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 :טלַאהניא

 ׁש - ...555555555555656 6665 6.66 6666 666556 666. 5566.6666 א רעבעגסױרַא יד ןוֿפ
 יה יא יי אי ר (עלימיטקַאֿפ) רעקַאר ףלָאדור עסָאנעג ןוֿפ ווירב א
 לא יי א ריר לע יי טרָאװרָאֿפ

 קילברעביא רעשירָאטפיה --- לייט רעטשרע

 3 .5555555.5655592 גנוגעװַאב ןוא עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד
 18 ...2555555 566 6א 666 5655656556665656565656144 דָאירעּפ רעשירָאטסיה:רַאֿפ רעד
 25 ...5.555.5552 005.555.6.6665.5566556554 גנוגעװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא יד
 34 2222 6555 .5 66. 55 65 .5666.5.5.566555656655512 גנוגעװַאב-רעטעברַא עשטַײד יד
 41 ...55.5.5.66565511 555556565521..005 גנושיוטנַא ןוא גנוטרַאװרעד ןוֿפ ןרָאי
 47 5.5.555556555552....  דָאירעּפ ןטנכײצרַאֿפ סָאװ-רָאנ םעד ןגעװ ןעגנוטכַארטאב
 52 .......55.556.5556551 ןטסילַאיצָאס עשידיי ןוֿפ ןייּפמַאק רעשיטילָאּפ רעטשרע
 55 ץקירעמַא ןיא ןדיי ייב גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ טייצ-סגנואילב יד

 .ש .ַא .ֿפ ןוא *טײהרַאװע יד)

 70 513...5.......  : ןרָאי רע90 ןוא רע80 יד ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ טייקיטעט יד

 ;עיצַאטיגַא עזעיגילערײטנַא יד - ,א
 ;טַאטנעטַא סנַאמקרעב רעדנַאסקעלַא .ב

 ,1893 ןוֿפ סיזירק רעסיורג רעד .ג

 91 0... "טֿפַאשלעזעג עײרֿפ , יד ,".ש .ַא ,8, יד ןבעלוצֿפױא ךוזרַאֿפ רעד
 96 ......55555292 ןרָאי רע80 יד בױהנַָא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד

 104 6.56656511..55..5.5.  גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנובעלֿפױארעדיװ יד
 116 5.556:6655553..55..  ןטסיכרַאנַא ףיוא דגַאי -- גנודרָאמרעד סילניקיקמ -- 1
 124 55.55.556.566665565513...  טרעקעל שריה -- ץעזעג ןטסיכרַאנַאײטנַא --- 2

 ןעגנובעלרעביא עכעלנעזרעּפ -- לייט רעטייווצ

 133 ....5555555 1. ....5.6:6+ 4 גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא עיזיווער ןוֿפ דָאירעּפ רעד

 142 ...555.5556555556.656666616.+ לי עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאי עטשרע עניימ
 טי יי יי יא א ריר םזילַאנָאיצַאנ ןגעו סעיסוקסיד
 158,005... "גנוטייצ דנעבָאפ ןוא "ירערבייל לַאקידַאר , רעד ןוֿפ טרובעג
 166 .....5555596 ןיקסװָאנַאי טימ סױטשנעמַאזוצ --- *סטרעװרָאֿפ, ןגעק קיירטס ַא

 172 .....5.56666.565656565614...55 יירערבייל לַאקידַאר, רעד ןוֿפ גנונעֿפערעד יד
 180 ........6556655...555 0066. 56666666656665252+ ירערבייל ןיא שינעגעגַאב א

 185 ....4 4225 565 5.6 26,222, 666 66666555556566566565654+ "גנוטייצ דנעבָא,יד
 1 א א יי יי ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוֿפ גנואיײרֿפַאב יד
 197 2... יא יא יי א א א יי וי "טײהײרֿפ ןוא טיורב, יד
 208 ....6.56.66665.6666666656....5+ סערגנָאק רעשיטסיכרַאנַא רעלאנָאיצַאנרעטניא
 215 ..,...5.55555566663י יי טָאײר טירטסידָארב רעד --- סיזירק רעליטש ַא
 226 55555555155514.......  טעטכירעגניה טרעװ רערעֿפ --- סרושטקעל סנירעטלָאװ



 241 0.5... גנירירעטעברַא ןוֿפ שטנערב ַא טרעװ יירערבייל לַאקידַאר, יד
 248 ...666666566.656565665655..5.5:525+ ןשינעײװכָאנ עגייז ןוא קיירטס-רַאק רעד
 2583 ...55555255555555666.65666565597 גניר-רעטעברַא ןוֿפ סנָאשנעװנָאק ייווצ ייב
 258 "טרָאװ עײרֿפ סָאד; -- עיֿפלעדַאליֿפ ןוא קרָאיינ ןיא סנָאשנעװנָאק ערעזדנוא
 267 ...555555 46.5566565656.566565666653 0055.5655556512 סיעק ַארַאמַאנקמ יד
 273 5.5.5.56.56.6655514.....  רעכַאמקוָאלק ןוא רעכַאמטסייװ ןוֿפ קײרטסילַארענעג
 280 ....4 ,...5.5א66.5א66א66קא66 6666: 66+ ץיירק רעטיור רעשיטסיכרַאנַא רעד
 282... 00.5666666.66656.55653 טֿפַאשלעזעג:רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק יד

 289 ....4 66566...4ק 6.6 קץ 6ץ.ץא6..ץא 66 6ץ6ק א צא קא סנערוַאל ןיא קיירטס רעד
 295 .2 5556.55566555654...,.00 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעכַאמקוָאלק יד ןוֿפ קיירטס רעד

 1932--1913 קרָאיײװינ םורַא ןוא ןיא --- לייט רעטירד

 299 .......55.5.5.5.5566456651 0,656 66. 5566 א 6666. 6666. 66 61 קרָאי-וינ ןיא
 ניי א ריי וינעווע ןָאטגניסקעל ןוא ןוַאטירעט ,וָאלדול
 317 5555555565656565.666665566656564542..  005555565655514 ! קעװַא טרָאֿפ ַאשַאס
 319 ..5555.55556565555655666565665.55 ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא סיעק ינומ םָאט יד
 טא א א יא יי גנוקריוו ריא ןוא המחלמ-טלעוו יד
 330 ......5.555556.691 קי יי עינָאלָאק ןוא לוש רערעֿפ יד
 335 ...5.5.55. גנוגעװַאב רעזדנוא ףיוא גנוקריװ ריא ןוא עיצולָאװער עשיסור יד
 2{ יא א דנַאל ןוֿפ טקישעגסױרַא ןרעװ ןַאמקרעב ןוא ַאמע
 עג ריי יי יי סיעק יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס
 365 ....5555551 0.55565656.5665565544 טלעוו רעד ןיא ןוא דנַאל ןיא עיצקאער יד
 374 ..6:6566666621..55555552555665666666666+ עיֿפלערַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא
 387 566666666.6666664..6..555....  0566 56 6666 6666.66666666+ לַאנימרעשז ּפמעק

 391 ..2.4 2.59555665555655נור ריא םורַא ןשטנעמ יד ןוא ייירערבייל לַאקידַאר, יד
 396 ....5.55224 גנוגעװַאב רעד ןיא ןשינעדנעטשרַאֿפסימ ןוא ןטײהגדײשרַאֿפ-סגנונײמ
 4086 0222 + . םזילַאיצָאס דליג --- סטרַאוטסיּפַאש -- רעטנעצירעטעברַא רעײרֿפ רעד
 יי ירא א ייי= 6556 5665א6 6666 א+ ןַאהַאק .בא ןוא יקסווָאנַאי
 עו יא אי יא יי יי "עקנילא יד טימ ףמַאק רעד
 420 55.556555552..25:555.  רעטעברַאטימ ןוא רעבעגסיורַא עריא -- *.ש .ַא ,8ֿ, יד
 444 ..5555555555556565551 טעברַא רעד ייב עיצַארעדעֿפ יד --- גנוגעװַאב רעזדנוא

 טלעװ רעטיירב רעד ןיא -- לייט רעטרעֿפ

 462 .....55565.5666656665651+ גנוגעװַאב רעזדנוא ףיוא ןָאדנָאל ןוֿפ סולֿפניײא רעד
 472 .555555555555659666665,6.א6א66656665*+ עיטַארקָאנכעט ,סיזירק ,יטירעּפסָארּפ
 478 ......55.5.5556:5 5.6665656566666666666666..40 רָאטקאדער סיוא רעװ ךיא
 482... {.59 6566 6ץא6 56 קא 6 אץ אץ א אקץא6אץ6666קגא 6666 6 + עינָאלָאק זײרנָאט יד
 497 2.2. יי ריר "לעיד-וינ, רעד ןוא סיזירק רעד
 507 ...5556.5566556666666666565565..5+ 00565666.5566564+ ןָאטלעטס ןיא קירוצ

 515 ......55555554 (0565556 6665 66. 626 6ץ 6666 656666.4+ עיצקַאער ערעטצניֿפ יד
 526 ....5.254 יי א יי ר טֿפנוקוצ רעד וצ רעקקירוצ

 ; ןגַאליײב

 543 .,,....5.55.5566666666. 1881 --- רָאֿפנעמַאזוצ רענָאדנָאל ןוֿפ ןגוצסיוא .א
 544 ........655554 ,,,.5.56:44 1883 -- גנורעלקרעדיןּפיצנירּפ רעגרובסטיפ יד .ב
 50 1921 זי עיצַארעדעֿפ רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעד ןוֿפ עיצַארַאלקעד-ןּפיצנירּפ .ג



 רעבענפױרַא יד ןוֿפ

 "וקעג זדנוא וצ זיא ךוב ןכעלטכישעג ַא ןבעגסױרַא ןגעוו קנַאדעג רעד |

 לַאקידַאר, עּפורג רעד ןוֿפ ייליבוי ןקירָאי 40 םעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעמ

 ןרעיײֿפ וצ געוו רעטסכעלצונ ןוא רעטסמַאזקריװ ,רעטסעב רעד ."ירערבייל

 יד ןבעגסױרַא ןוא ןֿפַאש וצ ןייז טעװ ,טקנעדעג רימ ןבָאה ,בוט-םוי ַאזַא

 .רָאי 40 עצנַאג יד רַאֿפ טייקיטעט רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג

 "וקסיד ןוא קידנטיירגוצ ,טעברַא רעד ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןיא רעבָא

 ןעק ךוב רעד זַא ןעזעגנייא רימ ןבָאה ,ךוב םעד רַאֿפ רענעלּפ קידנריט

 -ַאליֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג רעד טימ זיולב ןצענערגַאב ךיז טינ רָאט ןוא טינ

 טינ ןעוועג ןרָאי עלַא יד ןענייז רימ לייוו ,"ירערבייל לַאקידַארא רעיֿפלעד

 -ַאליֿפ ןיא רָאטקַאֿפ רעלערוטלוק ןוא רעשירעיצרעד ,רעלַאקָאל ַא רָאנ

 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ לייט ַא ךיוא טייצ רעקיבלעז רעד וצ רָאנ ,עיֿפלעד

 ןרָאי עלַא יד ןבָאה רימ .דנַאל ןצנַאג ןיא ןוא קרָאייוינ ןיא גנוגעווַאב

 ןעיוב ןֿפלָאהעג ,גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעצנַאג רעד טימ טעברַאעגטימ

 "רַאנַא ןריֿפנָא ןוא ןטֿפירשטיײצ ןוא סעיצוטיטסניא ערעזדנוא ןטלַאהֿפיױא ןוא

 ,טייקיטעט עשיטסיכ

 ןענעכײצרַאֿפ וצ רָאנ טינ קיטכיוו זיא סע זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה רימ

 רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג עלַאטעד ַא ןֿפַאש וצ רָאנ ,טייקיטעט ענעגייא רעזדנוא

 ןרָאי עלַא יד רַאֿפ גנוגעווַאב רעצנַאג

 רעכיב עטכישעג ענעבירשעג טציאיזיב עלַא זַא ,רימ ןסייוו וצרעד

 דנַאל ָאד גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא רעשידיי רעד ןגעוו

 טינ ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטכיר ערעדנַא ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ןוֿפ ןבירשעג ןענייז

 רעד ןיא גָארטיײב ןשיטסיכרַאנַא םעד גונעג וויטקעיבָא טכַארבעגסױרַא

 ַא ןעגנערבוצסיורַא קנַאדעג רעד ןעמוקעגוצ ךיוא רַאֿפרעד זיא .גנוגעווַאב

 רעכלעוו ,טסיכרַאנַא ןַא ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא ןוֿפ ןבירשעג עטכישעג ךוב

 ןוא ןטייקיטעט עריא ןיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןעמונעגלײטנָא ןילַא טָאה

 ,סעיצוטיטסניא

 ןלַאֿפעג זיא ךוב ןכעלטכישעג ַאזַא ןוֿפ רבחמ ןרַאֿפ לַאװסיױא רעזדנוא

 ןַאהַאק עסָאנעג .שטנערב רעזדנוא ןוֿפ דילגטימ ַא .ןַאהַאק ףסוי .נעג ףיוא
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 ןיא ייס ןרָאי עלַא יד גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא טקילײטַאב וויטקַא ךיז טָאה
 רעד ןעוועג ןיילַא זיא רע .,ואושרעדנַא ןוא קרָאי-וינ ןיא ייס ,עיֿפלעדַאליֿפ
 ןעוועג ךיוא זיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא סעיצוטיטסניא עכעלטע ןוֿפ רעדנירג
 טעברַאעגטימ טָאה ןוא *.ש .ַא ,8, רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןרָאי ךס ַא רַאֿפ
 ,ןטעטיוװיטקַא ערעזדנוא עלַא ןיא

 גָאלשרָאֿפ רעזדנוא ןעמונעגנָא שיטסַאיזוטנע טָאה ןַאהַאק ףסוי עסָאנעג
 ןייז טימ ,ריֿפנײרַא ןייז טימ עקַאט ַאָאה רע ןוא עטכישעג יד ןביירש וצ
 געװ םעד ףיוא טריֿפעגֿפױרַא זדנוא ךעלטיּפַאק עטשרע יד ןיא םענרַאֿפ
 .עטכישעג רענײמעגלַא ןַא ןוֿפ

 טקודָארּפ ַא זיא ,טסנוק זיא ,ךוב ַא ןביירש לעיצעּפס ןוא ,ןביירש רעבָא
 ןֿפַאש ןייז ןוֿפ סָאװ טינ טסייוו ןיילַא רעביירש רעד ןוא ,טסייג ןדנעֿפַאש ןוֿפ
 טנַאלּפעג זיא סָאװ סָאד טינ זיא ךוב רעכעלטכישעג רעד .ןעמוקסורַא טעוו
 -ַאב רַאֿפרעד ; טרָאװרָאֿפ ןייז ןיא ןַאהַאק .נעג וצ ןיילַא טיג סָאד ,ןרָאװעג
 -רעּפ ןוא קילברעביא רעשירָאטסיה ַאק סלַא ךוב םעד עקַאט רע טנכייצ
 ענעגייא ענייז ץַאלּפ ךס ַא ּפָא עקַאט טיג ןוא ,"ןעגנובעלרעביא עכעלנעז
 ,ןשינעעשעג ןוא ןענָאזרעּפ ןוֿפ ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנושטייטסיוא ,ןעגנוניימ

 יד קיטליג לעיצעּפס זיא ךוב םנוֿפ טקעּפסַא םעד וצ גוצַאב ןיא
 ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןיב ןיײלַא ךיא; : טרָאװרָאֿפ ןייז ןיא גנוטּפוהַאב עדנגלָאֿפ
 רַאֿפ ,רעמכָאנ ,ןוא טכַארבעגנעמַאזוצ בָאה ךיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד רַאֿפ
 ,ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ .ןזָאלעגסױא בָאה ךיא סָאװ לַאירעטַאמ םעד
 עכעלנעזרעּפ עניימ סיואכרוד ןענייז ,טכַארבעגסױרַא ןרעװ עכלעזַא ואוו
 -נוא ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג יד ןוֿפ ןטכיזנָא יד סיוא לָאמעלַא טינ ןקירד ןוא
 ."ןעגנערבוצסיורַא ךוב םעד ןעמונעגרעט

 עקיטכיוו ַא ,וטֿפױא רעסיורג ַא זיא ,רימ ןעקנעד ,זיא רע יװ ,ךוב רעד
 -עּפס ַא ,ביױהנָא ןַא ןוא רוטַארעטיל רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ גנורעייטשייב
 ,ןרעװ ןבירשעג טשרע ףרַאד סָאװ ,עטכישעג רעזדנוא וצ גָארטיײב רעלעיצ
 ,טרָאװרָאֿפ ןייז ןיא טקרעמַאב ןַאהַאק עסָאנעג יו

 -ןגייא עטוג ל?יֿפ טציזַאב קרעװ סָאד זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע
 :סרעדנוזַאב סױרַא ךיז טזייוו ךירטש רעקיטרַאנגיײא ןייא רעבָא ,טֿפַאש
 ןוֿפ ,רעריֿפ ןוֿפ ןעגנובײרשַאב ,ךעלטנייוועג ,ןענייז רעכיב-עטכישעג עלַא
 ַא ןענייז ייז שטָאכ ,ןָא טינ טרָאד ךיז ןעעז ןסַאמ יד -- ןשטנעמ עסיורג
 רעלעֿפ ןקיבלעז םעד .עטכישעג ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןיא רָאטקַאֿפ רעסיורג רָאג
 -עווַאב רעשיטסילַאיצָאס ןוא רעטעברַא רעד ןוֿפ רעביירש יד ךיוא ןעײגַאב
 -עווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד, ךוב םעד ןיא .גנוג
 ןעגנערב רימ סָאװ ,ןַאהַאק ףסוי .נעג ןוֿפ ןבירשעג ,"עקירעמַא ןיא גנוג
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 - ןוֿפ טינ עטכישעג ַא זיא סע .ָאטינ רעלעֿפ רעד זיא ,רענעייל יד רַאֿפ סיורַא
 -טימ ,רעריֿפכרוד ,רעוט ,ןטסיױװיטקַא ןוֿפ רָאנ ,"רעריֿפ, ןוא "ןלַארענעג/
 -סיכרַאנַא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז עכלעוו יד עלַא ןוֿפ ןוא ,רעֿפלעה

 ץקינעי יד ןוֿפ ,ןעמעלַא זדנוא ןוֿפ עטכישעג ַא זיא סע ;גנוגעװַאב רעשיט
 רעזדנוא ןיא טקילײטַאב רעמ ןוא רָאי 40 עטצעל יד ןיא ךיז ןבָאה עכלעוו
 גנוצַאשּפָא ,גנוביירשַאב רעקינייו רעדָא רעמ ַא ןגירק עלַא --- גנוגעווַאב
 | .גנונעקרענַא ןוא

 ןַאהַאק עסָאנעג ןעקנַאדַאב ךעלטנֿפע קיטיונ רַאֿפ רימ ןטלַאה ,טצעל וצ
 רעד ןיא ןָאטעגנײרַא טָאה רע סָאװ טעברַא רעלַאסָאלָאק ,רעסיורג רעד רַאֿפ
 -ַאמעטסיס ,לַאירעטַאמ ןכעלטכישעג םעד ןעלמַאז : ךוב םעד ןוֿפ גנוֿפַאשַאב
 יו ,רָאנ טלָאצַאבמוא ןצנַאג ןיא ,ךוב ןצנַאג םעד ןביירש ןוא םיא ןריזיט
 ,גנומענרעטנוא רעטמיטשַאב ַא ןיא טעברַא קלח ןייז סלַא ,דימּת

 רעד ןוֿפ טעטימָאק ךוב ייליבוי
 עיֿפלעדַאליֿפ ,"ירערבייל לַאקידַאר,
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 טרָאוור ַאֿפ

 ירערכייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ ןסָאנעג 'עניימ ןעקנַאדרַאֿפ וצ בָאה ךיא
 געו םעד ןענעכײצרַאֿפ ןענעק וצ טייחנגעלעג רעד רַאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 ןיא דנַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנא עשידיי רעזדנוא ןכלעוו ףיוא
 רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עקיטכיוו יד ןוא רָאי קיצכעז עטצעל יד ןעגנַאגעג
 קרַאטש טייצ רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב רעטעברַא רענײמעגלַא

 | ,טייקיטעט ןוא ןבעל רעזדנוא טסולֿפנײאַאב

 רעסיוועג ַא ןיא ,רעקיטכיוו ַא ןוא רעסיורג ַא רעייז זיא םענרַאֿפ רעד
 "גוא ,ןריֿפוצכרוד קיטכיר סע ןטייקכעלגעמ ןוא תוחוּכ עניימ רעבירַא סָאמ
 "טנַא רעד ןיא עלָאר עסיורג רעייהעגמוא ןַא טליּפשעג טָאה גנוגעװַאב רעז

 ,דֿבַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןוֿפ רָאנ טינ גנולקיוו

 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעקיטסיײיג רעד ןוא ןבעל ןלערוטלוק םעד ןיא ךיוא רָאנ

 טינ ןוא .הנידמ רעזדנוא ןיא ןטנַארגימיא עשידיי יד ןוֿפ בושי ןצנַאג םעד
 -רַאֿפ יד ןיא ,טלעוו רעטיירב רעצנַאג רעד ןיא רָאנ ,דנַאל ןיא ָאד רָאנ
 קיצכעז ןוא עכעלטע עטצעל יד ןיא ןענייז סע ןיהואוו ךעלעקניוו עטסנֿפרָאװ
 רעודנוא טכיירגרעד טָאה ,רערעדנַאװ עשידיי ןרָאװעג ןֿפרָאװרַאֿפ רָאי
 ןוא רעכיב ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ יד ךרוד ,טֿפירש רעזדנוא ךרוד ,טרָאװ
 רעביא טקישעגרעדנַאנַאֿפ ןוא ןבעגעגסױרַא ָאד ןּבָאה רימ סָאװ ןרושָארב
 ואוו לגוק-דרע ןֿפױא לקניוו ןייא ןייק ָאטינ זיא סע .טלעו רעצנַאג רעד
 ,רעדיל-סֿפמַאק עטרעטסײגַאב טטַאטשלעדע דוד טרעהעג טינ ךיז ןבָאה סע
 -לָאטשירק יד טכיירגרעד טינ ןבָאה סע ואוו רעדָא ,ןעגנאזעג סרעוװָאשווװָאב
 ,ןושל-עמַאמ ןשידיי רעזדנוא ןיא ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןוֿפ ןעקנַאדעג ערָאלק

 ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ טייקיטעט יד טָאה טּפיוהרעביא דנַאל ןיא ָאד
 ןוֿפ ייס ,ןסַאמ עיצַארגימיא עשידיי עטיירב יד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד טקריוװַאב
 ,ץנעטסיזקע רעייז רַאֿפ טֿפמעקעג ןוא טֿפַאלקשעג ,טעברַאעג ןבָאה סָאװ יד
 ןסיורג םעד ןוֿפ ,סנָאינוי עקיטכעמ יד ןוֿפ ןעייר יד טליֿפעגנָא ןבָאה עכלעוו
 ןוֿפ וליֿפַא ייס ,סעיצַאזינַאגרָא-רוטלוק רעטרעדנוה יד ןוא גניר רעטעברַא
 -עלָארּפ ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןטלַאהעג טינ גנַאל ךיז ןבָאה סָאװ עקינעי יד
 -לטימ ןוֿפ דנַאטש םעד וצ ןגָאלשרעד זיא סע יו ךיז ןבָאה ןוא טָאירַאט
 -גיילק עטריזינַאקירעמַא קידנעטשלוֿפ ןוא ןלַאנָאיטעֿפָארּפ ,ןשטנעמ סַאלק
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 ,דנַאל ןיא ָאד ןבעל רעייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא ,טנגוי רעייז ןיא .רעגריב
 גנורירַאב ןיא ןעמוק וצ טייחנגעלעג יד ןטימעגסיוא יז ןוֿפ עקינייוו ןבָאה
 עטיירב עריא ןוֿפ סולֿפנײא םעד רעטנוא ןלַאֿפ וצ ,גנוגעווַאב רעזדנוא טימ
 יד ,ןעגנוטלַאהרעטנוא עסיורג יד .,ןעגנולמַאזרַאֿפ עקיזיר יד ,ןטייקיטעט

 סָאװ טעברַא סגנורעלקֿפױא ענײמעגלַא יד ןוא עיצַאטיגַא עיגילערייטנַא

 -רעד ךיז טָאה ןטֿפירשטיײצ ערעזדנוא ףיוא ,ןָאטעג ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא
 רוטַארעטיל רעזדנוא .ןטעָאּפ ןוא רעביירש עשידיי רוד ןייא יו רעמ ןגיוצ
 יד טימ טנעקַאב לָאמ ןטשרע םוצ ייז ,ןדיי רעטנזיוט ןגיוצרעד טָאה
 ,ךַאזטּפױה יד ,ןוא ; טייצ רעזדנוא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ-רוטלוק ןוא -עלַאיצַאס

 םוצ שיטירק ךיז ןעיצַאב ֹוצ ,קידנעטשטסבלעז ןעקנעד וצ טנרעלעג ייז
 ףעקנַאדעג ענעכָארּפשעגסױא ךעלדנימ וצ יו טוג ױזַא ,טרָאװ ןטקורדעג
 רעזדנוא ןיא רָאי 60 עטצעל יד ןיא טָאה גנוניישרעד עכעלטֿפַאשלעזעג עדעי

 רעד ןיא גנוטכײלַאב ןוא גנושטייטסיוא ריא ןעמוקַאב לטלעוו רעשידיי
 ןזעוו רענַאקירעמַא רעקיטרַאנגייא רעד ,ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ טייקיטעט
 ןיא ןרָאװעג טמערוֿפעגסיױא סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא ןבעל טרַא ןשידיי ןוֿפ
 "עגנָא טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא סָאװ טייקיטעט רעטגיײװצרַאֿפ טיירב רעד
 2 .ןרָאי עלַא יד טריֿפ

 לגנַארעג ןקיטעּפמיא םעד ןיא ,ןבעל ןקידנזיורב ןוֿפ גנַארד םעד ןיא

 ןצנַאגניא גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ טייז עכעלטכישעג יד זיא ,טייקיטעט ןוֿפ
 ,עטכישעג טכַאמעג ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ
 -עגֿפױא סָאד ןענעכיײצרַאֿפ וצ שיטַאמעטסיס טעברַא יד .ןבירשעג טינ יז
 ,ןטנעמעלע עכעלטנייֿפ טֿפָא ,ערעדנַא רַאֿפ ןזָאלעגרעביא ייז ןבָאה ענענָאט

 -ּפערסימ קיליוװזיב םיא טֿפָא ,גָארטײב רעזדנוא טרירָאנגיא ןבָאה עכלעוו
 טרעטשעג רָאנ ןבָאה רימ זַא קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טכוזעג ,טריטנעזער
 ךַאז ןייק ןײלַא ,ןלימ-טניוו טימ ןגָאלשעג ךיז ,טעברַא רעד ןיא ערעדנַא
 .  .ןגָארטעגיײב טינ וויטקורטסנָאק

 ךָאנ זיא דנַאל ןיא ָאד עיצַארגימיא רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד
 ןיא ןכוזרַאֿפ עכַאװש עקינייא .דלעֿפ טעברַאַאב ןייק טינ ןײמעגלַא ןיא
 ןעגנולדנַאהּפָא עשירָאטסיה:ָאדװעסּפ ןוא ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ ןרָאומעמ
  ,קיֿפױלרָאֿפ ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ץלַא זיא סעיצַאזינַאגרָא ענלצנייא ןגעוו

 ,טקנוּפדנַאטש ןוויטקעיבוס ןלָאמש ַא ןוֿפ ןבירשעג סנטסרעמ ןענייז יד ןוא
 טָאה עכלעוו טֿפַאשרעּפרעק רעד רעדָא רעביירש םעד ןוֿפ קילב םעד טיול

 ,טלָאצַאב ריא רַאֿפ ןוא טלעטשַאב טעברַא עכעלטכישעג עקידנֿפערטַאב יד

 רעד ןוֿפ טייז עשיטסיכרַאנַא רעזדנוא סָאװ ,ןַאד רעדנואוו ןייק טינ זיא סע
 ןשידיי םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רענײמעגלַא רעד וצ גָארטיײב רעזדנוא ,עגַארֿפ
 -עג ערעזדנוא ,ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ ןצנַאגניא זיא ,ןבעל עיצַארגימיא
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 שכעלנעזרעפ וליֿפַא ,ןעמונרַאֿפ טינ ךיז ןביירש עטכישעג טימ ןבָאה ןסָאנ

 .ןענעכייצרַאֿפ וצ קיטיונ ןענוֿפעג ייז ןוֿפ קיניײװ ןבָאה ןעגנורענירעד

 ןוֿפ ץלַאז .שט ןוא ןיזערעב .מ ןסָאנעג יד זיא קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ
 ןקירַאי 40 םעד ןרעײֿפ וצ קנַאדעג רעטוג רעד ןלַאֿפעגניא עיֿפלעדַאליֿפ
 ןכעלטכישעג ַא ןעגנערנטיורַא ךרוד ילערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ ייליבוי

 ריֿפ יד ךרוד עיצַאזינַאגרָא רעייז ןוֿפ טייקיטעט רעד רעביא קילברעביא
 ךובּכ םעד ןטָאבעגנָא רימ ןבָאה ייז .ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ רָאי קילדנעצ
 טֿפירש אזא ןריטקַאדער וצ טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ
 ןלָאז ןשטנעמ לָאצ ערעסערג ַא רעכלעוו ןוֿפ גנולעטשנעמַאזוצ רעד ןיא

 ,ןקילײטַאב ךיז

 ףָאלק רימ רַאֿפ יא טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ןיב ךיא יוװ ךיג ױזַא
 ,קירוצ רָאי קיצרעֿפ טימ קילברעביא ןכעלטכישעג ַא ןבױהנָא זַא ,ןרָאװעג
 "עג טעדנירגעג ןיא ירערבייל לַאקידַאר עקיטציא יד ןעוו ,1905 ןוֿפ ה"ד

 רַאֿפ ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןייז טעװ סע לייוו ,ךעלגעמ טינ טושּפ זיא ,ןרָאװ

 ןעמוקעג רימ ןענייז יוװ ,ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה ןענַאװ ןוֿפ ,רענעייל םעד
 רימ ןבָאה טנעמַאדנוֿפ ןכלעוו ףיוא ןוא ירערבייל ַא ןעיוב וצ קנַאדעג םוצ
 גנורעדליש עיונעג ַא טרעדָאֿפעג טָאה טעברַא יד ?ןעיוב ןבױהעגנָא ךיז
 טָאה גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא יד ױזַא יוװ גנורעלקרעד ַא ,טייצ רענעי ןוֿפ
 יז סָאװ גנולקיװטנַא יד ןוא ,ןטנַארגימיא עשידיי יד ןשיווצ טלקיװטנַא ךיז

 ףיוא ןטָארטעגֿפױרַא טשרעוצ ןענייז רימ ןעוו ,1905 זיב טכַאמעגכרוד טָאה
 .עניב רעד

 רעטסַאֿפעג"ץרוק ַא רַאֿפ לַאירעטַאמ טעד ןעלמַאז ןביוהעגנָא נָאה ךיא
 יד ןיא ,ןרָאי-רעדניק עטשרע עריא ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ גנורעדליש
 ןוֿפ טייהנבעגַאב ןוא ןשינעעשעג יד ריּפַאּפ ןֿפױא ןֿפרַאװנָא ןוא ,רעקיצכַא
 -ַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז בָאה ךיא סָאװ רָאי ןעצ יד
 1944 ראי םעד ןוֿפ ףיול ןיא טָאה טעבױַא יד ,1913 ןוֿפ ףוס ןזיב עיֿפלעד
 יד רעדייא עשרעטיירב ליֿפ א ,םערָאֿפ עטמיטשַאב ַא ןעמעננָא ןביוהעגנָא
 ,טמיטשַאב לעניגירָא ןבָאה רימ סָאװ

 טֿפַאשרעטעברַאטימ ןטרַאוװרעד זַא ,ןזיועגסױרַא ךיז טָאה בָאגוצ ןיא
 בַאֿפ עכַאגֿפױא רעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד יד ןגיײלּפָא טניימ ןשטנעמ לָאצ ַא ןוֿפ
 קרַאטש רעדעווטנע ןענייז ןסָאנעג ערעטלע עטסרעמ יד .,גנַאל יוװ סייוו רעוו
 יד ןעמעוװ רַאֿפ רעביירש עטביאעג ןייק טינ רעדָא ,ןשטנעמ ענעמונרַאֿפ
 רעדָא קנַאדעג ןיא ןבָאה ייז סָאװ סָאד ריּפַאּפ ןֿפױא ןענעכײצרַאֿפ וצ טסנוק
 רימ ביוא זַא ,ןעזנייא ןביוהעגנָא ןבָאה רימ .תֹוחֹוּכ ערעייז רעביא זיא ןורּכז
 ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ עטכישעג יד ןכעלטנֿפערַאֿפ ךעלקריוו ןליוו
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 ףיוא עבַאגֿפױא יד ןעמענ ןזומ שטנעמ ןייא טעוו ייליבוי ןקירָאי 40 ריא וצ

 .טייצ ןיא ןריֿפכרוד יז ןוא ךיז

 ןבָאה רָאי םענעי ףוס ןסָאנעג ערעטלע עכעלטע ןוֿפ גנוטַארַאב ַא ייב

 יב עסָאנעג .געוו םענעזיוװעגנָא טצעלוצ םעד ןעמענוצנָא ןסָאלשַאב רימ

 טָאה --- ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוֿפ רענייא --- רעלסקַא

 לָאז יז טעברַא יד ןטײרּפשוצסױא קנַאדעג ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא ןַאד זדנוא

 ףיוא ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןוֿפ קילברעביא ןכעלטכישעג ַא ןעמענמורַא

 ימ עסָאנעג .ןרעוו ןֿפַאשעג טציא ןשטנעמ ןייא ןוֿפ ןעק סעכלעזַא ליֿפיװ .

 -רעביא ןַא ןבעג וצ טייקידנעווטיונ יד טנָאטַאב טייז ןייז ןוֿפ טָאה ןיזערעב

 בָאגוצ ןיא עעדיא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד רעביא קילב

 רעד ךרוד ןענייז סָאװ ןעגנוריסַאּפ עשיטקַאֿפ יד ןוֿפ גנורעדליש רעד וצ

 -טנגייא ןענייז -- ןיזערעב ןוא רעלסקַא ןסָאנעג יד --- ייז .ןעמוקעגרָאֿפ טייצ

 טָאה טעברַא יד סָאװ םערָאֿפ ןוא םענרַאֿפ םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ךעל

 .רענעייל ןרַאֿפ טגײלעגרָאֿפ ָאד טרעוו יז יו ןוא ןעמונעגנָא

 רַאֿפ זיולב ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,זיא טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעייז

 ויא עבַאגֿפױא יד יװ געוו רעדָא ,טלַאהניא םעד רַאֿפ טינ ,םערָאֿפ רעד

 טינ רימ רעסיוא רענייק זיא טלַאהניא םעד רַאֿפ .ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 ןסָאנעג יד ןבָאה לַאירעטַאמ ןוֿפ לַאװסיױא םעד ןיא וליֿפַא .ךעלטרָאװטנַארַאֿפ

 םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןיב ןיילַא ךיא .טנַאה עײרֿפ ַא ןבעגעג רימ

 -ַאמ םעד רַאֿפ ,רעמכָאנ ,ןוא טכַארבעגנעמַאזוצ בָאה ךיא סָאװ לַאירעטַאמ

 עכלעזא ואוו ,ןעגנוצַאשּפָא ןוא ןעגנוניימ .ןזָאלעגסיוא בָאה ךיא סָאװ לַאירעט

 טינ ןקירד ןוא עכעלנעזרעּפ עניימ סיואכרוד ןענייז ,טכַארבעגסױרַא ןרעוו

 םעד ןעמונרעטנוא ןבָאה סָאװ ןסָאנעג יד ןוֿפ ןטכיזנָא יד סיוא לָאמעלַא

 .ןעגנערבוצסיורַא ךוב

 עניימ רעביא ןעוועג סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ,טגָאזעג יו ,זיא טעברַא יד

 ַאזַא ןיא גנורַאֿפרעד ןייק טינ בָאה ,רעקירָאטסיה ןייק טינ ןיב ךיא .תוחוּכ

 טנַאה רעד וצ טַאהעג טינ בָאגוצ ןיא ,ןרעױדַאב םוצ ,בָאה ןוא ,טעברַא
 בָאה ךיא .גנומענרעטנוא ַאזַא רַאֿפ ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ ןלַאװק-לַאירעטַאמ עלַא

 ַא טרעדָאֿפ טעברַא עקיטכיוו ןוא עסיורג ַאזַא זַא ,טליֿפעג טייצ עצנַאג יד

 רָאנ ,ןריֿפוצכרוד קיטכיר יז ,ןַאמכַאֿפ ַא ,ןשטנעמ ןטיירגעגוצ רעסעב ליֿפ
 -רעטנוא לָאז סָאװ ָאטינ קיֿפױלרָאֿפ זיא רערעדנַא ןייק זַא ,ןייזטסואווַאב רעד
 "רעד רעד ןיא טָאבנָא םעד ןעמענוצנָא טגעװַאב ךימ טָאה ,טעברַא יד ןעמענ

 טכַאמעג ךעלנײשרַאװ טסכעה רימ ןוֿפ ןלעוו סָאװ ןרעלעֿפ יד זַא ,גנוטרַאװ

 -רעד רעמ ,ערעדנַא ןוֿפ ןרעוו טרעסעבעגסיוא טייצ רעד טימ' ןלעוו ןרעוו

 .רעביירש עטכישעג ענערַאֿפ

 א



 גנוגעווַאב רעזדנוא :טקריװעג ייברעד טָאה גנונעכערסיוא עטייווצ ַא
 עטנכײצרַאֿפ יד וצ בָאגוצ ןיא .הּפ לעבש הרוּת א ןוא בתכבש הרוּת ַא טָאה
 -גושטייטסיוא ןוא ןטייהנבעגַאב ָאד ןענייז ןעגנוריסַאּפ עטכעלטנֿפערַאֿפ ןוא
 ןבעל ייז .טנכײצרַאֿפ טינ ץעגרע ןיא ןענייז עכלעוו ןטיײהנבעגַאב ןוֿפ ןעג
 יװ ױזַא ןוא .טקילײטַאב ייז ןיא ךיז ןבָאה סָאװ יד ןוֿפ ןורּכז םעד ןיא
 טציא ךיז טקור ,ןרעזדנוא רַאֿפ סָאװ רוד רעד טּפיוהרעביא ,רוד רעזדנוא
 ליֿפ ןענעק רימ זַא ,טליֿפעג ךיא בָאה ,עניב רעד ןוֿפ ּפָארַא לענש ץנַאג
 ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ םעד ןוֿפ ןענעכײצרַאֿפ םעד טימ ןטרַאװ טינ רעגנעל

 .ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא
 א

 טינ ןעוועג זיא ,ןגייצרעביא ךיז טעװ רענעייל רעד יװ ,טעברַא יד
 ןגנַאגרָאי רעקילדנעצ ןקוקוצרעביא טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע .,עגנירג ןייק
 עשידָאירעּפ ערעדנַא ןוא ?הטריוא ױעהטָאמ, ,"עמיטש רעטײברַא עיײרֿפ,
 ןענעקַאב וצ ןרָאװעג קידנעווטיונ זיא סע .עדמערֿפ ןוא ערעזדנוא ןנַאגסיוא
 ןוא ,דָאירעּפ ןצנַאג םעד ןוֿפ ןכוזרַאֿפ עטכישעג ןוא ןרַאומעמ יד טימ ךיז
 רעטעברַא רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ ערעקיטכיוו יד ןוֿפ גנולעטשטסעֿפ רעד ןיא
 ערעסערג רעקילדנעצ טימ ןענעקַאב וצ טרעדָאֿפעג ךיז טָאה גנוגעווַאב
 "דנַאטש ןוא לקניוו רעדנַא ןַא ןוֿפ גנוריסַאּפ עדעי ןטכײלַאב עכלעוו ,קרעוו
 | ,טקנוּפ

 עכלעוו ףיוא ןעמיטשַאב וצ ןעוועג רעבָא זיא טייקירעווש טּפיױה יד
 וצ ךיז ייז ןוֿפ רענייא רעדעי טימ טייוו יו ,ןלעטשוצּפָא ךיז ןעגנוריסַאּפ
 -עגסיוא לייוורעד רַאֿפ ןגעמ ןוא ןענעק ןעגנוריסַאּפ עכלעוו ןוא ,ןעמענרַאֿפ
 ןעמיטשַאב וצ גנירג טינ רָאג ןעוועג זיא סָאד ? ןרעוו ןזָאל

 ןעגנוריסַאּפ ערעקיטכיוו יד ןוֿפ ענייא עדעי זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ףרַאד'מ
 עטכישעג רעכעלטנירג ַא ןיא רשֿפא ףרַאד ןוא ןעק טרירַאב ןרעוו סָאװ
 ןלייטוצ טנָאקעג סע בָאה ךיא יװ ץַאלּפ ליֿפ ױזַא לָאמ ןעצ ןעמענרַאֿפ

 -נָא רעגנירג ליֿפ ןעוועג רימ רַאֿפ טלָאװ ןעגנוריסַאּפ יד ןוֿפ עכנַאמ םורַא
 ,לטיּפַאק ןצרוק ןייא ןיא ייז ןעמַאצוצנייא רעדייא ךוב ןצנַאג ַא ןביירשוצ
 דָאירעּפ-םערוטש רעד ;עינָאלָאק ןוא לוש רערעֿפ רעד ןוֿפ עטכישעג יד
 עינָאלַאק זירנָאס יד :"עקניל, יד טימ ףמַאק רעד ; 1914 ןיא קרָאי-וינ ןיא
 יו גנולדנַאהַאב ערעטיירב ליֿפ ַא ןױעדָאֿפ ןטייהנבעגַאב ערעדנַא ליֿפ ןוא
 ןרעוו טכַארבעגנײרַא טזומעג עלַא ייז ןבָאה ָאד .ןבעג טנעקעג ייז בָאה ךיא
 סיורג"וצ ןרעוו טכַאמעג טרָאטעג טינ טָאה דנַאב רעד ןוא דנַאב ןייא ןיא
 .ןעמענ וצ טנַאה ןיא םיא ןקערשּפָא טינ ךיז ןלָאז ןשטנעמ ,רעווש-וצ ןוא

 ףיוא קרעוו םעד ןיא ןקיבײארַאֿפ וצ העדב טַאהעג לעניגירָא בָאה ךיא
 רעזדנוא טיובעג ןבָאה סָאװ יד ןוֿפ קנעדנָא םעד געוװ םענעזעגנָא רעמ ַא

 אזזז



 דליב ַא טימ עיֿפַארגָאיב עצרוק ַא ןבעג וצ ןעוועג זיא ןַאלּפ רעד .גנוגעווַאב
 רעזדנוא טנידעג טייקיטעט ןוא ןבעל ןייז טימ טָאה סָאװ םענייא ןדעי ןוֿפ
 ייז ןוא ןלָאצ עקידנטיײדַאב ץנַאג ןיא ָאד ןענייז ןשטנעמ עכלעזַא .גנוגעווַאב
 עביל טימ ןטלַאהֿפױא ןעקנעדנָא רעייז ןלָאז רימ טנידרַאֿפ יאדווא ןבָאה
 -גוזַאב ַא טרעדָאֿפ סָאד זַא ,ןעזעגנייא םעדכָאנ רעבָא בָאה ךיא ,גנוטכַא ןוא
 רעזדנוא ןוֿפ רעױב יד לטיט םעד רעטנוא עקַאט ,ךיז רַאֿפ ךוב רעד
 רַאֿפ ןעניֿפעג טייצ רעד טימ ןלעװ ןסָאנעג יד זַא ףָאה ךיא ןוא ,גנוגעווַאב
 ,ןריֿפכרוד ןוא ןעמענוצרעטנוא טעברַא אזַא ךעלגעמ

 -סנשטניוו ןייז טעו סע זַא טקנעדעג לעניגירָא ,ןכײלגסָאד ,בָאה ךיא
 רעכעלטכישעג רעד רעביא קילברעביא ןַא ןבעג וצ ךעלגעמ ןוא טרעוו
 טעטש-ץניוװָארּפ ערעדנוזַאב יד ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ גנולקיװטנַא
 ןגעוו ייוצ רעדָא לטיּפַאק ַא ךיוא רשֿפא ;טלעטשעגסיוא שיטַאמעטסיס
 ןוֿפ טייצ ןיא דנַאלסור ןיא גנוגעוװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ עלָאר רעד

 ןעוועג ךיא ןיב סָאד ךיוא רעבָא ,1917 ןוא 1905 ןוֿפ ,סעיצולָאװער עדייב
 -עטַאמ ןיא ןוא ץַאלּפ ןיא לגנַאמ סיוא ןזָאלוצסיױא ןצנַאגניא ןעגנואווצעג
 ַא ףיוא ןעקנערשַאב טזומעג ךיז ךיא בָאה טיבעג ןטשרע םעד ףיוא .ןלַאיר
 ןיב ךיא טָאװ זיולב טייצ רעד ןוֿפ קילברעביא -- ןצרוק-וצ ןיוש -- ןצרוק
 סע סָאװ יונעג טסואוועג בָאה ןוא ".ש .ַא .8, רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג
 ןעזרַאֿפ ליֿפ ךעלנײשרַאװ ךיא בָאה ָאד ךיוא ,טָאטש רעדעי ןיא רָאֿפ טמוק

 ןזומ רימ ןלעוװ ןסָאנעג יד .טצַאשעגּפָא קיטכיר טינ רשֿפא סעכנַאמ ןוא
 דנגינעג ןעוועג טינ ןענייז תוחוּכ יד ,טוג ןעוועג זיא הנווּכ ןיימ : ןייז לחומ
 .ןריֿפוצכרוד קיטכיר הנווּכ עטוג יד

 : עבַאגֿפױא ןיימ ןריֿפוצכרוד יו ןגעוו ייווצ ךיז רַאֿפ טָאהעג בָאה ךיא
 עלַא ןעגנערבנעמַאזוצ ,ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ייז יװ ןטקַאֿפ יד ןענעכיײצרַאֿפ
 ןרַאֿפ ןזָאלרעביא ןוא ,ןכווּפָא רָאנ ןעק'מ סָאװ ,ןטייקיניילק ןוא ןטייהלצנייא

 ןוֿפ גנוטיידַאב יד ןשטייטוצסיוא רעקירָאטסיה ןקיטֿפניקוצ רעדָא רענעייל
 -טיוא ךיז רַאֿפ ךעלנײשרַאװ טלָאװ סע ןכלעוו געוו ַא -- ןטייהנבעגַאב יד

 רָאנ ןביילקסיוא רעדָא -- רעביירש-עטכישעג רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא ןבילקעג

 יו טכיל םעד ןיא ןשטייטסיוא ,ןטכײלַאב ייז ןוא ןעגנוריסַאּפ עטמיטשַאב
 עניימ ןיא ,לָאמַא ןענַאטשרַאֿפ גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ ןבַאגֿפױא יד בָאה ךיא
 -סנבעל ןוֿפ גנורַאֿפרעד ַא ךָאנ טציא ייז ײטשרַאֿפ ךיא יו ןוא ,ןרָאי עגנוי
 ,טייקיטעט רעגנַאל

 ןוא ,ןלענָאיסעֿפָארּפ-טינ םעד ,געוו ןטייווצ םעד ןגױצעגרָאֿפ בָאה ךיא
 -נעזרעפ ןוא קילברעביא רעשירָאטסיה ַא; :טנכײצַאב טעברַא ןיימ בָאה
 ףיױא סעיזנעטערּפ ןייק סױרַא טינ לעטש ךיא ."ןעגנובעלרעביא עכעל
 גנואיצַאב ןיימ ןיא טעטיוויטקעיבָא רעדָא טײהנעמָאקלוֿפ רעכעלטכישעג

 אזש



 רעקיבלעז רעד בילוצ ,בָאה ךיא ,לדנַאהַאב ךיא עכלעוו ןעגנוריסַאּפ יד וצ

 ןשיגָאלָאנָארכ םעיונעג םעד ןגעוו סקירעביא טרעמיקעג טינ ךיז ,ךַאזרוא
 ןסירעגרעביא טינ בָאה ,טנכײצרַאֿפ ןרעוו ןעגנוריסַאּפ יד ןכלעוו ןיא רדס
 טייהנבעגַאב עדעי ןלעטשוצקעוװַא ידּכ ,השעמה רוּפס םעד ןוֿפ םעדָאֿפ םעד
 עריא טכיירגרעד טָאה יז ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,טייצ רעקיטניר ריא ןיא
 תוגויער יד טשימעצ ןוא שינעעשעג ַא טלקערבוצ סָאװ ,ןטקנוּפ עקידרעטייוו
 עדעי ןרעדליש וצ ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ןגױצעגרָאֿפ בָאה ךיא .רענעייל ןוֿפ

 ,גנולקיװטנַא ןוֿפ ןרָאי ןעמונעג טָאה יז שטָאכ ,לטיּפַאק ןייא ןיא שינעעשעג
 -רעטנוא ןוא םוקֿפיוא רעד ,יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןוֿפ םוטרעריטרַאמ רעד יו
 ַא ןיא טרעטשעצ סָאד ,סעכעלנע ןוא ,עינָאלָאק זיירנָאס רעד ןוֿפ גנַאג
 -- עטכישעג רעד ןוֿפ ףיול ןשיגָאלָאנָאוכ ןקידרדסּכ םעד סָאמ רעסיורג

 ןרָאי ןוא ןטַאד ןיא קירוצ ןֹוא ןיה ןייג וצ ןביירש ןיימ ןיא רימ טריֿפ
 ,טיג סָאד רעבָא -- ןעגנולָאהרעדיװ עטֿפָא ןוֿפ קורדנייא םעד טכַאמ ןוא
 ןעמענַאב וצ רענעייל םעד טייהנגעלעג ערעסעב ַא ,גנוגייצרעביא ןיימ טיול
 ךָאנ סָאד ןוא ,לַאֿפ ןדעי ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע יונעג סָאװ ןײטשרַאֿפ ןוא
 רעד ןוֿפ עבַאגֿפױא רעטסקיטכיוו רעד רַאֿפ טכַאוטַאב ךיא בָאה ןעמעלַא
 ,גנומענרעטנוא רעצנַאג

 יז ןוא עבַאגֿפױא ןיימ טסַאֿפעגֿפױא קיטכיר בָאה ךיא טייוו יוו ףיוא
 בָאה ךיא סָאװ ןטקַאֿפ יד .ךיא טינ ,ערעדנַא ןלייטרוא ןלעװ טריֿפעגכרוד
 רַאֿפ לַאירעטַאמ סלַא ןעניד ןענעק סלַאֿפנלַא ןלעװ טכַארבעגנעמַאזוצ ָאד
 טעװ רעכלעזַא ןעוו ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןוֿפ רעקירָאטסיה ןקיטֿפניקוצ םעד
 גנוטיײרַאברָאֿפ רערעסעב טימ טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז טייצ רעד טימ
 -רעביא ןסָאנעג יד ,רענעייל יד .ןדנעטשמוא עקיטטניג רעמ רעטנוא ןוא
 -רעד ןוא גנולגיּפשּפָא ןַא ןעניֿפעג ,ךיא ףָאה ,קרעוו םעד ןיא ןלעװ ,טּפױה

 טביולגעג ,טבעלעג ןבָאה ייז ןעוו טייצ רעד ןוֿפ ,טנגוי רעייז ןוֿפ גנונָאמ
 .לַאעדיא ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ גנוכעלקריװרַאֿפ רעד רַאֿפ טעברַאעג ןוא
 -נלעטשנדירֿפוצ ןוא עלוֿפסגנונעֿפָאה ַא ,עכײררָאלג ַא ןעוועג זיא טייצ ענעי

 -כיל ַא וצ טבערטשעג המשנ ןוא ץרַאה טימ ןבָאה סָאװ יד רַאֿפ עקיד
 ,טֿפנוקוצ רערעקיט

 רעקיטכירֿפױא ,טֿפַאשביל טימ ןרָאװעג ןָאטעג רימ ןוֿפ זיא טעברַא יד
 זיא סע עכלעוו ןוֿפ גנושימוצ ןייק ןָא ,קיליװיײרֿפ ןוא טייקנבעגרעביא
 רעד ןוֿפ ןסָאנעג יד ןעקנַאדַאב ליוו ךיא .ןעגנונעכערסיוא עלעירעטַאמ-
 ןענעק וצ ןגינעגרַאֿפ ןוא דובּכ םעד רימ ןלייטוצ רַאֿפ ירערבייל לַאקידַאר

 יו ,טייקיטעט רעמענעגנָא ַאזַא טימ ןקיטֿפעשַאב ךיז רעטלע רעד ףיוא
 עלעירעטַאמ יד ןֿפַאש וצ עבַאגֿפױא ערעווש יד ךיז ףיוא ןעמענ רַאֿפ ךיוא
 ןוֿפ טעטימָאק-ייליבוי םעד טּפיוהרעביא .ןבעגוצסורַא קרעוװ ַאזַא ןעלטימ
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 ,ןוַארב ,ןַאמלעמ ,ןיזערעב ,ץלַאס ןסָאנעג יד ,ירערבייל לַאקידַאר רעד
 גנונעקרענַא סיורג ןענידרַאֿפ ,ערעדנַא יד ןוא גרעבנירג ערעס .,ןַאקשירג
 ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד טעברַא רעכעלדימרעדמוא רעייז רַאֿפ

 ,רעלסקַא ,ב עסָאנעג ןוא דנײרֿפ ןיימ קידלוש ךיא ןיב קנַאד רעדנוזַאב ַא
 -סיוא ןיא טַאט ןוא טַאר טימ ןֿפלָאהעגסױרַא ליֿפ רעייז רימ טָאה רעכלעוו
 יד ןוֿפ גנולעטשנייא רעקיטכיר רעד ןיא ךיוא ןוא ןַאלּפ םעד ןטעברַא
 ןיא טקילײטַאב ךיז רימ טימ ןעמַאוצ טָאה רע עכלעוו ןיא ןטייהנבעגַאב
 ,ןרָאי ערעגניי ערעזדנוא

 רָאדיזיא ןסָאנעג יד ןוֿפ ןגָארקעג ךיא בָאה ףליה עלוֿפסגנוטײדַאב
 טָאה סָאװ ןטייהלצנייא רַאֿפ ןורּכז ןלַאנעמָאנעֿפ ַא טימ שטנעמ ַא ,יקצָאסיװ
 טיוא ךיוא ךיז טנכייצ רעכלעוו ,ןַאמלעמ .ה .נעג ; ךיז וצ ןכיילג ןייק טינ

 .ׁש ,ץיװָאקַאזיא .ד ןסָאנעג יד ;סָאמ רעסיורג ַא ןיא טיבעג םעד ףיוא
 טימ ןֿפלָאהעגטימ ןבָאה עכלעוו ,לעקיימ .מ ןוא יקסווָאנידַאר .י ,רעדניל

 יד ןוֿפ ףליה רעד ןָא ,ןגָארטײב עשינכעט עקידנטיײדַאב ןוא ןעגנוזייוונָא
 -ֿפױא ןיימ ןריֿפוצכרוד ןעוועג ךעלגעמ טינ רימ רַאֿפ טלָאװ ןשטנעמ עלַא
 | ,עבַאג

 יזַאבַאל רעד ןוֿפ ןעירערבייל ,סילגניא סענגַא ױרֿפ ךיוא טמוק קנַאד ַא

 ,רָאברַא ןע ,ןעגישימ וװָא יטיזרעווינוא ןוֿפ קעטָאילביב רעד ןיא עיצקעלָאק

 ןוא ןטנעמוקָאד עטלַא ןלעטשוצ ןיא טעברַא רעכעלדימרעדמוא ריא רַאֿפ
 ,טייקיטכיוו רעטסשרג רעד ןוֿפ ןטַאד עשירָאטסיה

 רעטרעוו עכעלטע ןיא ןענעכײצרַאֿפ וצ ןייז טביולרעד ָאד רימ לָאז
 -עג רעד רַאֿפ עיצקעלָאק רעשירָאטסיה רענעי ןוֿפ גנוטיײדַאב עסיורג יד
 .גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ עטכיש

 .בעסױרג א טימ ןָאזרעּפ עטנַאסערעטניא טטכעה ַא ,ידַאבַאל ָאשזד
 ןוֿפ בשוּת ַא ןעוועג זיא ,ןרעדָא ענייז ןיא טולב רענַאידניא ןוֿפ גנושימוצ
 טנעמטרַאּפעד ןיא טמא ןַא ןטלַאהעגנָא טָאה רע ואוו ,טיָארטעד טָאטש רעד
 -ַאודיװידניא-טסיכרַאנַא סלַא טנַאקַאב ןעוועג זיא ןוא גנוטײל"רעסָאװ ןוֿפ
 -טייצ ,רעכיב ןוֿפ עיצקעלָאק ערַאברעדנואוו ַא טלמַאזעגנָא טָאה רע ,טסיל
 תוכייש ַא טַאהעג ןבָאה סָאװ ןבַאגסיױא ײלרעלַא ןֹוא רעטעלכגולֿפ ,ןטֿפירש
 ןוא עכעלטע רָאי ַא טימ ,טיוט ןרַאֿפ .גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ
 קעטָאילביב רעד ןבעגעגרעביא גנולמַאז עסיורג יד רע טָאה ,קירוצ קיסיירד
 סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא סע ואוו ,ןעגישימ וװָא יטיזרעווינוא ןוֿפ

 סילגניא סענגַא ױרֿפ טימ ןעמָאנ ןייז רעטנוא גנולײטּפָא רעדנוזַאב ץנַאג
 -מָאז יד טימַאב ךיז טייצ רענעי וצ טָאה קעטָאילביב יד .ןעירערכייל סלָא
 ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןענייז ןשטנעמ עלעיצעּפס .,ןעמָאקלוֿפרַאֿפ וצ גנול
 ןגירק ייז ןוֿפ ןוא ןטסיכרַאנַא ערעטלע יד טימ ךיז ןעז וצ דנַאל ןרעביא
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 רעד טימ ךיז ןצונַאב טציא .ךעלגעמ רָאנ ואוו ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה
 ,גנוגעוַאב רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג יד ןרידוטש ןליוו סָאװ יד עלַא גנולמַאז
 טיבעג םעד ףיוא םענייא ןדעי ןעניד וצ ןדירֿפוצ טסכעה זיא סילגניא ױרֿפ
 ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ

 -לַע יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ טייהנגעלעג רעד ייב ליוו ךיא

 יז ןוא ןלַאירעטַאמ עשירָאטסיה ןוֿפ טייקיטכיוו רעד ףיוא ןסָאנעג ערעט
 ןוא ןטֿפירש-גולֿפ ,ןרושָארב עטלַא ךיז ייב ןבָאה סָאװ ייז ןוֿפ יד זַא ,ןטַאר

 ןקיטכיר ַא וצ יז ןקיש ךרוד ןגרָאזַאב וצ ןעז סע ןלָאז ןבַאגסױא עכעלנע
 ןוֿפ טסניד םוצ ןלעטש ןוא קירעהעג יװ ןטלַאהֿפיױא ייז טעוו'מ ואוו ץַאלּפ
 קעטָאילביב ןיא עיצקעלָאק ידַאבַאל יד ,ןצונַאב ךיז ייז טימ ןענעק סָאװ יד
 קעטָאילביב "ָאוװייא יד ןוא רָאברַא ןע ןיא ןעגישימ וװָא יטיזרעווינוא ןוֿפ
 גנוגעװַאב רעזדנוא .קעווצ םעד רַאֿפ טסַאּפעגוצ טוג ןענייז קרָאי-וינ ןיא
 טציא ךָאנ טָאה ןוא ויכרַא םענעגייא ןייק ןֿפַאשעג טינ ,ןרעױדַאב םוצ ,טָאה
 רימ .ןרעװ טלמַאזעג טייקרעכיז טימ ןענעק לָאז ַאזַא ואוו ץַאלּפ ןייק טינ
 גונעג ךעלדניײרֿפ ןענייז עכלעוו רעלמַאז ערעדנַא ףיוא ןזיוועגנָא ןענייז
 טֿפַאשדנײרֿפ רעייז ןצונסיוא רימָאל .ןלַאירעטַאמ עדעזדנוא ןטיהוצֿפױא
 ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ ןטנעמוקָאד עלוֿפטרעװ יד ןטיהרַאֿפ ןוא

 ןַאהַאק ףםוי
 ,ק ,ד ,ןָאטגנישַאװ ,1945 ,רעבמעווָאנ

 אל





 לייט רע טש וע

 קילברעביא רעשירָאטסיה





 עיידיא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד

 גנוגעווַאב ןוא

 רעד ןוא ,ןענייז ייז יו ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טימ טײקנדירֿפוצמוא
 יד ןענייז ,ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד ןרעסעברַאֿפ ,ןרעדנע וצ רעגַאב
 םענוֿפ ןשטנעמ ןוויטימירּפ םעד ןבױהעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ןטֿפַאשנגיײא
 טלעוװ רעד ףיוא ןזיוװַאב טשרעוצ ךיז טָאה רע ןכלעוו ןיא דנַאטשוצ-היח
 .ןבעל ןטריזיליוויצ ןטריצילּפמָאק-ךיוה ַא וצ טריֿפרעד םיא ןוא

 ןיא רעדָא ,ןלייה ערעטצניֿפ ןיא ךיז ןרעגלַאװ ןטימ טײקנדירֿפוצמוא
 ,רעזייה ןעיוב וצ ןבירטעג ןשטנעמ םעד טָאה ,רעמיוב ןוֿפ ןגייווצ יד
 ןענייז רימ עכלעוו טימ ,ןטײקכעלמעװקַאב עלַא טימ טעטש ןוא רעֿפרעד
 ,ןדירֿפוצמוא --- ןוא ץלָאטש ױזַא טציא

 ,עיֿפָאזָאליֿפ ,טסנוק ,רוטלוק רעזדנוא ,עיצַאזיליוװיצ עצנַאג רעזדנוא
 םעד טימ טײקנדירֿפוצמוא ןוֿפ קורדסיוא רעד ןענייז ,וליֿפַא עיגילער
 ןכַאז ןרעסעבסיוא ,ןרעדנע וצ רעגַאב ןקרַאטש םעד ןוא ,ָאד ןיוש זיא סָאװ
 ,ןֿפירגַאב ןוא

 ףיט חוּכ ַא ,ץעזעג-רוטַאנ ַא זיא סָאד זַא ,ןגָאז טכער טימ ןענעק רימ
 וצ ןעגנואיצַאב ענייז ןיא ןשטנעמ ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא טלצרָאוװעגנייא
 ןעגנוביולג ןוא ןבעל ןייז וצ תוכייש ַא טָאה סָאװ ץלַא

 טָאה טייהשטנעמ יד עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג יד
 ןֿפרָאװרעטנוא ןענייז ,ןֿפירגַאב ןוא ןכַאז ןקיבײארַאֿפ וצ ידּכ ,ןֿפַאשעג
 ,טיהעגסיוא טינ םעד ןוֿפ זיא עיצוטיטסניא ןייק .ץעזעג-רוטַאנ ןקיזָאדמעד
 .ןשטנעמ יד טביירט גנוקריוו ןוא לעטשנייא ריא טימ טײקנדירֿפוצמוא
 -ּפָא ןצנַאגניא רעדָא ,ןרעסעבסיוא ,ןרעדנע וצ יז ױזַא יו געוו ַא ןכוז וצ
 ,גנולקיװטנַא רערעטייוו ןוֿפ גנַאג םעד טרעטש יז ןעוו ,ןֿפַאש

 -סיוא טכוז עכלעוו ,ערעל רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ גייווצ ַא זיא םזיכרַאנַא
 "יטסניא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןיא גנולקיװטנַא ןוֿפ גנַאג םעד ןרידוטשוצ
 -יצַאב יד טימ ךעלכַאזטּפױה ךיז טקיטֿפעשַאב םזיכרַאנַא רעד .סעיצוט
 ןוא דיחי ןשיוװצ ןתוכייש יד ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןשטנעמ ןוֿפ ןעגנוא
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 "וטיטסניא יד ןיא ןעגנורעדנע יד -- רעדנעל ןוא רעקלעֿפ ןשיווצ ,ללּכ

 ןזייו עכלעוו ןצנעדנעט יד ןוא ,טציא זיב ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ,סעיצ

 ,גנולקיװטנַא רערעטייוו ערעייז ןוֿפ גנוטכיר יד ןָא

 יג

 "מָאק טסכעה ַא זיא טציא ןבעל רימ רעכלעוו ןיא טֿפַאשלעזעג יד

 -ָאילימ ,ענלצנייא ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ זיא יז ,טֿפַאשרעּפרעק עטריצילּפ

 ןשיוװצ ןתוכייש רועיש ַא ןָא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ענלצנייא עצנַאג ןענ

 .ךיז
 -מָאק רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ טרעוװ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןבעל רעד

 רעד .רערעכיזמוא ןוא רערעווש ץלַא ןטכיזניה ליֿפ ןיא ןוא ,טריצילּפ

 ןוויטימירּפ ןקילָאמַא ריא ןוֿפ טכַאמעגכרוד טָאה טֿפַאשלעזעג יד סָאװ געוו

 זיא ,עמרָאֿפ רעטריזיליוויצ-לעירטסודניא רעקיטציא רעד וצ זיב דנַאטש

 .רעטלקיװרַאֿפ קרַאטש ןוא רעגנַאל ַא

 יַאג ַא ןענייז ,טציא זיב ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ,ןעגנורעדנע יד

 ןבײלברַאֿפ טינ טֿפַאשלעזעג יד טעװ רעטעּפש ןוא טציא ךיוא זַא ,עיטנַאר

 ןלָאצ עסיורג יװ גנַאל ױזַא טּפיוהרעביא ,דנַאטשוצ ןטרעווילגרַאֿפ ַא ןיא

 ,ץנעטסיזקע רעייז ןוֿפ ןעגנוגנידַאב יד טימ ןדירֿפוצמוא ןענייז ןשטנעמ

 ןשטנעמ יד ןשיװצ ןתוכייש יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב ערעטנעָאנ ַא

 -עגרָאֿפ טציא זיב ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא

 ןעמרָאֿפ עטלעטשעגנגעק-ףרַאש ייווצ ָאד ןענייז סע זַא ,זדנוא טזייוו ,ןעמוק

 ןוֿפ ןעגנוטכיר עטלעטשעגנגעק ייווצ ךיוא ,ךעלגלָאֿפ ןוא --- ןתוכייש ןוֿפ

 .ענעגנואווצעגֿפױרַא ןוא עקיליוײרֿפ --- גנולקיװטנַא
 :טֿפַאשדנַאװרַאֿפ -טולב ךרוד ךיז ןשיוװצ ןדנוברַאֿפ ןענייז ןשטנעמ

 ןוא עיגילער :גנוגייצרעביא ןוא ןביולג ךרוד ; עסַאר ןוא קלָאֿפ ,עילימַאֿפ

 :סערעטניא ןכעלנעזרעּפ ןוא גנוקיטֿפעשַאב רעייז ךרוד ; ןבעל ןֿפױא קילב

 -טנייה ןענייז ןעגנואיצַאב עלַא יד ,טײלכַאֿפ ןוא רעקנעד ,רעלטסניק סלַא

 ןדניברַאֿפ וצ ײרֿפ זיא רענלצנייא רעד .גנַאװצ ןייק ןָא ,עקיליװײרֿפ גָאטוצ

 וצ טֿפַאשדנַאװרַאֿפ-טולב ןייא ןוֿפ ןייגרעביא ,ליו רע ןעמעוו טימ ךיז
 גנוקיטֿפעשַאב ןייא ןוֿפ ,רעטייווצ ַא וצ עיגילער ןייא ןוֿפ ,רערעדנַא ןַא
 ןטלַאה וצ םיא דלַאװג טימ רעמ טינ טכוז טֿפַאשלעזעג יד .רעדעדנַא ןַא וצ
 טָאה טרובעג ןוֿפ לַאֿפוצ רעד ןכלעוו ןיא ןביולג רעדָא דנַאטש םעד ןיא
 ,טלעטשעגקעװַא םיא

 טָאה טייהשטנעמ יד עכלעוו ,גנולקיװטנַא ןוֿפ עֿפוטש ַא זיא סָאד
 זיא סע .ןֿפמַאק עקיטולב ןוא שינעלגנַאר ןוֿפ תורוד ליֿפ ךָאנ טכיירגרעד
 רעד ןעוו ,עטכישעג רעזדנוא ןיא קירוצ גנַאל רעייז טינ ,טייצ ַא ןעוועג
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 וצ עיגילער ןייא ןוֿפ ,ןטייווצ ַא וצ דנַאטש ןייא ןוֿפ ןייגוצרעביא ךוזרַאֿפ
 טציא ךָאנ ןענייז סע .טיוט טימ ןרָאװעג טֿפָארטשַאב זיא ,רערעדנַא ןַא
 -דנַארב עכלעוו ,עיגילער ןוא עיצַאנ ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רעקיטַאנַאֿפ ָאד
 טֿפַאשלעזעג יד רעבָא ,ללּכ םוצ טַאררַאֿפ סלַא גנוכיײװּפָא עדעי ןקרָאמ
 רענלצנייא רעד זַא ,קנַאדעג םעד טימ טכַאמעג םולש ןיוש טָאה עצנַאג סלַא
 .טײקירעהעגנָא ןוא ןביולג ןייז ןעמיטשַאב וצ ןײלַא ײרֿפ ןייז ףרַאד

 -רַאֿפ ןוֿפ ןלעטשנייא יד סָאװ ,זיא ייברעד עטסקידריוװקרעמ סָאד ןוא
 טינ םענלצנייא ןוֿפ גנואיירֿפַאב רעד ךרוד ןענייז עיגילער ןוא טֿפַאשדנַאװ
 ,רעקיטַאנַאֿפ עויטַאװרעסנָאק יד ןוֿפ קערש רעד .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא
 ןעײרֿפ ַא םענלצנייא םעד ןבעג ןגעק טֿפמעקעג טרעטיברַאֿפ ןבָאה עכלעוו
 -רעדנַאנַאֿפ םוצ ןריֿפ טעוו סָאד זַא ,טַאהעג ארומ ןבָאה ייז לייוו לַאװסיוא
 טעדנירגַאבמוא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,עיגילער ןוא עיצַאנ ןוֿפ לַאֿפ
 ,טקיטכערַאבמוא ןוא

 טג

 עכלעוו ,ןלעטשנייא עכעלטֿפַאשלעזעג ערעדנַא ָאד רעבָא ןענייז סע
 -ַאטורב טימ ןטלַאהעגֿפױא ןרעוו ןוא גנַאװצ ףיוא ןצנַאגניא טורַאב ןענייז
 רעדעי רעכלעוו רעטנוא ,גנוריגער ןוֿפ עיצוטיטסניא יד :דלַאװג רעל
 לַאֿפ ןייק רַאֿפ הלשממ ריא ןוֿפ ךיז ןעק ןוא ןֿפרָאװעגרעטנוא זיא רענייא

 -רעד טָאה רעכלעוו ,םוטנגייא טַאוװירּפ ןוֿפ לעטשנייא רעד : ןעײרֿפַאב טינ
 -עג ןוא עכעלריטַאנ -- רעמיטכייר עלַא טימ דרע יד זַא ,וצרעד טריֿפ
 ,ןשטנעמ עלעֿפײה םעניילק רָאג ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגיל ןלָאז -- ענעֿפַאש
 עכלעוו ,ץעזעג ןוֿפ עיצוטיטסניא יד ;ןסַאמ עטיירב יד ןוֿפ ןדָאש םוצ
 ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ןטייק ןיא טדימשעג יו ןשטנעמ יד טלַאה
 -נולעטשנייא עלַא יד -- ןטלַאטשנַא-ףָארטש עלַאטורב ןוא ײמרַא ,ײצילָאּפ
 ןייק טינ ןביולרעד ייז ,ןשטנעמ יד ףיוא ענעגנואווצעגֿפױרַא ןענייז ןעג
 ,טכַאמ רעלַאטורב רערעסיוא ךרוד רָאנ ןטלַאהעגֿפױא ןרעוו ןוא גנוכיײװּפָא

  -סיוא ןייק טינ וליֿפַא ןבָאה סעיצוטיטסניא-גנַאװצ ענעזיוועגנָא יד
 ןטייצ עוויטימירּפ עשירַאברַאב יד ןוֿפ השורי ַא ןענייז ייז זַא ,דייר
 טינ ןלעטשנייא עכלעזַא ןוֿפ ןבָאה סעדייז-רעטלע עדליװ-בלַאה ערעזדנוא
 יװ גנַאלױזַא ןייּפש וצ טקיטכערַאב ןעוועג זיא רעקירעגנוה ַא .טסואוועג
 ןוא טריטוקסיד ןענייז ןטײהנגעלעגנָא-ללּכ .עכלעזַא ןעוועג רָאנ ויא סע
 ןוא גנַאװצ .ןענָאזרעּפ עטריסערעטניארַאֿפ עלַא ןוֿפ ןרָאװעג ןדײשטנַא
 -עג טרילבַאטע דלַאװג טימ ןענייז עקירעגנוה וצ גנואיצַאב עזָאלתונמחר
 ארומ טָאה עכלעוו ,טעטירָאנימ רעניילק ַא ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןרָאװ
 טרַאּפשעגניײא זיא ,עטנַאקַאבמוא סָאד רַאֿפ ךיז טקערש ,גנורעדנע רַאֿפ
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 ,ערעדנַא רעביא ןשרעה וצ גנוגיינ עקרַאטש ַא טָאה ןוא וויטַאװרעסנָאק

 ,ןשטנעמטימ ערעייז ןריטַאולּפסקע וצ

 סעיצוטיטסניא-סגנַאװצ יד טָא ןוֿפ טֿפַאשרעה רעלַאטורב רעד ןגעק

 -קעריד ךרוד ,גנורעלקֿפױא ךרוד ףמַאק ןשיגרענע ןַא םזיכרַאנַא רעד טריֿפ

 ןוֿפ ןרעװ סָאװ ,ןעלטימ יד ןוא ,ןטירטסױרַא-ןסַאמ ךרוד ,עיצקַא רעט

 רַאֿפ רעֿפמעק יד ףיוא ןעגנואוצעגֿפױרַא רעטייבסיוא ןוא רעשרעה יד

 ,טײהײרֿפ
 "רעהֿפיואמוא ןַא ,רעקיבייא ןַא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא זיא ףמַאק רעד

 ןוא טֿפַאשרעה ןעװ גָאט ןטשרע םעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה רע .רעכעל

 ןקידנע טינ ךיז טעװ ןוא ,ןשטנעמ ןשיווצ ןזיװַאב ךיז ןבָאה גנוקירדרעטנוא

 ךעלדנע ןלעוװ ,ןבעל םעד ןרעטיברַאֿפ טָאװ ,ןעלביא עמַאזיורג יד רעדייא

 .ןרעו טקיטיײזַאב

 םעד ןיא טרעװ טײקנדירֿפוצמוא ןוֿפ ליֿפעג רעוויטקניטסניא רעד

 ןוא טכער זַא ,ןייזטסואוַאב ןרָאלק םעד ךרוד טקרַאטשרַאֿפ ליֿפ ףמַאק

 -ַאב רעד ןגעק ןֿפמעק סָאװ יד ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןענייז טייקיטכערעג

 עלַא ןיא לעטשנייא ןכעלדירֿפ ןוא ןעײרֿפ ַא רַאֿפ גנונעדױא רעקידנעייטש

 .ןעגנואיצַאב עכעלטֿפַאשלעזעג

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנואיצַאב עלַא זַא ,טרעדָאֿפ םזיכרַאנַא רעד

 ןוא רעקלעֿפ ןשיווצ ,ללּכ ןוא דיחי ןשיווצ ,ןשטנעמ ענלצנייא יד ןשיווצ

 "ורג רעקיליװײרֿפ ףיוא רָאנ טריזַאב ןייז םַאנסיוא ןייק ןָא ןלָאז ,רעדנעל

 ןוא גנַאװצ ןוֿפ גנושימניירַא רעד ןָא ,גנוקידנעטשרַאֿפ רעײרֿפ ןוא גנוריּפ

 וצ ײרֿפ ןייז ןטייהנגעלעגנָא עלַא ןיא לָאז שטנעמ רעד ,טֿפַאשרעהידלַאװג

 יּפָא ןייז עגונב ײרֿפ טציא ןיוש זיא רע יו ,גנולדנַאה ןייז ןעמיטשַאב

 ,גנוקיטֿפעשַאב ןוא ןביולג ,םַאטש
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 עבושח ןוא עגנַאל ַא ךיז רעטניה טָאה עיידיא עשיטסיכרַאנַא יד

 -לעֿפ ערעטלע ערעדנַא ןוֿפ ןטֿפירש יד ןיא ןוא לביב רעד ןיא .עטכישעג

 טֿפַאשרעה ןוֿפ לביא םעד ףיוא ןעגנוזייוונָא ערָאלק רימ ןעניֿפעג רעק

 ןיא ןטלַאהעג ןבָאה םיאיבנ יד .עיצַאטַאלוּפסקע ןוֿפ טכערמוא רעד ןוא

 סע זַא ,ןגָאזסױארָאֿפ ןיא ןוא ,קלָאֿפ ןוֿפ רעקירדרעטנוא יד ןרסומ ןייא

 רעד ןוֿפ ןדניװשרַאֿפ ןלעװ טכערמוא ןוא דלַאװג ןעוו טייצ ַא ןעמוק טעוו

 ,טלעוו

 ,ענלצנייא רָאנ טכיירגרעד עיידיא יד טָאה ןרָאי רעטנזיוט רַאֿפ

 ידײרּפ-לַארָאמ ןוא רעעז ,רעקנעד יד ,ןטייקכעלנעזרעפ עטבַאגַאב-ךיוה

 ןיא טשרע טכיירגרעד זייוולייט יז טָאה ןשטנעמ-סקלָאֿפ עטושּפ וצ .רעק
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 רעשילױטַאק רעד ןגעק ןטירטסױרַא יד ןיא ,טרעדנוהרָאי ןט16 ןוא ןט5
 עכלעוו ,עּפָארײא-לטימ ןיא םירעיוּפ יד ןוֿפ ןדנַאטשֿפױא יד ןוא ךריק
 ,טנַאה ןיא טנַאה ןעגנַאגעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןענייז

 טביולרעד -- ןבעגעגכָאנ ןֿפמַאק ערעווש ,עגנַאל ךָאנ טָאה ךריק יד
 ןוא טֿפַאשרעה .ןביולג רעייז ןעמיטשַאב וצ ןיילַא רעקלעֿפ ןוא ענלצנייא
 טימ .טלָאװער ןדעי טקירדרעטנוא ןזייא ןוא טולב טימ ןבָאה םוטנגייא
 יד ןבָאה ךריק רעשיטנַאטסעטָארּפ רענעֿפַאשעג-יײנ רעד ןוֿפ ףליה רעד
 יד רעביא הלשממ רעייז טקיטסעֿפַאב רעטייבסיוא ןוא רעקירדרעטנוא
 ,גָאט ןקיטנייה םוצ זיב ןשטנעמ

 -צניֿפ ןוא םזיטַאװרעסנָאק ןוֿפ ,עיצקַאער רעד ןוֿפ חוּכ רעצנַאג רעד
 ןטלַאהֿפױא :עבַאגֿפױא ןייא רעד ףיוא טרירטנעצנָאק ךיז טָאה ,שינרעט
 ןענעק וצ ידּכ ,טֿפַאלקשרַאֿפ ןשטנעמ יד ןטלַאה ,זיא יז יװ גנונעדרָא יד
 ,רעווש ןטעברַא וצ ןסַאמסקלָאֿפ עטיירב יד ןעגניווצ ,ןריטַאולּפסקע ייז
 -ָאטסירַא לָאצ עניילק ַא ידכ ,טיױנ ןוא טייקנסיוומוא ,תוקחד ןיא ןבעל
 -טימ ערעייז רעביא ןשרעה ןוא סוסקול ןיא ןבעל ןענעק ןלָאז ןטַארק
 ,ןשטנעמ

 ,טייהכיילג ןוֿפ ,טײקיזָאלסטֿפַאשרעה ןוֿפ עיידיא עשיטסיכרַאנַא יד
 -ַאב ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ רעדיוװ טייצ ַא רַאֿפ זיא טייקיטכערעג ןוא טײהײרֿפ
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד ןיא ןייזטסואוו

4 

 -סָאד ןוֿפ עיידיא עקיזָאד יד טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצכַא ןוֿפ ףוס םוצ
 גנולקיוטנַא יד ןקריװַאב ןוא געוו ַא ךיז רַאֿפ ןכערבכרוד ןבױהעגנָא יינ
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא

 ,ןיינ---טכער סָאד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ 1776 ןיא זיא עקירעמַא ןיא
 ןֿפָאװ טימ ןֿפמעק וצ ןוא טכערמוא ןגעק ןריטלָאװער וצ -- טכילֿפ יד
 רעקיטֿפנינרַאֿפ רעד ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ זיא סע .גנוקירדרעטנוא ןגעק
 ןיא ךיז טרעדָאֿפ ַאזַא ליֿפיו ףיוא -- הכולמ ,טֿפַאשרעה זַא ,ףירגַאב
 ןייר ַא .עטשרעהַאב יד ןוֿפ גנומיטשוצ רעד ףיוא ןעורַאב זומ --- ןבעל
 ךיז ןעק'מ ביוא ,טֿפַאשרעה ןוֿפ לעטשנייא םעד וצ גנַאגוצ רעשיטסיכרַאנַא
 ,ןקירדסיוא ױזַא

 -עג טלעטשעגנייא זיא ןטַאטש עטײרֿפַאב יד ןיא גנוריגערידנַאל יד
 רעוויטַארעדעֿפ ןוֿפ ּפיצנירּפ ןשיטסיכרַאנַא-קיטֿפנינרַאֿפ םעד ףיוא ןרָאװ
 רעוװש יױזַא טציא ךָאנ זיא סע ןכלעוו לעטשנייא ןַא --- גנוקינײארַאֿפ
 ,רעדנעל ערעדנַא יד ןיא ןריֿפוצניײא
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 טרימַאלקָארּפ טָאה ,1789 ןיא ,עיצולָאװער עשיזיוצנַארֿפ עסיורג יד

 . לצרָאװ ןטימ ןסירעגסױרַא ןוא טצריטשעגמוא ,ןשטנעמ םענוֿפ טכער סָאד

 ענערָאבעג ןוא רעשרעה עטבלַאזעג-טָאג ןוֿפ ,םזילַאדָאעֿפ ןוֿפ םעטסיס םעד

 ,טײלילדַא

 "נוא ןלַאֿפעגרעטנורַא ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא ענָאיצולָאװער עסיורג ענעי

 ,טֿפַאשרעה רעיינ ןוא םזילַארטנעצ ,םזיניבָאקַאי ןוֿפ סולֿפניא םעד רעט

 ןעגנוטכַאלשסיוא עקיטייזנגעק ןוֿפ טולב ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרעד יז זיא

 .סערוטנַאװַא עשיטסירַאטילימ סנָאעלָאּפַאנ ןוא עניטָאליג רעד ףיוא

 -טסבלעז ןוא טיײהיײרֿפ ןוֿפ ןעיידיא עלַאטנעמַאדנוֿפ יד ןוֿפ גנוכיײװּפָא יד

 עשלַאֿפ ףיוא טריֿפרַאֿפ ,טכַאװשעגּפָא עיצולָאװער יד ןבָאה טייקידנעטש

 .טכַארבעגמוא ןוא ןגעוו

 עכעלטנורג עטשרע יד ןענישרעד זיא ,1793 ןיא ,טייצ רענעי ןיא =

 ,"טייקיטכערעג רעשיטילָאּפ ןוֿפ גנוכוזרעטנוא ןַאק ,םזיכרַאנַא רעביא קרעוו

 טינ ןַאד ךָאנ ןיא םזיכרַאנַא ןימרעט רעד שטָאכ ,ןיװדָאג םַאיליװ ןוֿפ

 ,טנַאקַאב ןעוועג

 םענוֿפ ןעגנולעטשנייא עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא טכַארטַאב ןיװדָאג

 טֿפַאשרעה זַא ,ריֿפסױא םוצ טמוק ןוא ,טייקיטכערעג ןוֿפ טקנוּפדנַאטש

 עטוג ַא וליֿפַא .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעלביא עלַא ןוֿפ לַאװק רעד זיא

 -עג זיא רע לייוװ רַאֿפרעד רָאנ סע טוט שטנעמ רעד ביוא ,גנולדנַאה

 ןיא טלדנַאװרַאֿפ ןיוש ןיילַא םעדכרוד טרעװ ,ןָאט וצ סָאד ןעגנואווצ

 .סעזָאלניז ,סעטכעלש סָאװטע

 טייצ ןייז ןוֿפ רעקנעד עשיטסילַאיצָאס עטסרעמ יד יוװ ,טָאה ןיװדָאג

 רעד ןיא גנוצלעוומוא יד זַא ,טביולגעג ,םעדכָאנ תורוד עכעלטע רַאֿפ ןוא

 -סנקערש יד .געוו ןכעלדירֿפ ַא ףיוא ןרעוװ טריֿפעגכרוד ןעק טֿפַאשלעזעג

 יד טריטידערקסיד טָאה ךיײרקנַארֿפ ןיא עניטָאליג רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה

 ןעס ,ןָאסּפמָאהט ,ןעװָא טרעבָאר .,גנואיירֿפַאב ןוֿפ לטימ סלַא עיצולָאװער

 "דירֿפ טכוזעג ןבָאה רעקנעד עסיורג ערעדנַא ליֿפ ןוא עירוֿפ לרַאש ,ןָאמיס

 | ףעמוק זומ סָאװ גנורעדנע רעד רַאֿפ ןגעוו עכעל

 סג

 -עגנָא ךיז טָאה טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןוֿפ ןרָאי רעקיצרעֿפ יד ןיא

 -סיכרַאנַא ןוא רעשיטסילַאיצָאס רענרעדָאמ רעד ןוֿפ דָאירעּפ רעד ןביוה

 ןעגנירדניירַא ןבױהעגנָא טָאה טײהײרֿפ ןוֿפ טסייג רעד .גנוגעװַאב רעשיט

 "יטעט עשיטקַארּפ ןיא קורדסיוא ןעניֿפעג ןוא ןסַאמסקלָאֿפ עטיירב יד ןיא

 ןליצ ערָאלק עטמיטשַאב טימ ןטייק
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 יו ,םזיכרַאנַא םענרעדָאמ ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ,ןָאדורּפ ףעזָאשזד רעיּפ
 - סָאװ; :קרעװ עסיורג ןייז טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ,םיא טנכײצַאב ןיקטָאּפָארק
 ןוֿפ עיצוטיטסניא יד זַא ,ןזיװַאב טָאה רע רעכלעוו ןיא ??םוטנגייא זיא
 ןטלַאהעגֿפױא טרעוו ןוא טכערמוא ןיא ןענַאטשטנַא זיא םוטנגייא טַאוװירּפ
 ,דלַאװג רעלַאטורב טימ

 -גייא רעזָאלסטֿפַאשרעה ןוֿפ עירָאעט יד טרילומרָאֿפ רָאלק טָאה רע
 ףיוא טריזַאב ןצנַאגניא ןייז ףרַאד עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולעטש
 -רַאֿפ רעוויטַארעדעֿפ ײרֿפ ןוא ,ןשטנעמ ענלצנייא יד ןשיווצ ןכַאמּפָא עײרֿפ
 .ןקעווצ עטמיטשַאב רַאֿפ רעדנעל ןוא טעטש ,ןּפורג יד ןשיווצ גנודניב

 ןעק טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנורעדנע יד זַא ,טקנעדעג טָאה רע ךיוא
 ןעײרֿפ םעד ןריזינַאגרָא ךרוד ךעלדירֿפ ןרעוו טריֿפעגכרוד ףרַאד ןוא
 ,ןשטנעמ יד ןשיווצ ןכַאז ןוֿפ שיוטסיוא

 -רַאנַא עשיטקַארּפ ַא ןֿפורוצסױרַא רעטשרע רעד ןעוועג זיא ןָאדורּפ
 טָאה רע .רעדנעל עקימורַא יד ןוא ךײרקנַארֿפ ןיא גנוגעווַאב עשיטסיכ
 -עג ,ןגָאז ןעמ ןעק ,טייצ ןייז זיב טָאה עכלעוו ,עיידיא עטקַארטסבַא יד
 ןיא טצנַאלֿפרַאֿפ ןוא טרעטיילעגסיוא ,ןביוהרעד ,ןטֿפול רעד ןיא טבעווש
 רעכלעוו ,חוּכ ןכעלטֿפַאשלעזעג ןקידתושממ ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ --- קלָאֿפ

 .גנולקיװטנַא ערעטייוו יד ןסולֿפניײאַאב ןענעק לָאז
 ,טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ ןרָאי רעקיצרעֿפ יד ןיא ,ןָא טייצ רענעי ןוֿפ

 ךיוא רָאנ ,עיידיא רעד ןוֿפ רָאנ טינ גנולקיװטנַא יד ןגלָאֿפכָאנ רימ ןֿפרַאד
 ןבָאה ייז סָאװ ןֿפוטש ענעדיײשרַאֿפ יד ,גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ
 -ַאב יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןוא ,טכַאמעגכרוד
 ,ףמַאק ןוֿפ ןדָאטעמ ןוא ןֿפירג

4 

 טכעלטנֿפערַאֿפ סלעגנע ךירדירֿפ ןוא סקרַאמ לרַאק ןבָאה ,1847 ןיא
 טירטסױרַא ןטסגַאװעג םעד ,"טסעֿפינַאמ ןשיטסינומָאקק ןשירָאטסיה םעד
 טכעלטנֿפערַאֿפ ןַאד זיב זיא סָאװ ,גנונעדרָא רעקידנעײטשַאב רעד ןגעק
 .ןרָאװעג

 טרָאד ןבָאה ייז סָאװ ,ןעקנַאדעג יד יצ ,קיטכיוו טינ זדנוא רַאֿפ זיא
 ,טקירדעגסױא סע ןבָאה ייז רעכלעוו ןיא םרָאֿפ יד ןוא טקירדעגסיוא
 עטנַאקַאב רעקינייו ערעדנַא ןוֿפ ענעילעג רעדָא ,עלעניגירַא ןעוועג ןענייז
 -ּפָא רעטנַאסערעטניא ןייז ןיא סע טזייװַאב ווָאסעקרעשט יװ ,רעקנעד
 ,"םזילַאיצָאס ןוֿפ עטכישעג רעד ןוֿפ רעטעלב; גנולדנַאה

 רעשיטסינומָאק רעד סָאװ ,טקַאֿפ רעד ָאי זדנוא רַאֿפ זיא קיטכיוו
 -רעײֿפ טימ טצירּפש ,רעֿפיײא ןרענָאיצולָאװער טימ טמעטָא טסעֿפינַאמ
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 ,גנוגערֿפױא רעקיטסולסֿפמַאק ןוא גנוטסירטנַא רעלַארָאמ ןוֿפ ןעקנוֿפ

 ,ןרענָאיצולָאװער סלַא ןטָארטעגסױרַא ןַאד ןענייז סלעגנע ןוא סקרַאמ

 יד ןעמעװ ,רעקנעד עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא עלַא ןוא ןָאדורּפ דנרעוו

 ןעועג ןענייז ,"ןטסיּפָאטוא; סלַא טָאּפש טימ ןענעכיײצַאב ןטסיסקרַאמ

 .ןרעל ערעייז ןיא טמיטשעג ךעלדירֿפ

 יד ןעוועג ךעלטנגייא זיא ?טסעֿפינַאמ ןשיטסינומָאק; ןוֿפ טסייג רעד

 רעצנַאג רעד ןוֿפ טַאירַאטעלָארּפ םעד טסולֿפנײאַאב טָאה סָאװ טֿפַארק

 "טֿפַאשנסיוװ-ףיט עקידרעטעּפש יד טינ ,ףמַאק םוצ ןגיוצעג םיא ןוא טלעוו

 ןענעק רעטעברַא קינייװ רעייז עכלעוו ,סקרַאמ לרַאק ןוֿפ תוריקח עכעל

 .ןײטשרַאֿפ ןוא ןענעייל

 ,ןָאדנָאל ןיא טָאה ,1862 ןיא ,רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ עגרַאק טימ

 "גַארֿפ ןוֿפ עיצַאגעלעד ַא ןֿפָארטעג ךיז ,גנולעטשסיוא-טלעוו רעד ייב

 "רָאֿפ טימ -- ערעל סנָאדורּפ ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ -- רעטעברַא עשיזיוצ

 ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ -- גנוגעװַאב רעטעברַא רעשילגנע רעד ןוֿפ רעייטש

 -עג טלעטשעגנייא זיא גנודניברַאֿפ עקידנעטש ַא .ערעל סנעװָא טרעבָאר

 גנודנירג רעד וצ טריֿפעג רעטעּפש רָאי ייווצ טימ טָאה עכלעוו ,ןרָאװ

 ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןוֿפ

 רעיינ רעד רַאֿפ עדער-םַארגָארּפ יד ןבירשעגנָא טָאה סקרַאמ לרַאק

 רַאטערקעס רעד ןרָאװעג ןוא ןטוטַאטס יד טעברַאעגסױא ,עיצַאזינַאגרָא

 ןיוש טייצ רענעי וצ זיא עיצולָאװער וצ גנולעטש ןייז .טַאר-לַארענעג ןוֿפ

 "רּפ ןעמונעגנָא עגַארֿפ רעד ןיא טָאה רע .ןרָאװעג טרעדנעעג ןצנַאגניא

 וצ ןביירט גנוקירדרעטנוא ןוא טכערמוא זַא ןזיװעגנָא ,גנולעטש טנָאד

 ןייז .ךעלגעמ טייוו יו ןדיײמרַאֿפ וצ ןכוז ףרַאדימ עכלעוו ,עיצולָאװער

 יד טביולעג טָאה ,עכעלדירֿפ ַא ,עדלימ ַא ןעוועג זיא עדער-םַארגָארּפ

 -טּפױה יד סלַא טלעטשעגקעװַא ,ןוויטַארעּפָאָאק ןוא סנָאיני עשילגנע

 "רַא יד ןוֿפ גנואײרֿפַאב עשימָאנָאקע יד לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ עבַאגֿפױא

 .רעטעברַא סלַא חֹּכ רעייז ןיא טקינײארַאֿפ ,רעטעב

 "ַאב טָאה ,םענרַאֿפ ןיא סיורג ןוא לָאצ ןיא ןיילק ,עיצַאזינַאגרָא יד

 -עגנָא ןוא טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ ןזיירק ערענָאיצולָאװער יד טרעטסייג

 .רעטייבסיוא יד ןוֿפ סַאלק ןקידנשרעה םעד ףיוא קערש-טיוט ַא ןֿפרָאװ

 ערענָאיצולָאװער עלַא טקינײארַאֿפ ךיז ןיא טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 טמיטשעגוצ ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עלַא ,ןעגנוריפורג

 ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ גנואיירֿפַאב עשימָאנָאקע יד --- ליצ-טּפיוה םוצ
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 -עגנָא גנַאל טינ טָאה לַאנָאיצַאנעטניא ןטשרע ןוֿפ דָאירעּפ-ץנַאלג רעד
 ןשיוצ טײקנדישרַאֿפ-סגנוניימ יד .ןרָאי עטלייצעג עכעלטע ה"ס ,ןטלַאה
 ןיא ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ןשיווצ ,ןטסינָאדורּפ ןוא ןטסיסקרַאמ
 -רַאנעמַאזװצ שינָאמרַאה ןענעק ןלָאז ייז ,ףרַאש-וצ ןוא סיורג-וצ ןעוועג
 ,ןטעב

 -גסיווא ןייז טלקיװטנַא טַאהעג ןיוש טייצ רענעי וצ טָאה סקרַאמ לרַאק
 רעד ןיא זיא עכלעוו ,עגַארֿפ רעלַאיצַָאס רעד וצ גנַאגוצ ?ןכעלטֿפַאש
 ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןוֿפ גנושטייטסיוא עשיטַאמגָאד-לָאמש ַא טייקכעלקריוו
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולקיװטנַא

 סעצָארּפ רעקיזָאד רעד זיא טֿפַאשנסי רעשיטסיסקרַאמ רעד טול
 טרעװ רע .רעכעלרעדנערַאֿפמוא ןוא רעקיבייא ןַא ,רעטלעטשעגטסעֿפ ַא
 -ַאב ןשטנעמ יד עכלעוו טימ עיצקודָארּפ ןוֿפ ןדָאטעמ יד ךרוד טריֿפעגנָא
 ןוֿפ ךיז ןרעדנע ןדָאטעמ עקיזָאד יד ,לטימסנבעל רעייז ןֿפַאש וצ ךיז ןצונ
 ,טבוצ-יֿפ וצ רעבירַא שטנעמ רעד טייג גנַאֿפ-שיֿפ ןוא דגַאי ןוֿפ : ןיײלַא ךיז
 -ָארּפ-ןישַאמ ,לדנַאה ,םזילַאדָאעֿפ ,טֿפַאשטריװ:-ןיילק ,טעברַא-דרע וצ ןַאד

 "ריוו ןייק טינ טָאה שטנעמ רעד .םזילַאטיּפַאק םוצ טמוק רע זיב ,עיצקוד
 ,תוגשה עקיטסייג עלַא ענייז .גנולקיװטנַא ןוֿפ סעצָארּפ םעד ףיוא גנוק
 ןענייז ןעגנוגיינ עכעלטסניק ןוא ןעגנוביולג עזעיגילער ,ןֿפירגַאב עלַארָאמ
 ןכלעוו רעטנוא עיצקודָארּפ ןוֿפ םעטסיס םעד ןוֿפ אצוי לעוּפ ַא ,טקודָארּפ ַא
 ןוא ןכורּפשרעדיװ טימ לוֿפ זיא גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד .טבעל רע
 יד ,לַאטיּפַאק ןוֿפ עיצַארטנעצנָאק יד :ןשטנעמ יד ןשיוצ ןעמזינָאגַאטנַא
 ףמַאק רעד ,ןשטנעמ עקינייו ןוֿפ טנעה יד ןיא טרעוו-רעמ ןוֿפ גנולמַאזנָא
 רעד טּפיוהרעביא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןטכיש ענעדײשרַאֿפ ןשיווצ
 יד -- רעבעגסטעברַא עקינייוו ןוא רעטעברַא עליֿפ יד ןשיווצ ףמַאקנסַאלק
 רימ יצ ,טמוק רעכלעוו ,םזילַאיצָאס םוצ ךעלדײזמרַאֿפמוא ןריֿפ ןכַאז עלַא
 -סיה רעייז ןריֿפוצכרוד טיירג ןייז רָאנ ןֿפרַאד רעטעברַא יד .טינ יצ ןליוו
 יד ןֿפַאשּפָא ,טנעה ערעייז ןיא טכַאמ יד ןעמענרעביא ,עיסימ עשירָאט
 ,טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעײרֿפַאב ןוא ןסַאלק

 קיטיינ זיא עבַאגֿפױא רעשירָאטסיה רעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד רעד רַאֿפ
 טרירטנעצנָאק ,רעטעברַא עלַא ןוֿפ טכַאמ עכעלטייהנייא ,עטריזילַארטנעצ ַא
 ץלַא ןעמיטשַאב ןלָאז עכלעוו ,רעריֿפ בַאטש םעניילק ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא

 ךיוא זיא סע .ןָאט סָאד לָאז רע יו ןוא ןָאט ףרַאד רענייא רעדעי סָאװ
 ןענעק וצ ידּכ ,טכַאמ-סגנוריגער יד ןּפַאכרַאֿפ וצ קיטיינ טגנידַאבמוא
 -כיר רעטשטניוועג רעד ןיא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןסעצָארּפ עלַא ןעוועריק
 עכלעוו ,רעטעברַא יד ןוֿפ גנואיײרֿפַאב רעשימָאנָאקע רעד טָאטשנָא .גנוט
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 -רעדָאֿפ םוצ זיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ ליצ רעלעניגירַא רעד ןעוועג זיא
 עשיטילָאּפ יד ןּפַאכרַאֿפ וצ עבַאגֿפױא יד ןרָאװעג טקורעגסױרַא טנורג
 םעד טָאה עגַארֿפ רעצנַאג רעד וצ גנַאגוצ רעשיטסילַאירעטַאמ רעד .טכַאמ
 -לעזעג רעד ןיא יו טוג ױזַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןשטנעמ םענלצנייא
 לונ ַא ןרָאװעג זיא רע .גנוטיידַאב ןוא תובישח ןייז ןוֿפ טבױרַאב ,טֿפַאש
 טעוועריקעג טרעוו עכלעוו ,ןישַאמ ַא ןיא לֿפײרש ַא ,רעֿפיצ ןסיורג ַא ןיא
 טֿפַאשלעזעג יד .עיצקודָארּפ ןוֿפ ןסעצָארּפ יד -- חוּכ םענעגייא ריא ןוֿפ
 ַא יו רעמ טינ ,שטנעמ רענלצנייא רעד :;ליצ-טּפוה רעד ןרָאװעג זיא
 ןרָאװעג עיצַאזינַאגרָא יד זיא אֿפוג לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ,ליצ םוצ לטימ
 -העד טּפױה רעד ןרָאװעג זיא ליסנואק לַארענעג רעד ,ליצ-טּפיוה רעד
 טייהרעמ יד יװ ןריֿפ ךיז ןזומ סעיצַארעדעֿפ ןוא סעיצקעס עלַא .רעגָאז
 .ןעמיטשַאב ליסנוָאק לַארענעג רעד ןוא ןסערגנָאק יד ייב

* 

 -יירד לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןוֿפ לעטשנייא רעד ןרָאװעג זיא סָאד
 ןטנעמעלע עשיטסינָאדורּפ-שיטסיכרַאנַא יד .גנודנירג ןייז ךָאנ רָאי ריֿפ
 ריא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ףיוא קילב רעייז ,טירטוצ רעדנַא ןַא טַאהעג ןבָאה

 עטמיטשַאב עלעירעטַאמ ןייק טינ :רערעדנַא ןַא ןעוועג זיא גנולקיװטנַא |
 רעד רָאנ ,ןייג זומ יז סָאװ געוו ַא ףיוא גנולקיװטנַא יד ןריֿפ ןסעצָארּפ
 ןענייז ייז יו ןכַאז טימ טײקנדירֿפוצמוא רעייז ,ןשטנעמ יד ןוֿפ ןליוו
 יד ןרעסעברַאֿפ ,ןרעדנע וצ ןליו רעד ןוא ,טכערמוא ןגעק גנורעּפמע
 גנולעטשנדירֿפוצ ןוא טייקיטכערעג רעמ ןלעטשנייא ,ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב
 ערעייז ןוא ןשטנעמ ענלצנייא יד ןֿפרַאד ךעלגלָאֿפ ,ןעגנואיצַאב יד ןיא

 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא יװ טוג ױזַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןעגנוריּפורג
 -סיוא ןענעק וצ ידּכ ,ןעײטשרַאֿפ ייז יו ןעלדנַאה ןוא ןקריוו וצ יײרֿפ ןייז
 גנוקינײארַאֿפ יד .ןשינעעשעג יד ןוֿפ גנַאג םעד ףיוא סולֿפנײא ןַא ןביא
 -ץדעֿפ -ײרֿפ ןייז ןֿפרַאד טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא

 "רעק ענעסָאלשעגנָא עדעי .עשיטסילַארטנעציגנַאװצ ןייק טינ ,עוװיטַאר
 ןיא געוו םענעגייא ריא ףיוא טייקיטעט ענעגייא ריא ןָא טריֿפ טֿפַאשרעּפ
 עלַא ייז טָאה עכלעוו ,גנוקידנעטשרַאֿפ רענײמעגלַא רעד ןוֿפ ןעמַאר יד
 .עיצַאזינַאגרָא ןייא ןיא טכַארבעגנעמַאזוצ

 ט

 ןענייז לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןיא ןטײהנדײשרַאֿפ-סגנוניימ יד ןיא
 -עג רעד ןיא ןעגנוטכיר עטצעזעגנגעק ייווצ יד קורדסיוא םוצ ןעמוקעג
 עשיטסיסקרַאמ יד :ןזיוװעגנָא רעירֿפ ןבָאה רימ עכלעוו ףיוא טֿפַאשלעז

 -עלע םעד רָאֿפ ךיז טימ טלעטש ,עשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס יד ,גנוטכיר
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 -לצנייא םוצ ןעיורטוצ ןייק טינ טָאה רעכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טנעמ
 טימ ,ןצעזעג טימ ןעמַאצוצמורַא םיא רעבירעד טכוז ןוא ,ןשטנעמ םענ
 טימ ןריֿפכרוד ןוא ןעמיטשַאב ץלַא ןלָאז עכלעוו ,רעריגער --- רעסַאּפֿפױא
 -טימרַאֿפ רעד ךרוד ןעײרֿפַאב טֿפַאשלעזעג יד ןליוװ ייז ,טנַאה ענרעזייא ןַא
 ,קידנקרעמַאב טינ ,ןטנעמורטסניא-גנַאװצ ענייז עלַא טימ טַאטש ןוֿפ גנול
 טייצ ַא ןיא .רוטַאטקיד וצ ךעלדײמרַאֿפמוא ןריֿפ גנוריגער ,טַאטש זַא
 טינ ךיז רעריגער ןענעק ,םעדכָאנ ןרָאי רַאֿפ ןוא ,עיצולָאװער ַא ןוֿפ
 ,גנוניימ ַא ײרֿפ ןקירדסיא םענייא ןדעי ןזָאל וצ סוסקול םעד ןעניגרַאֿפ
 ןוא ץלַא רעביא ןעװעטַאבעלַאב ,ןריגער ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא טגיל סָאד

 ,דנַאל ץנַאג ַא ןיא עיניל עכעלטייהנייא ןטלַאהעגסיױא ןַא ןריֿפ ,ןעמעלַא
 יד דנַאלסור-טעװָאס ןיא רימ ןעעז לעטשנייא ַאזַא ןוֿפ טַאטלוזער םעד
 עטקעריד ַא זיא רוטַאטקיד ןוֿפ טֿפַאשרעה-סנקערש יד .רָאי 25 עטצעל
 ךיז טגרָאז עכלעוו ,גנואיושנָא-טלעוו רעשיטסיסקרַאמ רעד ןוֿפ עגלָאֿפ
 ריא ןלעטש עכלעוו ןשטנעמ ענלצנייא יד רַאֿפ טינ ,טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ
 ,ןעמַאזוצ

 -טּפיוה יד טגעל ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,גנוטכיר עשיטסיכרַאנַא יד
 ןיא גנוטכיר יד טריטנעזערּפער יז .ןשטנעמ ענלצנייא יד ףיוא טכיוועג
 עכעלטײהײרֿפ יד ןֿפַאשעג ןיוש טציא זיב טָאה עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רעד
 עלַא זַא ,גנוגייצרעביא רעלוֿפ רעד ןיא ,ןשטנעמ ןשיװצ ןעגנואיצַאב
 ןענעק ,רעדנעל ןוא רעקלעֿפ ,ןּפורג ןשיווצ ,ללּכ ןוא דיחי ןשיװצ ןתוכייש
 -גלָאֿפ .גנַאװצ ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ןָא ,קיליװײרֿפ ןרעו טלעטשעגנייא
 רָאנ ,טַאטש ןוֿפ טכַאמ יד ןּפַאכרַאֿפ וצ טינ םזיכרַאנַא רעד טכוז ,ךעל
 טייצ ןיא גנוריגער עיינ ַא ןלעטשוצנייא טינ  ןֿפַאשּפָא ,ןקיטייזַאב וצ יז
 ןעײרֿפַאב וצ רָאנ ,ןָאט וצ סָאװ ,ןעמעלַא ןריטקיד ןוא עיצולָאװער ַא ןוֿפ
 -עגנָא ערעייז ןענעדרָאוצניײא ןײלַא טייקכעלגעמ ַא יז ןבעג ,ןשטנעמ יד
 ןלוֿפ טָאה םזיכרַאנַא רעד ,ןֿפירגַאב ןוא ןעגנוגיונ ערעייז טיול ןטייהנגעל
 ןיא ,גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעײרֿפ ַא ןיא זַא ,ןשטנעמ םוצ ןעיורטוצ
 רע טעװ ,ןכַאז עקיטיונ ערעדנַא ןוא לטימסנבעל ןוֿפ עֿפש רעסיורג ַא
 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ רעלוֿפ טימ ןוא ךעלטֿפַאשלעזעג ,ךעלשטנעמ ןעלדנַאה
 ,טוג ןייז וצ ןעגניווצ ,ןריטקיד וצ םיא קיטיונ ןייז טינ טעװ סע .טייק
 ,טַאטש ןוֿפ ףַאלקש ןעמַאזכרָאהעג ַא ןיא יינ סָאד ןוֿפ םיא ןעלדנַאװרַאֿפ
 ,רָאֿפ ןגָאלש ןטסיסקרַאמ יד יו

* 

 -עדנע עֿפרַאש א ןעגנערב וצ טקריוועגטימ ןבָאה תוחּכ עקיטכיוו ייווצ
 ןוֿפ ,טּפױהרעביא ,ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא גנור
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 ןוא ,ןינוקַאב ליאכימ ןוֿפ טירטֿפױא רעד :גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד

 .ענומָאק רעזירַאּפ יד

 זיא לָאנָאיצַאנרעטניא ןיא ןעגנוטכיר ייווצ יד ןשיווצ טיירטש רעד

 ,ןינוקַאב ליאכימ ןוא ,טייז ןייא ףיוא ,סקרַאמ לרַאק ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעג

 ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ טסייג םעד טרעּפרעקרַאֿפ ךיז ןיא טָאה רעכלעוו

 | | ,טייז רעטייווצ רעד ףיוא

 טֿפַאשרענגעק ןייז ןיא ןָאדורּפ ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ ַא ןעוועג זיא ןינוקַאב

 "עג ןייז ףרַאד טֿפַאשלעזעג יד זַא ,גנוגייצרעביא ןייז ןיא ןוא ,טַאטש םוצ

 טקידײרּפעג גנַאלנרָאי טָאה רע .תודוסי עוויטַארעדעֿפ-ײרֿפ ףיוא טיוב

 זיא עכלעוו ,רעקלעֿפ עשיאעּפָאריײא יד ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ עויטַארעדעֿפ יד

 רעצנַאג רעד רַאֿפ טיוט ןוא ןבעל ןוֿפ עגַארֿפ ַא ןרָאװעג טייצ רעזדנוא ןיא

 ,טייהשטנעמ

 "ָאוער םעד ,סקרַאמ לרַאק רַאֿפ גנוטכַא סיורג טַאהעג ךיוא טָאה רע

 רע ןכלעוו ,"טסעֿפינַאמ ןשיטסינומָאק. ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ םעד ,רענָאיצול

 ןיא גנוטייצ סנעצרעה רעדנַאטקעלַא רַאֿפ שיסור ןיא טצעזרעביא טָאה

3, | 

 עיצולָאװער עלַאיצָאס יד זַא ,טגייצרעביא טסעֿפ ןעוועג זיא ןינוקַאב

 טדנעװעגנָא תוחוּכ עסיורג קידלַאװג ענייז עלַא טָאה רע .ןעמוק םייב טלַאה

 סולֿפנײא ןייז .גנַאֿפמוא ריא ןֿפיטרַאֿפ ןוא ןעמוקנָא ריא ןרעלענשרַאֿפ וצ

 ןעוועג זיא רעדנעל עשינַאמָאר יד ןיא ןוא דנַאלסור ןיא רעטעברַא יד ףיוא

 ןֿפױא טריֿפעגֿפױרַא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד טָאה רע .סיורג רעייז

 .טייקיטעט רערענָאיצולָאװער-וויטַאריּפסנָאק ןוֿפ געוו

 "נַארֿפ רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד ןכעלקערש םעד ךָאנ ענומָאק רעזירַאּפ יד

 יד ,רעריֿפ-הכולמ יד ןוֿפ טַאררַאֿפ רעד ןוא גירק ןיא ײמרַא רעשיזיוצ

 שטָאכ ,ןכײררָאלג ַא טנכײצרַאֿפ ךיז טימ טָאה ,ןטַאמָאלּפיד ןוא סנשיטילָאּפ

 "רַא יד ,גנואיירֿפַאב רַאֿפ ףמַאק ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ,לטיּפַאק ןקיטולב

 ,1871 ץרעמ ןט18 םעד ,ןבָאה טָאטש-טלעװ רעסיורג רעד ןוֿפ רעטעב

 -ַארטנעצעד יד ,טָאטש רעייז ןוֿפ טייקידנעטשטסבלעז יד טרימַאלקָארּפ

 ןלעוו ןַאד ,ךיז רַאֿפ ײרֿפ ןייז לָאז טָאטש עדעי ,הכולמ רעד ןוֿפ גנוריזיל

 -ַאוצ ןוא עיצַארעדעֿפ רעײרֿפ ַא ןיא ןקינײארַאֿפ ךיז סענומָאק עיײרֿפ יד

 "רַאֿפ ןענעק טינ טעװ ןָאעלָאּפַאנ ַא רעכלעוו ןיא ,דנַאל ײרֿפ ַא ןלעטשנעמ

 ,טכַאמ יד ןּפַאכ
 לעטשנייא םעד ןיא גנורעסעבסיוא ןוא גנורעדנע עניילק ןייא יד טָא

 -סקלָאֿפ יד ייב גנורעטסײגַאב סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה גנוריגער ןוֿפ

 רעד .קלָאֿפ ןוֿפ רעטייבסיוא יד ןשיוצ גנוגערֿפױא עכעלקערש ןוא ,ןסַאמ

 זיא ,טירש ןדלימ רעייז רַאֿפ טלָאצַאב ןבָאה ןרַאנומָאק יד סָאװ ,זיירּפ
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 טימ טלָאצַאב ןבָאה רעֿפמעק-סטיײהיײרֿפ טנזיוט 35 .רעכעלקערש ַא ןעוועג

 ןעלזדניא עטסיוו ףיוא ןרָאװעג טקישרַאֿפ ןענייז ליֿפיױװַא ךָאנ .ןבעל רעייז

 | ,טיוט ןעמַאזגנַאל ַא ןברַאטש וצ
 ַא ןלעטשנייא ןוא עיכרַאנָאמ יד ןֿפַאשוצּפָא עינַאּפש ןיא ךוזרַאֿפ ַא

 ןכעלנע ןַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה רעטעּפש רָאי ןייא טימ קילבוּפער

 לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ תוחוּכ יד .גנוֿפָארטשַאב רעמַאזיורג ַא ןוא לַאֿפכרוד

 -סעב יד ןוֿפ טולב טימ ןעגנַאגעגּפָא ,ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא קרַאטש ןענייז
 ערעייז ןוֿפ גיז ןוֿפ ןעקנורטרַאֿפ ,רעטעברַא עשטייד יד .רעֿפמעק עט
 ןוא רעײטשרָאֿפ טּפױה יד ןרָאװעג ןענייז ,דלעֿפטכַאלש ןֿפױא ןעײמרַא
 טלדנַאװרַאֿפ םיא ,לָאנָאיצַאנרעטניא ןיא לגילֿפ ןשיטסילַאיצַאס ןוֿפ רעריֿפ
 -סגנוטייל ןטריזילַארטנעצ ַא טימ ןישַאמ-ײטרַאּפ רעשיטילָאּפ ַא ןיא

 ,טַארַאּפָא
 יד רעטנוא טָאה לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ לגילֿפ רעשיטסיכרַאנַא רעד

 -נעל ערעדנַא יד ןוא עינַאּפש ,ךיײרקנַארֿפ ןיא ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ עמַאזיורג
 ןֿפױא ןעמונרַאֿפ ךיז ,ןינוקַאב ליאכימ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ,רעד
 יװ ,גנוקידיײטרַאֿפ-טסבלעז ןיא ,עיצַאריּפסנָאק ןוֿפ ,עיצולָאװער ןוֿפ געוו
 גנוגעווַאב עשיטסירָארעט יד .תונברק ליֿפ יד רַאֿפ עכַאר ןעמענ וצ ךיוא
 רעד וצ טריֿפרעד טָאה עכלעוו ,ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא דנַאלסור ןיא
 -ינַאמ ערָאלק ַא ןעוועג זיא ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא ןוֿפ גנוטכירניה
 .טייצ רענעי ןוֿפ טסייג םעד ןוֿפ עיצַאטסעֿפ
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 -סיוא ןייק ןעמוקעג ןיקטָאּפָארק ןיא ןרָאי רעקיצעביז יד ןוֿפ ןטימניא
 -עדעֿפ ַארוי רעד ןיא ןעייר עשיטסיכרַאנַא יד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ,דנַאל

 ,ןינוקַאב ליאכימ ןוֿפ טעברַא יד טצעזעגרָאֿפ ןוא ,ץייווש רעד ןיא ,עיצַאר
 ,1876 ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלעוו

 עשיטסיכרַאנַא יד טרעטיירבעגסיוא ןוא טֿפיטרַאֿפ טָאה ןיקטָאּפָארק
 רעד ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא ענעגנולעג עייר עצנַאג ַא טימ גנואיושנָא-טלעוו
 ליֿפ יד ןוא ,לַארָאמ ןוא עיֿפָאזָאליֿפ עשיטסיכרַאנַא יד ,טַאטש ןוֿפ עילָאר
 ,טכעלטנֿפערַאֿפ ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא טָאה רע סָאװ קרעוו עסיורג
 עשימָאנָאקע ערָאלק ַא ןבעגעגוצ עיידיא רעשיטסיכרַאנַא רעד טָאה רע
 ,םזינומָאק ןכעלטײהײרֿפ --- עגַאלטנורג

 ,"עטלָאװער על, ןיא רע טָאה ,ץייווש רעד ןיא ,ןרָאי עגנוי ענייז ןיא
 -רַא עירעס ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ,עיצַארעדעֿפ ַארוי רעד ןוֿפ גנוטייצ רעד
 :רעכיב ייווצ ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא םעדכָאנ ןענייז עכלעוו ,ןעלקיט
 עטשרע יד ,"טײהיײרֿפ ןוא טיורב, ןוא ,?רענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ רעטרעוו;
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 "ידנעווטיונ ריא ,עיצולָאװער ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ ךיז טמענרַאֿפ קרעוו
 םעד ןיא .ןרעוװ טצונַאב ןֿפרַאד סָאװ ןדָאטעמ יד ןוא גנוקיטכערַאב ,טייק
 יז טלעטש ןוא עגַארֿפ רעד וצ גנַאגוצ סנינוקַאב רע טֿפיטרַאֿפ קרעוו
 .ןדָאב םענעטלַאהעגסיוא ,ןרָאלק ַא ףיוא קעװַא

 -ָאנָאקע יד ןרידוטשסיוא טימ ךיז רע טמענרַאֿפ קרעװ ןטייווצ ןיא
 -ַאב ןוא ,גנונעדרָא רעשיטסיכרַאנַא רעײרֿפ ַא ןיא ןטייקכעלגעמ עשימ
 -כערַאב ןייק ןוא טייקידנעוװטיונ ןייק ָאטינ טציא ןיוש זיא סע זַא ,טזייוו
 .טכױרברַאֿפ רע סָאװ ןוא טֿפַאש רענייא סָאװ ןטסעמ ןוא ןגעוו וצ גנוקיט
 ַאזַא ןיא ץלַא ןֿפַאש וצ ךעלגעמ טציא ןיוש טכַאמ טירשרָאֿפ רעשינכעט רעד
 טיול ןדעי ןוֿפ .ןעמעלַא רַאֿפ גונעגרעביא ןייז לָאז סע זַא ,סָאמ רעסיורג
 לגער יד ןרעוו ףרַאד ןשינעֿפרעדַאב ענייז טיול ןדעי וצ ,טייקכעלגעמ ןייז
 .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנונעדרָאניא רעשימָאנָאקע רעד ןיא

 -עג ןביוהרעד קרעוװ סניקטָאּפָארק ןיא זיא עיידיא עשיטסיכרַאנַא יד
 רעד ןוֿפ רעטסייג עטסעב יד ןכלעוו וצ ,לַאעדיא ןטסכעה םוצ ןרָאװ
 -עדרָא עכעלטֿפַאשלעזעג ַא :ןטכַארטרעד טנעקעג ךיז ןבָאה טייהשטנעמ
 לדניווש ,עיצַאטַאולּפסקע ןוֿפ ,גנוקירדרעטנוא ןוא טֿפַאשרעה ןוֿפ ײרֿפ גנונ
 לּפַאטש ןטסכעה םעד ףיוא טייטש סָאװ טֿפַאשלעזעג ַא -- טכערמוא ןוא
 .ךיוה רעשיטע ןוא רעלַארָאמ ןוֿפ

 ךרוד רָאנ ןעמ ןעק טֿפַאשלעזעג רעד ןיא דנַאטשוצ ַאזַא ןכיירגרעד
 עלַא לצרָאװ ןטימ ןסײרסױרַא לָאז עכלעוו ,עיצולָאװער רעמַאזדלַאװג ַא
 -- עיצַאטַאולּפסקע ןֹוא טֿפַאשרעה ןוֿפ סעיצוטיטסניא עטעװעדנוֿפעגנײא
 םעד ןשַאוװּפָארַא לָאז סָאװ ,ןרָאצ סקלָאֿפ ןוֿפ זױרבֿפױא רעקידמערוטש ַא
 עקידנֿפַאש יד ןעײרֿפַאב ןוא תורוד ענעגנַאגרַאֿפ יד ןוֿפ למיש ןצנַאג

 -ײרֿפ ןיא ןבעל םעיינ ַא ןעיוב וצ קלָאֿפ ןיא ןרָאבעגניײא ןענייז סָאװ תוחוּכ
 ,ןדירֿפ ןוא טייה
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 ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןָאדנָאל ןיא זיא ,1881 ןיא
 רעטסייג עדנטייל עלַא ןעוועג דנזעװנָא ןענייז סע ןכלעוו ייב ,ןטסיכרַאנַא
 ןעמונעגנָא טָאה רָאֿפנעמַאזוצ רעד .טייצ רענעי וצ גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ
 יד קידנרעדָאֿפֿפױא ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ ערענָאיצולָאװער-םירטסקע ןַא
 רעד ןוֿפ סעיצוטיטסניא יד ןגעק ןעלטימ עלַא טימ ןֿפמעק וצ ןסָאנעג
 (,דנַאב םעד ןוֿפ ףוס םוצ א עגַאלייב) טֿפַאשרעה רעקידנעײטשַאב

 יד ןוֿפ ןטַאגעלעד ייווצ ןעװעג דנזעװנָא ןענייז רָאֿפנעמַאזוצ םייב
 רעהַא ןבָאה ייז ,עקירעמַא ןיא ןבולק ערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס עשטייד
 ןעיוב ןביױהעגנָא ָאד ןוא ,רָאֿפנעמַאזוצ ןוֿפ ןסולשַאב יד טכַארבעגטימ
 ;רעטעברַא עשטייד יד ןשיווצ ןעגנוריּפורג עשיטסיכרַאנַא

16 



 ןַאהָאי ןעמוקעג רעהַא זיא ,1882 ףוס םוצ ,רעטעּפש רָאי ןייא טימ

 ןיא טייצ ַא ןסעזעגּפָא זיא רע יו םעדכָאנ ,"טײהײרֿפ, ןייז טימ טסָאמ

 ןוֿפ גנוטכירניה יד ןעגניזַאב רַאֿפ דנַאלגנע רעײרֿפ רעד ןיא עמרוט

 "עגוצ ןעוועג ןיוש םיא רַאֿפ ָאד זיא ןדָאב רעד .ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא

 ןיא רָאֿפנעמַאזוצ ַא ףיוא .ןבולק ערענָאיצולָאװער-לַאיצָאס יד ןוֿפ טיירג

 -סיכרַאנַא-רענָאיצולָאװער ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,1882 ןיא ,גרובסטיפ

 -עג ןעמונעגנָא זיא סָאװ רעד וצ ךעלנע ,גנורעלקרעד'-ןּפיצנירּפ עשיט

 (.ב עגַאליײיב) .רעירֿפ רָאי ייווצ טימ ןָאדנָאל ןיא ןרָאװ

 -עװַאב רעזדנוא ןוֿפ גנוטכיר יד ןוא דנַאטשוצ רעד ןעוועג זיא סָאד

 ןעמוק רעהַא ןביױהעגנָא ןבָאה ןדיי ןעוו ,ןרָאי רעקיצכַא יד בױהנָא גנוג

 םָארטש ןקיטכעמ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז ייז ,ןסַאמ עסיורג ןיא

 .גנַאג ןרעטייוו ןייז טקריוװַאב טייצ רעד טימ ןוא
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 דָאירעּפ עשירָאטסיה-רַאֿפ רעד

 ָאד גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעד ןוֿפ ןצָארּפש עטשרע יד
 יו טקנוּפ ,טײהנגנַאגרַאֿפ רעלעקנוט רעד ןיא ןגרָאברַאֿפ ןענייז דנַאל ןיא
 עטײזרַאֿפ סָאד זיב ןָא טינ ךיז טעז ץנַאלֿפ םעיינ ַא ןוֿפ גנולקיװטנַא יד
 ןעלקיװטנַא ןוא תוחוּכ ןעלמַאזוצנָא דרע רעד ןיא גונעג טייצ טָאה לדנרעק

 "רעביוא רעד וצ געוו ַא ךיז ןכערבכרוד ןֿפלעה סע ןלָאז עכלעוו ,ןעלצרָאװ
 -רעטנוא ןיא ףיט גנוגעװַאב עיינ עדעי ךיוא ךיז טלקיװטנַא ױזַא ,ךַאלֿפ
 רעד וצ געוו ַא ךרוד ךיז טסייר סע זיב ןייזטסואווַאב סקלָאֿפ ןוֿפ טנורג
 ,טײקכעלטנֿפע

 ןשיוצ ץנעדנעט רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןוֿפ םינמס עטלוב עטשרע יד
 יד ןוֿפ ןטימניא ןקרעמ ךיז ןזָאל ןסַאמ עשידיא עטרעדנַאװעגניײא יד
 ןעוועג זיא דנַאל עצנַאג סָאד ןעוו ,טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ ןרָאי רעקיצכַא
 -ַאב רעטעברַא רעגיה רעד ןיא ןעורמוא יד ןוֿפ טלסײרטעגֿפױא קרַאטש
 יד ןעײזרַאֿפ ןוֿפ ןרָאי יד ,םעד רַאֿפ רָאי עכעלטע יד ןוֿפ .גנוגעוו

 רימ .טשינרָאג טולָאסבַא רימ ןסייוו ,גנוטכיר רעיינ רעד ןוֿפ ךעלדנרעק
 -גיײרַא ךיז ןעמָארטש ערעסערג ןיא ןבָאה דנַאלסור ןוֿפ ןדיי זַא ,רָאנ ןסייוו
 רעד ןיא ןעמָארגָאּפ עטשרע יד ךָאנ ,1882 ןיא דנַאל ןיא רעהַא ןזָאלעג
 -ַארד יד ןוֿפ טרָאד גנוריֿפניא רעד ךָאנ ,טּפױהרעביא ,ןוא םייה רעטלַא
 עשיסור יד ןוֿפ ןבירטעג ןדיי יד ןבָאה עכלעוו ,ןצעזעג וװעיטַאנגיא עשינָאק
 יד ןוֿפ ןוא *יטסָאלדעיסָא ָאטרעשט; רעטמערָארַאֿפ רעד ןיא ןצניװָארּפ
 ,טעטש עשידיי עטרעגנוהרַאֿפ יד ןיא רעֿפרעד

 רָאנ ,גנורעדנַאװסיוא עשיכיטס עסיורג יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ןַאד
 יד ןוֿפ טריזינַאגרָא סָאמ רעניילק ץנַאג ַא ןיא ןוא ךעלכעלֿפרעבױא
 עשידיי ענעקָארשוצ עטרימָארגָאּפ יד ."סעקינמולוע םע; ןוא "סעצוליב;
 ,ןָאדנָאל ןייק --- ןזָאלעג ךיז טָאה סע רָאנ ןיהואוו ןגָארטעג ךיז טָאה עסַאמ
 -ײארַאֿפ יד וצ ,טּפיהרעביא ,ןוא עקירעמַא-דיז ,עניטסעלַאּפ ,עקירֿפַא
 רעדעי ןוא ןֿפָא ןענַאטשעג ןענייז דנַאל ןוֿפ ןרעיוט יד ואוו ,ןטַאטש עטקינ
 ,ןטייקירעווש ןָא ןעמוקנײרַא טנעקעג טָאה רענייא

 םיבושי ענעסעזעגנייא ןענוֿפעג רערעדנַאװנײא עשידיי יד ןבָאה ָאד
 ןבָאה עכלעוו ןוא ,ייז יו רעירֿפ ליֿפ ןעמוקעג ןענייז עכלעוו ,ןדיי ןוֿפ
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 רעבָא .ענעמוקעגרעבירַא-יינ יד וצ עיטַאּפמיס עסיוועג ַא ןזיועגסױרַא
 קינײװ ,ןדיי טרָאס רעדנַא ןַא ןעוועג ןענייז םיבשוּת עטלַא עטסרעמ יד
 -םרָאֿפער טימ םידוהֲאי עשטייד :רערעדנַאװנײא עיינ יד וצ עכעלנע
 עשירַאגנוא ןוא עשיליוּפ ;ןכריק יװ ןעזעגסיוא ןבָאה סָאװ ,ןעלּפמעט
 ,ןבעל ןשידיי שיסקָאדָאטרָא ןַא ןריֿפ טוװאורּפעג וליֿפַא ןבָאה עכלעוו ,ןדיי
 יד ןבָאה ךָאד רעבָא ,שדוק ילּכ ערעדנַא ןוא םינזח ,םינבר ,ןלוש טימ
 םעד ןוֿפ טלַאהניא םעד טינ ןוא ןעזסיוא םעד טינ טַאהעג טינ ןכַאז עלַא
 -יינ יד .טעטש עשיסור יד ןוא עשיווטיל יד ןיא ןבעל טרַא ןשימייה
 -רעד ןוא ןרָאלרַאֿפ ,דמערֿפ טליֿפרעד ָאד ךיז ןבָאה ענעמוקעגרעבירַא

 | ר ,ןגָאלש
 ךיז רַאֿפ ןענידרַאֿפ וצ ךוזרַאֿפ םעד ןיא גנורַאֿפרעד עטשרע רעייז

 ,עקירעמַא רעײרֿפ רעד ןיא ,.טשױטנַא ךעלקערש ייז טָאה טיורב לקיטש ַא
 "עג ייז ןבָאה ,טמולחעג ןייש ױזַא ןוא גנַאל ױזַא ןבָאה ייז עכלעוו ןגעוו
 רַאֿפ ןענַאטשעג ןענייז ןטייקכעלגעמ ייווצ רָאנ ,ןסָאלשעג ןריט עלַא ןענוֿפ
 -טעב ףיוא ךעלנע קרַאטש ,הסנרּפ עקידנויזב ַא --- ײרעלדעּפ  ןֿפָא יז
 ,רָאטקַארטנָאק ןשידיי ַא ייב ּפַאש-ץיווש ַא ןיא טעברַא רעדָא --- יירעל
 עגנַאל רַאֿפ המשנ יד ןטלַאהרעד וצ גונעג םיוק טלָאצעג ייז טָאה רעכלעוו
 7 ,טעברַא ערעווש ןדנוטש

 -טנַא ןוא גנואײטשטנַא רעד ןגעוו ףירגַאב ַא ןֿפַאש ךיז רימ ןליוו
 -ימיא עשידיי יד ןשיווצ ןטכיזנָא עשיטילָאּפ ןוא עלַאיצָאס יד ןוֿפ גנולקיוו
 "ןשטנעמ םעד ןטכַארטַאב יונעג רימ ןזומ ןַאד ,ןרָאי ענעי ןיא ןטנַארג
 ןוא ןקיטסייג ,ןלַארָאמ םעד ,ןשיזיֿפ םעד ,ןעמוקעג ןַאד זיא סָאװ ,טנעמעלע

 רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ ךיז טימ ןבָאה ייז סָאװ ,שזַאגַאב ןלַאיצָאס
 -- ןדנעטשמוא יד ,ןלַאֿפעגנײרַא ָאד ןענייז ייז רעכלעוו ןיא הביבס יד ,םייה
 ןבָאה ייז עכלעוו רעטנוא--עשיטילָאּפ ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג ,עשימָאנָאקע
 עיינ יד ןוֿפ סולֿפנייא ןקיטסייג םעד ןוא ,טייצ עטשרע יד טבעלעג ָאד
 רימ ןלעוװ סָאד ,ןטייז עלַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ָאד ייז ןבָאה סָאװ ,םינכש

 ,ןכירטש ענײמעגלַא עצרוק ץנַאג ןיא ןָאט וצ ןכוזרַאֿפ טציא

* 

 !דנַאלסור ןוֿפ רערעדנַאװנײא עשידיי עטשרע יד ןעוועג ןענייז רעוו
 ןבָאה ,ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ ןרַאומעמ ןיא ,דרָאקער םענעבירשעג ַא

 ,ןטנעגילעטניא-בלַאה ןוא ןטנעגילעטניא לָאצ ַא ןזָאלעגרעביא ךיז ךָאנ
 עטֿפַאהלקנוט טלעטשעג ךיז םייה עטלַא יד ןזָאלרַאֿפ םייב ןבָאה עכלעוו

 -רעביא ןגעוו טמולחעג ןבָאה ייז ןוֿפ עטסרעמ יד .ןבַאגֿפױא עלַאנָאיצַאנ

 -קודָארּפ ןוֿפ תודוסי עיינ ףיוא קלָאֿפ ןשידיי ןצנַאג ןוֿפ ןבעל םעד ןעיוב
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 -סעלַאּפ ןיא רעדָא ,"סעקינמלוע םע; .יד -- עקירעמַא ןיא ,טעברַא רעוויט
 ןענייז ,רעמיורט יד ,ייז זַא ,רָאלק רעבָא זיא סע ."סעצוליב; יד -- עניט
 םָארטש רעסיורג רעד .רערעדנַאװניײא יד ןוֿפ לייט רעניילק .ץנַאג ַא ןעוועג

 ןוא סעיזנעטערּפ ןָא ,ןשטנעמ עטושּפ ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןטנַארגימיא ןוֿפ
 -ָאלעמלַאב לָאצ ַא ,םירחוס עטמערָארַאֿפ ,ךעלרעמערק עניילק .תומולח ןָא
 ךעלמעדייא ,סעקישטנַאמעגנוי ענעדייז לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ ןוא סעכ
 ןעמענ וצ סָאװ וצ טַאהעג טשינ ןוא טסעק ןוֿפ ּפָארַא סָאװ רָאנ ןענייז סָאװ
 .בשומה םוחּת ןטמערָארַאֿפ םעד ןיא ךיז

 -ניה דרָאקער ַא ןזָאלעגרעביא ,טגָאזעג יװ ,ןבָאה ןטנעגילעטניא יד
 ערעייז רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ טנכיײצרַאֿפ ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,ךיז רעט
 ןבָאה סָאד ,רעבָא .,דנַאל ןיא ָאד ןקורדנייא ןוא ןעגנובעלרעביא עטשרע
 רענעגייא רעייז ףיוא ןבָאה ייז ןעוו ןרָאא ערעטלע יד ףיוא ןָאטעג ייז
 עכעלטלעוו ,עטריזינַאקירעמַא ןוֿפ ןגיוא יד טימ טקוקעג טײהנגנַאגרַאֿפ
 -סיוא ערעייז .טנגוי רעייז ןוֿפ יד יו תוגשה ערעדנַא ץנַאג טימ ןשטנעמ
 יו ,ץלַאז לסיב שּפיה ַא טימ ןרעוו ןעמונעג רעבירעד ןֿפרַאד ןעגנוריֿפ
 םעד ןוֿפ םעט ןקיטכיר םעד ןגירקוצסיורַא ידּכ ,טגָאז רענַאקירעמַא רעד
 ,רעטנוא זדנוא ןגָארט ייז סָאװ לכַאמ

 ,ןטנעדוטס לָאִצ ַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ייז ןשיווצ : רָאלק זיא ךַאז ןייא
 ןטנעדוטס ןרעוו וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ) "סעקינרעטסקע, ליֿפ
 לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ ןוא ,(גנודליב רערעכעה וצ טירטוצ ַא ןגירק ןוא
 ןיא טָאה ייז ןוֿפ לייט ַא .רענרעל םּתס ןוא םיליּכשמ ,םירוחב-הבישי

 גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד וצ טירטוצ לקיטש ַא טַאהעג דנַאלסור
 ףצנעדנעט עשיטסילַאיצָאס ןײמעגלַא טימ טכיוהעגנָא ןעוועג זיא ןוא
 םעד -- גנומיטש *עשיטסינדָארַאנא יד טכַארבעגטימ ןבָאה ייז ןוֿפ לָאצ ַא
 ייז ןוא ןסַאמ ענשַאּפערָאה יד טימ ןבעל ,"קלָאֿפ ןיא; ןייג וצ גנַאלרַאֿפ
 רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז יז ןוֿפ לָאצ ַא .עֿפוטש רערעכעה ַא וצ ןביוהרעד
 ןויטַארעּפָאָאק ןגעוו ערעל ס'יקסוועשינרעשט ײלָאקינ ןוֿפ סולֿפנײא םעד
 ידּכ ,עקירעמַא ןייק ןרָאֿפעג ןענייז ייז .ןבעלנעמַאזוצ ןוא ןטעברַאנעמַאזוצ
 ---ןבעל ןשיטקַארּפ ןיא ןעגנומיטש ןוא ןרעל ערעייז ןדנעװנָא ןענעק וצ ָאד
 ךיז ןשיוװצ ןבעל ןוא סעינָאלָאק עוויטַארעּפָאָאק ןדנירג ,קלָאֿפ ןיא ןייג
 ,עילימַאֿפ עסיורג ןייא יו

 סָאװ קילגמוא רעסיורג רעד .ןוא ןעגנומיטש "עשיטסינדָארַאנא יד
 -גרעדנַאװסיױא יד ןבָאה דנַאלסור ןיא קלָאֿפ עשידיי סָאד ןֿפָאוטעג טָאה

 רעייז ןגעוו ,ךיז ןגעוו רָאנ טינ ןטכַארט וצ ןבירטעג ןטנעגילעטניא עקיד
 ןעניד ןֿפרַאד ייז .קלָאֿפ ןשידיי ןצנַאג ןגעוו רָאנ ,זיירק םעניילק םענעגייא

 -ָארּפ וצ ןרעקַאב ןדיי עלַא ןֿפרַאד ייז .קלָאֿפ ןצנַאג ןרַאֿפ רעטסומ סלַא
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 יד -- תודוסי עשיטסילַאיצָאס-וװיטַארעּפָאָאק ףיוא טעברַא רעוויטקוד
 זיא סע ןעוו ךיז ןבָאה ןשטנעמ סָאװ ןבַאגֿפױא עטסנעש ןוא עטסערג
 .טלעטשעג

 -דנעצ יד ןגעוו טסואוועג ןבָאה ייז יצ קֿפס רעסיורג ַא רעייז זיא סע
 םעד ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג דנַאל ןיא ָאד ןענייז סָאװ ,ןכוזרַאֿפ עקיל
 טעז סע .ןעמוקעג רעהַא ןענייז ייז רעדייא רָאי קיצֿפוֿפ יד ןיא טיבעג
 טייצ קיטש ַא ןעװעגּפָא ָאד ןענייז ייז יו םעדכָאנ וליֿפַא זַא ,סיוא רימ
 -רַאֿפ עיצַאזינָאלָאק יד ןגעוו העידי ןייק טַאהעג טינ ץלַא ךָאנ ייז ןבָאה
 עלַאיצַאס ערעדנַא ןוא ןטסיטעבַאק ,ןטסירעירוֿפ יד ,ןעװָא טרעבָאר ןוֿפ ןכוז
 סעיציבמַא עדייב ןריֿפוצכרוד טכוזרַאֿפ ןבָאה ייז ,סלַאֿפנלַא .רעמרָאֿפער
 עויטַארעּפָאָאק ןדנירג ןוא טעברַא רעוויטקודָארּפ ןוֿפ ןבעל --- ערעייז
 יז ןבָאה גלָאֿפרעד ןייק .טנעקעג ןבָאה ייז יו טוג ױזַא --- סעינָאלָאק
 -עג זיא ןליוו רעטוג רעד .טַאהעג טינ ןטיבעג יד ןוֿפ םענייא ןייק ףיוא
 וצ ןסַאּפוצ ךיז ןענעק וצ ,ךַאװש-וצ ןעוועג זיא רעּפרעק רעד רעבָא ,ןעוו
 ,ַאנָאיזיאול ןיא סעינָאלָאק ערעייז עלַא .ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב ערעווש יד

 -עצ טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ןענייז ַאטָאקַאד ןוא ןָאגערָא ,סַאזנַאק ןיא
 ןבָאה טעטש עסיורג יד ןיא ןעמייה עוויטַארעּפָאָאק יד .ןרָאװעג ןלַאֿפ
 ןוֿפ ןבעל וצ ךוזרַאֿפ רעד וליֿפַא .טַאהעג טינ םימי תכירא ןייק ךיוא

 עשיטסילַאעדיא יד .ןטלַאהעגסיוא טינ גנַאל טָאה טעברַא רעוויטקודָארּפ
 ףרָאװ ַא ךיז --- תומולח עריא ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז טָאה ץנעגילעטניא
 -ָארּפ עשיטנעגילעטניא ךָאנ גנובערטש רעד וצ ,ךוב םוצ קירוצ ןָאטעג
 עסיורג ןייק טרעדָאֿפעג טינ דנַאל ןיא ָאד ןַאד ןבָאה עכלעוו ,סעיסעֿפ

 ןענישַאמ-יינ ןוֿפ רעֿפױקרַאֿפ ,ןטנעגַא ןרָאװעג ןענייז ייז רעדָא ,שינעטנעק
 -טֿפול םּתס ןוא סרָאטקַארטנָאק ,רעמערק ,גנורעכיזרַאֿפ-סנבעל ןוא
 ךיז ,ןעמַאנסיױא ןייק ןָא טעמּכ ,עלַא ןבָאה ייז ,טרָאװ ןייא טימ .ןשטנעמ
 עקיטֿפול ,עגנירג ןוֿפ רעגייטשסנבעל ןשידיי ןטלַא םוצ טרעקעגקירוצ

 םעט םעד טכוזרַאֿפ ייז ןבָאה רָאנ טייצ רעצרוק ַא רַאֿפ .ןעגנוקיטֿפעשַאב
 רעכעלקערש רעד ןוא רעּפעש-ץיוש יד ןיא ןבעל םענשַאּפערָאה ןוֿפ
 .ָאטעג רעשידיי רעד ןוֿפ טײקמערָא

 ,שזַאגַאב ןקיטסייג םעד ןוֿפ גנורענירעד ַא ןורּכז ןיא ייז זיא ןבילבעג
 ךָאנ שינעקנעב ַא ,םייה רעטלַא רעד ןוֿפ טכַארבעגטימ ןבָאה ייז ןכלעוו
 ןבעל ןגעוו טמולחעג סנטסקינייו טָאה'מ ןעוו ,"ןטייצ עטוג ,עטלַאא יד
 -רעוויר, ןשיטַארקָאטסירַא ןיא רעטעּפש ןרָאי טימ קידנבעל .ןשטנעמ יו
 יד ןעגנוזַאב שינעקנעב סיורג טימ טיווקליח סירָאמ טָאה "וויירד דייס
 ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא טָאה רע עכלעוו ףיוא "טירטס ירעשט ןוֿפ רעכעד;
 לרַאק ןגעוו סעיסוקסיד עגנַאל ןיא טכענ עסייה עקידרעמוז יד טכַארברַאֿפ
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 ןזָאלעג טינ ךיז טָאה טנגוי רעד ןוֿפ םיורט רעד .ןינוקַאב ןוא סקרַאמ
 | .ןרעוו ןסעגרַאֿפ

 ןטילעג ןוא טֿפַאלקשעג רעהֿפױא ןָא טָאה עסַאמ עשיטנַארגימיא יד
 .רעזיה טנעמענעט עגנע עכעלקערש יד ןיא ןוא רעּפעש-ץיווש יד ןיא
 זיא סע -- החיר ןייק ןוא םעט ןייק טַאהעג טינ טָאה רערעייז ןבעל רעד
 ןלוש ,םישרדמייּתב יד .ןשטנעמ יד ןשיװצ גנודניברַאֿפ ןייק ןעוועג טינ
 ,ןשטנעמ:-עסַאמ םעד רַאֿפ גנואיצנָא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה ןעלּפמעט ןוא
 ןבָאה סָאװ ,עכעלקילגמוא יד ןָא טלַאהנָא ריא ןרָאלרַאֿפ טָאה עיגילער יד
 -סגנולמַאזרַאֿפ רעד ,טיורב לקיטש ןרַאֿפ ןטעברַא רעווש ױזַא טֿפרַאדעג
 טנוװָא רעדָא גָאט ןעײרֿפ ַא ןיא רעטעברַא עשידיי עטושּפ יד רַאֿפ ץַאלּפ
 טימ ,טייצ רענעי ןוֿפ עזרעב רעטעברַא יד ,"קרַאמ ריזח, רעד ןעוועג זיא
 טֿפָא טגעלֿפ רעכלעוו ,ייברעד טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ,"קָאשטלָאט;, םעד
 -מוא יד ,דנַאלסור ןקילָאמַא ןיא יוװ רָאג ,ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןרעוו ןלַאֿפַאב

 טינ יז טָאה'מ ,סיורג ךעלקערש ןעוועג זיא עסַאמ רעד ןוֿפ טייקנסיוו
 -ניא יד .סעיצַאזינַאגרָא רעדָא סנָאינוי ןייק ןיא ןטלַאהנעמַאזוצ טנעקעג
 -עברַא יד ןוֿפ לרוג ןטימ טריסערעטניא סייוונטייצ רָאנ ךיז טָאה ץנעגילעט

 ןֿפױלטנַא וצ געוו ןֿפױא ןענַאטשעג טייצ עצנַאג יד ןיײלַא זיא יז ,רעט
 ףיוא סולֿפניײא ןייק ןבָאה טנעקעג טינ טָאה ןוא ןבעל רעטעברַא םענוֿפ
 ,גנולקיװטנַא ןוא גנַאג ןייז

 טינ עקַאט ןענייז רעטעברַא עשידיי ןוֿפ סנָאינוי עטֿפַאהרעיױד ןייק
 רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה עילַאװכ עיצַארגימיא יד זיב ןעמוקעג דנַאטשוצ
 ןעמיורט עלַאנָאיצַאנ ןָא טיילעגנוי עשידיי ןוֿפ רוד םעיינ ַא טכַארבעג רעהַא
 רַאֿפ ןטעברַא וצ קיליו ןשטנעמ רעבָא ,סעיציבמַא עסיורג ןָא ןוא
 טָאה ןַאד טשרע .ןעגנורעסעברַאֿפ רַאֿפ ןֿפמעק וצ טיירג ןוא ןבעל רעייז
 גנוגעווַאב רעטעברַא עשידיי עקיטרַאנגייא יד ןעמערוֿפסױא ןביוהעגנָא ךיז
 -ַאב זיא ןַאד ןטנעגילעטניא יד ןוֿפ גָארטיײב ןוא עלָאר יד .דנַאל ןיא ָאד
 יד ןליּפש ןוא ףמַאק ןיא ןרעטנומ ריא ,עסַאמ רעד וצ ןדער ןיא ןענַאטש
 ,גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד רַאֿפ רעריֿפטרָאװ עריא ןוֿפ עלָאר

 ןעוועג ןענייז ןטנעגילעטניא יד ןעוו ,רָאי עכעלטע עטשרע יד ךרוד
 -ץיווש רעד ןיא ןבעל םענשַאּפערָאה ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג
 רעטעלב-קַאבַאט ןוֿפ ןעלצרָאװ ןגיוצעג טָאה ןַאהַאק .בא ןעוו ,קירבַאֿפ
 רַאֿפ רעדמעה טיינעג טָאה טיווקליה סירָאמ ןוא ךָאװ ַא רעלָאד יירד רַאֿפ
 -ֿפיױא, ןכוזרַאֿפ עטשרע יד ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ,רַארָאנָאה ןכעלנע ןַא
 טימ ןריסערעטניארַאֿפ ןוא ןביוהרעד ייז ,רעטעברַא עשידיי יד "ןרעלקוצ
 ,ןטסילַאיצָאס רַאֿפ טכַארטַאב ךיז ןבָאה ןטנעגילעטניא יד .ןגַארֿפ עלַאיצָאס
 ףיוא ןוא יו רָאלק ןצנַאגניא טינ ,רעיוברעביא-טלעוו ,ןרענָאיצולָאװער
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 העּפשה עלַאיצָאס רעייז .ןרעוו ןָאטעג ףרַאד ןוא ןעק סָאד געוו ןכלעוו
 -עברַא רעשטייד רעד ןוֿפ ךעלכַאזטּפױה ןגיוצעג ייז ןבָאה דנַאל ןיא ָאד
 -לעוו ןיא -- ?גנוטײצסקלָאֿפ, רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ ,גנוגעווַאב רעט
 ברקמ ייז טָאה ,סור רעד ,שטיוועש ,ןרָאטקַאדער יד ןוֿפ רענייא רעכ
 "טייהיירֿפ, רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ ןוא -- ןֿפלַאהעגסױרַא ןוא ןעוועג
 ענייז עלַא ,ץנַארק ּפיליֿפ .סעדער עקידרעיײֿפ-םַאלֿפ סטסָאמ ןַאהָאי ןוא
 -עג תודע רעטעּפש טָאה .טַאוקָאמעד-לַאיצַאס רענעטלַאהעגסיוא ןַא ןרָאי
 ןעוועג זיא טסָאמ ןַאהָאי זַא ,(1910 ,"טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, רעד ןיא) טגָאז
 -ָאס ןוֿפ רענרעק עטשרע יד ןעײזרַאֿפ וצ טסַאּפעגוצ רוטַאנ רעד ןוֿפ יו
 -וינ ןיא םעדכָאנ ןוא ןָאדנָאל ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןשיווצ םזילָאיצ
 רע זַא ,וצ טיג ,רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ קידנביירש .,ןַאהַאק ,בא .קרָאי
 ןענָאזעג שיטסיכרַאנַא ןעוועג דנַאל ןיא ָאד רָאי עכעלטע עטשרע יד זיא
 ךיז טקירד רע יװ ,ּפָאק ןיא "דורמוס; ַא טימ ןעגנַאגעגמורַא זיא רע
 ,טנגוי רענעגייא ןייז ןגעוו סיוא ךעלֿפעה

 גנוגעװַאב ַא ןעוועג טּפיוהרעביא זיא סע ליֿפיװ ףיוא ,גנוגעװַאב יד
 א ןעוועג זיא ,רָאי עכעלטע עטשרע יד ןדיי עטרעדנַאװעגניײא יד ןשיווצ
 ,דייר ןיא ןענַאטשַאב טּפיוהרעביא ןיא יז .ערענָאיצולָאװער-שיטסילַאיצָאס
 ,שיסור ןיא טריֿפעגנָא ,ןעגנוטלַאהרעטנוא ןוא סעיסוקסיד ,סרושטקעל ןיא
 עמרָאֿפ עשטייד יד ,ךַארּפש עשטייד יד .שידיי ןיא טצעלוצ ןוא ,שטייד
 טסולֿפנײאַאב ןוא טשרעהַאב גנַאל ןֿבָאה ,גנומענַאב ןוא עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ
 טריסערדַא טָאה טסָאמ ןַאהָאי זַא ,רימ טנייש סע ,רערעדנַאוװניײא עשידיי יד
 רע טָאה גנַאלנרָאי .עשטייד יו קרָאי"וינ ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ עשידיי רעמ
 ןיא דייס-טסיא רעד ףיוא טרושטקעלעג קיסעמלגער טנוװָא קיטײרֿפ ןדעי
 ןייז .ןעגנוטלַאהרעטנוא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ייב ןטירטֿפױא ענייז וצ בָאגוצ
 ,סיורג רעייז ןעוועג זיא ןטנַארגימיא עשידיי יד ןשיווצ סולֿפניא

 ןגעק ןֿפמעק וצ ןבירטעג טֿפָא רעטעברַא עשידיי יד טָאה טיונ יד
 טשרעוצ ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא םויה רדס רעד .רעטיובסיוא ערעייז
 ןכַאֿפ עשידיי עטסרעמ יד ןיא .ןָאינוי ַא ןריזינַאגרָא םעדכָאנ ןוא ןקיירטס
 -עגנָא ךיז טָאה טעברַא יד ןעוו ,ןָאזעס ןדעי ןקיירטס טֿפרַאדעג ןעמ טָאה
 ,ּפַאש ןיא טעברַא גונעג ןעוועג זיא סע ןעוו ,ןָאזעס ןוֿפ טייצ ןיא .ןביוה
 ַא יו ןייגסיוא טזָאלעג "עינויא עטעדנירגעג-יינ יד רעטעברַא יד ןבָאה
 טֿפרַאדעג רעדיוו ןעמ טָאה ןָאזעס ןקידנעמוק ןוֿפ ביוהנָא םייב ןוא ,טכיל
 ןבָאה גנוגעוװַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ .ײנסָאדנוֿפ רָאג ןבױהנָא
 ףיוא ןבָאה ןטנעגילעטניא עשידיי יד .,קינייװ רעייז טסואוועג ןדיי יד
 ,שינעעזרַאֿפ ַא סעּפע ףיוא יו טקוקעג גנוגעווַאב רעטעברַא רעגיה רעד
 -עווַאב רעטעברַא ןייק טינ ךָאד ןוא גנוגעווַָאב רעטעברַא ןַא ָאי טשרמולּכ
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 םוצ רעטנעענ .ןייז ףרַאד עכלעזַא טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןבָאה ייז יו ,גנוג
 ײז רעכלעוו טימ גנוגעווַאב רעטעברַא עשטייד יד ןעוועג ייז זיא ןצרַאה
 ןעוועג סע ןענייז ןטסילַאיצָאס עשטייד יד .גנורירַאב ןיא ןעמוקעג ןענייז
 עשידיי עטקינײארַאֿפ, יד ןריזינַאגרָא ןֿפלָאהעג ןבָאה סָאװ ,עקינעי יד
 טנָאינוי גונעג ןעוועג ןענייז סע רעדייא קרָאי-וינ ןיא "ןטֿפַאשקרעװעג
 -רָאֿפ זיא סָאד רעבָא ,טֿפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ ַאזַא ןלעטשוצנעמַאזוצ
 ןעוו ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ףוס םייב דלַאב ןיוש ,רעטעּפש ליֿפ ןעמוקעג
 ןעוועג ןיוש זיא ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןשיוװצ גנולייטעצ יד

 ךיז רימ ןלעװ טייצ רענעי וצ ןעמוק רימ רעדייא .טנכייצעגנָא ףרַאש
 רעגיה רעד טימ קינייװ ליֿפ ךיז ןענעקַאב וצ עלייוו ַא רַאֿפ ןלעטשּפָא
 רעשטייד רעד ןוֿפ יובעג םעד טימ ןוא טייצ רענעי ןוֿפ גנוגעװַאב דעטעברַא
 יד ףיוא סולֿפניא ןקרַאטש ַאזַא טביאעגסיוא טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב
 ,רערעדנַאװנײא עשידיי



 גגונעװַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא יד

 -רעמ יד ןוא ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ןטנעגילעטניא עשידיי יד ןשיווצ
 -עדערנייא יד טײרּפשרַאֿפ זיא גָאט וצ טנייה ךָאנ רעטעברַא עשידיי עטס
 ןוא ןעװעג קידנעטש זיא גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא יד זַא ,שינ
 עקיזָאד יד .רענָאיצקַאער ןוא ןענַאטשעגקירוצ ךעלקערש טנייה ךָאנ זיא
 ןייז טיג ןוֿפ ,טייקנסיוװמוא רעטושּפ ןוֿפ טַאטלוזער ַא זיא שינעדערנייא
 יד ןוא גנוגעוַאב רעטעברַא רעגיה רעד ןוֿפ עטכישעג רעד טימ טנַאקַאב
 "בא ןייז וצ טכער סָאד רַאֿפ טריֿפעגנָא טָאה יז סָאװ ,ןֿפמַאק עכיײררָאלג
 | ,טריזינַאג

 טכער רעייז רַאֿפ ןֿפמעק ןבױהעגנָא ןבָאה דנַאל ןיא ָאד רעטעברַא יד
 "טסבלעז ַא ןרעועג זיא עקירעמַא סָאװ ,ןגָאז ןעמ ןעק ,גָאט ןטשרע םעד
 -רעדנַאנַאֿפ ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנורעקלעֿפַאב יד ןוא דנַאל קידנעטש
 סָאװ קיירטס ןטשרע םעד ןוֿפ .רעטעברַא ןוא םיטַאבעלַאב ןיא ןרעדילגוצ
 טינ ,1786 ןיא טריֿפעגנָא ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעטעברַא רעקורד יד
 -רַאֿפ ןיא ןֿפמַאק יד ןבָאה גָאט ןקיטנייה וצ םוצ זיב ,ןָאינוי ןייק קידנבָאה
 "ףייק ןענייז ייז רעכָא ,ןעמרָאֿפ ענעדײשרַאֿפ ןעמונעגנָא ןטייצ ענעדייש
 יד סָאװ טײקיטסולסֿפמַאק יד .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא טינ גנַאל רַאֿפ לָאמ
 יז סָאװ תונברק לָאצ עסיורג קידלַאװג יד ,ןזיװעגסױרַא ןבָאה רעטעברַא
 ןבָאה ייז סָאװ ןדָאטעמ ערענָאיצולָאװער תמאב יד ןוא ,טכַארבעג ןבָאה
 עמַאס ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא עגיה יד ןלעטש ןכַאז עלַא יד -- טכיורבעג
 ןעו טָאה רעכלעוו ,טַאירַאטעלָארּפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ טנורגרעדָאֿפ
 .ןעגנוגנידַאב-סנבעל ערעטעב רַאֿפ טֿפמעקעג ,זיא סע ֹואוו ,זיא סע

 טָאה יװ .ןטיבעג טֿפָא ךיז ןבָאה ףמַאק ןוֿפ ןדָאטעמ ןוא ןעמרָאֿפ יד
 ,געװ רערָאלק רענעטָארטעגסױא ןייק ?ןייז שרעדנַא טנעקעג ןעד סע
 .ָאטינ טציא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג טינ זיא ,ליצ םוצ טקעריד ןריֿפ לָאז סָאװ

 ןייא ,ןרעדנַא ןַא ןוא געוו ןייא טוװאווּפעגסיוא רעטעברַא עגיה יד ןבָאה
 -- ערעדנַא ןַא ןוא עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ עמרָאֿפ ןייא ,ןטייווצ ַא ןוא דָאטעמ
 ,טקידגערַאֿפ טינ טייוו ךָאנ זיא ןכוז ןוא ןוואורּפסיוא ןוֿפ סעצָארּפ רעד
 ןוא טייב ץלַא ,טכיזניה ןייק ןיא טרָא ןייא ףיוא טינ טייטש ןבעל רעד

 טּפױוהרעביא זיא עידטסודניא סיורג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד .ךיז טרעדנע
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 ןוא עקידעבעל ַא .גנוסַאּפוצ ןוא גנוצלעוומוא ,גנורעדנע ןוֿפ סעצָארּפ ַא

 ,ןוואורּפ יו טנעקעג טינ שרעדנַא טָאה גנוגעווַאב רעטעברַא עמַאזקריוו
 רָאנ ,ןדנעטשמוא ןוא טייצ ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד וצ ךיז ןסַאּפוצ ,ןרעדנע
 ןקיטכיר םעד ןסייוו ייז זַא ,ןטּפױהַאב ןענעק רעקיטַאמגָאד עשיטַאנַאֿפ
 ,דָאטעמ ןוא גנוטכיר ןייא ייב קידנעטש ךיז ןטלַאה ןוא געוו

 רעטעברַא עגיה יד זַא ,טלעטשעגטסעֿפ טציא ןיוש זיא ללּכ ךרדב

 -עֿפמעק ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז גָאט ןטשרע ריא ןוֿפ טָאה גנוגעווַאב
 רעטעברַא יד רַאֿפ ןענייז תונברק ענייק .טײקיליװרעֿפּפָא ןוא טייקשיר
 .טלעטשעגּפָא טינ ייז ןבָאה ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ ענייק ,רעווש-וצ ןעוועג טינ
 -ידניס ןוא םזיכרַאנַא ,םזיסקרַאמ ,םזילַאיצָאס ןענימרעט יד רעדייא ךָאג
 ןיא רעטעברַא יד ןבָאה ךַארּפש רעניײמעגלַא רעד ןיא ןײרַא ןענייז םזילַאק
 ןוא ןגרָאז וצ עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמונעג ,1827 ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ
 ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעלביא עלַא ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד רַאֿפ ןֿפמעק
 -קילג ןוא טײהײרֿפ ,רשוי ףיוא טיובעג גנונעדרָא ןַא ןוֿפ גנורילבַאטע רעד
 ןעק טלעוו רעד ןיא גנוגעװַאבסקלָאֿפ ערעדנַא עכלעוו .ןעמעלַא רַאֿפ טייקילעז

 ?טייצ רענעי וצ טירטסױרַא ןזעידנַארג ַאזַא ףיוא ןזייוונָא
 רעדַארג ןייא ייב טייצ עצנַאג יד ןטלַאהעג טינ ךיז טָאה גנוגעוװַאב יד

 .עיניל
 טלעטשעגנעמַאזוצ לָאמעלַא זיא גנוגעווַאב רעטעברַא יד !יאדוװַא ,ונ

 ןוא ןעגנואיושנָא ענעדײשרַאֿפ טימ ןשטנעמ רעטנזיוט ןוא רעטנזיוט ןוֿפ
 גנוטכיר רעטמיטשַאב ַא ןוֿפ ןשטנעמ עּפורג ןייא טגירק לָאמַא ,ןֿפירגַאב
 ןוא ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ גנַאג םעד טסולֿפנײאַאב ןוא טנַאהרעביױא יד
 רעדנַא ןַא טימ ןשטנעמ עּפורג רעדנַא ןַא סע טגירק לָאמ שרעדנַא ןַא
 -רעד יד ,דנַאל םעיײרֿפ ַא ןיא ןשטנעמ עיײרֿפ ןעלדנַאה ןזומ ױזַא .גנוטכיר
 ןרעװו סָאװ ןטַאטלוער יד ךרוד תורוד ערעטעּפש יד טנרעל גנורַאֿפ
 ,טכיירגרעד

 -קעריד ; סקיירטס ןוא סנָאינוי ךרוד ףמַאק רעשימָאנָאקע רעטקעריד
 רעטקערידמוא ; ןלַאװ ןוא ןעײטרַאּפ ענעגייא ךרוד ףמַאק רעשיטילָאּפ רעט
 טיֿפענעב ,ןוויטַארעּפָאָאק ןוֿפ גנודנירג רעד ךרוד ,ףמַאק רעשימָאנָאקע
 יד ןעניױלַאבק ךרוד ףמַאק רעשיטילָאּפ רעטקערידמוא ;ווװ"ַאא ןעגנולָאצ
 ןדָאטעמ ערעדנַא ליֿפ ןוא עלַא יד -- *!טניײֿפ יד ןֿפָארטשַאב ןוא דניײרֿפ
 -סיוא ןזומ ןוא ןסַאמ רעטעברַא עטיירב יד ןיא רעגנעהנָא ערעייז ןבָאה
 ,ןבעל ןיא ןרעוו טוואורּפעג

  "געצ ַא טימ דנַאל ןייא טינ זיא ,ןסעגרַאֿפ טינ ןעמ ףרַאד ,עקירעמַא
 ערעדנוזַאב ןוֿפ ץובק ַא רָאנ ,גנוריגער רעכעלטייהנייא רעטריזילַארט
 גנואיצַאב רעדנַא ןַא ןוא גנובעגצעזעג רענעגייא ןַא טימ רעדעי ,ןטַאטש
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 עלַאיצָאס עטגײװצרַאֿפ טיירב ,עכַאֿפליֿפ ַא זיא עקירעמַא .רעטעברַא וצ
 טימ ןטנעמירעּפסקע עקילדנעצ ןָא ןעייג סע רעכלעוו ןיא עירָאטַארָאבַאל
 טָאה גנוגעװַאב רעטעברַא יד .טיבעג ןקיבלעזמעד ןוא ןייא ףיוא לָאמנייא
 -נייא ,טֿפרַאדעג טינ ךיוא רשֿפא ןוא ,טנעקעג טינ ןליוו ןטסעב םייב ָאד
 רַאֿפ קיטליג ,עמרָאֿפ ןוא דָאטעמ ןכעלטייהנייא ןטרעווילגרַאֿפ ןייק ןלעטש
 ,ןטייצ עלַא ןיא רעטעברַא עלַא

 -עגסיוא גנוגעוװַאב רעטעברַא עגיה יד טָאה גירק-רעגריב ןרַאֿפ ךָאנ
 ,עיצקַא עטקעריד :ףמַאק ריא ןריֿפוצנָא יו ןגעוו ענעדײשרַאֿפ טריבורּפ
 -רַא ,ןוויטַארעּפָאָאק ריצודָארּפ ,ןוויטַארעּפָאָאק םוסנָאק ,עיצקַא עשיטילָאּפ
 -ןרּפעגסיוא זיא ץלַא -- טעטירַאדילָאס רעטעברַא ,ןצעזעג-ץוש רעטעב
 ןעוו ,ןטייצ עטוג ןיא .גלָאֿפרעד רעקינייו רעדָא רעמ טימ ןרָאװעג טריב
 -עג סנָאינוי יד ןענייז ,סיורג ןעוועג זיא רעטעברַא ףיוא עגַארֿפכָאנ יד
 עגַארֿפכָאנ יד ןעוו ,ןטייצ עטכעלש ןיא ;טקרַאטשעג ךיז ןבָאה ןוא ןסקַאװ
 -עג טכַאװשעגּפָא סנָאינוי יד ןענייז ,סיורג ןרָאװעג זיא סבַאשזד ףיוא
 ,עיצַארעּפָאָאק ןוֿפ ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןוא ןרָאװ
 -סיוא טייהנגעלעג ַא ןגָארקעג ןבָאה ןעלטימ עכעלנע ןוא עיצַאזינָאלָאק

 ,ןדָאטעמ ערעייז ןוואורּפוצ -
 ןענייז טלעװ רעד ןיא ןעײטרַאּפ רעטעברַא עשיטילָאּפ עטשרע יד

 "וינ ןיא ,1827 ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג טעדנירגעג
 סולֿפנײא רעייז ,רעטעּפש רָאי ןייא טימ טעטש ערעדנַא ןוא ןָאטסָאב ,קרָאי
 ַא ןיולב ייז ןבָאה טריטסיזקע סָאװ םעד ץָארט ,סיורג ץנַאג ןעוועג זיא
 טריֿפעגנײא םעדכָאנ דלַאב ןיא עיצַאטיגַא רעייז קנַאד ַא .טייצ עצרוק
 עלַא רַאֿפ םעטסיס סגנואיצרעד לוש-סקלָאֿפ רענײמעגלַא רעד ןרָאװעג
 רַאֿפ ןעגנורעסעברַאֿפ עקיטרעוורעדנימ ערעדנַא עייר ַא ךיוא יװ ,רעדניק
 רַאֿפ ןָאזירּפ ןיא ןשטנעמ ןֿפרַאװ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד יו ,ןסַאמסקלָאֿפ יד
 ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ריֿפניײא רעשירַאברַאב ַא -- בוח ַא ןלָאצַאב טינ
 ,רעטעּפש ןרָאי ליֿפ דנַאלגנע

 ןיא ָאד ןענישרעד זיא טלעוו רעד ןיא גנוטייצ רעטעברַא עטשרע יד
 ןבילבעג טינ זיא יז ןוא ,1827 ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןכײלגסָאד ,דנַאל
 -עברַא יד רַאֿפ רעטסומ סלַא טנידעג טָאה רָאנ ,גנוניישרעד ענלצנייא ןַא
 ןיא טייצ ןייא וצ .ןבַאגסױא עכעלנע ןדנירג וצ טעטש ערעדנַא ןיא רעט
 ַא ,ןעגנוטייצ רעטעברַא 120 ןענישרעד עקירעמַא ןיא ןענייז ןרָאי ענעי
 | ,עכעלגעט ייז ןוֿפ לָאצ

 -כרוד זיא טָאטש רעסיורג ַא ןיא קיירטס לַארענעג רעטשרע רעד
 -יוב רעד ןיא קיירטס ַא ןעוו ,1837 ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג טריֿפעג
 רעטעברַא עלַא ךעלבעטשכוב ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא עירטסודניא
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 -- רעטעברַא יד רַאֿפ גיז ןקידנעטשלוֿפ ַא טכַארבעג טָאה ןוא טָאטש ןיא

 .גָאט-סטעברַא ןקידהעש ןעצ ַא ןוֿפ גנורילבַאטע יד

 ןוא טנעה עקידייל טימ ןסעזעג טינ ,ךעלריטַאנ ,ןענייז םיטַאבעלַאב יד

 רעד ךָאנ עיציזָאּפ ןייא ךיז רַאֿפ ןעניועג רעטעברַא יד יו טקוקעגוצ

 -קירוצ יװ ןעלטימ ןוא ןגעוו טכוזעגסיוא לָאמעלַא ןבָאה ייז ,רערעדנַא

 "עג ןבָאה ייז ,ןסניוועג ערעייז ןכַאמטשינוצ ןוא ןֿפַאלקש ערעייז ןגָאלשוצ

 ערעדנוזַאב יד ןוֿפ ןוא דנַאל ןוֿפ ןישַאמ-סגנוריגער יד טסניד רעייז וצ טָאה

 רעד ןוֿפ עציטש עקיצרַאהלוֿפ יד ןגָארקעג קידנעטש ןבָאה ייז ,ןטַאטש

 עכעלטנֿפע יד ןֿפַאש עכלעוו ,רעבעגסױרַא-סגנוטייצ עכייר יד ןוֿפ ,ךריק

 יז טָאה'מ ,סעשזדעלַאק יד ןיא ןרָאסעֿפָארּפ עטסרעמ יד ןוֿפ ןוא ,גנוניימ

 ןרעטש זַא ;שינַאקירעמַא טינ זיא ןקייױטס זַא ,טערעגנייא רעטעברַא

 ףיוא ףירוגנָא ןַא זיא טעברַא עכעלדעש ןוא עקיצומש רעייז ןָאט וצ סבעקס

 זיא תוריכש ערעכעה ןרעדָאֿפ וצ ךיז ןדערנעמַאזוצ זַא ; טײהײרֿפ רעייז

 סלַא ןרעװ טֿפָארטשַאב ףרַאד ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ןגעק עיצַאריּפטנָאק ַא

 .ןכערברַאֿפ רערעווש

 ידּכ ,קיטילָאּפ וצ ןעמענ ךיז טװאורּפעג ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו ןוא

 "כיר יד ,רעשטייטסיוא ערעייז ןוא ןצעזעג יד ןוֿפ טֿפיג םעד ןכַאװשוצּפָא

 -צעועג ,רערעטסעל סטָאג סלַא ןעירשרַאּפ רעטעברַא יד ןעמ טָאה ,רעט

 םלוג-םלוע רעד ידּכ ,טייטש טרָאק ןיא רָאנ סָאװ ןוא ןעגנוי-רקֿפה עזָאל

 עטלַא יד ןוֿפ סנשיטילָאּפ יד ןבָאה בָאגוצ ןיא .ןעמיטש טינ יז רַאֿפ לָאז

 ןעגנורעדָאֿפ עקיטכיוו יד ןוֿפ לייט ַא ןעמונעגרעביא סייוונטייצ ןעײטרַאּפ

 ףוס ַא טכַאמעג םורַא ױזַא ןוא טלעטשעגסױרַא ןבָאה רעטעברַא יד סָאװ

 ,טייקיטעט רעקיזָאד רעד וצ

 -סיוא ,טייז רעדנַא ןַא ןיא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז רעטעברַא יד ןבָאה

 ףרַאד ,סקיטילָאּפ טינ ןוא סקיירטס טינ ביוא :געוו רעדנַא ןַא ןריבורפ

 רעייז ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןיילַא ןרעװ וצ לטימ םעד ןוואורפסיוא ןעמ

 רימ ןעניֿפעג טרעדנוהרָאי ןטצעל ןוֿפ ןטימניא .גנוקיטֿפעשַאב רענעגייא

 ףיוא ןוויטַארעּפָאָאק ןוֿפ טייקיטעט עטיײרּפשרַאֿפ-טיירב ַא דנַאל ןיא ָאד

 םעד ףיוא ךיוא ןוא .ךיורבעג יו טוג ױזַא עיצקודָארּפ --- ןטיבעג עדייב

 טּפיוהרעביא ,ןרענָאיּפ עטשרע יד רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ןענייז טיבעג

 זיא דנַאל רעדנַא ןייק ןיא .עיצקודָארּפ רעוויטַארעּפָאָאק ןוֿפ טיבעג ןֿפױא

 -עמַא ןיא ָאד יװ ןרָאװעג טעברַאַאב קיטיײזלַא ױזַא דלעֿפ רעקיזָאד רעד

 עשיוַאנידנַאקס יד ןוא דנַאלגנע ןוֿפ ןוװיטַארעּפָאָאק-םוטנָאק יד .עקיר

 -נוא ענעי רעבָא ,ןֿפיש ןוא סעיצַאטנַאלּפ ,ןקירבַאֿפ ענעגייא ןבָאה רעדנעל

 -רַאֿפ רעבָא ןרעוו ייז ,ןוויטַארעּפָאָאק יד וצ זיולב ןעגנַאלַאב ןעגנומענרעט

 ןענייז ייז ןיא רעטעברַא יד .גנומענרעטנוא עטַאװירּפ עדעי יו טעטלַאװ
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 -עמַא ןיא ָאד ,גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןיא העד ןייק טינ ןבָאה ןוא ענעגנודעג
 ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא ןוא טיובעג ןוויטַארעּפָאָאק ריצודָארּפ ןענייז עקיר
 ,סיורג ץנַאג ןעוועג זיא לָאצ רעייז ןוא ,תודוסי עוויטַארעּפָאָאק ןייר ףיוא
 עויטַארעּפָאָאק עקילדנעצ טַאהעג טייצ ןייא וצ ןבָאה ןעיירעסיג-ןזייא יד
 -גומענרעטנוא סטֿפעשעג עכײרגלָאֿפרעד ץנַאג ייז ןוֿפ עקינייא ,ןקירבַאֿפ
 -גוא עוויטַארעּפָאָאק טַאהעג דנַאל ןיא ָאד ןכַאֿפ 17 ןבָאה ,1866 ןיא .ןעג
 סלַא טכַארטַאב עיצַארעּפָאָאק ןבָאה "רָאבייל ווָא סטיינע יד ,ןעגנומענרעט
 רעדייא רעטעברַא יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ לטימ ןעמַאזקריו רעמ
 ,ףמַאק רעטקעריד ןוא סקיירטס

 ןעוועג טינ טייצ רעד ןוֿפ ףיול ןגנַאל ןיא ןענייז ןוויטַארעּפָאָאק יד
 ןריֿפוצנָא יו גנורַאֿפרעד יד טלעֿפעג טָאה רעטעברַא יד .גלָאֿפרעד ןייק
 ןַא טרָאד ןוא ָאד ןענוֿפעג ךיז טָאה סע ןעוו .ןעגנומענרעטנוא עסיורג
 םיא ןבָאה ןטײקיאעֿפ-סטֿפעשעג ןזיװעגסױרַא טָאה רעכלעוו ,רעטעברַא
 טָאבנָא םעד ךרוד טייז רעייז ףיוא ןגיוצעגרעבירַא ךיג ןטסילַאטיּפַאק יד
 -רעטנוא עוויטַארעּפָאָאק ריצודָארּפ ַא ןעוו ,ןכײלגסָאד ,טלַאהעג ןכיוה ןוֿפ
 עריא ןבָאה ןטיֿפָארּפ עטוג טכַארבעג ןוא גלָאֿפרעד ַא ןעוועג זיא גנומענ
 ענעגנודעג טימ ןָאשיײרָאּפרָאק ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ דלַאב יז רעמיטנגייא
 ,ןטסילַאטיּפַאק יד יוװ טוג ױזַא טריטַאולּפסקע ןבָאה ייז עכלעוו ,רעטעברַא
 -ַאק טלעֿפעגסיױא ןוויטַארעּפָאָאק ריצודָארּפ יד טָאה רעבָא ךַאזטּפױה יד
 -עג רָאי ןדעי ןענייז סָאװ ,ןענישַאמ יד ךיז ןֿפַאשנײא ןענעק וצ לַאטיּפ
 טריֿפעג טָאה סָאװ ,םענרַאֿפ ןיא רעטערג ןוא לָאצ ןיא רעמ ץלַא ןרָאװ
 ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ ןריסערעטניארַאֿפ ךיז ןלָאז רעטעברַא יד וצרעד
 ןכָאנ דָאירעּפ םעד ןוֿפ רוטַארעטיל עלַאקידַאר יד -- טידערק ןוא טלעג
 עקיזָאדיד טימ ןעוועג טקיטֿפעשַאב ןצנַאגניא טעמּכ זיא גירק-רעגריב
 "קעבנירגא רעד ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא ןענייז רעטעברַא יד .ןגַארֿפ
 ןרָאװעג ןסירעגניה וצ-רעטעּפש ןענייז ייז ןוא ?םזילוּפָאּפ, ןיא ,גנוגעווַאב
 ,טלעג ןוֿפ דרַאדנַאטס סלַא דלָאג ןגעק גוצ-ץיירק סנעיירב ןוֿפ

 רעטעברַא עצנַאג יד זיא טייצ ןייק וצ זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה ףרַאד'מ
 רעדָא גנוטכיר ןייא ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגניה טינ דנַאל ןצנַאג ןוֿפ גנוגעוַאב
 ןבָאה טייז ייב טייז .ןעגנוטכיר ערעדנַא עלַא ןוֿפ ןדָאש םוצ טייקיטעט
 ,ןעגנוטכיר ערעדנוזַאב ןיא ןגיוצעג ןוא תוחוּכ ענעדײשרַאֿפ טקריוװעג
 טקינײארַאֿפ ךיז ,טציירקעגרעביא ,טשימעגסיוא ךיז ןבָאה ןעגנוגעװַאב
 -רעדנַאנַאֿפ ךיז ןַאד ןוא ,ןעמַארגָארּפ עכעלטייהנייא ףיוא טייצ ַא רַאֿפ
 ,ןטייקיטעט עיינ ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא רעדָא ןעגנַאגעג

 ןוא ןריובעג זיא גָאט-סטעברַא ןקידהעשיטכַא ןַא ןוֿפ קנַאדעג רעד
 -רעמ יד יװ ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא טינ ,דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג טלקיװטנַא
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 "רַא רעטנעגילעטניא ןַא טָאה ,1852 ןיא ,רעירֿפ גנַאל רָאנ ,ןעקנעד עטס

 ןקידיײרּפ ןבױהעגנָא ןָאטסָאב ןיא ,טרַאויטס ַאריא ,טסינישַאמ ַא ,רעטעב

 טָאה רע :רעטנַאסערעטניא טסכעה ַא ןעוועג זיא גנַאגוצ ןייז .עיידיא יד

 יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ יװ געו רעקיצנייא רעד זַא ,טהנעטעג

 ןרעסערגרַאֿפ ,ןבעל ןוֿפ דרַאדנַאטס רעייז ןבױהוצֿפױא זיא רעטעברַא

 ןלעװ זיולב העש טכַא ןטעברַא ןלעװ ןשטנעמ ןעוו ,ןשינעֿפרעדַאב ערעייז

 יז זַא ןליֿפרעד ןלעוו ייז ןוא ,ןסינעג וצ ,ןבעל וצ טייצ עײרֿפ ןבָאה ייז

 ןעוו ןוא .ןעגנַאלרַאֿפ ערעייז ןלעטשוצנדירֿפוצ ןעלטימ רעמ ןבָאה ןֿפרַאד

 טגנידַאבמוא סע ייז ןלעוו ןַאד ,רעמ רַאֿפ גנַאלרַאֿפ ַא ןבָאה רָאנ ןלעו יז

 -ָאמ ןרַאֿפ ןלָאז רעטעברַא יד וליֿפַא ןעוו ,טרַאעג טינ טָאװ םיא ,ןגירק

 ןגירק ןלָאז ייז יבַא ,טלָאצעג רעקינייוו רַאֿפ ןטעברַא וצ ןקיליוונייא טנעמ

 ןיוש טעװ ,ןגָאז רע טגעלֿפ ,עקירעביא סָאד .גָאט-סטעברַא ןרעצריק םעד

 .ןעמוק ךיז ןוֿפ ןיילַא
 ןטײרּפשרַאֿפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה טייצ רָאי קיצנַאװצ יו רעמ

 -סולֿפנײא ענלצנייא ןריסערעטניארַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא םיא .עיידיא ןייז

 ןוֿפ טעטש עטסרעמ יד ןיא סעגיל העש-8 ןדנירג וצ ןוא ןשטנעמ עכייר

 ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ביוהנָא ןיא ןבָאה סנָאינוי עלַאנָאיצַאנ יד זיב ,דנַאל

 רעד רַאֿפ ןדָאב םעד ןטיירגוצ ןעמונעג ןוא עיצַאטיגַא יד ןעמונעגרעביא
 .עיידיא רעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד רעשיטקַארּפ

 -ורּפעגסיױא ןֿפָאװ עקיטכעמ עיינ לָאצ ַא ןענייז גיוק-רעגריב ןכָאנ
 -רעּפרעק עמייהעג :גנוגעווַאב רעטעברַא רעגיה רעד ןיא ןרָאװעג טריב
 ; עינייווליסנעּפ ןוֿפ ןבורג-ןליוק יד ןיא ?סרעײװגַאמ ילַאמ,, יד יו ,ןטֿפַאש
 ַא ןיא טָאה עכלעוו ,רעטסוש יד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא "ןיּפסירק טניעס, יד
 טנזיוט קיצרעֿפ רעביא טימ ןשזדָאל טרעדנוה ריֿפ טלייצעג טייצ רעצרוק
 ריא ןוֿפ רָאי ןעצ עטשרע יד ןיא "רָאביײל וװָא סטיינק יד ;רעדילגטימ
 ןטֿפַאשרעּפרעק ,"ןענײארַאֿפ רעוו ןוא רעל, יד טצעלוצ ןוא ,ץנעטסיזקע
 -לָאס יו טריטשומ ךיז ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עטנֿפָאװַאב ,עגנוי ןוֿפ
 סע ןעמעוו ןוֿפ ףירגנָא ןַא ןגעק ךיז ןקידיײטרַאֿפ וצ טיירגעג ןוא ןטָאד

 ,ןייז טינ לָאז

 ךעלטנֿפע יד ןוֿפ לָאצ יד ןסקַאװעג ךיוא זיא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 ןיא טריּפורג ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשרעּפרעק רעטעברַא עטריזינַאגרָא
 -יצכַא יד ןוֿפ ביױהנָא ןיא .ןדנַאברַאֿפ עלַאנָאיצַאנרעטניא ןוא עלַאנָאיצַאנ

 ןעוועג רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ןשיווצ דנַאל ןיא ָאד ןענייז ןרָאי רעק
 םעדכָאנ דלַאב ןבָאה עכלעוו ,סנָאינוי עלַאנָאיצַאנ עטױיזינַאגרָא טוג 8

 טריֿפעגניײא ןבָאה סנָאינוי עטסרעמ יד .,ל וװָא ,ֿפ .א יד טלעטשעגנעמַאזוצ
 טרילבַאטע ןבָאה ייז ןוֿפ עליֿפ ,רעדילגטימ יד רַאֿפ סטיֿפענעב ענעדײשרַאֿפ
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 טצונַאב ןבָאה עלַא טעמּכ ןוא ןטקודָארּפ ערעייז ףיוא לבייל ןָאינוי ַא
 יד ןוֿפ ןטימניא טייצ רָאי ןייא ןיא .ףמַאק ןיא לטימ סלַא טָאקיָאב םעד
 עכלעוו ןוֿפ ,ןטָאקיָאב ערעדנוזַאב 158 ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענייז רעקיצכַא
 ,ךײרגלָאֿפרעד קידנעטשלוֿפ ןעוועג ןענייז לטרעֿפ-יירד

 ?טרעיײװגַאמ ילַאמ,, יד ןוֿפ רעריֿפ ןצכעז ןעוו ,רעמוז טםעניא ,1877 ןיא
 רעד ןכָארבעגסױא טָאה ,הילּת רעד ףיוא ןרָאװעג טקיטשרעד ןענייז
 -עג רעד ןיא טרעוו רעכלעוו ,רעטעברַא ןַאבנזייא יד ןוֿפ ףמַאק רעטיורג
 ןיילק ַא ןיא ןביױהעגנָא ,"ןטָאיַאר עסיורג יד; סלַא טנכייצַאב עטכיש
 טָאה ,"עיניל ָאײהָא ןוא רָאמיטלַאבכ; רעד ףיוא ,אוו טסעװ ןיא לטעטש
 ןוֿפ רעטעברַא ןַאבנזייא יז טּפַאכעגמורַא טייצ ךָאװ ןייא ןיא קיירטס רעד
 ןשיֿפיסַאּפ ןזיב ןשיטנַאלטַא ןוֿפ טײרּפשעגסיױא ךיז טָאה ןוא דנַאל ןצנַאג
 לַאנָאשעג) ץילימ יד ןוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ ײמרַא עצנַאג יד ,םי
 יװ ,עירעליטרַא ןוא ןֿפָאװ טימ ןבָאה ןטַאטש ערעדנוזַאב ןוֿפ (סדרַאג
 סע יװ םעדכָאנ רעטעברַא יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד טקירדרעטנוא זיא סע
 לָאצ יד ןוא ןסױטשנעמַאװצ עקיטולב עקילדנעצ ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז
 ןיא טָאה קיירטס רענעי .רעטרעדנוה יד ןיא טכיירגרעד טָאה תונברק
 ןוא דנַאטשֿפױא-סקלָאֿפ ןרענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ םינמס עלַא ןגָארטעג ךיז
 -ער רעד ןוֿפ ןרָאװעג טקירדרעטנוא ןוא טלדנַאהַאב רעכלעזַא סלַא זיא
 ,גנוריג

 -סיוא רָאלק דנַאל ןיא ָאד ךיז ןבָאה ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ בױהנָא ןיא
 יד :גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןיא ןעגנוטכיר ערעדנוזַאב ייווצ טלייטעג
 טייצ רענעי וצ זיא עכלעוו ,"רָאבייל וװָא טטיינ; עלעירטסודניא זייוולייט

 ןוא ץנעטסיזקע רעמייהעג ןוֿפ ןרָאי ךָאנ טײקכעלטנֿפע רעד ןיא סױרַא
 ןוא ענייא ןיא ,רעטעברַא-טינ ןוא רעטעברַא ,ןעמעלַא ןעמונעגניירַא טָאה
 ןוא ןריקנַאב ,סרעיָאל ,סרעּפיק ןולַאס רעסיוא ,"סילבמעסַא; עקיבלעזיד

 עלַא ןוא ןסילשנָא טנעקעג ךיז טָאה טלָאװעג רָאנ טָאה סע רעוװ .רעלבמעג
 "סטיינ, יד ןוֿפ ןקעווצ ןוא ןליצ יד .טֿפַאשרעּפרעק ןייא ןיא טגנַאלַאב ןבָאה
 וצ ןדָאש ַא? :ןעוועג זיא וויטָאמ רעייז .ענעביוהרעד רָאג ןעוועג ןענייז
 -ֿפױא סלַא טלעטשעג ךיז ןבָאה ייז *!ןעמעלַא וצ ןדָאש ַא זיא םענייא
 וצ טכוזעג ליצ םעד ןבָאה ןוא ,עיצַאטַאולּפסקע ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד עכַאג
 ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוא עיצַארעּפָאָאק ,עיצַאזינַאגרָא ךרוד ןכיירגרעד
 -עג זיא טכַאמ יד ,עטריזילַארטנעצ:-ךיוה ַא ןעוועג זיא עיצַאזינַאגרָא יד
 -קרָאװ רעטסַאמ לַארענעשזדע םעד ,רעריֿפ-טּפיױה ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגעל
 -ינַאגרָא רעד ןיא .,ןגלָאֿפסױא טזומעג ןבָאה עלַא ןלעֿפַאב סנעמעוו ,"ןעמ

 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,סילבמעסַא-דיירט לָאצ ַא ןעוועג ךיוא ןענייז עיצַאז
 ןעועג ןענייז סילבמעסַא עטסרעמ יד רעבָא ,ךַאֿפ ןייא ןוֿפ רעטעברַא
 .עטשימעג
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 דיירט יד ןוֿפ טלעטשעגנעמַאוצ ןעוועג זיא גנוטכיר עטייווצ יד
 "טימ ןרעוו טנעקעג ןבָאה ךַאֿפ ןייא ןוֿפ רעטעברַא רָאנ עכלעוו ןיא סנָאינוי
 טייצ רעקיבלעזרעד ןיא ןבָאה סנָאינוי יד ןוֿפ רעדילגטימ ליֿפ .רעדילג
 -קריוו רעד ןיא ןענייז עכלעוו ,"רָאביײל וװָא סטיינ, יד וצ ךיוא טגנַאלַאב
 ,סעינָאמערעצ ןוא ןלַאוטיר ,ןעגנוצוּפַאב טימ ןדרָא ןימ ַא ןעוועג טייקכעל
 יד ןשיװצ .ןשטנעמ עכנַאמ רַאֿפ גנואיצנָא עקרַאטש ַאזַא ןבָאה עכלעוו
 -עגעה רַאֿפ ףמַאק ַא ןכָארבעגסױא טייצ רעד טימ טָאה ןעגנוטכיר ייווצ
 סטוג ןייק גנוגעװַאב רעטעברַא רעד טנעמָאמ ןרַאֿפ טָאה עכלעוו ,עינָאמ
 טייז רעד ףיוא ןצנַאגניא ןעוועג גלָאֿפרעד רעד זיא טשרעוצ .ןָאטעג טינ
 ןוא ןוויוה ףיוא יוװ ןסקַאװעג זיא עיצַאזינַאגרָא רעייז :"סטיינ, יד ןוֿפ
 ,רעדילגטימ טנזיוט טרעדנוה ןביז ןוֿפ לָאצ יד טכיירגרעד ,1886 ןיא ,טָאה
 עלַאנָאיצַאנעטניא עלַא ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד יװ ליֿפױזַא לָאמ יירד
 -רעביא ךיז לדער יד טָאה ןָא ןַאד ןוֿפ רעבָא .ןעמונעגנעמַאזוצ סנָאינוי
 רעטעּפש ןלעװ רימ עכלעוו ,תובס בילוצ .טייז רעדנַא רעד ףיוא טיירזעג
 -נזיוט יד ןיא רעדילגטימ ןרילרַאֿפ ןביוהעגנָא ?סטיינע יד ןבָאה ,ןזייװנָא
 ,טֿפַארק ןיא ןוא לָאצ ןיא ןסקַאװעג ןענייז סנָאינוי יד ןוא רעט

 ,עויטקַא רעבָא עניילק קיסעמסינטלעהרַאֿפ ַא ,גנוטכיר עטירד ַא ךָאנ
 ןוא גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןיא טרעטנָאלּפעג ךיז טייצ רענעי וצ טָאה
 גנוטכיר יד ןעוועג זיא סָאד ,טריצילּפמָאק רעמ עגַאל יד ןכַאמ ןֿפלָאהעג
 ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשרעּפרעק עשיטילָאּפ ןיא טריזינַאגרָא רעטעברַא ןוֿפ
 סָאד ןוא טֿפַאשרעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ גנורעקרענָא טרעדָאֿפעג
 טעטש יד ןוֿפ ןטֿפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ יד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טכער
 טינ טייקירעווש סיורג ןייק יז ןבָאה *רָאבייל וװָא סטיינ, יד ןיא .דנַאל ןוֿפ ןוא
 -מעסַא עצנַאג ערעדנוזַאב סלַא ייס ,רעדילגטימ ענלצנייא סלַא ייס טַאהעג

 ןעוועג ךַאז יד רעבָא ןיוש זיא גנוגעװַאב ןָאינוי דיירט רעד ןיא .סילב
 ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ענלצנייא .שרעדנַא ץנַאג
 ןבָאה ייז ןוא ,ןכַאֿפ ערעייז ןוֿפ סנָאינוי יד ןיא רעדילגטימ ןרעוו טנעקעג
 -רַאנַא רעדָא עשיטסילַאיצָאס ַא לַאקָאל ןצנַאג ַא ןבעגוצ טנעקעג זייוונטייצ
 טינ ייז ןענייז ןטֿפַאשרעּפרעק ערעדנוזַאב סלַא רעבָא ,ץנעדנעט עשיטסיכ
 ןיא סעיצַאזינַאגרָא עלַארטנעצ יד וצ רעטערטרַאֿפ ןייק ,ןרָאװעג ןזָאלעגוצ
 ,ןקיש טנעקעג טינ ייז ןבָאה סנָאשנעװנָאק יד וצ רעדָא טעטש יד

 ,רעשטייד רעד ןיא רָאנ ןליֿפ טזָאלעג ךיז טָאה גנוטכיר עטירד יד
 רעמ יד .גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעגנוי רעד ןיא רעטעּפש ןוא
 רעקיזָאדרעד ןוֿפ טָאה גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא ענערַאֿפרעד
 ןבָאה ןדיי יד רעדָא ןשטייד יד ןדייס ,ןטילעג טינ טיײהקנַארק"רעדניק
 -רעד יד .טנורגרעדָאֿפ םוצ טקורעגסױרַא יז ןוא ןבױהעגֿפױא עגַארֿפ יד
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 סקיטילָאּפ זַא ,טנרעלעג רעריֿפ רעטעברַא רענַאקירעמַא יד טָאה גנורַאֿפ
 ךיז ןזומ ייז רעכלעוו ןוֿפ ,רעטעברַא יד רַאֿפ ליּפש עכעלרעֿפעג ַא זיא
 ןענייז ,ןסגיוועג עניילק ןוא ןטסולרַאֿפ עסיורג ,ןכוזרַאֿפ ליֿפ ךָאנ ,ןטיהסיוא
 ןָאטעג ןעק סע סָאװ עטסכעה סָאד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ייז
 -רַאּפ עקידנשרעה ייווצ יד ןשיווצ ןרירוועינַאמ זיא טיבעג םעד ףיוא ןרעוו
 -ידנַאק ענלצנייא ערעדנוזַאב יד ןוֿפ גנוציטשרעטנוא יד ןכוז ןוא ןעייט
 -ַאב ןוא דנײרֿפ יד ןעניױלַאב, ,ןטמַא עשיטילַאּפ ערעכעה יד רַאֿפ ןטָאד

 ןיא .ל וװָא ,8 .א רעד ןוֿפ גנוזָאל רעד ןרָאװעג זיא *! טנייֿפ יד ןֿפָארטש
 ןטַארקַאמעדילַאיצָאס יד רעטיב יו ןעקנעדעג עלַא רימ ןוא ,סקיטילָאּפ

 -ָאס עדעי טסעֿפ יוװ ,גנואיצַאב ?עשעלַאג, עקיזָאדיד טכַאלעגסיױא ןבָאה
 -ַאב זיא -- לשמל ,גניר רעטעברַא רעד --- טֿפַאשרעּפרעק עשיטסילַאיצ
 -ַָאמעד רעד ןוֿפ טַאדידנַאק ַא רַאֿפ טמיטש סָאװ דילגטימ ַא זַא ,ןענַאטש
 רעד ןוֿפ ןסָאלשעגסיױא טינ ביוא ,טֿפַארטשַאב ןרעוו ףרַאד יטרַאפ רעשיטַארק
 -ָאס עטסרעמ יד ןענייז ,רעטעּפש רָאי 6050 טימ ,טציא .עיצַאזינַאגרָא
 ןכלעוו ףיוא טקנוּפדנַאטש םעד וצ ןעמוקעגוצ ךעלדנע ןטַארקָאמעדיזלַאיצ

 רעד ףיוא טירטסיױרַא ןטשרע ריא ייב טלעטשעג ךיז טָאה ,ל וװָא ,8ֿ .א יד

 עלַא ןֿפרַאד רימ ןכלעוו ןָאסעל ַא זיא סָאד .ןבעל ןכעלטנֿפע ןוֿפ ענערַא
 ,ןעניז ןיא ןבָאה קידנעטש

 גנורעדנַאװנײא רעייז ןוֿפ ןרָאי עטשרע יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד
 רעד ןוֿפ ץנעדנעט ןוא עטכישעג רעד ןגעוו טסואוועג קינייװ רעייז ןבָאה
 םעד רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז ייז .גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא
 -טנַא ךיז טָאה עכלעוו ,גנוגעװַאב רעטעברַא רעשטייד רעד ןוֿפ סולֿפניײא
 ריא טימ ןענעקַאב ךיז טציא ןלעװ רימ .געוו םענעגייא ריא ףיוא טלקיוו
 סָאװ ןינע םעד .ןָא טריר סָאד ליֿפיױו ףיוא לעטשנעמַאזוצ ןוא עטכישעג
 .ָאד ןעלדנַאהַאב רימ
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 דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב רעטעברַא עשטייד יד

 ןלָאצ עסיורג ןיא ןעמוקעג עקירעמַא ןייק ןענייז רעטעברַא עשטייד
 "ָאװער רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד ךָאנ ,,ה"י ןטצעל ןוֿפ ןרָאי רעקיצֿפוֿפ יד ןיא

 ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ביוהנָא ןיא וצ רעטעּפש ןוא ,1849 ןיא עיצול
 ץעזעג "ןטסילַאיצָאס-יטנַא; ןייז טריֿפעגניײא טָאה קרַאמסיב יו םעדכָאנ
 "רַא רענַאקירעמַא יד ןוֿפ טרעדנוזעגּפָא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ייז .1878 ןיא
 -עג ןבָאה ןוא ,ךעלנײשרַאװ ךַארּפש ןוֿפ ןטייקירעװש יד בילוצ ,רעטעב
 ןרוט ,סמואעסייל רָאביײל ,סנָאינוי ,סעיצוטיטסניא ענעגייא ערעייז ןֿפַאש
 גנַאל ןרָאי רַאֿפ ןענייז ייז .סעיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאיצַאס ןוא ןענײארַאֿפ
 ןיא גנולקיװטנַא רעקיטסייג רעד ןוֿפ סולֿפניא םעד רעטנוא ןענַאטשעג
 ןוא ןצנעדנעט עלַא טכַארבעגרעבירַא רעהַא ןבָאה ןוא םייה רעטלַא רעייז
 ,דנַאלשטייד ןיא טלקיװטנַא ךיז טייצ רעד טימ ןבָאה סָאװ ןעגנוטכיר

 רעקיצֿפוֿפ יד ןיא טָאה ,גנילטייוו ,רעריֿפ ענעזעגנָא ערעייז ןוֿפ רענייא
 "שיוטסיוא רַאֿפ קנַאב עלַאנָאיצַאנ; ַא ָאד ןעױבוצֿפױא טכוזעג ןרָאי
 רעטייווצ ַא .זירַאּפ ןיא "קנַאב-סקלָאֿפ, סנָאדורּפ ףיוא ךעלנע קרַאטש
 טריזינַאגרָא טייצ רעקיבלעז רעד וצ טָאה ,רעיימדיוו ,רעריֿפ רענעזעגנָא
 יד ןכלעוו ןיא ,"דנַאברַאֿפ רעטעברַא םענײמעגלַא; םעד קרָאי-וינ ןיא
 ָאד ןרָאװעג טרידנַאגַאּפָארּפ לָאמ ןטשרע םוצ זיא ףמַאקנסַאלק ןוֿפ עיידיא
 רעטשרע רעד טעדנירגעג קרָאי-וינ ןיא ךיז טָאה 1857 ןיא ,דנַאל ןיא
 דנַאנידרעֿפ ןוֿפ רעגנעהנָא לָאצ ַא ןבָאה 1865 ןיא ."בולק ןטסינומָאק;
 דלַאב ."ןײרַאֿפ רעטעברַא ןשטייד םענײײמעגלַאא םעד טעדנירגעג לָאסַאל

 -ַאנרעטניא ןטשרע ןוֿפ סעיצקעס ןדנירג ןביױהעגנָא ךיז ןבָאה םעדכָאנ
 ,סקרַאמ לרַאק ןוֿפ סולֿפניײא םעד רעטנוא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,לַאנָאיצ
 ןוֿפ ליסנואק לַארענעג םוצ טעטכירַאב עגרָאז ךירדירֿפ טָאה 1871 ןיא
 סעיצקעס טכַא ָאד ןענייז עקירעמַא ןיא זַא ,ןָאדנָאל ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא
 : .רעדילגטימ 293 טימ

 -ירעמַא ןוֿפ סעיצקעס ייווצ טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה רָאי ןקיבלעזמעד
 -נגייא ןַא ףיוא עדנַאגַאּפָארּפ רעייז ןריֿפוצנָא טכוזעג ןבָאה עכלעוו רענַאק
 "ןעױרֿפ ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ טריסערעטניא ךיז ןבכָאה ייז .רעגייטש ןקיטרַא
 ןיא סָאד .ו"ַאא ןעױרֿפ ןוא רענעמ רַאֿפ לַארָאמ עכעלטייהנייא ,טכער
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 ןבָאה עכלעוו ,סעיצקעס עשטייד יד ןוֿפ רעריֿפ יד ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ
 ךיז טָאה .דנַאל ןוֿפ ליסנואק לַארעדעֿפ םעד רעביא טכיזֿפױא יד טַאהעג
 "נואק לַארענעג םוצ ןרָאװעג טריֿפרעד זיא עכלעוו ,הקלחמ ַא ןביױהעגנָא

 .ןרָאלרַאֿפ סעיצקעס רענַאקירעמַא יד ןבָאה טרָאד ןוא ןָאדנָאל ןיא ליס
 ַא ןריֿפוצנײא טכוזעג לַאנָאיצַאנרעטניא ןיא טָאה ליסנואק לַארענעג רעד

 ןריֿפ ןענעק לָאז עכלעוו ,גנונעדרָא עטרינילפיצסיד טוג ,עטריזילַארטנעצ

 -סיוא ,רעלָאמש ןייא ןיא טלעוו רעצנַאג רעד ןוֿפ גנוגעווַאב רעטעברַא יד
 ,גנוטכיר רענעטלַאהעג

 דנַאטשרעדיװ ַא וצ טריֿפעג ,רעירֿפ טנַאמרעד ןיוש יוװ ,טָאה סָאד |
 -נעטשטסבלעז טרעדָאֿפעג ןבָאה עכלעוו ,רעגנעהנָא ענייז ןוא ןינוקַאב ןוֿפ
 ןָא ןסָאלשעגנָא ןענייז סָאװ ,ןטֿפַאשרעּפרעק ערעדנוזַאב יד רַאֿפ טייקיד
 עיציזָאּפָא ןייז טימ ןענינוקַאב ןוֿפ ןרעוו וצ רוטּפ ידּכ .לַאנָאיצַאנרעטניא
 ,טמיטשַאב טָאה רע :טייקיניילק ןייא ןָאטעג ליסנואק לַארענעג רעד טָאה
 ןרעו ןטלַאהעג לָאז 1872 ןיא לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ סערגנָאק רעד זַא

 זיא טרָאד .ןעמוק טרָאטעג טינ טָאה ןינוקַאב ןיהואוו ,דנַאלָאה ,גַאַאה ןיא
 .ןרָאװעג ןזָאלעגוצ טינ סעיצקעס רענַאקירעמַא ייווצ יד ןוֿפ טַאגעלעד רעד
 ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא ןָאשנעװנָאק רענעי ןוֿפ ןינוקַאב זיא םעדכָאנ
 סנינוקַאב ןוֿפ רעכיז ןצנַאגניא ןייז וצ ,ןוחטב רתויל ןוא ,לַאנָאיצַאנרעטניא
 "רעטניא םעד ןקישרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב סקרַאמ טָאה ,סולֿפניא ןכעלדעש

 טמיטשַאב זיא ליסנואק לַארענעג ןוֿפ ץַאלּפ רעד .עקירעמַא ןייק לַאנָאיצַאנ

 ןייק טָאהעג טינ טָאה גנוגעװַאב יד ואוו ,קרָאי-וינ ןיא ןייז לָאז ןרָאװעג
 ,גנורעקלעֿפַאב רענערָאבעגנײא רעד ןיא טלַאהנָא

 טנעקעג טָאה'מ סָאװ ,רעקיצנייא רעד ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד
 רעד ךָאנ לַאנָאיצַאנרעטניא רעטשרע רעד זיא עּפָארײא ןיא : ןטרַאװרעד
 טָאה עיצקַארֿפ סנינוקַאב רָאנ .טיוט שיטקַאֿפ ןעוועג 1872 ןוֿפ ןָאשנעװנָאק
 ינַאגרָא רעד ןוֿפ טייקיטעט יד ןוא טסייג םעד ןטלַאהעגנָא טייצ ַא רַאֿפ
 גנורעטסייגַאב ליֿפױזַא ןלֿפורעגסױרַא טייצ ריא ןיא טָאה סָאװ ,עיצַאז
 -ַאנרעטניא רעד טָאה עקירעמַא ןיא ,רעטעברַא יד ייב גנוטרַאװרעד ןוא
 סָאװ ,ןסערגנָאק רָאּפ ַא ןטלַאהעגּפָא ,רָאי רָאּפ ַא טרעטַאמעג ךיז לַאנָאיצ

 רָאֿפנעמַאװצ ַא ייב ןוא ,טכַאמעג טינ םענייק ףיוא קורדנייא ןייק ןבָאה
 ןיא ,1876 ילוי ןיא סעיצקעס עשטייד קיצנַאװצ ַא ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןוֿפ
 .ןרָאװעג טזײלעגֿפױא ךעלטנֿפע לַאנָאיצַאנרעטניא רעד זיא ,עיֿפלעדַאליֿפ

 טלייטוצ ןעוועג זיא ןשטייד יד ןשיוװצ גנוגעװַאב עשיטסילַאיצָאס יד

 עטשרע יד .רענַאילַאסַאל ןוא ןטסיסקרַאמ :ןרעגַאל עכעלטנייֿפ ייווצ ןיא

 סנָאינוי ןעיוב זיא ןטסילַאיצָאס רַאֿפ טעברַא טּפיױה יד זַא ,טנָאטַאב ןבָאה
 ןרעוו ןלעװ סעיצַאזינָאגרָא ייווצ עקיזָאדיד ןעוו טשרע ; ןוויטַארעּפָאָאק ןוא
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 ןוא ,סקיטילָאּפ טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ןענעק ןעמ טעװ קרַאטש ןוא סיורג

 ,ןלַאטרַאװק יד טימ קידנבײהנָא ,ףױרַא ןטנוא ןוֿפ ,קיסעמנַאלּפ רָאנ סָאד

 ןטײרּפשסױא ךיז געוו ןכעלריטַאנ ַא ףיוא טעװ סע זיב ,טעטש ןוא סדרָאװ

 ןעוועג זיא סָאד .דנַאל עצנַאג סָאד ןוא ןטַאטש ,סיטנואק יד ןעמענמורַא ןוא

 ,1874 ןיא רָאֿפנעמַאזוצ רעייז ןוֿפ סולשַאב רעשוריֿפב רעד

 טינ ןוויטַארעּפָאָאק ןוא סנָאינוי ענייק ןוֿפ ןבָאה רענַאילַאסַאל יד

 םענרעזייא; ןטנַאנעג-ָאז םעד ןיא טביולגעג טָאה לַאסַאל ,ןסיוו טלָאװעג

 טינ לָאמנײק ןענעק רעטעברַא יד ןכלעוו טול ,"סעשזדייוו ןוֿפ ץעזעג

 רעייז ןטלַאהרעד ןצ ףיוא קיטיונ טגנידַאבמוא זיא סע יװ רעמ ןעמוקַאב

 ןֿפַאלקש עיינ ןעװעדָאהֿפױא ה"ד ,ןימ רעייז ןצנַאלֿפרָאֿפ ןוא ץנעטסיזקע

 -ַאב רָאֿפנעמַאזוצ ַא ייב ןבָאה רעגנעהנָא ענייז .םיטַאבעלַאב ערעייז רַאֿפ

 -רעק ?עכעלנעדןדליג; ןדנירג טימ ןעמענרַאֿפ טינ ךיז ןלעוו יז זַא ,ןסָאלש

 סָאװ .טינ ןצונ ןײק םענייק ןעגנערב עכלעוו ,(סנָאינוי ןטֿפַאשרעּפ

 ןיא ןגירקוצניירַא ןכוז זיא ,הרוּת סלַאסַאל טול ,ןָאט ןֿפרַאד ןטסילַאיצָאס

 -טַאטש ןוֿפ ףליה רעד טימ ןַאד ןוא ,טַאטש ןוֿפ טכַאמ יד טנעה ערעייז

 יד ןלָאז סָאװ ןוויטַארעּפָאָאק עיצקודָארּפ עקיטכעמ ןעױבֿפױא ןטידערק

 .ןעלביא עלַא ןוֿפ ןעײרֿפַאב רעטעברַא

 גנערטש ןטלַאהעג טינ ךיז טָאה ןעגנוטכיר ייווצ יד ןוֿפ ענייא ןייק

 ןטלַאהקירוצ טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןטסיסקרַאמ יד .גנוטכיר ריא ייב

 זַא ,ןענוֿפעגסיױא טייצ רעד טימ ןבָאה רענַאילַאסַאל יד ןוא סקיטילָאּפ ןוֿפ

 יב יײז ןענעק סנָאינוי יד ןיא רעטעברַא יד ןוֿפ טרעטייוורעד קידנעייז

 ןשינעגניד עשיטערָאעט יד רעבָא .גלָאֿפרעד ןייק ןטרַאװרעד טינ ןלַאװ יד

 םעדכָאנ ןענייז ןוא טייצ עגנַאל ַא ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןעיירעגירק ןוא

 יד ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןוֿפ רעגַאל ןיא ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא

 עיצולָאװער ףיוא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ּפָארט רעד ואוו ,ןרָאי רעקיצכַא

 ,סקיטילָאּפ טָאטשנָא

 טייקיטעט רעשיטילָאּפ טימ ןעמענרַאֿפ וצ ךיז ןכוזרַאֿפ ערעייז ןיא

 -עמַא רעכעלסעה רעד ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ןטסילַאיצָאס עשטייד יד ןבָאה

 ןעמעוו רעגריב רעדעי .ןלַאװ יד ייב רעגעלש ןוֿפ שינעקישנָא רענַאקיר

 "ָאס יד רַאֿפ ןעמיטש טעװ רע זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה סנשיטילָאּפ יד

 ךָאנ זיא רע רעדייא סענַאיוב ערוּכש ןוֿפ ןרָאװעג ןגָאלשעג זיא ,ןטסילַאיצ

 טכיורבעג טציא ךָאנ טרעוו סָאװ דָאטעמ ַא -- ץַאלּפ-לַאװ םוצ ןעמוקעגוצ

 ןיא ,1875 ןיא ייז ןבָאה .דנַאל ןיא ָאד רעצעלּפ ענענַאטשעגקירוצ ןיא

 רעלא ַא טרירָאּפרָאקניא ךעלצעזעג ןוא טריזינַאגרָא ךעלטנֿפע ,ָאגַאקיש

 .יד ייב רעגריב יד ןצישַאב וצ ,"ץושטסבלעזא ןימ ַא ,"ןײרַאֿפ רעוו ןוא

 ,ןלַאװ
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 רעטעברַא עשטייד יד טָאה 1877 ןוֿפ קיירטס ןַאבנזייא רעסיורג רעד
 גנולקיװטנַא רערעטייו רעייז ףיוא גנוקריוו ַא ,טרירעגנָא טינ טקעריד
 יד ןבָאה קיירטס םענעי ךָאנ .עסיורג ַא רעיײז טַאהעג רעבָא רע טָאה
 יד ןזָאלרעד וצ טינ טיירגעגוצ טוג ךיז גנוריגער יד ןוא םיטַאבעלַאב

 יד רַאֿפ סעמרַאזַאק) סירָאמרַא עקיזיר ,ןבױהֿפױא ּפָאק ַא רעמ רעטעברַא
 ײצילָאּפ יד .טעטש עלַא ןיא ןרָאװעג טױבעגֿפױא ןענייז (סדרַאג לַָאנָאשענ
 ןייק ןָא ןתיממ ייז ,רעקיירטס ןגָאלש וצ טנַאה עײרֿפ ַא ןגָארקעג טָאה
 טָאה ײצילָאּפ יד זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד סע זיא ָאגַאקיש ןיא .ךַאזרוא
 -.טעניבעק יד ןוֿפ לַאקָאל גניטימ ַא ןיא ןסיירוצניירַא טביולרעד ךיז
 טעדרַאמרעד זיא רעטעּבױַא ןייא .םָארגָאּפ ןתמא ןַא ןכַאמ טרָאד ןוא רעכַאמ
 ,רעקילדנעצ עכיוה יד ןיא טלייצעג ךיז ןבָאה עטעדנואוורַאֿפ יד ןוא ןרָאװעג

 ןבָאה רעטעברַא יד .עכעלגערטרעדמוא ןַא ןרָאװעג זיא עגַאל יד
 -רעמ יד ןלעטשוצּפָא ןרעוו ןָאטעג זומ סעשיגרענע סָאװטע זַא ,טליֿפרעד
 ָאגַאקיש םורַא ןוא ןיא ןבָאה ,יײצילָאּפ רעד ןוֿפ טעטילַאטורב עכעלרעד
 רעדילגטימ יד .ןענײרַאֿפ "רעוו ןוא רעל, לָאצ עסיורג ַא טריזינַאגרָא ךיז
 ,ןטַאדלָאס יװ טריטשומ ךיז ןבָאה ןוא טנֿפָאװַאב טוג ןעוועג ןענייז ערעייז
 סע ןלעװ ןדנעטשמוא יד ןעוו ײצילָאּפ רעד ןגעק ןֿפמַאק וצ טיירגעג ךיז
 ;ןרעדָאֿפ

 ןעוועג גנודנעוו רעיינ רעד ןוֿפ ןענייז ןטסילַאיצָאס עשיטילָאּפ יד
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ עטימָאק וויטוקעזקע יד .ןדירֿפוצמוא קרַאטש
 ןעיצוצקירוצ ךיז רעדילגטימ עריא עלַא ןלעֿפַאב טָאה (.ּפ .ל .ס) ײטרַאּפ
 ןרָאװעג טגָאלקעגנָא זיא יז סעכלעוו רַאֿפ ,ןענײרַאֿפ "רעוו ןוא רעל, יד ןוֿפ
 עגַארֿפ רעד ןיא טָאה ןָאשנעװנָאק יד ,1879 ןוֿפ ןָאשנעװנָאק רעד ייב
 טציטשרעטנוא יז טָאה טייז ןייא ןוֿפ : סולשַאב ןקיטיידייוצ ַא ןעמונעגנָא
 ײטרַאּפ יד זַא ,קידנרעלקרעד ,עטימָאק וויטוקעזקע רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד
 רעדנַא רעד ןוֿפ :ןענײארַאֿפ עטנֿפָאװַאב יד טימ תוכייש ןייק טינ טָאה
 ךיז רעדילגטימ יד ףיוא טָאברַאֿפ םעד ןעמונעגּפָארַא רעבָא יז טָאה טייז
 ןײלַא ןענעק ,סע טסייה ,רעדילגטימ יד .ןענײרַאֿפ עקיזָאדיד ןָא ןסילשוצנָא

 ,ןטֿפַאשרעּפרעק עכלעזַא וצ ןעגנַאלַאב וצ טינ רעדָא ָאי ןסילשַאב ךיז רַאֿפ
 עיינ ַא ןזיווַאב ןעייר עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ךיז טָאה םעדכָאנ דלַאב

 לַאיצַאס, ןעמָאנ םעד רעטנוא רעדילגטימ ענעדירֿפוצמוא ןוֿפ גנוריּפורג

 ַא ןטלַאהעגּפָא יז ןוֿפ לָאצ ַא ןבָאה 1881 ןיא ,"ןבולק ערענָאיצולָאװער
 רָאג טינ ַא ןעמונעגנָא ןבָאה ייז ןכלעוו ייב ,ָאגַאקיש ןיא ?סערגנָאק;
 -רָאֿפניא, ןַא ןֿפַאש וצ ןסָאלשַאב ןוא םַארגָארּפ ערענָאיצולָאװער ערָאלק
 ןבולק ערענָאיצולָאװער עלַא ןדניבנעמַאזוצ לָאז עכלעוו ,?ָארויב עיצַאמ
 רעדעי קידנזָאלרעביא ,סיזַאב ןוויטַארעדעֿפ ַא ףיוא טֿפַאשרעּפרעק ןייא ןיא
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 -עגייא ריא ףיוא ןעלדנַאה וצ עימָאנָאטױא עלוֿפ יד עיצַאזינַאגרָא רעלַאקָאל

 -ַאב קרַאטש ןענייז "סערגנָאקק םענעי ןוֿפ ןסולשַאב יד .רעגייטש םענ

 ןָאדנָאל ןיא ןטסיכרַאנַא ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ םעד ןוֿפ ןרָאװעג טסולֿפנײא

 -ַאלַאמ ,ןיקטָאּפָארק : טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא רָאי ןקיבלעזמעד

 ערעדנַא לָאצ עסיורג ַא ןוא יקסווָאקיישט ,ָאנילרעמ ,לעשימ עזיאול ,ַאטסעט

 -נעמַאװצ רענָאדנָאל רעד .ןרעגָאיצולָאװער עטנָאקַאב לַאנָאיצַאנרעטניא

 ןוא עדנַאגַאּפָארּפ רערענָאיצולָאװער רַאֿפ טגָאזעגסױרַא ןֿפָא ךיז טָאה רָאֿפ

 עקינייא ,?טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ; ןוא עיצַאירּפָארּפסקע רַאֿפ ,טייקיטעט

 ךרוד ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז "?ןבולק ערענָאיצולָאװער לַאיצָאס, עשטייד

 ןלוֿפ ַא טכַארבעגקירוצ ןבָאה ייז ןוא רָאֿפנעמַאזוצ םענעי ףיוא ןטַאגעלעד

 -נָאקק רעייז ייב .ןסולשַאב ןוא ןעגנולדנַאהרַאֿפ עקיטרָאד יד ןוֿפ טכירַאב

 ןבולק ןטָארטרַאֿפ ןבָאה ןטַאגעלעד 21 ןכלעוו ייב ,ָאגַאקיש ןיא "סערג

 ךיז ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,ןטַאטש ןעצ ןיא ןעניײרַאֿפ עטנֿפָאװַאב ןוא

 ןייז ןעמעננָא ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןשיטסיכרַאנַא םעד ןָא ןסילשוצנָא

 ריֿפ-יירד ןיא .טייקיטעט עטיירב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ ןבָאה יז .םַארגָארּפ

 ַא טימ לַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ סעיצקעס 80 טריזינַאגרָא ייז ןבָאה טייצ רָאי

 1885 ןיא ןענייז ָאגַאקיש ןיא .רעטעברַא טנזיוט 778 ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ

 .רעדילגטימ טנזיוט יירד טימ סעיצקעס 0 ןעוועג

 ןייז טימ טסָאמ ןַאהָאי ןעמוקעג רעהַא זיא ,1882 ,רעבמעצעד ןיא

 סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ָאד זיא רע ."טײהיײרֿפ , יד ,טֿפירשנכָאװ

 -רעגלָאֿפכָאנ עקידנטיידַאב ַא ןענואוועג דלַאב טָאה רע ןוא גנורעטסיײגַאב

 ןעגנולעג םיא זיא ,1883 ןיא ,גרובסטיּפ ןיא רָאֿפנעמַאזוצ םייב .טֿפַאש

 טניז טָאה'מ סָאװ סָאד ןעמעננָא ןלָאז ייז ןטַאגעלעד יד ןסולֿפנײאַאב וצ

 ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ עשיטסיכרַאנַא סלַא טנכיײצַאב ןַאד

 "םַאלּפ ַא ,רענָאיצולָאװער ַא ךעלכַאזטּפױה ןעוועג זיא טסָאמ ןַאהָאי

 ןוא רעצרעה יד ןדנוצעג ןבָאה סע דייר סנעמעוו ,רָאטַאטיגַא רעקידרעיײֿפ

 -עג סלַא עיצולָאװער טקידיײרּפעג טָאה רע .טסײגסֿפמַאק םעד טקעוועג

 ,םענייא ןדעי ןוֿפ טרעדָאֿפעג טָאה ןוא ,ןעמוק דלַאב ףרַאד סָאװ שינעעש

 רעכיג סָאװ לָאז עיצולָאװער יד ןֿפלעה ןכעלגעמ םעלַא טימ לָאז רע זַא

 טימ ךיז ןצונַאב וצ יו טנרעלעג רערעהוצ ענייז טָאה רע .ןכערבסיוא

 רשכ ןעוועג ןענייז ןעלטימ עלַא --- טֿפיג טימ ןוא טימַאניד טימ ,רעוועג

 ,ליצ ןסיורג םעד רַאֿפ
 ןיק רעבָא ,רעטעברַא ןשיװצ טריֿפעגנָא רע טָאה עיצַאטיגַא ןייז

 -עדָאֿפ עכעלניילק ערעייז ןוא סנָאינוי יד ףיוא רע טָאה טכיוועג סיורג

 -עלַאב יד ןלעװ ןטוג טימ :טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע .טגעלעג טינ ןעגנור

 זומ גנורעסעברַאֿפ רעניילק רעדעי רַאֿפ .ןבעגכָאנ טינ ךַאז ןייק םיטַאב
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 טָאה ןעניז ַא רַאֿפ סָאװ .תונברק ערעווש ןעגנערב ןוא ןֿפמעק רעטיב ןעמ
 -ייו טעברַא עדנוטש ַא רעדָא רעמ ןשָארג עכעלטע ןרעדָאֿפ וצ ןַאד סע
 -ַאב רעכעלצנַאג רעד רַאֿפ ןייז סע לָאז ןֿפמעק ָאי ןיוש בוא ?רעקינ

 ! רעטעברַא יד ןוֿפ גנואיירֿפ
 ןענייז ןדיי יד ןשיוװצ ייס ,ןשטייד יד ןשיווצ ייס ,רעגלָאֿפכָאנ ענייז

 עיצולָאװער יד .געוו ןצנַאג םעד ןעגנַאגעגטימ םיא טימ עלַא טינ טייוו
 רעבָא ,סיוא טעז סע יװ ,טכַארטעג ךיז ייז ןבָאה ,ןעמוק םייב עקַאט טלַאה
 םעד בילוצ ןֿפרַאד ףמַאק רעטעברַא ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ ענַאטנעמָאמ יד
 גנוטכיר ַאזַא ךיז טָאה רָאלק טּפיוהרעביא .ןרעו טקיסעלכַאנרַאֿפ טינ
 רעד ןוֿפ לגילֿפ רערענָאיצולָאװעּר רעד ואוו ,ָאגַאקיש ןיא ןזיװעגסיױרַא

 ןטָארטרַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשטייד
 רעטעברַא; יד :ןעגנוטייצ ענעגייא לָאצ ַא טסניד רעייז וצ טַאהעג ןבָאה ייז
 "םרַאלַאק ןוא (שטייד) *עטָאברָאֿפפ יד ;שטייד ןיא ,ךעלגעט ,"גנוטייצ

 יז .גנוטייצ עכעלטנכעװ עשימעהָאב ַא ךיוא יו ,ךעלטנכעוו (שילגנע)
 ןוא ,ןרָאטַאזינַאגרָא ,רענדער עטוג לָאצ ערעסערג ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה
 גנוקרַאטשרַאֿפ ןוא ױבֿפױא םעד טעמדיוועג תוחוּכ ערעייז עלַא ןבָאה יז
 ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ

 רעד ןוֿפ עטכישעג2 רעטמירַאב ןייז ןיא ,סנָאממַאק .ר ןַאשזד .ֿפָארּפ
 יד זַא ןָא טוייו ,"טַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוגעוװַאב רעטעברַא
 רעד ןוֿפ רעדנירג ןוא רעֿפױלרָאֿפ יד ןעוועג ןענייז ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש
 יז ןַא ;גנוגעװַאב רעשיטסילַאקידניס רערענָאיצולַאװער רעקידרעטעּפש
 . "ָאװער ןשיוצ זעטניס םעד ןֿפַאש וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ,סע טסייה
 ַא טימ זיא סָאװ דָאטעמ ַא --- טייקיטעט-ןָאינוי רעשיטקַארּפ ןוא עיצול
 לעירטסָאדניא; יד ןוֿפ ןרָאװעג טדנעװעגנָא גלָאֿפרעד ןוֿפ סָאמ רעסיוועג
 רעד ןוֿפ עירעטסיה רעד זיב דנַאל ןיא ָאד ?דלרָאװ יד וװָא סרעקרָאװ
 .ביױטש ןיא ןבירעצ עיצַאזינַאגרָא ענעי טָאה המחלמ-טלעוו רעטשרע

 רעשטייד רעד ןוֿפ דנַאטשוצ ןוא םענרַאֿפ רעד ןעוועג זיא סָאד טָא
 ."גַאװניײא עשידיי יד ןעוו ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא דנַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב
 -רעל ןעמונעג ךיז ןוא ןלָאצ ערעסערג ןיא ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה רערעד
 רעשיטסילַאיצָאס ןוא טייקיטעט רעלַאיצָאס ןוֿפ הרוּת יד ןשטייד יד ייב ןענ
 רעגנעהנָא ןיא טלייטעגנייא ןעוועג זיא גנוגעװַאב יד .טעברַא סגנוגעווַאב
 "ער רעמַאזדלַאװעג רעקידלַאב ןוֿפ רעגנעהנָא ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןוֿפ

 ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןוא ,סנָאינוי יד ןיא רעוט עשיטקַארּפ ,עיצולָאװ

 ."עברַא עשידיי יד .טייקיטעט ןוֿפ גייווצ ןייא יו רעמ ךיז ןיא טריניבמָאק
 -עװַאב רעייז ,םיטרּפ עריא עלַא ןיא הרוּת יד ןעמונעגרעביא ןבָאה רעט
 -סגנוניימ ןוא ןעגנורעטילּפשעצ עלַא יד טלגיּפשעגּפָא ךיז ןיא טָאה גנוג

 .ןטײקנדײשרַאֿפ
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 ננושױטנַא ןוא גנוטרַאװרעד ןוֿפ ןרָאי

 ריא ייב .ל וװָא .8 .א עגנוי רָאג ךָאנ טלָאמעד יד טָאה ,4 ןיא
 -סטעברַא ןקידהעש-טכַא םעד ןריֿפוצניײא ןסָאלשַאב ןָאשנעװנָאק רעכעלרעי
 עיצַאטיגַא עקיטֿפעה ַא ןריֿפנָא ןַאד זיב ןוא ,1886 יַאמ ןטשרע םעד גָאט
 ,ךַאװש ןוא ןיילק ,גנוי ןעוועג ןַאד זיא ןָאשײרעדעֿפ יד .קעווצ םעד רַאֿפ
 ,דנַאל ןצנַאג ןיא רעדילגטימ לֿפײה ַא יװ רעמ טינ ןטָארטרַאֿפ טָאה יז
 ,גנוטיידַאב רעשיטקַארּפ רעּפַאנק ןוֿפ ןעוועג םורַא ױזַא זיא סולשַאב ריא
 ַא רעדייא רעמ עיצַאטיגַא רַאֿפ לטימ סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא רע
 .ןרעוו טריֿפעגכרוד ךעלקריוו לָאז סע זַא ,גנוטרַאװרעד

 שיטּפעקס ןגױצַאב ךיז בױהנָא ןוֿפ ךיילג ןבָאה "רָאביײל וװָא סטיינ, יד
 "ןעמגניקרָאװ רעטסַאמ דנערגא רעד ,ילרעדוַאּפ .קנַאדעג ןצנַאג םעד וצ
 רעטעברַא עטריזינַאגרָא לָאצ יד זַא ,טרעלקרעד ךעלטנֿפע טָאה ,ןדרָא ןוֿפ
 -עברַא יד ןשיווצ .טירש ַאזַא ןעמענרעטנוא ןענעק וצ ןיילק-וצ טייוו זיא
 -ילגטימ יד .גנַאלקּפָא ןסיוועג ַא ןענוֿפעג גנורעדָאֿפ יד רעבָא טָאה רעט
 ,גָאט וצ גָאט ןוֿפ ןסקָאװעג זיא "סטיינ, יד ןוא סנָאינוי יד ןיא טֿפַאשרעד
 טלָאצעג ןבָאה טעטש ערעדנַא עקינייא ןוא סיאול .טס ןיא "סטיינא יד
 רעינ רעדעי רַאֿפ רעלָאד סקעז -- ?קיטש ןוֿפ, רעזײנַאגרָא ערעייז
 רעדעי רַאֿפ רעלָאד ףניֿפ ןוא ,טריזינַאגרָא ןבָאה ייז סָאװ ,ילבמעסַא
 -ַאגרָא יד .ןבעל םוצ ןֿפורעג קירוצ ןבָאה ייז סָאװ ,ילבמעסַא רענעלַאֿפעצ
 -סטעברַא ןקידהעש טכַא ןרַאֿפ עיצַאטיגַא רעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה רעזיינ
 -ױזַא טכארבעגניירַא ןבָאה ייז ןוא ןטסנידרַאֿפ ערעייז ןרעסערגרַאֿפ וצ גָאט
 -וצ םעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז טָאה ילרעדוַאּפ זַא ,רעדילגטימ עיינ ליֿפ
 יד ןשיווצ גנומיטש רעד רַאֿפ ,טּפיוהרעביא ,ןוא ןדרָא ןוֿפ סקואוו ןלענש
 ,1886 בײהנָא ,ןקישוצסױרַא קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה רע .רעדילגטימ
 ןקיירטס וצ טינ ןענערָאװ ייז ,סילבמעסַא עלַא וצ רַאלוקריצ ןעמייהעג ַא
 ,יַאמ ןטשרע םעד

 ;טיבעג םעד ףיוא ןָאטעג טינ ךס ןייק ךיוא טָאה ,ל ווָא .ֿפ .א יד
 ןענעק וצ ידּכ ,ןעלטימ ןוא ןטֿפערק ןיא םערָא-וצ ןעוועג טושּפ זיא יז
 ןיא ,טָאטש עקיצנייא יד ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא עיצַאטיגַא ַאזַא ןריֿפנָא
 סיורג ןוא םענרַאֿפ ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא טעברַא יד רעכלעוו
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 יד ,ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה טרָאד .ָאגַאקיש ןעוועג זיא ,טײקנסָאלשטנַא

 -כעמ ַא טריֿפעגנָא ,טנכיײצַאב ךעלטנֿפע ןַאד ךיז ןבָאה ייז יו ,ןטסיכרַאנַא

 ,טּפױהרעביא ,ןוא גָאטסטעברַא ןרעצריק םעד רַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ עקיט

 -ַאגרָא ,ןבירשעג ,טערעג ןבָאה ייז ,יַאמ ןטשרע םעד קיירטס םעד רַאֿפ

 ןסַאג יד ןיא סעיצַארטסנָאמעד עקיזיר טריֿפעגכרוד ןוא סנָאינוי טריזינ

 .רעטעברַא רעטנזיױט עקילדנעצ ןקילײטַאב ךיז ןגעלֿפ סע עכלעוו ןיא

 רעד טײרּפשרַאֿפ קרַאטש ןעוועג ,1886 גנילירֿפ ןיא ,זיא ָאגַאקיש ןיא

 דנַאל ןצנַאג ןיא עירטסודניא יד טעװ יַאמ ןטשרע םעד זַא ,קורדנייא

 "רַא ןקידהעש-טכַא םעד רַאֿפ קיירטס לַארענעג םעד ךרוד ןלעטשּפָא ךיז

 ןבָאה םיטַאבעלַאב לָאצ ַא זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד זיא סע .גָאטסטעב

 ידּכ ,גָאטסטעברַא ןרעצריק םעד טריֿפעגניא ךָאנ יַאמ ןטשרע םעד רַאֿפ

 .קיירטס ַא ןדײמרַאֿפ וצ

 זיא גנושיױטנַא יד ןוא ןעמוקעג גָאט רעטרַאגעג רעד זיא ךעלדנע

 ירעסערג ךָאנ טינ ביוא ,גנוטרַאװרעד יד יו סיורג ױזַא טקנוּפ ןעוועג

 ,קיירטס ןיא סױרַא רעטעברַא טנזיוט קיצכַא ךרע ןַא ןענייז ָאגַאקיש ןיא

 רעקיירטס לָאצ יד טָאה דנַאל ןצנַאג ןוֿפ טעטש ערעדנַא עלַא ןיא רעבָא

 ! םי ןיא ןּפָארט ַא יו רעמ טינ -- טנזיוט טרעדנוה ייווצ טכיירגרעד םיוק

 ,בױהנָא ןוֿפ ךיילג לַאֿפכרוד ַא ןעוועג זיא גנוגעוװַאב יד

 רענייק סָאװ ,סָאװטע ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעטעּפש געט רַאּפ ַא טימ

 רעקיירטס ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא ייב .ןעזעגסױארָאֿפ רעדָא טרַאװרעד טינ טָאה

 זיא סע ואוו ָאגַאקיש ןוֿפ טָאטשרָאֿפ ַא ןיא ןקירבַאֿפ קימרָאק'מ יד ןבענ

 זיא ,יַאמ ןטשרע ןטימ ןדנוברַאֿפ טינ גנַאלנכָאװ ןיוש ףמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא

 זיא יײצילָאּפ יד .סבעקס ןוא רעקיירטס ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ ַא ןעמוקעגרָאֿפ

 רעכלעוו ,זיּפש .ייז ןוֿפ עקינייא טעדרָאמרעד ןוא רעקיירטס יד ןלַאֿפַאב

 רעד ןוֿפ טעטילַאטורב יד ןעזעגוצ ןוא ןעוועג דנזעװנָא קילעֿפוצ זיא

 ןוֿפ סיֿפָא ןיא קעװַא זיא רע זַא ,טגערעגֿפױא ױזַא ןרָאװעג זיא ,ײצילָאּפ

 ,רָאטקַאדער רעד ןעוועג זיא רע רעכלעוו ןוֿפ ,"גנוטייצ רעטעברַאא רעד

 ַא וצ רעטעברַא יד קידנֿפור ,רַאלוקריצ ןקיציה ַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא

 טקורדעגּפָא זיא רַאלוקריצ רעד .טנװָא ןגרָאמ ףיוא גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ

 טֿפרַאדעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד סָאװ גָאט םעד ןרָאװעג טלײטרַאֿפ ןוא

 -טסעטָארּפ עטכוזַאב טוג-טינ ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןרעװ ןטלַאהעג

 ַא יװ רעמ טינ ןעוועג דנזעװנָא ןענייז סע רעכלעוו ייב גנולמַאזרַאֿפ

 .ןשטנעמ טרעדנוה ףלעווצ

 -טסעטָארּפ רעד ייב דָאבטולב ַא ןכַאמ טיירגעגוצ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד

 טיירג ןענַאטשעג ןענייז ןטסיצילָאּפ עטנֿפָאװַאב טרעדנוה ייווצ ,גנולמַאזרַאֿפ

 ,טָאטש ןוֿפ רָאיעמ רעד .גנולמַאזרַאֿפ יד ןלַאֿפַאב וצ קריצַאב ןטנעָאנ ןיא

42 



 ןלעװ רענדער יד סָאװ ןרעה ןעמוקעג ןיילַא רעבָא זיא ,רעטרַאק סירעה
 ,טנעה יד ןריֿפרעדנַאנַאֿפ ײצילָאּפ רעד ןזָאלרעד טינ טָאה רע ןוא ,ןגָאז
 ,ןעדליֿפ ןוא סנָאסרַאּפ ,זיּפש ןוֿפ ןרָאװעג טריסערדַא זיא גנולמַאזרַאֿפ יד
 .ןענעגער וצ ןביױהעגנָא טָאה ןדער טלעטשעג ךיז טָאה רעטצעל רעד ןעוו
 יו רעמ טינ ןענייז ןבילבעג .ןעגנַאגוצ ךיז ןענייז ןשטנעמ עטסרעמ יד
 ןייג טזָאלעג ךיוא ךיז טָאה רָאיעמ רעד .רעטעברַא טרעדנוה עכעלטע
 ,דליֿפנָאב ןײטּפעק טגָאזעג ןוא קריצַאב-יײצילָאּפ ןיא ןײרַא זיא רע .םיהַא
 ןוורעזער יד זָאלרעדנַאנַאֿפ ןעק רע ,גנונעדרָא רעטוג ןיא זיא ץלַא זַא
 ,ןֿפָאלש ןייג ןוא

 -קעוװַא לָאז רָאיעמ רעד טרַאװעג רָאנ רעבָא טָאה דליֿפנָאב ןײטּפעק
 ענייז טריֿפעגסױרַא טָאה רע .טעברַא רעד ןיא ןרעטש טינ םיא ןוא ןייג
 ,גנולמַאזרַאֿפ רעד ףיוא ןָאטעג ףרָאװ ַא ךיז ןוא ןטסיצילָאּפ טרעדנוה ייווצ
 ןטסיצילָאּפ עטנֿפָאװַאב יד ןעוו .ךיז ןסילש םייב ןטלַאהעג ןיוש טָאה סָאװ
 ןעמוקעגוצ טנעה יד ןיא ןרעװלָאװער ןוא סנקעטש ערעייז טימ ןענייז
 ,ןעייר ערעייז ןיא עבמָאב ַא ןסירעגֿפױא טָאה גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ טנעָאנ
 ךרע ןַא ןוא רעקיטש ןיא ןרָאװעג ןסירעצ ןענייז ןטסיצילָאּפ עכעלטע
 ,ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ ןענייז ייז ןוֿפ קיצכעז

 ףיוא ,ןבײרשַאב טינרָאג ךיז טזָאל ןעמוקעגרָאֿפ םעדכָאנ זיא סע סָאװ
 ײצילָאּפ יד זיא ,טצַאלּפעג טינ ןבָאה סעבמָאב ןייק רעמ ןעוו ,ןגרָאמ
 -ידַאר עלַא ףיוא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ךיז טָאה ןוא טסיירד שידלעה ןרָאװעג
 טריטסערַא יז ,רעוט עשיטסיכרַאנַא עטנַאקַאב ןוא רעריֿפ רעטעברַא ,ןלַאק
 טינ ָאד ךיז ןלעװ רימ ,טריבַארוצ ןעגנוטייצ ערעייז ןוֿפ סעסיֿפָא יד ןוא
 יד ,ןעגנוכוזיזיוה יד ,טֿפַאשרעה סנקערש יד ןרעדליש טימ ןעמענרַאֿפ
 דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוֿפ עצעה עקיטֿפיג
 -עגנָא טכַא יד ןוֿפ טּפשמ רעד ןכלעװ ןיא געוו ןכעלדנעש םעד ןוא
 -עגקעוַא זדנוא טלָאװ סָאד .ןרָאװעג טריֿפעג זיא ןטסיכרַאנַא עטגָאלק
 עכעלטנורג ןוא עיונעג ַא .ןינע ןקיטציא רעזדנוא ןוֿפ טייוו-וצ טריֿפ
 :ןיא ןעניֿפעג רענעיל רעד ןעק עטכישעג רעצנַאג רעד ןוֿפ גנורעדליש
 ד'מס 13; ס} 206 11617:2600/ 412 טָצ ן1סתז} 0266 28 תם:

 ןץגזעגז 66 261802/0 1460 +0ת4 580 קק-

 טוט םוצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ ןענייז ןשטנעמ עקידלושמוא ןביז
 רעייז ןכלעוו ,ןכערברַאֿפ ַא רַאֿפ גנוטֿפַאהרַאֿפ ןרָאי עגנַאל וצ רענייא ןוא
 ןעגנַאגַאב טינ זיא ייז ןוֿפ רענייא ןייק זַא ,ןזיװַאב רָאלק טָאה סעצָארּפ
 רעטריזיליוויצ רעצנַאג רעד ןוֿפ ,דנַאל ןצנַאג ןוֿפ גנוגעװַאב רעטעברַא יד
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןרָאװעג טלסײרטעגֿפױא קרַאטש זיא ,טלעוו
 עקיזיר ןוא ןטסעטָארּפ ,סעיציטעּפ ,ןטכירעג ערעכעה יד ןיא סעיצַאלעּפַא
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 טנַאּפשעג ןטלַאהעג גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןבָאה עכלעוו ,סעיצַארטסנָאמעד
 ןוֿפ ןשטנעמ ענעזעגנָא ,ןלַארעביל ,ןטסילַאיצָאס .טייצ רָאי ַא יװ רעמ
 -עּפַא ןוא לייטרוא-דרָאמ םעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןבָאה ןעגנוטכיר עלַא
 : ןרעו טנכיײצרַאֿפ ןֿפרַאד ןעמַאנסיוא ייווצ ,סעצָארּפ םעיינ ַא רַאֿפ טריל
 רעדנירג ,שזדרָאשזד ירנעה ןוא ,"רָאבייל וָא סטיינ; יד ןוֿפ ,ילרעדוַאּפ

 יד ןטָאברַאֿפ טָאה רעטשרע רעד .גנוגעוװַאב "סקעט לגניס, רעד ןוֿפ
 -ײטרַאֿפ רעד רַאֿפ עציטש ןעלמַאז וצ עיצַאזינַאגרָא ןייז ןוֿפ סילבמעסַא
 -עש טעװ סָאד זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ,עטליײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ גנוקיד
 סעא :טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע ,"סטיינ, יד ןוֿפ עיצַאטוּפער רעד ןקיד
 טעטכירעגניה ןלָאז ןשטנעמ עקידלושמוא טכַא לָאמ טכַא רעסעב זיא
 לָאז גנוגעוַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעטוג רעד רעדייא ןרעוו
 "!ןרעוו טקידעשעג

 יד ןעווא :טרעלקרעד טושּפ טָאה ,שזדרָאשזד ירגעה ,רעטייווצ רעד
 ןענוֿפעג עטגָאלקעגנָא יד ןבָאה רעטכיר ַא ןוא ןשטנעמ ףלעווצ ןוֿפ ירושזד
 ןֿפרַאד ןוא קידלוש ייז ןענייז אמּתסמ .ןגָאז וצ טשינרָאג ךיא בָאה ,קידלוש
 הילּת יד ןעוו ,רָאי ייוצ ענעי ןיא טקנוּפ טָאה רע *!ףָארטש יד ןדייל
 ןֿפױל טזָאלעג ךיז ,עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ ּפעק יד רעביא ןעגנַאהעג זיא
 ןוֿפ ןעמיטש ןייק ןרילרַאֿפ טלָאװעג טינ טָאה ןוא ןטמַא עשיטילָאּפ רַאֿפ

 ,רעלייוו עקידעקערש יד |
 -עטניארַאֿפ קרַאטש ױזַא ןשטנעמ לָאצ ַא ןענייז טייז רעדנַא רעד ןוֿפ

 יז זַא ,לייטרוא ןעמַאזיורג םעד ןוא סעצָארּפ םעד טימ ןרָאװעג טריסער
 טרעקַאב ןענייז ןוא טייהנגעלעגנָא עצנַאג יד טרידוטשעגסיוא טסנרע ןבָאה
 ןשיווצ ץַאלּפ ןטשרע םעד .עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ ערעל רעד וצ ןרָאװעג
 עכלעוו ,ןַאמדלָאג ַאמע ןוא ריעלק עד ןירעטלָאװ ןעמענרַאֿפ ןשטנעמ יד
 םעד ןוֿפ גנוטיײרּפשרַאֿפ רעד ןבעל ןצנַאג רעייז טעמדיוועג םעדכָאנ ןבָאה
 ויה :עקיצנייא יד ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ייז ,לַאעדיא ןשיטסיכרַאנַא
 גרָאעג ,דואוויעה םַאיליװ ,ןָאביטעּפ גרָאעג ,רענריוט ןַאשזד ,טסָאקעטנעּפ
 םעד ןעמונעגרעביא ןבָאה ערעדנַא עקילדנעצ ןוא יקסווָאנַאי ש .,ןוַארב
 ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגסױרַא םָאזיורג ױזַא זיא סָאװ ,לקַאֿפ
 .רעריטרַאמ יד

 רעטעברַא עשידיי ענענָאזעג רענָאיצולָאװער יד ףיוא קורדנייא רעד
 ןדיי וצ יװ ךָאנ ןעמעוו וצ .סיורג קידלַאװג ןעוועג זיא ןטנעגילעטניא ןוא
 עקידלושמוא ןוֿפ םוטרעריטרַאמ רעד טָאה ןרענָאיצולָאװער עשיסור ןוא

 -עמַא ןיא טָאה םזיכרַאנַא רעד ?קרַאטש ױזַא ןרילעּפַא טנעקעג ןשטנעמ
 .רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןוֿפ טולב םעניא גנוֿפױט ןייז ןגָארקעג עקיר
 ערעל ןוא טײקיליװרעֿפָא ,םזילַאעדיא רעייז ןבָאה תונברק עקידלושמוא יד
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 ןדיי יד עכלעוו ןשיוצ רעטעברַא עגיה יד וצ השורי סלַא ןזָאלעגרעביא
 ןבָאװ טעטש עסיורג ערעדנַא ןוא קרָאיזוינ ,ָאגַאקיש ןוֿפ סָאטעג יד ןיא
 -סיוא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ,טײקנסָאלשטנַא סיורג טימ ןעמונעגֿפױא סע
 ןטנַארגימיא רעשידיי רעד ןיא גנוטכיר עשיטסיכרַאנַא טמיטשַאב ַא ןלייש
 , ,דנַאל ןיא ָאד עסַאמ

 ןריסערעטניא סָאװ יד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ ָאד ליוו ךיא
 :עגַארֿפ רעד ןוֿפ לקניוו ןייא ףיוא עכָאּפע רענעי טימ ךיז

 רעד ךרוד םורַאװ ,גָאט וצ טנייה זיב ךיז ןרעדנואוו ןסָאנעג ליֿפ
 גנוטכירניה רעייז ןוֿפ וליֿפַא ןוא גנוטֿפַאהרַאֿפ רעייז ןוֿפ טייצ רעצנַאג
 "רעמ עכעלצעזעג יד ןגעק עכַאר ןוֿפ טקַא ןייא ןייק ןעמוקעגרָאֿפ טינ זיא
 :עכַאֿפנײא ןַא זיא גנורעלקרעד יד .תונברק עקידלושמוא יד ןוֿפ רעד
 "כירניה רעייז ןוֿפ גָאט ןטצעל םעד זיב ןוא סעצָארּפ ןוֿפ טייצ רעד ךרוד
 ןגָאװ טינ טעװ טַאטש רעד זַא ,גנונעֿפָאה ַא ןעוועג ץלַא ךָאנ זיא גנוט
 -ָארּפ עסיורג יד ןוֿפ טכיזעגנָא ןיא ןכערברַאֿפ ןכעלקערש ַאזַא ןײגַאב וצ
 גנונעֿפָאה יד ןעוו .טלעוו ןקע עלַא ןוֿפ ןגָארטעג ךיז ןבָאה סָאװ ,ןטסעט
 ןשטנעמ ענלצנייא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןרעוו ןשָאלעגסיױא ןביױהעגנָא טָאה
 ,המקנ ןוֿפ טקַא ןַא ןיא ןבעל רעייז ןייז בירקמ וצ טיירג טרָאד ןוא ָאד
 טרָאד ןוֿפ זַא ,טלייצרעד רימ ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןסָאנעג ערעטלע יד
 ףָאטש טימ ןדָאלַאב ָאגַאקיש ןיא גנוטכירניה רעד וצ ןרָאֿפעג רענייא זיא.

