערװעהלטען

גט$געזט$ה,העלםעןגארנישטאײךאיךקעןליידער- יםע1גר$בעגאנגעןזענטאיהראזת1ידיעהאבעןמיר,קןוװןןלעק
זיצעןבלײבטאיהר.רעכענצןזיךאיךמוזדעםמיטאוןגנבה רעםמ.*אין

דןןםאוןפערהערדערגעענדיגטזיךהאטדעםמיט קאמער.איןרען^געװאםגעפיהרטװירעראיז.גםרייליין
איהרם$האון.קי1םרדירוםעןגעלאזטהןןטקןזװןולעק

אץן$נעהמטערװאם,שריטװייטערדיגעדיאיבעגעגעבען אינםןןרמירעןאבמאךלויט׳ןנעדןזרפטהאט.קי1פר.עניןדעם חײם•אליהור׳םוןהםכמהדיבעקומעןאוןלץ8װעגען
מ׳זןןלאז,געזאגטקאװןןלעקט$ה,הייםעןװעלאיך- ס^ײאוןקאמערדעראיןשיקאנירעןמעהרװאםמעדצלם$ד מעדעלדעםפוןמוטערדי.עסעןצוגעבעןאיהרװעהניגער קא•דערםוןםענסטערםארץדרעהעןזיךהייםעןאיהרזאלט עםיםמיםװצנדעןדארםעןזיךל$זטאכטערידפדי,מער דיםפאני•ין1שװעלזייטמייןםוןאיך,מוטערדערצוביטעא נאהצנטזיץצושמערעןנישטמוטערדערמ׳זאלאז,רען צדדצםםוןז$,אנזאגעןאיךװעלװײטצר.םענםטערםאר׳ן איהרצוקײנעםמעןזאלחתןאיצטיגצןמעדעל׳סדעםםון װײל,קומעןנישםאלייןזײוועלעןאיבעריגענס,צולאזעןנישט

וואלםאיך.יט1האײגענערזײערםןורצימערעןװעלעןײז
בע•$הןובצןמןןגיעדעןלט$זאיהרז*,געבעטעןבער$אײך טןיכםערדערצװישעןפארגעקומעןם׳איזוואם,דעמםוןריכם מוטער.דעראץ

אײנ•געגעבעןמעדעלדעםט$ם׳ה,געװעןטאקיאיזי1אז ים׳ן1אארויםגעלאזעןנישטזים§מ׳ה,עםעןצוג$טאץםוןל גע•האבעןעםװצלכעםון,ת1הנחאלעבגעזןגם^אזןשםאציר
מעדעלדאם.נטקעם$רעםט$אוןןורעסטןןנטעןאגדערענןוםען געקענטנישטהאטיז,ירענע1םערלא;איזיאז,געועהעןש$ה

עסת,װער1ספקטגעהאם:הזזי,ר$םקומטדןום$װ,סעדשטעהן איזװעלכע,משםחהאימריצ,געטוןשטיקעלדאםאיהרהןוט
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ר״$גאםשראדערשמד׳עןזיךװילעןאױזרציליבבײזגעװען
יזװעןאבער.געדאנקדעםדערלאזעןנעװאלטנישטהאטזי

״ער׳גישמאון מעג2זוװעקשייןם׳איזאז.דערזצהצןהאט
מעהרנישטזיךאינטערעםירטמשפחהזייןםיןקײנערנישטאין
ם׳איזאזװערען״ציקלאהראננצהייבעןאיהרהאט-איהרםיט

״זשי■דערםיןװערעןפםורגעװאלטהאטעראז,מעגלעךזעהר
דערגאנגען.װײטציין1שאיזערװעלכערמיט,דובקא״

געשטאנעןטעגגאנצעדייזאיזגעדאנקעןדאזיגעדימיט
װאם,זאךאײנציגעדי,םענםטערםערקראטעײעטעןדעםביי

װי,געזעהעןגוטגאנץהאטזי.געוועןיבט1עדלאיהרם׳איז
םער■א,םענסטערטורמעדעםםארזיךדרעהטטעגגאנצע

מוטער,איהרטע'רה1שח-מרה'םערא,םער׳דאגה׳טעא,װײנטע
דורכגעלעבטעדיםין יאהר20מיטגעװארעןעלםעראיזויעלכע

איזמסירהדיאז,איבערגעצײגסמערנאךזיהאטדןנם.ת1צר
ער■די.״א־הם״פיןוארצדמוטער׳םדערםיןגעקומעןנישט

מוטער,דצרצורעדעןגעװאלטגארנישטזיהאט טעג2שטע

דיאריבערגעטראגעןבעםערזיהאטעקשנותאוןשאנדעםאר
הילף•נאךװענדעןצוזיךאײדער,לײדעןראלישע$מאוןפיזישע

האטזיװעלכעאוןפערלאזעןהאטזיװעלכצ,מוטערדערוצ
װידעםיט1להאט,מוטערדי,אנערקענעןגעװאלטנישט

טאכ■דיוואלטזייויגעמאכטזיך,געװארעןאפגערעדטס׳איז
געײענדעטנישטאיהרצויך1אזיךאון,געזעהעןנישטטער

װןנרט.אײןמיטאפילו
גע•ין1שאיזארעסטאנטקעדיװען,טאגדריטעןיםץ1א

איהרעדורךבעלעדיגטאוןםערשעהמט,הונגעריגשטארקװען
קיי■אםילן־געהטמשפחהזײןםוןאז,זעהענדיגאין,חבר׳טעס

צויםגעשריגען1אזיהאט,פערבײנישטפענםטערפאר׳ןנער
:פענםטערדורכ׳ןמיטערדער

מאמעשי:,מאמע-
געװארט טעג2טוןםערלויףאיןהאטוועלכע,מוטערדי

בעמער■נישטזיזאלקײנערפדי,פארזיכטיגאיזריףדעםיף1א
סענםמער.םערקראמעװעטעןציםציגענאנגעןקען

בע•מיךזןלמעןאז,נישטזעהםטוס^םארװ,מאמע-
מיר,נישטזעהסמופארװאם,בלביליזאמען1גראזאפוןסרײען

גהינם.דאזיגעןדעםםוןיסצוראטעװען1אר
מוטער•דיגעענטפערטהאם,הצלםעןדיראיךקעןװאס
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שויןהאבאיך, טעג2םענםטצרדייןםארשויןמיךדרעהאיך דער-צודירערלויבעןמירמ׳זאלןןז,געבעמעןל$מעטליכע בשוםערלויבטנןזמשאלניק״*דעראבער,עסעןעפיסלןןנגען נישסםן1א
מיטמיךמעןפײניגטס§פארװ,מאמע,פמרװאםבער§- פוןװעלאיך,ליכם$װיאויםגעהןדאדאךװעלאיך,הונגער נעהמען.לעבעןדאםמיראדער,פ^ראזיגען

זײטצןבײדעפוןגעשטאנעןזענעןטאכטעראוןמוטער געשטערט,נישטזײהאטקיינער,געװיינטביטעראוןפענםטער ערלויבעןצובעפעהלאבפירוש׳ןגצהאטט$הװןןךדימחמת ארעכטאנבקצדערמיטאדורכצורעדעןזיךי1פראלטערדער שםילשװיי־איןמינוטענלי־כעאװצקאיזעם.םענםטערדורכ׳ן יבען.1אנגעהמײדעלדאםהןזטדןזן.ױײנעןאוןגען
אז,זעהאיך•געזינדיגטשװערהאבאיךאז,זעהאיך- איךװןגם,זינדיסער1גרדערפארשטראףדיאפ;ין1שקוםאיך ערשטהאבאיךס$װ,גרעםערערנןזךדערפאראוןבעגאנגעןבין גע•,מען^ממייןפערלאזטהןובאיך.בעגעהעןגעװןולט פרעמדעצואיבערגעכעןזיךאוןיבען1גלמייןפערלןלזעןװאלמ אנ•איןארײנגעפאלעןביןאיךװעןאיצט.הצנדדיאיןמצנשען איגטערצםירטקײנער,זייםוןקײנעםנישטמעןזעהטאומגליק עק•גצרנישטזייפארלט$װאיךװיי1אז,מירמיטנישטזיך מיינעגעפיהלטסט$הליין^די,מןזמעאלײןדונןןר•זיםטירט נץ$גס$דהאבאיך,מירפוןנןזהענטגצװצןביםטאוןליידצן װעה•אוןצעראפארס$װןמימגעזעהעןב$,ראיך,געזצהןגוט טורמע.דערר<פגצײט־נצע&גדיגעדרעהמזיךהאסטדוטאג העלפען.נישטמירקעןאיך,מאמעמוןאבער;איךזןזלם§װ אנ׳עצה.מירםארמגמעזוך.געבעןעצהקײןנישטמירקןוןאיך אינגןןנצעןמיךרט$הדוצזמין״דירר&פאיךקעןם$װ גןלנצעראונזעדר.פדפערשעהמטמיךהאםטז$,םערלײקצנם

ז?,דירפארבה1מאך§נװענדעןזיךאיךל§זװעמעןצושטאדט געשיכטע.גאנצעדיווײםטיעדער
נאאױו,אוןױגגביןאיך,חרטההאבאיך,מאמע,מןומע- גע-נישטכ׳הןב.יגען1אדיכערבלענדעןגעלאזטמירהןןבאיך זײןדירון.<זירצוצוריקעהרעןװילאיך•לעבעןדןגםקצנט ים.1ר3דןננצןפוןמיךטעװע§רבער$,געהארכזןןםאלעםאין מיר.ר$פעפצםטו
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ער•שנעלעןדעםפוןאיבעראשטגריױעיאיזלייזמר:די
װאם,געװאוסרינישטאיבעראשונגאוןטרײדכאױהאשזיפאלג״

זיןגארמאז,געדדנקטאבערהאטוי.זאגעןפריהערזאלזי
יסגעװי■1ארנישטפרײדאיהרזיהאטדעריבער.פעראטעןנישט

װןןפ,אלץטוןצומאכמערדערצוזאגענדיג,אװעקאיזנאר.זען
ח.1בבזײןנארװעםױ

היסטעאמיטאיהםאיןחייםאליהיר׳צואװעקאיזי1םרד־י
טאכדערמיטגעשפרעךאיהרװעגעןדערצעהלמגעװייןרישען

צונישטאהיןמעהרילען1בעפאבערהאטחייםאליהור׳.טער
אװעק•חײםאליהור׳האט.קי1פר.טאגהיינטיגעןדעםגעהען

האטקאװאלעק.בעריכמיען1גענאמיטקאװאלעק׳ןצוגעשיקט
אין.װערעןפעי־ענדיגטנישטםארעניןדעראז,געהאלמעןיך1א

געװארדןגעמאכטנישטאיזארעםטאנטקעדערםוןלאגעדער
פילגאךזיךהאטלאגעאיהראדרבא,עגדערונגעןשוםקיין

ארעם-נייעדיאז,געװאוםטהאטװעלכע,װאךדי.פערערגערט
גרא־איהרהאט,בעהאנדעלמשלעכטספעציעלװערטטאנמקע

מארגענ•גאנצעןדעפ.רערשדארקממעהרנאךבעהאנדלונגבע
מענסטערדורכ׳ןימגעקוקם1ארארעסמאנקעדיהאטטאגדיגען

איהר,פארישועהאמיממוםערדינישמם׳קומטצי,זוכענדיג
צװײיפ׳ן1אערשט,געקומעןנישטקיינערס׳איז,אומזיםטאבער

מײ•דעםפוןמוטערדיאז.געהײסעןקאװאלעקהאטםאגטען
דערגעבעןאנ׳עצהזאלאוןםענםמערצוםצוגעהןזאלדעל

קראנק.מארעיזיךזאלזיאז,טאכטער
אוועקזיאיזמארגעןיף1א,געטוןי1אזהאטמוטערדי

מומעראיהרדערזעהןהאטםאכטערדיװען.טורמעדערםאר
:גערופעזין1שזיהאטםונדערווייטענס

גע•ין1שהאםטו,יס1אמעהרנישטהאלטאיך,מאמצ-
ם$וו,טוןאלץװעלאיך,שנעלמאמעזאג,אנ׳עצהעפיםםונען

בעפעהלען.אוןהייםעןװעםטדו
גע■האט,דירפארהאבאיךװאם,עצהאיינצינעדי-

דע■,קראנקמאכעןדיךזאלםטדואז,דיאיז,מוטערדיזאגט
װעטדארטאוןשפיטאלאייאבפיהרעןדיךמעןװעטמאלט

טון.צווואסזעהןװײטערמען
דערםוןאױעקנעהןנאכ׳ןבאלד,געװעוטאקיאיזי1אז

״נןןרע״,דעריף1אאװעקגעלעגטזיךארעםטאנטיןדיהאםמוטער
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װע־ט$הװאךיד.װפהעןסארגעדרעהטאיןגעקןרטשעטזיך גע־ט$הװעלכער,לעק&קאװ.לעק׳ן8וי$קגעמאלדצןדעםגען ארעם־דיגעהײםעןהאטזיך״ם׳האנדעלטװאםװעגעןװאוסט זיאיזרט$ד.שפיטאלפאזנאגםקי׳םאיןאבפיהרעןטאנטין צוםאצגעפיהרמזימעןהאטדערנאך,טעגעטליכעםערבליבען געגעבעןאיהראיןאװעקגעזעצטזיךרבדערהאטדארט.רב גע־נישטחרפהםןןרט$המעדעלדאם.לעקציעגעהעריגע$ אוןגוטזײןציציגעזאגטהאטזי.אייםהויבעןאייגעןדיקענט געשװאוירעןאיןמשפחהדי,מוטערדיאיבערגעבעטען.םרום בעגעהן.צונישטנארישקייטעןאזעלכעקײןמעהר
כטער$טדימיממוטערדיאיזטןזגדעמזעלבעןנןןך דע־םוןװירקליךזיךהאטמעדעלדאם.רןזדןוםקײןאװעק צװײאײעקם׳איז.םארװאורףשיםאןאויםנעפיהרטיןןמןןלט אנ׳אנגעשטעלטעןמיטגעהןןטחתונחהאטדאםמעדעלאוןר.ד$י ציזעהרראדאםאיןװײםערזיינט1װאהײנטאוןקעלץםון קינדער.צװײאוןן$מאיהרמיטםרידען

טויטזיכערעדםיןמענשעןאבעראטעװעט
װען.דז$לאיןצייטעןאונרוהיגעדיאיןגעװעןם׳איז דערהײםםוןארויםגעהענדיגןןז,זיבערגעײעןנישטאיזקײנער די.יל1קבלןונדזשענדע#טרעםעןנישטאיהםװעטגעזונדערא מיט״אונרוהען״ןןלערלייאונטערדריקטבען$הקאזאקעןוײלדע מענש•אאז,זיךם׳פערשטעהט.ביקםדערמיטאוןנאהײקעדער ביליגזעהרגעװעןבעםטיעםדערמאהנטעדיבײאיזלעבעןליך יף1אגעשאסעןמ׳האט.געהאטנישטײערטשוםקײןהןןמאון שולדיג.נישטןןדערשולדיגקוקענדיגגישט,לינקםאוןרעכטם

קא•בעתןןלטשטאדטיף1אאיזטעגיענעםוןאײנעםאין דיאיןױדאגעװארעןםערײאונדעטגעיןוגט׳.הןובעןזןןקען .15באלוטקרוטקאפוןגוטערבאוםלף$װר׳יןןהרעןמיטעלע איןצװײטעדי,םיםאאיןגעטרןופעןאיהםהאטיל1קאײן איןאפגעפיהרטגוטערבאוםדעםמ׳האט.האנדרעכטערדער
צײטלענגערעאןופנעלעגעןדארטאיזער•שפיטאלפןןזנאנםקי׳ם שײךװאם.געװארעןםערהײלטאיזעסװיאיזםוםדעראון
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מ׳מיזאז,ערקלעהרטירים1דאײטהיגעדיהאבעןהאנדדער
גע־זיךהאטגוטערבארםה׳.ארןגפנעהמעןה׳זנדדיאינבעדינג

דיװימחנית,אפעראציעדעריף1אדעצידירעןשנעלדארםט
פערגיפטונג-בלוטאצוקומעןקעןערקלעהרטהאבעןירים1דאקט

זיךיודדעםבײגעוועןאױשװערזעהר.קערפערגאנצעןאין
װעטװאם,האנדרעכטעדיאראפצונעהמעןיף1אדעצידירען

קינדער.אוןפרוידערחיונהגעבעןוועטווער,דערנאךזײן
דראהטעם,ערגערנאךאיז.אפעראציעדימ״יכעןזען$לנישם
נפשות.םכנתפיט

ערקלעהרטגוטערבאוםה׳הןגטהדעתישובלאנגעןאנאך
קטוירים:^דדי

װילאיך,אפעראציעדעראויףאײןנישטגעהאיך-
דעראהןסײוויםײ.הענדבײדעמײנעמיטשטארבעןבעםער

מת.צוגלייךזײןאיךװעלהאנד
דאקטויריםדיבען&הזהאנדדיאראפנעהמעןצװינגען

יםגעשריבען1אגוטערבאוכמה׳דעםמ׳האטאוןגעװאלטנישט
םום.רעכטעןדעםקוליעאמיטרם■אונטערגעע.שפיטאלפון

זיךצובעקומעןגוטערבאוםה׳איזהאנדאנ׳אהנמעכטיגערמיט
אפצו•פדי,קינדעראוי1פרצוינונג1װאקלײנערדער״אק

ימ.1טדיגען'ת1אונרחמנדעםװארםען
םער־ם׳זןןלװערנישטא,יס1גריט1נדיאיזשטובאין

מיטנישנזא,עסעןיפען1קצוסארװאםנישטא,קאפיקעאדינען
ווירט־הויזדעמאלםדיגערדער,בעצאהלעןצוגעלדדירהװאם

ער,אנ׳אכזראיודגעװעןאבער איז15קרוטקא־באלוטפון
אנ׳•אזאון,למיתהב1קרהאלטגוטערבאוםאזדערםיהלטהאט

ארװםצו־זײןשװעראיהםוועטקינדערלעךקלײנעמיטאלמנה
אפגעגעבייןמיכףדעריבערהאטער.דירהדערפוןװארפען

ױדארימעןדעםיםװארפען1ארגעװאלטאוןאנ׳עקםמיסיעיף1א
דירה.דערםון

מ׳װאלט,זעהרשלעכטגעװעןעצד״קײןגעװעןנישטס׳איז
דיװירםת׳דיגען1אכזרידעםםארצוזאמענקלײבעןגעקענטןי1ש

אגעהאטאבערהאמיענער,דירה־געלדרובלפארעטליכע
זיךזאלגוטערבאוםאז,םערלאנגטים1דורכאאיןקוקװײטען

איזחלףדערװען,געװעהנליךװיאון.דירהםוןיםציהען1אר
רבלאדזערצוםגעלאםעןמעןאיז,האלזים׳ן1אגעלעגעןין1ש
מײזעל.חייםאליהור׳



מיטים1קאיזקיליעזײןגצנוממןהאטיידןורימערדער .22זאװאדזקאיף1ארבםזןינזגג1װאדערצידערשלעסטזיךת1*ר די,איבערלעבונגצןזײנערבדעםדערצעהלטהאטיידדער איצ•דיאוןהאנדדערפוןאפעראציעדערמיטמעשה דירה.דערפוןיסװארפען1אראיהםמ׳װילאז,צרהיםע1גרםיגע
מיטנישטגעשריגצןחײםאליהור׳האט,זאגאיךאון- ארויסװארפען,נישטדירהדערםוןדיךװעםעראז,ל1קזײן זײן,גישטאכזראזאװעםױדאאז,זאגאיך,הערסט
האבעןמיר,יודדעראנגערוםצןזיךהאטרב״בער$- איהםבייגעפרובט,בײזעןמיטאוןגוטעןמיטגעפרובטין1ש גע■גארנישטהאטעם,געפיהל•ת1רחמנדןוםדערװעקעןצו נייעאיף1אנעהמעןאיךזאל,רבי,װאנעןפוןאון,האלפען נןגךאיזמירבײאיןםריהדעראיןפרײטאגאיזאיצט,דירה מירהעלםט,מיךראטעװעט,רבי,שבתיף1אביםעןקייןנישטא געיאמערט.ױדדערהןוט
רבדערהאט,דירחדערװעגעןמעהרנישטמיררעד- יםװארפען.1ארגישטדיךװעםעראז,ג$זאיך,צובײזערטזיך גצזאגט:אוןיודדעבשעםדערלאנגם, קאפיקעם40מיט רובל4קעשענעםוןיםגענומען1ארחײםאליהור׳ט$היף1דער מיטװעגסשטיקאזאקריכעןמעהרנישטזאלםמדו- יף1אהאבעןװעםטו רובל4.קוליעדעריף1אפוסקרןןנקעןדײן זשקע$ר$ ד5מיטאהײמםאהרעןװעםטו קןפיקעם20פאר,שבת םריה.דעראיןמןונטאגמירצונאכןןמאלקומען דארןוזשקע3מיטװעםטו,פיקעם$ ק20איבצריגעדיםאראון

געענטםערט,רנישט$גיודדערהאטאיבעראשונגםאר אהײמגעפאהרען.האפנוגגמיטםולאוןגעלדדאםצוגענומען
יזװירט,1הדעםגערופעןזיךצורבדערהאטזונטןוג אוןאיהםיםגעשײגעצט1א,װאױטצוםקומעןאיהםנעלאזטנישט ה׳דעםריהרעןצודערװעגעןנישטזיךזןולעראז,ילען1בעם פער־געײןןלטזיךהאטװירטדערדירד״דעדפוןום^גוטערב איזאוןשטעהעןגעלאזטאבעראיהםם$הרבדער,ענטפערען צימער.םוןים1אר
אדרןןזשקעמיטגומערבעוםה׳איזםריהדעראיןמןןנטאג ױך,זיצעןגעהײםעןאיהםהןוטרבדער.רבצוםגעקומען

געזןןגט:אוןגוטערצאוםה׳רעםאקעגעןאװעקנעזעצט
0@
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װןנד,אײערװדגעןנאכגעטראכטאביסעלהאבאיך-
איהראז,געװעןכדאינישמם׳וואלמאו,געמראכטהוובאיך

אקפראפעסאראמיטהאלמעןאנ׳עצהדיךפאהרעןואלט
ברעסלװ.
דאסזיךקעןװער,ײדדערשטאמעלט,רביאבער-

קאפיקעקייןנישש:פערמאאיך,אנ׳ארימאןביןאיך..אײנרעדע
װירטשאפטב־סעלגאנץמײןאפ־לוזאלאיךװען.אייגענסמײן

יטיגע1נדיצוזו־מענשטעלזוןקענעןנישטאיךװעל,םערקויםען
ברעסלוי•קייןסאהרעןצויף1אסומע

לע■דאסראכעװעןנישטזיךדארףאנ׳ארימאןאין,נו-
 רו■50הזיכטודא.רבדערשמײכעלאמיטגעזאגמהאש,בען
פאס״ױיערגאמארסקי״אצושיקעןדיראיךװעלמארגען,בעל
עסאר,^פראאצוברעכלויקײןפאהרעןתיפףוועםטדואון
בריף.?מי־־ג־יײמ־דירוועלאיךוועלכעןצו

דיגעװעןם׳איזיס1גרװ־לעז-פארשג־יין1שזיךמ׳קאן
גע■נישטאלץראךהזזטער.גוטערבאיכה׳פוןאיבערראשונג

שעדעװדיגערדזװןפלאןדאזיגעןדעםיף1אאיינגעהעןװאלט
געזאגמ:
װע■זײ,געװגד-הװז•מיי׳מיטזײןדאװעטש§װאון-

רוהקייןדאךװפלאיך,הונרערפיןען.יםגעד1אדאדןנךלען
נידהנישסמירװעשקוראציעגמנצעמײןאץהאבעןנישט
ײין•

ין1שװעלאיך.ערט&געענטרבדערהאט,דוהיגזײ-
אײןדירפאקדו.ארדנינגאיןזײןם׳זאלאז,רגען$זדערםאר

אומען?דיריױ1איאלאוןם1ולשללחיימפאהר,זןזכעןדי
שלימה.רפואה

איזאוןברעסלװקײןאװעקגעסאהועןאיזגוטערבאום
מיטאהײםגעקומעןאיזער.געװארעןײלם.יםגעד1אגענצליך

צײט,גאנצערדערדורך,פוםאוןהאנדגעזונדעפולשטענדיג
אליהוהאמ,יםלאנד1א)־•אפערברענגטהאטגוטערבאוםװאס
יף1אװאדא רובל6צ־י1םרײיןצוגעשיקטרעגולערחײם

חױנד־ז.

אלםפרנסהזײןהײנטביזך$נפערדינטגוטערבאוםה׳
שוהל.אלטשטעדטישערדערפוןשמש
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לאדזעראבער,ומטםפדיםױדישעשענדעזפאד
טירמע♦ יאהר4רעזידאװע

געװערטיגטהינױכטיעדעראיןהאבעןשלים1מצארישעדי
םערארד־יצדע,ריקזיכטםלאזיגקייטאוןברזטזזלימעטזײערמיט
בעאמטעןקלענסטעןדירכץאפילו,רען^גצװאװםנענוצטאיזנונג

חזקה.ידזײןבעװײזעןאוןזיךםארנוצעןציהעןצו
װעגעןםערארדנונגדייס1אראיזעםװען,צײטדעראין

ידדורךזיאיזקאנצעםיעםהאבעןמװעןחדריםדיאז,דעם
האבעןדעםאוןזייערנםטי1אזגעװארעןגצנומצןנישטמלמדים

אנגע־רעװירןוװעסדיבען^הלוצלונג■.םערנאכלעםיגטענין
זײערעפוןחדריםאלעדיאיןרעװיזיעםאדורכצוםיהרעןיבען1.ר

שרעקאנ׳אמת׳ער,קאנצעסיעםיף1אנאכגעפרעגטאוןרעװירען
קינדער,דייף1אאוןמלמדיפץ1אאננעפאלעןאיזפאניקאון

ארײןאיןחדר.קומטרעװירןןװעדערזא,דערזעהעןמ׳האטװען
בע־מ׳האטאז,אײנגעפיהרםגעװעןאםילואיז,חדריםםילאין

גע־צואכטונגכדי,דיזשורםטװעסקינדערדיצװישעןשטימט
רעװיראװע.דערנישטס׳קומטצי,בען

האטמ.איבערגעטריבענעקייןגעװעןנישטאיזשרעקדי
מיןאזאיםגעזעהען1אהאטעםי1אזװיינען1בײװאגעדארפט
קײיןו$פן״פגעשטעלסנישטזיךהזןטרעװיראװעדער.רעװיזיע

זיךגעזידעלט,קינדערדיאוןמלמדדעםגעשלאגעןזאךזשום
פערזיגעלטזענעןחדריםדי,ת1קללרוסישענידדיגםטעדימיט

גאר־װע^רעװירדערזיךהאטדערמיטצוזאמעןאוןגעװארצן
דערזיךגעפינטינונג1װאדעראיןאז•געמזןבטװיםצןגישט
מיטעןאיןגעבליבעןזענעןזיי,קינדעראוןי1פרזײןמיטמלמד

צוריקנעלונגעןט$הבעמיהונגעןלאנגענאךערשטאון,גאם
מלמדיםדיםוןת1דירדיאויפצו׳חתמ׳ען

רע־די,ערגםטעדאםגעװעןנישטנאךבער*איזדאס
״גןן־מימגענוהעןזיךצװישעןאפגערעדטװיהאבעןװיראװעם

אלעצוגענומעןרעװיזיעדערבעתהאבעןװעלכע,ראדאװאיען״
ריקזיכםאוןאהןשום.װ.א.את1גמר,חמשים,סדוריםװיםםריםז
מיםםקאסטענם,דיאיןארײנגעװארםעןםפריםדאזיגעדיזײהאבען
ערטער,שענדליכערענאךאיןנאראדער

ידםוןמעשיםװילדעדאזינעדיצוליב,איזשטאדטאין
תץ1אכזרידאױגעיד,טופעלשטארקעראגצװארען,יעױיראװעם



אנגע־האטעראוןחײםאליהור׳צו-ך1אאגגען5דערן?!?ז
האטם,בעםטיעםדיאנצולערגעןי1אזװיאנ׳עצהזוכעןיבען1;ה

דיאוןדעוצוגעלעגענהיימקייןגעמאכטנישטאלץאבערזיך
פראקטיק.װילדעזײערגעפיהרטװײטצרהאבעןרעוױראװעם

יםגעצייכענט1אזיךהאטפערביטערטקייטבעזונדעראמיט
ארבייטדיהאטער.גאםגבאי׳םמרדכיפוןרעוויראװעדער

דיאז,התמדהאזאמיטגעפיהרטםםריםדיםערניכטעןפק
דאזיגערדעראיזאײגמאל,קאפױרגעשטעלטזיךהאבעןהאהר

גבאיםמרדכייף1אפוקםאבצפוןחדראיןגעקומצןרצװיראװי
ערט$הקאנצצםיעקײןװעגעןפרעגצנדיגנישט אםילו,6גאס

אג׳■איןארײנווארפעןזייאוןםפריםאלצצונצהמעןגצהײםען
מיטאוןרבלאדזערצוםאװעקאיזמלמדדער,ןזרטאומרײן

פוןמעשיםריוועגעןדצרצעהלטיגען1אדיאיןמרעהרען
רעװיראװע.

זש־$דראיף1אאויפגעזעצטגלײךזיךהאטחײםאליהור׳
אליהור׳,געשעהענישדערםוןארטיפ׳ן1אאװעקאיזאוןקע

אר־םאמעדערבײרעױיראװעדעםגעטראפעןנאךהאטחײם
אבי־רעװירןןװעדעראיזןןנגעקומעןאיזרבדערװען.בײט
״אר־דערמיכעןאיןאװעקאױאוןגעװארעןצוטומעלטםעל

צורי־דיםוןשטיקלעךגעלעגעןנאךזענעןיף1הים׳ן1א.בייט׳־
אגעםונעןיך1אזיךהאטת1שמדיצװישען,םםריםםענע

געפעהלטין1שאבערהאטעס,תשועה״תן1״הנאמיטבלעטעל
דאסיבען1יפגעה1אהאמחײםאליהור׳,צארםוןגאמעןדער

אהײם.אװעקאיזאוןבלעטעל
אנגעשריבעןחײםאליהור׳האטגעטראכטלאנגנישט
דעראיןאנגעװױעןהאטרבדער.פראקורארצוםאנ׳אנקלאגע

רעװיראװע,דערמאנטעןדעםפוןהאנדלונגדעריף1אאנקלאגע
הײליגקייטען.רעליגיעזעפצרשװעכטאוןפראפאגירטוועלכער

צוצוצוציהעןבעאמטעןדאזיגעןדעםדעריבערבעטרבדער
סאררבדערלעגטדערביי.פעראנטװארטליכקײמגעריכטליכע

עדות.אלםיםצוהערען1אאלײןאיהם
געקו•ם׳איזביזיספארשונג1אנ׳אאנגעהויבעןזיךם׳האט

רעװיראװעדעםגעגעןפראצעסאצומען
דערת1עדאלםיסגעטרעמען1ארטאקעאיזפראצעםאױם׳ן

יסנענומען1אררבדעדהןזטת־זאגען1עדזייןבעת,רבלןןדזער
תשועהתן1ה:דעםמיטםידורפוןבלעטעלגעסונענעדאםטאשפון



אנגעקלאנטערדעראז,ריכטערדיגעמאכטיפמערקזאם1אאון
נזן•דעםערטעראונרײנעאיןארײנצוװארפעןערמיבטזיךהאט
איזדאם.פאמיליעגאנצערצאר׳םפוןאוןאלײןצארםוןמען

שענדונגאוןפערשװעװנגקיין,געזאגטרבדערהאט,נישטין1ש
•$נדעםפיןשענדונגאיך1אנאר,רעליגיעױדישערדערםון

שטראףדי,םאמיליעקייזערםםיןאוןקײזעררוםישעןפוןמען
האטרבדער.הארבעראוןגרעםערנאךזײןדעריבערדארף

טך,אפוןאײנעראיזאנגעקלאגטערדעראז,ןונגעװיזעןװײטער
מעשים.אזעלכצאפטועןװאם

הא•,מײזעלהרבםוןארגומענטאציעדאזיגערדערנאך
זײערעמיטורבײט?שװערעזעהראגעהאטאדװאקאטעןדיבען

איזגעריכמפוןבעראטונגאלןונגענאך.רעדעס-פערטײדיגונגס
צװייצוגעװארעןפער׳משסטרעװיראװצאנגעקלאגטערדער

טורמעיזוהר
אפגעגעבעןהןיבעןןןדװןןקאטעןדיאז,זיךם׳פערשטעהט

חדשיםעטליכעמיטםארגעקומעןאיזאפעלאציעדי.ציע*אנ־אפעל
געװןזרעןםערקלעגערטנישטאיזשטראףדיאבער,שפעטער

אגגעקלאג•דער,געװארעןפערדןופעלטאיזזי,םערקעהרטד$נ
דעמאלטםון.טורמע יןזהר4צוגעװארעןפער׳משפטאיזמער

תדרים.דיאיןרעװיײעםדיאויםגעהערמהאבצןןןן

ארומ■בעװעגונגרעװאלוציןזנערעדי האס1905יןןהראין
בעװע•דאזיגעדיאז,קלאהרם׳איז.רוםלןןנדגאגץגעכןופט

לאדז,בעזונדערםאוןילען1פאײםגעמידעןנישטיך1אהאטגונג
לןןדזאין.ארבײטערצןןהליערע1אנ׳אונגעהםערמאגטהןזטװעלכע

אר•פרןזםעםיאנעלעאוןפאליטישעשטארקעזעהרגעװעןזענען
אי־שמרייקעןןןפטעגאנץםןורגעקומעןזענעןעם.גאניזאציעם

אײנצעלנעאיןגןוראדער,בראנזשעםאיינצעלנעאין,געמיינע
םאבריקען.

אנ׳עצהגעקענטנישטןולײןזיךהאטםןוליצײצארישעדי
נישטאיזאוןשטאדטאונזעראיןבעװעגונגדערמיטגעבען

רעפצוליב.ןופצוהאלטעןבעװעגונגדןןזיגעדיגעװעןח1בכ
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אלסאיןצושםאנד-קריגסגעװארצןערקלערטלןןדזאיןאיז
ן*ר$געװגעשיקטאיזפולמאכטעןבעזוגדערעמיטהערשער

גענעראלםאטראסרוםישערבעקאנטערדערלאדזקײן
קאזנאקאװ.

םאכעןבוגענומעןזיךערט$.דאנקומעןזײןנןןךבאלד
געװאוםסנישםהאטדע.האגדשטארקערדערמיטןנרדנונג

ידהאבעןאורטײל-יט1טאײןנישטאוןת1רחמנשוםקייןפון
קאזנאקןװ׳ן.געגעןיםגעטראגען1אר״באױבקעם׳טעראריםטישע

קײןאיהםס׳איזאוןגעװארעןאױסגעהיטעןגוטאבעראיזער
האמקאזנאקאװװאםארבײטערשטעדי.געשעהעןנישטזאך

איםצושטעלען1אבעםעהלזײןגעװעןאיז,לאדזאקגעמוו
גאס.-דלוגעםוןיף1מורמע־ד.יפ׳ן1אשטאדטמיטעןאיןתליה

דרײםטעאוןמוטיגעגעהאנגעןמעןהאטתליהדאזיגעדייף1א
אראם׳דעםםאראוןילען1סםקבעםרײאונגדערםארקעמםער
יםגעשטעלמ1אכױןאמיטאיזתליהדי.צאריזםפוןװארפען

לם.1עדעםאסצושרעקעןפדי,שטאדטמיטעןאיןגעװארען
איזקעמםעראײןנישט.געהאלםעןװאס-װעניגאבערהאטדאם

ליםעןדייף1אשמײבעלאמיטתליהדעריף1אאומגעקומען
קרבן•אאיזערהועלכערפאר,זאךדערםארברכהאאון

געזוכטאלץהאטער,גערוהטנישטהאטקאזנאקאװ
שטימונג.רעװאלוציאנערעדיאונטערצודריקעןװימיטלעןנײע

לאדזערדייף1אאיזםריהמארגעןשעהנעםאײןאין
קאזנאקאװץ,םוןםערארדנונגאגעװארעןיםגעהאנגען1אגאםען

סאליצײ-איןמעלדעןצותיכףמחויבאיזהבית-בעליעדעראז
םאר.שטרײקאים1אאיהםבײברעכטעסיב1א,קאמיםאריזוט

מימגעדראהטקאזנאקאװהאטםערארדנונגדיאסהיטעןנישט
כדיאון.שטראםען-געלדיםע1גרמיטאוןטורמעחדשיםלאנגע

ערנסטגאנץםערארדנונגזײןמיטמײנטעראזװײזעןצו
דערםוןפערעפענטליכעןנאכ׳ןטעגערשטעדיין1שזענען

איןגעװארעןארײנגעזעצטםאבריקאנטעןעטליכעפערארדנונג
אדמי-ים׳ן1אנאר,משסטשוםאהןחדשיםעמליכעיף1אטורמע

ארבײטער,דימיםגעוועןאיזערגעדםיל.םן1אסטדאטיוועןנ
זײ.שטרײקעראלםגעמאלדעןהאטםאבריקאנטדעדװעלכע
לייכם-די•טורמעאוןקאטארגעםוןשטראפעןבעקומעןהאבען

דאזיגעדי.סיביריף1א״װיםילעגיע׳אגעװעןאיזשטראףםטע
םארמען.ערנםטעאנגענומעןהאטקאזנאקאװץםון,קטיק<ט



יידישזצדייף1א,זען<יםגעל1אקאזנאקאװט$הכעסגרעסטעןזײן
געשלאגעןזײט$נ׳הס$װ/דצםחוץ$.ארבײטערשטרײקענדע

םון,היימעןזײערעםוןאפגעריסעןזײמעןהאט,ת־רצח1מפ
אוןטורמעםדיאיןארײנגעזעצט,קינדעראוןיען1םרזײערע

יס•1אקײןגעמאכטנישטהןןטקאזנאקאװ.םיביריף1אםערשיקט
אז,געװאוםטבעשײנפערליךמ׳הזןטװןזס,דיםןןראפילונאהם

םאררא1מצוליבאוןסןזלידאריטעטצוליבנןורשטרײקעןזײ
ןןרבײטער.פןןרטײאישעדי

דער:םאלגענדעגעװעןאיזמעלדעןפוןפראצעדורדי
בײאז,קאמיםןןריזןט-פןןליצײדעםגעמןןלדעןהאטפאבריקןןנט

געמוזטערהןןטדערבײ.שטרײקןןיםגעברןןכען1אהןןטאיהם
אדרעםען.זײערעאוןןןרבײטערדיםוןליםטעןןצולעגען

קאמיםאריאטעןאלעפוןמעלדוגגעןדאזיגעדיזענעןנןןכמיטןוג
אוןמײםטער-פאליצייםוןקןןנצעלןןריעדעראיןאיבערגעגאנגען

קןןזנאקןןװ׳ן.צורןןפןןרט$אײעקןןװענדצײטאיזדארטםון
םוןןןרעםטעןפןןרגעקומעןגלײךזענעןנןןכטזעלבערדעראין

גע•יםגעגעבען1ןןרשױןאיזמארגענסצואוןשטרײקערםאלע
שטראף.דיװןןרען

מײ-חײםאליהור׳רבבײםאיזרעסט*ןןזןןיעדעןנאך
טןןטע•יםען1לצוגעקומעןם׳זענען.שך1חגעװעןשטובאיןזעל

פוןיען1םר,טאטעספוןקינדער.טעכטעראוןזוהןםוןמאמע
משפחה•אונשולדיגעזײערעאז,ת1יללאוןגעשרײעןמיטמענער

קןן•,טורמעיף1אדערגעװארעןםער׳משפטזענעןמיטגלידער
םיביר.לטען$קטיםעןאיןװערעןצוארויםגעשיקטאדערמןזרגע

אוןאינטערװענירעןזןןלער,רבםוןפערלאנגטהאבעןאלעזײ
גזרה.שרעקליכעידןןפשןןםען

דעראיןטוןצועפיםשװערזעהרגעװעןאבערם׳איז
ט*גצהנישטהאטקאזנאקזןװ׳ןבײאינטערװענירען.הינזיכט

האטמןןכטהעכערערדערצוגעס$אנקלשיקען.זיןשוםקײן
רבדערןןז,געהײסעןס׳װןןלטװײל,געקענטנישטיך1אמען
שטרײקערם.ידשטיצעןוויל

םערטרןןכטארומגעגןןנגעןטעגעטליכעאיזחײםאליהור׳
נײעדיצוןןנ׳עצהעפיםגעזוכטהןןטער.יערט1םערטראון
יײיל,ױדעןגעליטעןמײםטעגםהאבעןעםװעלכעםון,ת1צר
װןןרשמגטעןאוןםאבריקלעךקלײנעאיןרבײט$געבען§הזײ
גרײסערדערםןןרהןןבענדיגרא1מםןןבריקןןנטעןזײערעאק



ציקלייניגקײטיעדערװעגעןגעצװאונגעןגעװעןזענעןף$שםר
פאליצײ־קאמי•דיהאבעןדעםחוץא.פאליצײדערמעלדען

װיןןפגעשיקטגיכערנעמעןױדישעמיטליםכעםדיםאריאמען
ןונדערע.

דעצי•זיךחייםאליהור׳האטנאכמרןזכטעןלאנגעןנאך
איןגעזאגטגארנישטקײנעםהאטער.עגיןדעםציעפיםדירט

כזשאנןוװםקי.מייםטער-פןוליציידעמאלםטדיגעןצוםןןװעקאיז
נלײךרבדעראיזפןוליצײמײםסערצוםןןריינקומענדיג

ענין:דעםצוצוגעטרעטען
װײסטאיחר,געזאגטרבדערהאט. פאליצײמײסטער,ה

װןןם,שטראםעןת׳דיגע1אכזריאוןארעםטעןיםע1גרדיװעגען
םער•בעריהמטערדערזײט,צײטלעצטערדעראיןפארקומען

דאזיגעידבעת.שטרײקעןדיװעגעןקאזנאקאװץפוןןורדנונג
ארעםטירטװערען,רבדערגעזןוגטװייטערהןוט,ןובלאװעם

װערעןזדערלןוזטװיימערדאםקעןצי.מענשעןאומשולדיגע
נגעלעגענ•$דאזיגערדעראיןטוןדעיאיךקעןװאם-

דורךגעװןורעןיםגעגעבען1ןורנישטאיזסערארדנונגדיהײטז
אליין,װײםאיך•ןופשאםעןנישטדעריבעריזקעןאיךאוןמיר

שטרײקעןדי.צװעקמעםיגנישטאיזפערןןרדגוגגדאזיגעדיאז
עם,ןוםשטעלעןנישטרעפרעםיעםדןוזיגעדידורךזיךװעלען
קעןליידער.מענשעןאומשולדיגעםילדעםדורךנארליידען

ה׳איהרקומטװאם,איבריגענם.טוןדעםצוגארנישטאיך
עניןדעםװעגקורצערען$דאךהאטאיהר,מירצוראבינער

נישמהןובפאליציימייסטערלןודזעראלם,איך.ערלעדיגעןצו
דןןרםטאיהרןןבער,ת1עצןוזעלכעאײךגעבעןצורעכטקײן
מײן.איךװןןםיםען1ןונשטין1שאײך

הןוט,געקוסעןאײךצואיךביןטאקידעםצוליב-
גע•נישטת1אחרימײןאװףעםהאבאיך,רבדערגעענטםערט

םריהערזיךאײךמיטיטיג1נפארגעםונעןהאבאיך.טוןװןולט
פערזאמ•וןיםצורוםען1צונבדעההאבאיך.םערשטענדיגעןצו

בע•דןורףעםװעלכעריף1א,םאבריקאנטעןיודישעםוןלונג
מעל•נישםזאלעןפאבריקאנטעןדאזיגעדיןןז,װערעןשלאםען

םאב•זײערעאיןים1אברעכטװןום,שטרייקעןדיװעגעןדען
ם׳זןןיןןז,םערהיטעןקענעןמירװעלעןןןרוםי1אזנאר,ריקען
דיבדי.ױדעןאומשולדיגעיםיל1ןןזאומקומעןאוןלײדעןנישט



איך,װיליטאריטעט1אמעהרהאבעןזאלםערזאמלונגדאזיגע
אנװעזצנד.זײןזאלט,פזןליצײמײסטערה׳איהראז

קאזנאקאודןנא1שאגעװעןאיזװעלכער/כזשאנזאװםק
ערהגם,אין.מוןצושלעכמםאיהםעפיםגעזוכטהאטאון

שנאהדיט§ה,געהעןגעטארטנישטםערזןומלונגאזאצוהאט
צוגעזאגטהאטעראוןגעװעןבר1גאיהםבײקזןזגמקזןװ׳ן*ו
קומען.צו

כזשאנאװםקי״געזןןגטהאט,בעדיגגאאבערשטעלאיך- םוןקיינעראז,׳גיזיכצרען0מיריט?זראבײערה׳איהראז אנטיילהאבאיךאז,יםזאגען1אנישטוועטםערזאמעלטעדי םערואמלונג•דאזיגערדעראיןגענומען
שטוב,איןמירבײםארקומעןװעטםערזאמלונגדי-

רוהיגגאנץדעריבערקענטאיהראון,רבדערגעזןןגםהאט
װערעןגערעדטװעטװאם,װארטאײגציגאײןקײןאז,זיין
אגוועזענדדןןרטוועטוואם,מענשאײנציגעןקײןוועגעןאון
גאם.איןיםקומען1ארנישטװעט,זײן

מןןרגענםצויף1אהאטרבדער.םערבליבעןאיזי1ןןז
ןןמיטםאבריקאנטעןױדישעפוןםערזאמלונגדייםגערוםען1צונ

אלעװען.כזשאנאװםקי־ןגעזןןגטהאטערװי,םריהערשעה
ןןז,מיטגעטיילטרבדערמ$ה,םערזצמעלטגעװעןין1שזענען

פאליציימייםטערדערקומעןיך1אוועטםערזאמלונגדערצו
ןןנ־דיבייאנ׳עהרען־װןןרטןןפגענומעןט$האוןכזשאנןןװםקי

װעראוןרעדעןדןןמ׳װעטװאם,דעםװעגעןאז,װעזענדע
װירקליךאון.ד1סשטרענגערזןבלייבעןמוזזײןדאם׳װעט

בע־די•כזשןזנןןװםקיפאליצײמייםמערדערגעקומעןבאלדאיז
ער־דיגעהאלטעןהאטרבדער.יבען1נגעה$זיךהןןטרןוטונג אגװעזענדעדיר&ם*כט$געמהר$קלהןוטאוןעסנונגם־רעדע םער־דערנאךגעשאפעןזיךהאסװןןם,לאגעשרעקליכעדי

קאזנאקןןװ׳ן.פון^רדנונג
ת,1נםשיזענדער1ט,אוםקומעןמענשעןהונדערטער-

ת1רציחדי.יט1נםוןים1אגעהען,םערשיקטעידסוןת1משפח
דעםםוןיםװעג1אאיינציגערדער.געװןןלדיגזענעןװילקיראון
םוןאפהןןלטעןך*זזןןלעןםאבריקאנטעןױדישעידןןז,איז

פאברי•ילישע1םדי,שטרײקעןםןןרקומטײזבײז*,פעלדען
םערשטןן■יך1אדןןםהאבען,געמןןלדעןרבדערהאט,נטען$ק

סערזןןמלונגןןןןפיך1אצײםדערזעלבעראיןהןןלטצןאוןנען
ענין.זעלבעןדעסװעגען



דפררם$תןגענומעןחאםשטילקײמטויטער$,מיי
זײןגײןוז,ערקלערםחאטער.כזשאנאװםקיפאליצײמײםמער

רןןםארטעןדיװײל,העלפעןגארבישטערקעןװילעןכעםמען
מוזען,קאנצעלזןריעןײן איןגמאיעדעןאיחםציקימעןװאס
קאזנאקאײץ•צוװערעןאםגעשיקטנאךאװצנדזעלצעןדעם יידי•דיאז,געװעןדעריבערװאלמאויםװעגאײנציגערדער

שטרײקען.דיװענען^מעלדעגישטזאלעןסאצריקאנטעןשע
עטליכעדיםקוםיעדעראיןארויםגעזאגםזיךחאבעןעם

זעחרזיךהאבעןװעלכע,פאבריקאנםעןױדישעאנגעזעחענע
זײאז,געזאגמהאבעןאוןעניןדעמציבעצויגעןםימפאמיש

װעגעןמעלדונגעןקײןאנציגעבעןנישמזיךפערפליכטען
דיאז,אויםגעזעהעןם׳חאט.פאבריקעןזייערעאיןשטרייקען

אדערמעהראוןערפאלגמימעגדיגעןזיךװעטפערזאמלונג
םלוצלינגאבער.אפשמעלעןארעםמעזדיזיךװעלעןװעניגער

פאב■יודישעגרעםערעדיפיןאיינערווארטאגעבעטעןהאט
געזאגט:האטאיןריקאנטען

רבלאדזערדערװאם,נישטאבםאליטוואינדערטמיך-
אלעמיר.פארשלאגעןאזעלכעמיטאינזציקימעןגעקענטהאט

בעשעפענישען.אלעצירחמנותגרויםאוןהאוץווייךזייןקענען בעאמ--מלוכההויכעראזא,עפאלעטעןמיממענשאאז,אבער אינזזאלכזשאנאװםקיפאליצײמײםמערדערם׳איזװי,מער
העכערערדערםוןםערארדנינגעןדיהארכעןצינישטאנרעדען

מיךורעלאיך.םארגעשטעלטנישטמיראיךהאבדאס,מאכט
אינטערווארפען.ישט:בעשלוםעןאזעלכע

פאליציידער.בעװעגונגאגעווארעןאױצימעראין
עגט■ציוואם,געוואוםטנישטאיןבלאסגעווארעןאיזמײםטער

דעםאויםגע׳שגצ׳מגומװארטאגענימעןהאטרבדער.פערען
געזאגט:אוןפאבריקאנט

אײערעװײםעןמיר.אײךבערוהיגט,פאליצײמײםטערה׳
אײערװעגעןאז,נאכאמאלאײךפערזיכעראיך,כונותגיטע

דערוויםען.נישטקיינערזיךװעטדאאנװעזענהײט
םערזאמ•דערפיןאװעקשנעלאיזפאליצײמייםטערדער

דעראיןגעװארעןאנגענומעןנישטאיזבעשלוםקײן.לינג אדירכגעםיהרטגעקענטנישטהאטרבפוןאויפטוגרויםער
םאבריקאנטעןדיאןדעמאלסטפיןהאבעןיעדענפאלם.װערען שטרײקען.װעגעןמעלדעןצואויפגעהערטװיכמעט



רבלאדזער;פוטעטיגהײטדי
מגפדי.-כאלעראדערבעת

איןשטעדטןןלעםין.1894יאהראיןגעװעןאיזס#ד

ת1ידיעאלארמירענדעאנגעקימעןזענעןרוםלאנדאיןשטעדטלעך

דיגער'רא1מאמיטט$הװאם,קראגקהייטמער^גרװו$װעגען

דערפוןאלײןנאמעןדערין1ש.סערשםרײטזיךשנעלקײט

בע•גאנעערדעריף1אשרעקז<אנגעװארםעןט$הקרןןנקהײט

נרוי־דער.ערעלאכגעװעןאיזגאמעןדער,םעלקערינג

ארימעדימיטמלחמהדיגעסיהרטט$הװעלכער,נא1שזןמער

דית1קרבניזענדער1מ,הינדערמעריבט1ציגערט$המענשען

װע--שפיטןגלדאסאוןרוםלזזנדאיןןורגאניזןזציעמעדיצינישע

דעםיפצינעהמען1אח1בפגעױעןגישטזענעןריםלןזנדאיןזען

בליטיגערזייןמיטגעשניטעןהאטװאם,נא1שדעםמיטקאמף

דעריבעראיזת1קרבנצןזהלדי.לינקםאיןרעבטםיף1אשװערד

רוםלאנדװײטעןםון.יםע1גרזעהרזןגעװעןפערהעלטנישמעםיג

נד&רוםל-צענטראלאיןדערנעהנטערטעפידעמיעדיזיךהןןט

אנגעקומעןין1שזענעןלאדזקײן.ילען1*קײןדןזרטםוןאין

יםברוך1אװעגעןשטעדטלעךםערשידענעםוןת1ידיעיעריגע1טר

בעםעלקערונגדערפוןםערצװײפליננדי,נקהייט&קרדערםון

אוןטוער-כללדי,לשעראיןגעװעןאיזשטעטדןזזיגעדיאין

געװאיםכנישטאוןהענדדיארןזבגעלןזזטהאבעןרבניםדי

זעלטען,געװעןנישטזענעןמיטלען-היילקיין.טוןצוװןזס

אפילוהאט-מ,ר$קט$דאגעװעןשטעדטעלװעלכעןאיןם׳איז

העלפעןזןןלעןװעלכע,מענשעןקײןארגןזניזירעןגעקענטנישט

זיך.ט:י.געהרא1מהןזטיעדערװײל,קרןזנקעאומגליקליכעדי

קרןזנקהיימ.שרעקליבערדערמיטאנצושטעקען

װידער-שוםקײןאנגעטדאםעןנישטטןןקיהןזטסגםהדי

פערשטןזרקט.מאגיעדעןמיטזיךם$האוןשטןזנד

נק&קראנארװי.צרהאנאךגעװעןןובעראיזדערבײ

האט,שטעדטעלאדערשטאדטאאיןבעױיזעןזיךט$ההײט

דיגעכןזםטמצגליכקײטקלענםטעדיגעהןזטנןרט$העםװער

אנ׳ןזנדעראיןשטארטדערםוןענטלןזםעןאוןזןזכעןיטיגםטע1נ

נישטאיהםהמות-מלאךדערװעםדןזרטאז,םײנענדיג,ארם

מעהראמןזלװאם,מגםהידזיךחאטדעםוליב*,דערגרייכען



*•*נגרזנניץשנםקייןמ׳הןןםאיןפערשלעםטאוןפערשפרײט
מאכען.איהרםארגעקענט

וארן,חר*געםגרויםעדידעדפיהלטהןםחײםאליהור׳
קייןאפילוגעװןןרעןםערנאטירטנישטנאךאיזזד$לאץהגם
אוזאמענגע־חײםאליהור׳האם,קראנקהײטרערםדןםאלאײן

געזעל•םוןםערװאלטונגעןדיםוןפערזאמלונגיםע1גר$רופען
וונגע־םתםאץאינסםיטוציעםפילאנטראפישעאקשאםטליכע

הןן־מלונג$םערזדעריף1א.פלל־טועראוןבעלי־בתיםזעהעגע
םארםערהיטונגם־מיטלעןדיווערעןאנגענומעןגעדארסטבען

םראװיגץ.דערםארהילףװערעןגעשאםעןאוןלןןדז
טרייע־אוןאנ׳ערנםטעזעהרגעװעןאיזסערזאמלונגדי

אײנדרוקאונםער׳ןגעװעןאיזאנװעזענדעדיפוןיעדער,ריגע
דערסוןאנגעקומעןזענעןװעלכע,ידיעותידערליכע1שידםון

מייזעלחײםאליהור׳.מנפהכאלעראדערװעגעןםרןןװינץ
גפזאגט:האטאיןםערזאמלונגדיגעעפענטהאט

איןארײנגעריםעןױךט*:הנא1שיזאמער1גרא!תי1רב-
ריקזיכטקײןפוןנישטװײםטוועלכער,נא1שא.לאנדאונזער

בווי־אונטערשידקײןנישטמאכטװאםנא1שא,ת1רחמנאדער
נא,1שא,רייךאוןארים,זקןאוןקינד,מאןאוןי1םרשען

בלוטיגעראמימ,יגען1אםערבונדענעמיט,שנײדטוועלכעד
הײםםנא1שדער,קײנעםזשאלעװענדיגנישט,שװערד

דיסוןאיינעמיטגעװארעןגעשטראפטזענעןמיר.ארעלאכ
שטעדטלעךשכנ׳ישעדיפון.מגפהאמיטשטראפעןשרעקליכםטע

קענעןמיראוןדאאיזנא1שדעראז,ת1ידיעאןין1שקומען
מירזמןפל.איהםיף1אלאדזאיןאונזביייך1אריכמעןזיך

גארנישוזױךמעןקעןיגען1אאייגענעמיטנישטדאםזעהען
אבער,לאגעדערפוןיל1גראוןשרעקגאגצעןדעםםארשמעלען

םאלעןמענשעןפארשטעלעןיגענבליק1אאײןיף1אזיךמירזאלען
העלםעןזיים״זאלווער,נישטאם׳איז,םליגעןװיגאםדייף1א

דערםוןקרבנותדי•לײדעןאוןיסוריםזײערעלינדערןאון
צײט,קײןנישטאם׳איזאוןמעהרמאלאװאםװערעןכןןלערא

ם׳זאלװערנישטאס׳איזאוןטוןרעכמזייערײזם׳זאלװער
•$דדערצוצוצוריהרעןױךרא1מהאטיעדערװײל,טוןדןם

םוןםאטערםאװעקגעריםעןםלוצלונגװערעןעם.םעםטזיגער
עלםערען,פוןקינדער,םה׳לעך1עזויגענדיגעפוןמוטערם,־ינדער

ר־עי׳־.איןזאנגעןװיאונטערגעשגיטעןװערען:ועליימ



װײנען,קרעכצפןאוןיאמערעןדאמםאראײךשטעלט מגמהדיהגםאין.הילףאוןרחמיםנאךבעטען,שרײעןאון יענען,ײד-נישטאוןײדצווישעןאונטערשידקייןנישטמאכט ,.קרבנורגרעםטעדיברענגעןצואנגעװיזען;יודעןםירדןןך צידערפערדיאיןעגטלויפעןקריםטעןדיקענעןקודם־כלװײל װירשטארקעצוקײןנישטט*הזפעםטדיװאו,קרוביםזייערע שפיטאלע־מיטפערזעהעןזיכערזייזענעןצווײטענםאוןקונג מיר•װיוןנשטאלטען-הײלאון
-צ,שטאדטדערםוןןזנםיהרעראלעאײךהןזבאיך-

זיךהאבעןטרדהרעןאוןגעזאגטרבדערהןזט,זןמענגערוםען
אאטגעבעןזיךזזןלמאיררכדי,באקעןזײנעאויףגעקײקעלט דעראין,;הלילד,פאראונזשטעהטװאס,דעםםוןוהשבוןדן

אויםװײ■גוטזנץ?גאיצטזיךקענעןמיר.צוקונםטנאהענםטער מיר.װײנעןצוצייטקײןזײןנישטוועטשעעטעראבער,נען אוןארײןהענדאונזערעאקנעהמעןאקציע-רעטונגםידמוזען
קהלה׳■אלע,װידערשטןזנדענערגישעןאשונאדעםערקלעהרען זײמאאןװערעןגעשטעלממוזעןארבײטעןשטאדםישעאוןשע דעראויףװערעןגעװענדטמוזייהמערקזאמקײט*גאנצעדיאון מלחמה.אבעתגעטוןװערטס$דװיזזוי?,צרהנײער
אםיפהדעראויףנװעזענד^געװעןאיזװאםעולםדער לעצטעדיבײ,געשלוכצטאוןגעװיינטצייטגאנצעדימןןמ

איזאוןבערוהיגטביםעלאזיךיעדערהאטרבםוןװערטער מיטקאמףאיןארבײמיעדעראונטערצונעחמעןגרײטגעװען .^כןלערדער
גערעדט,װייטעררבדערט$ת,טוןעפיםװעטםעװער םרויזייןפאר,זולײןזיךפארנןןרקײנעםר&םטוןנישטװעט טןןגאיןםעראײגיגעןאלעזיךזאלען.קינדערזײנעםאראון ארבײטען;מענשאײןמיאלעמירזאלען,אומנליקגרויםעןפון

גרויםעאישראלכללםוןאוןקהלהאונזערםוןאפצוווענדען צרה.אונםערמײדליכע-כמעט
ןונװע-דיאויףמ$החײםאליהור׳םוןרעדעדןןזיגעדי געװעןאיזבעגייםטערוגגדי.רושםגרויסען§געממכטזענדע

גרײםזענעןזןנװעזענדעזןלעןןז,געזעהעןמ׳מןןטאוןגר־וים דערצודינסטצושטעלעןזיךםערמעגעןאוןלעבעןױיערםיט
ארבײט.-רעםונגםבעםןןרשטעהענדער

געװןןרעןגעצײכענטאוןגעזןןסעלטאיזרט$אוים׳ןגלײך



ציגעװארעןאיפערגפגעעעןאיזװעלבע,געידםימעגרויםען;
גע־װירטםלײטאײניגעהאבעןגלײך.רבםוןדיםםאזיציע:דער

פלעצעראוןלאקאלעןגרװםעשטעהענדעלעדיגװעגעןמןןלדען
םאיאיזאלאציאנם־הייזערמאכעןאזןצאראקעןאויםציבויעןאויף

רתםאוןשטיבלעךגעװארעןאפנעגעבעןזענעןגלײך.קראנקע
טעגלח־-טאגענטלאםעןזענעןװעלכע,הײמלאזעםאר*קאלעך$ל

ארט;׳ן6י1אגלייך.מגפחשרעקליכערדערםוןפראװינץדערפון
פערזאפריװאטעאוןפעראײנעןגאגצעגעמאלדעןזיךבען$ה

דיםיהרעןצוזייןיטיג1נװעטעסװעןםרײװיליגעןןלםנען
ארגאניזיארבייטגאנצעדיגעדארםטמעןהאטאיצט.ארבײט

ציבעשטימטתאטחייםאליהור׳.םיםטעמאטיזירעןאוןרען
אנפיהרעןגעדארםטהאבעןװעלכע,מענשען,עטליכעזיך

װעןסאלאיןאז,גפזאגטהאטעראוןארבײטגאנצערדערמיט
שטעלע^צוזיךאלעיפפאדערן1אערװעטדארפעןװעטמען

איבקא■געװארעןבעשטימטיך1אזענעןגלײך.ארבײטדערצו
אוןגרצםערעזאמלעןגעדאפטין1שהאבעןװעלכע,םעגטען

כאלערע.דערמיטקאמףן'יפ1אםומעןקלענערע
סערענדי•בײםגעהאלטעןין1שזיךהאטםערזאמלונגדי

פליצ•.פונאנדערגעהןאנגעהװבעןין1שזיךהאטלם1עדער.גען
טריי•אגאםדרעװנאװסקאדערםוןאיודןןננעקומעןאיזלינג

אוןאיהפרבצוםצוגעגאנגעןאיזער.פערװײנטעראוןעריגער
אינדערםריהטאגזפלבעןדעםאחאיהםײב,ערקלערט

ערקלערטאיהםהאסדאקטארדעראוןזוהןאגעײאדעןקרןונק
כןןלערפ.יף1אקראגקאיזרעהן

אליהור׳יםגעשריגען1אהאט,דאאיזשזנאדער-
רוף.יעדעןיף1אנרײטזײטאון,געײעהרצוםזיךנעהמט,חײם

נישמאיזבשורהדאזיגערדערנאךאז,זיךם׳פערשטעהם
דיאז,קלאהרגעװארעןם׳איזאוןצװייםעלקײןמעהרגעײען
דעםאיןדאםאוןלזזדזקײןארײנגעכאפטין1שזיךט$המגסה
אלטשטאדט.אין-קװארטאלשמוציגםמעןאוןארימסטעןםאמע

אדערחקירװזיף1אצײטקייןמעהרנעװעןנישטס׳איז
אליהור׳.ארבײסעןיבען1אנהגעדארפממ׳האט,םערזאמלונגען

ײעק־*מערגעלאזטנישטקאמיטפטבעשטימטעןדעםהאטחײם
ײע•נאכםגאנצעאבעראטעןזיךהאטקאמיטעטדער.געהען

אננעהמען•תיכףם׳דארףװאםםימלעןדינען
■וגזײיסערדעדאיןגעװארעןבעשלאםעןאיזדם־כל1ק
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איןיידצװישעןאינטערשידקייןמאכעןצינישטאקציע-מינגם
מעגליכקייטדערלויטגעדארפטהןיטקראנקעריעדער.קריםם

באלדגעװארעןבעשלאםעןאיזװייטער.װערעןגערזןטעװעט
איןשטאדטאיןפאניקקייןצודערלאזעןצונישטןןנהויבפין

דער^איןיענטלויםעןםוןבעםעלקערונגיודישעדיאפהאלטען
םםעציע•געװארעןבעשטימטזענעןצװעקדעםצו.ארייןװעלט

שטאדטדיםוןעקעןדיאויףאוןװאקזאלאויםץדתשורעןלע
געמוזםהאטאװעקםאהרעןגעװאלטהאטעםמענשװעלכעראון

בעקעמםעןצוקןןמיטעטדעםםוןצייכעןםםעציעלעןאהאבען
איןז?,געײארעןבעשלןוםעןאויךאיזעם.מגפההערשענדעדי
נישט$זענעןעםװאובאלוטאוןאלםשטאדםםוןגוןםעןדי

די־ארומגעהעןביינאכטאוןבייטאנזאלען,טעלעםןזנעןקײן
ברענגעןגלײךקרןןנקהײטאםוןםןןליעדעןבײאוןזשורען

אץקראנקעןדעםאיבערםיהרעןןןדערר^דאקטאדורךהילף
צו•אויףגעװןןרעןבעשלאםעןגןןךאיזסוףצום.שםיםעלערדי
םרזןװיזןןרישאוןקאל$לגרעםעראצוצוגרײטעןתיפףרגענם$ם

ןןרבייטעןערשםעדיגעװעןזענעןדאם.ל$שםימאאײנןןרדנען
םריהדעראיןבאלדצומארגענםזענעןװעלכע,קאםיםעטסון

געװןןרען•אויםגעםיהרט
דעריף1אכןןלערא־םאלערשטעןדעםװעגעןידיעהדי>0

דעראיבערםערשםרייסבליץ״שנעלזיךהןןטם$גםוילישער
משעה״באב.איןוויגעװןןרעןאיזשטימונגדי.דט$שטגאנצער

שטוןדט,םוןבעםעלקערונגיודישעדיארומגעכןןפטט$השרעק$
װײבער,תהליםזאגעןתםלות-בתידיאיןםען$געלזענעןמענער
געװעןנויטיגם׳איז.געװייגטאוןהענדדיכען^םערברתאבען

דעפפון.עולפדעםבערוהיגעןאוןלאגעדיבעהערשעןצו
זע-ל&ם-כאלערןןערשטערדערפארגעקומען[ם׳איװאו,הויז
קראנקעןצום.שרםהן?פוןװיענטלאםעןאײנװאוינערדינען

בענדיג$ה-מורא,צוריהרעןגעװאלטנישטקײנערזיךהןןטאלײן
זןנשטעקוננ.פאר

םןר•ם׳איזװעלכעראין,נאכטשלאםלאזערדערנןןך
געלעגטנישטזיךחײםאליהו־׳,ט$ה,בערןןטונגדיגעקומען
איןבעגלײטערצוויימיטאראפגצגאנגעןגלײךאיזער.שלץםען

אתער,קראנקערדערגעלעגעןם׳איזװאו,גאסםוילישערדער
ארויפגעלעגטהענדאײגעגעזיינעט-מאוןשטובאיןרײן$גלייך
םרןן-איןאםגעפיהרטאיהםאוןבעטעל-טרןןגאוים׳ןקרוןנקעןדעם
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קאלא•אגעהאטד,אספײשפילדאזיגערדער.שפיטאלײיחירישען
כ׳איז,בערוהיגכאביפעלזיךהאטעולםדער,װירקוגגסאלע
אליהור׳האטטאגדעמזעלבעןאיןגאך.יט׳שדעק1טדעראװעק

יט>1אהאטערװעלכעןאין,רא1ק-ל1קאעלאזען;יס1ארחײם
גלײכ•דאסדערהצ׳לטעןצדבעןעלקערונגװדישעידגעפאדערט

שרעק.פאגישעןמיצ׳ןמיטרײםעןלאזעןנישטזיךאוןגעװיכט
סגותדיפוןאיינעאיזשרצקאז,אנגעוויזעןהאטיםריף1אדער
מעג•װײטוױזיךמ׳דארףאוןקראנקהײטידפערשטארקםװאס
בעהערשען.אלייןליך

װירקונגגעהעריגעדיןם?ה.?גהאטיפרוף1אדעריך1א
מיט׳ןלאדזערקאמיטעטדערהצטבערוהיגובגגעװיםעראנאךאוי
ארבייט.•ארגאניזאאיעדערצ׳נעהמעןגעקעגשזיךבראשרב

זורבײט.-צוגרײטינגהדיענט*:געבהאטנאכטאוןןןהןאפיוהטאג
זזולהערשמערדעראז,דעריןאיזגעגאנגדןחײםאליהור׳

מ*:הדדסכחמת,װערעןגעזונדזאלקרענקשרעקל״כערדעריף1א
איבערגעשראקע•בערוהיגעןדיצימיטעלבעםמעם$דזײןנעקאנט

עסליכעצוחײםאליחור׳האטדעריבער.בעפעלקערונגנע
צוגעברענגטאלײן,קראנקעןדעםבײדיזשורירטמאגאיןשדה
אומיעגאנגעןזיךאלײן,ירים1דאקסלזןדזערגרעםטעדיאיהם

דעםהאטװירקליךאוןגעז־לעגטאיהםאוןן-נק־^קרדעםמיט
געהאטהאטדאםאוןװערעןצובעסערנגעהױבען^קדןןנקען

איבערצײגמ.זיךהאטלם1עדער.װירקונגנערעכענטע.ים1אדי
מעןקעןקראנקהײמשרעקליכערדאױגערדערפוןיך1אאז

האפנונגדיפערלירעןנישטמ׳דארףאוןװערעןגעזונדאויך
הענד.דיןוראאלאזעןאין

םיןיב1אנהאין,אםגעשטאנעןנישטאיזנא1שדעראבער
מיםסערשפרײטעןאנגעהױבען;כאלעראדיזיךוט*התמוזדש1ח
גאנבעגעװארעןקראנקזענעןעם,שנעלקײטשרעקליכעא

האטאיצט,געסלעךגאנצעאםילואוןהײזערגאנצע,ת1משפח
האט,קראנקהײטיד.ארבייטאמת׳עדיאנהױבעןגעדארםטזיך

גענימעןאוןבעפעלקערונגקרירטליכעדיינט1געשנישטיך1א
ת.1קרבניםע1גראיהרפדן

םילז*ז•*געביטדעםיף1ארבלאדזערםוןארבײטדי
װע־מ׳הןוטאוןרען$געװמפרסיםשטארקקריםטעןדיצװישען

הא•קריסםעןדי.שטאדטגזונצערדעראיןגערעדטדעםגען
דערפיןציע*ןרגאניזדעראיןגעײעןמתקנהרקטשטזיךבען



קרי•דיבײאיזגעביטדעםיף1אװײל,מגםהדערגעגעןהילף
רען.^געװיפגעטוי1אװעניגזעהרבעפעלקערונגםטליכער

איןחײםאליהור׳צואיזםריהמארגעןשעהנעםאייןאין
גע■שרעקליךאמיטזיךט*.דזי.קריסטיןאגעקומעןיגונג1װא

געשריען:אוןרבםוןםיםדיר@פגעװוזרםעןגעיאמעראוןװײן
מענשאײדעלעריםער1גר,יודהײליגער,ראביןהײליגער

!מיךראטעװעטמירהעלםם
דיםרעגעןגעהײםעןברדערמ$ה,בעשעהעןאיזװאס
קריםטין.יןןמערנדע
גע•װײטערקריססיןדיט^ה,לאגעװניקםוןביןאיך

װעגעןגעהערטװאכעןעטליכעזייטין1שהאבעןמיר,וײינמ
און לען1םןורומגענומעןמ$הװןגס,עעידעמיע-כןזלעראדער
גן־נצעדיןזבעראיזאונזביי.דז$לשטאדטדייך1אכם1בת

אױקראנקהײשדערפוןםאלעןשוםקײן.שטילגעװעןזױיט
מירבייאיזבער*צוריקמעגעמליבעמימ,געװעזעןנישט

אונ•מיטגעהײלטזיהאבעןמיר.כטער$מוןגעװארעןנק*רק
אױממרגעױזצויף1אבאלדאבער,מיטלעןבןזבסקע״*זערע

אנגע•האבפןדארףםוןיערים1פדי,זוהןמײןגעװארעןקראנק
זײ.עלערע-ראיז¥ס;דאז,ז§נדעראונטערברומעןוציבען1ה

סען,$בעשלהאבעין-אימארקאוים׳ןצוזזזמענגעקומעןזיךזענען
פנרשפרייטען,זיךזאלקראנקהײטדיאז,דערלאזעןנישטבדי

בעכ■אץזידער,בעגרארײןצולעבפדיגערהײםנקע*רקצװײדי
־.■׳••מער׳סמ׳צוערשטצוזײאל*טען

דיפוןבעעלוטדעגבכ;ע.װעדערװא־כטמיךב*האיך
איזמיראוןגעיןומצרטװײמעראלץקריסמיןדיהןס,םײערים

בויעריטאונזעדע;קפאיך,יגען1אדיאיןגעװארעןםינםטער
אונטעױ■דעמאװנצו־ײהדעןםעהיגזענעןזײאז,װײםאיךאין

קעןנרז,אונזערצוק>װ;>גלײךביןאיך.בעשלוסגענומענעם
צול־ב,ת1םבדינישטוײיםאיך,דארףאין*נישטאיזעראבער

גדוים,אבעדאױנעפזהרדי,הרען$װעקגצם*איזערװאם
זצ•םויהדעראין-היױ־,געבעןעצהקײןנישטמירקעןאיך
נמע^י-דערדימירכ־י,שליחיםערשטבדיגעקומעןין1שנען

ײ;,גוטעיאיןניירמיג־גע־עדטהאב־לןױי,אנצוזןוגעןבשורה
••־״מגפיממיגאיךאז,פעדששעהעןצוגעגעבעןמירהאבען

בלל,דעםבת1לטקינדערמײנעפ״־־דמ׳עןדי



אלעמיר,מענשאײדעלערגרייםער,בין^רהײלינער
מענ■הונדערמערגעראטעװעטװפדעןאײךדאנקאזא,װײםען

אויףרחמניתט>:ה,הימעלאיןגאטאײןבען$האלעמיר,שען
אםזץקינדעראײנציגעצװײאיהרעראטעװעזאוןאנ־אלמנה

מארד.
געקלאםטזיך.ערדדעריף1אגעפאלעןאיזקריםטקדי

גע־נישטזיךאיןגעװײנטהיםטעריש,פאדלאועאיןקאםדעם
בערוהיגען.קענט

רבדערהאטזאינדערהייםאײךבײאיעטאחװעראין
םרעגען.געהײסען

דיהןגט,ברודערמײןרם$דאיבערגעלאזעןהאבאיך
אויםפיהרעןמינוטיעדעאבערקענעןײז,געענמפערטקריסטין

בעשלוס.זײער
געד־זט.פאליעײצונישטאיהרגעחטװאםםאראון-

איהראוןעגיןשרעקליכעןגאנצעןדעםערקלעהרטאוץאהין
הילף.רט$דבעקומעןזיכערװעט

װײטערזיךקריסםקד־הוןט,געװעןשויןביןאיך-
אבער,דערצעהלמאליןהאבאיך,קאפאופ׳ץהאד״רדיגעריםען

קראנ•מײנעזאלאיךאז,גפגעבעןאנ׳עצהמירמעןהאמדארט
אבעראיךהןזבױאו,שפיטןולאץאװעקפיהרעןקינדערקע

אײנ•די,?נישנקדאקביארקײןאםילואיזאונזבײ,שפיטאלא
ױ■:אלפהאבעןמיר.רןוביןדעראיצטאיזמײנעהאפנונגציגע
רחמ•גרװםזייןמיטראביןדעראז,געזאגטקריפטעןאוןדען

העלפען.אויךמירוועטבגנשעמענישעןאלעיף1את1נ
נע•נישסאיזדערצעהלטהאטקריםטקדיווידעםלויט

מון.עפיסשגעלערגעמוזסמ׳האט,װארמעןצוצײםקײןווען
קאמיםאריאט,•פאליצײאיןאוועקגלײךאיזחײםאליהור׳

גלײכצײ•.הילףפערלאנגםאוןגעשיכטעגאנצעדידערצעהלם
סאנימןורער■דערפון מענשען6בעשטימםרבדערהאטטיג

קײןאױעקפזןהרעןגעהײםעןאון דראזשקעם2געדונגען,מיליץ
9דימיטצוזצמען.קראנקעצווײדיברענגעןאוןלאגעװניק

ט^זהװעלכע,פאטרול-םאליצײאטיטגעפןוהרעןיך1אאיזמענשען
עקםצעםצן,קײןצודערלןוזעןגישטגעדארםס
םןר׳ן.לןוגעװניקקײןװעק*איזעקםםצדיציעגאנצעדי

גרע■אגעשטאנעןאיזנעלעגעןזענען קראנקע2דייװ,הײזעל
דןורןן•ידדערזעהענדיגהאבעןװעלכע,פויעריםצאהלםערע
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םענזינדערגעהךזיךיבען1נגעה}?פןןליציןןנכעןדימיטזשקעס
ט^געהזין1שרןבעןיערים1פדיןזז,יםגעשטעלט1ארזיךם׳האט

לויה,צערעמןניאלעדיאדורכצופידרעןיף1אאלץצוגעגרײט
צו•געהיןטרא1מבען$היערים1סדי.מגפהדיאפצוהאלטעןבדי

מיטגענומעןהןןבעןסאניטארעןדיאוןאווידערשסאנדשטעלען
קראנקע.אפגעשװאכטעאוןקעגע^שטארק־איבערגעשרצוייידי

ױדישעןאיןגעװןזרעןאריינגעברענגטזענעןקראנקעדי
בעסטעדיגעבעןצוזײילען1בעפהאטרבדעראוןל$שפיט

איןצוריקםןזהרעןאוןװערעןגעזונדזאלעןזייכדי,בעהאנדלונג

דיםוןיבען1אבערגלס>?דארװםטרײבדןארוםי1אזאוןרף$ד
פויערים.
ליידער.ציע$קורבעםטעדיבעקומעןהגןבעןקרזןנקעדי

דערםוןזוהןדעםר$נראטעװעןצואײנגענעבעןזיךהאט
געשטארבען.ארוםטעגעטליכעאיןאיזטזגכטערדי,קריםטין

גע•הןנדחייםאליהור׳פוןטןןטאײדעלערדןזזיגערדער
בעפעלקע־קריםסליכערדערצװישעןשם1רגעװאלדיגעןאמאכט
יפץ1אעפיסגעהאטהאטװאםיעדער.שטןןדמאיןאונזבײרונג

רב.צוםגעקומעןאיזהןורצען
מ׳הןזמאוןגעשטארקטןןלץזיךהןוטכןןלערא־מגםהדי
הןןטעם.ןןגשטרענגונגאוןןןרבײמםעהרןןמאלװאם,געדןןרפט

רבלאדזערדעםהזובעןװןןם,זעלכעןןגעםעהלטנישטןןבער
םיםעל•ןןאונמערשטעלעןגעװןןלט

הןןט;מיטלע-םערהיטונגםןןלעדייף1אקוקענדיגנישט
ר׳םוןמיטהעלםערדי.םערשסןןרקטמעהרןןלץמגםהדיזיך

יבען1ןןנגעד.הןןבעןידעמיע&עדערמיטקאמףאיןחײםאליהו
געװןןרעןןןנגעשטעקטזענעןזײןו*עטליבע,װערעןצומיד
קען$פגעשר$ט$הדןןם,קרןןגקגעלעגטאדיךזיךהןןבעןאון

דערפוןגס$;עז8$זיךהאבעןװעלכע,םענשעןצןןהליםע1גרןן
געװןןרען,מידנישטןןבעראיזחײםאליהור׳.הילפס־ןןרבײט

הןןבעןװעלכע,גרופעןנייעןןמאלם$װגעשאםעןזיךם$הער
מ׳הןןטװןםןןרבײטדיחוץא.דינסטוצגעשטעלטאיהםזיך

געדןורסמנןןךמעןהןןט,קרןןגקעידסןןרןןגפיהרעןגעדןןרםט
זײערװערעןגעטוןײזזןןלעפאז,יטע1טדיםארזןןרגען
רעכט.