 טינ ףָאטש םעד טימ רעבָא ךיז טָאה רֶע .טָאטש עבלַאה ַא ןסײרוצֿפױא
 ,ןעוועג זיא הרעשה רעייז .טנַאקַאב ןעוועג טינ ייז זיא ? םורָאװ ,טצונַאב
 ןעוועג זיא ָאגַאקיש םורַא ןוא ןיא יײצילָאּפ רעד ןוֿפ טײקמַאזכַאװ יד זַא
 ,ןָאט וצ סָאװטע ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא סע זַא ,קרַאטש ױזַא

 שטנעמ רענעסָאלשטנַא ןַא ,טגעלעג טינ לכש ןֿפױא רימ ךיז טָאה סָאד

 לָאמעלַא טינ ךיז טָאה רַאצ רעשיסור רעד .געוו ַא ןעניֿפעג לָאמעלַא ןעק
 טוג ןעוועג קידנעטש ךָאד זיא רע ןוא ,גיוא זייב ַא ןוֿפ ןטיהסיוא טנעקעג
 ! רעטכעוו ןוא ןענָאיּפש ײמרַא רעצנַאג ַא ןוֿפ טכַאװַאב

 טײצרָאי ןט25 םוצ ,1912 רעבמעווָאנ רַאֿפ "הטריוא רעהטָאמ, ןיא
 -עלקרעד עקיטכיר יד ןענוֿפעג ךיא בָאה ,עידעגַארט רעקיטולב רעד ןוֿפ

 ,סנָאסרַאּפ ןוֿפ דנײרֿפ רעמיטניא ןַא ,סמלָאה םַאיליװ טרָאד טביירש .גנור

 ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה סנָאסרַאּפ זיוה ןיא ןעמעוו ייב ,רעשיֿפ ןוא זיּפש
 ;טגָאז רע .סײרֿפױא ןכָאנ געט עטשרע יד

 ןברַאטש םייב דלַאב ןיוש טלַאה ,ןַאמ רעטלַא ןַא טציא ןיב ךיא,
 טיירג ןסָאנעג ליֿפ ןעוועג ןענייז סע ...ןקעדרַאֿפ רעמ ךַאז ןייק ףרַאד ןוא
 ."ןזָאלרעד טינ ןבָאה עטלײטרוארַאֿפ יד רעבָא ,המקנ ןעמענ וצ

45 



 -ײרּפשרַאֿפ רעד רַאֿפ זַא ,ןעזעגנייא טיוט ןוֿפ טכיזעגנָא ןיא ןבָאה ייז

 גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ ןצונ םעד ןוא לַאעדיא רעזדנוא ןוֿפ גנוט

 טימ טקעלֿפַאבמוא ,רעריטרַאמ יװ ןברַאטש ןלָאז ייז זַא ,רעסעב ןייז טעװו

 -רעּפ םיא טָאה ,סמלָאה טרָאד טגָאז ,רעשיֿפ ףלָאדַא .טולב ךעלשטנעמ

 ,ןסָאנעג יד ןֿפורעג ןָאזירּפ ןיא ךיז וצ טָאה רע זַא ,ןבעגעגרעביא ךעלנעז

 יז ,טהנעטעגנייא ייז טימ ןוא ,ןָאט וצ סעּפע טיירג ןעוועג ןענייז עכלעוו

 "כיר רעד ןיא טירש זיא סע ןכלעוו ןכַאמ וצ ןטָאברַאֿפ ןוא טגייצרעביא

 רענייק ,ךיז טײטשרַאֿפ ,טָאה רעריטרַאמ יד ןוֿפ ןליו םעד ןגעק .גנוט

 .ןָאט וצ סעּפע טגַאװעג טינ

 רעוטַאקַא רעד ןיא ווָאנָאזַאס ןזיװעגסױרַא טָאה גנואיצַאב עכעלנע ןַא

 זיא ,רעביא טיג ןיזערעב .מ עסָאנעג יו .רעטעּפש ןרָאי טימ עגרָאטַאק

 ןייז רַאֿפ עמרוט ןוֿפ קינלַאשטַאנ םעד ןענעגרהרעד וצ טָאבנָא ןַא ןעוועג

 .ןזיוועגקירוצ טָאבנָא םעד טָאה ווָאנָאזַאס .עשיטילָאּפ יד וצ טײקמַאזיורג

 ףיוא גנוקריוו יד ידּכ ,ןבעל םענעגייא ןייז ןרעֿפָא וצ ןגױצעגרָאֿפ טָאה רע

 -ָאלָאכיסּפ-ףיט ַא זיא סָאד .ערעקרַאטש ַא ןייז לָאז טלעוו רערעסיוא רעד

 ןיא .טײקמַאזקרעמֿפױא עטסערג רעזדנוא טנידרַאֿפ סָאװ ךירטש רעשיג

 ןייז בירקמ רעסעב ןרענָאיצולָאװער עטסערג יד ןליוו טיוט ןוֿפ טכיזעגנָא

 .אנוש םעד רעדייא ךיז
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 םָאו רָאנ םעד ןגעװ ןענגנוטכַארטַאב

 רָאירעּפ ןטנכייצראֿפ

 גנַאל ןרָאי רַאֿפ ןבָאה ןטסינָאינוי דיירט עכנַאמ ןוא ןטסילַאיצָאס
 רעד זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טכוזעג עידעגַארט רעגַאקיש רעד ךָאנ
 -עװַאב יד טרעטעמשעצ טָאה טעקרַאמיײה ןיא עבמָאב רעד ןוֿפ סײרֿפױא
 רעד ןדָאש סיורג טכַארבעג ןוא גָאטסטעברַא ןקידחהעש:-טכַא םעד רַאֿפ גנוג
 טקירדעגסיױוא קנַאדעג םעד טָאה סרעּפמָאג .גנוגעווַאב רעטעברַא רעצנַאג
 -ײסַאּפ רעד ךָאנ רָאי עכעלטע טימ עטימָאק-טַאנעס ַא ןוֿפ רעהרַאֿפ ַא ייב
 -ילַאּפ יד רָאנ טינ טעגרחרעד טָאה עבמָאב יד; :טגָאזעג טָאה רע .גנור
 זיא *! גָאטסטעברַא ןרעצריק ַא רַאֿפ גנוגעװַאב רעזדנוא ךיוא רָאנ ,ןטסיצ
 םענײמעגלַא ןרַאֿפ עוַארֿפ ענייש ַא יו רעמ טינ ןעוועג טייז ןייז ןוֿפ סָאד
 רעסיורג ַא ןעוועג ןבעל ןצנַאג ןייז זיא סרעּפמָאג סָאװ ףיוא ,ךיורבעג
 -גץיא םעד ןכַאמ ןיא טלעטשעגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז טָאה רע .הירב
 ןעוו וליֿפַא ,קידנעטשנָא ןוא דנבילצעזעג ןענייז ױעטעברַא יד זַא ,קורד

 .רעסעב טסואוועג ךעלקירדסיוא טָאה רע

 גנוגעוַאב יד זַא ,טסואוועג טוג רעייז סרעּפמָאג טָאה לַאֿפ םעד ןיא
 ,ענערָאבעג טוט ַא ,ליּפמ ַא ןעוועג זיא גָאטסטעברַא ןרעצריק םעד רַאֿפ
 זיא סָאװ ןוא ,עבמָאב רעד ןוֿפ סײרֿפױא רעד רעדייא געט עכעלטע ךָאנ
 -ערּפער טָאה רע עכלעוו ,גנוגעוַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ סקואוו םעד ךייש
 ןעייר יד .ךיז ןגָאלקַאב וצ ךַאזרוא ןייק טַאהעג טינ רע טָאה ,טריטנעז
 ןוא ןסקָאװעג ןענייז ,ל וװָא ,8 ,א רעד ןיא רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןוֿפ
 -ןגלָאֿפ יד ןוייװַאב סָאד יו ,גנוכערברעטנוא ןייק ןָא ןרָאװעג רעסערג
 : ןרעֿפיצ עקיד

 -- 1887 ןיא ;140:0000 ןעוועג רעדילגטימ לָאצ יד זיא 1886 ןיא

 -- 1890 ןיא ;200,000 -- 1889 ןיא ; 175,000 --- 1888 ןיא 0
 | ,250,000 --- 1892 ןיא { 225,000 --- 1891 ןיא 0

 וִא סטיינ,; יד ןבָאה ןלָאצ עסיורג רָאג ןיא רעדילגטימ ןרָאלרַאֿפ
 ןסערעטניא יד ןטַאררַאֿפ ןיימעג ױזַא ןבָאה סע רעריֿפ סנעמעוו ,"רָאביײל
 ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעצנַאג רעד ןוֿפ יו טוג ױזַא עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ
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 ,דנָאמשטיר ןיא ,1886 רעבָאטקָא ןיא "סטיינ; יד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק רעד ייב
 ערעסעב ןייק וצ ןבָאה עכלעוו ,ןסולשַאב עקינייא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז
 םענעֿפָא ןַא טרעלקרעד טָאה ןָאשנעװנַאק יד .ןױיֿפ טנעקעג טינ ןטָאטלוזער

 ,ןסָאלשַאב טָאה יז .גנוגעװַאב ןָאינוי דיירט רעטריזינַאגרָא רעד גירק
 וצ סעיצַאזינַאגרָא ןכַאֿפ יד ןוֿפ ןעיצקירוצ ךיז ןזומ רעכַאמנראגיצ יד זַא
 ,ןדרָא ןוֿפ ןרעוו ןסָאלשעגסיױא טינ ןליוו ייז ביוא ,ןעגנַאלַאב ייז עכלעוו

 -דנערג; ןוֿפ ןימרעט םעד טכַאֿפײװצרַאֿפ טָאה ןָאשנעװנַאק עקינלעזיד
 25 ןוֿפ טלַאהעג ןייז ןוא ,ייווצ ףיוא רָאי ןייא ןוֿפ *ןעמקרָאװ רעטטַאמ
 זיא ןָאשנעװנָאק יד דנרעוו .רָאי ַא טנזיוט ףניֿפ ףיוא רעלָאד טרעדנוה
 יד ןיא רעטעברַא טנזיוט 25 ןענייז ןעגנולדנַאהרַאֿפ עריא טימ ןעגנַאגעגנָא
 טַאהעג ןבָאה ועטעברַא יד .קיירטס ןיא סיֹורַא ָאגַאקיש ןיא טדרַאי-קַאטס
 טָאה ילרעדואּפ ןעוו ,ןעגנורעדָאֿפ ערעייז ןעניוועג וצ ןטכיזסיוא עטוג רָאג
 -קירוצ ךיילג ןלָאז רעקיירטס יד זַא ,ןלעֿפַאב שיֿפַארגעלעט גנולצולּפ
 -וצסיוא טגָאזעגּפָא ךיז ןנָאה רעטעברַא יד ןעוו .טעכרא רעד וצ ןייג
 -רַאֿפ ןייז ןסייהעג ילרעדוַאּפ טָאה לעֿפַאב ןזָאלגיז ךעלדיקליוו אזא ןגלָאֿפ

 ןוֿפ רעטרַאשט םעד רעקיירטס יד ןוֿפ ןעמענקעװַא ַאגַאקיש ןיא רעטערט
 רעטעברַא יד .ןרָאװעג ןכָארבעג זיא קיירטס רעד .עיצַאזינַאגרָא רעד
 יד ןוֿפ ןעייר יד ןזָאלרַאֿפ ןביױהעגנָא זײװנסַאמ ןבָאה דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 לטרעֿפ ַא ןרָאלרַאֿפ עיצַאזינַאגרָא יד טָאה טייצ רָאי ןייא ןיא ,"סטיינע
 ןרָאװעג זיא גנַאגרעטנוא ןוא ןלַאֿפעצ רעלענש ריא ,.רעדילגטימ ןָאילימ
 גנַאגרעטנוא רעד טָאה ָאגַאקיש ןיא עידעגַארט רעד טימ .ךעלדײמרַאֿפמוא
 ,ליֿפױזַא ףיוא ןדייס ,טַאהעג טינ תוכייש עטקעריד ןייק "סטיינ, יד ןוֿפ
 עשירעטעררַאֿפ יד ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ןבָאה רעטעברַא לָאצ ַא סָאװ
 סנָאסרַאּפ טרעבלַא .עטגָאלקעגנָא יד וצ עטמַאַאב עכיוה יד ןוֿפ גנולדנַאה
 טָאה רע :"סטיינק יד ןוֿפ דילגטימ א ןעועג טייצ רָאי ןעצ רַאֿפ זיא
 ןעמעוו רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא רעגלָאֿפכָאנ ןוא דניײרֿפ ליֿפ טַאהעג
 עכעלקערש ַא ןעועג זיא ילרעדוַאּפ ןוֿפ גנולדנַאה עשירעטערדרַאֿפ יד
 ,גנושיוטנַא

 רָאנ זיא סָאװ ץלַא ןָאטעג טָאה ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,סרעּפמָאג
 עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ ןבעל םעד ןעװעטַאר ןֿפלעה וצ ןעוועג ךעלגעמ

 רע ןיילק-וצ ןעוועג רָאנ טייצ רענעי וצ זיא סולֿפנײא ןייז ,ןטסיכרַאנַא

 ,גנוקריוו זיא סע עכלעוו ןבָאה ןענעק לָאז
 -גנַאל ןייז ןיא םעדכָאנ טָאה סרעּפמָאג זַא ,זיא טקַאֿפ רעטייווצ ַא

 ןייק טכַאמעג טינ לָאמנייק .ל וװָא .ֿפ .א רעד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעקירָאי

 ןעלטימ עמַאזדלַאװג ןכיורבעג ןוֿפ רעטעברַא יד ןטלַאהוצקירוצ ךוזרַאֿפ

 טהנעטעג רע טָאה טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ .טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע ןעוו
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 עיצקידסירוי ןייז רעטנוא רעטעברַא יד ןבָאה קיטקַארּפ רעד ןיא ,ךַאז ןייא

 .ךַאז רעדנַא ןַא ןָאטעג
 עכלעוו ,עבמָאב רעשירָאטסיה רענעי ןגעק רָאנ טינ ןסיברַאֿפ ףרַאש

 -עג יז טָאה סע רעוו טינ גָאט וצ טנייה זיב ןעמעלַא ךָאנ סייוו רענייק

 -ולָאװער ןשיגרענע רַאֿפ עיצַאטיגַא רענײמעגלַא רעד ןגעק רָאנ ,ןֿפרָאװ
 יד ןרָאי עלַא סױהַא ןטערט ,רעטעברַא יד דצמ דנַאטשרעדיװ ןרעגָאיצ
 טײקכעלדירֿפ ןקידײרּפ ןייא ןיא ןטלַאה עכלעוו ,ןטסילַאיצַאס עשיטילַאּפ

 ןוָאל ךיז ןֿפרַאד רעטעברַא יד זַא ,סיוא טמוק ייז ייב .טייקיסעמצעזעג ןוא
 יַארֿפ ןיא ןָאט ןֿפרַאד ייז סָאװ עקיצנייא סָאד --- ןדרָאמרעד ןוא ןגָאלש
 -ָאס םעד רַאֿפ ןעמיטש ןוא ,סוטקול םעד ייז טניולרעד'מ ןעוו ,ןריטסעט

 ,טעקיט ןשיטסילַאיצ

 רעד ןוֿפ לקניוו ןייא ךָאנ ןוֿפ גנוטכַארטַאב רעד וצ זדנוא טריֿפ סָאד |

 :עגַארֿפ רעקיבלעז

 "עג ןבירשרַאֿפ רָאי קיצכעז עטצעל יד ןיא זיא ריּפַאּפ ליֿפ רעייז
 טָאװ ןדָאטעמי-סֿפמַאק עמערטסקע יד ףיוא קיטירק רעקידנסייב טימ ןרָאװ
 .רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןוא טסָאמ ןַאהָאי ןוֿפ ןרָאװעג טקידײרּפעג ןענייז
 -ײרַּפ טביולרעד ךיז טָאה טסָאמ ױזַא יװ ,ןײטשרַאֿפ טיגנ ןענעק ןשטנעמ
 ;טֿפיג ןוא טימַאניד טימ ןצונַאב ךיז ןלָאז ייז זַא ,רעטעברַא יד וצ ןקיד
 ןריטיגַא וצ ןלעוּפ ךיז ייב טנעקעג ןבָאה ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש יד ױזַא יו
 ןעועג עלָא טעמּכ ןענייז ייז דנרעוו ,ןדָאטעמ עשירַאברַאב עכלעזַא רַאֿפ

 !ןשטנעמ עכעלדנײרֿפ עקיטומטוג

 ?ןעועג ךעלגעמ עקַאט סָאד זיא יו

 יכָאב ענגיל ןוא טטָאמ ןַאהָאי :רעכַאֿפנײא ץנַאג ַא זיא רעֿפטנע רעד
 ןוא רעשרעהַאב יד ןגעק ףמַאק םענעֿפָא ןַא ןיא ןענַאטשעג ןענייז רעגלָאֿפ
 -גסַאלק, ןקידלּפענ םעד ןיא טינ --- ןטַאמטקלָאֿפ עטיירב יד ןוֿפ רעטיינסיוא

 רעד ןיא טבעווש רעכלעוו ,רעקיטערָאעט עשיטסיסקרַאמ יד ןוֿפ *ףמַאק
 עשירָאטסיה ןוֿפ ןעגנושטייטסיוא עוויטַאלוקעשט וצ זיולב טריֿפ ןוא ןטֿפול

 ןיא קורדסיוא ןייז טניֿפעג סָאװ ,ףמַאק ןכעלקריוו ןיא רָאנ ,ןעגנוניישרעד
 ןעגנערב רעטעברַא יד עכלעוו ןיא ,ןסױטשנעמַאזוצ עקיטולב שכעלגעטיגָאט
 ףמַאק ןזָאלתונמחר ןקיזָאדמעד ןיא .תונברק ערעווש ןוא עסיורג עכלעזַא

 ,רעטעברַא יד ןענרעל רָאנ יו ןעזעג טינ געוו רעדנַא ןייק ךיז רַאֿפ יז ןבָאה
 ןרעו סָאװ ןדָאטעמ ןוא ןעלטימ עקיבלעזיד טימ ןצונַאב ךיז ןלָאז ייז זַא
 ,ייז ןגעק טדנעוװעגנָא אנוש ןרעקרַאטש ליֿפ םעד ןוֿפ

 יאדווא ןוא עקיצנייא יד טינ ןעוועג ןענייז דעגלָאֿפכָאנ ענייז ןוא טסָאמ
 יז טינ ,ףמַאק ןעמַאזדלַאוװעג ןוֿפ ןדָאטעמ יד ןקידיירּפ וצ עטשרע יד טינ
 -טנֿפע ןביוהעגנָא סע ןבָאה ייז טינ ןוא ןדָאטעמ עקיזָאדיד ןדנוֿפרעד ןבָאה



 ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןָאטעג ןבָאה סָאד .ןרידנַאגַאּפָארּפ וצ ךעל
 ןוֿפ טירטסױרַא ןדעי ייב .ןעמוקעג רעהַא זיא טסָאמ רעדייא רעירֿפ גנַאל
 ןעגנוטייצ יד ןגעלֿפ ןעגנורעסעברַאֿפ זיא סע עכלעוו רַאֿפ רעטעכרַא יד
 ןעייטש עיצַאזיליװיצ עצנַאג יד ןוא טֿפַאשלעזעג יד זַא ,דלַאװג ַא ןכַאמ

 יז ןכלעוו ,ןָאסעל ַא ןרעו ןבעגעג ףרַאד רעטעברַא יד ןוא רַאֿפעג ןיא
 --- ןַאד ןגעלֿפ ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד .ןסעגרַאֿפ טינ לָאמנייק ןלָאז

 -- טייהנגעלעג רעטסנרע רעדעי ייב טנייה ךָאנ סע ןעוט ייז ןוֿפ לָאצ ַא ןוא
 םעד ןכוזרַאֿפ ןבעג רעטעברַא יד לָאז יז ,גנוריגער יד ןרעדָאֿפֿפױא ןֿפָא
 עכלעזַא ןייז וצ רעמ ןגָאװ טינ ןלָאז ייז ידּכ ,"יילב ןסייה; ןוֿפ םעט םעד
 סקירעביא ןזָאל טינ ךיז טגעלֿפ גנוריגער יד ןוא .רעמינּפ תוזע עסיורג
 ןענַאטשעג לָאמעלַא ןענייז ײמרַא יד ןוא ץילימ יד ,יײצילָאּפ יד .ןטעב גנַאל

 רערעווש ןוֿפ ןסיזירק עטֿפָא יד ןיא .םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ טסניד םוצ טיירג
 ןעגנואווצעג ןייז ןגעלֿפ עכעלקילגמוא רעטנזיוט ןעוו ,טײקיזָאלסטעברַא

 טעברַא גָאט ַא רַאֿפ ןעלטעב ,ןטייווצ םוצ ץַאלּפ ןייא ןוֿפ ךיז ןּפעלשוצמורַא
 ךעלטנֿפע ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןגעלֿפ ,טיורב לקיטש ַא רעדָא

 ידּכ (טֿפיג) ןיניכירטס לסיבַא ןגיײלניירַא טיורב םעד ןיא לָאז'מ ןריטיגַא

 ןוא ןטכירעג יד טינ ,גנוריגער יד טינ ,ןדנוכַאגַאװ יד ןוֿפ ןרעוו וצ רוטּפ
 -רַאב ַאזַא ןגעק טריטסעטָארּפ זיא סע ןעוו ןבָאה גנוניימ עכעלטנֿפע יד טינ
 ןכערברַאֿפ-דרָאמ ןײגַאב וצ ןצײרֿפױא ןכעלטנֿפע ַאזַא ,טירטסױרַא ןשירַאב
 רעגלָאֿפכָאנ ענייז ןוא טסָאמ ןַאהָאי *,ןשטנעמ עזָאלצוש ,עכעלקילגמוא ןגעק
 ןגעמ ייז זַא ,טקנעדעג ןבָאה ייז סָאװ ,תועט םעניילק ןייא םעד טכַאמעג ןבָאה
 סָאװ ,טײהײרֿפ-עסערּפ ןוא -עדער רעקיבלעזרעד טימ ןצונַאב ךיוא ךיז
 םעניילק םעד רַאֿפ ,עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןוֿפ טסניד םוצ ןֿפָא ױזַא טייטש
 לעוקעלב ןיא גנוטֿפַאהרַאֿפ ןוֿפ ןרָאי טימ טלָאצַאב טסָאמ טָאה תועט

 טימ טלָאצַאב םיא רַאֿפ ןבָאה ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש יד ןוא ,דנעלייא
 ןבעל רעייז

 :לעירָאטידע ןבירשעג *ןויבירט ָאגעיד ןַאס, יד טָאה ,1912 ,שטרַאמ ןט4 םעד *

 עײרֿפ וצ טכער סָאד טרעדָאֿפעג ןבָאה עכלעװ ,סילבַאװ יד ייז רַאֿפ זיא ןעגנעה,

 םערָאװ .קידעבעל יװ טיוט רעסעב ןענייז יז .טוגוצ |עדער עײרֿפ ןוא גנולמַאזרַאֿפ

 לַאֿפּפָא רעד ןענייז ייז  עימָאנָאקע רעכעלשטנעמ רעד ןיא זָאלצונ טולָאסבַא ןענייז יז
 טרָאד ,טײהגסעגרַאֿפ ןוֿפ קָאטשניר ןיא ןרעװ ןעקנורטרעד ןֿפרַאד ןוא גנוֿפַאש רעד ןוֿפ

 ,"לַאֿפּפָאץומש רעדנא רעדעי יװ טײהנסעגרַאֿפ רעטלַאק ןיא ןלוֿפ וצ

 -ביול גונעג ןעניֿפעג טנעקעג טינרָאג רָאי ןקיבלעזמעד טָאה *ןַאס קרָאי-וינ, יד
 מעק יד ןטלַאּפש ןשידלעה ריא רַאֿפ .ססַאמ ,סנערוַאל ןיא ײצילָאּפ רעד רַאֿפ רעטרעוו
 ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ,רעקיירטס יד ןוֿפ
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 ןוֿפ עגַארֿפ ןייק ןעוועג טינ סע זיא הרוש רעטשרעטנוא רעד ןיא
 טצונַאב ןבָאה םידדצ עדייב -- טייקכעלצעזעג רעדָא רשוי ,טייקכעלשטנעמ
 -גוא רעד .,וליֿפַא ןקורדסיוא-ךַארּפש עקיבלעזיד ןוא ןדָאטעמ עקיבלעזיד
 דצ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד סָאװ ,םעד ןיא רָאנ ןענַאטשַאב זיא דיישרעט
 -ַאב וצ ידּכ ,ןדָאטעמ עשירַאכרַאב עקיזָאדיד טצונַאב ןוא טקידיײרּפעג טָאה
 -רעטנוא ןוֿפ גנונעדרַא עטכערעגמוא יד ןטלַאהֿפיוא רעטייוו ןוא ןקיטסעֿפ
 ןדָאטעמ עקיזָאדיד ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד דנרעוו ,גנוטייבסיוא ןוא גנוקירד
 עטיירב יד רַאֿפ גנורעסעברַאֿפ ןעגנערב וצ טכיזבַא רעד טימ טקידיײרּפעג
 רעטכערעג רעמ ,רערעסעכ ַא ןוֿפ גנולעטשנייא רעד רַאֿפ ןוא ןסַאמסקלָאֿפ

 רעסיורג רעייז ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד .גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 ,ףָארטש ערעווש ַאזַא טלָאצַאב ןבָאה ייז ןכלעוו רַאֿפ ןכערברַאֿפ
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 ןוֿפ ןיּפמַאק רעשיטילָאּפ רעטשרע

 ןטסילַאיצַאס עשידיי

 ןגעוו ןטסילַאיצָאס עשידיי ןוֿפ ןרַאומעמ יד טציא ןענעייל רימ ןעוו

 ןגיוא יד ןיא קרַאטש זדנוא ךיז טֿפרַאװ ,1886-87 ןוֿפ ןשינעעשעג יד
 ךיז טָאה סָאװ עידעגַארט רעקיטולב רעד וצ גנואיצַאב עווערַאּפ רעייז
 גנוגעװַאב רעצנַאג רעד ןגעװו ןדער ייז .ָאגַאקיש ןיא טליּפשעגּפָא ןַאד
 "טע טימ ּפִא סע ןרטּפ ,די רחַאלּכ גָאטסטעברַא ןקידהעש-טכַא םעד רַאֿפ
 -ײברַאֿפ טלדנַאהַאב ךיוא טרעװ סעצָארּפ רעגַאקיש רעד ןוא ,תורוש עכעל
 "מָאב ןֿפרַאװ זַא ,למשח רסומ םעד ןעגנערבוצסיורַא ידּכ ,זיולב קידנעייג
 רַאֿפ רעטעברַא יד ןוֿפ ףמַאק ןיא לטימ רעשיטקַארּפ ןייק טינ זיא סע
 ,גנואיירֿפַאב

 ןיא ןעוועג זיא ָאגַאקיש ןיא סעצָארּפ רעד ןעוו ,1886 ןוֿפ רעמוז ןיא
 ץנאג ןעועג קרָאי-וינ ןיא ןטסילַאיצַאס עשידיי יד ןענייז ,גנַאג ןלוֿפ
 -סױרַא ןכָאװ עכעלטע רַאֿפ ןבָאה יקסוװעיַאר .שט ןוא ןַאהַאק .בא .קיטעט
 ןוֿפ רעדורב ַא) ץנימ .מ ;"טייצ עיינ יד; ,גנוטייצ עניילק ַא טכַארבעג
 "עווַאב רעזדנוא ןיא קיטעט ןעוועג זיא רעכלעוו ,ץנימ .א עסָאנעג רעזדנוא
 יקסוַאלסערב ,רד ןוא (ןרָאי ענייז עלַא ".ש ,א .8, רעד ןיא ןוא גנוג
 "רעטנוא עטַאוװירּפ ַא -- ?גנוטײצסקלָאֿפ עשידיא, יד טריטקַאדער ןבָאה
 טּפיױה יד .ןצנעדנעט עשיטסילַאיצַאס ענעכַארּפשעגסױא רָאלק טימ גנומענ

 ןעוועג זיא קרָאי-וינ ןיא ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןוֿפ רעבָא טייקיטעט
 ירנעה ןלייוורעד וצ ןייּפמַאק ןשיטילָאּפ ןיא רָאי םענעי גנוקילײטַאב רעייז
 - -מַאק רעטשרע רעייז ןעוועג זיא סָאד .טָאטש ןוֿפ רָאיעמ רַאֿפ שזדרַאשזד
 ,תובהלתה סיורג טימ ןֿפרָאװעגנײרַא םיא ןיא ךיז ןבָאה ייז ןוא ןייּפ
 ןלַאֿפ ,רעטעּפש ןרָאי עקילדנעצ טימ ןייּפמַאק םענעי ןגעו קידנביירש
 -לצנייא עלַא טימ ןרעדליש ןוא גנורעטסײגַאב סיורג ןיא ןײרַא ץלַא ךָאנ ייז

 -עגסיוא ןענייז ייז סָאװ תורצ יד ןוא ןַאד ןעוטֿפױא עסיורג ערעייז ןטייה
 "מַאק רעד .רעֿפלעהסױרַא ערוּכש ערעייז ןוא סנשיטילָאּפ יד ןוֿפ ןענַאטש
 -רַאֿפ ןוא סערעדנַא ץלַא טלקנוטרַאֿפ ןייזטסואווַאב רעייז ןיא טָאה ןייּפ

 ,טנורגרעטניה ןיא עידעגַארט רעגַאקיש יד טּפוטש
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 ןבָאה ןייּפמַאק ןטשרע רעייז ןיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד זיא קידריווקרעמ
 ,טַאדידנַאק ןשיטסילַאיצַאס-טינ ַא רַאֿפ טעברַאעג ןטסילַאיצַאס עשידיי יד

 -ָאס ןוֿפ רענגעק רענעכָארּפשעגסױא ןַא ןעוועג זיא שזדרַאשזד ירנעה
 טוטנגייא טָאװירּפ ףיוא טריזַאב זיא ,"סקעט לגניס/,  ,הרוּת ןייז .םזילַאיצ
 יד ןַא ,קנַאדעג םעד טינ טזוָאלרעד סע -- גנומענרעטנוא ?עײרֿפ , ןוא
 "ףלב יד ןוֿפ ןטייקיטעט עשימָאנָאקע יד ןיא ןשימניײרַא ךיז לָאז גנוריגער
 ןיא גנונעדרַא ןטלַאה וצ ,עשיאיײצילַאּפ ַא רָאנ ןייז ףרַאד עלַאר ריא ,רעג
 --- ןדָאב ןוֿפ ץיזַאב םעד רַאֿפ --- רעייטש טרָאס ןייא רָאנ ןעלמַאז ןוא דנַאל

 טימ ךיז ןצונַאב וצ ,רעגריב עלַא רַאֿפ ןטייקכעלגעמ יד ןכיילגוצסיוא ידּכ

 ,רוטַאנ רעד ןוֿפ רעמיטכייר יד
 טרינימָאנ םיא ןבָאה קרָאי-וינ ןיא ןלַארעביל יד ןוא סנָאינוי יד

 ןייז ךרוד רעלוּפָאּפ ןעוועג טלָאמעד זיא רע סָאװ ,רַאֿפרעד לָאיעמ רַאֿפ
 רָאי רָאּפ ַא טימ ןענישרעד זיא סָאװ ,"יטרעװַאּפ דנע סערגָארּפ, ,קרעוו
 ןײּפמַאק ַאזַא ןיא ןענייז ןטסילַאיצָאס יד םינּתוחמ ַא רַאֿפ סָאװ .םעד רַאֿפ
 ןיא ןענייז ייז זַא ,ויא טקַאֿפ רעד רעבָא ,ןײטשרַאֿפ וצ רעווש ןליֿפַא זיא
 וליֿפַא ןבָאה ייז ןוא ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ ןצנַאגניא למוט ןסיורג םעד

 ײז ןבָאה סָאד .הנותח רעדמערֿפ ַא ףיוא ןצנַאט ייז זַא ,טקרעמַאב טינ
 ירגעה עכלעוו ןיא ןלַאװ יד ךָאנ ,רעטעּפש טייצ לקיטש ַא ןענוֿפעגסיױא

 סיורג ןיא .ןעמיטש טנזױט קיצכעז ןוא טכַא ןגיוצעג טָאה שזדרַאשזד
 סָאװ ,טַאטש ןיא ןלַאװ יד וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה גנורעטטייגַאב
 ןעגנוטיײרַאברָאֿפ יד ןוא ,רעטעּפש רָאי ַא טימ ןעמוקרָאֿפ טֿפרַאדעג ןכָאה
 ןוֿפ ןטַאגעלעד ןוֿפ ןַאשנעװנַאק ַא ייב ןרעו טכַאמעג טֿפרַאדעג ןבָאה
 לָאז'מ טלעוּפעג שזדרָאשזד ירנעה טָאה טרָאד .זויקַאריס ןיא טַאטש ןצנַאג
 ױֿפחו לובאב קעװַא ןענייז ייז .ןזָאלוצ טינ ןטַאגעלעד עשיטסילַאיצָאס יד
 ויסערנַארפ, ,ײטרַאּפ עייג א טעדנירגעג ןוא ,ענעסימשעגּפָא יו ,שאר
 טאטלוזער רעד .1887 ןוֿפ ןלַאװ יד רַאֿפ ןטַאדידנַאק ענעגייא טימ ,?רָאבייל

 יװ רעמ טינ ןגיוצעג ןבָאה ייז --- רעכעלגעלק ַא ןעוועג זיא ןייּפמַאק ןוֿפ
 קרָאי-וינ טָאטש ןצנַאג ןיא ןעמיטש טנזיוט ףניֿפ

 טייקיטעט רעשיטילָאּפ רעייז ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד רַאֿפ גנורעלקרעד יד
 ,סע טסייה ,רעטעּפש ןרָאי טימ) ןענוֿפעג ןטסילַאיצַאס ששידיי יד ןבָאה
 ןיא ,ןַאד ןענייז ייז סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןיא (ןרַאומעמ ערעייז קידנביירש
 רעגאקיש יד ןעװעטַאר ןֿפלעה ןיא טריסערעטניארַאֿפ רעמ ןעוועג ,7
 -ידנַאק ערעייז רַאֿפ ןעמיטש ןעניוװעג ןיא רעדייא טוט ןוֿפ ןטסיכרַאנַא
 טסייה ,רעירֿפ ראי א טימ --- לטשּפ א יװ רעמ טינ רעבָא זיא סָאד ,ןטַאד
 עטלײטרױװארַאֿפ יד ןוֿפ לרוג םעד ןגעוו טרעמיקעג טינ ךיז ייז ןבָאה ,סע

 רַאֿפ ןלַאװ יד ןיא ,1888 ןיא ,רעטעּפש רָאי ןייא טימ ןוא !ןטסיכרַאנַא
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 רעדנַאסקעלַא ,טַאדידנַאק רעייז טָאה ,קרָאיײװינ טָאטש רעד ןיא רָאיעמ
 .ןעמיטש 2300 יװ רעמ טינ ןגיוצעג ,סָאנָאי

 ןעוו ,ןרָאי עטסנרע עקיטולב יד ןיא סקיטילַאּפ ןיא ךיז ןליּפש רעייז
 ןיא ןענַאטשעג זיא רעריֿפ רעטעברַא ערענָאיצולָאװער טכַא ןוֿפ ןבעל רעד
 "ייו רעדָא רעמ יד ייב גנוטסירטנַא עקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ,ןָאק
 ןשיווצ גנולייטעצ יד .רעטעברַא עשידיי ענענָאזעג רענָאיצולָאװער רעקינ
 ןרָאװעג זיא ןטסיכרַאנַא ערענָאיצולָאװער ןוא ןטסילַאיצַאס עשיטילָאּפ
 סָאװ ,סנָאינוי עקינייו יד ןיא ,ןענײארַאֿפ סגנודליברָאֿפ יד ןיא ,ףרַאש
 עֿפרַאש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןבולק יד ןיא ןוא ,טריטסיזקע ןַאד ןבָאה
 ןבָאה ןטנעמעלע ערעדנוזַאב יד .ןעיירעסייר עטרעטיברַאֿפ ןוא סעיסוקסיד
 ףיוא ןייג טזָאלעג ךיז ןוא ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא ןלײטּפָא ןביוהעגנָא ךיז
 ענעֿפָא עטשרע יד ןעמוקעג זיא ,1888 ,רעמוז ןיא .ןגעוו ערעדנוזַאב
 -ַאזוצ ןעוועג זיא רעכלעוו ,*ןײרַאֿפ ןוויסערגָארּפ ןשיסור, ןיא גנוטלַאּפש
 יד טּפַאכרַאֿפ ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד .רעטעברַא עשידיי ןוֿפ טלעטשעגנעמ
 ,טגָאמרַאֿפ טָאה ןיירַאֿפ רעד סָאװ ,רעלָאד עכעלטע יד טימ קעטָאילביב

 רעד ןוֿפ טקירטסיד ילבמעסַא ןטכַא םעד ןבעגעגרעביא סָאד ןבָאה ןוא
 -רַאנַא יד רעכלעוו רַאֿפ ,ײטרַאּפ רעד ןוֿפ עטימָאק עלַארטנעצ יד .ּפ ,ל .ס
 "ךיב זחואה, זַא ,טנקסּפעג טָאה ,רעּפַאכרַאֿפ יד טגָאלקעגנָא ןבָאה ןטסיכ
 ,ןטסילַאיצָאס יד ייב ןביילב ףרַאד ןגעמרַאֿפ רעד -- הליֿפּת עטסעב יד זיא

 ןלַאקָאל םעניילק ץנַאג ַא ףיוא גנוטלַאּפש עטשרע יד ןעוועג זיא סָאד
 -עטייוו רעד טלגיּפשענּפָא רעבָא ןיוש ךיז טָאה סע ןכלעוו ןיא ,בַאטשסַאמ
 ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיי רעד ןוֿפ גנַאג רער



 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוֿפ טייצ-סננואילב יד
 עקירעמַא ןיא ןדיי ַײב גנונעװַאב

 רעיינ ַא ןוֿפ ביוהנָא םעד ןָא ךיז טימ ןענעכייצ 1886787 ןרָאי יד
 -ןייא יד ןשיווצ גנוגעווַאב רעלַאיצַאס רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא הֿפוקּת
 יב רדה ןיא ןייג ןוֿפ טייצ יד ,דנַאל ןיא ָאד ןסַאמ עשידיי עטרעדנַאוועג
 ,טקידנערַאֿפ ןעוועג זיא ןטייהלצנייא עלַא ןיא ןָאטכָאנ ייז ןוא ןשטייד יד
 טביירש ןוא געוו ריא ףיוא קעװַא גנוגעװַאב עשידיי יד טייג ןָא ןַאד ןוֿפ
 ,עטכישעג ענעגייא ריא

 ףעטעברַא עשידיי יד ןבָאה ,ןשטייד יד ,םייבר עקידרעירֿפ ערעייז ןוֿפ
 ןעגימרעט ךארּפש יד ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ-יובעג יד ןעמונעגרעביא
 יד ןוא ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנוגימ יד ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ןעגנוזָאל יד ןוא
 .ןרעגַאל עכעלטניײֿפ ןיא טלייטעצ גנוגעווַאב יד ןבָאה עכלעוו ,ןעיירעקנַאצ

 ןטקירטטיד ילבמעסַא ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה ןטסילַאיצַאס עשיטילָאּפ יד

 -ָאוער יד ,סניײּפמַאק ןוֿפ טייצ ןיא טיײקיטעט-לַאװ טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןוא
 -עגנָא ךיז טציא ןבָאה ייז יװ ,ןטסיכרַאגַא יד --- ןטסילַאיצָאס ערענָאיצול

 טקיטֿפעשַאב ךיז ןוא סעּפורג ןיא טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה --- ןֿפור וצ ןביוה
 עשידיי עטשרע יד ,סנָאינוי ןריזינַאגרָא ןוא גנורעלקֿפױא טימ טפיוהרעביא
 ןשטייד ןקידנעגנילק-ךיוה םעד ןגָארטעג טָאה עיצַאזינַאגרָא עשיטסיכרַאנַא
 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא ןוא ,"טייהיירֿפ רעד ןרינָאיּפ, ןעמָאנ
 ןרָאי לָאצ א רַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעטעכרַא עשידיי עטנעגילעטניא לָאצ ַא
 ,טייקיטעט עשיגרעגע טסכעה ַא טריֿפעגנָא

 טלעוו ַא ןגָארטעגנײרַא גנוגעווַאב רעד ןיא ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד
 הנומאב ןבָאה ייז ,גנוטרַאװרעד רעלוֿפסגנונעֿפָאה ןוא גנורעטסיײגַאב טימ
 ןבָאה ייז סָאװ ,הרוּת רעיינ רעד ןוֿפ טרָאװ ןדעי ןיא טביולגעג המילש

 בירקמ טיירג ןעוועג טונימ רעדעי וצ ןענייז ןוא ,ןעמונעגנָא סָאװ רָאנ
 טול זיא עכלעוו ,הלואג רעד ןוֿפ גנורעטנענרעד רעד רַאֿפ ץלַא ןייז וצ
 ןבעל רעטקירדעג רעמערָא רעד .ריט םייב טנעָאנ ןענַאטשעג תואובנ עלַא
 טנעמענעט עטעטסעּפרַאֿפ עגנע יד ןיא ןוא ןקירכַאֿפ-ץיװש יד ןיא רערעייז
 רעד ןיא גנולעטשנדירֿפוצ ןוא טסיירט ןכוז וצ ןבירטעג ייז טָאה רעזייה
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 -רַאֿפ ןוא ןעגניטימ ,סעיצקעל ייב ןטֿפנוקנעמַאזוצ עטֿפָא יד ןיא ,גנוגעווַאב
 ןוא ןבעל טימ לוֿפ ןעוועג זיא דייס-טסיא רעקרָאי-וינ יד .ןעגנולמַאז
 סָאטעג עשידיי יד ןעוועג ךיוא ןענייז קילעטשרעטניה טייוו טינ ,טייקיטעט
 ןעגנולקעגּפָא טָאה לַארעביא .דנַאל ןוֿפ טעטש ערעסערג ערעדנַא יד ןיא

 ףמַאק םוצ ענעגָאלשרעד יד טרעטנומעג ןוא טרָאװ עשיטסילַאיצָאס סָאד
 .ןבעל ןרעסעב ַא רַאֿפ

 ןענַאטשעג םזילַאיצַאס ןיא ןעגנוטכיר עדייב ןענייז טכיזניה רעד ןיא
 ץזיועגסױרַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ,דנַאטשוצ ןקיבלעזמעד ןוא ןייא ףיוא
 זיא --- ןטירטסױרַא ערעייז ןיא תובהלתה ערעסערג ,גנורעטסיײגַאב רעמ
 ףיוא ,ךײרגלָאֿפרעד ןוא םַאזקריוו רעמ ןעוועג טייצ ַא רַאֿפ טייקיטעט רעייז
 -רַאֿפ א ןעוועג ןרָאי ענייז עלַא זיא רעכלעוו ,ןייטשנייוו .ב תודע טגָאז םעד
 -רַא 56 ןיא סרושטקעל עשיטסיכרַאנַא יד .טָארקָאמעד:לַאיצַָאס רענעסיב

 -עברַא רעטרעדנוה ןוֿפ ןרעו טכוזַאב קיסעמלגער ןגעלֿפ טירטס דרַאשט
 קילעטשרעטניה טייוו טינ ןעוועג ךיוא רעבָא זיא דצ רעטייווצ רעד .רעט
 ןעוועג זיא ןעגנוטכיר ייווצ יד ןשיווצ ץנערוקנָאק יד .טייקיטעט ןייז ןיא
 ןייז ןטָארטרַאֿפ טָאה דצ רעדעי .ענעטלַאהעגסיוא ןַא ,עלעיּפיצנירּפ ַא
 גנוקריוו יד ,ןביולג ןֿפיט ןוא גנוגייצרעביא רעטסעֿפ טימ טקנוּפדנַאטש
 ,עקיטסניג ַא ןעוועג זיא רערעהוצ יד ףיוא

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,1888 ןיא .ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד
 ,ןזיװעגנָא רעירֿפ ןיוש ןבָאה רימ יװ ,גנוטלַאּפש עלַאקָאל עטשרע יד

 גָאזנָא ןַא ןעוועג זיא סָאד .געוו ןרעביוז ןייק רָאג טינ ףיוא טריֿפעגכרוד
 ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד ןכלעוו עינָאמעגעה רַאֿפ ףמַאק םעד ןוֿפ
 ןדָאטעמ יד ןוֿפ ןוא ,ןטסיכרַאנַא יד ןגעק ןריֿפוצנָא ןבילקעג ןיוש ךיז ןַאד
 ,ןכיורבעג ףמַאק םעד ןיא ןלעװ ייז סָאװ

 טכַאמעג ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה ,1889 ןיא ,רעטעּפש רָאי ןייא טימ
 ,"טייהרַאװ יד, ,טֿפירשנכָאװ ענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא ךוזרַאֿפ ןטשרע םעד
 ,עֿפַאי .י ,רָאטקַאדער ַא טריטרָאּפמיא לעיצעּפס ןבָאה ייז רעכלעוו רַאֿפ
 עכעלטע ןוא יירעקורד ענעגייא ןַא ןֿפַאשעגניײא ךיז ןבָאה ייז .ןָאדנָאל ןוֿפ
 -רעד ןייק ןָא גנוטייצ יד טכַארבעגסױרַא שינרעטַאמ טימ טייצ םישדח
 רעבָא ,ןיגוצנָא רעטייוו ןעלטימ ןייק טַאהעג טינ טושּפ ןבָאה ייז .גלָאֿפ

 ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג ייז ייב זיא גנוטייצ ַא ןבעגוצסױרַא גנַאלרַאֿפ רעד
 טַאהעג ןיוש ייז ןבָאה ,יירעקורד יד ,קעווצ םעד רַאֿפ לטימ ןשינכעט םעד
 ,טנעה ערעייז ןיא

 ןדנירג וצ ןלַאֿפעגנײא ןטַארקָאמער-לַאיצָאס יד זיא טיוצ רעד רעטנוא
 טליּפשעג םעדכָאנ טָאה עכלעוו ,?ןטֿפַאשקרעװעג עשידיא עטקינײארַאֿפ ַא;
 ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןשיוװצ ףמַאק םעד ןיא עלָאר עשּפיה ַא
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 עשידיי עקידנריטסיזקע ןיוש ןוֿפ דנַאברַאֿפ ןייק ןעוועג טינ זיא סָאד

 רָאג ןטֿפַאשקרעװעג יד ןוֿפ גנודנירג רעד ייב ןענייז עכלעזַא --- סנָאינוי

 רעטערטרַאֿפ עכעלטע ןעמונעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה סע .אצמנב ןעוועג טינ
 רעייז וצ ןגיוצעגוצ ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשרעּפרעק עשיטסילַָאיצָאס ןוֿפ
 ײַצסקלָאֿפ, רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד ןוֿפ ןשטנעמ רָאּפ ַא גנוציז
 ,ןטֿפַאשקרעװעג עטקינײארַאֿפ עשטייד יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ַא ןוא "גנוט
 טלעטשעגנייא ףרַאד דנַאברַאֿפ ַאזַא יװ ןזייוונָא ייז ןעמוקעג זיא רעכלעוו
 ייווצ ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עשידיי ןוֿפ .ןרעוו
 עדייב .,ןטסירָאכ יד ןוא רעצעזטֿפירש יד ,ןטֿפַאשרעּפרעק עטיױט-בלַאה
 גָארטײב ַא טימ .רעדילגטימ 45 טלייצעג ןבָאה ןעמונעגנעמַאזוצ סנָאיגוי
 יד טָאה ,טקישעג ןבָאה ןטֿפַאשקרעװעג עשטייד יד סָאװ ,רעלָאד ןעצ ןוֿפ
 טָאה סָאד .ןרינַאיצקנוֿפ וצ ןביוהעגנָא טֿפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ עיינ
 ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייאראֿפ ענעֿפַאשעג"ײײנ יד ,1888 ןיא טריסַאּפ
 עשיטילַאּפ יד ןוֿפ לָארטנָאק םעד רעטנוא ןצנַאגניא ןענַאטשעג ןענייז
 עכעלטע ןריזינַאגרָא וצ ןעגנולעג ייז זיא ,1889 ןוֿפ ףוס ןזיב .ןטסילַאיצָאס
 "סיזקע רעצנַאג רעייז טימ קיגנעהּפָא ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סנָאינוי עניילק

 ,ןטֿפַאשקרעװעג יד ןָא ץנעט
 יד ןזיא ?טײהרַאװ; רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ

 -רַאֿפ טיירב ריא טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו ?טײהײרֿפ רעד ןרינָאיּפ, עפורג
 םיארונ םימי יד ןוֿפ ןעמוקנָא םוצ .טייקיטעט סגנורעלקֿפױא רעטגייווצ
 רעטנזיוט ןיא "הּכז הליֿפּת; עטשרע יד ןבעגעגסױרַא עפורג יד טָאה
 ,לַאטרַאװק ןשידיי ןיא םשור ןקרַאטש ַא טכַאמעגנָא טָאה עכלעוו ,סעיּפָאק
 ,לָאב ןוא גנולמַאזרַאֿפ ווּפּכ םוי ַא ןריֿפוצכרוד טיירגעג ךיז ןכָאה ייז ןוא
 ןגעלֿפ רעטעברַא עשידיי יד ואוו ,לָאה ןָאדנערַאלק ןיא ,טנװָא ירדנ לּכ
 ךרוד זיא ןדיי עמורֿפ יד .רעלעב ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ערעייז עלַא ןטלַאהּפָא

 רעמיטנגייא םעד ןקערשוצנָא ןעגנולעג יײצילָאּפ רעד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד
 ןענעֿפע טינ ןוא טקַארטנָאק ןייז ןכערבּפָא לָאז רע זַא ,לָאה ןָאדנערַאלק ןוֿפ

 ,טנװָא םענעי לָאה םעד
 רעטנזיוט .לָאה םורַא ןסַאג יד טרעגַאלַאב ןבָאה ןשטנעמ רעטנזיוט

 ןדיי עמורֿפ .רעדנואוו זייב םעד ףיוא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןענייז ערעדנַא
 ןהנעטסיוא ןעמונעג ךיז ,טלעטשעגּפָא ךיז ןבָאה ןלוש יד ןוֿפ קידנעייג
 טָאה ײצילַאּפ יד ,ןגעלשעג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ,םיסרוקיּפַא יד טימ

 יד ןוֿפ סרעטרָאּפער .םלוע ןסיורג םעד ןבײרטרעדנַאנַאֿפ ןעמונעג ךיז
 -עגרעדנַאנַאֿפ יז ןוא השעמ יד טּפַאכעגֿפױא ןבָאה ןעגנוטייצ עשילגנע
 רעסערג ליֿפ ןעוועג זיא טרעװ-סנָאיצַאטיגַא רעד .ןעגנוטייצ יד ןיא טרימש
 ,ןכיירגרעד טנעקעג טלָאװ גנולמַאזרַאֿפ ענעגנולעג זיא סע עכלעוו רעדייא
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 גנולמַאזרַאֿפ עקיזיר ַא טריֿפעגכרוד "ןרינָאיּפ, יד ןבָאה בָאגוצ ןיא
 -סטָאג יד ןוא יײצילַאּפ רעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ ןָאינוי רעּפוק ןיא
 -מַאזרַאֿפ רעײרֿפ ףיוא טכער סָאד טרעטשעג ןבָאה עכלעוו ,סעשטּפַארטס
 יד קידנבָאה ארומ ,לָאה ןוֿפ רעמיטנגייא רעד .עדער רעײרֿפ ןוא גנול
 רַאֿפ "ןרינָאיּפ, יד טקיטיגרַאֿפ טָאה ,ץַאלּפ ןייז ןריטָאקיָאב ןלָאז רעטעברַא
 ,ןרַאומעמ ענייז ןיא ווָאלעּפָאק .י .טלעג עמוס רעשביה ַא טימ ןדָאש רעייז
 עצנַאג ןגָארקעג טָאה עּפורג יד זַא טעטּפױהַאב ,*עקירעמַא ןיא לָאמַא;
 -רעביא לסיבַא ןייז וצ סיוא טעז סָאד .ץַאזרענדָאש רעלָאד טרעדנוה ףניֿפ
 | ,ןבירט

 ,טסברַאה ןיא םורָא ױזַא טָאה ?טײהײרֿפ רעד ןרינָאיּפ, עפורג יד
 ךָאד ,טלעג עמוס עשּפיה ַא ןוא יירעקורד ענעגייא ןַא טגָאמרַאֿפ ,9
 ענעגייא ןַא ןבעגוצסױרַא ךוזרַאֿפ ןייק ןכַאמ רעמ טלָאװעג טינ יז טָאה
 זַא ,טגייצרעביא ןעוועג ןענייז רעדילגטימ עטסרעמ יד .גנוטיײצ:-יײטרַאּפ
 ,ןריטסיזקע ןענעק וצ טכיזסיוא ןייק טינ טָאה גנוטייצ עשיאיײטרַאּפ-גנע ןַא
 -סױרַא ךוזרַאֿפ סנַאהַאק .בא ןוֿפ גנורַאֿפרעד יד ךיז 'וַאֿפ טַאהעג ןבָאה ייז
 שיינע רעד טימ ךוזרַאֿפ סיקסוװעיַאר ר"ד ןוֿפ ,"טייצ עיינ; יד ןבעגוצ
 עכלעוו ,"טיײהרַאוװ רעד טימ ךוזרַאֿפ םענעגייא רעייז ןוֿפ ןוא ,"טלעוו
 יז ןענייז .םישדח עכעלטע יו רעמ ןטלַאהעגסיױא טינ ענייא ןייק ןבָאה
 -רַאֿפ וצ זיא געװ רעקיצנייא רעד זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג
 -טֿפַאשנײמעג ַא ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצַאס עצנַאג יד ןריסערעטניא
 ןעגנוטכיר עלַא ןלעטשנדירֿפוצ ןוא ןעניד לָאז עכלעוו ,גנוטייצ רעכעל

 ,ןטלַאהוצֿפױא גנוטייצ ַאזַא ןייז ךעלגעמ טעװ תוחוּכ עטקינײארַאֿפ טימ
 ןטֿפַאשרעּפרעק עשיטסילַאיצָאס עלַא וצ ףור ַא טקישעגסױרַא יז ןבָאה

 עטצעל יד ןרעוו ןטלַאהעג לָאז סָאװ ,רָאֿפנעמַאזוצ ַא רַאֿפ דנַאל ןרעביא

 -קרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד .קרָאי-וינ ןיא רעכמעצעד ןיא ךָאװ
 "נוזַאב יד זַא ,גנורעדָאֿפ ַא טימ טרעֿפטנעעג ףור םעד ףיוא ןבָאה ןטֿפַאש
 יד ןשיווצ רעדילגטימ עקינייא ,ןטָארטרַאֿפ ןייז ןענעק ןלָאז סנָאינוי ערעד
 גנורעדָאֿפ רעקיזָאד רעד ןיא זַא ןעװעג דשוח ךיילג ןבָאה "ןרינָאיּפ,
 גנורעדָאֿפ יד ןסָאלשַאב טָאה עּפורג יד 'רעבָא ,קנַאדעגרעטניה ַא טקעטש
 ,ןעגנוטיײרַאברָאֿפ יד טימ רעטייוו ןייגנָא ןוא ןבעגוצכָאנ

 .1889 ,רעבמעצעד ןט25 םעד טנֿפעעג ךיז טָאה רָאֿפנעמַאזוצ רעד
 -לעדַאליֿפ ,קרָאי-וינ ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא 21 טקילײטַאב ךיז ןבָאה םיא ןיא

 עכעלטע ןוא ,דרָאֿפטרַאה ,ןווייה וינ ,ָאגַאקיש ,ןָאטסָאב ,רָאמיטלַאב ,עיֿפ
 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז סע זַא ,טעטּפױהַאב ןייטשנייוו .ב .טעטש ערענעלק
 יד ,ןבירטרעביא ןייז וצ סיוא טעז סָאד רעבָא ,סעיצַאזינַאגרָא 71 ןטָארט
 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןעגנוציז יד 50 םורַא ןעוועג זיא ןטַאגעלעד לָאצ
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 סקעסע רענרָאק ,לָאה טעקרַאמ סקעטע ןיא ,"ןרינָאיּפ , יד ןוֿפ לַאקָאל ןיא
 -טָאטש רעד וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ עדייבעג ַא -- טירטס דנערג ןוא
 ,גנוריגער

 טייקידגעווטיונ רעד ןגעוו ,גנונעדרָא-גָאט ןֿפױא טקנוּפ רעטשרע רעד
 עלַא .ןרָאװעג טקידיײלרעד ךיג זיא ,גנוטייצ רעטעברַא רענעגייא ןַא ןוֿפ

 ףיוא רעבָא זיא סע ןעוו .קיטיונ זיא גנוטייצ ַאזַא זַא טמיטשעגנייא ןבָאה
 רעד ןוֿפ גנוטכיר רעד ןגעװ עגַארֿפ יד ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא ןגרָאמ
 עצנַאג ַא ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ שינעגניד ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה ,גנוטייצ
 ךָאנ טעּפש זיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ ןעיצ ךיז ןגעלֿפ עכלעוו ןעגנוציז ייב ךָאװ

 -טילַאיצָאס ןײמעגלַא ןַא ןגָאלשעגרָאֿפ ןבָאה "ןרינָאיּפ, יד ,טכַאנ עבלַאה
 ײרֿפ ןענעק לָאז םזילַאיצַאס ןיא גנוטכיר עדעי רעכלעוו ןיא גנוטייצ עשיט

 -רָאֿפטַאלּפ ענעֿפָא ַאזַא ןרעכיזרַאֿפ וצ ידּכ .טקנוּפדנַאטש ריא ןטערטרַאֿפ
 ,ןרָאטקַאדער ייווצ ןבָאה לָאז גנוטייצ יד זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ ייז ןבָאה ,עמ
 רעד רעטנוא ,ןטַארקָאמעדילַאיצַאס יד ,טסיכרַאנַא ןַא ןוא טסילַאיצָאס ַא
 'סיוא םיא ,טֿפמעקַאב גָאלשרָאֿפ םעד ןבָאה ,רעלימ יאול ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ

 עװערַאפע ןעמָאנ םעד טימ טנכיײצַאב רעקידיײטרַאֿפ ענייז ןוא טכַאלעג
 .עשיטסילַאיצַאס ַא ןייז לָאז גנוטייצ יד זַא ,ןענַאטשַאב ןענייז ייז .?ןשקָאל

 רָאֿפנעמַאזצ ַא ףיוא ןריֿפכרוד ןעמוקעג ייז ןענייז קנַאדעג םעד טָא ןוא
 טעברַא רעלעבָאנ רעקיזָאד רעד ןיא טָאה ןרעלימ ,ןטסיכרַאנַא ןוֿפ ןֿפורעג
 רעכלעוו ,ןַאהַאק ,בא דנײרֿפ"םיזוב רעקיטלָאמעד ןייז ןֿפלָאהעגסױרַא ליֿפ
 רעשידיי רעד ןוֿפ טייו קידנטלַאה ךיז ,ןעוועג טינ טָאגעלעד ןייק זיא
 רעבָא רע ןיא רָאֿפנעמַאװצ םייב .טייצ רענעי וצ גנוגעווַאב רעטעברַא
 םילּכ עלַא ףיוא טעברַאעג טָאה ןוא ןעגנוציז עלַא ייב ןעוועג דנזעוונָא
 .רעכוזַאב עקיטייז ןוא ןטַאגעלעד יד ןשיווצ

 טלײטעצ ןעוועג תוחוּכ יד ןענייז סעיסוקסיד עסייה עלַא יד ךָאנ
 -עד ,1890 ,רַאונַאי ןטייוצ םעד ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה ,ךיילג ףיוא ךיילג
 תבש ןכַאמ קעװַא ןענייז ןוא רָאֿפנעמַאװצ םעד ןזָאלרַאֿפ וויטַארטסנָאמ
 ,ךיז רַאֿפ

 סָאװ ,גנוגעװַאב ןייא ןוֿפ ,ייווצ ןרָאװעג ןענייז גנוטַארַאב ןייא ןוֿפ
 ייווַצ ןרָאװעג ןענייז ,גנוטכיר ןייא ןיא רעקינייו רעדָא רעמ ןטעברַא לָאז
 ןוא טייצ רעמ טצונרַאֿפ ןָא ןַאד ןוֿפ ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל עכעלטניײֿפ

 ןגעק ףמַאק ןֿפױא רעדייא ערעדנַא יד ענייא ןֿפמעקַאב וצ ףיוא תוחוּכ
 -עג ןגױצעגנײרַא זיא גנוגעװַאב רעטעברַא עשידיי יד .אנוש םענײמעגלַא
 -לוזער עכעלדעש רעייז טכַארבעג טָאה סָאװ ,ףמַאק-רעדורב ַא ןיא ןרָאװ
 יד ןיא .ןענײארַאֿפ-סגנודליב עניילק ןוא סנָאינוי עכַאװש יד רַאֿפ ןטַאט
 ןטָארטעגנײרַא טייצ ַא רַאֿפ רעבָא זיא םידדצ עקידנֿפמעק יד ןוֿפ ןרעגַאל
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 רעקרַאטש ַא ןוא ץנערוקנַאק עֿפרַאש ַא ,טייקיטעט עטֿפַאהבעל טסכעה ַא
 רַאֿפ עטסכעלגעמ סָאד ןָאט וצ עטקילײטַאב יד ןוֿפ םענייא ןדעי ןיא ןליוו
 ,גנוטכיר ןייז ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד

 גנוטלַאּפש רעשירָאטסיה רענעי טימ גנודניברַאֿפ ןיא ָאד ןֿפרַאד
 רָאנ טינ ןענייז ןטסיכרַאנַא יד זַא ,סנייא : ןטקַאֿפ ייווצ ןרעוו טנכײצרַאֿפ
 טיײקיטעט רעטקינײארַאֿפ ַא רַאֿפ ןטָארטעגסױרַא טייהנגעלעג רענעי ייב
 ןוֿפ לַאֿפ ןדעי ןיא זַא רָאנ ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעצנַאג רעד ןיא
 טירש ןשירערעטשוצ ַאזַא ןגעק ןעוועג לָאמעלַא ייז ןענייז גנוטלַאּפש ַא

 ,םזילַאיצָאס ןוֿפ ןעמַאר ערעטיירב יד ןיא טייקינייא טרעדָאֿפעג ןבָאה ןוא
 ריא ןריֿפוצנָא יײרֿפ ןייז לָאז עיצַאזינַאגרָא עלַאקָאל עדעי רעכלעוו ןיא
 ןיא לַאֿפ רעד ןעוועג זיא סָאד .רעגייטש םענעגייא ריא ףיוא טייקיטעט
 יו טוג ױזַא טקנוּפ ,ןרָאי רעקיצעביז יד ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע
 רעקיצניינ יד ןטימניא ןוא רעקיצכַא יד ףוס ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטייווצ ןיא
 ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס יד ןעוועג סע ןענייז ןלַאֿפ יד עלַא ןיא .ןרָאי

 -סיד עמרַאזַאק-לָאמש ,עטריזילַאוטנעצ א טרעדָאֿפעג ןוא ןסָאלשעגּפָא ךיז
 לַאֿפ ןדעי ןיא ןבָאה ייז ,ןטֿפַאשרעּפרעק ענעסָאלשעגנָא עלַא רַאֿפ ןילּפיצ
 .ןעגנוטלַאּפש יד רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ עלוֿפ יד ןגָארטעג

 טשרמולּכ טריֿפעגכרוד ,גנוטלַאּפש עדעי סָאװ ,זיא טקַאֿפ רעטייווצ רעד
 וצ ,ץַאזנגעק םוצ טריֿפעג טָאה ,טײקנטלַאהעגסיוא ןוא טייקינייא םשל

 סָאד זיא טּפיוהרעביא .תוחוּכ יד ןוֿפ גנולקערבוצ ןוא גנוטלַאּפש רערעטייוו
 ןיא גנוטלַאּפש רעשירָאטסיה רענעי ןוֿפ לַאֿפ םעד ןיא קיטכיר ןעוועג
 זיא סָאד .ָאד ןעלדנַאהַאב רימ עכלעוו ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיי רעד

 50 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאװ ,ןעגנוטלַאּפש הרדס ַא ןוֿפ ביײהנָא רעד ןעוועג
 ףניֿפ-ריֿפ רעדעי גנורעטיברַאֿפ סיורג טימ ןכָארבעגסיױא ןיא ןוא רָאי
 עכעלטע טימ זיא ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ןשיווצ גנוטלַאּפש יד .,רָאי
 -לַאּפש רעטרעטיברַאֿפ רעמ ךָאנ ַא ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפעגכָאנ רעטעּפש רָאי
 יד ןשיווצ ןעיירעסייר יד .ןעייר עשיטסילַאיצָאס ענעגייא יד ןיא גנוט
 ענייא ןכָאה ייז יו -- ?סקנָאקס, יד ,?סורַאגנַאק, יד ןוא ןטסינָאילעד
 -נָארַאב ןוא ןַאהַאק .בַא ןשיווצ ןֿפמַאק יד --- טנכיײצַאב לדייא ערעדנַא יד
 יד ןשיווצ ,ןידרָאג בקעי ןוא ןַאהַאק .בא ,רעלימ ןוא ןַאהַאק ,בא ,סעד
 ןשיווצ ,עיצַארעדעֿפ רעד ןוא ?סטרעװרָאֿפ, ןשיווצ ,"עגנויק יד ןוא ?עטלַא;
 ןֿפמַאקק ערעדנַא עקילדנעצ ןֹוא ,"טֿפנוקוצ, רעד ןוא ?סטרעוװרָאֿפע
 -עגֿפױא ןייא ןיא ןטלַאהעג סַאג עשיטסילַאיצַאס עשידיי יד ןבָאה עכלעוו
 -לַאּפש רעד ןיא טקנוּפ-ךיוה רעייז טכיירגרעד ןוא דנַאטשוצ ןטרעדור
 גנורעדילגוצ רערעטייו רעד טימ ?עקנילא ןוא "עטכער; ןשיוצ גנוט
 ןֿפורעג ךיז ןבָאה ייז ךָאנ יו ןוא ?ןטסיקצָארט; ,"ןטסינַאטסוװָאל; ןיא
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 -סילַאיצָאס רעד ןוֿפ עטכישעג יד זַא ,ןגָאז ןסיוועג םענייר ַא טימ ןעקימ

 -עג יד 1889 ףוס טניז זיא עקירעמַא ןיא ןדיי ןשיווצ גנוגעווַאב רעשיט

 -רעניא ערעטיב ןוא ןעיירעסייר ,ןעגנוטלַאּפש עכעלרעהֿפיױאמוא ןוֿפ עטכיש

 ,אֿפוג גנוגעװַאב רעד ןיא ןֿפמַאק עכעל

 ךיז רַאֿפ רימ ןבָאה ,ןינע ןקיטציא רעזדנוא וצ ךיז ןרעקוצקירוצ

 -יצ ַא ןֿפַאש וצ ןכוז עכלעוו ,ןעגנוגעווַאב ייווצ 1890 רָאי םעד ביוהנָא

 בילוצ .עסַאמ רעטעברַא רעשידיי רעד ןוֿפ גנורעלקֿפױא רעד רַאֿפ גנוט

 יד זיא ,ךעלדנעטשרַאֿפ טינ רָאג טציא זדנוא רַאֿפ ןענייז עכלעוו ,ןכַאזרוא

 סגנוטיירגוצ רעד טימ ןרעו וצ קיטרַאֿפ ןעגנולעג רעכיג ןטסילַאיצַאס

 טלַא ןָאדנָאל ןוֿפ ץנַארק ּפיליֿפ ןריטרַָאּפמיא ,דנָאֿפ ַא ןעלמַאז וצ טעברַא

 רעייז ןבעגסױרַא ןביוהנֶא ןוא יירעקורד ַא ךיז ןֿפַאשניײא ,רָאטקַאדער

 ,ץרעמ ןט7 םעד ןענישרעד זיא רעמונ רעטשרע רעד ."גנוטייצ רעטעברַא;

 ,גנוטלַאּפש רעד ךָאנ םישדח ייווצ יו רעמ טינ

 םעד ץָארט ,רערעווש ליֿפ ןעגנַאגעגוצ סע זיא ןטסיכרַאנַא יד ייב
 ?טיײהרַאװק רעד ןוֿפ השורי ַא ,יירעקורד ענעגייא ןַא טַאהעג ןֿבָאה ייז סָאװ
 ןגָאז תודע םעד טיול ,רעלָאד 500 עצנַאג -- טלעג עמוס עשביה ַא ןוא

 עקיצנייא יד .לָאב רוּפּכ םוי םענעטלַאהעג-טינ םעד ןוֿפ ,װָאלעּפָאק ,י ןוֿפ

 יד סָאװ ,םעד ןיא זיא ,ןעניֿפעג ןעק ךיא סָאװ ,גנורעלקרעד עזייוולייט
 ,טביולגעג ץלַא ךָאנ גנוטלַאּפש רעד ךָאנ טייצ ַא רַאֿפ ןבָאה ןטסיכרַאנַא
 םעד רַאֿפ ןבָאה ייז ,ןכַאמ ץנַאג קירוצ זיא סע יו סיר םעד ןעק'מ זַא
 רעטנזיוט טלייטעגסיוא ןבָאה ,דנַאל ןרעביא רענדער טקישעגסױרַא קעווצ
 -רעדורב ַא ןוֿפ טייקכעלדעש יד ןזיװַאב ןבָאה ייז עכלעוו ןיא רעטעלב-גולֿפ
 -סילַאיצַאס יד ןיא טייקינייא טרעדָאֿפעג ןוא ,גנוגעווַאב רעד ןיא ףמַאק
 ןביוהעגנָא ךיז ןכָאה ןטייז עלַא ןוֿפ זַא ,ויא טקַאֿפ ַא .ןעייר עשיט
 ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ סולשַאב םעד ןגעק סעיצולָאוער טסעטָארּפ ןטיש

 ןוֿפ "בולק סּפיליֿפ לדנעו, רעד .גנוטייצ עשיאייטרַאּפ ַא ןבעגוצסױרַא
 -עדנַא ןוא ?ןײארַאֿפ סגנודליברָאֿפ רעטעברַא; רעגַאקיש רעד ,סנעדיוװָארּפ
 ,טריטסעטָארּפ קיטֿפעה ןבָאה סעיצַאזינַאגרָא עשיטַארקָאמעד-לַאיצַאס ער
 ןצנַאג ןרעביא ןטֿפַאשרעּפרעק עשיטסיכרַאנַא יד ןוֿפ ןדייר וצ טינ ןיוש
 יד וצ רעבָא ךיז ןבָאה רעֿפלעהסױרַא ערעייז ןוא ןַאהַאק ,רעלימ .דנַאל

 ,טעברַא רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןענייז ןוא טרעהעגוצ טינ ןטסעטָארּפ

 ןבעגוצסױרַא ןטיירג ןעמונעג ךיז ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה הרירב תילב
 -רעד זיא "עמיטש רעטײברַא עײרֿפ, רעמונ רעטשרע רעד .גנוטייצ רעייז
 ַא ,סיאול ןַאמָאר ןעוועג זיא רָאטקַאדער רעד .1890 ינוי ןט4 םעד ןעניש
 -גולשג ןייק טינ רָאג רעבָא ,ןַאמרעגנוי רעקיאעֿפ ןוא רעשיגרענע טסכעה
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 ץנערוקנָאק יד ןכערבוצכרוד טַאהעג טָאה גנוטייצ יד .רָאטקַאדער רענעג
 ןעוועג ןיוש זיא עכלעוו ,"גנוטייצ רעטעברַאא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוֿפ

 ךיז ",ש .א .8, רעד ןיא טָאה ,טלעטשעגנעמַאזוצ רעסעב ןוא טרילבַאטע
 -קַאדער יד זיא ןסיאול ןוֿפ .ןרָאטקַאדער יד ןטייב ןוֿפ הרדס ַא ןבױהעגנָא
 -ֿפױא יד ןוֿפ רענייא --- ןָאסירעמ .א .י ר"ד ןוֿפ טנעה יד ןיא רעבירַא עיצ
 ןוא רעקנעד רעלעניגירַא ןַא ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא רעוט עטסקיטכיר
 "עגוצ ןייק טינ שטנעמ ַא רוטַאנ רעד ןוֿפ רעבָא ,רעקיטערָאעט רערָאלק
 -ייצ עכעלטנכעוו ַא ןריטקַאדער וצ טעברַא רערעווש רעד רַאֿפ רעטסַאּפ
 -נָאק רעכעלרעי רעד וצ זיב טריטקַאדער ".ש .ַא ,8, יד טָאה רע .גנוט
 -רעביא ןַאד טָאה טסַאל יד .ןגיוצעגקירוצ ךיז ןַאד ןוא ,1890 ףוס ןָאשנעוװ
 .טַאגעלעד סלַא ןעמוקעג רָאי םענעי זיא רעכלעוו ,טדַאטשלעדע דוד ןעמונעג
 ,יטעניסגיס ןוֿפ

 -ךיוה ןייז טגײלעגנײרַא ".ש .ַא ,84 רעד ןיִא טָאה טדַאטשלעדע דוד
 רע .ץרַאה רעקנַארק רעלעדייא ןייז ןוֿפ טולבסנבעל יד ןוא המשנ עשיטעָאּפ
 -רעדנואוו ןייז ןוֿפ לּפמעטש םעד טגעלעגֿפױרַא גנוטייצ רעד ףיוא טָאה
 גנורעטסייגַאב רעקיטכירֿפױא רעסיורג רענעי ןוא טייקכעלנעזרעפ רערַאב
 רעדיל עכעלסעגרַאֿפמוא ענייז עלַא ןעגנורדעגכרוד ןענייז סע רעכלעוו טימ
 רעטעּפש ליֿפ בָאה ךיא סָאװ ,ןרָאי עגנַאל יז ךרוד .ןביולג ןוא ףמַאק ןוֿפ
 ,גנוטייצ רעד ןוֿפ רעדור םייב ןייטש וצ דובּכ םעד ןוא קילג םעד טָאהעג
 -ביירש ןֿפױא רימ רַאֿפ ןענַאטשעג קידנעטש דליב סטדַאטשלעדע זיא

 ,ןזָאלעגרעביא זדנוא טָאה רע סָאװ האווצ רעד ןָא טנַאמרעד רימ ןוא שיט

 יד ןטלַאהעגסױא טינ גנַאל ןבָאה ןעגנול עקנארק סטדַאטשלעדע דוד
 "ער ןיא ןבעל ןוֿפ ןעגנוגנידַאב עמערַא ךעלקערש יד ןוא טעברַא ערעווש
 רע ואוו ,רעוונעד ןייק ןקישקעװַא טזומעג םיא טָאה'מ .רעלעק-סנַאיצקַאד
 ,גוצמעטָא ןטצעל ןייז טכיוהעגסיוא ,1892 ,רעכָאטקָא ןט17 םעד טָאה

 -- ץַאק .מ וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא ".ש .א ,פ, רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד
 ?סטרעוװרָאֿפ, ןיא לייז ַא ,ןרָאי ערעטעּפש יד ןיא טסילַאנרושז רעקיאעֿפ ַא
 רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ןוא גנודנירג ןייז ךָאנ דלַאב טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ
 ",ש .ַא ,82 רעד ןיא .טייצ רעזדנוא ןיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא "טלעוו רעשידיא;

 -ֿפיױא זיא ,טרעטַאמעג ךיז טָאה גנוטייצ ייז .ןעגנולעג טינ רעבָא םיא זיא
 ןוא גנוגנערטשנָא רעקידלַאװג רעד ךרוד ןבעל םייב ןרָאװעג ןטלַאהעג

 -קעוַא עטצעל סָאד ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג עמערָא יד ןוֿפ טײקיליװרעֿפָא
 -בילַאב רעייז ןוֿפ רעמונ ַא ךָאנ ןוא ךָאנ ןעגנערבסיױרַא ןֿפלעה וצ ןבעגעג
 עסָאנעג ַא םענייא ןוֿפ לַאֿפ ַא טנכײצרַאֿפ וָאלעּפָאק .י .גנוטייצ רעט
 טַאהעג טָאה רע סָאװ רעלָאד שכעלטע עטצעל יד טָאה רעכלעוו ,דנַאמייד
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 גגוגיואו רעמערָא ןייז רַאֿפ טנער סָאד ןלָאצַאב וצ ףיוא טרָאּפשעגּפָא

 "עג ןֿפױָאװעגסױרַא עילימַאֿפ ןייז טימ זיא ןוא גנוטייצ רעד ןבעגעגקעװַא

 ןוֿפ טייקנבעגרעביא יד ןעוועג ןַאד זיא סיורג ױזַא ,הריד ןייז ןוֿפ ןרָאװ

 "עג טינ ןבָאװה תונברק ערעייז עלַא רעבָא .גנוטייצ רעייז וצ ןסָאנעג יד

 ַא ןוא טלעטשעגּפָא ךיז ".ש .א ,8, יד טָאה 1892 רעמוז בױהנָא ,ןֿפלָאה

 טָאה ,1892 גנילירֿפ ןיא ,גנוטייצ יד ןבעלוצֿפױא קירוצ ךוזרַאֿפ רעיינ

 יד טָאה ןשינרעטַאמ ערעווש עייג ךָאנ ,לומ ןרעטעב ןייק טינ טנגעגַאב

 עגנַאל רַאֿפ לָאמ סָאד ,ןרעוו טלעטשענּפָא טזומעג לָאמ ןטייווצ ַא .ש .א .פ

 ,רָאי

 ".ש .א ,8/ רעטשרע רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ןיא קלח לקיטש ַא

 "עג עטקינײרַאֿפ רעקיטלָאמעד רעייז טימ ןטסילַאיצַאס יד טַאהעג ןבָאה

 גנוטייצ יד רעדייא רָאי םעד טעדנירגעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןטֿפַאשקרעװ

 ןענייז *.ש .א ,8ֿ, רעד ןוֿפ יירעקורד רעד ןיא .ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה

 .ןעלגייועג יו ,טייל ןָאינוי ,רעצעזטֿפירש לָאצ ַא טקיטֿפעשַאב ןעוועג

 ןיא טֿפירש .ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ ןענייז (סּפײטָאניײל) ןענישַאמ-ץעז ןייק

 טָאה גנוטייצ שכעלטנכעוו ַא זַא ,טניימ סָאװ ,טנַאה םייב ןרָאװעג טצעזעג

 ןָאינוי ַא ךיוא ,ןַאמרָאֿפ א טימ רעטעברַא לָאצ ַא ןקיטֿפעשַאב טֿפרַאדעג

 םוצ ןכַאמ קיטרַאֿפ ןוא ןלעטשנעמַאזוצ גנוטייצ יד טגעלֿפ רעכלעוו ,ןַאמ
 ידַּכ ,ירֿפ ךָאװטימ ןקידנערַאֿפ ןַאמרָאֿפ רעד טגעלֿפ טעברַא ןייז .קורד

 קורד ןיא ןרעוו טריֿפעגּפָא ןענעק קָאטימּכָאנ גָאט םענעי לָאז גנוטייצ יד

 ;ןענישַאמ-סערּפ יד וצ

 ,רעקיכלימ .י רעסיוועג ַא ,ןַאמרָאֿפ רעד זיא ךָאװטימ םענייש ןייא

 דלַאב רעבָא ,טענרַא רעד וצ טלעטשעג ךיז ,ירֿפ רעד ןיא ןעמוקעגניײרַא

 .יירעקורד ןוֿפ סיױרַא זיא ןוא ךוטרַאֿפ םעד ןָאטעגסיױא רע טָאה םעדכָאנ

 רעד קעװַא זיא סע .ןַאמרָאֿפ ןייק ָאטיג ,ייווצ ,עדנוטש ַא קעװַא זיא טע

 ףיוא ,עטלעטשעגֿפױא ןייק טינ ןבילבעג זיא גנוטייצ יד ,גָאט רעצנַאג

 .טריסַאּפ טלָאװ טשינרָאג יוװ ,טעברַא רעד וצ ןעמוקעג שֿפנ רעד זיא ןגרָאמ

 ןיא ואוו ןגערֿפ ,ןֿפױואוורַאֿפ ןכַאמ ןביוהעגנָא םיא ןבָאה ןסָאנעג יד ןעוו

 :ןעירשעגסיוא טָאה ןוא ײרעֿפמיש טימ ןלַאֿפַאב ייז רע זיא ? ןעוועג רע

 ,ןובשחו ןיד ןבעגּפָא ךייא ףרַאד רעטעברַא ןַא ? ריא טנייז ןטסיכרַאנַא;

 ַא וצ !טלָאװעג בָאה ךיא ואוו ןעגנַאגעג ןיב ךיא ?ןעוועג זיא רע ואוו

 "!סענזיב ערעייא טינ זיא סע -- קנעש ַא ןיא רעדָא הבקנ

 ןבָאה ייז .ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ןסָאנעג יד ןבָאה טײהכערֿפ ַאזַא
 -ייצ רעטעברַאק רעד ןוֿפ ןטנערוקנָאק ערעייז זַא ,ןעוועג דשוח קרַאטש
 טינ לָאז ".ש .א ,8ע יד ידּכ ,לציּפש ַא ןָאטעגּפָא ייז סע ןעבָאה "גנוט
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 יָאק ַא ןוא טקישעגקעװַא רבד לעב םעד ייז ןבָאה .טייצ ןיא סױרַא ןענעק
 וצ קעװַא זיא ,ווָארַאטָאלָאז ר"ד ןוא ווָאלעּפָאק .י ןוֿפ קידנעײטשַאב ,עטימ
 ןטעב ןוא ,טריסַאּפ טָאה סע סָאװ ,ןלייצרעד ןָאינוי רעצעזטֿפירש רעד
 -ימָאק יד רעבָא זיא טשַאררעביא יוװ ,ץַאלּפ ןייז ףיוא רעטעברַא רענַא ןַא
 רעטייוו זומ רעקיכלימ זַא ,ןענַאטשַאב זיא טנעדיזערּפ רעד ןעוו ןרָאװעג עט
 ףיוא ןבָאה ןסָאנעג יד ןעוו .יירעקורד רעד ןיא ןַאמרָאֿפ רעד ןבײלברַאֿפ
 יד ןֿפורעגסױרַא ןָאינוי רעצעזטֿפירש יד טָאה ןייגנייא טלָאװעג טינ םעד
 ".ש .א .852 רעד ןגעק קיירטס ןיא רעטעברַא ערעדנַא

 ןָאיגוי יד .ךַאז עגנירג ַא ןעוועג ןַאד ןיא רעצעזטֿפירש עשידיי ןגירק
 ,ןוא ךַאֿפ ןוֿפ לייט םעניילק ַא רָאג ןגױצעגנײרַא ןעייר עריא ןיא טָאה
 קידנעטש יז זיא ,טייצ רענעי ןוֿפ ןדיי יד ייב סנָאינוי ערעדנַא עלַא יו
 טָא ןוא ,ןָאינוי ַא ָאד עי זיא טָא -- ךעלסיֿפ עשרעניה ףיוא ןענַאטשעג
 -טֿפירש יד טָאה ?.ש .ַא ,9, רעד ןגעק ףמַאק םעד ןיא .ָאטינ רעמ יז זיא
 עטקינײארַאֿפ יד .חוּכ סנבעל סיורג ןזיװעגסױרַא רעבָא ןָאינוי רעצעז
 ןוא ףליה ֹוצ ןעמוקעג ךיילג ןָאינוי רעד ןענייז ןטֿפַאשקרעװעג עששידיי

 סעטימָאק *.ש .א ,9, רעד ףיוא (םרוח ַא) *טָאקיָאב, ַא טגעלעגֿפױרַא ןבָאה
 יד ףיוא ןעגנוטייצ יד ןסייר וצ ןסַאג יד ןיא טזָאלעגסױרַא ךיז ןבָאה
 רעד ןגעק עצעה עקידלַאװעג ַא ןריֿפנָא ןוא רעֿפױקרַאֿפ יד ייב סדנעטס

 ".ש .ַא .פ2

 ןבָאה ייז .ןעלטימ עקיבלעזיד טימ טקריוװעגנגעק ןבָאה ןסָאנעג יד
 רעד ןיא רעדילגטימ רַאֿפ טכַאמעג יירעקזרד רעייז ןוֿפ רעצעזטֿפירש יד
 לַאקָאל רעטסערג רעד -- 76 גיב; יד ,ןָאינוי רעצעזטֿפירש רענַאקירעמַא
 טֿפמעקַאב ייז ןבָאה ןָאינוי רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןוא ,דנַאל ןיא ךַאֿפ ןוֿפ
 ןעוועג זיא סע .ןעגנוטייצ ןוא סנָאינוי עריא טימ ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי יד
 -עג ןייק םידדצ יד ןוֿפ םענייא ןייק טָאה רעכלעוו ,ףמַאק רעקידעבעל ַא
 ,טינ ךיוא סנָאינוי יד --- טינ יאדווא ".ש .א .ֿפ, רעד ,ןבעגעגוצ טינ טנוז
 -ַאב ןוא טצומשַאב ,טגירקעגמורַא ,ןסירעגמורַא ךיז ןעמ טָאה לַארעביא
 ןעוועג ןטסילַאיצָאס יד ןענייז טייקיטעט ַאזַא ףיוא .ערעדנַא יד ענייא ןגיּפש
 ַאזַא ןיא טָאה ןרעלימ יאול טימ .ןטסיכרַאנַא יד יו סהיוב ערעסערג

 ,ןכײלגרַאֿפ טנעקעג טינ ךיז רענייק טעברַא

 -לַאיצָאס רעטנערברַאֿפ ַא ןבעל ןצנַאג ןייז --- םיױבנעגייֿפ .ב סָאװ טָא

 סָאװ ,ןדָאטעמ יד ןגעוו ןבירשעג רעטעּפש ןרָאי טימ טָאה -- טַארקָאמעד

 בָאה ךיא; :ןטסיכרַאנַא יד טימ ףמַאק ןיא טדנעוועגנָא ןבָאה ןסָאנעג ענייז

 רעד ןיא רעטעברַאטימ ןרעװ ןעמוק וצ גנודַאלנייא ןַא טגַאזטנַא ךיוא

 טריֿפעג ןענייז ריא ןיא לייוו ,רַאֿפרעד סָאד ןוא ,"גנוטייצ רעטעברַא;
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 -ַאטַא עכעלרעמוא טולָאסבַא ןוא ענעבירטרעביא-שירעכערברַאֿפ ןרָאװעג

 ,1910 ,קרָאי-ויג ,טֿפירש ייליבוי סנַאהַאק .בֹא) .?ןטסיכרַאנַא יד ףיוא סעק

 ,(67 טייז

 עשיטסילַאיצָאס יד ןביג ,טײקיטעט-סגנורעלקֿפױא רענײמעגלַא ןיא
 ןטסיכרַאנַא יד ןענייז ,וצ ןיילא (ַא"א ןיגרוב .ה ,ןייטשנייוו .ב) רעקירָאטסיה
 ןבָאה ייז ,ןטסילַאיצָאס יד רעדייא ךײרגלָאֿפרעד רעמ ןעוועג טייצ רענעי וצ
 רעד וצ טייקנבעגרעביא עקיטכירֿפױא ןוא גנורעטסייגַאב רעמ טַאהעג
 ןטּפױהַאב ,סנָאינוי ןטלַאהֿפיױא ןוא ןעיוב וצ טייקיטעט רעד ןיא .טעברַא
 -גלָאֿפרעד רעמ ןעוועג ןענייז ןסָאנעג ערעייז זַא ,ןטסילַאיצָאס עקיבלעזיד

 טייקיטעט רעייז .טקיטעטשַאב טינ ןטקַאֿפ ענייק ןוֿפ רעבָא טרעוו סָאד .ךייר
 סגָאינוי יד ןקריווסיוא ,סקיטילָאּפ ןריֿפ ןיא ןענַאטשַאב זיא סנָאינוי יד ןיא
 -ידנַאק ערעייז ןציטש ןוא ןעגנוטייצ עשיטסילַאיצָאס יד ןענעקרענַא ןלָאז
 -לַאּפש ןוא ןעיירעסייר וצ ןריֿפ טגעלֿפ סעכלעוו ,ןייּפמַאק ןוֿפ טייצ ןיא ןטַאד
 גנודנירג רעד ייב טלעוּפעג ייז ןבָאה ,לשמל .ױזַא ,סנָאינוי יד ןיא ןעגנוט

 א ןרעוו ןעמונעגנָא לָאז סע ,"ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג דעטיינויא יד ןוֿפ
 יד ןוא "לּפיּפ, יד ,"גנוטייצ רעטעברַאא יד ןענעקרענַא וצ עיצולָאזער
 ןֿפרַאש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד ,ןענַאגרָא רעטעברַא סלַא ?גנוטײצסקלָאֿפ;
 ןוא "ןָאינוי רעדיינש רעטקינײארַאֿפ, רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןוֿפ טסעטָארּפ
 ןיא ףמַאק םענעסיברַאֿפ ַא וצ טריֿפעג טָאה סָאװ ,ןטֿפַאשרעּפרעק ערעדנַא
 -עגנָא ךיז ןבָאה "סרעקרָאוו טנעמרַאג דעטיינויק יד זיב ,ךַאֿפ רעדיינש
 -ַאגרָא עטסרענָאיצקַאער יד ןרָאװעג ןענייז ןוא .ל ווָא .ֿפ .א רעד ןָא ןסָאלש
 רעד ןוֿפ טכורֿפ יד ןעוועג ויא סָאד .רעטעבױַא עגיה יד ןשיוצ עיצַאזינ
 יז ןבָאה רעלימ יאול ןוא ןַאהַאק .בא סָאװ גנואיצרעד רעשיטסילַאיצָאס
 ,ןבעגעג

 ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןוֿפ גנורַאֿפרעד יד ןעוועג זיא רעגרע ךָאנ
 קיירטס רעסיורג ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,1890 ןוֿפ רעמוז ןיא .טייצ רענעי וצ
 טָאה ןוא טייצ םישדח ריֿפ ןטלַאהעגנָא טָאה רעכלעוו ,רעכַאמקוָאלק ןוֿפ
 ןעוועג זיא רעריֿפ רעייז .רעקיירטס יד רַאֿפ גיז ַא טימ טקידנעעג ךיז
 ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןיא זיא רעכלעוו ,טסילַאיצָאס ַא ,סעדנָארַאב ףעזָאי
 יד ,רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןוֿפ טולֿפניײא ןרעטנוא ןלַאֿפעגרעטנורַא
 ,ןסָאנעג ענייז םיא ןבָאה ןכערברַאֿפ םעד טָא ,ןטסיכרַאנַא יז ןוֿפ עטסרעמ
 רעד ןיא רָאי 40,) ןייטשנייוו .ב .ןייז לחומ טנעקעג טינ ,ןטסילַאיצָאס יד
 -רָאֿפ ןכעלקערש םעד ןסעדנָארַאב טכַאמ (142 טייז ,"גנוגעווַאב רעטעברַא
 -רַאנַא יד ,ןסָאנעג עיינ ענייז ןֿפורעג ןעגניטימ יד וצ טָאה רע;ק : ףרואוו
 : ןייטשנייוו טביירש (142 טייז ףיוא) רעטייוו סָאװטע *! רענדער עשיטסיכ



 סעדנָארַאב טימ זַא ,טקנעדעג ןבָאה ןטסיכרַאנַא עשידיי עקיטלָאמעד יד

 רַאֿפ ןלַאװ יד ייב .םזיכרַאנַא םוצ רעכַאמקָאלק עלַא ןרעקַאב ייז ןלעװ ףליה
 ןשיװצ ןעיירעסייר ןעמוקרָאֿפ רדסּכ ןגעלֿפ רעדילגטימ וויטוקעזקע ןוא עטמַאַאב

 רעייז ןבָאה רעבָא רעכַאמקָאלק ןסַאמ עסיורג יד ,ןטסיכרַאנַא ןוא .מעד-,צָאס יד

 טליײװרעד לָאמ עליֿפ ןבָאה ייז סָאװ םעד ץָארט ,םזיכרַאנַא ןוֿפ טסואוועג קינײװ

 רעכלעוו ,ןסעדנָארַאב ןָאט בילוצ ייז ןגעלֿפ סָאד .עטמַאַאב ערעייז רַאֿפ ןטסיכרַאנַא

 עשיטסילַאיצָאס יד ןוֿפ סולֿפנײא םעד ןכַאװשּפָא טנעקעג טינ ףוסילּכ ףוס טָאה

 יד ןוא "ןָאשיײרעדעֿפ רָאבײל לַארטנעס יד, ,ןטֿפַאשרעּפרעק עלַארטנעצ ןָאינוי

 עלַא סָאד ןעװעג זיא טַאטלוזער רעד .ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ

 סָאד ןֿפלָאהעג ןבָאה סנָאינוי עשילגנע ןוא עשטייד יד ןוֿפ ןטַאגעלעד עקיטעט

 ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא עכלעװ ,ןָאינוי רעכַאמקָאלק עקיטכעמ ןַאד יד ןעױבֿפױא

 .סרעבמעמ עקידנעייטשטוג טנזיוט ןביז

 יד ןעױבֿפױא רַאֿפ טידערק םעד ןביירשוצוצ קיליװ זיא ןייטשנייוו
 ,טנָאינוי עשילגנע ןוא עשטייד יד ןוֿפ ןטַאגעלעד יד ןָאינוי רעכַאמקוָאלק
 ,טיבעג םעד ףיוא ןָאטֿפױא טנעקעג טשינרָאג לַאֿפ ןטסעב ןיא ןבָאה עכלעוו
 ןענעק טינ ןלָאז רעטעברַאטימ עשיטסיכרַאנַא ענייז טימ סעדנָארַאב יבַא
 סָאװ דנַאטשוצ ַא וצ טריֿפרעד ןוא טיובעג ןָאינוי יד ןבָאה ייז זַא ,ןטּפױהַאב
 טינ הלשממ רעשיטסילַאיצָאס ןוֿפ רָאי קיצנַאװצ רַאֿפ םעדכָאנ טָאה יז

 ,ןביירגרעד טנעקעג
 רוטּפ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג םיטַאבעלַאב יד ןבָאה רעטעּפש רָאי ןייא טימ

 זיא ןָאינוי יד .ןעגנולעג טינ רעפָא יז זיא סָאד .ןָאינוי רעד ןוֿפ ןרעוו וצ
 טוג לטעטש ריא טנעקעג טָאה ןוא קיטכעמ ןוא סיורג ןעוועג ןַאד ןיוש
 / טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה קרָאי-וינ ןיא טקיירטס עייר עצנַאג ַא .ןײטשַאב
 -רַאֿפ ךיז טָאה ּפַאש בעקס ןייא רָאנ .רעטעברַא יד רַאֿפ גיז ןקידנעטשלוֿפ ַא
 .ןעמוקוצוצ ןעוועג רעווש זיא סע ןכלעוו וצ ,דנעלייא גנָאל ןיא ןטלַאהַאב

 סבעקס יד טרָאד ,ּפַאש ןיא ןיהַא קעװַא עטימָאק עקרַאטש ַא זיא ךעלדנע
 ןיא ןוא ,רעדירב ערעייז ןטַאררַאֿפ טינ רעמ ןלָאז ייז ,ןָאסעל ַא ןבעגעג
 ַא טנערבעגוצ ןוא עלעוויוא עקידנענערב ַא טרעקעגרעביא ךיז טָאה למוט
 ןעגנולעג זיא עטימָאק ןָאינוי רעד .רָאטקַארטנָאק-סָאב ןשיבעקס ןוֿפ דניק
 ןטלַאהרַאֿפ זיא ,דלָאגנייר קנערֿפ ,ייז ןוֿפ רענייא 'רעסיוא ,ןֿפױלטנַא וצ
 ףיוא .קרָאי-וינ ןיא ירעֿפ ןוֿפ ןיגּפָארַא םייב יײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןרָאװעג
 -עזקע עצנַאג יד ןוא ןסעדנָארַאב ןריטסערַא טזָאלעג סָאב רעד טָאה ןגרָאמ
 ַא טכַאמעג ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד .ןָאינוי רעד ןוֿפ עוויטוק
 עניילק ןלַאֿפַאב ןוא לָאירטיװ טימ ךיז ןצונַאב רעטעברַא יד זַא ,דלַאװג

 רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז עטריטסערַא יד .רעדניק עקידלושמוא
 .רעדעי לייב רעלָאד טנזיוט ןעצ

 ױזַא רעבָא ,ןסעדנָארַאב רַאֿפ לייב ןֿפַאש וצ ןעגנולעג זיא ןָאינוי רעד
 ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא רעדיוװ רע זיא ןזָאלעגסױרַא םיא טָאה'מ יוװ ךיג
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 .רערושטקעֿפונַאמ ַא ןוֿפ טלעג טסערּפעגסױרַא ןבָאה וצ עגַאלק רעיינ ַא
 רעדיוו טָאה ןָאינוי יד ןוא לייב רעטנוא טלעטשעג רעדיוו םיא ןעמ טָאה
 טעװ טכירעג רעד זיב טײרֿפַאב םיא ןוא עמוס עקיטיונ יד ןֿפַאשעג לָאמַא
 -ײרֿפ ןעמעלַא טָאה סייק דנעלייא גנָאל רעד ןיא טכירעג רעד .ןעמוקרָאֿפ

 וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ זיא רעכלעוו ,ןדלָאגניײר ןייא רעסיוא ןכָארּפשעג

 -סיוא טָאה ,סנָאינוי עלַא ןוֿפ טציטשרעטנוא ,ליּפא ןַא .ןָאזירּפ רָאי ףניֿפ
 ןיא רע יו םעדכָאנ ןעײרֿפַאב םיא ךיוא לָאז רָאנרעװַאג רעד טקריוועג
 ,זיולב םישדח טקעז ןסעזעגּפָא

 -רַאֿפ ,טלעג ןסערּפסיױא רַאֿפ ,סעצָארּפ ןטייווצ םייב זיא סעדנַארַאב
 זיא לייטרוא רעד .עמרוט םישדח ןיינ טימ רָאי ַא וצ ןרָאװעג טלייטרוא
 טָאה רע ,לייב ףיוא יירֿפ ןעוועג רעדיוו זיא סעדנַארַאב ןוא ןרָאװעג טרילעּפַא
 ַא רערושטקעֿפונַאמ .ַא ןוֿפ ןעמענ םייב ,לָאמנייא טשערַאנַאב קרַאטש ךיז
 ףיוא טגעלעגֿפױרַא טָאה ןָאינוי יד סָאװ ,רעלָאד טרעדנוה ייווצ רַאֿפ קעשט
 סָאװ) ןעמָאנ ןייז ןיא קעשט םעד ןכַאמסיוא םיא ןזָאל ןוא ףָארטש סלַא םיא
 ךיז רע טָאה לָאמ ןטייווצ ַא ןוא ,(עגַאלק רעד רַאֿפ טנורג רעד ןעוועג זיא
 ױזַא ,ליּפַא ןוֿפ טייצ ןיא עדַאנַאק ןייק ןֿפָאלטנַא זיא רע ןעוו ,טשערַאנַאב
 לָאז רע ןהנעטנייא םיא טימ ןיהַא ןרָאֿפ טֿפרַאדעג טָאה רעלייב .רעד זַא
 ןרעכעה ןוֿפ ליּפַא רעד טייצ רעד רעטנוא זיא ָאד .קרָאי-וינ ןיא ןרָאֿפקירוצ
 ןיא ןרָאװעג טצעזעגניײרַא זיא סעדנָארַאב .ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ טכירעג
 .עמרוט

 ,רָאנרעװָאג םוצ ליּפַא ןַא רַאֿפ גנוגעװַאב ַא ןביוהעגנָא ךיילג ךיז טָאה
 טלמַאזעג ןענייז טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא .ןעײרֿפַאב ןסעדנַארַאב לָאז רע
 ןבָאה סנָאינוי רענַאקירעמַא יד ,ןטֿפירשרעטנוא ןָאילימ רעבלַאה ַא ןרָאװעג
 ,טײרֿפַאב םיא טָאה רָאנרעװַאג רעד ןוא ליּפַא םעד טציטשעג

 יד רעבָא ,טײקשערַאנ ןייז ןעוועג לחומ םיא טָאה רָאנרעװַאג רעד

 יד טימ ךיז ןרבח ןייז ןייז לחומ טנעקעג טינ םיא ןבָאה ןטסילַאיצָאס

 רעד ןיא ןדָאטעמ-סֿפמַאק עשיגרענע ענייז ךיוא רשֿפא ןוא ןטסיכרַאנַא

 "ראק רעד ןיא ינוי ןט10 םעד ןלַאֿפעגנָא םיא ףיוא זיא רעלימ יאול .ןָאינוי

 -עגנָא טָאה רע םורַאװ ,טנעקעג טָאה ,רעלימ ,רע רָאנ יװ "גנוטייצ רעטעב

 ןוֿפ עטכישעג יד; :ןיגרוב .ה עז) רָאנרעװָאג ןוֿפ גנוקידַאנגַאב יד ןעמונ

 ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא ,(768 טייז ,"גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיא רעד

 -ַאב ןוֿפ סולֿפניא םעד ןגעק ןטסילַאיצַאס יד ןוֿפ ףמַאק רענעסיברַאֿפ ַא

 ןסעצָארּפ יד ןוֿפ טייצ רעד ךרוד טָאה ןַאהַאק .בא ,ןָאינוי רעד ןיא ןסעדנָאר

 סרעלימ טימ ןוא ,ןָאינוי רעד ןיא ץַאלּפ סעסעדנָארַאב ןעמונרַאֿפ ןטסערַא ןוא

 עלעֿפײה ןיילק ַא וצ זיב טכַארבעגרעטנורַא עיצַאזינַאגרָא יד רע טָאה ףליה
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 יד ענייא ןטלָאּפשעג ןוא ןסירעגמורַא ץלַא ךָאנ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 .ּפעק יד ערעדנַא

 סולֿפנײא ןכעלדעש םעד ןוֿפ ןליּפשייב רעקילדנעצ ךָאנ ןעגנערב ןעקימ

 טביאעגסיוא טָאה ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצַאס ןשיווצ גנוטלַאּפש יד סָאװ

 ץנַאג ךָאד זיא סָאד רעבָא ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעקיטלָאמעד רעד ףיוא

 יד ןלעטשוצטספֿפ גונעג ןענייז ןליּפשיײב עטכַארבעג ייווצ יד .קירעביא

 טכיורבעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד ןדָאטעמ עכלעוו ,ןזיװַאב וצ ןוא ךַאזטַאט

 ,ףמַאק ןקיליײה רעייז ןיא

 ערעייז ןיא ןעגנוטלַאּפש עיינ ןביוהעגנָא דלַאב ךיז ןבָאה סנקירעביא

 ,"תמא רעד; ,גנוטייצ ןייז ןיא טָאה יקסוועשטניוו סירָאמ .ןעייר ענעגייא

 *? טלױֿפעגוצ רעדָא לױֿפ , : עגַארֿפ יד טלעטשעג ,1895 ,טסוגיױא ןט9 םעד

 ןוֿפ רָאטקַאדער רעד קידנעייז ,ןַאהַאק .בא .ײטרַאּפ רענעגייא ןייז עגונב

 טלטיטַאב גנוטייצ רעד ןוֿפ רעבעגסױרַא יד סטָאה ,"גנוטייצ רעטעכברַא

 דנע דיירט טסילעשָאס; יד טעדנירגעג טָאה ןָאילעד ."זיוה ןדרָאל יד;

 "גַאק; יד .סנָאינוי עקידנריטסיזקע יד וצ עיציזָאּפָא ןיא ?סנעײלַא רָאבייל

 ןשיווצ טֿפמעקעג ןבָאה םיאורב ערעדנַא ײלרעלַא ןוא "סקנָאקס; יד ,"סורַאג

 ענייא רעטעברַא עשידיי יד טציירעג ןוא םזילַאיצָאס ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ךיז

 .טַאהעג טינ ןבעל ןיא גרָאז רעדנַא ןייק ןטלָאװ יז יװ ,ערעדנַא יד ףיוא

 רעשידיא רעד ןוֿפ עטכישעג; רעטנָאמרעדנביױא ןייז ןיא ,ןיגרוב ץרעה

 : ןושלה הזב עכָאּפע ןייא טריזירעטקַארַאכ (6 טייז) "גנוגעווַאב רעטעברַא

 טָאה שטיװרוה ;ןשטיװרוה ןוא ןרעלימ טקידלושַאב טָאה ,ָאזלַא ,ןָאילעד

 טָאה רעלימ :ןשטיװרוה טלדַאטעג טָאה *טַאלב דנעבָא, רעד ;ןענָאילעד טריקַאטַא

 רעלימ ;"*עילַאנַאק. ןֿפורעג ןרעלימ טָאה ץנַארק :"טאלב דנעבָא, םעד ןֿפירגעגנָא

 טָאה *טַאלב דנעבָא; רעד ;רַאלָאד 5,000 ןיא *טַאלב דנעבָא םעד טגָאלקעגנָא טָאה

 טָאה ןָאדנָאל .מ ;ןעגנושלעֿפ ןיא *סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעריֿפנָא יד טקידלושַאב

 ;.ֿפ .ל .ס רעד ןוֿפ טייקכעלרע רעד ףיוא דשח ַא טקירדעגסיוא טַאלב-גולֿפ ַא ןיא

 טָאה רעכלעװ ,ןענַאהַאק ןגעװ ןעגנוטּפױהַאב טכַאמעג טָאה *טַאלב דנעבָא רעד

 אידג"דח עקידנעטשלוֿפ ַא .װ .ַא .א ןעגנודמיױלרַאֿפ סלַא טמַאדרַאֿפ ךעלטנֿפע יז

 .סעיצַאוניסניא עדנריזילַארָאמעד ןוא ןעגנוקידלושַאב ןוֿפ

 טינ ךיוא ןטסילַאיצָאס יד טימ ףמַאק םעד ןוֿפ ןענייז ןטסיכרַאנַא יד

 -רַאװ-ץומש ןוֿפ ףמַאק ןטרעטיברַאֿפ ןיא .טנעה ענייר ןצנַאגניא טימ סױרַא

 םוצ ןלַאֿפרעטנורַא ןוֿפ ךיז ןטיהוצסיוא דצ ןייק רַאֿפ ךעלגעמ טינ זיא ײרעֿפ

 רעזדנוא זיא ןטסילַאיצָאס יד טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא רעבָא .רענגעק ןוֿפ דנַאטש

 לָאמנייק ךיז ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא ,ןיילַא דלושמוא יד ןעוועג גנוגעוװַאב

 ,רעלימ יאול ןכלעוו ןיא ּפמוז םעד וצ ןעקניזוצרעטנורַא טביולרעד טינ

 -ָאס םעד טּפוטשעגרעטנורַא ןבָאה רעֿפלעהסױרַא ערעייז ןוא ןַאהַאק .בא

 .סַאג רעשידיי רעד ףיוא םזילַאיצ
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 -עוװַאב יד ךָאד טרעוו ןרעלעֿפ עכעלקערש ענעזיוועגנָא עלַא יד טימ ןוא

 -ַאב ,עשיטסיכרַאנַא יד ייס עשיטסילַאיצָאס יד ייס ,טייצ רענעי ןוֿפ גנוג
 טײקיליװרעֿפָא יד ןוא גנורעטסיײגַאב יד ,דָאירעּפ-סגנואילב רעד סלַא טנכייצ
 בלב טֿפמעקעג ןבָאה עטקילײטַאב עטסרעמ יד ,סיורג רעייז ןעוועג ןענייז
 "ביר רעד ןיא הנומא רעקיטכירֿפיוא טימ ןוא ןצרַאה ןצנַאג ןטימ --- שֿפנו
 רעביירש ןרַאומעמ ןוא רעקירָאטסיה עלַא .טקנוּפדַאטש רעייז ןוֿפ טייקיט
 ,טייצ רעטוג רענעי ןגעוו שינעקנעב רעטסנרע ןוא תובהלתה טימ ןדער
 ,סָאג רעשידיי רעד ףיוא לוֿפסנבעל ןוא גנוי ןעוועג זיא טזילַאיצָאס רעד ןעוו
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 יד ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ טייקיטעט יד

 ןרָאי רעקיצניינ

 עיצַאטיגַא עיגילערײטנַא יד .א

 טקיטֿפעשַאב ןבָאה סָאװ ,ןטײקיטעט-סגנורעלקֿפױא ערעדנַא יד ןשיווצ

 טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ ןוא ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ףוס םוצ ןסָאנעג ערעזדנוא

 ,עיצַאטיגַא עיגילער-יטנַא יד ץַאלּפ ןסיורג ץנַאג ַא ןעמונרַאֿפ טָאה םעדכָאנ

 שאר ,םיארונ םימי יד םורַא ךעלכַאזטּפיױה ןרָאװעג טריֿפעגנָא זיא עכלעוו

 ןבָאה ,1889 ןיא קידנבױהגָא ,דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע .רוּפּכ םוי ןוא הנשה

 יז ןוֿפ טגעלֿפ עכלעוו ,הּכז הליֿפּת עיינ ַא טכַארבעגסױרַא רָאי ןדעי ייז

 יז ןגעלֿפ רוּפּכ םוי ןדעי רַאֿפ .סעיּפָאק רעטנזיוט ןיא ןרעװ טײרּפשרַאֿפ

 ייב ,לָאב רוּפּכ םוי ַא -- גנוטלַאהרעטנוא ןוא גנולמַאזרַאֿפ ַא ןרישזנַארַא

 עכלעוו וצ --- עיגילער ןגעוו סעדער יד ןעוועג ןענייז ךַאזטּפױה יד ןכלעוו

 טֿפָא ןגעלֿפ סע עכלעוו םורַא ןוא ןשטנעמ ןסָאמ עסיורג ןעמוק ןגעלֿפ סע

 רופּכ םוי יד .ןדיי עמורֿפ יד טימ ןסױטשנעמַאזוצ עטסנרע ןעמוקרַָאֿפ

 רעלוּפָאּפ קרַאטש עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענייז רעלעב

 עכלעוו ,סעשטּפַארטס סטָאג יד רַאֿפ קידנצײרֿפױא ךעלקערש ןוא קלָאֿפ םייב

 ,םשה לולח ןכעלקערש ַא רַאֿפ טכַארטַאב סע ןבָאה

 רוּפּכ םוי םעד ןגעוו טלייצרעד רעירֿפ קידנעײגײברַאֿפ ןיוש ןבָאה רימ

 ,רַאֿפרעד ןרעוװ טריֿפעגכרוד טנעקעג טינ טָאה רעכלעוו ,9 ןוֿפ לָאב

 -וצנָא ןעגנולעג ןדיי עמורֿפ יד ןוֿפ גנַאלרַאֿפ ןֿפױא זיא ײצילַאּפ רעד סָאװ

 טינ טנװָא םענעי לָאז רע ,לָאה ןָאדנערַאלק ןוֿפ רעמיטנגייא םעד ןקערש

 -גדָאש טלעג עמוס עשּפיה ַא ןסָאנעג יד ןלָאצַאב רעסעב ןוא לַאז םעד ןענעֿפע

 רָאביײל, םעד ןעגנודעג "ןרינָאיּפ יד ןבָאה 1890 רוּפּכ םוי רַאֿפ ,ץַאזרע

 ,ןטסילַאיצָאס עשטייד יד וצ טגנַאלַאב טָאה רעכלעוו ,ןילקורב ןיא "?םואעסייל

 ןסָאנעג יד ןענייז ָאד .ןקערשּפָא טנעקעג טינ טָאה טיײצילָאּפ יד ןעמעוו

 טימ ןוא טרעטשעגמוא טנװָא םעד ןריֿפכרוד ןענעק יז ןלעוו רעכיז ןעוועג

 -טסעֿפ רעד ןייז טעוװ טסָאמ ןַאהָאי זַא ,טריסנָאנַא ןבָאה ייז ,גלָאֿפרעד סיורג

 .רערעהוצ עסַאמ עסיורג ַא ןעגנערב וצ גונעג ןעוועג זיא סָאד ןוא רענדער

 "רַאֿפ יד ןקערשּפָא .סָאבעלַאב םעד ןָא ןובשח םעד טכַאמעג רעבָא ןבָאה ייז
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 רעבָא ,טנעקעג טינ עקַאט ײצילָאּפ יד טָאה םואעסייל רָאביײל ןוֿפ רעטלַאװ
 ףיוא ןדנעװנָא ןעק ליצילָאּפ יד סָאװ ,לטימ רעקיצנייא רעד טינ ךָאד זיא סָאד

 םעד "טרושטּפעקעג; טושּפ לָאמסָאד טָאה יז .גנולמַאזרַאֿפ ַא ןרעטש וצ
 -יצ ןוא סמרָאֿפינוא ןיא ןשטנעמ ענעגייא עריא טימ טליֿפעגנָא םיא ,לַאז
 ץַאלּפ ײרֿפ ךָאנ ָאד זיא סע זא ,טרעלקרעד ןַאד טָאה ןוא ,רעדיילק עליוו

 לַאז ןיא יז טעוו ןשטנעמ עלוֿפ ןייק .רעכוזַאב לָאצ רעניילק ץנַאג ַא רַאֿפ
 יד ,ןטלַאה וצ ןרעוו טביולרעד טינ טצוו ןדער ענייק ןוא ןזָאלנײרַא טינ

 ,ןרעוו ןבעגעגֿפױא טזומעג ןדנעטשמוא יד רעטנוא טָאה גנומענרעטנוא

 ןבָאה םי"והַאי םרָאֿפער עשטייד יד טימ תוֿפּתוש ןיא ןדיי עמורֿפ יד
 -רעביא טָאה רעדנַאלדירֿפ רעניבַאר .עטכישעג רעד ןיא טנַאה ַא טָאהעג
  ןעוועג זיא לָאב רעד ןכלעוו ןיא ליבדנעה ןשידיי םעד שילגנע ןיא טצעז

 רעטרעוװ רָאּפ א טלגומשעגנײרַא גנוצעזרעביא רעד ןיא טָאה ןוא טריסנָאנַא
 יד ,ןעוועג טינ לַאניגירָא ןיא ןענייז עכלעוו ,סעבמָאב ןוא טימַאניד ןגעוו
 -ףיטַאנ ,זיא עכלעוו ,יײצילַאּפ רעד ןרָאװעג טלעטשעגוצ זיא גנוצעזרעביא
 ןעלטימ עקרַאטש ןעמונעגנָא טָאה ןוא עטרעטיצעגֿפױא ןַא ןרָאװעג ,ךעל

 ידפ) ןרעוו טריֿפעגנָא ךעלטנֿפע לָאז עדנַאגַאּפָארּפ אזַא ןזָאלרעד וצ טינ
 רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג; דנַאב ןטייווצ ןיא "גנוגעוװַאב עזעיגילער-יטנַא
 -וינ ,"ָאווייע גָאלרַאֿפ ,?ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא גנוגעווַאב רעטעברַא
 טָאה ,1980 ,רעבמעטּפעס ןט26 ןוֿפ *.ש .ַא ,8, יד (,466 טייז ,1945 ,קרָאי
 םענעי וצ גנַאגנײרַא טכוזעג ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט ףניֿפ זַא ,טעטכירַאב
 ,טרעטשעצ לָאטורב יוװַא טָאה יײצילַאּפ יד ןכלעוו ,לָאב רופּכ םוי

 ערעגרע ןַא ךָאנ טַאהעג ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 רעזדנוא .רעטעּפש רָאי ןייא טימ גנולמַאזרַאֿפ רוּפּכ םוי ַא טימ גנורַאֿפרעד
 קידנביירש ,ןיגרוב .ה .ךייוגלָאֿפרעד רעייז ןעוועג ןַאד טרָאד זיא גנוגעװַאב
 -עמַא ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא רעשידיא רעד ןוֿפ עטכישעג; עלעיציֿפָא יד
 ןיא ,ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ גָארטֿפױא ןֿפױא "עקיר
 ; (340 טייז) טלייצרעד ,5

 ןיא סנטסיימ ןדָאב ןטוג ַא ןענוֿפעג טָאה עדנַאגַאּפָארּפ עשיטסיכרַאנַא יד
 ןוא ,ןטסיכראנַא עשלדיי יד ןוֿפ גנוטסעֿפ יד ןרָאװעג זיא עכלעוו ,עיֿפלעזַאליֿפ

 ,ןטנעמעלע עשיטסיכראנַא גונעג עיֿפלעדַאליֿפ טָאה טציא זיב ךָאנ

 ךָאנ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה 1890 ןיא זַא ,ןָא טזייוו רע
 ןוא ?טיײהײרֿפ רעד רעטיר, ,סעּפורג עקיטעט ייווצ טַאהעג רעירֿפ ןוֿפ
 -עברַא רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןענייז סעּפורג עלַא ,?טײהײרֿפ רעד ערינָאיּפ,
 ןבָאה ייז סָאװ טעברַא-גנורעלקֿפױא רעטיירב רעד ןיא ןוא גנוגעווַאב רעט
 ,טריֿפעגנָא
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 "מַאזרַאֿפ ַא טרישזנַארַא ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה 1891 רוּפּכ םוי רַאֿפ

 ןעדמעק ןיא גָאטיײב רוּפּכ םוי רַאֿפ קינקיּפ ַא ןוא טנוװָא ירדנ לּכ רַאֿפ גנול

 טָאה ץיװָאקסָאמ ַא רענייא זַא ,ײצילָאּפ רעד טױסמרַאֿפ ןבָאה ןדיי עמורֿפ יד

 ףרַאד'מ זַא ,טרעלקרעד ןוא סעדער ןטלַאהעג ןסנָאנַא יד ןלײטרַאֿפ םייב

 .עטמַאַאב-סגנוריגער עכיוה עלַא ןענענגרהסיוא

 .רעירֿפ ןוֿפ ץרַאה ַא טַאהעג ןדיי עמורֿפ יד ןבָאה ןציװָאקסָאמ םעד ףיוא

 ,לֵציּפש ַא טליּפשעגּפָא קיליװמוא ייז רע טָאה רעירֿפ ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ

 טַאהעג טָאה רע .ןבעגרַאֿפ רעדָא ןסעגרַאֿפ טנעקעג טינ ןבָאה ייז ןכלעוו

 וצ ךיז טָאה סָאװ ,קרַאמ ַא ןיא ךעלבעב ןוא ןּפיורג ןוֿפ למערק ןיילק ַא

 רעד ןוא רעטירד רעד ןשיווצ טירטס שזדירבנעב ןיא ןענוֿפעג טייצ רענעי

 םענעֿפָא ןייז ,טגָאזעג רעקיטכיר) למערק ןייז רעביא ןגעקטנַא ,סַאג רעטֿפניֿפ

 עשידיי עסיורג ַא ָאד טציא ךָאנ זיא ןוא ןעוועג זיא (קרַאמ ןיא "דנעטס;

 טרָא ןייז ףיוא :ןרָאװעג טמַארעגּפָא גנַאל ןיוש זיא קרַאמ רעד) ,לוש

 .רעמיוב עטנקירטרַאֿפ עכעלטע ןוֿפ קרַאּפ לקיטש רעטשרמולּכ ַא ָאד זיא

 ךיז ןוא למערק ןייז טנֿפעעג קיאור ץיװָאקסָאמ טָאה רוּפּכ םוי םענייש ןייא

 ,ךעלריטַאנ ,רע טָאה םינוק ןייק .הּכז הליֿפּת ןייז ןענעייל טצעזעגקעװַא

 ןיא סעקַאמורֿפ יד ןגעק עיצַארטסנָאמעד ַא רעבָא ,גָאט םעד טרַאוװרעד טינ

 תאירק וצ ןענייז ןדיי יד ןעוו .עטוג ַא סָאד זיא ,טכַארטעג ךיז רע טָאה ,לוש

 טֿפול עשירֿפ לסיבַא ןּפַאכ םיתילט ןוא ןעלטיק ערעייז ןיא סיױרַא הרוּתה

 יז ןבָאה ,גנורעטסעל-טָאג ןייז ייב סרוקיּפַא ןכעלקערש םעד ןעזרעד ןוא

 טינ טכַאמעג ךיז טָאה רע .ןרסומ םיא ןעמונעג ךיז ןוא טלגנירעגמורַא םיא

 יד ןשיווצ גנוגערֿפױא יד ,ןסקַאװעג זיא םיא םורַא לדער יד .קידנסיוו

 דלַאב םיא ןלעוװ ייז זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע ,סיורג ןרָאװעג זיא סעקַאמורֿפ

 ,ןשטניל
 "עג יד טעטכַאבָאַאב סנטייוו רעד ןוֿפ טָאה ןַאמסילָאּפ רעשירייא ןַא

 -טנגייא זיא ץיוװָאקסָאמ זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג זיא ןוא עטכיש

 זיא סָאװ ,טֿפעשעג ןייז ייב קיאור טציז רע .קידלוש המשנ יד טָאג ךעל

 טגערעגֿפױא םורַא ןעגנירּפש ערעדנַא יד דנרעוו ,טכער עקידנעטשלוֿפ ןייז

 רעשירייא רעד טָאה .,ןכערברַאֿפ .ןטסגרע םעד ןיײגַאב וצ טיירג ןענייז ןוא

 ,ןָאשייטס סילָאּפ םעד ןֿפורעגּפָא טָאה רע : טייקיניילק ןייא ןָאטעג ןַאמסילָאּפ

 עמורֿפ יד טָאה ןוא ,ןוורעזער טימ ןגעוו לורטַאּפ ייווצ טרעדָאֿפעגסױרַא טָאה

 ,ןגעוו לורטַאּפ יד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא םיתילט ןוא ןעלטיק ערעייז ןיא ןדיי

 יז טָאה'מ ואוו ,ענוק ןיא טרַאּפשעגניײא ןוא ןָאשייטס ןיא טריֿפעגּפָא ייז

 ,גָאט ןצנַאג םעד ןטלַאהעגּפָא
 טָאה גנוריסַאּפ יד םשור ַא רַאֿפ סָאװ ,ןלעטשרָאֿפ גנירג ךיז ןענעק רימ

 ייב זיא ןעמָאנ סעציװָאקסָאמ .ןדיי עמורֿפ יד ןשיווצ טָאטש ןיא טכַאמעגנָא
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 ַא ןענופעג ייז ןבָאה טציא .סטכעלש סָאדלַא ןוֿפ לָאבמיס ַא ןרָאװעג ייז

 ,ןרָאװשעג טָאה ייז ןוֿפ רענייא .ןענעכערוצּפָא םיא טימ ךיז טייהנגעלעג
 ןסנָאנַא יד ןלייט םייב ןבָאה ןָאסבָאקיײשזד רבח ןייז ןוא ,ץיװַאקטָאמ ,רע זַא
 .סעדער עקידנציײרֿפױא ךעלרעֿפעג ןטלַאהעג

 ןקָארשעגּפָא טָאה יז ,טלעג טוג רַאֿפ ןעמונעגנָא סע טָאה ליצילַאּפ יד
 "עג טלָאזעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ ירדנ לּכ יד ואוו לָאז ןוֿפ רעמיטנגייא םעד

 ַא ןיא גנולמַאזרַאֿפ רעייז ןטלַאװ קעװַא ןסָאנעג יד ןענייז .ןרעוו ןטלַאה

 טרָאד .ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד וצ טגנַאלַאב טָאה טָאװ ,לָאקָאל םעניילק

 םעניילק ַא רַאֿפ סעדער ערעייז ןטלַאװעג לעּפָא ןוא גרעננייוו ,רעגערּפ ןבָאה

 ,קיאור ץנַאג ןֿפָאלעגּפָא זיא גנולמַאזרַאֿפ יד ןוא םלוע

 ייווצ יד ןוא רענדער יד ןענייז גנולמאזראֿפ רעד ןוֿפ ןייגסיורא םייב
 יצילָאּפ יד .,ןרָאװעג טריטסערא ןטנַאנַא יד ןוֿפ רעלייטסיוא עטנַאמרעד
 יז טָאה ןגרעבנייוו טָאטשנָא :תועט םעניילק ןייא טכַאמעג ייברעד טָאה
 זיא ,סוֿפ ןייא ףיוא ןעקנוהעגוצ ךיוא טָאה רעכלעוו ,סיליג .מ טריטסערַא
 -- רעשיטסילַאיצַאס ַא -- רענדער לקיטש ַא ,רעכַאמנרַאגיצ ַא ןעוועג ךיוא

 ,ןגרעבנייו וצ ךעלנע לסיכַא ןעוושג זיא ןוא

 -סיוא ןַא ,ןַאמסילָאּפ רעשידיי ַא ןטָארטעגסױרַא זיא רענדער יד ןגעק
 -ָאס עשידיי ןֿפדור ןיא טריזילאיצעּפס ךיז טָאה רעכלעוו ,רַאּפסַאק ,ףרואוו
 ןטָארטעגסױרַא זיא רעלײט-ןסנָאנַא יד ןגעק ,ןטסיפרַאנַא ןוא ןטסילַאיצ

 -עגנָא יד זַא ,ןרָאװשעג שלָאֿפ ייז ןבָאה עדייב ,ליוויל קודצ ,דיי רעמורֿפ א
 עכיוה ןגעק ןטַאטזלַאװג ןײגַאב וצ רערעהוצ יד טצײרעגֿפױא ןבָאה עטגָאלק
 זיא רע זַא ,תונעט סעסיליג ןֿפלָאהעג טינ ןבַאה סע ,עטמַאאב-סגנוריגער

 טיג טּפיױהרעביא גנולמַאזרַאֿפ רעד ייב טָאה ןוא טסיכלַאגַא ןייק טינ
 ןוא עמרוט רָאי ןייא וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ עלַא ןענייז ייז ,טדערעג
 םישדח טכַא וצ ןסעזעגּפָא ןענייז ייז יו םעדכָאנ ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענייז
 טימ רעמ ךיז ןלָאז ייז זַא ,גנידאב םעד טימ סָאד ןוא ,געט עכעלטע טימ
 .ןעמענרַאֿפ טיג עדנַאגַאּפָארּפ ַאזַא

 ,טַאהעג טינ רעריטרַאמ יד ןוֿפ גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה תחנ ןייק
 -לעוו ,רענדער רעטוג רָאג ןוא ןַאמרעגנוי רעטנַאגאב א ,רענערּפ רָאדיזיא
 קעװַא זיא ,גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ טעברַא עטוג ןָאטעג רעירֿפ טָאה רעכ
 ןעמוקעגקירוצ עיֿפלעדַאליֿפ ןייק זיא ןוא ,ןרידוטש טרָאד ,ָאגַאקיש ןייק

 טליװ ריא סָאװ ןוא טסילַאנָאיצַאנ ,טסיגויצ סלַא רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ
 .רעמ טסילרַאנַא ןייק טינ רָאנ ,ןיילַא

 רעזדנוא וצ טגנַאלַאב טינ רעירֿפ ךיוא ,טגָאזעג יו ,טָאה סיליג .מ

 ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא רע ואוו ,קרָאיײוװינ ןייק קעװַא זיא רע .גנוגעווַאב
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 ?ןָאשיײאיסָאסַא גנישילבוּפ סטרעװרָאֿפ, ןיא ןלייז עטסנעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא

 ,קיטילָאּפ *סטרעװרָאֿפ; רעד ןיא ןוא

 "ףעט ןכָאנ זיא רע .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןבילברַאֿפ זיא ץיוװָאקסָאמ סיאול

 ךיז טייצ רעד טימ טָאה ןוא דיי רעשיטַאבעלַאב ַא ןרָאװעג ןָאזירּפ ןימ

 ,אשידק הרכח רעד ןוֿפ יאבג רעד ןרעוו וצ טעברַאעגֿפױרַא

 רַאֿפ ךָאנ ןענייז ,ןָאסבָאקשייד סיאול ןוא לעּפַא בקעי ,ייווצ ערעדנַא ידי

 וצ גָאוטיײב ןרַאבקרעמ ןייק רעבָא ,ןסָאנעג יד ןשיווצ ןבילברַאֿפ טייצ ַא

 ,טכַאמעג טינ ייז ןבָאה גנוגעווַאב רעד

= 

 "יורג ןוא ןעננורעטש יד בילוצ ךיז טָאה עיצַאטיגַא עיגילער-יטנַא יד

 רָאי ןרָאװעג טריֿפעגנָא זיא יז .טלעטשעגּפָא טינ ןעגנוגלָאֿפרַאֿפ עמַאז

 ץלַא ךָאנ טייצ רעזדנוא ןיא טָאה ןוא ,רָאי 25 ךרע ןַא רַאֿפ סיוא רָאי ןייא

 "עּפמש ןלעוװ רימ יװ ,טייקיטעט רעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןקיטכיוו ַא ןעמונרַאֿפ

 .ןעז רעט
 גנוגעווַאב רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעסיורג רעד ןוא טײקיטֿפַאהרעיױד יד

 עקיטיונ ַא ןעוועג זיא טייקיטעס יד זַא ,ןזייװַאב עטסעב יד ךעלטנגייא ןענייז

 ןלַאקידַאר ענעזעוועג יד ןשיוצ ןרָאי עטצעל יד זיא ךָאד .ערַאבטכורֿפ ןוא

 -וצ סלַא ןענעכיײצַאב יז ,עדנַאגַאּפָארּפ ענעי ןכַאלוצסיוא עדָאמ ַא ןרָאװעג

 -יסַאּפ רעדעי ייב ,ןטסיכרַאנַא ,זדנוא ןֿפרַאװעצרָאֿפ ןוא טייקיטעט סיעכהל

 ןוא דניז-טנגוי עטשרמולּכ רעזדנוא טייהנגעלעג רעקיסַאּפמוא ןוא רעק

 ןוֿפ טציא רימ ןרעה ןעגנוצעזסיוא עקידהמכח עקיזָאדיד ,טײקשערַאנ
 -ֿפױא סלַא טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב לָאמַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ

 גרובזניג .א ר"ד יו ,עיגילער תכלה ןיא ןטעטירָאטױא עצנַאג ןוא רערעלק
 שירָאטסיה ַא ןיא וליֿפַא זַא ,טייוו ױזַא קעװַא ןיוש זיא סע .,ןכיילג ןייז ןוא
 רעטעברַא רעשידיי רעד ןוֿפ עטכישעג יד, יװ ,קרעװ ךעלטֿפַאשנסוװ
 גרעבדלָאג .נ רעקירָאטסיה רעד ךיז טרעדעֿפ ,?ָאװיי רעד ןוֿפ ,"גנוגעוװַאב
 רעד ןגעוו לטיּפַאק ןגנַאל ַא ,ןגָאז ןעמ געמ ,רָאה יד רַאֿפ ןּפעלשוצניײרַא

 רעד טָאה שיגָאלָאנָארכ ואוו ,דנַאב ןטייווצ ןיא עיצַאטיגַא עיגילערדיטנַא
 ןָאט וצ טשינרָאג ,דנַאב ןצנַאג םענעי ןיא ןביושַאב טרעוו סָאװ ,דָאירעּפ
 ,לטיּפַאק םענעי ןיא טלדנַאהַאב רע עכלעוו ןרָאי יד טימ

 -סיוא ךעלטֿפַאשנסיװ ןייז וצ וליֿפַא ךיז טימַאב רעקירָאטסיה רעזדנוא

 סױהַא טינ ןיילַא טגָאז ,ןטַאטיצ עגנַאל ןוא ןטַאד טגנערב רע .ןטלַאהעג

 ןעגנוטּפױהַאב עשיסרוקיּפַא יד ןוֿפ ענייק ּפָא טינ טגערֿפ ןוא גנוניימ ןייק
 עשיטסינָאגַאטנַא ןייז ףרַאש ץנַאג רעבָא ךיז טליֿפ סע .ןעגנושטייטסיוא רעדָא
 ףיא טימ ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ יד וצ ןוא עגַארֿפ רעד וצ גנואיצַאב
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 ךיז ןרָאי עטשרע יד ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצַאס עשידיי יד .,ןעמונרַאֿפ
 לטיּפַאק ףוס םוצ ןעמוקַאב ,גנוגעווַאב רעקיזָאד רעד ןיא טקיליײטַאב וזיטקַא
 -רַאֿפ רע .גנומענַאב רעטוג ןוֿפ טָאטסעטַא ןַא רעקירָאטסיה רעודנוא ןוֿפ
 :רעטרעװ יד טימ טקידנע

 לָאמַא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ןבָאה רופּכ םוי ןגעלֿפ ןטסילַאיצַאס עשידייג
 ייז ,ןעמייה עטַאװירּפ ןיא רעדָא ןלַאקָאל ערעייז ןיא גנולײװרַאֿפ ַא ךיוא

 ."רעלעבירוּפּכ-םוי עכעלטנֿפע ןייק טכַאמעג טינ רעבָא ןבָאה
 ןַא ןוא רשֹּכ זיא *לַאקָאל םענעגייא ןַא ןיא גנולײװרַאֿפ ַאק סָאװרַאֿפ

 ןטושּפ ַא רַאֿפ רָאלק ץנַאג טינ וליֿפַא זיא ,ףירט זיא גנוליײװרַאֿפ עכעלטנֿפע

 טייצ רעקיטציא רעד ןיא ןלָאז ןשטנעמ עטרעלקעגֿפױא סָאװרַאֿפ ,םדו רשב
 עטַאוירּפ ןיא רָאנ טיג טביולרעד זיא סָאװ ,סָאד ךעלטנֿפע ןָאט ןרָאט טינ
 ךיז ןעמענ רימ עכלעוו עגַארֿפ ַא זיא ,ןלַאקָאל ענעגייא ןיא ךיוא רָאנ ,ןעמייה
 עקַאט ןבָאה ןדיי עמורֿפ יד זַא ,זיא טקַאֿפ ַא .ןרעֿפטנערַאֿפ וצ רעטנוא טינ
 ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ טינ ךיז ןבָאה ייז .עטכישעג יד טטַאֿפטגֿפױא שרעדנַא
 ןיא רעזייה עטַאוװירּפ ףיוא ןעמָארגַאּפ ,1906 ןיא ,טייצ רעזדנוא ןיא ןכַאמ
 "ןלַאקָאל ענעגייא, יד ףיוא ךיוא יו ,טעטש ערעדנַא לָאצ א ןוא ןָאטסָאב
 ענעי ןעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןרענַאיצולָאװער-ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסידנוב יד ןוֿפ
 ,גָאט םעד ןעגנערברַאֿפ רוּפּכ םוי ןעמוקעגנעמאזוצ קיאור טרָאד ךיז ןבָאה
 -יטנַא ןוֿפ עגַארֿפ םצע יד זיא קיטכיוו ,ןטייקיניילק ץלַא ןענייז סָאד רעבא
 יד ןיא ןַאד עכלעזַא ןריֿפנָא טֿפרַאדעג ןעמ טָאה יצ ,עיצַאטיגַא עיגילער

 "טיונ ןייק ָאד טינ טציא וליֿפַא ןיא יצ ןוא גנוגעוואב רעד ןוֿפ ןרָאי-טנגוי
 ? עדנַאגַאּפָארּפ ַאזַא ןריֿפוצנָא טייקידנעוו

 עסיורג יד זַא ,ןזיוװעגנָא לטיּפַאק ןקידרעירֿפ ַא ןיא ןיוש ןבָאה רימ
 טָאה סָאװ טנעמעלע ןַא ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ןדיי עטרעדנַאװעגנייא טייחרעמ
 ,ןטנעדוטס יד טייז ןייא ןוֿפ ,טליֿפעג טינ עיגילער וצ טייקנדנובעגוצ ןייק
 רעד ןיא ןבָאה םיליּכשמ םתס ןוא םירוחב-הבישי ענעזעוועג ,טעקינרעטסקע
 ןוא עיגילער ןוֿפ ביוטש םעד ךיז ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךָאנ םייה רעטלַא

 עכלעוו ,סעכַָאלעמלַאב עגנוי עסַאמ יד ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ .עיצידַארט
 ,איַאקסרעטסײמ ןיא "ערעל, רעד ןיא טנגוי רעייז טרעטצניֿפעגּפָא ןבָאה
 עזעיגילער ןייק ןבָאה ןוא דוּפ ןֿפױא ןרָאװעג ןסירעגסיוא ןענייז ייז ואוו
 ןיא ָאד ןבָאה ייז -- ןגָארקעג טינ לּפָאג ץיּפש א ףיוא ןליֿפַא גנואיצרעד
 יז ןוֿפ ליֿפ רַאֿפ .ןרעװ טנעקעג טינ ןדיי עמודֿפ"עטוג ןייק עקירעמַא
 ןטרָאק ןיא ןליּפש ,ןרוּכש ןוֿפ ,טײקנסַאלעגסיױא רעטסוּפ ןוֿפ ןבעל רעד זיא
 יד רעדייא קידנעיצנָא רעמ ןעוועג רעזייה ליוװעדָאװ עקיליב ןכוזַאב ןוא
 א יו רעמ טינ ןעוועג ךעלטנגייא זיא עכלעוו ,לוש עשידיי רענַאקירעמַא
 ןענַאטשעג ןלוש יד ןענייז רָאי ץנַאג ַא .עיגילער ןוֿפ רוטַאקירַאק עקיליב
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 וצ ידּכ ,ןעגנערבנעמאזוצ טנעקעג טינ ןינמ ןייק ייז ןיא טָאה'מ ,ןזָאלרַאֿפ
 סעקַאמורֿפ יז ןגעלֿפ םיארונ םימי יד וצ .טיײצ-רָאי ַא ןיא שידק ןגָאז
 ךיוא רָאנ ,ןלוש יז רָאנ טינ .רעגייטש רענַאקירעמַא טכע ןַא ףיוא יזיב ןרעוו
 טימ ,רעזייה-סטָאג ןיא ןרעו טלדנַאװרַאֿפ ןגעלֿפ תוברוח עטלַא ןוא ןלַאטש
 ןטעליב ףיוא םלוע ןַא ןעיצוצוצ סעקישטשנַאידעמָאק ןוא םינזח ,םינבר

 קריצ ַא ןוֿפ קוררנייא םעד טכַאמעג רעמ טָאה סע .רעדנואוו סיורג םוצ
 ןֿפפרסױװַא טגעקעג טינ סע טָאה גנוטכַא ןייק .שודק םוקמ ַא ןוֿפ רעדייא
 .רעטעברַא עטושּפ יד ייב טינ ןוא ןטנעגילעטניא יד ייב טינ

 םיארונ םימי יד ןוֿפ טייצ ןיא סעקַאמורֿפ יד ןוֿפ שער ןוא למוט רעד
 ןשטנעמ"-עסַאמ םעד ףיוא גנוקריו לקיטש ַא טָאהעג ךָאד רעבָא טָאה
 ,תוקחד ןוא טיונ ןיא טבעלעג ,דנַאל דמערֿפ ַא ןיא ,דנלע ןעוועג זיא רעכלעוו

 -יטייל רַאֿפ רעדָא ,גנוטלַאהרעטנוא רעקידנעטשנָא ַאֿפ טייקכעלגעמ ןייק ןָא

 ןוא הנשה שאר ןוֿפ געט עכעלטע יד ןיא .םייח רעמעװקַאב ַא ןיא ור רעש
 ןֿפרואוװסיוא עטסנסַאלעגטױא ןוא רעגיױטולב עטסגרע יד ןעוו ,רופּכ םוי
 רעטעברַא רעשידיי רעד טָאה ,ןטֿפעשעג ןוא ןקירכַאֿפ ערעייז ןכַאמוצ ןגעלֿפ
 -ליטַאב ךיז ,לוש ןיא ןייג ךיוא ןדייס ,ךיז ןָאטוצניהַא ואוו טַאהעג טינ טֹושּפ
 טָאה ןעוו ,טביולגעג טינ רעמ טָאה רע עצלעוו ןיא סעינַאמערעצ ןיא ןקיל

 גנורעלקֿפױא רַאֿפ טייצ עקיטסניג רעמ ַא ,ערעסעב ַא ןייז טנעקעג ןעד
 ? געט עקילייה ענעי ןיא יו גנוטלַאהרעטנוא רַאֿפ ןוא עיגילער עגונב

 -טנע :הרירב יד ןענַאטשעג ןַאד זיא ןטנעגילעטניא עשידיי יד רַאֿפ
 ןוֿפ סענזיב לקנומ-לקנוק יד וצ עסַאמ עקידנסיוומוא יד ןזָאלרעניא רעדעוו
 טֿפעשעג ןטוג ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ עיגילער יד ןכָאה עכלעוו ,סעקַאמורֿפ יד
 -סיוא ןוא םישרדמ-יתב-ןלַאטש יד ןוֿפ עסַאמ יד ןעיצּפָא רעדָא : ךיז רַאֿפ
 געט יד ןיא ןליוו עלַא סָאװ ,טייהגגעלעג עטוג יד ןוא טייצ עײרֿפ יד ןצונ

 םעד רַאֿפ ,ןשטנעמ עכעלנע ייז וצ ערעדנַא טימ רובצב ןייז ,ואוו-ץעגרע ןייג
 ,ןעקנעד ןוֿפ געוו ַא ףיוא ןריֿפֿפױרַא ןוא ןרעלקוצֿפױא קיניײװ-ליֿפ יז קעווצ

 -כיר רעייז ןיא ךיז םורַא ןשטנעמ יד ןוא טלעוװו יד ןעזרעד ןוא ןענרעל
 ,טכיל ןקיט

 "רעביא ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ ,ןטנעגילשטניא יד ןוֿפ טידערק םוצ
 געוו ןקיטכיר םעד ןעמונעגנָא ןבָאה ייז זַא ,ןרעוו טנכײצרַאֿפ ףרַאד ,טּפיוה
 עקידנעגנערב-טכורֿפ ןוא עכעלצונ טסכעה א ןַאטעג ןרָאי ליֿפ רַאֿפ ןבָאה ןוא
 ,טיבעג םעד ףיוא טעבױֵא

 ,ןשטנעמ רעטרעדנוה ןֹוא עקילדנעצ ןוֿפ ןגָאז-תודע םעד ןבָאה רימ
 ןגיוא יד טנֿפעעג לָאמ ןטשרע םוצ ייז טָאה עיצַאטינַא עיגילער-יטנַא יד זַא
 -קעװַא ןשטנעמ עגנוי ןסָאמ טָאה עיצַאטיגַא יד .טלעוו עיינ ַא ןזיוװַאב ןוא
 ואוו זיירק ַא ןיא טכַארבעגנײרַא ןוא טײקנסַאלעגסױא רעטסוּפ ןוֿפ ןגיוצעג
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 עלַאיצָאס עטסנרע טימ טנעקַאב ךיז ןוא טריטוקסיד ,טנרעלעג טָאה'מ

 ַא ןוא רעסיורג א רָאג ןעוועג זיא וטֿפױא רעד ,ןעמעלבָארּפ ןוא ןגַארֿפ

 .רעקיטכיוו טסכעה

 ױזַא טקנוּפ ןעוועג ןרָאי עטשרע יד ןענייז ןטסילַאיצַאס עשידיי יד

 ,םױבנעגיײֿפ יוװ ,ייז ןוֿפ לייט .ןטסיכרַאנַא יד יו טסיבעג םעד ףיוא קיטעט

 ערעייז עלַא טריֿפעגנָא טייקיטעט עקיזָאדיד ןֿבָאה ,ערעדנַא ןוא גייווצנעזָאר

 -גיינ יד ןיא ןבָאה ןטסילַאיצָאס עשידיי יד ןוֿפ רעריֿפ עלעיציֿפָא יד .ןרָאי

 רעשטייד רעד ןוֿפ סולשַאב ןטשרמולּכ םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןרָאי רעקיצ
 ייז ןוא ,ךַאז טָאװירּפ ַא זיא עיגילער זַא ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעד:לַאיצַאס

 ,ןֿפוא ןרַאגלואו טסכעה ַא ףיא טשטייטעגסיוא סולשַאב םענעי ןבָאה

 ,רעקנעדײרֿפ !ןיוש ןעמ געמ טציא זַא ,טנשרד-וצ ךיז טָאה ןַאהַאק .בא

 -- הדגה יד ןגָאז ךיוא רָאנ ,ךעלדיינק ןסע רָאנ טינ ןיוש ןגעמ ,טסייה

 ! ןסָאלשַאב יױזַא ןבָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצָאס עשטייד יד

 רעשירָאטסיה רעד ןיא .ןֿפרעד טייו ץנַאג רעבָא זיא תמא רעד

 ; ןושלה הזב 6 טקנוּפ ךיז טנעייל (1891) *םַארגָארּפ רעטרוֿפרע;

 ץשלהק ענייק .טײהגגעלעגנַא עטַאװירּפ סלַא טרעלקרעד טרעװ ןָאיגילער

 -כריק .ןקעװצ עזעיגילער רעדָא עכעלכריק רַאֿפ ןרעװ טצונַאב טינ ןלָאז סדנָאֿפ

 ץטַאװירּפ סלַא ןרעװ טכַארטַאב ןֿפרַאד ןטֿפַאשרעּפרעק עזעיגילער ןוא עכעל

 קידנעטשלָאֿפ א ןיא ןטייהנגעלעגנַָא ערעייז ןטלַאװרַאֿפ עכלעוו ,ןעגנוקינײארַאֿפ

 ,געװ ןקידנעטשטטבלעז

 -קעװַא ןגעוו ךיז טָאה טלדנַאהעג זַא ,ךעלרעּפנײשַאב ןעמ טעז ָאד
 --- להק ןוֿפ ןוא טַאטש ןוֿפ יז ןלײטּפָא ,ךריק רעד ןוֿפ סעיגעליווירּפ יד ןעמענ
 רָאט'מ זַא ,דנַאטש ןטריגעליװירּפ ַא ןיא עיגילער ןלעטשקעװַא ןגעוו טינ

 -סיוא ערַאגלואוו יד יצ רָאלק טינ גָאט ןקיטנייה זיב זיא סע .ןרירנָא טינ יז

 זיא ,טקנוּפ םעד ןבעגעגוצ ןבָאה ןטסילַאיצַאס עשידיי יד סָאװ ,גנושטייט
 ןעמעננָא .טייקיליווזייב ןוֿפ רעדָא טייקנסיוומוא ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןעוועג
 רעד רערעטיירב רעד ןגעוו קידנסיוו טינ ןכַאמ ךיז ןוא ץַאז ןטשרע טעד
 .קיטכעדרַאֿפ רעייז ךַאז יד טכַאמ ףַארגַארַאּפ םעד ןוֿפ גנורעלק

 טמענ ןוא רעטיירב ַא רעייז זיא עיגילער ןימרעט רעד ,םעד רעסיוא
 ןייר ריא ןיא עיגילער ,ןֿפירגַאב עטצעזעגנגעק-טֿפָא ,ענעדײשרַאֿפ םורַא
 ןוא ןײטשרַאֿפ וצ ןשטנעמ םעד ןוֿפ גנובערטשַאב סלַא ,ןעניז ןטקַארטסבַא
 ךַאז טַאוירּפ ַא יאדווא זיא ,ךיז םורַא לַא-טלעוו םעד טימ ךיז ןטֿפעהַאב
 ןוא רעקיטסָאנגַא יד ןענייז ןעניז םעד ןיא .ןשטנעמ םענלצנייא ןדעי רַאֿפ
 ןביג ייז -- עמורֿפ-שיטַאנַאֿפ יד יו זעיגילער רעמ ללּכ ךרדב ןטסיאעטַא
 ןלַאנָאיצַאר ַא ףיוא ףיוא יז ןעמענ ןוא עגַארֿפ רעד טימ ּפָא טסנרע רעמ ךיז
 רעבָא ןדער רימ ןעוו..ףירגַאב ןוא דנַאטשרַאֿפ םענעגייא רעייז טיול ,געוו

71 



 סַאמגָאד עטרילבַאטע יד ןעניז ןיא רימ ןבָאה עיגילער ןגעוו ךעלנייוועג

 יד ענייא ןענעקייל עכלעוו ,סעטקעס רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה יד ןוֿפ

 גנוקעלּפטנַא עטקעריד יד טָאה יז רָאנ זַא ,עדעי ןטפױהַאב ןוא ּפָא ערעדנַא

 ַא ןבעגעגרעביא רעײטשרָאֿפ עריא טָאװ רעכלעוו ,טָאג ןכעלנעזרעּפ א ןוֿפ

 סָאװ ןוא געמ'מ סָאװ ןבירשעגרָאֿפ ןוא ןצעזעג ןוֿפ סקעדָאק ןטמיטשַאב

 רעקיטֿפנינרַאֿפ ןייק ןעק עיגילער ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא ַאזַא וצ ,ןָאט טינ רָאט'מ

 טסנרע רָאנ ךיז טכַארטרַאֿפ רע ביוא --- דנַאטשרַאֿפ ןרָאלק ןייז ייב שטנעמ

 .ןעמיטשוצ טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ --- עגַארֿפ רעד ןגעוו

 "יטסניא סלַא ,ךריק סלַא עיגילעד ןוֿפ גנוטַאֿפֿפױא ןַא ךָאנ ָאד זיא סע

 רעד ףױא סולֿפנײא ןסיורג רעייהעגמוא ןַא סיוא טביא עכלעוו ,עיצוט

 םעד ףיוא .ןשטנעמ ענלצנייא יד ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ףיוא ןוא טֿפַאשלעזעג

 רעכלעוו ,עיצוטיטסניא רעד ןוֿפ דרָאקער ןשירָאטסיה םעד רימ ןבָאה טיבעג

 ןוֿפ ןסערעטניא יד טנידעג לַארעביא ןוא לָאמעלַא טָאה ךריק יד זַא ,טזייוו

 ,קלָאֿפ סָאד ןֿפַאלקשרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעג ייז טָאה ,עקיטכעמ ןוא עכייר יד

 רעד ןיא עיגילער .טיונ ןוא טײקמערָא ,טייקנסיוומוא ןיא ןסַאמ יד ןטלַאה

 ןוא עטסגרע יד -- קלָאֿפ ןרַאֿפ םויּפָא רעד ךעלקריוו זיא גנוסַאֿפֿפױא

 וצ ןכוז תוחוּכ עלַא טימ ףרַאד'מ רעכלעוו ןוֿפ ,שינעקישנָא עטסכעלדעש

 ןשיטילָאּפ םעד ןרעדנע ןגעוו ןטכַארט ןבױהנָא ןעק'מ רעדייא ,ךיז ןעײרֿפַאב

 .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ יובעג ןשימָאנָאקע ןוא

 ןענעק ךַאז טַאװירּפ ַא ןיא ןעניז םעד ןיא עיגילער זַא ,ןטּפױהַאב

 "וצרעטנוא ךיז ןכוז עכלעוו ,ןטסירוטנַאװַא עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא רָאנ

 "עג וצ ידּכ ,עסַאמ רעקידנסיוומוא רעד ןוֿפ ןלײטרוארָאֿפ יד וצ ןעלכיימש

 ןוֿפ טייצ ןיא ןעמיטש ,גנוטייצ ַא רַאֿפ עיצַאלוקריצ --- ךיז רַאֿפ סעּפע ןעניוו

 ןוֿפ עגַארֿפ רעטסנרע רעד טימ ןבָאה עכלעוו ,ןכַאז עכעלגע ןוא ,ןלַאװ

 ,תוכייש ןייק טינ טֿפַאשלעזעג ןוא עיגילער

 רעקיטירק עשיניצ ערעזדנוא ןבָאה טנעמוגרַא ןקיגָאװ טשרמולּכ ןייא

 -לע ןרָאװעג ןיילַא טנייז ריא ןעוו ,ךָאד ריא טעז; : ןגָאז יז ,רעכַאלּפָא ןוא

 -גיק עקילָאמַא ערעייא ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז ריא טָאה ,רעקידבשוימ ,רעט

 | "! ןטײקשירַאנ עשרעד

 רָאנ ,קיטכיר זיא טקַאֿפ רעד : תמא רעבלַאה ַא יו רעמ טינ סָאד זיא

 ןוא לָאמעלַא טייג עיצַאטיגַא עיגילערדיטנַא ,שלַאֿפ זיא גנושטייטסיוא יד

 *ֿפױא רערענָאיצולָאװער-ךעלטֿפַאשלעזעג טימ טנַאה ןיא טנַאה לַארעביא

 -יטנַא יד זיא עיצולָאװער רעשיזיױצנַארֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ טייצ ןיא .גנובעל

 ןטימ ץלַא ןסירעגסױרַא טָאה סע זַא ,קרַאטש ױזַא ןעוועג גנומיטש עיגילער

 רעדיוו זיא עיצולָאװער רעשיסור רעסיורג רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא .לצרָאװ

 יטנַא ןוֿפ לעטשּפָא רעד .םיטרּפ עלַא ןיא עקיבלעזסָאד ןעמוקעגרָאֿפ לָאמַא
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 -לעזעג ןֿפױא הדירי רעקיטסייג ןוֿפ ןכייצ ַא לָאמעלַא זיא עיצַאטיגַא עיגילער
 ןוֿפ טייצ ןיא דנַאל ןיא ָאד ךיוא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד .טיבעג ןכעלטֿפַאש
 -יֿפ עטסוויטקַא יד ,טייקידנעטשטסבלעז רַאֿפ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער םעד

 ,רעקיטסָאנגַא ןוא ןטסיאעטַא ןעוועג ןענייז דָאירעּפ םענעי ןוֿפ רעוט ןוא רער
 ןָאשיירעלקעד יד, ,טייצ רענעי ןוֿפ ןטנעמוקָאד עשירָאטסיה ייווצ יד ןיא
 "ףעד טינ טָאג טרָאװ סָאד טרעוו ,עיצוטיטסנָאק יד ןוא ?סנעדנעּפעדניא ווָא
 "ער זַא ,ןענערָאװַאב וצ טכוזעג ןבָאה קילבוּפער רעד ןוֿפ רעדנירג יד .טנָאמ
 -עטלעזרַאֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג יד ףיוא סולֿפנײא ןייק ןבָאה טינ לָאז עיגיל
 רעד ןעוועג זיא ,סרוקיּפַא רעסיורג רעד ,ןיעּפ סַאמָאט ,דנַאל ןיא ןשינ
 ןרָאי טימ טשרע .רענַאקילבוּפער עגנוי יד ןוֿפ רעריֿפ רעטסנעזעגנָא-קיטסייג
 רענעדלָאג רעד ןעניד טזָאלעגקעװַא ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד ןעוו ,רעטעּפש
 -עג יינ סָאד ןוֿפ עיגילער יד טָאה -- רעלָאד ןקיטכעמלַא םעד --- בלַאק

 תועבטמ דלָאג ןוא רעבליז יד ףיוא טָאה ,דנַאל ןיא הלשממ ַא ןגָארק
 יז טסָארט יװ דַאג ןיא, : קוסּפ ןקיטיידייווצ םעד טלעטשעגֿפױרַא

 טלָאהרעדיװ ךיז טָאה גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצַאס רעשידיי רעזדנוא ןיא
 "סנבעל ,גנוי ןעוועג זיא גנוגעווַאב יד יו גנַאל ױזַא .גנוניישרעד עקיבלעז יד
 רעקיטכיוו ַא ןעוועג עיצַאטיגַא עיגילערייטנַא יד זיא ,שיגרענע ןוא לוֿפ
 רעד ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד .ךָאנ .טעברַא סגנורעלקֿפױא רעד ןוֿפ לײט-דנַאטשַאב
 ןעמונרַאֿפ טרָאד טָאה ?םזינינַאס; ןעוו ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעטשרע
 "כעלטיב זיא ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד
 ןיא רעהַא ךיוא ןעגנַאגרעד טייקנגָאלשרעדינ ןוא שואי ןוֿפ טֿפיג רעד זייוו
 ןוֿפ םיצרש ײלרעלַא ןעידָאלּפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע ,ןזיירק ערעזדנוא
 -סטרעװרָאֿפ-דַאזַאנ-ונבישה ןימ ַא ןוֿפ ,םזיוויסערגָארּפ ןלַאנָאיצַאנ-ָאדװעסּפ
 טינ טלעטשעגּפָא ךיז טָאה סע ןוא .גנושטייטסיוא רעשיֿפָאזָאליֿפ טימ ןייג
 עכעלטֿפַאשלעזעג קיטסייג עצנַאג יד רָאנ ,עיצַאטיגַא עיגילער-יטנַא יד רָאנ
 רעקיטסייג רעצנַאג רעד .ןעייר רעטעברַא עשידיי עגיה יד ןיא גנולקיװטנַא
 -קירוצ רעד ןוא שינעשזדנָאלב יד ,סַאג רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא ןברוח
 -לוזער רעד ןענייז --- תוציצ יד טימ ןטק תילט םוצ ,רבע םוצ סנטצעל רעק
 ,ןבעל ןקיטסייג רעזדנוא ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא סָאװ עיצקַאער רעד ןוֿפ טַאט

 טָאטנעטַא טנַאמקרעב רעױנַאטקעלַא .ב

 םענעגָאלשרעד ַא ןיא ןעוועג גנוגעװַאב רעזדנוא זיא ,1892 ,רעמוז ןיא
 רעמ ןעוועג טינ זיא סע .טלעטשענּפָא ךיז טָאה ".ש .ַא ,8, יד ,דנַאטשוצ
 יז ןוֿפ ןרעדָאֿפ ןוא ךָאװ עדעי ןרעטנומ ןטָאנעג יד לָאז סָאװ ,גנוטייצ ןייק
 -עגֿפױא גנוגעװַאב יד רעבָא זיא ילוי ןטימניא .גנוגערטשנָא עקידלַאב
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 ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא : ךַארק-רענוד ןקרַאטש ַא ןוֿפ יו ןרָאװעג טלסיירט
 -סטיּפ ןיא סיֿפָא ןייז ןיא קירֿפ ירנעה ןדרָאמרעד וצ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג טָאה
 ,גנוריסַאּפ רעד טימ לוֿפ ןעוועג ןענייז דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ןעגנוטייצ יד ,גרוב
 סיורג ןֿפורעגסױרַא טַאט סנַאמקרעב טָאה ןעייר רעטעברַא עשידיי יד ןיא
 ןוא גָאט ןוֿפ דלעה רעד ןרָאװעג זיא רע .גנורעדנואווַאב ןוא גנורעטסיײגַאב
 -ערּפער ןבָאה טַאט ןייז ןוא רע עכלעוו ,גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא יד
 .סערעטניא סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה ,טריטנעז

 רעקיבייא רעד ,טסָאמ ןַאהָאי .טרעטסײגַאב ןעוועג ןענייז עלַא טינ ,תמא
 רעכעלנעזרעּפ ןוא *טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, ןוֿפ רעקידיירּפ רעד ,לעבער
 -רעד ךעלטנֿפע טָאה רע ,טלעגניילק וצ טכַאמעג טַאט יד טָאה ,וויטַאיציניא

 -ַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ ןדנַאטשוצ ןוא ןדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ,טרעלק
 -סנָאיצַאטיגַא ןקיטסניג ןייק ןבָאה טינ טַאט יד ןעק ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעוו
 עקרַאטש ןוא גנוגערֿפױא סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה גנורעלקרעד יד .טרעוו
 ןענייז ןטסיכרַאנַא יד יו ױזַא .ןסָאנעג יד ןשיווצ ןטײקנדײשרַאֿפסגנוניײמ
 סטסָאמ טָאה ,ןיבר ןייק ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ עשיטַאנַאֿפ-דנילב ןייק טיג לָאמנייק
 יז ,טכַאמעג טינ גנוקריוו ןייק ןסָאנעג עטסרעמ יד ףיוא גנורעלקרעד
 ןעוועג זיא טַאט סנַאמקרעב זַא ,עקירעייז סָאד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה
 סָאװ ,טרעױדַאב רָאנ ןכָאה ייז ,ןשטנואוועג יו ןוא קיסעמטייצ ,טקיטכערַאב
 ,ןטכיײלַאב וצ רעכלעוו ךרוד גנוטייצ ןייק טַאהעג טינ ןַאד טקנוּפ ןבָאה ייז
 ,טַאט יד ןכַאמ-רעלוּפָאּפ ןוא ןרעלקרעד

 ַאמע ןעמונעג ךיז טָאה טירטסױרַא סטסָאמ ןוֿפ ןצרַאה םוצ טסנרע
 "יד ןרעטנוא ןענַאטשעג טייצ עגנַאל ַא ןענייז ןַאמקרעב ןוא יז ,ןַאמדלָאג
 ןבעגעג ןַאמע טָאה טסָאמ זַא ,ןגָאז געמ'מ .טסָאמ ןַאהָאי ןוֿפ סולֿפנײא ןטקער
 -ּפָא טסנרע ךיז טָאה רע ,ערעירַאק-רענדער ריא וצ סױטשנָא ןטשרע םעד
 ןיא ןענַאטשעג ריא טימ זיא ןוא גנולקיװטנַא רעקיטסייג ריא טימ ןבעגעג
 .ןעגנואיצַאב עטנעָאנ-םיטניא

 ,דנַאלסור ןייק ןרָאֿפקירוצ ןגעוו טמולחעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןַאמקרעב

 ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער תמא טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ןענעק וצ טרָאד ידּכ

 ךיז ןסָאלשַאב רֶע טָאה .טלעטשעגנדירֿפוצ טינ םיא טָאה גנוגעווַאב עגיה יד
 -עג ַא דנַאלסור ןיא ןלעטשנייא ןענעק וצ ידּכ ,ןצעזטֿפירש ןענרעלוצסיוא

 ןיא ןעמונעגניירַא טסָאמ םיא טָאה קעווצ םעד רַאֿפ .יירעקורד עמייה
 וצ ךיוא טָאה טסָאמ .ךַאֿפ םעד ןענרעל וצ ,"טײהײרֿפ , רעד ןוֿפ יירעקורד
 ןטסָאק-עזייר יד ןֿפַאש וצ ,טלעג רַאֿפ ליּפַא ןַא טקישעגסױרַא טייצ ןייא
 | ,דנַאלסור ךָאנ עזייר סנַאמקרעב רַאֿפ ןבַאגסוא ערעדנָא ןוא

 -ַאטנַא ןַא טלקיװטנַא טסָאמ ןוא ןַאמקרעב ןשיווצ ךיז טָאה 1890 םורָא
 ,רעֿפרַאש ץלַא רעטייוו סָאװ ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעג זיא רעכלעוו ,םזינָאג
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 ןיא ןעלבירג .ָאד ךיז ןינע רעזדנוא ןוֿפ טייוו-וצ טריֿפעג זדנוא טלָאװ סע

 -רעּפ רעד גוצַאב ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנוניימ ןעועג ןענייז סע .ןכַאזרוא יד
 -שיטַאנַאֿפ ַא ןעוועג זיא ןַאמקרעב -- גנוגעווַאב רעד וצ גנואיצַאב רעכעלנעז
 םעד ןוָאלוצ טלָאװעג טינ וליֿפַא טָאה רע .רענָאיצולָאװער רענעסיברַאֿפ
 "רַאֿפ ךיז טנעמָאמ ַא רַאֿפ לָאמַא געמ רענָאיצולָאװער ַא ךיוא זַא ,קנַאדעג

 ַא ןדנוברַאֿפ ןעוועג ךיוא רשֿפא זיא סע .ןבעל ןוֿפ ןבָאה האנה ןוא ןסעג
 ייב ,סלַאֿפנלַא .ןַאמדלָאג ַאמע עגונב טכוזרעֿפױא עטקירדרעטנוא לקיטש

 זיא ,1890-91 ןיא ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןוֿפ ןַאשנעװנַאק רעכעלרעי רעד
 טרעדָאֿפעג ,ןטסָאמ ףיוא עגַאלקנָא רענעֿפָא ןַא טימ ןטָארטעגסױרַא ןַאמקרעב
 ַא ,עסָאנעג ןשטייד רעדנא ןַא וצ גנואיצַאב סטסָאמ ןוֿפ גנוכוזרעטנוא ןַא
 -רַאֿפ ןרעװש א ןיא טקידלושַאב טָאה טסָאמ ןעמעוו ,טרעקיוּפ ןסיוועג
 ,גנוגעוַאב רעד ןגעק ןכערב

 ַא טאהעג טָאה רע .ןדלוד טנַאקעג טינ עיציזָאּפָא ןייק טָאה טסָאמ
 טָאה ןשטנעמ עכלעוַא .םיא ןגעק זיא ,םיא טימ טינ זיא סע רע זַא ,ללּכ

 .ןעפ רעקידנסייב ןייז ןוֿפ טײקֿפרַאש רעצנַאג רעד טימ טגלָאֿפרַאֿפ רע
 טַאטגעטַא סנַאמקרעב טשינוצ ןכַאמ וצ טביולרעד ךיז טָאה טסָאמ ןעוו

 רעטלַא ןייז בילוצ סע רע טָאה ןָאטעג וא ,ןעוועג דשוח ןַאמדלַאג ַאמע טָאה
 ,ןעניֿפעג טנעקעג טינ יז טָאה וויטָאמ רעדנַא ןייק .ןענַאמקרעב וצ האנש
 טינ ןטסָאמ ןעמ ןעק טײהגיײֿפ ןיא זַא ,טסואוועג טוג רעייז טָאה יז םערָאוװ
 ,עידעגַארט רעגַאקיש רעד ןוֿפ טייצ ןיא ןוא רַאֿפ גנוטלַאה ןייז .ןקיטכעדרַאֿפ
 ןרעו טלײטרוארַאֿפ לָאמ ייווצ לָאז רע וַא ,וצרעד טריֿפעג טָאה עכלעוו
 טימ ןעמ ןעק ןשטנעמ םעד זַא ,ןזיוװַאב רָאלק טָאה ,דנעלייא סלעווקעלב וצ
 ,ןסָאלשַאב יז טָאה ,טֿפַאשטנייֿפ ענעסיברַאֿפ יד רָאג .ןקערשּפָא טינ ךַאז ןייק
 ,טָאט רעסיורג סנַאמקרעב וצ ןכַאמ דנילב טנעקעג םיא טָאה

 ןלַאֿפַאב םיא זיא ןוא סעיצקעל סטסָאמ ןוֿפ רענייא וצ ןעמוקעג יז זיא
 ןעוועג | זיא גנוגעװַאב רעד םורַא ןוא ןיא לַאדנַאקס רעד .שטייב ַא טימ
 ,סיורג קידלַאווג

 ,זומ םעד ןכָארבעג ךיז טייצ עגנַאל ַא ןָאזירּפ ןיא טָאה ןַאמקרעב ךיוא
 ןעניֿפעג טנעקעג טינ ןוא גנולדנַאה סטסָאמ רַאֿפ גנורעלקרעד ַא טכוזעג
 -טרּפ ןסָאשעג טָאה שטָאגלַאשזד ןעוו ,רעטעּפש רָאי ןעצ עגרַאק טימ טשרע
 עינָאריא יד טשרעוצ קידנקרעמַאב טינ ,ןַאמקרעב טָאה ,ילניק'קמ טנעדיז
 עקיבלעזיד טעמכ טגָאזעגסױרַא ןַאמדלָאג ַאמע וצ ווירב ַא ןיא ,ךַאז רעד ןוֿפ
 ןרָאי טימ טקירדעגסיוא טָאה טסָאמ סָאװ ,טַאט טשטָאגלָאשוד ןגעוו גנוניימ
 :ןבירשעג ווירב םענעי ןיא טָאה רע .טַאטנעטַא םעגעגייא ןייז ןגעוו רעירֿפ

 ןרעװ טריװיטָאמ גנולדנַאה ַאזַא זומ גנוקריוװ עקיטכיר יד ןבָאה וצ ידכ , . ,

 טליצעג ןייז זומ ןוא ,טייקידנעװטיונ רעלעודיוידניא ןוֿפ טינ ,רעלַאיצָאס ןוֿפ
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 טאט ַאזַא ןוֿפ טייקיטכיװ יד .קלָאֿפ ןוֿפ אנוש ןקידלַאב ןוא ןטקעריד א ןגעק
 טגיל םעד ןיא רָאנ ןוא ,ןשטנעמ ןכעלטינשכרוד םעד ןוֿפ ןענַאטשרַאֿפ טרעוו
 זיא טינ ןעװ .טַאטנעטַא ןַא ןוֿפ טייקיטכיװ עשירעיצרעד ,עשיטסידנַאגַאּפָאװּפ יד
 ,םזירָארעט ןוֿפ טקַא ןא זיולב סָאד

 ,עשיטסירָארעט ַא ןעװעג זיא טַאט (סעשטָאגלָאשזד) סנַאעל זַא ,ביולג ךיא

 -טיונ עלַאיצָאס יד םערָאװ ,טרעװ סגנואיצרעד ַא טָאה יז יצ לֿפײװצ ךיא ןוא

 -סימ טינ רימ טסלָאז וד ידּכ .ןָא טינ ךיז טעז גנוריֿפכרוד ריא רַאֿפ טייקידנעוו

 סע זיא טלָאװער ןכעלנעזרעּפ ןוֿפ קורדסיוא סלַא : ךיא לָאהרעדיװ ןײטשרַאֿפ
 "סיוקע יד ףיוא עגַאלקנָא ןא אֿפוג ךיז ןיא זיא ןוא ,ךעלדײמרַאֿפמוא ןעוועג
 טייקידנעװטיונ רעלַאיצָאס ןוֿפ טנורגרעטניה רעד רעבָא .ןדנעטשמוא עקידנריט

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא טַאט רעד ןוֿפ גנוטײדַאב יד זיא רעבירעד ןוא ,טלעֿפעג טָאה
 .ןרָאװעג טכאמעג טשינוצ

 (,323 טייז ,"ןבעל ןיימ קידנבעל, סנַאמדלָאג ַאמע)

 עקרַאטש יד ןעזעגנייא םעדכָאנ ןבָאה ,ןַאמקרעב יא ַאמע יא ,עדייב
 זַא ,זיא תמא רעד .רעירֿפ רָאי ןיינ טימ גנולעטש סטסָאמ וצ טייקכעלנע
 רעשיטּפעקס רעייז ןיא טכערעג ןעוועג עדייב ןענייז ןַאמקרעב ןוא טסָאמ
 ןוֿפ טרעו םעד טינ טרענעלקרַאֿפ סע .ןטַאטנעטַא ייווצ יד וצ גנואיצַאב
 ןעגנַאגעג ךָאד זיא רע --- טײקיטכירֿפױא ןוא טײקיליװרעֿפָא סנַאמקרעב
 עכַאר ןעמענ וצ ידּכ ,ןבעל ןגנוי ןייז ןרעֿפָא וצ טיירג ,טיוט ןרעכיז ַא ףיוא
 רעקיירטס יד ןֿפלעה וצ ידּכ ןוא טולב רעטעברַא ענעסָאגרַאֿפ סָאד רַאֿפ
 ןעוו טַאט ןייז ןוֿפ טרעװ יד טינ סע טרענעלקרַאֿפ -- ףמַאק רעייז ןיא
 -עגּפָא קיטכיר טינ טָאה רע זַא ,ןָאטעג סע טָאה טסָאמ יװ ,ןָא טזייוו'מ
 ךיז טָאה רע סָאװ ליצ םעד טכיירגרעד טינ טָאה ןוא עגַאל יד טצַאש
 ,טלעטשעג

 :ַאזא ןעוועג זיא השעמ יד

 ,גרובסטיּפ ןבעל ,דעטסמָאה ןיא ןקירבַאֿפ-לָאטש עסיורג סיגענרַאק ןיא
 עינַאּפמָאק יד סָאװ ,טנעמירגַא רעד ןעגנַאגעגסיױא ,1892 ,רעמוז ןיא זיא
 ליטס דנע ןָאריײא ווָא ןָאשיײאיסָאסַא דעטיימַאגלַאמַא; רעד טימ טַאהעג טָאה
 וצ ידּכ ,ןעיײנַאב טלָאװעג טינ טקַארטנָאק םעד טָאה יגענרַאק .?סרעקרָאװ
 רעבָא ךיז טָאה רע ,רעטעברַא יד ןוֿפ ןטסנידרַאֿפ יד ןקירדרעטנורַא ןענעק
 גנוטלַאװרַאֿפ יד רע טָאה ,בַאשוד ןכעלדנעש םעד ןײלַא ןכַאמ וצ טמעשעג
 -ןָאינוי רעשירָאטָאנ ַא ,קירֿפ ירנעה ,ףּתוש םעיינ ןייז וצ ןבעגעגרעביא
 זיא רע ןענַאװנוֿפ ,דנַאלטָאקס ןייק ןרָאֿפעגקעװַא רע זיא ןיילַא ןוא ,רעסערֿפ
 ,טנַארגימיא רעמערָא ןַא ןעמוקעג קירוצ ןרָאי טימ

 ,ףמַאק םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה רעטלַאװרַאֿפ רעיינ רעד

 ןקירבַאֿפ יד םורַא ןַאקרַאּפ ןקרַאטש ,ןכיוה ַא ןעױבֿפױא טזָאלעג טָאה רע
 יו ,עיצינומַא ןוא זייּפש ןקירבַאֿפ יד ןיא ןריֿפנײרַא ןוא גנַאל ןליימ רַאֿפ
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 סָאװ ןענַאטשרַאֿפ ןוא ןעזעגוצ סע ןבָאה רעטעברַא יד .גנורעגַאלַאב ַא רַאֿפ
 גנוגייצרעביא רעד ןיא טסעֿפ ,קיאורו ןבילבעג ןענייז ייז רעבָא ,טניימ סָאד
 רעייז ןיא ןסעזעגנייא טסעֿפ ,טריזינַאגרָא ןעוועג ןענייז ייז ,טכַאמ רעייז ןוֿפ
 רעד ןליֿפַא ,טנעה ערעייז ןיא ןגעלעג זיא גנוריגער עצנַאג יד ואוו ,לטעטש

 עקַאט ךיז טָאה רע .שטנעמ רענעגייא ןַא ,רעטעברַא ןַא ןעוועג זיא רָאיעמ
 -עד סלַא ןרעוושנייא ייז ןוא סבעקס ןעגנעדבנײרַא ןביולױעד וצ טגָאזעגּפָא
 ,לעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןרעוו ןָאטעג טגעלֿפ סָאד יו ,סיטויּפ

 יד ןוא ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא ןכַארבעגסיױא ףמַאק רעד זיא ךעלדנע
 םענעֿפָא ןַא ךרוד רעכערב-קיירטס יד ןעגנערב קידנענעק טינ ,עינַאּפמָאק
 ָאייהָא טַאטש ןיא טָאה יז .ןגעוורעטניחה ףיוא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה ,געוו
 -ַאב ייז ,סנָאטרעקניּפ ,רעכע'רב-קיירטס טרעדנוה יירד טכַארנעגנעמַאזוצ
 רעֿפמַאד-ריטקוב ַא טזָאלעג ןוא סעשזרַאב ייווצ ףיוא טצעזעגֿפױרַא ,טנֿפָאװ
 ,עינייווליטנעּפ ןיא ,דעטסמָאה ןייק טכַאנייב ןריֿפ יז

 ,1892 ,ילוי ןטסקעז םוצ ןטֿפניֿפ ןוֿפ טכַאנ רעד ןיא ןעוועג זיא סָאד
 ,ןריסַאּפ ןעק סעכעלנע סָאװטע זַא ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןכָאה רעקיירטס יד
 ַא ןבָאה טטעקיּפ יד ,טכַאג ןוא גָאט ךייט םייב טטעקיּפ ןטלַאהעג ייז ןבָאה
 .עגָאװערט ןגָאלשעג ייז ןבָאה ,סעשזרַאב יד ןעזרעד גָאטרַאֿפ ריֿפ רעגייז
 זיא גנורעקלעֿפַאב עצנַאג יד ,ןעגנולקעצ ךיז ןבָאה לטעטש ןיא רעקעלג יד
 ,ךייט ןוֿפ גערב םייב ןֿפָאלעגנעמַאזוצ ךיז

 עקיד טימ טקעדעג ןעוועג קינייװעניא ןענייז סעשזרַאב יד ןוֿפ טנעוו יד
 "עג ךיז סגָאטרעקניּפ יד ןבָאה .ןייגכרוד ןענעק טינ לָאז ליוק ןייק ,ןזייא
 בעקיירטס יד ףיוא קידנסיש ,ןכַאמ קיטסול ןעמונעג ךיז ןוא קידרעֿפָאה טליֿפ
 ןיא רעקיירטס יד ןוֿפ רענייא ,טנעוװו שטקעדעגוצ ןזייא טימ יד רעטניה ןוֿפ
 ַא ןטיש ןעמוגעג גערב ןוֿפ ךיז טָאה ןַאד ,ליוק ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפָארטעג
 סנָאטרעקניּפ יד טימ גנַאג ןלוֿפ ןיא ןעוועג זיא טכַאלש יד ,ןליוק טימ לגָאה

 סעשזרַאב יד ןיא ןענייז יז .רעקיירטס יד יוװ ,עיציזַאּפ רערעסעב ליֿפ ַא ןיא
 ,טצישַאב רעסעב ןעוועג

 רַאֿפ זיא ָאד זַא ,טליֿפרעד טָאה רעֿפמַאד-ריסקוב ןוֿפ ןַאטיּפַאק רעד
 טָאה ,ןטייז עדייב ןוֿפ ןליוק יד ןֿפערט ןענעק םיא .טינ ץַאלּפ ןייק םיא
 ייז ,סעשזרַאב ייוצ יד ןטלַאהעג טָאה סָאװ ,קיוטש יד ןדנובעגּפָא רע
 ןוֿפ ןֿפַאלטנַא רעֿפמַאד ןטימ ןיא ןוא טָארַאב סטָאג ףיוא ןזָאלעגרעביא
 ,דלעֿפטכַאלש

 ןבָאה סנָאטרעקניּפ יד .טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאהעגנָא טָאה יירעסיש יד
 וצ טכַארבעג לטעטש ןוֿפ ןבָאה רעקיירטס יד זיב ,ןטילעג קינייו ריא ןוֿפ

 יֿפַארט סלַא קרַאמ ןיא ןענַאטשעג זיא עכלעוו ,ענָאנַאק עטלַא ןַא ןּפעלש
 טימ סעשזרַאב יד ףיוא ןסיש ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז ןוא ,גירק-רעגריב ןוֿפ
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 ןבָאה .טקריוועג סקירעביא טינ ךיוא טָאה סָאד ,ןליוק-ןענַאנַאק עסיורג יד

 ןוא ךייט ןֿפױא ןסָאגעגסיױא סע ,ליוא טימ רעטעֿפ טכַארבעג רעקיירטס יד

 ךייט ןטימניא סעשזרַאב יד טּפַאכעגמורַא ןבָאה ןעמַאלֿפ יד .ןדנוצעגנָא

 "גוא ךיז ןוא ןֿפָאװ ערעייז ןגיילוצקעוַא סנָאטרעקניּפ יד ןעגנואווצעג ןוא

 -עגנָא טָאה טכַאלש יד .טייצ-קָאטימ דלַאב ןיוש ןעוועג זיא סָאד ,ןבעגרעט

 ,העש טכַא עצנַאג ןטלַאה

 ּפעלק ןוא רעמָאינצַאק טימ ןעמ טָאה סנָאטרעקניּפ עטנֿפָאװטנַא יד
 ןענייז יז ןענַאװ ןוֿפ טגערֿפעגסיױא ייז טָאה'מ ואוו ,לָאה יטיס םוצ טײלגַאב
 ןייז וצ ןדעי טקישעגּפָא ןַאב רעד טימ ןעמ טָאה טכַאנרַאֿפ ןוא ןעמוקעג
 | ,םייה

 עטיוט ןיא תונברק לָאצ ַא ,1892 ,ילוי ןט6 םעד טריסַאּפ טָאה סָאד
 רעקיירטס יד ןוֿפ --- ןטייז עדייב ןוֿפ ןלַאֿפעג ןענייז עטעדנואוורַאֿפ ןוא
 סָאד .טגיזעג ןבָאה רעטעברַא יד .ךעלריטַאנ ,סנָאטרעקניּפ יד ןוֿפ יו רעמ
 יד טָאה עינייווליסנעּפ ןוֿפ ץעזעג ןטיול .טייז רעייז ףיוא ןעוועג זיא טכער
 ןַא ןוֿפ ןשטנעמ עטנֿפָאװַאב ןייק ןעגנערבניירַא טרָאטעג טינ עינַאּפמָאק
 רַאֿפ ןגָאלקרַאֿפ טנעקעג טינ וליֿפַא רעטעברַא יד טָאה'מ .טַאטש רעדנַא

 ,טריֿפעג ןבָאה ייז סָאוװ ףמַאק ןטנֿפָאװַאב םעד

 ךיז רעמוװ םענעי ןבָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוא ןַאמדלָאג ַאמע

 -שטנָאל םענגיילק ַא טָאהעג ןבָאה ייז ואוו ,,סַאמ ,רעטסואוו ןיא ןטלַאהעגֿפױא

 ןעזרעד עטשרע יד ַאמע טָאה טרָאד ,םיוק-זייא ןוא סעשטיווטנעט רַאֿפ םור

 ,טשטייטעגסיוא סע טָאה ןוא טכַאלש רעד ןגעוו ןעגנוטייצ יד ןיא סיינ יד

 -מָאה ןיא ןסָאגעג ךיז טָאה טולב רעטעברַא ןֿפלָאהַאנמוא ,קידלושמוא זַא

 רעכלעוו ,ןענַאמקרעב ןבעגעגרעביא סיינ יד טכיל םעד ןיא טָאה יז .דעטס

 רַאֿפ טנעמָאמ רעקיטכיר רעד ןעמוקעג זיא ָאד זַא ,ןסָאלשַאב ךיילג טָאה

 ,עיטסעב רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןזייוו ןוא ןבעל ןייז ןייז וצ בירקמ םיא

 ,טֿפָארטשַאבמוא טולב רעטעברַא ןסיגרַאֿפ טינ ןעק יז זַא

 סטָאג ףיוא טֿפעשעג םעד ןזָאלעגרעביא גָאט ןקיבלעזמעד ןבָאה ייז

 ןעגנוטײרַאברָאֿפ עקיטיונ יד ןכַאמ קרָאי-וינ ןייק קעװַא ןענייז ןוא טָארַאב

 זיא ילוי ןט223 םעד ,ןכָאװ ייווצ עצנַאג ןעמונעג טָאה טָאד .טקַא ןרַאֿפ

 ,ןסישרעד וצ םיא ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ןוא סיֿפָא ןיא ןקירֿפ וצ ןיירַא ןַאמקרעב

 קרַאטש םיא ןוא זדלַאה ןיא ןֿפָאװטעג ןקירֿפ טָאה ןליוק יירד יד ןוֿפ ענייא

 דנזעוונָא קילעֿפוצ זיא רעכלעוו ,רעטנעּפרַאק ַא ,רעטעברַא ןַא .טעדנואוורַאֿפ

 ןענאמקרעב ןטניה ןוֿפ טָאה ,ןטכיררַאֿפ וצ סָאװטע טרָאד ,סיֿפָא ןיא ןעוועג

 ,ןלַאֿפַאב םיא ןענייז ןשטנעמ לָאצ ַא ,ּפָאק ןיא רעמַאה ַא טימ ןָאטעג ץעז ַא

 ,טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג
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 רעד ןוֿפ עיצידַארט רעד טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג טָאה ןַאמקרעב

 ךיז ןגעלֿפ ןרענָאיצולָאװער עטריטסערַא רעכלעוו ןיא עיצולָאװער רעשיסור

 ַא זיא רע .טכירעג םייב רעקידײטרַאֿפ סלַא ןטַאקָאװדַא ןבָאה ןוֿפ ןגָאזּפָא

 טע ואוו ,ןָאזירּפ ןוֿפ ןרעמַאק-ןטיוט יד ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג ןכָאװ רָאּפ

 סע ןעוו ,טיוט םֹוצ טלײטרוארַאֿפ ןיוש ןענייז סָאװ יד טרַאּפשעגניײא ןרעוו

 טינ ןדנואוו ענייז ןוֿפ טעװ קירֿפ זַא ,ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ ךעלדנע זיא

 טָאה ,טיוט םוצ ןלײטרוַאראֿפ ןענעק טינ ןענַאמקרעב טעוו'מ ןֹוא ןברַאטש

 ןייא ןוא ןָאזירּפ ןוֿפ גנוליײטּפָא רעדנַא ןַא ןיא טריֿפעגרעביא םיא ןעמ

 זיא רע .טכירעג םוצ טלעטשעג ,רעירֿפ גנונרָאװ ןייק ןָא ,גָאט םענייש

 גנודניברַאֿפ ןיא טנכערברַאֿפ ערעדנוזַאב סקעז ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא

 ,ליֿפ-וצ לסיבַא ןעוועג רעטכיר ןרַאֿפ וליֿפַא זיא סָאד .טַאט ןייא רעד טימ

 ןטיול .יירד ןזָאלעגרעביא ןוא ןגָאלק יד ןוֿפ יירד ןֿפרָאװעגּפָא רע טָאה

 רעד וצ ךוזרַאֿפ ַא רַאֿפ ןַאמקרעב טָאה עינייווליסנעּפ טַאטש ןיא ץעזעג

 ,סינעגנעֿפעג רַאי ןביז טימ ןרעוו טֿפָארטשַאב טֿפרַאדעג ןשטנעמ ַא ןדרָאמ
 ןיא רָאי ַא טימ ,ןביז לָאמ יירד וצ טלײטרוארַאֿפ םיא טָאה רעטכיר רעד
 קיצנַאוצ ןוא ייווצ .?ןֿפָאװ עגעטלַאזַאב ןגָארט רַאֿפ, בָאגוצ סלַא ?זיוהקרָאוװפ
 טלַא ןַאד זיא ןַאמקרעב סָאװ ןרָאי לָאצ יד טקנוּפ --- גנוטֿפַאהרַאֿפ רָאי
 !ןעוועג

 עסיורג ַא טרישזנַארַא טסערַא ןייז ךָאנ דלַאב ַאמע טָאה קרָאי-וינ ןיא
 טעברַא רעקיזָאד רעד ןיא ףליה וצ .טָאט ןייז ןכעדּפשַאב וצ גנולמַאזרַאֿפ
 רעירֿפ ראי ַא טימ טָאה רעכלעוו ,סעדנָארַאב ףעוָאי ןעמוקעג ריא זיא
 ןענייז רענױער יד .טייצ רעצרוק ַא רַאֿפ ןָאזירּפ ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ
 -רָאֿפ ןעוועג ויא ַאמע ,סעדנַארַאב ןוא ָאנילרעמ ,םַאל עד רעייד ןעוועג
 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא טַאט יד זיא קרָאי-וינ ןיא ןסָאנעג יד ןשיווצ .רעציז
 סעטימָאק טרימרָאֿפ ךיז ןבָאה לייטרוא ןעמַאזיורג ןכָאנ ,לַאֿפײב סיורג טימ
 רעד ןיא ןשטנעמ עטסקיטעט יד ןשיווצ ,סעצָארּפ םעיינ ַא רַאֿפ ןטעברַא וצ
 קיזייא קחצי : ןטסילַאיצָאס עטנַאקַאב לָאצ ַא טלייצעג ךיז ןבָאה גנוגעװַאב
 רָאטקַאדער טּפױה רעד ,שטיוועש ןוא ןיקטעמַאז .מ ,רעלימ יאול ,שטיוורוה
 ולֿפנייא ןסיורג ַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,"גנוטײצסקלָאֿפ, רעשטייד רעד ןוֿפ
 -קרעב טקיזײטרַאֿפ קרַאטש גנוטייצ ןייז ןיא טָאה רע ,דייס טסיא רעד ףיוא
 עלַא ,ךעלריטַאנ ,ןענייז ןסָאגעג ערעזדנוא .ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ טָאט סנַאמ
 טַאגסיוא ןייא רעד טימ טָאטנדלעה סנַאמקרעב ןוֿפ טרעטסײגַאב ןעוועג
 רעכלעוו ,".ש .א ,ֿפ, רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ןטשרע םעד ,סיאול ןַאמָאד ןוֿפ
 טינ זיא קיטקַאט עשיטסיכרַאנַא יד זַא ,ןעזעגנייא לָאמניײא טימ ןַאד טָאה
 יד ןוא טָארקַאמעד-לָאיצָאס ַא רַאֿפ טרעלקרעד ךיז טָאה רע .עקיטכיר ןייק
 רעייז .םינּפ תלבק םענדַארַאּפ ַא טרישזנַארַא םיא רַאֿפ ןבָאה ןטסילַאיצַאס
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 סיאול ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה סניוועג ןסיורג םעד טימ דײרֿפ

 ןיא רעטעּפש טייצ לקיטש ַא טימ זיא ןוא ּפָארַא גרַאב טלקייקעג ךיז טָאה

 -סֿפליהעג) ינרױטַא טקירטסיד טנעטסיסַא סלַא ןרָאװעג טלייוורעד ַאגַאקיש

 ,לטעצ-לַאװ ןשיטַארקָאמעד ןֿפױא (רָארוקָארּפ

 טינ טכַאמעג טַאט טנַאמקרעב טָאה דעטסמָאה ןיא רעקיירטס יד ףיוא

 -עגוצ ןיילַא טָאה קירֿפ זַא ,ןעוועג דשוח ןבָאה ייז .גנוקריוו עקיטסניג ןייק

 עכעלטנֿפע יד ןעיצוצרעביא ידּכ ,טַאטנעטַא םעד טריֿפעגכרוד ןוא טיירג

 יד זיא גרובסטיּפ ןייק ןעמוקעג זיא ןַאמקרעב ןעוו .טייז ןייז ףיוא גנוניימ

 -רַאֿפ טָאה עינַאּפמָאק יד .ןטַאדלָאס ןוֿפ טרעגַאלַאב ןעוועג טנגעג קיירטס

 וצ טריֿפעג טָאה עכלעוו ,עיצַאריּפסנָאק ןיא קיירטס ןוֿפ רעריֿפ יד טגָאלק

 ליִעֹב רעלָאד טנזיוט ןעצ רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז יז ,דרָאמ

 עינַאּפמָאק רעד ןוֿפ עטמַאַאב יד טגָאלקרַאֿפ ןבָאה רעטעברַא יד .רעדעי

 רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג ןענייז ייז ךיוא ןוא .ןכערברַאֿפ ןקיבלעזמעד ןיא

 .ןרָאװעג טשינרָאג זיא ןסעצָארּפ עלַא יד ןוֿפ .ליעב רעלָאד טנזיוט ןעצ

 ןשימנײרַא סנַאמקרעב .טײרֿפַאב רעטעברַא עטגָאלקעגנָא יד טָאה ירושזד יד

 .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןעוועג רעטעברַא יד רַאֿפ זיא ךיז

 -לעוו ,ָאמַאשזד ,ל .וװ ,רענייא ןענוֿפעג ךיז טָאה ןטנַאיצילימ יד ןשיווצ

 רַאֿפ ַארוה : ןעירשעגסיוא עינַאּפמָאק ןייז ןוֿפ ייר ןיא קידנעייטש טָאה רעכ

 יד ףיוא ןעגנַאהעגֿפױא םיא ןעמ טָאה ןכערברַאֿפ םעד רַאֿפ ! ןענַאמקרעב

 טלָאגעגּפָא ןַאד ,טייצ ןדנוטש עכעלטע רַאֿפ טנעה עדייב ןוֿפ רעגניֿפ עבָארג

 - ,ץילימ רעד ןוֿפ ןבירטעגסיױרַא ןוא ּפָאק ןבלָאה ַא

 טימ טקידנעעג ךיז ןבָאה סעצָארּפ םעיינ ַא ןגירק וצ ןכוזרַאֿפ עלַא

 טָאה רעקידיײטרַאֿפ רענעגייא ןייז ןעוועג זיא ןַאמקרעב יװ ױזַא .טשינרָאג

 עשינכעט יד-טָא ןָא ןוא ,סעצָארּפ םייב ןעגנודנעוװנָא ענייק טכַאמעג טינ רע

 עקיצנייא ןייז .טּפשמ םעיינ ַא רַאֿפ דנורג ןייק ןעוועג טינ זיא ךעלדיירד

 "רעד טינ זיא טכירעג ןרַאֿפ טַאט ןייז ןרעלקרעד ןענעק וצ גנוטרַאװרעד

 ךיילג טָאה ןוא שטייד ןיא טיירגעגוצ עדער ןייז טָאה רע .ןרָאװעג טכיירג

 ןטסבעלדנעש ןֿפױא ץַאז ןדעי רעביא טריֿפ רעצעזרעביא רעד זַא ,טקרעמַאב

 "רַאֿפ ןצנַאגניא רעטכיר רעד םיא טָאה טריטסעטָארּפ טָאה רע ןעוו .ןֿפוא

 ,טקידנעעג ָאקסַאיֿפ יד ךיז טָאה טימרעד ןוא ןדער וצ ןטָאב

 ןיא טרַאּפשעגנײא ןעוועג ןַאמקרעב זיא םעדכָאנ ןרָאי ןוא ןרָאי רַאֿפ

 ןיא ?ירושטנעטינעּפ ןרעטסעוװ יד; ךיז טֿפור סָאװ ,םנהיג ןשלווייט םעד

 -מיס רעקידעבעל סלַא טנידעג גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ טָאה רע .גרובסטיפ

 ןוא טַאט ןייז טָאה גנוגעווַאב יד .טײקיליװרעֿפָא ןוא טומנדלעה ןוֿפ לָאב

 זיא רע זיב גיוא ןוֿפ ןזָאלעגסױרַא טינ טנעמָאמ ַא רַאֿפ םוטרעריטרַאמ ןייז

 .1906 ןיא ןרָאװעג טײרֿפַאב ךעלדנע
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 1893 ןוֿפ םיזירק רעפיורג רעד
 -רעד'מ .דנַאל ןיא סיזירק רעכעלקערש ַא ןכַארבעגסיױא זיא 1892 ןיא

 ,דלוג :ןטנַאלוקעּפס-ןַאב יירד טכַאזרוארַאֿפ ןבָאה סיזירק םעד זַא ,טלייצ
 ןָאילימ 14 טעטיזָאּפעד ךעלטכיזבַא ןבָאה ייז ,וירד לעינעד ןוא קסיֿפ ימישזד
 ןעוועג זיא ץלַא ןעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןקנַאב עסיורג עכעלטע ןיא רעלָאד
 ןרָאֿפעגוצ גָאט םענייש ןייא ,וירד לעינעד ,ייז ןוֿפ רענייא זיא טיירג
 רענייא וצ -- ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ ןענייז סָאטיױא ןייק --- לגעוװ ַא ןיא
 "רעד קרילק םעד טָאה ןוא ,טירטסילָאװ ןיא ןקנַאב עטסערג יד ןוֿפ
 טָאה רע ןכלעװ רַאֿפ ,רעלָאד ןָאילימ עכעלטע ףיוא קעשט ַא טגנַאל

 ,טסואוועג טָאה רע ,ןרָאװעג סַאלב זיא קריולק רעד ,טלעג ןמוזמ טרעדָאֿפעג
 -עגנָא רע טָאה .טלעג סערַאב ליֿפױזַא ָאטינ זיא טירטסדלָאװ ץנַאג ןיא זַא

 ןֿפור קעװַא זיא ןוא עלייוו ַא ןטרַאװ-וצ ןַאמ םעד ןטעבעג ,ןעלמַאטש ןביוה
 .קנַאב ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ טּפיוה םעד

 עגנַאל ַא ןבילקעגנָא ךיז טָאה רעמיטסָאק ןטנַאסערעטניא םעד רעטניה
 םעד וצ טקוקעגוצ גנורעדנואווַאב טימ ןבָאה עכלעוו ,סרָאטיזַאּפעד ייר
 ךיוא ,רעטלַאװרַאֿפ-טּפױה רעד ןעמוקעג זיא דלַאב .רָאֿפ טמוק ָאד סָאװ
 ךיז טָאה סָאװ ,טנַאה ןיא קעשט םעד טימ ,רענעקַארשעצ ַא ,רעסַאלב ַא
 ,רעמיטסָאק ןטימ ןהנעטנייא טרינורּפעג טָאה ןוא ,רעביֿפ ןיא יו טלסיירטעג
 ,ןלָאצסיױא טינ ןַאטנעמָאמ קנַאב יד ןעק לָאמנייא טימ טלעג ליֿפױזַא זַא

 רעד .ןֿפַאש וצ עמוס ַאזַא טייצ געט עכעלטע סנטסקינייוו ןבָאה ףרַאד רע
 טָאה רע .רענעט עכיוה ץנַאג ףיוא ןרעזייב ןביוהעגנָא ךיז טָאה רעמיטסָאק
 בָאה ךיא ?ענייד יצ עניימ ,ךיא רעדָאֿפ טלעג סנעמעווא :ןעירשעצ ךיז
 סע לע ךיא זַא ,גנוקידנעטשרַאֿפ רעד טימ טגעלעגניײרַא ָאד טלעג סָאד
 לָאז טלעג ןיימ ײטשַאב ךיא ! ןֿפרַאד לעוװ ךיא רָאנ ןעוו ןעמענקירוצ ןענעק

 | "+ ןרעוו טלָאצעגסיױא ךיילג רימ
 ןענייז ךעלרעטצנעֿפ עניילק יד ייב ןעייר עגנַאל יד ןיא סרָאטיזַאּפעד יד

 רָאּפ יד טימ קנַאב ןוֿפ ןקורסױרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ,ןרָאװעג סַאלב עלַא
 ךיז טָאה טייצ טונימ עכעלטע ןיא ןוא ךיז ייב טָאהעג ןבָאה ייז סָאװ רעלָאד
 גונעג טינ ןבָאה ןעקנַאב יד זַא ,גנאלק רעד טײרּפשרַאֿפ טָאטש ןרעביא
 סע .טֿפרַאדעג טינ ןעמ טָאה רעמ ,סרָאטיזַאּפעד ערעייז ןלָאצוצסיױא טלעג

 ןעוועג ןענייז ייז ןוא לָאמנייא טימ ןעקנַאב עלַא ףיוא ףַאלעג א ןרָאװעג זיא

 טריניאור ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט .ןריט ערעייז ןסילש וצ ןעגנואווצעג
 זיא דנַאל עצנַאג סָאד ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןבָאה רעטרעדנוה ; ןרָאװעג
 ,ןכירקסיורַא טנעקעג טינ טָאה יז רעכלעוו ןוֿפ קינַאּפ ַא ןיא ןלַאֿפעגניײרַא

 עקירעגנוה ,עזָאלסטעברַא תונחמ ,טכַאמעגוצ ךיז ןבָאה ןקירבַאֿפ יד
 רעייז ןעוועג זיא ןברוח רעד .טעטש עסיורג יד טליֿפעגנָא ןבָאה ןשטנעמ
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 ,עקירעגנוה יד רַאֿפ ןכיק-ּפוז טנֿפעעג ןבָאה ןשטנעמ עקיטעטליואוו .סיורג
 ןדנוטש ןייטש טֿפרַאדעג ןבָאה עכעלקילגמוא יד עכלעוו ןיא ,"סנייל דערב;

 ַא ןבעג ייז טגעלֿפ'מ ואוו ץַאלּפ םוצ ןעמוקוצ ןענעק ןגעלֿפ ייז זיב גנַאל
 -ינַאגרָא רעד ןוֿפ סעטימָאק .עֿפָאק לסיבַא טימ טיורב לקיטש טנקירטרַאֿפ
 -רעוװָאג םוצ ןרילעּפַא ,ינַאבלָא ןייק ןרָאֿפעג ןענייז טֿפַאשרעטעברַא רעטריז

 ןרעגנירגרַאֿפ וצ ןױעװ ןָאטעג לָאז סעּפע ,רוטַאלסיגעל טַאטש רעד ןוא רָאנ

 ,טסיזמוא ןעוועג רעבָא זיא ץלַא .עכעלקילגמוא יד ןוֿפ עגַאל יד
 -עד ַא ןרָאװעג טרישזנַארַא זיא ,1892 ,טסוגיױא ןט19 םעד ,תבש רַאֿפ

 טימ .,ןַאמדלָאג ַאמע .רעווקס ןָאינוי ןיא עזָאלטטעברַא יד ןוֿפ עיצַארטסנָאמ

 עיצַארטסנָאמעד יד טריֿפעג טָאה ,טנַאה ןיא ןָאֿפ רעטיור רעקידנרעטַאלֿפ ַא
 טָאה יז .סעדער עקידרעיײֿפ-םַאלֿפ עריא ןוֿפ ענייא ןטלַאהעג טרָאד טָאה ןוא

 סָאװ יד טכַאלעגסיױוא טָאה ,רעבעגצעזעג יד ןוא טַאטש םעד טגָאלקעגנָא
 ,עקידנדייל יד רַאֿפ ףליה ןגירק ןענעק וצ טַאטש ןקיטכעמ םעד ןוֿפ ןֿפָאה
 רעקירעגנוה ַא זַא ,ןַאמוינ לַאנידרַאק ןוֿפ רעטרעוו יד טלָאהרעדיװ טָאה ןוא
 ןייז סָאװ זײּפש יד ןוֿפ לייט ַא וצ טכער ַא טָאה רע .ץעזעג ןוֿפ טינ סייוו
 סעטימָאק טקיש ריא : ףורסיוא םעד טימ טקידנערַאֿפ טָאה יז ,טגָאמױַאֿפ ןכש
 ,זָאנ רעייא רעטנוא ,ָאד סָאװ ,טייצ רעד ןיא ךייא רַאֿפ ןעלטעב ינַאבלָא ןייק

 טימ טליֿפעגנָא ןצַאלַאּפ ןוא רעזייה יד ןענייז ,וינעווע רעטֿפניֿפ רעד ןיא
 ! בוט לּכ

 -עג סע זיא ייברעד רעבָא ,טרידָאלּפַא קיכליה ןבָאה עטלמַאזרַאֿפ יד

 ַאמע .ןעורמוא ענייק ןָא טקידנעעג ךיז טָאה עיצַארטסנָאמעד יד ,ןבילג
 ןסָאנעג יד ואוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןרָאֿפעגּפָא גָאט ןקיבלעזמעד זיא ןַאמדלָאג

 .עזָאלסטעברַא יד חוּכמ ןָאט וצ סעּפע ךיוא טעװענַאלּפעג ןבָאה

 קיטנָאמ רַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא טיירגעגוצ ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 טכַארברַאֿפ גָאט ןקידקיטנוז םעד טָאה ַאמע .טסוגיוא ןט21 םעד ,טנוװָא
 יד ןּבָאה ירֿפ קיטנַאמ .גנוגיווװ ןיא ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ ייב ןסָאנעג יד טימ
 -ַאליֿפ ןייק ןעמוקעג זיא ײצילַאּפ רעקרָאי-וינ יד זַא ,טעטכירַאב ןעגנוטייצ

 ןיא עדער רעקידנצײרֿפױא ריא רַאֿפ ןַאמדלָאג ַאמע ןריטסערַא עיֿפלעד
 .רעווקס ןָאינוי

 -רַאֿפ רעד ךָאנ זיב טסערַא ןוֿפ ןטיהוצסיוא ךיז ןסָאלשַאב ןַאד טָאה ַאמע
 טלָאװ ןוא ןיילַא ענייא ןעמוקעג לַאז םוצ זיא יז .טנוװָא םענעי גנולמַאז

 -ַאב ןיא טלָאװ ןסָאנעג יד ןוֿפ רענייא ןעוו ,טקרעמַאבמוא ןיירַא רעכיז
 טָאה טנַאה ערעווש ַא !ַאמע זיא טָא : ריט םייב ןֿפורעגסױא טינ גנורעטסייג
 -רעד טָאה עמיטש עבָארג ַא ןוא לסקַא ריא ףיוא טזָאלעגּפָארַא ךיילג ךיז

 לקיטש ַא ןרָאװעג זיא סע *! טסערַא רעדנַא רַא וי ,ןַאמדלָאג סימ, :טרעלק
 טלגנירעגמורַא ריא ןבָאה טנעה יד ןיא ןרעולָאװער טימ ײצילַאּפ יד ,למוט

 / .לַאה יטיס ןיא טריֿפעגּפָא ןוא
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 עד ןירעטלָאװ .ןרָאװעג טרעטשעג טינ םעדכָאנ זיא גנולמַאזרַאֿפ יד
 ןצנַאג ריא ןסָאגעגסיױא טָאה יז ןוא ןירענדער-טּפיוה יד ןעוועג זיא ריעלק
 . קלָאֿפ ןוֿפ רעקירדרעטנוא ןוא רעטייבסיוא יד ףיוא ןרָאצ

 ןיא םינּפ תלבק ןוא ךוזַאב רעטשרע סנַאמדלָאג אמע ןעוועג זיא סָאד
 ךיז עטכישעג עקיבלעזיד טָאה רעטעּפש ןרָאי עלַא יד ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ

 ,לָאמנייא יו רעמ טלָאהרעדיװ
 טגערֿפעג ןַאד ןוא טכַאנ רעביא ןטלַאהעג ריא ןעמ טָאה לָאה יטיס ןיא

 טָאה יז ןעוו ,קרָאי-וינ ןייק סוויטקעטעד יד טימ ןרָאֿפ וצ קיליװ זיא יז יצ
 טריֿפעגּפָא ריא ןעמ טָאה ןרָאֿפוצטימ ייז טימ קיליװיײרֿפ טגָאזעגּפָא ךיז
 -סיוא; ןוֿפ טעטילַאמרָאֿפ רעד רַאֿפ ןטרַאװ וצ ןָאזירּפ גניסנעמַאיָאמ ןיא
 ןױיּפַאּפ יד ןענייז ךעלדנע .טייצ לקיטש ַא טמענ סָאװ ,ןריּפַאּפ "סגנוזייוו
 טלעטשעג זיא יז ואוו ,קרָאי-וינ ןייק טריֿפעגּפָא ריא טָאה'מ ןוא ןעמוקעג
 רעירֿפ ןוֿפ ןעוועג זיא לייב יד ,לייב רעלָאד טנזיוט ףניֿפ רעטנוא ןרָאװעג
 ַאמע ןוא עמוס עקידנֿפרעטַאב יד טגעלעגנייא טָאה ןַאמֿפָאה ר"ד .טיירגעגוצ
 -רָאנַא רעטמירַאב רעד ןיא קעװַא ןסָאנעג לָאצ ַא ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא זיא
 ,שינעעשעג יד ןרעײֿפ כָאװש סוטסוי ןוֿפ זיוה-ריב רעשיטסיכ

 טָאה רע סָאװ תועט ןקיבלעזמעד ןכַאמ וצ טינ ,טַאר סנַאמקרעב ףיוא
 ןַא ןבָאה וצ טקיליוװעגנייא ַאמע טָאה ,גנוקידיײטרַאֿפ רעד עגונב טכַאמעג
 רָאיעמ רענעזעוועג ַא ,רעיאל רעטמירַאב ַא ,לָאה ייקָא ןסיוועג ַא ,טַאקָאװדַא
 ,טלָאצעג ןָא טסניד ןייז ןטָאבעגנָא טָאה רעכלעוו ,קרָאי-וינ טָאטש רעד ןוֿפ

 טָאה ןוא רעבמעטּפעס ןט28 םעד ןביױהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ רעד
 טריסערעטניא קינייװ ךיז טָאה רָארוקָארּפ רעד .געט ןעצ עצנַאג טרעיודעג
 טָאה רע .רעווקס ןָאינוי ןיא טגָאזעג טינ רעדָא ָאי טָאה יז סָאװ םעד טימ
 ,עיגילער ףיוא ןטכיזנָא עריא ןגעוו ריא ןגערֿפסױא ןייא ןיא ןטלַאהעג
 עכעלדעש ַא רַאֿפ סָאװ ןעגנערבוצסיורַא ידּכ ,סעכעלנע ןוא טַאטש ,עילימַאֿפ
 ,זיא יז ױרֿפ

 רעטרַָאּפער ַא ןעוועג זיא גנוקידיײטרַאֿפ רעד רַאֿפ תודע יד ןוֿפ רענייא
 ףיוא קורדנייא ןטוג ַא רעייז טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,"דלריָאװ, רעד ןוֿפ
 טינ עדער ריא ןיא טָאה ַאמע זַא ,טקיטעטשַאב טָאה רע .ירושזד רעד
 .ןעגנולדנַאה עכעלצעזעגמוא עטקעריד ענייק וצ עטלמַאזרַאֿפ יד טציירעג

 ---?דלריָאװע רעד ןיא טרָאּפער םעד טנעײלעגרָאֿפ ןַאד טָאה רָארוקָארּפ רעד
 טרָאד ןוא --- עיצקַאדער רעד ןוֿפ ןרָאװעג טרעֿפעֿפעגוצ קרַאטש זיא רעכלעוו
 ,טכיל רעדנַא ץנַאג ַא ןיא ןענישרעד עטכישעג יד זיא

 ןעמוקעג לָאמנייא זיא .טייצ עגנַאל ַא ןטַארַאב ךיז טָאה ירושזד יד
 ןוא ץעזעג םעד עגונב ןטֿפנוקסױא עיונעג רעמ רַאֿפ רעטכיר םעד ןגערֿפ
 טָאה רעטכיר רעד *! קידלושע :לייטרוא םעד טכַארבעגנײרַא ךעלדנע טָאה
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 ןבעגסױרַא טעװ רע ןעוו גָאט םעד רַאֿפ רעבָאטקָא ןט18 םעד טמיטשַאב
 ,ןיד קסּפ ןייז

 רעדייא טכירעג ןרַאֿפ ןטלַאה וצ עדער ערעגנעל ַא טיירגעגוצ טָאה ַאמע
 ַא ןטָאבעגנָא טָאה *דלריַאװ, יד .ןרעו ןבעגעגסױרַא טעװ לייטרוא רעד
 טעװ יז רעדייא ךָאנ עדער יד ןקורד וצ טכער ןרַאֿפ טלעג עמוס עשּפיה
 "רָאֿפ טעוו יז יוװ ךיג ױזַא ןבָאה סע לָאז גנוטייצ יד ידּכ ,ןרעוו ןטלַאהעג
 ןייא ןייק ןרעדנע וצ טינ טריטנַארַאג טָאה גנוטייצ יד .ןרעו טלייטרוא
 עיּפָאק א ןבעגעג ריא ;טקיליוװעגנייא טָאה ַאמע ןוא עדער רעד ןיא טרָאװ
 .עדער רעד ןוֿפ

 ןעוועג םורַא טנגעג יד ןוא טכירעג סָאד זיא רעבָאטקָא ןט18 םעד
 ַא טײרּפשרַאֿפ ןבָאה ןעגנוטייצ יד ,ןטסיצילַָאּפ עטנֿפָאװַאב ןוֿפ טרעגַאלַאב
 טימ ןעײרֿפַאב וצ ןַאמע ךוזרַאֿפ ַא ןכַאמ ןלעװ ןטסיכרַאנַא יד זַא ,גנַאלק
 ,דלַאוג

 ,ןענַאטשַאב זיא רע .ןעמוקעג טינ רעקידײטרַאֿפ ריא זיא לייטרוא םוצ
 טָאה ַאמע סָאװ וצ ,טכירעג ןרעכעה ַא וצ ןרעוו טרילעּפַא לָאז סייק יד זַא
 -רעד סטסָאמ ןוֿפ טסואוועג טָאה יז .ןעמיטשוצ טלָאװעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ
 ןײמעגלַא ןיא זיא ןוא טעברַא ענעֿפרָאװעגסױרַא ןַא זיא סָאד זַא ,גנורַאֿפ
 ןַאמקרעב רעדנַאטקעלַא ןוֿפ גנורַאֿפרעד יד געוו ַא ןיא ןלייט וצ קיליװ ןעוועג
 .ןרענָאיצולָאװער ערעדנַא עלַא ןוא

 סָאװ טָאה יז יצ ,טגערֿפעג ,זיא עדָאמ יד יו ,ריא טָאה רעטכיר רעד
 ףיוא .ןרעוו ןבעגעגסױרַא טינ לָאז ריא ןגעק לייטרוא רעד םורַאװ ,ןגָאז וצ
 ,טרעלקרעד רעטכיר רעד טָאה ,ןגָאז וצ ליֿפ ןיוש טָאה יז זַא ,רעֿפטנע ריא
 עקיצנייא סָאד ,ןטלַאה וצ ןביולרעד טינ ריא רע טעװ עדער עגנַאל ןייק זַא

 ךיא; :ןעוועג זיא ןגָאז וצ ןבילבעג ןדנעטשמוא יד רעטנוא ריא זיא סָאװ
 ,טכירעג ןשיטסילַאטיּפַאק ַא ןוֿפ טייקיטכערעג ןייק טרַאװרעד טינ בָאה
 זוכב טינ ריא טייז ןטכיזנָא עניימ רעבָא ,עטסגרע סָאד ןָאט טנעק ריא
 "! ןרעדנע וצ

 ןיא סינעגנעֿפעג רָאי ןייא וצ טלײטרוארַאֿפ ריא טָאה רעטכיר רעד
 -ןדירֿפוצ יד טָאהעג יז טָאה לזניא םוצ געוו ןֿפױא ,דנעלייא לעווקעלב

 !ַארטסקע !ַארטסקעפ : ןעיירש רעֿפױקרַאֿפ-סגנוטייצ יד ןרעה וצ גנולעטש
 ויא טָאה רעטכיר רעד סָאװ סָאד -- *! טכירעג ןרַאֿפ עדער סנַאמדלָאג ַאמע
 ןשטנעמ לָאצ רעניילק ַא ןוֿפ טייקנזעוונָא רעד ןיא ןגָאז וצ טביולרעד טינ

 -נאג רעד רעביא ןרָאװעג ןגָארטעגרעדנַאנַאֿפ גנוטייצ רעסיורג רעד ןוֿפ זיא
 ,טלעוו רעטיירב רעצ
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 ".ש .ַא .8, יד ןבעלוצפױא ךוזרַאֿפ רעד

 ךיז גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא טָאה גנוטייצ רענעגייא ןַא ןוֿפ לגנַאמ רע }
 טָאה סע ןעוו ,טַאטנעטַא סנַאמקרעב ךָאנ לעיצעּפס ,קרַאטש רעייז טליֿפעג
 ,עגַארֿפ יד ןרעלקֿפױא ןוא ןטכײלַאב וצ ןַאגרָא רענעגייא ןַא טרעדָאֿפעג ךיז
 -עגלַא רעד ןיא ןוא ,סעצָארּפ םעיינ ַא רַאֿפ טייקיטעט רעד ןיא ןֿפלעה וצ
 עסיורג עיינ ַא טכַאמעג ןסָאנעג יד ןבָאה ,גנוגעווַאב רעד ןוֿפ טעברַא רעניימ
 טָאה ,1892 ,ץרעמ ןט17 םעד ןוא ".ש .ַא ,8, יד ןבעלוצֿפױא גנוגנערטשנָא
 ןעניישרעד וצ רעדיוו ןביוהעגנָא לזמ טימ גנוטייצ יד

 .טַאהעג טינ לָאמסָאד ךיוא גנוטייצ יד טָאה גלָאֿפרעד סיורג ןייק
 ןגעק טָאקיַאב רעייז טיײנַאב ןבָאה ןטֿפַאשקרעװעג יד ןוא ןטסילַאיצָאס יד
 .עיניל רעצנַאג רעד ףיוא טנערבוצ יינ סָאד ןוֿפ ךיז טָאה ףמַאק רעד ,ריא

 ,טלעטשעגנדירֿפוצ טינ ןצנַאגניא ןסָאנעג ענעגייא יד טָאה ?.ש .ַא ,8, י
 ןוֿפ ןיקסווָאנַאי ןעגנערבוצּפָארַא גנוגעוַאב ַא ןבױהעגנָא יז ןשיווצ ךיז טָאה
 טריטקַאדער גלָאֿפרעד טימ רָאי עכעלטע עטצעל יד טָאה רע ואוו ,ןָאדנָאל
 ",ש ,א ,8 רעד ןוֿפ רָאטקַאדער ןרַאֿפ ןכַאמ םיא ןוא ,"דניײרֿפ רעטיײברַא; םעד
 גנוטייצ יד טצוו ,רעכיז ןעוועג ןסָאנעג לייט ַא ןענייז ,עיצקַאדער ןייז רעטנוא
 .סולֿפניײא ןוא רענעייל ןעניוועג ןכיגניא

 זיב טייצ לקיטש ַא ןעמונעג טָאה ןיקסווָאנַאי טימ ץנעדנַאּפסערָאק יד
 -ַאזוצ רע זיא רעהַא ןָאדנָאל ןוֿפ ןרָאֿפעג .ןעמוק וצ טקיליוועגנייא טָאה רע
 ,לגניי רעגנוי ַא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא רעכלעוו ,ןײטשלעקניֿפ .ל טימ ןעמ
 ןיוש זיא יקסווָאנַאי תויה ,קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניײא ןדייב ייז זיא ףיש ןֿפױא
 -ָאװער סלַא טנַאקַאב טוג זיא ןוא רָאי עכעלטע עקירעמַא ןיא ןעוועג רעירֿפ
 ןכַאמ םיא לָאז'מ זַא ,רַאֿפעג לקיטש ַא ָאד זיא ,טסיכרַאנַא ןוא רענָאיצול
 זיא ץעזעג ןטסיכרַאנַא-יטנַא ןייק .ףיש ןוֿפ ןײגרעטנורַא םייב ןטייקירעווש
 רעשיטסילַאטיּפַאק ַא ןוֿפ ,השעמ ַא ףיוא אישק ַא רעבָא ,ןעוועג טינ ןַאד ךָאנ
 יז יז ןבָאה .עטסגרע סָאד ןטרַאװרעד ןטייצ עלַא וצ ןעמ ןעק גנוריגער
 ןוא ןײטשלעקניֿפ ןרָאװעג זיא יקסווָאנַאי : ןטרַאק-סֿפיש יד טימ ןטיבעג
 -לעקניֿפ לָאז'מ ביוא ,יקסווָאנַאי ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ זיא ןײטשלעקניֿפ
 ;סיורג ױזַא ןייז טינ הרצ יד טעװ דנעלייא סילע ןיא ןטלַאהרַאֿפ ןענייטש
 רעווש ןייז טינ טעוו סע ןוא ףיש ןוֿפ ןײגרעטנורַא לייוורעד טעוװ יקסווָאנַאי
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 ןעוועג טינ רעירֿפ לָאמנייק ָאד זיא ,גנוי-וצ זיא ןײטשלעקניֿפ זַא ,ןזײװַאב וצ

 .ןרעוו ןטלַאהרַאֿפ טינ ךעלצעזעג ןעק ןוא
 וצ ןענייז דנַאל ןוֿפ ןריט יד .עקירעביא ןַא ןעוועג זיא שינערָאװַאב יד

 רעלענש ןייז בילוצ טָאה םזילַאטיּפַאק רעד .ןֿפָא ןענַאטשעג ךָאנ טייצ רענעי

 -גַאװנײא יד ןעמ טָאה ,"טנעה; רעמ סָאװ ןיא טקיטיונעג ךיז גנולקיװטנַא
 דנַאל ןיא ןעמוקניײרַא סָאד .טגערֿפעג טינ תולאש עקירעביא ןייק רערעד
 ןענוֿפעג טסעג ערעזדנוא ןבָאה ָאד רעבָא .טייקירעווש ןָא ןעגנַאגעגכרוד זיא
 יד ןרעגרע םוצ טרעדנעעג ךיז טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא עגַאל יד זַא
 -וצֿפױא טבעלרעד טינ טָאה -- ןעגנַאגעגרעטנוא רעדיוו זיא *,ש ינַא 2
 ךיז טָאה ןסָאנעג ערעטנעגילעטניא יד ןשיווצ .רָאטקַאזער טעיינ םעד ןעמענ
 זיא גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא זַא ,קנַאדעג רעשיסרוקיּפַא רעד טּפַאכעגניײרַא
 יז טגנילשרַאֿפ ,סנטשרע .גנוגעװַאב רעד רַאֿפ הכרב עסיורג ַאזַא טינרָאג
 ןייק טינ יאדווא ןוא ,דלודעג ןייק ,טייצ ןייק רעביא טינ טזָאל ,תוחוּכ עלַא
 סָאד ןיא סָאד ןוא ,סנטייווצ .טייקיטעט רעדנַא ןייק רַאֿפ ןעלטימ-טלעג
 ןייז לָאז יז גנוטייצ רעכעלטנכעוו ַא ןוֿפ רוטַאנ רעד ןיא טגיל ,עטסקיטכיוו
 ,עסַאמ רעקידנסיומוא רעד וצ טליצעג ,ךעלכעלֿפרעביױא ,שירָאטַאטינַא
 -עלטנורג ןיא טשרעוצ ךיז ןקיטיונ ,ןסָאנעג יד ,ןײלַא רעגעוװַאב יד דנרעוו
 ,עגַארֿפ רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ םוידוטש ןטסנוע ןַא ןוא גנורעלקֿפױא רעכ

 ןריובעג זיא סע .ערעדנַא ןרעלקֿפױא ןוא ןענרעל ךיז ןעמענ ייז רעדייא
 רעכלעוו ,לַאנרושז ןטסנרע ךעלטֿפַאשנסיװ ַא ןגעוו קנַאדעג רעד ןרָאװעג
 יד ןשיוצ גנולמוטעצ ןוא ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנונימ טכַארבעגנײרַא טָאה

 ,ןסָאנעג
 -עגוצ םיא רַאֿפ ןבָאה רעגנעהנָא סיקסווָאנַאי סָאװ ,םינּפ תלבק רעד

 רעד ןוא ייז סָאװ גלָאֿפרעד רעד ןעוועג טינ זיא ,רעטַאעט ַאילַאהט ןיא טיירג

 טינ ןענייז גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ ןטנעגילעטניא יד .טרַאװרעד ןבָאה טסַאג
 רעסיורג רעייז ןייק ןעוועג טינ ךיוא זיא םלוע רעד .ןסירגַאב םיא ןעמוקעג
 םינּפ ןייק ןעוועג טינ ָאד זיא יקסווָאנַאי .רעטױרעטסײגַאב קרַאטש רעדָא
 םעד רעטנוא זיא ןוא ,1885 ןיא ןעמוקעג עקירעמַא ןייק זיא רע .תושדח
 ,םזיכרַאנַא םוצ ןרָאװעג טרעקַאב עידעגַארט רעגַאקיש רעד ןוֿפ סולֿפנײא
 ןוא טייצ רָאי עכעלטע גנוגעװַאב רעד ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה רע
 -געק לָאצ ערעסערג ַא ךָאנ רעבָא ,רעגנעהנָא לָאצ ַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה

 ןייק ןבָאה ןטעטיּפע עקיטֿפיג עטֿפָא-וצ ןוא םזַאקרַאס רעקיסייב ןייז .רענ
 ןעמוקקירוצ ןכָאנ רע זיא ,ןֿפורעגסױרַא טינ םיא וצ טֿפַאשדנײרֿפ סיורג
 ךיז טָאה ,גנוגעווַאב רעצנַאג רעד ןיא ןרָאװעג טשיױטנַא קרַאטש ןָאדנָאל ןוֿפ
 ןוֿפ טנעגַא סלַא גנוקיטֿפעשַאב לקיטש ַא ךיז רַאֿפ טכוזעגּפָא ,ןגיוצעגקירוצ

 ןוא ץלַא ןוֿפ טרעטייורעד טבעלעג טָאה ןוא עינַאּפמָאק סנערושניא ןַא

 .ןעמעלַא
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 ,טלייצרעד ןיילַא לָאמַא רימ טָאה רע יו םעד טיול ,טייצ רענעי ןיא

 הסנרּפ ןיא ןװָאלעּפָאק .י טימ סױטשנעמַאזוצ לקיטש ַא טַאהעג רע טָאה
 עשּפיה ַא ןגירק וצ םעד ףיוא טעברַאעג טייצ לקיטש ַא טָאה יקסווָאנַאי .ןכַאז
 -עוװַאב רעד ןיא םירױטקָאד עטרילבַאטע רעסעב יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ יסילָאּפ
 זיא ךַאז יד ,שרעדנַא רעצעמע רעדָא ,יקסנַאדשזריג ר"ד ךיז טכַאד ,גנוג
 ייברעד טעװ רע ןוא ,טָא ,טָא --- ןגָאז ןטנעגַא יד יוװ ,דַאל ַא ףיוא ןעגנַאגעג
 -עגסױרַא ךיז םעד ןגעוו טָאה רע .רעלָאד עכעלטע עקיטיונ יד ןענידרַאֿפ
 -רעביא רעסיורג ןייז וצ ןוא ווָאלעּפָאק .י ןוֿפ טייקנזעונָא רעד ןיא טער
 םיא זיא רענעי זַא ,ןענוֿפעגסױא םורַא געט רָאּפ ַא ןיא רע טָאה גנושַאר
 ןוא סורדרַאֿפ ןייז ,ליומ ןוֿפ ןסיב םעד ןעמונעגסױרַא ,געוו םעד ןֿפָאלרַאֿפ
 גנירג ױזַא טינ זיא סע סָאװ .ןלעטשרָאֿפ גנירג ךיז ןעמ ןעק שינרעגרע
 ןֿפױא אנוש םד ַא ןרָאװעג םיא זיא וָאלעּפָאק םורַאװ ,זיא ןײטשרַאֿפ וצ
 קידנעטשנָאמוא ןוא ךעלרעמוא ױזַא ,ןיימעג ױזַא םיא טָאה ןוא ןבעל ןצנַאג
 ,(392 טייז זיב 287 ,"עקירעמַא ןיא לָאמַא;) ןרָאומעמ ענייז ןיא ןבירשַאב
 ןרעוו טרעלקרעד ןָאק עכלעוו ,עזעילַאדנַאקס ַא טושּפ זיא גנולדנַאהַאב יד

 טינ ווָאלעּפָאק יו ןשטנעמ ַאזַא וליֿפַא ןזָאל עכלעוו ,ןסיבנסיוועג טימ רָאנ

 "ווָאנַאי ,טַאט עניימעג ַא ןעגנַאגַאב ןיילַא זיא רע יו םעדכָאנ ןֿפָאלש קיאור
 עלַא ןיא רעטיהעגּפָא ןייק לָאמעלַא טינ ךיוא ,קידצ ןייק ןעוועג טינ זיא יקס
 -עג טינ טכיזניה ןייק ןיא רעבָא זיא רע ,ןעגנולדנַאה ןוא ןקורדסיוא ענייז
 זיא ןוא רוד ןייז ןוֿפ םילודג עשידיי ערעדנַא יד יװ רעקירעדינ ןענַאטש
 ַאזַא טימ טרעדליש ווָאלעּפָאק סָאװ לווייט רעצרַאװש רעד ןעוועג טינ טייוו
 רַאֿפ ןוא טרֿפב גנוגעווַאב רעזדנוא רַאֿפ ןטסנידרַאֿפ סיקסווָאנַאי ,ןערב
 רוטַארעטיל רעשידיי רעד רַאֿפ ,ללכב גנוגעווַאב רעטעברַא רעשידיי רעד
 עכלעזַא ןוֿפ ןָאק ,ןעיצרעד ןֿפלָאהעג טָאה רע סָאװ רוד-רעביירש םעד ןוא
 --- תונורסח ענייז עלַא ץָארט .ןרעוו טרענעלקרַאֿפ טינ ןלַאֿפנָא עקיליווזייב
 רעביירש רעד יו ןטילעג קרַאטש ױזַא ייז ןוֿפ ןבָאה ןשטנעמ עקינייוװ ןוא
 טימ טייקכעלנעזרעּפ עקידנטײדַאב ַא ןעוועג יקסווָאנַאי זיא -- תורוש יד ןוֿפ
 ,טידערק ןייז וצ ןטסנידרַאֿפ עשּפיה רָאג

 -לעזעג עײרֿפ, יד ןעניישרעד וצ ןביוהעגנָא טָאה ,1895 ,רעבָאטקָא ןיא
 ,ןעיידיא עטסנטירשעגרָאֿפ יד רַאֿפ לַאנרושז רעכעלטענָאמ ַא; --- ?טֿפַאש
 -רעד ןענייז סָאװ ,ןטֿפעה יד ,?ץטַאק .מ ןוא ףעיטנָאעל .מ ןוֿפ טרישזידער
 -סיכרַאנַא עטוג טימ טלעוו ַא ךיז ןיא ןטלַאהטנַא ,עירעס רעד ןיא ןעניש
 -רעביא ,ןעלקיטרַא ןוֿפ ןעייר עצנַאג ,ןעגנולדנַאהּפָא עשירַארעטיל ןוא עשיט
 ,וילקער עזילע ןוא ילע ,ןיקטָאּפַארק ןוֿפ ,שיזױצנַארֿפ ןוֿפ סנטסרעמ ,עטצעז
 יו ,ערעדנַא ןוא רַאֿפ ןַאיטסַאבעס ,ןָאמַאה ,ווָאסעקרעשט ,רַאזַאל דרַאנרעב
 ר"ד ןוֿפ ןעגנולדנַאהּפָא עטנַאסערעטניא טסכעה עלעניגירָא עקינייא ךיוא
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 ןדעי ןיא טָאה ףעיטנָאעל .גרובזניג .א ר"ד ןוא וװָארַאטָאלָאז ר"ד ,ןָאסירעמ |

 -לעוו ןיא ,"ןבעל ןוא רוטַארעטיל לּפעק םעד רעטנוא גנולײטּפָא ןַא רעמונ

 -ָארייא עטסעב יד ןוֿפ קרעוװ יד טימ רענעייל יד ןענעקַאב וצ טכוז רע רעכ

 -עגּפָא ךיז ,סיוא טעז סע יוװ ,טָאה ץטַאק .טייצ רענעי ןוֿפ רעביירש עשיאעּפ

 רעמ טינ .ןעגנוצעזרעביא ןוא טעברַא סנָאיצקַאדער טימ טּפיוהרעביא ןבעג
 ןייז ןגָארט לָאנרושז ןוֿפ ףיול ןצנַאג םעד ןיא ןעלקיטרַא יירד-ייוצ ַא יו

 ,טֿפירשרעטנוא
 עליֿפ ,טלעטשעגנעמַאזוצ ןעגנולעג טסכעה ןעוועג זיא לַאנרושז רעד

 ןבעגעגסױרַא םעדכָאנ ןענייז ןענישרעד טרָאד ןענייז סָאװ ןטעברַא יד ןוֿפ

 -עג טציא ךָאנ ןבָאה עקירעביא יד ןוא ןרושָארב ערעדנוזַאב ןיא ןרָאװעג

 טגָאמרַאֿפ רעלעֿפ ןסיורג ןייא .ןרעוו טײרּפשרַאֿפ ןוא ןבעגעגסױרַא טגעמ
 -עבעל םוצ תוכייש ןייק טינ רָאג טָאה רע : לַאנרושז רענעגנולעג רעד רעבָא
 טינ טרעװ בלַאה ַא ןוא רָאי ןצנַאג םעד ןיא ,טייצ ןייז ןוֿפ ןבעל ןקיד
 יד ןעמוקעגרָאֿפ טייצ רענעי ןיא זיא סָאװ גנוריסַאּפ ןייא ןייק טרירַאב
 ,1895 ןיא יו טוג ױזַא טקנוּפ ,1875 ןיא ןעניישרעד טנָאקעג ןבָאה ןרעמונ

 םעד טימ גנַאהנעמַאזוצ ןייק טינ טָאה טלַאהניא רעייז --- 1945 ןיא רעדָא

 ,טייצ רענעי וצ טלעוו רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ
 טָאה גנואיצרעד ןוא גנורעלקֿפױא רעשיטסיכרַאנַא רַאֿפ לַאנרושז סלָא

 -עג טָאה ןוא עבַאגֿפױא ריא טליֿפרעד קיטכיר ?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, יד

 .ןסָאנעג ערעטנעגילעטניא יד ןשיווצ טֿפַאשרעגנעהנָא עסיוועג ַא ןענואוו
 ךיז ךָאנ רע טָאה ,1897 לירּפַא ןיא טלעטשעגּפָא ךיז טָאה לַאנרושז רעד ןעוו
 ןוֿפ ,טֿפירש ַאזַא ךָאנ טקנעבעג קרַאטש טָאה סָאװ ,זיירק ַא ןזָאלעגרעביא
 -טנכעוו ַא ךָאנ טצכעלעג ןסָאנעג זיירק רעטייווצ ַא טָאה טייז רעדנַא רעד
 -רַאנַא םעד ןריטיגַא ןוא רעצרעה יד ןעמערַאװ לָאז עכלעוו ,גנוטייצ רעכעל
 ןוא ןעגנוטכיר ייווצ יד ןשיווצ טלייטעצ ןעוועג זיא גנוגעװַאב יד .,םזיכ
 וצ תוחוּכ גונעג ןעלמַאזנָא טנָאקעג טינ ןסָאנעג יד ןבָאה רָאי ייווצ רַאֿפ
 -עגנָא ןענייז סעּפורג יד .לַאנרושז ַא רעדָא גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ךיז ןעמענ
 -גוא ןוא סעיסוקסיד ,סעיצקעל טױיֿפעגכרוד ,טייקיטעט רעייז טימ ןעגנַאג
 טלמַאזעג וליֿפַא ןנָאה ייז ןוֿפ עקינייא .טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןעגנוטלַאהרעט
 רעדָא גנוטייצ ַא רַאֿפ ה"ד ,עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלטֿפירש רַאֿפ טלעג ךעלסיבוצ
 "יטעט רעקידתושממ ןייק וצ רעבָא ,ןכַאמ ךיז טעוו ךַאז יד יװ ,לַאנרושז ַא
 עדייב ןעוו ,1899 ןטימניא זיב ןעמוקעג טינ זיא טיבעג םעד ףיוא טייק
 ,טעברַא רעד וצ טסנרע ןטיירג ןעמונעג ךיז לָאמניײא טימ ןבָאה םידדצ

 טָאה טייקיטעט רעיינ וצ ןסָאנעג יד טרעטסײגַאב ןוא טקעװעגֿפױא
 ןיא דנַאל ןיא ָאד ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןוֿפ ךוזַאב רעד סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 רעשיֿפַארגָאעג שיטירב, רעד ןוֿפ זיא ןיקטָאּפָארק ,1897798 ןוֿפ רעטניוו
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 ןֿפַארגָאעג ןוֿפ סעױגנַאק ַא וצ טַאגעלעד טלַא ןרָאװעג טקישעג ?טֿפַאשלעזעג
 יד טכוזַאב טָאה ןוא טייחנגעלעג יד טצונעגסיוא טָאה רע .עדַאנַאק ןיא
 טימ ןטָארטעגסױרַא לַארעביא זיא ןוא דנַאל ןיא ָאד טעטש שסיורג עטסרעמ
 עכלעזַא סעּפורג ןעוועג רָאנ ןענייז סע ואוו ,ןגָארטרַאֿפ עשיטסיכרַאנַא
 -עג עלַא טכַארבעגנעמַאזוצ טָאטש רעדעי ןיא טָאה ךוזַאב ןייז ,ןטיירגוצוצ
 ענייז ,גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ קעװַא גנַאל ןיוש ןענייז סָאװ יד ןוליֿפַא ,ןסָאנ
 עסיורג טכַארבעגנעמַאװצ לַארעביא ןבָאה ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא סעיצקעל
 ,לֿפײװצ ןדעי רעסיוא זיא סע .קורדנייא ןֿפיט ַא טכַאמעג ןוא ןשטנעמ ןסַאמ
 ןטשרע םעד ןבעגעג גנוגעװַאב רענעֿפַאלשעגניײא רעזדנוא טָאה ךוזַאב ןייז זַא
 ,טייקיטעט רעיינ ןוא גנוכַאװרעד וצ סיוטש



 עיֿפלערַאליֿפ ןיא גנונעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד

 ןרָאי רעקיצניינ ןוא רעקיצכַא יד ןיא

 ןיא ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה טייקיטעט רעייז ןוֿפ דרָאקער םעיונעג ןייק
 יז ןבָאה גנוטייצ ענעגייא ןייק .ןזָאלעגרעביא טינ ךיז ךָאנ עיֿפלעדַאליֿפ
 "עג ןזָאלעגרעביא זיא טעברַא יד .ןבעגוצסױרַא ךוזרַאֿפ ןייק טכַאמעג טינ
 ןיא ןעמונעגניײרַא קידנעטש עיֿפלעדַאליֿפ טָאה עכלעוו ,קרָאי-וינ רַאֿפ ןרָאװ
 וצ טנייה ךָאנ טגָארט ".ש .ַא .ֿפ, רעזדנוא .גנומענרעטנוא ַאזַא ייב תוֿפּתוש
 סלַא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוא קרָאי-וינ :גנונעכיײצַאב יד לּפעק ריא רעטנוא גָאט

 רעיֿפלעדַאליֿפ יד ןוֿפ גנוניימ רעד טימ ךיז טָאה'מ ןעוו ,ןטייצ ענעי ןוֿפ רכוז
 סעדנעגעל ענייש זיא ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ץלַא .טנכערעג טסנרע ןסָאנעג
 עשיטסיכרַאנַא ןַא ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןעוו ,טייצ רעכײררָאלג ַא ןגעוו
 ןייק טָאטש רעד וצ ןבָאה רענדער עשיטַארקָאמעדי:לַאיצָאס ןוא גנוטסעֿפ
 .טַאהעג טינ טירטוצ

 ןגָאז-תודע םעד ןבָאה רימ ,עטכַארטעגסיוא ןייק טינ זיא עדנעגעל יד
 -יצ ןביוא ןיוש ןבָאה רימ ןכלעוו ,ןיגרוב ץרעה יוװ ,ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ

 וצ ןעמוקעגסיוא ךעלנעזרעּפ זיא רימ .ערעדנַא ןוא ,ןייטשנייוו .ב ,טריט
 ןעוועג לָאמַא זיא סע זַא ,עמרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ ןלייצרעד ןרעלימ יאול ןרעה
 -כרוד קרַאטש ןייז טֿפרַאדעג טָאה רענדער רעשיטסילַאיצָאס ַא ןעוו ,טייצ ַא
 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא ייב ןקריווסיוא ןענעק וצ ידּכ ,ןבירטעג

 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןגעו השעמ יד .ןרעהסיוא םיא לָאז םלוע רעד זַא
 סָאד טייצ רעכלעוו ןיא ןוא ןעוו רָאנ ,עטכַארטעגסיוא ןייק טינ זיא גנוטסעֿפ
 ,רומ ינעב עסָאנעג .ןלעטשוצטסעֿפ רעווש זיא ןעמוקעגרָאֿפ ךעלטנגייא זיא
 ןַאד ןיוש זַא ,טלייצרעד ,1891 ןיא ןעמוקעג עיֿפלעדַאליֿפ ןייק זיא רעכלעוו

 ,רעקילָאמַא רעד ןגעוו טערעג שינעקנעב טימ ןסָאנעג יד ןשיװצ ןעמ טָאה
 ןעוו ,1887 ןרָאי יד ןשיווצ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד זַא ,סע טניימ .טייצ רעטוג
 ,גנוגעווַאב ערעדנוזַאב סלַא טריזילַאטסירקעגסיױא ךיז טָאה םזיכרַאנַא רעד

 טריטסערַא רוּפּכ םוי ןענייז ערעדנַא יד ןוא רענערּפ ןעוו ,1891 ףוס ןוא
 ,טייצ עגנַאל גונעג ןייק טינ .ןָאזירּפ רָאי ַא וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ ןוא
 ןרָאי עקילדנעצ ןטלַאהנָא לָאז סָאװ ,עדנעגעל ַא ןֿפַאש וצ ,טגָאזעג תמא םעד
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 וצ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא זַא ,זיא טקַאֿפ ַא רעבָא ,גנַאל

 ןטעָאּפ ןוא רעביירש ,רענדער עטוג לָאצ עסיורג ַא טָאהעג ןטייצ עלַא
 רענזער ןייא ןייק טָאהעג טינ ןעייר ערעייז ןיא ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד דנרעוו
 קרָאי-וינ ןוֿפ ןריטרָאּפמיא טזומעג קידנעטש ןבָאה ייז .רערושטקעל רעדָא

 -דנַאטש םעד ןטערטרַאֿפ ןענעק טײקכעלטנֿפע רעד ןיא לָאז סָאװ םענייא
 זיא קעדַאלװ ןעוװ רָאי עכעלטע יד ןוֿפ םַאנסיוא רעד טימ .טקנוּפ
 עשידיי יד ןבָאה ,רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא בשות ַא ןעוועג

 טייקכעלנעזרעפ ענעזעגנָא ןייא ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק ןטסילַאיצָאס

 ,ךיז ןשיווצ

 א ןעװעג קידנעטש זיא ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,ןטסיכרַאנַא יד ייב
 -כֲא יד ןיא .רעכיירש ןוא סרערושטקעל ,רענדער ןיא הכרב לזמ עסיורג

 -ַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןענייז ןרָאי רעקיצניינ ביױהנָא ןיא רעקיצ
 סקַאמ ר"ד ,רענערּפ רָאדיזיא ,ןָאסליװ טרעבָאר קיטעט ןעוועג עיֿפלעד

 ,לעגיס .ל ר"ד ,רעברַאב ר"ד ,ןַאמטרַאג ר"ד ,ןָאדרָאג ר"ד ,רעלַאטש
 ---ןיוועל ןוא שטַארג ,ביל ַאטרעב ,ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ ,עֿפַאי ,סעדלעז ,סַארקָאּפ

 ןוֿפ ןגָארֿפ ןיא ןטנַאטַאבעד עטוג ןֹוא ןטסידומלּת עסיורג ייווצ עטצעל יד
 םעד ןיא רָאי קיסיירד ןוא עכעלטע רַאֿפ ןוא ןרָאי ענעי ךרוד .עיגילער
 םעד טסניד ריא וצ טָאהעג גנוגעוַאב רעזדנוא טָאה טרעדנוהרָאי ןקיטציא
 ,גרעבנייוו .ה רעריזינַאגרָא-ןָאינוי ןוא רענדער-סקלָאֿפ ןכעלכײלגרַאֿפמוא

 ..ןסַאמסקלָאֿפ עטיירב יד ייב טבילַאב קרַאטש רעייז ןעוועג זיא רעכלעוו

 רזוע טגָאמרַאֿפ גנוגעוַאב רעזדנוא טָאה ןטעָאּפ ןוא רעביירש ןוֿפ
 -צעל רעד .רעקיײטּפַא דוד ןוא ןָאסֿפלָאװ .ל ,שטיווָאנערּפ .ש ,ןיקסנעלָאמס

 -עג קירעדינ ,לדיי ןיילק ַא :ּפיט רעטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא רעט
 טגַאגעלע ןעוועג קידנעטש רע ויא ,ןעזסיוא ןטנעגילעטניא ןַא טימ ,ןסקָאװ
 ןֿפױא טוה-רעדניליצ ַא טימ גוצנָא ןשירָאסעֿפָארּפ ,ןטוג ַא ןיא טדיילקעג
 עדמערֿפ טימ שטנעמ ַא --- ןגױצַאב טלַאק םיא וצ ךיז ןבָאה ןסָאנעג יד .ּפָאק
 רעד ןוֿפ רעבָא -- טלעוו רעדנַא ןַא ןוֿפ יו ,ןעזסיוא ןדמערֿפ ַא ןוא ןרינַאמ
 ןעוועג זיא רע .ןבײרטרױַאֿפ וצ םיא ןעגנולעג טינ לָאמנייק ייז זיא גנוגעווַאב
 עצרוק ענייז .רָאמוה ןשיליּכשמ שידָאמטלַא ןַא טימ רעביירש רעקיסילֿפ ַא

 טַאהעג ןבָאה ,"לזמ םילש ןקידעקניה; ןוֿפ ןבירשעגרעטנוא ,ןעגנולייצרעד

 .רענעייל ענייז טלעטשעגנדירֿפוצ ןוא ןח ןסיוועג ַא

 רעד ןיא טניואוועג רעקיײטּפַא דוד טָאה ,1905-6 םורַא ,ןרָאי עניימ ןיא
 טשרמולּכ סיֿפָא ןַא טַאהעג טרָאד טָאה רע ,טירטס טוָאס ןבעל סָאג רעטֿפניֿפ

 ןעוועג בָאגוצ ןיא זיא ןוא ,יירעלקעמ םּתס ,סנערושניא ,טייטסע לעיר רַאֿפ
 רעבָא ,ןבעל םערָא ןַא טכַאמעג רע טָאה תוטנרּפ עלַא יד ןוֿפ .?רַאטָאנ; ַא
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 ךיז ןֿפעױט וצ ןשטנעמ ערעזדנוא רַאֿפ ץַאלּפ רעטוג ַא ןעוועג זיא סיֿפָא ןייז
 .ןטײהנגעלעגנָא-סגנוגעווַאב ןקידיילרעד ןוא

 טעטש ערעסערג עלַא ןיא יו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא
 -סיכרַאנַא :טייקיטעט יילרעיירד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה ,טייצ רענעי וצ
 -ײױַּפשרַאֿפ יד ; ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ עיצַאטיגַא ןוא עדנַאגַאּפָארּפ עשיט
 ןבעגעגסױרַא ןביױהעגנָא ןַאד ןבָאה סָאװ ןרושָארב עקינייוו יד ןוֿפ גנוט
 ןיא ,דנַאלטור ןיא עיצולָאװער רעד רַאֿפ טעברַא ןוא : ןָאדנָאל ןיא ןרעוו

 עלעיצעּפס ַא ,ןֿפורנָא ןָאק'מ סָאװ ,טַאהעג גנַאלנרָאי רימ ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ
 -ָארד ַא ,ױרֿפ עטנעגילעטניא ןַא ,ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ .קעווצ םעד רַאֿפ עּפורג
 סעיצידַארט יד טימ טּפַאזעגכרוד ,ןיטסיליהינ עשיּפיט ַא ןעוועג זיא ,ןיטסיג
 בייל טימ גנוגעװַאב רענעי ןבעגעגרעביא ןוא עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ
 עיצוטיטסניא יד טרילבַאטע ,1892 ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טָאה יז ,ןבעל ןוא
 רָאי קילדנעצ עכעלטע רַאֿפ זיא עכלעוו ,"יטרַאּפ שיט ןעישָאר; רעד ןוֿפ

 ןוֿפ גנוטלַאהרעטנוא עטסכײרגלָאֿפרעד ןוא עטסטנַאסערעטניא יד ןעוועג
 וצ טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגכרוד טינ לָאמנייק טָאה ַאשַאטַאנ .ןָאזעס-רעטניוו
 ןבָאה ריא .גנוגעװַאב רערענָאיצולָאװער רעשיסור רעד רַאֿפ סָאװטע ןָאט
 ,סעדלעז ןוא עֿפַאי ,ןָאסלעדע ,דנײרֿפ עריא ןֿפלָאהעגסױרַא טעברַא רעד ןיא
 ויטקַא ךיוא ךיז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא עלַא ןבָאה ייז ,ןטסיגָארד ךיוא
 עשידיי ערעדנַא יד ןוֿפ גנומענרעטנוא רעקיטכיוו רעדעי ןיא טקילײטַאב
 ,ןסָאנעג

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא טָאה גנולײטּפָא רעדנוזַאב ַא ךָאנ
 -סיכרַאנַא עשילגנע ןַא ןעוועג זיא סָאד ןוא ,דָאירעּפ םענעי ןיא טגָאמרַאֿפ
 עקינייא ייז ןשיוװצ ,רענַאקירעמַא ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ עּפורג עשיט
 טָאה עטצעל יד ןשיווצ ץַאלּפ-טּפױה םעד .עטנרעלעג ןוא עטבַאגַאב טסכעה
 טעָאּפ ַא ,ןירענדער עטנכייצעגסיוא ןַא ,ריעלק עד ןירעטלָאװ ןעמונרַאֿפ
 ַא ןגָארקעג טנגוי ריא ןיא טָאה יז .ןירעלעטשטֿפיױרש עקידנטיײדַאב ןוא
 ןרָאלרַאֿפ טָאה יז ןכלעוו ןיא ,ריטסַאנָאמ ןשילױטַאק ַא ןיא גנואיצרעד עטוג
 ַא ןרעוו ןצ ןסירעגסױרַא ךיז טָאה יז ןכלעוו ןוֿפ ןוא טָאג ןיא ןביולג ריא
 רעד ןגעוו וָארַאד סנערַאלק ןוֿפ גַארטרָאֿפ ַא ,קנַאדעג ןעײרֿפ ןרַאֿפ רָאטקעל
 קרַאטש ריא טָאה ,טניואוועגייב קילעֿפוצ טָאה יז ןכלעוו ,עגַארֿפ רעלַאיצָאס
 ,ןיגע ןצנַאג םעד ןרידוטשוצסיוא ךעלטנירג טגעװַאב ןוא טריסערעטניארַאֿפ
 ןוא ןבעל ןצנַאג ריא טעמדיוועג טָאה ןוא ןיטסיכרַאנַא ןַא ןרָאװעג זיא יז
 ,לַאעדיא רעזדנוא ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד וצ ןטײקיאעֿפ עסיורג רָאג עריא

 ,רעדנעלסיוא ןענרעל טימ ןעמונרַאֿפ ךיז יז טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 יז ןוֿפ עליֿפ ןוא ,ךַארּפש עשילגנע יד ,ןטנַארגימיא עשידיי טּפיוהרעביא
 עטסרעמ יד .ןטלַאטשנַא-סגנודליב ערעכעה יד רַאֿפ סנעמַאזקע וצ ןטיירגוצ
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 ,ןטסיגָארד ןוא ןטַאקָאװדַא ,םיריוטקָאד עלַא טעמּכ ,ןטנעגילעטניא עשידיי
 -וצנָא ןרָאװעג טסולֿפנײאַאב ריא ןוֿפ ןענייז ןוא רעליש עריא ןעוועג ןענייז
 ,ערעל עשיטסיכרַאנַא יד ןעמענ

 ןעוועג זיא גנוגעווַאב רענעי ןיא שטנעמ רעקיטעט-טסכעה רעטייווצ א
 רעבָא ,ךַאֿפ םייב רעטסוש ַא ,טרובעג ייב ףעדנעלגנע ןַא -- ןוָארב גרַאעג
 -סיוא טָאה רע .רענדער רעטוג רָאג ןוא שטנעמ רעטעדליבעג טסכעה ַא
 עיצידורע סיורג טימ ,רָאטעֿפַארּפ ַא יװ טערעג עמרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ ןוא ןעזעג
 "עג עשילָאהָאקלַא וצ טײקכַאוװש ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ,רָאמוה םענייֿפ ַא ןוא
 -רעביא טינ ,טנַאקַאב זיא רימ ליֿפיװ ףיוא ,לָאמנייק טָאה רעבָא ,ןעקנַארט
 -שילגנע עסיורג עלַא ייב רעציזרַאֿפ רעד ןייז טגעלֿפ רע .סָאמ יד טּפַאכעג
 קידנעטש טגעלֿפ רוגיֿפ עטנַאזָאּפמיא ןייז .ןעגנולמַאזרַאֿפ עשיטסיכרַאנַא
 | ,קורדנייא ןטוג ַא ןכַאמ

 -מָאק עשיטסילַאטיּפַאק עשילגנע ןָא םיא טָאה ןרָאי עגנוי ענייז ןיא

 יד ןעיצוצניירַא ,קירבַאֿפ-ךוש ַא ןריֿפנָא טרָאד עידניא ןייק טקישעג עינַאּפ
 .ןֿפַאלקש עלעירטסודניא עטוג רַאֿפ ןכַאמ ייז ןוא טעברא רעד ןיא סודניה
 רַאֿפ טייקידנעווטיונ ןייק ןוא קשוח ןייק טָאהעג טינ רעבָא ןבָאה סודניה יד
 ,טרעגנוהעג טֿפָא ןבָאה ,םערָא ןעוועג ןענייז ייז ,תמא .,עיצַאזיליװיצ ַאזַא
 טיורב לקיטש ַא רַאֿפ סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט ןטעברַא וצ טכיזסיוא יז רעבָא
 .טַאהעג טינ גנואיצנָא ןייק ייז רַאֿפ טָאה

 ,ןעיצרעד ,ןריזיליוויצ וצ טכוזעג ייז ןטסילַאטיּפַאק עשילגנע יד ןבָאה

 ,רעדיילק ,גנוריצ יװ ,ןכַאז ןגָאמרַאֿפ וצ גנַאלרַאֿפ ַא ייז ןיא ןעלקיװטנַא ךרוד

 -כָאנ ןוא טידערק ףיוא ןטָאבעגנָא יז טָאה'מ סָאװ ,ןכַאז ערעדנַא ןוא לבעמ
 ךיוא רעבָא .בוח םעד ןלָאצַאב ןענעק וצ ידּכ ןטעברַא וצ ןעגנואווצעג םעד
 רעד ןיא ןּפַאכ טזָאלעג טינ ךיז ןנָאה סודניה יד ,טקריוועג טיג טָאה סָאד
 ,קירבַאֿפ ןיא ןטעברַא ןעמוק ַאי ןגעלֿפ ייז .עיצַאזיליוויצ ןוֿפ עקטסַאּפ
 ןלָאצַאב ייז ןעמ לָאז טעברַא רעד ךָאנ גָאט ןדעי זַא ,גנידַאב םעד טימ רָאנ

 קַאז ַא ןֿפױק וצ גונעג טנידרַאֿפ טָאה רענייא יוװ ךיג יֹוזַא .גָאט םעד רַאֿפ
 -ֿפיױא טָאה רע זיב ןעמוקעגקירוצ טינ רעמ זיא ןוא קעװַא רע זיא זייר
 "סוסקול עקיטיונמוא ןייק רַאֿפ .טייצ ןכָאװ רַאּפ ַא --- זייר עצנַאג יד ןסעגעג
 ,ןטעברַא טלָאװעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ יז ןבָאה ןכַאז

 ןגעוו ןטכַארטרַאֿפ טסנרע ךיז טכַאמעג ןוארב ןגנוי םעד טָאה סָאד
 עסיורג יד טלַאה עכלעוו ,שיצַאזיליוװיצ רעשיטסילַאטיּפָאק רעטנַאנעגַאז רעד

 -ףךיירד עשרעדניק ײלרעלַא ךרוד טֿפַאלקשרַאֿפ קלָאֿפ ןדעי ןוֿפ טייהרעמ

 םיא זיא סָאװ ץלַא ןרידוטש ,ןענעייל טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה רע .ךעל

 זיא ,עלעטש עטוג ןייז ןבעגעגֿפױא ךעלדנע טָאה ןוא ןעמוקעג טנַאה םוצ
 רעטושּפ סלָא קירבכַאֿפ-ךוש ַא ןיא ןטעברַא קעװַא ,עקירעמַא ןייק ןעמוקעג
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 ןעניד ןוא ןרידוטש ףיוא ןבעגעגּפָא טייצ עײרֿפ ןייז טָאה ןוא .רעטעברַא

 ,גנוגעוװַאב רעזדנוא

 ,ןוַארב גרָאעג ןוֿפ ךוּפיה רעמערטסקע רעד ןעוועג זיא ןָאזרעּפ עטירד ַא
 עשיטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ רענייא ןוֿפ ןוז רעד ,טייהוו לריוא רעסיוועג ַא
 עיסעֿפָארּפ ייב רעיָאל רעטמירַאב ַא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא סעילימַאֿפ עכייר ןוא

 זיירק רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןגיוצעגניײרַא זיא רע .רענדער רעטוג ַא ןוא
 ,טעברַא עטוג ןָאטעג גנַאלנרָאי רַאֿפ טָאה ןוא

 םענעי ןיא ןעױרֿפ עויטקַא עטנעגילעטניא ןעוועג ךיוא ןענייז סע
 ליֿפ ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא דואל'קמ לריוּפ ,ןָאסנעה ירעמ ,זיירק

 ןענַאטשַאב זיא טייקיטעט-טּפיױה רעייז ,טעברַא רעד ןיא ןֿפלָאהעגסױרַא
 ןעײרֿפ ןרעטנוא קיטנוז ןדעי ןעגנולמַאזרַאֿפ עשיטסיכרַאנַא ןטלַאהּפָא ןיא

 -רעד רעד זיב ןרָאי ליֿפ ןטלַאהעגנָא יז ןבָאה סָאד ,לָאה יטיס םייב למיה
 ןיא גנוגערֿפױא עשירעטסיה יד ןעוו ,ילניק'קמ טנעדיזערּפ ןוֿפ גנודרָאמ
 .ןטירטסױרַא עשיטסיכרַאנַא עכעלטנֿפע וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה דנַאל

 יד טגעלֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ לָאה יטיס יד וצ בָאגוצ ןיא ןוא רעסיוא

 -ָאל עקידנעטשַאב ןיא סעיסוקסיד ןוא סעיצקעל ןריֿפנָא עּפורג עשילגנע
 ַא ןטלַאהעגֿפױא טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ ןבָאה ןעניסָאנעג ןעױרֿפ יד ,ןלַאק
 ןבָאה ייז ."גיל לַארעביל סידייל, ןעמָאנ ןרעטנוא עיצַאזינַאגרָא רעדנוזַאב
 ןגָארטעג טָאה סָאװ קעטָאילביב רעשּפיה ַא טימ לַאקָאל םענעגייא ןַא טַאהעג
 ןַא ןבעגעגסױרַא טייצ ןייא וצ ןבָאה ייז ."ירערבייל לַאקידַאר, ןעמָאנ םעד

 םרָאֿפ רעד ןיא ןבירשעגנָא ןימאמ ינא ןימ ַא ,"םזיכעטַאק ןשיטסיכרַאנַא;
 ,עיידיא רעשיטסיכרַאנַא רעד עגונב סרעֿפטנע ןוא ןגַארֿפ ערָאלק ,עצרוק ןוֿפ

 ,קיטקַארּפ ןוא עירָאעט

 .ךיז רַאֿפ טלעוו ַא ןעוועג זיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא עשידיי יד
 ,ָאטעג רעשידיי רעד ןיא ןוָאט ןַאד ןעוועג ןענייז סרעטָאװקדעה ערעייז
 רעביא רעמיצ ַא ןיא ,דנָאקעס רענרָאק ,טירטס ןייּפ ןיא טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ
 ןיא ןרעוו ןטלַאהעג ןגעלֿפ ערעייז ןעגנולמַאזרַאֿפ יד .טרָאד קנַאב רעד

 רעטרעקלעֿפַאב טכידעג רעד ןוֿפ ןלייט ערעדנוזַאב יד ןיא ןלַאז עסיורג
 ןעוועג עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןענייז ןרָאי רעקיצניינ יד ןוֿפ ביוהנָא ןיא .ָאטעג
 ןוֿפ עדעי .ןזיוועגנָא ןביוא ןיוש יו ,סעּפורג עשיטסיכרַאנַא עשידיא יירד
 -רַאנַא 273 ןגעלֿפ ןטלעז טינ ןוא טעברַא-סגנורעלקֿפױא טריֿפעגנָא טָאה יז

 ,טייצ רעקיבלעזרעד ןוא ןייא ןיא ןרעוו טריֿפעגכרוד סעיצקעל עשיטסיכ
 עטוג ,עשימייה ,ענעגייא טַאהעג ןבָאה ייז .טכוזַאב טוג ייז ןוֿפ ענייא עדעי
 ךעלקריוו ןבָאה ןוא םלוע םייב טבילַאב ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סרָאטקעל

 .עסַאמ רעד ןוֿפ גנורעלקֿפױא רעד וצ ןגָארטוציײב סָאװטע טַאהעג
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 ןריזינַאגֹרָא טימ ןבעגעגּפָא ויטקַא ךיז ןסָאנעג יד ןבָאה בָאגוצ ןיא
 טריזינַאגרָא ןבָאה ייז ,ןֿפמַאק עטֿפָא ערעייז ןיא ןֿפלעה ייז ,רעטעברַא יד
 ענעי ןיא טָאה'מ עכלעוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא סנָאינוי עשידיי עטסרעמ יד
 .ןָאזעס-טטעברַא ןוֿפ ביוהנָא ןדעי ןריזינַאגרָא יײנ-סָאד ןוֿפ טֿפױַאדעג ןרָאי
 וװָא ןָאשײרעדעֿפ עשידיי ַא טריזינַאגרַא ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה ,1890 ןיא
 יז רעכלעוו וצ ,ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ ןימ ַא --- רָאבייל
 -ארקָאמעד-לָאיצַאס עכַאװש יד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ ןייק ןזָאלעגוצ טינ ןבָאה

 ,"ןענָאיצקעס; עשיט

 -קוָאלק יד ןוֿפ קיירטס ַא ןכָארבעגסיױא טָאה רָאי ןקיבלעזמעד ןיא

 זיא סע) .רענערּפ ןוא רעלַאטש ןעוועג ןענייז קיירטס ןוֿפ רעריֿפ יד .רעכַאמ
 יד םורָאװ ךַאזרוא יד ןעװעג סע זיא קיירטס רענעי זַא ,ארבס ַא ַאד
 -רַאֿפ ןוא ןריטסערַא וצ ײצילָאּפ יד טצײרעגֿפױא רעטעּפש ןבָאה םידוהַאי
 רַאֿפ יז טימ ךיז ןענעכערוצּפָא ידּכ ,רוּפּכ םוי ןסָאנעג ערעזדנוא ןגָאלק
 קיירטס רעד טָאה ןֿפמעק ןכָאװ 18 ךָאנ (.קיירטס ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד
 .ןרעוו ןבעגעגֿפױא טזומעג

 ַא) ןרַאומעמ עטכעלטנֿפערַאֿפ-טינ ענייז ןיא ,גרעבנייוו .ה טלייצרעד
 ןייא זַא ,(קרָאי-וינ ןיא ,?ָאוװיי, ןוֿפ ויכרַא ןיא ךיז טניֿפעג ייז ןוֿפ עיּפָאק
 ןענוֿפעג םיא ןוא סיֿפָא ןייז ןיא רעלַאטש ר"ד טכוזַאב רע טָאה גָאט םענייש
 -רַאֿפ סָאװ-רָאנ םעד ןגעוו ןַאמנגנוי ןדמערֿפ ַא וצ עיצַאמרָאֿפניא קידנבעג
 טגערֿפעג גרעבנייוו טָאה קעװַא זיא ןַאמרעגנוי רעד ןעוו ,קיירטס ןטקידנע
 רעלַאטש טָאה םעד ףיוא 71 זיא ןַאמרעגנוי רעד רעוו טסייוו ודע : ןרעלַאטש
 -וינ ןוֿפ טמוק רע זַא ,רָאנ סייוו ךיא ; טינ סייוו ךיא ,ןיינ, : טרעטטנעעג
 רעלימ יאול ךָאד זיא סָאד :טגָאזעג ןַאד םיא טָאה גרעבנייוו *!קרָאי
 .-ןטסיכרַאנַא ןכעלקערש ַא רַאֿפ ןעמָאנ ַא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה רעכלעוו)
 יו ןטקיֿפ קיטכיר טכירַאב ןייד ןיוש טעװ רע ,(רעסערֿפ

 רעשיטסילַאיצַאס רעד ןיא זיא רעלימ יאול .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא ןוא
 -- "ּפָאק; רעלענָאיצַאסנעס קידלַאװג ַא טימ סױרַא "גנוטייצ רעטײברַא;
 -לעדַאליֿפ ןיא רעקיירטס יד טריֿפרַאֿפ ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ה"ד ,טריֿפרַאֿפ
 רעבָא קידנענעייל, .טסיזמוא ןדייל סעילימַאֿפ רעטנזיוט יד טכַאמעג ,עיֿפ
 ןיא, ,םיובנעגיײֿפ .ב רעטעּפש ןרָאי טימ םעד ןגעוו טביירש ,"טכירַאב םעד
 רעלימ יאול --- *! גנודמיױלרַאֿפ יו רעמ טינ זיא סָאד זַא ,ןעז וצ טכייל ןעוועג
 רעטסדנימ רעד ןעוועג טינ זיא סע שטָאכ ,טסקיֿפעגוצ קיטכיר ךַאז יד טָאה
 ,רַאֿפרעד דנורג

 עשידיי יד ןריזינַאגרָא וצ עטשרע יד ןעוועג ךיוא ןענייז ןטסיכרַאנַא יד
 -יייוו .ה טנכייצעגסיוא ךיז טָאה טעברַא רעד ןיא .עיֿפלעַאליֿפ ןיא רעקעב
 -ַאב רעטנעָאנ ןיא ןענַאטשעג םעדכָאנ ןבעל ןצנַאג ןייז זיא רעכלעוו ,גרעב
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 רעטסנעזעגנָא רעד ןעוועג רעקעב יד ַאב זיא ןוא ןָאינוי רענעי טימ גנוריר
 טמיטשַאב ןרָאי שרעטלע יד ףיוא םיא ןבָאה ייז .שטנעמ רעטסטבילַאב ןוא
 סָאד .ןבעל ןצנַאג םעד טעברַא רעטוג ןייז רַאֿפ עיסנעּפ עקידנעטש ַא
 ןטייהנגעלעג ליֿפ ייב טָאה רע ןעמעוו רעכַאמקוָאלק יד ןָאטעג ןבָאה עקיבלעז

 ,טלָאצעג ןייק ןָא טנידעג

 עלַא ףיוא קיטעט ןעוועג עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןענייז ןסָאנעג ערעזדנוא
 ןעיוב וצ עטשרע יד ןעוועג ןענייז ייז .ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןטיבעג

 ןוֿפ ביוהנָא םעד ןגעוו קידנביירש ,ןיגרוב .,סעיצַאזינַאגרָא עװיטַארעּפָאָאק
 רענעי וצ ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד זַא ,טלייצרעד ,(341 טייז) ןרָאי רעקיצניינ יד
 "עג טָאה עכלעוו ,"יטיײסָאס ויטיײרעּפָאַָאק לַארענעשזד2 ַא טריזינַאגרָא טייצ
 ןוא רעדיילק ,סטעה ,גרַאװכוש ,סרעגייז ןֿפױקרַאֿפ וצ ףיוא סרָאטס טנֿפע
 ןולַאס ַא ןטלַאהעג ייז ןבָאה ךיוא; :וצ רע טיג ןַאד ."תורוחס ערעדנַא
 רעטיר' עּפורג רעד רַאֿפ ןייג ןגעלֿפ יטיײסָאס רעד ןוֿפ ןטיֿפָארּפ יד .(קנעש)
 "!טיײהיײרֿפ רעד

 ַא ןגעוו גנוטפיהַאב רעטצעל רעד ןיא תמא לייט ַא ָאד זיא סע יצ
 טימ ןכערּפשעג עליֿפ עניימ ןיא בָאה ךיא ,קרַאטש רעייז ךיא לֿפיײװצ קנעש
 -רעד רע טָאה רשֿפא .ךַאז אזַא ןוֿפ טרעהעג טינ לָאמנייק ןסָאנעג ערעטלע יד

 רעייז ןיא טַאהעג ןבָאה ןסָאנעג יד ןכלעוו רעמיצ-ייט םעד טניימעג טימ
  ןעוועג ןבולק עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצַאס עלַא ןיא זיא סָאװ ןוא בולק
 יד ןבָאה רעמיצ-ייט ַאזַא ---- עיצוטיטסניא רעד ןוֿפ לײטדנַאטשַאב ַא
 -ַאב .טעטש ערעדנַא יד ןיא ךיוא ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טַאהעג ןסָאנעג
 ,גנודמױלרַאֿפ עניימעג ַא ,טערעג דלימ ,זיא "קנעש, סלַא סע ןענעכייצ

 ףיוא עיצַארעּפָאָאק ןוֿפ רעגנעהנָא רעקרַאטש ַא ןעוועג זיא גרעבנייוו
 -עּפָאָאק ַא ןיא ןבעל וצ ןכוזרַאֿפ טכַאמעג לָאמ ליֿפ טָאה רע ,ןטיבעג עלַא
 -ַארעּפָאָאק ַא ןגעוו טמולחעג ןבעל ןצנַאג ןייז טָאה ןוא גנוניואוו לעװיטַאר
 ."סעקינ'םלוע םע; יד ןוֿפ םולח רעלענָאיצידַארט רעד --- םרַאֿפ רעוויט
 ,ןויטַארעּפַאָאק םוסנָאק ןדנירג ןוֿפ טיבעג ןֿפױא ןָאטעגֿפױא ליֿפ טָאה רע
 ַא ייב תוכיראב רעמ ןדער וצ ןעמוקסיוא זדנוא טעװ םעד ןגעוו רעבָא
 ,טייהנגעלעג רעקידרעטעּפש

 רענעי ןוֿפ טנעדיצניא ןטנַאסערעטניא ןַא טלייצרעד רומ ינעב עסָאנעג
 ןעמוק וצ גנורעדָאֿפֿפױא ןַא ןעמוקַאב רע טָאה גָאט םענייש ןייא .טייצ
 טעװ סקיטכיוו רעייז סָאװטע .עּפורג רעד ןוֿפ גניטימ ַא וצ טגנידַאבמוא
 .ןרעוו טלדנַאהרַאֿפ

 רעטייוצ רעד ןיא לַאקָאל ןיא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ןעמוקעג
 ןוֿפ רעדילגטימ עטסרעמ יד טלמַאזרַאֿפ ןענוֿפעג טרָאד רע טָאה ,ןייּט ןוא
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 -עגרָאֿפ ייז רַאֿפ טָאה'מ .רעטעברַא עשידיי קילדנעצ רָאּפ ַא ,עּפורג רעד
 -לעדע דוד) ןָאסלעטיײֿפ עסָאנעג ,ָאגַאקיש ןוֿפ טָאגעלעד ַא ,טסַאג ַא טלעטש

 (ןָאסלעט ןעמָאנ םעד רעטנוא טנַאקַאב רעטעּפש ,רעגָאװש ַא סטדַאטש
 ץלַא ןיוש זיא ַאגַאקיש ןיא זַא ,טעטכירַאב טסנרע ןלוֿפ ןיא טָאה רעכלעוו

 ןטרָאװ טרָאד ןסָאנעג יד .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד רַאֿפ קיטרַאֿפ-סקיֿפ
 ,טיירגעגוצ קיטכיר ןייז ןלעו טעטש ערעדנַא יד ןיא סעּפורג יד זיב רָאנ
 לָאמנייא טימ טעװ עיצולָאװער יד ןוא לַאנגיס רעד ןרעוו ןבעגעג טעוװ ןַאד
 ּ! קיטיונ טינ ָאד ןענייז םישוריּפ ןייק ,דנַאל עצנַאג סָאד ןּפַאכמורַא
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 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנובעלֿפױא רעדיוו יד

 גנוגעווַאב

 ןביוהעגנָא ןדיי ןשיװצ גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד טָאה 1899 ןיא
 ןביוהעגנָא רעדיוװ טָאה ןָאדנַאל ןיא .גנובעלֿפױא רעיינ ןוֿפ םינמס ןזייוו וצ
 ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"דנײרֿפ רעטײברַאפ רעד ןעניישרעד וצ
 ןעמונעג ךיז ןסָאנעג יד ךיוא ןבָאה עקירעמַא ןיא .רעקָאר ףלָאדור עסָאנעג
 רעמונ ייליבוי ןטנעצ םעד ןיא .גנוטייצ רעייז ןבעלוצֿפױא ןטיירג טסנרע
 -לעקניֿפ ,ל טלייצרעד (1909 רעבָאטקָא) "ש .ַא ,8/ רעקיטציא רעד ןוֿפ
 -עג טריֿפעגנָא דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע זיא סָאװ ףמַאק םעד ןגעװ ןייטש
 טלעטשעגנעמַאזוצ --- ?טַאירַאטעלָארּפ; :סעּפורג ייווצ יד ןשיוװצ ןרָאװ
 ןוא ,לַאנרושז ַא ןבעגסױרַא טלָאװעג ןבָאה עכלעוו ןסָאנעג ןוֿפ סנטסרעמ

 רעדילגטימ ליֿפ טגנַאלַאב ןבָאה סע רעכלעוו ןיא -- "רוד רעיינע עּפורג רעד

 -נכָאװ ַא ןוֿפ רעגנעהנָא ןעוועג ןענייז ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא
 ,טֿפירש

 ןוֿפ רעדילגטימ יד .טייצ ערעגנעל ַא ןגיוצעג ךיז טָאה ?ףמַאק; רעד

 -עלָארּפ , עפורג רעד ןיא ןסָאגעגנײרַא סייווכעלסיב ךיז ןבָאה "רוד םעיינע
 -פרוד טָאה טפורג עטקינײארַאֿפ יד .קינייוועניא ןוֿפ ןרעיוב וצ *טַאירַאט
 רעלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא ןֿפַאשעג ןוא לָאב ןרעיוב ןטשרע םעד טריֿפעג
 ַא ןֿפורעגנעמַאזוצ ייז ןבָאה ,1899 ןיא .עדנַאגַאּפָארּפ רעכעלטֿפירש רַאֿפ
 רעטערטרַאֿפ ןעמוקעג ןענייז סע רעכלעוו וצ ,ליווזנַארב ןיא ןָאשנעװנָאק
 לקיימ ר"ד .קרָאי-וינ ןוֿפ ןסָאנעג עקינייוו ראג רעבָא ,ץניװָארּפ רעד ןוֿפ
 ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע .ןָאשנעװנָאק ןוֿפ רַאטערקעס ןעוועג זיא ןהָאק
 ןוֿפ ןיקמורֿפ .א ןריטרָאּפמיא ןוא גנוטייצ עכעלטנכעוו ַא ןבעגוצסױרַא
 ,רָאטקַאדער סלַא ןָאדנַאל

 רעבָא ,ןעמוקעג זיא ןוא ןעמונעגנָא גנודַאלניא יד טָאה ןיקמורֿפ
 ןעגנוטיײרַאברָאֿפ עטצעל יד טימ ןרעוו וצ קיטרַאֿפ ןזיוװַאב טָאה'מ רעדייא
 םוצ ןענַאטשעגוצ זיא --- ?ןטַאררַאֿפ, ןסָאנעג יד רע טָאה גנוטייצ רעד רַאֿפ
 -ֿפױא טיירגעג ךיוא ךיז ןבָאה עכלעוו ,"סעקינלַאנרושז, יד ןוֿפ רעגַאל
 רעדנַא ןייק ןַאד ןבָאה *רענַאיגנוטייצ, יד .?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, יד ןבעלוצ
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 ןטָאבעגנָא םיא ,ןיקסווָאנַאי וצ קעװַא זיא עטימָאק ַא -- טַאהעג טינ הרירב
 רעטעּפש ךָאװ ַא טימ טָאה רע .,גנוטייצ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןרעוו וצ
 -עננָא טעװ רע זַא ,עפורג רעד וצ גנורעלקרעד ענעבירשעג ַא טקישעגוצ

 רענייק -- עיצקַאדער רעד ןיא טנַאה עײרֿפ ַא ןבעג םיא לָאז'מ ,יאנתב ןעמ
 ןיא ןלָאז ןסָאנעג יד ; גנוטייצ יד ןריֿפ וצ יו ןגָאז טינ העד ןייק טיא לָאז
 רַאֿפ ןוא *טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, ןגעק ןייז טעוװ רע זַא ,ןסיוו סױארָאֿפ
 -גוא טעװ גנוטייצ יד .גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןיא גנוקילײטַאב דעוװיטקַא
 ןוֿפ עיסוקסיד רעד רַאֿפ עמרָאֿפטַאלּפ עײרֿפ ַא ןבָאה עיצקַאדער ןייז רעט
 ,סעירָאעט עלַאיצַאס עלַא

 ,1899 ,רעבָאטקָא ןט6 םעד .ןעמונעגנָא ןעגנוגנידַאב יד טָאה עּפורג יד
 יצר סיקסוָאנַאי רעטנוא ".ש .ָא .8, רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא
 רענעלק -- טַאמרָאֿפ רעניילק ,ןטייז 16 ןיא סױרַא זיא גנוטייצ יד .עיצקַאד
 ןֿפױא ,ןטנָאנַא טימ טליֿפעגסיױא ןטייז ףגיֿפ -- ".ש .ַא .8, עקיטציא יד יוװ
 -ומָאק-שיטסיכרַאנַאע : טנכײצרַאֿפ ןעוועג ןבַאטשכוב עסיורג טימ זיא לּפעק
 -עג קלָאֿפ ןוֿפ עמיטש יד לָאז; :לֿפעקרעטנוא ןַא טימ ,"ןַאגרָא רעשיטסינ

 ,סנָאטרַאּפ .א --- "7! ןרעוו טרעה

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןצנעדנַאּפסערָאק ייווצ ָאד ןענייז רעמונ ןטייווצ ןיא
 ָאד ךיוא ןענייז סע .ןָאזֿפלָאװ .ל ןוֿפ עטייווצ יז ןוא ןָעסליװ .ר ןוֿפ ענייא

 ןוא "בולק ריטַאבעד לַאקידַארק :סעּפורג רעיֿפלעדַאליֿפ ייווצ ןוֿפ ןטכירַאב

 ןוֿפ רעכַאמסטנבעּפ ןוא רעכַאמקוָאלק יד .?טײהײרֿפ רעד רעטירק עּפורג
 שץיֿפלעדַאליֿפ .ןרעמונ עטשרע יד ןיא ןטכירַאב ערעייז ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ

 ןסָאגעג יד .גנוטייצ רעיינ רעד ןיא ןטָארטרַאֿפ קרַאטש ,טרָאװ ןייא טימ ,זיא
 ןוא ".ש .ַא .86 רעד רַאֿפ רעלָאד טרעדנוה ליוצ וצ טרעייטשעגייב ןבָאה
 ?טֿפַאשלעזעג רעיײרֿפ, רעד רַאֿפ

 טלעטשעגּפָא ,סיוא טעז סע יו ,זיא סעקינלַאנרושז יד טימ ףמַאק רעד
 םעד רַאֿפ ןסנָאנַא ַאד ןענייז ".ש .ַא ,8, רעמונ ןדעי ןיא טעמּכ ,ןרָאװעג
 םעד רעביא קילברעביא ןייק .ןיקמורֿפ .א ןוֿפ ןבירשעגרעטנוא לַאנרושז
 ,ןעניֿפעג וצ טינ גנוטייצ רעד ןיא רעבא זיא לַאגרושז ןוֿפ טלַאהניא