ליגעןלם1ע-ביתן'יס1א,רבדעםדערצעהלטמ׳הןןט
זײן.בר1קל$ם׳זװער$גישטם׳איזאוןטעגעםליכעצוםתיט



נאכמיםאגזײגפר א1894.2אלולאין םעג4גפװען■(אים$ד
מיטאוןײדעןמניניםפטליכעציזאמפנגענומעןרבדעראט?ז

זפנעןשטיבפל-מתיםאין•לם1ע-ביתיפץ1אפן>יםגעגאנ1ארזיי
םיןמתיםאנדפרעןנפבפןאײנערגפדיכטיםגעלפגט1אגפװפן

ארייןװאימתיםדיגפװפןנישטפשוטם׳איז.פלטעראלפרלײ
ת,1לוינײעאנגפקומעןאלץמאלאװאםאיודאאון,לפגעןצו

מתים.םרישעגעברענגטמ׳האם
בעמעוקט,רבדערהאטשטיבעל-מתיםאיןאר־יינקומענדיג

װאלמהפנדדימיטמחמת,מאשינפןיף1אתכריכיםמ׳נפהטאז
תיפףילפן1בעםהאטרבדער.יםקומען1אגעקפנטנישםמפן

ױדעןעםליכעאװפקגעזפצטאוןמאשינפןידארװסצײוארפען
תכריכים.נפהפןצו

דייםגעדעקט1א,שטיבפל-מתיםאיןארײןאיזרבדער
גערפדט:זייצואוןמתיםליגענדע
קינדפר,אייערפאיבפרגעלאזטאיהרהאטװפמפןםאר-

יף1אאסשד,ת1אלמנאײערעאיבערגעלאזטאיהרהאטװעמעןםאר
מעהרנישטקעןאיך,שװאךאוןאלםין1שביןאיך?קץפמיין

מײןסוןת1צריםע1גרדיפלײצעםמײנפיף1איםטראגען1א
קהלה.דזער̂.לדעראיןיודצןעדה

רבדפרהאט,הימעלצוםהפנדדייבענדיג1יפה1אאון
:צוווײנטשטארק<יך

דאםזפה,גצנוגזײןין1שװפטאםשר,לם1ע--של1:1רב-
מים,1יתאוןת1אלמנױעגדער1טאוןהונדערטערידפוןת1רטמנ

איך.מענשפןאומבעהאלםפנעדאױגעדיאיבערזיךדפרבארים
פדי,װעלטדפרסוןצונעהמפןמיךזאלםטדואז,גרײםבין

ין1שביןאיך.לאדזאיןבפיופלקעדונניודישעדיזײןצומכפר
אונבע-קלײנעקײןין1שװעלעןמירנאךאוןמענשלטער^אנ׳

דעם,לם1ע--של1נ1רב,צונעם,בלײבפןנישטמים1יתהאלסענע
אומגליק.יםפן1גרדײןצוף1םאזײןזאלאוןקרבןדאזיגען

געסונעןדצמאלטזיךהןזטװאם,לם1עגאנצפרדפד
האבעןוװיבער;רבמיט׳ןמיטגעװײנטהאבזלם1פ-ביתיםץ1א

טרעהרען.הײםעגעגאםפןהאפעןמענפר.גע׳חלש׳ם
יער1טםוןשליםעלדעםגענומעןרבדערהאטנאכדעם

איןגאט:ירגעשריגען1אאקיפר1טדאםםערשלאסעןחאם
יער1טדורנ׳ןמעהרװפלאיךאז,דירזאגאיך,חימעל

נמהמעןס׳מוז,ארײנלאזעןנישטסנתהדערסוןמתיםךין



םעלדאיןײצק8איזרבדעראון,שםראףדערצוף1םא
הןגטדערנאך,שליםעלדעםרםען$פערװערגיץרם$דאון

אוןפאוקאןאין ברפטער2אװםנעבראכעןלם1עדצר
גאנ•דצרזיךהאטדארט•לם1צ-ביתים׳ן1אריין*דןרםדורך
ווהילים.זןןגעןאװעקגעשטעלטלם1עבער

ך$נאיזרבדעראוןםיגםטערליךגעװארעןןי1שם׳איז
גייעןאלײןגעהאלפעןמתים״דיצװישעןארומגעקרןןכעןאלץ

נעהאטץ1שהןןבעןמתיםןןלעװען.זײןםטהראוןתכריכים
רבמיט׳ןצוזאמעןלם1עגאנצערדערהאטבגדיםפערטיגע

נאכ׳ןאײנעםזײןצומקבריבען1ןונגעהאוןקבריםבען$גצגר
רמןגג.^ פ4ביזיערט1געדהאטדאם•אברוהשוםהן$,אנדערען

יע•װיי1אז,אלײןאוןאלעמיטצוזןןמעןגעװעןאיזרבדצר
אוץמידשטארקץ1שאיזלם1עדער.טוןןולץגעהןןלםען,דער
איינעםװערטפלוצליגג.פונאנדערצדגעהןן$ין1שזיךיבס1מ׳ה
זיךווײזטםמניםאלעיט1לאוןשלעכטןזנװעוענדעדיפון

מגפה,-כאלערעדערמיטןןנגעשטעקטזיךהןוםערז*,ןןרײם
לעבען,זײןפאררא1מהאטיעדער,אונרוהיגװעדטלם1עדער
יף1אזיךזעצטער,שרעקקײןצונישטןןבערלןווטרבדער

איהםפיהרטאוןםוהר׳לאיף1אנקען*רקדעםמיטצוזאמען
אוןארבײטשװערערדעראויףקוקענדיגנױםט.שםיטאלאין

זיבעציגאוןעטליכעדערנעבליבעןאיזנןןבטגעשלןןםענערנישט
געלינדערטאוןמיטאגביזבעםקראנקענ׳םבײםמןוןיעהריבער

לײדען.זײנעאיהם
דיהאטןןןטןןבדעםםון.ןגך.מערקװירדיגעןןאון

פאלען-קראנקהײטםדי.װערעןצושװןןכערןןנגעהײבעןמגםה
עטליכעפוןםערלײףאיןאון,זעלטענערבסדרגעװןרעןזענען

געװארען•איינגעשמילמאינגאנצעןמגםהדיזי*װןוכען
גרײםיװזיךןנרומצוזעהעןצײטדיגעקוסעןאיזאיצט

ר״*דעם מיטלען5םןןרורןןםאוןגעװעזעןאיזאימגליקדןגם
הונדערטצדדיראטעװעןצובדי,װערעןוצאננענומעןםען

שרעק•דעםםוןנןןכװעהעןדי-פים1יתאוןת1למנ*עלענדע
אומגליק.ליכען

װי,לײכטערעקײןנישטגעװעזעןאיזןןרבײטויגע$דדי
זענעןםאמיליעםהונדערטערדי•אקציצ-כןןלערע-געגעןעצםדי

י•1גרגעדןזרבטמ׳הןןט.לעבעןצוםםימלעןשוםןהןגעבליבען
אז,זיךס׳פערשטעדיט.טץצועםיםבדי,אנשסרענגונגעןסע
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קאמיטעם-אנטי־כיולערעדער.געװעזעןנישטאיזגעלדקײן
געדארפםמ׳וזןמװעלכעןדעפיציט״שפארעןאגעהאטנאךטא.ד

יף1אםומעןגרויםעגעדארפטמעןהאטדעםחיץא.דעקען
םער־אדערגעזונדעדיפאראקציע-הילסםאאונטערצונעהמען

חײפאליהזר׳.געװעזעןנישטאיזגעלדקײן.אזמגליקליכטע
דייםגערופען1צונהאטער,געװעזעןמיאשנישטזיךהאט

געזאגט:ײזאוןלאדזאיןגביריםגרעםטע
איןשטןןרקען,יםען1גראבעזיגטהןזכעןמיר!תי1רב

שרעקליכעאזיךםוןפערטריפעןהאבעןמיר.נא1שיזאמען1גר
הונדערטעדאינזםיןאװעקגעריסעןהאמװאם,קראנקהייס

לעבען•ציםמיסלעןןהןגעפליבעןזענעןטװזענדעראיןת1נםש
קראנקהײט.דערםיןרען$געװאפגעהיטעןזענטאלעאיהר
איןיםלאנד1אקײןםאמיליעםאײערעמיסענטלאפעןזײטאיהר

אםגערא■אײךהאטאיהר.פעראםגאט׳םיף1אאלץגעלאזען
אנ■האטאיהרװאם,םערמעגענסאײערע.לעפעןדאסטעװעט

איבער•איהרהאטיאהרעןלאנגעםיןיף1םערלאיןגעזאמעלט
זײטאיצט.אםגעהיטעןאײךזײהאפעןמיר.אינזבײגעלאזען

אײעראיפערגענימעןציריקאוןלאדזקײןצוריקנעקופעןאיהר
ן1םדיגעבעןאיהרװעטװאס:איצטזאגטאבער.גוטםאיןהאפ

אײך,םוןלעבענםידיםען1איקאיהרװעטװאסמיטהגםשז
גארמירטועןחםדיםגמלתזקינדעראיןיען1פראייערעםון

אײערעמיזטאיהראפער,מענשעןאיגבעהאלםענעאוןארעמע
תי,1רב,װיםעןזייט.געליטענעדיבת1לטיפען1אםקלעבענם

םערלאנגאיך.גראשענסמיטאםקומעןנישטװעטאיהראז
דע-צוםומעןיטיגע1נידגעפעןצומירארטאײם׳ןדאק1ש

אלעצוהעלםעןיף1אםומעןגײעאוןדעפיציטאלטעןדעםקען
זײערעםערלירעןדירךגעװארעןםעראדימטזענעןװעלכע,יד

ערשטידםארערהאלינגיף1אסומען•מיטנלידער-םאמיליען
װ..אז.אגעװארענע-געזונדאיצם

אקפעםעלקערונגיודישעידצוריקשטעלעןמוזעןמיר
געװעןאיזשטאדםידװיי1זא,ת1הםח-לכלשטאדטאונזער

קראנקהײט.דערםיןאײםברוךםאר׳ן
אראםגעלאזעןבושהםארהאבעןגביריםםערזאמעלטעדי

גע-נישטאיןשולדיגםארגעםיהלמזיךהאבעןױי.אײגעןיד
זײהאבעןאנדערעןנאכ׳ןאיינער.ענטםערעןוצװאהװאיפפ

אקציע•ידםארםומעןגרעםערעדעקלארירעןצי*נגעהײבען
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רב,דעראיןםימעגרויםעאצינייפגעזאמעלטזיךהןןםעם
אינגעהויערעראדירכגעמזיכמערדערסיןזיךאפרוהענדיגנישט

נישם•ווײטערדיגערדערצוגענומעןגלײךזיךהןנטזןרבײט
דערפוןנאכװעהעןדיהײלעןפוןארצײטװיכטיגערװעהניג

רעטונגם■צװײגעווזןרעןגעשאפעןזענעןםע,מגםהשרעקליכער
קראנקהײטדיװאופראווינץדערפאראיינער,קזזמיטעטען

װעל•,לאדזשטןידטדערםאראײנעאוןגעבושעוועטנןןךהןוט
דיםארהילףקאנםמרוקטיװערמיטםערנומעןזיךהאטכער

הא•קןמיטעטען-רעטונגסדןוזיגעדי.מגפהדערפוןגעליטענע
בען$הװןום,דיםוןםילאון,אויםגעמוןםילזעהרדעמאלטבען

רעטונגם•לאדזערדעמןזלםדיגעןדעםםוןשטיצעבעקומען
נןזךאוןגביריםיסע1רגגעװארעןדערנאךזענעןקאמיטעט

קןמיטעט,שטענדיגעןדןוזיגעןדעםאונמערשטיצטלזןנגגאנץ
דעראץקאפיםעלשעהןזעהראןונגעשריבעןהאטװעלכער
לאדז.איןארבײטגעזעלשאםמליכעדױדישערדערפוןגעשיכטע
עפידעסיע-כאלערןןדיבעתרבלןזדזערםוןןורבייטדי

דערדורךנארנישטגעװארעןאפגעשאצטגעהעריגװיאיז
•$היודעןװאואומעטוםנןור,לאדזאיןבעםעלקערונגױדישער

נישטיך1אהןןטהילםם־אקציעדאױגעדי.געםונעןנארזיךבען
ילישער1פדערבײיפמערקזאמקייט1אןןהןןזדורכגעהןגעקענט

רבדערהןןטטןןקיאון.מןןכטדערבײיך1אאוןבעםעלקערונג
און,בעפעלקעדונגקריםטליכעדדערבײגעװעןשםנה1קזיך

םןןרגעשטעלםהןוטגובערנאטןןר-גענעראלװןןרשןןװערדער
פעטער•איןרעגירונגצענטרןןלערדערםןןררבלןןדזערדעם
אמענערגישםגעןהאבעןװעלכע,דיםוןאײנערןןלם,בורג

רוםישעצענטראלעדי.דז$לאיןמגםה-כןןלעראדיבעקעמפט
רבלאדזערםאר׳ןבעשטימטדעמאלטדעריבערהאטרעגירונג

װעל•,שװערדמלגאלדעןןןפוןפארםדעראיןאנ׳אױםצײכנונג
דעסדורךרבלאדזערדעםגעװארעןאיבערגעגעבעןאיזכעס

גענערןןל־גובערנאמןןר.ײארשןןװער

מײדעליידישאאונש־לדיגגעראמעװעמ
הענד•פרױענהענדלערספװ

אוןשםעדטיודישעדיאיבער הןןט1908יןןהראין
איהרעםונאנדערגעשפרייטליטעאוןילען1פאיןשםעדטלעך

רעקרוטירטהאבעןװעלכע,הענדלער-יען1דםאבאנדענעצען



מעדיעך.יזדישעדיצװישעןןהויפםזעכליךת1קרבנזײערע

מאסקעכפערשידענעאו־נמערגעאױבײםהאשבאנדעדי

אלספארגעשטעלטזיךהאבעןזײפוןאײניגע;יםרײדען1אאדן

װעלכע,פאבריקאנטעןרײכעאלסװידעראגדערע,אגענטען-שיף

וינ״נאך,אזגטערנעהמזנגעןזײערעפארארבײטערינפזוכען

געקומעןזענעןװעלכע,חתנים״עריקאנער.ארײכעאלםדערע

בעשערטעזײערעזוכעןצודאכדי,הײמאטם־ארטזײעראין

יען■1רפבאנדעדי.אמעריקאקײןהרען^אװעקסציזאמעןאוז

הײזער.ױדישעאיןת1חורבאמת׳עאנגעמאכמהאטהעגדלער

ים״1ראאײנגעגעבעןנישטהענדלער-יען1פרדיזיךהאטעםװען

מיטגעטוןדאםזײהאבען,גומעןמיטקרבןזײערצורײםען

געהאטהאטבאנדעדי.בעמערקטנישטקײנעםםון,געװאלד

אי■שנעלהאבעןזייאיןשטעדטגרעסערעאלעאיןאגענםען

צװײטען.יפ׳ן1אארטאייןםון״סחורה׳י׳זײערבערטראנםפארטירט

וועגעןגעטראכטדעמאלםהאבעןאומעטוםת1קהלױדישעדי

אנשיקעניש.נייעםדעםגדגעןמ׳טלעןאנגעהמען
קומט יאהר1908ױלידש1חאיןםאנשעהנעםאײןאין

משוגענעאװיזיךהאטזי.ווילנעריןא,י1פרארבלאדזערצום

געשריגען:אוןצימעררב׳םאיןארײנגעריםען
מלאךאוןת1רחמנ-בעליםער1גראיהר,רביהײליגער-

אייץאיךזאל,נםשותיזענדער1טאיןהונדערטערםוןאל1הג

יבען1לשטענדינגאמעןאײערװעטװעלכע,דיפוןאײנעזײן

איהר.לעבעןמײןפוןמינוטעןלעצטעדיביזבענשעןאון

אלטקײט,פוןנישטאיזדאם,האהריע1גרמײבע,דבי,זפהט

איךהאבהאהריצ1גרדי, יאהר43אלטאינגאנצעןביןאיך

יזאמער1גראפוןכען$װזעטל־כעםיןיף1פערלאיןבעקומען

געטראםעץ.מיךהאשװצלכעצרה
יף1א,יב1טאװיי1גרגעוועןי1םרדיאיזווירקליךאין

איבערלעבטזיאז,דערקענטמעןהאטפניםבלאסאיהר

שטימעהײזעריגעאיןאויגעןיטע1ראיהרע.טראגעדיעשװערעא

פער״זיהאטנאכטאײןנישטין1שאז,געזאגמת1עדהאבען

קלאגען.אוןװײנעןמיטבראכט
אויםטערלישעאלערלײצוגעװאוינטגעװעןאױאליהור׳

קיץאדודכגעגאנגעןנישטדאךם׳איז,טראגעדיעםאוןת1צר

פערצעהלצןאיןאיהםצוקומעןנישטזאלעמיץאז,טאזאײן

דערפוןרזזמנותדאס.יםוריםאוןלײדעןשרעקליכעװעגצן
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ןןנוזע•ןולעאיבערגענונמגןשםענדיגוױמעהראפערם$הי1רפ אליין.רבדעםאויךאוןזענדע
אזן,געםרעגסרבדערהןזש,נעשעהעןאײךאיזװאם-

הילנע?פוןןזשגעקומעןמירצואיהרזענםר׳ואםציי
י1םרידהאט,אומגליקשרעקליךו$געשעהעןאיזמיר קלןןנג,ןןהןגעװעןאיזשטיםעאיהר.דערצעהלעןיבען1ןןנגעה פער•האבאיך,יס1ר$קברוןפוןגערעדםװאלםעמיץװיי1אז זיטל$װ.םאבםעראײנציגעמײן,קינדאײנציגמײןירען1ל זיךאוןאיהרנאךיערם1געטראיךװזןלט,געשטארפעןכאטש

םײן,גרעםערנאךןזבעראיזצרהדי.בערוהיגםביםלעכװײז שםוץ.אוןשאגדאין,חרםהאיןאבערלעבםטאכטער
שרעקליכעןאאקםניםאיהרםערקרימטט$הי1פרדי

האבעןןנװעזענדעאלע.צוװײנטספאזמאטישזיךאוןגרימאס דאזיגעיד.זיךהאנדעלטעםװאםװעגעןםערשטאנעןשוין געוועןצײטדעמןולםדיגערדעראיןזענעןטראגעדיעם-מוטער בע•ןןביסעלזיךהןגסװילנעריןדיװען,ערשײנונגןןנ׳יאםטע גערעדס:װײטערזיהאטרוהיגם
,$גערשעהןא. יןןהר19אלטאיצטאיזםןןכטערמיין- גימבןזזױם,-רצגירונגססוןקלאםעןדגעענדיגט,געוועןקינדטען איןןןלײןטייװעלדערװילנאאיןבעוויזעןפלוציםזיךהאט אנגע•זיךט$הװעלכער,הצרעלעגאנםען$ײן>געשטאלםדעם איזעראז,דערצעהלטהאטער.קינדמײןצועןשדכנהויבען געמוזטהאטעראוןלןדזפוןזוהןאםאבריקאנטםרײכעןא םןןרזיךבעהןלטערװײל,װילנאקײןקומעןאיןלאדזפערלאזען

בע•נערער$לוצי$רעװדעראיןןונטיילזײצוליבליצײ$פדעד אוןגעלדקײןגעםעהלטגישטטמקיהיןטבחודדעם.װעגונג ער•דערמיט.מתנותנייעגעברענגטאיהרמאהליעדעםהאט
רעװןולוציןונערערדערםוןמצרטירעראאיזעראז,צעהלונג

רויסגערופען*ך$גױנגערמאןדאזיגערדערהןזטבצװעגונג נשמדערםאהרענערניעזטאוןיינגערדעראיןםימפאטיעמעהר קינד.מײןםון
-יםגעזיפצט1אטיףי1פרדיהןום-אמתדערס$װ- פארלדאםאון,געהאטנישטחשדשוםקײןיך1אאיךהןוב מיך,הןובעןשכגיםאלע.זיךצונצהנטערןולץגעװןןרעןאיז מאכ■מייןים1אגיבאיךמחמת,געװעןמקנאגעזאגטמשטיינם

מײן.ױנגערמאןאײדצלעןאזאצוין>ורײכטוםן$ז?איןםער
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נישסעפיםאיזדןואז,געזאגםשטענדיגאבערמירהאטהארץ
איזצוריקדש1חאמיט.נעשערעןאיזאומגליקדאםביזגלאםיג

מיםצוזאמעןאוןגעײןגרעןפערשװאונדעןפלוצלינגקינדמיין
גע־איךהאביפ1וןגהאיןבאלד.*״פאפריקאנט׳דעריך1אאיהר

געשדהען.בײדעמיטאנ׳אימגליקעפיםאיזדאאז,מראכט
שפא־אםשר,ארײנגעפאלעןאוןװאסעראיןגעשיםםזיךאסשר
יבען1אננעד.מ׳האט.געװןןרעןבעםאלעןאוןװאלדאיןצירט

אלארמידט,װינקעלאנאי־האטשטאדטדיװאו,ארומצוזוכען
האטעםאבער,פאליצײגאנצעדיםיסדייף1אגעשטעלםאון

גע־האטזיךאנ׳אונגליקװדגעןמײנונגמײן.געהאלםעןגארבישט
שרעקליךאװעגעןטראכטעןצואנגעהװבעןפ$האיך,ענדערט

דערמאנטמיךהאבאיך,געשעהעןדאאחװאם,פערבדעכען
יען•1םרפאידעםדיװעגעןגעהערטהאבאיךװאם,אלץװעגען

גע־אונזעראיןנעץזײערםערלעגטהאפעןײעלכע,הענדלדר
דעםפון,געװארעןי1גראיךביןטראכטעןדעםסוןאון,גענד
דאםאטביז,װערעובלינדבײיך1אאיךהאלטװיינעןםיל

איךאוןת1םפלמײנעאלעצוף1םאגעמאכטט$הקארטעל
זיך.האני־עלטעסװאםװענעןגעװאוםטי1גענין1שהזןב

פוןיסגענומען1ארי1םרדיהאטװעדטערדאזיגעדיפײ
װעל־ביי,טישיפ׳ן1אאװעקגעלעגטעםאוןקארטעלאבײםעל

רב.דערגעזעםעןם׳איזכען
רוםישערדעראיןגעשריבעןגעװעןאיזקארטעלדאם

מאמע,,װערטערגעטליכעפלויזענטהאלטעןהאטאוןשפראך
איבער•נישטדאםװעלאיך.מיךמ׳פײניגט,מיךראםעװע
.*םראגען׳

פאםט,דערפוןשטעמפעלדעסנאבגעזעהעןהאבאיך
איזדאםאז,בעמערקטאון,דערצעהלטװײטערפריידיהאט
אוןפאליצײדערצוגעווענדטנישטמיךהאפאיך.לאדזפון

לאדזאיןאז,געװאוםטהאבאיךװײל,אנדערעןקײןצונישט
ט$הװעלכער,מײזעלחייםאלי׳ר׳נאמעןמיט׳ןרבאזיצט

דע■וועטאוןלײדעןזײערעגעלינדערטין1שמענשעןפילי1אז
איךהאבאיצט,העלםעןצומיראפזאגעןנישטיך1אזיךריבער

וואםרבימוט,געזאגמרעװגנירםי1םרידהאט,דערצעהלטאלץ
זןזאיף1אהאבאיךװאם,קינדמײןצוריקמירגיט,װילטאיהר

ירען•1פערלים׳ן1אשרעקליכען
הןןטער.איבערגעפרעגטמעמרגארנישטט$הברדער
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י.1םרדערסיןלאגעשרעקליכעדיפערשטאגעןגיטגאנץין1ש
טון,צוי1פרדערפארעפיכשװעדזמהרגעװעןאבערם׳איז
לאד.איןאיזמיידעלם?.דאז,מעגליךעװען:דאךם׳איזמחמת

נארזימ׳היגטאדער,געװארעןלדען--אײנגדמנישטאמגןןנצען
מײדעלם$דװאוװײסטװעדאין דז;ל;דורךדורכגצ״יהדט

געדאנ•דאזיגעדיאבערהזזשרבדער.ױיןגעקענטין1שהאט
דערםוןאנװעזע/הייטדצראיןגען^יםז1ארגעוואלטנישטקען

לעצםעדיאװעקצונעהמעןנישטאיהרכדי,י1פר■אומגליקליכעי
דיאיינצוארדנעןגעהײםעןדעריבערהאטרבדער.:האםנונ
זןןלזיװאו,הבתים-בעליהיגעדיפוןאײנעםבייי1פרװילנער

איןמ׳קאןװןנם,ארומציזעהעןטעג,כדיזיךעמליכעםערבלײבען
יפטין•1אהינזיכטדער

אװעק־רבדערנאךהאטטןזגדעמזעלבעןאיןבאלד
זקרימי•אטדיעלעניע״״םיפקנאיעדעראיןקארטעלדאםגעשיקט

בריףאצוגעלעגטרבדערהאטקונרטעלדעםצי(פאליציי-נאל
יסצוקלעהרען1אכדי,אלץטוןזאלליצײ.<פדיאז,געבעטעןאון

אנ•שטארקגעװעןאיזװעלכען,רבדעם.עניןדוןזיגעןדעם
יטןן•1אאוןארבײטזײןדורך,שמאטגאנצערדעראיןגעזעהן
איןאפצוזאגעןגעװןזגםגישטאפילופאליצײדיהאמ,ריטעט

האט,פאליציי•קרימינאלדערםוןלייםערדעראוןביטגגזײן
האבעןזיי.אגענטעןענערגישסטעדיעניןזייןאיבערגעגעבען

םוןפאטןןגראפיעדיצוגענומעןמוטערםער׳דאגה׳טעדערםין
ים•1אעפיםשטאטדעראיבערגעלאזעןזיךאוןטאכטצראיהר

דורכ•װעלענדיג,ליציי$קרימינאל־פדערפוןלײטערדער.טון
אגענטעןדיגט^צוגעזהןןט,רבלאדזערדעםבה1מ$טוןים1א
מײדעליבטע1צוגערדאםװעלעןזײיב1א,בעלוינונגיםע1גרא

פערדעכ•אלעאיןכען^ארומגעקרזענעןאגענטעןדי,געםינען
ןולםאנ•,גנביםפארפערשטעלטזיך,הייזלעךאוןשענקצןטיגטע

גע•ט§הי1אז,געפארשטאוןגעשמעקטאלםאון.װ.אז.אסען
אגענטעןדיזענען.טאגםינפטעןיפ׳ן1א•טעגעטליכעיערט1ד

װאםמײדעלדןזםז?,ערקלעהרטאוןלײטערזײערצוגעקומען
18םקוועראװאאויףױ1ה-שאנדאאיןזיךגעפינטגעזוכטװערס

ליצײ.$פזיטעןדעראיןרעניםםרירטאפילוין1שאיזאון
אויםװאור•דיוואםדעםצוליב,ערגערגעװעןאיזדאש

דעראיןמײדעלוגשולדיגע*דןןםאײנרעגיםטרירטהיןב׳גןפען
ויןסאגדערש.פרןוצעה§צוקומעןגעמוזםהאטליצײ^פ-זיטען
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קרימי•דערםוןלײטע׳רדער.בעםרײעןגעקעגטנישטזימען

ער װאו׳בריףאגעשריבעןאװעקדעריבערהאטפאליצײ-נאל

ידהןזט,אײנציגעןס<ד.לאנעגאנצעדיערקלעהרטאיהםדיאט

טזןהינזיכטדעךאיןמ׳קןןןװאסגעשריבעןפאליצײ-קרימינאל

צו*?װילנקײןאװעקשיקעןטראנספארטמיט׳ןמײדעלדאםאיז

דיזןזלדארטאון,פןןליצייװילנערדערםוןדיםפאזיציעדער

יי־.װילזיװאםטוןפאליציי

נןוךאלץדאסרבדערהאט,מיטײלונגאזאבעקומענדיג

רבװילנערצוםבריףאאװעקגעשריבעןאוןד1בםגעהאלמען

װע־אוןמיידעלדעםפוןפאמיליעדעראײףאנ׳אנפראגעמיט

האםי1םרװילנערדי װןןם׳געשיבמעגאנצעדיצודעםגען

טעלע■אגעבעטעןדערבײהאטרבדער.אמתאיזדערצערלט

דיאניעקומעןאיזבײנאכטצומארגענסיף1 א׳תשובהגראםישע

דערצעהלטהאטפרוידיאם;װאלץאז,תשובהטעלעגראפישע

םוןביטעדיצוגעגעבעןנעװעזעןנאךם׳איזאון,אמתאיז

אומגליקלי•דערעפיםמיטהעלפעןמ׳קעןיב1א אז׳רבװילנער

װערען•ןגעטדאםזאלמיידעלאומגליקליכעןדעםכערסרײאון

רבדערהאטזיכעראינגאנצעןין1שזיךבײזייענדיג

װעלכעןאין,בריףאפאליצײ•קדימינאלדעראיןאײעיגעשיקט

גע- האט׳רב דער׳ערװאסאלץדאם אז׳ערקלעהרטה״טער

נעהמטדעריבעראוןאמתאיזבריףםריהערדיגעןזייןאיןשריבמן

דער האם׳פאלאזאאין,סעראנטװארטליכקייטזײןיף1אאלץער

מיטרעכענדןנישטזיךדארףמדןאוןמעןקעןגעשריבעןרב

מענש,איםראמעװען1ארמ׳דארף אין׳טעטעןיפארמזזלשוםקײן

האםרבדער.װערעןדערטרונקעןבײםהאלטאוןמרינקטװאס

פקמיידעלדאסבעםרייעןצוומידתיכףפערלאנגטדעריפער

מוטער,איהראיבערגעבעןזײאיןאײםװאורםעןדיםוןהזנדדי

פוןדעםרל1גװײטערדיגעןפאר׳ן.לאדזאיןזיךגעפינטװעלכע

געזןןרגטק1שװעט,געשריבעןרבדער האט׳קרבןאונשילדיגען

װערדן.
נעהאטנישםפאליצײקרימינאלדיהזןטבריףאזאנאך

אײננעאד-צײם-װענד$םאגדעמזעלבעןאיןנאךאיןעצהקײן

געגע-האטאבלאוועיד.18ײא^סקװעריף1אאנ׳אבלאװעדענט

גע•ארעםטירטאיזמײדעלדאםאוןרעזולטאםעןגינםטיגעבען

איבער•נטען$ליצי$םפוןך* װ3אונטדרבאלדאיז ױ׳װארען

פומער.איהרצוגעװןןרעןגעשיקט
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איןנאכטגאגצעדיכט^פערברהאבעןיען1רםצודײיד
זיךזעהעןזײם$װ,געטרײסמר§נזיךאוןקלאגעןאוןװײנען

לעבעןזײער,איינצוארדנעןי1אזװיפלאןאגעמאכטאוןנןןך
צוקונפמ.דעראין

זײןגעשיקטרבדערט$האינדערפריהמארגענםצו
קומעןתיכףזיךצוגעהײפעןאוןזריע>קאנצעל-גמינעאיןמשמש

עס,ליפםקיליבושר׳גמינע־ןגנגעשטעלטעןדעמןזלםדיגעןדעם
געקומען.רט$זאפאיזליפסקיאז,זיךםערשטעהט

בלײבעןדןװעסטדו,געזאגטרבדערט^ה,ליבוש-
8מיטװילנאקייןאװענדאיןאװעקשיקעןדיךװעלאיךאון

שליחות.װיכםיגער
איךבער$,בעפעהלאײערטוןצוגדײטביןאיך,רבי

געזןזגטנישטב*הןאיך,פןזהרעןצואיצטעוגעגרייטנישמבין
ן.1איבערגעטנישטמיךהאבאיך,אינדערהײםםירבײ

װעסטדו,געזאגמרבדערהאט,נישטאלץשאדטדאם-
ענטשפרעכענדערדערביםטדו,אװעקגעהןנישםדאנעןםוןין1ש

װיי1ז8,ת1שליחדיאדורכםיהרעןקענעןװעטװןןם,מענש
זײן.צום׳געהער

יצחק,ישראלר׳שמשיעהריגען-לאנגדעםצורוםענדיגאון
אוןשטובאיןליפסקיליבושצוגעשיקטאיהםרבדערט$.ד

ליפםקי׳ןאװעקשיקטרבדערז$,זןוגעןרמ$דגעהייסען
 טעג.2יף1א

װאםװעגעןגעװאוםטנישטאװענדןביזהןןטליפסקי
דרייסטקײטקייןגעהאטנישטהאטער,זיךהאנדעלטעס

איבער•איהםװעטרבדערביזגעװארטאוןאיבערצופרעגען
ערלעדיגען.רף$דערם$װעניןדעםגעבען

געגאנגעןאיזער,גאםאיןוועק$דערװיילאיזרבדער
זשאנ-דיאז,בעשײניגונגאנגט^פערלאוןרעוויר-םאליצײאין

אזייגעםהילףגעבעןווילנאקײןוועגיפ׳ן1אזאלדארמעריע
בעפא-זאלעראז,סכנהאפערהאןם׳איזװעלכעןםאר,מענש

בעקו-בעשײניגונגאזאהאטרבדער,װעגן'יפ1אווערעןלען
רבדערהאטערשטדעמאלםט,אװעקןוהייםגלייךאיזאוןמען

גט:^געזאיהםאוןליפםקי׳ןצימעראיןזיךצו?ןרייגגצרוםען
ײיכטיגעןזעהראערלעדיגעןצואיבערדירגיבאיך

ביםטדואבער,דירפארגעפצהרמיט־פילו*ס׳שמעקט,ענין
אדורכ•ענטשפרעכענדעןאלסקעןאיךװעלכעןאײנציגערדער
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8געװארעןארויםגעראטעװענזאיזעס,שליחותדיציםיח־ען
םון,פרואיםװילדעסוןהעגדדיפדןמיידעלױדישאונשולדיג

איצטזיךגעפינטאוןװילנעריןאאיזזי.יםװאורפען1אמיאוםע

צװײדינישטװילאיך,מומעראיהרמיטצוזאמעןלאדזאין
השגחה.אהןלײן*אװעקלאזעןיענצימער1פראוגבעהאלפענע

נישמנאךזיךדאפעןיםװאורבען1אדיאז,חשדאהאבאיך
צו•נקמהפרובעןװעלעןזײ,קרבןזײערפון?געװעןנמיאש

פרו־ת1ח1כזולעמיטװדלעןזיידורכפאלזייערצוליבנעהמען
נעגעל.זײערעאיןמײדעלדאםארײנצובעקומעןצוריקבען
דפרלאזען,וצנישטדערצודעריבעדאיזיפגאבע1אדײןאון
זיבער,ביןאיךאוןאיבערימגװבע1אדאזיגעידדירגיבאיך

ח.1בשלמערפילעןי״װעסטדוזא

יםע1דגקײן•נישזיךפערשטעהטעניןדערהאטליפםקי׳ן
אדאיזרײדעזײןאיןאו,םערשטאנעןהאטער,געטוןחנאה

געםאהר,יםע1גראדערבײאוןפעראנטװארטליכקײטיםע1גרא
אםצוזאגעןזיךדעםװעגעןרײדקײןגעװעןנישטאבערם׳איז

רב:צוםגעװענדעםזיךהאטליפםקי,רבפוןבעםעהלעןדיפון
אדורכ־שװאךצוביןאיךאז,נישטאיהרהאלט,רבי-

קענעןגישטמירװעלאיךאז,ת1שליחדאױגעדיצופיהרען
?יםװאורפען1אבאנדעאמיטגעבעןעצהקײן

םיטדאדירגיבאיך.עצהאנדערעקײןנישמאם׳איז-
זיךוועסטובריףדאזיגעןדעםמיט.פמליצײדערםוןבריףא

עסיב1א,װעגאויפ׳ןזשאנדארמעריעדערצוװענדעןקענען
געםאהר.ם׳איזװעלכע,דראהפןדירװעט

אונטערגעקומען.דערװײלאיזאװעקסאהרעןפוןצײטיד
צוײיידאוןדראזשקעאגעשטאנעןין1שאיזטויערםאר׳ן

דערצואװעקגעסאהרפןזעועןליפסקימיטצוזאמעןסרויען
״אל־,חברהדי.בעגרינדעדאיזםארגעסיהלרב׳םדעם.באהן

זײעראריבערטראגעןלײכטי1זאגעקעגטנישטהאבעןפאנםען״
איןבעקאנטשאסטזײערצוליב,געװאוססהאבעןזײדורכסאל״

איזמעדעלפדןאםראםעװעןדאםאזפאליצײ״-קרימינאלדער
האבעןזײ.רבלאדזערפוןבעמיהוגגעןדיצוליבנעשעהען
יך1אװײזעןוצמעגליכקייצעןאלעמיטבעשלאםדןדעדיבער

גבורה.זײער
אץגעגאנגעיאלץמיזסמאציעסדטליכעערשטעדי
יף1אאו,בעפערקטליפםקיה׳ראטדערנאךאבערארדנונמ
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איזערװאו,װאגאןדעםאיןרײן*זיךזעצטםטןןציעיעדער
מען.1פערשפערדעכמיגעעפים,יען1םרצװיידימיטגעזעםען

צו-בפחװילעןיםװאורפען1אדיאז,םארגעפיהלטהןוטליםםקי
װאגאןדאזיגעןדעםאיןינען1פערשדי.קרבןזײערנעהמען
דעריף1אאוןםערגרעםערטסטאציעיעדעריף1אזיךהאבען

צוגעטרעמעןינען1פערשדיזענעןםקערנעװיץאיןציע*םט
טומעל,יםען1גר$געמאכטהאבעןזיי.פלאןזײעריםצוםיהרען1א

געטומעלטאוןגעװאלטאזויזןרוםאוןשלאגעןיבען1ןנגעהזיך
מיטנעהמען.זיךמיטםעדעלדןןם

דעראיןןןריעגטירטשנעלזיךאבערט$הליפםקי׳ה
איבערגעגעבען,זשןןנדארמעריע-באהןידארויםגערוםען,לןןגע

װעגעןערקלעהרטגיךיף1אאוןפאליצײדערםוןבריףדעםזײ
זשאנדארמעריע־פאםמעןקלײנערדער.זיךהאנדעלטעםװאם
טו•יםען1גרדעםמיטגעבעןעצהקייןגעקאנטנישטזיךהאט
אראפגענומעןלפ-קודםהאבעןזײאוןגעשלעגגרויםעןאוןמעל
•ליפסמיםצוזאמעןםערהאלטעןיזאוןװאגאןפוןמעדעלדאם
ה׳איזצוגצװײטעןמיט׳ןערשט.אװעקאיזבאהןידביזקי׳ן

װילנא•ביזיען1םרדי מים(צוגעפאהרעם1בשלליפםקי
דאזיגעדיםוןבריףזיךגעפינעןרבםוןארכיװאינ׳ם

אפ■שפעטערצײטקורצעראמיטזענעןװעלכע,םרויעןצװײ
םאררבדעםדאנקעןזײװעלכעןאיןאמעריקאקײןגעםאהרען

געםון.זײהאטערװאס,בה1טגרויםערדער

רעה♦תחתמובהמשלם
פריזיװ-דידערגעהנםערטזיךם׳האטװעןיאהריעדעם

יע-.ביהנשטאקאאיןװיגעװעןשטובאיןרבבײםאיז,צײט
ר׳צוקומעןצוב1חזײןםארגעפונעןהאטאיינציגערדער

הונדערטערגעקומעןס׳זענען•אנ׳עצהפרעגעןאוןחײםאליהו
איןנכתביםגעװעזעןזענעןװאם,םרעמדדערםוןלײטױננע
דאזיגעיד.פריזיװצוםשטעהעןדאגעדארםטהאבעןאוןלאדז

יםענטהאלט.1אמיטפערזעהעןגעדארפטמעןהאטיונגעלײט
מיטרעקרוטעןצוגעגומענעין1שדיםערזעהעןגעדארםטמ׳האט
געםעהלטנישטדיאשארבייט-װארטאײןמיט,יטיגען1נאלעם
דעםפוןפלײצעםדייף1אגעםאלען*י1ארװײטעראיזאלץדאם

רב.לאדזעראונערמידליכען
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יך1אזײזענעןלאדזאין,נישטערגיץאיןפעהלעןרשעים

יידעל,1פערשאאײנעראז,מעשהאגעטראםעןזיךהאט.געװען
בן״וײןצושטעלעןגעדארפמהמטגביראננעזעהענפרגאנץא

ל?זעראז,רבלאדזערם>צגעקומעןעראיז,פריזיװציםיחיד

מיליטער־פוןזיהןוייןבעםרײעןצוי1אזװיאנ׳עצהגעבעןאיהם
םיןאז,געענטפערטהאטרבדעראז,קלאהרם׳איז.דינסט

דעריף1אנישטגעמראפעןהביתבעלדערהאטהינזיכטדער

צימער.דאספערלזיזעןגעהײםעןאיהםהאטאוןאדרעםריכטיגער
לאדזעראיןזײןצוקמ1נזיךבעשלאסעןהאטגבירדער

מםירה׳לעאאנגעשריבעןהאטער,געטוןאוןגעטראכט,רב
דער•װערטעםװעלכעראין,גובערנאטארפ״עטריקאװערצום

אוןמעהרנישט,זיךפערנעהמטרבלאדזערדעיאז,צעהלט
מילי״פוןרעקרוטעןיודישעבעסרײעןמיטװי,וופניגערנישמ

איןרבבייםאז,אנגעגעבעןיענערהאמםימןא,טער״דינםט
אונמער״קומעןוועלכע,רעקרוטעןמיטםולשטענדינאיזשטוב

רב.מיט׳ןהאנדלען
מיאוסעדאזיגעידהאטגובערנאטארפיעטריקאװערדער

לאדזקײןאינסטאנצעןגעהעריגעדיאיןאיבערגעשיקטמסירה
פערהער.אויףרבדזער$לדעפארװסצורופעןאויפגעסאדערטאון

םער•צוםיפפאדערונג1אדיבעקומעןט$הרבדערװען
האט,זיךהאנדעלטעסװאםװעגעןזיךדערװיסענדיגאוןהער

פערהער•דאזיגעןים׳ן1אגעהעןצוגט^אפגעזקאטעגארישזיךפר
יס•1אאנדערקײןט$געהנישטדעריבערהאטמזזכטלאדזעריד

איןפיעטריקאװקײןצוריקפזיפירעןדיאיבערשיקעןוײ,װעג

ד.^גובערנוןטפוןקאנצעלאריע
בעקימעןהאטרבדעראוןיפרט1געדלאנגנישטס׳האט

דעםאין.פ־עטריקאװאיןגובערנ׳וטזזרםטװאדערפוןםאפירא
טער-געוױמעןאביזיב1אאז,גט$געזזיךהאטפאפירדאזיגען

גצפאדער■צוםצושטעלעןנישטזיךרבלאדזערדערװעטמין
רב•לאדזצראלםפ״םטעןזײןפערלירעןערװעטפערהערטען

האבעןמעגשען-הויזאלעאויךאיןאלייןרבדערהגם
הינזיכט,דעראיןרבדערהאט,איזמםורדערװערגעװאוםט

געמון,גארגישט,ת1רכילזײנעאפלײקענעןזאלר1מםדעראז

גיב׳גדנאטאר,צופאנ׳צנדפערװעקגעשריבען{?יך1אש<הןרבדער
קײןיף1אזיךערװעטמטירהגידצרטדעכפיגעראליב:צאז

שטעלען.נישטפערהער



געמוזםפארמאבערמצןהאםהינזיבטדעדאץםיןעםים
איןאײנפלוםזרקען?שטאנעהאטדעמאלטהאםפעםערבורגאין

באקםט..פראםמוצר-כללבעװאוסטערדערקרײזען-רעגירוננסיד אנהענגערשטארקעראאוןידידאגעוועןיך1אאיזבאקסם
אויםםא-דינענומעןהאטרבדער.מײזעלחײםאליה׳ר׳םון

באקםט..ם$פרבוםאווצקגעשיקטיזאוןםיעטריקאוופוןדערונג ך.םוןצוענץדעםי־זין*עפיםביטעדערמיס
דזער$לםוןברױועלדאםבעקומענדיג,באקםט.פראם אוועק-גלייךהןןטער,מינוטאײןקײןםערזוימטנישטהןזט,רב גובערנא--גענצראלװארשאװערצוםבריףלאנגעןאגעשריבען

גובערנאטןמ־-גענעראלדצםאויפגעקלעהרטהאטבריףדער.טןןר ידרגעשטעלט$םהאט,מםירהדערמיטעניןגאנצעןדעם
אג׳אינטער-געבעטעןאוןרבלאדזערםוןםערזענליכקײטגרויםע

עגין.בעריהרטעןדעםװעגעןװענץ
גוםגץ&גדצמןןלםשויןהאםגובערנאטןזר-גענעראלדער

ארבײם.אוןענערגיעזײןמיטאוןרבלאדזערדעםגעקענם
םיעט-קײןםערארדענטתיבףהאטגובערנאמאר-גענערןןלדער

צוציהעןאוןאויםםןורשונגדימןןבעןמבטלם׳זאלאז,ריקאװ םעראנטװארטליכקײט.צומםורדעם
גובצר-דערם$הארויםגעשטעלםדערגזןךךױם׳האטװי

4עניבןןגצעןדעםװעגעןגצװאוםטנישטלגמריאלייןנאטאר
צווײרןוגזשירם#בען$הפערהערדעםמיטגעשיכטעגאנצעדי

הןןבעןװעלבע,מןןרםטװע&גובערנדערפוןמטע*בעהעכערצ האטעםװעלכא,אײנםלוםעןדיםערשמצרצעןגעקענטנישט
יװזענעןבעאמםעצװײדןזזיגעדי.ראבין״װםקער$״זשידדער

רען.$געװבעשטראםטגעהעריג
$םערםיהרעןבײםלטען^געהמעןהןןטדעם חוץ8
שװערערזעהדאגעװעןאיזדאם.מםורדצםגעגעןםראצעם
דערז#,דערװאוםטדעמאלטשויןזיךהאטרבדער.פראצעם

הזןטװןןםפערזןןדעםבגוגעט*געההאטערװעלכען,חשד
ו.בעגרינדעטער$געװעןאיזמסירהדידערלאנגט

זעלבערדעררבצוםזזרייןקוממצײט-אװענדאיינמאל
הןםוים*זעהט,םרוידי,םרויזײןמיטצוזןןמעןםערשוין

דערצעהלטחאטזי,םןזרגעקומעןאיזדאװןזם,געװאוםטנישט אוןהײםאאיהראוגעקומעןאיזפאליצײדיאז,רבדעם
געגועזנישטרעאיזגליקצום,מאןאיהרארעפטירעןגעװאלט
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מןןן.איוזריף1אאיהרבײאפערווארםאאליצײדי,אינדערהײם
עסיםבעמיהעןזיךזאלעראז,רבדעםגעבעטעןדעריבערהאטזי

זוערען.ארעםטירטנישטזאלמאןאונשזלדיגעראיהרפרי,טון
װײםם,מאןצוםאנגערופעןזיךרבדערהאטדון-או-

?ארעםטירעןדיךם׳װילםארװאם,נישטיך1אדו
בעט,איך,ענטפערדערגעװעןאיזאיײײםאיך,יא-

יםע1גראבעגאננעןביןאיך,זײןחל1ממירזאלטרביאיהראז
נארישקײט.
גערעדם״אדערגעפרעגטמעהרגארנישטהאטרבדער

אין,פאליציידערצובריףאמיטגעגעבעןמאןדעםהאטער
שטרןזףדיר1מסדעםשענקטערז$,ערקלערטרבדערװעלכען

דערהאטדערבײאנולירעןצופראצעםגאנצעןדעםבעטאון
אז,העלפעןמירזאללם1עשלנו1רב״דער:געזןזגטהויךרב

ױדדער.טוךת1ב1טקענעןנארנאים1שמײנעזלע*זאלאיך
דע•פון,געװארעןאנולירטטאקיאיזפראצעםדער,אוועקאיז

ת1נדבגעוויםעגעגעבעזױדדאזיגערדערהאטאןלט*מ
הןןטרבלאדזערדערװןזם,סעראנשטאלטונגעןאלעיף1א

אונסערגענומען.

לאנמױרט-ױדישעגרינדעזציפריבעז
ראלאניעם♦שאפטליכע

אינדו--מעקסטיללאדזערדיאיזיאהרען-טער90דיאין
זיךהאבעןעם.יס1פאראשריטריזיגעמיטגעגאנגעןםםריע

פאבריקעןקלענערע,אנדערעדינאךפאבריקאײןגעעפענט
איינגע-האבעןיםע1גר,םראדוקציעזײערפערגדעםערטהאבען

אי-דעםביי.שטוהלמעכאנישעיף1אװעבעריי-האנדדיישט1מ
הןז•שטוהלמעכאנישעיף1אװעפערײ-האנדדערפוןבערגאגג

ארבײטער,ױדישעדיפרנסהזײערפערלוירעןכל-קודםבען
מעכאנישעדיאיןגעװןזרעןצוגעלאזעןנישטזענעןװעלכע

דית1פרנםזײערעפערלוירעןהאבעןדעםחוץא.פאבריקען
יענערצוביזנעארבײטהאבדןװעלכע,װעבער-לויןיעניגע

ציגעװארעןזןנגעהויבעןזענעןם$װ,רסיקלען*אזעלכע*ײמ
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געקענטניעוםדעריבעראבען.דזײ.קרןןםטיף1אארבײטען
יצגעצװאיננעןגעװעזעןזענעןאזןקאנקורענץדיאייםהאלטען

^.רשטאטען^װזײערעפערמאכען
מיםרען$געװאחלאזע-םרנםהדאזיגעדיסוןארמעעיד

גע־ט$.מ׳דאוןהילףפערלאנגטהאבעןזײ,גרעםערטץניעדען
מעןאח,זיךםערשטעהם,פל-קודם.זײםארטוןעםיםדארםט
געזוכטשטענדיגמעןהאםאיהםבײ,רבלאדזערבוםאװעק
םומעןערשטעדיגעשאםעןהזזטרבדער.עצהאנאוןהילף

געקומעןבאלדאיזחײםאליהור׳אבער.הילףררינגענדעיף1א
װעםגעבעןצדקהגעװעהנליכעמיטאז,איבערצייגונגדערצו

װערען,געגעבפןנישטארבײטםלאזעדיהילףקאנקרעטעקײן
פארפרנםה־קװעלעןנייעװעגעןקלערעןגענומעןט$העראון
געװעןנישטןזבעראיזעובדהדאזיגעדי.ארבײטםלאזעדי

מעןט$הװארשטאטען-ארבייטםנײעשאםעןצו.לײכםעקײן
גע•מעןהאטדעםחוץ$.םומעןיםע1גראיןיטיגט1גענזיך

קייןזײןנישטזאלעןװןןם,ת1פרנםאזעליכעיםזוכען1אדארםט
שםענדיגע.אוןיערהאפטיגע1דנאר,צײטװײליגע

פלאןגעניאלעןדעםיף1אגעפאלעןאיזחײםאליהור׳
ילען.1טאיןיודפןפארקאלאניעםװירטשאפטליכעגרינדעןצו

געפא-האטאוןגראנדיעזעראגעװעזאיזפלאןדאזיגערדצר
אי:רבלאדזערדער.מיהאיןאנשטרענגונגפילזעהרדערט
זיןזאלפןװעלכע,מענשעןדאזיגעדיפוןנעװעןנישטאבער

דא-דעראיןענערגיעזײן,ארבײטעןיםע1גרפאראפשרעקען
זייןפון.בעװאונדערעןצופשוטגעװעזעןאיזהינזיכטזיגער
ערביז,דערצעהלטנישטקײנעםחײבטאליהור׳ט$הפלאן
מיטגעװעןמישבזיךאוןבעטראכטנוטאלייןנישטזיךהאט

בלל־טועראוןסערזענליכקײםעןױדישעבעקאנטעאוןאנדערע
ילען.1פןו*רוםלאנדאין

דערמיט,פלאןזײןטיװידט$פתאטרבלאדזערדער
ארבײט,יעדערצוםעהיגװעהניגערנישטוענעןױדעןװאם

ױדעןאז,אנדערעריעדעריװ,ערד־ארבײטוציך1אממילא
זענעןזײװײלדערםארנאר,לוםט־םרנסגממיטדיךםערנעהמען

ארבײטאנדערעקײןצוײזמ׳לאזמװײל,דערציגעצװאונגען
ארבײטען.נישטװילעןזײװײל,דערםארנישטאון,צונישט

לאד■דעראיןאז,אננעװיזעןמײםאליהור׳האטדעםחוץא
דײטשעדיצוקאלאניעסשענםםעידגעהערעןאומגעגענדזער



בעםמעדיאיןזײןלען#זיײןוז,נישטשםערטדאס.קאלאניסמען
ידמים,עפעלקעדינג*אײנבעבוירענערדערמיםבעציוזונגען
פאליאקען.
ברלאדזערדערביזייט*אלאנגעגעדויערטהאטעם

גביריםגריאענרעםערעאםלאןזײןםארװערבירטזיךהאמ
גרויםעידןנהויבעןגעדארםטהאבעןװעלכע/םזעו-כללאין
ארויםגעשטעלטזיךהןןבען$דאבער.ארבײטדאנקפארעאזן

זע־פלאןזיגען#דדעםגעגען.שטערזנגעןאונםערהןופטעגאנץ
אוןארטאדאקםעןידזײטאײןםוןארויםגעטרעטעןשטארקנען
ערקלערט,האבעןװעלכע,ציון-חובביידזײטצװײטערדערםון

אפ־װעטרט#אוים׳ןעףךדערצוצוגעבונדענקײטאזדי
ארץ־ישראל•םוןיזדעןידםוןאויפמערקזאמקײטדיװענדען

ײ־מאכעןגעגעןארויםגעטרעטעןםמםזעגעןרטאדאקסען#די
פויערים.םןורדען

בדי,םעגליכקײטעןאלעגעטוןהאטרבלאדזערדער
סןןלשעזײערעאיןגרופעןדערמאהנטעדיאיבערצ״געןצו

ן״#ל■גאנצערדער.געהןולםעןרנישט#גבער#ס׳האט.טענות
אײנצעל־אלעמיטאויםגעארבײםגעװעזעןשויןאיזװעלכער

ידגעװארעןאנגעצײכענטאםילושויןם׳זעגעןאוןדיײטען
גע־איז,װערעןאײנגעקויפטגעזאלטהןןבעןװאם,שטחים־ערד

איבער־געלןןזטנישטזיךהאבעןגעגנערדי".לאיבודגאנגען
רעזיגנירען.געמוזטט#החײםאליהור׳אוןצײגען

גרויםעאגעװארעןםערגיכטעטאלט&דעאיזאזויערום
טאגהײנטיגעןביז׳ןגעװעןפירותנושאװאלטװאם,ארבײט

יװגעװעןשטארקערסילאפשרװאלטעןםאזיביעםאונזערעאון
ג.$טהײנטיגעןבײם

טעג״.בײז.דיאיןפלײש
ס#װ,טוער-בללטיפדעםסוןגעװעןאיזחײםאליהור״

זײנעפיןאונבעמערקטדורך#נישטאיזקלײניגקייטשיםקײן
זיךס׳טוםװאם,אלץגעװאוםטהןוטרבלאדזערדער.אויגען

אינםטיטוציע,פילאנטראפישעוודערגעזעלשאפטליכעיעדעאין
באלדגעמיזטעםהאטגעםעהלטעפיםנארהאטעםװאואון

זיגער^דדערםוןגעניםעןװעלכעדיפדי.װערעןגעשאסען
צוםרידען.זײןזןןלעןאיגםטיטוציע
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עקזיםטירטצײטדצמאלסדיגערדעראיןחאטדז$לאין
פאמןןרםקאיף1ארה״1ת-״תלמוד-האנדװערקעדאזװ־געתסעגציד

דורךגעװארעןגעפיהרטאיזאינסשיט־ציעדאזיגעדיהגם.48
מוםטער־אינ־אגעװצןדןךזיאיז,אםימילןגטארעןגבירישעדי

בע•ים1גראאיןגעפוגעןזיךהאטרה1ת-תלמידדי.םטיטוציע
רט$דהאבעןקיגדערדי.יז1האײנגעריכט-םאדערןאוןקװעם

ארימםטעדיאוןעםעןצובעקומען,טאגגאנצעןאגעלערנט
דיבעמיהםנישמזיךהאבעןאנםיהרערדיװיפיל.הלבשהיך1א

גײםט,רישען$ט§אסימילאיןפיהרעןצואינםטיטוציעדאזיגע
דערװאס,דעםדאנקא,אײנגעגעבצןנישטדאסזײזיךט^ה

םיןלעהרערדיאיבעראװפזיכטדיגעהאטהאטרבלאדזער
ים׳ן1אקינדערדיגעװעגדפטהןיבעןװאס,לימודיםיודישעדי

ערציהילג.נאציאנאלערםוןװעג
םןורטןןשעןזײצרעגעעםענטהאבעןגביריםלןןדזערדי

גע־איןקאנױנקטורדערפוןפהענגיג^,צװעקעןילטעטיגע1װא
אװי־גערו־דיאײנגעטרעמעןלאדזאיןזענעןעםװען.שעטט
דערפיהלטדאםאינםטיטוציעםאלעין1שהאבען,קריזיסצןסענצ

געלד־מאנגעל.יםען1גראמיטטוןציגעהאטאון
דייך1אהןזטקריזים־יאהרעןאזעלכעפוןאײנעםאין

נאראוןקריזיםדעםדערפיהלטפאמארםקאיף1ארה1תלמוד־ת
םרעגקעל,מאריץה׳כלל־טועראנגעזעעהיעםדעםנק§ד$

ט$.דרה1תלמוד־הדערפיןאנפיהרערדעדגעװעןאיזװמלכעױ
ל־8יסה1אאיזעסױיגעקענטאינםטימוציעדערמאהנטעדיזיך

דעראיןהן,מאכעןגעמוזטפרענקעלה׳הןןטיעדענפאלם.טען
אפשפארונגען.יםע1גרקינדערדיפארעםעןאץהן,לעהרע

מםפיםנישטפן1אבשוםאבערהאטרבלאדזערדצר
אז,גע׳טענר׳טהאטאוןפארונגען&אפדאזיגעדימיטגעװען
אײנגע•לען$זגביריםדיםוןקאפעםדידאם,גלײבערם׳איז

דיםוןמאגעגדלעךאוןלעך'ח1מדיאיידער,װצרעןשרומפען
יאהרען,דיגביריםדידערגןזנגעןדצריבעראיזער•קינדער

פערנעהם,דעמזעלבעןאיןםיהרעןאינםטיטוציצדיזאלעןזײאז
 קריזים־8איןװייל,ברײםערנאךגאראדער,םריהצרװאס
אוןגרעםערנאךפאםעןדיצװישעןרימקײט^דיאיזיאהד
לםטצ,8מיניםדאםאםילוהײםדעראיןנישטהאטקינדדאס
פריהער.געהאטהאטעםװאס
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םער-די.טעג״נײן,יד פון3י1אנד.איןגעװעןאיזדאס
זיךוזאטגאם-פאמארםקאאויףרוז1ת-תלמודדצרפוןװאלטונג
בעשלא־אוןדיניםאבהימעןאויפרומקײטמיטדעקעןגעוואלט

טעג״״נײןדיפוןיף1פערלאיןגעבעןצונישטקינדערדיםען
זופ.געשמעלצטעבמיזנאר.פליישקײן

בע-דער,לימודיםיודישעפוןלעהרערדעמאלםדיגערדער
נעװאלטנישטדערצוהאם,גלאנץזר1ער׳לעהרערקאנטער

געזונד־צו•שוואכעןדצםצוליבאז,ערקלעהרטאיןזײןמסכים
דימיטרעכעגעןנישטזיךמעןדארףקינדערדיםוןשטאנד

םערוואל•די.עסעןצוםלײשקינדערדיגעבעןאוןטעג״״ניין
פארץרא1ממרשמ1כלהאטזיאז.גע׳טענה׳טאבערהאםטונג

קײןגעבפןנישטקינדערדימעןקעןדעריבעראוןרבלאדזער
גאנץקייןנישמװעגעןגעהאגדעלטזיךהאטעםהגם.םלײש

אוןנאכגעבעןגעװןאלטנישטגלאנץה׳האט,עניןײיכטיגען
שאלה.ארבלאדזערדעםפרעגעןװעמעראז,ערקלעהרט

רבצוםטאגדעמזעלבעןנאךאװעקגלאנץה׳איזװירקליךאון
אינצידענט.דעםװעגעןדערצעהלטאיהםאון

דעםרופעןזיךצונעלאזטתיבףט$הרבלאדזערדער
פרענ-ה׳פוןארײנקומעןבייםבאלדאון,םרענקעלםאריץה׳

אנגערופען:זיךחייםאליהור׳האט.קעל
״נײןדיזעגעןהײנטאז,םרענקעלה׳,װייםטאיהר-

דיװאס,עםעןדאםאז,בםירושאײך־■ערקלעהאיך.טעג״
םןור,אײךפוןהײנטבעקומעןרח1ת-תלמודאײערםוןקינדער

אריין.יל1מאיןנעהפעןגישטמען
האטאיהר,געזאגטפרענקעלה׳האט,רבי,אבער-

קלאה-אדאךהאבעןמיר.דיןגעגעןגארנישטטועןמיר,ת1מעא
דיפוןיף1םערלאיןזאלעןקינדערלעךדיאז,בעשלוסרען
גאךזענעןמיר.עםעןצופלײשקײןבעקומעןנישטטעגניין

צוגעגע-שמײרעלאמימפרענקעלה׳האש,ים1גאזעלכענישש
הא-מירטעבנײןדיװעגעןפערגעםעןזאלעןמירדאם,בען
ה׳לעהרעראונזערמיטקןונםליקטאגעהאטזאגארנאךבען

געבעןמעןמעגקינדערדיאז,נעזאגםהאטװעלכער,גלאנץ
עסען.צוסלײש

יל1מאץזײרף$מ׳דאז,איךזןוג,דערםארטאקי-
ןןפגע-זײןרפמ$ד,סערװאלמונגיד,איהר.נעהמעןנישט*רײן



ערציהונגדירעליגיעזעבער$,פליישקײןעםעןניששאיןהיטען
ה׳לעהרערדעםאוןמיראיבערלאזטקינדערדיםון

םלײש.הןטאיהריב1אאיצטאייךבעםעהלאיך.גלאגץ
געבען.קינדערדיאיהרלט$ז

זיךאיןגעענטםערטרנישט$גהןןטםרענקעלמאריץה׳
רב.מימ׳ןגעזעגענט

בעקי•האבעןקינדערדיז?,צוגעבעןנישטך$דמ׳דארף
גרעםערענןןךלהכעיםצייף1אװינאךדאסאיןפלײשמען

שטענדיג.װיפארציעם

אליהו־ר׳צו איז1891יןזהראיןת1שבועערבמע?$םאין
 װןן•2פוןקינד$ מיט28הר$יאפוןי1םר$געקומעןחײם
געװיין.דיג'רא1 מ9איןיסגעברןגכען1אאוןהןןנדדעריף1אכען

 תדשים5שוין.עגונהאנ׳אומגליקליכעביןאיך!רבי-
ערװאונישטװייםאיךאוןאװעקמירםוןאיזמאןמייןװי
םערנוםעןגעװעןאיךבין,אװעקאיזערװען.אהינגעקומעןאיז
עלענד,געבליבעןאיךביןאיצט.דש1ח טען4אין,טראגעןא־ן

םזןר׳ןמילךמראפעןאאוןזיךר*פיט1ברשטיקעלאאהן,מליין
ױנגעלע.כיגען$־װ2

נןכגעםרעגםיסםיהרליך1אאוןי1גענזיךהאטרבדער
זיךהןןטערװןןםמיט,איזעראלטוױ,איזמאןדערװער

װאוהק,חשדאעפעסנישטחאם,י1םרדי,זיציאוןםערנומען
אנטלויםען.געקענטד׳ןטער

דערצעהלט:רבדעםהאטי1םרםערצװייםעלטעדי
חתונה■בען$המיר.שנײדער$געװעןאיזמןןןמיין-

ןןנהויבסוןאבערט^הער.צוריקיאהרןןנ׳ערך?מיטגעהאט
דעם,װעגעןגערעדטשטענדיגאוןבעהאנדעלטשלעכטמיךאן

גע■םאקעאיצטאיזעריצ.אמעריקאקײןאװעקװעטערזא
נישט.איךװײםאמעריקאקײןםאהרען

אוןםדטיםרײהאיםגעםרעגט1אגאךזיךהןןטרבדער
הייםגעהן,*געהײםעןאיהרמטבעהיבשעאי1םרדערגעבענדיג

גורל•איהרמיטםעראינטערעםירעןצוזיךצוזאגענדיג
צוםבריףאױעקגעשיקטבאלדהאטחייםאליהור׳און

יצאינטערעםירעןזיךלען$זזייאז,יןןרק-ניואיןועד־הרבנים
זןו*אוןןוזןופיטױנגערמאןןןזיךגעפינטמעריקןן*איןםר$ד



װער•מים׳זםערשטענדיגםיך1אזיךהןזטחײם-אליהויר׳.נאמען
ענין.דעםװעגעןראעינאטשאװער

אוןת1דחקאיןיט1נגעליטעןױייטעראבערהאטי1פרדי
כון:קעןמאמעאװאם,שרעקליככטעדאסאפגעטוןהאטזי
צי-,גאם-סאלודניאװעיף1אאונטערגעװארפעןקינדם$דהאטזי

האבען■ת1רחמנזאלעןמענשעןנוטעאז,צעטעלעאלעגענדיג
קינד.עלענדעןיף1א

יזיװ,דעםנןוךחדשיםצװײי1פרדידאםהאטגעסון
געװעןאלטק1שאיזקינדדאםאז,י1אז.רבבייםגעװעןאיז

װאכען.צעהן
יװ,ס$ה,ען3י1יםגעה1אקינדדאסהאטװעלכער,דער

אונטערגעװןור•ם$דיפגעטראגען1אר,געװעןאיזשטײגער•דעי
חײם.-אליהור׳,רבצוםקינדפענע

בןולדערהאט,קינדם$דאנגעקוקטהאטרבדערנארװי
איזװעלכע,עגונהדערפוןקינדדאםאיזדאםאז,דערקענט

געװען.איהםבײ
י,1םרדערםוןאדרעסדיגעװאוםטהאטרבדערהגם

יפצוזוכען1אנישטיטיג1נפארגעפינעזפונדעםטװעגעןערהאט
קינד•ןמיטםעראינמערעסירעןצוזיךאלײןנאר,זי

אױעקגעגעבען־געװארעןרבדורכ׳ןטאקעאיזקינדדאס
איןמשפחהיודישעררײכערקינדערלאזעראצוערציהעןצו

װי,נאכגעפרעגטשטענדיגרבדערזיךהאטאלייןאוןלאדז
מה.1וכד,זיךם׳לערנטצי,זיךםיהלטקינדדאס

אמטערגעװאקסעלאיזקינדדאם.יאהרעןאװעיןס׳זענען
גערי־זיךצורבדערהאטאסט־מאל.חדראיןגעגאנגעיאון
אוןרשי.חומשאיןפצרהערטעםאוןשבתיף1אױנגצלעדאםפען

נישטיך1אחײמ-אליהור׳האטצײטזעלבערדעראין
יר-1געװאאיזער.קינדסונ׳םמוטמרדייג1אסוןירעז1ריגרל

מאי.איהרםון,יט1נים1זראיזאלץנאךלעבטזיאי,ימװארען
ידיעהשומקייןבעקומעןצואײנגעגעבעןנישטאיהרזיך־אט
שטובען.ימעז1ראוןװעשװאשעןפוןחױנהיגען1געצהאטזיאון

דער,י1סרדערנאךגעשיקטאליהו״חײםר־הזוטאיינמאל
:געםרעגטזיאון,קינדפוג׳םמאמע

ין1שמיזעיזוהןזדײןמאכטװאס?דירעםגעהטװי-
מאסטוערויץיויךערלערנט,12יןןהריזײןאלטאיצט
איחם?סוןנחת
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אקכען$יםגעבר1א,יגען1אדיאראפגעלאזטהזןטי1םריד
גצשוויגען.אבער,געװײןןן

װעלצנדיגנישש,געסרעגטנישטמעתרזיט$הרבדער
דה־זײן1מזיךרפען^דאיהםזאלזיאז,ן1נסיפאר׳ןברענגעןזי

חטא.בצגאנגענעםאינ׳ם
ין1שהאט,אהר;16געװןןרען-זןלטאיזױנגעלדןןםװען

אװעקגעגע■איהםןזלײןרבדערהאט,גמראאביםעלגעקענט
זאלער,בעל־הביתדפםאנגעזןןגטאוןזײגער־מאכעראצובען

אוןקינדאנ׳אײגעןיף1אװי,השגחה־געבעןיונגעלדעםיף1א
מלאכה.דייםלערנען1אשנעלאיהם

הןזם,בחורריגער.-יעד18אנ׳זײענדיג,ארום יאהר2אין
ןןלסארבײטענדיג,װאךא רובל10פערדינטין1שיונגעלדאם

מאכער.-זייגערזעלבםטשטענדיגער
מאמעצונױםצופיהרעןבעשלאסעןין1שרבדערהאטדזז

דערין1שט$הזוהןדערװןזס,דערפארכל-דם1ק,זוהןאון
פרנםה.געבעןגעקענטמןןמען

זיךצוגערופעןחײםאליהור׳הןנטפסחעד1המ-ל1חאין
זייןפוןגעשיכטעגאגצעדידערצעהלטאיהםאוןבחורדעמ

אוןת1דחקים1גראיןלעבטזיו*,איזמאמעזײןװער;לעבען
אזאוןרען$געײפערפאלעןערגיץאיזפןגטערזײןז$,לײדען

זײןמיט]צוזאמעגטרעםצזיךזאלער,צײטדיגעקומעןם׳איז
װערען.חתןאיך1אאוןפרנסהגעבעןאיהר,מןןמען

גע■נישטאוןפיםדיצורבדעםנעפאלעןאיזי1פרדי
שטןזמלעןיבען1נגעה$האט.ענטפערןצוהאטזיװאםװאוםט
...ת1דחק...עלענד...יט1נ:װערטערהאלבע

:געזאגטאבעראיהרהאטחייםאליהור׳
איזצר.לעבטקינדדײןאז,װיסעןיך1אזשע-זײטןז-

אוןםערדינס.ארבײט,געלערנטגוטזיךהןוט,אויםגעװאקםעןין1ש
השגחה.מײןאוגטערגעװעןצײטגאנצצדיאיזער

חדר,אינ׳םבחורדעםארײנגעפיהרטרבדערהאטדא
י,1פרדעריף1אןזנגעװיזעןאוןגעםונעןזיךהאטמוטערדיװאו

דירגעגעןמאלאט$הזי.מע^מדײןאיזדןןם-
ם,*רח-אנ,אלאיזלם1ע--של1נ1רבדערזןבער.געזיגדיגטשטערק

גיטעאוןאריינגעגעבעןדיךאוןםערלאזםנישטדיךהאטער
י,1פרדיליבהאבאוואש-פיבודאיןגעדענק־זשעטאהענד׳

זארג.אינגעװיידעןאיהרעאיןגען$יםגעטר1אדיךהןןטװעלכע
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לעבען.װעםטידלאנגוײ.אײביגאיהרמיטזײאוןאיהרסאר
אוןהעלזערדייף1אגעפזןלעןזיךזענעןזוהןאוןמאמע

שטוב•דעראיבערפגעהילכט^האטםריידםוןגעװײןא
אוןגעזעגענטװאריםזיימיטזיךהאםחייםאליהור׳

װע׳עןזײיב1א,םעראינטערעםירעןצוזײמיטזיךצוגעזאגט
יט.1נאאיןזייןאמאל

הײנ■ביז׳ןנאךאיזװאם,עגונותװעגעןםראגעדערמיט
ױדי•בייםםראבלעמעןאימגליקליכעדיפוןאײנעטאגמיגען

צערדער.פערנומעןשטארקחייםאליהור״זיךהאט,פאלקשען
נכעס:?מגעמיזמהאבעןװעלכע,יען1פראומגליקליכעדיםון

נישטהאטבייןשװערעאיןאפקומעןלעבעןגאנץזײערםאל
לא•דערגעװעןס׳איזװי,מענשאיידעלעןדעםרוהעןגעלאזט

יפט1הזײןגעלעגספראגעדאזיגערדעריף1אהאטער.רבדזער
דוןזיגעדימעגליךװײטװיגעזעהעןאוןאויסמערקזזמקייט

לינדערעז.צוםראגע
איןיטיג1נםאריםגעװיזען1ארדאסזיךהאטבעזונדערס

םער־דערבעתאוןקריגרוסישען-יאפאנישדעםםוןצײמדער
אמעריקא.קייןעמיגראציעשטארקטער
גע־איזגעטוןחאטרבלאדזערדערװאםערשטעדאס

דיאיןרבניםדימיטקאנמאקטשטענדיגעןאהאבעןצוװען
אר•דאזיגעדי.יםלאנד1אאיןאוןלאנדאיןשטעדטגרעםערע

דעם צו1בשעתגעװארעןגעשןופעןאיזװעלכע,גאניזאציע
געװעזעןין1שאיז,ת1עגונפוןמענעריםגעפינען1אפוןצװעק

א.געװארפןאפגעשװאכטשפעטעראיזאוןשטארקעגאנץא
רבלאדזערדעםזיךהאסארגאניזאציעדאזיגערדערדאנק

מרעה־אםך,לינדערעןצוליידעןאוןת1צראםךאײנגעגעבען
טריקענען.צורען

דעפגענומעןמ׳האטבעתקריגרוסיש״יאםאנישעןאין
2גענוכעןןןנדערעצװישעןלןזדזפוןיך1אמעןהאט״זאםאס״

זע•זײ.קאלעגעןאלטעגעװעןזענעןװעלכע,יונגעלייטהינע
הא־לאדזאיןדא.מזרחװײטעןאיןפרןזנטים׳ן1אאװעקגען
מיטאנדערעדי און3מיטאײנעיען1פראיבערגעלאזעןזייבען

װעל•,קאלעגעןבײדעהאבעןצײטעןערשטעדי. קינדערלעך4
גו•גןונץצוזאמען,געשריבעןלטען.גערןשטענדיגזיךהןזבעןעכ

איזיפגעהערמ1אהןוטקריגדערװעןשפעטעראבער,בריףטע
צװײהר$י*ןגעװארט.שםוריעדעגעגאנגעןםערמירעןזײםון
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יען1פראוסגליקליכעדיאז,זיךם׳םערשטעהט.פיםםשיםקײן
מענערזײערעדאםגעמײנמהאבעןקינדערלעךקלײנעדימיט

װע•געהאטנישטזייהןובעןדאך.קריגאיןאומגעקומעןזענען
בײדעדעריבערזענעןאוןת1ידיעיע1גענשוםקײןדעםגען

אנ׳עצה.נאךרבלןןדזערצוםאװעק
-.געװארעןגעםעלעןנישטבןןלדעניןדעראיזרבדעם

זענעןבײדעװאם,דןוסחשדגןיםגערוםען1ארהאטערשטענם
מי־דערםוןװןום,צװייטענס,געװןורעןםערפאלעןאײנמןןלמיט

מצדדעםװעגעןידיעהשוםקייןגעװעןנישט;אימאכט-ליטער
מאכט.מיליטערדער

ןןרי•דיםוןקינדערדיצוגענומעןדם־כל1קהןוטרבדער
אינסטיטוציעםםערשידענעאיןאיבערגעגעבעןזײאוןת1עגונעמ

צוהר$קלגענומעןזיךרבדערהןוטדערנאך,ערציהעןצו
מענער.צװײדאזיגעדיםוןםערשװאונדעןמיט׳ןעניןדעםמןזכען

עקש־האבעןװעלכעמענשעןדיםוןגעװעןאיזרבדער
זעלבעם$ד.זאךןןנגעהװבענעיעדעןודורכגעפיהרטתדיג1נ

געגאנגעןאיזרבדער.עניןדערמאנטעןאיןגעװעןיך1אאת
פערבינדונגאיןגעשטעלטזיךהןזטער.קניםצוםפןודעםםון

לעצ־דיגעקומעןזענעןעםװןונעןםוןשטעדטדימיטדם־כל1ק
 חדשים3נאךאוןװײטעראוןװײטערדארטםון.בריףעט

הןו־ינען1 פערש2דןוזיגעדיאז,דערװאוםטזיךרבדערהןזט
זיךגרייטעןאוןםערמעגעןים1גר$רבין^כאיןערװןורבעןבען

אמעריקןן.קײןאװעקצוםןוהרען
פערשײנעןדי,צייטקײןפערלירעןגעטארטנישםמ׳הןוט

אױףין1שמןולדןוםאוןװערעןפערשװינדעןגעקענמהאבען
דערצעהלטגןןרנישטדערװײלרבדערהןוטיען1םרדי,אײביג
אג׳ענטוישונג,פאררא1מים1אמענערגעפונענעזײערעװעגען

-אװעקגע־האטרבדער.יפען1ענטלצואײןזײזיךגיטטאמער
װיר-זעחןמי׳זאלןןז,קהלהיודישערכארביגערדערצושריבען

♦הןזבעןת1רחמנזאלעןזײדןוס,מעגערצװײדאזיגעדייף1אקצן
איבערלןן־נישדזײאוןקינדערקליינעאוןיען1סרזײערעיף1א

פער־צװײדי.לפען$געהגןגרנישטהאטדןןם.הפקריף1אזען
זײןןז,בעקענעןזיךגעװאלטגישטאינגאנצעןהןובעןינען1ש

יען1םרגעלאזעןאינדערהײםהאבעןזײןוזאוןלאדזערזענען
קינדער.און

ים-1אזײןאדורכצוםיהרעןרבדעםםערםליכטעטהןוטדןןם
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קומענ•^דעלעליצײ$■דערו־געשנעלט*הןוטרבדער.גאבע
רזער$לדיאז.פערלאנגטאון מענער2דאזיגעדיװעגעןטען

 מענ•2דיפערהאלטעןצרכארביןאיןפערארדנעןזאלפאליצײ
אמע•קײןםאהרעןצרצרגעגרײטין1שזיךבען$הװעלכע,שען
האבעןזײדאסלײקענען״זײאזאנגעװילען״האטרבדער.קא
פער•יס1דררכאדעריבדרזיימ׳דארףאיןקינדעראיןיען1פר

םערארדעגמטעלעגראפישהאטפאליצײלאדזשערדי.האלםען
לאיז.קייןאיבעושיקעןזייארן מענשען2דיםערהאלטעןצי

אמיטזענען קאלעגדן2דיגעװען״טאקעדאםאיזי1אז
איבערגע•איןלאדזקייןגעװװארעןאיבערגעשיקטטראנספןורט

רבלאדזערפרןרשרתאיןגעװארעןגעבען
מיט•זיךמיטהאבעןװעלכע,לײם-חברהדיהאטרבדעד
אוןיםגע׳שגצ׳ט1אגיטפערמעגען״נישט׳קשה׳דיגאגדברענגט

פאר•די.קינדערארןיען1םרזײערעמיטצרזאמענגעםיהרטזײ
ת.1עשיריס1גראיןלאדזאין$דהיינטביזנאךלעבען

גאיצעןאגעפיהרטרבלאדזצדדערהאטת1עגינעניןאין
אגעװצזעןטאקעאיזטעטיגקײטדאזיגעדי.םעקרעטאדיאט

דייםצורעכנען1אםילצרגעװעזעןװאלטם.דאנקבארעזעהר
אינטערװענירטהאטחײםאליהרר׳װעלכעאיןפאלען״אלע
געפיהרטדגשטרענגרנגגרעםמערדערבײת1עקשנמיטאון

ף.1סביז׳ןעניןארנטערגענרמענעםדעם
בעקר•באלדהאטרבלאדזערסרןטעטיגקײטדאזיגעדי

גאנץנאךיך1אנארשטאט״ארנזעראיןנארגישטשםאמען
אוןילען1קאנגרעםיפפרןשטעטלעךאוןשטעטאלעאיןװייט

געסעהלט״נישטקײנמאלהאטירדעןבײת1צרקײן.רוםלאנד
עגונה־מיטבעווארפעןגעװעועןדעריבעראיזרבדעראון

ענינים.
רבצרםגעקרמעןאמאלזענעןררסלאנדאיישטאטאםון

אויסטערלי■םאלגענדעדערצעהלטהאבעןװעלכע.יען1פרצװיי
געדינטט$הערבעתהאט.ק.פגעװיסערא:געשיכטעשע
ברןןדםקי,חר1םאנגעזעהענעםאנצרארײנגעקדמעןאפטקאזאןאין

ער.ארנטערשטיצטשטארק׳ן.ק.פהאטחד1סדאזיגערדער
אי־יף1אגעהעןדארםעןנישטזאל.קאז,על׳ט1יםגעפ1אהאט

אלץבכללאוןקאזארמעאיןשלאפעןדארפעןנישטל$ז,ברנגען
איןדינעןס$ד.קזעלנערדעםפערלייככערעןצרכדי,געטון

פריילײדיגען,אםאראנגעגעבעןזיךהאט.ק.מיליטערררםישעז
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ק..מןזבטערברןןדסקי׳םאויףאנ׳אויגרםען$געװד־זאטאון
אינטעליגענטען׳.איאנ׳ןןנשטענדיגעןםוןל§רןןגעשפילטאט.ד

בראדז•חר1םדעראוןבראדסקיןםיןטאכטערדיאוןױנגערמןןן
ק.ה׳מיטשידוךדעםגעגעןגעהאטגארנישטהאבעןןןלײןקי

דינסט-מיליטערדאסגעענדיגטהאט.קװינאכדעםבאלד
גרייסען$בעקומעגדיג.קאוןחופהאגעװארעןגעשטעלטאיז
רוםישערװײטעראאוןגעשעםטאאיינגעארדענטזיךט$הנדן

ןזריעל.איןשטאמ
אװעקגעהעןבעת־ןגעלאזט.קןןבערהןןטאמת׳־ןדעראין^
מיטי1םראשטעטעדרוםישקלײןאאין,דינםט-מיליטעראין

אצײטגאנצעדיהןןט.קעז,זיךס׳פערשסעהט,קינדקלײן$
ך$נ,חשדשוםקייןארויםצורופעןשטנבדי,געשריבעןהײם
געװעןגעצװאונגעןין1שעראיז,אבערחתונהצװײטערזיין

געװאלטנישטהןגטערמתםת,שרייבעןצוהייםאיפצוהערען1א
סבהזעלבערדערצוליב,זיךגעפינטערװאוגעבעןװיםעןצו

איןשװערזייןמיטמען^צוזינען1װאלט^געװנישטערהןזט
געשעםטעןזײנעפדי,יםרײדען1אאלעגעםונעןהאטאוןקאזןגן

ןזריעל.װייײטעןאיןאײנצוןגרדנען
דעםמיטי1פרערשטעדיהאטשטעדטעלקלײנעםאין

םוןצוריקקעהרים׳ן1אגעװארטדערווײלקינדקליינטשיקען
װןום,צײטעןבעסערעװעגעןגע׳חלומ׳טהאטזי.מאןאיהר

בען$הם$װ,קינדגעליבטאיהראוןאיהרפארקומעןוועלען
מןוןםוןאפװעזענהײטדערבעתגעמאטערטשטארקי1אזזיך
איהם,יף1אלעבעןאבעסערקומעןיך1אװעטעם.פאטעראון

שמןורקי1אזנעבעךזיךהןןטער,געטראכטי1םרדיזיךהאט
מיליטעד.בייםאנגעליטען

געענדיגטנג$לין1שזיךהןןט•קםוןדינםטםוןצייטדי
עטליכעגעװארט.אהײמגעקומעןנישטןןלץנאךאיז.קאון

קייןנישמאוןמאןקײןנישטאבער.צװײ,אחודש,מאנאטען
ןןז,פארגעסיהלטגלייךהאטי1םרדי.געזעהןמעןהאטבריף
אװעקנע•האטזי.שרעקליכעסגעשעהעןעפיםאיזמאןמיט׳ן

ם׳איזװיאבער,געדינטהאט,מאאיחרװאו,פולקאיןשריבען
בעקומעןזיהאטביוראקרןוטעןרוםישעדיבייטבעדיגעװען
װערטעסוועלכעןאין,בריףאארוםװאכעןעטליכעאץערשט

צוריקחדשיםדריימיטין1שאיז.קזעלנערדערןזז,געזאגט
פולק.םוןגעװןןרעןבעםרייט



אומ־דיגעםראםעןדונעראוויהאטידיעהדאזיגעדי

יהערפ;יבע1אנצ־ד.װאםגעוואוםטנישטהאםיזי״1םרגליקליפע
וועל■שטעדמעל״פוןרבמיט׳ןגע׳עצה׳טזיךהאטזי.טזןצו

ארטאויפ׳ןאוןקאזאןקײןצןארײנפאהועהײםצן-האטכער^
געטון.י1אזהאטי1םרדי.עניןדעםאױםפאדשען

םולק,איןאוועקכל■דם1קי1פרדיאױקאזאןקײןגעקומען
םוןים1אראיז.קאז,געהערטווידעראנ׳אלזיהאטדארטאבער

אוועקגעגאנגעןאיזי1םרדי.צוריקחדשיםעטליכעמיטמיליטער
ארומגעשיקטהאטרבדער.אנ׳עצהװעגעןרבקאזאנערצום

איןאוןפרױואט,איבעגעםרעגט,שטאדטגאנצערדעראיבער

געפונען.נישםשםורשוםקײןהאטעראבער,פאליצײדער
זיךפערשטעהמ,בראדםקיםאמיליעדערבײזיךהאט.ק

אונמעג■כםעטאיזדעריבער,נאמעןפרעמדעןאמיטאנגערופען
װיםענדיג,רבקאזאנערדער,עפונען:יםצו1אעפיסגעוועזעןלייך

פרעמדעןאמיטטאכטערבראדזקי׳םםוןחתינהדערװעגען
בראד■ציאװעקנעהעןי1סרדיגעהײםעזדעריבערהאט,זעלנער

דעבםפוןפאסאגראפיעדיווייזעןהייםעןדארטעןזיך,םקי׳ן
זײערען.אײדעם

האנדעלטעםװאםװעגעןגעװאוםטנישטהאטי1פרדי
רבדעראז,איבעױגעגעבעןאוןבראדםקי׳ןצואװעקאיז,זיך

אײדעם.נייעםזײןפוןםאטאגראפיעדיװײזצןצוגעבעדעןהאט
האטערהגם,דערשראקעןשט־׳רקזיךהאטברארסקיה׳

יערטע1פערטרדידערזעהענדיגפארוואםגעוואוםטנישטאליין
ער.גלאטיגנישטדאאיזעפיםאז,םארגעפירלטערהאטי1פר

אײדעם,זײןפוןפאטאגראםיעדישופלאדפוןיםיענומען1ארהאט
בראד■מיםצוזאמעןגעװעזעןאיזלעצטערדערװעלכעריף1א

טאכטער.סקי׳ס
םאטא״דעריף1אבליקאגעװארםעןנארהאטי1פריד
שװעראוןגעװײןהיסטערישאאיןיכען?יפגעבר1אאיז,גראפיע

דער•זיהאט,דערמונטערטזימ׳הןוטװינהכדעם,גע׳חלש׳מ
גע•איזיןוואםנאךאוןאיזזיװערעניןגאיצעןדעםצעהלט
גלײכ•דןםירען1סערלנישםהאםבראדסקי.קיזזאןקײןקדמען

צוזאמעןצוגערשטעןמיט׳ןאוןרענצעלזײןנעפייקמ,געװיכט
׳י.אריעלקײןקוועקי1סדדערמ־ט

ועשידמעםעגםאציאנעלעדאזיגעידזיךהאשקאזןזןקיין
זעהרדיוגעדױעדטשטארקמ׳האטאוןפערשפרײטשנעל-בליץ
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אנגעזעהענעםדעםםץמשפחהײאו־ילטעטיגעאיןשאנטענדיגע
(.בראדםקיחר1ם

נידערגעשלןגגענערדערמיטבראדסקיה׳איזפןזרטןזנ
גלײךזענעןאזןן־־ריעלקײןאנגעקו־מעןי1פרםער׳צער׳טעראנן

אײרעם״.,דעםםרןװאײנינגאיןםערםיןהרען
צי־ערשטעןאיןװארטעןי1םרדיזט^געלש$הדסקי^ברן

איזדאם.שלאםשטובאיןאײדעםזײןציארייןאלײןאיןמער
דערשרןג■שמארקזעהרזיךט$הטןוכטערדי.פארטאגגעװעזען

אײ־דער,טער$פאיהרסץצעזוךפליצליגגדיגעןדעםםיןקען
האטער,לאגעדעראיןאריענטירטתיכףאבערזיךהןזטדעם

געשעהען.גארנישטלט$װעםװי.ןןנגעטוןלןזנגזןיםגןנגץזיך
געװאלטנישטאוןליםעןדיםיטסערביםעןהןוטםואטערדער

אומ־שרעקליכעןדעםםוןטאכטערדםרדערצעהלעןפיטןןמאל
װעטאײדעםדערביזגעװארטאונגעדילדמיטהאטער.גליק

גע־ןונ׳ענטגילטיגעןפערםיהרעןצואיהםמיטכדי,ןןנטיןזיך
דערמיטגעלעבטנאךבראדסקיה׳האט,איבעריגענם,שםרעך

מיםםערשטענדניש.אאםשר,בלבולאאםשר,הןןםנונג
רי־^קאיןים1אראיגאוןןזנגעטוןזיךהאטאײדעםדער

איזער.ים1אראחאיןטירדיגעעםענטשטילהאטער,דןןר
דןזרטםוןאוןשטעטעלנאהענטעןןןאיןאװעקאדראזשקעמיט

באהן,דערמיטןןװעק
י־1םדערי1אזװיבעמעדקטנישטאםילוהאטבראדםקי

בןןלויגעױדערלםען$געהנישמם׳האט.אײעקגעקומעןאיזגעל
ברצדםקי,ארייןװאםעראקשטייןאװיאיזבחירדער,טומעל

זװיםצוגעסו־רדי,םימעןיסע1גרשוכםקײןגעקארגטנישטהאט
נישטכאמשזאלטאכטעראיינציגעזײןכדי,אײדעםזייןנען

יםגעװאר1ראגעװעןאבערס׳איז.עגונהאײביגעקײןבלײצען
מיה.םענע

דעםסוןפרויעןצװײדיצוױשעןבעגעגענישערשטעדי
זע־םרײעןבײדעדי.אנ׳ערשיטערענדעגעװעןאיזיםװאורף1א

געװײנט.יאמערליךאוןהעלזערדייף1אצונײפגעסאלעןזיךנען
דיױךפוןמעהראװעקגעלאזעןנישטהןוטטאכטערברןןדםקי׳ם

פוןקיגדקלײנצדארהערגעברענײ׳!}נוןךט$האוןי1סרןןרימע
אומ־אײןםץשװעמטעד־,יען1םרבײדעהאבעןי1ןןז,י1םרדער
איזיסװאורף1אדעםפוןאוןיאהרצווײאנ׳ערךגדלדבט,וליק
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קייןגעבליבעןנישטכמצטין1שם־איז.געװעןנישםשפח־קײן
אינמענש.דעםגעםזנעןוצהןןםנונג

אלאדזערגעקומעןאמןלאיזגעשעפטאיןפראדםקיןצי
דערװאוסטגלײךזיךהאטעראז,זיךם׳םערשםעהט.ײאיאזשאר

בראדסקי.פאמיליעדיגעטראפעןהאטוואם,אומגליקדעםװעגען
זאלעראז,בראדםקיה׳דעםגע׳עצה׳טהאטװןןיאזשארדער

יפ1אעפיםזיכערװעטװעלכער,רבלאדזערצוםןןוועקםזזהרען
אוןגעטרןזכטלאנגגישטט$הצראדםקי.עגיןדעםאיןםון

לאדז.קײןיען1פרבײדע*װעקגעשיקט
געשיכ-גאנצעדירבדעםדערצעהלטהאבעןיען1םרדי

געװע■איזס$ד,אנ׳עצהגעבעטעןטרעהרעןהײםעמיטאוןטע
אײןקײןגעװעזעןנישטאיזעם,געשיכטעשװערעזעהר$זען

װעלכעםון,,םען*אנכקענעןזיךמ׳זאלװעלכעןאץ,פונקט
ימצוקלעהרען1אבדי,פאדעםדעםװײכערציהעןקענעןמ׳זאל

אהיימפאהתנןיען1פרבײדעגעהייםעןהאטרבדער.עניןדעם
שטענ-איןאיהםמיטשטעהעןזאלבראדםקיזא,געבעטעןאון

־הרען^אװעקגעפזענעןיען1פרדיקאנמאקט-קארעספאנדענץדיגער
רב,צוםבריףלאנגעןאאנגעשריבצזבאלדחאטבראדםקיאון
יף1אםימןגןיםע1גרגעבצןציצוגעזאנטהאטערוועלכצןאין

בעםרײםװעטטאבטערזײןיב1א,צוועקען•צדקהפערשידענע
ארומגענומעןזיהאטעםױיזלכזגמימ,קײמעידיםין■װערען

יםװאורף.1א'זןנ
קודם•,עניןדעם(לצ,יגע-ן>ן^געיומזיךהאטרבדער

מיט,ערטעראלעאיןבריףאוועקגעשיקםרבדערהאטלכ
עגונותעניןאיןקאנטאקטאעפעםגעהאטהאטערװעלכער

זעהרגעװעזעןאיזאנדערש,אנ׳ענטםעדיף1אגעײארםהאטאון
צו-ברדערךי1אהאטבריףיעדעןצו,יפצוטון1אעפ״םשװעד

נאמעןפאלשעןדעםאיןנןומצןדעםםאטאגראםיעםדיגעלעגט
קײןאוןצײטלענגערעאאװעקם׳איז,ענטלאפענעםדעםפון

יבען1אנגעההאםרבדער,געװעזעןנישטערגיץפוןענספער
נעפונען.נישטםן1אבשוםאבער,מ־טלעןאנדערעזוכעןצו

בעקימעןרבדערהאטארוםחדשיםעטליכעאיןערשם
זיךנעסינםװץהרשײנליכקײטעןאלעיט1לאזיארק-ניופוןבריףא

ועהרוײןאבערס׳ווערט.םילאדעלפיאאיןמאןגעזוכטערדער
האםיענערװײל,זײןדה1מזיךצװינגעןצועניןשװערערא

זיךגרײסאוןפערםשגעןים1גראהאטאוןנאמעןדריטעןאגאר



געקי־ערשםאיזאיצמצוהאבעןחתוגהרײךםילאדעלםיאאין נישםאוןעגיןדעםםערזוימעןצוגישטצייטריכטיגעדימען
אבער,םערשטעטיגעןצונישטפדי,מאמענטדעםפערטאםען זיךמעןהאםאנ׳עצהםארװאם?יפציטין1אגעװעןאיזװאם איןגעטראכטדעםװעגעןלאגגהאטחייםאליהיר׳?געבעןגעקענט
זיךװעטאנדערשאז,איפערצײגינגדערצוגעקימעןסיף׳פל־םיף םרייעןדיפיןאײנעאױעקשיקעןװיערלעדיגעןיאזעןנישטעניןדער דעדיצסוףאמאכעןדארטעןזאליזאיןאמעריקאקײן געשיכטע.גאנצער
אװעקגעשיקטהאטרבדער.געשעתעןשנעלאיזדאם מיטהאטזי.טאכםערבראדםקיס,עגערגישערעדיאמעריקאקײן

אר•דארםיגערדערצו,רבלאדזערפוןבריףזיךםיטגעגומען דערבעטבריףדאזיגעןדעםאין.עגונותהעלםעןצוגאניזאציע מיטלעןאלעאנײענדעןזאלארגאניזאציעדארטיגעדיז*,רב נישטזיךשטעלטװאם,אײםװאורףדעםדעמאסקירעןצווזעלםען מאכעןאומגליקליךװײטערװילאוןמיטלעןשוםקייןאויףןןם מימאפגעזעגענטזיךהןןטטאכטערבראדםקי׳ם.מײדלעךיידישע דעםאיןגעלאזעןזיךהארץשװעראמיטאוןהויזגעזונדאיהר זןמעריקא.םרעמדערײײטען
דם-1קכטער$טדסקי׳ס^בראיז,ממעריקאקײןנעקומען םעדני-זיךהןזטװאם,ארגאניזןןציעדעראיןאריינגעגןןנגעןפל דעםפארגעשטעלטהןןטזי.עגונותפוןעניניםדימיטמען ווײטערוואס,;אנװײזונגעגעבעטעואוןרבלארזערםוןבריף טון.צו

גרינדליךעניןדעםשויןמעןהאטןזרגאניזןןציעדעראין
אײעקגעשיקםשליחאמיטצוזאמפןםרוידיט$מ׳האוןגעקענט קהלהױדישערדןזרטיגערדערצובריףאמיטםילןןדעלםיעקײן ענין.דעםערלעדיגעןצובימעדערמיט

םי׳איןזיךגעםינטדבר-בעלדעראז,השערהגאגצעדי שוםקײן.װאהרשײנליכקײטאויףגעבויטגעװעןאיזלןןדעלםיע גע־ערשםהאטעניןדערגעײעזעןןנישטנאךאיזזיכערעם װערען.אויםגעקלעהרטאוןאויםגעםןןרשטגעגײדןןרםט
גע•דעראיזעראז,געטראכטמ׳הןןטוועמעןיף1א,דער איןשותף$מיטגעשעפש גרויס8געהאטחוןט,מאןזוכטער דער•יזןקאבידזשימםאנגעדוםעןזיךהאםער.םילאדעלםיע געװעןאיז,געזוכטערזעלבערדעראיזןס*דאז,געדאנק
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ו

רבדערװאס,יע&פאטאנראדערצויצנעםפיןצהנליכקײטדי
יארק.-נױקײן ציגעשיקט1בשעתדאט

דער.עגערגישאוןפארזיכטיגארבײטעןגעדארפשמ׳האט
אז,דערװיסעןסן1אבשוםגעדארפטנישטזיךטהדבר-בעל
ארגא■יארקער-ניידערפיןשליחדער.נאךאיהםשפירטמען

בעל־דעםמיישותףדעםנאךגעשיקטכל-דפ1קהאשניזאציע
מיטהאטאוןבירגעראנ׳אמעדיקץנערין1ש•אכעיאייד,דבר

געשפרעך:אפערפיהרטאיהם
שותףאײערפיןםערגאנגענהײטדיאיהרקענג־צי-

?שליחדערגעםרענטהאט
דערגעפרעגטפערװאונדעטהאט,יאקאבידזשעמםפון

נישטקײנמעלםפײציעלמיךהאבאיך,נישמי1גענ,אמעריקאנער
רים■פוןשטאמטעראז,נארװײםאיך.דפרמיטאינטערעםירט

זעהי־מיטציריקיאהדצױײמיטאהערגעקומעןאיזער,לאנד
אגועאלכארבײטעןצומירבײיי?יב1אנגעה,סומענישטיגעא

געװארעןעראיזענערגיעאוןפלײםזייןצוליבאוןשמעלטער
איהםשדכ׳ןאיך,סערמעגעןים1גראאיצטהאטאיישותףמײן

לאגגנישטערשטהאבאיךװעלכע,שװעםטערמײןאפילו
רופלאנד.פוןנעבראכש^אר

ערװאם,פאטאגראםיעדייםגעוימען1ארהאטשליחדער
גע•אוןאמעריקאנערדעםזיגעװיזעןלאדזפוןגעדיאמדיאט

שותףזײןטאקעאיזדאםיב1אפרעגט
דןיװאםװעגעןםערשטאנעןנישםהאטאמעריקאנערדער

דאקיכפעפיםאז,יכען1אנגעשנזיךהאטערזיךהאנדעלט
אפ-רוהיגנאראיב״ירציסרעגעןנישט.סען:בעשלהאטאוןפאױ

גישהװטדר.מראגעדערפוןיפלעזוגג1אדעריף1אימירטען
שותףזײי,׳הגםאז,געענרפערטאוןפצטאגואפיעדיבעטראכט

גאיצערדערמיטאבערערגט$ז,געענדערטןןביסעלזיךהאט
זײןזיךגעפינטפאטאיראפיעדאזיגערדעריף1אאזזיכערקײט

שותף.
יארקער-נױדער:װאסגעװעןנישטאיזבעהאלמעןצו

י1פרדאזיגעדיאז,אמעריקאנערדעםדערצעהלטהאטשליח
פלומר׳שטערדערװעלכע,יען1םרצװײפוןאטקע;.דעלעאאיז

םאראײגמאלזעהעןמ׳מי.רוסלאנדאיןהאטיאלאבידזשעמס
דיבעםרײעןאוןדעמאםקירעןצובחירדאזיגעןדעםאלעמאל

יען.1םראומנליקליכעצװײ
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זענט,ןנמעריקאנערצוםגעזןןגטשליחדערט$ר,איהר-
דא•דעםאיןאונזהעלסעןצומענשאנשטענדיגעראלםמחײב
איךױייל,אײסטוןגארנישטמירװעלעןאנדערשענין״זיגען

װעטאוןבייןאוןשטייןלייקענעןװעטיאקןנביאז,זיכערבין
מעשים.זײנעצובעקענעןװעלעןנישטזיך

ן'ים1אנאךזאלאמעריקאנערדערז*ן,פערבליבעןם׳איז
יענערװעןאוןשותףזײןזיךצוסערבעטעןאװענדזעלבען

װענדעןמעלעםאנישזיךאמעריקאנערדערזיין״זאלדארםװעט
ברןגד־מיטשליחדעראיינגעשטאנעןזענעןעםװאו,הןןםעלאין

ל•-סוארטן'יפ1אאוןאהיןקומעןװעלעןזייאוןטאכםעיםקי׳ס
ענין.דעםערלעדיגעןשטענדיג״
טע־אמעריק־װערדערהןנטאװענדאין,געװעןאיזי1אז

א־ןארײנקימעןתיכףזאלטןכטערבראדסקי׳םאז,לעסןננירט
מעג־ןןלעאנװענדעןערװעטזייטזייןםוןאז,םערזיכערטהאט

ערלעדיגען.צואמבעסטעןװיעניןדעםפדי,ליכקייט
מע־$דעםצוי1סרדערמיטזןװצקבאלדאיזשליחדער

צושותףזייןצוגעגרײטגעהאטין1שהאמװעלכער,ריקזןנער
םרעמד.דערםוןגעשט•קומצדןזרפען,איהםצואז,דעם

אמע־דער.אמעריקאנםקו״״פארצן$געװגעמאכטאיזאלץ
מי־פףהאטאוןנעמאכטנישטת1שר,ישוםקײןט$הריקןןנער

זייןגעפונעןדיךם׳האטװאו,צימעראקי1םרדיארײנגעםיהרם
שותף.

צוזןנגעהײבעןט§ה,געװןזרעןבלאטאױיןןקאבידזשעמס
קײןגעקענטנישטהאטער.קערפערגןזנצעןיפ׳ן1אצימערען

גע־אוןקאפדעםאראפגעלאזמהאטער,יםרעדען1ראװןןרט
םןרקומען.װעט$דװןןםװערס

יך1אגעהאלטעןים1קיך1אזיךהאםמאכםערברןןדםקי׳ם
בע־דאזיגערדערצוצוגעגרײטגעװעזעןאיזיזהגם•םיםיד

לע.&קאלאםאגעװעןאיבעראשונגדיאיזדןזך,געגעניש
איבערגע־הןזטשטימונגגעדריקטצידאוןשטילקײטדי

םרעמדגעװעזעןזענעןעםװעלכען,אמעריקןןנערדערריםען
װןןס,שותףױיןערקלעחרטגלײךהןןטער•םענטימענטעןאלע

מאכעןצוארטיפ׳ן1אפארגעלעגטאיןדערװאוםטזיךהןזטער
געשיכטע.יעריגער1טרדערצוף1םא

הזןטדןןסװײל,אפנעלײקעגטנ־שטהאט־אקאבידזשעמס
האטשטימעציטערדיגערןזמיט.צװעקקײןגעהןןטנישטאיצמ

געזאגט;ער
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בע־ציאוןי1סרערשטעמייןאפצו׳גט׳עןגרײטביןאיך
סאכטערבראדםקי׳םי1סראלםזיךפארלטצן?ה

פעראכטונגגרעםטערדערמיטהאטטאכסערבראדםקי־ם
אזפערלאננט״האטיז.םארשלאגזיגען*.דדעםאפיעװארפען

זיהאטדעםחיץא,יען1םרבײדעאפ׳גט־עןתיכףזאלדושעכם
ןרימעראזמגליקליכערדערר?םםימעגרעסערעאםעי־לאנגט

יינגעלעקלייןאיהרפיטריםלאנדאיןזיךגעפינטוועלכע,פרוי
לעבען.צוםנזיטלעןשוםאהן

אבער,ןקעגענצושטעלען*געפרובטזיךהאט״חתן״דער
םערבליבעןאיזענקדער.געהאלפעןגארנישטאיהםהאטעס

אונטער■דעםמימ,געװאלטהאטטאכטערבראדסקי׳םװיאװי
פער■.אמעריקדערנאךהזוט,י1םרדערםאראחוץוואס,שיד

לאד־םוןדיםפאזיציעדערצוצװעקען-צדקהיף1אטומעאלאנגט
עניןדעםאנגעװענדעטמיהיפיל1אזט$הװעלכער,רבזער

ערלעדיגען.צו
אװעקגע״טאכמערבראדםקי׳םאיזשפעטער טעג8מימ

יםע1גראאוןגט׳ןבײדעמימרובלאנדקייןצוריקפאהרען
דערצואוןי1םרארימערדערפארטאשאיןדאלארעןםומע

רב.לאדזערםוןזיציע;;8דים
םילא■איןעניןדעםבעמיהטנישטזיךהאטמי1אזװי

פון.געלונגעןנישטדאךאבערעסאיז,סערטושעןצודעלפיע
בעפעל■יודישעגאנצעדידצרװאוםםבאלדזיךהאטפגיןדעם

עמיגראנטעןױדישעדיבעזונדערםאוןפילאדעלפיעאיזקערוננ
גע-גאנצעדיאוןגעדויערטלאנגנישטהאמעס.רוםלאנדםון

יך1אדערנאךאוןפרעםעױדישערדעראיןגעקומעןאיזשיכםע
אמעריקאנער.דעראין

י•1אננעהזיךהאטיאקאבידזשעמסכלומרשטןדעםםאר
מיטגעװיזעןאיהםיף1אמ׳הץיז.לעבייןטרויעריגזעהראבען

מײלער.דיאיןאלעמעןבײגעװעזעןאיזעראוןגערפידי
אמערי■איןשירוךלײמישצןאלדוןװעגעןאז,זיךפערשטעהסם

האטדעםץ;חא.זײןגעקענטנישטרעדעקײןין1שהאטקאי*
אוןחטאיםזײנעפארגצװיםענםביםעןבעקומען.ק.3אינזער

געפרובסהאםער.געפונצןארטקײןגעהענטנישמזיךהאט
אבער,םילאדעלםיעפוןאװצקצופאהרעןװאכעןעטליכעיף1א

נישטאופןבשוםזיךהאטער,זעהאלפעןגאי־נישטהאטעם
אנגענומען$זדזשעמםט$האײנמאלביז.בערוהיגעןגעקענמ
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תפףאיןגצשמפסעןױינעאלעליקװידירפןצרבפשלוםפעםסען יף1אפלענערבעשטימטעקײן.ריםלאנדנאךרען.זד;צוריקצופ נישמאפילוהאטעראוןט§געהגישטערהאטצוקונסםדער דעםװעגעןען^טראכגעװאלט
װאם,ענטשלןוםענקײטאוןעגערגיעגןונצערדערמיט

ליקװי•צוגענומעןזיךערהאט,םערמאגטנןןרהאטדזשעמם אמעריקא•דער,שימףדעםמיטגעשעסטעןיםע1גרזיינעדירען שריט,דעםסוןפצורעדען$געפרובטלו-אפאיהםהןזסנער דערװעטף1ם-פל-ף1םאד,םערשטעהןצוגעגעפעןאיהםהאט גע-גארנישטםוןהןןטדזשעמםאבער;.װערעןפערגעםעןענין בע■דיװעגעןגעדונגעןנישטםילזיךהאט,הערעןמעהדװאלט יםצובעקו•1ןזרױךןזבי,געשעםמדעםםוןאםגעבעןפוןדינגוגגען אמעריקא.םוןמען

ט$ה,אמעריקאצוצוגעלעגטשטארקי1ןזזהאםטוװאם- געםרעבט.שותףזײןאיהם
מע•@איןהןןצאיך,געענטםערטדזשעמםט#ה,אדרבא- אפױאשעןאיךװעלגעלדםעררינטעןדעםמיט.םערדינטריקא איךהאבאיבריגענס.געגאנגעןביןאיךװןזם,חטאיםען1גרמײן צוב1חמײןאיזעםװעלכעןםאר,ױנגעלאדערװאקםעןין1ש בעזארנ־ײ.צואיהםאוןזןןרגען

דזשעמס.לםען^געהנישטבען$.ד>ן4דונ:וזפװעשוםקײן שיףערשטערדערמיטאיואוןחגםחצייפט1םערקןזלץהןזט צורען.ד$םערפנישטאבעראיזער.*״ױראםקײןןןװעקצוריק װײל,ןזריעלאדערקאזאןקײןנישטאוןשטעדטעלאיןזיך
יען1םרגעװעזענעזײגעװאו,געװאוםטנישטערהאטערשטענם ױךים1גרצואיהםר$םחרפהדיאיזוהשנית,זיךגעפונען

ך$דהאבעןװעלכע,מענשעןנטע$בעקמיטצוזאמעבצוטרעפען דערי•איזער.םערגאננענהײטזײןװענעןגעװואםטסםק$הן בדעהגעהןוטך$נערהאטאגב.לןזדזקײןםערפאהרעןבער סןןק׳איהםהאטװעלכער,רבלןןדזערםיןר׳ןזײןצומתודהזיך אנ׳עצה,װעגען,רבלאדזערדעםפעטעןאוןדעמאםקירטטיש ערי1אזװיאוןנעהמעןױךיף1אואלערתשובה@פארס^ױ םער•נישטיך1אט$הער•זוהןאײנציגעןזייןסערזןגרגעןל$ז זײנעפוןאײנעסיםהאבעןצוחתונהחןפענונגדיירען1ל יען.1םרזיפגע׳גט׳עצײײ
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ררע-$פשוםןןהןאיןרבצוםרייגגעקוםען*איזדזשעמם
גט:$געזערהאםדעם

אהינגעשיקטהאטאיהרװעמעןצו,ק.9ביןאיך-
שויןןדאךװײםטאיהר.םילאדעלםיאקײןטאבטערבראדםקי׳ם

1בקאיצטגעענדיגט״ױךם$הענקדערי1אזװי,רבי,מן־הםמם
ארויםטראגען;זאלט,רביאיהר״אז,אײךציגעקומעןאלײןאיך

עם'ך$שטרםאראװאםזאגעןמיראוןמירגעגעןםםקאײער
םיר.קומם

רשטעלען$םגעדוןרםםנישטאינגאנבעןךױהןןםטדו-
י-דערדיךהאבאיך,געזאגטרבדערגוםמוטיגהןום,מירםאר

װעל■,דײנעטאגראפיע̂םידיט1לארײנקומעןבײםגלײךקענם
דירפארשטראףידשייךװאם,געזעהעןאנומעלטהאבאיךכע

אנגעװױעןורבדערהאט,אנרערשװאיערגיץםוןדיךעיװארמ
הימעל.ים׳ן1א

דעריף1אםקוניען^שטראףדי,רבי,בער$וױלאיך-
יםע1גראבעגאנגעןביןאיךאז,ומתודהדה1מביןאיך,װעלט

םאר,מירפארתשיבהאעפעסעקזיםטירעןדןוךמוזעם/זינז
ין1שדזשעמםהןזט,משיבהאםערהאןדןזךאיזשצי1פיעדען

יגען.1אדיאיןטרעהרעןמיטגעזאגם
ערנםטגאנץהןיט.ק.םאז,איבערצײגטױךהאטרבדער

םוןשטײגערדערװיאוןשריטבעגאנגענעםױיןיף1אהרטה
יצלײדעןזײנעאיהםבעשלאםעןערהאטגעוועןאיזרב

םערלייכטערען.
אמעריקאאיןהאטערהגםאז,רבדעםגעואנטהאט.ק.פ

םונדעםמװעגען,געלדםילזעחרגעהאטהיזקבייטלעצטעדי
דערװעלכערמיט,םומעהיבשעאגעבליבצןנאךאיהםאיז
אז,געזאגטװײטערהאטער.דיםםאנירעןאינגאנצעןקעןרב
צװײױינעםוןאײנעמיטהאפעןצוחתונהצוריקנריימאיזער

ױיןיף1איסהאלטען1אערװיללס$יעדענם,יען1פרגעװעזענע
קינד.זײןםוןערציהונגידן1חשב

מיטםערבינדונגאיןגעשטעלטגלײךױךהאטרבדער
קײן,נעבאגױװערןגעװעןאבעראיזענטםערדער.בראדסקיץ

הערעןגעװןןלםנישםאםילוהאטיען1סרבײדעסוןאײנע
רבדערהאםדאגעגען.ק.םמיםהןובעןחתונהצוריקװענען

יסץ1אןקוגזער^פל$זקינדםוזערצימםנידיאז,עלט1געפ
םער.$פפוןן1חשב
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די.לא׳־זאיןפאבריקאפערלעגטזיךדערװײלהאט.ק.■
סערגרע-זיךהןזטפערמעגעןזייןאוןצוגעשפ״לטהאטהצלחה

גע■קראנקערנפט.ק.פאיזשפעטערתר$יעטדיכעאין.םערט
נעהעןת1ח1פזיינעאז,דערפיהלטהאמערװעןאון,װןזרען

האטערװעלכעריט1ל,צואהאגעשריבעןערט$ה,ים1אאיהם
זײןאיןצװעקעןצדקהםארםומעןגרעםערעפערשריבע
פער•גרויםעאיבריגעס$ד.לאדזאיןאוןקאזאןאיןשטעדטעל

האט.קם.זוהןאיינציגעןזײןןר?פפערשריבעןעױהןזטמעגען
איןקרענקדערפוןמעהריבדן1יפגעה1אנישטמאקיין1שזיך
זוהן,זייןאיבערגענומעןט§הפערמעגעןדןזסגעשטארבעןאיז

■8צ״בעזעצטזיךאיןםערקויםטלןזדזאיןאלץהאטװעלכער
רוםלאנד.איןםוטערזייןפיממען

אעמער־ר,יױנישםמאכמחײםאליהו'־י
כןריםט.אהױרצװישעזשיױ

קריםטןן,חר1װאלד־סיםער1גרן$ינט1געװאהןןטלוןדזאין
רײךגעװען,געשעפטצןיםע1גרזעארגעמאכטהאטער.י.ה

נישטאיז.י.,ד,ױדעןמיטטײלגרעםטעןאיןגעהזןנדעלטאון
אוןמענשאנ׳אנשטענדיגערגעװעזען,פיינד-ױדעןקייןגעװען

געשעפ•געמאכטגערןזעהראיהםמיטיודעןהאבעןדעריבער
אוןרדנוגג$איןןןלץעגדיגשננישטגעהטגעשעםטעןבײ.טען

צװישעןםכםוךאזעלכעןאײןביי.םכםוכיםאסטםי1ארמ׳קומען
ביידעזעגעןיודאמיט.י.החר1ם-װאלדקריםטליכעןדעם

בית•אלםאוןרה1ת-דיןאצוגעהעןצוגעװארעןמםפיםצדדים
מייזעל.חײםאליהור׳רבלאדזערדעםאויםגעקליבעןזיךדין
ים■1אאיזאוןקאמפליצירטעאזעהרגעװעזעןאיזדין־תורהדי

קריסט־דעםםארגינפטיג,גערענטיגקיימדעריט1ל,געפאלעז
רוחר-װאלדקריסטליכער^דעאיז,אןדעמאלטפון.םוחרליכען

לאדזערצוםגעקומעןגעהאםהאטערװןוםםכםוךיעדעןמיט
געריכםען,שוםקייןסוןוויסעןגעװאלטנישטהאטער,רב
בײםגעװאונעןהאטערװאםרה1ת•דיןידאזצוגעבעןמיזימ

םון<געריכטאיןםערשפילטגעהאטמאלצווייין1שערהאטרב
8געטראםעןעפיםהאטעםנארװי,יםגלײכענישען1אשוםי״ן
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האסחײםאליהיר׳י1ז*ןוויאין,רבציםאװעקעראיזסכםיך
געװעזען.מקייפפינקטליךקריםטדערהןןטגע׳פםק׳נט

געפעלעןרק?שטי1אזזענעןרבלןזדזערםיןאירטײלעןיד
דעםםרעלעןציןזנגעהזיבעןהאטעראזקריםט״דעםגעווארען

מאכען,געוואלםהאטערװאם,געשעפסיעדעןפארת1עצרב
דער,זאבליבעאיןקליגעגעװעזעןשטענדיגזענעןת1צעז״י

יף1אנדבותאפטגאנץאיבערגעלאזעןרבדעםיך1אהאטקריםם
אינםטיטיציעס.יידישעװאוילםעםיגעםערשידעגע

יזיה•רעװאליציאוערעמריהיגע-אוידאיןגעװעזעןאיזדאם
יסט1פערקפרייזגימעןאזעהרםארהאט.י.הקדיםטדעד.רען
געדארפטין1שערהאמציסארגענסבאלדאיןוואלדיםען1גרזײן

װאלדסיןאהײמגעפזןהועןאיזערװען,אניאנדערעןאסקװםען
גע-זיךבײהאטערװזיסגעלדסימעגרװסערדערלאדזמיסקײן
באנדיטליןבדםאלעןאיהבשזעגען,וואלדיפטען1םערקםיןהאם
לע•מיט׳ןארויםים1קאיזער.פרימהאןוהןגעלאזעןאיהםאין
איןאװיעריםאיזחר1ס■װאלדקריםטליכעררײכערדער,בען
גע־ניזזט,רימאן^פולשטדנדיגעראגעבליבדןאויגענבליקאײן
האטביטלעכװײז,איבערצולעבעןמאגדעםװאםמיטאפיליה״ים

שטובפוןחפציםפערשידענעןורויםציפערקויםעןןונגעהויבעןער
געװאקםען•מעהראלץװייטערװאםאיזדלותדעראון

צוםשטץרקגענימעןדאםזיךהאמ.י״דקריםטדער
קרענקען,ציןונגעהויבעןערהאטנפשעגמתים1גרםין.הארצען

געקענטנישטאיןאװעקנעלעגטאינגאנצעןזיךהאסערביז
י■1אקט;דרוםעןןונגעהויבעןמ׳הןןט.בעטםיןאויםשםעהעןמעהר

5יף1אקראנקאיז.י.הז*,ערקלעהרטהאבעןװעלכע,רים
נישטדןןסאוןאנ׳עפעראציעאדירכסיהרעןשנעלמ׳דןורף.רןןןק
אויםלאנד.איןנארדז$לאין

־זעהאגעװעיעןדאםאיז.יהםיןפןומיליעדערםןןר
יף1אשמיבאיןגעװעןנישטם׳איזנןןרנישט.בשורהשלעכםע

טןוגדעםױןןסמיטאפילונןןר,אויסלאנדאיןםערןןציע$*נ׳
ם׳איז.געהאלםעןגישםאט.דטרןןכטעןשוםקײן.איבערציקימען

אויםלןןנד,קײןרײזעןיף1אנעהמעןיצװאנעןםיןגעײעןנישט
י..הםיןיט1טן'ים1אאויםצײוןורטעןיםגעקימען1אם׳איזאין

פערצװײם׳איןגעװעזעןאיזחר1ם-װןןלדגעװעזעגערדער
לעצטעיד.געדןןנקןןאײנגעםןןלעןאיהםאיזאײנמןןלביזלינג



ב*שמאיןרבער;ד$לבײםגעװעזצןל$־מ$אױערװעןצײמען
ברייס•סןוראװןןסמיםגעזעד״עןאיייגעןא־יגענצמיםהןוטאון

יעדערפרןםען:$יסגצה1ארהאטהײשאליהרר׳ת1רחמנאיןקײט
געמראפען,איזעסװעמצןהאטװאםזדימגליקיעדעןפרן,צרה

געמאכשגישטדערבײהאטרבער>לאדדעראז,בעמערקטט?.דער
הוג־אײןנישט.פרױויליגירטנישטקיינ־גם,אונטערשידשוםקיין

צװעקדעםצורבדערהאטבעמערקט״ערהאם,רובלדערט
צוםבריףןוןונגעשריבעןהאטער.טאשזײןפוןארויםגעגעבצן

אינהאלט:פאלגענדעןמישרבלארזדר
גע־ט§המיךװאם,אומגליקמײןװעגען,רביהײליגער-
װעלאיצט,אינםארמירטין1שפערזענליךאײךאיךהזןבטראפען

אומ־גרפםערעןנאךצווײטעןדעםװצגעןמיטמײלפןא־ייאיך
בפהויפ-ירים1דןנקטדיאון,ראקאא׳יףקראנקביןאיך.גליק
קײןהרען^אװעקצופאיזמירםאררעםונגאײנציגעדיאז,מען

שטייןאװיעלפגדאבערביןאיך.ןיפערןןציעאיף1אאויסלאנד
איך.רײזפדדריף1אנעהמדןצוװאנעןפיןגישטהאבאון

איןאיבדרצײגםמיךהאבאיךײײל,רבי,אייךצושרײב
בעםצרװאלטאיך.טצטיגקײטאײעראיןאוןימקײט1גראײצר

מענ־צוהאנדדייסצושםרפקען1אאײדער,שטארבעןגעװאלט
נאךזיךאיךװענדםאלקפוןסאסמוךאלסאייךציאבער,שען

םרוימײןערנעהרעןצוװײמערמדגליכקײמדימירגים,הילף
װײסדערבײ,געזעלשאפמדצרפארזייןנוצליךאוןקינדדראון
הילףאײעראפנישטזאגטאיהראז,פאלעןפילםוןין1שי1נענאיך

איך.גאטאײגענעםדעםף1בל־טף1סהאבעןװעלכע,קריםטעןיך1א
מיר!העלפם:בקשהממימאייךצונאכאמאלמיךװענד

•$דדעםאדורכגעלייענטאײפערקזאםהאטחײםאליהור׳
פערהןו־נישטרבלאדזערדעםבײאיזןופזאגען.בריףזיגען

געווען.ט$געהנישטאבערצרהאטגעלדקיין,געװעןנען
איזגעטרןןכטלאנגנישט•צרותזעלכצאפילםוןךװא־$גר

קריםטפוןשליחדעםגעהייםפןהאטאוןגאסאיןאװעקרבדער
שפעטער.קימען

געגענזייםיגעןםןורבאנקדעראיןאװעקאיזרבדער
יף1אהלואהאזיךםארגענומעןאון<43װער$פיעמרק)קרצדיט

געוועזענערדצר.קדיםטדעםןגהוצקגעשיקטדאסאון רובל300
זיךאוןיסלאנד1אקײןאװעקגעםןוהרעןתיפףאיזחר1װרלד־ס
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איז.י.,דאוןגעלמגעןאיזאפעראאיעדי.פערירען?גפלאוט
אלםםקלןד-הןלץז$איןאיצמביזזרבײס?ער.רצן$געװ*ןןזונד

משפחה.זײןמפרגםאיזאוןםםעלטער*גע:ג?
ןןלײן,•י.הה׳דערגעהלטאונוהאטגעשיכםעדאזיגעדי

עםאז,דערװאיםסזיךהאבאיך-:צוגצגעבצןער,ט<הדערבײ
חײםאליהור׳,מענשגרויסעןדעםװעגעןת1זכרונידויךדרוקען
דא•דייך1אב1חמײןפארגעםונעןדעריבערהןזבאיך.מײזעל

רבלאדזערדעםדאנקא.איבערצוגעבעןגעשיכטעזיגע
מײןמפרנםר1בכבביןאוןגעװנדמאגהײנטיבעןביז׳ןאיךבין

אבעראייךבעטאיך,איצםגבירקייןנישםביןאיך.סאםיליע
 זלא•3מירפוןאיבערצוגעבעןגעלעגענהײמדאזיגערדערביי
טערגע•-נישטדעםפוןנאמעןאויפ׳ןרה1ת-תלמודדערםארמים

מײועל.רבלאדזערםענעם

דערוז£בגלביילאײבנעגעבעגערנישט
זשאנדאמעריע•תםישער!
זשאנדאר־צארישעדיװעןצײטדצראיןגעװעןאיז דאם1

שטאדט.איןאונזבײממשלהגאנצעדיגצהאטבצן^המען
אדורכפ׳־הרעןזאלזשאנדארמעריעדיאז,געװעןגענוגם׳איז

װעמעןבײדעראז,ערקלעהוען,רעװיזיעאאיזעםװעמעןבײ
יענעםין.אאםאציאליםטאיזרען^געװגעמאכטאיזרעװיזיערי
אומ•אזעלכגפיל.געטעהלטמעהרנישטת1צרקייןין1שז^ה

ידאיןלעבעגסזייערעמיטבעצאהלטהאבעןקרבנותשולריגע
זענצןזשאגדארמעןדיאון.פיביראיןדער(?טורמצםקאטןגרושגע

רוםישעןםזןר׳ןאױגעזןןנטהאבעןזייװןןם.בעגלויבטועװען
רש־קדשים.1קגעװעזעןגעריכט

קןן•א.צופאלמאדנצרםאלגענדערפאםירםהאטאײנמאל
ט.הןגעזעלשאפסװאוילטעטיגערױרישערהיגערןןםוןםירער//

געלד.קהל־שסומעגרעםערעאהײםדעראיןזיךבײגעהאטן
גישטצײטעןאוגרוהיגעדיצוליבדצמאלםמעןט$הגצלדדאם

פון.אויסצוגעבעןגרײטשטצנריגנאר,בענקידאיןגעהאלטצן
האבעןאיןזשאנדארמעןעטליכעדערװאוםטזיךהאבעןדעם

צונוץזייקעןםומעדאזיגעדיאז,ןנפגערעדטזיךצװישען
פאובעװײזעןקענעןזײװעלעןאגב.הולאנקעםיף1אקומען
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דיימען1יםר1אנײםאײםריגקײטזײערמזןבטהעבערערדער
גע׳•דעריבערבען$הזײ,?ציאיירטען6כאפעןאיןקראמאלע זשאג•דידןיס,נאטשילניק״ינדארמםקי^״זשדעםפןןרמםר׳ט דמר״דעםבײאזת1ידיצגעתײדעבעקימעןהאבעןדארמען סערזזימליגגעזםאציאליםטישעפאראפטקומצןקאםירמאהנטען סער־ם׳איז.געװעהרפוןלאגעראיך1אזיךגפפינטדארטאון אונרעװיזיעאנאכטזעלבצרדעראיןנאךגעװארעןארדענס װעלכע,זשיזנדארמעןצװײזעלבעדיפוןאנםיהרונגדערטער .געברצנגמםירהדיבען$ה

דעראץגעקלאפטשמארקמעןהאטבײנאכטזײגער א1 דערװיםערדיג.ע.שהאטקאסירדערמאהנםמזדעםפוןמיהר דצר•שטארקנאטירליךזיךזשאנדארמעןקלאפעןעסאז,זיך כשי,אלץאיזאיהםבײאזזיכער״זײענדיגאבער,שראקען אנ•האבזןזשאנדארמעןדי.טיהרדיגפעמענטת־כףערהאט מ׳האט.שטייגעררוםישעןאמת־[ים׳1ארעװיזיעדייבען1געה אוןפערינעםדייבען1יםגצה1א,װינקע״עיצדצםיםגענישטערט1א אינלעגאלעס,עפיםלןפערהנישטאיזדארטצי,קישענםדי יפר1מששיקעריםגעהאקט1אראוןפאדלאגעםדייפגעריסען1א אואאנגצמץכמרפעציעלדןזםמאלהאבעןזײ.װעבדדיאין זיינעהאבעןקצנעןנישטזאל.ע.שפדי,טומעלאיןגערודער נפה-,זשאנדארמעדיװי,זעהעןנישטל$זאוןאומעטיםיגען1א ליגעןגעהאטהאטערװאם.געלדקהליש, רובעל600דיצומען .ד$אשופלאין
זשאנ•דיםוןאײנערװי,בעמערקטןבערהאט.ע.ש עםאץשוםלאדםוןגעלדדןןםארויםגענומעןהאטדארמען םאש.איןזיךצוארײנגעלעגט
גצ•אלץהאטער.גערעדטגארנישםדערװײלהןןט.עה׳ יז1בלאיזרעוױזיע״דערמיםגעשיכטעבאנצעדיזא,טראכמ פערלויפעדזיךקענעןזאכעןאזעלכעאז,מיפפעישטענדגישא דאסאיהםמעןװעטרעװיזיעדיפערענדיגעןנאכ׳ןאזאון צורינעןבאלדאיזםענוסנ$הידןבער;.צוריקגעבעןגעלי־ געװןןרען.

אײנערגעואגטהאט,בעטאיןגעפונעןאיךב$הדאם ׳:פעדבד-גוכאטישיפ׳ן1איםגעלעגמ1אראץ,רדװיזארפןדיפון פעקעל.רען
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געעםענטםןרזיכטיגתץטזשאנדןןרמעןדיםזןאײנער
ראקיא■•ארויםגעשיטזיךהזןבעןדארטםוןאוןפעקעלדאם

המיגים•מפלמןןציס
שיקהאטער,אומגעםאלעןנישםשיעראױ.ע.שה׳
אץבלבילשרעקליךאמאכעןדאאיהםמ׳װילאז,נען8םערשצ>

בזןלדאבעראיזער.אימגליקים1גראאיןארײנפיהרעןאיהם
יסגעשריגען:1אאוןזיךצוגעקומען
גע•נישטמירבײפעקעלדאסהאטאיהר,ס׳אליגען-

1אזנםערגעװארפעןדאסמירהןןמאיהר,פוגען
םיןאנפיהרערדעראװםגעשריגעןהןןטמאלטשןןטז-

יםט.1םדערמיט.ע.שה׳דרןןהענדיג,רעוויזיעדער
ציגעקימעןאױבןןלד.ןולץגישטגעװעןאיזדןוםאבער

װעל•,רעוחולװעראאװעקגעלעגטאויןרעװיזןןראנאךטישצום
פאילאגע.דערהינטערגעפינעןמרשט1כלהן־טערכען

גאנצעדיזענעןװעלכע,.עה׳םוןמעגשעןשטובדי
קענענ•נישט,דערשראקענעגעשטאנעןרעװױיצדערפיןצײט
איןןןריענטירטין1שיך1אזיךהןזבען,יסרעדען1אװארטאדיג

דןןםיםגעועהן1פארא.עה׳מיטצוזאמעןהאבעןזײ.לןוגעדצר
פןנר.שטעהטזײװאם,אומגליקיסע1גר

געשרי•ל1קזײןמיטנישט.עהאט,אמתנישטס־איז-

אםילונןזהענטדערםוןרעװןןלװערקי־ןקײנמןולהןזבאיך.גען
כענ■?מ,פערברעכעןשרעקליךאבעגעהטאיהר,אנגעקוקטנישט

דערלאזען•נישטדערצוװעלאיך,בלבולאזאמיריף1אדיג
דערגעענטפערטהןוט,<פחדןאיודא>טרוםיעװרעי-

נישטזיךערווילאיצטאוןבייזאלדןןםאןטוט,זשצנדארם
זײןםערקרומטזשאנדןןרםדערהאטדערבײ.דערצוזײןדה1מ

געשמײכעלט.שעלמישאוןפרצוף
דיםערענדיגטשגעלזשןגנדארמעןדיין1שהאבעןאיצט

זיימיטגעהןאוןןנטוןזיך.עה׳דעםגעהייםען,רעװיזיע
װיםײװאלטעם,װןןסגעװעןניטטאיזאקעגענצושטעלעןזיך
צוװיעצהאנדערקײןגעװעןנישס.געהאלםעןגארנישטפײ

םןןלגען•
גערעדט.עה׳הןזט,בקשהאײןנוראײךצוהןןבאיך-

רע•דערבעתדןןםט$האיהר.אויגעןריאיןטרעהרעןמיט
אױדןןם. רובעל600שוםלןןדדערןןםםוןןןרויםגצנומעןװױיע
װאואינםטיטוציעדערםוןגעלדאיזדןןם.געלדמײןנישט
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כדי,געידדאםציריקמירגיט,אייךבעטאיך.קאסירביןאיך
פאלערגםטעןאין.אינםנױטוציעדערצוריקשיקעןעסזאלאיך
איןזייןזאלאיךכדי.געלרדעםיף1אקװישונגאמירגים

׳̂י.ארדנונג
צובייזערטאמתאיף1אזיךאט.ה.״זשיד״געמײנערדו-

**יף1אזיךװאגםטוי1אזװי.ױעװיזיעדע־פיןאנפית־ערדער
האבאיך.מאכעןצובלבולאידארמעריעזשרוםישערדער
װאם, רובעל50דאהאבאיך? רובעל600■יסנענומע1ארדיר

ארעם־נישטדיךזאלאיךאז/״לאפובקע׳גענדבעןמירהאםטדו
יםלערנען1אשויןדיךװעלעןמירקוםאןנארזידטו.טירען

שכל.
געױיינען,אוןרײדשוםקייןגעהאלםעןנישטהאטעם

םוןפאמיליעדי.עה׳מיטנענומעןהאבעןזשאנדארמעןדי
עטליכעיפגעװעקט1אנצכטמיםעןאיןגאךהאבעןארעסטירטען

גע•ס׳איז.טוןצוװאם,גע׳עצה׳טזיךזיימיטאוןכלל־טוער
בײםמצהאפרענעןאוןפריהדעראיןביזווארטעןצובליבען

מײזעל.חײםאליהור׳רבדזער$ל
גאנ■דיםערצעהלטרבדעםמעןהאטאינדערפריהבצלד

אליהור׳.דערצעהלצןצוגעװעןנישטאיזםיל,געשיכטעעצ
אוים■דאם,אופראקטיקדיגעקענטיםגעצייכענם1אהאטחײם

נישטזיכערזייאיזזכותיםקײן.זשאנדארמעןדיפוןזיךםיהרען
םער-געקענטנישטיך1אמעןהאטעניןדעם,זוכעןצוגעװען

פריש.גאךזײןװעטאלץװעןערלעדיגעןצואיהםכדי,שלעפען
דער.נאטשאלניק״״זשאנדארמםקעצוםאוועקאיזרבדער

דיװעגעןראפארטשוםקײןגעהאמנישטנאךהאםלעצםער
נאסשאל׳דער.נאכטלעצטערדערםוןארעםטעןאוןרעװיזיעם

יף1אהענדדיםערלכגט,מעשהגאצעדייםגעהערט1אהאטניק
):געזאגטאוןגעװאוינהײטזײןגעװעןם׳איזװי,בדוםםעןיד

אונ■אז,אמתם׳איז,םוןאיךקעןװאם,ראביןליבער^
זע•זײאז,שװיינערײעןמאלמאנכעםמאכעוזשאנדארמעןזערע

אנדערש,גלו־בעןזײדאךמוזעןמיראבער,חטאהן$נישטנען
םערכײדיגעיזיך,שולדיגערנישטאדערשולדיגעריעדערװעט
יך1א.דו.א.אזװנטערגעװארםעןאיהםמ׳האטאז,דעםמים

איםהאבעיזשאנדאדמעןדיאז,ת1עדקײןנישטהאט.ע.שה׳
איהם.האבעןזײאזאוןאינמערגעװארםעןפראקלאמאציעםדי
600שוםלאדסוןצוגענומען,דערצעהלטראבין׳ה,אימי־װי



דצרצי.עצהקײןגישנזזצהאיןץ.אז.שלצכזעהרקע*טױא,וױצל
איגע־מירזענען,גצעמזז׳ערטרבדע־הגם,הײםטװאם

רמען,4נד<§ש!פויערישעעטליבעבגןחשדדדםאויףנןןרװױען

דאאיז?זיךפערגלוסטרץ§הזײערנארם*װוםוןקצנצןװאם

דעםשטערעןקענעןזאלװעלכע,כט.מהעכצרעשוםקייןנישט

שלעכטזעהרמאקעאױ,זשאנדארמעןדאןיגצדיםוןװילקיר

קײןאײךבײדאגעפונעןנישטװעלאיךיב1א.רוםלאנדאין

װײטער,נןגךװענדען•צוזיךגעצװאונגעןזײןאיךװעל,רעכט

אויעטון.עפיםרט^דאיךוועלאםשר
יושר?איזװאו,געזאגמ■װײטע־רבדערהאט,בממתװײל

צונויפגעזא■זענעןװמם, רובל600,דערלויבעןמעןקעןצי

פער•זאל,אינסטיטוציעװאוילטעטיגעאדורךרען^געװמעלט

װייל,זשאנדארמעןעטליכעדורךװערעןםערטרונקעןאוןהוליעט

דעםהײליגעןזאלמיטעלס$דכדידערבײאון,זוי§געפעלטזיי

?אומגליקשרעקליכען*<איןןארײנפאלעןמענש$נאךזאל,צ־ל

פערהאןנישטאיזדעםצוןןז,לט§.דנמטשאלניקה׳איהראון

עצה.ים-שקיין
רב׳םפוןרען^געװצומומעלטוביםעל?איזטשאלניק^נדער

אויםער,געפונעןנישטדאךערהאטעצהקײן,רײדגעדעכטע

גישטאבערהאטדןגם,שוןנדארמגן.דישמייפעןאיןנעהמען

מעטאדרוםישצאײגצנטליכעדערװײל,װערעןגעטוןגעטארט

דער.פראװןזקאציע-געװעןאיזיי״רען^לוצי^רעײפאקעןצו

געזאגט:אוןגעטוןשמייכעלאשעלמישט$הנןגעשאלנ׳יק
אזענםאיהראז,ך*דנט^.מ׳,רצביןה׳,אדרבא,גי-

דעםאו׳יפצוקלעהרעןאזויװיאניעצהעפיםאיהיגצפינטקלוגעיר

אונ-דעראיןזייןאיבערצײגטאיהרמוזטדערבײאבער,ענין

ע..שה׳דעםפוןשולדיגקייט
איךאז,מירערלויבט,רבדערגעענטסצרטהןגט,ניט-

דעםבייטענה׳ןזאלעראזויײ.ע.שה׳דעםזאנעןזאל

םערהער.ערשטען
נאטשןןלגיק,דערגעיאגטהאט,ראבייה׳,נישטאיהר-

אאײדסאהערשיקטאבער,אויסאלענדצופילזייןװעטדןזס

ןמאו־גאךזיךזאלעראז,ערלויבעןאיהםװעלאיךאוןמענש

גע■װעלכער.ע.שזרעסכירטען}ןמיטצ״דורכרעדעןפערהער

הויז•דצםאיןטן״קעאיצטזיךפינט
גע■זיךהאטשעההז״לבעראאיןאוןזןײעקאיזרבדער
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גע■ורײנגעםיהרט*גלייךאיזװעלכער,רבםיןמענשממדלדען
ע..שארעםטירםעןציםװזןרען

אז,איבערגעגעבען.עה׳דעםהאטרבםיןשליחדער
בערז־זיךזאלערדןזם,געהייםעןהאטמײןעלחײםאליהז׳ד

הייםען,איהםװעשרבדערװאם,אלץפאלגעןזאלארןהיגען
הײסען.װעטרבדערװי,אזייטענה׳ןעדזאלםעיהעראייפ׳ן

בײװארמ.עה׳דעםאיבערגעגעבעןשליחדערהאטדערבײ
םערהער.ערשטעןדעםבײזאגעןציהאטערװאס,װארט

אנ׳אומ■ציהעןמיראייףאלײןדאךװעלאיךאבער-
נישטאזייך$דקעןאיך,ארעסטאבטדערגעיאמערטהאט,גליק

זאגען•
מון,איהרזאלטאזװאיןגעהײםעןהאטרבדער-

שליחדערגעזאגטהאט,םיטערװאסרבדערװייסטהםתםמן
אװעק.איזאון

ארעםטאנטדעםמ׳האטאיןגעדייערטלאנגנישטהאם-ם׳
זשאנ•דיזשיױירענדעןציםפערהערערשטעןאויפ׳ןארײנגעפיהרט

דאםגעלענעןאיזאפיצירבײםטישיפץ1א.*אסיגידזורמםקצן
רעװאלװערדער,פראקללןמאציעםפעקעלגעפינענעבלומרשט

באנקנאטעז.פאםירענעפעקעלעאאין
פערצי•,אםיצירדערירויםגעברומם*יט-ה,פײןזעהר,גי

גערויכערטט$הערװאם.סאסידאםדעםפיןרויךדעםהענדיג
סייןזעהר,שטענדיגװיװארען.<?גרויטערנאךאיזנאזזייןאון

נישטזיךגאר.שוחדנאךדערצון*אפראקלגומאציעם,געװצהר
בירגער.אנשטענדיגעןאויף׳אזאגעריכט

ארימקי•.ע.שה׳געשריעןהאטליגעןאזלץ?ם׳איז-
איםבײבײנאכטהאבעןװאפ,זשאנדארמעןדייף1אזיךקענדיג

געםונעןגארנישטמעןהאםמירבײ,רעװיזיעאאדורכגעסיהרט
צוגענומען.מירבײזײהאבעןגעלדדןןם

אסיצירדערגעזאגטת1בנעימהאט,שרייעןנישט,ניר-
װצלעןמיר,געלאםעןאלץ,םערהערדעםאיבעררײסאיךװײל

צוםאיבערשיקעןאײךאוןפראטאקןזלדעםציזאמענשטעלען
בײזאלדאםםון.י1אזזעגעןאלעאײערע,אויםםארשינגם־ריכטער

אויףאלץארויפציװארםעןזייםרובצןןןרייןםאלעןײזיב1אאין
זײ.מיטארבײטאוןמיהםילי1זאהאבעןװעלכע,אינזערע

ציאנהויבעןמוזעראז.געזעהןהאטארעםטירטערדער
איןשטילגאבץהןגפאוןרבפוןזןנװײזונגעןדייט1למענחץ

:נעזאגטרותיג



םרןןגע.יעדעיף1אענטפערעןװעלאיךאו־ןררעגט-
האלב״שלעםע•דערגעברומטהאט.ליבאיךהאעי1אז-

אײךביינעפינען.אײדעקשענעןנישטזיךגאר,אםיצירריגער
קלאמאציעס.^םרדי

יא.-
יךז1אלײער$רעװדעםאון-
יא.-
װעסען?אוןוויםיל?געגעבעןלאפובקעאזן-
הײסםדןןס, רוגל5סצואײנציגעןיעדעןגעגעבען-

מירעם־הןןםװעלכעפןןר,זשאנדארםדעםחוץא, רובל400
ערשםעןים׳ן1אןןנגעװיזען.ערדהןט,געסטײעטנישטץ1ש

זשאנדארם.בעסטען
מיסהםכםאין,מעכןןנישיסגערעדט1אראלץדאםראט.ע
װעםדערםוןװאס,וױםענדיגנישטןןלײן,רבםוןבעפעהל

יםקומען.1אר
װענ•אזןןיף1אגעריכטנישטזיךהאבעןזשןןנדארמעןדי

צוזאםעןזײענדיגנישטאוןצומומעלטאינגאנצעןגעװארען,דונג
ציןןנהױצעןלען^זײזװאם,געװאוםטנישטזײהאבעןגערעדט

ענטםערען.
ץ*איןםיהרדיגעעםענטזיךהןגטמןזמענטדעםאין

נןן•״זשאנדארםםקידעראריינגעקומןאיזםערהער׳ם־עימער
ועצמו.דו1בכבטשאלניק׳יי
װעלענ•איןמינעשטרעננעאגעמאכטהאמאםיצירדער

געםאקטהאםערהעכטאפארװאם,שעףזײןבעװײזעןדיג
פערהער.דעםטאיבערגעיחזרהאט

גע•אײךבײמ׳הןגטןןז,מודהזיךזענטאיהר,אלזא-

ד$לינעןײןם,רעװאלװערדעםאוןפרןזקלןןמןןציעסדיפוגען
טיש?אוים׳ן

ענטםער.קורצעראלגט^געפהאט,יןז-
?געגעבעןיך1אלאבובקעאון,נו-
 רובעל.50צואײנעםחוץא,זשןןנדארםיעדען,*ין-

םיןבעםעהלדעםגעהאטזינעןאיןהאטארעםטאנטדער
דעם•ן$געהאלטעןזיךאוןרב

םעקעלעדןןסגענומעןהאטאפיציר-אויספןןרשוננםדער
צעה•ציןןנגעהויבעןאוןטישאויפ׳ןגעלעגעןאיזװןןס,נעלד
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נאראיזדארםזא,געװארעןאבערעראיזערשטוינטװי.לען
 רובעל.50געװעזען

דערגעפרעגטהאט-?געלדאיבריגעדאםאיזװאו-
אםיציר.
אנגע-זיךהןןט(לײגטײדדער>״!לזשאט״יעװרעי-

מירגענעבעןר$נהןןטער,זשאנדארמעןדיםרןאײנערררפען
נישט.קײנעםװײטער רובעל50ןןלײן

גפזאגטהאט,זאגטאיהרװאסגוטאייךבעדענקט
?י,לײןאיבערנעהמענדיג.ע.שצר'יק^נאטשאלרמםקי^זשאנדדער

אצרבעשולדיגטעןאפוןאיבצרגעהטאיהר•רשונג*יםן1אדי
ה־ןבעזזײאז,זשאנדארמצןדיבעשולריגטאיהר.בעשולדיגער

העכערערדעראיבערגצנעבעןנישטעםאוןכאבארגענומען
מאכט.

דר.עסקגאנצעןן#ים1אגעהאטחרטהין1שהאט.ע.ש
רבפרןבעפעהלעןדיאיןגעהאלטעןװײטערבער$װךהןןט

געזאגט:און
צי, נאטשאלניק#ה,איבצרצייגצןזיךװילםאיהריב1א-

אאדורכצרםיהרעןפרובטמא,אמתאיזזאגאיךװאסס$ד
זיכערװצטאיהראוןזשאנדארמצןדיבײרעװיזיעםערזענליכע

װעל•װעגעד,געלדדאםזײםוןאײנציגעןיעדעןבײגעםונען
רעד.איךכען

זשאנדארמעןידאז,געהײםעןהאטנאטשאלניקדער
דיאיןזיךבײהאבצןזײם$װ,אלץיםלצגען1ארזאלעןאלײן

צורודצרניש,אגעװארעןאיזזשאנדארמצןדיצװישען.קעשענעס
הא-זיי,אריינגעםאלעןזצנעןזײאז,געזעהןין1שהאבעןײז

יסצר■1אריבען1נגעה$ארןעצהקײןגעהאטנישטאבערבען
פיןקיינעראז,זיךס׳פצרשטצהט.טאשעןדיםרןאלץשלעסען

םומעןגרעםערעקײןאװםצוגעבעןבעװיזעןנישטנאךהןןטײז
בײנאכמ.צרטײלםזיךהאבעןזײװעלכעמיט רובעל5ססדיסון

געלדקופקעלעךיםגעלעגט1ארזײהאבעןנדערען*גןןכץאײנער
געשװיגען.און

דערגעםרעגטהאט,געלדדאםהןןםטוװןןנעןסון-
זשאנדארם.ערשסעןדעםסשןןלניק&נ

חאט,הײםדערםוןנעכטעןבעקומעןעםהןןבאיך-
זשאנדארם.דערנעענטסערט

?סןןססדערמיס,בעקוםעןעםסטו$הי1ןןזװי-
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1
4

סאםט.דערמיט,$י־
איןנו״.םט$8דעריף1אנאכםרעגעןמירװעלען,נו-

געלד?דאסהאםטיװןןנעןםוןדו״
עלטעדען״מײנעםוןגעלעגענהײםאמיטפעקומען-

זשאנדןןרם.צװײטערדערןןרויםגעשטאמעלטהאט
?םאטערדײןזיךבעשעםטעטװאםמיט-
ענטםער.דערגעװעןאיז,אראבעק8א-
י1אזנישטרוםלאגדאיןסאראבקעםדידאךשטעהען-

 רובעל!50צוזוהןזײערעשיקעןקענעןזייאז,שלעכט
אנ׳אנדע•גןןזאגטאנדערעןנאכ׳ןאײנערט$הי1זאאון

געלד.דאםגענומעןהןזטערװאנעןםון,אויםריידנארישעןרען
זשאנדאר•ידאז.געװארעןקלאהרשויןאיזנאטשאלניקםאר׳ן

געםיהרטדעריבערהאטער.איהםר^פעפיםבעהאלטעןמען
דער.אפתדעםדערגעהןצופדי•אויםםארשונגדיװײטער

געזןונט:וױיטערהאטנןןטשןןלניק
פיןאיך,נישסמירגעפעהלעןמירוציםןזלעאײערע-

כןןבארגענומעןןןלעהאטאיהראז,יודדעםנלויבעןצוגרײט
זיך.םארבעהאלטעןס$דאון

פוןאײנערארויםגעכאפטזיךהאטאמתנישטם׳איז-
כא•קייןאונזהאטער,ליגעןזאגטיודדער.זשאנדארמעןדי

םוןארויםגענומעןמירהאבעןגעלדדאם.געגעבעןנישטפאר
םונאנדערגעטײלט.זיךצװישעןאוןשופלאד

האטאון,געדארםטמעהרנישטהאםנאמשאלניקדער
גט:געזװײטער

םראקלאמאציעסיד,זאגעןאיךװעלאיבריגעם$ד-
זענעןזײדאם,זעהאיךװײל,אונטערגעװארםןאלײןאיהרהאט

קאנצע•אונזערצוגעהערװעלכעם,פאפיראאיןאײנגעװיקעלט
איהר•אײךצויך1אאודאיגעהעררעװןולװערדעראוןלאריע

מוזעןװעטאיהרװעלכעןםאר,שטיקעלמיאוםאאפנעמוןהאמ
רטליך.$נטװ$םערזײן

גןר•אוןקעםדיארןןפגעלןזזעןהזןבעןזשןןנדארמעןדי
זײןצוריקפעקומעןתיפףט$היודדער.געענטםערטנישט
איזענקגאגצעןדעםםון.געװארעןןזפגעלאזעןאיזאוןגעלד

לניק&טש^נרמםקי^זשאנדדערװײל,געװןזרעןגןןרנישטאבער
דער.ןןרײןפניםאיןןזנשפײעןגעװןזלטןןלײןנישטזיךהןןט

אײןנישטןןז,מעהרנןזך,יס1גרצוגעװעןװןזלטסקןןנדןןל
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נאכא■געירובטמעשהאזאנאךװאלטארעםטאנטפאליטישער
געװעזעןנישטדאךאיזדאם.פראצעסזײןדערװעקעןצימאל
דער.זשאנדארמעריערוםישערדערבייםאלאיינציגערדער
געװא׳פערגעםעןביםלעכװײזאיןגעװארעןםערטושטאיזענין
נאטשאלגיקדערזיךהאטשפעטערצייטגעװיםעראאין.רען

געזאגט:איהםהאטאיןמייזעלחייםאליהור־מיטגעמראםען
דערבעת.איינםאלאייערםזןענטציקטגעװעןביןאיך

איהרהאטםארװאם,אפערמירזאגם.געשיכטעדעמאלםדיגער
קייןגענומעןנישטהאטזשאנדארםאײןאזזאגען״געהײםען

?כאבאר
האטאילוזיע״דיאיפערלאזעןגעװאלטאייךהאבאיך-

כאטשאיזזשאנדארמעןדיצװישעןאז,געענטםערטרבדער
נישטיך1אדאםהאטלײדער.געװיםענהאםטעראייןפערהאן

געװי־קײןזשאנדארמעןרוםישעידצװישעןנישטא,געהאלםען
..מענשעןםענהאםטע
רב׳םפונ׳םבעלעדיגטגעםיהלטזיךהאטנאטשאלניקדער

אװעק.איזאוןיל1מדאםאפגעװישטאבערזיךהאטער.ענטםער

צװי■אונצוםרידענהייטדי אייז1905 און1904יאהרעןדיאין
זעהרגעװעןבעפעלקערונגרוםישערדערםוןמאםעןיםע1גרידשען

אמאלװאם,ארומגענומעןהאטכװאליערעװאלוציאנערעיד.שטארק
אוױגעװעןאיזרוםלאנדיסע1גרגאוצעדאם.שיכטעןברײטערע

יםגעריסען1אמינוטיעדעגעדראהטהאטװעלכע,פולװער־קעםעל
מים•זײערעמיטהויםעןצארישעדיפערניכטעןאוןװערעןצו

אז,שטארקי1אזגעװאקםעןין1שאיזםעדפיטערונגדי.העלפער
ין1שזיךהאבעןםאמראפעןשסרענוםטעאוןגרעסטעידאפילו
געבען.עצהקייןבעװעגוננװאקםענדערדערמיטגעקענטנישט

געװארעןמיניםסארעןידצװישעןאיזיף1.דקייזערליכעןאין
ממשלה.דיפארהאפעןצורא1מאנגעחויבעןמ׳האט.טומעלדיג

דעםאפצוװענדעןי1אזװי,מיטלעןזוכעןוצאנגעהויפעןמ׳האט
רעװא■דיםוןפאלקדאםאפצורייםעזי1אזװי,םאלקםון*ארן

בײגדעל,אצופונטעװעטעדיצומארםעןדורךפארטײעןלוציאנערע
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ני•$מדעםווענעןנעדןןנקדפרגען&ענטשםאיזדעמאלםאון
אקמאבער.דז־םעןפזץםעםם

זנוגע־גומגעודעןאיזאקטןןבער־םמן17םיןפלאןדער
םרײהײטען,בירגערליכעפוןשײןאגעװיזעןמ׳האם.טראכט

זןרײג־אויםגערעכעענטגעװעןעםאיזאמת׳עןדעראיןאבער
ם׳איז•רײהמןרעוזןןלוציאנערעדיאיןצורודערונגאצוברענגען

מיטאוןגעבעןצונד$האײןפיטאויסגערעכענטגעװעזען
הערשעןמעהרלןזזעןנאךאוןצוריקצונעהמעןצװייטערדער
ר.$צדמם

םער־דערמיטגעדןןרםטהאטמאניםעםטםוןאקטדער
םןנלקםאר׳ןװערעןאדורכגצלײענטרעגירונגדערםוןןזרדענונג

שוהלען.אוןקירכעם,ערטערעםעגטליכעאלעיף1א
־רעװןזלוציאנערעידזענעןמאניםעםטדאזיגעןדעםםון
האטמאניםצסטדער.בעגײםטערטגעװעןנישטלגמריפזןרטײען

אוןמאסעןנישט־בעװאוםטזיניגצדיםוןיגען1אדיםערבלענדעט
דערי־.געװארעןשיטערערזענעןפארטייעןדיםוןרײהעןיד

גרינגצו־געפרובטמיטלעןאלצמיטפארטייעןדיהאבצןבער
גע־אגיטןןציע שטארקע3אנםיהרעןאון,מאניםעסטדעםשעצען

מאניםעםט.דאזינעןםוןםאפולאריטעטדערגען
מןןני־דעםםערעםענטליכעןצוצןזרפוןבעפעהלדער

לאדז,קײןןונגצקומעןיך1אאיזאקטאבער־טען17םוןםעםט
םערעםצנטליכעןצות1הכנדיגעמאכטהאטרבלאדזערדער
צו.שוהלאלטשםעדטישערגרויםערדעראיןמאניםעםטדעם
מענשטרײעןזייןזיךצוגערוםעןרבדערהאטצװעקדמם

עםע־,שוהלדיצוגרײטעןגעהייםעןאיהםאוןליפםקיליבושר׳
גע־איהםאון,שטענדיגװיםריהעראשעהמיםשבתזינען

אוןשוהלאיןאראפקומעןרבדערװעטלײענעןצוםז$,גט$ז
ענט־ןןהאלטעןערװעטמאגיפעםטדעםןזדורכלײענעןנאכץ

דרשהשפרעכענדע

אוןגעהײםעןהןזטרבדערװיי1אז,געטוןהאטליפםקי
אוןשוהללטשטעדטישע^דיעפענעןפןזרטאגשבתאװעקאיז

דע־דעראבעראיהםהאטדא.םײערונגדיצואלץצוגרײטעי
ןזז,ערקלעהרט,גליקליךה׳,שוהלםוןםערײןזלטערמאלםדיגער

זאלעראז,אנגעזאגטאיהםהאבעןשוהלדערפוןגבאיםדי
קייןמאכעןנישטאוןפדיהערשוהלדיעפענעןנישטהיינט

געהאטדאס.מאניפעסטדעםאדורכלייענעןצוםת1הכלשום
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האטרבדערװאם,דעבשוליפ*רבגענעןזןנקמהזײןזאלט
גבאיםדימיטאלעםװעגעןםערשטענדיגטםריהערנישטזיך
האטאוןעצהקײןגעהאטנישמהאטליםטקיה׳.שיהלדערםון

שוהל.דיעסענעןמ׳וועטביזגעװארט
שריםטױדישערדערגעקימעןשוהלאיןאיזדערווײל

*.לאדזאיןינט1געװאדעמאלםהאטװעלכער,זאקסשטעלער
פערזא-םאר׳ןמאניפעםטדעםאדורכלייענעןגעזאלטהאטזאקם

לם.1עמעלטען
װעל•,רבדעראנגעקומעןאיזארוםמיגיטעטליכעאין

מאייאוןלײענעןבייםין1שמ־האלטאז,געסראכטהאטכער
דרשה.זײןהזןלטעןגעװאלט

דאוונעז,יב1אנהבײםנעטראםעןאפעדהאטרבדער
גע•נישטהאטערפארװאם,ליםםקי׳ןגעםרעגטדעריבעראון

רבדערװיי1אז,דאװנעןצוםיבען1אנד.פריהערהײנטהײנ׳ען
געהײםען.האט

םיןםערארדנונגדערװעגען,דערצעהלטהאטליפםקיה׳
האטער,דערםוןגעמאכטגארנישטזיךהאטרבדער,גבאיםדי
ים׳ן1אגעװארטהאטאיןשוהלאיןעליהקײןגענומעןנישטין1ש

דרשה.זייןהאלטעןצוכדי,לייענעןםוןעגדיגען
איבערגעלייצנטבעלעמעריפ׳ן1איף1אראיזזאקםד״ר־

צוצוגעהןאנגעהויבעןרבדערהאמדערנאךאוןמאניטעםטדעם
בעלעמער.צים

געדארפטהאםװעלכע,פאליצייפילגעװעזעןאיזשוהלאין
םייערליכ•דיינען1פײוואגעוואלטבכללאוןארדגונגדיהיטען

קײטען.
יםע1גראארײנגעריםעןשוהלאיןזיךהאבעןפלוצלונג

ארבייטער.קײסטליכעדעקישע-.םצאהל
ידהאבען!ניקאלאי׳עןמיטנידער!צארמיט׳ןנידער-

דיפוןאיינעראיזבאלדאון,שרייעןצויבען1אנגעהארבײטער
געײאלטאוןבעלעמעריס׳ן1איף1ארגרופעדערםוןאנםיהרער

4•בעםערםיהרערישערדערװעגעןלם1עםאר׳ןרעדעאהאלטען
דורכגע׳דעםלם1עדעםגערוםעןאוןמאניםעםטפוןדייטונג

יםצוםייפען.1אאוןיםצולאכען1אמאניפעסטלײענטען
דער,םאניקשרעקליכעראנעװארעןאיזלם1עצװישען

מיטהאםפעלעמערגעבעןגעשטאנעןין1שאיזװעלכער,רב
האטדאםאבערהיגען-בעריצולם1עדעםגעפרובטת1ח1כאלע
אײנגעגעבען.נישטזיך

* 148



וידײאםשיחלאיןגעםינעזױךט$חװןןםפאליצײז־י
י•1מקורצעזײעראנגעשטעלטהאצעןזײ,געײעוזרצוםגעכזיפט

גריפעדיגעםינעןזיךם׳האטװאוזײטדעראיןביקםען-זער

איןאריענטירטשנעלאבערױךהאבצןארבײטערדי,מרבײטער
גערעכענםזיךהאבעןזײשיהלג״גצערדעראיבערצישיטזיך

שיםע^םוןאפשטעלעןױךאסשרװעטפאליציידיװאם,דערמיט
מענשען.אײשילדיגעקייןבעשעדיגעוװצלעגדיננישט

ז*,אבערזעהעגדיג,לם1עמערואמעלטמרגרויםערדצר

אנגעהײבעןהאט,געװעהרבענוצעןצוערנםטמיינטליציי$*
אג׳אינ״ענטשטאנעןם׳איז.פענםטעראוןטירעןדישטורמעןצו

ים•1אראיןיבמ1שאייםגעהאקטמ׳האם.יאניקבעשרייבליכער

דערצוזיךשטוםענדיגמענשען,פענםטערדיםוןגעשםרונגען
ים•1ארבײם,געטרעטעןזיייף1אמ׳האטאוןגעםאלעןזענען,טיר

געמוזטזייצומ׳האטאוןגע׳חלשטמענערפילהאבעןגאנג

הילף.מעדיציגישעיםרוסען1אר
אהזוטדאם.שאםערשטערדערגעפאלעןאיזפלוצלוננ

שפע•האמצרװיאדער,לוםטעןדעראיןגעשאםעןפזוליציאנט
יםגע•1אזיךפוןי,לײן!רעײאלװערזײןהאטערקלעהרטטער

איינ■געקענטנישטבכללין1שלם1עדעםמעןהאטדא,שאסען

יײי•דעראיןאפגעשפילטלט$דעמזיךהאםװאםדאם,המלטען
גלשרײען,געװאלדעןדיאיבערצוגעבעןשװעראיזשוהל-בער
גע־נישטמ׳הןיטןןז,שטארקי1אזגעװעןזענעןגעװיינעןאון

צװײטען.צוםגערעדטהאטמענשאײןװעןװארטאײןקייןהערמ
נזןךגערוםעןאוןספאזמירטיען1םרהאבעןזײטעןאלעפון

גרעסערעקייןגעפעהלטנישטיך1אבען*השוהלדעראין.הילף
מימגענומעןהאבעןעלטערעןדיװעלכע,קינדערקלענערעאון
דאזי•דיפוןגעשרײעןהארצרײסענדעדייף1אפײערונגדערצו
ױךװעלענדיג,אומגעקוקטנישטקיינערזיךהאטקינדערגע

בערו•װעגען.שוהלדערםוןארײסבעקומעןגיכערװאסנאר
ק1שהןןטצושסאנדאיצטיגעןאיןלם1עגרײםעןדעםהיגען

רייד.קײןזײןגעקענטנישט
םארגעציטערטאוןבלז־םעדאגעשמאנעןאיזרבדער
קינד,װיינענדיגאגעהאלטעןערהאטהאנדאיןאון,אײפרעגונג

געדראנג,יםען1גרדעםאיןסאטזירדעפםערלײרעזהאטװעלכעם
יפגע•1אגעהאלטעןצײטגאנצעדיערהי־טהאנדצװײטעדי

לם.1עדעםבערוהיגעןאלץװילענדיג,יך1.דדעראיןיבען1ה
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מא־זײןמיט-אויגענבליקדעםאיןוזןזטחײםאליהור׳
אנגעפילטאויגעןתרייט־זעעפענטעדימיטפיגיריעסטעטישע

האבצןעםװעלכעןאין,יל1מאפענעםדעםמיט,טרעהרעןמיט
נביא,אװיאויםגעזעהעןװערטער-בערוהיגונגםארויםגעריםעןזיך

ױ■עדהדיבעשירמעןצוהימעלםוןראפגענידערט*!איזװאס
אומנליק.גרויםעןאםוןדען

איינ■איינגעגצבעןדאךרבדעםזיךהאטמיהגרויםמיט
צוםקומעןאוןעולםאויםגערעגטעןדעםבערוהיגעןצוציגװייז
װארט.

בייגעװצזעןזענעןם$װערשטעדיאז,זיךם׳םערשטעהט
זיךהאבעןװעלכצ,דיגעװעןזענעןענטלויםצןצום.טיהרדער

פאליצײדי.פאניקארויסגערוםענערדעראיןשולדיגגעםיהלט
ארעםטירען.צווועמעןגעהאטנישטאסילוין1שהאט

דער-בעסוילצןדאךהאטנאדזיראטעל״״אקאלאטאטשנידער
שוהל.דיפערלאזצןאוןםוגאנדערצוגעהןזיךלם1ע

פאליצײדעראוןפוגאנדערגעגאנגעןזיךאיזלם1עדער
אויםפארשונג,דיאדורכפיהרעןביז׳ןבעםוילעןט§הקאמיםאריאט

געװארען.םערזיגעלטתיכףאיזשוהלדי.םערזיגלעןשוהלדי
פוןגבאיםדיצוזאמענגערופעןבאלדהאטחײםאליהור׳

נעזןזגט:זייאוןשטובאיןזיךצושוהל
איזװןום,דעםםארםעראנטװןןרטליכקײטגאנצעדי-

אייך•יף1אםאלטשוהלאיןפארגעקומעןהײנט
געקענטנישטאוןאיבערגעקוקטזיךהאבצןגבאיםדי

רב.םוןװערטערדיםערשטעהן
װײמערהןזט,װאונדערעןגארנישטזיךדארםטאיהר-
געװען,פארגעפיהלטב$ה איך׳עםאיזי1אז,רבדערגערעדט

אומע■װיגוטי1אזװעלעןםאציאליםטעןדיאז,זיכערװיכמעט
מיר.מאניםעםמדעםסערצםענטליכעןצושטערעןפרובעןטום

םער•דיפייערעןסערארדנונגדערלויטגעמוזטאבערהאבען
אויךאבערהאבאיך.מאניפעםםדןןזיגעןדעםסוןעםענטליכונג
װייםעןםאצי״ליםטעןדיאז,רבדערגעזןונטהאט,סערשטאנען

װערעןםערעםענטליכטװעטמאניםעםטדעראז,גוטגאנץ
צייטדערצואוןצייטגעװעהנליכערדעראיןלײעגעןנדכ׳ן

ר׳געשיקטהיינטאיךהאבדעריבעראדיער״קומעןזייוועלען
שעהאמיטדאוונעןאנהויבעןמ־זןלאז,אהערליפםקיליבוש



שויןזײן*ל$זקומעןװעלעןםןןעיאליםםעןדיװעןכדימריהער״
אפטוןמירגעװאלטאבערהאטאיהר.אלעמעןנאךמרעםען

עםענעןו*שוהלדידערלויבטנישטאוןלהכעיםאויףעפים
שםענדיג.װיפריהער

װאםדאסזא,אודאיין1שדאךאיהרפערשטעהטאיצט
פער■ידסאלםאײךיף1אדאס,געזאגטיב1אנהאיןהאבאיך

םאר׳ןאוןגעשעהענישעןהיינטיגעדיפאראנםװארטליכקײט
אמת.איזשוהלדיסער׳חתמ־ענען

געענדינס.נישטעניןדערזיךהאטדעםמיט
האבעןדאםזא,געהאלטעןמעןהאטפאליצײדעראין

אדורכצולײע■דערלאזעןנישטגעװאלטיערום1אזםפעציעלװדען
דא■דעראיןאוןאיהםםאראגיטירעןאוןמאניםעםטדעםנען

יםםארשונג.1אדיגעגאנגעןאיוריכטונגזיגער
ס׳האט,ארבייםפילזעהרגעהאטהאטחייםאליהור׳

צודערלןזזעןצונישטאנשטרענגונגאוןמיהםילגעקןןסטאיהם
גאנצעדישוהלדידאךאיזדעםחוץא,חשדדאזיגעןדעם
האלבאנאךערשש.סערמאכטגעװעןיםםארשונג1אדערפוןצײט
עפענען.צוצוריקשוהלדיגעלונגעןרבדעםאיזיאהר

בעשטא■זענעןשוהלאלטשטעטישערדערםוןגבאיםדי
אבױהם,גוטערמאןסף1י,םענדערזײנװעלשמואלר׳:םוןנען

דאס.גאסװןזלבןורםקאםוןבערגעראברהםאוןקעמפנעריצחק
טאגדערמאהנטעןדעםאיןגבאיםדןןזינעדיפוןזיךיםיהרען1א

בלייבעןגעטארטנישטהאט,מאניפעםטדעםאדורכלייענעןםון
געבעןגעװאלטנישטאבערײזאט.דרבדער.אונבעשטראםט

דערמאהנטעדיהאטנארת1אחריאײגענעיף1אפםקשוםקיין
רה.1תדין*צוגערופעןגבאים

ראש.ראבינאטלאדזערפוןבעשטאנעןאיזדין-ביתדאס
אליהור׳.םרידערבבאלוטעראיצטיגערדערגעוועןאיזבית־דין

האטנאר,געשטעלטנישטרה1ת-דיןדערצוןולײןזיךהןןםחיים
שמואלר׳אײניקעלזײןטענותזײגעיםצודריקען1אגעשיקט
ף•1םאוןצייטלענגערעאגעדויערטהאטרה1ת-דיןדי.ישראל

גבאים.דיםאראונגינםטיגזעהרגעענדיגטזיךזיהןנטף1ם-כל
דיה׳עלכעןיט1ל,פםקאארויםגעטראגעןהאטדין-ביתדאס

חרם.איןװערעןארײנגעלעגטנעדארםטהזובעןגבאים
שסאט.איןשם1רגעװאלריגעןן$געמןןכטהאטפסקדער

דןוזיגערדערהגם,נ$ססוןגעשפרעךס$דגעורעןאחדןןם



אנעי־אלעדאךהאבעןשטרענגערן$זעחרגעװעןאױ■םק
זייערצוליב,םערדינשזיךדאםדיאבעןגבאיםדיאז,קענט

ם׳הןוטװאסדערצוגעברענגטזייהאבען,אמביציעקליינליכע
8איןש1קדם1 מק8איןאומגליקים1ג*אצוקומעןגעקענט

האלבאאיבערגעשלאםעןגעװעיעןשוהלדיאיזדעםחוץ
יאהר.

געשמעקטנישטזיךפערשטעהטט$הפםקדןןזיגערדער
ט)ן<העם,קלײניגקײטקײןנישטגעװעןאיזחרםא,גבאיםיד

קהלהיידישערדערםוןװערעןצוםען^יםגעש1אזייגעדראהט
הןזבען.נישטומשעמגעקײןזײמיטזאלקײנעראין

געװע•איזרבצוםגעקומעןאיזװעלכערערשטערדער
רבדער.םענדערזײנװעלשמואלר׳גבאיגעװעזענערדערזען

זיךצוארײנגענומעןאיהםאוןיפגענומען1אבאלדאיהםם$ה
צימער.אין

םוןים1ארמיךנעהמט,אנגעהװבעןםענדערר׳האטרבי״
נישטהאבאיך•געטרןוםעןהאטמיךװאםאומגליקגרויםעןדעם

װע•געװאיםטנישטדעמאלטהאבאיך.שלעכטםקײןגעמייגט
ל$זאיךז*,צוגערעדטמיךמ־האט.זיךהאנדעלטעםם$װגען

איזאיצט,שוהלדיעםענעןצונישט,בעשלוםצוםזײןמםפים
מ׳קןןןװאם,ערגםטעדאם.אומגליקאזאגעקומעןקאפמײןיף1א

יםצוקומען1אגרייטביןאיך.םןןרשטעלעןנאריודעןבייזיך
יפלעגען,1ארמיריף1אװעט,רבי,איהרװאםשטראףיעדע

איך,רבי,מירהעלםט,אומגליקדעםםוןים1ר*מיךנעהמטאבי
קינדער.מיםי1 פר8האב

איהםאוןאריםםאר׳ןסענדער׳ןגענומעןהאטרבדער
נעזאגט:
שוםקײןלעגען6י1ארגעײאלטנישטאלײןהאבאיך-

שטענ•זיךקען מענש8•שוהידערםוןגבאיםדייף1אשטראף
אגעהאטאיךהאבאםשר,געטראכטהאבאיך,זײןעה1טדיג
םאל•אגעװעןםערארדנונגדעמוולםדיגעמײןאיזאסשר,ת1טע
איבער•עניןדעםאיךהאבדעריבער.ריכטיגעאאײערעאוןשע

שוםקײןאיךהאבאןדעמאלסטםון.דין-ביתאצוגעגעבען
אלײןאיך,רה1דין׳תדערםוןגאנגים׳ן1אגעהאטנישטאײנםלום

חלילהפרי,צוגעשטעלטנישטרה1ת-דיןדערצואםילוזיךהאב
װעןאיצט,בעאײנםלוםעןצועמיצעןפערזאןמײןמיטנישט
אייךביןאיךאז,אייךאיךזאגמירצוגעקומעןזענםאיהר
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זאלערכדי,דק*ביתמיטרעדעןוועלאיך.גמורד,במחלהמוחל
נןגךגעװען״טזןקיאיזאזויאײך״געגעןסק>דעםאישאפען

זיינװעלשמואלגבאידעםגעוועןחל1מהאםרבדערװידעם
חרם.דעםאראפגענומעןאיהםסוןמעןהאםםענדער

פוןאנדערעזװ״אויםגעםיהרטזיךהאבעןאנדערשגאגץ
נורערמאן,יוםףאוןקעמםנעריצחקאברהםגבאיםדןןזיגעדי
זיךערשטעהט*רבדער.זידלעןײךרבצוםגעקומעןזענעןיױ

רעדעןלט$געװגארנישטהאטאוןאויםגענומעןנישטזייחאט
אלטשטאטדעראיבערארומגעגאנגעןדעריבערזענעןזײ.זײמיט
אלע•םםק׳דיןםוןיםגעלאכט1אזיךאוןרבגעגעןאגיטירטאון

םוןדערויײטערטזיךאוןרבדעםרעכטגעגעבעןאבערהאבען
קעמם•געשטארבעןאיזציימקורצעראנאך. אניטאמארען2די
יך1אײזםוןאיזשפעטערגוטערמאן״איהםנאךבאלדאוןנער
טענצערזיינװעלשמואלר׳.געװארעןאראפגענומעןחרםדער

בעל־אנ׳אנגעזעהענעראיזאוןטאגהײגטיגעןבידןנאךלעבמ
גע־חייםאליהיר׳האטאןדעמאלטםון.שטאדט-אלטיף1אבית
האטאוןשוהלאלט־שטעטישערדעראיבעריפזיכט1אדיהאט

ארדע-די.מחלוקתאוןקריגערייעןשוםקײןצודערלאזעןנישמ
מוםםערהאםמצ.אנעװארעןאןדעמאלטםוןאיזשוהלאיןנונג

מיליטעראהעיגעשיקטלאדזקײןמען האט19*5יאהראין
דיאיןפונאנערגעשיקטמיליטערדאסמ׳האמאוןבעםעראביעןםון

דארטמעזהאטםאבריקעןידםוןים1גרדייט1ל.םאבדיקען
םארגעװעןאיזדאס.זעלנערצאהלאגעװיםעאײנגעקװארטירמ

פםח.
דערמיטאנגעםיהרטיאחריעדעםװיהאטרבדערװען

דערװיםען״וצי1גענזיךילען1בעפמעןהאמפח־אקציע*יסער1גר
קײןגעװארעןגעשיקטאיזװעלבעס,מיליםערצװישעןיב1א

געפונעןםאבריקעןדיאיןגעװארעןאײנקװארמירטאיזאוןלאדז
יודען•קייןנישטזיך

ראמקײנעראיןאוגרוהיגעזעהרגעוועןזענעןצײטעןדי
זעלנער.קײןב1ם־ס1ייף1אויןצוארײננעהמעןגעװאלמגישט

153



יף1אױק&ן■אקןז$,רברעסלרען$געמןאוגעקומעןמ׳איזװען
איז,זעלנער ױדישע10אײנקװוןרטירטזענעןזאזשעװסקא־גאם

םמעעיעלע*אײגעוןןרדנעןװי,עצהאנדערעקײןגעװעןנישם
ם-1יגאנץעםעןקענעןזאלעןזייװאו,זעלנערדיפןןרקוך-פםח

זעל־דערמאנטעדיװעגעןרבדעסגעמאלרעןמ׳חןזטװען•ב1ט
אדורכגעפיהרט,אינגןןנגעןגעװעזעןאקזײע-פסחדיין1שאיזנער

גערופעןהןןטרבדער.ב1ט-ם1יםארטעגצװײגעװעזעןס׳איז
ין1שאינבעדינגטילען1פעסאיהםאיןליפסקיליבישר׳זיךצו

װעלכעװעגען,זעלנעריודישעדיפאדקוךאאײנגעארדנען
דערהאטדערפיי,מיניטלעצטערדעראיןגעמאלדעןמ׳האט

מערםזיגטהןןטערװעלכעם,נעלדלעצטעדןןםאנגעגעבעןרב
אזעלנערדיםאראײנצוארדנעןילען1בעפהאטאיןשטובאין

רחבה.בידפםח
/ן*זלייכםעקײןגעװעזעןנישטאיזאײנןירדנעןדאם

גע■נישטט$ה,ראיאןגייערםםוןהבתים-בעלידיםוןקיינער
װידערזעלנערדי.רדנען$אײנקוךדןיויגעדיזיךבייװןזלט

געהן.געםןזרמנישטארייןשטאדטאיןהזזבען
ם׳איז,צײטקייןגעװעזעןנישטאיזטראכטעןצולאננ

קוךדןןזיגעדיהאטליפםקיה׳אוןב1ם־ט1יערבגעװעזעןין1ש
יף1אשװעסטעראײגענערזײןבײאײנגעארדענטזעלנערםאר

גאס.זשגאװםקי
אײנ•אלץגעלדקײןגעםטײעטגישטןובערהןזטליסםקי׳ן

דעםחוץ$אוןגעפעסנײיפען1קרפט$געדמ׳האט,יפען1צוק
ןונ-רבדערהןןטדעםחוץא,ב1ט-יוםגאנץיף1אפראדוקטען

ר׳.מישזעלנערםדיבײסעהלעןגארנישטזאלעםאז,געזןןגס
רבצוםאװעקנאכמיטאג״ט1יערבדעריבעראיזליפםקילײבוש

יכט.1געפרהאטערװאם,געלדרעשפדעםנןןך
געקומעןין1ש.דיגער'ב1ט-ם1י*געװעןין1שאיזרבדער

:גט^געזאיהםט$האוןליפםקי׳ןיםגעהערט1אהןןטער.מקוהפון
שאפען,געהןדירדומוזט,געלדדירםעהלטעםיב1א-

מוזעןזעלנערדי.מעהרנישטשטיבאיןגרןזשעןןןב$האיך
דירשןןףאוןשנעלגעהן,געהײםצןהןובאיךװי,אלץהאבען
געלד.ערגיץ

געלד,שאםעןאיצטמיראיךקעןװאו,רפי,אבער-
ליפסקיהןןט,נעהמעןצוװאונישטהןזבאיך,שפעטך$דאיזם

רג/בײםגעבעטעןייך
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יד,נישט י׳אב1איז*,םזןדיראיךזאלװאסנז
גןןרױעםטדיאז,לײדעןנישפדעםאיבע־פארעןזכ־לנער
געלד•ערגיץבעקזמעןין1שװעםטו,װעלען

גערעדכ^אוןגעשטןןנעןי1אזזענעןרבמיט׳ןליפםקיװען
דעםדעדצעהלטאוןװעבערױדישעדרײןןרײנגעקומעןזענען

יי*.םאבריקאנמדעראז,יגען1אדיאיןטרעהרעןמיטרב
םארגעלדגעבעןצוצוגכזאגמזייהןןט,ארבײטעןזייװעלכען

נאבמי־ב1ם־ט1יערבביזאבזעשלעםטאבערזײהאטער,םסח
האבעןװעבערםיד,געגעבעןנישטגעלדקײןזייהאטאוןדאג

איזסםחיף1אגארנישטך$נהאבעןזייזא,דערצעהלמװײטער
הילף.רבדעםבייגעבעטען

שאנק,צוםצוגעגאנגען,געטראכמװײלעאןט*הרבדער
גע־אוןפאםירלעךרובל׳דיגעצעהן2דארטםוןיסגענומען1אר

פאםי־דןןסאװסבײטעןיםנעהן1ר*<זאלערז*,ליפסקי׳ןבעטען
רבדעראוןגעטוןי1אזהאטליפסקי,קלענערםיף1אגעלדדען

 רובל6צוװעבערסדיםוןאײנציגעןיעדעןאײנגעטיילטהאט
פסח.יף1אאנגרייטעןאהײמגעשיקטזײהאטאון

רב:צוםגעזאגטליפםקיהאטארװםזענעןױדעןדיװען
איךװען,אייךםרעגאיךװאם,מו׳חלמירזײט,רבי-

םאכעןפסחיענעןצופדי,נעלדעפיםנאךגערעדטאײךהאב
געענטפערט,מיראיהרחאט,זעלנערצאהלגרעסערעאםאר

איצט,אוןשטובאיןגעלדגראשעןקייןהאט,רבי,איהראז
םאראוןמענשעןאונבעקאנטעגעקימעןאײךצוזענעןעסװען
נעםוגעןאייךבייגלייךזיךהאט,מינעקרומעאגעמאכטאײך

זיי•םארגעלד

?ב1ם־ט1ייף1אהאבעןנישטזאלעןזייאז,װילםטוװאם-
נישטטאקיאיזגעגעבעןזייהאבאיךװאם,נעלדדאס-

צו־שלישאאלםאײנגעלעגטװאקם.במירבײהאטדאס,מײן
אוןױדעןארימעיד,חר1םאכדטהאטערװאם,םכםוךןליב

גע־זייהאבאיךאוןםריהעראבערזענעןפסחב1ט-ם1ידער
דירםאר,צוריקגעבעןמוזעןין1שמ׳װעטמילא,געבעןמוזט
שאפען.אלײןדיראוןגעהןוזט*דו,געלדקײןאבעראיךהאב

איןאװעקאיזער,געזאגטמעהרגאדניששהאטליםםקי
צוזא־אוןגביריםעטליכעצואוןקהלהיודישערלאדזערדער

ז״ל•דיםארגעמאכטהאטעד,סוםענויטיגעידמענגעשטעלט
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־יס-מאהלציאײןצו,געהײסעןהאטרבדערװיי1אז,םח*נער
זיךבדי,מארקגײערםיף1אאראפיעקומעןרבדערטאקעאיז

'1אזגעװארעןערלעדיגטאיזלץ$צי,איבערצוצײגעןצואלײן
געהײסען.האטרבדערװי

געשיכ•דידערצעהלטװאקם׳ןדערנןזךהאטליפםקיװען
האבעןזןלרבדערז$, רובל18רבצוםגעשיקטעי־האטטע

אײגגעלעגטט$ה,װאקם.בװעלכע, רובל50דיצוצוצולעגען
רב.בײם

פװגעלרירדישאפגעראטעױעט
ע־.^שאגטאזשים

דײטש•דערנעבעןהארטגעלעגעןאיזליש@קשטןזדטדי
זישטזיךשטאדטדיט$הםיבהדערצוליבגרעניץרוםישער

־.\.ד*נער1איינוואאיהרעזזלע.פרנםהיף1אבעקלןזגעןצוגעהןזט
גרע•גערופענעם-י1אזדעםמיטגעװעןמפרנםגוטזעהרזיךבען
ת1ר1םחמאםעןגעווארעןאריבערגעשוואו׳צטם׳איז.האנדעל-ניץ
אפמראגספ״ר•ת1ר1סחדיזענעןקאלישפוןאוןדייטשלאנדפון

רוסלאנד.גאנץאיבערגעװארעןסירט
טראנם•אמיטגעפאהרעןלאדזקייןקאלישפוןאיזאײנמאל

נישטאיזרה1סחדי,יודקאלישערארה1םחגעשווארצםערט$*
דיאיבערסיהרעןפאר׳ןנאר,אײגענטוםיוד׳םדעםגעװעזען

ינוננ,1בעלגעװיםעאבעקומעןגעדארפטיודדערהאםרה1םח
זיך,װאליזעןדיאראפגענומען,לאדזקײןאנגעקומעןאיזיודדער

צואװעקפיהרעןזיךגעהייםעןאוןדראזשקעאיף1אגעזעצט*י1א
יפמ.1געקגעהאטק1שרה1םהדיהאטוועלבער,חר1םהיגעןא

דעראיןזענעןדראזשקאזשעםלאדזערדעמאלםדיגעדי
כאלדװי,שאנמאזשיםטעןיםע1גרגעװעןאבערהינזיכטדאזיגער

טרפת׳•מיטעמיץגעקומעןם׳איזאז,דערשמעקטנארהאבעןזיי
יב1א,עלד.-יחרץלאגעבעןגעהײםעןזיךזייהאבען,רה1םחנער

געװאלמהאבעןזײװאםדאםגעבעןגעװאלטנישטזײמ׳האט
חר1םאײןני׳שט.אליצײ*דערמסר׳ןמיטגעדראהטזייהאבען

געװארען•אדמגליקליךדראזשקאזשעסדאזיגעדידורךאיז
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דוױןזש•יידישערדער:דאסמןלגעװעזעןאויךאיזאזוי
סחורזזגעשוואדצמעפיהרטיודדעראז,דערשמעקטזזאטקאזש

מיטעןאקזיךהאם,טראנכפןגרטגרעםערעןאיך1אדאםאין
געלאגט:אוןאפגעשטעלטהרען$ם

אי•אקאיעםםוןהרעןמיר,ױדר׳,װאסװײםטאיהר-
געשײארעסעדאםיהרטא־הרזא,י1גענװײסאיך.טשאסטאק

קאליש.ים1ארה1סח
קז1חמןןכטדאראזשקאזשדעראז,געמײנטהאםױדדער

װײםערגעהײםעןאיןרײדזײנעגעמאבטמבםלהאט,איהםפון
םןןהרען.
ם$ח,םאהרעןװײטערמעןװעטשמירעןמ׳־וועטאז-

דעםפיןםערלאנגאיך,ערקלערטקל,אהרין1שדאראזשקאזשדעד
יב1א,ריבלססגזיךמיטדאםיהרםאיהרװאםטראנספארט

םיםאריןוט.^קאיןפאהרעןמיראז,איך־ערקלעהנישט
קײןמעהרנישטאיזדאםאז,געזעהעןהאסױדדער

ערזו$,רחמיםדראזשקאושדעםבעטעןיבען1אננעההאט,שפאס
דארןהשקאזשדער,געהאלפעןגארנישטם׳האט,אפלאזעןאיחםואל
ם׳זײניגע.בײגעבליבעןאיז

ת1משביעלפםיטזיךהזןט,מײןנישטאיזרה1םהדי-
יװ,איהראיבערמר1שאנארביןאיך,יידדערירען1געשװא

םמ־װעטװער,געלדסימעיםע1גראזןוגעבעןאײךאיךקען
װעלאיךם$װגןרנישט,געגעבעןעפהאבאיךאז,יבען1גל

םרנסהמײןיך1אװעלאיךנאר,בעצ׳יהלעןגעלדדאםמוזען
ןונשטעל,אמאךאיךאז,יסטייםשען1אדאםמ׳װעט,סערלירעז

װײםערױדדערהןנם,צװײםענס• ריבעל100גזלג׳עןציבדי
איךל$זםינװאגען,זיךבײריבלעטליכענןיראיךהאב,געזאגט

? ריבעל100אײךפארנעהמען
צובײזערטזיךהןגם,רײדאייערעןאמיךגעהעןװאם-

די,אײגענטימערקײןנישטיך1אבקאיך,דרןוזשקאזשדער
יזעד1אבלנארביןאיך.אב׳אנדערעןצואװךגעהערדרןןזשקע

ךי1א?רחסנותמיריף1אס$הװער,יענעםבײןננטרײבער
איןםאהרעןמירןנז,מןנללעצטעןציםאיךזאג,נישטקײנער

זיך,ײבגעלדיסיל1זןזנישטהאםאיהריב1אאין,םאליצײרער
אוןנוםי1אזפעמערזשע-זײטטןו,יבען1גלאײךמיזאיךװאס

ידװאיהיןװיםעןןי1שװעלאיךרד״1םחםיםים1אמירגאהלט
םציזעצען.$רה1זח
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געײײןשז־םקײןנעהאלםעןנישטם׳האט,המעשההקיצור־•־'
ט$הדױדער,דיגגענישאוןהאנדעלשוםקײן,נעבעםאון

אװעק■אוןרה1םחםבוםגעװיםעןאארזאפנעהמעןגעמוזטנעעעך
דראזשקאזשדעראיזערשטלט$דעמ.שאנטאזשיםטדעםגעעען

אדרעם.אנגעװחענעםדעםאויףאװעקגעםאהרען
ב״םיםיל1אזיף1אגעװעןנןזךאיזױדםערביטערטערדער

גומערדצםז1זפראיןנאטירטזיךהאטעראז,צעװאוםטזײן
דראזשקע.דערסון

האטםאליצײאיןםערצװײםעלטער״אגעװעןאחױרדער
אפשניי״ערגערגעקענטנאךמ׳האט,מעלדעןגעקאנםנישטרע

יודדערװעלכעןצו,חר1םבייםאוןיודדעםביי.דען
אויםװעגאײנציגערדעראז,געבליבעןאױגעקומעןאיז
רב.לאדזערצוםאנ׳עצהװענעןװענדעןצוזיך:איז

האטאוןמעשהגאנצעדייםגעהערט1אהאטרבדער
טעג,עטליכעלאדזאיןבלייבעןױדקןזלישערדעםגעהייסען

עניןדעםאיןאויםםוןקענעןעפיםװעטרבדערביז
לםדי״^דאמדיאיןזענעןדראזשקעםלאדזעראלעפמעמ

איזעםװערװען,ניי״שטןזטדעריף1אגצשטאנעןצײטעןגע
דינגען.רט$דםוןגעמוזטערם$ה,דרןןזשקעאגצדארםטט$ה

געסאהרעןאנגעלעגענהײטעןםערשידענעאיןאיזחייםאליהור׳
בע•נארזיךהןזטרבםוןשמשדערוועןאוןדראזשקעםמימ

ידצװישעןגערײםאגעװארעןאיזשטןזט-ניידעריף1אוויזען
רבמיטץםןזהרעןגעװאלטהאטאײנעריעדער,דארןןזשקאזשעם

דער■נישטגעשעפטצזםװעטעראז,געװאוםטהןןטערװײל
ארענ-גאנץדראזשקאזשיעדעןשטענדיגהאטרבדער.לעגען

בעסרידיגט.טליך
מיטןןג״צייטגעשיכטעדןןזיגצרדערנןןךצומארנענםאויף

ערןןז,שמאט-גײדעריף1אשמשזײןגעשיקטרבדערט$ה
אוןדעסנאראונבעדינגטןןבערזשקע$רדןןברענגעןאיהםזןןל

זיךהןןנדעלטעםז*,םערשטאנעןהןןטשמשדער.נומערדעם
זשקע.#דרדיאויםזוכעןןןײעקאחאוןעניןבעשמימטעןאװעגען

 גע״8געװןןרפןשטענדיגװיאיז,נײ־שטןןטדעריף1אגעקומען
דערזײןגעװןןלטהןןטיעדער,דרןןזשקאדשעםדיצװישעןרײם ערשטער.

דערװעיבען,נומערדעםנעזוכטןןבערהןןטשמשדער
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ערזוכעןהאטמינוטעטליכענאך,יפגעגעפען1אאיהםהןזטרב
קו■דראדשקארזשדעםגדהײםעןדדייטאיןגעםינעןדראזשקעיד

רבדעדױייל,גאס-זאװאדזקאיף1ארבצוםמיטמג־צײטמען
אדוצקכאהרען.נאכמיטאגגלײךדאי־ף

פינקט■געקומעןאיזדראזשקאזשדעראז,זיךם׳פעדשמעהט
י•1טפאר׳ןגעשטאנעןעראיזצײטךםנעשטימטעדדעדאין,ליך
איפער■רבדעםמ׳האטװען.ינט1געװאהאטרבדע־װאיער

דורהץגעהײסעןערהאם,ק1שװארטדראזשקעדיאז,געגעפען
דראזשקאזש.דעםארײנרופעןשמש

ערװען,ױנגדעםרבדערגעזאגטהאטח׳אסװײפטו-
עםליכעטוןצודאנאךהאפאיך,רבצוםארײנגעקוסעןאיז

עסעי,עפיסבצקומעןוועםכוקוךאיןארייןדערווײלגעה,מיניט
װעלעןמיראוןװערעןםערטיגאיךװעלאסעםעןװעסטדוביז

םןהרען.
אװעק■זיךהאםאוןקוךאיןארײןאיזדרןוזשקאזשדער

געהײםעןרבדערהאטצײםדעראין.מיטאגאעסעןגעזעצם
גע■איזװעלכע,דראזשקעדערמיטפערדדאםארײנסיהדען

דןום,יך1הצװײטעןפוןשמאלאאיןיער1םםאר׳ןשמזןנען
שליםלען.ידפרענגעןזיךוצאוןפערשליםעןשטאל

האטדראזשקאזשדער,טאגפראסםיגעראגעודעןם׳איז
צופרידענעראוןזאטעראאיזאוןמימאגװאריםאאפגעגעםען

רעאיזינם1עדשסיװ.דראזשקעזײןצו■ידי1כפאדץיס1אר
געװען,נישםזכדקײןאיזיער1טפאר׳ןוועןגעפליפעןאפער
איזיובגדער.דראזשקעקײןםוןנישסאוןםערדקײןסוןנישט

שכנים.בײנאהנעםדעגטזיך.געזוכט,סערצימערטעראגעװארען
אלייןאיזער,ענסםערןגעקענטגארנישטאבערהאטקײנער

גע־נישטזיךםערשטעהטאוןגאסעןעטליכעאיןאררמנעלאםען
םונען.