 ךיז ןקילײטַאב ריא ןיא ,קורדנייא ןטוג ַא טנייה ךָאב טכַאמ גנוטייצ יד
 לקיימ ,ןעגנוצעזרעביא ןוא ןעמינַאדװעסּפ ליֿפ רעטנוא ןיקסווָאנַאי רעסיוא
 יװַאקרַאה רעדנַאסקעלַא ,רעקידלטעטשנײלק רעד ,ןידרָאג טקעי ,ןהָאק
 ןילַאמרעה .א וצ רעטעּפש ןוא ןיקסנעלָאמס רזוע ,ץיװַאגערּפ ,רעװַאשוװָאב
 ,םזינויצ ןגעק ןוא עיגילער ןגעק ןטירטסיורא עֿפרַאש טימ

 ןָאשנעװנַאק עכעלרעי יד ןרָאװעג ןטלַאהענּפָא זיא רעממעצעד ףוס
 ,ןטַאגעלעד ייווצ ןוֿפ ןטָארטרַאֿפ ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ רעכלעװ ףיוא
 רעטייווצ רעד ןוֿפ לייט ַא ןוא גנוציז עטשרע עצנַאג יד .ןיבוד ןוא ןיוועל
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 .ַא 82 רעד ןוֿפ טייז עקיטסייג יד ןריטוקסיד טימ ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ ןענייז
 טריֿפעג םעדכָאנ ךיז טָאה סע יו ןוא סיוא טעז סע יו ,קיטירק יד ."ש
 ַא טכַאמעג ןײלַא טָאה יקסוָאנַאי .עֿפרַאש ַא רעייז ןעוועג זיא ,ןרָאי עלַא
 "רשביא ןעמוק וצ רעקַאר ףלָאדור עסָאנעג ןדַאלנייא לָאז'מ זַא ,גַאלשרָאֿפ

 -רַאֿפ ַא ךיוא יו ,ןזיוועגקירוצ סע ןכָאה ןסָאנעג יד .עיצקַאדער יד ןעמענ
 רעד *.ש .א ,82 רעד ןיא רעטעברדאטימ ַא ןרעוו ןעמוק לָאז רעקָאר זַא ,גאלש
 ןיא גנוגעוַאב יד ןקידעש טינ ןרָאט רימ זַא ,ןעוועג זיא טנעמוגרַא טּפיױה
 ואוו ןוא טבעלעגֿפױא סָאװ רָאנ טָאה ?דניײרֿפ רעטײברַאק רעד ואוו ,ןָאדנָאל
 "צר רעד רעטנוא ךיוא ?לַאנימרעשז, םעד ןבעלֿפױא ךיז ןביילק ןסָאנעג יד
 ןיא ,סע טסייה ,ןקיטירק ןוא ןעגנוצעזסיוא עלַא ךָאנ ,רעקָאר ןוֿפ עיצקַאד
 ,גנוטייצ רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןבילברַאֿפ רעטייוו ףיוא ךיוא יקסווָאנַאי

 וצ טכירַאב םעד טיול ,זיא ".ש .ַא .8, רעד ןוֿפ טייז עלעירעטַאמ יד
 עצנַאג טגָאמרַאֿפ טָאה צסַאק יד .עטכעלש ןייק טינ ןעוועג ,ןָאשנעװנָאק רעד
 טכַארבעגנײרַא טָאה ןָאשנעװנַאק רעד ייב גנולמַאז ַא .רעלָאד טרעדנוה סקעז

 סוסקול םעד ןעניגרַאֿפ טנעקעג ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד יד .רעלָאד 160 ךָאנ

 ",ש .ַא ,82 רעד וצ עגַאלייב א ןבעגסיורַא ןגעוו עגַארֿפ יד ןריטוקסיד וצ
 יד -- ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ זיא לַאנרושז ַא ןבעגוצסױרַא גָאלשרָאֿפ ַא
 ,גלָאֿפרעד סיורג טימ טליֿפרעד עבַאגֿפױא יד טָאה *טֿפַאשלעזעג עײרֿפ,

 רעד רַאֿפ ,דנַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ ַא ןֿפַאש וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא רַאֿפרעד
 ןעגנערבוצסיורַא רָאי ןכרוד לָאמ עכעלטע ןּוא ןרושָארב ןוֿפ עבַאגסױרַא

 ,םזיכרַאנַא ןגעוו ךוב ַא
 וצ .סָאװ :עגַארֿפ עקיטכיוו ןייא ךָאנ ןעמונעגֿפױא טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 עיסוקסיד עכעלטנֿפע ןייק טָאה ַאד .ןאמקרעב ןוֿפ גנואיײרֿפַאב רעד רַאֿפ ןָאט
 ןוֿפ עטימָאק ַא טלייוורעד ןָאשנעװנַאק יד טָאה .ןרעוו טריֿפעג טנעקעג טינ
 ןיא ךיז ןלעטש וצ ,וָארַאטָאלָאז ר"ד ןוא יקסװָאנַאי ,ןהָאק לקיימ :יירד

 ,ןטסנוג ןייז וצ ןרעוו ןָאטעג ןעק סָאװ ןעז ןוא ןענַאמקרעב טימ גנודניברױַאֿפ
 : ןכַאז ייווצ טלקיװרַאֿפ ןעוועג ןענייז ָאד

 טריטסערַא ןענייז ,1892 ןיא טסערַא סנַאמקרעב ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 -רעביא טָאה ןַאמקרעב עכלעוו טימ ,רעוַאב ןוא דלָאנ ןסָאנעג יד ןרָאװעג
 ,ארבס ַא זיא סע .טַאט ןייז ןעגנַאגַאב זיא רע רעדייא טכַאנ ַא טקיטכענעג
 ןשיוװצ סליבדנעה עשיטסיכרַאנַא ןלײטרַאֿפ וצ טכוזױַאֿפ ךיוא ןבָאה ייז זַא
 ,קיירטס םעד ןכערב וצ ןרָאװעג טקישעג ןענייז סָאװ ,ןרענַאיצילימ יד
 יז עכלעוו ,עמרוט ראי ףניֿפ וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ עדייב ןענייז יז
 -געטינעּפ ןרעטסעווק רעד ןיא ןענַאמקרעב טימ ןעמַאזוצ טנידעגּפָא ןבָאה
 ַא ןבעגוצסױרַא טייצ ַא רַאֿפ ןעגנולעג יירד יד זיא עמרוט ןיא .?ירושט
 ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענייז רעוַאב ןוא דלָאנ ."ןטילב עמרוטג ,לגנוטייצ שניילק
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 םינּפ תלבק ַא טרישזנַארַא ייז רַאֿפ ןבָאה ןסָאנעג רעגרובסטיּפ יד ,1897 ןיא
 ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןשטנעמ לָאצ ַא ןוא ,קיטנוז םוא קינקיּפ ַא ייב
 ,גָאט ןקילייה ןיא ריב ןֿפױקױַאֿפ --- ןייז תבש ללחמ רױוַאֿפ

 ,סיאול ,טס ןיא טניואוועג טייצ רענעי וצ טָאה ילעק ירעה עסָאנעג
 רע טָאה גרובסטיּפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע סָאװ םעד ןגעוו קידנרעהרעד
 קידנטָאבנָא םיא ,גרובסטיּפ ןיא בשוּת ַא טלָאמעד ,ןָאדרָאג ירעה וצ ןבירשעג

 זיא טָאבנָא רעד .עטריטסערַא יד ןוֿפ גנוקידײטרַאֿפ רעד ןיא ףליה ןייז |
 ןיוש ענייז עטריטסערַא יד .ןעמוקעג זיא ילעק .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןרעג
 ןיא סנָאינוי עשילגנע עלַא ןכוזַאב קעװַא רע זיא ,ןכַארּפשעגײרֿפ ןעוועג
 ,עגַאל סנַאמקרעב ןיא ןריסערעטניארַאֿפ וצ ייז ,טָאטש

 ןָאינוי עלַארטנעצ יד ןוֿפ סעיצַאדנעמָאקער עטוג טַאהעג טָאה ילצק
 טעטש עדייב ןיא זיא רע .סיאול .טס ןוא ןָאטסָאב ןיא ןטפַאשרעּפרעק
 עלַארטנעצ יד ןיא ןטמַא ןטלַאהעג ןוא סנָאינוי יד ןיא קיטעט ןעוועג
 טייצ רענעי וצ זיא גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא יד ,ןטּפַאשרעּפרעק
 ליֿפיװ ףיוא ןענָאזעג רענָאיצולָאװער ,ףעדנַאלריא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןעוועג
 זיא רעדנַאלריא ןייק} ילעק ןעמָאנ רעד .םייה רעטלַא רעייז עגונ זיא סע
 -יארַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא םיא .ןריט עלַא טנֿפעעג םיא רַאֿפ טָאה ןטינ רע
 רעדָא רעהרַאֿפ םעייג ַא ןרעדָאֿפ ןלָאז ייז ,סנָאיגוי עטסרעמ יד ןריסערעס
 -נעס גרובסטיּפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד .ןענַאמקרעב רַאֿפ גנוקידַאנגַאב
 טנעָאג ןעוועג זיא רע זַא ,טױרטרַאֿפ םיא רַאֿפ ךיז טָאה ןָאינוי ףָאבייל לַארט
 רע .ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ביוהנָא ןיא סנָאסרַאּפ טױעבלַא טימ טעדנײרֿפַאב
 טנַאמקרעב רַאֿפ טעברַא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא קשוח טימ טציא ךיז טָאה
 -מַאזרַאֿפ עכעלטנֿפע ליֿפ ייב ןטָארטעגֿפױא ךעלנעזרעפ זיא ,גנואיירֿפַאב
 ,טעברַא רעד ןיא ןֿפלָאהעגטימ ליֿפ טָאה ןוא ןעגנול

 יד ,טכיירגרעד טינ גנוגעװַאב יד טָאה ןטַאטלוזער עקידתושממ ןייק
 יד ןוֿפ ליּפַא םעד ףיוא טָאה ?סנָאדרַאּפ וװָא דרָאב טייטס ַאינייוװליסנעּפ;
 זיא רָאי ןביז לָאמ יירד ןוֿפ לייטרוא רעד זַא ךעלגעמ : טרעֿפטנעעג סנָאינוי
 יד לייוורעד ךָאנ זיא ןַאמקרעב יו ױזַא רעבָא ,ןידה תרושמ ץוחל עקַאט
 לייוורעד זיא ,ןסעזעגּפָא טינ ,ךעלקריוו טמוק םיא סָאװ ,רָאי ןביז עטשרע
 | ! ןָאדרַאּפ ַא ןגעוו ןטכַארט וצ ירֿפ"וצ

 יד ןיא טָאה יז :ןָאטעגֿפױא ָאי גנוגעוַאב יד רעבָא טָאה ךַאז ןייא
 ןוא ןענַאמקרעב וצ סערעטניא ןסיורג ַא ןֿפורעגסױרַא ןעייר רעטעברַא
 טקישעג רע טָאה ,1898 בױהנָא ןיא ןעוועג ָאד זיא ןיקטָאּפָארק ןעוו ,לרוג ןייז
 -קעלַא רעכערברַאֿפ ןשיטילָאּפ םוצ, : טריסערדַא ,ןענַאמקרעב וצ ווירב א
 ,טקידײלַאב קרַאטש ךיז ןבָאה עטמַאַאב-ןָאזירּפ יד ."ןַאמקרעב רעדנַאס
 -ֿפױא ייז ןבָאה ,?רעכערברַאֿפ עשיטילָאּפ ןייק ָאטינ ןענייז עקירעמַא ןיא;
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 ןבָאה ןכַאז עלַא יד .טקישעגקירוצ ווירב םעד ןוא טרעװנָאק ןֿפױא ןבירשעג

 ןעוועג זיא סָאד ןוא ,דנַאל ןרעביא ןסָאנעג יד טלסײרטעגֿפױא קרַאטש

 -גָאק רעד ףיוא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא עגַארֿפ יד םורָאװ ךַאזרוא יד

 ,ןָאשנעיי

 טכיוועג סיורג ןייק טגיילעג טינ ןַאמקרעב טָאה טייז רעדנַא רעד ןוֿפ

 טינ ןלעוו קירֿפ ןוא עיגענרַאק זַא ,טסואוועג טָאה רע .סליּפַא עלַא יד ףיוא

 גנומיטשוצ רעייז ןָא ןוא ,טייצ רעד רַאֿפ ןרעוו טײרֿפַאב לָאז רע ןעמיטשוצ

 ,ןטסנוג ןייז וצ ןרעוו ןָאטעג טשינרָאג עינייווליסנעּפ ןיא טעוו

 וצ יװ ןַאלּפ ןטגַאװעג טסכעה ַא טעברַאעגסױא ךיז ייב רע טָאה
 טימ ןרָאװעג טעדנײרֿפַאב םיטניא טרָאד זיא רע .עמרוט ןוֿפ ןֿפױלטנַא
 ןכלעוו וצ ,1899 ןיא ןרעװ טײרֿפַאב טֿפױַאדעג טָאה סָאװ ,טנַאטסערַא ןַא
 םעד ןבעגעגרעביא םיא וע טָאה .ןעיורטוצ ןקידנעטשלוֿפ טַאהעג טָאה רע
 עכלעוו טֿפירש עמייהעג ַא טעברַאעגסיױא ,ןטייהלצנייא עלַא טימ ןַאלּפ
 טנָאדרָאג ירעה ןבעגעג םיא ןוא ,ןענעייל טנעקעג ןבָאה ייווצ ייז רָאנ
 ,ןסָאנעג יד טימ גנודניברַאֿפ רַאֿפ סערדַא

 ,טכירַאב ַא ,1900 ,ץירעמ ןט16 ןוֿפ .ש .8 .9, רעד ןיא רימ ןעניֿפעג
 רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג זיא ןָאדרָאג ירעה זַא
 סע זַא ,ןסייהעג סע טָאה טײקכעלטנֿפע רעד רַאֿפ ,טייהנגעלעגנָא ןַאמקרעב
 רַאֿפ סעצָארּפ םעיינ ַא ןקריווסיוא ןענעק וצ ןטכיזסיוא עטוג ָאד ןענייז
 סרעיָאל עטוג ןעגניד וצ רעלָאד טנזיוט ןכָאה רָאנ ףרַאד'מ .ןענַאמקרעט

 ,ןבַאגסיוא ערעדנַא ןקעד ןוא

 ןלענש ןוא ןעמערַאװ ַאזַא טכַארבעג טָאה גנוטייצ רעד ןיא ליּפַא רעד
 ןטיש ןעמונעג ךיז טָאה טלעג ,ןרעוו םמוּתשנ ךַאֿפגײא ןעק'מ זַא ,ףורּפַא
 ןײלַא ".ש .ַא .8, רעד ןיא זיא טייצ רעצרוק ַא רָאג ןיא .ןטייז עלַא ןוֿפ
 טרעדנוה רָאּפ ַא ןענייז םעדרעסיוא ,רעלָאד טנזיוט יוװ רעמ ןעמוקעגניירַא
 -ױַאֿפ יד וצ עמוס ערענעלק ַא ןוא ?טטרעװרָאֿפ, ןיא ןעמוקעגניירַא רעלָאד

 ,ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינייא

 -ינעּפ ןבעל זיוה ַא ןעגניד וצ ףיוא ןרָאװעג טצונַאב זיא טלעג סָאד
 ןוֿפ טנַאװ רעכיוה רעד ןוא סָאג ןרעטנוא לענוט א ןנָארג ןוא ירושטנעט
 -ַאק ַא ןעוועג זיא ,ןלעטשרָאֿפ גנירג ךיז ןָאק'מ יװ ,טעברַא יד .עמרוט
 ןוא ןטנעמורטסניא ןָא דרע רעד רעטנוא לענוט ַא ןבָארג וצ --- ענשזרָאט
 לענוט ןיא טעברַא רעד ייב רענעמ ייווצ זיולב ןוֿפ גנוקילײטַאב רעד טימ
 ןדער וצ טינ ןיוש .גיוא זייב ַא ןוֿפ ןטיחרַאֿפ וצ זיוה ןיא ױרֿפ ןייא ןוא
 ךיז ףיוא ןבָאה ןשטנעמ יד סָאװ עקיזיר רעסיורג קידלַאװעג רעד ןוֿפ
 .ןעמונעג

108 



 טָאה ןַאמקרעב יװ ןצנַאגניא טינ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא טעברַא יד
 ןיא פיײּפ-עג רעקידנעניר ַא ףיוא ןגָאלשעגנָא ךיז ןבָאה ייז .ןזיוועגנָא
 םעד ףיוא ןעמ טָאה בָאגוצ ןיא .טייז ַא ןָא ןעװעריקרַאֿפ טזומעג ןוא לענוט
 עמרוט ןוֿפ ףיוה ןיא ןייז טלָאזעג טָאה לענוט ןוֿפ גנונעֿפע יד ואוו ץַאלּפ

 טָאה ןַאלּפ רעד .לַאירעטַאמ-יוב טימ גרַאב ַא ןֿפרָאװעגֿפױרַא ןַאד טקנוּפ

 .ןגָארטעגּפָא טייצ ןיא םיוק ךיז ןבָאה ןשטנעמ יד .ןרעוו ןבעגעגֿפױא טזומעג
 ןקידלַאװעג ַא טכַאמעגנָא טָאה ןוא ןרָאװעג טקעדעגֿפױא זיא לענוט רעד
 ןעמעוו רַאֿפ ןוא ןבָארגעג סע טָאה סע רע יונעג שטָאכ ,עמרוט ןיא םשור
 גנוריֿפכרוד ענעגנולעג ןוא טיײקטגַאװעג יד ,טסואוועג טינ רענייק טָאה
 ,גנורעדנואווַאב סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה טעברַא רערעווש ַאזַא ןוֿפ

 רעקיטלָאמעד ןייז ןיא ?סטרעװרָאֿפפ רעד טָאה טייצנשיווצ רעד ןיא
 טלמַאזעג טָאה רע סָאװ רעלָאד טרעדנוה רָאּפ יד ןעגנולשרַאֿפ טײקמערָא

 ןַאמקרעב רעד ייב טעטכירַאב טרעוו יַאמ ףוס .גנואיירֿפַאב סנַאמקרעב רַאֿפ
 טרעֿפטנע ןוא טלעג סָאד טלַאהרַאֿפ *סטרעוװרָאֿפ , רעד זַא ,עטימָאק סנעֿפעד

 דנָאֿפ רעד .ךעלדיירד ענעדײשרַאֿפ טימ ןעגנורעדָאֿפֿפוא ערעייז עלַא ףיוא

 ןוֿפ עמוס יד טכיירגרעד ןיוש טייצ רענעי וצ טָאה ?.ש .ַא .85, רעד ןיא
 ןעזעג טינ רימ ןבָאה רעטעּפש רעדָא רעירֿפ לָאמנייק --- רעלָאד 8

 ךרוד ןבָאה דנַאלגנע ןוֿפ ןסָאנעג יד .ליּפַא ןַא ףיוא ףורּפָא ןעמערַאוװ ַאזַא
 ,גָארטײב רעייז טקישעגוצ ץיווָאקַאזיא .ד

 --- רעלָאד טנזיוט רָאנ ןעמ טָאה ןטעבעג זַא ,"סטרעװרָאֿפע רעד טהנעט
 ךעלנײשרַאװ ןבָאה ייז ? טלעג רעמ ליֿפױזַא ןבָאה טציא ןעמ ףרַאד סָאװ וצ

 טרעדָאֿפעג ייז ןבָאה ,עכעלצעזעג ןייק טינ זיא טעברַא יד זַא ,טקעמשרעד
 טלעג סָאד סָאװ ףיוא ןגָאז ייז לָאז'מ ,עטימָאק סנעֿפעד רעד ןוֿפ ןובשחו ןיד
 ,טצונרַאֿפ טרעוו

 "יש .ַא ,8,/ רעד ןוֿפ טייז רעטשרע רעד ףיוא זיא ינוי ןטשרע םעד

 רַאּפ יד ןבעגּפָא לָאז רע ,"סטרעװרָאֿפ; םוצ גנורעדָאֿפֿפױא ןַא ןענישרעד

 טינ טָאה רע ביוא ,ןענַאמקרעב וצ טקעריד ןקיש סע רע לָאז .רעלָאד

 ןגיצעג ךיז טָאה ךַאז יד .עטימָאק סנעֿפעד רעד וצ יורטוצ ןלוֿפ ןייק

 טקישעג ָאי לָאמנייא טָאה ?סטרעװרָאֿפ רעד .1901 רַאורבעֿפ ןיא זיב

 גנולָאצסיױא יד טלעטשענּפָא קנַאב ןיא ןַאד טָאה ןוא קעשט ַא ןענַאמקרעב

 ןוֿפ ןסײרוצסױרַא םירעוו ענירג טימ ןעמוקעגנָא זיא סע .עמוס רעד ןוֿפ

 ןבָאה ןסָאנעג עשיטסילַאיצָאס יד סָאװ ,רעלָאד עכעלטע יד ?סטרעװרָאֿפ,
 טקיש ,1901 ,רַאורבעֿפ ןט14 םעד .קעווצ ןטמיטשַאב ַא רַאֿפ ןגָארטעגיײב
 ןקיבלעז ןוֿפ ןט28 םעד ,רעלָאד ףניֿפ ןענַאמקרעב ?סטרעוװרָאֿפפ רעד
 ,רעלָאד 98 -- ץרעמ ןט12 םעד ןוא ,רעלָאד 25 --- שדוחו
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 -מערָא עכעלקערש יד ןעוועג זיא גנורעלקרעד ןוא ךַאזרוא טּפיוה יד
 זיא סע .טססוגעג גָאט ןדעי ןַאד טָאה רעכלעוו ,?טטרעװרָאֿפ, ןוֿפ טייק
 -רָאֿפ, ןוֿפ ןטנעגַא-ןסנָאנַא יד ןבָאה טייצ ןייא וצ זַא ,טייוו ױזַא ןעגנַאגרעד

 -רַאֿפ םייב ןטלַאהעג ןיוש ,סיֿפָא סענזיב ןיא רעכַאמ-טּפױה יד ,"סטרעוװ

 ןשטנעמ עקינייא סָאװ ,טקַאֿפ רעד רָאנ ,"טַאלבעגַאט; םוצ גנוטייצ יד ןֿפױק
 "עג טָאה דלַאװג ַא טכַאמעג ןוא "לעיד, םעד ןוֿפ ןוָאװעג רָאװעג ןענייז
 ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ *טטרעװרָאֿפע םעד טעװעטַאר

 ,1900 ,ץרעמ ןיא .גנוגעווַאב רענעגייא רעזדנוא וצ ךיז ןרעקוצקירוצ
 "ול רעכלעוו ןוֿפ ,"טײהײרֿפ רעד רעטירג עּפורג רעיֿפלעדַאליֿפ יד טָאה

 ןטֿפניֿפ םעד -- לָאב ןרעיוב ַא טריֿפעגכרוד ,רַאטערקעס ןעוועג זיא יקסרָאב

 ".ש .ַא ,8, רעד רַאֿפ רעלָאד 70 ןֿפַאשעג ןוא -- טנָאנַא רעייז טיול ,ןכעלרָאי
 זיא ןוא ,טלעג עמוס ענעזעגנָא ץנַאג ַא ןעוועג טייצ רענעי ןיא זיא סָאד --
 ,לַאֿפײב סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא

 גינעק ןשינעילַאטיא םעד ןסָאשרעד יצסערב טָאה ,1900 ,טסוגיױא ןיא
 עכַאר עילַאטיא ןייק ןרָאֿפעג ןויּכב ןָאסרעטעּפ ןוֿפ זיא יצסערב ,טרעבמוח
 ןייז רַאֿפ טָאה רע .טרָאד טולב רעטעברַא ענעסָאגרַאֿפ סָאד רַאֿפ ןעמענ
 זיא רע ןעוו ,ןָאסרעטעּפ ןיא ןסָאנעג ענייז טימ ןסירעגנייא לסיבַא רָאֿפּפָא
 רע סָאװ ,רעלָאד טרעדנוה רַאּפ יד ןלָאצסיוא םיא ןלָאז ייז זַא ,ןענַאטשַאב
 קעווצ ַא רַאֿפ סָאװ רַאֿפ ,גנוטייצ רעייז ןעילעגסיוא רעירֿפ טייצ ַא טימ טָאה
 ףיוא ןסָאנעג יד ןענייז ,ןגָאז טלָאװעג טינ רע טָאה טלעג סָאד ףרַאד רע
 םישדח רָאּפ ַא טימ .טייקכעלגנירדוצ ןייז רַאֿפ ןסױטשעגנָא ןעוועג םיא
 טשרע ייז ןבָאה ,טַאט ןייז ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה ייז ןעוו ,רעטעּפש
 סָאד טֿפרַאדעג טָאה רע סָאװ ףיוא ןענַאטשרַאֿפ ןוא תועט רעייז ןעזעגנייא

 ,טלעג
 ייברעד ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק עניה יד ןוא ײצילָאּפ יד

 ןטסיכרַאנַא יד ןגעק עצעה ַא ןבױהוצֿפױא טייהנגעלעג עיינ ַא ןגָארקעג
 עקַאט רימ ןבָאה גינעק ןייק .טרֿפב ןטסיכראנא רענַאסרעטעּפ ןוא ללכב

 טבלַאזעג טָאג ןוֿפ זיא רעצעמע זַא ,טינ רימ ןביולג עירָאעט ןיא ןוא טינ
 ךָאד ןענייז ןטסיכרַאנַא יד רעבָא ,ןשטנעמטימ ענייז רעביא ןשרעה וצ
 ןֿפַאשּפָא ןצנַאגניא ןליוו ייז --- ןיימעגלַא ןיא טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ רַאֿפעג ַא
 יז ןוא ןבעג הצע ןַא ךיז ןעמ ףרַאד --- עיצַאטַאולּפסקע ןוא טֿפַאשרעה
 ,ןקיטשרעד זיא סע יו

 ,גנוטֿפַאהרַאֿפ רעגנַאלסנבעל וצ ןרָאװעג טלײטרױוארַאֿפ זיא יצסערב
 ,ןרָאװעג טעדרַאמרעד רעדָא ,ןברָאטשעג םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא זיא רע
 טָאה רעמַאק ןייז ןוֿפ טנַאװ רענרענייטש רעטרַאה רעד ףיוא .ןָאזירּפ ןיא
 דליב ןייז .?עכַאר, טרָאװ סָאד טצירקעגסיוא לגענ יד טימ טיוט ןרַאֿפ רע
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 "מַאזרַאֿפ עשיטסיכרַאנַא יד ןוֿפ טנעו יד טריצַאב ןרָאי ליֿפ רַאֿפ טָאה
 .רעצעלּפ סגנול

 טלָאזעג ךיז רָאי םענעי רעבמעטּפעס ןט19 םעד טָאה זירַאּפ ןיא
 -גוטײרַאברָאֿפ .סערגנָאק רעשיטסיכרַאנַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןענעֿפע
 -סיכרַאנַא יז .בַאטשסַאמ ןסיורג לָאג ַא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעג
 עכלעוו טימ ןגָארֿפ יד טלדנַאהרַאֿפ טָאה רעדנעל ץלַא ןוֿפ עסערפ עשיט
 -ַפִא ןוא ןטכירַאב ענעבירשעג 90 .ןקיטּֿפעשַאב ךיז לָאז סעדגנָאק רעד
 ןהָאק לקיימ .רד זיא עקירעמַא ןוֿפ .ןרָאװעג טלשטשעגוצ ןענייז ןעגנולדנַאה

 -ָאס רעד רעכלעוו ןיא ,גנוריגער עשיזױצנַארֿפ יד .טַאגעלעד טסלַא ןרָאֿפעג
 םעד טָאה ,ןרָאטסינימ יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ןַאד זיא ןַארעלימ טסילַאיצ
 ,רענעילַאטיא ,ייז ןוֿפ ייווצ .טגלָאֿפרַאֿפ ןטַאגעלעד יד ןוא ןטָאברַאֿפ סערגנָאק
 יז ןעוו ןוא ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאֿפ וצ טייצ העש 48 ןרָאװעג ןבעגעג זיא
 ןיא ןרָאװעג טרַאּפשעגניײא ייז ןענייז טגלָאֿפעגסױא טינ לעֿפַאב טעד ןכַאה
 ,ןרָאװעג טקישעגסױרַא ןוא םישדח רָאּפ ַא רַאֿפ ןָאזירּפ

 ײצילַאּפ יד טָאה סערגנָאק ןטעװענַאלּפעג םעד ךָאנ גנַאל טייצ ַא
 ,רעדנעלסיוא יד טפיוהרעביא ,ןטסיכרַאנַא יד ןגלָאֿפרַאֿפ ןייא ןיא ןטלַאהעג
 ןַאט, גנוטייצ טווַארג ןַאשז ךרוד ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז ןסָאנעג יד ןיב
 טינ ךיז ןעלטימ עלַא טימ ןלעוװ ייז זַא ,גנוריגער יד ןענערָאװ וצ "ַאװַאונ

 יד ,טקריוועג טָאה סָאד ,ןטכער ןוא ןטײהיײרֿפ ערעייז ןוֿפ ןבױרַאב ןזָאל
 -קנַארֿפ ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוטייצ עריא ןוא גנוגעווַאב עשיטסילַאיצָאס
 ןגעוו קידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז ןבָאה ,סולֿפנײא ןשּפיה א טַאהעג ןַאד ךייר
 -רַאֿפ ןיא ןלעטש טלָאװעג טינ ןבָאה ייז ,טייהנגעלעגנָא רעצנַאג רעד
 . .ןַארעלימ רעטסינימ ,עסָאנעג רעייז טייהנגעל

 -נָאּפסערַָאק עייר ַא ןבירשעג ".ש .ַא .8, רעד ןיא טָאה ןהָאק לקיימ
 טכירַאב ַא ןבעגעגּפָא רע טָאה ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ .עּפָאריײא ןוֿפ ןצנעד
 ךײרקנַארֿפ ןיא טרעוו סָאװ טעגרַא רעד ןוא סערגנָאק ןטנַאלּפעג םעד ןגעוו

 ןטָאלשַאב זיא סע .ןלַאירעטַאמ עטיירגעגוצ יד ןּכעלטנֿפערַאֿפ וצ ןָאטעג

 רַאֿפ ןוא ,ןלַאירעטַאמ יד שידיי ןיא ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ שאד ךיוא ןרָאװעג
 ,רעלָאד קיצנַאװצ ןוֿפ עמוס יד ןרָאװעג טלמַאזעג טרָא ןֿפױא זיא קעווצ םעד

 ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנולשרַאֿפ רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ זיא טלעג סָאד
 רעטעּפש זיא גנוטייצ רעד ןיא ,טנעמָאמ ןשיטירק ַא ןיא ".ש .ַא ,82 רעד
 עריא ןוא ױרֿפ רעד ןגעוו גנולדנַאהּפָא ןייא זיולב ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 ןטנעדוטס עשיזיױצנַארֿפ יד ןוֿפ טֿפירשוצ ַא -- טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןטכער
 .סערגנַאק ןטנַאלּפעג םוצ

 טרעווש ייווצ ןטילעג רָאי םענעי גנוגעווַאב רעזדנוא טָאה קרָאי-וינ ןיא
 ענעעזעגנָא עדייב ,ןסָאנעג עגנוי ייווצ ןברָאטשעג ןענייז סע .ןטסולרַאֿפ
 ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא רעוט
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 רעטעדליבעג-טסכעה ַא ,ןַאמלעדע .ה ןַאשזד ןברָאטשעג זיא ילוי ןיא
 םעד טעברַאעגסיוא טָאה עכלעוו ,טקעטיכרַא רעכײרגלָאֿפרעד ַא ,שטנעמ
 יו ,ייוודָארב ןוא רעט22 םעד ןיא ?גנידליב ןָאריײא טעלֿפ, רעד רַאֿפ ןַאלּפ

 רענעבעגרעביא ןַא ןעוועג זיא רע .סעדייבעג עכעלנע ערעדנַא רַאֿפ ךיוא
 -רעמ טימ ןעמַאזוצ ןוא ןבעגעגסיױרַא טָאה ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא רעוט
 טֿפָא טגעלֿפ ןוא ?טעטירַאדילָאס, גנוטייצ עשילגנע ןַא טריטקַאדער ַאניל

 -ָארק .למיה ןעיירֿפ ןרעטנוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ייב רענדער סלַא ןטערטסיױרַא

 ,טסַאג סנַאמלעדע ןייז טגעלֿפ קרָאי-וינ ןיא ןכוזַאב ענייז ייב ןיקטָאּפ
 ,טנָאמירק רעטסעווש ריֿפ יד ןוֿפ עגייא ןעוועג זיא ,לשטייר ,יױרֿפ ןייז

 ,גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא קיטעט ןעוועג ןבעל ןצנַאג רעייז ןעגייז עכלעוו
 ,טנָאמירק ירעמ .גרעבסלַא ר"ד ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג זיא טנַאמירק ַאטוינַא
 יד ןעוועג זיא ,לוש ןוא עינָאלַאק רערעֿפ רעד ןיא ןירעוט ענעעזעגנָא ןַא
 ױרֿפ יד ןעוועג זיא רעטסעווש עטרעֿפ יד .ילעק ירעה עסָאנעג ןוֿפ ױרֿפ
 קיטנַאלטַא ןיא קיטעט ןעוועג זיא סָאװ רעד טינ) קוילסיק עסָאנעג ןוֿפ
 סנעמעוו עסָאנעג רעקרָאי-ינ ַא רָאנ ,ןָאטגנישַאוװ ןיא םעדכָאנ ןוא יטיס
 ןקיטײצירֿפ ןכָאנ ,(לוש רערעֿפ ןיא קיטעט ןעוועג זיא עילימַאֿפ עצנַאג

 טָאה יז ואוו ,דנַאלגנע ןייק קעװַא יזרֿפ ןייז זיא ןַאמלעדע ןַאשזד ןוֿפ טיוט

 ןרָאי עטצעל יד ,עינָאלָאק רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא טבעלעג טייצ עגנַאל ַא
 זיא רעכלעוו ,ןַאמלעדע ןַאשזד ןוז ריא טימ עקירעמַא ןיא ָאד קירוצ יז זיא
 -עגנָא ןַא טציא זיא ןוא לוש רערעֿפ רעד ןיא רערעל ַא ןעוועג רָאי עכעלטע
 *,ָא יַא יס; רעד ןיא רעוט רענעעז

 רענייא ,בַאװש סוטסוי ןברָאטשעג זיא רָאי ןקיבלעז ןוֿפ רעבמעצעד ןיא
 ,גנוגעוַאב רעשטייד רעד ןיא רעוט עשיטסיכרַאנַא עטסנעזעגנָא יד ןוֿפ

 רעכלעוו רענָאיצולָאװער ןשטייד ַא ןוֿפ ןוז רעד ןעוועג זיא סוטסוי
 1849 ןיא דנַאטשֿפױא ןרענָאיצולַאװער םעד ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד ךָאנ זיא

 .עקירעמַא ןייק ןרעדנַאװסיוא ןוא םייה ןייז ןזָאלרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג ןעוועג
 ,דנַאל ןיא ָאד ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןטקָאוװעגסיױא זיא סוטסוי רעגנוי רעד
 ךיוה ,זיר ַא ןַאמ ַא .ןטכיזניה עלַא ןיא שטייד ַא ןבילבעג רעבָא זיא רע
 -עטניא ,םענייש ַא ןוא ןרעטלוש עטיירב ךעלנייוועגרעסיוא טימ ,ןסקָאװעג
 -רעּפ ןעזסיוא ןייז ןיא רע טָאה ,רָאה ענעדלָאג טימ טקעדַאב ּפָאק ןטנעגיל
 ,ןדלעה עשטייד ערַאדנעגעל יד טריציֿפינָאז

 ןזיווַאב טָאה רע ןכלעוו ,ןולַאס ַא ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ןעוועג זיא רע

 -ָאוער עלַא רַאֿפ ץַאלּפ-סגנולמַאזרַאֿפ ַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא ןביוהרעד וצ

 ,קרָאי-וינ ןיא רעריֿפ רעטעברַא ןוא ןטַארעטיל ,רעלטסניק ,ןרענָאיצול
 ןעניֿפעג טנעקעג טייצ רעדעי וצ ןעמ טָאה ןולַָאס ןיא ןבַאװש סוטסוי ייב
 ,טסנוק ןריטוקסיד ןשטנעמ עטנעגילעטניא טסכעה ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ַא
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 טלײטרוארַאֿפ זיא טסָאמ ןַאהָאי ןעוו .ןגָארֿפ עלַאיצָאס ןוא רוטַארעטיל

 ,רעלָאד טרעדנוה ייווצ טקישעג סוטסוי טָאה ןָאדנָאל ןיא ןָאזירּפ וצ ןרָאװעג

 "מָאנ זיא טסָאמ ןעוו .טרעטשעגמוא ןייגנָא ןענעק לָאז ?טײהײרֿפ, יד ידּכ

 -יירֿפע יד ןטלַאהעגסיוא טייצ עטשרע יד סוטסוי טָאה ןעמוקעג רעהַא םעד

 .רעציטשרעטנוא ןוא רענעייל זיירק ַא ןברָאװרעד ךיז טָאה יז זיב "טייה

 םורַא ,ןטסָאמ ןוֿפ טרעטייוורעד ךיז רע טָאה רעטעּפש רָאי ריֿפ-יירד טימ

 עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא ןוֿפ בר ברע ןַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה גנוגעוַאב רעד

 טסָאמ זַא טרעדָאֿפעג ןוא ןביוטעג ץַאלּפ ןייז ןוֿפ יז טָאה ֿבַאװש ,ןשטנעמ

 ,טנעמעלע ןלַאיצָאסיײטנַא םעד ןגעק ןטערטסױרַא ?טיײהײרֿפ, רעד ןיא לָאז

 ןשטנעמ עקיזַָאד יד טָאה רע .ןָאט וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה טסָאמ

 ןעוועג גנַאל ןרָאי זיא בָאוװש .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ תונברק סלַא טכַארטַאב

 "ויג ןיא גנוגעואב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ המשנ יד ןוא רעטנעצ רעד

 זיר רעד זיא ןברָאטשעג .רענַאקירעמַא יד ןוֿפ ייס ןשטייד יז ןוֿפ ייס קרָאי

 ןעוועג ןענייז ןטסולרַאֿפ עדייב ,טייהקנַארק רעשירַאטעלַארּפ רעד ןוֿפ

 ,גנוגעווַאב רעזדנוא רַאֿפ ערעווש

 טנ

 ר"ד ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא ,?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, עטיינאב יד

 ןטוג םעד ןגיטשרעביא ךָאנ ןעניז ןסיוװעג ַא ןיא טָאה ,ןָאסירעמ .א .י

 ןבָאה טע .רעירֿפ רָאי ףניֿפ טימ לַאנױװושז-שדוח ןקיבלעזמעד ןוֿפ דרָאקער

 ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא עטסנרע ענעבירשעג לעניגירַא רעמ ליֿפ ןזיוװַאב ךיז

 ןבָאה ןרעמונ עטסרעמ יד ןיא ,ןגָארֿפ עלַאיצַאס ערעדנַא ןוא םזיכרַאנַא

 ,ץטַאק .מ ,ווָארַאטָאלַאז ,ה ,גרובזניג רסיא ,ףעיטנַאעל .מ טקילײטַאב ךיז

 ןשינעעשעג יד טנכײצרַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ןיקמורֿפ .א ןוא ןידרָאג כקעי

 -ַאב ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא ןעוועג ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ןענייז סע .עּפָארייא ןיא

 ַא ןעוועג ,טרָאװ ןייא טימ ,זיא לַאנרושז רעד .ןעגנולדנַאהּפָא עדנרעל

 ןטלַאהעגסיױא טינ רָאי ןייא יו רעמ רע טָאה ךָאד .רענעגנולעג טסכעה

 ,עציטש רעדָא רענעײל ןיא לגנַאמ סיוא טינ ןעגנַאגעגרעטנוא זיא רע

 ,גנוריסַאּפ רעקידריווקרעמ א בילוצ רָאנ

 ר"ד ,רָאטקַאדער רעד טָאה גנַאגרָאי ןטשרע ןוֿפ רעמונ ןטצעל ןרַאֿפ

 טעברַא ענענָאטעגֿפױא סָאד ףיוא + קילברעביא ןַא ןבירשעגנָא ,ןָאסירעמ .א

 םזיכרַאנַא םעד ןלעװ ןײלַא ןדיי יד זַא ,ריֿפסיױוא םוצ ןעמוקעג זיא ןוא

 ליֿפ ןעוועג ,גנוניימ ןייז טיול ,טלָאװ סע .ןכעלקריװרַאֿפ טינ עקיועמַא ןיא

 -לעוו ,ךַארּפש רעשילגנע רעד ןיא ןבעגוצסורַא לַאנױושז םעד רעכעלצונ

 ,רענעייל זיירק ןרעטיירב א וצ טירטוצ ַא טַאהעג ןאד טלָאװ דרעכ

 טיא טָאה רע ,ץיװָאקַאזיא ,ד .געג ייב ךיז טניֿפעג לקיטרַא םענעי ןוֿפ דייבתּכ רעד *

 .טצעועגפיוא ןעוועג ןיוש יא גנורעדליש עצנאג יד יװ םעדכָאנ ןויוועג רימ
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 ןבעגעגסױרַא טָאה סָאװ ,עּפורג רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןוֿפ רענייא
 לַאנרושז רעד רעדייא טלַאהניא םעד טימ טנעקַאב ךיז טָאה ,לַאנרושז טעד
 יד ןֿפורעגנעמַאזוצ ,עגָאװערט טּפַאלקעג רע טָאה .ןרָאװעג טקורדעג זיא
 ןוֿפ תוסרוקיּפַא רעיינ רעכעלקערש רעד ןגעוו טלייצרעד ייז ןוא ןסָאנעג
 ענייז טכעלטנֿפערַאֿפ גנַאגרָאי םענעי ןיא טָאה ןָאסירעמ ר"ד .רָאטקַאדער
 רַאֿפ זיא סָאװ ,םזינומָאק ןוא עיצולָאװער עגונב ןעקנַאדעג עשיסרוקיּפַא
 סױרַא רע טמוק טציא .ןעגנילשוצּפָארַא רעווש ןעוועג ןסָאנעג עטסרעמ יד
 .קנַאדעג ןכעלרעֿפעג םעיינ ַא טימ

 .ןרעוו טקורדעג טינ רָאט לקיטרַא רעד זַא ,ןסָאלשַאב עפורג יד טָאה
 טימ ןייגוצנָא רעטייוו רעבָא ,טגלָאֿפעגסױא סולשַאב םעד טָאה ןָאסירעמ
 ,טגָאזעגּפָא ךיז רע טָאה טעברַא רעד

 טכַאמעג לֿפיײװצ ןָא טָאה ןָאסירעמ : ןכַאז ייווצ טנַאסערעטניא ָאד ןענייז
 ןסָאנעג ערעדנַא ליֿפ סָאװ תועט ןקיבלעזמעד ,ריֿפסיױא ןייז ןיא תועט ַא
 סױרַא טינ רעסעב רימ ןביג םורַאװ קידנענָאמ ,ןַאד טניז טכַאמעג ןבָאה
 טָאה רע ןעוו .עשידיי טָאטשנָא ,רעכיב עשילגנע ןוא גנוטייצ עשילגנע ןַא

 רעטנוא עקַאט טֿפירש עשילגנע ןַא טריטסיזקע טָאה ןבירשעג תורוש ענעי
 ןוֿפ ןבעגעגסױרַא ןוא טריטקַאדער ,*יטייסָאס ירֿפ, ןעמָאנ ןקיבלעזמעד
 לָאמ ליֿפ ןוא םעד רַאֿפ רעירֿפ ןענייז סע ,עילימַאֿפ ןייז טימ קיזייא .בא
 ןעגנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןבעגוצסױרַא ןכוזרַאֿפ ןרָאװעג טּכַאמעג םעדכָאנ
 ,"יטרעבילפ ,"דנַארברעײֿפ, ,?םרַאלַא; רעד יו שילגנע ןיא ןלַאנרושז ןוא
 ,"רָאװ לעשָאס ,*םָאדירֿפ, ,?יטירַאדילָאס; ,"לעבערק ,"הטריוא רעהטָאמ,

 גנוטייצ עשידיי ַא ןעלדנַאװרַאֿפ .ערעדנַא ןוא "טסעלב, ,?םָאדירֿפ וט דוָאר;
 ףרעדנע טינ עגַאל יד ןעק רעשילגנע ןַא ןיא לַאנרושז רעדָא

 רעכלעוו ,ןָאסירעמ ר"ד ףיוא סיורג רעדנואוו רעד זיא טּפיוהרעביא
 -רַאֿפ קרַאטש ןבעל ןצנַאג ןייז ןוא רעקנעד רעשיגָאל טסכעה ַא ןעוועג זיא
 רעשידיי רעד ןוֿפ גנורעסעבסיוא ןוא גנורעכיײרַאב רעד ןיא טריסערעטניא
 -רעביא עכיירלָאצ ענייז ןזיװַאב ןבָאה סָאד יװ ,רוטַארעטיל ןוא ךַארּפש
 ,ערעדנַא ןוא רעסנעּפס ,ןיװרַאד ,טקרַאמ לרַאק ,ןיקטָאּפָארק ןוֿפ ןעגנוצעז
 סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןיא זיא ןעניֿפעג ןעק ךיא סָאװ גנורעלקרעד עקיצנייא יד
 עירָאעט רעד וצ ןגָארטיײב עיינ עלַא זַא ,םעד ןיא טגייצרעביא ךיז טָאה רע
 -טנֿפערַאֿפ ןוא טקירדעגסיוא ,ןעקנַאדעג עלעניגירָא עלַא ,םזיכרַאנַא ןוֿפ
 ןעגנערב ןוא טלעוו רערעסיוא רעד טנַאקַאבמוא ןביילב ,שידיי ןיא טכעל
 ,יולטענ סקַאמ ר"ד וליֿפַא זַא ,זיא טקַאֿפ ַא ,ןטַאטלוזער עקירעהעג יד טינ
 גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ ףַארגָאילביב ןוא רעקירָאטסיה רעד
 ןיא טָאה ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא ליֿפ ןסעזַאב טָאה רעכלעוו ,רוטָארעטיל ןוא
 רעייז טינ רעבָא ןעלקיטרַא ןוֿפ ךעלּפעק יד ןענעיילרעביא רָאנ טנעקעג שידיי
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 טקירדעגסיױא ןוא טגָאלקַאב לָאמ ליֿפ רימ רַאֿפ ךיז טָאה רע .טלַאהניא
 -כוב עשיניײטַאל טצונַאב סנטסקינייוו ןטלָאװ רימ ןעוו זַא ,קנַאדעג םעד
 . ןוא ךַארּפש יד טנרעלעגסיוא ןיוש ךיז ערעדנַא ןוא רע טלָאװ ,ןבַאטש
  ןבילבעג םיא וליֿפַא ןענייז יױזַא .ןגָאז וצ ןבָאה רימ סָאװ טגלָאֿפעגכָאנ
 ,ןָאסירעמ ר"ד ןוֿפ ןעקנאדעג עלעניגירָא יד טנַאקַאבמוא

 רעד ןוֿפ רעבעגסיױרַא יד ןוֿפ גנולדנַאה יד זיא טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 ןָאסירעמ .ךעלדנעטשרַאֿפמוא יװ רעגרע ליֿפ ךָאנ ?טֿפַאשלעזעג רעיײרֿפ;

 רעשילגנע ןַא ןיא ןעלדנַאװרַאֿפ לַאנרושז םעד טייג רע זַא ,ןבירשעג טינ טָאה
 ןלָאז ןסָאנעג יד ידּכ ,עגַארֿפ יד ןבױהעגֿפױא זיולב טָאה רע ;עבַאגסיוא
 טָאברַאֿפ-רוזנעצ ַא ןגײלֿפױרַא .ןדערכרוד ןוא ןטכַארטרַאֿפ םעד ןגעוו ךיז
 -רַאנַא טינ ,טערעג דלימ ,זיא רָאטקַאדער ןוֿפ ןבירשעג לקיטרַא ןַא ףיוא
 ,שיטסיכ



 ףיוא דנַאי -- גנוטכירניה סילניקקקמ -- 1

 ןטסיכרַאנַא יד

 "עדרָא-גָאט ןֿפױא ןענייז ,1890 ףוס ,ןָאשנעװנַאק רעכעלרעי רעד וצ
 יז ןוֿפ ענייא ןייק רעבָא ,ןגַארֿפ עייר עצנַאג ַא ןרָאװעג טלעטשעג גנונ
 טימ ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ זיא טייצ עצנַאג יד .ןרָאװעג טלדנַאהַאב טינ זיא
 "ןצמוא יד ?.ש .ַא ,ֿפ, רעד ןוֿפ טלַאהניא ןקיטסייג ןגעוו עיסוקסיד רעד
 גנוטייצ יד .סיורג רעייז ןעוועג זיא ,סיוא טעז ,ןסָאנעג יד ןשיווצ טײקנדירֿפ
 ןוֿפ ןעמונױַאֿפ לטירד א יו לעמ ,ןטייז 12 ףיוא ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ זיא

 -סיוא רָאי ןטייווצ ןצנַאג םעד ןוא ןטשרע ןוֿפ ףוס םוצ זיא יז .ןסנָאנַא
 -ךיֿפ --- ןעגנוצעזרָאֿפ עזָאלדנע ןוֿפ ןעגנוצעזרעביא טימ ןרָאװעג טליֿפעג

 א ןעוועג ןענייז ןעלקיטױַא ענעבירשעג לעניגירָא .רעמונ ןדעי ןיא ףניֿפ
 ןצנַאגניא טעמּכ ןענייז ווירב ןוא ןטכירַאב ,ןצנעדנַאּפסערָאק .טייקנטלעז
 ,ןדנואוושרַאֿפ

 טינ ןעועג ךיוא זיא גנוטייצ רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעלעירעטַאמ ועד
 ,טייצ עצנַאג יד טססוגעג ,טרעטַאמעג ךיז טָאה *,ש .ַא ,52 יד .רעטוג ןייק
 ץנַאג -- סליּפַא ;שדוח ןדעי ןרעוו טכַאמעג טזומעג ןבָאה ןעגנומעגרעטנוא
 -ַאי ןוֿפ טײקיליװרעֿפָא עטרַאּפשעגנייא ןוא טייקנבעגרעביא יד רָאנ .טֿפָא
 "ער רָאנ טינ טָאה רע .ןבעל םייב ןטלַאהרעד גנוטייצ יד ןבָאה יקסווָאנ
 ענייז טימ רעמונ ןדעי טליֿפעגסױא ןײלַא ,".ש .ַא ,8, יד טרױיטקַאד
 ןעמינַאדװעסּפ ײלרעלַא רעטנוא ןעלקיטרַא ןוא ןעגנוצעזרעביא ,ןציטָאנ
 ןטעברַא עשיזיֿפ ערעוװש עלַא ןָאט טֿפרַאדעג ןײלַא ךיוא טָאה רע רָאנ
 ,רעטלַאװרַאֿפ ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא רע ,טרעדָאֿפעג טָאה גנוטייצ יד סָאװ
 ,םענייאניא ץלַא -- רעגערטנקַאּפ ןוא לגניי"קיש ,רעטלַאהכוב

 עסָאנעג רעסיוועג ַא טלייצרעד רעטעּפש רָאי קיסיירד טימ רימ טָאה
 ןקיזיר ןייז רַאֿפ ןֿפורעג םיא ןבָאה רימ יװ ,יבײב-טנַאֿפעלע יז) לעשטימ
 ןייז םיא טָאה ןבעל ןיא לָאמנייא רָאנ זַא ,(ןרעיוא עסיורג ןוא סקואוו
 טָאה סָאד .טעברַא רעשיזיֿפ ןוֿפ םעט םעד ןכוזרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג ןסיוועג
 טנגעגַאב גָאט רעטניו ןטלַאק ךעלקערש ַא ןיא טָאה רע ןעוו טריסַאּפ
 ,סדנעטס-סגנוטייצ יד וצ ",ש .ַא .8, קַאּפ ןרעוש ַא ןגָארט ןיקסווָאנַאי
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 ,טסַאל רערעװש רעד רעטנוא ןעיירד ןיא ןגיובעג ךיז טָאה יקסווָאנַאי
 רעקיבײא רעד ,לעשטימ ,רע ,סיֿפ יד טפעלשעג שינרעטַאמ טימ טָאה
 .ןעווצ טנעקעג טינ סע טָאה ,רעייג-קידייל רעלעיפיצנירּפ ןוא רעצנלױֿפ

 ןיקטוָאנַאי ןוֿפ ןוא ןעגנוטייצ קַאּפ ןרעוש םעד ןעמונעגרעביא טָאה רע
 ,טֿפרַאדעג טָאה'מ ןיהואוו ןריֿפ טזָאלעג ךיז

 -ניירַא ?.ש .ַא .82 רעד ןוֿפ סיֿפָא רעד טָאה ,1901 ,רַאורבעֿפ ןיא
 רעמיציןעייל ַא טנדרָאעגנייא ןבָאה ייז ואוו ,טירטס ירנעה 185 ןיא ןגיוצעג
 סליּפַא .ןעגנוטלַאהרעטנוא עטֿפָא עניילק רַאֿפ ץַאלּפ ַא ןוא ןסָאנעג יד רַאֿפ

 לָאז גנוטייצ יד ץָאלרעד טינ ןלָאז ייז ,קרָאי-וינ רעסיוא ןסָאנעג יד וצ

 רעד ןוֿפ ןטלַאמש יד ףיוא ןזיווַאב טֿפָא ךיז ןבָאה ,ןייגרעטנוא ןֿפרַאד
 ןכלעוו ייב ,רעטַאעט רָאזדגיװ ןיא טרעצנָאק ןוא גנולמַאזױַאֿפ א ".ש .ַא

 עד ןירעטלָאװ ,ןהָאק לקיימ ,יקסוָאנַאי ,טסָאמ ןטָארטעגֿפױא ןענייז סע
 רעד .םלוע ןַא ןעגנערבוצנעמַאזוצ ןזיווַאב טינ טָאה ,ןַאמסָארג ןוא ריעלק
 ןרָאװעג זיא עגַאל יד ,רעלָאד 20 יו רעמ טינ ןעוועג זיא טֿפנוקנײא רעצנַאג
 .עטסנרע ץנַאג ַא

 ןט10 םעד זַא ,ץיטָאנ עניילק רָאג ַא ךיז טוייװַאב ,1901 ,ץרעמ ןיא
 ,ןָאטסָאב ,לָאה לַאירָאמעמ ןיעּפ ןיא ןרושטקעל ןיקטָאּפָארק טעװ ץרעמ

 בילוצ .?לַארָאמ ןוא עיֿפָאזָאליֿפ ןייז ,טזיכרַאנַא רעד, :עמעט רעד ףיוא

 ".ש .ַא ,ֿפ, יד טָאה ,ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןצנַאגניא ןענייז עכלעוו ,ןכַאזרוא

 םעד .ךוזָאב ןטייווצ ןרַאֿפ עקירעמַא ןייק ןעמוק סניקטָאּפָאװק טרירָאנגיא
 ןכלעוו ןיא ןיקטָאּפָארק ןוֿפ עלעווירב ץרוק ַא טקורדעגפָא זיא לירּפַא ןט5
 ןסנָאנַא ךיז ןזייוו סע ןוא *.ש .ַא ,8, רעד רַאֿפ לקיטרַא ןַא טכעדּפשרַאֿפ רע
 ,קרָאי-וינ ןיא סעיצקעל סניקטָאּפָארק רַאֿפ

 ןגָארטרָאֿפ עירעס ַא ןטלַאה ןעמוקעג ראי םענעי זיא ןיקטָאּפָארק
 עכלעוו ,רוטַארעטיל רעשיטור רעד ןגעוו ,ןָאטסָאּב ,טוטיטסניא לעװָאל ןיא

 ןוא ןלַאעדיא, לטיט ןרעטנוא םרָאֿפ ךוב ןיא ןענישרעד םעדכָאנ ןענייז
 -עג טצעזרעביא ןענייז ןוא ?רוטַארעטיל רעשיסור רעד ןיא טייקכעלקריוו
 גָאלרַאֿפ ןיא) טנכערעגניירַא שידיי ,ןכַארּפש עשיאעּפָאריײא עלַא ןיא ןרָאװ
 -קעלעג ךיוא טָאה רע .(קרָאי-וינ ,?טֿפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק
 יד טצונעגסיוא ןוא ,סעשזודעלַאק ןוא ןטעטיסרעוװוינוא ליֿפ ןיא טרושט
 עסיורג עטסרעמ יד ןיא ןגַארטרָאֿפ עשיטסיכרַאנַא ןטלַאה וצ טייחנגעלעג
 ליֿפ טָאה ןוא דנַאל ןיא םשור ןסיורג ַא טכַאמעג טָאה ךוזַאב ןייז .טעטש
 קרָאל-ויג ןיא טירטֿפױא ןייז ייב .גנוגעוַאב רעזדנוא ןבעלוצֿפױא ןֿפלָאהעג
 ",ש .ַא ,8, רעד ןיא .רערעהוצ טימ טליֿפרעביא ןעוועג לָאה עיגענרַאק זיא
 יז טרסומעג קרַאטש "ךַאו רעד ףיוא; ןייז ןיא יקסווָאנַאי םעדכָאנ טָאה
 ןרעה ןוא ןעז ןֿפַאלעגנעמַאזוצ ךיז רעטנזיוט יד ןיא ןענייז עכלעוו ,ןסָאנעג
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 -ָאנַאי ןיא ,גנוגעווַאב רעד ןיא טייקיטעטמוא רעייז רַאֿפ ,ןעניקטָאּפָארק
 וצ גנואיצַאב עמערַאװ קיטּכירֿפױא ןייק ָאטינ זיא גנוטלאה רעצנַאג סיקס
 יד טרעטסײגַאב קרַאטש ױזַא טָאה עכלעוו ,טייהנגעלעגנַא רעצנַאג רעד
 ,ןסָאנעג

 לעינעד ןוֿפ לַאֿפנָא רעד ןעוועג לַאֿפ םעד ןיא זיא ןיימעג ןוא ךעלדנעש

 רָאבייל טסילעשָאס רעד ןוֿפ *סָאב, ןוא רעריֿפ רעקיטסייג רעד .,ןָאילעד

 ןָאילעד .גרעבסָאלש ףסוי ,שמש-רעטנוא ןשידיי ןייז ןוא (.ּפ .ל .ס) ײטרַאּפ

 ידע : גנורעלקרעד עקידהמכח ןימ ַאזַא טכעלטנֿפעױַאֿפ גנוטייצ ןייז ןיא טָאה
 סקואוו ןלענש םעד רַאֿפ ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא

 ןטלַאװעג ןַאד ןיוש טייקכעלקריוו רעד ןיא טָאה עכלעוו) .ּפ ,ל ,ס רעד ןוֿפ

 רעקיײֿפ םעד טכַארבענּפָארַא ייז ןבָאה ,(ענעצס רעד ןוֿפ ןײגּפָארַא םייב
 יד ןעװעטַאר ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ תוחומ יד ןעלמוטרַאֿפ וצ ןיקטָאּפָארק
 "! גנַאגרעטנוא ןוֿפ גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק

 ,ןָאזרעּפ סלַא ןעזסיוא סניקטָאּפָארק ןוֿפ טכַאלעגּפָא ייברעד טָאה רע

 500 יד ןוֿפ ןרָאװעג זיא סָאװ :טגערֿפעג עטַאװעמּת טשרמולּכ טָאה ןוא
 -רַאֿפ רעד וצ רעציזרָאֿפ) ןָארעה רָאסעֿפָארּפ ןוא ןיקטָאּפָארק סָאװ רעלָאד
 סָאד רַאֿפ רעטעברַא יד ןוֿפ טרַאנעגסיױא ןבָאה (לָאה עיגענרַאק ןיא גנולמַאז
 רעסיורג רעד ,גרעבסָאלש ףסוי ?לָאה עיגענרַאק ןיא ןעמוקוצניירַא טכער
 עכַארּפשסױא עשילגנע סניקטָאּפָארק טריקיטירק טָאה ,קידצ ןוא םכח
 ,עדער ןייז ןיא טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,ןעקנַאדעג ?עטסוּפ, יד ןוא
 ןיא גנוטסירטנַא ןֿפורעגסױרַא טָאה ןטיאוזעי עקיזָאד יד ןוֿפ גנולעטש יד
 ,רעגלָאֿפכָאנ ענעגייא ערעייז ןוֿפ ןעייר יד

 ַא רַאֿפ טָאה סָאװ סָאװטע טריסַאּפ טָאה ,1091 ,רעבמעטּפעס ביױהנָא
 ךיוא רָאנ ",ש .ַא ,8, יד רָאנ טינ רַאֿפעג ןיא ןלעטש וצ ןעזעגסיוא טייצ
 ןט6 םעד טָאה ילניק'קמ טנעדיזערּפ .גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא עצנַאג יד
 -רַאֿפ ךיז טָאה ןוא ָאלאֿפָאב ןיא גנולעטשסיוא יד טכוזַאב רעבמעטּפעט
 ,םכילע םולש םיא ןבעג ייברעד םלוע םעד ןזָאל וצ סוסקול םעד ןענוג
 -עג זיא סע טנַאה סנעמעוו ןַאמ ַא ןעמוקעגוצ םיא וצ זיא עייר רעד ןיא
 -וקוצ ,ךוט רעסייו טימ טלקיװעגמורַא שזַאדנַאב ןטיירב א ףיוא ןעגנַאה
 רעד ןוֿפ ןסָאשעגסױא לָאמ עכעלטע רע טָאה טנעדיזערּפ םוצ קידנעמ
 -ַאנ ,זיא רע .טעדנואוורַאֿפ ךעלטיוט ןילניק'קמ ןוא טנַאה רעטרישזַאדנַאב
 ,ןרָאװעג ןגָאלשוצ ךעלקערש ןוא טריטסערַא ךיילג ,ךעלריט

 ןָאעל ,רעטַאטנעטַא רעד זַא ,דלַאװג ַא טימ סױרַא ןענייז ןעגנוטייצ יד
 -רָאנַא יד ןוֿפ גָארטֿפױא םעד ףיוא ןעגנגַאגַאב טַאט ןייז טָאה ,שטָאגלָאשזד
 ַא טימ טָאה ןאמרעגנוי רעד זַא ,ןזיוװַאב טָאה גנוכוזרעטנוא יד .ןטסיכ
 ןיא ?יטייסָאס ירֿפפ רעד ןוֿפ סיֿפָא םעד טכוזַאב רעירֿפ טייצ לקיטש
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 ַאמע טנגעגַאב ןוא ןַאמוינ סלַא ןבעגעגנָא ןעמָאנ ןייז טָאה רע ואוו ,ָאגַאקיש
 -טינ טכַאמעג ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ןוֿפ ,ןַאמדלָאג
 -טנֿפערעֿפ טָאה "יטייסָאס ירֿפ, יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד ןעוועג זיא קידנסיו
 םורַא ךיז טיירד סע ,קיטכיזרָאֿפ ןייז ןלָאז ןסָאנעג יד זַא ,ץיטָאנ ַא טכעל
 ,קיטכעדרַאֿפ ןייז וצ סיוא טעז רעכלעוו ,ןַאמוינ ןעמָאנ ןטימ ןַאמ ַא

 -עג !דלַאװג ןעירשעג ןבָאה ייז ,ןגיװשרַאֿפ ןעגנוטייצ יד ןבָאה סָאד
 ןטסיכרַאנַא עלַא ןקירדרעטנוא ןוא ןריטסערַא לָאז גנוריגער יד טרעדָאֿפ
 ירֿפ; רעד ןוֿפ ןסָאנעג עלַא עקַאט ןענייז ָאגַאקיש ןיא .,דנַאל ןצנַאג ןיא
 טּפױוה רעד .רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ ,ןרָאװעג טרױיטסערַא ?יטײסָאס
 עכלעוו ,ןַאמדלָאג ַאמע ןגעק טליצעג ןעוועג זיא ןעגנוטייצ יד ןוֿפ לַאֿפנָא
 עריא ןוֿפ טאר םעד ןגעק טָאה יז ,סיאול ,טס ןיא ןענוֿפעג ןַאד ךיז טָאה
 ןבעגעגרעביא ךיז ןוא ָאגַאקיש ןייק ןרָאֿפ טזָאלעג ךיז דניײרֿפ ןוא ןסָאנעג
 ,טנעה יד ןיא ײצילָאּפ רעד וצ

 טקורדעגרעביא קילעֿפוצ רעירֿפ ךָאװ ַא טימ טסָאמ טָאה קרָאי-וינ ןיא
 ףיוא ןטַאטנעטַא ןוֿפ טכער סָאד ןגעוו ,"דרָאמ ַארטנָאק דרָאמ, לקיטרַא ןַא

 -טנֿפערַאֿפ דנַאל ןיא ָאד לעניגירָא זיא לקיטרַא רעד .רעשרעה עטבלַאזעג
 םעד רַאֿפ ,ץניעה לרַאק ַא םענייא ןוֿפ רעירֿפ רָאי 50 טימ ןרָאװעג טכעל
 -עג ןוא טריטסערַא ןטסָאמ ןעמ טָאה סע ןקורדרעביא ןוֿפ ןכערברַאֿפ
 ,רעהרַאֿפ ןייק ןָא טרַאּפשעגניײא טייצ ערעגנעל ַא ןטלַאה

 -עג ןעגנוטייצ יד ןבָאה ןברָאטשעג ןדנואוו יד ןוֿפ זיא ילניק'קמ ןעוו
 ",ׁש .ַא .82 רעד ןוֿפ סיֿפָא רעד ,דנַאל ןצנַאג ןיא עירעטסיה עדליוו ַא ןֿפַאש
 טכַאמעג טרָאד ןבָאה עכלעוו ,סענַאוב עשידיי ןוֿפ ןרָאװעג ןלַאֿפַאב זיא
 ,ךיז ןעיצסױרַא ןעגנואווצעג ייז טָאה זיוה ןוֿפ רעמיטנגייא רעד .םָארגָאּפ ַא
 ןבָאה ייז זיב ,ןלעטשנייא טנעקעג טינ ךיז ייז ןבָאה ץַאלּפ םעיינ ןֿפױא
 םעד ץָארט סָאד ןוא .טירטס ירנעה 105 ןיא החונמ םוקמ ַא ןענוֿפעג
 ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ זיא ?.ש .ַא ,82 יד סָאװ
 עצעה רעד ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ עשידיי יד .טַאט ןייז ןוא ןשטָאגלָאשזד
 ךעלטנֿפע טָאה ןײטשריּפַאס ,עשילגנע יד ןגיטשרעביא ןטסיכרַאנַא יד ןגעק

 ,ןטסיכרַאנַא יד ףיוא ןטַאט-דרָאמ ןוא ןעמָארגָאּפ וצ טציירעג

 טָאה'מ .ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןוא טּפשמעג םייהעג ןיא זיא שטָאגלָאשזד
 טָאה רע סָאװ ןוא גנוטכירניה ןייז ןגעוו .ןזָאלעגוצ טינ םיא וצ םענייק
 ןענישרעד טינ ץעגרע ןיא טרָאװ ןייק זיא ןגָאז וצ טַאהעג םעד רַאֿפ
 -דלָאג ַאמע לָאז זיָאניליא טרעדָאֿפעג טָאה קרָאי-וינ טַאטש ןוֿפ גנוריגער יד
 ךָאנ .ןעגנולעג טינ ייז זיא סָאד רעבָא ,ָאלַאֿפָאב ןייק ןרעֿפילסיױא ןענַאמ
 טײרֿפַאב ָאגַאקיש ןיא עטריטסערַא עלַא ןענייז ןעגנוכוזרעטנוא עכעלטנורג
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 ןוֿפ טכירעג ַא רַאֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרָאֿפ זיא טסָאמ ןַאהָאי רָאנ .ןרָאװעג
 עלַא .סינעקנעֿפעג רָאי ַא וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ זיא ןוא רעטכיר יירד
 ,ןֿפלָאהעג טינ ןבָאה ,טיווקליה סירָאמ ,רעקידיײטרַאֿפ ןייז ןוֿפ ןעגנואימַאב
 ןרעכעה ַא ןוֿפ לעֿפַאב ַא ןגירק וצ ןעגנולעג וליֿפַא ןטיווקליה זיא סע

 רָאנ ןעוועג זיא סָאד רעבָא ,סעצָארּפ םעיינ ַא ןבעג ןטסָאמ לָאז'מ רעטכיר
 .ןרָאװעג ןסייהעגטוג זיא לייטרוא רעד .גנורעטכײלרַאֿפ עקילייװטײצ ַא

 -סגנונעגעזעג ַא ןרָאװעג טרישזנַארַא זיא ,1902 ,יַאמ ןט5 םעד ,קיטנוז רַאֿפ
 טייג רע רעדייא ןטסָאמ ןוֿפ דײשּפָא ןעמענ וצ לָאה גניווריוא וינ ןיא טנווָא
 ןיא ןרעו וצ טרַאּפשעגניא עקירעמַא רעײרֿפ רעד ןיא לָאמ ןטידד םוצ
 טגווַא םענעי עדער ןייז ןיא טָאה ,טסיכרַאנַא רעשילגנע ןַא ,ןיוקַאמ .עמרוט
 ןײגסױרַא םייב *!ןצעזעג עלַא טימ לווייט םוצ; :טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ
 -עגּפָא ןוא ןטייק ןיא ןרָאװעג טדימשעג טסָאמ ןוא ןיװקַאמ ןענייז לָאה ןוֿפ
 ןוא קורדסיוא ןטכַארבעגנבױא םעד רַאֿפ ןיװקַאמ .טסערַא רעטנוא טריֿפ
 ןענייז ייז .גנורעלקרעד סניװקַאמ טרידָאלּפַא טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד טסָאמ
 רעטכיר ַא ןוֿפ זיא טסָאמ ,ליעב רעלָאד טנזיוט רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג

 .ןכערברַאֿפ ןייק טינ זיא ,טנקסּפעג רע טָאה ,ןרידָאלּפַא : ןרָאװעג טיײרֿפַאב

 עשיטירק ַא טבעלעגכרוד טשרעוצ טָאה "עמיטש רעטײברַא עײרֿפ,, יד
 יד ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טּפיוהרעביא ,ץניװָארּפ רעד ןיא ןסָאנעג יד .טייצ
 -עוװַאב רעד ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז ןוא ןקָארשרעד ךיז ןבָאה ,טעטש ערעדנַא
 -עג ןוא ןבעל ןכעלטנֿפע ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה רענייא רעדעי .גנוג
 רעכעלרעֿפעג רעד וצ טייקירעהעגנָא עקידרעירֿפ ןייז ןקעדרַאֿפ וצ טכוז
 ,רומ ינעב ןוֿפ ףורֿפױא ןַא ןענישרעד ינוי ןיא זיא םעד רַאֿפ .גנוגעווַאב
 ןיא ןיוועל עסָאנעג ייב גניטימ ַא וצ ןסָאנעג רעיֿפלעדַאליֿפ יד קידנֿפור
 ,רעלָאד 26 ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא טרָאד .טירטס עטֿפניֿפ טוַאס ןיא ןַארטָאסער
 -ַאליֿפ זיא ךָאנ, : לּפעק ַא ןֿפורעגסױרַא *.ש .ַא .8 רעד ןיא ןבָאה עכלעוו
 ןֿפַאש וצ ןכָארּפשרַאֿפ טכירַאב ןייז ןיא טָאה רומ *!ןברָאטשעג טינ עיֿפלעד
 .ןטייקיטעט עלַא וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה שטָאגלָאשזד רעבָא ,טלעג ךָאנ

 טקנוּפ ןעוועג גנוקריוו יד זיא ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,קרָאי-וינ ןיא
 טלגנירעגמורַא ךיז טײקנסָאלשטנַא טימ ןבָאה ןסָאנעג יד :עטרעקרַאֿפ ַא
 יד ,גנוציטשעטנוא עלוֿפ רעייז ןבעגעג ריא ןוא ".ש .ַא ,5, רעד םורַא
 -קָא ביױהנָא ,טסעֿפ-רָאי ןטייווצ ריא וצ .טבעלעגֿפױא תמאב טָאה גנוטייצ
 טָאה יז רעבָא ,סעדער ןטלַאה וצ טביולרעד טינ ײצילָאּפ יד טָאה ,רעבָאט

 ןענישרעד זיא רעטעּפש שדוח ַא טימ ,גנוטלַאהרעטנוא יד טרעטשעג טינ
 ןוא ןטייז 16 ףיוא טרעסערגרַאֿפ טרעוו גנוטייצ יד זַא ,גנוכַאמטנַאקַאב ַא
 טייקירעווש ןָא ןענעק סע לָאזמ ,טֿפירש עיינ טימ ןרעוו טצעזעג טעוו
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 -עלרעי רעד וצ ףורֿפױא ןייז ןיא יקסווָאנַאי טגָאז רעבמעצעד ןיא .ןענעייל

 רע .עסַאק ןיא רעלָאד 350 טגָאמרַאֿפ גנוטייצ יד זא ,ןָאשנעװנָאק רעכ

 עלַא, ,טקיגײארַאֿפ ךעלדנע זיא גנוגעװַאב יד סָאװ ,טקַאֿפ םעד טגניזַאב

 טציא ךיז רימ ןלעוו; ,גנורעטסייגַאב סיורג ןיא סיוא רע טֿפור ,! ןעמַאזוצ

 םוצ גנוסירגַאב ןייז ןיא ,רעטעּפש ןכָאװ רָאּפ ַא .?טעברַא רעד וצ ןעמענ

 עצנַאג טגָאמרַאֿפ ".ש .ַא ,5, יד זַא ,טלייצרעד ןיוש טרעוו ,רָאי םעיינ

 .טסעֿפ-ןזלעֿפ ןיוש טייטש ןוא רעלָאד טרעדנוה טכַא

 .-עגנָא זיא דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ןטֿפַאשרעּפרעק עקידנבעגצעזעג יד ןיא
 -רָאנַא ןגעק ןצעזעג עגנערטש ןֿפַאש וצ טייקיטעט עטֿפַאהרעביֿפ ַא ןעגנַאג
 -לָאשזד רַאבקנַאד ןייז וצ טָאטשנָא ,טלעווזור ידעט .ןטסיכרַאנַא יד ןוא םזיכ
 שרעדנַא ךיז טלָאװ רע דובּכ ןכלעוו וצ ,טנעדיזערּפ םיא ןכַאמ רַאֿפ ןשטָאג

 -רָאנַא יד ףיוא לָאג ןוא ךעּפ טימ ןגיּפשעג טָאה ,ןגָאלשרעד טינ לָאמנייק

 ַא רענייא .ןצעזעג עטסגנערטש יד סערגנָאק ןוֿפ טרעדָאֿפעג ןוא ןטסיכ
 ןבעג ןרעג טלָאװ רע זַא ,טרעלקרעד טָאה יעללואה רָאטַאנעס רעגולק
 טָאה ריעלק עד ןירעטלָאװ .טסיכרַאנַא ןַא ףיוא סָאש ַא רַאֿפ רעלָאד טנזיוט
 ןגינעגרַאֿפ טעד ןֿפַאשרַאֿפ םיא טעװ יז זַא ,ןסיוו טזָאלעג ךעלטנֿפע םיא

 -רעד רעירֿפ ריא ןזָאל וצ ןעמיטשנייא רָאנ טעװ רע ביוא ,טלָאצעג ןייק ןָא
 ןוא ןעמָאנ ריא טקישעג םיא טָאה יז .זיא םזיכרַאנַא סָאװ ,םיא ןרעלק
 עקירעמַא ןיא ןעד זיא :טגערֿפעג ךיײרקנַארֿפ ןיא טָאה ַאלָאז לימע .סערדַא
 "רעד רעבעגצעזעג יד לָאז סָאװ ,שטנעמ רעקיטֿפנינרַאֿפ ןייא ןייק ָאטינ
 -גוא טינ עעדיא ןייק ןעמ ןעק ןעגנוֿפָארטשַאב ןוא ןצעזעג טימ זַא ,ןרעלק
 ?ןקיטייזַאב רעדָא ןקירדרעט

 -טלַא .ּפ ןַאשזד .ןענוֿפעג עקירעמַא ןיא ךיז טָאה שטנעמ ןייא אזַא
 יד טײרֿפַאב טָאה רעכלעוו ,יָאניליא ןוֿפ רָאנרעװָאג רענעזעוועג ,טלעג

 םעד רַאֿפ גַארטרָאֿפ ַא ןיא טָאה ,ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש ענעבילבעגנבעל
 -עגנָא קיטומ ןעגישימ וװָא יטיזרעווינוי ןוֿפ ?בָאלק טנעמנרעווָאג דוג;
 ,ןטסיכרַאנַא יד ןגעק עצעה יד זיא סע שירעכערברַאֿפ ןוא שירַאנ יו ןזיוו
 עלַא זַא ,ןזיווַאב ןוא ןטקנוּפדנַאטש עלַא ןוֿפ סייק יד טערעגמורַא טָאה רע
 -רעד ןיוש רע טָאה געוו ןייא רַאֿפ .עטעדנירגַאבמוא ןענייז ןעגנוטּפױהַאב
 ךיז טָאה רע זַא ,טלָאהרעדיװ ןוא עידעגַארט רעגַאקיש יד ךיוא טנָאמ
 ,ןטסיכרַאנַא עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ דלושמוא רעד ןיא טגייצרעביא טסעֿפ

 "צעזעג יד ,רבדמב ארוק לוק ַא יו ןבילבעג רעבָא זיא עמיטש ןייז

 -רַאנַא-יטנַא ,טעברַא רעכעלדנעש רעייז טימ ןעגנַאגעגנָא ןענייז רעבעג
 ,ןטַאטש ערעדנַא ןוא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןצעזעג ןטסיכ
 -ןצרעטנורַא ,1902 ,לירּפַא ןיא ,קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טָאה *,ש .ַא ,5, יד

121 



 ,לּפעק ריא ןוֿפ "ןַאגרָא רעשיטסינומָאק-שיטסיכרַאנַא טֿפירשֿפױא יד ןעמענ

 -עדנע ערעדנַא ןייק .ןטָאברַאֿפ ןענעק טינ יז דיירסיוא םעד רעטנוא לָאז'מ

 .ןרָאװעג טכַאמעג טינ ןענייז גנוטייצ רעד ןיא ןעגנור

 ,ןָאשנעװנָאק עכעלרעי יד ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא זיא רעבמעצעד ףוס

 קיטירק יד .עכעלדירֿפ קיסעמסינטלעהרַאֿפ ַא ןעוועג רָאי םענעי זיא עכלעוו

 יקסווָאנַאי .עדלימ ןוא ענעטלַאהעגקירוצ ַא ןעוועג זיא רָאטקַאדער ןֿפױא

 יד .,גנוטייצ עכעלגעט ַא ןבעגסױרַא ןגעוו קנַאדעג םעד טכַארבעגרָאֿפ טָאה

 -וצרעטנוא טירש ןשילַאקיזיר ַאזַא חוּכב טליֿפעג טינ ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק

 זיא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ *.ש .ַא 8, יד ןבעגוצסױרַא גַאלשרָאֿפ ַא ,ןעמענ

 .ןעמוקעג טינ ןעמ זיא סולשַאב ןייק וצ רעבָא ,ןרָאװעג טריטוקסיד טסנרע

 עבַאגסױרַא רעד רַאֿפ דנָאֿפ ַא ןֿפַאש וצ ןסָאלשַאב ָאי טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 -עװַאב רעטעברַא רעד וצ גנולעטש רעזדנוא ןגעוו עגַארֿפ יד .ןרושָארב ןוֿפ

 ,ןיקסווָאנַאי ןוֿפ גנורעלקרעד עקידריווקרעמ יד טכַארבעגסױרַא טָאה גנוג

 לָאמַא זיא רע יוװ סנָאינוי יד רַאֿפ טרעטסײגַאב ױזַא רעמ טינ זיא רע זַא

 רעדנַא ןייק טינ רָאנ טעז רע .טלױֿפוצ ןוא ןברָאדרַאֿפ ץלַא זיא טרָאד .ןעוועג

 .טייקיטעט רעזדנוא ןעלקיװרעדנַאנַאֿפ ןענעק ןלָאז רימ ןכלעוו ןיא זיירק

 גנואיצַאב רעזדנוא ןגעוו עגַארֿפ יד ןבױהעגֿפױא ךיוא טָאה יקסווָאנַאי
 טָאה גנואיצַאב יד זַא ,ןזיוועגנָא טָאה ןוא ,ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס יד וצ
 טֿפַאשרענגעק ןוא גנורעטיברַאֿפ יד רעמ ָאטינ זיא סע .טרעדנעעג ליֿפ ךיז
 .סָאד זיא :עגַארֿפ יד ןריטוקסיד םוצ טלעטש רע .ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןוֿפ

  ןוֿפ ןכייצ ַא טושּפ רעדָא ,גנוקידנעטשרַאֿפ רערעסעב ַא ןוֿפ טַאטלוזער ַא

 ןייק עגַארֿפ רעד ןיא טָאה עיסוקסיד יד .טייקיטליגכיילג ןוא טײקיסעלֿכַאנ

 ןכייצ ַא ןענייז ןגַארֿפ עטצעל עדייב יד .טכַארבעגנײרַא טינ טייקרָאלק
 ןוֿפ ןטָאש ַא יו רעמ טינ ןעוועג ןענייז סנָאינוי עשידיי יד .טייצ רעד ןוֿפ
 עטֿפָא יד ,ּפ .ל .ס רעד ןיא ןעיירעסייר יד .ץנעטסיזקע רעקילָאמַא רעייז
 "סנעיילא רָאבייל דנע דיירט טסללעשָאס; רעד ןוֿפ גנודנירג יד ,ןעגנוטלַאּפש
 ןוא ןשינעלמוט עלַא יד --- סנָאינוי עקידנריטסיזקע יד וצ עיציזָאּפָא סלַא

 ןטלַאהעגנָא ןבָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעד ןיא ןעיירעסייר
 גנוגעווַאב רעטעברַא יד טריניאור ןצנַאגניא ןבָאה -- רָאי ןעצ יו רעמ
 קיירטס לַארענעג רעטשרמולּכ ַא .ןגעוו עשלַאֿפ ףיוא טריֿפעגקעװַא יז ןוא
 טָאקיָאב ַא וצ טריֿפעג טָאה רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא רעקעב עשידיי יד ןוֿפ
 -ַאמ עקיליב ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,1901 ןיא *טַאלבעגַאט, ןוֿפ

 -עגַאט, ןוֿפ עיצַאלוקריצ לסיבַא ןסיײרוצקעװַא ?סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ ערווענ

 .קירעדינ רעייז ןעקנוזעג זיא גנוגעווַאב עצנַאג יד ,"טַאלב
 טייצ רעד ךרוד ןענייז ןטַארקָאמעדילַאיצָאס יד טימ ןעגנואיצַאב יד

 ןצנַאג רעייז ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד סָאװ ,רַאֿפרעד טושּפ ערעדלימ ןרָאװעג
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 ענעגייא ערעייז ןיא ףמַאק-רעדורב םעד ןיא טעדנעװרַאֿפ סַאה ןקיטֿפיג
 עשיטסיכרַאנַא יד רַאֿפ ןֿפמעק וצ ןעמוקעגסיוא זיא ייז ןכלעוו ןיא ,ןעייר
 -עגייא רעייז ןיא עימָאנָאטױא לסיבַא ןוא קורדסיוא ןעײרֿפ ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ
 ןענַאיּפמעשט יד ןרָאװעג ןענייז רעלימ יאול ןוא ןַאהַאק .בא .ײטרַאּפ רענ
 ןיא רוטַאטקיד ןוא ןילּפיצסיד רעגנערטש ןגעק רעֿפמעק ןוא טײהײרֿפ ןוֿפ
 ףמַאק ַא רַאֿפ ,ןָאילעד לעינעד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ײטרַאּפ רעד

 ןייק טיג ןוא טייצ ןייק טינ ןבילבעג טינ ייז זיא ןטסיכרַאנַא יד ןגעק
 .רעמ תוחוּכ
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 טרעקעל שריה -- ץעזעג ןטסיכרַאנַאיטנַא -- 2

 ןדנצנעלג ַא ןיא ןענוֿפעג גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה רָאי רעיינ רע }
 ,ןטייז 16 ןיא ןענישרעד רעבמעווָאנ ןטימניא זיא *.ש .ַא ,8, יד ,דנַאטשוצ
 -קיטױֵא עלעניגירָא ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע .טֿפירש ןטוג ,םעיינ טימ טצעזעג
 -רַאֿפ טוג ןעוועג לעירעטַאמ זיא גנוטייצ יד ,ןצנעדנָאּפסערָאק ןוא ןעל
 .קרָאי-וינ ןיא טּפיוהרעביא ,טבעלעגֿפױא טָאה גנוגעווַאב עצנַאג יד .טרעכיז

 יד ,טלעגטלַא .ּפ ןַאשזד ןברָאטשעג זיא רָאי םענעי ןוֿפ ץרעמ ןיא

 ןָאינוי רעּפוק ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא טרישזנַארַא ןבָאה קרָאי-וינ ןיא ןלַארעביל
 ךיוא טָאה רעכלעוו ,שזדרָאשזד ירנעה ןוֿפ ןוז רעד .ןעקנעדנָא ןייז ןרע וצ
 ןסָאנעג רָאּפ ַא .רעדנציזרָאֿפ רעד ןעוועג זיא ,ןעמָאנ ןקיבלעזמעד ןגָארטעג
 -גוא רושָארב עשילגנע ןַא ןֿפױקרַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז
 ןַאמרעשט רעד ."ןטסיכרַאנַא יד ןוא שטָאגלָאשזד ,טלעווזוד, לטיט ןרעט

 ײצילָאּפ ןֿפורעג טָאה ,שזדרָאשזד ירנעה רעגנוי רעד ,גנולמַאזרַאֿפ דעד ןוֿפ
 יד ןעגניזַאב טלעטשעג ךיז רע טָאה םעדכָאנ .ןריטסערַא ייז טזָאלעג ןוא
 ףיוא ,דנײרֿפנשטנעמ ןוא לַארעביל ןקיטכירֿפױא םעד ,טלעגטלַא ןוֿפ טיחבש

 ןייז ןוא עדער ןייז ןשיוצ ךורּפשרעדיװ םעד ןעזעגנייא רע טָאה ןגרָאמ
 ,ןשטנעמ יד ןקידיײטרַאֿפ וצ רעיָאל ןטוג ַא ןעגנודעג רע טָאה ,גנולדנַאה
 .ןריטסערַא ןסייהעג ןטכענ טָאה רע עכלעוו

 רענײמעגלַא רעד ןיא טָאה ןטַאטש עטקיניײארַאֿפ יד ןוֿפ סערגנָאק רעד
 ןעמונעגנָא טלעווזור ידעט ןוֿפ גנוצײרֿפױא רעד רעטנוא ןוא עירעטסיה
 ןענייז סע .דנַאל ןיא רעהַא ןטסיכרַאנַא ענייק ןוָאלצנײרַא טינ ץעזעג ַא

 עלַא ןרַאּפשרַאֿפ וצ יו ,ןלעגערסָאמ ערעגנערטש ליֿפ ןרָאװעג ןגָאלשעגרָאֿפ
 רעד רעבָא ,סעכעלנע ןוא ואוו-ץעגרע לזדניא ןטסיוװ ַא ףיוא ןטסיכרַאנַא
 ןסעגרַאֿפ ןוא טקיאורַאב טַאהעג ךיז סָאמ רעסיורג ַא ןיא ןיוש טָאה םלוע
 ילניק'קמ ןוֿפ גנודרָאמרעד רעד ךָאנ דלַאב וליֿפַא .עטכישעג עצנַאג יד

 -ַאװ ןיא .טכַארבעגֿפױא סקירעביא ןעוועג ןשטנעמ עלַא טינ טייוו ןענייז

 ךעלטנֿפע טגַאװעג טָאה רעכלעוו ,רעיָאל ַא ןענוֿפעג ךיז טָאה ןָאטגניש

 -כערַאב ַא ךעלטֿפַאשלעזעג רשֿפא זיא טַאט סעשטָאגלָאשזד זַא ,ןרעלקרעד

 סָאד ןעמונעגקעוַא אטח םעד רַאֿפ םיא ןוֿפ טָאה'מ .עכעלצונ ןוא עטקיט

 -נלַא רעבָא טָאה טירטסױרַא ןייז .עיסעֿפָארּפ ןייז ןיא ןריציטקַארּפ וצ טכער
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 -בכיילג רעייז ןרָאלרַאֿפ ןצנַאגניא ןבָאה ןשטנעמ עלַא טינ זַא ,ןזיוועג סלַאֿפ

 -1וטייצ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןזָאלבעגֿפױא ךעלטסניק זיא עירעטסיה יד .טכיוועג
 -געס ערעדנַא ןענוֿפעג ןעגנוטייצ יד ןבָאה םעדכָאנ םישדח רָאּפ ַא ןוא ןעג
 .רענעייל ערעייז ןויּפש וצ עכלעוו טימ סעיצַאז

 -עגֿפױא ןַא ןגעװ ןטכירַאב ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה דנַאלסור ןוֿפ
 -רעד טָאה שטיוװָאּפרַאק .ןעייר ערענָאיצולָאװער יד ןיא טייקיטעט רעטבעל
 יד ןוֿפ ןטנעדוטס רעטנזיוט טָאה רעכלעוו ,ןיגַאיּפיס רעטסינימ םעד ןסָאש
 סעשטיוװָאּפרַאק ,ןטַאדלָאס רַאֿפ יז ןבעגּפָא טימ טֿפָארטשַאב ןטעטיזרעווינוא
 ןיא גנורעטסײגַאב סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה טָאט ענעגנולעג ןוא עטגַאװעג
 ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעװַאב רעלַאקידַאר רעצנַאג רעד

 רַאֿפ סָאװ ,טסואוועג טינ טָאה גנוריגער עשיסור יד :קידנעײגײברַאֿפ
 "ָאוער ליֿפױװַא ןקישנײרַא ןטימ ןיילַא ךיז טוט יז ןדָאש ןכעלרעֿפעג ַא
 רעייז טצעזעגרָאֿפ טרָאד ןבָאה ייז .ײמרַא רעד ןיא ןטנעדוטס ערענָאיצול
 -נָאג רעד ןוֿפ לַארָאמ יד ןבָארגעגרעטנוא ןוא טייקיטעט ערענָאיצולָאװער

 ,יימרַא רעצ

 קיירטס לָארענעג א ןעמוקעגרָאֿפ רעמוז םענעי זיא ןָאסרעטעּפ ןיא
 -טסע ןַא) ןַאמסָארג ןוא (רעדנעלגנע ןַא) ןיװקַאמ ןסָאנעג יד .רעבעוו יד ןוֿפ
 ןעוועג ןענייז (סומָאר רעיּפ ןעמָאנ ןרעטנוא טנַאקַאב םעדכָאנ ,רעכייר
 -עגרָאֿפ זיא ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ רענייא ךָאנ .קיירטס םענעי ןיא קיטעט
 רעטנוא סבעקס ןוא רעקיירטס ןשיווצ סױטשנעמַאזוצ רעקרַאטש ַא ןעמוק
 ןוא טריטסערַא ןענייז ןַאמסָארג ןוא ןיװקַאמ .יײצילָאּפ רעד ןוֿפ ץוש רעד
 וצ ןצײרֿפױא רַאֿפ ליעב רעלָאד טנזיוט ףניֿפ רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג
 סָאװ ,רעיִאל ןוֿפ רעטָאֿפ רעד ןבעגעג ייז רַאֿפ טָאה ליעב סָאד .ןטַאטדלַאװג

 טלײטרוארַאֿפ עדייב ןענייז ייז ,גנוקידיײטרַאֿפ רעייז ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה
 ייז ןוא ןרָאװעג טרילעּפַא זיא לייטרוא רעד .עמרוט רָאי ףניֿפ וצ ןרָאװעג
 ,דנַאל סָאד ןזָאלרַאֿפ עדייב ןבָאה ןוא ליעב ףיוא ײרֿפ ןעוועג רעדיוו ןענייז

 רעד טָאה טכירעג ןרעכעה ןוֿפ ןרָאװעג טקיטעטשַאב זיא לייטרוא רעד ןעוו
 יד ,ןגעמרַאֿפ ןצנַאג ןייז ןרילרַאֿפ םייב ןטלַאהעג רעיָאל ןוֿפ רעטָאֿפ
 ןסָאנעג ייווצ יד ןוֿפ גנולדנַאה יד טריקיטירק ףרַאש טָאה ".ש .ַא ,7
 -רַאֿפ ןעוועג עגַארֿפ רעד גוצַאב ןעגנוניימ יד ןענייז גנוגעווַאב רעד ןיא
 -נייא טרָאד ,דנַאלגנע ןיא ןרָאֿפעג זיא רעבעג-ליעב רעד סלַאֿפנלַא .ןדייש

 ןייז ןציזּפָא קירוצ ןעמוק וצ ןגעװַאב םיא ןוא ןעניווקַאמ טימ טהנעטעג
 -ּפָא זיא ןיװקַאמ .ליעב ענערָאלרַאֿפ יד ןוֿפ טֿפלעה ןעװעטַאר ןוא ןימרעט
 ןוא ,טכוזדניווש ףיוא ןרָאװעג קנַארק זיא ,רָאי בלַאה ַא ןוא יירד ןסעזעג
 טרָאד זיא ןוא דנַאלגנע ןייק ןרָאֿפעגקירוצ רע זיא טײרֿפַאב םיא טָאה'מ ןעוו
 ןעמַאזיורג םעד ןוֿפ ןברק רעטקעריד ַא .ןברָאטשעג םעדכָאנ טייצ עצרוק ַא
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 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןֿפױלטנַא ןייז ךָאנ זיא סָאװ עצעה יד ןוא לייטרוא

 "טע רַאֿפ טָאה ןוא עּפָארײא ןיא ןבילברַאֿפ זיא ןַאמסָארג .סערּפ רעזדנוא

 ,םזיכרַאנַא ןרַאֿפ עדנַאנַאּפָארּפ עקיטֿפעה ַא טריֿפעגנָא רָאי קילדנעצ עכעל

 ."רעביא לענוט ןוֿפ לַאֿפכרוד םעד ךָאנ טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא

 ךָאנ טַאהעג ןַאד טָאה רע .טייצ עזָאלגנונעֿפָאה ,ערעווש ַא רעייז טבעלעג

 עגנַאל ַאזַא ןבעלוצרעביא ןטכיזסיוא יד ,עמרוט ןיא ןרעטצניֿפ וצ רָאי 4

 טריסַאּפ טָאה .עמילש ץנַאג ןעוועג ןענייז ןשינרעטַאמ עכעלקערש ןוֿפ טייצ

 עינייווליסנעּפ ןיא רערושטקעֿפונַאמ-ןרַאגיצ עכייר יד ןוֿפ רענייא :סנ ַא

 ענעגייא ענייז ןקורד ךרוד גנוריגער יד ןעלדניװשַאב ןעמונעג ךיז טָאה

 טנזיוט עדעי רַאֿפ רעלָאד יירד ןֿפָארטַאב ןבָאה עכלעוו ,ןלָארעדנַאב-זיצקַא

 טלײטרוארַאֿפ ןוא טּפַאכעג םיא ןעמ טָאה .גירק ןשינַאּפש םעד טניז ןרַאגיצ

 ַא ןטסָאק טזָאלעג ךיז טָאה עילימַאֿפ ןייז .ןָאזירּפ ןימרעט ןעגנַאל ַא וצ

 "ענוצנָא טַאטש ןוֿפ רעבעגצעזעג יד ייב טלעוּפעג ןוא טלעג טימ ןגעמרַאֿפ

 -עג ןטלײטרוארַאֿפ ןדעי לָאז ןימרעט ןוֿפ לטירד ןייא זַא ,ץעזעג ַא ןעמ

 ,טֿפלעה ַא ףיוא טייצ יד ןדיײנשרעטנורַא ייז ןבָאה טלָאװעג .ןרעוו טקנעש

 טימ ךיז טָאה'מ סָאװ רַאֿפרעד ,ןזָאלרעד טינ ןעגנוטייצ יד ןבָאה סָאד רעבָא

 רעד זַא ,ןזיװעגסױרַא םעדכָאנ ךיז טָאה .טערעגנעמַאזוצ טינ רעירֿפ יז

 -רַאֿפ ןייז .ןסינעג טינ ץעזעג םעד ןוֿפ ןעק טנַאקירבַאֿפ רעטלײטרוארַאֿפ

 ץעזעג-טַאטש ַא ןוא גנוריגער רעלַארעדעֿפ רעד ןגעק ןעוועג זיא ןכערב

 -רוארַאֿפ ערעדנַא עלַא ןוא ןַאמקרעב .הטילש ןייק טינ ןכלעזַא רעביא טָאה

 -ענעלקרַאֿפ עקידלַאװעג ַאזַא ןענואוועג לָאמניא טימ רעבָא ןבָאה עטלייט

 עכעלטע זיולב טַאהעג ןַאמקרעב טָאה ץעזעג םעיינ ןרעטנוא .טייצ ןוֿפ גנור

 ןגָאלשרעד ןטָאלשַאב ןוא טבעלעגֿפױא טָאה רע .ןרעטצניֿפ וצ רעמ רָאי

 .ןדנעטשמוא עלַא רעטנוא גנואיירֿפַאב ןייז זיב ךיז

 ןצנַאגניא יו טוג ױזַא ןעוועג גנוגעװַאב רעזדנוא זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 ןצנַאגניא טָאה גנודרָאמרעד סילניק'קמ ךָאנ עירעטסיה יד .ןברָאטשעגּפָא .

 זיא לָאה יטיס םייב ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוֿפ ,ןסָאנעג ערעזדנוא טריזילַארָאמעד

 רעדעי ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה טייהוו לריוא .ןעוועג טינ דייר ןייק רעמ

 וצ ןעמוק וצ טרעהעגֿפױא םלוע רעד טָאה לַאטרַאװק ןשידיי ןיא ,טייקיטעט

 ןוֿפ רכוז רעקיצנייא רעד .ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא סעיצקעל עשיטסיכרַאנַא

 טָאה גרעבנייוו רעכלעוו ןיא רָאטס עוויטַארעּפָאָאק יד ןעוועג זיא טייקיטעט

 םענעי טָאה טֿפַאשלעזעג עוויטַארעּפָאָאק יד .המשנ עצנַאג ןייז טגײלעגנײרַא

 יד ןֿפומרעבירַא םייב טָאה ןוא טירטס טוָאס ןיא זיוה ַא טֿפױקעג רָאי

 סעדער עטרעטסײגַאב ,קרעװרעיײֿפ טימ דַארַאּפ ןסיורג ַא טריֿפעגכרוד רָאטס

 ףיוא יװ ןסקַאװ וצ ןעזעגסיוא טָאה גנוגעװַאב יד .םַארַארַאט סיורג ןוא

 ךיז טעוו סָאד יו ,רעשירעריֿפרַאֿפ ַא ןעוועג זיא ןעזסיוא רעד רעבָא ,ןוויוה

 ,ןזײװסױרַא רעטעּפש סָאװטע
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 ,"טײהיײרֿפ, עּפורג ַא ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןכוזרַאֿפ עכַאװש
 ןָא ןיוועל ,מ ןוא ןָאסֿפלואו ,ל טימ סעיצקעל טרישזנַארַא טָאה עכלעוו

 -מעטּפעס ביױהנָא עיֿפלעדַאליֿפ טכוזַאב טָאה יקסווָאנַאי ,גלָאֿפרעד ןקירעביא
 ןוֿפ טייקיטעט רעד ןגעו טכירַאב ןרעגנעל ַא ןבירשעגנָא טָאה ןוא רעב
 ,גנוצַאשּפָא ןייז טיול ,טָאה'מ רעכלעוו ןוֿפ טֿפַאשלעזעג רעוװיטַארעּפָאָאק רעד
 ",ש .ַא ,82 רעד ןוֿפ רעטשרטרַאֿפ סלַא .,ןעוטֿפױא עסיורג ןטרַאוװרעד טנָאקעג
 סָאװ ןַאמרעגנוי ַא ,וָארװַאל עסָאנעג טריסנָאנַא טרעוו עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 לָאמ עכעלטע ןבָאה גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא .טנעקעג טינ שידיי ןייק טָאה
 טײרּפשרַאֿפ ןלָאז ןעגנוטייצ עשידיי רעזדנוא זַא ,ןכַאז עכלעזַא טריסַאּפ
 ןיא ףענַאטשרַאֿפ טינ שידיי טרָאװ ַא ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ןוֿפ ןרעוו
 ,"הרוּת עיינ יד, ,רושָארב עניילק ַא טריסנָאנַא טרעוו ןרעמונ יד ןוֿפ םענייא
 ןשיטסיברַאנַא; ןוֿפ גנוצעזרעביא ןַא ןעוועג ךעלניײשרַאװ טסכעה זיא עכלעוו
 ,רעירֿפ ןרָאי טימ ןבעגעגסױרַא ןבָאה ןסָאנעג עשילגנע יד סָאװ ?םזיכעטַאק

 טַאטנעטַא סטרעקעל שריה ןגעוו סיינ יד ןעמוקעג זיא ,1902 ,יַאמ ןיא
 ךיז טָאה רעכלעוו ,ענליוו ןוֿפ רָאטַאנרעבוג םעד ,לַאװ ןָאֿפ לַארענעג ףיוא
 ןטשרע ןוֿפ ןטנַארטסנָאמעד יד ןסיימש וצ לעֿפַאב ןייז טימ טנכייצעגסיוא
 שהיה ,יײצילַאּפ רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפעגנײרַא ןענייז סָאװ יַאמ

 טָאה ,ךַאֿפ םייב רעטסוש ַא ,רעטעברַא רעטושּפ ַא ,טסידנוב ַא ,טרעקעל
 ןייז .עיטסעב רעדליוו רעד ןוֿפ המקנ ןעמענ וצ ןבעל גנוי ןייז טרעֿפָאעג
 דנַאלסור ץנַאג ןיא גנורעטסייגַאב עקידלַאװעג ןֿפורעגסױרַא טָאה טַאט

 ןייז ןגרָאזַאב וצ ןרָאװעג טלמַאזעג זיא דנַאֿפ ַא ,דנַאל ןיא ָאד ךיוא ןוא
 ,טעטש עלַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא ןענייז ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא עילימַאֿפ

 זיא טַאטנעטַא סטרעקעל טימ גנודניברַאֿפ ןיא שינעטער לקיטש ַא
 רענליוו ןוֿפ ?ימרַא ַאּפ זַאקירּפ; רעשירעטילימ רעד ןעוועג דנַאלסור ןיא
 ױַאֿפ טלעטשעג ןטרעקעל טָאה רעכלעוו ,רָאטַאנרעבוג לָארענעג םענָאיַאר

 -ַאשטשעמ רענליוו רעד; :טעטיולעג טָאה *זַאקירּפ; רעד ,טכירעג-סגירק ַא
 ,רָאטַאגרעבוג ןוֿפ ןבעל ןֿפױא ךוזרַאֿפ א ןכַאמ רַאֿפ ,טרעקעל שריה ןינ
 רימ ןוֿפ טימריה טרעוו ,ןדנואוורַאֿפ זיולב םיא ןוא ,לַאװ ןָאֿפ לַארענעג
 ףרַאש ךיז טָאה טייקיטיידייוצ יד ."טכירעג-סגירק ַא רַאֿפ טלעטשעג
 טינ זיא ןענַאטשַאב זיא ןכערברַאֿפ ןייז סָאװ ןיא .,ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג
 טינ זיא םיא סָאװ םעד ןיא רעדָא ,ךוזרַאֿפ םעד ןכַאמ ןיא : רָאלק ןעוועג
 טנַאקעג רענייא רעדעי טָאה טָאד ? ןןריֿפוצכרוד ךוזרַאֿפ םעד ןעגנולעג
 ? טלָאװעג טָאה רע יו ןשטייטסיוא

 יד ןוֿפ קיירטס רעשירָאטסיה רעד ןכָארבעגסױא טָאה רעמוז םענעי
 טָאה קיירטס רעד .לעשטימ ןַאשזד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא רעניימ
 -עג טָאה ,עינייוװליסנעּפ ןיא רעניימ לָאצ עסיורג קיזיר ַא טּפַאכעגמורַא
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 ךיוא יו ,רעקיירטס יד ןדייל ליֿפ טכַאזרוארַאֿפ ןוא גנַאל םישדח טרעיוד

 -עג זיא ןליוק ןוֿפ ןיירּפ רעד .טעטש יד ןיא גנורעקלעֿפַאב רעמעדָא רעד

 דנרעוו ,ןטיֿפָארּפ עסיורג טכַאמעג ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .ןגיטשעג קידלַאוװ

 רעד ךרוד .טעטש עלַא ןיא ןעלטעב ןעגנַאגעגמורַא ןענייז רעקיירטס יד
 -עג טלטעסעג ךעלדנע קיירטס רעד זיא טלעווזור ידעט ןוֿפ גנושימניירא

 יד רַאֿפ קיטסניג סקירעביא ןעוועג טינ זיא סָאװ סימָארּפמָאק ַא טימ ןרָאװ
 -רַאטש ַא רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד ןרָאװעג טגיילעג רעבָא זיא סע .רעטעברַא
 רַאֿפ ןרָאװעג טנױלַאב קירעהעג יו זיא לעשטימ ןַאשזד ןוא ןָאינוי רעק

 ןצֿפוֿפ רָאי ַא טימ ןברָאטשעג זיא רע ןעוו .,טֿפַאשרעריֿפ "רעטוג; ןייז
 ,רעלָאד ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןוֿפ השורי ַא ןזָאלעגרעביא רע טָאה םעדכָאנ

 -ַאליֿפ; רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד ,ירעב .רמ טָאה קיירטס םענעי ןיא
 -ןיימ שטסכייר יד ןוֿפ רענייא --- *.ּפמָאק דוָארלײר גנידער דנע ַאיֿפלעד

 : טרעלקרעד -- רעמיטנגייא

 רעד ןוֿפ רעמיטכייר יד ןבעגעגרעביא טייהזייו רעסיורג ןייז ןיא טָאה טָאג

 "רַאֿפ יד .ןטלַאװרַאֿפ קיטכיר סע ןלָאז ייז ידֹּכ ,ןשטנעמ עסיװעג וצ טלעװ
 ײגַא עדליװ ןוֿפ ןעמוק טינ טעװ רעטעברַא יד ןוֿפ עגַאל רעד ןוֿפ גנורעטעב
 ! רעמיטנגייא יד ןוֿפ גנולדנַאה רעכעלטסירק תמא רעד ןוֿפ רָאנ ,ןרָאטַאט

 -טסירק רעתמא ןגעוו טער'מ ןוא ףּתוש ַא רַאֿפ טָאג ןיירַא טמענ'מ זַא
 !ךייש טינ ךָאד זיא טייקכעל

 א ןגָארקעג רָאי םענעי טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא
 ַא ,טסיכרַאנַא ןַא ,ןַאמרעגנוי רעקיניזכַאװש ַא :ּפַאלק ןרעווש ךעלקערש
 ,ריעלק עד ןירעטלָאװ ןיא ןליוק יירד ןסָאשעגניײרַא טָאה ,רעשלעה רעסיוועג
 יד זיא ןליוק יד ןוֿפ ייווצ .רַאֿפעג ןיא ןעוועג טייצ ַא רַאֿפ זיא ןבעל ריא
 טַאהעג ארומ ייז ןבָאה עטירד יד ,ןעמענוצסױרַא ןעגנולעג םיריוטקָאד
 .ןרירוצנָא

 סָאװ ךַאזרוא רעד ןגעוו סעטכישעג ענעדײשרַאֿפ טלייצרעד ןרעוו'ס
 בָאה ךיא ליֿפיװ ףיוא .טַאט רענעגושמ ןייז וצ ןבירטעג ןרעשלעה טָאה
 זיא ןעגנַאלק ןוֿפ רעטנָאלּפ םעד ןיא ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ךיז טנעקעג םעדכָאנ
 : סָאװ טָא ןעמוקעגרַאֿפ

 םיטניא ןעוועג ןירעטלָאװ זיא טייקיטעט רעשיגרענע ןוֿפ ןרָאי יד ןיא
 ךָאנ גנוגעװַאב רעד ןיא דנַאטשליטש רעד .ןָאדרָאג ר"ד טימ טעדנײרֿפַאב
 ןלַאֿפעגנעמַאזוצ קילעֿפוצ זיא ילניק'קמ טנעדיזערּפ ןוֿפ גנודרָאמרעד רעד

 רעשלעה .ןענָאזרעּפ ייווצ יד ןשיווצ ןעגנואיצַאב עטליקעגּפָא קרַאטש טימ
 ,גנוגעוַאב רעד ןיא דנַאטשליטש םעד ןוֿפ טרעגרעעג קרַאטש ךיז טָאה
 ץלַא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ עסיורג יד ךָאנ ,טייקיטעט ךָאנ טקנעבעג טָאה רע
 ,עעדיא סקיֿפ ַא ּפָאק ןיא ןעמונעגניירַא ךיז רע טָאה .םעד טימ טייג סָאװ
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 ןוא ןירעטלָאװ ןשיווצ גנואיצַאב ענעגױצעגנָא יד זיא ץלַא ןיא קידלוש זַא
 -לָאװ סָאװ רַאֿפ ןוא ערעדנַא יד וצ ענייא רעמ טינ ןדער עכלעוו ,ןָאדרָאג

 .ךעלטרָאװטנַארַאֿפ סיואכרוד זיא ןירעט

 .ןירעטלָאװ ייב טנָאסעל ןעמונעג ,שילגנע טנרעלעג ךיז טָאה רעשלעה
 ריא ןריֿפוצֿפױרַא עבַאגֿפױא רעקיליײיה ַא רַאֿפ טכַאמעג ךיז סע רע טָאה
 ןוא ןענָאדרָאג טימ דנײרֿפ טוג ןרעוו לָאז יז ,געוו ןקיטכיר ןֿפױא קירוצ
 "עג טינ טָאה ןירעטלָאװ ןעוו .טייקיטעט-סגנוגעווַאב ןריֿפנָא ײנ-סָאד ןוֿפ
 -ַאב עכעלנעזרעּפ עריא ןיא ורוצ ןזָאל ריא לָאז רע םיא ייב ןלעוּפ טנעק
 ןקישקעװַא םיא ןעגנואווצעג ןעוועג יז זיא ,ןשטנעמ ערעדנַא וצ ןעגנואיצ
 .ןעמוק טינ זיוה ןיא ריא וצ רעמ לָאז רע זַא ,ןגָאזנָא ןֹוא

 טייצ ַא רע זיא בָאגוצ ןיא .קידהרוחש הרמ ןרָאװעג זיא רעשלעה
 ןוא -- רעכַאמנרַאגיצ ַא ןעוועג רע זיא ךַאֿפ םייב --- זָאלסטעברַא ןעוועג
 ןוא גנוניואוו ריא ןוֿפ טייוו טינ ןירעטלָאװ טיהעגּפָא גָאט םענייש ןייא טָאה
 | ,ןליוק יירד ןסָאשעגנײרַא ריא ןיא

 עצנַאג יד רעבָא טָאה יז .ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ רעווש זיא ןירעטלָאװ
 ךיג ױזַא ,רעֿפײרגנָא ןקיניזכַאװש ,ןעמערָא ריא ןסעגרַאֿפ טנעקעג טינ טייצ
 ןַא ןבירשעגנָא יז טָאה טנַאה ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה טנעקעג רָאנ טָאה יז יו
 -סױרַא ןרעשלעה ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ רעד ןֿפלעה וצ ,ןסָאנעג יד וצ ליּפַא

 -עטש ריא .טייקיטכערעג רעשיאייצילַאּפ רעד ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ םיא ןסייר
 ,ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוֿפ גנוטכַא סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה גנול
 ןירעטלָאװ ןיטסיכרַאנַא ידק :ןרעדנואווּפָא טנעקעג טינ ךיז ןבָאה עכלעוו
 "ןייא ןלוֿפ ןיא ןבעל ןיא טלדנַאה, -- ןבירשעג ייז ןבָאה --- "ריעלק עד

 ןטסירק עקינייוו רעייז עכלעוו ךַאז ַא --- ! סוזעי ןוֿפ ערעל רעד טימ גנַאלק

 "ןזיװַאב זיא סע ןעוו ןבָאה

 ןירעטלָאװ -- עמרוט רָאי סקעז וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ זיא רעשלעה
 ריא לָאזמ ,עיגענרַאק ןוֿפ ףּתֹוש ןייק ,קירֿפ ירנעה ןייק טינ ךָאד זיא
 -עגסיוא דלַאב רעבָא ןבָאה ייז .עמרוט רָאי 22 טימ ןֿפָארטשַאב רעֿפײרגנָא
 -רַאֿפ ןבעל ןייז טָאה רע .דנַאטשרַאֿפ םייב טינ זיא רעשלעה זַא ,ןענוֿפ
 ,טלַאטשנַא ןַא ןיא טקידנע

 רָאי ריֿפ-יירד .טייקירעווש סיורג טימ טלָאהרעד ךיז טָאה ןירעטלָאװ
 ךיז רַאֿפ ,ןָאט וצ סָאװטע ןעוועג רעווש ץלַא ךָאנ ריא רַאֿפ זיא םעדכָאנ
 -געטַא ןכָאנ סעיצקעל עטשרע עריא ןוֿפ ענייא .גנוגעווַאב רעד רַאֿפ רעדָא
 עקידנצנעלג ַא -- "ףָארטש ןוא ןצערברַאֿפ, עמעט רעד ףיוא ןעוועג זיא טָאט/

 ןוא רושָארב רעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא זיא סָאװ גנולדנַאהּפָא
 .קרעוו עטלמַאזעג עריא ןוֿפ דנַאב ןיא ןײרַא םעדכָאנ זיא
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 לי ט ר ע ט יי וו צ

 עיֿפלערַאליֿפ ןיא

 1913 וייב 23





 ןיא ץיזיווער ןוֿפ דָאירעּפ רעד

 גנוגעװַאב רעזרנוא

 ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד טָאה טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא רַאפ

 רערענָאיצולַאװער-םערטסקע רעד ייב ןטלַאהעג ךיז רעדנעל עטסדרעמ יד

 ןיא ןָאדנָאל ןיא רָאֿפנעמַאזוצ םייב ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא סָאװ ,גנוטכיר

 ןהיטיגַא ןיא ןענַאטשַאב זיא ןסָאנעג יד ןוֿפ טייקיטעט טּפיױה יד ,1

 -רענע ןוא טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ ,עיצולָאװער רעלַאיצַאס רעד רַאֿפ

 גנוטיידַאב עכעלטֿפַאשלעזעג יד .ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ ןטירטסיורַא עשיג

 ,טנורגרעטניה ןיא ןרָאװעג טקוררַאֿפ זיא גנוגעוואב רעד ןוֿפ

 ,ןרָאי ענעי ןיא טביולגעג המילש הנומאב ןבָאה ןסָאנעג עטסרעמ יד

 ןגרָאמ-טנייה טצוװ ןּוא ריט םייב ןיוש טייטש עיצולָאװער עלַאיצָאס יד זַא

 ןַא ןוֿפ טיוטסױרַא רעטגָאװעג רעדעי .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןכערבסיוא

 טונימ עטראגעג יד רעטנעענ ןעגנערב טֿפלעה וליֿפַא ןשטנעמ םענלצנייא

 עדעי ,ןגעקַאד .גנואירֿפַאב רעכעלדנע רעד רַאֿפ ףמַאק ןטצעל םעד ןוֿפ

 -רעד וליֿפַא ןעוו ,ןעגנוגנידַאבסנבעל יד ןיא גנורעסעברַאֿפ עדעי ,םרָאֿפער

 םעד רַאֿפ שינרעדניה ַא זיא ,ןסַאמ רעטעברַא יד ןוֿפ ףמַאק ךרוד ןברָאװ

 .ןצונ יװ ןדָאש רעמ טגנערב ןוא עיצולָאװער רעלַאיצַָאס רעד ןוֿפ ןעמוקנָא

 ,רעסעב זיא רעגרע סָאװ זַא ,ףירגאכ רעד טעבראעגסיוא ךיז טָאה סע

 רעכעה ץלַא ,טריטַאולּפסקע ןוא טקירדדרעטנוא ןרעוו ןסָאמ יד רעמ סָאװ

 ןעמוק טעװ רעכיג ץלַא ןוא טעּפמיא רערענָאיצולָאװער רעייז ןגייטש זומ

 ,גנוזיילרעד יד

 ןיא ןבָאה רעטעברַא יד .ןבעל ןטימ טמיטשעג טינ טָאה עירָאעט יד

 יז ,גנואיירֿפאב עקידנעטשלוֿפ טינ ,גנורעסעברַאֿפ טכוזעג ןֿפמַאק ערעייז

 עגונב עיצַאטיגַא עשיטסיכרַאנַא יד ןעמונעגֿפױא גנורעטסיײגַאב טימ ןבָאה

 -רעד יד טרידָאלּפַא ךיוא ןיוש געוו ןייא רַאֿפ ןוא ףמַאק ןוֿפ ןדָאטעמ יד

 טסנרע ךיז קידנטכַארטנײרַא טינ ,םזיכרַאנַא םענוֿפ ןליצ-דנע ענעביוה

 גנוגעווַאב רעזדנוא .ןכיירגרעד ןענעק סע טעוו'מ יוו ןוא ןעוו םעד ןגעוו

 ןוא גנורעטסייגַאב סיורג --- רעטקַארַאכ ןשיטנַאמָאר ַא ןעמונעגנָא טָאה

 ,טייקכעלקריוו רעד ןיא ןעלצרָאװ עֿפיט ןָא ןטקַא עשידלעה ,עקיטרַא-ץילב
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 רעקיצניינ יד ןיא ןענייז רעדנעל ערעדנַא עקינייא ןוא ךיײרקנַארֿפ ןיא
 טריֿפעגכרוד ןטקַא עשיטסירָארעט ןוֿפ עייר עצנַאג ַא ןעמוקעגרָאֿפ ןרָאי
 ,טלעוו יד טלסײרטעגֿפױא טייצ רעייז ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא ןוֿפ
 -ײטרַאֿפ ןעגנולעג ןוא עטקיטכערַאב ,עקיסעמטייצ ןעוועג ןענייז עקינייא
 ,עזָאלניז ןעוועג ןענייז עקינייא .עטגָאלקעגנָא יד ןוֿפ טכירעג ןיא עטקיד
 ,ןיגינעק רעשיכיירטסע רעד ןוֿפ ןדרָאמרעד סָאד יו ,עטקיטכערַאב טינ
 עקידלושמוא ןסַאמ ןוֿפ ןבעל רעד ואוו ,רעצעלּפ עכעלטנֿפע ןיא ןסײרֿפױא
 רעד ןעמוקַאב ךיז טָאה סע .רַאֿפעג ןיא ןרָאװעג טלעטשעג זיא ןשטנעמ
 -לעזעג רעצנַאג רעד גירק טרעלקרעד טָאה םזיכרַאנַא רעד זַא ,קורדנייא
 ,ןעמעלַא ןוא ץלַא ןריזירָארעט וצ טכוז ןוא ,גנוריגער רעד זיולב טינ ,טֿפַאש

 ענלצנייא .רעשלַאֿפ ַא ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,זיא קורדנייא רעד

 ַאזַא ןגעוו טמולחעג רשֿפא ןבָאה טרָאד ןוא ָאד רעמיורט עשיטנַאמָאר
 גנוגעווַאב יד .געוו ןשרעדניק ַא ףיוא קורדסיוא ןבעגעג ריא ןוא טייקיטעט
 טַאהעג קידנעטש ןבָאה ,ריא ןיא ןטנעמעלע עקידנעקנעד יד ,עצנַאג טלַא

 -נעווטיונ יד ,םזיכרַאנַא ןוֿפ רעטקַארַאכ ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ןעניזניא
 וצ ןעיצוצ ,ןרעלקֿפױא ייז ,ןסַאמ עטיירב יד ןיא ןעגנירדוצניירַא טייקיד
 ןיא ןבָאה ייז .ךיז ןוֿפ ייז ןסױטשּפָא ןוא ןקערשּפָא טינ ,ערעל רעזדנוא
 סָאװ םירבח יד ןגעק ןטערטסױרַא טנעקעג טינ רעבָא טייצ רעקיבלעזרעד
 זיא סָאװ טקַא ןַא ןייגַאב םייב ןבעל רעייז טרעֿפָאעג ןוא טריקיזיר ןבָאה
 ןיא זַא ,טליֿפעג ןבָאה ייז ,טקיטכערַאב ןוא ךעלדנעטשרַאֿפ ןעוועג טינ

 -טנַארַאֿפ גנואיושנָא-טלעוו ןוא עיצַאטיגַא רעזדנוא זיא ןעניז ןסיוועג ַא
 וצ טכוזעג ייז ןבָאה .ןענָאזרעּפ ענעי ןוֿפ ןעגנולדנַאה יד רַאֿפ ךעלטרָאוװ
 ןטקַא עשיטסירָארעט ןקיטרעֿפטכער ךעלגעמ טייוו יו ןוא ןרעלקרעד
 .ךיז רעטניה גנוטײדַאב עכעלטֿפַאשלעזעג ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו

 גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןײמעגלַא ןיא טָאה רָארעט רעד
 טייצ ןיא דנַאלסור רעסיוא ,ץַאלּפ םעניילק קידנטײדַאבמוא ןַא ןעמונרַאֿפ

 רעצנַאג רעד ןיא ןעמ ןעק ,1905 ןיא זױרבֿפױא ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ
 ןגנגַאגַאב ןטקַא עשיטסירָארעט קילדנעצ רַאּפ ַא יו רעמ טינ ןלייצנָא טלעוו
 ןעגנוגעוַאב ןוא ןעײטרַאּפ ערעדנַא טימ ךײלגרַאֿפ ןיא ,ןטסיכרַאנַא ןוֿפ
 טָאה ךריק יד .דניז עכלעזַא ןוֿפ ןייר ,ןגָאז ןעמ געמ ,םזיכרַאנַא רעד זיא
 -ָאס יד .ןסיוועג ריא ףיוא ןכערברַאֿפ עכעלרעדיוש רעמ לָאמ רעטנזיוט

 ןוא עינַאּפש ,דנַאלריא ןיא רענַאקילבוּפער יד ,ןרענָאיצולָאװער ןטסילַאיצ

 יד ןוֿפ ןדער וצ טינ ןיוש --- גנוגעווַאב רעטעברַא יד ,רעדנעל ערעדנַא
 עלַא יז -- רעביור ןוא רעדרעמ עשיטסילַאירעּפמיא ןוא עשיטסילַאטיּפַאק
 רעזדנוא ףיוא .בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ףיוא רָאג רָארעט טימ טצונַאב ךיז ןבָאה
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 םעד ןֿפַאשעג ןוא ןעניב יד יװ ןלַאֿפעגנָא עלַא רעבָא ייז ןענייז גנוגעווַאב
 יז זַא ,ךַאז עקיבלעזיד ןוא ןייא ןענייז רָארעט ןוא םזיכרַאנַא זַא ,קורדנייא
 "ןצֿפױא ןכוז ןוא סעבמָאב ןכַאמ זיא טסיכרָאנַא ןַא ןוֿפ טעברא עקיצנייא
 ,טלעוו עצנַאג יד ןסייר
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 ןרָאי ענעי ןיא טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא זַא ,ןבעגוצ רעבָא זומ'מ
 -ַאב ןֿבָאה עקינייא ,עגַארֿפ רעד רַאֿפ גנוקידנעטשרַאֿפ ערָאלק ַא טלעֿפעג
 עטסגרע יד ןקיטרעֿפטכער ןוא ןרעלקרעד וצ טכוזעג ,ןטַאט עלַא ןעגנוז
 עדעי טמַאדרַאֿפ ,טלסײרטעגּפָא ךיז ןבָאה ערעדנַא דנרעוו ,ןטייקשירַאנ
 עכעלטֿפַאשלעזעג ַא טָאהעג טָאה סָאװ יד ןליֿפַא -- טָאט עשיטסירָארעט
 עיצולָאװער רעד ןוֿפ טלסײרטעגּפָא רעטעּפש ךיז ןבָאה ןוא -- גנוקיטכערַאב
 ענעי ןיא טָאה תוחומ יד ןשימוצ וצ רעמכָאנ ידּכ ,ךעלטכיזבַא יוװ ןוא ,ללכב

 ערעל יד סולֿפנײא ןַא ןביאוצסיוא ןביוהעגנָא גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא ןרָאי
 קרעוו סנעמעוו ןוא ,1856 ןיא ןברָאטשעג זיא רעכלצוו ,רעגריטש סקַאמ ןוֿפ
 -עג טרעדנוהרָאי ןבלַאה ַא רַאֿפ זיא "םוטנגייא ןייז ןוא רענלצנייא רעד;
 ןעמוקעגוצ זיא םעדכַאנ דלַאב .טלעוו רעטיירב רעד טנַאקַאבמוא ןבילב

 טנעקרענָא רעכלעוו ,"ןשטנעמרעביואק םעד ןגעו הרות סעשצינ ךירדירֿפ
 עכעלטֿפַאשלעזעג ןייק ןוא טכילֿפ ןייק ןענעקרענָא טינ ףרַאד ןוא טינ
 ,טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ

 : ןעמעלבָארּפ ןוא ןגָארֿפ עיינ ןעמוקענֿפױא ןענייז גנוגעווַאב רעד ןיא
 ,ןטכילֿפ עטמיטשַאב ךיז ףיוא ןעמענ ,טריזינַאגרָא ןייז ןטסיכרַאנַא ןגעמ
 ןוא טייהרעמ רעד ןוֿפ סולשַאב םעד ןֿפרַאװרעטנוא ךיז ,סויד ןלָאצ יו
 -כָאנ ןוא גניטימ ַא ייב ןדנעציזרַאֿפ ַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא ןגעמ ?סעכעלנע
 ַא ןטעברַאסיױא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע ?ססעיצַאלוגער עטמיטשַאב ןעמוק
 -ַאגענ א סנטסרעמ ,ךורע ןהלוש רעשיטסיכרַאנַא ןימ ַא ,סקעדָאק רעצנַאג
 ביוא ןָאט טינ ןרָאט ןטסיכרַאנַא סָאװ ןביושעגרָאֿפ טָאה רעכלעוו ,רעוויט
 טלעטשעג ןיא ּפָארט רעד .ןעמָאנ םעד טימ ןענעכייצַאב ךיז ןליוו ייז
 וליֿפַא רעבָא ,ןליוו ןעײרֿפ ןייז ןוא םענלצנייא םעד ףיוא ןצנַאגניא ןרָאװעג

 ןוא סובַאט ןוֿפ סקעדָאק םעד ןגעק ןעלדנַאה וצ ײרֿפ ןעוועג טינ זיא רע
 ,ןטָאברַאֿפ
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 ךָאד זיא םזיכרַאנַא רעד ,ןטלַאהנָא טנעקעג טינ גנַאגוצ ַאזַא טָאה גנַאל
 ןימאמ ינא רעזעיגילער ןייק טינ ,ערעל עכעלטֿפַאשלעזעג ַא םצע ןייז ןיא
 םזיכרַאנַא רעד .המשנ ןייז ןעװעטַאר וצ יו ןשטנעמ םענלצנייא םעד רַאֿפ
 -ןצנייא םעד ןוֿפ גנואיצַאב רעכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעד ףיוא עירָאעט ןייז טיוב
 ,ענזירּפַאק יד ףיוא טינ ,טֿפַאשלעזעג רעד וצ ןוא ןשטנעמטימ ענייז וצ םענ
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 םיא ןענעק סָאװ ,םענלצנייא ןַא ןוֿפ ןעגנולדנַאה עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא
 עשיטסיכרַאנַא עשידיי יד ןוֿפ ןזיירק יד ןיא ,טייצ וצ טייצ ןוֿפ ןלַאֿפנײא
 גנורעדנע ןַא ןוֿפ סנכייצ עטשרע יד ןזייווַאב ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןסָאנעג
 -סיכרַאנַא רעד ןיא וליֿפַא םעדכָאנ ןוא ,קיטקַאט רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא
 ,עירָאעט רעשיט

 -לַאּפש יד טכַאזרוארַאֿפ ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא טָאה ךעלטנגייא סָאד
 -רושז, יד ןוא *רענַאיגנוטייצ, יד ןשיווצ גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ָאד גנוט
 -יירב םעד רַאֿפ ןענייז תועד יקולח יד .ןֿפורעג ייז טָאה'מ יוװ ,"סעקינלַאנ
 סע טָאה ,גנוגעווַאב רעד ןיא ןליֿפַא רָאלק ןצנַאגניא ןעוועג טינ םלוע ןרעט

 ַא ןבעגסױרַא --- טייקיניילק ַא ןגעוו םורַא ךיז טסייר'מ זַא ,ןעזעגסיוא
 ,רעֿפיט ליֿפ ןגעלעג ןענייז ןכַאזרוא עתמא יד -- לַאנרושז ַא רעדָא ,גנוטייצ
 -גַאנַאֿפ ךיז טֿפרַאדעג טָאה'מ עכלעוו ןיא ןטײקנדײשרַאֿפ סגנוניימ יד ןיא
 ,ןביילקרעד

 רעטשרע רעד ןעוועג זיא ,טנַאקַאב זיא רימ ליֿפ ףיוא ,יקסווָאנַאי .ש
 ןריטיגַא ןגעק ךעלטנֿפע ןטעדטוצסיױרַא ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ןדיי ןשיווצ
 רעטײברַא; ןיא .רָארעט םשל רָארעט ןוא *טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, רַאֿפ
 טָאה ,טייצ רענעי וצ ןָאדנָאל ןיא טריטקַאדער טָאה רע ןכלעוו ,"דניײרֿפ
 עכעלקערש ַא --- טּפנוּפדנַאטש ןייז ןכַאמ וצ רָאלק טכוזעג 1893 ןיא רע
 טינ גנַאלנרָאי םיא ןבָאה ,ןסָאנעג ערעגניי יד ,רימ עכלעוו ,תוסרוקיּפַא
 קיטקַאט ןוא עירָאעט ןוֿפ ןגַארֿפ ערעדנַא עלַא ןיא .ןבעגרַאֿפ רעדָא ןסעגרַאֿפ
 "ׁש .ַא ,8,/ רעד ןיא טָאה רע .ןטלַאהעגסױא:םורֿפ ןעוועג יקסווָאנַאי זיא
 רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ דיי לש יצוק ןדעי טקידײטרַאֿפ גנַאלנרָאי
 ,םַארגָארּפ

 ןיא טָאה רע :רעטייוו טירט ַא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ןָאסירעמ .א .י ר"ד
 "רַאנַא ןוֿפ גנודניברַאֿפ עגנע-וצ יד טגערֿפעגּפָא ?טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ , רעד
 -כרוד ןעוועג טלָאװ עטשרע סָאד יוװ ױזַא -- ללכב עיצולָאװער טימ םזיכ

 רעטנוא ןלעטש וצ טגַאװעג ךיוא טָאה רע .עטייווצ סָאד ןָא ןעגנעהּפָא סיוא
 -רַאֿפמוא טריֿפ םזיכרַאנַא זַא ,קנַאדעג ןשיטַאמגָאד םעד ןכײצ-עגַארֿפ ַא
 רעבָא ,געמ סע ןוא ןעק סע; :סיזעט רענעגנולעג ןייז .םזינומָאק וצ ךעלדיימ
 ןטכַארטרַאֿפ וצ טסנרע ןעגנואווצעג ןעמעלַא זדנוא טָאה *!טינ זומ סע
 תוסרוקיּפַא יד ןעוו וליֿפַא ,עירָאעט רעזדנוא ןוֿפ םירקיע יד ןגעוו ךיז
 .טריקָאש קרַאטש זדנוא טָאה ןעקנַאדעג ענייז ןוֿפ

 ןעמענוצּפָארַא ,1906 *,ש .ַא .5,/ רעד ןיא ,ךוזרַאֿפ ןרעטייוו ןייז ןיא
 "ירעמ ר"ד זיא ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טָאברַאֿפ םעד

 ָאירעוװאס טסיכרַאנַא רענעילַאטיא רעד .לעניגירָא ןצנַאגניא ןעוועג טינ ןָאס
 עקיטֿפעה ַא טריֿפעגנָא דנַאל ןיא ָאד טייצ ַא רַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ָאנילרעמ
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 םיא ןוא קנַאדעג םעד טכַאובעגסױרַא םיא רַאֿפ רעירֿפ טָאה ,עדנַאגַאפָארּפ
 -עגרָאֿפ טייצ ןייא וצ טָאה רע .,ןטנעמוגרַא עקינלעזידז טימ טקידײטרַאֿפ
 ןלייורעד וצ ןכוז ןוא ןרינימָאנ עילַאטיא ןיא ןלָאז ןסָאנעג יד ןגָאלש
 ןעמענוצּפָארַא ידּכ ,טנעמַאלרַאּפ םוצ דילגטימ סלַא ַאטסעטַאלַאמ ָאקירנע

 ,דנַאל םענעי ןיא גנוגעוַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ףיוא טָאברַאֿפ םעד
 ,טנעה עדייב טימ טלסײרטעגּפָא טָאבנָא םעד ןוֿפ ךיז טָאה ַאטסעטַאלַאמ

 .שדוח ןיא לקיטרַא ןטנַאסערעטניא טסכעה ַא ןיא :קידנעײגײברַאֿפ
 דנַאטשוצ ןשיטילָאּפ םעד ןגעוו ,1945 ,ץרעמ רַאֿפ ?ןושטרָאֿפ, לַאנרושז
 ערעייז ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןטלַאה טרָאד זַא ,ןזיוועגנָא טרעוו ,עינַאּפש ןיא
 לעטשנייא ןשיטילָאּפ םעד עגונב קלָאֿפ ןשינַאּפש ןוֿפ לרוג םעד טנעה

 ןלָאװ יד ןיא "רוַאּפ ווָא סנַאלַאב, םעד רַאֿפ ךיז טימ ןלעטש ייז :דנַאל ןוֿפ

 ןָאילימ ַא זיב לטרעֿפ ַא ןוא ןָאילימ ַא -- רעגריב לָאצ רעסיורג רעד ךרוד

 -רַאנַא יד ןוֿפ ןעמיטש יד ןָא .ןעייר ערעייז ןיא ןעייטש סָאװ --- כלַאה ַא ןֹוא
 טייהרעמ יד ןלַאקירעלק ערענַאיצקַאער יד ןבָאה רעגריב עגענַאזעג שיטסיכ

 "ער יד ןענעק ,1926 ןיא יו ,ןטסיפרַאנַא יד ןוֿפ ףליח רעד טימ ,דנַאל ןיא
 גנוריגער יד ןעמענרעביא ןטנעמעלע עשיטסילַאיצַאס ןוא עשינַאקילבוּפ

 ,געוו ןשילַאטנעמַאלרַאּפ-ךעלצעזעג ַא ףיוא

 ןגָאלשרָאֿפ ןביוהעגנָא ךיוא ןבָאה ןטסיכרַאנַא ,עשידיי טינ ,ערעדנַא
 רעזדנוא ןוֿפ קיטקַארּפ ןוא עירָאעט רעד וצ גנַאגוצ םעד ןיא ןעגנורעדנע
 גנַאגוצ ןקיטרַאנגײא ןַא טלקיװטנַא טָאה ריעלק עד ןירעטלָאװ .גנוגעווַאב
 ,גנולקיװרַאֿפ ןוא גנושימוצ ןייק ןָא ,?םזיכרַאנַא זיולב, ןוֿפ

 ןוא רעלַארָאמ ןוֿפ עעדיא יד טנָאטַאב קרַאטש טָאה יולטענ סקַאמ ר"ד
 -ולָאװער ןוֿפ טרעדָאֿפ עכלעוו ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג

 וצ גנואיצַאב עטֿפַאהנסיװעג ַא ללכב רעטעברַא ןוֿפ יו טוג יוזא רענָאיצ
 םעד ןעניז ןיא ןבָאה לָאמעלַא ףרָאד רע .טריצודָארּפ ןוא טוט רע סָאװ ץלַא

 ,טַאט רעדעי ןייז ןוֿפ ןדָאש רעדָא ןצונ ןכעלטֿפַאשלעזעג

 ןשיטע-ךעלטסירק ,ןשירעלטסניק-טסכעה ןייז טימ ,יַאטסלָאט ָאעל
 ַא ןבגעגוצ גנוגעוַאב רעזדנוא טָאה ,ענַארֿפ רעלַאיצָאס רעד וצ גנַאגוצ
 ערעל ןייז ,טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ רעלַארָאמ-ךעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ליֿפעג
 טֿפַאשרעריֿפ סיהדנַאג רעטנוא רעטעּפש טָאה דנַאטשרעדיװ ןוויסַאּפ ןוֿפ
 רעקינייוו רעדָא ,ערעכַאװש ןייק טיג ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז עידניא ןיא
 ,ףמַאק רעוויסערגא רעדייא עדָאטעמ עמַאזקריוו

 טרעֿפילעג רעבָא טָאה טיבעג םעד ףיוא ךיוא גָאוטײב ןטסערג םעד
 ןעמונרַאֿפ ךיז ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא טָאה רעכלעוו ,ןיקטָאּפָארק רעטעּפ
 -סיוא ךרוד ,געוו ןכעלטֿפַאשנסיװ קיאוד ַא ףיוא םזיכרַאנַא םעד ןדנירגַאב וצ
 טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ןעגנורעדנע יד ןרידוטש
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 ךיז ןזָאל עכלעוו ,גנולקיװטנַא רערעטייוו ןוֿפ ןצנעדנעט יד ןוא טציא זיב
 רָאטקַאֿפ סלַא ףליה עקיטייזנגעק, קרעוו עסיורג ענייז .טציא ןיוש ןקרעמ
 -נַארֿפ עסיורג יד, ,"ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאֿפ ,רעדלעֿפ, ,"עיצולָאװע ןוֿפ
 ענרעדָאמ יד; יװ ,ןעגנולדנַאהּפָא ערעדנַא יד ןוא ,"עיצולָאװער עשיזיוצ-
 ,?לַארָאמ ןוא עיֿפָאזָאליֿפ עשיטסיכרַאנַא יד, ,"םזיכרַאנַא רעד ןוא טֿפַאשנסיװ
 -ָארק טָאה קרעו עלַא יד ןיא --- "קיטע יד; ;?לָאר ןייז ןוא טַאטש רעד;
 "נָא ,םזיכרַאנַא ןוויטקורטסנָאק ןוֿפ ןינב ןזעידנַארג ַא טױבעגֿפױא ןיקטָאּפ
 ןקריוו ןוא קלָאֿפ ןיא טקריוועג לָאמעלַא ןבָאה סָאװ תוחוּכ יד ףיוא קידנזייוו
 -טנַא ןוֿפ ,סעיצוטיטסניא עיײרֿפ ןעיוב ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא טציא ךיוא
 ,ףליה רעקיטייזנגעק ןוא טעטירַאדילָאס ןוֿפ ןעמרָאֿפ ערעכעה ץלַא ןעלקיוו
 ,רוטלוקירגַא טימ יז ןדניברַאֿפ ןוא עירטטודניא יד ןריזילַארטנעצעד ןיא
 רעדנַא ןַא ןעמוקַאב גנוטכיײלַאב רעיינ סניקטָאּפָארק ןיא טָאה םזיכרַאנַא רעד
 ,גנוטיידַאב עכעלטֿפַאשלעזעג עדילָאס ַא ,ןעזסיוא

 קרעוו סיורג ןייז ןיא ,עקירעמַא ןיא ָאד טָאה סַאברַאװ .ּפ סמיישזד ר"ד
 םעד סלַא טלעטשעגקעװַא םזיכרַאנַא םעד ,"עיטַארקָאמעד עוויטַארעּפָאָאק;
 .טייקיטעט ןוא גנוגעווַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעצנַאג רעד ןוֿפ סיזַאב-טּפיױה
 עכעלטֿפַאשלעזעג-ויטקורטסנָאק ַא ןרעטיילסיוא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ןוֿפ קרעװ-רעייֿפ יד ךיז ןיא טינ טָאה עכלעוו ,םזיכרַאנַא ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא
 -שטנעמ רעד ןיא טלצרָאװעגניא טסעֿפ רעבָא זיא ,ןערב ןרענָאיצולָאװער
 -נואיצַאב עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא ןוא רוטַאנ רעכעל
 , .ןשטנעמ ןשיווצ ןעג

 . טינ ןענייז ןעגנולקיװטנַא ןוא ןשינעלבירג עשיטערָאעט ענעזיוװעגנָא יד
 :ןעגנוגעווַאב עשיטקַארּפ יד ןוֿפ גנַאג םעד ףיוא סולֿפנײא ןָא ןבילבעג
 -רעגָאיצולָאװער יד ןעיוב ןעמונעג ךיז ןטסיכרַאנא יד ןבָאה ךײרקנַארֿפ ןיא
 רעשיטקַארּפ ןוא םזיכרַאנַא ןוֿפ זעטניס םעד -- גנוגעוװַאב עשיטסילַאקידניס
 עקירעמַא ןיא ָאד זיא רעכלעוו ,גנוגעוַאב רעטעברַא רעד ןיא טייקיטעט
 ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ןטסיכרַאנַא רעגַאקיש יד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג
 ןוא טרעּפכורֿפַאב זעטניס ןקיזָאדמעד טָאה רעריטרַאמ יד ןוֿפ טולב סָאד
 עעדיא יד טָאה טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןוֿפ ביױהנָא ןיא .טקילײהרַאֿפ
 .ךײרקנַארֿפ ןיא טֿפַארק-סנבעל סיורג ןזײװסױרַא ןביוהעגנָא לָאמנייא טימ
 ,הגידמ רענעדלָאג רעד ןיא ָאד ךיוא ןוא ,רעדנעל עשינַאמָאר ערעדנַא יד ןיא
 ןסיורג ַא טימ טכױהַאב ,םזילַאירטסודניא ,םזילַאקידניס רערענָאיצולַאװער

 -ַאגרָא ןוֿפ בַאטשסַאמ ןטיירב ַא ףיוא טריֿפעגנָא ןוא לַאעדיא-סגנואיײרֿפַאב
 עשיגרענע ןוא סעיצַארטסנָאמעד עקיזיר ,ןטירטסױרַא-ןסַאמ עטריזינ
 -נעל ליֿפ ןיא גנוניישרעד עכעלגעטיגָאט ַא ןרָאװעג ןענייז ,ןדָאטעמ-סֿפמַאק
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 ַא ףיוא גנואוושֿפױא ןסיורג םעיינ ַא ןעמוקַאב טָאה םזיכרַאנַא רעד .רעד
 ערענָאיצולָאװער-וװיטַאריּפסנָאק עשיטנַאמָאר יד יװ ןדָאב ןטסַאּפעגוצ רעמ
 -ניײרַא טָאה רע .ןענָאזרעּפ ענלצנייא רעדָא סעּפורג עניילק ןוֿפ טייקיטעט

 ,קלָאֿפ ןקידנטעברַא ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד ןיא ןעגנורדעג |
 -ָאס ײרֿפ, יד טױבעגֿפױא רעױדנַאל ווַאטסוג טָאה דנַאלשטייד ןיא

 גנולקיװטנַא עכעלדירֿפ טנָאטַאב טָאה עכלעוו ,גנוגעוװַאב ?עשיטסילַאיצ
 ,טייקיטעט רעוויטקורטסנָאק ךרוד

 ענרעדָאמ ןעיוב ןביוהעגנָא רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ טָאה עינַאּפש ןיא
 רעכעלטײהײרֿפ ףיוא ּפָארט-טּפױה םעד טלעטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןלוש
 טייקיטעט רערענָאיצולָאװער ןוֿפ ןרָאי ליֿפ ךָאנ זיא רערעֿפ .גנואיצרעד
 -יטסניא יד רָאנ טריטקעּפסער טייצ יד; זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג
 סָאװ קנַאדעג ַא -- "!ןעובוצֿפױא טייצ ןעמונעג טָאה סע עכלעוו ,סעיצוט
 ,טײקמַאזקרעמֿפױא עלוֿפ רעזדנוא טנידרַאֿפ

 םָאנסױא רעד טימ -- לַארעביא טָאה גנוגעוַאב עשיטסיכרַאנַא יד
 "עּפס ץנַאג ןעוועג ןענייז ןעגנוגנידַאב יד ואוו ,ָאקיסקעמ ןוא דנַאלסור ןוֿפ
 -געיוב ןוֿפ געוו ןכעלטנֿפע ,ןטיירב םעד ףיוא ןעמונרַאֿפ ךיז -- עלעיצ
 ןוא עיצַאזינַאגרָא ,גנורעלקֿפױא ךרוד ,טעברַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעקיד

 | ,טײקיטעט-ןסַאמ
 טג

 ןיא ןעמוקעגרָאֿפ טינ ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,זיא גנולקיװטנַא יד
 רעדעי .לָאמנייא טימ ןסָאנעג עלַא ןעמונעגמורַא טינ טָאה ןוא טייצ ןייא
 -רַאנַא ןשיווצ קיטירק עֿפרַאש ןוא טֿפַאשרענגעק סױװַא טֿפור קנַאדעג רעיינ
 יד ןרידיווער וצ ךוזרַאֿפ רעדעי .ןזיירק ערעדנַא ןיא יו טוג ױזַא ןטסיכ
 טֿפמעקַאב זיא ,םזיכרַאנַא ןוֿפ --- עירָאעט יד ,טדער רעוװ --- טייקיטעט
 ןטֿפירשטײצ ערעזדנוא ןיא סעיסוקסיד יד .שינרעטיב סיורג טימ ןרָאװעג
 .געוו ןטסעב םעד רָאג ןיא ןרָאװעג טריֿפעג לָאמעלַא טינ ןענייז

 טקרעמַאבמוא טעמּכ ןוא עקיריא סָאד ןָאטעג רעבָא טָאה טייצ יד
 ןבָאה ןסָאנעג יד .ןסלער עיינ ףיוא גנוגעװַאב רעזדנוא טריֿפעגֿפױרַא
 -סגנורעלקֿפױא רעקיסעמנַאלּפ טימ ןקיטֿפעשַאב ןביוהעגנָא ךיז לַארעביא
 טוג ױזַא ענעסקַאװרעד רַאֿפ ןלוש ןריֿפנָא ,ןקעטָאילביב ןדנירג :טעברַא
 -רעביא ,רוטַארעטיל עכייר ַא ןֿפַאש ןוא רעכיב ןבעגסױרַא ,רעדניק רַאֿפ יו
 ןעגנערבוצניירַא ןכוז ןיא ןענַאטשַאב טציא טעברַא יד זיא רעבָא טּפױה
 -יושנָא-טלעוו רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ טסייג םעד ןעייר רעטעברַא יד ןיא
 ,םזילַאקידניס ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ ,גנוא

 רעד וצ טייקכעלנע ןַא ןגָארטעג ןטכיזניה ליֿפ ןיא טָאה טייקיטעט יד
 -כַא יד ןיא ,ביױהנָא ןיא רָאג ןָאטעג ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא סָאװ טעברַא
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 ןֿפױא .ריט םייב ןייטש וצ ןעזעגסיוא טָאה עיצולָאװער יד ןעוו ,ןרָאי רעקיצ
 ןייק ,טעברַא רעד ןיא גנורעדנע ןייק ןעזעגנָא טינ ךיז טָאה קילב ןטשרע
 ןיא רעבָא זיא דיישרעטנוא רעד .גנוטכיר רעדנַא ןַא ןיא םענרַאֿפ רעיינ
 רעזדנוא : רעלַאטנעמַאדנוֿפ ַא ,רעסיורג ץנַאג ַא ןעוועג טייקכעלקריוו רעד
 -- ?סובַאט; ןֹוא סעמגָאד יד ןוֿפ טיײרֿפַאב זייווכעלסיב ךיז טָאה גנוגעוװַאב
 "ינַאגרָא ןַא ףיוא טעברַא ריא ןריֿפנָא ןוֿפ רעמ ןקָארשעגּפָא טינ ךיז טָאה
 ,ןסולשַאב ןוא ןעגנומיטשּפָא ,ןעגנוטַארַאב עקיסעמנַאלּפ טימ געוו ןטריז
 ןשטגעמ םענלצנייא םעד ףיוא ןרעוו טלעטשעג ןביוהעגנָא טָאה ּפָארט רעד

 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוא ןטכילֿפ טימ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ דילגטימ סלַא

 ןעװעג רעירֿפ זיא רע סָאװ ,לגױֿפ-רקֿפה ןעײרֿפ םעד ףיוא טינ ,ןטייק
 ןייא ןוֿפ :געװ ןיא ןענַאטשעג ץלַא ךָאנ ןענייז ןטייקירעוװש עסיורג

 יד ןוֿפ ןעלסײרטוצּפָא ךיז גנוגעװַאב רעד רַאֿפ רעווש ןעוועג סע זיא טייז
 -ֿפיױא ."ןטייצ עטלַא ,עטוג; יד ןוֿפ ןעגנוריֿפ עװיטַארטסנַאמעד ךעלרעיײֿפ
 טָאװ ץנַאלג ןייק ,קרעוו:רעײֿפ ןייק ךיז ןיא טינ טָאה טעברַא-סגנורעלק

 ןרעװ ןָאטעג ףרַאד סָאװ טעברַא ןַא זיא סָאד .ןגיוא יד ןיא ןדנעלב לָאז

 -ָאנָאמ סינעטלעהרַאֿפ ַא ןיא סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט קיסעמנַאלּפ ןוא ךעלטקניּפ
 גנורעטסײגַאב ןֿפוױוסױרַא ןעמעלַא ייב טינ ןעק טעברַא ַאזַא .געוו םענָאט
 ןבעל ןצנַאג םעד ןבעגוצּפָא ריא טימ ךיז טײקנסָאלשטנַא ןוא

 ןוֿפ ןטילעג לָאמעלַא גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה טייז רענַא רעד ןוֿפ

 -רַאֿפ שיטירקמוא ןוא קנַאדעג םעיינ ןדעי ןּפַאכוצֿפױא טיײקכַאװש רעד
 ,עביל עײרֿפ ,טכער"ןעיורֿפ .טייקיטעט רעזדנוא ןוֿפ לייט ַא ןיא סע ןעלדנַאװ
 -- םזילַאנַא-ָאכיטּפ ,םזילַאוטיריּפס ,טזינַאיראטעגעװ ,לָארטנַאק-סטרובעג
 עלַאטנעמַאדנוֿפ יד טימ תוכייש עטקעריד ןייק טינ וליֿפַא ןבָאה סָאװ ןכַאז
 יב רָאנ ןענייז ייז ביוא ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלטּפַאשלעזעג ןוֿפ ןעמעלנָארּפ

 ןוא ןעייר ערעזדנוא ןיא טֿפַאשרעגנעהנָא ןַא דלַאב יז ןעניֿפעג טנַאקיּפ ןוא
 ,םַארגָארּפ רעזדנוא ןוֿפ לייט ַא ןזרעוו

 ןצונ יװ ןדָאש רעמ ליֿפ טכַארבעג גנוגעוַאב רעזדנוא טָאה סָאד
 -סיכרַאנַא עלאטנעמַאדנוֿפ יד ףיוא תוחוּכ ערעזדנוא ןרירטנעצנָאק טָאטשנָא
 -עלַא ןֹוא ץלַא ןעמענוצנײרַא טיירּפשעגסיױא ייז רימ ןבָאה ,ןבַאגֿפױא עשיט
 ןוֿפ ןעמעלכָארּפ עלַא ןױעֿפטנערַאֿפ וצ ןֿפורַאב ןעוועג ןטלָאװ רימ יוװ ,ןעמ
 טינ ןעוועג טֿפָא ץנַאג רימ ןענייז טַאטלוװער סלַא ,לָא-טלעוו ןצנַאג םעד
 ענעגייא רעזדנוא דנרעוו ,תונותח עדמערֿפ ףיוא טסעג ענעמַאקלעװ ןייק
 .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ זיא טעגרַא

 :ןעגנערב ןָאק'מ סָאװ עקילדנעצ ןוֿפ ליּפשייב רעניילק ןייא
 -סטרובעג רַאֿפ עיצַאטיגַא ריא ןביױהעגנָא טָאה רעגנעס טערַאגרַאמ ןעוו

 ןיא טלַאהנָא ןַא ןעניֿפעג וצ ףליה ןיא טקיטיונעג ךיז טָאה ןוא לָארטנַאק
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 םעד ףיוא .עקרענָאיצולָאװער עצנַאג ַא ןעוועג יז זיא ,טײקכעלטנֿפע רעד
 טָאג ןייקפ : ָאטָאמ יד טלעטשעגֿפױרַא יז טָאה גנוטייצ ויא ןוֿפ םיוב-טסַאמ
 יז ,הרוּת עיינ יד טּפַאכעגֿפױא טָאה ןַאמדלָאג ַאמע *! רעשרעה ןייק ןוא
 ךעלקריו טלָאװ םעד ןיא יװ ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןגָארטעגרעדנַאנַאֿפ

 ,טעלבָארּפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנוזייל יד ןגעלעג
 -ֿפױרַא ןזיװַאב טָאה ןיילַא יז .ןטקָאװעג זיא גנוגעוװַאב סטערַאגרַאמ

 ערענָאיצולָאװער יד .טעטירַאלוּפָאּפ ןוֿפ רעטייל ןֿפױא ךיוה ןרעטעלקוצ

 טָאה טערַאגרַאמ .גנוטייצ רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעטנורַא זיא ָאטָאמ
 ַאמע ןעוו .ןזיירק ערעכעה יד ןיא סולֿפנײא ןוא דוכּכ ,ןעזנָא ןגָארקעג
 רַאֿפ ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןוא טריטסערַא ןענייז ןַאמטייר ןעב ןוא ןַאמדלָאג

 "עגמוא טינ ךיז ייז ףיוא טערַאגרַאמ טָאה ,לָארטנָאק-סטרובעג ןקידערּפ
 -רעטעברַא-טימ רעד ןוֿפ ןדירֿפוצמוא קרַאטש ןעוועג טציא זיא יז .טקוק
 -ָארּפמָאק ש"וח ךָאנ ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ ןוֿפ גנוגעװַאב ריא ןיא טֿפַאש
 ! טייקיטעט עצנַאג ריא ןריטנעמ
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 ןרָאי עטשרע יד ןיא זיא ןטייקירעווש ערעדנַא ןוא עקיזָאד יד רעטנוא
 ,םזיכרַאנַא ןוֿפ עיזיווער יד ןרָאװעג טריֿפעגנָא טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןוֿפ
 ןזָאטעמ יד ןגעוו ,טּפיוהרעביא ,ןוא ןּפיצניױּפ-טנורג יד ןגעוו עיסוקסיד יד
 -סעֿפַאב ןוא ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןצונַאב ךיז ףרַאד גנוגעװַאב יד עכלעוו טימ
 ,לַאעדיא ריא ןקיט

 רערעגניי רעזדנוא זיא גנובעגמוא רעד ןיא ןוא ןדנעטשמוא יד רעטנוא
 ריא ןסולֿפנײאַאב ןביױהעגנָא ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא רוד
 -רַאנַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה דנַאל ןוֿפ טעטש עטסרעמ יד ןיא .גנולקיװטנַא
 ,קיטעט טסכעה ןעוועג ןענייז עכלעוו ,סעּפורג ששיטסיכ

 ,ירערבייל לַאקידַאר יד ןרָאװעג טעדנירגעג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 טָאה עכלעוו ןוא ץנעטסיזקע עקירָאי קיצרעֿפ ןיא טציא טרעײֿפ עכלעוו
 סולֿפנײא סנעמעוו ,ןטסיכרַאנַא עקיטעט ןוֿפ רוד ןצנַאג ַא ןעיצרעד וצ ןזיוװַאב
 ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןזיירק ענעדײשרַאֿפ ןיא טציא ךיז טליֿפ סע

 זדנוא רַאֿפ טעװ גנובעגמוא ןוא ןדנעטשמוא יד ןעניז ןיא קידנבָאה
 -עווַאב רעזדנוא ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא טייקיטעט יד ךעלדנעטשרַאֿפ רעמ ןייז

 .ןרָאי ענעי ןיא גנוג
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 עיֿפלערַאליֿפ ןיא ןרָאי עטשרע עניימ

 רעד .עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןרָאװעג לגלוגמ ךיא ןיב ,1902 גנילירֿפ ןיא

 ,רעוװיטַאװרעסנָאק א ןעוועג זיא ןלַאֿפעגנײרַא ןיב ךיא ןכלעוו ןיא זיירק

 ןטשרע ןוֿפ רימ זיא עכלעוו ,*טַאלבעגַאט/, סנַאזהרש לאירעּכ ןוֿפ טזײּפשעג

 | ,רעדיוורעד קרַאטש ןעוועג ןָא גָאט
 טבעלעג טייצ רָאי רָאּפ ַא ךיא בָאה םעד רַאֿפ רָאי ןציירד-ףלעווצ טימ

 רעד טימ ןרָאװעג טנַאקַאב ןיּב ,קסנימ ןיא זיירק ןרענַאיצולָאװעד ַא ןיא
 ןיא ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ ןרָאי ענעי זיא סע יװ ,םזילַאיצָאס ןוֿפ עעדיא
 רעדלעוו רעסעילָאפ יד ןיא לקניוו ןֿפרָאװרַאֿפ ַא ןוֿפ ךָאנרעד בָאה ,דנַאלסור
 סקואוו םעד ןוא ,"דנוב, ןוֿפ גנולקיװטנַא ןוא גנואײטשטנַא יד טגלָאֿפעגכָאנ
 ןסַאמ עשידיי יד ןשיווצ גנוגעוװוַאב רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ

 עניימ ןיא ןבָאה ,רעטקַארַאכ רעייז ןיא ענעדיײשרַאֿפ ץנַאג ,קררעוו יירד
 :גנולקיװטנַא ןיימ ףיֹוא סולֿפנייא ןקרַאטש ַא טביאעגסיוא ןרָאי עגנוי
 -ליש סנַאמלוש ןמלק טָאה הבישי רערימ רעסיורג רעד ןיא לגניי סלַא ךָאנ
 עטכישעג-טלעוו רעקידנעב ןעצ ןייז ןיא ענומָאק רעזירַאּפ רעד ןוֿפ גנורעד
 גנואיצַאב עשיטַאטמיס טסכעה ַא ןֿפרעגסױרַא רימ ןיא (םלוע ימי ירבד)
 ןיא ןלעטשוצסיױרַא ייז טכוזעג טָאה רבחמ רעד רעמ סָאװ .ןרַאנומָאק יד וצ
 בָאה ךיא .ןרָאװעג רימ ייז ןענייז דנעיצנָא רעמ ץלַא ,טכיל רעטכעלש ַא
 ןכעלנעזרעפ ַא ןוא ןרעגַאב ערעייז וצ טֿפַאשהברק עטנעָאנ ַא טליֿפעג
 ,םוטרעריטרַאמ רעייז ןיא ליֿפעגטימ

 ַא ןעמוקעג טנַאה םוצ םעדכָאנ רימ זיא דלַאװ רעסעילָאּפ ַא ןיא
 -רעביא ןענייז סע ןכלעוו ןיא ,1881 ןוֿפ "ץילמה; גנַאגרָאי רענעדנובעג

 ןגעק סעצַארּפ ןשירָאטסיחה םעד ןוֿפ ןטייהלצנייא עלַא ןרָאװעג ןבעגעג
 רַאצ םעד ןטכירניה רַאֿפ םירבח ערעייז ןוא ַאיַאקסוװָארעּפ ,ווָאַאילעשז
 טָאה ,ןלעטשרָאֿפ ךיז ןָאק'מ יו ,גנוטייצ יז ,ןטייווצ םעד רעדנַאסקעלַא
 ,"יציעבוא עֹרַאצ; -- טכיל ןטסגרע ןיא טלעטשעגסױרַא עטגָאלקעגנָא יד

 ףיא טנַאה ַא ןבױהוצֿפױא טגָאװעג ןבָאה סָאװ ןשטנעמ !טייקיניילק ַא
 ןענייז סעיטַאּפמיס עניימ ! ןסור עלַא רעביא רעשרעה ןטבלַאזעג-טָאג םעד
 סערעטניא ןטסערג ןטימ בָאה ךיא .טייז רעייז ףיוא ןעוועג סיוכרוד רעבָא
 טבעלעגרעביא ןוא טרָאװ ןדעי ןעגנולשעג ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד טגלָאֿפעגכָאנ
 : ןעגנורַאֿפרעד ערעייז עלַא
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 :עטנַאסערעטניא רעמ ַא ךָאנ ןעוועג געוו ַא ןיא זיא קרעװ עטירד סָאד

 סע רעכלעוו ןיא ,"אימערוו עיאװָאנע רעד וצ עגַאלייב עטלַא ענעדנובעג ַא

 -ָאטוא עסיורג סימַאלעב דרַאוװדע ןרָאװעג טקורדעג ןעגנוצעזרָאֿפ ןיא ןענייז

 רעדייא רעירֿפ טריסַאּפ טָאה סָאד ."דרָאװקעב גניקולא קרעו עשיטסיּפ

 -יטנַא ןוא ערענָאיצקַאער ענעסיברַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא "אימערוו עיָאװַאנ ,, יד

 ןטימ ןיא ןלַאֿפעגנײרַא עגַאליײב יד זיא טנַאה ןיא רימ ,גנוטייצ עשיטימעס

 גנונעדרַא רעקיטציא רעד ןוֿפ קיטירק סימַאלעב ןוא ןרָאי רעקיצניינ יד

 ןיא טנַאּפשעגנײא ןשטנעמ יד ןוֿפ לשמ םעד טימ ,עדעררַאֿפ רעד ןיא

 ,גנוקריוו עקידלַאװעג ַא טכַאמעג רימ ףיוא טָאה ,עטערָאק א

 טכַארברַאֿפ ךיא בָאה רעהַא ןעמוק ןיימ רַאֿפ רָאי עכעלטע עטצעל יד
 טייהנגעגעל עטוג ַא טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,ענזַארג ןיא יײמרא רעד ןיא
 -ַאלק עשיסור עטסעב יד טכַאנ ןוא גָאט רעהֿפױא ןָא ןענעייל ,ןענרעל וצ

 וצ ןעגנולעג וליֿפַא רימ זיא סע .קעטָאילביב רעקיטרָא רעד ןיא רעקיס
 לעוו ךיא ןכלעוו ןגעוו ײמרַא רעד ןיא זיירק ןרענָאיצולָאװער ַא ןריזינַאגרָא
 ,טייהנגעלעג רערעטעּפש ַא ייב ןגָאז וצ רעמ סָאװטע ןֿבָאה

 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןעמוקנָא ןיימ ייב זַא ,ןענעכײצרַאֿפ רָאנ ךיא לעװ ַאד
 ךיא .טנַאקַאב טוג ןעוועג םזילַאיצָאס רעד רימ ןיא ,1902 גנילירֿפ ןיא

 םזיכרַאנַא ןוֿפ .רענָאיצולָאװער ןוא טסילַאיצָאס סלַא טכַארטַאב ךיז בָאה

 טינ לָאמנייק ץעגרע ןיא טרָאװ םעד ,טַאהעג טינ גנונַא ןייק ךיא בָאה
 ןעלקיטרַא עכעלטע טנעיילעג ךיא בָאה םעד רַאֿפ רָאי רַאּפ ַא טימ .טנגעגַאב
 ןייק רעבָא ,ערעל סרענריטש ןגעוו ,ךיז טכוד ,"רודה, ןיא רעצעז .צ .ש ןוֿפ
 ןיא ,םזיאָאגע רעדָא ,םזילַאודיװידניא ידעמערטסקע ןייז טָאה גנַאלקּפָא ןֿפיט
 .ןענוֿפעג טינ ןצרַאה ןיימ

 -ןײרַא ָאד ןיב ךיא ןכלעוו ןיא זיירק רעקיטסייג רענענַאטשעגּפָא רעד
 טנַאה ןיא ךיא בָאה ?טַאלבעגַאטש םעד .טריקָאש קרַאטש ךימ טָאה ןלַאֿפעג

 סָאד ןענוֿפעג טינ ךיוא ךיא בָאה ?סטױעװרָאֿפ, ןיא ןוא ןעמענ טנעקעג טינ
 ,גנוטייצ רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא טקורדעג ןעז וצ טרַאװרעד בָאה ךיא סָאװ

 -יורג םעד ןגעוו סיינ יד ןגָארטרעד רעהַא ךיז טָאה םעדכָאנ דלַאב
 טימ ןרָאװעג לוֿפ ןענייז ןעגנוטייצ עשידיי יד .ווענישיק ןיא םָארגָאּפ ןעמַאז
 יד ןיא ןֿפרָאװעג קרַאטש רעייז ךיז טָאה סע .ןעגנוביירשַאב עכעלרעדיוש
 ץנערוקנָאק ַא ןריֿפ *טַאלבעגַאט רעד ןוא ?סטרעװרָאֿפ, רעד זַא ,ןגיוא
 ןדנואוו עֿפיט יד ןצַארקרעדנַאנַאֿפ ןיא ערעדנַא יד עגייא ןגייטשוצרעביא
 םעד טָאה ?סטרעװרָאֿפ, רעד .רענעייל רעמ ןעגיוועג וצ ידּכ ,קלָאֿפ ןוֿפ
 ןלַאנעמָאנעֿפ ןייז ןביױהעגנָא ךעלטנגייא ןַאד טָאה רע ,ןענואוועג ?סייר;
 לָאמנייק רעמ םיא טָאה גנוטייצ עשידיי רעדנַא ןייק ןכלעוו ןיא סקואוו
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 "רעד רעמ ךָאנ ןרָאװעג גנוטייצ יד זיא רימ רעבָא .ןגָאירעד טנעקעג טינ

 .טַאלב לארשי לּכ עלעיציֿפָא סנָאזחרש רעדייא רעדיוו
 -רעד רעד ךָאנ זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא יד

 ןבעל םעד ףיוא ךוזרַאֿפ םעד ןוא (1901) ילגיקימ טנעדיזערּפ ןוֿפ גנודרָאמ

 "גייוו ,ה .טקיטסעלכַאנרַאֿפ קרַאטש ןעוועג (1902) ריעלק עד ןירעטלָאװ ןוֿפ

 רָאטס רעד ןיא טייקיטעט רעוויטַארעּפָאָאק טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג זיא גרעב
 ַא רעכלעוו ןיא ,זיוה רעשיטסינומָאק ַא טימ ךיוא יװ ,טירטס טואס ןיא

 ,טבעלעג ןבָאה --- יז ןשיווצ ץַאק .י ןוא רעלסקַא .ב -- ןסָאנעג עגנוי לָאצ

 .עינָאלָאק-םרַאֿפ רעשיטסינומָאק ַא ןגעוו טמולחעג ןוא טלעג טרָאּפשעג

 םענעי זיא טעברַא-סגנורעלקֿפױא עשיטסיכרַאנַא ןָאט וצ ךוזרַאֿפ ַא
 ױדנַאל .ל רעכלעוו ןוֿפ *טײהיײרֿפ, עּפורג ַא ןוֿפ ןרָאװעג טכַאמעג ראי

 טָאה גלָאֿפרעד ןייק .רעוט-טּפיױה ןוא רַאטערקעס ןעוועג זיא (רענילָאװ .א)

 ןבָאה סעיצקעל ןוא ןעגניטימ יד .טַאהעג טיג טעברַא ריא ןיא עפורג יד
 ,רָאלק זיא ".ש .ַא .5ע רעד ןיא ןסנָאנַא יד ןוֿפ ,ןגיוצעג טינ םלוע ןייק
 ,טַאהעג טינ טעברַא ריא וצ ןעיורטוצ ןסיורג ןייק ןײלַא טָאה עפורג יד זַא

 רערעװש טימ טליֿפעגסױא ןעוועג רָאי ןטשרע םעד זיא טייצ ןיימ
 ןכלעוו ןיא "ףיוה יײלּפוס גנידליב? ַא ןיא רערָאבײל סלַא גָאט םייב טעברַא
 ,טײלנַאֿפ ,ןשטייד ןעוועג עלַא טעמּכ ןענייז רעטעברַא עטריציֿפילַאװק יד
 ךיז ךיא בָאה ןטנװָא יד ןיא .רעמ טינ ,העש טכַא טעברַאעג טָאה'מ ואוו
 רעטנעצ רעד ןיא ,לוקס שריה ןָארַאב ןיא ,ןכַאמנרַאגיצ ,ךַאֿפ ַא טנרעלעג
 ,טעברַא רעד ןוֿפ ןוא וצ ןרָאֿפ םייב ,טייצ עקירעביא יד ןוא ,רעטנעטרַאק ןוא
 יד ןענרעל טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ךיא בָאה ,געט עיײרֿפ עקינייװ יד ןיא ןוא
 טינ טושּפ זיא טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רַאֿפ טייצ ןייק .ךַארּפש-דנַאל

 .ןעוועג
 ןעמוק וצ גנַארד רעד .ןטלַאהנָא טנעקעג טינ רעבָא סע טָאה גנַאל

 ,סיורג רעייז ןעוועג רימ ןיא זיא ,ןָאט ?סָאװטע; ןביוהנָא ,ןשטנעמ ןשיווצ
 ןֿפורעג טָאה סָאװ ליב-דנעה ַא ןלַאֿפעגנײרַא טנעה יד ןיא רימ זיא גָאט ןייא
 ,טירטס טוָאס ןיא טֿפַאשלעזעג רעויטארעּפָאָאק רעד ןוֿפ גניטימ ַא וצ
 רענעזיוועגנָא רעד וצ ןיב ךיא .טריסערעטניארַאֿפ קרַאטש רימ טָאה סָאד
 זיירק ןטנעגילעטניא ןַא ןענוֿפעג טרָאד בָאה ,גניטימ םוצ קעװַא טייצ
 ןוֿפ רעלָאד ףניֿפ קידנלָאצניײא ,דילגטימ ַא ןרָאװעג ןײלַא ןיב ןוא ןשטנעמ
 ,ןטסנידרַאֿפ עניילק עניימ

 -עג רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד טימ טנַאקַאב זייווכעלסיב ךיז בָאה ךיא
 זיא גרעבנייוו .ה עכלעוו ןשיוצ ,רעריֿפ ןוא רעוט עריא טימ ,טֿפַאשלעז
 -רַאֿפ רימ טימ טגעלֿפ ,ןעוועג ברקמ רימ טָאה רע .רעריֿפנָא רעד ןעוועג
 ךימ טָאה ןוא ,ןעגניטימ יד ךָאנ ןוא רַאֿפ טונימ עײרֿפ עדעי ןעגנערב
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 ,גנֹוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא טייקיטעט רעצנַאג ןייז טימ טנַאקַאב
 ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג יד טסואוורעד ךיז ךיא בָאה םיא ןוֿפ
 לַאעדיא ןסיורג םעד ןוא ,רעטעברַא יד ןשיווצ טייקיטעט עכײררָאלג ריא
 רעד טימ ןוא סולֿפניײא ןייז רעטנוא .ןבערטש ןטסיכרַאנַא יד ןכלעוו וצ
 םוצ ןרָאװעג טרעקַאב זייוכעלסיב ךיא ןיב ".ש .ַא .82 רעד ןוֿפ ףליה
 ןרידוטש וצ טייצ רעמ ןוא רעמ ץלַא ןבעגּפָא ןביוהעגנָא ןֹוא םזיכרַאנַא
 ,רוטַארעטיל עשיטסיכרַאנַא יד

 ןוא סטעה טֿפױקרַאֿפ טָאװמ עכלעוו ןיא ,רָאטס עוװיטַארעּפָאָאק יד
 ןוא רָאי ַא לָאמניא יװ רעמ טינ ןֿפױק רעטעברַא עכלעוו ןכַאז --- ךיש

 -- גנומענרעטנוא רעד טימ טינ גנודניברַאֿפ ןייק טעמּכ ,ךעלגלָאֿפ ,ןבָאה

 ייז סָאװ ,יירעקעב עוויטַארעּפָאָאק יד ,ֿפָארַא גרַאב ןעגנַאגעג ןַאד ןיֹוש זיא
 ,רֿפע ןכוש א ןעוועג ןיוש זיא ,רעירֿפ טייצ לקיטש ַא טימ טרילבַאטע ןבָאה
 ןקיזיר םעד ןגעוו ןלייצרעד גנורעטסײגַאב סיורג טימ טגעלֿפ גרעבנייוו
 ,יירעקעב רעד ןוֿפ גנונעֿפערעד רעד ייב טריֿפעגכרוד ןכָאה ייז סָאװ דַארַאּפ
 טגָאינוי עשידיי עלַא ,ןשטנעמ רעטנזיוט טקילײטַאב ךיז ןבָאה סע ןכלעוו ןיא
 טרישרַאמ ןבָאה ,רעכוטרַאֿפ עטייוו ענייר ןיא ,רעקעב יד .ןענײארַאֿפ ןוא
 ,טיורג יד זיוה ַא יו ןעוועג זיא סָאװ הלח ַא ןגָאװ ַא ףיוא טריֿפעג ,סױארָאֿפ
 רעטניה טרישרַאמעגכָאנ ןבָאה קיוומ סעילעּפַאק טימ סנַאינוי ערעדנַא יד
 רעיושוצ יד ןשיוװצ רעכעלייל עסיורג ןיא ןרָאוװעג טלמַאזעג זיא טלעג ,ייז

 "ףעביא טָאה'מ ןעוו רעכָא ,גרַאב רעצנַאג ַא ןייז וצ ןעועגסיוא טָאה ןוא
 גונעג טינ זיא סע זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה תועבטמ ענרעפוק יד טלייצעג
 ,דַארַאּפ ןוֿפ ןבָאגסיױא יד ןקעד וצ ףיוא

 קיירטס רעד :ליצ ריא טכיירגרעד טכיזניה ןייא ןיא טָאה יירעקעב יד
 "עג דלַאב זיא ,ןרָאװעג סעדנירגעג זיא יז ןּכלעװ בילוצ ,טוַא-קַאל ןוא

 בעד ןיא תורצ יד ןבוהעגנָא ךיז ןבָאה ןַאד טשרע ןוא .ןרָאװעג טלטעס
 "עגנָא ןעמ טָאה יירעקעב רעד ןיא רעטלַאװרַאֿפ סלַא .אֿפוג גנומענרעטנוא
 ןוא רעכאמנרַאגיצ א ןעוועג זיא רעכלעוו ,אֿפֹוג ןגרעבנייוו עקַאט טלעטש
 ןענייז רעטעברא יד .יירעקעב ןגעוו גנֹונַא עטסעדנימ יד טַאהעג טינ טָאה
 ויטַארעּפָאָאק ןוֿפ רעדילגטימ קידנעייז ןוא ךַאֿפ ןיא עטסעבכ יד ןעוועג טינ
 ףיוא ,גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד טלָא טכַארטַאב ךיז ייז ןבָאה
 העד ןייק ןגָאז טנעקעג טינ ייז טָאה רענייק זַא ,סנטסקינייו טייוו ױזַא
 "וצ ןעמוקעגסיורא קידנעטש סקעבעג רעייז זיא ,ןטעברַא וצ יוװ ןוא ןעוו
 -רעד טוקילבוּפ רעד סָאװ עטסעב סָאד ןעוועג לָאמעלַא טינ זיא ןוא טעּפש

 םישדח עכעלטע ךָאנ -- ךעלדײמרַאֿפמוא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .טרַאװ
 ןוא גנומענרעטנוא יד ןבעגוצֿפױא ןעגנואווצעג ןעוועג ןעמ זיא שינרעטַאמ
 ,תובוח יד ןלָאצָאב וצ יו ןגרָאז ךיז
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 ןקיבלעז ןֿפױא ןעגנַאגעג ךיוא סע זיא רָאטס טעה ןוא ךוש רעד ןיא

 ךיוא ,ןייטשלעדע עסָאנעג ןעוועג זיא רעטלַאװרַאֿפ רעטשרע רעד .געוו

 -נירג עטשרע יד ןוֿפ רענייא ,טסילַאנָאיצַאנ-טסיכרַאנַא ןַא ,רעכַאמנרַאגיצ ַא

 ןיא גנורַאֿפרעד ןייק ןָא רעבָא ,רענדער רעטוג ַא --- ןויצ ילעוּפ יד ןוֿפ רעד

 טָאה הרוּת עיינ יד טנרעלעגסיוא לסיבַא ךיז טָאה רע ןעוו ,ןכַאז-טֿפעשעג

 ,ןשטנעמ םענערַאֿפרעדמוא רעדנא ןַא טלעטשעגנָא ןוא טקיטיײזַאב םיא ןעמ

 רָאנ רעטלַאװרַאֿפ םעד רָאנ טינ ןטיבעגמוא טָאה'מ .ווָאלָאקָאס עסָאנעג

 ,טוַאס ןוא רעטֿפניֿפ רעד ןיא טֿפעשעג םעד טריֿפעגרעבירַא ,ץַאלּפ םעד ךיוא

 ןטֿפעשעג עטוג ןָאטעג ןבָאה רעמערק עטַאוירּפ רעכלעוו ןיא טנגעג ַא

 ,רָאטס רעוויטַארעּפָאָאק ןייק רַאֿפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ זיא עכלעוו רעבָא

 ןטיֿפָארּפ ערעייז טכַאמעג ןבָאה סַאג רענעי ןיא טײלסטֿפעשעג עטַאווירּפ יד

 טֿפנוקנייא ןוֿפ לַאװק ַא -- טנגעג רענעי ןיא סרעגינ יד ןעלדניװשַאב ןוֿפ

 ןצונַאב טנעקעג טינ ךיז טָאה טֿפעשעג רעוויטַארעּפָאָאק ַא ןכלעוו טימ

 טריֿפעגכרוד רעדיוו ןעמ טָאה זיוה רענעגייא רעד ןיא ךיז ןעיצרעביא םייב

 ץלַא ,דרעֿפ ןסייוו ַא ףיוא סעדנָארַאב ףעזָאי ןוֿפ טריֿפעג ,דַארַאּפ ןסיורג ַא

 ןייק רָאנ ,םענרַאֿפ ןסיורג ןוא גנואווש ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג ןָאטעג זיא

 .ןעוועג טינ ןעמעלַא םעד ןיא זיא הכרב לזמ

 ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעקידרעירֿפ רעד ,ןייטשלעדע :קידנעײגײברַאֿפ

 ףיוא ,טירטס רעטייווצ ןיא טֿפעשעג-ךוש ןגייא ןַא טנֿפעעג טָאה ,רָאטס

 זיא רע .סענזיב עטוג ןָאטעג טָאה ןוא ,וויטַארעּפָאָאק ןוֿפ ץַאלּפ ןטלַא םעד

 -כעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןוא שטנעמ רעטבַאגַאב טסכעה ַא ןעוועג

 -עט ַא ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד רַאֿפ טריטיגַא ןוא טמיורטעג טָאה ,טייק

 רַאֿפ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא טיילעגנוי עשידיי ןוֿפ גנוגעווַאב רעשיטסירָאר

 -רעטנוא גנורעדָאֿפ יד ןוא ןדיי רַאֿפ םייה ענעגייא ןַא ןרעדָאֿפ וצ קעווצ םעד

 -סקילגמוא ןַא ךרוד טיוט רעקיטיײצירֿפ ַא .ןטקַא עשיטסירָארעט טימ ןציטש

 ,רענעלּפ ןוא ןעמיורט ענייז וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ךיז ןדָאב םייב לַאֿפ

 ךרוד ןרָאװעג טלסײרטעגֿפױא טייצ רענעי וצ זיא גנוגעווַאב רעזדנוא

 זיא רעכלעוו ,טסיכרַאנַא רעשילגנע ןַא ,רענריוט ןַאשזד ןוֿפ טסערַא םעד

 ןעוועג ןָאדנָאל ןיא זיא רענריוט .רוט-עיצקעל ןצרוק ַא רַאֿפ ןעמוקעג רעהַא

 (סקריולק) סטנעטסיסַא ּפַאש רעד ןוֿפ רַאטערקעס ןוא רעזײנַאגרָא רעד

 ךרוד ןרָאװעג טרעקַאב םזיכרַאנַא םוצ ,ערעדנַא ליֿפ יו ,זיא רע .ןָאינוי

 טכוזַאב רע טָאה ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא ,1887 ןוֿפ עידעגַארט רעגַאקיש רעד

 -עטש ןייק ןָא טעטש עסיורג עלַא ןיא סעיצקעל ןטלַאהעג ןוא עקירעמַא

 -.סערָא רע זיא ,ץעזעג ןטסיכרַאנַא-יטנַא םעיינ םעד רעטנוא ,טציא .גנור

 ןֿפַאשעג זיא סע ,קרָאי-וינ ןיא טירטֿפױא ןטשרע ןייז ייב ןרָאװעג טריט

 ַא ןטָארטעגנײרַא ןענייז סע רעכלעוו ןיא ,"גיל שטיּפס ירֿפ; ַא ןרָאװעג
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 וצ םיא ןעגנולעג זיא טייקירעווש סיורג טימ ןוא ,ןלַארעביל לָאצ עסיורג
 -רָאֿפ טֿפרַאדעג טָאה סייק ןייז סָאװ טייצ רעד רַאֿפ ליעב ףיוא ןעײרֿפַאב

 ,עיֿפלעדַאליֿפ טכוזַאב טָאה רע .דנַאל ןוֿפ טכירעג ןטסכעה ןרַאֿפ ןעמוק
 ַא טכַאמעג ןוא גנולמַאזרַאֿפ עסיורג קיזיר ַא טריסערדַא טָאה רע ואוו

 ליֿפ ןיא ןגָארטרַאֿפ ןטלַאהעג ךיוא טָאה רע .קורדנייא ןטוג רַאברעדנואוו

 עגַארֿפ רעד ןיא סערעטניא סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה ןוא טעטש ערעדנַא

 טנײלעגֿפױרַא ןבָאה רעבעגצעזעג יד סָאװ םיוצ םעד ןוא עדער רעײרֿפ ןוֿפ

 ,דבאל ןיא ןעמוקוצנײרַא ייז קידנטָאברַאֿפ ןטסיכרַאנַא עשידנעלסיוא ףיוא

 זיא ,ןטרַאװרעד טנעקעג טָאה'מ יװ ,טרוָאק םירּפוס ןוֿפ לייטרוא רעד

 -וצנָא טכער ַא טָאװעג טָאה סערגנָאק רעד :ץעזעג זיא ץעזעג זַא ,ןעוועג

 רעד ןוֿפ טסייג םעד ןגעק ךעלקירדסיוא זיא רע שטָאכ ,ץעזעג ַאזַא ןעמענ

 | ,ןטײהײרֿפ עטריטנַארַאג יד ןוא עיצוטיטסנָאק

 ןעז לָאמ ןטשױע םוצ ןעגנַאגעג רימ ןענייז ,1904 ,לירּפַא ןטנעצ םעד

 ןיא ןרעוו ןטלַאהעג טלָאזעג טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד .ןַאמדלָאג ַאמע ןרעה ןוא
 ןעמוקעגוצ ,לָאה יטיס ןוֿפ טייוו טינ ,שטרַא ןוא דָארב ,לּפמעט סוָאלעֿפ דדא

 יד ףיוא טלעטשעגסיוא ןטסיצילָאּפ ןָאדרָאק ַא ןענוֿפעג רימ ןבָאה טרָאד

 ,ןשטנעמ טימ לוֿפ ןעוועג זיא סָאג יד .עדייבעג רעצנַאג רעד םורַא ּפערט

 -ילַאּפ עקידנטייר ,טרָא ןייא ףיוא ןייטש וצ טביולרעד טינ טָאה'מ עכלעוו
 ןבירטעג ןוא טּפוטשעג ןרַאוטָארט יד ףיוא דרעֿפ יד טימ ןבָאה ןטסיצ
 ןיב ךיא .דנַאלסור ןקיליײה ןיא ןָאט סע ןגעלֿפ ןקַאזָאק יד יו ,םלוע םעד
 סָאװ ,ןעמענַאב טנעקעג טינ טשרעוצ בָאה ,רעטֿפעלּפעג ַא יװ ןענַאטשעג
 שּכעלדירֿפ ןעמ לָאז ,דנַאל ןעײרֿפ םעד ןיא ,עקירעמַא ןיא ָאד .רָאֿפ טמוק ָאד
 -- רענדער א ןרעהוצסיוא לָאז ַא ןיא ךיז ןעלמַאזרַאֿפ ןביולרעד טינ רעגריב
 -מוא עקידנעטשלוֿפ ןיימ רָאנ ! ןביולג טנעקעג טינ ןגיוא יד טושּפ בָאה ךיא
 ַא ןכַאמ ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ ךימ טָאה ךַארּפש רעד טימ טֿפַאשטנַאקַאב
 -רעדיוו ַא וצ ןרעדָאֿפֿפױא ייז ןוא ,עטלמַאזרַאֿפ יד ןריסערדַא וצ ךוזרַאֿפ
 ןסָאלשטנַא ,רעטגערעגֿפױא ןַא ,רענעגָאלשרעד ַא קעװַא ןיב ךיא .דנַאטש
 ,יגַאריט עשירַאברַאב יד ןֿפמעקַאב וצ ןענעק רָאנ לעװ ךיא סָאװ ןָאט וצ

 1904 רָאי ןצנַאג םעד ךיז רימ ןבָאה רָאטס רעוויטַארעּפַאָאק רעד ןיא
 תובוח יד ,ןזייל טנעקעג טינ ןבָאה רימ עכלעוו ןעמעלבָארּפ טימ טלגנַארעג
 ,רעמילש ץלַא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ ןענייז ןטכיזסיוא יד ןוא ןסקָאװעג ןענייז
 -וא רעזדנוא טימ ןשטנעמ רעמ ןױיסערעטניארַאֿפ וצ טכוזעג ןבָאה רימ
 ןוֿפ רענייא וצ .ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא סעיצקעל ןרישזנַארַא ךרוד גנומענרעט
 ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,ןיקסווָאנַאי טכַארבעגּפָארַא רימ ןבָאה סעיצקעל יד
 ןעמוק וצ טקיליוועגנייא רעבָא טָאה ,עיצַארעּפָאָאק ןיא ןימאמ רעסיורג ןייק
 ןוא טנַאקַאב גרעכנייוו זדנוא טָאה עיצקעל רעד ךָאנ ,ןֿפלעהסױרַא זדנוא
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 טָאה געוו ןֿפױא .זיוה רעוויטַארעּפָאָאק רעד וצ קעוװַא ןעמַאזוצ ןענייז רימ

 ןקיסעלכַאנרַאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןסָאנעג יד זַא ,טגָאלקַאב יקסווָאנַאי ךיז

 -לצנייא רעד .טינ ןלָאצ ייז ןוא ,קינייװ ָאד ןענייז ןטנענָאבַא *,ש .ַא ,8, יד

 סע זַא ,ןסייו ןשטנעמ קינייװ .,ןיילק רעייז זיא סדנעטס יד ףיוא ףױקרַאֿפ

 רעײטשרָאֿפ רעלעיציֿפָא רעד ,וָארװַאל עסָאנעג ,גנוטייצ ַאזַא ָאד רַאג זיא

 ןָאק שידיי ןייק רעבָא ,שטנעמ רעליואוו ץנַאג ַא זיא ,".ש .ַא ,82 רעד ןוֿפ

 ןוֿפ טַאטלוזער רעד .ךיז טוט גנוטייצ רעד ןיא סָאװ טינ סייוו ןוא טינ רע

 -רַאֿפ יד ןעמענוצרעניא ןטָאבעגנָא ךיז בָאה ךיא זא ,ןעוועג זיא ךערּפשעג

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא *.ש .ַא .8, רעד ןוֿפ טֿפַאשרעטערט
 -טנגייא סָאד .טָאבנָא ןיימ טימ טײרֿפרעד קרַאטש ךיז טָאה יקסווָאנַאי

 םיא זיא ןעמָאנ ןיימ .ךערּפשעג ןצנַאג םעד טימ טקעװצַאכ רע טָאה ךעל

 ,ןקישוצ םיא געלֿפ ךיא סָאװ ןצנעדנַאּפסערַאק עטֿפָא יד ןוֿפ טנַאקַאב ןעוועג

 "ווירב ןשירָאטסיה ןיא ,טנַאנעטיײל ןייז רַאֿפ טכַאמעג ךימ רע טָאה טציא

 : רמאמ ןימ ַאזַא טלעטשעגנײרַא רע טָאה רעמונ ןקידנעמוק ןוֿפ ןטסָאק

 םעד טיול ןעלדנַאה ןוא טוג ױזַא ןייז טעװ ריא --- .ַאליֿפ ,וָארװַאל .ל

 ףסוי וצ ןעגנונעכער ןוא רעטלעג ,ןטסיל עלַא רעביא טיג .גניטימ ןוֿפ סולשַאב

 ץיֿפלעדַאליֿפ ךיוא זַא ,סעטסעב ןייז ןַאט טעװ ,ןֿפָאה רימ יװ ,רעכלעוו ,ןאהאק

 ".ש .א .ֿפ, רעד רַאֿפ לייט ריא ןָאט לָאז

 טינ ךָאד זיא גניטימ ןייק .עװַאקישט לסיבַא ןעגנולקעג רימ טָאה סָאד

 ןייק .ןעמונעגנָא טינ םיא רעסיוא רענייק טָאה סולשַאב םעד ןוא ןעוועג

 .ןבעגוצרעביא רימ טַאהעג טינ ווָארװַאל טָאה ןעגנונעכער ןוא רעדלעג

 ךיא ! ןלַאֿפרַאֿפ -- רעבָא ,עטלצניקעג ליֿפוצ ַא ןעוועג זיא השעמ עצנַאג יד

 ,ןריֿפכרוד יז ןעמ ףרַאד ,טעברַא ןַא ןעמונרעטנוא בָאה

 ,גנוטייצ רעד ןיא טנעדנַאּפסערָאק רעטֿפָא רָאג ַא ןרָאװעג ןיב ךיא

 רַאֿפ לעיצעּפס יו ,השעמ ַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה רָאי םענעי ןלַאװ יד וצ

 ןיא טיוט םוצ עדַאטס יד ןריֿפ ןֿפלעה ןסקָא עטעװעדָאהעגֿפױא קעווצ םעד

 טייקיטעט רעד טימ ןכילגרַאֿפ סע בָאה ןוא ,ָאנַאקיש ןיא רעזיײהטכַאלש יד

 טָאה יקסוָאנַאי .רעטעברַא יד ןשיווצ סנשיטילַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ןוֿפ

 ךוא טייז רעטשרע רעד ןוֿפ סמולָאק ייווצ עטשרע יד ןיא טקורדעגּפָא סע

 -עּפש ןיימ ,טלַאהניא םעד ףיוא טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ןגיוצעג טימרעד

 -רַאֿפמוא ןַא ןעזרעד םעד ןיא טָאה ןַאמרעקוצ םַאיליװ דניײרֿפ רעקידרעט

 עטנַאסערעטניא ןַא ןבױהעגֿפױא ןוא ןטסילַאיצַאס יד ףיוא ףירגנָא ןטניד

 ,טייהנגעלעגנַא רעצנַאג רעד ןגעוו עיסוקסיד

 עלַא טימ טכַארבעגנעמַאזוצ רימ טָאה טֿפַאשרעטערטרַאֿפ עלעיציֿפָא יד

 -ַאב ךיז ,ייז ןוֿפ לָאצ ַא ןכוזַאב ךיא געלֿפ קיטנוז ןדעי .טָאטש ןיא ןסָאנעג

 -יטעט יד טימ ןעגנואיצַאב עמיטניא ןדנובעגנָא ןוא עטסרעמ יד טימ טנעק
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 -נצנעלג ןייק טינ ןעוועג זיא גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ דנַאטשוצ רעד .ערעק
 "רַאנַא ןַא ןעוועג עיֿפלעדַאליֿפ זיא לָאמַא זַא ,טלייצרעד ןבָאה עלַא .רעקיד
 ןיא רענדער עטוג ןוֿפ שייר עצנַאג ַא טגָאמרַאֿפ טָאה ,גנוטסעֿפ עשיטסיכ
 סגָאיגוי טיובעג ןבָאה .קיטעט ןעוועג ןענייז ןסָאנעג יד ,שילגנע ןוא שידיי
 ןגעלֿפ ייז .ןכַאֿפ ערעדנַא ןוא רעכַאמנטסעװ ,רעקעב ,רעכַאמקוָאלק ןוֿפ
 ןצ קיטנוז ןדעי לָאה יטיס ןבעל ןעגנולמַאזרַאֿפ עשיטסיכרַאנַא ןטלַאהּפָא

 ןגעלֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ עשידיי יד .רערעהוצ ןסַאמ ןעמוק ןגעלֿפ סע עכלעוו
 ןיא טציא -- לָאמַא ןעוועג ץלַא זיא סָאד רעבָא ,טכוזַאב טוג עלַא ןייז ךיוא
 ןעניז רענדער יד ןוֿפ רָאּפ ַא ןעוועג טינ רכוז ןייק ןעמעלַא םעד ןוֿפ
 רעד ןוֿפ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה ערעדנַא ,(שטַארג ןוא ןָאסליװ) ןכרָאטשעג
 ןוא רענערּפ .ש) םיכרד ערעדנַא ןיא קעװַא ,גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא
 ר"ד) ןטסיגָארד ,םיריוטקָאד ןרָאװעג ןענייז ערעדנַא ךָאנ ,(ןָאדרָאג ר"ד
 ,עֿפַאי ,סעדלעז ,לעגיס ר"ד ,ןַאמטרַאג ר"ד ,רעברַאב ר"ד ,רעלַאטש סקַאמ

 -עגנָא ןבָאה ,ןשטנעמ ענעמונרַאֿפ ןרָאװעג ןענייז ייז .(ַא"א ןיקטָאג ַאשַאטַאנ
 רעקינייו רעדָא רעמ ןטלַאהעג ךיז ןוא ןבעל םענשטעטַאטס ַא ןריֿפ ןביוה
 -עווַאב רעד ןיא ןבילבעג ןענייז סָאװ רענדער שקיצנייא יד ,סנטייוו רעד ןוֿפ
 טימ ךײלגרַאֿפ ןיא .ןיוועל רעטלַא רעד ןוא גרעבנייוו .ה ןעוועג ןענייז גנוג

 ,טליּפשעגסיױא ןעוועג גנֹוגעװַאב רעזדנוא זיא ןרָאי עקידעירֿפ יד
 ןיב ךיא ןשוו ןענוֿפעג בָאה ךיא סָאװ דנַאטשוצ רעד ןעוועג זיא סָאד

 ,1904 ףוס ".ש .ַא ,8, רעד ןוֿפ רעטערטרַאֿפ רעלעיציֿפָא רעד ןרָאװעג
 בָאה ךעלנעזרעט ייז טימ קידנענעקַאב ךיז ןוא ןטנענָאבַא יד קידנכוזַאב
 ;טעירָאגעטַאק עטמיטשַאב ןיא ןרעוו טלײטרַאֿפ ןענעק ייז זַא ןענוֿפעג ךיא
 עקידרעירֿפ יד ,םיריוטקָאד שכעלטצ יד ,עידרַאוג ױעטלַא רעד ןוֿפ לייט ַא
 טָאה'מ טָאװ עטסכעה סָאד .גנוגעװַאב רעד רַאֿפ טיוט ןעוועג ןענייז ,רענדער
 ַא ייב ךוזאב ַא ןוא ןשָארג ראּפ א ןעוועג זיא ןטרַאװרעד טנעקעג יז ןוֿפ
 -ַאנ ןוא עֿפַאי טפיוהרעביא ,ןטסיגָארד יד .גנומעגרעטנוא רעקידבוטי-םוי
 ןבעגרעביא ןַאד ןעוועג ןבעל ןוא בייל טימ ,ןגעקַאד ,ןענייז ,ןיקטָאנ ַאשַאט
 "בעב ןוא רעטירד רעד ןיא ,רָאטס גָארד ןיא ןעֿפַאי ייב .גנוגעווַאב רעד
 לָאצ ַא ןעוועג ןענייז ןַאד ,טקנוּפלמַאז טּפױה רעזדנוא ןעוועג זיא ,שזדירב
 "נייו ,ח יוװ ,טָאטש ןצנַאג ןרעביא ןֿפרָאװעצ ןטסידרַאװג עטלַא ענלצנייא
 ,ןיקסנעלַאמס רזוע ,ץיווָאנערּפ .ש ,ןיישדנערב .בא ,ןָאסלעדע ,ןיוועל ,גרעב
 ןיא ןטפ ַא טימ ןשטנעמ ריֿפ עטצעל יד -- ןָאסֿפלואוו .ל ,רעקיײטּפַא דוד
 .רעביירש ןוא ןטעָאּפ ,טנַאה רעד

 ןכָאה סָאװ ,רעמערק ,ןדיי עשיטַאבעלַאב לָאצ ַא ןעועג ןענייז סע
 ,ןַאמֿפַאטש ,יקסרָאבול ,ןילקיר :גנוגעװַאב רעזדנוא וצ טנעָאנ ןטלַאהעג ךיז
 -גיא בלַאה ןוא רעטעברַא לֿפײה ַא ךיוא .ַא"א רעדירב יקסרוגַא יד ,ןיבוד
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 ןשטנעמ -- ןַאצ רעדירב יד ,ץישֿפיל ,ןעזָאר .רעיימ ,ןיקנעמ יוװ ,ןטנעגילעט
 ןעז טלָאװעג ןוא ןרָאי עטוג עקילָאמַא ךָאנ טקנעבעג קרַאטש ןבָאה סָאװ
 ויטַאיציניא יד ןעמענ רָאנ לָאז רעצעמע ןעוו ,טייקיטעט עטיירב עיינ ַא
 ,טעברַא יד ןביױהוצנָא

 ןוֿפ זייוױק םעניילק ַא ךיוא ןענוֿפעג רענעייל יד ןשיװצ בָאה ךיא

 ,ץַאק .י .טייקיטעט וצ ןסירעג ךיז ןבָאה סָאװ רעטעברַא עלוֿפסנבעל ,עגנוי

 -ָאװ .א) ױדנַאל ,ל טּפיוהרעביא ןוא ,טַאבמעס ,ץיװָאקשַאװ .י ,רעלסקַא .ב

 טעברַאעג טָאה ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא בשוּת ַא ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,(רעניל

 ןביירש ןבילקעג ץלַא ךיז ןוא ּפַאש ןשירָאטסיה סניגײֿפ ןיא רעדמעה ייב

 ,טעדנײרֿפַאב םיטניא ןרָאװעג ןענייז רימ ?.ש .ַא .ֿפ, רעד ןיא ןענָאטעילעֿפ
 רַאֿפ רענעלּפ ןעיוב ןוא ןעמַאזוצ טייצ עצנַאג רעזדנוא ןעגנערברַאֿפ ןגעלֿפ

 ,טייקיטעט רעטיירב ַא
 ןוא עינָאגַא ריא טקידנערַאֿפ םַאזגנַאל טָאה רָאטס עוויטַארעּפָאָאק יד

 שטנערב ַא טעדנירגעג ןבָאה רעדילגטימ יד ןוֿפ לָשצ ַא .ןעגנאגעגסיוא זיא
 שטנערב רעויטַארעּפָאָאקק ןבעגעג ןעמָאנ ַא םיא ןוא גניר רעטעברַא ןוֿפ
 שטנערב רעד .רעדילגטימ עטשרע יד ןשיווצ ןעוועג זיא טייקינייוו ןיימ .1
 שטָאכ ,ןעמָאנ ןקיבלעזמעד טגָארט ןוא גָאט וצ טנייה ךָאנ טריטסיזקע
 יז וצ ףךיז טָאה ןעמָאנ רעד ןענַאװנוֿפ טציא ןסייו רעדילגטימ קיניײװ
 .ןעמונעג

 עטימָאק ַא ןיא טעברַאעגטימ ךיא בָאה טֿפעשעג םעד ןסילשּפָא טייב
 : ןכַאז עטנַאסערעטניא ייווצ ןענוֿפעג ךיא בָאה טרָאד ,תונובשח יד ןעזוצכָאנ
 רעצנַאג רעד רעבָא ,רעדילגטימ רעטרעדנוה טָאהעג טָאה עיצַאזינַאגרָא יד
 יירד יוװ רעקינייװ ןֿפַארטַאב טָאה סרעש יד ףיוא לַאטיּפַאק רעטלָאצעגנייא

 טינ ,טנעס 50 רעדָא 25 טלָאצעגניײיא ןבָאה עטסרעמ יד .רעלָאד טרעדנוה
 עלוֿפ יד טלָאצעגנייא ןבָאה -- ױרֿפ ַא ןוא ךיא --- ענירג ייווצ זיולב .רעמ
 רעטסייג עקידנטייל יד ןענייז טייז רעדנַא רעד ןוֿפ .רעלָאד ףניֿפ ןוֿפ עמוס
 ,סרָאטקעריד וװָא דרָאב רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ,גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ
 טינ לָאמנייק ןבָאה ייז עכלעוו ,רעלָאד 226 טֿפעשעג םעד קידלוש ןעוועג

 םענעגייא ןייק ןָא ןרָאװעג טריֿפעג ןוא טיובעג זיא טֿפעשעג רעד .טלָאצַאב
 ,גנַאגרעטנוא םוצ טלײטרוארַאֿפ ןעוועג ןָא ביױהנָא ןוֿפ זיא רע .לַאטיּפַאק

 רימ טָאה גנומענרעטנוא רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןוֿפ עיצַאדיװקיל יד
 טעברַא רעד טייצ עײרֿפ עצנַאג ןיימ ןכעגוצּפָא טייקכעלגעמ יד ןבעגעג
 -גטיײדַאב ןבעגעגוצ רימ טָאה סָאװ ,גנוגעוװַאב רעד ןוא ".ש .ַא .ֿפ, רעד רַאֿפ
 ,גנולעטשנדירֿפוצ עקיד

 ייוצ ןוֿפ ןגָארקעג ךיוא ךיא בָאה ףליה ןוא גנוקיטומרעד עשּפיה ַא
 ,ףלואוו .ה : ןרָאי עטוג עקידרעירֿפ יד ןוֿפ רעוט עוויטקַא ,ןסָאנעג ערעטלע
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 םעד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ףיוא ןבעגּפָא ךָאװ עדעי גָאט ןייא טגעלֿפ רעכלעוו
 גנוניואוו ןייז ןוֿפ רע טגעלֿפ קיטיײרֿפ ןדעי ."דנײרֿפ רעטייברַאק רענָאדנָאל
 עכעלטע ןֿפױקרַאֿפ וצ טָאטש ןיא ןעמוק קנַאיענעמ ןטייוו ןיא טֿפעשעג ןוא
 רעייז ייב רעקעב יד ןשיוצ ?דנײרֿפ רעטײברַאא רענָאדנָאל ןוֿפ סעיּפָאק
 טָאה רע סָאװ רעֿפױק עקידנעטש עכעלטע יד ןכוזַאב וצ ןוא ,גניטימ ןָאינוי
 ,רומ .ב .י .נעג ןעװעג זיא רעטייוצ רעד .גנוטייצ רענעי רַאֿפ טַאהעג
 זיא רעכלעוו ,ךעלדײלק-ןעױרֿפ ןוֿפ רעױװשטקעֿפונַאמ ַא טייצ רענעי וצ

 זיא סע סָאװ ןָאט ןייג ןוא ּפַאש םעד ןזָאלוצרעביא טיירג ןעוועג לָאמעלַא

 ,גנוגעווַאב רעד רַאֿפ קיטיונ

 יירד יד ןוֿפ ןרָאװעג ןָאטעג ןָא ןַאד ןוֿפ רעבָא זיא טעברַא טּפיױה יד
 -כָאנ טייצ ַא רַאֿפ ןענייז עכלעוו ,ץַאק .י ןוא רעלסקַא ,ךיא --- סריטעקסומ
 ,טֿפַאשדנײרֿפ ןוא טעברַא רעודנוא ןיא רַאבדיישוצמוא ןעוועג םעד

 -טע ןריֿפכרוד ןיא ןענַאטשַאב זיא רעטניוו םענעי טייקיטעט רעזדנוא
 רַאֿפ ,*לָאב ןרעיוב, ןלענָאיצידַארט ַא ןוא סעיצקעל ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עכעל

 -סיוא זיא עטצעל יד ."גנוטייצ ןרעיוב, ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה רימ ןכלעוו
 .רעקיײטּפָא דוד ןוא ױדנַאל .ל ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טליֿפעג

 "מוא יד רעטנוא גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא לָאב ןרעיוב רעד
 טיֿפָארּפ םענייר רעלָאד טרעדנוה ייווצ רעביא טכַארבעגנײרַא טָאה ,ןדנעטש
 .ןסָאנעג יד ןשיווצ גנומיטש עטוג ַא ןֿפַאשעג ןוא *.ש .ַא .8, רעד רַאֿפ

 ןרעו טנכײצרַאֿפ ףרַאד רָאי םענעי ןטייקיטעט ערעזדנוא ןשיוצ
 ,?ַאקשובַאב; רעד רַאֿפ םינּפ תלבק םעד ןיא גנוקילײטַאב עוויטקַא רעזדנוא
 .ח ר"ד ןוֿפ גנוטײלגַאב ןיא זיא יז ןעוו ,ַאיַאקסוװָאקשערב ַאנירעטַאקעי
 -גַארַא זיא גנולמַאזרַאֿפ ַא ,עקירעמַא ןייק רעהַא ןעמוקעג יקסווָאלטישז
 ,קָאטימכָאנ קיטנוז ַא רַאֿפ רעטַאעט טירטס טָאנלָאװ ןיא ןרָאװעג טרישז
 רעטַאעט םעד ןענוֿפעג ךיא בָאה ץַאלּפ םוצ ןעגנַאגעגוצ ןיב ךיא ןעוו
 טינ ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ עסַאמ עקיזיר ַא ןסיורד ןיא ןוא טליֿפעגנָא
 -עג םיא ,רומ .נעג טימ טדערעגנעמַאזוצ ךיז ךיא בָאה .ןייגנײרַא טנעקעג
 -רעביא קעוװַא ןיײלַא ןוא ,טֿפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא לַאז ןטייווצ ַא ןכוזּפָא טקיש
 "טע ןיא .גנולמַאזרַאֿפ עטייווצ יד ןריסערדַא ןגעוו רענדער יד טימ ןדער
 רעד .קירעהעג יװ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ץלַא סָאד זיא טייצ טונימ עכעל
 טינ ,דרַאבמָאל ןוא רעטכַא רעד ןיא לָאז עסיורג יד טליֿפעגנָא טָאה םלוע
 ןיהַא ןעמוקעג ןרעדנַא ןכָאנ רענייא ןענייז רענדער יד ןוא ,ייברעד טייוו
 טאנלָאװ ןיא עדער סגרעבנייוו .גנולמַאזרַאֿפ יד ןריסערדַא רעטַאעט ןוֿפ
 בָאה ךיא סָאװ ץלַא ןגיטשרעביא טָאה קָאטימכָאנ םענעי רעטַאעט טירטס
 ,םרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ טרעהעג רעטעּפש רעדָא רעירֿפ זיא סע ןעוו
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 ,ןסָאנעג עטנעָאנ זיירק רעניילק ַא ,רימ ןענייז ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ
 ַאקשובַאב יד ואוו ,זיוה רעשיטסינומָאק רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא קעװַא
 -רעדנואוו ןיא טנוװָא םעד טכַארברַאֿפ רימ ןבָאה טרָאד .ןענַאטשעגניײא זיא
 ןכיױוה ריא ץָארט םוצ ,ַאקשובַאב יד .גנורעטסיײגַאב רעמיטניא רערַאב
 ןעוועג זיא ,עגרָאטַאק רעשיסור רעד ןיא ןבעל ןרעווש םַאזיורג ןוא רעטלע
 -ער עשיסור ןעגנוזעגטימ זדנוא טימ טָאה יז .טסייג ןיא רעטנומ ןוא גנוי
 ןסָאנעג עגנוי יד טימ טשוקעג ךיז ןוא טצנַאטעג ,רעדיל ערענָאיצולָאװ

 רעד ןיא ןביולג םעיינ ןֿפורעגסױרַא ריא ןיא טָאה סע טייקנזעוונָא סנעמעוו
 ,לַאעדיא רעזדנוא ןוֿפ טֿפנוקוצ

 ןעמונעגֿפױא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רימ ןבָאה טייהנגעלעג רעדנַא ןַא ייב

 ' ,ןרענָאיצולַאװער-ןטסילַאיצָאס עשיסור יד ןוֿפ רעריֿפ ןעיורג-זיירג םעד
 ןיא רעוט עטסטלע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא רע .יקסווָאקיישט ײלָאקינ

 ,זיא ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןעוו .גנוגעװַאב רערענָאיצולַאװער רעשיסור רעד
 ךילגטימ ַא ןרָאװעג זיא רע ואוו ,עּפָאריײא ןוֿפ קירוצ ןעמוקעג ,1872 ןיא
 -עגנָא ךיז גרובסרעטעּפ .טס ןיא רע טָאה ,לַאנַאיצַאנרעטניא ןטשרע ןוֿפ
 ןעמונעגֿפױא טסַאג ןסיורג םעד ןבָאה רימ .זיירק סיקסווָאקיישט ןָא ןסָאלש
 קידנדער טכַאנ עצנַאג יד טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ ואוו ,זיוה ןיא ןעֿפַאי ייב
 ןיא עיצולָאװער רעקידנעמוקנָא:דלַאב רעד רַאֿפ ןטכיזסיוא יד ןגעוו
 ,דנַאלסור

 טלעג ןעלמַאז ןיא ןענַאטשַאב לעיציֿפָא זיא עיסימ סיקסווָאקיישט
 -וצנייא ןעוועג רעבָא זיא עבַאגֿפױא עכעלקריוו ןייז ,גנוגעווַאב רעד רַאֿפ
 ןרענָאיצולָאװער יד ןוֿפ ךיורבעג םעד רַאֿפ רעוועג ןקישרענירַא ןוא ןֿפױק
 ,דנַאלמיײה רעטלַא רעזדנוא ןיא
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 םוילַאגָאיצַאנ ןגעוו סעיסוקפיד

 ןבָאה סָאװ ןעמָארגָאּפ ערעדנַא יד ןוא ווענישיק ןיא םָארגָאּפ רעד
 עלַאקידַאר יד ןיא רעטימעג יד טלסיירטוצ קרַאטש ןבָאה טגלָאֿפעגכָאנ

 זיא ,שטנעמ רעלוֿפסליֿפעג ַא ,וָארַאטָאלָאז ללה ר"ד ,דנַאל ןיא ָאד ןזיירק
 רעד ןיא "ןגַארֿפ עטסנרע; ןעלקיטרַא עירעס ַא טימ ןטָארטעגסױרַא
 טיג ןענעק רימ זַא ,ןוייװַאב וצ טכוזעג טָאה רע רעכלעוו ןיא *.ש .ַא ,2
 טעװ עיצולָאװער עלַאיצַאס יד זַא ,םעד ףיוא ךיז ןזָאלרַאֿפ טינ ןרָאט ןוא

 יד ןיב ,עגַארֿפ-ןדיי יד ךיוא ןזייל ןעמעלבָארּפ ערעדנַא עלַא ןשיווצ ןיוש
 ערעזדנוא ןלעװ ,טהנעטעג רע טָאה ,ןעמוק טעוװ עיצולָאװער עלַאיצָאס
 .תונמחר ןָא ןרעװ טעדנעשעג ןוא טעדרָאמעג רעטסעוװש ןוא רעדירב
 רימ זַא ,טקַאֿפ םעד טנַאה רעד טימ ןכַאמקעװַא טינ ָאזלַא ןענעק רימ
 -נַאג רעד ןיא טקיניײּפעג ןוא טגלָאֿפרַאֿפ עכלעזַא סלַא ןרעוו ןוא ןדיי ןענייז
 ,ןסַאלק עקידנשרעה יד רַאֿפ ךיז טניול סָאד רָאנ ואוו ,טלעוו רעצ

 "רָאלק ןייק רע טָאה עגַארֿפ רעד ףיוא 1 ןָאט ָאד רימ ןֿפרַאד סָאװ זיא
 ןעוועג ,טגָאזעג יוװ ,זיא רע .ןבעגעג טינ רעֿפטנע ןשיטקַארּפ ןטמיטשַאב
 רעד ןכלעוו רעביא ,טנעמַארעּפמעט ןקרַאטש ןוֿפ ,ליֿפעג ןוֿפ שטנעמ ַא
 לָאמַא טָאה רע ,לָארטנָאק ןקידנעטשלוֿפ ַא טַאהעג לָאמעלַא טינ טָאה לכש
 רענעגייא ןייז ןוֿפ טרעטסייגַאב קרַאטש ױזַא ךיז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב
 טָאה רע זַא ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןגעוו םרָאֿפטַאלּפ ןֿפױא דייר

 :ןעירשעצ ךיז ןוא טודרוס ןשרָאטקָאד ןייז ןוֿפ סעלָאּפ יד ןבױהעגֿפױא
 -- "! רעטייבסיוא ערעזנוא ןוֿפ טולב ןיא לכענק יד זיב ןייג ןלעװ רימ,
 ַא ,ןילַא טייקסטוג יד ןעוועג זיא סָאװ שטנעמ ַא טגָאזעג טָאה סָאד ןוא
 ,טולב ןּפָארט ַא ךיז רַאֿפ טעזרעד רע ןעוו טשלחעגקעוַא טלָאװ סָאװ שטנעמ

 ,קלָאֿפ םוצ ןרעקקירוצ ךיז ןֿפרַאד רימ זַא ,ןעוועג זיא ריֿפסיױא ןייז
 טימ ןוא ןטסיירט םיא ,טײהנגנַאגרַאֿפ ןייז טימ ןוא םיא טימ ןטֿפעהַאב ךיז
 ,ןדיילטימ םיא

 ןייק רעבָא ,ןקורדסױא:ליֿפעג עלעדייא ,דייר ענייש ןענייז סָאד ,ןונ
 רימ ןענייז יאדווא .ןעגנערב טינ םענייק ךָאד ייז ןענעק ןצונ עקידתשממ
 ןוא ןדייל ענייז עלַא ןלייט ,םיא טימ ןוא םיא ןיא ןבעל ,קלָאֿפ ןוֿפ לייט ַא
 רעקיטסייג רעצנַאג רעודנוא ןוא טייקיטעט עצנַאג רעזדנוא -- ןדײרֿפ
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 ,ןענעק סָאװ רעבָא ,קלָאֿפ ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא רָאֿפ ךָאד טמוק ךיז ןבעלסיוא
 .עגַארֿפ רעדנַא ץנַאג ַא ךָאד זיא ןעמָארגָאּפ יד עגונב ,ןָאט רימ ןלָאז סָאװ

 -ריטַאנ ,ךיז טָאה ,טסילַאנָאיצַאנ ןוא טסינויצ רעד ,יױדרָאנ סקַאמ ר"ד
 ַא וצ ןעמוקעג זיא ןוא עגַארֿפ רעקיבלעזרעד טימ טגָאלּפעג ךיוא ,ךעל
 ןענַאטעילעֿפ ענעגנולעג טסכעה ענייז ןוֿפ םענייא ןיא .גנוזייל רעדנַא ץנַאג

 טָאה ,רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא ,רענעגָאלשרעד ַא ,רע יו טרעדלישעג רע טָאה
 ,רעריגער יד וצ ןעגנַאגעג זיא רע .טלעוו רעד ייב רשוי ןכוז טזָאלעג ךיז
 טגייווש סָאװ ,ןכּתיה :טגערֿפעג ייז ןוא ,טלעוו רעד רעביא רעשרעה יד
 ןעױרֿפ טעדנעש'מ ,דנַאלסור ןיא ןשטנעמ עקידלושמוא טעגרה'מ ? ריא

 ןגיײװשרַאֿפ ריא טנעק יוװ !ךעלהֿפוע עניילק רעביא ךיז טעוועקעדזיא'מ ןוא

 ? החיצר  ַאזַא
 -עג ןוא טעצֿפיזעגּפָא ףיט ךיז ,טרעהעגסיוא קידלודעג םיא ייז ןבָאה

 טייהנגעלעגנָא עכעלרעניא ןַא זיא סָאד רעבָא ,טוג טינ זיא סע ,ָאי :טגָאז
 ןשימ טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ךיז ןענעק רימ .גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ
 ! רָאֿפ טמוק אֿפוג דנַאל ןיא טרָאד סָאװ ,םעד ןיא

 יד וצ ,טלעוו רעד ףיוא טָאג ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד וצ קעװַא רע זיא
 ךיז ,ךריק רעכעלטסירק רעד ןוֿפ עקילייה יד ןוא ןלַאנידרַאק ,סּפָאשיב
 ןעגנַאגַאב טרעוו סָאװ טכערמוא ןכעלקערש םעד ףיוא טגָאלקרַאֿפ יז רַאֿפ

 ,דנַאל ךעלטסירק ַא ןיא ןדיי ןגעק
 -ָאמ ַא טעשטּפעשעג ,טמלצעג םורֿפ ךיז ,טרעהעגסיוא םיא ייז ןבָאה

 ,ךָאד טסייוו וד : טגָאזעג למיה םוצ ןגיוא עטצָאלגרַאֿפ טימ ןַאד ןוא ,עווטיל
 טוג ױזַא ןדיי יד רַאֿפ טָאג ןטעב רימ .ןענעק רימ סָאװ ץלַא ןעוט רימ זַא
 ןייז ןקישּפָארַא ,ןעמערַאברעד ךיז טעװ טָאג ,גָאט ןדעי ןטסירק יד רַאֿפ יו
 !ןָאט טשינרָאג רימ ןענעק רעמ .דרע רעקידניז רעד ףיוא דָאנג

 ןריקנַאב יד וצ ,עכייר יד וצ קעװַא ןַאד רע זיא רענעגָאלשרעד ַא
 סיוא רַאצ םעד ןעייל סָאװ יד ,עכעלטסירק יד יװ טוג ױזַא עשידיי יד
 ץנַאג רעביא טֿפַאשרעה עמַאזיורג ןייז ןטלַאהוצנָא עכלעוו טימ ןצנַאניֿפ יד
 ןָאט סָאװטע ןלָאז ייז ןטעבעג ,טגָאלקרַאֿפ ךיז ייז רַאֿפ ןוא ,דנַאלסור

 ,חצור םעד ןוֿפ טנַאה עקיטולב יד ןלעטשוצּפָא
 יד ןוֿפ יו טוג ױזַא קעז-טלעג עכעלטסירק יד ןוֿפ ,רעֿפטנע רעייז

  .רעֿפס רעייז רעסיוא ןצנַאגניא זיא עגַארֿפ יד זַא ,ןעוועג זיא ,עשידיי
 .טֿפעשעג םוצ ןדָאש ש"וח ךָאנ ןעק סָאװ ,ךַאז ןייק ןָאט טינ ןענעק יז
 ,םימותי ןוא תונמלא וצ טגנַאלַאב רַאצ םעד סיוא ןעייל ייז סָאװ טלעג סָאד

 ןיא ךיז ןענעק ייז .ןטיהּפָא ןֿפרַאד ,ןריקנַאב יד ,ייז ןסערעטניא סנעמעוו
 רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ טָאה ףיש בָאקיישזד) !ןשימ טינ ןגַארֿפ עכלעזַא
 ַא ןיא םימותי ןוא תונמלא יד ןגעװ טנעמוגרַא םעד טצונַאב ךעלקריוו
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 טָאה עטיוו .,דנַאלסור רַאֿפ האוולה ַא ןגעוו ןגרעבזָאילס טימ ךערּפשעג

 עשיסור יד טעוװ האוולה ַאזַא רַאֿפ זַא ,םינלדּמש עשידיי יד ןסיוו טזָאלעג

 "רעד יװ ,ןדיי יד רַאֿפ סעיסעצנָאק עשּפיה ןכַאמ וצ קיליװ ןייז גנוריגער
 עשיסור יד ןיא ןצעזַאב ךיז ןטַאדלָאס עשידיי עטנידעגסיוא עלַא ןביול
 ,דיירסיוא םעד רעטנוא טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ףיש .סעכעלנע ןוא סעינרעבוג
 עקילָאמַאק סגרובזניג לואש עז ,טֿפעשעג רערעכיז ןייק טינ זיא סָאד זַא

 ,(96 טייז ,"גרובסרעטעּפ
 ןבָאה עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס יד וצ קעװַא רע זיא גנולֿפײװצרַאֿפ ןיא

 םעד ןעמענרעביא םייב ןטלַאה ןוא ןטעניבַאק-סגנוריגער ןיא ןרָאטסינימ
 ,.רעדנעל עקינייא ןיא טנעה ערעייז ןיא טַאטש

 -ַאב ליֿפעגטימ ןֿפיט טימ ,טרעהעגסיוא שיטַאּפמיס םיא ןבָאה ייז
 :טסיירטעג םיא גנונעֿפָאה טימ לוֿפ ןוא ,גנוניישרעד עכעלקערש יד טרעיוד
 -סגנוריגער עצנַאג יד ןבָאה רימ ןלעװ ,טייצ לקיטש ַא ךָאנ רָאנ טרַאװ
 -ָאווער עלַאיצָאס יד ןריֿפכרוד רימ ןלעוװו ןַאד ,טנעה ערעזדנוא ןיא ןישַאמ
 ןשיווצ ןוא טייהשטנעמ עצנַאג יד ןעײרֿפַאב --- טייטש קוסּפ ןיא יוװ ,עיצול
 -רַאֿפ ןוא ןעמָארנַאּפ עלַא יד ןבעלרעביא ןלעוװ סָאװ יד ,ןדיי יד ךיוא ייז
 ,ןעגנוגלָאֿפ

 -וצרָאֿפ ןביוהעגנָא ייז רַאֿפ ,ןטסיכרַאנַא יד וצ קעװַא רע זיא טצעלוצ
 -עגסיוא טינ וליֿפַא םיא ןבָאה ייז רעבָא ,סעגַאלק ןוא תונעט ענייז ןגייל
 -מוא ףיױא ןעמָארגָאּפ !ןעירשעגסיוא ייז ןבָאה ,סָאװ .ףוס ןזיב טרעה
 טגײלעגנָא ,סעבמָאב ערעייז טּפַאכעג ןבָאה ייז ןוא !ןשטנעמ עקידלוש
 ! תונברק יד ןקידיײטרַאֿפ ןֿפױל טזָאלעג ךיז ןוא ,סענעשעק עלוֿפ

 -טסינויצ רעד ,ױדרָאנ סקַאמ ר"ד עטכישעג יד טסַאֿפעגֿפױא טָאה ױזַא
 גנוזייל עכעלגעמ עקיצנייא יד ןזיוועגנָא ןוא ןעזרעד טָאה רע .טסילַאנָאיצַאנ
 עטסכעלרעֿפעג ןוא עטסקרַאטש יד טימ גנוקידיײטרַאֿפ ,ץושטסבלעז --
 ,עיצַאוטיס רעטמיטשַאב ַא ףיוא רעֿפטנע רעטקעריד ַא ,טנעה יד ןיא ןֿפָאװ
 עקַאט 1906 ינוי ביוהנָא ןוא יַאמ ףוס ןבָאה קָאטסילַאיב ןיא ןטסיכרַאנַא יד
 טריזינַאגרָא טָאטש ןיא טרָאד טָאה יײצילָאּפ יד ןעוו רעֿפטנע ַאזַא ןבעגעג
 ןבָאה סַאג רעשזַארוס םורַא ןלַאטרַאװק רעטעברַא יד וצ .ןעמָארגָאּפ יד
 טינ ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ץוש רעד רעטנוא וליֿפַא סעקישטשנמָארגָאּפ יד
 ,ןעמוקוצ טנעקעג

 טושּפ ךיז טָאה ,טסיכרַאנַא רעלוֿפסליֿפעג רעד ,ווָארַאטָאלַאז .ה ר"ד
 רַאֿפ עגַארֿפ עטסנרע ַאזַא טלעטשעגקעװַא טָאה ןבעל רעד ןעוו ןרָאלרַאֿפ
 -עג טָאה ,טסינויצ ַא וצ-רעטעּפש ,טסילַאנָאיצַאנ ַא ןרָאװעג זיא רע .םיא
 ןשיטקַארּפ ןייק ,לארשי קלָאֿפ ןוֿפ ןברוח ןרעביא טצֿפיזעג ןוא טצכערק
 ,ןזיוועגנָא טינ ןוא ןענוֿפעג טינ רעבָא רע טָאה געווסיוא
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 ףיוא ןֿפָארטעג ןדיי יד טָאה רעכלעוו ,ןברוח-טלעוו ןקיטציא םעד ןיא

 -ָארגָאּפ עקילָאמַא יד יװ בַאטשסַאמ ןרעגרע ןוא ןרעסערג לָאמ טנזיוט ַא
 -רעמ יד .ןעייר ערעזדנוא ןיא עטכישעג עקיבלעזיד ךיז טלָאהרעדיװ ,ןעמ

 -עצ יד ןוֿפ ןסיירניה ךיז ןזָאלעג ,ןרָאװעג טשימוצ ןענייז ןסָאנעג עטס

 ,יורטש רעטנערבעגרעביא רעדעי ןָא ןָא ךיז ןּפַאכ ןוא ןליֿפעג עטקיטייוו

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןדייל יד רַאֿפ גנוטער א ןעגנערב טנעקעג טלָאװ סָאד יװ

 ערעדנַא ןוא ןײטשטַאלג בקעי ,ןַאמרעביל םייח יװ ,ןלקידַאו ענעזעוועג

 ,טײקיטכרָאֿפסטָאג רעשידיי ןוא טײקמורֿפ וצ ,ןיירַא לוש ןיא קירוצ ןֿפו

 ןָא ךיז ןּפַאכ ערעדנַא .ןעמָארגָאּפ ןגעק הרימש ַא ןעוועג טלָאװ סָאד יו

 ןייק ןוֿפ ןוא טַאהעג טינ תחנ ןייק לָאמנײק ןבָאה ןדיי יד ואוו ,ןויצ ןָא

 טלָאװ -- יברעמ לתוּכ ןטסיװ ןרעטניה --- טרָאד יו ,טסואוועג טינ ןדירֿפ

 ןטירטקירוצ ערענָאיצקַאער עלַא יד טכוזימ .טייקרעכיז ןוא ץוש ןגעלעג

 ןיא זַא ,ןעגנוזייװנָא ןוא דייר עלוֿפליֿפעג ,ענייש טימ ןריזילַאנַאיצַאר וצ

 רעטעברַא ןַא טימ ,ןבעל שידיי קיטרַאנגיײא ןַא ךָאד ךיז טיוב עניטסעלַאּפ

 טַאהעג טלָאװ סָאד יװ ,סעכעלנע ןוא תוצובק עשיטסינומָאק ,גנוגעװַאב

 גנוזייל עשיטקַארּפ ַא ןזיװעגנָא ןוא ןעמָאדנָאּפ טימ תוכייש עטקעריד ַא

 ןֿפורעגסױרַא טָאה רעלטיה סָאװ רעד יו טירטסױרַא ןשירַאברַאב ַא ןגעק

 טימ ןענייז עכלעוו ,עטכישעג רעד ןוֿפ סנָאסעל עלַא ייברעד טסעגרַאֿפ'מ

 טײקמורֿפ .רָאי טנזיוט רָאּפ עטצעל יד ןיא ןרָאװעג ןבירשעגנָא טולב ןכייט

 -סיוא רעדָא םזירַאברַאב ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ טינ לָאמניײק קלָאֿפ ןייק טָאה

 ןעמ טָאה ןדיי .טינ יאדוװַא ןדיי יד --- ןרַאברַאב ןוֿפ לַאֿפנָא ןַא ןוֿפ טיהעג

 ,רעטלַא-לטימ ןיא ,ןגוצ-ץיירק יד ןוֿפ טייצ ןיא טעדרָאמעג ןוא טקינײּפעג

 ןעמ טָאה ןדיי .ןרעװ וצ עגושמ זיב םורֿפ ןעוועג זיא טייהשטנעמ יד ןעוו

 ןיא ףָאש יד יװ טעליוקעג ,עינַאּפש ןיא סנֿפױה-רעטייש ףיוא טנערבעג

 -מורֿפ יד --- רעדנעל ערעדנַא ןוא ןליוּפ ,עניַאוקוא ןיא טייצ סיקצינלעמכ

 סחצור םעד טָאה רעקינייּפ יד ןוֿפ יװ טוג ױזַא עטקיניײּפעג יד ןוֿפ טייק

 ןכוז ןעמ ףרַאד רעטסיולק רעדָא לֹוש ןיא טינ .טלעטשעגּפָא טינ טנַאה

 ,הרצ רעכעלקערש רעד ןוֿפ געווטיוא םעד ןוא גנוטער יד

 הכולמ רענעגייא ןַא טימ דנַאל ןגייא ןַא זַא ,ןעמ טסעגרַאֿפ ןכײלגסָאד

 ןגעק הרימש ןייק טינ ןעגייז טימרעז ןעייג טָאװ גײצעגרעּפַאלק עלַא ןוא

 ,רעקלעֿפ ןוא רעדנעל ערעסערג .גנַאגרעטנוא ןוא גנוטכינרַאֿפ ,שינרעטַאמ

 -רַאב ןיא ןרָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז ,ןייז זיא סע ןעוו ןעק עניטסעלַאּפ יו

 -רעד ןוא ןֿפורעגסױרַא סָאמ רעסיורג ַא ןיא טרעוו סָאװ ,לגנַארעג ןשיראב

 -טַאּפ ןוא םזילַאנָאיצַאנ ,עיגילער ןוֿפ ןלַאװק ערעטצניֿפ יד ןוֿפ טקיטומ

 -רָאֿפ ַא ןבירשעגנָא קירוצ רָאי 50 ַא טימ טָאה ילגי ןב יקוב .םזיטָאיר
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 ערעייז טימ ןענייז סָאװ ,רעקלעֿפ יד ןוֿפ קיטסירעטקַארַאכ עכעלֿפערט
 רעייז טימ ןֹיװעגנָא ןענייז סָאװ יז -- דרע רעד וצ ןדנובעגוצ ןעלּפָאנ
 ןסייב ןוא ןסייר ייז יו -- דנַאל לקיטש ןגייא ןַא ףיוא הנויח רעצנַאג
 םעד ןסיירוצרעביא ןעלטימ ןוא תוחוּכ עלַא טימ ןכוז ,ערעדנַא יד ענייא
 םיא טכַאמ ןוא דנַאל ןייז וצ ןדנובעגוצ םיא טלַאה סָאװ קלָאֿפ ןוֿפ לּפָאנ

 ןיא טָאה רע ,עירָאטירעט רעקידנֿפעוטַאב רעד ןוֿפ רעשרעה םעד רַאֿפ
 סָאװ טסגנַא ןוא קערש ןצנַאג םעד טכַארבעגסױרַא גנורעדליש רענעי
 סע ןעוו לָאז סע ןעוו ,קלָאֿפ ןשידיי ןוֿפ לרוג םעד רַאֿפ טליֿפעג טָאה רע
 -עגנײרַא ןוא דנַאל לקיטש ַא וצ לּפָאנ ןטימ ןרעוו ןדנובעגוצ ךיוא זיא

 ,ןרַאברַאב עדליוו יד ןוֿפ לגנַארעג ןקיטולב םעד ןיא ןרעוו ןגיוצ

 סלאומש ןיא ,לָאמנייא ןיוש טָאה "ךיילג ןטייל טימ, ןרעוו וצ ןליוו רעד

 -ילּפשעצ ,םזירָאטילימ ,הכולמ ןוֿפ געוו ןֿפױא ןדיי יד טריֿפעגֿפױרַא ,ןטייצ

 גנַאלרַאֿפ רערענָאיצקַאער רעד טָא טרעוו טציא ,גנַאגרעטנוא ןוא גנורעט
 ןטלָאװ עכלעוו ,ןשטנעמ עלַאקידַאר ענעטירשעגרָאֿפ ןוֿפ טציטשרעטנוא
 םורַא סָאװ םעד רַאֿפ גנוקידנעטשרַאֿפ ערעסעב ַא ןבָאה טגעמעג ךעלטנגייא
 טיירג ,טציא ןענייז ייז יו רעקלעֿפ ןוא ןטייל יד טימ טינ ,רָאֿפ טמוק ייז
 רַאֿפ ןעניז ַא סע טָאה ,ערעדנַא יד ענייא ןקיטשרעד ןוא ןעגנילשרעד וצ
 דנַאטש ןייא ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז ןוא ןכיילגסיוא ךיז ןלעװ וצ ןדיי יד

 זיא סָאד טינ --- ןעײמרַא עקידנֿפמעק קיביײא יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא ,ייז טימ
 ןטלַאהעגֿפױא ייז טָאה סָאװ גנובערטשַאב עשידיי עלַאעדיא יד ןעוועג ןעוו

 קילב רעשידיי רעד .רעטלַא-לטימ ןוֿפ ןטייצ ערעטצניֿפ יד ךרוד קלָאֿפ סלַא

 -רַאֿפ רעד וצ קירוצ טינ ,טֿפנוקוצ רעד וצ טדנעוועג ןעוועג קידנעטש זיא
 טעװ גנוזיילרעד רעייז זַא ,טליֿפעג וויטקניטסניא יו ןבָאה ןדיי .טײהנגנַאג
 ענייא ןסייב ןוא ןסייר ןרעהֿפױא ןלעװ רעקלעֿפ יד ןעוו ,ןַאד טשרע ןעמוק
 טעװ טייקיטכערעג ןוא טײהײרֿפ ,ןדירֿפ ןוֿפ טסייג רעד ןעוו --- ערעדנַא יד
 רעד טָא ןיא ןקריוואוצטימ .טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןטײרּפשסיױא ךיז
 -ניארַאֿפ רעקיטולב ,רעֿפיט ןענייז קלָאֿפ סלַא רימ רעכלעוו ןיא ,גנוטכיר

 ,ןגעוו ערעייז ןעמירקכָאנ ךרוד טינ רימ ןענעק ,ערעדנַא עלַא יו טריסערעט
 שיֿפַארגָאעג ןוא שירָאטסיה זיא סָאװ דנַאל לקיטש ַא ףיוא ךיז ןצעזַאב
 זַא ,ןילַא ךיז ןדערנייא ןוא ,ףָאטש-סײרֿפױא ןשינַאקלואוו טימ טליֿפעגנָא
 זיא סָאד .ןדײרֿפ ןוא ןדירֿפ ןיא ןעלקיװטנַא ךיז ןענעק רימ ןלעװ טרָאד
 טינ ןטַאטלוזער עטוג ןייק ןעק עכלעוו ,שינעדערנייא עשירעריֿפרַאֿפ ַא
 ,ןעגנערב
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 ןוא ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ טרובעג רעד

 "גנוטייצ דנעבַא, רעד

 טריֿפעגכרוד קָאטימכָאנ רימ ןבָאה ,1905 ,רַאונַאי ןט22 םעד ,קיטנוו
 ןטלַאהעג טָאה יקסווָאנַאי .ש רעכלעוו ייב ,לָאה קירעג ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא

 רעד ןטימניא .רערעהוצ עמַאזקרעמֿפױא םלוע ןסיורג ַא רַאֿפ עיצקעל ַא
 ןוא גנוטייצ רעשילגנע ןַא ןוֿפ רעטרָאּפער ַא ןעמוקעגניירַא זיא עיצקעל
 ,חלג רעסיוועג ַא טָאה גרוּברעטעּפ ןיא זַא ,סיינ יד ןבעגעגרעביא רימ טָאה
 ןכעלרעזיק םורַא עיצַארטסנַאמעד עקיזיר ַא טכַארבעגנעמַאזוצ ,ןָאּפַאג

 יד ןיא ןסָאשעג ןטַאדלָאס ןבָאה ןעיאלָאקינ ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא זַא ןוא ץַאלַאּפ

 ץנַאג ןוא גרוברעטעּפ .ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא טיוטעג ןוא עטלמַאזרַאֿפ

 ,דנַאטשוצ טגערעגֿפױא טסכעה ַא ןיא זיא ,טגָאזעג רימ רע טָאה ,דנַאלסור
 .טונימ עדעי סיינ עטסנרע ןטרַאוװרעד ןעק'מ

 ןבעגעגרעביא ןוא ןדער ןטימניא ןיקסווָאנַאי ןכָארברעטנוא בָאה ךיא
 .טרעהעג סָאװ:רָאנ בָאה ךיא סָאװ סיינ עקיטכיוו יד םרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ
 רעד .עכעלביײרשַאבמוא ןַא ןעוועג זיא עטלמַאזרַאֿפ יד ףיוא גנוקריוו יד
 גנַאלקּפָא ןייז ןענוֿפעג ןַאטנעמָאמ גרוברעטעּפ ןוֿפ טָאה "קיטנוז רעטיורפ

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב

 ערעגניי יד ןוֿפ רענייא ןעגנַאגעגוצ רימ וצ זיא גנולמַאזרַאֿפ רענעי ייב
 ןֿפרַאד רימ זַא ,ןהנעטנייא רימ טימ ןעמונעג ןוא ,ץיװָאקשַאװ .י ,ןסָאנעג
 -געמַאזוצ ןענעק ךיז ןלָאז רימ ואוו ,קעטָאילביב ענעגייא ןַא ןעױבֿפױא
 -רעבירַא-יינ ןוֿפ זיירק רעד .טייצ עײרֿפ רעזדנוא ןעגנערברַאֿפ ןוא ןעמוק
 רעטנעצ ןקיטסייג ןייק .ןסקַאװ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה טיילעגנוי ענעמוקעג
 רוטַארעטיל ורביהפ רעד ןוֿפ קעטָאילביב יד .טַאהעג טינ רעבָא רימ ןבָאה
 רעגנע ,רעטלַא ןַא ןיא ןעוועג ןַאד ךָאנ זיא ,טירטס ןירטעק ןיא ,"יטיײסָאס
 רעזדנוא ןבָאה וצ ןרעג סקירעביא טינ ןעוועג ןעמ זיא טרָאד ןוא ,הריד
 -עגנָא ןבָאה רימ ןֹוא ןלעֿפעג קנַאדעג רעד זיא רימ .,רעכוזַאב סלַא הרבח

 .עיצוטיטסניא ַאזַא ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןטכַארט טסנרע ןביוה
 -- ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ טרובעג רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד
 ןכעלקריװרַאֿפ וצ טייצ רָאי ַא טעמּכ ןעמונעג טָאה סָאװ קנַאדעג ַא
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 עכעלרעי יד ןעמוקעגרָאֿפ זיא לָאב ןרעיוב םעד ךָאנ טייצ עצרוק ַא
 טָאה עּפורג רעזדנוא .קרָאי-ינ ןיא ".ש .ַא .9, רעד ןוֿפ ןָאשנעװנַאק
 ןעמונעגטימ ןבָאה רימ .,ןטַאגעלעד סלַא ןרעקיײטּפא דוד ןוא ךימ טקישעג
 טזָאלעגקעװַא ךיז ןוא לָאב ןוֿפ טיֿפָארּפ רעלָאד טרעדנוה ייווצ יד ךיז טימ

 עיצקַאדער ןיא ןעוועג זיא רָאֿפנײרַא רעטשרע רעזדנוא ואוו ,קרָאי-וינ ןייק
 ,םעניילק ַא ןיא ןענוֿפעג ןַאד ךיז טָאה סיֿפָא רעד .גנוטייצ רעזדנוא ןוֿפ
 ןטֿפניֿפ ןֿפױא --- רעמלַא רעסיורג ןימ ַא --- רעטצנעֿפ ןָא ,רעמיצ ןרעטצניֿפ
 ןענַאטשעג זיא טרָאד .טירטס סרעגטָאר ןיא זיוה-טנעמענעט ַא ןוֿפ שזַאטע
 טזומעג טָאה זדנוא ןוֿפ רענייא ,ןלוטש ייווצ ןוא שיט-ביירש רעניילק ַא

 "רעביא ןיקסוװָאנַאי ןבָאה רימ דנרעוו ,סיֿפ יד ףיוא ןייטש טייצ עצנַאג יד
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא עּפורג רעד ןוֿפ סורג םעד ןוא קעשט רעזדנוא ןבעגעג
 טָאה ,םיא ייב טסעג עטגײלעגנָא ןעוועג ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,ןענייז רימ

 ,שזַאטע ןקיבלעזמעד ףיוא עקַאט ,זיוה ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא זדנוא רע
 ןעמַאזוצ ןסע וצ ןטלַאהרַאֿפ זדנוא טָאה ןוא ,ןרעמיצ ערעסערג סָאװטע ןיא
 םעדכָאנ .טײצלָאמ:-טנװָא סלַא ייט זָאלג ַא ןוא גנירעה לקיטש ַא םיא טימ
 .ןָאשנעװנָאק רעד וצ קעװַא ןעמַאזוצ רימ ןענייז

 ןטסכעה ןֿפױא לָאה ןָאטנילק ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנולמַאזרַאֿפ יד

 טרַאּפשעגרעטנוא ,טיֿפוס ןקירעדינ ַא טימ לַאז ןסיורג קיזיר ַא ןיא ,שזַאטע
 -טיײרּפשעגסיױא יד ןכָארבעגרעביא ןבָאה עכלעוו ,סעּפולס עדנור ,עקיד טימ

 טֿפול יד .ןשטנעמ טימ טליֿפעגרעביא ןעוועג זיא לָאז רעד .ץַאלּפ ןוֿפ טייק

 .ענעגױצעגנָא ןַא גנומיטש יד ןוא ךיור-ןסָאריּפַאּפ ןוֿפ טכידעג
 ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טנֿפעעג ךיז טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד יוװ ךיג ױזַא

 םעד ףיוא טּפיױהרעביא ןוא גנוטייצ רעד ףיוא ןקיטירק ןוא ןגָארֿפ ןטיש
 ,טרָאװ םוצ ןדלָאמעג ךיז ןבָאה סָאװ ,רענדער עטסרעמ יד .רָאטקַאדער
 יז ןוֿפ לָאצ ַא .גנוגעדֿפױא סיורג ןיא ןוא שינרעטיב טימ טדערעג ןבָאה
 םעד קידזגורב ןגָאזּפָא ,סעּפולס עקיד יד רעטניה ןוֿפ ןקורסױרַא ךיז טגעלֿפ
 סע טָאה רימ ףיוא ,ּפולס ןרעטניה קירוצ ןקוררַאֿפ ךיז ןוא קוסּפ ןרעטיב
 ערעייז ןוֿפ ןכַארקעגסױרַא ןטלָאװ סערושטש יו ,קורדנייא םעד טכַאמעג
 "רַאֿפ ךיז קירוצ ןוא רָאטקַאדער םעד ןָאטעג סיר ַא ןוא טיב ַא ,סערָאנ
 ,ךָאל רערעטצניֿפ רעד ןיא טקעטש

 עטצעל יד .טכַאנ עבלַאה ךָאנ זיב ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד

 טדערעג ןבָאה סע ,עכעלכַאז ןֹוא עקיאור רעמ ןעוועג סעדער יד ןענייז העש
 ריּפַאס ,ב ,ווָארַאטָאלָאז .ה ר"ד ,ןהָאק לקיימ ר"ד ,ןסָאגעג ערעטלע יד

 שיצקַאדער רעד ןגעק ןעגנוצעזסיוא טַאהעג ךיוא ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ןוא
 ןעוועג ןיוש זיא קיטירק רעייז רעבָא ,ןעגנורעסעבסיוא רַאֿפ ןגַאלשרָאֿפ ןוא
 .עוויטקורטסנָאק ַא ,עכעלדניײרֿפ ַא
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 141 ןיא ,עֿפַאק ןיא ןקירעה וצ קעװַא רימ ןענייז גנולמַאזרַאֿפ רעד ךָאנ
 טייצ העש עכעלטע ךָאנ טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ ואוו ,טירטס ןָאשזיוויד
 ךיז ךיא בָאה ןָאשנעװנָאק רעד ייב .ןזיירק ערענעלק ןיא ןכערּפשעג ןיא
 םעד טימ ןוא קרָאי-וינ ןיא ןסָאנעג ערעקיטעט יד טימ טנעקַאב רעטנעענ
 ,טָאטש ןיא טרָאד גנוגעװַאב רעד ןוֿפ דנַאטשוצ

 ןעוועג רעֿפסָאמטַא יד ןיוש זיא סנגרָאמוצ ןעגנוציז ערעדנַא יד ייב
 -עג זיא סע .עטשירֿפעגּפָא ןוא עטרעטיילעגסיוא ןַא ,ערעדנַא ןַא ןצנַאגניא
 טנזיוט ףניֿפ ןוֿפ דנָאֿפ ַא ןעלמַאז ןלָאז רימ זַא ,גָאלשרַָאֿפ ַא ןרָאװעג טכַאמ
 ,גנוטייצ עכעלגעט ענעגייא ןַא ןבעגסױרַא ןביוהנָא ןוא רעלָאד

 ,גנורעטסייגַאב סיורג טימ ןרָאוװעג ןעמונעגֿפױא זיא גַאלשרָאֿפ רעד
 ,טלעג עמוס עקיזיר ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא זדנוא טָאה רעלָאד טנזיוט ףניֿפ
 ןבָאה וצ טייקכעלגעמ רעד רַאֿפ גנורעטסיײגַאב סיורג רעזדנוא ןיא רעבָא
 רעד רַאֿפ טלעטשעגּפָא טינ ךיז רימ ןבָאה גנוטייצ עכעלגעט ענעגייא ןַא

 -לעדַאליֿפ יד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא בָאה ךיא .גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ טייקירעוװש
 םעד רַאֿפ רעלָאד טרעדנוה ףניֿפ ןֿפַאש וצ ןעמונרעטנוא ךיז ןסָאנעג דעיֿפ
 טנזיוט עצנַאג ןיילַא ןרעייטשוצייב ןכָארּפשרַאֿפ טָאה ןהָאק לקיימ ר"ד .קעווצ
 טסייה ,טעטש ערעדנַא עלַא ןוא קרָאיד-וינ ןוֿפ גנוגעווַאב עצנַאג יד .רעלָאד
 ,רעלָאד טנזיוט בלַאה ַא ןוא יירד יו רעמ טינ ה"ס ןֿפַאש ןֿפרַאד טעװ ,סע
 ,טייקיניילק ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא זדנוא טָאה סָאװ

 ילע ,גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגנָא סולשַאב רעד זיא
 גנולמַאז ַא ןוא דנַאֿפ ןוֿפ רערושזערט סלַא ןרָאװעג טלייוורעד זיא טָאלבנירג

 "רַאֿפ ןיא רעלָאד 57 ןוא ןמוזמ רעלָאד 26 טכַארבעגנײרַא טָאה ץַאלּפ ןֿפױא
 ,רעטוג רעייז ַא ןיא ןסָאלשעג ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק יד .ןעגנוכערּפש
 טרעטסייגַאב טסכעה ןרָאֿפעג םייהַא ןענייז רימ .גנומיטש רעקידרעֿפָאה
 ,טייקיטעט עטיירב ַא רָאג ןעלקיװעצרעדנַאנַאֿפ ןסָאלשטנַא ןוא

 סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא קנַאדעג רעד זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 תוריכש ךָאוװ ַא ןגָארטוציײב ןסָאלשַאב עּפורג רעד ןיא ןבָאה טימ ,לַאֿפײב
 רעמ ,טפיוהרעביא ,ןוא רעדילגטימ רעמ ןגירקניירַא ןעז וצ ןוא רעדעי
 רעד רַאֿפ ןדָאב ןרעסעב ַא ןטיירגוצוצ ידּכ ,".ש .ַא ,ֿפ, רעד רַאֿפ רענעייל
 טסברַאה ןיא ןעניישרעד ןביוהנָא טֿפרַאדַאב טָאה עכלעוו ,גנוטייצ רעכעלגעט
 ,1905 רָאי ןקיבלעזמעד ןוֿפ

 קיסעמלגער ןטלַאה וצ עּפורג רעזדנוא רַאֿפ ןרָאװעג קיטיונ זיא סע

 הריד ערעסערג ַא ןעגניד וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,ןעגניטימ עכעלטנכעוו

 ןעניד ןענעק לָאז רעמיצ ןייא רעכלעוו ןיא ,עילימַאֿפ רעניילק ןיימ רַאֿפ
 טוָאס 820 ןיא טכוזעגּפָא רימ ןבָאה הריד ַאזַא .ץַאלּפ'גניטימ סלָא

 ןלָאמש ַא ךרוד גנַאגנײרַא ןַא טימ ,קָאטש ןטייווצ ןֿפױא ,טירטס עטֿפניֿפ
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 ןייגכרוד טנעקעג טָאה שטנעמ ןייא יװ רעמ טינ ןכלעוו ןיא גנַאגכרוד

 ,טייקיטעט עטיירב רַאברעדנואוו ַא טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ רימ ןבָאה טרָאד

 ןוא ,ךָאװ עדעי לָאמ רָאּפ ַא ןעמוקנעמַאזוצ ןטָאנעג יד ךיז ןגעלֿפ טרָאד

 עכעלטע ךָאנ ןוא ץַאק ,רעלסקַא ,ןשטנעמ עקיטעט ןוֿפ זיירק רערעגנע רעד

 .ןכוזַאב וצ ךימ טנװָא ןַא טלעֿפױַאֿפ ןטלעז ןבָאה

 יד ,גנוטייצ רעכעלגעט ַא רַאֿפ טרעטסײגַאב ןעוועג עלַא ןענייז רימ
 ךעלקריוו זיא גנוטייצ רענעטלַאהעגסױא ,רענייר ַא רַאֿפ טייקידנעווטיונ
 ,ןזיירק ערעזדנוא ןיא רָאנ טינ טליֿפעג ךיז טָאה ןוא סיורג רעייז ןעוועג
 ןבָאה סָאװ ,ןטסידנוב ןוא ןטסילַאיצָאס עגנוי ןסַאמ יד ןשיװצ ךיוא רָאנ
 ?סטרעװרָאֿפ, רעד .ןעמָארטש עסיורג ןיא דנַאלסור ןוֿפ ןעמוק ןביוהעגנָא
 עשילגנע עלענָאיצַאנעס עטסגרע יד יװ לעג ױזַא ןעװעג ןַאד זיא
 יד ןוֿפ טײקיגָאװ יד טַאהעג טינ ןרָאי ענעי ןיא ךָאנ טָאה ןוא ,גנוטייצ
 רעדנַא ןייק .ןגָארקעגוצ רעטעּפש טָאה רע סָאװ ,רעטעברַאטימ עשירָארעטיל
 ןדנוא רַאֿפ זיא סע .ןעוועג טינ ןַאד זיא גנוטייצ עכעלגעט קידנעטשנָא
 -ֿפױא עכעלטֿפַאשלעזעג עטוג ַא ןליֿפוצסױא טייהנגעלעג עטסעב יד ןעוועג

 ,טעברַאעג סייוולייט ןיוש ןבָאה רימ ואוו דלעֿפ ַא ףיוא עכַאג

 עלַא ןַאד ןבָאה רימ :ןעגנונעכערסיוא ערעדנַא ןעוועג ךיוא ןענייז סע
 ,דנַאלסור ןוֿפ טעּפמיא ןרענָאיצולָאװער םעד טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג
 -רעדנַאנַאֿפ ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןעגנוריסַאּפ עשירָאטסיה ,עסיורג ואוו
 ,ענעטלַאהעגסױא ןַא טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע .טנעמָאמ ןדעי ןעלקיוו
 רעשיאייטרַאּפ ןָא ןבעגרעביא טרָאד ןוֿפ סיינ יד לָאז סָאװ ,גנוטייצ ענייר
 ,סעיצַאזגעס ענעבירטרעביא ןָא ןוא גנוברַאֿפוצ

 עקידלַאװעג ַא גנוטייצ עכעלגעט ַא זיא גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןיא

 "נָא ףרַאד'מ ןעוו ,טער רעוו ,רעדָא :ןָאינוי ַא ןריזינַאגרָא ליוו'מ ןעוו .טֿפַארק

 א טושּפ גנוטייצ עכעלגעט ַא זיא ןַאד ,קיירטס ַא ,ףמַאק ןרעווש ַא ןריֿפ

 ,עכעלרע ןַא ןבָאה ןַאד ןעמ ףרַאד גנוטייצ ַא ןוא .טייקידנעווטיונ-סנבעל

 -רָאֿפפ רעד .סעגירטניא ןוא ךעלסיֿפ-רעטניה ןייק ןָא ,ענעטלַאהעגסיוא ןָא

 ןסערעטניא יד קיטכירֿפיױא טנידעג ןטלעז ץנַאג ךעלטנגייא טָאה "סטרעוו

 -ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ,רעריֿפ יד ןוֿפ ןסערעטניא-עקילק יד .רעטעברַא יד ןוֿפ

 יד יו רעכעה ןענַאטשעג לָאמעלַא ןענייז ,ןטֿפַאשקרעװעג יד ןוֿפ ,ןישַאמ
 ןעניישרעד ןרָאי ענעי ןיא ןגעלֿפ ןטלעז טינ .רעטעברַא יד ןוֿפ ןסערעטניא
 רעד ןכלעוו ןיא רעמונ ןקיבלעזמעד ןיא ?סטרעװרָאֿפ, ןיא ןסנַאנַא-בעקס

 םורַא סעיצַארטסנַאמעד רעטעברַא עכעלטניײֿפ ,טריסנָאנַא ןעוועג זיא קיירטס

 -סיוא ןגעלֿפ רעטצנעֿפ עלַא עכלעוו ןיא ןלַאֿפנָא טימ ,סיֿפָא ?סטרעוװרָאֿפ,
 ךיז טָאה סע .טייקנטלעז עסיורג ןייק טינ ןעוועג ןַאד ןענייז ,ןרעװ ןגָאלשעג
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 עקיטכירֿפױא ןַא ,עכעלרע ןַא ,גנוטייצ עכעלגעט רעדנַא ןַא טרעדָאֿפעג
 .עשיטסילַאיצָאס ןטלַאהעגסיױא ןוא

 עלעירעטַאמ עקרַאטש ַא זיא גנוטייצ עכעלגעט ַא :סָאװטע ךָאנ ןוא
 -יטֿפעשַאב טֿפַאש יז סָאװ ןײלַא םעד טימ ןיוש ,גנוגעװַאב ַא ןיא טֿפַארק
 ,רעצעז ,רעביירש ,ןשטנעמ לָאצ רערעסערג ַא רַאֿפ לטימסנבעל ןוא גנוק

 יד וצ בָאגוצ ןיא ,וו"ַאא טעטש ענעדײשרַאֿפ יד ןיא רעטלַאװרַאֿפ ,ןטנעגַא
 טימ ןבעגוצּפָא ךיז טייקכעלגעמ ַא ןבָאה ןוא טקיטֿפעשַאב ןענייז סָאװ
 רעד טימ ןֿפָאה סָאװ עקילדנעצ ָאד לָאמעלַא ןענייז ,טייקיטעט סגנוגעווַאב

 ןענייז ןוא גנוטייצ רעד םורַא רעדָא ןיא גנוקיטֿפעשַאב ןעניֿפעג וצ טייצ
 לָאמנייא בָאה ךיא .טייהנגעלעג רעד וצ גנוטיירגוצ סלַא קיטעט לייוורעד
 ןענייז סע רעכלעוו ייב ,גניר רעטעברַא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק רעניילק ַא ייב
 ןוֿפ בלַאה ַא יו רעמ זַא ,טלעטשעגטסעֿפ ,ןטַאגעלעד 110 ןעוועג דנזעװנָא

 ןטימ ןדנוברַאֿפ טקעריד געוװ ןרעדנַא ןַא רעדָא ןייא ןיא ןעוועג ןענייז יז
 עלַא ןיא טמיטשעג ,טייהנייא ןַא יװ טלדנַאהעג ןבָאה ייז ,?סטרעװרָאֿפ ,

 ןעוועג ןַאד ןיא רעכלעוו ,ןייטשּפע עלעבייא ןוֿפ ןכייצ ַא טיול סעגַארֿפ
 "סטרעוװרָאֿפ, ןוֿפ סולֿפניײא רעד .גניר רעטעברַא ןיא רעכַאמ רעצנַאג רעד
 -ֿפױא טרעוװ ןטֿפַאשקרעװעג יד ןיא ,גניר רעטעברַא ןיא ,סנָאינוי יד ןיא
 לדער יד ןריֿפ עכלעוו ,עטלעטשעגנָא יד ,ןשטנעמ-ןישַאמ יד ןוֿפ ןטלַאהעג

 ,לַארעביא
 -ײטרַאּפ ענעגייא ןַא ןעױבֿפױא ןוֿפ וליֿפַא טמולחעג טינ ןבָאה רימ

 רימ .םישעמ עכעלדעש ענייז ןיא *סטרעװרָאֿפ, םעד ןָאטכָאנ ןוא ןישַאמ
 עטכעלש יד ןקיניירסיוא ןוא טֿפיג םעד ןקיטייזַאב וצ טבערטשעג ןבָאה
 ,טקַאֿפ םעד ןענעקײלרַאֿפ טינ ןעמ ןעק טייז רעדנַא רעד ןוֿפ רעבָא .טסעּפ
 רעטלָאצַאב רַאֿפ טייקכעלגעמ טלעֿפעג טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא זַא
 -רָאֿפפ ןיא רעטעברַאטימ ןעוועג ןענייז רעביירש ערעזדנוא .טייקיטעט
 -סיוא ןייק טַאהעג טינ ןבָאה טיילעגנוי עטנעגילעטניא ערעזדנוא ."סטרעוו
 ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא טייקיטעט-סנבעל רעייז ןענעדרָאנײא ןענעק וצ טכיז
 עכעלגעט ענעגייא ןַא ןֿפַאש וצ טכיזסיוא יד טשרע .גנוגעװַאב רעזדנוא
 ,טייקכעלגעמ אזא רַאֿפ גנונעֿפָאה ַא ןטָאבעגנָא טָאה גנוטייצ

 ןוא קרָאי-וינ ןייק ןגיוצעגרעביא ךיז דלַאב עקַאט טָאה ױדנַאל .ל
 רע עכלעוו ,ןסָאנעג ערעטלע טימ גנודניברַאֿפ ןיא טלעטשעג ךיז טרָאד
 ",ש .ַא ,8, רעד ןוֿפ טייז רעכעלטֿפעשעג רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ טָאה
 ץָארט זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה סע .סיֿפָא ריא ןוֿפ לעטשנייא םעד ןיא ןוא
 ןיא ןענייז רָאי ףניֿפ טריטסיזקע ןַאד ןיוש טָאה ".ש .ַא ,8, יד סָאװ םעד
 ןיילַא טָאה יקסוָאנַאי .אצמנב ןעוועג טינ רעכיב-סטֿפעשעג ןייק סיֿפָא
 .עיצקַאדער רעד וצ בָאגוצ ןיא גנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ טעברַא עצנַאג יד ןָאטעג
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 טינ ןעוועג זיא ןרָאי עטשרע עריא ןיא *,ש .ַא ,9, רעד ןוֿפ עגַאל יד

 -צענערג ןוא טייקנבעגרעביא סיקסוָאנַאי קנַאד ַא רָאנ .עקידנצנעלג ןייק

 רעד זיב ןבעל םייב ןטלַאחרעד גנוטייצ יד ךיז טָאה טײקיליװרעֿפָא רעזָאל

 ןוֿפ סולֿפוצ ןסיורג םעד ךרוד ןרָאװעג טױרעסערגרַאֿפ זיא זיירק-רענעייל

 ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןוא םָארגָאּפ רעווענישיק םעד ךָאנ ןטנַארגימיא עייג

 טינ סיֿפָא ןיא רעֿפלעהטימ ןייק יקסװָאנַאי טָאה .גירק ןשיזענַאּפָאי-שיסור

 "מוא רענעגייא ןייז טימ טָאה רע .ןעגנודעג טינ רעטלַאהכוב ןייק ,טַאהעג

 יד ןעוו .ןבַאגסױא ןוא ןעמַאננייא יד טנכײצרַאֿפ טֿפירשטנַאה רערַאבזעל

 תונובשח יז רע טריֿפ יװ :טגערֿפעג לָאמ ןטשרע םעד םיא ןבָאה ןסָאנעג

 ,ןבעגעגרעביא רימ טָאה ױדנַאל יװ ,רעֿפטנע ןייז זיא ? גנוטייצ רעד ןוֿפ

 טמוק סָאװ טלעג סָאד רע טלַאה ענעשעק ןייא ןיא --- רעכַאֿפנײא ןַא ןעוועג

 רָאּפ יד רע טלַאה ענעשעק רעטייווצ רעד ןיא ;גנוטייצ רעד רַאֿפ ןירַא

 רעבָא ןענייז טייצ עטסרעמ יד .תוריכש ענייז ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,ןשָארג |

 ,ייז ןיא ןטלַאה וצ סָאװ ָאטינ זיא סע -- עקידייל סענעשעק עדייב

 ןיילַא רע עכלעוו ןיא תונובשח יד ןזיוועג ךָאד ייז רע טָאה םעדכָאנ

 עלַא ענייז וצ בָאגוצ ןיא .תורוש עכנַאמ ןענעיילרעביא טנעקעג טינ טָאה

 ןדעי ןגַארטרָאֿפ ןטלַאה ,טנַאקַאב יו ,יקסוװָאנַאי טגעלֿפ ןטייקיטעט ערעדנַא

 יד רעביא קילברעביא ןַא ןבעג טגעלֿפ רע עכלעוו ייב ,קָאטימכָאנ קיטנוז

 -עג ַא ןעלדנַאהַאב םעדכַאנ ןוא ךָאװ רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ ןשינעעשעג

 ",ש,א,82 רעד רַאֿפ ןייג ןרָאי עטשרע יד טגעלֿפ טֿפנוקנייא רעד .עמעט עסיוו

 רעד טלעֿפ סע זַא ,ןענוֿפעג ןסָאנעג יד ןבָאה תונובשח יד קידנקוקרעביא

 סע ייז ןבָאה ,קירוצ ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ ,קיטנוז ןייא ןוֿפ טֿפנוקניײא

 טָאה סָאװ ,ןיקסווָאנַאי טגערֿפעג גניטימ ַא ייב םעדכָאנ ןוא טריטָאנרַאֿפ

 יקסווָאנַאי טָאה טנעמָאמ ןֿפױא ,קיטנוז םענעי ןוֿפ טֿפנוקנײא ןטימ ןָאטעג רע

 -רַאֿפ עגַארֿפ יד ןעמ טָאה ; ןרעֿפטנע וצ סָאװ טסואוועג טינ ,ןרָאלרַאֿפ ךיז

 םייהַא ,רעטעּפש טשרע .ןטקנוּפ ערעדנַא וצ ןעגנַאגעגרעביא זיא'מ ןוא ןביר

 קיטנוז ןקידנֿפערטַאב םענעי זַא ,טנָאמרעד זיא סע יװ ךיז רע טָאה ,קידנעייג

 טזומעג ךַאזרוא רעסיוועג ַא בילוצ טָאה רע .ןעוועג טינ עיצקעל ןייק זיא

 -קירוצ טנעקעג טינ טָאה ןוא געט רָאּפ ַא רַאֿפ טָאטש ןוֿפ ןרָאֿפקעװַא

 טָאה רע זַא ,ןסָארדרַאֿפ ױזַא רעבָא םיא טָאה ךַאז יד .טייצ ןיא ןעמוק -

 רעד רַאֿפ סעיצקעל יד ןוֿפ טֿפנוקנײא יד ןבעג וצ טינ רעמ ןסָאלשַאב

 ,טמיטשעגוצ ןבָאה ייז ןוא ןסָאנעג יד וצ טרעלקרעד טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ

 -נעזרעּפ ענייז רַאֿפ טלעג סָאד ןצונַאב ,ןָאט וצ סָאד טכער ַא טָאה רע זַא

 רע טָאה וצ רעטעּפש) .טזָאלרעד טינ ץרַאה סָאד םיא טָאה ןקעווצ עכעל

 -עג ןרַאבלָאצַאב ַא ןכַאמ וצ סרָאטקעל ערעדנַא יד ןוֿפ טנרעלעגסיוא ךיז

 טֿפנוקנײיא ןקידנטײדַאב ַא טַאהעג טָאה ןוא סעיצקעל ןטלַאה ןוֿפ טֿפעש
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 טלעג סָאד רע טָאה ָאד ןעלדנַאהַאב רימ עכלעוו טייצ רעד וצ (.ןוֿפרעד
 .בא ןעו ,רעטעּפש רָאי עכעלטע טימ .דנָאֿפ רעדנוזַאב ַא ןיא ןבילקעג
 ,"יטייסָאס ירֿפע טסירשנכָאװ רעשילגנע רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ,קיזייא
 רע ןטָאבעגנָא ןיקסוָאנַאי טָאה ןוא קרָאי-וינ ןזָאלרַאֿפ ןבילקעג ךיז טָאה
 טימ יקסװָאנַאי טָאה ,וינעווע רעלעט ןיא זיוה עניילק ןייז ןֿפױקּפָא לָאז

 רעכלעוו ןיא זיוה יד טֿפױקעג סעיצקעל-קיטנוז יד ןוֿפ טלמַאזעג טלעג סָאד
 ָאד ךיא ביג עטכישעג יד .ןרָאי ענייז עלַא טבעלעגסיוא םעדכָאנ טָאה רע

 -נַאװצ ַא טימ טלייצרעד רימ טָאה ןיילַא יקסווָאנַאי יו ךעלטקניּפ רעביא
 ,רעטעּפש רָאי קיצ

 "עג ַא ןלעטשוצנייא ךוזרַאֿפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ָאזלַא זיא 1905 ןיא
 רעקיטעט ַא ,ןייטשלע יאול *,ש .ַא .ֿפ, רעד ןוֿפ סיֿפָא ןיא גנונעדרָא-סטֿפעש
 ,ןָאדנָאל ןוֿפ ןעמוקעגרעבכירַא םעד רַאֿפ גנַאל טינ זיא רעכלעוו ,עסָאנעג
 ןרָאװעג טלעטשעגנָא זיא ,שטנעמ רעקיאעֿפ ץנַאג ןוא רענדער רעטוג ַא
 -עגּפָא טינ ןכַאז יד ןוֿפ ענייק ךיז טָאה גנוטייצ רעד ןיא .רעטלַאװרַאֿפ סלַא
 יד ןזַא ןעוועג זיא טקרעמַאב ןבָאה רימ סָאװ עקיצנייא סָאד ,טלגיּפש
 -געט רטעװענַאלּפעג רעד רַאֿפ טשינרָאג ךעלבעטשכוב טוט *,ש .ַא ,82
 עּפורג ַא ןדייס ,טייהנגעלעגנָא עצנַאג יד טינ וליֿפַא טנָאמרעד ,גנוטייצ רעכעל
 ,טיבעג םעד ףיוא טוט יז סָאװ טלייצרעד טכירַאב ריא ןיא

 רעזדנוא טימ שיגרענע ןעגנַאגעגנָא ךָאד ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רימ
 לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעגוצ ןענייז סע .ןסקָאװעג זיא זיירק רעזדנוא .טעברַא
 { ןָאדנָאל ןוֿפ רעדָא דנַאלסור ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא טשרע ,ןטֿפערק עגנוי
 ,ןעהָאק דוד ,ןַאלּפַאק לארשי ,רעדירב יירד סּפילרַאש יד ,ןַאמלוש םַאיליװ
 .עקיטעט רעקינייװ ערעדנא עקילדנעצ ןוא ןילגעד ,ןַאמיוב ,טענַארג ,ןידניה
 ןסיוא טייו לדלעוו ַא ןיא קינקיּפ ַא טרישזנַארַא רימ ןבָאה רעמוז ןרַאֿפ
 ןוא ,(ןוַארב ןוא ןַאמלעמ טציא ןעניואוו סע ואוו טנגעג רעד ןיא) טָאטש
 -נַאלּפעג רעד ןגעוו ןדער וצ ווָארַאטָאלָאז ,ה ר"ד ןדַאלעגנייא קרָאיד-וינ ןוֿפ
 ןיא קיגקיּפ ןרַאֿפ טנוװֶא םעד ןעמוקעג זיא רע .,גנוטייצ רעכעלגעט רעט
 טנוװָא םעד ןבָאה רימ ,טַאלבנירג ילע ןוא גרובזניג .א ר"ד ןוֿפ גנוטײלגַאב
 .ןקיטכענ ןבילברַאֿפ ןענייז טסעג יד ואוו ,זיוה ןיא ןעֿפַאי ייב טכַארברַאֿפ
 םיא רימ ןבָאה רעמ ,ןרָאװעג ןרָאלרַאֿפ טכַאנ רעד ךרוד זיא גרובזניג ר"ד
 ןטלַאהעג קינקיּפ םייב טָאה ווָארַאטָאלָאז ר"ד .ןעזעג טינ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 .ןגָארטיײב ןיא טלעג עמוס עשּפיה ַא ןֿפַאשעג ןוא עדער עקידנרעטסיײגַאב ַא
 ןענייז ןרָאי ליֿפ רַאֿפ ןָא ןַאד ןוֿפ ןעגנומענרעטנוא ערעזדנוא עלַא

 -קעװַא רימ ןגעלֿפ גנומענרעטנוא רעדעי רַאֿפ ,גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג
 םיסנ ענייק ףיוא ןזָאלרַאֿפ טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה רימ .טעברַא ןסָאמ ןגייל
 ןעגנערב ןיוש ןלעוו ןטֿפערק ערעדנַא ןוא רענדער יד זַא ,טרַאװרעד רעדָא
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 ןייק ןטילעג טינ לָאמנייק ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה רימ ןוא גלָאֿפרעד םעד

 ,לַאֿפכרוד

 -ַאליֿפ ןיא סרעקעב יד ןוֿפ קיירטס ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעמוז םענעי
 עלעירעטַאמ ןוא טעברַא ליֿפ ןגָארטעגיײב ןבָאה רימ ןכלעוו ןיא עיֿפלעד

 ,טייקיטעט רַאֿפ טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגסיױא טינ ןבָאה רימ ,ףליה
 ץנערעֿפנָאק ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא רעמוז םענעי זיא ָאגַאקיש ןיא

 רעד ןרָאװעג טגיילעג זיא סע עכלעוו ייב רעריֿפ רעטעברַא עלַאקידַאר ןוֿפ

 -ָארּפ רעייז .?דלרָאװ יהד וװָא סרעקרָאװ לַאירטסודניא; יד רַאֿפ טנעמַאדנוֿפ
 שטָאכ ,ןעייר ערעזדנוא ןיא סערעטניא ןקידנטײדַאב ןֿפורעגסױרַא טָאה םַארג
 ןעייר רעטעברַא יד ןיא ?םזילַאוד; זַא ,טייצרעביא טסעֿפ ןעוועג ןענייז רימ
 -עג טינ עקַאט ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רימ .,ןצונ יװ ןדָאש רעמ טגנערב
 קרָאי-וינ ןיא ,גנוגעווַאב רעיינ רעד ןָא ןּפַאכוצנָא ךיז ןרָאװעג טלכיורטש
 .טיבעג םעד ףיוא למוט גונעג טכַאמעגנָא ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה רעבָא
 -ַאגרָא ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד ןגעוו ןריטוקסיד ןוא ןעקנעד םוצ ףָאטש ,טלַאֿפנלַא
 סע טָאה גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןיא ףמַאק ןוֿפ ןדָאטעמ יד ןוא עיצַאזינ
 ,גונעגרעביא ןבעגעג זדנוא

 9249,25 טכַארבעגנײרַא טָאה רָאי םענעי "יטרַאּפ עיט ןעישָאר, יד
 -רַאנַא עקיטלָאמעד יד ןשיווצ ןרָאװעג טלײטרַאֿפ זיא טלעג סָאד .טיֿפָארּפ

 ,"טײהײרֿפ ,, ,".ש .ַא ,8ֿ, ,"םָאדירֿפ, ,"יטיײטַאס ירֿפ; : סעבָאגסיוא עשיטסיכ
 "רךָאטײרטסנַאמעד; ,*ַאילָאװ יא טעילכ, ,?לָאנימרעשז, ,"דניײרֿפ רעטיײברַא;,

 טקישעג זיא רעלָאד 75 ןוֿפ עמוס ַא .גנוטייצ עכעלגעט עטנַאלּפעג יד ןוא

 -סור ןיא גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד רַאֿפ ןעניקטָאּפָארק וצ ןרָאװעג
 "ףַאנַא ןַא ןבעגוצסיױרַא ןבילקעג ךיז ןסָאנעג יד ןבָאה ָאגַאקיש ןיא ,דנַאד
 עיצקַאדער רעד רעטנוא ,"רָאטיירעביל יהד, ,שילגנע ןיא גנוטייצ עשיטסיכ
 טכַאמעג טָאה סנַאסרַאּפ יסול ,סמלָאה .סרמ ןוא סמיישזד ןסָאנעג יד ןוֿפ

 -ַאליֿפ ןיא זדנוא טימ טייצ לקיטש ַא טכַארברַאֿפ ןוא דנַאל ןרעביא רוט ַא

 .עיֿפלעד
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 סיוטשנעמַאווצ -- "סטרעוװרָאֿפ , ןגעק קיירטס א

 ןיקסווָאנַאי טימ

 רעװַאקישט ַא ןעמוקעגרָאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זיא ,1905 ,רַאורבעֿפ ןיא
 "ןסַאג ןייק -- רעלדנעה:סגנוטייצ) "סרעליד סוינצ עשידיי יד : קיירטס
 לָאמנייק עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זיא רעדניק ךרוד ןעגנוטייצ עשידיי ןוֿפ ףױקרַאֿפ

 -רָאטס ןוא -סדנעטס ןוֿפ טֿפױקרַאֿפ ןרעוו ןעגנוטייצ עשידיי עלַא .ןעוועג טינ
 -רַאֿפ יד .קיירטס ןיא סױרַא ןענייז "רעירעק; עלעיצעּפס רעדָא ,סרעּפיק

 60 ףיוא 50 ןוֿפ זירּפ םעד טרעכעהעג ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןוֿפ רעטלַאװ |
 ,טנעס ןייא רַאֿפ טֿפױקרַאֿפ ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד .טרעדנוה ַא טנעס
 -עגטימ זיא *סטרעװרָאֿפפ רעד סָאװ ,ןעוועג זיא ייברעד עװַאקישט סָאד
 די טכַאמעג ייז טימ ,ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק ערעדנַא יד טימ ןעגנַאג
 טינ ךיז טשימ יז זַא ,ןעוועג זיא עיצקַאדער רעד ןוֿפ דיירסיוא רעד .תחא
 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד .גנוטייצ רעד ןוֿפ ןטײהנגעלעגנָא-סטֿפעשעג יד ןיא
 רעלָאד 28 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טגיילרעד יז זַא ,טהנעטעג טָאה טייז ריא
 ןיא סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןוֿפ קידנסיוו טינ טכַאמעג רעבָא ךיז טָאה יז .ךָאװ ַא
 .סעיּפָאק טרעדנוה ַא רַאֿפ טנעס 42 זיולב ןצנַאגניא יז טמוקַאב קרָאידוינ

 רעצנַאג רעד טימ םלוע םעד טנעקַאב *.ש .ַא ,8, רעד ךרוד ןבָאה רימ
 טרעדורעגֿפױא קרַאטש טָאה סָאד .,ןטייהלצנייא עריא עלַא ןיא עטכישעג

 ןֿפורעג זיא סע ,טָאטש ןיא ןזיירק רעטעברַא ןוא עשיטַארקָאמעד-לַאיצָאס יד
 רעד זַא ,ןסָאלשַאב טָאה עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ-סקלָאֿפ עסיורג ַא ןרָאװעג

 יד ביוא ,רעקיירטס יד ןוֿפ גנורעדָאֿפ יד ןבעגכָאנ ךיילג לָאז ?סטרעוװרָאֿפ;

 רעד לָאז ןַאד ,זיירּפ ןיא גנורעכעה יד ןריֿפכרוד ןלעװ ןעגנוטייצ ערעדנַא
 -כרוד רעד ןיא ףּתוש ןייק רעבָא ,זיירּפ םעד ןרעכעה ךיוא ?סטרעוװרָאֿפ,
 ,ןייז טינ רע לָאז גנוריֿפ

 רע .טמיטשעגוצ טינ ןוא ָאי טָאה טייז ןייז ןוֿפ ?סטרעװרָאֿפ, רעד
 ,זיירּפ ןרעכעה םעד ןלָאצ םיא ןלָאז "סרעליד סוינ, יד זַא ,ןענַאטשַאב זיא

 ןענעק טינ ןלעװ ןעגנוטייצ ערעדנַא יד ביוא זַא ,גנוקידנעטשרַאֿפ רעד טימ
 ,עקיטנעס-ןעצ עלַא יד ןלָאצקירוצ רע טעוו ןַאד ,גנורעכעה יד ןריֿפנײא

 זיא סע ןכלעוו ַא ןכַאמ וצ ןעוועג ןרעג ןענייז "סרעליד סוינ; יד
 "סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ גנורעדָאֿפ רעד ףיוא ןעגנַאגעגנייא ייז ןענייז ,טנעמלטעס
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 ןעמוקַאב ךיילג טעװ ייז ןוֿפ רענייא רעדעי זַא ,גנוקידנעטשרַאֿפ רעד טימ
 רעטנוא ןבָאה ייז ,ןעמונעג קיירטט ןרָאֿפ טָאה רע סָאװ ןעגנוטייצ לָאצ יד
 רענעייל יד וצ *ןסטרעװרַָאֿפ; רעמ ליֿפ ןֿפױקרַאֿפ טנעקעג ןדנעטשמוא יד
 -רַאֿפ, ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד טָאה טע ןוֿפ רעבָא ,ןעגנוטייצ ערעדנא יד ןוֿפ
 ןליֿפַא ןרעה טלָאװעג טינ "סטרעוו

 ןעוו ,סרעליד וינ יד ןוֿפ גנושַאררעביא יד ןעוועג רעבָא זיא סיורג יו
 ןוֿפ סיֿפָא םוצ ןעמוקעגוצ ,רַאורבעֿפ ןט15 םעד ,טגעמלטעס ןכָאנ ןענייז ייז
 ןוא ?טַאלבעגַאט; ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ יז טרָאד ןענוֿפעג ןוא ?סטרעװרָאֿפ,
 יײצילָאּפ רעד ןוֿפ ץוש רעד רעטנוא (גנוטליצ סנײטשױיּפַאס) *טסָאּפ דנעבַא;
 יד רַאֿפ ! סבעקס עכעלטע יד ,טייל ערעייז וצ ?סטרעוװרָאֿפ, םעד ןלײטרַאֿפ

 ,ןבילבעג טינ ןעגנוטייצ ןייק טעמּכ ןענייז סרעקיירטס
 ןטלַאהעג עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןזיירק רעטשנרַא יד ןַאד טָאה עטכישעג יד

 ןעוועג זיא ?סטרעװרָאֿפ, ןגעק גנוגערֿפױא יד .טייצ ערעגנעל ַא טנַאּפשעג
 -סיױרַא זדנוא רַאֿפ עקיטסניג ַא רעייז ןעוועג זיא גנומיטש יד ,סיורג רעייז
 ,גנוטייצ רעכעלגעט רענייר א טימ ןעמוקוצ

 .רעווש רעייז ןעגנַאגעגוצ זדנוא יימ רעבָא זיא דנַאֿפ ןוֿפ גנולמַאז יד
 םעד .קיטליגכיײלג ץנַאג ,ןגָאז ןעמ געמ ,ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאח *.ש .ַא ,8, יד

 -רעטנוא גנורעלקרעד ערעגנעל ַא גנוטייצ ןיא ןענישרעד זיא ינוי ןט0
 -ַאב רעזדנוא ןיא עיצוטיטסניא עיינ ַא -- טָאר-סגנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ ןבירשעג
 ןסָאנעג עטלַא יד; :ןרָאװעג טגָאזעג ןרעדנַא ןשיווצ זיא טרָאד .גנוגעוו
 רַאֿפ טעברַא עטוג ןָאטעג ןכָאה עגנוי יד .ןענַאטשעגּפא זייווכעלסיב ןענייז
 יקסווָאגַאי .גנוטלַאװרַאֿפ רעד וצ טירטוצ ַא טרעדָאֿפעג ןוא *.ש .ַא .92 רעד
 עטלַא יד ןוֿפ גנוטַארַאב א ךָאנ ,טציא ,ןוָאלוצוצ ייז טָאהעג ארומ טָאה
 ןטֿפערק עלַא ןעמדיוו טעװ יקסווָאנַאי ,שרעדנַא ןרעוו ךַאז יד טעוװ ,ןסָאנעג
 ןטייהנגעלעגנָא סגנוגעוַאב עלַא ןוא גנוטלַאװרַאֿפ יד .עיצקַאדער רעד וצ

 -ײטרַאּפ ַא טֿפור רעכלעוו ,טָאר-סגנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגיל ןלעוו

 -געט רעד ןגעוו ןעלדנַאהרַאֿפ וצ ,ינוי ןט17 םעד רַאֿפ (ץנערעֿפנָאק) גָאט
 | ,"גנוטייצ רעכעל

 א טָאהעג ,רעיֿפלעדַאליֿפ ,רימ ןכָאה םעדרַאֿפ טייצ לקיטש ַא טימ

 ןעגישרעד זיא ".ש .ַא .8, רעד ןיא .ןיקסוװָאנַאי טימ סױטשנעמַאזוצ ןדלימ
 טָאה גנוטייצ רעזדנוא סָאװ עטשרע יד -- קנַאב א ןוֿפ סנָאנַא רעסיורג ַא
 ןעמוק יװ :השק ןעזעגסיוא ,ןשטנעמ עוװיאַאנ ,זדנוא סע טָאה .טקורדעג
 עכלעוו ,עיצוטיטסניא עשיטסילַאטיּפַאק ַא ,קנַאכ ַא ןזײטרעװדַא וצ רימ
 טֿפָא ץנַאג ייז טבױרַאב ןוא רעטעכרַא יד ןעלדניװשַאב לָאמעלַא טֿפלעה

 ַא ןבירשעגנַא רימ ןבָאה ?ּטֶא ןרָאּפש ייז סָאװ ,טנעס טכעלטע יד ןוֿפ
 ןבירשעגרעטנוא ןוא טסעטָארּפ רעזדנוא טקירדעגסיוא ,עלעווירב ןצרוק
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 ןֿפָארטעג קילעֿפוצ ךיז ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג עכעלטע יד ,ןעמענ ערעזדנוא
 ,ףלואוו .ה ןוא ןַאקסיד ,ץַאק .י ,רעלסקַא .ב ,ןַאהַאק ףסוי :גָאט םענעי

 ! טקורדעגּפָא יו ךָאנ ןוא -- טקורדעגּפָא עלעווירב םעד טָאה יקסווָאנַאי
 טימ טָאה ףוא ,גנוטייצ ןוֿפ לגיּפש ןטכער ןיא ,"ךַאו רעד ףיוא, ןייז ןיא
 ןיא תורשּכ ןגעוו זַא ןזיוװַאב ,קלב השרּפ ַא טנרעלעג ,סנרָאהנירג ,זדנוא
 ףיוא טוג ףיוא ןיילַא ןיוש טסַאּפ רע ,ןגרָאז טינ ךיז רימ ןֿפרַאד םזיכרַאנַא
 -ַאב ַא סיוִא טליֿפ יז ,ךַאז הֿפירט ןייק טינ רעבָא זיא קנַאב ַא ,ןכַאז יד
 ,טכַאמעג ןדנוא טָאה רע .וו"ַאא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא עיצקנוֿפ עטמיטש
 ,ןעיירדוצסיוא ,טֿפור'מ סָאװ

 ןבירשעגנָא ןעמָאנ םענעגייא ןייז ןיא ןַאד טָאה רעלסקַא .ב עסָאנעג
 -ייב םעד ןוֿפ --- *.ש .ַא ,82 רעד ןוֿפ רעבעגסױרַא יד וצ ווירב םענעֿפָא ןַא
 טינ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ךָאנ רימ ןבָאה טָאר:סגנוטלַאװרַאֿפ םענעֿפַאשעג

 ענעי .רָאטקַאדער ןוֿפ גנולדנַאה רעד ןגעק טריטסעטָארּפ ןוא --- טסואוועג
 ןילַא רעבָא טָאה רע .ןעוועג לחומ טינ לָאמנייק יקסוװָאנַאי םיא טָאה הּפצוח
 ףיוא לַאֿפנָא ןייז טימ טלייארעביא לסיבַא ןעוועג זיא רע זַא ,ןעזעגנייא
 "עג ,ןבירשעג זדנוא רע טָאה --- ןשטנעמ עקיטעט טסכעה עּפורג ַא -- זדנוא
 -גירּפ; :עמעט רעד ףיוא עיצקעל ַא ןרישזנַארַא םיא רַאֿפ ןלָאז רימ זַא ,ןטעכ

 זדנוא רַאֿפ טייקכעלגעמ ַא ןבָאה לָאז רע ידּכ ,"גנודנעוונָא רעייז ןוא ןּפיצ
 זיא ינוי ןטרעֿפ םעד .ןָאטעג סע ןבָאה רימ .טקנוּפדנַאטש ןייז ןכַאמוצרָאלק
 ,?ךרַאג ידַאב , סלַא טַאלבנירג ילע ךיז טימ טכַארבעג ,ןעמוקעג יקסווָאנַאי
 -רַאֿפ וצ זיוה ןיא רימ ייב םעדכָאנ ךיוא יו עיצקעל רעד ןיא טכוזעג ןוא
 עכעלדניײרֿפ ערעזדנוא ןלעטשנייא קירוצ ןוא לַאֿפנָא ןֿפרַאש-וצ ןייז ןטעלג

 .ןעגנואיצַאב

 טקישעג עפורג רעזדנוא טָאה ינוי ןט17 םעד ץנערעֿפנָאק רענעי וצ
 טכַאמעגכרוד עזייר יד ןבָאה רימ .ןטַאגעלעד סלַא ןרעלסקַא ןוא ךימ

 טינ ןַאד ךָאנ זיא ליבָאמָאטיױא ןַא ףיוא "דייר ַא ןּפַאכ, ..סוֿפוצ סנטסרעמ
 טושּפ רימ ןבָאה ןטעליבי-ןַאב רַאֿפ טלעג ןייק ןוא עדָאמ רעד ןיא ןעוועג

 ,טַאהעג טינ

 .עטגנערטשעגנָא ךעלקערש ַא ןעוועג זיא ןָאשנעװנַאק עלעיצעּפס יד
 -עגטימ ןבָאה ייז :"ןֿפמעק; וצ טיירג ןעמוקעג ןענייז ןסָאנעג ערעגניי יד
 ןגערֿפּפָא ןענעק טינ לָאז רענייק ,סעּפורג ערעייז ןוֿפ סלשנעדערק טכַארב
 ,טּפיוהרעביא ןהָאק לקיימ ,ןסָאנעג ערעטלע יד .העד ַא ןגָאז וצ טכער רעייז
 ,טירטוצ ןשיטסיכרַאנַאמוא ַאזַא טימ טײקנדירֿפוצוא טקירדעגסיוא ןכָאה
 ױזַא יו ןוא ןעמעוו ,ןֿפורעגסיױא םזַאקרַאס טימ רע טָאה ! רָאג סלשנעדערק
 ?ןטערטרַאֿפ ריא טנעק
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 קיטירק רעקיטֿפיג טימ ןרָאװעג ןעמונרַאֿפ ןענייז ןעגנוציז עגנַאל ייווצ
 -סיוא ךעלדנע ךיז טָאה טסיל-רענדער עגנַאל יד ןעוו ,רָאטקַאדער ןֿפױא
 ,רעקיטירק ענייז ןױעֿפטנע וצ ןרָאװעג ןֿפורעג זיא יקסווָאנַאי ןוא טּפעשעג
 טנעקעג טינ טָאה רע זַא ,טגערעגֿפױא ןוא ןגָאלשרעד ױזַא ןעוועג רע זיא
 םיטש יד ןוא ןגיוא ענייז ןוֿפ ןסיג ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןרערט .ןדער
 -עג זיא גנולמַאזרַאֿפ עצנַאג יד ,זדלַאה ןיא ןרָאװעג טקיטשױַאֿפ םיא זיא
 ,טרירעג טינ טרָא ןוֿפ ךיז טָאה רענייק .טֿפעלּפעג יװ ןציז ןבילב

 טרָאד ןעגנירּפשנײרַא טעוװ רַאנ ַא זַא ,ללּכ ַא ןיוש רעבָא ךָאד סע זיא
 ןיב טעטיוװיאַאנ ןיימ ןיא ,ןלעטשוצניײרַא סוֿפ ַא ארומ ןבָאה םיכאלמ ואוו
 עזיב עלַא טלטבעגסיוא ןוא טרָאװ סָאד ןטעבעג ,ןעגנורּפשעגֿפױא ךיא

 ךיא בָאה ?ָאד ךיז טוט סָאװ .רעקיטירק ענייז ןוא ןיקסווָאנַאי וצ תומולח
 רענייא ןכירק ןוא טנעוו עכיילג ףיוא ךיז רימ ןעּפַארד סָאװ .ןעירשעגסיוא
 יװ רימ ןענייוו סָאװ ןוא ? ןיירַא ןצרַאה ןיא לוויטש יד טימ ןרעדנַא םעד
 יד ןעיוברעביא ,גנוטייצ ַא ןעיוב ןעמוקעג ןענייז רימ ?רעדניק עניילק
 ןבָאה עכלעוו ,ןטײקשירַאנ טימ ךיז רימ ןעמענרַאֿפ ָאד ןוא ,טלעוו עצנַאג
 וצ ןעמענ ךיז ןוא דייר עטסוּפ עלַא יד ןֿפרַאװקעװַא רימָאל .טינ ןעניז ןייק

 !ןעמוקעג ךעלטנגייא ןענייז רימ רעכלעוו רַאֿפ טעברַא רעד

 -רעד יד ,.טקריוועג ןבָאה דייר עקידהּפצוח עניימ : קידריווקרעמ ןוא
 טסנרע ןעמונעג ךיז טָאה'מ .,ןדנואװשרַאֿפ ךיז ןוֿפ יו זיא גנומיטש ענעגָאלש
 ןעייטש סָאװ ,ןטייקירעווש ןוא ןטייקכעלגעמ יד ,ןבַאגֿפױא יד ןריטוקסיד
 -סױרַא רעד רַאֿפ ןוא ינוי ןטימניא ןעוועג ןיוש זיא סע יו ױזַא ,רָאֿפ זדנוא
 ןָאטעג טינרָאג שיטקַארּפ ךָאנ זיא גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןוֿפ עבַאג
 רַאֿפ גנוניישרעד ריא ןגיײלוצּפָא ןסָאלשַאב גָאט-ײטרַאּפ רעד טָאה ןרָאװעג
 עלַא ןלָאז ןָא טציא ןוֿפ רעבָא ,טנַאלּפעג טשרעוצ יו רעטעּפש סָאװטע

 ןֿפױא דלַאב טָאה גנולמַאז-טלעג יד ,טעברַא רעד וצ טסנרע ןעמענ ךיז
 ףתוש רעקידרעטעּפש רעד ,גרעבנייוו .עמוס עשּפיה ַא טכַארבעגנײרַא טרָא
 ןכָארּפשרַאֿפ ןוא ןמוזמ רעלָאד טרעדנוה ייווצ ןגָארטעגיײב טָאה ,?גָאט, ןוֿפ
 "רַאֿפ ןבָאה יקסווָאנַאי ןוא טיווקענעב ,שטיוורוה ,טַאלבנירג .טרעדנוה ךָאנ
 ןעזעגסיוא טָאה סע .רעדעי רעלָאד טרעדנוה וצ ןגָארטוציײב ןכָארּפש
 ןוא דנָאֿפ םעד ןעלמַאז ןיא ןייז טינ טייקירעווש ןייק רעמ טעװ טציא זַא
 .טעברַא ענעמונרעטנוא יד ןריֿפכרוד

 -יטנַא ייוצ טיירגעגוצ רימ ןבָאה רָאי םענעי רוּפּכ םוי ברע רַאֿפ
 ןיא עטייווצ יד ןוא שידיי ןיא קָאטימּכָאנ ענייא ,ןעגנולמַאזרַאֿפ עיגילער
 ןסיורג-קיזיר ַא ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא עטשרע יד .טנװָא ןיא שילגנע
 -ָארּפ ןרעוו ןטלַאהעגּפָא ןגעלֿפ סע ואוו ,שזדירבנעב ןוא דָארב ןיא ,ץַאלּפ
 טימ טלגנירעגמורַא ,םרָאֿפטַאלּפ עסיורג יד .סטיײֿפ-זיירּפ עלענָאיסעֿפ
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 זיא םוקילבוּפ סָאד ןוא ,לַאז ןוֿפ ןטימ ןטכער ןיא ןענַאטשעג ןיא ,קירטש
 רעדעי ידּכ ,ןעייר עקידנגייטש עּפושמ ןיא םורַא ןטייז ריֿפ עלַא ןיא ןסעזעג
 ןעוועג סע זיא רענדער ַא רַאֿפ .טכעֿפעג םעד ןעז ןענעק רעסעב לָאז רענייא
 רעטניה טציז םלוע ןוֿפ לייט רעסיורג ַא זַא ןליֿפ וצ םעװקַאב סקירעביא טינ

 ןטימ טכעֿפעג םעד טָאה ,רענדער טּפיױה רעד ,ןהָאק לקיימ רעבָא ,םיא
 ,דנצנעלג טריֿפעגכרוד ע"שבר

 דָארב ,לעּפמעט סוָאלעֿפ דא ןיא ןעוועג זיא גנולמַאזרַאֿפ טנװָא יד
 רעקיציו טסכעה רעד ,ןוַארב גרָאעג טדערעג ןבָאה טרָאד .שטרַא ןוא
 לקיימ לָאמַא רעדיוו ןוא ,?יטיײסָאס טָאהט ירֿפ, רעד ןוֿפ ,ַאנַאה ןַאמשירייא
 ןשטנעמ ןסַאמ .ענעגנולעג טסכעה ןעוועג ןענייז ןעגנולמַאזרַאֿפ עדייב .ןהָאק

 טרעהעגסיוא םַאזקרעמֿפױא ןבָאה ןוא ןלַאז עסיורג עדייב טליֿפעגנָא ןבָאה
 | | .רענדער יד

 ןענייז ןעגנוטייצ עיינ .געוו ןייז ןעגנַאגעג םַאזגנַאל זיא רעמוז רעד
 יד ןָא ןעועג אנקתמ ךיז טָאה "סטרעװרָאֿפפ רעד .ןרָאװעג טריסנָאנַא
 ַא ןבעגסױרַא ןבילקעג ךיז ןוא "לַאנרושז ןגרָאמ, ןוֿפ ןסנָאנַא-?טנָאװ;
 -עגרעטנוא ןוֿפ יירעקורד יד טֿפױקעגּפָא טָאה רעלימ יאול .גנוטייצ-ןגרָאמ
 -נָאק ַא ,גנוטייצ ַא ןבעגסױרַא ןבילקעג ךיז ןוא "דלָארעה ןשידיא; םענעגנַאג
 ףיוא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא רע ןכלעוו טימ ,?סטרעװרָאֿפ, םוצ ץנערוק
 ענעגייא ןַא ןבעגסױרַא ןביױהעגנָא ןבָאה ןטסילַאירָאטירעט יד .סרעסעמ
 סַאג רעלַאקידַאר רעד ןיא ןבעל רעד .?קלָאֿפ סָאד, ,גנוטייצ עכעלטנכעוו

 "סור ןיא ןשינעעשעג ערענָאיצולַאװער יד .קרַאטש רעייז ןגָאלשעג טָאה

 םעד רַאֿפ ןעגנולמַאז יד רָאנ .טנַאּפשעג ןטלַאהעג ןעמעלַא זדנוא ןבָאה דנַאל

 ןוֿפ יו טּפעלשעג ךיז ןבָאה גנוטייצ עכעלגעט רעזדנוא ןבעגוצסיורַא דנָאֿפ
 ,טרָא ןוֿפ טרירעג טינ יװ ךיז טָאה ךַאז יד .ךעּפ

 גנוכַאמטנַאקַאב ַא ןענישרעד לָאמנייא טימ זיא רעבמעצעד ןטימניא
 עפורג יד .ןבעגעגֿפױא טרעוו ןַאלּפ רעצנַאג רעד זַא ,".ש .ַא .פ, רעד ןיא
 געוו ןייק טינ טעז ןוא רָאטקַאדער ןטימ ןקינייא טינ ךיז ןעק קרָאי-וינ ןיא
 .טעברַא רעד טימ ןייגוצנָא יו

 רימ ןבָאה ןענַאטשַאב זיא ייז ןשיווצ ךוסכס רעד ךעלטנגייא סָאװ ןיא
 גנוכַאמטנַאקַאב יד .טינ גָאט וצ טנייה זיב ןסייוו ןוא טסואוועג טינ ןַאד
 ןצנַאג ןרעביא ןסָאנעג יד ןשיווצ גנוגערֿפױא סיורג ןֿפורעגסױרַא רעבָא טָאה
 ןוֿפ ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ןענייז ןָאשנעװנַאק ַא רַאֿפ ןעגנורעדָאֿפ ,דנַאל
 ןֿפורעגנעמַאזוצ לָאז ןָאשנעװנָאק ַא זַא ,טרעדָאֿפעג ןבָאה רימ .סעּפורג ליֿפ
 "וינ םעד ןוֿפ ךיז ןעלסײרטוצּפָא ידּכ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב ןרעוו

 ,גנולדנַאהרַאֿפ עקיסעמנַאלּפ עדעי טרעטש רעכלעוו ,בר ברע רעקרָאי
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 יד טָאה רַאונַאי ןיא ךָאװ עטייווצ יד ,טקריוועג ןבָאה ןטסעטָארּפ יד
 טמיטשַאב טעוװ עבַאגסױא עכעלגעט יד זַא ,ןסיוו טזָאלעג ".ש .ַא

 דנעבַא; ןייז טעוװ ןעמָאנ רעד .ץרעמ ןט18 םעד ,קיטנוז ןעניישרעד ןבױהנָא
 טעבױַא ןוא טייצ יד ןגָאױצנָא ןרעוו ןָאטעג טציא טעװ ץלַא ןוא ,"גנוטייצ
 .ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ זיא סָאװ

 עטיורג ַא טרישזנַארַא רימ ןבָאה רַאורבעֿפ ןיא קיטנוז ןטשרע םעד
 רעד ןגעו רענדער סלַא ןווָארַאטָאלַאז ןוא ןיקסווָאנַאי טימ גנולמַאזרַאֿפ

 -ידַאר ןיא ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז רימ ןבָאה טגוװָא ןיא .עקַאט גנוטייצ רעיינ
 רעקרָאי-וינ ערעזדנוא זַא ,טכַארברַאֿפ טוג יױזַא טרָאד ןוא ,ירערבייל לַאק
 ןביול וצ זנוא גונעג רעטרעוו ןייק ןעניֿפעג טנעקעג טינ רָאג ןבָאװ טסעג
 קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניײא זיא ןווָארַאטָאלָאז ר"ד .טעברַא רעטוג רעד רַאֿפ

 דנָאֿפ םעד ןטסנוגוצ לשעלֿפ ןיא סּפַאנש לסיב עטצעל יד "ןֿפױקרַאֿפ, וצ

 ר"ד .רעלָאד בלַאה ַא ןוא 147 טכַארבעגנײרַא טָאה סָאד .גנוטייצ רעד רַאֿפ

 ,ןעייר ערעזדנוא ןיא ןעמוקעג לָאמ ןטצעל םעד ןַאד זיא רעכלעוו ,רעלַאטש

 יקסווָאנַאי ,דנָאֿפ םוצ רעלָאד טרעדנוה טרעייטשעגייב בָאגוצ ןיא טָאה
 ןעגניזַאב טימ "ךַאװ רעד ףיוא; עצנַאג יד טעמּכ ןעמונרַאֿפ םעדכָאנ טָאה
 קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ זיא סע ואוו; ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טייקיטעט רעזדנוא

 טרָאד ןסָאנעג יד ןבָאה ,רע טגָאז ,טציא ."ןעוועג טינ גנוגעװַאב ןייק רָאג
 ,דנָאֿפ םוצ רעלָאד טנזיוט עגרַאק ןגָארטעגיײב ןיוש

 יד ןייז וצ לטיט םעד ןברָאװרעד קירוצ עיֿפלעדַאליֿפ רַאֿפ ןבָאה רימ

 ןרָאי רַאֿפ ןבָאה ןוא גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא טָאטש עטשרע
 ,עיצַאטוּפער עטוג יד ןטלַאהעגנָא גנַאל

 -רָאנַא עקיטרַאנגיײא ןַא ןֿפַאשעג ןרָאי ענעי ןיא טָאה עיֿפלעדַאליֿפ
 ךיוא יו גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא רעוט רוד ַא ןגיוצרעד ןוא הניבס עשיטסיכ
 טימ סיוא ךיז ןענעכייצ עכלעוו ,גנוגעווַאב רעטעברַא רענײמעגלַא רעד ןיא
 יז ןוא ,ןייז טינ ןלָאז ייז ואוו טייקנבעגרעביא ןוא טײקיטכירֿפױא רדעייז
 ,ָאגַאקיש ,קרָאי-וינ ןיא .עקירעמַא ץנַאג רעביא טיירטשעצ טציא ןענייז
 ריא טניֿפעג רעצעלּפ ערעדנַא ןוא ןָאטלעטס ,לָאעױטנָאמ ,סעלעשזנַא סָאל
 ןיא ,ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקילָאמַא ערעזדנוא טציא

 ןיא טּפיוהרעביא ,סנָאינוי יד ןיא יו טוג ױזַא סעּפורג עשיטסיכרַאנַא יד
 "-יזָאּפ עקיטכיוו ןברָאװרעד ךיז רַאֿפ ןבָאה ייז ואוו ,לַאנָאשענרעטניא רעד
 ריא טגײלעגֿפױרַא עלַא ייז ףיוא טָאה ירערבייל לַאקידַאר יד .,סעיצ

 -יטעט-סנבעל רעצנַאג רעייז גנוטכיר עטמיטשַאב ַא ןבעגעג ןוא לּפמעטש
 -רעד טשרעוצ רימָאל .ץענ ןרַאֿפ שיֿפ יד ןֿפױלרַאֿפ טינ רימָאל רעבָא .טייק
 .ןעמוקעג דנַאטשוצ ןיא ירערבייל יד יוװ ןלייצ
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 ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ גנונעֿפערעד יד

 יד ןוא ,1905 ןוֿפ רעמוז ןיא ןטייקיטעט ערעזדנוא עלַא וצ בָאגוצ ןיא
 דזנָאֿפ םעד ןוֿפ גנולמַאז רעד ייב טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןבַאגסיוא ערעווש
 יד ןוֿפ זיירק ןרעגנע םעד ןיא רימ ןבָאה ,גנוטייצ רעכעלגעט רעד רַאֿפ
 -רָאֿפ טָאה ץיװָאקשַאוװ .י סָאװ ןַאלּפ םעד ןריֿפוצכרוד טיירגעג ךיז ןסָאנעג
 ענעגייא ןַא ןענעֿפע ןגעוו קיטנוז ןטיור םעד גנולמַאזרַאֿפ רעד ייב ןגָאלשעג
 רעדעי רעלָאד ַא ןסירעגּפָא זיא סע יוװ ןבָאה ודנוא ןוֿפ 26 ,קעטָאילביב
 ןעוו טינשכרוד ןיא ךָאװ ַא רעלָאד 675 ַא--- ןטסגידרַאֿפ עקיטשינ ענייז ןוֿפ
 רימ ןבָאה רעלָאד 26 ןוֿפ לַאטיּפַאק םעד טימ ןוא -- טעברַאעג טָאה'מ
 ןטֿפלע םעד ירערבייל יד ןענעֿפע ןוא טעברַא רעד וצ ןטערטוצוצ ןסָאלשַאב

 -ַארט רעגַאקיש רעד ןוֿפ ןעקנעדנָא םעד ןרעײֿפ ןלעוו רימ ןעוו ,רעבמעווַאנ
 ,1887 ןיא טרָאד ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ םוטרעדיטרַאמ םעד ,עידעג

 ןייּפ 515 ןוֿפ קָאטש ןטייווצ ןֿפױא ןרעמיצ ייווצ טכוזעגּפָא ןבָאה רימ
 יד רַאֿפ .שדוח א רעלָאד 15 רַאֿפ ןעגנודעג ןבָאה רימ עכלעוו ,טירטס
 לָאצ ַא ןוא ןשיט עטלַא ייווצ טֿפיוקעגניײיא רעלָאד ףלע ענעבילּבעגרעגיא

 טינ ירערבייל ןייק ,ךעלריטַאנ ,טלָאװ סָאד .ךעלקנעב עגנַאל עטצונעג

 השורי ַא טגָאמרַאֿפ גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה קילג רעזדנוא וצ ,ןֿפַאשעג
 עטוג טימ טליֿפעגנָא סרעמלַא עסיורג ייווצ ,ןרָאי עטוג עקידרעירֿפ יד ןוֿפ

 ַאשַאטַאנ ייב ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,שילגנע ןוא שיסור ןיא ,רעכיב
 ,ןרעוו וצ טצונַאב טייהנגעלעג רעד רַאֿפ טרַאװעג ןוא רעמיצ ןיא ןיקטָאנ
 טייקיטעט רעייז ןבעלוצֿפױא ךעלגעמ רַאֿפ ןעניֿפעג ןלעװ ןסָאנעג יד ןעוו
 ,ירערבייל ַא ןענעֿפע ײנסָאדנוֿפ ןוא

 -עג טָאה ,השורי עקיזָאדיד ןזָאלעגרעביא טָאה סָאװ ,עיצַאזינַאגרָא יד
 ערעייז קעטָאילביב יד רעבָא ,"גיל לַארעביל סידיילג ןעמָאנ םעד ןגָארט
 -געמ רעד ףיוא ."ירערבייל לַאקיײזַאר, ןעמָאנ םעד טימ טנכיײצַאב ייז ןבָאה

 סָאמ רעסיורג ַא ןיא זיא השורי רעקיזָאד רעד טימ ךיז ןצונַאב וצ טייקכעל
 ןבָאה רימ .קעטָאילביב ַא ןענעֿפע וצ ןַאלּפ רעזדנוא טעדנירגעג ןעוועג
 ךיז ןוא ירערבייל לַאקידַאר ןעמָאנ םעד ןעמונעגנָא עּפורג רעזדנוא רַאֿפ

 ,רעכיב יד ןבעגרעביא זדנוא לָאז יז ,ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ וצ טדנעוועג
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 ,רעכיב יד טימ ךיז ןדייש וצ טַאהעג טינ קשח סיורג ןייק טָאה ַאשַאטַאנ
 טליֿפעג ךיז טָאה יז עכלעוו רַאֿפ ןוא רעייט ןעוועג ריא ןענייז עכלעוו

 -געמיץנעטסיזקע רעזדנוא ןיא טביולגעג טינ טָאה יז .ךעלטרָאװטנַארַאֿפ

 ןטייווצ ַא רַאֿפ גונעג טלעג ןייק טגָאמרַאֿפ טינ ןבָאה רימ טניז ,טייקכעל
 רימ זַא ,ןזייװַאב רעירֿפ ןלָאז רימ זַא ,טהנעטעג יז טָאה ,ןליֿפַא טנער שדוח

 ךיז יז טעװ ןַאד ,טייצ םישדח עכעלטע ירערבייל יד ןטלַאהֿפיױא ןענעק

 גנוגעוַאב יד סָאװ ,ןגעמרַאֿפ םעד ןבעגרעביא זדנוא טקיטכערַאב ןליֿפ

 ,טױרטרַאֿפנָא קירוצ ןרָאי טימ ריא טָאה
 וצ טכוזעג ריא ,טייצ לקיטש ַא ןעגנודעג ריא טימ ךיז ןבָאה רימ

 ןוא ןענעֿפע טינ ירערבייל ןייק רימ ןענעק רעכיב ןָא זַא ,ןגייצרעביא
 ךיז טקור ָאד ןוא ,עקיריא סָאד ףיוא ןענַאטשַאב רעבָא זיא ייז ,ןטלַאהנָא
 .ןרעוו טנֿפעעג לעיציֿפָא ףרַאד ירערבייל יד ןעוו גָאט רעד רעטנוא ןיוש
 --- לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא זַא ,ןסָאלשַאב ,רעלסקַא ןוא ץַאק ,ךיא ,רימ ןבָאה
 -עג ןענייז ,קיירטס-ץיז ַא טרעלקרעד ןבָאה רימ .ןגירק רעכיב יד ןזומ רימ
 -עג םייהַא זיא יז ןעוו ,טנוװָא ןיא טעּפש רעמיצ ןיא ןַאשַאטַאנ וצ ןעמוק
 ןוא רָאלֿפ ןֿפױא טצעזעגסיוא ךיז ,רָאטס גָארד ןיא טעברַא ריא ןוֿפ ןעמוק
 ַא ןָא .סולשַאב ןיא ןרעדנע טעװ יז זיב רימ ןציז ָאד זַא ,טרעלקרעד ריא
 טימ סרעמלַא יד ןעמענסיורַא ןביולרעד זדנוא ןגרָאמ טעװ יז זַא ,גָאזוצ
 .ןריר טינ טרָא ןוֿפ ךיז רימ ןלעוו ,רעכיב יד

 יז טָאה ךיז ןעגניד ןרעטייוו העש רָאּפ ַא ךָאנ .טקריוועג טָאה סָאד
 ןלָאז רימ ,רעמיצ ריא וצ לסילש םעד ןוא גנומיטשוצ ריא ןבעגעג ךעלדנע

 ןיא סרעמלַא יד טימ ןעמַאזוצ רעכיב יד ןעמענסיױרַא ןענעק ירֿפרעדניא
 .ןענַאטשעג ןענייז ייז עכלעוו

 ןרַאֿפ .קיטנוז ןעמוקעגסיוא רָאי םענעי זיא רעבמעווָאנ רעטֿפלע רעד
 ,לַאז ַא ןיא גנולמַאזרַאֿפ עסיורג ַא טיירגעגוצ רימ ןבָאה קָאטימכָאנ

 רעד וצ ןעמוק וצ םלוע םעד ןדַאלעגנייא םרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ רימ ןבָאה טרָאד
 ןרעמיצ ענעגייא ערעזדנוא ןיא ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ גנונעֿפערעד
 רע ביוא ,רעכיב עטוג רָאּפ ַא רעדעי ןעגנערבטימ ןוא טנוװַא ןקיבלעז םעד

 .ךיז ייב ןעניֿפעג עכלעזַא ןָאק
 -וצ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .גלָאֿפרעד ַא ןעוועג זיא גנונעֿפערעד יד

 .ענעביוהעג ַא ןעוועג זיא גנומיטש יד ןוא רעכוזַאב ליֿפ יד רַאֿפ ןיילק
 "עגייב ליֿפ ןוא טנוװוָא םעד טכַארברַאֿפ זדנוא טימ ןכָאה רענדער-טסעג יד
 ,גנוריסַאּפ רעד ןוֿפ טײקכעלרעיײֿפ רעד וצ ןגָארט

 .עכיילג ןייק טינ ןוא ערעדנוזַאב ץנַאג ןעוועג ןענייז ןרעמיצ ייווצ יד
 טנדרָאעגנייא רימ ןבָאה גנַאגנײרַא םייב רעמיצ ,ןרענעלק ,ןטשרע םעד ןיא
 ךיז ןוא ןסקַאװ ןביױהעגנָא ןָא טנוװוָא ןטשרע ןוֿפ טָאה עכלעוו ,קעטָאילביב יד
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 טָאה ,גנאגנײרַא רעדנוזַאב ַא טימ ,רעמיצ רעטייווצ רעד .ןרעסערגרַאֿפ
 ןוא ןציז טנעקעג ןעמ טָאה טרָאד .ןשטנעמ 60-50 ַא ןעמענניירַא טנעקעג
 .טעכעלנע ןֹוא גניטימ ַא ,עיסוקסיד ַא ןריֿפכרוד רעדָא ,ןענעייל

 ,טכױֿפױא רעכעלנעזרעּפ ןיימ רעטנוא ןענַאטשעג זיא קעטָאילביב יד

 ןבָאה רימ ,גָאט ןעײרֿפ ןדעי ןוא טנװָא ןדעי טכַארברַאֿפ טרָאד בָאה ךיא
 -עווַאב רעזדנוא רַאֿפ לוש-סגנוטיירגוצ ןימ ַא סלַא טצונַאב קעטָאילביב יד

 טימ ,לַאעדיא רעזדנוא טימ ןענעקַאב ךיז ןלָאז ןשטנעמ רעכלעוו ןיא ,גנֹוג

 ,גנוגעװַאב רעודנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ןוא םזיכרַאנַא ןוֿפ עירָאעט רעד
 .שיטַאמטטסיס ןוא קיטכיזרָאֿפ סע רימ ןבָאה ןָאטעג ןוא |

 ץלַא ןָאטעג ןבָאה רימ .םענייא ןדעי רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג זיא ירערבייל יד
 זיא עבַאגֿפױא ןיימ .רענעייל עיינ ,רעכוזַאב עיינ ןעיצוצניירַא סעכעלגעמ

 -ָאקער ריא רעדָא םיא ,רעכוזַאב םעיינ ןדעי טימ ךיז ןענעקַאב וצ ןעוועג
 -קיװוטנַא רעקיטסייג דעייז וצ טסַאּפעגוצ ןענייז סָאװ רעכיב יד ןרידנעמ
 ןבָאה רימ סָאװ געוו םעד ףיוא ןריֿפ יז ןעגנוזייוונַא עצרוק ךרוד ןוא ,גנול
 ,ןרעוו טייצ רעד טימ טגעלֿפ רעכוזַאב ַאזַא ןעוו .ןייג ןלָאז ייז ןשטנואוועג

 ןוֿפ גנואימַאב ןייק ןָא רע טגעלֿפ ,ףייר קיטסייג ,ןֿפורעג ןבָאה רימ סָאװ
 לײטנָא ןַא ןעמענ ןוא עּפורג רעזדנוא ןוֿפ דילגטימ ַא ןרעוו טייז רעזדנוא
 ,טייקיטעט רעזדנוא ןיא

 רימ יו ,ךעלרינַאמ-ךעלריצ ױזַא ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא ץלַא טינ

 -עגוצ לַארעביא ןוא לָאמעלַא טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא .ןשטנואוועג ןטלָאװ
 "מוא ,עטסגרע יד ךיוא ןוא ,ןשטנעמ עטלקיװטנַא טסכעה ,עטסעב יד ןגיוצ
 -געײטשַאב םעד ןגעק טרילעבער ןבָאה עכלעוו ,ןּפמול עכעלטרָאװטנַארַאֿפ

 ןענעקרענַא טלַאװעג טינ ןבָאה ייז סָאװ ,רַאֿפרעד זיולב גנונעדרַא רעקיד
 רעזדנוא ןוֿפ ןגערב יד םורַא ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייק ןוא םיוצ ןייק
 גרָאז עטשרע סנעמעוו ןשטנעמ ןעגנַאהעגמורַא לָאמעלַא ןענייז גנוגעווַאב
 טָאה םזיכרַאנַא רעד .ןריטַאולּפסקע טינ ש"וח ייז לָאז רענייק ןעוועג זיא סע
 -ַארַאּפ ,רעצנעלױֿפ ןייז וצ גנוקיטכערַאב עשיטערָאעט ןימ ַא ןכעגעג ייז
 ןענייז עכלעוו ,םילָאװיײט עמערָא שרעדנַא ןוֿפ ןובשח ןֿפױא ןבעל וצ -- ןטיז

 רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןויטַאולטסקע ךיז ןזָאל וצ גונעג שירָאנ ןעוועג
 ייז ןאוו ץַאלּפ ןכעלטנֿפע ןַא ּפָא לָאמעלַא ןכוז ןטיזַארַאּפ יד טָא .גנונעדרָא

 ,תונברק ערעייז ןעלדניװשַאב וצ ןזָארֿפ עלַאקידַאר ערעייז ןצונסיוא ןענעק
 טינ בָאה ךיא .האנשה תילכּתב טסַאהעג תושֿפנ יד טָא בָאה ךיא

 ןשטנעמ ןשיוװצ טייקיטעט-ןטיזַארַאּפ רעייז ןעזוצ קיטליגכיילג טנעקעג
 -ףג טינ לָאמנייק ןבָאה ןוא טנעס ןדעי רַאֿפ טעברַאעג רעווש ןבָאה סָאװ
 -סױרַא ןשטנעמ עכלעזַא ןוֿפ .ןבַאגסיױא ענעגייא ערעייז ןקעד וצ גונעג טַאה
 ןוא טסוּפ ןײגמורַא ןיילַא ןענעק וצ ידּכ ,סרעלָאד עצנַאג ןוא עבלַאה ןרַאנ
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 -ולּפסקע ןוֿפ עמרָאֿפ עטסניימעג יד ןייז וצ ןעזעגסיוא רימ טָאה ,סַאּפ
 .עיצַאטַא

 ךיז ןבָאװ ירערבייל לַאקידַאר יד טנֿפעעג ןבָאה רימ יו ךיג ױזַא

 רעיֿפלעדַאליֿפ עקינייא ,םיצרש עכעלנע ןריֿפורג ןביוהעגנָא ריא םורא

 ןָאטסָאב ןוֿפ יו טייוו ױזַא ןעמוקעג ןענייז ערעדנַא ןוא ןימ םעד ןוֿפ םיבשוּת
 -עּפס ןעמוקעג עקַאט רָאי ןקיבלעז םעד זיא רענייא .תומוקמ עכעלנע ןוא
 -עגמורַא זיא רעכלעוו ,ןָאסירַאמַאט "רָאטקָאדק א ,ןָאדנָאל ןוֿפ שזַא סעיצ
 זַא טרעהעג רימ ןבָאה רעטעפש ,ןיירק רעזדנוא םורַא טייצ רָאי ַא ןעגנַאה
 -עג ,?ענַארכָא; עשיסור רעד ןוֿפ טלעטשעגנָא ,ןָאיּפש ַא ןעוועג זיא רע
 .טעטש ערעדנַא ןוא זירַאּפ ,ןָאדנַאל ןיא טעברַא

 ךיא .ןזיירק ערעזדנוא ןוֿפ ןבײרטרַאֿפ וצ הרבה יד טכוזעג בָאה ךיא
 ;ןײלַא ךיז טגרָאזַאב ןוא טייג ,ךַאז עטשרע יד :טהנעטעג ייז וצ בָאה
 ןכוז ןעמַאזוצ רימ ןלעו םעדכָאנ -- לטימטנבעל ןגייא רעייא טנידרַאֿפ

 ערעייא ףיוא ןטיזַארַאּפ ןייק טינ טייז ! טייהשטנעמ עצנַאג יד ןגרָאזַאב וצ יו
 !ןיילַא ריא יו םילָאװײט עמערָא עכלעזַא טקנופ ,רעדירב ענעגייא

 סלַא טנכײצַאב ךימ ןבָאה ייז .ןלעֿפעג טינ ,ךעלריטַאנ ,סָאד ןיא יז
 רימ ןבָאה ייז .תוגשה עזַאושזרוב עקניניילק טימ רעגריבניילק ,יושזרוב
 טריֿפעגנָא ןבָאה ןוא ,גנוגעװַאב רעד רעביא רָאטַאטקיד סלַא טרעלקרעד
 טינ ייז זיא סָאד ןעוו ,ןקיטייזַאב ןוא ןריטידערקסיד וצ ךימ ןייּפמַאק ַא
 ןריֿפוצנָא ,עיציזָאּפָא רעליטש ןימ ַא ןיא טריּפורג ךיז ייז ןבָאה ןעגנולעג

 זיא רעריֿפנָא טּפיוה רעד .רעגייטש רעייז ףיוא טייקיטעט עשיטסיכרַאנַא
 א ןאמרעגנוי רעשידיי רעשידנעלטָאש ַא ,ןעיר קעשזד רענייא ןעוועג
 טדערעגסױרַא טָאה רע סָאװ ,טפיוהרעביא שילגנע ןיא ,רענדער רעטוג
 ,ןַאמרעביל רכח ןייז ןֿפלָאהעגסױרַא ןבָאה םיא .טנעצקַא ןשידנעלטצש ַא טימ

 סָאװ רַאֿפרעד זגורב ןעוועג זיא רעכלעוו ,רעקיײטּפַא דוד ,םָאר רעטלַא רעד
 -געט רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ םעד רַאֿפ ןכַאמ טלָאװעג טינ םיא ןבָאה רימ
 עשכעלטע ןוא ,ןעניישרעד ןביױהנָא טֿפרַאדעג דלַאב טָאה סָאװ ,גנוטייצ רעכעל

 ךיז ןטלָאװ עכלעוו ,טייצ רענעי ןוֿפ רעייגקידייל עלענַאיסעֿפָארּפ ערעדנַא
 ,לטעצ ַאזַא ןיא ןעמענ ערעייז ןעז ֹוצ טקידיײלַאב קרַאטש טציא

 טסעֿפ ױזַא טינ ,רעטעּפש רָאי 40 טימ ,טציא ןיב ךיא : קידנעײגײברַאֿפ
 ,גנורַאֿפרעד ןוֿפ סייוו ךיא .ןינע םעד עגונב גנוגייצרעביא ןיימ ןיא רעמ
 רעד טימ ןענייז רעצנעלױֿפ ןוא ןסטכינעגיוט עכעלטנגוי ענעי ןוֿפ לָאצ ַא זַא
 טציא זיא רענייא .ןשטנעמ עקיטעט ןוא עכעלצונ טסכעה ןרָאװעג טייצ
 רעטייווצ ַא ,ןטסינויצ ילעוּפ יד ייב רעריֿפ רענעעזעגנָא ןַא גנַאלרָאי ןיוש
 רעטירד ַא ,ןָאינוי רעסיורג ַא ןוֿפ רעריֿפ ַא גנַאלנרָאי ןיוש ןכיילג סָאד זיא
 ללכב טָאה ןוא קנַאב ַא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא
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 ןעד ןעק רעװ .ןבעל ןכעלטנֿפע ןיא עיציזַאּפ ענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאֿפ

 ?ןןלײטרוארַאֿפ םיא ןוא ןשטנעמ ןטייווצ ַא ןלייטרוא טײקטמיטשַאב טימ

 -עגּפָא ןָאשנעװנָאק ".ש .ַא .ֿפ, יד זיא 1905-1906 ןוֿפ רעטניוו םענעי

 עטצעל יד ןכַאמ וצ ידּכ ,ךעלנייוועג יו רעירֿפ קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג ןטלַאה

 סלַא .גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןוֿפ גנוניישרעד רעד רַאֿפ ןעגנוטײרַאברָאֿפ

 ,רומ .ב ןוא ךיא ןרָאװעג טלייורעד ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןטַאגעלעד

 ּפָאש ןייז .ירערבייל לַאקידַאר יד ןעױבֿפױא ןיא קיטעט ןעוועג זיא רעכלעוו

 -נײרַא גָאט ןדעי טעמּכ רע טגעלֿפ ,סַאג ןרעביא ןגעקטנַא טקנוּפ ןעוועג זיא

 ןיא ןייז לָאז ץלַא זַא ןעז ןוא ביוטש םעד ןשיװּפָא ,ןרעקסיוא ,ןֿפױל

 ,טנווָא ןרַאֿפ גנונעדרא

 ךיילגרַאֿפ ןיא ,עקיאור ןוא עכעלדירֿפ ַא ןעוועג זיא ןָאשנעװנָאק יד

 לָאמסָאד ךיוא ןבָאה ןלַאֿפנָא ןוא קיטירק ןייק שטָאכ ,עקידעירֿפ יד טימ

 גרובזניג ר"ד טָאה ןָאשנעװנָאק רעד ךָאנ זַא ,קנעדעג .ךיא .טלעֿפעג טטינ

 ,ץקוע ןעמָאניןעּפ ןרעטנוא ,ןענָאטעילעֿפ עקידנסייב ענייז ןוֿפ םענייא ןיא

 רעייז ןוא רָאטקַאדער ןֿפױא ןלַאֿפנָא עקיבא ערעייז רַאֿפ ןסָאנעג יד טרסומעג

 ,ןסע-קידנע וליֿפַא .תונעט עקיבלעזיד ןוא ענייא ןוֿפ ןלָאהרעדיװ ןקידנעטש

 .גָאט ןדעי ןרעוו ןסעגעגוצ םענייא ךָאד ףרַאד ,טקירדעגסיוא ךיז רע טָאה

 ןיוש טָאה ןשטנעמ ןקידעבעל ַא ןסייב ןוא ןּפוצ ,ןרעדעֿפ ןסייר ךָאנ טרֿפב

 ,רעדיוורעד ןייז טֿפרַאדעג גנַאל

 טכַארברַאֿפ ןבָאה רימ יו םעדכָאנ ןוא גנוציז-טנווָא רעטשרע רעד ךָאנ

 -עלעד רעיֿפלעדַאליֿפ יד ,רימ ןענייז עֿפַאק סקירעה ןיא ןדנוטש עכעלטע

 .ןקיטכענ ,ליװזנָארב ןיא ,זיוה ןיא םיא וצ ןהָאק לקיימ טימ ןרָאֿפעג ,ןטַאג

 ַא ,עגנַאל ַא ןעוועג זיא ,טכַאנ רעד ןיא טעּפש ,רָאטיײװעלע ןטימ עזייר יד

 טימ ,עטרעטסַאלֿפעג-טינ ַא ןעוועג זיא ליװזנָארב ןיא סַאג יד .עטּפעלשרַאֿפ

 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ןגער ַא ךָאנ זיא רעכלעוו ,ביוטש ןקיד ַא

 ,עמעװקַאב ַא ,עיינ ַא ןעוועג רעבָא זיא זיוה ןייז .עטָאלב רעקידהשקשינ

 טסכעה ַא ןעוועג זיא ןבעגעג זדנוא טָאה ױרֿפ ןייז סָאװ עמַאנֿפױא יד ןוא

 ןיא ,רעטענ עסָאנעג ןוֿפ רעטכָאט יד ןעוועג זיא ןהָאק ַאנַא .עכעלדניירֿפ

 ןסָאנעג עלַא רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג ןענייז ןַארָאטסער ןוא זיוה סנעמעוו ,קרָאי-וינ

 רעטומ רעד ןגעװ .ןשטנעמ עקיטֿפרעדַאבטיונ עקיטייז רַאֿפ וליֿפַא ןוא

 דוד ןזייּפש וצ ןעגנואימַאב עלַא ןכַאמ טגעלֿפ יז יוװ ,ןלייצרעד ןעמ טגעלֿפ

 ןוא טײקנדײשַאב ןייז ןיא .ןעמוקנײרַא טגעלֿפ רע רָאנ ןעוו ןטאטשלעדע

 -לעדע טגעלֿפ ,".ש .ַא .8, רעטשרע רעד ןוֿפ רָאטקַאדער סלַא ,טײקמערָא
 רעטענ ױרֿפ .טנעס רָאּפ ַא רַאֿפ ּפוז רעלעט ַא יו רעמ טינ ןלעטשַאב טַאטש

 -רָאּפ עשּפיה ַא ןקָארבנײרַא ןוא גנולעטשַאב ןייז ןטיהּפָא רעבָא ןיוש טגעלֿפ

 ,םוז םעד ןיא שיײלֿפ טיצ
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 ןעיצוצוצ ןַאלּפ רעד ןרָאװעג טעברַאעגסיױא זיא ןָאשנעװנָאק רעד ייב

 ר"ד ,רע .גנוטייצ רעכעלגעט רעד ןיא טעברַא רעד וצ ןָאסירעמ ר"ד

 ךָאװ רעד ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןביירש ןלָאז גרובזניג ר"ד ןוא ווָארַאטָאלָאז

 יירד-ייווצ ןלעטשנָא טֿפרַאדעג יקסווָאנַאי טָאה עיצקַאדער רעד ןיא .רעדעי

 רָאנ זיא עגַארֿפ יד .טעברױַא רעד ןיא ןֿפלעהסױרַא םיא ןלָאז סָאװ ,רעביירש

 רעקרָאי-ינ יד ?רעטלַאװרַאֿפ ןקיאעֿפ ,ןטוג ַא ןעמ טמענ ואוו ,ןעוועג

 ןיא טגעגַא ןַא טייצ רענעי וצ ,ףעיל ףיוא גיוא ןַא ןֿפרָאװעג ןבָאה ןסָאנעג

 "טלעוו רעשידיא, רעד ןוֿפ רעבעגסױרַא רעד רעטעּפש ןוא *סטרעװרָאֿפ,

 "געװנָאק ןוֿפ ןעגנוציז עלַא ייב ןעוועג דנזעװנָא זיא רע .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 ,ןבעג טלָאװעג טינ ץַאלּפ ןֿפױא רעֿפטנע ןטמיטשַאב ןייק רעבָא טָאה ,ןָאש

 עייג ייווצ ןֿפױק וצ עיצַאדנעמָאקער יד ןסייהעגטוג טָאה ןָאשנעװנָאק יד

 ןייז לָאז ענַאגסױא רעינ רעד ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןֹוא ןענישַאמ ּפײטָאניל

 ןַאמָאר ןוֿפ ןעמָאנ רעד ןרָאװעג טריסנָאנַא וליֿפַא זיא סע ,?גנוטייצ דנעבַא;

 "געט רעד ןיא ןקורד ןוא ןצעזרעביא וצ טמיטשַאב טָאה יקסווָאנַאי ןכלעוו

 ,גנוטייצ רעכעל

 ןעלויימ טקַאמ וצ קעווװַא רימ ןענייז ,ןעגנוציז יד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ

 טֿפױקעגנײא טלעג ןגייא ןייז רַאֿפ טָאה רומ .ב .נעג ואוו ,טֿפעשעג ךוב ןיא

 "גיירַא עלַא ייז טָאה רע ,רעלטטניק ןוא רעקנעד עטמירַאב ןוֿפ רעדליב 5

 יז טריצַאב ייז טימ ןוא ןעמַאר עקיסַאּפ רעבָא עכַאֿפניא ןיא טלעטשעג

 ןיא גָאט וצ טנייה ךָאנ ןעגנעה רעדליב יד .ירערבייל רעד ןוֿפ טנעוו

 .ןָאטלעטס ןיא טוטיטסניא ןיקטָאּפָארק

 ןטַאקַאלּפ ןקורדּפָא טזָאלעג ךיא בָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 רעכעלגעט רעיינ רעד ןוֿפ גנוניישרעד יד טלעװו רעד רַאֿפ ןריטנָאנַא וצ

 -רַאטימ עקידנעטש יד רעוו ןזיװעגנָא ןצַאז עצרוק ןיא בָאה ךיא .גנוטייצ

 בָאה ןוא ,ןבָאה טעװ גנוטייצ יד ןעגנולײטּפָא עכלעוו ,ןייז ןלעו רעטעב

 רףעטמירַאב רעד ןקורד ךיז טעװ סע זַא ,ןזיוועגנָא ךיוא ןרעדנַא ןשיווצ

 עניימ ףיוא קורדנייא ןטכעלש ַא טכַאמעג טָאה סָאד .ָאקשעשזרָא ןוֿפ ןַאמָאר

 םעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ץַאק ןוא רעלסקַא ,רעטעברַאטימ עטסטנעָאנ ייווצ

 טינג ,גנוניימ רעייז טיול ,טָאה סָאװ ,עיצַאלוקריצ ךָאנ שינעגָאי ַא ןעזעגנייא

 .ןייז ףרַאד ערעזדנוא יו גנוטייצ רעטוג ןוא רעטסנרע ַאזַא רַאֿפ טסַאּפעג

 ןבָאה ןוא ןטַאקַאלּפ יד ןלײטרעדנַאנַאֿפ ןֿפלעה וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז

 ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,ןסָאנעג ערעדנַא יד וצ ןזָאלעגרעביא טעברַא יד

 ,שירעביילקרעביא:םורֿפ ױזַא
 ןסָאנעג יד .טלַא רָאי 60 ןרָאװעג טסָאמ ןַאהָאי זיא ץרעמ בייהנָא ןיא

 ןוא טייהנגעלעגנָא יד ןרעיײֿפ ןבילקעג ךיז ןבָאה דנַאל ןוֿפ טעטש ליֿפ ןיא

 ןיא זדנוא ייב .רענדער סלַא ןטסָאמ טימ עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ סע ןצונסיוא

 1דד



 ןוא טייקכעלגעמ יד טּפַאכעגסיױא עפורג עיציזָאּפָא יד טָאה עיֿפלעדַאליֿפ

 א טיישזנַארַא ןבָאה ייז .טנעה ערעזדנוא ןוֿפ טעברַא יד ןעמונעגסיױרַא

 ,טירטס דרַאבמָאל ןיא לָאז טעניילק ַא ןיא טנווֶא תבש א רַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ

 יד .רענָאיצקַאער רענעסיברַאֿפ ַא ןעוועג זיא ןטּפעק-ײצילַאּפ רעד ואוו

 רעד וצ .געוו ןקיסעלכַאנ ַא ףיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןעגנוטײרַאברַָאֿפ

 יז ןוֿפ טֿפלעה ,ןשטנעמ טרעדנוה יװ רעקינייוו ןעמוקעג ןענייז גנורעײֿפ

 ,רענעילַאטיא

 ןעמוקעגניירַא לָאז ןיא זיא ןדער טלעטשעגֿפױא ךיז טָאה טסָאמ ןעוו
 ןײטּפעק רעד .ןטסיצילָאּפ ןָארדַאקס ַא ןוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא ןײטּפעק דעד

 דנרעוו ,םרָאֿפטַאלּפ םוצ עײלַא רעטטלטימ רעד ךרוד ןייג טוָאלעג ךיז טָאה

 טנעוו יד ייב טזָאלעגקעװַא ךיז ןטייז עדייב ןוֿפ ןבָאה רעֿפלעהסױרַא ענייז
 םָאה ןוא ריט םייב ןסעזעג ןיב ךיא .םלוע םעניילק םעד ןעלגנירוצמורַא
 ךיז טקור ,קינימָאד עסָאנעג ,רענעילַאטיא יד ןוֿפ רענייא זַא ,טקרעמַאב
 םיוק זיא רימ .טנַאה רעד ןיא ָאטעליטס ַא טימ ןייטּפעק םוצ טייהדעליטש

 ןדיימוצסיוא ,לוטש ַא ןיא ןצעזקעװַא ןוא ןטניה ,ןוֿפ ןּפַאכוצנָא םיא ןעגנולעג
 זדנוא ןוֿפ עלַא רַאֿפ ךיז טלָאװ סָאװ ,לַאֿפנָא ןשירַאנ ןוא ןכעלסעה ַא

 ,דָאבטולב רעכעלרעדיוש ַא טימ טקידנעעג

 ,םרָאֿפטַאלּפ םוצ ןעגנַאגעגוצ טייצנשיווצ רעד ןיא זיא ןײטּפעק רעד

 "סיורַא טושּפ זדנוא טָאה רע .לַאז םעד ןזָאלרַאֿפ ךיילג ןלָאז עלַא ןלעֿפַאב

 ,ךַאזרוא ןייק ןָא ןוא רעהרַאֿפ ןייק ןָא ,גנורעלקרעד ַא ןָא ,ןבירטעג

 דוד וצ קעװַא ןטסָאמ טימ ןעמַאזוצ ןַאד ןענייז זדנוא ןוֿפ לָאצ ַא
 ןעקנורטעג ,ןסעזעג רימ ןענייז טרָאד .ייברעד טייוו טינ ,זיוה ןיא ןרעקייטטַא
 רענַאקירעמַא יד ןוֿפ טײקנענַאטשעגקירוצ רעד ףיוא טגָאלקעג ךיז ןוא ריב
 רערענָאיצולַאװער רעזדנוא ןָא ןסילשנָא טינ ךיז ןליוו עכלעוװו ,רעטעברַא

 יתונעט ערעזדנוא וצ טרעהעגוצ ךיז טייצ עגנַאל ַא טָאה טסָאמ .גנוגעוװַאב
 ,ןזײװַאב זדנוא ,ןדער ןביוהעגנָא ןוא ןבױהעגֿפױא גנולצולּפ ךיז רע טָאה ןַאד
 רענַאקירעמַא רעד .ןעגנוצעזסיוא שרעזדנוא טימ טכערעג טינ ןענייז רימ זַא
 ןעגנוגנידַאבסנבעל ענייז זַא ,טסייוו ,טגָאזעג טסָאמ זנוא טָאה ,רעטעברַא
 "עברַא יד ןוֿפ ןעגנוגנידַאבסנבעל יד רעדייא ערעסעב ךעלכיילגמוא ןענייז

 סייוו רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ,דנַאל רעדנַא זיא סע ןכלעוו ןיא רעט
 רעדנעל ערעדנַא יד ןוֿפ רעטעברַא יד יו רעטייוו ליֿפ זַא ,וויטקניטסניא
 רעטעברַא זַא ,טייצ יד ןעמוק רעבָא טעוו סע ןעוו .ןײגקעװַא טינ רע ןעק
 -עברַא יד רעדייא ,רעסעב רעדָא ,טוג ױזַא ןבעל ןלָאז רעדנעל ערעדנַא ןיא
 טינ טנעמָאמ ןייא רַאֿפ רעטעברַא עגיה יד ןלעװ ןַאד ,דנַאל ןיא ָאד רעט

 ,סעיצַארטסנָאמעד ןכַאמ וצ טניואוועג ןענייז ייז .קילעטשרעטניה ןביילב
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 לַאֿפ ןייק רַאֿפ ןענייז יז .ןעגנוטיירגוצ ענייק ןָא ןֿפמעק סַאג ןיא ןיײגוצסױרַא
 ,ןייא ךיז ןדער רימ יו קילעטשרעטניה ױזַא טינ

 רַאֿפ ןבָאה ןוא קנַאדעג ןיא ףיט ןיירא רימ ןענייז רעטרעוו יד טָא
 ןגעװ טָאהעג טָאה טּפָאמ ןַאהַאי סָאװ קילב ןרָאלק םעד ןטֿכױלַאב רימ

 ןוֿפ רעטרעװ יד ןעוועג ןענייז סָאד .גנולקיווטנא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד

 ךיז ןבָאה עטסרעמ יד יװ ,רָאטַאטיגַא ןַא ןוֿפ טינ ,רעעז-רָאלק א ,הזוח ַא
 ןעוװעג זיא טסָאמ זַא טלעטשעגרָאֿפ

 יטעניסניס ןיא ןברַאטשעג טסָאמ ןַאהַאי זיא רעטעּפש ךָאװ ןייא טימ
 -וינ ןייק סעשַא ענייז ןעגנערבקירוצ סָאד ,רוט-עיצקעל ןייז ןוֿפ ןטימניא
 ראֿפ טָאה עכלעוו ,יצילַאּפ רעד ןוֿפ טָאברַאֿפ ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה קרָאי

 יב יו בעקינייוו טינ טיוט ןּכָאנ טָאהעג ארומ טסייג-לעבער ןסיורג םעד
 -ןיילק רעד) ןסערּפ .ש טנידעג טָאה טָאברַאֿפ רעד .ןבעל ןקידמערוטש ןייז
 ןענַאטעילעֿפ עטסנעגנולעג ענייז ןוֿפ םענייא ןביירשוצנא (רעקידלטעטש

 ."סעשַא;ק עמעט רעד ףיוא *,ש .ַא ,8, רעד ןיא
 ףניֿפ טקורדעגּפָא תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא טָאה רומ .ב עסָאנעג

 -ץֿפָאה רעד ןיא ,ענעגנולעג ןייק טינ רָאג ,טסָאמ ןַאהָאי ןוֿפ רעדליב טנזיוט
 -עוואב רעד רַאֿפ טֿפנוקניײא ןַא ןעגנערב ןוא ןֿפױקרַאֿפ ךיז ןלעװ ייז זַא גנונ
 -ֿכָאג א ןֿפאשעג גנוביירשַאבסנבעל סגינוקַאב טָאה רעירֿפ ןרָאי טימ .גנוג
 ןעגנַאהעג ןיא זיוה ןטנַארגימיא רעדעי ןיא טעמּכ .דליב ןייז ףיוא עגַארֿפ
 ןעוועג ךיוא זיא עגארֿפכָאנ עכעלנע ןַא .לענער ןסיורג םעד ןוֿפ דליב ַא

 ןוֿפ רעדליב .ערעדנַא ןוא סקרַאמ לרַאק ,ןיקטָאּפָארק ןוֿפ רעדליב יד ףיוא
 רעד ןיא קרַאטש ןעוועג טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ ןענייז ןּרענַאיצולָאװער
 ןַאהַאי ןטײרפשרַאֿפ וצ ןעלטימ עלַא טװאורּפעגסיױא ןבָאה רימ .עדַאמ

 ןרומ ינעב טָאה טירש רעטלייארעביא ןייז ,גלָאֿפרעד ןָא ,דליב ס'טסָאמ
 ,רעלָאד טרעדנוח רעביא טסָאקעג
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 ירערבייל ןיא שינענענאב ַא

 -גוא ןַא טרישזנַארַא רימ ןבָאה 1906 טכַאנ-רדס רעטייווצ רעד רַאנ
 ןיילק"וצ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ירערבייל לַאקידַאר ןיא גנוטלַאהרעט

 ןענַאטשעג זיא ןעמ .ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ לָאצ רעסיורג רעד רַאֿפ
 ךיוא יו ןרעמיצ עדייב ןיא לטכַאש ַא ןיא ןענידרַאס יו טקירדעגֿפױנוצ
 .ּפערט יד ףיוא ןוא גנַאגכרוד םעד ןיא

 רימ טָאה עכלעוו ,ןַאמרעגנוי ןייא ןעוועג זיא רעכוזַאב ליֿפ יד ןשיווצ
 בָאה טנגעגַאב רעירֿפ םיא בָאה ךיא ואוו רעבָא ,טנַאקַאב ןייז וצ ןעזעגסיוא
 "עג ,ןכײלגסָאד ,טָאה רע .ןענָאמרעד טנעקעג טינ ךיז לַאֿפ ןייק רַאֿפ ךיא
 ןענָאמרעד וצ ךיז טכוזעג טלָאװ רע יו ,רימ ףיוא ןקוק ןייא ןיא ןטלַאה
 רעקיטייזנגעק ןוֿפ טייצ רעשּפיה ַא ךָאנ .טנגעגַאב רעירֿפ רימ טָאה רע ואוו
 טימ זַא ,ןענוֿפעגסױא ןוא טדערעגנעמַאזוצ ךיז רימ ןבָאה שינעטכַארטכָאנ
 ערעדנַא רעטנוא ןֿפָארטעגנעמַאזוצ טֿפָא ךיז רימ ןבָאה רעירֿפ רָאי ףניֿפ-ריֿפ
 ןיא טנידעג עדייב ןבָאה רימ .רעדיילק ערעדנַא ץנַאג ןיא ןוא ןדנעטשמוא
 ,רעדיילק עליוויצ ןיא ןעזעג טינ ךיז לָאמנייק ןוא ענדָארג ןיא ײמרַא רעד
 .ןטייווצ םעד רענייא ןענעקרעד וצ טציא טייקרעווש יד רַאֿפרעד

 טימ ,ןטייצ "עטוג; עקילָאמַא יד ןגעוו טדערעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ
 : דָאזיּפע רעטנַאסערעטניא ץנַאג ַא ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא סע סָאװ

 -ערעש ןיא קיירטס ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1900 רָאי ןוֿפ טסברַאה ןיא
 ַא טקיטֿפעשַאב ןעוועג ןענייז סע רעכלעוו ןיא קירבַאֿפ-קַאבַאט סיקסוועש
 ןיא ןָאילַאטַאב רעד .ןעױרֿפ ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ,רעטעברַא טנזיוט רָאּפ
 עשירעכערב-קיירטס יד ןָאט ןרָאװעג טקישעג זיא טנידעג בָאה ךיא ןכלעוו
 -רוא ףיוא ןעוועג ךיא ןיב קיירטס ןוֿפ טייצ ןיא ,טנַאקירבַאֿפ ןרַאֿפ טעברַא
 ןיא ןגעלָאק עניימ ןוֿפ טעברַא רעשידלעה רעד ןגעוו ךיז בָאה ןוא ביול

 .ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא ןעוו טסואוורעד סטעקיּפ יד ןגלָאֿפרַאֿפ

 רימ ןבָאה םיא ןגעוו דייר יד רעבָא ,ןכָארבעג ןעוועג זיא קיירטס רעד
 זַא ,ןטַאדלָאס ערעטנעגילעטניא יד ןרעלקרעד וצ טייהנגעלעג ַא ןבעגעג

 טינ ןָאק שטנעמ רעקידנעטשנָא ןייק רעכלעוו טימ טעביַא ןַא זיא סָאד
 ,ןריצלָאטש
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 ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ,לירּפַא ןטימ ןיא ,רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ

 רעד ןוֿפ עירַאלעצנַאק ןיא טנוװָא ןיא טעּפש קידנציז :טנעדיצניא רעטייווצ

 -עג טשַאררעביא רימ ןענייז ןֿפנַארב לשעלֿפ ַא ייב לבעֿפדלעֿפ ןטימ עטָאר
 -ַאק ,עטָאר רעד ןוֿפ רידנַאמָאק רעד .ךוזַאב ןטרַאװרעדמוא ןַא ןוֿפ ןרָאװ

 ןעמוקעגניירַא זיא ,רעטָאט רעכעלדניײרֿפ-קיטומטוג ַא ,שטיוועדיגעש ןַאטיפ

 קיאור ןיוש ןענייז עכלעוו ,ןריציֿפָא-רעטנוא עלַא ןֿפורנעמַאזוצ ןסייהעג ןוא

 : השרד ןימ ַאזַא ןטלַאהעג ייז רַאֿפ טָאה רע ,ןֿפָאלשעג

 "עצנאק רעיאװַאקלָאּפ רעד ןוֿפ -- טגָאזעג רע טָאה -- טציא םוק ךיא

 רעטניװ רעד .טָאטש יד ןכַאװַאב וצ לעֿפאב א ןעמוקַאב ןבָאה רימ ואוו ,עירַאל

 טַאהעג טינ ,טרעגנוהצג ןבָאה סעכָאלעמלַאב יד .רערעוװש א רצעייז ןעוװעג זיא

 יז ידּכ ,רעזייה ןענערברַאֿפ ,ןרעײֿפ ןכַאמ וצ טציא ךיז ייז ןביילק .טעברַא ןייק

 ןזָאלרעד טיג ,ןטיהרַאֿפ וצ עבַאגֿפױא רעודנוא סע זיא .,טעברַא ןבָאה ןלָאז
 ,ןשטנעמ רעטנזיוט ןוֿפ ןבעל םעד רַאֿפעג ןיא ןלעטש טעװ סָאװ ,ןכעוברַאֿפ ַאזַא

 ץכלעו ,סַאג רעװַאדאס ןוֿפ גנוכַאװַאב יד ןרָאװעג טלייטעגוצ זיא עטָאר רעזדנוא

 וימ ןֿפרַאד .דַאשטשַאלּפ רענרָאבָאס זיב לַאוקָאװ םייב עמרַאזַאק ןוֿפ ךיז טיצ

 גָאט סָאג רענעי ןיא לווטַאּפ ַא ןטלַאה לעֿפַאב ןרעטייװ ַא זיב ןָא טציא ןוֿפ

 ןעז ,לורטַאּפ ןיא ןייג ףרַאד (עטָאר ַא ןוֿפ לטרעֿפ ַא) *דָאװזװ, ןייא ,טכַאנ ןוא

 טשינרָאג ןוא ןעמוקנעמאזוצ טינ ךיז ןלָאז ןענַאורעּפ עקיטכעדרַאֿפ טנייק זַא

 ןעור ןלעװ *ןדָאװזװ, יירד ערעדנַא יד דנרעװ ,ןעמוקרַאֿפ לָאז סעכעלצעזעגמוא
 הפש ײװצ ה"ד ,העש ײװצ עדעי ןטייב ךיז ןלעװ ןלודטַאּפ יד .עמרַאזַאק ןיא
 טעװ ןטלַאהנַא טעװ סָאד יװ גנאל ױזַא .ןעור העש 6 ןוא סַאג ןיא ןרישראמ

 "סגירק א ןיא ןענייז רימ .ןרעװ טריֿפעגנָא טינ ,גנוביא ןייק ,טסניד רעדנַא ןייק

 וצ ןֿפנַארב קנורט ַא ,גָאט ַא שיײלֿפ טנוֿפ ןצנַאג א ןעמוקַאב ןלעװ .דנַאטשוצ

 רעטשרע רעד .טייצ-סגירק ןיא יװ ,טלָאצעג עטרעכעהעג ןוא קָאטימ ןדעי
 ,סַאג ןיא ןייג סױרַא ךיילג ףױַאד לורטַאּפ

 ןלעֿפעג קרַאטש ךַאז יד רימ זיא השעמ עוװַאקישט יד טרעהעגסיוא

 רַאֿפ ארומ טָאה גנוריגער יד זַא ,ןעזעגנייא ךיילג בָאה ךיא .ןרָאװעג

 ןלעו ייז יונעג ןעוו טינ סייוו יז עכלעוו ,סעיצַארטסנַאמעד יַאמ עטשרע

 ,גנונעכער-טייצ רעשיאעּפָארײא רעד טיול יַאמ ןטשרע םעד : ןעמוקרָאֿפ

 "יסור רעד טיול רעדָא ,לירּפַא ןט18 רעדָא ןט17 םעד סיוא טמוק רעכלעוו
 קערש ַא ןֿפרַאװנָא יז ליוו .רעטעּפש געט ןציירד ַא טימ גנונעכער-טייצ רעש

 טימ טפטש עסיֹורג עלַא ןוֿפ ןסַאג יד ןצײלֿפרַאֿפ ךרוד רעטעברַא יד ףיוא

 ,ןטַאדלָאס ןוֿפ ןלורטַאּפ עטנֿפָאװַאב

 ךָאנ געט רָאפ ַא זיב לירּפַא ןטימ ןוֿפ .ןעועג עקַאט סע זיא ױזַא

 -טָאּפ רעסיוא ןָאטעג טינ ךַאז ןייק ײמרַא עצנַאג יד טָאה יַאמ ןטשרע םעד

 ןענייז ייז שטָאכ ,ןלעֿפעג ןעוועג ךַאז יד ויא ןטַאדלָאס יד .,ןסָאג יד ןלור

 ןיא טייצ עײרֿפ .טייצ עצנַאג יד עמרַאזַאק רעד וצ ןדנובעגוצ ןעוועג עלַא

 | .גונעג רעביא טָאהעג ,סע טסייה ,רימ ןבָאה עמרַאזַאק
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 "רעד ייז ,םירבח עניימ טימ ןלענקוצ קיטכיזרָאֿפ ןעמונעג ךיז ךיא בָאה
 ײמרַא יד ןצונַאב ליוו גנוריגער יד יוװ ,רָאֿפ ךעלקריוו טמוק ָאד סָאװ ,ןרעלק

 טּפיוהרעביא בָאה ךיא ,קלָאֿפ ןיא גנוגעוַאב עדעי ןקיטשרעד וצ ףיוא
 דנרעוו ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא רָאֿפ טציא טמוק עקיבלעז סָאד זַא ,טנָאטַאב

 רענדָארג יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד טולב ןיא ןעקנירטרעד ָאד ןלעװ רימ
 "לע ערעזדנוא טימ עקיבלעזסָאד ןָאט ןטַאדלַאס ערעדנַא ןלעוו ,רעטעברַא

 ייז רַאֿפ בָאה ךיא .ןעמוק רימ עכלעוו ןוֿפ ןטנגעג יד ןיא רעדירב ןוא ןרעט
 -עגּפָא ןוא טיײקמערָא רעכעלקערש רעד ןוֿפ דליב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ

 ןוא עקילעדַא יד ,םיצירּפ יד רָאנ ואוו ,דנַאל ןיא טשרעה סָאװ טייקנזָאל

 ןטלַאהעג טרעוו קלָאֿפ סָאד סָאװ טייצ רעד ןיא ןשטנעמ יו ןבעל עכייר יד
 ,ײרעֿפַאלקש ןוא טייקנסיוומוא ןיא

 יד ףיוא קידנגיל .עירָאטידוא עשּפיה ַא ןגָארקעג םַאזגנַאל בָאה ךיא

 ןלייצרעד ,ןגַארֿפ ןרעֿפטנערַאֿפ ,ןכערּפשעג יד ןריֿפנָא רימ ןגעלֿפ ךעלטעב

 ןגעוו ,רעֿפרעד יד ןיא סעיצידעּפסקע-ףָארטש יד ןגעוו ערעדנַא יז ענייא
 ייז ואוו ,ןטעטיזרעווינוא יד ןיא ןקַאזָאק יד ןוֿפ טייקיטעט רעלַאטורב רעד
 ערעכעה יד ףיוא ןלַאז-עיצקעל יד ןיא ןטײרנײרַא דרעֿפ ערעייז טימ ןגעלֿפ
 ךָאװ רעטייווצ רעד ןוֿפ ףוס םייב .תוישעמ-סנקערש עכעלנע ןוא ,ןקָאטש
 -ֿפױא סָאװטע ,טירשרָאֿפ ןטוג טכַאמעג בָאה ךיא זַא ,ןעזעגסיוא רימ טָאה
 ןעוו ,טנידעג בָאה ךיא רעכלעוו ןיא עטָאר רעד ןיא סנטסקינייוו ןָאטעג
 רָאג ַא ןיא טֿפיטרַאֿפ ןעוועג ןענייז רימ תעב ,קָאטימכָאנ םענייש ןייא
 רעד ןיא ּפָאק ןייז טקעטשעגנײרַא לבעֿפדלעֿפ רעד טָאה ,ךערּפשעג ןטסנרע
 !םַאנסיוא ןָא עלַא ,ןֿפָאװ וצ : ןָאטעג לירשעג ַא ןוא ריט רענעֿפָא

 -עגּפָארַא ןענייז ,ןרענָאיצולָאװער עטרעלקעגֿפױא ןיוש ,םירבח עניימ
 טזָאלעג ךיז ןוא ןסקיב יד ןָאטעג ּפַאכ ַא ,ךעלטעב עדעייז ןוֿפ ןעגנורּפש

 ןלעװ ייז זַא ,ןעוועג רָאלק זיא סע .גנַאגסױרַא םוצ קשוח סיורג טימ ןֿפױל
 .ןרעװ ןבעגעג טעװ לעֿפַאב ַאזַא רָאנ ןעוו ןסישוצ ןרעטלע ענעגייא ערעייז
 : טסניד-רעטילימ רעד ןוֿפ וטֿפױא רעצנַאג ןוא ליצ רעד ךעלטנגייא זיא סָאד
 לעֿפַאב ןדעי סיוא ןגלָאֿפ עכלעוו ,ןטַאמָאטיױא ןיא ןשטנעמ יד ןעלזנַאװרַאֿפ

 ,קידנרעלק טינ ןוא קידנטכַארטרעביא טינ

 יז גנורעלקֿפױא עשידַארָאּפס זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאֿפ זיא סע
 זיא סע עכלעוו ןבָאה ןענעק לָאז סע ,גונעג טינ טייוו זיא טונימ עטצעל

 -רַא-סגנורעלקֿפױא עשיטַאמעטסיס ,עקידנעטש ַא ןריֿפנָא זומ'מ .גנוקריוו
 -ּפָא עשירעטילימ עלַא ןיא ןזיירק ערעטיירב ןעמענמורַא לָאז סָאװ ,טעב

 םעד רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןריכרעוו ןעמונרַאֿפ ךיז בָאה ךיא .ןעגנולייט
 | .קעווצ
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 -יּפַאּפ ןלייטסיוא ןיא טנַאה עיײרֿפ ַא ,עקיטסניג ַא ןעוועג זיא עגַאל ןיימ
 עטצעל יד ןגעלֿפ עכלעוו ,ןריציֿפָא ערעגניא יד ןוא לבעֿפדלעֿפ םוצ ןסָאד

 טייצ ןוֿפ ךיוא יו ,המשנ רעד ייב טנעס ַא ןבָאה טינ יעּפ רעייז רַאֿפ ךָאװ
 טסניד רעדעי ןוֿפ טײרֿפַאב ךימ ןבָאה *עקלָאּפָאנָאמ, לשעלֿפ ַא טייצ וצ!
 ןיימ ןעגנערברַאֿפ ,טָאטש ןיא גָאט ןדעי ןייג וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןוא
 ןעוועג בָאגוצ ןיא זיא ןַאטיּפַאק רעד .קעטָאילביב רעכייר רעד ןיא טייצ
 ןייז ןביירשרעטנוא ןרעג ץנַאג טגעלֿפ רע .שטנעמ רעקיטומטוג ַא רעייז
 טגעלֿפ רע .ןגָארטעגרעטנוא םיא בָאה ךיא סָאװ ךוב ןדעי ףיוא שינעביולרעד
 ?ירעכיב ליֿפױזַא ךיא ףרַאד סָאװ וצ :ןרעדנואווּפָא ןענעק טינ רָאנ ךיז
 ערענָאיצולַאװער עלַא ןקישוצ ןָאדנַאל ןוֿפ רימ טגעלֿפ רעדורב רערעגניא ןַא
 עֿפיט יד ןיא ןגָארטמורַא ןגעלֿפ רימ עכלעוו ,ןטעלֿפמַאּפ ןוא ןעגנוטייצ
 םענייק טייצ רענעי ןיא טלָאװ סע .,לברַא לעניש ערעזדנוא ןוֿפ ןדלַאֿפ

 ,רוטַארעטיל עלוסּפ-ףירט טַאדלָאס ַא ייב ןכוז ןלַאֿפנײא טינ
 -ינַאגרָא עקידנטיײדַאב ץנַאג ַא טױבעגֿפױא זייווכעלסיב רימ ןבָאה

 -געמַאזוצ ךיז ןגעלֿפ רימ ,עשידיי עטסרעמ יד ,ןטַאדלָאס יד ןשיווצ עיצַאז
 ײלרעלַא ןריטוקסיד ןיא ,טּפיוהרעביא ,רעגַאל ןיא ןזיירק עשּפיה ןיא ןעמוק
 טנעמָאמ רעקיטסניג רעד ןעוו דנַאטשֿפױא ןַא רַאֿפ רענעלּפ ןכַאמ ,ןגַארֿפ
 ,ןעמוק טעוו

 ךיא סָאװ ןַאמנגנוי םעד טימ ןֿפָארטעג ךיז ךיא בָאה ןזיירק ענעי ןיא
 רעד ןיא טנידעג טָאה רע .ירערבכייל לַאקיזַאר ןיא טנגעגַאב טציא בָאה

 -ץֿפָאה עסיורג טגיילעג ןבָאה רימ רעכלעוו ףיוא עדַאגירב עירעליטרַא
 -ָאטש רעד ףיוא ץַאלּפ ןכיוה ַא ףיוא ןענַאטשעג זיא עדַאגירב יד .ןעגנונ
 יד טייז ןייא ןוֿפ טקיטלעוװרעביא טָאה יז .ןַאמעינ ךייט ןוֿפ טייז רעשיט
 .עירעטנַאֿפניא רעד ןוֿפ רעגַאל םעד טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא טָאטש
 עקיזיר -- ?ָאװטסטנַאדנעטניא; יד ןעוועג זיא עדַאגירב רעד ןוֿפ טייוו טינ
 .ןָאזינרַאג ןסיורג ץנַאג םעד ןוֿפ רעלכיײּפש-עיצינומַא ןוא רעדיילק ,זייּפש
 ןּפַאכרַאֿפ ןעוועג זיא ,גנוצַאשּפָא רעזדנוא טיול ,טֿפרַאדַאב טָאה'מ סָאװ ץלַא

 סקירעביא ןייק טינ זיא ןשטנעמ עקיטיונ לָאצ יד סָאװ רַאֿפ ,עדַאגירב יד
 ןבָאה דימ ןלעוװו ,ןטַאמרַאה עסיורג יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ןַאד ןוא ,עסיורג
 .טנעה ערעזדנוא ןיא קידנעטשלוֿפ עיצַאוטיס יד

 ךיז טָאה טסניד ןיימ ןוֿפ ןימרעט רעד .ןֿפָאלעג לייוורעד זיא טייצ יד

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג לגלוגמ ,טגָאזועג ןיוש יװ ,ןיב ךיא ,טקידנעעג

 טציא ,ןטייקיטעט ןוא תומולח עשרעדניק ענעי ןסעגרַאֿפ גנַאל ןיוש בָאה ןוא

 ,ןֿפורעג ןבעל םוצ קירוצ ץלַא סָאד שינעגעגַאב עגנילצולּפ יד טָאה
 -ַאב ןיימ ךָאנ זיא עיצַאזינַאגרָא יד זַא ,דניירֿפ ןיימ רימ טלייצרעד

 ןטוג טכַאמעג ,טעברַא רעד טימ ןעגנַאגעגנָא רעטייוו טסניד ןוֿפ גנואיירֿפ
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 ןוֿפ רענייא .טריניאור ץלַא טָאה לַאֿפוצ רעכעלקילגמוא ןַא ןעוו ,טירשרָאֿפ
 -מורַא לברַא-לעניש ןייז ןוֿפ ןדלַאֿפ יד ןיא טָאה רעדילגטימ עטסקיטעט יד
 ןיא טרעדנוה עכעלטע ,רעדילגטימ עלַא ןוֿפ לטעצ ןטרירֿפיש ַא ןגָארטעג
 "ףקדָאכס} רערענָאיצולָאװער ַא ייב ןרָאװעג טריטסערַא זיא רע .לָאצ
 ןבָאה ןרַאדנַאשז יד .טָאטש ןיא רעטעברַא עליוויצ ןוֿפ (טֿפנוקנעמַאזוצ)
 ןעניֿפעג וצ ןעגנולעג ייז זיא ימ סיורג ךָאנ ןוא לטעצ םעד ןענוֿפעג םיא ייב
 טכַאמעג דלַאב ןענייז סע .טֿפירש רעטלעטשרַאֿפ רעד וצ לסילש םעד
 טונימ עטצעל יד ןבָאה עכלעוו ,ןטַאדלָאס יד ןשיווצ ןטסערַא-ןסַאמ ןרָאװעג

 עירעליטרַא יד ןּפַאכרַאֿפ ןוא ןַאלּפ רעזדנוא ןריֿפוצכרוד ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג
 זַא ,טריסַאּפ ױזַא סע טָאה ,ןבעגעגוצ רע טָאה ,ןטש השעמ .עדַאגירב
 -גוא דנַאטשֿפױא םעד טָאה טנידעג בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ןָאילַאטַאב רעד
 .ןֿפָאװ ערעייז ןעמונעגוצ ןטסירעליטרַא יד ייב ןוא טקירדרעט

*+ 

 דניײרֿפ רענענוֿפעג-יינ ןיימ טָאה טנוװָא םענעי גנוטלַאהרעטנוא רעד וצ
 אק יאמ, ןעזייר םהרבַא ןוֿפ דיל עיינ זדנוא רַאֿפ יד ןגָארטעגיײב רעטעּפש
 ,לַאֿפײב סיווג ןפורעגסיורַא טָאה עכלעוו "?ןל עמשמ
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 "גנוטייצ דנעבַא, יד

 רעד ןענישרעד זיא ,1906 ,ץרעמ ןט18 םעד ,גָאט ןטמיטשַאב םוצ

 זיא דײרֿפ רעזדנוא .גנוטייצ רעכעלגעט רעיינ רעזדנוא ןוֿפ רעמונ רעטשרע

 ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא רעמונ םעד ןיא -- רעיורט טימ טשימעג ןעוועג

 ודנוא ייב רעֿפמעק-סטײהיײרֿפ ןטסערג םעד ןוֿפ טיוט רעקידגנילצולּפ רעד

 קירוצ געט עכעלטע טימ טשרע טָאה רעכלעוו ,טסָאמ ןַאהָאי ,דנַאל ןיא

 רעזדנוא ןיא ןקיטומרעד וצ טכוזעג זדנוא ןוא טכַארברַאֿפ זדנוא טימ

 ןרעביא רוט-עיצקעל ַא ןוֿפ ןטימניא יטעניסניס ןיא ןברָאטשעג זיא ,טעברַא

 ,דנַאל
 רעד ןוֿפ עבַאגסיוא רוטַאינימ ןימ ַא ןעוועג זיא ?גנוטייצ דנעבַא; יד

 געמ'מ -- עקיגָאװ ,עטסנרע ןעוועג עלַא ןענייז ןעלקיטרַא יד *,ש .ַא ,,

 זדנוא .רענעייל ןכעלטינשכרוד םעד רַאֿפ ,עטעֿפ-וצ ,ערעווש-וצ לסיבַא ,ןגָאז

 טלָאװעג ןבָאה רימ .טלעטשעגנדירֿפוצ קידנעטשלוֿפ גנוטייצ יד טָאה רעבָא

 .ןענעייל וצ ןייז טרעוו לָאז סע עכלעוו ,גנוטייצ עטסנרע ןַא

 לקניוו ַא ןיא סיֿפָא ןַא טנֿפעעג רימ ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב

 ןשיװצ סַאג רעטֿפניֿפ רעד ןיא רָאטס רַאגיצ רעניילק סרעלקניֿפ ענימ ןוֿפ

 -סוינ יד רַאֿפ קיטסניג ןעוועג ץַאלּפ רעד זיא טרָאד .שזדירבנעב ןוא טוָאס

 געוו ןייא רַאֿפ ןעגנוטייצ ןעמענ ןעמוק וצ סרעּפיק-דנעטס ןוא סרעליד

 "רעד ןיא ?טַאלבעגַאט, ןוא "סטרעוװרָאֿפא ןכָאנ ןעגנַאגעג ןענייז ייז ןעוו

 ,רעזײטַאּפמיס ןגנוי ַא ןגיואווַאב ןבָאה רימ .טֿפַאשרַאבכַאנ רעקיבלעז

 ןזָאלסױרַא ךיז ןוא ךעלדיילק ייב טעברַא ןייז ןבעגֿפױא לָאז רע ,טומַאלַאמ

 יד ןוֿפ ףליה רעד טימ זיא םיא .גנוטייצ רעזדנוא רַאֿפ ןסנָאנַא ןעלמַאז
 ,ןסנָאנַא עטלָאצַאב טייז עצנַאג ַא טעמּכ ןלעטשנעמַאזוצ ןעגנולעג ןסָאנעג
 ןבָאה רימ .שדוח ַא רעלָאד טרעדנוה רָאּפ ַא ןעגנערבניירַא טלָאװ סָאװ

 ןרעג זדנוא ןבָאה סרעליד-סוינ יד ןוא סעיּפָאק טרעדנוה ןצֿפוֿפ ןגױצַאב
 עשּפיה ַא טַאהעג ןבָאה ייז רעכלעוו רַאֿפ ,גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאֿפ ןֿפלָאהעג

 .עגַארֿפכָאנ
 יד דלַאב גנושיױטנַא ןוא שינרעגרע רעזדנוא רָאֿפ רעבָא ךיז טלעטש

 קרָאי-וינ ןוֿפ ןעמוקנָא ןבױהעגנָא טָאה גנוטייצ רעזדנוא ןעוו ,געט עטשרע
 "עג רימ ןבָאה ,סנטשרע .ןעגנוטייצ עשידיי ערעדנַא יד יו רעטעּפש ליֿפ
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 ןעגנערב ןַאב םוצ ןרָאֿפ לָאז סָאװ ,ןַאמסערּפסקע ןלעיצעּפס ַא ןבָאה טֿפרַאד
 קילדנעצ עכעלטע -- סרעליד:סוינ יד ןבָאה ,סנטייווצ ;ןעגנוטייצ קעּפ יד

 רַאֿפ העש רָאַּפ ַא ןטרַאװ ןוא זדנוא ייב ןציז טנעקעג טינ -- ןשטנעמ
 לָאמ ןטייווצ ַא ןעמוק טנעקעג ןבָאה ייז ןוֿפ עלַא טינ .גנוטייצ רעזדנוא
 ןרעוו ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא זַא ,טליֿפרעד ןבָאה רימ .סעיּפָאק ערעייז ךָאנ

 -רעדיוו ךיז טָאה ךַאז יד ןעוו ןוא ,טײקיסעלכַאנ ַאזַא ךרוד טכַאמעג טשינוצ
 ןייק ןרָאֿפ לָאז ךיא ןסָאלשַאב רימ ןבָאה דנַאנַאכָאנ געט עכעלטע טלָאה
 .רעלעֿפ םעד ןקיטיײזַאב ךיילג ןעז ןוא קרָאי-וינ

 קרָאי-וינ ןייק ןרָאֿפעגקעװַא ,ירֿפ רעד ןיא ןענַאטשעגֿפױא ךיא ןיב
 ױדנַאל ,ל ,דנײרֿפ עניימ .טכַא רעגייז ַא סיֿפָא ןיא טרָאד ןעמוקעגנָא ןוא

 ןענייז ,עיצקַאדער ןיא רעטעברַאטימ דייסניא יד ,ןיּפיצ .מ ןוא (רענילָאװ .א)
 רימ ייז ןבָאה ,יקסווָאנַאי .לגענ יד ןסיבעג ךיז ןוא טעברַא רעייז ייב ןסעזעג
 רעד רַאֿפ לעירָאטידע םעד ןעגנערבטימ ןוא ןעמוק ףרַאד ,טרעלקרעד
 יװ רעירֿפ טינ רעבָא טמוק רע .םייה רעד ןיא טביירש רע ןכלעוו ,גנוטייצ
 ,טייצ ןיא קורד םוצ ןייג ןוֿפ גנוטייצ יד ּפָא טלַאה סָאד ןוא רעגייז םעד ןיינ
 טייקירעווש עקיבלעזיד ךיוא רימ ןבָאה ,טגָאזעג רימ ייז ןבָאה ,קרָאי-וינ ןיא
 בילוצ טָאטש ןוֿפ ןטנעגעג ערעטייוו יד ןיא גנוטייצ יד ןטײרּפשרַאֿפ טימ
 .ךַאזרוא רעקיבלעז רעד

 טוט סָאװ :רע טגערֿפ ,ןעזרעד ךימ .ןעמוקעג יקסווָאנַאי זיא ךעלדנע
 ךָאד טריניאור ריא ,ןלזג :גָאז ןוא םיא ךיא רעֿפטנע ?ירֿפ ױזַא ָאד ריא
 העש ייווצ טימ זדנוא ייב טמוק גנוטייצ יד ןעוו ! גנוגנערטשנָא רעזדנוא
 גנוטייצ יד !טֿפױקרַאֿפ טינ סעיּפָאק יד ןוֿפ בלַאה יו רעמ ןביילב רעטעּפש
 עשידיי ערעדנַא יד טגנערב עכלעוו ןַאב רעקיבלעז רעד טימ ןעמוקנָא זומ
 !ןעגנוטייצ

 עקידנכַאלּפָא ,עגולק ענייז טימ רימ ףיוא רע טקוק ,טרעהעגסיוא ךימ

 -ַאליֿפ ןוֿפ ןעמ טֿפױל טייקיניילק ַאזַא בילוצ ,ונ : גָאז ַא ךיז טיג ןוא ןגיוא

 !גונעג ןוא דרַאק-לטסָאּפ ַא ןָא טביירש'מ ; גָאטרַאֿפ קרָאי-וינ ןייק עיֿפרעד
 !רעירֿפ העש רָאּפ א טימ סױרַא לָאז גנוטייצ יד ןעז ןיוש ןלעוװ רימ

 יד זַא ,וצ טיג ןוא ןייא ןילַא טעז רע !טוג ,ךיז טכַאד ,ךָאד זיא
 טינ רעבָא זיא גנורעסעבסיוא ןייק !טייצ ןיא ןעניישרעד ףרָאד גנוטייצ
 ןבָאה רימ ןוא ןגרָאמירֿפ ןדעי טעמּכ טעּפש ןָא טמוק גנוטייצ יד .ןקרעמ וצ
 גָארט סרעליד-סוינ ןוא סדנעטס ערעטנעָאנ יד .תורצ עטנערבעג ןופרעד
 רעזדנוא ןוֿפ קעװַא טייוו ןענייז סָאװ יד .ןעגנוטייצ וצ ימצעבו ידובכב ךיא
 ןוא ,ןצעמע טימ ןעגנוטייצ קעּפ רעייז ןקישוצוצ לָאמַא רימ טגנילעג סיֿפָא
 ןטײרּפשרַאֿפ ןיא הכרב לזמ ןייק .ןגרָאמ ףיוא זיב ןגיל ייז ןביילב לָאמַא
 ,ןייז טינ געוו אזַא ףיוא ןָאק גנוטייצ עיינ ַא
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 -עג יד זַא ,ןעזעגנייא קרָאי-וינ ןיא ןסָאנעג יד ןבָאה לירּפַא ביוהנָא
 יד טָאה רעטלַאװרַאֿפ ןייק ,טוג טינ ןעייג גנוטייצ רעיינ רעד ןוֿפ ןטֿפעש
 "רעד רעד ןיא ,?טרעײֿפעג,, יקטווָאנַאי טָאה ןענייטשלע .טַאהעג טינ גנוטייצ
 ,טמַא ןרַאֿפ ןֿפעיל ןגירק ןֿפלעה םיא טעװ סָאד זַא ,ךעלניײשרַאװ ,גנוטרַאװ

 גנוטייצ דנעבַא; ןַא טעדנירגעג לירּפַא ןט14-15 םעד טֿפנוקנעמַאזוצ ַא טָאה
 ןעגנורעייטשייב עקיסעמלגער ןגָארטיײב ןלָאז סָאװ ןשטנעמ ןוֿפ *דנַאברַאֿפ
 -רעד זיא ןָאדרָאג ירעה .גנוטייצ רעד רַאֿפ רָאי א רעלָאד 12 ןוא 6 ןוֿפ
 ,תומילשב ןָאטעג טעברַא ןייז טָאה ןוא ,רַאטערקעס סלַא ןרָאװעג טלייוו
 ןוֿפ טסיל יד .טעטש ליֿפ ןיא טעדנירגעג ךיז ןבָאה דנַאברַאֿפ ןוֿפ ןגייווצ
 ךיז טלָאװ טייצ רעד טימ .ךָאװ וצ ךָאװ ןוֿפ ןסקָאװעג זיא רעדילגטימ

 ןוא טייצ ןיא ןענישרעד רָאנ טלָאװ גנוטייצ יד ןעוו ,טעברַאעגסיױא סעּפע
 עטייווצ יד ,טריסַאּפ טינ רעבָא טָאה סָאד .קירעהעג יו ןרעוו טעטלַאװרַאֿפ
 רעד ןיא .ןרָאװעג טלעטשעגּפָא "גנוטייצ דנעבַאק יד זיא יַאמ ןיא ךָאװ
 סָאד זַא ,ןיילַא ךיז ןדערנייא יקסווָאנַאי טוואורּפ יַאמ ןט12 ןוֿפ *.ש .ַא ,8;
 טנזיוט 15 ןעלמַאזנָא *דנַאברַאֿפ .צ .ַא; רעד טעװ טָא .קילייװטייצ רָאנ זיא
 ןעיורטוצ ןייק .טעברַא רעד וצ ןעמענ רעדיוו ךיז ןלעוװ ױוימ ןוא רעלָאד

 .טַאהעג טינ רענייק רעבָא ןיוש טָאה דייר ענייז וצ
 טינ סע ןבָאה רימ .רעכעלקעיוש ַא ןעוועג ּפַאלק רעד זיא זדנוא רַאֿפ

 ןיא סע .עֿפָארטסַאטַאק ַאזַא רַאֿפ טיירג ןעוועג טינ ןענייז ןוא טרָאװרעד
 םעד ךָאנ דלַאב טָאה יקסווָאנַאי זַא ,רָאלק ןרָאװעג זייווכעלסיב זדנוא רַאֿפ
 ןצנַאג םעד ףיוא ןגָארקעג הטרח 1905 ןיא ןָאשנעװנַאק רעד ןוֿפ סולשַאב
 ערעדנַא טימ ןטעברַאוצטימ רעוװש ןעוועג רוטַאנ רעד ןוֿפ זיא םיא .קסע
 רע זיא בָאגוצ ןיא .רעוט ליֿפ ןשיווצ רענייא סלַא ,רעכיילג סלַא ןשטנעמ

 ןכלעוו טימ ,?סטרעוװרָאֿפ, ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ןטימ טדניײרֿפַאב טנעָאנ ןעוועג
 םיא טָאה רענעי ןוא ,עֿפַאק ןיא ןקירעה ייב ָאנימָאד ןליּפש טֿפָא טגעלֿפ רע
 ןטייקירעוװש ליֿפ יד ףיֹוא ןֹזייוונָא ןייא ןיא ןטלַאהעג ,טעברַאַאב קיטכיר
 ןוֿפ עבַאגסױרַא רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז סָאװ ןעגנורעדַָאֿפ עסיורג ןוא
 ".ש .ַא ,8, יד םורַאװ ךַאזרוא יד ןעוועג זיא סָאד .גנוטייצ רעכעלגעט ַא
 ןָאשנעװנָאק רעד ךָאנ גנַאל גנוטייצ רעכעלגעט רעד רַאֿפ טריטיגַא טינ טָאה

 םיא .ןָאשנעװנָאק רעלעיצעּפס רעד ייב טנייוואוצ ךיז טָאה רע םורַאװ ןוא
 ןכלעוו רַאֿפ סולשַאב םעד ןגעק ןעמוקוצסױרַא טומ רעד טלעֿפעגסיױא טָאה
 רעבָא רע טָאה טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ,טרעטסײגַאב ןעוועג ןענייז עלא
 טעברַא רעד ןיא עיגרענע עסיורג ןוא ןליוו ןצנַאג ןייז ןָאטנײרַא טנעקעג טינ
 "כרוד ךוזרַאֿפ ןכַאװש ַא טכַאמעג רע טָאה .גנוטייצ רעכעלגעט רעד רַאֿפ
 -רעד טנעה ענעגייא יד טימ טָאה ןוא ןסָאנעג יד ןוֿפ ןליוו םעד ןריֿפוצ
 .ןעלקיװטנַא וצ קיטכיר ךיז טַאהעג טייצ טָאה סע רעדייא עלהֿפוע יד טקיטש
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 רעזדנוא טימ גנודניברַאֿפ ןיא גנולדנַאה עטצעל ןייז ןעוועג זיא סָאד
 ןענייז םעד ךָאנ .טֿפַארק עכעלטֿפַאשלעזעג עטריזינַאגרָא סלַא גנוגעווַאב
 ןוא ".ש .ַא ,.56 רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפורעג טינ רעמ סנָאשנעװנָאק ןייק
 ןעמונעגֿפױא טינ רעמ גנוטייצ רעד ןיא ןענייז ןגַארֿפ סגנוגעוװַאב ןייק
 סיקסווָאנַאי ןרָאװעג טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןלוֿפ ןיא זיא *.ש .ַא ,8ֿ, יד .ןרָאװעג
 .טייקכעלנעזרעּפ ןייז ןוֿפ ןוא גנוניימ ןייז ןוֿפ קורדסיוא רעד ,גנוטייצ

 ליֿפ זיא זיירק רעזדנוא ןעוו טייצ ַא ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד ןוא
 ןבָאה סָאװ ןטֿפערק עגנוי ,עיינ טימ ןרָאװעג טרעכײרַאב ןוא טרעסערגרַאֿפ
 ןָאדנָאל ןוֿפ ,דנַאלסור ןוֿפ טקעריד ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ ןעמוק ןייא ןיא ןטלַאהעג
 -רַאמ ,ץיװָאקַאזיא ,יקסווָאבוד ןסָאנעג יד ןעמוקעג טייצ רענעי םורַא ןענייז
 ןוא סיקסנילעבַאז יד ,ןעהָאק סקילע ,ןָארַאב ,שטירנייוו ןוא ץנימ ,סילָאג
 -ָאוװָאנ ןעמוקעג ןענייז דנאלסור ןוֿפ .ןסָאנעג עקיטעט ערעדנַא עקילדנעצ
 ליאכימ ,ןיוועֶל .ל ,ןטלַאהעגנייא טינ גנַאל ָאד ךיז טָאה רעכלעוו ,יקסרימ
 עטנַאקַאב רעקיניײו רעטרעדנוה ,ךעלבעטשכוב ,ןוא ווָאקָאשטשָאנסַארק
 -נוא טָאה רעטעּפש רעדָא רעירֿפ לָאמנייק .רעריזיטַאּפמיס ןוא ןטסיכרַאנַא
 ןעלקיװעצרעדנַאנַאֿפ טייקכעלגעמ עטוג ַאזַא טַאהעג טינ גנוגעװַאב רעז
 זיא קילגמוא םוצ .ןרָאי ענעי ןיא יו טייקיטעט עטריזינַאגרָא עטיירב ַאי
 רעד ןוא גנוטייצ רעד ןשיווצ טייקנסירוצ ַא ןטָארטעגנײרַא ןַאד טקנוּפ
 .טייקיטעט עדעי טרעדניהעג טָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב

 טימ לוֿפ ןעוועג ,1906 גנילירֿפ ,טייצ רענעי וצ זיא גנוגעווַאב רעזדנוא
 רענַאקירעמַא לָאצ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,ןַאמדלָאג ַאמע .טֿפַארקסנבעל
 -רעד רעד ןיא טָאה -- ערעדנַא ןוא יקסניגַאב ,לעירָאק ,ילעק --- ןסָאנעג
 "רושז-שדוח ַא ןבעגסױרַא ןביוהעגנָא גנואיירֿפַאב סנַאמקרעב ןוֿפ גנוטרַאװ
 טריֿפעגנָא דנַאנַאכָאנ רָאי ףלעווצ טָאה רעכלעוו ,"הטריוא רעהטָאמ, לַאנ
 יד ןבָאה ָאגַאקיש ןיא .ןעעדיא ערעזדנוא רַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ עקיטֿפעה ַא
 -עביל יהד; ,שילגנע ןיא טֿפירשטיײצ א ןבעגוצסיױרַא ןבילקעג ךיז ןסָאנעג
 יישזד טָאה גערב-םי ןשיֿפיסַאּפ םייב עינָאלָאק םוָאה רעד ןיא ,?רָארטיײר
 ,שילגנע ןיא ךיוא טֿפירשטַאנָאמ עניילק ַא ןבעגוצסױרַא ןביוהעגנָא טקַאֿפ
 "םָאדירֿפ, לַאנרושז-שדוח רעד טָאה ןָאדנָאל ןיא ,"רָאטײרטסנָאמעד יהד;
 ןסָאנעג עשיסור יד ,"רָאבייל ווװָא סיָאװ יהד, ,טֿפיױשנכָאװ ַא טכַארבעגסױרַא
 "ערוב, :לָאמנייא טימ ןעגנוטייצ ייווצ ןבעגעגסױרַא ץייווש רעד ןיא ןבָאה
 "ךנײרֿפ רעטיײברַא; םוצ בָאגוצ ןיא .?ַאימַאנז עיָאנרָאשט, ןוא "קינטסעוו
 עיצקַאדער רעד רעטנוא דָאירעּפ-ץנַאלג רעייז ןיא ןַאד ,"לַאנימרעשז; ןוא
 ןביוהעגנָא טרָאד עפורג עיציזָאּפָא ןַא טָאה ,רעקָאר ףלָאדור עסָאנעג ןוֿפ
 ."טלעוו רעטײברַא עײרֿפ יד, ,שידיי ןיא טֿפירשנכָאװ עיינ ַא ןבעגוצסױרַא

188 



 ןרושָארב ,ןלַאנרושז ,ןעגנוטייצ גונעג טימ טגרָאזַאב ןרָאװעג ןענייז רימ
 .ךעלגנעגוצ זדנוא ןענייז סָאװ ןכַארּפש עלַא יד ןיא קרעוו ערעסערג ןוא

 ןטנַאסערעטניא ,ןכייר ַא טגָאמרַאֿפ ךיוא ןַאד טָאה ".ש .ַא ,98 יד
 "גנוטייצ דנעבַא; רעכעלגעט רעד ןוֿפ גנוניישרעד רעד דובּכל ,טלַאהניא
 ,ןָאסירעמ .א .י ר"ד רעטעברַאטימ עקידנעטש סלַא ןרָאװעג ןגיוצעגוצ ןענייז
 גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ ןענייז ייז --- גרובזניג .ַא ר"ד ,ווָארַאטָאלָאז .ה ר"ד
 ".ש .ַא ,8, רעד ןיא רעטעברַאטימ ןבילברַאֿפ "גנוטייצ דנעבַא; רעד ןוֿפ
 יקסרימָאװָאנ ןסָאנעג ענעמוקעגרעבירַא דנַאלסור ןוֿפ יד .טייצ קיטש ַא רַאֿפ
 טריֿפרַאֿפ ןבָאה ייז .רעביירש עקיסילֿפ ןעוועג עדייב ןענייז ןיוועל ,ל ןוא
 -סיכרַאנַא רעד ןוֿפ טסייג ןוא דנַאטשוצ םעד ןגעוו ךיז ןשיוװצ קימעלָאּפ ַא
 ןגיוצעג ךיז טָאה עכלעוו ,טייצ רענעי וצ דנַאלסור ןיא גנוגעווַאב רעשיט
 ,דנַאל ןיא ָאד רענעייל יד טריסערעטניא קרַאטש ןוא גנַאל-םישדח

 ןוא ןָאסירעמ ר"ד ןשיווצ עטַאבעד ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא גנילירֿפ םענעי
 קרַאטש ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,םזילַאירָאטירעט ןגעוו יקסווָאלטישז ר"ד
 ןטשרע ןֿפױא ןענייז ןטנַאטַאבעד יד .סַאג רעשידיי רעד ףיוא עדָאמ רעד ןיא
 ןעוועג ,טנַאקַאב יו ,זיא יקסווָאלטישז : רָאּפ עכיילג ןייק טינ ןעוועג ןעזסיוא
 רָאג זיא ןָאסירעמ דנרעוו ,ןדיי ייב רענדער עטסעב רָאג יד ןוֿפ רענייא
 ןוֿפ ןענעײלרָאֿפ גַארטרָאֿפ ןדעי טזומעג טָאה רע .ןעוועג טינ רענדער ןייק
 ןעמונרעטנוא ךיז טָאה רע ױזַא יו ,קידנציז סע ןָאט סנטסרעמ ןוא ריּפַאּפ
 .רעדנואוו ַא ןעוועג ךעלקריוו זיא ןיקסווָאלטישז טימ ןריטַאבעד וצ

 -סױרַא ךיז טָאה סע ןעוו ןרָאװעג רעסערג ךָאנ זיא רעדנואוו רעד ןוא
 ןטנעמוגרַא ענעבירשעגנָא-שיגָאל ,עטנעײלעגרָאֿפ סנָאסירעמ זַא ,ןזיוועג
 קידנגייצרעביא רעמ ליֿפ ןעוועג ,סנטסקינייו דצ רעזדנוא רַאֿפ ,ןענייז
 עשיגָאל סנָאסירעמ .עדער ענייש ענעֿפילשעג טסכעה סיקסווָאלטישז רעדייא
 ןייז .רַאבטײרטשַאבמוא ןעוועג ןענייז םזילַאירָאטירעט ןגעוו ןטנעמוגרַא
 ַא טכַאמעג ןוא ".ש .ַא ,92 רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ זיא עדער
 .רענעייל יד ףיוא םשור ןקרַאטש

 השעמ ַא ןגָארטרעד גנילירֿפ םענעי ךיז טָאה טסעװ רעטייוו רעד ןוֿפ

 װָא ןָאשיײרעדעֿפ ןרעטסעוו רעד ןוֿפ עטמַאַאב ,רעריֿפ-רעטעברַא יירד ןגעוו

 ןיא ןוא ,ָאדַארָאלָאק ,רעוונעד ןיא טּפענדיקעג טָאה'מ עכלעוו ,סרעניימ

 השעמ יד .,דרָאמ רַאֿפ ןטּפשמ וצ טרָאד ,ָאהַאדייא ןייק טריֿפעגקעװַא םייחעג

 -עווַאב רעטעברַא יד טלסײרטעגֿפױא טָאה ןוא עװַאקישט ַא רעייז ןעוועג זיא

 | ,דנַאל ןצנַאג ןיא גנוג

 ןיא זיא ,1905 רעבמעצעד ןט30 םעד ,רעירֿפ םישדח עכעלטע טימ

 םענעי ןוֿפ רָאנרעװַָאג רענעזעװעג רעד ןרָאװעג ןסירעגֿפױא ָאהַאדיײא
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 וצ גנַאגנײרַא ןוֿפ לריט יד טנֿפעעג טָאה רע ןעוו ,גרעבנענויטס ,טַאטש
 -רעוָאג ןעוועג זיא רע ןעוו ,םעד רַאֿפ רָאי סקעז טימ טָאה רע ,ףיוה ןייז
 ןטמירַאב םעד ןיא רעניימ יד רעביא טעוװעקעידזיא קיטולב ךיז ,רָאנ
 ,רעטעברַא ןַא ןעוועג ןיילַא רע זיא טנגוי ןייז ןיא .ןעללַא'ד רוק ןוֿפ קיירטס

 ןֿפױא רעטעברַא יד טלייוװרעד םיא ןבָאה רָאנרעװָאג רַאֿפ .רעטנירפ ַא
 םיא רַאֿפ סנשיטילָאּפ רעטעברַא ערעדנַא ליֿפ יו .טעקיט ןשיטסילוּפָאּפ
 ירענישַאמ עצנַאג יד טלעטשעג קיירטס ןוֿפ טייצ ןיא רע טָאה םיא ךָאנ ןוא
 טנעדיזערּפ םעד ןטעבעג טָאה רע .םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ טסניד ןיא טָאטש ןוֿפ
 -ערּפ ןוא ,קיירטס םעד ןקירדרעטנוא וצ ָאהַאדייא ןייק ןטַאדלָאס ןקיש וצ
 ןטַאדלָאס-רעגענ קלָאּפ ַא טקישעג ,ןָאטעג בילוצ םיא טָאה ילניק'מ טנעדיז
 | .רעניימ יד ןֿפמעקַאב וצ

 ,רענַאקירעמַא ןעועג עלַא ןענייז טנגעג רענעי ןיא רעטעברַא יד
 ַא ןכוז ,טסעװ רעד וצ ןגיוצעג ךיז טסיא רעד ןוֿפ ןבָאה סָאװ ןשטנעמ
 ,ןקירדרעטנוא טכייל ןזָאלעג טינ ךיז ןבָאה ייז .ןבעל ןרעײרֿפ ןוא ןרעסעב

 -רַא יד ןטַארעג טָאה ,זעיאב ,רמ ,קיירטס ןוֿפ טייצ ןיא טנעדיזערּפ רעייז
 -רעווָאג רעד טָאה .טכער רעייז רַאֿפ ןֿפמעק ןוא ךיז ןענעֿפָאװַאב וצ רעטעב

 רעניימ רעטרעדנוה ןוא קיירטס םעד ןכָארבעג ,ןטַאדלָאט טכַאובעג רָאנ
 עיצַארטנעצנָאק רענַאקירעמַא -- סנעּפ-לוב ןיא ןטלַאהעג טייצ עגנַאל ַא
 טלגנירעגמורַא ץַאלּפ רעניילק ַא -- רעקיירטס רַאֿפ לעיצעּפס ןרעגַאל
 ןרעװ ןשטנעמ ןכלעוו ןיא ,ןטַאדלָאס ןוֿפ טכַאװַאב ןוא םַאצ ןכייה ַא טימ
 ,רעטעװ ןטסגרע ןיא למיה םענעֿפָא ןרעטנוא טקירדעגנעמַאזוצ ןטלַאהעג
 עכעלריטַאנ ערעייז ןקידירֿפַאב וצ טייקכעלגעמ רעדָא קעדוצ םוש ןייק ןָא

 ,ןשינעֿפרעדַאב

 גרעבנענויטס .רעירֿפ רָאי סקעז טימ טריסַאּפ ,טגָאזעג יוװ ,טָאה סָאד
 -עג טייצ רעד ךרוד רעבָא זיא רע .רָאנרעװָאג סיוא ןעוועג גנַאל ןיוש זיא
 רעדלעוו ,רעדלעֿפ ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ,שטנעמ רעכייר-ןייטש ַא ןרָאװ
 ןשטנעמ ײלרעלַא ןשיווצ רועש ַא ןָא טַאהעג רע טָאה םיאנוש .רעזייה ןוא
 עכעלטֿפעשעג ןיא םיא טימ ןעמוק וצ קילגמוא םעד טַאהעג ןבָאה עכלעוו
 רעד ןוֿפ טייהשטנעמ יד טיײרֿפַאב ךעלטנגייא טָאה סע רעו .ןעגנורירַאב
 .ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ טינ לָאמניײק זיא עיטסעב

 טנזיוט 15 ןטָאבעגנָא ךיז ןשיווצ ןבָאה עילימַאֿפ ןייז ןוא טַאטש רעד
 עמוס יד .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ וצ ןקידלוש םעד ןעגנערב רַאֿפ רעלָאד
 טָאה רעכלעוו ,דנַאלרַאּפ'קמ רָאטַאקָאװָארּפ םעד טריסערעטניארַאֿפ טָאה
 ,1877 ןיא "סרעייוגַאמ ילָאמ, יד ןוֿפ רעריֿפ יד הילת רעד וצ טכַארבעג
 ,דרַאשטרָא ירעה ,ןײלַא רע .יו ףרואווסיוא ןַא טכוזעגּפָא טָאה רע
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 ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא טָאה רע זַא ,תודע ןגָאז וצ קיליװ ןעוועג זיא רעכלעוו
 טריֿפעגכרוד סרעניימ ווָא ןָאשיײעדעֿפ ןרעטסעװ רעד ןוֿפ רעריֿפ-טּפיױה יד
 ,ןכערברַאֿפ םעד

 ןוא דואווייה ,רעיאמ ןענייז ,טנוװָא תבש ַא ,1906 רַאורבעֿפ ןט17 םעד
 ןייק ןבעגעג טינ ייז טָאה'מ .רעוונעד ןיא ןרָאװעג טריטסערַא ןָאביטעּפ
 ,דנײרֿפ רעדָא ועיָאל ןייק טימ גנודניברַאֿפ ןיא ךיז ןלעטש וצ טייהנגעלעג
 יד רַאֿפ טרַאוװעג ,ןסלער יד ףיוא טיירג ןענַאטשעג זיא גוצ רעלעיצעפס ַא
 ןייק טריֿפעגקעװַא ןוא טּפענדיקעג שירעכערברַאֿפ טָאה'מ עכלעוו ,תונברק
 ,ָאהַאדיײא

 ַא ןבױהעגֿפױא ךיז טָאה ןרָאװעג טנַאקַאב זיא סיינ יד יוװ ךיג ױזַא
 ןיא געוו ןכעלצעזעגמוא םעד ןגעק טּפיוהרעביא ,ןטסעטָארּפ ןוֿפ םערוטש
 ןגָאלשעג טָאה סבעד ןישדוי .,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא טסערַא ועד ןכלעוו

 רעסיורג ַא טימ גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ַא ,"ןָאזיר וט ליּפַא; ןיא עגָאװערט
 טכעֿפעג רעכעלצעזעג ַא ןבױהעגנָא ךיז טָאה סע .דנַאל ןרעביא עיצַאלוקריצ

 טינ ןצונ םוש ןייק טעװ ,רעכיז ןעוועג ןענייז רימ ,רעכלעוו ,טכירעג ןיא
 ןשיווצ עיצַאטיגַא עקרַאטש ַא ןריֿפוצנָא ןרָאװעג קיטיונ זיא סע .ןעגנערב
 םעיינ םעד ןגעק גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןקעוואוצֿפױא ידּכ רעטעברַא יד
 ,ןיגַאב ךיז טביילק ץיטסוי עשיטסילַאטיּפַאק יד סָאװ ןכערברַאֿפ-דרָאמ
 רעד .ןרָאװעג טשױטנַא טינ ןעגנונעכערסיוא ערעזדנוא ןיא ןענייז רימ
 עקַאט זיא ןשטנעמ ןּפענדיק זַא ,טנקסּפעג טָאה דנַאל ןיא טכירעג רעטסכעה
 ןֿפרַאד ,ןרָאװעג ןָאטעגּפָא ןיוש זיא סָאד זַא ,דבעידב רעבָא ,ןכערברַאֿפ ַא
 ,טכירעג םוצ ןרעוו טלעטשעג ןוא ןענייז ייז ואוו ןביילב עטּפענדיקעג יד

 -ָארּפ יד ןוא סעצָארּפ רעד .רעטעּפש ליֿפ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד רעבָא
 רימ ןלעוו ,1907 רעמוז ןיא טעּפש זיב ןגיוצעג ךיז ןבָאה גנוגעװַאב-טסעט
 ,עטכישעג רעד וצ ןרעקוצמוא ךיז טייהנגעלעג ַא ןבָאה ךָאנ

 רעד ןוֿפ טַאגעלעד סלַא ןעמוקעג ןַאד זיא רעכלעוו ,יקרָאג םיסקַאמ

 ןשיטַאּפמיס ַא טקישעג טָאה ,ײטרַאּפ רעשיטַארקָאמעדילַאיצָאס רעשיסור
 -סױרַא םיא ןגעק טָאה סָאד ,רעריֿפ רעטעברַא עטריטסערַא יד וצ ווירב
 דרע רעד רעטנוא ןוֿפ יז ןבָאה .רעגייז-טולב עגיה יד ןוֿפ ןרָאצ םעד ןֿפורעג
 תשא ןייא טימ ןעמוקעג רעהַא זיא יקרָאג סָאװ טקַאֿפ םעד ןבָארגעגסיױא
 ןעמ טָאה רעמ .ױרֿפ ןייז סלַא סױרַא טערט עכלעוו ,לבייוו עדמערֿפ ַא ,שיא
 םיא ןענייז דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ןעגנוטייצ עשיטירקָאּפיה יד .טֿפרַאדעג טינ
 ָאד עיסימ ןייז .ןזָאלעגנײרַא טינ םיא ןעמ טָאה לעטָאה ןייק ןיא ,ןלַאֿפַאב

 ,טריניאור ןעוועג זיא דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד רַאֿפ טלעג ןעלמַאז וצ
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*+ 

 .עבמָאב עשיטסיכרַאנַא ןַא טצַאלּפעג עניוװָאנ ַא ןיא טָאה ,1906 ,יָאמ ןיא
 דַארַאּפ סיורג טימ הנותח ןייז טרעײֿפעג טָאה רעטצעל רעד ָאסנָאֿפלַא גינעק
 דירדַאמ ןוֿפ ןסַאג יד .גינעק ַא רַאֿפ טסַאּפ סע יו ,סוסקול ןקידלַאװעג ןוא
 ןטָאשַאב זיא עיסעצָארּפ -הנותח יד .ןענָאֿפ טימ טצוּפַאב ןעוועג ןענייז
 ַא טלקיוועגנייא ןעוועג .זיא ןעמולב טעקוב ןייא ןיא .ןעמולב טימ ןרָאװעג
 ךַארק רעד .טֿפַארק רעקידלַאװג ַא טימ ןסירעגֿפױא טָאה עכלעוו עבמָאב
 עלַא ןקָארשרעד טיוט םוצ ,טלעוו רעצנַאג רעד רעביא ןעגנולקעגּפָא טָאה

 ,תוחומ לסיב עשּפיה ַא טשימעצ ןוא רעטיה-סגנונעדרָא
 רעכייר ַא ןוֿפ ןוז ַא ,סעלַארָאמ ,ןַאמרעגנוי ַא טָאה עבמָאב יד ןֿפרָאװעג

 ןעוועג טייצ ַא רַאֿפ זיא רע .שטנעמ רעטנעגילעטניא טסכעה ַא ןוא עילימַאֿפ
 יד רַאֿפ רעכיב-לוש ןוֿפ גַאלרַאֿפ ןיא רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ טימ ןדנוברַאֿפ
 ײצילָאּפ יד ייברעד ןטלַאהעג טָאה סע ןעוו .ןלוש ענרעדָאמ יד ןוֿפ רעדניק
 -טסבלעז ןעגנַאגַאב רע טָאה ,רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ ,ןריטסערַא םיא לָאז

 ,דרָאמ
 םעד רַאֿפ ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןוא טריטסערַא זיא רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ 1

 ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעצָארּפ רעד .ןעגנַאגַאב זיא סעלַארָאמ סָאװ ןכערברַאֿפ
 ןזייװַאב ןייק טַאהעג טינ טָאה עגַאלקנָא יד יו ױזַא ןוא טכירעג ןליוויצ ןיא
 .ןרָאװעג טײרֿפַאב רע זיא גנוטּפױהַאב ריא רַאֿפ

 טכַאמעג טנַאקַאב רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ ןעמָאנ םעד טָאה סעצָארּפ רעד
 .רעד לָאמ ןטשרע םוצ ןַאד ךיז ןבָאה רימ .טלעו רעטיירב רעד ןיא

 -רעדָאמ יד --- טעברַא-סנבעל רעסיורג ןייז ןוא ןשטנעמ םעד ןגעוו טסואוו
 ךיז ןעמ טָאה ןזיירק עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס יד ןיא ,לוש ענ
 סע .רעדניק רַאֿפ גנואיצרעד ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ טריסערעטניארַאֿפ
 עשיטסילַאיצָאס עטשרע יד ןרָאװעג טנֿפעעג טעטש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןענייז
 ַא ןבעגעג ךָאװ ןיא לָאמנייא רעדניק יד טָאה'מ עכלעוו ןיא ,ןלוש-קיטנוז
 ףמַאק םעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןוא םזילַאיצָאס ןיא טכיררעטנוא לקיטש
 רומ ינעב .נעג ןַאד טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב .גנואיירֿפַאב רַאֿפ
 לַאקידַאר ןיא טנֿפעעג רעלקניֿפ ענימ ןיא ןָאסנעה ירעמ ןוֿפ ףליה רעד טימ
 לקיטש ַא טריֿפעגנָא ןבָאה ייז עכלעוו ,לוקס יידנָאס רערעֿפ ַא ירערבייל
 רערעל יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא זיא קרָאיד-וינ ןיא ,טייצ
 ןוֿפ רענייא ןיא טָאה סנָאײל ןישזדוי .גניר רעטעברַא ןוֿפ לוש-קיטנוז ַא ןיא

 ,גנואיצרעד עשיטסילַאיצַאס ןייז ןעמוקַאב ןלוש יד
 ןעלקיטרַא רָאּפ ַא ןבירשעגנָא ןָאסירעמ ר"ד טָאה ".ש .ַא ,ֿפ, רעד ןיא

 -יטירק קרַאטש טָאה רע עכלעוו ןיא ,"ןגַארֿפ עשיטקַאט; :עמעט רעד ףיוא
 םשל ןטקַא עלעודיווידניא ,*טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, ןיא ןביולג םעד טריק
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 -עגסױרַא קיטירק ןייז ןוֿפ ףוס םוצ טָאה רע .סעכעלנע ןוא עיצולָאװער
 -עװַאב יד ןקידעש עכלעוו ,ןכַאז עלַא יד טָאטשנָא זַא ,קנַאדעג םעד טכַארב
 ,רימ ןלָאז ,הנחמל ץוחמ קעװַא זדנוא ןלעטש ןוא ןשטנעמ ּפָא ןקערש ,גנוג

 ןלַאװ עשיטילָאּפ ןיא לײטנָא ןַא ןעמענ ןביוהנָא ,עקַאט ןטסיכרַאנַא סלָא

 רעד ןוֿפ םזיכרַאנַא םעד ןקידיירּפ .וצ ,טייקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ ןוא
 ,דנַאל ןדעי ןיא ענובירט רעטסערג

 ױזַא ןייז וצ ןעזעגסיוא ןַאד ,ןסָאנעג ערעגניי יד ,זדנוא טָאה סָאד
 ןרעטנוא ןענַאטשרַאֿפ ןבָאװ רימ סָאװ ץלַא וצ טצעזעגנגעק ױזַא ,דליוו
 ןטייז עלַא ןוֿפ .ןעניב יד יװ ןלַאֿפַאב םיא ןענייז רימ זַא ,םזיכרַאנַא טרָאװ
 קנעדעג ךיא ליֿפיװ ףיוא .קימעלָאּפ ןוא קיטירק ןטיש ןבױהעגנָא ךיז טָאה
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעביירש קילדנעצ רָאּפ יד ןשיװצ ךיז טָאה
 ןציטשרעטנוא לָאז סָאװ רענייא ןייק ןענוֿפעג טינ עיסוקסיד רענעי ןיא
 גנוטכַא רעלוֿפ טימ ןגיוצַאב עלַא רעבָא ךיז ןבָאה רימ .קנַאדעג סנָאסירעמ

 ןייז ןוא טסיכרַאנַא סלַא טײקיטכירֿפױא עלוֿפ ןייז קידנסיוו ,ןענָאסירעמ וצ
 ןריר סָאװ סעגַארֿפ עלַא ןריטוקסיד סעּפורג יד ןיא ןעמוק וצ טייקטיירג
 ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןָא

 .געוו םענעגייא ריא ןייג עיסוקסיד יד ןזָאלעג טשרעוצ טָאה יקסווָאנַאי
 ןַאד ןוא ןטנענָאּפָא רָאּפ ַא ןרעֿפטנע טייצ וצ טייצ ןוֿפ טגעלֿפ ןָאסירעמ
 -וװָאנַאי טָאה ךעלדנע זיב ,ןרעוו טצעזעגרָאֿפ רעטייוו עיסוקסיד יד טגעלֿפ
 רעד ןוֿפ גנוקרעמַאב) *עווָאקדָאּפא רעגנַאל ַא ןיא : ןטלַאהעגסיױא טינ יקס
 יו ןעוועג דבכמ ןענָאסירעמ רע טָאה ,טיטעּפ ןיא טצעזעג ,(עיצקַאדער
 ןרָאװעג ןגָארטעגרעבירַא זיא עיסוקסיד יד ןוא ,ןעוועג זיא רעגייטש ןייז
 ןעוועג זיא סע טגענָאּפָא רעקיצנייא סנָאסירעמ ואוו ,"לַאנימרעשז; ןיא
 .רעקָאר עסָאנעג

 םענייא טרירעגנָא טָאה יז .עכעלצונ טסכעה ַא ןעוועג זיא עיסוקסיד יד
 ןטנעמוגרַא יד .גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןּפיצנירּפ עלַאטנעמַאדנוֿפ יד ןוֿפ
 ןטכַארטרַאֿפ טסנרע ךיז רענעייל יד טכַאמעג ןבָאה ןגעקַאד ןוא ריֿפַאד
 יד ןוֿפ ןעגניטימ ייב ,ןעמוקעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה ןטסיכרַאנַא רָאנ ואוו
 -ירּפ ןיא ןוא רעמוז םענעי סקרַאּפ יד ןיא ,ןעגנוטלַאהרעטנוא ייב ,סעּפורג
 יד ןיא טלבירגעג ךיז ןוא טריטוקסיד טסנרע ייז ןבָאה ,ןעמייה עטַאװ
 רעסיורג ַא ןעוועג ןיוש זיא ןיילַא סָאד .גנוגעווַאב רעייז ןוֿפ ןעמעלבָארּפ
 ,ןטֿפױא
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 ןוא ןַאמקרעב דעדנַאטקעלַא ןוֿפ גנואיירֿפַאב יד
 גנונעװַאב רעד ןיא טירש עטשרע ענייז

 ,ןסָאנעג ערעגניי ,זדנוא רַאֿפ זיא ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןעמָאנ רע

 .גנוקיטומרעד ןוא גנורעטסײגַאב ןוֿפ לַאװק ַא ,ןַאמסילַאט ןימ ַא ןעוועג

 טָאה סָאװ טקַא םעד ןגעוו ןוא ךעלנעזרעּפ טנעקעג טינ םיא ןבָאה רימ

 ,העידי עטֿפַאהלקנוט ַא טַאהעג רימ ןבָאה םוטרעריטרַאמ ןייז טכַאזרוארַאֿפ

 "ינעּפ ןרעטסעװ רעד ןיא זַא ,ןעוועג זיא טסואוועג ןבָאה רימ סָאװ ץלַא

 רעשידלעה ַא ,1892 טניז טציז ,גרובסטיּפ ןיא ,עינייווליסנעּפ ןוֿפ ירושטנעט

 וצ ןבעל ןייז טלעטשעגנייא טָאה רעכלעו ,טסיכרַאנַא ןַא ,ןַאמרעגנוי

 .קיירטס ַא ןוֿפ טייצ ןיא רעטעברַא ןוֿפ טולב רענעסָאגרַאֿפ רַאֿפ עכַאר ןעמענ

 טכַאמעג זיא ךוזרַאֿפ רעשידלעה רעטגַאװעג ַא וַא ,טסואוועג ךיוא ןבָאה רימ

 ,לעגוט ןגנַאל םענעבָארגעגסױא קיצנוק ַא ךרוד ןעײרֿפַאב וצ טיא ןרָאװעג

 עצנַאג רעד וצ טײקשיטנַאמָאר ןבעגעגוצ ןגיוא ערעזדנוא ןיא טָאה סָאװ

 ,טייהנגעלעגנָא
 רעד ןוֿפ ןימרעט רעד טקידנעעג ךעלדנע ךיז טָאה ,1906 גנילירֿפ ןיא

 -עג ךיז ןבָאה ןענַאמקרעב רַאֿפ .גנוֿפָארטשַאב רעמַאזיורג רעקירָאיגנַאל
 םיא רַאֿפ טָאה טלעוו רעײרֿפ רעד ןיא .הסיֿפּת רעד ןוֿפ ןרעיוט יד טנֿפע
 טָאה סָאװ ןָאזרעּפ עקיצנייא יד ,ןַאמדלָאג ַאמע ,דנײרֿפ-טנגוי ןייז טרַאװעג
 טָאה עכלעוו ןוא ןעגנַאגַאב יז זיא רע רעדייא טָאט ןייז ןגעוו טסואוועג
 ןרָאי עגנַאל יד ךרוד טסייג ןיא םיא ןזָאלרַאֿפ טינ טנעמָאמ ןייא רַאֿפ

 ,םוטרעריטרַאמ ןייז ןוֿפ
 -גידַאב עיינ יד ןיא ךיז ןבעלוצנייא גנירג טינ ןעוועג זיא ןענַאמקרעב

 ואוו טגלָאֿפעגכָאנ םיא טָאה םנהיג ןוֿפ רַאמשָאק רעד ,טײהײרֿפ ןוֿפ ןעגנוג
 סָאװ םישדח ליֿפ יד ןוא גנוטֿפַאהרַאֿפ עקירָאייגנַאל יד .ןעגנַאגעג זיא רע
 םיא רַאֿפ ןבָאה ,ןרעמַאק-לצנייא ןיא ןסָאלשעגּפָא טכַארברַאֿפ טָאה רע
 ערעייז ןגָארטרַאֿפ וצ ,ךיז םורַא ןשטנעמ ןדלוד וצ ךעלגעממוא טכַאמעג
 רע זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא וצ .גנומענַאב עכעלניילק ןוא דייר עטסופ

 רעטעברַא עשידיי עצנַאג יד סָאװ םַאנֿפױא רעכעלרעײֿפ רעד ךָאנ ןעמוקעג
 ןעמוקנָא ןייז ייב .קרָאי-וינ ןיא טריֿפעגכרוד םיא רַאֿפ טָאה גנוגעװַאב
 ןֿפױא רעמיצ ַא ןיא ןסָאנעג לָאצ ַא ןֿפורעגנעמַאזוצ שינעלייא ןיא רימ ןבָאה
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 ןיא ,רָאטסגָארד סעֿפַאי רעביאנגעק .,יירעקורד סרעזָא ןוֿפ קָאטש ןטירד
 טינ ךיז לָאמנייק רעירֿפ טייחנגעלעג רעדנַא ןייק ייב ןבָאה רימ ןכלעוו

 רעייז ַא ןיא העש עכעלטע טכַארברַאֿפ רימ ןבָאה טרָאד .,ןעמוקעגנעמַאזוצ
 טָאה טייהגגעלעג רענעי ייב עדער עטטקידרעיײֿפ יד .טכַאנרַאֿפ רעמוז ןסייה
 עלַא יװ ,זיא רעכלעוו ,טסינויצ ילעוּפ רעד ,ןַאמרעקוצ ךורב ןטלַאהעג
 היירק רעזלנוא םורַא ןעגנַאהעגמורַא ,טייצ רענעי ןיא ןשטנעמ עוויטקַא
 םעס טריֿפעגכרוד דנצנעלג טָאה םָארגָארּפ ןוֿפ לייט סגנוטלַאהרעטנוא יד

 ,ןֿפָארטרעביא ןיײלַא ךיז טָאה רעכלעוו ,רָאש
 ךובּכל קינקיּפ ַא טריֿפעגכױרוד רימ ןבָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ

 טָאה טרָאד .ץנַָאגָא ןיא לדלעוו ןשירָאטסיה םעד ןיא גנואיירֿפַאב טנַאמקרעב
 טט זַא ,ןעירשעצ ןוא טרוּכשעגנָא שיטַאבעלַאב ןעייר קעשזדז עטָאנעג ךיז
 ןסיש וצ סָאװ טימ טַאהעג ךעלקריוו טָאה רע יצ !ןסישרעד ךימ רע טייג
 ןיב םעניילק ןייק טינ טכַאמעגנָא רעבָא רע טָאה למוט ַא ,טינ ךיא סייוו
 רע זינ ןטלַאהוצ ןוא טסוק א רעטנוא ןגיילוצקעװַא םיא ןעגנולעג זיא טע

 ,ןיירַא רעסַאוװ ןיא יוװ ,ןדנואוושרַאֿפ רע זיא קינקיּפ ןכָאנ ,ןֿפָאלשעגניײא זיא
 -רַאֿפ טָאה ןוא זױרבֿפױא ןשירָאנ ןייז טימ טמעשעג ךעלניײשרַאװ ךיז טָאה
 ,טָאטש יד ןוָאל

 א ןגָארקעג לָאמנייא טימ רימ ןבָאה רעטעּפש טייצ רעצרוק ַא טימ
 סָאד .ןדנואושרַאֿפ גנולצולּפ זיא ןַאמקרעב זַא ,קרָאי-וינ ןוֿפ טכירכַאנ
 ןעמוקעג זיא רע זַא ,ןעוועג זיא םיא ןגעוו טסואוועג טָאה'מ סָאװ עטצעל
 םינּפ תלבק ןכעלרעײֿפ ַא ייב ןטָארטעגֿפױא טרָאד זיא ,דנַאלװילק ןייק

 זיוה ןיא םענעי ייב ןקיטכענ עסָאנעג ַא טימ ןױָאֿפעגקעװַא םעדכָאנ זיא ןוא
 רעד ןיא ןענַאטשעגֿפױא ןענייז יז ןעוו .טָאטש ןוֿפ טייוו טינ םרַאֿפ ַא ףיוא
 טָאה רענייק ןוא ןעוועג טינ ץעגרע ןיא רכוז ןייק ןענַאמקרעב ןוֿפ זיא ירֿפ
 .ןעזעג טינ ץעגרע ןיא רעמ םיא

 -רָאֿפ ךיז ןבָאה רימ .עכעלביײרשַאבמוא ןַא ןעוועג זיא קערש רעזדנוא
 ךָאנ דלַאב ןבָאה ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיּפַאק יד .עטסגרע סָאד טלעטשעג

 ןעמעוו ףיוא ,קירֿפ טַאנגַאמ-לָאטש רעד זַא ,ןבירשעג גנואיײרֿפַאב ןייז
 רָאג ךיז טליֿפ ,טַאטנעטַא ןייז טכַאמעג קירוצ רָאי 14 טימ טָאה ןַאמקרעב
 ןעד ןעמ ןעק סָאװ ,ײרֿפ זיא ןַאמקרעב זַא ,קנַאדעג םעד ייב םעװקַאב טינ
 יװ ךעמ ןיוש ךָאד טָאה רע ?קירֿפ יו ןשטנעמ ַאזַא ןוֿפ ןטרַאװרעד טינ
 טעברַא עקיטולב ןָאט וצ רעדרעמ ןעגניד ןעק רע זַא ,ןזיוװַאב לָאמניײא
 טינ ןעוועג ךיוא זיא סע !ןשטנעמ עקידלושמוא ןדרָאמרעד ןוא םיא רַאֿפ
 ןענַאמקרעב ןבָאה לעֿפַאב ןייז ףיוא לָאז'מ זַא ,טייקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסיױא

 רע .עינייווליסנעפ ןיא ירושטנעטינעּפ ןיא טריֿפעגקירוצ ןוא טּפענדיקעג
 ןייז ןוֿפ טייצ לטירד ייווצ יװ רעמ טינ ןסעזעגּפָא ךעלטנגייא ךָאד זיא
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 "קירוצ ןָאק סָאװ לָארַאּפ רעטנוא ײרֿפ זיא רע זַא ,טסייה סָאד .ןימרעט

 .ןרעוו ןגיוצעג
 ,ןטסגנַא עכעלקערש עכלעזַא ןיא געט רָאּפ ַא טבעלעגרעביא ןבָאה רימ

 ןסעזעגּפָא טכַאנ עצנַאג ןייא ןיב ךיא .ןבײרשַאב טינרָאג ךיז טזָאל סע זַא

 ,דנָאמשטיר ןיא ,רָאטס גָארד ןיא ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ ייב ,ןָאֿפעלעט םייב

 ,םייהַא קעװַא גָאטרַאֿפ ןיב ךיא ןעוו .קרָאי-וינ ןוֿפ ףור ַא רַאֿפ קידנטרַאװ

 ןסַאג יד ןייגכרוד טֿפרַאדעג ךיא בָאה ,רענעגָאלשרעד ַא ,רענעכָארבעצ ַא

 יד ףיוא ןֿפָאלשעג ןבָאה ןשטנעמ ואוו ,טנגעג רענעי ןוֿפ סמָאלס יד ןיא

 "מורא טַאהעג ארומ ןבָאה טײלסילָאּפ ואוו ,סקָאטשניר יד ןיא ןוא ןרַאוטָארט

 .סגניליירד ןוא ךעלרָאּפ ןיא ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ןוא זייווקיצנייא ןייגוצ

 טנורגּפָא םעד טקעדעגֿפױא טָאה יז ,עכעלרעדיוש ַא ןעוועג זיא דליב סָאד

 ןֿפױא ךיז טוט סע סָאװ ןזיװַאב ןוא טֿפַאשלעזעג רעטלױֿפעצ רעזדנוא ןוֿפ

 .עיצַאזיליוויצ ךיז טֿפור סָאװ קָאטשניר ןסיורג םעד ןוֿפ קעד

 זיא ןַאמקרעב זַא ,ןסיוװ טזָאלעג זדנוא ןעמ טָאה גָאט ןטירד ןֿפױא

 רעמ טושּפ טָאה רע .רעטקידעשַאב-טינ ַא קרָאייוינ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 ןוא םיא םורַא ןשטנעמ ליֿפ יד ןוֿפ גנַארד םעד ןטלַאהסיױא טנעקעג טינ

 ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ןשיװצ טשימוצ יװ ןעגנַאגעגמורַא געט רָאּפ יד זיא

 .טנעקעג טינ םיא

 ןייז ןזומ סע סיורג יװ ןעזעגנייא ןוא טמעטָאענּפָא רעײרֿפ ןבָאה רימ

 ײניסָאד ןוֿפ טציא טרעוו רעכלעוו ,רעריטרַאמ םעד ןוֿפ ןדייל-המשנ יד

 רעטריסנָאנַא ןייז .ןשטנעמטימ ענעגייא ענייז ןוֿפ טרעטַאמעג ןוא טגָאלּפעג

 טינ טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ טָאה ןַאמקרעב .ןרָאװעג ןֿפורעגקירוצ זיא רוט

 ,םנהיג ןיא רָאי 14 יד ןוֿפ רַאמשָאק םעד ךיז ןוֿפ ןעלסײרטּפָארַא טנעקעג

 -סיוא שירעלטסניק גנובעלרעביא עצנַאג יד ןעגנולעג ךעלדנע זיא םיא זיב

 ןַא ןוֿפ ןרַאומעמ ןָאזירּפ, :קרעװ-טמירַאב ןייז ןיא ריּפַאּפ ןֿפױא ןסיגוצ

 סלַא ןרָאװעג טנעקרענָא טניײֿפ ןוא דנײרֿפ ןוֿפ זיא עכלעוו ,"טסיברַאנַא

 גנורעדליש סיקסוועיָאטסָאד וצ ןרעוו ןכילגרַאֿפ ןעק סָאװ ,קרעוו-רעטסיימ

 .עגרָאטַאק רעשיסור רעד ןוֿפ

 ןעייר קעשזד רעטנָאמרעדנבױא רעד זיא רעטעּפש רָאי רָאּפ ַא טימ

 גרובסטיפ ןוֿפ ןרָאֿפעג ,טדיילקעג טוג ןעוועג זיא רע .ןכוזַאב ךימ ןעמוקעג

 רַאֿפ ןעקנַאדַאב רימ ןעמוקעג זיא רע .עיצַאקַאו רַאֿפ יטיס קיטנַאלטַא ןייק

 טָאה ,טגָאזעג רע טָאה ,סָאד .קירוצ ןרָאי טימ ןייג-קידייל ןייז ןריקיטירק

 טסינישַאמ סלַא ךַאֿפ ןייז ייב ןטעברַא רעדיוװ ךיז ןעמענ וצ ןבירטעג םיא

 ןלַאמרָאנ ַא ןריֿפ ןוא גרובסטיּפ ןיא ןקירבַאֿפ עטסערג יד ןוֿפ רענייא ןיא

 .רָאטַאטיגַא רעשיטסיכרַאנַא ןוא רעטעברַא סלַא ןבעל
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 "טײהיײרֿפ ןוא טיורב, יד

 ןטייווצ ַא טריֿפעגכרוד רימ ןבָאה רעמוז ןקיבלעז םעד וצ-רעטעּפש
 ןבָאה טרָאד .זיירק םענעגייא רעזדנוא רַאֿפ לדלעוו ןקיבלעזמעד ןיא קינקיּפ

 תושמשה ןיב טצעזעגקעווַא ךיז ןעגנערברַאֿפ ןכעלטימעג גָאט ַא ךָאנ רימ
 רעזדנוא ןוֿפ דנַאטשוצ םעד ןגעוו ןדערוצכרוד ךיז ידּכ ,זָארג םענירג ןֿפױא
 יד טדערעגמורַא עדער רעכעלכַאז ןוא רעקיאור ַא ןיא בָאה ךיא .גנוגעווַאב
 ןדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ,ריֿפסיױא םוצ ןעמוקעג ןיב ןוא עגַארֿפ עצנַאג
 עכלעוו ,גנוטייצ סגנוגעווַאב ַא ןֿפַאש -- ןָאט וצ ךַאז ןייא זדנוא רַאֿפ טביילב
 ,גנוגעװַאב רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגנָא ןוא ןטלַאהעגֿפױא לָאז
 ,ןןשטנעמ םענלצנייא ןַא ןוֿפ טינ

 ןרָאװעג טרעטסײגַאב קנַאדעג םעד ןוֿפ ןענייז ןסָאנעג ערעגניי יד
 -עסייר יד טקנעדעג טָאה רע .טלקנייווקעג ךיז טָאה גרעבנייוו רעטלַא רעד
 "רענַאיגנוטיײצ, ןוא ?סעקינלַאנרושז, יד ןשיווצ גנוגעווַאב רעד ןיא ןעייר
 ,טירש ַאזַא ןוֿפ ןדערּפָא זדנוא טװאורּפעג טָאה ןוא ,ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא
 ?גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ןָאטֿפױא ןענעק גנוטייצ ַא טעװ סָאװ : עגַארֿפ ןייז ףיוא
 ןשיטסירעטקַארַאכ ןימ ַאזַא ןבעגעג ןסָאנעג ערעגניי יד ןוֿפ רענייא טָאה
 .,ש .ַא ,' יד יו עקידרעסַאוװ ַאזַא ןייז טינ טעוו גנוטייצ רעזדנוא; : רעֿפטנע
 ןעמוק יײצילַאּפ יד טעװ ,ןעלקיטרַא ערענָאיצולָאװער ןביירש ןלעװ רימ
 סע ןוא ,דנַאטשרעדיװ ןקיטֿפעה ַא ןבעג ריא רימ ןלעו ,ןריטסערַא זדנוא
 "! גנוגעװַאב רעד ןיא קידעבעל ןרעוו טעוו

 ַא ןעלמַאז וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא עיסוקסיד רעקיטייזלַא ןַא ךָאנ
 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב ןבױהנָא ןוא רעלָאד טרעדנוה ףניֿפ ןוֿפ דנָאֿפ

 ,גנוטייצ-סגנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא ןַא ןבעגסױרַא
 -ַאליֿפ עלַאקָאל סלַא טינ ,ךעלריטַאנ ,טנַאלּפעג גנוטייצ יד ןבָאה רימ

 -ייצ יד ,ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג זיולב ןענייז רימ .גנומענרעטנוא רעיֿפרעד
 ןצנַאג ןוֿפ גנוגעװַאב עטריזינַאגרָא יד ןטערטרַאֿפ טֿפרַאדַאב טָאה גנוט
 עלַא ןוֿפ ןסָאנעג יד טימ גנודניברַאֿפ ןיא טלעטשעג ךיז ןבָאה רימ .דנַאל

 יד ןוֿפ קרָאי-וינ ןיא גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא ןענוֿפעג ןבָאה ןוא טעטש
 -עגּפָא ןענייז ןצנערעֿפנָאק ייווצ .ןיוועל .ל ןוא ליאכימ ,יקסווָאבוד ןסָאנעג
 ןוא עטנָאמרעדנביױא יד עכלעוו וצ טָאטש ןיא זדנוא ייב ןרָאװעג ןטלַאה
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 רענייא ךָאנ קידנעייג .ןטַאגעלעד סלַא ןעמוקעג ןענייז ןסָאנעג ערעדנַא

 ,ןַאב םוצ ןטײלגַאב יז ,ןטַאגעלעד רעקרָאי-וינ יד טימ ןצנערעֿפנָאק יד ןוֿפ

 רימ טלָאװ רעצעמע ןעווק : ןָאטעג גָאז ַא לָאמנייא טימ ייז ןוֿפ רענייא טָאה

 טֿפַאשלעזעג רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא טעוו'מ ױזַא יו ,ןרעלקרעד ןענעק

 ןענייז רימ עכלעוו) רָאטס סרעקיימַאנַאװ יו טֿפעשעג ןקיזיר ַאזַא ןטלַאװרַאֿפ

 -געמ רעד ןיא רערעכיז ליֿפ טליֿפעג ךיז ךיא טלָאװ ,(ןעגנַאגעגײברַאֿפ ןַאד

 *! לַאעדיא רעזדנוא ןכעלקריװרַאֿפ וצ טייקכעל

 ,ןָאשיײטס טירטס דָארב ןיא עטַאבעד עיינ ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד

 יד זַא טכַאזרוארַאֿפ טָאה סָאװ ,ויירק םענעסָאלשענּפָא ןַא ןיא קידנעייטש

 .רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןגוציןַאב ייווצ ןרילרַאֿפ ןלָאז ןסָאנעג רעקרָאי-וינ

 יד זַא ןעװעג ןענייז ןצנערעֿפנָאק יד ןוֿפ ןסולשַאב עשיטקַארּפ יד

 ןטשרע ןיא לָאז יז .?טײהײרֿפ ןוא טיורב. ןעמָאנ םעד ןגָארט לָאז גנוטייצ

 ןבָאה רימ עכלעוו ,גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ עצרוק ַא ןכעלטנֿפערַאֿפ רעמונ

 םעד ןעניישרעד ןבױהנָא לָאז יז ןוא ;טעברַאעגסיױא ןצנערעֿפנַאק יד ייב

 .רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ךָאנ טײצ-רָאי םוצ ,1906 רעבמעווָאנ ןטֿפלע

 ןוֿפ רעביירש רעד :םויגעלָאק ַא ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגנָא לָאז עיצקַאדער יד

 ךיז טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,ןיּפיצ .מ ןוא רעלסקַא .ב ,ןלייצ יד

 .רעקירטש סלַא ךַאֿפ ןייז ייב טעברַאעג ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טצעזַאב

 ןטכירַאב רַאּפ ַא ןענישרעד *,ש .ַא .8, רעד ןיא ןענייז רעמוז ןכרוד

 טייקיטעט ריא ןגעוו עיֿפלעדַאליֿפ ןיא *טײהײרֿפ ןוא טיורב/ עּפורג רעד ןוֿפ

 עיײנ ַא ןעגנערבוצסורַא טכַאמעג טרָאד ןרעוו סָאװ ןעגנוטיירגוצ יד ןוא

 -דניירֿפ ץנַאג ןעוועג ןענייז *.ש .ַא .ֿפ, רעד טימ ןעגנואיצַאב יד .גנוטייצ

 -ָאבַא ןוא ןסנָאנַא טלמַאזעג ,".ש .ַא .8, יד טײרּפשרַאֿפ ןבָאה רימ .עכעל

 ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא יװ ,ןטנענ

 -ֿפױא רערעגנעל ַא ןענישרעד רעבָא זיא רעבמעטּפעס רעטשרע םעד

 טימ ןבירשעגרעטנוא ,טיטעּפ םולָאק ַא טעמּכ ,גנוטייצ רעיינ רעד רַאֿפ ףור

 רעיינ רעד רַאֿפ ןבַאגֿפױא יד .ץנעדנָאּפסערָאק רַאֿפ סערדַא ןוא ןעמָאנ ןיימ

 :טגלָאֿפ יו ןרָאװעג טלעטשעגסױרַא ףורֿפױא םעד ןיא ןענייז גנוטייצ

 -רעטנוא ןוא עטקירעדינרעד יד ףמַאק םוצ ןקעוו ךעלדימרעדמוא 1

 ,טייהשטנעמ יד טֿפַאלקשרַאֿפ ןוא טמודרַאֿפ סָאװ ץלַא ןגעק עטקירד

 -ָאװער ןוא רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןגלָאֿפוצכָאנ 2

 .סעיצַאנ ןוא רעקלעֿפ ענעדײשרַאֿפ יד ייב גנוגעוװַאב רערענָאיצול

 רעטעברַא רעד ןוֿפ גנוטכיײלַאב ןוא גנונרעלרעד עכעלטנורג יד 3

 .עקירעמַא ןיא ךעלכַאזטּפױה ןוא לַארעביא גנוגעװַאב

 -סֿפמַאק יד ןסָאנעג עגנוי יד ןיא ןעלקיװטנַא ןוא ןטלַאהוצֿפױא 4

 ןוֿפ ךיז טימ ןעגנערב ייז עכלעוו טײקיליװרעֿפָא ןוא טייקיטסול
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 טייקיטליגכיילג רענעסערֿפעגּפָא וצ גנוטכַארַאֿפ יד ,דנַאלסור ןטלַאק

 טײקמַאזדלודעג עשיֿפַאלקש יד ןוא עיזַאושורוב רעגיה רעד ןוֿפ
 ,רעטעכרַא יד ןוֿפ

 ייוצ רעביא ןוֿפ *עוָאקדָאּפע ַא טּפעלשעגכָאנ ךיז טָאה ףורֿפיױא ןכָאנ
 טגרעלעג זדנוא טימ טָאה יקסווָאנַאי רעכלעוו ןיא טיטעפ סמולָאק עגנַאל

 ףימ ןַא ןזיוַאב ,עזַארֿפ עדעי ,ץַאז ןדעי טײקעגרעדנַאנַאֿפ טָאה רע ,קלב
 ןקירדוצסיוא יװ טינ ןטייוו ,טטנוק-רעביירש רעד ןוֿפ ב"א םעד טינ ןענעק
 ףָאנ יו ,רעטייוו ןוא רעטייוו ױזַא ןוא ,סינ ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ןעקנַאדעג יד
 ןציטש רעטייוו ןֹוא ןטעברַאגעמַאזוצ ןלעלדירֿפ ןייק ןוֿפ .טנעקעג טָאה רע
 ,ןייז טנעקעג טינ דייל ןייק ױעמ זדנוא רַאֿפ טָאה ".ש .א ,8, יד

 ,סעּפורג ליֿפ ןיא גנוטסירטנַא ןֿפורעגסיױרַא טָאה ?רעֿפטנע; ןייז
 םעד ןריטוקסיד וצ ןרָאוװעג טריטנָאנַא *,ש .ַא ,8, רעד ןיא ןענייז ןעגניטימ
 .ןַאטעגּפָא ןעוועג ןיא ןדָאש רעד רעבָא ,רעֿפטנע

 ,גגולצולפ רימ ןֿבָאה רעבמעוװַאנ ןטֿפלע םעד רַאֿפ געט רָאּפ עטצעל יד

 קעפ עסיורג ייווצ קרָאי-וינ ןוֿפ ןעמוקַאב ,טריסנַאנַא-טיג ןוא טראװרעדמוא
 ןוא טליֿפעגסױא ,טריטקַאדער ,"ףמַאק ןוא ןבעל, ,גנוטייצ רעיינ ַא ןוֿפ

 ,רעמונ רעטשרע ןַא ,גנוטייצ יד .ןָאסלעדע סוילושזד ןוֿפ ןבעגעגטסיורַא

 ןרָאװעג טכַארבעגטױרַא זיא ,ריּפָאּפ ךוב ןקיצנַאלג ,ןטוג ףיוא טקורדעג
 ןוא תורוש עטשימרַאֿפ ,ןרעלעֿפ קורד ליֿפױזַא טימ ,שיגעלייא ַאזַא ןיא

 -עגסיוא ןוא ןענעייל וצ ןעוועג ךעלגעמ טיג זיא סע זַא ,ןצַאז עטיירדעצ

 ,ןקעװצַאב רעבעגסױרַא יד סָאװ ןעניֿפ
 -ןיג ןיא עילימַאֿפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג ןענייז סנַאסלעדע יד

 ןעוועג עלַא ןענייז עכלעוו ,יקעב ,רעטסעווש ןייא ןוא רעדירב יירד ,קרָאי
 ןיא ,ייז ןשיװצ רעטסנעלק ןוא רעטסגניי רעד ,סוילושוד .קיטעט טסכעה
 רעבליז-קעווק ַא טימ שטנעמ ַא ,טייקיטעט ןוֿפ ָאמַאניז עתמא ןַא ןעוועג
 ןוֿפ סלוּפמיא ןֿפױא טיירג ,ענורטס ַא יו ןגיוצעגנא קידנעטש : ױוטַאנ
 רָאנ םיא ןבָאה ןכַאז ייווצ .עכַאגֿפױא עטסרעווש יז ןעמענוצרעטנוא טנעמָאמ
 עוויטַאיציניא---גנוגעוואב רעד רַאֿפ ךעלצונ ךעלקריוו םיא ןכַאמ וצ טלעֿפעג

 -ַאליֿפ ןיא ןבָאה רימ סָאװ ץלַא ןָאטעגכָאנ טָאה רע .טייקנטלַאהעגסיוא ןוא

 ויא ,ירערבייל לַאקידַאר ַא טעדנירגעג רימ ןבָאה .,ןעמונרעטנוא עיֿפלעד

 ץקילָאמַא יד קרָאייויג ןיא טכבעלעגֿפױא ןוא קיטעט ןרָאװעג דלַאב רע
 טינ ןעוועג טֿפַאשרעיֿפ ןייז רעטנוא זיא עכלעוו ,"ירערבייל וויסערגָארּפע
 ,עיצוטיטסניא רעודנוא ןוֿפ רוטַאקירַאק א יו רעמ

 ךיא בָאה ,טכַאנרַאֿפ קיטנוז ַא ןעמוקעגֿפױרַא טרָאד לָאמנייא ןיב ךיא
 ךיוה ױזַא ןבָאה עכלעו ,ןשטנעמ טימ טליֿפעגנָא ץַאלּפ םעד ןענוֿפעג

 דייר ןייק טרָאד טָאה ןענעייל ןוֿפ זַא ,טלמוטעג ןוא טסַאּפשעג ,טדערעג

199 



 טסימ ןוא ביוטש טימ לוֿפ ,קיצומש ןעוועג זיא ץַאלּפ רעד .ןייז טנעקעג טינ
 קוק ַא ,סוילושזד ןֿפָאלעגניײרַא זיא גנולצולּפ .ןעלקניוו עלַא ןיא טקוררַאֿפ
 רעד רַאֿפ ץַאלּפ םעד ןקיניירסיױא ןעמונעג ךיז ןוא ךיז טוט ָאד סָאװ ןָאטעג
 -ניײרַא טָאה רע .ןרעוו ןטלַאהעג טנװָא ןיא טֿפרַאדַאב טָאה סָאװ עיצקעל
 ןעמונעג ךיז ןוא רָאלֿפ ןֿפױא ןסָאגעגסױא סע ,רעסַאװ רעמע ןַא טכַארבעג
 ץלַא ,קַאּפ ןוא קַאה ,רעכוזַאב יד טימ טסימ סָאד ןרעקסיוא םיזעב ַא טימ

 .ןעמַאזוצ
 יד ןבָאה ,טגָאלקעג רימ רַאֿפ ךיז רע טָאה ,געט-רעטניוו עטלַאק יד ןיא

 -ַאלק עשיסור יד ןוֿפ קרעו עטסעב יד טימ ןוויוא םעד טצייהעג רעכוזַאב
 .ןרָאװעג טעטכינרַאֿפ ױזַא ןענייז רעכיב עטוג טימ סטעס עצנַאג ,רעקיס

 זיא ,גנוטייצ עיינ ַא ןעגנערבסױרַא ןבילקעג ךיז ןבָאה רימ זַא ,טציא
 רעלענש ןָאט ךָאד סע ןעק רע זַא ,קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניײא גנולצולּפ םיא
 סָאװ רעגלָאֿפכָאנ זיירק רעניילק רעד ןוא עילימַאֿפ ןייז .רימ יו רעסעב ןוא
 ךַאז יד זיא געט רָאּפ ַא ןיא ןוא טומ ןבעגעגוצ םיא ןבָאה טַאהעג טָאה רע

 .ןָאטעגּפָא ,קיטרַאֿפ ןעוועג
 רעמ טינ .טַאהעג טינ ,ךעלריטַאנ ,גנוטייצ ןייז טָאה םימי תכירא ןייק

 רעזדנוא רַאֿפ ןדָאש רעד רעבָא .ןענישרעד ןענייז ןרעמונ ריֿפ-יירד יוװ
 ןזיװַאב ,תוחומ יד טשימעצ טָאה סע .סיורג ץנַאג ןעוועג זיא גנומענרעטנוא
 יז טימ ןָאק'מ זַא ,ןענייז ןסָאנעג עגנוי ערעזדנוא ךעלטרָאװטנַארַאֿפמוא יו
 .טלעוו רעד ןיא זיא'מ ואוו ןסיוו טינ לָאמנייק

 זיא ,טייצ ןיא ןעניישרעד ןביױהעגנָא טָאה *טײהיײרֿפ ןוא טיורב ,, יד
 ןטלַאהטנַא טָאה יז .טלעטשעגנעמַאזוצ ןוא טריטקַאדער קיטכיזרָאֿפ ןעוועג
 רָאנ ,ןליאכימ ןוֿפ ןבירשעג ןענָאטעילעֿפ עטוג ןוא ןעלקיטרַא עטסנרע
 -נירּפ רימ ןבָאה ןסנָאנַא ןייק .טַאהעג טינ גנוטייצ יד טָאה טֿפנוקנייא ןייק
 ףעמוקעגניירַא קינייו רעייז זיא ףױקרַאֿפ ןוֿפ .ןעמונעגנָא טינ לעיּפיצ
 ןהָאק לקיימ ר"ד .ןקיש וצ טלייאעג טינ ךיז ןסָאנעג יד ןבָאה ןגָארטיײב ןייק

 ןייק רעבָא ,לקיטרַא ןַא טקישעגוצ רעמונ ןטֿפניֿפ רעדָא ןטרעֿפ ןרַאֿפ טָאה
 טָאה רעמונ ןטנציירד ןטימ .ןבעגעג טינ זדנוא רע טָאה עציטש עלעירעטַאמ
 "נייא עניילק רעד טימ ןעמאזוצ דנָאֿפ רעטלמַאזעג רעד טּפעשעגסיױא ךיז
 ןלעטשוצּפָא גנוטייצ יד ןעגנואווצעג ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רימ ןוא עמַאנ
 -סױװַא יד סָאװ קורדנייא רעד .ןייגנָא טנעקעג טינ רעטייוו טושּפ ןבָאה רימ
 ַא ןעוועג זיא ןֿפַאשעג טָאה ?טיײהיײרֿפ ןוא טיורב, ןרעמונ 13 ענעבעגעג
 ,ײ.ש .ַא ,8, יד ןזָאלרַאֿפ טָאה יקסוװוָאנַאי ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי ליֿפ טימ ,רעטוג

 .א .י ר"ד ןוא "טייקיטכערעג; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןרעוו וצ ידּכ
 יד זיא ,".ש .ַא .86 רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד ןעמונעגרעביא טָאה ןָאסירעמ
 ,רָאטקַאדער ןעוועג זיא ןָאסירעמ סָאװ םישדח עכעלטע יד רַאֿפ ,גנוטייצ
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 יװ ,טלַאהניא ןוא ןעזסיוא ןיא ,ןדָאב ןקיבלעז ןֿפױא ןרָאװעג טלעטשעגקעווַא
 | ,"טייהיירֿפ ןוא טיורב? עקילָאמַא רעזדנוא

 -הנושמ ַא ףיוא טקידנערַאֿפ ךיז זדנוא רַאֿפ טָאה 1906 רָאי רעד
 ןבעל, סנָאסלעדע ןוא "טיײהיײרֿפ ןוא טיורב, יד רעדייא ךָאנ .געוו ןקיד
 -לעדע זיא ,רעבָאטקָא ביױהנָא ןיא .ןעניישרעד ןביוהעגנָא ןבָאה ?ףמַאק ןוא
 טָאה רע .שטָאגלָאשזד ןָאעל ןוֿפ טײצרָאי םעד ןרעיײֿפ וצ ןלַאֿפעגנײא ןענָאס

 ןיא רעבָאטקָא ןט27 םעד רַאֿפ גנורעיײֿפ יד טריסנָאנַא ".ש .ַא .8, רעד ןיא
 דירדַאמ ןיא עבמָאב רעד בילוצ זיא ײצילָאּפ יד .ירערבייל וויסערגָארּפ רעד
 גנורעיײֿפ רעד וצ ירערבייל ןיא ןסירעגנײרַא ךיז טָאה ;ךַאװ רעד ףיוא ןעוועג
 -רַאֿפ קילדנעצ עכעלטע יד ןבײרטסױרַא רעגייטש ריא ףיוא ןעמונעג ןוא
 טָאה ,לדיימ עגנוי ַא רָאג ךָאנ ןַאד ,ןָאסלעדע יקעב .רערעהוצ עטלמַאז
 ןבעגעגוצ טָאה סָאװ ,שטעּפ רָאּפ ַא טימ ןעוװעג דבכמ טסיצילָאּפ ןייא
 ירעה ייז ןשיווצ ,טיילעגנוי עכעלטע .השעמ רעצנַאג רעד רילָאק לסיבַא
 -סערַא ןענייז ,גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא קיטעט ןעוועג ןַאד זיא רעכלעוו ,גנַאל
 ,ןרָאװעג טירט

 טריֿפעגכרוד זיא ,רעבמעווָאנ ןט5 םעד ,רעטעּפש געט עכעלטע טימ
 ײצילָאּפ רעד ןוֿפ גנולדנַאה רעד ןגעק גנולמַאזרַאֿפ טסעטָארּפ ַא ןרָאװעג

 רַאֿפ ,רעטכיר רעד .ןרָאװעג טריטסערַא ןענייז ןשטנעמ לָאצ ַא ךָאנ ןוא
 רע .טסנרע רעייז ןעמונעג ךַאז יד טָאה ,טכַארבעגרָאֿפ ַײז טָאה'מ ןכלעוו
 ןוא ןדעי ליעב רעלָאד טנזיוט רעטנוא טלעטשעג עטגָאלקעגנָא עלַא טָאה

 טריֿפ סָאװ ,ירושזד דנערג רעד וצ ןזיוועגרעביא טײהנגעלעגנָא עצנַאג יד
 .סעצָארּפ ןלענימירק ַא וצ ךעלנייוועג

 רעייז רַאֿפ "ךעלגניא, יד טרסומעג קרַאטש טשרעוצ טָאה יקסווָאנַאי
 טָאה רעטעּפש ךָאװ ַא טימ .טייקטלייארעביא רעשרעדניק ןןוא טײקשירַאנ
 -לעירָאטידע ,ןטסנרע ןַא טייז עטשרע רעד ףיוא טכעלטנֿפערַאֿפ רעבָא רע
 -ײטרַאֿפ רעד רַאֿפ עציטש ךָאנ ןַאמקרעב דענַאסקעלַא ןוֿפ ףורֿפױא ןקיטרַא
 ןַא ןעמענוצנָא ןעזעגסיוא טָאה עטכישעג יד .עטגָאלקעגנָא יד ןוֿפ גנוקיד
 .ךעלרעּפילק עלַא ןוא סרעיָאל ,"סנעֿפעדע ַא טימ ,רעטקַארַאכ ןטסנרע
 רעגעמ יד ,ליעב ףיוא ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענייז ךעלדיימ עטריטסערַא יד
 רעד ןוֿפ גנולדנַאהרַאֿפ רעד רַאֿפ עמרוט ןיא ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ ןענייז

 עצנַאג יד רעטעּפש ייווצ רעדָא ךָאװ ַא טימ טָאה עכלעוו ,ירושזד דנערג
 .זיומ ַא ןריובעג לָאמסָאד טָאה גרַאב רעד .,ןֿפרָאװעגסױרַא סייק

 -גלָאֿפ יד ןענישרעד ".ש .ַא ,פ, רעד ןיא זיא רעבמעצעד ןטשרע םעד
 "כוב עטעֿפ טימ טצעזעג ,טייז רעטשרע רעד ףיוא גנורעלקרעד עקיד
 : ןבַאטש
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4 

 גנורעטשיצ רגד טכײפ ר 6
 םייז רעבלעו ריצ ויא !ג

 .טסיײג רערנקסאש יפר

 .סנעס 2 זי"פ

 ױ

 םהמהס = טהממססתז
 אי

 ייהיירפ ןא טי
 ןאגרא רעשיט ינמאק"שיטסיכראנא

 יב

 תהווטסשוממופ, אסטסומטשז 111מ, 1906.

 רעריטראמ ד'יאגאקיש איד

 "!רעֶּבמעוואַנ ןעמ11 םעד טקנעדעג,

 -נאג ז"רעריא רענוד א יװ ךיז טגאימוצ
 ןיא סָא סע טגנילס גיסכעס ןוא,רנאל ןעצ
 ,ןערענַאיצלאװער עלע ןופ יעצרעה יר

 ךרור םע טפיול רעייפ רערנענערפ א יו

 דָאס ןוא ןעויז טכאס ןוא זערצדא ערעייז

 ,טולב רעייז ןעכ

 ,!רעֿבמעװַאנ ןעט11 םעד טסנערענ

 גער רענאקירעסא יד ןעװ נָאט םעד

 -סעב עדהיא ןופ 8 טקיטשרער טָאה גנור

 רענריּב עטסגיהעפ ןוא עטסניהטוס עט

 ייז סָאװ ןעכערּברעפ ןעניצנייא םעד ראפ

 ?ייהכיילנ ,טייהיירפ טנירערפענ ןעבָשה

 ףךעשנעס עלא ריפ .טייפבילרערירב ןופ

 רעדניפ

 !יטפסעמָאנ ןעט'11 םער טסנערעג
 ןיֿפא -/ רעדייװ אוא ןעװו גָאט םעיו,

 בא
 4 םרה סענמיוא ויא ןעכערפרעפ רעש

 ןיא סט ןעללעה ןעטימ ןיא ןעראוו וא

 רענהאוונייא ןָאילליט 2 ןופ טרָאטשי

 יימאק יר םָאה גָאט ןעטימ ןיא ,םעי

 טרהיטענכרוד ערנאג רעביור עשיטסילאפ

 -עגרעטנוא ןא ,דרָאמ ןעכילצעזעג םעד

 -לאפ ,ירושור "ענעבילסעגכיוא, עטפיופ

 רענעזוט 10 ןוא תורע ענעגנורעג עש

 -עג רהיא ןעּבָאה ןעטארלאס עטנעפאוועּב
 וצ טייקכילנעמ יר ןוא טכער סאד ןעבעג

 --ףטוא = עמנעפאוועפמוא 5 יד ןעקיטשרעד

 יד יט ןוא .רענעמ ענירֿפוש

 .ראנעג ייז 19נייז עהסומ עטלייהטרוא
 -עג ייז ןעבָאה ץלָאטש ,הילת רער וצ ןעג

 -ַָאֹל ענעגנורעג עסאס רער ףױא טקופ

 ,רעדרעמ עגיטולבסלאק יד ףיוא ,ןעייפ

 ײיז ייז ןא גנוגייצרעביא רעד ןיא טסעפ

 -ערנא עלעימ וא רעכיז .עסכערעג יד ןענ

 ןופ ףפמאק םער ןעצעוטראק ןעלעוו ער

 ,לאטורב יוזא פא ייז טסייר ןעמ זעכלעוו

 ןיא ךיילנ טריוט םער טקוקעג ייז ןעּבָאה
 .ןעניוא יד

 יד סע סָאה סאוו וצ ןעגערפ עלעיפ

 סע ןעּבָאה סָאװ וצ ?ןָאהסענ גנורעינער

 ןעד זיא ?טננאלרעפ ןעטסילאטיּפאק יר

 ןענאילליס ערעיײז םימ יו זא ךילנעמ

 רעטכיר ,עצעזעג ערעייז טימ ,סראללאד

 רסילאפ ערעייז םימ ,טיילסילאּפ ןוא

 רענעמ םטפאשנעסיוו ןוא םיחלנ ,םנעש

 ןוא סירערּבייל ,םעשטריושט ערעייז טיפ

 ,ןעםישיסנעירק ערעייז טימ ,סנָשזירּפ

 ףילנעמ ןצר ויא ןענָאנאק ןוא ןעדרעווש

 עלא עועיר סיס טלעננירעג םורא זא

 יעג ךיז יו (עּכָאה הועימס ןוא חורימש

 ץוָשלציעת  עכילסע יו ראמ ןעכַארש

 ץנאג ןערעפטנע-ןעטקאפ יר ?רעטייברא

 ןעכערּברעפ ןעועיר טימ ,סעי וא ךילסייר

 גיהעפ ןענייז עננילנייפ רו ןעכלעוו ףיוא

 -ענוצ ןיילא ןעמסילאטימאק יד ןעּכָאה

 םער םיס ,ףאווש ןענייז ייז זא ןעבעג

 ןייזטסואועכ רעייז סנייצעג ייז ןענָאה

 סלאפ א ןעריטאאלּפסקע ןוא ןערעיגער זא

 עלאפ סאר יו גנאפ יזא רונ ןעס ןעק

 -אנםיוא ןייז עגאל ןייז טינ טהעטשרעפ

 ,ןערהעלקפיוא זיולּכ םהיא ףראר ןעמ ,עַּב

 רע ןעסעוו ןופ ןוא ,טערייל רע זא ןענייצ

 סינ ןוש םהיא ןעלעוו ןאר ןוא טעדייל

 -ָאנאק ענייס ,ןעסייק ענייק ןעמלאהנייא

 ןענ

 ןָאהטענ ןעמסעּכ םא ןעבַאה סאר ןוא

 יר סע ןעּבַאה םוראר ,זעסאנעג ערעזנוא

 סצעלעג יוזא נועמייצ 3 עטטשק סב ראד
 ראי

== 
 ךריש = ירא

 זיא  רלורטרוארעס בי ?צעזטנכוא

 ,טערראמרע גנורעיגער יר

 לתָאמ עטשרע סאד טינ ןיוש זיא סע

 ערנעציזעב רעדָא ערנערעינער יר וא

 - רעייז ןָא ןעגייצ סאוו יר טעטריוט עסאלק

 ןיא עטכישעג עכילשנעמ יר  ,טכערמוא

 :רעמיא ןופ ,ןעכערבראפ עכלעוא טיס לופ
 ירהע יד ,עססעּב יר ןענייז גיּבייא ןוא

 -יירקעג ןוא טנינייַפעֶג רענעמ עטסכיל

 רער סאוו םירש רערעי .ןעראוועג- טניצ-

 -שפעמ רעד טָאה טכאמענ טָאה סערגארּפ

 ,רעֶפפָא ערעייהעננא טסָאקעג טייה

 עיינ ןופ רערנירגעג ןוא רערגיפרע .יב
 וצ רעסיא ּועַּכֶאה ןעפעירנעב ןוא ןעעדיא

 ,הילת ן'פיוא ןעכעל רייז םגירנעעג

 טטערוהט-סכיל ערנלהארטש יד יװ

 יֿפעװ געװ םער תוילת עזעיד ןעטכיילעצ

 -ברוד טָאה טייהשנעמ ערנערייל יד ןעכ

 ןופ- .תַורור ערעטסניפ יר ךרור טכאמענ
 ןָא זנוא ןענייצ ןוא ,סייהנעגנאגרעפ רער

 גנואיירפעכ רעכילד:ע רער וצ געװ םער

 .גנוקירדרעטנוא ןוא יירעפאלקש {ופ
: 

 ךעננאפעגנָא טָאה רע ןוא ,ןאס רערנעפ

 רפומ ןענאז ,סלאמ סאד ןערתעלסוצפיוא
 ידרֶא ערעסעג א ןענירערפ ןוא םינהכ יד

 ןעּכָאה םינהכ יד ,ערעטכערעג א ננונ

 ןערנעכאוורע סער ראפ ןעקַארשרער ךיז

 ןעריימוצסיוא םוא ןוא ,פלאמ ןוס ןרָאצ

 עב טיג יי ןענייז ףארטש עטנעיררעפ יד

 ,זיינ ,ןיילא ןעראוועג רעמורפ רערא רעס

 צג טריוט ,איכג םעד ,םהיא ןעּבָאה ייז

 רוח ןענעל לעּפמעמ ןעטימ ןיא .ןעגָאלש
 ןייז ןעסאנרעפ ייז ןעּכָאה הּבוס ןעניל

 ןנוא טלהעצרעד ערנענעל א ןוא ,טולּכ

 טצַאקעג ןוא ןערָאועג טָאה טולּב ןייז זוא

 סיג ,גנאל ןערהאי זאלפ םענעי ףיױוא

 ,ןעטאוומא טנעפעג סע טָאה רעסאוו ןייס

 דעג סע טָאה זונברק ןופ טלב ןייס סינ
 רעד ןעמוקעג זיא סע זיב ,ןעקעראב םנעפ

 דראמירלעפ ס'רצנרכוכנ ;עכאר ןופ נאט

 טָאה רע םילשורי םנעיזעכ טָאה לאש

 -עב ןוא ,לעּפכעט ןיא ןעסירעגניירא ריז

 יוצא... באר גוטנטפרעס ) ש

 טפ 4964 5022 7 -= ++ = פאה
 טי

 םתיא ןעְכָשַה .םַנַתְּכ יר ויּב םער זעג
 ;טיהואוו יר ןעלהעצרער סוומענ ןיילא
 ןישנעמ ענייז ןעמייהעג רע טָאה ןאד

 ףיוא םייול ןייז םינהכ עלא ןעטכעשסיוא

 רעייז ןעננאנער ןעבָאה ייז יאוי זיאלּפ םעד
 טולד רעייז טימ ,,ןעכערכראפ םענייטענ
 ןופ סעלפ ןעכילרנעש םער ןעשאוװּכָא
 טָאה סאד טשרע ןוא ,לעפייעט ףח'טָאג

 -יטראמ רעד זיא ןאד טשרע ,טקריוועג
 .ןעראוועג ?יסש טוב סרער

 ןיש ,ךיז טלָאהרעריװ עטכישעג יד

 דאק יר רניז רעביאראפ ןענייז רראי 9

 ירָאמרע טָאר גנורעינער עשיטסילאטיפ

 ןעבָאה עכלעוו ןעסָאנעג ערעזנוא טער

 גנאל ןיוש ,ןעכערברעפ ערהיא טנייצטננַא

 -עג ןעבָאה טאו ירד 'עלא סריוט ןענייז

 ןעכילצעועג םער ןיא ?ייהטנא ןטכוג

 טייל ירושור ירד ,שזדָאשזר רעד ,דרָאמ

 ןעכילגהויועג א טימ ,רָאנרעװאנ רער ןוא

 ןעניפסול רעייז טנירנעעג ןעכָאהי טריוט

 טינ ךיז טָאה סע- ,ןעטפוש עועיר ןעּכעג
 ראפ ןעטהענ עכאר לאז סע רעװ ןענופעג

 רעֶכָא ,טולב ענעהאנראפ טסיוטוא יר גָשלִ רהאי דנעזיױט עכילטע טימ ךָאנ

 טריסאפ ןערזמלע ערעזנוא יינ טָאה קיר

 ןערָאה ןעריא יר :עפכישעג סבילנהע ןא

 -עב יד ,רנאל רעייז ףוא סבעלעג ןאר

 רענעי וצ ייז יב סא עסאלק ערנעציז

 ןיא ןעבָאה ייז ,םינהכ יד ןעוועג םייצ

 טאר ןערנושעג ןוא סכיורעג ןעמָאנ ס'סָאג

 ןעכונעגקעוא  םסהי+ ייּב ןעבָאה ,הלאפ

 טערנעשעג ליומ ןופ ןעסיב ןעטצעל םער

 ןעמוקעג זיא ,רעטכעט ןוא ןעיורפ ענייז

 ןהכ א ךיוא ,והילרג ןעמאנ םייּב שנעמ *

 ינער ןוא רעדנעלהיפ ,רעכילרהע ןא רעֶבא

 העניאפ זיולכ ןענייז ןעמענ ערעייז ,ףָשר

 רטכא ןעק ןעכערבראפ רער ןעראוועג ןעס
 ךיל:עודעֿפ ,ןערעוו ןעסעגרעפ טינ

 עסאלק רעיײז רעֶכָא ןעּברַאטשעג ןטנייז

 סעד וצ ספומטטעג יז ןעכָאה סאוו יר

 ןופ טילכ יר ןוא ,ךאנ םבעל ןעכערבראפ

 ןיא טכָאק ןוא טריז רעריטראמ ערעזנוא

 דרעפ א עטנירעריגרע ירד יופ רעצרעה יר

 דגייא סינ סע ןקק טייצ יר ,עטפ:;רקש

 ררעב םינ סד ןעק ןעבעל רער ,ןעליטש

 ראר תפ גײט םער ףיוא טראוו סע ,ןקניה

 יי

 טינערואו {הזא- יה '+ ךל

 א ןעגייוושליטש
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 דעמ ןעלעװ רעדיעמ ערעייז ןעװ עכ
 : .ןערעוו טפאוטש

 , -סעוװָאנ ןעט11 םעד עשו ססנערעג

 עטיטסילאבימאפ יר ןעוו גָאט םער ,רעּב
 טפיטשרער ךילצנועג טָאה ערנאפ רעבִיור

 עטסיהמש' ןוא עטסעג ערעזנוא ןופ 8

 ראר ןופ גָאט רעכ ןעוו ןוא ,ןערארעמאק-
 י-עטנוא טעוו רחיא ןעוו ,ןעסוק טעוװ עכ

 ערעיא טיפ גננעכער רעוא ןעהוצ

 טכעגראפ ,רעפאלקשרעפ ןוא רעמיובכיוא

 גירלושמוא יד רָאֵפ ןעמהענ עכאר םינ

 ןאר ביז טנהָאמרעד ,סולּכ ענעסַאנרעפ

 יר ןָא ןוא ררָאמ ןעכאפ ףניפ עועיד ןָא
 רעב ןוא טכאזרוארעפ סהיא| עּבָאה סָאװ

 רנאש עלא יד א ןאד טשאוו ,ןעננאג

 ,לעג'ס ררע ןופ ?עמאהט ןוא ןעקעלפ

 ררעפ = יד ?עצראוו = ן'סימ סיוא טפייר

 ףיוא ךיי טלה עכלעוו גנונרדָא עטכולפ
 -יאור יד ףיוא ןוא .ןערהערמ ןוא טולב
 דג רעטליופוצ רעגיטציא רעד ןופ ןעג
 טי 5 8 א 4 096424,.

 א + 0857 הארי תפ
 ש א א

 .י/.פ  "ייה םינ ןעמוקראפ םיג

 .עי ןומ שלעו א עכילצעזעגנוא ןייה
 עפ ןעשנעס עכילרערירפ ןוא עכיילג
 ןייזילהאוו םעניימעגלא םער ּבעילוצ טניג
 ,ןענומָאס עוָאלסטפאשרעה עיירפ ןיא

 ג

 איי

 "יו

 ,ועריטראמ יד ןופ רעטרעוו עטצעל יד
 ףיוא קירטש א א } ןאגלאג ן'פיוא

 רעזנוא ןעוו ,סייצ א ןעמוק םעוו סע
 יש ייַּב ץ'ו רק ןיא

 ,עמיטש רעוניא ןופ רעג
 ,ןענאנרא 5 +--.טנייה ןעקיטשרער טעוו

 -ייא ןייז +

 1 ,עש 4ע עיכראנ : י .יִשַעג -- עי א יד ךיוה

 | טנעמָאמ רעטסכילסֿפמ רער זיא סע
 רעשיפ ףלָאדא -- ןעבעל ןיימ ןיא

 {טרעהעג קלאפ ןופ עמיטש יר לאז

 .סנַאסראפ טרעבלא --- ןערעוו

( 

 !בנייח !טנייה
 .רעבמעווַאנ ןעט11 םעד נאטנוז

 ןצ גנוטימ רעלאנָאיצאנרעטניא ןא
 ןעָאנאקיש יר ןופ ןעקנעדנא םער ןרעייפ

 ןיא זערניפטאטש סעוו רעריטראמ

 ,ללָאה אינייווליסנעּפ ןינ
 עט8 .ס 0

 .געג ןוא .שינעילאסיא ,שטייר
 ןרעפ יד ןעלעוו שייריא ןיא גרעב

 ןערוסערדא
 אטנעס 8 טירטנייא

 ר



 עגנוי ענעדײשרַאֿפ סָאװ ,םעד םעלַא טימ ןָאט וצ טינ רימ ןבָאה רָאנ טיג

 ,םזיכרַאנַא םעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןיא ןָאטעגּפָא טייצ עטצעל יד ןבָאה ןשטנעמ

 ,װ"ַאא ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוֿפ ןטלַאהּפָא ,סטעלֿפיל ,ןעגנוטייצ ןוֿפ עבַאגסױרַא יד יו
 / דנַאש ַא ויא טייקיטעט ענענַאוַאבמנוא עשלגניי יד זַא ,ןעקנעד רימ טֹוׁשּפ רָאנ

 ,גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפעג ןיא ןלעטש ייז ןוא םויכרַאגַא ןרַאֿפ ךעלדעש ןוא

 .עמיטש רעטײברַא עיײרֿפ עפורג (ןבירשעגרעטנוא)

 ןֿפור ןגעו ".ש .ַא ,82 רעד ןיא ךיז טדער שדוח ןקיבלעזמעד ןיא
 ךוזרַאֿפ ַא ןרעוו טכַאמעג לָאז סע רעכלעוו ייב ,ןָאשנעװנָאק עכעלרעי יד

 ,רָאי 25 עטצעל יד רַאֿפ .גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ עיינ ַא ןטעברַאוצסיוא
 זיא גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ עשיטסיכרַאנַא יד טניז ,יקטווָאנַאי טרָאד טגָאז
 טייצ זיא סע ,טנרעלעג ליֿפ רימ ןבָאה ,גרובסטיּפ ןיא ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 ןייק .טנעמוקָאד םעיינ ַא ןיא גנורַאֿפרעד רעזדנוא ןרילומרָאֿפ ןלָאז 'וימ
 םענעי טינ ןרָאװעג ןזָאלעגסױרַא טינ רעבָא זיא ןָאשנעװנָאק ַא רַאֿפ ףור
 רָאי ןציירד ףלעווצ עקידרעטעּפש יד ןוֿפ םענייא ןייק ןיא טינ ןוא רָאי
 ",ש .ַא ,82 רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןֿבילברַאֿפ זיא יקסווָאנַאי סָאװ
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 רעד ןרעוו טנכײצרַאֿפ ןֿפרַאד רָאי םענעי ןשינעעשעג עדעדנַא ןשיווצ
 טייצ ןייז ןיא טָאה רעכלעוו ,"סטרעװרָאֿפ, ןיא רעצעזטֿפירש יד ןוֿפ קיירטס
 עלַאקָאל ייווצ ןוא ,ןזיירק רעטעברַא יד ןיא גנוגערֿפױא סיורג ןֿפורעגסױרַא
 -לדדמעה יד ןוֿפ ןוא רעכַאמ טסייוו סידייל יד ןוֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא סקיירטס

 "גנַאל ַא ןעוועג זיא קיירטס רעטצעל רעד .ןַאמלעטוט ןוא ןיגיײֿפ ייב רעיינ
 טנזיוט רָאּפ ַא טקיטֿפעשַאב ןעוועג ןענייז טרָאד ,רעדעטיב ןוא רענעגיײצרַאֿפ
 -געלק ןעוועג ןענייז ןטסנידרַאֿפ יד .ןעיױרֿפ יז ןוֿפ עטסרעמ יד ,רעטעברַא
 ערעייז ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ לָאצ ַא .ךָאוו ַא רעלָאד ריֿפ-ייוד ,עכעל
 ןבָאה קיירטס ןוֿפ טייצ ןיא ,ּפַאש ןיא טרָאד טרעטצניֿפעגּפָא ןרָאי ענירג
 יד ןלַאֿפַאב וצ ,ןעגנוידָאב ערוּכש ,סעלירָאג טקיטֿפעשַאב םיטַאבעלַאב יד
 םיטַאבעלַאב יד ןֿפלָאהעגסױרַא ,ךעלריטַאנ ,טָאה יײצילָאּפ יד .סטעקיּפ

 ןוֿפ ליֿפ --- ךעלדיימ יד ןוֿפ טסײג-סֿפמָאק םעד רעבָא ,קיירטס םעד ןכערב
 טגעקעג טינ ייז ןבָאה ,דנַאלסור ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא גנַאל-טינ ייז

 .ןעמוקייב
 טי

 עלַא יד ןוא ?טיײהיײרֿפ ןוא טיווב, רעד ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ
 טייצ לקיטש ַא רַאֿפ גנוגעווַאב רעזדנוא זיא ,1906 ףוס ןוֿפ ןשינעלמוט
 טימ טָאה ירערבייל לַאקידַאר יד .דנַאטשוצ ןטּפעשעגסױא ןַא ןיא ןעוועג
 ןרעמיצ עמעװקַאב ,עסיורג ייווצ ןיא ןגיוצעגרעבירַא ךיז רעירֿפ רָאי ַא
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 .ןשיטילָאּפ ןכײרסולֿפנײא ןַא וצ טגנַאלַאב טָאה זיוה יד .טירטס ןייּפ 219 ןיא

 -טסניק ןוֿפ קירבַאֿפ ַא ןעוועג זיא ןקָאטש עטשרעביוא יד ןוֿפ ןרעמיצ יד ןיא

 רענייק זיוה ןיא זיא געט בוט-םוי עײרֿפ ןוא ןטנוװָא יד ןיא .ןעמולב עכעל

 .טלָאװעג ןבָאה רימ רָאנ סָאװ ןָאט וצ ײרֿפ ןעוועג ןענייז רימ .ןעוועג טינ

 ןלָאצַאב םיא ,רעמיטנגייא םעד ןענעגעגַאב ךיא געלֿפ שדוח ןיא לָאמנייא

 טָאה ןשינעגעגַאב יד ןוֿפ םענייא ייב .קסע ןַא קיטרַאֿפ ןוא טלעג-הריד יד

 ןיא זיא רעכלעוו ,טקירטסיד ןוֿפ ןײטּפעק ײצילָאּפ ןטימ טנַאקַאב ךימ רע

 -דניירֿפ ןוא רעקיטומטוג ,רעדלימ ץנַאג ַא ןעוועג ןשינעגעגַאב עטַאװירּפ

 .שטנעמ רעכעל

 טעברַא רעזדנוא טצעזעגרָאֿפ רימ ןבָאה ,1906707 ןוֿפ רעטניוו ןיא

 "וטש וצ טנוװָא קיטסניד ןדעי ןסַאלק ,סעיסוקסיד ,סעיצקעל ,ירערבייל ןיא

 ךיא סָאװ טייקיטעט ערעטיירב עקיצנייא יד .וו"זַאא םזיכרַאנַא םעד ןריד

 רעד גוצַאב עיצַאטיגַא רעד ןיא ןענַאטשַאב זיא ןענָאמרעד טציא ךיז ןָאק

 זייווכעלסיב ךיז טָאה סע .ןָאביטעּפ ןוא דואוויעה ,רעיָאמ ןוֿפ גנוטֿפַאהרַאֿפ

 -רַאֿפ ןענייז דנַאל ןרעביא .סעצָארּפ רעייז ןוֿפ טייצ יד טרעטנעענרעד

 ַא רַאֿפ ןבָאה רימ .סעיצַארטסנָאמעד ןוא ןטסעטָארּפ יד ןרָאװעג טקרַאטש

 יטיס ןבעל גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ ַא ןֿפורעג יַאמ ןיא קָאטימכָאנ תבש

 ןשידיי רענוַאט-ןַאד ןוֿפ דַארַאּפ-עיצַארטסנָאמעד ַא טימ ןדנוברַאֿפ לָאה

 | ,לַאטרַאװק רעטעברַא

 ךיז ןבָאה רעטעברַא רעטנזיוט .רעזעידנַארג ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעד
 ןוא טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ ןירטעק ןוא רעטירד רעד ןיא טלמַאזרַאֿפ

 .לָאה יטיס םוצ ןרישרַאמ טזָאלעג ךיז ןעייר ענעסָאלשעג ןיא טרָאד ןוֿפ

 ערעייז ןיא ,רעטעברַא עטסרעמ יד .ןענעגער וצ ןביוהעגנָא טָאה געוו ןֿפױא

 ןצישַאב וצ ןעייר יד ןוֿפ טקוױעגסױרַא ךיז ןבָאה ,רעדיילק עקידבוט-םוי

 ,טעקזולב ענעדייז עניד ערעייז ןיא ךעלדיימ יד ענייז ןבילבעג .ןגער ןוֿפ ךיז

 ןרוטנָאק יד טנכייצעגנָא ףרַאש ןוא בייל םוצ טּפעלקעג ךיז ןבָאה עכלעוו

 טינ ןגער רעטלַאק רעד טָאה גנורעטסייגַאב רעייז .רעּפרעק רעייז ןוֿפ
 ךיז טָאה ןסַאג ענעזָאלרַאֿפ ןשטנעמ ןוֿפ ,עליטש יד ךרוד .ןשעלסיוא טנעקעג
 רימ ואוו ,לָאה יטיס םוצ ןגיוצעג עיצַארטסנָאמעד עטקייוועגסיוא רעזדנוא
 עדייבעג רעקיזיר רענעי ןיא גנַאגנײרַא ןוֿפ קעדוצ םעד רעטנוא ןבָאה
 ןוֿפ טײקנזעװנָא רעד ןיא גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ רעזדנוא טריֿפעגכרוד
 .ךעלדיימ טרעדנוה עכעלטע

 זיא גנוקידיײטרַאֿפ יד .גנַאל ץנַאג ןגיוצעג ךיז טָאה סעצָארּפ רעד
 רעקידרעטעּפש רעד ,ָארָאב םַאיליװ .וארַאד סנערַאלק ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעג
 םעד ןֿפלָאהעגסױרַא טָאה ,לַארעביל ַא ןוֿפ עיצַאטוּפער ַא טימ רָאטַאנעס
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 רעד וצ עדער-סגנוקידײטרַאֿפ סוארַאד .עגַאלקנָא יד ןריֿפ רָארוקָארּפ
 עתמא ןַא ןעוװעג זיא סָאד .ןדנוטש ףלע עצנַאג טרעיודעג טָאה ירושזד
 -ָארב רערעסערג ַא ןיא ןרָאװג עכעלטנֿפערַאֿפ זיא עכלעוו ,קרעוורעטסיימ
 טָאה רעטכיר רעד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא ןוא רוש
 ירושזד רעד רַאֿפ .ךעלסעלרַאֿפמוא טלַא ןגָאז-תודע סדרַאשטרָא ןֿפרָאװעגּפָא

 --- ןטגָאלקעגנָא םעד ןרעלקרעד וצ יוװ ןבילבעג טינ הרירב רעדנַא ןייק זיא

 -- ןרעוו וצ טּפשמעג רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,דואוויעה םַאיליוװ
 רעטעּפש סָאװטע ןענייז עטגָאלקעגנָא ייווצ ערעדנַא יד .קידלושמוא רַאֿפ
 ואוו ,ןָאזירּפ ןיא ןבילברַאֿפ זיא דרַאשטרָא ירעה .ןרָאװעג טײרֿפַאב ךיוא
 -ײרֿפ עלוֿפ ןבעגעג םיא ,ןשטנעמ םענעגייא ןַא יו טלדנַאהַאב םיא טָאה'מ

 זיא רע .הבושּת לעב ַא ןוֿפ עילָאר יד ןליּפש ןוא ןטרָאג ַא ןכַאמ וצ טייה

 טעמּכ ,טסירק רעמורֿפ-שיטַאנַאֿפ סלַא ןברָאטשעג קירוצ רָאי רָאּפ ַא טימ
 .רעקיליײה ַא

 ןטיירג ןביוהעגנָא ךיז גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןעמ טָאה רעמוז ןכרוד
 ןטלַאהעגּפָא זיא רעכלעוו ,סערגנָאק ןשיטסיכרַאנַא ןלַאנָאיצַאנרעטניא םוצ
 -קרעב רעדנַאסקעלַא .טסוגיוא ןיא ךָאװ עטצעל יד םַאדרעטסמַא ןיא ןרָאװעג

 טָאה רע .גנוגעװַאב רעד ןיא קיטעט ןרעוו ןביוהעגנָא זייווכעלסיב טָאה ןַאמ
 סנטסרעמ ןענַאטשַאב זיא עכלעוו ,עיצַארעדעֿפ עשיטסיכרַאנַא ןַא טעדנירגעג
 ןיא סיינ ַא ןעוועג זיא סָאד .ןטרַאק-רעדילגטימ טימ ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ
 ףיוא עיצַאזינַאגרָא רעשיטַאמעטסיס ןוֿפ ביױהנָא ןָא --- גנוגעוַאב רעזדנוא
 ַא ןעד טָאה ןעניז ַא רַאֿפ סָאװ .ןגעוו ןשיטַאמעטסיס ץנַאג ןייק טינ ַא
 בױהנָא ןַא רעבָא ?סעּפורג ןוֿפ טינ ,ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ עיצַארעדעֿפ

 יןעוועג ךָאד סע זיא

 ןדנירג ןוֿפ געוו םעד ייב ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ,טייז רעזדנוא ןוֿפ ,רימ

 טָאה זדנוא ייב .טצונַאב טינ רימ ןבָאה ןטרַאק-סדילגטימ ןייק .סעפורג

 ערעזדנוא ןקיטסעֿפַאב וצ קנַאדעג רעד ןרעוו ףייר ןביוהעגנָא זייווכעלסיב

 רעטעברַא ןוֿפ סעשטנערב ןיא סעּפורג יד ןעלדנַאװרַאֿפ ךרוד סעיצַאזינַאגרָא

 ,םידיחי סלַא סעשטנערב וצ טגנַאלַאב ןיוש ןבָאה זדנוא ןוֿפ לָאצ ַא .גניר

 -סיכרַאנַא ,ענעגייא ןֿפַאש וצ קנַאדעג רעד ןעמואוושעגֿפױרַא זיא טציא

 ךרוד ןוא רעדילגטימ יד ןטלַאהנעמַאװצ רעסעב ידּכ ,סעשטנערב עשיט

 רעזדנוא ןריֿפנָא שיטַאמעטסיס רעמ ןענעק וצ סעיצַאזינַאגרָא שטנערב יד

 .טייקיטעט עשיטסיכרַאנַא

 :גנוטכיר רעד ןיא סױטשנָא ןַא ןבעגעג זדנוא ןבָאה ןעגנוריסַאּפ ייווצ
 עלַאקידַאר ןוֿפ דניק ַא ןברָאטשעג רעירֿפ טייצ ַא טימ זיא קרָאי-וינ ןיא
 טֿפרַאדעג דניק סָאד טָאה'מ ןעוו .טלמעג טינ ןעוועג זיא רעכלעוו ןרעטלע
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 יד טריֿפעגכרוד ירעטעמעס רעד רעביא רעגָאז-העד יד ןבָאה ןקידרעַאב
 -ידַאר יד ןיא טָאה סָאד ,דניק ןטיוט ַא ןייז למ ןוֿפ עינָאמערעצ עשירַאברַאב
 גנירג ךיז ןָאק'מ יו ,גנוגערֿפױא עקידלַאװעג ַא ןֿפורעגסױרַא ןזיירק עלַאק
 תירחאב םעד ןגעוו ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג זדנוא ןוא ,ןלעטשרָאֿפ
 ,שֿפנ ןקידעבעל ןדעי רַאֿפ םימיה

 -- ץישֿפיל עסטָאנעג ַא ןברָאטשעג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב

 -גיא ןַא ןעוועג זיא רע .טייצ רענעי ןוֿפ ןּפיט עקידריווקרעמ יד ןוֿפ רענייא
 לָאטַאמַאלקעד רעקיאעֿפ ַא ,רענייש ַא ,רעטנרעלעג ַא ,שטנעמ רעטנעגילעט

 -עדָאֿפ עטרַאה יד וצ טָאה סָאװ שטנעמ ַא רָאנ ,טליוװ ריא סָאװ ץלַא ןוא

 ןיא רע ,ןסַאּפוצ ךיז ,טלָאװעג טינ רעדָא ,טנעקעג טינ ןבעל ןוֿפ ןעגנור

 גנַאלנרָאי טָאה ןוא טֿפַאשלעזעג סגנורעכיזרַאֿפ-סנבעל ַא ןוֿפ טנעגַא ןַא ןעוועג

 -ןָאילימ א ןביירש וצ טָאה רע סָאװ ןטכיזטיוא עטוג יד ןגעוו טדערעג
 םענעי ןוֿפ ךמס םעד ףיוא .רעקײמַאנַאװ ןַאשזד רַאֿפ יסילָאּפ עקידרעלָאד
 ןגרָאב ןוא ןעייל ןייא ןיא ןטלַאהעג לייוורעד רע טָאה טסנידרַאֿפ ןסיורג
 ,טלָאצעגקירוצ טינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,טלעג סעמוס ןסָאנעג יד ןוֿפ

 ןבָאה ,טבעלעג טָאה רע יװ ןעלטימ ענייק ןָא ,ןברַאטשעג זיא רע ןעוו

 ןיא סע .רעּפרעק םעד זיא סע יװ ןגרָאואב וצ עבַאגֿפױא יד טַאהעג רימ
 ,"טגיה יד וצ רעּפרעק ןיימ סױרַא טֿפרַאװ סיוט ןכָאנ; :ןגָאז וצ גנירג
 דנײרֿפ ענעבילבעג ןכעל יד ,ןקירדסיוא ךיז ןגעלֿפ ערעדנא ןוא רע יו

 זרבח וצ רעּפרעק םעד ןזָאלוצרעביא ןלעוּפ טינ ךיז ייב ןעגעק עטנַאקַאב ןוא
 ןעוועג ןענייז רימ .גרָאמ ןשיטָאטש ןֿפױא רומח תרובק וצ רעדָא אשידק
 -ַאמערק רַאֿפ טלעג עמוס עקיטיונ יד ןֿפַאש ,ןֿפױלוצמורַא ןעגנואווצעג
 ןצנאגניא ןעוועג זדנוא ןענייז עכלעוו סטנעמשזנַארַא ןכַאמ ןוא םוירָאט
 ,ןבָאה טלָאװעג טינ ןעגנורַאֿפרעד עכלעזַא רימ ןבָאה רעמ ,דמערֿפ

 רָאי עכעלטע .ןצרַאה םוצ טנעָאנ ןעוועג זדנוא זיא גניר רעטעברא רעד
 רע .,ןזרָא ןוֿפ רַאטערקעס לָארעגעג ןעוועג גייווצנעזַאר .ל ויא םעד רַאֿפ

 "לעוו ןיא גנולײטּפָא עקידנעטשַאב ַא ןעמונרַאֿפ *,ש .ַא ,82 רעד ןיא טָאה
 ןיא טלעטשעגסױרַא עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ טייקיטעט יד טָאה רע רעכ
 ףליה רעקיטייזנגעק רַאֿפ טֿפַאשרעּפרעק ַא -- טכיל רעקידנעיצנָא טסכעה ַא
 -ילָאס ןוא גנואיצרעד ,גנורעלקֿפױא רַאֿפ ןעגנובערטשַאב עלַאעדיא טימ

 ,גנולדנַאה רעשירַאד

 ַא .סרָאטקעל עטסנעעזעגנָא יד ןוֿפ רענייא ןעוועג זיא גייווצנעזָאר

 טריזילַאיצעּפס ךיז רע טָאה ,רענדער רעטוג ןוא שטנעמ רעטנרעלעג טסכעה

 "גע ןוא קיזיֿפ ,עימָאנָארטסַא ןגעוו ןגַארטרַָאֿפ עכעלטֿפַאשנסיװ"רוטַאנ ןיא
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 -רעבָא ןזעיגילער ןגעק ףמַאק ןיא טצונַאב טָאה רע עכלעוו ,םינינע עכעל
 "ליֿפּת לעב. רעקידנעטש רעזדנוא ןעוועג זיא רע .םזיטַאנַאֿפ ןוא ןביולג

 ןעגנולמַאזרַאֿפ עזעיגילער-יטנַא ערעזדנוא ייב "וּפֹּכ םוי ןוא הנשה שאר
 ,ןשטנעמ ןסַאמ טסיורג ןעגנערבנעמַאזוצ רָאי ןדעי ןגעלֿפ עכלעוו

 רעטעברַא ןוֿפ שטנערב ַא ןריזינַאגרָא וצ ןַאלּפ םעד ןוֿפ גנוריֿפכרוד יד
 ךיז טָאה סָאװ סיזירק םעד בילוצ ןרעוו טגײלעגּפָא טוומעג רעבָא טָאה גניר
 ,דנַאל ןיא טקורעגנָא

207 



 סערגנָאק רעשיטסיכרַאנַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא

 -עג ןטלַאהעגּפָא ,דנַאלָאה ,םַאדרעטסמַא ןיא זיא ,1907 טטוגױא ףוס

 טימ ,ןעגנוציז יד .ןטסיכרַאנַא ןוֿפ סערגנָאק רעלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא ןרָאװ
 "יגער עשידנעלָאה יד ,עכעלטנֿפע ןעוועג ןענייז ,רענייא ןוֿפ םַאנסיױא רעד
 טעטכירַאב ןבָאה ןעגנוטייצ יד .ןעגנורעטש ןייק טכַאמעג טינ טָאה גנור
 "-רַאֿפ ןבָאה ןטַאגעלעד יד .קיטכירֿפױא ןוא טסנרע ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד
 ,עיגלעב ,ךײרקנַארֿפ ,דנַאלשטייד ןוֿפ ןעגנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא יד ןטָארט

 -ײארַאֿפ יד ןוא דנַאלסור ,עיברעס ,עילַאטיא ,ץייווש ,ןעמעהָאב ,דנַאלַאה
 יד ןטָארטרַאֿפ ןבָאה יקסניגַאב טקַאמ ןוא ןַאמדלָאג ַאמע ,ןטַאטש עטקינ
 סערגנָאק רעטשרע רעד ןעוועג זיא סָאד .גנוגעוװַאב עשיטסיכרַאנַא עגיה
 לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןוֿפ גנוטכיר עשיטסינוקַאב יד ןעוו ,1879 טניז
 ,ןרינָאיצקנוֿפ וצ טרעהעגֿפױא טָאה

 יד ףיא ןגױצַאב ךיז ןבָאה סערגנָאק םייב סעגַארֿפ עטטקיטכיװ יד
 םזיכרַאנַא ןשיווצ תוכייש יד ,עיצַאזינַאגרָא רעשיטסיכרַאנַא ןוֿפ ןעמעלבָארּפ
 ערעדנַא עייר ַא ,רָארעט ןלעודיווידניא ןוֿפ עגַארֿפ יד ןוא ,םזילַאקידגיס ןוא
 -סע ,גנואיצרעד וצ ,ןויטַארעּפָאָאק יד וצ גנולעטש רעזדנוא יו ,סעגַארֿפ
 ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרָאֿפ ןענייז ,וליֿפַא םזילָאהָאקלַא וצ ןוא ַאטנַארעּפ
 .סעיסוקסיד עטסנוע ןייק קידנֿפורסױרַא טינ ,ןטַאגעלעד ענלצנייא

 עטסקיטכיו יד ןעוועג ךעלטנגייא זיא עיצַאזינַאגרָא ןוא םזיכרַאנַא
 ןבָאה רעדנעל עלַא ןוֿפ ןסָאנעג יד סָאװ ,ןײלַא טקַאֿפ רעד ןיוש .עגַארֿפ
 זַא ,ןזיװַאב טָאה סערגנָאק םוצ ןטַאגעלעד ןקיש וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג
 -יטעט רעקיסעמנַאלּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא וצ גנוגיינ ערָאלק ַא ָאד זיא סע
 -ילַארטנעצ רַאֿפ ארומ יד טליֿפעג קרַאטש רעכָא ךָאנ ךיז טָאה סע .טייק
 ןעוו ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטשרע ןיא גנורַאֿפרעד רעד ןוֿפ השורי ַא -- עיצַאז
 רעד .סקרַאמ לרַאק ןוֿפ טנעה יד ןיא ןגעלעג זיא טָאר לָארענעג רעד
 זַא ןזיוועגנָא טָאה ,ךײרקנַארֿפ ןוֿפ ,יַאנוד ,עגַארֿפ רעד ןוֿפ רעטיילנייא
 ןַאמקָאטש ר"ד ןוֿפ רעטרעוװ יד ןיא טקירדעגסיוא ,גנולעטש סנעסביא
 טָאה !ןײלַא טייטש סָאװ רעד ןזיא ןטסקרַאטשמַא זַא ,טניײֿפ-טקלָאֿפ ןיא
 רָאנ ןעמעננָא ןָאק גנולעטש ַאזַא ,ןדָאש ליֿפ ןָאטעג גנוגעװַאב רעזדנוא

 עטיירב יד ןוֿפ לרוג םעד טימ טינ ךיז טריסערעטניא רעכלעוו ,יושזרוב ַא
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 :טנעיילעג ךיז טָאה סָאװ עיצולָאזער ַא ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה רע .ןסַאמסקלָאֿפ
 יד ,טרעקרַאֿפ ;שיטסינַאגַאטנַא טינ ןענייז עיצַאזינַאגרָא ןוא םזיכרָאנַא;
 יװ טוג ױזַא רעטעברַא יז ןוֿפ ןסערעטניא עלעירעטַאמ עכעלטֿפַאשניימעג
 עטרירעדעֿפ קידנעװטיונ ןכַאמ ןעעדיא ןוא ןסערעטניא עקיטייזנגעק יד
 | "ו עיצַאזינַאגרָא

 יד ,ןטַאגעלעד עטסרעמ יד טקילײטַאב ךיז ןבָאה עטַאבעד רעד ןיא

 -ידניא ןעמערטסקע ןשיוצ טצעזעגנגעק ףױַאש ןעוועג ןענייז ןעגנוניימ
 סָאװ עיצַאינַאגרָא רעטסעֿפ וצ גנוגייג יד ןוא טייז ןייא ןוֿפ םזילַאודיװ
 ןוֿפ לגילֿפ ןשיטסילַאקידניס םעד ןיא טלקיװטנַא ךיז טייצ רענעי וצ טָאה

 א רַאֿפ ןטָארטעגסױרַא ןענייז ןטַאגעלעד רענַאקירעמַא יד ,גנוגעווַאב רעד
 "ֹּמֲא ערעגנעל ַא טנעײלעגרָאֿפ טָאה יקטניגַאב .גנולעטש-סימָארּפמָאק
 עטסרעמ יד זַא ,ןזיווַאב טָאה רע רעכלעוו ןיא ,עגַארֿפ רעד ןגעוו גנולדנַאה
 ,עירטסודניא ,טַאטש רעד ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא סעיצוטיטסניא עקיטציא
 ןכעלריטַאנ ןיא סעיצַאזינַאגרָא ןייק טיג ןענייז ,לוש-סקלָאֿפ יד ,ײמרַא יד

 רעד ףיוא טריזַאב ןייז זומ עיצַאזינַאגרַא .טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןקיטכיר ןוא
 וצ ידּכ ,ןעמונעגנעמַאזוצ רעדילגטימ יד ןוֿפ טייקירעהעגנָא רעקיליװײרֿפ
 ןוֿפ עכַאגֿפױא עקיטכיר יד .טייהשטנשמ רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןעניד
 -רעּפ רעד ןוֿפ טקואו ןוא גנולקיװטנַא רעד ןֿפלעה וצ זיא עיצַאזינַאגרָא
 ,ןלונ ןוֿפ ןרעו טלעטשעגנעמַאזוצ טינ ןָאק עיצַאזינַאגרָא ןַא .טייקכעלנעז
 -רעּפ עטנעגילעטניא ,עטסואוואב-טסכלעז ןוֿפ קורדסיוא רעד ןייז זומ יז

 טייקכעלגעמ עטסעב יד ןָא טָאב סָאװ עמרָאֿפ יד זיא םזיכרַאנַא .טייקכעלנעז
 "רעּפרעק רעטעברַא יד ןוֿפ רעטסומ ןֿפױא טיובעג ,עיצַאזינַאגרָא ַאזַא רַאֿפ
 7 ,ןילּפיצסיד ןוא עיטַארקַארויב ,עיצַאזילַארטנעצ ןָא ,ןטֿפַאש

 -עגנָא ןוא ןטייז עלַא ןוֿפ עגַארֿפ יד טדערעגמורא טָאה ַאטסעטַאלַאמ

 "טיוא ןיא רעמ זיא רענדער עטסרעמ יד ןשיווצ דיישרעטנוא רעד זַא ,ןזיוו
 ןעוועג טלָאװ ןַאמקָאטש ר"ד ןעווע :טגָאז רע .טלַאהניא ןיא רעדייא קורד
 -אטַאולּפסקע ןוא טייקמערָא וצ טצעזעגסיוא ,קירכַאֿפ ַא ןיא רעטעכרַא ןַא
 יז לאטסעדעּפ ןכיוה ןייז ןוֿפ ןכַָארקעגרעטנורַא ךיג רע טלָאװ ,עיצ

 שייג ַא ןֿפורעגסױרַא ,ןלָאֿפ עכלעזַא ןיא זיא עדַאמ יד יו ,טָאה סָאד

 ,סניקטָאּפַארק טימ ךיײלגרַאֿפ ןיא גנואיושנָא-טלעוו סנעסביא ןגעוו עטַאבעד
 .עיסוקסיד רעד ןיא ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא ןענייז ןטכיזנָא סרענריטש
 ןעוועג טינ םצעב זיא ,ןזיוועגנָא ןטַאגעלעד עקינייא ןבָאה ,רענריטש וליֿפַא
 .ענלצנייא עײרֿפ ןשיווצ עיצַאזינַאגרָא ןגעק

 ןוֿפ ןטכיזנָא יד ןגעק ןטָארטעגסױרַא זיא ,דנַאלָאה ןוֿפ ,ןעסילעגרָאק
 רעד ףיוא ּפָארט םעד טלעטשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטַאגעלעד רענַאקירעמַא יד

 ,טגָאזעג רע טָאה ,"טײהײרֿפ עלעודיווידניא, .ןָאזרעּפ רעד ןוֿפ טײהײרֿפ
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 ץענערג ַא ןרעוו ןזיװעגנָא רעבָא ףרַאד סע ,טרעווסנשטניוו יאדווא זיא,
 ןרעוו לָאז סע זַא ,ןזָאלרעד טינ ןרָאט רימ .רַאבזָאלרעד זיא סָאד טייוו יו
 *! עצנַאג ַא סלַא גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ךעלדעש

 ןיא ןרעו טצעזרעביא טֿפרָאדעג ןבָאה עכלעוו ,סעטַאבעד עגנַאל ךָאנ
 זַא ,עיצולָאזער-סימָארּפמָאק ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא ,ןכַארּפש עכעלטע
 -געורעּפ וצ רעטש ןייק טינ זיא (עיצַאזינַאגרָא) גנולדנַאה עוויטקעלָאק
 יד ענייא ןענעמָאקלָאֿפױַאֿפ ייווצ יד ,ץַאזנגעק ןיא ,זַא ; גנולדנַאה רעכעל

 ןעמונעגנָא קימיטשנייא עיצולָאזער יד זיא םרָאֿפ רעד ןיא !ערעדנַא

 .ןרָאװעג
 טי

 רעד ןוֿפ עיסוקסיד רעד ףױא רעגנעל טלעטשעגּפָא ךיז בָאה ךיא
 טיול ,סָאװ ,רַאֿפרעד ןרָאװעג טכיירגרעד זיא סָאװ סולשַאב טעד ןוא עגַארֿפ
 דגַאטשוצ רעקיטסייג רעד טלגיּפשעגּפָא ךיז םיא ןיא טָאה ,גנוניימ ןיימ
 -עגנייא ןַאד ןיוש ןבָאה ןסָאנעג ליֿפ .טייצ רענעי וצ גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ
 ןרָאװעג ןבירטרעביא קרַאטש זיא םענלצנייא םעד ןוֿפ טייקיטכיוו יד זַא ,ןעז
 קיטכיוו .טעגַארֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ גנוזייל רעד וצ גנַאגוצ רעזדנוא ןיא
 ,ןעסילענרָאק ןוא ַאטסעטַאלַאמ ןוֿפ ןעגנוניימ יד ןענייז טכיזניה רעד ןיא
 ,סערגנָאק םענעי ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה סָאװ רעקנעד עטסרָאלק יד
 יד גיוא ןיא ןבָאה זומ ,םזיכרַאנַא רעד יוװ ,גנוגעװַאב עכעלטֿפַאשלעזעג ַא

 רענלצנייא רעד ןוֿפ ןזירּפַאק יד טינ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ ןסערעטניא
 יד ןיא טייקיטעט ריא ןריֿפנָא ףרַאד סָאװ גנוגעוַאב ַא .טייקכעלנעזרעּפ
 ןענוֿפעג לָאמעלַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא עטסרעמ יד יו ,רעטעברַא יד ןוֿפ ןעייר
 ןגייל וצ סוסקול םעד ןעניגרַאֿפ טינ ךיז ןָאק ,ןָאט וצ סָאד קיטיונ רַאֿפ
 ןענייז ןבעל ןיא .ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ וטֿפױא םעד ףיוא טכיוועג סיורג
 ןליוו ןייז ןײגײברַאֿפ זומ רענלצנייא רעד עכלעוו ןיא סעיצַאוטיס ָאד טֿפָא-וצ
 רעכלעוו ןוֿפ טֿפַאשנײמעג רעד ןוֿפ ןייזליואוו םעד בילוצ גנוניימ ןייז ןוא
 רָאנ ךעלגעמ זיא טייקיטעט עטריזינַאגרָא עקיסעמנַאלּפ ,לייט ַא זיא רע
 -וצכָאנ םענייא ןדעי רַאֿפ טנכײצעגנָא רָאלק ןענייז סעיניל יד ואוו טרָאד
 ,םַארגָארּפ רעניימעגלא ןַא ןוֿפ ןעמַאר עטיירב יד ןיא ןגלָאֿפ

 עקיזָאדיד ןעזעגנייא ןטַאגעלעד עלַא טינ טייוו ןבָאה ןרעױדַאב םוצ
 -נײרַא ןטַאגעלעד רענַאקירעמַא יד ,ייז ןוֿפ ליֿפ ,טייקידנעוויונ ערָאבנײש
 ןקיטײצרַאֿפ םעד ןוֿפ טסולֿפנײאַאב ןעוועג ץלַא ךָאנ ןענייז ,טנכערעג
 טלצרָאװעגנייא ךיז גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא טָאה סָאװ ,ףירגַאב ןעמערטסקע
 ןוֿפ ןעוו ,טייקיטעט רעשיטסירָארעט ,רעשידרערעטנוא ןוֿפ ןרָאי יד ןיא
 טינ דייר ןייק טָאה טייקיטעט רעכעלטנֿפע ןוא עיצַאזינַאגרָא רעכעלטנֿפע
 טשינ רָאג טגָאז עכלעוו סולשַאב ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןייז טנעקעג
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 טרעוװו רענלצנייא רעד .טכיזניה ןייק ןיא רערעלק טינ עגַאל יד טכַאמ ןוא

 רעד יװ דנַאטש ןקיבלעז םעד ףיוא טלעטשעגקעװַא טייקיטעט ןייז ןיא

 םעד ןגעק ןליוו ןייז ןלעטש וצ טקיטומרעד םורַא ױזַא טרעוו ןוא וויטקעלָאק

 ןטעברַאנעמַאזוצ שיטערָאעט ףרַאד רע ןכלעוו טימ ללּכ ןוֿפ ןליוו

 "טיױרַא ךיוא ךיז טָאה עיצַאזילארטנעצ רַאֿפ ארומ ענעבירטרעביא יד

 ןיא יז .ָארויב רעלַאנַאיצַאנרעטניא רעד ןוֿפ לעטשנייא םעד ןיא ןזיוועג

 רעדָא ןטכילֿפ ,סעבַאגֿפױא ןייק ןָא ,טֿפול רעד ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעוװַא

 ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןגעק ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד רענַאקירעמַא יד .ןטכער

 רעיײז טול ,ףרַאד'מ סָאװ ,גנודניברַאֿפ עקיצנייא יד .וליֿפַא ָארויב ַאזַא

 יז ןיא ןשינעעשעג יד ןגעוו ןיטעלוב עיצַאמרָאֿפניא ןַא ןעוועג זיא ,גנוניימ

 -סױרַא ךָאד ףרַאד רעצעמע סָאװ ,טקַאֿפ רעד רָאנ .רעדנעל ענעדײשרַאֿפ

 ןוא רעקַאר ,ַאטסעטַאלַאמ יװ רענעמ שכלעזַא סָאװ ןוא ,ןיטעלוב ַאזַא ןבעג
 ,ָארויב רעד ןיא ןעניד וצ קיליװ ןעוועג ןענייז ןענַאזרעּפ ייז וצ עכעלנע

 ַאזא ןוֿפ לעטשנייא םעד רַאֿפ ןעמיטש וצ ןטַאגעלעד יד ןגיואווַאב טָאה

 קנַאדעג ןוֿפ טרעטסיײגַאב ןעוועג ןענייז טַאנסיױא ןָא עלַא .טֿפַאשרעּפרעק

 "סיכרַאנַא עלַאנָאיצַאנרעטניא עקיטכעמ ַא ןעױבוצֿפױא ןוא ןבעלוצֿפןוא

 וצ טייקכעלגעמ ַא טֿפַאשרעּפרעק רעיינ רעד ןבעג רעבָא ,גנוגעוװַאב עשַאט

 רעד .טַאהעג ארומ ןטָאגעלעד עטסרעמ יד ןבָאה ןרינַאיצקנוֿפ ןוא ןבעל

 ץַארט ,טרינַאיצקנוֿפ טינ עקַאט טָאה ָארויב יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער

 -קעלַא רַאטערקעס ןוֿפ ןעגנואימַאב יד ןוא רשדילגטימ עריא ןוֿפ ןעזנָא םעד

 -טלעװלַא רעד ןוֿפ עיצַארעדעֿפ עלַאנַאיצַאנרעטניא יד .ָאריּפאש רעדנַאס

 םעד ףיוא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא גנוגעוואב רעשיטסיכרַאנַא רעכעל

 עטמיטשאב ןייק ןָא ,ןשטגעמ ענלצנייא ןוא סעיצַארעדעֿפ ,סעּפורג ןוֿפ סיזָאּב

 ,ןעגנוטכילֿפרַאֿפ

 זה םזילַאקידניס ןוא םזיכרַאנַא ןשיווצ תוכייש רעד ןגעוו עגַארֿפ יד

 -עלעד לָאצ ַא ,סעיסוקסיד-עטנַאסערעטניא ןוא עגנַאל ןֿפורעגסױרַא ךיוא

 םויכרַאנַא ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד ןעזעג םזילַאקידניס םעד ןיא ןבָאה ןטָאג

 ןטגעלעד ערעדנַא ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ יװ לטימ ןקיטכיר םעד ןוא

 -יירב ליֿפ זיא םזיכרַאנַא רעד זַא ,ןזיועגנָא ןבָאה ,ייז ןשיווצ ַאטסעטַאלַאמ

 ןעגנולשרַאֿפ ןוא ןסָאלשעגניײא טינ ןָאק ןוא עגַארֿפ-רעטעברַא יד יו רעט

 -1יברַאֿפ ןיא ,םעלבָארּפ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ עזַאֿפ ןייא ןיא ןרעוו

 ןוא קיירטס לַארענעג רעד ןרָאװעג טדערעגמורַא ןיוש זיא םעד טימ גנוד

 -ַאב טקירדעגסיוא ןבָאה עלַא ,ןעגנוקנערשַאב ךיוא יו ,ןטייקכעלגעמ ענייז

 ןיא טייקיטעט טימ פא עלַא טינ ךיז ןביג ןסָאגעג יד םורַאװ גנורעיוד

 ןעוועג זיא עיסוקסיד רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעד .גנוגעװַאב רעטעברַא .ױעד

 יז ןוא םזילַאקידניס ןיא, זַא ,טנָאטַאב טָאה ענייא :סעיצולָאזער ייווצ
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 סיזַאב-טּפױה םעד רימ ןעעז רעטעברַא יד ןוֿפ ןסערעטניא עלעירעטַאמ

 :טעטיולעג טָאה עיצולָאזער עטייווצ יד *! טייקיטעט רערעגָאיצולָאװער ןוֿפ

 קיירטס לַארענעג רעד ןוא סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עױענָאיצולָאװער יד,

 -ָאס רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ טינ ןענעק ןוא ןעלטימ זיולג ןענייז

 ןרעוו טֿפַאשעגּפָא ןָאק םישזער רעשיטסילַאטיּפַאק רעד .עיצולַאװער דעלַאיצ

 זומ ףמַאק רעזדנוא .עיצַאירּפָארּפסקע ןוא דנַאטשֿפױא-סקלָאֿפ ַא ךרוד רָאנ

 *! טעטירָאטיױא ןוֿפ תוחוּכ עלַא ןגעק טעטכירעג ןייז

 - .ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז סעיצולָאזער עדייב

 יד ןוֿפ ןגָאלשעגרָאֿפ עיצולָאזער יד ןרָאװעג ןעמונעגנָא ךיוא זיא סע

 וצ קיטסניג סיוא ךיז טקירד סערגנָאק רעד זַא ,ןטַאגעלעד רענַאקירעמַא

 ןוא ןריטלָאװער וצ ,ןסַאמ יד ןוֿפ יו טוג ױזַא ,ענלצנייא ןוֿפ טכער םעד

 ןטקַא עקיזָאדיד .ןטקַא עשיטסירָארעט ןיא ןליֿפעג ערעייז וצ קורדסיוא ןבעג

 ַא ןענייז יז .ןשטנעמ עטסקידנליֿפניײֿפ יד ןוֿפ ןעגנַאגַאב סנטסרעמ ןרעוו

 -לעזעג רעד ןיא טייקיטכערעגמוא ןוֿפ קורד ןכעלקערש םעד ןוֿפ טַאטלוזער

 רָאנ ,טלײטרוארַאֿפ טינ ןוא טביולעג טינ עכלעזַא סלַא ןֿפרַאד ןוא טֿפַאש

 ןרעוו ןרעלקרעד ןוא ןענַאטשרַאֿפ
 -גָאר ןטַאגעלעד עשיסור יד ןוֿפ גנַאלױַאֿפ ןֿפױא ,טָאה סערגנָאק רעד

 יד קידנרעדָאֿפֿפױא עיצולָאזער ַא ןעמונעגנָא ,װָאקינשזערבַאז ןוא וועייד

 ןיא ןקרַאטשרַאֿפ ןוא ןעלקיװטנַא ןֿפלעה וצ רעדנעל עלַא ןוֿפ רעטעברַא

 עיזַאושזרוב רעד ןזָאלרעד טינ ךרוד ,גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא יד דנַאלסור
 רעשיסור רעד ףליה וצ ןעמוק רעדנעל ערעייז ןיא ןעגנוריגער יד ןוא

 גנומיטשּפָא רעד ןיא .ןֿפָאװ רעדָא תואוולה-ץנַאניֿפ ךרוד גנוריגער-ןלאצ
 -רַאנַא-ךעלטסירק ַא ןוֿפ ןטַאגעלעד ייווצ ןבָאה עיצולָאזער ןייא רעד ןוֿפ
 .ןעמיטש ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ ךיז עיצַאזינַאגרַא רעשיטסיכ
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 ןיא זיא סערגנָאק םוצ ןרָאֿפעגּפָא ןענייז ןטַאגעלעד עגיה יד רעדייא

 ןסָאנעג ערעטלע יד ןוֿפ גנוטַארַאב ַא ןרָאװעג ןטלַאהעגּפָא קרָאיזוינ

 .סערגנָאק רעד -- (1 :סעיצולָאזער יירד ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה ןָאסירעמ ר"ד

 סלַא דרָאמ טימ ךיז ןצונַאב ןגעק ןגָאזסױרַא טמיטשַאב ןוא רָאלק ךיז לָאז

 ןַאריט ַא ןעמַארּפָא ןעוו ,ןזיוועגנָא רע טָאה ,ןלַאֿפ ָאד ןענייז סע .טסעטָארּפ

 -גערטרעדמוא טרעוו גנוקירדרעטנוא ןעוו ; טקיטכערַאב ןוא קיטיונ טרעוו

 רעדָא ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ ןטירטסױרַא ןקיטומרעד וצ קיטיונ טרעוו ןָאד ,ךעל

 ןיא םּתס רָארעט רעבָא .ןעגנַאגַאב טרעוװ טכערמוא עדנעיירש-למיח ַא ןעוו

 טינ טָאה -- טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ עטנַאנעגָאז יד -- ןיירַא טלעוו רעד

 .םזיכרַאנַא םעד טימ תוכייש ןייק ןוא גנוקיטכערַאב ןייק
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 רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ םרָאֿפ ַא ןטעברַאסיױוא לָאז סערגנָאק רעד -- (
 סיזַאב םעד ףיוא גנוגעווַאב רעּכעלטלעװלַא רעד ןוא סעיצַארעדעֿפ ,סעפורג

 ,טײקבעלטרָאװטנַארַאֿפ-ײטרַאּפ ןוא טֿפַאשרעדילגטימ רעצעלטנֿפע ןַא ןוֿפ

 "עלקרעד-ןפיצנירּפ עטעברַאעגסיױא רָאלק ַא ךיז טרעדָאֿפ קעווצ םעד רַאֿפ
 דנדניב ןייז ןלָאז עכלעוו ,טייקיטעט עקידלַאב ןוא ןליצ-דנע יד ןוֿפ גנור

 -ַאזינַאגרָא רעד ןָא ןסילשנָא ךיז קיליװײרֿפ ליוו סָאװ םענייא ןדעי רַאֿפ
 ןגָארט לָאז גנוגעװַאב יד ןעגנולדנַאה עשיטילָאּפ סנעמעוו רַאֿפ ןוא עיצ
 -לוֿפ ןייז ןלָאז סעּפורג עלַא .טײקכעלטרַָאװטנַארַאֿפ עלַארָאמ יד ךיז ףױֵא

 ןּויר סָאװ ןעגנומענרעטנוא ןיא רעסיוא ,טייקיטעט רעייז ןיא ײרֿפ קידנעטש
 רעד ןוֿפ ןסולשַאב יד ןגלָאֿפסױא ייז ןלָאז ןַאד ,גנוגעווַאב עצנַאג יד ןָא
 יז רעּכלעװ ןוֿפ ןוא ןסָאלשעגנָא קילײװיײרֿפ ןענייז יז רעכלעוו ןיא ,ײטרַאּפ
 ,ןליוו ייז רָאנ ןעוו ךיז ןעיצוצקירוצ טייצ רעדעי וצ טכעד ַא ןנַאה

 -ַאטַארּפ רעכעלדירֿפ רַאֿפ ןגָאזסױרַא ךיז לָאז סעדגנָאק רעד --

 -אקידגיס ןוא םויכרַאנַא ןשיװצ דיישרעטנוא םעד קידנענַאטַאב) עדנאג
 -יטַאב רעד רַאֿפ -- לעיצעּפס ןוא (ןריזיטַאּפמיס רימ ןכלעוו טימ ,םזיל

 עשיטילַאּפ יד ןּפַאכרַאֿפ וצ יזּכ טינ ,קלָאֿפ ןוֿפ ןבעל ןשיטילָאּפ ןיא גנוקיל
 טימ ךיז ןצונַאב וצ ראנ ,םויכראנא ןוֿפ גנוריֿפניײא יד ןלעֿפַאב ןוא טכַאמ

 "רַאֿפ ןענעק ֹוצ סעגַארֿפ עיינ קידנֿפַאשַאב ןוא סעגָארֿפ-גָאט עשיטילָאּפ יד
 סולֿפנײא םעד ןקריוונגעק ןוא עיצַאזילַארטנעצעד ןוֿפ ןעעדיא יד ןטײרּפש
 ,ןטַארקַאמעדלַאיצַאט יד ןוֿפ

 -ףָאֿפ טיִג טערגנַאק ןרַאֿפ סעיצולָאזער עקיזָאדיד ןכָאה ןטַאגעלעד יד

 -מעצעד ,"הטריוא רעהטָאמ, רעד ןיא םעדכַאנ טָאה ןַאמדלָאג אמע .טגיילעג
 טינ גנוסַאֿפֿפױא סנַאסירעמ ר"ד זיא ,סנטשרע ,זַא ,טרעלקרעד ,1907 רעב
 -ַאוער יד טנעקעג טנעס ףניֿפ רַאֿפ רע טָאה ,סנטייווצ ,ןוא ,עשיגָאל ןייק
 סעיצולאזער עכלעזא יז טָאה ,סנטירד .סערגנַאק םוצ טקטריד ןקישוצ טיצול

 ,ןקידײטרַאֿפ טיג יאדווא ןוא ןגיײלרָאֿפ טנעקעג טינ

* 

 םעד ןריֿפוצכרױוד ןכוזרַאֿפ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סערגנַאק ןכָאנ

 -עדעֿפ א ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא קרָאי-וינ ןיא .עיצַאזינַאגרָא ןגעוו סולשַאב

 ןעװעג זיא ןַאמקרעב רעכלעו ןוֿפ ,ענלצנייא ןוא סעּפורג ןוֿפ עיצַאר

 -טיורא ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ שכעלטע ןטלַאהעגּפַא ןכָאה ייז .רעריסַאק רעד

 טעהרא רעד ןיא ןיא גלַאֿפרעד ןייק רעכָא ,סטעלֿפיל רַאפ ַא ןבעגעג

 ,עיצארעדעֿפ א ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןכײלגסַאד זיא ָאגָאקיש ןיא .ןעוועג טינ

 ךיא םאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא .ןָאטוצֿפױא ליֿפ ןזיווַאב טינ ךיוא טָאה עכלעוו

 ןױידנַאּפטערַאק וצ רַאטערקעס סלַא ןרעוו וצ טלייוורעד דוכּכ םעד טַאהעג
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 טייקיטעט רעזדנוא ףיוא סולֿפנײא ןייק רעבָא ,ןָאדנָאל ןיא ָארויב רעד טימ

 ןסיוועג ַא ןיא זיא סערגנָאק רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד .טַאהעג טינ סע טָאה

 "עווַאב רעזדנוא ןיא ןעגנוניימ יד רעדייא ,ירֿפ-וצ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןעניז

 -ַאטסירקעגסיױא קיטכיר ךיז ןבָאה סעגַארֿפ עלַאטנעמַאדנוֿפ יד עגונב גנוג
 זדנוא ןכַאמ וצ טקריוועגטימ ךיוא טָאה דנַאל ןיא ָאד סיזירק רעד ,טריזיל
 זיא סָאד רעבָא ,ןכוזרַאֿפ ןוא ןסולשַאב עלַא ןקיסעלכַאנרַאֿפ ןוא ןסעגרַאֿפ
 ןעגנוגעוװַאב יד .ךַאזרוא טּפיוה יד רעדָא עקיצנייא יד ןעוועג טינ רעכיז

 -עגוצ ןייק ןזיװעגסױרַא טינ ךיוא ןבָאה רעדנעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא

 עוװיטקורטסנָאק ןייק .ָארויב רעקידנבעווש טֿפול ןיא רעד וצ טייקנדנוב

 ,טַאהעג טינ גנוגעװַאב רעד ףיוא סערגנָאק רענעי טָאה גנוקריוו
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 טָאײר טירטס רדָארב רעד -- םיוירק רעליטש ַא

 סיזירק רעליטש ַא טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ,1907 ןוֿפ רעמוז ןטימניא
 טָאה רענייק ןוא ןעמוקנָא ןייז טקרעמַאב טינ טָאה רענייק ,דנַאל ןיא
 זיא סע .ןביוהעגנָא ךיז טָאה רע יונעג ןעוו ןזייוונָא טנעקעג טינ םעדכָאנ
 טױיסַאּפ סָאד יו ,(עורעב רעד ףיוא) טירטס לָאװ ןיא ךַארק ןייק ןעוועג טינ
 ןייק ןעוועג טינ וליֿפַא ביוהנָא ןיא ןענייז סע ,ןלַאֿפ עכלעזַא ןיא ךעלנייוועג
 ןקירבַאֿפ יד ןיא רעדער יד ןבָאה טַאזגנַאל ןוא ליטש ,ןטָארקנַאב-קנַאב ליֿפ

 ןוא ָאד רעּפעש ןבָאה סייווקיצנייא ,ףיול רעייז ןטלַאהעגנייא סייווכעלסיב
 -עגנָא ךיז קידהגרדהב ןעקנַאב ןבָאה ןַאד טשרע ןוא ,טכַאמעגוצ ךיז טרָאד
 ,רעמ ןענעֿפע וצ טינ ךיז לָאמנייק ,ןסילש ןביוה

 יד ןעוו ,טסברַאה ןיא טעּפש טשרע סיזירק םעד ןעמ טָאה טקרעמַאב
 -סטעברַא תונחמ טימ ןרָאװעג טליֿפעגנָא ןענייז טעטש צסיורג יד ןיא ןסַאג
 ליימ ַא ןענעקרעד ןעק'מ עכלעוו ,ןשינעֿפעשַאב עכעלקילגמוא יד -- עזָאל
 ַא ןָא ןוא ליצ ַא ןָא ךיז ןראש ןעמַאזגנַאל רעייז טיול ,סנטייוו רעד ןוֿפ
 טימ טליֿפעגנָא ,ןגיוא ערעייז ןיא קילב םענעקָארשעצ םעד טיול ,קעווצ

 קידלַאװעג תונחמ עקיזָאד יד ןענייז רעטניוו םוצ ,גנולֿפײװצרַאֿפ ןוא גרָאז
 ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה דנלע רעד .טעטש עסיורג עלַא ןיא ןסקָאװעגסיױוא
 עזָאלדנע ןזיוװַאב ךיז ןבָאה סע ,רעטימעג יד טקיאורמואַאב ןוא ןגיוא יד
 טלעטש עכלעוו ,עיצוטיטסניא רענַאקירעמַא-טכע יד -- ?סניַאל-דערב;
 רעד רַאֿפ ןֿפָא ןטרַאװ וצ ,ןעייר עגנַאל ןיא ,סַאג ןיא קעװַא עכעלקילגמוא יד
 ַא טימ טיורב לקיטש ַא רַאֿפ ,טײקסַאנ ןיא ןוא טלעק ןיא ,טלעוו רעצנַאג
 .עװַאק לּפעט

 עצרוק ַא ןעוועג דנַאל ןיא ָאד ןענייז סָאװ יד ,זדנוא ןשיווצ ערעגניי יד
 -ֿפיױא ןענייז ,ןעזעג טינ לקַאטקעּפס ַאזַא רעירֿפ לָאמנייק ןבָאה ןוא טייצ
 רעכלעוו וצ גנוקידיײלַאב ןוא גנוקירעדינרעד רעד ןוֿפ ןרָאװעג עטרעטיצעג
 -רַאֿפמוא ךערֿפ ױזַא ןרָאװעג טלעטשעגסיוא זיא עסַאמ עזָאלסטעברַא יד
 -ָאלסטעברַא רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפָארטעג ךעלנעזרעּפ ןענייז עליֿפ .טמעש

 ,טײקיזָאלסֿפליה רעייז ןיא ןבעג הצע ןייק טנעקעג טינ ךיז ןבָאה ןוא טייקיז
 וצ ידּכ ,טיבעג םעד ףיוא ןרעוו ןָאטעג זומ סָאװטע זַא ,טליֿפרעד ןבָאה רימ
 -קערש רעד ףיוא גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ
 ,גנוניישרעד רעכעל
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 עינייוליסנעּפ"וינ ןסיורג ןיא גנולמַאזרַאֿפנסַאמ ַא ןֿפורעג רימ ןבָאה
 רַאונַאי ןט23 םעד רַאֿפ ,טירטס רעטנעּפרַאק ןוא רעטסקעז רעד ןיא ,לָאה
 ןגעוו ןדער טנװָא םעד טעוװ ןַאמדלָאג ַאמע זַא טריסנָאנַא ןבָאה ןוא ,8
 | ,טיזירק

 ,דנַאל ןצנַאג ןיא רעלוּפָאּפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ןעמָאנ סנַאמדלָאג ַאמע
 יב ןטערטוצֿפױא טביולרעד טינ ײצילָאּפ יד ריא טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 -עג גנולמַאזרַאֿפ יד זיא לָאמ סָאד רעבָא .ןעגנולמַאזרַאֿפ עכעלטנֿפע ןייק
 -עג טריסנָאנַא זיא ןוא ָאטעג רעשידיי רעד ןוֿפ ןצרַאה ןיא ןרָאװעג ןֿפור
 ךיז זדנוא ףיוא יײצילָאּפ יד טָאה ,ןעגנוטייצ עשידיי יד ןיא רָאנ ןרָאװ
 ,טרעטשעג טינ גנולמַאזרַאֿפ יד ןוא טקוקעגמוא טינ

 ןרָאװעג טליֿפרעביא לַאז רעסיורג רעד זיא טנוװָא ןטמיטשַאב םוצ
 טלָאצַאב ןבָאה טרעדנוה ןצֿפוֿפ יו רעמ --- ןשטנעמ עסַאמ רעקיזיד ַא ןוֿפ
 ,טלָאצעג ןָא ןיײרַא ןענייז עזָאלסטעברַא לָאצ עסיורג ַא ןוא טלעג-סטירטנייא
 ןעמוקעג טינ ןַאמדלָאג ַאמע זיא סורדרַאֿפ ןוא גנושַאררעביא רעזדנוא וצ
 -קרעב רעדנַאסקעלַא ןעמוקעג זיא ריא טָאטשנָא .גנולמַאזרַאֿפ יד ןריסערדַא
 ,טשיוטנַא סָאמ רעסיוועג ַא ןיא זדנוא טָאה סָאד ןוא ,ןַאמ

 רעמ ליֿפ ,טבילַאב קרַאטש רעייז ןעוועג זדנוא ייב זיא ןַאמקרעב
 טנעקעג טינ ריא וצ ךיז רע טָאה רענדער סלַא רעבָא ,ןַאמדלָאג ַאמע רעדייא |

 -ַאליֿפ ןיא ןעוועג לָאמ עקינייא ןיוש ןַאמקרעב זיא םעד רעסיוא ,ןכײלגרַאֿפ
 ןייז ןוֿפ סיױרַא זיא רע טניז ,רָאי ןבלַאהרעדנָא עטצעל יד ןיא עיֿפלעד
 -עגֿפױא טינ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאי ליֿפ ןיוש זיא ַאמע ; רבק ןקידעבעל

 .ןענַאמקרעב טינ ,ןרעה ןוא ןעז ריא ןעמוקעג זיא םלוע רעד ןוא ןטָארט
 -ַאב עסָאנעג רעדעי .גנושיױטנַא רעזדנוא טליֿפרעד ,ךעלריטַאנ ,טָאה רע
 םורָאװ ,רעמ רעד זיא סָאװ :טגערֿפעג טנַאה יד קידנקירד םיא טָאה רעדנוז
 ןוא טײהנגעלרַאֿפ ַא ןיא ןלַאֿפעגנײרַא רע זיא ?ןעמוקעג טינ ַאמע זיא
 סָאד סָאװ ,רערעהוצ ענייז ןוֿפ רעצרעה יד וצ טירטוצ םעד ןרָאלרַאֿפ טָאה
 -כיר םעד ןכַאמ ןענעק לָאז רע ידּכ ,רענדער ַא רַאֿפ קיטכיוו ױזַא זיא
 ,קורדנײרַא ןקיט

 -גנע ןיא טדערעג טָאה ןַאמקרעב סָאװ ,ןעוועג זיא טייקירעווש ַא ךָאנ
 טינ עמרָאֿפטַאלּפ רעד ןוֿפ טייצ רענעי וצ שידיי ןייק טָאה רע -- שיל
 ןייק טָאה רערעהוצ יד ןוֿפ טייהרעמ עסיורג יד דנרעוו --- ןדער טנעקעג
 -:ַאדעג םעד ןגלָאֿפכָאנ ןענעק וצ גונעג קיסילֿפ ןענַאטשרַאֿפ טינ שילגנע

 .רענדער םענוֿפ גנַאגנעק
 רעשילגנע ןַא ןוֿפ רעטרָאּפער ַא ןעמוקעגניײרַא זיא טנוװָא ןוֿפ ףיול ןיא

 זיא ַאגַאקיש ןיא זַא ,סיינ לקיטש ַא ןבעגעגרעביא רימ טָאה ןוא גנוטייצ
 ןוֿפ טריֿפעג ,עזָאלסטעברַא ןוֿפ עיצַארטסנָאמעד ַא ןעמוקעגרָאֿפ גָאט םעד
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 ןגָאלשעג לַאטורב טָאה ,ןלַאֿפַאב זיא ײצילַאּפ יד .ןַאמטיײר ר"ד ַא םענייא
 .ןענַאמטײר טריטסערַא ןוא ,ןטנַארטסנָאמעד יד

 ףױרַא ךיא ןיב גַארטרױָאֿפ ןייז טקידנעעג טָאה ןַאמקרעב יװ ךיג ױזַא

 ,טיינ קיטש יד ןבעגעגרעביא עטלמַאזרַאֿפ יד בָאה ןוא םרָאֿפטַאלּפ ןֿפױא
 יד קעװַא שממ ןלעטש עכלעוו ,סעיצַארטסנַאמעד עניילק זַא קידנבעגוצ
 ,ײֵצילַאּפ רעד ןוֿפ סגקעטש ערעווש יד רעטנוא עזָאלסטעברַא יד ןוֿפ ּפעק
 ןֿפרַאד עזָאלסטעברַא יד .ןצונ ןייק טינ ןעגנערב ןוא ןעניז ןייק טינ ןבָאה
 ןיא ןטערטסױרַא ןַאד ןוא ,טעטש עלַא ןיא ןרעוו טריזינַאגרָא טוג טשרעוצ
 ןייק לָאז ןביירטעצ ןוא ןגָאלש ןוֿפ זַא ,ןלָאצ עסיורג עכלעזַא ןיא דנַאל ןצנַאג

 ,ןייז ןענעק טינ דייר
 םענייר רעלָאד טרעדנוה ַא ךרע ןַא ןזָאלעגרעביא טָאה גנולמַאזרַאֿפ יד

 ןריזינַאגרָא וצ ףיוא טלעג סָאד ןצונַאב וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה ,טֿפנוקנײא
 ןֿפור וצ ןעוועג זיא ןַאלּפ רעזדנוא .טָאטש ןיא זדנוא ייב עזָאלסטעברַא יד
 ןעניגרַאֿפ ךיז ןלעװ עזָאלטעברַא רָאנ ןעוו ,גָאט ןטימניא ןעגנולמַאזרַאֿפ
 ןוֿפ עזָאלסטעברַא יד ןריזינַאגרָא גנולמַאזרַאֿפ רעדעי ייב ןוא ,ןעמוק וצ

 -ינַאגרָא עכלעזַא ןעוו .ןטלַאהעג טרעוו עגנולמַאזרַאֿפ יד ואוו טנגעג רעד
 ךעלגעמ ןייז ןַאד טעוו טָאטש ןצנַאג ןרעביא ןרעוו ןֿפַאשעג ןלעוו סעיצַאז
 -ֿפיױא םענרַאֿפ ןסיורג ריא טימ לָאז סָאװ עיצַארטסנָאמעד ַא ןריֿפוצכרוד

 ,גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןעלסיירט
= ; 