האט,״באקיעם׳יםגעםאלען1אמיראיזמיטאגדאם-
טון,איצטאיךװעלװאם,ארײןקאפאיןגעהאקטזיךױנגדער
זיך.מעןגיטאנ׳עצהםארװאם

דערױופלאסשטובאיןרבצוםארײנגעגאנגעןאיזער
םיש.אײיגעציסערטאוןקאלך

די,געטראפעןמיךהאטאומגליקיס1גרםאר־אװאם,רפי-
גע■כאםשדאםװאלט.אײגענסמײןנישטדאךאיזדראזשקע

בעל■דעראבער,צרהאהאלפעגעװעןװאלט,מירצוהצרט
דאךװעם,מענששלעכטעראאלםפעקןמםאחװעלכער.הנית
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אז/פאליצידעראיבעוגעבעןך^נװעמער,דער׳הרג׳ענןגימיך
האבעןװי.םערקויפפםערדדעםמיטדראושןעדיהזזבאיך
גע-װײמער,װנגדצרהאט,נישטוחמנותקײןמענשעןדאם

צװײטען•אאומנליקליךי1ז*ןמאכעןאוןיאמערט
ןזג•שטרענג,רבדערגעזאגטהאש,י1זזזיאמערםטוװןום

דןןךהאםטדו,זייןנארניששדירװצטעס,ױנגדעםקוקענדיג
ים•1אנעכמעןהאםטדוװעלכע, רובל100דינעהם.אנ׳עצה

אמיטפערדאאסיף1קאוןיודאנ׳ארימעןבײשזןנטזןזשירט
דיר.םאראיךהאבעצהאיינציגעדאזיגעדי.דרזןזשקע

ם׳הא•,יט1ראוןימ1טגט$מ׳זװיגעװארעןאיזיונגדער
געקצנטנישטהאטאוןפניםאיןםארבעןדיגעביטעןזיךבען

,$דאיזעראז,טערשטאנעןין1שהאטער,יםרעדען1אאווןזרט
הא•װעטזיךםצרענטפערןדאסאיןארײננעפאלעןשװערזעהר

םעולה.קנןזםעןןבען
צוקומעןשאנטאזשיםטדעםגעלןןזעןנישטהןוטרבדער

:געזאנטװייטערהאטאוןזיך
ױד,דצםיף1אגעהאטת1רחמנסךהןןםט,שגץדו-

זײנענישטאיזרה1כחדיאז,נצװײנטדירסןזרהןזטערװען
ת1רחמגםךאד״גסט.איהראיבעדמד1שאנאראיזערןןזאון

זייןנןזרנישטקעןעראז,געזןןגטדירהאטערוועןגעהזןם
מ׳װעטװײל,נגמעןעהרליכעןזײןאויךגארםערלירעןםרנםה

םאראראסנענומעןרה1םחאטײלהאטעראז,זײןשד1חאיהם
םארת1רחמנאיצטפדרלץבגםטורעכמארא*װאםמיט?זיך
העלםעןיאיצטדירװעלעןדאםװעטװער,זיך

רה1םחדיהאבאיך,יונגדערגעשטאמעלםהןוט,רבי-
ליגטזי,בעריהרטנישטנןןךגעגעבעןמירהאםױדדערװאם
רה1םחדיגרײטביןאיך,אינדערהײםמירבײנאנצערהײדנאך

סערמירענגענאגענעדיצוריקבעקומעןזאלאיךאבי,אפצוגעבען
סערדמיטץדראזשקע
דערט$ה,אנדערןםוןאײנםאפהענגיגנישמנארמאך-

רה1חםדיברענגאוןגיךגעהבלדם1ק,נעזאגטששרענגרב
דראזשקע•דערװענעישמועם׳ןמירװעלעןדאןאון

איזער,ענטםערןצומעהרגעװאגטגישםהאטיונגדער
גע•אוןצוריקגעקוםעןעראיזשעה האלבער*נאךאוןאװעק

דעםאדײנגערוסעןהאסרבדער.רה1םהצוגענומענעדיברענגט

| !*7.
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צימערצװײטעןןןאיןגעםיבעןזיךהאטװעלכערייד״האלישער
םיןגארנישטפעהלטעםיצ1א,נאכקאנטרמלירעןגעדזײסעןאץ

איזדײדעראיןגעםצהלטגארנישטקי*טט$ם׳ה,רה1כחדער
אװעק.אגליקליכער

מיטץדראזשקעזײןצוריקפעקומעןהןזטדרזןזשקזןזשדער
ים■1אאזשעסדרןןזשדידיאפעןאןצײטדערפוןאוןםערדעל
לאבגעאאוןחרים1םאנגעקומענעדישאנטאזשירעןצוגעהערט

םארהאבעןדראזשקאזשעםדי.מנוחהדערםוןגעײעןאיזצײט
םארנאר,געהאטרא1מ"י1אזנישטװעלטדעראיןזייךשוםקײן

רב.לןןדזערפיןזטוען.י1אדי

דזאװאדסקאיף1אהאטעלדעםהאטצוריקיןגהרעןמיט
זענעןהןזטעלדאזיגזזןאין.ױדהיגעראגעהאט

ילישער1םדערפוןחרים1םיודישעאמײםטעןאײנגעשטאנען
ױדי־אגעקומעןהאטעלדערמאהגםעזאיןאיזאײנמאל.םראוױגץ

ערלע■ טעג2פוןסערלויףזױןהאטער.לאמזשעפוןחר1סשער
זיסגעגע•עדהאטאינךערפריהבאלדאוןגעשעפטעןזײגעדיגט
האמפלםוןאײגענטימפרדעםצימערזײןםוןשליםדעןדיבען
בדהן•דערצואװעקאױאון

הא-ױדישעדיאיןאײנועסיהרטגעװעןאיזפערצײטענס
ארויסגענאנ■אדער,הרען^אװעקכצסאױאגאסטװעןאז,םעלען

איבערגעגעבעןצימערסוןשליסלעןדיערהאטגאםא־ץגען
אײגענמיםערדעד.האטעלםוןאייגענטימערדעםאײגענהעגדיג

גאםטדערצונאכקזזנמראלירט,צימעראץיף1ארצוערשטאיז
איערשטערהאטדערנאךאוןאיבזירנעלאזעןעםיםנישטהאם

גענומעןזיךהאטװפלכער,סשרתדעסשליםלעןדיפערגעגעבען
לאמ־דעדאװעקם״הרעןבײםנעטון־ך1אהאטי1אז,רוימעןצום

חר.1סזשער
יםען1קגעװאלםאוןבאהןצוםנעקומעןאױױדדערװען



טײםםערדעראיהםםעהלםעםאז,בעמערקסערהיזטבילעטזז
נישטאבעדזיךהןזטער.װעקםלעןהל$צגדויםעזזאוןגעלרמיט

דערמאהנם״י1גענגאנץזיךהאטערװײלדערשראקעי״שסארק
מיטזײגערגאלדענעםזײןאויךאיןטײםגערדעםט$הערז*

װאי,בעט-הןזמעלםוןקישעןטערץאואיבערגעלןןזעןקײטדער
װיי1אז,לעגעןשלאםעןדעםפארארײנגעלעגטאיהםהאטער

דירעקטאיבערגעגעבעןשליםלעןדיהאטחר1סלאמזשערדער
אינגאנצעןנעװעזעןעניןדעםװעגעןעראיז,אײגענטימערדעם

רוהיזס
אקאריקאיז,האטעלאיןאװעקצוריקאיזחר1םדער

מיטאוןאײגענטימערדערגעזעסעןאיזםװעלכעןאין,קזןנטאר
אפנערופען:זיךשמײכעלא

מעשהןנזןןמירזיךטרעפטלעבעןאיןמןןלערשסעדןןם-
קישען•אונטער׳ןזײגערדעםאוןסייםטערדעםםערגעםעןזןןלאיך

תם׳עײמםע,גאנצעןאיןגעמאכטזיךהזןטאײגענםימערדער
זיךהאנדעלםעםװןןםװעגעןגעװאופטגישטװןןלטערױוןןזוי
נעזןזגט:הןןטאון

האמאיהרזצוריקגעקומעןעםיםאיהרזענטםןזרװןזם-
ערלעדינעןזצודןזעםיםנןןך

איך.חר1םדערגעענטסערטהאםאײךדןזךזןזגאיך-
דעסקישעןאונטערץםערגעםעןציסערהאטעלאיןמירבײהןןב

זײגערגןןלדענעםמײןאוןװעקםלעןאוןגעלדמיטמײםטער
קײט.דערםים

דערפינעםערװאונדערטעןןכם<נעמןהןןט,גןןרי1אז
זײט,םערשםאנעןגןןרנישטאײךהןןבאיך?אײנענטימערהזןטעל

אינ•ך$נאיךביןשליםלעןדיאיבערגעגעבעןמירהאטאיהר
זעהען.מירװעלעןיף1ןזרקומט.הןזטעלאיןנעװעזעןנישטגאנצען

איןיף1ארחר1םלןזמזשערםיט׳ןצוזןזמעןאיזבעזיצערדער
געװןןרען,ןבערחר1כדעראיזאיבערןזשטוױ,צימער-הןןטעל

אנגעהויבעןהאטער,געלעגעןגארגישטאיזקישעןאונטערץאז
הןןטער:אומזיםטןןבער,צימערגןןנצעןאיבערןןזרומצוזוכען

ןוז,ןןריצנטירטןןבערזיךהאטחר1םדער.געפונעןגןןרנישט
עריװ,לאגעדערזעלבעדאיןצימעראיןױךגעפינמאלץנישט
זן$,איבערצײגםאיהםהןןטדןןם,איבערגעלןןזעןדןזםהןןםאלײן
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אײגגןיםאלדןאיהםם׳איזאיןגצײצזפןצימעראיןאיזדמיצדר
געװיםעןאהאטהאסעל־אייגענטימערדעראז,געדאנקדער

ין1שזיךהאטחר1םדדר,זאכעןאװעקנעקומענעדיצושײכות
^:געזאגטאוןדערשראקעןאג׳אמתיף1א

דעםהאבאיךאז,י1גענגאנץאבערדאךװיים איך-4
אטאװעקנעלעגטגעהעןשלאפעןפאר׳ןזײגערדעםאוןטײםטער

םריחדעראיןהײנטזאכעןדיהאבאוןקישצןאונטער׳ןדא
ירצונעהמען.1אספערגעםעןאײלענישצוליב

אםוןמינעאמיטהאט,אײןאײךפאלטװאםאבער-
האטעלאיןמירבײאײגענטימערדעראנגערופעןזיךפעלײדיגטע

אזמעהר״נאךגעגאנגען״פערלוירעןנישמזאךשוםקײןנאךאיז
געגעבענישטים1ארהאנדפוןקײנעכששליםלעןדיהאבאיך
מעןהאטגעװים,ןזעגעװענישטדאנאךיך1אביןאלײןאיךאון

הײנטגאראפשראדער,ארוים׳געגנב׳עטנעכטעןנאךאײךדאם
ת.1גניבאזעלכעםארזןםטקומטבאהןדערבײ,באהןדערבײ

גצװע־נישטנארקײןאיזװעלכער,חר1סלאמזשערדער
אײגענטי־-האטעלמיט׳ןװעטעראז,פערשטאנעןין1שהאטזען

צוגענו׳האבעןטאקיזאליענעריב1אאז,מאכעןגארנישטמער
דע״האטער,זײןדה1מנישטדאךזיךערװעטכצןזדי.מע

איןשד1חאיהםאיזעראז,ישנעװיזען1ארניששגארריבער
:געדאגטאוןזײגערדעםמיטטײםטערדעםצונעהמען
געםיהלטנישטגארהאבאיךהגם,מעגליךזעהרם׳איז-

לעבעןדאם,פערפאלען.געזעהעדנישטמירנעבעןקיינעםאון
נ׳־*}געװעזעןבעשערטהםתםמןנעהמען״נישטמיראיךװעל

װעלאפשר,באהןדערצונעהעןצוריקנאךװעלאיךאומגליק
האטעל־דעראוןים1אראיזחר1םדער.דערװיסעןעפיםזיךאיך

געטראכט:זיךהאטאײגעגטימער
שד.1חגןורנישטמיךאיזער,אײגגעגעפעןגוטזיךם׳האט

רח1םדער.הײםדעראקהןןלטעןרוהיגגאנץזאכעןדימ׳קען
<,:געטראכטזיךהאטװידער

געװעןאיהםבײם׳איז,טוןצועפיםאנהויבעןמ׳דארף
י1אזװיצוגענומען,אבערזאכצןדיהאטאײגענטימערדעראז,זיכער

מאכען,קעני״ןגארנישטמעןװעטפאליצײפײ,עםמעןדמרנעהט
חר,1סדער.נעהאםנישטבעװײזעןשוםקייןהאטרת1סדעי

לאד־אקהנט^דערמזיךחןןט,לאמזשערןןגעװעןאיזװעלכער
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)*ומזשע$לאיןרבל$ןןמגעוועןיך1אאיזװעלכער,ברזער
עגה.*זנ$םרענעןאיהםעוודעק^איז

זיךרעהןןט,טוןקעןאיךװאםאײנציגעדאסאיז דןזםץ
מיםעלקייןגעפיגעןנישטװעטרבלאדזערדער*י1א,געטרןוכט

ך,*זםצרםאלענע$שויןעםאיזד1םדעםדערגעהןצואזויװי
װענדעןצוזיךמיטעללעצטעדאםהאבעןך$נאיךװעלן*ד
ןוליצײ.■דערוצ

םער•זיךט$האוןנעשיכטעדיאױםגעהערטהאםרבדער
געהןןם האם7זאװאדםקאםיןהאטעל־אײגענטימערדער•מראכט

דערזעלבעראיןםאקיאוןשטאטדעראיןשםשלעכטען$זעהר
רה1זדין־מ§געהאטאייגענטימער-הןזטעלדערזצלבצרהןזטצײט
יםגע•1אזיךהןזטמענשדןןזיגערדערװעלכערבעת,רבביים

געװעןדעריבעראיזרבבײם.ליכטטונקעלזעהראאיןשמעלט
דעםםוןגנבדעראיזןזלײןבעזיצערדעראז,חשדשטארקערא

לאמ■דעראז,געהייםעןהאטרבדער•זײגערדעםאוןטײסטער
דערביז,טעגכעעטלנאךדז:;לאיןבלײבעןזאלחר1םזשער

האטטןזגדעמזעלבעןאיןנןןך.עניןדעםאיןטוןעםיסוועטרב
גע•האטיענער.אײגעבטימצר-האטעלדעםנאךגעשיקטרבדער

דק•דעדםוןעניניםדיאיןאיהםנאךשיקטרבדעראז,מײנט
באלדדעריבעראיזער.געהאטאיהםבײהאטערװאסרה1ת

רב.צים*זועק

דעםמיטרעדעןצויבען1אנגצהרבדערהאטװױקליךאון
אוןגעהיצטזיךהאטיענער,רה1ת-דיןזייןװעגעןדבר-בעל

רער$נאז,גערעכטערגאנצערדעראיזעראז,םערטײדיגט
^.ן*געוײנרה1ת•דיןדירף*ד

ינהײט1געװא%נעהןזטהןןט.םה׳טעל$הםוןאײגענםימערדער
הןונדאיןגעהאלטעשטענדיגהאטעראוןטןובןןקשםעקעןצו
ו$.םײבגעבעטעןהןןטרבדער,םושקעלע-םאבאקזילבענערא

םושקעלעם$דרבדעםאװעקנענעבעןהןןט.ט.םןובןןק-שסעק
נאכ■אוןטאבאקשמעק*מןןלאײןגענומעןהןןטרבדעראון

אקפושקעלע-טאבאקזילבערנעםמיטקגעשטעלטזיךקאןןל&א
ציםערצװײטעןאיןיםגעגןונגען1אררבדעראיזםלוצלינג,מןןנד
ןןביםעל.םה׳דעםגעבעטעןט$האוןהאנראקםושקעלעמיסק

גע־אוןגעװעןשד1חגןןרנישטהןןס.פמ־דער,צוצוװןןרםען



געםראכםדערװײלהאטער.ארײנקימעןױעםרבדערצירט$ו*
איןגעגבערײיןםארדוצינרײטעןתירידיםנײעןןנוארװאם
געהאט.האטערװאםרה1ת■דיןדער

דיגערוםעןצימערדװײטעןי-דערװײלד־זאטרבדער
געזאגם:איד־זםיד*<שמשדעס

רבז־ער)7נימערגאםדערועלבעריף1אתיפףגעדה-
י1רטדערדו(גאםזאװאדזקאיף1ןי־זגעוחװינטדעמאלמטא.ה
זא,איד־זרזאגאוןהאטעלדארטיגעןסין־זייגענטימער-זון6

גע■ד־זאטרבלאז־זערפײבשז־־זיצטזיצמװעיכער,מאןאיהר
געד־ידמיטטײפטערדעםםשיקען־ז׳רבס-זזאלזיאז,ד־זײםען

קײט,דעדמיטזײגערידעגעס-גאדדעבשןי־זײי-װעקסעקאין
אלם,יםען-בעד־זאעדוגעגעבדןד־זײנטזח־זר-זד־זאטערװאם
דאזיגעדאםװײזעןאיד־זריסמו-זאל,אגתזאגסמדואז,םימו

זאלםםדו.דאדירגיבא״ךױאםיע-פושקעל-מאביזקיבערנע-זיל
ױזא,מאןאיד־זרפוןבײכען-װארטאזיז-זדאםאז,זאגען
דערד־־זאטזעד־זנאר.יםגעבען1ארזאכעןאנגערוםענעידדארף

יערען1דנישטי-זאלת1י־ה-שלגאיצעדיזא,צוגעגעבעדרב
זעד־זרדןןמיריען-װעלנישטיב1ז־>ז, מ־נוט5װייענגער-ל

פערשפיל־יען.י-םיל
אבגעװיזענעבםים׳ן1ז-ז אװעק1שגעל-זיז-ןשמשדער

םערנומען,עפיםמיטי-דערװײלזיךד־ז׳יטרבדערזיתוןאדרעם
צוריק■װעטחײ-שלדערביזיר-זי־זומגעדולמיטאפײארטענדיג

קימען.
זוסט-גשװײזנישטײין-אלד־זאםיכפ־-װעל,שמשדער

י1םרדערצוארײןיז*—זדאזיךיט-ײדעל*ד־זעםײאסורעגען
זיךגעפינטיכער-װעל.םד־ז׳אז,דעזאגטז־ד־זי-זד־זאטיזון•*

דד־ז1ת-זײןאעפיסםוןעניגיבש־זין-זרב־ער;יאד-לבײכבזזי״זיצמ
פוןשמשדעבמדורךןי־זיד־זבשי-זאלזימז,געד־זײסעןד־זאט

זיזיןיען-װעקםלזו־ן—זיר-געלמיטטײםםערדעבששיקעןרב
ד־זאמ.םה׳װאםקײםדמרמיםזײגערירענעבס-גאלדעבש

יטען.-צעד־זאלצוגעגעבעןד־זײנטזיד־זר-ז
ײםיזמאןד־זר*ז>זאז,םמ-געװאייו-אםילד־זאםי1םרדי

זיבער--זגעװעןדעדםוןזיאיזםונדעסםװעגען,רבצוכםאוועק
אדערגעבעןאימוןצוװאסגעװזיזוםטנישטהאםזי,ראשט
געבען.נישט



הןןסער.םערלעגענהײטאיהרעעמערקטט$.דשמשדער

נישםאיהםװילי1פדדיװײלדעםצוליגנאיזדאםזןוגעמײנט

גט:$געזהאטאוןיבען1גל

9אײךםאראיךהאב,נישטמידיבט1גלאיהריב1א-

םישקע•-מאבייקױלבערנעזײןמיפגעשיקטדיזזטמאןאײער.םימן

געײגט.־ד*;ב.:האיךװיא־עסאזצײכען-װארטלס$לע

ז8,גפװ״זעןבישםררקשיבקײןאיצטשויןאיזי1פרדערנ״

זיךהאטזיהגס,־ז,כעןדיך$נגעשיקטחאסן$מאיהרטןןקע

גע־דןזםהאטערוװאםצירעכבזבגקייןןזפנעבעןגעקענטנישם

דיארײנגעברענגםחדרצװײטעןאאיןאװעןאיזי1םרדי.טין

גאנ־דער•שמשדעםאװעקגעגעבעןזײאיןזןןכעןגעפןזדערטע

שמש״דצראוןמינוטעמליכעגעדייערטנארהאטעניןצער

עהײמגעלןן־ציריקשנעלאיזרבםיןבעפעהלדעם^פהיטענדיג

•£.רבצוםםען

יסגע•1אאיןםענםטערבײםגעשטאנעןין1שאיזרבדער

דעםרבדעםאיבערגעגעבעןהאטשמשדער,שליחדעםקיקט

טאבאק־פיש־זילבצרנעדאסיך1אאיןזײגערדצסאיןםײסטער

םערשלאםעןרב־דעהאטוײגערדעםאיןםײםטערדעם.קעלע

האנדאיןפושקעזע-טאבזןקמיט׳ןאיזאוןשריןנקאיןזיךבײ

ה׳דערגעזעםעןריהיגאױעםװאו,צימעראיןארײןציריק

עט־גערעדטבעזיצער-האטעלדעםמיטך$נט$הרבדער,.ם

װעטעריב1אאז,געואגטערהאטך^דערנאיןמיניטעןליכע

נןזךוײדערערװעטדין־תורהדערצידארםעןװײטעראיהם

שיקען.איהם
פנעהמענדיג$היןט,רבדעראיןאװעקאיז.םה־דער

דיאװעקגעגעבען,םיחרלאמזשערדעםבײםמניםגענײעאלע

איזחר1םלאמזשערדער,אייגענטיפעררעכטליכעןדעםזאבצן

היבשעאגעגעבעןהאט,יםטי1אדעםםיןױךאײםערגעװען

היימנעםאהרען.?איזאיןצדקה־צװעקאײףמטבע

װי,דערװאוסטערשמזיךערהאטזןהיימגעקוםעןאיז.ם

זעהראיהםהאטם$ד,ארײנגעפאלעןגעבעךאיזערמיאיס

הןטאיןעצהקײןגעהעטנישטןןבערהןןטער,פערדראסען

אשוײינ.געמןןכם
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גרוי־*געװעןאבעראיזהאטעלפון<,־יגעגסימער>דע.ס
ער,םערגעסעןנישט•מעשרדישנעלי1אזהאטאוןהמן״,םער

רבלאדזעראןזייןצוקם1נזיךי1אזוײגעטראכטלץ3הוןש
הןטער.געהאםהאטערװאס,דורכםאלשרעקליכעןדעםפאר

רבדעםקענעןל$זערװעלכעןדורך,אשפיצעלעפיםגעזוכט
עפיסהןזםערביזגעזוכסלאנגי1אזהאטער.קאמפדאמיםירען

אלײןערווי,םערשויןאזןזנאךצוגעזוכםזיךהאטער.•יעפונען
ןןנםוןםים־ןגלייכצײםינ.פלאןאזןןצוגעטראכטהאבעןזײאון

קןןמפרןןמיטי•געװאלט.פכיטרערדערהאטשפיצעל<ןרבדעם
מ׳מוזווײל.בעזיצער-הןןטעל ױדישען8 קאנקװענט8זיינסרען

גןלדע•מים׳ןאוןגעלדמיט׳ןגעשיכטעדערנןזךאז,צוגצבען
געהןצואנגעהװבען.םפוןגעשעםטעןדיהאבעןזײגערנעם

אראם.יארג

הא•אינ׳םצימעראגעדונגעןהאס.םה׳פוןםרײנדדער
אוןחר1סאמעזריטשערםארםארגעשטעלטזיך.לה׳פוןםעל

םאגדריטעןןים1א. טעג2האטעלאקצימערדאםפערנומען
עםאוןבעל־הביתמים׳ןגעזעגענטזיךערהאטדערםריהאין

ארוםמיגוטעטליכעאין.אוועקמאהרטעראז,געהײםעןהאט
האם,לעבעדיג-נישטאוןיט1טגישטיפען1צולערקומטאבער

גע•צימער-האטעלאיןהאטעראז,זאגטאוןאפגעעטעמטים1ק
זיךהאט.לה׳.געלדכומענרעכערעאמיטפארטםעלאלאזען

צימער,איןגעוועזעןין1שאיזערװײל,דערשראקעןשטארק
יעדענפאלם,בעמערקמגארניששאוןנאכגעקוקטי1גענאלץהאט
איבער•אלץ,צימעראיןיף1ארגאסםמיט״ןציזאטעןערזאל

סארטפעלאםוןשפורקייןגעסונעןנישט,נאכגעזוכט,געווארםען
צויבען1אנגעהאנ׳אמת׳ןיף1אזיךהאטגאםטדער.געלדאון

כײזערן.

י,1גענגאנץגעדענקאיך,דאנישטם׳איזהײםטוואם-
נאכ•נאר,האנדאיןהײנטגעהאלטעןפארטםעלדעםהאבאיךאז

װעלכער.לה׳.טישים׳ן1אאיבערגעלאזעןאיהםאיךהאבהער
האםבלבולאאיהםיף1אמ־מאכטאז,געװעזעןשד1חנישטהאט

געזאגט:אוןחר״1״סדעםבערוהיגעןצויבען1אננעה
זוכט,זיךבערוהיגט.יםנערעגט1אשטארקצוזענטאיהר-

אאיןװאו-ערגעץפארטפעלדעםאיהרהאטאפשר,נאךנאר
...װעגיםן1אירען1םערלאיהםאיהרהאטאםשראדער,יעשענע



זם$געלנישטהאטעל׳אײגענטימערדעםהאטםוחדדער
שרייען,אנגעהויבעןאוןםערעגדיגעל

לעצ•מײןצוגצנימעןמירט$מ׳ה,פע׳גנב׳צטמיךמ׳העט-
צוגעלדמײןװעלאיךאז#ןזעײײןי1שײעלאירגראשפן׳טען

ריקבצקומען.
םוןארײםגעלאשעןגאםטדעראיזװערטערדןזזיגעדימיט

מיטרבלאדזערמוןשטובאיןארײנגעלאהעןאיזאוןהאטעל
ן.1םזמזעלבעןדעם

גע־אומגליקליך,גזלטבע,בצ׳מב׳עטמיךמ׳האט,רבי-
מיםי1םראזײןמםרנםדארףאיך.רבימירהעלםט,מאכט

קינדער.
זיךגעהײםעןהאטרבדעראוןבערוהיגטיודדעםמ׳האס

םארגעקומען.ם׳איזװאם,געלאםעןדערצעהלען
י1אזװיפיטשמװקעםאלעמיטדערצעהלמט$הגאםטדער

אנ-קייןנישטאז,צוגעגעבעןהאטאוןםאםירטהאטמעשהדי
געטון.דאםהאטהאטעלפוןאייגענטימערדערנארדער

דאאבער.סמעשהדעראןדערמאהגמזיךהאטרבדער
האט.לװײל,יםיעשלאסען1אװיכמעטגעװעזעןםאלאזאאיז

גלײךאיזרבדעםאון,מענשעןאנ׳ארענטליכעןפוןשםאגעהאמ
שאנםוןםרובאדאאיזאםשראז,פערדאכטדעראײננעפאלען

רבדעד,יםםארשען1אעניןדעםגעװאלטטאקעהאםאוןטאזש
נאךאיזגעלדדאםאז,געזאגטאיהם,בערוהיגטיודדעםהאט

גע,עניןדעםאיןטוןעםיסנאךװעטערזא,סערלװרעןגישט
וצףי1אאיהםצוקומעןאיןםערבלײבעןדאדערװיילהײםען

םארגענס.
דאזא,געסיהלטהאט.״ההאטעל־אײגענמימערדער

מא־נאךקעןגאםטדעראז,עניןמיאוםעראיםקומען1ארקען
טראכ׳שעהאנאךאוןפאליצײדעראיןאיהםיף1אבלבולאכען
צוםגעהןצובעשלאסעןצרהאט,טוןצודאם׳אײװאםםען

דערהאטאהינגעקומעןאיזערװען.אנ׳עצהנאךרבלאדזער
מיט׳ןזיךהאטרבדער.איהםנאךשיקעןגעװאלטאקוראטרב

םערברענגטדארטצימעראאיןםערמאכטאײגענטימער-האטעל
באלד.אװעקאיזהביות-בעלדעראוןצײטלענגערעאאיהםמיט
חר.1םמעזריטשערנאכ׳ןגעשיקטרבדערהאטףי1דער

םו•ארײנקומעןבײםבאלדהאט,געזאגטדירהאבאיך
ירעןן1םערלנישםגאךם׳איזזא,רבדעריםגערוםען1א,דח1ם



ז:$.נפש-עגמתגחגמ׳דיגםןןכעןבןןלדןןמענשזיךזןלס$ײאךנ

זײנ־לםפןןרטפעלדעםאזן.לוז׳דערארויםגעגןןנגעןאיזװןןם

איבערגעלןןזען.
מעזריטשערםזןפניםדןןםאיזםרעדיעןצזזיךאנשטאט

ןןז,גערעכטנישטזיךהןטער,קאלךװיבלאסגעװארעןחר1ס

גע•/מעהאםי1אזװי.װעגדזנגאזאאנגעהמעןװעטענקדער

ירען.1םערלנישטכללהאםערװעלכען,פארטפעל$געםונעןקענט

גען$זמירמזזטדו,צוגענעבעןרבדערט$ה:אבער״

ן.יםגעזער1אהאםערװיאדןגעלעגעןזי־זיזדארטװןםםמנים

װ..א.א
הןוטװןורטאייןשטןןםלעןצויבען1ןןנגעהט$.דחר1םדער

רבםאר׳ןערם$הף1םצומ,צװײטעןםיט׳ןנעבוגדעןנישטזיך

םוןאײגענטיסער-האסעלדערז*,געשיכטעגאנצעדידערצעהלט

אפזןןלערןןז, רובעל20געגעבעןאיהםהזןט. פךזאװעדזקא

9,ערקלערטןובערהןןטרבדער.קן״מעדיעזוגע$דדישםילען

.■יסוואורף1אדעםנישטאוןאיהםנישטחל1מנישטאחער

םלאן.נידערטרעכטיגעןזײערםןןר
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אורתמכניםדערחייםאליהיר׳
אלעגעזעהעןנארנישטהאטמײזעלחײםאליהיר׳

ב,1ט-ם1יאוןשבתיעדען>ף1אעסעןמיטבעזארגעןצורחים1א
זענעןתמיד.רח1אמכניםיסער1גראנעװעזעןאליי־איזנאר
גע־איזעםװדלכעסזיר,רחיר1א־כע-עמל.געזעםעןטישזייןבײ

איזחייםאליוזור׳.כובמפלטרונקעןאוןעםצןאנגעגרײטװען
איבער•געװעזעןאיזערביזאוןאהײמגעגאנגעןנישטפריהער

איזי1אז.בעזארגטפולשרענדיגזענעןרחים1אאלעאז,צײגם
לאדזקײןגעקומעןזענעןװעלכע,ארימע־לייטסריימדעדיבײ

צופעהלעןנישטזײװעטג1ם־ט1יאוןשבתאז,זיכערגעװעי
ם׳איזאוןגעםעהלטנישמקיינמאלהאטארימע־לײטקײן•עפען
דיצװישעןםערטיילעןצוזײזאךלײכטעאזאגעװעזעןנישמ
ר•1אדיםוןקיינעםאז,פי1אזיזאיף1אשמאדטםוןבתיםבעלי

געשעהען.נישטעולהקײןלאלחים
דעואון,שוהלפוןארויפגעגאנגעןאיזרבדערװעיל^אײנמ

ערהאט,לעצטערדערכמעטארויפגעגאגגעןשםענדיגאיזרב
זעהטװעלכע,רחים1אעטליכעשטעהןטירדמרבייבעמערקט

הן־רחים1אדי.שבתעםעץצוװאוגעהאטנישטהאבעןיש1א
זײ־םערשטאנעןגוטהאטרבדעראבער,געזאגטגארנישטבען
אזאװײל,םערװאוגדערטשטארקזיךהאטרבדער.לאגעער

װאוהאבענדיגנישט,רחים1אעטליכעבלײבעןזאלעםאז,זאך
גענמגעװעזעןין1שם׳איז,זעלטעןגאנץםאםירטהאטעסעןצו

אנ־רחים1אדיאיצטצייטקײןגעװעןנישםם׳איזאוןשםעט
€שטאטאיןבתים-בעלידיצװישעןפונאנדערצוטיילעןיבעו1ה

מיט׳אוןגעװעזעןמישבלאנגגארנישטזיךהאמרבדער
סוןרחים1אשטענדיגעדי.אהײםזיךצורחים1אדינעבעטען

אריינקומענ־.רבםוןצוריקוםעןים׳ן1אגעװארטק1שהאבעןרב
איןאיזרבי׳צעןדיאז,בעמערקטרבדערהאמשטובז־יזיןדיג

װעגעןגעטראכטרבי׳ציןדיהאםװירקליךאון.םערלעגענהײטא
און•ױדעןפילי1אזהרעעיןקייןמזלכעןזאטװעטזיי1אזװידעם
דעראז.געװאוםטהאטרביציןיד,געקענטגוטזיהאטרבדעם

אמבעםטעןװיזאלעןרחים1אדידאםים1דורכאסערלאנגטרב
אינ-זיךבײװיםיהלעןזיךזאלעןזײאז,װערעןבעהאנדעלט

רבציןדי.םעהלעןנישטזזןךקײןםוןײזם׳זאלאז,אוןדערהײם

גזע



רחים1אאהל*יםע1גראזאיף1אגעריכםנישטןובערזיןהןש

•נ5שט?גון>י.װעלעיקעאלעציםפקא־ןנעװעןדעריבעראיזאין

אנגעזאגטשסענדיגט$.דרבדערװיי1אז,ייעיעןזןןטדיג

דיט$.דפגרװאורפעןאיהםמן־כעןאדעררבדעםזןוגעןעמים

בע־צזיבען1אגגעד.זיךט^הזיאזןגעװאלטנישםאודאירביצין

ױ•געקצנטהאטזיר$נװאס,זיךםען$בוזאפענשוועגעןמיהען

זאכעןאנדערענאךװצמעןת1חלנאךװעמעןארייםגעשיקטהאט

גע־נישטפילי1אזמ׳האט,געה״לםעןגארנישטם׳האמןבער

דןזםגעזעזזעןהאטװעלכמר,שמשדער,צוזןןמענשזןםעןקענם

זצגעװענדעםזיךמאטרביצעןדערםוןפערלעגענד״ײטיםע1רג
חײם:אליהו׳ר

בעזארגעןאירחיםידםוןעטליכעאיךזןזלאפשד,רבי-
בעלי־במים.וצ

דו,רײדידאיבערגעריםעןאיהםרבדערט$הזם$װ-

דיארװםווארםעןל^זאיךןןז,םארצולעגעןמירחוצםהדיתאםס

שםוב.אץמירצוגעקומעןזעגעןװעלבעגעםם״
רבי־די,גערעדטװײטערמשמשדעראט.ר,רביאבער-

געריכט,נישטזיךט^הױ,םערלעגענהײטים1גראאיןאיזצין

ר1אםילי1אזהרע-עיןקײןמיטברענגעןזיךמיטװעטאיהרןוז

צוגעגרײט.נישטזײר$םט$.דאוןחים
םןורא׳ןרחים1אהכנסתםץמצוהדיםאר,ס$וואיז,נו-

הזן־נישטזארגקײןאפילורביציןידװיל,מעגשעןאנזעטיגען

זיךוועטזי,.נישקשר,געםרעגטװײטעררבדערה״ט?בען

טיש.םוןזאטאװעקגעהןװעלעןאלעמיראוןגעבען.ןונ׳עצדין1ש

גןר־פיטרבדעםװעטעראז,געזעהןהאטשמשדער

דעריבערט^הער.רעדבחנם׳דיגעס׳איוז*,איבערצײגעןנישט

ף.1םדערזײןדןװעטװןזםגעווארט
רגטער$םערזאמיטרביצקדינגעקומעןןר<איזדערװײל

רעדען,צועפיםיבען1אנגעההאטױאײדערנאךנןןר,מינע

 שפײכעל:3מיטאנגערוסעןזיךרבדערהאט
בײמאכלבעססעדאםאד.רביציי,דןאךװײםםדו-

מירמאךטא.קאײעשװארצעאון;האניימיטטי1בראױסיר

מאכל.דאזיגעןדעםמירגיבאוןשבתנג1עדעםהײנטטאקי

נארשפמם״קײןאיןגישטשוין,דערגאךהאטרבדער

הײ-אוןרבים1מקזײנע,איהםםאראז,אנגעזאגטערגםטגאגץ

דעדמעןזאלרבוײםגעגעםעןשסענדיגבען;.דװעלבע,מישע
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1.

רחים1אדיארן,קאװעשװארצעאיןהאניגמיטיט1בדלעננעל
איןזײןצידןורףעםיװאלץאיןודגיםבשרבעקומעןזןןלען
געװען.איזי1אז.שבת

איןפרעהליכערגעװעזעןטישבײםדאםמןןלאיזרבדער
רחים1אדימימגעשמועםטהאטער.שטענדיגווימוטמעהרמיט
זעגעןרבפוןמענשעןהיימישעדי.תורה־װעדטלעךגעזןוגםאון

הןו•סעודהדאזיגערדערפיןאיןצופרידעןזעהרגעװעזעןיך1א
שבת־םעודהדערנןןך.נעדענקטיאהרעזלאנגעשפעטעדזײבען

רבי׳צין:דערצואנגערופעןזיךרבדערמ\הן
ך1אמעןמוזהבית׳טע-בעלאאפילואז,רביצין,זעהסט-

סער־צוי1אזאיןאיינציארדגעןוױוויםעןךי1אמ׳דארף.זײןקענען
...זןוטזײןזאלעןאלעאז,מאהלצײטעןדיםיילען

זיךאיןנעריהרםשטארקגעװעןדערםוןאיזרביציןיד
ציװײנט.יך1הםרײדגרויםםןןר

אפגערא־נלחאפױלישעץפרןהילחדערמיט
שמי־*פויטעװעט

ױדי־^געױאוינטהאטלאדזםיןװײטנישט,דארףוןאין
הײטער.אנ׳ארענטליכעראבערפרןזםטעראױדא,שװײגערשער

שכניםכע-קריםטלמיםאוןפדנםהיף1אקלאנעןצוגעהאםנישטזיך
שװײדעראזי1אז,געלעבטאמערגסטעןוױנישטיך1אערהןןט
זאך,אײןנישטוועןרל1גזייןמיטצוםרידעןגעװעןװאלטנער
איזדאס,ריהעןגעלאזטנישםװײבזײןאוןהםאהןןםױאם

זענעןקינדערדיבל־זמן,קינדערדיםוןערציהינגדיגעוועזען
דעדםון,געקלערטנישטשװײגערדערהאט,קלײןגעװעזעןנאך

אװאםםראנעדיאיזאונטערגעװאקסעןזענעןזייװעןאבער
הארבער.געװארעןמאל

נישטהאטאיןױנגלעךצװײגעהאטהאטשװײגערדער
•3געקענם,אראאלײןהאטערנישט,זײמיטםוןציװאםנעװאוםט
קינדערצװײױינעםארנארלעהרעראאדער,מלמדאבדענגען

האסןםיבהדערזעלבערצוליב.יכולתזײןאיבערגעװעןעםאיז
אריין.שטאדטאיןשיקעןגעקענטנישטיך1איױער

גע־נישטאוןנעװאקםעןבניםצװײדיטאקיזענעןי1אז
יידשקײט.ינם1אזאיזװאםאוןים1אזעהטאנ׳איתװיתאוסט

קינדערדיהאטשװײגערדערװעץב1טם1יאאיןמאלאחיץא
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פארקײןשוהלקײבמוילזײהאבעןזןרײןשסאםאיןפיםנענדמען

י1פרדערמיטצד-שװײגדערװעןאדן.אנגעזעהןנישטיגען1אדי

געװע־זײבײפראגעאײנציגעדיאיזצדואמעןגעװעזעןזענען

?קינדערדיפדןתכליתדערזײןװעטװאס:זען

רםען,$װגעלאזעןנישטזיךיף1אלןזננהאטתכליתדער

18געװעןלט§ין1שאיזװעלכער,יצחק,זדהןעלםערעדדעד

ןןלעמישגע׳חבר׳טזיךהאט,ױנגנעזונדטערא,יכער1הא,יאהר

קײןדןןךערהאטאיבעריגענס,דאדףפיןשיקםעםאיןשקצים

זיךהאטױרישקייטםיןפרעמד.געהאטנישםחבריםןןנדערע

קעןעראז,דעםװעגעןן1וחשבדיןקייןןופגעגעבעןנישטיצחק

סערקריכעןװייטציים1רסם־ג$דדיציגדט־ברידערשאםטזײןמיט

ין*>*געריפעןמ׳האטװעלכען,יצחק•געװעזעןאיזי1אז

רײכעןןןפוןטןוכטער?}איןפערליבטזיךט$ה,איגנאשדןורף

גאנץױיןבײ,האבעןציחתדנהאיהרמיטבעשלןןםעןאיןיער1ם

מיטגע-דעםװעגעןאיןגעפראכטןורנישט^ערהאםפראסטקײט

געװעזעןנישטאיזיער1פדער.פלהזייןםיןפאטערדעםםיילט

אז,זיךםערשטעהט,בעדינגין-אמיטנאד,שידוךדעםגעגען

שמד׳ן.זיךמוזאיגנאש
ױדישקייט,פיןזײןגעזאלטנישטהאםיצהקפרעמדװי

זיךאיןכט^פערטרןוביסעלזיךשמדװןודטדעמבײערהאם

םערטראכטעראארומגעגאנגעןאיז■עי,בעשליםעןגעקענטנישט

עלטערןדי,װאכעןעטליכעפיןפערלװףאיןפערזארגטעראין

נןןר,פערעגדערטפילזיךהאטזוהן•זייעאז,בפמערקטהאבען

געברעננטנישטהאבעןדערפיןםיבהדידערגעהןציגןסרדבאלע

איןפישאװישטיםגעװעןאיזיצחק,רעזולטאטעןשיםשײן>צ

האטערביז,פערצעהלעןגעװאלטנישמזאךשוםקייןװעגען

איןשװערציקינפטיגעןזייןציאװעקאיזער,עגטשלאםעןױך

שםד׳ן,צוזיךבעשלאסעןהאסעראזבשורד״דיאנגעזאגטאיהם

טאבטער.ױיןמיטדאבעןחתינהקענעןצועדי

לע8צװישעןפערשפרײסבמלדזיךהןוטידיעהדןוזיגעדי

צידערנןןננעןאויךאיזאיןדערפערןורימיגעדיפוןיערים1פ

י•1פרזײןמיטשװײגערדעם
אויםגעשריען,שװײנערדערט.*ה־,תכליתדעראיזדאם-

װןופ,ערציהוננדיאיזדןוס.בשירהטרו־צריגעדידערהערענדיג

װןןר,יידישקײםדןוםאיזדאס,קינדערמײנענעגעבעןהאבך-א

זיןאויםפיהרעןיין*.קינדערמײנעאיןאײגגעםלאנצסב$האיך



שיל-אײנציגעדדערזײןױעלאיך,.נקמדמיראיןין1שנעדמט
אסקעהרעןזיךװעםש-פל׳יאוןבלוטאייגעןמײןיב1א,דיגער

שמד׳ן.חלילהזיךאוןיבען1גלײדישעןםון
קעןם^װ,געענטםערטיף1דעדגצרנישמהאטשװייגעריןדי
פערקלעמטגעזעםעןאיזזי,ענטסערןיף1דערדארףםץאיידענע

מיטאיןמאןיםץ1אגעקוקטת1רחמנמיט,װעהטאנאוןבערםון
ר$גזזןןלװעלכער,זוהןױנגערןאיהרװעגעןגעטראכמשרעק
עלםעסםעןירענעם1םערלק1שדעםפוןדדכיםידנאכגעהןנישמ
זוהן

דערןי6בעםעןאיןװײנעןקײןגעהאלםעןנישםהאטם
הץםאיגנאש,םען$םםוןקלעיאונברחמניתזײגעקײןאוןדאםען

וגזיךבעשלאסעןהאםדע.הערעןמעהרגעװןזלסגארנישטםון
איןטןןבםעדיערם1ירײכעןדעםמיםהזובעןחתונהאוןשמד׳ן

איװענדען.קעגעןנישטקײנערק1שאיאםװעטדעםשין
װידער-דעדהןןם,נישטת1שאלקיקקיינעםמרענאיך-

בי1א.גענוגאוןװילאיךיװוטאיך,געזןגטזוהןשסעניגטער
איןקוסעןנישטמײםאמעהראיךװעליײנינעןמ־־ךמ׳װעט

ענדינען.גשיכטעדיזיךװעט■דעמיט
ג׳•*אננעהםעןםוזעראז,דערזעזקט$חשװײגערדער

דערהיים,מוןיפען1ענטלווירקליךײעטרעוײיל^טאקםײדער
איוגםאײףװירקונגקײיןישט1איבערהמעהרין1שערײעט
״.אפשראיסדעדהײ׳םבלײבעןװעםערןבעריב1א,האבעןנישמ

זיךגעפרובטשױיייערדערהאט,ײערעןאנדערשנןוךװעטאפשר
ביז,װאכעןבװײנאךםערגאנגעןזענעןי1אז,אפצונארעןאליק

דארפישעןדעםגאסקאגעטרזןפעןשװײגערדערהןסאײנמןול
ױד:דעםאפגעשטעלםהאטװעלכער.גלח

חי׳ינטאיזזוהןדײן,געזאגטגלחדערהאט,מזורדקא,נו-
ןנסיושגיד׳ןזיךגרײטקײטזײןיםגעדריקט1אאוןמירבײגעווען

געבעטעמיךהאטער.גלויבעןקאטוילישעןבוםאיבערגעהןאון
דערוצאלץצוגרײטעןאוןםארמאליטעטעןאלעםאכעןזוןלאיך

אוגזערמיטשלובנעהמעןערװעםגלײכצײטיג,צערעםאניע-שמד
זק־םערקוקםםוװי,מארדקאדואון.מאכטערסטאניסלאװם

געםרעגט.גלחדערהאםוענקדןזזיגעןדעםףי1א
אנ׳אנשטקנדיגערזעהרגעװע׳עןאיזרף$דסוןגלחדער

דער•ידמאטרע,םײנד-ױדעןקײןגעוזעזעןנישםאוןמענש
װע-,ערליךאוןזװיסריכטיגגאנץאדײסיעזאגטיײי־־ריערײ־ײ־ײי



ר*ידיש*דערם$הםעשטעלונגעאר8ם$װ,ןעװיגטיגקילעגדיג
װהן.זײןםיןשריטנםען*געיגלדעםצושװײגער

רײן,*נים•איןגעקומעןבלוטדןןםאיזשװײגערדעם
זייןר#םרעמונגקײןנישסןיך1שם׳איזעז,דערםיהלםהןםער

:גלחצוםגעזאנטט$האוןזיהן
טריםשרעקליכעןיף1אםערקיקעןמיךאיךקעןיװ-

װערםםעװעםעןניי,טער#ם יידישער8 ײי4זוד*מײןםון
לע■װייםעראיךװעלװי,קינדאארויםנצריםעןלעבעדיגערהײד

נעװיסענםביסען,מיטבושהאוןחרםהאין,װעלטדעדיף1אבען
םאם.זםי1,ד ײ1ײמסהיםען$געקענטנישטב$האיךװאם

טרויעריגהץט,*רדק$מ,גיטגאגץדיךםערשטעהא׳־ך-
מןןבען,מעןקעןס$װבער$*גלחדערקאםמיט׳ןקעלט&געש

נןןב■םערלאנגזײןמיזעןמעןװעט,לען$פערםאיז,װילא־ננאש׳
זײןמעקגעבען*איהםװילװ&סטאניםלז*,דעדצונאך,קומען

איןשז*קירמעהרבעקיםעןאיבנןןשט$ה, װײב8ר$םכסער$ט
שמדץ.צוזיךבעשלןסעןםעםםט$ה

דערהןןטזםוןך*אזןןלװןןם,טיןאיצםאיךזאלװאם-
ניששזקןךקעןאיך.ע$קפיןהןזהרדיגעריםעןזיךשװײגער

איך.שמדצוםגעהטםלײשאיןבליטמײןוױציקוקעןרוהיג
הןבעןװעלאיךװןןס,דערמיםגעװיםען רײן8האבעןדןךםוז

זוהן.פײןםיןשריטדעםגעגעבצוװירקעןמיטלעןעל8אנגענומען
נעװענדםזיךמעןהןם,זיךםערשטעהט, צרה8ײיאין

דער.אומנליק שרעקליך8י8נאךשמועסטװער,רבלאדזערצים
ציםײעק8איזאיןפרגםהנצע$גזײןשטעהעןגעלאזטט$היוד

גע■יד,רבדעםאיבערגעגעבעןהזןטשװײגערדער,רבלאדזער
אזיגעןבעטענדיגעמיםאוןפרטיםגענויעסטעלע8מיטשיכטע

ימײמיידייעטעם*ירב׳חםענטםעראויםץגעװוןרט
זײןאיבערזיךרערנעהנטערטם$װגעװיטערם$ד$פװענדען

שסיב.
י1ז8גערעדטרבדערט$ה, שײגעץ8*8, שײגעץ8*8-

ציםער.איבערץצוריקאיןהיןשסרײזענדיג,זיךיצװי
גע•הןזטאיןפגעשטעלם$רבדעדזיךתאםפליצלינג-

שװײגער.צוםזדגט
אנ׳ןןרענםליכעראיזנלח-רםם$דדערז8,גםם$זדוװאס-

 גע•8>*י*דערלןןזעןגישםך$דערףר$די1ז8אײב?מענש
ימגעל. סמזןרקעװאסען8םיןמיייגהײט



ןןננע•אײגענהענדיגאוןאײעקגעועדםזיךוזאטרבדער
דעםגעגעפעןהאסערװעלכען,גלחציםבריףלזינגעןאשריבען

ירף•?דםיןגלחדעםאיבערנעבעןתיבףזאלעראז,שױײגער
פםיכאלא•דעםמוגעקלערנז1ארבלאדזערדערהאטבריףאינ׳ם
דערבעגעהעןװילעםװעלכען,שריםדעםפוןהינטערגרינדנישען

דיםארגעשםעלטבדיףאיבםהאטרבדער.איגנאשמינדיעהריגער
דיגעװארעןעיצויגעןזענעןעםוועלכעראין,ערציהינגס־םםערע

אנגעוויזעןװייטערדאטרבדער.דארםם־שװײגערםיןקינדער
ווילעראז,זיהןשװײגערסדעמםיןאיגײיםענהײטדעריף1א

דעםציליבעאםיליאדער,איבערצײגינגצוליבנישפשסד׳עןזיך
װייםטערװײל,דעמציליבפשיטנאר,טאכטערסויערםרײכען

אנדערן,דעםאיןגלויבעןי-אצװישעןאונטערשידקײןפיןנישט
אננע־װייטערהאטרבדער.גראביינגערישקײטפשים׳עראייס

גײ,עלטערעןיידישעדיםיןצערגרויםעןדעםאויףװיזען
קינד,אבעגראבעןלעבעדיגערהײטװערמןםנארגישטײעלכע

טראגען,זיךמיטמוזעןוועלעןזײװעלכע,שאנדאײביגעדינאר
פערטראכטען,ציניטזירגלחזיעםגעפעטעןאלזאהאטרבדער

יפ,1אנאר.צערעמאניע-שמדדיאדירכפיהיעןװעטעראײדער
דיגישטאנערקענטגלחדער,בריףזייןנעענדיגטרבדערהאט

דערבעט,בריףאינ׳םגעװארעןגעברענגטזענעןװאם,מאטיװען
אפטריני•יונגעןדעםאויףווירקעןזעהעןזאלגלחדערןוז.רב
רב.לאדזערןמיטזעהעןגאךשמדםאר׳ןזיךזאלערדאס,נען

אוועקאיזאיןבריףדעםגעכאםםהאטשווײגערדער
דעבשדירכגעלייענטאויםמערקזאםהאטלעצטערדער,גלחצים

יגגער־אינערליךהאטער.םערטראכטערנםטזיךהאםאוןבריף
ריכטיגע.םילשטענדיגםארמאטיװעןאויםגערעכענטעאלעקענט

שמד־גע•דערפיןאײנצעלהייםעןאלעאנאליזירטאלייןהאטער
דאר־ריהיגעןאיןםענסאציעאנעװעזעןדאךאיזװעלכע,שיכטע
ןולײןערנאראז,םערשטאנעןיך1אהאטגלחדער.לעבעןםישען

אײגענעמזייןמיטהספםאיןערלעדיגעזעניןדעםמסינלאיז
םערשטאנד.איןגעװיםען
דער־זיךגלחציםגעקימעןאיגנאשאיזצימארגענםיף1א

לי-$סארמדירכגעםיהרםעדישויןהאלטעןעםײײטײי,ײיםען
איהםהאטאיןאיננאש׳ןזיךציציגעריםעןהאםגלחדער.טעטען

נעזאגט:
ןןנגעלנג•דאזיגערדעראיןציםןןהרעןםיזטדי,איגנאש-



װעלאיך.מיכףס$דאוןלאדזקייןשעהעטליכעיף1אגענהײט
אהינםיהרעןדיךװעפ וועיכער׳מענשאמײנסמיםגעבעןדיר

מענשםגלחדעםאוןםערדאגעװארעןאײננעשםאנטנלײךס׳איז
*2.לאדזקײןאיגנזןש׳ןמיטגעםזזהרעןאיז

י•1םםאר׳ןאםגעשטעלםזיךםערשטעהשזיךריאםםדהרדי
וועלכער,איגנאש.רבלאדזערדערגעװאוינטהןזטסװאוער

איזאיהםמ׳םיהרטװאוהיןפרעגעןצוגעוואגטנישטאפילוהאט
אננעװיזען•איהםמ׳האמוועלכע,מירדעראיןארײןדרייסט

ערשטעןאיןבאלדווען,געװארעןאבערעראיזינט1ערשםװי
בןןרדלאננערווײםעמיטרבאזיצעןדערזעהןערהאטצימער

.(חײםאליהור׳געװעןאיזדאס>יגען1אדורכדרינגענדעאון

ערןזז,געמײנט,דערשרןזקעןשטארקזיךהאטאיגנןןש
שמד׳ן•זיךוועלעןםןןרשטראףדיין1שבצקומטער אז׳מט1חל

זענען.געכטדיװער־ענטירט-ארה־כףדיךט.;:.דרבדעד
אוןצימערדערבײאיגאאיןאיגנןזש׳ןארײנגענומעןמ$הער

האטרבדערװאם.צייטלאנגעאםערברענגטאיהםמיטרט$ד
נאךזבער?׳נישטפ1י.עד־דקײגערװײםןש־ן?איגנמיטנערעדט

כלי•יך1.ראדעייהערסצימערפוןױךהאטצײםשעההאלבעא
פון־ם1אראיזאיגנאש.איגנאשץפוןווײנעןהיסטערישאוןםען

םיס.דייף1אלטען.י.געדים1קזיךאוןאפעי־װײנטערער-צירב׳ם
איבער■אוןהרען^אהײמפשליחגלח׳טדעםגעהײסעןהןןטער

נישטדןזרףאיןמצהרװעט איגנאש׳ערגלח׳דעםבעבען
ױיןזןןגעןצושליחדעםגעבעטעןערהאטבעזונדערם.קומען

זוחן•ױנגערעןזײןמיםלאדזקײןקומעןתיכףזאלעראז,םזןשער

דעמזפלבעןאיןנאךאוןעןאװעקגעפןזהאיזשליחדער
ױנגע•זײןמיטצוזאמעןשװײגערדעראיזביינאכטשפעטסאג
נעםאלעןאיזיצחק.שטיברב׳םאיןלאדזקײןנעקומעןזיחןרען

םןןרזײןצוחל1מאיהםנעבעטעןאוןפאטערםוןהאלזיפ׳ן1א
ערקלערם,אוןעלטער׳ןדיאנגעטוןהאטערײאס,גםש-ענמתדעם

י*זיךגעדאנקפיןאפגעזאגסםולשטענדינאיצםזיךהאמערזןז
שמד־ן.

אז,שײײנערדעםערקלעחרטרבדערהאטצימארגעגם
ןןםגע־װעלעןזײ.לןןדזאיןאיהםבײפלײבעןזײנע זיהן2די

װעטשעה׳ןםרײעדיאיןאיןת1מלאכ-בעלציוועיעזנעבען



יײסעג•וועלשליכעיך1אאיןיידישקײטווערעןגעלערנטזיייסיט
גע־זענעןשװײגערפוןזוהןצווײדי,געװעזעןאיזי1אז.שאםט
בעלי■שעהנעגאגץגעװארעןאוןגעלעינטזיך,לאדזאיןװעזען
שווײגערדער.נאם.רסקא$פאמאויףאיצטװאוינטיגחק.בתים
לןדז.קײןרף$דםוןאיגערגעצײגעןדערנאךזיךט$.דעלײן

העלםעזנעמעגםנישטהאטהײםאליהז׳ד
גויט.ױזןאיזױדא

(זעחרגעװעןעמבעאיזזצ״למײזעלחײםאליהו■׳ר
ען&ארגעקו■זןםןליך1אאיזםונדעםטװעגעןנאר,סענשגיטער

גע•נישטערהאם.זײנעםװילעןבעםטעןײם*ם$װ,אמעשה
הןןטװןןם,מעשהאדערצעהלעןטאקידאםכײויל.חעלםעןקענם

דערצעהלטדןןםאין,ציריקיאה־דרײםיגעטליכעםיטםירט*■ דערבײ.געװעזאיזװאם.ראיה* עד9
־ן•

אינטע•עטליבע,שטובדק-ביתאיןגעזעםעןאיזרבדער
םערשי•װעגעןגערעדטמ׳הזןט,דארמגעװעןזעגעןנםען*רעם

אוןטיהרידגעעפנטלוצלינג■זיךהאטאינדעפ,עניניםדענע
אויםיערעג•א,יודהויכעראאימסעטאײןאיןארײןראלם•עם

זײןםיטנישטאון,םלאם־םייערגעװעזעןאיזםניםזײן,טער
אומ•כ׳בין,מיךראטעװעס,״רפי:אויסנעשריגעןערחאםל1ק

׳׳!ןקליגלי
זיךהאםעןשטוצאיןרבבײםגעוועןזענעןװאסזזיע

איוד,ין1ערש■דאזינעןדעםדערזעהענדיגדערשרוןקעןשטארק
ראםטער.■אגעװעןאיזאויםזעהןזײןװאס,ארבעימב1קרןי1ש

נאר,בליקפרעגענדעןאמיםאנגעקוקטאיהםהאמרבדער
עולםדעראזאון,כליבעןצואויטגעהערטנישטהאמױדדער
האט,פאםירטם׳האטאומגליקאםארװאס,געםרעגטאיהםהאט

װײגען:אקשרײעןאנגעהויבעןיםסנײ1אערשטער
אומגליק.ים1גרמײןםוןמיךראטעװעט,ין1קררבי׳שי

מיטגעװאוינטכ׳האבוהאם,װײבמייןמיםוע׳גטמיךכ׳חןב
מיטגעבליבעןאיךביןאיצטאון,יאהרצװאנציגב1קראיהר
קײןאלײץמירקעןאוןמלאיהעל*אכ׳בין,ינדערלעך?•־י־ס
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סען,סיסװאס,סעגשםערמ׳ידענזנרןכיסין,נעסעןניסינזעעזן
-*)98םיםתאס,•וזדלד

דעסגעװעןיז*-,-*ט*םיםתתינמיר׳יק*מעןהץס-
-.משיבהקירמרב׳ם
הןס-מײנסאזםגליקגץבגעדןםסןקידןךאיזדאם,-4)
האבעןחחמהבוריקנישסכ׳קעןס$װ-ם^גע׳םענדױדדער
װזג•נאר,גזמזאם*ילתמ*ביזכ׳הץבװעלכע,װיינמײןםיס
גזםע.םיןצינגערבײזעם$תעליןסקעסאיןםלשינות׳ערגען

בע■םיךם׳איז,ברהידנעקזםעןאיז,אנגערעדםהאגעןשכנים׳
םידאיזכעסדערז*איבםאין,גםץיצזימשמעתאפאלזנן

בו■װעגעןדאה1ה-הר1םאבואהינגעגאנגעןאיךבין,םערגאנגען
ם׳םןרזא,מירדעזאגט,איהרםיטהאבעןתתוגהריק

גיםס,רביהײליגער,גװאלד,י1א-:בהןאכ׳בקתײל,נישם
יםער1רגאםקמענשאימגליקליכעזאםי1זירהעלםסאוןעבהן
-־!י־ס1נ

רבדערהןם-העלסעןגןרנישםלײדערדירכ׳קען.-
נישםםארםםאון,פהןאביזםוד-,געענםםערםקןלסבלוסיג

׳—!גרושהאמיםהןבפןחחונה
י•1ןננעהיפסניי1אױדדערהןןט,רביהײליגער,זובער-

איהראז,געזאגטמירמ׳האם,רםל1בקבעםעןאוןתײנעןבען
אונזערסא■עסיםדאךזענטאיהר,העלםעןובםירלת1ביכזענס
בע■םא,נםשםר1מםמשאײךאיהרזענםױדעןאםאראוןטע״

היתראים1ארעםיסגעסינםאוןגוטםקײםאײערךי1אםירתײזם
זאלזי,תײבמײןבוריקנעהםעןקענעןזאלאיךזא,םיר■ןר

קינדערלזנך!איהרעובםאםעאזײןבוריק
תײ■רכדערהאם-,דירםארעצהקײןנישטכ׳האב.-

איבער•נישםמ׳קעןאוןמ׳םארנישם-,נעענםםערםאיהםםעד
דעראקגעשריבעןבסירושם׳שםעהםתאם,זײןמשנהאקסאכען

ן-רה1א
אני•ױדדערזיךהאס,װערסערדאזיגעדידערהערענדיג

םאדלאנעדעראייףגעתעןר׳איזתי,םי1גרי1זאדערגעתארםען
איהםזאלרבדעראז,שרײעןאוןרחמיםבעטעןגענוסעןאק

סערשסעהןאוןזייןמשיגגעקענםגארנישםהאטער,חעלסען
איהםאימשטאנדנישטאיזרבדעראז,שכליערישען1םזײןמים

העלםען.בו
האסערװעמעןמיטדערזעהענדיגמײזעלחײםאליהו׳ר
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ױד,מנישם׳דינעןאזאפיםערװעסגיסעןמיטאזאין,םין*י
ײיזןזוישאלזזאפםק׳ענעןרבדערקעןהשגהזײןיויטם$וח
אשטרענ-מיטדעריבערערהאם,װערעןםערטיגגישם,װילרע

שיינעץ,,אוקףשטעה:געםדןזןגעשרײנח?מיסאוןבליק;גע
-1שטרבמײןפיןןרויס*געה

ם׳װײזטווי,אויפגעהויבעןזיך,געםאלגטהאטיודרער
געגערעדםזענעןװאס,ײערשעירב׳ספוןזיךערחזזםאײם

ווינישם,טאןןןנ׳אנדערןמיטאיןקולשסרענגעזאמיטװןןרען
נןךהזןםער,אויסגעניכםערטביםעלא,געװעןאיזםבעזײן

מןןל,לעצםעןצוםרבדעםשטילערהייטבעטעןפריבירמאםילי
ס׳איזןןז,םוילרב׳םפוןהערענדיגנאר,העלפצןאיהםר־זןןל?ןז

געטון:-ואיאערהזןם,בחנםאלעה
ציבערײםכ׳בין,רביהײליגעד,װאסאיהר,ײײםט

דיכ׳געןצונישטבאדאי,שםראףגרעםטעדיזיךאויףנעהםען
גײןמיטהןןבעןצוחוזינהציריקאבי,יאה־״על־געןנאנצעןא -!װײנ

געענם־מעהרגארנישטךעיויףשויןאיהםהאטרבר*ד
עונשדעראין,רײדנאאױועדי.װא־טאײנציגעטקײןםערט
האבען,זיךאויףנעהרעןנעװאלטהאםױדפראסטערדערװאם

גע-דעמאלטזענעןװאם,מעגשעןדיבײגעלעכטעראדערװעקט
דערבײאיגעןדעםאיןארײןאיזאבעררבדער.שטיבאיןװען

פערטרןזכ־,פענסטערבײםאװעקרעשטעלטזיךהאטער.צימער
איזער.גאסאיןאדויסגעקיקטערהאטרעיוגותזײנעאיןםענדיג
םוןאיזױדדערװען,בית־דין־שטיבאיןארײןצוריקדאןערשט
...ארויםין1שדארט

בעמערקסר׳הןזטאז,דערצעהלםשפעטערהאששמשדער
דןןם,נעביךהאטער״אויגעןדיגעװישםזיךהאטרבדערווי

-.יט1נזײןאץױדאארויסהעלםעןגעקענטנישםמןןל

צי♦%האאננעלערנם
רײ־אגעװאוינטהאמלאדזנעבעןשטעדטעלקלײןאאץ

גפװעזעןאיזדאס.קמצןשרעקליכעדאדערבײאבפרױדכער
איןגעםעהלטנישטהאבצןװעלכע,ליכװיאזשעםטיםדעםםון
ציאנקימעןנעדארםםהאטװאםדער,שטעדטלעךקלײנעדי

ץחא.לעזעהלטנישטת1ציקײןהאטדמםפערשויןמיןווזא



מעוהןןם,ראצענטער■גראבענץ*ג׳גענומעןהאשערם$װרעמ
ײעל־,כען§װערט־זםערשידענעםערזעצמןגעמוזםאיהםנ״ך*ג

קײן,סימעגעבזןדגטצדיאיבערגעשטיגעןדרײפאךזדנעןכע
שםענדיג,געםעהלםנישםקײנמאלאבערם^היידעןבײצרות

ביןונקימעןגעמיזםהןבעןװאם,זעלכעאגעפינעןזיךהוןבען
לעצ־דןןםאיהםבײםערזעצען, הלואה8נאךפעל־טובה״,דעם

*וי8.הויטדיאפצושינדעןערלויבעןזיךאוןציהדונגביםעלםע
םיןלאגער גאנצער8מעלט^אנגעזקמצןדעםבײזיךהאם*רום

געװעןאומשטאנדאיזיעדעדנישםװײל,ציהרונגםן־רשידענע
דע-אוןצײםבעשטימםערדערצומשכנותזײנעאויםציקויפצן

רעכנינגזא@צוגעשטעלםשוין״ליןמבאררניק״דערהאממןןלס
ײםיןװערטדעםאיבערגיגששיגעןהאבעןצענטער^סרדי?ז

©׳.זאכעןםערזעצטצ
ױנ־נ׳ארענטליכען^זעהרזיהןאגעהאטם^הגבירדער

דער,וויםעןאיןלערנצןזיךגעשטרעבטהאטװעלכעי־,גענמאן
םלענעדאוןבעמיהונגעןלע8פיןרמליזירטאבערט^הםןןטער

זיך.לטצן£אויםצוהאויףגעבעןאיהםװצלענדיגנישט,זוהןםין
מעגליךװײטװים^היאוןעצהקײןגעדיאטנישטהןזטזוהןדער
מוזמענטדעםאויםקוקענדיג,ערצויגעןאוןגעלערנטליין8זיך
א־ו■זוד״ןדעדװען.ששענדיג^זעלבסװערעןשויןװעטערווען

רעדעגעלאזטאיהםםאטצדדצרהזזט יאהר22געװארעןלט8
בחנם׳-אפוןװערעןצוםטוראוןנדןאנעהמפןצוכדי, שידוך8

בצ־נישטט$השטעדםצלקלייןאאין,זוהןדער.פרעםערדינען
םאטער.םיןװילעןדעםאקעגענצוששעלעןזיךמוםגענוגט8<ד

גע־בעשםימםם׳איזאון שידוך8נעװארעןאויםגעקליבעןם׳איז
חתונה.דערפוןג$טדערױארען

געװאלםהאטםאטערדערז8,פארשטעלעןזיךמ׳קען
שםוב.םוןארויםצושטוםעןאיתםאבי,גארנישטמיטפערטיגען

אזוהןר׳ן^םקויםעןצוגעװעזעןשאד^אםיליאיזקמצןרעם
םינגער־דיפוןאיינםגעגצבעןאיהםהאטאוןסינגערילקידושין

װעלכעאון,משכוןלם8גצלעגעןאיהםבייזענעןװעלכע,דעך
€.אויםגעלײזםגישטהאםבעל־חובדער

םינגערילדאםנען^װםוןגעװאיםטנישטהאטזוהןדער
הזןטיונגערמאןדעראוןפארגעקומעןאיזחתונהדי,שםאמט

הןןטרעװעלכעס,רייםעלדעםמיטכלהזײןגעװעזעןשקדש
םןזטער.זייןםון:עקומעז



זעחרט$היינגעדמןןןדער,עייטלענגערעאארועקט׳איז איזאיןגעגאנגעןגיטאיהםס׳איז,םרויזײןמיטנט&געלעגוט
@.םאטערזײןפיןאוניזםהענניגאינגאנעען*עווארען

םער׳משגון׳טגעהאטהאטװעלכערדער.מעשהאזיךמאכט דערםיננערילװעמענםאיןעיהריגגױיןליכװיאזשדעםנײ
האם,פלהזײןוײןצימקדשזוהןזײןגעדעבעןהאםלעצמער צואװעקדערמיטאיזאוןאמעייקאסין'געלגיםעלאעעקומען

ארויס•האטקמצןדער,זאכעןדיאםנעהמעןלאמבארדגיקדעם
דורכקאנשראלירעןבײםאבער,זאכעןאלעקאםטעןםוןגעשלעםט

קידושין־פיגגעריל.אס׳סעהלשזא,ארויםגעשסעלטזיךהאטײז םער־איזפיננערילדאסזא,גע׳טענה׳טהאטלאסבארדניקדער
בעציזה•געװאלטאסילושויןעדהאטםוףצום,געגאנגעןלוידען װילעראז,גע׳םעוה׳מהאטבארנעדדעראבעד,דערםארלען

װילװעלטדעראיןגעלדשוםקײןר*םװײל,װיםעןדנישם^ג
קידושין־פיגגעריל.םרוי׳סזײןןע6י1םעדקנישםדע

דצרנעמאלעדאיזםער׳משכוג׳מהאמװעלכער,דעםײב פיניערילדאסזוהןװיןאװעקגעגעבעןהוןםקמצןדערןןז,חשד
ציריקלאנגבישטהאטערװעלכעמיט,םרויזײן,זײןוצסקדש אװעקאײאוןגעטראכטלאנגנישטהאםיודדער.נעהאטחתתה געשיכמע•גאנצעדידערצעהלטאיהםאוןשםעדםעלםוןרב*ום

אוןליכװיאושפוןזוהןדעםנאךשיקעןגעלאזםהןםברדער סקסינגערילקידושיןדאםמיטצוברענגעןגעבעסעןאיהםהןןס זאךשוםקײןםוןגעװאוםטנישטהאסימגערמאןדעד,םרויזײן דאסזא,אדויםגעשטעלםטאקיזיךם׳האט,געקומעןגלײךאיזאון
גערעדם,זיךם׳האטװעלכעןװעגען,זעלבעדןםאיזםינגעריל נאכ•מוזױנגערםאןדעראז,גע׳םםק׳גטדעמאלםהןטרבדער

זײןמקדשנישסמ׳טארװײל,םרויזײןקידושיןגעבעןאמאל הארבעראזעהרגעװעזעןאיזדאס.זאךאײגענערקײןנישטמים
אוןקינדאסרויזײןמיטגעהאםשויןהאטױבגערמאןדער,םםק אנגע•קײןגישטגעװעזעןאיזחתונהאנאכאמאלםראװעןאיצט דא•דעםםעי־מײדעןגעװאלמהאטױגגערמאןדער.עניןנעהמער װײל,אנ׳עצהםרעגעןרבלאדזערצוםאװעקאיזאץענץזינען
נישטװירקליךמ׳טאר,שװערערא-זעהגעװעןאיזעניןדער 0.רינגעל םרעמז־9מײיזײןמקדש

״לאמבארדניק׳דעםגאךגעשיקטהיימרבלאדזערדער אפצו•איהםהזיהלטװאםפיניערילדאסאז,ערקלערטא״הםאון
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ל* די500סט$קסערזעצטם.אידנייעסםיהאטװער,דעםגעבען
־•*שלעכסערערוועטגישטיב1אבעצןןהלעןעסמװעראון

שרעק•םןרגעווןןרעןמשיגענישטשיעראיזקמצןדער•שניידען
הןטרעװײל,םןןרװןםאון,רובלםינםהונדערמקלײניגקײםן;

גע•גןרנישטןןבערסיהןןט.םינגערילאאיינברענגעןגעװןןלטזיך
םוןבעזיצערדער.בעצאהלטאיןגעװײגטהןןםער,הןןלםען

ס$דןןז,עדקלעדםהאםאון רובל2ססבעקוםעןהןןםםינגעריל
 רובל300איבעריגעדיאון.זײנםםעהרנישטאיזםינגעריל

צװעקען.-צדקהאויףגעװןרעןפערברויכטזענען

ם.דאמדאײאוןחײםאליד״וד׳
גע•נישטנןגךזענעןלןןדזאיןװעןיאהרען-טער9סדי*ין

זיךהןןבעןזײאדעי־;,איגםסיטוציעםפישע$םילאנטרקײןװעזען
םי•דערםוןסט$לגןןנצעידאיז,גרינדעןאיןגעהאלםעןערשם

געםאלעןהילםםטעטיגקײטאוןגעזעלשאפטליכער,פישער^נטר^ל
ך$דזיךם$החײסאליהור׳,רבלןןדזערםוןםלײצעסדייף1א

געקענםנןןרהןוטזייב1א,ןזרבײטשוםקײןםוןןןםנעזןןגסנישט
לןןדז.איןבעםעלקערונגיורישעררימצר^דערנוצעןברענגען
גע•רבלאדזערדערהןגטארגןזניזאציעמוסםערהמםםעןן

ןריםעדיהילףמעדיציגישעערטיילעןבייםאײנגעםיהרטהןןט
בע•צודאקטןזרקייןר§סגעהאטנישטהאבעןװעלכע,מענשען
נע•הןןסרבדער,אויסצוקויפעןמעדיציןקײןפןןראוןצןןהלען

ןןז,דאקטויריםלןןדזעראלעפמעטמיטאפמאךמיןזא§ט.ה
ײזװעלעןוײלןזדזערםוןצעטעלאבעקומעןװעלעןזיייב1א

הןטןןםםאךדעמזעלבען.הילףמעדיציגישעאומזיסטעערטײלען
אםטייקען.ױדישעהיגעעטליכעמיטגעהאטרבלןזדזערדער

רבלןדזערדעםבען$הארגאניזאציעדאזיגערדעראין
סוןדעפוםןט-דןזקטארלאדזערםערשטארבענערדערגעהןןלםען

ק•$דקריסטליבערדעראיןבאמןזשדוכעגאסודארםסװענערדצר
בחנם׳•דןןזיגעידםוןזיךהןטר^דןןקטשוםקײן.יאנשערםןןר
אםגעזאנם.נישטװיזיטעןדיגע

אגעװיםערדןןקטארײדישערהיגעדאגעװעןאבעראיז
אדעראננעהמעןגעװאלטנישטפן1אבשוםהןןטוועלכער,.ם



1ערחמטדערבײ.רבן-םוצעםעלאלויטקרענקעןןןצון?געה
בעלײדיגם,ןרק<שםרכדצםגלײכצײטיגאוןקרןןנקעידך^נ

איןרבצום,צוריקגצקומעזענעןק־־אנקע-אומגליקליךדי
דער.טדאקטארםוןהאנדלונגדערװעגעןדערצעד־זלטאיהם

נישםהאטםװאסקוקעגדיגנישט.צײסלאנגעאזןבעדהאסרב
צמטלען,געשיקטװײטעראיהם,קראנקעקײןאננעהמעןלמ^געװ
בריףקמטעגארישעןאבעקומעןאמאלהאטחײםאליהו־׳.בח
קראנקע,קײןשיקעןנישםמעהראיהםזאלמעןאז.םד״רםון

ארויסװארסמז.םשוטזײװעמערװײל

יאנ-דאקםארמיםאדורכגערעדטדעמאלםהאמרבדער
ענדערעןזאלערדאם.טד״ריף1אװירקעןזאלעראז,שער
דע-געגאנגעןאיזרבדעם.עניןדאזיגעןדעםצובעציהוגגזײן
דיאוןדאקטארגוטעןאפארשםאגעהאםהאט•טװאםרין

אינ-דייך1אאבער.געריסעןסשוטאיהםצוזיךהאבעןקראנקע
דער.ערפאלגקײןנעהאטנישטהאטיאגשערד״רפוןטערײענץ

ננעהמען^געװאלטנישטאוםןבשוםהאש.מדאקטאריידישער
געלד.אהןקראנקעארימעקײן

קאפיטו•געמוזטהאטרבדער,סערפאלעינעװעזמןס׳איז
גע-זיךהאמצײםקורצעאאין.לאנגאויףנישטדבער,לירפן
אוןרבצוםקומעןאלײןזאל.מד״ראז,געלעגענהײטאמאכט

קראנקע:ארימעאנצונעהמעןבעטעןזיך

טןזכ-אגעװארעןקראנקא׳זשפעטערצײטקורצעאאין
ד״רהאטצײטעןערשטעדיאז,ז־ךפע־שטעהט.סד״רםוןטער

ער-אמאלװאםאיזאיהױאבער,געה־ילטאלײןטאכמערזיין.מ
צוזאמענצו■נוימיגסדרגעסונעןהץט.מד״ראוןגעװארעןגעי־

יף1אגעקוםעןאיהפאיזװאם.ערשטצרדער.קאנםילױםארוםצן
דאקמארגצװעזצןאיזקאנסיליוםצוםצוצונוצצןגעדאנקעןדי

בעריהמטסמערדערגעװעזעזאיזלעצטערדערװײל,יאנשער
.לדדאיןר$דאקטבעסטעראון

איהםאוןצעטעלפאיאנשער׳ןצוגעשיקטהאט.טד״ר
צוקאנסילױםאצוקומעןצושעהגעוײםעראאויףגעבעטען

כצכטער.קראנקער-שװערזײן

בפלײ-שטארקגעװעזעןאויךאיז*■ױעלכע־אזשע״ד״ר
אינטערװענץליגע^ןןמזײןס$װ,דעםצוליב.טד״רםוןדיגס



דזגםוריקנעשיקט*הזזםס?געחגיישטערטןןלגײןץלס>האידם***

[:1הלשבזהברױועלא.םר*ד

אײערהילףגעגעןצואםנישסחלילהמיךזזזגךא-

איוװןזם(לץ5טיןײעלאיךאז,אײךפערױכעראיך,מןזכסעד

איהדעלינדמרןציאזןהעלפעןציהד-אמעגליכקײטעןמײנעאין

איך?8,זײןמיריעאבעראײךאיךמוזןבעדויצצים.לײדען

צע־אשיקעןנישםמירױעטאיהרביזקימעןםריהצרגישסקען

8ביןאיךװײל,אהינגעהןקעןאיך,ז:,רבלאדזערםוןטעל

צעסלען.זײנעמיטבעשעםטיגטהיינםסןןגגאגצען

ל•8דערה,יגען1אדיאיןגעװארעןםינסטעראיזטדןר*ד

בע-עצהקײןגעקענטנישטזיךהאטער.בריװעלס.דץםענדיג

געסיןהאטערװאס,פערששזןנעןאיצטערששהאשער.בען

בזןלדס§האוןקראנקעןזרימעיז1הזײןפוןןרויםטרײבענדיג

ענם־בעםעןא־הםבײאװרבציםאװעקצוגעהןבעשלןזםען

שולדיגונג.
עםװןםוועגעןאינפארמירטגעװעןין1שאיזובדער

דעראיבערראשסנישסאיהםהאטדעריבעראוןזיךנדעלט^ה

טר*דפיןבעזיך
יםרעדען1ארגעקענםניששװאדטאײנציגקײןהאט.טד׳ר

רב.פאר׳ןקאפארךפגעלאזטעןמיטגעשטאנעןאיזר$נ

נןר,גערעדםנישטרײדאיבריגעק־יןיך1א.ט;הרבדער

דעראז,יאנשער־*דזןקפןי.צשמשדעםןןהיננע׳ציקטגלייךהאט

בײשעהבעשסימטעדדעראיןזייןזאלערדאס,איהבבעטרב

גטז^געזרבדערהןןטד״ראנװעזענדעןדעם•צנאין.טר*ד

נעהמען,צינקמהאײךםיןאײן בא׳נישטםילטמיר-

איןזןז,װיסעןוײטבער§.צרהאאיןזענטהראװעןדצמאלס

נעהםםלײן$נזןשירדי.פעדלוירעןגאדנישטמעדטװעלשדער

אײךװינשאיך.בעגאנגעןװעדםוואם,ולה?יעדערפארגקמה

כםער.§טאײערפזורבעסעריבגגיטעא

איןגעװןןרעןגעזינדטאקיאיז.טד״רפיןכטער:?מדי

ןןרי׳קײןיז1.דזײןפיןגעטריבעןנישסכעהי־ין1שהאט.גוד״ר

זעהרזײהאטער,פוךלה.יבםיןצעטלעןמיטקראנקעמע

שסיצע.מאטעדיעלעגעגעבעזאץנדעלפבעהניט

זיךרבדערהןןש.ט.דרמיטגצשיכטעזיגער^דדערנאך

בע־יידישערדערםארהילףמעדיצינישעדיאז.•ויבערצײגט
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געזעלשאפטליכןגןןןיף1אװערעןאײנגעןןרדענטדןןרףטעיקערוננ ערזןןן,*אײנציגעןקײןיף1אאננעװױעןזײןי*נישםדי*,טן1א ענערגיעגזןנצערזײןמיטגענומעןגאלדטאקיזיךהאטרבדער עםליכעזיךעיצוגעקליבעןהןןסער.ןןרבײםדןזיגערדער*ו הילםם•ערשטעןדעםגעגרינדעטײזפיסאון,עלל־סוערענערגישע געגרינדעםזענעןנאכדעם.הצדק׳״לינתנאמעןאונםערןסעראײן אנדערצרייהגאגצעאנןןךאון'לים1הח-לינת.דערגעװארען אנגאזשידשנישמםאעציעלזיךהאםרבדער.איגסםיטוציעס-הילםם געשםאנעןאיזנאר,אינםטיטוציעםןןלעדיםוןאײגעקײןאין האנדענערגישעאוןיסאריטעמ1אזײןסיטאוןאלעזײער*יא דעמןןלםדיגערדעראיןאיזטאקיאון.אנגעםיהרטאלעײזםיט ױדישערארימערדערםארהילףינישע*פעדיאומזיםטעדי*ײט ןןמגעםטען.װיארגאניזירטגעװעןגעםעלקערונג
הא-לןןדזאיןדאקטויריםטײלאזא,םעשהאזיךמאכט לאדזאיןם׳װערעןװאם,דעםצוליבמורמלעןצוןונגעהװבעןגען הילםם״אינםטיטמיעסםעדיצינישעמעהראמאלװאם,ארנןןנױירט אנ•אאבעןײז.םראקטיקזײערזיךםערקלענערםאזויארוםאון דאק-קאלפגעןזײערעצװישעןאנ׳אגיטאציעםיהרעןצוגעהויבען דער•דיאיןםאסםענםקײןאננעהםעןנישםזאלעןײואז,טוירים גןןי•קןןלעגיאלעןאםיטדראהענדיג,אינםםיםוציעםםאהנטע װ..א.אקאט

שאדעןםילזעהרגעקאנםװאלסאגיטאציעדאװגעדי קײן.ם״ראליזירעןגעמוזסזימ׳האטאון,זאך-עצםדערגרענגען אם•*קײןאננעהסעןגעװאלטנישסהאבעןדאקםויריםבעםערע הא•אנשםאלםעןדאזיגעדיאוןאינםםיטוציעם-הילםםדיאיןסעגס דאקםוי•אנערקענםע-װעניגערמיםבעננוגענעןגעמווטזיךגען צואלעםאלםאראײנמאלבעשלאםעןאבערהאטרבדער.רים קו•זאלעםאםילוװעןגעשיכטעדאזיגערדערצוםוףאםאכען אז,דאךזיךם׳םערשטעהט.םקאנדאלנעזעלשאםםליכעןאו*םען דעראין,בשתיקהגעגאנגעןאיזדאקסויריםדיפקאגיםאציעדי געקומען.נישםיזזויזעםענםליכקײם
אגגעזעהענ■דיםוןאײנעםזיךו*גערוםעןהאםרבדער געגעןקאמםאניעדיאזגעםיהרטהאגעןװעלכע,יריס1דאקט*םע אדורכ•גענויא־הםמיםװך<פד,אינםםיטוציעםסילאנםראאישעיד ערנים*ה,געקוםעןנישםאבעראיזדאקםארדער.צושמועםען



רבדער.זיךהאנדעלטעםם$װװעגעןיסען1מיט>ןןננזיךחאט
ך^נזהןטאוןדעםםזןאיבערגעשרןןקעןנישםזיךןןבערהאם

זןבערדןןקמןןרדערםןןהנטעןדעםצובריףן;געשריבעןאמאל
נן־ידאיןװעטענקגאגצערדערז*,דראהונגדערמיטין1ש

װערען.מםרסיםטענהענססטע
ל$זװעלכער,ױדעןידםוןגעװעזעןנישםאיזברדער

אמםערגענוםען.האםערװאם,נ׳ענין#עאיסאדורכסיהרעןנישט

ןי1שדראוווננזקןזיגערדערםארזיךהאטר$קס$דדער
געםיזורםזיךתאםשמועסדעררבצוםגעקומעןאוןדערשרןקען

םעזי״םוא,ןזנגעװיזעןהןןטדאקטארדער.צײטיאנגצאזעהר
םער־װעלכע,איגקטיטוציעםנטראפישע*סילדיענםשטןןנעןזענען

םוןסרעקסיקידאיזהילףםעדיצינישעערטײלעןמיטזיךגעהמען
ר$םק$דדער.מינימוםןןבתדערגאגגעןדאקםויריםלןזדזערדי

יוייךזיךבענוצעןױדעןרײכערעדיאםילואז,אנגעװיזעןהןןט
אונםערשסיצמג.דערמיטאוןהילףפעדיצינישערדערמים

״נערעססע״ידאזיסנעהערםיםמערקזאם1אהמטרבדער
געזאגם:איהםצודערנאךאוןןקםאר<דסוןת1םעג
לערנעןצוזיךכדי,םארװןםאיהרװײםטדןזקםןןרוה׳-^

אױורװײםם.בילדונגם־צענזגעװיםעןאהאבעןמעןמוז,םעדיצין
שוםםער,טישלערקײןהאבעןנישטדארףצענזאזאםארװאס

דערדאךאיזף1ם-פלף1םװײל?ת1בעלי־מלאכאנדערעאדער
װ>יעדער.אנ׳אנדערערװיבעל־מלאכהאזאםאקטישדאקטאר

דאזינעידזענעןםונדעםטװעגען.אמבעםטעןװיםאךזײןקענען
*סע1םםיסאםערירםמלאכהבעלאווײל,גלײךנישטת1מלאכ
איזדאקםארא.ת1נםשלעבעדיגעמיטירים1דאקםידאוןזאכען
דארףער.געזעלשאסטדערםארנאר,זיךםארמענשקײןנישט

םין,יםוריםאוןלײדעןמענשליכעסוןקנעכםאזײןמוזאון
לעפענם.מענשליכע

תיםף,געזאנםװײםעררבדערהאס,אייךצעסעהלאיך
אינםםיםוציעם.דאזיגעדיגעגעןקאםסאניעידאםצושסעלען

ר*.ענססערןצוװאסנעוואוטסנישטחאסדאקםאררער
װע■בעשסימסם׳זאלאז,רבבײםםועל׳ןכאסשגעםרובטהאס
ארבײ־װאס,ירים1דאקםידםארסרײז״קוראנטגעװיסערארען
קאנ■אװערעןאײננעשםעלםזאלסע.אינסםיםוציעסדיאיןסען



פענו•קענעןנישטזיךזאלעןמעגשעןרײכערעקײץאז,ל.ץ.דר
אינםטימוציעס.ד־מ־טצען

הערעןנישטװילעראז,ערקלעהרמ-אבעיהאטרבדער
יסהערען.1אניששװעטאנימאציעדיביז,בערינגונגעןשיםקײןםון

האבעןאןטאגדעםפוןאז,ציצוגעבעזאיבערינאיזר
בעציהונגדיאיןאינםטיטוציעםדיגעגעןהעצעםדיאויפגעהעיט

לײטישע.געװארעןזענעןזייצוירים1קט$דדיפון

המעד״•.ז?נ־נהמה.דעױ
האסער.גחר1םגאלאנטעריעאגעײאיינטהאטלאדזאין

ןוסארגעהאלמעןאיהםמ׳האטאוןגעשעפטיס1גראנעהןיט
איןשערענגעראזעהרגעװעזעןאבעראיזער.גביריםען1יר

יז•1הזייןצואפילואוןאנגצשטעלסעזײנעצו,מעגשהארמער
נעזווד.

ט^ה,מאהדים׳האס״ו,־ע־:שפריכווארמאזאנטװיאבער
אוןבעל־הביתױנגעזעהענעדאגגעװעזעזטאקינאיז,דעה״די

גביר.אלסד1בבאפגעגעבעןאיהםמ׳האט
נק&בדערפוןיפםךדערונג1אנ׳א.נה׳בעקומטאײנמאל

גע׳נישטקײנמאלהאטחר1סלאדזערא,װעקסעלאצאהלעןצו
שד1הגארנישמהאט.נה׳איןװעקםעלקײןצאהלעןצופעהלט

זןנגע-דערװען,װעקסעלדעמצאהלעןגעשיקטאון;עװעזען
זיך.נה׳האטװעקםעלדעםמיטאהײמגעקומעןאיזשטעלטער

אונטער•דיאז.אױװעקסעלזײןנישטאיזדאםאז,נעראםט
איןביכערדיאיןנאכגעקוקטהאט.נ.געפעלשטאיזשריםט
םיגורירטװעקםעלאזאאז,יםנעששעלט1ארײירקליךזיךס׳האט
עמיץז*,פערשםױנעןײ1שהאט•נ.ביכערדיאיןנישםלגמיײ

צוהאםערװאם,נאכגעטראכפהאטאויװעקסלעןזײנעםמלשט
יססא•1אנ׳אבעקומעןװידער.נהאטמארגעיף1אװעןאון.מון

סער־געװעזעןנישטאיזװעלכער,װעקםעלאצאהלעןצודערוננ
עניןגאנצעןדעםאיבערגעיעבעי.נהזוט,ביכערידאיןשריבען

יםםארשוננם־אמט.1אאין
געפעלשטענײעאמאלװןןם,אננעקימעןזענעןלבינוביזו

יזענדער1טדיאיןדערגרייכטין1שהאטסימעזײער.װעקסלעז
־אם>זשידיים1לפאײשענדיג,אמט-םיספארשינ1אדער.רובעלו

גא•װוירשעװערציאז,זעןדערגזינזןדאיזװעקםלעידייף1א



פא־געשפעלטזיך,ױגנערמאןאגעקןמעןאיזחרים1םלצגפעריע
םהודהגעקויפמ.נחי1םגאלאנטפריעלאדזעררײכערדעראלם
ב?דיפצוזיכען1אבעמיהונגעןאלע.וועקסלעןיםנצשטעלט1אאין

ליל3אנגעװעברלםהאט.נ.אײנגעגעבעןנישטזיךהאט׳;שולדיגצ
םיאיזביז,יםפון1אגעקענטגארנישטט£.דעראבער,מענל־כקײטען

רבדזער$לצוםװענדעןצוזיך,גצדאנקאאײנגעםאלצןא־הם
געטון.יך1אערהאטי1אז.אנ׳עצהואך

האטגעשיכטעגאנצעדידערצעהלטאוןרבצוסגעקומען
פלײצע.דערמיטיגען1געצרבדער

ידיב1א,געזאנטרבדערהאמ,װיסעןאיךקעןװאם-
דןןםאיךװעלי1אזװי,פזזכען^נישטפעלשערדעםקןןסאליצײ

טון?קענעז
 בי■8זיך,אפגעשטעלטרבדעריבער?זיךהאטפלוצליננ

געזאימ:אוןפערטראכשסעל
דעםאוןדעםאין,גןןםדעראוןדער ף1אאהיןגעהט-

םעל■דערנישטיגט1װארט.דיאבערועהטאוןלאדזאיןעד&נו
?װעקםלעןדיםוןשער

בעדײטעןודאםזאלװאס.איבעראשטגעװאדעןאױ.נ-
אנ׳אדרעפ.רלנצוגעבעןרבדעריף1דערעפיםפאלםװאנעןםון

איךזזןולי1אזװי.געפרעגט.נהאט?עוהײסםװיאון-
געפינצן?איהם

װארשעװערדיפוןאיינערמיטגעהןאײךמיטזאל-
זןזלאוןרה1סחגענומעןט.א.רפצלשערדצרװצלכעבײ.חדים1כ

אז,י1געננישטאייךזאנאיך.דערקענעןצוסי־ובעןא־הםעד
מענליך.איזאלםאבצר,;געפינעפעלשערדעםא־הרװעטרט$דז
אי■מאכעןיםמערקזאם1אאבעראײךאיךװילזאךאײןיף1א

זןןלםשולדינעןדעםנעפינעןװירקליךדאיטװצטאיהראויב
םערזןן.דעמזעלבעןגעגעןיט.ש ש־ם(קײאננעהמיגןנישטהרא
מישטיילען.מירדעסויצגעזלט^יר$נ

מיטגענוסעןזיךמיט,װזןרשאקײןאװעקיעפןדזרעןאיז.נ
װןןם,חרים1זנטעריע־ס*גאלווארשעװערדימיןא׳־יגעםלאוזקײן

אװעקזענעןבײדעאוןװעקסלעןגעסעלשטעזײנעגעהאטהאבען
רב.דעראננעװיזעןטהעסװעלכען,אודרעסן'יפ1א

אוןנאבזוכעןיבען1אבגעה,אהיןגעקימען,:׳■וגנלײטבײדע
•נװןןם,אײנציגעדאם.געפונעןנאי־גישש—.ב■ז,זרשצי-גאכפז

ידעפזעלבעןאיןאז,דןןם־ועזען.*גאיזוצדװא־סשיך:ט^ה



׳עיו*ארויףאיז.ב.ןנגעשטעלםערגעוועזענעראזײנםװאיינס
עסיםדארטזיךערװעםאמשרטראכטענדיגװאוינינג״איןנעם

ארײנקי-ווען,געוועזעןאבער.גאיזינט1ערשטווי.דערװיסען
איהםחר1סווארשאוזערדערהאטינינג1ײאדעראיןמענדיג

מאס וואם׳דבר-בעלדעראױדאסאז.יער1אאיןימט1אײנגעי־
װארשא.אקרה1םחדינאמעןזײןףי1איםט1געק

גע-גארנישםהאםרבײןבעועהלדעםגעדענקםהאם.נ
געשיכ•גאנעעידדערעעהלטאיןרבציםאװעקאיז,ענטעערם

מ׳װײםטאיןאנגעשטעלטעןדעםנאךגעשיקטהאטרבדער.עם
בעװאיםט,איזאײנם.איהםמיטגעםאכםהאטערװאס,נישמ

ווימילםימעםילעדיבעצאהלטהאטאנגעשטעלםערדערזא
אפעראיזשאלהדי.ײעקםלעןגעפעלשטעידבעםראםעןס׳האבען
דאפאיזםװער,געװאיםםרבדערהאטװאנעןין*געװעזען״

װע■אנםראגעםיל*יף1א.װעקםלןגעפעלשטעדיםיןמחברדער
געזאגם:רבדערהאטעניןדאזיגעןדעםגען

דערזעל•געדועזעןמירבײאױציריקװאכעןעטליכעמיט
דער,שעףזײןאז,בעקלאגםםירםארזיךאיןיינגערםאן*ער

האטער.שלעכםזעהראיהםבעהאנדעלם.נחר1ם-גאלאנםעריע
געקינ-גארנישטפאראיןשלאגעןצואיהםערלויפטאםילוזיך

אבע״,אנ׳עצהגעבעטעןמירבײהאטער.םאסטעןין*דיגם
איתםאיךקעןהינזיכטדעראיןאז,געענםםערםאיהםהאבאיך

שטארקמיריף1אדאמאלםאיזיינגעדמאןדער.העלפעןגאדניסט
גאר-א׳־הםקעןאיךיפ1אאז,ערקלעהרטאיןגעװארעןבעסאין

יף1אװעטאץגעפעןאנ׳עצהאלײןזיךערװעט,מעלסעןנישט
נ.ה׳שעףזײןאןנעהמעןנקמהסן1אאנ׳אנדער

געשיכ-די.נדעמזעלבעןפיןדערהערטהאבאיךװען-
אןדעדמאהנסמיךאיךהאבװעקםלעןגעפעלשטעדיםיסטע

געםראכט:םידהאבאיןאנגעשטעלטעןזײןמימגעשיכטעדער
יסגעשטעלט,1ראטאקיזיךם׳האם,דערזעלבערדאםױאױסשר-ן

סאראויםנעזעהען.האבא־ךיװ,געװעזעןי1אזם׳אױאז
קירצעראאיןעראױ'נעהמעז־-גקםה.דעםשײךװאם

אמעריקא.קײןאאגעסאהדעןאריםגײס
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.̂*פלא.אעיטשי־ן,מא
גע•םצרימ$מלובה־לדעראויםפראיזמלחמהדפרםןןר

מלעקסאנדערער,,גערער:גערזםעגע-י1אז,טעריען^ליך1אװעזען
לע3דאזיגעדייף1אשפילעןאין.אנדערעאיןפילצער,לובלינער

םרןל.ד§ציםער1גרזעהראןןגןזנזשירםגעװעןאיזלןזטעריעס
אידיזענעןמלובה־לאטעריעדעריםער1א,בעםעלקערונגדער

אײנגע•געװעןך$נם׳איז.ױדישעהפעציפישגעװעזעןבעריגע
פוןצעטלעןזיבעןהייםטדןזם,״םלזזטען״יפען1פצרקצדםיהרט

ס׳האםיב1א.לאטעריען םערשידענע7םוןנומערדעמזעלבען
גליקלי■דערהאטגופערדערזעלבערגעװאונעןװײזנליקליכער

םןןכיג.-םילגעװאונעןבעזיצערכער
ץבײ״פלאט״אנענומען.װױדלןזדזעראאײנערהאט
אוןגעלדגאנצעדןזםבעצאהלטאיהםהאטער.םקאלעקטןןר
ר•$גדןוךמ׳קען,ירחםאולי,ציהונגם־טעגדייף1אאפנצװארט

געװיצעלט..װזיךהאט.געװינעןדןזךמוזעמיצעױ-װיםעןנישט
דערםוןטןוגעדשטעןאין,טעג-ציהונגםדיןזנגעקומעןס׳זענען
קאלעק•דערגעקומען.װבעזיצער״-פלןזט,דעםצואיזציהונג

בעלע*טדיגעזעהןין1שהאטעראז,ערקלערטאיהםאוןטןזר
איז.װםוןנומעריםץ1אאוןטאג-ציהונגםהיינטיגעןדעםםון
קי־,.דןםים1ןזר

דעםיסגענומען1ארהאם,געװעזעןשר1מגארנישטהאט.װ
םוןגענומדןאוןלעקטאר$קדעםדןזםאיבערגעגעבען,״םלאט״

װ.װען,מארגעגםאויף.נומעראנ׳אנדערפוןפלאט״,ץאיהם
איבער•ים1גרמיטערהאטצײטונגדעראיןארײנגעקוקטהןזט

ט*הערװאם,״סלאס״זײןאז,בעמערקטשרעקאוןך׳ןשונג
נישטהאטקאלעקטארדעםצוריקגעגעבעןאװענדאיןנעכטען

האטאינגאנצען.געלדםומעהיפשעאר$נ,קרן״.קײןגעװאונען
גלייךאיז.וו.רובליזענד1 ט40פוןקימן־לןאיםגעמןכט1אעם

געשרײ:ןןאיהםמימ^קאלעקטארצוםאװעקגעלאםען
ין1שהןטאיהר,געטוןאיהרהןזטװאם,צח1ר,גזלן-
םומעיסע1גראגעװאונעןהןזסנומערמײןןזז,געװאוםטנעכטען

?יםנענארט1אאיחםמיראוןגעקוםעןאיהרזייט,געלד
רעדען,געלאזמנישםזיךצואבערהאטקןןלעקטארדער

ײ.פוןםןןרװאורםעןדיפוןבעלײדינטנעפוגעןנאךזיךהאטער
געענסםערט:און



האטנאמעןאײערנז$,זאנעןצוחיצאהדיהאטאיהר- איהרורעלכעןיף1אנומערדער.געלדסומעיםע1גראגעװאינען האטנומערדעם.אײךצוגעהערטגארנישםדאךהאטאןװײזט מירציקימעןצייס1אאיהרםאלמװי.שװאגערמײןגארדןןך אנסאלען.צלכעאםים
איךאיןקרןדעםגעװאינעןװירקליךהאטנימעראײער נימער•אנ״אנדערעןדערסארגעגעבעןאײךחאג
געדענקטגיטהאטערהגם.װ,שלעכטזעהרגעװעןם׳איז געװאינעןהאטאנדערערקײןנישטאוןנימערזײןטאקיאז בעװײזען,געקענטנישטדאםהאט.װאצער.געװיגסיםע1גרדאם יסגענארט1אסן1אנידערטרעכטיגעןאיף1אאיהםאיזצעטעלדער גע׳קאלעקטארדערנאךהאםדעםחיץא,רען$געװ אינמעג־נמעטםיאיזאזי1אז,װארטצײכעגםמיטסמניםצרענגט

דערםאר.םוןצועסיסאיהמגעװעזעןליך
װאם,נםשעגמתםארגעװארעןמשינענישטשיעראיז.װ זיןקײןגעהאטנישטהאטםןליצייצי?טיןצוגעהאטערחאט אוןלעגאל-נישטגעװצןזענעןלאטעריעןעטליכע.װענדעןציזיך אנ•קײןגישטאיןארײנבאדעןעקענט.י,נאךזיךהאטאלײן.װ
לאדזערבען$הס$װ.זוכעגישעןאיןארשיבגען*:ים1אגענעהמע געהאמבען$הזײװען,געטוןצייטדעמאלםדיגעדעראיןיידען רב.לאדזערצום געגאנגעןאציהזעסים

אויגען•ד׳איןטרעהרעןמיט.װחאם,רבציםגעקומען
קאלע־דערם$װ,שןןנטאזששרעקליכעןדעםװעגעןדערצגהלט קײןאיהםציהאטעדאזאין,בענאנגעןאיהםאיבעראיזקטמר .נישעצהשום

שװערעראזעהראיזדוזםאז,ןנען<ערשמ6הןוטרבדער
קאלע׳נאכ׳,׳געשיקטערט$ה.װבעריהיגעןצופדינאר,ענץ געקימען.מיבףאיזװעלכער,קםןר

עגית,-זײנעאיבער׳געחזרטװידערהאטקאלעקנמרדער
געװארעןפערקײפםגאי־איזגעיײנםגרײםעןפוןנומערדערזא

מעהרנישטװירקליךהאט.וועראזאוןשווןןגעראײגענעםוײן אלעמיטגעשװא׳ירעןהאטװידער.װ,*קרן-דעםװיגעווינען דעםםערשריבעןאםילוהאטאיןי1נענגעדענקטערזא,ת1ע1שב געװאינעןהאטנומעדדעםטאקיזאאין״םלאט׳זײןפוןנומער געדוינס.יסען1גרדעם
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בײדעפוןטעניתדייםגצהערט-אי,געזעםצןאױרבדער

גװזןרטאײנציגקייןמימגגעריפען;?נישטזיךאוןצדדים

קעלעקטארזצוםגט^געזרבדפרהאט#לוצלינג
איך,יר*א*־ױ-גלשנז־קעלאמירגיטאוןגוטי1אזזײט-

עגט■װעטהראיװאו,ןןרטאנאיןבריװעלאגעבעןאייךװצל

קת.1מחלקײןזײןניששס׳זאלעןכדי,עניןדעםערלעדיגעןנילטיג

אוןביכעל-נאטיץזײןיסגענומצן1צרהןןטקאלעקטארדער

האטרבדער.אפיר*שסיקעל@יםרײםען1ארלט^געװדןןרטפון

עםאוןביכעלעגןןנצעדאסקאלעקטארבײםצוגענומעןאבער

פערשריבעןגעװעזעןזענעןדארט,אדודכצובלעטערןאיגעהויבען

האבעןזײװעלכע,נומערןדיאוןקליענטעןקאלעקםארםדעם

בע-יך1ארבדערהאטבלעטלעךדיפוןאײגעםיף1א.גענומען

געשריבען,געװעןעןאיזדארטאון.װפוןנאמעןדעםמערקט

װעלכעןיף1אןקי?טגומערן'־פ1א״פלאט׳אגענ־מעןהןזט.װאז

געװעןאװילןרוםאיז.װ,געװינסגרויםעדאםנעפאלעןס׳איז

גערעכם.
צװיי•אאיןקאלעקמןזרדעםארײננערופעןהאםרבדער

צותיכףבעפו־לצןאוןביכעלעדאסגעװיזעןאיהם,ציגערמען

עגין.דעםערלעדיגען
יצכט,.גענישטמפלהאזןןיף1אזיךהאטלעקטאר̂קדער

ער•אסעןןט?.דאיןארײגגעפאלעןאיזעראז,געזעהעןט^הער

רב.םוןפםקאוים׳ןפולשטענריגזיךיאזטיזעערדזזם,קלערמ

װןזד.לאנגגעדאוםטנישטמעןהאטפסקדאזיגעזיםץ1א

ך$ג.צעטעלדעםברענגעןזיךצוגעהײםעןדזזםרבדער.טען

נע•געגעבעןגעלדסודםסומעגעװיסעאאיז,לע£סוןהנכםא

זײנעבעקומעןהאטקאלעקטארדער.צװעקעןצדקהיף1אװזירען

רעכשליםערדערבעקומעןהאטאיבעריגעדאסאוןצענמער^פר

װ.ה׳לאט״̂.דערפוןבעױג־לר

:1■
:■?

יד,קריגסאנישער.ין•רוםישדעריםגעבראכע1אם־היזמ

ערשטעדיאיןאיזרוסלאידאיןבעמעלקערונגדערבײשסימיגג

גע•צארישעדי:גערריקטעקײןגעװעןגיעטקריגםוןצײמען

זײ,פאנער̂ידיבאגןזםעליזירסאינגאנצעעןה״בעןלען1נער?

אויךאוןסאלדאטעןדיצװישעןװערטלעךפרייט&םערהאבען

אזאוןןןרבצםמיטשיםעןיאפאנערדיאז,מאםעןדיצװישען

195



מיטלטען$המלחמהדארםעןגןןרנישטװעטארמןיעריםישעדי מ׳װעטאיןפרזןגטיפ׳ן1אקימעןאהיןמ׳װעמ,יאסאנדשיקעסדי ארמעע.רוםישערדערפיןהינזלצךדימימצידעקעןיאפאנערדי װייל,פצאינריהיגגיאװיגעװעןנישטיך1אאיזפעפעג׳קערינגדי דיאיןמזרחװײטעןיפין1אגדמינעןזיךהאשץ^פלקדמפסדער י•1גראיןת׳ך1אכזריאלעמימגעמאכטני׳סטהאטבעזיעלקערינג אפיםעליך1אזיךהאטקדיגבעת׳ן.מלחמהאפיןזיימקײטען דעמאלםהאסװעלכער,קריזיםװירמשץפטליכערדערםערלייבטערס *'.ריסלאבדאיןגעד־ערשט
גענע־ריםישעדיביזגעװארםאיבעראלםאקימעןהאס ידסערדעקטהאפעןזײדאס,םראנמפוןמיסײלעזװעלעיראלעי לאנדזײערסערנימעןהי׳זפעןהיטלעךרוסישעדימיטיאייאיער אפער,מעכטיגעראיןשלזןןרקערנאךגעװארעןאיזריםלאנדאין סלןץ-מלחמהםױפעריבטעזאםיציעלעדיהאפעןדעםט*אנשמ׳ ערמןזםקירט.*אייםערשמעלטממהרילס:אנציקימגןיפען1אננעה נט^מלחמה־סדימ׳ן1אאז,ארװםגעםיהלסין1שזייפידזיךם׳האט אז,אי־ויםגעװיזעןזיךס׳הץט,אידויײאיןי1אז־,לץ.*נישטאיז ריםי■דיװיבעםערטרעפעןאיןשיטעןים״-״אי־ביאפאנישעדי האבעןהימלעךריםישעדינארײשטאז,קײלעי-הץרמק־טדןשע םעםטינגען.ריםישעדיאםילונאר,געהאלפעןנישמ

רע־רוםישעדיאיןװען,קריגמיןצײטעןערשסעדיאין זע-,ן1נצחשנעלעןאמיטזיכד־גדװעןמעןאיזגירינגם־קרײזלן די.רעוערװיססעןמײלקלײנעראועװארעןמאביליזירטנארנען יבענעד1געהאאיןםראנטים׳ן1איסגעפאהרען1ארזענעלזפלגער אײפםאלעןװעטרל1גזײעריף1אאז.ליכצרזײעגדיג,שטימינג דיוועןאבער.זיגערלם?צײטקירצעראאיזאהײמציקומען שװעדער,אלסגעװארעןזענעןארמעעריםישערדערפוןת1מםל מאביליײרעןציגעצװאיגבעןגעװעזעןאנסיהרוגג-ארמעעדיאיז מא•דאזיגעידאבער.ריםלאנדגאנץכמעמסוןרעזערװיםטעןדי אומשםענדעןאנדערעגאנץנײטארגעקומעיין1שאיזביליזאציע עדשטד.דיווי
שװערערדערטראץזענעןװעלכע,בריףאוןת1ידיעדי דינעביםעןאינגאנצעזהאבען,פראנםםיןד־געקומעןצענזיר זענעןרוםעןדיםיןת1מסלדי.בעסעלקעריגגדערבײשסימייג צעהנ־געװארעןגעשילדערטגובערניעס-צענטראלריסישעדיאין רװיקליצקײט.דעראיןגעװעןזענעןײזורי,שרעקליכעדסאך <י6ז
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ידאיןגעווארעןגערופעןאיצסזענעןװעלכע/רעזערוױםסעןדי
אוןגעאײלטשטארקי1ז$נישטדעריבערזיךהאבען,פולקען
געקענט.ט$הערנארװי,או־םבעהאלטעןזיךהןןטיעדער

בייאוןצייטדעראיןאיזציע^מאביל׳־זםוןבעםעהלדער
אזוי״גערוםע־איןאנגעקומען,איצטשילדערןמירם&װז,שטימוגגדער
דןו,.<ילען1פקאנגרעפגעװעזענעם)קראי׳״פײװיפליגםקינעם
בעפעלקערונג,די.אנדערשביסעל־.:געווצןיך1אלאגעדיאיז

םער•,זענעןױזעןאוןםןגליאקעןפוןבעשמאנעןאיזוועלכע
םאטריאטען•רוםישעשטארקעאזעלכעגעוועןנישטױךשטעהט

דערבײאנגעליםעןזיךפעלקעדצװיידיבען£,דצרװזצופיל
מן־טוןבעפעהלדערהאטדעריבעראון,העושןגםםצארישער

נאר,ענםוזיאזםקייןיסגערוםען1ארנישטנארנ׳שטביליזאציע
םוןיםצודרעהען1ארזיךגעפרובטהןןטיעדצר,םערקעהרטגראד
אזיךהאבעןרעזערװיסטעןדי.געקענטהןוטערנארװי,איהר

אנ׳,אריבעדשװארצעןזיךװעלענדיג,גרעניץדערצוגעטון-לןןז
װי•אנדערע,קאמבינאציעםפצרשידענעגעמאכטהגבעןדערע

קלײנערגאנץאנאראוןיםבעהאלטען1אגלאטזיךהאבעןדער
.;ולקע*דיאיןצוגצשטעלטזיךהאטםײל

קשמאדאהמעןהאטלײטוננ-ארמעערוםישערדעראין
געגע־־מימלען.שארםעגעװארעןםארבערײטם׳זענעןאוןגעםיהלט
יף1אצירקולןןרעןגעהיימעגעװארעןםונןןנדערנעשיקטם׳זענען

מענעי-יודעןאוןםאליןגקעןאלעארעםטירעןצוגרעניצעןדי
דישע.יסלע1אמיטאפילו,גרעניץדיאריבערםאהרעןװעלכע
געװארעןןןדורכנעסיהדטמיטאמאלזענעןדעםחוץא,פעסצר

גע•ױךםערשםעהטהאבעןװעלכע,בלאװעם^שטארקעאומעטום
דע•מאםעןגעװארעןלטצן^םערהזענעןעם,רעזולטאטעןנעבען

בײ.שטראפעןהארבעזעהרערװמרטהאבעןװעלכע,זערטירען
וצדצזערטירעןערשטעידרען$געװבעשלןןםעןאיזמאכטדער

אם•בדי,געזעץטוןשטרענגקײט־.גןונצעדערמיטםען$בצשטר
װעגעןנעהעדטין1שמעןהאטוײרקליךאון,אנדערעצושרעקען

דעזערטירען.יף1אטײט־אורטיילצןערשטעדי
פאניקשרעקליכעןאןרױםגערוםען*הןןטידיעהדןןזיגעדי

מיטגלידער•משםחהװעמענכ,םאמיליעםיזענרער1םדיצװישען
דעזערציע.איןבעשולדינטעלס*ןןרעטטירטגעזעסעןזענעןעם

געקענטנןנךזיךהאבעןילען1םקןנגרעםאיןױדעןדי
דיגעהאטםײגדנישטס׳האבעןװעלכעםגעלד״מיטיםען1יםק1א
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אי*

י׳.*

בען^הװן״ס.ריכטעראיןפרןנקירןרען,גענעראלעןאפילי,ריסען
?רימערע^דיטיןגעזןןלטןןבער

ר׳רבלןןדזערדערגעװעזעןאיזהאפנינגגאנצעזײעיי
געפזלטאקיאיזרבםוןינינג1װאדיאין.מייזעלחײםאליהו

געםאדערט,האטיעדער,ת1יללאיןגעװײנען,מענשעימיטװען
טוןעפעםזאלרבדעראז,געפעטען,פערלאנגםהאטיעדער

אפ-זידם׳האבען.מימגלידער-פאמיליעארעםטירמעזײערעפאד
זענעןארעםטירםעאלמיד.סצענעסהארצרײסענדעגײשפילט

רעזערװיסטעןגעװעןאלץאיזדאס,יונגעלײטקײןגעװעןנישט
יען1סראינדערהײםגעלאזטהאבעזװעלכע,יאהרגענגעלמערעפין

קינדער.פיצעלגיךסיט
װערען.געטוןהיגזיכטדעראיןנעמוזטהאטדפעם
מעןװאלטפאלעןאייגצעלנעאיןאינטערװענירעןסיטץ

אנ/ץלגממײנעגעוועןאיזצרהדי,צילדעםדערנרייכטנישט
ט>?החײםאליהור׳.רםואהזןנ׳אלגעמײנעגעדארםטמ׳האטאון

בערןגםונג־כע-םערטרװלאצוואמענצורוםעןבעשלאסעןדעריבער
קאנגרעה״פווסיעי-פללילישע1סאײױדישעןגננעזעהענעפון

■נייריציפדי,ילען1פ
ןנשײל?בײםםארגצקומעןו>כי־■י״דײ^יז־י

דזןרטאיןפערזענליכקײטעןב־גדײטענדעד.;\ציטצר1גראפון
קאננרעס״נארסיות1שתדלנאאז,געווארעןבעשלאסעןאיז

אנ׳-קומעןדארףעם,ערפאלגרייךגעװעןנישטװאלטילען1פ
רוםלאנד.גאנץםיןהינזיכטדעראיןאקציעאײוהײסליכע

איבצרגע״איזבירגערעםליכענאךאוןרבלץדודדדעם
גןינץפוןקאנפערענץאםוןארגןןניזירען;דאםגעװארעןגעבען

װיכ■דערװעגעןבעראטעןגעדארפטזיךהאטװעלכע,רוסלאגד
זאך,לײכטעאואגעװעןנישטאיזדאם.נגעלעגעגהײט*.טיגער

נא•דיאיןםארקימעןרםט§געדקאנפערענץדיהןןשערשסענם
דערװאס,שצהיעדערמיטװײל,בעשלוםנאכ׳ןטעגהענטסטע

דערשיםעןמיטגעדראהטהאטגעװארעןםערשלעםמװאלטענין
פארזיכ־זעהדגעדארםטמעןהאטוהשנית,מענשעןצעהנדליגער

אנטײלנעהםעןזאלוואם,מענשעןדיצוקלײפעיבײםזײןטיג
קאנפערעגץ.געפלאנטערדעראין

לויפענדעלע*$זײטאאןגעלאזטהאמחײםאליהור׳
דערצוגענומצןזיךענערגיעגאנצערדערמימאוןענינים

פונאנדער-געװעןיז1שזענעןארום טעג2אין.ארבײטיסער1גר
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נגעצײ•$זענעןװעלכע,פערזאנעןןןלעדיוצעשען>דעגעשיקט

ןי1שאיזדעפעשעןדיאין,קאנםערענץדערציגעװארעןכענט

דערמיןטערםיןדעראיןארטם$דגעװןןרעןאנגעגעבעןיך1א

דערגעװארעןןןנגעגעבעןנישטדארטאיזדאגעגען,קאנםערענץ

קאנםערעגץ•דערםיןכאג־ארדניננ

אונטערגע•געײעןזענעןדעפעשעןדיס$װ,דעמצוליב

איז.םוילען•קזןנגרעםפיןפערזןןנעןאײנפליסרײכעםיןשריבען

ציזאפענגעקימען.זיךטערמיןבעשטימטעןאיןקזגנםערענץדי

נישט־יודישעאוןױדישעאײנםליםרײכענעװעןןןנװעזענדם׳זענען

רוםלןזנד.גאנץםיןפיער-כללאיןשתילנים

תןוטאץריץ•מװלישעראגעעטענטהןזטקאנפערענץדי

דעםערקלעהרעןציחײםאליהיר׳טװאדאםאיבערגעגעבען

שילדערןצויבען1אנגעההןןטרבדער•קןזנפערעגץדפיפוןציל

יב1אנהפוןיבפנדיג1אנה,לןןגעגאנצעדיםערואמעלטעדימאר

ידאיןםםיכאלאגיעדעמאלםדיגערדערםין,אויםבריך-קייגפםין

ת1נ1נצחאינגעריכטעדיצואיבערגעהענדיג,מאםעןדיםיןשטימינג

גערריק•דיאיןניק?סדידערמיטציזאמעןאיןי״פאנערדיפין

אנגעוויזען,ווײטערהאטער,בעםעלקערינגדערבײשטימינגטע

פערשטעהןציבעװאוםטזיניגגעניגנישטנאךזענעןמןןםעןדיןןז

הןן-ײזי1אזוויבעשליםעןקענעזצואיןלאגעדעריף1אזיך

םין.צובען

דעצי■,געזןןגםװײםעררבדערהןןטמןןםעןדיבײ-

דערםןןראוןלעבפןאײגעגעםדעםםאררא1מדיבל-דם1קדירם

קײןנישםגאראיזדעריבפראוןקינדעראיןי1םרםוןצוקונםפ

יזעגדער1ט-ליגערצעהנאפשראיןטויזענדערוואם,װאונדער

ײזוואס,דעםםוןוחשבוןדיןקײןאםגעגעבעןנישטזיךהאבען

אויםבעהןןל•זיךצײטקירצעאזוכעןגעפריבטהאבעןאיןטון

געזעץ,םאקעאיזגעזעץם$ד.פראנםיפ׳ן1אגעהעןפוןםען

דןןר•מיר,געםיהלאוןפערשמאנדמיטמענשעןזענעןמירןןבער

ידגעברענגםהאבעןײעלכע,ת1םבדיאיןארײנדרינגעןםען

םיןבירגעראלסנישטמןןרעןמיר.טאטדעםצומעגשעןדןןזיגע

מענ•יזעגדער1טװי,דעםצוציקוקעןגלײכנילטיג״זיךלןןנד

העלדישקײםקײןציליבנישטױערעןדערשאםעןװעלעןשען

אונזער.נעדישקײםערפשיסצוליבנןןר.ןןנדערשעפיםארער

קןןגםערענץאיצםיגעידזן,געעגדיגפרבדערם$ה,איזב1ח
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אק•מע$געמײנזעאזגפערצונעהמעןאײנשטימיגבעשליסעןזןןל ארעםטירמע.דיאמועסטירעיציציע
האבעןעם,דיםקוםיעלאננעאאנגעהויבעןזיךם׳האט אײנצי-זיךניששם׳פאםטאז,דעםװענעלששימעןגעהערטזיך

יב1א,געדארפטנארמ׳װאלסאזאון,דעזערטירעןפארששעלעז פא-אײנצצלנעאיןאינטערװענירעןצו,מענליכקײטעןדאם׳איל אקציע.ארואנױירטערקײןמיטיםטיעטען1ארנישטאול,לען געזאגט:איןװארםאגענומעןױייטערהא״ירבדער
איזס$דיב1א,רײןזײןנעװיםעלאונזערדארףבלדם1ק םאקטא•מאסגעפענדעדיאיבערצײגעןקעגעןמײװעלען,י1אז דעיערציע.פערמײדיגעופארנישצים1ארטרעטעןמיראז,רען י-1מראטעוועןמלזראוןאוגגערעכטיגקײטיקעמפמי-ביפארנאר גאר-זיךמירהאבעןדעםפאראוןלעבדנסמצנשליכליזענדער שעהמען.צוװאסנישט

אײנשטימיגאלעהאבעןרבפוןרעדע-שלוםדעריאך דעלעגאציע*ערענץ?קאנדערסוןת־כףשיקעןצובעעלאסען זייןמשתדלזיךכדי,מיגיםטערױם•קריגםאיןפעטערבורגקײן דעםצוביזזיךהאבפװעלכע,דיסאראנ׳אמנעםמיעװענען מאבליזאציע.דער-ציצמעשטעלטנישטזיךאײגענבליק
גע•יך1אהאטדעלעגאציצדערצואזזיך״ס׳סערשטעהט קײןזןװעקגעפזןהרעןאױדצלצגאציעדי.רבלאדזערדערהערמ און.אינטערװענירעןעניןדעםאיןאבגעהװפעןאוןרפירג^סעט איזלײכטי1אזנישש,זגלךלײכטעקייןגעװצןנישסאיזדאס מיםממיםטעדױם-קדיגסצוםקומעןצוצייט-מלחמהאילגעװעי וױלעןאוןענצרגיעאײזערנעדיאבער,פרןלפאזיציעםאזעלכע בע-עטליכענאך,געװעיבר1גאלץהאטדעלעגאצימדע־פון יטאריטעטע1אאנדערעאיןאיןמיניםטפר•קריגםבייםזוכען צװײסעןיסץ1אין1ש,על׳ן1פ'יםצו1אדאםגעל־נגעןאיזת1מ1מק זע-אלצאוןדעזערטירעןידםאראמנעםמיפדייס1אראיזטאנ געװארען.בעסרײטנען

םןימיל-ױדישצ-נישטאוןױדישעיזענדער1מפוןת1ברכדי דעםמיטמענשדעםסארליפעןדייף1אגעהאנגעןזענעןיעס חײםאליהור׳געװעןס׳אױמי,געפיהל-ת1רחמנאונענדליכען מײזעל.
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ז־רומ״ררלע#אונלעגדיאוןמײזעלחליב-אלירזו*ר
פזלםורסרר.יװעח

די, געפיגען19װסכאדניעיף1אזיךהאט,בעװאוםטוײ

״רא•)ארגע-ל^צענסרם״׳אישען.*.פםיןדרוקערײאינדעגאלע

פיןינונ1װאדעראיןנעװעןאיזדרוקערײדןזזיגעדי.*באטניק׳

רעדא־דערגעװעןגלײכבײטמאיזװעלכער,ילםודסקי*ױזעף

ג.:.צײטודערפוןדרוקעראוןזעצער,קטזז־

בײםאיז,ילען1*אוגןזפהענגיגעןםוןענטשטעהןנןזכ׳ן

 מארמאר•8רען$יםגעהאנגען־נעװ1איז1הדאזיגעןדעםפיןיער1ס

רען^געװאוןינט1געװאהאט^ד,:יפשריםט1אמימ׳ןטאװעל

שעףמלוכהדערראבאטניק׳,םוןרעדאקציעאין*רעסטירט

ילםודםקי״.*ױזעףממרשאל
ארישע*דיבעתאױדרוקערײאונלעגאלעדעדמאנטעדי

האטאישה-ילודקײןאוןקאנםטירירטגעװאלדיגגעװעןצײטען

עסלי•אוןי1פרםפילסודםקייסעי1א,געװאוםטנישטאיהרפון

שריפטדיאוןשין$מ*דרוקדי.ם.פ.פפון.ק.צפוןחבריםכע

טישען,שעגקװייםגעזעהן1אבען^האוןפערדעקטגעװעןזענען

יאהרעטליכעעקזיםטירטדרוקערײדימןןקעהאמ.קאמאדעסאון

לאנדגאנצעןאיבער׳ןגעװארען-מערשפרײטזענעןדארטפוןאון

םולעקזעמפליארעןיזענדער1טצענדליגעראײן-װאך,ים1א-װאך

משרתים.זייגעאוןצאריזםדערגענעןהאסאוןגיםטמיט

געװאוםטהאטװעלכער,געװעןך$גאבעראיזמענשאײן

דעראון.דרוקערייאונלעגאלערדערםוןעקזיםטענץדערװעגען

אווגעזינד-יז1הפילםודםקי׳םםוןגעװעןנישיטאיזמעגשדאזיגער

איזמענשדאזיגערדער-.ק.צ׳א־שען.ם.פ.פפוןנישטיך1א

האטװעלכער,.עבערישמען^נמיט׳ןױדאג׳עלטערערעװען

פילסודסקי׳ן.מיט טיר8נעבעןטירא,ת1בשכנגעװאײנט

עו,טאגהײנטיגעןביז׳ןנאך^לעביודדןוױגערדעראין

אינ•גיט.עבערישה׳.יז1היענעםאיןנישטין1שאבעריגט1װא

גע•םענסאציאנעלעדיאסיל1מאייגפןזײןפוןאיבערטאקע

שיבטע.
אבסעוצימעגליכקײמדיט^געהנג*לחדשיםהאט.ערי׳

נעבעןגעפינעןזיךאט.רװאס,ינונג1ווזויענערםוןװי,וױרען

בע•היגטער.עקלעך*םעדשידענערװםגעטראגען^װערען,איהם

פילםו•),בערדעלירצנעם1געש-קורץמישץן$מדערױו,פערקט
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וועלכער(מרדעלא געטראגען1914יאהרביז׳ןהאסדסקי װעןאיןשסובפוןזןרויםזעלמעןגעהם,דירהדעראיןװאוײמ וואסאיהםמ׳זזזלאז,י1אזזיךדרסערהאלט,ים1אריאגעהטער שעה׳ן-אװענדדיאין.עה׳האטענדליך.בעםערקעןװעניגער מאשינדעל.-דרוקאטיק״טאקקלאעטעסווי,געהערטדײםליך יך1אדיךאץפיכביגדעראגעװעןמאל*איז.עה׳מחדת איןדע־קענטלײכסץ.ו*גערהאמ,דרוקער־סאך׳ן£י1אגעקענט האטדאםאין,מאשױ-דרוקדער...פוזקלאפעןסערדערמיגעידעמ װאס,סעקלעךדיאיןךז,חשדיס׳ן1אגעפיהרמיך1אין1שאיהם רה.1סחכשר׳עקײןנישטזיךגעפינט,אראפמ׳םראל״י
איןארײנגעטראכטםךקײןגישטזיךהאט.עהאבער אינטערעםירט,מעהרנישטזיכעראיהםם׳װאלטאוןין.עידעם צוםאל.אנישטװען

סוןברודפרן־זוהןאגעקומעןצײטיענערצואיז.עה׳צי אז,געבעטעןאון,22הר>יזאפוןבחי״אױנגער.משענםמזכאװ ווייל,צײמקורצעאחײלמעןיך.בײאיהםזאל,פעממרדערער ױנגעי־דערהאםפאקטיש.דאקטאראבײקורירעזזיךדארףער טשענ־פיןענײלאפעןאיזעראון״בוגד״צוםגעחערטדאןבחור װצרעןצוגעפאהראגעדראהטאיהםס׳האמװײל,סטאכאװ ןןרעםסירמ.
יםן1אזיךגעװאלטלזא§האטבחורמשענסמאכאױערדער גע״נישטנאךאיזערװאו,לאדזאיןצײסאשטיקצלהאלטען בעקאנמ.װען
גישסלאדזאץאבערזיךהאטרעװאליצױינעריזגגערדער פארטײ׳חבריםזײנעמיטזיךצינו״פקרמעןםוןןפהאלטעןגעקדנט ״סעד־,פעטערצוםהײםמדאהזיךצודעריבערהאטעד-און ז־יפעמיןל.״אכראנע״יאגענטעןפוןאײרמערקזאמקייטדישלעםט״ דרעהעןטעגגץיצעטמשפאליצײ־שפיצלעסעטליכעזיךפלעגען אפםעי־״ױ1פלזייהד־בעןס;*ד.19דניע;װםכיםוןמױערםאר׳ן גוטדערפוזדארעגען.טשצנסריאכץױפרןבחורױגגעןדעםװירמ

פילםודםקי,יוזעףפוןדרוקערייאונלעגאלצר.םערקאנספירירטדר יזעניעי1טיסגעשיט1אר־ך-טאג־טעגלזיךם׳האבעןװעלכערםין צארישעדיהאבעןדעםװעגעז-,צאריזםדדםגעגעןצײטונגען געװאוםט.גארנישםזןגענטען
זשאנראר־פמל׳־כעזענעןװינטער־נדכטאאיןאײנמאלאץ אגעמאכט,.עבערישה׳סוןינונג1ױאדפראיןארײןמען
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11,

צוםאיןשעהעפליכעיגרט1געדט$הװצלכע,רעװיז׳יעשסרצנגע
דיהןןבעןדערבײ.בחורטשענםטאכאװערדעםארעסטירטסיף

װעטעריב1אןוזע״בערישה׳דעםערקלערטזשאנדארמען
איגלעגאלעדיליציי^םדעראיןצישטעלעןמןורגעןביזנישמ

וועלעןבעגסבען״ערגיץאיהםבײזיךגעפינטם$װ,ליטעראטיר
םיביר.יף1אפערשיקעןאוןארעםטירעןיך1אאיהםזײ

ע.בערישה׳הןוטנאכט-ווינטערטראנישעריענעראין
אי־טיףגעװעןנעמליךאױער.ן1נםישװערעןאאיבערגעלעבט

ברי־זייןאזזיניזפרעמדער<םערליידטדן־םאז,בערצײגט
דיאז;שילדיג-נשמה-גאט־דיאיזמשענםטאכאװםיןדערן־זיהן

ציליביז1הדעם ף1אחשדאגעהאטגעװיםהאבען:שאנדארמען
װאי,י1געננישטנאךװייםעןזיינאר,שכןפעררעכטיגעןדעם

איהם.ציען&געטראהאבעןדין:אי
שיער־נישטהאטעראיןגעטראכט.עבעדישה׳האטי1אז
י.1י־אין־אז1אזזשאנדארמעןדיערקלערעןגעװאלט

האטאינדערםייה.ן1נסידעםבייגעשטאנעןאיזערנאר
דע■זיךאיןדריקעןנישטמעהרבעשלאסען.עבערישה׳אבער

מײזעל.אליהי־חײםר׳,רבלאדזערציםאװעקאיזער-איןד1ס

רבזײןאר׳ן•יםציגיםען1איבען1אנגעההאט.עבערישה׳
הארץ.ביטער

הא■ציפדי,ברידער־זיהןמייןאריינגעברענגמהאבאיך-
זײןםיןיםציקירירען1אאיהםפדי,איהםאיבערהשגחהבען

ײןגם,טירמעאיןארײנגעםאלעןגארעראיזף1םצים.קראנקהייט
איןברידערמייןםארהאבעןאיךל$װםערענטםערינגא■אר
אליין.מירפא־

דעםגעפרעגטרבדערהןןט,געשעהןאייךאיזס$װ-
זיידיערטען1םערטר

גאנצעדירבדעםדערצעהלטן$יב1אנהםיןהאטבעריש
:ציגעגעבעןהאטאיןגעשיכטע
אדירכ־מ׳הןזטבײמירװאם,רעװיזיעערשטערחיץדערא-
זשאנ־נעקימעןנאכטהײנטיגעדיזענען,בײטאגנעכטעןגעפיהרט
װינקעלעיעדעןאיןגעזוכט,אדלאגעס■דייםנעריםען1א,דארמען

ניביר,מיט,געדראהטרעװיזיעדערםיןצײטגאנצעדימיךאין
זיהן-ברודערןמײןצי־װאם.גען$יםז1אזןולאיךןןז,קאטזןרגע
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דיבעהאלטעןט$הערװאואוןלאדזקײןאהעײײ־ימעןאיז
ליטעראטיר.אומלעגיזלע

ט$ה,פשר׳ערגןןנץקײןנישטטאקיעראיזאפשראון-
-רבדעםגעםרעגט

זא^איזער.עבערישזאגט,שװערעןיף1דערקעןאיך-
צעהלען.נישטצװײקייקעןער,ששילעראאוירוהיגער
צוצוגעטשעטעמד$גראפערזיךמעןהאטםארװאם-

םערשטעהן.גארנישטדאסקעןאיך.איהם

גע־איצטפיזהאפאיך.גוטגאנץדאםםערשטעהאיך-
ױעל,גע1נפלויזיגמיךין1שאיזעניןדערװעזאפער,שװיגען

איךביז,געטוןנישטדאםאפערהאפאיך,שװײגעןקענעןנישטאיך
דעם.װעגעןהםפמהאײערנישטהאב

אנגעהװ־.עפערישהאט,ין1װאאיךװאויף1הדעםאין
מײןאיבעראקעגען,19װםכאדניאיף1א,דעדצעהלעןצופען
פע־זײןם׳איזװאם,קריםטאנ׳אינפעקאנטערינט1װא,ינינג1װא

װאװנונגזײןאיןאז,נארװייםאיך,נישטאיךװײםשעםטיגונג
דורךקלאםעןי1נענמאשיןדיהעראיך,מאשיןדרוקאןןרפײט

אוןםעראינטערעםירטעניןדעםמיטמיךהאפאיך,טירדער
קײנ׳האפאיךװאס,זאכעןאזעלכעדארטזעחןצויבען1אנגעהאון

געהןדארטםוןװיגעזעהןאיךהאפי1אז,בעמעי־קטנישםמאל
זעקאםילואוןיפערלעך1קעאננעשטאפמיטיען1םרים1ןור

אלץװי,בעמערקטהאפאיךאיךזאכעןגעדרוקטעעפיםמיט
זןזכען,פשדעגעװעןײאלטעןדאםװען,ד1פםגעהאלטעןװערט
דערי־ביןאיך•פעהאלטעןגעדארפטנישטדאםדאךמעןװאלט

אונלעגןזלעגעדרוקטװערעןדןזרטאז,איפערצייגט,רפי,פער
מ׳מרןזנטװי,פעמערקטזיכערהןגבעןאגענטען-געהײםדי•זןזכען

װײםעןזײ,ליטעראטורכשרעקייןנישטים1ןזריז1הדעםםון
י־1װאמײןאןאנגעכאפטזיךהאפעןזײאוןװאוםוןנישטןזפער

געקומעןאיזװעלכער,יוננערמאןאזיךגעםינטדארטבכן,נונג
לײן8זיהן-פרודערמײןנארנישטאון,םרעמדדערפוןערשט

מעןװעטמינוטליאדעזןנאר,ארײנגעםןזלעןאומגליקצוםאיז
נישטוועלכע,זינדםאר?םארװאםאון,ארעםטירעןיך1אמיך
דע•םרעגאיך•בעגאננעןאיזפרודערן־זוהןימײןנישטאוןאיך

איךזןןלצי?טוןצואיךהאבװאםזרבי,אײךפײריבער
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מיר״דר■דאסאיךל<!ןדער§,אימגליקמײןציציקיקעןנלײכגילסיג
?פאליצײדצרםןןראויפקלערעןשטענדניש

געזןובט,ריהיגרבדערם$ה,זיךאײלעןנישטנןור-
י1אזזײןנישטדארפשדואוןגעשעהןגארנישטנןןךדירם׳איז

װעןגעשעהןנארגישטיך1אװעטױנגערמאןדעם,יערם1םערםד
שול־נישםאיזעריב1א,גישטס׳שאדט.זיצעןאביםעלװעטער

דארףדערװייל,בעםרײעזצדאיהםבעמיהעןזיךמען װעם4יד
מאכען.רוהיגאלץמען

אמיטין1שגעזןזגטװײמעררבדערהןזט,כל-דם1ק-
זאגען,צינישטזאךשוםקייןםוןװײםםו,ן$םשטרענגערען

געגזןרגישטאון,געהערטגןןרנישטין1האיןדירבײהאםטןו
ןןדער,געםוןזיךהאטדארטװאםגןןרנישטװײםםדו,זעהן
...איצםנווךזיךטוט

עסאיזיצ,יודדערגעיןןמערטהאט,רבי,בער$-
ציליבװערעןרואינירטזאללעבעןימגאאז,י1ז*שרדיג1י

חטאים?פרעמדע

אז,ברדערגעזאגטבײזהאם,נאכאמאלג$זאין-
מײ.,דעםםוןװיסעןגישטקײנערזאלםיראוןדיריםער1א

נישטזו,לםכדוזא,זעה,עסקיםדײנע■נישטאיןנישטזיך
נישטדיךזאלאנדערערקײןאוןאומגליקקײןאיןאריינםןלען

•*אהביםטדוװאס,געטוןגוטזעהרהאסטדו,אננעהן
שװײגדן.איזבעפעהלמײןנאר,עצהמײןנישט,אלזא,געקומען

צוטצוגעזא,געענםפערטגןןרגישטין1שהאטױדדער
געזאגם:װײטערהאטרבדעראון,בעםעחלדעםהארכען

פצר•פצרזאןדײן,מיריף1אדיךםערלאזאיבעריגעדאם
ברודער•דײןשײךװאם,געשעהןגארנישםםװועטאז,איךזיכער

אװעק•איזערםארװאם,דערװיםעןזיךי1גענמירװעלעןזוהן
ארויםװײזען,זיךװעטעםיב1אאין.טשענםמאכאװפוןהרען$נעם

זשאנדאר־ידאזאון,אונשולדיגאינגאנצעןמאקיאיזעראז
צוצװויסעןזײןב1חדײןוועט,ת1טעאגעהאטהאטמעריע
געזוכט.װערעןזײאז,שכניםדייגצגעבען

טשענסטא■קײןבריףן?אװעקגעשיקסתיפףהאטרבדער
ןןגנעיםרעגטאיהםהאטאוןארעסטירמעןםוןםאטערצוםװ§כ
״יד•-נםוןאװעקגעםןהרעןאיזזוהןזײןפארװאם,ת1נאמניף1א
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דערז*,אג׳ענטםערבעקימעןאיזאריםטעגעטליכעאין.״כאױ>פמ
גע■װערטערװייל,טשענםטאכיזװפוןאװעקאיזארעםטירטער

״ביגד׳.צוםאנגעהערעןםארפעליצײדערדירךזוכט
רנישט^געניןדעםאיןבעפװלעןדעריבעראט.דרבדעד

געשיכטעגוןנצעןדערםוןשװײגאמאכעןאוןטוןצומעהר
.19װסכאדניןןיף1אדרוקערײגעהײמערדערמיט

1
כלה♦אאהזחתיכהא

אק,ןובלאםםםורקעםטאנערפיןשטןןדטיםט1הדעראין
גע־האטער.בלעכעריודישעראינם1געװאהןןט,טאשקענט

סא■אגעװעןאיזדאם.ת1זכות־אבצוליבינרעכט1װארט$דהאט
מיטאדורכגעקומעןים1קאוןמלאכה-בעלא, קינדער7סוןטע

יודי-דערהןוטדעםםאר•קינדעראוןי1פרדערםארםרנסה
גדהיינו.זאכעןיםע1גרזעהריםנעטון1אאפערבלעכערשער
מיליטער•איןגעקומעןזענעןװעלכע,םואלדאטעןיודישעאלע

בלעכער׳םױדישעןדעםאיןגעהאטהאפעןמאשקענטקייןזינםט
אקצוזאמענצוקומעןזיך,ארײנצוקומעןװיאנ׳ןורטיז1ה
פודםאדרעםיסץ1א,ב1ם־ט1יןודער,שבתאיןםביבהױדישער?ז

בריף,,פאקעטעןאלען^געװארגעשיקטיך1אזענעןפלעכער
הזובעןװאם,םאלדאטעןױרישעאלעםארזענדונגען-געלדאדער

טאשקעגט.איןגעפונעןזיך
לץ*האבעןקינדעראוןי1םרזײןמיטבלעכערדער
יודישערװעלכער.ונפשפלבזעלנעדיודישעידםארערלעדיגם

דם1קגעװאוםטין1שהןוסטאשקענטקייןגעקומעןס׳איזזעיינער
פע״ין1שערהאטדארם,בלעכערױדישעןציםקומעןצובל

אולק״איןםיהרעןצוזיךי1אזיװ,אנװײזוגגעןיטיגע1נדיקומעי
ױדי-צוםקומעןגעקענטציימםרייעריעדעראיןךי1אהזןטער

צייט.ידדןורטפערברענגעןאץ•ביערעומעי
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ציגענוםעןזענעןלאדזאיןאבאר# בעת׳ן1903יןהראין
סוןאײנער;שװעםמער־קינדערצװײדיגםט-מיליטערגוגעװןרען

ו■*.גאםיודישערדערםוןצװײטערדער און24לבארםקון$װ

קײןםולקאײןאיןגעװזןרעןגעשיקטבײדעזײזענעןסעליג
דעםצוזןומעןגעהאלטעןזיןהאבעןקוזינעםבײדעדי.שקענט^ם

דיסיןדערוויסטין1שזיךזייהאיעןטאשקענטאין.וועגגאנצען
זײמ׳הןןטאוןבלעכערױדישעןדעםוועגעןםןןלדאמעןעלטערע

קי*םזענעןױנגעלײט לאדזער2די.געהןצואהיןדןזרטגערעטען
מיליע.*םגןונצערדערמיטבעקענטזיך,בלעכערציםאװעק

ז*,אהײמגעשריבעןיך1אאוןצײטםרייעדידארטסערברענגט

יסן1אשיקעןלןןדזסוןמעןל$זכען§זאנדערעאדעיבריףאלע
סאשקענט.איןבלעכעריודישעןדעםםון#דרעם

ױנגעלײםלןןדזערדיװעןצײטגןונצעויגעװעןאיזאזװ

בלס•צוםארײנגעקומעןזענעןזײ.שקענט$טאיןגעדינטהןןבען

סוןגעװןןרעןבעסרײטזענעןזײר$נװי,אװענדיעדעןכער

בים.1ם-ם1יאוןשבתיםסילדןורטגעגעםעןיך1אהאבעןײז.םולק

זע•בלעכערטאשקענטערסוןקינדערצווײעלטםטעדי

•$ם יעהריגע823אײנע,׳מײדלעך דעדװאקסענע2געײעןנען

לןדזעדידאסטערװאם.םײגע-יעהדיגע21אצװײסעדיאוןניע
נע•ווןןםבלעכער״יודישעןצוםארײנגעקומעןזענעןױנגעלייט

דערמיט.טעכטערדיצוגעװאדעןיונגעלײטדיזענעןהענטער
װעל,זעלנערױדישעאלעצװישעןגעװארעןבעװאוםטאיזצײט

קוזינעס לןןדזער2דיזןז,טאשקעגטאיןנעדינטהאבעןכע
צװײבלעכער׳םמיט׳ןשרײבעןתנאיםװעלען.קחײםאוןן1שמע

יך1אהןןבע׳זעלנער יודישע2דיםײגעאוןםןןניעטעכטער
אינ•יך1אזיךהןןטדעםםוןאוןדערםוןד1סקײןגעמןןכטנישמ
בלעכער.דערדערװאוםטגיכען

ידיעמדערמיטדערםרעהטזעהרזיךהאטיודןןלטערדער

זײנעםןןרװעטערװןןם,רץ$הדאםגעםרעהטאיהםהןןטעם

ױדישקײט.איןפרעמדנישטמענערבען$הקינדער

דעםםוןהןןרץדןןםגעטון•װעהאיהםהןןטלןןנגין1ש

אימםהןןטרל1גדערװי,ןןרמװיםטאזןןאיןז$,ןןלײןגעדןןנק
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נישטקינדערזײנעפארתבליתקײןערװעטפערװןנרםען
קע־זירזאלער,גבירקײןנישטיך1אעראיזדערצי,האבען

געלע-אאױזםזיךמאכטמיטאמאלדאאװ,חתנים'יםען1ק.נען
מאכעז.ציחתינהאײנמאלמיט טעכטער2זײנעגענהײט

דעראוןהכנותלאננעקײןגעמיכטנישטדעריבערמ׳האט
ם׳איזװעלכעראויףאםעידח׳לעאײנגעארדענטהאט,בלעכער
ר,םצלק־םארעײדעצװישעןװארטאגעװארעןגעמאכט
ת,1חתונדימיטזםילי*■*אאגעשלעפטנישטאויךמ׳װאלט
יײוציליבםארקימעןגעקענטגישטאבערזײד־זאבען

גע־דיװםארבײטען*־•*געקענטנישטמ׳האט.טעמיםםארמעלע
אז,געזאגטהאטגעזעץדאסװײל,דעםציליבםאפירעןהעריגע
מיליטער-דעםציוועיעןציגעשטעלטציריקמיזזעלנעריעדער

געגע•דעםהאטװעלכער,(נאטשאלניק״׳״װאאינםקי)נאטשאלניק
נישטאױדעריבער,טאשקענטקייןיםגעשיקט1ארזעלנערבענעם
ענ-זיךװעטעםװען,אפצעװארטעזװיעצהאנדערקײןגעװען
איןױנגעלייטלאדזערצװײדיפיןדינםט-מיליטערדאםדיגען

ת1חתײדיאײנארדנעןערשטדעמאלט

י1םרזײןאץבלעכערדעםבײאבערזיךהאבעןדא
ציצװעקמעםיגם׳איזצידעםװעגעןת1םםקארײנגע׳גנב׳עט

לאדז.קײןםאהרעזאלײזחתניםצװײדילאזען

װאם,ת1מעשידיםיןאנגעהערםין1שזיךמעןהאטםילצי
מיטגעשריבעןתנאיםדינםט-מיליטערזייערבעתהאבעןזעלנער

געגעסען,געדינטהאבעןזייװעלכעאין,שטעטדיאיןמיידלעך
אהיימ•זעגעןזיינארוועןאיןב1ט-מפלזײבײגעהאטאין

מ׳האטאיןת1בלזייערעאין.םערגעםעןזײהאבעןגעםאהרען
געהערט.נישטמעהרזײםין

בעשלאםעז.דעריבערהאבעןמיידלעךדיםיןעלטעדעןיד
דאםענדיגעןנאב׳ןאהײמםאהרעיוועלעןחתניםדיװעןאז

זײמיט.מיספאהרעןת1בלדיזאלען,לאדזקיין,מיליטער־דינסט
זא•לאדואיןאיןת1בלדיצימיטערדימיטםאהיעזיך1אװעט
לם1עדעראיןבען-סערבלאיזי1אז,ת1חתינדיםארקומעןלען

ארײן.װעגאיןגעגרײטזיךהאם



אזים•װײ*דייאדזקײןגמקומעןזענעןטאגועהגעם?אאין

רויטעדימימבגדימזעלנערישצזייערצאיןזעלנצדגעדינטצ

סוןמוטערדי,פײגעאוןסןןניעמײדלעךפלזזצװײדי,הזיזען

קיגדערקלצנערעצױײמיטי1פרױדישעםיבירעראמײדלעךדי

ױדישערדערהאטקינדערקלענערעיד.ר.ד$ י14 אזן5ן;טי

בלעכערדער.ערציהעןצולןןדזאיןלאזעןגעװ״לטבלעכער

דרײאיבעריגעדימיטטאשקענטאיןגעבליבצןאיזאלײן

קיגדער.

דיפוןאײנעםצוםערםןןרעןאיזעקספעדיציעדאזיגעדי€>

מדטערדיינט1געװאם*ן.דדןזרט.24װאלבארבקאיף1אחתנים

םערהײראטע#איהרמיטצדזממעןלמנה}|זן.קן1שמעחתןםין

װעגפדןט.יסגערדד1אזיךבען^הגעםטטאשקענסערדי.מאכטער

בןןלדזיךהאטדא.עניןעצםװעגעןגעטדןשמ־עסאמ׳האטאדן

סאניעמײדעלעלסערעןדעםפוןחתןדעראז,יסגעשטעלט1<ר

זײ-אז,ערקלערטט*הןאדןשירדךפדןבעקדמעןחרטהתיכףהאט

״סי•מיטהאבעןצוחתדנהגישטאיהםיבען1ערלעלטצרצןנע

איזער,געהאלםעןנישטבען^השמדצסעןשדםקײן.*צירניקעם׳

לצ8איבערגעריםעןהאטאדןבעשלוםזייןבייהןןרטגעבליבען

איםבען$הװעלכצ,מחותנתאדןכלהזײןמיםבעציהדנגעןזײנע

איןדינסט-מיליטערשװצרערזײןבפת,געטדןת1ב1מפילי1מז

..;שקענ^מ
א.דװאםמיטגעזעהןין1שט$הבלעכערדעםסדןי1פרדי

זעל■דןןםאז,הןעבעןצדרא1מגרדנדןןגעהאטהאטזי,שםצקט

־•<טױגגערעדאיהרםדןחתןדעםמיטנעשעהעןנישטזןןלבע

גע•הןזבעןקיגדעראיהרענדטזיװאסבעהאנדלונגדי.כטצר

8געגעבציאיהרהןזטמחדתנתאיהרםדןשטובדעראיןם&ה

םערשעמסעדןןפאיזדעםחדץא,רא1מדאזיגערדערצוגרוגד

ם*דן,געװאדעןקראנקנפש-עגבתאדןקרצנקענישםארמעדעל

טא•פדןמיטגענומעןזיךמיטהאטי1פרדיוואסגעלדביסעג

טדן?זיזןזלװאם.יםצדגעהן1איבען1אנגעד.האטקשענט

װענ■צדזיךױי,ט&גצהנישטױהאטעצהןןנדערצקײן

דעםגעקענטהןןשבלככערפדןםאמיליעדי.רבדזער$לצוםדען

זענעןװעלכע,זעלנערױדישעדיפוןערצעהלונגעדיפדןרב

דערװעלכע,בריףדיפדןדעםחוץאאדןןןרײנגעקימעןזייצד

רבלןןדזערםדןבעקדמעןהאטשקענט.טראיןבלצכערױרישער

209



־&געװעלכע,זעלנערײדישעידבעזארגעןצזבימעדערימים
׳£.שקענט$?טאיזזיךנען

איד׳םבײבעטעןצזרבצזםאױעקדעריבעראיזי1םרדי
באלדהאטזי,איזי1פרדיװערזיךדערװיםענדיגרבדער,הילף

איןזיךסױ־׳מגדעלםװאסװעגעןיםנעהערט1אהאט,יפנעױמען1א
העי׳סען•צואיהרמעגליכקייטעןאלעמיטי1פרדער׳גט.צוגעז

צעיאנט:רבדערהאש,הילףבעקזמעןמוזטאיהר-
אלײןאיהרװידעםםוןגעהערםפילהאבאיךװײל,י1םרדער
־יי-זה׳־טרל1גדערװאםזעלנערױדישעדיבעהאנדעלטהאט

מענליך״איזסואםאלץטוןורעלאיך,טאשדעגטקײןפערורמי־פען
קינדעיאײערעמיטאיהרמװט,געזאגטרבדערהאטנלדב1ק

ױנ•אײערםוןינונג1װאדערםוןיםקלײבען1אראװבעדינגםזיך
י•1װאאנ׳אנדערעלאדזאיןדערװײלדינגעןזיךאוןחתןגערען

אז,דזןךםערשטעהאיך.אײנןרדנונגפרימיםיװעראמיטנונג
דערווײלאײךאיךװעל,דערצוגעלדקײןנישםהאטאיהר

יםבארגען.1א
דעםןןװעקגעשיקטןןרטיסץ1אין1שטאקיהןןטרבדער*>.

רבדערהןןטי1רםדערצואוידירהןןגעפונעןל$זער,שמש
געזןןגט:

ינונג,1װאאנ׳אנרעראיןאריבערקלײבעןאײךװעטאיהר
בע•מיךאיךװעלאיבעריגעדזןסאוןאײגארדנעןאביםעלזיך

ערלעדיגען.וצמיהען
דעמזעלבעינאךהאמשמשדערגעװען״טאקיאיזי1אז

אוידװאר׳שטשיני^״גצוםנולהענטינונג1ווא§ןנעדוניעןמאג
אמתדערפיןיגען1יםגעצ1ארזיךהאטםץמיליעטאשקעגטעריד

האםשריטזיגער$דדער.24װ/לבארםקאיף1אװאוינונגעיגער
אוןמחותותצווײדיצװישעןבעציהיננעןדיפעיבעםערטין1ש
׳<.לעבעןצוגוטיבען1אנגעההאבעןײז

דלהםוןעלטערעןדינאךגעשיקטרבדדרהאטדערווײל
עלמןודע:די.שידוךדעםאפלאזעןגעוואלטהאטװעלכער,חתי

דעריןזענעןזײזא,ערקלדהרטאפענהערצינאוןגעקומעןזענען
לײ־יקײןגעוועןגישטקײנמקלאיזזוהןזײער.שולדינגארנישט

חתאא־ז■עיי1אוװי,געװאוגדערטאלײןזיךהאבעןײזאוי
װײמעױה־נן-הזיזײ.סיבײםיןמײדעלאנ׳אריםמיטגעײארען

ז־יױלאדני1אז אז׳ען#ןא־צטערקלצהרטעראז.דערצעהלט
ט.;דערהאט,בלעכערטאשקענטערזעםיסנוצען1אגעקענטט$ד



קײנעםווילרעאוןבפן$הנישטאיהםערדןורףאיצט.געםון

האםערוועמעןמיטגעזעהעןין1שהןןטרבדער.קענעןנישט

װירקעןצוגעפרובטנישמאםילוט$החײםאליהור׳.טוןצו

דעראון.בעשלוםדעםענדערעןל§זעראז,נפשדעםיף1א

י:1םרםיבירערדערערקלעהרטהאטרב
איהרנישט.געשעהעןי1זאם׳איזאז,צוםרידעןזייט-

דעולעבטנישטנחתשוםקײןװאלטעןטאכטצראייערנישטאון

ם־יהערזיךהאטאיהראז,גלײכערם׳איז.יםװאורף1אדעםבײ

שפעטער.אײדער,דערװאוסטדערסון
״נוסען-גדאםאוןםערשטןןנעןדאםט.הןיי1פרעלטערעדי

דאםט$.דמײדעלױדישעסיבירערפשוט׳עדןזסאבנר,ליבםןןר

לץ^געװןןרעןטןןגיעדעןפיטאוןבעגרײםעןקענט*ג׳נישמםן1אבשום

רה׳ט.1שח-פער׳מרהפעהר
ױננערערדערםוןחתןדעםגןןךגעשיקטט$הרבדער

מיט שנײדער8רז$לאיןגעװעןאיזוזעלכערק״ן1שמעםןןכטער

סיפירערדעםמיטחתוגהדערח1מבאדורבגערעדםזיךאיהם

פייגע.פײדעל
מענשןןנ׳ןןרענטליכערגעװעןגרןןדאיזױנגערפאן דער(■

רב-דעםנעזןןגטמןןטאון
נ.>געדגראבזעהרהןןטקוױןמײןז#,װײסאיך,רבי-

דעראיןאונזפאדהןיבעןװעלכע,מענשעןדיגעגעןדעלס

װעטמירבײאז,צואײךזןןגאיך,געטוןגוטםםילי1ןןזפרעפד

•§ממײןיף1אקוקעןגישסאםילוװעלאיך,געשעהעןנישטדןןם

װי,שידוךדעםטוןפצורעדען^יך1אפיךפרובטװעלכענמג

וביםעל?רען^ןןנשםמיראוןקומעןזיךצוןןביסעלװעלאיךנןןר

האבען.חתונהבלהמײןמיטאיךוועל,ארבײםפײןםוןגעלד

געלדקײן,געזןןגטװײטערערהןןט,רבי,דןךסערשמעהטאיהר

האבעןצובדי,ארבײטפןדעריבערמוזאיך,נישטפלהםײןןס̂ר

^.אײנצוןןרדנעןױךגעלד*ביסעל

געענסםערם:רבדערהןןטדעםיף1א
דערנעזןןגטהןןט,יםנעצײכענמ1אאײךםערשםעהאיך-

גע׳ערװעםמארבען,סניעהקײןזײןנישטוועםנדןאין,רב

חתינה.זפןםשמועסען^מירװעלעןאיצמאון•װערעןםיליקט

זײןםוןרבדערהןןטצי־מןןרגענסיף1א.געװעןאיזי1אז

איזחתונהידאוןנדןםומעאהיבשעגע׳סילוקטגעלדאײגען

חןןטחתינהיד,ןןרוםװןןכעןעםליכעיף1אגעװןןרעןןןפנעשמועסט
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דעמאלםזיךהאטודעלכער,זאלביירלינעראיזפאירוגיעלגעז״לר
.37נומערגאםש־עדניאא־יףגעטונען

םאניע-י1םרטאשקענטערדערםוןמאכטערעלטערעדי
איהרםוןלאדזאיןגעהןןטט$הזים&װ.ח־פהםוןאבעראיז
4קראניאוןשחורה׳ט-םער׳מרהםצהרגעװןארעןמאלאןם.װ,חתז

שװעםמערױגגערעדיןןז,זאנעןגעטארטנישטאיהרמ־האט
אויםגערעגם,מעהרנאךיזװאלטם$דװײל,הזבעןחתונהװעט

עפגע•!נישטװיפמעטאיזפרוייודישעמףשקענטערןלטע?יד
םוןנאראז,גע־טענה׳טהאטזיאוןינונג1װארב׳םפוןטרעטען

דיאז,ילען1בעפהאטרבדער,ישיעהאיהרקומעןקעןדאנען
סארנןזךטאשקענטקײןהײמפאהרעןאמוזטאכםערעלטערע

ױניערער.דערפיןחתונהדער
זי,דערלאזעןגעװןןלטנישטדפרצוהאמי1םראלטעדי

נעהמעןלעבעןדאסזיךװעטםאכסעראיהראז,געזדגטהןןם
םאניעןאוןעצהאנדערקײןגעװעןנ־שטאיזדאך,וועגיםץ1א

אװעק•אלייןאײנעאוןבאהןדעריף1איפגעועצט1ארמעןהןןט
טעגעטליכענאך.םאשקעגטקיין-װעגװײטעןאזאאיןגעשיקט

גע•איזםןןניעאז,דעםעשעאאנגפקימעןבלעכערדעםםוןאיז
יבען1נגעה$אײנציגװײזזיהאטדארט.הײםאןןנגעקומפןזונד

צײטקורצער$איןאוןגעשעהענישעןידוועגעןםערגעםעןצו
־״לוי.-גדװונעזו״דאינגאנצעןיזאיז

יצצוצוגרײטעןאנגעהװבעןױך־ו־יל.ר>דען<נהןןטלןזדזאין
געגעבעןת1צא1האלעיף1אהזיטזעלבםטםערשטענדליך.חתונהדעד

דעריף1אדינעסטשעןאזצװ,בעמיהטיך1אזיךהאטער,דעררב
גע•זאלעםפרי,בת־ם-בעליאנגעזעהענפהיגעזײןזאלעןחתונה

נישטאבעראיז,זייןצום׳געהערװיחתונהאדערעןםראװעט
םעאוןזייןצוס׳געהערװיגעהןזאלאלץאז,געװעןבעשערט

שמערונג.פאלוענדעױךמארט
ינט1געװאדעמאלטם׳המטװאו,דװארגאשמשיניאװף

מי•איזפלוצלוגגהיזט,קינדעראיהרעמיטי1םרםאשקענטעדיד
ידםוןינער1אײנװאדי.שרפהאיםגעבראכען1אנאכטדערטען

זע•םאמיליעט״שקענםלרדיךי1אזײצװישעןהײדערארומיגע
ועשרײען,שרעקליכעדידורךשלאףסוןנעװארעןיסיעװעקט1אנען

הןםשרפהדיוואו,ארטדעםםוןגפטראגעןזיךה׳יבפןוואם
פ״רשברייס.שנעליגקײםגעװאלדיגעראמיםזיך



דערוסק•ן̂...ג>ראךזיךבען*היז1הברעגענדיגעןאין
״רסכאגעװעןם׳איזאיןקינדערקלײנעיך1אאיןמענשעןםענע

רשע>פײצרלאנגעקימענעיד.װערעזםציברענטזאלעןײזאז
אכער,רבײט^-רעטוננסדערצוגענזמעןענערגישזיךהאבען
ין1עאט.דבניןלצערגעם*הברענעגדעןדעםאאראטעװעןװעגען

דצםפיןװענדאוןפאדלאגעדי.רעדקײןזײןגעקענטגי־שם
ברענענדי•פיןזיךט§הװײלעיערעאוןגעפלאצטבען§הבנין
טײלעןאיינגעםןןלענעדיםוןיםען1שטיכע1הגעהערטיז1הגען
.-י1הםון

מעדעלטןןשקענטערױדישצםשוטגוטהערציגאינזער
דערהײם,איןגעװעןינט1נעװאאיזװיי1אזנעטוןהןןםפײגע

האט,געברענטס׳האטװאי,רט$צוםצוגעקומעןאױיזנאריװ
ם$װמיטהעלםעןיבען1אגגעהאוןרבעל*דיםערקזןטשעםזי
גע-איזװעלכעם,יז1האיןארײןאיזיז,געקענםהאטזיר$נ

2ארזיסגעשלעפטדןןרטפוןאוןםלאמעןםיטרומגענומען?װען
דעםםוןדערשטיקטלב$הגעװעןץ1שזענעןװעלכע,יונגלעך

יז1האינ׳פאז,איבערצײגסזיךהאטזיווען,יך1רשרעקליכען
זיאיז,פארהאןנישמת1גםשלעבעדיגעקײןמעהדין1שזעגען

מעגליכעאלעסגעטוןהאטזי,ארבייטאהןיבעןגעבלנישמיך1א
זײ■וועקטראגען§שכניםדיםוןגעהאלםעןהיזטזי,צוצוהצלפצן

נאכדעםאון,װערעצו׳גנב׳עטנישטזאלעןזײכדי,זאכעןערע
נאהצנט■דיםוןווןןםערעמערםנעשלעפטנאכטגאגצע$יזהאט
שען^םערלערשטאיזשרםהדיוסיװ,ארטצוםברונעמםםטע
םײגצאיזדעמןןלםערשטאוןדערםריה אין8זייגעראעןר$געװ

אמת־ןזנגעשטרענגטעדערםוןיםרוהען1אזיךהײמנעגאגגעןא
מע•ױדישעןטןןשקענטערדעםבײ.ארבײטןגפפערװילינעראון

גארגישטקעןאנדערשװי,פשוטי1אזגעװעןלץ;ןם*דןאיזדעל
מצנ■װעניגי1ןוזעפיםוואם,נארגעװאונדערטזיךהאטיז•זײן
ארבײט.זײעראיןםײערלעשערידהעלםען־צושען

צויבען1ננעה$בןןלדמעןהאםגענענדנןןגצערדעראין
װצלכע,אםםערװיליגקײטאוןהעלדישקײמדערװעגעןרעדען

דילעשעןבײםמעדעלרוםישעדןןםיםנעװיזען1וןרהאמעס
איז,םײעױדעםנאךצײטעןערשטעדיאין.שרםהשרעקליכע

ליםען,דיםנןנגען^ןןראבגעגגישטמעדעלדעםםוןמען^נדער
מוטעראיהראוןןןבערםײגען.ינער1װא:אייןןרימיגעדיםון



האטםײגעײײל,געױארען־עשזןערטפרײדדיארןגחתדאסאיז

םערקיהלםנאכטקאלפערדעדאיןא־־פײםשױערערדערפױזיך
געװא־ען.קראגקערנםטאױאין

זענעןחתןדעםמיטצוזאמעןי1םדטזישקעגםמרלמע*די

גע־געהאטשײןהאמרבדער.רבלמדזערעזםאױעקקידם״פל

דןןםבעװילעןהאטעםװעלכע,ישקײטעןהעלדיפוןהערט

גאשפשיני*יפץ1אז?.שרדילעשעןבײם,מײדעלטדשקענטער

פדי,קענעןװעטערױאםןןלץטוןצוציגעזאנטהאטדװאר״

װערען.געזונדזאל־ײדעל?דאס
דיװעןיף1אעײטידאונטערנערוקטזיךהאםדערװײל

װןןםרען^געװאיזםײגע׳ןאוןגעװןןרעןבעשטימםאיזהתונה

ערגער.אוןערגערל$אמ
ירים,1דאקטצאהלנענוגענדעאבעשםעלטהאסרבדער

דאדםזענעןטאגיעדעז,קראנקעדיפעהאנדלעןזאלעןװעלכע

האםרבדער,קיוןאיןדאוכין,באמאשירים1דאקטדיגעװעד

חתינה.דערצופמרבערײםונגעןןןלעמאכעןגעהייםעןיך1א:״יבער

ער•ירים1קט*דזידהאבעןחתונהדערםןןרטזןגצװײ
דמם׳װעגעןאוןטיפוםאיף1אקראנקאיזםײגעזא,קלעהרמ

נישםרײדקײןגארקעןגאםאץיםגעהען1ארקענעץדןןלױאז
•1ײז

ףי1אװײנעןאײןאיןגעהץלטעןהאטי1םרטאשקענטערדי

ױהאטרבדער,געסראםעןהאטזיװאםאומגליקגרויםעןדעם

חתונהדערצואנגרײטעןגעהײםעיװײמערט$האוןפערוהײט
דיןם,זעהעןזאלערזא,שמשדעםגעזאיםהאטער,טוב-מכל

זןןלפארקומעןגעזאלטט^החתונהידװאובערלינער־זאלאין

געבען,אכטונגגעדארפטיך1אהזזטשמשדער,סעהלעןגא״גישם
בעלי־לאדזעראנגעזעהענטסשעדיפוןגעםםגפגוגזײןםױאלאז

בתיכש.
האםער,צומישטעראװירומגעגאנגען?[איזחתןדער

זײםאײןפון,פעדייטעןזאלאלץדאםװאםםערשמאגעןנישט
1איפליזזייןמיטחתונהדערצות1הכנאלעגעמאכטײערצן

עםאוןקראנקערנםטכלהזײןאיזזייטאגדערערדערםון

ערגער.אלץאיהרװערט
גע־הץטרבדפראוןםאג־חתונהדעראגגעקומעוט׳איד

םוןחתונהדערצוקזורםען־אײנלאדוננספינאגדעדשיקעןחײםעז

קופם*װעלכ,מןשקעגטםון.הײגע■מיטלאדזםץ.קן1שסע
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איןגעדיײםעןרבדערמהחתןדעם.זאלבעדלינעראיןפאר

מיסמען?צוזחתן-בנדידי;איכט?ןרנ?םחתזנהדערפזןסזןג
םין.געװעןאיזי1ןז<.זיךצוקומעןפאמיליענאהעגטםטצרזײן

דעראיןאפגעםןןהרעןמענשעןעמליכעדיזענעןינובג1װארב־ם

לה*דיאנטוןגעהײםעןהאטרבדער.פלהדערפוןינונג1*.װ

חוםהדיפארגעקומעןאיזפעטנעפעןאון,שים-מלביהופהדיאין

גע■צוריקגעלעגטפלהדיאיזדאן.פײגעאוןג׳ען1שמעצװישען

אװעקגע■זענעןחתןמיט׳ןרבדעראוןורײן?בעטא־ןרען$װ
זענעןדארט,חתונה־םעודהדעריף1אזאלבערלינעראיןפאהיען

הזןבעןװעלכע,געםטביםעלהיבשאפערזאפצלטגעװעןין1ש
יף1אאוןפלהדעריף1ארט^געװאוןגעװאיםטגארנישטפין

חתן•דעם
לע*מיטתתוגתידםאיגעקומעןאיזזאלבערלינעראין

נעםןןנצט,האטלם1עדער,געשעילמהןןטמוזיקדי.פ־טשעװקעם
דעראוןמזןהלצײט•חתונהדןןםדערלאנגטמעןהאטך.דערנז

ארײן,ג$םװײםעןביז׳ןגעזונגעןאוןגעװײלטזיךהאטלפ1ע
געױעןןנװעזענדחתוגהדעריף1איך1אאיזבאכטגאנצעדי

רב.לןגדזערדצר

געװןןרעןװערעןצובעםעראנשטןגםאבעראיזפײגע׳ן
ט?הטעגגאנצע,גערוהטנישטרבדערהאט־א..ערגעי^,לץ

אוןאיחרעןצושטאנד■געזוגדים־ן1איםגעםרעגם1אגארז־ך■עי

אײגע•זײןסוןגעלדגעגעבעןאוןירים1דאקטארײנגעש׳קטאלץ
ם$וואלץאוןםלענעקײןםעהלעןנישטס׳זמלאז,מאשער.ו

דערגעקומעןאיז װןןכען2נאךערשט,אכקעןקאבײמ׳דארף

װערעןצוגעזונדאײנציגװײזיבען1זןנגעד.דיאטפײגצאוןקריזיש
איגגאנצעןױאיזארוםװאכעןעטליכעאין.זיךצוקומעןאון

אהײם.קלײבעןיבען1אנגעהזיךם§.ד׳מאוןנעוחןרעןגעזונד

רבםקרעקאמענדאציעדערלויטחאטױנגערמאןדער

איזאוןװינער.א.מבײת1ר1םחנזץגןןנצעןפאר׳ןיםט1געק

עראיזדןןרם,טאשקענטקײןשװיגעראוןי1פרזײןמיטאװעק

אץ.חר1םאדערגןזךאוןשנײדער-מיליטעראצוערשטגעװזןרען
םער■היבשאגעהאס.קן1שמעין1שהזןטשםעטעריאהרצװײ

טאשקענ•דערװיגראדגעםיהרםשםעטערזיךהאטער,מעגען

געהזןלםעןמעגליכקײטעןאלעמיטאוןבלעכערױדישערטער
הא•וועלכע,זעלנערױדישעדימאםעריעלאםילואוןת1עצמיט



דיי״רו״װלזיאײיז1זןזײי.מאשיזװנמאיזגעדױמ*ען
פצר־או־ןגעקזמעןגערןטאקיאהין;זענצןײין.אזעלנעדזיגע$ד

סביבה.ױדישעראאיןדיזאמעןאלעפרענגט
געװא-גןישיקטזענעןוועלכע,יזדז;לסיזזעלרערױדישעדי

לאד•סיןבריףמיטבעקימעןששענדיגן.;הד,בטאשקענטקײןרען
זעל-דןנזיגעןדעםין1שהי׳זמעלט.דעמאין.קן1שמעצררבזער
ן1שמ;האטרבצוםדאנקבארקײטיס1א,נעסעהלט״גישט^גנער

בל־טוב.מיטיסגעהאלטען1אמענדירםע^רעקרביםדעם.ק

ימ׳י־־עז.^אסימלאדזערדיאיזחיים אליהז,ר
איזידהרהוגד״ירטסאריגדןםוןיאהרעןנײנציגדרדיאין

איןדקזיפטירמהאטיאהרהונדערטחײנטמעןסוןיב1אוהאין
בעװאוסשאילען1פקןזנגרעפאיןבעױנדערםאיןנד*רוסלגןינץ

בעװמגינג,אסימילץײארישעזיניגע
סילגזנ־םערשידענעגעגרינדדמהאבעןאסימילאמארעןדי
בעלי־זײענדיג,געװאלטיערום1אזאוןאינסטיטוציעסטראפישע

בעםעלקערינג•ױדישעדיזײטזייעריף1אאריבערציהען,ת1ב1פ
גרעסמעזדעםפערכי־פטגעהאטיך1אהאבעןזירימילדטארעןדי

געפיהרטדאסהאבעןזײ.שטעדטגרעסטעדיפוןת1קהלרײל
געשמאק.אוןאייבזצהעיזײעריט1לת1קהלױ־־שדדי

דעםמיטאבער,זעלבעדאסגעװעןאיזלאדזאיןיך1א
געפכהי־•אגעהזישדאהאבעןרצן^אםימילויטײזװאס,אינטערשיד

,רינדז־ריסעט1אען.יר1ורדעםפוןפערזאןדעראיןגא1שליכדי
אםימילאמא•לאדזערדיצױישדןקאמףדער.מײזעלחײםאליהו

איו,שטילדראגעװעןאיזערהגםרבלאדזערדעםאוןרעז
נ״שטהאבעזאםימילאדארעןדי.םערביםערטעראגפוועןדאךעי־

װײל,ובלאדזערדעםגעגעןטרעטען>יסצ1אראפעןחוצגהדיגעהאט
בעמעל•ױדישצרדדרבייגעװדןרבדעראיזגאפולערפילצי

נישטאסימילאטארעזדיהאבעןזײםאנדערדערםון,קפרונג
זײ.ארבײטזייערגעפיהרטװײמעראוןקאפיטולירעןגעװאלט

גע-זעגעןזײװאט,דעםמיטפלוםיםען1גרדעםגעהאטהײרען
דערװימזיליעדעןבײאוןגעלד־גצבערדיאוןגביריםדיײצן

פצר-יף1אגעלדנמךזײצואנקימעןגעדאײפטהאטרבלאדזער
קאנגעםיעסגעגצןםערלאנגטזייהאבעןצװעקעיצדקהשידענע

ענינים.פערשידענע׳וין
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מענשען,דיםוןגעװעןנישטאבעראיזחײםאליהו׳י.
געהעןויוצװינגעןאדערבעאײנפלוםעןגעקענס־ה״טוועלכע
גע•*$רבדערזיךהןןטל$אײנמנישםאון,װילעןזנעגען
צװעקעןװאוילטעטיגעיף1אםומעןיםע1גרידענע^..,פוזאנם

נאכגענע־נישטאוןפן1אאנ׳אנדערעןיף1אגעשןןפעןזייזיךאון
דעראיזבעזונדערם.ןןםימילןןשןןרעןדיםוןננען*םערלדיבען

עםװעןנאכגיביגנישםאוןשטרעינזעהרגעװעןרבלןודיער
הןןםדא,דיןױדישעןןןיסמײרען1אװעגעןנדעלט^געהזיךהאט
בלײבעןגעמוזטהןוםעסאוןגעהאלפעןנישטזאךשיםקײן

געװאלט.האטרבדערװי,י1אז
נגע•$אםימילאמארעןלןןדזערדיהאבעןצײטעןיענעאין

איבערגעגאנגעןשםעטעראיזװעלכע,אקציעברייטעאהרט-ם
״פא•בען^בעגרצויבען1ערלװעגען,קאמףםערבימערטעןאא־ן

מין•הןןבעןזיי.טרומנעםןא'יבען1גלמשה־רבינו׳םםוןלןןקען
אוןתכדיכיםאיןדיןױדישעןיט׳ן1לבעגרןזבעןדאםאז,מײוירם

אייג•שלעכטעןאכט^מאוןעםטעטישנישםאיזכרומנעסאהן
זןסי•דיעז,זיךפערשטעהט.מתפוןבעגלײטערדייף1אדרוק

מאטי•םאנישארעמישבענוצטיך1אדןןײךהאבעןםןןרען^מיל
צומטהדהיגיענישנישטס׳איזאז,טגע׳טענההאבעןזײ,װען
ברענגעןדעריבעדמ׳דארףאוןלם1בית׳עים׳ן1אמתיעדעןזײן
טרדמכעס.דיאיןצוגעמאכםמתיםדי

זןנ•געטראכטאםימילןיטזןרעןדיהאבעןנעביטדעםיף1א
ןןזמײנענדיג,רבלאדזערמיט׳ןקאמף-יטס1.דדעםביפיהרען

ב1רדעםאיבערצײגעןצוזײןח1בבװעלעןטױוען$מזײערע
איבערצוציהעןזיאוןבעםעלקערוגנױדישערלאדזערדערםין

זייט.ייער; ף1א
י-1ערלזאלעראז,רבלןןדזערצוםװענדונגעןאלעיף1א

גע-נישטאםילורבדערהוןט,םרומגעםאיןזײןצומקברבען
ארײג-געװאלטנישמקײנעםמיטזיךהאטער.ענםפערעןוואלק
ענין.דערמןןהנטעןדעםװעגעןת1חקיראוןדיםקיסיעםאיןלאזען

געגעןאיזדןםזא,געװעןאיזרבםוןמזןטױואײנצינערדער
איבריג.דיםקוםיעסאלעזענעןדעריבעראקדיןױדישען

אנ׳אניע•םוןי1ןןםרגעשטארבעןלאדזאיןאיזאײנמאל
דעי.םימילאטארען*ידפוןאנ׳ןןנםיהרער,נבירהיגעןזעהענעם

נישטבעשלאםעןדעריבערהאטםערשטןזרבענערדערםוןמןןן
טרימ•אאיןזײןוצמהברוייזיזײןאוןקײגעםבײםרעגעןצו
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זײזה׳ודרודימימאבײיזישמיםהאיוייד.געםײערהאםי1ייז.נל
■אװעקאיהםי1א,אוןהײםדעראיןמתדעםןןרײבלעדענם,י1םר

לויה.יםע1זראזעהרגעװעןם׳איז.לם1עביתיפ׳ן1אגעםיהרט
צוז״מענועקימעןזיךא״געזעלשןןניטפעסערע״,גאנצעדי

דיגעדננעןהדפעןכאי־מיטץקיװטארדער.לם1עת*באייסץ
קבירה.דערצוצמעטרעטעןאיזמאיית1תפ־לענםשפרעכעגדע

געגע•צװויסעןדערװײלהאפעזלם1ית־ע?.מייניעישזידי
 אז׳לם1עפיתאײפץרפײנינז-כ׳װאס,יבלאדומרדדפפען

רב,פיןװילעןדעםטרץץ,פעשלרפעיהאבעןאהימילאמארעןדי
עקימעןאראפתיכףאיזרבדדר.מרומנעאאיןזײןציידקבר

שטארקזענעןאסימילרטארעןדי.לם1פית־עים׳ן1אסאהרעןצו
חײםאליהיר׳פליצליננדערזעהעגדיג,רען*געװאיפעראשט

שטעלעןצושםיצעלס$דאז,פערשטאנעןהאבעןזײ.מײזעל
אײג•נישטין1שזייזיךװעטסאקטגעשעהענעםאסאררבדעם

געבען.
םערשםארבעידערםוןמאןצום•צוגעגאנגע,איזרבדער

געזאנט:אוןנער
יב1א,םהרהדער>צנעהמעןזיךמ׳זאלאז,הײםאיך-

מיטװעלא׳־ךאז,יהײםדאם.בעגרץבעןנישטמעןװעסנישט
איבער•ביןאיךײבער.ניתץזײןצומקברלאזעןנישטגעוואלד

נישטגפגע״װארטמײןאיןװילעןמײןזיךװעטאיהראז,צײגט
המת.ן1בזקײןצונישטדעריבערדערלאזט.אקענענשטעלען

אוןי1םרהערשטארבעיעראײערוצאכסוננהאטאידדיב1א
דין.יודישעןיט׳ן1לרעכטאיהםםוןהײםס

אנגערו■נישטזיךהאטקײגעראוןשמילגעװארעןם׳איז
אקעגענגעשטעלטנישםזיךהאטקײנער.װארטאײןקײןמיטםען
איןארײנגעפיהרטאוןמתדעםגענומעןהאפעןקפרניםדיװען

דיגעװעןמקפראוןתכריכיםמ.יםנענעד1אמ׳האמ.זי1ההרה־ה
י.1םרסערשטארבענע

דעלעגאציעאגעקומעןרבלאדזערצוםאיזצומארגענם
ײז.עניןדעםערלעדיגעןצופדי,אםימילאטארעןלאדזערדיםין

צוערלװבעןזײזאלרבדעראז,פערלאנגמים1דורכאהאבען
זײהאבעןנישטיב1א,מרומנעםאיןמתיםזייןרעבעוראבען
שײ״דט.דעראיןארפײטיודישעיעדעיקאטירען;בזצוגע״ראהט
אז,מײנטאיהר,עשריגען:יס1ארבדערהאט,שקצים-

יס1אי,נישטאײדנאךםרעגאיךאײביג״יף1אאיזגעלדאייער



נישס,עדיגגוגגען*שוםקײןמירשטעלטאיןשמיעםײןטין

#.רעדעןנישטאײךמישװילאיך

לאדזערעטליכען*געשטאנעןאיזווןם,גציע?דעלעגיד

געזעהען,היןבעןזײ,רבםונ׳םןןװעקםערשעהמטעאיז,גבירים

ןזפגעששעלם.איהםהןזבעןאיןנוצלןזזעראאיזקאמףזײערצז

צורידערויגאזרײנגעברעגגט*האטדורכםוןליגערדןודער

גע־ם׳זענען.םימילאטארען*דיפיןרײהעןידאין

ףמ׳ראואז,לטעןגעההןזטװעלכער,אײנער,לאגערןצװײװען

איזװעלכער,צװײטעראאוןרבמיט׳ןקאמףקייןםיהרעןנישט

ף.1סביז״ןװערעןגעם־הרטמוזקאמףדערדןזם,דערםןזרגעװען

צוקומעןגעקיגגשניששהאטלאגערםימילאטוןרישען?דעםאין

אינטערןגרופעאלטען^אפגעשפזיךהאשדןזרטאיןהספםקײן

דאםזײזענעןאכת׳ןאין.םרײדענקערזענעןײזאז,אויםרײד

•?הצוכרי,געגעבעןנזזמעןזןזןןזיךדדאבעןר$נ,געײעןגישט

רב.לאדז׳צר,מיט׳קו״םףדעםםיהרעןצוװײטערטיװען^םבען

שטילזעהרנגפן^גענןזרבײטזײעדאיזצײםעןערשטעדי

דצגעגען,זןרגאגיוירטזיךאיןאינערליךםעטיגגעװעןזענעןזײ

איזאײנמוזלביז,געהערטװעניגגאגץזײםוןיסען1איף1אמעןהזןם

איהםמיטאוןגאסין6ים1עראיזקוןמףדערװי,פאלןןגעשעהן

שטןןם.גאגצעידלםגעװעןאיז
גע-?.*די,םרײדענקער׳פוןאײנערנעשםןורבעןלאדזאין

אבער,ובירגרײםעןהיגעןאםיןןןנ׳אײרעם.קדאקטןזרװיםער

¥זען$א־בערגעל.ק.דרהאטיט1מםארן.ר$םימילאט$אנ׳יך1א

צערעמן׳נ׳קדיסטליכעןיט׳ן1לבעגראבעןאיהםל$מ׳זאז,צואה

מעןהאטג׳שמד׳שגעװעןנישםאיז.ק.דרװיןזבערי1אז,יאל

נארװי.עולםב־תױדישעןאוים׳ןבעגרןזבעןגעמוזטדןןךאיהם

״קלוגע׳זײןװענעןידיעהדיזיךאיזןזפגעשטארבעןאיז.ק.דר

י:מ׳הוזשאוןששאשגאגצעדדעדאיןםונאנדערגעגאנגעןצואה

גע•היןבעןםײלזן.מענטירען^קצוםערשידענזזרםיגןןנגעהויבען

אויסנעזאגסנישטדאםט^.דנןזר,גע׳שמדטיאאיז.ק.דראז,ואגט

בײאנטײלטעטיגעןזןגענומצןאוןױדעןצװישצןגעןןרבײטאון

ק..דראז,געהאלטעןער-װיהאבעןןזנדערע,אםימילאטןזרעןיד

דיגעװארעןה־טא׳ורכגעפניששזצנעןעםאבער,גע׳שמד׳ט*זיז

צואיהםשװערזײןװעטדעריבעדאוןסארמאליטעםעןיטיגע15

צצ■קריםטליכעןלוים׳ן'ם1ע.ביתקריםפליכעןים׳ן1אבען^בעגר

־עמןניאל.
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דיף1םדפרזײןװיטװאם,געװארטדעריפערמ׳וזאט
יסצי•1אפדי,אלץצרגעגרייטדערװיילהאבען.ק.דרפיןפרײנד
מקביאיהםהייםטדאם,פערשמארבענעםפדןצואהדיפיה־דן

אדןגאלא׳קליידדנג־טין*.צצרעמאניאלקדיםטליכעןיטץ1לזײןצד
מרדמנע.אאין

האטאדןדעיםדןדערװאדםטזיךהאטרבלאדזערדער
אדדרכםיהרעןװילעןזייןגענעןמיזעןװפטעראז,םערשטאגעז

וועל•,פרײדענקערםימרדםעוע-אװידימיט.ק׳ומףאנ׳איי״נגענעהמעי
װעלכע,װאנדדיאדדרכברעכצזאלצמאלפאראײנמאלװילעןכע
בעפעלקע־ידדישערדעראדןזײצװישעןוגעשטעלט.י1אהאטעם

מײזצל•חײםאליהדר׳רבלאדזערדעררדנג
דיצדאהינגעשיקטקבדרהדערםארטאגאהאטרבדער

דער•נישטזיךזאלצןזייז*,הת־אקאמיט.ק.דרסדןסרייגד
דעכשבצגראבעןפרדבעזאיןנארישקײטקײןמאכעןצדװעגעז

צערע•קריסטליכעןאימ1ללם1ע-ביתידדישעןים׳ן1א.ק.דר
מאניאל.
איינגדבען,נישטלעבעןמייןבײאײךזיךװעטדאם-

ארײנםרזןגעןנארװצטאיה־,זאנעדגעלאזטזיירבדערהאט
זײןגארנישטװמלעןװעלכע,קת1מחלאדןבלדטבײזבחנמ׳דיג

שדםקײןאיןאײךמממיךװעלאיך.מתםאר׳ןד1פבקײן
אייךזאגאיךנאר,ארײנלאזעןנישטדיםקיםיצםאדערת1חקיר

דערלאזען.נישטדערצדװעלאיךאז,קןןטעגאריש
געװעןנישטאיז.ק.דראז,יסגעשטעלט1ארזיךס׳הןןט

אדןאם־מילאםארפערביסענעראגעגועןאיזערנאר,גע׳שמד׳ט
אנםיםעמיםחם,ציביזדערגאנגעןפערביםענקיימזײןאיןאיזאדן
ים1טםאר׳ןאדןיאהרעןמיטעלעידאיןאמענשגעװעןאיזער

איבערגעלאזעןאדןן1צח.והיםפיהי־ען1אגעװןןלטנאךערהאט
צואה.דערמאנשעדיםרײגדאדןבים1קרזיינע

רב,םדןװארגדנגדיאנגעקדמעןאיזבים1קרדיצדװעןי
פער•האבעןזײ.טדןצדװאםגעװאדםטגישטאלייןזײהןזבען

קאטעגארישעןאזאאיןרעדםרבלאדזע־דעריב1אאז,שטאנען
צי,געװרלדבענוצעןיםער1א.העלפעןגארניששין1שװעטטיין
ענש־געקענטנישמאפערזיךזײהאבעןרבגעגעןש״יטאזא

אריסמאדרױםעןדאזיגעדיאיזזייטאנדערעדדערפין•עליסען
פיןצואהדייסצופיהרען1אפינקטליךלעבצןאין■געגאגגעפשיט

פערשטארבענעם.
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אינטעדהאג״סדרוזאיבען1אנגעהדעייבערײךהאטעס
רב׳םםיןים1אראיזדעלעגאציעאײן.רבלמדזדרמיט׳ןדלונגען

קײןיף1אהאטרבדער.ארײןאיזאנדערעדיאזןינוננ1װא
רעדעס׳נגע^לקײןמיםגעענטםערטנישטמאט־װירונגעיםש

ווערטער.עטליכעמיטנןזר
יבעןן1ערלנישטװעלאיך-

יף,1דעראײנגענאנגעןאםילוין1שזענדןסײידענקער״*די

יםצו-1אמאלאײנציגעדאםנןזריבען1ערלזײזאלרבדעראז
נישטזײװעלעןמעהראוןםרײנדזײערפוןצואהדיפיהרען

געבליבעןבער$איזרבדער.םארשלאגעןאועלכעמיטקומען
ם׳זײניגע.בײ

ןיבען1ערלנישטװעלאיך-
זיךם$הרבמיטץאונטערהאנדלונגעןדאזיגעדיצוליב

רבדעראבערטאג$נאךיף1אפערשלעפם.ק.דרעון־מ-לודי
צערע•קריסםליכעדיאדורכצוםיהדעןיבט1רל?בישטאלץהאט

לם.1עביתיודישען/ם1אמאניע
םוןמשפחהדיאוןזאךםערםאלענעאגעװעןין1שם׳איז

װימיטעלאנ־אגדערעןקלעהצויבען1אנגעההצבען.ק.דר
אײנ•מאקיהאבעןזײ.יטען1טפוןצואהדייכציפיהרען1אי1אז

האבעןאוןצערעמאניעקריסמליכערדעריט1לאלץגעארדענט
בית־יודישעיימץ1אנישטזײןצומקבר.דרדעםבעשלאםען

יך1אדאםזײהיזבעןעולם-ביתקריםטליכעןים׳ן1אװיי1אז.לם1ע
איזגע־שמד׳טגעװעןנישטאיז.ק.דרװײל,טוןגעקצנטנישט

פוןפאלװארקאיןזײןצומקברמתדצםגעוװזרעןב״שלאםען
אנ־הינטערגעסונעןזיךהאטװעלכערק״.דרםוןשװער

דזשעיעװ.
פאמיליערײכעדיהאטפאליציידערםוןערמיבנישדי

לןןדזםוןםאקיאיזלויהדיאוןגעלדםארבעקימען.ק.דרפון
געװוןבענראבעןא־ז.ק.דרװאו,שעיעװ:אנרקײןרגעקומען*פי

זײןםקםןןלװמרקדעםאיןצערעמלדיאלקריםמליכצןיט׳ן1לרען
שװער.