 טסכעה ןעוועג עיצַארטסנָאמעד רעד ןוֿפ ןגלָאֿפ יד ןענייז ָאגַאקיש ןיא
 ןוֿפ ןענייז עטריטסערַא ערעדנַא יד ןוא ןַאמטייר ר"ד .עלענָאיצַאסנעס
 ןַאמדעטס רעיָאל-טסילַאיצָאס רעטנַאקַאב רעד .ןרָאװעג טײרֿפַאב טכירעג
 לַאֿפנָא רעכעלרעדרעמ רעד .גנוקידיײטרַאֿפ רעייז ןיא ןטָארטעגֿפױא זיא
 רעבָא זיא ןטנַארטסנָאמעד עזָאלֿפליה עטנֿפָאװַאבמוא ףיוא ןטסיצילָאּפ יד ןוֿפ
 ,ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ טינ

 ,גָאט ןייא זיא עיצַארטסנַאמעד רעקיזָאד רעד ךָאנ ןכָאװ עכעלטע טימ
 רע יצ טגערֿפעג ,ףעש-ייצילַאּפ ןוֿפ זיוה םוצ ןעמוקעג ןַאמרעגנוי ַא ,קיטנוז ַא
 -רעגנוי רעד זיא .ןעוועג טינ םייה רעד ןיא זיא רעכלעוו ,ףעש םעד ןעז ןעק
 ףעש םייב ןעגנולקעגנָא ןוא ןעמוקעג רעדיוו רע זיא ירֿפ ןגרָאמ .קעװַא ןַאמ
 טָאה רעכלעוו ,יּפיש ,רמ ,ןילַא ףעש רעד טָאה ריט יד טנֿפעעג .זיוה ןיא
 ןעמוקוצ לָאז רעֿפוָאש רעד טרַאװעג רָאנ ןוא סיֿפָא ןיא ןייג ןבילקעג ךיז
 ,ליבָאמָאטיױא ןייז טימ

 םיא ףיוא ןטכענ ךיז טָאה רעכלעוו ,ךיז רַאֿפ ןַאמנגנוי םעד ןעזרעד
 -ױעדָאֿפ) לויביטסעוו ןיא ןזָאלעגנײרַא םיא ףעש רעד טָאה ,טגערֿפעגכָאנ
 ןֿפור ,ןעיירש ןבױהעגנָא ןוא סמערָא עדייב ייב טּפַאכעגנָא םיא ,(רעמיצ
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 לעֿפַאב ןֿפױא ןוא ןֿפָאלעגנײרַא עטשרע יד זיא ױרֿפ יד .ןוז ןוא ױרֿפ ןייז

 טָאה יצ ,ןַאמנגנוי ןוֿפ סענעשעק יד ןיא ןכוז ןעמונעג ךיז יז טָאה ףעש ןוֿפ

 .רעוועג ןייק טינ רע
 זיא םיא ךָאנ דלַאב ןוַא ןוז סֿפעש םעד ןעמוקעגוצ זיא לייוורעד

 רעד ןוא ןוז ןייז ,ףעש רעד --- יירד עלַא .רעֿפוָאש רעד ךיוא ןעמוקעגניירַא
 טכייל ערעדנַא יד ענייא ןבָאה ןוא ןסיש ןעמונעג ךיז ןבָאה --- רעֿפוָאש
 ,ןרעװלָאװער ערעייז טימ טתיממוצ ייז ןבָאה ןַאמנגנוי םעד .טעדנואוורַאֿפ
 געוו ןֿפױא ןברָאטשעג זיא רע .לויטש עשיאיײצילָאּפ ןוא ןטסױֿפ ערעייז
 םיא ןבָאה ייז ןיהואוו ,לָאטיּפסָאה םוצ רעדָא ,קריצַאב-ייצילַאּפ םוצ

 ,טריֿפעג טשרמולּכ

 רעוו ןענוֿפעגסיױא טָאה ײצילָאּפ יד .המוהמ ַא ןרָאװעג זיא טָאטש ןיא
 ַא ,רעטסעוװש ןייז טריטסערַא סנטשרע טָאה ,ןעוועג זיא ןַאמרעגנוי רעד
 דוד ןוֿפ ןרעמיצ יד ןלַאֿפַאב ןַאד זיא ןוא ,ןירָאטעברַא ןַא לדיימ עגנוי
 בולק םעד ןוא ןעמונרַאֿפ ץלַא ,םָארגָאּפ ַא טכַאמעג טרָאד ,בולק טדַאטשלעדע

 זיא ָאד זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טכוזעג טָאה ייצילָאּפ יד .טכַאמעגוצ
 ןֿפָארטשַאב וצ ןטסיכרַאנַא ןוֿפ עיצַאריּפסנָאק עכעלקערש ַא טלקיװרַאֿפ
 -סטעברױַא יד ףיוא םיתיחשמ ענייז ןוֿפ לַאֿפנָא ןלַאטורב םעד רַאֿפ ףעש םעד
 ,ןטנַארטסנָאמעד עזָאל

 -ערָא ענעדיײשַאב ַא ,ךַאברעװַא ַאגלָא ,רעטסעווש רעד ןוֿפ טסערַא רעד
 ןשידיא; ןוֿפ רעבעגסױרַא יד טריסערעטניארַאֿפ טָאה ,ןירָאטעברַא עמ
 יייצ יד) ָאגַאקיש ןיא גנוטייצ עשידיי עוװיטַאװרעסנָאק טסכעה ַא ,"רעידוק
 ןוא ןכוזרעטנוא וצ (ןעגנַאגעגרעטנוא ,1944 ןיא ,סנטצעל טשרע זיא גנוט
 ,טײקכעלטנֿפע רעד ןיא סע ןעגנערבסיױרַא

 זיא ,ךַאברעװַא סורַאזַאל ,ןַאמרעגנוי רעד זַא ,ךיז טָאה ןזיװעגסױרַא
 טבעלעגכרוד טָאה רע ואוו ,ווענעשיק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
 -טנַא עילימַאֿפ יד זיא םָארגָאּפ ןכָאנ ,1902 ןיא םָארגַאּפ ןכעלקערש סםעד

 ןבָאה ןרעטלע יד .ןגָארטעג ןבָאה ןגיוא יד ןיהואוו ווענעשיק ןוֿפ ןֿפָאל

 ןיהואוו ,עקירעמַא ןייק קעװַא זיא ,ַאגלָא ,רעטכָאט יד .ןיוו ןיא טצעזַאב ךיז
 ,סורַאזַאל ,רעדורב ריא טכַארבעגרעבירַא רעירֿפ רָאי ןייא טימ טָאה יז
 רע טָאה ָאגַאקיש ןיא .19 רָאי ַא ,לגניי רעגנוי ַא רָאג ךָאנ ןעוועג זיא רע
 ןיא קיטעט ןרעוו ןביוהעגנָא טָאה ןוא םָארק ַא ןיא גנוקיטֿפעשַאכ ןענוֿפעג
 .ןזיירק עשיטסינויצ ילעוּפ יד

 ןוא ןיײרַא זיוה ןיא ףעש םוצ ןייג וצ ןבירטעג םיא טָאה סע סָאװ
 טרעלקעגֿפױא טינ לָאמנייק זיא ןָאט ֹוצ טרָאד העדב טַאהעג טָאה רע סָאװ
 ,גנורעלקרעד רענעגייא סֿפעש םעד ןוֿפ רָאלק ןעוועג זיא ךַאז ןייא .ןרָאװעג

 טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ טָאה ןַאמרעגנוי רעכעלקילגמוא רעד זַא
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 ףעש רעד םיא טָאה לעווש םעד רעבירַא זיא רע רָאנ יװ .ןָאט וצ סָאװטע
 ןרעמַאלק ענרעזייא ןיא יו ןטלַאהעג ןוא טמערָא עדייב ייב ןעמונעגנָא
 קרַאטש יױזַא לָאמ ןעצ ןוא סיורג יד ױזַא לָאמ ייווצ ןעוועג זיא ףעש רעד

 ןבָאה רעֿפוָאש ןוא ןוז ,יורֿפ ןייז ןוֿפ ףליה רעד טימ .ןַאמרעגנוי רעד יו
 ,טלָאװעג רָאנ ןיילא ןבָאה ייז ואוו ןריֿפּפָא ןוא ןטלַאהרַאֿפ םיא טנעקעג ייז
 ןענעגרהרעד וצ ןוא רעמיצ-רעדָאֿפ םעניילק ןיא יירעסיש ַא ןענעֿפע וצ

 .ךַאזרוא ןייק ןעוועג טינ זיא טיוט םוצ ןשטנעמ םעד

 -ערעטניארַאֿפ ןבָאה "רעירוק ןשידיא רעגַאקיש;, ןוֿפ ןעגנואימַאב יד
 ייז ןשיווצ .עגָארֿפ יד ןעמענוצֿפיױא ןעגנוטייצ עלַאקידַאר עקינייא טריס
 רעטנוא טֿפירשנכָאװ סקעט לגניס ַא ,"קילבָאּפ יהד, טנכייצעגסיוא ךיז טָאה
 -לצנייא עלַא ןבעגעגרעביא טָאה עכלעוו ,טסָאּפ סיאול ןוֿפ עיצקַאדער רעד

 ןייק ןריסערעטניארַאֿפ וצ ןעגנולעג טינ גנוטייצ רעד רעבָא זיא סע .ןטייה
 סייק יד ןעמענוצֿפױא ָאגַאקיש ןיא סרעיָאל עטנענימָארּפ יד ןוֿפ םענייא
 רעקיצנייא רעד .דרָאמ ןיא ןגָאלקנָא םיא ןוא ףעש יײצילָאּפ םעד ןגעק
 ןוֿפ גנוקידיײטרַאֿפ רעד ןיא ןטערטוצֿפױא טקיליוװעגנייא טָאה סָאװ ,רעיָאל
 דלָארַאה רעטנַאקַאבמוא ,רעגנוי טלָאמעד רעד ןעוועג זיא ,ךַאברעװַא ַאגלָא

 טָאה רע .רָאירעטניא יהד וװָא ירעטערקעס רעטמירַאב טציא רעד ,סעקיא
 -עילס) רענָארָאק ןוֿפ טקידרעװ רעד .ןָאטוצֿפױא ןזיוװַאכ טינ ןַאד עלוֿפ ןייק
 ,ןדנואוו ןוֿפ ןברָאטשעג זיא ךַאברעװַא סורַאזַאל זַא ,ןעוועג זיא (לעטַאװָאד

 -ײמרַאֿפטסבלעז ןיא ףעש ײצילָאּפ ןוֿפ ןרָאװעג טכַאזרוארַאֿפ ןענייז סָאװ
 ,עטכישעג רעצנַאג רעד ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .גנוקיד
 .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןצנַאגניא דלַאב זיא טנעדיצניא רעד

* 

 "רַא יד ןשיווצ טייקיטעט רעודנוא טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב

 ןטַאטלװער עטסנרע ןוא גנוגערֿפױא רעסיורג וצ טריֿפעג עזָאלסטעב

 -סטעברַא יד ןוֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ ןטלַאהּפָא ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה רימ

 עטריזינַאגרָא ןַא ןֿפַאש וצ ידּכ ,טָאטש ןוֿפ ןלייט שרעדנוזַאב יד ןיא עזָאל
 -כרוד ןַאד ןוא עזָאלסטעברַא עלַא ןעמעננירַא לָאז סָאװ טֿפַאשרעּפרעק

 ,קורדנייא ןקירעהעג ַא ןכַאמ לָאז סָאװ עיצַארטסנָאמעד עטיורג ַא ןריֿפ

 רעזדנוא ןיא ןֿפורעג גנולמַאזרַאֿפ עטשרע יד רימ ןבָאה קעווצ םעד רַאֿפ
 ,ןירטעק ןוא רעטירד רעד ןיא ,לָאה םוירָאטידָא וינ ןיא ,טנגעג רענעגייא
 ןוא ,ןעמוק ןענעק עזָאלסטעברַא רָאנ ןעוו ,קָאטימכָאנ קיטשרענָאד ַא רַאֿפ
 רָאנ ןֿפור רימ זַא ,ןרַאלוקריצ ערעזדנוא ןיא טנָאטַאב קרַאטש ןבָאה רימ
 רעד טימ ןײגנָא ןלָאז גנוקיטֿפעשַאב ןבָאה סָאװ יד .ןשטנעמ עזָאלסטעברַא
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 ןענייז סָאװ יד רַאֿפ זיולב זיא גנולמַאזרַאֿפ יד .גָאט רעדנַא ןדעי יוװ ,טעברַא

 ,טעברַא ןייק טינ ןבָאה ןוא סיזירק ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפָארטעג

 טינ גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ךיא ןיב סולשַאב םעד טימ גנַאלקנייא ןיא

 ױרֿפ ןיימ ,טרירעגנָא טינ סיזירק רעד רימ טָאה ךעלנעזרעּפ .ןעגנַאגעג

 ,טלַא רָאי יירד ,דניק קיצנייא רעזדנוא ןעמונעגטימ טָאה ןוא ןעגנַאגעג זיא

 ,גנולמַאזרַאֿפ רעד ייב גנוגערֿפױא ןייק קידנטרַאװרעד טינ
 ןֿפורעג ןעוועג זיא גנולמַאזרַאֿפ יד רעכלעוו רַאֿפ העש רעד רַאֿפ גנַאל

 עטסרעמ יד ,ןשטנעמ טימ טליֿפעגנָא ןעוועג לָאה םורָא טנגעג עצנַאג יד זיא
 עקיזיר ייווצ טליֿפעגרעביא ןבָאה ייז .רענעילַאטיא עזָאלסטעברַא יז ןוֿפ
 ןירעטלָאװ ,ןוַארב גרָאעג :רענדער ערעזדנוא וצ טרעהעגוצ ךיז ןוא ןלַאז
 -רַאֿפ סָאװ קינייװ ןבָאה ייז ןכַארּפש סנעמעוו ,גרעבנייוו .ה ןוא ריעלק עד

 /  .גנולמַאזרַאֿפ רעד ןוֿפ רעדנציזרָאֿפ ןעוועג זיא רעלקניֿפ פיליֿפ ,ןענַאטש

 לָאמנײא טימ זיא ןדער ןטימ ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוָארב גרָאעג ןעוו
 ןעיירש ןביוהעגנָא ןוא םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןעגנורּפשעגֿפױרַא ןַאמרעגנוי ַא

 ןשטנעמ ערעזדנוא עכלעוו ,רעטרעװ עטלמַאזרַאֿפ יד וצ שינעילַאטיא ןיא

 -עג ןדנוצעגנָא דייר ענייז ןוֿפ רעבָא זיא עסַאמ יד .ןענַאטשרַאֿפ טינ ןבָאה

 יז ,ןֿפָאלעגכרוד עלא ייז ךרוד טלָאװ םָארטש רעשירטקעלע ןַא יוװ ,ןרָאװ

 לָאה יטיס :ןעיירש ןעמונעג ןוא רעצעלּפ יד ןוֿפ ןבױהעגֿפױא ךיז ןבָאה

 ! לָאה יטיס
 ,עבמַאד ַא ךרוד טסייר רעכלעוו ,רעסַאװ םָארטש רעקרַאטש ַא יו |

 עטקַאּפעגרעביא ייווצ יד ןוֿפ סַאג ןיא ןסָאגעגסױרַא ךיז עסַאמ יד טא
 דָארב וצ לַאטרַאװק ןשינעילַאטיא ןכרוד ןרישרַאמ טזָאלעג ךיז ןוא ןלַאז
 סָאװ ,ןענָאֿפ עטיור עניילק רעטרעדנוה ןזיוװַאב דלַאב ךיז ןבָאה סע .טירטס

 ןָא ןבָאה ןסָאנעג רענעילַאטיא יד זַא ,ןייז וצ דשוח טריֿפעג זדנוא טָאה

 יז ןוא עיצַאוטסנָאמעד יד טעװענַאלּפעגסיױא סיױארָאֿפ ןוא ןסיוו רעזדנוא
 ןבָאה רימ סָאװ ,ייז ןשיוצ עקינייו יד ןוֿפ רענייא ןייק שטָאכ ,טריֿפעגכרוד
 טסואוועג רעדָא ,ןבעגעגוצ טנעמָאמ ןייא רַאֿפ סע טָאה ,ךעלנעזרעּפ טנעקעג
 םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןעגנורּפשעגֿפױרַא זיא סָאװ ןַאמרעגנוי רעד רע

 .ןעוועג זיא
 ןסקָאװעגסיוא עסַאמ עקידנרישרַאמ יד זיא לַאטרַאװק רענעילַאטיא ןיא

 טָאה עיצַארטסנָאמעד יד ןעוו .ןעוועג רעירֿפ זיא יז יו רעסערג לָאמ ליֿפ

 יד טָאה לָאה יטיס םוצ טעװעריקרַאֿפ ךיז ןוא טירטס דָארב טכיירגרעד |

 ,רעקרַאֿפ ןצנַאג םעד טלעטשענּפָא ןוא סַאג עטיירב יד טליֿפעגנָא עסָאמ
 ןוֿפ עטרעטסײגַאב ןוא עטמיטשעג-טוג ַא ,עכעלדירֿפ ַא ןעוועג זיא עסַאמ יד
 ןעייר ערעייז ןיא ןשטנעמ עזָאלטטעברַא יד .םענרַאֿפ ןסיורג םענעגייא ףךיא
 "וקוצ ,לָאמנייא טימ ןעוו ,רעדיל עשינעילַאטיא ןעגנוזעג ,טסַאּפשעג ןבָאה
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 ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןלַאֿפַאב ייז ןענייז ,לָאה יטיס ןוֿפ טייוו טינ ןיוש קידנעמ
 ךיז דרעֿפ ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ עקידנטייר ןָאריזַאקס
 טימ סקניל ןוא סטכער ןגָאלש ןעמונעג ךיז ,עסַאמ רעד ןיא ןסירעגנײרַא
 ןסַאג עקיטייז יד ןיא ןשטנעמ יד ןבײרטרעדנַאנַאֿפ ןוא סנקעטש ערעיײיז
 .ךעלסעג ןוא

 רכוז ןייק עיצַארטסנַאמעד רעסיורג רעד ןוֿפ זיא קילבנגייא ןייא ןיא
 -רַאֿפ ייז ןוֿפ ליֿפ ,ענעקָארשעצ ,עטשַאררעביא ןשטנעמ יד .ןבילבעג טינ
 ןגָארטעג ןבָאה ןגיוא יד ןיהואוו ןֿפױל טזָאלעג ךיז ןבָאה ,עטקיטולב

 רעדָא ןגעלשעג ןייק .ןרָאװעג טכַאמעג טינ זיא דנַאטשרעדיװ רעטסנרע ןייק
 ןצנַאגניא ןעוועג זיא טכַאלש יד ,ןעמוקעגרָאֿפ טינ ץעגרע ןיא זיא טָאײר
 טתיממעג ,ןגָאלשעג ןבָאה ןטסיצילָאּפ עטנֿפָאװַאב טוג יד :עקיטייזנייא ןַא
 ןלעטש ךיז טװאורּפעג טינ וליֿפַא ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ עטנֿפָאװַאבמוא
 "ולברַאֿפ ,ענעגָאלשעצ ,ןענייז רענעילַאטיא ריֿפ .טעטילַאטורב ריא ןגעק

 - ,ןרָאװעג טריטסערַא ,עטקיט
 טָאה ,טָאטש ןוֿפ רעטנעצ ןטכער ןיא ןעמוקעגרָאֿפ זיא ךַאז יד יװ ױזַא

 ןענייז ןעגנוטייצ-טנווָא יד ,טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ךיז ףיוא ןגיוצעג סע
 ןבָאה ןוא *!טירטס דָארב ןיא טָאײר, :ּפעק-קערש עסיורג טימ סױרַא
 עטעשויעצ ,עדליוו עסַאמ ַא ןגעוו ,תוישעמ עקידאמזוג טרימשעגרעדנַאנַאֿפ
 יטיס םעד ןּפַאכרַאֿפ ןעגנַאגעג גָאט ןטימניא ןענייז עכלעוו ,רענעילַאטיא
 -עג ,טירטס דָארב ןוֿפ ןבירטעגסױרַא ןעמעלַא געוו ןֿפױא ןבָאה ןוא לָאה
 דלַאב זַא ,טײלסטֿפעשעג ןוא רעניואוונייא עכייר עקיטרָאד יד טעשַארטס
 -ָארשרעדמוא ןוא עשידלעה יד רָאנ .ןריבַארעצ ץלַא ןעמענ ךיז ייז ןלעוו

 טָאטש יד טעװעטַארעג טָאה ןטסיצילָאּפ עמַאזכַאװ יד ןוֿפ טייקיטעט ענעק
 יד .ןטסיכרַאנַא עשירעביור עדליוו יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפנירַא ןוֿפ

 ןוא טָאטש ןיא ןטסענ עשיטסיכרַאנַא עלַא ןעמַארסיוא טציא טייג ײצילָאּפ
 ! טייקיטעט רעשירעכערברַאֿפ רעייז וצ ףוס ַא ןכַאמ

 -עג טכַארבעגרָאֿפ ירֿפ תבש ןענייז רענעילַאטיא עטריטסערַא ריֿפ יד
 ןוא ןקוקמורַא ךיז טַאהעג טייצ ןבָאה רימ רעדייא ,רעטכיר ַא רַאֿפ ןרָאװ
 קינימָאד עסָאנעג ,ייז ןוֿפ ייווצ .גנוקידיײטרַאֿפ עקירעהעג ַא ייז רַאֿפ ןֿפַאש
 -טג טָאה יז זַא ,טעטּפױהַאב טָאה יײצילָאּפ יד ןעמעוו ייב ,רעטייווצ ַא ןוא
 רָאי ףניֿפ וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ ןענייז ,סענעשעק יד ןיא ןֿפָאװ ןענוֿפ
 רָאי ַא זיב רָאי ַא ןוֿפ ןענימרעט עצרוק --- ייווצ ערעדנַא יד .רעדעי עמרוט
 "רעבלא ןבָאה ףָארטש עטסערג יד ןגָארקעג ןבָאה סָאװ ייווצ יד .בלַאה ַא ןוא
 טעטכילֿפרַאֿפ טליֿפעג ךיז ןבָאה רימ עכלעוו ,סעילימַאֿפ ךיז רעטניה ןזָאלעג

 דנָאֿפ ַא ןֿפַאשעג רימ ןבָאה .לטימסנבעל עקיטיונ יד טימ' ןגרָאזַאב וצ

 ךיז ןבָאה ןסָאנעג עכעלטע עכלעוו ,ןעגנולָאצ עכעלטנכעוו עקידנעטשַאב ןוֿפ
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 רךָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ ןבָאה ןוא ,ךָאװ עדעי ןעלמַאז ןייג וצ ןעמונרעטנוא
 ךָאװ ַא רעלָאד בלַאה ַא ןוא יירד טימ סעילימַאֿפ ייווצ יד טציטשעג טייצ
 , .עדעי

 ,רעגדער יד ןייטסערַא וצ ןרָאװעג ןעמונעגסורַא ןענייז סטנַארַאװ
 ןבָאה ױשֿפא ןוא ,ןריֿפוצכרוד סָאד טלייאעג טינ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד רעבָא
 "רעד ןבָאה ייז יװ ,ןעניֿפעג וצ רענדער יד ואוו טסואוועג טינ עקַאט יז
 ירערבייל לַאקידַאר רעזדנוא ןוֿפ ריט םייב .טיילסגנוטייצ יד וצ טרעלק

 עכלעוו ךַאװ עשיאייצילָאּפ ַא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא ירֿפ קיטײרֿפ זיא
 ,לעֿפַאב רעד סיױרַא זיא לָאה יטיס ןוֿפ .ץָאלעגנײרַא טינ םענייק טָאה

 טינ רעמ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןלָאז ןטֿפנוקנעמַאזװצ עשיטסיכרַאנַא ןייק זַא
 לעֿפַאב ַא ןגעק סָאװטע ןָאט וצ ןגַאװ ןעד טעװ רעוו ןוא .ןרעוו ןטלַאהעג
 ? לָאה יטיס ןוֿפ

 רעמיצ ןסיורג ַא ןיא ןבילקעגנעמַאווצ ךיז רימ ןבָאה טנוװָא קיטנוז
 רעד ןוֿפ טייוו טינ ,סַאג רעטֿפניֿפ רעד ןיא ןַארָאטסער לַאינָאלָאק ןרעביא
 ןוא טעטימָאק-סגנוקידיײטרַאֿפ ַא טריזינַאגרָא ןבָאה ,ירערבייל לַאקידַאר
 גנורעלקרעד ַא טעברַאעגסיױא ךיוא ןבָאה רימ .רעיאל ןטוג ַא טלעטשעגנָא

 טינ לָאמנייק זיא ?טָאיײרק רעטנַאגעגָאז רעד זַא ,קידנזייוװנָא ,םוקילבוּפ םוצ
 ,שרעדנַא רענייק טינ ,ייצילָאּפ יד זיולב טָאה טעוװעשובעג .ןעמוקעגרָאֿפ
 רעזדנוא טימ ןייגנָא רעטייוו ןלעװ רימ זַא ,טרעלקרעד ןֿפָא ןבָאה רימ

 ןוֿפ ןעגנולדנַאה עכעלצעזעגמוא יד ןוֿפ ןקעױשרעביא טינ ךיז ןוא טעברַא
 | ,ײצילַאּפ רעד

 יד ןוֿפ סרעטרַאּפער ןֿפורעג עקַאט טנװָא ןקיבלעז םעד ןבָאה רימ
 ,דוס םעד טױרטרַאֿפ ןוא גנורעלקרעד רעזדנוא ןבעגעגרעביא ייז ,ןעגנוטייצ
 רעד ןוֿפ זָאנ ןרעטנוא גנולמַאזרַאֿפ ַא ןטלַאהענּפָא סָאװ-רָאנ ןבָאה רימ זַא
 .טָאברַאֿפ ןעגנערטש ריא ץָארט םוצ ,ײצילָאּפ

 עלוֿפ-רָאמוה טימ סױרַא סנגרָאמוצ ןענייז ןעגנוטייצ עלַארעביל יד
 טימ ץנַאט-זיומ-ןוא-ץאק ַא ןליּפש סָאװ ,ןטסיכרַאנַא יד ןגעוו ןעגנוביײױשַאב
 ןַא ןעוו טייצ רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ עסיורג ּפָא ןטלַאה ,ײצילָאּפ רעד
 רענייק רעכלעוו וצ זיוה ַא טיה ןוא ןסיורד ןיא טייטש טסיצילָאּפ רעמַאזנייא
 ירערבייל לָאקידַאר רעד ןוֿפ זיא ךַאװ יד .טקריוועג טָאה סָאד ! וצ טינ טמוק
 עשרעזדנוא טימ ךיז ןצונַאב וצ ײרֿפ ןעוועג ןענייז רימ .ןרָאװעג ןעמונעגוצ
 -עג טריטסערַא טעדכַאנ ןענייז רענדער יד ןעוו .ןרעמיצ-בולק ענעגייא
 ,גונעג (תוברע) ליעב ןוא רעיָאל ַא טימ טיירגעגוצ ןעוועג רימ ןענייז ,ןרָאװ
 ,ןעײרֿפַאב וצ ךיילג ייז

 םישדח טימ ןעמוקעגרָאֿפ זיא רענדער יירד יד ןגעק סעצָארּפ רעד
 יז ןגעק זיא סע .רעהרַאֿפ ןייק ןָא ןרָאװעג טיײרֿפַאב ןענייז ייז .רעטעּפש
 ,ןטָארטעגֿפױא טינ רענייק
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 -טימ עשּפיה טרעדָאֿפעג ךיז ןבָאה סעצָארּפ םוצ גנוטיירגוצ רעד רַאֿפ
 סעילימַאֿפ ייווצ יד ןבעגעג ןבָאה רימ סָאװ עציטש רעד וצ בָאגוצ ןיא ,ןעל
 -עגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ רעבָא ךיז ןבָאה רימ .עטלײטרוארַאֿפ יד ןוֿפ
 ןרָאװעג טײרֿפַאב ןענייז רענדער עטגָאלקעגנָא יד יו ךיג ױזַא ,טלעטש
 יד רַאֿפ סעצָארּפ םעיינ ַא ןגירק וצ ידּכ ,ןטעברַא ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה
 טריֿפרעד ןוא טרילעּפַא סייק יד ןבָאה רימ .רענעילַאטיא עטלײטרוארַאֿפ
 ןעזעג טינ טָאה רעכלעוו ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טרוָאק םירּפוס ןזיב
 טלײטרוארַאֿפ ןענייז ןשטנעמ עקידלושמוא יד סָאװ םעד ןיא טכערמוא ןייק
 גנוקידיײטרַאֿפ רעקירעהעג ַא ןָא ,ןגָאז ןעמ געמ ,רעהרַאֿפ ַא ןָא ןרָאװעג
 הרירב רעדנַא ןייק זיא זדנוא רַאֿפ .ייז ןגעק ןזייװַאב עשיטקַאֿפ ןייק ןָא ןוא
 יד לָאז רע זַא ,רָארוקָארּפ ןטימ ליד ַא ףיוא ןייגוצנייא יו ןבילבעג טינ
 יד .עילַאטיא ןייק ןרָאֿפקירוצ ןזָאל ייז ןוא ןעײרֿפַאב רענעילַאטיא ייווצ
 ,ךַאמּפָא ַאזַא ןוֿפ ןדירֿפוצ ןעוועג ןענייז סעילימַאֿפ ערעייז ןוא עטױיטסערַא
 יו םעדכָאנ ,טײרֿפַאב יז ןוא ןטסָאק-עזייר יד ייז רַאֿפ ןֿפַאשעג וימ ןבָאה
 ,רָאי בלַאה ַא ןוא ייווצ ןסעזעגּפָא ןענייז יז

 -עגנָא ריעלק עד ןירעטלָאװ טָאה רענדער יד ןוֿפ סעצָארּפ ןכָאנ דלַאב
 טדערעגמורַא טָאה יז ןכלעוו ןיא ,םוקילכוּפ םוצ ווירב םענעֿפָא ןַא ןבירש
 טעטילַאטורב יד ,עזָאלסטעברַא יד ןוֿפ עגָאל יד ,טייהנגעלעגנַא עצנַאג יד
 "עג רעד ןיא לעטשנייא ןצנַאג םעד ןוֿפ טכערמוא סָאד ,ײצילָאּפ רעד ןוֿפ
 -סיוא רעד ןוא ןעגנוניישרעד עכלעזַא ךעלגעמ טכַאמ רעכלעוו ,טֿפַאשלעז
 קיצֿפוֿפ טקורדעגּפָא ןבָאה רימ .רָאֿפ ןגָאלש ,ןטסיכרַאנַא ,רימ סָאװ געוו
 ןוֿפ ןלייט עלַא ןיא טכַאנ ןייא ןיא טלייטעגסיוא ייז ןוא סעיּפָאק טנזיוט
 טקילײטַאב ךיז ןבָאה ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ רעדילגטימ עלַא .טָאטש
 ,טעברַא רעסיורג רענעי ןיא

 טָאטש עקיצנייא יד ןעוועג טינ סיזירק םענעי ןיא זיא עיֿפלעדַאליֿפ
 -סטעברַא יד ןגעלֿפ קרָאי-וינ ןיא .גנולסײרטֿפױא עטסנרע ןַא ןכַאמוצכרוד
 -מַאזרַאֿפ ןטלַאהּפָא טרָאד ןוא רעווקס ןָאינוי ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז עזָאל
 ךָאװ וצ ךָאװ ןוֿפ זיא עזָאלסטעברַא עסַאמ יד .קָאטימכָאנ תבש ןדעי ןעגנול
 ,טסנרע רעמ ץלַא ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ייב סעדער יד ןוא רעסערג ןרָאװעג
 ץַאלּפ ןטימ ךיז ןצונַאב וצ עזָאלסטעברַא יד ןטָאברַאֿפ ײצילַאּפ יד טָאה
 טקירדרעטנוא לַאטורב זיא ךוזרַאֿפ רעדעי ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ערעייז רַאֿפ
 קילעז ,עסָאנעג רעגנוי ַא רערעזדנוא זיא קָאטימכָאנ תבש ןייא .,ןרָאװעג
 טָאה רע סָאװ עבמָאב ַא ןוֿפ ,טיוט םוצ ןרָאװעג טעדנואוורַאֿפ ,ןייטשרעבליז
 ,ײצילָאּפ רעד רַאֿפ טכַארבעגטימ

 רעד ןוֿפ טרַאק-סדילגטימ ַא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ענעשעק ןיא םיא ייב
 -קעס סלַא טֿפירשרעטנוא סנַאמקרעב טימ עיצַארעדעֿפ רעשיטסיכרַאנַא
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 -ןטסיכרַאנַא רעיינ ַא רַאֿפ זייּפש ןבעגעג יײצילָאּפ רעד טָאה סָאד .רַאטער
 -ָאּפ יד רעבָא ,סײרֿפױא םעד ךָאנ געט עכעלטע טבעלעג טָאה קילעז .עצעה

 ןצימיא לָאז סָאװ יודיוו ןייק ןסײרסױרַא טנעקעג טינ םיא ןוֿפ טָאה ייציל
 | ,טַאט ןייז ןיא ןשימרַאֿפ

 -רעד קילָאטַאק רעזָאלסטעברַא רעטלֿפײװצרַאֿפ ַא טָאה רעוונעד ןיא
 טימרעד ןטסיירט וצ עקירעגנוה יד טכוזעג טָאה רעכלעוו ,חלג ַא ןסָאש
 ,ןלעֿפ טינ זייּפש ןייק ייז טעוו טלעוו רענעי ףיוא סָאװ

 בָאה ךיא ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ ןעוועג רימ רַאֿפ זיא דנלַאֿפֿפױא
 ךיז ,גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עטכישעג יד קידנרידוטש

 :טנעדיצניא ןימ ַאזַא ןָא ןסױטשעגנָא
 טײלנַאב ,דנַאל ןיא סיזיוק רערעווש ַא ןעמוקעגרָאֿפ זיא 1827 ןיא

 ןוֿפ טַאטלוװער ַא ןעוועג זיא עטצעל סָאד .טיורב ףיוא ןזיירּפ עכיוה ןוֿפ

 לָאמ ןטשרע םוצ ?ײלֿפ ןעיסעה, יד טָאה םעד רַאֿפ רעמוז םעד סָאװ טעד

 ,דנַאל ןיא ָאד רעדלעֿפ-ץייװ עטסרעמ יד טריניאור עטכישעג רעד ןיא
 ןטלַאהעגּפָא קרָאי-וינ ןיא לָאה יטיס ןבענ זיא רַאורבעֿפ ןטנציירד םעד
 ךיז ןבָאה רענדער יד .עזָאלסטעברַא ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ עטיורג ַא ןרָאװעג

 א ןענייז לָאמנייא טימ ןעוו ,לעמ ןוֿפ ןזיירּפ עכיוה יד ףיוא טגָאלקַאב

 -ַאבמוא ןַא ,ייז ןוֿפ רענייא .טירטס ןייאוד ןוֿפ ןעמוקעגוצ ןשטנעמ לָאצ
 ןייג ןלָאז ייז ,ןגָאלשעגרָאֿפ ןוא םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ףױרַא זיא ,רעטנַאק
 ןקידרעירֿפ םעד יו רעמ טינ ןלָאצ ןוא לעמ ןֿפױק ,ןטֿפעשעג-לעמ יד ןיא
 ןלָאז ,זיירּפ ןטלַא םעד ןעמענ ןגָאזּפָא ךיז ןלעו רעמערק יד ביוא .זיירּפ

 ירעטכעלש ןייק טינ ,לעמ רעד רַאֿפ ןלָאצַאב טינ ןצנַאגניא ןוא ןײגקעװַא ייז

 ןֿפױק סעילימַאֿפ עמערָא יד ןגעלֿפ ןרָאי ענעי ןיא .טעז ריא יװ ,לַאֿפנײא
 ןַא ךיוא ,רעצעמע טָאה לָאמנייא טימ .טיורב ןגייא רעייז ןקַאב ןוא לעמ
 טֿפעשעג-לעמ ןסיורג םוצ ןייג רימָאל ,טמוק :ןעירשעגסיוא ,רעטנַאקַאבמוַא
 ףרָאװ ַא ךיז טָאה עסַאמ עצנַאג יד !ייברעד ָאד ,טירטס ןָאטגנישַאװ ןיא
 הנהמ ַא ןוֿפ ןרָאװעג טנגעגַאב ייז ןענייז טרָאד .טנגעג םענעי וצ ןָאטעג
 "לושמוא עקילדנעצ טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסיצילָאּפ
 ,ןשטנעמ עקיד

 ןוֿפ גָאט םוצ טעמּכ ,רעירֿפ רָאי קיצכַא טימ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאד
 -ַאב םוצ ,ןוא ךיז טלָאהרעדיװ עטכישעג יד .טָאײר ןטנַאנעגָאז רעזדנוא
 -עגנוה יד רַאֿפ ןטַאטלוזער עקירעיורט עקיבלעז יד טימ לָאמעלַא ,ןרעיוד

 ,ןסַאמ עטבױרַאב ןוא עקיר
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 םעטכירעגניה טרעוו רערעֿפ -- סעיצקעל סגירעטלַאװ

 ךַאװ יד ןעמונעגּפָארַא טָאה ײצילָאּפ יד יו םעד ךָאנ טייצ לקיטש א
 רעד טימ ײרֿפ ןיגנָא טזָאלעג זדנוא ןוא ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ

 -נָאנַא ןבָאה רימ עכלעוו ,סעיצקעל ריֿפ טיירגעגוצ ןירעטלָאװ טָאה טעברַא

 ,טָאטש ןצנַאג ןרעביא טכַאמעג טנַאקַאב ןוא דרַאק ןייא ףיוא טריס

 יד ,ןסנָאנַא ןלײטרַאֿפ וצ לטימ ןטוג ןוא ןגנירג ַא טַאהעג ןבָאה רימ

 רעבָאהביל עסיורג ןעוועג ןרָאי עלַא ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןלַאקידַאר

 רעטסעקרָא ןשינָאֿפמיס םעד ןוֿפ טרעצנָאק ַא ייב .ערעּפָא ןוא קיזומ ןופ

 עימעדַאקַא רעד ןיא רימ ןגעלֿפ ערעּפָא ןַא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא רעד ייב רעדָא

 רָאֿפעב טכַאנ יד .החּפשמ עצנַאג רעזדנוא טלמַאזרַאֿפ ןעניֿפעג קיזומ ףָא

 ןיא ןייטש ןשטנעמ ערעזדנוא ןגעלֿפ ,וליֿפַא רעטניוו ןטימ ןיא ,ערעּפָא ןַא

 ןוֿפ ףױקרַאֿפ רעד ןבייהנָא ךיז טעװ סע ןעוו ,גָאט ןסיורג ןזיב ןטרַאװ ןייל

 ןעוועג טינ ןענייז רעצעלּפ ןעוו ,טרעצנָאק ַא וצ .עירעלַאג רעד רַאֿפ ןטעליב

 ידּכ ,ןייל ןיא גָאט ןבלַאה ַא ןייטש ןשטנעמ ערעזדנוא ןגעלֿפ ,טריוורעזער

 -רעביא טרעוו ץַאלּפ רעד רעדייא עימעדַאקַא ןיא ךיז ןּפַאכנײרַא ןענעק וצ
 ,ןרָאי ליֿפ רַאֿפ רעלײטרַאֿפ ןסנָאנַא טּפיױה רעזדנוא ,ןיישדנערב .בא ,טליֿפ
 רע ןגָאזנָא םיא רָאנ ,דרַאק ַא טימ םענייא ןדעי ןגרָאזַאב רָאנ טינ טגעלֿפ
 ןעמעװ טָאה רע ביוא .טנװָא ןטריסנָאנַא םוצ ןעמוק ןלעֿפרַאֿפ טינ לָאז
 םיא ןלױֿפ טינ ךיז רע טגעלֿפ עימעדַאקַא רעד ייב ןֿפָארטעג טינ זיא סע
 ,טעברַאעג טָאה רענעי ואוו טרָאד רעדָא םייה רעד ןיא ןכוזַאב

 -גנישַאװ ןסיורג ןיא ןרעוו ןטלַאהעג טלָאזעג טָאה עיצקעל עטשרע יד
 ןעמוקעגוצ טרָאד ןיב ךיא ןעוו .טוַאס ןוא רעטרעֿפ רעד ןיא ,לָאה ןָאט
 טימ ןײטּפעק ײצילָאּפ "רעזדנוא, ןענוֿפעג ךיא בָאה דנײרֿפ רָאּפ ַא טימ
 רע זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה רע .ריט םייב ןייטש רעֿפלעהסױרַא רָאּפ ַא
 .עיצקעל רעד וצ םענייק ןזָאלוצנײרַא טינ לָאה יטיס ןוֿפ לעֿפַאב ַא טָאה

 -עלַא ןגָאז וצ ןסַאג-קע עדייב ןיא דניײרֿפ עניימ טלעטשעגקעװַא ךיא בָאה
 ,ירערבייל לַאקידַאר ןיא ןייג ןלָאז ייז עיצקעל רעד וצ ןעמוק ןלעוו סָאװ ןעמ

 םיא בָאה ךיא .ןײטּפעק ןטימ ןעגנערברַאֿפ ןבילבעג ךיא ןיב ןײלַא ןוא
 ריא ןוא ןעמוק טעװ ןירעטלָאװ זיב ןטרַאװ לעװ ךיא זַא ,טרעלקרעד

 ,םייהַא ןריֿפּפָא
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 רעד .טייצ עגנַאל ץנַאג ַא טדערעג ןוא ןענַאטשעג רימ ןענייז ױזַא
 רעד וצ טינ טמוק רעגייק סָאװ ,ןרעדנואוו ןבייהעגנָא ךיז טָאה ןײטּפעק
 ,טרעכיזרַאֿפ םיא בָאה ךיא ,טינ ךיז טזייוװַאב ןירענדער יד וליֿפַא ,עיצקעל
 עכעלטע ןיא לָאמניא טימ ןעמוק עלַא ןלעוו ייז -- ירֿפ ךָאנ זיא סע זַא

 ןרָאװעג סואמ ןדייב זדנוא ןיא ןיינ ךָאנ בלַאה רעגייז ַא .טייצ טונימ
 ךיז רימ ןבָאה .וצ טינ טמוק רענייק רעכלעוו וצ ריט ַא ייב קידנעייטש
 א ךָאנ רַאֿפ לָאה םייב ןטסיצילַאּפ יד קידנזָאלרעביא ,םייזַא ןייג טזָאלעג
 "ץגוצ ןענייז רימ .ןעגנַאגעגטימ רימ טימ זיא ןײטּפעק רעד .טייצ עדנוטש
 סילָאּפ ןוֿפ טייוו טינ ,טירטס ןייּפ 219 ןיא ןַאד ,ירערבייל רעד וצ ןעמוק
 -לָאװ ,ןשטנעמ טימ טליֿפרעביא זיא ץַאלּפ רעד זַא ןענוֿפעג ןוא ,ןָאשייטס

 טגערֿפעג טָאה םלוע רעד ןוא גַארטרַאֿפ ריא טקידנעעג ןיוש טָאה ןירעט
 .זיא עדָאמ יד יװ ,טריטוקסיד ,סעגַארֿפ

 רימ טימ זיא רע .ןרָאװעג ןלעֿפעג קרַאטש השעמ יד זיא ןייטּפעק םעד
 ןטעזעג זיא ןוא לקניוו ַא ןיא טצעזעגקעװַא ךיז טָאה ,ירערבייל ןיא ןײרַא
 טמוק ָאד סָאװ םעד וצ טרעהעגוצ ךיז ,ליומ ןיא רַאגיצ ַא טימ ףוס ןזיב
 וצ טנװָא קיטנוז ןעמוק וצ טלעֿפרַאֿפ ןעוו ןטלעז םעדכָאנ טָאה רע .רַאֿפ
 טנַאװ םייב ץַאלּפ ןקידנעטש ןייז טַאהעג ןיוש טָאה רע .סעיצקעל ערעזדנוא
 ,רענדער יד וצ ךיז ןרעהוצ םַאזקרעמֿפױא ןוא ןציז טגעלֿפ רע ואוו

 ענייא ,דנרעלַאב טסכעה ןעוועג לָאמעלַא ןענייז סעיצקעל טנירעטלָאװ

 -רָאֿפ עריא ךָאד יז טגעלֿפ ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןיא רענדער עטסעב יד ןוֿפ
 ַא עריא .ןענעײלרַאֿפ ייז ןוא ריּפַאּפ ןֿפױא קיטכיזרָאֿפ ןטיירגוצ ןגַָארט
 ,רושָארב עטוג סלַא קורד םוצ ןױעװ טקישעג ךיילג טנעקעג טָאה עיצקעל

 ןענַאטשַאב זיא זדנוא רַאֿפ ןטלַאהעג ןַאד טָאה יז סָאװ טעיצקעל עירעס יד
 טָאה יז רעכלעוו ןיא ,?עיצידַארט רענַאקירעמַא יד ןוא םזיכרַאנַאק -- (1 ןוֿפ
 -ָארּפ ַא רָאנ ,עעדיא עטריטרָאּפמיא ןייק טינ זיא םזיכרַאנַא זַא ,ןזיוװַאב
 ;ציצולָאװער רעד ןוֿפ טייצ ןיא גנולקיװטנַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ טקזד

 רעדעי ןיא זַא ,ןזיוװַאב טָאה יז רעכלעוו ןיא ,"?עעדיא עדנשרעה יד; -- (
 ןוא עטסעב יד ןוֿפ תוחֹומ יד עעדיא ןייא טשרעהַאב עכַאּפע רעשירָאטסיה
 סע ןעק טייצ רעטייווצ ַא וצ ; עיגילער סע זיא לָאמַא .ןשטנעמ עטסקיאעֿפ
 -מוא ,עייג ןוֿפ גנושרָאֿפסױא יד רעדָא ,םזילַאירעּפמיא ,םזיטָאירטַאּפ ןייז
 יד ןיא טייצ רעזדנוא ןוֿפ עעדיא עדנשרעה יד ,ןלייט-טלעוו עטנַאקַאב
 -- ןייז טינ לָאז סע ןעלטימ ַא רַאֿפ סָאװ ךרוד םוטכייר ןוֿפ גנולמַאזנָא
 ידע (2 .טלַאהניא ןקיטסייג ןייק ןָא עעדיא עלעירעטַאמ עקידמשוגמ ַא
 רעד ןיא קרַאטש ןעוועג ןַאד זיא סָאװ ןימרעט ַא -- "ןָאיצקַא עטקעריד
 רעשיטסיכלַאנַא רעקיטכיר רעד ןיא טשטייטעגסיוא טָאה יז ןכלעוו ןוא עדָאמ
 ןיא ןטייקיטעט עלַא םורַא טמענ סָאװ ןבעל ןוֿפ געו סלַא ,גנוטכיײלַאב
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 עמערָא יד; -- (4 .טריסערעטניארַאֿפ ןענייז ןשטנעמ ערערעמ עכלעוו
 אל יִּכ; ,הרוּת רעד ןיא קוסּפ ַא -- "זדנוא טימ ןבָאה לָאמ עלַא רימ ןלעוו

 ןבעגעג רעשרעה ןוא רעביור יד טָאה רעכלעוו ,"ץראה לכמ ינע לדחי

 ןירעטלָאװ .ןעגנולדנַאה עכעלטֿפַאשלעזעגמוא ערעייז רַאֿפ גנוקיטכערַאב ַא

 עקיזָאד יד טעדנירגַאבמוא ןוא שלַאֿפ יו ןזיװַאב גַארטרָאֿפ ריא ןיא טָאה

 ןֿפַאש וצ יו ןיוש ןסייו רימ ןעוו טייצ רעזדנוא ןיא זיא גנוסַאֿפֿפױא

 ןענייז ןגַארטרָאֿפ עלַא עריא .,ןכַאז ערעדנַא עלַא ןוא לטימסנבעל גונעגרעביא

 ,גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג

 -ָאק עידַאבַאל רעד ןוֿפ ןעירערבייל ,סילגניא סענגַא : גידנעײגײברַאֿפ

 ירערבייל רעד ןיא (ןטנעמוקָאד ןוא רוטַארעטיל עשיטסיכרַאנַא) עיצקעל

 יד ןריגערָאק וצ רימ טעב ,רָאברַא ןע ןיא ,ןעגישימ ףָא יטיסרעווינוי ןוֿפ

 גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא ןֿפַאשעג ךיז טָאה סָאװ גנוסַאֿפֿפױא עטֿפַאהתועט

 טכַארברַאֿפ טָאה ןירעטלָאװ סָאװ טקַאֿפ רעד .רעטָאֿפ סנירעטלָאװ עגונב

 ,זײװַאב סלַא ןרָאװעג טשטייטעגסיוא זיא ריטסַאנָאמ ַא ןיא רָאי עכעלטע

 ןרָאװעג טרעקַאב זיא -- רעקנעדײרֿפ רעמערטסקע ןַא -- רעטָאֿפ ריא זַא

 ןוא ןעוועג ןרָאי ענייז עלַא זיא רע .קיטכיר טינ זיא סָאד ,עיגילער וצ

 -רעד ןבעגעגניײרַא ריא רע טָאה ריטסַאנָאמ ןיא .רעקנעדײרֿפ ַא ןבילברַאֿפ

 עלַא זַא ,טסואוועג ןוא טַאהעג טינ הרירב רעדנַא ןייק טָאה רע סָאװ רַאֿפ

 .ןריֿפּפָארַא טינ געוו ןוֿפ ןענירעטלָאװ ןלעוו ןעגנואימַאב ערעייז

 ַא גָאט וצ טנייה ךָאנ ,ןַאשזד .טס ןיא טניואוועג טָאה עילימַאֿפ יד

 ַא ,רעטעברַא ןַא ןעועג זיא רעטָאֿפ רעד .ןעגישימ ןיא לֿפרעד ןיילק

 רע זיא .ןעניֿפעג טנעקעג טינ טעברַא ןייק לֿפרעד ןיא טָאה ןוא ,רעדיינש

 וצ ידֹּכ ןטעברַא טרָאד ,ץענערג רעדַאנַאק םייב ןָארָאה טרָאֿפ ןיא קעװַא

 זיא טרָאד .ןַאשזד .טס ןיא ןבילברַאֿפ זיא עכלעוו ,עילימַאֿפ יד ןרענרעד

 ףיוא ןסַאּפֿפױא רעמ טנעקעג טינ ןוא ןרָאװעג קנַארק טסנרע רעטומ יד

 טָאה רעכלעוו ,רעטָאֿפ םוצ טקישעגקעװַא ןענירעטלָאװ יז טָאה .רעדניק יד

 רע ואוו ץַאלּפ רעקיצנייא רעד .טעברַא רעד וצ ןייג גָאט ןדעי טֿפרַאדעג

 ,ייברעד ריטסַאנָאמ רעד ןעוועג זיא דניק סָאד ןגרָאזַאב טנעקעג טָאה

 יז טעו טכיררעטנוא ןזעיגילער רעסיוא זַא ,טסואוועג טָאה רע ןכלעוו ןיא

 ןוא קיזומ ,רוטַארעטיל ןיא גנואיצרעד עשיטַאמעטסיס עטוג ַא ןעמוקַאב

 ןענעק רע טעװ ,רעכיז ןעוועג רע זיא ,עיגילער ןוֿפ סולֿפנײא םעד .ןכַארּפש

 "סיס ,עטוג ַא ןעמוקַאב טָאה ןירעטלָאװ .ןעוועג עקַאט זיא ױזַא .ןקריוונגעק

 ןטָארטעגֿפױרַא טקעריד יז זיא ריטסָאנָאמ ןוֿפ ןוא גנואיצרעד עשיטַאמעט

 -קעל ןטלַאה וצ טֿפַאשלעזעג רעשיטסיאעטַא רעד ןוֿפ םרָאֿפטַאלּפ םעד ףיוא

 | .עיגילער ןגעק סעיצ
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 .ןרערעל ַא ןעוועג ןירעטלָאװ זיא ָאד לדנַאהַאב ךיא עכלעוו ןרָאי יד ןיא
 םעד ןייג רעמיצ ןיא ןעמוק ריא וצ ךיא געלֿפ ךָאוו ןיא ןטנוװָא ייווצ
 עבלַאה ךָאנ זיב ןַאד ןוא ,שילגנע טייצ עדנוטש ַא ןענרעל ,רעגייז

 .טייקיטעט רעזדנוא ןוא גנוגעװַאב רעד ןגעוו ןריטוקסיד ,ןעגנערברַאֿפ טכַאנ
 ףיוא טכיועג עסיורג ןייק טגיילעג טינ ןרָאי ענעי ןיא טָאה ןירעטלָאװ
 ,ןשטנעמ יד ןעײרֿפַאב ןוא ןביוהרעד וצ לטימ רעקיצנייא רעד .עיצולָאװעד
 רעוויאַאנ ןיימ ןיא ,ךיא .גנורעלקֿפױא ,גנואיצרעד זיא ,ןהנעט יז טגעלֿפ
 וצ ןרעקַאב וצ ריא ןכוז געלֿפ ,עיצולָאװער רַאֿפ גנורעטסייגַאב רעשיסור
 "בעל ןוא עגנַאל ןעוועג ןענייז סעיסוקסיד ערעזדוא .גנואיושנָא-טלעוו ןיימ

 רעד ןוֿפ ןטייהלצנייא יד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז טָאה יז .עטֿפַאה
 "סעיציזָאּפמָאק , עניימ עלַא ןגעלֿפ ,טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעשיסור
 בָאגוצ ןיא ,רימ ןגעלֿפ טייצ-רעמוז .עמעט רעד ףיוא ןרעוו ןבירשעג ןֿפרַאד
 רעניילק ןיימ טימ ןרָאֿפסױרַא טֿפָא ,ךָאװ רעד ןיא ןטנוװָא-ןָאסעל ייווצ יד וצ
 ןכַאמכרוד ןוא דלַאװ ןיא גָאט ַא ןעגנערברַאֿפ ,ןָאקיהַאסיװ ןייק עילימַאֿפ
 ךרוד ,ליה טָאנסעשט זיב קרַאּפ טנואמריעֿפ ןוֿפ ריצַאּפש ליימ טכַא-ןביז ַא
 יד ןוא .טנַאקַאב ןעוועג ריא ןענייז סָאװ סעקשזעטסידלַאװ ערַאברעדנואוו
 ןוא עיצולָאװער ןגעו ךיז ןעגניד ,ןריטוקסיד רימ ןגעלֿפ טייצ עצנַאג
 | | ,עיצולָאוװע

 ןעמונרעטנוא טָאה יז .עיֿפלעדַאליֿפ ןזָאלרַאֿפ ןירעטלָאװ טָאה 1910 ןיא

 ןוא ,געוו ןֿפױא טעטש עלַא ןיא ,ָאגַאקיש זיב קרָאי-וינ ןוֿפ רוט-עיצקעל ַא

 -רַאֿפ ךיז יז טָאה טרָאד .טייצ ַא רַאֿפ טצעזַאב ךיז ךיז טָאה ָאגַאקיש ןיא
 ּרבענַאקיסקעמ יד ןוֿפ טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעד טימ טריסערעטניא
 -ולָאװער ַא ןבעגעגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןָאגַאמ רעדירב יד ,ןטסיכרַאנַא
 -עשזדנַא סָאל ןיא ,"ןָאשיירענעשזדער,א גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ערענָאיצ
 רעייז רַאֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפרַאֿפ גנוריגער רעגיה רעד ןוֿפ ןענייז ןוא ,סעל
 ןוֿפ טריטקַאדער ,שילגנע טייז ןייא טַאהעג טָאה גנוטייצ ענעי .טייקיטעט
 רעקידנזיורב ןוא עיצולָאװער טימ טמעטָאעג טָאה עכלעוו ,ןעוָא .ס .םוו
 ןקרעמ ןביוהעגנָא ךיז טָאה ץנעדנַאּפסערָאק רעטֿפָא רעזדנוא ןיא .טייקיטעט
 ,טבעלעגֿפױא טָאה ןירעטלָאװ .ןלָאר יד ןוֿפ גנוטייבמוא עקידנעטשלוֿפ ַא

 ןגױצַאב ךיז בָאה ךיא דנרעװ ,רעֿפײא ןרעגַקיצולַאװער טימ טמעטָאעג
 -דנַאטש טיג יד ןוֿפ ןטירטסױרַא ערענָאיצולָאװער יד וצ שיטּפעקס ןוא טלַאק
 ןָאטעגנײרַא ןבעל ןוא בייל טימ ןעוועג ןַאד ןיב ךיא .רענַאקיסקעמ עקיטֿפַאה
 ןענעֿפע וצ רענעלּפ יד ןוא לוש-קיטנוז רעד ןיא ,טעברַא-סגנואיצרעד ןיא
 .רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ ןוֿפ רעטסומ םעד טל רעדניק רַאֿפ לושיגָאט ַא
 ךיז ףיוא ןעמענ ןוא ןעמוקקירוצ לָאז ןירעטלָאװ טרַאװעג רָאנ בָאה ךיא
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 ןט19 ,טיוט רעקיטײצירֿפ ריא .לוש רעד ןיא לַאּפיצנירּפ ןוֿפ עבַאגֿפױא יד

 ,רענעלּפ ענעי וצ ףוס ַא טכַאמעג טָאה ,1912 ,ינוי

* 

 ,השעמה רוּפס ןיימ ןוֿפ טייוו-וצ לסיבַא ןֿפָאלרַאֿפ לייוורעד ָאד ןיב ךיא
 םענעגייא ןַא ןדנירג וצ רענעלּפ ערעזדנוא ןרָאװעג ףייר ןענייז 1908 ןיא
 רָאי םענעי ףוס זיא טייקיטעט רעזדנוא ןיא .גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב
 תונברק יד ,?טָאיר טירטס דָארבק רעד .דנַאטש-ליטש ַא ןעמוקעגרָאֿפ
 "רעד זדנוא ןבָאה ןגרָאזַאב ןוא ןציטשרעטנוא טֿפרַאדעג ןבָאה רימ סָאװ
 ,טירטס סורּפס 406 ןיא ןרָאװעג טריֿפעגרעביא זיא ירערבייל יד .טּפעש
 רעמ ןעוועג טינ זיא ץַאלּפ רעד ואוו ,רעטָאֿפ סלעגיס ר"ד ןוֿפ זיוה ןיא
 ןריֿפכרוד ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה .טייקיטעט רעטיירב רַאֿפ קיטסניג ױזַא
 ,שטנערב םענעגייא ןַא ןדנירג ןגעוו ןַאלּפ םעד

 -ַאב ןוא ענעסעזַאב רעמ יד .ןעמוקעגנָא טכייל טינ זדנוא זיא סָאד
 סעשטנערב ענעדײשרַאֿפ יד וצ טגנַאלַאב ןיוש ןבָאה זדנוא ןשיווצ עטנכעד
 טָאה ר"ַא רעד יו ,לָאמנייא טימ רעדילגטימ עיינ 25 ןעניֿפעג .טָאטש ןיא

 -רָאֿפ עלַאקָאל יד .גנירג טינ ןעוועג גרַאװגנוי רעד ןשיווצ זיא ,טרעדָאֿפעג

 -עג ,בָאגוצ ןיא ,זדנוא ןבָאה ,סנשיטילָאּפ עכעלניילק ,ןדרָא ןוֿפ רעייטש

 יד טעװ זדנוא זַא ,גנונעֿפָאה רעד ןיא ,געוו ןיא רענייטש ײלרעלַא טגייל

 טײרּפשעצ ןוא טייזעצ ןבײלברַאֿפ ןלעו רימ ןוא ןרעוו סואמ ךַאז עצנַאג

 ןרעוװ ,ןטסיכרַאנַא סלַא ,רימ עכלעוו ןיא ,סעשטנערב ענײמעגלַא יד ןיא

 ,םיששב לטב
 -ָאטסניא ןענייז ןוא ןטייקירעווש עלַא ןעמוקעגייב ךעלדנע ןבָאה רימ

 ,ןידניה .גניר רעטעברַא 273 .רב ,ירערבייל לַאקידַאר סלַא ןרָאװעג טריל

 -ָאסרַאֿפ ַא ןֿפױלוצ ןעמוקעג טונימ עטצעל יד זיא ,ןצבק רעקיביא רעד

 ןסילשנָא ןענעק וצ ידּכ ,רעלָאד ייווצ ןגירק וצ ןעגנולעג זיא םיא --- רעטעּפ

 ןטשרע םוצ טָאה ריעלק עד ןירעטלָאװ .רעדנירג יד ןוֿפ רענייא ןייז ןוא ךיז

 זיא יז .עיצַאזינַאגרָא ןַא ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז לַאמרָאֿפ ןבעל ריא ןיא לָאמ

 רעבָא ,ןעמונעגניירַא ןרעוו רעדילגטימ סָאװ ןרָאי יד רעבירַא ןעוועג ןיוש

 -נײרַא יז עיגעליווירּפ יד טַאהעג רימ ןבָאה שטנערב םעיינ ַא ןדנירג םייב

 | .ןעמענוצ
 טימ רומ ינעב ןעמונעגניירַא רימ ןבָאה רעטעּפש טייצ לקיטש ַא טימ

 טעמּכ ַא טכַאזרוארַאֿפ טָאה סָאד .שטנערב רעדנַא ןַא ןוֿפ רעֿפסנַארט ַא

 טָאה ,יושזרוב ַא ,סָאב ַא ןעוועג ןַאד זיא רע .שטנערב ןיא עיצולָאװער

 -עג טינ םיא ןסָאנעג ערעמירֿפ ,ערעגניי יד ןבָאה .רעטעברַא טקיטֿפעשַאב

 ןיא םיא ייב ןטעברַא .דילגטימ ןכיילג סלַא ןעייר ערעייז ןיא ןבָאה טלָאװ
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 ןעוועג זיא ,ןבעל ַא ןכַאמ רעדַא ,דירט א ןענרעלטיוא טרָאד ךיז ,ּפַאש
 ןרָאװעג ןֿפלָאהעגסיױרַא טייצ-טיוג ַא ןיא ןענייז יז ןוֿפ ליֿפ --- רשיו רשּכ
 יז ןבָאה ,שטנערב ןיא זדנוא ייב דילגטימ ַא ןייז רעבָא .געוו םעד ףיוא
 ! ךַאז רעדנַא ץנַאג א זיא ,טהנעטעג

 לָאמנייק ןיב ךיא סָאװ רַאֿפרעד ,םיא רַאֿפ טלעטשעגנייא ךיז בָאה ךיא

 לַאֿפ םעד ןיא בָאה ןוא עירָאעט-ףמַאקנסַאלק רעד ןוֿפ דיסח ןייק ןעוועג טינ
 רעזדנוא וצ טייקנבעגרעכיא עקיטכירֿפיױא ןייז טצַאשעגּפָא ןוא טנעקרענַא
 -טימ רעקיטעט ַא ןבילברַאֿפ ןרָאי עֶלַא זיא רע ,טייקיטעס ןוא גנוגעזװַאב
 טָאה ןבעל רעד .יושזרוב סיוא ןרָאװעג רעטעּפש טייצ ַא טימ זיא ןוא דילג
 טימ ןעק רעוו ןוא ,טַאירַאטעלַארּפ ןוֿפ ןעייר יד ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא םיא
 -עגטימ טינ טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא טייקיטעט ןייז זַא ,ןגָאז טייקרעכיז
 ?ןַאמסטֿפעשעג סלַא עיציזַאּפ ןייז ןנַאושּפָא ןיא טקריוו

 טלעוו רעד ןיא עיצַאוטיס ערענַאיצולַאװער יד טָאה 1909 רעמוז ןיא
 עכלעוו ,עיצולָאװער רענַאקיסקעמ רעד ןיא .ןרעסעכ םוצ טרעדנעעג ךיז
 ןרעה ןזָאל ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ,טסנרע ןעמונעג טינ טשרעוצ ןֿבָאה רימ
 ,גנוטכיר ַא ןיא ןריר ןביײהעגנָא ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד .רענעט עשיטסיכרַאנַא
 טינרָאג ָאד סעינַאּפמָאק-ליױא עכייר יד ןוא טּרָאד טנשיטילָאּפ יד זיא סָאװ
 ןיא המחלמ ַא טריֿפױַאֿפ טָאה גנוריגער עשינַאּפש יד .ןצרַאה םוצ ןעוועג
 ןיא טּפיוהרעביא ,ןסַאמסקלָאֿפ ןוא רעטעברא יד רעכלעוו רַאֿפ ,ָאקָארָאמ

 ןטנגעג עקינייא ןיא ןענייז ,גנוקיטכערַאב ןייק ןעזעג טינ ןבאה ,עינַאלַאטַאק
 יד ,המהלמ רעד ןגעק סעיצַארטסנַאמעד עקיזיר ןעמוקעגרָאֿפ עינַאּפש ןוֿפ
 טינ ןוא ןסלער יד ףיוא טגײלעגקעװַא ךיז טעטש ליֿפ ןיא ןבָאה ןעױרֿפ
 -ַאטַאק ןיא .טרָא ןוֿפ ןריד ךיז ןטַאדלָאס טימ ןדָאלעגנָא ןענַאב יד ןזָאלעג
 םענעֿפָא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ סעיצַארטסנַאמעד יד ןענייז עינָאל
 ןיא עינַאּפש ןיא זיא עדַאמ יד יוװ ןוא .גנוריגער רעד ןגעק דנַאטשֿפױא
 יד ףיוא ןרָאפ םעד ןסָאגעגסױא קלָאֿפ סָאד טָאה ,דנַאטשֿפױא ןוֿפ טייצ
 יד ףיוא ךיז טלַאה סע עכלעוו ןיא ןױיטסַאנָאמ ןוא ןפריק עשיליוטאק

 דנַאטשֿפױא רעד ןעוו .טייקנסיוומוא ןוא עינַאּפש טלַאה סָאװ טכַאמ עצרַאוװש
 טריטסערא גנוריגער יד טָאה ןרָאװעג טקידדרעטנוא דלַאוועג טימ זיא
 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןֿפרַאװעגֿפױרא םיא ףיוא ןוא רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ
 ןגָארטעגרעדנַאנַאֿפ ןעמָאנ ןייז טָאה סָאד .דנַאטשֿפױא ןצנאג םעד רַאֿפ טייק
 ןשטנעמ ןלַאקידַאר ןדעי טריסערעטניארַאֿפ ןוא טלעוו רעצנַאג רעד רעביא
 .רערעֿפ ןוֿפ טייקיטעט ןוא ןבעל םעד טימ

 רעויטקַא ןַא ןעוועג ןרָאי עגנוי ענייז ןיא זיא רערעֿפ ָאקטיצנַארֿפ
 ןוֿפ רעריֿפנָא עסיורג יד ןוֿפ םענייא ןוֿפ ראטערקעס ַא ,רענַאיצולַאװער
 יד ןבָאה טעברַאעג .דנַאל ןיא טרָאד גנוגעווַאב רערענָאיצולַאװער רעד

2241 



 עיכרַאנָאמ רעד ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד רַאֿפ ןַאד עינַאּפש ןיא ןרענָאיצולָאװער
 ןענייז .גנוריגער ןוֿפ עמרָאֿפ רענַאקילבוּפעד ַא ןוֿפ גנולעטשנייא רעד ןוא
 -רעטנוא זיא עכלעוו ,גנוריגער רעד ןוֿפ ןרָאװעג טגלָאֿפױַאֿפ ךעלקערש ייז
 ,ןעגנולדנַאה עשיטָאּפסעד עריא עלַא ןיא ךריק רעד ןוֿפ ןרָאװעג טציטש
 רעכעלקערש ןיא ןטלַאהעג קלָאֿפ עשינַאּפש סָאד ןבָאה ךריק ןוא טָאטש

 ןוֿפ גנואיצרעד יד .ןריטַאולּפסקע רעסעב ןענעק וצ ייז ידּכ ,טייקנסיוומוא
 -שַאנָאמ ןוא םיחלג יד ןוֿפ טנעה יד ןיא סיואכרוד ןעוועג זיא רעדניק יד
 ןייז ןוא הליֿפּת ןָאט וצ םידימלּת ערעייז טנרעלעג ןבָאה עכלעוו ,סעק

 | ,םַאזכרָאהעג

 -עג טָאה רענַאקילבוּפער ערענָאיצולָאװער יד טימ גנודניברַאֿפ ןייז
 ןייז ואוו ,זירַאּפ ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא עינַאּפש ןזָאלרַאֿפ וצ ןרערעֿפ ןבירט
 טליקעגּפָא קרַאטש זיא קילבוּפער ַא ןוֿפ לַאעדיא םעד רַאֿפ גנורעטסײגַאב

 -ירדרעטנוא ,טייקנסיוומוא ,טײקמערָא ןעזעג ךיז םורַא טָאה רע .ןרָאװעג
 ַא ןיא רשֿפא ,ךײרקנַארֿפ רענַאקילבוּפער רעד ןיא גנוטייבסיוא ןוא גנוק
 ןבָאה סָאװ יד יװ טרָאס ןרעסעב ןייק ןוֿפ טינ רעבָא ,סָאמ רערענעלק
 ,עינַאּפש ןיא ןסַאמסקלָאֿפ רעטעברַא יד ןוֿפ ןבעל סָאד טרעטיברַאֿפ

 ,טכַאמעגכרוד בָאה ךיא סָאװ גנורַאֿפרעד עכעלנע ןַא ךיז ןָאמרעד ךיא
 ןעוועג ךָאנ ךיא ןיב הנידמ רעײרֿפ רעד ןיא רעהַא דנַאלסור ןוֿפ קידנרָאֿפ
 -ַארעטיל רעשיאערבעה רעד ףיוא ןגיוצרעד .טמיטשעג שיטסילַאנָאיצַאנ
 ןוֿפ רעקידיירּפ ערעדנַא ןוא םעה דחא ןוֿפ ןרעל יד ,"דָאכסָאװ, םעד ,רוט
 -ַאנָאיצַאנ רעד קנַאדעג ןיא רימ ייב ךיז טָאה ,גנובעלֿפױא רעלַאנָאיצַאנ
 -טײהײרֿפ ַא ןוא עיצולָאװער ,םזילַאיצָאס טימ טבעלעגנייא טוג רעייז םזיל
 .גנואיושנָא-טלעוו רעכעל

 ךיז טָאה םַאדרעטָאר ןוֿפ ןרָאֿפעג ןיב ךיא רעכלעוו ףיוא ףיש יד
 ןעמונעגֿפױרַא ןוא ,ןעזעגסיוא זדנוא טָאה סע יװ ,םי ןטימ ןיא טלעטשעגּפָא
 עילַאטיא .,ןטנַארגימע רענעילַאטיא טרעדנוה עכעלטע לֿפיש ןיילק ַא ןוֿפ
 --- טײקרַאבטכורֿפ ןוא ןיישנענוז ןוֿפ דנַאל סלַא טנַאקַאב ןעוועג רימ זיא

 ןבָאה ידלַאבירַאג ןוא יניזדַאמ ואוו דנַאל ַא ןוא -- שבדו בלח תכז ץרא ןַא
 -רעד ןוא טײרֿפַאב דנַאל סָאד ןבָאה ייז זיב ןֿפמַאק עשיאָארעה טריֿפעגנָא
 ,הנידמ רעסיורג ַא ןוֿפ הגרדמ רעד וצ ןביוה

 ,עמערָא עסַאמ יד טכַארטַאב ,ףיש ןוֿפ קעד ןֿפױא ןענַאטשעג ךיא ןיב
 ףיוא קעּפ ערעווש ערעייז טימ ןבָאה עכלעוו ,רענעילַאטיא ענעגָאלשרעד

 ןוֿפ ןרעלעק שזדעריטס-רעטנוא יד ןיא ףיט ןגיוצעג טציא ךיז סעצײלּפ יד

 ןכָאװ םעד רַאֿפ טָא :טגערֿפעג ןיילַא ךיז בָאה ךיא ןוא ,ףיש רעזדנוא
 ,עטײרֿפַאב יד סָאװ סע זיא סָאד טָא ?טֿפמעקעג ידלַאבירַאג ןוא יניזדַאמ
 ןעזעגסיוא רימ ןבָאה ןשטנעמ יד ?רעדניק עריא טיג עילַאטיא עקינוז
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 עשיסור יד רעדייא ןעקנוזעג רעקירעדינ ןוא ןגָאלשרעד רעמ ןייז וצ
 רעד ךרוד .טײרֿפַאב טינ לייוורעד ךָאנ טָאה רענייק עכלעוו סעקישזומ
 -סױרַא טינ לָאמנײק ןרעלעק-ףיש עֿפיט יד ןוֿפ יז ןעמ טָאה עזייר רעצנַאג

 ןוא טרעטַאמעג ךימ טָאה לרוג רעייז ,טֿפול לסיבַא ןגירק וצ ןזָאלעג

 -עברַא יד ןענעק גנואיירֿפַאב רעלַאנָאיצַאנ ןוֿפ זַא ,טגייצרעביא זייווכעלסיב
 זיא םזילַאנָאיצַאנ רעד .ןטרַאװרעד טינ העושי ןייק ןסַאמסקלָאֿפ ןוא רעט
 ךיז רַאֿפ ןטמַא-סגנוריגער ןגעוו ןעמולח סָאװ ןשטנעמ רַאֿפ ךַאז סוסקול ַא

 טינ סערעטניא רעדָא גרָאז רעדנַא ןייק ןבָאה ןוא רעדניק ערעייז רעדָא
 ,ןבעל ןיא

 -טנַא עכעלנע ןַא טבעלעגרעביא טָאה רערעֿפ זַא ,רַאֿפ ךימ לעטש ךיא
 ןבעל ןֿפױא קילב ןייז .קילבוּפער ַא ןגעוו ןעעדיא ענייז עגונב גנולקיוו
 ןַא ,טסיכרַאנַא ןַא ןרָאװעג זיא רע .טֿפיטרַאֿפ ןוא טֿפרַאשעגסיױא ךיז טָאה
 -ײרֿפַאב רעקידנעטשלוֿפ ןוֿפ לַאעדיא םעד ןוֿפ רעגנעהנָא רעטגייצרעביא

 טלסײרטעגּפָא ךיז ןוֿפ רערעֿפ טָאה םזינַאקילבופער ןטימ ןעמַאזוצ .גנוא
 ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ ןדָאטעמ ערענָאיצולָאװער יד ךיוא

 רע ןעוו !גנואיצרעד :עגַארֿפ ןייא טריסערעטניא ןַאד טָאה ןרערעֿפ
 ששמיחלג יד ןוֿפ ןעמענסױרַא עינַאּפש ןיא רעדניק יד טנעקעג רָאנ טלָאװ
 ןעוועג טלָאװ ןַאד ,גנואיצרעד עײרֿפ ,עקיטֿפנינרַאֿפ ַא ןבעג ייז ןוא ןלוש
 טינ ךיז טעװ סָאװ רוד ַא ןסקַאװסױא טעװ טייצ רעד טימ זַא ,גנונעֿפָאה ַא
 ןלעװ סעיצולָאװער עקיטולב ןייק .ןריטַאולּפסקע ןוא ןריֿפרַאֿפ גנירג ןזָאל
 !ײרֿפ ןרעוו ןלָאז ןשטנעמ יד ידּכ ,ןייז קיטיונ טינ ןַאד רשֿפא

 -רעד יד ואוו ,עינַאּפש ןיא .רעייג ןייק ןעוועג טינ זיא קנַאדעג רעד
 -רָאֿפ ןבָאה ,ךריק רעד ןוֿפ ןרָאװעג טרילָארטנָאק ןצנַאגניא זיא גנואיצ
 ןוֿפ ײרֿפ ,ןלוש עײרֿפ ןעױבוצֿפױא טכוזרַאֿפ לָאמ ליֿפ ןשטנעמ ענעטירשעג
 קרַאטש ױזַא רעבָא זיא רערעֿפ .םיחלג יד ןוֿפ טכיזֿפױא רעױעטצניֿפ רעד
 רע זַא ,ןלוש עכלענַא ןדנירג וצ רעגַאב םעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעגנולשרַאֿפ
 םעד טימ טבעלעג טָאה רע .ןטכַארט טינ ךַאז רעדנַא ןייק ןגעוו טגעלֿפ

 .עטנַאקַאב ןוא דניײרֿפ ענייז עלַא וצ טדערעג םיא ןגעוו ןוא קנַאדעג ןייא
 ,שינַאּפש ןוֿפ רערעל סלַא זירַאּפ ןיא רערעֿפ ךיז טָאה טקיטֿפעשַאב

 רעטומ ַא ,ןעױרֿפ עשיזױצנַארֿפ ייווצ ןעוועג ןענייז םידימלּת ענייז ןשיווצ
 -ַאב קרַאטש רעייז ןענייז עכלעוו ,ןקילָאטַאק עמורֿפ ,רעטכָאט ַא טימ
 ןלוש עײרֿפ ןעיוב וצ שטנואוו ןוא ןעעדיא סרערעֿפ ןוֿפ ןרָאװעג טסולֿפנײא
 ןגעמרַאֿפ סיורג ַא ןזָאלעגרעביא ךעלנעזרעפ םיא ןבָאה ייז .עינַאּפש ןיא

 ,לַאעדיא ןייז ןכעלקריװרַאֿפ לָאז רֶע ידּכ ,השורי סלַא

 -קירוצ ךיז טָאה רע .טעברַא רעד וצ ןעמונעג ךיילג ךיז רערעֿפ טָאה
 סעלוש ענרעדָאמ ןעיוב ןעמונעג ךיז טרָאד ןוא ַאנָאלעצרַאב ןייק טרעקעג
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 זיא סָאד ,ןשטנעמ ענענָאזעג-ײרֿפ ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ רעדניק יד רַאֿפ
 יד ןֿפַאש טזומעג טָאה רע סָאװ ,רַאֿפרעד גנומענרעטנוא-ןזיר ַא ןעוועג
 ,סעלוש יד טיובעג טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא רעכיב-רעל יד ןוא רערעל
 רָאי עכעלטע ןיא טָאה רע .ןעמוקעגייב ןטייקירעווש יד רעבָא טָאה רערעֿפ
 טכַארבעגסױרַא טָאה ןוא סעלוש 50 רעביא ןוֿפ ץענ ַא טױבעגֿפױא טייצ
 -נוה ַא טעמּכ ,רעכיבנרעל עכעלטײהײרֿפ ,עיינ ןוֿפ קעטָאילביב עצנַאג ַא

 יד ןריסערעטניארַאֿפ וצ טעברַא ןייז ןיא ןעגנולעג זיא םיא ,לָאצ ןיא טרעד

 ןֿפלעהסױרַא םיא ןלָאז ייז ,עּפָאריײא ןיא רעדנעל עלַא ןוֿפ רעטסייג עטסעב

 "רעביא ,ןוא עטלַא ןרעסעבסיוא ,רעכיבנרעל עיינ ןֿפַאש ,טָאט ןוא טַאר טימ
 רע .גנואיצרעד-רעדניק ןוֿפ עגַארֿפ רעד טימ ןריסערעטניארַאֿפ ךיז ,טּפיױה
 רעד רַאֿפ לַאנרושז ןוא דנַאברַאֿפ ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןַא ןֿפַאשעג וליֿפַא טָאה

 .עגַארֿפ רעד ןוֿפ עיסוקסיד
 טינ ,ךעלריטַאנ ,טייקיטעט ןייז זיא גנוריגער רעד ןוא םיחלג יד

 ,סעלוש ענייז טימ ןעמַאזוצ ןטכינרַאֿפ וצ םיא טכוזרַאֿפ ןבָאה ייז .ןלעֿפעג
 טקיטֿפעשַאב ךיז קיליװײרֿפ טָאה סָאװ ,ןַאמרעגנוי רעכייר ַא ,סעלַארָאמ ןעוו
 ףיוא עבמָאב ַא ןֿפרָאװעג טָאה ,לוש רענרעדָאמ רעד ןוֿפ גַאלרַאֿפ-ךוב ןיא
 ןַאד ןיא רערעֿפ .1906 ןיא הנותה סָאסנַאֿפלַא גינעק ןוֿפ גוצ-דַארַאּפ םעד

 רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעג רעבָא זיא רע .ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןוא טריטסערַא
 רעד ןעוו ,1909 ןיא ,טציא .טײרֿפַאב םיא טָאה רעכלעוו טכירעג ןליוויצ ַא
 ןיא ןעוועג רערעֿפ זיא ,ןביױהעגנָא ךיז טָאה ענַאלעצרַאב ןיא דנַאטשֿפױא
 ןיהַא קעװַא רע זיא ,רָאֿפ טמוק םייה ןייז ןיא סָאװ טרעהרעד .ןָאדנָאל
 "עגנייא ןוא טריטסערַא רטעּפעש געט עכעלטע םיא ןעמ טָאה טרָאד ןוא
 גנוריגער יד טָאה לָאמ סָאד ,גנוטסעֿפ שטיאוכטנָאמ רעד ןיא טרַאּפש
 -עג טלעטשעג זיא רע ,ןזָאלוצסיױרַא טינ טנעה עריא ןוֿפ םיא ןסָאלשַאב

 טעמתחרַאֿפ ןעוועג זיא לרוג ןייז ןכלעוו ייב טכירעג-סגירק ַא רַאֿפ ןרָאװ
 ,ןביײהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ רעד רעדייא ךָאנ

 -ײטרַאֿפ ַא ןבעגעג ןױערעֿפ ןגעוו-אצוי ןוֿפ טָאה טכירעג-סגירק רעד
 ןייז טימ טױיסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,ריציֿפֶא ןגנוי ַא ,רעקיד
 םעד טימ ,רעקידיײטרַאֿפ סלַא עבַאגֿפױא ןייז טסנרע ןעמונעג ןוא טנעילק
 .ימ ןייז רַאֿפ ןרָאװעג טֿפָארטשַאב רעווש ןיילַא זיא רע זַא ,טַאטלוזער
 טָאהעג טינ טָאה ,ןריט ענעסָאלשרַאֿפ רעטניה ןרָאװעג טּפשמעג זיא רערעֿפ
 זַא ,טעטּפױהַאב ןבָאה סָאװ תודע יד ןרעה וצ טקעריד טייקכעלגעמ ןייק
 ,סעכריק ןדניצרעטנוא ןוא דנַאטשֿפױא םעד ןריֿפנָא ןעזעג םיא ןבָאה ייז
 ןזיײװַאב וצ ידּכ ,תודע ןֿפור וצ טייקכעלגעמ ןייק ןבעגעג טינ םיא טָאה'מ
 עטיירב יד רעדייא ןוא טיוט םוצ ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ זיא רע ,דלושמוא ןייז
 "ערברַאֿפ םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טייקכעלגעמ יד טָאהעג טָאה טלעוו
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 םעד .ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ןיד קסּפ רעקיטולב רעד זיא לייטרוא ןשירעכ
 רַאֿפ ןרָאװעג טלעטשעג רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ זיא 1909 רעבָאטקָא ןטנציירד
 םיא לָאז'מ ,ןעוועג זיא השקב עקיצנייא ןייז ,ןטַאדלָאס עטנֿפָאװַאב עייד ַא
 יד ןעז טלָאװעג גוצ-םעטָא ןטצעל ןזיב טָאה רע ,ןגיוא יד ןדניברַאֿפ טינ
 : ןעוועג ןענייז ןטַאדלָאס יד וצ רעטרעוו עטצעל ענייז ,רוטַאנ יד ןוא טלעוו

 ענרעדָאמ יד לָאז ןבעל !דלוש רעייא טינ זיא סע ,רעדניק ,טוג טליצ;
 "! לוש

 "יליויצ עצנַאג יד טלסײײטעגֿפױא טָאה טיוט-רעריטרַאמ סרערעֿפ
 ןבָאה ,רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ ןיז עטסעב יד ןוֿפ ,רעדנעל עלַא ןוֿפ .טלעוו עטריז

 רָאי רָאּפ ַא טימ .ןצונ ןייק ןָא רעבָא ,ןטסעטָארּפ עקרַאטש ןגָארטעג ךיז
 יז גנוריגער רעד ןוֿפ טרעדָאֿפעג ןבָאה םישרוי סרערעֿפ ןעוו ,רעטעּפש
 -יצ ַא טָאה ,טריקסיֿפנָאק טָאה יז סָאװ ,ןגעמרַאֿפ ןייז ןבעגקעװַא ייז לָאז
 ןגעמרַאֿפ םעד זַא ,טלייטרואעג ןוא עגַארֿפ יד ןעמונעגֿפױא טכירעג רעליוו

 רעליויצ רעד ,רעטרעו ערעדנַא טימ .ןבעגקירוצ גנוריגער יד ףרַאד |
 -עגמוא ןַא ןעוועג זיא גנוטכירניה יד זַא ,טקיטעטשַאנ ןֿפָא טָאה טכירעג
 ,גנוריגער רעד דצמ טָאט-"רעדרעמ עכעלצעז

 ןיא טקילײטַאב ךיז ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא

 ,טעטש עלַא ןיא ןעגנולמַאורַאֿפ עסיורג טריֿפעגכרוד ןוא ןטסעטָארּפ יד
 ןבָאה רימ סָאװ ףמַאק ַא טימ ןלַאֿפעגנעמַאזוצ סע זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ןדער ןַאמדלָאג ַאמע ןביולרעד-טינ רַאֿפ ײצילָאּפ רעד ןגעק טריֿפעג ןַאד

 ,טָאטש ןיא זדנוא ייב
 ,ןַאמטײר ןעב ר"ד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא ןַאמדלָאג ַאמע

 רע ןעוו ,1908 ןיא ןרָאװעג טנַאקַאב טלעוו .רעלַאקידַאר רעד זיא רעכלעוו

 ,ָאגַאקיש ןיא עזָאלסטעברַא ןוֿפ עיצַארטסנַאמעד ַא ןריֿפ וצ טכוזרַאֿפ טָאה
 ,טיירב ןוא סיורג ,ךיוה :ּפיט רעטנַאטערעטניא טסכעה ַא ןעוועג זיא ןעב
 טימ טקעדרַאֿפ ,עגנַאל ,עטלזיירקעג ,רָאה עצרַאװש ,עטכידעג ּפָאק ַא טימ

 רע טָאה ,טנַאה ןיא ןקעטש ןרעווש ,ןסיורג ַא ןוא טוה רעקידנַאר-טיירב
 ןיא ,ןזיוועג ךיז טָאה רע רָאנ ואוו טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןגיוצעג ךיז ףיוא
 רעביא טּפעלשעגמורא ךיז טָאה ,ּפמערט ַא ןעוועג רע זיא ןרָאי עגנוי ענייז
 -נוא ןוא ןענָאגַאװ-טכַארֿפ עלַא ןיא טרעגלַאוװעגסיױוא ךיז ,עקירעמַא ץנַאג
 ךיז טמוק טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ לַאֿפּפָא רעד ואוו ,רעצעלּפ עשירערעט

 ,רעטקָאד ַא ןרָאװעג זיא ,ןיצידעמ טרידוטשעגסיוא רע טָאה ןַאד .ןעמַאזוצ
 -רַאֿפ ןוא עמערָא עלַא ןעמונעגֿפױא ָאגַאקיש ןיא סיֿפָא ןייז ןיא טָאה ןוא
 םיטניא ןעוועג רע זיא טציא .עטנרָאצרַאֿפ ןוא ענעגָאלשרעד עלַא ,עטלגָאװ
 דנַאל ןרעביא ןרָאֿפעגמורַא ריא טימ זיא ,ןַאמדלָאג ַאמע טימ ןדנוברַאֿפ

 ,ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ייב רוטַארעטיל טֿפױקרַאֿפ ,סרוט-עיצקעל עריא ףיוא
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 -רַאנַא רעד ןיא *והילַאב; רענַאקירעמַא ןוֿפ טסייג םעד טכַארבעגנײרַא ןוא
 .גנוגעווַאב רעשיטסיכ

 ַא ןיא יײצילָאּפ רעד טימ ןטייקירעווש טַאהעג טָאה ןַאמדלָאג ַאמע

 טרעטשעג ןטלעז ריא ןעמ טָאה קרָאי-וינ ןיא .דנַאל ןרעביא טעטש לָאצ
 טרָאד ךיוא ןבָאה עכלעזַא ןלַאֿפ-לצנייא שטָאכ ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןריסערדַא וצ

 ןיא עיצקעל ַא ןטלַאה טלָאועג ַאמע טָאה 1909 ןוֿפ רעמוז ןיא ,טריסַאפ

  יײצילָאּפ עקיטרָא יד .יזריושזד וינ ןיא לטעטש ןיילק ַא ,שזדנַארַָא טסעוו

 טלָאזעג טָאה עיצקעל יד ואוו לָאז ןוֿפ רעמיטנגייא םעד ןקָארשעגנָא טָאה
 -נײרַא טינ םענייק ןוא ןריט יד ןסילשרַאֿפ לָאז רע זַא טלעוּפעג ןוא ,ןייז

 זיא רעכלעוו ,לטעטש ןוֿפ רעניואוונייא רעכייד ַא ,ןַאמירֿפ ןעדלָא .ןזָאל

 טכַארבעגֿפױא זיא ,ןַאמדלָאג ַאמע עכעלקערש יד ןרעה ןוא ןעז ןעמוקעג
 -עגנייא טרָא ןֿפױא טָאה ןוא ,גנולדנַאה ידעכעלצעזעגמוא ַאזַא ןוֿפ ןרָאװעג
 ןסיורג ַא ןיא עיצקעל יד ןטלַאה ןוא םיא טימ ןייג וצ םלוע םעד ןדַאל
 טרָאד ,סליבָאמָאטיױא ענייז רַאֿפ טַאהעג טָאה רע סָאװ ,שזדַארַאג ןעמעוקַאב
 ןטשרע ןוֿפ ןוז םעד ,ןַאמירֿפ ןעדלָא טימ .ןרָאװעג ןטלַאהעג עיצקעל יד זיא

 טגַאװעג טינ יײצילָאּפ יד טָאה ,טסָארט ליוא דרַאדנַאטס ןוֿפ רערושזערט
 "גיל שטיּפס ירֿפ , יד טבעלעגֿפױא ןַאד טָאה ןַאמירֿפ ןעדלָא .ןביוהוצנָא ךיז

 ןיא ןדער וצ ןַאמדלָאג ַאמע ןוֿפ טכער סָאד ןקידייטרַאֿפ ןעמונעג ךיז ןוא
 ,דנַאל ןוֿפ טָאטש רעדעי

 -ָאֹּפ יד ואוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןעמוקעג ןענַאמטייר טימ ַאמע ןענייז
 ,ךעלטנֿפע ןטערטֿפױא טזָאלעג טינ ןרָאי טימ טייצ ַא רַאֿפ ריא טָאה ייציל

 רעטנעצ ןיא לָאז עסיורג ַא ,לּפמעט סוָאלעֿפ דא םעד ןעגנודעג ןבָאה ייז

 ,רעמיטנגיא םעד ןקעױשנָא טנעקעג טינ ןעמ טָאה טרָאד .טָאטש ןוֿפ
 יד טָאה טרָאד .םענייק ןזָאלנײרַא טינ ןוא ןריט יד ןסילשרַאֿפ לָאז רע ידּכ

 רעד רַאֿפ ךעלטנֿפע טעברַא עקיצומש ריא ןָאט טוומעג ןײלַא ײצילָאּפ
 -רַאֿפ יד ואוו טנוװוָא םעד .ןָאטעג ךעלקריוו סע טָאה יז ןוא .טָאטש רעצנַאג
 -ַאטשעג ןטסיצילָאּפ ןָארדַאקס ַא זיא ןרעוו ןטלַאהעג טלָאזעג טָאה גנולמַאז

 סוָאלעֿפ דַא וצ טריֿפעג ןבָאה סָאװ ּפערט עגנַאל יד ייב טנַאװ ַא יוװ ןענ
 ןוא ,לָאה יטיס ןוֿפ טייו טינ ,טירטס דָארב ןטימ ןטכער ןיא ,לּפמעט
 ןבָאה ןשטנעמ טנזיוט ַא ואוו ,לַאז ןיא ןייגניירַא ןַאמע טזָאלרעד טינ
 .ןרעה וצ ריא טרַאװעג

 "וצכרוד ךיז ,לעטָאה ןיא ןַאמע וצ קעװַא ןענייז זדנוא ןוֿפ עכעלטע
 טרָאד ,סעיצַאוטיס עכלעזַא ןיא גנורַאֿפרעד ריא ןוא עגַאל רעד ןגעוו ןדער

 -עלַאב רעיֿפלעדַאליֿפ ענעזעגנָא ,רעסקעט לגניס לָאצ ַא ןענוֿפעג רימ ןבָאה
 םעד ןיא ןלָאז ,ןטסיכרַאנַא ,רימ זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ ןבָאה עכלעוו ,םיטַאב

 ןעגנַאלרַאֿפ ןלָאז רימ : זָאטעמ ןכעלטכירעג-שיאייצילַאּפ ַא ןדנעװנָא לַאֿפ
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 יז ,ײצילָאּפ רעד ןגעק ןָאשקנַאשזדניא ןַא טכירעג יטיווקע ןליוויצ ַא ןוֿפ
 ,סע טסייה ,עגַארֿפ יד .ןטֿפעשעג ערעזדנוא ןריֿפנָא ןרעטש טינ זדנוא לָאז
 ןוא גנולמַאזרַאֿפ רעַײרֿפ ןוֿפ סיזַאב ןֿפױא טינ ןרעוו טלעטשעגקעװַא לָאז
 ףיוא רָאנ ,ןעמענֿפױא ןלעװ טינ טעװ טכירעג ןייק סָאװ ,עדער רעײרֿפ
 -קעל ַא זיא אמע .טֿפעשעג ןוֿפ סיזַאב רענַאקירעמַא םענעמונעגנָא םעד

 ,רעשזדענעמ ריא זיא ןַאמטייר ,סעיצקעל ןבעג ןוֿפ טלעג טנידרַאֿפ ,ןירָאט
 ןריסנָאנַא ,לַאז ַא ןעגניד ןיא טלעג טריטסעווניא רעכלעוו ןַאמסטֿפעשעג ַא
 ךָאנ ןָאק סָאװ --- טיֿפָארּפ ןכַאמ וצ ידּכ ,ןבַאגסױא עכעלנע ןוא עיצקעל יד

 ָאד ןוא -- ? טיֿפָארּפ יו עקירעמַא ןיא רעקידנעטשנָא ןוא רענעעזעגנָא ןייז
 ליֿפ טכַאזרוארַאֿפ ,טֿפעשעג ןצנַאג םעד טרעטשוצ ןוא יײצילַאּפ יד טמוק

 ! ןדָאש

 טלדנַאה רעכלעוו טכירעג ַא) "יטיווקע וװָא טרוָאק, ַא זומ טייק ַאזַא

 טעװ סע יוװ ױזַא ןוא ,ןעמענֿפױא (וריבחל םדא ןיב ןגַארֿפ-טלעג ןיא רָאנ
 טיג ךיז סייק יד טעװ ןָאשקנָאשזדניא ןַא ןגירקסורַא ןגעוו ןעלדנַאה ךיז
 ,גנַאל-וצ ןעיצ ןענעק

 עלַא טשרעוצ ןענייז ןוא ןַאלּפ ןקידחנושמ םעד טרעהעגסיוא רימ ןבָאה
 רַאֿפ לווייט םעד ןגָאלקנָא ןייג ןלעװ רימ ,טסייה סָאװ : ןעגנורּפשעגֿפױא

 ייב ,טכירעג םוצ ןדנעוו וצ ךיז ,ןטסיכרַאגַא ,רימ ןעמוק יו ? רעגיווש ןייז
 ןעוועג זיא ַאמע ? עציטש ןוא גנוצישַאב ןטעב טַאטש ןוֿפ עיצוטיטסניא ןַא
 .ערעדנַא יד יוװ ןַאלּפ םעד ןגעק ןסָאלשטנַא רעמ ןוא טכַארבעגֿפױא רעמ
 ָאד ןעק סָאװ עיצַאוטיס רעד ןוֿפ סַאּפש רעד רעבָא טָאה זייווכעלסיב
 ןבָאה רימ .זדנוא ןוֿפ עכנַאמ וצ ןרילעּפַא וצ ןביוהעגנָא ןרעוו ןֿפַאשעג
 זַא ןעועג זיא ףוס רעד ןוא ,ןטֿפול רעד ןיא ןעגנעה עגַארֿפ יד ןזָאלעג
 לגניס יד ןוֿפ ןַאלּפ םעד וצ טקיליװעגנייא ַאמע טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא
 ןריּפַאּפ עקיטיונ יד ןטיירגוצ ןעמונעג ךיז ןבָאה סרעיָאל ןוא ,רעסקעט
 ,טכירעג ןרַאֿפ ןגײלוצרָאֿפ

 ץנַאג ַא ןעגנודעג טייצ רעד רעטנוא טָאה ירערבייל לַאקידַאר יד
 יד ןענעדרָאנײא טרָאד ןביױהעגנָא ןוא טירטס ןייּפ 424 ןיא זיוה עשּפיה
 ןעגניטימ רַאֿפ ןרעמיצ ןוא סעיצקעל רַאֿפ לָאז ןרעסערג ַא ,קעטָאילביב
 טסברַאה בױהנָא ןיא זיא ץַאלּפ רעד .ןעגנירדסיורַא ןענעק לָאז'מ עכלעוו
 ןגױצעגנײרַא ןענייז רימ ןעוו ,טלעטשעגנייא קיטכיר ןעוועג טינ ךָאנ 9
 יד םעדכָאנ ןוא טסערַא םעד ןגעק ןעגנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ ןיא ןרָאװעג
 רעד טימ סױטשנעמַאזוצ רעד ןעמוקעגוצ זיא ןַאד .רערעֿפ ןוֿפ גנוטכירניה
 טימ ןֿפרָאװרַאֿפ ןעוועג ןענייז רימ זַא ױזַא ,ךוזַאב סַאמע ךרוד ײצילָאּפ
 ןסָאלשַאב רימ ןבָאה סייק יד ןעמענֿפױא טעװ טכירעג רעד זיב .טעברַא
 -טסעטָארּפ עסיורג ַא ןריֿפכרוד ,געוו רעזדנוא ףיוא ,טכילֿפ רעזדנוא ןָאט וצ
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 -לעדַאליֿפ ,רענדער ערעדנַא רעכלעוו ייב ,ייצילַאּפ רעד ןגעק גנולמַאזרַאֿפ
 -דנַאטש ןוֿפ ןדערמורַא עגַארֿפ יד ןלָאז ,אמע טינ ,ןשטנעמ ענעזעגנָא רעיֿפ
 ַא ןעגנודעג ןבָאה רימ ,גנולמַאזרַאֿפ רעײרֿפ ןוא עדער רעײרֿפ ןוֿפ טקנופ
 ןֿפרעג ןוא ,טירטס דַארב ןיא ךיוא ,?לָאה לאירטסודניא; ןיא לָאז ןסיורג

 געט רָאּפ ַא רַאֿפ ןיא ַאמע .טנװָא קיטנוז רַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארפ א
 רעד ןיא ןֿפלעה ןדנוא ןבילבעג זיא ןַאמטייר ןוא קרָאי-וינ ןייק ןרָאֿפעגקעװַא
 ,טעברַא

 ןוֿפ ףיטלַאװק רעיינ רעד ייב ןענַאטשעג ךיא ןיב טכַאנרַאֿפ קיטנוז
 ןוֿפ ןייטּפעק ייצילַאּפ רעד ןעו טירטס ןייּפ ןיא ירערבייל לַאקידַאר רעד

 ?ןייז טנייה ָאד טייג סָאװ ,טסיױגַאב ךימ ןֹוא ןעגנַאגעגײברַאֿפ זיא קריצַאב
 ,טשינרָאג :טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא טָאװ ףיוא ,טגערֿפעג ךימ רע טָאה
 קידנעמוקוצ ,רעטעּפש ןדנוטש רָאַּפ ַא טימ ,ןטָאלשעג טנייה זיא ץַאלּפ רעד
 -גלעטשרַאֿפ ייצילָאּפ ןָארדַאקס ַא ןענוֿפעג ךיא בָאה ,לָאה לאירטסודניא םוצ

 קידנריֿפנָא ,רעדיילק עליוויצ ןיא ןיטּפעק "ןיימ, ןּוא ןגנַאגנײרַא יד קייז
 ,ןשטנעמ רעטרעדנוה טלמַאזועגנָא דלַאב ךיז ןבָאה סָאג ןיא ,לדער עצנַאג יז

 טינ טָאה יײצילַאּפ יד שטָאכ ,גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז סָאװ
 ןעמענ ןסָאלשַאב ךיא בָאה ,טרָא ןייא ףיוא ןלעטשּפַא ךיז םענייק טביולרעד

 -מַאזרַאֿפ יד ןטלַאה טרָאד ןוא ירערבייל לַאקידאר רעד ןיא טלוע םעד

 ןיג לָאז יז ,ריעלק עד ןירעטלָאװ וצ הילש ַא טקישעג בָאה ךיא ,גנול

 ןגלָאֿפכָאנ ןלָאז ייז ,עטנַאקַאב עלַא טגָאזעגנָא בָאה ןוא ירערבייל ןיא ךיילג

 ,ןענַאמטייר טימ רימ
 -ַארטסנַאמעד רימ ןבָאה ,טירטס ןייּפ ןוא זָארב ךרוד ,לָאה יטיס ןכרוד

 רעד ואוו ,ירערבייל רעד וצ ןשטנעמ טרעדנוה ףניֿפ ַא טריֿפעגקעװַא וויט
 ,ּטָאק ַא ףיוא ּפָאק ַא ,ןרָאװעג טליֿפרעביא דלַאב זיא ץַאלּפ רעטקנערשַאב

 ןענייז ןלוטש רעדָא קנעב ןייק) גנַאגנײרַא ןוא לַאז-עיצקעל ןיא קידנעייטש
 ,ןסיורד ןיא ןבילבעגנסיוא זיא םלוע ןוֿפ בלַאה ןוא (ןעוועג טינ זיוה ןיא ךָאנ
 ,ןַאמטיײר ןוא ךיא ,טרעטַאמעג ךיז רימ ןֿבָאה רענדער ןייק קידנבָאה טינ
 ןיימ ןעוועג זיא סָאד .ןעמוק טעװ ןירעטלָאװ זיִב םלוע םעד ןטלַאה ֹוצ

 "ָאטידיוא רעסיורג ַא רַאֿפ שילגנע ןיא טירטסיורַא רעכעלטנֿפע רעטשרע
 סָאװ רעד זַא ;רעטרעװ עכעלברעטשמוא סינָאטלימ טריטיצ בָאה ךיא ,עיד

 -רַאֿפ ןרעגרע ןַא טייגַאב קנַאדעג ןעיײרֿפ ןוֿפ קורדסיוא םעד טקירדרעטנוא
 -יגער עשינַאּפש יד ,ןשטנעמ ַא טעדרָאמרעד סָאװ רעד רעדייא ןרעכערב |

 רעבָא טָאה יז : רעפרעק סרערעֿפ טעדראמרעד טָאה ,טנַאזעג ךיא טָאה ,גנור
 "עווש ליֿפ ַא טײגַאב ײצילַאּפ רעיֿפלעדַאליֿפ יד .טסייג ןייז טרירעגנָא טינ

 יד ןוֿפ טסייג ןעײרֿפ םעד ןקירדרעטנוא וצ טכוז יז ןעוו ןכערברַאֿפ ןרער
 עלַארעביל יד .קנַאדעג םעיינ ַא ,טרָאװ יינ ַא ןכוז עכלעוו ןשטנעמ עלַא
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 רעד ןוֿפ טקנוּפ םעד ףיוא טלעטשעגּפָא ךיז טסנרע ןגרָאמ ףיוא טָאה עסערּפ
 ,ןטייז עלַא ןוֿפ טדערעגמורַא יז ןוא עגַארֿפ

 ןײטּפעק "רעזדנוא, טימ ײצילָאּפ יד ןזיװַאב ךיז טָאה לָאמנייא טימ
 רעדָא ,רָאֿפ טמוק ָאד סָאװ ןסיוו טזָאלעג םיא טָאה רעצעמע ,ץיּפש רעד ןיא
 ,לָאה לַאירטסודניא םוצ רעמ טינ טמוק רענייק זַא טקרעמַאב ןיילַא טָאה רע
 זיא רע --- ןייז טינ לָאז ךַאז יד יו .םייהַא ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע ןוא
 גנע ױזַא ,ןײרַא טנעקעג טינ ייז ןבָאה זיוה ןיא .םילבחמ ענייז טימ ָאד
 ןיא טלייטעצ הנהמ ןייז רע טָאה :טקַאּפעגנעמַאזוצ ןעוועג םלוע רעד זיא
 ןוֿפ ףיוה ןיא טקישעגנײרַא לסעג-רעטניה ַא ךרוד גנולײטּפָא ןייא ,ןעייווצ
 יד ןּפעלשסױרַא שיזיֿפ ןעמונעג ךיז ןבָאה תונחמ עדייב ןוא ,ירערבייל
 דיירסיוא ןייז ,ןבײרטרעדנַאנַאֿפ ייז ןוא סַאג ןיא סייווקיצנייא עטלמַאזרַאֿפ
 ןטלַאהוצֿפױא גונעג קרַאטש טינ זיא ןזיוה ןוֿפ רָאלֿפ רעד זַא ,ןעוועג זיא
 רע ףרַאד ,קילגמוא רעטסערג רעד ןריסַאּפ ךָאנ ןעק סע ,ןשטנעמ ליֿפױזַא
 .ןוֿפרעד ןטיהרַאֿפ זדנוא

 "עג .ןטעברַא םילבחמ יד יװ טקוקעגוצ ךיז ןוא ןענַאטשעג ןיב ךיא
 יז ןבָאה טייצ טונימ עכעלטע ןיא רָאנ ,טינ םענייק ייז ןבָאה טקידעש
 םורַאװ : טגערֿפעג ןַאד רימ טָאה ןייטּפעק רעד ,ןביוטעגרעדנַאנַאֿפ ןעמעלַא
 בָאה ךיא סָאװ ףיֹוא ? טנייה ןייז טשינרָאג טעװ ָאד זַא ,טגָאזעג רימ וטסָאה
 -סודניא ןיא .וצרעד ןעגנואווצעג ןיילַא זדנוא טסָאה וד :טרעֿפטנעעג םיא
 רימ ןבָאה ,ןזָאלעגניײרַא טינ זדנוא וטסָאה טירטס דָארב ןיא לָאה לַאירט
 ןוֿפ תיבה תּכונח רעד !םייה רענעגייא רעזדנוא ןיא ,רעהַא ןייג טזומעג
 זדנוא טָאה'מ -- רעקידבוט-םוי תמא ןַא ןעוועג זיא זיוה רעיינ רעודנוא
 ,ןבירטעגסױרַא טושּפ טרָאד ןוֿפ

 טכירעג ןיא רעהרַאֿפ רעד ןעמוקעגרָאֿפ זיא רעטעּפש געט עכעלטע
 ןבָאה גנולעטשנדירֿפוצ ןייא ,יײצילָאּפ רעד ןגעק ןָאשקנָאשזדניא םעד ןגעוו
 ,ןרָאביער .רמ ,טָאטש ןוֿפ רָאיעמ םעד ןעגנואווצעג ןבָאה רימ : טַאהעג רימ
 טינ יײצילַאּפ רעד ןלעֿפַאב טָאה רע םורַאװ ,ןרעלקרעד טכירעג ןיא ןעמוק
 טָאה רָאיעמ רעד .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןדער לָאז ןַאמדלָאג ַאמע ןזָאלרעד וצ

 רעד ןוֿפ גָאט םעד ןיא זַא ,ןעוועג זיא גנורעלקרעד ןייז .טציוושעג ךעבענ
 -עג רעצעמע םיא טָאה ,םייהַא קרָאי-וינ ןוֿפ ןרָאֿפעג רע זיא גנולמַאזרַאֿפ
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןַאמדלָאג ַאמע טרָאֿפ ןַאב רעקיבלעז רעד ןיא זַא ,טגָאז

 ַא זיא עיֿפלעדַאליֿפ :טכַארטעג ןוא ,רָאיעמ רעד טגָאז ,ןסעזעג ךיא ןיב
 -מערֿפ ַא ןוֿפ ױרֿפ ַא טרָאֿפ טָא ןוא .עכעלדירֿפ ַא ,עקיאור ַא ,טָאטש עסיורג
 ןעגנערב ,ןשטנעמ עכעלדירֿפ יד ןצײרֿפױא ךָאנ ןָאק יז ןוא ,טָאטש רעד
 ּפעק ןטלַאּפש ,ןגָאלש ,ןשימניײרַא ךיז ןֿפױרַאד לָאז ײצילַאּפ יד זַא וצרעד

 טינ ךיז רַאֿפ בָאה ךיא ? סָאד רימ ןֿפרַאד סָאװ וצ ,ןשטנעמ ןריטסערַא ןוא
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 לָאז ךַאז ַאזַא טָאטש רעזדנוא ןטיהרַאֿפ וצ רָאנ יו געוו רעדנַא ןייק ןעזעג

 ! ןעמוקרָאֿפ ןענעק טינ

 טינ ,רעהרַאֿפ ַא ףיוא ןַאמע ךיוא ןעמונעג רעבָא טָאה טכירעג רעד
 ןגעוו רָאנ ,ןכַאזרוארַאֿפ טנעקעג ש"וח טלָאװ יז סָאװ ןעורמוא יד ןגעוו ױזַא
 -עגלַא ןיא סעיצוטיטסניא-סגנוריגער ןוא ץעזעג ,טכירעג וצ גנואיצַאב ריא
 "יטיווקע ווװָא טרוָאק; ַא ןיא זַא ,ןעוועג זיא טכירעג ןוֿפ לייטרוא רעד .ןיימ
 ןגלָאֿפוצסױא הנוּכ רערָאלק רעד טימ ,טנעה ענייר טימ ןעמוק ןשטנעמ ןזומ
 ,סייק רעקיטציא רעד ןיא .טכערעג זיא רע סָאװ רַאֿפרעד ,לייטרוא םעד
 ןדנעוו סָאװ יד -- לַאֿפ רעד טינ סָאד זיא ,טרעלקרעד טכירעג רעד טָאה
 וצ טכער רעדָא טייקיטכערעג רעזדנוא ןיא טינ ןביולג זדנוא וצ ךיז
 !ןעלדנַאה טינ טייהנגעלעגנָא רעד ןיא רימ ןענעק .ןלייטרוא

 םעד זַא ,קורדנייא םעד רעטנוא ןיב ךיא רעדָא ,רעכיז טינ ןיב ךיא
 רעטנרעלעג טסכעה ַא ,רעגרעבצלוס רעטכיר ןבעגעגסױרַא טָאה לייטרוא
 ןילַא .ןסימשעגּפָא יו טליֿפעג ךיז ןבָאה רימ ,סלַאֿפנלַא .טסירוי רעגולק ןוא
 ! רַאנ םוצ ןכַאמ ךעלטנֿפע זדנוא לָאז'מ ,ןטָאבעגנָא ךיז

* 

 יד ןוֿפ קיירטס ַא ןעמוקעגרָאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זיא רעטניוו םענעי

 גנַאל טָאה קיירטס רעד .סרַאק-טירטס יד ןוֿפ ןרָאטקודנָאק ןוא טײלרָאטָאמ
 ןעגנורעדָאֿפ עטסקיטכיוו יד ןבעגעגכָאנ טָאה ינַאּפמָאק יד .,ןטלַאהעגנָא טינ
 ןוֿפ דנַאטשרעדיװ םעד ןכערב וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ליטש רעד ןיא ןוא
 רימ יוװ ,ןטַאטלוזער עטצנרע טסכעה וצ טריֿפעג טָאה סָאד .רעטעברַא עריא
 ,לטיּפַאק ןקידרעטייוו ַא ןיא ןעז ןלעוו



 גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב טלַא ירערבייל דַאקידַאר יד

 רעטסעֿפ ןייא ןיא טײקמערָא לסיב עצנַאג רעזדנוא ןעמונעגנעמַאזוצ
 יװ געוװו ןטמיטשַאב ַא טימ גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב א -- עיצַאזינַאגרָא
 רימ ןבָאה -- ןבַאגסיױא יד ןלײטרַאֿפ ןוא ןעגנורעייטשייב יד ןעלמַאז וצ

 -רעדנַאנַאֿפ ןוא ןטעברַא ערעסערג ןעמענרעטנוא ןענעק רימ זַא ,טליֿפרעד
 ןיא זיוה עסיורג ַא ןעגנודעג רימ ןבָאה .טייקיטעט ערעטיירב ַא ןעלקיוו
 ירערבייל יד טגדרָאעגנייא ןוא ,שדוח ַא רעלָאד 50 רַאֿפ ,טירטס ןייּפ 4

 וצ ןעגנידסיורַא ןענעק לָאז'מ עכלעוו ,ןלַאקָאל-גניטימ ערעסערג ךיוא יו
 ,סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עכעלדנײרֿפ

 -מוט ןַאמדלָאג ַאמע יד טימ (1909) טסבראה םענעי גנוגנערטשנָא יד
 רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ ןוֿפ גנוטכירניה רעד ןגעוו ןשינרעגרע יד ןוא ןשינעל
 -קעװַא ךימ ןוא טנוועג ןיימ ןבָארגעגלעטנוא ןבָאה (1909 רעבָאטקָא ןט13)
 טנואמריעֿפ ןבעל גנוניואוו ןיימ ןיא ןכָאװ עכעלטע רַאֿפ טעב ןיא טגיילעג

 לעגיס ,ל טצעזַאב ךיז טָאה ירערבייל ןיא .לַאטרַאװק ןשידיי ןוֿפ טייוו ,קרַאּפ
 ןיא ירערבייל יד ןטלַאה ןוא זיוה רעד ףיוא ןסַאּפוצֿפױא עילימַאֿפ ןייז טימ

 ,גנונעדרָא
 -סנַארט ךיז ןבָאה ןסָאנעג ערעטלע יד .ןסקַאוװעג זיא שטנערב רעזדנוא

 עשּפיה ןיא ןבָאה רעטעברַא עגנוי .סעשטנערב עניײמעגלַא יד ןוֿפ טרירעֿפ
 -רַאֿפ ןעוועג ןענייז טוג רעייז .ןעייר ערעזדנוא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז ןלָאצ
 ןוא -סטריוקט-קוָאלק -- לַאנָאשענרעטניא רעד ןוֿפ רעדילגטימ יד ןטָארט

 ,ןייטשולב לסָאי ,סיזוּפ ,ץַאק .י ,ןַאצ רעדירב יד -- רעכַאמ-טסייוו סידייל
 ,ַארָאד ,ןעהָאק ווייד ,ןַאמיוב ,קָאטשניײװ ,ןידניה ,ןַאלּפַאק ערעס ןוא לארשי
 ךיז ןעק ךיא ןעמענ סנעמעוו ערעדנַא ליֿפ ןוא ענימ ,עליס ,ַאדייא ,ַאטעי
 ַא ,ןַאמרָאֿפ ווייד ןעוועג ןַאד זיא קיטעט טסכעה .ןענַאמרעד טינ טציא
 יאול ,ןייש .ב ,ןַאמטָאר םעס טכַארבעגנײרַא טָאה רעכלעוו ,רעכַאמקוָאלק
 "רענעמ ןייק טלעֿפעג טינ ךיוא ןבָאה סע .ערעדנַא ליֿפ ןוא רעלדנעס ,ייוויל

 --- רעלימ .נ ,ץלַאס .ט ,עינומ ןוא רשא ,סּפילרַאש יד ,ןַאמלוש .םוו , רעדיינש

 :רעגנעהרעּפייּפ עייר עצנַאג ַא טַאהעג רימ ןבָאה ןַאד .רעכַאמסטנעּפ עלַא
 יװ ,יקסווָאנידַאר ןוא ןַאקסיד ,ןָאסרעביל רעדירב יד ,ןַאמּפעלעט ,ָאקסַאװ

 ,ָארװַאנ ,טייקינייוו ןיימ ,גרעבנייוו --- רעכַאמנרַאגיצ לָאצ עשּפיה ַא ךיוא
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 לדנעמ --- ןכַאֿפ עלַא ןוֿפ רעטעברַא ןוא --- ןיישדנערב ,ןינאלק ,רעלימ

 ןוא קינטָאלּפ ,ןײטשדלָאג ,קַאסורּפ סקַאמ ,ןַאמלעמ ,רעלסקַא .ב ,ןייטשולב
 ןכַאֿפ עלַא ןוֿפ גנולמַאז ַא ,עיצַאזינַאגרָא עשירַאטעלָארּפ תמא ןַא --- ערעדנַא
 ,ןעגנוקיטֿפעשַאב ןוא

 ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רימ ןבָאה ,1909 ינוי ןיא
 ַא וצ ליּפשרָאֿפ ןימ ַא ןעוועג זיא סָאד ,סרַאק-טירטס יד ייב קיירטס ַא
 "עג ךיג זיא קיירטס רענעי .רעטעּפש רָאי ןגרַאק ַא טימ ףמַאק ןרעטיב
 -עדָאֿפ עטסקיטכיוו יד ןבעגעגכָאנ טָאה עינַאּפמָאק יד .ןרָאװעג טלטעס
 ענעגייא ןַא ןריזינַאגרָא ןעמונעג ךיז טנעמלטעס ןכָאנ ךיילג טָאה ןוא ןעגנור
 קיטעט ןעוועג ןענייז עכלעוו רעטעברַא יד ןרָאי יד ןייגרעד ןוא ןָאינוי
 ,קיירטס ןיא

 -עגנָא ןוא ןַאמיוב קיישזד ןעמוקעג רימ וצ זיא קָאטימכָאנ תבש ןייא
 סע יװ ןטלַאהעג טינ טרעװ ירערבייל יד ,ןייז טעוו סָאװ : ןענָאמ ןביוה

 רימ ןלעװ גנַאל יו --- טקיסעלכַאנרַאֿפ ןרעוו ןטייקיטעט יד ,ןייז וצ ףרַאד
 ןעיצניירַא ךיז עילימַאֿפ ןיימ טימ לָאז ךיא : ןַאלּפ ַא טָאה רע ?ןייגנָא ױזַא
 ןוא ןרָאי עקידרעירֿפ ןיא יו טכיזֿפױא יד ןעמענרעביא ,ירערבייל ןיא
 | ,גנוגעוװַאב יד ןבעלֿפױא

 קעוַא ךיילג ןענייז רימ .גנוקריוו ַא טכַאמעג רימ ףיוא ןבָאה דייר ענייז
 טּפַאכעגֿפױא טָאה רעכלעוו ,ןעלגיס טימ טדערעגכרוד ךיז ,ירערבייל ןיא
 ןעניואוו ןוֿפ דימ ןעוועג ןיוש זיא רע --- גנורעטסײגַאב טימ קנַאדעג םעד
 יד ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טימ ןדירֿפוצ ןעוועג טינ ןיילַא זיא ןוא למוט ןיא
 טימ ןעמונעגֿפױא סע טָאה ךָאװ עקיבלעזיד שטנערב ןוֿפ גניטימ רעד .ןכַאז
 ,ירערבייל יד טכַאמעגוצ טייצ לקיטש  ַא רַאֿפ רימ ןנָאה .גנורעטסייגַאב
 -ײרֿפ רעד ךרוד ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ זיוה יד טצוּפעגוצ ןוא טקינירעגסיױא
 -רעּפייּפ ,רעטנייּפ ,רעטנעּפרַאק ,רעדילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ טעברַא רעקיליװ
 לקיטש עדעי ןוא סרָאלֿפ יד ,רעטצנעֿפ יד ןשַאװ וצ ןעניסָאנעג ןוא רעגנעה
 ןטייווצ ןֿפױא קעטָאילביב יד טלעטשעגנייא ,עדייבעג רעצנַאג רעד ןיא ץלָאה
 טרעײֿפעג ןַאד ןוא ,ןענעייל םוצ םעװקַאב ,ןרעמיצ עטסעב יד ןיא קָאטש
 .גלָאֿפרעד ןכעלניואוועגרעסיוא טימ ןָאזעס-רעטניוו ןוֿפ גנונעֿפערעד יד

 ןוא טלביוושעג ןרָאי ליֿפ רַאֿפ ירערבייל יד טָאה ןָא גָאט םענעי ןוֿפ
 רעד טימ ,לוֿפ ןעוועג קידנעטש זיא רעמיצ-ןעייל רעד .ןבעל טימ טלבירגעג
 װָא עימעדַאקַא ןיא ןעגניז טגעלֿפ ָאװרַאק ןעוו ןטנוװָא יד ןוֿפ םַאנסיוא
 ,טנװָא קיטײרֿפ .ןרירוקנָאק טנעקעג טינ רימ ןבָאה םיא טימ --- קיזומ
 טוג ןעוועג ךָאװ עדעי ןענייז עשילגנע ,טנװָא קיטנוז ןוא ,סעיצקעל עשידיי
 טליֿפעגסױא ןענייז ךָאװו רעד ןטימניא ןטנוװָא ערעדנַא רָאּפ ַא .טכוזַאב
 "רַאנַא ,ָאטנַארעּפסע ,שילגנע ןרידוטש וצ ןסַאלק עלעיצעפס ןוֿפ ןרָאװעג
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 רימ ןעמעוו ,טנַארויד לי ןוֿפ ןסרוק עלעיצעּפס ןיא עיֿפָאזָאליֿפ ןוא םזיכ
 ,עיצקעל ַא רַאֿפ רעלָאד בלַאה ַא ןוא ןביז טלָאצעג ןרָאי ענעי ןיא ןבָאה

 ,קירוצ ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ ןטסָאק-עזייר ענייז ןסָאלשעגנייא
 ךיז טָאה רענסָארג .טלײטרַאֿפ טוג ןעוועג זדנוא ייב זיא טעברַא יד

 ןוא ןטנװָא קיטנוז יד רַאֿפ סעיצקעל עשילגנע ןגרָאזַאב טימ ןבעגעגּפָא

 -בוּפ יד ןגרָאזַאב טגעלֿפ ןיישדנערב .ןטרעצנָאק רַאֿפ ןטנַאלַאט עשילַאקיזומ

 -יצ עשילגנע יד ןיא ןציטָאנ יד ןוא ןסנָאנַא ןוֿפ ןלײטרַאֿפ סָאד ,יטיסיל

 ןיא גנוטייצ-טנווָא עטסערג יד ,"ןיטעלוב , ןיִא טגעלֿפ תבש ןדעי .ןעגנוט
 יד ןשיװצ ירערביל ןיא סעיצקעל ערעזדנוא ןרעו טריסנָאנא ,טָאטש
 רעדנוזַאב ַא .ןעלּפמעט ןוא ןכריק יד ןיא תושרד-קיטנוז עלַא ןוֿפ ןציטָאנ
 -עג טָאה עטימָאק עטייווצ ַא .סעיצקעל עשידיי ןגרָאזַאב טגעלֿפ עטימָאק
 ןעוועג זיא עבַאגֿפױא ןיימ .ןעגנומענרעטנוא עלַא רעביא טכיזֿפױא יד טָאה
 יד ןשיווצ ןשינעדנעטשרַאֿפסימ ןכיילגסיוא ,טעברַא יד ןרינידרָאָאק וצ
 גנונעדרָא רעטוג ןיא ןייג לָאז ץלַא זַא ןעז ,רעוט ענלצנייא ןוא סעטימָאק

 יד טַאהעג טָאה ,עיֿפָאס ,ױרֿפ ןיימ .ןעירערבייל רעד ןייז בָאגוצ ןיא ןוא
 ןעגנודרַאֿפ ןגעלֿפ סָאװ ןלַאקָאל-גניטימ רָאּפ יד ןוא זיוה ןרעביא טכיזֿפױא
 יװ סנָאינוי לָאצ ַא ןוא ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד וצ ןרעוו
 ,סעשטנערב גניר רעטעברַא ךיוא

 רעטשרע רעד .רעוט ןוא עטמַאַאב ענייז טַאהעג טָאה שטנערב רעד
 ןבָאה ןסָאנעג יד ןעמעוו ףיוא ,ץלָאז .שט עסָאנעג ןעוועג זיא רַאטערקעס
 ,םורק ץנַאג טקוקעג ,טנעקרעד טוג םיא ןבָאה ייז רעדייא ,טייצ עטשרע יד
 ןוֿפ יו ןעזעגסיוא רע טָאה ,טדיילקעג טענ קידנעטש ןוא ןסקָאװעג ךיוה
 יד ןעמעוו ייב ,ןעהָאק ווייד ןוא ןידניה יו ןשטנעמ וצ טלעוו רעדנַא ןַא
 .קירעהעג יו ןדנוברַאֿפ ןטלַאהעג טינ לָאמנייק ךיז ןבָאה ךעלרינש-ךיש

 ןעוועג ,ןָאטעג טָאה רע סָאװ ץלַא ןיא יװ ,ןרעינַאמ ענייז ןיא זיא ץלַאז
 ןבעגּפָא טלָאװעג טינ ןוא טַארייהעג טָאה רע ןעוו .טיהעגּפָא ןוא ךעלטקניּפ
 ןעמונעגרעביא טמַא םעד טָאה טעברַא-שטנערב רַאֿפ טייצ ליֿפױזַא רעמ
 טריֿפעגכרוד ןוא גנַאלנרָאי רַאטערקעס ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןײטשדלָאג

 .שטנערב יד .געו ןקידנלעטשנדירֿפוצ טסכעה ַא ףיוא עבַאגֿפױא ןייז
 ַא ןיא .טכוזַאב טוג ןייז ןוא ךָאװ עדעי ןרעוו ןטלַאהעג ןגעלֿפ ןעגניטימ

 רעדילגטימ טרעדנוה רעביא טלייצעג שטנערב רעזדנוא טָאה טייצ רעצרוק

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא עיצַאזינַאגרָא-רוטלוק עטסקיטעט יד ןרָאװעג זיא ןוא

 -רעביא טענרַא ןייא ןיא זדנוא טָאה סָאװ טֿפַאשרעּפרעק עקיצנייא יד
 ?יטייסָאס ירַארעטיל טסילעשָאס, יד ןעוועג זיא טייצ רענעי וצ טגָאיעג
 ןעמָאנ ןיימ ןגָארטעג ךיוא טָאה סָאװ ןַאמ ַא ןוֿפ גנוטייל רעד רעטנוא
 ןעמענ ערעזדנוא ןטײברַאֿפ ןגעלֿפ ןשטנעמ עקיטייז -- ןעהָאק .יא ףעזָאזד
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 -כָאנ קיטנוז ןגעלֿפ יז .רעוװ זיא רעוו ,ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ןענעק טינ ךיז ןוא
 ןרעסערג ליֿפ ַא ףיוא רעטַאעט ַא ןיא סעיצקעל עשילגנע ןריֿפכרוד קָאטימ

 ,ןטייקיטעט ערעדנַא ליֿפ טַאהעג רעכָא ןבָאה רימ .ערעזדנוא יו בַאטשסַאמ
 ַאמעט ,ױרֿפ סנעהָאק םענעי .ןרירוצנָא וליֿפַא טגַאװעג טינ ןבָאה ייז עכלעוו
 ,לוש"קיטנוז ןיא זדנוא ייב ןרערעל עטטקיטניװ יד ןעוועג זיא ,יטימַאק
 רעטנענ ליֿפ ריא זיא ,ןבעגוצ ןֿפָא יז טגעלֿפ ,זיירק רעזדנוא ןיא טסייג רעד
 .קיטעט זיא ןַאמ ריא ןכלעוו ןיא זיירק רעד רעדייא ןצרַאה םוצ

 סָאװ ךוזרַאֿפ ןצרוק םעד ךָאנ טבעלעגֿפױא לוש-קיטנוז יד ןבָאה רימ
 ַא טימ טכַאמעג ןבָאה רעלקניֿפ ענימ ןוא ןָאסנעה ירעמ ,רומ ינעב
 ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגסיױא לוש יד זיא טנעה ערעזדנוא ןיא ,קירוצ טייצ
 עסיורג ַא ,רעדניק טרעדנוה רעביא ,טייקיטעט ןוֿפ גייווצ רעלוֿפסנבעל ַא
 ,טֿפַאשרַאבכַאנ רעד ןיא ןרעטלע עוויטַאװרעסנָאק ןוֿפ רעדניק יז ןוֿפ לָאצ
 -רַאֿפ יד ןיא גָאט ןצנַאג םעד זדנוא ייב ןעגנערברַאֿפ קיסעמלגער ןגעלֿפ
 ,ןסַאלק ענעדייש

 ,םעד ןיא קיגָאל רעדָא לכש ןייק ןעזעג טינ ןבָאה ןסָאנעג עקינייא
 ןרעטלע עוויטַאװרעסנָאק ןוֿפ רעדניק יד ןטסנוגוצ ןעימַאב ךיז ןלָאז רימ
 ענעי זַא ,ןענַאטשרַאֿפניא ןעוועג רעבָא ןענייז זדנוא ןוֿפ עטסרעמ יד
 רעדייא ןכיירג וצ רעקיטכיוו זדנוא רַאֿפ ,ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ,ןענייז רעדניק
 עקיטסניג ַא םייה רעד ןיא ןבָאה עכלעוו ,ןרעטלע עלַאקידַאר ןוֿפ רעדניק
 ןצנַאג םעד טעמּכ ןעגנערברַאֿפ ןגעלֿפ רעדניק יד .גנובעגמוא עלַאקידַאר

 ,סירָאמ םַאיליװ ןוֿפ רעדיל ןעגניז םייב ?ילבמעסַא; ןיא טשרעוצ .גָאט
 ,ו"זַאא ענעיגיה ,ןרילעדָאמ ,ןענעכייצ ןוֿפ ןסַאלק ערעדנוזַאב ןיא רעכַאנ
 ןַא טימ גניטימ-עיסוקסיד ַא ןבָאה רעדניק ערעטלע יד ןגעלֿפ םעדכָאנ
 געלֿפ ךיא .,עיסוקסיד עטריֿפעג קיסעמנַאלּפ ןוא ןדנציזרַאֿפ םענעגייא
 ןקירעדינ ַא ףיוא רעדניק יד ןשיווצ ןציז ,ןעגניטימ יד ייב ןייז דנזעװנָא
 ןעו רעסיוא קידנשימ טינ ךיז ,עיסוקסיד רעד וצ ןרעהוצ ךיז ןוא לוטש
 .געוו ןוֿפ ןײגּפָארַא רעדָא ךיז ןפעשסיוא םייב ןטלַאה טגעלֿפ ךערּפשעג רעד
 ךיז "לָאב, םעד ןכַאמ ןוא רעטרעוו רָאּפ ַא ןֿפרַאװנײרַא ךיא געלֿפ ןַאד

 עקיטסייג עכיוה א ןעוועג זיא סע .געוו ןטשטניוועג ןייז רעדיוו ןעלקייק
 ,רעלימ יער ,רעדניק יד ןוֿפ גנולקיװטנַא יד ןגלָאֿפוצכָאנ גנולעטשנדירֿפוצ
 ַאטעי ,ןוַארב זיאלעה -- רעטסעווש סיקסנעלעי יסעב -- ַאמע ,רומ ויטעמ
 ,רעטסעוװש ריא ןוא רעקורד ַארָאד ,לעגיס סיאול ,רעטכָאט ןיימ ,ןַאלּפַאק

 ,ערעדנַא עקילדנעצ ןוא

 "עגנוי ערעדנַא עכעלטע ןוא ,רעדניק ןוֿפ סרעטָאֿפ ,ןסָאנעג ערעטלע
 קיטרַאֿפ טעברַא רעד ןיא ןֿפלעה וצ ידּכ ,קיטנוז ַא ןזָאלכרוד טינ ןגעלֿפ טייל

 ,טנווָא ןרַאֿפ זיוה עצנַאג יד םעדכָאנ ןוא ןסַאלק יד רַאֿפ ןרעמיצ יד ןכַאמ וצ
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 טגעלֿפ עכלעוו ,עיצקעל רעד ןוא עסיורג יד ןוֿפ טֿפנוקנעמַאזוצ רעד רַאֿפ

 רימ ןבָאה וצ-רעטעּפש .גנוטיילנייא סלַא טעטרַאוװק ַא ןוֿפ קיזומ עטוג ןבָאה
 -ַארד ןוא ןצנַאט ןיא רעדניק יד רַאֿפ ןסַאלק קָאטימכָאנ תבש טריֿפעגניײא
 קיטײרֿפ ןוֿפ ןבעל טימ לוֿפ ןעוועג זיא ירערבייל יד .טסנוק רעשיטַאמ

 .ךָאו רעד ןיא טנװֶא ןדעי ןוא טכַאנ עבלַאה ךָאנ קיטנוז זיב טכַאנרַאֿפ
 ירערבייל לָאצ עסיורג ַא טַאהעג רימ ןבָאה רעדילגטימ יד וצ בָאגוצ ןיא

 םוצ רעכיב ןעמוקַאב שדוח ַא טנעס 25 רַאֿפ ןגעלֿפ עכלעוו ,ןטנענָאבַא

 -טסנוק ןוא רעכיב ןוֿפ ףױקרַאֿפ ַא טריֿפעגניײא ךיוא ןבָאה רימ .ןענעייל
 .עדָאמ רעד ןיא ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעוו ,סדרַאק-טסָאּפ

 ךָאנ ,גנירינ טַָאקס .ֿפָארּפ ןבָאה טֿפָא רימ ןגעלֿפ סרָאטקעל יד ןשיוצ
 -ידַאר ןייז רַאֿפ טעטיסרעווינוא ןוֿפ ןרָאװעג ןסָאלשעגסיױא זיא רֶע רעדייא
 סרָאטקעל ענעגייא ערעזדנוא ךיוא יװ ,ןרָאסעֿפָארּפ ערעדנַא ןוא ,םזילַאק
 "טרַאה ישטיקַאדעס ,לָאה ןָאטלָאב ,לעירָאק ,ילעק ,טָאבבַא : קרָאי-וינ ןוֿפ

 לעװַאה ,ןָאטרָאמ סמיישזד --- ,רעזענַאּפַאי בלַאה ןוא שטייד בלַאה -- ןַאמ

 טימ דנַאל ןרעביא ןרָאװעג טנַאקַאב זיא ירערבייל רעזדנוא .ערעדנַא ןוא
 ,טייקיטעט רעכײרגלָאֿפרעד ןוא גנונעדרָא ,גנוטַאטשסיױא רעטוג ריא

 רערעל ,זיוה יד ןקינײיר ,גנוטכיײלָאב ,גנוציײהַאב ,טנער רַאֿפ ןבַאגסיױא יד
 רעביא ןֿפערטַאב טגעלֿפ סעכעלנע ןוא סרָאטקעל ,לוש-קיטנוז רעד רַאֿפ
 קיסעמלגער גנַאל ןרָאי זיא עמוס יד ןוא ,שדוח ַא רעלָאד טרעדנוה יירד

 טעברַא יד .ןעגנומענרעטנוא ןוא טנער ,טלעג-טירטנייא ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשעג
 ,ןטכיזניה עלַא ןיא גלָאֿפרעד ַא ןעוועג זיא

 טָאה סָאװ טסייג רעד קידנלעטשנדירֿפוצ ןעוועג זיא טּפיוהרעביא
 ןיא החּפשמ ןייא יוװ ןעוועג ןענייז רימ .רעדילגטימ יד ןשיווצ טשרעהעג
 םייב ןֿפורעג ערעדנַא יד ענייא ןבָאה עטסרעמ יד .טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןטסעב
 ןייק ,ןטייקיטסיוװצ עטסנרע ןייק טַאהעג טינ ןבָאה רימ .ןעמָאנ ןטשרע
 טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה עקינייא .סעיציזָאּפָא ןוא סעקילק ,סעיצקַארֿפ
 רעהטָאמ, רַאֿפ ןטעברַא טימ ערעדנַא ,*דנײרֿפ רעטיײברַא םעד ןטײרּפשרַאֿפ
 -- "ןבולק טֿפַאשלעזעג עײרֿפ,, וליֿפַא ,",ש .ַא .5, רעד רַאֿפ רעדָא "הטריוא

 טעברַאעג רעבָא ןבָאה עלַא .ןעוועג ןענייז --- גנוֿפַאש עלעיצעּפס סיקסווָאנַאי
 ,ליּפַא ןדעי ףיוא ןֿפורעגּפָא ךיז ןוא ירערבייל רעד ןיא שירַאדילָאס

 זַא ,עדנזעװנָא יד טלייצרעד ךיא בָאה שטנערב ןוֿפ גניטימ ןייא ייב
 רעד סָאװ .קעווצ ןקיטכיוו ַא רַאֿפ עציטש עלעיצנַאניֿפ טעב ןירעטלָאװ
 טינ רימ ןבָאה ןסָאנעג יד ןוא טגערֿפעג טינ ריא ךיא בָאה זיא קעווצ
 -ַאזוצ ןוא סענעשעק ערעייז טקידיײלעגסיוא טרָא ןֿפױא ןבָאה ייז .טגערֿפעג
 ןוֿפ טֿפנוקנעמַאזוצ םעניילק ַא רַאֿפ .רעלָאד טרעדנוה רעביא טגעלעגנעמ

 ,טלעג עמוס עקידלַאװעג ַא ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא סָאד זיא רעטעברַא
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 ירדנ לֹּכ ַא יב טַאהעג לָאמניײא ךיא בָאה גנורַאֿפרעד ענעטלעז ַא
 זיא םיירָאטידױא רעסיורג רעד .לּפמעט סוָאלעֿפ דדַא ןיא גנולמַאזרַאֿפ
 סע ואוו ,זױהרעדָאֿפ םוצ ןריט עטיירב יד ,ןשטנעמ טימ טליֿפעגנָא ןעוועג
 ןענייז ,ףױקרַאֿפ םוצ רוטַארעטיל רעזדנוא טימ ןשיט ןענַאטשעג ןענייז
 ריא רַאֿפ טרַאװעג ,םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ןסעזעג זיא ןירעטלָאװ ,ןֿפָא ןעוועג

 ,ןוָאטס .רמ ,ײצילָאּפ רעיֿפלעדַאליֿפ רעד ןוֿפ ףעש רעד וצ רימ וצ טמוק ,ייר

 ןוא ,םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא טציז סָאװ יױרֿפ יד זיא רעוו : רימ טגערֿפ ןוא
 -טּפיוה יד זיא יז --- ױזַא ןוא ױזַא : םיא ךיא רעלקרעד ?ָאד יז טוט סָאװ
 ןטסעֿפ ץנַאג ַא טימ רימ וצ טגָאז ןוא טינ ךיז רע טלױֿפ ,טנוװָא ןוֿפ ןרענדער
 "יו ןביולרעד טינ סע לעװ ךיא ; ןדער טינ לָאז יז זַא ,ריא גָאז ,ייג? : ןָאט

 טוג ױזַא וטסעוװו השעמ ַאזַא; :טגָאזעג ןוא טקוקעגנָא םיא בָאה ךיא
 *! ןָאט טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ סע לעװ ךיא .ןלייצרעד ןײלַא ריא ןייז

 ןבָאה טינ ךָאד טסליוװ וד; :ןהנעטנייא רימ טימ ןעמונעג רע טָאה
 יז זַא ,ריא גָאז !גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג ַאזַא ייב שינערעטש ןוא למוט ןייק
 ,גנולמַאזרַאֿפ רעד טימ ןייגנָא קיאור ןענעק טעװ ריא ןוא ןדער טינ לָאז
 "! גנולמַאזרַאֿפ עצנַאג יד ןכערבוצּפָא ןעגנואווצעג ןייז ךיא לעװ טינ ןעוו

 לָאז גנולמַאזרַאֿפ יד טינ ךיא ליוו יאדווא; : טרעלקרעד םיא בָאה ךיא

 ןייק טרעוו ,ןעז ןעק ןיילַא רע יו ,טייז רעזדנוא ןוֿפ ןוא ;ןרעוו טרעטשעג
 -דירֿפ ַא זיא גנולמַאזרַאֿפ יד ,טירש ַאזַא וצ ןריֿפ לָאז סָאװ ןָאטעג טינ ךַאז
 זדנוא ןוֿפ רע ןעק ךָאנ סָאװ ,גנונעדרָא רעטסעב ןיא טריֿפעג טרעוו ,עכעל
 -רַאֿפ יד ןכערבּפָא ןוֿפ ןטלַאהקירוצ טינ םיא ןענעק רימ ? ןעגנַאלרַאֿפ
 לעֿפַאב ןייז ןריֿפסױא רעבָא -- טנעה ענייז ןיא זיא טכַאמ יד --- גנולמַאז
 ןירעטלָאװ ןרעה ןעמוקעג ןענייז ןשטנעמ עלַא יד .ךעלגעממוא רימ רַאֿפ זיא
 ,"ןגָאז וצ טָאה יז סָאװ ןרעה וצ טכער עקידנעטשלוֿפ ַא ןבָאה ייז ןוא

 -ַאב םרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ טָאה ,ןוַארב גרָאעג ,טנװָא ןוֿפ רעדנציזרָאֿפ רעד
 -עגרָאֿפ שינעלייא ןיא טָאה ןוא זױהרָאֿפ ןיא ךערּפשעג רעזדנוא טקרעמ
 ,םזַאיזוטנע סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא זיא עכלעוו ,ןירעטלָאװ טלעטש
 יז ַא ןָא קעװַא זיא ןוא טנַאה רעד טימ ןָאטעג ךַאמ ַא טָאה ןוָאטס .רמ
 עלוֿפסקורדנײא יד ןכערבוצּפָא טומ םעד טַאהעג טינ טָאה רע .דנוזעג
 ,גנולמַאזרַאֿפ

. 5 

 -עוװַאב יד טייצ רענעי וצ טָאה ןטַארקָאמעד-לַאיצַאס עשידיי יד ייב
 ןרָאװעג טקישעג זיא קעדַאלװ ,ב ,טבעלעגֿפױא שּפיה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוג
 טָאה ,"סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ סיֿפָא ןקיטרָא םעד ןטלַאװרַאֿפ וצ קרָאי-וינ ןוֿפ
 קיטנוז ןדעי .ןעייר ערעייז ןיא טייקיטעט ןוא ןבעל טכַארבעגנײרַא רע
 גניוואומ רעסיורג ַא ןיא םורָאֿפ ןעּפָא ןַא ןריֿפנָא רע טגעלֿפ גָאטימכָאנ
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 ,עסָאגעג ַא ןרעייז וצ טגנַאלַאב טָאה סָאװ ,טירטס טואס ןיא זיוה רושטקיפ
 -קעל עטוג ןעגנערב טגעלֿפ רע .ןַאמ טייטסע לעיר רעכייר ַא ,ןילָאגרַאמ

 רענדער עטסעב יד ןוֿפ רענייא ןעוועג ןײלַא זיא ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ סרָאט
 םיא טָאה'מ יוװ ,לַאסַאל רעגנוי רעד -- טָאג רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא
 | ,ןֿפורעג

 עטַאבעד ַא ןריֿפוצכרוד קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגנייא םיא זיא רעטניוו ןייא
 רעשירַאטנעמַאלרַאּפ רעד ןעקק :עמעט רעד ףיוא םיא ןוא רימ ןשיווצ
 "עג תמא םעד ,בָאה ךיא 7? גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןצונ ןעגנערב ףמַאק
 םיא ייב טפיוהרעביא ,םיא טימ ןױיטַאבעד וצ טַאהעג טינ קשח ןייק ,טגָאז
 "עגנייא ןייז טימ .םידיסח ןוֿפ הליהק ענעגייא ןייז טָאה רע ואוו ,לוש ןיא
 טינ ךיז ךיא ןעק ,טסואוועג ךיא בָאה ,טנַאלַאט-רענדער ןסיורג םענערָאב
 .ןגָאזוצּפָא טמעשעג טושּפ ךיז ךיא בָאה טָאבנָא םעד ןוֿפ רעבָא ,ןכײלגרַאֿפ
 רע זיא ,רעװויטיזָאּפ ַא ןעוועג זיא עגַארֿפ רעד ףיוא רעֿפטנע ןייז יו ױזַא
 עסַאמ רעקיזיר ַא רַאֿפ ןטנעמוגרַא ענייז ןגײלוצרָאֿפ רעטשרע רעד ןעוועג
 ,קיטילָאּפ זַא ,ןבעגעגוצ קידנעײגײברַאֿפ רע טָאה סערעדנַא ןשיווצ .ןשטנעמ
 רעכלעוו טימ גנוקיטֿפעשַאב עקיצומש ַא זיא ,דנַאל ןיא ָאד טּפיוהרעביא

 רעטעברַא יד ןענעק ךָאד ,ךיז ןעמענרַאֿפ ןשטנעמ קידנעטשנָא קינייװ
 םענעגנולעג ַא ןבעגעג רימ טָאה סָאד .וװ"זַאא ןוֿפרעד ןעניוועג סָאװטע
 לַאֿפיב ןשטיה ןֿפורעגסױרַא טָאה עכלעוו ,עדער-ןגעק ןיימ וצ טירטניײרַא
 ןֿפרַאד וצ עיציזָאּפ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא םיא ןוא עטלמַאזרַאֿפ יד ייב
 ,דייר עקידרעירֿפ ענעגייא ענייז ןרעֿפטנערַאֿפ ןוא ןרעלקרעד ,ןקידיײטרַאֿפ
 יד זַא ,עיצידַארט עקילָאמַא יד טקיטעטשַאב ןוא טלָאהרעדיװ ךיז טָאה סע
 -רַאנַא םוצ טגיונעג רעמ ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןסַאמ רעטעברַא עשידיי

 ,ןשיטסילַאיצָאס-טַאטש םוצ יו ןעקנעד ןוֿפ געוו ןשיטסיכ

21 



 ןשינעײװכָאנ ענייז ןוא קיירטס-רַאק רעד

 רעד ןוֿפ טגַאזטנַא עינַאּפמָאק-רַאק יד טָאה ,1910 ,רַאורבעֿפ ןט19 םעד

 -סיוא ײנ-סָאד ןוֿפ זיא .ןָאינוי רעד ןוֿפ רעדילגטימ עקיטעט 600 טעברַא

 סקיירטס-רַאק .רעטסנרע ןַא רָאג לָאמ סָאד ןוא ,קיירטס-רַאק ַא ןכָארבעג

 עכעלדנעש יד -- גנוגערֿפױא סיורג לַארעביא ןוא לָאמ עלַא סױרַא ןֿפור
 טצייר סָאד ןוא -- הדעו םע לכ ינֿפב ,ךעלטנֿפע ןָאטעג טרעוו טעברַא-בעקס

 יד טימ ןעװַארּפס טנעקעג טינ ךיז טָאה ײצילָאּפ יד .רעטימעג יד ףיוא
 -עגנוי עשיטָאטש ,ץילימ יד ןֿפורעגסױרַא טשרעוצ ןעמ טָאה .ןעורמוא
 טרעטסײגַאב ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא ןיילַא ייז ןוֿפ ליֿפ ,טייל

 ןוֿפ ןעלגנירמורַא ייז ךעלדיימ יד ןזָאל ייז ןגעלֿפ ,עבַאגֿפױא רעייז ןוֿפ
 רַאק ַא ןכַאמ-טכערוצ ןגעלֿפ רענעמ יד סָאװ טייצ רעד ןיא ןטייז עלַא

 -נעּפ, יד טכַארבעג ןַאד טָאה גנוריגער-טָאטש יד .סבעקס יד טימ ןעמַאזוצ
 -לעוו ,ןקַאזָאק עקידנטייר עטעמרָאקעגּפָא-טוג ,"ירַאלובַאטסנָאק ַאינייוװליס

 טלָאצַאב ןבָאה ייז ןוֿפ רָאּפ ַא ,ןטנגעג ןיימ יד ןיא גנונעדרָא ןטלַאה עכ
 .קיירטס םענעי ןיא טייקיטעט רעשיגענע רעייז רַאֿפ ןבעל ןטימ

 ַא ןיילַא ,?יטעֿפײס קילבָאּפ וװָא רָאטקעריד; רעד ,יעלק .רמ זיא ןַאד

 טָאה רע :לַאֿפנײא ןטוג ַא ףיוא ןלַאֿפעג ,עינַאּפמָאק-רַאק רעד ןיא ףתוש
 ןֿפָאװ ןבעגעג ייז ,ןטסיצילָאּפ סלַא סרעגענ טנזיוט רָאּפ ַא טלעטשעגנָא
 וצ טָאטש ןוֿפ ןסַאג יד ייז טימ טליֿפעגנָא ןוא טנעה יד ןיא טבָאלק ןוא
 -סַאר יד טנורגרעדָאֿפ םוצ טקורעגסױרַא טָאה סָאד .גנונעדרָא ןטלַאה
 טריטסערַא ןענייז ןשטנעמ .רעטסנרע ךָאנ עגַאל יד טכַאמעג ןוא עגַארֿפ
 ףיוא ןענייז עטריטסערַא עלַא ןוא גָאט ןדעי רעטרעדנוה יד ןיא ןרָאװעג
 -- רעטכיר ןייא רַאֿפ ןרָאװעג טכַאדבעגרַאֿפ יעלק ,רמ ןוֿפ לעֿפַאב םעד

 רעדָא ןֿפױקרעטנוא טנעקעג טינ טָאה'מ ןכלעוו ,ןשטנעמ ןגנערטש טסכעה ַא
 .לוּפ ןשיטילָאּפ ךרוד ןכַאמ-רעדלימ

 טנעה יד ףיוא דניק ןיילק ַא טימ לעגיס ױרֿפ טנוװָא ןייא רימ וצ טמוק
 רַאֿפ ןרָאװעג טריטסערַא זיא ,לעגיס סיאול ,ןַאמ ריא ,טרעמָאי ,טנייוו ןוא
 ריא רַאֿפ ןומ ךיא .ןַאמסילָאּפ ַא ןגָאלש ןוא טָאיײר ַא ןיא ךיז ןקילײטַאב

 ןייק טינ ןעוועג סע טלָאװ ןטייצ עכעלנייוועג ןיא !ןַאמ ריא ןעװעטַארסױרַא
 ןיא ןֿפלָאהעג ןרעג רימ טלָאװ ןײטּפעק -ײצילָאּפ "ןיימ, .ךַאז ערעווש-וצ
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 רעטסנרע טסכעה רעד ןיא ,טלָאמעד וליֿפַא טָאה רע .טײהנגעלעגנָא ַאזַא
 יז ןוֿפ בולק ַא ןיא ןעמונעגטימ ךימ טָאה רע .ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ,טייצ
 -בופער רעד ןיא דעכַאמ ןסיורג ַא רָאג טימ טנעקַאב ,סנשיטילָאּפ ערעכעה
 רעד .הבוט עכעלנעזרעּפ ַא רימ רַאֿפ ןטעבעג ןוא ןישַאמ-טָאטש רענַאקיל
 לַאֿפ םעד ןיא זַא ,ןבעגעגוצ ותּפרחב ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה *רעכַאמ;
 רעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ קרַאטשיוצ זיא יעלק ,ןֿפלעה טינ וליֿפַא רע ןעק

 ןעק'מ ןוא קיירטט ןיא טייקיניילק עדעי ךָאנ טגלָאֿפ רע .עינַאּפמָאק-רַאק
 שינעעזנייא זיא'ס עכלעוו ןלעוּפ טַאקס רעטכיר ייב טינ ןוא םיא ייב טינ
 ,דניירֿפ ַא רַאֿפ

 -- שמש ןייז ךרוד רעטכיר םוצ טירטוצ ַא ןגירק טוװאווּפעג בָאה ךיא
 "גוה ייווצ ןטָאבעגנָא םיא בָאה ,ןשיטילָאּפ רעשידיי רענעבירטעגכרוד ַא
 ץנַאג טרעלקרעד רימ רע טָאה ,הבוט רעניילק ַאזַא רַאֿפ רעלָאד טרעד

 עכעלטע יד ?ןענידרַאֿפ, ןעוועג ןרעג רעייז טלָאװ רע זַא ,טושּפ ןוא טסָארּפ
 שרעדנַא רעוו טינ ןוא רע טינ .ימ ענעֿפרָאװעגסיױרַא זיא סע רעבָא ,רעלָאד
 ךיז סייק רעד וצ ןבָאה דנײרֿפ-רעיָאל ערעזדנוא ,ןָאט סָאװטע ָאד ןעק
 ייווצ ,רעהרַאֿפ רעד ןעמוקרַָאֿפ ןיוש ףרַאד ָאד ןוא ,ןקעטשוצ טלָאװעג טינ
 ןֿפָאלעג ,סייק רעד ףיוא טעברַאעג רעהֿפיױוא ןָא ךיא בָאה טכענ ןוא געט
 ןייק ןֶא תוצע ןוא סעיצַאדנעמָאקער ךָאנ ןרעדנַא םוצ ןשיטילָאּפ ןייא ןוֿפ
 ןטמירַאב ַא וצ קעװַא רעהרַאֿפ ןרַאֿפ עדנוטש עטצעל יד ךיא ןיב ,ןצונ
 -רעד םיא ןוא ,לָאה יטיס ןבעל ,גנידליב *ןיטעלוב, ןיא רעיָאל לַאנימירק

 טנגעגַאב טינ לָאמניק רעירֿפ ןשטנעמ םעד בָאה ךיא .השעמ יד טלייצ

 -רַאֿפ רעבָא ךיז טָאה רע .טַאהעג טינ םיא וצ עיצַאדנעמָאקער ןייק ןוא
 יטיס םוצ קעװַא ךיילג רימ טימ זיא ןוא השעמ רעד טימ טריסערעטניא
 .רעהרַאֿפ םוצ ,לָאה

 ןיימ טכַארבעגניײרַא דלַאב רעטכיר ןגנערטש םעד רַאֿפ ןעמ טָאה טרָאד
 טלעטשעג םיא ןוא ,םענעגָאלשעצ ַא ,ןטרישזַאדנַאברַאֿפ ַא ,לעגיס עסָאנעג
 -כָאנ טנכערעגּפָא קיטכיר םיא טימ ךיז ןבָאה ןטסיצילָאּפ יד ,טכירעג ןרַאֿפ
 עטעֿפ ,עסיורג יירד .טנעה ערעייז ןיא ןגָארקעגניײרַא םיא ןבָאה ייז יו םעד
 םעד ךָאנ רענייא ןטָארטעגֿפױא ןענייז ,טינש ןקילָאמַא ןוֿפ ,טײלסילָאֿפ
 -עג ייז טָאה רעטנָאלקעגנָא רעד זַא ,טגָאזעג-תודע ןוא ןרָאװשעג ,ןרעדנַא
 ףיוא ןסירעצ ,חצר תּכמ ןגָאלשעג ייז טָאה ,טכילֿפ רעייז ןָאט וצ טרעטש
 טינ טציא זיב ךָאנ ןבָאה ייז עכלעוו ּפעלק ןבעגעג ןוא ןרידנומ יד ייז
 ,ןסעגרַאֿפ

 ךַאז ןייק ייז ןוֿפ םענייא ןייק ,טרעהעגסיוא ייז טָאה רעיָאל רעזדנוא
 ךיז רע טָאה ןרָאװעג קיטרַאֿפ יירד עלַא ןענייז יז ןעוו רָאנ ,טגערֿפעג טינ
 ! רָאנָאה רוי, : רעטרעוו יד טימ רעטכיר םוצ טדנעוועג ןוא טלעטשעגֿפױא
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 -יסקואוו-לטימ ַא ןעוועג זיא לעגיס) לדיי רעד טָא זַא ,ןביולג סָאד וטסנעק
 ןוֿפ ןעיירד ןיא טקירדעגנעמַאזוצ ןסעזעג רע זיא טכירעג ןיא .ןַאמ רעק
 "עג ,עסיורג יירד ןגָאלשעג טָאה (ןגָארקעגנײרַא טָאה רע סָאװ ּפעלק יד
 ?טנעה ערעייז ןיא סנקעטש ערעווש טימ טײלסילַאּפ עטנֿפָאװַאב ,עטנוז
 ביוא .השעמ ַאזַא ןלייצרעד ןוא רעהַא ןעמוק ןעמעש ךיז ךָאד ןֿפרַאד ייז
 טינ זיא ייז ןוֿפ רענייא ןייק זַא ,ךָאד סע טזיײװַאב ןַאד ,תמא ןייז לָאז סָאד
 "ו רעטיה-סגנונעדרָא ןַא ןוֿפ עלעטש יד ןעמענרַאֿפ וצ קיסַאּפ

 טרסומעגסיוא ,טמיטשעגנייא םיא טימ טָאה רעטכיר רעגנערטש רעד
 -עגנָא רָאנ םיא טָאה רע .םייהַא ןייג ןעלגיס טזָאלעג ןוא טײלסילָאּפ יד
 ַא טנעה עשיאייצילָאּפ ןיא ןלַאֿפנײרַא ןוֿפ ןטיהסיוא ךיז לָאז רע ,טגָאז
 ,לָאמ ןטייווצ

* 

 -עג גנוגערֿפױא יד טייצ רעד רעטנוא זיא ןזיירק-רעטעברַא יד ןיא
 קיירטס לַארענעג ַא ןגעוו דייר ןרעה ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןסקָאװ
 טריסַאּפ ךַאז ַאזַא טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,טָאטש ןיא רעטעברַא עלַא ןוֿפ

 ,קָאטימכָאנ קיטנוז ,ןטַאטלוװער עטשטניוועג יד טכַארבעג ןוא ,1837 ןיא
 רעד ןוֿפ זיוה יד טרעגַאלַאב רעטעברַא רעטנזיוט ןבָאה ,;רַאורבעֿפ ןט27 םעד
 עכעלטע טימ זיא עכלעוו) טירטס עטניינ .נ 232 ןיא ןָאינוי רעכַאמנרַאגיצ
 ואוו ,(ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא רעטעּפש רָאי
 ןגנַאל ךָאנ ,גנוציז ריא ןטלַאהעגּפָא ןַאד טָאה ןָאינוי רָאביײל לַארטנעס יד
 טָאה ןָאינוי לַארטנעס יד זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה ןסיורד ןיא ןטרַאו
 זדנוא יז טָאה טייקיניילק ןייא רָאנ ,קיירטס לַארענעג ַא ןֿפור וצ ןסָאלשַאב

 ,תבש ןקידנעמוק םעד ןביוהוצנָא קיירטס םעד ןסָאלשַאב טָאה יז : ןָאטעגּפָא
 ןעו טייצ רעד וצ ןוא רעטעּפש ךָאו רעצנַאג ַא טימ ,ץרעמ ןטרעֿפ םעד
 טנעמָאמ רעטסקיטכיוװ רעד ןייג ןרָאלרַאֿפ טעו סע --- טינ טעברַא רענייק
 !טירטסױרַא ןוויטַארטסנָאמעד ןוֿפ

 טימ גנורַאֿפרעד עמענעגנַא-טינ ַא טַאהעג ךיא בָאה ךָאװ רעד ךרוד
 עטסקיטעט יד ןוֿפ גנוטַארַאב ַא ןֿפורעגנעמַאזוצ בָאה ךיא : ןסָאנעג עניימ
 -סיוא קיטיונ זיא ןדנעטשמוא יד רעטנוא זַא ,ןזיוװעגנָא ייז ,רעדילגטימ
 -קַארַאכ םעד ןרעלקרעד ןלָאז רימ ןכלעוו ןיא טעלֿפיל ןרעסערג ַא ןלייטוצ
 -סקלָאֿפ יד ןריֿפוצֿפױרַא ידּכ ,קיירטס לַארענעג ַא ןוֿפ ןבַאגֿפױא ןוא רעט
 .געוו ןרענָאיצולָאװער ןקיטכיר ַא ףיוא גנוגעוװַאב

 ,ןזיוועגקירוצ גַאלשרָאֿפ ןיימ ןוא טרעהעגסיוא ךימ ןבָאה ןסָאנעג יד
 רַאֿפ ןענַאטשעג ייז זיא ליּפשייב סלעגיס ,עטסנרעדוצ ַא ןעוועג זיא טייצ יד

 ,טירש ןכעלרעֿפעג ַאזַא ןעמענרעטנוא ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ייז ,ןגיוא יד
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 -עגטימ בָאה ךיא .ןָאינוי ןיימ ןיא ןעוועג ךיא ןיב ךיײרגלָאֿפרעד רעמ
 ,טעברַאעג בָאה ךיא ןכלעוו ןיא ּפַאש םענוֿפ רעטעברַא עגנוי לָאצ ַא טכַארב

 םייב ןָאנבױא םעד ןעמונרַאֿפ ןבָאה רימ ןוא ,טָאטש ןיא ּפַאש ןטסערג םעד
 רעזדנוא ןזײװסױרַא ןזומ רימ זַא ,ןרעדנַא ןכָאנ רענייא טרעמַאהעג ,גניטימ
 לַארענעג םוצ ףור םעד ןגלָאֿפסױא ןוא רעקיירטס יד וצ טעטירַאדילָאס
 טָאברַאֿפ ןָאינוי רעזדנוא ןוֿפ עיצוטיטסנָאק יד סָאװ םעד ץָארט ,קיירטס
 טימ ןסָאלשַאב ױַא טָאה ןָאינוי יד .טגיזעג ןבָאה רימ .טירטסױרַא ַאזַא
 .טייהרעמ רעסיורג ַא

 ןיא :גנושיטנַא ערעווש ַא ןעוועג טרעשַאב רימ זיא ָאד ךיוא רעבָא
 -ערֿפױא יד ןעוו ,רעטעּפש געט עכעלטע טימ קיירטס לַארענעג ןוֿפ גנַאג
 ךיז ךיא בָאה ,רעירֿפ יו רעסערג ליֿפ ךָאנ ןעוועג זיא טָאטש ןיא גנוג
 ןבָאה סע רעכלעוו ןיא ןרַאגיצ ןוֿפ קירבַאֿפ רעסיורג ַא ןָא ןסױטשעגנָא
 ןעמונעג ךיז בָאה ךיא .ןענישַאמ ייב ךעלדיימ טרעדנוה עכעלטע טעברַאעג
 סױרַא ךיוא ןלָאז ייז ךעלדיימ יד ייב טלעוּפעג דלַאב ןוא טעברַא רעד וצ

 ןטימניא טעברַא יד טגײלעגקעװַא ענייא יו עלַא ןבָאה ייז ,קיירטס ןיא
 .ןָאינוי רעד ןיא טגלָאֿפעגכָאנ רימ ןוא גָאט

 ,טנָאמרעד רימ ןעמ טָאה טרָאד ןעוו גנושיוטנַא ןיימ רָאֿפ ךיז טלעטש
 -עגניײרַא טינ ןָאינוי רעזדנוא ןיא ןרעו ןרַאגיצ ייב רעטעברַא-ןישַאמ זַא
 ,ייז ןשיוװצ סרעּפמָאג ,רעריֿפ עגולק ערעזדנוא !רעדילגטימ סלַא ןעמונ
 ןדנוֿפרעד טשרעוצ טָאה ןײטשרעמַאה רַאקסָא ןעוו ,קירוצ ןרָאי רימ ןבָאה
 -ַאב ,ןָאיגוי רעד וצ ןטָאבעגנָא ריא רעביא לָארטנָאק םעד ןוא ןישַאמ יד
 ,ךַאֿפ ןשיטַארקָאטסירַא רעייז ןיא ןענישַאמ ןייק טינ ןליוו יז זַא ,ןסָאלש
 ןבָאה ןענישַאמ יד זַא ,ןעוועג זיא ,ךָאד ריא טײטשרַאֿפ ,טַאטלוזער רעד
 ,ןטַארקָאטסירַא יד ןוֿפ טעברַא יד ןעמונעגקעװַא ןוא ךַאֿפ םעד טצײלֿפרַאֿפ
 ךעלדיימ טרעדנוה עכעלטע יד ןסייה וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ךיא ןיב טציא
 ןָאינוי יד .טעברַא רעייז וצ קירוצ ןייג קיירטס לַארענעג ַא ןוֿפ טייצ ןיא
 ,ןבָאה טינ אשמו עגמ ןייק ייז טימ ןוא ןעמענניײרַא טינ ייז ליוו

 ,ןכַאֿפ עטסקיטכיװ יד .ליּפמ ַא ןעוועג זיא קיירטס לַארענעג רעד
 רָאבײל לַארטנעס יד טָאה ןכַאֿפ-זייּפש ןוא -רעסַאװ ,רעטכײלַאב ,רעצײהַאב
 ןוא סרעיילקירב ,סרעטנירּפ יד .טעברַא רעד ייב ןייטש ןסייהעג ןָאינוי
 סע ןביולרעד ןטקַארטנָאק ערעייז .ןקיירטס וצ טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ערעדנַא
 ךיז ןעק'מ עכלעוו ןָא ,סדיירט עקיטיונ-טינ יד רָאנ ןבָאה טקיירטסעג .טינ
 ןריֿפ וצ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ןעמ טָאה קָאטימכָאנ ןייא .גנַאל םישדח ןײגַאב
 דָארב ךרוד רעקיירטס טנזיוט קיצֿפוֿפ ןוֿפ עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ ַא
 עיצַארטסנָאמעד יד ןעוו .וינעווע יַאהיל ןיא קרַאּפ לָאבזייב סבייש וצ טירטס
 -עג ןטנעדוטס יד ןבָאה שזדעלַאק ןָאמענַאה םעד ןעגנַאגעגײברַאֿפ זיא

241 



 עלַאטורב יד טרידָאלּפַא ןבָאה ייז .עדליו יד יװ טעקובעג ןוא טעקוה

 -רַאֿפ ַא ןיא ןביױהעגנָא טרָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןלַאֿפנָא

 טריֿפעגכרוד ךיוא זיא סָאד .עיצַארטסנָאמעד יד ןבײרטוצרעדנַאנַאֿפ ךוז
 יינעווע ַאיבמולָאק טכיירגרעד ןבָאה רימ ןעו טייצ רעד ייב ןרָאװעג

 עקידנטייר ןוֿפ ןרָאװעג ןסירעגּפָא דלַאװעג טימ ןענייז רעקיטש עניילק

 עכלעוו ןוֿפ ןסַאג עקיטייז יד ןיא ןרָאװעג טעװעריקרַאֿפ ןוא ןטסיצילָאּפ

 ,טירטס דָאוב ןיא ןעמוקקירוצ ןזָאלעג טינ ייז טָאה'מ

 ,סימָארּפמָאק ַא טימ ןרָאװעג טלטעסעג דלַאב ךָאד זיא קיירטס רעד

 -עגנייא זיא סע .רעטעברַא יד רַאֿפ קיטסניג זייוולייט ןעוועג זיא רעכלעוו

 רַאֿפ רעטעברַא יד ןכַאמ וצ ,"ןַאלּפ ןעטימ, רעטמירַאב רעד ןרָאװעג טריֿפ
 (רעטלע) ,יטירָאיניסע יז ןבעג ,עינַאּפמָאק רעד ןיא םיֿפּתש עטשרמולּכ

 ענעֿפָא טימ סרַאק עשידָאמ-טלַא יד ןרָאװעג ןֿפַאשעגּפָא ןענייז סע ,טכער

 ןרָאטקודנָאק ןוא טײלרָאטָאמ עטלעטשעגנָא יד עכלעוו ףיוא טמרָאֿפטַאלּפ

 .ץענ ןוא טלעק וצ טצעזעגסיוא רעטעװ ןטסגרע ןיא ןייטש ןֿפרַאד ןגעלֿפ

 -סטעברַא עטלקערבעצ יד ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא זיא סע ,ךַאז-טּפיוה יד ןוא

 ,ןרַאב-רַאק ןיא גָאט ןצנַאג םעד ןטלַאה רעטעברַא ןַא טגעלֿפ עכלעוו ,טייצ

 סטנעמלָאטסניא ערעדנוזַאב ןיא טעברַא העש 6 רעדָא 4 ןגירק ןענעק וצ ידּכ

 -ריוו ןייז טַאהעג טָאה קיירטס לַארענעג רעד .ייווצ רעדָא עדנוטש ַא ןוֿפ
 ,טרַאװרעד ןבָאה רימ סָאװ גנוקריוו יד טינ רעבָא ,גנוק

 קיירטס לַארענעג םעד ןוֿפ ןטייז עטכעלש ןוא עטוג יד קידנדערמורַא

 ריעלק עד ןירעטלָאװ טמוק ,1910 ,לירּפַא רַאֿפ "הטריוא רעהטָאמ, ןיא

 -סױרַא טָאטשנָא :קיטקַאט רעייז ןטייב ןֿפרַאד רעטעברַא יד זַא ,סולש םוצ

 יד ייב ןציז טרָאד ,ןקירבַאֿפ יד ןיא ןײגנײרַא יז ןֿפרַאד ,קיירטס ןיא ןייגוצ

 ,רעצעלּפ ערעייז ןעמענרַאֿפ ןענעק טינ ןלָאז סבעקס ענייק ידּכ ,ןענישַאמ

 "קריוו רעד ףיוא זייוונָא רעטשרע רעד ,טנַאקַאב זיא רימ טייוו יו ,זיא סָאד

 ערעזדנוא ןוֿפ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,"קיירטס ןוַאד טיס;, ַא ןוֿפ טײקמַאז

 -ָאטיױא יד ןוֿפ ןֿפמַאק יד ןיא רעטעּפש רָאי 25 טימ טָאה רעכלעוו ןוא ןעייר

 ,םַאזקריוו ױזַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז ןעגישימ ןיא רעטעברַא ליבמָאמ
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 גניר רעטעברא ןוֿפ סגָאשנעװנַאק ייווצ יב

 ןרָאװעג טקישעג שטנערב רעזדנוא ןוֿפ ךיא ןיב ,1909 גנילירֿפ ןיא
 ,רָאמיטלַאב ןיא גניר רעטעברַא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק רעד וצ טַאגעלעד סלַא
 ןיא ןיירַא ךיא ןיב עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןטַאגעלעד ערעדנַא יד טימ ןעמַאזוצ
 ןוֿפ ןטַאגעלעד טריֿפעג ןענָאגַאװ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טָאה רעכלעוו ,ןַאב
 יו ,קידלמוט ןוא קידעבעל ןעוועג זיא טרָאד .דנַאלגנע וינ ןוא קרָאי-וינ
 לַארענעג רעקיטלָאמעד רעד ,ביורוטנייוו ,דירַאי ַא רַאֿפ לטעטש ןיילק ַא ןיא

 ַא ןייז וצ ןזיװעגסױרַא םעדכָאנ ךיז טָאה רעכלעוו ,ןדרָא ןוֿפ רַאטערקעס
 -עלעד יד טימ קידנהנעטנייא ןעמונרַאֿפ רעייז ןעוועג זיא ,בנג רעכעלניילק

 טָאה ,"סטרעװרָאֿפע ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא ,טנעדיזערּפ רעד ,ןידלָאג .ןטַאג
 זיא גנומיטש יד .הקשמ לסיבַא טימ טרעטנימעג םלוע םעד טרָאד ןוא ָאד
 סױרַא רעביירש יד ןענייז ?סטרעװרָאֿפ, ןיא .עטגנערטשעגנָא ןַא ןעוועג
 יד זַא ,סױארָאֿפ ןיא ןענערָאװַאב וצ טכוזעג רעכַאמ יד ןבָאה ,קיירטס ןיא
 .ןָאשנעװנָאק רעד ייב ןרעוו טכַארבעגסױרַא טינ לָאז עגַארֿפ

 וליֿפַא .קורדנייא ןטוג ןייק טינ טכַאמעג רימ ףיוא טָאה רָאמיטלַאב
 ןסַאג יד .ףרָאד רענעזָאלעגּפָא ןַא יו ןעזעגסיוא סע טָאה עיֿפלעדַאליֿפ יבגל
 -נָאק יד ואוו ,טירטס רָאמיטלַאב טסיא םורַא ןלַאטרַאװק ערעמערָא יד ןיא
 טינ ןוא טרעטסַאלֿפעג טינ ןעוועג ןענייז ,ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ןָאשנעװ
 ענעֿפָא ןיא ןסָאלֿפעג זיא ץומש רעד .עיצַאזילַאנַאק ןייק טימ טגרָאזַאב
 זיוה רעטרעֿפ רעדָא רעטירד רעדעי ןיא .סַאג ןוֿפ ןטייז יד ייב סקָאטשניר
 -רַאֿפ ןבָאה ,עשידיי יז ןוֿפ ליֿפ ,ןעױרֿפ ןכלעוו ןיא ,קנעש ַא ןעוועג זיא
 רעֿפסָאמטַא עניײמעגלַא יד .רעכוזַאב עצרַאװש יד וצ סּפַאנש ןוא ריב טֿפױק
 -עגקירוצ טסכעה ַא ,עשידָאמטלַא ןַא ןעוועג ןיא לַאטרַאװק ןשידיי ןיא
 .ענענַאטש

 ַא ןעמונרַאֿפ ,רעקיצניינ יד ןיא ,רעירֿפ ןרָאי טימ טָאה רָאמיטלַאב
 ןיא טָאה ןעהָאק לקיימ .גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ץַאלּפ םענעעעזעגנָא ץנַאג
 עקיטֿפעה ַא טריֿפעגנָא ןוא ןיצידעמ טרידוטש טעטיזרעווינוא ןקיטרָאד
 -ָאטרָא יד טימ סיױטשנעמַאזוצ ןיא ןעמוקעג זיא רע רעכלעוו ןיא גנוגעװַאב
 זַא ,ןלייצרעד סַאּפש ןיא טגעלֿפ'מ .ץעזעג ןטימ וליֿפַא ןוא ןדיי עשיסקָאד
 ןרָאװעג טריטסערַא גנולמַאזרַאֿפ רעזעיגילעריטנַא ןַא ךָאנ לָאמנייא זיא רע
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 ןבעגעג םיא טָאה סָאד ,ןָאשײטס-סילָאּפ ַא ןיא טכַאנ ַא טכַארברַאֿפ ןוא
 -רעדע עגייז ןגעוו ןעלקיטרַא עירעס עגנַאל ַא ןביירשוצנָא ףָאטש גונעג
 ,"ןָאזירּפ ןיא ןעגנורַאֿפ

 -לעוו ןיא עפורג עטוג ַא טַאהעג רָאמיטלַאב ןיא רימ ןבָאה ,1909 ןיא
 טָאה רעכלעוו -- ןידַאר ,לעיטלַאש ,רעייב קיטעט ןעוועג ןענייז סע רעכ
 טניֿפעג רעכלעוו ןַאמדלעֿפ -- ָאגעיד ןַאס ןיא ןרָאי ליֿפ טבעלעג םעדכָאנ

 -ישַאב עמורֿפ יד דניק סנעמעוו ,ָאדנַאל ; טוַאס רעטייוו רעד ןיא טציא ךיז
 ךָאנ זיא רעטצעל רעד ,יקסַארוס .ב ןוא ,טיוט ןכָאנ ןעוועג למ ןבָאה ןקוזוב
 בָאה ךיא רעבָא ,רעטעברַא רעטלבוהעגמוא ,רעגנוי ַא ,רענירג ַא ןעוועג ןַאד
 בָאה .טייקיטעט ןוא גנולקיװטנַא רַאֿפ טייקכעלגעמ ַא טקרעמַאב םיא ןיא

 ןענעק וצ ידּכ ,ןענרעל ןוא ןענעייל וצ טהצעעג ,טקיטומרעד םיא ךיא
 -רַאנַא יד ןֿפורעגנעמַאזוצ טָאה עּפורג יד ,גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ךעלצונ ןרעוו
 טימ טגרָאזַאב זדנוא ,טעטש ענעדײשרַאֿפ יד ןוֿפ ןטַאגעלעד עשיטסיכ
 ןטנוװָא עײרֿפ יד ןיא ןעגניטימ טימ ןוא טייצ ךָאװ רעד רַאֿפ ןריטרַאװק
 ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןסערעטניא יד רַאֿפ

 רערעסיוא רעד רַאֿפ .עטגנערטשעגנָא ןַא ןעוועג זיא ןָאשנעװנָאק יד
 הולשו םולש זיא ץלַא זַא ,קורדנייא םעד ןכַאמ וצ טכוזעג ןעמ טָאה טלעוו
 ןוֿפ גנורעֿפערעד יד ,ןסַאג יד ןיא שרַאמ רענדַארַאּפ רעד .ןדרָא םעד ןיא
 ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ןענייז טעקנַאב רעד ןוא ןָאשנעװנָאק
 -עגירק ַא ןעוועג גנומיטש יד זיא ןעגנוציז-סטֿפעשעג יד ייב רעבָא ,םענרַאֿפ
 -ניא יד ןיא גנולמַאזרַאֿפ יד ןריסערדַא ןעמוקעג זיא יקסוועשטניוו .עשיר
 ,םיא ןעמ טָאה ,"סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעביירש עקידנקיירטס יד ןוֿפ ןסערעט
 ןזָאלעגוצ טינ ,גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשידיי רעד ןוֿפ *ןדייז; םעד

 רַאֿפ טרישזנַארַא .טעוועטנובעג ךיז ןבָאה ןטַאגעלעד ערעגניי יד .קוסּפ םוצ
 -נָאק רעד ייב לעיציֿפָא רעבָא ,ץַאלּפ רעדנוזַאב ַא ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא םיא
 ,ןרָאװעג ןזָאלעגוצ טינ עגַארֿפ יד זיא ןָאשנעװ

 ןגעק זיא טרָאד ,ןעניז ַא ןיא שירָאטסיה ןעוועג זיא ןָאשנעװנָאק ענעי
 ןדרָא ןיא ןטנעמעלע עקידנקערש ,עויטַאװרעסנָאק יד ןוֿפ ןליו םעד
 ןדייל סָאװ רעדילגטימ יד רַאֿפ םוירַאטינַאס ַא ןענעֿפע וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב
 ,טייהקנַארק רעשירַאטעלָארּפ רעכעלקערש רעד ןוֿפ

 רעד זַא ,ארומ רעד ןוֿפ טמַאטשעג טָאה ןַאלּפ םוצ טֿפַאשרענגעק יד
 עכלעוו ,עיצוטיטסניא ַאזַא ןטלַאהוצֿפױא חוּכב ןייז טינ טצוװ גניר רעטעברַא

 ,גנוטַאטשסיױא עשיניצידעמ ערַאבטסָאק ַא ןוא ןבַאגסױא עקיזיר טרעדָאֿפ
 קידנגנירד ױזַא טינ רעמ זיא םוירַאטינַאס רעד זַא ,ןסורג סנטצעל ןרעה רימ
 םעד רַאֿפ ןטנעיצַאּפ סיוא ןלעֿפ סע .ןעוועג לָאמַא זיא רע יו קידנעווטיונ
 רעּפ רעסערג קיסעמסינטלעהרַאֿפ ןבַאגסיױא יד טכַאמ סָאװ ,ץַאלּפ ןסיורג
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 ןרָאי ליֿפ רָאג רַאֿפ ןוא גנודנירג ןייז ןוֿפ טייצ רעד ןיא רעבָא .טנעיצַאּפ
 ,גניר רעטעברַא ןוֿפ לגיּפש רעד ןעוועג םואירַאטינַאס רעד זיא םעדכָאנ
 ןרעיױדַאב םוצ ,בָאה ךיא .רעדילגטימ ליֿפ רָאג רַאֿפ גנוטער-סנבעל יד

 םוירַאטינַאט רעזדנוא ןכוזַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג טינ לָאמנייק
 ןיא טמוירַאטינַאס עטסרעמ יד טכוזַאב ָאי רעבָא בָאה ךיא .יטרעביל ןיא
 ןיא ןוא .רעצעלּפ עדעדנַא ןוא עינייווליסנעפ ,סעלעשזדנַא סָאל ,רעוונעד
 -רעּפ ןטנעיצַאּפ ליֿפ ןוֿפ ןגָארקעג בָאה ךיא סָאװ ןסורג יד טימ ךײלגרַאֿפ

 סע זַא ,טגייצרעביא ךיא ןיב יטרעביל ןיא גנולדנַאהַאב רעד ןגעוו ךעלנעז

 -סיוא עסיורג עלַא טרעוו טציא ךָאנ ןענייז סע ןוא ןעוועג טרעוו ןענייז
 רעודנוא ףיוא ןעװעטַאר וצ יבַא םוירַאטינַאס םעד ןטלַאהוצֿפױא ןבָאג
 ןרעוו סָאװ רעדילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ יד ץַאלּפ רעזדנוא ןיא ןוא רעגייטש
 יד ןוא רענעלק סָאװ ןייז לָאצ רעייז לָאז .גָאלּפ רעטייוו רעד ןוֿפ ןֿפָארטעג

 ,ןײטשַאב סע ןעק גניר רעטעברַא רעד -- רעסערג סָאװ ןנַאגסיױא
 טַאגעלעד ַא ןעוועג רעדיוו ךיא ןיב ,1910 ןיא ,רעטעּפש רָאי ןייא טימ

 רעזנוא טינ רימ טָאה לָאמסָאד טלייוורעד .קרָאי-וינ ןיא ןָאשנעװנָאק רעד וצ
 ןָאשנעװנָאק יד ,ללכב עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ טֿפַאשרעדילגטימ יד רָאנ ,שטנערב
 טרעדנוה ַא ןוֿפ טלעטשעגגעמַאזוצ ,"עניילק, ַא ,טֿפור'מ סָאװ ,ןעוועג זיא
 ףניֿפ ןקיש וצ טקיטכערַאב ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ,ןטַאגעלעד ןעצ טימ
 -ימָאנ עלַא יד ןוֿפ ןוא ,ןעמונעגנעמַאזוצ סעשטנערב עלַא ןוֿפ ןטַאגעלעד
 ןיב ךיא ,ןעמיטש לָאצ עטסערג יד ןגָארקעג ךיא בָאה ןטַאדידנַאק עטרינ
 רעלוּפָאּפ ץנַאג ןוא גניר רעטעברַא ןיא קיטעט ןעוועג ןֹרָאי ענעי ןיא
 יו רעמ זַא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק רעד ייב .רעדילגטימ יד ןשיווצ
 ,"טטרעװרָאֿפ, ןטימ ןדנוברַאֿפ טקעריד ןענייז ןטַאגעלעד יד ןוֿפ טֿפלעה ַא

 -רַאֿפ יד ןריֿפ ןוא ןייטשּפע .בא ןוֿפ גנוריֿפ רעד רעטנוא עלַא ןטעברַא
 ,גנירג ןָא טינ לָאמסָאד ייז טמוק סָאװ ,"רעלָאר םיטס/ ַא טימ ןעגנולדנַאה
 ןֿפור ,ןָאשנעװנַאק רעד רַאֿפ רָאֿפ ןגיל סָאװ ,ןגַארֿפ עטסקיטכיוו ייווצ יד
 עגַארֿפ יד :סעיסוקסיד עגנַאל ןוא ןטײקנדײשרַאֿפסגנונײמ עֿפרַאש סױרַא
 ןוֿפ רעגנעהנָא יד עכלעוו ,לַאנרושז-שדוח םענעגייא ןַא ןבעגסױרַא ןגעוו
 קרַאטש לָאז סָאד זַא ,ארומ סיוא טֿפמעקַאב קרַאטש ןבָאה ?טֿפנוקוצ, רעד
 רעד זַא ,םעד ןגעוו ענַארֿפ יד ןוא ;לַאנרושז ןרעטלע םעד ןקידעש טינ

 רעד ןיא ךיז רַאֿפ הריד א ןעגניד לָאז גניר רעטעברַא ןוֿפ סיִֿפָא טפיוה
 ןטלַאהעג ןַאד ןבָאה ייז עכלעוו ,עדייבעג-?סטרעװרָאֿפפ רעקיקָאטש-ןעצ

 .ןעיוב ןטימניא
 עכלעוו ,סעיסוקסיד עקידלַאװעג ןֿפורעגסױרַא טָאה עגַארֿפ עטייווצ יד

 לָאצ ַא .גנוציז-קָאטימכָאנ עגנַאל ךעלנייוועגרעסיוא ןַא ןעמונרַאֿפ ןבָאה

 טֿפַאשהנּתוחמ עטנעָאנ-וצ יד ןגעק ןעוועג ןײמעגלַא ןיא ןענייז ןטַאגעלעד
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 ןבָאה ,לָאצ ןיא שביה ,ןטַאגעלעד ערעדנַא :?סטרעװרָאֿפ, ןוא ר"ֵא ןשיווצ
 -וינ ןיא םייה גניר רעטעברַא ענעגייא ןַא ןעױבֿפױא ןגעוו טמולחעג ןַאד
 רעירֿפ ןרָאי טימ .גנוגעװַאב רעכעלטײהײרֿפ רעד ןעניד לָאז עכלעוו ,קרָאי
 -ײרֿפ ַא ןוֿפ ױבֿפױא םעד רַאֿפ טריטיגַא טייצ עגנַאל ַא גייווצנעזָאר .ל טָאה
 םעד ןעזעג רימ ןבָאה גניר רעטעברַא ןיא ,קרָאי-וינ ןיא לּפמעט רעקנעד
 -רעמ ַא טימ טָאה גנוציז יד ,ןריֿפכרוד גנומענרעטנוא ַאזַא ןעק סָאװ חוּכ
 גנידליב "סטרעװרָאֿפ, ןיא לָאז ר"ַא רעד זַא ,ןסָאלשַאב ןעמיטש טייה
 .ןעגניד טינ הריד ןייק

 ןבָאה רימ ןעוו גנושיוטנַא ןוא סודדרַאֿפ רעזדנוא רָאֿפ ךייא טלעטש
 ןָאטעגּפָא ! ןרָאװעג טרעדנעעג זיא סולשַאב רעד זַא ,טסואוורעד םעדכָאנ ךיז
 ףיוא ,גנוציז רעטייווצ רעד ייב :געוװ ןכַאֿפנײא ץנַאג ַא ףיוא סע ןעמ טָאה
 טנֿפעעג ןוא ןעמוקעג הרבח *סטרעוװרָאֿפ, יד ןענייז ,ירֿפ רעד ןיא ןגרָאמ
 ןטלעז טָאה סָאװ ךַאז ַא -- טונימ רעטריסנָאנַא רעד וצ טקנוּפ גנוציז יד
 .ךעוועג דנזעוונָא טינ ךָאנ ןענייז ןטַאגעלעד לָאצ עסיורג ַא ןעוו --- טריסַאּפ

 -צעזעג ןוא עגַארֿפ יד "ןרעדיסנָאקער, וצ גַאלשרָאֿפ ַא טכַאמעג ןבָאה ייז
 ! סולשַאב םעד טרעדנעעג ךעל

 ,ןטַאגעלעד רעיֿפלעדַאליֿפ יד ,םירבח עניימ ןבָאה טכַאנרַאֿפ קיטײרֿפ
 ַא ןבָאה וצ דובּכ םעד טַאהעג טינ טָאה עיֿפלעדַאליֿפ זַא ,ןעזעגמורַא ךיז
 םיײהַא ןעמוק ןענעק ייז ןלעוו יוװ .ןעגנוציז יד ןוֿפ רענייא ייב ןדנציזרָאֿפ
 ןענייז ? גנוקידיײלַאב ַאזַא ךָאנ רעדילגטימ יד וצ רעמינּפ ערעייז ןזייוו ןוא
 ןטֿפערק ?סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רידנַאמָאק םעד ,ןײטשּפע .בא וצ קעװַא ייז
 ןענייז ייז זַא ,ןבעגעגוצ טָאה רע ? ןכּתיה :טגערֿפעג םיא ןוא ,רָאי םענעי
 ןריֿפ ןוא ןַאמרעשט ַא ןייז ןעק זדנוא ןוֿפ רעו ,טגערֿפעג ןוא טכערעג
 ךַאז יד ןוא ןעמָאנ ןיימ ןבעגעג םיא ןבָאה ייז ? ןָאשנעװנָאק ַא ןוֿפ גנוציז ַא
 ןוא טנַאה יד ןבױהעגֿפױא טָאה עלעבייא : ןרָאװעג טקידיילרעד דלַאב זיא
 רעד ןוֿפ ןַאמרעשט ןייז לָאז ךיא זַא ,טמיטשעג טָאה ןָאשנעװנָאק עצנַאג יד
 "גערַאֿפ שינעלייא ןיא ןֿפרַאד ןלעװ ןטַאגעלעד יד ןעוו ,ירֿפ תבש גנוציז
 רעטצעל רעד רַאֿפ ןזָאלעגרעביא טרעוו עכלעוו ,טעברַא עצנַאג יד ןקיד
 ,טונימ

 ןטַאגעלעד יד .ערעווש ןייק טינ ןעוועג רימ רַאֿפ זיא עבַאגֿפױא יד
 ןעוועג ןענייז ייז .טלמוטעגנָא ןוא טערעגנָא גונעג ךיז ךָאװ רעד ךרוד ןבָאה
 ןבָאה ףלע ךָאנ בלַאה רעגייז ַא .םײהַא ןרָאֿפ טלייאעג ךיז ןבָאה ןוא דימ

 סָאװ ץלַא --- סעיצולָאזער עלַא ןעמונעגנָא ,ןגַארֿפ עלַא טקידיילרעד רימ
 "דער עכעלטע ןלעטשרָאֿפ ,ןָאשנעװנָאק יד ןסילש זיא ןָאט וצ ןבילבעג זיא
 טינ רעמ ךיז טרעה רענייק עכלעוו וצ תושרד עװָאברַאקס ןטלַאה וצ רענ
 -- לַאוטיר ןלעיצעּפס ַא סנָאשנעװנָאק ר"ַא יד ייב טרעדָאֿפ סָאד רעבָא .וצ
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 טינ ןעק טַאגעלעד רעטסָארּפ ַא ןכלעוו ,דובּכ ַא זיא ןָאשנעװנָאק יד ןסילש
 ןשטנעמ יירד-ייווצ יד ןוֿפ עיגעליווירּפ יד זיא סָאד ,ןַאמרעשט סלַא ןסינעג
 -- גניר רעטעברַא ןיא לטיט-טנעדיזערּפ םעד טימ קידנעטש ךיז ןטייב סָאװ
 ןסילש ןוא ןענעֿפע ףיוא הקזח עקיבייא יד ןבָאה ןיקסוג ןוא ןינַאכ ,גרעבנייוו
 ,גָאטימכָאנ רַאֿפ גנוציז ַא ךָאנ ןעמיטשַאב טזומעג ןעמ טָאה .ןָאשנעװנָאק יד
 -עהעג יו רודעצָארּפ יד ןריֿפכרוד ןוא ןַאמרעשט ןקירעהעג םעד ןלייוורעד
 רעדייא ןָאשנעװנָאק יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ןטַאגעלעד יד ןוֿפ בלַאה שטָאכ ,קיר
 ,ןביוהעגנָא ךיז טָאה גנוציז עטצעל יד

 ןיא טַאגעלעד סלַא ךיז ןקילײטַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג ןבָאה ךיא
 ךַאז ןייק טימ ךיז ןבָאה ענעי רעבָא .ר"ַא ןוֿפ סנָאשנעװנָאק יידד-ייווצ ךָאנ
 םעד ןוֿפ ףיוגַאב לקיטש ַא ןביג ענעזיװעגנָא ייווצ יד .טנכייצעגסיוא טינ
 ,טריֿפעג טרעוו גניר רעטעברַא רעד יו געוו
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 -- עיֿפלערַאליֿפ ןוא קרָאי וינ ןיא סנָאשגעװנַאק
 טרָאװ עײרֿפ סָאד

 רעד ןוֿפ טכירַאב ַא ןענישרעד ".ש .ַא .8, רעד ןיא זיא ,1910 ינוי ןיא
 עלַא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק ַא רַאֿפ ףור ַא טימ ,קרָאי-וינ ,?עיכרַאנַא; עפורג

 עצנַאג יד טעמּכ טָאה יקסווָאנַאי .דנַאל ןרעביא סעּפורג עטליזינַאגרָא
 יד זַא ,קידנרעלקרעד ,עגַארֿפ רעד טימ ןעמונרַאֿפ "ךַאװ רעד ףיוא;

 ,רַאֿפרעד ןָאשנעװנָאק ןייק ןֿפורעג טינ ןרָאי עטצעל יד טָאה ".ש .ַא
 ןענייז ןסָאנעג יד .גנוגעווַאב רעד ןיא טייקרָאלק ןייק ָאטינ זיא סע לייוו

 ןסָאנעג יד סָאװ טינ סייוו גנוטייצ יד רעבָא ,ןדיוֿפוצ טינ גנוטייצ רעד טימ
 ! ןָאטֿפױא טעוװ ןָאשנעװנָאק יד סָאװ ,ןעז רימ ןלעוו טציא ,ןליוו

 רעד .טעװעדנוֿפעגניא טסעֿפ רָאג ןעוועג ןיוש זיא ?.ש .ַא ,8, יד
 יד טרעסערגרַאֿפ קרַאטש ךיז טָאה סַאג רעשידיי רעד ףיוא זייוק-רענעייל
 עלַא ןוֿפ ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ .ןרָאי עטצעל
 רעדע ,"דנוזעג רעזדנוא, ,"דנַאל עיינ סָאד, ,"ןבעל עיינ סָאד, : ןטייז
 יד ,ןֿפורעג טלָאמעד ךיז ןבָאה ייז ךָאנ יו ןוא "רעצעביק רעד, ,"סדנוק
 -סיורא ןביוהעגנָא טָאה ,קילעטשרעטניה ןבילבעג טינ ךיוא זיא *.ש .ַא ,,
 -סַאמ ןסיורג ַא ףיוא ,"טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, יד ,לַאנרושז-שדוח םעד ןבעג

 -ַאב ןוֿפ ןעלקיטרַא עטלָאצַאב-טוג טימ ,םענרַאֿפ ןטיירב ַא טימ ןוא בָאטש
 ענעגייא ןַא ןריזינַאגרָא ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה יקסווָאנַאי .רעביירש עטנַאק
 -רַא יד ןריטוקסיד ןלָאז עכלעוו ,"ןבולק טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, ,גנוגעװַאב
 ערָאלק ַא ןריזילַאטסירקסױא ןוא לַאנרושז ןיא ןעניישרעד סָאװ ןעלקיט
 רעד טימ זיא םיא .סַאג רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא גנוניימ עכעלטנֿפע
 ייז ןוֿפ ייווצ --- ןבולק עכלעזַא קיצֿפוֿפ ַא ןלעטשוצנעמַאזוצ ןעגנולעג טייצ

 רַאטערקעס לַארענעג סלַא ןיֿפ .נעג טימ --- עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב
 ןייא ןיא טלעטשעגסיוא ,ןטכירַאב ערעייז .עיצַאזינַאגרָא רעצנַאג רעד ןוֿפ
 טָאה טייקיטעט ןוא ןבעל ןייק רעבָא ,טנַאזָאּפמיא ץנַאג ןעוועג ןענייז ,עייר
 ןַאד ןבָאה עכלעוו ,סעּפורג עשיטסיכרַאנַא יד ,טקרעמעג טינ ייז ןיא ךיז
 טינ גנורירַאב ןייק ".ק .ג .5, יד טימ ןבָאה ,טעטש עלַא ןיא טריטסיזקע

 ,טַאהעג
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 עיינע ןיא טלדנַאװרַאֿפ רעטעּפש ,קרָאי-וינ ןיא ?עיכרַאנַאק עּפורג יד

 ןוֿפ עטסרעמ יד ,ןסָאנעג ןוֿפ ןענַאטשַאב זיא ,ר"א 264 .רב טֿפַאשלעזעג

 -סטעברַא ,עלַא ןסָאנעג עטוג ,ןָאדנַאל ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא גנַאל-טינ ייז

 ךיוא רָאנ ,טייקיטעט רָאנ טינ טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא עקיליוו

 טֿפַאשרעטערטרַאֿפ ַא טַאהעג ךיוא ןבָאה רימ .גנוגעווַאב רעד ןיא טייקרָאלק

 ַא ןרָאװעג טייצ רענעי וצ זיא רעלסקַא .ב עסָאנעג -- עפורג רענעי ןיא

 .עּפורג רעטסוװיטקַא רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ךיז ןוא קרָאי-וינ ןיא בשומ

 ןיא ,ילוי ןטייווצ םעד טלמַאזרַאֿפ ךיז טָאה ןָאשנעװנָאק ענעֿפורעג יד

 : ןעוועג ןענייז ןטָארטרַאֿפ .געט יירד ןטלַאהעגנָא טָאה ןוא ,ןציה עטסגרע יד

 -ײרֿפ עּפורג ; ץיװָאקשַאװ ןוא ןַאהַאק ,ןַאמיוב ךרוד ירערבייל לַאקידַאר יד
 ,רב ,טײהײרֿפ עּפורג ; יקסַארוס .ב ךרוד ,רָאמיטלַאב ,ר"ֵא 229 .רב ,טייה

 ,ס ,ץיוװָאקַאזיא .ד ,רעלסקַא .ב -- עיכרַאנַא עּפורג ; ןָאסרעטעּפ ,ר"ֲא 0

 סעּפורג יד ןוא ןָאטסָאב ,גנודליב-טסבלעז עּפורג ;ןירד ,ס ןוא סילָאגרַאמ
 ,סיסקַארּפ ךרוד סיאול ,טס ןוא געּפיניװ ןוֿפ

 -עג ןענייז ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד .עגנַאל ַא ןעוועג זיא גנונעדרָא-גָאט יד

 יד טכװַאב ןבָאה ןיוועל ,ל ןוא ןָאסירעמ ר"ד .עכעלכַאז ןוא עטסנרע ןעוו
 יו ןעגנַאגעגוצ זיא ץלַא ,סעיסוקסיד יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןוא ןעגנוציז

 .קירעהעג

 ,ילוי ןט18 ןוֿפ *,ש .ַא .8 רעד ןיא .,ןָאשנעװנָאק ןוֿפ טכירַאב ןֿפױא

 םייב טדערעג טָאה ןעמ סָאװע :לּפעק ַא טלעטשעגֿפױרַא יקסווָאנַאי טָאה

 ןוֿפ ."סעשטנערב גניר רעטעברַא עשיטסיכרַאנַא עקינייא ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ

 ןוֿפ ןבירשעגרעטנוא ,סמולָאק יירד טמענרַאֿפ רעכלעוו ,טכירַאב םעד

 זיא ,עיצַארעדעֿפ רעטרימרָאֿפ-יײנ רעד ןוֿפ רַאטערקעס סלַא ,רעלסקַא .ב

 ןוֿפ גנורעלקרעד יד .עקיטכיוו ץנַאג ןעוועג ןענייז ןסולשַאב יד זַא ,ןעז וצ

 : טעטיול יז .ערָאלק ץנַאג ַא זיא ןליצ ערעזדנוא

 "טֿפַאשלעזעג עקיטרַאװנגעק עלא ןוֿפ גנואיוברעביא יד זיא ליצ רעזדנוא
 ,ןּפיצנירּפ עשיטסיכראנא ןוֿפ תודוסי יד ףיוא סעיצוטיטסניא עכעל

 -רּפ סָאד טֿפַאשעגּפָא זיא סע ואוו ,דנַאטשוצ רעכעלטֿפַאשלעזעג א -- 1

 -רעקרַאֿפ ןוא -עיצקודָארּפ יד ,רעמיטכייר עכעלריטַאנ עלַא ףיוא םוטנגײא-טַאװ
 ; םוטנגייא ןשלהק טריֿפעגנײא ןוא ,ןעלטימ

 -סילַארטנעצ יד טֿפַאשעגּפָא זיא סע ואוו דנַאטשוצ רעכעלטֿפַאשלעזעג א -- 2

 ןוא דיחי םעד רעביא טעטירָאיַאמ רעד ןוֿפ ןוא טַאטש םענוֿפ טֿפַאשרעה עשיט

 "רַאֿפ ןוֿפ םרָאֿפ עויטארעדעֿפ יד טריֿפעגנײא זיא סע ןוא ,טעטירָאנימ רעד

 ; גנוקינייא

 ןסיװעג ןוֿפ טײהײרֿפ יד ןכלעװ ןיא דנַאטשוצ רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא -- 3

 ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ךרוד ןרעװ ןֿפירגעגנָא טינ ןעק דיחי ןוֿפ ןעלדנַאה ןוא

 .ןבעל ןוֿפ ןטייקיטעט יד ןוֿפ טיבעג ןייק ףיוא םידיחי ערעדנא ןוֿפ טינ ךיוא
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 עלַאיצָאס ןוא עשיטילָאּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו עגַארֿפ רעד ןיא
 -געל ַא ןוא ןָאסירעמ ר"ד ןוֿפ גנוטיילנייא ןַא ךָאנ ךיא ןעגנוגעווַאב םרָאֿפער
 : סולשַאב רעד ןרָאװעג ןעמונעגנָא עיסוקסיד רערעג

 עקיטרַאװנגעק עלא ןיא ןעמענ וצ לײטנָא טייקידנעװטיונ יד ןענעקרענַא רימ

 ןטעברַא ןוא ,דנַאל רעדָא טָאטש ןוֿפ ןגָארֿפ עלַאיצַאס ןוא עשימָאנָאקע ,עשיטילָאּפ
 .ליצ רצזדנוא וצ טנצָאנ טייטש עכלעוו ,גנוטכיר רעד ןיא גנוריֿפכרוד רעייז רַאֿפ

 .ןָאשנעװנָאק רעטסקעגנ רעד וצ ןרעװ טעבראעגסיוא לָאז םארגָארפ עיונעג ַא

 טייקיטעט ןטסנוגוצ ןסולשַאב עייר ַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא ןענייז ןַאד
 -עדעֿפ ַא ןוֿפ גנורימרָאֿפ רעד ,ןלוש רערעֿפ ,טיבעג ןוויטַארעּפָאָאק ןֿפױא
 עגַארֿפ רעטצעל רעד עגונב .טֿפירשטיײצ ַא ןוֿפ עבַאגסױרַא רעד ןוא עיצַאר
 רימ סָאװ ןעז ןוא *.ש .ַא .85, רעד וצ ךיז ןדנעוו וצ ןעוועג סולשַאב רעד זיא
 ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןקיטסעֿפַאב וצ ןָאט ריא ךרוד ןענעק

 -ַאּפָארּפ טינ ןעק דלַאװעג, זַא ,טלעטשעגטסעֿפ טָאה ןָאשנעװנָאק יד
 םזיכרַאנַא ןוֿפ ץַאזנגעק רעד ןענייז ןעלטימ-דלַאװעג ; עעדיא ןייק ןרידנַאג
 יד טניימ עיצַאירּפָארּפסקע .ןרעוו טצונַאב טינ ןטסיכרַאנַא ןוֿפ ןענעק ןוא
 -רַאֿפ עלעודיווידניא ; רעמיטנגייא עלַא ןוֿפ גנומענרעביא עכעלטֿפַאשלעזעג
 טימ טָאה ןוא הבינג יװ ךַאז רעדנַא ןייק טינ זיא םוטנגייא ןוֿפ גנוּפַאכ
 ,"תוכייש ןייק טינ םזיכרַאנַא

 גנואיצַאב רעד רַאֿפ סעיצַאלוגער ןרָאװעג טעברַאעגסיוא ןענייז סע
 "וינ ןיא סיֿפָא ריא ןבָאה לָאז עכלעוו ,עיצארעדעֿפ רעד וצ סעּפורג יד ןוֿפ
 ןייז לָאז ןָאשנעװנָאק עטסקענ יד ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא סע ןוא ,קרָאי
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 טָאה ,קיטעט ץנַאג ןרָאװעג ןזיא עיצַארעדעֿפ עטעדנירגעג-יינ יד
 -ורג טריזינַאגרָא ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ ןלייט ערעדנוזַאב ןיא ןעגניטימ ןֿפורעג
 ,ןֿפורעגּפָא ךַאװש ךיז טָאה ץניוװָארּפ יד ,ןוַאט-ןַאד ןוא םעלרַאה ןיא סעּפ

 ,עיצַארעדעֿפ רענעי ןוֿפ רַאטערקעס רעד ,רעלסקַא עסָאנעג טלייצרעד
 רעד ןוֿפ ןסָאנעג יד טימ טַאהעג טָאה רע סָאװ גנורַאֿפרעד עווַאקישט ַא
 ייב ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא רעכלעוו ,גניטימ ןטשרע רעייז ייב וויטוקעזקע
 יז ,שינעלייא סיורג ןיא ןעוועג עלַא ןענייז רעדילגטימ יד .זיוה ןיא םיא
 .ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד טימ ןרעוו קיטרַאֿפ רעכיג סָאװ לָאז'מ טגָאיעג ןבָאה
 טָאה רע ? קרַאטש ױזַא ךיז ייז ןלייא ןיהואוו :טרעדנואוועג סָאד טָאה םיא
 -רַאֿפ טעוו'מ זַא ,רעכיז ןעוועג זיא ,גניטימ ןכָאנ רַאֿפ ןטייבוצ טיירגעגוצ
 -ַאליֿפ ןיא זדנוא ייב טריֿפעג ךיז טָאה'מ יװ ,טכַאנ עבלַאה זיב ןעגנערב

 ! רעיײֿפ ַא ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ יוװ ךיז יז ןגָאי ָאד ןוא ,עיֿפלעד
 ַא טכַארבעגסױרַא ייז ןבָאה ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד טימ ןרָאװעג קיטראֿפ

 ,עגושמ יוװ טקוקעגנָא ייז טָאה רע ,לקָאניּפ ַא ןליּפש וצ טיירג ,ןטרָאק לשעט
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 -ַאליֿפ יד .ןעזעג טינ לָאמנייק סע רע טָאה גנוגעװַאב רעד ןיא זדנוא ייב
 ,גָאט וצ טנייה זיּב םַאנסיוא ןַא טכיזניה רעד ןיא ןענייז ןסָאנעג רעיֿפלעד
 טינ לָאמנייק ליּפש-ןטרָאק ןייק זיוה רעכעלטֿפַאשנסָאנעג ןייק ןיא בָאה ךיא
 -טימ יד .טנַאקַאב ייז טימ ןיב ךיא סָאװ ,רָאי קיצרעֿפ רעביא יד ןיא ןעזעג
 ןענייז ,1910 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא וויטוקעזקע עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ רעדילג
 -לעוו ,ןשטנעמ עקיטעט ןוא עטנעגילעטניא ,ןסָאנעג רענָאדנָאל ןעוועג עלַא

 סרעלטקַא .ליּפש-ןטרָאק טימ טליֿפעגסױא טונימ עײרֿפ עדעי ןבָאה עכ
 עקידרעטייו יד ייב רעבָא ,ןֿפלָאהעג טינ טנוװֶא םענעי טָאה טסעטָארּפ
 רעמ ןיוש ןעמ טָאה עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ וויטוקעזקע רעד ןוֿפ ןעגניטימ
 .ןעוועג רבוג טָאה עיצידַארט רעיֿפלעדַאליֿפ יד --- טליּפשעג טינ ןטרָאק ןייק

 -ַאברַאֿפ ןכַאמ ןעמונעג ךיז רימ ןבָאה רָאי םענעי ןוֿפ טסכרַאה ןיא
 ייב ןרעוו ןטלַאהעג טֿפרַאדעג טָאה סָאװ ,ןָאשנעװנָאק רעד רַאֿפ ןעגנוטייר
 -ענרעטנוא עקינייא טריֿפעגכרוד רעמוז ןכרוד ןבָאה רימ .טָאטש ןיא זדנוא
 סעשזדרָאשזד ףיוא ,קרַאּפ ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז קיטנוז ןדעי ןגעלֿפ .ןעגנומ
 שאר רַאֿפ .ןגָארֿפ-סגנוגעװַאב ןריטוקסיד ןוא ןעמַאזוצ ןעגנערברַאֿפ וצ ,ליה
 ןרַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ ַא טיירגעגוצ ,ןרָאי עקידרעירֿפ עלַא יו ,רימ ןבָאה הנשה
 עמורֿפ יד יו םעדכָאנ ,לָאה ןָאטגנישַאװ ןיא ,גָאט ןטייווצ םעד קָאטימכָאנ
 ,לָאה ןקיבלעז םעד ןיא ןענװַאד רעייז טימ ןרעוו קיטרַאֿפ ןגעלֿפ ןדיי

 ,גניטימ ןרַאֿפ ןסיוו טזָאלעג לָאה ןוֿפ רעמיטנגייא רעד רימ טָאה לָאמסָאד
 -רַאֿפ טינ ןלעװ יז --- ןענעכערּפָא זדנוא טימ ךיז ןליוו ןדיי עמורֿפ יד זַא
 ,סעּפע ייז וט ןוא גָאט ןצנַאג םעד ץַאלּפ םעד ןזָאל

 ןוֿפ ןעמוק ןוֿפ ןגייווצנעזָאר ןלעטשוצּפָא ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג בָאה ךיא

 ,געוו ןֿפױא ןעוועג ןיוש זיא רע ..טעּפש-וצ ןעוועג זיא סע רעבָא ,קרָאי-וינ

 רעזדנוא רַאֿפ ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןכוז ןזָאלעגסױרַא ךיז שינעלייא ןיא רימ ןבָאה

 ןַא ןוֿפ ןרעמיצ-בולק יד ןגירק וצ ןעגנולעג זדנוא זיא סע ןוא גנולמַאזרַאֿפ

 ןענייז טנעו יד ."קילבוּפער יהד וװוָא ימרַא דנערג; רעד ןוֿפ גנוליײטּפָא

 רעדעי ןוֿפ .גירק-רעגריב ןוֿפ ןעײֿפָארט ןוא ןענָאֿפ טימ טקעדַאב ןעוועג

 ,םזירָאטילימ ןוא םזיטָאירטַאּפ טימ טמעטָאעג טָאה עדייבעג רעד ןיא לגיצ

 -געזָאר .ל טָאה ,גנובעגמוא רעוויטַאװרעסנָאק טסכעה רענעי ןיא ,טרָאד

 רַאֿפ ןבױלגרעבָא ןוא עיגילער ןגעק עדער עסיורג ןייז ןטלַאהעג גייווצ

 ןעגנערבנעמאזוצ .ץַאלּפ לקערב ןדעי טליֿפעגנָא טָאה סָאװ ןשטנעמ עסַאמ ַא

 ייווצ יו רעקינייוו ןיא ץַאלּפ םעיינ ַא ףיוא ךַאז עצנַאג יד ןרינידרָאָאק ןוא

 .ךַאז עגנירג ןייק טינ רָאג ןעוועג זיא טייצ העש

 ןגייווצנעזָאר .ל טימ סעיצקעל ריֿפ טריֿפעגכרוד רימ ןבָאה ט"וי ךָאנ

 ריֿפ : דרע רעד ןוֿפ גנוגעװַאב ןוא םרָאֿפ : תישארב ישעמ :סעמעט יד ףיוא
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 -ערעטס טימ ןטכױלַאב ,סעיצקעל עלַא יד .עיגָאלָארעטעמ ןוא { ןטייצ-רָאי

 ,טכוזַאב טוג ןעוועג ןענייז ,רעדליב עשיטּפָא
 רעזדנוא טריֿפעגכרוד רימ ןבָאה ,"וויא גניוויגסקנעט; ,רעבמעווָאנ ףוס

 .גלָאֿפרעד סיורג טימ לָאה קיריל וינ ןיא לָאב ןרעיוב ןכעלרעי

 רערעגנעל ַא ןענישרעד *.ש .ַא ,ֿפ, רעד ןיא זיא רעבמעצעד ןט10 םעד

 ייב ,ךָאװ סַאמטסירק ,ןָאשנעװנָאק רעד וצ עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ ףורֿפױא

 עפורג יד טריסנָאנַא רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא

 עויטַאיציניא יד ךיז ףיוא טמענ יז זַא ,ר"ֵא 264 .רב ןַאד ןיוש ,עיכרַאנַא

 רעד רעטנוא "טרָאװ עײרֿפ סָאד; ,טֿפיױש עשידָאירעּפ-טינ ַא ןבעגוצסױרַא
 ,לסקייוו ר"ד ןוא ןיוועל .ל ,ןָאסירעמ ר"ד ןוֿפ עיצקַאדער

 ,תבש ירערבייל לַאקידַאר ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא ןָאשנעװנָאק יד
 -לעזיד ןוֿפ ןטַאגעלעד טימ ,רעבמעצעד ןט26 זיב ןט24 ,קיטנָאמ ןוא קיטנוז

 : ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז סעּפורג עיינ .קרָאי-וינ ןיא יו סעּפורג עקיב
 -לעדע דוד יד ןוא (ךעלטֿפירש) געּפיניװ ,"בולק טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ, רעד

 ןקיש טנעקעג טינ טַאגעלעד ןייק טָאה עכלעוו ,ָאגַאקיש ,עּפורג טַאטש
 טָאה רעכלעו ,טָאטש רענעי ןיא קיירטס-רעדיינש ןסיורג םעד בילוצ
 ,דעטײמַאגלַאמַא רעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד וצ טריֿפעג רעטעּפעש

 ןבירשעגרעטנוא ?.ש .ַא .8, רעד ןיא טכירַאב ןגנַאל ץנַאג םעד ןוֿפ

 זַא ,ןעז וצ זיא עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעיינ רעד סלַא רימ ןוֿפ
 ןגעוו עגַארֿפ רעד ןיא .עטסנרע טסכעה ןעוועג ןענייז ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד
 ןכעלטייהנייא ןייק וצ ןעמ טָאה ןעגנוגעווַאב-םרָאֿפער ןיא ךיז ןקילײטַאב

 ייווצ ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא .ןעמוק טנעקעג טינ סולשַאב
 טָאה ענייא .ןריטוקסיד וצ סעּפורג יד רַאֿפ סעיצולָאזער עטצעזעגנגעק

 :טעטיולעג
 עװיסערגָארּפ עלַא ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא טייקידנעװטיונ יד ןענעקרענַא רימ

 רעד םוא ,עקיבלעזיד רַאֿפ קלָאֿפ סָאד רעטנוא קידנריטיגַא ,ןעגנוגעװאב-םרָאֿפער

 -רעּפרעק עקידנבעגצעזעג יד ףיוא ןרעװ טביאעגסיוא לָאז קלָאֿפ ןוֿפ קורד

 ,ןריֿפוצכרוד סע ןעגנואווצעג ןייז ןלָאז ייז ,ןטֿפַאש

 :טעטיולעג טָאה עיצולָאזער עטייווצ יד
 -ערגָארּפ עלַא ןיא ןעמענ וצ ליײטנָא טייקידנעװטיונ יד ןענעקרענַא רימ

 ןשימָאנָאקע ןכרוד ,עיצקָא רעטקעריד ןוֿפ ןעלטימ יד ךרוד ןעגנוגעוואב עװיס

 יַאגרָא ןלָאז עכלעװ ,סעיצוטיטסניא עײרֿפ ןוֿפ גנודנירג רעד ךרוד ןוא ףמַאק

 ןרוד טינ רעבָא ,עגַאל רעייז ןרעסעברַאֿפ ןוא ןסָאמ עטקירדרעטנוא יד ןריזינ

 .ןעלטימ עשירַאטנעמַאלרַאּפ

 זיא גנוריֿפ רעקידרעירֿפ רעד ןוֿפ גנודנעוװּפָא עקיטכיוו עיינ ןייא
 ַא ךרוד ןדנובעג ןעוועג זיא עיצַארעדעֿפ עטשרע יד ,ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 ןעמיטש סעּפורג עלַא ןדייס טייקיטעט ןייק ןעמענוצרעטנוא טינ סולשַאב
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 קקמםטעהצ. 1911

 ."ַאקירעמַא ןיא ןעּפורג עשיטסיכרַאנַא עטרירעדעפ , יד ןופ ןענעגעגסיורא

 שס/ }

 עטלַא יד ןוא עגנוי יד
 ווָארַאטָאלָאז .ה .רד ןופ

 ןייז ףרא ר ןוא ?יוו "טרָאװ עיירפ, סָאר

 ךיא יו ,ןעבעגעגסורַא טרעוו סע .טרָאװ יירפ א
 יד ןופ ףליה רעד טימ "עגנוי , יר ןופ ,העטשרעפ
 גנַאל ךילנעזרעפ ןיוש בָאה ךיא תעב ןוא .עטלַא

 ךיא ןעכער עטסכעה יר -- עפוטש יד טכיירגרער
 וצ טינ ןערעהעג טינ ?יוו שנעטמ א ןעוו --

 ןוא יײטרַאּפ רעשיטילָאּפ רענעסָאלשעגבָא ןייק

 ולימא ,גנוגעוועב רעטצענערנעבזגנע ןייק וצ טינ

 ךיא ליוװ ,גנונעוועב עלַאיצָאס 8 זיא יז ןעוו

 -טימ ןופ חחפשמ רעד ןיא ןעלהעפ טינ ךָאד

 םעייג םער ןוֿפ טיײכרַא רער ןיא רעפלעה
 ,"טרָאװ ןעיירפ,

 טינ לָאמנייק ךיא בָאה ײטרַאּפ ןייק וצ
 םעד ןופ גנוגעוועב רער רַאֿפ רעבָא ,טרעהעג
 -רַאנַא םעד ןופ לַאעדיא ןעניטכיל ןוא ןעסיורג
 ןופ טפַאשלעזעג ַא רַאפ גנונעווענ רעד -- םזיכ
 רעדעי ואוו ,טפנוקוצ רעד ןיא ןעשנעמ עיירפ
 ,ןעטייקגיחעפ ענייז ךָאנ ןעלסיווטנע ךיז לָאז
 ףיז ןעגירעירפעב ,תוחכ -ענייז ךָאנ ןעטײברַא
 עלַא טימ ןעבעל ןוא ןעסינפרידעב ענייז ךָאנ

 ףיױא ןוא שירָאדילָאס ןעשנעמ עיירפ ענירעגיא

 ןעכילטפַאשלעזעג ןופ עפוטש רעטסכעה רעד

 -טֿפַאשלעזעג אזא ראפ גנונעוועב רעד -- רשוי

 ןעבָאה -- טליוו רהיא כיוא ,עיליריא רעכיל
 .ןעבעגעגקעווַא תוחכ ערעזנוא ןופ לעיפ עלַא רימ

 .קירוצ ןערהָאי טימ ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 טייקניטעהט ןופ ףשמ ןעגנַאל ַא ךָאנ -- טנייה

 ,טייצ רעדנַא ןַא רָאג זיא -- רנַאטשליטש ןוא
 "קערש ַא סיכרַאנַא רעד יא -- טגייה

 ןעסױרג םעד ןפ עירַאעט יד .טרָאװ
 רעטייגו טירט ַא ןעגנַאגעגקעװַא טינ זיא לאעדיא
 גגורגורנעב עכיקטפַאשנעסיװא ם'ןיקטַאּפָארק יו
 - עקיטקַארּפ יד  ,?םזיכרַאנַא םעד ןופ
 ןעסירעגבָא ,סנעקלאוז יד ןיא טבעווש יז רעדָא

 טקנוּפ ,ְךָאֹנ רנוצא ,ןעבעל ןעלעער םעד ןופ

 "ניו ענייז ןיא ןיא לָאעדיא רעד ןעוו יװ ,יױזַא

 ןיא סיוא ךיז טקירר יז רעדָא } ןענעלעג ךעלעד
 ןיילַא רימ עכלעוו רַאפ ,ןעטַאהט עכילרעדיוש

 -נעמ ןעיוערנַא ןעדעי ,ךיז טכוד ,ןעטלָאװ

 ריִמ ,עכלעוו רַאפ ןוא טיוט םוצ טּפשמ'רעפ ןעש

 טייקגידנעווטיונ עשירָאטסיה יד זַא ןעטּפיוהעב
 טַָאַאטש ןעדנעשרעה ןעגיטנייה םעד טּפשמ רעפ
 רעד ןיא גנַאגרעטנוא ןעכילדיימרעפנוא ןַא וצ

 גנוגעוועב יד -- גנוגעוועב ירד ןוא .טפנוקוצ
 ,טקירעמַא רעשידיא רעד ןיא סנעטסנינעװ ,זיא
 |ע ?עיצי םפ ַא םעד-סורַא ?עטניוו א

 םורָא אה"ומ העכילטפעשעג ַא ,םוי כרָאנ ַא

 רעד ןוא ".ש .ַא .ֿפ, רעד -- ןופ עיצקַאדער רעד
 ןוא טכַאנרַאֿפ גָאטיירפ ןעדעי -- ",?עזעג .,ופ,

 | טָאנָאמ ןיא לָאמ ןייא
 ךיו ןעבָאה סע סָאװ טינ רעדנואוו ןייק

 , .ןעזיוועב "עננו,
 ןעגנַאגעגמורַא גנַאל ןיוש ןענייז עטלַא יד

 יעג ןייל ַא ייז ןעטלָאװ ןוא .ןעדעירפוצנוא

 םער ןא .ןעליוו םעד ןוא חכ םעד טַאה
 -יפִא ןעניה םעד ןעפּפמעקעב וצ ,רשפא ח טומ
 -עג גנַאל ןיוש ייז ןעטלָאװ ,םזיכרַאנַא ןעלעיצ
 -- | עהטר עוו עטלא יד ןעקוקרעביא טפרַאד



 "שיכרַאנַאא עּפורג יד םורַאװ ךַאזרוא יד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד ,ןייא
 רענעגייא ריא ףיוא ?טרָאװ עיײרֿפ סָאד, ןבעגוצסױרַא ןעמונרעטנוא טָאה
 זיא ,ןזיװעגסױרַא ךיז טָאה ,סעּפורג עלַא ןוֿפ גנומיטשוצ יד .וויטַאיציניא
 ,גנומענרעטנוא רעיינ רעכלעוו דנגריא רַאֿפ ןגירק וצ ךעלגעממוא טעמּכ

 יירד ןעוו זַא ,סולשַאב םעד ןעמונעגנָא ןָאשנעװנָאק רעיֿפלעדַאליֿפ יד טָאה
 יד עיצַארעדעֿפ יד לָאז טייקיטעט עיינ ַא ןעמענוצֿפױא ןסילשַאב סעּפורג
 -קַארּפ ַא .גנוגעוַאב רעד ןוֿפ ןעמָאנ ןיא ןריֿפכרוד ןוא ןעמענֿפױא טעברַא
 רעבָא ,טייקירעווש עסיורג ןייא טקיטייזַאב טָאה רעכלעוו ,סולשַאב רעשיט
 .טריֿפעג טינ ץלַא סע טָאה טייקיטעט רעמַאזקריװ ןייק וצ

 -קנַארק רעקיטרַאנגייא ןַא ןוֿפ ןטילעג ןַאד טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא
 רעד ןוא *.ש .ַא .5, רעד טימ טריֿפעגנָא יקסווָאנַאי טָאה שידיי ןיא : טייה
 -גוא עכײרגלָאֿפױעד ןוא ןבולק לָאצ רעסיורג ַא טימ ,"טֿפַאשלעזעג עיירֿפ,

 רעד ,טּפױהרעביא ,ןעקנַאדרַאֿפ וצ טַאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןעגנומענרעט
 ןײלַא ןגעלֿפ עכלעוו ,שטירנייוו ןוא ץנימ ,ןסָאנעג ייווצ יד ןוֿפ טייקיטעט

 -רַאֿפ וצ סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןוא סנָאינוי עלַא ךעלבעטשכוב ןכוזַאב
 ,סױארָאֿפ ןיא ןטעליב ןֿפױק

 יו ,"הטריוא רעהטָאמ, ןבעגעגסױרַא ןַאמדלָאג ַאמע טָאה שילגנע ןיא = |
 -עיצקעל ַא טכַאמעג רָאי ןדעי טָאה יז .רעכיב ןוא ןרושָארב עייר א ךיוא
 רעכלעוו ,ןַאמטייר ןעב ר"ד ןוֿפ גנוטיײלגַאב ןיא ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא רוט
 -רַאֿפ טגעלֿפ ןוא יטיסילבוּפ רענַאקירעמַא ןוֿפ טסנוק יד טנעקעג טוג טָאה
 .רוטטַארעטיל טימ עצנַאג גרעב ןֿפױק

 טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןקיטכיר ןיא גנוגעװַאב עשיטסיכרַאנַא ןייק זיא ךָאד
 סַאמע טכַאלעגסױא טָאה יקסוָאנַאי .ןקרעמ וצ ןעװעג טינ דנַאל ןיא
 ,עריא ןטייז עכַאװש יד טכוזעגּפָא ,טלעגניילק וצ טכַאמעג יז ,טייקיטעט
 טָאה סָאװ "והילַאב; ןצנַאג םעד ןוא יײצילָאּפ רעד טימ ךיז ןצייר סָאד
 "עט סיקסוָאנַאי טרירָאנגיא ןבָאה ןסָאנעג יד ,ןטירטֿפױא עריא טײלגַאב
 יד ןליוו סָאװ, ,רושָארב ַא רענייז ןוֿפ לטיט םעד טלדנַאװרַאֿפ ,טייקיט
 רעד ןוֿפ ץַאז ףוס םוצ טלעטשעגקעװַא ןכײצ-עגַארֿפ ַא ןיא 71 ןטסיכרַאנַא
 ןטסיכרַאנַא יד ןליוו סָאװ; :ןענעייל ךיז לָאז סע ,טֿפירשֿפױא רעצנַאג
 "?יקסוװָאנַאי .ש ןוֿפ

 ןבַאגסיױא ענייז ןוא רע ןעוו ,םיא ןוֿפ יז ןליוו סָאװ ,ױזַא עקַאט ןוא
 ןייז טציא ןעק רע ? ףליה-טימ ןוא עציטש רעייז ןוֿפ ּפָא טינ רעמ ןעגנעה
 .ןעגנוניימ ערעייז טימ ןענעכער טינ ךיז ףרַאד ןֹוא ןײטשַאב ןייֵלַא לטעטש

 עײרֿפ סָאדע רעמונ רעטשרע רעד ןענישרעד זיא ,1911 רַאונַאי ןיא
 ר"ד ןוֿפ ,"עגנוי, יד ןוא *עטלַא; יד :טלַאהניא ןקידנגלָאֿפ טימ "טרָאװ
 .ל ןוֿפ ,גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ ןבעלֿפױא סָאד ; וװָארַאטָאלָאז
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 ןּפיצנירּפ עלַאטנעמַאדנוֿפ ; ןָאסירעמ ר"ד ןוֿפ ,ןָאיצקַא עטקעריד ; ןיוועל
 רעד ןוֿפ ףורֿפױא ;לעסקייװ ר"ד ןוֿפ ,טעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא ןוֿפ
 ,.סעיצולָאזער עייר ַא ןוא ןסָאנעג עלַא וצ עיצַארעדעֿפ

 -ערּפער :טלַאהניא רעד .רעמונ רעטייווצ ַא ןענישרעד זיא לירּפַא ףוס
 ר"ד ןוֿפ ,סערגָארּפ ןוא לַאעדיא : ןָאסירעמ ר"ד ןוֿפ ,גנוריגער עוויטַאטנעז
 רעדָא עטקעריד ; סעגייא ,ט ןוֿפ ,ץניװָארּפ רעד ןיא גנוגעווַאב יד : לעסקייוו
 -גיילק ןוֿפ ,ןָאיצקַא עטקעריד רַאֿפ ; רעלסקַא .ב ןוֿפ ,ןָאיצקַא עטקערידמוא
 -ערָאעט ; גנַאל .ה ןוֿפ ,גנוגעוװַאב יד ןבעלֿפױא ןגעוו עגַארֿפ רעד וצ : ןייטש
 ,רעדנַאלדירֿפ .י ןוֿפ ,ןגַארֿפ עשיטקַאט ןוא עשיט

 "טרָאװ עײרֿפ סָאד; ןיא סינעכײצרַאֿפ-טלַאהניא ןוֿפ ןעז ןעק'מ יוװ
 ןעמעלבָארּפ יד טימ ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה סָאװ ,לַאנרושז רעטסנרע ןַא ןעוועג
 טינ םעד ןגעוו טרָאװ ןייק זיא *.ש .ַא ,ֿפ, רעד ןיא .גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ
 :רעֿפטנע ןַא ןזיוװַאב ךיז טָאה ןטסַאקוװירב ןשירָאטסיה ןיא .ןענישרעד
 "!ןעמוקסיורַא טעװ גנוגעװַאב ַאזַא ןוֿפ סָאװ ,ןעז וצ עװַאקישט ןײלַא;
 -רַאֿפ !טרָאװ עײרֿפ' סָאד (1, : רעטעּפש סָאװטע ןטסַאקווירב ןטייווצ ַא ןיא
 עשיטילָאּפ ןגעו טינ ןריטוקסיד רימ (2 ;גנולדנַאהּפָא ןייק טינ טניד
 םורָאװ (2 ;ןטסיכרַאנַא ןייק טינ ןענייז סע ןקידיײרּפ סָאװ יד -- עיצקַא
 ? ןגַארֿפ עקיטייז עקיטכיוומוא ײלרעלַא טימ טליֿפעגסױא טרעוו ',ש .ַא .5' יד
 ַא ָאד ָאי זיא סע (4 :קיטכיװ רַאֿפ ייז ןטכַארטַאב רימ סָאװ רַאֿפרעד
 ןכַאמ ןוא ןבעל ייז -- ?ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןעוט סָאװ (5 { גנוגעווַאב
 ןביולג רימ ?לַאעדיא ןא ןטסיכרַאנַא יד ןבָאה (6 ; ךיז טזָאל סע יו ןבעל ַא

 ,ןעגנורעסעבסיוא עמַאזגנַאל טימ ןדירֿפוצ טינ ןענייז ןטסיכרַאנַא (7 :ָאי זַא
 יד ןעמעננָא טינ לָאמניײק ,לָאמניײק ןלעװ ייז ,רעכיז זיא ךַאז ןייא רעבָא
 ?'יש .ַא .8' רעד ןוֿפ גנולעטש יד זיא עשז סָאװ (8 ;עיצקַא עשיטילָאּפ

 יד ךָאװ רעדעי טנעייל ןוא רעֿפטנע רעזדנוא רעביא לָאמַא ךָאנ טנעייל
 שש "יש יִא ,8/

 -וירב ןיא רעֿפטנע ןוֿפ תיצמּת רעד זיולב ,ךעלריטַאנ ,זיא סָאד
 ךָאװ ןייא טימ .טיטעּפ םולָאק ןצנַאג ַא טימכ טמענרַאֿפ רעכלעוו ,ןטסַאק
 זדנוא טימ ןלענקנייא יינ סָאד ןוֿפ ןעמונרַאֿפ ךיז יקסווָאנַאי טָאה רעטעּפש
 ןביױהעגנָא טָאה רע .גנוסַאֿפֿפױא ןייז טיול הרוּת עשיטסיכרַאנַא יד ןעמעלַא
 ןוֿפ ןדָאטעמ ןוא ןּפיצנירּפ, לּפעק רעד רעטנוא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןקורד
 גנַאל ןעגנוצעזרָאֿפ ןיא ,גנַאל םישדח ןגיוצעג ךיז טָאה עכלעוו ,"םזיכרַאנַא

 -ץלָאּפ ַא ןיא ןבירשעג עלַא ןענייז ןעלקיטרַא יד .תולג רעשידיי רעד יו
 ,"טרָאװק ַא טרָאװע ַא ןוֿפ ןכַאמ וצ דָאטעמ סנַאהַאק .בא טול ןוא ןָאט ןשימ

 ןטסַאקווירב ןיא ָאד זיא ,1911 ,ינוי ןט10 ןוֿפ רעמונ ןקיבלעז םעד ןיא
 ,ןרעוו טלעטשעגּפָא ןזומ טעוו ?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, יד זַא ,שינערעהוצנָא ןַא
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 לַאנרושז רעד .ןרָאװעג טזײלעגֿפױא םעד רַאֿפ טייצ ַא טימ ןענייז ןבולק יד
 "רַאֿפ טָאה ןטסַאקװירב רעד ןענישרעד טינ רעמ שדוח םעד ךָאנ זיא
 ןבולק יד ןוֿפ ןינע ןצנַאג םעד ךעלטנירג ןדערוצמורַא זיא סע ןעוו ןכָארּפש
 ,גנַאגרעטנוא רעייז ןוא

 -סױרַא טָאה *.ש .ַא ,8, יד זַא ,טכַאמעג טנַאקַאב טרעוו ילוי ןט15 םעד
 רַאֿפרעדק סע ןעמ טָאה ןָאטעג .גנוריגער רעד ןוֿפ רעטרַאשט ַא ןעמונעג
 טעװ טציא .ןיקסווָאנַאי וצ טגנַאלַאב גנוטייצ יד זַא ןגָאז רעגניצ עזייב סָאװ
 רעד ףיואק טרעוװ סע ."ןגָאז טינ רעמ סע לָאז'מ ןטיהרַאֿפ רעטרַאשט רעד
 עצרוק ַא ןרעו טכעלטנֿפערַאֿפ ןכיגניא טעװ סע זַא ,ןכָארּפשרַאֿפ "ךַאװ
 טינ לָאמנייק זיא םַארגָארּפ ַאזַא זַא ,ןגָאז וצ קירעביא זיא סע .םַארגָארּפ

 ,ןענישרעד
 :?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ, רעד ןגעוו רעטרעוו רָאּפ ַא

 -טלעג ןייק .טעטַאטשעגסיוא ךייר ןוא סיורג ןעוועג זיא לַאנרושז רעד
 טרעדנוה ףלע עגרַאק טלייצ גנַאגרָאי רעד .טגרַאקעג טינ ןעמ טָאה ןעלטימ
 עקילָאמַא יד יװ סיורג יד ױזַא לָאמ יירד --- רעמונ ַא ןיא 96 וצ ,ןטייז
 עשיטסיכרַאנַא רעבָא ,"טרָאװ עײרֿפ סָאד, רעדָא ?טֿפַאשלעזעג עיירֿפ,
 ייווצ יד ןיא יו רעקינייוו גנַאגרָאי ןצנַאג ןיא טלדנַאהַאב ןרעוו ןעמעלכָארּפ
 -ָאװער עשיזױצנַארֿפ עסיורג, סניקטָאּפָארק ."טרָאװ עײרֿפ סָאד; ןרעמונ
 -רַאנַא ןַא לַאנרושז םעד ןבעג וצ ןעגנוצעזרָאֿפ ןיא טקורדעג טרעוו "עיצול
 . ,טליו ריא סָאװ ץלַא טרָאד ריא טניֿפעג רעטייוו ,גנוברַאֿפַאב עשיטסיכ

 ; ערעדנַא ןוא גרובזניג ר"ד ,ץנַארק ּפיליֿפ ,קיזייא קחצי ןוֿפ סעירעס עצנַאג
 יד רעביא ןקילברעביא ענעמואוושעצ ,עגנַאל ,רעדיל ,ןעגנולייצרעד ליֿפ

 .ןלַאנרושז עשילגנע יד ןיא ןעגנולדנַאהּפָא יד ןוא שדוח ןוֿפ ןשינעעשעג
 ,םזיכרַאנַא ןייק טינ רָאנ ,טליוװ ריא סָאװ ץלַא

 "רָאֿפ יירד ןיא ןעלקיטרַא עירעס עצרוק ַא --- ָאד זיא םַאנסיוא ןייא
 ---?םזיכרַאנַא ןוֿפ עיצולָאװע יד; לּפעק רעד רעטנוא ,ןיוועל .ל1ןוֿפ ןעגנוצעז
 טגעמעג טלָאוװ'מ ןכלעוו ,גנואווש ןטיירב ןוֿפ קילברעביא רעשירָאטסיה ַא
 םעד רַאֿפ ךעלטייז 32 ַא ןוֿפ רושָארב רעדנוזַאב ַא ןיא ןקורדרעביא טציא
 ,ןסָאנעג ערעגניי ערעזדנוא ןוֿפ גנורעלקֿפױא ןוא ךיורבעג
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 טיעק ַארַאמַאנ'קמ יד

 ךייר ןעוועג ןענייז ,ָאד ןעלדנַאהרַאֿפ רימ עכלעוו ,1910711 ןרָאי יד
 -עברַא רענַאקירעמַא רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטסנרע-טסכעה ןוא עסיורג ןיא
 יד ןרָאװעג ןסירעגֿפױא זיא 1910 רעבָאטקָא ןטשרע םעד .גנוגעווַאב רעט
 ייב ,"סמייטג סעלעשודנַא סָאל רערענָאיצקַאער-טסכעה רעד ןוֿפ עדייבעג
 "רַאֿפ ןבָאה ,רעטעברַא ,גנוטייצ רעד ןיא עטלעטשעגנָא 21 סײרֿפױא ןכלעוו
 ַארַאמַאנקמ רעשירָאטסיה רעד וצ טריֿפעג טָאה סָאד .ןבעל רעייז ןרָאל
 רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא ןעגנוריסַאּפ עטסשיגַארט יד ןוֿפ ענייא -- סיעק
 ,גנוגעווַאב רעטעברַא רענַאקירעמַא

 יד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא יד ,ןָאינוי סרעקרָאװ ןָארייא לערושטקָארטס יד
 עכיוה יד ןוֿפ סנָאטעלעקס ענרעזייא יד ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ ,רעטעברַא
 ןעועג טייצ עגנַאל ַא רַאֿפ זיא ,ןקירב עסיורג יד ןוא סרעצַארק-למיה
 טקינײארַאֿפ ,רעטייבסיוא ערעייז ןגעק ףמַאק ןקיטולב ַא ןיא טלקיוװרַאֿפ
 זיא ףמַאק םעד ןיא .רעבעגסטעברַא ןוֿפ ןָאשײאיסָאסַא רעקיטכעמ ַא ןיא
 רעריֿפ יד .טנַאה רעײרֿפ א טימ םידדצ עדייב ןוֿפ ןרָאװעג טכיורבעג דלַאװג
 ןוא סעדייבעג ןסײרוצֿפױא יו געוו ַא טעברַאעגסיױא טָאה ןָאינוי רעד ןוֿפ
 קידנקידעש טינ ,סבעקס טקיטֿפעשַאב ןעוועג ןענייז סע עכלעוו ייב ןקירב
 .טעברַא רעד ןיא טלַאהּפָא ןגנַאל ַא קידנכַאזרוארַאֿפ רָאנ ,ןשטנעמ ענייק
 דלעֿפ ריא ןיא טכַאמעג טָאה ןָאינוי יד סָאװ ,בַאשזד-טימַאניד ןייא ןייק ייב
 רעד ןיא .ןרָאװעג טרירעגנָא טינ ןבעל ךעלשטנעמ ןייק זיא ,טייקיטעט ןוֿפ

 ,ןעמוקעגמוא ןשטנעמ 21 רעבָא ןענייז סײרֿפױא "סמייט סעלעשזדנַא סָאל;
 ,טָאהעג טינ גנוטייצ רעד טימ ךוסכס ןטקעריד ןייק ןָאינוי יד טָאה ָאד
 יזַא יו ,טקיטֿפעשַאב ןעוועג טינ ָאד ןענייז סבעקס רעטעברַא-יוב ןייק
 ?טעברַא לקיטש ַאזַא ןריֿפכרוד ןוא ןעמענוצרעטנוא ןעמוקעג ןָאינוי יד זיא

 ןסיברַאֿפ ַא ,טציא ךָאנ זיא ןוא ,ןעוועג זיא "סמייט .ַא ,ל, יד ,תמא
 רעבָא ,רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןוֿפ אנוש-טולב ַא ,גנוטייצ ערענָאיצקַאער
 ,ןוא ,עקירעמַא ןיא הדיחי תב ןייק טינ ,סנטשרע ,ךָאד יז זיא םעד ןיא
 ,טימַאניד טימ ןרעוו וצ ןסירעגֿפױא רַאֿפרעד טינ ריא טמוק ,סנטייווצ

 יד ןעוועג ןענייז השעמ רענעי ןיא טלקיװרַאֿפ זַא ,ארבס ַא ָאד זיא'ס
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןוֿפ רעריֿפ-רעטעברַא עכײרסולֿפנײא
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 רעד ןוֿפ סולֿפנײא םעד ןכַאװשוצּפָא ןָאט וצ סָאװטע ןעגנואווצעג טליֿפעג
 לָאמ עלַא זיא ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא גנוגעווַאב ּפַאש ןעּפָא
 וצ ןבָאה ייז .טֿפַאשרעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ גנוטסעֿפ ַא ןעוועג
 רָאיעמ רעייז זיב ,גנוטלַאװרַאֿפ-טָאטש עצנַאג יד טרילָארטנָאק טייצ ןייא
 -רַאֿפ וצ ןזיװַאב ןבָאה ייז .טֿפערג רַאֿפ ןָאזירּפ ןיא ןרָאװעג טקישרַאֿפ זיא
 ןָאינוי-טינ ןקיטֿפעשַאב רַאֿפ טָאטש ןוֿפ סנַארָאטסער סדליישט יד ןביירט
 סולֿפניײא םעד רעטנוא ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,סעלעשזדנַא סָאל .רעטעברַא
 ןָאינוי ַא רעכלעוו ןיא טָאטש ּפַאש ןעּפָא ןַא ןעוועג זיא "סמייט,, רעד ןוֿפ
 -נַארֿפ ןַאס יד ןבָאה .גנוקיטֿפעשַאב ןייק ןגירק טנעקעג טינ טָאה ןַאמ
 רעדעווטנע ןלָאז ייז ,סנָאינוי יד ןוֿפ טועדָאֿפעג רעבעגסטעברַא רעקסיצ
 ןוֿפ ןעמוקרעטנורַא רעדָא ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא
 .ןרעוו ןָאטעג טזומעג טָאה סָאװטע .ןבעל ןוֿפ דרַאדנַאטס ןכיוה רעייז

 ,"סמייט/; יד ןָאט לסיירט ַא טלָאװעג ייז ןבָאה טירש ןטשרע ןַא רַאֿפ

 -עביא ןייק לָאז סָאװ ,סײרֿפױא לקיטש ַא ךרוד ןָאסעל ןדלימ ַא ריא ןבעג
 ןטרעּפסקע ,רעדירב ַארַאמַאנ'קמ יד ןטעבעג ייז ןבָאה .ןָאט טינ ןדָאש ןקיר
 -עגסורַא טָאה טדימש ויטעמ .בַאשזד םעד ייז רַאֿפ ןכַאמ וצ ,ןייל רעד ןיא
 ַארַאמַאנ'קמ רערעגניי רעד ןוא ףָאטש עקיטיונ יד ןגרָאזַאב טימ ןֿפלָאה
 לָאמעלַא סע טָאה רע יװ ,ץרַאה גנירג ַא טימ טכַאמעג בַאשזד םעד טָאה
 -עברַא יד רעדייא ,לסיבַא ירֿפ-וצ ןעמוקעג רָאנ זיא סײרֿפױא רעד .ןָאטעג
 -קערש ַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד ןוא ,עדייבעג יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה רעט
 טנזױט 40 .טעטרַאװרעד טינ טָאה רענייק עכלעוו עֿפָארטסַאטַאק עכעל
 -רַאֿפ םעד ןיא עקידלוש יד ןעניֿפעג רַאֿפ ןרָאװעג ןטָאבעגנָא זיא רעלָאד

 ,ןכערב
 ןעניֿפעג וצ בַאשזד םעד ןעמונעגנָא טָאה סנריוב .שזד ,םוו וויטקעטעד

 רעדירב ַארַאמַאנ'קמ יד וצ זיב ןבָארגרעד ךיז טָאה רע ןוא ןקידלוש םעד
 'סנריוב ןענעייל וצ זיא טנַאזומַא טסכעה .ייז רעטניה עיצַאזינַאגרָא רעד ןוא
 רעד םורַא טעװענָאיּפשעג גנַאל-םישדח טָאה רע יװ גנובײרשַאב ענעגייא
 -גנישַאו טַאטש ןיא דנוַאס טעשזוּפ םייב ,עינָאלָאק םוָאה רעשיטסיכרַאנַא
 -ַאניד ןרָאװעג טצונַאב זיא ָאד יװ ױזַא תויה ,טנכערעגסיוא טָאה רע .ןָאט

 ןעניֿפעג ןעמ ןעק ואוו ןוא ,ןטסיכרַאנַא ןדנוברַאֿפ ןייז םעד ןיא ןזומ ,טימ
 -עגנָא רע טָאה ?עינָאלָאק רעשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא טינ ביוא ןטסיכרַאנַא
 ,סרעייוורוס ןייז וצ טרידנעטערּפ ןבָאה עכלעוו ,ענייז טייל עכעלטע טלעטש

 ןעמוק טרָאד טגעלֿפ ןילַא רע .עינָאלָאק רעד םורַא דנַאל סָאד ןטסעמוצסיוא
 ןבָאה ייז .סעיצקורטסניא ןבעג ןוא ןטכירַאב ןעמענּפָא ךָאװ ַא לָאמ ייווצ
 ןדעי טגלָאֿפעגכָאנ ,ןטסיכרַאנַא ערעדנַא לָאצ ַא ןוא סקַאֿפ יישזד טיהעג
 רעדעי סָאװ יונעג טנכײצרַאֿפ ,ןעמוקַאב רעדָא טקישעג ןבָאה ייז סָאװ ווירב
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 טימ ,ןֿפָאלש ןעגנַאגעג זיא רע זיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ ןָאטעג טָאה רענייא
 ןטלַאהעגנָא טָאה סָאד .ןעקנואוועגרעביא ךיז רעדָא טדעױעג טָאה רע ןעמעוו
 סנטסקינייװ ,טשינרָאג טרָאד רע טָאה ןענוֿפעגסיױא .טייצ םישדח רָאּפ ַא
 ייוװצ רעדָא רָאי ַא ,ךוב ןייז טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע סָאװ טייצ רעד ןיא
 ןטַאטלוװער ענייק ףיוא ןוייװנָא ךָאנ טנעקעג טינ רע טָאה ,סעצָארּפ ןכָאנ
 ,טסיומוא ןצנַאגניא ןעוועג טינ רעבָא זיא טעברַא ןייז .טרָאד ךַאװ ןייז ןוֿפ
 א ןוֿפ ןוז ַא ,ןַאמנגנוי ַא טסניד ןייז רַאֿפ ןעניוועג וצ ןעגנולעג זיא םיא
 עכעלטע טימ רע טָאה ףליה סמענעי טימ ןוא ,ןיטסיכרַאנַא רעטנַאקַאב-טוג
 לסיבַא רעטעּפש ןלעװ רימ יװ ,טדימש ויטעמ טכוזעגּפָא רעטעּפש רָאי

 ,ןלייצרעד
 עצנַאג יד טלסײוטענֿפױא טָאה סַארַאמַאניקמ יד ןוֿפ טסערַא רעד

 ,,ל .8ֿ .א רעד ןָא ןטָאלשעגנָא ןעוועג זיא ןָאינוי רעייז .גנוגעווַאב רעטעברַא
 ןיא וארַאד סנערַאלק .גנוקידיײטרַאֿפ רעייז ןעמונעגרעביא טָאה עכלעוו
 ןיא סיֿפָא ןַא טנֿפעעג טָאה רע ,רעיאל-טּפיוה טלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא
 רענעי ןיא טֿפול יד ,סעצָארּפ םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןוא סעלעשזדנַא סָאל

 רעד ,סיטָא לַארענעג .ףָאטש-סײרֿפױא טימ טליֿפעגנָא ןעוועג זיא טָאטש

 ןוא ןענָאיּפש ,ןטנעגַא טלעטשעגנָא טָאה ,"סמייט; רעד ןוֿפ רעמיטנגייא
 עטלעטשעגנָא יד ןשיווצ טעברַאעגנײרַא ךיז ןבָאה עכלעוו ,סרָאטַאקָאװָארּפ

 -ייזנגעק רעטלקיװרַאֿפ ַא ןרָאװעג זיא סע .,גנוקידיײטרַאֿפ ועד ןוֿפ ןטנעגַא
 "עג טריטסערַא זיא עטלעטשעגנָא טוָארַאד ןוֿפ רענייא .שזַאנָאיּפש רעקיט
 -קיװרַאֿפ יד .ןַאמ-ירושזד ןקיטֿפנוקוצ ַא ןֿפױקרעטנוא ןוואורּפ רַאֿפ ןרָאװ
 .עטסנרע טסכעה ןרָאװעג ןענייז ןעגנול

 -טלעוו ַא ,סנעֿפעטס ןלָאקניל טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ןַאד טקנוּפ

 -ַאּפ עטריּפמורָאק יד ןשיווצ רעקינייר-םיאטח ןוא טסילַאנרושז רעטמירַאב |
 טביולגעג טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,עקירעמַא ןיא ןענישַאמ עשיטיל
 טקידײטרַאֿפ רע טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ) ."לור ןדלָאג; ןוֿפ עירָאעט ַא ןיא
 טכוזרעטנוא טָאה רע (.ןָאטעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןוא סעקיװעשלָאב יד

 ןייק טיג זיא סָאד זַא ,טגייצרעביא ךיז ןוא סעצָארּפ ןרַאֿפ ךָאנ השעמ יד
 זַא ,קנַאדעג ַא טימ וארַאד סנערַאלק וצ ןעמוקעג רע זיא ,לָאמסָאד לובלב

 ןעז ןיוש טעװ רע ןוא ,ןייז וצ הדומ ךיז ןקיליװניײיא ןלָאז עטגָאלקעגנָא יד

 -ָארּפ טינ לָאז רעמ רענייק ןוא ףָארטש רעניילק ַא טימ ןעמוקּפָא ןלָאז יז

 ,טייהנגעלעגנָא רעצנַאג רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןרעוו טריסעצ
 ,טמיטשעגוצ תעדה בושי ןגנַאל ךָאנ ןבָאה סַארַאמַאנ'קמ יד ןוא וארַאד

 ןקידיײטרַאֿפ וצ ןלעוּפ ךיז ייב טנעקעג טינ ,סיוא טעז סע יװ ,טָאה וארַאד
 סנעמעוו ןוא טגייצרעביא ןיוש ןענייז ערעדנַא דלוש סנעמעוו ןיא ןשטנעמ
 ,גנוקיטכערַאב עכעלטֿפַאשלעזעג ןייק ךיז רעטניה טינ טָאה סע ןכערברַאֿפ
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 ןוֿפ גנוקידײטרַאֿפ יד ןעמונרעטנוא רע טָאה רעטעּפש ןרָאי טימ שטָאכ

 טַאהעג טינ טָאה עכלעוו ,סייק דלָאּפָאעל ןוא בוָאל רעטמירַאב רעד

 רעייז ןוֿפ ,סַארַאמַאנ'קמ יד .ךיז רעטניה גנוקיטכערַאב ןוֿפ ןטָאש ןייק

 ןוֿפ רעריֿפ-רעטעברַא ערעדנַא רעקילדנעצ ןטיהרַאֿפ טלָאװעג ןבָאה ,טייז

 ,ןדָאב םעד טיירגעגוצ טָאה סנעֿפעטס ןלָאקניל ,סלַאֿפנלַא .ןרעוו טגָאלקעגנָא

 טימ ןעמוקּפָא ןלעװ רעדירב ייווצ יד זַא ,ןכערּפשרױַאֿפ ַא ןגָארקעגסױרַא

 .ןרעװ טגָאלקעגנָא טינ טעװ רעמ רענייק ןוא ןָאזירּפ

 רעטעברַא עצנַאג יד ןֿפָארטעג רענוד ַא יו טָאה ךיז ןייז הדומ רעייז
 זַא ,טגָאלקַאב ךיז ,דניק ַא יו טנייוועג טָאה סרעּפמָאג לעומעס .גנוגעווַאב

 יד ןוא ןטסילַאיצָאס יד .טצונעגסיוא ןוא טרַאנעגּפָא ,טריֿפרַאֿפ םיא טָאה'מ

 סלַא טנכיײצַאב ייז ,סַארַאמַאנ'קמ יד ןלַאֿפַאב ןענייז ייז טימ ?,ש .ַא ,2
 "רַאֿפ רעד .טייטש טרָאק ןיא סָאװ ןוא ןֿפרואווסיוא ,רעכערברַאֿפ עניימעג
 ,דילגטימ ַא רערעייז .ךעלדנעטשרַאֿפ ןעוועג זיא ןטסילַאיצָאס יד ןוֿפ סורד
 ןיא זיא ,גנוקידײטרַאֿפ רעד טימ ןדנוברַאֿפ רעיאל ַא ,ןַאמירעה בַאשזד

 גנוגערֿפױא רעד רעטנוא ןוא ,רָאיעמ רַאֿפ ןֿפָאלעג ןַאד סעלעשזדנַא סָאל

 רעייז .ןרעו וצ טלייוורעד ןטכיזסיוא עטוג טַאהעג רע טָאה סעצָארּפ ןוֿפ

 ַאזַא טָאה *.ש .ַא ,8, יד .ןטכיזסיוא ענייז טעגרהרעד טָאה ךיז ןייז-הדומ

 עטקידײלַאב סיקסווָאנַאי ןעוועג זיא סע .,טַאהעג טינ ,ךעלריטַאנ ,טנורג

 ןכַאז ןָאט רַאֿפ ןשטנעמ ןרסומ וצ ןריֿפרַאֿפ טֿפָא םיא טגעלֿפ עכלעוו ,טנגוט
 יד טַאהעג טָאה רע .ןטלַאהעגקירוצ טינ ןײלַא ךיז טָאה רע עכלעוו ןוֿפ

 ןזָאל ןוא לַאטסעדעּפ ןכיוה ַא ףיוא ןלעטשקעװַא ךיז ןענעק וצ טֿפַאשנגיײא

 ,דייר-רסומ ענעביוהרעד ןֿפירט ןעּפ ןייז

 -יברַאֿפ ןוא טגערעגֿפױא ןעוועג ךיוא רימ ןענייז ןזיירק ערעזדנוא ןיא

 ייז סָאװ םעד רַאֿפ יו ןָאטעג ךַאז יד ןבָאה ייז סָאװ רַאֿפ ױזַא טינ ,טרעט

 ךיוא טָאה סרעּפמָאג זַא ,דשוח קרַאטש ןיב ךיא .ןעוועג הדומ ךיז ןבָאה

 ןכערברַאֿפ רעשירַאנ רעד לָאמנייא זיא ,ןברוח ןקיבלעזמעד ףיוא טנייוועג

 ןוֿפ םרָאֿפ יד ןעמונעגנָא טָאה סעצָארּפ רעד ןוא ןרָאװעג ןעגנַאגַאב ןיוש

 ןייק ייז ןבָאה ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ףיוא ףירגנָא ןַא

 סעצָארּפ םייב וליֿפַא טלָאװ סע ןעוו .ךיז ןייז וצ הדומ טַאהעג טינ טכער

 -ַאב ןכערברַאֿפ םעד ןבָאה ייז זַא ,תודע עקילדנעצ טימ ןרָאװעג ןזיװַאב

 יז ןזָאלרעד טינ ןוא טביולגעג טינ ךָאד רעטעברַא יד ןטלָאװ ,ןעגנַאג

 ןַאד ןיוש זיא טֿפַאשרעטעברַא עטריזינַאגרָא יד .ןרעו טעטכירעגניה ןלָאז

 טלָאװ יז ןוא תונברק עריא ןקידײטרַאֿפ ןענעק וצ גונעג קיטכעמ ןעוועג
 רעד וצ ןריֿפ ןזָאלרעד טינ ןָאינוי רעקיטכיוו ַא ןוֿפ עטמַאַאב טּפױה יד

 .הילַּת
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 ףיוא ןעמעלַא זדנוא ,ןעוועג הדומ ךיז ןבָאה ייז .ןלַאֿפרַאֿפ ,רעבָא
 .ןֿפָארטש עגנירג קיסעמסינטלעהרַאֿפ טימ ןעמוקעגּפָא ןענייז ןוא ,שינעקוּפוצ
 -כרוד טינ דצ רעטייווצ רעד טָאה ךַאמּפָא ןוֿפ לייט ןקירעביא םעד רעבָא
 רעד ןיא ןוא ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא רעריֿפ-רעטעּברַא רעקילדנעצ .טריֿפעג
 וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ ןוא טגָאלקעגנָא ,טריטסערַא ןענייז טסעוו-לטימ
 דיווייד ןוא טדימש ויטעמ טכוזעגמורַא טָאה סנריוב .ןָאזירּפ ןענימרעט
 ,סעלעשזדנַא סָאל ןיא "ףָאטש; יד ןלעטשוצ ןֿפלָאהעג ןבָאה עכלעוו ,ןַאלּפַאק
 -גייא ךיז טָאה רע סָאװ ןַאמרעגנוי רעד ןעמוקעג ץינוצ םיא זיא ַאד ןוא
 -"וקעג ןַאמרעגנוי- רעד זיא 1914715 ןיא ,עינָאלָאק םוָאה רעד ןיא ןֿפַאשעג
 ,ןַאמדלָאג ַאמע ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ךעלדניײרֿפ זיא ,קרָאי-וינ ןייק ןעמ
 ןרָאװעג זיא ןוא ,רעטומ ןייז טימ טדנײרֿפַאב טנעָאנ ןעוועג זיא עכלעוו
 ןעגנַאהעגמורַא טרָאד זיא רע ."הטריוא רעהטָאמ, ןוֿפ סיֿפָא ןיא תיב ןב ַא
 ןוא ןַאמע ןכוזַאב ןעמוקעג טדימש ויטעמ זיא תבש ןייא זיב ,גנַאל-םישדח
 .ןדנוטש רָאּפ ַא ןעגנערברַאֿפ ריא טימ

 טניואוועג ,בשוּת רעקרָאייוינ ַא ןעוועג ןיוש טייצ רענעי וצ ןיב ךיא
 -טיירב רעד רעביא טכיזֿפױא יד טַאהעג בָאה ךיא ואוו ,רעטנעס רערעֿפ ןיא
 רעד ךימ טָאה תבש םענעי טכַאנ עבלַאה ךָאנ ,טייקיטעט רעטגיײװצרַאֿפ
 יז זַא טלייצרעד ,טדערעג טָאה ַאמע ,ףָאלש ןוֿפ טקעװעגֿפױא ןָאֿפעלעט

 ןוא ןרָאװעג טריטסערַא זיא טדימש ויטעמ זַא ,ןעקנעד וצ ךאזרוא טָאה
 .רעהרַאֿפ ַא ןָא עינרָאֿפילַאק ןייק ןרעוו וצ טריטרַאּפעד רַאֿפעג ןיא טייטש
 יד ןריטעמָארּפמָאק וצ טינ ידּכ ,ךיז ןשימנײרַא טינ ךעלנעזרעּפ ןעק יז
 .ןרעוו ןָאטעג ןעק סָאװ ןעז ןוא רעיֵאל ַא ןעניֿפעג לָאז ךיא זַא ,יז ליוו ,סייק

 ,קַאלָאּפ ןָאמייס ןגָארקעגסױרַא טעב ןוֿפ טכַאנ רעד ןטימניא בָאה ךיא
 ןעניֿפעגסיױא "סמוט; יד וצ קעװַא ןענייז רימ ןוא ,רעיאל ַא ,טסילַאיצָאס ַא

 ,טנעה ערעייז ןיא זיא טדימש זַא ,טגָאזעג זדנוא ןעמ טָאה טרָאד .ןעק'מ סָאװ
 ,ירֿפ רעד ןיא ןעז ןענעק םיא טעוװ רעיָאל רעד .לעס ַא ןיא טרַאּפשעגנײא
 ,טציא טינ

 עֿפָאק ןעקנורטעג ,ןסָאג יד ןיא טריצַאּפשעגמורַא גנַאל ןהעש רימ ןבָאה
 ןיא רעגיײזַא 778 זיב ,ןַארָאטסער םענעֿפָא ןַא ןענוֿפעג ןבָאה רימ רָאנ ואוו
 םיא טָאה טדימש .ןטריטסערַא םוצ ןזָאלעגוצ ןקַאלָאּפ טָאה'מ ןעוו ,ירֿפ רעד
 ןעמעוו ,סָאװ דלַאנָאד ןַאמרעגנוי רעד םיא טָאה ןבעגעגסױרַא זַא ,טגָאזעג
 זיא ,טדימש ,רע ןעוו ."הטריוא רעהטָאמ, ןוֿפ סיֿפָא ןיא ןֿפָארטעג טָאה רע
 -קעטעד ַא וצ ןָאטעג קנואוו ַא ןַאמרעגנוי רעד טָאה ייוובָאס ןיא רעטנורַא
 ,גנַאגסױרַא םייב טריטסערַא ןוא טגלָאֿפעגכָאנ טםיא טָאה רעכלעוו ,וויט
 ענעֿפרָאװעגסױרַא ןַא ןייז טעװ סע זַא ,גנוניימ רעד טימ ןעוועג זיא רע
 יד ןבָאה ייז .עינרָאֿפילַאק ןייק ןרעֿפילסױא ןגעק ןרעו וצ ךיז טעברַא
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 .ךיז ןכַאמ וצ שירַאנ סָאװ ָאטינ זיא סע ןוא ,טהנעטעג רע טָאה ,"סדוג;

 !ןיצידעמ ןיימ ןעמענ ןזומ לעװ ךיא

 רעטוג ַא ,רעטעברַא רעטנעגילעטניא-ךיוה ַא ןעוועג זיא טדימש ויטעמ
 -רוארַאֿפ זיא רע .שטנעמ רעטגיילרעביא קיאור ַא ןוא ךַאֿפ םייב טסינישַאמ
 ןיטנעווק ןעס ןיא טָאה ןוא שינעגנעֿפעג עגנַאל-סנבעל וצ ןרָאװעג טלייט

 ןַאמרָאֿפ רעד ןרָאװעג זיא רע זיב ךַאֿפ ןייז ןיא טעברַא ןייז טצעזעגרָאֿפ
 -לעז רעד ןיא טָאה ינומ ןעוו ,רעטעּפש ןרָאי טימ ,טרָאד ּפַאש-ןישַאמ ןוֿפ
 טָאה ,גנואירֿפַאב רַאֿפ עיצַאטיגַא עקיטֿפעה ןייז טריֿפעגנָא עמרוט רעקיב
 ,זדנוא; : טגָאזעג ןוא ןַארַאמַאנ'קמ וצ טדנעוועג ךיז טדימש ויטעמ לָאמנייא
 טײרֿפַאב זיא רע *! קידלושמוא טינ סנטסקינייו ןענייז רימ ! טוג זיא ,ןַאשזד
 "זור ףיוא ןרָאװעג טלייוורעד זיא רעכלעוו ,ןָאסלָא רָאנרעװַאג ןוֿפ ןרָאװעג
 ,לטעצילַאװ "ליד וינע סטלעוו
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 ןוא רעכַאנטסײװ יד ןוֿפ סקיירטס לַארעגעג

 רעכַאמקוָאלק

 ?ױנַאטשֿפױא; רעד ןעוועג זיא גנוטײדַאב ןוא טייקיטכיוו טיורג רָאג ןופ)

 רעביא .,1909-10 ןוֿפ רעטניװ ןיא קרָאי-וינ ןיא רעכַאמטסייװ יד ןוֿפ
 גנַאל טינ ,ךעלדיימ עגנוי יז ןוֿפ לטױעֿפ-יײרד ,רעטעברַא טנזיוט קיצנַאװצ

 טגײלעגקעװַא רעבמעוװָאנ ןט22 םעד ןגָאה ,דנַאלסור ןוֿפ ענעמוקעגרעבירַא

 .ןעגנוגנידַאב ערעסעב רַאֿפ ףמַאק ןיא טױרַא ןענייז ןוא טעברַא יד
 ןֿפמַאק ערעייז עלַא סָאװ ,רעכַאמטסייװ יד ןוֿפ לזמ רעד ןיוש זיא סע