סײד.נז?מיטאיזת*יח*אש
םארען&זןםימילדימיטקאמףשװערצןרןןרגעןדעםאין

אםימילןןשארעןדי.רבלאדזערדערבעזיגטזיךםערשטעהטהןןט

פערמעם-צזזיךמעהרגעפרזבטנישטמםלהזייצרנאךהאבען

דער.עניןגאנצעןדעםאפגעלןזזעןהאבעןאזןת1ח1בדיטען

■:ששעזאלעראז,רבדעםגעשטערטנישטאבערהאטםבםוך

ארי•דער>ע1בנפלירטזײערוועגעןגביריםדידערמאנעןדיג

נײעיעדעיב.שטאטאיןאונזבײבעפעלקערונגױדישערמער

־ב,דערהרםגעלראיןישװענדיגקײש1נאדער,אײנריכטדנג-צדקה

עט:ה'מװיםילםילי1אזגעבעןצווביריםדיגעצװאונגצןםשוט

דײרקיטוהאטםכםוךױבען$דדעםך$נלאנגנישט.״.:געדארם

אנביה•:1ריש:ו;אםימילאטדיפוןאײגעםפוןגעםאדערטבונלדרב
דערװעלכע,נעלדםומעגרעםערעםערהעלטעגישמעםיגארער

זימ׳האטאוןגעבאי־גטזיךת1אח־י״.■׳־יף1אהזזטרב

בו:<געדזןרםס
רב,דער,כט^ג-־,ס,יר>עױשטעד,־־•..-,נאד״ט

אלבבעואדגטט^געהין1שז:הא,געװעןאיזשטייגערזײןװי

מנהדיאײנגעאררענטיאהדיצדצםװייך1אאיןאינםכיטוציעם

דערדדזטפפחםןןרלייט-ארימגױדישצדירגפן$בצזדזןם,קוך
האשאיןפליכםעןהײליגםטפזײנעפדןאײנעפארגעהאלטעןוב

אוןרגםעלםי״קײט^זגרעםטערדערמיטגעכוןשטענדיגס$ד

•אײנגעאואיזזןלץאוןטײצרציגעװעןאיזנישטזו־ךקײן.ליבע

נע•הזןטרבדער,אמת.פן1א(■בעשט־;׳£יי1אגעװארעןדענט

זארבאיוארבײט-יפט1,דדיבער^,מיטארבייטעדסרײעםילהאט

עקומעיס׳אידאו,רעריבעראוןרביפ־ן1אנעלעגעןדאךאיז

מיד.אוןאנגעשטרעגגטגענוגגעוועןין1שרבדעראיופכחערב

איזדערצעהלעןמירװעלכערװעגען,נאכט-םדרדעראין

בײ-האטערװעלכעראין,פ־חיקוךןזײםוןגעקימעןרבדער

םער•דעריף1אגעגעבעןאכשונגאלײןאוןסדרדעםינט1געװא

דעם.שפעטגענוגגעװעןין1שם׳איז.םמאכלדי;פוטײלוננ

צוריק•סרבביז׳ןגעװארטהאבען~חים1אדיאוןבית-פנירב׳ם

םדר.דעםאםריכםעןזןװעקנעזעצשזיךהאבעןאלצאוןקומען

גע•ק^געשמאיןםדרבײםגעזעסעןין1שאיזלם1עדערױען

אײדער.טיראיןאנגעקלאםטפליצלינגמעןהעטהגדהדיזזןגט

זײיענערםוןזיךהאמטם$קלרם$דװצרגעםרצגטנןןךהאט?
שטים.ױדישעאגעהצרטרז
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אײדמדן(גןיי;ביאיך,ר*זעלגיזדישעראאיזדאם^י-
קאז/רמע.דעראץזיךגעפינדןװעלכע,חבריםמײנמפיןנןמען

אדײכ•אוןטידדיעפענעןתיפףגעהײםע׳האטרבדער
יױישצראגעקימעןרײן$איזװירקליךאדן.זעלנערדעםזען$ל

דעסגעכאפטים1קאוןדערשװיצטערא,פערםאפעסעראזעלנער
(•אטעם

האטקאזירמעדערםוןיסגענארט1ארמיךהאבאיך-
צ״םאהעדציקומעןפדי,דערצעהלעןצי>בצן1אדגעהזעלנערדעד

ן״נענישמזעלנעריודישעדימ׳האטאז,איבערגעבעןאוןרב
האבעןמיר.חמץעםעןציים1אקומטאינזאיןפ־יחיף1אלאזען

דיע1מדעםװעגעןװעלעןמירביז,עםעןצדנישטבעשל״םעי
...רבלאדזערדעםזײן

צדםריהערנישטדעםװעגעןמיראיהרה־נטפ־׳רװאם-
רב•דעריםגעשריען1אהאש,געגעבעןװיסען
זיךזעלנערדערהאט,געװאיםטנישטדאךבען^המיר-^

װיאנדערשזײןװעטיאהרהײנטיגעןאיןאז,עגטפערמ>םע
מ״ראדןגעװארעןבעפדײטמירזענעןיאהדיעדעס.שטענדיי

מיר.ב1טם1יגינץיף1אעםעןמיטרען^געװבעזארגטזעועז
מיד,דאסזעלבעזײןװעטהײ״יאהריך1אאז,געמראכטהאבען
שיםקײןאבער,אװענדאיןשפעטהײנט;ביגצװארטהאיען

געקומען.נישטאיזב1ג-ם1י־ף1אאויזבעפרײעןװעגען*עפעהל
ים■1׳ר>נישטין1שקאזארמעדערםוןאונזמעןהאמאװענדאין

צדטײ־מממעגליכקײטקײןגעהמטגישמה׳ן״בעןמיראוןגעלאדגן
זיךגעלונגעןמיראיזאיצטערשמ,רבדעםדעםװעגעןלען

הערצוקומען.^אדןװן־־ךדערדדרךאדורכצדדרעהען
קאזארמע.דעראיןאיהרזענטזעלנערױדישעיל5װי-

רב.דערגעפרעגטהאט
זעלגער.דערגעענטםערטהאטצװאנציגאוןאכט-

געהײםען,געםרעגטגארנישטמעהרין1שהאטרבדער
הנדהדיאפנעזאגטם׳הזןט.ארטיס׳ן1אסערבלײבעןזעלנערדעם
געזאנםגארנישטקײגעםהאטרבדעראון־ערדך;שלחצוםביז

געהייםעןאוןשטובםוןאװעקאיזאוןקיטעלדעםישיעטון1א
צוריקומען.װעטערביזװארטעןזיךיף1א

רבדעראוןדריטען$אוןאײנענאך,שעהאאװעקפ׳איז
איזרבדערװאו,געװאוםטנישטמ׳האט.געװעןנישטגאךאיז
זו•געקןנטנישטקײנעראיהםהאבעןדעריבעראוןוגען&געב

123



 ױדישע28װאויניננרב׳םאיןעקומען:ןןנזענעןצים<ל9.כען
בע־זײמעןהאטװאםןןטןוז,דערצעהלמהזגבעןאוןזעלנער

צוםגעהעןגעהײסעןזיימ׳האםאוןקאזארמעדערםוןסרײט
דאם•געװעןנישםאלץנאךאבעראיזרבדער•רבלאדזעי
מינוטעמיליכעאיןנאר,אונרוהינגעװארעןין1שאױבני־בית

 ױדישע28דיאז,נעזאגמהאטאוןרבדערגעקומעןאױארוב
רבדערװעלכען,רעםטןזראןױדישעןאאיןגעהעןדאלעןזעלנער

דורךעםעןצובעקומעןזײװעלעןרט$דאוןנגעגעבצן$הןט
אז,דערצעהלטהאשרבדעראוןאװעקזצנעןזעלנערדי.םםחגאנץ

זעלגער,ױדישעדיבצםרייעןמ׳זאלאינשערװעגירטגלײךש$הע־
מןןלעטליכעדעפװעגעןסםחםארך*נהאט,רבדער,ערהגם

דעדםיןאיגנאנצעןפלימד׳שטפולקאיןמעןהאשאינסעדװעגירמ
איזדאםןזבער.בעפרײטזעלנערדימצןהאטאיצש.םערגעםען

28דיפערזארגעןגעמוזטנאךהזוטובדער,װעניגגעװעןנאך
רעםםא■אאיןװעק§יךגלדעריבעראיזער.עםצןמיטױדען

םאינמ׳װעטביזגעװארטאזילו,בצזארגטאלץאלייןאוןרןזן
זיךהאטדעמאלט.מאהלצי־טערששעדיצוגוײטצןרעםמןראן

פ־עה■װײסעראוןטישצוםרוהיג,װעקנעזעצט;רבדערערשט
סדר.דעםםערענדיגטליך

צוגעשטעלםןט*חטאד$ר$רעםטדערװאם,חשבוןדער
אי־זעלנער ױדישע28דיםוןקאםטדיפאררבדצםשיעטער

םומע.היבשעגזןנץאסען^בעטרזש;הב1מם1יגאנץבער
אײנעםצוצוגעשיקטן1חשבדאזיגעןדעםט$הרבדער

נישטערשטהאבעןװצלכע,גבירים־אםימילאטארעןהיגעדיםן
האטיענער,רבמיט׳ןקאמףפערביטצרמען#אזגעייהרטלאנג

רעגולירט.רעכענונגדעםאוןגעמאכטװיםענדיגגןורנישטזיך

רב,לאדזערפוןאינםטיטוציעםבעליבםטעידםוןאײנע
געגרינדעטהאטרבדערװעלכע,רה1תלמוד־תדיגעװעןאיז

הײגטװצלכע״טראגטאוןלאדזקײןאנקומעןזײןנןןךבאלד
חײם.אליהור׳םוןנןןמעןדעם

הןןט,געלצבטהאטרבדערװעןצײטנאנצצרדערדורך
קריזיםען.םינסנציעלעקײןםוןגעװאוםטנישטרה1תתלםודדי

פיטןר־נןןהענםסעזײנעןןםילואוןרגם$בעזןולץהאטרבדער



50114(3ס1(-1סחו1חט1\/61־3113131כ11כ11ס11ר0|<^3^ח111־{/1\/131ח -0226-61168 -1\1ו־.:^0-01-

דעויװאנעןפוןגעװאוסטנישט־אעעןה״תדעראיןפײטער
סוןבעדערסנישעןידפעסרידיגעןצומיטלעןדיזיךשאםטרב

געביטדעםיף1אהאטרבדעראון.אינםטימוציעדאזיגעדדער
װעלכצר,פערמאןיצחקיחיאלר׳ווי,מיטמרפיימצרגעמרײצגצהאמ

אנדגרע.נןןךאוןת״תדערצוןבראשהױם-עדנאךשמעהט
אונ•דירעקטגעםינעןזיךהאבעןקינדערצאהלגלויםעא

עלטערעןקײןגעהאטנישטהאבעןזײ.רבפוןהשגחהדערטער
חײםאליהור׳.רבלאדזערדערגעװעןאיזבעשיצערזייעראון

קלײ־,עסען,װאוינונגמיטבעזאי־גטקיגדערדאזיגעדיהאט
װײטער■ײצרע:םארגעזארגטיך1אהאטער•ערציהונגאוןדוגנ
צוקונפט.זייערמיטבעשעסטיגטזיךאוןעקױםטצנץ-לעבעגסדיגע

קינדערדאזיגעדיצװישעןזיךהאטתלמוד־תורהדעראין
געקענמנישטהאסקײנעד.פעהיגערזעהרא,יונגעלאנעפינען

קינדער,געפונענעדיסוןגעװעןאיזערװייל,אפשטאמונגזײן
לואדזערדערפוןן1חשבן'יפ1אגעװארעןערצויגעןזענעןװעלכע

לע-8האטאון:.ספהיזפהרגעװצןאױקינדדאז.קהלהױדישער
איןאוןלעינעןאיןםארמשריטעןזיינעמיטאיבעראשטמען

אליהור׳.גענומעןנןזרזיךהאטיונגעלדאםװאסצו*לעם
האטזיךער.יג1אםוןיסגעלאיען1ארנישמקינדשויןדאסהאטחײם

היבעןזאלעםפדי,פעהלעןגןןרנישטזזןלקינדדעםאז,פעמיהט
סלײםיגהזןטקינדדאם.ענטװיקלעןצוםרײזיךמענליכקײטדי

גע״ין1שת״תדערםוןהמעי*רידאיזאיהםםאראוןגעלערנט
אװצק־עםאץױנגעלדאםגצנומצןהאטרבדער.צנגצורצן^ײ

אבפר,לערנעןצוודײמערישיבהלופלידערדעראיןנעשיקט
וןנ׳עילוםוןנאמעןאבעקומעןפאלדבחורדערהאטרט$דאדיך
געגענד.גאנצערדעראץגעװארעןפעקאנטאיזאון

נע־האפעןזײװען,חםידיםגבירישעזענעזבעקאנטװי
אאיןאװעקזײוצנעןטאכטעראמיטטוןצושידוךאהאט

עמליכעאיהםגעגעפען,בחורגוטעןאאײםגעזוכטזיך,ישיבה
געשעםט.צופצוגענוצטאיהםדערנאךאוןקעםטהר&י

נעקימעןאיזישיבהאין.געװעןיך1אמאלדאסאיזי1אז
מאכטער.זײןםארחתןאאײסזוכצןזיךגביראנגעזצריענערןן

איזרעקאמענדירטאיהםמ׳האטװפלכען,פחירעוששעןדצם
דעםאיזבחירדער.ױנגעל-רה1ת-תלמודלאדזעראונזערגעװען

זײןעדריקט:ים1אהאמעראוןרען$געװגעפעלעןיך1אגביר
דאסאין,מניעהאײגציגעיד.םוןצושידוךאאיהםמיטהםפמה
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עלטערעןקײןהןןטבחורדערוואם,געװעןאיז,גרויםעאזעהר
גע•זענעןעלםערעןדיאז,געװאוםטערװאלט.געהאטדישט

דאםװאלט,ם1יתקיילעכדיגעראאיזרבחדעראוןששארבען
דערװאוםט,זיךמחותןדערהאט,שטערונגקײןנעװעןו־שט

ערהןטדעריבעראוןקינדערגעםונענעדיםוןאיזבחורד־עראז
יחום•דעם*״אײנשמוצן׳געװאלטנישטזיך

זײןצוליונגעװארעןגעםעלעןשטארקאבעראיזבחורדער
עילו׳שקײט.אוןארענטליכקײט

דעראז,געװאוםטט§הװעלכע־,הישיבד״ראשדער
דעראונםערישיבהדעראיןזיךגעפינםבחורדערמאהנטער

צוםבריף$אװעקגעשיקטגלייךהאט,רבלאדזערפוןהשגחה
ענין.גאנצעןדעםאיבערגעגעבעזהאט״ערװצלכעןאין,רב

הןנטאוןמחותןצוםבריףאאװעקנעשריבעןהאטרבדער
דערװעלכען.בחירסויעלטעי־עןדיאמתאז,צרקלערטאיהם
אבער,בעקן״נםנישטזענען,וןנ׳אײדעםסארנעהמעןװילגביר
אליהורבלאדזערדערבחורדעםםוןטאטעדעראיזאיצט
געפעלטיחוסדערצין$דעריבערםרעגטרבדער.מײזעלחײם
איזשפעטערך.$װאאין.אנ׳ענטםלרבעטעראוןמחזתןדעם

שירוך.ןים1אבעשטעהטגבירדעראז,אנ׳ענטםערגעקומען
חתונה.איך1אחדשיםעמליכצאיןאוןתגאיםגעװעןלדב׳ם׳איו

מםדר■אלײן״האטאווחתיגהדער־ף1אגעװעןאיזרבדער
געװען.קידושין

מ$האוןולילהמם1יגעזעםעןן$דערגאיזױנגערמאןדער
שװערםצוםגענומעןזיךערהאטצײטקורצעראנאך.געלערנט

געװעןזענעןםעחיגקײטעןזײגעװיאזויפונקטאון,געשעםטען
גע■יס׳ן1אןזרװםגעוױזעןיך1אזיךזײהאבעןי1אז,לערנע־בײם
איןןזריענטירטגלייךזיךט:הויונגערמאןדער.נדעל*הסוןביט

בעסער,יהרט6געזייאוןשװערזײןפוןגעשעםטעןיסע1גרדי
גוטזעהרטאקיזענעןגעשעםטעןדי.אלײיהבית-בעלדעריװ

ער.גביריםער1גראגעװארעןאױן$ױנגערמדעראוןאװעק
דעם,אןפערגעסעןנישט'לעבעןזייןאיןל$קיינמאבערהאט
געשמא•שטעגדיג,געטוןאיהםסארהאםרבלאדזערדעדװאס

יף1אסוםעןיםג1גרגעשענקטאוןפערביגדוגגאיןרבמיט׳ןנען
רב.לאדזערםוןדיםםאזיציעדערצוצדקה־צװעקען

ידסיטםעראינטערעסירטיך1אזיךהאטיובנערמאן־■דע
גע■האטןזלײןערװעלכעראין,רה1ת-תלמידרב׳ספוןקינדער
אוןישיבותאיןלערנעןגעלאזטײיײוערזײפוןםילאוןלערגט

סיןכעןפע־־שידענעיך1א



רוסלאנד►איזנירושיםריאוזםעוג־רדעד
אי•דערמיטעעגנוגענטנישטזיךהאטרבדזפר$לדער

גרע•םילגעװעןאיןפערנעהםזײן.לאדזאיןארבײטנעדליכצר

גרע■דיאיןװיװייעערפילגעגזזנגעןאיזרוהםזײןאוןםער

אויףאנגערופעןווןןריםזיךהאטרבדער.שמאםדערםוןניצען

בצ•ױדישערדערגעטראפעןהאטווןזס,צרהאלגעמײנע־ע.יע

הערשאםט.צארישערדערבעת,רוםלאנדאיןסעלקערונג

ת1גזירדיפצרגרעפערטרק§שטזיך האבען1894הר$יאין

קײןגעהזןמנישטהןזבעןוועלכע,ױדעןדיפוןגירושיםװעגצן

אײןגעװארעןרװמגעגעבען^זענעןעס.גד^רוםלאיןװאויברצבש

ױדעןדיןןרויםטרײבעןוועגעןאנדערער־דעך$נרדנונג.$םער

ריקז׳כט.שוםהן$רוםלאנדסון
די,םןןרגעװעןאיזגירוש*יזן?אומגליקגרויסםאראװאם

זיוסעןקעןװערעןיםגעמדיבען1ארגעדארםטהאבעןװעלכע

אוןב$האװםגעארבײטדאסזען^איפערל:טזןרשסעלעןבולט

װיןנ׳ןזרט?פעדלאזעןפלוצלינגקינדאוןװײבמימאוןגומם

אנ׳•איןערגיץאװעקאוןיאהרעןצעהנדליגערין1שינט1ײא'מ

געמעןאוןהזןגדאיןטארבעדינעהמעןכזזטשאוןארטדער

בעטלעו.
האםגירושיםדיװעגעןםערארדנונגעןכרשטעדיװען

מע•זײןצוזננגעהװבעןרבדזער$לדערין1שהזןטבצײיזעןזיך

רדנוגג.^פערדילטען£.יםד1אםוןהינזיכטדעראיןטיג

נגע■§פיטפערבינדונגאיןנעשטעלטבאלדזיךהאטעיי

זז1גזירידאנ׳עצהגעטינעןצופדי,רוםלןןגדאיןטוער-פללזעד״זנע

ען.€״*.ש.צ,<:(ז
דעזבעריהמטרק^שטנעװעןלס$דעמז-אןנד&סל-רואין

דער,נד^רוםלאיןאיױענצאהנעןנעץןןגאנצערסון'עגט־מע-אײ״

אײנ־געווזןלדינעןן>ט&געדיט$הבלאך.ך$בלױדועישמדטער

ם$הנצ׳שמד׳מגצװעןאױבלאך,הגם.רעגירוגגרעראיןפלוס

נאהענטזײןצובשתיקהבעמיהטמעגליכקײטעןאלעמיםז־ךעי

טוןצוגרײטגעװעןיך1אגעלעייעבהײטיעדערבײאוןיודעןצו

געװענדעםגעהאטבלןזךויךט$האײנמןנלגישט.כובה.יידען

עפעםמיטנישטקעןערצי,גע^םרדערםיטרבדוער:>לדוט

ים•1רנדיבעװאוםטאיזאיהםאז,גצשריבעוהןןטב,אך.זיגען

אײנעראיזרבלןדזערדעראזװײםער,נױיזעלדבפוןײש



יי1אגרײטדעריבעראיזאזןרזסלאנדאיןיידעןגרעםטעדיםין
רב.םיןסערלאנגיעדען*יםיהרען

מעהיאלץױךהןיבעןצײטיענעראיןגירישיםדיווען
פיןאינטערװענץדערטראץ,מאמענטאלם׳איזאיןםערשטארקט

אפצישמעלען,זײעצהקײןיעוועןנישטטיער-פללױדישעדי
בעשלאםעןאחריותאײגענערזײןיף1ארבלאדזערדערהאט

דיבה1םאעםיםטוןציבלצכ׳ןפיןגרייטקײטדיאויםצוניצען
בע•אװעגעןבלןגכ׳ןצוגעװענדעםזיךהאטרב•דעיאיןױדען

באלדבעשטימטבעגעגענישױגע$דדיהאטבלאך.געגעניש
צימארגענם.יף1א

צוגעװענדעטזיךרבדערהןןטבעגעגענישדערבעת
*לאכ׳ן•

רי•8יסצי1אאיןיסצדיוצען1אאיצטגעצװאדננצןביןאיך-
בעפליל•יידישמרדערדינעןצועפיסמיטגרײטקײטאײערבען

ת״כףס׳זיגלעןדאם,ווירקעןזאלטאיהראז,פערלאנגאיך.קעריגג
ױדען״דיארױרטרייבײןװעגעזת1גזי,ידיװערעןןוםגעשטעלט

גיבצרניעם-צענטראלדיםין,װאדינרעביקייןנישטהאבעןװעלכע
ריםלאנד.אין

ביןאיךגעזאגטבלאךהאט,רבגערעכםזענטאיהר-
אייך,פארםםצציעלאון,יודעןסיןדעם־םטוןצוגרייטשטענדיג

געעהר■מירפיןפערלאננטאיהרװאס,דןןםנישטצבעראיזצי
ווי•מיזשאיהר?מאלערשטעןאױפ׳ןשילציביסעלא,רבטער
צני־ערעי־דערםיןזןז,מנ׳ערנסטעזעהראױראנע8דיאז,םען
קרײזמי,אײנםלוםדײכעיך1אװירקען,אנטיםעמיטעןדיםיןזייט
יםנע-1אעגערגישאיןינקטליך*דוקאזאלםערןןרדנינגדי*די

קליקעדאזיגערדעראקעוענצושטעלעןזיךכדי.װערצןםיהרמ
מיךזאנאיךןמף?קאהעפסיגערװערעןאגגעפיהרטמיזעןװעט
איךבער?,עניןדאױגעןדעםאיןשריטזןגצונעהמעןאסנישט

מײןפויערםאלגאינ׳םםערזיכערעןנישטמאלדאםאײךקען
ארבײט.
האט,געדארפטנישטאייךאיךװאלטקלײניגקײטעןצו-

םיזעיןױםמענצעןידװעגעזזיךהאנדעלטעס,געזאגטרבדער
םעמערבירגאיןאײנםליסעןאײערע.ת1משפחױדישעטױזענדער

פײי־ארדנובגם-אינזערעסיןװערמדעםװעגעןאון,יס1גרזעגען
ארףס׳איז.דערצעהלעןגישטדאךאײךאיךדארףיםיעבער1אר

ערלעדיגען.צועניןדאזיגעןדעםמיםלאײך
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נןןןאיןןומביציעאיןגענאנגעןלי^דאכמשויןאיזכ׳ן$בל
עטצרבירג■איןןןנגעהויבעןערהןטרבסוןבעגעגענישדער

גובער־דיװי,צייטװאךקייןדורך*נישטם׳איז•טוןצודםים
צירקו־בעקומעןחןןבעןגובערניעםםערשידענעדיםוןנויסארען

םערןןרדנונןעןדיאכטאיןנעהמעןצושטארקאזוינישטליירצן
געהזןטבען$הבלאכ׳ןון■אינטערװענצעןדי.גירושיםדיװענען

צוגעשיקפבלןןךט$הצירקולאר*זןזםוןםשריפט^אנ.םעולהא
אויםגל־שליחותדיהאםעראז,בעוױיזאלסי־בלארזערדממ

רב.מוןלאנגפםילויט׳ןסיהרט
 לןןדזער56זיךמעגעןאפגעקאםטכ׳ן^בלהןזטדאסװיםיל

ען.פערמאצוװינשצןיודען

בלבול♦אפוןױדעןעט̂װ^גערא
עק־אלםשטאטדעראויףהאטצוריקיאהרעןלאנגעמימ

אין.אורחים׳״לינת.נאמעןאוגטער׳ןאג׳אינםטיטוציעזיםטירט
אונ־איבערנעכסיגעןגעקעגמהאבעןאינסמיטוציצדאזיגערדער

לאדז•איןגעפונעןזיךהאבצןװעלכע,ױדעןםרעמדעבעמיטעיטע
רײןאבעקומעןהאבעןגענעכטיגטדארטבען*הװצלכע,די

םדיה־אוןײ״ודברויטע׳ו'•כעהימעזנאךהאבעןאוןגעלעגער
שמיקעי

איןהאבעןח׳ם״אהת^״ליויגען^זדצםםוןל.<זאייןן*א
גענעכ־,דערצעחלעןדאוועלעןמירװעלכערװצגען,נןכמדער

דערצעהלטיידעןדיזיךהאבעןגעהעןשלאםעןםאר׳ן. ױדעןרטיגט
איינגעשלא־אוןאנוטעזאכטגעווינשעןזיך,מעשיותפערשידענע

מיטיידעןדיםוןאײנעראויףזיךכאםטכט<נמיטצןאין.פען
איהםגעבעןגעשלאםעןאיזװאס,שכןדעראז,געװאלדגרויםא

האטװירקליךאוןלןזמפאןןגגפצונדען;מ׳הוזט.געשטארבצןאין
ױדאליגטבעםעןדיםוןאייגעםאויףאז,ארװסגעשטצלטזיך
טויטער.אערציג■אוןצטליבעיאהראפון

םוןסיבותדיװעגעןנאכצוםרפגעןאנגעהויבעןמ׳האט^
הוןטאורחים״״לינתםוןאויםזעהערדצר•טויטםלוצליננעןדעם

איןגענעכטיגטדארטהאטגעשטארבענערדעראז,דערצעהלט
ערז$,בעקלןזגטזיךהאט<אוװאךלצצטערדערםוןסעי־לויף

הןןטױדדעראז,ךור/הרשײנלאלזאס׳איז.רצען^האו׳ףלײדט
געשםןןרבען.איזאוןהיורץ־שליזגאגאכטמיטעןאיובצקימען
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איבער־דיםו־ןאײנערגעזעסעןאבעראיזדצרװײטענםטזן
צוגעהערןזיך,בערדעלשםיציגאמיטױדיכער1האגעכמיגעד

אנ־זיךהאטאיןגדװארעןגעפיהרטאיזװאם,שמוצםדעםצו

שטים:באםאװערזייןמיטגערוםען
םיןגעשטארבעןגישטאיזױדדעראז,זאגאיךאין-

קראנקהײטזאנדעראדערשלאג-האי־ץשוםױין
געפרעגט.נײגיריגאלעהאבען-זדעןװאםםיןנאר-
ױדאינבעקאנטערהויכערדעדהאט-װאםזםין-

פער׳םמ׳טזאיהםגז׳האמ-גאכגעקרימםןןלעמען
געבלי־זענעןצימזגראינ׳םועםיגעוזיךהאבעןװאםאלע

ארײנגעשלאגען.װאלטדינעראוײ,שטעהןבען
הןזט-,קעלבערדיוויאןאלעמיךאיהרקיקטװאס-
טפער׳סמאיהםמ׳האט,יא-יידיכער1הדערגערעדטװײטער

בע■דערנאךנאךאיהםמ׳האטנאר,דאםיז1בלנןזרנישטאין
סערשטארבענערדערהןןט,בעװאיםטאיזמירװיװײל,רויבם

זגעלדםימעגרצםערע$ופהאטזיךבייױד
יםזעהער1אדערהאט-געטוןזדאםהןןטװעראבער-

איהרציהטװאס,נעפרעזמאינגעדולדמיטאורחים״״לינתםין
■*>.יס1איזשמהדיאינזפין

נןןראײגערגישטאיזדאם.י1גענגאנץצםװײםאיך-
אינז!צװישעןדאזיךגעשינעוײ!און,גרופעגאנצעא

מים׳ןאײנעראיבערגעקיקטזיךהאבעןאנװעזענדעדי
װאם.אדער,משיגענעראאיועראז,געסראכמזיך,*גדערען
קיינעםגעלאזםנישטיידדערהאט-משיגענישטכ׳בין-

בײ־מ׳האטװי,געזעהעןאלײןחאבאיך-װארשצוםקיספן
פערשטארבענערדערװאםײאסערטעפילאיןארײנגעשיטנןןכט
ױדדער,םםאעםיםבעטזייןלעבעןאנידערגפשטעלטזיךהאס
געשמןןר־אםילוקרעכץאןגהןאױאיןיםגעטרונקען1אדאםהאס
אינטערםיןאיןציגעגאנגעןשפעטערזענעזמערדערדי.בען
ציריקגעגאנגעןאוןגעלדגאנץזײןיגען1יסגעצ1ארקישעןזײן

דימאכעןגעײאלטיך1אמירהאפעןזײ.געלעגערסזײערעיף1א
געלע־ים׳ן1אגעטיןריהראמיךהאפאיךאפער,חתינהזעלבע

הא־ך$ד.נישמשלאףאיךאז,םערשטאנצןהאבעןזײאיןנער
לעצהזמײן, רובעל20קעשענעםיןיגען1יסגעצ1ארמירזײבען

האנדעל.איךװעלכעןמיט,געלדביםעל
הןןם-טײװעלציסמערדערדעסיף1אןאװײזטאפלר-
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םיזים•■דןןךמיזעןמיר-ר?יפזעה1אדעױאויםגעשריגדן
דערצי.

װפ--זןןז,אויםערזאגען״נישטדןנםאײךװעלאיך-
לי■9דעראיןזאגעןערשטװעלאיך.זייןדה1מזןלײןזיךלען
געל.■איבצרזזיךםיװלזסאזןגילמצםעזמעןװעטמתדעם•צײ
אמת.דעםזאגאיךןןז

מעהר,נזזך.זיךיסער1א געװןדען;זעגעאנװעזענדע די^
װעיטעןנישטװעטערדןזם,געדראהטהאטײד-יכער1הדעראז

פאליצי״.דעראיןפףתגעהשערנאר,װערעיטאכװעטעםביז
ערנם•'*ז8זיךיף1אנפהמעיגעװאלטבישטהאטיפזעהער1אדער
למע•§פדןןס.געשיכטעלצ-געהײמניםפודאזיגעדיװי,עניןטען
האפעןאנװעזענדעאיבריגעדי.װ.א.אמתױדישעןאפוןסען
מערדער.דיזוכעןאוןזןןלאיןןורומצוקוקעןיבען1אנגעהזיך

הןןבעןװעלכע,ױדעןעלטערעגעװעןלץ8אבצרזענעןם$ד
ט$מ׳ד,װעלכעאון,אורחים״־לױת,איןגענעכטמטפט$גאנץ
־זר״■גוטג״נץ

לינת,,םוטירעןדיסען$םערשלט$ה,הגר.״ו״רעי
אנאיהם,געהילף?זײנםשליםלעןדיאיבערגעגעבען*רחים1א

יסצולאוען.1ארנישטדאנעןפוןקײזעםהשםלמעןגמזןןגט

איבער׳ןצוריקאוןהיןגעדרעהטזיןהאשיודיכער1.דדער
דארףױדעןםאר:זיךצוװיי1א־.גערעדטהןוטאוןצימער
יב1א..למעסען^פנישטױדאמ׳זאלאז,רובעלססזזײןװערט

נזןנצעןדעםטוןאיךװעל,רובעלהונדעוטגעבעןמירמ׳װעט
ישראל.קברצוקומעןוועטױר דצר(או־שװײגאמ״כעןענק
טער-ערהלזטדיבוריםזוזעלכעדערהערטהגסיםזעהגר1אדער

אנ•נאכאמאלערהאט,גלאטיגנישטעפיסאיזדאםאז,ששאנען
יםצולןנ•1אינישטנעז§דסוןקײנעםזײנעמגעהילףדעםגעיןזגט

רבלאדזערצוםכט§נמיטעןא־ןאװעקעראיזלײן^און,זען
יפזע•1אדער;װאיהיגעװאוםמנישטהאמקײנער.אנ׳עצהנאך
געגאנגען.איזהער

דערװעןכט^דערנאיןשפעט-.זעחגעװעןין1שם׳איז
רב׳םאין,רבציםגעקימעןאיזרח־ם״1אלינת.פוןיפזעהצר1א
געזע•איזרבדערװײל,ליכטיגנןןךגעװעןאבעראיזמער->

געלערנט•און;ען
ים•1אדירבדעםאיבערגעגעבעןהןןטאייפזעהערדער
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אורחים״.״לינתאײאםירט3האשװאם,גקגשיכטעטערלישע
-,טיןגארנישקזת1אחריאיינענערמ״יןיף1אוױלאיך-

ןם*װ,אג׳עצהאײךבייבעטאיך-,אויפזעדערדערגעזאגטהאט
א־נמערצינעהמעז.װײטער

רב,דערגעזאגטהאט,געטיןגום■זעחיט?<האיהר-
יסצולאזען•1ארנישטלאק״לםוןקײגעםאננעזאגטהאטאיהרװאם
עארדאקומטגז?,שד1חפ־ןאיך.נישטמירודפעהלמעניןדפר

איהרװעלכעןוועגען,ין1םמרשדלםמצדזש$נט*שאסװסרובא
סלאןזייןדערלאזעןנישמאבעראיהםמ׳נ־אר.מירדערצעהלמ

געהט.געזאגטװײטעררבדערהןןטאיצטלבער.יםצופיהרען1א
דבר-בעלדעםהעראמירשיקטאוןרחים״1א-לינת*איןצוריק

צי־אינ׳םגענדכמיגטהאבעןוועלכע,ױדעןאיפעריגעאלעמים
ציבדי.םארפאלטראנישערדערםארגעקימעןם׳איזװאי,מער

גיטאון רובל20יעהמטדבי־-בעלםונ׳םי1צומרדעםגעװינען
װאם, רובל20דימרשט1פלזענעןדאםאז,איהםזאגמ.איהםײז

איהם,זאגטװיימער.מאשםוןיגען1יםגעצ1אראיהםביימ׳האט
איך.־לײכען.יםצו1אדאיידעןדיגדי,העראאיהםרוףאיךאז

אייער.צוברןגגעןארדנונלאיןאלץדאבעמיהעןין1שמיךוועל
יודעןמניןארוסעןציאעדעױפריהבאלדאפעראיזיםזאבע1א

דערנאך.ישראלקב־ציפע׳ישריארבפנצםדעםפרענגעןאון
מיר.ציקימפןאיהדזאלטלויה

ערלעדי•ציאלץצוזאגענדיג,אװעקאיזיסזעהדר1אדער
איזיר־עהער1אדערויען,גדהייסעיהאטרבדערװיאזויגען

געטרץםעןאלץדארטנדךהאטעדם״*רח1א-״למתאיןצוריקנעקומען
געזע־זענעןיודעןיד,פערלאזעןצימערדאםהאטערווי?יװ־
קײ־בײ.םארקומטדאװאםועװאוסטנישטאיןיערינע1טרםען
גזן־זייןאז,געדאנקים׳ן1אלעגעןגעקענשנישטזיךהאטנעם

דער.מאײדאשרעקליכעזבעגאנגעןהאבעןזאלחברהענטסטער
איבערץצוריקאיןהיןגעדרעהטװײמערזיךהאמױדיכער1ה

גפשוויגען.אוןצימקר
מיטאודױדיכען1הציפציגעגאנגעןאיזיםזעהפר1אדער

א־בע־דיצוצײפיאננעןעראיזדערנאך,גערעדטעפיםאיהם
עיה״םף1סצים.דורכיזישמועםטזיךזײמיםאוןיודעןריגע

:ל1קים׳ן1אנגערוםען^זיך
אײ־ם׳הײטװערדערוויםעןצוזיךנעלונגעןאיזמיר-

ענומעןצונאכטהײנטיגעאײךפײמ׳הןיטװאס, רובל20ערע
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ר-$גאיךקעןמדעןדעםין■מארדדעםשײךװןם.טאשםין
ןןז־,־סװעג1אאײנעיגעןדעמדעריבערהאבאיך.דערגעהןנישם
איג•עניןדערזןןלדארםאיןרבלאדזערצואװעקזןולמאיהר

װערען.יםגעלעזם1אגןןנצען
ןורײג•אין רובל20דיצוגענומעןהאטמדיבער1הדער

געזאגט:אוןקעשענעאיןזײגעלעגט
םמליצײדעראיןגעהןװעלאיך,רבאמיריג1טװאם-

געשיכטע.דידערצעהלעןאין
זזנצוהערען,געגעבעןױדדעםאבערהאטאװםזעהערדער

געװינעןאוןפערדינעןגיםעניןדעםבײקעןערם$ד
הזןטױדעןאיבעריגעדי.רבצזםגעהעןציהפפמהזײן

גע•אכטיגגװעגיםץ1אייןלעןןייזא,ןונגעזאגםיםועהער1אדער
זײערעסון■יםגליטשע1ארנישטזיךזאלפעל־דברדעראז,בען

רב.צזםברענועןאונפעדינגטאיהםזאלעןזײאיןהענד
ים׳ן1אפענססערבײםגעװארמןי1שהאמרבלאדזערדער

ארײננעקומעןזענעןאלעװען,עקםםעדיציעדערםוןאגקומען
ל:1קםץ1אבײזערעןיבצן1אננעהזיךרבדערהאטצימעראין

צונאכטדערמיטעןאיןחוצפהאםארדאםאיזװאם-
אוןאײךצװישעןגעשטארבעןאיזױד$.אװאנמורעםמאכען

עםװאםװעגעןהערעןמעןזאלןזבער,ארוםאײךרײסטאיהר
זיך.הןןנדעלט

אלעדערצעהלעןצויבען1נגעה$האטױדיכער1הדער
זײנעמיסמרשט1בלהאטערװעלכע,מןןרדםםונ•.םרטים׳
געזעהען.יגען1אאײגענע

געשװאװרעןפער?האטױדעןדיםוןאײנציגעריעדער
םאר,רבדער•זאגעןצוגארנישטםוןװײםטערןןז,ת1השבוע-בל

טוןצודאמ׳הןזטאז,קלןיהרגעװעןלכתחילהם׳איזװעלכען
ם׳איזביזגעגיהרמרה״1ת-דין.דידאךהאט,שאנטאזשאמיט

טאל.יסער1גרגעװארעז ן1ש
ארײנגע•ם׳איזאוןטירדיגעעםענט'זיךהאטםלוצלינג

רב,צוםװאונקאגענעפעןהאטוועלכער,יםזעהער1אדערקומען
לויה.דערנאךין1שם׳איזאז

ין1שפערשטעהטעראז,געזאגםרבדערהאטדעמזזלט
אין.םםקאיםגעבען1ארלר*בװעטעראוןעניןגאגצצןדעם
אגט.געיך1הרבדערהאטאװםזצהערצום

םעםםגע•ם׳איז,ארגעקומען2שויןאיזלויהדי,אליא-

ה׳זרץ•אםוןגעשטארבעןאיזיודדעראז,געװארעןשטעלט
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װעלכער,ױדדעפל$מ׳ווז?,אי־זדעריבערסק■מײן.שלאג
ױדעןעטל׳־כעףי1אבלבולשרעקליכען$מאכעןגעװאלטהאט
;איאסםיהרען,געלדסען?יכפר1אזייפוןלט$געװארום-י1עזאון

־״>.שכרזי״ןבעקומעןל§זערפדי,ליצײ$פדער
אנגע■אוןקאלךװיבלאסגעװאי־עןאיזיודיכער1הדער

נישטזיךערהאטמפלהאזאיף1א.בלאט$װיציטערעןיבען1ה
טון.צונהויבען^זאלערװאסעװאוםט;ניששהאטער.געריכט

י•1נגעה§ערהאם,זק1חגעמאכטך$דהאבאיךאבער-
ערנםט.נעמײנטרנישט!.גוהאבאיך,שטןגמלעןצו*ען

געהײ•,רעדעןװײטערגעלאזטנישטאיהםהאטרבדער
צומ^היםװאורף1אדערװאס, רובל20דיצוריקנעבעןזיךצען

אנ׳אונטער•דורךזייןדה1מויךאיהםנעצװאינגעןאוןגענומען
ערןז;און,גביאולאהיהלאאיזמעשהגאנצעידאז,שריםט

ױדען.דיםוןגעלדאװספרעסעןנארגעװאלטהןןט
לטעןעהאיךװעלגעזדגטובדערהאטמעגטדןזקדעם-

צולעבעןאיןי,ל?מאייןבען*ררנאךװעםא־הריב1א.מירבײ
דא-דערװעטל׳כעסעהעפיסאדערשװינרעלאעפעםמזיכען

םון>ם1ר§איצטאון,װערעןיםגעניצט1אגעהעריגװיקומענט
1שסובפײן

ןו£נלײכ־װעדטלעדאיזעפױאדעדסלײנע
רב,לא׳״זעד

מקוהאיןגעגאנגעןאיזרבליזדזערדערװען,מאליעדעם
צוריקגע•נישטקײנמאלזײערהאסװעשפיטגענומעזזיךאון

ארימע־לײט.;אװעקנעגעבען:שטענדיגזיהאטער,צרענגם
עםאבער,רבצוםת1טענגעהאטשטענדינהמטרבציןדי

גע•י1ז§װײטערזיךהאטרבדער,לסצן^געהנןרנישטהןןם
װעש.דיצוריקנעבוענגטנישטקיינמאלאוןםיהרם

ו>*

גרןן•לעצטעןזייןאװצקגענצבעןשטענדיגהאטרבדער
גישטאיזם$דאון.שבתיף1אגעלןוזטנישטאםילוזיךאוןשען

גאגץגעטראטעןזיךט^ם׳הגאר,ערשײנוננזעלמעגעקײןגעװען
יוד,ארבצוםגעקימעןטריה;. פרייטא3איןאיזאײגמאל.$םט
קיג•עלצני־ײקלײנע,י1פ,*קראנקעאװע,עןהןןרץביטערןןמים

אפגע•גארנישטזיךהאטרבדער.יט1גאיןהוגגעד,דערלעך
גע•ם§הערס$װ,געלדגענצעם§דזןרװםגענומעןהןםשםעלם
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נאב־ערשט,ארימאןדעםאיבערנעגעבעןעסאיןזיךבײהײט
יף1אנישטהאשאיײןעראז,ארומגעזעהןרבדערזיךט$הדעם
ליכם,יף1אנישטאפיײנאר,שבתיף1אנארניששאיןשבת

עסליכעבןורגעןגעמיזםרבדערזיךהאטפארנאכטשפעטין1ש
ליכט.שבתיםען1קציקאסיקעם

*•
*

דערשמיעםאכמפמןארײנגעקימעןאםטגאנץאיזרבצום
קראטאװ-דאקםאר.קראטאױםקיקטאר$דאגגעזעהעגעריאדזער

װערבלאדגעדמיםץשמיעםעןציגעהאטגערןזעהרט$הםקי
אינכימעןאבײגעזעםעלזענעןאייבמאל.עניניםםערשידעגעגען

אין.קארסראיבור׳איןקראטאװשקידאקטאר,רבדערשמיעם
אנגעײםעןזיךקראטאװסקידאקםארדערהאטשמיעסמיטען

:רבצים
דיאיןיידאהרעעיןקײןין1שך$דזענטאיהררבי-
נישטהאטאיהר,ים1אגוםזעהרנאךזעהטאיהראיןיאהרען

8שיט■עםאיזמירפאר,סניםיס׳ץ1אקנײטשעלאײןקײן
װאונדער.
איןרבדערגעזאנטהאט,דאקסןוראדאךזעגסאיחר-

װיםען.צוגעדזןיםשאײגענסליךדןןםדאךװןןלטאיהר
ים1ל,מעדיציןדעראיןגעזעץאזאםערהאןנישטם׳איז-
אוייקלערן.דאסגעקענסלט$מ׳װװעלכען

אוים•אײךאיךװעל,געזאגמרבדערהןןםי1אזיב1א-
ים׳ן1אקנײסשעןקײןנישםהאבאיךרװאם&ם,ד1םדעםזאגען
־ױדעראיןאיזאמענשװען,אזזןאיזדערםוןמעשהדי.סנים
שסעטער,םלײשסךץזיךףי1אערבעקימםוםובאלל1זאגענד

איהםסיןסלײשס$דאיןעלטערװערםמענשדערװעןאבער
קנײטשען.זיךמןןכעןדעריבעראוןיט1הדינארבלײבטאסםץלם

געענדיגטרבדערהאט,לעבעןמײןאיןקײנמאלביןאיך
קײןנישטאיךב$הדעריבערארןבא1סולל1זקײןגעװעןגישט

סניבם.אוים׳ןקנײםשען
*•

*

 שאלה8מיטי1םוידימע$׳ג*ימעןגעץמאלאיזרבצומ
גע׳רבדערין1שהאטאויגענבליקערשםעןאין.הינדעלן$יף1א

ןננעדתוי׳ןובערהאםרבדער.טדיפהאיזשאלהידמז^זעהען
9ם*עםיםצוזיבען1אבדי,םםריםםערשידענעאיןזוכעןציבען

בעמיהוג■ןןלעטרןןץ.שאלהדימזןכעןציבשרןזויױו,מיטעל
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רבדער.אײנגעגעבעןנישטם.אידדאסזיךט$.דרבםוןגען
רי•דעםאיבערגעגעבען.ןט$טםוןרובעל^יםגענומען1ןןהץם
מריף.איזשאלהדי:געזאגטאוןױדענעדערהוהןדערמיטבעל

•*
*

בעהערקטט§האוןגאפאיןגעגאנגעןמאלןןאיזרבדער
דער.רק§שטװײנטאוןטויער$ןגעבצןשטײטיונגעלעקלײן$

געםדעגט:אוןקינדווײגענדעןדעםצוצוגעגאנגעןאיזרב
ױנגעלע?.י1אזװיינםטוװאס-
קינדדאםהאמ,איזמאמעשימייןוואו,נישטװײםאיך-

געוויינט.שטארקערך$נ
קעןעמיץצי,אומעטוםנאכפרעגעןיבען1עה:אנזיךמ׳הןט

דאםווערגעװאוסטנישטט.;הקײנעראבער,קיגדדאסנישט
פער•זיךהאטקינדדאסאז,הר$קלגעװעןדעריבערם׳איז.איז

הענ•דעםפארקיגדדןזםגענומעןהאטרבדער.בלאנדזשעט
אהײם.זיךצוןופציפיהרעןןזנגצהויבעןעםאוןטעל
װעלכער,טוערגעזעלשןזיוטליכעראנגעזעהענצרהיגער א^
געגןןנגעןצוזגמעןזענעןזײאוןרבמיטץצוזאמעןגעוועןאיז
:רבצוםגעזאגטט§הת1שליח$עפיםאין

ציאפםיהרעןס$דערל*זזאוןקינדדןגםעמיצעןגיט-
דארפען,מירװאוהיןגעהעןדערװײלװעלעןמיר.ןןהײםאײך

נישטמעןווײזטר§נא:געזןזגטרבדערהןטדעםיף1א
איך.ןןרבײמהאלבעאטוטנאראןזבער,ארבײטהאלבעקײן
אינגאנצצן.טוןמצוהמייןםוז

אהײמ■קינדדאםנענומעןרבדערהאטװערטערדימיט
הענדױכערעדיאיןאיבערגעגעבעןאוןאהײםזיךצוגעפיהרט

רביצין.דערםון
דע■זענעןקהלהיודישערלאדזערדצרםוןןןנסיהרערדי

װילהעלם,קאבשטאטהערמאן,זנאנסקי&פ•ק.י:געוועןפןלט
שלאסבערג,מענדעל,ביעלשאװסקי,זילבערשמײן.מ,גיגזבורג

טעטיגםטעןדעםהןוטקהלהדיאיןאז,זיךם׳םערשטצהט.א.א
צייטדצמאלםדיגערדצראין.רבלאדזערדערגענומעןאנםײל

בית•גײעםאיף1אערדיםען1קװעגעןגעהאנדעלטזיךהןןט
הןןטגאסװעםאלאיף1אהתײם-ביתאלטעןים׳ן1אװײל,החײם

^.זיךענדיגעןבייםגעהאלטעןין1שןןרםדןןם
י1ןןזגעװעןנישטדעמאלםאיזקהלהױדישעלןןדזעריד

דיירםוןמיטלעןדיםארן*ים1אײנקקענעןזןןלזידןם,רײך
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יטײ•1געוזיךם׳האטװי,לאנדשטחיםיסע1גראזעלכעקהלה
ײאיקסדעםבעטראכטאיןנעהמענדיג,החײם-ביתײד־׳שעןאםאר
גע-זיךהאטשטאטדיבעת,לאדזאיןבצפעלקערינגדערםין

עצטװיקלען.איןהאלטען
ךי1אגעװעןאנװצזענדאיזװעלכער,רבלאדזערדער

יך1אלאנדירען1קװענעןפארגעקומעןזענעןװאםזיצינגעןלע8
אי׳נ-לם1ע-ביתדעםי1א־װיםן1אדעםװעגעןאיןעולם-ביתןן

יעדעןען;געיאקעגעיגעשטעלטענערגישזיךהאט,צוארדנען
לזןנדשטיקעלאמיםזײןצא1יװעלעןצידאזארעםידםיןםדיב

אײגציןןרדנען.לם1ע-ביתדעםםראװיזארישאין
וי•מאכעןציי1אזזילץמיטלעדקייןנישמהאבעןמיר-

געטענה׳ם.דאזארכםדיהאבפןטערלאנגטרבדער
דיםיןגעלדדאםדיםםאזיציעאיןמירגיט,אדרגיא-
םןןכעןװעלאיךאין,געענטםערטרבדערהןןס,גב׳־ריםלאדזעד

גןןךם׳װעטאיןפןרגעלעגטאייךהאבאיךװיער&בענאךאלץ
בלײבעי.רעשטעאיפ

יצגעװזןדעןבעשלןןםעןאיזכטעניש£נאכטר,לאנגעןנאך
דערםיןיגען1געצזיךהאטװצלכעס,גד*ל-שטחים1גראיםען1ק

•םליכדי.ייליאנאװםארקאיצט־געןצוםביזגזגסב׳שעזשינער
דןן•דעםבײנעמאבטהאטקהלהדיװאם,ת1ב1חדיםאדטען

םיןזזןרעם$דישע׳.גבידיגענימעןזיךיף1אמדבען,יף1קזינען
אײנעםציגעהערטהאטאלײןײליאנןןװגיטדאם.קהלהדער
לזןדזאיןצײםדעמאלםטיגערדעראיןגביריםגרעםטעדיפין
םארשםאגעהאםדעמאלםט$ההײנצעל.היינצעלבאראן-

אינזעראיןעשיריםגרעםטעאיןרעיעלםטעדיםיןאײנעם
שםאם.

זײןסיןת1שכיגאיןאז,געשמעקטנישטהןןטהײנצלען
אדערצינאךאיןלם1עביתאגעסינעןזיךװעטפץרקאיןגוט

דזןם,דעריאזעןצונישטכדי,געטיןאלץהאטעי־אוןיידישער
גע•יגער*ל'ת1שכנדיםיןבעזיץאיןק׳מעןזאלקהלהיידישעדי

דעפאירייפעןגעװאלטאלייןהאטװעלכער,הײנצעל•גענד
דער•שיפמזעהרדערםיןאבערזיךהאט,לאנדשטחדןגזיגדן

יהלהױדישערדערצװישעןאקטרעיענטאלערדערא־ןװיםט
געשלאםען.געװעןין1שאחל״נ־דעםפיןאײגעגטימערדיאון

גינדערעמיטנעהעיציןןנגעהײבעןאבערהאטהיינצעל
עזיךהאםעריװ,'■רודידזיכערעןצו״זיךפדי,װעגען
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לןןדזערצוםאװעקערזענליך■עראיזיף1קכ׳ןנלר.*ב.דריקט
גמזאדט:איהםן*אורב

דערין,עםגעדזטמיראז,אםעןאײךזאגאיך,ראבינערה׳
זײןנישטצרקונםטדעראיןזאללם1עפיתױד׳ישערדערדאם

םילקןזסטעןלאזעןמיךװעלאיך״&גואוןרק&פמײןזעבען
צועניןדעםי1אזװיאנ׳עצהעפיםגעםיגעןצובדי,געלד

ענדערען.
האם,צוקינפטדערםארשטארקי1אזקלעהרטאיהר-

צוקיגפטזייןי1ןזזװיװיםעןמענשאדעןקען,געזאגטרבדער
איןדוקאנישטױדעןאונזגעהט,איבעריגענם?יםזעהן1אװעט
דעםמיטשכינותאיןלם1צ•ביתאונזערהאבעןצוד1כבדעם

מאכעןװעט,בזןראןה־איהדװען.היינצעלבןןרןוןםוןרק$ם
םערשטענ־אצוקוםעןמירװעלען,פראםאזיציעזןנ׳אננעהמבארע

דיגוגג.
יסען1קװעםעראז,םארגעלעגטהאטהײנצעלבןוראן

בזשע■יף1אװייטערליגטװאם,לאנדדאםלם1ע-ביתדעםםאר
אפטרעםעןקהלהיודישצידאיהםל$זדערסאראוןגזןסזשינער

אונםערה־ןנדלונגעןלאננענאך.רק?פזײןצוהענט^נגעביטדןום
ם׳איז.הײנצעל׳ןמיטגוננ-םערשטענדאצוגעקומעןרבדעראיז

געמאכטגישטדערבײהאטקהלהדיןז$,זעלבםטםעדשטענדליך
נײערדערןז$,נג*.פערלרב׳םדעםאוןגעשעםטשלעכשקיין

צום׳געהערוויװערעןאײנגעאררענטזןןלעולם-ביתיירישער
ןןנ-הןןט,לאדזקהלהיודישעיסע1גראזאםןןרם׳פאסטװי,זיין
װערען.צומקויםייבען1געה

ןגק,$בלאנגערדעיאיןגעלןןזטגארנישטהןןטרבדער
•$זזײז*(,לעבעןגעלצזטנישטדאזזןרעםדיערהאטפלקװס

ןלעיען;מאבין,גאסעןשגײדען.ןדור$אוןנעלדםען*שזיךלעץ
ןלץ$.אררנונגבעסטערדעראיןלענדװילדעס$דברענגעןאין

פוןיםטו1אדעראיזלם1ע-ביתים׳ן1אהיינטזעהעןמירוואם
װיפמגסרט^ואיזפטידהזייןנוןך.חײםאליהיר׳רבלאדזער

־כלעכיגש^םערננזןךזס׳א,להיפ־ך.ען-געוואנעמיןכטגאדגישש
אנדערעןך$גאיןדארטז־ךגעםינטוסןס,שוהלדיגעװארען

זאכען.
ארדניננ״חזןטא־ןגעװןגרעןשװן,עברענגטאיזלאנדןם$װעןד

םצר־זייםוןאוןזען^ןןפגצלנישטאלץנצךגביריםדירבדער
וואס,געביידעם-נעבעזאלעיםשטעלען1אזןלעןזייאז,לאייס
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בעװאוייעןרבדערהאטי1אז.בית״עולםיס׳ן1איפיג1גזענען
מיט•אײגענעזיױסויזןי׳לעראז,קאנשצןיטהערמאןנדבןדעם
געטיןדאטהאטקאנשטאטהערמאן.יז1ה*מהרהאיען1יכב1אלען
װידערנביריםינדערע?.יז1טהרה־המאדערןאיםנעשטעלט1אאון

י1אזאוןבניניםאנדערעיען1יכצוב1איגען1בעװארבדערהאט
לם1ע-ביתדער,דבהדן־אטיװ-איניצא־ןארבײטדעריפ1לאיז

הייגט.אט.דערװי,יםזעהן1אדעםפעקימען
איצטביזאפילוהאמקהלהײדישפלאדזעראיצטיגעדי

רבלאדזערדעםמצבהאשטעלעןצדיטיג1נםארנעםינעןנישש

לם.1ע-ביתאײנענעםז״ןיף1אמייזעלחײםאליחו׳ר

װארשןןורערמלםנעװארעןבעשטיגדטאיזװ$שובאלװען
אנ׳אינםםעקציע״רײזעגעמאכטערהאט,גובערנאמאר-געגעראל

ערש•דעראיזנאטױליך.גובערנאמארכטװא-גענעראלדעראיבער
אונזערחגםלאדזשטאפגרעסטערדעראיןגעװעןבעזוךטער

שכאמ.גובערנםקעקײןגעװעןנישמאיזשטאט
יםלזןנד1אםוןגעקומעןדעמאלטאיזװעלכער,שובןגלאװו

בע•אוןנלעזעהענע*דיװענעןאהנונגקײןגעהאטגישטהאט
רעגירען•זײןםוןגעביטדעםיף1אפערזענליכטײטעןריהמכע

יםע1גרשובאלאװץסארגעמאכט־געװארעןזענעןלאדזאין
םרײנדליךגעגרײםזיךהןזטבעסעלקערונגגאנצעדי,םאראדען

יודישעידךי1א.גענעראל־גובינרנאטארנײעםדדםאויםצ־נעהמען
אײנגדלןןדעןאיז,רב־זער$לפוןםערזאןדעראי׳בעפעלקערוגג

בעשלןנםעןם׳איז.פייערונגדעראיןאנטײלצונעהמעןגעװמרען
דער,רבלןזדזערדערבענעגעגעןזאלשיבןזלאװץאל,נעװארען

םערל•אברהם׳םשער׳רבפאדעמביצערדעראוןרביזןלישער
מיטער.

י׳םוןזוהןאגעװעןאיזפערלמומעראברהם׳טשער׳
לןןדזאיןבעריהמטזעהרגעװעןאיזלײזערקער׳,חיןלײזערקע

׳רםוןזוהןאײן,חזןאוןמוזיקעריםנעצייכענמער1אדלם
צװײטערדעראוןלאדזאיןחזןגעװעןאיזשפחהר׳לײזערקע

םאדעמביץ.איןרבגעװעןאיזאברהם׳טער׳
נא•אקגעזאלטהאבעןרבניםדרײדערמאהגטעדי,אלזא

גענערץל•דעםבעגעגענעןבעפעלקערונגױל־ישערדערםוןמדי
ו.שובאליןװגוב־נריאדוןר

ײא,נײ־שטאמדעריף1אסזןרגעקומעןאיזפמריץדדעי־
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םערשי•דיפוןסארשטעהערלע*צוזעמענגעקימעןזיךם׳זעגען
מאכם.ליצײאישע$םאין•מיליטצר,אינםטיטוציעםדענצ

פײערונגדערםיןץ§פלאויפ׳ןומען?פעהאפעןרפניםדי
פוןאבקומעןאוים׳ןגעװוןרטהןןפעןאלעאוןארטד׳יג1בבבא

ר.$גובערנאט•נענצראל
גצנערןןל•דעראנגעקומעןאיזװארטעןמינומעטליכענאךי%

גובערנאםזןר,םיעטריקיעװערפוןנג:;פעבדעראיןװ^שיפאלי
פערזענליכקײטען•יכע1האנדערעאוןמײםטער-פןליצײדזער$ל

אלעדורךאדורכגעגאנגעןאיזגובערנאטאר-ל^געגערדער
פע׳דייף1אגעענטסערטאוןגעשמ־עםטןןלעמיט,דעלעגאציעס

יך1אשובזןלןןװאיזדעלצגזןציעםרײהנצער^נאנןןך.גריםונגען
נאהענטאיזערנארװי.דעלענאציעיודישערדערצוצוגעקומען

ים•1אפערלמוטעראבדהמטשער׳ט$ה,רפניםדיצוצוגעגאגגען
פע•איהםאוןגופערנאטזןרדעםגעבענשט,האנדזייןגעהװפען

פעםעלקערונג.ױדישצרדערמוןנאמעןאיןגריםט
פערלמו•אברמטשער׳מיטפעגריםטזיךט$השופאלןװ

דערםןןרגעדאנקט,מינוטעטליכעגעשמועםטאיהםמיט,טער

םעםטאיהםדריקענדיג,געזעגענטאיהממיטזיךאוןפעגריםוננ
נען^געששזענעןרבאנדערעןדעםמיטחײםאליהור׳.חןןנדדי

בע•גארגישטזײלט$װערװיי1אז,ש־פזןלאװאוןזייטץאין
םעראינטערעםירמ.גאדניששזײמיטזיךהאטאון,מערקט

הןן•װעלכע,םאליצײ־מײםטערדעםאוןגובערנןןטארדעם
אונ•זעהרגעװעןעניןדצראיז.ןחײםאליהור׳געקענטפען

ניששאםילוזיךהאענצנערגל׳גובערנץמןזרדערװזןם,^ננעגעהם
דןןז§,טעושטאנעז־בען^הזייחײם׳ן״אליהור׳מיטפענריסט

ןןבערבצן^הזײ.מיםםערשטצנדגיש$עפים-םןןױגעקומצ,איז
יך1א.ראד?׳׳.דעמפוןמיטעןאיןזאנעןדעהקײןגעקעגטנישט

דט,^גי׳ישטד״גרןןרוםגעששאנעןאױם$װ,לם1צױרישערדער
ר׳בזזגריפטנישטהאטעםרוואם^פ,פערשטאנעןגישטהאט

אברהמטשער׳ר$נ,דערצוראויגעװעןאיזװעלכער,חײםאליהו
פערלמומער.

אב־־המששער׳ןזז,יםגעשטצלמ1ןזרדערגאךזיךהזזטעם
װעןאוןלאגעדעראיןאריענטירטנישטזיךהאטפערלמוטער

צוגעגאגגצןעראיזעקומעןזזנאיזגופערנאמארגענערןןלדער
שיפזןלזזײ׳ן.נעבעגשאין

מיטרעדטװאשדעריז:,נעמײגטיט;ה■װידעי־שיבזןלןןװ

240



עראט.דדעריבעראוןדעלעגןזציעדערםוןראשדעראיזם.איד

גערעדם.איהפמיטגןר
ער.גםש-עגמתגרויםדערפוןגעהאטחאטאברהמפישע*ר

אליהור׳בער*,איבערצובעטעדאיהםבדי,רבצוםןןװעקאיז

:געענטפעדטהאטחײם

םןורגעקו■איזװאםאנ׳איגצידענטװעגעןעפיםהעראיך

דאםאיזמירבײ,דערפוןנישטװײםאלײןאיךאבער,מען

ײןןםנישטאלזאדירהאבאיך,נאבירליךזצהרגעװעןןןלץ

זײו.ציחל1מ

אליהו״■׳רגעקענטגוטהאטװעלכערגובערנןזטארדער

יף1דעראוןסארגעקומעןאיזדןוװאםםערשסאנעןהאטחײמ׳ען

אנגע•ארוםטעגעטליכעאין,שובאלאװ׳ןגעמאכטיםמערקזאם1א

קאנצעלאריע.גובערגאםאיםגענעראלדעםפוןבריףאקומען

דעםצוליבירען1בעדזײןים1אשיבאלאװדריקטבריףאינ׳ם

װימענשעךיסען1נראזאמיטבעגריםמנישמזיךהןוטערװןןם

מײזעל.חײם-אליהי■ר׳רבלאדזערד־ערס׳איז

צןןרדערועהערשטהאטרוםלאני־איןװעןצײטדעראין

דיםערשטירקטשמארקזיךהאבעןדריטערדעראלעקםאנדער

צױעקימייזענעןםןןגיעדעןמיט.ױדעןיף1את1צראוןת1רדים

פיןגירושיםיד,יודעןאויףת1גזירװעגעןםערארדנונגעןנײע

דעי־מיטגעווארעןדורכנעסיהרטזענעןרוםלןןנדים1אױדען

יודעזארזיםגעטריבענעדיםאראוןריקזיכטלאזיגקײטגןןנצער

דעראיןטארבעדינעהמעזצו>יםװע1אאײןנארגעװעןאיז

װאוהיןזןזבער,רוםלאנדםוןעמינרירעןאוןהןנד
אסצריקא,איןבים1קוגעהאטהאבעןװעלכע,יעניגעיד

ינען1געצהאבעןםצרמעגליךגעװעןאלײןזענעןװעלכעןןדער

דןןזיגעדיםוןמײלגרעםערערדעראבער.לאנדדאלארעןאין

נירוש.בעת׳ןגעװארעןרואינירטפולשטענדיגזענעןאונגליקליכע

םרנסה,ר1מקדעראיןגומםאוןהאבזײערירען1םערלהךבעןזײ

װעלכע,עלענדעדאזיגעדיאטןוהינטוןגעזאלטזיךהאבעןװאו

גע׳האטדא.קינדפרםיצעלצךאוןיען1םרגעהןוטנאךהאבען

ןןקציצ-הילםםאנ׳ענערגישע זעהר3װערעןאונטערגענומעןמילט

נזירהדןזזיגעידלינדערעןזאלװעלכע
דורךועװןןרעןאונטערגענומעןטאקיאיזאקציעדיאין״

נעם־היטאיזאקציע-חילםדי.רוסלזןנדאיןפלל־טוערױדישעדי
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אנ־רםט?געדפעןהןןטפלקידם̂.ריכטונגזדרייאיןגעװא־ען

רעגי•רוסישערדערביית1שמדלנאוןאינטערװצנצעןװענדען

געדארפטמעןהאטצװייטענס,גירושיםדיאפצוששעלעןרונג

געגצליךגעפליפעןזענעןװעלכע•דפארהילףדריגגענדעגעגען

דיר&ם.קאפאיבער׳ןדןןךןהןאין^לעבעןצוםמיטלעןאהן

םוןחצנדערעראײביגערדערװיגעשלעםמזיךהאבעןװעלכע

דרי־און,װאוהיןװיסענדיגנישטאלײןגובערניעטרוםישעדי

יםער־1איםע1רגאװערעןאונטערגענומעןגעדארםטהאטטעגם

םראבלעםדןןזיגעןדעםלעזעןראדיקאלזןלװעלכע,אקציע-ליכע

טיי־דיריבטעןצוװאוהיןערשטעןגעפינעןאוןװאנדערונגפון

םערטריבעןזענעןװעלכע,עמיגראנטעןױרישעעלענדעזענדער

זענעןזיים$װ,דערפארנארוואװן־ערטערזייערםוןנעװןרען

בע־דיםוןאײגערגעוועןאיזװעלכע,רבלזןדזערדער•ױדען

ארײנ־באלדזיךהןוטרוםלאנדאיןעסקניםיודישעדײטעגםטע

גירוש.דעםבעתארבײט-הילםסיםער1גרדעראיןגעװארםען

הילטם־דערפוןריכטונגעןדרײאלעאיןאנטײלגעגומעןהאטער

ארטיק-םריהערדיגעדיםוןאײנעםאיןין1שהאבעןמיר,ארבייט

רבלאדזערדערװעלכעראיןאקציעדי*ף1אאנגעוויזעןלצן

דיפוןגירושוועגעןגזירהידאפצושװאכעןאנטײלגעגומעןהאט

וועלכעדאיןאוןגובערניעםרוםישעצעגטראלעדיםוןױדען

בלאך״מאגנאטבעקאנטערדער,געהאלםעןרבדעםהאטעס

געווארען,אפגעשװאכטאביםעלדעמאלםאבתאיזגירושדער

ביסעלהיפשאאנגעזאמעלטגעהאטין1שזיךבען^ם׳ה$בצר

אפשטארקס־,אײנארדנעןגעדארםטמ׳האטװעלכע,םערטריבענע

קלײן־אמעריקאקײןיגען1געצעמיגראנטעןדאױגעדיהאטטען

1י.לאדזקײן-
אוןפעריאדענםװיקלוננםאיןגעװעןדעמאלםאיזלאדז

יבט1קללאדזאיןאו,געשמועםטםעןהאמרוםלאנדגאנץאין

פערםלײצטפשוטלאדזאיזמאל*מיט.גאםעןדיאיןגעלדמען

נע•זענעןזײ,רוסלאנדפוןיסגעטריבענע1ארדידורךגעווארען

יען1םרםיטגעלדגראשעןאהן,הונגעריגע,אפגעריםענעקומען

צואנגעהויבעןגלײךהאםרבלאדזערדער.קינדערקלײנעאון

עמיגראנפען.דאזיגעדיםאראקציע-הילםםידארגאניזירען

פראגעװארעןאײנגעארדענטשנעלדעריף1אזענעןעם

ךי1אהאבעןזײװאו,הײמלאזעדיםאריגונגען1וואװיזארישע

אנגע־יך1אהאטרבדעד.טרוגקעןאוןעסעןדערװײלבעקומען
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םעהיגקןײטזײןיט1ליעדעןהײמלאזעידאײנציארדנעןיבען1ה
יע־צוארײנגעםידהרטםערזענליךהאטרבדער.בערוףאדער

דיםוןאײנעםחר1סאיןםאבריקאנםױדישעןגרעסערעןדען
גלײכ-•אנגעשטעלטעאלםדארםזײאיבערגעלאזעןאיןהײמלאזע

האטװעלכע,קוןםע-לײהאגעװארעןגעגרינדעטיך1אאיזצײטיג
הײמ־דיאין,האנדײערקער־װארשמאמעןםערשידענעט6י1געק

ידבײגעבליבעןאוןת1פלאכיםגעלערנם1אזיךהןןבעןלאזע
אײנגע־אײנציגװײזהײמלאזעידזענעןיערום1זא.ײארשטאטען

יםער1גראוןענערגיעזעלטענערדערדאנקא,געװארעןארדענט
רב.לאדזערםיןאפםערװיליגקײט

אננעװיזען,ין1שזיי?.האמיי־װי,?״״• ךער3אמ׳האט
סראגע.-עמיגיאציעדילעזען*צראדיקאלפדי,מיטעלאגעםונען

געדארסטערשײ,ינגאוגנליקליכערדזןייגערדערמיטמ׳האט
רעגולירעןצוװײל,נדבניסײעלטיםע1גרדיסעראינםערעםירען

געלד־גרײםעה׳ןבעןגעםיזממעןהאטםראנעעמיגראציעדי
מיטלען.

אקםועלרען$געװאיזעמיגראציע־פראגעדאזיגעדיבעת
מיטלען,דיװעגעןקאמףםעארעהישעראיבען1אנגעהניךהאט

בעװע־ן1צי-בבי1חדי.םראגעדאזיגעדירעגילירעןצוי1זאװי
אנםקע־זירהאשענטװיקעלם״דעמאלםזיךהאטװעלכענינג״

געחאלטען,האבעןװפלכע,גריפעןאגדערעגענעןגענשטעלט
ערםעו/ידאיןעמיגראציעדיריכטעןוצזעהעןמ׳דארףאז

קאלאניזי־װעגעןגערעדטששארקמיהאם.לײכטעדם׳איזװאו
װעגעןדיםקיםירםאבערמ׳האט.לאנדים׳ן1אהײמלאזעדירען
האטדעמאלם.קאלאניזירעןיידעןדאזיגעדימ׳זאלװאו,דעם
גדויםע קויפען1םיפלאןיםען1גראגעשאסעןרבלאדזערדער

קאננרעם־םוי־איןדאיידעןידקאלאנינירעןאיןערדשטחיבם
ים•1אאוןיען1גענאאײםגעארבײטגעהאטהאטרבדער.לען

װיאוןמיטלען-געלדדזשאפעןצוי1אזװי,םלאןםיהרליכען
פיאיעקט.גןנצעןדעםאדירכצוציהדעןי1אז

װעלכע.אזעיכעגעםונעןזיךהאפעןאינזבײבײיך1א
האנד,דערמיטאװעקגעמגכטםראיעקגאנצעןדעםהאבען
פרא־דאזינעןדעםמ׳האטװאם,געװעןאיזהײבש־זאךדיאבער
דעםגעגעןקאמףדעםצי.בעקעמםעןשטארקיבצן1אנגעהיעקט

דעמאלםדיגעדיצינעשטאנעןיך1אזענעןראיעקט*דאזיגמן
ן.1צי-בבי1ח



ידיעותםונאנדערשירײטעןען3י1נגעוז$זיךהאבעןדערװײל
װעלכען,צע^קןזלןןניזױדישערפאראויפטיען*י1גדאװעגען

נרכןױדישעןבעקאנטערדעראונטערגענומעןהאטעסװעלכילן
הירש.באראןעסקןאון

דער.מנדביםגרעםםעדיסוןגעוועןאיזהירשבאראן
ים1אהיימלאזעאוןםערטריבענעױדישעדיםוןגעשרייוועה

הא•דןזרטיך1אאוןיםלאנד1אקײןדערגןןנגעןיך1אאיזרוםלאנר
דימיטםעראינטערעםירעןצוןזנגעהװבעןױדעןדיזיךבען

ױ־איינפלוסרײכצאוןאנגעזעהענעדיהןאבעןפלקודם.עלענדע
זײערעבײאינטערװענירעןצויבען1אנגעהפערזענליכקײמעןדישע
רוםלזןנד,יף1אדרוקן$װערעןיםגעאיבט1אל$זעםןןז,ת1מלוכ

בער$א־זדאם.יםהערען1אל$זהןןנדלוגגבןןרבןןרישעאיהרןןז
אבעדאיזצרהדיאוןװעגדיםלאמאטישערלןןנגערןןגעװען

גע•געדןןרםטמ׳הןןטאוןשטןןרקעראוןגרעםערװןןסגעװארען
םוןאנ׳אינטערװענץװאלטדעםחוץןן.דערצוןןנ׳עצהםונען

ם׳איזאוןהילףמענטןןלע^מןןנןרגעװעןת1מלוכםלענדישע*>1א
עטלי•איןזיךװעםגירושדעראז,זיכערקײטקײןגעװעןנישם

די.מקײט&גרויזגןןנצערדערמיטאיבער׳חזר׳ןנישטחדשיםכצ
י•1גר§ארגאניזירעןצוגעזוכטדעריבערבען&העסקניםיודישע

ציע•*עמיגרדעםלעזעןראדיקאלזאלװאם,קציע^הילםסםע
ט•-לוכיודישעדייך1אזאלעןדערמיטצוזאמעןאוןםרזןבלעצ

װערעןזןןלעןזײװאו,ערדיף1אװערעןגיזירט^קאלמענשען
וועל•,עםקניםיודישעדיפוןאײנעראלם.מענשעןםראדוקטװוע

הילםם•דאזיגערדערצוועגומעןערטטערדערזיךט$הכער
הירשבןןרןןןזיךהאטפלרם1ק.הירשבןןרןןןגעװעןאיזןןרבײט

רוםלאנד,איןטיערגעזעלשזןםטליכעױדישעדיצוגעװענדעט
םעראינטע•ןןמבלוטיגםטעןאוןןןמעהערםםעןזענעןוועלכעדיצו

ערשטערדעראין.םראפלעםדןןזיגעןדעםאיןגעװעןרעםיױט
צוליב■רבלןןדזערצוםגעװענדעטהירשבןןראןזיךהאמרײהע

עסקניםבעדײטענסטעידםוןאײנערגעװעןאיזערװאם,דעם
דערגעװעןבצקןןנטאומעטוםין1שם׳איזווייל,צװײטענםאון

װעגעןן§םלא.קאלןןניזאציעװענעןחײםאליהור׳פוןםלאן
צוםןומנאהענסטעןגעװעןהירשבארןןןדעםאיזקןןלאגיזאציע

ארט,דאםבעשםימעןנט:<געקנישטאבערהאטער.הזירצען
םלאןדער.אײנגעבעןןןמבעסטעןזיךזאללאניזאציע$קדיײאו
עםאוןר1בסרען^געװלטען#.געדנישטאיזהירשבוןרןןןפון
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ו>רוב*געהאבעןװצלכצ.ארטײען*בװײגעשאפעןגלײךהאבען
אז,געהאלטעןהאםצדאײן.הירשבאראןדעםבעאײגפלוסען

׳קןןלןןני־*•אויןםאנרעןגרויםעבעשטימעןװילהירשבאראןװען
ארץ־ישראלאיןאריינלעגעןפאנדעןדאזיגעדיערדארף,זאציע

סזןצוקונםםדים׳װאקםטװאו,ט-אאײנציגעדאםאידװעלכעם
ןןז,געהזןלטעןװידערהאטצדמנדערערדער.פאלקײדישען

אײנצוןןרדנעןשװערזעהרםארלויםיגזיךאיזאלעסמינא*אין
א-*דייך1א.לאניזמציע^קאויףגעאײגענטנישטאיזרען$בדצר

דזןזיגערדערהןגט,טערקײלדיגען^דעמאיןינגונגען,בעליטישצ
קן־במלדיגער?םזןרענטשפרעכעגדנישטזצנען,גע׳טענה׳טצד

8,געזןןגםוזײטערזײהןיבען,אבעראיזף?הידי.לאניזן־ציע
הירשבארןזןדמרףדעריבער,עניןדרינגענדעראאוןיטװענדיגער1נ

קענעןװעלכע,ערטעראזעלכעאיןארײנלעגעןפאידעןזײנע
זע־בעדינגונגעןפאליטישעדיװאואוןװערעןקאלאניזירטכףת

ענטשוורעכצגד.נצן
קןן•דעראיןנעװןןרעןגעםיהרטאיזױכוחזעלבערדער

בארןןן.הירשבאראןאוןרבלאדזערדעםצװישעיועספאנדענץ
גע־רבלאדזערצוםבריףיעדעןאיןהאטםעקרעטמרהירש־ס
לןןד־םוןמײנונגדייך1הזעהרשעצטבאראןדעראז,שריבען

מײ־דאזיגעדיזעהןמצגליבקײטעןאלעיט1לװעםאוןרבזער
לאן■־קןןלאניזזןציצזײןרעאליזירעןבײםיםצונוצען1אנונגען

בײדעאז,גצװעןאבעראיזרבלאדזצרפוןמײנונגדי
צוםגעשריבעןרבדערט$ה,אמתס׳איז.גערעכטזענעןצדדים
ארץאיןאיזסאלקױדישעןפוןצוקוגםמדיאז,הירשבאראן
ןזבער,װערעןיט1געבדןזרטקצןצוקונסטדאזיגעדיאז,יש־אל
םער־איזװעלכער,פרןצעםלאנגצראוןםיםטעמיזטישעראם׳איז

קייןנישטאיזדןןם.אלימיק*אוןדיפלאמזןטיעסיטבונדען
יד,טוןפילהינזיכמדעראיןמ׳דארף.זןרבייםםילאנטראפישע

מרבײט.דאזיגעדיאנהייבעןדארםעןגביריםױדישע

ס$דז*,אמתךי1אאבעראיזזײטןןנדערערדעדפון
װעםארץ־ישראלאיןױרעןצײטאיצטיגערדעראיןבעזעצען

נישטװעמ,עמיגראציע־םראגעןברענענדעידלעזעןקענעןנישט
ים1אס׳קומטװעלכע,היימלאזעיזענדער1סדיראטעװעןקענען

בןרןןצוםגעשריבעןרבדערהןןט,זאכעןבײדע•אונטערצוגעהען
װאי,ןןרסם$דשײךװאם.פןרןלעלװערעןגעםיהרטדארםען
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פ־ן*פרעגעס$דאיזרצן$װניױרם£ל$ק;,לע;זזזע^הײמלדי
שםידװם.

מײנונגדערמ״טגערעכענטױךקי§טהןטבאראןדער
רב.םין

זיךהאמהירשבאראןדערװעןמז,איזכאראקטעריםטיש
קאלמני־װעגעןדבער-ד,?;לפיימלעןדעםמיטבעקענשגענוי
דערציצזגעשיקטעי־־האט/ילצ1םאיןדאהײמלאזעדיזירפן

דער.צױצקדעםציגעלדכימעגעוױםעןירבסיןדיםםאזיציע
װיכמנדיג״,יםימניצס1אגישטגעלדדאםאבערהאטרבלאדזער

זענעןארטאויפץזי^פלדעמדען.ימצימיד1אשמעייינגעןדיןןז
ן^בארדעפגעדאנקטדעריבערהאטרבדער,גרויםעזעהר

אבגענומען.נישטזיאיןנדבהדערר$ם
קא-װענעןהירשבאראןםיןםאגדאינםהאטי־ארים1אז

רבלאדזערדעראנטײלגרויםעןגאראגענימעןלאגיזאציע
חײם.אליהיר׳

קאפ־ט-םריהערדיגעידםיןאײנעםאיןין1שחאבעןמיר
דעראז,געקימעןם׳איזי1אזיװ,דעםװצנעןגעשריבעןלעד

אי.טארגאווא־לזיםיף1אהויזדאםקויפעןזזןלגבירלאדזער
איגיציא־חלקגרעסטעןדעם.שפיטאליידישאאײנארדנעןדארט

דארףםלאןדןןזיגעןדעםסערװירקליכעןבײםענערגיעאיןמױו
רב.לאדזערדעםצושרייבעןדירכאויסמען

אײנגעארדענטגעוועןין1שאיזשםיטאלדאםווי,נאכיעם
אויםציחאלטעןשפיטאלדאםמיטלעןגעדארסטאבערמעןה״ט
געלדסומעגרעםערע$האבעןגעדארםםמ׳האט,פיהי־עןציאין

ז־ער.שםיםאלדעםפאררעזערװ־פאגדדערזייןם׳זאלװעלכעם
בעװייזעןציגעםרובטמעגליכקײסעןאלעמיטהאטרבלאדיער
זאלאזויאריםאיןװערעןגעשאםעןזאלםימעדיאז,!ב־־־ות

ױדישעןאיינציגעןדעםםוןעקױםטענץדיװערעןועזיכערט
לײכמע.קײןגעוועןנישמאבעראיזזאךדי.לאדזאיןשכימאל

אויףגעלדקייןגלבדןגעוואלטנישטהאבעןגביריםלאדזערדי
הןובױיזײ.ןןזנאנםקיץ■סיןנאמעןדעםטראגםװאם,שפ״טאלא

אי;,נאמעןדדםםוןרעזיגנירעןזאלםאזנאנםקיאז,טעלה׳מגע
װעלען,נאמעויידישעןאנ׳יאלגדמייןבעקימעןזאלשפימאלם:*דג
יםצו•1אשפיםאלם$דםימעםגענוגענדעדיגעבעןלט$דצמיי

ה־/לטען.
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ציה** חי8פארגעהןףיטעןאצערדאסוגןטזנםקי-מאזנ
פיןגאמעןזײןאראםנעםעןװעגעןםארשלאגען״צלכע,שטעלען
אז,םןזנמנםקי׳ןםארגעלעגםרביןנדזערדערהאטדאן•שםימאל

םערזיכעצזיף1אמען-םוגעהעריגעדיאםיגנירעןזאלןןלײןער
אב׳גרהאבעןםקורביםזײנעאוןאזנאנסקי■.ל^שםיטדאסרען

לןנדזעראיבריגעדיז*סענה״דערמיםגעװאלטנישטדאםיך1א
גרינרעןבײםװײטענםדערםוןשטעהןנישטדארםעןגבירים

םאזנןןנסקי׳ןעזױשעןגז1ברדערהאטי1אז.שםיםאלױדישעןןז
צםראדיאוןצײט לאננע8יערט1געדגביריםאיבריגעידאון

םוןקײנער.ארםון■נעריהרטנישטזיךהאטשםיטאלװעגען
קוקענדיגנישט,נאכנעבעןגעװאלטנישטהאבצןזלדדיםבײדע

איהרא־זװעדעןבעדראהטזןלששיטאלדאםז*,געםאהרים׳ן1א
עקזיםטענץ.
גוגע•גייט געװיםע8יױט$.רװעלכער,רבלאדזערדער

צוליבגעװארעןיםגערוםען1אראיזװעלכער,נז1ברדעםצוקוקט
דאזיגערדערבומאכעןצוף1 ם8בעשלאםעןט$ה,אמביציע

נישטפדי,פארזיכטיגזעהרזײןדאגעדארפשמ׳האט.םראגע
זײטנדערער^דערון■.בדדיםדיסוןאמביציעדיאנצוריהרען

אגהוי•זאלשםיטןלדןטאז,זעהעןגעדארםטװידערמעןהאט
זאלעןקראנקעיודישעארימעדיאזאזןםונקציאנירעןצובען

תאטרבדער.ןךועקצולעגעןקעסקעקראזײערעװאו,האבען
גענומעןזענעןװעלכע,גביריםדיםוןעטליכעצוזאמענגערופצן

זײאוןשוױטןלדץםםינאנםירעןבײםבעטראכטאיןגעװארען
שסיטאל.יםץ1אגעלדגעבעןװעלעןזיייצגעםרעגט
-נעעגטםערםאנװעזענדעדיון■אײנערהןןט-!יא~

גאנצעדאסלטען8יםה1אאוןינאנםירען■צוגרײטזענעןמיר
גאמעןדעםנען$רטנישםװעטשפיםאלדאסאז,בתנאי,שפיטאל

אזנאנסקי׳ט.■דיםון
דערגעםרעגטט$ה,דאםאיהרסאטיװירטװאםמיט-

הןםרע.זןזנאנסקי•קלמןישראלר׳צואיהרהאטװאם,רבי
שםיטאל.דאםיען1אויםבבײםגעטוןםילזעהרדאך

-גארנישטמירהאבעןאזנאנסקי■קלמןישראלר׳צו-
אז,װײםעןםיר-אנװעזענדעידסוןאײנערגעענטםערםהאט

יםע1גראבערהאבעןמיר.שטאדטדערסארסילזעהרטוםער
קלמנ׳עןישראלר׳נאךקומעןװעלעןײאס.דיצובעװארענישען

נישטבבללין1שזין־אינםערעסירעןװעלכע,קינדערזײגעצו

ס■
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יזידישעמיםבפו־טאיןארבײסגעזצלשאםעליכערשיםקײןמיט
דןןגעלראינזערמיםאז,נישםדעריבערװילעןמיר.ענינים
יידען.פארעפעםטיעןפאזנאנםקיםיןרש־ם1ידיאז,הײסען

גע•זענעןאנװעזצנרעדיאז,םערשטאנעןהאטרבדער
געזאגט:רבדערהאטדאך,רעכמ

ארימעםאריםרײד1אקײןנישטאבערדאךאיזדאם-
װילעןאון,װיםעןניששדאךדארפעןקראנקעדי,זײ.קראנקע

געסיהרנו,ווערטדאװאם,פאליטיקדערװעגעןװיםעןגישם
צײטדערמיטװעלעןזיךצװישעןהןוםאיהרװאם,ת1חשבנדי

ים•1אאוגבעדינגטמװשפיםאלדאםאבצר,װערעןמרלעדינט
װערען.געהאלמען
דיבײגע׳פועלטרבדערהאטדיםקוםיעאלענגערענאך

שפיטאלדעםפארלעיאטעןקײןזאלעןזײ,אמתאז,גבירים
יף1אםומפןגרויםעקייןבעשםימעןנישט,םצרשרײבעןגישט

יסהאלטען.1אשםיטזןלדאסזייזאלעןםארלויפיגאבער,שםענדיג
̂■אויםצוהאציאז,אתנאיגעשטעלטגביריםדיהאבעןדעםבײ
פאזנאנסקיישראלחלקאגעבעןיך1אזאל,שפיםאלדאםםען

אלײן.
דאםאוןפאזנאנסקיבייעלט1געפיך1אדאםהאטרבדער

געגאנ׳עםאיזי1אז.םונקציאנירעןצוןןננעהויבעןהאטשפיטאל
געשטאר׳איזפאזנאנםקיקלמןישראלד׳ביז,ארדנינגאיןגפן
געלדגעבעןציאויםגעהערטגביריםדיהאבעןדעמאלם,בען

שאםעןצוזעהעןגעמוזטדעמאלטהאטרבדער,שפיטאלאייס׳ן
האבעןצייטעןערשטעדי.שפיטאלפאר׳ןגעלדיטיגע1נם$ד

שפי׳דעםםארגעלדעםעםגעגעבעןרשים1יפאזנאנםקי׳םנאך
ציזיךיסגעהערמ1אאינגאנצעןזײהאבעןשפעםעראבער,םאל

דערמיט.אינטערעםירען
לאדזערסוןפםירהדערנאךאז,געקומעןמאקיאיזאזוי

גע־שפיטאלפאזגאנםקי׳םםוןקריזיססינאנציעלעדדעראיז,רב
גע־ף1ם-פל*ף1םהאטשפיטאלדאסאוןשטארקעראלץװארען

שטאדט.דערצואיבערגעהןמיזט
םיןגעקומעןיאהרעןאכציגערדיאיןאיזלאדזקײן

האםױדדער.הויזגעזונדזײןמיטיודאנ׳עלטערעררוםלאנדסיף
לאדזאקאײנגעארדענטזיךהאטאוןגעלדביסעלאגעהאט

קראם.-שגיטאגאסנאװאמיעסקאדעריף1א
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קײןין*אויםזעהןקיייןגעהןןםנישטהאטיידדערזעלפער

דערט$הך$ד•רעדעןױדישרדכטגעקענטנישטאםיליאיןײד

םיהרען,ציזיךמעגליכקײםעןאלעמיטגעפריבשגעקימענער

יידי•םיטםערנעהמעןצוזיךמעהרװאםאיןױדישמעהרװאס

מ׳הןןטװײל,קןןמישגאנץיסגעקימען1אראיזדאס,עניניםשע

אקנא־גןןרט$העראז,בעמערקטאיהםמיטרעדעןבײםין1ש

ױרישקײט.איןױדעןעי>װעידיעהםע
אײגענעקײןנישטמיטגעבראכטזיךמיטהאטױדדער

נ•$זײןנןןךטעגעטליכע•אײביקלעך, יינגלעך3נאר,קינדער

יוגגעלעך, בלןןגדע3מיטציזאמעןעראיז,לאדזקײןקימען

לןןר•צוםוןװעקקריםטעןםיןאנזעהןדאםגעהאטהאבעןװעלכצ

רב.זער
ױ•כענעם^ציברזייןיף1אגעזאגטיידדערהאם,רבי-

גע•אנ׳עצדמירזאלאיהראז,אײךצינעקימעןביןאיך,דיש

גוטעםןןראײניקלעךמײנעדצרציהעןזאלאיךי1אזװי,בען

איןינט1געװאהאבאיך,טיןגישטדאםקעןןןלײןאיך,ױדען

נישטיודקײןפמעטהאבאין,הרען.>יגוןבצצמײנערוםלאנדטיף

¥איזס$דװאם,י1געגנישטאפילוװייםאלייןאיך,אנגעזעהן

לערנעןצוװןןםזןגעןןודער,לערנעןנןזךשמועםםװער,ױד

קינדער•דימיט
געפרעגט•רבדערט^ה?קינדעראײצרעזענצןם$דאין-

מײןםוןקיגדערדי,אײניקלעךמײנעזענעןדןןס,נײן-

צןןלר.געשטןןרבעןציריקהר$יןזמיטאיזמע*מזײער.זיהן

רימגעכאפט*ט$המיך.י1םרמײןגעשטןזרבעןיך1אאיזדערנזזך

ױדישערבואיןױדעןציבענקעניששטארק$ןוןדעמןןלטםון

געשעםס,גוטגאנץאוט<געהדןןרטהןןבאיךהגםאיןכביבה

צוױשעןקומעןאיןליקװידירעןצוןןלץבעשלאםעןדןזךאיךב^ה

 אײניקלעך,3מייגצמיטגעניגצןגלײכצייטיגיך1אהאבאיך•ױדען

םוןזיהןגיטעזײןזןןלעןזײז*,ױדעןלם<ןדערציהעןזײבדי

םןןלק.אוןיבען1גלזײער
געגןן•ױךױדעןדצםהןןבעןבײװערטערדןזיגעדיבײ

בעריהיגט.ים1קזיךהאטעראון;יגע1אדיםוןטרעהרעןםען

װײטערױרדערהאט-רבידעריבעראײךבעטאיך-

אײגיק•מײנעםוןערציהונגצרזאיבערהשגחההןוט-נעזאגט

בעצאהלעןװצלאיך.געלדקײןזשאלעװעןנישטװעלאיך.לעך

םיםזײןם׳װעםןןז,פערשטצהאיך.רםען§דר$נמ׳װעסװיםיל
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ר$ניידישװארםקײןגישזזקענעןזײ.אראײטשװערעאײז
ך^שםרײדישעדיאװבללרנעןדארפעןצוערשטזײמ׳װעט.ריסיש

דאםאז,װילאין.ױדישקײםלערנעןערשטזײמיטדערנאךאון
געהאט איך3הזגעװים־ליהב־םעןגעניג.געשעהןםי1דורכאזאל
דעםצוליבגענרג,געפײניגטמיךאיךהאבגענוג.איצטביז

איךאז,גליקליכםטערדעדאיךביןאיצט.םערגאסעזמרעהרען
דינעןקעגעןאיןױדעןצװישעןקומעןצוזכיהידגעהאטה׳יב
זײ.מיטצוזאמעןגאט

ױדדערהאם-לאדזקײןגראדגעקומעןביןאיך-
אײ־װעגעןנעהערטהאבאיךװײל,דערםאר-געזאנטווײטער

איהרזיז,איבערצײנטגעװעןביןאיןװײל,רבי,יסקײט1גרער
ער־דעראיבערהשגחהדיהאבעןצואםזאגעןנישטזיךװעט

י־1נס׳װעטװעןאםילואוןאייניקלעךקליינעמיינעפוןציה־גנ
אלײן.מירא־בער,זײןטיג

אוןרוסלאנדאיןבעשעםטיגונגאײערגעװעןאיזװאם-
געםרמגט.רבדערהאם-?לאדזאיןדאאיהרטוטװאם

ס׳איזאוןםאריאגשיקאגעװעןאיךביןרוסלאנדאין-
פער־יס1גראאנגעזאמעלטהאבאיך.געגאנגעןגוטזעהרמיר

אפילוזענעןמיר.אװעקגעװארפעןולץהאבאיךאבער.מענען
האבאיךוועלכע,געלדםומעםגרעסערעגעװארעןםערסמלען

אנ־ע־אוןןוםיצירען,םולקאװניקעםידםונאנדערגעליהעןגעהאט
לײדען,י1אזגעקענטנישטהאבװײטעראיךבער$.בעאמטערע
צישפרונגעןנישטשיערמיראיזהארץמײן.געליטעןהאבאיךווי

אוןפאלקמייןאןדערמאהנטמיךהאבאיךװעןוועהטאגםאר
האפדארטקיינעםבײ.נישטקעןאלײןאיך.אמונהמײןװעגען

קײןאהערגעקימעןביןאיך.געזעהעןנישםױדישקײםקייןאיך
איך.מאגופאמורמיטהןןנדעלאוןגעװעלבאמירגעדוננעןלןודז
ערציהעןצויף1אסומעגרעסערעאגעלאזעןאבערמירהאב

סו־דאזיגעדי.צװעקדן-צרקהױדישעיף1אאוןאײניקלעךמײנע
דיםפאזיציצ.אייערצואיבעראיךגיב,רבימע

איםגענומען1ארױדדערזאמווערטערדאזיגעדיבײ

האטרבדער.רבדעםאיבערגפנעבעןדאםאוןגעלדיעקעל
װעםעראז,ערקלעהרטהאטנארצונעײמעינישמדערוײילדאס
 ױנגלעך.3דיסוןערציהיננדערמיטםערנעהמעןזיך

איןגעשטעלטטרעהרען,גדולהפזיר,ייךהײבעןױדדעם
רב־םונ׳םהענדדיקישעןצוצוגעםאלעןאיזעראוןיגען1אדי



ר$קיירקידמיםצוזאםעןײדדעםגמה־יםעןהץט־בדער

ערקלעוע״ם,רבדערהןס,צײםדעראיןאריםסעגצןא—.יד•.

קיגדער.דיםןןרמלסדענסשגרעכענדעןא גענינען״ס׳ט.־

־*■?<יסגעזוכט1אהזןטרבדער,געװעןטאקיאיוי1א:-׳'

ןע*י1ןגהזײזןזלװעלכער,קינדערדרײדיפארכלמ־סעגדען

דע־■פיןאיזקיגדערדיםיןזײדעדער.בית-אלףפזןלצרגעןזי־

ידזניונעקוקם*זיך,רבצוםנגעקזמעןזןראםטגאגץאןמאלט

ייזאינדערהײםזיךבײאוןטראדיציעםאיןמנהגיםרישל̂י

דם•^״שםץגעדונבעןיך1אזיךהזןטער.כצומאכען^נ׳געפרובם

אגןמענען*דםזןגיעדעןנעקימען,טליתאיפט1געק,שוהלאין

שוהל.דעראיןגעלדהיבשכטען*קגעלאזטזיך
װײל,.עלילקײןגעגעבעןנישטאיהםבען$הגבאיםדי

ד$נהןנסער.סערשעהמעןגעוואלטנישםױדדעםבען$.דזײ

עברה.קײןנישטקעןערדןןס,עדקלעהרטגעהןןטסריהער

זיךהאבעןקינדעריד.צײטלאגגע$פערנןןנגעןאיזי1אז

גע־זײזעבעןי1אזאון,דגװנעןדערנאך,אלף־ביתדעםגעלערגם

ציאנגעהויבעןין1שהאבעןזײביזװײטעראוןװײטערגאנגען

דער.ױדישקײםװאסאוןיודאינם1אזאיזדןםם^ױ,םערשםעהן

ידםוןערציהונגדעראיבערהשגחהגעהאטהאטרבלאדזער

ם־הןסװעןדפילואוןערט.יסגער1אאלײןײזאםטגאנץ,קינדער

געלערנט.קינדערדימימאלייןצײטביםעלאגעבזןןכטזיך

געפראװעטמ׳האטאוןאונטערגעײאקםעןזענעןקינדעריד

או־־ךדאןאוןצװײםעןדעםבײכרעם̂נ,אײנמםײבבר׳מצװת

געווןןרען.ױננערנחתםאראיזזײרעאלטערדער.דריםעןבײם

נליק,םוןרןוהינסוןזיךזןןלערװאו,געװאוסטנישטהאטער

װןןרטױדיש$יל1מקינדערםדיםוןדערהערטהאטערװען

ןןג׳זןנדערםוןאדערחוםשסוןעםיסך$גשמיעםטװעראדער

 רײה8װעק*זענעןי1אז.גרעניצלןוזגעװצןזשנ־וזזײןאױםבור

װערען.ו*שװאכעריבען1נגצה$האטזײרצאלםעו־דער•הדען$י

װעל־,געשצםםאיןגעארבײטטיכשיגבען$.דאײניגלעךדריידי

ם$האלײןאלטערדער.ענםװיקעלטגוטנץ:;גזיךט^הכעם

וײןטעטיגגעקענםנישטשװאכקייטאוןלמער>יזי׳ןב-צולין1ש

געײןרעןקראנקגארזײדעדעראיזל$עממ־ט.געשענ־טאין

םער־איזגליקאוןשמחהזיין.ערגםטער/יוס.ל^אמװאראון

יעריגער1סרגעװןורעןאלץאיזעראוןפנים,;ײעוןעװאונרען

איהםהןןבעןת1ח1כדיװאסטאגיעדעןמ׳יט.טרויעד׳דעואון
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מזיד׳ראלם,געװאדעןעראיזמרויעריגעראלץ,םערלאזעןר!מעד
נישםאיהםבייהאמקײנער.געיאסערםזיידעדערהאט

מערען.:;יזײןזן§אוןטרזיערזײןםוןסיבהדידערגעהןגעקענט
זענעןמענזײנצאז,ערקלמרמהוןבעןדאקטויריםידװען
םיןצװײבעטצןצואנגעהװבפןאלםערדערהאט,געצעהלטע

אװעקשיהיעןאימבעדינגטא־הםמ׳זזגלדאס,םרײנדגוטעזיינע
לאדז,איןשםארבעןנישטװילערװײל,שטעדטעלקליין%אין

ער-זציפרובעןאלע.זדז-לנעבעישטעדטעלקליין$איןנאר
איינ-נישטזיךהאבעןצרלאבג£דאזיגעןדעםפוןםיבהדיגעהן

ער•שוםקײןגעבעןגעװיןלטןנישפהאטגלטערדער,געגעבען
פערלאנג.זײןבײגעבליבעןאיזאוןקלעהרונגען

געװאוסטנישטהאבעןאלטעןדעםפוןפרײנדגוטעדי
שפארקיך:אינטערפסירטרבדעדןזז,װיםענדיגאוןטוןצוװאם
זייזדנעז,אײניקלדךצװײזיינעמיטאוןיןקראנקדעםמיט

יך1אהזיטרבדצר.אנ׳עצהםרעגעןצוכדי,רבצוםןןװעק
דזייך.זיךהאנדעלטעםװאסװעגעןפעדשטעהןגעקענטנישט

ענין.װיכטינעראא־זעסאז,יםצוזצהן1םאראגעװעןין1שאיז
װעל-װענעי,־ער^אלדפרזא,געװאלטנישטיך1אהאטרבדער
זיך,איןד1כאמיטלײבטעראז,בעװאוםטגעװעןאיזעםכמן
אװעקגלייךאיזאון,קבראיןזיךמיטמיםנעהמעןד1םדעםזןול
קרןןנקען.צום

יך1אקראגקערדערהאבעןגעשפרעךפוןיב1אנהבײם
זייןפוןםיבהדיערקל״יה־זזןגעװיזלטרבפאר׳ןאםילונישם

זײןאיןדאםנישטװילעראז,געזאגטנא־האטער.םןזישלאג
נישט,ערװילך§יםז1הדיאוןיודעןנעהמעןאנמיילזאלעןלויה

לויה.זײןזעהןזאלעןאײניקלעךזײנעז*
גאי־נישטגעדארםטנישטמעהרמעןןט*הרבלןןדזערדעם*

פיזר,ומט?דאװאם,געװאוםפי1גענץ1שהאטער.דערבעהלען
זזלייעןדעםםוןיםבעקומען1ארגעוואלטי1ודדיערהאטדאך

זיךמ׳דארףװי,אריענטירעןקענעןצוקלאהרזיךבדי,אלײן
זיײע,אײניקלעךדימיטדערנאךאוןאלײןאיהםמיטזײןהנ1נ

אײדעלעאוייודישעארענטליכעזעהרגעװארעןזענעןװעלכע
דנ-:קדדזיםיפגעהערט1אנישסדעריבערהץםרבדעײ.װיגעלײט

לװ־ז.איןשטײי־בעןנישטװילערםארװאסנאכצוסרעגעןקען
איהר-כ1אשטארבעןצילײכטערזײןאײךװעםעם-
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-געזאגםרבדערהאס•הןזרצעןםוןראםועדען^אײךײעט
אײ-אייערעפויצו־קינפטדערםאיבעסערױיןייך1אװעטעט

ניקלעך
איבערגײגען,געקענטנײיגטאלפעןמעןדעםהאשזאךקײןמיט

דןוםגעװעןאיהםבײאיזאײגיקלעךזײנעםוןצוקונפטדיןזבעד
געהאט.װעלםדעריף1אט§הערם$װ.הײליגסטעאוןטייערםטע

צוקונסטדערװעגעןרעדטרבדעראז,דעריבצרדערהערענדיג

מעהרגעקעבטנישטאלטערדערט$ה,אײניקלעךזײנעםין
אוןיםגעהען1אראלעמעןגעהײםעןט$ה.ד1םדעםאײנהןזלטען

םןזלגענדערבדעםדערצעהלטאויגעןדיאיןטרעהדעןמיט
געשיכטע;יעריגע1טר

אז-למער*דערגעזאגטהאט-י1גענגעדעגקאיך-
םרומיבױדישעםוןארויםקוםאיךאז,ױדעןםוןשמאםאיך

צוגענומעןבגװאלדמיךמעןהאטױגענדמײןאין,עלטערען
איך.יאהרצ5ערינט>האבאיך.שפד׳טאםגעמיך,זעלנערדי
ױרישקײןנאר.ױדאביןאיךאז,םערגעםעןנישטאלץב&הן

דערנאך.געקענמניששאיךהןגב,ױךםערשםעהש,הןזלםען,קײט
זוכעןגעמוזטאוןמיליטערפוןרען$געװבצפרײטביןאיךװען
געפונעןגעקענטנישסצײטלמנגעאאוןגיננ-בעשעםטמירםאר

ױדישערמײןאיןםע״געםעןאיבגאנצעןאיךב$ה,םאםיגעםעםים
 קריסטין,8מימגעהןןטחמינהשפעטערהאבאיך.ןאפשטןזמונג

האבאיךאוןנדןב־םעלזןאדײנגעברענגםמירט$הװעלכע
קײונישטגעװעןזענעןגעשעפטעןדיאוןהאנדלעןיבען$1נגעה

שלעכטע.
קראנקען.דעםםוןמינוטעןלעצטעדיגעקומעןזעגעןעם

ערוויי1אז,גערעדםשנעלאוןגעאטעמטשװערהןןטעיי
םערענריגעןגישש,ןרבען<שטנאךקעןערזז$,געפיהלטױזןלט

דער■װײםעראוןאטעםדעםאיבערגעכאפסהאטער.י1ודדי
צעהלס:

ןזג׳אײנ•געהאטאיךדיןובי1םרקדיםטליכערמײןמיט-
געבעןצואײנםןןלעןגצקענטנישטםילו*הןןטמיר.זוהןוניגען

ט$הערשטענםװײל,ערציהונגױדישעם׳איזװצלכע,זוהןמײן
אריםשסחיםען1גראאין.טוןעסס׳זןזלװערט§.געדנישטאיך

ניעזטױדאײןקייןאיזיגט1געװאד,אבאיךװאו,שטעדטעלדעם

רןןווןןםלאװגע•*םרומעאגעװעןי1םרםײןאיזצמייטענם,נעװען
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איבעריגענם.זײןדאםזןלזוהןדערךי1אזא,םערלאנגטאיןרין
ציאש.געדנישטגעװיםעןמײןמיטדעמאלטאםילי איך3$ה

אין.םאנייך׳,נ׳אמת׳ער*װי,געװאקםעןאיזזיהנדעלמײן.טין
דיבעקימעןערהןןטםעהרלם*,געװארעןאיזערעלטערװאס

גע׳■האטער.איװאןיגענעם1ערצשלעכטאםיןיגהײמען1געװא
האטער.זעהעןערגיץם$דמ׳קעןזעלטעןנארװיש־כור׳ט

כמעטם׳איזאיןחבריםאנדערעמיטבליםביזגעשלאגעןזיך
קײ,איהםםיטזײןנישםלען$זעםזונטזןגקײןאדורךנישט

8.0נמירע$ײ8
האבאיךװעןװעהטאגםארגעטריםטמירט$הרץ*המײן

געםלזןגטמיךט*הןשםאדקעראמאלװאם.ציגעקיקטדעםציםיך
אםשטאמינגמײןאןדערמאנטמיךהאבאיךװען,געװיםעןמײן
ד׳ןןםשטארקערםןל*װאם.ערציהוננאײגעגערמײןאיןאין
שטאם.םיץצוציהעןצייבען1ננעה$מיך

נע■האבאיך.עצהשיםקײןגעװעהןנישטאבעדם׳איז
הארץיידישמײןמיטאץםאםמראװאסלאװנעםמײןמיםמיזט
מינע.סרעהליכעמאכעןאוןהאלטעןזיךאין*לץ

זע־םײןארןליידעןמאראלישעשרעקליכעדאזיגעדיאין
י1פיםראװאסלאנעגיטע,םרימעמיין.יאהרעןםךאאװעקנען
געװארעןבעםריישביםעלאדעמאלםבקאיך.געשטארבעןאיז
םראװאםלץװ•דינאכםאכעןאיןנאכקומעןגעצװאונגענעםדעםםין
מנהגים.איןםראדיציעסנע

צילאזענערלהיםוךנץר,עםער*מיםנארנישטאיזזיהןמײן
װעלאיךזא,םערשטאנעןק1שהאבאיך.הסקרמעהרנאךאק
םער׳אאיזדאםאזאיןענדערעןקענעןגארנישטזוהןמײןבײ

קאליקע.לװרענע
8מיטגעהאטחתינהאיןהצלחהגעהאטאבערהאטער

איהםיף1אנעםריבטט$היז.נשמהאנ׳אײדעלעאבער,קריםםק
אבער,װערעןעסער*זאלערדאם,מיטלעןאלעמיטװירקעןצו

טירא■װײבעלס$דהאטרע,געהיולםעןגןרנישטס׳האטװאיז
דאם.יונגלעךםץמע,קינדערידגעהזוטהןןםזי.נע־־ײניגטניש

נאכדעם.נעברענגטאײךצוהאבאיךװאס, קינדער3דיזענען
מאן•איהיםיןזיךיםםיהרען1אדעםצוליב,צערים1גרםיןיזאיז
ױנגעלעך,ע-איהםיןערציחוננדערםאררא1מדערצוליבאין

רען^געװנק*קר,לעבעןדאםיװ,געהץםליבהאסיזײעלכע
רבען.^נעשטחדשיםאײניגעקאאין
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■9דוע,טרצי־יעןנרייגמיךנטוױשטזיךהןטלטער*ד*ד*"״

װייםןרהןןםןו*קען**ויינע•איבעזגעקײקעלםזיךהןןבצןטע
דערדעהלס:
דער•װײטערט*האיןטעמם*עבשומוס*הלסער*דער

צעהלפ:
גרעסער.ל*פ*ם*װגעװארעןזענעןלײדעןסײמנ-

אײ•מירם*האוןרוהעןזט*געלנישטמיךט*הגעוױסעןמײן

עייצווײיעןזיײןגעגען. ױד8לבזירען^ויוט*יד:טערנעזןןגם

סש?קם*װעפ?.׳ציצוזיךקוקסטולעןװדיץגעגען.קריםם*

װעםסואיהם.ן^וירסערשויןםפו*הזיהןדײן,דירבייר*ם
וײנעיע,־זןןרגעןצוסש*כזעה״זשע,אויסעעםערןגישטמעהר

ין*.שסאםדעםזנזוריקקעמרען*לען*וײזז?.זעדי,אײניקלעך

̂ייי״ײפי^קוםםסלײן*דוײעלכען

םעגש,עלעגדער-ג*,ין־*,סוןנעקעגטר>**איךהאבם*װ#׳>

רץ*תמײן,לא1ג*ןה*,ב1קר*ןה*קריסטען״בלויזעװישען

ענו•.אנדעריבערע*האיך.לק*םמײןמיטגעװעןשטעגדיגאח

צו,נעשעםטעןםײנעזען*םערלצובעשלוםנ׳פנםגילטיגען*מען

בעדיריגעןאוןױדעןצוױשעןהרען*אװעקם,קינדערידנעהםען

געײעןאױזוהןםײן.געפוןאיךב*הי1ז*.געװיםעןאײגעןסײן

צוגענומען,קינדערדיאיהםהאבאיןװאס,וםרידען*זעהר

דארםעןנישטײעסאוןהולטײעןמעהי־קענעןװעטרעעלעהײ

גע-נישםגקען*געדידףי1אאםילואיזאיהם.ײזר*ערגען*ז

ץ*איך.קינדערדיו*נעהסאיךצװעק*•ר*םם*װמיטקומען

דערװאוססמיראיךב*הרס*ד.ט*שםהענטסטע*נידאין*װעק

רחמנותיס1גראײערװעגעןאוןטעטיגקײט,י*ד,אײךװענען

 שום(ה*אוןהילףך*נאײךו*ױךװענדעןװעלבע,דילע**ו

•*טסיךב§האיך.דז*לקײןגעקומעןאיךביןכטעניש*כטר*נ

אוןשוץאײךײ*געפוגען*דב*האיך.רט*פגעג*נישטקע

דימקײש*װטערליכער*םאײעראונסערמיךב*האיך•זיכם*י1א

י**...בעו*בעדוהיגעןצויסלעכװײז**גגעהװבען

איבעדגע•ט*הער,שעם*פערםעהלםט*הקראנקען דעם%

ם*װ,שװײםפענס*טו*■געיײי־ײזיךאוןערצעמלונגזײןריםען

יפ•1ר*ט*מרבױ:שסער׳•זיף1ארױסגעשלןוגען*האבען

אי־נישט׳בער,פ*קעגםדעםיף1אנד*הזײןגעלעגט

רם.*װאײןמיט.^פרצעהלוגישע*רטיד*ערגעריסען



דערהאם,אלעםדעםפיןעולה■דיאיזװאםאעער-*
עריװי1אז,שםיםהײזעריגעראמיטגערעדםװײטערקראנקער

דערהערען.נישטשטיםזייןזאלאלײןעראז,געװאלטװאלט
מירגײדאךאיזשרעקליכםטעדאם,קריםטאװײטערביןאיך

איךװעלאיצט.דאםאפצזשאצעןנישטם׳געהטאויןגעבליבען
מײןװעגעןדערװיסעןזיךװעלעןאלעאיןשםארבעןב1בקר

י1אזיםגעװיזען1ארמירהאבעןדאװדעןאלע,ד1םשרעקליכען
פעמיךמעןװעטאיצטאזיליבעאיןמעדקזאמקיים6י1אפיל

נאךאיזדאםאבער,לם1ע>פיתפראװאםלאװנעםים׳ן1אגראבען
לאנגעמיינעםאראפקומעןמוזאיך,שרעקליכםטעדאםנישט

ײז,אײניקלעךמײנעמיטזײןװעטװאטאפער,זינדיאהרען
ין1שדאךערשטעהן■זײ,בחוריםדערװאקסענעין1שדאךזענען

אװםגעצײכענט.אלץ
ײזדאסדערװיםעןזיךװעלעןײזװען,זיקװעטװאם

איןיידעןידםערלאזעןנישטזייװעלעןציקריםטעןזזענען
האבאיךװײל,אנדענקעןמײןםערשעלסעןאיןיידישקײטדאם

װעלעןזײאםילויפ1א,נישטאםילויב1אאון.אםגעזאזםזײ
לעפעןײזװעלעןיצ,יודישקײםזײערבײװײםערבלײפען
װעלעןאדעדאיךזיװי1אזשטארבעןאוןאיךװיי1אזװײטער

װילאיךםארװאם,ד1מדעראיזדאם?יודעןאמת׳עװערדזזײ
איך.שטעדטעלקלײןאאקנאר/לאדאיןשטארפעזנישט
נישםאםילו,ד1םמייןװעגעןװיםעןנישטזאלקײנעראזװיל

אװםגןןבעאײעראיז,רבי,יט1טמייןנאך.אײניקלעךמײגע
3דןןזיגעידםוןלד1גוײיטער׳דיגעןמ־ט׳ןםעינעהמעזצוזיך

יודען.געװארענע-נישט
װן,געזעהעןמ׳האם.געבליבעןשטילאיזקראנקערדער

גע•ת1ח1בסילזעהראיהםהאםערצעהיונגלאננעדאזיגעדי

נע־שםילאוןקישעןאיןנים■זײןבעוראפעןהאטער.״אםם
םון■קןואװםןהאנדזײןגעהאלטעןהאטרבדער.שליכצט

בעװיזעןזיךהאבעןםרעהרעןגו־װסעצװײאוןקראגקעןדזים
אליהו׳רםוןיגען1את1רחמיםולמיםאוןמילדע,גוםעידאין

$.חײם
דאקטװריםידיװאוןערגערגעװארעןאיזקראנקעןדעם

געדארםםםאגלאדעאמעןהאט,רבדעםערקלעהרטהאבען
געװן•איזרבןו■יםנאבע1אדי.קאטאםםראםעאערװארטען

וי*ארײנגעדרונגעזסיףהאםרבדער.שװערעאזעהדרעי
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מעג־אלעמישאון[מענשמאימגליקדיכעזדעםמזןנשמוזדער
מאגיעדצןכמעמ.לײדעיזײגעליגדערעןגעברובטליכקײטען

טאגדערװען.געװען.חוילד-מבקרקראנקעןדעםרבדערהאט
גע־נישט,רבדערהאט,דערנעהנמערטזיךהאטשטארבעןפזן

איבעדצופיה־בעפיילעןערקלעהרזנגעןשוםקײןקײנעםבענדיג
םאר.ןדז?להינטערשטעדטעלקלײן$איןקראנקעןדעםרען

הןופעןמזזקראנקערדעראז,געהײםעןעםהאטאײניקלעךדי
װעקםןזהרען.^ערמוזדעריבער,לופטשצפר

דעראיזשו״עדטעלדדםאין•זײמעגעטליכעך§נ
געשטארבעז.נקער£.קד

לעבעןגזןנצעדאםגעװעןם׳איזװי,םב^אײגזאזןעלענד
קײןאיזלױהזײןיף1א.געעטארבעןעראיז,אלטעןדעבםםין

צערעמןןניעםשיםאהןאיזער.געװעןנישטמענשאײנציגער
$שטעטעלאיןלם1בית־עכען-ימעל-קים׳ן1אגעװןןרעןבענרזיבען
הייז־זײנעםילו>זרבדעי־האזגעשיכטעגאנצערדערםין

עטלי-געװאיםטנארנען*הדעםפין.דעדצעהלבינישטמענשען
רבדעםזײןבײהילםיגגעדדרבטהןבעןװעלכע,מענשעןכע

אזבעמיהען״זיך,השובהבעלדע״םיןצואהדיארורכצזםיהרען
י1אזװי.יודעןווצרעןזאלעןאלטעןדמםפוןאײניקלעךדריידי

זעחרגעװעןאיזדאפ?װערעןאדורכנעםיהרמגעזאלטם§דהאט
אײנעםגעואגטאלײןהאמח׳״מאליהיר׳.אויפגמבעשװצרע;3

שוזער־דיםוןאײגעאיזדאםאז,מעגשעןנאהצנטעזײנעםזן
אדירכלעבעןזײןאיןיט^געההאםערװעלכע,ןבען$יכג1אסמע

ציםיהרצן.
ןןלמעןדעםםין אײניקלעך3דיהרבען,איזאמתס$װ
די.ארדניננאיןןלץ?נישטאיזזײמיטאז,זיךבײגעפיהלט

דעםיט1לפעושטיןרקטזײבײזיךט$האיבערצײגיננזיגע̂ד
דער־אינםטיגקטיװהאבעןזײ.געװארעןעלטערזענעןזײװי

הא•זיךצװישען.ד1םגרויכעןאזייפארלט^מ׳בעהזןז,פיהלט
גע־רא1מ״ליין?בצד;;האבעןױי.גצרעדטדערפיןין1שזײבצן

דעםדירךגעװאיםטדאסהןנבעןזײ.ד1סדעםדערגעהזציהאט
םער־,טער̂םזײערװעגעןדערצעהלמגארגישטזײט$מ׳הװײל

זײדעןדעםנאכציםרעגעןאנגעדיויבעןהאבעןזײ װפןקעה־ם:
איןיםגעמידען1אדאםאלטצרדצרט§ה,םאצערזײערען^װצ

ענדליך,,ריננ.יפיד1אגאגצעדי.רעדעןגעװאלטנישטדצרפון
ערשטענד־■נישםגעװעןאײניקלעךדיפןןראיז,אלטעןדעספין
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האבעןויײטלעצטעדי.נאכגעפרעגטשט-ג״רנהאבעיזײ.ליך
הןןטװעלכצם,זײדעןוין■געשעפטדאםנעםיהרטדרײאלצזיי
ענטװיקעלט.גוםזעהרזיך

דיװעןצײטידגעקומעןאיזזײדעןדעםפוןיט1מנאכץ
זעהראיןדאסאוןד1םדעםון6דערװיםעןזיךזזולעןאײניקלעך
**.אומשטענדעןטרןןגישע

בעגענע־ערשטעדיאײנארדנעןגעדארפטהאטרבדער
זײדפן.םוןצואהדיאויםזאגעןײזאין אײניקלצך3דימיטניש
םוליצה־געװארעןין1שאיינערנאראיזאײניקלעךדריידיםון
אפפץהרעןגעדארםטערהאטארוםחרשיםעםליכעאץאוןריג
 דעריכעדס<מיה.דינסט-מיליטערצונעבורטם־שםעטעלזײןאין

יונגעי־דעראיידצרנאך,ערלעדיגצןענקגאנצעןדעםגעדןןרםט
זיכעי־װאלםצרװאו,מיליטער־דינםטאיןאםםאהרעןװעטמאן
געװעןזיכערװאלטןם*ד,אםשטאמונגזײןװענעןדערװאוםטזיך

ענין•פןןר׳ןגעװאונשעןנישטזעהר

געװארען.אײגגעןורדענטדצריבעראיזבעגעגענישדי
זײ■ סון2בעגעגעיישדאזיגערדערצוגעבעטעןהמטרבדער
דןװי•דעםםוןת1עדזײןזאלעןװעלכע,מענשעןאנגעזעהגפצענע
ע־^םארבעגפגעגישדיאיזמאגגעװיםעןאאין.געשפרעךגען

רבדערהןןטמעלט&םצרזגעװעןין1שזצגעןאלצװען.קומען
יבצן:1ןןגגעה

לאדזאיןגעװארעןיגען1יםגעצ1אזענטא־הר,קינדער-
אײערהאבאיך.השגחהמײןאונטער,יםייכט1אמײןאונטער

װעגעןמירמ׳האט.געקענטנישטיחוסאײעראוןןןפשמ׳זמונג
לאדזקײןגעקומעןאיזזײדעאײעדװען.דערצעהלטנישטדעם
יםזיכט1אמײןאזנטװראײךנצהמעןצוגעבעטצןמיךערהאט

יודער.אוןמענשעןענשטענדיגע,עהרליכצםארמאכןןאײךאין
רץ$המײןאוןב1חםייןגעװעןאיזװאם,דןזםגצטוןהאבאיך

האטארבײטמײןאז,געזעהןהאבאיךװען,געסרעהדיזיךהאס
עהרלי■,ענערגישעװאקםסאיהרװי,געזעהןהאבאיך.עיםאלג

זיךםיהדטאיהריװ,געזעהעןהאבאיך.מענשעןגוטעאוןכע
געװארעןקראנקאיזזײדעאײערװעיןןבער.יודעזגוםעאלם
אוןיץרופעןמידערהאט,שטארבעזםארץגעהאלטעןהאטאק

אדורכגעלעבמהאטערװעלכעןמיט,ד1סאענטדעקטמירהאט
לעבען.גאנץזײןבמעט

588



5130161168(-1סחו1חט1\/61־3113131כ11כ11ס11ו61<־ח3ח1ן<11ו1/1/\131ח -0-01 -0131 -1\1ו־.:^0260-

איצטאײךװעלאיךװאם,מגשיכפעדןךינערדערפון
עם,מענשעןעטליכעיטער1אנישטקײנערװײסטדערצעהלען

קײנעריך1אעםװעטעםאוןמשעחהמײןגישטןןםיליװײםט
יםצײ1אאײךב1חמײןטןןראיצטןןבערהאלטאיך.װיםעןנישט
דעצי־ן$קלץ@דאס.דערװיםטמיךהאבאיךװאם,לץ$זןןגען
געשעהן.מיזדאסאבער.לעבעןקומענדיגעןאײערװעגעןדירען

זײ.בלײךאוןשטילגעזעסעןזענעןיינגעלײטדרײדי
עטיפהעדעןצויםקומען1אאיצטװעטזײאז,געםיהלטהןןבען

גע■רא1מי1אזצײטגאנצעדיבען$.דזײװעלכעןפאר,*זעלכעם
געלײטערט.אוןגעםײניגטי1ז$זײהןגטװזןם,הןןט

נישטזײטהראאז,געזאגטובדערט$הװיםעןזײט-
אאוןמזןמעקריסטל־־כצרןןסזןירען1געבזענטאיהר,ײדעןקײן

מימאיזאוןײדאגעװעןאיזזײדעאײער.טאטעןקריםטליכען
איזמשפחהדעראיןאײךבײ.נעװןגרעןגע׳שמד׳טגעװאלד

ר1דצװײטערדערערשט.ר1דאײןגעװארעןםערפןןלעןןןלזןן
ױדענטום.צוםציריקנעקעהרטאומשטעגדעןאװםםערלישעבײאיז

אין,ליניםנןןראיזם$ד,נעזןזגטװײטעררבדערהאט,ןןבער
ױדעןזײןלט$זאיהרןזז,םילזעהרנןזךםעהלםאמת׳עןדער
קהל.ױדישעןאיןװערעןארײנגענומעןאון

ם$װןןלץדןזםױנגעלײטדידערצעהלטן$דהאטרבדער
טרא•די.שטארבעןזײןםןןרלטען*דעםםוןגעהערטהןןטדע

דעריף1אתשובהזײן,לעבעןאלטענםדעםםוןגעשיכטענישע
דןם,אײניקלעךזײנעדןזםװילעןגרענצלןןזעןזײןאוןעלמער

צוריק•זןןלען,לעבצןזײןאיןגעבליבעןאיהםאיזװןןםאײנציגע
איהם.ך$גקדישזןןגעןזןןלעןאוןשטןןםאלטעןזײןוצקעהרען

דערגעזאגטט$ה, שװערע8זעהראיצטאיזעג§ליד-€
לןודזאיןקהלדהיודישערדערםוןםיהרעראלם,מיריף1ארגג

דעםפוןצואהדייםצוםיהרען1אםעגליךװײםיװתנבדערליגם
גישטאיךב$הװידערזײטגדער*דערמון,םערשםארבענעם

טוןצוקײנעםצװינגעןנישטאיךװילאיבריגענם,רעכטקײן
אויפשליסליןאיצטליגטעניןגןןנצערדער.ענדערשןןדערי1ןןז

דןזמיר.םערשטצהטאיהריװאלזןןטום,העגדדיאיןאײךבײ
מעגליךר$נס׳איזװןזםץל8אײוםארנעסוןהןןבעןלאדזאין

סוןמירמעלעןזײדעןאײערםוןןזנדענקעןדעםגע1בג.געװען
אײךשײךם^ױ.אונזבעםעהלטדתיודישעראונזערײוי1ז8
איבערז$לאוןװײםאיךײןם,לץ*ןדערצעהלםאיךהאבלײן8
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מירװעם%אידאז,אפערהאףאיךאלײןאײךבעשליםדעם
אײך,א״ךםערזיכערדעי־בײ,מיטײלעןבעשלוםאײערװעגען

מעןןרמענששוםקײןװצט,ת1עדצװײידאוןמיריפער1א
געש־כטצ.גאנצערדערװעגעןוויםעןנישט

רם$ולקײןקײנערם־האט.שטילגעװאיעןאיזשטיבאק
געקענטדיץבעןזײהגם,ױנגעלײטדרײדי.ארויסגערעדטנישט

זענען,זיךהאנדעלטעםװאםװעגעןפריהערין1שםערשטעהען
םוןערצעהלונגטראגישערדערםוןגעװארעןשט$איבערך$ד

זײ,לןןגעזײערסצרשטאנעןיםנמצײכצנט1אאיצטהאבעןזײ.רב
אנ׳אוים■,ר1שיפאםאטעראבען§הזײדאם,געװאוםטהאבען
דיםוןןגאזאגעןנישטזיכערזיךװעטװעלכער,קריסטאײאורף

אםילוזײהאבעןזײטאנדערערדערפון.קינדערזײנעיף1ארעכס
אויסקומעןװעטזײאז,געדאנקדעםצולאזעןגעװאלטגישט

טען,•געװאװנהי,סביבהביזאיצטיגעדימיטשײדעןצוזיך
גלוי־נעװעןדרײאלעזענעןזײ.אמונהאסילואוןםראדיציעם

איבערגצרי•אלץדאםזאלמיטאמאלאוןאיצטביזיודען*ענדע
פרא•טראגישאוןשווערזעהראגעװפןאיזדאםזװערעןםען

די.ארט׳ן*י1אלעועןגעלאזעןנישטזיךהאםװעלכעם,בלעם
אײגיקלפך.דיסוןעלטםטערדעראיבערגעריסעןהאטשטילקײט
אוגזערביזאיצטגעװעןזענטוואםאיהר/רב,אבער-
םא•אונזערםערטרעטעןאונזהאטוואם,װעגווײזעראוןלעהרער

זאלעןמיראז,אלײןאיבערלאזעןאיצטאונזװילטאיהר,טער
זענעןמיר.האלטעןצואנ׳עצהוועמעןמיטהאבעןנישטאםילו

זקךשװערעאזאאוןױנגזענעןמיר,מענשעןאונערםאהרענעדאך
איצטנויךרבי,אעוגימ.ת1ח1כאוגזערעםארנישטאיזלעזעןצו

מיר.יסיהרען1אזיךאוןהאנדלעןדארפעןמירי1אזװי,אג׳עצה
הײםען.אונזװעטאיהרװאםאלץםאלגעןבלינדװעלען

י1אז.געענטפערטיף1דעררבדערהאט,קינדער,נײן-
שוםקײןאיצטדיאבאיך.זײןנישטװײטערקעןאיצטביזװי

איןנר^םערשטאײעראנשטרענגעןמוזטאיהר,געבעןצועצה
דורכ•,אנץליזירען,בעטראכטעןצות1ח1כםיױשעאײערעאםילו

בעשלום.אנ׳ענמגילטיגעןאננעהמעןאוןלאגעאײערשטודירען
אוןהדעתישובמיטאלץמאכט.אײלעןנישטאײךדארםטאיהר
בלאנדזשען.נישםװעטאיהר

יער•1םערטרינונג1ווארב׳םםוןאוועקזענעןיונגעלײםיד־־׳
םון.וצװןםװיםענדיגנישטןןלײן,לןוגע הילםלאזע8איןטע
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י*וגעקיסעןרבצוםזענעןצײט װמכען6גאךערשם
:ערקלערטהאטזײ־ן.םעלטעםטערדעד;איױגגעלײטדרײ

אמתעװערעןצוםען^בצשלדרײאלעבען4הדמיר,רבי-
אפ־דערפיןגישטאונזקעןװעלטדעראקך*?זםשקיין,ױדען

פוליעהריגװערעןװעלעןמירביזװאדטעןײעלעןמיר,האלטען
ציימדפראין.דורבפיהױען{?ליטעטען$פפנויםיגצ1נאלעאון
ערקלערטאיהםא,יןרוסלןןנדאיןםאםערםייןבײ•געװעןאיךבין

איזפאכערמייןאז,ים1אזעהט.זיךנדצלט;היעםװןזםװעגען
זיךטוםעססד.װאןנישטגעהטעםװעלכע,מענשעןדיםון

רגישט^גמיטגעשיכטעגמנצערדעריף1אהאמער,זייארום
יודען•ױיןװעלעןאוןפרייפירזענעןאיצט.רעאגירט

זײװינאכדעםהאבעןדרײלע§.געװעןיך1אא־זי1אז
אוןמילה׳ת-בר־תדיאדורכנעפיתרטםוליעהרינגצװארעןזעגיען

אדירכגעסידםען:זעפןןומ/־לימע׳דעןדי.ױדעןגעװארעןאפיציעל
ױנגעלײםדרײידפוןעלטםטערדער,ג״ליציעןאיןגעװארמן

עגער•םילהןטאוןינםם:•מיליטערפוןגעװןזדעןבעפרייטאיז
ברי•דרײלע$.רדגונג$אין.ברענגעןצואלץעגעבען:אפגיע

ז_,.לארזאץינס1געװאװײמערבען§הדצר
געעגדיגמ.גישטנאךדע׳־מיטזיךהאטגצשיכםעזיגצ$דדי

אוןגעשעפטזייערגצפיהרטװײטצרהדבעןױדעןנייעדרײדי
םוןאײנדרוקעןשװערעדיפוןבצרוהיגעןצויבצן1ןןנגעהזיך

בבשערטנישטזײאיזדאסאז,ים1אזעהטפ.צייגולעצטערדצר
פארןזיואםדור־גצװא־עןם־גסטגעשטעלטנישטס׳איז:געװעועי

־ױאיםטדזיךױנגעלײטדרײדיםוןפזלטצרדערזיךהאטוועג
־ײ.םערמעיזעגצאיןלןןדזאין־נען1װאזוהןדרײיינע:@ז

ים1אר.,גרואאיןר1שיפאגעװעןאיזװצלכצרםאשערדעד
גב■<הערװאו,ששעטצלדעפאיןט^געהזיךהאטבדענגעד

יצן&הולצוםגעדאײסטהןםאוןסער׳חו׳בששטארקזעהר,ינט1װא
נןזכנעטרוןכטרק*שטנישטדעדיבערהאטער.געלדפילךנ

געגרײטזיךאוןלןןדזקײןהוצאהדעריף1אזמעלט:יםגעז1צונזיך
ארײן.מענאין

שװערזעהרנישטאיהםאיזצאה1הדעריף1אגעלדדאס
װעל•,זשיםשען^שאנםםילגעםונעןזיךס׳הןיפעןװײל,^נגעקוױען

זײגעפוןברענגעןװעטלטער§דעראז,געהאםטבען^ה,כע
דעריװעלעןזײאוןםערמעגען־־ם1וגן$מיליאנערען״״דיזיהן
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לײכםײגיגעןדעםהאבעןזײ.בײגדעלןןאפלעקעןקענעןבער
^.סומעיטיגע1נדייםגעבארגט1אםןןסער

ציפערפאהרעןגלײךפאטערדעראיזלאדזקײןגעקימען
נישטםאטעדדעדהאטנעשעשטאיןארײנקומענדיג.זוהןזײנע

זײערדערקענטיישטיך1אהאבעןזוהןדי,זיייןזיינעדערקענט
קלאהריבען1אגגעהןלץ?אבערהיזטװארטאצוװארמ§.םאםער

ױנ״דרײדיפוןסערלעגמנהײטאיןאיבעראשונגדי.װערעןצי
האבעןזײמײנונגאפארווןזם.לשעראיןגעװעןאיזנעלײם

געװעןדזןךדאםאיז,גץםטדעםװעגעןהויבעןגעזאלטנישם
םאטערזײעראזגעװאוםט״יך1אאב״י־האבעןזײ.־•פאטעזײער

דערקענט,זײהאבעןרײדזײנע־ט1לאיןפראװןזםלאװגעראאיז
קינ־זײנעאז,דעםויעגעןנישטאהנונגשוםקײןהאטעראז

איזדאאז/געזעהיך1אהאמאלמפרדפר.יודעןזענעידער
קלע־,געזאגטגאדגיששהאסעראבער.ןןרדנויגאיןןןלץנישס

גרעםערעװאםאיםציבעקומען1ארי1אזװי,דעבםװעופןרעגדיג
קינדער.זײנעפיןגעלדםימע

םאטערדעראוןאשװערעזעהיגעװעןזויז^לאגעדי
די.צוזאמענרעדעןגעקענטנישטזיךהאבעןקינדערדימיס

אנ׳עצחװעגעןװעגדעןצותיפףזיךבפשלאםעןהאבעןקתדפר
זענעןזײהשגחהװעמפנםאונטער,מײזעלחײםאליהיר׳צי

קינדער־יאהרען•גאנצעדיגעװעזעז
ארײנברידער״דיפוןעלטםטערדערגעזאגטהאט,רבי-
װע•אײךצוװענדעןװידערזיךמוזעןמיר,רבצוםקומענדיג

אנ׳•ןןהןפמעטאלאנעאיןאיצטזיךגעפונעןמיר,זינ׳עצהגען
םון.צואנצוהײבעןװאסנישטװײםעןמיר.יםװעג1א

םער•רבדערהאט,געשעהעןװידעראיזװאםאבער-
•ן.רלײדעןןןײערעןןז,גערעכענטהאבאיך,געירעגמװאוגדעס

געענדיגמ.ין1שזיךבען
אדעדלײדען,ןונרוםעןדזןםס׳זאלװאונישטװײםאיך-

געקומעןאיזאונזצו,שװערעןןזעהרבער$איזלאגעדי,נישמ
רוםלאגד.פוןפןןשעראונזעד

זײנעקינ•מעהרנישםזײטאיהדאז,ין1שערװײםצי-
איבער•רבדערהאט,ױדעיאמת׳עאיצטזײטאיהדאז,דער

זוהן.עלפםטעןדעםםוןרײדדיגעריסען
דאםװײסערזא,איךדריננרײדזײנעיט1ל,רבינײן-׳״
געדריקטערמן•דעריף1אבעקלןןגטשסןןרקזיךהןןשער.נישטנאך
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מן,>רװאו,י$■*קר*ם*געמייכםזיינזט$הר*.לזיגעסעדיצלדד
זענעןםירעת*,םןןםערממנר*ןןןםערגעםעןהאבעןרירװאם

םיר.מיליןנערעךגדװסע,,סי1אזיךדריקסערװי,ען-געװאי
ןי1שך$דהאאעןמיר,ענססערעןיגװאםגעײאיהסנישםהעבען

רעןןזאיןאטאטעןהאגעןפירזןז,פערגעסעןט*.געדקטיש?ס
אדוזםםירדארסעןוראס.רוםלז־נדאיןװײטדארסערגיץלדבט

זיהןדערהאמ,יםיהדען1אס*י*>*זיךמירדוירסעיי1אזװי?בין
אנ׳עעזצרבדעםבײגעבעסעןזיך

גא•ײירקל־זם׳איז.ערמראכס•שמארקזיךהאםיבדער
אמגיכ•יװגעדארסםאבע״הןנסװעלכע,לאגעשײערעאװען

װערען.יםגעקלגהרם1אםטען
זײט,אאןן*ז*איבעדלזאכען-נעבעןאלעװעלעןמיר-

געמםכל-ים1ק:געזזןנטטראכטדןװײלעאנאךרבדערהזיט
לעבען,ץנ$ג~אײעװעגעןםאטעראײעדהלט?דערעאיןצהײם

אװעקגע•איהםמיןזײדעןאײערמיממען^עיזזענשאיהרזײט
בע•ןמ־ערילען1פערהשט-גארגאיהספיל־לט-זאיהר.פץהדען
מיטאמתגץנצעןדעםדערצץהלעןאיהםלט:זזאיהר.האלטען

ס׳איז,סייצימיפחב1חאײעראיז־ם.ד,אײנצעלריײטעזאלע

יף1אװעמערדעהלינגאײערוחוםאײנדריק״דדםפיןןיגבעלאנגט
פא•אײער.מיןציװײטערותגםןע&װימירװעלעז,מאכעןאיהם
ע•*איןד1בבבינץ*גזיךפײלטעז^הדעררוײלאיהדזאלט?־ער

דערװיסעןנישםזיךזזןלעןמענשעןסרעמדעקײןאז,זיךמיהם
מיטלם$זאיהראז,אײךװןןרעןאיך.איזגאפטאײערװע״

איהרװינזןכדעם.םיהרעןנישטדיסקיסיעסקײןםאשעראײער
קימעןמידיצנאכוןמאלאיהרזאלט,דערצעהלעןאלץא״הםװעט
זיךהאםרבדעראיןהײם*װעק*איזיינגערמאןדער*

װײטערזיךװעםגעשיבטעדידעם,װי<ןי1אפערטראכטװײםער
ענטװיקלען.
רבמיןאװעקאיזרידער*דרײדיםיןזםטער:עלדער

איזװאםאלץװעגעןםןןטערזײןיפציקלעהרען1אכדי,אהײם
גע-זיךהןוטםאטערדער.ביזאהער זיהן3וײנעמיטגעשעהן

געװארםהןןםאיןזעלבטםזיךבײװיקיגדערזײנעבײפ״הלט
ודעגיא״ן1אבעקיםעןװפטערװאםתיקא1ש*גרויסערדעריף1א

אהײם.צייריק
פי?יםגאבע1אידזײןגעזאלםנישטהאםסעשװעדװי

אוןגענזיןןדירכנעטיהרםדןןךיזערס$הזיהןעלםסםעןדעם
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גע-דערצעהלםהאטער.גדהײסעןהייטרבדמדוױ*יבקםליך
זײדןדערװעןצײטדערםוןפדפים־ע-קלענסדדימיטןןלץי1ג
םןזמערסזײערפיןזרױםנעבומען;קלצךאײב קלײצצ3דיט?ה
װען,צײטדערביזלאדזקײןץױעקנצמיזהרצן.זײמיטאוןיז1ה

זענען.אײניקלעךדריידי,זײאון־בען^געששאיזזײדעדער
^.ױדצןצוריקעןגעװא

פנ-געמןןכטעוצעהלונגדןזדגעדיהאטןןלטעןדעםאױף
עראיזציגעװאיםששש*.זהאשער.אײנדרוקערשיטערנדיען

כען§מהד^קלנגעהויעען:;׳.יך;האטער.מט1חלעראדער,שיפור
נצער^גזײןןןןדצדמאנטאיינמאלמיטזיךהאטער,לאנעדי

ױאדםקײןערהאטאיפע־אשובגםאר.לעבעןאוןפערגאנגענהײט
אױםמערקזץמ־אוןשפאניגגמיטאון.יסרעדען1ר8געקענטנ׳ישש
דע־ײען.ן;־.ז;•זײ?פועוצעהלוגגדערצוציגעהערטזיךקײט
האמערצעהלינגטרײעריגעאוןלאננעדיפערענדיגטגט<הזוהן
אדױסגצשטאמעלט:ים1קפוגטערדער

איךװעלי1עזװי?איצטמירמיטזייןװעטװאםאין-
מײנעדןןךזצנםאיהד?יאהרר?פ־לעצמעמײנעאדורכלעבען

א״ךזאלװזזסאג׳עצהמירגיט.םלײשאוןבלוטמײן,קינדער
דעריף1אמלײןאײגער,מענ״זאנ׳עלענדערדאךביןאיך?טון ׳״<.װעלט

זיךלטער^דערט§הזוהןדעם,םוערצצחלונגדצרנאך
ענט־הם-אם׳ווןזלטװי,קאשמןןרשװעדען<ל•פוןװיאײפגעזועקט

לעבצןגןןנצעדאםאיהםאט.רװעלכער,ד1סאגעװאדעןדצקט
איצטערששזיךד־זאשער.ממטערעןצואױפגעהעדטנישד

ביזאיצטיגעסזײןאײםגעזעהעןהאטעםי1אזװייהען?עז.:רומ3
צוקונפט.דעריף1אהאטעריסזיכטען1אםאראװןנסאוןלעבען

גצםו•זיךװןןלמערװי,י1אזדערפיהלטלוצלינג*זיךהאשעױ
איהםזיךגעהעדעןװעלכע,מענשעןװילר־םרצמדעצ־דישעןנעי

נדבה.אבעטעןגעקומעןאיזערװעלכעצואוןאןגארגישש
ערצעה•דערפוןבעקימעןהןןטאלטערדערװעלכען,*קלאדער
קעגעןאיהםל$זעראז,שװערצוגעװעןאיזזוהןזײןםוןלוגנ אריבערכראנצן.לײכשלייוי

יסװעג1אקײןינען*עגבעקענטנישטאױךהדבצןזוהןדי
ב־פננעןגעקענטנישטהאבעןזײ.לאגעשװעדערזעהרדערפין
פלזקס,דעםט*מימערליבע;פכון?.געפידס^דדספםקײןאין
גערל.^לםעושידענעצװײצוגעהערעןםןנטערזײעראוןזײאז

264



ציםעראיןגעמצרשמהאמפםװצלבערבעוז,בויזדלמדגעאואך
ירקלעהרמ:?זיהןעלטסטערדערהאט,שטילקײמיטע1מא

אײעראויכציהאלמען,ביןטעראײך,גרײמזעגזץמיר■־
מיטציזאמעיאז,אלײןםערשטעהםאיהראבער,לזיבעןגאנץ
מע־.1װאנישטאיהרקעיטאינז

איך,אויטהיגלטעןמיךזאלטא־רראז,נישטװילאיך-
לעבעןקײן■מעה־א־זמירפדר.געלדאײערמעהרנישזזדארף
עדהרי.*נישם

װי,הינדאװיםדרברעגנמלעבעןגאנץמײןהאבאיך-
דעםסזןאגןבלאשעדדראיןגעקראכעןאלײןביןאיך,חזירזו

יגען1אמייגעזיךהמבעןמארהײנשײעןאגן,געװיםטנישטאפילי
גי־מײן,האידדעריף1אװילעבעןמײזזעהאיךאיןגעעםענט

סזןממהרגארגישטהייבאיך,־רעז1ל'.פעאינגאנצעןאיזקיניזט
מ*סאדװז־יזי־פעןקײןאיצטאײךװילאיך,ערװארמעןציאיהר

אײעדהאסאיהרװעןגעמיןשלעכטאדערהאטאיהרציכען
אײנס.אלץאיצטיך1אאיזמיר.סערימפעןאינגמנצעזמץטער

מירזאלט-איהאז,איזאײךפיןפערליןידאיךװאםאײנעדאם

איך,ארײןשסעטעלמײןאיןאהײםרייזע־קאםטעןיף1אגעבען
אװמקפאהרען.הײנטואךװיל

גרעסע•אגעבעןציאלמעןדעםגעפריבטהאבעןזוהןדי
אבער.לעבעזציװאנעןםיןהאבעןזאלערץז,געלדסימערע

וױמעהרגעהמעןגעוואלטנישטפן1אבשוםהאטאלטערדער

קאםטען.-רײזעיף1א
אוןרװעקנעפאהרדןאלטערדעראיזטאנדעמזעלבעןנאך

ערשם.ידיקהשיםקײןגעװדןנישײאיהםסיןאיזצײטלאנגעא
ץזידיעה״אדערהמלטעןזיהןדיהאבעןשפעטערצײט־זמיט

זידארײנווארסעןדירךזעלבםטמארדבעגאנגעןאיזפאגיערזײעי־
ערװאי,שטעדםעלאינ׳םגעפונעיװךהאטװעלכעד,פײךאין

געװאוינמ.שטענדיגהמם

אוצר.געפי־נענהררער
רבניתדערםיןיאה־עןערשטעדיאיןגעװעןאיזדאם

לאדי.איןמײזעלחײםאליהיר׳םין
יידאג׳אריסערגעװאוינםהץטבאליטאיןקעלמ־ז־גאםאויף

ןובער,םישלעראגעװעואיז.גלײבעל.גלײבעל געװיםער8
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אריםאיזר$נ,װןןרשטץטאײגענעםקײןט?געהנישטהמטער
איבערזעגאאיןי׳זה־בא,נעגעלקעסטעלבאמיטגעגענגען

איזדערצי.ןןרבײטל.אביםגעבעטעןאיןיםען1הװילקערדי
דפרי־זיךסצרשטעהט,קיגדצרמיטמטיפלאגעװעןלײבעלנאך
ם■§זענעןי1אז.כצשדעקלאפסושן*געװאיז׳יט1נדיז§,בער
1...ל;,מ;אײביזיןזהױעןנגצ^לנגען§נעג

האטלײן§ער.שמעע־-זןנ׳אגגאררען^געװאיזלײבעל
זיךעןהאבקינדער=ן1אװײבזיין,צעט§פאװיאזיםגעפוצטזיך

שטיבאין,אװעקנאדעלדעדפוןפיסדיביזקאפפזן$ננעםון
גע■מ׳ה,זט. ושמחה(1ששגעװארעןלוצלונג*איזלײבל׳עןפײ

דיש$װיף1איל־געהן1װאזיךגעלאזעןאוןגעטרינקען,געםען
שטעהט.װעלם

ט$ה,לייבל־עןבייענדערונגילוצלונגדיגעזיגע$דדי
לייבעלבײגארנישטםערװאונדערוננים1גר§יםגערוםען1§ר

אגדערן.דעפאײנערװי,באלוטץ;$גאיןיך1אר$נשכגיםם—ג
יםיע-1איסגעגאנגען1ארי1ז§איזלײבעלװען.געקענטגוטהאט
איןקײטאוןזייגערדעםמ־ט,מילךאיןאוןהאניגאיןפוצם

ל,'-1מאיןפװיייראםאוןהזןגדאיןשטעקעןדעםמיט,װעפטדי
געטון:פרצב§געלעכטעראאיןאיהםשכגיםדיםוןאײנערט$ה

בעגליקטאײגמאלמיטי1ז§עפעםביםםוװןום,לייבעל-
?בצגוב׳עטקלװםטעראהאםטדוװי,אנדערשנישט,געװארען

געענט•גלייךאוןגעקלערטנישטםךקײןהאטלײבעלײ*י
דעריף1אגעװארטגעװעןלאנגין1שװאלטערװיי1ז§,סעדם

גע.§םרדאזיגער
איהר׳ם,ענגלאנדפוןירושהאבעקומעןגט?.דװייבמיין-

איבער■איהרהאטאוןגעשטאי־בעןדארטאיזםעטער*נ׳עלםער
סערמעגען.ים1גר§געלןןזען

הןןטעם,באבעןדערםארתירוץ§געװעןזלבעראיזדאם
שכל•יפ׳ן1אגעלעגטנישטקײנצםזיך

׳■טרעדייף1איםנעזעבט1ארזיךבען^הװצלכע,װייבעריד
מ׳הןןט.טקעװצמ^געפדיפערשידצןהןבען׳־ערן1פדיר§םלעך

װע-זו1מעשיגעפמינענעאוןיגענע1געשטקײןנישםדערצעהלט
זעלבעדאס•געװןזרעןבעגליקטאיזלײבעלזיי§װי,דעםגען

פארנןןכטאוןװצבששוהלעןדיבײמענצרדיגעטוןיך1אהןגבען
יםםרןוכ-1אגעקענטגארנישטאבערהןזטקײגער,שהמרוביתאין
גליק.ים1גרזײןמיטלײבלעןגעװעןמקנההןןבעןןןלעאוןטען
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אויךגעודאויבםהןםלײבעלודאוהויז״דעמזמלבצןאין
8בויער-לומפען■אקריםטאגעװאוינטיך1אהאסג,מס-קעלמין

נישטקײנעםמיםזיךהאסער,משפחהזיהןאנ׳אײנדימער,שמן
אנ׳געװעןאתערהגם,צוזןמענגעטראםעןשט-נאון׳ש-רבגע

איזלאדזאיןבעװעגמג-בויידאוןמלאכה-ב׳ליערשטקלאסיגער
ניששםן1אבשוםזיךערהאט,שטארקעאגארגעװעןדעמי״למ
געװאוינםהאטנאד,ארײןשמאדטאיןדריבערציהפןזעװאלט

ין1ש•מעהאטאײנמאלנישס,באלוטאיןשנזיבעלקלײןאאין
איןציהעןצוךױסארגעלעגטמצכער-פלימפעןקריכטליכעןדדם

קריםטדער■אונטערנעהמונגגיויסראעהענעןאוןאיײןשט׳ימ
אעועװאי־מעי.םארשלייזעז״לעהאט

מיםאלײןאוןארבײםערצעהנדליגאגעה׳ןלטעןהאסער
זענעןם$װאלעיד.פלומסאנגענימעגעיעדעבײגעארבײם

אבערהאבעןםערבתדויגגעשעסםליכעאקאיהםמיטגעװען
געלד,סילזעהדהאבעזמוזמךכער-סלומפעןדדראז,געװאיסט

נישטאבערהאםקײנער.ארימקײםאיןגעלעבסהאשערםה
זאםעלטמאכער-סלומסעןדע״װפמעןםארסערשטעהעןגעקענמ

נישט.יימיליע*שוםקײןהאטערבעת,פערמעזעןא

גע־יף1הדאזינעןדעםאיןהאטמאכער-סלומפעןדער
שכויםדיםוןקײנעםמיםאוןיאהרעמליכעהיבשעװאוי־נט

נ־שם,מארגעןגוטקײןנישט.געהאטנישטומשאמייעשוםקײן
הרבײטדערצידערםריהאיןיסגעגאנגען1אר,יאהרגיטקײן
מעהרקריםטדעםמעןהאם,אװענדאיןצוריקגעקעהרםאין

כיסעןילר1רםאר׳ןצײם-זומעראמאלחיץא,דערזדה״ןגישש
ך.לוטטביםפלא

 אזייגער5אסשרגעװעןם־איו,בעגינעןגאנץאײנמאל
ם׳האטװאו,קעלמא־גאםיף1איף1הדעםאיןזיךהאטפארמאג

פלומםען־כערקדיםטלדעריך1אאוןמישלערלײבעלינם1געװא
שכניםאלע.קריםטפוןדעםגעשרײשרעקליךאדערהערט,מאכער

םיןסבהדידערװיםעןיצזיךפיי,בעטעןידםיןים1ארזעימן
יף1היס־ן1אקעלערדעםםוןגעקומעןזענעןװעלכעגעשרײעןדי

אינעױעניגזײהמבען,קעלעראיןארײןזענעןשכניםדיװען
געיױמערםהאטװעלכער,מאכער-פלומפעןדצםשסעהןגעדעהען

יס1׳א:אגעװעןאיזאיהםנעבען•הןזהרדיבײגעריםעןזיךאון
געשםאנעןאיזדר׳ערדיף1אאיןגריבעלמיףנישטבען^:ענר
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ןו*םיש$יװגעװןרםעןזיךהאטקרי,־םדער,רצניטעדןזז
געשריגען:מ*;ה

לןןנגמײן,האראװאניעשװערעמײן,געלדמײןאיזװאז ?םראצעיןיהריגע
האנ•װןזםװעגעןגעװאוםטניששיםיג1פארלהאםקײנער

דערװען.רעדטקייפטדערגנבהאםארװאםװעגען,זיךדעלט
אנגע•ערשטערט&ה.בעריהיגטאביסעלזיךדיאטמאכער*לימעען

עסאזמכליקאםארײאסםרםיםןןלעמיטדערצעהלעןצזבעןהו
אויםגעהערטם$יםמערקז1אהאבעןאלע:געשעהעןא־הסט$ה

געשיכטע.נעהײמכיםפולעאיןסיפטעמאשישעניששגערװעאישצדי
גע-הןזט,עלטערןמײנעפיןירישה$נעהאםב<.?האיך-
ד$בעהןזלטעןדאםמירהאבאיך,בער&מ-םלימיצןדעםיןןמעדמ

איךהןזבם9דחוץא,גריבצלבען$יםגעגר1א'אנאיןקצלער;,אי
םערדינטב;האיךס$װ,דןןסציגעלענטװןוכעןםאייעדעם§ד

איןפערגינעןגארנישטמירהאפא־ך.פרןןדמשװערערמײןמיט
געקי•איזא־צטאיןגעגעםעןנישפכמעטהאבאיך,;לעבעמײן
געמאכט.אימגליקליךמיךאיןעמ־צערמען

הןןם,סון צו(יבע1אנהאיךזאלװאםאנ׳עצה״מירגיט-
?ינען1אדיאיןטרעהרעץמיטאנװכזענדעדיגעבעםעןקריםםדער

זיגער$דדיערםוןא־בערראשמדען$געװזענעןשכגיםאלע
מרײםט־װןןרםשיםקײןהןןבצןזײ•כטעיגעשגעהײמנישסילע

זיךזענעןביםלעכװײז.קריםטדעם־־?פגעכ־בעןנישטאפילי
קריםטדעריך1אאוןשביבעןזײערעאיןגען1?:.נדערגע8םינ$לע
צימערל.ום&אייגזזײןאיןאומגליקזײןמיבציזאמעןאװעקאיז

יםטער■1אדעדמיטגעקאכםלוט^ב־גןןדץהיהצימןידגעיה
װעגעןגערעדטנישמן>מזש>הג$םאגןןגצען.געש־כםעלישעד

צר.1אעם.רעו$פצרשװאינדעךנעװדעםװעגעןװי,אנדערשעםים
ער•דערםיןםגצקיהלם^זיךהןגטלם1עדצרװען,ביםלעכװײז

•8בדירןזבען,םענםאציעױגער§דדערפיןשינג^איבעררשטער
ציזךמענהןןנגאזוכעןיבען1זיניכהבעלייהבתיםיודישעלוטצר

םלוצלונג•דעםאיןצר1אבעװארענעם-ירען1םערלדעםצװישען
י',מישלערלײבעלרענ׳דס^געװ-רײך

אלז,כט5עבר:רײנ8דערקזיךה״טלם1עדערמעהרװאס
נןכ•,װאהרשײנליכערגעװןןרען■השע־־דזינע^דדיאױמעהר
דעראיאיןלײבעלאי,מזוכצרפלומםעןדעראיװײל,נדצהר
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קעלמאיף1איז1.דמזעלבען3ד?איןגעפונעןזיךהצבעןןזלע-צר1א

אבערהאטקײגער,שקעכ-גקשוגאדזיןמעןהאטדעםװעגען.ם%ג

ןורײנשטע•נ׳ששיװ׳לענדיג,יפרעדען1ןןריך1הם$דלט^נצװ־שט-נ

טיר.ענגפרקײןאיןפינגערדיקען
קאפ.*ןהןיװאדזמגעגאנגעןאיזפלזמפען־מןןכעדדעד

נישטרביייט^דערצזנצען^אינגעראיזטעגעטליכעערשטעדי

יעדען׳יז1בל,צימערםוןזיפגעװיזעןארנישטזיךאוןנעגןןננען

בעמעדקט,מצןהזןשגעװעןסיגםטפרגאךם׳איזװען,פי־רטאג

גאךדארטםוןים1ארקומטאוןקעלעראין?$ר£געהטערװי

געװפן.שטעניגאיזעדװיפער׳דאגה־םאוןיעריג1טרמעדיד

זןנ׳אײנערגעפוגעןזיךהאטױרפןבאלושפרדיצװישען

געװעןמקגההאטװפלכעד,.םמעת,װעפעױאמעגש״עלסערער

קדיםט-אײגזאמעןדעם-ף1אגעהגטרחמגותםצלב§,לײברען

שלומפען•צזםעגןןננען-רױפ?משהאיזטוןרנאכטל^אײגמביז

מיטכטצגעשײזהלט>דצרצ״םאט§האזןצימער,אייער1ב

םישלצר,לײבעלשכןזײןבוןװצרצןרײךפלוצלונגדיגעןדעם

פצרשװאונדעןדעםמיטגלײכצײטיגרגעקומעי*פ־איזװעלכעם

.*קעלג,איןגעלרדעםון*װצרפן
איךבין-קריסטדעםגפזאגט׳מעההמט-דןזנעןפון-

צר1אדײן,טן1אם׳איזװעלכעןאייףהאטלײבעלןןז,פשערזין

נענומצן.א׳יהםזיךאוןגעפונען
זיכער,אזןקלןןהדגעװעןגצ&סרדיאיזקריםטדעםפןור

דאםאװטגעפיגעןהאטלײבעלנא״װי.נדערע־^אנ׳קײןנישם.יזז

איצםאבער.גענומצןזיךט;.דאוןגעלדזײןפוןבעוזעלטעניש

דפמ-סצופאושפן1אזןװיװי,פראגעדיאװפגעשוואומעןאיז

משהװען,געלדדאסמען.ד;ןופצינ:י1אזװי,עיקרדעראוןענין

װעגדעןצוזיךנק^געדדעםקריסטדעםאונמערגערוקטט&מ

ן.ר§עצהזיגצ$דדיקריםטדערם;;ה,פוזליצײרוםישערדערצו

גע׳אגט:אוןאפגעװארפעןכטראיכטען^נשום
טון,ציהאפלןנישטאיךװילבעסטיעםדאזיגעדי מיט-**

גיט•צו,לײדער,זײקעןאיך
קריפטדערפארװאס,פערשטאנעןגישטאםיליהאטמשה

געלר,דאסציריקצובעקומעןעצהבעסטערדערפוןאפזיךזאיט

צו•בײדע.עצה•דע*§'אננעזוכטאוןגפשװיגעןהאמעראבער

ה;יסקל1אגבקןןגטגארנישטפצר^כט^נעטרלןןנגהאבעןזזזמען

דען.



ואכ■נאךאיךװעל,געזאגסקריםטדערהאט,איבריגענם- מיטדלאים*עגעםינעןאיךװעלאםשר,מארגעןביזטראכטען מאיגעןמירציארײגצוקומעןגעבעטעןאיךװאלמאײךאון צו•;סמ*בעשלהזןבאיךװאםזאגעןאײךאיךװעלצייט-ןןװענד
געמןןכט,מירפארהאטאיהרװאם?צנטדעקונדערםאראין.מון יגען.1בצלגײהעריגװיאײךאיךװעל

נוועק*לומבצףבויער■דעראיזאינדערפריהמארגעוםצו דעסעראיזערקלעהרטהאבעןארבײטצרזייגצװי,גאםאין
נישטהאטקיינער,גצוועןנישטארבייטדערבײטאגדןןזיגען

לומ•*צוםאיזצייט-אװעגד,געגאנגעןאיזערוואואהיןגעװאוםט ט$הערװאםדערװיםצןצוזיךכדי,.םמשהגקומעןכער$*ען־מ בעשלאםען.
םרעהליכער,אוןאויםגעלעגטערםילגעװעןאיזקריסטדער צו׳געלרזײןהאםנונג?האטעראז,איהםאיןגעזעהןמ׳הןט ריקצובעקומען.