 ,רעטניוװ ןטימניא ,רָאי ןוֿפ טייצ רעטסגרע רעד ןיא ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ
 רעטנוא ןוא טלעק רעכעלקערש ןיא סיוא טמוק רעּפעש יד ןטעקיּפ ןעוו
 לָאמנייק טָאה סָאג רעטעברַא עשידיי יד .ןעגנוגנידַאב עכעלשטנעממוא
 ,ןדיי יז ןוֿפ עטסרעמ יד ,םיטַאבעלַאב יד .ןעזעג טינ ףמַאק ַאזַא רעירֿפ
 יד ןגָאלש וצ רעטסגנעג ןעגנודעג ןבָאה ,ןטנַארגימיא עטעברַאעגֿפױרַא
 רעד ףיוא דילַאס ןענַאטשעג ךיוא ,עדָאמ יד יו ,זיא יײצילָאּפ יד .סטעקיּפ
 רעּפעש יד םורַא ןעמוקרָאֿפ ןגעלֿפ ןגעלשעג .רעבעגסטעברַא יד ןוֿפ טייז
 ףמַאק רעד .רעטרעדנוה יד ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ןטסערַא .גָאט ןדעי
 ןֿפורעג טָאה סָאװ ןָאינוי יד .רעזָאלסגנונעֿפָאה ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא טָאה
 ,ריּפַאּפ ןֿפױא רָאנ עיצַאזינַאגרָא ןַא ןעוועג ךעלטנגייא זיא קיירטס םעד
 יאדווַא רעּפעש רעביא לָארטנָאק ןייק .טַאהעג טינ יז טָאה רעדילגטימ ןייק

 טימ רעדילגטימ ליֿפױזַא ןעמענוצניירַא יו עירענישַאמ יד וליֿפַא .טינ

 רעלדניש .;ףָארַאב ,עטמַאַאב יד .טלעטשעגנייא טינ ןעוועג זיא לָאמנייא
 רעד ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ געט רָאּפ עטשרע יד ןענייז ערעדנַא יד ןוא
 -וקעג ןַאד ןענייז ףליה וצ ייז .רעדילגטימ עיינ ןוֿפ גנוצײלֿפרַאֿפ רעסיורג
 ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןוֿפ ,ןַאמסָארג ,שטייז ןַאשזד ,ןַאמגיז סירָאמ ןעמ
 דייס-טסיא יד סָאװ רענדער עשיטסיכרַאנַא ןוא עשיטסילַאיצָאס עלַא ןוא

 ,טגָאמױַאֿפ טָאה
 טײקיטסולסֿפמַאק יד ןעוועג רעבָא זיא קיירטס ןיא חוּכ טּפיוה רעד

 ,טײקיליװרעֿפָא ןוא גנורעטסײגַאב ערעגָאיצולָאװער רעייז ,ךעלדיימ יד ןוֿפ
 ערעייז ןוֿפ גנובײרשַאב יד .טלעטשעגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז טָאה סָאװ
 -ֿפיױא יד ןגיוצעג טָאה ןעגנוטייצ עשילגנע יד ןיא ןטירטסױרַא עשידלעה
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 .טֿפַאשלעזעג רערעכעה רעד ןיא ןעױרֿפ עלַארעביל ליֿפ ןוֿפ טײקמַאזקרעמ
 ףיוא סױרַא ןענייז ןוא "גיל ןָאינוי דיירט סנעמיוו, ַא ןֿפַאשעג ןבָאה ייז
 םעד טכוזרַאֿפ ןבָאה ייז ןוֿפ לָאצ ַא .רעקיירטס יד ןֿפלעה ןייל-טעקיּפ רעד
 רעשיזיֿפ ןוא גנוקידיײלַאב ןוֿפ ,ןרעוו טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג ןוֿפ םעט

 רעכעלטנֿפע רעד ףיוא גנוקריוו עקידלַאװעג ַא טַאהעג טָאה סָאװ ,דלַאוװעג

 ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא ןסַאג יד ןיא סעיצַארטסנַאמעד עקיזיר .גנוניימ
 -עגנָא ךיז ןבָאה סע .גנוגעוַאב רעד רילָאק ןבעגעגוצ ןבָאה םָארדָאּפיה
 ,לעשטימ ןַאשזד עכלעוו ןיא טנעמלטעס ַא ןגעוו ןעגנולדנַאהרַאֿפ ןביוה
 ,קיטעט ןעוועג זיא ,ןָאינוי טרענַײמ רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ

 זדנוא וצ ןגָארטעגרעבירַא קיירטס רעד ךיז טָאה רעבמעצעד ףוס םוצ
 ערעייז ןֿפלעהוצסױרַא טכוזרַאֿפ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ואוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ןענייז שטייד ןוא גרעבנעזָאר .טעברַא-בעקס טימ קרָאי-וינ ןיא ןגעלָאק
 טינ לָאמנייק לעװ ךיא .ףמַאק ןיא ךעלדיימ יד ןֿפורעגסױרַא ןוא ןעמוקעג
 ןזיװעגסױרַא ןַאד ןבָאה ךעלדיימ יד סָאװ טײקיטסולסֿפמַאק יד ןסעגרַאֿפ
 ,רעטעװ ןטכעלש ןוֿפ ןייטשסיוא טזומעג ןבָאה ייז סָאװ ןטייקירעווש יד
 ןוֿפ ןוא טלעטשעגנָא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד סָאװ רעגעלש ענעגנודעג יד ןוֿפ

 ןיא ןייג וצ טכַאניב ןעמוקעגסיוא רימ זיא לָאמנייא טינ ,ײצילָאּפ רעד
 טּפיוה יד .ליעב ףיוא סנירעקיירטס ןעמענוצסורַא ןָאזירּפ גניסנעמַאיָאמ
 טרירטנעצנָאק ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,רעבָא זיא דנַאל ןיא טײקמַאזקרעמֿפױא

 ,קרָאי-וינ ףיוא
 -סימָארּפמָאק ַא ןקריוואוצסיוא ןעגנולעג ןעלשטימ זיא רעבמעצעד ףוס = |
 "נגייא-ןיימ יד טימ טכַאמעג טָאה רע סָאװ םעד ףיוא ךעלנע ,טנעמלטעס
 ןעגנורעדָאֿפ לָאצ ַא ןבעגעגכָאנ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד ,1902 ןיא רעמיט
 טימ םיבוט-םוי ריֿפ ןוא טעברַא יד ןלייט ,םעדָאֿפ ,ןעלדָאנ ,ןדנוטש עגונב
 .ןענעקרענָא טלָאװעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ייז ןבָאה ןָאינוי יד רעבָא ,טלָאצעג

 "רעדינ טנעמלטעס ןכעלגעלק םעד קימיטשנייא טעמּכ ןבָאה ךעלדיימ יד
 ,טמיטשעג

 זיא םוקילבוּפ ןוֿפ עיטַאּפמיס יד .ןרָאװעג טצעזעגרָאֿפ זיא ףמַאק רעד
 ַא ןזָאלעגסױרַא טָאה "לַאנרױשזד גנינוויא, רעד זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג
 טנזיוט קיצֿפוֿפ ןגָארטעגיײב ןוא רעקיירטס יד ןטסנוגוצ רעמונ ןלעיצעּפס
 "עגוצ ןוא טלמַאזעג ןבָאה יעלסלעוו ןוֿפ ןטנעדוטס-ןעורֿפ יד ,ײרֿפ סעיּפָאק
 ענלצנייא טימ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סטנעמלטעס ,רעלָאד טנזיוט טקיש
 "רעד קיירטס רעד זיא רַאורבעֿפ ןטימ ןיא ,סרָאטקַארטנָאק ןוא םיטַאבעלַאב
 רעּפעש לָאצ עניילק ַא שטָאכ ,טקידנערַאֿפ לעיציֿפָא סלַא ןרָאװעג טרעלק

 םעד טצעזעגרָאֿפ ץלַא ךָאנ ןבָאה רעטעברַא טרעדנוה ןציירד ךרע ןַא טימ

 ,ףמַאק
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 -רעטניא רעקיטכעמ רעד ןוֿפ בייהנָא רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד
 ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעשידיי רעצנַאג רעד ןוא לַאנָאשענ
 טײקיליװרעֿפָא ןוא גנורעטסײגַאב רעייז טימ ןבָאה ,ךעלדיימ ,רעדניק עגנוי
 טציא עלַא ןענייז רימ ןכלעוו טימ ןינב ןקיטכערּפ םעד ןעיוב ןביוהעגנָא

 ,ץלָאטש ױזַא
2 

 -גיה גנַאל ןביילב טנעקעג טינ ,ךעלריטַאנ ,ןבָאה רעטעברַא-רענעמ יד
 רעטעּפש םישדח עכעלטע טימ .ךעלדיימ יד טימ ךײלגרַאֿפ ןיא קילעטשרעט
 רעכלעוו ,רעכַאמקוָאלק יד ןוֿפ ףמַאק רעשירָאטסיה רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 רָאג ןבָאה רימ .ןעייר יד ןיא רעטעברַא טנזיוט קיצכעז ןגיױצעגניײרַא טָאה
 ייב ןייז טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ טֿפַאלקשרַאֿפ יו טינ ףירגַאב ןייק טנייה
 טָאה רעכַאמקוָאלק ַא ,טקיירטס עסיורג יד רַאֿפ ןרָאי יד ןיא טעברַא רעד
 רעכלעוו טימ -- עקנירעטַאק ַא -- ןישַאמ ענעגייא ןַא ןבָאה טֿפרַאדעג ןַאד
 ,בַאשזד ַא ןטייב םייב ןטייווצ םוצ ּפַאש ןייא ןוֿפ ןגָארטעגמורַא ךיז טָאה רע
 עכעלגעלק ערעייז ןוֿפ ,םעדָאֿפ רַאֿפ ,ןעלדָאנ רַאֿפ ןלָאצ טֿפרַאדעג ןבָאה ייז
 -טסבלעז ןעוועג ןענייז רעטלַאװרַאֿפ ענייז ןוא סָאבעלַאב רעד .ןטסנידרַאֿפ
 לָאמַא ןוא טקידײלַאב ,טלָאװעג ןבָאה ייז סָאװ ןָאטעג ,ּפַאש ןיא רעשרעה

 לָאצ עניילק ַא ןעוועג ןענייז םַאנסיוא ןַא .רעטעברַא ןַא ןגָאלשעג וליֿפַא
 ענירג טקיטֿפעשַאב ןבָאה עכלעוו ,סרָאטקַארטנָאק ,ּפַאש ןדעי ןיא םיסחוימ
 ,ןֿפוא ןטסכעלדנעש ןֿפױא טריטַאולּפסקע ייז ןוא רעֿפלעהסױרַא

 סױרַא רעכַאמקוָאלק יד ןענייז ןעגנוגנידַאב עכעלגעלק יד טָא ןגעק
 ליֿפ רעייז טָאה קיירטס םעד ןטיירגוצ ןיא ,.1910 רעמוז ןיא קיירטס ןיא
 קעוװצ םעד רַאֿפ ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבכנייו .ה רעזדנוא ןגָארטעגיײב
 טעברַא יד ןבָאה ןרָאװעג קנַארק טסנרע זיא רע ןעוו ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב
 אֿפוג רעטעברַא יד ןשיווצ ,ןייּפ סקַאמ ןוא ןָאדנָאל רעיימ ןעמונעגרעביא
 ,לעשטימ ,ףָאקַאלַאּפ ןטסיכרַאנַא יד ןעוועג ןעזעגנָא ןוא קיטעט טסכעה ןענייז
 ןבעגעג טָאה .ל ,8ֿ .א יד .עטנַאקַאב רעקינייו ערעדנַא ליֿפ ןוא ןַאמגיז
 גנולמַאזרַאֿפ עקיזיר ַא טריסערדַא טָאה סרעּפמָאג ,גנוציטשרעטנוא ליֿפ
 .גנורעטסײגַאב עקידלַאװג ןֿפורעגסױרַא ןוא ןעדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא
 -ַאטיא ןוא שילגנע ,שידיי ןיא ןבַאטשכוב עטיור טימ טָאה *טסָאּפ עיינ, יד
 רעּפעש ערעייז ןזָאלרַאֿפ וצ רעטעברַא יד ןֿפורעג ילוי ןט7 םעד שינעיל
 ןיא ןטערטסױרַא וויטַארטסנָאמעד ןוא קָאטימכָאנ רעגייזַא ייווצ טקנופ

 | .ףמַאק
 "רעד עטסעב יד ןגיטשרעביא טייוו טָאה רעטעברַא יד ןוֿפ ףורּפָא רעד

 ,סרעטערּפ ,סרעטַאק ,סרעדיינש ,סרָאטײרּפַא -- רעטעברַא עלַא .ןעגנוטרַאוװ
 ךיז ןֿפור ייז ךָאנ יו ןוא סרענימַאזקע ,סרעטסייב ,סרענייזעד ,סרעשיניֿפ
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 טקינײארַאֿפ ןענייז ןוא ןָאינוי רעד ןוֿפ ףור םעד טרעֿפטנעעג ןבָאה ,טרָאד
 -רַאֿפ ןענייז טנגעג רעצנַאג רעד ןיא ןסַאג יד ,ףמַאק ןיא ןגָארטעגנײרַא
 ךָאנ עדנוטש עבלַאה ַא יו רעקינייו ןיא רעקיירטס ןוֿפ ןרָאװעג טצײלֿפ
 .רעגייז םעד ייווצ

 -סָאד .ןעמוקעג ץינוצ טוג זיא קיירטס רעכַאמטסיײװ ןוֿפ גנורַאֿפרעד יד
 ןיהואוו טסואוועג טָאה ּפַאש רעדעי .טיירגעגוצ קיטכיר ןעוועג ץלַא זיא לָאמ
 סױארָאֿפ ןיא ןענייז סעטימָאק .ןענעדרָאוצניײא ךיז לָאה ןכלעוו ןיא ,ןייג וצ
 טלעטשעגנָא זיא יקסוועשטניוו .מ ,ןבַאגֿפױא עלַא רַאֿפ ןרָאװעג טמיטשַאב
 יד ןיא .ןצנַאניֿפ יד ןוֿפ תונובשח יד רעביא טכיזֿפױא ןבָאה וצ ןרָאװעג
 ,דילגטימ ןדעי ןוֿפ טייקיטעט יד טיהעגּפָא קיטכיר ןעמ טָאה סלָאה-קיירטס
 יו קיירטס ןוֿפ גנוריֿפ רעד רַאֿפ טלעטשעגנייא קיטכיר ןעוועג זיא ץלַא

 | | ,טנעמלטעס םעד רַאֿפ ךיוא

 ןבָאה סרערושטקעֿפונַאמ ערענעלק יד ןוֿפ קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה יירד
 ןוֿפ ןכָאװ יירד עטשרע יד ןיא טלטעסעג ןוא ןעגנורעדָאֿפ יד ןבעגעגכָאנ
 ויטקעטָארּפא ַא ןיא טקינײארַאֿפ ,סרערושטקעֿפונַאמ עסיורג יד .קיירטס
 ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד .טרַאּפשעגניײא ןבילבעג ןענייז ,"ןָאשיײאיסָאסַא
 טנעמטרַאּפעד רעסיורג ַא ןוֿפ רעמיטנגייא רעלַארעביל ַא ,ןילײֿפ ןלָאקניל
 ןטימ ןרָאװעג טריסערעטניארַאֿפ סיײדנַארב סיאול זיא ,ןָאטסָאב ןיא רָאטס
 טנעמלטעס ַא וצ טכַארבעג ןעגנולדנַאהרַאֿפ עגנַאל ךָאנ טָאה ןוא קיירטס

 טימ "לָאקָאטָארּפ, ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע .געוו םעיינ רָאג ַא ףיוא
 -גולדנַאהרַאֿפ ךרוד רעּפעש יד ןיא םיכוסכס ןכיילגוצסיוא יו ןטֿפירשרָאֿפ
 םיטָאבעלַאב יד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ טימ ןָאינוי רעד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ ןשיווצ ןעג
 יד לָאז ןקינײיא ןענעק טינ ךיז ןלעוו םידדצ ייווצ יד ןעוו .סנָאשיײאיסָאסַא
 .ןָאשײרטיברַא וװָא דרָאב ַא וצ ןייגרעביא עגַארֿפ

 ןיא .רעבמעטּפעס ןטייוצ םעד ןרָאװעג טלטעסעג זיא קיירטס רעד
 סבעקס טימ ןסױטשנעמַאזוצ ליֿפ ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז ףמַאק םעד ןוֿפ ףיול

 טײקנסָאלשטנַא סיורג טימ טֿפמעקעג ןבָאה רעטעברַא יד ,ײצילָאּפ טימ ןוא

 ןדייל רעסערּפ ןוא רעכַאמקוָאלק עקילדנעצ .טײקיליװרעֿפָא רעקידלַאװג ןוא

 ןגָארקעג ףמַאק םענעי ןיא ןבָאה ייז סָאװ ןדנואוו יד ןוֿפ טנייה ךָאנ
 רעד ןגעק ןָאשקנַאשזדניא ןַא ןגָארקעגסױרַא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד
 -עּפש רָאי ריֿפ טימ ןוא ןרָאװעג טעדרַאמרעד זיא בעקס ןייא .ןָאינוי
 טגָאלקעגנָא רעוט-ןָאיני ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ץעמ ,ןַאמגיז ןענייז רעט
 רעד ,1910 ןוֿפ קיירטס ןיא ץיווָאבײל בעקס םעד ןוֿפ דרָאמ ןיא ןרָאװעג
 ,טכירעג םייב ןשַאװעצנייר עטגָאלקעגנָא עלַא ןעגנולעג זיא ןָאינוי

 ןוא סיורג ןרָאװעג קיירטס םעד ךָאנ זיא ןָאינוי רעכַאמקוָאלק יד
 -ַארּפ יד .םיכוסכס עליֿפ ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז רעּפעש יד ןיא רעבָא ,קיטכעמ
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 -רעד טָאה סָאד .קידנלעטשנדירֿפוצ טעברַאעג טינ טָאה עירענישַאמ לָאקָאט
 סלַא ,שטיוורוה קיויא קחצי ןשיוװצ סױטשנעמַאזוצ ןרעטיב ַא וצ טריֿפ
 -רעטניא רעד ןוֿפ עטמַאַאב ערעכעה יד ןוא ,ןָאינוי רעד ןוֿפ קריולק ףישט
 לאקָאל רעכַאמקוָאלק ןוֿפ רעדילגטימ יד .דרָאב טניָאשזד רעד ןוא לַאנָאשענ

 ערעדנַא יד ןגעק ןוא ןקיזייא קחצי טימ טסעֿפ ןענַאטשעג ןענייז סנייא
 .רעריֿפ

 וצ עבַאגֿפױא רעזדנוא סע זיא טציא טינ ןוא ץַאלּפ רעד ָאד טינ זיא
 ןשינעעשעג עטרעטנַאלּפרַאֿפ עלַא יד ןיא ךיז ןבײלקרעדנַאנַאֿפ ןוואורּפ

 -ַאגָאַאער ןוא גנוסילשסיוא רעד וצ טריֿפעג ןבָאה עכלעוו ,טייצ רענעי ןוֿפ
 ערעזדנוא ןוֿפ עליֿפ ןכלעו ןיא ףמַאק ַא ,סנייא לַאקָאל ןוֿפ גנוריזינ

 וצ רָאנ גונעג זיא סע .עלָאר עטנענימָארּפ ַא טליּפשעג ןבָאה ןסָאנעג
 ,ל .א רעקיטכעמ טציא רעד ןוֿפ ןעייוו:סטרובעג יד זַא ,ןענעכיײצרַאֿפ
 ןענייז ןסָאנעג ערעזדנוא ,עכעלנייפ ןוא ערעווש ןעוועג ןענייז .י .וו .ג
 ןענייז סָאװ ןֿפמַאק עלַא יד ןיא ןוא ןטיבעג עלַא ףיוא קיטעט ןעוועג
 -לַאב ,ָאגַאקיש ,ןָאטסָאב ןיא ,דָאלוװילק ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנָא
 ןיא זדנוא טָאה קיירטס רעכַאמקוָאלק רעד ,טעטש ערעדנַא יד ןוא רָאמיט
 לטיּפַאק ַא זיא סָאד רעבָא ,1912 רעמוז ןיא טכיירגרעד עיֿפלעדַאליֿפ

 ,ךיז רַאֿפ
 * א

 -סיוא טסייוו סידייל ןוֿפ ּפַאש ןייא ןיא טָאה 1911 ץרעמ ןט25 םעד
 ןקָאטש עכיוה יד ןוֿפ רענייא ףיוא ּפַאש ןוֿפ ןריט יד .רעיײֿפ ַא ןכָארבעג
 רעטעברַא יד וצ לָאז רעזײנַאגרָא ןָאינוי ןייק ידּכ ,ןסָאלשרַאֿפ ןעוועג ןענייז
 לייט ,רעײֿפ םעד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז ךעלדיימ 146 .ןעמוקוצ ןענעק טינ
 ןענייז ערעדנַא ,טיוט ןרעכיז ַא וצ רעטצנעֿפ יד ןוֿפ ןעגנורּפשעג ןענייז
 קינַאּפ רעד ןיא טָאה'מ עכלעוו ,ןריט ענעסָאלשרַאֿפ יד ייב ןרָאװעג ןטָארטוצ

 סעינָאגַא עטסכעלקערש יד ןיא ןעמוקעגמוא ןענייז עלַא .ןענעֿפע טנעקעג טינ
 | . .ןלעטשרָאֿפ ךיז ןעק'מ סָאװ

 עגַארֿפ יד ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא רָאי םענעי זיא גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא
 סָאװ עדנַאגַאּפָארּפ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןדָאטעמ עטרעדנעעג יד ןגעוו
 ןדנוברַאֿפ טָאה יז טניז טצונַאב רָאי רָאּפ עטצעל יד טָאה ןַאמדלָאג ַאמע
 -טג זיא שינערעהוצנָא עטשרע יד .ןַאמטיײר ןעב ר"ד טימ טייקיטעט ריא
 ,"הטריוא רעהטָאמ, ןיא טָאה רע .ןעּפ רענעגייא סנַאמטייר ןוֿפ עקַאט ןעמוק
 זיא רע ואוו ,ןָאדנָאל ןיא ןעגנורַאֿפרעד ענייז ןבירשַאב ,1910 ןוֿפ 252 טייז
 -רַאנַא רעד ןוֿפ רעריֿפ עטסנעעזעגנָא יד טימ ןענעגעגַאב ךיז ןעגנַאגעג
 רעכעלדנײרֿפטסַאג ןוא רעדלימ ,רעקיצרַאה-טוג רעד .גנוגעוװַאב רעשיטסיכ
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 .ןעמונעגֿפױא טלַאק רעייז םיא טָאה ,ןַאמטיײר ןעב טלייצרעד ,ןיקטָאּפָארק
 זַא ,םעד ןגעוו ןדער ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ,סע טסייה ,ןיקטָאּפָארק ,רע
 זיא סָאד .רעטעברַא יד ןשיווצ ןרעוו טריֿפעג ףרַאד עדנַאגַאּפָארּפ רעזדנוא
 עלענָאיצַאזנעס יד טימ טײקנדירֿפוצמוא ןוֿפ שינערעהוצנָא עדלימ ַא ןעוועג
 ןכיירג וצ םענרַאֿפ סַאמע טימ ןוא טכיורבעג טָאה ןַאמטייר סָאװ ןדָאטעמ
 עמַארד ןגעו סעיצקעל עריא טימ ,ןרעה ןוא ןעמַאד יד ,רעייג-קידייל יד

 ,טסנוק ןוא
 קיטירק עטקעריד רעמ ַא ןעמוקעג זיא רעטעּפש םישדח רַאּפ ַא טימ

 ןירעטלָאװ ןוֿפ ןבירשעג "הטריוא רעהטָאמ;, ןיא ןוא *.ש .ַא .5, רעד ןיא
 זיב עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ רוט-עיצקעל ַא טכַאמעג טָאה עכלעוו ,ריעלק עד

 ןַאמטייר סָאװ ןדָאטעמ יד טימ טנעקַאב ךיז געוו ןֿפױא טָאה יז .ָאגַאקיש
 ןוא ,סרוט-עיצקעל סַאמע ןוֿפ םענרַאֿפ םענימעגלַא םעד טימ ןוא טצונַאב
 ןיא -- עקיטסניג ןייק טינ רָאג -- גנוניימ ריא טגָאזעגסױרַא ןֿפָא טָאה יז

 .עגַארֿפ רעד
 -- ףיוא ןֿפורעגּפָא טינ ךיז סנטסקינייוו --- טקרעמַאב טינ טָאה ַאמע

 -שדוח םענעגייא ריא ןיא ןבעגעגרעביא ןיקטָאּפָארק ןוֿפ ןעגנוזייוונָא יד
 ןוֿפ קיטירק עטקעריד ַא ןגײװשרַאֿפ טנעקעג טינ רעבָא טָאה יז ,לַאנרושז
 ,ייווצ ןיא ןטינשעג טכירַאב סנירעטלָאװ יז טָאה .ריעלק עד ןירעטלָאװ
 ןעמונרַאֿפ ןֹוא ,*ץַאלּפ ןיא לגנַאמ, בילוצ רעטעּפש רַאֿפ בלַאה ןזָאלעגרעביא
 ,טידערק סיורג ןייק טינ ריא טיג רעכלעוו ,רעֿפטנע ןַא ןטימ ןטייז יירד

 יד ףיוא רָאנ ןזיוועגנָא טינ זיא םזיכרַאנַא רעד זַא ,ןזיוװַאב וצ טכוז יז !
 -רַא יד זַא : ערעל רעזדנוא ןעמענוצֿפױא טינ ךיז ןלייא עכלעוו ,רעטעברַא
 ,רעריטרַאמ רעגַאקיש יד ןטַאררַאֿפ טושּפ ,גנוניימ ריא טיול ,ןבָאה רעטעב
 טסָאמ ןַאהָאי זַא ; רעטעברַא יד רָאנ טנידעג ןבעל ןצנַאג רעייז ןבָאה עכלעוו
 ,רעגנוה ןוֿפ ןייגוצסיוא רַאֿפעג ןיא ןעוועג ןבעל ןייז ןוֿפ ןרָאי עטצעל יד זיא
 .ויזַאא רעטעברַא יד וצ טקידיײרּפעג ןבעל ןצנַאג ןייז טָאה רע יו םעדכָאנ
 ןביילקוצסיוא טײהיײרֿפ יד םענייא ןדעי טיג ,יז טקידנערַאֿפ ,םזיכרַאנַא רעד
 ןרעדנַא םעד טכעד ַא ןעד טָאה רעוו .ןכַאז ןָאט וצ יו געוו ןייז ךיז רַאֿפ
 ? ןייג לָאז רע געוו ןכלעוו ףיוא ןזייװעצנָא

+ 

 -רַאֿפ ףרַאד רָאי םענעי ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ עטסנרע ערעדנַא יד ןשיווצ

 סָאװ ,גנולמַאזרַאֿפ רעײרֿפ ןוא עדער עײרֿפ רַאֿפ ףמַאק רעד ןרעוו טנכייצ

 ךיז טָאה ןביוהעגנָא ,טסעוו רעטייוו רעד ןיא טריֿפעגנָא ןבָאה ?סילבַאוו; יד

 -רעבירַא ךיז טָאה ןוא ,1909 ןיא ,ןָאטגנישַאװ ,ןיעקָאּפס ןיא ףמַאק רעד

 .ָאגעיד ןַאס ןיא םעדכָאנ ןוא ָאנסערֿפ ןיא ,עינרָאֿפילַאק ןיא ןגָארטעג

278 



 ערעדנַא ; ןרָאװעג ןגָאלשעג ןוא טריטסערַא ןענייז רעטעברַא רעטרעדנוה
 "דער עטריטסערַא יד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאֿפ רעהֿפױא ןָא רעבָא ןבָאה
 יד ןריזינַאגרָא וצ טכוזעג ןבָאה (סעקינלַאירטסודניא) סילבַאװ יד .,רענ
 -יטַאּפ םייב ןטנגעג יד ןוֿפ סנֿפַאה ןוא רעדלעוו ,רעדלעֿפ יד ןיא רעטעברַא
 רעבעגסטעברַא עכייר יד ןוֿפ ןרָאצ םעד ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד .םי ןשיֿפ
 -ֿפױא ןעגנולעג עסערּפ רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ זיא סע עכלעוו ,טרָאד

 יד ןיא .סעקיצשוװָאטנוב עכעלקערש יד ןגעק גנורעקלעֿפַאב יד ןציירעצ
 עכלעוו ,סעטימָאק *ןטנַאליגיוו; ןרָאװעג טריזינַאגרָא ןענייז טעטש עטסרעמ
 -בַאֿמ; ט"יֿפעגנײא ,טנעה ענעגייא יד ןיא ץעזעג םעד ןעמונעג ןבָאה
 עקיטעט יד ,טנָאינוי ילבַאװ יד ןוֿפ סעסיֿפָא יד טרימָארגָאּפ ,*טֿפַאשרעה
 ןוא סרעּפרעק עטעקַאנ יד ףיױא ךעּפ ןסייה טימ ןסָאגַאב רעדילגטימ
 ,אגעיד ןַאס ןיא ,1912 ןיא טָאה ןַאמטייר ןעב ר"ד .ןרעדעֿפ טימ ןטָאשַאב
 "טסָארּפ ןענייז טילבַאװ ענלצנייא ,גנורַאֿפרעד עכעלרעדיוש ַאזַא ןטילעגכרוד
 ןוא קעשַאלָאקימ ,לטיל קנַארֿפ ,בַאמ םעד ןוֿפ ןרָאװעג טשטנילעג טושּפ
 טָאהעג טינ טָאה עקיטכעמ ןוא עכייר יד דצמ טייקיזָאלצעזעג יד .ערעדנַא
 לָאמנייק בָאמ ןשיטַאבעלַאב םעד ןוֿפ רענייא ןייק זיא ךָאד ,ץענערג ןייק

 ,ןרָאװעג טֿפָארטשַאב רעדָא טגָאלקעגנָא טינ

 ןֿפָארטעגנעמַאזוצ ךיז טייקיטעט סנַאמדלָאג ַאמע טָאה טיבעג םעד ףיוא
 ןוֿפ טעטש ליֿפ רָאג ןיא זיא ריא ךיוא ,סילבַאװ יד ןוֿפ ףמַאק םעד טימ
 "רַאֿפ רעײרֿפ ןוא עדער עיײרֿפ רַאֿפ ףמַאק ַא ןריֿפ וצ ןעמוקעגסיוא דנַאל
 טָאה ףמַאק ריא סָאװ ,ןעוועג זיא דיישרעטנוא רעקיצנייא רעד .גנולמַאז
 זיא סע -- ףמַאק ןכעלנעזרעּפ ַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןגָארטעג קידנעטש
 רענדער ערעדנַא ןייק ,ןעדער וצ טביולרעד טינ טָאה'מ ןעמעוו ַאמע ןעוועג
 טָאה ןדנעטשמוא יד רעטנוא ףמַאק רעד ןוא -- טרעטשעג טינ ןעמ טָאה
 -עלַאב ענעעזעגנָא ,רעסקעט לגניס ,ןלַארעביל ןוֿפ ןרעוו טריֿפעג טזומעג

 סילבַאװ יד ןוֿפ ףמַאק רעד דנרעוו --- םיחלג עלַארעביל ןוֿפ טֿפָא ןוא םיטַאב
 ןוֿפ טריֿפעגנָא ףמַאק-רעטעברַא ןַא ,רעוויטקעלָאק ַא ןעוועג לַארעביא זיא
 טלעטשעגרעטנוא פעק ענעגייא ערעייז ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ןסַָאמ עטיירב
 ,בָאמ ןטעשויעצ םעד ןוא יײצילַאּפ רעד ןוֿפ סנקעטש ערעווש יד רעטנוא
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 ץיירק רעטיור רעשיטסיכרַאנַא רעד

 זַא ,סיינ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טלסײרטעגֿפױא טלעוװ יד זיא 1910 ףוס

 -ַאק רעד ןיא דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןבָאה םירבח ףניֿפ ןוא ווָאנָאזַאס
 ןגָאױטרעבירַא טנעקעג טינ ןבָאה ייז .ריביס ,ױטַאקַא ןוא עמרוט רענשזרָאט
 -רעטנוא ,רעכעױוברַאֿפ עשיטילָאּפ ,םירבח ערעייז ןעז וצ גנוקירעדינרעד יד
 -ָארּפ ערעייז ןעוו .ןרעו ןסימשעג ןוֿפ ףָארטש רעלַאטורב רעד ןֿפרָאװ
 ןבָאה עמרוט ןוֿפ עיצַארטסינימדַא רעד ףיוא טקריוװעג טינ ןבָאה ןטסעט
 ןייגַאב ךרוד טלעוװ רעד ןוֿפ טײקמַאזקרעמֿפױא יד ןעיצ וצ ןסָאלשַאב ייז

 ריא טימ ןוא דנַאלסור ץנַאג ,טכיירגרעד ליצ רעייז ןבָאה ייז .דרָאמטסבלעז
 -וטס יד .ןרָאװעג טלסײרטעגֿפױא ןענייז טלעוו עטריזיליוויצ עצנַאג יד
 עקיזיר טריֿפעגכרוד ןבָאה דנַאלסור ןיא ןטעטיסרעווינוא עלַא ןוֿפ ןטנעד
 רעקיטשרודטולב רעד ןוֿפ ןדָאטעמ עשירַאברַאב יד ןגעק סעיצַארטסנַאמעד
 -ָארב ערעסערג ַא טכעלטנֿפערַאֿפ ןַאד טָאה ןיקטָאּפָארק .טֿפַאשרעהטסבלעז
 עלַא ןיא ןרָאװעג טײרטשרַאֿפ זיא עכלעוו ,"ַאישָאר ןיא רָארעט יהד; רוש
 .רעדנעל

 -ַאגרָא עיינ ַא ןזיוװַאב ,1909-10 ,ןרָאי ענעי ןיא ךיז טָאה דנַאל ןיא ָאד
 ,ץיירק רעטיור רעשיטסיכרַאנַא רעד ,גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא עיצַאזינ
 יד ,ןטסיכרַאנַא ענעמוקעגרעבירַא לָאצ ַא ןוֿפ קרָאי-וינ ןיא טעדנירגעג
 םורַא ךעלטעטש ערעדנַא יד ןוא קינירק ,קָאטסילַאיב ןוֿפ יז ןוֿפ עטסרעמ
 ןענייז סָאװ ןטסיכרַאנַא יד רַאֿפ עציטש ןעלמַאז וצ קעווצ םעד טימ ,טרָאד
 -עג ןבָאה ןוא גנוריגער רעשיסור רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפעגנײרַא
 . ,ריביס ןוֿפ ןעלקניוו ענעֿפרָאװרַאֿפ ןוא סעגרָאטַאק ,סעמרוט יד ןיא טכַאמש

 ןענייז ,ןייטשנייו ןוא ןגיובנעלענַאצעק לקנַאי ,ןסָאנעג עגנוי ייווצ

 "סור ןיא עמרוט ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ ןבָאה ייז .ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג
 וצ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ץיירק רעטיור רעשיטסילַאיצַאס רעד ואוו ,דנַאל
 יז ,ןטסיכרַאנַא ןענייז ייז סָאװ רַאֿפרעד ,עציטש זיא סע עכלעוו ייז ןבעג
 יד ןיא םירבח עטנעָאנ ערעייז רַאֿפ ףליה ןֿפַאש ןעמונעג ךיז ָאד ןבָאה
 ,סםעמרוט עשיסוד

 יז ןוֿפ ליֿפ ,עגנוי ןעוועג עלַא ןענייז ץיירק ןטיור ןוֿפ רעדילגטימ יד
 טכַאמעגכרוד רעבָא ןיוש ןבָאה עכלעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןעױרֿפ
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 ןגעק ףמַאק ןוֿפ םנהיג ןקידנעגערב םעד ןיא גנורַאֿפרעד עקידלַאװעג ַא
 לעצנַאג רעד טימ טעברַא-סֿפליה רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה ,םזירַאצ
 ,קַאינשיװ יזיא ,גרעבטָאר לעגיײֿפ : תומשנ עגנוי ערעייז ןוֿפ גנורעטסיײגַאב
 ,ָאקשטַאילק ,ןַאמצייוו ,יקסװָארטסָא ,עקמָאינ ,עקמלש ,ןמלז ,גנידַאר ָאשזד

 תוחוּכ עלַא טימ טעברַאעג ןבָאה ערעדנַא עקילדנעצ ןוא רעלימ ,ןילעי

 ןבָאה ייז .דנַאלטור ןיא ןסָאנעג עטריטסערַא יד רַאֿפ עציטש ןעלמַאז וצ
 טָאה רעכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא לָאב-ןטנַאטסערַא ןטשרע םעד טריֿפעגכרוד
 ףעד ןוֿפ ךורבסיוא םעד זיב זיא ןוא טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ןגיוצעג
 רעזדנוא ןיא עיצוטיטסניא עכעלרעי ַא ןבילברַאֿפ 1917 ןיא עיצולָאװער
 ,דנַאל ןוֿפ טעטש עלַא ןיא גנוגעווַאב

 וצ ןעיורטוצמוא םענערָאבעגנײא ןַא טַאהעג טָאה רעכלעוו ,יקסווָאנַאי
 ,טייקיטעט רעייז וצ טכַאדרַאֿפ טימ ןגיוצַאב ךיז טשרעוצ טָאה ,ןסָאנעג עגנוי
 -ייוצ עטעדנירגַאבמוא ךעלטנֿפע ןכַאמ וצ טביולרעד וליֿפַא ךיז טָאה רע
 -קעלַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ,טעברַא רעייז ןגעוו ןשינערעהוצנָא עקיטייד

 ,ןיקסווָאנַאי ,םיא ןעגנערב וצ ןעגנולעג רעבָא ייז זיא ןַאמקרעב רעדנַאס
 ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע .תונובשח ערעייז ןעזכָאנ ןוא גניטימ ַא ןרעייז וצ
 יז ןעוט ןוא טעברַא ערַאברעדנואװ ַא ןעוט רעדניק עגנוי עקיזָאדיד זַא
 ַא ןענוֿפעג טָאה רע .געו ןכעלױרע ןוא ןשיטַאמעטסיס טסכעה ַא ףיוא
 רעטרעדנוה ןוא טלמַאזעג ןבָאה ייז סָאװ ,טנעס ןדעי רַאֿפ גנונעכער עיונעג
 ןזיוועג ןבָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןיא ןטסיכרַאנַא עטריטסערַא יד ןוֿפ ווירב
 ױזַא ןעוועג ןענייז ןזייווַאב יד .טכױרברַאֿפ טרעו טלעג סָאד סָאװ ףיוא
 ךיז טָאה רע .טגייצרעביא קידנעטשלוֿפ ךיז טָאה יקסוָאנַאי זַא ,רָאלק
 ַא טימ ןָא ןַאד ןוֿפ טָאה ןוא רעדניק עגנוי יד רַאֿפ טקידלושטנַא ךעלטנֿפע
 -וא טָאה רע סָאװ ץלַא ןיא ץיירק ןטיור םעד ןֿפלָאהעג טנַאה רעלוֿפ
 ,ןעמונרעט

 עג טרעכיײרַאב גנוגעווַאב רעזדנוא זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זדנוא ייב
 רעטנעגילעטניא טסכעה ַא ,ןיזערעב .מ עסָאנעג ןוֿפ ןעמוק םעד טימ ןרָאװ
 ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ דנַאלסור ןיא זיא רעכלעוו ,טסיכרַאנַא ןַא ,ןַאמרעגנוי
 רעריטרַאמ ןצנַאג םעד טכַאמעגכרוד טרָאד טָאה .עגרָאטַאק ןרָאי עגנַאל וצ
 רעקיבלעז רעד ןיא טרַאּפשעגניײא ןייז וצ קילג םעד טַאהעג טָאה ןוא געוו
 ,עגרָאטַאק ןוֿפ ןֿפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא םיא .ווָאנָאזַאס טימ רעמַאק
 וצ ןטייק ןוֿפפ ךוב םעד ןיא ןבירשַאב ןעגנורַאֿפרעד ענייז טָאה רע
 ."טיײהיירֿפ

 ןעייר ערעזדנוא ןיא ןטָארטעגנײרַא רע זיא עיֿפלעדעליֿפ ןייק ןעמוקעג
 עשיסור יד ןיא רעריטרַאמ יד ןוֿפ ףליה רעד רַאֿפ ןטעברַא ןעמונעג ךיז ןוא
 רעצרעה יד ןיא גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא ןענוֿפעג טָאה טייקיטעט ןייז .סעמרוט
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 ריא ןוא יקסנעלעי יסעב ,ןטסיכרַאנַא עשיסור ענעמוקעגרעבירַא יד ןוֿפ
 טסכעה ַא טבעלעגכרוד רעהַא ןעמוק רעייז רַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעטסעווש
 ןַאד -- יקסנעלעי טירָאב ךיוא יװ ,קינירק ןיא דָאירעּפ ןטנַאסערעטניא
 טינ שידיי ןייק טייצ רענעי וצ טָאה רעכלעוו ,לגניי רעגנוי 'ַא רָאג ךָאנ
 -יסור ַא ןיא ,זַאקװַאק ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןוא ןרָאבעג זיא רע ;טנעקעג
 -דנעטשרַאֿפ-טסבלעז ,ןבָאה ייז .ערעדנַא ןוא סעסייוו יד --- ,הביבס רעש
 רעטשרע רעד .גנוציטשרעטנוא ןוא עיטַאּפמיס עלוֿפ רעזדנוא טַאהעג ,ךעל
 . "גיוו ןיא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא טָאטש ןיא זדנוא ייב לָאב-ןטנַאטסערַא
 ,גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא ןוא ,1910-11 ןוֿפ רעט
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 טֿפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק יד

 יו ןרעיײֿפ וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה 2 ןיא
 יד ,ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןוֿפ גָאטסטרובעג ןטסקיצעביז םעד קירעהעג
 טרעצנָאק ןכייר ַא טימ גנולמַאזרַאֿפ עסיורג ַא טרישזנַארַא טָאה ".ש .ַא 4
 יד ןַא ,טליֿפעג ןבָאה ,ןסָאנעג-סגנוגעװַאב יד ,רימ .לָאה עיגענרַאק ןיא
 -ַארַאב עקינייא ךָאנ .רעטקַארַאכ ןקידתושממ דעמ ַא ןבָאה ףרַאד גנורעיײֿפ
 עיֿפַארגָאיבָאטױא סניקטָאּפָארק ןבעגוצסיױרַא ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ןעגנוט
 שינעלייא ןיא רעירֿפ ןרָאי טימ זיא ךוב רעד .גנוצעזרעביא רעטוג ַא ןיא
 ןגנַאגרָאי ייווצ עטשרע יד רַאֿפ ןהָאק לקיימ ר"ד ןוֿפ ןרָאװעג טצעזרעביא
 ןָאדנָאל ןיא םעדכָאנ ןיא ןוא עיצקַאדער סיקסווָאנַאי רעטנוא ?.ש .ָא .8;
 עצנַאג יד זיא ,סנטשרע ,רעבָא ,םרָאֿפ-ךוב ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא
 ,גנוצעזרעביא יד זיא ,סנטייווצ ,ןוא ,טֿפױקרַאֿפסױא גנַאל ןעוועג עגַאלֿפױא
 ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .שינעלייא סיורג-וצ ןיא טכַאמעג ןעוועג ,טגָאזעג יו
 עג גנוצעזרעביא רעכעלטקניּפ ַא ןיא עגַאלֿפױא עיינ ַא ןעגנערבוצסיורַא
 ,ץיווָאקַאזיא .ד עסָאנעג ןוֿפ טכַאמ

 טָאה סָאד .גלָאֿפרעד סיורג טימ ןרָאװעג טניורקעג זיא טעברַא יד
 ,ערעדנַא ןוא סניקטָאּפָארק ,רעכיב רעמ ןבעגוצסורַא קנַאדעג םוצ טריֿפעג
 רעד ןוֿפ גנודנירג יד ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .גנוצעזרעביא רעשידיי ןיא
 טייצ רעצרוק ַא ןיא זיא עכלעוו ,טֿפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק
 קרעװ עכעלטֿפַאשנסיװילַאיצָאס ןוֿפ גַאלרַאֿפ רעטסקיטכיװ רעד ןרָאװעג
 .ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא

 טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד רַאֿפ טידערק לייט ןטסערג םעד
 ןוֿפ טײקיליװסטעברַא ןוא טייקנבעגרעביא רעד וצ ןרעו ןבירשעגוצ זומ
 רעד ןוֿפ רעריסַאק רעד ןעוועג ןרָאי עלַא זיא רעכלעוו ,ןָאסירעמ .א .י ר"ד
 ךיז טָאה סָאװ טעברַא ןוֿפ ןגייווצ עלַא ןיא רעוט טּפױה רעד ,טֿפַאשלעזעג
 ,ץיוװָאקַאזיא ןסָאנעג יד ןבָאה טעברַא רעד ןיא םיא ןֿפלָאהעגוצ ,טרעדָאֿפעג
 ןרעביא סרוט עכעלטע טכַאמעג טָאה רעכלעוו ,סילָאגרַאמ ןוא םַאטש ,לעזיימ
 סָאװ קרעװ יד ןטײרּפשרַאֿפ ןוא ןטנענָאבַא-רעדילגטימ ןריברעוו וצ דנַאל
 לַארעביא טעמּכ ןענייז טעטש-ץניוװָארּפ יד ןיא .ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןענייז
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 ןוֿפ טעברַא רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה סָאװ ןסָאנעג ענלצנייא ןעוועג

 ,ו"זַאא רעכיב יד ןלייטסיוא ,רעדילגטימ ןֿפַאש

 ןרעביא רעדילגטימ ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ןעוועג זיא טֿפַאשלעזעג יד

 טלעג םעד רַאֿפ .רָאי ַא רעלָאד ַא טלָאצעג ןבָאה עכלעוו ,דנַאל ןצנַאג

 םענעי ןבעגעגסױרַא טָאה טֿפַאשלעזעג יד סָאװ ךוב םעד ןעמוקַאב יז ןגעלֿפ

 טלייצעג טָאה טֿפַאשלעזעג יד ןעוו ,טייצ רעקידרעטעּפש רעד ןיא ,רָאי

 םעד רַאֿפ רעכיב ייווצ ןעמוקַאב ייז ןגעלֿפ ,רעדילגטימ טנזיוט יירד עגרַאק

 .רעלָאד ןייא

 -רַאֿפ ,גניטימ ַא ןטלַאהּפַא טֿפַאשלעזעג יד טגעלֿפ רָאי ןיא לָאמניײא

 טכירַאב ַא ןבעגּפָא ןגעלֿפ עטמַאַאב יד ןכלעוו ייב ,רעניד ַא טימ ןדנוב

 עכלעוו ןוֿפ רעכיב עיינ לָאצ א ןגָאלשרָאֿפ ןוא טעברַא ענענַאטעגּפָא סָאד ןוֿפ

 .רָאי ןקידנעמוק םעד ןבעגוצסױװַא עכלעוו ןסילשַאב טגעלֿפ גניטימ רעד

 -כיוו ַא ןבָאה וצ טריֿפעגנײא רעטעּפש ןעמ טָאה ןעגניטימ עכעלרעי יד ייב

 -רָאֿפ עכלעזַא .עגַארֿפ רעלַאיצָאס ַא רעביא גַארטרָאֿפ ןלעניגירַא ןקיט

 "רוה קיזייא קחצי ,יקסווָאלטישז ר"ד ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןגָארט

 רעד טימ ןענייז גַארטרָאֿפ ןטימ רעניד רעד .ערעדנַא ןוא רעגינ .ש ,שטיוו

 ,ךיז רַאֿפ ןוא ןַא עיצוטיטסניא ןיא ןוָאװעג טייצ

 ןוֿפ רעדנעב ןביז ןבעגעגסױרַא טָאה ,ןסקַאװעג זיא טֿפַאשלעזעג יד

 ?לַאטיּפַאקק !סקרַאמ לרַאק ;ןטֿפירש סנינוקַאב דנַאב ןייא ; ןיקטָאּפָארק

 גנוגעוַאב ןָאינוי דיירט רעד ןוֿפ עטכישעג סבעוו ינדיס ; רעדנעב יירד ןיא

 סנָאדורּפ ; דנַאב ןייא ,ןטֿפירש סלַאסַאל ; רעדנעב ייווצ ןיא דנַאלגנע ןיא

 "נגייא ןייז ןוא רענלצנייא רעד, סרענריטש 7? םוטנגייא זיא סָאװ;

 -עג ןענייז לטעצ ןֿפױא .טייצ רָאי טכַא-ןביז ןיא רעדנעב 16 -- "םוט

 ןוא עשיטסילַאיצָאס ןוֿפ קרעװ עשיסַאלק ערעדנַא ליֿפ ךָאנ ןענַאטש

 "עקנילא יד ןוא עיצולָאװער עשיסור יד רעבָא ,רעקנעד עשיטסיכרַאנַא

 ,טייקיטעט רערַאברעדנואוו רענעי וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה ,סַאג רעטעברַא

 -ַאגרָא רעדנַא ןייק .ןרעוו ןעמונרעטנוא יײנ-סָאד ןוֿפ טציא ףרַאד עכלעוו

 -ױזַא ןבעגוצסױרַא ןזיוװַאב טינ טָאה ןלַאקידַאר עשידיי יד ןשיווצ עיצַאזינ

 רעלַאיצָאס ןוֿפ טיבעג ןֿפױא רעכיב ענעבילקעגוצ-טוג עכעלזַא ןוא ליֿפ

 ,גנושרָאֿפ

 ריא ןוא טֿפַאשלעזעג רוטַארעטיל ןיקטָאּפָאוק רעד ןוֿפ גנודנירג יד

 -גורעדנע עקידנטיידַאב ייווצ טכַארבעגנײרַא ןבָאה טייקיטעט טקיטרַאנגײא

 זיב .גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ רוטַארעטיל ןֿפַאש ןוֿפ טיבעג םעד ןיא ןעג

 -ייב ַא סלַא ןעגנוטייצ יד ןוֿפ ןרָאװעג ןָאטעג טעברַא יד זיא טייצ רענעי וצ

 ,ערושָארב ַא ןלעטשוצנעמַאזוצ גונעג ,ןעגנולדנַאהּפָא ערעטעיוג טָאװטע .ךַאז

 רעד טגעלֿפ םעדכָאנ ןוא ןעגנוטייצ יד ןיא ןרעוו טקורדעג רעירֿפ ןגעלֿפ

284 



 ןיא טָאה טסָאמ ןַאהָאי .ערושָארב ַא ןעגנערבוצסיורַא ןרעו טצונַאב ץַאז
 : ןערושָארב עייר עצנַאג ַא טכַארבעגסױרַא געוו םעד ףיוא ?טייהיירֿפ, ןייז
 -ָאװער, ,?טֿפַאשלעזעג עײרֿפ יד, ,"עיטסעב סמוטנגייא; ,"טסעּפ-סעטָאג יד,
 סיקסווָאנַאי ךיוא יו ,ערעדנַא ליֿפ ןוא ,"טֿפַאשנסיװ-סגירק ערענַָאיצול
 ןרָאװעג טקורדעגרעביא לָאמ ליֿפ זיא עכלעוו ,*? ןטסיכרַאנַא יד ןליוו סָאוװ;
 ןרָאװעג טצעזרעביא ןעגייז ןורושָארב עלַא יד .אֿפוג ?טײזײרֿפ, רעד ןיא
 ,ערושָארב עטייווצ ַא סיקסווָאנַאי ,ןכַארּפש עשיאעּפָארײא עטסרעמ יד ןיא
 ןיא גנוטײרּפשרַאֿפ עטיירב ַא ןענוֿפעג טָאה ,"םויכרַאנַא ןוֿפ .ב .א/ רעד;
 ךַאנַאמלַא ןשיסור םעד ןיא טנכײצרַאֿפ רימ ןעניֿפעג 1905 ןיא ,רעדנעל עלַא

 ,ַאווַאקסווָאנַאי ,*ַאמזיכרַאנַא ַאקובזַא; זַא ,גנוגעוװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ
 ןיא .עדנַאגַאּפָארּפ רַאֿפ לטימ סלַא טצונַאב קרַאטש דנַאלסור ןיא טרעוו

 טצונַאב "דנײרֿפ רעטײברַאפ רעד םעדכָאנ ןוא ?םָאדירֿפ,, יד ןבָאה ןָאדנַאל
 עקידנרעלַאב ןוֿפ עייר עצנַאג ַא טכַארבעגסױרַא ןוא ,דָאטעמ ןקיבלעז םעד
 ריא ןיא ?יטייסָאס ירֿפ, יד טָאה עקירעמַא ןיא ָאד .רעכיב ןוא ןרושָארב
 -ָארב עטוג קילדנעצ רָאּפ ַא טכַארבעגסױרַא ,ןרָאי רעקיצניינ יד ףוס ,טייצ
 ןרעסערג ַא טכַאובעגסױװַא ןעגנוטייצ יד ןוֿפ ענייא טָאה ןטלעז רָאנ ,ןרוש
 עכלעזַא ןעמ ןעק ןבַאגסיױא עגיה יד ןשיווצ ,טלַאהניא ןכעלטנורג ַא טימ ךוב

 ,טנַאה ןייא ןוֿפ רעגניֿפ יד ףיוא ןלייצרעביא ןבַאגסיױא
 -ֿפױא סלַא טלעטשעג ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג דוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק יד

 ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטנורג עסיורג ,קרעוװ עשיסַאלק ןבעגוצסורַא עבַאג
 ךיוא רָאנ ,עשיטסיכרַאנַא זיולב טינ ןוא .ןרידוטש טסנרע ףרַאד'מ עכלעוו
 ,?לָאטיּפַאק; 'סקרַאמ לרַאק יו ,קרעו עשיטסילַאיצָאס עטסקיטכיו יד
 גנוגעוװַאב ןָאינוי דיירט רעד ןוֿפ עטכישעג, סבעוו ןוא ?ןטֿפירש; סלַאסַאל

 ןוֿפ ןרָאװעג ןכָארברעטנוא טינ טלָאװ רע ןעוו ,ןַאלּפ רעד .?דנַאלגנע ןיא

 ןסָאלשעגניא ךעלנײשרַאװ טייצ רעד טימ טלָאװ ,הֿפגמ "רעקנילא רעד

 ןוא ,ןעגנולדנַאהּפָא עכעלטֿפַאשנסיװ טסנרע ןוֿפ דלעֿפ ןרעטיירב ַא ץלַא

 רעניילק ַא .ןטיבעג עלַא יד ףיוא ןטעברַא עלעניגירָא ,עיינ ןוֿפ ךיוא רשֿפא
 סעדער-טסעֿפ עטסנרע יד ןבעגסױרַא טימ ןרָאװעג טכַאמעג זיא בױהנָא
 -רעטנוא טייקיטעט עצנַאג יד זיא רעדייל .ןעגנולמַאזרַאֿפ עכעלרעי יד ייב
 .קיטײצירֿפ ױזַא ןרָאװעג ןכָארב

 רעד ןוֿפ טייקיטעט ענעגנולעג יד זַא .ןטּפױהַאב טכער טימ ןעק'מ
 עטוג עכעלטצ ןבעגוצסורַא ".ש .ַא .8, רעד טקיטומרעד טָאה *.ג ,ל .ק;
 סיָאטסָאט ,"עיצולָאװער עשיזױצנַארֿפ עסיורג יד, סניקטָאּפָארק, : רעכיב
 עריא ןיא זיא *.ש .ַא .8, יד .רעדיל סרעװָאשװָאב ןוא "ןטֿפירש עלַאיצָאס;
 רעד ןיא םַאנסיוא ןַא ןעוועג עיצקַאדער סיקסווָאנַאי רעטנוא ןרָאי עטשרע
 יז ןבעגעגסױרַא טינ רעכיב רעדָא ןרושָארב ענייק טָאה יז סָאװ טכיזניה
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 םוצ ,ןסָאנעג רענָאדנָאל יד וצ ןזָאלעגרעביא ןצנַאגניא זלעֿפ סָאד טָאה
 יד .טרָאד ?טייהיירֿפש עפורג-עיציזָאּפָא רעד ןוא ?דנײרֿפ רעטײברַא;
 1906 ןוֿפ ,טייקיטעט ריא ןוֿפ רָאי ףלעווצ-ףלע יד ןיא ,"הטריוא רעהטָאמ;,
 עסיורג ַא רָאג ןבעגוצסיױרַא ןזיווַאב טייז רעדנַא רעד ןוֿפ טָאה ,1917 זיב
 רעד ןוֿפ ןבַאגסיױא רענָאדנָאל יד וצ בָאגוצ ןיא רעכיב ןוא ןרושָארב לָאצ
 ערעסערג יד ןשיװצ .טצונַאב ײרֿפ ךיז טָאה יז עכלעוו טימ *םָאדירֿפ,
 "רַאנַא ןַא ןוֿפ ןרַאומעמ ןָאזירּפ, סנַאמקרעב ןרעוו טנכײצרַאֿפ ןֿפרַאד קרעוו
 סנַאמדלָאג ַאמע ,"טֿפירש עטלמַאזעגש סריעלק עד ןירעטלָאװ ,"טסיכ
 לָאצ עסיורג ַא ןוא ,"ַאמַארד עלַאיצַאס יד; ,"ןעייסע ערעדנַא ןוא םזיכרַאנַא;
 .ןעגנולדנַאהּפָא לצנייא

 -רַאנַא רעד ןוֿפ סקואוו רעד ןרעוו טנכײצרַאֿפ ָאד לָאז געוו ןייא רַאֿפ
 ןיא .טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןוֿפ לטרעֿפ ןטשרע םעד ןיא סערפ רעשיטסיכ
 ןוא עכעלטע ןעוועג טלעו רעד ןיא ןענייז רָאי רעקיצניינ יד ןוֿפ ןטימ

 :ןעעדיא ערעזדנוא ןטײרּפשרַאֿפ וצ טכוזעג ןבָאה סָאװ ןעגנוטייצ קיצכעז
 ,עשילגנע 5 ,עשטייד 10 ,עשינַאּפש 11 ,עשיזיוצנַארֿפ 11 ,עשינעילַאטיא 3
 ,עשידיי 1 ןוא עשיזעגוטרָאּפ 2 ,עשינַאּפש-שינעילַאטיא 2 ,עשיכעשט 5

 "געט שיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ ,ןַאיליטנַאס עד עסָאנעג טָאה 1925 ןיא

 טלעטשעגנעמַאזוצ ,סערייא סָאנעוב ןיא ,"ַאטסעטָארּפ ַאל, גנוטייצ רעכעל

 42 עכלעוו ןוֿפ ,ןבַאגסױא עשידָאירעּפ עשיטסיכרַאנַא 104 ןוֿפ לטעצ ַא
 ,(ןקילבוּפער רענַאקירעמַא-דיז ענעדײשרַאֿפ יד ןיא) עשינַאּפש ןעוועג ןענייז
 -עגוטרָאּפ 23 ,עשילגנע 2 ,עשטייד 8 ,עשיזױצנַארֿפ 10 ,עשינעילַאטיא 6
 ,עשיסור 3 ,עשידנעלָאה 6 ,עשיווַאנידנַאקס 4 ,עשיליוּפ 1 ,עשידיי 3 ,עשיז
 ,עשיזעניכ 4 ןוא עשיזענַאּפַאי 2

 טבעלעגרעביא ןבָאה סע ןבַאגסיױוא עלַא יד ןוֿפ קיניײװ יו רעדָא ליֿפ יו

 -רָאֿפ זיא דָאב-טולב רעכעלטלעװלַא רעטצעל רעד ןוֿפ טייצ ענרַאמשַאק יד
 -סיױרַא גנוגעווַאב רעזדנוא טָאה דנַאלגנע ןיא .ןגָאז וצ ךעלגעמ טיִנ קיֿפױל

 המחלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא טײקיליװסטעברַא ןוא טֿפַארקסנבעל רעמ ןזיוועג
 עיינ ןטָארטעגנײרַא ןענייז גנוגעװַאב רעד ןיא .רעירֿפ זיא סע ןעוו יו
 -וצֿפיוא ןעגנולעג זיא סע ןעמעוו ,עקיליװרעֿפָא ,עלעוטקעלעטניא ,תוחוּכ
 ןרעביא טייקיטעט רעטגײװצרַאֿפ ַא טימ עיצַארעדעֿפ עגעגייא ןַא ןעיוב
 ,דנַאל

 גנַאלנרָאי רַאֿפ טָאה רעכלעוו ,ָאדנַאמרָא זַא ,רימ ןרעה ךײרקנַארֿפ ןוֿפ

 רעד וצ רעדיוו ךיז טמענ ,"ראה עד ןע'לא טריטקַאדער ןוא ןבגעגסיורַא
 עקידרעירֿפ ןייז ןצעזוצרָאֿפ טֿפירש עיינ ַא סיודז טגנערב ןוא טעברַא
 רעד ןוֿפ לגילֿפ רעשיטסילַאקידניס רערענָאיצולָאװער רעד ךיוא ,טייקיטעט
 רַאֿפ תוחוּכ טלמַאז ןוא ףיוא טבעל דנַאל ןיא טרָאד גנוגעװַאב רעטעברַא
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 ןָא גנוגעװַאב רעזדנוא טעוװ עניטנעגרַא ןוא עינַאּפש ןיא .טייקיטעט רעיינ
 -ייזַאב ןלעוװ ןעגנוריגער עשירָאטַאטקיד יד יװ ךיג ױזַא ןבעלֿפױא לֿפײװצ
 ףיוא ןזָאל טינ רעמ גנַאל טעװ ,ןֿפָאה רימ סָאװ ,ךַאז ַא -- ןרעוו טקיט
 ,ןטרַאװ ךיז

2 

 -רַאֿפ ףרַאד טײקיטעט-טסגַאלרַאֿפ רעשיטסיכרַאנַא ןגעוו טדער'מ ןעוו
 םעד ףיוא לישייא ףעזָאשזד ןוֿפ טייקיטעט ערַאברעדנָאז יד ןרעו טנכייצ
 טסכעה ַא ןיא קרעוו עטוג עייר ַא ןעגנערבוצסיױרַא ןזיוװַאב טָאה רע .טיבעג
 רָאג טינ ,ןיילַא ץנַאג ןָאטעג סע טָאה רע ןוא ,םרָאֿפ-קורד רעשירעלטסניק

 -- טגעה ענעגייא ענייז טימ ךעלבַאטשכוב רָאנ ,ןובשח םענעגייא ןייז ףיוא
 "רעדנואו יד טכַארבעגסױרַא ןוא טלעטשעגנעמַאזוצ ,טקורדעג ,טצעזעג
 .רעכיב עטלעטשעגסיוא ןייש

 -ןדיוידניא ןוא רעלטסניק ַא ,לעבער ַא רוטַאנ רעד ןוֿפ זיא לישייא
 ןביוהרעד טעברַא ןייז רע טָאה ,רעצעזטֿפיױש ַא ךַאֿפ םייב קידנעייז ,טסילַא
 רע טָאה קירוצ קיסיירד רָאי ַא טימ .קרעווטסנוק ןוֿפ עֿפוטש רעכיוה ַא וצ
 ןשיווצ ,ןָאטלעטס ןיא ,עינָאלָאק רערעֿפ רעד ןיא טצעזַאב ךיז טייצ ַא רַאֿפ
 "טסבלעז ןבעל וצ ןעוועג זיא טכיזבַא ןייז ,ןטסינָאלָאק עטשרע רָאג יד
 .טעטש עסיורג יד ןיא למוט ןקידנעגנילשרַאֿפ-ץלַא םעד ןוֿפ ײרֿפ ,קידנעטש

 .ןָאינוי רעד ןָא וליֿפַא ךיז ןסילשנָא טלָאװעג טינ ןרָאי ענעי ןיא טָאה רע
 -ַאב ,גנוגייצרעביא רעקידטסלָאמַאד ןייז טיול ,טלָאװ עכלעוו ,ךַאֿפ ןייז ןוֿפ
 ירעקורד:לוש רעד ןיא רע טָאה ןָאטלעטס ןיא .טײהײרֿפ ןייז טקנערש
 םענערָאבעגניײא ןייז קורדסיוא ןבעג וצ טייקכעלגעמ עטשרע יד ןענוֿפעג
 ,ןירעטיילגַאב-סנבעל ןייז טנגעגַאב ךיוא רע טָאה טרָאד .טנַאלַאט-רעלטסניק

 עטנַאסערעטניא טסכעה ןוא ןיטעָאּפ עטבַאגַאב ַא ,לישייאיןַאמירֿפ זוָאר
 קיטסייג ַא ןייז וצ ןזיװעגסיױרַא ךיז טָאה גנודניברַאֿפ רעייז .טייקכעלנעזרעּפ
 .עויטַאערק ןוא ערַאבטכורֿפ

 ַא ,סטייה ילקריוב ןיא ףיוא לישייא ךיז טלַאה רָאי 25 עטצעל יד

 טָאטש ןיא טעברַא רע ,שזד .נ ,דליֿפניעלּפ ןוֿפ טייוו טינ עינַאלָאק עלַאקידַאר

 וצ טייצ יד רע טצונַאב געט עיײרֿפ ןוא ןטנוװָא יד ןיא רָאנ ,ךַאֿפ ןייז ייב
 ,רעכיב עיר ַא טנַאה םייב ןקורד ןוא ןצעזרעביא ,ןריטקַאדער ,ןביירש
 -למַאז ענייז ,גנולעטשנדירֿפוצ רענעגייא ןייז רַאֿפ סיױרַא טיג רע עכלעוו

 ןגעוו ןוא ,וילקער ילע ןוא עזילע רעדירב יד ,ןיקטָאּפָארק ןגעוו רעכיב

 רָאג ןעמענרַאֿפ עכלעוו ,ןעגנוֿפַאש ערַאברעדנואו ןענייז סילע קָאלעװַאה

 -סיוא רעייז ןוֿפ םרָאֿפ רעד טימ ייס ,טלַאהניא רעייז טימ ייס טרָא ןכיוה ַא
 לָאצ עסיורג ַא טכַארבעגסױרַא בָאגוצ ןיא טָאה רע .גנוצופַאב ןוא גנוטַאטש
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 ןוֿפ ןעגנולמַאז ,ןטֿפירש עשידָאירעּפ ,סעיֿפַארגָאנָאמ ,ןבַאגסױא ערענעלק
 .ויזַאא ןעמעָאּפ עלוֿפטכַארּפ סלישייא-ןַאמירֿפ זוָאר

 רעטסייג עטסערג יד טימ גנורירַאב ןיא טכַארבעג םיא טָאה טעברַא ןייז
 ,סילע קָאלעװַאה יו רעלטסניק ןוא רעקנעד ליֿפ טימ ,טייצ רעזדנוא ןוֿפ

 לוָאּפ ,סעדעג קירטעּפ ,וָאש דרַאנרעב ,יולטענ סקַאמ ,רעטנעּפרַאק דרַאװדע
 -כעלנעזרעּפ עטמירַאב לַאנָאיצַאנרעטניא ערעדנַא עקילדנעצ ןוא ,וילקער
 ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא ןעמוק רעכיבלמַאז ענייז וצ ןגָארטיײב ערעייז .ןטייק
 ןטוג טנכייצעגסיוא ןיא טצעזרעביא ןַאמירֿפ זוָאר ןוא םיא ןוֿפ ןרעוו ןוא
 ,שילגנע

 ,לָאצ רעטקנערשַאב ַא ןיא טכַארבעגסױרַא ןרעוו ןבַאגסיױא ענייז עלַא
 -טנַאה ףיוא ,ןטייז טרעדנוה ייווצ עגרַאק ,ןיקטָאּפָארק ןגעוו ךוב רעד
 זיא ןטינש-ץלָאה ןוא רעדליב ענייש רעדנואוו טימ ,ריּפַאּפ ןטכַאמעג
 -- קרעוו ערעסערג ערעדנַא יד .סעיּפָאק 75 יו רעמ טינ ןרָאװעג טקורדעג
 ןרעטיירב ַא ךָאנ ןוֿפ ךוב וילקער רעד ןוא ןטייז 200 ןיא סילע קָאלעװַאה
 .סעיּפָאק לָאצ רעטקנערשַאב ַא ןיא ןרָאװעג טקורדעג ךיוא ןענייז --- םענרַאֿפ
 ןייק טינ זיא לישייא .ןבַאגסױא יד ןוֿפ *טֿפעשעג ןכַאמ, וצ ךוזרַאֿפ ןייק ןָא
 ןיא ּפַאש ןיא טעברַא רעד ךָאנ ,םייה רעד ןיא טעברַא ןייז ,ןַאמסטֿפעשעג
 טסנוק רעקיטכירֿפױא ןוא טייקנבעגרעביא ,עביל ןוֿפ טעברַא ןַא זיא ,טָאטש
 ןיוש סױא-טכַאנ ,ןײא-טכַאנ ןָאטעג םיא ןוֿפ טרעוו עכלעוו ,גנורעטסײגַאב
 -טסנוק יד טימ טסייג ןיא זיא טעברַא יד .טרעדנוהרָאי לטרעֿפ ַא יו רעמ
 ןוֿפ ײרֿפ רעמ ,םרָאֿפ רערעכעה ַא ןיא ךָאנ סירָאמ םַאיליװ ןוֿפ ןעגנוֿפַאש
 | ,ןעגנונעכערסיוא עלעירעטַאמ עקיצונ-נגייא זיא סע עכלעוו
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 סנערָאל ןיא קיירטס רעד

 עכעלטע ,סַאמ ,סנערָאל ןיא ןענייז ,1911712 ןוֿפ רעטניוו ןיא
 עטסרעמ יד ,קיירטט ןיא סױרַא רעטעברַא-רעבעװ טנזיוט קיצנַאװצ ןוא
 רעטשרע רעד זיא יירעבעוו .רעדניק עגנוי ןוא ןעױרֿפ ןעוועג ןענייז יז ןוֿפ
 "רעביא ןַא טכַאמעג טָאװ עיצולָאװער עלעירטסודניא יד ןכלעוו ןיא ךַאֿפ

 ֹוצ טָאה סע זַא ,עיצַאטַאולּפסקע עכעלקערש ַאזַא טריֿפעגניײא ןוא שינערעק

 ןטנצכַא ןיא ,דנַאלגנע ןיא ,דיירט רעדנַא ןייק ןיא ךיײלגרַאֿפ ןייק טינ ךיז

 ןעיירעבעװ יד ןיא ןבָאה ,טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןוֿפ טֿפלעה רעטשרע ןוא
 ןגעלֿפ רעזייה-טימותי יד ןוֿפ ,רָאי 6 ןוא 5 ןוֿפ רעדניק עניילק טעברַאעג

 יד ןיא ייז ןטלַאה ,רעדניק תונחמ עצנַאג ןעיצַאב ןטנַאקירבַאֿפ עכייר יד
 ,סעילימַאֿפ עצנַאג .ןירַא רבק ןיא ייז ןביירט טייהרעגנוי ןוא ןקירבַאֿפ
 ןעגנואווצעג ןטסנידרַאֿפ עניילק יד ךרוד ןענייז ,רעדניק עלַא ןוא ױרֿפ ,ןַאמ

 "שטייד ןיא .גָאט ַא העש 14 ןוא 12 ןטעברַא ,קירבַאֿפ ןיא ןייג וצ ןרָאװעג
 טרעדנוהרָאי ןטנצניינ ןוֿפ ףוס םוצ רעבעוו יד ןוֿפ עגַאל יד זיא דנַאל
 -ליש ס'נַאמטּפוה דראהרעג ןוֿפ ןעז ןעק'מ יװ ,ערעסעב ןייק טינ ןעוועג
 ואוו ,דנַאלגנע וינ ןיא ָאד ."רעבעוו יד; ,קרעוורעטסיימ ןייז ןיא גנורעד
 יד ןענייז ,ןענוֿפעג טײצ רענעי וצ ךיז ןבָאה ןעיירעבעו עטסרעמ יד
 ןוא ןעױרֿפ רעטנזיוט .עכעלרעדיוש ןעוועג ךיוא ןעגנוגנידַאב-סטעברַא
 -ָאטסירַא עטלייצעג ידּכ ,ןיול-רעגנוה ַא רַאֿפ טֿפַאלקשעג ןבָאװה רעדניק
 ךיז ןוא סוסקול ןיא ןבעל ןענעק ןלָאז ןָאטסָאב ןיא סעילימַאֿפ עשיטַארק

 ןעמוקַאב ןבָאה רעטעברַא עטסרעמ יד .טסנוק ןוא רוטלוק טימ ןבעגעגּפָא
 ,טעברַא ןדנוטש 60 רַאֿפ ךָאװו ַא רעלָאד ףניֿפ יו רעקינייו

 יד ןוֿפ דלודעג סָאד טצַאלּפעג טָאה רעטניו ןשירָאטסיה םענעי

 גנורענעלקרַאֿפ עיינ ַא ןגָארטרעביױרא רעמ טנעקעג טינ ןבָאה ייז ,ןֿפַאלקש
 ןוֿפ גנוריֿפ רעד רעטנוא ףמַאק ןיא סױרַא ייז ןענייז .תוריכש ערעייז ןיא
 -ָאישזד ָארוטרַא ןוא רָאטע ףעזָאשזד .(סילכַאו) סרעקרָאװ לַאירטסודניא יד
 ןעוועג זיא רעכלעוו ,ףמַאק םעד ןוֿפ רעריֿפ טּפיױה יד ןעוועג ןענייז יטינַאװ
 טַאטש ןצנַאג םעד ןוֿפ גנוריגער יד ןוא יײצילָאּפ יד .רערעטיב ַא רעייז
 ,סלעװָאל יד ,םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ טייז רעד ףיוא ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא
 רעקיירטס ,דנַאלגנע וינ ןוֿפ עיטַארקָאטסירַא יד --- סעשזדָאל ןוא סטעבַאק
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 ַא ,ַאזיּפַאל ַאננַא ,ױרֿפ ןייא .ןרָאװעג טריטסערַא ןוא ןגָאלשעג ןענייז
 טגָאלקעגנָא .טיוט םוצ ןרָאװעג ןסָאשרעד ןייל-טעקיּפ ןיא זיא ,ןירעקיירטס

 -רעדרעמ ענעגנודעג ערעייז ןוא םיטַאבעלַאב יד טינ רעבָא ןעמ טָאה
 -רַאֿפ ןענייז יטינַאװָאישזד ןוא רָאטע .קיירטס ןוֿפ רעריֿפ יד רָאנ ,סענַאױב
 טימ ,ייז זַא ,ה"ד ,דרָאמ ןוֿפ עגַאלק רעד ףיוא ליעב ןָא ןרָאװעג ןטלַאה
 לָאז ױרֿפ יד זַא טכַאזרוארַאֿפ ןבָאה ,קיירטס םעד ןריֿפ ןוא ןֿפורסױרַא
 -קעווַא זַא ,טרַאװרעד ךעלנײשרַאװ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .ןרעוו ןסָאשרעד
 רעבָא ןבָאה ייז .ןכערבנעמַאזוצ קיירטס רעד טעװ רעריֿפ יד קידנעמענ
 ןילֿפ ילױױג טעבַאזילע ןוא דואוויעה .םוו ,ןובשח ןיא תועט ַא טכַאמעג
 ןוא ןבעל רעמ ךָאנ ןבעגעגניירַא ןוא טֿפַאשרעריֿפ יד ןעמונעגרעביא ןבָאה
 ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ זיא סע .,ףמַאק ןיא גנורעטסײגַאב
 ןקישוצסורַא לטימ רעד ןרָאװעג טצונַאב ןֿפמַאק-רעטעברַא רענַאקירעמַא
 ןלעוװ רעריזיטַאטמיס וַאװ ,טעטש ערעדנַא ןיא רעקיירטס יד ןוֿפ רעדניק יד
 -גייא טימ ןכַאז ייווצ טכיירגרעדי ןרעוו ָאד .קיירטס ןכָאנ זיב ןטלַאהֿפיוא ייז
 -רַאֿפ טרעוו רעקיירטס יד ןוֿפ סעילימַאֿפ יד ףיוא קורד-טיונ רעד :לָאמ
 -עגלַא ןיא זייּפש טימ ןרעוו טגרָאזַאב ןענעק ענעסקַאװרעד יד ,טרענעלק
 רשֿפא רעקיטכיוו ךָאנ .טעברַא-קיירטס ןָאט וצ ײרֿפ ןייז ןוא ןכיק עניימ
 ןרעוו רעדניק ןעוו דנַאל ןוֿפ גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד ףיוא גנוקריוו יד זיא
 .קיירטס ַא בילוצ ןעמייה ערעייז ןוֿפ טקישעגקעװַא

 ,טכַאמעג-דליוו טושּפ ײצילָאּפ רעד ןוא םיטַאבעלַאב יד טָאה לטימ רעד
 ןבָאה ייז .רעדניק יד ןוֿפ ןקישסױרַא סָאד ןרעטש ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז
 ןגָאלשעג ,רעדניק ןוא ןרעטלע יד ףיוא עװַאלבָא ןַא טכַאמעג לַאזקַאװ םייב

 ףיוֵא ןרעטלע ליֿפ טריטסערַא ןוא ןעמוקעג טנַאה םוצ רָאנ זיא סע ןעמעוו
 טָאה סָאד .רעדניק ענעגייא ערעייז וצ םַאזיורג ןענייז ייז זַא ,עגַאלק רעד
 רעד ןיא רָאנ דנַאל ןיא ָאד רָאנ טינ גנוניימ עכעלטנֿפע יד טלסײרטעגֿפױא

 ןוֿפ ןטיש .ןעמונעג ךיז ןבָאה ןטסעטָארּפ ,טלעוו רעטריזיליוויצ רעצנַאג

 טרָאד ײצילָאּפ רעד ןוֿפ טעטילַאטורב יד ןוא סנערָאל .טלעוו ןקע עלַא
 -עגנָא טָאה רעקיירטס יד רַאֿפ ףליה .ןּפיל סנעמעלַא ףיוא ןעוועג ןענייז

 ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןטַאנגַאמ עכייר יד .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןסילֿפ ןביוה
 ןֿפַאלקש ערעייז ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ ערעקיטכיוו יד ןבעגוצכָאנ ןעגנואווצעג
 ,ףוס ַא וצ קיירטס םעד ןעגנערב ןוא

 גנוקריוו ריא טַאהעג ךיוא טָאה גנוגעװַאב-טסעטָארּפ עקרַאטש יד
 ןעוו ךָאנ טרֿפב .רעריֿפ-קיירטס עטגָאלקעגנָא יד ןוֿפ סעצָארּפ םעד ףיוא
 ,סנערָאל ןוֿפ סָאבעלַאב םענעעזעגנָא ןַא טנַאה רעד ייב טּפַאכעג טָאה'מ
 סײרֿפױא:טימַאניד ַא טיירגעגוצ טנעה ענעגייא ןייז טימ טָאה רעכלעוו
 תונברק יד ,רעקיירטס יד ןקידלושַאב וצ טנַאלּפעג טָאה רע ןכלעוו ןיא
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 ןרָאװעג ןסירעגסױרַא לָאמסָאד ןענייז ץיטסוי-דרָאמ רעשיטסילַאטיּפַאק ןוֿפ
 -ַאב טכירעג ןוֿפ ןענייז יטינַאװָאישזד ןוא רָאטע .טיוט ןוֿפ לגענ יד ןוֿפ
 ,ןרָאװעג טײרֿפ

: 

 -ענֿפױא רָאי םענעי ןבָאה סָאװ ,ןֿפמַאק עסיורג ערעדנַא יד ןשיווצ
 יד ןוֿפ טירטסױרַא רעד ןעוועג זיא גנוגעווַאב רעטעברַא יד טלסיירט
 טיול ,לָאצ ןיא טנזיוט טרעדנוה ,קרָאי-וינ ןיא רעטעברַא רעדיילק-רענעמ
 רעד ןיא ןרָאי עלַא טשרעה סָאװ ,גנולײטעצ-ןכַאֿפ ןוֿפ לעטשנייא םעד
 רעד וצ טגנַאלַאב ךַאֿפ םעד רעביא עיצקידסירוי יד טָאה ,.ל ווָא ,8ֿ .א

 ןיא טריזינַאגרָא טֿפַאשרעּפרעק ַא .ןָאינוי סרעקרָאװ טנעמרַאג דעטיינוי
 ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה גנודנירג רעד ייב .ןרָאי רעקיצניינ יד ןוֿפ בױהנָא
 -סילַאיצַאס םַארגָארּפ רעייז ןיא ןבײרשוצנײרַא רעדיינש יד ייב טלעוּפעג
 ,וטֿפױא רעקיטכיוו ַא ןייז וצ ןעזעגסיוא ןַאד ייז טָאה סָאד .ןעגנוזָאל עשיט
 ןעיירעסייר וצ טריֿפעג ךיילג אֿפוג טירש רעד טָאה טייקכעלקריוו רעד ןיא
 רעריֿפ יד ןבירטעג רעטעּפש טייצ לקיטש ַא טימ ןוא עיצַאזינַאגרָא רעד ןיא
 ןוֿפ ןעלסיײרטּפָא ךיז ןוא ,ל .9 .א רעד ןוֿפ לייט ַא רַאֿפ ןָאינוי יד ןכַאמ וצ
 עדייבעג רעד ךָאנ ןעמָאנ א -- "זיוה לביב, יד .קנַאדעג ןלַאקידַאר ןדעי
 -- ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה ןָאינוי רעד ןוֿפ סיֿפָא טּפוה רעד רעכלעוו ןיא
 עיצקַאער ןוֿפ םינָאניס רעד ןרָאװעג גנוגעװַאב רעטעברַא רעד ןיא זיא
 . .עיצּפורָאק ןוא

 רענעי ןוֿפ סרעקרָאװ וש ןוא טוב יד יוװ ױזַא ,סרעקרָאװ טנעמרַאג יד
 יז ןוא סנָאינוי ןעיוב וצ יו געוו ןקיטרַאנגיײא ןַא ןדנוֿפרעד ןבָאה ,טייצ
 ךיז ,ןעיצרעד ייז ןוא רעטעברַא יד ןריזינַאגרָא וצ טָאטשנָא : ןטלַאהֿפיוא
 עגַאל רעייז טימ ךיז ןריסערעטניא ןוא ןעגנורעדָאֿפ ערעייז וצ ןרעהוצ
 ןייג סנָאינוי ייווצ עקיזָאד יד ןוֿפ רעײטשרַָאֿפ יד ןגעלֿפ ,רעּפעש יד ןיא
 -עלַאב יד ךרוד ןוא לכייל-ןָאינוי םעד ייז ןֿפױקרַאֿפ ,םיטַאבעלַאב יד וצ
 ןלָאצ ןוא ןָאיני רעד ןָא ןטילשוצנָא ךיז רעטעברַא יד ןעגניווצ םיטַאב
 רעטעברַא יד .טמיטשַאב ןבָאה עטמַאַאב יד רָאנ סָאװ ןוא ,סעסקעט ,סויד
 .העד עטסדנימ יד טַאהעג טינ סנָאינוי יד ןיא ןבָאה

 טריֿפעגנָא דנַאל ןיא ָאד זיא לבייל ןָאינוי םעד רַאֿפ עיצַאטיגַא יד

 גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןוֿפ סקואוו םעד טימ .טייצ ערעגנעל ַא ןרָאװעג
 ךיז ףיוא ןגָארט סָאװ ןכַאז רַאֿפ םוקילבוּפ ןוֿפ גנורעדָאֿפ יד ןסקַאװעג זיא
 ייוצ ענעי ןוֿפ רעריֿפ יד טָאה סָאד .,עיצַאזינַאגרָא ןָאינוי ןוֿפ ןכייצ םעד
 ןבָאה ייז עכלעוו ,טנעה יד ןיא גייצ-קרעוו עקיטכיוו ַא ןבעגעג סנָאינוי
 טָאה עירטסודניא רעדיילק רעד ןיא ,ןֿפוא ןטסכעלדנעש ןֿפױא טכיורבסימ
 ,רעדײלק:סטעברַא ןיא עגַארֿפכָאנ טּפיױה ןייז טַאהעג לבייל-ןָאינוי רעד
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 -לָארעװָא עלַא ןעגנואווצעג סרעקרָאװ טנעמרַאג יד ןבָאה ?סלָארעװַָאפ

 -ןָאינוי יד ןטלַאהוצֿפױא ףיוא ןעלטימ יד ןֿפַאש ןוא סויד ןלָאצ רעטעברַא

 רעריֿפ-ןָאינוי יז ןבָאה עירטסודניא רעד ןיא ןכַאֿפ ערעדנַא יד ןגעוו .ןישַאמ

 יד ןיא רעּפעש עכעלטע וצ טרילָארטנָאק ןבָאה ייז ,טרעמיקעג טינ ךיז

 ערעסעב טַאהעג ןבָאה ןשטנעמ "ענעגייאק עכלעוו ןיא ,טעטש ערעסערג

 -קערש זיא ,טריזינַאגרָאמוא ןעוועג זיא עסַאמ יד .ןעגנוגנידַאב-סטעברַא

 טינ גנוצישַאב ןייק ןָאינוי רעד ןוֿפ טָאה ןוא ןרָאװעג טריטַאולּפסקע ךעל

 | ,ןגָארקעג
 ןוֿפ רענייא ןיא קיירטס ַא ןכָארבעגסיױא ָאגַאקיש ןיא זיא 1910 ןיא

 ינדיס .רענֿפַאש ןוא סקרַאמ ,טרַאה ייב ,ןקירבַאֿפ-רעדיילק עטסערג יד

 ,רעריֿפ סלַא עיצַאטוּפעד ַא ןֿפַאשעג ךיז קיירטס םענעי ןיא טָאה ןַאמליה

 ףישט סלַא ןרָאװעג טלעטשעגנָא טייצ ןייא ןיא ךמס םעד ףיוא זיא רע

 ָאד רעבָא ,קרָאי-וינ ןיא דרָאב טניָאשזד רעכַאמקוָאלק רעד ןיא קריולק

 .ןזיװעגסױרַא טינ רעריֿפ סלַא טײקיאעֿפ ןייק רע טָאה
 ,1912 ןיא ,קרָאי-וינ ןיא רעדיינש יד ןוֿפ קיירטס ןסיורג םעד ןיא

 -רעבירַא-גנַאל טינ יז ןוֿפ ליֿפ ,ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא ןבָאה

 קילדנעצ ןוא ןָאמָאלָאס ,ןעהָאק סקילע ,ןָארַאב יװ ,ןָאדנָאל ןוֿפ ענעמוקעג

 -מוא ןוא גנורעטסײגַאב סיורג טימ ףמַאק ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז ,ערעדנַא

 טֿפַאשרעריֿפ רעייז רעטנוא טָאה קייוטס רעד .טײקיליװרעֿפָא רעטקנערשַאב

 רעד וצ טריֿפעג ןוא דנַאטשֿפױא ןתמא ןַא ןוֿפ רעטקַארַאכ םעד ןעמונעגנָא
 ,ןלַאקָאל עקיטכעמ ןוֿפ גנורילבַאטע

 ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ןבָאה סרעקרָאװ טנעמרַאג יד ןוֿפ רעריֿפ יד

 ייב ןעזעגנָא קרַאטש ןרָאװעג ןענייז ןלַאקידַאר ליֿפױזַא סָאװ ,קנַאדעג םעד

 -עלעד יד ןזָאלעגוצ טינ ךעלדיירד ײלרעלַא ךרוד ייז ןבָאה .רעטעברַא יד

 ,יסעגעט ,ליוושענ ןיא ןָאשנעװנָאק רעד וצ ןלַאקָאל רעקרָאי-וינ יד ןוֿפ ןטַאג

 ךיז ןטיהוצסיוא ןָאשנעװנָאק יד טריֿפעגקעװַא ךעלטכיזבַא ןבָאה ייז ןיהואוו

 -סודניא עסיורג יד ןיא רעדיינש יד ןוֿפ טסייג ןשילעבער םעד ןוֿפ

 ,טעטש עלעירט
 סלַא דעטײמַאגלַאמַא רעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד וצ טריֿפעג טָאה סָאד

 טנעמרַאג יד וצ עיציזָאּפָא ןַא ,טֿפַאשרעּפרעק עלַאנָאיצַאנ עקידנעטשטסבלעז

 ,סרעקרָאװ
 -רעד ןוא גנונעֿפָאה סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה טֿפַאשרעּפרעק עיינ יד

 זיא ןַאמליה ינדיס .רעטעברַא-רעדיינש רעטנזיוט יד ןשיװצ גנוטרַאװ

 לַארענעג סלַא גרעבסָאלש ףסוי ןוא טנעדיזערּפ סלַא ןרָאװעג טלייוורעד

 סלַא עיצַאטוּפער ַא ןֿפַאשעג דלַאב ךיז טָאה דעטײמַאגלַאמַא יד .רַאטערקעס

 רעשידיי רעד ןיא ןָאנבױא םעד ןעמונרַאֿפ טָאה ןוא עיצַאזינַאגרָא עלַאקידַאר

292 



 שיצַאטוּפער עטוג ריא ןטלַאהעגֿפױא גנַאל טָאה יז יצ .גנוגעווַאב רעטעברַא
 ,עגַארֿפ רעדנַא ןַא זיא רעטעברַא יד ןוֿפ ןעגנוטרַאװרעד יד טליֿפרעד ןוא
 לֿפיײװצ ןָא יז טָאה ,םעדכָאנ דלַאב ןרָאי יד ןיא ,1912 ןיא .עקידרעטעּפש ַא
 ץשידיי יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא גנורעטסייגַאב ןוא ןבעל טכַארבעגנײרַא
 ,רעטעברַא

 -לַאוװעג ַא ןוֿפ טכירַאב ַא ןעמוקעג דנַאלסור ןוֿפ זיא רָאי ןקיבלעז םעד
 דלָאג יד ,ריביס ןיא סניימ דליֿפױלָאג ַאנעל יד ןיא ףמַאק ןקיטולב קיד
 טעטלַאװרַאֿפ שטָאכ ,ןטסילַאטיּפַאק עשילגנע וצ טגנַאלַאב ןבָאה טרָאד ןענימ
 ךעלקערש ןענייז רעטעברַא יד .סור ןטלעטשעגנָא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג ייז ןענייז
 ,קיניװ רעייז טלָאצעג ייז טָאה עינַאּפמָאק יד ,ןרָאװעג טריטַאולּפסקע
 -שינַאּפמָאק יד ןיא ןזיירּפ עכיוה ,טנער רַאֿפ ןעמונעגקירוצ עקינייוו סָאד ןוא
 ןיא ןענייז סָאװ ,ןעלטימ עשירעגייז-טולב ערעדנַא עלַא יד ןוא ןעמָארק
 עקירעמַא ,דנַאלגנע ןיא ןטנעגעג-ןענימ יד ןיא ןרָאװעג טכיורבעג ןרָאי ענעי
 .רעדנעל עשיטסילַאטיּפַאק ערעדנַא עלַא ןוא

 -קערש יד ןגָאוטרעבירַא טנעקעג טינ רעמ ןבָאה רעטעברַא יד ןעוו
 עינַאּפמָאק יד טָאה ,קיירטס ןיא סױרַא ןענייז ןוא עיצַאטַאולּפסקע עכעל
 ,רעהרַאֿפ ַא ןָא ןטלַאהעג ייז ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ רעריֿפ יד טריטסערַא
 -מָאק רעד ןוֿפ סיֿפָא םוצ רעניימ טנזיוט יירד ןעמוקעג גָאט ןייא ןענייז
 ןעוועג זיא עינַאּפמָאק יד ,עטריטסערַא יד ןעײרֿפַאב לָאז'מ ןרעדָאֿפ ,עינַאּפ
 ,יילב ןסייה ןוֿפ םינּפ-תלבק ַא ןבעגעג רעטעברַא יד טָאה ןוא טיירגעגוצ טוג
 "עג ןטַאדלָאט ןגָאה ָאקנעשטשערט ןַאטיּפַאק-םרַאדנַאשז ןוֿפ לעֿפַאב ןֿפױא
 ןוא טרָא ןֿפױא ןַאמ 156 טעגרהרעד ,עסַאמ רעטלמַאזרַאֿפ רעד ןיא ןסָאש
 1906707 ןיא טָאה ָאקנעשטשערט ןַאטיּפַאק .טעדנואוורַאפ טרעדנוה רָאּפ ַא
 -דלעֿפ סלַא טגידעג טָאה רע וָאוװ ,דָארָאגװָאנ-ינשזינ ןיא טנכייצעגסיוא ךיז
 טיג טקישעג טייצ רָאי ייווצ ןיא טָאה רע .עירעמרַאדנַאשז רעד ןיא לעבעֿפ
 םיא טָאה גנוריגער סרַאצ םעד .תילּת רעד וצ רעטעברַא 80 יו רעקינייוו
 ןיא ןוא ןַאטיּפַאק ןישט םוצ ןביוהרעד ,טעברַא רעטוג ןייז 'רַאֿפ טנױלַאב
 ןָא ליײסלָאה רעטעברַא ןדרָאמרעד וצ טייקכעלגעמ יד םיא ןבעגעג 2
 | ,טכירעג ןייק

 טריזינַאגרַא רעמוז םענעי ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא טָאה קרָאידוינ ןיא
 -ולָאװער ןקידיירּפ וצ ןעוועג זיא עכַאגֿפױא יד .גיל ןטסילַאקידניס ַא
 קיירטס לַארענעג ןוֿפ עעדיא יד ןוא עיצקַא עטקעריד ,םזילַאקידניס ןרענָאיצ
 .םו .רעטעברַא עטריזינַאגרָא טינ יד יװ טוג ױזַא עטריזינַאגרָא יד וצ
 -גוא ןוֿפ זיא רושָארב ַא ענייז ,גיל רענעי ןיא קיטעט ןעוועג זיא רעטסָאֿפ
 ,סעיּפָאק רעטנזיוט עקילדנעצ ןיא ןרָאװעג טיײרּפשרַאֿפ ןסָאנעג ערעזד
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 ןכעלנייוועג ןיא עיצַאזינַאגרָא רעטעברַא ןייק ןעוועג טינ זיא גיל יד

 -רעּפרעק רעדנוזַאב ַא ןעױבוצֿפױא טכוזעג טינ טָאה יז .טרָאװ ןוֿפ ןעניז

 יַאגרָא רעטעברַא עטריזינַאגרָא ןיוש יד טימ ןרירוקנָאק לָאז טָאװ ,טֿפַאש

 ןוֿפ קנַאדעג םעד ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןעוועג זיא עבַאגֿפױא ריא ,סעיצַאזינ

 יד ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ,ךעלגעמ רָאנ ואוו םזילַאקידניס ןרענָאיצולָאװער

 -גײרַא ייז ןיא ידּכ ,ןעמַאזוצ ךיז ןעמוק רעטעברַא רָאנ ואוו ןוא סנָאינוי

 ,טייקיטעט רעשיגרענע וצ ןליוו םעד ןוא ןבעל ןעגנערבוצ

 רַאֿפ עיצַאטיגַא יד רעלוּפָאּפ ןעוועג ןַאד זיא ןזיירק ערעזדנוא ןיא

 *.ש .ַא ,8, יד .קיירטס לַארענעג םעד ןוא שזַאטָאבַאס ,עיצקַא רעטקעריד

 ןוא ךעלטֿפַאשלעזעגמוא סלַא שזַאטָאבַאס ןוֿפ עעדיא יד טֿפמעקַאב טָאה

 "ייוו טירט ַא ךָאנ ןעגנַאגעג זיא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד .שילַארָאממוא

 ןעמונעגנָא זיא סילָאּפַאנַאידניא ןיא ןָאשנעװנָאק רעכעלרעי ריא ייב .רעט

 ךעלטנֿפע סױרַא ןטערט סָאװ ,רעדילגטימ יד עלַא זַא ,סולשַאב ַא ןרָאװעג

 רעטקעריד ןוֿפ ןעעדיא יד ןקידיײרּפ סָאװ רעדָא ,עיצקַא רעשיטילָאּפ ןגעק

 .ײטרַאּפ רעד ןוֿפ ןרעוו ןסָאלשעגסיױא ןלָאז ,שזַאטָאבַאס ןוא עיצקַא

 ןבירשעגרעטנוא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד טָאה סולשַאב םעד טימ

 ןטסכעה ןֿפױא ןענַאטשעג ןַאד זיא ײטרַאּפ יד .טנַארַאװ-טיױט םענעגייא ריא

 -טימ טנזיוט קיצנַאװצ ןוא טרעדנוה טלייצעג טָאה ,גלָאֿפרעד ןוֿפ לּפַאטש

 ךָאנ דלַאב .ןלַאנרושז ןוא ןעגנוטייצ ליֿפ טגָאמרַאֿפ ,דנַאל ןרעביא רעדילג

 -יעה םַאיליװ --- רעדילגטימ ןלַאֿפּפָא ןבױהעגנָא ןבָאה ןָאשנעװנָאק רעד

 זיא סולשַאב רעד טייקיטעט סנעמעוו ןגעק ,רעגנעהנָא ענייז ןוא דואוו

 ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ערעדנַא ןסַאמ ןוא -- טליצעג ךעלכַאזטּפױה ןעוועג

 קנוֿפ ַא ךיז ןיא ךָאנ טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס יד זַא טביולגעג ןַאד זיב

 ןזיװַאב ,ןגיוא יד טנֿפעעג ייז טָאה סולשַאב רעד .טסייג ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ

 רָאטקיװ ,ןטסירעירַאק ,סנשיטילָאּפ ןוֿפ טנעה יד ןיא טגיל ײטרַאּפ יד זַא

 ןצנַאגניא ןענייז סָאװ ,רעריֿפ ייז וצ עכעלנע ןוא טיווקליה סירָאמ ,רעגרעב

 טָאה ײטרַאּפ יד ,ןֿפמַאק ענייז ןוא ןבעל סרעטעברַא םעד ןוֿפ טרעטייוורעד

 .ןעזנָא ןיא ןוא רעדילגטימ ןוֿפ לָאצ ןיא ּפָארַא גרַאב ןייג ןביוהעגנָא



 רעכַאמקוָאלק יד ןוֿפ קיירטס רעד

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא

 -טסייוו סידייל יד ןוֿפ קײרטס-דנַאטשֿפױא םעד טניז ,רָאי ריֿפ יד ןיא
 ענייא ןרָאװעג ןוא ןסקַאװעגסיױא לַאנָאשענרעטניא יד זיא ,1909 ןיא רעכַאמ
 ,?לָאקָאטָארּפצ רעד .דנַאל ןיא סנָאינוי עטסקרַאטש ןוא עטסערג יד ןוֿפ
 רעכַאמקוָאלק ןסיורג ןוֿפ טַאטלוזער סלַא ןרָאװעג טריֿפעגנייא זיא סָאװ
 םיטַאבעלַאב יד ףיוא ןרָאװעג ןעגנואווצעגֿפױרַא .זייווכעלסיב זיא ,קיירטס
 ןיא .עירטסודניא גנודײלקַאב-ןעױרֿפ רעד ןיא ןגייווצ ערעדנַא יד ןוֿפ
 -טימ טנזיוט טרעדנוה עגרַאק ַא טלייצעג לַאנָאשענרעטניא יד טָאה 3
 ,טעטש ליֿפ ןיא טקיטסעֿפַאב טוג ןעוועג זיא ןוא רעדילג

 רעכַאמקוָאלק יד רַאֿפ ייר יד ןעמוקעג זיא רָאי םענעי ילוי ןטימ ןיא
 ןיא ןרעוו וצ ןֿפורעגסױרַא סיאול .טס ןוא רָאמיטלַאב ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 "-טּפיוה זיא סָאד זַא ,ןעוועג דשוח וליֿפַא ןבָאה זדנוא ןוֿפ עכנַאמ .קיירטס
 ,קרָאיוינ ןיא ?טעקרַאמ , םעד ןקיטסעֿפרַאֿפ וצ ןרָאװעג ןָאטעג ךעלכַאז
 ןליֿפַא ןבָאה רימ ןכלעוו ןגעוו ,דשח ַא יװ רעמ טינ ןעוועג זיא סָאד רעבָא
 טינ ךיז רָאט'מ ,קיירטס ַא זיא קיירטס ַא .ןדער טלָאװעג טינ ךיז ןשיווצ
 ,טנורגרעטניה ןייז ןיא ליֿפוצ ןעלבירג

 ,רודמַא סקַאמ ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןָאינוי רעד ןוֿפ רעריֿפ רעד
 ,ןסָאנעג ליֿפ ןעוועג ןענייז ןָאינוי רעד ןוֿפ וויטוקעזקע רעד ןיא .עסָאנעג ַא
 ךיוא ,לעשטימ .א ןעמוקעג זיא קרָאי-וינ ןוֿפ .ערעדנַא ןוא ןַאקשירג סקַאמ
 -ידַאב, ַא ןוא ןקעטש ןסיורג ַא טימ ,טנעדיזערּפ-סייוו ַא ,עסָאנעג ַא
 ןריֿפ ןֿפלעה וצ -- סקיירטס ןיא גנורַאֿפרעד טימ שטנעמ ַא -- ?דרַאג
 ַא ףיױא רָאג טנערבעגרעדנַאנַאֿפ דלַאב ךיז טָאה רעכלעוו ,ףמַאק םעד
 | .רעגייטש ןסיורג

 ןיא געט יד ךרוד זיא ,טירטס ןייּפ 424 ןיא ,ירערבייל ןיא זדנוא ייב
 -עמעס ןבעל טרַאה ,זיוה יד .ןעוועג טינ זיוה ןיא רענייק םישדח רעמוז יד
 עסיוועג רַאֿפ ץַאלּפ ןקיטכיר ַא ףיוא ןענַאטשעג ןײמעגלַא ןיא זיא ,ירעט
 גנַאל ױזַא טצונַאב זיוה רעד טימ ךיז טָאה עטימָאק-קיירטס יד .ןטעברַא
 ןענייז רעדילגטימ רעכַאמקוָאלק ערעזדנוא .טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע יװ
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 טָאה סע רָאנ סָאװ ןָאטעג ןוא קיירטס ןיא וויטקַא ןעוועג םַאנסיוא ןָא עלַא

 -סױרַא רעדילגטימ עקידנקיירטס יד טָאה שטנערב רעד .טרעדָאֿפעג ךיז

 .קייוטס ןוֿפ טייצ עצנַאג יד שינעֿפרעדַאב רעייז טיול לעיצנַאניֿפ ןֿפלָאהעג

 רעד ןיא .רענערָאלרַאֿפ ַא ,רענעגױצרַאֿפ ַא ןעוועג זיא קיירטס רעד

 טָאה סָאװ סיזירק רערעווש רעד טליֿפעג ןיוש ךיז טָאה טלעוו סטֿפעשעג

 ןוא טֿפמעקעג רעטעברַא יד ןבָאה ןכָאװ 26 .ןעמוקנָא םייב ןטלַאהעג

 זיא ןוא רעלָאד ןָאילימ לטרעֿפ ַא ןבעגעגסיוא טָאה ןָאינוי יד .ןטילעג

 יד ןוֿפ טַאטלוזער סלַא ןסעצָארּפ עטסנרע עייר ַא ןיא ןרָאװעג טלקיװרַאֿפ

 ַאזַא ןייא ןוֿפ טַאטלוזער סלַא .סבעקס ףיוא ןלַאֿפרעביא ןוא ןגעלשעג ליֿפ

 רעד ןוֿפ רעריֿפ עכעלטע ףיוא עגַאלק ַא ןיא ,ןטסנרע ןַא רעייז ,סעצָארּפ

 סבעקס עדנַאב ַא ןטָאשַאב ליבָאמָאטיױא ןקידנֿפױל ַא ןוֿפ ןבָאה ייז זַא ,ןָאינוי

 ןוֿפ ןעמוק טזומעג ױרֿפ ןיימ טימ ךיא בָאה ,ןליוק-רעוולָאװער עסיוה טימ

 יד ןעװעטַארוצסױרַא ידּכ ,תודע סלַא רעטעּפש רָאי ַא טימ קרָאי-וינ

 .עטגָאלקעגנָא
 ,רעטעברַא יד ןוֿפ לָאצ ַא .ןרעוו ןבעגעגֿפױא טזומעג טָאה קיירטס רעד

 טעטסילקעלב םיטַאבעלַאב יד ןוֿפ ןענייז ,רעדילגטימ עקיטעט ערעזדנוא

 .ואוו-ץעגרע טעברַא ןעניֿפעג וצ טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ טזומעג ןבָאה ,ןרָאװעג

 -נעב ןעוו .ןָאסעל ַא טנרעלעג קיירטס םעד ןוֿפ רעבָא ןבָאה םידדצ עדייב

 סלַא ןרָאװעג טלייוורעד רָאי םענעי זיא רעכלעוו ,רעגניזעלש ןימַאשזד

 ןעמוקעג רעטעּפש רָאי ַא טימ זיא ,לַאנָאשענרעטניא רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ

 םיא זיא ,גנוניימ עכעלטנֿפע יד לסיבַא טעברַאַאב ןּוא עיֿפלעדַאליֿפ ןייק

 יד טימ שינעדנעטשרַאֿפ לקיטש ַא וצ ןעמוק וצ ןעגנולעג קיירטס ַא ןָא

 טינ רעבָא ,טכַאלש יד ןרָאלרַאֿפ 1912 ןיא טָאה ןָאינוי יד ,םיטַאבעלַאב

 ןבילבעג עטכַאװשעגּפָא ןַא זיא יז .טרָאװ ןוֿפ ןעניז ןרעטיירב ןיא ףמַאק םעד

 -סודניא יד יוװ ךיג ױזַא ,טייהנגעלעג רעטשרע רעד ייב ןוא ןרינַאיצקנוֿפ

 יד זיא ,ןרעסעברַאֿפ ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה דנַאל ןיא ןדנעטשמוא עלעירט

 ,גנוקריוו ןוא טייקיטעט רעלוֿפסנבעל ריא וצ ןעמוקעג קירוצ ןָאינוי
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 לייט רעטירד

 קרָאיײוינ םורַא ןוא ןיא

1932--)3 





 קרָאי-וינ ןיא

 -לעדַאליֿפ ןזָאלרַאֿפ ךיא בָאה ,1913 ,רעבמעצעד ןטשרע םעד ,קיטנָאמ
 -עג טימ טשימעג גנַאזעג ןיא רעדניק-לוש יד ןבָאה רעירֿפ גָאט םעד .עיֿפ
 -לַאקידַאר ןוֿפ ןסָאנעג יד ןבָאה טנוװָא ןיא .רימ ןוֿפ דײשּפָא ןעמונעג ןייוו
 רעטיירב רעד ןיא ךיז ןזָאלסױרַא ןיימ וצ קילג ןשטנואוועגוצ רימ ירערבייל
 .טלעוו

 ,ירערבייל ןוֿפ ןגױצעגסױרַא ךיז רעירֿפ םישדח רָאּפ ַא טימ בָאה ךיא
 -נָא רעקיבײא ןוא למוט ןקידנעטש ןיא טבעלעגּפָא רָאי יירד בָאה ךיא ואוו
 יד ןעמענוצרעביא ,קרָאי-וינ ןוֿפ ףור ַא ןעמוקעג זיא טציא .גנוגנערטש
 ,לוש ןוא רעטנעצ-רערעֿפ ןרעביא טכיזֿפױא

 -רָאי ןטשרע םייב ,1910 ףוס ןרָאװעג טעדנירגעג זיא רעטנעצ רעד
 ןַאמדלָאג ַאמע .רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ ןוֿפ םוטרעריטרַאמ םעד ךָאנ טייצ
 ןבָאה טנֿפעעג .ןרָאטַאיציניא יד ןעוועג ןענייז ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוא
 ןאשזד .ןואט-ןואד ,סיײלּפ סקרַאמ-טניעס ןיא טשרעוצ רעטנעצ םעד ייז
 -נָא טָאה לוש יד .רערעל עטשרע יד ןעוועג ןענייז ױרֿפ ןייז ןוא לעיראק
 טייצ רעד טימ רעבָא ,רעליש ןקיצנייא ןייא טימ טייקיטעט ריא ןביוהעג
 ןיא ,קילדנעצ רָאּפ ַא טכיירגרעד ןוא ןסקַאועג רעדניק יד ןוֿפ לָאצ יד זיא
 ַא רַאלָאד טרעדנוה ןרעייטשוצייב טקיליװַאב ןַאמירֿפ ןעדלָא טָאה ,1
 טרידנעמָאקער געוו ןייא רַאֿפ טָאה ןוא ,רערעל ןייא ןלָאצ וצ ףיוא שדוח
 ,טמַא םעד רַאֿפ ,טנַארויד ליוו ,עשזעטָארּפ ַא םענייז

 -סיוא טּפיוהרעביא טָאה רע ,לגניא רעגנוי ַא ןעוועג ןַאד זיא טנַארויד
 -ױטַאק ַא ןיא ןגָארקעג רע טָאה גנואיצרעד ןייז .גנוי רעייז ןייז וצ ןעזעג
 -גייצרעביא סלַא ןסירעגסױרַא ךיז טָאה רע ןענַאװ ןוֿפ ,ריטסַאנָאמ ןשיל
 ןענעֿפע ,ןשטנעמ ןרעלקוצֿפױא רעגַאב ןקרַאטש ַא טימ ,רעקנעדײרֿפ רעט
 טלעוו רעד ןוֿפ רדס םעד ןגעוו שיטירק ןעקנעד ייז ןֿפלעה ןוא ןגיוא יד ייז
 ,סנבױלגרעבַא עליֿפ יד ןוא

 ןגָארטרָאֿפ ענייז טגעלֿפ ,קידוועמעש ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא רע
 ןעזסיוא ןעגנוי ןייז טימ ןעמַאוצ סָאד .שיט ַא רעטניה קידנציז ןטלַאה
 םיא טָאה רוטַאנ יד .רערעהוצ יד ףיוא קורדנייא םענעטלעז ַא ןכַאמ טגעלֿפ
 -ָאמ ןיא רערעל-ןטיאוזעי יד ןוא טֿפַארק-רענדער רעטוג ַא טימ ןעקנָאשַאב
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 ןרעל עשיֿפָאזָאליֿפ יד טימ טֿפַאשטנַאקַאב עטוג ַא ןבעגעג םיא ןבָאה ריטסַאנ

 טעברַא ןייז רַאֿפ טסַאּפעגוצ יו ןעוועג רע זיא .רעקנעד עסיורג יד ןוֿפ

 .ענעסקַאװרעד רַאֿפ טּפיוהרעביא ,רערעל סלַא

 רעד .רערעל ןטלָאצַאב ַא טימ טגרָאזַאב ןעוועג ,סע טסייה ,זיא לוש יד

 ,ןבַאגסױא ערעדנַא עלַא ןקעד וצ טֿפנוקניײא גונעג טַאהעג טָאה רעטנעצ

 ילעק ירעה עסָאנעג .ןעוועג טינ זיא לוש םורַא ןוא ןיא גנונעדרָא ןייק רָאנ

 עבלַאה -- גנוטלַאװרַאֿפ רעד טימ ןבעגעגּפָא ךיז טייצ לקיטש ַא רַאֿפ טָאה

 ןעמונעגרעביא טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא .גלָאֿפרעד ןָא -- זיולב ,געט

 רעגניטול לוָאּפ ר"ד .ךוזרַאֿפ ןצרוק ַא ךָאנ ןבעגעגֿפױא סע ןוא טעברַא יד

 ףיוא עגַאלקנָא ןַא --- ךַארק ַא טימ סױרַא זיא ןוא ןרָאװעג דימ ךיג ךיוא זיא

 שזדיר ַאלָאל ןיטעָאּפ יד .עיצוטיטסניא רעצנַאג רעד ןוא רעדילגטימ יד

 -רעד עלַא יד יו רעגנעל ןטלַאהעגנָא עשרָאטַאזינַאגרָא ןוֿפ טמַא םעד טאה

 יד טימ ףמַאק םעד ןוֿפ ןרָאװעג דימ זיא יז ךיוא רעבָא ,ןסָאנעג עטנָאמ

 ,רעטנעצ םעד טלגנירעגמורַא ןבָאה סָאװ ,ןטנעמעלע-רקֿפה

 ןיא סַאג עט107 ןיא ןענוֿפעג ןיוש ךיז רעטנעצ רעד טָאה ,1912 ןיא

 "קירוצ ןיוש ךיז טָאה טנַארויד ליוו .קרַאּפ לַארטנעס םוצ טנעָאנ ,םעלרַאה

 קירָאי 14 ַא ןטַאריײה וצ ןעגנואווצעג ןעוועג זיא רע יו םעד ךָאנ ,ןגיוצעג

 יד ןיא ױרֿפ ַא ןעמונרַאֿפ טָאה ץַאלּפ ןייז .תודימלּת ענייז ןוֿפ ענייא ,לדיימ

 -רעֿפלעהסױרַא ,ןעױרֿפ ערעגניא ייווצ טַאהעג טָאה עכלעוו ,ןרָאי עלעטימ

 .רעטלע םענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ רעדניק 25 ַא ןוא סנירערעל

 סָאד .רעקיטסניג ןייק טינ רָאג ןעוועג זיא קורדנייא רעטשרע ןיימ

 רעד ןוא ןעלקניוו עלַא ןיא טקוררַאֿפ ץומש ,ןזָאלעגּפָא ןעוועג זיא זיוה

 "יצ יד ןוֿפ םענייא ןיא .סעצילָאּפ ןוא ןעקנַארש עלַא ףיוא קיד --- ביוטש

 טָאה עכלעוו ,"ןֿפָאזָאליֿפ-ןוטיּפס; ןוֿפ הֿפיסא ןַא ןענוֿפעג ךיא ןבָאה ןרעמ

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא טריקיטירק תונמחר ןָא ןוא קַאבַאט טייקעג

 -יל ןגעװ סַאלק ַא טריֿפעגנָא טָאבבַא .ד דרַאנָאעל טָאה טנוװָא ןיא

 -ילגטימ עטסנעזעגנָא יד ןוֿפ לָאצ ַא ןעוועג דנזעװנָא ןענייז סע ,רוטַארעט

 ךיא .ערעדנַא ןוא רעסָארגיז לרַאק ,וװָארמָאק לעונעמ ,רעק טרַאויטס : רעד

 טײקיטכירֿפױא רעייז רַאֿפ גנוטכַא סיורג טַאהעג ןוא טנעקעג עלַא ייז בָאה

 ץַאלּפ םעד ןוֿפ קורדנייא ןיימ ןגעוו עגַארֿפ רעייז ףיוא .טייקנבעגרעביא ןוא

 ! ןקיניירסיוא קיטכיר סע ףרַאד'מ : ץרוק ץנַאג טרעֿפטנעעג ךיא בָאה

 טָאה ,קנַאדעג ַא זיא סָאד .ץַאלּפ ןוֿפ ןעגנורּפשעגֿפױא זיא רעק דרַאוטס

 -נייא טינ רעירֿפ זנוא סָאד זיא םורָאװ ! ןֿפורעגסױא גנורעטסײגַאב טימ רע

 ןֿפלעה ץלַא טימ ריד ןלעוו רימ .ןָאט וצ סָאד ןַאמ רעד טסיב וד ? ןלַאֿפעג

 "עג ךיז טָאה סע .ןריֿפ-וצ-כרוד יװ ןגָאז וצ רעגנירג ןעוועג זיא סָאד

 -ָאליֿפ-ייּפש, יד ,רעייג-קידייל יד ןקיטײזַאב וצ ימ ןוא טקַאט ליֿפ טרעדָאֿפ
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 ןעמונרַאֿפ ןבָאה רעדניק-לוש יד ןעוו גָאט ןכרוד זיוה ןיא ןעמוק ןוֿפ ,"ןֿפָאז
 ,רעסַאּפֿפיױא-זיױה םעד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ טֿפרַאדעג ךיוא טָאה'מ .ץַאלּפ םעד
 רעדָא טייקנייר ןוֿפ גנונַא ןייק טַאהעג טינ טָאה רעכלעוו ,טָאילע עסָאנעג ַא
 ןוֿפ "בָאמ, ןצנַאג ַא טַאהעג ךיז רעטניה רעבָא טָאה ,טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ
 .ןָאשײאיסָאסַא-רערעֿפ רעד ןוֿפ רעדילגטימ ,טשרמולּכ ,רעציטשרעטנוא

 ןקיטײצרַאֿפ םעד טיול עשיטסיכרַאנַא ןַא ןעוועג זיא טֿפַאשרעּפרעק יד
 טָאה סע רָאנ רעוו .ךָאו עדעי ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןעגניטימ .ףירגַאב
 עטמיטשַאב ןייק .העד א טגָאזעג ןֹוא גניטימ ַא וצ ןעמוקעג זיא טלָאװעג
 יד טימ ןוא טַאהעג טינ רעדילגטימ יד ןבָאה עיצַאזינַאגרָא רעד וצ ןטכילֿפ
 טָאה גניטימ רעדעי ,טנכערעג טינ ךיז ןעמ טָאה ןעגניטימ יד ןוֿפ ןסולשַאב
 ,ןלַאֿפעגנײא טנעמָאמ ןֿפױא זיא סע יוװ ,ןסולשַאב ןעמונעגנָא

 טָאה ,גנואיצַאב-רקֿפה יד ןֿפַאשוצּפָא ,ןכַאז יד ןרעדנע וצ ךוזרַאֿפ ןיימ
 -סטֿפעשעג יד ןוֿפ רענייא וצ .רימ ןגעק עיצולָאװער עצנַאג ַא ןֿפורעגסױרַא
 יז ,רעדנואוו ַא ןעוועג רימ זיא סָאד .ןַאמדלָאג ַאמע ןעמוקעג זיא ןעגנוציז
 "יא יד ןעוועג זיא יז שטָאכ ,טַאהעג טינ ןכַאז עכלעזַא רַאֿפ טייצ ןייק טָאה
 טריסערעטניא קיטכירֿפיוא ךיז טָאה ןוא גנוגעווַאב רעד ןוֿפ ןירָאטַאיצינ
 ךיז טָאה גניטימ רעד יװ ךיג ױזַא .לוש רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד טימ
 ,טסואוורעד ךיז טָאה יז : ךַאזרוא יד ןרָאװעג רָאלק רימ רַאֿפ זיא טנֿפעעג
 ןענַאװנוֿפ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןקישקירוצ גניטימ םעד ייב רימ ליוו הרבח זַא
 רענדער עטוג קילדנעצ ַא .ייז רעביא ןעװעטַאבעלַאב ןעמוקעג ןיב ךיא
 "אב עשירָאטַאטקידיַאושזרוב עניימ ןֿפירגעגנָא ןרעדנַא ןכָאנ ענייא ןבָאה
 ,עיצַאנגיזער ןיימ טרעדָאֿפעג טָאה רענייא רעדעי .ןעגנולדנַאה ןוא ןֿפירג

 יו ,ןשַאװעגסיוא טוג ןעמעלַא ייז ,טרָאװ סָאד ןעמונעג ןַאד טָאה ַאמע
 -נעטשלוֿפ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה ?עיצולָאװער, יד ןוא ,טנעקעג טָאה יז
 א וצ לוש יד ןביוהרעד ןוא ןקיניירוצסיױא ןעגנואימַאב עניימ רַאֿפ גיז ןקיד
 טינ ןטייקירעווש ןייק הרבח רעד טימ ךיא בָאה רעמ .ךיוה רעקירעהעג
 ,טַאהעג

 ןעוו טָאה סָאװ םענייא ןדעי טימ ןענעקַאב וצ טימַאב ךיז בָאה ךיא
 רַאֿפ ךעלצונ ןייז טנעקעג רעדָא ,לוש רעד טימ טריסערעטניא ךיז זיא סע
 -עגוצ קירוצ בָאה ךיא .קרָאי-וינ ןיא עליֿפ ןעוועג ןענייז עכלעזַא ןוא ,ריא
 רעד טימ בָאה ,ענעסקַאװרעד יד רַאֿפ ןרושטקעל וצ ןטנַארוד ליוו ןגיוצ
 -דָאר ַאטעירנעה טימ טֿפַאשטנַאקַאב ןדנובעגנָא טָאבבַא דרַאנָאעל ןוֿפ ףליה
 -ךיוה יד ןיא רערעל עטסכײרסולֿפניײא ןוא עטסנעזעגנָא יד ןוֿפ ענייא ,ןַאמ
 עסיורג ייווצ --- סוָאלעב גרָאעג ןוא ירנעה טרעבָאר טימ  טָאטש ןוֿפ ןלוש
 ןַאשזד ר"ד טימ -- עימעדַאקַא רעד ןוֿפ רעדילגטימ ,רעלָאמ-רעלטסניק
 ,סקוָאטס רָאטסַאּפ זואר ,ןַאמירֿפ ןעדלָא ,לָאה ןָאטלָאב ,רעביל ר"ד ,לסקייוו
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 עכלעוו ,ןשטנעמ עכיײרסולֿפנײא ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא גנילָאװ שילגנע
 ןעגנואימַאב עלַא יד .גנואיצרעד ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא ןגָארטוציײב סָאװטע ןבָאה
 | ןטַאטלוװער טכַארבעג טייצ רעד טימ ןבָאה

 ידֹּכ ,ןיקסוָאנַאי וצ טיזיו ַא טַאטשעגּפָא ךיא בָאה ערעדנַא ןשיווצ
 טָאה רע .טייקיטעט רעזנוא רַאֿפ *.ש .א ,ֿפ, רעד ןוֿפ ףליה יד ןעניוועג וצ
 -געמ רָאנ סָאװ טימ ןֿפלעה וצ טגָאזעגוצ ןוא ןעמונעגֿפױא ךעלטנײרֿפ ךימ
 תועט ַא ןעוועג זיא סע זַא ,קנַאדעג םעד טקירדעגסיוא רָאנ טָאה רע .ךעל
 ,טעברַא עטוג ןָאטעג בָאה ךיא ואוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןזָאלרַאֿפ וצ טייז ןיימ ןוֿפ
 טעװ רעוו, ,טייקיטעט ןיימ רַאֿפ גנוטכַא טַאהעג ןוא טנעקעג ךימ ןבָאה עלַא
 ,טגערֿפעג ךימ רע טָאה 77 ךייא ףיוא ןקוקמורַא ךיז ,לבב םעד ןיא ,ָאד

 טקוק רעצימיא יצ טינ טרעמיק ךימ זַא ,טרעכיזרַאֿפ םיא בָאה ךיא
 -- גונעג-רעביא ָאד קרָאי-וינ ןיא זיא טעברַא .טינ יצ רימ ףיוא םורַא ךיז
 ,טיג ךַאז ןייק ךיא ףרַאד רעמ -- ןבעגוצ ךָאד רע זומ סָאד

 "יירד ןוא עכעלטע יד ךרוד ןענייז ןיקסווָאנאי טימ ןעגנואיצַאב עניימ
 ןעוועג קידנעטש ,גנורירַאב ןיא םיא טימ ןעמוקעג ןיב ךיא סָאװ ,רָאי קיס
 -נעמַאזוצ ןוא ןטײקנדישרַאֿפ-סגנונימ יד ץָארט ,עכעלטניײרֿפ ךעלנעזרעּפ
 -ֿפרַאש ןייז ,טַאהעג ביל םיא בָאה ךיא .טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןסיוטש
 ןגינעגרַאֿפ ןבָאה געלֿפ ךיא .,וליֿפא טייקיסייב ןייז ןוא רָאמוה ןייז ,טייקיניז

 ןטייהנגעלעג עליֿפ טַאהעג בָאה ןוא גנַאל-נדנוטש םיא טימ ןעגנערברַאֿפ ןוֿפ
 טימ ןיב ךיא ןעוו .סקיטייזנגעק ַא זיא ליֿפעג סָאד זַא ,ךיז ןגייצרעביא וצ
 ןעמענוצרעביא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ ַא רעטעּפש רָאי סקעז
 ךיז טָאה רע יו םעד ךָאנ םישדח סקעז ַא .ש .א ,8ֿ רעד ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד
 ,טגָאזעג קיצרַאהנֿפָא ץנַאג רימ רע טָאה ,גנוטייצ רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ
 רעד ןיא ןטעברַא ןעמוק וצ ןקיליוװנייא לעװ ךיא זַא ,ןסיוו טלָאװ רע ןעוו זַא
 טינ ךיז עיצקַאדער רעד ןוֿפ ןוא טכַאמעג טינ טירש םעד רע טלָאװ ,גנוטייצ
 .ךַאז עקידרעטעּפש ַא זיא סָאד רעבָא .ןגיוצעגקירוצ

 ַא .ןָאד יסעב ,טבעלעגֿפױא רעטניוו םענעי טָאה רעטנעצ רערעֿפ רעד
 -ֿפיױא יד ךיז ףיוא ןעמונעג קיליװויײרֿפ טָאה רעדניק-לוש ייווצ ןוֿפ רעטומ
 יד זיא גָאטיײב .דַארג ןטסכעה ןיא ןייר ןייז לָאז זיוה סָאד זַא ןעז וצ עבַאג
 טנוװָא ןיא .גנורעטש ןייק ןָא ,קיסעמנַאלּפ ןרָאװעג טריֿפעג לוש-רעדניק
 ענעדײשרַאֿפ ייב ענעסקַאװרעד טימ טליֿפעגנָא ןעוועג ןרעמיצ עלַא ןענייז

 ןןעגניטימ ןוא ןסַאלק

 -סטעברַא ןטַאמ ,רעשיטירק ַא ,רערעווש ַא ןעוועג זיא רעטניוו רעד
 ןוֿפ סולֿפניא םעד רעטנוא .טָאטש ןוֿפ ןסַאג יד טליֿפעגנָא ןבָאה עזָאל

 ךיז ,"ןֿפָאזָאליֿפיײּפש, יד ,ןסָאנעג ערעגניא יד ןבָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא

 -רַא יד ןוֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ ןריסערדַא וצ טעברַא רעד ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא
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 ןוֿפ ײמרַא ןַא ןֿפַאשעג זייווכעלסיב ךיז טָאה סע ,ןסַאג יד ןיא עזָאל-סטעב

 ןוא ןעמַאזוצ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה עכלעוו ,עזָאלסטעברַא טרעדנוה רָאּפ ַא

 .ןעגנולמַאזרַאֿפ-נסַאמ ערעסערג יד רַאֿפ "סואעלקונע סלַא טניױעג

 קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגנײא זיא ,ןַאמטרַאה םעס ,רענדער יד ןוֿפ םענייא
 ױרעגעלטכַאנ ןֹוא זייּפש ןטעב טרָאד ,ןכריק יד ןיא עזָאלסטעברַא יד ןריֿפ וצ

 ןוא עקירעגנוה עלַא ןֿפורעג טָאה רעכלעוו ,ןסוזעי ןוֿפ רעגלָאֿפכָאנ יד ייב

 זיא קנַאדעג רעד .ןרעװ ןֿפלַאהעג ןוא םיא וצ ןעמוק ןלָאז ייז עקידנדייל
 טינ טַאטשעגּפָא ייז ןבָאה ךוזַאב ןטשרע םעד .ןלָאװעג ןלעֿפעג הרבח רעד
 טרָאד  ,ייוודָארב טסיא ןיא ,*לָאה-טטרעװרָאֿפ, ןיא רָאנ ,עכויק ןייק ןיא
 רעגעלטכַאנ טימ טגרָאזַאב ןוא טיײצלָאמ ַא ןבעגעג ייז גנוטלַאװרַאֿפ יד טָאה
 ןבילקעגניירַא ךיז ייז ןבָאה ןגרָאמ ףיוא ,ןלעטָאה עקיליב יד ןוֿפ םענייא ןיא
 "ער ןטוג ןקיבלעז םעד טימ עכריק רענװַאלסָאװַארּפ רעשיסור רעד ןיא
 ,ןכריק עשיטנַאטסעטָארּפ טכוזַאב טייצ ךָאװ ַא ױַאֿפ ייז ןכָאה ןַאד ,טָאטלוז
 .ךעלשטנעמ רעקינייוו רעדַא רעמ ןרָאװעג טלדנַאהַאב ךיוא ןענייז ייז ואוו
 ַאזנַאֿפלַא-טנייס ,ך"ריק רעשילױטַאק ַא ןוֿפ עייר יד ןעמוקעג זיא ךעלדנע

 ןָא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה ייז ואוו ,ייוודַארב-טסעוװ ןוא ,טס לַאנַאק ,לּפַאשט

 ןוא ייצילַאּפ יד ןֿפורעג ןבָאה רעײטשרַאֿפ ס'טָאג ,דנַאטשרעדיװ ןקרַאטש א
 -גייא יד וצ ףוס ַא ןכַאמ ןוא ןריטסערַא עכעלקילגמוא יד לָאז'מ טרעדָאֿפעג
 -קרעמֿפױא סיורג ןעיצ ןביוהעגנָא ןכָאה עכלעוו ,סעיצַארטטנַאמעד עקיטרַא
 ,טײקמַאז

 -סטעברַא יד טָאה יז .ןטעב גנַאל טזָאלעג טינ ךיז טָאה יײצילָאּפ יד

 ,טכירעג ןרַאֿפ טלעטשעג ןוא טױיטסערא רעריֿפנָא יד ןוא ןבירטעצ עזָאל

 רָאדיזיא .ןָאזירּפ רָאי ַא טימ ןרָאװעג טֿפָארטשַאב זיא םיובנענַאט קנַארֿפ

 .ןענימרעט ערענעלק טימ ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ,םישדח ייווצ טימ יקצָאסיוװ

 -לָאֿפרַאֿפ ןוא ןטסערַא ןוֿפ עדָאירעּפ ַא ןביױהעגנָא ךיז טָאה ןיקצָאסיװ רַאֿפ

 ןוא ייצילָאּפ רעד ןוֿפ זיא רע .גנאלנלָאי ןטלַאהעגנָא ןבָאה עכלעוו ןעגנוג

 ייב זיא ןוא דואוויעה רעגנוי רעד סלַא ןרָאװעג טנכיײצַאב טיילסגנוטייצ יד

 ןרעװ וצ טריטסערַא עטשרע יד ןוֿפ רענייא ןעוועג טייהנגעלעג רעדעי

 ןטלַאה וצ טיירגעגוצ ךיז ןָאזירּפ ןיא קידנציז טָאה םיױבנענַאט קנערֿפ

 לרָאטקַאד סלַא םעד ךָאנ טָאה ןוא שזדעלַאק ןיא ןטערטניײרַא רַאֿפ ןעמַאזקע

 יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ ןטײקיאעֿפ ענייז טעמדיוועג עיֿפָאזָאליֿפ ןוֿפ

 ןוא ץיטסוי רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפוצנײרַא קילגמוא םעד ןבָאה סָאװ

 ,סנָאזירּפ יד ןיא ןטכַאמש

 גנוגעװַאב רענעי טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעגנורַאֿפרעד עקיטייז ייווצ

 : ןרעו וצ טנכײצרַאֿפ ןענידרַאֿפ
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 ןוֿפ ןעמוקעג זיא רעכלעוו ,ןענַאמױב קעשזד טימ ךיא ןיב טנוװָא ןייא
 *ןייל-דערב; יד ןכוזַאב ירעואב רעד ןיא קעוװַא ,ךוזַאב ַא רַאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ
 ןייק ךיז ףיוא ןעיצ וצ טינ ,רעדיילק עטלַא טכוזעגּפָא ןבָאה רימ .טרָאד
 ערעדנַא עלַא יוװ ןרעוו טלדנַאהַאב טלָאװעג ןבָאה רימ .טײקמַאזקרעמֿפױא
 "טייל-ןָאיסימ; יד ןבָאה ,עטלַאק ךעלקערש ַא ןעוועג זיא טכַאנ יד .רעלטעב
 רָאנ ,ןסיורד ןיא ןטלַאהעג טינ ייז ,עקירעגנוה יד ףיוא טמערַאברעד ךיז
 -קנעב עגנַאל ףיוא טצעזעגסיוא ןוא עדייבעג רעסיורג רעד ןיא ןזָאלעגנײרַא
 זנוא ,ןעגנואימַאב ערעזנוא ץָארט ,טנעקרעד זנוא ןבָאה רעעזֿפױא יד .ךעל
 ןעמוקוצ םענייק ןזָאלעג טינ ןוא קנַאב רעדנוזַאב ַא ףיוא טצעזעגקעווַא
 רעטעשַאּפענּפָא טוג ַא ףורַא זיא ןציז ןדנוטש רָאּפ ַא ךָאנ .זדנוא וצ טנעָאנ
 ענייז ןוא טָאג ןגעוו השרד עמורֿפ ַא ןטלַאהעג ןוא םרָאֿפטַאלּפ ןֿפױא ןַאמ
 רַאֿפ ןָאטעג הליֿפת טָאה רע .טינ ןעײטשרַאֿפ רימ עכלעוו ,ןגעוו עטכערעג
 ןציז וצ עטלמַאזרַאֿפ יד טרעדָאֿפעגֿפױא ,עקידנדייל ןוא עקירעגנוה עלַא
 םלוע םעד ןעמ טָאה ןַאד .םיטויּפ ןוא ןענמיה עכעלטע םיא טימ ןעגניז ןוא
 ּפערט ענרעזייא טימ גנַאגכרוד ןלָאמש ַא ךרוד רעלעק ןיא ןזָאלעגרעטנורַא
 -ַאּפ רעד .ןייגכרוד טנעקעג טָאה שטנעמ ןייא רָאנ ואוו סעשטנערַאּפ ןוא
 ןיא .רעלעק ןטייז ייווצ ןוֿפ טנעוו עגנַאל יד ייב ןגיוצעג ךיז טָאה שטנער
 עקלוב עניילק עטנקירטרַאֿפ ַא טגנַאלרעד םענייא ןדעי ןעמ טָאה ץַאלּפ ןייא
 רעלעק ןוֿפ ץַאלּפ םענעֿפָא ןסיורג םוצ גנַאגכרוד ןוֿפ גנַאגסױרַא םייב ןוא
 .עװַאק לּפעט ַא ןעמוקַאב רעדעי טָאה

 ןסעגעג ןוא ןענַאטשעג ןענייז ,לָאצ ןיא טרעדנוה עכעלטע ,ןשטנעמ יד
 זיא ָאד .ןעוועג טינ טרָאד ןענייז ךעלקנעב ןייק .עוװַאק רעד טימ עקלוב יד
 טָאה'מ סָאװ טייצ לקיטש סָאד ךיז ןשיווצ ןדייר וצ ןעוועג טביולרעד ייז
 ןייק ןָא ,עדליוו ןעוועג ןענייז דייר ערעייז .ןבײלברַאֿפ וצ טביולרעד ייז
 ַאזַא וצ טכַארבעג ייז ןבָאה סָאװ תוביס יד רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ לקערב
 וצ ןרעה וצ ןוא ןעזוצוצ תונמחר ַא ןעוועג זיא סע .דנַאטש ןכעלקערש
 .ןעקניזרעטנורַא ןענעק סנזעוו עכעלשטנעמ ןשינעֿפיט עכלעוו

 -ײארַאֿפ יד .טרָאס רעדנַא ןַא ןוֿפ ןעוועג זיא גנוריסַאּפ עטייווצ יד
 טנעקעג טינ ןבָאה ?סטרעװרָאֿפ, רעד ןוא ןטֿפַאשקרעװעג עשידיא עטקינ
 ןיא ץנערעֿפנָאק ַא ןֿפורעג ייז ןבָאה .עזָאלסטעברַא יד ןוֿפ דנלע םעד ןעזוצ
 רעד ןיא ןרעוו ןָאטעג ןעק סע סָאװ ךיז ןטַארַאב וצ ,לָאה ןווָאהטעב ןסיורג
 רעד וצ ןטַאגעלעד טקישעג ךיוא ,ךעלריטַאנ ,רימ ןבָאה .עגַאל רעקיטציא
 לָאה רעסיורג רעד .וָארמַאק לעונעמ ןוא טייקינייוו ןיימ --- ץנערעֿפנָאק
 .לָאצ ןיא טרעדנוה עכעלטע עשּפיה ,ןטַאגעלעד טימ טליֿפרעביא ןעוועג זיא

 םיֿפעי טרינימָאנ ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה רעציזרָאֿפ ַא ןלייוורעד וצ ןעמוקעג
 ,ןוָארמַאק ,טַאגעלעד-טימ ןיימ טרינימָאנ בָאה ךיא .טייז רעייז ןוֿפ ןורושי
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 "עי יװ ןעמיטש רעמ ןגיוצעג וװָארמַאק טָאה גנושַאררעניא סנעמעלַא וצ
 ןשטנעמ ןעוו ,ןלַאֿפ ענעי ןוֿפ רענייא ןעוועג ךעלנײשרַאװ זיא סע .,ןורוש
 יד ,ייז ןבָאה ןוװָארמַאק ,ןמה-תאנשמ יו ינדרמ-תבהחאמ ױזַא טינ ןעמיטש
 םעד טערטרַאֿפ ,טסואוועג ייז ןבָאה ,ןורושי רעבָא ,טנעקעג טינ ,עטסרעמ
 טזומעג טָאה'מ .,ןבָאה טלָאװעג טינ ייז ןבָאה סָאד ןוא ,טסײג-סטרעוװרָאֿפ,
 ןורושי רַאֿפ רעמ עכעלטע ןנָארקעג טָאה'מ זיב ןעמיטש יד ןלייצ לָאמ יייוד
 ,גנולמַאזרַאֿפ יד טנֿפעעג ןוא

 -ּפוז ןענעֿפע -- גַאלשרָאֿפ ןקיטרַאֿפ ַא טַאהעג ןבָאה ןטסילַאיצַאס יד
 סרעשטוב ,רעקעב יד וצ ןייג ןלָאז ןטעטימָאק עכלעוו רַאֿפ ,ןואט-ןואד ןכיק
 ןעזעג טינ ןבָאה טייז רעזנוא ןוֿפ רימ ,ןגָארטיײב ןעלטעב טייל -ירעסָארג ןוא
 קרָאידוװינ ןיא ןטסילַאיצָאס יד ןבָאה ,1905 ןיא .טייקיטעט ַאזַא ןיא ןצונ ןייק
 ןלוֿפ ַא ןבעגעג טנעס 5 רַאֿפ טָאה'מ רעכלעוו ןיא ךיק-סקלָאֿפ ַא טנֿפעעג
 ַא רעבָא ,וטֿפױא רעייז רַאֿפ טרעטסייגַאב ןעוועג ןענייז ייז .טיײצלָאמ
 -סערַא ןענייז יז ,קיירטס ןיא סױרַא רענלעק יד ןענייז םעד ךָאנ טייצ עצרוק
 ,"לַאנרושז-ןגרָאמ, ןוֿפ רעמיטנגייא רעד ,ןייטשריּפַאס ןוא ,ןלָאװעג טריט
 -סױרַא גנומענרעטנוא רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוֿפ תונברק יז טֿפױַאדעג טָאה
 ןענעק ןכיק-ּפוז יד זַא ,טהנעטעג טציא ןנָאה רימ ."ליעב; ףיוא ןעמענ
 -עברַא רעטרעדנוה ןוֿפ דנַאברַאֿפ ַא ,סיטירַאשט יד וצ ןזָאלרעביא רימ
 עמַאזקריו רעמ ןעמענרעטנוא עגַאל ַאזַא ןיא ףרַאד סעיצַאזינַאגרָא-רעט
 עסיורג ַאזַא ןגָארקעג גָאלשרַאֿפ רעזנוא טָאה גנומיטשּפָא רעד ייבכ .טעברַא
 טָאה .לָאמ ןעצ ךָאנ ייז ןלייצ ןֿפלָאהעג טינ טלָאװ סע זַא ,ןעמיטש טייהרעמ

 עשיטסילַאיצַאס יד טרעדָאֿפעגֿפױא ,"רעשט; םעד ןזָאלרַאֿפ רעציזרָאֿפ רעד
 רעגנעהנָא יד ,ייז ,ץנערעֿפנָאק יד ןכערבוצּפָא ויטַארטסנַאמעד ןטַאגעלעד
 ,טגָאז הרוּת ענעגייא רעייז סָאװ טינ ןגלָאֿפ ,"גנומיטשַאב-טעטירָאיַאמ, ןוֿפ
 .עטכישעג עטלַא ןַא ןיוש זיא סָאד .ייז ןגעק זיא גנומיטשּפָא יד ןעוו

 -רַאנַא יד זַא ,דלַאװג ַא טימ סױרַא *סטױעװרָאֿפ, רעד זיא ןגרָאמ ףיוא
 יד טרעטשעצ ןוא ץנערעֿפנָאק יד "ןרושטּפעק; וצ טכוזעג ןבָאה ןטסיכ
 ןכיק-ּפוז ןייק .ןָאט ןבילקעג ךיז ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד סָאװ טעברַא עטוג
 .ןרָאװעג טנֿפעעג טינ ןענייז

 -רַאֿפ-נסַאמ עקיזיר ַא טריֿפעגכרוד גָאטימכָאנ תבש ןייא ןבָאה רימ
 יד ןעוועג זיא ןַאמדלָאג אמע רעכלעוו ייב ,רעווקס ןָאינוי ןיא גנולמַאז
 ,ןירענדער-טּפיױה

 רעביא טכַארבעגנײרַא טָאה עזָאלסטעברַא יד רַאֿפ גנולמַאז-טלעג ַא
 ןרישרַאמ וצ עזָאלסטעברַא עלַא ןדַאלעגנייא רימ ןבָאה .רַאלָאד טרעדנוה
 טיירגעגוצ ייז רַאֿפ טרָאד ןוא ,סַאג עט107 רעד ןיא ,רעטנעצ רערעֿפ םוצ
 ,טײצלָאמ ַא
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 ליימ עכעלטע יד טרישרַאמ עקירעגנוה יד ןבָאה .וינעווע עטֿפניֿפ ךרוד
 -עג טינ -- רעדנואוו רעביא רעדנואוו --- טָאה ייצילַאּפ יד .רעטנעצ ןזיב
 -ֿפניֿפ ךרוד שרַאמ םעד טינ ,רעווקס ןָאינוי ןיא גנולמַאזרַאֿפ יד טינ טרעטש
 -וצ ןסע ןעמוקַאב רעזָאלסטעברַא רעדעי טָאה רעטנעצ ןיא .וינעווע עט
 יד ןעמונעגסיוא ךיז טָאה סע זיב ,רעגעלטכַאנ ַא רַאֿפ טנעס 25 ןוא טָאז
 -עגרעביא ןגרָאמ ףיוא ןבָאה ןעגנוטייצ יד .טלעג עמוס עטלמַאזעג עצנַאג
 .ןָאט ןכעלטניײרֿפ ַא ןיא עטכישעג עצנַאג יד ןבעג



 וינעווע ןָאטנניסקעל ןוא ןוַאטירעט ,וָאלדול

 רעדלימ ןענייז עזָאלטטעברַא יד ןוֿפ ןדייל יד ןעוו ,וצ-גנילירֿפ וצ

 ןיא סרעניימ יד ןוֿפ ףמַאק ןרעווש םעד ןגעוו סעיינ יד ןעמוקעג זיא ,ןרָאװעג
 -טע וצ טגנַאלַאב ןבָאה טרָאד רעמיטכייר-רוטַאנ יד .,ָאדַארָאלָאק ,ָאלדול
 -עג ןענייז ןעגנומעגרעטנוא סױרעלעֿפַאקַאד עכלעוו ןשיווצ סעינַאּפמָאק עכעל
 "עגסיוא טָאה רעטכלעוו ,ּפָארטנַאליֿפ רעסיורג רעד ,רע .עטסערג יד ןעוו
 -סקע ןֿפַאלקש ענייז טָאה ,ןקעווצ עקיטעטליווװ רַאֿפ רַאלָאד ןָאיליב ַא טלייט
 ,טעברַא רעד ייב טביורַאב ייז טָאה רע ,ןֿפוא ןטסכעלדנעש ןֿפױא טריטַאולּפ
 ןעגנוניואוו עכעלגעלק יד רַאֿפ טלעג-הריד ןיא ייז ןוֿפ לעֿפ יד ןדנושעג טָאה

 לטימסנבעל ערעייז ןֿפױקניײא םייב ,עינַאּפמָאק רעד וצ טגנַאלַאב ןבָאה סָאװ
 ,טכַאמעג ןבָאה ייז סָאװ ריר ןוא רעק ןדעי ייב ןוא סרָאטס ענייז ןיא

 טלָאװעג טינ רעמ ןבָאה ייז ןוא טצַאלּפעג טָאה דלודעג רעייז ןעוו ,טציא
 ןֿפרָאװעגסױרַא ייז רע טָאה ,עיצַאטַאולּפסקע עכעלקערש יד ןגָארטױרעכירַא

 -קערש יד ןיא ךעלדייב ןיא ךיז ןרעגלַאװ וצ ןעגנואווצעג ,ןעגנוניואוו יד ןוֿפ
 טגרָאזַאב רעסַאװ טימ טיורב ףיוא ךעלבעטשכוב ןבעל ןוא ,ןטלעק עכעל
 ,ןָאינוי רעד ןוֿפ

 יד ןוֿפ טסײג-סֿפמַאק םעד ןכערב וצ טקריוועג טינ ךיוא טָאה סָאד ןעוו
 -גודעג .ןעלטימ עשיגרענע רעמ טדנעװעגנָא רעלעֿפַאקַאר טָאה רעטעברַא
 ףיוא ןסָאשעג ,רעקיירטס יד ןוֿפ רעגַאל םעד ןלַאֿפַאב ןענייז סענַאיוב ענעג
 -דייב ענעטנווויל יד ןזנועעגנָא ןוא ,רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ עזָאלצוש יד
 .ךעל

 -יימ עכעלטנֿפע יד טלסײרטעגֿפױא ןבָאה ןעיירעדרעמ עכעלרעדיוש יד
 ןעמונרַאֿפ ךיז קדָאי וינ ןיא טָאה ריעלקניס ןָאטּפָא ,דנַאל ןצנַאג ןיא גנונ
 -יפ וצ ןלַאֿפעגנײַא זיא זנוא ,ייוודַארב 26 ןיא סיֿפָא סרעלעֿפַאקַאר ןטעקיּפ
 -טסעטָארּפ ַא ןֿפור וצ ןוא ןואטירעט ןבעל גרעב יד ןיא גנוניואוו ןייז ןטעק
 טקורדעגּפָא רימ ןבָאה קעווצ םעד רַאֿפ ,.לטעטש םענעי ןיא גנולמַאזרַאֿפ
 קייוטס ןוֿפ עטכישעג עצנַאג יד עכלעוו ןיא ךעלטעלב-גולֿפ 5 ןוֿפ עירעס ַא
 -עג ךיז טָאה ןסָאנעג עגנוי ןוֿפ עטימאק ַא .ןרָאװעג ןבירשַאב יונעג זיא
 -סיורַא זיא ןוא ןוַאטירעט ןיא לטעלב-גולֿפ ןטשרע םעד ןטײרּפשרַאֿפ ןעמונ
 ,רעטעּפש גָאט ַא ,עפורג רעטייווצ רעד ןוֿפ ,לטעטש ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטעג
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 יָאר ,ןעױרֿפ לָאצ ַא ןבָאה גָאט ןטירד םעד .ןרָאװעג טריטסערַא עלַא ןענייז
 יד ,רעטעלב-גולֿפ יד טלייטעגסיוא ,ערעדנַא ןוא ןעהָאק עיֿפָאס ,ירעמ ינַאמ
 םעד ,טריטסערַא טינ רעבָא ,טירש ןדעי ףיוא טגלָאֿפעגכָאנ ייז טָאה יײצילָאּפ
 בַאשוד םעד טכַאמעג ווָאטַאש ןוא ךיא ,טָאבבַא דרַאנָאעל ןבָאה גָאט ןטרעֿפ
 וצ טרָאד ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא גנולמַאזרַאֿפ ןייק רעבָא ,גנורעטש ןָא
 -עס ,ןימָאדור ,קעשזד ,ןַאװילָאס ,ןַארעק ,יקצָאסיװ ,עטריטסערַא יד .ןטלַאה
 טּפשמרַאֿפ סניײלּפ-טייהוו ןיא טכירעג ןוֿפ ןענייז ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ַאדנוק
 ,זואה-קריָאוװ ןיא געט קיסיירד וצ ןרָאװעג

 ,רעווקס ןָאינוי ןיא ,קרָאי-וינ ןיא ןענייז טייצ רעקיבלעז רעד ןיא
 -ימכָאנ תבש ןדעי ןעגנולמַאזרַאֿפ-טסעטָארּפ עקיזיר ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 יד טכיירגרעד ןוא ךָאװ וצ ךָאװ ןוֿפ ןסקַאװעג זיא רעכוזַאב לָאצ יד .גָאט
 רעדעי ייב .טעוועשובעג דליװ טָאה ײצילָאּפ יד ,רעטנזיוט רעקילדנעצ
 לָאצ ַא ןביילקסיוא רעדיילק עליוויצ ןיא סוויטקעטעד ןגעלֿפ גנולמַאזרַאֿפ
 -טּפיוה ןוא רענדער יד .תונמחר ןָא ןגָאלש ייז ןוא ןסָאנעג עגנוי עוויטקַא
 תבש ןדעי געלֿפ ךיא .טרירעגנָא טינ ייז ןבָאה גנוגעװַאב רעד ןוֿפ רעריֿפנָא
 רעטמַאַאב ַא ,קַאוװיּפס ןסיוועג ַא ןוֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ יד ייב ןרעוו טײלגַאב
 ןיימ יו ןײגכָאנ רימ טגעלֿפ רע .סילבכַאװ יד ןוֿפ ןָאינוי-סרעטייוו רעד ןיא
 .רעטײלגַאב עכעלנע טַאהעג ךיוא ןבָאה ערעדנַא יד ןוא ןַאמקרעב .ןטָאש

 -טסעוו ןייק רָאֿפסױרַא ןַא טרישזנַארַא רימ ןבָאה ילוי ןטרעֿפ םעד רַאֿפ
 רַאֿפ ץַאלּפ ןעמעװקַאב ַא טַאהעג ןבָאה דיִָאלל םַאיליװ ןוא טָאבבַא ואוו ,דליֿפ

 ךיא בָאה סַאג 107 רעד ןיא לוטש ןיא רעברַאב ַא ייב קידנציז .קינקיּפ ַא
 רימ זיא סע .טנגעג םעד ןיא טייוו טינ סײרֿפױא ןקידלַאװג ַא טרעהרעד
 טשימרַאֿפ ןענייז הרבח ערעזנוא זַא ,קנַאדעג רעקידהנושמ רעד ןלַאֿפעגניײא
 -עגֿפױא טָאה עבמָאב ַא זַא ,ןענוֿפעגסיױא ךיא בָאה סַאג ןיא סױרַא .םעד ןיא
 זיא דשח ןיימ .וינעווע ןָאטגניסקעל ןיא זיוה-טנעמענעט רעסיורג ַא ןיא ןסיר
 -עג ערעזדנוא רָאּפ ַא טניואוועג ןבָאה זיוה ןיא טרָאד .ןרָאװעג רעקרַאטש
 ןבָאה טײלרעיײֿפ ןוא ײצילָאּפ ,ןעמוקוצ טנעקעג טינ ןעמ טָאה זיוה םוצ .ןסָאנ
 ךיא ןיב .זיימ עטעײמשרַאֿפ יװ ןֿפָאלעגמורַא ,ץַאלּפ םעד טלגנירעגמורַא

 ךיא יצ טגערֿפעג ןוא קסעד םייב ןדלָאמעג ךיז ,ןָאשײטס-סילָאּפ ןיא קעווַא

 טָאה רע זַא ,ןעירשעצ ךיז טָאה טנעשזדרַאס רעד .עטעדנואוורַאֿפ יד ןעז ןעק
 -עגסױרַא יתּפרחב ךימ טָאה רע .,ןטייקשירַאנ עכלעזַא רַאֿפ טייצ ןייק טינ
 ,ןָאשייטס ןוֿפ ןבירט

 -ייא ,לעקיימ זַא ,יױרֿפ ןיימ רימ טלייצרעד ,רעטנעצ ןיא םייהַא ןעמוקעג
 "נָא ןעוועג סָאװרָאנ טרָאד זיא ,ןסָאנעג רעייג-קידייל עגנוי רָאג יד ןוֿפ רענ
 ךָאנ ,רעירֿפ טכַאנ יד זיא רע .עטָאּפַאק רעשיאייצילָאּפ רעטלַא ןַא ןיא ןָאטעג
 "עג יד ייב ןקיטכענרעביא ןעגנַאגעג ,רעטנעצ ןיא גניטימ ןטעּפש ַא רעייז
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 ןופ ןָאקיילוקריפ עטסערג איד םױיפנַארַאג "םייחראוו איד ךימפ שש אטח םוד

 1112 םהזזצ תעתיזס 1

 : רעד ןיא טזעל רהיא סָאװ ץלַא
 * סאו גאוה זיא ישיר ׂו

 ףרַאשטרַא 7000 - וא רעטט ןַאפעלעט רעזטא

 ימי כו נא
 לפםקע טימעניד םעד רַאפ

 ורות-איד ןעשיווצ ןענופעג ךיוא ,םיפ ןהֶא ןוא ּפָאק ַא ןהא ,גרעּב סלראשס
 .וינעווע ןָאטגניסקעל ףיוא זיוה עטרעפעמשוצ

 ןענאז ,ץרעלעפאקאר ןופ קירט ,ייצילאפ איד טגאז ,ץ'רעלעפאקאר ראפ ענטאנ א

 ילעפאקאר זעטיה זעשנעמ עטנעפאוועב 0
 םןיא םעקינלאירטסאדניא איד ןופ טעצארפ רעד טנייה

 אפי



* 

 ןֿפרָאװעגסױרַא םיא טָאה סײרֿפױא רעד .וינעווע ןָאטגניסקעל ןיא ןסָאנ

 ַא ,ןטקידעשַאבמוא ןַא ןזָאלעגרעביא ןוא קָאטש ןטֿפניֿפ ןוֿפ דעטצנעֿפ ןכרוד

 ןיא ןעמונעג ,ןענוֿפעג םיא טָאה יײֵצילָאּפ יד ואוו ,ןסיווד ןיא ,ןטעקַאנ

 קעװַא רע זיא טציא .ןייג טזָאלעג ןוא רעדיילק עטלַא ןבעגעג ,ןָאשייטס

 ."?הטריוא רעהטָאמ/, ןוֿפ סיֿפָא םוצ

 -יימ זַא ,רעכיז ןעוועג ןיב ךיא ,טקעמשעג טינ רימ טָאה עטכישעג יד

 רעד ןיא ןָאטעג ךיז טָאה טרָאד סָאװ ,םעד ןגעוו טינ ךַאז ןייק טסייוו לעק

 טעוװ ײצילָאּפ יד זַא ,רעכיז ןעוועג ,ןכײלגסָאד ,רעבָא ןיב ךיא .גנוניואוו

 ןלעוו יז .ןייג טזָאלעג לגניי םעד טָאה יז סָאװ םעד ףיוא ןבָאה הטרח דלַאג

 טעוװ ייז סָאװ ןגָאז וצ ןגעווַאב גנוגנערטשנָא לסיכַא טיִמ ןוא ןריטסערַא םיא

 ? ןכָאקרַאֿפ ָאד זדנוא ןענעק ייז עשַאק ַא רַאֿפ סָאװ ,טסייוו רעוו ,ןלַאֿפניײא

 זיא לקיימ זַא ,ןענוֿפעגסױַא ,ןענַאמקרעב טרינַאֿפעלעט ךיילג ךיא בָאה

 ןכַאמ וצ ײרֿפ עיזַאטנַאֿפ ןייז טזָאל ןוא רעדנואוו טלייצרעד ,םיא ייב טרָאד

 -טסעוו ןייק לגניי םעד ןקיש וצ ןטָארעג םיא ךיא בָאה ,טנַאקיּפ רעמ ךַאז יד

 יד ןיא ייצילַאּפ רעד וצ לָאז רע זַא ,ןגרָאזַאב ןיוש לעװ ךיא ןענַאװנוֿפ ,דליֿפ

 ךיא זַא ,ןענַאמקרעב טלייצרעד געוו ןייא רַאֿפ בָאה ךיא ,ןלַאֿפנײרַא טינ טנעה

 זיא רע .טרָאד גנורַאֿפרעד ןיימ ןוא עיצנַאטסיײײצילַאּפ רעד ןיא ןעוועג ןיב

 -עג ךימ רע טָאה ?טינ ףרַאד'מ ואוו ןכירק סָאװ וצ : ןדירֿפוצמוא ןעוועג

 רעדייא ייז וצ ןייג וצ רעסעב זיא סע זַא .ןעוועג זיא רעֿפטנע ןיימ .טגערֿפ

 ,זנוא וצ ןעמוק ןלָאז ייז ןטרַאװ

 ןעמוקעג ןענייז ןָאֿפעלעט ןֿפױא טדערעג בָאה ךיא סָאװ טייצ רעד ןיא

 ,רעטנעצ ןיא זדנוא ייב ָאד טינ לעקיימ זיא יצ ןגערֿפ טייל-ייצילַאּפ ייווצ

 זיוה ןיא ָאטינ רענייק זיא זדנוא רעטיוא זַא ,טרעכיזרַאֿפ יז טָאה ױרֿפ ןיימ

 -יימ זיא טרָאד רעבָא ,"הטריוא רעהטָאמ; ןוֿפ סיֿפָא ןיא קעװַא ןענייז יז ןוא

 .ןעוועג טינ ןיוש לעק

 -יורג ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא ןעלקיימ ןענוֿפעג ךיא בָאה דליֿפטסעװ ןיא

 ןיא טריֿפַארגָאטָאֿפ ךיז טַאהעג ןיוש טָאה רע עכלעוו טימ ,ןסָאנעג לָאצ רעס

 ,גנוטער ןייז ןוא סײרֿפױא םעד ןגעוו תואלֿפנ-יאלּפ קידנלייצרעד ,עּפורג ַא

 טעטימָאק ןכעלסעלרַאֿפ ַא טימ ןוא גוצנָא ןַא םיא רַאֿפ טכוזעגּפָא בָאה ךיא

 טצעזעגֿפױרַא םיא ןבָאה ייז ואוו עיצנַאטס-ןַאב רעקיטייז ַא וצ טקישעגקעוװַא

 םיא בָאה ךיא סָאװ ,ןסָאנעג יד וצ ווירב ַא .עיֿפלעדַאליֿפ ןייק גוצ ַא ףיוא

 ןוֿפ ןזָאלועּפָא טינ ,ךיז ייב ןטלַאה וצ םיא טנרָאװעג ייז טָאה ,ןבעגעגטימ

 ,ןטֿפנוקסױא ערעטייוו זיב גיוא

 ןעמוקנָא ןביוהעגנָא ןבָאה טעטימָאק םעד טימ קעװַא זיא רע רָאג יו

 טּפיוהרעביא ,ייז ןשיווצ .םיא ףיוא ןגערֿפכָאנ ךיז רעטרַאּפער-סגנוטיײצ

 -ֵשֹג וימ ןבָאה ?ןעקירעמַא; ןוא *דלריָאװ, רעד ןוֿפ רעטרָאּפער יז ןשיווצ
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 ייֵז ,ילצילָאּפ-םייהעג רעד רַאֿפ ןטעברַא סָאװ ןשטנעמ ָאד ןענייז ,טסואוו
 יד ןטכיגרַאֿפ וצ טַאהעג טייצ בָאה ךיא .טעּפשיוצ ןעמוקעג רעבָא ןענייז
 יױזַא ,ןסָאלשעגנייא ןעוועג זיא לקיימ ןכלעוו ןיא דליב-ןּפורג םעד ןוֿפ םליֿפ

 יד םיא ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ .ןבילברַאֿפ טינ רכוז ןייק זיא םיא ןוֿפ זַא

 רע ואוו ,ןָאדנָאל ןייק טקישעגקעװַא רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע טימ ןסָאנעג
 .ןעמוקעגקירוצ ןַאד ןוא רָאי רָאּפ ַא ןבילברַאֿפ זיא

 ןרָאֿפ טזָאלעג ךיז רעדניק ןוא ױרֿפ ןיימ טימ ךיא בָאה וצ-טכַאנרַאֿפ
 םייב .גָאט רעדנַא ןדעי יו טנוװָא ןרַאֿפ רעטנעצ םעד ןענעֿפע ,קרָאי-וינ ןייק
 טימ לוֿפ ןעגנוטייצ יד ןוֿפ ןבַאגסױא-ַארטסקע ןענוֿפעג ךיא בָאה ירעֿפ
 -ַאקַאר ןסײרוצֿפױא גנורעװשרַאֿפ רעשיטסיכרַאנַא רעד ןגעוו ּפעק-סנקערש
 -עג ,עבמָאב יד .טנכערעגסיוא קיטכיר ךַאז יד ןבָאה ייז ,גנוניואוו סרעלעֿפ
 ןרעוו טױיֿפעגרעביא גָאט םענעי טלָאזעג טָאה ,זיוה-טנעמעגעט ַא ןיא טכַאמ
 -וצ םענעֿפָא ןַא טַאהעג טָאה ,ןטָאש ןיימ ,קַאוװיּפס ואוו ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא
 ןֿפָאלשעג ןבָאה סע רעכלעוו ףיוא לטעב ַא רעטנוא ןגעלעג זיא יז ,טירֶע

 רעטנוא סָאװ םעד ןוֿפ טַאהעג טינ גנונַא ןייק ןבָאה עכלעוו ,רענעמ ייווצ
 רעד ןיא זיא ,גריוב עזיאול ,טנעמטרַאּפַא םעד ןוֿפ ױרֿפ יד .ךיז טניֿפעג ייז
 עבמָאב יד ןריֿפוצרעבירא ףיוא ןעגנוטײרַאברָאֿפ עטצעל יד ןכַאמ קעװַא ירֿפ
 ןסָאג עצרוק יירד ןעגנַאגעגּפָא זיא יז רעדייא ךָאנ .טֿפרַאדַאב טָאה'מ ןיהואוו
 ַא לסיבַא ןבָאה רענעמ יד זַא ךעלגעמ זיא'ס ,סײרֿפױא םעד טרעהרעד יז טָאה
 ,סײרֿפױא םעד טכַאזרוארַאֿפ ןוא טגיוועצ קרַאטש סע ,טעב ןיא ןָאטעג ףיטש
 ןרָאװעג ןסירעצ ןענייז ,ןָאסנעה ןוא ןָארַאק ,גריוב רעדורב ריא ,רענעמ יירד
 ,ןרָאװעג טעוװעטַארעג סנ ַא ךרוד יו זיא לעקיימ .רעקיטש ףיוא

 טינ רעבָא ,ןרעלעֿפעקַאר רַאֿפ ןרָאװעג טעװענַאלּפעג זיא עבמָאב יד
 יד ןיא גנוניואוו ןייז וצ ,ןדרָאמרעד וצ שרעדנַא זיא סע ןעמעוו דעדָא ,םיא
 ןסיורג ַא טַאהעג טָאה ץַאלּפ רעד .ןעמוקוצ טנעקעג טינ ןעמ טָאה גרעב
 יד ,ןרָאװעג טכַאװַאב טֹוג זיא ןוא ךיז םורַא ןַאקרַאּפ ןטמַאצעג-ךיוה ןוא
 ןקערשוצנָא לסיבַא ידּכ ,ןַאקרַאּפ ןוֿפ לקניוו ַא ןסײײװצֿפױא ןעוועג זיא הנווּכ
 , ,ּפָארטנַאליֿפ ןסיורג םעד

 בָאה ןוא ןענַאמקרעב טימ גנודניברַאֿפ ןיא טלעטשעג ךיז בָאה ךיא
 -עגכָאנ ןוא טגיילרעביא ךיז רע טָאה ןרָאֿפקעװַא ןיימ ךָאנ זַא ,ןענוֿפעגסױא
 זַאֿפעג ןוא עיצנַאטסיײײצילָאּפ רעד ןיא ןעגנַאגעג זיא ,ליּפשייב ןיימ טגלָאֿפ
 םעד טַאהעג ךיוא טָאה רע .עטיוט רעדָא עטעדנואוורַאֿפ יד ןעז וצ טרעד
 ןבירטעגסױרַא טושּפ-טסָארּפ ןעמ טָאה םיא ךיוא .ךיא סָאװ לזמ ןקיבלעז
 ,םייהַא טקישעג ןוא

 יד ןיא סחשעמ-סנקערש יד ,טגלָאֿפעגכָאנ טָאה סָאװ גנוגערֿפױא יד
 -נַאֿפ רעד ,רעווקס-ןָאינוי ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ עסיורג קידלַאװג יד ,ןעגנוטייצ
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 יד ןוא עטעגרהרעד יד ןוֿפ סעשַא יד רַאֿפ היוול עכעלטנֿפע ןַא ןכַאמ וצ טָאב
 יד ןטלַאהעג ןבָאה ,היוול ַאזַא ןכַאמ וצ ָאי ןענַאמקרעב ןוֿפ טײהנסָאלשטנַא
 -עגסיוא טָאה ןַאמקרעב .טייצ ןכָאװ רַאֿפ טלסײרטעגֿפױא טָאטש עצנַאג
 עצנַאג יד זיא רעווקס-ןָאינוי ןיא גנולמַאזרַאֿפ-לַאירָאמעמ רעד ייב ,טריֿפ
 ןשטנעמ טנזיוט קיצֿפוֿפ יו רעמ .ןשטנעמ טימ טקַאּפעג ןעוועג םורַא טנגעג
 סעדער יד .גָאטימכָאנ תבש םענעי גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןעמוקעג ןענייז
 ,עסָאנעג רעגנוי ַא ,טעקנָאלּפ .ערענָאיצולַאװער-םערטסקע ןעוועג ןענייז
 ןעװא :גניל סיאול ןוֿפ רעטרעוװו יד טלַאהרעדיװ עמרָאֿפטַאלּפ ןוֿפ טָאה
 ןױעֿפטנע ךייא רימ ןלעוװ ,יילב ןוא רעוולוּפ ןכיורבעג זנוא ןגעק טעװ ריא

 -עגנָא-וצ ,עסַאמ יד ,סיורגיוצ ןעוועג זיא גנולמַאזרַאֿפ יד *! טימַאניד טימ

 +ןרעטש וצ ײצילַאּפ רעד רַאֿפ ,טגנערטש

 -טסנוק ַא ןיא ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא סעשַא יד ןענייז ןגרָאמ ףיוא
 ,טסיוֿפ ןקידנעָארד ַא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא ףלואוו ףלָאדַא ןוֿפ טכַאמעג ןטסַאק
 טָאה טנוװָא ןיא טעּפש זיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ .רעטנעצ ןוֿפ ףיוה ןיא זדנוא ייב
 -נָא םעד ןרע וצ ןשטנעמ ןוֿפ םָאױרטש רעכעלרעהֿפיואמוא ןַא ןגיוצעג ךיז
 .תונברק יד ןוֿפ קנעד

 -קרעב .המחלמ-טלעוו עטשרע יד טקורעגנָא ךיז טָאה םעד ךָאנ דלַאב
 יד טעװעריקרַאֿפ ןוא גיל עשיטסירַאטילימ-יטנַא ןַא טױיזינַאגרָא טָאה ןַאמ
 רעד ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ-ןסָאג ערעייז ןיא ןסָאנעג ערעגניי יד ןוֿפ טייקיטעט
 ,םזילַאירעּפמיא ןוא םזירַאטילימ .גירק ןגעק ןריטיגַא וצ גנוטכיר

 -רעהטָאמ, ןיא ןעוועג זיא גיל רעד ןוֿפ סיֿפָא םעד רַאֿפ סעריזַא רעד
 ייב ןרעװ ןטלַאהעג ןגעלֿפ טעברַא יד ןטיירגוצוצ ןעגניטימ יד "הטריוא
 ,ןעז ךימ ןעמוקעג ןַאמקרעב זיא ןגרָאמירֿפ םענייש ןייא .רעטנעצ ןיא זנוא
 -ירשעג ַא ןטלַאהעג רע טָאה טנַאה ןיא .טגערעגֿפױא טסכעה ןעוועג זיא רע
 ןטייהלצנייא עלַא ןגעוו ָארויב ןייז וצ טקישעג ,ןָאיּפש ַא ןוֿפ טרָאּפער םענעב
 טרָאּפער רעד .רעמונ ַא טימ ןבירשעגרעטנוא ןוא ןטייקיטעט ערעזנוא ןוֿפ
 ןָא גיל-טסירַאטילימ-יטנַא רעד ןוֿפ טרעװנָאק ַא ןיא ןרָאװעג טקישעג זיא
 ןוֿפ סערדַא ןֿפױא קירוצ טקישעגּפָא סיֿפָא-טסָאּפ רעד םיא טָאה ,עקרַאמ ַא
 ,טרעוונָאק

 ןענָאיּפש םורַא ךיז ןעיירד זדנוא ןשיוצ זַא ,טסואוועג ןבָאה רימ
 רעבָא ,טכַאדרַאֿפ רעטנוא ןענַאטשעג ןענייז טייל-עגנוי רענַאקירעמַא לָאצ ַא
 עכנַאמ רַאֿפ טָאה סָאװ םענייא ןוֿפ ןעוועג זיא טרָאּפעו ןיא טֿפירש-טנַאה יד

 רעד רַאֿפ טידערק םעד ךיז טמענ עיֿפַארגָאיבָאטיױא ןייז ןיא סנעֿפעטס ןלָאקניל *
 ,טעטּפױהַאב רע .גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג רענעי ייב ײצילָאּפ רעד ןוֿפ גנולדנַאה רעדלימ
 ,טייקדלימ ַאזַא ןוֿפ טשױטנַא ןעװעג ןענייז ןטסיכרַאנַא יד זַא
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 וצ טרענעלקרַאֿפ זיירק םעד טָאה סָאד ,םרָאֿפ עשיסור יד טצונעג ןבַאטשכוב
 טלעטשענּפָא ךיז טָאה טכַאדרַאֿפ רעזדנוא .ןשטנעמ לָאצ רעניילק ץנַאג ַא

 ידּפ ,טֿפיױש-טנַאה ןייז ןגירק וצ ןרָאװעג קיטיונ זיא סע ,ןקַאוװיּפס ףיוא
 ןקיבלעז םעד ךיא בָאה קעווצ םעד רַאֿפ .דשח םעיד ןיא ןגייצרעביא וצ ךיז
 -ַאב םיטניא ןעוועג זיא קַאװיּפס ןעמעוו טימ ,עניסָאנעג ַא ןטעבעג טנווָא
 טָאהעג ריא ןצ בָאה ךיא ,טֿפירשטנַאה ןייז טימ ווירּב ַא ןגירק וצ ,טעדנײרֿפ
 ךָאד ,ןירענָאיצולַאװער עשיסוד ענעבעגעגרעביא ןַא ,יורטוצ ןטסלוֿפ םעד
 ףיז טָאה יז .ךיז טלדנַאה סע סָאװ ןגעוו ןגָאז טנעקעג טשינ ריא ךיא בָאה
 ןוא טכַארטעגכָאנ טונימ ַא ,ךלַאק יו סָאלב ןרָאװעג זיא ,ןסױטשעגנָא רעבָא
 | ,ךָאט סע לעװ ךיא ,טוג :טגָאזעג

 רַאֿפ ןבירשעג ווירב ַאזַא טכַארבעג רימ יז טָאה רעטעּפש געט ייווצ
 טכַאמ רעגניֿפ רעטכעלש ַא זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ןידנײרֿפ ַא וצ ריא
 ןענייז ןזייוואב יד .טנַאה רעד ןיא ןעּפ ַא ןטלַאה וצ ךעלגעממוא ריא רַאֿפ
 םיא טָאה רעמ ,טקיטרַאֿפעגּפָא לענש םיא ןבָאה רימ .,ףיױַאנביוא ןוֿפ ןעוועג
 .ןעזעג טינ ןגיוא יד ןיא רענייק

 ןבָאה עבמָאב רעד טימ גנודניכלַאֿפ ןיא יטיסילבוּפ ןוא גנוגערֿפױא יד
 -קירוצ טָאה ןַאמירֿפ ןעדלָא .ןדָאש ןסיורג ַא טכַאזרוארַאֿפ לוש רערעֿפ רעד
 זַא ,ןעזעגסיוא טָאה סע .רַאלָאד טרעדנוה ןוֿפ גָארטיײב-שדוח ןייז ןגיוצעג
 טנעקעג רימ ןבָאה רעטנעצ םעד .ןרעוו ןבעגעגֿפױא ןזומ טעװ לוש יד
 ןוא לָאצּפָא-רעדילגטימ ,טלעג-סטירטנייא ןוֿפ הסנכה רעד טימ ןטלַאהֿפױא

 ןעוועג ןענייז לוש רעד ןוֿפ ןבַאגסױא יד רעבָא .ןעגנומענרעטנוא עכעלטע

 ןעמוקעג ןטָאגעג עטסרעמ יד ןענייז גניטימ םייב .תוחוּכ ערעזנוא רעבירַא
 טינ רעבָא בָאה ךיא .רעטימעג ערעווש טימ סולש ןקירעיורט םעד וצ
 --- ןשטנעמ ןייא ןוֿפ גנולדנַאה יד זַא ,קנַאדעג ןטימ ןכַאמ-םולש טנעקעג

 לָאז -- רָאי ַא רַאלָאד טרעדנוה ףלעווצ ןוֿפ טציטשרעטנוא ןייז יז געמ
 םבָאה ךיא .גנומענרעטנוא רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןוֿפ לרוג םעד ןעמיטשַאב
 ןכַאמ וצ טוג ,ןגארטייב עניילק ןוֿפ דנָאֿפ ַא ןֿפַאש ןלָאז רימ ,ןגָאלשעגרָאֿפ
 -ןצֿפיױא יז טָאטשנָא ,לוש ןוֿפ טייקיטעט יד ןרעסערגרַאֿפ ןוא ,טסולרַאֿפ םעד
 .ןבעג

 ַא רַאֿפ לעיּפַא ןַא ןזָאלעגסיױרַא ,ןָאטעג בילוצ רימ ןבָאה ןסָאנעג יד
 םעד ןטיירגוצוצ טנַאה עײרֿפ ַא ןבעגעג רימ ןוא דנָאֿפ רַאלָאד טנזיוט יירד
 טעברַא יד ךעלטנגייא טָאה רעטנעצ רעד .ןָאזעס-רעטניוװ םעד רַאֿפ ץַאלּפ
 רימ ןגעלֿפ רעמוז םוא ,טלעטשענּפָא טינ לָאמ ןייק ענעסקַאװרעד ןשיווצ
 רימ ןבָאה טרָאד ,למיה םענעֿפָא ןרעטנוא ףיוה ןסיורג ןיא סעיצקעל ןטלַאה
 ,טֿפַאשרַאבכַאנ עצנַאג יד טַאהעג ץנעידָא ןקידרעטניוו רעזדנוא וצ בָאגוצ ןיא
 ,רעטסנעֿפ ענעֿפָא יד ןיא ןוא סּפײקסע-רעיײֿפ יד ףיוא ןצניז ןגעלֿפ םינכש יד
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 לָאמ רָאּפ ַא טָאה עילימַאֿפ ןייא .סעיסוקסיד ןוא סעיצקעל יד וצ ןרעהוצ ךיז

 "נוא ןוֿפ רענייא זיא .עיצקעל ַא ןוֿפ טייצ ןיא ןעגנורעטש ןכַאמ טריבורּפ

 ןַא םימ עילימַאֿפ עצנַאג יד ןסָאגעגּפָא ןוא ךַאד ןֿפױא ףױרַא הרבח רעז

 קיצרַאה ןבָאה טנגעג ןצנַאג ןוֿפ רעניואוונייא יד .רעסַאװ עטלַאק רעמע

 .טַאהעג טינ טימ ןבָאה ןעגנורעטש ןייק רעמ ,לַאֿפנײא םעד טױידָאלּפָא

 ַא טכוזעג ןבָאה רימ ,רעמוז םעד ןסָאלשעג ןעוועג רעבָא זיא לוש יד

 ןוֿפ .ןשטנואוועג יוװ רעסעב טליּפשעגוצ לזמ סָאד זדנוא טָאה ,לַאּפיצנירּפ

 רעגנוי ַא ןוֿפ טָאבנָא ןַא ןוא ווירב ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה עילַארטסיױא ןטייוו

 ,רערעל סלַא לוש רעזדנוא ןיא ןטעברַא ןעמוק וצ קלָאֿפ-רָאּפ רענַאקירעמַא

 טיירגעגוצ טוג ןענייז ןשטנעמ יד זַא ,ןזיוועג טָאה ץנעדנַאּפסערָאק יד

 ַאילעד ןוא ןָאס:ישטָאה טרעבַאר ,טעברַא ןַאזַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ קיטכיר ןוא

 "רעביא ןוא ןעמוקעג ןענייז -- וָאלעֿפגנַאל טעָאּפ םנוֿפ ?קינייא ןַא -- אניעד

 ןוא לסקייוו זַאשזז ר"ד ,ןַאמדָאר אטעירנעה .לוש ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןעמונעג

 "על רַאּפ ַא ךָאנ ןעניֿפעג ןֿפלָאהעג טָאט ןוא טָאר טימ ןבאה רעביל .ב רייד !

 -עג ךיז טָאה לוש יד .םידומיל ןוֿפ םַארגָארּפ יד ןטעברַאוצסיוא ןוא רער

 .רעירֿפ זיא סע ןעוו יו רטרעל ןוא רעליש רעמ טימ טנֿפע

 רַאֿפ רעבָא ,טכַארבעג טינ לעיּפַא רעזנוא טָאה רַאלַאד טנזיוט ירד ןייק

 "עגסױרַא ךיז טָאה םעד ךָאנ .טלעג גונעג ןעמוקעגניירַא זיא בױהנָא ןַא

 טינ ,ייז ןביג רימ סָאװ ,טלָאצעג סָאד ןֿפרַאד סנַאסנישטַָאה יד זא ,ןזיוו

 -וצ םעד ןרעסעבוצסיוא ףיוא ןבעגעגקירוצ קעשט םעד רימ טָאה רע .ןבָאה

 -ןצ רָאי-יינ רַאֿפ ןלָאז רימ ,וצרעד טריֿפעג טָאה סָאד .זיוה ןוֿפ דנַאטש

 ילװילנֿפ טימ ןוא ,ןטעּפַאט ןוא ברַאֿפ ןֿפױק ,ךָאװ ןייא רַאֿפ לוש יד ןכַאמ

 עסָאנעג עכלעוו ,רעגנעה-רעפייּפ ןוא רעברַאֿפ לָאצ א ןוֿפ טעברַא רעקיל

 ןצנַאג םעד רימ ןבָאה ,ןָאינוי רעד ןוֿפ טכַארבעג טָאה יקסװָאנידַאר .י

 רימ ןבָאה ךָאװ-סעמטסירק רעד ןיא .ּפָארַא זיב ןביוא ןוֿפ טיײנַאב ץַאלּפ

 רעדעי :רַאזַאב ןלַאנַאיצַאנרעטניא ןַא טריֿפעגכרוד גנונעֿפערעד ַא רַאֿפ

 םילכאמ ןוא ןעמויטסָאק ,םַארגָארּפ ַא טימ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא טנוװָא

 -אברעדנואוו ַא ןעוועג זיא גלָאֿפרעד רעד .טעטילַאנָאיצַאג רעדנוזַאב ַא ןוֿפ

 ,טלעג עמוס עשּפיח ַא טכַארבעגניירַא טָאה ןוא רעד

 ןשיווצ עטאבעד עכעלטנֿפע ןַא טױישזנַארַא רימ ןבָאה רעטעּפש סָאװטע

 ,טלעג ןֿפַאש וצ הנווּכ רעד טימ שטיוורוח קיזייא קחצי ןוא ןַאמדלַאג ַאמש

 רעביא רַאלַאד טרערנוה ירד יװ רעמ טכַארבעגנײרַא טָאה עטַאבעד יד

 ןֿפַאשעג ןעלטימ ַארטסקע ערעדנַא ןוא יד ךרוד ןבָאה רימ .ןבַאגסיױא יד

 ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ םעד ךרוד ןרָאלרַאֿפ ןבָאה רימ יוװ ליֿפ ױזַא לָאמ יירד

 .ןאמירֿפ ןעדלָא
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 ,טייקיטעט ןוא ןכעל טימ לוֿפ ןעוועג רָאי םענעי זיא רעטנעצ רעד
 ,םַאהקרַאמ ןיוודע ,זָארַאד סנעראלק ןעוועג ןענייז ןראטקעל יד ןשיווצ
 שילגנע ,ןַאמדלָאג ַאמע ,סנעֿפעטט ןלָאקגיל ,ןָאדנָאל ןוֿפ ביעק'קמ ףעזָאשזד
 ענעגייא ערעזנוא וצ כָאגוצ ןיא ןטייקטמירַאב עכעלנע עליֿפ ןוא גנילָאװ
 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןדנַאטשנגעק ענעדישרַאֿפ ןיא ןסָאלק ,ןלָאטקעל
 "ומֲאק עקידרעטעּפש ,רָאנימ כָאב ןוא טלַאוװכוב ,1 .טנווָא ןדעי יידד-ייוװצ
 טריֿפעג ןענייז טסגנוק ןיא ןסָאלק ,רערעל יד ןשיווצ ןעוועג ןעגייז ,ןטסיג

 ןשיווצ .סוָאלעב גרָאעג ןוא ירנעה טרעבָאר ,רעקימעדַאקַא יד ןוֿפ ןרמוועג
 -גירג ,ןעב ,ףלואוו ףלָאדַא ןעוועג ןענייז םירימלת ןוא רערעל רעלטסניק יד
 -ַאנ ןסיורג ַא טכַאמעג ןבָאה סָאװ ערעדנַא עייר עצנַאג ַא ןוא ךַארָאז ,ןייטש
  ןיא סערעטניא ןקראטש ַא ןעמונעג טָאה ןַאקנַאד ַארָאדַאזיא ,ךיז רַאֿפ ןעמ
 ריא וצ טסעג טלַא ןדָאלניא לוש עצנַאג יד טגעלֿפ ןוא טעכרַא רעודנוא
 ןיא ןבָאה שזדַאד לביימ ןוא ָאשטניּפ יורֿפ .קרָאי-וינ ןיא טירטֿפױא ןדעי
 זדגוא ןבָאה ןוא גנוגעװַאב רעלאקידאר רעד טימ טעװעטױילֿפעג טייצ רענעי
 ןוז ס'צנַאלג .ה ןוא רעדניק סרעגנעס טערַאגרַאמ ,לָאמ עקינייא טכוזַאב
 טייציוַאקרעב דַארנַאק ךיוא יו ,םידימלּת יד ןשיווצ טלייצעג ךיז ןבָאה
 ןייז .ןרָאװעג טדמערֿפױַאֿפ טינ ןענַאג ןיא זדנוא ןענייז עכלעוו ,רעדניק
 .ןז סטָאבכַא טָאריײהעג סנטצעל טָאה רעטכָאט

 םעד ןעגנערברַאֿפ ןוא טָאטש ןקע עלַא ןוֿפ ןעמוק ןגעלֿפ רעדניק יז
 לָאז ייז טריֿפעגניא רימ ןבָאה .ייברעד קרַאּפ ןיא ןוא לוש ןיא גָאט ןצנַאג
 אב ַא ףיוא סע ןגיילקעװַא ןוא טנעס עכעלטע ןעגנעוב זייּפש טָאטשנָא
 .טכַארבעג טָאה סע רעוו ליֿפיװ ןסיוו טינ לָאז רענייק ידּכ ,טױא ןטמיטש
 טינעפ עטכַארבעג יד רַאֿפ ,ןעמוק ןגעלֿפ טיועטומ יד ןוֿפ ייווצ רעדָא עגייא
 ,ןריוורעס ןגעלֿפ רעדניק יד ןכלעוו ,טײצלָאמ ןטכָאקעג ןטוג ַא ןטיירגוצ
 ,טייצ רענעי רַאֿפ וטֿפיױא רערַאברעדנואוו א ןעוועג זיא סָאד

 ךיא בָאה ןעמוקנָא ןיימ ייב .טריֿפעגנײא רימ ןבָאה טייקיאיינ ַא ךָאנ
 רעקיד ַא טימ טלעטשרַאֿפ קָאטש ןטשרעטנוא ןוֿפ רעטצנעֿפ יד ןענוֿפעג
 םיא ןוא רעמיצ ןוֿפ טכיל סָאד ןעמונעגקעווַא טָאה עכלעוו ,ץענ רענעטָארד
 זיא סָאד זַא ,טרעלקרעד רימ טָאה'מ .עמיווט ַא ןוֿפ ןעזסיוא םעד ןבעגעגוצ
 טֿפַאשרַאבכַאנ רעד ןוֿפ רעדניק סָאװ רענייטש יד ןגעק ךיז ןצישַאב וצ קיטיונ
 .ןגָארטרױַאֿפ טגעקעג טינ ךיא בָאה םינכש יד ןוֿפ גנואיצַאב ַאזַא .ןֿפרַאװ
 -עגנייא לוש ןרעטניה ףיוה ןסיוױג ןיא :טייקיגיילק ןייא ןָאטעג ךיא בָאה
 -גייא ךָאנרעד .טלַאהרעטנוא ןוא ןעגנוביא עשרעדניק רַאֿפ ןטַארַאּפַא טלעטש
 -ןערברַאֿפ ןוא ןליּפש ךיז זדנוא ייב ןעמוק וצ סַאג ןוֿפ רעדניק עלַא ןדַאלעג
 טֿפַאשטנײרֿפ יד טַאהעג רימ ןבָאה ןכָאװ רָאּפ ַא ןיא .טייצ עײרֿפ רעייז ןעג
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 ץוש ןייק .ןליּפש ערעייז רעביא לָארטנָאק עלוֿפ יד ןוא רעדניק עלַא ןוֿפ

 ,טֿפרַאדעג טינ רעמ רימ ןבָאה רעטצנעֿפ יד ףיוא

 גנוריֿפנָא רעד רַאֿפ סקישיור-וצ ַא ןעוועג זיא רעטנעצ ןיא ןבעל סָאד
 ירַא קנַאדעג רעד ןעמוקעגֿפױרַא זיא ,טייקיטעט-סגנואיצרעד-רעדניק ַא ןוֿפ
 ס'רָאֿפ ןַאיטסַאבעס ןוֿפ רעטסומ םעד טיול ,דנַאל ןֿפױא לוש יד ןריֿפוצרעב
 םענעי טייצ עײרֿפ ןייז טָאה ילעק עסָאנעג ,ךײרקנַארֿפ ןיא ?קָאטשניב;
 - ,"םרַאֿפ ּפישואלעֿפ , .עינָאלָאק רעשיטסילַאיצָאס ַא ןיא טכַארברַאֿפ רעמוו

 ןֿפױק וצ קנַאדעג רעטוג רעד ןלַאֿפעגנייא םיא זיא טרָאד .יזריושזד-וינ ןיא
 "עג ןלייטסיוא ןוא עינָאלָאק עשיטסיכרַאנַא ןַא ןֿפַאש ,םרַאֿפ עקיאייברעד ַא
 -עגֿפיױא קנַאדעג םעד בָאה ךיא .לוש ַא רַאֿפ זיוה עטְלַא יד ןוא דנַאל גונ
 רערעֿפ יד ןרָאװעג ןריובעג זיא סע .תוחוּכ עלַא טיִמ טציטשרעטנוא ,טּפַאכ
 ,יזריושזד-וינ .ןָאטלעטס ןיא עינָאלַאק

 רערעל עכעלטע ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא רעדניק קיסיירד ןוא ייווצ
 וצ קרָאי-ינ ןזָאלרַאֿפ ,1915 ,יַאמ ןט16 םעד ןבָאה רעסַאּפֿפױוא ףיֿפ ןוא
 ןיא זיא רעדניק יד רַאֿפ ירָאטימרָאד ַא ,םייה רעיינ רעייז ןיא ךיז ןצעזַאב
 השמ ןוֿפ טעברַא רעקיליוװיײרֿפ רעד ךרוד ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא שינעלייא
 טָאה ןידוי עכלעוו ,ןסָאנעג רעליווזנַארב ערעדנַא רַאּפ ַא ןוא ַאליַאגוּפָאּפ

 טימ ,ןבעל טנַאקַאבמוא ,יינ ַא .טייקיטעט רעזדנוא טימ טריסערעטניארַאֿפ
 -יורג ַא רַאֿפ ןבעוו ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןטייקירעווש ןוא ןעמעלכַארפ עיינ
 ,ןשטנעמ לָאצ רעס
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 ! קעװַא טרַאֿפ ַאשַאס

 ןיא טלמַאזרַאֿפ זיא רערעזדנוא זיירק רערעסערג ַא .טנוװָא קיטנוז ֹא
 רעד .טגגיז'מ ןוא ןייו טקנירט 'מ ;דייס-טסיא רעד ףיוא רעלעקדזייוו ַא
 עכלעוו ,דײרֿפ רעקירעיורט ןימ ַא ןוֿפ טשרעהַאב לַאטנעמיטנעס זיא םלוע
 סָאד ךיז ןענעגעזעג רימ .טייצ רעקיבלעז רעד ןוא ןייא ןיא טעלג ןוא טגָאנ
 ,ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןייק קעװַא טרָאֿפ רעכלעוו ,ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא טימ
 ,זדנוא ייב זיא ןַאמקרעב .גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןַא ןבעגוצסיורא טרָאד
 טליֿפעג םיא ןיא טָאה רענייא רעדעי ,טבילַאב קרַאטש ןעוועג ,ןסָאנעג עגנוי
 ,רעדורב ַא טימ יו טנגעזעג םיא טימ ךיז רימ ןבָאה ,רבח ןביל ,ןטנעָאנ ַא
 -נורטעג ןבָאה רימ .טעטילַאמרָאֿפ זיא סע רעכלעוו ןָא ןוא סעדער ןייק ןָא
 יז קעװַא טרָאֿפ ַאשַאס, : ןיײרֿפער םעד ןעגנוזעגוצ ןוא ןייוו ןעק

 -נָאוװצ-ןצֿפוֿפ ַא ,זדנוא ןוֿפ עטצעל יד ןענייז טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טעּפש
 רעד וצ ןייג טזָאלעג ךיז ןוא סַאג ןיא סױרַא ןענַאמקרעב טימ ,ןָאזרעּפ קיצ
 --- טכַאנ יד ,קידייל ןעוועג ןענייז ןסָאג יד .וינעווע רעטירד ןיא ןַאב-ךיוה
 -גײרַא .ןעגנוזעג ךעלטימעג ןוא ליונק ןייא ןיא ןעגנַאגעג רימ ןענייז ,ליטש
 ןעמעוו טנַאיצילָאּפ ַא טנגעגַאב רימ ןבָאה סיילּפ סקרַאמ-טניעס ןיא קידנעייג
 ; טכערעג ןעוועג יאדווַא זיא רע .ןרָאװעג ןלעֿפעג טינ זיא ןעגניז רעזדנוא
 רעבָא ,םורַא רעניואוונייא יד ןוֿפ ףָאלש ןקיאור םעד טרעטשעג ןבָאה רימ
 -נעייז ,טנעקעג רעדָא ,טלָאװעג עלַא טינ ןבָאה טכערעג זיא רע זַא ,ןבעגוצ
 עניילק יד .טֿפַאשלעזעג רעטוג ןוא ןייוו ןוֿפ סולֿפניײא םעד רעטנוא קיד
 ןטימ ןהנעטסיוא ךיז ,ןעגנירּפשרעטנוא ןביוהעגנָא טָאה יָארט ווװָא ןעלעה
 טנַאה יד ןביױהעגֿפױא רעטצעל רעד טָאה ,רענעט עכיוה ףיוא טנַאיצילָאּפ
 ןייז ןיא ןגייצרעביא טלָאװעג ריא טלָאװ רע יװ ,ןקעטש ןרעווש ןטימ
 ךיא בָאה ,טנַאיצילָאּפ ןרעטניה ןענַאטשעג קילעֿפוצ ןיב ךיא .טעטירָאטױא
 ,טנַאה ןייז ןוֿפ ןסירעגסױרַא סע ןוא ןקעטש ןשיאײצילָאּפ םעד טּפַאכעגנָא
 ,ןקָארשרעד ךיוא רשֿפא ןוא טגערעגֿפױא קרַאטש ,ךעלריטַאנ ,םיא טָאה סָאד
 ,ןקידעש וצ םיא קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניײא טינ זיא זדנוא ןוֿפ םענייק שטָאכ
 ןענייז טייצ טונימ רָאּפ ַא ןיא ןוא ,ףליה ןֿפור ,ןֿפײֿפ ןביוהעגנָא רע טָאה
 בָאה טייצ רעד ייב .ןטייז עלַא ןוֿפ ןֿפױל וצ ןעמוקעג ןטסיצילַאּפ עכעלטע
 -ור ןענַאטשעג עלַא ןענייז רימ ןוא ןבעגעגקירוצ ןיוש ןקעטש ןייז םיא ךיא
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 ןעלעה עניילק יד .ןעמוקרָאֿפ טעוװ ָאד סָאװ ןעז וצ טרַאװעג ,ךעלטימעג ,קיא

 טהנעטעגסיוא ךיז ץלַא ךָאנ טָאה ןוא םערָא סנַאמקרעב ףיוא ןעגנַאהעג זיא

 טָאה ןעמוקעגוצ ןענייז רעטיה-סגנונדרָא ערעדנַא יד ןעוו .טנַאיצילַאּפ ןטימ

 -סערַא םיא ןוא ןענַאמקרעב ףיוא טנַאה יד טגײלעגֿפױרַא רבד-לעב רעזדנוא

 ..ריא ןוא ןעלעה .ץַאלּפ ןוֿפ טייוו טינ ,קדיצַאב-יײצילַאּפ םוצ טריֿפעג ,טריט

 -טכַאנ ןיא ןרָאװעג טריֿפעגּפָא ןוא טריטסערַא ןענייז ,יליל ,רעטסעווש

 רעלָאד ןעצ ןלָאצַאב וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ ןענייז ייז ואוו ,טכירעג

 ,עטצעל סָאד ןגױצעגרָאֿפ ןבָאה ייז ,זױהקרָאװ ןיא געט ןעצ רעדָא ףָארטש

 ןענייז זנוא ןוֿפ לָאצ ַא .ףָארטש יד ןלָאצַאב וצ רעטָאֿפ רעייז טביולרעד טינ

 ןעײרֿפַאב םיא רעדָא לָאז'מ זַא טרעדָאֿפעג ,ןענַאמקױעב טימ ןעגנַאגעגטימ

 ןענַאמקרעב ,טכַאלעגסיוא זנוא ןוֿפ ךיז ןבָאה ייז ,ןריטסערַא ןעמעלַא רעדָא

 רעטניה ריט יד טכַאמרַאֿפ ןוא ןבירטעגסױרַא זנוא ןוא ןטלַאהרַאֿפ יז ןכָאה

 :עטגערעגֿפױא ,ענעסימשענּפָא יו םײהַא קעװַא ןסָאנעג יד ןענייז ,זדנוא

 -ַאב-יײצילָאּפ ןוֿפ ּפערט יד ףיוא טצעזעגקעווַא ךיז ןבָאה ווָאטַאש ןוא ךיא

 -עקיּפעג ןבָאה רימ .טכַאנ עצנַאג יד ןסעזענּפָא טרָאד ןענייז רימ ןוא קדיצ

 ךיז זדנוא ןגעוו ןוא טרעטשעג טינ זדנוא טָאה עכלעוו ,ײצילָאּפ יד טעוװ

 ,טרעמיקעג טינ

 ,רעטכיר ַא רַאֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרָאֿפ ןַאמקרעב זיא ירֿפ רעד ןיא

 ןרעטש : סנכערברַאֿפ עכעלקערש ןיא טגָאלקעגנָא םיא טָאה טסיצילַאּפ רעד

 .טכילֿפ ןייז ןָאט גנונדרָא ןוא ץעזעג ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ַא ןזָאלרעד טינ ,ור יד

 עד -- טעטירָאטיױא ןוֿפ ןכייצ ןייז ןוֿפ טסיצילָאּפ ַא ןבױרַאב ךיוא יו

 וצ ךיז קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג טינ טָאה רעיָאל רעזדנוא .ןקעטש ןרעווש

 רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג ןַאמקרעב זיא ,עגַאלקנָא רעד ןיא ןעלבירג

 דלַאב זיא ןַאמקרעב .םיהַא קעװַא ןענייז רימ ןוא (תוברע) לייב ןלענעמָאנ

 "וינ ןיא סעצָארּפ רעד ןוא ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןייק ןרָאֿפעגקעװַא םעד ךָאנ

 .ןרָאװעג ןֿפורעגרָאֿפ טינ לָאמ ןייק זיא קרָאי
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 ָאקטיצנַארֿפ ןַאס ןיא טייק ינומ םָאט יד

 ייווצ יד .געוו ןעמַאזגנַאל ריא ןעגנַאגעג זיא עּפָאריײא ןיא המחלמ יד

 ןוא תוחוּכ ןיא ךיילג רעקינייװ רעדָא רעמ ןעוועג ןענייז ןרעגַאל עקידנֿפמעק

 -שטייד .ערעדנַא יד ענייא ןעמוקייב וצ טייקכעלגעמ יד טַאהעג טינ ןבָאה
 ןוֿפ ןוא ןישַאמ-רעטילימ רערעסעב ַא ןוֿפ גוצרָאֿפ םעד טַאהעג טָאה דנַאל

 טריֿפעג םַאנסיוא רעקילייווצרוק ןייא טימ זיא גירק רעד ,ןירעֿפײרגנָא יד ןייז

 טָאה דנַאלמייה עשטייד סָאד ,רעדנעל ערדעדנַא ןוֿפ ןדָאב ןֿפױא ןרָאװעג
 -ריאילַא יד ,טכַאלש ןיא ןרעוו טסיװרַאֿפ ןוֿפ םעט םעד טכוזרַאֿפ טינ טעמּכ
 םוטכייר ןקיזיר ןוֿפ גוצרָאֿפ םעד טַאהעג ,טייז רעייז ףיוא ,ןבָאה רעדנעל עט

 שיזױצנַארֿפ .ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןיא טידערק ןטקנערשַאבמוא ןוא

 -ַאטילימ-יטנַא ןרענָאיצולָאװער םענעזעוועג םעד טֿפױקעגרעטנוא טָאה דלָאג

 ָאטינעב ,עילַאטיא ןיא ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ רעריֿפ ,טסיר
 עילַאטיא ןגױצעגרעבירַא גנוטייצ ַא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא ,ינילָאסומ

 ןזײּפש וצ ןשטנעמ ןענָאילימ טלעטשעגוצ טָאה דנַאלסור ,טייז רעייז ףיוא
 ײמרַא רעשטייד רעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא ןטלַאה ןוא ןענָאנַאק עשטייד יד
 ןעזעגסיוא ,ךעּפ ןוֿפ יו ןגיוצעג ךיז המחלמ יד טָאה .טנָארֿפיזרזמ ןֿפױא

 -שטייד רַאֿפ גיז ַא טימ טינ ביוא סימָארּפמָאק ַא טימ ןקידנע ךיז טעװ יז זַא

 ,דנַאל

 ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ קעז-דלָאג רענַאקירעמַא יד זיא טכיזסיוא יד

 עקיזיר ןֿפַאשעג תוכולמ עטריאילַא יד רַאֿפ טָאה ןַאגרָאמ טנָאּפרעיּפ ,שזד

 עטוג ןָאטעג ןבָאה ןקירבַאֿפ עיצינומַא עסיורג יד ,דנַאל ןיא ָאד תואוולה

 ץלַא לָאז סָאד זַא ,רַאֿפעג יד ןענַאטשטנַא זיא סע .,טידערק ףיוא ןטֿפעשעג

 ןעוועג זיא געוו רעקיצנייא רעד ,ןגיז טעוװ דנַאלשטיײיד ןעוו ,ןייג ןריולרַאֿפ

 יד ןועכיזרַאֿפ ןוא דנַאלשטיײד ןגיזַאב ,גירק ןיא עקירעמַא ןעיצוצניירַא

 ןעמונעג ךיז ןעמ טָאה .קעז-טלעג ערדעדנַא יד ןוא ןַאגרָאמ רַאֿפ ןטיֿפָארּפ

 -סיה-סגירק ַא ןֿפורסױרַא ,דנַאל ןיא ָאד גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןטעברַאַאב

 ןוא ןרידנומ ןָאטוצנָא טנגוי רעד ןשיווצ שטנואוו ןקיטולב ַא ןוא עירעט

 ןעגנוטייצ ענייז טימ טסריוה ,טלעווזור ידעט .טנעה יד ןריֿפוצרעדנַאנוֿפ

 ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז ןבָאה רעטעלב-עיצאזנעס עלעג ערעדנַא עלַא ןוא
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 ןרַאֿפ טנעדיזערּפ ןרָאװעג טלייוורעד זיא ןָאסליװ יו ךיג ױזַא .טעברַא רעד
 זיא *! גירק ןוֿפ טיהעגסיוא זדנוא טָאה רע, :זיוועד ןֿפױא ןימרעט ןטייווצ
 יד טולב רעייז טימ ןקיטסימַאב טנגוי עגיה יד ןקיש וצ קיטרַאֿפ ןעוועג ץלַא
 ,עּפָאריײא ןוֿפ רעדלעֿפ

 -רעּפוס ערעזדנוא ןבָאה ,1916 רעמוז ןיא סעצָארּפ-סגנוטיירגוצ םעד ןיא
 ?ךיײרַאּפ-סענדרעּפירּפ, א ןֿפורעגנָא ןבָאה ייז סָאװ טריֿפעגכרוד ןטָאירטַאּפ
 טלָאזעג ןבָאה סָאװ ,עייר רעצנַאג ַא ןוֿפ ןטשרע םעד -- ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא
 זיא ץלַא .קָאטימכָאנ תבש ַא -- טעטש עסיורג עלַא ןיא ןרעו טריֿפעגכרוד
 "רעד םעד טרעטשעצ טָאה טייקיניילק ןייא רָאנ ,ןשטנואוועג יו ןעגנַאגעגוצ
 רעד ןיא ןברוח לקיטש ַא טכַאמעג ןוא ןסירעגֿפױא טָאה עבמָאב ַא : גלָאֿפ
 ,עיסעצָארּפ רעד ןוֿפ גנומיטש רעשיטָאירטַאּפ

 -לעוו ,ןרענָאיצולָאװער .ןלַאקידַאר ףיוא דגַאי ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 .-גומיטש-המחלמ עקיטולב ןוֿפ ןרעוו וצ טרעטסײגַאב טינ הּפצוח יד ןבָאה עכ

 ןוא טנעקעג טינ ײצילָאּפ יד טָאה עבמָאב יד ןֿפרָאװעג טָאה סע רעװ .ןעג

 טייהנגעלעג יד טצונַאב טָאה יז .ןעניֿפעגסיױא טלָאװעג טינ ךיוא רשֿפא
 ןוֿפ גיוא ןַא טַאהעג טָאה יז עכלעוו ףיוא ןשטנעמ טימ ןענעכערצּפָא ךיז
 טָאה לַאֿפ םעד ןיא .ָאד לַארעביא ןוא לָאמ עלַא ןענייז עכלעזַא ,רעירֿפ
 רעכלעוו .,רָאטַאטיגַארעטעברַא ןַא -- ינומ םַאט טריטסערַא יײצילָאּפ יד
 רעד ןגעק קיירטס םענעסיברַאֿפ ַא טריֿפעגנָא רעירֿפ טייצ ַא טימ טָאה
 ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא ױרֿפ ןייז ,ינומ .טָאטש ןוֿפ עינַאּפמָאק זעג רעכייר-ןייטש
 ןרָאװעג טגָאלקעגנָא ןוא טריטסערַא ןענייז ,סגניליב ןוא גרעבנייוו ,ןשטנעמ
 ,ןכערברַאֿפ םעד רַאֿפ

 ןטלַאהעגֿפױא ךיז רָאי רָאּפ עטצעל יד טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא
 עשיטסיכרַאנַא ןַא ןבעגעגסיױרַא טרָאד טָאה רע .ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןיא
 רע .טעברַא-סגנורעלקֿפױא עטוג ןָאטעג ןוא ,"טסעלב יהד, ,טֿפירשנכָאװ
 ןעייטש עטגָאלקעגנָא יד רעכלעוו רעטנוא רַאֿפעג עסיורג יד ןעזעגנייא טָאה
 גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןקעװֿפױא דנַאל ןרעביא ןזָאלעגסױרַא ךיז טָאה ןוא

 .עטריטסערַא יד רַאֿפ טעברַא-סגנוקידייטרַאֿפ יד ןריזינַאגרָא ןוא

 -רָארעט עכעלקערש ַא ןֿפַאשעג ײצילָאּפ יד טָאה ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןיא
 -עלסעה ןוא רעכעלדנעש ךָאנ ןרָאװעג טריֿפעג זיא סעצָארּפ רעד .גנומיטש
 ,1886 ןיא ָאגַאקיש ןיא סעצָארּפ רעטמירַאב קירעיורט רעד רעדייא רעכ
 -יֿפ ,רָארוקָארּפ רעד .הילּת רעד וצ ןטסיכרַאנַא יד טקישעג טָאה רעכלעוו
 ןעוועג עלַא ןענייז תודע יד ,טלעטשענּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז טָאה ,טרעק
 ךיז ןבָאה ייז .סעקטוטיטסָארּפ ןוא ןטַארענעגעד ,ןשטנעמ-טלעוו-רעטנוא
 "-וַצסיורַא ןעגנולעג רעבָא זיא ןטרעקיֿפ .טירט ןוא טירש ףיוא ןכָארּפשרעדיװ
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 םַאט זַא ,טניימעג טָאה סָאװ ,ירושזד רעד ןוֿפ לייטרוא "קידלושע ַא ןגיוק
 -רַאֿפ א רַאֿפ ןבעל רעייז טימ ןלָאצַאב ןֿפרַאד סגניליב .ק ןערָאװ ןוא ינומ

 ,ןעגנאגאב טָאה סע רעוו ןרָאװעג טלעטשעגטסעֿפ טינ זיא סָאװ ,ןכערב
 זיא םיא .טיטעּפַא רעד טליּפשעצ ןטע ןטימ ךיז טָאה רָארוקָארּפ םייב

 טנעקעג ךָאד רע טלָאװ ךעלטנגייא זַא ,קנַאדעג רעשילווייט רעד ןלַאֿפעגנײיא
 עטֿפױקעג ענייז ; ןינומ יו הנותח עקיבלעז יד ןליּפשּפָא ךיוא ןענַאמקרעב
 א ךָאנ ןעגנערבמוא רַאֿפ טלָאצעג רעמ ליֿפ טרעדָאֿפעג טינ ןטלָאװ תודע

 טרעדָאֿפעג ןוא קרָאי-וינ ןיא ןריטסערַא ןענַאמקרעב טזָאלעג רע טָאה .ןברק
 טנעה יד ןיא תומה-ךאלמ םוצ עינרָאֿפילַאק ןייק ןרעֿפילסיױא םיא לָאז'מ
 ײטרַאּפ עשיטסילַאיצַאס יד ,גנוגעװַאב לרעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ,ןירַא
 גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןוא ,טיווקליה סירָאמ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא
 -ָאג םוצ סעיצַאגעלעד טקישעג ,ןענַאמקרעב רַאֿפ טלעטשעגנייא ךיז ןבָאה
 ןבעל ןייז .ןטסנוג ןייז וצ עיצַאטיגַא עקיטֿפעה ַא טריֿפעגנָא ןוא רָאנרעוװו
 ,רָאה ַא ףיוא ןעגנָאהעג זיא

 סָאװ עיצַארטסנָאמעד-טסעטָארּפ עזעידנַארג יד םיא טָאה טעװעטַארעג
 טנָארֿפ ןיא טריֿפעגכרוד ןבָאה דַאדגָארטעּפ ןוֿפ רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד
 -יגער רענַאקירעמַא יד .טָאטש רענעי ןיא עדַאטַאבמַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ
 טֿפַאשטניײרֿפ יד ןטלַאהנָא ןיא טריסשרעטניארדַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא גנור
 ייווצ טַאהעג טָאה ןָאטליװ טנעדיזערּפ ,דנַאלסור רערענָאיצולָאװער רעד ןוֿפ
 -יֿפ רעקיטסייג ןוא רעבעג-הצע רעד ןייז טלָאװעג טָאה רע :ייברעד תונוּכ
 רעמ ךָאנ ןוא ;קילבוּפער רעשיטור רענעריובעג סָאװ-רָאנ רעד ןוֿפ רער
 .גנוקילײטַאב ריא ןצעזרָאֿפ לָאז דנַאלסור זַא ןקריוו טלָאװעג רע טָאה רשֿפא
 טָאה דַארגָארטעּפ ןיא רָאדַאסַאבמַא ןייז ןעוו .דנַאלשטייד ןגעק גירק ןיא
 ןגעק דנַאלסור ןיא גנוגערֿפױא יד זיא סע קרַאטש יוװ ןסיוו טזָאלעג םיא
 ןעלקיװרַאֿפ וצ ךוזרַאֿפ םעד ןֹוא ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןיא לייטרוא-טולב םעד
 -נייא ןייז ןצונַאב ןעמונעג ךיז ןָאטליוװ טָאה .סעצָארּפ םעד ןיא ןענַאמקרעב
 -דרָאמ יד ןוֿפ ןטיטעּפַא עטציירעצ קרַאטש יד לסיבַא ןליקוצּפָא סולֿפ
 ,םעד רַאֿפ ןטָאוטעגסױרַא ךעלטנֿפע זיא רע .עינרָאֿפילַאק ןיא ןטָאירטַאּפ
 ,ןקידַאנגַאב ןסגניליב ןוא ןינומ לָאז רָאנרעװָאג רעד זַא

 טָאה סעצָארּפ-דרָאמ םעיינ ַא ןריֿפרַאֿפ ןוא ןעגַאמקרעב ןרעֿפילסױא ןוֿפ
 1 ,ןייז טנעקעג טינ רעמ דייר ןייק

 דַארגָארטעּפ ןיא זיא עיצַארטסנַאמעד-טסעטָארּפ עזעידנַארג ענעי
 -ָאלָאכיסּפ ןקיטכיר םעד ןיא ,טייצ ןיא טקנוּפ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד
 טַאהעג דַארגַארטעּפ ןיא ןבָאה ףימ .ש"וח קילעֿפוצ טינ ,טנעמָאמ ןשיג
 עקירעמַא ןוֿפ ןעמוקעג סָאװ רָאנ ןענייז עכלעוו ןסָאנעג לָאצ עסיורג ַא
 ןשיווצ .גנוריגער רעשירָאזיװָארּפ רעשיסור רעד ןוֿפ גנודַאלניײא רעד ףיוא
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 ןרָאי רַאֿפ טָאה עכלעוו ,עּפורג עטריזינַאגרָא-טוג ,עסיורג ַא ןעוועג זיא יז

 סָאלָאג , טֿפירש-נכָאװ עשיטסיכרַאנַא-שיסור יד ןבעגעגסױרַא קרָאי-וינ ןיא

 וצ רעדָא ,קיטכיר ךיז ןעגעדרַאוצנייא ןזיווַאב טינ ךָאנ ןכָאה ייז ,?ַאדורט

 ןֿפױא ןרעװ טקישעג ןגעלֿפ ייז וצ ווירב .סערדַא ןטמיטשַאב א ןבָאה

 רעד רַאֿפ גנורעדָאֿפ יד ןעוו .עדַאסַאבמַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ סערדַא

 יד ןבָאה ,קרַאטש רעייז ןרָאװעג זיא ןענַאמקרעב ןוֿפ גנורעֿפילסױא

 םעד ףיוא דַארגָארטעּפ ןיק לבייק ַא טקישעג קרָאי-וינ ןוֿפ ןסָאנעג

 ;טנעיילעג ךיז טָאה עכלעוו ,עדַאטַאבמָא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ סעדדַָא

 -ַאק ןייק ןעמענ םיא ןליו םיריױטקַאד ,רַאֿפעג רעטסנרע ןיא ַאשַאס;,

 ןיא ןסָאנעג יד "'?ןָאט ריא טנעק סָאװ ,זָאלֿפליה ןענייז רימ .עינרָאֿפיל

 "רעוו עקידלושמוא יד רעטניה טקעטש סע סָאװ ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה דנַאלסור

 טכַארבעג טָאה עכלעוו ,טעברַא רעד וצ ןטָארטעגוצ ךיילג ןעגייז ןוא רעט

 ,ןטַאטלװער עטשטנואוועג יד
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 גנוקריוו ריא ןוא המחלמ טלעוו יד

 -עצ טָאה 1914 ןיא המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ךורכסיוא רע }
 -ַאיצָאס עקיטכעמ יד .רעדנעל עלַא ןיא ןעייד עשיטסילַאיצַאס יד טלסיירט
 -ייז רעטגיח טלעטשעג ךיז גָאט ןטשרע ןוֿפ ךיילג ןבָאה ןעײטרַאּפ ששיטסיל
 -ניא .תוחופ ערעייז עלַא טימ המחלמ יד טטיטשעג ןוא ןעגנוריגער ערע
 ןיא ,סערָאשז ,טרָאד ןוא ָאד ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,ןענייז ןעמַאנסיוא ענלעצ
 -ףיל .גיוק ןוֿפ געט עטשרע יד ןכעל ןייז טימ טלָאצַאב טָאה ,ךײרקנַארֿפ
 גַאטסכיײר ןיא ןעמיטש וצ טומ םעד טאהעג טָאה ,דנַאלשטיײד ןיא ,טכענק
 ןטנַארגימע עשיסור ערעדנַא ןוא יקצָארט ,ןיגעל .ןטידערק-סגירק יד ןגעק
 רעד ןצ טֿפַאשרענגעק עלעיפיצנירּפ שרעייז ןטלַאהעגנָא ןבָאה עפַארליא ןיא
 "ראֿפ עסיורג יד ןוֿפ רעריֿפ יד ,ןטסילַאיצַאס טייהרעמ יד רעבָא ,המחלמ
 ןדעי ןיא םזיטאירטַאּפ ןוֿפ םָארטש ןטימ ןלָאוװעג ןטירעגניה ןענייז ,ןעייט
 "ףעטניא ןגעוו טקידײרּפעג רעירֿפ ןבָאה ייז סָאװ ץלַא ןסעגרַאֿפ ןוא דנַאל
 זנַאל ןייק ןיא ןיא סע .עביל-רעדירב ןוא םזירָאטילימ-יטנַא ,םזילַאנָאיצַאנ
 -טיורַא ךרוד הֿפגמ-סגירק יד ןלעטשוצּפָא ךוזרַאֿפ ןייק ןרָאװעג טכַאמעג טיג

 ןיא רעירֿפ ןרָאי ךס ַא ןרָאװעג טריטיגַא זיא'ס יו ,קיירטסילַארעגעג ַא ןֿפור
 -ילימ-יטנא רעשיזױצנַארֿפ רעטמירַאב-טלעװ רעד וליֿפַא .ןזיירק ערעזדנוא
 רַאֿפ ןָאזירּפ ןרָאי ןוא גנוגלָאֿפרַאֿפ ןטילעג טָאה רעכלעוו ,עוורעה ,טסירדַאט
 ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ המחלמ ןוֿפ טנעמָאמ ןיא זיִא ,טייקיטעט ןייז
 ,טָאירטַאּפ ןשיטסיגיווָאש

 טינ ןבָאה רימ .ןעייר ערעזדנוא ןיא עגַאל יד ןעוועג זיא רעסעב טינ
 -לעוו ,רעדנעל ערעדנווַאב יד ןיא ןעיײטרַאּפ עטריזינַאגרָא-טסעֿפ ןייק טַאהעג
 רימ רעבָא .גנוגעװַאב רעד ןיא ןעגנומיטש יד וצ קודדטיוא ןבעג ןלָאז עכ
 -געטש זיא סע טרָאװ סנעמעוו ןשטנעמ ענעעזעגנָא ענלצנייא טָאװעג ןבאה
 .גנוגערַאב רעזדנוא ןוֿפ קורדסיוא רעד סלַא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא קיד
 -טע שטצעל יד רַאֿפ ץַאלּפ ןטסנעעזעגנַא ןוא ןטספעה םעד טָאה ייז ןשיווצ
 ךיילג זיא רע .ןיקטָאּפָארַאק רעטעּפ ןעמונרַאֿפ ױַאי קיטייוד ןוא עכעל
 ףפ ןעוו זַא ,טרעלקרעד ןֿפָא טָאװ ןוא המחלמ רעד רַאֿפ ןטָאױטעגסױרַא
 ןקידײטרַאֿפ ןעגנַאגעג טנעה יד ןיא ןֿפָאװ טימ רע טלָאװ רעגניי ןעוועג טלָאװ
 -עטש עכעלנע ןַא .קלָאֿפ ןשיזיוצנַארֿפ םנוֿפ סעיצידַארט עכעלטײהיײרֿפ יד
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 ןטסיכרַאנַא ענעעזעגנָא עשיזױצנַארֿפ עקינייא ןעמונעג ךיוא ןבָאה גנול

 .ערעדנַא ןוא וװַארג ןַאשז

 -עדורֿפױא עקידלַאװג ַא ןֿפורעגסױרַא ןעייר ערעזדנוא ןיא טָאה סָאד
 טרירָאנגיא טנעקעג טינ טָאה עגַארֿפ ַא וצ גנולעטש סניקטָאּפָארָאק .גנור
 ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ טייהרעמ עסיורג רָאג יד .,ןרעװ ןגיװשרַאֿפ ןוא
 רעיינ ןייז ןיא ןײגכָאנ ןעניקטָאּפָארָאק טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ רעבָא
 טסעֿפינַאמ ַא ןזָאלעגסױרַא ןבָאה דנַאלגנע ןיא ןדַארעמַאק יד .גנודנעוו
 עטסטנעָאג סניקטָאּפָארָאק ןבירשעגרעטנוא ךיז ןבָאה סע ןכלעוו רעטנוא
 רעשיטסיכרַאנַאמוא ןייז וצ ןרעױדַאב קידנקירדסיוא םידימלּת ןוא טניײרֿפ
 -ייק רעטנוא ןענעק ןטסיכרַאנַא זַא ,גנוגייצרעביא עטסעֿפ יד ןוא גנולעטש
 ,המחלמ עשיטסילַאטיּפַאק ןייק ןציטשרעטנוא טינ ןדנעטשמוא ענ

 ןטלַאהרַאֿפ ךיז טָאה טלעוו רעצנַאג רעד ןיא עסערּפ עשיטסיכרַאנַא יד
 ןגעק טריטיגַא רָאנ טינ טָאה *.ש .א ,8, יד ,המחלמ רעד ֹוצ שירענגעק
 ןוא ןיקטָאּפָארק וצ גנוצעשגנירג ַא ןזיװעגסױרַא טָאה רָאנ ,המחלמ רעד
 ןבעגעג ,קיניזטכייל ,ןגָאז געמ'מ ,ךעלטימעג טָאה .ש .א .ֿפ יד .גנוניימ ןייז

 ,טייקײרט-ןּפיצנירּפ ןוא םזיכרַאנַא תכלה ןיא סעיצקעל ןעניקטָאּפָארָאק
 טייצ וצ טייצ ןוֿפ ,ךעלגניי עגנוי ,זדנוא טָאה יז יו ןֿפוא ןקיבלעז םעד ףיוא
 ,זיא םזיכרַאנַא סָאװ טנרעלעג

 -עג .ש .א .ֿפ רעד ןוֿפ גנולעטש יד טָאה זדנוא ןוֿפ עטסרעמ יד ףיוא
 ןוא המחלמ ןגעק ןעוועג עלַא ןענייז רימ ,גנוקריוו עטוג ןייק טינ טכַאמ
 ןוא ןענַאמקרעב רעדנַאסקעלַא טציטשרעטנוא ןצרַאה ןלוֿפ ןטימ ןבָאה
 -גנירג רעבָא ,טייקיטעט רעשיטסירַאטילימ-יטנַא רעייז ןיא ןַאמדלָאג ַאמע
 רעדָא ,לטב-רבוע סלַא ןלעטשסױרַא םיא ,גנוניימ סניקטָאּפָארק ןצַאש
 יב טנעקעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ רימ ןבָאה ,םזיכרַאנַא םוצ רעטעררַאֿפ
 רַאֿפ גנוקיטרַאֿפטכער ןוא גנורעלקרעד ַא טכוזעג ןבָאה רימ ,ןלעוּפ ךיז
 גנורעטסיײגַאב רעקירָאיגנַאל ןייז ןיא ןענוֿפעג סע ןבָאה ןוא ,גנולעטש ןייז
 רעד ןיא טײרּפשרַאֿפ טָאה ךיײרקנַארֿפ סָאװ ןעיידיא עכעלטײהײרֿפ יד רַאֿפ
 ןוא ,ןטילעג דנַאל םענעי ןיא טָאה רע סָאװ ,עמרוט ןרָאי יד וליֿפא .טלעוו
 טליקעגּפָא טינ לָאמ ןייק ןבָאה דנַאל סָאד ןכוזַאב וצ םיא רַאֿפ טָאברַאֿפ רעד
 טכַארטַאב ךיײרקנַארֿפ טָאה רע .קלָאֿפ ןשיזיױצנַארֿפ ןרַאֿפ גנורעטסײגַאב ןייז
 זיא רעכלעוו ,עּפָאריײא ןיא טסייג ןכעלטײהײרֿפ ןוֿפ גנורעּפרעקרַאֿפ יד סלַא
 -יײרּפ-שיטסירַאטילימ ןוֿפ טסיײג-ןילּפיצסיד-עמרַאזַאק םעד טלעטשעגנגעק
 ןעוו ,ךָאנ םעד רַאֿפ רָאי עכעלטע טימ טָאה רע .םוטרעקנוי ןשטייד-שיס
 טסניד-רעטילימ ןוֿפ ןימרעט םעד ןרעגנעלרַאֿפ ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע
 עשיזױצנַארֿפ יד ןטָארעג ךעלטנֿפע ,ייווצ ףיוא רָאי ןייא ןוֿפ ךיײרקנַארֿפ ןיא
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 רעשטייד רעד .טקעיארּפיץעזעג םעד ןגעק ןטערטוצסיורַא טינ רעטעברַא

 -עג ,רעירֿפ ןרָאי עליֿפ טימ ןענינוקַאב רַאֿפ יו ,םיא רַאֿפ זיא םזירַאטילימ

 רעד ףיוא ,עּפָאריײא ףיוא טרעיולעג טָאה סָאװ רַאֿפעג עטסגרע יד ןעוו

 ,טלעוו רעצנַאג

 גנוצַאשּפָא ןייז ןוֿפ טייקיטכיר יד ןעזעגנייא טינ ןַאד רימ ןבָאה

 רעזנוא ןבָאה וצ טביולרעד ךיז ןטסיכרַאנַא סלַא ןבָאה רימ .עגַאל רעד ןוֿפ

 רימ ןבָאה טנַאה רעד טימ םיא ןכַאמקעװַא רעבָא ,עגַארֿפ רעד ןיא גנוניימ

 ,טלָאװעג טינ ןוא טנעקעג טינ

 ןייז ןוֿפ סרוק םעד טעװעריקרַאֿפ טָאה ןָאסליװ ןעוו ,1917 ,גנילירֿפ ןיא

 -סגירק עקידלַאװג ַא ןֿפורסױרַא ןעגנוטייצ יד טביולרעד ןוא עיטַאמָאלּפיד

 ןטיבעג ףרַאש לָאמ ןייַא טימ עגַאל יד ךיז טָאה ,דנַאל ןיא ָאד עירעטסיה

 ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןיא ךיוא ןוא דנַאל ןיא ָאד ןעייר עשיטסילַאיצָאס יד ןיא

 עקיטרַאנגײא ןַא טַאהעג ןַאד טָאה ײטרַאּפ עשיטסילַאיצָאס עגיה יד

 ןענַאטשעג ןרָאי עלַא זיא ןוא ןסקַאװעגסיױא זיא יז ,המחלמ רעד וצ גנואיצַאב

 -רַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד ןוֿפ סולֿפנײא ןקיטסייג םעד רעטנוא

 רעד יבגל טמיטשעג ךעלטניײֿפ ןעוועג ,עלַא רימ יװ ,ןַאד ךיוא זיא יז .ייט

 ריא ןיא גירק ןוֿפ רָאי רָאּפ עטשרע יד יז טָאה .,גנוריגער-ןרַאצ רעשיסוד

 האנש ןוא דנַאלשטייד וצ טֿפַאשדנײרֿפ ריא ןוֿפ דוס ןייק טכַאמעג טינ עסערּפ

 ןוֿפ טייז רעלעיּפיצנירּפ רעד טימ ןעמונרַאֿפ טינ ךיז טָאה יז ,דנַאלסור וצ

 -עלגעט יד טלעטשעגסיױרַא טָאה רָאנ ,ןײמעגלַא ןיא גירק חוּכמ עגַארֿפ רעד

 סדנַאלשטייד ןוֿפ טכיל םעד ןיא ןטכַאלש ערעדנוזַאב יד ןוא ןעגנוריסַאּפ עכ

 עקירעמַא זַא ,וצרעד ןעמוקעג רעבָא זיא סע ןעוו .תולּפמ עשיסור ןוא ןגיז

 טנָאמרעד ךיז לָאמַאטימ ײטרַאּפ יד טָאה גירק ןיא ןרעוו ןגיוצעגניײרַא לָאז

 ןָאשנעװנָאק ריא ייב .םזירַאטילימ-יטנַא ןוא םזילַאנָאיצַאנרעטניא ריא ןָא

 -ענָאיצולָאװער-םערטסקע ןַא ןעמונעגנָא יז טָאה סיאול .טס ןיא רָאי םענעי

 -סױרַא ַאזַא רַאֿפ רַאֿפעג ןייק ןעוועג טינ ךָאנ זיא סע ןעוו ,גנולעטש ער

 רימ ןענייז ,סע טסייה ,דנַאלשטייד רַאֿפ ןייז ןענעק טינ ביוא .טירט

 | ,ןײמעגלַא ןיא גירק ןגעק
 "רַאֿפ קיניײװ טָאה רע ,טסנרע ןעמונעג סע טָאה סבעד רעוויאַאנ דעד

 ,טיווקליה ,רעגרעב ,רעריֿפ-ײטרַאּפ יד ןוֿפ ליּפש ןשיטילָאּפ םעד ןענַאטש

 -נעוװנָאק ןוֿפ טסייג םעד ןיא טעברַאעג טָאה רע .ערעדנַא יד ןוא ןַאהַאק בא

 ַא .עמרוט ןרָאי עגנַאל וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ זיא ןוא סולשַאב-זָאש
 ןוא תועט ןקיבלעזמעד טכַאמעג ןבָאה ןטסילַאיצָאס עוויאַאנ ערעדנַא לָאצ
 ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעריֿפ יד טינ רעבָא ,ןרָאװעג טֿפָארטשַאב רעווש ןענייז
 -סיוא ןוא קירוצ ףיוא ןגָאװ םעד ןעװעריקרַאֿפ וצ ןעוו טסואוועג ןבָאה יז
 ,עירעטסיה'סגירק רעד טימ סױטשנעמַאזוצ ַא ןוֿפ ךיז ןטיה
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 טימ טּפַאזעגנָא קרַאטש ןעוועג ןיוש טייצ רענעי וצ זיא ",ש .א ,5ֿ, יד

 יז ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב ײטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ טסייג םעד

 ,טנכערעגסױא-שיטקַארּפ ןוא קידנעטשנָא-שיטַאבעלַאב ןעוועג ךיוא זיא

 -עג ךיז גנוטייצ רעזדנוא טָאה גירק ןיא ןיירַא זיא עקירעמַא יוװ ךיג יױזַא

 .טלַאהקירוצ ןייק ןָא טציטשרעטנוא םיא ןוא "טנעדיזערפ ןרעטניה, טלעטש

 רעירֿפ טָאה גנוטייצ יד סָאװ ןטנעמוגרַא עלַא יד ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןענייז סע

 -סיוא ןוא ןטכיזנייא עלעיּפיצנירּפ עלַא ,ןעניקטָאּפָארק ןגעק טכיורבעג

 "רעד ןוא רעריֿפ רעד ןייז וצ ןרָאװעג טרעלקרעד זיא ןָאסליװ :ןעגנונעכער

 ןרָאװעג טריֿפרעד זיא דרוסבַא רעד .טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ רעזייל

 ןייז רַאֿפ ףיש ןֿפױא טצעזעגֿפױרַא ךיז טָאה ןָאסליװ ןעוו זַא ,טייוו ױזַא

 ןלעװ יד טגָאזעגנָא ".ש .א .8, יד טָאה עּפָאריײא ןייק עזייר-ףמואירט

 ץלָאטש ןייז וצ ןלױֿפַאב ייז ןוא הרושב עסיורג יד םי ןשיטנַאלטַא ןוֿפ

 !סנקור ערעייז ףיוא ןשטנעמ ןסיורג ַאזַא ןגָארט וצ עיסימ רעד טימ

 ,ןַאמדלָאג ַאמע ןבילבעג ןענייז יירטעג-ןּפיצנירּפ ןוא ןטלַאהעגסיוא

 יטנַא רעד ןיא ייז םורַא ןסָאנעג לֿפײה ןיילק ַא ןוא ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא

 -ֿפעה ַא טריֿפעגנָא טונימ רעטצעל רעד זיב ןבָאה ייז .גיל רעשירעטילימ

 ָאּפיה רעד ןגעק ןוא טסניד-סגנַאװצ ןגעק ,גירק ןגעק עיצַאטיגַא עקיט

 עטיירב יד ןיא ףורּפָא רעד .ליּפש ןקיטולב ןצנַאג םעד ןוֿפ ָאװטסטירק

 טכוזַאב ןגעלֿפ ןעגנולמַאזרַאֿפ יד .רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא ןסַאמסקלָאֿפ

 -עגּפָא טינ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ רעטנזיוט רעקילדנעצ ןוֿפ ןרעוו

 עשירעטסיה-שיטָאירטַאּפ ,עטצײרעגֿפױא יד ןוֿפ ןלַאֿפרעביא יד רַאֿפ ןקָארש

 יד .רעדיילק עליוויצ ןיא ןוא סמרָאֿפינוי עשירעטילימ יד ןיא סענַאיױב

 --- ַאמע ןוא ןַאמקרעב ןשטנעמ ייווצ יד ןוֿפ טייקיטעט עטגַאװעג-שידלעה
 גנוריגער יד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןעגנולקענּפָא ןַאד טָאה ,קרָאי-וינ ןיא

 ןרעלקרעד וצ ןעגנואווצעג ןענוֿפעג ךיז טָאה ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ

 גלָאֿפרעד טימ ןענעק טעװ יז רעדייא ןטסיכרַאנַא עװַארב ייווצ יד גירק

 .ןעײמרַא עשטייד יד ןֿפמעקַאב ןעמענרַאֿפ ךיז
 -דלָאג ַאמע ןוא ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןענייז ,1917 ,ינוי ןט15 םעד

 ַא טכַאמעג ןבָאה יײז זַא ,עגַאלק רעד ףיוא ןרָאװעג טריטסערַא ןַאמ
 ןוֿפ עיצַארטסיגער יד ןריֿפכרוד ןיא גנוריגער רעד ןרעטש וצ עיצַאריּפסנָאק
 ןיא ?הטריוא רעהטָאמ; ןוֿפ סיֿפָא רעד .ןקעווצ-המחלמ רַאֿפ רענעמ עגנוי יד
 הנחמ רעצנַאג ַא ןוֿפ ןרָאװעג ןלַאֿפַאב זיא סָאג עט125 טסיא קיצנַאװצ
 טינ ,זױה עצנַאג יד טלסיירטעגרעביא ןבָאה עכלעוו ןטנעגַא-סגנוריגער
 סָאװ ץלַא ךיז טימ ןעמונרַאֿפ ןבָאה ןוא ,?טנַארַאװ-שטריוס, ןייק קידנבָאה
 ןוֿפ סיֿפָא ןיא ןעוװעג זיא סָאװ ץלַא ךיוא יו ,ןענוֿפעג טרָאד ןבָאה ייז
 -עג ייז טָאה'מ .זיוה רעקיבלעזרעד ןיא שזַאטע ןרעכעה ַא ףיוא "טסעלב;
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 ףניֿפ רעטנוא טלעטשעג ןגרָאמ ףיוא ןוא טכַאנרעביא סבמוט יד ןיא ןטלַאה
 "ער יד טָאה ,קינייו ךָאנ סָאד .ןדעי ליעב רעלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ןוא
 ןוֿפ טרעוו ןיא (רעזייה) טייטסע-לעיר ןוֿפ ןטָאבנָא ןזיוועגקירוצ גנוריג
 ַאזַא ןיא טלעג ןמוזמ טרעדָאֿפעג טָאה יז ;ליעב סלַא רַאלָאד טנזיוט 0
 וצ ןעגנולעג זיא סע רעדייא געט ףניֿפ ןעמונעג טָאה סע .עמוס עקיזיר
 יד ןֿפַאש וצ געט ףניֿפ ךָאנ ןוא גנואיירֿפַאב סַאמע רַאֿפ טלעג סָאד ןֿפַאש
 ףיוא סױרַא זיא רע .גנואיירֿפַאב סנַאמקרעב רַאֿפ רעלָאד טנזיוט 25 ערעדנַא
 ,ינוי ןט25 םעד סבמוט יד ןוֿפ תוברע

  סעצָארּפ רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה ,ןט27 םעד ,רעטעּפש געט ייווצ טימ
 רעכלעוו ,רעקנוי רעשיסיירּפ רעשיּפיט ַא ,רעיימ רעטכיר רַאֿפ יז ןגעק
 ַאמע .שיאײטרַאּפמוא ןייז וצ טכַאמעג טינ עיזנעטערּפ ןייק וליֿפַא טָאה
 ףליה רעד ןָא ,סעצָארּפ רעייז ןריֿפ וצ ןײלַא ןסָאלשַאב ןבָאה ןַאמקרעב ןוא
 ַא יו רעמ טינ זיא סעצָארּפ רעד זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .רעיָאל ַא ןוֿפ
 ןיא ןרעלקרעד וצ טייהנגעלעג יד ןצונוצסיוא ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,סרַאֿפ
 וצ ,סעיצוטיטסניא עריא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ףיוא קילב רעייז טכירעג
 ןדייל ןוא ךעלגעמ רָאנ יו םזיכרַאנַא ןרַאֿפ עדנַאגַאּפָארּפ ליֿפ יױזַא ןּכַאמ

 .ןייז טינ ןלָאז סע עכלעוו ןגלָאֿפ יד

 לעיציֿפָא זיא עגַאלקנָא יד .געט ןעצ טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעד
 ןרעטש וצ עיצַאריּפסנָאק ַא טכַאמעג ןבָאה עטגָאלקעגנָא יד זַא ,ןעוועג
 ןוֿפ ףיול ןיא .עיצּפירקסנָאק רַאֿפ רענעמ עגנוי ןוֿפ עיצַארטסיגער רעד
 וצ ךוזרַאֿפ ןייק טכַאמעג טינ וליֿפא רָארוקָארּפ רעד רעבָא טָאה סעצָארּפ
 -רעביא עשיטילָאּפ יד טכַארבעגנײרַא טָאה רע .עגַאלקנָא יד ןקיטסעֿפַאב
 דלַאװעג ןקידיירּפ ןיא טקידלושַאב ייז טָאה ,עטגָאלקעגנָא יד ןוֿפ גנוגייצ
 גנונעדרָא ןטלַאה וצ טירט ןוא טירש ףיוא גנור;גער רעד ןרעטש ןיא ןוא
 -ערּפ טָאה רעכלעוו ,טנַאיצילָאּפ ַא ןעוועג זיא תודע טּפיױה ןייז .דנַאל ןיא
 רעוויר םעלרַאה ןיא גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג רעקיזיר ַא ייב זַא ,טרידנעט
 -רעטנוא זיא ןָאשּפירקסנָאק ןגעוו ץעזעג רעד רעדייא טנװָא םעד ָאניסַאק
 . עג שיט ַא ףיוא קידנעייטש רע טָאה ,טנעדיזערּפ ןוֿפ ןרָאװעג ןבירשעג
 ןיא סע רעכלעוו ןיא עדער סיַאמע ןוֿפ טכירַאב ןשיֿפַארגָאנעטס ַא טכַאמ
 ןצונַאב ןלעוו ןוא דלַאװג ןיא ןביולג רימ, :ךיז טנעייל סָאװ ,ץַאז ַא ָאד
 " ! דךלַאװג

 ןוא עגַאלקנָא רעד וצ תוכייש ןייק טַאהעג טינ ךעלטנגייא טָאה סָאד
 ;ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ןוֿפ ןרעוו ןסָאלשעגסיוא טֿפרַאדעג טכירעג ןוֿפ טָאה
 -ָארּפ ןוֿפ גנולדנַאה רעכעלצעזעגמוא רעד ןוֿפ טָאה רעיימ רעטכיר רעבָא
 ךיז טָאה גנוקידלושַאב רעקיזָאד רעד םורַא ,טכַאמעג טינ ןזעוו ןייק רָארוק
 עטגָאלקעגנָא יד .סעצָארּפ רעצנַאג רעד טיירדעג טייקכעלקריוו רעד ןיא
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 -ַארגָאנעטס רעטניורקעגטסבלעז רעד זַא ,ןזיװַאב ןטייקירעווש ןָא ןבָאה
 .טגָאזעג טָאה ַאמע סָאװ ןענעכיײצרַאֿפ טנעקעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טָאה טסיֿפ
 ליֿפ טדערעג טָאה ַאמע ואוו ,טכירעג ןיא ןָאט טנעקעג טינ סָאד טָאה רע
 ןבָאה ייז .גנולמַאזרַאֿפ רעטרעטסײגַאב ,רעסיורג ַא ייב רעדייא רעמַאזגנַאל
 דרַאנָאעל ,דיר ןַאשזד ,לָאה ןָאטלָאב :תודע ענעעזעגנָא לָאצ ַא טכַארבעג
 עכלעוו ,ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ערעדנַא ןוא ןַאמדרָאב .סרמ ,טָאבבַא
 ַאזַא ןכיורבעג טנעקעג טינ טושּפ טָאה ַאמע זַא ,טקיטעטשַאב עלַא ןבָאה
 ןעגנולדנַאהּפָא ערעגנעל טנעײלעגרָאֿפ ןבָאה ייז .דלַאװעג עגונב ךַארּפש
 וצ גוצַאב ןיא ןטֿפירש סנַאמקרעב רעדנַאטקעלַא ןוא סנַאמדלָאג ַאמע ןוֿפ
 עכלעוו ,המחלמ ןוא םזירַאטילימ וצ גנולעטש רעייז ,םזיכרַאנַא ,דלַאװעג
 ןֿפױא גנוקריוו ןייק .גנוטּפױהַאב ַאזַא ןוֿפ ץַאזנגעק םעד טקנוּפ ןזיוועג ןבָאה

 .טַאהעג טינ סע טָאה ירושזד רעד ןוא טכירעג
 -ַּפָא ,1914 ןוֿפ "?הטריוא רעהטָאמ, רעמונ ַא ןיא טָאה רָארוקָארּפ רעד

 היוול רעד ייב רעווקס ןָאינוי ןיא עדער סטעקנָאלּפ ןוֿפ עטַאטיצ יד טכוזעג
 -לעוו ןיא ,וינעווע ןָאטגניסקעל ןיא עבמָאב רעד ןוֿפ תונברק יירד יד ןוֿפ
 ןרעֿפטנע ןגעוו גניל סיאול ןוֿפ רעטרעוו יד טלַאהרעדיװ טָאה רע רעכ
 "יא ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןוא ,דלַאװג רעשיאייצילָאּפ ףיוא טימַאניד טימ

 -ושזד רעד ףיוא קורדנייא ןרעקרַאטש ַא ןכַאמ וצ ידּכ ,קוסּפ םעד ןעייקרעב

 יר
 ,ירושזד יד טריסערדַא עטגָאלקעגנָא יד ןבָאה סעצָארּפ ןוֿפ ףוס םוצ

 -ָאװדַא ןַא ןוֿפ עלָאר יד ןעמונעג ךיז ףיוא טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא

 טגָאזעג ןבָאה תודע יד ןוא רָארוקָארוּפ רעד סָאװ ץלַא ןּפיזוצרעביא טַאק
 ןרָאװעג ןכָארברעטנוא לָאמ רָאּפ ַא זיא רע .סעצָארּפ ןצנַאג ןוֿפ ףיול ןיא
 ןדנוטש ייווצ טרעיודעג טָאה עדער ןייז .רָארוקָארּפ ןוֿפ ןוא רעטכיר ןוֿפ
 טֿפרַאדַאב טָאה עדער ַא ענייז סָאװ ,גנוקריוו יד טכַאמעג טינ טָאה ןוא טייצ
 ,טייהנגעלעג ַאזַא ייב ןכַאמ

 ,ץרוק -- קרעוו-טסנוק קידתמא ןַא ןעוועג זיא עדער סנַאמדלָאג ַאמע
 עקיטיונמוא ןייא ןייק ,טרָאװ קירעביא ןייא ןייק .טקנוּפ םוצ ןוא ףרַאש
 ױזַא טימ ,טלעטשעגנעמַאזוצ קיטרַאסיורג ױזַא עצנַאג סָאד ןוא .עזַארֿפ
 קורדנייא ןֿפיט ַא טכַאמעג טָאה סע זַא ,טײקנטלַאהעגסיױא ןוא עדריוו ליֿפ
 "עג טינ ךיז ןבָאה רעטכיר רעד ןוא רָארוקָארּפ רעד .רערעהוצ עלַא ףיוא
 גנוטכַא רעייז ןקירדסיוא ןוא עדער יד ןביול וצ ןוֿפ ןטלַאהקירוצ טנעק
 סָאד ,ןטּפשמרַאֿפ וצ טכוזעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ױרֿפ רעשידלעה רעד טָא וצ
 -ימ 40 יװ רעקינייװ ןטַארַאב ךיז טָאה ירושזד יד .ןעגנולעג ךיוא ייז זיא
 יד טָאה רעכלעוו ,*! קידלוש, לייטרוא ריא טכַארבעגנײרַא טָאה ןוא טונ
 -ושטנעטינעּפ ןיא רָאי ייווצ רַאֿפ טקישעג רעֿפמעק-סטײהײרֿפ עװַארב ייווצ
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 טכיזסיוא רעד ןוא ףָארטש רַאלָאד טנזיוט ןעצ ןוֿפ בָאגוצ םעד טימ ,יר
 ןציזּפָא ןלעװ ייז יו םעד ךָאנ דנַאלסור ןייק קירוצ ןרעוו וצ טריטרָאּפעד
 ,ןימרעט רעייז

 ןבעגעג טינ יז טָאה רע זַא ,ןיימעג ױזַא ןעוועג זיא רעטכיר רעד
 וצ רעדָא טכירעג ןרעכעה ַא וצ לעיּפַא ןַא ןטיירגוצוצ טייהנגעלעג ןייק
 ןֿפױא ךיילג ייז טָאה רע .קירעהעג יװ ןטייהנגעלעגנָא ערעייז ןגרָאזַאב
 טנוװָא ןקיבלעז םעד ןוא לַאשרַאמ ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעגעגרעביא טרָא
 ןוא ,ַאטנַאלטַא ןייק ןענַאמקרעב -- ןָאזירּפ ןיא טריֿפעגּפָא ייז ןעמ טָאה
 ,ירוזימ ןיא יטיס ןָאסרעֿפעשזד ןייק ןַאמע

 טרילעּפַא ,סעצָארּפ םעד ןעמונעגרעביא ןַאד טָאה רעגרעבנייוו ירעה
 םעד ןוֿפ טנורג םעד ףיוא ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ טרוָאק-םירּפוס םוצ
 יד ןגעק לײטרוארָאֿפ ןייז ןזיװעגסױרַא ןֿפָא ױזַא טָאה רעטכיר רעד סָאװ
 טנָאטַאב לעיּפַא ןייז ןיא רעגרעבנייוו טָאה ךַאז-טּפיוה יד .עטגָאלקעגנָא
 -לַאװגרַאֿפ רעכלעוו ,ץעזעג-ןָאשּפירקסנָאק םעד ןוֿפ טייקכעלצעזעגמוא יד
 ,עיצוטיטסנָאק רעד ןיא טריטנַארַאג רעגריב יד ןוֿפ ןטײהײרֿפ יד טקיט
 זיא ,ערושָארב רעדנוזַאב ַא ןיא טײרּפשרַאֿפ ןוא טקורדעגּפָא ,לעיּפַא ןייז
 טָאה עטלײטרוארַאֿפ יד ןצונ ןייק .טנעמוקָאד רעטנַאסערעטניא טסכעה ַא
 ,טכַארבעג טינ לעיּפַא רעד רעבָא
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 עינַאלַאק ןוא לוש "ערעֿפ יד

 "יטסגיא יד טָאה דנַאל ןֿפױא לוש רערעֿפ רעד ןוֿפ גנורילבאטע יד

 וצ עטשרע יד .געמענרעטנוא רעלאגַאיצאג ַא ןיא טלדנשוראֿפ טיאוט

 יַאליֿפ יד ןעוועג ןעגייז טעבױַא ןוא לרוג ףיא טימ ךיז ןריסערעטניאראֿפ

 ןטשרע םעד קינגייװ טַאװעג טרָאד ןוֿפ רימ ןבָאה רעדניק ,ןטָאגעג רעיֿפלער

 רעבָא --- ןוז טלעגיס ןוא ,יער ,רעטכָאט טרעלימ :ייווצ יוװ ושמ טיג ,רָאי

 "רעד ןבָאה ייז ,סיורג רעייז ןעוועג זיא ןסָאגעג עלא ןוֿפ סערעטניא רעד

 רָאנ ,רעקרָאי-וינ עלַאקָאל ןייק רעמ טינ זיא גנומעגרעטנוא יד זַא ,טליֿפ

 טרילבַאטע ןלוש ענרעדָאמ ןעז ןליװ טָאװ יד עלַא ןוֿפ ףליה יד טרעדַאֿפ

 ןיא ןסָאנעג יד ןופ גנואיצַאב יז ןעוועג ךיוא זיא ךעלגע ,דנַאל ןענַאג ןיא

 ןיא עפורג רעד ןוֿפ ;ןֿפלָאהעגטימ ליֿפ זדנוא ןבָאװ עכלעװ ,ליווונארג

 ןוא ,קיטעט ןעוועג ןענייז סניקסערד יד ןוא ץישּפיל רעפלעוו ןיא ,קרָאו

 ,ןסָאגעג רענַאסרעטעפ יד

 -םוַאֿפ טלַא ןַא -- רעמירַא ןַא ןעוועג זיא לוש רעד ןוֿפ לעטשנייא רעד

 גָאט םעד ןלַאֿפעגּפַאוא ןרעמיצ ייווצ ןיא זיא טיֿפוס רעד ןנלעוו ןיא ,זיוח

 -עג ןופ ןעגגואימַאב יד ךרוד .ןעמוק טֿפױרַאדעג ןכַאה רעדניק יד לעדייא

 "געה-רעפייפ ןוא רעכרַאֿפ ,ןטָאנעג רעליווונַארב לָאצ א ןכַאה ןידוי עסָאג

 עטלַא ןייא ןבָאה ףימ .ןזָאש םעד טכַאמעג"טוג טכַאנ רעד ךיווד ,טױעג

 ַא טיובעגטיוא ץלָאװ ךעלקיטש יד ןוֿפ ןוא ןעמונעגרעדנַאנוֿפ עדיימעג

 קיטייוד ןוא עכעלטע ױַאֿפ ןֿפָאלש םוצ ץַאלּפ ַא --- ?לרָאטימרָאד, עגנַאל

 רעד טימ ןבָאה רימ ןפלעװ ןיא ,ןטימ ןיא רעמיצ ןרעסערג ַא טימ רעדניק

 ןטיקכעלמעװקַאב עדעיזנא ןוא טענאוו ,רעטַאװ ןלעטשוצנייא טּפָאװעג טייצ

 ,ןייר רעדניק יד ןטלאה וצ

 טקעדַאב ןעגנַאטש עניד ןוֿפ ןרָאװעג טיומעגֿפױא זיא ירָאטיטרָאד יז

 ,עגעֿפָא ןַא ןענַאגניא ןעוועג זיא טנַאװ עקיגוז עטשרעדָאֿפ יז .ריפַאּמ טימ

 א טכַאמעג טָאה עדייכעג רעד לַאֿפ ןַאלט םעד .ןיישיזענוז ןוא טֿפול רַאֿפ

 ,שטייד ַא ,גרעכלדייה סקַאמ ,קרָאי- יג ןיא טקעטיפרַא רעטנאקאב-טוג

 "סיה ,רעקיטכיוו א זיא טָאד, :טקירדעגסיוא ייברעד ךיז טָאװ רעכלעוו

 "רַאֿפ וצ טכוז רעזייק ףשד סָאװ טייצ רעיז ןיא ,טנעמירעפסקע רעשידראט

 "מיצסיד רעש"עקנוי"שיסיייופ ןוֿפ טסייג םעד טלעװ רעד רעביא ןטיירטש
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 ןרעוו ןגיוצרעד ןלעוו רעדניק רעכלעוו ןיא לוש א ןעיוב ךיז ריא טמענ ,ןיל
 "רעד רעמ ןייז טעוו יויא זַא ,טיוא רימ טעז סע .,ןילפיצטייז ןייק ןָא ,יײרֿפ

 ."רעוייק רעד "וו ךיירגלָאֿפ

 רעייז ןעוועג זדנוא ייב ןעגייז גנורעטנומרעד ןוא ףליה עקיליװיײרֿפ ןייז

 נאהעג טינ רימ ןבָאה לױש יד ןעיוב וצ ןעלטימ ןייק רעבָא ,טגעלעגנָא

 "ף ןסָאנעג ןוֿפ ,ןריטנולָאװ ןוֿפ ןצנַאג ןיא ןוא װעג ןָאטעג זיא טעברַא יד

 יטבשג יד ,ןטָאבנָא טנעקעג טינ ןייפש רעייז יװ רעמ ןכָאה רימ ןעמ

 ,לוא זלַאב ןבָאװ רימ .עגעֿפָא ןַא ןוא ענעריפאפ ַא ןעוועג ,טגָאזעג יו ,זיא

 ז .ןֿפָאלש טיג ע"ייבעג ַאזַא ןיא ןעמ ןעק יזריושזד-וינ ןיא זַא ,ןענוֿפעג

 .װ ןבָאה רימ ,זנַאל ןיא עטטסקיטֿפיג ןוא שטסערג יד ןענייז טרָאד ןױַאמָאק

 ןעגנונעֿפע יד ןעגנַאהרַאֿפ (הטָאלקיסישט) ךוט טניד עקיליב טימ זיא טע

 .רעדניק יז טצישַאב ןוא

 ,ןטיורג ַא ,לַאטש ןטלַא ןַא --- טגָאמרַאֿפ רימ ןבָאװ ע"דיינעג ןייא ךָאנ

 "רַאֿפ ַא ןיא טלױנַאװרַאֿפ ןוא טקינירעגסיוא זיא סע יו ןבָאה רימ ןכלעוו

 סָאד .רעדניק רַאֿפ ץַאלּפ-ליּפש א ןוא ענעטקַאװרעד 'וַאֿפ ץַאלּפ-טגנולמַאז

 ,גנוטַאטשסיוא עצנַאג רעודנוא ןעוועג זיא

 ןוֿפ ןרעטלע יד .םיגצכק רַאֿפ םינצכק ןוֿפ ן'וָאוועג טיובעג זיא לוש יד

 טנעקעג טינ ךס ןייק ןבָאה ייז ,רעטעכרא ןעוועג עלַא ןענייז רעדניק יד

 "יז ױעסַאּפֿפױא ןוא רערעל יד .רעדניק ערעייז ןוֿפ טלַאהֿפיוא ןרַאֿפ ןלָאצ

 ,ןעהָאק עיֿפָאט ,טנָאל ןעלעה ,טנָאסנישטָאה יז :עקיליווײרֿפ ןעוועג עלַא ןענ

 ןבָאה אָאבוד קעשזד ןוא סעילוגרַאמ עיֿפָאס ,ןָאטנעה ירעמ ,ןַאמדלָאג ַאטסוג

 - "ֿפיוא ,ןייר ייז ןטלַאה ,רעדניק יז ןוייּפש וצ ףעטס םעד טלעטשעגנעמַאזוצ

 יז טימ ןענרעל ןוא ןסָאפ

 -- ןלָאצ טֿפרַאדעג ,טגָאזעג רעסעב -- טלָאצעג ןמָאה ןרעטלע יד

 ,רעדניק ייווצ רַאֿפ ךָאוו ַא רַאלַאד 5 ;דניק ןייא רַאֿפ ךָאװ ַא רַאלָאד יירד

 א ,עטסטלע יד .רעדנגיק עניילק ףניֿפ ןוֿפ טאהעג רימ ןבָאװ עילימַאֿפ ןייא

 ןברַאטשעג רעטניוװ םענעי זיא סע רעטומ סנעמעוו ,13 רָאי ַא ןוֿפ ?דיימ

 ןטעברַא טֿפױַאדעג טָאה סָאװ רעטָאֿפ ַא טימ םימותי ןזָאלעגרעביא ייז ןוא

 ףלַאה ַא ןוא ןביז טרַאװרעד רימ ןנָאה םיא ןוֿפ .ןרענרעד וצ ייז ּפַאש ןיא

 32 יד ןבָאה םורָא ןוא םורַא .עילימַאֿפ רעצנַאג רעד רַאֿפ ךָאװ ַא רַאלָאד

 טלָאװ סעכלעוו ,ךָאוװ ַא רַאלַאד 75 ךרע ןַא ןעגנערגניירַא טֿפרַאדעג רעדניק

 ךעלטקניּפ ןטלָאװ ןרעטלע עלַא ןעוו ,ןטלַאהוצֿפױא ייז ןעוועג גונעג רשּֿפא

 ,לַאֿפ רעד ןעועג טינ רעבָא זיא טָאד ,ןלָאצ רעייז טימ ןעוועג

 טנרַאװעג ביוהְנָא ןוֿפ ךיילג זדנוא טָאה ,לָאה ןָאטלָאב ,טניירֿפ רעזדנוא

 סיזָאב ַא ףיוא גנומענרעטנוא יד קידנלעטשקעוװַא ,תועט ַא ןכַאמ רימ זַא
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 ןדייר וצ טינ ןיוש ,וליֿפַא זייּפש יד רַאֿפ ןלָאצַאב טינ ןלעוו ןרעטלע יד ואוו

 םויק ןייק ןעק ,טהנעטעג רע טָאה גנומענרעטנוא ַאזַא .טעברַא רעד ןוֿפ

 רעקיליװײרֿפ רעד וצ ןעיורטוצ סיורג טַאהעג רעבָא ןבָאה רימ .,ןבָאה טינ

 זדנוא טעװ גנוגעווַאב יד סָאװ עציטש רעד ןוא ןסָאנעג יד ןוֿפ טייקיטעט

 "נידַאב יד ףיוא לוש יד ןטלַאהעגנָא טייקירעווש טימ ןבָאה רימ .ןבעג

 טכַאמעג ךעלגעמ טָאה יטירעּפסָארּפ-המחלמ יד זיב ,רָאי עכעלטע ןעגנוג

 .ןעגנולָאצ יד ןרעכעה וצ

 רעזייה ןייק רעמוז ןטשרע םעד עינָאלָאק ןיא ןענייז לוש רעד רעסיוא

 ןוֿפ ןשטנעמ ןלָאצ עסיורג ןעמוקסיורַא ןגעלֿפ ךָאװ-ףוס עדעי .ןעוועג טינ

 ןסע .קיטנוז ןוא תבש זדנוא ייב ןעגנערברַאֿפ ןוא טעטש עקימורַא עלַא

 .ואוו ןעוועג טינ זיא ןֿפָאלש רעבָא ,ןטיירגוצ ייז רַאֿפ זיא סע יו רימ ןגעלֿפ

 ַא ןיא םורַא ךיז ןצעזסיוא ,טנװָא תבש רעיײֿפ ןסיורג ַא ןדניצנָא רימ ןגעלֿפ

 ןוא ןעגניז ,ןריטוקסיד םעד ךָאנ ןוא עיצקעל ַא ןרעהסיוא ,זיירק ןסיורג

 ,טכַאנ עצנַאג יד ןטלַאהרעטנוא ךיז

 דנַאל ףיוא עגַארֿפכָאנ יד ,סיורג רעייז ןעוועג זיא גנורעטסיײגַאב יד

 ַא ךָאנ טֿפױקעג רימ ןבָאה .ךָאװ וצ ךָאװ ןוֿפ ןסקַאװעג זיא עינָאלָאק ןיא

 טקערט ןטייווצ םעד ,טרָאד טֿפור'מ סָאװ ,ןֿפַאשעג ןוא ייברעד דנַאל עקערטש

 רעד רַאֿפ טָאה סָאד .סעילימַאֿפ עיינ קיסיירד ַא ןעמונעגנײרַא טָאה סָאװ

 -עּפש רָאי ַא טימ .רַאלָאד טרעדנוה ןצֿפוֿפ ןוֿפ טֿפנוקניײא ןַא טכַארבעג לוש

 םעד ,דנַאל עקערטש ַא ךָאנ ןֿפױק וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג רימ ןבָאה רעט

 "נייא רַאלָאד טרעדנוה 15 ךָאנ טימ לוש יד ןגרָאזַאב ןוא ,טקערט ןטירד

 ,טֿפנוק

 םוצ .ןצעזַאב ךיז .רעזייה ןעיוב ןביױהעגנָא ןבָאה רעדילגטימ יד |

 רעסיוא עינָאלָאק ןיא סעילימַאֿפ ריֿפ ַא טַאהעג רימ ןבָאה רעטניוו ןטשרע

 ןבָאה טסעג .טרעגרערַאֿפ ךעלקערש ךיז טָאה עגַאל רעזדנוא .לוש רעד

 -עגסיוא ןענייז רעעזֿפױא ןוא רערעל עקיליווײרֿפ יד ,ןעמוק טרעהעגֿפױא

 ערעייז טימ קילעטשרעטניה ןעוועג ןענייז ןרעטלע יד ןוֿפ לייט ַא .ןענור

 .ןצײהַאב וצ יז יוװ געוו ןייק ,ןוויוא ןייק ןעוועג טינ זיא זיוה ןיא .ןעגנולָאצ

 טרעדנוה ןוֿפ האוולה ַא טימ רָאניימ בַאב ןעמוקעג זדנוא ןענייז ףליה וצ

 50 טימ ןָאסנעװאל ענימ ןוא ,טנָאמעג טינ לָאמנייק טָאה רע עכלעוו ,רַאלָאד

 .טניירֿפ עכעלטע ןשיווצ טלמַאזעג טָאה יז סָאװ ,רַאלָאד

 -טינש ירנעה ר"ד ןגירק וצ ןעגנולעג רעמוז-ףוס זדנוא זיא רערעל סלַא

 ַא ןייז וצ ןֿפַאשעג טָאה רוטַאנ יד ןעמעוו ןַאמרעגנוי ַא --- ןָאטסָאב ןוֿפ דניק

 -ייז ןוא ,טַאריײהעג סָאװ רָאנ טָאה רע עכלעוו ,ױרֿפ עגנוי ןייז -- רערעל

 -ַאב טָאה רעכלעוו ,םָאנָארגַא ןַא ,טיווצנעשרעג ףעזָאשזד ,טנײרֿפ ַא רערע

 .טֿפַאשנסיװ-רוטַאנ ןוא טעברַא-דרע ןיא רעדניק יד ןטכיררעטנוא טֿפרַאד
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 רעדניק יד טימ ןענרעל וצ ואוו ץַאלּפ ןייק רָאנ ,טוג ןעוועג רעדיוו זיא ץלַא
 רערעל יד ןבָאה געט-טסברַאה עטלַאק עקידנגער יד ןיא .ןעוועג טינ זיא
 ךיא .ןענרעל וצ ואוו ץַאלּפ ַא ,לוש ַא טלעֿפ סע זַא ,ןגָאלקַאב ךיז ןביוהעגנָא
 ןוא עטסעב יד ןבָאה רימ זַא ,ןזייוונָא טימ ןרעטּפּפָא ייז טריבורּפעג בָאה
 למיה םעד טימ םורַא טנגעג עצנַאג יד -- טלעװו רעד ןיא לוש עטסערג
 טינ זיא סָאד זַא ,טליֿפעג ןײלַא ךיא בָאה ןצרַאה ןיא רעבָא ,ּפָאק ןרעביא
 סע יװ ךָאנ ןעמ טָאה געט עטלַאק ,ענעקורט ןיא .עזַארֿפ ענייש ַא יו רעמ
 ןיא רעבָא ;דלַאװ ןיא רעײֿפ ַא םורַא טנרעלעג ,ןבעגעג הצע ןַא ךיז זיא

 ,ךיז ןטלַאהַאב וצ ואוו ןעוועג טינ זיא סנגער ערעווש יד
 עגנוי סדניקטינש ,ןזָאלרַאֿפ זדנוא רערעל יד ןבָאה רעבמעווָאנ ףוס

 ןטייקירעװש יד ןייטשסיוא טנעקעג טינ טָאה ,לדיימ עשיטָאטש ַא ,ױרֿפ
 -עג ןגעװַאב וצ ןעגנולעג זיא זדנוא .דנַאל ןֿפױא ןבעל ןוויטימירּפ ןוֿפ
 ,טעברַא יד ןעמענרעביא ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןעמוק וצ רענסָארג .בַא עסָאנ
 הנתמ ַא ,יירעקורד-לוש עניילק ַא ןגירק ֹוצ ןעגנולעג ךיוא זדנוא זיא סע
 לוש ַא טַאהעג רעירֿפ ןרָאי טימ טָאה רעכלעוו ,ץנוק סעלרַאשט ר"ד ןוֿפ
 רימ ןבָאה יירעקורד רעד ןיא .ץַאלּפ רעזדנוא ןוֿפ טייוו טינ ,ןילעזיא ןיא
 ַא ,לישייא ףעזָאשזד ,עינָאלָאק ןוֿפ דילגטימ ַא ןרעזדנוא טריסערעטניארַאֿפ
 ןבעגסױרַא ןעמַאזוצ ייז טימ ןוא דעדניק יד ןענרעל וצ ,ןַאמכַאֿפ-רעלטסניק
 -טכַארּפ ַא ןעוועג זיא סָאד ,?יָאשזד וװָא הטעּפ יהד; ,לַאנרושז-רעדניק ַא
 ןוֿפ ענייא ,ןײלַא רעדניק יד ןוֿפ טקורדעג ןוא טצעזעג ,ןבירשעג ,עבַאגסיױא
 -ץג ןֿפַאשעג גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןענייז סָאװ ןבַאגסױא עטסנעגנולעג יד
 -ָאמ יהד, ,ענעסקַאװרעד רַאֿפ לַאנרושז-שדוח םוצ בָאגֹוצ ןיא סָאד .ןרָאװ
 ,לישייא ןוֿפ טקורדעג ןוא רעסארגיז לרַאק ןוֿפ טריטקַאדער ,"לוקס ןרעד
 טכַאמעג לַאנרושז רעזדנוא רַאֿפ טָאה טנעק לעװקַאר רענעכייצ-טסנוק רעד
 ןגעלֿפ רעדניק יד ןוא לישייא עכלעוו ,ןלַאיציניא עסיורג ענייש רעדנואוו
 -סיוא ןוא טלַאהניא רעייז טימ ןבָאה ןבַאגסױא ערעזדנוא .ןרינימוליא
 סיורג ןבעגעג זדנוא ןוא עיצַאטוּפער עכיוה ַא ןברָאװרעד ךיז גנוטַאטש
 ,גנולעטשנדירֿפוצ

 רעד טימ טנכייצעגסיוא רעטניוו םענעי ךיז ןבָאה רעדניק-לוש יד
 "סלבמעש; גנולעטשרָאֿפ רעשיטסירַאטילימ-יטנַא ןַא ןוֿפ גנוריֿפֿפױא
 ןיא ןטָארטעגֿפױא ןענייז יז .דניקטינש ירנעה ןוֿפ טסַאֿפרַאֿפ ,(זיוה-טכַאלש)
 טימ ןעמונעגֿפױא ייז ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ םלוע ןסיורג ַא רַאֿפ קרָאי-וינ
 עקיסַאּפ עייר ַא טימ ,גנולעטשרָאֿפ עקיבלעזיד ייז ןבָאה ךָאנרעד .לַאֿפײב
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טריֿפעגכרוד ,1916 ,ליױּפַא ןט26 םעד ,ןרעמונ-טרעצנָאק
 ןיא ןוא קרַאונ ןיא ךיוא .םלוע ןטרעטסײגַאב ַא רַאֿפ לָאה-?סלגיא; ןיא
 טימ ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק יד ןענייז קיווזנָארב-וינ
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 ןוֿפ טשימעג ןעוועג זיא דנַאל ןֿפױא ןבעל יינ רעזדנוא ,גלָאֿפרעד סיורג

 "מוא ערעווש רָאג ןוא טייקיטעט רעטרעטסײגַאב ןוֿפ ,דייל טימ דײרֿפ

 -סגנואיצנָא עסיורג ַא טָאה רעכלעוו ,ןבעלדןרענָאיּפ רעתמא ןַא -- ןדנעטש

 .ןטייקכעלמעװקַאבמוא עלַא ץָארט ,טֿפַארק

 ןרָאװעג טרעײֿפעג זיא דנַאל ןֿפױא טסעֿפ-סערַאי רעטשרע רעזדנוא

 ןקילײטַאב ךיז ןעמוקעג זיא ןשטנעמ עסַאמ עקיזיר ַא .דַארַאּפ סיורג טימ

 "נָא ,רוביצב ןרָאֿפעג ןענייז ןסָאנעג רעיֿפלעדַאליֿפ יד .החמש רעזדנוא ןיא

 ןרָאי ענעי ןיא ןענייז עכלעוו ,(סקָארט) סנגָאװ-טסַאל ייווצ ףיוא טקַאּפעג

 ןעװעג ךיוא זיא געװ רעד .טציא יװ טיובעג טוג ױזַא טינ טייוו ןעוועג

 "עג זיא טַאטלוזער רעד .רעטרעטסַאלֿפעג סיואכרוד טינ ,רעוויטימירּפ ַא

 ןיוש זיא סע ןוא ןכָארבעגנעמַאזוצ זייווקיצנייא ןבָאה סקָארט יד זַא ,ןעוו

 וצ ןעגנולעג ךעלדנע זיא ןסָאנעג יד ןעוו בוט-םוי-יאצומ ןעוועג דלַאב |

 .עינָאלָאק ןיא ןעמוק
 יזריושזדיוינ ןיא גניר-רטעברַא סעשטנערב עלַא ןוֿפ רָאֿפסױרַא ןַא

 -לעֿפ ערעזדנוא ףיוא טכַארבעגנעמַאזוצ טייהנגעלעג רערעטעּפש ַא ייב טָאה

 רעד רעטנוא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא לוש יד .ןשטנעמ טנזיוט רָאּפ ַא רעד

 "עג זיא סָאװ ,חלג ןעירעטינוי ַא ,ןוארב ןָאטסריױהט םַאיליװ ןוֿפ טכיזֿפױא

 -רעד ןיא לַאקידַאר רעמערטסקע ןוא טסילַאיצָאס ַא ,רעקנעדײרֿפ ַא ןרָאװ

 -עמַא-הטרָאנ וװוָא ן'ססַא לוקס ןרעדָאמ ַא טריזינַאגרָא ןבָאה רימ .גנואיצ

 ןבָאה רעדילגטימ-ןָאינוי עקיטעט ערעזדנוא ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא ַאקיר

 "נוא ןָא ןסילשוצנָא ךיז סנָאינוי לָאצ עסיורג ַא טריסערעטניארַאֿפ רימ

 סנָאשנעװנָאק יד .ןעגנורעייטשייב עכעלרעי עטמיטשַאב טימ ן'ססַא רעזד

 .לוש רעד רַאֿפ עציטש ןקיליװַאב קיסעמלגער ןגעלֿפ גניר-רעטעברַא ןוֿפ

 ַא רַאלָאד ַא ןרעייטשוצייב טסַאל יד ןעמונעג ךיז ףיוא ןבָאה ןרעטלע יד

 יַאֿפ עליֿפ טצעזַאב ךיז ןבָאה עינָאלָאק ןיא .דניק ַא רַאֿפ דומיל-רכש ךָאװ

 זדנוא ייב ןעמוקַאב טכיררעטנוא רעייז ןבָאה עכלעוו ,רעדניק טימ סעילימ

 ןוֿפ ךָאװ-ףוס יד סנָאשנעװנָאק עכעלרעי טריֿפעגניײא ןבָאה רימ ,לוש ןיא

 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ןרעוװ טלייוורעד טגעלֿפ סע עכלעוו ייב ,יעד-רָאבייל

 ןצעזַאב רעזדנוא טרעיײֿפעג רימ ןבָאה יַאמ ףוס ןדעי .רָאי ןרַאֿפ לוש רעד

 ףיוא ןגיוצעג ןוא ןסקָאװעג ןענייז עינָאלָאק יד ןוא לוש יד ,דנַאל ןֿפױא ךיז

 ,טײקמַאזקרעמֿפױא סיורג ךיז



 גנוקריוו ריא ןוא עיצולָאװער עשיסור יד

 גנוגעװַאב רעזדנוא ףיוא

 -סייה ןוא עטרַאגעגיגנַאל יד ןעמוקעג ךעלדנע זיא 1917 גנילירֿפ ןיא
 ןרַאצ עשיסור יד ןוֿפ טֿפַאשרעהטסבלעז יד זַא ,סעיינ עטעטרַאװרעד
 דנַאל סָאד .טריטסערַא זיא רעטייווצ רעד יילָאקינ .ןכָארבעגנעמַאזוצ טָאה
 !יײױוֿפ זיא

 עשיסור יד ,זדנוא טָאה סע סָאװ דיײרֿפ יד ןבײרשַאב ןעד ןעק עוו
 עכעלגעממוא סָאד !געט עכייר-רָאלג ענעי ןיא טּפַאכעגמורַא ןטנַארגימע
 !ןשעג ךעלדנע זיא

 -עג טָאה רעו ?ןעוװעג ךעלגעמ סָאד זיא יו !טריטסערַא-רָאצ רעד
 -ימ 150 רעביא רעשרעה-טסבלעז םעד ףיוא טנַאה ןייז ןגײלֿפױרַא טגַאװ
 -רַאֿפ רעטושּפ ַא !רעכַאמ סיוא טסיב וד :ןגָאז םיא ןוא ,ןשטנעמ ןָאיל
 -רַאֿפ עמַאזיורג ענייז עלַא רַאֿפ ןרעֿפטנע טציא ףרַאד רעכלעוו ,רעכערב
 ! סנכערב

 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןרָאצ רעקידנזיווב רעד .טריסַאּפ רעבָא ךָאד טָאה סָאד
 יד טכַארבעג ,ןטילעג ,טֿפמעקעג ןוא גנַאל-תורוד ןבילקעג ךיז טָאה סָאװ
 רעד -- ןטסירבַאקעד יד טניז ,רָאי טרעדנוה עצנַאג תונברק עטסערג
 ןשַאװעגּפָארַא ןוא סָאמ יד טליֿפרעביא ךעלדנע טָאה ןרָאצ רעקידנזיורב
 ,לָאמ ןייא טימ ,טכערמוא ןצנַאג םעד ,ץומש ןצנַאג םעד

 יד ,דנַאטשרעדיװ ןָא ,גנוסיגרַאֿפטולב ןָא סע טָאה טריסַאּפ ןוא
 -עצ יד ןזיוװַאב רָאלק ןעמעלַא ןבָאה המחלמ רעד ןוֿפ תונברק עקידלַאוג

 ןכעלרעזייק ןיא סערויטנַאװַא עניימעג יד .גנוריגער רעד ןוֿפ טײקטליוֿפ
 ןוא לַאדנַאקס-ןיטוּפסַאר רעד ,טײקנזָאלעגּפָא ןוא טײקנסַאלעגסיוא יד ,ףיוה
 --- ןזַאינק-סיורג יד ,ןלַארענעג יד ןוֿפ טײקיאיײֿפמוא עשירעכערברַאֿפ יד
 -מוא ןבָאה ,םעטסיס רעד ןוֿפ טײקטלױֿפעצ עכעלרעניא יד ,ןכַאז עלַא יד

 זיא קלָאֿפ סָאד .לביטש-ןטרָאק ַא יװ עדייבעג-סגנוריגער יד ןֿפרָאװעג |
 .ןבעל יינ ַא ןעיוב ןעמונעג ךיז ןֹוא ײרֿפ ןרָאװעג

 יד טָאה גנורעטסיײגַאב רערענָאיצולָאװער ןוא דיײרֿפ רעסיורג רעד ןיא
 -עגסיוא ,עטריטסערַא עשיטילָאּפ עלַא טיײרֿפַאב גנוריגער עקילייווטייצ
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 ,ריביס ןוֿפ רעצעלּפ-סגנוקישרַאֿפ ןוא סעמרוט ענשזרָאטַאק עלַא טקידייל
 "ןרָאא טעטכַאמשעג רעטנזיוט יד ןיא ןבָאה רעֿפמעק סטײהײרֿפ יד ואוו
 עלַא ןוֿפ םייהַא ןעמוקוצקירוצ ןטנַארגימע עלַא ןדַאלעגנייא טָאה יז .גנַאל
 ,טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ דנַאלסור עײרֿפ ,עיינ יד ןעיוב ןֿפלעה טלעוװ ןקע

 ,רעטרעדנוה יד ןיא .ןרעדנַאוקירוצ ןוֿפ הרדס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה
 -רַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ,ןרענָאיצולָאװער עשיסור ןבָאה ,רעטנזיוט יד ןיא
 ןטסָאק יד ףיוא ,דנַאלסור ןייק קירוצ ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ,ןטסיכ
 ןוֿפ ןרעיוט יד רָאנ טינ טנֿפעעג ייז רַאֿפ טָאה סעכלעוו ,קלָאֿפ ןשיסור ןוֿפ
 ,קלָאֿפ ןוֿפ סמערָא עכעלטניײרֿפטסַאג ,עקיצרַאהנֿפָא יד רָאנ ,דנַאל

 -רעּפרעק עצנַאג געוו ןיא ץזָאלעג ךיז ןבָאה ןזיירק ערעזדנוא ןוֿפ
 יירעקורד ריא טימ קרָאי-וינ ןוֿפ ?טײהײרֿפ ןוא טיורב/ עּפורג יד : ןטֿפַאש
 טימ ףעטס-עיצקַאדער רעד ,"ַאדורט-סָאלָאג; רעד ;גנוטַאטשסיױא ןוא

 --- ןרָאטַאזינַאגרָא ןוא רעביירש ,רענדער ,ןסערּפ ,ןענישַאמ-ץעז ,יירעקורד
 דלַאב ןיוש ,ןיקטָאּפָארָאק .ןרָאֿפעגקירוצ גנורעטסייגַאב טימ ןענייז עלַא
 טרעקעגמוא ךיז תולג ןטכירּפָא רָאי קיצרעֿפ ךָאנ טָאה ,טלַא רָאי קיצכַא
 ,םייה רעטלַא ןייז ןיא

 ,טנעקעג טינ ןוא טלצרָאװעגניײא ָאד ךיז ןבָאה סָאװ יד ,זדנוא ףיוא
 ערעייז ןוא ךיז ןצנַאלֿפרעביא ,ןרעדנאוו יינ סָאד ןוֿפ ,טלָאװעג טינ רעדָא

 רערעטיב ַא ןעוועג ןַאד זיא ,גנובעגמוא ןוא דרע רעדנַא ןַא ןיא רעדניק
 -ער רעד ןוֿפ דנַאל ןיא ,ןיהַא ןגיוצעג ,ןסירעג טָאה ץרַאה סָאד .תונמחר
 ךיוא זַא ,טהנעטעג ןבָאה ,ןייזטסואווַאב סָאד ,לכש רעד דנרעוו ,עיצולָאװ
 ןכיוה ןקיבלעז םעד רַאֿפ ןָאט וצ טעברַא גונעג ןַארַאֿפ זיא דנַאל ןיא ָאד
 ,לַאעדיא

 עטנעָאנ טימ ךיז ןענעגעזעג ןוא ןדײשּפָא עטרעטסײגַאב עלַא יד ןוֿפ
 ןוא ָארמָאק ,יקסוועייר ,וָאטַאש יװ ,דנײרֿפ עמיטניא ןוא ןדַארעמַאק
 ןוֿפ טנוזעג-ייז רעד ןטינשעגנייא ףרַאש ןורּכז ןיימ ןיא ךיז טָאה ,ערעדנַא
 השעמ ַא ןעזעג טינ םעד רַאֿפ םיא בָאה ךיא .ווָאקָאשטשָאנסַארק ליאכימ
 "דַא ןַא ןרָאװעג ,ָאגַאקיש ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע .רָאי ןעצ עגרַאק ןוֿפ
 "ייקוידע סנעמקריָאװ ןיא טעברַא-סגנורעלקֿפיוא עטוג ןָאטעג ןוא טַאקָאװ

 ןעמוקעגניײרַא ןגרָאמירֿפ םענייש ןייא רע זיא טציא .טוטיטסניא לענָאש
 קרָאי-וינ ןוֿפ לעיצעּפס זיא רע ןיהואוו ,ןָאטלעטס ןיא זיוה ןיא רימ וצ
 זיא םכילע-:םולש רעטשרע ןייז ןוא ,רימ טימ ןענעגעזעג ךיז ןעמוקעג
 עגַארֿפ יד *! טַארקָאמעד-לַאיצָאס ַא ןרָאװעג ןיב ךיא ,טסייוו ריאק :ןעוועג
 ןרעטַאּפּפָא טלָאװעג רע טָאה ,ךעלטימעג ןעור טזָאלעג טינ קיטנעק םיא טָאה
 ,לענש ףיוא
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 -מוא רעשיגָאלָאעדיא רעיינ ןייז ןיא קילג ןשטנואוועגוצ םיא בָאה ךיא
 זיא טַאהעג םעד ךָאנ ןבָאה רימ סָאװ ךערּפשעג ןרעגנעל םעד ןוֿפ .גנובעג
 ןיא טעוו רעכלעוו ,ןשטנעמ ַא רימ ןבָאה ָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רימ רַאֿפ
 ןוא טלושעג טוג ,לוֿפ-סנבעל ,גנוי ןעוועג זיא רע .,ןרָאֿפנײא טייוו דנַאלסור
 ,ןלעטשּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז טעװ רע .עיגרענע טימ לוֿפ

 "סור ןיא ןשינעעשעג יד טימ טמעטָאעג ןוא טבעלעג ָאד ןבָאה רימ
 ןוֿפ גנוביוהרעד יד ,ןויירק-סגנוריגער יד ןיא טרָאד ןשינעלקַאװ יד .דנַאל
 יד ,קלָאֿפ ןוֿפ ןליוו ןגעק המחלמ יד ןטלַאהֹוצנָא ךוזרַאֿפ רעד ,יקסנערעק
 ןדנַאטשֿפױא יד ןוא טעטש יד ןיא רעגנוה רעד ,דנַאל ןיא עיצַאזינַאגרָאסיד
 -ָאד ַא ,וָאומָאק לעונעמ טנײרֿפ ןיימ .רעֿפרעד יד ןיא םירעיוּפ יד ןוֿפ
 ,דַארגָארטעּפ ןייק קעװַא ןוָאטַאש טימ ןעמַאזוצ זיא רעכלעוו ,רענעגיוצרעד
 "וצ טרָאד ןוֿפ רימ טָאה ,טנעקעג טינ שיטור ןייק טָאה רע סָאװ ,םעד ץָארט
 ןכלעוו ןגעוו ,טיורב ןבָאל ַא טימ רעקעב ַא ןוֿפ גנונעכייצ ַא ענייז טקישעג
 .ךַאו רעד ףיוא ןוא ףָאלש ןיא טמולחעג עלַא ןבָאה ייז

 סעיצַאירפָארּפסקע ןגעוו סהשעמ ןגָארטרעד זדנוא וצ ךיז ןבָאה סע
 -ליואוו ןטסעב םעד רַאֿפ לָאמ עלַא טינ ,טרָאד ןכַאמ הרבח ערעזדנוא סָאװ
 -ּפַאק ןסיוועג ַא ,ייז ןוֿפ םענייא ןגעו .טֿפַאשלעועג רעצנַאג רעד ןוֿפ ןייז
 טינ טַאהעג ןוא רעטנעצ רערעֿפ םורַא ןעגנָאהעגמורַא ָאד זיא סָאװ ,ןַאל
 ןרָאלרַאֿפ טָאה רע זַא ,טלייצרעד ןעמ טָאה ,עיצַאטוּפער ערעביוז ןייק רָאג
 הרבח ַא טימ זיא רע .שַאט-ןסָאריּפַאּפ ַא בילוצ "סקע; ןַא ייב רענייצ עלַא
 עסיורג ַא ןענוֿפעג טרָאד ,דַארגָארטעּפ ןיא ,"בולק-יקסנַאירָאװד, ןיא ןײרַא
 יד ןבױהֿפױא ןסייהעג ייז רע טָאה .ןטרָאק ןליּפש ןטַארקָאטסירַא לָאצ
 ןייק .סענעשעק ערעייז טקידיילעגסיוא ןוא ,טייטש קוסּפ ןיא יװ ,טנעה
 .ןעוועג טינ זיא דנַאטשרעדיװ

 םוצ טזָאלעג הרבח ךיז ןבָאה ,הכאלמ רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ
 ,טנַאה ןיא רעװלָאװער ַא טימ ריט םייב ןענַאטשעג זיא ןַאלּפַאק ,גנַאגסױרַא
 ןוֿפ רענייא זַא ןעזרעד רע טָאה לָאמ ןייא טימ .גוצקירוצ םעד טצישַאב
 ,שַאט םענעדלָאג ַא ןוֿפ סָאריּפַאּפ ַא ןעמונעגסיורַא טָאה ןטַארקָאטסירַא יד
 ,רינעוואוס סלַא ןעמענוצטימ יז גנַאלרַאֿפ ַא טקעוװרעד םיא ןיא טָאה סָאװ
 טציא זיא רע זַא ,קידנסעגרַאֿפ ,שיט םוצ קירוצ ןייג טזָאלעג ךיז טָאה רע
 ןצונַאב וצ וליֿפא ןסעגרַאֿפ טָאה רע .םיאנוש עלוֿפ ַא ןשיוצ רענייא זיולב
 -לָאג םעד ןיא ןעוועג רע זיא טֿפיטרַאֿפ ױזַא ,קירעהעג יוװ רעװלָאװער ןייז
 ,שַאט-ןסָאריּפַאּפ םענעד

 !טינ ןיוש טגערֿפ --- ןָאטעג טרָאד םיא ןבָאה ייז סָאװ
 -יטומרעד רעמ ,ןסורג ערעדנַא ןעמוקעג ךיוא ,ךעלריטַאנ ,ןענייז סע

 טקישעג ,ץיירק-ןטיור רענַאקירעמַא ןוֿפ טּפיוה ,סניבַאר דנַאמיער :עדנק

237 



 יד ןיא טינ ךעלטנגייא טגיל טכַאמ יד זַא ,ןסיוװ טזָאלעג טָאה ,ןענָאסליװ ןוֿפ

 "עברַא ןוֿפ ןטעוװָאס יד ןיא רָאנ ,גנוריגער רעקילייוװטייצ רעד ןוֿפ טנעה
 ,טנרעלעג םיא טָאה גנורַאֿפרעד ערעטיב יד .ןטַאדלָאס ןוא םירעיוּפ ,רעט
 ןריֿפוצרעביא ןיצידעמ ןוא זייּפש ,ןָאט וצ סָאװטע קיטיונ זיא סע ןעוו זַא
 -נַאק -סגנוריגער ןייא ןוֿפ ןֿפױלמורַא רע ןעק ,סעכעלנע ןוא ןֿפַאה ַא ןוֿפ

 טגנערב טעװָאס ןיא ךוזַאב ַא .ןצונ ענייק ןָא רעטייווצ ַא ןיא עירָאלעצ
 ןטַאטלוזער עקידלַאב קידנעטש רעבָא

 רעיינ רעד טריעי ,דנַאלסור ןיא טרָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק זיא סע

 טלגנַאר גנונעדרָא עיינ יד .ןעייוו-סטרובעג עכעלקערש ןיא ןבעל ןוֿפ רדס
 רענייטש ערעווש ןגייל עכלעוו ,ןטֿפערק עקידנרטשעצ ײלרעלַא ןגעק ךיז
 .געוו ןיא

 ןרענָאיצולָאװער םעיינ ַא ןגעוו ןטכירַאב ןגָארטרעד ךיז ןבָאה יִלֹוי ןיא
 .ןרָאװעג טקירדרעטנוא גנירג זיא רעכלעוו ,דַארגָארטעּפ ןיא דנַאטשֿפױא
 רעד .ןרעוו וצ טריטסערַא טינ ,ןטלַאהַאבסיוא ךיז ןזומ יקצָארט ןוא ןינעל
 .רעטרעכיזעג ןייק טינ זיא ןטעװָאס יד ןוא גנוריגער רעד ןשיווצ תיב-םולש
 וצ רעדילגטימ רַאֿפ ןייּפמַאק ַא ןָא ןריֿפ דנַאל ןיא ןעײטרַאּפ עשיטילָאּפ יד
 סָאװ ,ןעמיטשַאב ןֿפרַאד סע טעװ עכלעוו ,גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רעד
 .ןעמעננָא ןלָאז דנַאל ןיא גנונעדרָא יד ןוא גנוריגער יד םרָאֿפ ַא רַאֿפ

 -נעמַאזוצ טָאה יקסנערעק זַא ,טרעהעג רימ ןבָאה רעמוז םענעי ךרוד

 ןשטנעמ ענעעזעגנָא ןוֿפ עװקסָאמ ןיא גנוטַארַאב עלעיציֿפַאמוא ןַא ןֿפורעג
 ןיא טקילײטַאב ךיז טָאה ןיקטָאּפָארָאק זַא ןוא ,דנַאל ןיא עגַאל רעד ןגעוו
 ןרעוו טריזינַאגרָא לָאז דנַאל סָאד זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה ,גנוטַארַאב רענעי

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעטסומ םעד טיול ,תודוסי עוויטַארעדעֿפ ףיוא

 .טכַארבעג טינ ןטַאטלוזער ןייק טָאה גנוטַארַאב יד ,ןטַאטש
 רָאֿפ טמוק דנַאלסור ןיא זַא ,טסואוורעד ךיז רימ ןבָאה רעבמעווָאנ ןיא

 ןרָאװעג ןבירטעצ זיא גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג יד .שינערעקרעביא עיינ ַא
 ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ זיא טכַאמ-סגנוריגער יד .דנַאטשרעדיװ ןייק ןָא
 יד ,טוטיטסניא ינלַאמס ןיא טצעזַאב ךיז טָאה עכלעוו ,סעקיװעשלָאב יד
 ,יקצָארט ןוא ןינעל ןוֿפ טריֿפעג טרעוו גנוריגער עיינ

 טייצ ַא ךיז טָאה יקצָארט .טנַאקַאב ןעמעלַא ןעוועג ןענייז ןעמענ יד
 םשור ןכעלנייוועגרעסיוא ןייק טָאה רע ואוו ,קרָאי-ינ ןיא ןטלַאהעגֿפױא
 -ולָאװער רעשיסור רעד ןיא .קיוועשנעמ ַא ןעוועג זיא רע .טכַאמעג טינ
 רע ןעוו ,1905 ןיא ןעמָאנ ַא טכַאמעג ךיז רע טָאה גנוגעװַאב רערענָאיצ
 טקישרַאֿפ זיא ,טעוװָאס רעגרוברעטעּפ ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןעוועג זיא
 -סילָאיצָאס יד ןיא טעברַאעג ןוא ןֿפָאלטנַא טרָאד ןוֿפ ,ריביס ןייק ןרָאװעג
 דנַאלסור ןייק געוו ןֿפױא .עקירעמַא ןיא ןוא עּפָאריײא ןיא ןזיירק עשיט
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 ,סקַאֿפילַאה ןיא ןטלַאהרַאֿפ גנוריגער עשילגנע יד םיא טָאה ,1917 ןיא

 רַאֿפ ןבָאה ןיקסנערעק ןוֿפ גנורעדָאֿפ עכעלגנירד יד רָאנ ןוא ,עדַאנַאק

 .עזייר ןייז ןצעזוצרָאֿפ טכַאמעג ךעלגעמ םיא

 -סיוא ןיא טכַארברַאֿפ ןבעל ןייז ןוֿפ לייט ןטסערג םעד טָאה ןינעל
 רעד ןוֿפ רעריֿפ ןוא רעדנירג רעד ןעוועג זיא רע .ץייווש רעד ןיא ,דנַאל
 ,יטרַאּפ רעשיטסילַאיצָאס רעשיסור רעד ןיא עיצקַארֿפ רעשיטסיװעשלָאב
 -רעד גנוריגער עשטייד יד טָאה ,גירק ןוֿפ רענגעק רענעכָארּפשעגסיױא ןַא
 -רַאֿפ ןיא דנַאלשטיײד ןרָאֿפוצכרוד םירבח עטנעָאנ ענייז ןוא םיא טביול
 זַא ,גנוטרַאװרעד רעד ןיא ,דנַאלסור ןייק ץייווש ןוֿפ סענָאגַאװ עטלגיז
 ןצעזוצרָאֿפ קלָאֿפ ןשיסור ןיא ןליוו םעד ןכַאװשּפָא טעװ עיצַאטיגַא רעייז
 ןוא ןינעל .טרַאנעגּפָא טינ גנונעכער ריא ןיא ךיז טָאה יז .המחלמ יד
 ןגעק עיצַאטיגַא עטיירב ַא טריֿפעגנָא דנַאלסור ןיא ןבָאה ײטרַאּפ עצנַאג ןייז
 ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ גנורעטיירבסיוא ןוא גנוֿפיטרַאֿפ רעד רַאֿפ ,גירק

 ,םַארגָארּפ-ײטרַאּפ רעייז ןוֿפ טכיײװעגּפָא טייוו ייז ןבָאה ןעניז םעד ןיא
 .עיצולָאװער ןגעו ערעל סנינוקַאב ןוֿפ געוו ןֿפױא ןעמונרַאֿפ ךיז ןבָאה ייז

 ; םיצירּפ יד ןוֿפ רעדלעֿפ יד ןעמענוצקעװַא םירעיוּפ יד טקיטומרעד ןבָאה
 יד {ןקירבַאֿפ יד ןטלַאװרַאֿפ ןײלַא ןוא ןעמענרַאֿפ ןלָאז ייז ,רעטעברַא יד
 ןעוו ןֿפַאװ ערעייז ןעמענטימ ןוא טנָארֿפ םעד ןזָאלרַאֿפ ןלָאז יז ,ןטַאדלָאס
 ,ןשיטסיכרַאנַא ןַא ןעמעננָא ןבױהעגנָא טָאה עיצולָאװער יד .ךעלגעמ רָאנ
 ,רעטקַארַאכ ןלַאיצָאס ַא

 -עג ךיוא זיא גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רעד ןוֿפ גנובײױטרעדנַאנַאֿפ יד
 ןייק ןָא ,קילעֿפוצ סע זיא ןעמוקעגרָאֿפ .טעברַא עשיטסיכרַאנַא ןַא ןעוו
 עלַא טימ ךיילגוצ ןבָאה סעקיװעשלָאב יד :גנונעכערסיוא רעדָא ןַאלּפ
 יד וצ ןעגנוטיירגוצ ןוא ןלַאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןעײטרַאּפ ערעדנַא
 ,טרעדָאֿפעג גנוציז רעטשרע רעד ייב ןבָאה רעײטשרָאֿפ ערעייז .ןעגנוציז
 ,עשיטילָאּפ ןייק טינ ,עשיטעווָאס ַא ןייז לָאז םרָאֿפ-סגנוריגער עיינ יד זַא
 --- גנורעדָאֿפ עשיטסיכרַאנַא עטײרּפשרַאֿפ-טיירב ַא ןעוועג ןַאד זיא סָאד
 רעלעמרָאֿפ רעשיטסיװעשלָאב רעד ןיא !ןטעװָאס יד וצ טכַאמ עצנַאג יד
 רעד זַא ,טניימעג סע טָאה גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רעד ייב גנורעדָאֿפ
 רעגריב יד ןוֿפ טינ ןרעוו טלייוורעד לָאז טַארַאּפַא-סגנוריגער רעצנַאג
 םירעיוּפ ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ רָאנ ,ןלַאטרַאװק-סגנוניואוו ערעייז טיול
 .סעיצַאזינַאגרָא עשימָאנָאקע ערעייז ךרוד

 -ער ענייק ןָא טכַאנ רעבלַאה ךָאנ טייוו ןגױצרַאֿפ ךיז טָאה גנוציז יד
 זיא .ןזָארטַאמ רעטַאטשנָארק ןוֿפ ךַאװ ַא ןענַאטשעג זיא לָאז ןיא .ןטַאטלוז
 ,ווָאקַאינזעילעשז סָארטַאמ רעד םרָאֿפטַאלּפ רעד ףיוא ףױרַא ןגרָאמירֿפ םוצ
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 עטידיא !טאטלאב םָאװ ָאנלָאװַאד , :ןֿפורעגסיױא טָאה ןוא ,טסיכרַאנַא ןַא
 | ! ןֿפָאלש ןיוש טייג ; ןעשטומַאלַאב ךייא גונעג -- 7! טַאּפס

 טעז סע יװ ,ןבָאה ייז ,ןֿפָאלשרַאֿפ ,דימ ןעוועג ןענייז ןטַאגעלעד יד
 -רעדנַאנוֿפ ךיז ןוא ,ןֿפָאלש ןייג וצ טייצ זיא סע זַא ,טמיטשעגנייא ,סיוא
 ןיוש ביוא זַא ,ןלַאֿפעגניא סעקיװעשלָאב יד זיא ןַאד טשרע .ןעגנַאגעג
 ןטַאגעלעד יד זַא ,ןזָאלרעד טינ רעמ ןַאלּפ ַא ןייז רשֿפא טעװ ,ױזַא ָאי
 ןסיורג ןייק .ןָאטעג עקַאט ייז ןכָאה סָאד ןוא .ןעמוקֿפױנוצ ךיז ןלָאז
 -סגנודנירג יד זַא ,טזייו סעכלעוו ,טנגעגַאב טינ ייז ןבָאה דנַאטשרעדיױװ
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןסַאמ עטיירב יד ןָא רַאּפשנָא ןייק טַאהעג טינ טָאה גנולמַאזרַאֿפ

 -עלעד יד טָאה עיצולָאװער רעשיזיױצנַארֿפ רעסיורג רעד ןוֿפ טייצ ןיא
 ןבָאה ייז .טלדנַאהעג שרעדנַא ץנַאג גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רענעי וצ ןטַאג
 ןײגרעדנַאנַאֿפ טינ ךיז לַאֿפ ןייק רַאֿפ ןלעוו ייז זַא ,ןסָאלשַאב ךַאז עטשרע יד
 גינעק רעד ןעוו ןּוא .קלָאֿפ ןרַאֿפ עיצוטיטסנָאק עיינ ַא ןֿפַאש ןלעװ ייז זיב
 ןבָאה גנולמַאזרַאֿפ יד ןזײלוצֿפױא רעטערטרַאֿפ ַא םענייז טקישעג טָאה
 ןוֿפ רעטערטרַאֿפ יד ןענייז ייז זַא ,ןגָאז ןוא קירוצ ןייג ןסייהעג םיא ייז
 .ןגָאז העד ןייק טינ ייז ןעק רענייק ןוא קלָאֿפ

 ןטַאגעלעד יד ןבָאה ךיז רַאֿפ ליּפשייב ןשירָאטסיה ןרָאלק ַאזַא טימ
 ןבײרטרעדנַאנוֿפ טזָאלעג ךיז דנַאלסור ןיא גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רעד וצ
 יבר רעד רָאנ ןעוו םייהַא טקיש רעֿפלעהַאב רעד ןעמעוו ,ךעלגניי-רדח יו
 -רַאֿפ טינ קלָאֿפ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עכלעזַא ןנָאה לרוג ןרעסעב ןייק ,טסייה
 ,טניד

 רעזדנוא .החמש-אלמ ןעוועג עֶלַא ןענייז ,ןסָאנעג ערעגניי יד ,רימ
 -טנַא עיינ יד ןיא ןבָאה רימ .ץינערג ןייק טַאהעג טינ טָאה גנורעטסײגַאב
 עכלעוו ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ ןעמוקנָא סָאד ןעזעג ןעגנולקיוו
 טימ ןלעטשנדירֿפוצ טינ ךיז טעװ ,געוו ןטימניא ןלעטשּפָא טינ ךיז טעוו
 -טנירג ַא ןכַאמ רָאנ ,ןעגנוכערּפשרַאֿפ עשיטילָאּפ ןוא ןטײהײרֿפ ענעריּפַאּפ
 ןוא לצרָאװ ןטימ גנונעדרָא עטלַא יד ןסײרסױרַא ,שינערעקרעביא עכעל
 ,טלעוו עײרֿפ ,עיינ תמאב ַא ןעױבֿפױא

 .רעקיטּפעקס עכעלטע ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ןסָאנעג ערעטלע יד ןשיווצ

 ןענייז ןגָארֿפ עלַאיצָאס וצ גנַאגוצ סנעמעוו ,ןָאסירעמ ר"ד ןוא יקסווָאנַאי
 ןבלעז םעד ןוא ןייא ןעמונעגנָא ָאד ןבָאה ,עטצעזעגנגעק ןעוועג קידנעטש
 טינ .שיטסיכרַאנַא טינ זיא סע !טינ גיוט סע :ךַאז רעד ףיוא קילב
 סָאװ עטסגרע סָאד ןוא רוטַאטקיד ,גנוסיגרַאֿפ-טולב וצ ןריֿפ טעוװ ,רשּכ
 ,ןלעטשרָאֿפ רָאנ ךיז ןעק'מ

 -ָארק וצ רעירֿפ ,המחלמ רעד וצ גנולעטש ןייז ךרוד זיא יקסווָאנַאי
 ןיא טריטידערקסיד קרַאטש ןעוועג ,ןענָאסליװ וצ םעד ךָאנ ןוא ןעניקטָאּפ
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 ,טנכערעג טינ ןצנַאג ןיא ךיז רימ ןבָאה גנוניימ ןייז טימ .ןגיוא ערעזדנוא
 ןעוועג לָאמ עלַא זדנוא רַאֿפ זיא ,טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ ,ןָאסירעמ ר"ד
 טנעקעג טינ לָאמ ןייק גנַאגנעקנַאדעג ןייז ןבָאה רימ .ךעלדנעטשרַאֿפ טינ
 רימ ןבָאה ,דנַאלסור ןיא ןָאט טלָאזעג ייז ןבָאה ןעד סָאװ .ןגלָאֿפכָאנ רָאלק
 עיצוטיטסנָאק ַא ןסַאֿפױַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ-סגנודנירג רעד ןזָאל ?טגערֿפעג
 -ַאטיּפַאק-ַאשזרוב ַא ןלעטשנייא ןוא ,ןגָאז רימָאל ,ךײרקנַארֿפ ןיא יו

 ןוא קלָאֿפ ןֿפױא ןטייק-סגנוריגער עיינ ןגײלֿפױרַא --- גנונעדרָא עשיטסיל

 ? עיזַאושזרוב רעד וצ ןֿפַאלקשרַאֿפ סע
 ןעייר ערעזדנוא ןיא טייקרָאלק-טינ יד ןזיװעגסױרַא טלוב ךיז טָאה ָאד

 דנַאנַאכָאנ תורוד יירד-ייווצ ןבָאה רימ .עיצולָאװער רעד וצ גוצַאב ןיא
 -עג זיא טנעמָאמ רעקיטסניג רעד ןעוו .ָאד ןוא ,עיצולָאװער טקידיײרּפעג
 טינ עיצולָאװער יד טָאה'מ זַא ,רעזייוו-געוו ערעזדנוא רָאג ןגָאז ,ןעמוק
 -רָא עשימָאנָאקע יד וצ טכַאמ יד ןבעגרעביא יוװ טייוו ױזַא ןריֿפ טרָאטעג
 ןוֿפ ןעיײטרַאּפ טכעלרעגריב יד וצ טָאטשנָא רעטעברַא יד ןוֿפ סעיצַאזינַאג
 !טַאלג טינ ָאד זיא סעּפע !סנשיטילָאּפ יד

 .ךעלדנעטשרַאֿפמוא ןעוועג זדנוא רַאֿפ זיא גנולעטש ַאזַא

 ןקירָאי קיצנַאװצ ריא ןרעיײֿפ ןבילקעג ךיז ןַאד טָאה ?.ש .ַא ,8, יד
 טשרעהעג טָאה סַאג'רעטעברַא רעשידי רעד ףיוא ,1919 ןיא ייליבוי
 רעצימיא ךיז טָאה .טייצ המחלמ ןיא ,?שמל ,טציא יוװ ױזַא ,יטירעּפסָארּפ
 עכלעזַא רעטנוא ןוא טייהנגעלעג ַאזַא ייב זַא ,קנַאדעג ןטוג םוצ טכַארטרעד
 ַא ".ש .א .8ֿ, רעד רַאֿפ ןֿפַאש הלווע ןייק טינ ןעוועג טלָאװ ןדנעטשמוא
 ןוא זיוה ענעגייא ןַא ריא רַאֿפ ןֿפױק ,רעלָאד טנזיוט קיצנַאװצ ןוֿפ דנַאֿפ
 ,ץנעטסיזקע ערעטייוו ריא ןרעכיזרַאֿפ

 -עג םעד טריסרָאדניא ןבָאה ןטֿפַאשקרעװעג עשידיי עטקינײארַאֿפ יד
 -ניא יד .טנַאה רעטיירב ַא טימ ןֿפורעגּפָא ךיז ןבָאה סנָאיני יד .קנַאד
 -עלק יד .עדעי רַאלָאד טנזיוט טימ דעטײמַאגלַאמַא יד ןוא לענָאשענרעט

 ןיא גנורעײֿפ יד .ןעמוס עסיורג קיסעמסינטלעהרַאֿפ טימ סנָאינוי ערענ
 רָאג ךיז ןעמ טָאה רעסעב ,עקיטרַאסיורג ַא ןעוועג ךיוא זיא לָאה יגענרַאק
 ןלעטשרָאֿפ טנעקעג טינ

 זיוה ןייק .ןֿפַאשעג טינ ןעמ טָאה רַאלָאד טנזיוט קיצנַאװצ עלוֿפ ןייק
 בלַאה ןייא טימ זיא ןכַאז עטוג עלַא יד טָאטשנָא .טֿפױקעג טינ ןעמ טָאה
 קיצנַאװצ ךָאנ ,יקסווָאנַאי .ש ןוֿפ עיצַאנגיזער יד ןעמוקעג רעטעּפש רָאי
 ,גנוטייצ יד ןריטקַאדער רָאי

 -רושז-ךַאֿפ ַא ןריטקַאדער ,טעברַא רעדנַא ןַא ןעמונרעטנוא טָאה רע
 רע יוװ ,עירָאטידָא ןַא ןבָאה טעװ רע ואוו ,לענָאשענרעטניא רעד רַאֿפ לַאנ
 ,ןָאטֿפױא רעמ ליֿפ ןענעק ןוא רענעייל טנזיוט קיצֿפוֿפ ןוֿפ ,טגָאזעג טָאה

2411 



 "ךַאװ רעד ףױַאק ןטצעל ןייז ןיא זדנוא רע טָאה רעטערטרַאֿפ-לעטש סלַא

 רע ןכלעוו רַאֿפ ,ןָאסירעמ .א .י ר"ד ,טלעטשעגרָאֿפ ןעגנַאזעג-ביול ליֿפ טימ -
 .טגָאזעגסױרַא טינ טרָאװ טוג ןייק רעירֿפ טָאה

 ןיא טרעדנעעג לַאקידַאר לָאמנייא טימ *.ש .א ,ֿפ, יד טָאה ןָאסירעמ

 ןיא ןענישרעד ךיילג זיא גנוטייצ יד .גנוטכיר ןוא טלַאהניא ,ןעזסיוא
 טליֿפעגסיױא סיואכרוד ,ןסנָאנַא ענייק ןָא ,טציא יוװ ,טַאמרָאֿפ *דיָאלבַאט,
 ףיוא ,שיטסיװעשלָאבײטנַא גנערטש ןוא ןעגנולדנַאהּפָא עשיטסיכרַאנַא טימ
 םוצ ווירב ַא ןיא וליֿפַא טָאה ייז רַאֿפ גנוניימ עקיטסניג ןייק זַא ליֿפױזַא
 -ער סיקסווָאנַאי רעטנוא .ןרעװו טכעלטנֿפערַאֿפ טנעקעג טינ רָאטקַאדער
 -יימ ערעייז ןקירדוצסיוא ןעמעלַא רַאֿפ ןֿפָא ןעוועג גנוטייצ יד זיא עיצקַאד
 ןסָאנעג יד .ןרָאװעג טֿפַאשעגּפָא לָאמ ןייא טימ סָאד זיא טציא ,ןעגנונ
 -עג שיטסיװעשלָאב ןעוועג טייהרעמ רעסיורג רעייז ןיא ןַאד ןענייז עכלעוו
 ןייק ןבעג רעמ טנעקעג טינ גנוטייצ רענעגייא רעייז ןיא ןבָאה ,טמיטש

 .ןעקנַאדעג ערעייז וצ קורדסיוא
 ןדנוברַאֿפ בָאה ךיא טניז ,םעד רַאֿפ רָאי ףניֿפ עטצעל יד ןיב ךיא

 ןוֿפ טרעטייוורעד ןעוועג ,עינָאלָאק ןוא לוש רערעֿפ רעד טימ לרוג ןיימ

 -ַאב ןיא ןעמוק ןעוו ןטלעז געלֿפ ,גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא-שידיי רעד
 עצנַאג יד ןיב ךיא שטָאכ ,ןּפורג עשידיי יד ןוֿפ טייקיטעט רעד טימ גנוריר
 ירערבייל לַאקידַאר ןוֿפ דילגטימ ַא ןבילברַאֿפ ,רעטעּפש ןרָאי עלַא ןוא ,טייצ

 -ֿפיוא ךיא בָאה ןרָאי-המחלמ יד ךרוד .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא .ר .ַא ,273 ,רב
 ןייטש? ןיא ןגָארטרַאֿפ טנעקעג טינ ,וליֿפַא *.ש .ַא .8, יד ןענעייל טרעהעג
 טסואוועג קידנעטש .ךעלריטַאנ ,רעכָא בָאה ךיא ."ןענָאסליװ רעטניה
 ירעה ,ןַאמטָאר ,טנײרֿפ עניימ .גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא רָאֿפ טמוק סע סָאװ
 . ,טייקיניילק עדעי ןלייטטימ רימ ןגעלֿפ ערעדנַא ןוא יקסווָאנידָאר ,ןָאדרָאג

 ַא טימ ןָאדרָאג ירעה ןעמוקעג רימ וצ זיא ,1920 רעמוז ןטימ ןיא
 סע *.ש .א .5, רעד ןוֿפ גניטימ ַא וצ קרָאי-וינ ןיא ןעמוק זומ ךיא :הנעט
 -ירעמ ר"ד ןוא ןסָאנעג יד ןשיווצ טיירטש רעֿפרַאש ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה
 טהנעט ,טייהנזעװנָא ןיימ .וליֿפא ןדײרֿפױנוצ טינ ךיז ןענעק ייז .ןָאס
 ,ןכיילגוצסיוא ךוסכס םעד ןֿפלעה רשֿפא טעוו ,ןָאדרָאג

 יירד ןעוועג טינ קרָאי-וינ ןיא ןיב ךיא .גניטימ םוצ ןרָאֿפעג ךיא ןיב
 - *ֿפיג יד טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ ןוא גירק ןיא ןירַא זיא עקירעמַא טניז ,טייצ רָאי
 ,ץוש ,שטירנייוו ,ץנימ : ןעוועג דנזעװנָא ןענייז גניטימ םייב .עירעטסיה עקיט
 -עג ,ןשטנעמ רַאּפ ַא ךָאנ רשֿפא ןוא ןָאסירעמ ,ךיא ,ןָאדרָאג ,ןײטשלעקניֿפ
 -רַאֿפ ַא ןַאד ,ןעהָאק לעקיימ ר"ד סָאװ ,םעד ןגעוו סע ךיז טָאה טלדנַאה
 -לָאב םעד קידנביול לקיטרַא ןַא טקישעגנײרַא טָאה ,קיװעשלָאב רעטנערב

 זיא גנומיטש יד .ןקורד טינ לקיטרַא םעד ליוװ ןָאסירעמ ר"ד ןוא ,םזיוועש
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 טלָאװעג טינ םענייק רימ רעסיוא טָאה ןָאסירעמ .ענעגױצעגנָא ןַא ןעוועג
 םענייא רע טָאה "!רימ ןוֿפ ןענדעל ןוא ןרעה טֿפרַאד ריא;ק :ןרעהסיוא
 ןעלטימרַאֿפ וצ ךוזרַאֿפ ןיימ .ןירַא םינּפ ןיא ןֿפרָאװעג ןסָאנעג יד ןוֿפ
 -ייז רימ ,טכַארבעג טינ ןטַאטלוװער ןייק טָאה ךוטכס םעד ןכיילגסיוא ןוא
 רענעי ןוֿפ "ש .א ,87 יד .טשינרָאג טימ ןעגנַאגעגרעדנַאנוֿפ ךיז ןענ
 ,טריטקַאדער טָאה ןָאסירעמ סָאװ ,רעמונ רעטצעל רעד ןעוועג זיא ךָאװ
 + רעמ רעמוז םענעי ךרוד זיא ןוא ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא גנוטייצ יד
 .ןענישרעד טינ

 "יוו ןסָאלשַאב ןוא ןעמונעגֿפױנוצ ךיז ןסָאנעג יד ןבָאה טסברַאה ןיא
 רָאי ַא רַאֿפ ייז ןבָאה רָאטקַאדער סלַא ".ש .א ,8ֿפ, יד ןבעגוצסיורַא רעד

 -רָאֿפ, ןיא ןַאד רעטעברַאטימ ַא ,טסינומָאק ַא ,ץֹּכ השמ טלעטשעגנָא טייצ
 .ךָאו ַא רַאלָאד 75 ןוֿפ טלַאהעג ַא טמיטשַאב ייז ןבָאה םיא רַאֿפ ,"?סטרעוו
 טלעטשעגנָא זיא ךָאװ רעד ןיא געט רַאּפ ַא רַאֿפ םיא וצ רעֿפלעהסױרַא סלַא
 טימ ,טייצ רענעי ןיא טסינומָאק ַא ךיוא ,שטיװָארָאטנַאק םייח ןרָאװעג
 -עגנָא זיא רעקיטירק-רעטַאעט סלַא .ךָאו ַא רעלָאד 25 ןוֿפ טלַאהעג ַא
 .ךָאװ ַא רַאלָאד בלַאה ַא ןוא ןביז טימ ָאשיירָאב םהנמ ןרָאװעג טלעטש
 ,טעז ריא יו .ךָאװ א רַאלַאד קיצֿפוֿפ ןגָארקעג טָאה רעטלַאװרַאֿפ רעד
 ןַאד ןיוש זיא עסַאק ןיא טלעג ןייק .רעטיירב ץנַאג ַא ןעוועג םענרַאֿפ רעד זיא
 ןרַאֿפ םינּפ-תלבק ןשירַאטעלָארּפ ַא טכַאמעג ,סנטשרע ,ןעמ טָאה ,ןעוועג טינג
 -ֿפיונוצ ךיז ןבָאה סע .,ּפָאק ַא רַאלָאד ַא ,לָאה ןעווָאהטעב ןיא רעמונ ןטשרע
 עקידרַאלַאד 5 ןוָאלעגסױרַא ןעמ טָאה סנטייווצ ,ןשטנעמ 600 ַא ןעמוקעג
 רָאּפ ַא ןעלדנַאהוצנייא ןכָארּפשרַאֿפ טָאה ןהָאק לעקיימ שכלעוו ןוֿפ ,סדנָאב
 : ,טרעדנוה

 -עט רעד ןעוועג ,1899 ןיא יוװ יױזַא ,טציא ךיוא זיא ןהָאק לעקיימ
 -ייצ רעד ןוֿפ עבַאגסױרַא רעד רַאֿפ ןסָאנעג יד ןשיווצ שטנעמ רעטסקיט
 -אק א ןָא ןעמ טלעטש יו ,ןכתיה :טגערֿפעג םיא בָאה ךיא ןעוו .,גנוט
 -טנעעג רימ רע טָאה ?גנוטייצ עשיטסיכרַאנַא ןַא ןריטקאדער וצ טסינומ
 -ייז רימ ;ןטסיכרַאנַא זיולב טינ ךָאד ןענייז רימ : טרעלקרעד ןֹוא טרעֿפ
 -ָאק ַא זיא ץּכ השמ .ןרענָאיצולָאװער ןוא ןטסינומָאק ךיוא בָאגוצ ןיא ןענ
 רשּכ ןייז וצ לטירד ןייא רָאנ םיא טלעֿפ .רענָאיצולָאװער ַא ןוא טסינומ
 -רעביא עסיורג ןייק ןעמ רָאט קחדה:-תעש ןַא ןיא ,אלימ ,זיא ,תועדה לכל
 טינ רימ ןבָאה .ןבעגעגוצ רע טָאה ,הרירב רעדנַא ןייק !ןייז טינ רעביילק
 -ויצ רעד ןיא לָאז םזיכרַאנַא ןייק זַא ,ןעז ןֿפרַאד ןיוש ןלעװ רימ .טַאהעג
 ,ןלעֿפ טינ גנוט

 ַא טימ ןָאדרָאג ירעה רימ וצ טמוק רעטעּפש ןכָאװ עכעלטע טימ
 קעװַא טרָאֿפ ,סניבָאר ,".ש .א .ֿפ" רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד : גָאלק רעיינ
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 זיא עיצקַאדער ַא .ןעמעננָא טיג טמַא םעד ליוו רענייק ןוא ,דנַאלסור ןייק
 לָאז סע רעוו רעבָא ,ךָאװ עדעי סױרַא טייג גנוטייצ ַא ,ָאד זיא סע יװ ןיוש
 "ֹוצּפָא ןעמוקסיוא רעדיו טעוװ סע .ָאטינ זיא טֿפעשעג סָאד ןטלַאװרַאֿפ

 .גנוטייצ יד ןלעטש

 ןעוועג ןרָאי עלַא טעמּכ זיא ".ש .א .8ֿ, רעד ןיא רעטלַאװרַאֿפ רעד

 טַאהעג טינ ייז ןבָאה גנוגעוװוַאב רעד טימ .ןגָאװ םוצ דָאר עטֿפניֿפ ןימ ַא
 זדנוא ןוֿפ רענייק עכלעוו ןשטנעמ ןעוועג סע ןענייז טֿפָא ץנַאג .ןָאט וצ
 טָאה יקסװָאנַאי סָאװ ,רעטלַאװרַאֿפ רעטצעל רעד .טנעקעג טינ טָאװ
 רָאנ ,שטנעמ רעקיאעֿפ ַא רָאג ןעוועג זיא ,סניבָאר ,ךיז ךָאנ ןזָאלעגרעביא
 טָאה רע ןוא ןענעיילרעביא טנעקעג טינ טרָאװ ַא רע טָאה שידיי ןייק
 .רענעייל-שידיי טימ ןָאט וצ ןבָאה ןוא ווירב ףיוא ןרעֿפטנע טֿפרַאדַאב סע
 סטָאג ףיוא גנוטייצ יד ןזָאלרעביא ,דנַאלסור ןייק ןרָאֿפ רע ליוו טציא

 ,טָארַאב
 יד ןלעטשּפָא .ןָאטעג לּפָאצ ַא ךיז טָאה ץרַאה ךעלטֿפַאשנסָאנעג ןיימ

 סָאד ןעמ ןעק יװ .גנַאגרעטנוא טניימ רָאי ןייא ןיא לָאמ ןטייווצ ַא גנוטייצ
 -יטסניא-סגנוגעוַאב ַא ".ש .א .5ֿ, יד ךָאד זיא ןעמעלַא ךָאנ ?ןזָאלרעד
 טימ טלעוװ ַא טגײלעגנײרַא ןבָאה ןטסיכרַאנַא רוד ַא רעכלעוו ןיא עיצוט
 ריא זומ'מ .גנוגעוװַאב רעד ןטסנוגוצ ןרעו טצונַאב טציא ןעק יז .טעברַא
 ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ ןעװעטַאר

 רערעֿפ יד סָאװ ,ןעניז םעד ןיא ײרֿפ ןעוועג טייצ רענעי וצ ןיב ךיא
 לוש יד .טייקיטעט ןיימ ןיא טקיטיונעג טינ ךיז ןבָאה עינָאלָאק ןוא לוש
 ןוא ,םרעֿפ סיסקעלַא ןוא טעבַאזילע ןוֿפ טנעה עטוג יד ןיא ןעוועג זיא

 ךיא בָאה .טנדרָאעגנייא קידנעטשלוֿפ ןעוועג ןַאד ןיוש זיא עינַאלַאק יד
 טָאבנָא ןיימ ןוא רעטלַאװרַאֿפ סלַא ".ש .ַא .פ, רעד טסניד ןיימ ןטָאבעגנָא
 ןעמונעגרעביא ךיא בָאה ,1920 ,רעבמעצעד בױהנָא .ןרָאװעג ןעמונעגנָא זיא
 ,טַּמַא םעד

 ואוו .ןבַאגסיוא ךָאװ רעד רַאֿפ טלעג גונעג ןעוועג טינ זיא עסַאק ןיא
 רָאי ןייא טימ טלמַאזעג רַאלָאד טנזיוט 16-17 יד ןעמוקעגניהַא ןענייז סע
 טגײלעגנײרַא זיא ןוֿפרעד לייט ַא ,ןייגרעד וצ גנירג ןעוועג טינ זיא רעירֿפ
 -רַאֿפ ןעוועג זיא סיֿפָא רעד עכלעוו טימ ףױקרַאֿפ םוצ רעכיב ןיא ןרָאװעג
 -ייצ יד ןוא טלעג ךעלסיב וצ ןעמוקניײרַא ךָאװ עדעי טגעלֿפ ךָאד .טגייל
 ,ןטייקירעװש עסיורג-וצ ןָא ןעגנַאגעגנָא זיא גנוט

 ,עװקסָאמ ןוֿפ לעבייק ַא ןעמוקַאב רימ ןבָאה ,1921 ,ירָאורבעֿפ ןיא
 ,לעבייק ַא ןקיש טװאווּפעג ןבָאה רימ .ןברָאטשעג זיא ןיקטָאּפַארק זַא
 ןעמונעגרעטנוא טינ ךיז טָאה עינַאּפמָאק ןייק רעבָא ,ןטייהלצנייא ןגערֿפנָא
 -ץעדַאקָאלב םענרעזייא ןַא טימ זיא דנַאלסור-טעווָאס ,ןקישוצרעבירַא סע
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 "יוא רעצנַאג רעד ןוֿפ טמַאצעגּפָא ןעוועג תוכולמ עטריאילַא יד ןוֿפ גניר
 ,טלעוו רעדעס

 "גַארא ןוא ?,ש .א .8, רעמונ ןלעיצעּפס ַא טכַארבעגסױרַא רימ ןבָאה
 םוצ ,טנװָא קיטנוז רַאֿפ זױהיַארעּפָא ןטעהנַאמ ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא טרישז
 -עג טָאה סָאװ ,םערוטשדיינש ַא ןכָארבעגסיױא קיטנוז םענעי טָאה קילגמוא
 וצ ןילקורב ןיא ןטנגעג ערעטייוו יד ןוֿפ ןשטנעמ רַאֿפ ךעלגעממוא טכַאמ
 זיױה-ַארעּפָא עסיורג סָאד ,ךָאד ,קרָאי-וינ ןיא גנולמַאזרַאֿפ רעד וצ ןעמוק
 דובּכ ןבעגּפָא ןעמוקעג ןענייז סָאװ ןשטנעמ טימ טליֿפרעביא ןעוועג זיא
 לעקיימ :רענדער יד ,רעֿפמעק-סטייהיירֿפ ןסיורג םעד ןוֿפ קנעדנָא םעד
 -עגסיוא עלַא ןענייז ערעדנַא ןוא ץּכ השמ ,רָאנימ בַאב ,קעדַאלװ ,ןהָאק
 -דער ןטצעל םעד סלַא בָאה ךיא ןעוו .גנוטכַא סיורג טימ ןרָאװעג טרעה
 -ַארּפ ןוֿפ םערוטש ַא ןכָארבעגסיױא טָאה ןיקסווָאנַאי טלעטשעגרָאֿפ רענ
 רעד ףיוא ןעגנוזײװנָא ענייק ,דייר ענייק ןֿפלָאהעג טינ ןבָאה סע ,ןטסעט
 םיא ןבָאה ןסָאנעג עטמיטשעג-שיטסיוװעשלָאב יד ,טנעמָאמ ןוֿפ טייקילייה
 -געס רעשיטסיוװעשלָאב רעד ןעוועג זיא קרַאטש ױזַא .ןדייר טזָאלעג טינ
 .ןעייר ערעזדנוא ןיא טנעמיט

 טימ .רעדמערֿפ ַא ןעוועג ךיא ןיב ".ש ,א .פ, רעד ןוֿפ עיצקַאדער ןיא
 ןבָאה האנה ,ןריטַאבעד טייצ וצ טייצ ןוֿפ ךיא געלֿפ ןשטיוװָארָאטנַאק םייח
 ,טסיסקרַאמ רעמורֿפ א ,רע ױזַא יו ןרעלקרעד וצ ךיז ןרעטַאמ ןייז ןוֿפ

 -קירוצ ַא ןיא ןעמוקעג זיא עיצולָאװער עלַאיצָאס יד םורַאװ סיוא טל'טשּפ
 רענעטירשעגרָאֿפ לעירטסודניא ןַא ןיא טינ ,דנַאלסור יוװ דנַאל ןענַאטשעג
 . ,ןדָאב םעד טיירגעגוצ קיטכיר טָאה סעצָארּפ רעשימָאנָאקע רעד ואוו ,הנידמ

 יד ןוֿפ דנַאטשֿפױא םעד ןגעוו טכירַאב רעד ןעמוקעג זיא ץרעמ ןיא
 -קַאדער םעד ,ן'ץּכ השמ וצ טדערעג ךיא בָאה ,טַאטשנָארק ןיא ןזָארטַאמ
 ןיא קיטכיזרָאֿפ ןייז ןֿפרַאד רימ זַא ,גנוניימ יד טקירדעגסיוא ןוא ,רָאט
 טרָאד סָאװ יונעג טינ רימ ןסייוו ןעמעלַא ךָאנ .גנוריסַאּפ יד ןשטייטסיוא
 !דנַאטשֿפױא רערענָאיצולַאװער ןייר ַא עקַאט סָאד זיא ושֿפא .רָאֿפ טמוק

 ןרעטנוא לעירָאטידע ןַא ןביױשעגנָא ןוא טרעהעגסיוא ךימ טָאה רע
 ןלַאֿפַאב זיא רע ןכלעוו ןיא !דנַאלסור טעװָאס רַאֿפ ךַאװ עטוג ַא :לּפעק

 גנוריגער-טעווָאס רעד ןוֿפ וטֿפיױא ןסיורג םעד ןעגנוזַאב ןוא ןזָארטַאמ יד
 ןיוש ןעוועג רימ רַאֿפ זיא סָאד .טולב ןיא דנַאטשֿפױא םעד ןקיטשרעד ןיא
 -ַאטקיד ןוא םזיכרַאנַא; :לקיטרַא ןַא ןבירשעגנָא ךיא בָאה ,ליֿפוצ לסיבַא
 רעשיטַאּפמיס רעזדנוא טימ ןענייז רימ ןטלַאהעגסיוא טינ יוװ ןזיוװַאב ,"רוט
 ,גנוריגער רעשיסור רעד וצ גנואיצַאב

 ךיז טָאה סָאװ עיסוקסיד עקיציה ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה לקיטרַא רעד
 "טסילַאקידניס, ןיא ןרָאװעג טקורדעגרעביא זיא רע .גנַאל םישדח ןגיוצעג
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 .עּפָאריײא ןיא רענעייל זיירק ןטיירב ַא טכיירגרעד טָאה ןוא ןילרעב ןיא
 טקישעג דנַאלסור ןוֿפ ווירב ןטַאוװירּפ ַא ןיא טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא
 ...ּפָאק ןיא טקנוּפ ןגָאלשעג לגָאנ םעד בָאה ךיא זַא ,טגָאזעג ןוא סורג ַא

 -עלע ערעדנוזַאב יד זַא ,ןעוועג זיא עיסוקסיד רעד ןוֿפ טַאטלוזער רעד

 ינַא רעד ןוֿפ ענייא טלײטעגּפָא ךיז ןבָאה גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןטנעמ
 -רַאֿפ ןצנַאג ןיא טָאה םזיוועשלָאב רעד ןעמעוו ןטסיכרַאנַא יד .רערעד
 ןיא ןטסינומָאק ןרָאװעג ןענייז ,זדנוא ןוֿפ טרעטייוורעד ךיז ןבָאה ןעגנולש
 ןעמעוו ייב יד רָאנ ןבילברַאֿפ ןענייז גנוגעוװַאב רעד ןיא .ךעלסיֿפ-נזנעג
 -יא ערעייז ןוא ןצרַאה ןיא טלצרָאװעגנײא ףיט ןעוועג זיא םזיכרַאנַא רעד
 זיא יז רעבָא ,רענעייל עליֿפ ןרָאלרַאֿפ טָאה גנוטייצ יד .ןעגנוגייצרעב
 -גילע רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ טינ זיא ,עשיטסיכרַאנַא ןַא ןבילבעג
 ,גנוצײלֿפרַאֿפ-טסעּפ "רעק

 -ירָאיגנַאל ןיימ ןוֿפ וטֿפױא ןטסקיטכיװ םעד רַאֿפ סָאד טכַארטַאב ךיא
 זיא לרוג ןיימ ףיוא .גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא טייקיטעט רעק
 ןעגנולשרַאֿפ ןוֿפ גנוגעווַאב יד ןוא גנוטייצ יד ןטיהרַאֿפ וצ ןלַאֿפעגסיױא
 ,גנוגעווַאב ןוא עיגָאלָאעדיא רעכעלטניײֿפ ,רעדמערֿפ ַא ןיא ןרעוו

 ןּפיצנירּפ ַא רַאֿפ טקעיָארּפ ַא טכעלטנֿפערַאֿפ רימ ןבָאה רעמוז ןכרוד
 רעד ןיא טשרעוצ ןרָאװעג טריטוקסיד ךעלטנירג זיא עכלעוו ,גנורעלקרעד
 טרעיודעג טָאה סָאװ ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,ןָאשנעװנָאק ַא ייב םעד ךָאנ ,גנוטייצ
 רעזדנוא רַאֿפ רונש-טכיר סלַא ןרָאװעג ןעמונעגנָא טרָאד זיא ןוא געט יירד
 | ,גנוגעווַאב

 -עגכרוד ןוא ןגָאלשעגרַאֿפ ךיא בָאה ןָאשנעװנַאק רעקיבלעז רעד ייב
 ןבעגעגסױרַא טרעוו ןוא טגנַאלַאב ".ש .א ,8, יד זַא ,סולשַאב ַא טריֿפ

 ןוֿפ טינ ,עקירעמַא ןיא סעּפורג עשיטסיכרַאנַא-שידיי עטרירעדעֿפ ייז ןוֿפ

 יד טָאה רָאטקַאדער םענלעצנייא ןַא טָאטשנָא .עיצַאזינַאגרָא-לצנייא ןייק
 ,ןײטשלעקניֿפ ,ץיוװַאקַאזיא :ףניֿפ ןוֿפ םויגעלָאק ַא טלייוורעד ןָאשנעװנַאק
 ןטעברַא ןיירַא זיא רעלסקַא .טייקינייוו ןיימ ןוא רעלסקַא ,ןהָאק לעקיימ
 רעד ייב לָאמ עלַא ןייז וצ ידַּכ ,גנוטייצ רעזדנוא ןוֿפ יירעקורד רעד ןיא

 ןלייטנייא טֿפרַאדעג סע רימ ןבָאה םיא ןוא רימ ןשיווצ .סיֿפָא ןיא טנַאה
 ,גנוטייצ יד ןטלַאװרַאֿפ ןוא ןליֿפסיױא ןוֿפ טעברַא יד



 דנַאל ןוֿפ טקישעגסױרַא ןרעוו ןַאמקרעב ןוא ַאמע

 ןרָאװעג טײרֿפַאב ןַאמדלָאג ַאמע זיא ,1919 ,רעבמעטּפעס ןט9 םעד
 -יגער יד .ירוזימ ,יטיס ןָאטרעֿפעשזד ןיא ירעשנעטינעּפ לַארעדעֿפ ןוֿפ
 -יירגימיא ןוֿפ רעהרַאֿפ ןזיב ליעב רַאלָאד טנזיוט 15 טרעדָאֿפעג טָאה גנור
 רעכלעוו ,רעיימ רעטכיר ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד טיול ,טנעמטרַאּפעד ןָאש
 ןרַאֿפ זיא ַאמע .ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ליעב יד .טלײטרוארַאֿפ ייז טָאה
 ,ײרֿפ ןעוועג רעדיוו טנעמָאמ

 םעד ןרָאװעג טײרֿפַאב ירעשנעטינעּפ ַאטנַאלטַא ןוֿפ זיא ןַאמקרעב
 רָאי ייווצ ןיא ןזיװַאב טָאה גנוריגער עלַארעדעֿפ יד .רעבָאטקָא ןטשרע
 טָאה רע רעדייא ןעגנוקינייּפ ערעגרע ןוא ערעסערג ןדייל םיא ןכַאמ וצ
 14 ןיא עינייווליסנעּפ ןוֿפ ירעשנעטינעּפ ןרעטסעוו רעד ןיא טבעלעגכרוד
 -קיטש ייווצ ףיוא רעצרַאק ןיא ןטלַאהעג םיא ןעמ טָאה גנַאל םישדח .רָאי
 ,ןטנַאטסערַא ערעדנַא רַאֿפ ךיז ןלעטשנייא רַאֿפ ,ועסַאװ ןוא טיורב ךעל
 טָאה טנַאטסערַא-רעגינ ַא רַאֿפ טלעטשעגנייא לָאמ ןייא ךיז טָאה רע ןעוו
 ןוא ריֿפ ,טיירב סוֿפ ייווצ ךָאל ַא -- "רבק; ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא םיא ןעמ
 ןלעטשֿפױא ךיז טנעקעג טינ טָאה שטנעמ ַא ןכלעוו ןיא ,גנַאל סוֿפ בלַאה ַא
 ןייק טינ ןעוועג טינ זיא "רבק, םעד ןיא ,גנעל עלוֿפ יד ןעיצסיוא רעדָא
 רעד ףיוא טײרדעגֿפױנוצ ןגיל טזומעג טָאה רע ,טֿפול ןייק טינ ןוא טכיל
 ךרוד טֿפול לסיבַא ןּפַאכ וצ ידּכ .ריט רעד ןבעל ליומ םענעֿפָא ןַא טימ דרע
 םיא ןעמ טָאה םישדח ןביז עטצעל יד .ריט רעד רעטנוא טלַאּפש םעד
 -עג שיזיֿפ סױרַא טרָאד ןוֿפ זיא רע ,גנוטֿפַאהרַאֿפ-לצנייא ןיא ןטלַאהעג
 טינ יז ןבָאה טסייג ןשילעבער ןייז רעבָא ,קידעבעל יו טיוט רעמ ,ןכָארב
 ,ןקיטשרעד טנעקעג

 ַא ףיוא ןעמונעג םיא ןעמ טָאה ןרָאװעג טײרֿפַאב זיא רע רעדייא
 ןרעוװ וצ ןזיװעגסױרַא רעטכיר ןוֿפ עיצַאדנעמָאקער רעד עגונב ,רעהרַאֿפ
 רע .רעהרַאֿפ ןיא ןקילײטַאב ןוֿפ טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ןַאמקרעב ,דנַאל ןוֿפ
 -עג טָאה רע רעכלעוו ןיא גנורעלקרעד ענעבירשעג ַא טלעטשעגוצ טָאה
 ; טגָאז

 ןיימ ןוֿפ דנאטשוצ; םעד ןלעטשוצטסעֿפ זיא רעהרַאֿפ םעד ןוֿפ קעווצ רעד
 -ציא רעדָא עקידרעירֿפ ,ןעגנולדנַאה עניימ טימ ןָאט וצ טינ טָאה סע ,"טסייג
 .ןעגנוגיימ ןוא ןטכיזנא עניימ ןעניֿפעגוצסיױא רָאנ טכוז סע .עקיט
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 יָאק רעדָא לעודיװידניא ,זיא סע ןעמעװ ןוֿפ טכער סָאד טינ ןעקרענָא ךיא

 ףרַאד רעדָא ,זיא קנַאדעג רעד .ןעקנַאדעג עניימ ןיא ךיז ןעלבירג וצ ,וויטקעל

 ענײמ ןענייז ןעגנונימ עשיטילָאּפ ןוא ןטכיזנַא עלַאיצָאס עניימ .ײרֿפ ,ןייז

 רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טינ םענייק וצ ןיב ךיא ,ןטייהנגעלעגנָא עכעלנעזרעּפ

 "עג יד ןוֿפ גנוקריװ יד ואװ טשרע ןָא ךיז טביוה טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ,ייז

 "טיונ טריֿפ קנַאדעג רעײרֿפ .רעירֿפ טינ .,גנולדנַאה ןיא סיוא ךיז טקירד ןעקנַאד

 רוציקב סע ןעק ךיא .טֿפירש עײרֿפ ןוא עדער רעײרֿפ וצ עזייו רעקידנעוו

 זיא קנַאדעג ןייק -- ץעזעג ןייק טינ זיא קנאדעג ןייק : טגלָאֿפ יװ ןקירדסיוא
 ,קנַאדעג םעד ןרילָארטנָאק ןוואורּפ וצ גנוריגער רעד רַאֿפ ! ןכערברַאֿפ ןייק טינ
 יד זיא ,ןעקנעד וצ סָאװ ןרעװרַאֿפ רעדָא ןעקנעד לָאז רענייא סָאװ ןבײרשרַאֿפ

 ,םזיטָאּפסעד ןוֿפ עמרָאֿפ עטסכעה

 ךיא .ןסיװעג ןיימ ףיוא ףירגנָא ןַא זיא רעהרַאֿפ רענעגָאלשעגרָאֿפ רעד

 ,םיא ןיא ךיז ןקילײטַאב ןוֿפ ןסָאלשטנַא טסכעה ּפָא ,רעבירעד ,ךיז גָאז

 רַאלָאד טנזיוט 15 ןגיילנייא טזומעג ןעמ טָאה ןענַאמקרעב רַאֿפ ךיוא

 -עג ָאקסיצנַארֿפ-ןַאס ןוֿפ סוויטקעטעד ןבָאה גנואיײרֿפַאב ןייז ייב ,ליעב

 ,סייק ינומ רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןריטסערַא וצ םיא ךוזרַאֿפ ַא טכַאמ

 ,ןזָאלרעד טינ עטמַאַאב עלַארעדעֿפ יד ןבָאה סָאד ועכָא

 רעייז ןוֿפ ןברוח םעד ןענוֿפעג ייז ןבָאה קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעגקירוצ

 -סיֿפנָאק ,טריבַארעצ ץלַא טָאה גנוריגער יד .סיֿפָא ןוא םייח עקידרעירֿפ

 טַאהעג ןבָאה ייז סָאװ רעכיב ןסַאמ יד ןוא ןעגנוטייצ עטלַא עלַא טריק

 -קעס סנַאמקרעב ,דלַארעגצטיֿפ טָאה טייהנזעװנָא רעייז ןיא ,ףױקרַאֿפ םוצ

 לָאצ עסיורג יד ןציטש וצ טעברַא יד טצעזעגרָאֿפ ,ןידנײרֿפ ןוא ןירַאטער

 ןוֿפ ףליה רעד טימ .ןינומ רַאֿפ ןטעברַא ןוא עטריטסערַא עשיטילָאּפ

 -עג עקינייא ךָאנ ןוא ןילוָאּפ ,רענווָאק םעס ןוא ַאדליה ,ןָאסנעװָאל ַאנימ

 -ַאב יד רעבָא ,טעברַא ליֿפ ןָאטוצֿפױא ןעגנולעג ןדלַארעגציֿפ זיא ןסָאנ

 לָאצ ַא ןוא רעמייטש ילַאמ .טקידעשַאב קרַאטש ןעוועג זיא גנוגעוו

 עגנַאל וצ טלײטרוארַאֿפ ןוא טגָאלקעגנָא ןעוועג ןענייז ןסָאנעג ערעדנַא

 -ליוו ןגעק ןריטסעטָארּפ ןיא ןענַאטשַאב זיא ןכערברַאֿפ רעייז .ןענימרעט
 רעכלעוו ןגעק ,דנַאלסור טעװָאס ,קסנַאמרומ ןייק ןטַאדלָאס ןקיש טנַאס

 ,טרעלקרעד טינ גירק ןייק לָאמנייק טָאה עקירעמַא

 -גנע :ןעגנוריגער עטריאילא עלַא ןוֿפ יסילָאּפ יד ןעוועג ןַאד זיא סָאד

 ןוא ןטַאדלָאס טקישעג דנַאלסור ןייק ןכָאה עקירעמַא ןוא ךיײרקנַארֿפ ,דנַאל
 טעװָאס יד ןֿפמעקַאב טרָאד ןלַארענעג ערענָאיצקַאער יד ןֿפלעה וצ ןטָאלֿפ

 .עשירעכערברַאֿפ ַא ןעוועג זיא גנוריגער רעד ןוֿפ גנולדנַאה יד ,גנוריגער

 -רַאֿפ ,ןטַאדלָאס ןקיש וצ טַאהעג טינ טכער ןייק ןָאטליװ טָאה ץעזעג ןטיול

 -ַאב ,סערגנָאק ןוֿפ גנורעלקרעד-סגירק ַא ןָא דנַאלסור ןיא חמחלמ ַא ןריֿפ
 עגנוי עכעלטע יד רָאנ רעכערברַאֿפ יד טינ ןרָאװעג רעבָא ןענייז טֿפָארטש
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 ,רעמייטש ילַאמ : םעד ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ ,ןסָאנעג
 ןרָאװעג טגלָאֿפרַאֿפ ןענייז ערעדנַא לָאצ ַא ןוא יקסווָאכַאלַאמ ,ןָאסמערביײא
 | ,ןֿפוא ןטסכעלדנעש ןֿפױא

 וצ ןבילברַאֿפ ייז זיא סָאװ טייצ עצרוק יד ןבָאה ַאמע ןוא ןַאמקרעב
 -ולמַאזרַאֿפ עקיזיר ןריסערדַא ןוא ןריזינַאגרָא וצ טצונעגסיוא ייױֿפ ןייז
 רעבמעצעד ןטֿפניֿפ םעד :ָאגַאקיש ןוא טיָארטעד ,קרָאירינ ןיא ןעג
 ןיא ןדלעמ ךיז ןֿפרַאד ייז זַא ,ןסיוו טזָאלעג ָאגַאקיש ןיא ייז ןעמ טָאה
 -סור-טעווָאס ןייק ןרעװ טריטרָאּפעד ןלעװ ייז ןענַאװ ןוֿפ דנעלייא סילע
 ,דנַאל

 סָאד גנַאל יו עיצַאטרָאּפעד רעד ןגעק טרעוװעג ךיז עדייב ןבָאה ייז
 ןרָאֿפ וצ ןרעג ןעוועג ייז ןענייז ןתמא רעד ןיא שטָאכ ,ךעלגעמ ןעוועג זיא
 ייז ,עיצולָאװער רעד ןיא ןקילײטַאב וצ ךיז טרָאד ,דנַאלסור ןייק קירוצ
 -עט רעד טימ עיטַאּפמיס ןיא קידנעטשלוֿפ ןעוועג טייצ רענעי וצ ןענייז
 ָאד זדנוא זיא יז ליֿפװ ףיוא ,גנוריגער רעשיטסיוועשלָאב רעד ןוֿפ טייקיט
 ,ַאקשובַאב, רעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש זיא ַאמע .טנַאקַאב ןעוועג
 ןגָאלקנָא ןעמוקעג רעהַא זיא עטצעל יד ןעוו ,ַאיַאקסווָאקשערב ַאנירעטַאקעי
 טיול ,טָאה עיצולָאװער יד .רוטַאטקיד ןוא יירעדרעמ ןיא סעקיװעשלָאב יד
 ןטלָאװ סָאװ ןכַאז עליֿפ טקיטרַאֿפטכערעג גנוניימ סנעמעלַא רעזדנוא ןוא ריא
 ,ןרָאװעג טעדלודעג טינ טייצ רעכעלדירֿפ ַא ןיא

 -ַאב ןוא טנײרֿפ לָאצ עסיורג ַא ןענוֿפעג ייז ןבָאה דנַאלײא סילע ןיא
 -עג ןטלַאהעג טרָאד ןענייז ןרענָאיצולָאװער טרעדנוה עכעלטע .עטנַאק
 ,טקידנערַאֿפ גנַאל ןעוועג ןיוש זיא המחלמ יד .,עיצַאטרָאּפעד רַאֿפ ןרָאװ
 -עג גנורעטסיײגַאב רעכעלביײרשַאבמוא םימ זיא דנַאטשליטשנֿפָאװ רעד
 -ליוו ,רעמלַאּפ לעשטימ רעבָא ,רעירֿפ םישדח 13 טימ ןרָאװעג טרעיײֿפ
 ןלַאקידַאר ףיוא סעװַאלבָא ענייז טָאה ,טייקיטכערעג ןוֿפ רעטסינימ סנָאס
 ןיא טעוועשובעג ןבָאה טניה-רוּפש ןוא ןטְנעגַא ענייז .טלעטשעגּפָא טינ
 ןסירעגניירַא ךיז ,ןעגנולמַאזרַאֿפ ןכָארבעגּפָא .טעטש שלעירטסודניא עלַא
 ןבָאה יז ןעמעוו םענייא ןדעי טריטסערַא ןוא ןעגנוניואוו עטַאוירּפ ןיא
 -יגער סיײלָאקינ סָאװ ,טייהניימעג ןוֿפ עֿפוטש עקיבלעז יד טכיירגרעד ,טייצ רענעי ןיא עקירעמַא ןיא ָאד טָאה ײצילַאּפ רעד ןוֿפ ריקליוו רעד ,גנוריגער רעשיטסיװעשלָאב רעד טימ ןריזיטַאּפמיס ןיא ןעוועג דשוח
 ,דנַאלסור ןרעטצניֿפ ןיא ןטלַאהעגנָא טָאה גנור

 ;גונעג ןייז ןלעװ עליֿפ ןוֿפ ןליּפשייב עניילק ייווצ
 ,רעהרַאֿפ-ץיירק ַא רעטנוא ןדנוטש ףניֿפ ןטלַאהעג ,ןואטס .רמ ,ינריוטַא טקירטסיד סטייטס דעטיינוי ַא ךימ טָאה גָאט ןייא .ןרעהרַאֿפ עגנערטש טכעלטע ןרָאװעג ןֿפרָאװרעטנוא רימ ןענייז ןָאטלעטס ןיא זדנוא ייב
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 טריֿפ גנוריגער יד זַא ,ףרואװרָאֿפ םעד ןכַאמ וצ םיא ןעגנולעג זיא רימ

 םימ .סַאמ ,םעלייס ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד יװ ,תוֿפשכמ ףיוא דגַאי ַא ןָא

 ןכערברַאֿפ ןייק ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ ןגלָאֿפרַאֿפ יז ,קירוצ תורוד ךס ַא

 ַא ןעגנַאגַאב עי יז ןטלָאװ --- דנַאל ןוֿפ ןצעזעג יד ןגעק ןעגנַאגַאב טינ

 טצעזעגנירַא ,טֿפָארטשַאב ןוא טּפשמעג ָאד ךָאד ייז ןעמ טלָאװ ,ןכערברַאֿפ

 ןוֿפ רעטָאֿפ םעד קעװַא ןעמענ ,סעילימַאֿפ ןכערבעצ ייז -- עמרוט ןיא

 ,דנַאל ןוֿפ רעגריב ןענייז ןוא ןרָאװעג ןרָאבעג ָאד ןענייז עכלעוו ,רעדניק

 גנוניימ ערעדנַא ןַא ןבָאה וצ ךיז טביולרעד רעטָאֿפ רעד סָאװ ,רַאֿפרעד

 ןָאטעג טשינרָאג טָאה רע שטָאכ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ רדס םעד ןגעוו

 .ו"ַאא ץעזעג ןגעק

 זיא רעהרַאֿפ רעד זַא ,טנרָאװעג ךימ ,טרעזייבעג ךיז טָאה ןאטס ,רמ

 זיא רע .גָאז ךיא סָאװ םעד ןיא קיטכיזרָאֿפ ןייז זומ ךיא : רעלעיציֿפָא ןַא

 "עזסיוא ןוא סעגַארֿפ עניימ ףיוא ןרעֿפטנע טינ ,ןרעהרַאֿפ ךימ ןעמוקעג

 -סיד עגנַאל ןיא לָאמ רָאּפ ַא ןעיצניירַא טזָאלעג ךיז רע טָאה ךָאד .ןעגנוצ

 ןייק טינ ןֿפָארטשַאב ייז זַא ,ןעוועג זיא טנעמוגרַא-טּפיוה ןייז .סעיסוק

 ןגָאז ייז ןלָאז ?עדמערֿפ, זַא ,טינ רָאנ ןליוו ייז ,ןשטנעמ עקידלושמוא

 טימ עיטַאּפמיס ןיא ןענייז סָאװ יד .ןריֿפ ךיז ףױַאד דנַאל סָאד יו העד ַא

 סָאד .טינ יז ןכערבעצ סעילימַאֿפ ןייק .ןיהַא יז ןקיש דנַאלסור-טעוװָאס

 סוג ױזַא טסואוועג טָאה רע ןכלעוו ,ןגיל רעקיניזטסואווַאב ַא ןעוועג זיא

 "עד םוצ ,רעקַאנרעס עסָאנעג ַא טכוזעג ןָאטלעטס ןיא טָאה רע .ךיא יו

 .רעדניק עניילק ייווצ ָאד ןזָאלרעביא ןוא ןריטרָאּפ

 ןעגנולעג זיא ןענַאמקרעב יו ,ןעוועג זיא רעהרַאֿפ ןוֿפ טַאטלװער רעד

 -ַאב עצנַאג יד :טרָאּפער ןייז ןוֿפ עיּפָאק ַא ןגירק ךרוד ןעניֿפעגוצסױרַא

 רַאֿפ דנַאלײא סילע ןייק ןרעוװו ןעמונעג לָאז ןָאטלעטס ןוֿפ גנורעקלעֿפ

 ןריטרָאּפעד וצ זדנוא טכיזבַא רעד טימ ,רעהרַאֿפ ןלעודיווידניא ןגנערטש ַא

 רעמ ,רימ סָאװ ;טקַאֿפ רעד טָאה הריזג ַאזַא ןוֿפ זדנוא טעװעטַארעג

 ןעועג ןענייז ןוא םוטנגייא טַאהעג עלַא ןבָאה ,סעילימַאֿפ טרעדנוה יו

 .רעזײה-סטֿפעשעג ןוא סעינַאּפמָאק עגיה עליֿפ טימ תובוח ןיא טלקיװרַאֿפ

 .ןעמונעגנָא טינ ,רעבירעד ,עיצַאדנעמָאקער ןייז טָאה ץנַאטסניא ערעכעה יד

 .ןרעװ טריטרָאּפעד ןוֿפ טיהעגסיוא זדנוא טָאה םוטנגייא עקילייה לסיב סָאד

 ןָאסנַאשזד .רמ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ,סענַאױב-ןטָאירטַאּפ עקיטרָא

 "ןָאסנָאשזד דנע ןָאסנָאשזד; ןוֿפ עמריֿפ עטמירַאב יד --- קיווזנָארב-וינ ןוֿפ

 רעד ןוֿפ ןענָאילימ ןכַאמ טזומעג טָאה עכלעוו ,סײלּפוס לעקיטװעצַאמרַאֿפ

 ןעמענרעטנורַא ,סיֿפ יד זיב ּפָאק ןוֿפ טנֿפָאװַאב ןעמוקעג ןענייז --- המחלמ

 -געמַאזוצ ןכָאנ עינָאלָאק רעד רעביא טרעטַאלֿפעג טָאה סָאװ ןָאֿפ עטיור יד

 יד ףיוא קערש ַא ןֿפרָאװעגנָא טנעמָאמ ַא רַאֿפ ןוא ,דנַאלשטיײיד ןוֿפ ךורב
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 ןַא ןטימ ןיא ,ןַאד ןענייז רענעמ ןייק .עינָאלָאק ןיא רעדניק ןוא ןעיורֿפ
 ,ןעהעג טינ עינָאלָאק ןיא גָאט-טטעברַא

 -סערַא סוויטקעטעד ייווצ ןעמוקעג טנוװַא ןייא ןענייז עיֿפלעזַאליֿפ ןיא
 ןיא טנגעגַאב ייז קילעֿפוצ טָאה רע .זיֹוה ןיא םיא ייב ןאמיוב קעשזד ןריט
 ,טגייצרעביא ךיז טָאה רע ןעוו .םיא ֹוצ ןעייג ייז וַא ,ןעוועג דשוח ןוא סַאג
 "וצ טלייאעג טינ ךיז ,ךעלריטַאנ ,רע טָאה ,רעקיטכיר ַא זיא דשח ןייז זַא

 ןֿפױא טצעזעגקעװַא ךיז ןבָאה סוויטקעטעד יד .זיֹוה ןיא ןייגניירא קיר
 ןיימ ןעוועג קילעֿפוצ ןיא טרָאד .ןעמוקקירוצ טעװ דע זיב ןטרַאװ ,קינַאג
 ,טרעהרעד ןבָאה סוויטקעטעד יד ןעוו .סעטרבח רָאּפ ַא טימ ,ַאמע ,רעטכָאט
 זַא .ןעוועג דשוח ייז ןבָאה ,ַאמע ןָא עקידנועװנָא יז ןוֿפ ענייא טֿפור'מ זַא
 רעד ןיא .,ןײרַא טגעה יד ןיא ךַאז עקיטכיר יד טקישעגוצ טָאג ייז טָאה ָאד
 זומ סָאד שרעדנַא טינ -- זיא ַאמע יד רעוו ןעזעג טינ ייז ןבָאה רעטצניֿפ
 ןיא לגיר ןוא סָאלש רעטניה ןטעזעג ןַאד זיא עכלעוו ,ןַאמדלָאג ַאמע ןייז

 ַא ןכַאמ וצ ןטייז עלַא ףיוא טיירדעג ךיז ןבָאה ייז .יטיס ןָאטרעֿפעשזד
 ,דניק קירָאי 12 ַא ךיז רַאֿפ ייז ןבָאה ייז זַא ,ןעניֿפעגסיױא ןוא טכיל

 -ַאב ךיז טָאה רע זיב ,געט עכעלטע ןטלַאַאבסיוא ךיז טָאה ןַאמיוב
 טָאה סָאד .(וברע) ליעב גונעג ןוא ,(רעיָאל) טַאקָאװדַא ןַא טימ טגרָאז
 רָאג ןענַאװ ןוֿפ דנַאליײא סילע ןיא ןרעװ ןעמונעג ןוֿפ טעװעטַארעג םיא

 -רעדנוה ןוא רעקילדנעצ .,ךיז ןסיילוצסיױרַא קירוצ ןעגנולעג זיא עקינייוו
 טריטסערַא טעטש עסיורג יד ןיא ןענייז סָאװ ,ןדיי ןוא ןסור ,רעטעברַא רעט
 -ַאזינַאגרָא ןֹוא ןעגנולמַאזרַאֿפ עלַאקידַאר ףיוא סעװַאלבָא יד ייב ןרָאװעג
 ,דנַאליײא סילע ןיא גנַאל םישדח ןרָאוװעג ןטלַאהעג ןענייז סעיצ

 שנעטלַאהרַאֿפ יד ןענייז ,1919 ,רעבמעצעד ןט21 םעד ,טכַאנ ןטימ ןיא
 -עג ןוא ךעלטעב ערעייז ןוֿפ ןרָאװעג טּפעלשעגסױרַא דנַאליײַא סילע ןיא

 שינעלייא ןיא ייז טָאה'מ .ןיירַא געוו ןיא ךיז ןטייוג וצ לֿפַאב םעד ןגָארק
 ,"דרָאֿפוב, ףיש רעד וצ טריֿפעגקעװַא ןוא סעשזדרַאב ףיוא טצעזעגֿפױרַא
 -שינַאּפש ןיא :טרָאּפסנַארט טלַא טנידעג טָאה רעכלעוו ,ןטסַאק רעטלַא ןַא
 ַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ זיא ןוא גירק םענַאקירעמַא
 טכירעג ןייק ןָא ,עטריטסערַא עשיטילַאּפ 249 .םי ןרעביא עזייר רעגנַאל
 ןענייז ,ןכערברַאֿפ ןייק ןעגנַאגַאב שינ ןבָאה סָאװ ,ןשטנעמ ,רעהרַאֿפ רעדָא
 רעד ןוֿפ ןרָאװעג טקישעגסױרַא ךַאװ רעשירעטילימ רערעווש ַא רעטנוא
 ןיא ייז ןעמ טָאה ןשינעגָאלּפ ןוא ןדייל ןוֿפ געט 28 ךָאנ .עקירעמַא רעײרֿפ
 -טעװָאס ןוֿפ ץינערג םֹוצ טריֿפעגוצ דנַאלניֿפ ךרוד ןענָאגַאװ עטלגיזרַאֿפ
 ,טלעוו רעיינ רעד ןיא גנַאגניײרַא םוצ ,דנַאלסור



 ימעזנַאװ ןוא ָאקַאס

 רעטשרע רעד ןוֿפ עירעטסיה רעד ןיא סעװַאלבָא רעמלַאּפ לעשטימ יד
 ןוֿפ ןעייר עשיטסיכרַאנַא יד ןיא ןברוח ַא טכַאמעג ןבָאה המחלמ-טלעוו
 ןטילעג ןבָאה רעווש טּפיוהרעביא .,דנַאל ןיא ָאד ענעריובעג-דמערֿפ יד
 יז לָאז סע רעוו טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,רעדנעלסיוא ,רעטעברַא עמערָא
 טינ ןלַאֿפ עטסרעמ יד ןיא ןבָאה ייז .ייז רַאֿפ ןעמעננָא ךיז ןוא ןצישַאב
 יד ייב יז טגערֿפ'מ סָאװ ןענַאטשרַאֿפ טינ ,ךַארּפש עשילגנע יד טנעקעג
 .ןרעהרַאֿפ

 ןיא ןענוֿפעג ,קרָאי-וינ ןיא ,וָאר-קרַאּפ ןיא ןעמ טָאה ,1920 ביױהנָא
 זיא רעכלעוו ,ַאדעסלַאס טסיכרַאנַא-רענעילַאטיא ןוֿפ רעּפרעק םעד סַאג
 לַארעדעֿפ רעד ןוֿפ שזַאטע ןט14 ןֿפױא טסערַא רעטנוא ןרָאװעג ןטלַאהעג
 -ַאב זיא רע זַא ,טרעלקרעד ןבָאה עטמַאַאב גנוריגער יד .טרָאד עדייבעג
 ןַא ױזַא יו .רעטצנעֿפ ןוֿפ קידנעגנירּפשסױרַא ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאג
 וצ ,ךַאװ רעגנערטש ַא רעטנוא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא סָאװ ,רעטױיטסערַא
 -צנעֿפ ַא וצ ןעמוקוצ טנעקעג טָאה ,ןזָאלעגוצ טינ םענייק טָאה'מ ןכלעוו
 -עג זיא ןעייר ערעזדנוא ןיא קורדנייא רעד .טרעלקרעד טינ יז ןבָאה ,רעט
 ןוא טעדרָאמרעד טושּפ ןרעהרַאֿפ יד ןוֿפ םענייא ייב םיא ןבָאה ייז זַא ,ןעוו
 גנורעלקרעד ַא ןבָאה וצ ידּכ ,רעטצנעֿפ ןכרוד רעפרעק ןייז ןֿפרָאװעגסױרַא
 זַא ,רָאלק ןעוועג סע זיא ןדנעטשמוא עטסעב יד רעטנוא .טיוט ןייז רַאֿפ
 -רַאנַא רענעילַאטיא יד ןשיווצ .טיוט ןייז וצ ןבירטעג ןשטנעמ םעד ןבָאה יז
 עכעלקערש ַא ןוא גנוגערֿפױא עקידלַאװג ַא ןֿפורעגסױרַא סע טָאה ןטסיכ
 רעכעלנע ןַא ןענַאטשעגרָאֿפ זיא ייז ןוֿפ םענייא ןדעי רַאֿפ .שינעלמוטעצ
 ןבירטעג ןוא עטמַאַאב לַארעדעֿפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפוצנײרַא ,לרוג
 | ,טיוט םוצ ןרעוו טרעטַאמרַאֿפ רעדָא

 -יא יד ןשיװצ רָאטַאטיגַא ןַא ,טסיכרַאנַא ןַא ,יטעזנַאװ ַאעמָאלָאטרַאב
 קרָאיײוינ ןייק ןעמוקעג לירּפַא ףוס זיא ,ןָאטסָאב םורַא ןוא ןיא רענעילַאט
 -סערַא ערעדנַא יד ןוא ַאדעסלַאס רַאֿפ ןָאט ןענעק ייז סָאװ ןעניֿפעגוצסיױא
 ,טנרָאװעג עטימָאק גנוקידיײטרַאֿפ יד םיא טָאה טרָאד .ןדַארעמַאק עטריט
 -ייז ןוֿפ ןעמַארסיוא ךיילג ןלָאז ןָאטסָאב ןיא ןסָאנעג ערעדנַא יד ןוא רע זַא
 ןעק'מ .עכלעזַא ןבָאה ייז ביוא ,רוטַארעטיל ערענָאיצולָאװער רעזייה ערע
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 יב רענייא רעדעי .גָאט ןדעי ןעגנוכוז-זיוחה ןוא סעוװַאלבָא ןטראוװרעד

 וצ טריטרַאּפעד ןֿפרָאװרעטנוא זיא ןרושָארב רַאּפ ַא טניֿפעג'מ ןעמעוו

 .ןרעהרַאֿפ עזָאל-לָאצ ייב ןשינרעטַאמ עגנַאל ךָאנ ןרעוו
 ןוא ,1920 ,יַאמ ןטירד םעד ןָאטסָאב ןייק ןעמוקעגקירוצ זיא יטעזנַאװ

 יז ,ןייווקיצנייא ןסָאנעג יד ןענעלרָאװ : ןכַאז ייווצ ןריֿפּכרוד ןעמונעג ךיז

 -גסַאמ ַא ןֿפור ןוא ,ןעגנוניואוו ענעגייא ערעייז ןייז ץמח-קדוב טוג ןלָאז

 ףיוא ,טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ עגַאל ערעווש יד ןדיירוצמורַא גנולמאזרַאֿפ

 רעדָא ,טיוט סַאדעטלַאס ןגעוװ סעיינ יד ןעמוקעג זיא ,יַאמ ןט4 םעד ,ןגרָאמ

 קרַאטש ןסָאנעג עקיסעט ערעדנַא יד ןוא םיא טָאה סָאד ,דרַאמטטבלעז

 ,טלסײטעגֿפױא
 טריטסערַא ,ָאקַאס סָאלַאקינ ,ךביירֿפ ןייז ןוא רע זיא יֵאמ ןטֿפניֿפ םעד

 .רַאק-טירטס ַא ףיוא ןרָאֿפעג ןענייז ייז דנרעוו ,טסיצילַאּפ ןייא ןוֿפ ןרָאװעג

 טָאה'מ ואוו ןָאשייטס ןיא טריֿפעגּפָא ייז טָאה ןַאמסילָאּפ רענלצנייא רעד

 ןוא סענעשעק יד ןיא ןרעולאווער ןדייב ייז ייב ןענוֿפעג -- טכוורעטנוא ייז

 -רַאֿפ טרָאד ייז טָאה'מ ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ַא ןֿפור וצ ליב"דנעה ַא רַאֿפ עיּפָאק ַא

 שילגנע ןייק .ןענַאטשרַאֿפ רָאלק טיג ןבָאה ייז עכלעוו ןגָארֿפ טימ ןֿפרָאװ
 "עג דנַאל ןיא ָאד ןענייז ייז סָאװ םעד ץָארט ,טנעקעג סינ עדייב ייז ןבָאה

 ךיז ןבָאה רעהרַאֿפ ןטשרע םייב ןגָארֿפ-טּפיוה יד ,גנַאל-ןרָאי ןיוש ןעוו
 טימ .,ןטייקירעהעגנָא ןוא ןעגנוגייצרעביא עשיטילָאּפ ערעייז םורַא סיירדעג

 ! ןרָאֿפעג ייז ןענייז ןיהואוו ןוא ןענַאװ ןוֿפ ? טשדנײרֿפַאב ייז ןענייז ןעמעוו

 ?טנגעגַאב רעדָא טכוזַאב ייז ןבָאה ןעמעוו

 -פיר רעדָא ערָאלק ןייק טינ ןבעגעג יז ןבָאה טײקנקַארשעצ רעייז ןיא
 -עדנַא ןשימרַאֿפ וצ טַאהעג ארומ ןבָאה ייז ,ןגַארֿפ יד ףיוא סרעֿפטנע עקיט

 ןקערש וצ טנורג גונעג טַָאהעג ךעלנעזרעּפ ןבָאה ןוא ,הרצ רעד ןיא ער

 טינ ךיז ןבָאה .גירק ןוֿפ רענגעק ענעכָארּפשעגסױא ןעוועג ןענייז ייז : ךיז

 .עקיסקעמ ןיא ןטלַאהַאבסיוא ךיז טייצ א רַאֿפ ,טֿפערד ןױַאֿפ טרירטסיגער

 ,ליב-דנעה ַא רַאֿפ עיּפָאק ַא ןענוֿפעג ןעמ טָאה ענעשעק ןיא ןָאקַאס ייב

 ;טנעיײלעג ךיז טָאה רעכלעוו

 : רעטעברַא

 יּפַאק עלַא רַאֿפ טעברַאעג טָאה ריא ,תומחלמ עלַא ןיא טֿפמעקעג טָאה ריא
 טכורֿפ יד טלמַאזעג ריא טָאה ,רעדנעל עלא טרעדנאוועגסיוא טָאה ריא ,ןטסילַאט

 גנולעטשנדירֿפוצ ריא טניֿפעג ? ןגיז ערעייא ןוֿפ זיירּפ םעד ,טעברַא רעייא ןוֿפ
 טכערּפשרַאֿפ ? טרַאװנגעק יד ךיַא וצ טלכיימש ? טײהנעגנַאגרַאֿפ רעד ןיא
 ןכלעװ ףיוא דנַאל לקיטש א ןענוֿפעג ריא טָאה ?טֿפנוקוצ יד סָאװטע ךייא

 עלַא יד ףיוא ? ןשטנעמ יװ ןברַאטש ןוא ןשטנעמ יװ ןבעל ןענעק טלָאז ריא
 טעװ ,ץנעטסיזקע רַאֿפ ףמאק רעד : עמעט רעד ףיוא ,ןטנעמוגרַא ןוא ןגַארֿפ
 ןעװעג טינ ךָאנ ןענייז ץאלּפ ןוא םוטַאד) -- ןדייר יטעזנַאװ ָאעמָאלָאטרַאב
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 "ףייא טימ טגנערב .ןעמעלַא רַאֿפ ץעיסוקסיד עײרֿפ ,ײרֿפ טירטנייא --- (טמיטשַאב

 .ןעױרֿפ ער

 -עג ,טגָאזעג יוװ ,ייז ןבָאה טייצ רענעי ןוֿפ ןדנעטשמוא יד רעטנוא
 ןשימרַאֿפ וצ טינ ךיז ןטיהוצסיוא ןכוז ןוא ןבָאה וצ ארומ טנורג גונעג טָאה
 טינ רעבָא ייז ןענייז רענגיל ענעגנולעג ןייק ,טניירֿפ ערעייז ןוֿפ םענייק
 טינ ייז ןבָאה ןגַארֿפ ענייק ףיוא ןרעֿפנע וצ טינ טכער רעייז ןוֿפ .ןעוועג
 -נָאלּפעג לסיבַא ךיז ןבָאה ייז זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוװזער רעד .טסואוועג
 .עטמַאַאב-יײצילָאּפ יד ייב טכַאדרַאֿפ ןֿפורעגסױרַא ןוא דייר ערעייז ןיא טרעט

 ןוֿפ עילַאװכ ַא ןסָאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז טייצ רענעי וצ טָאה דנַאל ןיא
 גָאט ןלעה ןטימ ןיא דרָאמ טימ טֿפָא טײלגַאב ביור : סנכערכרַאֿפ עטסנרע
 טיילעגנוי עליֿפ ייב טָאה המחלמ יד .טעטש עסיורג יד ןוֿפ ןסַאג יד ןיא
 -כעלטרָאװטנַארַאֿפ ןוֿפ ליֿפעג םעד ןוא טיוט ןרַאֿפ קערש יד ןעמונעגקעווַא
 יד ןוֿפ טקיטומרעד ןוא טנרעלעג עיסעֿפָארּפ ַא ןרָאװעג זיא דרָאמ .טייק
 ןרָאסעֿפָארּפ ,םיחלג יד ןוֿפ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ עטסנעעזעגנָא
 עסיורג ַא זיא סע ביוא .ןשטנעמ עקיטכרָאֿפסטָאג ,עמורֿפ ,עטוג עלַא ןוא
 עבלעז סָאד ןָאט טינ םוראוו ,גירק ןיא לייסלָאה ןשטנעמ ןדרָאמ וצ טנגוט
 ךָאנ געיעג רעד ?ןקעווצ עכעלנעזרעּפ רַאֿפ בַאטשסַאמ ןרענעלק ַא ףיוא
 -רַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא ,ןרוּכיש ןוא ןעוועייטלוה ,סוסקול ךָאנ ,םוטכייר
 ַא ףיוא טכיירגרעד סע ןבָאה ןשטנעמ לַײט .קלָאֿפ ןצנַאג ןיא טיײרּפש
 ערעייז ןוא ,גנוריגער יד קידנעלדניװשַאב ,ןֿפוא ןכעלצעזעג ןטשרמולּכ
 ףיוא ןכיירגרעד וצ טכוזעג ליצ ןקיבלעז םעד ןבָאה ערעדנַא ;ןשטנעמ-טימ
 .טנעה יד ןיא ןֿפַאװ טימ ,געוו ןכעלצעזעגמוא ,ןטקעריד ַא

 ַא ןענייז ,דנַאל ןוֿפ ןלייט ערעדנַא יד ןיא יוװ ,ןָאטסָאב םורַא ןוא ןיא
 -לעוװ ןוֿפ ,סנכערברַאֿפ עכעלנע עייד ַא ןעמוקעגרָאֿפ םעד רַאֿפ טייצ לקיטש
 ברע .עכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןעניֿפעג טנעקעג טינ טָאה יײצילָאּפ יד עכ
 .שזדירב ןיא ןטידנַאב ןבָאה ,1919 ,רעבמעצעד ןט24 םעד ,סעמטסירק
 -ץג"טינ ַא טכַאמעג --- ןָאטסָאב ןוֿפ טייוו טינ לטעטש ןיילק ַא -- רעטָאװ
 עג זיא ןטידנַאב יד .גָאט ןטימ ןיא "ּפָא-דלָאה;, ַא ןוֿפ ךוזרַאֿפ םענעגנול
 ,ןֿפױלטנַא וצ ןעגנול

 לטעטש ןיילק רעדנַא ןַא --- ירטניערב ןיא זיא ,1920 ,לירּפַא ןט15 םעד
 -רעביא ןַא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד גָאט ןטימ ןיא --- ןָאטסָאב ןוֿפ טייוו טינ
 ןוֿפ טלעג טימ ךעלטסעק ןגָארטעג ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ ייווצ ףיוא לַאֿפ
 -רעד ןענייז רענעמ עדייב .ייברעד טייוו טינ קירבַאֿפ-ךוש ַא וצ סיֿפָא ןַא
 םעד טימ ןֿפױלטנַא וצ ןעגנולעג זיא ןטידנַאב יד ןוא ןרָאװעג טעדרָאמ

 -עגסיוא םעד ךָאנ טָאה ײצילָאּפ יד סָאװ ץלַא .415,77651 עצנַאג ,ביור
 ןֿפָאלטנַא ןענייז ןטידנַאב יד זַא ,ןעוועג זיא "ּפָא-דלָאה; םעד ןגעוו ןענוֿפ
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 "רעד טייוו טינ לדלעוו ַא ןיא ןענוֿפעג טָאה'מ ןכלעוו ליבָאמָאטָא ןסיורג ַא ןיא

 -ָאמָאטָא רעדנַא ןַא ןרָאֿפעגּפָא זיא ,סנכייצ ןעוועג ןענייז ,טרָאד ןוֿפ ,ייב
 .רערענעלק ַא ,ליב

 -קרעמֿפיױוא רעייז ,"ּפָא-דלָאה; םעד ןעזעגוצ ןבָאה ןשטנעמ רעקילדנעצ

 ןענייז ןליוק סקעז -- יירעסיש רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןגיוצעג זיא טײקמַאז
 יו רעקיניײװ טרעיודעג רעבָא טָאה ךַאז עצנַאג יד ,ןרָאװעג טרעײֿפעגּפָא
 סָאװ ןעז וצ קיטכיר טייקכעלגעמ ןייק טַאהעג טינ טָאה רענייק .טונימ ַא
 ןבָאה ךַאז ןייא .ןעזעגסיוא ןבָאה ןטידנַאב יד יו רעדָא ,ןעמוקעגרָאֿפ זיא סע
 יו ןעזעגסיוא ןבָאה ןטידנַאב יד זַא :טעטּפױהַאב רעיושוצ עטסרעמ יד
 -גײרַא ךיז טָאה לטעטש םעד ןיא יײצילַאּפ רעד ןוֿפ ףעש רעד .,רענעילַאטיא
 טעברַא יד .ןענייז ןלַאֿפנַא-ביור עטּפָא יד זַא ,קנַאדעג םעד ּפָאק ןיא ןעמונעג
 -עמַא רעד ןיא ןענייז רענעילַאטיא ,ןטסיכרַאנַא ,"עטיור, רענעילַאטיא ןוֿפ
 -רַאֿפ סלַא ןרָאװעג טלעטשעגרָאֿפ לָאמ עלַא רוטַארעטיל-דנוש רענַאקיר
 עכעלנע ןוא *טנַאה עצרַאװש , יד ,"ַאיֿפַאמ, רעד ןוֿפ רעדילגטימ .רעכערב

 ,רעכערברַאֿפ יאדװַא ,עודיּכ ,ךָאד ןענייז ןטסיכרַאנַא .סהשעמ-סנקערש |
 עכלעזַא ןָא טריֿפ טנעמטרַאּפעד-ץיטסוי לַארעדעֿפ רעד טניז טּפיוהרעביא
 ןגעוו סעטכישעג עקידארומ טימ לוֿפ זיא עסערּפ יד ןוא ייז ףיוא סעוװַאלבָא
 -וצ ןיא ןוא ,רענעילַאטיא --- ייווצ יד ןוֿפ עיצַאניבמָאק ַא ."עטיור, יד
 רע .סנכערברַאֿפ עלַא יד רַאֿפ גנורעלקרעד יד טיג --- ןטסיכרַאנַא ,בָאג
 -ייא ןַא טגָאמרַאֿפ סָאװ ,טסיכרַאנַארענעילַאטיא ןַא ןכוז טזָאלעג ךיז טָאה
 ,ליבָאמָאטָא םענעג

 רעטלַא סנעמעוװ ,ַאדָאב ןסיוועג ַא ,ןענוֿפעג רע טָאה םענייא ַאזַא
 טָאה סָאװ ,שזדַארַאג ַא ןיא ןעוועג טייצ ערעגנעל ַא ןיוש זיא ליבָאמָאטיױא

 -יוא רעד .ןטכיררַאֿפ םוצ ,ןָאסנַאשזד .רמ ַא ,רענַאקירעמַא ןַא וצ טגנַאלַאב
 ךָאד ,טשימרַאֿפ ןעוועג טינ ?סּפָאידלָאה,, יד ןיא זיא ,סע טסייה ,ליבָאמָאט
 רעד ןעוו זַא ,רעמיטנגײא-שזדַארַאג םעד טגָאזעגנָא ףעש-יײצילַאּפ רעד טָאה
 רעד ןרינַאֿפעלעט רע לָאז רַאק יד ןעמענסיורַא ןעמוק טעװ רענעילַאטיא
 ,םעד ןגעוו ןסיוו ןזָאל ןוא יײצילָאּפ

 -ַאג ןיא ןעמוקעג רענעילַאטיא ריֿפ ןענייז טכַאנרַאֿפ יַאמ ןטֿפניֿפ םעד
 -גָאװ ןוא ָאקַאס .ינַאיקרָא ,ַאדָאב יועמיטנגייא רעד :רַאק רעד ךָאנ שזדַאר
 ןלָאז ייז ןסָאנעג עלַא ןענערָאװ וצ ףיוא רַאק יד ייז ןבָאה טֿפרַאדעג .יטעז
 -רעד ייז טָאה ןָאסנַאשזד .רמ .רעזייח ערעייז ןוֿפ ץמח םעד ןעמַארסיוא
 רָאי םעד רַאֿפ סטײלּפ-סנסייל ןייק טינ טָאה רַאק יד יו ױזַא זַא ,טרעלק
 -רעד ןיא טָאה ױרֿפ ןייז .ןעמענוצסיורַא יז םַאזטַאר טינ סע זיא ,0
 ,זיוה ןשהנכש ַא ןוֿפ ןָאשיײטס-סילָאּפ םעד טרינָאֿפעלעט טייצ רעקיבלעז
 טייצ ערעגנעל ַא שזדַארַאג םייב ןענַאטשעג ןענייז רענעילַאטיא ריֿפ יד
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 ַאקַאס דנרעוו ,לקיײס-רָאטָאמ ַא ףיוא ינָאיקרָא ןוא ַאדָאב ,קעװַא ןענייז ןוא
 ןענייז טרָאד .רַאק-טירטס ַא ףיוא טצעזעגֿפױרַא ךיז ןבָאה יטעזנַאװ ןוא
 -רעדיוו ןייק ןָא ןַאמסילָאּפ םענלצנייא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג טריטסערַא סע ייז
 -רַאמ רעייז ןביױהעגנָא ךיז טָאה ,1920 ,יַאמ ןט5 םעד ,גָאט םענעי .דזנַאטש
 ,רָאי ןביז יו רעמ טױעיודעג טָאה רעכלעוו געוו-רעריט

 טריטסערַא זיא ינָאיקרַא .ןעניֿפעג טנעקעג טינ ײצילָאּפ יד טָאה ןַאדָאב
 ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה ,ןַאמצטַאק .רמ ,רָארוקָארּפ רעד ןעוו רעבָא ,ןרָאװעג
 -עגסױרַא ךיז טָאה *סּפָא-דלָאה, ייווצ יד ןיא ןעלקיװרַאֿפ עטריטסערַא יד
 רֶע ,סנכערברַאֿפ יד ןיא ןשימרַאֿפ טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ןעמ ןעק םיא זַא ,ןזיוו
 ןדעי ןוֿפ טייהנזעװנָא יד ואוו ,קירבַאֿפ רעסיורג ַא ןיא טעברַאעג טָאה
 -סישזדער רעד .גָאט ןדעי ןרָאװעג טנכיײצרַאֿפ ךעלטקניּפ זיא רעטעברַא
 עצנַאג יד ןעוועג געט עדייב זיא רע זַא ,ןזיוועג טָאה קירבַאֿפ ןֿפ רעט
 .ןעײרֿפַאב טזומעג םיא ןעמ טָאה .קירבַאֿפ ןיא טייצ

 -ַאב ןעוועג זיא רע ואוו ,קירבַאֿפ ַא ןיא טעברַאעג ךיוא טָאה ָאקַאס
 -רַא ידעטס ,רעטוג סלַא עיצַאטוּפער ַא טַאהעג טָאה ,רָאי ןביז טקיטֿפעש
 טייצ ַא רַאֿפ טױרטרַאֿפנָא טָאה סָאבעלַאב רעד ןכלעוו שטנעמ ַא ,רעטעב
 ןבעגעג תודע סלַא טָאה רע ןכלעוו ןוא ,קירבַאֿפ ןוֿפ רעטכעוו רעד ןייז וצ
 גָאט ןצנַאג םעד רע טָאה רעבמעצעד ןט24 םעד .עיצַאטוּפער עטסעב יד
 -עי ןיא .רעטסישזדער רעד ןזיוועג טָאה סָאד יװ ,קירבַאֿפ ןיא טעברַאעג
 ,טשימרַאֿפ ןעוועג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ רע זיא ,סע טסייה ,ןכערברַאֿפ םענ
 ,קירבַאֿפ ןיא טעברַאעג טינ קילגמוא ןייז וצ רע טָאה לירּפַא ןט15 םעד

 -סיוא ,לוסנָאק רענעילַאטיא םוצ ןָאטסָאב ןייק ןרָאֿפעג גָאט םענעי זיא רע
 ןיא ןרעטלע ענייז וצ ךוזַאב ַא רַאֿפ עזיוו ַא ןוא טרָאּפסַאּפ ַא ןגעוו ןעניֿפעג
 סעצָארּפ םייב טָאה לוסנָאק ןוֿפ סיֿפָא ןיא רעטלעטשעגנָא ןַא .עילַאטיא

 ,ירטניערב ןיא "ּפָא-דלָאה, ןוֿפ טייצ ןיא ,גָאט םענעי זַא ,טגָאזעג תודע
 ,רעטלעטשעגנָא רעד רעבָא .ןָאטסָאב ןיא סיֿפָא ןיא ייז ייב ןעוועג ָאקַאס זיא

 זיא ,סעצָארּפ םענעי ןיא עטנָאלקעגנָא יד ןטסנוגוצ תודע ערעדנַא עלַא יו
 -עג ןענייז עגַאלקנַא רעד רַאֿפ תודע יד דנערעוו ,רענעילַאטיא ןַא ןעוועג
 ןגָאז-תודע םעד וצ ןבָאה רעטכיר רעד ןוא ירושזד יד .רענַאקירעמַא ןעוו
 .ןעקנָאשעג טינ טײקמַאזקרעמֿפױא ןייק רענעילַאטיא ןוֿפ

 -דעּפ טֿפָא טגעלֿפ רע .טעברַאעג טינ קירבַאֿפ ןייק ןיא טָאה יטעזנַאװ
 - צקילעֿפוצ ענעדײשרַאֿפ ןוֿפ ןבעל ַא ןכַאמ ,דרַאקשוּפ ַא ןוֿפ שיֿפ טימ ןעל
 -ברוד םוצ טֿפרַאדעג טינ ךס ןייק ,טַארײהרַאֿפ-טינ ןעוועג זיא רע .סבַאשזד
 ערעוװש ענייק ןוא טרעכיורעג טינ ,ןעקנורטעג טינ טָאה רע ,ךיז ןבעל
 טָאה ךָאד .טַאהעג טינ גנוגעװַאב רעד ןוא רעכיב ףיוא רעסיוא ןבַאגסיױא
 ,ןֿפרַאװרָאֿפ םיא ןגעלֿפ דנײרֿפ ענייז .ורּפָא ןָא טעברַאעג קידנעטש רע

296 



 ןיא טינ ךיז טקיטינ רע ןעוו ,רעווש ױזַא רע טעברַא סָאװ וצ ,ןגערֿפ

 ןוֿפ קעװַא טייוו ,שיֿפ טימ טלױעּפעג רע טָאה רעבמעצעד ןט24 םעד ?םעד

 טֿפױקרַאֿפ טָאה רע .ןעמוקעגרָאֿפ זיא ןכעוברַאֿפ רעד ואוו טָאטשרָאֿפ רעד

 ,בוט-םוי םענעי רַאֿפ לעיצעּפס ןֿפױק רענעילַאטיא יד עכלעוו ,שיֿפ ,סליא

 ןָאטסָאב ןיא זיױה'גנַאֿפ-שיֿפ-לײסלָאה רעד ןוֿפ טיסער ַא טַאהעג טָאה רע

 -נעצ ןוא ,טֿפױקעגניײא הרוחס יד ןגרָאמירֿפ םענעי טָאה רע רעכלעוו ןיא

 שיֿפ יד גָאט םענעי טָאה רע עכלעוו ןעיױרֿפ רענעילַאטיא ,תודע רעקילד

 ,רענעילַאטיא ןעוועג עלַא רעבָא ןענייז ייז .טֿפױקרַאפ

 -עג :טייקיניילק ןייא ןָאטעג ,רָארוקָארּפ רעד ,ןַאמצטַאק .רמ טָאה
 "עד ןט24 ןוֿפ ןכערברַאֿפ םעד רַאֿפ טכירעג ןרַאֿפ ןיילַא ןיטעזנַאו טלעטש
 ַא ,יהייוו .רמ רעסיוועג ַא ןטָארטעגֿפױא זיא רעקידײטרַאֿפ סלַא .רעבמעצ
 -עגנייא ןיטעזנַאװ טָאה רעכלעוו ,סיֿפָא-רעיָאל ןיא רָארוקָארּפ ןוֿפ ףּתֹוש
 םעד ןעגנערבסיורַא טינ ,ךַאז ןייא רַאֿפ רָאנ ןטיה ךיז ףרַאד'מ זַא ,טדער
 "עג םיא טָאה ירושזד יד ."רעטיור, ַא ,טסיכרַאנַא ןַא זיא רע סָאװ ,טקַאֿפ
 זיב 12 ןוֿפ וצ טּפשמרַאֿפ םיא טָאה רעיעהט רעטכיר ןוא קידלוש ןענוֿפ
 .עמרוט רָאי 5

 טלעטשעג עדייב ,יטעזנַאװ ןוא ָאקַאס ןענייז ,1921 ,יַאמ ןט21 םעד
 ,לירּפַא ןט15 ןוֿפ *ּפָא-דלָאה; ןוֿפ עגַאלק רעד ףיוא טכירעג ןרַאֿפ ןרָאװעג
 רעד ,עקיבלעז יד ןעוועג ןענייז רָארוקָארּפ רעד ןוא רעטכיר רעד ,0
 -ַאר רעטנַאקַאב ַא ,רומ .רמ ַא ןעוועג זיא סעצָארּפ םעד ןיא רעקידיײטרַאֿפ
 ןוֿפ ץעזעג ןטימ טנַאקַאב ןעוועג טינ זיא רעכלעוו ,טסעוװ רעד ןוֿפ לַאקיד
 ,טַאהעג טינ טּפיוהרעביא טכירעג ןיא ןעזנָא ןייק טָאה ןוא סטעסושטַאסַאמ

 ןטלַאהעג זיא רע .טיירגעגוצ קיטכיר סעצָארּפ םעד טָאה ןַאמצטַאק .רמ
 -ןייא יד ואוו ,םַאהדעד ןיא ,ןָאטסָאב ןוֿפ טָאטשרָאֿפ רעכייר ַא ןיא ןרָאװעג
 ,טײלסטֿפעשעג עשיטַאנעלַאב עוויטַאװרעסנַאק-טסכעה עלַא ןענייז רעניואוו
 בָאגוצ ןיא ווייט ןרַאֿפ יו ןטסיכרַאנַא רַאֿפ ארומ ןבָאה ןוא ןסַאה עכלעוו
 ןֿפור טינ לָאז יז זַא ,גנוקידיײטרַאֿפ רעד טימ ךַאמּפָא ןַא ןסָאלשעג רע טָאה
 - ןייז ןוֿפ ,רַאֿפרעד ,טעװ רע :עטגָאלקעגנָא יד רַאֿפ תודע-רעטקַארַאכ ןייק
 -לײטױװאראֿפ ַא ןיוש זיא יטעזנַאװ סָאװ ,טקַאֿפ םעד ןעגנערברַאֿפ טינ ,טייז
 1 .רעכערכרַאֿפ רעט

 -רָאֿפ ןקידהנושמ ַאזַא ףיוא ןעגנַאגעגנייָא זיא גנוקידיײטרַאֿפ יד ױזַא יו
 -נָאװ זַא ,טסואוועג ןבָאה טייק ןוא דניק .ןײטשרַאֿפ וצ גנירג טינ זיא גַאלש
 ןייז סלַאֿפנעלַא טָאה ןַאמצטַאק .ןרָאװעג טּפשמרַאֿפ ןוא טּפשמעג זיא יטעו
 טכַארבעגסױרַא ןגעוומוא ענעדײשרַאֿפ ףיוא טָאה רע .ןטלַאהעג סיג טרָאװ
 -רעטקַארַאכ יצ לֿפײװצ רעסיורג ַא זיא סע .ירושזד רעד רַאֿפ טקַאֿפ םעד
 רענעילַאטיא ןעוועג סנטסרעמ ךָאד ןטלָאװ ייז ,ןֿפלָאהעג ליֿפ ןטלָאװ תודע
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 ,טביולגעג טינ עטסדנימ סָאד ןיא ןבָאה רעטכיר רעד ןוא ירושד יד ןעמעוו
 .רעקיטייזנייא ןוא ,רעשירַאנ ַא ןעוועג סלַאֿפנלַא רעבָא זיא ךַאמּפָא רעד

 -עגרָאֿפ טָאה עגַאלקנָא יד .,ןכָאװ ןביז טרעיודעג טָאה סעצָארּפ רעד
 סעטמיטשַאב טַאהעג טשינרָאג ןבָאה ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ,תודע 59 טכַארב
 -נָא ייווצ יד ןבָאה ייז זַא ,טעטּפױהַאב ןבָאה סָאװ ,עקינייוו יד : ןגָאז וצ
 ףיוא ןכָארּפשרעדיװ ךיז ןבָאה ,ןכערברַאֿפ םעד ןייגַאב ןעזעג עטגָאלקעג
 טקורעגנָא ּפעק ַא טימ ןבירשַאב ןיטעזנַאװ טָאה רענייא .טירט ןוא טירש
 "עג ןַאד טָאה יטעזנַאװ זַא ,טעטּפױהַאב טָאה רעטייווצ ַא ;ןגיוא יד ףיוא
 ןעזסיוא םעד ןבירשַאב טָאה רעטירד ַא ;ּפָאק ןֿפױא טוה עכייוו ַא טַאה
 ,ליוק ַא ןוֿפ יו ,רעטציּפשרַאֿפ ףרַאש ַא -- לטיה ַא ןָא ּפָאק סיטעזנַאװ ןוֿפ
 ןבָאה עכלעוו ,רעגָאז-תודע 99 טכַארבעגרָאֿפ טָאה גנוקידײטרַאֿפ יד .,וויאא
 -- שינעעשעג רעד ןגעוו ןגָאז וצ סעטמיטשַאב-טקעריד סָאװטע טַאהעג
 ייז טָאה ירושזד יד .ןֿפורעג טינ רָאג ךָאד ןעמ טָאה תודע-רעטקַארַאכ ןייק
 סעכלעוו ,דָארג ןטשרע דרָאמ ןיא קידלוש ןענוֿפעג ,1921 ,ילוי ןט14 םעד
 ,לוטש-קירטקעלע ןֿפױא טיוט ןוֿפ ףָארטש יד .סַאמ ןיא טגָארט

 טינ טייוו ןעוועג ןענייז עטגָאלקעגנָא יד ןגעק ןזייווַאב עטקעריד יד
 עגַאלקנָא עצנַאג יד ןבָאה רעטכיר רעד ןוא רָארוקָארּפ רעד ,עדנגינעג ןייק
 ןבָאה ןשטנעמ ייווצ יד סָאװ ,"טייקידלוש ןוֿפ ליֿפעג , םעד ףיוא טיובעג
 ייז סָאװ ,סרעֿפטנע עטרעטנָאלּפרַאֿפ יד ןוא ,טסערַא רעייז ייב ןזיװעגסױרַא
 קיטביר רעייז טָאה סבעד .ײצילָאּפ רעד ןוֿפ ןגָארֿפ יד ףיוא ןבעגעג ןבָאה
 טעטיוט רעכלעוו ,טנוה ַא טלָאװ ירושזד עקיטנכירֿפױא ןַא זַא ,ןזיוועגנָא
 סָאװ טקַאֿפ רעד רָאנ ,טלײטרוארַאֿפ טינ ןזייװַאב עכלעזַא ףיוא ,רעניה
 טכַאמעג ךעלגעמ טָאה ןטסיכרַאנַא ןוא רענעילַאטיא ןענייז עטגָאלקעגנָא יד
 ,לייטרוא ַאזַא

 רעד ,ןַאמצטַאק .רמ זַא ,ןזיװעגסױרַא רָאלק רעטעּפש ךיז טָאה סע
 ןטרָאק יד טשַאטעגרעטנוא קיליוװזיב ןוא ךעלטכיזבַא טָאה ,רָארוקָארּפ
 -שעגסיױרַא טָאה רע סָאװ תודע רעטסקיטכיוו רעד .עטגָאלקעגנָא יד ןגעק
 רעכלעוו ,סילָאּפ-טייטס רעד ןוֿפ ףישט רעד ,רָאטקָארּפ .רמ ןעוועג זיא טלעט
 ןליוק סקעז יד ןוֿפ ,ןֿפַאװ-רעיײֿפ ןיא טרעּפסקע סלַא ןטָארטעגֿפױא זיא
 ענייא ןעוועג זיא רעטכעוו ייווצ יד ןיא ןרָאװעג ןסָאשעגנײרַא ןענייז סָאװ
 טָאה ָאקַאס ןכלעוו רעוולָאװער םעד ןיא ןרעוו טצונַאב טנעקעג טָאה סָאװ
 "ער ןייז ןוֿפ טינ ןעמוק טנעקעג טינ ןבָאה 5 עקירעביא יד .ךיז ייב טַאהעג
 ,טַאהעג טָאה יטעזנַאװ סָאװ םעד ןוֿפ טינ ןוא רעוולָאװ

 : ןרָאטקָארּפ .רמ טגערֿפעג רָארוקָארּפ רעד טָאה סעצָארּפ םייב

 זיא רעֿפטנע רעד ?יירד רעמונ ליוק רעד ןגעוו גנוניימ ַא וטסָאה ---
 !ַאי -- ןעוועג
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 ? גנוניימ ןייד זיא סָאװ ןוא --- : עגַארֿפ

 ןרעו טרעײֿפעגּפָא טנעקעג טָאה יז זַא ,זיא גנוניימ ןיימ --- : רעֿפטנע
 ! רעװלָאװער םענעי ןוֿפ

 ןיא רעטמַאַאב-יײצילָאּפ רעכיוה ַא ,רָאטקָארּפ ,רמ טָאה סעצָארּפ ןכָאנ
 רעֿפטנע ןטמיטשַאבמוא ,ןקיטיידייווצ םעד זַא ,טרעלקרעד ךעלטנֿפע ,טַאטש
 זַא ,רָארוקָארּפ םעד ןוֿפ ןייטשוצ ןקידגנירד םעד ךָאנ רָאנ ןבעגעג רע טָאה
 עכלעוו ,םירזממ עשיטסיכרַאנַא ייווצ יד ןלײטרוארַאֿפ ןֿפלעה םיא לָאז רע
 ,ןטכירניה ייז לָאז'מ ,סלַאֿפנלַא ןענידרַאֿפ

 -עג עטַאוירּפ ןיא ,רעטכיר ןוֿפ גנואיצַאב יד ןעוועג ךיוא זיא סָאד
 -עגנָא יד רַאֿפ רע טָאה סעצָארּפ ןוֿפ טייצ ןיא טנײרֿפ ענייז טימ ןכערּפש
 טעוו רע .םירזממ עשיטסיכרַאנַא יו טַאהעג טינ ןעמָאנ רעדנַא ןייק עטגָאלק
 -יֿפ רעכעלטנֿפע רעד ייב .ןבעגוצ קידנעטש רע טגעלֿפ ,"ןסקיֿפ; ןיוש ייז
 -רָאֿפ ןייז ןזיװעגסױרַא טירט ןוא טירש ףיוא רע טָאה סעצָארּפ םנוֿפ גנור
 ,עטגָאלקעגנָא יד ןגעק לייטרוא

 ןט14 םעד לייטרוא ריא ןבעגעגסיױרַא ,טגָאזעג יוװ ,טָאה ירושזד יד
 ןגָאװצסױרַא ךיז טלייאעג טינ לָאמ סָאד טָאה רעטכיר רעד 1921 ,ילוי
 ייווצ יד ןוֿפ גנוטכירניה רעד רַאֿפ טייצ יד ןעמיטשַאב ןוא ןיד-קסּפ ןייז
 רַאֿפ סעיצַאלעּפַא ןוֿפ הרדס ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .תונברק עקידלושמוא
 םענעי ןיא ץעזעג ןקידהנושמ ַא טיול ףרַאד סעכלעוו ,טכירעג םעיינ ַא
 ,סעצָארּפ םעד טריֿפעג טָאה סָאװ רעטכיר םעד ןוֿפ ןרעוו טמיטשַאב טַאטש
 -ביר ןקיבלעזמעד רַאֿפ ץלַא --- רעהרַאֿפ ַא טרעדָאֿפעג טָאה עיצַאלעּפַא עדעי
 זיא גנוקידײטרַאֿפ יד ,ןזיוועגקירוצ עלַא יז טָאה רעכלעוו ,רעיעהט רעט
 ןבָאה ןשטנעמ .סרעיָאל רענָאטסָאב עטמירַאב ןוֿפ ןרָאװעג ןעמונעגרעביא
 -לעוװ ,סעצָארּפ .ןװַאקישט םעד טימ טריסערעטניארַאֿפ זייווכעלסיב ךיז
 ,טנורג םעד ףיוא רָאנ טיוט םוצ טלײטרוארַאֿפ ןשטנעמ ייווצ טָאה רעכ
 -ָאּפ ַא ןיא רעהרַאֿפ ַא ייב "דלוש ןוֿפ ליֿפעג; ַא ןזיװעגסױרַא ןבָאה ייז סָאװ
 סָאװ ,טקַאֿפ רעד דנלַאֿפֿפױא ןרָאװעג םענייא ןדעי זיא סע .ןָאשייטס-סיל
 ןעוו ,טדער רעוװ -- קידלוש טליֿפעג ךעלקריוו ךיז ןטלָאװ ןשטנעמ יד ןעוו
 -נייא ןייא ןזָאלרעד ןעד ייז ןטלָאװ --- קידלוש ןעוועג ךעלקריוו ןטלָאװ יז
 -ײצילַאּפ רעד ןיא ןריֿפּפָא ןוא ןריטסערַא ייז לָאז רע ןַאמסילָאּפ םענלצ
 -ַאב טכייל טנעקעג ןבָאה ,טנֿפָאװַאב ןעוועג עדייב ןענייז ייז ? עיצנַאטס
 געוו ַא ךיז רַאֿפ ןסישכרוד ןוא ןַאמ-יײצילָאּפ ןקיצנייא ןוא ןייא םעד ןקיטייז
 ?יֿפ יױזַא טימ ןכערברַאֿפ ןרעווש אזא ןיא ןשטנעמ עקידלוש .טײהײרֿפ וצ
 -רַאֿפ טינ טּפיוהרעביא ןטלָאװ ,סענעשעק ערעייז ןיא טלעג טבױרעגנָא
 ,גנוקיטֿפעשַאב רעייז טימ קיאור ןעגנַאגעגנָא ןוא ץַאלּפ ןקיבלעז ןֿפױא ןבילב
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 .סייק רעד טימ טריטערעטניארַאֿפ ךיז טָאה ןָאינוי סיטרעביל ליוויס יד

 -רַאֿפ יטעזנַאװ:ָאקַאס טריזינַאגרָא ךיז ןבָאה טעטש עסיורג עלַא טעמּכ ןוא

 ןעיױרֿפ ןוא רעגנעמ עכײרסולֿפנײא לָאצ עסיורג ַא .סעטימָאק-סגנוקידייט

 -וקעג ןוא ,ייז טימ טנעקַאב ךיז ,עמרוט ןיא עטלײטרוארַאֿפ יד טכוזַאב ןבָאה

 ןייק ןבָאה ,קידלושמוא ןענייז ייז זַא ,גנוגייצרעביא רעטסעֿפ רעד וצ ןעמ

 טָאה לייטרוא רעמַאזיורג רעד .ןייגַאב טנעקעג טינ ןכערדברַאֿפ ןכעלנע

 -ָארּפ .טלעוו רעצנַאג רעד ןיא גנוניימ עכעלטנֿפע יד טלסײרטעגֿפױא

 עטסנעזעגנָא יד ןוֿפ ,רעדנעל עלַא ןוֿפ ןטיש ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןטסעט

 ךיז טָאה עטכישעג יד .רעוט עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא רעלטסניק ,רעקנעד

 גנואיירֿפַאב רעייז ןטסנוגוצ גנוגעװַאב יד טכַאמעג ךעלגעמ ,ןרָאי ןגיוצעג

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא ןסקַאװרעדנַאנוֿפ ךיז לָאז

 רעסיורג ַא ןיא טצונעגסיוא טייצ עצנַאג יד ןבָאה עטלײטרוארַאֿפ יד

 ָאקַאס .ןעלקיװטנַא קיטסייג ךיז ןוא ךַארּפש עשילגנע יד ןענרעל וצ סָאמ

 ןוֿפ זיא רע .טגנערטשעגנָא ךעלקערש ןוא ןסיברַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא

 ןעניז ןטסעב ןיא רענָאיצולַאװער ַא ,טַאט ןוֿפ ןַאמ א ןעוועג דוטַאנ רעד

 ןיילק ןוא ױרֿפ עגנוי ןייז סָאװ םעד ןוֿפ טרעגרעעג קרַאטש ,טרָאװ ןוֿפ

 זַא ,טגייצרעביא ןעוועג זיא רע .טייחרעקידלושמוא ליֿפ ױזַא ןדייל דניק

 ןלָאצַאב ןזומ טעװ רע ,ןֿפלעה טינ ןלעװ ןטסעטָארּפ ןוא טלעיּפַא ענייק

 גנוטֿפַאהרַאֿפ ןוֿפ ןרָאי עגנַאל יד .ןעגנוגייצרעביא ענייז רַאֿפ ןבעל ןטימ

 ,גנוקריוו ערעדנוזַאב ןייק טַאהעג טינ םיא ףיוא ןבָאה טיוט ןוֿפ ןטָאש ןיא

 ,רעקיאור ַא ןעוועג רוטַאנ ןוֿפ זיא ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ,יטעזנַאװ

 רערָאלק ךרוד טסיכרַאנַא ןַא -- טגיונעג שיֿפָאזָאליֿפ ,שטנעמ רעדלימ

 -רַאֿפ ןוֿפ ןרָאי יד ךרוד טָאה רע ,טנעמַארעּפמעט ךרוד טינ ,גנוגייצרעביא

 ןקיטסייג ַא ןיא ןסקַאװעגסיוא זיא ,טלקיװטנַא רַאברעדנואוו ךיז גנוטֿפַאה

 רעטכיר םעד ןזייוונָא רעטרעוו עכַאֿפנײא ןיא טנעקעג טָאה רעכלעוו ,זיר

 רעד זיא סע שירעכערברַאֿפ יו ןוא זיא גנואיצַאב ןייז טכערעגמוא יו

 ןיא טרָאװ ןדעי סיטעזנַאװ וצ .ןבעגסיױרַא ךיז טכיילק רע סָאװ ,לייטרוא

 "וצ ךיז טלעוװ עצנַאג יד טָאה םוטרעריטרַאמ ןייז ןוֿפ ןכָאװ עטצעל יד

 רעייז ןוא קיטכיר רעייז טָאה רע .טײקמַאזקרעמֿפיוא סיורג טימ טרעהעג

 דלַאב עטכישעג רעצנַאג רעד רעטנוא לּכה-ךס םעד ןגיוצעגרעטנוא ןעגנולעג

 םעד ,לייטרוא-טיוט םעד ןבעגעגסיױרַא טָאה רעיעהט רעטכיר יוװ םעד ךָאנ

 : טגָאזעג ןַאד טָאה יטעזנַאװ ,1927 ,ליּפַא ןטפ

 טבעלעגסיוא ךעלנײשרַאװ ךיא טלָאװ ,ןכאז יד רַאֿפ ןעוועג טינ טלָאװ סע ןעוו

 ךיא .ןעלקניוװ:סַאג יד ףיוא ןשטנעמ עטגערעגֿפױא וצ קידנדיײיר ןרָאי עניימ

 ןענייז טציא ;לַאֿפכרוד א -- טנַאקַאבמוא ,טנכײצַאבמוא ןברָאטשעג טלָאװ

 ;ףמואירט רעזדנוא ןוא ערעירַאק רעודנוא זיא סָאד ,לָאֿפכרוד ןייק טינ רימ
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 ױזַא ןָאט וצ ןֿפָאה טנעקעג טינ רימ ןבָאה ןבעל ןצנַאג רעזדנוא ןיא לָאמנייק
 רעסעב ןלָאז ןשטנעמ זַא ,םעד רַאֿפ ,טייקיטכערעג רַאֿפ ,ץנַארעלָאט רַאֿפ ליֿפ
 ערעזדנוא .קילעֿפוצ ףיוא טציא ןעוט רימ יװ ,ןרעדנַא םעד רענייא ןײטשרַאֿפ
 ינוא ןעמענ סָאד ; טשיגרָאג -- ןליצ ערעזדנוא ,סנבעל ערעזדנוא ,רעטרעװ
 --- רעלדעּפ-שיֿפ ןעמערָא ןַא ןוא רעטסוש ןטוג ַא ןוֿפ סנבעל יד -- ןבעל רעזד
 רעזדנוא זיא עינַאגַא יד --- ודנוא וצ טגנַאלַאב טנעמָאמ רעטצעל רעד 4 ץלַא זיא
 : ףמואירט

 ךיז ןבָאה ,טסערַא רעייז ךָאנ רָאי ןביז עגרַאק ,1927 ,לירּפַא בױהנָא
 רעטסכעה רעד .סלעיּפַא ערעטייוו רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עלַא ןעמונעגסיוא
 ןרָאװעג טריֿפעג זיא סעצָארּפ רעייז זַא ,טנקסּפעג טָאה טַאטש ןיא טכירעג
 ןזייוואוצקירוצ טכער סָאד טַאהעג טָאה רעיעהט רעטכיר ןוא ץעזעג ןטיול
 רעד ןעק סטעסושטַאסַאמ טַאטש ןיא ץעזעג םעד טיול .סלעיּפַא עלַא
 רעטכיר רעד ןעוו לייטרוא ןַא ןֿפרַאװמוא ןַאד רָאנ טכירעג רערעכעה
 יב רעטכיר רעטֿפַאהנסױועג ןייק יװ ױזַא ה"ד ,ךעלצעזעגמוא טלדנַאה
 רעטכיר זיא טייו ױזַא !טלדנַאהעג טינ טלָאװ דנַאטשרַאֿפ ןרָאלק ןיז
 עקיצנייא יד ,ליײטרוארָאֿפ ןשירעכערברַאֿפ ןייז ןיא ןעגנַאגעג טינ רעיעהט
 ןטײברַאֿפ ףָארטש-טיױט יד לָאז רָאנרעװָאג רעד זַא ,ןבילבעג זיא גנונעֿפָאה
 ןגיוצעג רעדיוו ךיז סייק יד טָאה .שינעגנעֿפעג עכעלגנעלסנבעל ףיוא
 ןענייז דנַאל ןצנַאג ןוֿפ ןלַאקידַאר .םישדח עקידרעמוז עסייה יד ךרוד
 ןטסעטָארּפ .ךעלגעמ רָאנ סָאװ ןָאט וצ ןָאטסָאב ןיא ןרָאֿפעגנעמַאזוצ ךיז
 ןסיוועג ַא ןיא זיא סע .ןטייז עלַא ןוֿפ ןטָאשעג ךיז ןבָאה סעיציטעפ ןוא
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןלַאקידַאר יד ןשיווצ טכעֿפעג ןימ ַא יו ןרָאװעג ןעניז
 -ַאסַאמ טַאטש ןוֿפ רעטסיליֿפ עשיטַאבעלַאב עדנביל-ץעזעג יד ןוא טלעוו
 ,סטעסושט

 ירד ןוֿפ טעטימָאק ַא ןעמונעג ךיז ףליהוצ טָאה רָאנרעװָאג רעד
 ןוֿפ ,ןָאטַארטס טנעדיזערּפ ; דרַאװרַאה ןוֿפ ,לעװָאל טנעדיזערּפ ,ןענימַארב-

 יז .טנערג טרעבָאר רעטכיר ןוא ;ישזדָאלָאנכעט וװָא טוטיטסניא ,ססַאמ
 הכרב רעייז ןבעגעג ןוא גנוכוזרעטנוא ןַא טשרמולּכ טריֿפעגכרוד ןבָאה
 -םירּפוס ןוֿפ רעטכיר יד .ןשטנעמ עקידלושמוא ייווצ יד ןעגנערבוצמוא
 םעד ןלעטשּפָא טנעקעג ןַאד ןבָאה סָאװ עקיצנייא יד ,דנַאל ןוֿפ טרוָאק
 יטעזנַאװ יו ,ייז ןוֿפ עקינייא : ןָאט וצ סָאװטע טגָאזעגּפָא ךיז ןבָאה ,דרָאמ
 סָאװ ,טקַאֿפ רעד טרעמיקעג טינ טָאה ייז סָאװ רַאֿפרעד ,ןזיװעגנָא טָאה
 ךָאד ןענייז ייז -- ןרעו טעדרַאמרעד ןלעװ ןשטנעמ עקידלושמוא ייווצ
 -םירּפוס ערעדנַא  בָאגוצ ןיא ךָאנ ןטסיכרַאנַא ,רענעילַאטיא יו רעמ טינ
 -עג ןענייז ייז סָאװ רַאֿפרעד ןָאט טלָאװעג טשינרָאג ןבָאה רעטכיר טרוָאק
 -נַארב רעטכיר יװ ,סעצָארּפ םעד ןיא טריסערעטניארַאֿפ ךעלנעזרעפ ןעוו
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 לקיטש ַא ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה ױרֿפ סָאקַאס זיוה ןיא ןעמעוו ייב ,סיעד

 יד ןשיווצ טֿפַאשדנײרֿפ ןוא טֿפַאשטניײֿפ ןוֿפ ןרעייֿפ ייווצ יד ןשיווצ .טייצ

 "רעד ךעלצעזעג רעריטרַאמ ייווצ יד ןענייז טרוָאק-םירּפוס ןוֿפ רעטכיר

 ,1927 ,טסוגיוא ןט22 םעד ןרָאװעג טעדרָאמ

 ןייז רַאֿפ גָאט ןטצעל םעד ןבירשעג .,ַאניעד ,ֿפָארּפ וצ ווירב ַא ןיא

 :סערעדנַא ןשיוװצ יטעזנַאװ טגָאז ,גנוטכירניה
 "כירניה רעזדנוא וצ ןדנוטש ףלעװצ םיוק ןבילבעג טציא ןענייז סע .,,

 -ביולגמוא םעד ןיא ןביולג ןלָאז רימ ןדייס --- ןרָאלרַאֿפ ןענייז רימ ןוא גנוט

 טנײרֿפ ערעזדנוא ןוֿפ םזימיטּפָא רעד ןגיל ןלעװ םירבק ערעזדנוא ןיא ןוא ,ןכעל
 רעד טָא ןיא ץלַא יװ רעמ שטניװ ךיא סָאװ .םזימיסעּפ רענעגייא רעזדנוא ןוא
 ןלָאז לרוג רעזדנוא ןוא ךַאז רעזדנוא זַא זיא עינָאגַא ןוֿפ עדנוטש רעטצעל
 עקידלַאװג א סלַא ןעניד ןלָאז ןוא ןזעװ ןקיטכיר רעייז ןיא ןרעװ ןענַאטשרַאֿפ
 ןלָאז טיוט ןוא ןדייל ערעזדנוא זא יױװַא --- טײהײרֿפ ןוֿפ תוחוּכ יד וצ עיצקעל
 .טסיזמוא ןייז ןעװעג ןבָאה טינ

 טשרעוצ ןעמ טָאה ,1927 ,טסוגיוא ןט22 םעד .טכַאנ רעבלַאה ךָאנ

 "וצ קיאור זיא רעכלעוו ,ָאקַאס סַאלָאקינ רעמַאק-ןטיוט ןיא טריֿפעגנײרַא

 ןיא ןעירשעגסיוא ןוא טצעזעגקעװַא ךיז ,לוטש ןשירטקעלע םוצ ןעגנַאגעג

 "ורַאב יו ךיז רע טָאה ןַאד *! עיכרַאנַא לָאז ןבעל גנַאל; :שינעילַאטיא

 ןיימ ,טנוזעג טייז; :שילגנע םענעכָארבעג ַא ןיא טדערעגסױרַא ןוא טקיא

 ,רעמיצ סָאד טקוקַאב טָאה רע *!טנײרֿפ עניימ עלַא ןוא ,דניק ןיימ ,ױרֿפ

 "!ןעמלטנעשזד ,טנװָא ןטוג; :טגָאזעג ןוא ,טרָאד ןשטנעמ יד ןעזרעד

 ,ּפָאק ןייז ףיוא ןזָאלּפָארַא ןעמונעג ךיז טָאה קעדוצ רעשירטקעלע רעד ןעוו

 *!רעטומ ,טנוזעג יז; :טלמרומעג שינעילַאטיא ןיא רע טָאה

 רע .ןיטעזנַאװ טריֿפעגנײרַא ןעמ טָאה רעטעּפש טונימ ,עכעלטע טימ

 רע טָאה ,רעמַאק-ןטיוט ןיא ךיז קידנקוקמורַא .ךַאװ ןוא קיאור ןעוועג זיא

 רע עכלעוו ,רעטכעוו יירד ןוא ןדרָאװ םעד טסירגַאב קורד-טנַאה ַא טימ

 -נָא ןוא לוטש ןשירטקעלע ןיא טצעזעגקעװוַא ךיז טָאה רע .טנעקעג טָאה

 ךיא; : ןָאט ןכעלטימעג ,ןקיאור ַא ןיא עקידנזעװנָא יד וצ ןדייר וצ ןביוהעג

 לָאמ ןייק בָאה ךיא .שטנעמ רעקידלושמוא ןַא ןיב ךיא זַא ,ןגָאז ךייא ליוו

 "גדנעוו ךיז ."דניז עניילק ַא לָאמַא רשֿפא !ןכערברַאֿפ ןייק ןעגנאגאב טינ

 ריא סָאװ ץלַא רַאֿפ ךייא קנַאד ךיא; : טצעזעגרָאֿפ רע טָאה ןדרָאװ םוצ קיד

 טינ -- ןכערברַאֿפ ןדעי ןוֿפ קידלושמוא ןיב ךיא .רימ רַאֿפ ןָאטעג טָאה

 ןַא ןיב ךיא .ןכערברַאֿפ זיא סע ןכלעוו ןוֿפ רָאנ ,ןכערברַאֿפ םעד רָאנ
 טימ ןַאד ןוא ,טורעגּפָא ךיז עלייו ַא טָאה רע *!שטנעמ רעקידלושמוא

 ןדעי ןייז רַאֿפ שיטסירעטקַארַאכ ױזַא ןעוועג זיא סָאװ ,טײקרַאלק רעד

 וצ שטניוו ךיא; : רעטרעוו עכעלטע עטצעל ענייז ןנעגעגוצ רע טָאה ,טרָאװ
 *!רימ וצ טציא ןעוט ייז סָאװ םעד רַאֿפ ןשטנעמ עכנַאמ ןבעגרַאֿפ ןענעק
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 ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןעוועג ךעלנײשרַאװ טסכעה זיא ץַאז רעטצעל רעד
 רַאֿפ העש עכעלטע טימ ,גָאט םענעי טָאה רע סָאװ ךערּפשעג ןרעגנעל ַא
 יד טריֿפעגנָא טָאה סָאװ טַאקָאװדַא םעד ,ןָאסּפמָאט .רמ טימ טַאהעג ,םעד
 -רַאֿפ דלַאב סע טָאה ןָאסּפמָאט .רָאי יירד עטצעל יד רַאֿפ גנוקידיײטרַאֿפ
 רַארבעֿפ רַאֿפ ?ילהטנָאמ קיטנַאלטַא; ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ סע ןוא טנכייצ
8, 

 -נַאװ ןסולֿפניײאַאב וצ טכוזעג ןָאסּפמָאט .רמ טָאה ךערּפשעג םעד ןיא
 וצ ןכוז טינ ןלָאז ייז ,טנײרֿפ ענייז ןגָאזנָא טיוט ןרַאֿפ לָאז רע זַא ,ןיטעז
 .ןעגנַאגַאב םיא ןגעק טציא טרעוו סָאװ ןכערברַאֿפ ןרַאֿפ המקנ ןייק ןעמענ
 -יטרַאמ ןייד ןוֿפ רעמ ליֿפ ןעניוועג טעוו; ,טגָאזעג רע טָאה ,"עיידיא ןייד;
 טעוו טייהשטנעמ יד .גנוסיגרַאֿפ-טולב רערעטייוו ןוֿפ רעדייא םוטרער
 .ווַאא סַאה ךרוד טינ ,עביל ךרוד ןרעוו טײרֿפַאב

 זַא ,ןזיוװעגנָא טָאה רע ,טמיטשעגוצ טינ קילב ַאזַא ֹוצ טָאה יטעזנַאװ
 יז ;ןרעװ וצ טײרּפשרַאֿפ טכער ריא רַאֿפ ןֿפמעק זומ עיידיא עיינ עדעי
 תוחוּכ יד ןגעק ףמַאק םעד ןיא ,עדמערֿפ ןוא ענעגייא ,תונברק ןעגנערב זומ
 םעד ןיא .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טיושרָאֿפ ןדעי ןטלַאהוצקירוצ ןכוז סָאװ
 ןיא רעריטרַאמ עסיורג עלַא ןוֿפ לרוג םעד טדערעגמודַא יז ןבָאה ךערּפשעג
 ,ָאײלילַאג ,סוזעי ,טַארקָאס :טייהשטנעמ רעד ןוֿפ עטכישעג רעגנַאל רעד
 -ּפמָאט ןענייז סע ןעמענ סנעמעוו ערעדנַא עליֿפ ןוא ָאנורב ָאנַאדרָאישזד
 ןגעוו שינרעטיב טימ טדערעג טָאה יטעזנַאװ .טנַאקַאב טינ ןעוועג ןענָאס
 -רַאמ ןוֿפ רָאי עגנַאל ןביז יד ןייטשוצסיוא טַאהעג טָאה רע סָאװ ןדייל יד
 ?ןסעגרַאֿפ רעדָא ןבעגרַאֿפ סעכלעזַא ןעמ ןעק יװ ,םוטרעריט

 ןגעוו ןעקנעדוצכָאנ ןכָארּפשרַאֿפ רע טָאה ךיז ןענעגעזעג םייב ,ךָאד
 ןעעז רעטרעוו עטצעל רָאג ענייז .טגָאזעג טָאה ןָאסּפמָאט .רמ סָאװ םעד
 טָאה רע :ןעקנעדכָאנ ןרעוװש ןקיזָאד םעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןייז וצ סיוא
 יז סָאװ ןכערברַאֿפ ןכעלקערש םעד ןבעגרַאֿפ ייז ןענעק וצ ןשטנואוועג
 | ,םיא ןגעק ןעגנַאגַאב ןענייז

 "מוא ייווצ יד טרעטַאמעג סטעסושטַאסַאמ טַאטש רעד טָאה רָאי ןביז
 ןוא סעיצַאלעּפַא ,ןסעצָארּפ ערעייז ןוֿפ ןטייהלצנייא יד .ןשטנעמ עקידלוש

 עסיורג סקעז ןָא ןליֿפ ,לַאֿפ ןדעי ןיא ןעננודיײשטנַא סרעיעהט רעטכיר
 ,רעטרוֿפקנַארֿפ סקילעֿפ .ָאק ןוא טלָאה ירנעה ןוֿפ ןבעגעגסורַא רעדנעב
 רעטכיר רעקיטציא ןוא לוקסדָאל דרַאװרַאה ןוֿפ ןעיד רעד טייצ רענעי וצ
 יהד, לטיט ןרעטנוא דנַאב ַא טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה ,טכירעג ןטסכעה ןוֿפ
 ןוא טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה סָאװ סרעיָאל עלַא ."יטעזנַאװ דנע ָאקַאס װָא סייק
 זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג קימיטשנייא ןענייז סייק יד טרידוטש
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 .-רָאֿפ ענייז ןוא סטעסושטַאסַאמ טַאטש רעד ,קידלושמוא ןענייז ןשטנעמ יד

 "נייאַאב טינ ןרעוו ייז זַא ,טלעוו רעד ןזייוו טלָאװעג רעבָא ןבָאה רעייטש

 ןייק רַאֿפ ּפָא טינ ךיז ןקערש ןוא גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ טסולֿפ

 "כיר ַא ןוֿפ לייטרוא רעד !סעלַא רעביא טַאטש ןוֿפ טכַאמ יד .קיטירק

 יװ ,ץעזעג ןוֿפ גנומיטשַאב יד ןוא ,ןייז טינ לָאז רע טריטּפורָאק יוװ ,רעט

 רעטסוש רעטוג רעד .ןרעוו טריֿפעגסױא ןזומ ,ןעזסיוא טינ לָאז סע דליוו

 רעד וצ תונברק סלַא ןרָאװעג טכַארבעג ןענייז רעלדעּפ-שיֿפ רעמערָא ןוא

 !גנוריגער ןוא טכירעג ,ץעזעג ןוֿפ טעטסעיֵַאמ
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 טלעוו רעד ןיא ןוא דנַאל ןיא עיצקַאער יד

 המחלמ-טלעוו עטשרע יד טָאה טלעוו רעד ןיא דנַאל רעדנַא ןייק ןיֹא
 -גוא .עקירעמַא ןיא ָאד יװ עיצקַאער ערעטצניֿפ ַאזַא ןֿפרעגסױרַא טינ
 "םָאדירֿפ-וינ, ךוב ןוֿפ רעסַאֿפרַאֿפ רעד ,ןָאסליװ ָארדואוו ,טנעדיזערּפ רעזד
 םייב םעװקַאב טינ טליֿפעג ךיז ,סיוא טעז סע יװ ,טָאה (טײהײרֿפ עיינ יד)

 -עי ףיוא קעװַא טייוו גירק ןקיטולב ןדמערֿפ ַא ןיא דנַאל סָאד ןריֿפנײרַא

 א ןעלקיװאוצרעדנַאנַאֿפ עסערּפ יד טקיטומרעד רע טָאה .םי טייז רענ
 לשטימ ,לַארענעשזדינרױטַא ןייז טָאה ןוא ,םזיניווװָאש ןשירעטסיה-עגושמ
 סָאװ ,םענייא ןדעי םַאזיורג ןגלָאֿפרַאֿפ וצ טנַאה עײרֿפ ַא ןבעגעג ,רעמלַאּפ
 -ייז סעװַאלבָא .המחלמ רעד ןגעק גנוניימ ַא ןקירדוצסיוא טגַאװעג טָאה
 ןענייז ןשטנעמ רעטנזיוט .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענ
 ןעוועג ןענייז סעמרוט יד ,ןרָאװעג טקינײּפעג ןֹוא ןגָאלשעג ,טריטסערַא
 ךיז ןבָאה סָאװ ןשטנעמ ,"סרָאטקעשזדבָא סָאשנעישנָאק, טימ טליֿפרעביא
 ,הטיחש רעד ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא רעטילימ ןיא ןייג וצ ןוֿפ טגָאזעגּפָא
 שטנעמ רענעעזעגנָא ןַא ןוא רָאטַאנעס ַא ןוֿפ ןוז ַא ,ןיוודלָאב רעשזדָאר
 רַאֿפ טסערַא רָאי ןייא טימ ןעמוקעגּפָא זיא ,טייקיטעט רענעגייא ןייז ןיא
 ךיז ןקילײטַאב טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טעו רע זַא ,גנורעלקרעד רעקיטומ ןייז
 ןלייטרוא יד .ךעלקילג יזַא טינ ןעוועג ןענייז ערעדנַא .המחלמ רעד ןיא
 ,טסערַא רָאי קיצנַאװצ ןוא ןצֿפוֿפ ,ןעצ יו ךיוה ױזַא ןעוועג ןענייז

 -וי ,רָאי קיצנַאװצ וצ ןרָאװעג טלײטרוארַאֿפ זיא דואוויעה םַאיליװ
 -יִא סדרַאשטיר טיעק ,ָאקסערט ָאלרַאק .רָאי ןעצ וצ --- סבעד .וװ ןישזד
 -רוארַאֿפ ןענייז ערעדנַא רעטרעדנוח ןוא סקוָאטס רָאטסַאּפ זוָאר ,ַארַאה
 "עד ץיטסוי ןוֿפ ןרָאצ-טּפיוה רעד .ןענימרעט עגנַאל וצ ןרָאװעג טלייט
 -ייז רעדילגטימ 100 !סילבַאװ יד ףיוא ןסָאגעגסױא ךיז טָאה טנעמטרַאּפ
 -רַאֿפ ןענייז עלַא ןוא דואוויעה ליב טימ ןעמַאזוצ ןרָאװעג טּפשמעג ןענ
 -עד רעזדנוא .רָאי ןעצ זיב םענייא ןוֿפ ןענימרעט וצ ןרָאװעג טלייטרוא
 ןיא טֿפַאשרעה-רָארעט עתמא ןַא טריֿפעגנָא טָאה גנוריגער עשיטַארקָאמ
 רעד יװ רעדלימ ןעוועג טינ טכיזניה ןייק ןיא זיא עכלעוו ,דנַאל ןצנַאג
 ןגעק שטָאכ ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ טייצ ןיא סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ רָארעט
 ןסירעגנייא ןעגנוטייצ עשיטירקָאּפיה עגיה יד ןבָאה רָארעט ןשיסור םעד
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 ןבָאה דנַאל ןיא ָאד גנוריגער רעד ןוֿפ סנכערברַאֿפ יד דנרעוו ,טלעוו יד

 .ןסייהעגטוג רעדָא ןגיװשרַאֿפ ייז

 סיֿפָא-טסָאּפ רעד טָאה גירק ןיא ןיירַא זיא עקירעמַא יװ ךיג ױזַא

 ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ ,עסערּפ רעד רעביא רוזנעצ ַא טריֿפעגנײא

 ןרָאװעג ןֿפרָאװרעטנוא זיא עסערּפ עקיכַארּפשי-דמערֿפ יד .ךיז וצ ןכיילג

 ילָאּפ ַא טלדנַאהַאב טָאה סָאװ לקיטרַא רעדעי .ןטייקירעווש עכעלקערש

 -כוב ַא טימ ןרעוו טיײלגַאב טֿפרַאדעג טָאה עגַארֿפ עלַאיצָאס רעדָא עשיט

 "ייצ עטסרעמ יד יירט יװ ןוא .שילגנע ןיא גנוצעזרעביא רעכעלבעטש

 -עט המחלמ רעקיטולב ריא ןיא גנוריגער רעד טנידעג טינ ןבָאה ןעננוט

 ,סיֿפָא-טסָאּפ ןיא ןרעוװ ןטלַאהרַאֿפ ןבַאגסױא עצנַאג טֿפָא ןגעלֿפ טייקיט

 טינ טריסַאּפ טָאה סָאד .גנורעלקרעד ןייק ןָא ןרעוו טריקסיֿפנָאק טושּפ

 דיירסיוא רעטשרמולּכ ַא ןעוועג זיא סע ןעוו ,המחלמ ןוֿפ טייצ ןיא רָאנ

 ,1920 ףוס ,טייצ ןיימ ןיא ,םעדכָאנ גנַאל רָאנ ,אנוש ןוֿפ ךיז ןטיהרַאֿפ וצ

 .ןרָאװעג ןטלַאהרַאֿפ ."ש .א .59 ןרעמונ עקינייא ןענייז ,1921 בױהנָא ןוא

 "וצסיוא טכוזעג ,סיֿפָא-טסָאּפ ןיא ןטמַאַאב-טּפיוה םוצ ןעגנַאגעג ןיב ךיא

 ,גלָאֿפרעד ןייק ןָא רעבָא ,גנוצעלרַאֿפ רעזדנוא טײטשַאב סָאװ ןיא ןעניֿפעג

 ביוחמ טינ זיא רע זַא :עקינײז סָאד טהנעטעג טָאה ץירּפ רעסיורג רעד
 ןײלַא ןֿפרַאד רימ .גנוטייצ רעד ןיא טינ טלעֿפעג ייז סָאװ ,זדנוא ןגָאז וצ
 ןייז טימ גנידרַאה ןעוו ,טשרע .טנעה ערעייז ןוֿפ ךיז ןטיהוצסיוא יװ ןסיוו
 "ער יד ןעמונעגרעביא ןבָאה םיבנג ןוא רעריטעקער ןוֿפ ?גנעגדָאײהָא;
 ,זיעה ,לַארענשזד-רעטסיײמטסָאּפ רעיינ רעד טָאה ,1921 ץרעמ ןיא גנוריג
 .ןעמעטָאּפָא ײרֿפ עסערּפ יד טזָאלעג ןוא רוזנעצ יד טלעטשעגּפָא

 טלָאצַאב דנַאל ןיא יסילָאּפ רערענָאיצקַאער ןייז רַאֿפ טָאה ןָאסליװ

 "ער יד טימ טקילֿפנָאק ןיא ןעמוקעג זיא רע ןעוו .ףָארטש עקיטכיר יד

 -עגסױרַא ךיז רע טָאה עגיל-רעקלעֿפ ןייז ןגעוו סנשיטילָאּפ רענַאקילבוּפ

 זיא רע ןעוו .גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד וצ ןרילעּפַא דנַאל ןרעביא טזָאל

 -ָארט יד ןעמונרַאֿפ "סילבַאװ) יד ןבָאה ,ןָאטגנישַאװ ,לטַאיס ןייק ןעמוקעג

 עכלעוו ,רעדילגטימ עסַאמ רעטכידעג ַא טימ ןסַאג עכעלטע ןוֿפ ןרַאוט
 רַאטש ןבָאה ןוא ןצרַאה ןֿפױא טגײלרַאֿפ טנעה יד טימ ןענַאטשעג ןענייז
 ,ףרואוורָאֿפ ןֿפרַאש ַא טימ ןיירַא םינּפ ןיא םיא טקוקעג

 ןייז ןוֿפ טלגנירעגמורַא ליבָאמָאטױא םענעֿפָא ןַא ןיא זיא ןָאסליװ ןעוו
 ןוא טנַאה ןיא טוה-רעדניליצ ןטימ ,ןסַאג ענעי ןיא ןרָאֿפעגנײרַא עטיווס

 -ירגַאב רעד ףיוא ןרעֿפטנע וצ םינּפ ןֿפױא ןסָאגעגסיױא לכיימש ןסיז םעד

 ןרַאטש םעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רע טָאה ,גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ גנוס
 -ַאב טינ ךיז ,ליטש ןענַאטשעג ןענייז עכלעוו ,עטלמַאזרַאֿפ יד ןוֿפ קילב

 זיא ?כיימש רעד .ןקילב עכעלטניײֿפ טימ םיא ףיוא טקוקעג ןוא ,טנעוו



 .-מוא ךיז טָאה רעדניליצ םעד טימ טנַאה יד ,ןּפיל ענייז ןוֿפ ןדנואושרַאֿפ

 רע .קירוצ ןביױהוצֿפױא טינ ךיז רעמ לָאמ ןייק ןזָאלעגרעטנורַא קיטכעמ

 לעטָאה ןיא ךיז וצ ןֿפורעג רע טָאה .ליוק ַא ןוֿפ יו ןרָאװעג ןֿפָאוטעג זיא

 .טֿפַאשטנײֿפ רעייז ןוֿפ הביס יד ןעניֿפעגוצסיוא סילבַאװ יד ןוֿפ רעריֿפ יד

 טנעמטרַאּפעד ץיטסוי ןייז .ןרעלקרעד וצ רעווש טינ ןעוועג ייז זיא סָאד

 ןיעקָאּפס ,;?טַאיס ןיא .עיצַאזינַאנרַא רעייז טֿפמעקַאב שירעכערברַאֿפ טָאה
 סענַאוב עשיטָאירטַאּפ יד ןבָאה טנגעג טענעי ןיא טעטש ערעדנַא יד ןוא
 טעדרָאמעג ,טנָאינוי ערעייז ןוֿפ סעטיֿפָא יד ףיוא ןעמָארנָאּפ טריֿפעגכרוד

 -טניירֿפ ןייז טנעקעג ייז ןבָאה יװ ,ןשטנעמ עקידלושמוא טשטנילעג ןוא
 ? סענַאוב עשירעדרעמ יד ןוֿפ רַאהרעביױא םעד וצ ךעל

 טקישעג ןָאסליװ טָאה ,ךיײרקנַארֿפ ןיא קידנעייז ,םעד רַאֿפ רעירֿפ ךָאנ
 טמוק טרָאד סָאװ ןעניֿפעגוצסיױא דנַאלטור ןייק עיסימָאק עלעיציֿפַאמוא ןַא
 -לָאב יד טימ גנוקידנעטשרַאֿפ ַא וצ ןעמוק וצ ךעלגעמ טינ זיא יצ ןוא רָאֿפ
 ַא ,טילוב .םװ ןעװעג זיא עיסימָאק רענעי ןוֿפ טּפיוה רעד .סעקיוועש
 םיא טימ .טַאמָאלּפיד ןוא טַאוקַאטסירַא-רענַאילימ רעיֿפלעדַאליֿפ רעגנוי

 -עג ןיא דנַאלסור ןיא קורדנייא רעייז .סנעֿפעטס ןלָאקניל ןרָאֿפעגטימ זיא
 -ידנעטשרַאֿפ ַא וצ ןעמוקעג ןענינעל טימ ןענייז ייז ,רעקיטסניג ַא ןעוו
 -קירוצ זיא עיסימָאק יד ןעוו .גָאט ןוֿפ ןגַארֿפ עטסקיטכיוו יד ןגעוו גנוק
 -עגֿפױא טינ ןָאסליװ ייז טָאה טכירַאב ריא טימ ליַאסרעװ ןיא ןעמוקעג
 -וצ טַאהעג ןיוש רע טָאה טייצ רענעי ייב .טרעהעגסיוא טינ ןוא ןעמונ
 -רעזייא ןַא טימ דנַאלסור ןעלגנידוצמורַא יטילַאּפ סָאסנעמעלק וצ טמיטשעג
 רעד ןוֿפ סעילַאװכ יד ןרילָאזיא וצ ידּכ ,תוכולמ עניילק ןוֿפ ןָאדרָאק םענ
 -ירעטילימ רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ךיוא ןַאד ןיוש טָאה רע .,עיצולָאװער
 ןייז ףיוא ןבָאה ןטַאדלָאס רענַאקירעמַא .דנַאלור ןיא עיצנעוװרעטניִא רעש

 ,רעצעלּפ ערעדנַא ןוא קסלעגנַאנרַא ,קטנַאמרומ ןיא טעדנַאלעג לעֿפַאב

 ןַאב ןיא ןוװָאטַאש טנגעגַאב סנעֿפעטס ןלָאקניל טָאה דנַאלסור ןיא
 .עקירעמַא ןוֿפ טנעקעג ךיז ןבָאה ייז .דַארגָארטעּפ ןֹוא עװקסָאמ ןשיווצ
 א ןעוועג זיא רע .לוש רעזדנוא ןיא טריסערעטניארַאֿפ ןעוועג זיא ווָאטַאש

 -ענ ןרָאֿפקעװַא ןרַאֿפ גנַאל טייצ ַא טָאה ןוא עינָאלָאק רערעֿפ ןוֿפ דילנטימ

 טָאה .טייקיטעט רעד ףיוא רעסַאּפֿפיוא טלַא רעטנעצ-רערעֿפ ןיא טניואוו
 ץלַא סגעֿפעטס ןלָאקניל ןבעגעגרעביא .סענעשעק יד טקידיײלעגסיוא רע
 סָאד .עקירעמַא ןיא ָאד לוש רעזדנוא רַאֿפ טַאהעג ךיז ייב טָאה רע סָאװ
 "נָא סלַא טנידעג ןוא רַאלָאד טנזיוט עגלַאק ןֿפָארטַאב טלעג עגיה ןיא טָאה
 .עדייבעג לוש עיינ ַא ןעיוב וצ דנַאֿפ ַא רַאֿפ ביוה

 ןעועג זיא עיצַארטסינימדַא סנָאטליװ ןוֿפ גנולדנַאה עטסניימעג יד

 טָאה עכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא ןטסיכרַאנַא עגנוי ןוֿפ עּפורג רעניילק ַא ןגעק
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 ןיא עיזַאװניא רעכעלצעזעגמוא ןייז ןגעק ןריטסעטָארּפ וצ טביולרעד ךיז
 ןַאמייה ,ןאמּפיל לעוימעס ,סמערבייא בָאקיישזד ,רעמייטש ילַאמ .דנַאלסור
 ןרָאװעג ןטַאררַאֿפ ןוא טריטסערַא ןענייז ץרַאװש בָאקיישזד ןוא יקסווָאכַאל
 טלײטרוארַאֿפ רענעמ יד טָאה טכירעג סָאד .רעטעברַאטימ ַא ןרעייז ןוֿפ
 טימ ,רָאי 15 וצ ,ןַאד דניק ַא רָאג ךָאנ ,ןילַאמ ןוא ןדעי ןָאזירּפ רָאי 20 וצ
 יו םעד ךָאנ דנַאל ןוֿפ ןרעוו טקישעגסױרַא ןלָאז ייז עיצַאדנעמָאקער רעד
 טּפשמ ןרַאֿפ יז ןעמ טָאה עמרוט ןיא .ףָארטש רעייז ןעמוקּפָא ןלעוװ ייז
 ןברָאטשעג ּפעלק יד ןוֿפ ןיא ץרַאװש בָאקיישזד .ןגָאלשעג ךעלרעדרעמ
 טָאה רעמַאק ןייז ןיא .ןביוהעגנָא ךיז טָאה סעצָארּפ רעייז רעדייא גָאט ַא
 : רעטרעוו עכעלטע יד ןענוֿפעג ןעמ

 ךיא לעװ טכירעג ןרַאֿפ ןעניישרעד טעװ ריא ןעװ ,ןדַארעמַאק ,טנוזעג טייז
 סָאװ רעױדַאב ךיא ! װַארב טֿפמעק ,קערש ןָא טֿפמעק .ךייא טימ רעמ ןייז טינ
 ןגנַאל רעיא ךָאנ !ןבעל סָאד זיא סָאד טָא רעבָא .ןזָאלרעביא ךייא זומ ךיא
 == --- --- ריטרַאמ

 ַא -- ןסירעגרעביא םידָאֿפ-סנבעל ןייז טרָאװ ןטימ ןיא ךיז טָאה ָאד
 -ַאב ןייק טַאהעג טינ טָאה סָאװ עיצקַאער רעשירעכערברַאֿפ ַא ןוֿפ ןברק
 .ךיז רעטניה גנוקיטכער

 -רַאֿפ סָאד ןוא ,1918 ,רעבמעווָאנ ןט11 םעד דנַאטשליטשנֿפָאװ רעד
 -עטסיײגַאב עכעלביירשַאבמוא ןֿפורעגסױרַא ןבָאה םוטרעזייק ןוֿפ ןדניווש
 -עגרָאֿפ זיא דנַאלשטייד ןיא זַא ,ןעזעגסיוא סע טָאה סנטייוו רעד ןוֿפ .גנור
 ,קילבוּפער יד ןרָאװעג טרימַאלקָארּפ טרָאד זיא סע .עיצולָאװער ַא ןעמוק
 ,ןַאמעדיײש .טנעדיזערּפ ןרָאװעג זיא טרעבע רעכַאמלטָאז טסילַאיצָאס רעד
 -ייל-טגנוריגער יד ןעמונעגנירַא ןבָאה ןטסילַאיצָאס ערעדנַא ןוא עקסָאנ
 דנַאלשטייד ,רעדנעל ערענָאיצולָאװער ייווצ יד ןעוו .טנעה ערעייז ןיא סעצ
 "סיוא ןענעק טינ ןַאד ייז ןלעוו סָאװ --- ןקינײארַאֿפ ךיז ןלָאז ,דנַאלסור ןוא
 ?טלעוו עײרֿפ .עיינ יד ןעיוב ןיא ןריֿפ

 -ֿפױרַא טימ טרעיײֿפעג גנוריסַאּפ עשירָאטסיה עסיורג יד רימ ןבָאה
 סע ,עינָאלָאק רערעֿפ רעד רעביא ךיוה ,ןָאֿפ עקידנרעטַאלֿפ ,עטיור ַא ןעיצ
 ,טייוו ןליימ ןעזנָא ךיז לָאז

 ש וַאה "םרַאֿפ-ּפישוָאלעֿפ , עינָאלָאק רעייז ןיא ןטסילַאיצָאס עשטייד יד
 -יטש יד זיא טייצ ןכָאװ רָאּפ ַא ,עקיבלעזסָאד ןָאטעג ךיוא ןבָאה ,ייברעד
 ,ענעביוהעג ַא רָאג ןעוועג זדנוא ןשיוצ גנומ

 דלַאב זיא ןטכירַאב יד ןוֿפ ,ןטלַאהעגנָא טינ גנַאל רעבָא טָאה סָאד
 -ַאב ףרַאד דנַאלשטיײד עגונב עיצולָאװער טרָאװ סָאד זַא ,ןרָאװעג רָאלק
 טכַאמעג זיא טרָאד שינערעקרעביא יד .ךעלסיֿפ-נזנעג טימ ןרעוװ טנכייצ
 -לַאיצָאס יד ןבָאה עכלעוו ,בַאטש-לַארענעג ןיא סרעקנוי יד ןוֿפ ןרָאװעג
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 -עטילימ ערעייז ןלעטשרַאֿפ וצ לתכורּפ סלַא טצונעגסיוא ןטַארקָאמעד
 ילַא יד ןיא ןסַאמ-סקלָאֿפ יד ייב עיטַאּפמיס ןֿפורוצסױרַא ןוא ןליצ עשיר
 יד ןוֿפ םענייא ןייק טרירעגנָא טינ טָאה עיצולָאװער יד .רעדנעל עטריא
 "ירּפ יד טרעדנימעג טינ טָאה ;טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ תודוסי ערענָאיצקַאער
 טינ טָאה ;ןטסילַאירטסודניא ןוא ןריצנַאניֿפ ,סרעקנוי יד ןוֿפ סעיגעליוו

 "עג זיא ץלַא .רעטכיר ןוא עטמַאַאב עכעלרעזייק יד ןוֿפ ענייק טקיטיײזַאב
 -רעריֿפ רעד רעטנוא ןטסיקַאטרַאּפס יד ןוֿפ ךוזרַאֿפ ַא .ןעוועג יו ןבילב
 -ָאװער יד ןֿפיטרַאֿפ וצ גרובמעסקול ַאזָאר ןוא טכענקביל לרַאק ןוֿפ טֿפַאש
 רענרעזייא ןַא טימ ןרָאװעג טקירדרעטנוא .מעד ,צָאס יד ןוֿפ זיא עיצול
 -רעד ןיימעג ןוא לַאטורב ןענייז רעֿפמעק-סטײהײרֿפ עװַארב ייווצ יד .טנַאה
 ןעכנימ ןיא טָאה רעוַאדנַאל װַאטסוג עסָאנעג רעזדנוא .,ןרָאװעג טעדרָאמ
 -עג ןטָארטעצ זיא רעּפרעק רעלעדייא ןייז . לרוג ןקיבלעז םעד טנגעגַאב

 -ָאס רעד .טייל-רעטילימ עשיטָאירטַאּפ יד ןוֿפ לוויטש יד רעטנוא ןרָאװ
 -ַאג רעקיטכיר ַא ןייז וצ ןזיוװעגסױרַא ךיז טָאה עקסָאנ טָארקַאמעד-לַאיצ
 יד .רעֿפמעק-סטײהײרֿפ ןוא רעטעברַא ןוֿפ רעדרעמ-נסַאמ ַא -- יעֿפיל

 סָאד ןביורַאב וצ ידּכ ,עיצַאלֿפניא ןַא ןֿפַאשעג קיסעמנַאלּפ ןבָאה ןריצנַאניֿפ
 ערעייז ןיא ןגירקוצניירַא סעיצַאלוּפינַאמ עשירעלדניווש ךרוד ןוא קלָאֿפ

 -ַאניבמָאק ןוא ןלעטרַאק ,סטסָארט .דנַאל ןצנַאג ןוֿפ םוטכייר םעד טנעה
 ןענייז ןעייר רעטעברַא יד דנרעוו ,ןעמָאװש יד יו ןסקַאװעג ןענייז סעיצ
 -ייא טֿפמעקַאב ןבָאה עכלעוו ,ןרעגַאל עכעלטנייֿפ ןיא ןרָאװעג טלקערבעצ
 .ערעדנַא יד ענ

 ןוק ַאלעב ןוֿפ דנַאטשֿפױא רעשיטסיוװעשלָאב רעד זיא ןרַאגנוא ןיא
 -ַאב ןוֿפ עיצקַאער יד טָאה דנַאלניֿפ ןיא .טולב ןיא ןרָאװעג ןעקנורטרַאֿפ
 ןשיטַארקָאמעדילַאיצָאס ַא ןוֿפ לדנייש םעד טימ טצוּפַאב ,םיײהרענַאמ ןָאר
 יד ןבָאה ןליוּפ רעטײרֿפַאב רעד ןיא .תונמחר ןָא טעוועשובעג טנעמַאלרַאּפ
 רעד ןוֿפ רעטעברַא עשידיי טביױרַאב ,דרעב עשידיי ןטירעג ןטָאירטַאּפ
 ,דנַאל ןוֿפ עירטסודניא סיורג רעד ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ טייקכעלגעמ
 -עגוצ המחלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא טָאה שזדרָאשזד דיָאל ואוו ,דנַאלגנע ןיא
 ןבָאה !ןבעל וצ ןדלעה רַאֿפ קיסַאּפ טלעוו ַא ןֿפַאש וצ רעטעברַא .יד טגָאז
 -נָא טזומעג ,גנוקיטֿפעשַאב ןייק ןעניֿפעג טנעקעג טינ ןשטנעמ ןענָאילימ
 ןיא ,ףוג ןיא המשנ יד ןטלַאהרעד ֹוצ ידּכ ,הבצק רעכעלגעלק וצ ןעמוק

 -יוא עסיורג יד ןעמונרַאֿפ ,טעוועטנובעג ךיז רעטעברַא יד ןבָאה עילַאטיא
 ַא ,ייז טימ ןָאט וצ סָאװ טסואוועג טינ ןוא ,ןַאלימ ןיא ןקירבַאֿפ ליבָאמָאט
 -עג טייצ רענעי ןיא זיא רעריֿפ רעטעברַא ןטסילַאקידניס ןוֿפ עיצַאגעלעד

 ןעמיטשַאב לָאז רע זַא ,ןגָאלשעגרָאֿפ םיא ,ַאטסעטַאלַאמ ַאקירנע וצ ןעמוק
 ץלַא ןיוש ןלעוו ייז ןוא ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ ךורבסיוא םעד רַאֿפ גָאט ַא
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 וצ סָאד טגָאזעגּפָא ךיז טָאה ַאטסעטַאלַאמ .ןסייה טעװ רע יװ ןריֿפכרוד
 םעד ףיוא ןעמענרַאֿפ ךיז לָאז רע ןעוו זַא ,ןעזעגנייא רָאלק טָאה רע .ןָאט
 -רעביא עשיטסיכרַאנַא ענייז ןֿפרַאװרַאֿפ וצ ןעגנואווצעג ןייז רע טעװ געוו
 "סיוא ןוא רעשרעה יד ןגעק רָאנ טינ דלַאװג טימ ןצונַאב ךיז ,ןעגנוגייצ
 ןוא רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ,קלָאֿפ טָאד ןעגניווצ וצ ךיוא רָאנ ,רעטייב
 -געזרעּפ ַאטסעטַאלַאמ טָאה סָאד ,ןלעֿפַאב ייז טעוו'מ סָאװ ןָאט וצ םירעיוּפ
 טכוזַאב םיא טָאה רעטצעל רעד ןעוו ,ילעק ירעה עסָאנעג טלייצרעד ךעל

 גָאט ןיוש זיא זיוה ןיא גנַאגנײרַא םייב ןעוו ,םיור ןיא גנוניואוו ןייז ןיא
 ,ןטסישַאֿפ סינילָאטומ ןוֿפ ךַאװ ַא ןענַאטשעג טכַאנ ןוא

 רעד רעביא ןעלגילֿפ עצרַאװש עריא טײרּפשעגסיױא טָאה עיצקַאער יד
 יד ןוֿפ ןעגנואימַאב יד ךרוד זיא גנֹוגעווַאב רעטעברַא יד .טלעוו רעצנַאג
 -עברַא ןטיור םעד ןוא לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד רעייז טימ סעקיװעשלָאב
 ןעוו יװ רעגרע ןרָאװעג ןסירעצ ןוא ןטלָאּפשעצ לַאנָאיצַאנרעטניא רעט
 "ייא ןַא טריזינַאגרָא ןילרעב ןיא ןבָאה ןסָאנעג ערעזדנוא .רעירֿפ זיא סע
 רעלדַא רָאטקיװ .ןטרעֿפ ַא ,ןשיטסילַאקידניס ַא ,לַאנָאיצַאנרעטניא םענעג
 -עג ןוא ןלַאנָאיצַאנרעטניא יד ןשיווצ הרשּפ ַא טכוזעג טָאה ךיירטסע ןיא
 -ָאיצַאנרעטניא בלַאה ַא ןוא ייווצ םעד -- טֿפַאשרעּפרעק ענעגייא ןַא ןֿפַאש
 -כעלרעדירב ןוא טייקינייא ןגעוו טדערעג טָאה'מ רעמ סָאװ רעבָא --- לַאנ
 -עברַא יד ןשיווצ גנורעטיברַאֿפ ןוא הַאנש יד ןסקָאװעג זיא רעמ ץלַא ,טייק
 ,דנַאל ןדעי ןיא ,עיצַאזינַאגרָא רעדעי ןיא רעט

 -ייא ,עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ רָאי ןטשרע םעד ןיא -

 זיא ,ןעמוקעגרַאֿפ זיא טרָאד יונעג סָאװ ,טסואוורעד ךיז ָאד טָאה'מ רעד
 ןעוועג םזיוועשלָאב םעד רַאֿפ ןסַאמ רעטעברַא יד ןשיװצ גנורעטסייגַאב יד
 רעד רַאֿפ ףור ַא ןזָאלעגסױרַא ןבָאה סעקיװעשלָאב יד ןעוו .סיורג רעייז
 ןיא ,לַאנָאיצַאנרעטניא ןטירד םעד ןיא רעטעברַא עלַא ןוֿפ גנוקינײארַאֿפ

 ערענָאיצולָאװער עלַא ןוא ןטסיכרַאנַא ןעמונעגניײרַא ןרעג ןבָאה ייז עכלעוו
 -ָאס עגיה יד ןעגנואווצעג רעדילגטימ יד ןוֿפ קורד רעד טָאה ,ןעײטרַאּפ
 -וצנָא יו געוו ַא ןכוז ןוא עגַארֿפ יד ןעמענוצֿפױא ײטרַאּפ עשיטסילאיצ
 ,ךיז ןסילש

 -לָאב יד ןעוו ,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ךעלנײשרַאוװ-טסכעה טלָאװ סָאד
 -גָאד ױזַא ןוא גיז רעייז ןוֿפ טרוּכישרַאֿפ ןעוועג טינ ןטלָאװ סעקיוועש
 רעטנוא ןגעלעג זיא טלעוו עשיטסילַאיצָאס יד .גנַאגוצ רעייז ןיא שיטַאמ

 יז ןבָאה ,טכַארטעג עװקסָאמ ןיא ייז ןבָאה סנטסקינייוו ױזַא ,סיֿפ ערעייז
 ןעמעננָא זומ ײטרַאּפ עדעי עכלעוו ,ןטקנוּפ 21 ןוֿפ לטעצ ַא טלעטשעגסיוא
 -ניא ןטירד ןיא ןרעוו ןעמונעגנײרַא טעװ יז רעדייא ןביירשרעטנוא ןוא
 ןייק ןבעגכָאנ טלָאװעג טינ ייז ןבָאה ןטקנוּפ 21 יד ןוֿפ . לַאנָאיצַאנרעט
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 גרַאב םעד טגײלעגֿפױרַא טייצ ןייז ןיא וניבר השמ יוװ ןבָאה ייז .ןקיצנייא

 -עג ןוא גנוגעווַאב רעשיטסילַאיצָאס רעכעלטלעװלַא רעד ןוֿפ ּפעק יד ףיוא
 ךייא ןלעװ רימ רעדָא ,הרוּת רעזדנוא ןָא טמענ ריא רעדעװטנע :טגָאז
 -ַאב עכעלטניײרֿפ ןייק ,ךעלריטַאנ ,טָאה גנַאגוצ ַאזַא ! ביוטש ןיא ןביירעצ
 -ָאס עגיה יד טָאה טימעג ןרעווש ַא טימ .,ןֿפורסױרַא טנעקעג טינ גנואיצ
 ךיז טיווקליה סירָאמ ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא ײטרַאּפ עשיטסילַאיצ
 ,גנודַאלניא רעד ןוֿפ טגָאזעגּפָא

 זיא עכלעוו ,עיצַאדעדעֿפ רעייז ןיא ןטסילַאיצַָאס עשידיי ערעגניי יד

 רעדנַא ןַא ןעמונעגנָא ןבָאה ,טמיטשעג קניל רעמ סָאװטע ןעוועג לָאמ עלַא

 ןוא יקצולָאס .ב .י ,רעוט עשיגרענע יד .עשיטסיװעשלָאב ַא ,גנולעטש
 ,ףָאגָאר ,"סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעטעברַאטימ עטסקיטכיוו יד -- ערעדנַא ךָאנ
 ןֿפרָאװעגנײרַא ךיז ןוא גנוטייצ יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה ערעדנַא ןוא ןיגלָא ,ןויבצ
 טרָאד ךיז ןבָאה ןויבצ ןוא ףָאגָאר ,תמא .גנוגעווַאב "רעקניל , רעד ןיא
 יז זיא עדָאטעמ ןוא ןילּפיצסיד עשיטסיווװעשלָאב יד .ןטלַאהעג טינ גנַאל
 -סילַאיצָאס רעד וצ טרעקעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה .ןצרַאה םוצ טינ ןעוועג
 טרָאד רעבָא ךיז טָאה ןיגלָא .מ ,"סטרעװרָאֿפ , םוצ ןוא גנוגעװַאב רעשיט
 עשיטסילַאנרושז עסיורג ןוא ןעמָאנ ןייז .רעסַאװ ןיא שיֿפ ַא יו טליֿפרעד
 ןוא ,גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ץיּפש ןֿפױא טלעטשעגקעװַא םיא ןבָאה ןטײקיאייֿפ
 עלַא רעטנוא ןוא תוחוּכ עלַא טימ רע טָאה םענייז דנַאטש ןכיוה םעד
 ןזיב ןטלַאהעגנָא יסילָאּפ ןוֿפ ןעגנורעדנע עקידהנושמ ןוא עטײרדרַאֿפ
 .ןבעל ןייז ןוֿפ גָאט ןטצעל

 דנַאלסור-טעווָאס ןיא ךוזַאב ןטשרע ןייז ןיא סָאװ ,זיא קידריווקרעמ
 -עג טינ טרָאד רע טָאה ,עיצולָאװער רעשיטסיוװעשלָאב רעד ךָאנ דלַאב
 ןיא רעקיצנייא רעד ןעוועג ןַאד זיא רע .,לַארטש ןקיטכיל ןייא ןייק ןענוֿפ

 -סײגַאב ןוֿפ םָארטש םענײמעגלַא םעד ןגעק ןטערטוצסױרַא ?טטרעוװרָאֿפ,
 רעד ןעוועג ךיוא ,קידנעײגײברַאֿפ ,זיא סָאד ,םזיװעשלָאב ןרַאֿפ גנורעט
 -עמַא ןיא ָאד ןיוש ,רעטעּפש .טייצ רענעי ןיא רָאניימ טרעבָאר טימ לַאֿפ
 ,םזיוװעשלָאב ןוֿפ רעריֿפנָא טּפיױה יד ןרָאװעג ייז ןענייז ,עקיר

 השמ .,דנַאלסור ןוֿפ קירוצ ןעמוק ןביוהעגנָא ןבָאה ןשטנעמ ערעדנַא
 -עשלָאב עקיטרַאֿפ ןעמוקעגקירוצ ןענייז ןיּפיצ .מ עסָאנעג רעזדנוא ןוא ץֹּכ
 -עג .הרוּת רעיינ רעייז רַאֿפ טריטיגַא *סטרעװרָאֿפ,, ןיא ןבָאה ןוא סעקיוו
 טלייצרעד ןוא ןעמוקעג זיא ,רעטעברַא רעכַאֿפנייא ןַא ,ןַאמצייוו עסָאנ
 -רַאנַא ףיוא דגַאי רעייז ןוא סעקיװעשלָאב יד ןגעוו ןכַאז ערעדנַא ץנַאג
 -ער "ַאדורט סָאלָאג, ןיא דילגטימ ַא ,ָאװייר .,רג ,עניַארקוא ןיא ןטסיכ
 טגעקַאב זדנוא ".ש .א ,8, רעד ןיא ןעלקיטרַא עירעס ַא ןיא טָאה ,עיצקַאד
 ןוא ָאגַאקיש ןיא יקסנעלעי .ב .ןעמוקעגרָאֿפ זיא טרָאד סָאװ םעד טימ

271 



 -לָאב ןוֿפ ןסורג עכעלנעזרעּפ טכַארבעג ןבָאה טיָארטעד ןיא גנידַאר ףסוי
 ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעקידרעירֿפ רעד ןוא יקסרוגָא ןעב .ןדע-ןג ןשיטסיוועש
 -עמַא ןייק ןעמוקעגקירוצ ןבעל ןטימ םיוק ןענייז ,סניבָאר ,".ש .א ,8, רעד
 -גייטש .י .נ רעטעּפש ךָאנ ןוא ןידרָאג אבא ןעמוקעג זיא רעטעּפש .עקיר
 -- גנוריגער-טעווָאס רעד ןיא רעטסינימ-ץיטסוי רעטשרע רעד -- גרעב
 ,טרָאד עגַאל יד ןטכױלַאב זדנוא רַאֿפ ןבָאה ןוא

 -ַאש עינָאט ןוא רעדנַאסקעלַא ,ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ,ןַאמדלָאג ַאמע
 ערעדנַא ןוא ינשטַארמ .,ווָאמיסקַאמ ,ווָאנישרַא ,קושטראי ,ןילָאװ ,ָאריּפ
 וצ טקישעגסיױרַא רעדָא ,ןרָאֿפוצסױרַא ןעגנולעג זיא ןסָאנעג ענעעזעגנָא
 טמוק טרָאד סָאװ ןרילָאק עקיטכיר ןיא ןרעדליש ןוא דנַאלסור ןוֿפ ןרעוו
 ןוֿפ ןטײקשלַאֿפ ןוא ןטייהניימעג עלַא יד טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ .רָאֿפ
 ןטסיכרַאנַא יד ןגעק ןעגנולדנַאה עשירעכערברַאֿפ ערעייז ,סעקיװעשלָאב יד
 -ָאטקָא יד טריֿפעגכרוד ייז טימ ןעמַאזוצ ןבָאה עכלעוו ,.ר .ס עקניל יד ןוא
 -רַאֿפ ןענעק ןלָאז סעקיװעשלָאב יד טכַאמעג ךעלגעמ ןוא עיצולָאװער רעב
 .טכַאמ יד ןּפַאכ

 -ָאּפ ןשירעטילימ םעד ןוֿפ ןטייהלצנייא יד טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ
 -רַאנַא ןוֿפ ןטסערַא-ןסַאמ יד ,עװקסָאמ ןיא בולק ןשיטסיכרַאנַא ןֿפױא םָארג
 -וצ שינעביולרעד ןרָאװעג ןבעגעג זיא סע עכלעוו ,עניַארקוא ןיא ןטסיכ
 ערעייז טעטילַאטורב יד .וָאקרַאכ ןיא גנוטַארַאב ַא וצ ךיז ןעמוקוצנעמַאז
 -סערַא יד ןוֿפ לייט םעניילק ַא רָאנ ןעוו ,ןיקטָאּפַארק ןוֿפ היוול רעד ייב

 וצ טייקכעלגעמ יד ןרָאװעג ןבעגעג זיא יקריטוב ןיא ןטסיכרַאנַא עטריט
 טימ סָאד ןוא ,ור רעקיביײא ןייז ןיא רעריֿפ ןקיטסייג רעייז ןטײלגַאב ןייג
 ,ןָאזירּפ ןיא ןעמוקקירוצ היוול רעד ןוֿפ ךיילג ןלָאז ייז זַא ,גנוגנידַאב רעד
 ,ינרַאשט וועיל ןוֿפ םוטרעריטרַאמ םעד ןגעוו טסואוורעד ךיז ןבָאה רימ
 -ייו ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא ַאװָאנָאדיריּפס ַאירַאמ ןוֿפ ,ןָארַאב ןָארַא ןוֿפ
 -שזָאלַאז, ןוֿפ ,רָארעט-רוטַאטקיד ןוֿפ דליב עכעלסעה יד .עטנַאקַאב רעקינ
 ןוֿפ --- ערעדנַא ןוֿפ ןעגנולדנַאה יד רַאֿפ תונּכשמ עכעלשטנעמ -- ?סעקינ
 ןיא סע ןגירק סָאװ יד ןוֿפ ַאטוילַאװו ןציװשוצסורַא ,ןרעמַאק-ריטרַאמ
 ַא ןָא גנוקישרַאֿפ ןוא גנוטֿפַאהרַאֿפ ןוֿפ ,עקירעמַא ןוֿפ טקישעגוצ ווירב
 -גיימעג עכעלסעה עריא עלַא טימ דליב עקיזָאד יד -- ןייד ַא ןָא ןוא ןיד

 ,ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ טלקיװעגרעדנַאנוֿפ ךיז טָאה ןטייה
 ןוא "עקניל, ןשיװצ ףמַאק רערעטיב רעד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע

 ,ןטֿפַאשנַאמסדנַאל יד ןיא ,סנָאינוי יד ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא ?עטכער
 טימ ענייא גנורירַאב ןיא ןעמוק ןשטנעמ ואוו ,לַארעביא ,סעילימַאֿפ יד ןיא
 ןוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ,ןעגניטימ יד ייב ןגעלשעג ןוא ןעיירעגירק .ערעדנַא יד
 -רַאֿפ טלעוו רעצנַאג רעד ןיא זיא גנוגעװַאב רעטעברַא יד .סנָאשנעװנָאק
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 טֿפמעקעג ןבָאה סע ןכלעוו ףיוא דלעֿפטכַאלש ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװ

 עטסגרע יד ןרָאװעג ןענייז טנײרֿפ עמיטניא ןוא רעדורב ןגעק רעדורב
 ,םיאנוש

 ןעמענ טזומעג קידנליו טינ רימ ןבָאה ףמַאק ןרעטיב םענעי ןיא
 ,םזירעלטיה רעד רעטעּפש יװ ,"םזיקניל; ןוֿפ טֿפיג רעד .לײטנָא רעזדנוא
 -נָאטלעװ רעזדנוא ןגעק טליצעג ןעוועג ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ךָאד זיא
 יד ןַא ,גנוגייצרעביא רעד ןוא טײהײרֿפ ןוֿפ ףירגַאב םעד ןגעק ,גנואיוש
 ןרעוװ טצישַאב ןוא טריטקעפסער זומ טייקכעלנעזרעּפ עכעלשטנעמ
 ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ עכעלטנֿפע ייב .ןעמונעגֿפױא ףמַאק םעד ןבָאה רימ
 ןוֿפ ןֿפרַאװ טֿפרַאדעג רערעטש עשיטסיוװעשלָאב יד ןעמ טָאה קרָאי-וינ
 ןייק ּפערט יד ףיוא קירוצ ןלָאז ייז ,רעטּנורַא ּפָאק ןטימ שזַאטע ןטירד
 רעסיורג ַא ייב זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,ןכירקוצֿפױרַא רעמ ןבָאה טינ חוּכ
 ייב ,ןלוטש טימ ןגעלשעג וצ ןעמוקעג וינעווע רעדיינס ןיא גנולמַאזרַאֿפ
 ןענייז טֿפָא ץנַאג .טנכייצעגסיוא קרַאטש ךיז טָאה ,גרעבנירג ערעס עכלעוו
 .ןסָאנעג עקידרעירֿפ ערעזדנוא ןעוועג רערעטש יד

 ןוֿפ ךיז ןסײרוצסױרַא ןעגנולעג ןענַאמקרעב ןוא ןַאמע זיא ,1921 ןיא
 -רַאנַא ןַא וצ ןרָאֿפ וצ שינעביולרעד ןגָארקעג ןבָאה ייז ,דנַאלסור-טעווָאס
 יז זיא רעװש רעטיב .ןילרעב ןיא סערגנָאק ןשיטסילַאקידניס שיטסיכ

 -ןצסױרַא גנוריגער-טעווָאס רעד ןוֿפ שינעביולרעד יד ןגירק וצ ןעוועג
 -יולרעד ַא ןגירק וצ ןעמוקעגנָא ייז סע זיא רעגנירג ליֿפ טינ ןוא ,ןרָאֿפ
 ןרָאֿפוצנײרַא דנַאלשטייד ןיא גנוריגער רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ שינעב
 ןרָאֿפעג עקירעמַא ןוֿפ זיא ילעק ירעה עסָאנעג .ןירַא דנַאל ןיא ןיהַא
 ןעז ךיז ןוא טנײרֿפ ערעזדנוא ןענעגעגַאב וצ טרָאד ידּכ ,סערגנָאק םוצ
 רע סָאװ טייצ רעד ןיא .עּפָאריײא ןיא ןסָאנעג ערעטלע ערעדנַא יד טימ
 -עקירטקעלע יד ןוֿפ קיירטס ַא ןעמוקעגרַאֿפ זיא ןילרעב ןיא ןעוועג זיא
 ןוֿפ ןדנַאֿפ יד טריקסיֿפנָאק ךיילג טָאה גנוריגער סטרעבע .רעטעברַא
 -ילַאטורב רעקיבלעזרעד טימ קיירטס םעד טקירדרעטנוא ןוא ןָאינוי רעד
 .ןצונַאב ןעגנוריגער ערעדנַא יד סָאװ טעט

 רעד רַאֿפ גנורעטסײגַאב רעזדנוא ןוֿפ טרעטכינעגסיוא ךיז ןבָאה רימ
 -רַאֿפ ייברעד ןבָאה זדנוא ןשיװצ עליֿפ --- עיצולָאװער רעשיטסיװעשלָאב
 ןוא ,ןעמוקרָאֿפ טינ לָאז סע ואוו ,ללכב עיצולָאװער ןיא ןביולג םעד ןריול
 עיינ ַא ןטָארטעגנײרַא זיא סע .טריֿפעג ןייז טינ לָאז סע ןעמעוו ןוֿפ
 ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןיא טייקיטעט ןוֿפ עזַאֿפ
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 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנונעװַאב רעזדנוא

 טינ טרָאד גנוגעווַאב יד טָאה 1912 ףוס עיֿפלעדַאליֿפ ןזָאלרַאֿפ ןיימ
 -רַאֿפ ךָאנ סע טָאה ןטכיזניח עקינייא ןיא ,ךָאנ טױעקרַאֿפ ,טכַאװשעגּפָא
 * טציא זַא ,טליֿפרעד ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג לָאצ ַא ןוֿפ טייקיטעט יד טקרַאטש
 זיא ירערבייל יד .טעברַא-סגנוגעװַאב רַאֿפ טייצ רעמ ןבעגּפָא יז ןֿפרַאד
 ,ןַאלּפַאק ,ןידניה :עטימָאק ַא ןוֿפ טכיזֿפיױא רעד רעטנוא ןרָאװעג טלעטשעג

 ,עייר ןיא ךָאװ עדעי רַאֿפ רענייא --- עקינייא ךָאנ ןוא ּפילרַאש ינומ ,ןַאמלעמ
 יד טכילֿפ ןייז ןליֿפרעד טינ ןעק רענייא ביוא זַא ,גנוקידנעטשרַאֿפ ַא טימ

 -נָא ןיא לוש-קיטנוז יד ,רעלָאד ייווצ ןלָאצַאב רע ףרַאד ךָאו עטמיטשַאב
 .רעדניק עכעלטע ןוֿפ ףליה רעד טימ רענסָארג .בַא ןוֿפ ןרָאװעג טריֿפעג
 .ןרָאװעג טגרָאזַאב געוו ןכעלגע ןַא ףיוא ןענייז ןטעכרַא ערעדנַא עלַא

 -רַאֿפ ַא ןריסערדַא וצ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג רעדיוו טָאה ןַאמדלָאג ַאמע
 טנַאקַאב זיא רימ לֿפיװ ףיוא .,גלָאֿפרעד ןייק ןָא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנולמַאז
 -ןצֿפיוא טייהנגעלעג ןייק טַאהעג טינ לָאמ ןייא ןייק ןַאמדלָאג ַאמע טָאה
 יד טייטש סע ואוו טָאטש רעד ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ךעלטנֿפע ןטערט
 טריטסערַא יז זיא ,1892 ןיא , טײהײרֿפ רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עלעגיוו
 "ייק ײצילָאּפ יד טָאה ,1904 ןיא ,לָאה ןיא ןירַא זיא יז רעדייא ןרָאװעג

 ןטייווצ ַא ייב ,1909 ןיא ,לּפמעט סוָאלעֿפ דָא ןיא ןזָאלעגנײרַא טינ םענ
 םעד יײצילָאּפ יד טָאה ,ץַאלּפ ןקיבלעז ןיא גנולמַאזרַאֿפ ַא ןטלַאה וצ ךוזרַאֿפ
 -נײרַא טינ ייז ןבָאה ןַאמע רעבָא ,לַאז ןיא ןייגוצנײרַא טרעטשעג טינ םלוע
 סעיצקעל עירעס ַא טרישזנַארַא ןסָאנעג יד ןבָאה ,1914 ןיא ,טציא .ןזָאלעג

 ,ןרָאטקעל יד ןשיװצ ןרָאװעג טריסנָאנַא זיא ַאמע .םואעסייל רָאביײל ןיא
 ַאמע זַא ,טכַאמעג טנַאקַאב ןוא רעירֿפ געט רָאּפ ַא ןעמוקעג זיא ןַאמקרעב
 ןוֿפ סעיצקַאדער יד ןֿפורעגּפָא טָאה רע .עיצקעל ַא ןטלַאה טעװ ןַאמדלָאג
 עטנַאקיּפ יד ןבעגעגרעביא ןָאֿפעלעט ןֿפױא ייז ןוא ןעגנוטייצ עשילגנע עלַא
 -ַאּפ יד .ףמַאק םענעֿפָא ןַא וצ יײצילַאּפ רעד שזדנעלַאשט ןימ ַא --- סעיינ
 םואעסייל-רָאביײל ןיא ןַאמע ןוא ןעמונעגֿפױא שזדנעלַאשט םעד טָאה ייציל
 ןיא קעװַא ןסָאנעג לָאצ רעשּפיה ַא טימ יז זיא .ןזָאלעגנײרַא טינ עקַאט
 עלַא רעטנוא גַארטרָאֿפ ריא ןטלַאה וצ ןסָאלשטנַא ,ירערבייל לַאקידַאר

 עדער יד ןכערברעטנוא ןענעק טינ לָאז ײצילָאּפ יד ידּכ .,ןדנעטשמוא

: 224 



 רעד וצ קירטש עבָארג ןוא ןטייק טימ ןדניבוצ טזָאלעג ךיז ַאמע טָאה

 וצ רעטצנעֿפ יד ךרוד ןוא ןענַאטשעג ויא יז רעכלעוו ףיוא עמרָאֿפטַאלּפ

 ירערבייל יד טלײטעגּפָא טָאה רעכלעוו .ןַאקרַאּפ ןוֿפ ןטעכַאטש ענרועזייא יד

 ןדיינשוצרעביא ןעגנילעג ייז טעװ סע זיב .ייברעד יועטעמעס רעד ןוֿפ

 ןייגנָא ןענעק לייורעד יז טעװ ןטייק יד ןכערבוצֿפױא ןוא קירטש עלַא

 ,ןלעטשרַָאֿפ גנירג ךיז ןעמ ןעק ייברעד גנוגערֿפױא יד .,גַארטרָאֿפ ריא טימ

 -וקעג טינ זיא יײצילַאּפ יד --- עטסיזמוא ןַא ןעוועג רעבָא זיא ימ עצנַאג יד

 -גייא ףיא ןטלַאהעג טרעטשעגמוא ןטייק ןיא ענעדנובעג ַא טָאה ַאמע .ןעמ

 ,ןסָאנעג ענעגייא ןוֿפ זיירק ַא רַאֿפ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא עדער עקיצ

 ןעגנואווצעג ןעוועג ןסָאנעג יד ןענייז רעטעּפש רָאי ַא ךרע ןַא טימ

 ,זיוה ןוֿפ רעמיטנגייא רעד .ירערבייל רעד רַאֿפ ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןכוז וצ

 -ַאב ןיא ,קיגטײטסע:לעיר רעכײר טציא ןוא לַאקידַאר רענעזעוועג ַא

 סָאד .ןָאלרַאֿפ רעדָא ןֿפױק רעדעווטנע זיוה סָאד ןלָאז ייז זַא ,ןענַאטש

 שכעלטע עדעי עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טדנעװעגנָא טרעוװו סָאװ עדָאטעמ ַא זיא

 ,רעזייה עילימַאֿפ-ןייא עניילק ןיא טרָאד ןעניואוו ןשטנעמ עטסרעמ יד .רָאי

 עניילק טימ ןזיירּפ עכיוה ץנַאג רַאֿפ רעזייה יד ןֿפױק וצ ייז ןעמ טגניווצ

 רעזייה יד וצ ייז ןעמ טמענ רעטעּפש רָאי שכעלטע טימ ןוא ,ןעגנולָאצניײא

 ,סעשזדעגטרַאמ יד ןלָאצ טינ רַאֿפ

 ,טייצ רענעי וצ טיירג ןעוועג טינ ןסָאנעג יד ןענייז זיוה סָאד ןֿפױק

 רָאג יד טינ זיא טנגעג יד זַא ,טנכערעגסיוא ןיוש ייז ןבָאה געוו ןייא רַאֿפ

 רענואטידּפָא רעד ןיא זיוה ַא טכוזעגּפָא יז ןבָאה .ירערבייל רעד רַאֿפ עטסעב

 דרַארישזד רעד וצ ןעגנַאלַאב סָאװ רעזייה ערעסערג יד ןוֿפ ענייא ,טנגעג

 | ,סַאג עט6 טרָאנ ןיא טנדרָאעגניײא ךיז טרָאד ןוא ,טייטסע

 -וטיטסניא עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ ענייא זיא טייטסע דרַארישזד יד

 רעד ןוֿפ טייצ ןיא טבעלעג טָאה דרַארישזד ןעֿפיטס .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא סעיצ

 -לעוו ,ןגעמרַאֿפ ןקיזיר ַא טלמַאזעגנָא טָאה רע .ַאקירעמַא ןיא עיצולָאװער

 ,טָאטש ןוֿפ ןלייט ערעטלע עלַא ןיא רעזייה ןיא טריטסעווניא טָאה רע סעכ

 ןוֿפ טנעה יד ןיא טוָאלעגרעביא ןגעמרַאֿפ ןצנַאג ןייז רע טָאה טיוט ןרַאֿפ

 ןיא םימותי רַאֿפ שזדעלַאק ַא ןדנירג ןלָאז ייז ,גָאזנָא ןַא טימ סיטסָארט

 טיול ןעיצרעד טוג ןוא ןגרָאזַאב ץלַא טימ ,ןעמענניײרַא ייז לָאז'מ עכלעוו
 ןעמ סָאװ ןרעוו ןעמונעגנײרַא ןֿפרַאד טשרעוצ : עלומרָאֿפ רעדנגלָאֿפ רעד
 ,ןרעטלע עדייב ןרױלרַאֿפ ןבָאה סָאװ ,ךעלגניי ,םימותי עקידכעלייק טֿפור
 ןלָאז ץַאלּפ ךָאנ ןייז טעװ סע ןעוו .עיֿפלעדַאליֿפ טָאטש ןיא ענעריובעג
 53 ףיוא .אֿפוג טָאטש ןוֿפ ךיוא ,םימותי ?עבלַאה; ןרעװ ןעמונעגניירַא
 ןשמונעגניירַא ןלָאז ןַאד ,עיצוטיטסניא עצנַאג יד ןליֿפסױא טינ ךיוא ןלעוו

 ןוא גנונעדרַא רעקיבלעז רעד ןיא ,עיֿפלעדַאליֿפ רעסיוא ןוֿפ םימותי ןרעוו
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 ַא ןייז לָאז טכיררעטנוא רעד .טָאטש רעד וצ טייקטנעָאנ רעייז טיול

 לָאז שזדעלַאק רעד .גנוברַאֿפוצ רעזעיגילער ןייק ןָא ,רעכעלטלעוו ןייד

 קידנעטש לָאז גנַאגנײרַא םייב .טנַאװ רעכיוה ַא טימ טמַאצעגמורַא ןייז

 לָאז עיגילער ןייק ןוֿפ רעכעלטסייג ןייק זַא ,ןסַאּפֿפױא ןוא רעטכעוו ַא ןייטש

 ,רעדניק יד וצ טירטוצ ַא ןגירק רעדָא ,לעווש יד ןטערטרעבירַא טינ

 -ישז .גָאט ןקיטנייה זיב טריֿפעגסיױא ןוא טיהעגּפָא טרעוו האווצ ןייז

 סעדייבעג עליֿפ טימ דנַאל עקערטש עקיזיר ַא טמענרַאֿפ שזזעלַאק דרַאר

 -ישזד ןיא ,טָאטש ןוֿפ ןטימ ןטכער ןיא ,טנַאװ רעכיוה ַא ןוֿפ טלגנירעגמורַא

 טרָאד ןרעוו עכלעוו רעדניק טימ טליֿפעגנָא זיא ץַאלּפ רעד .וינעווע דרַאר

 רעד ןיא ןײגוצסױרַא גונעג טלַא ןענייז ייז זיב ןגיוצרעד ןוא ןטלַאהעגֿפױא

 -לעוו ,רעטכעוו ַא טייטש גנַאגנײרַא םייב .ןגרָאזַאב ןיילַא ךיז ןוא טלעוו

 ?רעכעלטסיײג ַא ריא טייז :עגַארֿפ ןייא יד רעכוזַאב ןדעי טגערֿפ רעכ

 ,ץַאלּפ םעד ןכוזַאב טינ רעדָא ָאי טנעק ריא יצ טמיטשַאב רעֿפטנע רעייא

 -ייה עליֿפ יד ןוֿפ טֿפנוקנײא םעד ןוֿפ ןטלַאהעגֿפױא טרעוו שזדעלַאק רעד

 ,טָאטש ןיא רעז

 "עט עלַא יד טלקיװעגרעדנַאנוֿפ ןסָאנעג יד ןבָאה הריד רעיינ רעד ןיא

 ַא טימ ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענייז סָאװ ,ןטייקיט

 -גוא רָאטס-ירעסָארג עוויטַארעּפָאָאק ַא ,גנומענרעטנוא רעיינ ַא ןוֿפ בָאגוצ

 שקיטרַאנגיײא ןַא ןעוועג זיא סָאד .קַאסורּפ סקַאמ ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעט

 ןעמוק ןגעלֿפ ןעױרֿפ ערעייז ןוא ןסָאנעג יד ןעוו טנווָא ןיא רָאנ ןֿפָא ,רָאטס

 -עג ןבָאה ייז ןוֿפ עקינייו .ןקעווצ ערעדנַא ײלױעלַא רַאֿפ ירערבייל ןיא

 ,ןטייקיניילק עלַא יד ןֿפױק רָאטס ןיא ןעמוק ןענעק וצ טנעַָאנ רָאג טניואוו

 "עג עטסָאבעלַאב ַא ןעוו לָאמ סעדעי םָארק ַאזַא ןיא טֿפױקרַאֿפ ןרעו סָאוװ

 ןייק טינ ןעוועג רָאטס יד זיא .ךיק ןיא סעּפע סיוא טלעֿפ ריא זַא ,טניֿפ

 | ,גלָאֿפרעד רעסיורג
 ןוא ינעֿפ ןסָאנעג יד ןעמונרעטנוא ןבָאה זיוה ןרעביא טכיזֿפױא יד

 ןַא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ןרָאי עריא עלַא טָאה ינעֿפ ,ןַאלּפַאק לעַארזיא

 ריא ייב .ןייר זיוה ריא ןטלַאה ןיא טײקטיהעגּפָא רעכעלנייוועגרעסיוא

 ןלייצרעד סַאּפש ןיא ןעמ טגעלֿפ ,טקנַאלבעג ךַאז רעדעי טָאה זיוה ןיא

 ךוט רעסייוו רענייר ַא טימ ירערבייל ןיא גנַאגנײרַא םייב טייטש ינעֿפ זַא

 עסייוו יד ףיוא ףױרַא טערט ,ןירַא טמוק רענייא יו ךיג ױזַא ןוא ,טנַאה ןיא

 טרעוװ ,טריצַאב ןענייז עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רעזייה עטלַא יד עכלעוו טימ ּפערט

 רעייז ןיא ןצנַאלג רעדיוו ןלָאז ייז ,ּפערט יד ןשיװאוצּפָא קיטעט יז

 רעבָא ,סַאּפש ַא יו רעמ טינ ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,זיא סָאד .טכַארּפ רעלוֿפ

 רעטסעב רעד ןיא ןעוועג ךעלקריוו טכיזֿפיוא ריא רעטנוא זיא זיוה סָאד

 -גיא רעלַאקידַאר א ןגעוו ןגָאז ןטלעז ךיז טזָאל סָאװ ךַאז ַא --- גנונעדרָא

 ,עיצוטיטס
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 -עגניירַא זיא עקירעמַא ןעוו טייצ יד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה לייוורעד

 -ליוו יד ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע ןוא המחלמ-טלעוו רעד ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 עסיורג ַא .דנַאל ןיא טייקיטשרוד-טולב רעשיטָאירטַאּפ ןוֿפ עירעטסיה עד

 ,ןבעל ןכעלטנֿפע ןוֿפ ןעיצקירוצ טזומעג ךיז ןבָאה רעדילגטימ יד ןוֿפ לָאצ

 -ֿפױא ,טסניד-רעטילימ ענעגנואווצעג יד ,טֿפערד םעד ןדיימוצסיוא ידּכ

 ןסָאנעג יד ןבָאה בָאגוצ ןיא .רעווש-וצ ןרָאװעג זיא ירערבייל יד ןטלַאה

 ןעישָאר רעד ייב טלמַאזרַאֿפ ןעוועג עלַא ןענייז יז ןעוו ,טנװָא םענייש ןייא

 "שגסיוא טָאה ירערבייל רעד ןוֿפ זיוה ןיא זַא ,ןסיוו וצ ןגָארקעג יטרַאּפ יט

 יד ןכלעוו ןיא רעמיצ רעד .ןדָאש ליֿפ טכַאזרוארַאֿפ ןוא רעיײֿפ ַא ןכָארב

 ,ןרָאװעג טקידעשַאב טינ קרַאטש ,קילג םוצ ,זיא ןענַאטשעג ןענייז רעכיב

 ןעוועג רעדיוו זיא סע .טריניאור ןעוועג רעבָא ןענייז ןרעמיצ ערעדנַא יד

 עטרעגרערַאֿפ קרַאטש יד רעטנוא ןוא ,ץַאלּפ םעיינ ַא ןכוז ןוֿפ עגַארֿפ ַא

 ,רעכיב יד טקַאּפרַאֿפ יז ןבָאה ,המחלמ רעד ןוֿפ טכַאזרוארַאֿפ ןדנעטשמוא

 -לַאװעג ךיז טייצ ַא רַאֿפ ןוא רעלעק ַא ןיא סנטסַאק יד טלעטשעגקעװַא

 ,ןלַאקָאל-גניטימ ענעגנודעג ןיא םינכש סלַא ,ןגָאז ןעק'מ יוװ ,טרעג

 -יטעט רעטגיײװצרַאֿפ-טיירב ןוא םייה רענעגייא ןַא ךָאנ טֿפַאשקנעב יד

 ץלַאס ,שט עסָאנעג טָאה טנוװָא חסּפ ןייא .סיורג רעייז ןעוועג רעבָא זיא טייק

 "ףדס, ַא וצ ,זיוה ןיא ךיז וצ רעדילגטימ עקיטעט לָאצ ַא ןדַאלעגנייא

 ןַא ךיז זומ'מ ;ןייגנָא טינ רעטייוו סע ןעק ױזַא זַא ,ןהנעט ןביוהעגנָא ןוא
 ץלַא .ירערבייל רעד ןוֿפ טייקיטעט יד ןבעלֿפױא זיא סע יװ ,ןבעג הצע
 ןעוועג זיא דנַאל ןיא טייצ יד !ןעמ ףרַאד יאדווא ,טמיטשעגנייא ןבָאה

 -עג יד ןכָאה ,יטירעּפסָארּפ טֿפור'מ סָאװ טשרעהעג טָאה סע ,ערעסעב ַא
 -בייל יד קירוצ ןענעֿפע ןוֿפ רָאנ טינ ןדייר וצ ןעניגרַאֿפ טנעקעג ךיז ןסָאנ

 ןֿפױק ,זױה רענעגייא ןַא ןיא לָאמ סָאד סע ןָאט ןגעוו ךיוא רָאנ ,ירער

 טנזיוט ייווצ ןֿפַאשעג ךיז ןשיוצ ןבָאה ייז .גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ץַאלּפ ַא

 -קנערֿפ טרָאנ ןיא זיוה סיורג ַא טֿפױקעג ןכוזמורַא ןצרוק ַא ךָאנ ןוא ,רעלָאד

 -יטעט עסיורג ַא טריֿפעגנָא טָאה ירערבייל לַאקידַאר יד ואוו ,טירטס ןיל

 ,טייצ רָאי ןעצ יװ רעמ טייק
 ןרעסערג א ףיוא ךָאנ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא זיא טרָאד טעברַא יד

 ןיזערעב עסָאנעג .טירטס ןייּפ ןיא ןרָאי עטסעב יד ןיא רעדייא בַאטשסַאמ
 רע ואוו ,זיוה יטינוי ןיא טייצ עיצַאקַאװ ןייז טכַארברַאֿפ רעמוז ןייא טָאה
 ןרָאטקעל עקידנעטש יד ןוֿפ רענייא ,טנַארויד ליוװ טימ ןֿפָארטעג ךיז טָאה
 ןגעוו טדערעג ,ךעלריטַאנ ,ייז ןבָאה .ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא ירערבייל ןיא
 -ױַא-סגנואיצרעד ןוֿפ טייקידנעווטיונ יד ,טייקיטעט ןוֿפ ןטייקכעלגעמ יד
 קנַאדעג םוצ טדעררעד ךיז ןבָאה ייז זיב .,וו"ַאא ענעסקַאװרעד ןשיוצ טעב
 -ַאר רעד ןוֿפ זה םעיינ םעד ןיא טעטיזרעווינוא-סקלָאֿפ ַא ןענעֿפע וצ
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 יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ טקיליװעגנייא טָאה טנַארויד .ירערבייל לַאקיד

 ,טלָאצעג ןטוג קיסעמסינטלעהרַאֿפ רַאֿפ ,רָאטקעריד רעד ןייז וצ עבַאגֿפױא

 יֿפ רעביא סעיצקעל עירעס ַא ןיילַא ןבעג ןעמוק קרָאי-וינ ןוֿפ טעװ רע

 ףיול ןיא טעברַאעגסיוא טַאהעג ןַאד ןיוש טָאה רע עכלעוו -- טעיֿפָאזָאל

 -עגנָא טָאה סָאװ ךוב םעד ןיא ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ טיירג ,רָאי עכעלטע ןוֿפ

 -יורג קידלַאװג ַאזַא ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא ןוא םשוד ַאזַא טכַאמ

 יד ןלעטשסיוא ןוא ןרָאטקעל יד ןגרָאזַאב ךיוא טעװ רע .סעיּפָאק לָאצ רעס

 ןדנַאטשנגעק ערעדנַא רַאֿפ סעמעט ןוא ןסַאלק

 ,גנורעטסיײגַאב סיורג טימ ןעמונעגֿפױא ןַאלּפ םעד ןבָאה ןסָאנעג יד

 ,ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא סע עכלעוו טימ ןבַאגסיױא עסיורג קידלַאוװג יד ץָארט

 .ןטסָאק-עזייר וצ בָאגוצ ןיא רַאלָאד 25 ןטסָאק טֿפרַאדעג טָאה עיצקעל עדעי

 םוקילבוּפ ןוֿפ ףורּפָא רעד ןוא סיורג ױזַא ןעוועג זיא םענרַאֿפ רעד רעבָא

 ןשיװצ .טלעטשעגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ ךיז ןבָאה ייז זַא ,טרעטסײגַאב ױזַא

 ןינע ןטמיטשַאב ַא ןעלדנַאהרַאֿפ וצ עירעס ַא טימ רעדעי -- ןרָאטקעל יד

 ןעיד ןיטרַאמ טערעווע ,ַאנייד .ֿפָארּפ ,טירטסרעװָא .ֿפָארּפ ןעוועג ןענייז ---

 "קעל עירעס רעגנַאל סטנַארויד וצ בָאגוצ ןיא ,ערעדנַא ןוא סיװָאּפ רעּפוק

 ַא ןענַאטשעג ןענייז ןשטנעמ .סיורג רעייז ןעוועג זיא ךוזַאב רעד .סעיצ

 . "עג ךיז טָאה'מ רָאנ ואוו ,ּפערט יד ףיוא ,זױהרָאֿפ ןיא ,ּפָאק ַא ףיוא ּפָאק

 זיא טיציֿפעד רעד .רענדער םעד ןרעה וצ ןּפוטשנײרַא זיא סע יװ טנעק

 זייוולייט ןרָאװעג טקעדעג זיא ןוא ,סיורג רעייז ןעוועג ךָאװ עדעי ךיוא

 ןוֿפ ןגיוא יד ןסײרוצֿפױא טינ ידּכ ,ןַאמלעמ ןוא ןיזערעב ןסָאנעג יד ןוֿפ

 ןייז בָאגוצ ןיא טָאה ןַאמלעמ .ןבַאגסױא עסיורג-וצ יד וצ רעדילגטימ יד

 ןיא ןייז לָאז ץלַא זַא ןעז ,זיוה רעד ףיוא ןבעגענּפָא טייצ עײרֿפ עצנַאג

 "רַאנַא עשיסור יד --- "סטנענעט; יד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ ,גנונעדרָא רעטוג

 טלעג-הריד ןייק ,רעמיצ ןסיורג ַא ןעמונרַאֿפ טָאה עכלעוו ,עּפורג עשיטסיכ

 -לעוו ,לוש גניר רעטעברַא יד -- ןלָאצ טנעקעג טינ רעדָא טלָאװעג טינ

 עכלעזַא ךָאנ ןוא ,טלָאצעג קינייװ רַאֿפ ץַאלּפ ליֿפ טרעדָאֿפעג טָאה עכ

 | ,ןטנַאריטרַאװק עכעלטֿפַאשנסָאנעג

 -עג זיא טעטיסרעווינוא סקלָאֿפ ןיא טייקיטעט רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רעד

 "עג רעד ןעמוקעגֿפױא זיא סע זַא ,ןיילק יװַא ץַאלּפ רעד ןוא סיורג ױזַא

 ןכַאמ וצ ,טּפיוהרעביא ,קָאטש ןטייווצ םעד ,זיוה סָאד ןעיובוצרעביא קנַאד

 יינייא .ןעגנורעסעבסיוא ערעדנַא ןוא עניב ַא טימ לָאז ןרעסערג ַא טרָאד

 ןכירקניײרַא ןגעק ןעוועג ןענייז ,ייז ןשיװצ ץלַאס ,ןסָאנעג עשיטקַארּפ עק

 ,טלעטשעגקעװַא טוג ןעוועג לעיצנַאניֿפ זיא זיוה סָאד .ןדלוש ערעסערג ןיא

 ןכלעוו רַאֿפ רַאלָאד טנזיוט ףניֿפ ןוֿפ זיולב טזדעגטרָאמ ןייא טַאהעג טָאה

 וצ ןרעייטש יד .טנעצָארּפ שדוח ַא רַאלָאד 25 ַא ןלָאצ טֿפרַאדעג טָאה'מ
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 טלעס רמוא שי 5 םצת)

 ןלע לו והשנל תציכס ווי 6

 '| הכז הלפת ( טורעל וושט
 ןופ ןענגודעג ,ןייעגנעיל איד
 שר:יאוז איד רימ טאת ,ןעסאפסעד

 .ןעסאגקג ר ןעספש םייה

 .(רעלליש .9)

 .הנשה תומי לכלו םידעומל ,תותּבשל ,םיָארונּה םומיל
 8 יוקמונ / בית קרא

 רוי ססאגסס סט י0

 .טכיל ןופ להארטש א
 .?טארל זמיצה םידוצמ זעט טישיווה

 0 ביס ,עיעת

 ןופ ענייא סלא "טייהיירפ רעד ערענאיֿפ. ריט

 ראפ ןעפפסעק עכלעװ ,ןעפווג רעדנעזיוס איד
 ,טייהטנעט ןעסלאלקשרעפ רער גנואיירפעב שיד

 רהאי סערעי טכאסעג שכילפפ רוצ ונוא ןעבאה
 'רעפ וצ ןוא "הת הלפח- ןייא ןעכעג וצ טיורַא-
 סער םיס יללאנ רֹפכ םיא ןײא ןעמלאמשנצ

 -ארטסנאמער ענירלאװעג ענייא ןעכאט וע ,ןנעוצ
 יוזא ןוא ,ןעביולגרעכא ןוא ןאיקילער ןענעג ןטיא
 ןעבאה רתהי סערעיזג ,טנפקעב ךיוא זיא ךייא איו

 הי זע בחלקו תוכ נוק .דוח ,2טנוומ דבש

 השס ערנעטיוטש ,עטסודרעס איד ןוֿפ ייס ,םיִבנִּ
 גיםיט ריפ ריס ןעניפעג או ,ךעלהסהב ט'טיבר
 ןוא ןעפא קעווצ רענוא לאס עלא דיפ טאט ןייא

 :ןערעלקוע וצ ךילסײר

 סרא ןאינילער איד ןעסאדרעפ רימ
 ןעמסיאעהטא סלא :ןעטקנופ םדנאמש ייווצ
 .ןעמסיכראנא טלא ןעא

 שייפיי01704

 ןעטסיאעטא סלא
 ,טנימכערעג ןוא סעטכילפפרעפ ךיז ריס ןקלהיפ

 םייא ,טקניפרגאמש ןעכילטפששנעסיו ןייר טע ןופ
 טיר ןופ םייהסור עועיגילער איד ןעלצרצוו וצ
 "נא לאז עסאט איר םוא ןעסגמ עטערלינעגגו

 לאז ןוא ןעקנעד וצ גירנעטשיסכבלעז ןעננאפ

 .ןעביולג וצ רנילב ןערעהופיוא
 רהצי ןעטנהעצנעינ ם'ןופ ןעגנדנהאפרע איד

 רעטצעל רעד ןופ ןעגנווניפ-ע עלעיש שיר ,טהגרגנל
 וניא סרעלקרע עכלעוו ,,טסאשנעסיוו איד ,טײצ
 ךיז ןופ קעווא ןעביירט ,רוטאג רעד ןעגנוניישרע עלוא

 .יהנרעביא ןיא ןיא ,םאנא ןיא ןעכױלג םער

 ינעטשרעפ ,עראלק זמוא ןעבעג ןוא ןעועוו 9 יבילי-פ
 עכלעוו ,תורוכ עלא איר רעניא עשירגעב עכ לד
 ןכקירשעג וצ לאטא ןעבאה ערנעסיונוא ןעשנעמ

 | רעהעוטיוא ןייא ןופ ,זינשמ א ןופ ןעליוו םכר וצ
 ן'מיוא ןעציוֿפש תצביק איר ןופ םולצ ןעטעדאה

 רעד ןא םנָנאַּפ סע או .םלעוו רעצנאַג רער רעביא

 ףיוא טרפה טראר ,עטרהקלעגאירןעגאו ןליסיוו

 בע ביולג רעד
 לעכיומוא ןופ טנוראופ א יא ןעביולג

 רעכעגסױרא .טַײהײרֿפ רער ערינאיפ

 יז לייוו ,טכיולג}ג ןעכאה עדליוו איר ;םייה

 עציטצעי יד ,ךאו ןיק ססואוועג םיג ןעכאה
 זײװ ןעטירלג וצ ףיוא ןרעת ןעטנעס
 4ע9י19 רע ןפ-ןעפאשפ יײנ

 ןוא רעפעגאקנאתעגניוא ןיפק ,טעטאקז רקמ

 יטלאֿפ 6960 איד זא ןעביולכ ,רעפעומרעט

 ןיעטפאפיפ ךאנ ,ןשניעטרמ ְךאנ ןעתלאסא

 ןעניו עבלעװ ,ןעינאסערעצ עלא איר .ןעֶביולג

 םינ ןואררקעס שינ ןענװ .ןעבילכועפ סצעי

 רער ןופ ,םייהדליװ רעד ןוֿפ סנעכייצ איו ,רעגיכיײװ

 איר סאד ,ךיוא ריס ןעסיימ יטא .טייהנעסיונוא

 "םיארונ םיטימ איר ןופ עיגאטערעצ עגירעורמ עצנאג
 איר יב ,רעקלעפ ?ס'לא איר ייביךאנ ריס ןעניסעג

 .עגיסצעי יד יב ךיוא ןוא רעיורעפ ,,רעמפינא
 -: -/ רטליװווא

 טיעדנוה עענייא ,רעפוינע עסלא איר ייֵב ןיוש
 ןעבאה ,ןעראוועג ןעראבעג זיא העט ראפעב רהאֹי
 ןוא גאס ןעװ ,ירשת תתפיקח ראפ געפ טכא איר
 איר ףרא ןעדעה סע ןעװ ,ךיילג ןערעװ טכאנ
 עטלאקגויר ןא ןעגנאפ טע ןוא כעס עסראוו ענהעש

 םליפשעג גקמ סכא איר ןיוש ןעגאה ,כעס עסאג

 עצירעיזדמ ירא ןעטייה ןעגעלפ ייֵו ; עלאר עסיורגא
 ןיא ןעגעירב ראפ טגעלפ ןעס עכלעוװ ,"נעס
 -ןעגניירכ וטכוק ןוא ןעפסאפ ,ןעגייוג

 ריפאמ רערפ ןעספייש עקיטסינע עמלא ןיא
 יירער גנֹוני רשֲעב ערנעגלאפ דיט ןעניטעג ןעסור
 איד ןיא רע דא ,ירשכו ןהפוקה ראפ גאס 8 ;רעב

 ,ס"ןופ לעטסעט רער טגעלט "סייצ ענירעיווס.
 .,אוה--תי רעדא .גד--אי .,צ8--םט טאג ןעכיווג

 ןיא -ןעצראיזש טיבאעגמאהרועפ ןייז ,הו--הי-רערדא

 ,לעפסיימ ןיא .ַאסעב זעט ןטק2לפ םאװ
 ,ןעצראוש * ןיא עןהאסעג4 ןהעג ןענעלפ
 ןיא | .ןעטיייו ןיא ןזעג ןענעלֿפ רעטכעידפ איד רוג

 ,ןעטסאָק 8 ןהעטש םנעלפ לעװסעס ןעמיט רער

 יקעד רקצואווש ,העועווש א םיס ןעננאהועשי
 ,ןעינק עטורפ אי- ןענעלפ ןעטכאק םער סווא

 ןעלי'ק ןענעלפ רעטסעירפ איד .ןעמעב ןוא ןענייה

 ,ןעשירפ ן'מיס ןינעלפ ןוא רענזניה ןוא ןענַקיִצ

 ןענעלפ סאט ,ץמופ איד ףיֹא ןוא ןעטסעק

 .ןעטעב
 טהה ראפ ? רעיהס עועיר ט;שירעכ סאו

 .טנעט 1 זיירפ יותאי 8

 עועיר ןיא ןעטעב ןוא ןענײװ ימא ןעמ שנעלפ
 2 "געס עגירעיזוסא

 ןעלאו ןופ ?ןופרער עכאורא שיוריֿפ םאו

 ראפ ןעלעיה נס 10 +יא סא דעס +נע תעמוק }

 ןשלקש דלאכ
 ,,םמפשסעשריטעטעציזיא קוה רשיישראיר = .
 עו שזעס רעיוופאה ,ךאה עוסטפירכעזעמאב א
 שיר שיֿמ ףפטאק ןעעיסעפע ןייו ןיא טסנעקרע
 טוצנעג ןעכאה ןעפנעמ יד ,עמסערקרומעג עהייור

 רעטנימ דער ןא םסוק סע וא ,ןעקרעסעב ןעכייהנא
 עלוא שיר יו דיפ ןעבראפסעג טױא םיעוו סק ןוא

 ךיז ןעכאה יז עכלעוו טיס ,עסכיװעג ןוא ןעמכורפ

 טקוקענ זצ ךו ןעכאה יג .רעטמ ןיא סגיסעועג

 "ושעגכיוא ןעכאה ןוא ןרעטש איר םיס ןז איר וצ

 .,עלא .סכ * ע:צאווש ןקנערב ןענעלֿפ םהיא

 וויי 26 .,גבים:הב + יב יג
 ,טתאמ ןעפרענײז ןעכאה ףשה שרות םער
 ןעועיר ןופ געס עסטרע איר ןיפ לייװ ,,לאטגאוא
 סנאכ רנוא גאס ןעה ,גאס א ךיז סניפעגי טאנאט

 8 םיס ןענאועגפא איװ ,ךילג םקנופ ןענייז

 .לאשנאמ
 ןא ןא תשוקה רער ןופ ,ןא גאס סער ןופ

 טע ,רענעלק לאס ע'נא גאס רער םרעוו רעמייה
 ןופ רעסעלב איר .רעמלעק ןרעוו אוצ ןא טכייה

 ןעסולכ ענהעש םיר ,סארא ןעלאפ רעטיוב איי
 ןופ טקטייסעג ,טראררעפ ןרעוװ ןעואיכ איר ןוא

 סעלא ,טעטכינראפ סרעװ סעלא .טלעק רעד
 סעגירעיורפ ,טעטהעכעגנאגוא ןא ,סיוא טכראטש
 סצעי ראגאג .ןעטנעס ןיפיא ןא טלאפ ףהיעעג

 ךו טלתפ ,טײצ רעסערליכעג רעל2 ןוא
 רַע ןעונ ,טהענעגנעגוא ןוא גרעיהס שנעװ רעד
 ,טיוא סע:ממל שכראפש רופא: שיר איו ,סהעַנ

 ןפױא םקלושג סע םאה רחַעס לעיֿפ איו סנײא
 .ןעשנעט ןערנעסיוונוא ,ןערליװ

 סעועיר ןעכאת עכילטסייג איר רעססעירפ איר
 יעקעוװצ ערעיי וצ טצינעגסיוא להיפענסעכילדיטאנ

 ןיפעג איר ןא ,ןעגאז רעמסעירפ עשירגיא איד-
 ליװ ,ןרערעטסרעצ איר ,ןרעמכיניעֿפ איר .,ילאק
 םיוג טעלא ,ןרעמש וצ סעלא .,ןעטכינרעֿפ סעלא
 רהיא וומ ןעט ,ןעטעברעביא איו וומ ןעט .ןענעגרה

 ןעננעדב רהיא ןוס ןעט  ,ליוס סאד ןעפאטשראפ
 יעיײו םיט ןערעיטשעב רו ןוא דעֿפטא ןעשנעס

 ,תעו ;ןעגאו רהטא םלאוו ןעס שיח ךילע ,םולב
 יטהכא רע יכ רוכג .טיימ ןיוט ןענייו רימ



 טרעדנוה ַא ,ףלואוו .ה עסָאנעג טגרָאזַאב רָאי ריֿפ רַאֿפ טָאה טָאטש רעד
 סָאד ןטלַאה ,ןטכײלַאב ,ןצײהַאב :ןבַאגסיױא יד ןענייז ךָאד .רָאי ַא רַאלָאד
 -נייא רעד יו ,רעסערג ליֿפ ןעוועג ןטייקיטעט יד ןריֿפנָא ןוא ןייר זיוה

 שטנערב רעד .רָאי ןכרוד ןעגנומענרעטנוא עלַא ןוֿפ ןוא זיוה ןוֿפ טֿפנוק
 -ניה ןעוועג טֿפָא זיא ןוא טסַאל יד ןגָארט ןיא ןטייקירעווש טַאהעג טָאה
 ,ןדרָא ןוֿפ סיֿפָא טּפיוה םוצ ןעגנולָאצ ענייז ןיא קילעטשרעט

 -ערעטניא יד ןוֿפ ּרענייא זיא ףלואוו .ה עסָאנעג :קידנעײגײברַאֿפ
 ןבלַאה ַא .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןענָאזרעּפ עטסטנַאס

 ןציטש ןוא רוטַארעטיל ןֿפױקרַאֿפ טימ ןבעגעגּפָא ךיז רע טָאה טרעדנוהרָאי
 "וק וצ טלעֿפרַאֿפ ןטלעז טָאה רע .טנַאה רעטיירב ַא טימ גנוגעוַאב יד
 ןיא ןעגנומענרעטנוא ערעסערג עלַא וצ ןרָאֿפעג זיא .גניטימ ַא וצ ןעמ
 -סיד טסנרע ןכערּפשעג עטַאװירּפ ןיא טָאה ,ןָאטלעטס ןיא ןוא קרָאי-ויג
 -יימ ענעטלַאהעגסיוא-גנערטש ַא טקירדעגסיוא ןוא עגַארֿפ עדעי טריטוק
 ךרוד לָאמ ןייא ןייק רעבָא רע טָאה ךעלטנֿפע .טייקיטעט רעדעי ןגעוו גנונ
 ןייק ןיא טקילײטַאב טינ ךיז ןוא טרָאװ ןייק ןעמונעג טינ ןרָאי עלַא יד
 'ייב לָאז רע םיא ייב ןלעוּפ טנעקעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ טָאה'מ .עיסוקסיד
 ןבָאה עלַא רעכלעוו ןיא עגַארֿפ ַא ןגעוו גנוניימ ַא ןגָאזסױרַא גניטימ ַא

 זיא סע זיב ."ש .א .ֿפ, יד טציטשעג ןרָאי עליֿפ טָאה רע ,טריסערעטניא ךיז
 רע טָאה ,"חסּפל רשּכ הצמ/ רַאֿפ סנָאנַא ןַא ןענישרעד רָאי ןייא ריא ןיא
 -טנעמַאנָאבַא םעד רעכירַא גנוטייצ רעד רַאֿפ טנעס ַא ןבעג טרעהעגֿפױא
 טייו זיא רֶע שטָאכ ,עסיורג קיסעמסנטלעהרַאֿפ ,ןגָארטיײב ענייז .,זיירפ
 ײלרעלַא רַאֿפ ןרעוו ,טרָאװ ןוֿפ ןיז ןקיטכיר ןיא טסילַאטיּפַאק ַא ןייז וצ ןוֿפ
 -רַאנַא רעטמירַאב ַא ןעוו .ןעמָאנ ַא ןָא ןבעגעג גנוגעװַאב רעד ןוֿפ ןקעווצ
 טָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןייק ןעמוקעג לָאמ ןטשרע םעד זיא רענדער רעשיטסיכ

 טרעדנוה ַא טקורעגנײַא ,םכילע-םולש ןבעגעג ,טנגעגַאב ףלואוו םיא
 רע זיא שטנעמ ַאזַא ,ןרָאװעג טינ ןיילַא זיא ןוא טנַאה ןיא ליב רַאלָאד
 ,ןרָאי ענייז עלַא

 -ָאֿפ גנוגעװַאב יד :השעמה-רוּפיס רעודנוא וצ ךיז ןרעקוצקירוצ
 -סיױרַא ייז ןבָאה ,ןכַאמ סע ןעמ ףרַאד ,ץַאלּפ ןוֿפ גנורעסערגרַאֿפ ַא טרעד
 רַאלָאד טנזיוט יירד ךָאנ רַאֿפ זיוה םעד ףיוא שזדעגטרָאמ ןטייווצ ַא ןעמונעג
 רָאג טינ ,לַאז ןרעסערג ַא טכַאמעג ,שזַאטע ןטייווצ םעד טיובעגרעביא ןוא
 גנַאל ,רעמיצ רעד ,קירעדינ ןעוועג זיא טיֿפוס רעד -- םענעגנולעג ןייק
 -קעל .ןשטנעמ לָאצ רעשּפיה ַא רַאֿפ ןעוועג זיא ץַאלּפ רעבָא ,לָאמש ןוא
 -ערג ַא ףיוא ןרעוו טריֿפעגכרוד טרָאד טנעקעג ןבָאה ןסַאלק ןוא סעיצ
 ןענייז גנונעדרָא ןיא זיוה סָאד ןטלַאה וצ ןבַאגסיױא יד .םַאטשסַאמ ןרעס
 -עג ןיוש זיא רעכלעוו ,רומ .ב עסָאנעג .ןרָאװעג טרעסערגרַאֿפ ליֿפ ךיוא
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 ףיוא ןבעג וצ גנוטכַא ירערבייל ןיא טצעזַאב ךיז טָאה ,יושזרוב סיוא ןעוו
 -יטעט יד טימ ןריֿפנָא ןוא שטנערב ןוֿפ רַאטערקעס דעד ןייז ,זיוה םעד
 רענסָארג .בַא .טּפעלקעג קרַאטש ױזַא טינ ןיוש ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןטייק
 -ינוא-סקלָאֿפ, םעד ,"ש .א .9, יד ןטלַאװרַאֿפ ,קרָאי-וינ ןייק קעװַא זיא
 טנעקעג טינ ןעמ טָאה ןבַאגסיױא עסיורג ךעלקערש ענייז טימ "טעטיסרעוו
 .ןעלקיװטנַא ןוא ןטלַאהנָא

 ןרָאא ענעי ןיא ירערבייל לַאקידַאר ןיא רעדילגטימ עטסקיטעט יד

 ,ךומ ןויצי-ןב ,ןַאמלעמ .ה ,ןוארב רעדנַאסקעלַא ,ןיזערעב .מ :ןעוועג ןענייז

 ,ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ,גרעבנירג ערעס ,קָאטשניײװ ,ה ,לעגיס .ל ,ןָאקשירג .מ
 .עיֿפלעדַאליֿפ זוָאלרַאֿפ ןיימ ךָאנ ןעמוקעגוצ ןענייז סָאװ ןסָאנעג ערעגניי
 יב טלעטשעגנייא ,1910 ןיא ןעמוקעג ,טנָאמּרעד ןיוש יוװ ,זיא ןיזערעב
 -ֿפיױא ,דנַאלסור ןיא ןטסיכרַאנַא עטריטסערַא יד ןטסנוגוצ טעברַא יד זדנוא
 -ניא ץנַאג םעד ןבעגעגסױרַא ןוא לָאב-ןטנַאטסערַא ןַא ךעלרעי טריֿפעג
 ,רענעדײשַאב טסכעה ַא זיא רע ,?טײהײרֿפ וצ ןטייק ןוֿפ, ךוב ןטנַאסערעט
 ןבירשעגנָא טייצ ןייא וצ טָאה .שטנעמ רעטבַאגַאב ןוא רענעטלַאהעגקירוצ
 טריֿפעגֿפױא ןעגנואימַאב סניקמורֿפ ךרוד זיא טכלעוו ,עסעיּפ ערעגנעל ַא
 טימ רעלדַא עיליצ ןוא גרובנדלָאג .מ ןרָאיטקַא עטמירַאב יד ןוֿפ ןרָאװעג
 -ַאר רעד ןטסנוגוצ רעטַאעט טירטס שטרַא ןיא עּפורט רעלענָאיסעֿפָארּפ ַא
 לעשטימ יד ןוא עירעטסיה-המחלמ רעד ןוֿפ טייצ ןיא .ירערבייל לַאקיד

 ואוו ,רָאמיטלַאב ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןיזערעב טָאה סעװַאלבָא רעמלַאֿפ

 -ָאירטַאּפ יד ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפוצנײרַא קילגמוא םעד טַאהעג טָאה רע
 ןייק טינ ןעוועג זיא עמַאנֿפױא יד .עטמַאַאב-סגנוריגער עטעשויעצ-שיט
 ןרָאי וצ טלײטרוארַאֿפ םיא טָאה'מ ואוו ,דנַאלסור ןשירַאצ ןיא יו ערעסעב
 טסערַא םעד ךָאנ םיא ןעמ טָאה עקירעמַא רעײרֿפ רעד ןיא ָאד .עגרָאטַאק

 -רעדרעמ "זויָאס ישטָאבַאר; ןשיסור ןוֿפ רעדילגטימ לָאצ רעסיורג ַא טימ
 ןייז וצ .טייצ םישדח עכעלטע טרַאּפשעגניײא ןטלַאהעג ןוא ןגָאלשעג ךעל
 ץרַאה סָאד טַאהעג טינ רָאמיטלַאב ןיא עטמַאַאב עלַאקָאל יד ןבָאה קילג
 ,רעדניק עניילק יד ןוֿפ רעטָאֿפ םעד ןעמענקעװַא ,עילימַאֿפ יד ןכערבעצ וצ

 -ריב רענַאקירעמַא ךעלגלָאֿפ ןענייז ןוא ןרָאװעג ןריובעג ָאד ןענייז עכלעוו
 ,ערעדנַא יד יװ .דנַאליײא סילע ןייק טקישעגּפָא טינ םיא ןעמ טָאה ,רעג
 -עג ןוא ליעב ףיוא ןזָאלעגסױרַא שינרעטַאמ םישדח עכעלטע ךָאנ רָאג
 ךײלגרַאֿפ ןיא ,זיא רע .טכיױֿפױא:ײצילַאּפ רעטנוא טייצ עגנַאל ַא ןטלַאה
 ענעי רעגנירג ליֿפ ןעמוקענּפָא ,ןלַאקידַאר עטריטסערַא ערעדנַא יד טימ
 ,טייצ ערעווש

 עקיאעֿפ עיינ לָאצ ַא ןעמוקעג טנורגרעדָאֿפ םוצ ןענייז ירערבייל ןיא
 ,1913 ןיא ןעמוקעג ןָאדנָאל ןוֿפ זיא ןואוב רעדנַאסקעלַא עסָאנעג ,טיילעגנוי
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 טָאה ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעד ןיא רעוט רעשיטקַארּפ ַא ,רענדער רעטוג ַא
 -ילגטימ עוויטקַא יד ןוֿפ ןעייר עטשרע יז ןיא טלעטשעג דלַאב ךיז רע
 רעביא ןיוש ןטסָאּפ ןייז ףיוא טציא ךָאנ טייטש ןוא ירערבייל ןיא רעד
 ,סנָאינוי יד ןיא ,גניר-רעטעברַא ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא רע .רָאי קיסיירד
 ַא רַאֿפ רַאטערקעס סלַא שטנערב םעד טסניד ליֿפ טעטסיילעג טָאה ןוא

 -ערּפער סלַא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא טנַאקַאב טוג זיא ןעמָאנ ןייז .ןרָאי טימ טייצ
 -יא ןסָאנעג ערעזדנוא ןשיווצ ןוא ,ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ טנַאטנעז

 ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא עקיטעט רָאג יד ןוֿפ רענייא סלַא דנַאל ןצנַאג ןרעב
 ןוא סנָאשנעװנָאק ערעזדנוא עלַא וצ טָאגעלעד סּלַא םיא ןקיש ןסָאנעג יד
 ,גנוטכַא סיורג טימ טרָאװ ןייז וצ וצ ךיז טרעה'מ עכלעוו ייב ןצנערעֿפנָאק

 "טנַא טוג רעייז עקינייא ךיז ןבָאה ןסָאנעג ערעגניי ענעגייא יד ןוֿפ
 -בייל רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד םעד וצ ןגָארטעגיײב ליֿפ ןוא קיטסייג טלקיוו
 םעד ףיוא טנכייצעגסיוא טּפיוהרעביא ךיז טָאה ןַאמלוש םַאיליװ .ירעד
 רעד ןרָאװעג זיא ,טנרעלעג ןוא טנעיילעג ליֿפ רעייז טָאה רע .טיבעג
 -גייא ,ןגַארטרַאֿפ עטֿפָא ענייז טימ ןסָאנעג יד ןשיוװצ רעריֿפ רעקיטסייג

 -בעל ןייז ,ןטייקיטעט עלַא ןיא ךיז טקילײטַאב ןוא סעיסוקטיד וצ ןעגנוטייל
 -טֿפַאשלעזעג וצ גנואיצַאב עטסנרע ןוא טֿפַאשלעזעג ןיא גנומענַאב עטֿפַאה
 .ןעייר ערעזדנוא ןיא ךיֹוה ץנַאג טלעטשעגקעוװַא םיא ןבָאה ןגַארֿפ עכעל
 ןגיױצעגנײרַא טייצ לקיטש ַא רַאֿפ םיא טָאה ,רעכַאמדןזיוה ייז ,ןָאינוי ןייז
 טינ טָאה טייקיטעט יד רעבָא ,רָאטַאזינַאגרָא רעטלָאצַאב סלַא טסניד ןיא
 "עג טינ טָאה סע ,גנוגיינ רעלעוטקעלעטניא-שיֿפָאזָאליֿפ ןייז וצ טילעּפַא
 -עג ןוא ןגיוצעגקירוצ ךיז רע טָאה ,גנואיושנָא-טלעוװו ןייז טימ טמיטש
 רעד .גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ טסניד רעד טייצ עײרֿפ עצנַאג ןייז טעמדיוו
 .ןעייר ערעזדנוא ןוֿפ ןסירעגסױרַא ןרָאי עגנוי יד ןיא םיא טָאה טיוט

 עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ ַא טַאהעג טייצ רענעי וצ טָאה ירערבייל יד
 ןוא טקנוּפדנַאטש רעזדנוא ןטערטרַאֿפ ,גָארטרָאֿפ ַא ןטלַאה טנעקעג ןבָאה
 רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עטסנרע יד ןיא ןבײלקרעדנַאנוֿפ ךיז
 ,לעגיס ,רומ ,וָאנילָאּפ ,ןיזערעב ,ןוָארב ,ןַאמלוש ,רענסָארג .גנוגעווַאב

 -נָא ןוא טנַאסערעטניא טכַאמעג שטנערב ןוֿפ ןעגניטימ יד ןבָאה ,ןַאקשירג
 טלעֿפרַאֿפ ןטלעז טָאה גרעבנייוו רעטלַא רעד .,רעדילגטימ יד רַאֿפ דנעיצ
 ןבעגעגוצ קידנעטש טָאה טײהנזעװנָא ןייז .עיצקעל ַא רעדָא םוקֿפיונוצ ַא
 ,ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד ץייר ןסיוועג ַא

 יד ןרעוװ טנכײצרַאֿפ ןֿפרַאד רעדילגטימ עוויטקַא-שיטקַארּפ יד ןשיווצ
 ןוא סּפילרַאש יד ,ןײטשדלָאג ,ןידניה ,קָאטשניײװ ,ץלאס ,ןַאמלעמ : ןסָאגעג
 רעקינייװ טינ ןעוועג ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ עטסרעמ יד ןוֿפ ןעױרֿפ יד

 ןסָאנעג ענעזיוועגנָא עכעלטע יד .רענעמ יד יו קיטעט ןוא ןבעגעגרעביא |
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 ערעווש ץנַאג יד ןגָארטעג סעציילּפ ערעייז ףיוא ןרָאי עלַא יד ךרוד ןבָאה

 -ַאב ,ץנעטסיזקע ריא רַאֿפ ןגרָאז ךיז ,ירערבייל יד ןטלַאהֿפױא ןוֿפ טסַאל

 רעטשרע רעד .ןוַארב ןוא ןַאמלעמ עסָאנעג ןענידרַאֿפ גנונעקרענַא ערעדנווז

 -טנַארַאֿפ וצ ייז ןֿפור ,ערעדנַא יד ןקעוו וצ ןרָאװעג דימ טינ לָאמנייק זיא

 םוימיטּפָא ןטצענערגַאבמוא ןוֿפ טסייג ַא ןגָארטנײרַא ןוא טײקכעלטרַָאװ

 רעבָא ,טמַא ןלעיציֿפָא ןַא ןגָארטעג ןעוו ןטלעז טָאה וע .טעברַא רעד ןיא

 טגרָאזַאב קידנעטש טעמּכ םיא ןוֿפ טעברַא יד זיא ,שיטקַארּפ ,לעיציֿפָאמוא

 ,ןרָאװעג

 .שטנערב ןוֿפ רעײטשרָאֿפ עלעיציֿפָא יד ןוֿפ עגַאל יד ןעוועג זיא רעווש

 ןוֿפ טײז-סטֿפעשעג יד ןגרָאזַאב טֿפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןרַאטערקעס יד

 וצ עיציזָאּפָא ןימ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא ןבעל סָאד טָאה ייז ,טעבּרַא רעד

 טימ קיצרַאהטיײרב ןעוועג ןעגניטימ יד ייב ןענייז עכלעוו ,רעדילגטימ יד

 .ןעמעלַא ןוא ץלַא ןֿפלעה וצ טייקיליוו רעייז ןיא יײרֿפ ןוא ןסולשַאב ערעייז

 -טימ ַא ןכיירטש .ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ טינ שטנערב ןוֿפ זיא לעיּפַא ןייק

 ןסילשַאב טלָאװעג טינ לָאמ ןייק גניטימ ַא טָאה ןלָאצ טינ רַאֿפ דילג

 .טינ יאדווא ןבַאגסױא ערעווש יד בילוצ טייקיטעט  ַא ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז

 עלַא יד ּפָאק ןייז ןכערב ךיז טֿפרַאדעג טָאה רַאטערקעסיץנַאניֿפ רעד

 ,ןכַאמוצטוג ןטולשַאב עקיצרַאהטיײרב

 ןײטשדלָאג טסניד ערעווש רעייז טעטסיילעג ייר רעד ןיא ןבָאה ָאד
 רעגייק טָאה לרוג רעייז .ווָאנילָאּפ ןוא ,ןואוב ,ןייש .ב ,ןרָאי עליֿפ רַאֿפ
 זיא שטנערב רעד ןעוו ןטייצ ןעוועג ןענייז סע .,ןייז אנקמ טֿפרַאדעג טינ
 ןדרָא ןוֿפ סיֿפָאטּפױה םעד .ּפָאק ןרעביא תובוח ןיא ןעקנורטרַאֿפ ןעוועג
 לקיטש ַא רַאֿפ טָאה סע .טלעג עמוס עסיורג ַא קידלוש ןעוועג ןעמ זיא
 רעבָא .ןרעוו טזײלעגֿפױא ןזומ טעװ שטנערב רעד זַא ,ןעזעגסיוא טייצ
 רעד יװ ױזַא טלדנַאהעג ירערבייל לַאקיזַאר רעד טימ טָאה ןדרָא רעד
 יד ןוא טעברַא עטוג יד קידענעקרענָא .רעדילגטימ ענייז טימ שטנערב
 -עגּפָא עוויטוקעוקע עלַאנָאיצַאנ יד טָאה שטנערב ןוֿפ ןטכיזבַא ענייר
 שטנערב רעד טכַאמעג ךעלגעמ ןוא ןדלוש יד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא טשיוו
 ,טעברַא ןייז טימ ןייגנָא רעטייוו ןענעק לָאז

 ירערבייל לַאקידַאר רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד ןיא ץַאלּפ ןעזעגנָא ןַא
 ,קָאטשניײװ ענימ ,ןַאמלעמ עיליס :רעדילגטימ יד ןוֿפ ןערֿפ יד ןעמענרַאֿפ

 ,ץלָאס .סרמ ,ןוארב .סרמ ,ןיזערעב .סרמ .,ןָאקשירג עיֿפָאס ,רעלקניֿפ לטע
 ערעס ,ליּפ עיֿפָאס ,רומ ערעס ,דליֿפסַאג לחר ,ווָאסוטַאמ ַאנַא ,ָאקסַאװ זואר
 עכלעוו ,גניליווצ ַא טעמּכ ייווצ עטצעל יד --- ןייטס יקעב ןוא גרעבנירג
 .רַאבדיישעצמוא ןעוועג גנַאלנרָאי ןענייז
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 יד ןוֿפ ןעױרֿפ רעקילדנעצ ךָאנ ןענעכערסיוא טנעקעג טלָאװ ךיא

 ,ןהָאק עיֿפָאס ,קַאב ַאטעי ,ןָאסנעה ירעמ ,ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ ,ןרָאי עטשרע
 עילָא ,ןָאסנעװעל זוָאר ,ןיטוק רעטסעווש יד ,ןָאדנָאל ַאטעי ,רעּפענ ערעס

 ןעיױרֿפ יד ןוֿפ גָארטײב רעד ןעוועג זיא סע סיורג יוװ ןזייװַאב וצ ,ןַאמיוב
 ַא ,עיצידַארט ןימ ַא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא זיא סָאד .גנוגעווַאב רעזדנוא וצ
 -טנגייא ןבָאה רימ רעכלעוו ןוֿפ ,"גיל לַארעביל סידייל; רעד ןוֿפ השורי
 .ירערבייל רעזדנוא ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ ןוא ןעמָאנ םעד טנשריעג ךעל

 -ֿפיונוצ ךיז זיירק רעזדנוא טגעלֿפ םישדח עקידרעמוז עסייה יד ןיא
 סעשזדרָאשזד ייב קרַאּפ טנוָאמריעֿפ ןיא גָאטימכָאנ קיטנוז ןדעי ןעמוק
 רַאֿפ ןוא ןַא עיצוטיטסניא ןַא ןרָאװעג ןרָאי יד ןוֿפ ףיול ןיא זיא סָאד .ליה
 ךיז ןגעלֿפ גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ רעריזיטַאּפמיס ןוא רעדילגטימ יד .ךיז
 ןעײרֿפ ןרעטנוא זָארג םענירג ןֿפױא טרָאד ,ןלָאצ עקיזיר ןיא ןעיצ ןיהַא
 ץנַאג ןוא ,ןזיירק עניילק ןיא סעיסוקסיד ןרעוװ טריֿפעגנָא ןגעלֿפ למיה
 יד ןגעלֿפ -- םלוע םעד טריסערעטניא טָאה עגַארֿפ עטסנרע ןַא ןעוו --- טֿפָא
 רעטרעדנוה ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג ןייא ןיא ןסיגֿפױנוצ ךיז ןזיירק עניילק
 ,ןוארב ,רענדער ערעזדנוא ןטערטֿפױא ןגעלֿפ סע עכלעוו רַאֿפ ,ןשטנעמ
 ןטֿפנוקנעמַאזוצ-קיטנוז ענעי .ערעדנַא ןוא סוקרַאמ ,ןיזערעב ,ןָאקשירג
 ,עיֿפלעדַאליֿפ ןיא רבד-םש ַא ןעוועג ןענייז

 רעמ ןעוועג טינ ירערבײל-לַאקידַאר יד זיא ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 לעיציֿפָא ,ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא יו ןסָאלשעגנעמַאזוצ ךעלטייהנייא ױזַא
 עשידיי יד ןוֿפ עיצַארעדעֿפ רעד ןיא ןסָאלשעגנָא ןעוועג ירערבייל יד זיא
 -עֶג גניטימ ןייא ייב רעבָא זיא רעדילגטימ לָאצ ַא ; ןּפורג עשיטסיכרַאנַא
 עיצַארעדעֿפ, רעד ןָא ךיוא ךיז ןסילשוצנָא סולשַאב ַא ןריֿפוצכרוד ןעגנול
 סָאװ ,גנוטכיר ַא --- "עדַאנַאק ןוא עקירעמַא ןוֿפ ןּפורג עשיטסיכרַאנַא יד ןוֿפ
 זיא ןוא גנוגעװַאב-רעטעברַא רעלעיציֿפָא רעד וצ שיטירק ןגױצַאב ךיז טָאה
 סָאד .סנָאינוי יד ןיא ןעגנוריֿפ יד ןגעק ףרַאש רעייז ןטָארטעגסױרַא טֿפָא
 -ןָאינוי עויטקַא יד ןשיװצ טײקנדירֿפוצמוא עקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה
 -ינַאגרָא יד זַא ,טרעדָאֿפעג ןבָאה עכלעוו ,ירערבייל רעד ןוֿפ רעדילגטימ
 טימ תוכייש ןייק טינ טָאה ירערבייל יד זַא ,ןרעלקרעד ךעלטנֿפע לָאז עיצַאז
 עקינייא ןבָאה ןרָאװעג ןָאטעג טינ זיא סָאד ןעוו .טֿפַאשרעּפרעק רענעי
 ,טסעטָארּפ סלַא ירערבייל רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז רעדילגטימ

 -ייצ ַא ,1892 ןוֿפ ,?טסילַאנָאשענ ַאינײװליסנעּפ, רעמונ ןטלַא ןַא ןוֿפ
 וצ ימַאלעב דרַאװדע ןוֿפ גנוגעװַאב יד טריטנעזערּפער טָאה סָאװ גנוט
 -רוא םעד ךיז ךיא סיוורעד ,דנַאל ןוֿפ ןעירטסודניא יד ןריזילַאנָאיצַאנ
 ךיז טניֿפעג רעמונ םענעי ןיא .ירערבייל לַאקידַאר ןעמָאנ םעד ןוֿפ גנורּפש
 ןיא ,ןדרַאג-גנירּפס ןוא 15 רענרָאק ,ירערבייל לַאקידַאר ַא ןוֿפ סנָאנַא ןַא
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 ךיוא ןרעװ סע .טייצ ערעגנעל ַא ןיוש טריטסיזקע עכלעוו ,עיֿפלעדַאליֿפ
 ןעמעָאּפ ריֿפ ןוא "גיל לַארעביל סידייל, רעד ןוֿפ ןעגניטימ טריסנָאנַא