קריםטדערהןט,בעשלאםעןהאבאיךװאםװײםטאיהר- ?משה׳ןצוגעזןןגט
מן.משהגעענטפערסהאטװיםעןאיךזאלװאנצןםון- םוט.איהרװאםאיהרװײםטהםחם
ציזיךבעשלאםעןהאבאיךאז,אײךךאזאג,$אלז-
איהרזאנםװןןםמײזעלרבלאדזפרצוםאנ׳צצהגאךײענדען ?יף1דער

אויםםראכטעי,געקאנטם$האיהרװאםבעםטעדאםאיזדןזם- געענמסערטמשההאט,געלדאײערהאבעןצוריקױךװעטאימר דערין.איבעדצײגטגצװעןװאלטערװיטאןןואין
צווןײעקצומארגענםיף1אקריםטדעראיזווירקליךאין רב,דעםגעבעטעןהאטיער1ב-צן*לומ*דער.חײםץאליהור׳

חןןטרבדער.ינען1אסיראונטעריםהערען1אאיהםזאלערז$ גע־איהםאיןצימערצװײטעןאאיןארײנגצבעטעןקריםטדעם ה.םערלאנגטערװאם,*רעגט
אז,שטימעאםיטקריססדעראנגעהויבעןהזןט-,איך- ןןח־*ידןו*בין-הערעןניששזאלנעבעי־צימערןדיאיןקײנער
געגענדדעראיןינט1געמאהאבאיך. יאהר1863ין*םמאנצעס ן■^ראידארטיגעןדעםציגעהערםהאבאיך,ײלאצלאװעק*ין
קאםיר•זײערגעמעןביןאיןנצענד*װםט$•״ידסוןקאמיטעט מיר,געגאנגעןגוםאײסשםענדיגע,אונזאיזצײטעןערששעדי
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גענעבדאונזדרםוןימענדידפעוױנפענםאוןארגאנוזירטהאבען

וע-האפעןמיר.געלדגענומעןמירהאבפןמלטעדעדיםוןאון

םע*װםנזאנ$*ידהאבעןער^שסעאבער,סימעהיבשעאט?ה

קןןמדישע*יד^ו1מפללײדעןצויבמן1אנגעהלאגדנצען^גאין

אוןדערשנןןםטקאמיטעטאונזעראויךהאבעןאפיצירעןזאצקע

אונזםוןעמליכע.סערסאלגעןשטארקןזבגעהויבצןאונזהאפען

עטלי•,רען^געװדערשאםעןאוןגעכןןפטהליגיםדידורךזעגען

מיטאיךאץאויםלןןנדקײןצנפלאםעןזענעןחבויםאונזערעעכ

װעק£צל$װלםוןענטלאפעןביןאפטײלונגדערםוןקאסעדער

גע־דךפימב$האיךװןזם,געלדם§ד.לאדזקײןגעקומעןאון

8םארנעהןןלםעןא־ךב§ה,רובל כויזענד8פוןםומעא,האט

צוריהרען.געטארטנישטקײגערזיךהןזטדעםצו,הײלמקײט

איךװײל,בןןנקקײןאיןרײנלעגען*געקעגטנישטעםב$האיך

רוסישעיד.הנען^דערמגעקאנטנישטמיליען״גאמען^פמײןהאב

־ף.קר^שטם1היעדמיךזוכעןזשאנדןזרמעריעאוןםןןליצײ

ןןאגעדסצם,שםארקקריסטדערהאש,דעריבערהאב איך-4

ין.1ײאאיךװאויז1הדעםםוןקעלעראיןפען^סערגרסומעיד

װעקשיקען*קעגעןגעלדדןזםװעלאיךביורט§געװאב.ראיך

צוגע-מזןליעדעסהאבאיך,וובדיםאונזערעצואויםלןןנדקײן

געלדס$דציכגעקוקט^נאוןבײטראגמײןגעלדדעםצולעגט

איןאראסגעקומעןביןאיךצוריקטעגעטליכצמיטביז.§דאיז

ס$דז^,בעמערקטאיךב$.דצערים1גרמײןצואוןקעלער

געלדדןםןז,דצייצעהלטאיךאב.דשכניםדי,נישטאאיזגעלד

איהרװײל,עלטערעןמײגעםוןבירושהבצקומעןאיךיז$ה

געקעגטנישטב$.דאיךאז,בינער^רה׳לײן$ך$דםערשטעהט

9בעלד♦דעםםוןןזפשטאמונגדערװעגעןדערצעהלצן

מיךהןןבאיך,ראבינער*,דאלץנישטאיזם§דבער$-

טישלער געװעזעבער8שבניםמײנעםוןאײנעראז,דערװאוסט

רען,^געײרײךםלוצלינגצוריקווןןכעןעטליכצמיטעפיםאיז

געהןטגישטשוט*אוןרימאן$גרויםער§ג־־יװעןאיזױדדער

יז-1מזײןנעהםאיצטאוןאיבצרצולעבעןטאבדעםװןןססיט

טוב.*פלון*נישטזײםעהלטעםאוןוצט*יסכע1אגעזונד

אימר,ביגער^ר■׳מאבער,יבעריף1אנישט;זאמיך-

דערם$דהןבעןאיךקען חשד8י8צלײן׳דאך*ערשטעהט

ענוצם*אוןנעלדדןםנעםינעןם$הטישלערלײפעלזיגער^ד
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אםשאיךלט$װגעלד״מײןגעוחצןדאםװאלט.דעדמימזיך
נישטדאךמיךאיךקמןםאליצײדערצו.געהאנדעלטאנרערש
ודרישה,חקירהקײןצודערלאזעןגישטדאךקצןאיך.װענדעי

האבעןדאסזןנ׳צצה״װעגעןאײךצוגעקומעןדעריבערביןאיך
זיךגעסינעןוואםאונזערעחבדיםעטל׳כעדיטוןגעהײםעןמיך
לאדז.איןדאם

ערצעהלונג.זײןםערענדיגטק׳־יםטדערהאטדעםמיט
געפ־־עגט:איןםערטרדכשזיךהאטרבדער

װעל•װעגעןטישלער״דאזיגצןדעםנישעמעןהאטצי-
לוצ■*איזערװאנעןסוןדעגט£.גע,דערצעהלטהאטאיהרכען

?געװארעורײךי1אזלינג
געענטםערט,ט$העראוןגעפרע״־טאיהםמ׳האט,יןו-

םעםער,אנ־עלטערים1םרזײןגעשטארבצןאיזלןןנדאןאיןאז
ירושה.גרייסעאאיבערגעלאזעןאיהםהאטוועלכער
ים-1אם׳איזזועלכע,געםיהרםין1שאיהרהאטאון,נו-
אמת.איזדאםצי,םארשוננ
װײםטישלערדער,געטוןגארניששהאבאיך,נײן-

ראבינער,'״ד.איהםיף1אפערדאכטאהאבאיךאזגישט״אםילו
מײןמיטאיךװעלנישטאזװערען״טעוועט*גערמװגעלדדאם

בעצאהלעד.לעבען
געשיכטעדיוײשיל ף1אגעױאוםט״נישטהאטרבדער

האטערצ,יהלונגדיאנית״איזדערצעהלטהאסקריםטדצרײאס
האטזײן״נישטזאלעםװי,אמתון6סמניםאלעגעהאפאבער

דאםטאקיהאטפישלערדעריב1אבעשלאםען״זיךבײרבדער
אםגעבצן.דאםערמוזגעםינעןגעלד

דעםאיןיש#צװעלאיןגעיאגמ״רבדצדהאשגוט״-
מאר•מיר•ציארײןקומשאוןגוםאזײזײטאיהראיןטון״ענין
הײנט.װססצײטזעלבעדדעראיןגען

געשיקטת־כףהאטרבדעראוןאװעקאױקריםט■דע
אזשליח״דעםאנגעזאגטהאטברדער,טישלערלײבעלגאך
מיטוײןצא1ינישטזאלערלײבלען״אהןקומעןנישטזאלער

רב.צוםלײבלעןברענגעןאונבעדינגטנאראנ׳אײםרייד
בע■צושליחרב׳סדצםאננעקוםעןאיזלײכטי1אזנישש

אםילוהאטער.רבצוםגעהזזאלעראזטישלער״לײבעלװעגען
ױךהאםמיהלאננענאךערשט,הערעןדערםיןיעײזילטניש״י
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רוםטרבדערז?*מערשטזיהי״צוגצבצזציאיהטאײנגענעבצן
״'•געהןמעןרף$ד

רב:דערןזנבערומניןלײבלציצוזיךהאםגעהןציגעקדמען
דעריבער,געװןרעןרײךביזטדיןז?גט$מ׳ז,לײבעל-'״5

נאר׳זיךדצומ־נגםט.צײטצןץילטעדיגעםצןםצשויןםטד$ה
אריינ•נישטאפ־לדביזמ.ג׳הרימאן!}געװעןביזטזוװעןנישט

איג׳אדנזער ף18נדבה$ם?עפנעגעבעןאיןמירצדגעקומען
ן.:לם־*.געדדירהאטאויבפרשטערדערם^װ,דןגנקןגלםםטיטוציע

איזזיך־ן-אבער$,ענטפערקײןגעהאטגישטהצטלײבעל
ן.אזגעניפעןהאטגעשפרעךדאסװןזם,ציםרידעןגעװעןער

איהםט^האימיצעראואיבערגײגט״געװעןאיזער,װענדונג
ןזנ׳איגלע־יף1אבעקימעןערמעגען■זײןזט*הערדאם,גע׳מםרט

רעדצן•דעםװעגעןם.אידמיטװעטרבדעראוןפן1אלען$ג
ערט?געענטלײבעלט*ן.ד,צוישפעםנישטך§נדאךס׳איז-

גיבאיך.לײטארימעדייףמעןצונוץיך1אאיצטװעטנדבהמײן
...יף1א

איבערגעשדןןגען,רבדעראיהםהןזט,רט&װאבער-
װאםיף1אבעמס־כפעןאוןרומקוקען*צוערשטזיךװעלעןםיר

בע׳גוטמיךמוזאיך,געבעןנדבהדײןלםט??זדוצװצקר׳א$ם
יעדערבכלל.גצלדיענעמםמיטף§שאיך־אײדפ,כטען^םר

געלר.פ־עמדיס1אגיט~עאיירער,גןןכקלערעןגוטמוזמעגש
ענ־זײטיגצנץ^ג־ ף1אגען;איבצרגעגא),אי-געשפדעךזןןס

דערז־ךה״טדצרגאך,מינוטעטלייכעלערט1גערט.;.האוןינים
:געסרעגם־ווײטערב

מעטער,װײבםדײןשר1עלסער1 גר3געװעןעםעסאיז-
פד?^ענגלאיןרבען^געשטאיזװןןם

3איבערגעלאזטערט.\.דלײן3מיר,רײךזעהר,א-
געלר.כך

?ש׳־ם.1יך$נן*געװעםעסאיזאון,גו-
געױען$י,מלען^שטןןנגעהװבעןי,־1שלײבעלהוזט,יא-

נ׳שם.עם.קייקעןאיךנזזר,^יאפשראון,געװעונישט
געלדס§דנען2װ.םון,מונה נםקא3ר*,*דאםאיזװאש-

זןבי.לייבעלאמתנישט,גט$;געזרבדערט*,.ד,נעקומעןאױ
דא.ס׳איז
דאסעז, גליקליכער3,געענטםערטלײבעלט$ה$י,נו-•י

געעגדיגט.זיךהאםגעשװרעך
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געזןי׳וט׳־זיך ציגעזןןגםהאםאיןרבמיטץגעזעגענט'זיך=הץטײבעל1

װןםיף1אװיםעןציפדי,קימעןעייאכאמאלןוװעגדדלמיעלפען
זײןך$נ.נדבהדיגעפעןאיהםהײםטרבדערצװעקיס״רא

םער■לײבעלסאז,איבערעײגטנעװעןרבדעראיזאװעקגעהען
םן.1אפשר׳עןקייןיף1אגעקימעןנישטאיזען>מע

ביםגעקימעןאמאלװידעראיזלײבעלװעןאװענדאין
דעםאיןאיהםשמישגערעדטנישטין1שחייםאליהיר׳האט,וב

זײטען-אאיןאריינגענימעןנארצימצר-יםנאהמם1אאלגעמײנעם
געזאגמ:איהםציאיזשםיפ

ײ*זאגעןמירמיזטדיבה״1טדײןמײןאיך,לייבעל-
מ׳הןוט,ירישהדערםארגעלדדאםאםגענימעןהאםטדיװעמען

בעצןנהלעןטײערדערםארענםם;דיאגןאיגענארטמיאיםדיך
ין1שלייבעלהאם,זיךהאנדעלטװאםװעגעןאבער-
דערשראקענער.אגעפרעגט
זענעןמירצי,ערקלערעןי1גענדיראיךװצל,ציהער-
ם$דז*,ערקלעהיטהאבעןאץמענשעןעטליכעין1שגעקימען

מעל■נישטװילעןזײ,םאלשאיזצאהלםטדיװעלכעןמיט,נעלר
ענדינען.דאךזיךמוזדאםבער$,םאליצײדערדעםװעגעןדען

דערלאנגטאיהםמ׳װאלטװיזיצעןגעבליבעןאיזלײבדל
נישטזיךערהאטמםלהאזאיף1א.ם$קאיבער׳ןהאמעראמיט

דער,קריםטדעראז,געװארעןקלאהראיהםם־איז.גערעכמ
בע•האטעראיןגעלדפאלשסיןאמזכעראיזםלימצען־מאכער

סןןרגעגיטערטהאטלייבעל.קעלער;איגעלדדזזםהאלטען
״:דערצעהלעןצייבען1געה.אואיןאויםרעגיגג

אפח,נןןנצעןדעםדערצעהלעןאײךװעלאיך,רבי-
גןר־געלד-םאלשקײןמיטהאבאיך•שולדיגגזןרנ׳שטביןאיך

געםינעןאיךב$ה/1םערמאאיךװאםגמלדדזןם,מיןצינישנז
איךהאבגעלדם$ד.ין1װאאיךװאייז1.דדעםםיןקעלעראי

מאכער-םלימםעןןןקריםטאיצגעהזרדערװאיםטזיךשטעמער
דארמ.יך1איזט1װאס$װ

געזןגט,רבדערהאט,דערװאוםטזיךהאסםדייב1א-
ציריקגעגעבען.נישםגעלדדאםאיהםהאססיזשע-װאםםארםז־

דיינםנישטם׳איזזןבער,םןילשעסקייןנישטמאקיאיזגעלדדאם
אםגעבען.ציריקעםטמודיאין

טעקעל*יםגעגימען1ארגעענטםערטוארנישטהאטלײבעל
רב.םאר׳ןאװעקנעלעגטעםאיןגעלדמימ

צידיק•ם*זיװעלכער,קריסטדער,אניעקיםעןאתגזזלד
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•װעקגעגע*נדבהגשעהנע?אבערהאטער,געלדזײןבעקומען

גײבלען.בען
איןלןןדזםוןןןװעקגעצויגעןדעמאלמזיךהןטקדיםטדער

געקימען.הין^ר׳איזװאינעװאוהטנישטט$מ׳ה

לאדז♦אי׳מיםיאגערעץ־ארבײט
רע-דיםארגעקומעןזענצןעס װען5-1904יאהדעןדיאין

דיהןזבען,בוילעןאיןיך1אאוןרוסלאנדאין;מפען5קנערע^לוצי^װ

טערשםרײ•צוצייטמוזםיגסטעדים׳אינאז,געםונעןמיםיאגערען

מעװען£־יםר1ר.ןאוןױגענדױדישערדערפןןרנעצעןזײצרעטמן

קריססליכערדדרצואיבלרגעהידורךטייװעלסוןת1גשמזײערע

נה.-אמ,
ױדי-די,םיגע&פ§זײר^םגעװעןװױקליךאחצײטדי

וי,געשמימטאידעאליססישזצהרגעװצןדעמאלטאיזױגענדשע

װע-,צװײסצןצוםאיו־עאלאײןפוןאיבערגעװארפעןזיךהןןט

דעראיןזיךבצן$.דלאדזאיןאויך,ישט1עגטטשנעלדענדיג

מיםיןננערעןניע8מ*$קנצצ*גאבעװיזעןצײטדעמאלםצדלגער

הײ•זײערגצםיהרטהאבעןזײ.אדבײםדערצוגענומעןזיךאון

ןונ׳זענעןעטליכצ,ײרען.אויספערשידענעאונטערמיאכהליגע

נישפ-דיצודישצןױבײם^געאוןגערען^רעװאלוצי,ר5ינגעגא־נגען

געװעןזצנעןװידערןןנדערעל־פטען0צ>$פױנגענמגיכעערטאהרענצ

צװישעןגעסיהדטטעכיגקײטזײעראוןױדעןחם־ז׳שעװיעטון.־.*י

ידאװםנענוצטהזרבעןװידעראנרערע,ױנענרחסידישצרדער

געמוזטהאט׳דגענד־עעד-ױדדערפוןםילװאש,געלע׳ענהײט

ידפעדלײכטערםהאבעןמיסיאנערעןדי.נד^רוסלסוןעגסלויפען

בע-מים׳ןצבער,נד*רוגלפוןענסלויפעןדאםמענשעןזיגע^די

ןזאנע׳שמד׳ט.פריהערזיךבען^הזײאז,דינג

•י1אזשבתיעדעןאײנגעארדענטהאבעןמיסיאנערעןדי

געקי■ם׳זעגעןװעלכעצו,לונגער;$פערז*דיםקוסיןןנםגעדופענע

 גרוי•8זאך״עצםדערציל־בװינײגיריגקײטצוליבמעהרמלן״

זײםוןאײנערנישטאוןױגצנרױדישעדדערסוןצאהלטע

נעװןורען.נכשלםערזןופלוננ-דיםקוסיןזנסדןזזיגעדידורךאיז

גבירישער,חפירישערוןגעװאוינטדעמזןלטהאםדז$לאין

אנגע■זעתראםוןזוהלןןגעװעןאיזקלמןד״קלמןױגגערממן

 גביר8/נגײא ױד3פןןטערזײן.לןןדזאיןמיליע$פזעהכנער

כלל׳טוער.בעקןןנםערןןאון
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מים•דיןן*אײבממדירךטערנארעןזמ&געלזיךהייזזקלמן ױדחמידישעראןלס;סארגעשטפלמזי־ךזט.הװעלכעד,יאנעריזן זײזעגעןגײגיריגקײט זע1בלצוליבמפלימרשש,אײנמזנל;אי ציגאסט^נמײריף1אאװצקקלמדאיןמיסיאג־גדדער,ביידע האטשערזאמלינגדאזיגערדעריף1א.פצרזאמלי״גדיםקיפיאנס?אז גע•איזדארטװאסאלצםציהערם^ציגאװצמערקז״םזיךקלמן
װעלכע,דיגקוסיעספערשידענעדיטיואיזער,געװארעןרעש איונןונ•געםיהרטזיךצײ׳שעןפסעציעלהאב־גןמיכילגערעןדי האטלפבעןזײןאיןל;מישםע-ע׳דאס,געװארעןשמצימצען פעישידענעװעגעןת1סנויקטע'ב:ארייגגע׳ניץ;ה׳זײןאיןזיך געהןןל•צײטדעמאלטריגערדערב־־זחאטערװעלכע,םראנען ־.■קלןנראיןזעלבטפפעיישמענדליךפץרטען

איןט'רה1וח?מער׳מ־האיןיעריג1טרגעװארעןאיזקלמי בײט$הקלמןמאלװיםיל•געפינצןןוי־םקייןגעקעגטנישטזיך מיס•דיציגעהצןניששמעהרזאלעראו,דםען.בעשלניטטזיך געקו•ס־איזװעןגעהאלפעןישט^גאראבערעסדיאשיאנעדען געיאלטזיךהאטמלונג^זערז-דיםקוסיאגםדיװעןיטצדימען
יס•1אאוןאהיןאװצקהינג״אטױירמערן>װיקלמןאיזאיהװבען הרטדארטװןןס,אלעםצרצוגעקיקטאוןצוגעהערטזיךמערקיךם האטאוןדעפצוצויעװאויבטזיךקלמןהאטביםלעכװײו.זיך ערשטעדי.דיסקוםיעסידאיןמען.ײלצונער?אנאמעהויבען ך1א שטװרקזעהר,ױגגערמאןסעהיגערועהראזב*.,קלמןאיזצײמ יה.1תנײערזײערארןמיהיאנערעןדיגעגעןיםגעמרעטען1אר מעגגעשטצלש$צוזאיזעסהארציש-עםווי,אנגעוױזעןזײה׳זטער סםרים.ז׳ונדערעאוןהדשהבריתזײער

זײ,דופרודעיזעהרדערפוןגעװעןזענעימיםיאנערעןדי ים1ארטרעטקלמןװזום,דערפוןגעמזוכשגױרוישפויךהייבען
ענ•קלמןװעטף1םפלף1סןןז,געװאוסטהאבעןזײ.זײגענצן נעץ.זײעראיןארײנפמלעןװצסאוןמײלונגזײןדערען

יס•1אדקלמנ׳ס.ת1טעקײןגעהאםנישמטאקיהאבצןזײ אמאלװאםגעװארעןזענעןמיסיאנערעןדיגעגעןטרעטוגגען
עםליכעבערעכטיגעיצובצןאנגעהוערהאטנזןכהער,שװאכער קץ•אינגאנצעןערהאשנאכהעראון•״.רד1ת,זײערסוןקטען:ום מים׳דיגענעייםצוטרעסען1אריפגעהערט1אהאטער.*יטולירט קײןװצנעןגעטראכטגישטגאךאפילואבערהאטער.יאנערען
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הייןװעגמן.געמיןהאםערװןגםדעםסוןסעקװענעען:י*קשים
אײנגעפזגלען,גישטד,ס*אזאשמד
זײערערששאנען■בעםערבער§האבזיןמיכיאנערעןדי^

םעגע$קלמגיעןמיםרעדעןצויבען1אנגעד,ין1שהזןבעןאיןאי־בײמ
איזקלמןי,עריב1אאז, ןי־געיײזעןזםײייהאבעןזײ.דבי־ים

נישטאיהםבלײבטרמים■לע*איןעןנעי^מיסידימיטםכ׳;■ג
אלײןאוןאיבז׳שמד׳עןזיךװי,אנדעשעם>עדיבער
בלאגזשענדעאנדערע*פצוחןעעװצך^,כרי,מיפיאגעדאװצרען

איהםװעטעםאז,פערויכערטקלמג׳עןזײהןבעןדערבײ.ת1גשמ
אזןלערנעןצוװײםערזיךמימלען-געלרקײןסדהלעןנישט

געלערנטער•יסער1גרןןארויכװאקסעןזאלקלמןפדי,שכודױען
רק^שטקזזריערעיםצ1גרקומענדיגצזײןהאטקלמג׳ען

 בעריהמס•כע1אגרװערעןצומ׳ט1גע׳חלהאשער,נירם$אימני
אבערהאטצר,װעלטגאנצעדרער ף1אשםאהאבעןזןולהײט

דערצועדװעטםצר^סזײןבײםדעױהאיןאז,געװאוםט
אונטער׳ןלען£.טערנעפ..<ױרמעה״ץ?.:זאאזןדערלעבעןנישט

אױמאגשעד״עםאײןאיןזב.מיניןנניגרעידי<פואײגסלומ
װאוגעװאוסטנישמט$.מ׳דאון,דז.לדפדןפערש־ואונדעןקלמן

געקימען.אהיןאיזער
גע■לןןנגפוןין1שאיזקלמג׳עזבוןבנדקאנמעדיצװישען>

דימיטפילצוזיךחבי׳ט,קלמאז,קלץננאפערשפרײטװען
געשיש•חבדיםק״מגםזיךבצן?הילערהײם^שאוןגערען^מיסי
פאמירען.קכןם&װ,סטראפע^קאטדערװעגעןקעט

הןןבען,לאדזפוןרען^געװטערשװאוגדעןאיזקלמןװען
װעגעןאוןזיךם׳הצגדעלטװאםװעגעןנען^ פצישטחבויםדי
צואבערנעןבעמיהיזןלצ.ןטע־*■קלמנ׳םגעװצןדיע1מדעם

גצבוצנזט.גזזרנישטצוהלבעןקלמנ׳עןגצפיגען
נד.^ענגלקײןאסגעשיקטפןקלמנהאבצןנערען^מימידי

גצװצןאיזקלמן.ביסעןםצטעןז;געהאטאיהםאיןהזובעןזײ
מי•דערצוקונםטדעראץגעקענטוואלטאון פצהיגער8זעהר

בדצנגען.נוצעןםילזעהררבייט?םיןןבערישער
גע•רק^שגזי1ז3נישטשמדמיט׳ןאבערזיךהאמקלמן

דצצירירעןנעקענטנישטלײכטי1ז■?יף1דערזיךהדטער,אײלט
טאג.-צו:;טןםוןעשלעפמאסצצרעמאניע-שמדדיט^האון

בע•האטער,געשװיגעןנישטיך1אהאטפאטערקלמנ׳ם
זײןטעװען^צרויסבורפדי,מיטלעןאלצנצװוענדען^סען^של
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ערט$הס$װ.כןיערםנשמהדיץי■נעגעלע*ר*שדי;1■זויהן
גע־קלמןװאיגעװאיסטנישטהאסערטק,װעןגעקענטןובער
געװעןאיזלןודזאיןײדאװען,געװעהנליךװיאזן,זיךםיגם
האטי1אז.רבלאדזערצרםגעװענדעטזיךערהאס,צרהאאין

פןןטער•םקלמנגעטרןײ1א
מיטםצרבראכען,געשיכפעדייסגעהערט1אהאטרבדער^

םארװאררםען,שטןןרקעםװםערקלמנםגעמאכםאוןהענדיד
גישטזאלזוהןזײןדאם,געגעבעןןזכטונגנישטט$הערהלמאי
נישט•מ׳רארףװאואהיןגעהצן

הןןםרבדער,םערםןןלעןאיז,געװעןם׳איזװאםןזבער
ם?דיב1א,קלמנ׳עןןזםצוראטעװעןכדי,םוןצוװןזסנןןכגעטרןזכט

שםאנען,םעהאטחײםאליהו׳ר.געװעןמעגליךבכללנאךאיז
איזמיסיאנערעזאלעזיךמעלדעןעםװאנעןםוןצםט^יד*ז

װאהרשײנ־העכםטמארגעהאלטעןרבדערהאטדעריבערלןןנדןין־
דעריבערהאטרבדער•לאגדאןאיןזיךגעםינטקלמןדןזם,ליך

האטחײםאליהור׳.ריכטוגידעראיןןורבײטעןצויבען$1נגעה
עננלרנד,םוןלל1הפרבמיט׳ןםערביגדוגגאיןגעשטעלטתיבףזיך

רבדערןןז,געבעטעןאוןגעשיכשעגאנצעדיגעשריבעןאיהם
ידצװישעןיצנאכדכעןןןמעגערגישםמעןװיזאלענגלאבדאין

און,לאדזםזן.בקלמן׳■נישזיךגעםינטמיםיאנעיעןענגלישע
האםקלמןװײל,דנ׳אומזיסטעמיהדיזמאל?נישטין1שאיזצי
געװען.י1ןוזנישטעםאיזגליקצום.גד׳שמד׳סזײןגעקענטק1ש

בריףדעםבעקומענדיג,האטענגלןןנדאקלל1הפרבדער
ענין.דעםיםצוסןןרשען1אגענומעןװךגלײך,חײם׳עןאליהור׳םזן

דערװי־זיךגעלונגעןאיהםאיזבעמיהונגעןלאננענאךענדליך
ין1שאיזעדצי.לןונדאןאיןװירקליךזיךגעסינסקלמןאז,םען

געקענסנישטזיךרבלאנדןונערדערהאט,נישטציןןסגע׳שמד
^״.דערװיםען

אװעקנעשיקםדעריבערהאטענגלאנדאקלל1רב־הפדער
ערװעלכצ,אינפארמאציעסאלעדימיטרבלאדזערצוםבריףא

געהאס.הןוס
דערזא,געהײםעןהאטבריףדעםבעקומענדיג,רבדער

אוןלזונדאןקײןאװעקםאהרעןגלײךזאלקלמנ׳עןםוןםאםער
אינה־ולט:םאלגענדעןמיטקלמנ׳עןצובריףאמיטגעגעבעןאיהם

אהײמקומען,תיפףזאלםטדואז,דירבעםעהלאיך,קלמן.•*,
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בעױנזןןזיךזאיםטאיןבישיףדערדירןי*װערעןואל#נגעטין
1״-.'פס<טדיװןןס

שווזגדאמיטאוןבריװעלעקלײנעםדןןיגעןדעפמיט
ערהאפדט$ד•ן$דנ$ליךיןןזװעקםןןטערקלמנסאיז,רץה

איז.ערװער,נעזאגפאיהפאוןהפוללרבעיםגעװענדעטזיך
גע״קענעןװעטערװאואינםןורמירםגלײךאיהםהאטרבדער

איהם.מיטזעהןקענעןזיךװעטערי1אזװיאין.זוהןזײןפוגען
מ$הםילצי,ננעקומען^לײכטאזיינישםאבעראיזזעהוגגיז

נישטןןםילואיהםמ׳האט,אויגאויפ׳ץגעהוןלטעןקלמנ׳עןמען
בעװעגען.עוזיךםרײהײםפולשטענדיגעקײןגעגדבען

דיאיןזוהןזײןיף1ארט$געװבער$ט$.דםאטערקלמנם
װעטעדןןז,װארשייגל׳־כקײטאגעװפןנארם׳איזװאוערטער״

םןןטערדערהצטםעגצטליכצנאךװירקליךביז,אדורבגעהן
גןןם.אוים׳ןקלמג׳ןדערזעהן

ןלם?םגעג§,פצרצנדצרטאינגאנצעןגעװעןשויןאיזקלמן
אויס׳ןקןוסעלײשברײםען£מיט,ביגרדעלעדאםאוןװןןנבעםיד

לאנגזזופ.גענ׳ןננעןאיזקלמן.ןןזיפאיגבערןבוךוןאוןקןם
כט.&פברמרק,5שילגעורעןאיזאוןשפןןצירטװאלטערװי*זוי

ײן/ארויםגעװןזקפעןווי1אזאויגעןזײנעםאראיזםלוצלינג
םאטער.אײגענער

שטעהן,געבליבעןזצנעןםאטערמיט׳ןזוהןדער,בײדע©
ארוים־עדען.װארטאקענענדיגנישט,אײנגענראבעןװיי1אז

צוםאנגערוםעןזיךאוזגעװארעןניכטערשנעלאבעראיזקלמן
םאטער:
ןוך:מעןקעןדא,דאנעןסוןאװעקשויעל,טע§ם,קום-

ךדורררעדמן.קײנעןנישטזיךװעלעןמיראוןדערזעהןאונז
ה.זױד־זון.ךריפ'.אונטלד׳סארערדעםאנגענימעןהאטער

זעזעןזײװעןערשט.גזזםעןזײטיגעאקאװעקלעםיהרטשנעל

מצר^לאגגזןבעןאוגצד״קלמןהאםגאםעןעטליכעאםבעגאנגען
סאטער:צוסגעזאגםהאסאוןגעהןצו

יאהגרגעקומעןביזטוװאםנאך,םאטע

אנ•הם\.האטרבדעראז,גצדנונקטהאטפאטערקלמנם
ט^ה•<1אאייג׳טענה׳ןגישטזוהןזײןמיטזאלערדאם,געזאגט

:געזןזנם
בריװעל.ן;געברעגגטדירהןןבאיך-
4(?)בריװעל£װעמעןםון-
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דער■אין,געזאגםםאטערדערהאם-רבלאדזצרסון
מײםאליהור׳ײזןס,בריװעלעם>דןזוהןזײן׳איבפרגצגעבען'ײב
גצגעבען•מיטאיהרם$ה

יס■1אען^דערשרזןיקלמןהאם,לײענעןנישמעםװילאיך
אויךי1אזץ-שוביןאיךװײל,נישסמיךמיםמוטשעט,גצרוטען

לאגעמײןמיםגעמאכםם1שלשיי־ןהאבאיך.נעס־יניגמגענוג
םערבלייבצי.י1ןןזין1שװילאיךאון

זיך■פץטעיקלמג׳םהאט,װערמעראזעלכעדערהערענדיג
װײנען.צושטילבעןאנגעהואוןאיינהאלעעוגעקענטנישט

שנעלדאסאוןבריװעלדאםגעעסעיטדאךהאטקלמן
געזאגם:אוןכט^םערטרשטארקזיךהאטער.איבערגעלײענט

האבא׳־ך.גע׳שמד׳טין1שביןאיךאז,נישםמײן,טןןטע-
איךהום,צערעמאגיעדעריף1אבעשליםעןגעקענםנישטמיך
איך,טאטע.מאכעןצושריטדעםדעבידידםגעװעץץ1שבין

הץלט,איך.רבלןןדזערסיט׳ןדיםקוםירעןוועלאץהײפ^םאהר
איזקלמיאץ,איבערבײגעןמעהדקענעןנישםמיךװעטערזיז

אװעקםיזטקרמיס׳ןגלײךנװרנגען^אהײמגעגנישטמעהרשװן
ןייהײמגצפאהרען.אוןבאהןדערצו

אנגמנזרא-ניששט?הרוםלרנדקייןזיךארײנשמוגלצןדאם
דצםמ־טסמטעדצראוןשװעריגקײמעןיםע1גרקײןאװףםען
ל¥•צוםסערםייהרפןגלײדאײלהדזקײוןןננעקימעןזענעזזיהן רב.דזער

איזקלמןנארװי.שטובאיןגעװעןגראדאיזרבדעײ
לןןנגעאא־הם,אװמגעשפעלטזיךרבדערהאםארײנגעקומען

געזןןנט:אוןבליקשארםעןזײןמישאניעקיקטװײלע
תשובד״-בעלאױדאםאראװסנעשטזנלםמיךהאכאיך-

בעזינעןױךאוןדדכיםשלפכשעאיןאװעקאיזװןןס,ױדן$סדר
אמזםרבדערהאס,זיצט,אזנזציצוריקגעקומעןןיילאאון

שטוהל.$יף1אאנגעװיזעז
מיטװיגעבדעמוקלמנ׳עןהןןבעןװערטעררב׳םדצם

האטװאסרבפוןבל׳־קדעםגעםיהלטזיךאויףהאסער.םײער
תשובה.בעלןן׳־ן1שאיזערןןז,קט^םאםארגעשםעלםאיהם

םאטער,דע־שינילקײטדיאיבערגעריםצןהאט,רבי-
געװען.איזעריװ,ױד$נאךאיזקלמן

נישם,דעריןגעװצןנישטםפקקײןגארמירבײם׳איז-
ױד.ים1אװערעןציאיזלײכשי1אז



ואלטאיהרוױלא״ך,קימיבען'אמצהוין1שהאט,רבי-
דימיראו־שקלעדען..ת1קשיהאיבזפילזעהרמעיעימפערןגיײ

אריינגמ׳גנב׳צט.מיראיןזיךהאבען*לכ*װי,סשקית
ווןי•הי־מימנישלזרזנד,געיאגטרבדערהאטשייגקץ-

ױדישקײס,איןת1םפקשוםקײןװעגעןנישטרעדאיךדעםגען
םארהאן.נישטזענעןןןזעלכע

גע•.איערהאטאײנציגוױיז,לאדזאיןגעבליבעןאיזקלמן
גע■איזאוןגעשעהענישגזונצעןדעמאיןסערגעסעןצוהויבען
טאג•הײגטיגעיביז׳ליידאבליבען

מענ•דיגעה־זלפעןנארנישטהאטמײזדלחײםאליהיר׳

נאד,הילףגעבעטעןאיןגעקימעןאיהםציזענעןװעלכע,שען
ברויכעןװבלכע,יעניגעדיוועגדןדערװאיסטזיךאלײוחאמ
געקענט.נארהאטןי״װןןםמיטגעהאלפעןזײאיןהילף

עט•פישראלר׳,למדןאױדאינם1געװאהליטליגדזאין
בבשעססיגיננזײן,אריממיזרויסעראגעװעןאיזער,ריקאװםקי

איזמזלזייןאבערצגהלעןלײמעריעיפען1פערקבעװעןאיז
נישסקײנערקײנמןןלגדךהױטצעפעלזײן״ף1אאז,אזאגעװעןין1ש

װעל•,מעגשעןדיפיןגעװעיאיזסיעמרקזייױסקיאבער,געװאינען
נעהמעןזיי. ל1גזײער ף1אנישטקײנמיןלזיךבעקלרנעןכע

יואה■זײערעדחקותאיןיש1נאיןים1אלעבמןאיןליבסאראלץ
ער•האטער.1בחלקשרחאגעװעןיך1אאיזישרמלר׳.רען

אװעק•זיךעדהייטנאכדעם,שכזןטאיןגעשעפטעןזײנעלעדיגט
אנ•גישטמעהראיהםאיזװעלטנ״נצעדיאיןלערנעןגעזעצש

דהײ•,פערמעגעןאנאךגעהןןטאב״רה/טישראלר׳געגאנגען
קלענעראײנםק־נדצריעךמיטבעװארפעןגעװעןאיזעד:ני

גישטקײנעםםאראבעיױךהיןשישיאלר׳.צ־וייטעןדמם§ױ
אז,מעשהאאבערזיךמיכטגעלעבט״ריה־גזיךאיןמבעקלא

אלערעדעןצויבען1אנר,זאלעןפיגטריקא־וםקיישראלר׳פין
איזגעשיכמעדיאיןבעקאנטע•נ׳שםאגיליאויבעקאנמעזײגע

האיגמנדע:געװען
יאהראפוןאייגגעל,אקינדקראנקווערמישראלר׳ביי

גע•איזשטײגערזײןװי,קײנעםנישטדערצדהלשיש־מלר׳,ה
צװײטען,אאיןדאקטאראמענליכקײדמןאלטמיטריםם.װעי

פארמיןדארףטאפעאם^װ,ץ7אמיטאיןמעדיצינדןים1איפט1ק

דאםאוןשטראףגאטסגעװצןאבערצםאיז,קיבדקרזלנקזיין
231

יו



זןוגט;אץשםראףדיאןנעהמשיש־אלר׳שטארבט״יובגעלע
בעשעט־געװדה״ליכןזײןעזבעראגעהםאץלקחה׳,גתןה־

8קיגדצװיים§געװאדעןקראנקזאלוצלונג*אבער.מיגונג
װי•האטישדאלר׳,וװץכעןעטליכע■אקרענקט,מעדעלעייגג
<לץ5געעאלגט,מעדיצינען•געקויפט,דאקםויריםגעריםעןדער

אם■זיךהאטקינדם$דאבצד,געהײםעןהאבעןקטוירים$דם^װ
ױ׳,אמתלם1ען'ים1אװעק.ציך1אאיןװאכעןצװײגעםײנינט

•קײר£םנעקלאגטנישטאוןגעװײנטנישטװידערהןןטישראל
געטרןן•ר.ד$ידעמזצלבעןזיךהאטדאםזעלבעװעןןיבער,נעם
דישויןהאבען, מעדעלע8יך1א,קינד דריט8זײנםמיטםען

ישראל׳ןםיןמשבחהדעראיןאזרעדען״צייבען1אנגעהשכגים
•8•אינגעװעהנליכעדןזזיגע ךי׳מגםחארײנגעכץפט?זיךהאש

ננען^דערגיך1אאיזאיןלזןדזאיןםערשפרײטזיךהאסםיריננ
4.מײזעלחײםאליהיצי

ציתיפףזאלערר׳ישראל׳ןציגעשיקטט^הרבדער
ך£זרבדערהאטארײנגעקימעןאיזישראלר׳װען,קימעןאיהם

אננערוםען:איהםצי
אזןםרומעראביזטדיז8,דערצעהלטמירמ׳האט-

רף^דױדסרומערא.נישטדאםזעהאיךןזבער/ױזעהרליכער
געטין!גישטעםהאסםדיאיןמשםחהזייןאםהיטען
גע•האט-שד1חדעםאיןמיךאיהרזײםםארװאם-

ישראל.ר׳םרעגט
מיםעצהקײןגעהאלטעןנישטהאםטדוװאםדערםאר-

 קײןגעםאדערטנישטהאפטדום$װר^דערם,םרײנידײנע
געדארםם.האםםדיװעןהילף

 של1נ1רבדערנישםאז,העלפעןמירדעןקעןײער
זעולם

מענש:זןןגטלם1ע של1נ1רבדצרזזבער,אמתאיזדןןם-
היטצן.יך1אדיךאיךװעלזיךהים

דעס,װעגעןנאכײשדעגעןבצן-אנגעהוזיךהאםרבדער
דערםיןכבהדערװעגעןשטובאיןאיהםבײזיךהערםװאם

װ$ץל8װעגעןאיבערד״יםטאיןקינדערזײנעסיןק־אנקהײט
שטוב.איןאיהםבײזיךטיטעם

איזישדאל׳ןר׳םיןי1םױדיאז,יםגעשטעלט1ר8זיךס׳האם
זענעןקינדערןלע;ין1אאיןסיכץטעםיף1אנקע^ קר8געװצן
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קראנקהײרז.דערמיטאנגעשםעקטװעהניגעראדערמעהרגעײערױ
ישראלץר׳עוגעשיקטמאגזעלפעןדעםנאךהאטרבדער£

האטײעלכע,דאקטויריםבעקזזנסענאהענטזײנעםיןאײנעם
מיזעןי1םרדייך1אאיןקינדערדיאז,ערקלעהרטדערנןנך

ר׳װעלכע,דירהדי•ליפשםרישעיף1איסםאהרען1ארנלייך
דאקטןרדעראיןםײכטעאגעװעןאיזינט1געװאהאטישראל

יויאיןװערען״ישט1יסגעט1אגלייךזאליזאז,פעראדדענטט$ה
יב1א.םלעגעזארגפעלטיגעהאבעןמיזעןקינדעדדימיטי1םריד

דאקטאר,דערגט$געזהאש,געשעהןגלײךנישסװעטאלץדאם
קינדער.איבדיגעדיאר*געםאהראדרןזהט

םיע־ישראלר׳איןמאנאײןקײןיערט1געדנישטט^ם׳ה
דירה.אנ׳ןןנדעראיןגעסינעןין1שזיךהאטמש״יחהמריקאװםקי׳ם

קינדערדימיםי1סרדיײ1שאיזװאךצײייטערדעריף1א
םער־זענעןזײװאג,לאדזהױטערװאלדאאיןארײםגעסאהרען

יעדעצזגעשיקטזייט#הישראלר׳איןזומעדגאנצעןאבליבען
דערװי,םלעגעןי1אזזיךזאלעןזייאז,געלדפילי1אזװאך

געהײםען.האםדאקטאר
םארגעװןןרעןגעטוןאיזאלץדאסאז,זיךם׳םערשמעהט

מײזעל.חײםאליהור׳םוןמיטלעןאײגענעדי
געװןףםאקיאתפ־עטריקאװםקיר׳יש־אלםוןמשםחהדי

פנעםון.*איהרסוןזיךהאממגםהדיאוןגעזונדעררען
אליהור׳•םןולאײגצצלנערקייןגעװצןנישטאױדאם

זײיב1אאז,מענשעןנאהענםעזײנעאנגעזאגטאםילוהאטחײם
דארףאוןים1נישער1גראאץאיזם$װעמיצען״װענעןװײםען

ידהןוסרבדער.רבדעםגעבעןװיםען-צודערפוןזאל,הילף
םן.1אבעםטעןים׳ן1אאײננעארדענטמענשען*לע

מענש,חםידישערא,ױד$ינט1געװאהאטאלטשטאטיף1א
גע־איזערװײל,םלןזנימעראשרר׳גערוסעןאיהםהלטמען
זןלײןצוערשטאיזױדדאזיגערדער.חםידםלמנימעראװען

אוןרנםה* שטיקעל8געשאםעןדאזיךהאט,לאדזקײןגעקומען
םלאנים.ים1אגעזונד־יז1הױיןהעראאראםגעברענגטדערנאך

הגם,רוהיגגאנץבני־ביתזײןמיםגעלעבטױךהאטיודדער
אײםגעקו־ים1קאיזאוןגעװעןנישטקײנמאלנבירקײןאיזער

װןןלם.םערדינטהןטערװןזם,גילדעןןןר*ארימעדימיטמען
ט$הװעלכע,אומגליקןינאבערגעשעהם,געװעןגוטןולץדאך

ס.$ןןלסשטגןגצעדיגערודערט6י1אדעמןןלט
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נישטים>ענזיבטדערמימעןאיןאיזםלאנימעראשר'רי
זײןאזןשלעכש•זעה־ז;ל.געפירזיךהאטער,רעי^גצװגעזונד

ןזבערהאםאשדר׳,קסאר§ז$נאךשיקעןגעװאלטהדטי1פר
אשר.זדרדכיעהי?ם׳װעמז§,ה׳שנע׳טצאלץארןערלװבט;ישט

אװעק■זיךארט;ני£געעעםט:;ה,םענסטערצרםציגעגאנגעןאיז
אייאז,יפ1אזעהט,לרםטמעהרהאבעןצרפדי, ף1דערגעזעצט

נ■$א־הםט•הס,געװטרעיגוטנישטאיהםאיזיגעגבליק1אדעם
דאספערלױרעןהאמער, גען1אדיר*$פשװינדלעןיבען1גער.

ר׳איזאומנעקיקטזיךהןשעפיצעדאײדצראוןגלייכגעװיכט
ט$מ׳ד,,סשצי:פעאפענעםםןיםגעםאלצן1ר$םלאנימעראשר

אי■געלעבשםיךהאש עררװא,ל^שציטאיןאעגעםיהרטאיהם
..געשטארבצןיים.ר;יי:ים1גראיןאװענדאיןארןג$מבערץ

אײגם,קינדצרלעךמיטי1סיאט'ם1יתדצרט?האשר.ר׳
לשצד,איןגעװעןאיזצעדדער.צװײכיעןדעםםוןקלענער

װעלכעמיט,דיצוױשעןןזנגעזבהרזעהרגעװעןאשרר׳איזדצרצי
דע-זיךהאטאשדץר־ירןלױהדצראין,פערקעהרטהאטער

חײםאליהרר׳יך1א,שטזןרטגאנצצדיפמעטבעטײלינממאלט
ארמכצקרמענעם.-מרצגישדעםםרןלויהדערצוגעג׳זנגעןאיזאלײן

גצדעכקטהײםאליהור׳ין1שהאשלויהדערנאךבאלד
מיטאלמ־הדיבערזןזרגעןצוי1אזװי,דצמװענעןכש^געטר,או
גישטמ׳קאןאז,פערששענעזיז:;,ררבדער,מ־ם1יתקליייצדי

סארקינדערדימיטאלמנהדי׳ןכמאוית1נדבקײןגעבען
קלײנעאגעשיקשאלמנהדצרט;;,דרבדעד,שנארערםאייביגע

קאלא־אאײגא־דענעןזיךזאלזיאז,>לעי1בעפאוןגצלדםומע
װאם,אייגעםיף1אאגגעװױעןאיהרדצרבײ.געװעלבגיןלל
דערהרןטדעםמיטגלײכצײטיג.זײןבײהילפיבדערבײאיהיזאל
קײינעפינףדיזרגען;בעזצוי1ז<װי,טראכטעןגענומעןרב
,.אלמנדדצרפיןלאםשדיארןןפנצהמעןאוןמים1ית

זײאוןגעניממןיךגלובדערגט;הױנגלצךדריידי
זײמ׳האטװאו, ה1ת-מודתנםקיסיזזראטשאיןארײנגצגצבען

בײגעבליבעןזענעןמײרלעךצװײדי,לעם$מיםיםגעהאלטצן1א
ועהריםגעװיזצן1ר8תןטיױנלעךדיפוןאיינער.מוטצרזײער

איהםהןזבעןשולעדערםרןה־ער̂לדיאוןסעהיגקײמצןיםע1גר
װײ■װעטױנגעלדאסיב1א,צוקונזטיםע1גראגט*צז.ים״1רא$ס

דערהאטשולדיענדיגעןבײם,בילדונגזײןסארטזעצצןטער
דעראיןרײנגעגעבען^װײטערױנגלעךעלטצרעצװיידירב
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ויבעי,שידזצלבזי־דערבײננקויםשירכזט*הװעלכצ,שלאםערײ
לער•װײשעדזט*ל>גרבדערש*העןפעהידעם,דריטעןדצם
װללשליבע.או־׳ךאיןלימוידיםװדישעאיגען

םיןרט•גזניײןלטיגעעז.ישגעװי1זר:װירקליךט*.היינגעלדאס
םילרדי•צי־ליין^אנגעתויבעןיו1שערהצטאײבציגװײז.שריסזגן

נעהמען.צנרבדעםפי־כם1געב׳נישטמעהרהאטאזןנען
בי•איםגעזאמעלש1צונזיךאוןגעװאועיעלשעדאיזײנגעלדאם
שטודירעןװײטערד״רען:־יװבקצובםעיבעשלימרהאטגעלדםעל
אריינגעטרע•עראיידארט.געטויערהאטי1אז.דײטשלענדקײן

םעהיג•זעלסענעזײנעצוליב;אופעמינ־ןר-רייפינעראאיןטען
םובםידיע,אבצקומעןערהאטלפ־־נעןציװילעןאוןקײשען

שטודיים.זײןסגרענדיגעןתדרגגעקאגטוט;:העיאז,י1אז
אײננעאר•שפפטצרזיךדיאבפןברורערעלטערעצױײדי

האבצןזײהין.׳.״<װ,ליסצאיןט;:־שט;£װשצן-,?אמצכדענק
זיך,ווערשטעהט.שװצםטערדיאוימוטע־זײעראריבערגענימען

רב.פוןמיטלעןפ־יװאשעדיסארגעװעןאיזלץ3דאסאז
דיטוןאײנצראיןבינער>ארצטאאיזױנגפמערדצר

לאסרינגעוסעלזאיןשטצדטגרצםשע
ראבינער,דאזיגעןדעם,טובר״ףאפעקומעןד״דבעןמיר

איןאז,דעםװצגעןזיךדצרװיםענדיגאז,שרײבטװצלכער

יםען1גרדעםון8ת1נ1זכידיגעדרוקטװערעןצײבינבאינזער
אליהור׳ן-װא,דאםכצןםזרעםנסלצויך1אפרבעש,ממנש

ברידער.איןשװעם־וייײ,מוטע־זיױ,איהפמיטגעטוןהןןט

נטעל..צ-לאעעריעצוםתףשא
גפפעהלט.נישסקיױמאללאדזא׳־ןהאטארימצלײטקײן

געװעןזענעזװערעןען&גדהאלגעדארפטבען^״דװהםאזעלכע
קלײנע.אגצװעןאיזהיי״ףדיזיבערפילעהר

געהאלםעןגעדארםטהאטװעלכער,ױדעזדיסוןאײנער
צו,מילא.װמשהגעװעןאיזארימאןיפער1גראױדא,װערען

געװעןאבצראיז,געװאװגטגעװצןין1שצראיזארימײיטדעם
דיא־ןיז1שמײדעלױגעהי־ט־ט;הער,צרהגרעםערצא

נישטפשההאטזימ־כעןצידת־נד״ פזיכמ1צשוםקײןאוןיאהרען
טרך״כטאוןיס1א-מוו־אײן-ג;טװײבזײןמיטערזיצש.געהץט
וייה־־-וײ?בעד*,װערעןצוגעהזלפען־-1אזװידעםװעיען
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נישטבײדעזײקענעןעגהקײןאוןחדשיםאוןװןזכצןזוװעק
משה׳ןצוװײבדאסן$זיךרוםטאײנמאלביז,געםינצן

 צע•9נעהם,משהאײנגעםאלעןאיזמירװאםװײסט-
אוגזאויבערשטערדערװעטאםשר,לאטעריעדעריף1אטעל

חתונה■קענעןװעלעןמיראוןגעוױנעןװעלעןמיר,העלםען
טאכמער.אוגזערכצן.מ

געװעןנישטאיזער:דערםוןלטען^געהנישםהאטמשה
איבעררע-געלאזטאבערזיךהאטער,•מענשעןאיןב״ות(;ײ

ןזבערערט^ה,צעמעל§יםען1קלט$געװאיןי1םרזײןםוןדען
10קיןםטעןגעדארםטהאטצעטעלדער,ס$ײמימט&געהנישט

םער•,דערהײםםוןחםציםעםל־כעגענומעןמשהט$ה,רובעל
ערביזרט&געװאון צעטעל8יםט1געק,מבאדד^לאיןזײזצצט
משהאיז,געװיגסמיט׳ןזיכערערזייןצוכדי.געווינעןװעט
 ברכה.1?ך§נרבדזער$לצזםאוועקנאך

גע-איזמשהוואםך$ניםגעהערט1אןט*החײםאליהור׳
געםרענמ:איהםערהאט,קומען

געלדיםצוגעבען1אגעװעןשאדקייןגישטדיראיזנו
?צעטעלןןיף1א

געזאגמ,משההןןטיף1דעראגעדיןןטנישטטןןקיב?האיך
רד^לןומבאיןחמציםעטליכעםערזעצטהןןטװײבמײן*יבער

צעטעל.דעםיף1אםומציטיגע1נדיבעקומעןאוי
געזןןגט.װייטעררבדעדהאט,צעטעלדעםנןןרבעװײז

רב.דעםגעװיזעןאוןצעטעלדעםן^ןןרויסגענ׳ימהןזםמשה.>
איך,האםטוגומעדדעם,געזןןגמרבדערט$ה?װןןם

יס■1ןןרגלײךהאטרבדעראוןצעטעלדעםצושותףןןזײן*.װי
משהיי.געגעבעןאוןרובעלצעהןםןןשסוןגענומען

געוואוםטנישטהאטער.איבעראשטגעװןזרעןאױמשה
ער.צעטעלזײןצודוקהשותףאזײןװילבודערם^םארװ

געװינען,זיכערװעטצעםעלדעראז,פערשטאנעןזןבערהאט
געװיגסהןןלבן<ןןםצוגעבעןגעװעןשאדזןןגםילואיהםאױם

מספיםאוןרבדעםוןקעגענגעשטעלטנישטזיךהאטערןןבער
געװען.

איהר,אוןאיגגאנצען רובעל10קאססצעמעלדעראבער
קיקנישטאון רובל5געבעןנןןרמירדןןרםטשותףןןלם,רבי

 רובעל.10גןןנצע
דןןזי•דעםבעקומעןםט§הדוװאם.זכותדעםסןןר,נײן
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אהײםגעהאיצטאיןדאיעלמ״בעצןןהלעןאיךדארףנימערגען
צע•ז־יםילעי*שמיראוןלאמבארדםיןחטציםדײנע׳ם1אלײז
ת.1מש-שיטעל

גישםמעהראיזאיהםבייאגליקליכערןןװעקאיזמשה
זײזדערצעהלטם$הער.גצװינעןװעטערז$סםק״קייןגעװען

לןןמ־םוןחםציםדייםגעלייזט1אהאט,גליקזײןװעגעןי1־.פ
ןונ־ס׳איז,ציהינגדעריף1אאונגעדזלדמיטגעװארטאזןביןרד

אדירכ־טוןגיעדעןהןזטמשה,ציהינגדצרםיןצײטדי:עקימען
נישטזיןערט$הםאגלעצטעןביז׳ן,בצלען^טדיי1גענגעקיקט

ר׳רבלןןדזערדעריב1אןזי.(געװאוס,האטער,געװעןמיאש
זיכערערװעטאיהםציתף-.שאאיזמײזעלחײםאליהי

געװינען•
ציהיגגדערםיןטאנלעצכערדעראװעקאבערם׳איז

ציםמװעקעראיזוב׳צגמוישטפר}.ינװאונען-גשטנט:<המשהאין
נישטט$הניםערדעראז,עותףזײןנעװעןריע1מאיןדב

געװאונעי.
נישטװעטעראז,זײןמשערגעקענטזיךמ׳הזןס,ני
מענליךדירפדי,שותףאדירציגעווארעןביןאיך,געװינען

םערזעצטהןןםטדוס$װ,זגכעןדײנעיסציקו׳פען1אכעןמצי
איןנארישקײטעןאזדלכעגישממאךנאכיזמאל,לאמבןורדאין

נןןרישעןאיםען1קצייף1אםחגצ-שציבקײןבישט״ערזצץ
נ׳־*ןןװעקאיזאוןפערשעהמםזיךהאטמשה.שםיל־צצמעל

רדכט.האטרבדעראז,בערצײגטערא
כען*סיצתתונהמשה׳ןגעהאלםעודערנאךהןיטרבדער

טאכםער.ײן

נמשל♦אמיטמשלא
איןגביריידישעריסער1גרדער,נסקי$זנ$*קלמןישדאל

הןןטער.כלל־עניגיםמיטםערנומעןרק$שטזעהרזיךט̂הדז̂ל
ם$װ,צוזאנעןםערשידענעװעגעןםערגעםעןאנוטנץ§ג;ובער

אינ־זןנ׳אנדערןודער,דיששיצעןװעטערןןז,נעגעבעןהאט
שםיטןל.פאזנאנסקי׳סמימגעװעןיך1אאיזדאםזעלבע.סטיטוציע

ים•1אאינגאנצעןװעטערוןז,צוגעזאגטגעהןןטהאטסקי.גיאזנאי
םער־אבעראיזןורבײםדי.ל$שםימדאםםיהרעןאוןלמען^ה
יף1אבעקלןןגטזיךבען§הקרעגקעדיאוןגעװארעןכלעםיגטנ

שפיםןןל.איןבעהאנדלונגדעד
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)
איהםאיןםאזנןןנסקי׳ןנאךגדשיקטאײנמאלהאטרבדדר

װאם,כען?זדיװענעןיך1אאיןשםימאלװעגעןלטען^םארגצה
דערצעהלעןאײךװןנ״דאיך.םערגעסעןמרשט1כלהאשפאזנאנסקי

געזאגט:רבדערהאט,געשיבטע קלײבע9
למדן,יםען1גראאג׳אײניקעלט.געהלהאטשם-בעלדער

ארימאן.געװאלדיגעראאבעד,שמיםיראת8
ולילהמם1יגעזעסעןאיןגענומעןליבםאראלץט$הער

אוןח1מדעםגעעגבערמאיהםוט$הס$װזאךאײן.געלערענטאזן
קיגדער.זייגעםוןערציהינגדיגעװעןאיזרוהעןגעלאזטנישט

קינדערזײנעגעקזזנטנישטערהאטארימקײטיס1גרזײןצוליב
צער.ים1גרדעםםוןגעהאטט$הער.ערציהעןגעהפריגװי

איזאיינמאל,נעבעןעצהקײןגעקענטנישטזיךט$העראבער
דערזעהןהאטער,ארײןשוהלאיןגעקומעןױדדאזיגערדער

גבירים,אלע,שטאטםיןםנידישטעהןװאנד-מזרחדעריף1א
ערצי־קענעןאיןרנסה*ת1דאנקײןניששהזובעןװאם,אדירים

דינעןאלײןיך1אאוןנלושטהארץזײערװי,קינדערזײערעהען
גע־מקנאנישטחלילהזײט^הער,ת1בשלימיבעישטען1אדעם
װעןץריינגע׳גגב׳עטאיהםזיךהאבעןת1נ1רעיאזעלכענאר,װען
אײנגצפאלעןאיהם׳<איםלוצלונג.ארײןשיהלאיןגעקומעןאיזער

אדודכצוסיהרפן.גלײךציגעטרעטעןאיהםאיזעראוןאגעדאנק
אוןװאנד•מזרחדער ף1אריםגבדיצוען:-צוגעגאנאיזער

:געזאגטזייצוהאט
קיינמאלאײךצומיךהאבאיךאז,ײדעו,װײםכיאיהר-

איהדװאס,הילףאײערהאבאיךאיןהילףגאךגעװענרעטנישט
צונענומען•נישטיך1אגעבמןגעװמלטװילעןאײגענעםסוןמירט$ה

איתראז,װילאיךבקשהפאלגענדעאײך•ציאיךהץבאיצט
צייבען1ערלמיראוןקאין*םל1׳צ.איןזראםנעתמיגןמירזאליז

מירזאלםאיהדןזז,װילאיך,זארגעיאוןת1דאיאהןלפרנען
אוןערציהעןצוהעלפעןמירװעטה־אזןז,צװאגעז

נערןדןוםאיהםהאבעןגבי״יםדי.קיגדערמײגענעהיעןע
ע־װען.ןוװעקאיזאײניקעלם'ב1ם-שם-בעלדדםאוןציגפחונט

םלוצזיךערהאט,שוהלסוןיםגעהן1ארגעװןןלטין1שד״זם
©:געטראכטאיןזיםגפשטעלטלונג

ב^הוזןםנאכ,געטוןאיךחאבװאם,לם1ע של1ב1רב-
אװעראיךיז,ך:דדהײסשדאס.געװענדעטזײ■צימיךאיד

לײן*איךאוןמענשןזאייהאםכוגנהןובאיךגז$,באדםבזיה
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האיזער.גניםנידילסיןל1עדעםען*װאר*רא*ןמירטיןײיל
:געזאגמאיןעעימעלט■ײע־י*זיך

דןןזיגעידשטראףזעהרדיךבעטאיך,לם1ע-שלנו1ו־ב
זײאז.שכחהמיטװאגדמזרחדעריף1אשטעהעיװןזם,<בירים
געבעטען•ײזהאבאיךװאסװעגעןםערנעסעןזאלען

ביבדי.םערלירעןצווואוטאיבריגקייןנישטמ׳דארף
אייםערגעסעןסײ-יװ-סײ־בען^היםגבידןןזיגעדיאז.ױיםען

שיהיםיןארװסגעהענדיג.געגעבגןהאבעןזײװאסציזאגדעם
סב1טבעל׳שםדעםײענעןםערגעסעןאינגאנצעןאם־ליײזהאבען

בקשה.זייןאיןאײניקעל

נעװאלםאײךהאבאיךװעלכעגעשיכטע״דיאיזדאס
בעםעןנישטלם1ג.-של1נ1רבדעםאבערוועלאיך,םערצעהלען

זןלטאיהראיןשכחהמיטשטראםעןאײךזאלעראז,איצט
דער־דם־בל1ק,געבעםעןאײךהאבאיךװןסװעגעןםערגעסען

אײגענעמײנעװעגמןדאנישטזיךהאנדעלטעסװייל,םאר
איךווײל,צווײטעגםאיןקינדעריורישצפללװעגעןגארקיגדער

ל1עיסען1גראנאר,זיךםיןל1עדעםאראםנעהמעןנישטװעל
זיך.יף1אנעהמעןגאך

רב׳םדעםאכטאיןנענזמעןהאטםאזנאםםקיקלמןישראל
שםיטןול.יודישעדאספיהרייןענערגישגענומעןזיךאיןװערסער

צימעראיןזיךבײגעזעסעןאמאלאיזחײםאליהו*רװצן
עניניםפללםערשידענעװעגעןגעשמועםטנאהעגםעזיינעמימאון

לאדזערדערארײנגעקוסעןם׳איזאוןטירדיגעעסןנטזיךהאט
איזװעלכער,.גגעװיםעראםוער-כללאוןנביראנגעזעהענער

מעצש.םרומעראאיןלמרןיםער1גראגעװעןגלײכצײטיג
בעקימעןהאבאיך.גגעזאגטהאט,רבי,װײסטאיהר

געשםארבעןאיזאיטאליצןאיןאז,ידיעהטעלעגראםישעאאיצט
צוברענגעןקערםעריטען1טזײןמ־װעט.נגבירהיגערדער

אז,רביגעבעםעןדעריבעראײךװאלטאיך.לאדזאיןקבירה
זיין.מםםידאיהםאיןלו־הדערצוקימעןזאלםאיהר

איןערלעגענחײם■ים1נראאיןגעװעןאיזחײםאליהיר׳
געוועןטאקי איז4םערשטארבצנערדער.געענטםערטגארנישט

כלל-יודישעםיןװײטגעװעןאיזעראבער,שר1עגוײםערא
װעל־מים,אזעלכעםגעטוןגארנישטלעבעןבײםהאטןאזאכען

רב.םיןד*םהדעםםערדיגעןזיךזאלערבען



םעררב׳םדעםעמערקם*האט.געקומענער.ארײנידעד
געזןוגם.האטאיןלעגעגהײם

געהאלסעןנישטס$מימר*ז*.רגיפערשטעהאיך-
פער•גלײכגילטיגעןזײןעיליבםערשטארבענעםדעםייןרק*שט

דדקה־עניניםאיןגעזעלשןםםליכעפערשידענעי*זיךהאלטען
הםיד.דעםלםען*הי*שװערדעריבעראיזאײךםןראון

דערגט$געזהןט םערלעגעגהײט8איןיק*טבקאיך-
דאךאיךװילליגען?זןגעןהםידזןזאאץאיךזאלװאס.רב

גע1יחלילהנןךאיךקעןאמת״דעםנען$זאיךזאלזאגען״נישט
מיךמ׳האטורעןאינגאנצעןזיךאםזאגען.תפםוןד1כבד״םזיין

װי•איךקעןהמתהלײתםיןמבוהדעריעאײגגעלאדעןדירעקט
הלכה.שיוערעזעהראקי*טם׳איז,אליןן•נישםדער

^געזאגטהאט,רבי,לערנעןנישטדןןךאײךװעלאיך-
םערשטעהס.איהרװיטיט

םיןלויהדערו*געקימעןחײסאליהיר׳איזצימארגענם
גע•מלױםאלעןי1שהאבעןםל1ע-ביתאויםץיםקימענדיג1אד.נ

איזטאקיאיןהםםדאהאלטעןװעטחײםאליהיר׳אז,װאוםט
ער.הםפדדעםזןנגעהויבעןאוןקברביםביגענאננעןרבדער
האם,הםםדיעדערגעוועהנליךיװ.קורצערגאנץאגעװעןאיז

משל.אםיטיבען1אנגעהובדער
אנ׳ארימער-רבדערנעזאנסהאם,געװעןאמאלם׳איז-
י1םרזײןערנעהיטאיןשװערזעהדגעארבייטהאט,סרעגער

םרעגערדעראיזמיטאמאל.םניםםיןשווײסםיט׳ןקינדעראין
האסער.היסטעןיצשםארקאנבעהײבעןאיןגעװארעןקראגק

װעטעםזא,נעמײנם,םיםלעןהיימישעציערשטאגגעװעגדעס
דעדאיזדערנאך,נעמאלםעןנישטאבערם׳האט,אדירכנעהן

מע•םעױשידענענעגעבעןתאם,דאקסאראיצנענאגגעןםרעגער
ער•אוןערגערנעװארעןאלץאי־זקראנקעןדעסאבער,דיציגען

רע•אײנציגעידזא,ערקלעהרםדאןהאבעןדאקטויריםיד.נער
אי•קייןאװעקסאהרעןזאלרעזאקראנקעןדעםםארםינג

אנ׳ארי־זיךקאןי1יאיװאבער,םערבלײבעןדארטאיןסאליען
עראיז,אישאליעןקײןםאהרעןיצערלויבעןםרעגערא,מאן

איבער•איןאםגעשטארבעןלאםנזאםאיןדערהײסאיןגעבליבען
ת•1דחקאיןעלענדם*1רגאיןימדמיםאיןאג׳אלמנהגעלאזען

גריי־אנעזאגםװײטעררבדעדהאס,געװעןװידעראיז
נישטזיך.עולםמעניניאלעאנבעמיןזיךהאסװאם,גבירמער



1וײװעטװאסגעקלעהיטנישט,זאךשוםקײןנעזשאלעװעט

זיךפלןןגעןמיטמענשעינעו־אז,געדענקסנישםאזןמןזרגען

אין.נקהײמען^קראיןזןרימקײמםוןיוזךאוגטערןקרעכצעןאין

פעדנע•אלעםוןגענאםעןט^געהשזיןהןזמגבירדאזיגערדער

װינטעראיןאײגגעםזןלדןאיהםאיז.אינדערהײםזיךבײניגפגם

אוים•זיךםארהזןטער,לענדערװארימעדיאיןןװעקצוםןןהרען

דערגעדינטנישםאבערהןזטגבירדעם.ליען§אימגעקליבען

װעצוקראנקיפען1עה.נ.ןןהןןםע,־אוןט*קלימאיטאליעגישער

םוןםעסארען^םרגדעסטעאלעגערוםעןאיהםצומ׳האט,רען

האמעם,לענדעראנדערעםוןגעברעיגסלואםאוןליען^איט

אםגפשטןןרבען.איזגבירדער,געהאלפעןנןרנישט

ביוז•ים׳ן1א.הסםדזײןאיבערגעריםעןרבדערהןןםדןן

שטין•םעין1שט$הלם1עיםער1גרדער,שטילגעװעןאתלם1ע

נדערען.*מים־ןאיבערגעקוקטױךהןןמאײנעראוןמשלדעםגען

אז,רבר*דםערעבריגםהאס,װעלמדעריף1אאיזי1*ז

דעםזינעןאיןנישמהןןטמאז,יםרעכענונג1אןךהןם׳לעבם

אײןד״ןבאיךװעלכעןװעגען,גבירדאזיגערדעדװען,צװײםען

קײןרײזעױיןםוןקןןסםעןידאװעקנעגעבעןװןןלם,דערצעהלמ

נע-אהיןרט$דאיהםאוןן#רימ$שװינדזיכטיגעןדעםליען&איט

ןגעגע•װןלם,דערהײםקאגעבליבעןװאלטאלײןעראוןשיקם

משלדעראיזס$ד.לעבענםצווײאטשרגעװארעןראםעװעט

עםגעהגגגענומעןלנעמײן?קא.זןל■אנ׳אײנצעלנעםאיןנאר

גע-װוןלטען,םךזןהאבעןװןגם,מענטעןדיװען.וױיטערנאך

פגצ־גךטענוצט;!(װאיט,גןורנישםהאבעןװאם,דיװעגעןדענקט

געאויםגגרײזפװאלטדורך*דאוןמענשפןםילזעהרגעװןןרען

.•אאיצטריכטױװעלכען.גלותםוןװעלםדירען$װ

שװײ■ג׳ןןרימגי§ינס1געװאהןןסלארזהינםערדןןרף$אין

זיןאוןםרנםהיף1אגעארבײטשװערהאטער.מצגדעל,גער

אגעהאשין1שהןןטמענדעל.יזגעזינד1הױיןמיםגעלעבטרוהיג

שידין•אגעדאדפטהאטערװעלכערמיט,םןןכסערדערװאקםענע

דערנישטען*א.רת1השגמענדעלם,זיךס׳פערשטעהמ•טוןצו

א־.טצכגעױיןםארגעזוכטהןטנןור,ארײןשטןןטאיןגרײכט

שםעטלעך.קלײגעןןדער,דערםערשכיגות׳דיגעדיאיןזױוג
אהאטמעגדעל.נעםונעןף1סצוםאוןרומגעווכט?נג$ל

םיןהצנדלצר@,ן$ױנגערמאםארכסער$םזײןמיטגעטוןשידוך



איןמנאיםיײנעאגעמאכםט*.דמעגדעל.נראכאײןאיןת1כד״
מענ•.חדשיםעסליכעאײףגעװארעןאזגעשמזעםטאיזחתי״הדי

טאכ-דערגעמאכט,מענליכקײטעןאלעאנגעײענדעטדאטדגל
מאהל•-חתזבהאמאכעןציגעגרײטזיךאוןאװמשטייעראנמעי
בלײ-פערשעהמטנישטזןןלערז*,מזיכטערזײןפמרדײמ
געםר.דיבײגען

דערנעהנםערם.זיךהןןטחתונהדערםוןמערמיןדער
גע■מ׳הזןם,געצירטאוןגערייניגטמעזהאט־נוינ1װ*מענדעלט

שטע■ דערבײאיג8םיןזמרים-כליעעטטעלט,זכט;געק,אוןקען?ב
בעשטעלט.בדחןאאםילו,טיל

אנגע•זיךחאבעןעם,חתונחדערפיןםאנדערגעקימען
װײטעאוןנןוהענטעמענדעלם.געםטדיפציפאהרען-צונוהײבעי

געקומעןס׳א־ז.װיינמענדעלם,געכעץםוןבים1קריד.בים1קי
דערגעקומען.מילךגענומעןחאטמענדעלװאגעןפין,םריץדעי

ע•&שםין״מאכט׳גאנצעידבכלל,נאטשאלניקדעראוןװאיט
ןגנגע•מ׳האט.בים1קרחתג׳סדעםנעקימעןיך1אזענעזעה.מיל
ארט,דכםאיןאװעקגעםיהיטזיאוןיםנעשםילט1אכלהדיטון

געװאר•האבען,לע*,חתונהדיםארקומעןנעזמלטה׳האטװאי
חתןדערין1שהאטםאטערקײן.מוטדרזײןמיטחתייפ׳י1א

געהיזמ.נישט

נישטןו.אלץנאךאױתתןדעראוןיג-נאכמיטין1שה׳איו
קײןסיטנערעכענטנישטנאךזיךמ׳הייטאז,זיךס׳םעו־שטעהט

הא•זמרים-כלידי,געױעןמשמחזיךדערווײלאוןשלעכטםשום
גע•האבען,פלהדערפוןחבר׳טעם,מײדלעךדי,געשםילםבען

ם׳איז.געםםידגעװעןמכבדהאבעןמחותגיםדיאין,טאנצט
קומטחתןדעראיןשעהאנץךשעהאגעגאנגעןםערבײאבער
מחותייםיד.נישטאאויךאיהםםוןאיזידיעהקײןאוןנישט

אנ׳•עםיםגעמײנט,;בעאונרוהיגעאנגעהויבעןשויןזיךהאבען
סבה.דיערםײטשען?געקענטנישטזיךאוןגעםראסעןאימוליק

אײ•.נישםןואיזחתזדעראיןאווענדאקשםעטגעװארעןם׳איז
דע•אהיןשטעדםעלאיןגעסאהרעןשגעלאיזגעםטדיםיןנער

איןבומישטעראארומרעגאנגעןאיזםאטערכיה׳םדער.םעשירען
ציגעם־ובטערוןט.רליםעןדייף1אשמײכעלגעמייכטעןאמימ

דייװבלײךגעװעןאיזאלײןכלהדי.געםטידםערדתלסען
געםטיד.נפשעגמתםמרגעוסןרעןמשוגענישסשיעראיןײאנד

זיךװיגעקוקטהאבעןאיןטײנליךזעהדגעװארעןגע*לדיאיז



גיניחןיטנישםזןעערבען$הזיײ.חתינהדערםיןןןיױםעיגעקימען
נייװישםילגעוחנןפ׳איז.געבדיבעןאיןפלהדיסערשעהמען

ידמיםכם§געמזבען<הזמר-פלידי־'ז-נזשםיב״איןאבלץ
יצי.ןןוקימענישאױףװיביויקאיזהק*'״יטשקעם

איןנישסמ׳הערט.נאכטדער אין12געװארעןשויןס׳איז
יערן.1דגעקענםנישםלאגגי1אזהאטלאגעיד.נישטזעהטמ

ם$הפלהדי.םונןןנרערעיגעהןיבען1גגעה*ןזיךם$העולם־ער
נעהענםע-די.שלייערדעםאויםגעטיןגעוױיןהיםטערישעןאאין
דערמיםציזאמעןאויגעןדיגעוױשטזיךהאבעןבים1קריע

מחותנמ.
יםנע-1אזענעןלייבטער-הענגעליםען1גרדעםאיןליכםדי

איזםטרומענ-זייערעאײנגעםאקטהןןבעןזמרים-כלידי,גאנגען
ןזװעק•זענעןאוןטען

געשעהעןם׳איזם$ד,דערמיטגערעכענטזיךהאבעןאלע
אײננעםאלען.נישטאגדערשעםיםאיזקײנעם.אוםגליקגרױםוי

אקדאנערשמאגװעןאבער.דינםטאגאאיןגעײעןאיזדאם
װעלכעריף1א,סוהראבעװיזעןליצלינג*זיךהאטדערםריה

סרישעאיןגעזינטע,מיטערזײןמימ;חתדערגעזעםעןה׳איז
יס.1גרזעהרגעװעןחרםהדיאיז

זי•$דדערםיןגעװאיסטט$הװעלכע,דןןרףגאנצעם:די
זיךכדי,ארםאײןיף1איטגעלאפען1צינזיךאיזגעשיכטעגער

םערשםעטיגמג.חתנ׳םדעםםיןסיבהדערװעגעןדערװיםעןצי
■$זנ$געקימעןמ׳איזוועמען,ווײבזײןמיטמענדעל-־ך1א

טען$יםגעל1ראזענעןגעקימעןאיזחתןדעראז,בשורהדיגען
םוהר.דערצו

יער-נישםהאטאוןתג׳עװאםעראגעועםעןאיזחתידער
ם$ײאיןצוזןןמענלױףדעראיזװןום,ר$פקומטדאװאם.שטאנען
איהםאױףם׳איז,וואונדערבײזאיף1אװיאיהםיף1אמ־קוקט
בעגאנבען,איזערדאםגישטםערשםעהטערז?,קענטיגועװען

ױם־*יבען1נגעה$חתןדעםמ׳הןזם•פערברעכעןס׳איזױעלכען
ױוי1ז*דינפשזןגגעקומעןנישטאיזערװאםםאר,גושדעגען

ןגעענטםערפערהאטחתונהידגעװארעןןזםגעשמועםטט׳איז
סקובגעהזןטהאבאיך.פעשעםטינטגעװעןביןאיך-לי׳
ט*י1געקביידעהןןבעןמירװאס,קאלבאצוליבשיתףמײןמיט

ןןז,אוםגליקדןןםדןןאיזווןם.קומעןגעקענשניששאיךהיזב
חוםה.ידםןרגעקומעןװעטהײנם



כתבש$ריידינצשצדפ§דעלטערעאחתןםוןמוטערדי

מיס־זיהאשזיהןדערווען.ענטםערעןצוװזןם,געוואוסממ&ני׳

געםאהרען•יזאיזחתונהדערףי1אגענומען
ט$ײ,נעװאושםגארנישטהזןבעןװײנזײןפיםמענדעל

זײהר,בעןטרונכעעזלאנגעןנאך.םוןוצאנהויבעןזאלעןזײ

נישטאבעי־האמכלהדי.חוםהדישטעלעןויוגעװעןמםמים

םוןװיםעןגעװאלמנישםמעהיאוןהערעןדערםוןגעװןולם

מעצ׳זײטיגעארײגצימישעןןגניעהויבעןזיךם׳האבען.חתןאיזוד

דערםוד.מעהרוײםעןגעווןןלטגישטהאטכלהידןןבער,שען

צוםוןזגעװעןאיזס$װ
װענע־היפףװענדעזציזיךגעװארעןבעשלאסעןס׳איז

ײלעזענעןטאגזמלפעןדעםנאך.רבלאדזעדצוםעניןדעם

גפש־כ־דיאויםגעהעי־מחאטרבדער.לאדזקײןאװעקנעםאהרען

ער'דם1קאז,געםגנה׳םפשוט׳קײטגאנצערדערמיםהאטאוןמע

סערברעכעןשוםקײןעראיזדעריבעראוןםרנםהאיזןןלץםון

בפ•ערףז,גע׳כענה׳טװידערהתסרחיתידער.צעגאגנעןנישס

דאסװילםאכסערזייןאבער,חיםהדישטעלעןוצשטעהט

זײויזאלרבדערז*,ערפערלאנגטדעריבער,נישטםן1אפשום
םטורים.געפעןמאםטער

פשוםהאטיזאפער,פלהדיגעפדענטנאכאמאלמ׳האט

געװאלט.נישסםן1א
שסיקעלאיף1אבחורחתןדעםגענומעןדאןהאטרבדער

נפש,םראםטער*;איזדאםאז,ןןרויםגעשטמלטזיךהאטעם.םערהער

גע־גאנעעדיהוןשער.איזאנ׳אותוואסנישטװײםמװעלכער

נזןרבייזװיליגקײמאדערשלעכטיגקײטצוליבגעטוןנישטשיכםע

עך■געשסקורצעןאך*נ.עם־הארצותאוןאינוױסענהײטצוליצ

נישטאיצטװעסעראז,םסקאיםגענעבען1אררבדערט$ה

קײנער.ארוםיאהרה׳/לבאאיןערשטנאר,םטוריםקײןגעפען

געקליבעןזיךהאבעןאוןיםקרב׳םדעםםערשטא־עןנישטחאס

ארײנגערוםעןרבדערהאטאװעקסאהרעןםאר׳ן,אהײמצוםאהרען

געזאגם:איהםאוןחתןדעם
יף1אלאדזקײןקוםעןת1צא1המײנעףי1אװעסטדו-

געזאלםנישםאיהםהאםעסשװערװי,חתןדער.שצתיעדען

איזאוןגעםאלגםהאםגראפאװעון*װאךיעדעקומעןדאםזײן

צוגעגרײטגעװעןין1שאיזשבתערשטעןדעםבאלד.געקומען

לער•וצבחור-חתןדעםמיםיבען1אנמנההאסװעלכער,אמלפד
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ת*•׳ען*גאנדירכ׳ןגמעמועםםאזיךס$תמלמדדער.*״*ןמ

•פברגאננגןאיזןזייןו*עבי־ניססערשידפגבעװעגעןאיהםמיס

ץ%זחתןװער$ב*רנדערט$השגחיעדעןסיש.רה$י מזןלונ8

אויךתןזטער,נען^סערשטמעהראלץאזןגעקענםמעהר

דיאוןעולהיםע1גרידערשסעהן*ועען*י1גנעה$ןי1ש

זײנעאיןכלהזײןסעז־שאםםס$הרעס$ה,חרפהיםע1גר

זןװעקגע־דעדיכעראיזער.ג$טחתוגהזײןכעמ,מזזותנים

איזם$ד.איעערעוכעםעןײזכדי,מזזומביםידו*הרען$ם

געקי־איזיאהרלב*הןןך?נ,בעלונגעןךי1אאיהםאח

איזס,טוןו*װאם,רבמיט׳ןגעראסעןו*זיךפתגוקדערםען

ערװײל,שידיךדעםןמולאזעןשאדיםע1רב$געיועןאיהם

מענש,אנץןנדערגארגמווארעןאיזהתןדער<א,בעפערקטהאם

אוןםארגעקומעןם׳איזװאסמענדלעןעהלס*דערמאטרבדער

שידוך.אויםץבעשטעמסיזידכלר״י*םדעבעןגמהייסען

אגעװארעןגעפראװצטם׳איזאוןבעשטאגעןאיזכלהדי

נע•זיךזוישען*יאהרעןשםענדיגעמאטאר־פאלק*דאסחתונד״
גוט.זעהרס*על

געשםארבעןם׳אחז*,דערװאוסםזיךמעןתאםשםאטאין

רא-אוןהערעענגערגםירפעדערםוןאינהאבערידםוןאײנער

אנגעזעהענ־דיו*געהערםהאפםערשטארבענערדער.םאסןןרט

קינ׳ידאוןאלמגהיד.שטאטאיןאונזײבאםימילאטארעןםסע

זאלענער*םערשטארדערזא,ערלאנגם■דורכאויסהאבעןדער

ן•1אדאאיןװערען*עגראבען
איהרסיססערבינדונגאיןגעשסעלטזיךהאםאלפנהדי

רב,ער*ד$לםײ*עלץ1יס*1אלען$זזײון;,אידעען־סבייםמאנס

זײןטי1לװערעןעגרןבען*דזןלרבענער^םערשטדערם$ד

געװאוםטער*ןבען$האסימילץטןןרשןדי.נ׳ןןרון#איןגנ&םערל

געװעןאיזמײםאליהי׳רװײל,.הלכרשװערעאאיזם$ד<9

רעיןרם,דןזיגערדערםוןגעגנערשםארקםםעדיםוןאײנער

על׳ן1ו**םי1אאונבעדינבםל$מס$דבעשלאסעןזײמןןבעןדןך
"..הםבמדזײןרב*ײס

םו*ײעק*זענעןרען$מ*פיל*אסדיםוןםןןרשםעהער*זוײ

איזנעשטןרבענעםפוןםערלאנגדערזא,דערבעהלםאיהםבר

ערלאנגען■דעריבעד,מרקןרוןאיןװערעןיצבען$ענר*געװען

הספמה.ארבפוןזײי
פ^ה-רעו־עןו*ם$װרנישט$נמירםיסהןןטאיהר-

עזסיבאן.נימםװעלזיכיך-מנ$נעזשטרעננברדפד



םיטרעם$ז$דדיפזןפי׳גרןצסלינג.$גען$סצרלמיר- דעצי•זאלמלרנג5מערזדןןזיגעיד.בתיםבעלינע*?ננעזעו$־יגע רפלגגזןגיע.דיגעזאנטהאס.עניןדןזזיגעןדענײעגען־עןד גע•העט,םערגעניגעןגרעםטעןמים׳ןזםערזאפלונג*- אײךזןןנךא,וױםעןזאלטאיהראבער.ןדרבא,רבדערגט^ז םירבייקײגערװעסהינזיכטדאױגערדעראיןאז,שריהעד־אױם מײ־םארװעטיטארימעט1אשיםקײןאון,על׳ן1יסם1אגןןדנישט םאסגעבענד.זײזנישט
םןןדגעקי-נ$טדעמזצלבעןנןןךטאק״איזםערזממלינגדי דןן•אלעמעניעקליבען?ציזזיךם־האבען.שטיבאיןרבבייםמען די.ט$שטדער;םיבעלי־בתיםןןננעזעהענםמעדיאיןרעס$ז לעבטעדירבדעםגעבדןדי•געג־ײ׳זיך־האבעיאסיםילאםאדען .;שלאכי
נ•?דעםםארײזםיןאײנערם$ה-יגען.םיןעןמיד- געחזנם.ערזאמלינג*דוידםיןבי1ה
םיוהמדבריםראשדער.יבען1ןונגעהזיךהןמשלאכטיד דערםוןשטילעראלםערדערגעװעןאיזמןןרען?ןןםימילדי יםגע•1אריהיגהאטרבדער.ביעלאשעװםקיאוןשמילערםירמע

איבער•נישסװןזרטאײןקײןפיט.רעדעשעה׳דיגעזײןהערמ רבדערהאם,געענדיגטהאםשטילערה׳װי,נןןכדעם.געריםען געזןןגט:איןןשסעלמ:יםג1אזיך
פיךהאבעןמרגומענטעןאײערע.מרפיםנישטקבאיך- זיכערער,נאךאיצהביןאיך,למיםוך,איבערגעצײבמשטגןןרנ איךדאס,נאבאממלאײךזאנאיךאיןגערעכמביןאיךדאם עיימיבדן.נישממאלקײדעםיף1אװפל
הןזבצןמליננ^םערזדעראיןעהמעד״נמײל.איבעריגצדי גןרניששס׳װעטאזלבםלהברכה§ם׳איזאז,םצרשסןןנעןין1ש זײןאײנמןלהאטרב•דעיװצן.נײןןןרער,יאזןןגעןצוהעלםען האטקײנער.בלײבעןי1אזװצםגזיזאגטװארטימאריטאטװו1א דצי־איןיוארטייזצהמעןצייטיג1נםאריעםינעןגישטדצריבער בע•געהעגטנישטזיךהאטײעלכער,שטילעראײןנאר.םראגע

געזןןגט:האטאױןןרטזײןםוןאי־פנעשזמנגעןאיזריהיןעז מירװעלעןמםפםנישטױארבדעראױבי1אזיב1א- פןןכמדעריצווענ־־עןזיךװעלען•מיי.אגדערשװאוװענדעןזיך אגעװעןדאסװאלםאיצםאױבאיןענייגיינצעןדעםװעגען
אײבצעל•איןנארת1נ1ןןראיןבעגראבעןציערמיבעןםיןמגעיי
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יידען.אלעיף1אזײןחלפע־זןרדניננ-רעגירוגגם§וועםלען*■ענ
געעי•אינגאנצעןם$האוןפלײךגעװןרעןאיזברדער אויםרעבינג.םארטערם

זייןםיטנישםרבדערם$ה,גם$זע>איהרהאסװןס- נו,*זםןכסדערעיװעגדעןזיךװעםאיהר,געשריגעןל1ק
איןהןןרעי1רבב$האיךװיגנ#לי1אז.מסדאײערעןעי*רובט לאדזערביןאיך.*בען1ערלגוןרנישםאײךאיךװעלבןןרדפײן

הערעןמיזעןמיך■איהוװעםדןןביןאיךיװגנ*לי1ז*אין.רב
ס$ה,פןןכםדערביגעהםאיןשסיבפייןםיןסי1ראאיעמאין םיר.דיןןנגעװיזעןשטילערץרבדעד

אויםגערעגטגעםיםעי־די,םײנליךרען$געװאיזלןןגעדי
-$ז$דאנװעזענדעדי.נ׳אויםװעג*געסונעןגעםיזםמ׳האםאין

דע־§זןוועשיקעןמ׳זאלאז,בעשלןסעןזיךצװישעןהאבעןרעם
רעזי■זאלזיזןז,רבצגצם^םערש״םיןאלמנהדערצילפגןזציצ

םק־אזויעריםאוןנ׳ארון*איןמלןןאיהרבעגרןובעןםיןגגירען געשיכםע.דערצוף1 ס8יםיג1רל$םכען
נען^בעשטאיזס$װציע^ דעלצג8ײעק*איילד*באזן

אויםן.אויעיבאך.יאיןש׳יקער.ערעם$ז$דלםדיגע^דז־מדיםין
קוב8יאײדעםםאזגאנםקיםבעגעגענטציע^דעלעגדיט$הװעג םערואמלינג.דערציגענןזנגעןאיצטערםטאיזװעלכער,הערץ

הערץ.געםרענטט^ה.דאסאיהרבעהטװאוהין-
גנ8>דעםװעגעןדערצעהלטהערצ׳ןהאםשיקערר^דןןז

ציםאיזם^װאויםרעגינגדערװעגעןאיןםערזןומלוננדערםין
שטילערן.םין־ויםטריט*אינטאקטישעןדעםציליבענטשםאנעןף1מ

ציריקקימטאיןהערץנעזןגטהןט.נישמגעהם- רב.צים
אוים־די,שטיברב׳םאיןציריקגענןנגעןזענעןדרײעל8

רם8געײבען^הלע8גרײם־זעהרגעײעןרם^דגןןךאיזרעגינג ציע•^דעלעגדערםוןצוריקקעהראוים׳ן
הערץט$ה,עניןנאנגעןדעםצי,רבי,איהרמןגםם$װ- רב.צוםגעװענרעםזיך
געעגם־רבדערם^ה,נעזןןנטםײגםין1שהץבאיך-

איןזײןצומקברײרעןקײןערלויבעןנישםװעלאיך,סערמ פאכט.דערצוװענדעןזיךקעןװילםעװעראון#נ׳ארון
זי•אײעראיבעריגאיז,געזןגםהערץהןט.זדי8יב1א-

געהײסען.ם$הרבדערמ׳ינוי*זײןװעםסע.$ ד1מ
299



גע•י1ז*טזןקים׳איזאזןסזנאנדערגעגמנגעןזיךזענעןאלע
געהײםען.הזןסרבדערײועליעען

רעםאוןשענקערםלאדזעדיװען,יאהר-נײנאךאמןגל
הןזשקאנצעםיעסזײערעבעוײעןגענאנגעזזענעןרען(םן*ד$ם

בענייע:ציאסגעזעגמקאנצעםיאנערעןיידישעןןלעבמעםםען
גישטדערבײמצןהאטממטױועןשיםקײן.קזןנצעסיעסזײערע

אג׳א־היסעמיסישאיזדאסאז,קענטיגגעװעןס׳איז,אנגעגעבען
מהימה.אגעװארעןאיזשענקערםיידישעדיצװישען.שסיצעל

סראפל־ערלייאנװענדעןאיןבעמיהעןזיךיבען1אנגעהכדהןןזט
הא•בעאגסעלאדזערדי,געהאלסעןגארנישסם׳האם.םעקציעם

פיעםיי•דעיםיןםערארדנינגאאיזדאםאז,געענםםערםצען
דיװען.סיידעםציגארנישסקענעןזייאיןגמערניעקאװער

יײהאבעןעצדשיםקייןיעהאטנישםין1שהאבעןשענקערם
רבלאדזערציםגעװענדעטזיך

געם׳הזזט.;עגיאנ׳ערנםטערזעהרגעװעןבאמתס׳איז
סער־זאלעןמש״ח׳תיידישזוהיגדערטזא,דערמיטדראהט

םערנומעןגלייךדעריבערזיךהאטרבדער.םרנסהזײערלידען
םערהןןןװירקל־ךז-ם׳אאז,זיךאיבערצײגענדינ.עניןדעםמיס

דיבײמעגליךװײםוױצוצײעהםעןצירקולארגעהײמער*
אריגלײךבעשלאםעןרבדערהאט,קאנצעםיעםזײערעײדען

גמערוײםאר.ציםיעטריקאװ•קײןבערצוםאהרען
איזגובערניעייעטריקאװערדעראיבערגיבערנאםאר

יעם•■קײןאװעקגעםאהרעיאיזרבדער.מילערגעװעןדעמןילם
יף1אאיבערזעצעןרסס*געדזיךמעןהאסקאלישקיאק.ריקאװ

דזןזיגעןדעםיף1א.ץזי־ענדערציגעגאנגעןאיזם$װ'ציג,דעם
איזברדער.מיניטעפליכעװארםעןגעדארסטמעןהאסציג

דבדערהאםפלוצלינג.געװארטהאםאיןל$קז$װאיןארײן
רוםיש:יף1אל1קאזיךהינםערדערהערט
?איהרסאהרטװאוהין,ראצינערה׳מןןרגעןבים

זיךםןןרדערזעהןאיןאומגעדרפהטזיךהאטרבדער
איזארויםנעשטעלטזיךם׳האםװי.םילערגיבערנןןטגןרדעם
פיןהײסען.אנגעלענע•דינםטאיןגעסאהרעןגיבערנןוטאדדער

װײל,אראסנעגאננעןקאלישקיאיןאיזאיןלאדזקײןפיעםריקאװ
װעל•םין,רבלאדזערדעםדעיזעהןםעגםטערדורכץם$הדע

געהןןלטען.שםארקזעהרהןןםניבעדנןןטארדער*־ען



גע-הןןסטאר^גיבערנה׳,אײךי*קי#סםןןחראיך-
רב•דערןןגםז

ר*■װןןסאין,געזןגטגובערנאטןרדערהןמ,מיריצ-
אנ׳זזנגעלענענהײם.

האבעןקעןאיךעניניםאנון״רװאם,דאךװײםמאיהר-

ת,1עולבעגאנגעגעיהבעםערען1א,זאכען-כללאיזס$ד,אײךצי

עהנליכעם.עיעםןןדער
גי-דערגעזאגםהאשיםציהערען1אאײךגרײםציןאיך

ערלןןנגם.*א־ח־װןםראבינערה׳זמזט,בערנאטאי־
געעגמ■הןט,זאגעןנישטאײךאיךװעלאיצס,נײז-

 ציסע-5זײןזאלעניןדערזזז,נישטווילאיך,רבדערפערם

װעלאיך.ועסראסעןדאציםעליגדאךױךהאבעןמיר.ליגעי־
מאל.ןונ׳מנדערשאײךיצקיםעןדעריבעד

דעראז,פערלאנגטדוקאאבערהאטגיבערנמטארדער

ןןוגעלעגענ־ר*סװאםאיןזאגעןארטיס׳ן1אדאאיהםזןליב
נישטיף1דעראאיזרבדערװען,איהםציסןוחרטערהײט

געזןגט:ניבערנאטןזרדערהןזםאײנגעגאנגען
סיעטראקןזװקײןאײךמיםציריקאיךסןןהרי1ןןזיב1א-

דער.הוא-פךאין.עילעדיגעןעגיןדעםדןןרםװעלעןמיראין

יעט״■קײןציריקגעםןןהרעןרבמים׳ןצחאמעןאיזגיבערנאטןןר

װאכװעגעןדערצעהלםרבדערערשםהאםדןןרםאיןריקןװ
געקימען.איזערענקאםאר

ר$ם*גובערגדערהןןטיםגעשטעלם1ארזיךם׳האם.װי

גע״איזדןןם,צירקילארדןזיגעןדעםםוןגעװאוסםנישםבבלל

גובער-דער.םערװאלםינג-אקציז-חװטסדערםוןאנ׳אייםטוװען

געהײמעדןזיגעידאנולירטןדםים׳ן1אגלײךהאםנאםאר

לןזרי•קײןצוריקגעםןהרעןרבמיםץצוזאמעןאיןרדניננ^םער
צוריקבען$חרעסםןראטןרעןאוןשעגקערםױדישעאלע

קןנצעםיעס.זײערעבעקוסען


	[Seite 2]
	[Seite 3]
	[Seite 4]
	[Seite 5]
	[Seite 6]
	[Seite 7]
	[Seite 8]
	[Seite 9]
	[Seite 10]
	[Seite 11]
	[Seite 12]
	[Seite 13]
	[Seite 14]
	[Seite 15]
	[Seite 16]
	[Seite 17]
	[Seite 18]
	[Seite 19]
	[Seite 20]
	[Seite 21]
	[Seite 22]
	[Seite 23]
	[Seite 24]
	[Seite 25]
	[Seite 26]
	[Seite 27]
	[Seite 28]
	[Seite 29]
	[Seite 30]
	[Seite 31]
	[Seite 32]
	[Seite 33]
	[Seite 34]
	[Seite 35]
	[Seite 36]
	[Seite 37]
	[Seite 38]
	[Seite 39]
	[Seite 40]
	[Seite 41]
	[Seite 42]
	[Seite 43]
	[Seite 44]
	[Seite 45]
	[Seite 46]
	[Seite 47]
	[Seite 48]
	[Seite 49]
	[Seite 50]
	[Seite 51]
	[Seite 52]
	[Seite 53]
	[Seite 54]
	[Seite 55]
	[Seite 56]
	[Seite 57]
	[Seite 58]
	[Seite 59]
	[Seite 60]
	[Seite 61]
	[Seite 62]
	[Seite 63]
	[Seite 64]
	[Seite 65]
	[Seite 66]
	[Seite 67]
	[Seite 68]
	[Seite 69]
	[Seite 70]
	[Seite 71]
	[Seite 72]
	[Seite 73]
	[Seite 74]
	[Seite 75]
	[Seite 76]
	[Seite 77]
	[Seite 78]
	[Seite 79]
	[Seite 80]
	[Seite 81]
	[Seite 82]
	[Seite 83]
	[Seite 84]
	[Seite 85]
	[Seite 86]
	[Seite 87]
	[Seite 88]
	[Seite 89]
	[Seite 90]
	[Seite 91]
	[Seite 92]
	[Seite 93]
	[Seite 94]
	[Seite 95]
	[Seite 96]
	[Seite 97]
	[Seite 98]
	[Seite 99]
	[Seite 100]
	[Seite 101]
	[Seite 102]
	[Seite 103]
	[Seite 104]
	[Seite 105]
	[Seite 106]
	[Seite 107]
	[Seite 108]
	[Seite 109]
	[Seite 110]
	[Seite 111]
	[Seite 112]
	[Seite 113]
	[Seite 114]
	[Seite 115]
	[Seite 116]
	[Seite 117]
	[Seite 118]
	[Seite 119]
	[Seite 120]
	[Seite 121]
	[Seite 122]
	[Seite 123]
	[Seite 124]
	[Seite 125]
	[Seite 126]
	[Seite 127]
	[Seite 128]
	[Seite 129]
	[Seite 130]
	[Seite 131]
	[Seite 132]
	[Seite 133]
	[Seite 134]
	[Seite 135]
	[Seite 136]
	[Seite 137]
	[Seite 138]
	[Seite 139]
	[Seite 140]
	[Seite 141]
	[Seite 142]
	[Seite 143]
	[Seite 144]
	[Seite 145]
	[Seite 146]
	[Seite 147]
	[Seite 148]
	[Seite 149]
	[Seite 150]
	[Seite 151]
	[Seite 152]
	[Seite 153]
	[Seite 154]
	[Seite 155]
	[Seite 156]
	[Seite 157]
	[Seite 158]
	[Seite 159]
	[Seite 160]
	[Seite 161]
	[Seite 162]
	[Seite 163]
	[Seite 164]
	[Seite 165]
	[Seite 166]
	[Seite 167]
	[Seite 168]
	[Seite 169]
	[Seite 170]
	[Seite 171]
	[Seite 172]
	[Seite 173]
	[Seite 174]
	[Seite 175]
	[Seite 176]
	[Seite 177]
	[Seite 178]
	[Seite 179]
	[Seite 180]
	[Seite 181]
	[Seite 182]
	[Seite 183]
	[Seite 184]
	[Seite 185]
	[Seite 186]
	[Seite 187]
	[Seite 188]
	[Seite 189]
	[Seite 190]
	[Seite 191]
	[Seite 192]
	[Seite 193]
	[Seite 194]
	[Seite 195]
	[Seite 196]
	[Seite 197]
	[Seite 198]
	[Seite 199]
	[Seite 200]
	[Seite 201]
	[Seite 202]
	[Seite 203]
	[Seite 204]
	[Seite 205]
	[Seite 206]
	[Seite 207]
	[Seite 208]
	[Seite 209]
	[Seite 210]
	[Seite 211]
	[Seite 212]
	[Seite 213]
	[Seite 214]
	[Seite 215]
	[Seite 216]
	[Seite 217]
	[Seite 218]
	[Seite 219]
	[Seite 220]
	[Seite 221]
	[Seite 222]
	[Seite 223]
	[Seite 224]
	[Seite 225]
	[Seite 226]
	[Seite 227]
	[Seite 228]
	[Seite 229]
	[Seite 230]
	[Seite 231]
	[Seite 232]
	[Seite 233]
	[Seite 234]
	[Seite 235]
	[Seite 236]
	[Seite 237]
	[Seite 238]
	[Seite 239]
	[Seite 240]
	[Seite 241]
	[Seite 242]
	[Seite 243]
	[Seite 244]
	[Seite 245]
	[Seite 246]
	[Seite 247]
	[Seite 248]
	[Seite 249]
	[Seite 250]
	[Seite 251]
	[Seite 252]
	[Seite 253]
	[Seite 254]
	[Seite 255]
	[Seite 256]
	[Seite 257]
	[Seite 258]
	[Seite 259]
	[Seite 260]
	[Seite 261]
	[Seite 262]
	[Seite 263]
	[Seite 264]
	[Seite 265]
	[Seite 266]
	[Seite 267]
	[Seite 268]
	[Seite 269]
	[Seite 270]
	[Seite 271]
	[Seite 272]
	[Seite 273]
	[Seite 274]
	[Seite 275]
	[Seite 276]
	[Seite 277]
	[Seite 278]
	[Seite 279]
	[Seite 280]
	[Seite 281]
	[Seite 282]
	[Seite 283]
	[Seite 284]
	[Seite 285]
	[Seite 286]
	[Seite 287]
	[Seite 288]
	[Seite 289]
	[Seite 290]
	[Seite 291]
	[Seite 292]
	[Seite 293]
	[Seite 294]
	[Seite 295]
	[Seite 296]
	[Seite 297]
	[Seite 298]
	[Seite 299]
	[Seite 300]
	[Seite 301]