 רענעייל עריא ןָא טָאב עיצקַאדער יד עכלעוו ,ריעלק-עד ןירעטלָאװ ןוֿפ

 ,ןעלטימ-עדנַאגַאּפָארּפ עטוג סלַא ייז טרידנעמָאקער ןוא ,עדעי טנעס 15 וצ
 ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא ןוא טעדנירגעג זיא ירעדבייל לַאקידַאר ענעי

 עטוג לָאצ רעסיורג רעד ןוֿפ ןעז וצ זיא טָאד .,טיילעגנוי עשידיי-שיסור

 .טנשריעגּפָא יז ןוֿפ רעטעּפש ןרָאי טימ ןבָאה רימ סָאװ רעכיב עשיסור
 ירערבייל רעקיטציא רעד ןוֿפ ךוב-ייליבוי ןיא ןָאסנעה ירעמ טלייצרעד
 ,ןַאמ א ןעמוקעג זיא *.ל ,5 ,ל, יד ןוֿפ גניטימ ַא ןרעייז וצ זַא ,1925 ןיא
 -לעוו ,ירערבייל יד ןעמענרעביא ןלָאז יז ןטָאבעגנָא טָאה ןוא ,גרעבנייטש
 זיא טָאבנָא רעד .ןרעו ןטלַאהעגֿפױא טינ רעמ רעדנירג עריא ןוֿפ ןעק עכ
 לָאצ ַא טצונַאב ירערבייל יד טָאה עּפורג ןעױרֿפ יד .ןרָאװעג ןעמונעגנָא
 ןבָאה טייקיטעט רעייז טימ ןייגנָא טנעקעג טינ רעמ ןבָאה ייז ןעוו .ןרָאי
 ַא טַאהעג ןבָאװ עכלעוו ,ןטסילַאיצָאס יד ןבעגעגקעװַא רעכיב לייט ַא יז

 טייצ רעד רַאֿפ ,ןיקטָאנ ַאשַאטַאנ ייב טלעטשעגקעװַא לייט ַא ןוא ,ירערבייל
 ,ייז ןוֿפ ןצונ א ןכַאמ ןענעק רעדיווװ ןלעוו ןסָאנעג יד ןעוו

 שיֿפלעדַאליֿפ ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא
 ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ,ץטַאק .מ ןוֿפ גנוקריווטימ עכעלטנײרֿפ יד טַאהעג
 ,טּפיוהרעביא ןוא "טלעוו עשידיי יד, גנוטייצ רעכעלגעט רעלַאקָאל רעד
 ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןיקמורֿפ ערעט ןוא .א ןוֿפ טֿפַאשרעטעברַאטימ עטנָאנ יד
 ,טייצ עגנַאל ַא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןטלַאהעגֿפױא

 ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא עיצוטיטסניא ןַא ןעוועג ןענייז סניקמורֿפ יד

 -עווַאב רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא ךָאנ ןרָאי עגנוי ענייז ןיא זיא ןיקמורפ .א
 ןייז ןיילַא ,גנוטייצ ַא ןילַא ןבעגוצסױרַא טכוזרַאֿפ טָאה ,דנַאלגנע ןיא גנוג
 סע טָאה רע .רעבעגסיױרַא ןוא רעקורד ,רעצעז ,רָאטקַאדער ,רעביירש רעד
 ייב םזילַאיצָאס ןוֿפ גנילירֿפ רעד, ךוב ןייז ןיא ןבירשַאב ךעלֿפערטרָאֿפ

 טָאה םעד ךָאנ .םענייא ןזעי ןוֿפ ןרעוו וצ טנעיילעג טנידרַאֿפ רעכלעוו ,"ןדיי

 "לַאנימרעשז; ןיא ןוא ?דנײרֿפ רעטעברַא; ןיא טעברַאעגטימ גנַאל-ןרָאי רע
 -לעזעג עײרֿפ , רעד ןוֿפ עגַאלֿפױא רעטייווצ רעד ןיא ךיוא יו ,ןָאדנָאל ןיא
 ןיא קרעװ עדמערֿפ עטוג רעמ טצעזרעביא טָאה רע .דנַאל ןיא ָאד ?טֿפַאש
 ןייז וצ בָאגוצ ןיא זיא ןוא .שטנעמ רעדנַא רעכלעוו דנעגריא יו שידיי
 טוג ןוא טריסערעטניארַאֿפ טסנרע ןעוועג ןכַארּפש ןיא שינעטנעק סיורג
 ,עניב רעשידיי ןוא רעשיאייּפָארײא רעד ןוֿפ ןזעװ-רעטַאעט ןטימ טנַאקַאב
 ןיא טרָאװ ַא ןעמונעג ןטלעז רע טָאה ,שטנעמ רעליטש ַא ,רענעדיײשַאב ַא
 -ַארקָאטסירַא ןַא ןֿפורנָא ןעק ןעמ סָאװ ןעוועג זיא ,סעיסוקסיד עכעלטנֿפע
 ערעזדנוא עלַא טנײשַאב טָאה ןוא טינש ןטלַא ןוֿפ טנעגילעטניא רעשיט
 ,ןטֿפנוקנעמַאזוצ
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 ךָאנ ַא ןעוועג ןטכיזניה עסיוועג ןיא זיא ,ןיקמורֿפ ערעס .,ױרֿפ ןייז
 ,ױרֿפ עכעלביל עקיצרַאה:טוג ַא .טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא רעמ
 -לעוו ןשטנעמ יד ןוא גנוגעווַאב רעד ןגעוו טגרָאזעג קידנעטש יז טָאה
 יז טָאה ,ןרָאא עטצעל יד קיטכיזצרוק קרַאטש .,ןעמַאזוצ יז ןלעטש עכ
 ןוא ןטֿפירשיטײצ ערעזדנוא ןיא טרָאװ ןדעי ןענעייל וצ טלעֿפרַאֿפ טינ
 ךעלדנימ ןוא גנוטייצ ןיא ךעלטֿפירש עגַארֿפ רעדעי ףיוא ןֿפורוצּפָא ךיז
 -ץרָא יד ןוֿפ ןטיונ יד וצ טײקכַאוװש ַא טַאהעג טָאה יז ,ןעגניטימ עלַא ייב
 "יב ענעגייא יד ןוֿפ ךעלנײשרַאװ גנַאלקּפָא ןַא -- רעביירש עשידיי ערעמ

 זיא ןרָאי ערעטלע יד ףיוא .זירַאּפ ןוא ןָאדנָאל ןיא ןעגנורַאֿפרעד ערעט
 ןייז יב ,טעברַא רערעווש סנַאמ ריא ןגעוו טגרָאזַאב קרַאטש ןעוועג יז
 ןטלַאהנָא ךרוד ןֿפלעהסױרַא םיא ןעמונרַאֿפ ךיז יז טָאה ,היאר רעכַאװש
 ןייק .ןטעברַא רעווש רעייז טֿפרַאדעג טָאה יז ןכלעוו ןיא ןַארָאטסער ַא
 רעד .טינ ךיוא לַאטיּפַאק ןייק ,טַאהעג טינ יז טָאה ןטײקיאעֿפ-סטֿפעשעג
 ןכַאמוצטוג ידּכ ןגרָאב ןוא ןעייל ןזומ טגעלֿפ רע זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער
 ןיא ןוא ןַארָאטסער ןיא ריא ייב רעבָא .טֿפעשעג ןיא ןטסולרַאֿפ עריא
 רַאֿפ ןעגנודעג ַאליװ רעסיורג ַא ןיא ,קרָאי-וינ ,טייג-יס ןיא ץַאלּפ-רעמוז
 יד ןטלַאהעגֿפױא ךיז טָאה ,ןהָאק לעקיימ ר"ד ןוֿפ טנער ןשיטַאבעלַאב
 ערעס .עיֿפלעדַאליֿפ ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ החּפשמ-רעביירש עשידיי עצנַאג
 ,טלעוו רעשירַארעטיל רעד ןיא רבד-םש ַא ןעוועג זיא ץַאלּפ סניקמורֿפ

 -עג ירערבייל לַאקידַאר יד טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ ןטימ ןיא
 טָאה סעכלעוו .,"לקניוו-טסנוקא ַא --- טייקיטעט ןוֿפ גייווצ םעיינ ַא ןֿפַאש
 -טרעצנָאק עשיטייל ןוא ןסעיּפ עשירַארעטיל ןריֿפֿפיוא טימ ןעמונרַאֿפ ךיז
 עכלעוו ,ןשטנעמ עגנוי עטבַאגַאב ןוֿפ זיירק ַא ןגיוצעגוצ ןבָאה ייז .ןטנווָא
 עטסנרע ןוא ןֿפורּפָא יד ןוֿפ .טיבעג םעד ףיוא טריזילַאיצעּפס ךיז ןבָאה
 יד זַא ןעז וצ זיא טייצ רענעי ןוֿפ עסערּפ רעקיטרָא רעד ןיא ןקיטירק
 טָאה ןוא םענרַאֿפ ןטיירב ַא טימ ןרָאװעג טריֿפעג זיא טייקיטעט עיינ
 -ָארּפ ןוֿפ .םוקילבוּפ ןלַאקידַאר םייב גנַאלקּפָא ןעמערַאװ ַא ןענוֿפעג
 רענעי ןוֿפ ,יקסוועינאק ןרהא ייב טיהעגֿפױא ךיז טָאה סָאװ רַאלוקריצ-םַארג
 רעד ןוֿפ רעדילגטימ ערעקיטעט עלַא ןוא ץטַאק .מ זַא ,ןעז וצ זיא ,טייצ
 ,טעברַא רעיינ רעד טימ ןבעגעגּפָא טסנרע ךיז ןבָאה *.ל .ר,
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 לַאנימרעשז ּפמעק

 "יֿפ ןיא ירערבייל רעד וצ בָאגוצ ןיא זיא רָאי עכעלטע עשּפיה רַאפ)

 -לעוו ,"ן'ססַא לוקס ןרעדָאמ; ַא ,טֿפַאשרעּפרעק עטייווצ ַא ןעוועג עיֿפלעדַאל

 ,רעדניק רַאֿפ לוש ַא ןענעֿפע ןגעוו טמיורטעג ,ןעלטימ טלמַאזעג טָאה עכ

 -לעטס ןוֿפ רעטסומ םעד ףיוא ,לוש ַא טימ עינָאלָאק ַא ןדנירג ךיוא רשֿפא

 לָאצ ַא .ןרעװ טכעלקריװרַאֿפ ןביוהעגנָא םיורט דעד טָאה ,1924 ןיא ,ןָאט

 טימ ווָארג ַאליװ ןוֿפ ליימ ףלעווצ-ןעצ ַא ,םרַאֿפ ַא טֿפיױקעג ןבָאה ןשטנעמ

 ןעוועג ןענייז טעברַא רעד ןיא .עינָאלַאק ַא טרָאד ןדנירג וצ הנווּכ רעד

 טינ רעבָא ,ןלַאקידַאר ,ןשטנעמ עייג לָאצ ַא ןוא ךליֿפסָאג דרַאװדע קיטעט
 ,יסעב ,ױרֿפ ןייז טימ קָאטשניײװ ןד ,אלעיראמ :זיירק ןגנע רעזדנוא ןוֿפ

 ץנַאג טינ ןעוועג ןענייז רענעלּפ ערעייז .ערעדנַא ליֿפ ןוא ןיזָארד ,ָארָאװ
 טינ ןעועג זיא םרַאֿפ רעד וצ רָאֿפוצ רעד .עטמיטשַאב רעדָא ערָאלק

 וצ ליבָאמָאטָא םענעגייא ןַא ןבָאה טֿפרַאדעג טָאה'מ .רעמעװקַאב ןייק
 טָאה ןַאב רעד טימ .טייצ ןוֿפ טסולרַאֿפ ןקירעביא ןָא ןיהַא ןעמוק ןענעק
 .עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןעמוק גָאט ןבלַאה ַא יו רעמ ןעמונעג לָאמ ןייא רימ סע

 רעבָא זיא ץַאלּפ רעד .ןעוועג טינ זיא רעקרַאֿפ רעקידנעטש רעדנַא ןייק
 םרַאֿפ יד .רעטוג ןוא רענייש רעדנואוו ַא ןעוועג ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 דרע יד .טנגעגמוא רעצנַאג רעד רעביא ךיוה ,גרַאב ַא ףיוא ןגעלעג זיא
 ןטכעלש ןייק טינ ןיא ךיוא ,לָאצ ןיא שּפיה ,סעדייבעג יד ןוא עטוג --
 ןעו ,לוש רעדָא עינָאלָאק ַא רַאֿפ ץַאלּפ רעדנעיצנָא ןַא רעייז ,דנַאטשוצ
 םענעי ןיא זיא סעכלעוו ,דנַאל ףיוא ןצעזַאב ךעלקריוו ךיז ןליוו ןשטנעמ
 ,לַאֿפ רעד ןעוועג טינ זיייוק

 יד ןביוהעגנָא ךיז ןזיירק עלַאקידַאר יד ןיא ןבָאה טייצ רענעי וצ
 בָאה ךיא .רעדניק ןוא ענעסקאוורעד רַאֿפ סּפמעק-רעמוז רַאֿפ ןעגנוגעװַאב

 ,שזדירבמעק ןיא טצעזַאב ךיז ןוא ןָאטלעטס ןזָאלרַאֿפ טייצ רענעי םורַא
 טנעקעג טינ ךיז ךיא בָאה ".ש .א .8, רעד ןיא טעברַא ןיימ ןוֿפ .סַאמ
 .טמַא םעד ןעמענרעביא לָאז סע רעוװ ןעוועג טינ זיא סע -- ןעײרֿפַאב
 "וינ ןשיװצ ךָאװ עדעי טייצ ןיימ טלייטעגנייא רעטניוו ןייא ךיא בָאה
 ןעגנערברַאֿפ וצ טכיזסיוא יד ,ליימ 220 ןוֿפ ךלהמ ַא ,שזדירבמעק ןוא קרָאי
 ,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ רימ זיא טָאטש ןיא רעמוז םעד עילימַאֿפ רעד טימ
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 -ניק ןוֿפ טלגנירעגמורַא ,דנַאל ןֿפױא ןבעל וצ טניואוועג ןעוועג ןענייז רימ
 ןלַאֿפעגניא רימ זיא .גנובעגמוא עיײרֿפ ןוא ןעמולב ,ןצנַאלֿפ עגנוי ,רעד

 ינַאגרָא וצ ןסָאנעג רעיֿפלעדעליֿפ יד ףליה ןיימ ןטָאבוצנָא קנַאדעג רעד

 .רעדניק רַאֿפ ּפמעק-רעמוז ַא םרַאֿפ רעטֿפױקעג-יינ רעייז ףיוא ןריז
 ךיא ןוא טײקנדירֿפוצ טימ ןעמונעגֿפױא טָאבנָא םעד ןבָאה ןסָאנעג יד

 עיֿפלעדַאליֿפ ןייק טרעקעגקירוצ ךיז ,1925 גנילירֿפ ןיא ,זייוולייט בָאה
 רעד .עיצוטיטסניא עיינ יד ןעױבוצֿפױא ןוא טעברַא יד ןלעטשוצנייא טרָאד
 -עגנעמַאזוצ טָאה ןעוועג דנזעװנָא ןיב ךיא ןכלעוו ייב גניטימ רעטשרע
 -ֿפױא גנורעטסייגַאב טימ ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ לָאצ עסיורג ַא טכַארב
 ןעז וצ ןדירֿפוצ לעיצעּפס ןעוועג ךיא ןיב ייז ןשיווצ ,ןַאלּפ םעד ןעמונעג
 ףלעווצ-ןעצ עטצעל יד טָאה רעכלעוו ,ָאקסַאװ וָאשזד טנײרֿפ-טנגוי ןיימ
 ,רעגנעה-רעּפייּפ ַא ןעוועג זיא רע .ןעייר ערעזדנוא ןיא ןזיוועג טינ ךיז רָאי
 ןוא ,טייל ןָאינוי ,רעטעברַא עכעלטע טקיטֿפעשַאב ,ךיז רַאֿפ טעברַאעג
 יירד ןוֿפ עילימַאֿפ ןוא טעברַא ןייז טימ ןעמונרַאֿפ קרַאטש ןעוועג זיא
 רעדיוו ךיז ןוא ןעמוקעג רעבָא רע זיא גניטימ םעד וצ .רעדניק עניילק
 ןייז ןעגנולשרַאֿפ טָאה עכלעוו ,טעברַא-סגנוגעוװַאב רעד ןיא ןֿפרָאװעגניײרַא
 ,1930 ,ילוי ןיא טיוט ןקיטײצירֿפ ןייז זיב טייצ עיײרֿפ עצנַאג

 ,סעדייבעג רָאּפ ַא ןעיוברעביא ,קעווצ םעד רַאֿפ םרַאֿפ יד ןטיירגוצוצ
 טימ טלעוו ַא טרעדָאֿפעג טָאה ,םירישכמ-ילּכ עקיטיונ עלַא יד ןֿפַאשנײא
 : עבַאגֿפױא ץַאזַא רַאֿפ ןריובעג יוװ ןעוועג זיא דליֿפסָאג דרַאװדע .טעברַא
 ןיא ןעמונרַאֿפ קרַאטש ,עיגרענע רעקיאורמוא ןוֿפ ָאמַאניד ַא שטנעמ ַא
 ּפָאש רעדיײלק-ןעיורֿפ ַא טריֿפעגנָא טָאה רֶע -- ןטֿפעשעג ענעגייא ענייז
 ךָאד רע טָאה --- טכיזֿפױא רענעגייא ןייז רעטנוא רעזייה טיובעגרעביא ןוא
 עכלעוו ,ןעגנוטיירגוצ יד טימ ןעמענרַאֿפ וצ ךיז תוחוּכ ןוא טייצ ןענוֿפעג
 ,גנוגנערטשנָא סיורג טרעדָאֿפעג ןבָאה

 ןעמענוצֿפױנוצ ןעגנולעג עטנַאקַאב ןוא טניײרֿפ עניימ ןשיווצ זיא רימ
 ,רעדניק יד ףיוא רעסַאּפֿפיױא ןוא רערעל ,"סרָאלעסנואק; ןוֿפ ףעטס ןצנַאג ַא
 טייצ רעטמיטשַאב רעד וצ טָאה ּפמעק רעד .רעוט עקיליוװײרֿפ --- עלַא
 גלָאֿפרעד רערַאברעדנואוו ַא ןעוועג זיא ןוא רעדניק 50 ַא טימ טנֿפעעג ךיז
 סיורג ןגיוצעג ןבָאה ןטייקיטעט יד ןוא ןבעל סָאד ,ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ
 עטסקיטעט יד .רעכוזַאב ןסַאמ טכַארבעג ןוא טָאטש ןיא טײקמַאזקרעמֿפױא
 -אמ ,קָאטשנייװ ןד .ָאקסַאװ ,ןַאמלעמ : ןעוועג ןענייז ּפמעק םורַא ןשטנעמ
 םעד טימ .,דליֿפסָאג ןוא ןיזערעב ,רומ ,ןוָארב ,ןיזָארד ,ָארָאװ ,אלעיר
 טָאה רע .רעמוז ןצנַאג םעד ןטלַאהעגסיוא טינ תיב-םולש רעד טָאה ןטצעל

 סָאװ ,ןטֿפַאשנגײא עסיוועג ךיז ןיא טַאהעג תולעמ ענייז וצ בָאגוצ ןיא
 -ַאב יד רעבָא .שינָאמרַאה ןטעברַאנעמַאזוצ םיא טימ ןכַאמ רעווש ןגעלֿפ
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 ךיז ןבָאה רימ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג זיא גנולעטשנדירֿפוצ ןוא גנורעטסייג

 "וצ ןעוועג ןענייז עלַא .טקוקעגמורַא טינ ןטייקכעלמענעגנַאמוא יד ףיֹוא

 ןיא זיא לַאנימרעשז ּפמעק ןוֿפ עיצַאטוּפער יד ןוא ,וטֿפױא םעד טימ ןדירֿפ

 ,טרילבַאטע טסעֿפ ןעוועג טָאטש

 ןבעגוצנירַא ןרעטלע יד ןוֿפ גנַאלרַאֿפ רעד זיא רעמוז ןטייווצ ןרַאֿפ
 ץַאלּפ ןכַאמ טֿפרַאדעג ןבָאה רימ זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג רעדניק ערעייז
 עטלַא ךָאנ ןעיוברעביא ךיוא יװ ,רעייש ןסיורג ןיא ןֿפָאלש וצ ייז רַאֿפ
 ןוֿפ רָאּפ ַא ןוא ןָאטגנימליוו ןוֿפ ייז ןוֿפ עכעלטע ,רעדניק 120 .סעדייבעג
 ןיא טײהײרֿפ ןוא דײרֿפ ןיא טבעלעג רעמוז םענעי ןבָאה ,וליֿפא קרָאייוינ
 יד ןוֿפ קיירטס ןרעטיב םעד ןוֿפ טייצ ןיא ,לַאנימרעשז ּפמעק םעד
 יד ןוֿפ רעדניק 5 ךיז ייב ןטלַאהעגֿפױא רימ ןבָאה קיעסַאּפ ןיא רעבעוו
 ןעוועג זיא םרַאֿפ יד .ןכָאװ ייווצ עדעי ןטייב ךיז ןגעלֿפ עכלעוו ,רעקיירטס
 ַא םורַא ןליּפש טימ ןעגנולמַאזרַאֿפ-טנװָא ,טייקיטעט ןוא ןבעל טימ לוֿפ
 ןשטנעמ ןסַאמ ןעגנערב טגעלֿפ טנוװָא ךָאװטימ ןדעי דלעֿפ ןיא רעיײֿפ ןסיודג
 רעד רעטנוא טסנוק רעטסכעה ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ-רעדניק .טָאטש ןוֿפ
 ַא ןעוועג לָאמ עלַא ןענייז ,קיטנוז ןוא תבש ,ןַאמֿפָאה ילַאמ ןוֿפ גנוטייל
 סע ,קידנלעטשנדירֿפוצ ןעוועג ןענייז ןטייקיטעט עלַא .גלָאֿפרעד רעסיורג
 סָאד .רעדילגטימ יד ןשיווצ ןעגנובייר ןייק טלעֿפעג טינ ךיוא רעבָא ןבָאה
 וצ בָאגוצ ןיא .ןטייל ייב ךיז טריֿפ סע יװ ,קיטײזלַא ןרָאװעג זיא ןבעל
 טימ ןֿפלָאהעגסױרַא ןבָאה סָאװ ןעניסָאנעג ןוא ןסָאנעג רעיֿפלעדַאליֿפ יד
 סריונ סלַא אריּפַאש עינאט טַאהעג רימ ןבָאה טעברַא רעשיזיֿפ-ךעלנעזרעּפ
 רעיֿפלעדַאליֿפ יד ןוֿפ .קרָאי-וינ ןוֿפ עדייב --- ןיכעק סלַא ןהָאק ַאדייא ןוא
 ,ןַאמלעמ עליס טעברַאעג ןרעמוז ייווצ יד ןיא ּפמעק ןיא ןבָאה ןעניסָאנעג
 עיֿפָאס ןוא ןיזערעב .סרמ ,ינעֿפ ,רומ .סרמ ,ןוארב .סרמ יקָאטשניײװ יסעב
 ןייק ןָא ,קיליװײרֿפ ןרָאװעג ןָאטעג ןעמעלַא ןוֿפ זיא טעברַא יד .ןעהָאק
 ץנַאג רַאֿפ רעדניק ןעמענוצניירַא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה סָאד .טלָאצעג
 ןבעגעגוצ טייקיטעט רעצנַאג רעד ןײמעגלַא ןיא טָאה ןוא טלָאצעג םעניילק
 .טעברַא רעײרֿפ ןוֿפ גנולעטשנדירֿפוצ ןוא ןח םעד

 ,ירֿפ קיטנָאמ זיב טנוװָא ךָאװטימ ןוֿפ ןעגנערברַאֿפ ּפמעק ןיא געלֿפ ךיא
 ָאקסַאװ עסָאנעג ןוא טנײרֿפ ןיימ .קרָאי-וינ ןיא ןייז ךיא געלֿפ געט יירד
 םייב ןענעגעגַאב וצ רימ ,רעֿפוָאש ןיימ סלַא טנידעג ןרעמוז ייווצ יד טָאה
 רעדָא טלעֿפרַאֿפ טינ לָאמ ןייא ןייק טָאה רע .קירוצ ןריֿפּפָא ןוא לַאזקַאוװ
 -רַאֿפ קרַאטש רעייז ַא ןעוועג זיא רע שטָאכ ,טונימ ַא ףיוא טקיטעּפשרַאֿפ
 רַאֿפ ןענייז טײקכעלטקניּפ ןוא טייקנבעגעגרעביא ןייז .שטנעמ רענעמונ
 .גנלעטשנדירֿפוצ עקיטסייג עסיורג ַא ןעוועג רימ
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 ךיז ןבָאה רימ ןעוו .,ןָאזעס-ּפמעק ןטייווצ ןוֿפ ךָאװטימ ןטצעל םעד
 -ָארּפ-טנווָא רעד רַאֿפ דלעֿפ ןיא רעיײֿפ םעד םורַא ןבילקעגמורַא סָאװ רָאנ
 זיא סע ואוו ,רעייש ןסיורג םעד ןיא רעיײֿפ ַא ןכָארבעגסיױא טָאה ,םַארג
 ןבָאה רעדניק ערעטלע לָאצ עשּפיה ַא ואוו ןוא רעטַאעט רעזדנוא ןעוועג
 -ָארּפ וצ ןישַאמ יד ןענַאטשעג ךיוא זיא טרָאד ,רעגעלטכַאנ רעייז טַאהעג
 -רַאװ זיא ןישַאמ רעד ןוֿפ ןוא ,םרַאֿפ ןרַאֿפ גנוטכיײלַאב עשירטקעלע ןריצוד

 עצנַאג יד טּפַאכעגמוױַא דלַאב טָאה סָאװ רעײֿפ סָאד ןעמוקעג ךעלנייש
 קילדנעצ ַא .סנקלָאװ יד ןיא ךיוה זיב ןעמַאלֿפ יד ןֿפרָאװעג ןוא עדייבעג
 ןוא ןֿפָאלעגֿפױנוצ ךיז ןענייז םורַא טייוו ןליימ ןוֿפ סעינַאּפמָאק רעשעלרעײֿפ

 ערעזדנוא .סעדייבעג ערעדנַא יד ןּפַאכמורַא לָאז רעיײֿפ סָאד ןזָאלרעד טינ
 "ייב טנוװָא םעד ןעמוקעגסיורַא ןענייז ןרעטלע עטסרעמ יד ןוא רעדילגטימ
 ןברוח םעד ןוא גנוגערֿפױא יד ןֿפָארטעג ןוא ,םַארגָארּפ יד ןעניואוואוצ
 סָאװ ,ןָאזעס-ּפמעק ןוֿפ גנוסילש יד .טכַאזרוארַאֿפ טָאה רעיײֿפ סָאד סָאװ
 -רעטנוא עכייר ןוא דַארַאּפ סיורג טימ ןרעוו טריֿפעגכרוד טלָאזעג טָאה
 עטקירדעג ַא ןעוועג ןיוש ןדנעטשמוא יד רעטנוא זיא ,ןעמַארגָארּפ-סגנוטלַאה
 ,ערעסעב ַא טנידרַאֿפ טָאה רעמוז רעכײרגלָאֿפרעד רעד ,ענעגָאלשרעד ןוא
 ,שרעדנַא טמיטשַאב טָאה לַאֿפוצ רעד רעבָא ,גנוקידנערַאֿפ עכעלרעייֿפ רעמ ַא
 -עג ןעוועג ּפמעק םעד ןיא גנוקילײטַאב יד זיא עילימַאֿפ ןיימ ןוא רימ רַאֿפ
 | ,טקידנע

 -וז עכעלטע ךָאנ ּפמעק-רעדניק םעד טצעזעגרָאֿפ ןבָאה ןסָאנעג יד
 ,בא ,רענסָארג .בא ,ןיקמָאיטָאּפ ירעה ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ,ןרעמ
 ןייק רעבָא ,ערעדנַא ןוא טַאקס ןָאשזד ,סוקרַאמ ר"ד ,רעדיינש ,ןַאמדלָאג
 ןוֿפ עֿפוטש רעד וצ .ןעוועג טינ רעמ ןיוש סע זיא גלָאֿפרעד רעסיורג
 "רעד טינ רעמ לָאמ ןייק טעברַא יד ךיז טָאה ,1926 ןיא ,רעמוז ןטייווצ
 -רעדניק ַא ןוֿפ ,ןברָאטשעגּפָא ךיז ןוֿפ ןיילַא יו ףוס םוצ זיא יז .ןביוה
 פמעק ןוא םייה-רעמוז ַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ ץַאלּפ רעד זיא ּפמעק
 ןיא טרָאד ןבָאה רימ .גלָאֿפרעד ןקירעביא ןָא ךיוא ,ענעסקַאוװרעד רַאֿפ
 רַאֿפ ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק עכעלרעי יד ןטלַאהעגּפָא ,5
 ןסיורג סקירעביא ןייק .ןעמוקעג ץונוצ טוג זיא גנוטַאטשטיױא יד רעכלעוו
 ַא .טַאהעג טינ םרַאֿפ רעד ןוֿפ ןסָאנעג יד ןוא גנוגעװַאב יד ןבָאה תחנ
 ןטסערג םוצ רע טעװעטסוּפ -- לזמ ןָא רעבָא ,רעטוג ַא ,ץַאלּפ רענייש
 ,גָאט ןקיטנייה ןזיב לייט
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 ריא םורא ןשטנעמ יד ןוא ירערבייל לַאקידַאר יד

 ריא טימ ןעגנַאגעגנָא ןרָאי עלַא יד ךרוד זיא ירערבייל לַאקידַאד יד
 םורַא יירעסייר יד ןוא לַאנימרעשז ּפמעק ריא טָאה טנוזעג ןייק .טעברַא
 ןוא טרעדָאֿפעג רָאי ןזעי ךיז טָאה סָאװ גנוגנערטשנָא עסיורג יד ,םיא

 ןבָאה ןכַאז עלַא יד --- ןעגנילשרַאֿפ טגעלֿפ ּפמעק רעד סָאװ טייצ ליֿפ יד

 ןענייז ןעמעלַא ךָאנ .ןבעגעגוצ טינ ,ךעלריטַאנ ,טנוזעג ןייק ירערבייל רעד

 זרעדָאמ , רעד רעדָא ,ּפמעק ןיא יא ָאד יא ןשטנעמ עקיבלעז יד ןעוועג סע
 "גיוו ןדעי ןרָאװעג טצעזעגרָאֿפ טעברַא יד זיא ןגעווטסעד ןוֿפ ."ן'ססַא םוָאה
 רימ ןבָאה טרָאד .גלָאֿפרעד רעקינייו רעדָא רעמ טימ ירערבייל ןיא רעט
 ןטסקיצֿפוֿפ ןיימ וצ גנורעײֿפ רעקיטרַאסיורג ַא טימ טרעַאב ןסָאנעג יד
 ױזַא ןזיװעגסױַא רימ ןבָאה ייז טייהנגעלעג רעכלעוו ייב ,גָאטסטרובעג
 טליֿפעג ךיז בָאה ךיא זַא ,גנוטכַא עכעלטֿפַאשנסָאנעג ןוא טֿפַאשטנײרֿפ ליֿפ
 טסכעה ,ןרעטלע עניימ .המשנ ןיימ ןוֿפ ןשינעֿפיט יד ןיא זיב טרירעג
 דנזעוונָא עדייב ןענייז ,רעטלע ןֿפיט ןיא ןשטנעמ עוויטַאװרעסנָאק עמורֿפ
 בר רעקידלעטשניילק ַא ןכלעוו ףיוא ןוז רעייז ןוֿפ תחנ טַאהעג ןוא ןעוועג
 ןייז ."לארשיב לודג; ַא ןסקַאװסיױוא טעװ רע זַא ,טגָאזעג תואיבנ לָאמַא טָאה

 טינ רעכיז ךָאד זיא סָאד רעבָא .ןרָאװעג םייוקמ טינ ןליֿפא זיא תואיבנ
 !טינ ךיוא רשֿפא עניימ ,דלוש רעייז ןעוועג

 זיא ןוא ,1929 ףוס ןביױהעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,סיזירק רעסיורג רעד
 טביױרַאב ןסָאנעג יד טָאה ,רעסערג ןוא רעֿפיט ץלַא ןרָאװעג רעטייוו סָאװ
 -רעד רעטגיײװצרַאֿפ-טיירב רעייז וצ ףוס ַא טכַאמעג ,זיוה ןגייא רעייז ןוֿפ
 -רעבירַא זיא גנולעטשסיוא ןוא רעדליב ,רעכיב יד .טייקיטעט רעכײרגלָאֿפ
 שטנערב רעד .טוטיטסניא ןיקטָאּפארק ןיא ,ןָאטלעטס ןייק ןרָאװעג טריֿפעג
 ואוו סעיצקעל ןוא ןעגניטימ רַאֿפ םייה ַא ןכוז ,תולג ןיא ןייג טזומעג טָאה
 טייג ןטלעז .ןָא רעבָא ךָאנ טלַאה עיצידַארט יד .ןזָאלעג רָאנ ךיז טָאה סע
 -לַאהרעטנוא ,סעיצקעל ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טייקיטעט ןָא רעטניוװ ַא ײברַאֿפ
 יד ןיא יו טעברַא יד ןבעלוצֿפױא טכיזסיוא ןייק .סעכעלנע ןוא ןעגנוט
 סָאװ יד ןשיװצ ןקרעמַאב וצ טינ ,ןרעױדַאב םוצ ,זיא ןרָאי עטוג עקילָאמַא
 | ,ןטייקיטעט יד ןָא טציא ןריֿפ

 טימ ןעד ןעק רעװ .ןבעגֿפױא טינ גנונעֿפָאה יד ןעמ ףרַאד ךָאד ןוא
 ןשטנעמ יד ?ןעגנערב טעװ טֿפנוקוצ יד סָאװ ןגָאזסױארָאֿפ טײקטמיטשַאב
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 לַאקידַאר עטשרע יד ןבעגעגרעביא ןרָאי רעקיצניינ יד ביױהנָא ןבָאה עכלעוו
 ערעדנַא זַא טרַאװרעד טינ רעכיז ןבָאה עּפורג ןעורֿפ רעד וצ ירערבייל
 ןריֿפנָא סע ןוא ,טעברַא ןוא ןעמָאנ רעייז ןעמענרעביא רעטעּפש ןלָאז
 ןָאטעג סע ןבָאה ייז יװ בַאטשסַאמ ןרעטיירב ליֿפ ַא ףיוא רָאי קיצרעֿפ
 טײקנדירֿפוצמוא יד .ןריסַאּפ רעדיוו ןעק ןוא טריסַאּפ רעבָא טָאה סָאד
 זיא סע יװ רענעלק טינ טציא זיא ןענייז ייז יו ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טימ
 ךיז טָאה טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טירשרָאֿפ רעד .קירוצ רָאי 50 טימ ןעוועג
 ןרָאי עקיבייא רַאֿפ טלעטשעגּפָא טינ ךָאנ

 -עגֿפױא לָאמ עלַא ךיז ןבָאה ירערבייל לַאקידַאר רעד םורַא ןוא ןיא
 רעטייוצ ַא רעדָא ןייא בילוצ ןענייז עכלעוו ,ןסָאנעג ענלצנייא ןטלַאה
 לַאקידַאר רעד ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא ןייק ןרָאװעג טינ לָאמ ןייק הביס
 ןרָאי עטשרע יד ןיא .ןעוועג קידנעטש סע ןענייז עױעדנַא יד יו ירערבייל
 רעייז ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ עכלעזַא לָאצ עשפיה ַא טַאהעג רימ ןבָאה
 -ענרעטנוא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיז ,ירערבייל ןיא טכַארֿברַאֿפ טייצ עצנַאג
 ןשיװצ .טייז רעד ןוֿפ רעקינייוו רעדָא רעמ ןענַאטשעג ךָאד ןוא ,ןעגנומ
 רָאש םעס ןוא ,ןָאסֿפלָאװ ,ןַאמֿפָאטש ,ץישֿפיל טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ייז

 רעכלעוו ,רעטצעל רעד טּפיוהרעביא ,ןרָאטַאמַאלקעד עטוג דיֿפ עלַא --
 ןעוועג ןַאד ןיא רָאש םעס .רערעהוצ יד ןוֿפ גנילביל רעד ןעוועג זיא
 -רעד'מ .טירטֿפיױא ןדעי ןיא טנַאסערעטניא ןוא לוֿפ-סנבעל ,ןייש ,גנוי
 -בייל ןיא רעכיב עלַא ןענעיילכרוד ןייז ןגעוו סעדנעגעל טציא ךָאנ טלייצ
 -טנוָאמריעֿפ ןיא רָאטקודנַאק-רַאק סלַא טגעלֿפ רע יװ םעד ןגעוו ,ירער
 ,סעכעלנע ןוא ןסָאנעג יד ןוֿפ ריעֿפ-רַאק ןעמענ ןוֿפ ןטיהסיוא ךיז קרַאּפ
 ןיוש זיא רע שטָאכ עיֿפלעדַאליֿפ ןיא קנעדנָא ןטוג ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע
 ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ טרעטייוװרעד ךיז ןוא טרָאד ןוֿפ קעװַא גנַאלנרָאי

 ,יקסווָאמוזָאר ,ןַאמרעקוצ ךודב ןעוועג ןענייז טייצ רענעי ןיא ערעדנַא
 ןוא ץיװָאנערּפ ,ץיווָאבײל ,וָאלָאקָאס ,ךַאברעװַא ,ןיקנעמ .,ןעזָאר ריאמ
 ךיוא רעבָא .ןזיירק עלַאקידַאר ײלרעלַא ןוֿפ ןשטנעמ ,ערעדנַא רעקילדנעצ
 ןוֿפ םיוז ןֿפױא ןענַאטשעג ןרָאי עליֿפ ןענייז ,ןטסיכרַאנַא עטוג ,ענעגייא
 טינ לָאמ ןייק טָאה ,לשמל ,גרעבנייו רעטְלַא רעד .גנוגעווַאב דעזדנוא
 קידנעטש זיא ,גנולמַאזרַאֿפ רעדָא גנומענרעטנוא ןַא ערעזדנוא טלעֿפרַאֿפ
 -רַאֿפ רָאנ ןבָאה רימ ואוו ןוא ןעוו רענדער טלַא ןטערטוצֿפױא טיירג ןעוועג
 לָאמ ןייק רע זיא טֿפַאשרעּפרעק רעזדנוא ןיא דילגטימ ןייק רעבָא ,טגנַאל
 -נָאק ןעניז ןסיוועג א ןיא רע טָאה ןרָאי עקידרעטעּפש יד ןיא .ןעוועג טינ
 ןַא טַאהעג טָאה רע .דנַאל ןֿפױא ןרָאֿפסױרַא ערעזדנוא טימ טרירוק
 -סיוא טָאה רע ואוו .וָארג אליו ןבעל טנעָאנ ,םרַאֿפ לקיטש ענעגייא
 -רַאֿפ ןוא רעניה ןעװעדָאה --- גלָאֿפרעד ןּפַאנק טימ ןכַאז ייווצ טריבורּפעג
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 ןגייל ,ןגָאז רע טגעלֿפ ,רעניה ענייז .רעניואוונייא-רעמוז וצ ןרעמיצ ןעגניד
 -- ךעלנייוועג םינצבק --- רעניואוונייא-רעמוז יד ! ףיוא טינ ןעייטש ןוא ךיז
 םיא ייב !ּפָאק ַא קידנעטש םיא ןעיירד ןוא טלעג-הריד ןייק טינ ןלָאצ
 יד .סעיסוקסיד ןוא ןטֿפנוקנעמַאזוצ עניילק ןעמוקרַָאֿפ ןגעלֿפ םרַאֿפ ןֿפױא
 ןדנוטש עכעלטע םיא טימ ןעגנערברַאֿפ ןרָאֿפסױרַא טֿפָא ןגעלֿפ ןסָאנעג
 עסיורג ַא ןעוועג זיא רע עכלעוו ,ךעלהשעמ ערַאברעדנואוו ענייז ןרעה ןוא
 טמולחעג ןבעל ןצנַאג םעד ןבָאה ַאטעי ןייז ןוא רע .ןלייצרעד וצ הירב

 עניילק רעייז ןעלדנַאװרַאֿפ ןוא ,ענומָאק ַא ןיא ןבעל :ןכַאז ייווצ ןגעוו
 טסַאּפעגוצ ןעוועג טינ רָאג זיא םרַאֿפ יד .רעדניק רַאֿפ לוש ַא ןיא םרַאֿפ
 עטכיײֿפ ,עקירעדינ ,דנַאל רעקַא ייווצ ַא יו רעמ טינ ,ןיילק .קעווצ ַאזַא רַאֿפ
 ַא ןיא רעדניק ןוֿפ ;טגיױטעג טינ רעניה ןייק רַאֿפ וליֿפא סע טָאה ,דרע
 -- םולחיטּפיוה ןוא ןטשרע םעד .טדערעגּפָא ןיוש זיא לָאצ רערעסערג
 םעד ןכוזרַאֿפ וצ ןעוועג טרעשַאב ָאי ייז זיא -- ענומָאק ַא ןיא ןבעל וצ
 וצ קנַאדעג םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז גנורעטסייגַאב טימ ןבָאה ייז .םעט
 ךיז ןבָאה ייז .ןרָאי ערעייז ןבעלסיוא טרָאד ןוא זיירנָאס ןיא ךיז ןצעזַאב
 זדנוא ןבָאה ,רעדילגטימ ןרעוו וצ טדערעגוצ ערעדנַא ןוא ןסָאלשעגנָא ןיילַא
 ןייא טימ .,ןענייז ןוא ,לָאצנייא רעייז רעבירַא רַאלָאד טנזיוט ןעילעגסיוא
 ךָאנ ןטלַאהעגנָא טינ רעבָא סע טָאה גנַאל ,טרעטסײגַאב ןעוועג טרָאװ
 -ןג ןשיטסינומָאק רעזדנוא ןזָאלרַאֿפ גרעבנייוו טָאה םישדח טכַא-ןביז ַא
 םעד ןזָאלרַאֿפ וצ טסיכרַאנַא רעטשרע רעד ןעוועג שיטקַאֿפ זיא רע -- ןדע
 ענייז טימ ןָאטעג טינ סטוג ןייק עינָאלָאק רעד טָאה ןוא -- דלעֿפ-טכַאלש

 טסנרע געוו ןייז ףיוא רעבָא טָאה רע .ריא ןיא ןבעל םעד ןגעוו תושעמ
 רעזדנוא טנידעג גלָאֿפרעד לסיב שּפיה ַא טימ ךיוא יו קיטכירֿפױא ןוא
 רעזדנוא ןטײרּפשרַאֿפ וצ ןֿפלָאהעג ליֿפ טָאה ,רָאי 50 יו רעמ גנוגעװַאב
 טרעוו קנעדנָא ןייז .סנָאינוי ןריזינַאגרָא ןוא ןויטַארעּפָאק ןעיוב וצ ,ערעל
 ,גנוגעװַאב רעצנַאג רעזדנוא ןיא טעטכַאעג

 ,סוקרַאמ .ש ןוֿפ טייקכעלנעזרעּפ יד זיא טרָאס דעדנַא ןַא סָאװטע ןוֿפ
 זדנוא וצ זיא רע .זיירק רעזדנוא ןיא טעװעדָאהעגֿפױא ךיז טָאה רעכלעוו
 -עג ןוא טבעלעג גנַאלנרָאי טָאה ןוא לגניי רעגנוי סלַא רָאג ךָאנ ןעמוקעג

 -גרעוו טינ ןוא קידנעייז טינ ,ירערבייל לַאקידַאר רעד םורַא ןוא ןיא טקריוו
 סָאמ רעשּפיה ַא טימ ןעקנָאשַאב םיא טָאה רוטַאנ יד ,דילגטימ ןייק קיד
 -ַארעּפמעט ןרענָאיצולָאװער ןסייה ַא טימ ןוא הּפצוח ,טײקטרַאּפשעגניײא
 ַא ףיוא ןיקסוװָאנַאי ןלַאֿפַאב ךָאנ ןרָאי עגנוי ענייז ןיא טגעלֿפ רע .טנעמ
 טינ רעבָא .טנידרַאֿפ טָאה רע יו טלדיזעגּפָא ןרעוו ןוא רעגייטש ןשילגניי
 טינ ךָאנ ןרָאי ענעי ןיא זיא םזיכרַאנַא ס'רעקָאר ךיוא ,יקסװָאנַאי רָאנ

 "יא ףיוא ןח-מוא ןַא ןֿפרָאװעג רע טָאה ןוא ,ןגיוא סעסוקרַאמ ןיא רשּכ ןעוועג
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 ענייז ןיא טלַאהקירוצ ןוא סָאמ ןייק ןעוועג טינ זיא ,גנוגעװַאב רעד ןיא ןצימ

 -ַאטיא ןוא עשיסור ןוֿפ זיירק םענעגייא ןַא ןֿפַאשעג ךיז טָאה רע ,ןלַאֿפנָא

 ,ךַארּפש עשילגנע יד ןענַאטשרַאֿפ םיוק ןבָאה עכלעוו ,ןטסיכרַאנַא עשינעיל

 ןייא ייב .עיצַאטיגַא ערענָאיצולָאװער ןייז טריֿפעגנָא רע טָאה ייז ןשיווצ ןוא

 ַא ןיא ,עקַאט ןעּפ סעסוקראמ .ש ךרוד גרעבנייוו טלייצרעד ,גנולמַאזרַאֿפ
 -רַאמ טָאה ,קרָאיײינ ןיא ?ָאוװיי; רעד ןיא ךיז טניֿפעג סָאװ ,טּפירקסונַאמ
 -טנַא ןעצ ַא ךָאנ טָאה רע ןעוו זַא ,טרעלקרעד ןֿפָא ,רעציזרָאֿפ סלַא ,סוק

 ןריֿפ ןוא דנַאל ןיא ָאד עיצולָאװער יד ייז ןכַאמ ,רע יו רענעמ ענעסָאלש

 ןעמ טָאה סעװַאלבָא רעמלַאּפ לעשטימ יד ןוֿפ טייצ ןיא .םזיכרַאנַא םעד ןייא

 ןוא עיצַאטרָאּפעד טימ טעשַארטסעג ,טקינײּפעג ,ןגָאלשעג ,טריטסערַא םיא
 עליֿפ גנוגלָאֿפרַאֿפ ןענַאטשעגסיױא ליֿפ רעייז זיא רע .ןיילַא טליוו ריא סָאװ

 עיצקַאדער ןיימ רעטנוא *.ש .א .85, רעד ןיא רע טָאה טייצ ןייא וצ ,ןרָאי
 ןרעג םיא בָאה ךיא עכלעוו רַאֿפ ,ןטכיזנָא ענייז ןגײלרָאֿפ ןעמונעג ךיז
 ןרָאװעג זיא רע .ןטלַאהעגנָא טינ סע טָאה גנַאל רעבָא .ץַאלּפ ןבעגעג
 ןּפיצנירּפ ןריטוקסיד וצ טָאטשנָא .גנוטייצ רעד ףיוא ןוא רימ ףיוא זגורב

 סעכלעוו ,ןלַאֿפנָא עכעלנעזרעּפ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז רע טָאה ,ןדָאטעמ ןוא
 רוט ןלעיצעּפס ַא ןעמונרעטנוא רע טָאה .ןביולרעד טנעקעג טינ בָאה ךיא
 בָאה ךיא .גנוטייצ רעזדנוא ןבָארגרעטנוא ןוא ןריקיטירק וצ דנַאל ןועביא
 ,םיא ןגעק הלווע ערעווש ַא ןעגנַאגַאב גנוגערֿפױא ןוֿפ טנעמָאמ ַא ןיא
 ןוא טייקכעלרע ןייז ןיא םידשח ןגעוו גנַאלק ַא וצ קורדסיוא קידנבעג
 רעדנגינעג ןָא טָאה סָאװ גנַאלק ַא -- רענָאיצולָאװער סלַא טײקיטכירֿפױא

 סָאד :גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןזיירק עסיוועג ןיא ןגָארטעג ךיז גנודנירגַאב
 ַא ןזָאלעגרעביא רעבָא ,טלעטשעגּפָא ךיילג טייקיטעט עכעלדעש ןייז טָאה

 ,אֿפוג רימ ייב ךיוא ןוא ןסָאנעג עליֿפ ייב םעט-ךָאנ ןטכעלש

 עסיורג ַא טכַארבעגסױרַא ןעמָאנ ןרעדנַא ןַא רעטנוא טָאה סוקרַאמ

 -טע עשּפיה טָאה ןוא ןעגנוטכיד ערענָאיצולָאװער עשילגנע ןוֿפ עיגָאלָאטנַא

 -לעוו ןיא ,"ןעמ, טֿפירש עשידָאירעּפ עשילגנע ןַא ןבעגעגסיורַא רָאי עכעל
 -ולָאװער ןייז טצעזעגרָאֿפ המחלמ-טלעוו רעטייווצ רעד זיב טָאה רע רעכ
 . ,גנוגעווַאב רעזדנוא רַאֿפ ןצונ רעדָא דובּכ ןסיורג-וצ ןָא עיצַאטיגַא ערענָאיצ

 "עג זיא ,טרָאס רעדנַא ןַא רָאג ןוֿפ ,לַאֿפ רעלַאסקָאדַארַאּפ רעדנַא ןָא

 ןיא קיטעט ץנַאג ,רעדילגטימ ערעטלע יד ןוֿפ רענייא ,לעקעדיכ עסָאנ

 -ערּפער רע ואוו ,דעטײמַאגלַאמַא רעד ,ןָאינוי ןייז ןיא טּפיוהרעביא ,שטנערב

 טקודָארּפ ַא זיא רע .גלָאֿפרעד ןָא קנַאדעג ןשיטסיכרַאנַא םעד טריטנעז

 יד םיא טלעֿפ ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא-שיסור רעד ןוֿפ

 רעד ןיא ןסָאנעג עשידיי ענייז וצ ךעלדנעטשרַאֿפ ךיז ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ
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 ,שטנעמ רעקיטכירֿפיוא ןַא .ןָאינוי רעד ןיא רעטעברַאטימ רעדָא גנוגעווַאב
 ,טלעוו רעדמערֿפ ,רעדנַא ןַא ןוֿפ יו רעבָא

 רעד זיא ךײרסטלַאהניא ןוא לוֿפ-רילָאק ,קיטרַאנדישרַאֿפ ױזַא טָא
 ןיא טעברַא-טגנוגעװַאב יד ןָא ןריֿפ סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ לעטשנעמַאזוצ
 עקיטכירֿפױא ןוא ןשטנעמ עטנעגילעטניא ךעלטינשכרוד יד .עיֿפלעדַאליֿפ

 -עדעֿפ רעזדנוא ןוֿפ רעטערקעס רעד גנַאלנרָאי רַאֿפ ,ןַאקשירג .מ יוװ ,רעוט
 רעכַאמקוָאלק רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד ןרָאי רעמ ךָאנ רַאֿפ ןוא ,עיצַאר
 עניילק יד ןיא ךיז ןעלבירג וצ ביל טָאה רעכלעוו ,קינדוד .י ; ןָאינוי
 גנולדנַאהּפָא ערעגנעל ַא טקורדעגּפָא ןוא ןביושעגנָא ןייֵלַא טָאה ,ךעלעטניּפ
 -גרע ןוא הרוּת-עדוי ַא ,דיי ַא ,ןיבעז :ערעל ןוא ןבעל ןייז ,ןדיורֿפ ןגעוו
 -ידיי ןוא םזילַאנָאיצַאנ ןיא טּפַאכעג לסיבַא ,סקינלַארוג יד ;שטנעמ רעטס
 ; עסָאנעג רענעבעגעגרעביא ןוא רעקיצרַאה-ביל ,רעליטש ַא ,ווָאניד ; םזיש
 -בייל רעד ןיא קיטעט ןענייז עכלעוו ,ינומ ןוא רשא ,רעדירב ּפילרַאש יד
 רעציזרָאֿפ רעד ןרָאי עליֿפ רַאֿפ ,רעלימ ןעטיינ : ןרָאי ליֿפ ױזַא ןיוש ירער
 "ַאב ןייק טינ ךיז ףיוא ןעיצ עלַא ייז --- ןָאינוי רעכַאמ-סטנעּפ רעד ןוֿפ
 יד ןוֿפ ןינב ןוא ןינמ בור רעד ןענייז ייז ,טײקמַאזקרעמֿפױא ערעדנוז
 טשרעה סָאװ טסייג םעד ןֿפַאש ןֿפלעה ןוא ירערבייל יד ןעמַאזוצ ןלעטש סָאװ

 -ָאס ַא ןַאמלטיײט עסָאנעג ָאי טיצ טײקמַאוקרעמֿפױא סָאװטע .ריא ןיא
 ,שטנערב ןוֿפ דילגטימ ַא ןרָאי עטצעל יד ןיא זיא רעכלעוו ,טַארקָאמעד לַאיצ
 ןייר ןטלַאה ןֿפלָאהעג ןרָאי עטוג יד ןיא לָאמַא ךָאנ טָאה ,ַאשַאמ ,ױרֿפ ןייז
 ןוא ןעמוקעגקירוצ יז זיא רעטלע רעד ףיוא .טירטס ןייּפ ןיא ירערבייל יד
 -יטעט ןוא רעקיטכירֿפיױא ,רעטוג ַא ,רעטיילגַאבסנבעל ריא טכַארבעגטימ
 ןָאט וצ ןליוו ןוא ןבעל ליֿפ ךיז ןיא ךָאנ טָאה זיירק רעד .שטנעמ רעק
 לָאמ ןייק ייז ןוֿפ טרעוו טֿפנוקוצ רערעסעב ַא רַאֿפ גנונעֿפָאה יד .טעברַא
 .ןבעגעגֿפױא טינ
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 ןשינעדנעטשרַאֿפסימ ןוא ןטײהנדײשרַאֿפ גנוניימ

 גנוגעװַאב רעד ןיא

 ןרעייֿפ ןגעוו ןטכַארטרַאֿפ ךיז ןביױהעגנָא 1925 ןיא ךיז ןבָאה רימ ןעוו

 רעד ןלַאֿפעגנײא זדנוא זיא ",ש .ַא .5, רעד ןוֿפ ייליבוי ןכעלרעי םעד

 "גוא ןענײשַאב ןעמוק לָאז רע ,רעקָאר ףלָאדור עסָאנעג ןדַאלוצניא קנַאדעג

 ַא ןכַאמ סגעוו ןייא רַאֿפ ןוא ןעגנורעייֿפ יד טימ ןֿפלעהסױרַא ,ט"וי רעזד

 יד ןריֿפוצכרוד טַאהעג קשח קרַאטש ןבָאה רימ .דנַאל ןרעביא רוט-עיצקעל

 -קָא ןיא ,טייצ ןייא ןיא עלַא דנַאל ןוֿפ טעטש ערעסערג יד ןיא ןעגנורעײֿפ

 "עג ןוא ןעניישרעד ןביוהעגנָא טָאה ?.ש .א .ֿפ, עטיײנַאב יד ןעוו ,רעבָאט

 -עג קיטיונ זיא קעווצ םעד רַאֿפ .עטַאד רענעי ןוֿפ גנונעכער-רָאי ריא טריֿפ

 דלעֿפ סָאד ןקעד ןנעק וצ ידּכ ,רענדער ענעעזעגנָא עכעלטע ןבָאה וצ ןעוו

 ןוא ןיא ןֿפלעהוצסױרַא קיליװ ןעוועג זיא יקסווָאנַאי .טייצ שדוח ןייא ןיא

 ןוא טיורטעד ,דנַאלווילק ןכוזַאב ןבילקעג ךיז בָאה ךיא .קרָאי-וינ םורָא

 סרעקָאר טלָאװ קרָאי-וינ רַאֿפ ךיוא יו טעטש ערעדנַא יד רַאֿפ .ָאגַאקיש

 ןעניז ןיא טַאהעג בָאה ךיא .ףליה עסיורג ַא זדנוא רַאֿפ ןעוועג טיײקנזעװנָא

 ,רעהַא ןעמוק טעװ רע ןעוו ,ןרעקָאר ןגָאלשרָאֿפ -- טירש ןקיטכיוו ַא ךָאנ

 *.ש.ַא.8, רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד ןעמענרעביא ןוא ןבײלברַאֿפ ָאד לָאז רע זַא

 רעירֿפ רָאי ַא טימ תוביס עסיוועג בילוצ טייצ רענעי ןיא בָאה ךיא

 ױזַא ךיז טָאה ןבעל ןיימ .קרָאי-וינ ךיוא יװ עינָאלָאק רערעֿפ יד ןזָאלרַאֿפ

 טינ טרָא ןייא ףיוא לָאמ ןייק ךיא ןיב רָאי ןעצ יו רעמ זַא ,טמערוֿפעגסיױא

 -1דײשרַאֿפ-סגנוניימ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה לוש רערעֿפ רעד ןיא ,ןבילברַאֿפ

 סיסקעלַא ןוא טעבַאזילע ,לוש ןוֿפ ןלַאּפיצנירּפ יד ןוא רימ ןשיווצ ןטייק

 טרעטיירבעגסיוא לָאז לוש ןוֿפ טייקיטעט יד טרעדָאֿפעג בָאה ךיא .םרעֿפ

 לעטשנייא םעד טימ ןדירֿפוצ ןעוועג ןענייז ייז .ןרעוו טרעסעבעגסיוא ןוא

 -רַאֿפנייא ןוא סימָארּפמָאק ןייק .ןעוועג ןענייז ייז יװ ןכַאז ןוֿפ גנַאג ןוא

 .ןעוועג ךעלגעמ טינ זיא שינעדנעטש

 -רַאֿפנײא ןעוועג עלַא ןענייז רימ : סָאװ טָא ןגעוו ךיז טָאה טלדנַאהעג

 -געטשלוֿפ ַא רעדניק יד ןבעג טניימ גנואיצרעד עכעלטײהײרֿפ זַא ,ןדנַאטש

 ןטײקיאעֿפ ענעריובעגנייא ערעייז ןעלקיװטנַא ןענעק וצ טייקכעלגעמ עקיד

 ,ןילּפיצסיד רעדָא ןשינעטנעק ןייק ייז ףיוא ןעגניװצֿפױרַא טינ ;ןעגנוגיינ ןוא
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 וצ סָאװטע גנַאלרַאֿפ ןכעלרעניא רעייז ןוֿפ ןֿפורעגסױרַא טינ טרעוו סָאװ
 ײרֿפ ןעוועג לוש רעזדנוא ןיא ןענייז רעדניק יד .,ןכיירגרעד רעדָא ןענרעל
 וצ ,דוחיב רעדָא רוביצב ךיז ןליּפש וצ :ןעגרעל טינ רעדָא ןענרעל וצ
 יד טינ טרעטש רע יװ גנַאל ױזַא ,רָאנ טלעֿפעג םיא סָאװ רענייא רעדעי ןָאט
 ַא ןעו טרעגרעעג טינ ךיז ןבָאה רימ .טעברַא רעייז ןיא רעדניק ערעדנַא
 "עג ןבָאה רימ ;ןביירש רעדָא ןענעייל טנעקעג טינ גנַאלנרַאי טָאה דניק
 ,שינעטנעק עזיד ןֿפרַאד וצ דניק ןרַאֿפ ןעמוק טעװ טייצ יד ןעוו זַא ,טסואוו
 טקיטעטשַאב זיא סָאד .הרוּת יד ןענרעלסיוא ךיז ןטייקירעווש ןָא סע טעוװ
 טנעקעג טינ רָאי 10.-רעדָא 9 וצ ןבָאה סָאװ רעדניק .ןלָאֿפ ליֿפ ןיא ןרָאװעג

 -רַאֿפ טייצ רָאי יירד-ייווצ ןיא ןזיוװַאב ןבָאה ןטנעכער רעדָא ןביירש ,ןענעייל
 טרָאד ךיז ןוא לוש-ךיוה רעשיטָאטש ַא וצ טנעמַאזקע רַאֿפ ןרעוו וצ קיט
 ןבָאה סָאװ רעדניק יד טימ ךיײלגַאֿפ ןיא ןשינעטנעק טימ ןענעכייצוצסיוא
 טנעקעג רימ ןבָאה .ןלושיגנַאֿפנָא יד ןיא טנרעלעג ךיז רָאי טכַא עצנַאג
 ,ןטכיזניה עלַא ןיא טײהײרֿפ עקידנעטשלוֿפ רעדניק יד ןבעג ןעניגרַאֿפ ךיז
 ,ןסולֿפנײאַאב וצ ייז גנואימַאב רעדָא ןילּפיצטיד לקערב ןייק ןָא

 .טּוג יוזַא ,טייוו ױזַא
 "ללבמעסַא; ןַא טימ ןביוהעגנָא גָאט רעד ךיז טָאה לוש רעזדנוא ןיא

 ןוֿפ ץנַאט ןוא גנַאזעג טימ ,םירָאטידיױא ןסיורג ןייא ןיא רעדניק עלַא
 ענעסקַאװרעד לָאצ עסיורג ַא עכלעוו ןיא ,רעטקַארַאכ ןכעלמיטסקלָאֿפ ַא
 ךיז רעדניק יד ןגעלֿפ ילבמעסַא רעד ךָאנ ,ןקילײטַאב טֿפָא ךיז ןגעלֿפ
 -גוזַאב ןעגנַאגעגנָא ןענייז סע ואוו ,ןרעמיצ ענעדײשרַאֿפ ןיא ןײגרעדנַאנוֿפ
 -ץלָאה ןוא -ןזייא ,טעברַא-קורד ,ןצינש ,ןעניּפש ,ןבעוו : ןטייקיטעט ערעד
 -רעד ןטרָאג ןיא ןטעברַא ,ןסיורד ןיא ןליּפש ךיז ,ןביירש ,ןענעייל ,ןטעברַא
 ןלעטשרַאֿפ ךיז ,שיֿפ ןּפַאכ --- טלָאװעג ןבָאה ייז ואוו ןײגקעװַא רעדָא ,ייב
 ייז סָאװ ,טרָאװ ןייא טימ ,ןָאט --- דלַאװ םעניילק ןיא רענַאידניא רַאֿפ
 ,טסולגעג רָאנ טָאה ץרַאה רעייז סָאװ ןוא טלָאװעג רָאנ ןבָאה

 -על רעדָא רערעל ַא ,רענעסקַאװרעד ַא טָאה ןרעמיצ עטסרעמ יד ןיא
 -ניק ,טייקיטעט ןוֿפ רעטנעצ סלַא טנידעג ,טעברַא עסיוועג ַא ןָאטעג ,ןירער
 ךיז ,ןעמוקעג ןענייז טעברַא ןיַאזַא טימ טריסערעטניא ךיז ןבָאה סָאװ רעד
 -עטניא רעייז יוװ גנַאל ױזַא טייקיטעט רעד ןיא טקילײטַאב ןוא טקוקעגוצ
 טגײלעגקעװַא רע טָאה ,ןרָאװעג דימ רענייא זיא .ןטלַאהעגנָא טָאה סער
 -טעגייא ןייז ןעוו ןקידנערַאֿפ יז ןעמוקעגקירוצ ,קעװַא זיא ןוא טעברַא ןייז
 רעד טימ ןבָאה רעדניק ערעטלע יד .וצרעד טריֿפעג םיא טָאה ןליוו רענ
 רַאֿפ עדייבעג עטוג ,עגנַאל ַא טױבעגֿפױא רערעל רָאּפ ַא ןוֿפ גנוקריווטימ
 -עג יד יװ רעגרע ןעוועג טינ טכיזניה ןייק ןיא זיא עכלעוו ,ןטַאטשקרעוװ
 ,סעכַאלעמלַאב עלענָאיסעֿפָארּפ ןוֿפ ןרָאװעג טיובעג ןענייז סָאװ סעדייב
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 רעד ןיא ןעוועג ןענייז רעדניק יד רַאֿפ ןטייקיטעט עטסדנעיצנָא יד

 ןיא סעיציזָאּפמָאק ערעייז ןצעזֿפױא ןגעלֿפ ייז רעכלעוו ןיא ,יירעקורד

 ."עכייצ טימ רעדָא ןטינש-ץלָאה טימ ןרירטסוליא ייז ,עיזעָאּפ רעדָא עזָארּפ

 רעייז ןיא ןקורדּפָא םעד ךָאנ ןיילַא ןוא םואעלָאניל ןיא טכַאמעג ןעגנוג

 -ַאב ןזיװעגסױרַא רעדניק עליֿפ ןבָאה טרָאד .לַאנרושז-רעדניק םענעגייא

 ןענעייל וצ טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה ייז רעדייא ךָאנ טנַאלַאט ןקידנטייד

 -לע יד ןָאטכָאנ ןגעלֿפ רעדניק עגנוי רָאג יד .קירעהעג יװ ןביירש רעדָא

 יז רַאֿפ טגעלֿפ דניק רעטלע ןַא עכלעוו ,ךעלהשעמ ןטכַארטסיױא ,ערעט

 "ינש רעשרעדניק ַא טימ ןרירטסוליא ןיילַא סע ןַאד ,טֿפירש ןיא ןצעזֿפױא

 ,לישייא ףעזָאשזד .ןקורדּפָא םייב תוחוּכ ערעייז טיול ןֿפלעהטימ ןוא גנוצ

 ַא ןדָאירעּפ ערעדנוזַאב ייווצ ןיא טָאה ,רעקורד-טסנוק רעטבַאגַאב רעד

 יירעקורד יד זיא ןרָאי עטסרעמ יד .טעברַא יד טריֿפעגנָא טייצ ערעגנעל

 סָאװ ,רעטעברַא רעטושּפ ַא ,טַאקס לוָאּפ ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ןעוועג

 .ערעטלע יד .טייקיטעט ַאזַא רַאֿפ טגיוטעגסיוא טוג רַאברעדנואוו ךיז טָאה

 ןוא לוש יד סָאװ ןטעברַא-קורד עלַא ןכַאמ קיטרַאֿפ ךיוא ןגעלֿפ רעדניק

 .טֿפרַאדעג ןבָאה עינָאלָאק

 ,ּפַאש-טסנוק םעד ןיא ןעגנַאגעגנָא זיא טייקיטעט ערעלוּפָאּפ עטייווצ ַא

 ןלָאמעג ,טנכייצעג ןבָאה רעדניק ןכלעוו ןיא ,טרעלעג ָאגוה ןוֿפ טריֿפעגנָא

 קידנעטש ןעמ טָאה טרָאד .קַאמשעג ןוא עיזַאטנַאֿפ רעייז טיול רעדליב

 טימ ייז ןוֿפ ליֿפ ,טקיטֿפעשַאב רעדניק לָאצ עסיורג ַא ןעניֿפעג טנעקעג

 ןסיורג ןוֿפ טנעוו יד טריצַאב ןבָאה ןעגנונעכייצ ערעייז .טנַאלַאט ןשּפיה

 'ו .רעכוזַאב יד ןשיווצ גנורעטסײגַאב ליֿפ ןֿפורעגסױרַא ןוא םוירָאטידָא

 ,ךָאק ַאנַא ןוֿפ טריֿפעגנָא ,יירעבעוו יד ןעוועג זיא טייקיטעט עטירד ַא |

 םעדכָאנ זיא עכלעוו ,ןירערעל ענערָאבעג ַא ,ױרֿפ עטכַאגַאב טסכעה ַא

 ךָאיטנַא ןיא טעברַא רעקיבלעז רעד ןיא טקיטֿפעשַאב ןרָאי ליֿפ ןעוועג

 -ערג טעברַאעגסיוא רעדניק ליֿפ ןבָאה טכיזֿפױא ריא רעטנוא ,שזדעלַאק

 -בעוו ףיוא ןוא ןרילָאק ענעדײשרַאֿפ ןיא לװַאב ןוא לָאװ ןיא ןכַאז ערעס

 ןטעברַאוצסיױא ןזיװַאב ןבָאה רעדניק ערעטלע יד .סיורג ײלרעלַא ןוֿפ ןלוטש

 .ןכַאז עכעלצונ ערעדנַא ןוא ןעגנַאהרָאֿפ ,רעדיילק רַאֿפ ךוט רעקיטש

 "לקנָאל ןוֿפ טכיזֿפױא רעד רעטנוא ,ןטַאטשקרעװ-ץלָאה ןוא -ןזייא יד

 טיובעג ןעמ טָאה טרָאד ,רעדניק יד ייב רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג ןענייז ,םרעֿפ

 ןלוטש טכיררַאֿפ ןעמ טָאה טרָאד .ןֿפיש-טֿפול ןוא ךעלֿפיש ,ךעלקנעב ,ןשיט

 ,ןלַאטעמ ערעדנַא ןוא ןזייא ןוֿפ גײצליֿפש ײלרעלַא טעברַאעגסױא ןוא

 ןַא ,קיד ימישזד ןסעזעג זיא ירערבייל רעטַאטשעגסיױא טוג רעד ןיא

 רעדָא ןביירש ,ןענעייל ןיא דניק ןדעי ןֿפלעהוצסױרַא טיירג ,רעדנעלגנע

 שינעטנעק-ךוב יד -- ןעגנַאגעג ןוא ןעמוקעג רעדניק ןענייז טרָאד .ןענובשח
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 רעמ ןעוװעג זיא ימישזד .ייז רַאֿפ גנואיצנָא סיורג ןייק טַאהעג טינ טָאה

 ,לָאב ןליּפש םייב דלעֿפ-טרָאּפס ןֿפױא ןוא ?ילבמעסַאק ןיא ךיײרגלָאֿפרעד

 ,רעלוּפָאּפ רעייז ןעוועג זיא סָאװ

 םוירָאטידָא ןסיורג ןיא טייצ רעייז טכַארברַאֿפ ןבָאה רעדניק ערעגניי יד

 יד -- םרעֿפ טעבַאזילע "יטנע;? ןוֿפ טכיזֿפיוא רעכעלנעזרעּפ רעד רעטנוא

 ןענעגעגַאב וצ לזמ רעטוג ןיימ ןעוועג זיא סע עכלעוו ױרֿפ עטסטבַאגַאב
 ןעמוקעג זדנוא וצ זיא יז ןעוו רָאי 66 ןעוועג טלַא זיא יז ,ןבעל ןיימ ןיא
 יד ןוֿפ זיוה גנידוָאב רעד רעביא טכיזֿפױא יד ןעמענוצרעביא 1920 ןיא
 -גומ ןוא שירֿפ ,טסייג ןיא גנוי ןעוועג יז זיא רעטלע ריא ץָארט .רעדניק
 ַא טימ רוטַאנ רעד ןוֿפ טבַאגַאב ןוא ןָאטעג טָאה יז סָאװ ץלַא ןיא רעט
 -רעּפ ןֿפור רימ סָאװ סָאד ןוא טֿפַארקסנליװ רעקרַאטש ,טקעלעטניא ןכיוה

 ,סולֿפנײא ןכעלנעז

 -כרוד ןעוועג יז זיא דנַאל ןיא ָאד ןרעטלע עשידנעלריא ןוֿפ ןרָאבעג

 סָאװ ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ סעיצידַאוט עטסעב יד טימ ןעגנורדעג
 "ירדרעטנוא רעשילגנע רעד ןגעק גנַאל תורוד טריֿפעגנָא טָאה קלָאֿפ ריא

 ריא ןעוועג ןענייז תובישח עכעלשטנעמ ןוא טײהײרֿפ עכעלנעזרעּפ .גנוק
 ,ןירערעל ַא ןייז וצ טלושעג ,ריטסַאנָאמ ַא ןיא ןגיוצרעד .ןבעל ןיא עיגילער

 -רעדניק רעד ןיא טצונַאב טרעוו סָאװ געוו רעד זַא ,ןעזעגנייא דלַאב יז טָאה |
 ןטלָאװ ייז יו טלדנַאהַאב ןרעו רעדניק .רעקיטכיר רעד טינ זיא לוש
 ןוֿפ סָאמ עסיוועג ַא ןסיגניײרַא ףרַאד לוש יד עכלעוו ןיא םילּכ ןעוועג

 ןעגנוגיינ ןוא ןטײקיאעֿפ יד ףיוא טכַאעגמוא ,ךיילג עלַא ןיא ,שינעטנעק

 ןיא ןעלבירג קרַאטש ןבױהעגנָא ךיז טָאה יז .רעדניק ערעדנוזַאב יד ןוֿפ
 ,לעבָארֿפ ןוֿפ ןרעל יד טכוזעגּפָא טָאה יז זיב ,גנואיצרעד ןוֿפ עירָאעט רעד

 ןיא דניק סָאד זַא ,םעד ףיוא ןענַאטשַאב קירוצ תורוד טימ זיא רעכלעוו
 ,ןטכער ענייז טָאה רעכלעוו ,רוטַאינימ ןיא שטנעמ ַא ,טייקכעלנעזרעּפ ַא
 ,גנורירַאב ןיא םיא טימ טמוק סָאװ ןדעי ןוֿפ ןרעוו טכַאעג ןֿפרַאד סָאװ
 -גייא ענייז ןעלקיװטנַא דניק םעד ןֿפלעה זיא גנואיצרעד ןוֿפ עבַאגֿפױא יד
 יד ןוא ןליו םעד םיא ףיוא ןעגניװצֿפױרַא טינ ,ןטײקיאעֿפ ענערָאבעג
 -רָאֿפ ןרעו טלדנַאהַאב ףרַאד דניק סָאד .ענעסקַאװרעד יד ןוֿפ ןזירּפַאק
 ,טײהײרֿפ רעקידנעטשלוֿפ ןיא ןוא גנוטכַא רעלוֿפ טימ ,קיטכיז

 רעטקַארַאכ ריא טימ טרינָאמרַאה טָאה גנואיצרעד ןוֿפ ףירגַאב רעד
 ןוא עלעטש ריא ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז טָאה יז ,גנואיושנָא-טלעוו ןוא
 טָאה יז רעכלעוו ןיא ,ןטרָאג-רעדניק ַא ,רעדניק עגנוי רַאֿפ לוש ַא טנֿפעעג

 ןעוועג זיא לוש ריא .ןבעל ןשיטקַארּפ ןיא טדנעוװעגנָא עירָאעט סלעבָארֿפ
 ,יָאטסלָאט רענַאקירעמַא רעד -- יבסָארק טסנרע .גלָאֿפרעד רעקיזיר ַא
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 ריא טימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה -- ןענעכיײצַאב םיא טגעלֿפ'מ יו
 ,ןזיירק עטיירב ןיא טכַאמעג טנַאקַאב יז ןוא ןענרעל ןוֿפ דָאטעמ

 ענייז ןיא ַאנַאילַאּפ ַאיַאנסַאי ןיא טָאה יָאטסלָאט :קידנעײגײברַאֿפ)
 רע ואוו ,םירעיוּפ יד ןוֿפ רעדניק יד רַאֿפ לוש ַא טריֿפעגנָא ןרָאי ערעגניי
 ןכלעוו ןיא ,"לַאנרושז, ןייז .ןדָאטעמ עקיבלעזיד טעמּכ טדנעװעגנָא טָאה
 "ניא טסכעה זיא ,רעדניק יד טימ ןעגנורַאֿפרעד ענייז טנכײצרַאֿפ טָאה רע
 (.קידנרעלַאב ןוא טנַאסערעט

 גנובײרשַאב ַא ןענישרעד קירוצ ןרָאי טימ זיא ?.ש .ַא .פ, רעד ןיא
 רענייא ןיא ,ןילקורב ,סטייה רעקייד ןיא לוש רעקידריווקרעמ רעד ןוֿפ
 -ַאב יד ."ןדנזייר ַא ןוֿפ ןצנעדנָאּפסערָאק, ענעגנולעג סעסעגייא .ט ןוֿפ
 רימ ןעוו .ןזיירק ערעזדנוא ןיא םשור ןשּפיה ַא טכַאמעג טָאה גנוביירש
 גנידרָאב יד ןריֿפנָא ןוֿפ ןטייקירעוװש יד ןזייל ןיילַא טנעקעג טינ ןבָאה
 סיסקעלַא ןוא טעבַאזילע ןדַאלעגנייא ךעלדנע רימ ןבָאה רעדניק יד רַאֿפ זיוה
 ,טעברַא יד ןעמענרעביא ןוא ןעמוק וצ םרעֿפ

 סָאמ עסיורג ַא ןוא ןבעל םעיינ טכַארבעגנײרַא טָאה ןעמוק רעייז
 -ַעג דלַאב ןבָאה יז .עינָאלָאק רעצנַאג רעד ןיא ןוא לוש ןיא גנונעדרָא
 םעד ןוֿפ טסייג ןוא טלַאהניא םעד ךיוא רָאנ ןעמָאנ םעד רָאנ טינ טרעדנע
 -עג טלדנַאװרַאֿפ זיא זיוה גנידרָאב יד :טלַאװרַאֿפ ןבָאה ייז סָאװ טלַאטשנַא
 -יטעט רעלוֿפסנבעל ןוא ןבעל ןוֿפ ץַאלּפ ַא -- "זיוה גניוויל, ַא ןיא ןרָאװ
 רעביא ,רעדניק טימ ןרָאװעג טליֿפרעביא ןכיגניא זיא ץַאלּפ רעד .טייק

 רעקידנעטשלוֿפ ַא טימ ןרָאװעג טַאטשעגסיױא זיא ןוא ,לָאצ ןיא קיצֿפוֿפ
 םורַא -- ג"ד ןוא רעניה ,יק ,ןטרָאג ַא -- טײקשיטַאבעלַאב רענעגייא
 טגעלֿפ גָאטרַאֿפ ירֿפ .ןעוועג קסעתמ ךיז ןבָאה רעדניק ערעטלע יד עכלעוו
 העש ַא רַאֿפ ָאנַאיּפ רעד ףיוא ןעגנוביא עריא ןביוהנָא טעבַאזילע עטלַא יד
 ןוא רעדניק יד קיזומ רעטוג ןוֿפ רענעט עסיז יד טימ ןקעװֿפױא ןוא טייצ
 טייקיטעט יד זיא גָאט ןצנַאג םעד ןוא .עינָאלָאק רעד ןוֿפ רעניואוונייא יד
 ןלוֿפ ןיא ײרֿפ שטָאכ ,שיטַאמעטסיס ןרָאװעג טריֿפעגנָא זױה גניוויל םורַא
 ליֿפױזַא טימ טעברַא רערעווש גָאט ןגנַאל ַא ךָאנ ,טנוװָא ןיא .טרָאװ ןוֿפ ןעניז
 -ָאלָאק ,ןרעטלע לָאצ ַא זיוה גניוויל ןיא ןעמוקנעמַאזוצ ךיז ןגעלֿפ ,רעדניק

 ןיא ןעמעלבָארּפ ײלרעלַא ןריטוקסיד ,טעבַאזילע טימ ןעגנערברַאֿפ ,ןטסינ
 ,רעדניק טימ גנומענַאב רעד

 עקיטייזנגעק ןוא טֿפַאשדנײרֿפ ַא טלקיװטנַא ךיז טָאה זדנוא ןשיווצ
 ,לוש ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ יד ןוא ייז ןגעװַאב וצ ןעגנולעג זיא רימ .גנוטכַא
 ערעייז ןיא לוש ןוֿפ גנוריֿפנָא עצנַאג יד ןבעגוצרעביא ,ןרעטלע יד ךיוא יו
 םעד טיול ןרָאװעג טריֿפעגנָא טעברַא יד זיא רָאי ףניֿפ-ריֿפ רַאֿפ .טנעה
 סלַא .ןטכיזניה עֶלַא ןיא קידנלעטשנדירֿפוצ טסכעה ןַאלּפ םענעבירשַאב
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 ןעגנוטַארַאב עכעלרעי עסיורג יד ןוֿפ ןוא גנוטלַאװרַאֿפ רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ
 געוו םעד ןוא טייקיטעט רעייז טציטשרעטנוא ןצרַאה ןלוֿפ ןטימ ךיא בָאה
 ,טעברַא יד טריֿפעגנָא ןבָאה ייז יו

 ןטײהגדײשרַאֿפ-סגנוניימ ןעמואוושעגֿפױרַא ךָאד ןענייז טייצ רעד טימ
 עגנוי רָאג רַאֿפ טסַאּפעגוצ טוג ןעוועג זיא גנואיצרעד ןוֿפ םעטסיס רעייז
 רעבָא ןבָאה רעדניק .ןגָאז רימָאל ,רָאי ןעצ ןוֿפ רעטלע םעד זיב ,רעדניק

 יד ןכיירגרעד ייז רעדייא .רעטלע ןרעוו ןוא ןסקַאװ וצ עבט עטכעלש יד
 ַאזַא ןסקַאװעגרעבירַא טייוו ייז ןוֿפ עטסרעמ יד ןענייז ןרָאי הוצמ רב
 ןעמענוצֿפױא גנוקיטומרעד ןיא ןַאד ךיז ןקיטיונ ייז .גנואיצרעד ןוֿפ גנַאגוצ
 ןעק סָאד .טייקיטעט עקיסעמנַאלּפ ןוא טכיררעטנוא ןשימעדַאקַא טסנרע
 טעברַא יד רעבָא ,געוו ןכעלטײהײרֿפ ַא ףיוא ןרעוו ןָאטעג ךיוא ףרַאד ןוא
 ןריֿפ ןוא ןקיטומרעד לָאז סע זַא ,ױזַא ןרעו טלעטשעגנייא ףרַאד לוש ןיא
 ןַא ןרעו ןֿפַאשעג ףרַאד סע .גנוטכיר רעטשטניוועג רעד ןיא דניק סָאד
 גנובעגמוא יד ןֿפַאשעג ןבָאה רימ יװ טקנוּפ ,ןענרעל ןוֿפ ערעֿפסָאמטַא
 ַאזַא ןוֿפ ןבָאה סמרעֿפ יד .רעדניק ערעגניי יד רַאֿפ טײקיטעט-סטעברַא ןוֿפ
 -גיק עטסרעמ יד זַא ,ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .ןרעה טלָאוװעג טינ טירש
 -סױרַא ייז ןגעלֿפ רָאי ןעצ ןוֿפ רעטלע םעד טכיירגרעד ןבָאה ייז ןעוו רעד
 רעצעלּפ ערעייז .לוקס קילבָאּפ ןיא ןיגרעבירַא ןוא לוש ןוֿפ ןועוו ןעמונעג
 טגעלֿפ'מ עכלעוו טימ ,רעדניק עגנוי ,עיינ ןוֿפ ןרעוו ןעמונרַאֿפ ןגעלֿפ
 ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג ןיב ךיא .בױהנָא ןוֿפ רָאג ןביוהנָא רעדיוו
 זיא יז .טֿפנוקוצ ןייק טינ םעטסיס םעד רעטנוא טָאה לוש רעזדנוא זַא
 ןרָאי עלַא ןטרָאג-רעדניק ַא ןבײלברַאֿפ וצ טלײטרוארַאֿפ

 ,רעדניק יד ןוֿפ דנַאטשַאב םעד ןיא ןעוועג זיא טייקירעווש עטייווצ ַא
 עטסרעמ יד ,רעדניק קיצֿפוֿפ ַא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה זיוה גניוויל ןיא
 ליֿפױזַא לָאמ ייווצ ךָאנ ןעוועג ןענייז עינָאלַאק ןיא .קרָאי-וינ ןוֿפ יז ןוֿפ
 ייב ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ עדמערֿפ ןוא ןטסינָאלָאק יד ןוֿפ ,רעדניק

 ץַאלּפ ןייק ייז רַאֿפ זיא זיוה גניוויל ןיא סָאװ רַאֿפרעד ,ןטסינָאלָאק יד

 -טסואווַאבמוא ןצנַאגניא ךעלנײשרַאװטסכעה ןוא קידנליוו-טינ .ןעוועג טינ
 ןוֿפ רעדניק עריא וצ גנואיצַאב ערעדנוזַאב ַא טַאהעג טעבַאזילע טָאה קיניז
 עדמערֿפ יד וצ ןוא (טָאהעג טינ יז טָאה רעדניק ענעגייא ןייק) זיוה גניוויל
 ,זיוה גניוויל ןרעסיוא עינָאלָאק ןיא ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה סָאװ רעדניק

 ןשירעיצרעד ,ןשיטקַארּפ ַא ףיוא ןכיילגוצסיוא ךַאז יד טכוזעג בָאה ךיא
 ןצנַאג םעד ןלָאז רעדניק עלַא זַא ,גנונעדרָא עיינ ַא ןלעטשנייא ךרוד ,געוו

 טלָאװ סָאװ ,טײצלָאמ-גָאטימ רעייז ןבָאה טרָאד ,לוש ןיא ןעגנערברַאֿפ גָאט

 ןיא ,רעדניק יד רַאֿפ טייקיטעט רעיינ ,רעטגיײװצרַאֿפ-טיירב ַא וצ טריֿפעג
 ,ךיורבעג ןטקעריד רעייז רַאֿפ ןטרָאג ןיא טייצרעמוז זייּפש יד ןריצודָארּפ
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 -לָאמ יד ןריוורעס ןוא ןטיירגוצ ןיא ,רעטניוו רַאֿפ זייּפש ןריוורעזערּפ ןיא
 ןייא טימ .ןעמַארֿפיױא סָאד ןוא ןרעמיצ-סע יד ,ךיק יד ןריֿפנָא ןיא ,ןטייצ
 ךיורבעג םענעגייא ןטקעריד רַאֿפ ןטייקיטעט ןוֿפ טייק עצנַאג ַא ,טרָאװ
 קנַאדעג םעד ךיוא ,ןקילײטַאב ךיילגוצ ךיז ןלעו רעדניק עלַא רעכלעוו ןיא
 .ןעמענֿפױא טלָאװעג טינ סמרעֿפ יד ןבָאה

 רעזדנוא : קיטכיוו ןייז וצ ןעזעגסיוא ןַאד רימ טָאה טייקיאיינ ןייא ךָאנ
 ןרעביא רעיצרעד ןוא רערעל ןשיווצ רעלוּפָאּפ טסכעה ןעוועג ןַאד זיא לוש
 זדנוא ןעמוק ןגעלֿפ ,ןרָאסעֿפָארּפ ןוא רערעל ,ןשטנעמ ןסַאמ .דנַאל ןצנַאג
 רעד ןיא ,לוש רעזדנוא ןוֿפ ןדָאטעמ יד טימ ךיז ןענעקַאב וצ ידּכ ,ןכוזַאב
 רערעל ןעניֿפעג וצ ןטייקירעוש טָאהעג רעבָא רימ ןבָאה טייצ רעקיבלעז
 -ָאקער ןענעק וצ רעדָא .טרעדָאֿפעג ךיז טָאה סע ןעוו ,לוש רעזדנוא רַאֿפ
 ןיא ןלוש עכעלנע ןענעֿפע טלָאװעג ןבָאה סָאװ יד וצ רערעל ןרידנעמ

 ,לָאצ ןיא שּפיה ןעוועג ןַאד ןענייז עכלעזַא ןוא ,דנַאל ןוֿפ ןטנעגעג ערעדנַא

 ַאזַא טריֿפעגנָא טייצ לקיטש ַא רַאֿפ ןבָאה סעלעשזדנַא סָאל ןיא ןסָאנעג יד
 ַאזַא רַאֿפ עיצַאזינַאגרָא עלעיצעּפס ַא ןעוועג זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ,לוש
 טֿפרַאדעג טָאה סָאװטע .טעטש ערעדנַא עכעלטע ןיא ןכײלגסָאד .קעווצ
 ,טעברַא ַאזַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ רערעל זיירק ַא ןֿפַאש וצ ןרעוו ןָאטעג

 ,רערעל רַאֿפ ןסרוק-רעמוז ןענעֿפע ןלָאז רימ ןגָאלשעגרָאֿפ ךיא בָאה
 טייצ רעד טימ ידּכ ,ןדָאטעמ ערעזדנוא ןיא ןטכיררעטנוא ןוא ןענעקַאב וצ יז
 עײרֿפ רַאֿפ רערעל עקיליװ זיירק ַא ןלייטסיוא ךיז ייז ןשיווצ ןוֿפ לָאז
 ןוֿפ סולֿפוצ ַא טַאהעג ,בָאגוצ ןיא ,רימ ןבָאה רעמוז ןדעי .ןלוש ענרעדָאמ
 ,עיצַאקַאװ רעייז ןַאד ןבָאה סלוקס קילבָאּפ יד ןוֿפ רערעל יד ןוא ,רעדניק
 ,ןסרוק עכלעזַא ןעמענוצֿפױא קיליװ ןוא טיירג ןעוועג זיא ייז ןוֿפ לָאצ ַא
 .ךַאז ןייק ןוֿפ ןרעה טלָאװעג טינ טָאה טעבכַאזילע

 ,ןטַאטלוזער ןייק ןָא טייצ רָאי ַא טריטוקסיד ןגַארֿפ יירד יד ןבָאה רימ
 ןטלַא ןֿפױא טעברַא יד ןריֿפנָא ןֿפלעה רעטייוו ןוא עינָאלָאק ןיא ןבײלברַאֿפ
 -דנַאטש ןיימ רַאֿפ גנוגעװַאב ַא ךעלטנֿפע ןביוהנָא .טנעקעג טינ ךיא בָאה געוו
 ןוא תועד יקולח וצ טריֿפעג טלָאװ סָאד ,טלָאװעג טינ ךיא בָאה טקנוּפ
 ןיא ךיז ןקילײטַאב טינ ןוא עינָאלָאק ןיא ןבײלברַאֿפ .ןעיירעסייר עכעלדעש
 ,ךעלגעמ ןעוועג טינ רימ רַאֿפ זיא לוש ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ ןוא טעברַא רעד
 ןעיצקירוצ ךיז ןעוועג זיא ,ןבילבעג רימ זיא סָאװ ,געווסיוא רעקיצנייא רעד
 רעדניק עניימ ואוו ,.ססַאמ ,שזדירבמעק ןיא ןצעזַאב ךיז ןוא עינָאלַאק ןוֿפ
 ,ןעוועג זיא ןַאלּפ ןיימ .טעטיזעווינוא דרַאװרַאה ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןענייז
 רעד ףיוא ןענרעל סעּפע טימ ןעמענרַאֿפ ךיז ןײלַא ןוא ןצעזַאב טרָאד ךיז

 ,סנטשרע ,ןעמ טָאה קעווצ םעד רַאֿפ .ערעדנַא ןענרעל וצ טָאטשנָא ,רעטלע
 רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד ןעמענרעביא לָאז סָאװ ,ןצעמע ןכוזּפָא טֿפרַאדעג
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 עסָאנעג יו טמַא םעד רַאֿפ רעקיסַאּפ ןייז טנעקעג טָאה רעוו ןוא ".ש .ַא 2
 טכַאעג קרַאטש ױזַא זיא ,טעברַא רעד ןיא גנורַאֿפרעד טָאה רעכלעוו ,רעקָאר
 ?זנַאל ןצנַאג ןיא ןסָאנעג יד ייב טבילַאב ןוא

 ןבירשעגנעמַאזוצ ךיז ןבָאה רימ ,ןַאלּפ ןיימ ןַאד ןעוועג ,ָאזלַא ,זיא סָאד
 סירָאמ ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד עזיוו ַא םיא רַאֿפ טגרָאזַאב ,ןרעקָאר טימ
 זיא ןרעקָאר וצ גָאלשרָאֿפ רעזדנוא .רעריֿפ רעטעברַא ערעדנַא ןוא ןַאמגיז
 רעבָאטקָא ביױהנָא גנורעײֿפ רעכעלרעי רעזדנוא וצ ןעמוק לָאז רע זַא ,ןעוועג
 ענייז ןלָאצַאב ןלעװ רימ .רעטניוו ןכרוד רוט-עיצקעל ַא ןכַאמ ָאד ןוא

 -נַאג רעד רַאֿפ ןקיטיגרַאֿפ םיא בָאגוצ ןיא ןוא ,קירוצ ןוא ןיה ןטסָאק עזייר
 .ןרעיוד טעוװ ךַאז יד סָאװ טייצ רעצ

 רַאֿפ גנוקיטעּפשרַאֿפ רעשּפיה רָאג ַא טימ ןעמוקעג זיא רעקָאר עסָאנעג
 גנוטכַא סיורג טימ ןרָאוװעג ןעמונעגֿפױא רע זיא ָאד .ןעגנורעיײֿפ ערעזדנוא
 טָאה זיוה ערעּפָא ןטעהנַאמ ןיא םינּפ תלבק רעטשרע רעד .טֿפַאשביל ןוא
 זיא ערעדנא רעטנזױט ןוא רימ רַאֿפ .םלוע ןקיזיר ַא טכַארבעגנעמַאזוצ
 ןבָאה רימ ןעמעװ ןשטנעמ םעד טימ שינעגעגַאב עטשרע יד ןעוועג סע
 רענַאדנַאל עליֿפ יד .ןרָאי עקילדנעצ ןיוש טנעקעג ןטֿפירש ענייז ךרוד

 -רעביא ןעוועג ןענייז ,דנײרֿפ עכעלנעזרעּפ ןוא םידימלּת ענייז ,ןסָאנעג
 -נצנעלג ענייז ןרעהנָא גונעג טַאז טנעקעג טינ עלַא ךיז ןבָאה רימ .ךעלקילג
 -רעביא עלַא ךיז ןבָאה רימ .סעדער עלוֿפסגנומיטש ןוא ןגַארטרָאֿפ עקיד
 ןסיורג ןייז ןבירטרעביא טינ רָאח ַא ןבָאה םידיסח עסייה ענייז זַא ,טגייצ
 רע .טייקכעלגעזרעּפ ןייז ןוֿפ טֿפַארק-סגנואיצנָא יד ןוא טנַאלַאט-רענדער
 טציזַאב ןוא ,ןורּכז ןרַאברעדנואוו ַא טימ ,רענדער רעטשטנעבעג-טָאג ַא זיא
 .עיצידורע טימ טלעוו ַא

 זַא ,ןענוֿפעגסיױא ,זיא סע יװ ,רימ ןבָאה ןכערּפשעג עכעלנעזרעּפ ןיא
 גנוריֿפנָא רעד רעטנוא רוט-עיצקעל ןייז ןעמענרעטנוא טגיונעג טינ זיא רע
 ןריֿפכרוד ןוא ןטערטוצֿפױא ןגױצעגרָאֿפ טלָאװ רע ,?.ש .ַא .8, רעד ןוֿפ
 דנײרֿפ עטנעָאנ ענייז ןוֿפ לָאצ ַא .תוירחא רענעגייא ןייז ףיוא ןיילַא סע

 יד ךיז ףיוא ןעמונעג ןוא *טעטימָאק רושטקעל רעקָאר, ַא טרימרָאֿפ ןבָאה
 ,ןגרָאזַאב וצ ץלַא עבַאגֿפױא

 ןענייז סָאװ ןסָאנעג ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ךיא ,רימ ןענייז ,ךעלריטַאנ
 רעד ןיא טשיױטנַא לסיבַא ןעוועג ".ש .ַא ,56 רעד וצ טנעָאנ ןענַאטשעג
 וצ רימ ןבָאה תונעט ןייק רעבָא ,ןָא טמענ רוט-עיצקעל ןייז סָאװ גנודנעוו
 רעטנוא ןוא יו ןעמיטשַאב וצ ײרֿפ ךָאד זיא רענייא רעדעי ,טַאהעג טינ םיא
 ןרעװ טריֿפעגנָא לָאז טייקיטעט עכעלנעזרעּפ ןייז ןעגנוגנידַאב עכלעוו

 רָאּפ עטצעל יד גנוטייצ רעזדנוא ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ רעד ,ץטוש .מ עסָאנעג

 -ברוד טימ ןבעגּפָא ךיז ןענעק וצ ידּכ ,טמַא ןייז ןוֿפ טרינגיזער טָאה ,רָאי
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 -טלעג יד ןגרָאזַאב ןוא דנַאל ןרעביא ןרעקָאר טימ ןרָאֿפטימ ,רוט םעד ןריֿפ
 ,גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןוֿפ ןטייהנגעלעגנָא

 ןעוועג ןענייז סעיצקעל יד .גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא רוט רעד

 ףיוא טלעג ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא ןטעקנַאב-סמַאנֿפױא יד ייב .טכוזַאב טוג
 שכעלטע טכַארבעגנײרַא טָאה רוט רעד ,ןטֿפירש סרעקָאר ןבעגוצסױרַא
 ,טצַאשעג ןבָאה רימ סָאװ עמוס יד יװ רעמ ליֿפ ןייק טינ ,רעלָאד טנזיוט
 רעד רַאֿפ סליּפַא עטקעריד ןיא ,ךעלריטַאנ .ןבעג ןֿפרַאד םיא ןלעוװ רימ זַא
 יד וצ טמוק רע ןעוו טּפיוהרעביא ,רוט ןייז טימ ןדנוברַאֿפ *.ש .ַא .;
 לקיטש ַא טַאהעג ךיוא ךעלנײשרַאװ רימ ןטלָאװ ,ןעגנורעײֿפ עכעלרעי
 רעד רַאֿפ .טכער ךיוא זיא טינ זַא ! ןלַאֿפרַאֿפ רעבָא .ךַאז רעד ןוֿפ טֿפנוקנײא
 רָאּפ ַא וטֿפױא רעקידנטיידַאב ןוא סניוועג ַא ןעוועג סע זיא גנוגעווַאב
 ",ׁש ,ַא ,8, רעד ןבָאה קרָאי-וינ ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ עסיורג ייב ןטירטסיױרַא
 ,טֿפנוקנײא ןשּפיה ַא טכַארבעג

 יקסווָאנַאי טָאה קרָאי-וינ ןייק רוט ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא רעקָאר ןעוו
 -ברוד יונעג ךיז ןענעק וצ ידּכ ,זיוה ןיא ךיז וצ ןדַאלעגנייא ךימ ןוא םיא
 -רעביא לָאז ,רעקָאר ,רע זַא ,ןַאלּפ ןיימ ןוא *.ש .ַא .5ֿ, רעד ןגעוו ןדער
 ןוא טנַאקַאב ןעוועג ןַאלּפ םעד טימ זיא יקסווָאנַאי .עיצקַאדער יד ןעמענ
 טיײצלָאמ ןטוג ַא ייב ןבָאה רימ .ךעלגעמ טייוו יו ןֿפלעהוצסױרַא רימ טכוזעג

 זדנוא טָאה רעֿפטנע ןטמיטשַאב ןייק .ןטייז עלַא ןוֿפ עגַארֿפ יד טדערעגמורַא
 עטנעָאנ ענייז טימ ןטַארַאב ךיז ,ןעקנעדכָאנ טעוװ רע .ןבעגעג טינ רעקָאר
 ,סולשַאב ןייז ןילרעב ןוֿפ ןסיוו ןזָאל זדנוא ןוא דניײרֿפ

 .,רעוװיטַאגענ ַא ןעוועג זיא ,ןעמוקעג רעטעּפש זיא סָאװ ,רעֿפטנע רעד
 טימ טעברַא רעסיורג רעד ןוֿפ ךיז ןסיײײוצּפָא יו געוו ןייק טינ טעז רע
 טינ טָאבנָא רעזדנוא ןעק ןוא דנַאלשטיײד ןיא ןדנוברַאֿפ זיא רע רעכלעוו
 .ןעמעננָא

 ,1918 ןיא דנַאלשטיײיד ןייק ןעמוקעגקירוצ ,טנַאקַאב יו זיא ,רעקָאר
 ןטלַאהעג זיא רע יו םעדכָאנ ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ ףוס םייב
 ןייז .רָאי ריֿפ טעמּכ דנַאלגנע ןיא רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ַא ןיא ןרָאװעג
 ךרע ןַא זיא רע ,דמערֿפ ןעוועג םיא זיא גנובעגמוא ריא ןוא םייה עײנ-טלַא
 טבעלעג טייצ עטסרעמ יד טָאה ,דנַאלשטייד ןוֿפ קעװַא ןעוועג רָאי קיסיירד
 -ָאוערא רעד ךָאנ טֿפול עײרֿפ יד .ןָאדנָאל ןיא רעטעברַא עשידיי ןשיווצ
 רעטיירב ַא רַאֿפ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג םיא טָאה דנַאלשטיײד ןיא ?עיצול
 ןכיגניא זיא ףליה ןייז טימ .םזילַאקידניס ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טייקיטעט
 רעטוג ַא טימ עיצַאזינַאגרָא עשיטסילַאקידניס עקידנטיײדַאב ַא ןסקַאוועגסיױוא
 ַא ןיא ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא עכלעוו ,"טסילַאקידניס רעד, טֿפירשנכָאװ
 -גַאלרַאֿפ עשּפיה ַא טלקיװטנַא ךיוא ךיז טָאה סע .ןרַאלּפמעזקע לָאצ רעסיורג
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 ןוא םזילַאקידניס ןגעוו ןרושָארב ןוא רעכיב ןעגנערבוצסורַא טייקיטעט
 רעשיטסילַאקידניס ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןילרעב ןיא זיא 1921 ןיא .םזיכרַאנַא
 ןַאד זיא ןילרעב .רעדנעל ליֿפ ןיא ןעגנודניברַאֿפ טימ לַאנָאיצַאנרעטניא

 9/שיאעּפָארייא יד ןוא דנַאלסור טעוװָאס ןשיווצ טקנוּפ רָאֿפכרוד רעד ןעוועג
 -נײרַא שינעביולרעד עטצעל יד ןגירק ןֿפרַאד ןעמ טגעלֿפ טרָאד ,רעדנעל

 ,דנַאלגנע ןוֿפ ןטסיכרַאנַא עקידנזיירכרוד עלַא .דנַאלנטעװָאס ןיא ןרָאֿפוצ
 ןלעטשּפָא ךיז ןגעלֿפ רעדנעל ערעדנַא יד ןוא עינַאּפש ,עילַאטיא ,ךײרקנַארֿפ
 ןֿפױא ,טּפיוהרעביא ,ןוא ןיהַא געוו ןֿפױא ןרעקָאר טימ ןעז ךיז ,ןילרעב ןיא
 ַא ןעוועג זיא רענייז ןטסָאּפ רעד .ןדע ןג ןשיטסיװעשלָאב ןוֿפ קירוצ געוו
 ,גנוגעווַאב רעד רַאֿפ רשֿפא רעמכָאנ ןוא םיא רַאֿפ רעקיטכיוו

 -טלַא ןייז ןיא זיא רע זַא ,דוס ןייק ןעוועג טינ זדנוא רַאֿפ זיא ךָאד
 ,טסואוועג ןבָאה רימ .טלעטשעגנדירֿפוצ טינ ןוא ךעלקילג טינ םייה רעיינ

 -סיגומָאק-ָאכרַאנַא רעטריזינַאגרָא רעד טימ הושב הוש טינ זיא רע זַא
 רעד, גנוטייצ ןוא עיצַארעדעֿפ ריא טימ ,דנַאל ןיא טרָאד גנוגעוװַאב רעשיט
 ןעוועג טינ טּפיוהרעביא טרָאד םיא רַאֿפ זיא ןבעל רעד ."רעטעברַא רעײרֿפ
 רעדָא רעירֿפ ,טגייצרעביא ןעוועג רימ ןענייז םעד ןיא .רעמענעגנָא ןייק
 ,זיירק רעזדנוא ןיא ,זדנוא וצ ןעמוק רע טעוװ ,טליֿפעג רימ ןבָאה ,רעטעּפש
 .טײקנדירֿפוצ ןוא ןעזנָא ןיא ןבעלסיוא ךיז ןעק רע ואוו

 ַא רַאֿפ ,19230 ןיא עקירעמַא ןייק ןעמוקעג רעדיוו ךעלקריוו זיא רע
 -ַאב ַא ןבעגעגּפָא םינּפ תלבק ןייז ייב זדנוא טָאה רע .רוט-עיצקעל ןטייווצ
 ,טרָאד ןסינעג ייז סָאװ ןטײהײרֿפ יד ןוֿפ ,דנַאלשטייד ןוֿפ סורעג ןטרעטסייג
 רעשיטסילַאקידניס רעזדנוא סָאװ טייקיטעט רעטגיײװצרַאֿפ-טיירב רעד ןוֿפ
 -עוװַאב-טנגוי רעד ןוֿפ ,טּפיוהרעביא ,ןוא ןָא טריֿפ גנוגעװַאב רעד ןוֿפ לגילֿפ
 -ײרֿפ ַא ןיא ךיז טלקיװטנַא ןוא גָאט וצ גָאט ןוֿפ טרָאד טסקַאװ סָאװ גנוג
 ,גנוטכיר רעכעלטייה

 ויטַאיציניא רעד ףיוא .גלָאֿפרעד רעסיורג ַא ןעוועג זיא רוט רעד ךיוא
 ןוֿפ טייצ ןיא ,ךָאנ רעירֿפ רָאי עכעלטע טימ ןסָאנעג רעטנָארָאט יד ןוֿפ
 עכלעוו ,ן'ססא ןָאשײקילבָאּפ רעקָאר ַא טריזינַאגרָא ךיז טָאה ,רוט ןטשרע

 -ניה, רעגַאל עיצַארטנעצנָאק ןוֿפ ןעגנורענירעד ענייז טכַארבעגסױרַא טָאה
 שידיי ןיא ןעגנערבוצסױרַא טנַאלּפעג ןוא ,"לגיר ןוא טָארדלכַאטש רעט
 ,קרעוו ערעסערג ערעדנַא ענייז

 ןבָאה רוט-עיצקעל ןטייווצ ןייז ןוֿפ קרָאי-וינ ןייק ןעמוקקירוצ ןייז ייב
 רעטעברַא ןעײרֿפ ןיא טֿפנוקנעמַאזוצ ןעמיטניא ןַא ןֿפוררַאֿפ ןסָאנעג יד
 רעניילק רעד .דנַאל ןרעביא גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ סורעג ַא ןרעה וצ ,רעטנעס
 ןיא רעדילגטימ עטסקיטעט יד ,ןסָאנעג טימ טליֿפרעביא ןעוועג זיא ץַאלּפ

 ַא ןעוװעג זיא טכַארבעג טָאה רע סָאװ סורעג רעד .גנוגעווַאב רעזדנוא

109 



 רַאֿפ זיא סָאד ! ןענוֿפעג טינ גנוגעװַאב ןייק דנַאל ןיא טָאה רע .רעקירעיורט
 יינ .טײקכַאװש רעזדנוא טסואוועג ןבָאה רימ .סיינ ןייק ןעוועג טינ זדנוא
 -ַאב רעד ןוֿפ טָאה רע סָאװ ,ןסולש ןוא ןקורדנייא יד ןעוועג רעבָא ןענייז
 רַאֿפרעד ןענייז רימ זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ זדנוא טָאה רע .ןגיוצעג גנוטכַאבָא
 -ֿפױא תוחוּכ יד רעביא ןָא ךיז ןעגנערטש עכלעוו ,רימ .ךעלטרָאװטנַארַאֿפ
 רעד ןיא ןענייז עכלעוו ;ןבָאה רימ סָאװ גנוגעווַאב לקיטש סָאד ןטלַאהוצ
 ןיא ָאד סעּפורגיךַארּפש ערעדנַא יד רעדייא ךײרגלָאֿפרעד רעמ טכיזניה
 זיא עקירעמַא ןיא סָאװ םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ ןענייז רימ --- דנַאל
 רענייא רעדעי יו קרַאטש ןוא סיורג ױזַא טינ גנוגעווַאב עשיטסיכרַאנַא יד

 !ןעז וצ ןשטנואוועג סע טלָאװ זדנוא ןוֿפ

 .ד ר"ד ,ץיוװָאקַאזיא ,ד ןטָארטעגסױרַא ןענייז סרעֿפטנע עֿפרַאש טימ

 .ךיא ןוא ,עיצקַאדער ןיא רעֿפלעהסױרַא ןיימ טייצ רענעי וצ ,סובָאלג
 עקידנזעװנָא יד ןשיוצ גנומיטש יד .טרעטשרַאֿפ ןעוועג זיא בוט-םוי רעד
 ןעגנַאגעגרעדנַאנַאֿפ ךיז זיא ןעמ .עטגנערטשעגנָא טסכעה ַא ןרָאװעג זיא

 .עטשיױטנַא ןוא עטרעטיברַאֿפ
 טָאה טייצ רענעי וצ .ןקידנע טֿפרַאדעג רשֿפא סע ךיז טָאה טימרעד

 ןשטנעמ 150 ַא ,ןקידנע טינ ךיז סע ןעק ױזַא זַא ,ןעזעגסיוא רעבָא רימ סע
 -מוא יד רעטנוא טָאה רעכלעוו ,סױטשנעמַאזצ םעד טניואוועגייב ןבָאה
 בָאה .ןרעו טרעלקעגסיוא קידנעטשלוֿפ טגעקעג טינ טרָא ןֿפױא ןדנעטש

 רעזדנוא ןוֿפ טייהנגעלעגנָא עצנַאג יד טדערעגמורַא גנוטייצ רעד ןיא ךיא
 רעד ןיא דנײרֿפ ןייק רימ טָאה סָאד .ןעלקיטרַא רַאּפ ַא ןיא טקנוּפדנַאטש
 רעקָאר .טֿפַאשרַאֿפ טינ ,רעגנעהנָא סרעקָאר ןשיווצ טּפיוהרעביא ,גנוגעוװַאב
 -רעד רעמ ןעוועג זיא רע .ןֿפורעגּפָא טינ טרָאװ ןייק טימ ךיז טָאה ןיילַא
 רעד ןיא טֿפַאשרעטעברַאטימ ןייז .ךיא יו ןטלַאהעגסױא רעמ ןוא ןױַאֿפ
 טלעטשענּפָא זיא ,רָאי ןעצ טעמּכ ןטלַאהעגנָא טָאה עכלעוו ,",ש .ַא ,
 .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ טייצ רעד טימ זיא עטכישעג עצנַאג יז .ןרָאװעג

 עצנַאג יד ןגָארקעגנײרַא טָאה רעלטיה יו םעדכָאנ ,19233 ףוס םוצ

 ןעמוק וצ ןעגנולעג ןרעקָאר זיא ,טנעה ענייז ןיא דנַאלשטייד רעביא טכַאמ
 רָאי ןדעי טייצ רערעגנעל ַא רַאֿפ טָאה רע ,ןצעזַאב ךיז ָאד ןוא רעהַא רעדיוו
 -ֿפױא קידנעטש לַארעביא זיא ןוא דנַאל ןרעביא רוט-עיצקעל ַא טכַאמעג

 ,1924 ןוֿפ גנילירֿפ ןיא .גנוטכַא ןוא טֿפַאשביל סיורג טימ ןרָאװעג ןעמונעג

 רָאּפ ַא טכַארברַאֿפ ןוא עינָאלָאק זיירנָאס רעד ןיא טכוזַאב זדנוא רע טָאה

 -טימ ןביוהעגנָא יינ סָאד ןוֿפ ךיוא טָאה רע .הביבס רעזדנוא ןיא געט

 סעירעס ליֿפ טכעלטנֿפערַאֿפ טָאה רע ואוו ,".ש .ַא .5, רעד ןיא ןטעברַא

 ,רע טָאה דנַאל ןיא גנוגעוַאב ןייק .ןעגנולדנַאהּפָא עטנַאסערעטניא ןוֿפ

 סע ןבָאה רימ יװ טקנוּפ ,ןֿפַאש טנעקעג טינ -- ןֿפַאשעג טינ ,ךעלריטַאנ

200 



 תוחוּכ יד ןיא טינ טגיל סָאד ,ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא ןָאט טנעקעג טינ
 ,ןשטנעמ ןלָאצ ערענעלק רעדָא םענייא ןוֿפ

 עקיטכירֿפיױא ןוא טֿפַאשדנײרֿפ עסיורג יז ןעוועג זיא רָאג זיב דנריר
 גנוגעװַאב רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןוא ןסָאנעג יד סָאװ ,טייקנבעגרעביא
 ןרעיײֿפ ןוֿפ טייהנגעלעג רעד ייב ןרעקָאר עסָאנעג ֹוצ ןזיװעגסױרַא ןבָאה
 ַא רַאֿפ זיא רע ןעוו ,לָאמ ןטייווצ ַא ןוא ,גָאטסטרובעג ןטסקיצעביז ןייז
 ןעוועג זיא דנַאל ןצנַאג ןרעביא ףורּפָא רעד .קנַארק טסנרע ןעוועג טייצ
 ךעלגעמ טכַאמ רעכלעוו ,דנָאֿפ ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע .רערַאברעדנואוו ַא

 יד ךרוד .גרָאז ןייק ןָא טעברַא רעשירַארעטיל ןייז טימ ןייגוצנָא םיא רַאֿפ
 -םיוו ענייז ןוֿפ רָאּפ ַא ןענייז דנַאל ןיא ָאד ףיוא ךיז טלַאה רע סָאװ ןרָאי
 רַאנָאיצַאנ, .שילגנע ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא ןוא טצעזרעביא קרעוו עקיט
 עטנעגילעטניא ןיא סערעטניא סיורג ןֿפורעגסױרַא טָאה "רוטלוק ןוא םזיל
 -ֿפיױא ןגיוצעג טָאה "רוטַארעטיל-טלעװ רעד ןיא ערעטקַארַאכ ןביז; .ןזיירק
 ףלָאדור עסָאנעג .ןזיירק עשירעלטסניק ןוא עשירַארעטיל ןיא טיײקמַאזקרעמ
 רעד עכלעוו ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןזיר יד ןוֿפ רעטצעל רעד זיא רעקָאר
 ,לָאצ רעסיורג ַאזַא ןיא טגָאמרַאֿפ טָאה רוד רעקידרעירֿפ
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 -- טרָאויטס ּפַאש -- רעטנעס רעטעברַא רעײרֿפ רעד

 טידערק לעשָאס -- םוילַאיצַאס דליג

 ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ געט עטרעטסײגַאב עטשרע יד ןיא
 ףיוא ןעוװעג זיא ?!ןטעװַָאס יד וצ טכַאמ עצנַאג יד, גנוזָאל רעד ןעוו
 קרַאטש ךיז ,דנַאלגנע ןיא ךיוא יו ,עקירעמַא ןיא ָאד טָאה ,ןּפיל סנעמעלַא

 רעד .ןקיובַאֿפ יד ןיא ןטעווָאס ןלעטשנייא ןגעוו קנַאדעג רעד טײרּפשרַאֿפ
 ןרָאװעג טריציֿפידָאמ רעדנעל עקידנכערּפש-שילגנע יד ןיא זיא קנַאדעג

 יד ןוֿפ רעײטשרַאֿפ עטלייוורעד --- ?סטרַאוטס ּפַאש , לטיט םעד ןגָארט וצ

 -נעמַאזוצ ןלָאז קירבַאֿפ ַא ןוֿפ ןעגנולײטּפָא ערעדנוזַאב יד ןיא רעטעברַא
 ןרידוטש וצ ןוא רעטעברַא יד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןצישַאב וצ ,טַאר ַא ןלעטש
 -ַארּפ רעקידנֿפערטַאב רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ עשינכעט ןוא ןעגנוגנידַאב יד
 ,עיצקוד

 -עמטייצ טסכעה ןוא רערענָאיצולַאװער ַא ןעוועג זיא קנַאדעג רעד
 ערעייז ןעוו זַא ,ןעזעגנייא ןבָאה רעטעברַא ערעטנעגילעטניא יד .רעקיס
 יז ןלעװ ,ןעיוטסודניא יד ןעמענוצרעביא ןעמוקסיוא לָאז סעיצַאזינַאגרָא
 ידּכ ,ךיז ןרעדָאֿפ סָאװ שינעטנעק עשינכעט ןוא גנורַאֿפרעד יד ןבָאה טינ
 ךיז ןֿפַאשניײא ןוֿפ סעצָארּפ ןטריצילּפמָאק םעד ךיײרגלָאֿפרעד ןריֿפוצנָא
 -ָארּפ עקיטיונ יד םַאזרָאּפש ןוא קיטכיר ןטעברַאסיוא ,ןלַאירעטַאמ עיור יד
 ןוא ןרידוטש ,ןענרעל ןעמ ףרַאד סָאד .קירעהעג יװ ןצעזּפָא ייז ןוא ןטקוד
 .ןעניֿפעגסױא קיסעמנַאלּפ

 יד זַא ,טנרעלעג רעטעברַא ערעטנעגילעטניא יד ןבָאה ךַאז ַא ךָאנ

 ַא יז ןענייז ,קיטכעמ ןוא סיורג ןרעוו ןוא סיוא ןסקַאװ ייז ןעוו ,סנָאינוי
 גנודניברַאֿפ עטקעריד יד .רעטעכברַא יד רעסיוא ןוא רעביא טֿפַאשרעּפרעק
 ןסערעטניאיּפַאש יד .ךיז טרילרַאֿפ ןָאינוי רעד ןוא רעטעברַא םעד ןשיווצ
 ןיא גנַאלנרָאי ךיז ןטלַאה עכלעוו ,עטמַאַאב-ןָאינוי יד רַאֿפ דמערֿפ ןרעוו

 רעד רַאֿפ .ּפַאש ןיא ןטעברַא ןוֿפ םעט םעד ךיג ןסעגרַאֿפ ןוא ןטמַא ערעייז
 ןיא סָאװ ץלַא ןגלָאֿפוצכָאנ ךעלגעמ טינ זיא םוטנטמַאַאב ריא ןוא ןָאינוי

 קיטכיר ןלָאז סעיצַאלוגער ןָאינוי יד זַא ,ןעז ןוא רַאֿפ טמוק רעּפעש עלַא
 .ןרעוו טיהעגּפָא
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 זיא ,טקנעדעג ןַאד רימ ןבָאה ,ןקעווצ ענעזיוועגנָא עכעלטע יד טָא רַאֿפ
 לָארטנָאק-ּפָאש טימ ,טײלרעשטיּפַאש ןוֿפ םעטסיס ַא ןלעטשוצנייא קיטיונ

 ןיא ןרעוו ןגיוצעגניײרַא םורַא ױזַא ןלעװ עכלעוו ,רעטעברַא יד ןוֿפ טקעריד
 -דנַאטשַאב עמַאזקריװ ,עקידעבעל ןרעוו ,ןָאינוי 'רעד ןוֿפ טייקיטעט רעד
 רעברַאֿפ .ש עסָאנעג .גנוגעװַאב רעטעברַא רעטבעלעגֿפױא ןַא ןוֿפ ןלייט
 -רַאֿפ ןבָאה רימ ,גנוגעװַאב רעקיזָאד רעד ןיא רעוט-טּפיוה רעד ןעוועג זיא
 ןבָאה ,עיצַאטיגַא ןוא עיסוקסיד רַאֿפ ".ש .ַא ., רעד ןיא ץַאלּפ ליֿפ ןעמונ
 ערעדנוזַאב יד ןיא סעּפורג עשיטסיכרַאנַא טעדנירגעג ,ןעגניטימ ןֿפורעג
 יד ןיא גנוריֿפ רעשיטַארקָאמעד רַאֿפ טריטיגַא געוו ןייא רַאֿפ ןוא ןכַאֿפ
 ,טּפיוהרעביא ,ןוא עטמַאַאב יד ןוֿפ ןענימרעט יד ןעקנערשַאב רַאֿפ ,סנָאינוי
 -עברַא רעד ןיא טייקכעלרע ןוא טייקנייר ,םזילַאעדיא םעד ןטלַאהֿפיוא רַאֿפ
 ,גנוגעווַאב רעט

 סעּפורג עניילק ןוֿפ ןטֿפנוקנעמַאזצ עטֿפָא רַאֿפ טייקידנעווטיונ יד

 וצ קנַאדעג םוצ טריֿפעג יקסווָאנידַאר ןוא לקיימ ןסָאנעג יד טָאה רעטעברַא

 ,וינעווע דנַאקעס 176 ןיא רעטנעס רעטעברַא ןעיײרֿפ ַא ןענעֿפע

 ןלָאמש ַא ךרוד רעמיצ-רעטניה ַא ןיא םערָא ןוא ןיילק ץנַאג ןביוהעגנָא
 ,רעטייוב ַא רַאֿפ טייקכעלגעמ יד ןזיוװַאב ךיילג רעטנעס רעד טָאה גנַאגניײרַא
 רעטנעס רעד םעדכָאנ טָאה וינעווע דנָאקעס 219 ןיא ,טייקיטעט רערַאבטכורֿפ
 ןוא טקנוּפ-סגנולמַאז סלַא גנוגעװַאב רעזדנוא טנידעג רָאי עכעלטע שּפיה
 -גוציז-ןָאשנעװנַאק ,סעיצקעל ,ןטֿפנוקנעמַאזוצ עניילק רַאֿפ לַאקָאל-גניטימ
 עסיורג ַא טריּפורג ךיז ןבָאה רעטנעס םורַא .ןעגנוטלַאהרעטנוא ןוא ןעג
 ,ןײטשדלָאג ַאנַא ,עקייל הנח ,ָאריּפַאש עינַאט ,סנעזָאר יד : ןסָאנעג לָאצ
 עקילדנעצ ןוא ףייר שריה ,ןעהָאק ַאדייא ,קושטניּפ ,ןימַאשזדנעב ,ןילודָארָאב
 רעטנעס ןוֿפ רעגרָאזַאב ןוא רעוט-טּפיוה יד .עקיטעט רעקינייו ערעדנַא
 טָאה טעברַא רעייז ,יקסווָאנידַאר ןוא לקיימ ןעוועג ןרָאי עלַא רעבָא ןענייז
 קרַאטש ןעוועג ןעמעלַא זדנוא ייב זיא ןוא ןטַאטלוזער עטוג טכַארבעג
 ,טגעלעגנָא

 יד סלַא טנידעג רעטנעס רעד טָאה עקניל יד טימ ףמַאק םעד ןיא
 ןבעגעגסױרַא רעברַאֿפ עסָאנעג טָאה טרָאד .דצ רעזדנוא רַאֿפ סרעטָאװקדעה
 "פקניל; יד טָאה עכלעוו לגנוטייצ ןיילק ַא -- ?רעטעברַא ןָאינוי; םעד
 -ַארטס יד ןרָאװעג טעברַאעגסיױא זיא טרָאד ,ןקיטיײװּפָאק עסיורג טֿפַאשרַאֿפ
 םעד ןבָאה סָאװ רעוט יד סױרַא ןענייז טרָאד ןוֿפ ןוא ףמַאק ןוֿפ עיגעט
 רעטנעצ טנעמרַאג ןיא רעּפעש יד םורַא ןוא ןיא ןגָארטעגרעבירַא ףמַאק
 ךָאװ עדעי קיסעמלגער ןענישרעד זיא "רעטעברַא ןָאינוי, רעד .טָאטש ןוֿפ
 ,םישדח 8
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 עלַא רעטנעס רעטעברַא רעײרֿפ רעד טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא רַאֿפ
 ןענעגעגַאב וצ ןסָאנעג יד רַאֿפ טקנוּפלמַאז סלַא ,םייח סלַא טנידעג ןרָאי

 רעדָא גניטימ ַא ןיא ןקילײטַאב ךיז ,עדנוטש עײרֿפ ַא ןעגנערבױַאֿפ ,דניײרֿפ
 ןייק ןעמוק ןגעלֿפ יז ןעוו ,טעטש ערעדנַא ןוֿפ ןסָאנעג .גנוטלַאהרעטנוא ןַא
 ,טגוװָא ןיא רעטנעס םעד ןכוזַאב ןֿפרַאד ייז זַא טסואוועג ןבָאה ,קרָאי-וינ
 ךיז ןענעקַאב וצ ידּכ ,גָאטײב *,ש .ַא .8, רעד ןוֿפ סיֿפָא םעד יו טוג ױזַא
 עקידרעטניוו יד ךרוד .גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ ןזַאֿפ ערעדנוזַאב יד טימ
 ןיא ךָאװ עדעי סעיצקעל ןרעוו טריֿפעגכרוד רעטנעס ןיא ןגעלֿפ טישדח
 טינ זיא רעטנעס םייב קעטָאילביב ןייק .שילגנע ןיא ךיוא טֿפָא ןוא שידיי
 ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןכוזרַאֿפ ,ןטלַאהֿפיױא ןוא ןלעטשוצנייא ןעגנולעג
 ,גלָאֿפרעד ןָא לָאמ רָאּפ ַא

0 

 -- גנוטכיר עיינ ַא טלקיװטנַא טייצ רענעי וצ ךיז טָאה דנַאלגנע ןיא
 עטיירב ַא ךיז רַאֿפ ןבָאה וצ ןעזעגסיוא טָאה עכלעוו --- םזילַאיצָאס דליג

 -טיױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןענישרעד ןענייז ןרושָארב ןוא רעכיב לָאצ ַא ,טֿפנוקוצ
 טנורגרעטניה רעד .ןזיירק עלַאקידַאר יד ןיא סערעטניא ןשּפיה ַא ןֿפורעג
 ןעגנוכיירגרעד יד ןיא גנושיױטנַא יד ןעוועג זיא גנוטכיר רעיינ רעד ןוֿפ
 -רַאֿפ עמַאזיורג יד ןוא רוטַאטקיד יד .דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ

 "-ןינעל רעד רעסיוא ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא עלַא ןוֿפ גנוגלָאֿפ

 עלַא ןיא ןטסילַאיצַאס יד ףיוא קערש ַא ןֿפרָאװעגנָא ןבָאה ,רעשיטסינילַאטס

 -טקלָאֿפ רעכעלטנורג ַא ןוֿפ טַאטלוזער רעד ןרעוו ןעק סָאד ביוא .רעדנעל

 ןוֿפ עגַארֿפ רעצנַאג רעד ןגעוו ןטכַארטרַאֿפ ךיז ןעמ זומ ןַאד ,עיצולָאוװער
 ןַאד זיב ןענייז עכלעוו ,עיצַאזילאיצַאס ןוא םוטנגײא-טַאטש .,עיצולָאװער
 עסיורג ַא רָאג .ערעל רעשיטסילַאיצַאס רעד ןוֿפ םירקיע-טנורג יד ןעוועג
 עקידרעירֿפ שרעייז ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ןצנַאגניא ךיז ןבָאה ןטסילַאיצַאס לָאצ
 רעד ןוֿפ רעציטשרעטנוא עמורֿפ ,עטוג ןרָאװעג ןענייז ןוא ןעגנוגייצרעביא
 יד ןֹוא ןעדוָאגס ,דנַאלָאדקַאמ .גנונעדרָא רעשיטַארקָאמעד-שיטסילַאטיּפַאק
 טנידעג קיטכירֿפױא ןבָאה דנַאלגנע ןיא ײטרַאּפ רעד ןוֿפ רעריֿפ ערעדנַא
 ןליֿפַא קידנכַאמ טינ ,םזילַאירעּפמיא ןוא םזילַאטיּפַאק ןוֿפ ןסערעטניא יד
 קיטכיר ןענייז יז ,ןסַאמסקלָאֿפ יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ ךוזרַאֿפ ןייק
 -רַאֿפנָא ייז טָאה רעכלעוו ,סַאלק ןקידנשרעה םעד ןוֿפ ןרָאװעג טנױלַאב
 וצ ייז ןוֿפ עקינייא ןביוהרעד ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ טכַאמ יד טיורט
 ,ןלוטיט-סוחי

 םעד ףיוא ןעמענרַאֿפ ךיז טנעקעג רעבָא ןבָאה ןטסילַאיצָאס עלַא טינ
 טזָאלעג ךיז טָאה דלַאנָאדקעמ ןכלעוו ףיוא געוװ ןשירעטעררַאֿפ-קישטילג
 -ַאיצַאס ןוא ןטֿפַאהנרע רעמ ַא ,געווסיוא רעדנַא ןַא טכוזעג ןבָאה ייז .ןייג
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 ןוֿפ גנוטכיר עיינ יד טעברַאעגסיױא ןעייר ערעייז ןיא ךיז טָאה .ןשיטסיל
 גנוזייל רעד וצ גנַאגוצ טימָארּפמָאק ַא ןעוועג זיא עכלעוו ,םזילַאיצָאס דליג
 -ײרֿפ ןשיוצ גנודניברַאֿפ עשינַאגרָא רעמ ַא -- עגַארֿפ רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ
 טַאוװירּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד ןוא גנוריגער רעשיטַארקָאמעד ַא רעטנוא טייה
 -רעביא ייז ןוא עיצקודָארּפ ןוֿפ ןעלטימ יד ןריזילַאיצָאס ךרוד טינ ,םוטנגייא

 רעירֿפ טָאה םַארגָארּפ עשיטסילַאיצָאס יד יוװ ,טַאטש ןוֿפ טנעה יד ןיא ןבעג
 ןעמענרעביא רעטעברױַא עטריזינַאגרָא יד ןֿפלעה ךרוד רָאנ ,ןגָאלשעגרָאֿפ |

 טֿפַאשלעזעג רעצנַאג רעד ןוֿפ ןצונ יד ןיא ןריֿפנָא יז ןוא עירטסודניא יד
 ,טַאטש ןשיטַאדקָאמעד םעד ןוֿפ לָארטנָאק םעד רעטנוא

 -נָא ,לָארטנָאק-טַאטש זיא םזילַאיצָאס דליג ןוֿפ קנַאדעג-טנורג רעד

 רעד ןוֿפ רעקידיירּפ יד ןֿפָאה לטימ םעד ךרוד .םוטנגײא-טַאטש טָאטש
 םעד רַאֿפ טַאטש םעד ןכַאמ ןוֿפ רַאֿפעג יד ןדיימסיוא ןענעק וצ עעדיא רעייג
 רוטַאטקיד וצ טריֿפ סָאװ ,ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא סָאבעלַאב ןקידנעטשלוֿפ
 רעשיאיײטרַאּפוא סלַא ןעניד ףרַאד טַאטש רעד .טכַאמ רעטקנערשַאבמוא ןוא
 ענלצנייא ןוֿפ ןעגנולדנַאה יד ןרילָארטנָאק ,קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ רעײטשרָאֿפ

 סעיציזָאּפ עשיגעטַארטס ערעייז ןצונסיוא טינ ןלָאז ייז ,סעּפורג עצנַאג ןוא
 -גוזַאב יד ןוֿפ ןעגנולדנַאה יד ןרינידרָאָאק ןוא ,ערעדנַא ןריטַאולּפסקע וצ

 -ָאמעד ַא ןייז ףרַאד טַאטש רעד .,דנַאל ןיא ןעגנוריפורג עשימָאנָאקע ערעד
 ,קלָאֿפ ןוֿפ ןליוו םעד ןֿפרָאװרעטנוא ,רעכעלטײהײרֿפ ַא ,רעשיטַארק

 יוװ ,םזילַאיצָאס ןשיווצ סימָארּפמָאק ַא ןעוועג סָאד זיא ,ןעז ןעק'מ יו
 םזיטַאטש ןשיווצ : םזילַארעביל ןוא ,ןרָאװעג ןענַאטשרַאֿפ ןַאד זיב זיא רע
 ןבָאה ןטסילַאיצָאס יד .ןעניז ןסיוועג ַא ןיא ןגָאז ןעמ ןעק ,םזילַאקידניס ןוא
 ןבָאה ייז ןכלעוו ףיוא ,טַאטש םוצ ןעיורטוצ ןוא ןביולג םעד ןרָאלרַאֿפ

 ןייק טַאהעג טינ ךיוא רעבָא ןבָאה ייז :ןעגנונעֿפָאה עלַא טגיילעג רעירֿפ
 ןלָאז עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא יד וצ ,םזילַאקידניס םוצ ןעיורטוצ
 .ןבעל ןוֿפ םיטַאבעלַאב יד ןרעוו ןוא טנעה ערעייז ןיא ץלַא ןעמענרעביא

 רַאֿפעג עכעלגעמ יד ןעזעגנייא ייז ןבָאה גנונעדרָא רעשיטסילַאקידניס ַא ןיא
 ,ןטֿפַאשרעּפרעק רעטעגרַא ערעדנוזַאב יד ןשיוװצ ןעגנובייר עֿפרַאש-וצ ןוֿפ
 ערעייז רַאֿפ סעיציזַאּפ ערעסעב ןעניוועג וצ עגייא עדעי ןכוז ןלעװ עכלעוו

 סָאד ןריטנעזערּפער לָאז עכלעוו ,גנוריגער עשיטַארקָאמעד ַא .רעדילגטימ

 ןייק וצ ןריֿפ טיג ןלָאז ןעגנובייר עכלעזַא זַא ןטיהרַאֿפ טעװ ,קלָאֿפ עצנַאג
 .סעֿפָארטסַאטַאק עטסנרע

 ןעזעגסיוא טָאה יז סָאװ ,טַאהעג גנוטכיר עיינ יד טָאה גוצרָאֿפ ַא ךָאנ
 סעיצולָאװער ןייק ןָא ,געוו ןכעלדירֿפ ַא ףיוא ןרעװו טכעלקריװרַאֿפ ןענעק וצ
 טציא ןיוש ןענעק ןכַאֿפ ליֿפ ןוֿפ רעטעברַא יד .ןעגנוסיגרַאֿפ-טולב ןוא
 -סודניא ערעייז ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ ןוא גנוריֿפנָא יד ןעמענרעביא ןבוהנָא
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 ןיא גנורעדנע עקידמיצולּפ ,עֿפרַאש-וצ ןייק קידנגָארטנײרַא טינ ,סעירט
 ןײלַא ןענעק סעירטסודניא-יוב יד ןיא רעטעברַא יד .ןכַאז ןוֿפ גנַאג םעד
 ,רעזייה עיינ ןוֿפ ןעיוב םייב רעמענרעטנוא ןוא סרָאטקַארטנָאק יד ןרעוו
 ךיז רַאֿפ קעװַא ןעמענ עכלעוו ,רעטייבסיוא יד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ןָא
 גנוגעווַאב יד טָאה ןכַאֿפ ערעייז ןיא .טֿפנוקנײא םעד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא
 ןיא רעטעברַא יד .גנודנעװנָא עשיטקַארּפ עטשרע ריא ןענוֿפעג ךעלקריוו

 .עקיבלעז סָאד ןָאט ךיוא ןענעק ןכַאֿפ ערעדנַא יד
 ןדָאטעמ יד וצ רעקקירוצ ַא ןעוועג סע זיא ןעניז ןשיטקַארּפ ַא ןיא

 ןטצעל ןוֿפ ןטימ ןיא טדנעװעגנָא ןבָאה דנַאל ןיא ָאד רעטעברַא יד סָאװ

 עוויטקודָארּפ ףיוא ןעגנונעֿפָאה עסיורג טגיילעג ןבָאה ייז ןעוו ,טרעדנוהרָאל
 רעייז .אֿפוג רעטעברַא יד ןוֿפ טריֿפעגנָא ןעגנומענרעטנוא עוויטַארעּפָאָאק
 ַא רעייז טַאהעג טָאה עירטסודניא-יױב רעד ןיא גנודנעוונָא עשיטקַארּפ
 עכלעוו ןיא ,קירוצ ןרָאי טימ ןלעטרַא עשיסור יד ףיוא טייקכעלנע עקרַאטש
 יז ןוא ןטעברַא עסיורג ןעמענרעטנוא תוֿפּתושב ןגעלֿפ רעֿפרעד עצנַאג
 טימ ךיילג ףיוא ךיילג קידנלייט ךיז ,געוו ןוויטקעלַאק ַא ףיוא ןריֿפכרוד

 רעד ןוֿפ גנודנירגַאב עשיטערָאעט יד ןעוועג רָאנ זיא יינ ,ןטסנידרַאֿפ יד
 ,עגַארֿפ עלַאיצָאס יד ןזייל וצ געוו םעד ךרוד םענרַאֿפ רעד ןוא ךַאז

 ןיא ןֿפַאש ןבױהעגנָא ךיז טָאה עכלעזַא ליֿפױו ףיוא ,גנוגעװַאב יד
 לגנַאמ םעד ןָא ןסױטשעגנָא ךיז טָאה ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא דנַאלגנע
 ןעגנומענרעטנוא עוויטַארעּפָאָאק עוויטקודָארּפ יד יו טקנוּפ ,לַאטיּפַאק ןיא
 -עגנָא ןבָאה רימ יו ,הרצ רעד ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז ןבָאה דנַאל ןיא ָאד
 . *עברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו לטיּפַאק םעד ןיא ןזיוו
 ןטכַארטרַאֿפ וצ רעטעברַא יד טריֿפעג סע טָאה ,(29 טייז עז) גנוגעװַאב-רעט

 ןענַאטשטנַא טרָאד עקַאט זיא .טידערק ןוא טלעג ןוֿפ עגַארֿפ רעד ןגעוו ךיז
 ליֿפ טָאה עכלעוו ,"טידערק לעשָאס; גנוגעװַאב ןוא עירָאעט עיינ ַא ךָאנ
 -ַאב ןוא סעירָאעט סנָאדורּפ ןָא טנָאמרעד גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ןשטנעמ
 -רַאװרעד עיינ ןוא סערעטניא םעיינ ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד .ןעגנואימ
 רעד ןיא טייצ רענעי ןוֿפ סעיסוקסיד יד .ןעייר ערעזדנוא ןיא ןעגנוט
 טסכעה ןעוועג ןענייז ןבַאגסיױוא עשיטסיכרַאנַא ערעדנַא ןוא ".ש .ַא ,,

 | .עטנַאסערעטניא
 -ַאטיּפַאק ערעדנַא עלַא ןיא יו ,דנַאלגנע ןיא ןעוועג רעבָא ןענייז סע

 טָאה םזילַאיצַאס דליג עכלעוו ןיא סעירטסודניא עצנאג ,רעדנעל עשיטסיל
 זיא סעירטסודניא עקיזָאד יד ןוֿפ ענייא .ןרעוו טדנעװעגנָא טנעקעג טינ

 ןיא ןשטנעמ ןסַאמ עסיורג טקיטֿפעשַאב ןענייז סע רעכלעוו ייב גניניימ

 -סודניא עצנַאג יד .טעטילַאװק ןוא טעטיטנַאװק רענעדיײשרַאֿפ ןוֿפ ןענימ

 ַא ןיא ןעוועג המחלמ-טלעו רעטשרע רעד ךָאנ דנַאלגנע ןיא זיא עירט
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 ךיז ןבָאה סע ןעוו ,המחלמ רעד ןוֿפ ןרָאי יד ךרוד .דנַאטשוצ ןטֿפַאהקנַארק
 יד ןיא ,ןֿפיש ןוא ןענַאב ,ןקירבַאֿפ יד רַאֿפ ןליוק טימ גרעב טרעדָאֿפעג
 ןלַאטעמ ןוא ןליוק ליֿפיװ .ןרָאװעג טלקיװטנַא קרַאטש רעייז עירטסודניא

 טָאה המחלמ יד ןעוו .גונעג ןעוועג טינ ץלַא זיא ןבָארגעגסיױא טינ טָאה'מ

 טרענעלקרַאֿפ קרַאטש טזומעג ןענימ יד ןיא טעברַא יד טָאה טקידנעעג ךיז
 רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפרָאװעגסױרַא ןענייז ,רעניימ ,ןשטנעמ ןסַאמ .ןרעוו
 -רַאֿפ ןוא טּפיגקרַאֿפ ןענייז סעירטסודניא --- רעניימ רָאנ טינ ןוא .טעברַא
 ןענַאב ףיוא טריֿפעג ןוא ןדָאלעג ןרעוו ןליוק .ערעדנַא יד טימ ענייא ןדנוב
 עירטסודניא ןליוק יד ןעוו .ןשטנעמ ןסַאמ ןקיטֿפעשַאב עכלעוו ,ןֿפיש ןוא
 "-ןַאבנזיא יד ףיוא טקריוװעג דלַאב סע טָאה ןפמורשנייא ןביוהעגנָא טָאה
 ,גנוקיטֿפעשַאב רעייז ןרָאלרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא-טרָאּפסנַארט ןוא
 טײקכעלטֿפַאשנײמעג ַא ןרָאװעג ןֿפַאשעג געוװ ןכעלריטַאנ ַא ףיוא זיא סע
 ---עירטסודניא רענרעדָאמ רעד ןוֿפ ןגייווצ עסיורג יירד ןיא ןסערעטניא ןוֿפ
 יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע .רעטעברַא טרָאּפסנַארט ןוא ןַאבנזייא ,רעניימ
 עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עקיטכעמ יירד ןוֿפ ?סנעיילע לּפירט;
 ,טײקיזָאלסטעברַא --- לביא ןייא ןוֿפ ןטילעג עלַא ןבָאה

 סעיצַארַאּפער יד ךרוד ןרָאװעג רעגרע ליֿפ זיא עגַאל סנעמעלַא רעייז

 רעד ףיוא ןעגניװצוצֿפױרַא טכוזעג ןבָאה ןעגנוריגער עטריאילַא יד סָאװ
 דנַאלשטייד ןוֿפ ןעמ טָאה עיצַארַאּפער-טלעג ןייק ,דנַאלשטיײד רעטגיזַאב
 ןעוועג זיא ןלָאצ טנעקעג ָאי ןבָאה ןשטייד יד סָאװ טימ .ןגירק טנעקעג טינ
 ןעמ טָאה ןטקודָארּפ עטעברַאעגסיױא ןייק -- ץרע ,ןליוק ,ףָאטש-יור טימ
 ךָאנ ךָאד טלָאװ סָאד ,ןזָאלנײרַא טלָאװעג טינ רעדנעל עלעירטסודניא יד ןיא

 ןיוש ךיוא ױזַא זיא עכלעוו ,טײקיזָאלסטעברַא יד טױרעסערגרַאֿפ רעמ ליֿפ

 -סױרַא ןבָאה ןֿפָאטש-יױר ערעדנַא ןוא ןליוק עשטייד .סיורג ץנַאג ןעוועג
 ןימ ןקיבלעז םעד ןוֿפ ןטקודָארּפ עשילגנע יד קרַאמ-טלעװ ןוֿפ טּפוטשעג
 ,רָאג זיב דנַאלגנע ןיא עגַאל יד טֿפרַאשרַאֿפ ןוא

 ןוא עגַארֿפ עצנַאג יד טרידוטשעגסיוא טָאה עיסימָאק עכעלגינעק ַא

 סָאד .ןרעוו טריזילַאנָאיצַאנ דנַאלגנע ןיא ןלָאז סניימ יד זַא ,טרידנעמָאקער

 טינ ןעק עירטסודניא ןַא בוא :לטימ רעשיטסילַאטיּפַאק רעטוג ַא זיא

 יז ףרַאד ,רעמענרעטנוא עטַאװירּפ יד רַאֿפ ןטיֿפָארּפ עטוג ןייק ןעגנערב

 םוצ ,להק םוצ -- ךעלריטַאנ ,זיירּפ ןטוג ַא רַאֿפ -- ןרעוו ןבעגעגרעביא

 עסיורג ןעגנערב טעװ סָאד וליֿפַא ןעוו ןבײרטַאב סע לָאז רעכלעוו ,טַאטש

 ! ןיײטשַאב ןעק להק .ןטסולרַאֿפ

 ךָאד ,ןטסילַאטיּפַאק יד רַאֿפ רעקיטסניג טסכעה ַא זיא געווסיוא רעד
 -םיוא ךָאנ ןעק סע .בַאטשסַאמ ןסיורג ַא ףיוא ןדנעװנָא טינ םיא ייז ןליוו
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 ןגעו ךיז ןטכַארטרַאֿפ וצ ןריֿפ יז ןוא רעטעברַא יד ייב ןגיוא יד ןסייר

 סָאװ יד ,סעירטסודניא עלַא ןעמענרעביא לָאז ,טַאטש דעד ,להק זַא ,םעד

 -געמָאקער יד זיא .טינ ןעגנערב סָאװ יד יװ טוג ױזַא ןטיֿפָארּפ ןעגנערב

 -סױרַא טייצ ריא ןיא טָאה עכלעוו ,עיסימָאק רעכעלגינעק רעד ןוֿפ עיצַאד

 ןגיל ןבילבעג ,ןטסילַאיצָאס-טַאטש יד ןשיווצ גנורעטסייגַאב סיורג ןֿפורעג

 | ,ביוטש ךיז ףיוא ןעלמַאז וצ וויכרַא ןיא

 ןענייז סעירטסודניא ייווצ ערעדנַא יד ןוֿפ רעטעברַא יד ןוא 'רעניימ יד

 רעייז רַאֿפ ףמַאק םענעֿפָא ןַא ןיא ןטערטוצסױרַא ןעגנואווצעג ןעוועג ןַאד |

 ערעייז רַאֿפ גנוקיטֿפעשַאב ןגירק וצ טייקכעלגעמ רעד רַאֿפ ,ץנעטסיזקע

 יד ןיא קיירטס לַארענעג ַא וצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז .רעדילגטימ

 ַאזַא -- עטוג ןעוועג ייז רַאֿפ ןענייז ןטכיזסיוא יד .סעירטסודניא עקיטכעמ

 טלעוו יד טָאה סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא עקיטכעמ יירד ןוֿפ קיירטס ןקיזיר

 רעד ןזייוו ןוא ןעגנורעדָאֿפ ערעייז ןעניוועג רעכיז ןלעוו ייז .ןעזעג טינ ךָאנ

 -עגנָא קיטכיר ןוא טריזינַאגרָא טוג ןעוו רעטעברַא יד ןוֿפ טכַאמ יד טלעוו

 יענעביוהעג ַא רָאג ןעוועג זיא ןעייר ערעזדנוא ןיא גנומיטש יד .טריֿפ

 ןבָאה רימ ןכלעוו ,קיירטס לַארענעג ןוֿפ לטימסֿפמַאק רעד טעװ ךעלדנע

 בַאטשסַאמ ןקיטכיר ַא ףיוא ןרעוו טריבורּפעגסױא ,גנַאלנרָאי טקייזײרּפעג

 ַאַא טָאװ וצ ןעזסיױארָאֿפ ןעד ןעק רע .ןדנעטשמוא עקיטסניג רעטנוא ןוא

 ? ןריֿפרעד ךעלגעמ טעװ ףמַאק

 ךיז ןבָאה דנַאל ןצנַאג ןוֿפ עיזַאושזרוב יד ןוא גנוריגער עשילגנע יד

 יז ,געוו ןשילגנע-טכע ןַא ףיוא ףמַאק םוצ טיירגעג ךיוא טייז רעייז ןוֿפ

 ,טכַאמ רעשירעטילימ ןוא טלַאװעג ףיוא סיואכרוד ןזָאלרַאֿפ טינ ךיז ןבָאה

 םענעֿפָא וצ סַאלק רעטעברַא ןצנַאג םעד ןצײרֿפױא טנעקעג ךָאנ טלָאװ סָאװ

 "גוא ערעייז ןוא ןדרָאל יד ,רעייגקידייל עכייר יד ,ייז לָאנ ,דנַאטשרעדיװ

 ןָאט ןוא ןֿפיש ןדָאל ,ןענַאב ןבײרטַאב טנרעלעגסיוא ךיז ןבָאה ,רעקעלרעט

 יז ןבָאה ןכָארבעגסיױא טָאה קיירטס רעד ןעוו ,טעברַא ערעווש עלַא

 ײלרעלַא ןיא רעקיירטס יד ןטלַאהרעטנוא וצ ײצילַאּפ רעד ןזָאלעגרעביא

 רעקיירטס יד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמונרַאֿפ ייז ןבָאה ןײלַא -- ןליּפש-טרָאּפס

 "ומש ,ערעווש עלַא ייב ןוא ןגעו-טכַארֿפ ,סקָארט ,ןויטָאמָאקָאל יד ףיוא

 .ןטעברַא עקיצ

 ןוֿפ טעברַא רעד וצ טקוקעגוצ ךיז קיטליגכיילג ןבָאה סרעקיירטס יד

 -קידייל עכייר יד ןלעוו גנַאל זַא טכַארטעג ,רעכערב-קיירטס עקידנסחי יד

 ךיוא ייז ןבָאה רשֿפא .טעברַא ערעווש תמאב יד ןטלַאהנָא ןענעק טינ רעייג

 ףליה וצ רעבָא ,דנַאטשרעדיװ ןקיטֿפעה רעמ ַא ןגעוו ןטכַארט ןביוהעגנָא

 טסילַאיצָאס רעד ןעמוקעג דלַאב זיא רעכערב-קייוטס עזַאושזרוב יד
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 יד ןלױֿפַאב טָאה רע .רעטעברַא ןַאבנזיא יד ןוֿפ רעריֿפ רעד ,סַאמָאהט -
 ,טעברַא רעד וצ קירוצ ןייג ןלָאז ייז ןָאינוי ןייז ןוֿפ רעדילגטימ

 -ינַאגרָא-טוג יד ייב קיירטס לַארענעג ַא ןוֿפ ךוזרַאֿפ רעטשרע רעד
 םעד ךרוד ָאקסַאיֿפ ַא טימ טקידנעעג ךיז טָאה רעטעברַא עשילגנע עטריז
 ,רעריֿפ רעטעברַא ןשיטסילַאיצַאס ַא ןוֿפ טַאררַאֿפ

115 



 ןַאהַאק .בא ןוא יקסווַאנַאי

 ,טירטס לַאנַאק ןיא ,סיֿפָא ןיא רימ וצ זיא 1927 ןיא גָאט טענייש ןייֹא
 ,ןלייצרעד ןביוהעגְנָא םַאזגנַאל רימ טָאה רע .יקסוװוָאנַאי .ש ןעמוקעגניײרַא
 ,"סטטרעוורָאֿפ, ןיא רעטעברַאטימ ַא ןרעוו וצ ןדַאלעגנייא םיא טָאה'מ זַא
 -לצנייא יד ןגעוו ןענַאהַאק .בא טימ ןדערכרוד ךיז ,ןיהַא עקַאט סָאד טייג רע
 םיא לָאז רענעי זַא ,ןגָאלשרַָאֿפ ןענַאהַאק טעװ רע .ןעגנוגנידַאב ןוא ןטייה
 -ריטַאנ ,.סיינ-רעטעברַא יד רעביא הנוממ ַא --- רָאטידע רָאביײל רַאֿפ ןכַאמ
 יד ןוֿפ סעסיֿפָא יד ןיא ןוא ןעגניטימ יד וצ ןייג טינ טעװ ןיילַא רע ,ךעל
 ייווצ ןבעג ןֿפרַאד םיא טעװ *?סטרעוװרָאֿפ, רעד : סיינ יד ןעלמַאז סנָאינוי
 טעװ רע .טעברַא עיור יד ןָאט וצ ןלעטשנָא טעו רע עכלעוו ,טיילעגנוי
 ןגלָאֿפכָאנ ,"סטרעװרָאֿפ,, ןיא סיינ יד ןוֿפ גנולעטשסיוא רעד ףיוא ןסַאּפֿפױא

 .געוו ןקיטכיר ןֿפױא ןייג ןלָאז ייז זַא ,ןטיה ןוא ןָאינוי רעדעי ןוֿפ יסילָאּפ יד

 !קנַאדעג רעטכעלש ןייק טינ

 ,ןטסַאק-ווירב ַא ןריֿפוצנײא --- ?.8. ןרַאֿפ רע טָאה ןַאלּפ רעדנַא ןַא
 יד ןעוועג זיא ק"ב רעד רעכלעוו ןיא *.ש .ַא .8, 'רעקילָאמַא רעד ןיא יו
 ,גנוטייצ רעד ןוֿפ רושטיֿפ עטסרעלוּפָאּפ

 ! קנַאדעג ַא ךיוא

 ַא רַאֿפ *.9, םעד ןכַאמ וצ יו רענעלּפ עטוג ערעדנַא ךָאנ טָאה רע
 עײרֿפ ַא ןבעג םיא לָאז ןַאהַאק זַא ,ןעז רָאנ ףרַאד רע .גנוטייצ עשיטייל
 .ןָאטֿפױא ןעק רע סָאװ ןזייוו ןיוש ייז רע טעװ ,טנַאה

 ,טגָאזעג טינ טרָאװ ןייק ןיילַא ,טרעהעגסיוא םיא ןוא ןסעזעג ךיא ןיב
 ערעדנַא .ןעזעג טינ ךיא בָאה *,ֿפ, ןיא ןטערטניײרַא ןייז ןיא ןכערברַאֿפ ןייק
 עטשרע יד ןיא זיא ץַאק .מ .ןָאטעג ךָאד סע ןבָאה םיא רַאֿפ ןטסיכרַאנַא
 סָאװ טסילַאנרושז רעקיצנייא רעד ןעוועג ?סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ ןרָאי-רעדניק
 ןעוועג ןענַאהַאק .בא ייב זיא ןיקמורֿפ .א .גנוטייצ יד ןטלַאהעגֿפױא טָאה
 ליֿפ ןוא גנַאל ירעה ,בעילטָאג .טייצ רעגנַאל ץנַאג ַא רַאֿפ טנַאה עטכער יד

 -רַאנַא סלַא ןביוהעגנָא סערעירַאק ערעייז ןבָאה טרָאד רעטעברַאטימ ערעדנַא
 ?ןָאט טינ סָאד יקסווָאנַאי לָאז םורַאװ .ןטסיכ
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 טרעהעגוצ ךיז ךיא בָאה .,ןצרַאה םוצ ןעוועג טינ רימ זיא ךַאז יד ,ךָאד
 ,דנלַאֿפֿפױא ןעוועג ךעלדנע סע זיא םיא .ןגיוושעג ןוא רענעלּפ ענייז וצ
 :טגערֿפעג ךימ ןוא טלעטשעגּפָא ךיז רע טָאה

 "? טשינרָאג ריא טגָאז םורַאװ ? ריא טגייווש סָאװ ,ונ;
 ריא,/ :ןגָאז וצ סָאװ טינ בָאה ךיא זַא ,טרעֿפטנעעג םיא בָאה ךיא

 -טַאט ַא רימ טלייצרעד ריא ,הצע ןַא ןגערֿפ ךימ ןעמוקעג טינ ךָאד טנייז
 סָאד ןוא --- רָאי עגנַאל ףיוא ןייז לָאז ,ט"זמ זיא ןגָאז ןעק ךיא סָאװ ץלַא .ךַאז
 ןענעכערסיוא טימ ןרעוו קיטרַאֿפ טעװ ריא ןעוו ןגָאז ץלַא ךיז ךיא ביילק
 ."רענעלּפ ערעייא עלַא

 "ד הצע ןַא ָאי ךייא גערֿפ ךיא ןעוו ,ןגָאז ריא טלָאװ סָאװ ןוא;
 טלעֿפעג רימ .ןגָאז וצ ליֿפ רָאג טַאהעג ןיוש ךייא ךיא טלָאװ ןַאד ,ָא;

 ,"ןָאטעג טינ סע טלָאװ טרָא רעייא ףיוא ךיא .ןַאלּפ רעצנַאג רעד טינ

 ןסיו טלָאװעג טָאה רע .טריסערעטניארַאֿפ םיא טָאה רעֿפטנע ןיימ
 : טלייצרעד םיא ךיא בָאה .גנולעטש רעדַאברעדנָאז ַאזַא רַאֿפ ןכַאזרוא עניימ

 רעטעברַאטימ ַא ןַאד ,ץנַארק ּפיליֿפ טָאה םעד רַאֿפ רָאי רָאּפ ַא טימ
 -לַאיצָאס רעד ןיא ןביולג ןייז ןרָאלרַאֿפ רעטלע רעד ףיוא ,?סטרעוװרָאֿפ , ןיא

 ,םזילַאקידניס ןטימ טריסערעטניארַאֿפ ךיז טָאה רע .הרוּת רעשיטַארקַאמעד
 ןעגנוטייצ עשיטסילַאקידניס ןענעייל ,זדנוא וצ ןעמוקנײרַא טֿפָא רע טגעלֿפ

 עכעלנע ןוא טזילַאקידניס ,םזיכרַאנַא ,םזילַאיצָאס ןגעוו ןריטוקסיד ןוא
 "סטרעװרַאֿפ, ןיא טעברַא ןייז טנָאמרעד טינ לָאמנייק טָאה רע .סעגַארֿפ
 ןייא .טינ טרָאד רע טקעל קינָאה ןייק זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע רעבָא
 ןיא ןוא ,עלייוו ַא ןסעזעג ,רעטגערעגֿפױא ןַא ןעמוקעגניירַא רע זיא קיטײרֿפ
 ,ןַא-ַאהַאק, :טגָאזעג ,טגערעגֿפױא קרַאטש ןעוו ,ךַארּפש רעטַאװעקיאַאז ןייז
 ---זדלַאה ןֿפױא קידנזייװנָא---.ָאד טָא זיב ןעגנַא-ַאג-רעד ןיוש רימ זי-יא סע
 ןוא קעװַא זיא רע *!ןגָאדָארט-רעביזירַא-ַא טינ רע"עמ ןיוש ןע-עק ךיא
 !גָאלש-ץרַאה ַא ןוֿפ ןברָאטשעג רעטעּפש ייווצ רעדָא גָאט ַא טימ

 רעד .ןשטיוורוה קיזיא קחצי טימ השעמ ַא ןעמוקעג זיא םעדכָאנ
 ןַאהַאק .בא ןוא רעטעברַאטימ סלַא ןעמונעגנײרַא םיא טָאה "סטרעוװרָאֿפ,
 רעייז ןעוועג זיא קיזייא קחצי .טיוט ןקיטײצירֿפ ַא וצ ןבירטעג םיא טָאה
 םעד ןגעוו טנַאמרעד טינ טרָאװ ַא לָאמנײק טָאה רע ,שטנעמ רעצלָאטש ַא
 ןַאהַאק ןעוו טייצ עטשרע יד .ןייטשוצסיוא טַאהעג טרָאד טָאה רע סָאװ
 רַאֿפ רימ וצ ןעגנערב סע רע טגעלֿפ לקיטרַא ןַא ןזייווקירוצ םיא טגעלֿפ
 ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא רענעייל יד ןוֿפ לָאמעלַא זיא סע ואוו ,".ש .ַא .5, רעד

 ןביױוהעגנָא ןעגנוזייווקירוצ יד ןבָאה רעטעּפש .סערעטניא ןוא גנוטכַא טימ
 טקיטשעג סע רע טָאה .ןצונַאב ןענעק ייז לָאז *.ש .ַא .8, יד ,טֿפָא-וצ ןרעוו
 ץלַא ןרָאװעג זיא עכלעוו ,דנואוו עכעלצרעמש יד ןגָארטעגמורַא ,ךיז ןיא
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 טינ רעמ סע טָאה רוטַאנ עצלָאטש ןייז זיב ,רעקידקיטייוו ןוא רעֿפיט
 -לוזער סלַא טלעוו רעד ןוֿפ קעװַא טייצ ןייז רַאֿפ זיא רע ,ןגָארטעגרעבירַא
 .רָאטקַאדער ןייז טימ ןוא ?סטרעוװרָאֿפ, ןטימ גנורירַאב ןייז ןוֿפ טָאט

 עלַא עכלעוו ןלַאֿפ ערעגנירג רָאּפ ַא ךָאנ טנכערעגסיוא בָאה ךיא

 ךיא; :רעטרעוװ יד טימ טקידנערַאֿפ ןוא החּפשמ-רעביירש רעד ןיא ןסייוו
 רע זַא ,טגייצרעביא ןיב ךיא רעבָא ,סנטייוו רעד ןוֿפ רָאנ ןַאהַאק .בא ןעק
 ךיז ןבעל ןגָארטרַאֿפ טינ טּפיוהרעביא ןעק ןוא ,טסידַאס ַא ,ןַאריט ַא זיא
 רעייא ףיוא ךיא .גנוטכַא-טסבלעז ןוא עדריוו ,שינעטנעק טימ ןשטנעמ ַא
 ."ןבָאה טינ אשמו עגמ ןייק םיא טימ טלָאװ טרָא

 ןַאד ןוא ,עלייוו ַא טכַארטרַאֿפ ךיז ,טרעהעגסיוא ךימ טָאה יקסווָאנַאי

 :טגָאזעג

 ץנַארק ןכַאמ טינ ןצנוק עכלעזַא רע טעוװ רימ טימ ! ןטיײקשירַאנ ,טעג
 -עלַאב טינ רע טעװ רימ רעביא .סעקשעמעל ןעוועג ןענייז קיזייא קחצי ןוא

 " ! ןעװעטַאב

 קילג ןשטנואוועג םיא בָאה ךיא ? ןגָאז טנעקעג םיא ךיא בָאה רעמ סָאװ
 | .קעװַא זיא רע ןוא

* 

 ,זעילַאדנַאקס ןעוועג זיא ?טטרעװרָאֿפ, ןיא רָאֿפנײרַא רעטשרע ןייז
 טינ טָאה רע ,שטנעמ-ליֿפעג ןוא טסימערטסקע ןַא ןעוועג זיא יקסווָאנַאי
 ךיז טָאה רע ןעוו .ןעּפ רעדָא גנוצ ןייז רעביא לָארטנָאק טַאהעג לָאמעלַא
 -- רָאטקַאדער ןייז ןוא ?סטרעוװרָאֿפ, ןוֿפ תולעמ יד ןענעכערסיוא ןעמונעג
 ןייז ןיא רע טָאה --- רעטעברַאטימ ַא ןרעוו ןייז רַאֿפ גנוקיטכערַאב סלַא
 םענייא ןדעי טָאה סע זַא ,רענעט עסיז עכלעזַא ןסָאגעגנײרַא גנַאזעג"ביול
 .ןצרַאה םוצ ןגָאלשעג

 .ןרָאװעג טשינרָאג ,ךעלריטַאנ ,זיא רענעלּפ עלַאעדיא ענייז עלַא ןוֿפ
 -רַאֿפ טזָאלעג ןיקסווָאנַאי טָאה רע .ןרעה טלָאװעג טינ ךַאז ןייק ןוֿפ טָאה ןַאהַאק
 -ַאב וצ טקירדעגרעטנורַא ןכיגניא רָאג ןוא ןעלקיטרַא עכעלטע ןכעלטנֿפע
 עקיטכיוו עכלעזַא ךָאנ ןוא יק עטעקַאנ ןקלעמ ךעלדיימ עטעֿפ יוװ ןביירש

 | ,ןטייהנבעגַאב

 טייצ רענעי ןיא זיא יקסווָאנַאי .ןטלַאהעגנָא טינ ךודיש רעד טָאה גנַאל
 ןעוועג זיא סָאד ,רעביירש סלַא ןטסנידרַאֿפ ענייז ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג טינ
 טימ טָאה רע ןכלעוו ,ּפמוז םעד ףיוא ןָאטעג יײּפש ַא רע טָאה .קילג ןייז
 טָאה ןוא ,ןבעל ןוא טכיל ןוֿפ לַאװק סלַא ןעגנוזַאב רעירֿפ םישדח רָאּפ ַא

 .ןגיוצעגקירוצ ךיז
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 ,ןברָאטשעג זיא רע רעדייא געט רָאּפ ַא טימ ,טעביןטיוט ןייז ףיוא
 רעטלַאװרַאֿפ ןקיטלָאמעד םעד ,ןענַאמדירֿפ .ס טלייצרעד יקסווָאנַאי טָאה

 :טנעדיצניא ןקידנגלָאֿפ םעד ,*,ש .ַא ,8. רעד ןוֿפ
 ,לקיטרַא ןַא םענייז ןזיוועגקירוצ טָאה ןַאהַאק סָאװ לָאמ ןטשרע םעד

 ןענַאטשַאב זיא ןַאהַאק .גנוֿפַאש ןייז רַאֿפ ןלעטשנייא ךיז ןעגנַאגעג רע זיא

 זיא סע ,"סטרעװרָאֿפ, ןרַאֿפ טינ זיא לקיטרַא רעד -- עקינייז סָאד ףיוא

 ןיא קידנעייטש .,ויוועטניא םעד ךָאנ ןיוש .םעד ןגעוו ןדער וצ סָאװ ַאטינ
 גערֿפ ַא גנולצולּפ רענעי םיא טָאה ,רעמיצ סנַאהַאק ןוֿפ ריט רענעֿפָא רעד

 : ןָאטעג
 "7? טביירש ריא ןעמעוו רַאֿפ טסייוו ריא ,יקסווָאנַאי ,רָאנ רימ טגָאז,
 ? ביירש ךיא ןעמעוו רַאֿפ ,טסייה סָאװ; :טקוקעגנָא םיא טָאה יקסווָאנַאי

 ןשטנעמ רַאֿפ ,!סטרעוװרָאֿפ' ןוֿפ רענעייל ןרעטנעגילעטניא ןרַאֿפ ביירש ךיא
 "! ןענעייל ייז סָאװ ןעײטשרַאֿפ עכלעוו

 רעייא טגיל ָאד --- ןוחצנ טימ ןֿפורעגסױרַא ןַאהַאק טָאה -- !ַאהַא"
 עכלעוו ,סעשטָאלָאװס ענטָאמַארגזעב שטנָאב ַא רַאֿפ טביירש ריא .תועט

 ןוא ןַאמָאר ַא ןענעייל טנרעלעגסיוא רימ ייב עקירעמַא ןיא ָאד ךיז ןבָאה
 ,רעבייו עטלַא ,רעלדעּפ -טרַאקשוּפ רַאֿפ טביירש ריא .ווירב לטניב םעד
 7? ךימ ריא טײטשרַאֿפ .ןעגנוי עבָארג ײלרעלַא ןוא רעמערק עדנסיוומוא

 :טגערֿפעג ןוא טקוקעגנָא םיא טָאה יקסווָאנַאי
 טימ טרעדנוה ךָאנ סָאד לָאז ךיא זַא ,ריא טליוו .,ןַאהַאק עסָאנעג;

 "? היול רעייא ייב ןגָאזכָאנ ךייא רָאי קיצנַאװצ
 ריא; :רענייצ יד ןשיווצ טדערעגסױרַא טָאה .זייב ןרָאװעג זיא ןַאהַאק

 .ךיז רעטניה ריט יד טּפַאלקרַאֿפ טָאה ןוא *!ןבעלרעד טינ סע טעוו
 טָאה ,טעב ןייז ייב ןענַאטשעג ןיוש זיא תומה ךאלמ רעד ןעוו ,טציא

 סָאװ ,טרעױדַאב טָאה ןוא טנעדיצניא םענעי ןָא טנָאמרעד ךיז יקסווָאנַאי
 ןענַאהַאק ןענעק טינ טעװ רע .ןרעוו םיוקמ םייב טלַאה שטנואוו סנַאהַאק
 ,טיוט ןכָאנ חבש ןטנידרַאֿפ ןייז ןגָאזכָאנ
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 "ץעקניל , יר טימ םמאק רעד

 ןיב ךיא סָאװ ,טייצ רעצנַאג רעד ךרוד זדנוא טָאה הֿפגמ "עקנילג יד
 -עט רעטגנערטשעגנָא וצ ןבירטעג ,".ש .ַא ,פ, רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג
 רעסיורג רעד ךרוד ןעייר ערעזדנוא טכַאװשעגּפָא יז טָאה ,סנטשיוע .טייקיט
 ןטלַאהעגסיױא ןַא טנכײצעגנָא ךיז רַאֿפ ןבָאה רימ ןעוו ,1921 ןיא גנוטלַאּפש
 -עג ןוא טרעגרעעג קרַאטש זדנוא סע טָאה ,סנטייווצ .געוו שיטסיכרַאנַא
 םצעב סָאד ןענייז גנוגעווַאב "רעקניל, רעד ןוֿפ רעריֿפ יד סָאװ ,טקידעש
 -- רָאניימ בַאב ,רעטסָאֿפ : ןסָאנעג ענעזעוועג ערעזדנוא עלַא טעמּכ ןעוועג
 .י ןיּפיצ .מ ןכיילג סָאד -- דנײרֿפ רעמיטניא רעכעלנעזרעּפ ַא רעניימ

 .ערעדנַא עקילדנעצ ןוא סנָאסרַאּפ .סרמ ,ץנוק .שט ,סקַאֿפ יישזד ,רוטמַא
 -עטניא רָאּפ ַא טַאהעג ןרָאי עטשרע יד ךיא בָאה ןרָאנײמ בָאב טימ

 ןעגנערברַאֿפ ןוא ןענעגעגַאב טֿפָא ךיז ןגעלֿפ רימ .ןעגנורַאֿפרעד עטנַאסער
 זיא לָאמניײא .סעיסוקסיד עשיטילָאּפ ןייק ןיא קידנכירקניײרַא טינ ,ןעמַאזוצ
 םיא ןשיווצ עטַאבעד ַא ןרישזנַארַא וצ קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניײא ןדייב זדנוא
 -ַאזוצ רעכיז טייצ רענעי ןיא טלָאװ עטַאבעד ַאזַא .ילעק ירעה עסָאנעג ןוא
 רעזדנוא סָאװ ,טֿפנוקנײיא ןשּפיה ַא טימ םלוע ןסיורג ַא טכַארבעגנעמ
 -לצנייא עלַא טדערעגמורַא רימ ןבָאה .ןצונַאב טוג טנעקעג טלָאװ גנוגעווַאב
 -נייא םעד ןלײטרַאֿפ וצ יו ,רעדנציזרָאֿפ סלַא ןדַאלוצנייא ןעמעוו : ןטייה

 -עג יו טגרָאזַאב ץלַא .ןרעו טריֿפעגכרוד לָאז סָאד ואוו ןוא ןעוו ,טֿפנוק
 זַא ,טײהרעטמעשרַאֿפ רָאניימ רימ טגָאז רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ .קירעה
 טינ םיא טביולרעד ײטרַאּפ יד :ןרעוו טריֿפעגכרוד טינ ןעק עטַאבעד יד
 סָאװ --- טביולגעג טינ ןרעיוא עניימ בָאה ךיא .ןקילײטַאב וצ ךיז ריא ןיא
 ןוֿפ ףַאלקש ַא ןרָאװעג וטזיב ןעוו טניז !טינ טביולרעד ײטרַאּפ יד ,טסייה
 רעדָא ָאי טסנעק וד סָאװ ,ןעמיטשַאב לָאז שרעדנַא רעצעמע ,ײטרַאּפ רעד
 ןיא ןטיבעג םיא ךיז ןבָאה ןרילָאק יד ,טלטיורעג ךיז טָאה באב ? ןָאט טינ

 טביולרעד ײטרַאּפ יד : עקינייז סָאד ייב ןטלַאהעג רעבָא ךיז טָאה רע .םינּפ
 !ןטערטֿפױא טינ רע ןעק ,טינ

 קיטיונ ךימ ףרַאד רע : ןָאֿפעלעט ןֿפױא בַאב ךימ טֿפור לָאמ ןטייווצ ַא
 "רעד ןוא גָאט ןקיבלעז םעד טנעגעגַאב םיא ךיא בָאה ! רעכיג סָאװ ןוא ןעז
 יד ןוֿפ םענייא טנעה ערעייז ןיא ןבָאה ייז :השעמ  ַאזַא םיא ןוֿפ טרעה
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 םיא ןֿפלָאהעג ןוא ןינומ ןגעק ןטָארטעגֿפױא ןענייז סָאװ ,תודע ףרואווסיוא
 ןעיצוצקירוצ קיל ףרואווסיוא רעד זיא טציא .טיוט םוצ ןלײטרוארַאֿפ

 ,טרעקיֿפ ,רָארוקָארּפ רעד ױזַא יו ןלייצרעד ןוא ןגָאז-תודע עקידרעירֿפ ןייז
 -ילַאק ןיא ןקריווסיוא רעבָא טעוו'מ זיב ,טסקיֿפעגוצ סעצָארּפ םעד טָאה
 ןטלַאה רבד לעב םעד ןעמ ףרַאד ,ןרעהסיוא םיא לָאז טכירעג רעד זַא עינרָאֿפ
 טינ רעדיוװ לָאז ןוא ,ןייג ןרָאלרַאֿפ טינ לָאז רע ,לגיר ןוא סָאלש רעטנוא

 ךיז ףיוא ןעמענ לָאז ךיא זַא ,רָאנײמ בַאב ,רע ליוו .גנולעטש ןייז ןרעדנע

 ןֿפרַאד םיא טעוו'מ זיב ןַאמ-הרבח םעד ןגרָאזַאב וצ עבַאגֿפױא יד
 יאדווא .טריסערעטניא קרַאטש רעייז ,ךעלריטַאנ ,ךימ טָאה עגַארֿפ יד

 -ַאב ךַאז ַאזַא טייקירעווש רעסיורג-וצ ןָא ןָאק ךיא ןוא ,ןָאט סע ןעמ ףרַאד
 וצ ךיז טדנעוו רע םורַאװ ,דנלַאֿפֿפױא ןרָאװעג ןַאד זיא רימ רעבָא ,ןגרָאז
 וצ יו געוו ןייק ןעניֿפעג טינ ,זיירק "ןקניל, רעייז ןיא .,ייז ןענעק .רימ
 ? טייקיניילק ַאזַא ןגרָאזַאב

 -ירעווש יד ָאד טגיל סָאװ ןיא ,דניײרֿפ ןיימ ,רָאנ גָאז : םיא ךיא גערֿפ
 לקיטש ַא שֿפנ םעד ןטלַאה וצ ידּכ ,ןָאט רעדָא ,ןבָאה ןעמ ףרַאד סָאװ ? טייק
 ? טייצ

 וצ ןסע :ליֿפ טינ ףרַאד'מ :טגָאז ןוא רָאנימ בַאב טינ ךיז טמעש
 וצ םיא ךעלדיימ ענייש ןוא ןעקנירטסיוא ןעק רע ליֿפיװ סּפַאנש ,גונעג
 | ! ןטלַאהרעטנוא

 טלטַאבעגסיױא בָאה ךיא .טכַארבעגֿפױא ןוא ןסָארדרַאֿפ רימ טָאה סָאד
 ןעמעוו ןלָאז רימ זַא ,לַאֿפניא םעד רַאֿפ ּפָאק ןייז וצ תומולח עזייב עלַא
 רעמ םעדכָאנ ןוא טלטרעוועצ ךיז ןבָאה רימ .ךעלדיימ טימ ןגרָאזַאב זיא סע

 ,ןֿפָארטעג טינ ךיז לָאמנייק

 ,גניר רעטעברַא ןיא עקניל יד ןוֿפ טייקיטעט עכעלדעש עקיטֿפיג יד
 ןיא ר"ַא ןוֿפ ןָאשנעװנָאק ַא ייב .רעגרע ץלַא ןרָאװעג זיא ,סנָאינוי יד ןיא
 -געמ ַא ןבעג םיא לָאז'מ ןרעדָאֿפ וצ הּפצוח יד טָאהעג ןיגלַא טָאה קרָאי-וינ
 ןצנַאג םעד ןקרַאמדנַארב ךעלטנֿפע ןוא ןטַאגעלעד יד ןױיסערדַא וצ טייקכעל

 ןייז טליקעגּפָא ןוא םינּפ ןיא ןגיּפשעגנָא םיא טָאה ןָאדנָאל רעיימ .ןדרָא

 ןָאינוי סרעירָאֿפ רעד ןיא ןוא לַאנָאשענרעטניא ןיא .טײקנסָאלשטנַא עקיציה

 ,טיוט ןוא ןבעל ףיוא טכַאלש א ןעגנַאגעגנָא ןעלגילֿפ ייווצ יד ןשיווצ זיא

 -ןַארַא ןבָאה עקניל יד סָאװ ,גנולמַאזרַאֿפ עסיורג ַא רימ ךיז טנָאמרעד סע
 ןיב ךיא .קָאטימכָאנ תבש ַא רַאֿפ ןדרַאג רעווקס ןָאסידעמ ןיא טרישז
 ןוא גנולמַאזרַאֿפ יד ןעניואוואוצייב ידּכ טָאטש ןיא ןעמוקעג ךעלטכיזבַא

 גנַארד רעד ".ש .ַא .ֿפ, רעד ןיא ןטכירַאב ךעלטקניּפ ריא ןגעוו ןענעק
 ןיא .סיורג ךעלקערש ןעוועג זיא ,זיולב ריט ןייא ךרוד ,גנַאגניײרַא םייב

 -ַאב ןבָאה עכלעוו ,ןרַאסימָאק ןעייר ייווצ ןענַאטשעג ןענייז זױהרַָאֿפ ןסיורג
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 ןוא טלביוושעג טָאה ײצילָאּפ .ןעמוקעגניײרַא זיא סָאװ םענייא ןדעי טכַארט

 ןעגנַאגעגכרוד עסַאמ רעד ןיא ןיב ךיא רעדייא ךָאנ ,ץַאלּפ םורַא טלבירגעג

 רעד ןזיוװעגנָא ןרַאסימָאק יד ןוֿפ רענייא טָאה זױהרָאֿפ ןוֿפ געוו ןבלַאה ַא

 ןקיש ןוא ןסיורד ןיא ןריֿפסױרַא טנעה יד רעטנוא ךימ לָאז'מ יײצילָאּפ

 -ַאב זיא ,ןָאינוי רעד ןוֿפ טנעדיזערּפ רעד ,ןַאמגיז סירָאמ .םיהַא קירוצ

 גנולמַאזרַאֿפ ַא ייב ןייז וצ דנזעוװנָא רעטעברַא סלַא טכער ןייז ףיוא ןענַאטש

 ןעמ טָאה םיא ךיוא ,ןֿפלָאהעג טינ ןבָאה תונעט ענייז רעבָא ,ךַאֿפ ןייז ןוֿפ

 רעטנוא ןענַאטשעג זיא ײצילָאּפ יד ;לָאז ןוֿפ טריֿפעגסױרַא טנעה יד רעטנוא

 םעד ,ןײטשטָאר רעריֿפ-טלעװרעטנוא ןטמירַאב םעד ןוֿפ טכיזֿפױא רעד

 -ולָאװער "עקניל, יד .טגָאמרַאֿפ טָאה קרָאי-וינ סָאװ ריטעקער ןטסגרע

 רעֿפלעהסױרַא ןוא רעצישַאב רעייז רַאֿפ םיא ןכַאמ וצ ןעגנולעג זיא ןרענָאיצ

 ,טעברַא רעקיצומש רעייז ןיא

 -רעטניא רעד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק עקירעיורט יד רימ ךיז טנָאמרעד סע

 טייהרעמ יד טַאהעג ןבָאה "עקניל, יד רעכלעוו ייב ,1926 ןיא לַאנָאשענ

 טָאה סָאװ ןַאמ םעד ,ןענַאמגיז ןוֿפ רעקיטש ןסירעג ןבָאה ייז יו ,ןטַאגעלעד

 ןוא ןטסכעלרע םעד ,גנוגעווַאב רעטעברַא רעד טעמדיוועג ןבעל ןצנַאג ןייז

 ןַאמ ַא --- טַאהעג ןעוו טָאה לַאנָאשענרעטניא יד סָאװ רעריֿפ ןטסקיטכירֿפױא

 טייקיטעט ןייז רַאֿפ לייטרוא-טיוט ןוֿפ ןטָאש ןרעטנוא ןענַאטשעג זיא סָאװ

 ןעמונרַאֿפ טסנרע ךיז טָאה רעכלעוו טנעדיזערּפ ַא ;קיירטס ןסיורג ןיא

 יד ןיא ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,ןָאינוי רעד ןוֿפ ץומש םעד ןעמַארוצסיוא

 ערעייז ןוא ןטנעמעלע עכעלרעמוא יד ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ,ןרָאי עקידרעירֿפ

 -גיא עניימעג יד טציא ןבָאה םיא --- ןָאינוי רעד ןיא ןדָאטעמ עכעלדעש

 -עג רעֿפלעהסױרַא ערעייז ןוא ץיוװָאכורָאב ,ןַאמייה ,יָאנטרָאּפ ,ןטנַאגירט

 סָאװ ןיא ןוא .ייז ןוֿפ רענייא ןעוועג טלָאװ רע יו ,טקיניײּפעג ןוא טרעטַאמ

 רעייז ןיא םיא ףיוא עקַאטַא רעייז טריֿפעגנָא ןבָאה ייז געוו םעניימעג ַא רַאֿפ

 ץלַא ןוא ױרֿפ ןייז ,ןבעל רעכעלנעזרעּפ ןייז !"*טייהיירֿפ, יד ,ןטסַאק-ץומש

 -ןמש יד טימ ןרָאװעג ןסָאגַאב זיא םיא טימ תוכייש ַא טַאהעג טָאה סע סָאװ

 ,ןכוזּפָא טנעקעג ןבָאה ןשטנעמ עטמעשרַאֿפמוא סָאװ ,ןקורדסיוא עטסקיצ

 סלַא טמַא ןייז ןוֿפ טרינגיזער ןָאשנעװנָאק רענעי ייב טָאה יקסווָאנַאי

 ,ןָאינוי רעד טימ ןבילברַאֿפ זיא ןַאמגיז ."טייקיטכערעג; רעד ןוֿפ רָאטקַאדער

 עיצַאזינַאגרָא יד ןטיהרַאֿפ ןענעק וצ ידּכ ,עילַאנַאכקַאװ ,,רעקנילא רעד טימ

 עטסנגָאלשרעד יד ןעוועג זיא ןָאשנעװנָאק יד .גנַאגרעטנוא ןכעלצנַאג ןוֿפ

 יד טימ ןעזעג טָאה'מ .טניואוועגייב ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,עטסקירעיורט ןוא

 ,טֿפַאשרעּפרעק רעטעברַא עסיורג ַא זַא ,ןוורענ עלַא טימ טליֿפעג ןוא ןגיוא

 טרעוו ,ןעױבוצֿפױא ןרָאי רעקילדנעצ ןעמונעג טָאה סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןַא

 .ךעלקיטש ףיוא ןסירעצ ןוא ןסערֿפוצ םיצרש עניירמוא ,עכעלניילק ןוֿפ
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 וצ ףיוא תוירב עכלעזַא ןעוועג ןענייז סָאװ ,ןדלעה-ליומ עסיורג יד
 זָאלטכַאמ ןעוועג ןענייז ,סנָאינוי יד ןכערבעצ ןוא טֿפַאשרעריֿפ יד ןֿפמעקַאב
 יז ,םיטַאבעלַאב יד ןגעק ףמַאק ַא וצ ןעמוקעג זיא סע ןעוו ,זָאלֿפליה ןוא

 סָאװ ץלַא טנּכשמרַאֿפ ,ןָאינוי רעד ןוֿפ ןגעמרַאֿפ םעד טעװעלכַאטרַאֿפ ןבָאה
 ןבָאה ייז סָאװ קיירטס םעד טעװעשטַאטרַאּפרַאֿפ ןוא טנעקעג ןבָאה ייז
 ,ןטרַאװרעד טנעקעג טינ ייז ןוֿפ ןעמ טָאה ןטַאטלוזער ערעסעב ןייק ,ןֿפורעג

 דרָאב טניָאשזד רעד ןוֿפ גניטימ ַא ייב טנוװָא ןַא רימ ךיז טנָאמרעד סע
 ןענייז ןלַאקָאל "עקניל, יירד יד ןכלעוו ייב ,ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןוֿפ
 ,עגַאלקנָא יד .לַאנָאשענרעטניא רעד ןגעק טַאררַאֿפ ןיא ןרָאװעג טגָאלקעגנָא
 ,דרָאב טניָאשזד רעד ןוֿפ רעשזדענעמ םעד ,גרעבנייֿפ לעַארזיא ןוֿפ טכַאמעג
 -עגוצ ,חסונ ןשיטסילַאגעל-ןקורט ןקיבלעז םעד טימ ,ןלַאֿפ יירד עלַא ןיא
 -נגייצרעביא סקירעביא ןעוועג טינ זיא ,ךעלניײשרַאװ ,סרעיָאל יד ןוֿפ טיירג
 עגַאלקנָא רעדעי ךָאנ .טליּפשעג טינ ןַאד עלָאר ןייק טָאה סָאד רעבָא ,קיד
 ןריזינַאגרָאער ןוא ןסילשוצסיוא גַאלשרָאֿפ ַא ןרָאװעג טכַאמעג ךיילג זיא
 !טריסַאּפ טימַאד !ןגָאז ָאי ןלָאז ריֿפַאד עלַא .לַאקָאל ןקידנֿפערטַאב םעד
 ןעוועג ןענייז ןסולשַאב עלַא ,לָאמ יירד טלָאהרעדיװ ךיז טָאה עידעמָאק יד
 טרָאד ןענייז ייז ביוא ,ןלַאקָאל "עקניל, יד ןוֿפ ןטַאגעלעד יד .קימיטשנייא
 טקיטרַאֿפעגּפָא זיא ךַאז יד .ןעז רעדָא ןרעה טזָאלעג טינ ךיז ןבָאה ,ןעוועג
 .ןעגנורעטש ענייק ןָא ןרָאװעג

 ַא ףיוא סיֿפָא ןיא םיא וצ ןענַאמגיז טימ ףױרַא ךיא ןיב גניטימ ןכָאנ
 יד טדערעגמורַא םיא טימ טרָאד ,זיוה רעקיבלעז רעד ןיא קָאטש ןרעכעה
 ,טיירגעגוצ קיטכיר זיא ץלַא זַא ,טרעכיזרַאֿפ רימ טָאה רע .עגַאל עצנַאג
 סנגעמרַאֿפ ןוא רעכיב ערעייז ,ןלַאקָאל עקידנֿפערטַאב יד ןוֿפ סעסיֿפָא יד
 ,ןצונסיוא ןוא ןּפַאכרַאֿפ ןענעק טינ סע ןלָאז "עקניל, יד טגרָאזַאב ןענייז

 ,טכַאנ עבלַאה ךָאנ קיטײרֿפ ןעוועג זיא סָאד
 ןענייז ?טגרָאזַאב; זַא ,ךיז טָאה רעטעּפש געט רָאּפ ַא טימ ןזיװעגסױרַא

 ,ןלַאקָאל רעשיניֿפ ןוא רעכַאמקוָאלק ייווצ יד ןוֿפ סעסיֿפָא יד רָאנ ןעוועג
 ןבָאה סָאװ יד ,ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ זיא 22 לַאקָאל רעכַאמסערד רעד
 יטינוי ןיא ןרָאֿפעגקעװַא ךָאוװ-ףוס רעד רַאֿפ ןענייז ןגרָאזַאב סע טֿפרַאדעג
 ןענייז ירֿפ קיטנָאמ טָאטש ןיא ןעמוקעג ןענייז ייז ןעוו ."ןעורּפָא ךיז; זיוה
 -ַאב סָאװ ץלַא ןוא סיֿפָא ןוֿפ לָארטנָאק ןלוֿפ ןיא ןעוועג ןיוש "עקנילא יד
 ,ךעלגעמ ןעוועג טינ זיא ןטרָאד ןוֿפ ןגירקסױרַא ייז .םיא וצ טגנַאל

 "ץטכערפ יד סָאװ סעגירטניא עלַא יד ןורּכז ןיא ףױרַא ןעמיווש סע
 ןּפוטשוצסױרַא טריֿפעגנָא טָאה ?סטרעװרָאֿפ ןוֿפ ףליה רעד טימ עקילק
 זיא רעכלעוו ,ןרעגניזעלש רַאֿפ ץַאלּפ ןכַאמ ןוא ןָאינוי רעד ןוֿפ ןענַאמגיז
 ָאגַאקיש ןיא סיֿפָא-?סטרעװרָאֿפ, ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ ןעוועג טייצ רענעי וצ
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 ,ךעלריטַאנ ,סע ןבָאה רימ .טרָאד טעברַא ןייז טימ ןדירֿפוצ קיניײװ רָאג ןוא

 רעגניזעלש ,רענעלּפ יד טרעטשעצ ןוא ".ש .ַא .85, רעד ןיא טדערעגמורַא

 "רעד קרַאטש ךיז ןּוא ןַארָאטסער ַא ןיא ןֿפָארטעג ןַאד לָאמניײא רימ טָאה

 .ָאד ךייא ןיֿפעג ךיא סָאװ); ,ןֿפורעגסױא רע טָאה ,"טוג, .רימ טימ טײרֿפ

 ,ָאגַאקיש ןוֿפ ןָאֿפעלעט ןֿפױא ןֿפורּפָא טלָאװעג ךָאװ עטצעל ךייא בָאה ךיא

 רעד ןיא עגַאל יד ןצַאשּפָא רעייא טימ טכערעג טינ טנייז 'ריא זַא ,ןזייוװנָא

 ןֿפױא זַא ,ןעועגנייא רָאנ בָאה ךיא ,!סטרעװרָאֿפי ןיא ןוא לענָאשענרעטניא

 "כרוד ןוא ןצעװצ ָאד ךיז רימָאל .ךעלגעממוא ןייז סע טעװ ןָאֿפעלעט

 : ."ןדער
 טָאה ,סע טסייה ,טדערעג .טדערעגכרוד ןוא טצעזעגוצ ךיז רימ ןבָאה

 רעד טָאה םיא טימ ךערּפשעג ַא ןיא ,טַאהעג רעגניזעלש טָאה עבט ַאזַא .רע

 ןיימ ןוֿפ ,טרָאװ ַא ןֿפרַאװעצנײרַא טייקכעלגעמ ַא טָאהעג ןטלעז דצ רעדנַא

 ןוֿפ עגַארֿפ יד ןדערוצמורַא ןֿפָא םיא רַאֿפ זיא *.ש .ַא .ֿפ, יד זַא ,גנוזייװנָא

 ריא ליֿפיװ ,ןדער .קידנסיוו טינ טכַאמעג ךיז רע טָאה ןטקנוּפדנַאטש עלַא

 -רעדנַאנַאֿפ ןכַאמ ךעלגעמ ןוא סייוו ףיוא ץרַאװש ןביײרשנָא רעבָא ,טליוו

 .ךַאז רעדנַא ץנַאג ַא זיא סָאד -- ןטנעמוגרַא יד ןרעדילגוצ

 רעייז טכיירגרעד ןבָאה ןוא ןרָאװעג טצעזעגרָאֿפ ןענייז סעגירטניא יד

 ,ב ןוא ,ָאװָאײא ןיא םרַאֿפ ןֿפױא קירוצ קעװַא זיא ןַאמגיז סירָאמ ,ליצ

 ליוו רע זַא ,טרעכיזרַאֿפ טרָאװ ןרע ןייז ףיוא רימ טָאה רעכלעוו ,רעגניזעלש

 ןרָאװעג זיא ,ןָאינוי רעבורח טציא רעד ןיא קידוצ ןעמוק טינ טעװ ןוא טינ

 ,טגעדיזערּפ רעדיוו

 סירָאמ ןוֿפ היול עלוֿפסקורדנײא יד ןגיוא עניימ רַאֿפ טציא טייטש

 רעד ןוֿפ רעריֿפ יד ואוו ,לָאה סטרעוװרָאֿפ ןיא ,1921 ילוי ןיא ןַאמגיז

 טסולרַאֿפ םעד טנייװַאב ןרערט-ןליזָאקָארק טימ ןבָאה עקילק "רעטכער

 טביולעג ןבָאה ייז ואוו ; רעריֿפ-רעטעברַא ןוא ןשטנעמ ןסיורג םעד ןוֿפ

 ,ןבעל ןרַאבטכורֿפ ,םענייש ןייז ןוא ןטײקיאעֿפ עסיורג ענייז למיה ןיא זיב

 גָאט ןקיטנייה זיב ןעק ךיא .טיוט םוצ טרעטיברַאֿפ דעירֿפ ןבָאה ייז סָאוװ

 -ןירַאכַאס יד סָאװ קורדנייא ןטֿפַאהלקע םעד ךיז ןוֿפ ןעלסײרטּפָארַא טינ

 עלַאקידַאר ערעזדנוא ןיא ןכַאמ תויוול ענדַארַאּפ ייב תושרד עשלַאֿפ ,עסיז

 | ,ןזיירק

 ,רעדיינש ָאשזד ןוֿפ היוול עטנַאזָאּפמיא יד ךיוא רימ ךיז טנַאמרעד סע

 -עסייר יד ןוֿפ ןברק ַא ןלַאֿפעג זיא רעכלעוו ,עסָאנעג ןקיטעט ןגנוי רעזדנוא

 טייצ רעד רַאֿפ זיא ןבעל גנוי ַא .ןָאינוי רעד ןיא טולב עזייב ןוא ןעייר

 .ךאזרוא רעדָא ןיז ןייק ןָא ןרָאװעג ןסירעגרעביא

 ןיא טכַארברַאֿפ ןרָאי ענעי ןיא ךיא בָאה ןטנוװָא ןוא געט עקילדנעצ

 ןוא "עטכער, ןשיװצ ןֿפמַאק ןוא םיכוסכס יד ןיא ,ןָאינוי רעירָאֿפ רעד
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 ןדלָאג ןעב ,ןענַאמטכַאש ,ןענַאמֿפױק םורַא סעגירטניא יד ןיא ,"עקנילע
 ,עטוג לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ןָאינוי רעדעי ןיא ןבָאה רימ .אתורבח ןייז ןוא
 ןבָאה עכלעוו ,ערעדנַא ליֿפ ןוא ןַאמטיר ,ןיקשיֿפ ,ןַאמזַאלג : ןסָאנעג עקיטעט
 .טרָאד עילַאנַאכקַאװ רעשיטסינומָאק רעד ןוֿפ ןגָאז וצ ןוא ןעגניז וצ טַאהעג

 סדוג רעדעל יסנעֿפ יד ןעמונרַאֿפ זדנוא ייב טָאה טייצ קינייװ טינ
 רעטוג ַא ,ךָאנ ןָאדנָאל ןוֿפ עסָאנעג ַא ,יקסנילָאװ ּפיסָא .ןָאינוי סרעקרָאװ
 ,טקיטסעֿפַאב קרַאטש ןָאינוי יד טָאה ,טשירעמשטיײדרַאֿפ לסיבַא ,רענדער
 קיירטס ןרעווש ַא ןוֿפ טייצ ןיא טלעוורעטנוא רעד טימ ןעגנולקיוװרַאֿפ בילוצ
 וצ טײקשירַאנ יד ןעגנַאגַאב זיא ןוא ןעיצקירוצ ךיז ןסָאלשַאב רע טָאה
 סרערושטקעֿפונַאמ עסיורג יד ןוֿפ םענייא ייב בַאשזד ַא טימ ךיז ןגרָאזַאב
 טײרּפשרַאֿפ טָאה "סטרעוװוָאֿפ, רעד .ןָאינוי יד ןזָאלרַאֿפ טָאה רע רעדייא ךָאנ
 טָאה סָאד .סָאבעלַאב ןכייר םענוֿפ ףתוש ַא ןרָאװעג זיא רע זַא גנַאלק ַא
 רעבָא ,שלַאֿפ ןייז וצ ןזיװעגסױרַא ךיז גנוכוזרעטנוא רעכעלטנירג ַא ייב
 -עצ וצ גונעג ןעוועג זיא טכַאמעגנָא טָאה גנַאלק רעד סָאװ למוט רעד
 רעד .גנַאגרעטנוא ןוֿפ גערב םוצ ןריֿפרעד יז ןוא ,ןָאינוי יד ןעלסיירט
 -רַאֿפ וצ טכוזעג ,ןָאינוי רעד ןיא קיטעט ןעוועג ןַאד זיא יקצָאסיװ רעניילק
 טכוזַאב .ךעלגעמ טייוו יװ ןֿפלָאהעג םיא ןבָאה רימ ןוא ,ןדנואוו יד ןלייה
 ,טרימרָאֿפניא קיטכיר ןייז וצ ידּכ ,ןעגניטימ עסיורג ערעייז עלַא טעמּכ
 ,ןעמעלבַארּפ ערעייז ףיוא טייצ ליֿפ ןבעגעגקעװַא ןוא

 -נָאלּפרַאֿפ ןיא טלקיװרַאֿפ קרַאטש ןעוועג רימ ןענייז טייצ עגנַאל ַא
 -עזקע רעד רַאֿפ ןרעהרַאֿפ טימ ,ןלַאקָאל-רעקעב יד ןיא ןשינעיירד עטרעט
 -נעטש רימ ןבָאה רעקעב יד יב ,ןטֿפַאשקרעװעג עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ וויטוק
 רעלעה ,סָארג ,ןַאמנייש ,קַאלָאּפ : ןסָאנעג ענעבעגרעביא עטוג טַאהעג קיד
 טנעָאנ ןעוועג קידנעטש זדנוא ןענייז ןטייקירעווש ערעייז .ערעדנַא ליֿפ ןוא
 -דלָאג ,רעזײנַאגרָא ןלַאנָאיצַאנ םענעעזעגנָא רעייז טימ ןעמַאזוצ .ןצרַאה םוצ
 רימ ןבָאה ,ןטֿפַאשקרעװעג יד ןוֿפ רַאטערקעס םעד ,ןָאטסנייֿפ .מ ןוא ,ןייטש
 ,סיוא-ךָאװ ,ןייא-ךָאװ ןעגניטימ טַאהעג טייצ עגנַאל ַא

 -רַאנַא ןַא :טייקכעלנעזרעּפ עטנַאסערעטניא ןַא ןעוועג זיא ןָאטסניײֿפ
 -ֿפױא ןוא רענעבעגרעביא ךרוד םיא זיא ,ןָאדנָאל ןוֿפ ךָאנ עסָאנעג ַא ,טסיכ
 ןיא טמַא ןטסכעה םעד גנַאלנרָאי ןטלַאהוצנָא ןעגנולעג טעברַא רעקיטכיר
 יװ הקזח ַא טָאה ןישַאמ-?סטרעװרָאֿפ, יד ןכלעוו ףיוא ,ןטֿפַאשקרעװעג יד
 -נוא ןעייטש סָאװ סָאינוי יד ןוא גניר רעטעברַא ןיא ןטמַא עכיוה עלַא ףיוא
 ןבילבעג ןוא ןעוועג ןבעל ןצנַאג ןייז זיא ןָאטסניײֿפ ,טכיזֿפױא רעייז רעט
 רעזדנוא סָאװ ץלַא טימ רעטריסערעטניארַאֿפ טנעָאנ ַא ,רעקירעזדנוא ןַא
 -עגנירַא טייצ רעקיבלעז רעד ןיא זיא רע .ןעמונרעטנוא טָאה גנוגעוַאב
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 טָאה ןוא עניטסעלַאּפ ןיא רעטעברַא עשידיי יד ןֿפלעה ןיא ןרָאװעג ןגיוצ

 -קרעוועג רעד .עֿפוטש רעכיוה ַא רָאג וצ טריֿפרעד טייקיטעט עקיזָאד יד
 עיצוטיטסניא עקיטכיוו ַא ןרָאװעג זיא עניטסעלַאּפ רַאֿפ ןייּפמַאק ןטֿפַאש

 .סַאג רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא

 ןֿפרַאד יאדווא .ךַאז עכעלריטַאנ ץנַאג ַא סע זיא ךעלכעלֿפרעביױא

 -נעל ערעדנַא ןיא רעדירב ערעייז ןֿפלעה עקירעמַא ןיא רעטעברַא עשידיי

 .עגַאל רעייז ןרעסעברַאֿפ ןוא ןריזינַאגרָא ךיז ,סיֿפ יד ףיוא ןלעטש ךיז רעד
 רעדָא ,ןעק'מ ןעוו ,ןֿפלעה ךיוא ןעמ געמ רעטעברַא עשידיי-טינ וליֿפַא
 טימ סע טדניברַאֿפ'מ ןעוו רעבָא .ףרַאד'מ ןעוו ,ףליה ןעגנַאלרַאֿפ יז ןוֿפ
 ליֿפ קעװַא ייז וצ טכילֿפ יד טלעטשי'מ ןעוו ,דנַאל קילײה ַא ןוֿפ לַאעדיא ןַא

 ,עיצילַאג ,ןלױּפ ןיא רעטעברַא עשידיי ערעדנַא ןענַאילימ וצ רעדייא רעכעה

 ןַאד .רילָאק רעדנַא ןַא ךַאז יד טמוקַאב ןַאד ,רעדנעל עכעלנע ןוא עינעמור

 ןֿפלעה ןוֿפ רָאנ ,ןדיי רעדָא ,רעטעברַא ןֿפלעה ןוֿפ ךַאז ַא טינ ןיוש סָאד זיא

 ףיוא טכַאעגמוא ןקיטסעֿפַאב טרָאד ךיז ןטסינויצ יד ןֿפלעה ,עניטסעלַאּפ

 יד רעסיוא ןייטש ןיוש ףרַאד טייקיטעט ַאזַא ,ןטַאטלוזער ןוא ןטסָאק יד

 ןדנָאֿפ ,עכלעזַא סלַא גנוגעווַאב רעטעברַא רעטריזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןעמַאר

 -נעטשלוֿפ ַא ןבָאה ייז ןוא -- ןטסינויצ יד ןעלמַאז ןֿפרַאד עניטסעלַאּפ רַאֿפ

 רעבָא -- רעריזיטַאּפמיס ןוא דנײרֿפ ערעייז ןשיווצ ןָאט וצ סָאד טכער קיד

 ,ןבַאגֿפױא עטמיטשַאב ערעדנַא ץנַאג ןבָאה עכלעוו ,ןטֿפַאשקרעװעג יד טינ

 ַא ןגעװ ןעמיורט עזעידנַארג עריא טימ גנוגעוװַאב עשיטסינויצ יד
 סָאװ ןדָאטעמ עשירָאטַאטקיד-רענָאיצקַאער יד ןוא ,טַאטש-ןדיי ןקיטכעמ

 ,םענייא ןדעי ףיױא ךַארּפש עקיליײה יד ןעגניװצאוצֿפױרַא טכיורבעג יז

 ןוֿפ ןכַאמ וצ ךיז טביולרעד יז סָאװ עקידנדער-שידיי ףיוא ןעמָארגָאּפ יד
 םוצ טינ -- ןדיי ערעדנַא ךיוא ךעלניײשרַאװ ןוא --- רימ זיא ,טייצ וצ טייצ

 זיא ,טסידומלּת רעסיורג ַא ,דיי רעמורֿפ טסכעה ַא ,רעטָאֿפ ןיימ ,ןצרַאה

 ןדיי עמורֿפ ןוֿפ לַאעדיא רעד ןעוועג זיא סָאד .ןברַאטש ןויצ ןייק ןרָאֿפעג

 ,עטלצניקעג ַא ןייז וצ סיוא רימ טעז גנוגעװַאב עצנַאג יד .תודוד ליֿפ רַאֿפ
 ןויצ יבבוח עטשרע יד ןעוו טייצ יד ךָאנ קנעדעג ךיא .ענעזָאלבעגֿפױא ןא

 ןבָאה המחלמ-טלעוו רעקיטציא רעד זיב .דנַאלסור ןוֿפ ןרָאֿפעג ןיהַא ןענייז

 עשידיי טנזיוט טרעדנוה ךרע ןַא טצעזַאב טרָאד ךיז רָאי 60-50 ןוֿפ ךשמ ןיא
 יד ןוֿפ ןבַאגסױא יד רעסיוא -- קלָאֿפ ןשידיי םעד טָאה סָאד .סעילימַאֿפ
 --ןובשח םענעגייא רעייז ףיוא ןרָאֿפעג ןיהַא ןענייז סָאװ ןשטנעמ ענלצנייא
 וצ ןבירטרעביא טינ ןייז ,רימ טכוד ,טעוו סע .רעלָאד ןענָאילימ טסָאקעג
 40 זיב 30 ןוֿפ טסָאקעג טָאה עניטסעלַאּפ ןיא עילימַאֿפ ַא ןצעזַאב זַא ,ןגָאז
 -יורג ןיא טציא ךָאנ ןבעל טרָאד סעילימַאֿפ עטסרעמ יד ןוא ,רעלָאד טנזיוט

 ,טיונ רעס
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 -ינַאגרָא רעקיטרָאד רעד ןגעוו ןרעװ טגָאזעג ףרַאד עקיבלעז סָאד
 טצלירג סע רעריֿפ ןוא רעײטשרָאֿפ סנעמעוו ,גנוגעוװַאב רעטעברַא רעטריז
 טלעוו רערעסיוא רעד טָאה סע .ןדער שידיי ןרעה ייז ןרעוו ןרעיוא יד ןיא
 טַארַאּפַא םעד ןטלַאהוצֿפױא ןוא ןעױבוצֿפױא טלעג טימ ללש ַא טסָאקעגּפָא

 ןייק יז ןעק ןעלטימ ןוא תוחוּכ ענעגייא עריא ףיוא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ
 | .ןריטסיזקע טינ גָאט

 עשיטנַאמָאר ליֿפ ךיז ןיא טָאה טרָאד ןדיי עכנַאמ ןוֿפ ןבעל רעד
 ,ןברַאטש טרָאד ןרָאֿפ עכלעוו ,ןדיי עמורֿפ יד ןוֿפ שֿפנ תריסמ יד .ןכירטש
 -רעֿפָא עזָאלצענערג יד ;סעילימַאֿפ ערעייז ןוֿפ טייוו ,ןֿפרָאװרַאֿפ ,דנלע
 ןיא ןגעקטנַא טוט ןרעכיז םעד ןעייג עכלעוו ,םיצולח יד ןוֿפ טייקיליוו

 ןָא טעברַא רענשזרָאטַאק רעד ייב ןוא ןּפמוז עטעטסעּפרַאֿפ-עירַאלַאמ יד
 יד ןיא ןלעטשנייא עשיטסינומָאק ענעגנולעג יד ;זיײּפש עטֿפַאהרַאנ גונעג
 טסייג רעכעלרעדירב תמא ןַא ןטכירַאב עלַא טיול טשרעה סע ואוו ,תוצובק
 --- ץלַא ךָאנ ךיז ןרעטַאמ ייז רעכלעוו ןיא טיײקמערָא רעכעלקערש רעד ןיא
 ךיוא רשֿפא ןוא עלַא יד ןיא טייקנייש ןוא טײקשיטנַאמָאר ָאד זיא יאדווא
 ןליוו ןוא טסייג רעד זַא ,ןזייווַאב עקידעבעל ןענייז סָאד .ןכַאז ערעדנַא
 ,ןעגנונעכערסיוא עלעירעטַאמ עלַא רעבירַא ןביוהרעד ןשטנעמ םעד ןענעק
 סָאד טינ רעבָא .ןגעוו עטסכעלרעֿפעג ,עטסרעווש יד ןענעֿפע םיא רַאֿפ ןוא
 עלענָאיסעֿפָארּפ יד ןוֿפ ,ןטסינויצ יד ןוֿפ קעווצ ןוא ליצ רעד ךָאד זיא
 ןַא ןיא טרָאד וליֿפַא ךָאד ןבעל ןיילַא ייז .רעױב-עיזַאטנַאֿפ ןוא רעריֿפ

 יד ןעיוב ,ןעגנוגנידַאב ערעמעװקַאב ליֿפ ,ערעדנַא רעטנוא ,טלעוו רעדנַא

 רעטנזיוט ןוֿפ ץנעטסיזקע רעצנַאג ןייז ךרוד טָאה סָאװ ,קלָאֿפ ַא ןוֿפ טֿפנוקוצ
 -ערּפ ןייק ןוא טַאטש ןייק ,דנַאל ןגייא ןייק טַאהעג טינ לָאמנייק טעמּכ ןרָאי
 ףיוא קלָאֿפ ַאזַא ןוֿפ טֿפנוקוצ יד ןעיוב --- ךיילג ןטייל טימ ןייז וצ עיזנעט

 -עגסיורַא ןַא ,רימ טכוד ,זיא טֿפַאשרעה-הכולמ ןוא טַאטש ןוֿפ עעדיא רעד
 טינ ןבָאה סָאװ יד ןעמענרַאֿפ ךיז ןגעמ סע רעכלעוו טימ ,טעברַא ענעֿפרָאװ
 ,ןבעל ןיא ןָאט וצ סערעסעב סָאװטע

 עסיורג ַא ןבָאה עֿפַארטסַאטַאק-טלעװ רעקיטולב רעקיטציא רעד ןיא
 יאדווא סָאד זיא .עניטסעלַאּפ ןיא םייה ַא ןענוֿפעג שֿפנ תריסמ טימ ןדיי לָאצ
 ,טייקיטכיוו רעטסערג רעד ןוֿפ גנוניישרעד עקידנעײרֿפרעד ַא יאדווא ןוא
 עּפַאנק ַא ךָאד סע טָאה םיא רַאֿפ גנוגעװַאב רעד ןוא םזינויצ ןטימ רעבָא
 קילגמוא-טלעוו ַאזַא טָאה שרעדנַא רעוו טינ ןוא ןטסינויצ יד טינ .תוכייש

 רעגנירג ןוא רעכיג ןעק'מ .ןטיירג ךיז םיא רַאֿפ ןוא ןעזסױארָאֿפ טנעקעג
 -רַאֿפ ןיײלַא ןלעוו ןטסינויצ יד ןעוו ,טייצ ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןעזסױארָאֿפ

 לעיצעּפס ,ןדיי ןייק רעמ ןזָאלנײרַא טינ ןוא דנַאל ןקילײה ןוֿפ ןריט יד ןכַאמ
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 וצ טַאהעג קשח טציא ןיוש ייז ןטלָאװ סָאד .ןדיי עקידנדער-שידיי ןייק
 ןֿפרַאד ייז רעכלעוו וצ טלעוו רעד רַאֿפ ןעמעש טינ ךיז ןטלָאװ ייז ןעוו ,ןָאט
 .עציטש ךָאנ ןעמוקנָא סיוא-גָאט ,ןייא-גָאט

* 

 עניטסעלַאּפ ןוֿפ ךיז ןבָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ ףוס ןיא ,סלַאֿפנלַא
 -עגֿפױא ,רעבַארַא עמערָא יד ,ןעמָארגָאּפ עקיטולב ןוֿפ ןעגנַאלק ןגָארטרעד

 עשידיי יד ןלַאֿפַאב ןענייז ,ןגָאגַאמעד ןוא סענַאטַאלרַאש ײלרעלַא ןוֿפ טצייר

 ןרענעלק ןייק טינ רעצעלּפ עקינייא ןיא ןברוח ַא טכַאמעג ןוא סעינָאלָאק

 ,דנַאלסור ןטלַא ןיא ןכַאמ ןגעלֿפ סעקישטשמָארגָאּפ עשירַאצ יד סָאװ רעד יו

 יד טקידײטרַאֿפ ןבָאה טייקדליוו רענענָאזַאבמוא רעייז ןיא ?עקניל, יד
 סלַא טשטייטעגסיוא טייקיטעט עקיטולב רעייז ,סעקישטשמָארגָאּפ עדליוו
 ענייז טימ םזילַאירעּפמיא ןשילגנע םעד ןגעק טירטסױרַא ןרענָאיצולָאװער
 רעד טָאה סַאג רעטעברַא רעשידיי רעד ףיוא .רעֿפלעהסױרַא עשיטסינויצ
 ןעייר ערעזדנוא ןיא .קורדנייא ןרעוש ַא טנַאמעג טירטסיױרַא "רעקניל;

 גנוניישרעד רעיינ רעד וצ ןגױצַאב ךיז טסגנַא ןוא ןרעױדַאב טימ רימ ןבָאה

 קיבייא ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טַאלב קיטולבזיינ ַא ןיירַא טביירש עכלעוו

 ױזַא ןעוועג זיא ןסָאנעג יד ןשיוצ גנומיטש יד ,ךָאד .קלָאֿפ ןשידיי ןקידנדייל

 ַא ןיא בָאה ךיא ןעוו זַא ,לַאנָאיצַאניטנַא ןוא שיטסינויצ-יטנַא קרַאטש

 ךיז ןליוו סָאװ ןדיי יד זַא ,טקירדעגסיוא ךיז ".ש .ַא .ֿפ, רעד ןיא ץיטָאנ

 וצ סָאד טכער קידנעטשלוֿפ ַא ןבָאה תובא ערעייז ןוֿפ דנַאל ןיא ןצעזַאב

 ןענייז רימ .ןייז לחומ טנעקעג טינ סָאד ןסָאנעג ערעמירֿפ יד רימ ןבָאה ,ןָאט

 -עגנגעק רעד ןיא ןרָאֿפעגנײא טייוו רָאי 15-12 עטצעל יד ןיא ,ןַאד טניז
 -גיא טעװעריקרַאֿפ ךיז טָאה ןגָאװ סגנוגעווַאב רעזדנוא .גנוטכיר רעטצעז
 | !קירוצ ףיוא ןצנַאג

 -נייא יד ןעוועג טינ רעבָא ןענייז ןדיי ףיוא רעבַארַא ןוֿפ ןלַאֿפנָא יד
 לָאמניײא יוװ רעמ .עניטסעלַאּפ ןיא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סָאװ ןעמָארגָאּפ עקיצ
 ןעמָארגָאּפ ןגעוו ןריגַאער ןוא ןענעייל ,ןרעה וצ ןעמוקעגסיוא זדנוא זיא
 ןטנעדוטס עשיטסיניװָאש יד .ןדיי ףיוא ןדיי ןוֿפ טכַאמעג דנַאל ןקיליײה ןיא

 ףרָאדלעּפמורט ישנא ,"תירבע תֿפש יניגמ, יד ,ןלוש עשידיי יד ןיא טרָאד
 עתמא ןכַאמ וצ טביולרעד טייצ וצ טייצ ןוֿפ ךיז ןבָאה סענַאױב ערעדנַא ןוא
 -רעטומ רעייז טימ ךיז ןצונַאב וצ טגַאװעג ןבָאה סָאװ יד ףיוא ןעמָארגָאּפ
 טכַארבעגסױרַא טָאה'מ ואוו ןעיירעקורד ןיא רעדָא ,ןבולק ערעייז ןיא ךַארּפש
 רעסיוא ךַאז ןייק טימ ןבָאה ןעמָארגָאּפ יד .שידיי ןיא קרעװ עשירַארעטיל
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 ןוא .ןלַאֿפרעביא עשיבַארַא יד ןוֿפ טדיישרעטנוא טינ ךיז םענרַאֿפ רעייז
 ןיא שידיי ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רערעטיירב ַא ןוֿפ רַאֿפעג יד ןעמוק ןעוו לָאז
 -רַאֿפ טיירב ןוֿפ טייקכעלגעמ יד ןסָאלשעגסיױא טינ רָאג זיא עניטסעלַאּפ
 טינ ןליוו סָאװ םיסרוקיּפַא עקידניז יד ףיוא ןעמָארגָאּפ עקיטולב עטײרּפש
 ייב ָאד טרעװ סָאװ ךַארּפש יד ,טייהדניק רעייז ןוֿפ ךַארּפש יד ןבעגֿפױא
 ,ןטָאירטַאּפ עריא ןוֿפ טקילײהרַאֿפ יװ טעמּכ תולג ןיא זדנוא
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 רעבעגסױרַא עריא -- ".ש .ַא .ֿפ , יר

 רעטעגרַאטימ ןוא

 "יש .ַא ,99 רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא סָאװ ןרָאי יד ךרוד
 ",ש .ַא ,8ע יד סלַא ויירק רעזדנוא טנכיײצַאב ןטייהנגעלעג ליֿפ ייב רימ ןבָאה
 רעטעברַאטימ ,רעבעגסױרַא יד -- עלַא רימ זַא ,טליֿפעג ןבָאה רימ .החּפשמ

 ןייא ןוֿפ רעדילגטימ יו ערעדנַא יד וצ ענייא ךיז ןעיצַאב -- רענעייל ןוא
 זיא סע .טֿפַאשדנײרֿפ סָאמ רעסיורג ַא ןוא גנוטכַא רעלוֿפ טימ ,עילימַאֿפ
 שינָאמרַאה ױזַא טעברַאעג טָאה סָאװ ןיירק םעד ןענעכײצרַאֿפ וצ טרעוו
 ,גנַאל ןרָאי

 -עלָאק-סנָאיצקַאדער ַא טַאהעג ןרָאי עטסרעמ יד ןַאד טָאה גנוטייצ יד
 ןיא ןטַארַאב ךיז טֿפרַאדַאב בָאה ךיא עכלעוו טימ רעדילגטימ ריֿפ ןוֿפ םויג
 :טקילײטַאב ךיז םויגעלָאק ןיא ןבָאה טייצ רעד ךרוד .סעגַארֿפ עטסנרע
 .ש ,ץנימ .א .,יקסווָאבוד ר"ד ,סובָאלג ר"ד ,רעלסקַא .ב ,ץיװָאקַאזיא ,ד
 רָאּפ ַא רשֿפא ןוא ףייר שריה ,ןהָאק לקיימ ר"ד ,ןײטשלעקניֿפ .ל ,רעברַאֿפ
 השרּפ ַא זיא רעכלעוו ,ץנימ .א ןוֿפ םַאנסיוא רעד טימ ,ייז ןוֿפ עלַא .ערעדנַא
 ןוא רעלסקַא טּפיוהרעביא ,רעטעברַאטימ עקידנעטש ןעוועג ןענייז ,ךיז רַאֿפ
 יד ןיא ןבָאה ייז ןרָאי עלַא רַאֿפ דנײרֿפ עטנעָאנ עניימ -- ץיווָאקַאזיא
 סלַא ןגָארטעגײב גנוטייצ רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיימ ןוֿפ רָאי ףלעווצ
 יד ןוֿפ רימ ןבָאה בָאגוצ ןיא .ןטיבעג עלַא ףיוא טעברַא ליֿפ רעביירש
 .א .י ר"ד ןוֿפ גנוקריווטימ יד טַאהעג ןזיירק עכעלטֿפַאשנסָאנעג ענעגייא
 ,ס ,ַאװיַאר ,רג ,ןידרָאג ַאבַא ,קנַארֿפ .ה ר"ד ,ןָאסנַאטַאנ .םוו ,ןָאסירעמ
 יד ןוא ,ןָאסרַאזַאל .ר ,ןיקמורֿפ .א ,ןַאמלוש .םוו ,ןָאסדיװיײיד ,ס ,ּפַאטער
 ּפיצנירּפ ןוֿפ עגַארֿפ רעדעי ףיוא ןֿפורּפָא ךיז ןגעלֿפ עכלעוו ,ןסָאנעג ערעגניי
 ןעוועג טייצ רעטסרעמ רעד ךרוד זיא רעברַאֿפ .ש עסָאנעג ,קיטקַאט ױעדָא
 ןבָאה דנַאלסיױא ןוֿפ .ןגַארֿפ רעטעברַא ןיא ץעוי לעב ןוא החמומ רעזדנוא
 סקַאמ ר"ד ,ןרָאק .מ ,רעקָאר .ר עסָאנעג ןוֿפ גנוקריווטימ יד טַאהעג רימ
 ןילָאװ ,ןַאמקרעב רעדנַאטקעלַא ,גרעבנייטש .נ .י ר"ד ,ןיבור .י ר"ד ,יולטענ

 | .ןַאמרעקוצ .םוו ןוא

 עקידנעטש יד טַאהעג רימ ןבָאה ןזיירק עכעלטֿפַאשנסָאנעג-טינ ןוֿפ
 -ָארָאב .י ,יקצָאטסָאלַאיב ,ןייטשקוב .א ,ימלא .א ןוֿפ טֿפַאשרעטעברַאטימ
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 -גילעז ר"ד ,ץיוורוה .י ,קיזייא קחצי ,ןײטשדלָאג .ב .י ,ןַאמזַאלג .ב ,ןילוד

 בקעי ,ןַאמרעביל םייח ,רערעל ,ל ,ינרַאשט לאינד ,שטיווָאמייח ,י .מ ,ןַאמ
 ,סקוֿפ ,מ .א ,ןייטשּפע רעטלַא ,קניֿפ ןבואר ,ליויימ ןמחנ ,ךאלמ ,ל ,ךלימ
 .י ,שטיוװַאר ךלמ ,לאטשירק .ל ,רעלדנעהנרָאק .י ,יקסנישזַאטרַאק רַאקסָא
 -גגעלעג עקידבוט-םוי ייב ,יקצַאש בקעי ר"ד ןוא ןיקוויר ,ב ,טרָאּפָאּפַאר
 .צ .ב ,ןשָאטָאּפָא .י ןוֿפ גנוקריווטימ טכעלדנײרֿפ יד ןבָאה רימ ןגעלֿפ ןטייה
 .א ר"ד ,קיווייל .ה ,יקסווָאלטישז .ח ר"ד ,סעלעיעל-ץנַאלג .ַא ,גרעבדלָאג
 ,ןעזייר םהרבא ןוא ףָאגָאר ללה ,קינלַארָאק ר"ד ,ןויבצ ,רעגינ .ש ,ינדקומ
 ,ןעמָאנ םייב ןענעכערוצסיוא ךעלגעמ טינ זיא ןטעָאּפ ןוא רעביירש-ןציקס יד
 -בעטשכוב ןוא ןיקניצ ,ףָאקדוי ,טענסיג ,ד ,לעסקייד ,ָאקמיב ,טנערקָא לחר

 -גוא ןיא טכעלטנֿפערַאֿפ ןעגנוֿפַאש ערעייז ןבָאה ערעדנַא רעקילדנעצ ךעל
 ,גנוטייצ רעז

 טַאהעג טינ לָאמנייק ,סנטסקינייוו ,טייצ ןיימ ןיא טָאה ",ש .ַא ,8, יד
 ןיא ןוא ןעלקיטרַא ןלעטשַאּב ןוֿפ ,רעטעברַאטימ עריא ןלָאצ וצ ןעלטימ יד
 - סָאװ ,ןייז טנעקעג טינ דייר ןייק טָאה טלַאהניא רעייז ןעמיטשַאב סױארָאֿפ
 רעד ןוא טֿפַאשדנײרֿפ יד טייז ןייא ןוֿפ ,ןעוועג זיא טָאהעג ָאי ןבָאה רימ
 יד טַאהעג רימ ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןוֿפ : רעביירש יד ןוֿפ ןליוו רעטוג
 -סערג רעד ןוֿפ ןעוועג זדנוא רַאֿפ ןענייז עכלעוו ,ץנימ .א ןוֿפ ןעגנואימַאב
 ,טייקיטכיוו רעט

 ןיא עיצוטיטסניא עקיטרַאנגײא ןַא ןעוועג ןרָאי ליֿפ רַאֿפ זיא ץנימ
 טָאה רע .סַאג רעשידיי רעד ןוֿפ טלעוו-טגנוטייצ ןוא -רוטַארעטיל רעד
 טלַא ןעמוקעג רעהַא זיא ,ןליוּפ ןיא עילימַאֿפ רענעעזעגנָא ןַא ןוֿפ טמַאטשעג
 רעזדנוא ןיא קיטעט ןרָאװעג זיא ןוא ,ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא לגניי רעגנוי
 -סקלָאֿפ, רעד ןוֿפ רעבעגסיױרַא יד ןעוועג ןענייז רעדירב ענייז .גנוגעווַאב
 םענייא ןוֿפ ױרֿפ יד ןעוועג זיא ןיצּפיל ינעק .ןטֿפירש ערעדנַא ןוא ?גנוטייצ
 רערעסעב רעד ןיא ןגיױצעגנײרַא עילימַאֿפ יד טָאװ ןוא רעדירב יד ןוֿפ
 ןייק קעווא ץנימ ןרהא זיא ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא .טלעוו-טסנוק-רעטַאעט
 ןוא גנוגעװַאב רעשיטסיכרַאנַא רעשידיי רעד ןיא טעברַאעג טרָאד ,ןָאדנָאל
 -סיוא לייט ַא ןעמונרַאֿפ טָאה רע :שינערעקרעביא לקיטש ַא טכַאזרוארַאֿפ
 -סיױרַא ןוא ?טייהיירֿפע עּפורג ַא ןֿפַאשעג ,"דנײרֿפ רעטיײברַא; ןוֿפ גנוטַאטש
 -גזיוט יד ןיא טֿפױקרַאֿפ ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןרושָארב עייר עצנַאג ַא ןבעגעג
 ,ןעז ןוא רעטעלב-רעש עקידנעיצנָא טימ ןצוּפַאב עלַא ייז טגעלֿפ רע ,רעט

 רע טָאה ןרעדנַא ןשיווצ .ןייש רעייז ןעמוקסיורַא קורד ןוֿפ ןלָאז ייז זַא
 ,רעדליב-טכַארּפ עייר רעצנַאג ַא טימ ןרַאומעמ סניקטָאּפָארק טכַארבעגסױרַא

 ַא ,ןעזסיוא םייב ןייש ,ןסקַאװעג ךיוה ןעוועג טנגוי רעד ןיא זיא רע
 ןזָאלרַאֿפ טָאה רע רעדייא .רענדער רעקיסילֿפ ַא ןוא רָאטַאמַאלקעד רעטוג
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 רעטעברַאג עּפורג רעד ןרעקוצמוא קירוצ ןזיוװַאב רע טָאה 1905 ןיא ןָאדנָאל
 ןייז ךָאנ טייצ עצרוק ַא .םיחויר טימ םוטנגייא ענעמונרַאֿפ סָאד ?דניײרֿפ
 זיא ןוא טֿפַארק-סגנואעז ןייז ןרָאלרַאֿפ רע טָאה עקירעמַא ןייק ןעמוקקירוצ
 רעכלעוו ,שטירנייוו .נ ןוֿפ ףליה רעד ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג רָאי 25 רַאֿפ
 ןוא ץנימ .ןָאזרעּפ ןייז ןוֿפ לייט רערַאבלײטּפָאמוא ןַא טעמּכ ןרָאװעג זיא
 ןעזעג טָאה ריא ואוו ,גניליווצ רעזעמַאיס ַא יװ ןרָאװעג ןענייז שטירנייוו
 ןענייז ייז .ןטייווצ םעד ןעז דלַאב טעװ ריא זַא ,טסואוועג ריא טָאה םענייא
 . ,ןרָאי עלַא יד רַאבדיײשמוא ןעוועג

 רע .סרעווינוא סעצנימ ןוֿפ רעטנעצ רעד ןרָאװעג זיא ".ש .ַא ,8, יד
 שטירנייוו ןוֿפ ףליה רעד טימ .געט עצנַאג ןטלַאהעגֿפױא ךיז סיֿפָא ןיא טָאה
 זיא סָאװ ץלַא ,שידיי ןיא ןענישרעד זיא סָאװ ץלַא טגלָאֿפעגכָאנ רע טָאה
 -ליב עכעלגעווַאב יד ןיא םעדכָאנ ןוא עניב רעד ףיוא ןרָאװעג טריֿפעגֿפױא
 ערעייז טיול ייז טנעקרעד ,ןטעָאּפ ןוא רעביירש עלַא טנעקעג טָאה רע .רעד
 טליֿפ רענעי יוװ ןגָאז לוק סמענעי ןוֿפ גנַאלק םעד טיול טנעקעג ןוא ןעמיטש
 ןרָאי יד ןוֿפ ףיול ןיא טָאה רע .סיוא טעז רע יװ וליֿפַא ןוא ,טנוזעג ןיא
 צידעּפָאלקיצנע עתמא ןא ןרָאװעג זיא ,קיטסייג טלקיװטנַא רַאברעדנואוו ךיז
 ןבָאה עלַא ןוא טנעקעג ןעמעלַא טָאה רע .ןזעוו-רעביירש ןשידיי םעד ןוֿפ

 ךרוד ןוא טנכערעג ךיז ןעמ טָאה גנוניימ ןייז טימ .טכַאעג ןוא טנעקעג םיא
 גנוקיטֿפעשַאב ןגָארקעג רעביירש רעשידיי ןייא טינ טָאה ןעגנואימַאב ענייז
 ,טײקכעלטנֿפע רעד וצ גנַאגוצ ַא רעדָא

 וצ עיטַאמָאלּפיד ןצונַאב טֿפרַאדעג ץנימ טָאה ןטייצ סיקסווָאנַאי ןיא
 לקיטרַא ןַא ןבעג ,הבוט ַא ןָאט לָאז רע ,רעביירש ןטמירַאב ַא ייב ןקריוו
 טוט רע זַא ,ןעקנעד ןיקסווָאנַאי ןכַאמ ןוא *.ש .ַא ,8, רעד רַאֿפ דיל ַא רעדָא
 ןייק רע טָאה רימ טימ .סע ןכעלטנֿפערַאֿפ ןטימ הבוט ַא רעביירש םעד
 קיטכיר ןוא טנעקעג טוג ךיז ןבָאה רימ .,ןליּפש טֿפרַאדעג טינ עיטַאמָאלּפיד
 ץלַא ןיא ןעוועג לָאמעלַא טינ ןענייז רימ .ןרעדנַא םעד רענייא ןענַאטשרַאֿפ

 -רַאֿפ וצ שטנעמ רערעווש ַא ןעוועג סייוונטייצ זיא ץנימ .ןענַאטשרַאֿפנײא
 רעד וצ טייקנבעגרעביא ןייז רעבָא ,גָאט ךָאנ גָאט טֿפַאשלעזעג ןייז ןגָארט
 טייקכעלצונ ןייז ןוא גנוטייצ רעד וצ עביל עקיטכירֿפױא ןייז ,".ש .ַא ,82
 .ןעוועג רַּפכמ ץלַא ףיוא קידנעטש ןבָאה

 טיײקיאעֿפ יד ךיוא ןסעזַאב תולעמ עטוג ערעדנַא ליֿפ וצ טָאה שטירנייוו
 וצ טגעװַאב םיא טָאה טסייג רעד ןעוו ,ןָאטעילעֿפ ןטוג ַא ןביירשוצנָא
 עסיורג ַא -- גונעג טֿפָא ןעוועג טינ זיא סָאװ ,טנַאה ןיא ןעּפ יד ןעמענ
 זיא רע .גנוטייצ ַא טימ ןדנוברַאֿפ טנעָאנ ןענייז סָאװ ןשטנעמ ןשיווצ הלעמ
 ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ ".ש .ַא ,5, רעד רַאֿפ ןָאט וצ טיירג ןעוועג לָאמעלַא
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 קחצי ןוֿפ טעברַא ןוא גנואיצַאב יד ןעוועג זיא שיטסירעטקַארַאכ
 גנוטייצ רעזדנוא סָאװ דנײרֿפ רעטסעב רעד ןעוועג זיא רע .שטיוורוה קיזייא
 ןַא ןיא ,ןֿפלָאהעג ןוא טקיטומרעד קידנעטש זדנוא טָאה ,טגָאמרַאֿפ טָאה
 .לקיטרַא ןַא ןבָאה ףרַאד ךיא זַא ,ןגָאז ,ןכוזּפָא םיא ךיא געלֿפ הרצ תע
 ,ריּפַאּפ גרַאב ַא ןבעג ןסייה ךיז ,סיֿפָא ןיא רימ טימ ןעמוקֿפױרַא רע טגעלֿפ
 לּפעט ַא ,רעש ַא ,"סֿפורּפ, ןעמענ וצ יירעקורד ןיא טכיורבעג'מ סָאװ יד
 -ָאק עסיורג ןעוועג זיא שידיי ןיא טֿפיושטנַאה ןייז ,לטשרעב ַא ןוא יילק
 עכעלטע ןוֿפ ףַארגַארַאּפ ַא רַאֿפ ,תורוש עמורק ןיא ,סעטעּפָאל טימ סערעשט
 טֿפָא טגעלֿפ רע ןכלעוו ,ריּפַאּפ ןגיוב ןסיורג ַא טֿפרַאדעג רע טָאה ןצַאז
 רעדנַא ןַא ףיוא ןּפעלקֿפױרַא ןוא לזָאּפ-ָאס-גישוד א יו ןדיינשוצ רעש ןטימ
 טָאה שינעלייא ןיא ןבירשעג סמולָאק ייווצ ןוֿפ לקיטרַא ןַא .ריּפַאּפ ןגיוב
 ,ריּפַאּפ טימ גרַאב ַא ןעמונרַאֿפ

 טײקנדירֿפוצ טימ טֿפָא געלֿפ ךיא ןכלעוו רעטעברַאטימ יד ןוֿפ רענייא
 ,ךלימ בקעי ןעוועג זיא גנַאל ןהעש טיא טימ ןעגנערברַאֿפ ןוא ןעמענֿפױא

 -לעוו ,שטנעמ-טלעוו ַא ןוא טטיסקרַאמ רעמורֿפ ַא ,ןדמל ַא ,דיי רעגולק ַא
 נעשיטסילַאיצָאס ועשידיי רעד ןוֿפ לייט ַא ןעוועג ןרָאי ענייז עלַא זיא רעכ
 ןעוועג דימּת זיא םיא טימ ,ריא רעסיוא ךָאד טבעלעג ןוא החּפשמ רעביירש
 תועד יקולח ערעזדנוא ןרעטֿפולכרוד ןוא ןריטוקסיד וצ טנַאסערעטניא
 ףמַאקנסַאלק ןוֿפ עירָאעט רעד ןשיווצ ,םויכרַאנַא ןוא םזיסקרַאמ ןשיווצ
 רענייא טנױעלעג ליֿפ ןבָאה רימ .ףליה רעקיטייזנגעק ןוֿפ עעדיא רעד ןיא
 .ןרעדנַא םעד ןוֿפ
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 ןרָאי טימ טייצ ַא רַאֿפ ןענייז *.ש .ַא .ֿפ, רעד ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ יד
 -סיזקע ריא ןוֿפ רָאי ףניֿפ עטשרע יד ,ןגָאװ םוצ דָא עטֿפניֿפ ןימ ַא ןעוועג
 יאול טָאה םעדכָאנ .טַאהעג טינ רעטלַאװרַאֿפ ןייק גנוטייצ יד טָאה ץנעט
 ןוֿפ גנַאגרעטנוא םעד ךָאנ .טייצ רעצרוק ַא רַאֿפ תחנ םעד טַאהעג ןייטשלע
 -טע גנוטייצ יד טעטלַאװױַאֿפ ןייטשלעקניֿפ .ל טָאה "גנוטייצ דנעבַאק רעד

 ,ש .רעטלַאהכוב סלַא ןֿפלָאהעגסױרַא םיא טָאה יקסווָאבוד .ב ; רָאי עכעל

 ןטימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג טייצ ןייא רַאֿפ זיא (רעקידלטעטשניילק רעד) סערּפ

 רעד ןיא -- טייצ עגנַאל ַא רעטלַאװרַאֿפ ןעוועג זיא שטירנייוו .נ .סיֿפָא
 רעד רעווװ ןרָאװעג ןזיװעגנָא טינ לָאמנייק זיא ,סייוו ףיוא ץרַאװש ,גנוטייצ
 .ןָאט וצ ךעלטנגייא ןבָאה ןטנענָאבַא יד ןעמעוו טימ ,זיא רעטלַאוװרַאֿפ

 ךעלטֿפַאשניײימעג טייצ רָאי ייווצ ךרע ןַא רימ ןבָאה דָאירעּפ ןיימ ןיא
 טינ עדייב רעבָא ןבָאה רימ ,רעלסקַא ןוא ךיא ,סיֿפָא םעד טעטלַאװרַאֿפ
 רעד טימ ןעמונרַאֿפ ןעוועג ןיב ךיא ,טעברַא רעד רַאֿפ טייצ ןייק טַאהעג
 ַא טֿפױקעגוצ ןבָאה רימ .ןישַאמ רעד ייב טעברַא טימ רע ןוא עיצקַאדער
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 טלעטשעגנָא רימ ןבָאה ,טעברַא שּפיה ןגָארקעגנײרַא ןוא ּפײטָאניל עטייווצ
 ןייז ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאב סָאװ רָאנ ןַאד זיא רעכלעוו ,ןהעש .ב עסָאנעג
 םעד טריֿפעג טָאה רע .ןָאינוי רעכַאמקוָאלק רעד ןוֿפ רעשזדענעמ סלַא טמַא
 ןרָאװעג דימ זיא רע זיב ,טעברַא יירעקורד יד טרעסערגרַאֿפ ,טֿפעשעג
 .מ עסָאנעג ןעמונרַאֿפ ןַאד טָאה ץַאלּפ ןייז .גנוגנערטשנָא רָאי ייווצ ךָאנ
 -ַאב עטנעָאנ -- טייקיטעט עקיבלעז יד טצעזעגרָאֿפ טָאה רעכלעוו ,ץטוש
 -כרוד ןֿפלעה -- טּפיוהרעביא ,טעברַא-קורד ןיא ,סנָאינוי יד טימ גנואיצ
 -עגסױרַא ןבָאה רימ ןכלעוו וצ ,ייליבוי ןקירָאי 25 ןוֿפ גנורעיײֿפ יד ןריֿפ
 טרעדנוה ַא טעמּכ טימ ".ש .ַא .5ֿ, רעמונ ןטרעסערגרַאֿפ-ליֿפ ַא טכַארב
 ךױא רע ןיא 1925 ףוס .רעביירש עשידיי עטסעב יד ןוֿפ ןעלקיטרַא
 .ןרָאװעג דימ

 רענסָארג .בַא עסָאנעג ןריסערעטניארַאֿפ וצ ןעגנולעג ןַאד זיא זדנוא

 טָאה רע ךיוא .גנוטלַאװרַאֿפ יד ןעמענרעביא ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןעמוק וצ
 ,ןעוועג טינ תוחוּכ ןייק זיא רעמ --- רָאי ייווצ ךרע ןַא ןטלַאהוצסיוא ןזיװַאב
 ןיא ףיט ןעקניז ןביױהעגנָא ןבָאה רימ .גנוטייצ רעד ןיא טינ ,םיא ןיא טינ

 םעס ןעוועג ןיא עדָאירעּפ ןיימ ןיא רעטלַאװרַאֿפ רעטצעל רעד .תובוח
 ,ןרעוו דימ ןוֿפ עגַארֿפ ןייק ןעוועג טינ ןיוש זיא סע ןכלעוו ייב ,ןַאמדירֿפ
 -גייוועגרעסיוא טימ שטנעמ ַא ןעוועג זיא רע .טעברַא ןַא ןזָאלרעביא רעדָא
 "ענעמ סלָא טייקיטעט רעקירָאיגנַאל ןייז ןיא .טֿפַארק-רעיודסיוא רעכעל
 "רַאֿפ רע זַא ,ןגָאז ןעמ טגעלֿפ ,ןָאינוי רעכַאמ טוָאקנײר רעד ןוֿפ רעשזד
 יד ןבעגכָאנ ןזומ ייז זיב ןצנערעֿפנַאק יד ייב םיטַאבעלַאב יד טרעטַאמ
 ןוֿפ זיירק-ףושיּכ םעד ןכָארבעג טָאה רע .ןָאינוי רעד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ
 ןיא טבעלעגרעביא ךימ טָאה .רעטלַאװרַאֿפ רַאֿפ ןענימרעט עקירָאי -ייווצ
 .טייצ רָאי עכעלטע רימ ךָאנ ןרָאטקַאדער רָאּפ יד ןוא גנוטייצ רעד

 סיֿפָא ןיא ןלעטשוצנָא לַאֿפניא ןטוג םעד טַאהעג טָאה רענסָארג .בא
 ,ןעזָאר ַאמיס ,לדיימ עלוֿפ-סנבעל ,עטנעגילעטניא ,עגנוי ַא רעטלַאהכוב סלַא
 טכַאמעגכרוד טרָאד טָאה עכלעוו ,געּפיניװ ןיא עסָאנעג ַא ןוֿפ רעטכָאט ַא
 ןוא טנַאה םייב ןביירש .,ןענעייל ,ןדייר ,שידיי טוג טנעקעג ,לושיץרּפ יד
 -עגנײרַא ,סיֿפָא םעד טרעטנומעגֿפױא טָאה טייהנזעוונָא ריא ,ןישַאמ ןֿפױא
 ,ערעֿפסָאמטַא רעזדנוא ןיא טײקיטֿפַאהבעל ןוא טייקנייר טכַארב

 "עג עלַא ןעוועג ,ךעלריטַאנ ,ןענייז ".ש .א ,פ, רעד םורַא רעוט יד
 עלַא :טנכערעגסיוא ןביוא ָאד ןענייז עכלעוו ,רטעברַאטימ עכעלטֿפַאשנסָאנ

 ןוֿפ ןטַאגעלעד ןוֿפ טלעטשעגֿפױנוצ טַאר-סגנוטלַאװרַאֿפ ןוֿפ רעדילגטימ

 .מ ,ןַאמטָאר .ס ,ָאריּפַאש ַאינַאט עכלעוו ןשיווצ ,סעּפורג רעקרָאי-וינ יד
 יקסווָאנידַאר ,ןימַאשזדנעב ,הקייל הנח ,סילָאגרַאמ .ס ,ץיוװָארָאה .מ ,ץטוש
 לָאצ ַא טַאהעג רימ ןבָאה וצרעד .רעדילגטימ עטסקיטעט יד ןעוועג ןענייז
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 ןוא יקצָאסיװ ,ןיקמורֿפ שובייל ,ןייֿפ ,ןעג ,קַאילָאּפ .וװ ןסָאנעג ענלעצנייא
 ןֿפלעהוצסױװַא זדנוא טיירג ןעוועג קידנעטש ןענייז סָאװ ערעדנַא עליֿפ

 ןסיזיױק עליֿפ יד ןוֿפ םענייא ןיא :לַאֿפ רעשיטסירעטקַארַאכ ןייא

 ,קידנעטש יוװ ,רימ ןבָאה ןרָאי ענעי ןיא טכַאמעגכרוד טָאה גנוטייצ יד סָאװ
 לָאצַאב : ןכַאז יירד ןטעבעג ייז ןוֿפ ,רענעייל ןוא ןסָאנעג יד וצ טרילעּפַא
 לסיבַא זדנוא ןעיילסיוא ןוא ,ןעק סע רעװ ,גָארטײב ַא ןבעג : ןדלוש ערעייז

 -סטעברַא ןיא ןַאט ַא ןירַא טמוק .ןרעסעברַאֿפ ךיז טעוװו טייצ יד זיב טלעג
 רע ,טגָאז ןוא ,טנגעגַאב טינ לָאמ ןייק רעירֿפ בָאה ךיא ןעמעוו ,רעדיילק
 ַא ןוא ןביז קידלוש זזנוא זיא רע זַא ,טקנעד רע --- בוח ןייז ןלָאצַאב ליוו
 ,רָאי יירד רַאֿפ ,רַאלָאד בלַאה

 ןעמוק ץונוצ זדנוא טעוװ סָאד ,טוג רעייז
 ןייז ןעזוצכָאנ ידּכ ,ןעמָאנ ןייז טגערֿפעג םיא ןבָאה רימ רעדייא ךָאנ

 ,טלעג טֿפרַאד ריא זַא ,עז ךיא :רע טגָאז ,הלבק ַא ןכַאמסיוא ןוא דרַאק
 !רַאלָאד 25 ןבעג ךייא ךיא לעוװ ,ןגַארטיײב טעב ריא

 טימ לַאטיּפַאק ַא ךָאד טכַאמ סָאד .טוג יאדװַא ןיוש ךָאד זיא ,ונ
 ביוא :קיטרַאֿפ טינ םיא טימ ןענייז רימ רעבָא !הרצ:-תע ןַא ןיא טלעג
 ךייא ךיא לעװ ,ןַאמ רעטנַאקַאבמוא זדנוא רעד טגָאז ,האוולה ַא טליוװ ריא
 !רַאלָאד טרעדנוה ןעיילסיוא

 4122,50 רַאֿפ קעשט ַא ןזָאלעגרעביא טָאה רע .ןָאטעג ןוא טגָאזעג
 ,רעבמָאלּפ רעד ָאריּפַאש עסָאנעג ןעוועג זיא סָאד !הנויח ךָאװ עבלַאה ַא
 .רעֿפלעהסיױרַא ןוא רעייגנייא רעטֿפָא ןַא ןרָאוועג ןַאד טניז זיא רעכלעוו

 עכלעזַא עליֿפ ןייק טַאהעג טינ ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,ןבָאה רימ
 -ַָאד טרעדנוה רעביא רַאֿפ סקעשט ןכַאמסיוא ןענעק ןלָאז סָאװ ,טניײרֿפ
 לעקיימ ,ןילדנימ ,טיוועקנעב : ןעוועג ןענייז עכלעזַא עכעלטע רעבָא ,רַאל

 .א ,9, יד ,ןטסעֿפסערַאי יד ןוֿפ םענייא ייב יקסווָאנַאי ןליֿפא ןוא ןעהָאק
 ןוֿפ ןגָארטיײב יד ןוֿפ ךעלכעזטּפוה ןרָאװעג ןטלַאהעגֿפױא רעבָא זיא ".ש
 -ערג ליֿפ ַא ןבעגעג קיסעמסינטלעהרַאֿפ ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא עטושּפ

 ןוא עכייר יד רעדייא סנגעמרַאֿפ ןוא ןטסנידרַאֿפ ערעייז ןוֿפ לייט ןרעס
 | ,טניײרֿפ עשיטַאבעלַאב

 יד ןוֿפ ןגָארטײב יד ןעוװעג זיא עציטש ןוֿפ לַאװק רעטייווצ ַא
 ַא ןֿפָארטַאב קידנעטש ייז ןבָאה רָאי ןכרוד .גניר-רעטעברַא ןיא סנָאינוי
 ,י וו ,ג ,ל .א יד ןעוועג זיא רַאּפשנָא-טּפיױה רעזדנוא .טלעג עמוס עשּפיה
 רעטנוא לָאמ עלַא ןענייז עכלעוו ,ןלַאקָאל ןוא סדרָאב טניָאשזד עריא טימ

 ץנַאג ןענייז ייז שטָאכ ,ןֿפלעה וצ זדנוא טיירג ןעוועג ןדנעטשמוא עלַא
 טָאה דעטיײמַאגלַאמַא יד .גנולעטש רעזדנוא טימ ןדירֿפוצמוא ןעוועג טֿפָא
 ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ".ש .א ,5ֿ, יד טציטשעג ןרָאי עגנוי עריא ןיא
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 ַא ,דנַאלסור טעװָאס ןוֿפ ןעמוקעגקירוצ זיא ןַאמליה יו םעד ךָאנ רעבָא
 טינ ,גרעבנייוו ןטלַא םעד ,חילש רעזדנוא רע טָאה טסינומָאק רעטשרמולּכ
 גונעג רשּכ טינ ןעוועג ןענייז רימ .ןָאשנעװנָאק יד ןריסערדַא וצ ןזָאלעגוצ
 -עּפש לָאמ ןייק זיא זדנוא ןוא ,עיצַאטנעירָא רעקידסלָאמַאד סנַאמליה רַאֿפ
 ,ץירּפ ןסיורג םעד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא ןח ןעניֿפעג וצ ןעגנולעג טינ

 !הלק םתעדו ךמע יכרצ םיבורמ :איבנ רעד ץעגרע רעבָא טגָאז יו
 רעד ןוא גנוטייצ-סגנוגעווַאב ַא ןוֿפ ןשינעֿפרעדַאב יד ןענייז סיורג --
 -גערבסיורַא טסָאקעג טָאה ,1905 ןיא ,ןיילק-וצ לָאמ עלַא זיא טֿפנוקנײא
 רעד ןוֿפ רעמ רעדָא לטירד ַא .רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט טכַא גנוטייצ יד ןעג
 ןוא ןגַארטיײב ןוֿפ ןעגנערבוצֿפױנוצ ןעננואווצעג ןעוועג ןעמ זיא עמוס

 -סיוא יד ןענייז ,1925 ןיא ,רעטעּפש רָאי קיצנַאװצ טימ ,ןעגנומענרעטנוא
 ןעוועג ןענייז ןטסָאק יד -- טנעצָארּפ טרעדנוה יו רעמ ןגיטשעג ןכַאג
 -עג לטירד ַא יו רעמ טָאה לָאמַא רעדיוװ ןוא ,רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט 8

 -- רַאלָאד טנזיוט טכַא-ןביז עצנַאג ,טייז רעד ןוֿפ ןרעוו ןֿפַאשעג טֿפרַאד
 .רעמ ךָאנ לָאמַא

 גנַאל ןעמ טָאה ,ןָאשריוקסקע ןטמירַאב םעד ,גנומענרעטנוא-רעמוז יד
 ןבָאה .ןלַאֿפ סקילגמוא עטכעלש רָאּפ ַא טריסַאּפ ןבָאה סע .ןבעגעגֿפױא
 ,טסעֿפסערַאי ַא :רָאי ַא ןעגנומענרעטנוא יירד ךעלנייועג טָאהעג רימ
 ,טיֿפענעב-רעטַאעט א ןוא לָאב ןרעיוב ַא

 ,טסעֿפסערַאי רעד ןעוועג טייצ ַא רַאֿפ זיא גנומענרעטנוא טטסעב יד
 טָאה'מ .םלוע ןסיורג ַא טכַארבעגנעמַאזוצ לָאמ עלַא סע טָאה קרָאיזוינ ןיא
 ייווצ זיב טרעדנוה ןצֿפוֿפ ןוֿפ ןֿפַאשעג ןטייצ עטוג ןיא ןוא טכַארברַאֿפ טוג
 ,טֿפנוקניײא רענייר ןעוועג ןענייז עכלעוו ,ןגָארטיײב ןיא רַאלָאד טנזיוט
 זיא ןוא טעברַא טימ טלעוװ ַא טרעדָאֿפעג רעבָא ןיוש טָאה לָאב ןרעיוב ַא
 רָאי עכעלטע זיא זדנוא .גלָאֿפרעד ַא טימ רעכיז ןעוועג לָאמ עלַא טינ
 -ַאק) ירָאמרַא רעסיורג רעד ןיא לָאב ןרעיוב םעד ןכַאמ וצ ןעמוקעגסיוא
 ןשטנעמ טנזיוט סקעזףניֿפ ןבָאה טרָאד .סַאג רעט24 רעד ןיא (עמרַאז
 טצירקעגנייא ךיז ןטנעדיצניא ייווצ ןבָאה טרָאד .גנע-וצ טינ טליֿפעג ךיז
 .ןורּכז ןיימ ןיא

 -ַאב טכַאנרַאֿפ ירָאמרַא ןיא ןעמוקעג ןסילָאגרַאמ םעס טימ ןיב ךיא

 רעד רימ וצ טגָאז .רַאלָאד טרעדנוה סקעז ,ץַאלּפ ןרַאֿפ טנער יד ןלָאצ
 -כעלש ַא ןבָאה טײלרעיײֿפ יד ןוא ײצילָאּפ יד : קינװָאקלָאּפ ַא ,רעטלַאװרַאֿפ
 יז ןוא -- ןעמוק ןָא טביוה םלוע רעסיורג רעד יו ךיג ױזַא :עבט עט
 רעדָא ןטנַאיצילָאּפ רָאּפ ַא ןעמוק --- טייצ העש ןייא ןיא עלַא ךָאז ןעמוק
 ןייק רעמ ,ןריט יד ןכַאמרַאֿפ ןסייה ןוא לַאז ןיא קוק ַא ןביג ,טײלרעיײֿפ
 -'מ זיב .רַאֿפעג-רעײֿפ ןייק ןרעו טינ לָאז סע ,ןזָאלנײרַא טינ ןשטנעמ .
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 טרעוו ,ןגיוא יד ןוא רעליימ יד ייז טכַאמרַאֿפ'מ ,סיוא ייז טימ ךיז טכיילג
 !טרעטשעג שּפיה גנַאגנײרַא רעד

 -ענרעטנוא עסיורג ייב ןכַאז עכלעזַא ןעזעג ןוא טרעהעג ןבָאה רימ
 וצ ךַאז עמענעגנָא ןייק טינ רָאג זיא סע .סנָאשריוקסקע ייב ןוא ןעגנומ
 ןדיימרַאֿפ וצ ןָאט רימ ןלָאז סָאװ זיא : םיא רימ ןגערֿפ .גנורעטש אזַא ןבָאה
 ?סע

 ןוֿפ ןיעטּפעק-סילָאּפ םעד טעז ,טייג --- :טגָאז ןוא טינ ךיז רע טמעש
 ! טוג ןייז ןיוש טצעװ ,ןײרַא טנַאה ןיא סעּפע םיא טיג ,טקירטסיד

 ןיא קעװַא ףימ ןענייז ?גנוגעװוַאב רעד רַאֿפ טינ ןעמ טוט סָאװ ,ונ
 -רעד ןביוהעגנָא םיא ,סיֿפָא ןיא ןיעטּפעק םוצ ןיײרַא ,קריצַאב-ײצילָאּפ
 ...ירָאמרַא ןיא לָאב ַא ןבָאה טנייה ןעייג רימ --- ױזַא ןוא ױזַא ןלייצ

 ץנַאג ףיוא ןרעזייב ןָא ךיז טביוה ןוא גנערטש זדנוא ףיוא רע טקוק
 -ַאנגיסַא עכעלטע יד ןעורעד טָאה רע יו ךיג ױזַא רעבָא .רענעט עכיוה
 "ביירש ןייז רעביא ןגָארט ךיז סָאריּפַאּפ ַא יו טלקיװעגנעמַאזוצ סעיצ
 ץנַאג טגערֿפעג ,טלעטשעגֿפױא ךיז .רעטוֿפ יו ךייוו ןרָאװעג רע זיא ,שיט
 רימ זַא ,טרעכיזרַאֿפ זדנוא ןוא .,ןָאט זדנוא רַאֿפ רע ןעק סָאװ : ךעלטניײרֿפ .

 ,ןבָאה טינ גנורעטש ןייק ןלעוו

 רעד ייב ןייטש וצ טנעשזדרַאס ַא טקישעג .טרָאװ ןטלַאהעג טָאה רע
 ,ךיז ןשימניײרַא ןוא טנעָאנ ןעמוק תיחשמ ןייק ןזָאל טינ ןוא ריט

 סָאד ןטיהרַאֿפ טימ ןדנוברַאֿפ ןעוועג זיא טנעדיצניא רעטייווצ רעד
 ַא ןוֿפ ,רַאלָאד טנויוט עכעלטע ,טנוװָא ן'ַאזַא ןיא ןיירַא טמוק סָאװ טלעג
 ןבעל סָאד ךיוא לָאמַא רָאנ ,ןעמענוצ טלעג סָאד ןעמ ןעק רָאנ טינ .גיוא זייב
 ,ןכַאז עכלעזַא ןריסַאּפ עקירעמַא ןיא .גנַאג ןייא רַאֿפ

 "טלוָאװ-ףייס ָאד ןענייז ןעקנַאב עקינייא ןיא זַא ,ןענוֿפעגסיױא רימ ןבָאה
 ריא ןעוו ןעמוק טנעק ריא .טכַאנ עצנַאג יד ןֿפָא ןענייז עכלעוו ,סטיזָאּפעד
 -רַאֿפ ַא ןיא ןזָאלרעביא טרָאד סע ןוא טליוװ ריא סָאװ ןעגנערב ,טליוו

 טָאה ריא סָאװ ,טייז ריא רעוו טינ ךייא טגערֿפ רענייק .לטסעק ןסָאלש
 ךייא טסָאק ךַאז עצנַאג יד .ןעמונעג סע טָאה ריא ואוו רעדָא ,טכַארבעג
 םעלבָארּפ יד זיא .טרָאד טביײלברַאֿפ ךַאז יד סָאװ גָאט ןדעי רַאֿפ רַאלָאד ַא
 ןיוש זיא סָאד .ןזָאלעגרעביא טרָאד סע ןוא ןיהַא טלעג סָאד ןריֿפוצקעװַא רָאנ
 תוזוזמ ערשּכ טימ ןַאמצייוו ןוא ןַאמטָאר .טייקירעווש עסיורג-וצ ןייק טינ
 ןעגנילקנָא רעזדנוא ףיוא טרָאד ןוא ןיהַא טײלגַאב ךימ ןבָאה טנעה יד ןיא
 טכַאמרַאֿפ ןיײלַא ךיז טָאה עכלעוו ,ריט ענרעזייא ערעווש ַא טנֿפעעג ךיז טָאה
 טנֿפעעג ךיז טָאה רעלעק ןֿפיט ַא ןיא ,ןטנוא .זדנוא רעטניה ןסָאלשרַאֿפ ןוא
 ,שודק-םוקמ ןיא טזָאלעגנײרַא זדנוא ןוא ריט ענרעזייא ערעווש עטייווצ ַא
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 רענעמ עקניטלַא ייווצ ,טַאהעג טינ רימ ןבָאה קערש ןוא גרָאז ןייק רעמ
 ,טגרָאזַאב ץלַא זדנוא רַאֿפ ןבָאה ךיש-קעטש ןיא

 -עג ַא ךָאנ .טגרָאזַאב זיא ץלַא !עקירעמַא דנַאל טשטנעבעג ַא ,ָאיֵא
 סָאד ריא טנעק וליֿפא דרָאמ ַא טימ "ּפָא-דלָאה, רעדָא הבינג רענעגנול
 יגָאט ַא רַאלָאד ןייא רַאֿפ טרָא ןרעכיז ַא ףיוא ןגײלקעװַא עטביױרעגנָא
 ,טירטוצ ןייק ןגירק טינ וצרעד טעוװ ךייא רעסיוא רענייק

 -ייז ייז ,טֿפנוקנײא ןַא טכַארבעג סנטסרעמ ןבָאה רעלעב ןרעיוב יד
 "נַאג יד .טליּפשעגסיױא ןעוועג גנַאל ןיוש גנוטלַאהרעטנוא סלַא רענָא ןענ
 ןבָאה .טימרעד ךיז ןעמענרַאֿפ וצ שירעדניק-וצ ןעזעגסיוא טָאה ךַאז עצ
 לָאז ףוס ַא ?ןַאלּפַאק לכימ טגָאז יו !גונעג --- ןסָאלשַאב רָאי ןייא רימ
 -עגוצ רעמ גנומענרעטנוא טרָאס רעדנַא ןַא ןעניֿפעג זומ'מ !ןעמענ סע
 ןכַאמ ןביוהעגנָא רימ ןבָאה .טייצ רעד ןוֿפ טסייג ןשרעמערק םוצ טסַאּפ
 ,עיצוטיטסניא עכעלרעי ַא ןרָאװעג טייצ ַא רַאֿפ ןענייז עכלעוו ןרַאזַאב יד
 רעמ סָאװטע רעבָא ,ןטייקירעװש ןוא טעברַא ליֿפ טימ ןדנוברַאֿפ ךיוא
 ,קידנלעטשנדירֿפוצ

 ןטלַאהעגֿפױא ךיז ".ש .א ,8ֿ, יד טָאה ןגעוו עטנכערעגסיוא יד ףיוא
 לָאמ ןייק ןענייז ןטיֿפענעב-רעטַאעט יד .ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ ןרָאי עלַא
 -ָאמ ןיא טינ ךיוא טֿפָא ןוא לעיצנַאניֿפ גלָאֿפרעד רעסיורג ןייק ןעוועג טינ
 םורַא ערעֿפסָאמטַא יד ,רעטַאעט ןשידי םעד טלעֿפ סעּפע .,ןעניז ןלַאר

 עטנעגילעטניא ןוֿפ גנולעטשגדירֿפוצ עקיטסיג יד טרעטש סָאװ ,םיא
 ,טנוװָא ןַא טרָאד ןעגנערברַאֿפ וצ סיוא טמוק יז ןעוו ,ןשטנעמ

 -עגסיוא טינ לָאמנייק ךיז רימ ןבָאה טײלסטֿפעשעג ענעגנולעג ןייק
 ןוֿפ ףױקרַאֿפ םעד .יירעקורד יד טרעסערגרַאֿפ ןבָאה רימ .ןייז וצ טנרעל
 ןייק רעבָא ,סמוימערּפ ײלרעלַא ךרוד ןטנענָאבַא ןוֿפ זיירק םעד ,רעכיב
 ןװַאקישט ַא סעצנימ ךרוד .ןעוועג טינ ןעמעלַא םעד ןיא זיא הכוב-לזמ

 ןֿפױק זדנוא רַאֿפ לָאז רע ,ןטיווקענעב ןגעװַאב וצ ןעגנולעג זיא לַאֿפנײא

 רַאלָאד טנזיוט עכעלטע ןוֿפ עבַאגסיױא ןַא --- ןישַאמ-ּפיײטדַאניל עטירד ַא
 -גנַאל זיא גנוטייצ יד .טכַארבעג טינ זדנוא סע טָאה ןצונ ןסיורג ןייק --
 -ערק יד .רעסערג ץלַא ןרָאװעג ןענייז סָאװ ,תובוח ןיא ןעקנוזעג םַאז
 ןיא עטלעטשעגנָא ןשטנעמ ענעגייא עכעלטע יד ןעוועג ןענייז ןרָאטיד
 ןלָאצ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ,ןשטנעמ עקיטייז ,ערעדנַא :יירעקורד ןוא סיֿפָא
 ,1922 ןיא זיא ,ווָארעדנעס ןוא רעלסקַא ,רעצעז יד ןוא רימ .,ךעלטקניּפ
 לַאֿפ ןיימ ןיא .ןדעי רַאלָאד טנזיוט וצ יו רעמ ןעוועג קידלוש סיֿפָא רעד
 ךָאװ ַא רַאלָאד קיסיירד ןוא ףניֿפ ,טלַאהעג רָאי ַא טעמּכ טניימעג סע טָאה

 ױרֿפ ןיימ ןוֿפ טעברַא רערעווש רעד קידנעקנַאדרַאֿפ רָאנ ,טייצ רענעי ןיא
 ַא ךיא בָאה ,ןטלַאהוצסיוא ןעוועג ךעלגעמ זדנוא רַאֿפ סע זיא ,עיֿפָאס
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 ךָאנ זַא ,טנכערעגסיוא ,זיירנָאס ןיא קידנעייז ןיוש ,רעטעּפש טייצ לקיטש

 י.ׁש ,א ,8, יד סָאװ ,רַאלָאד טרעדנוח ףלעווצ ןוֿפ בוח רעד טניימ ןעמעלַא

 ַא רַאלָאד ייווצ ןוֿפ טינש ַא ,ןגָאז רימָאל ,יו רעמ טינ ,קידלוש רימ זיא

 טינ סע ןיא .טעברַאעג טרָאד בָאה ךיא סָאװ רָאי ףלעווצ יז רַאֿפ ךָאװ

 ,ןַאמדירֿפ .ס ,רעטלַאװרַאֿפ םעד ןסיוו טזָאלעג ךיא בָאה .ןברק רעסיורג ַאזַא

 ןצנַאג םעד ןסעגרַאֿפ ןוא רעכיב יד ןוֿפ ןעמענױעטנורַא סע ןעק רע זַא

 טלָאצַאב ןעמ טָאה ,טרעהעג סנטייוו רעד ןוֿפ ךיא בָאה ,רעצעז יד .ןובשח

 יד זַא היא הרוש שטשרעטנוא יד .,ןישַאמ-פיײט-ָאניל ַא ייז ןבעגּפָא טימ

 לָאמ ןייק ןסיזירק עליֿפ יד ןוא ןטייקירעווש עלַא ץָארט טָאה *,ש .א ,8,

 טינ ןעניז ןלעירעטַאמ ןיא םענייק זיא ןוא ןעמונרַאֿפ טשינרָאג םענייק ייב

 .ךַאז ןייק ןבילבעג קידלוש

 ןקעד סָאד ןלעטשוצנייא לָאמ רָאּפ ַא ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג ןבָאה רימ
 -טסעֿפ ַא ןעוועג זיא עמוס יד ,ןֿפוא ןשיטַאמעטסיס ַא ףיוא טיציֿפעד ןוֿפ
 -גייא טװאורּפעג רימ ןבָאה .רָאי ַא רַאלָאד טנזיוט טּכַא-ןביז ,עטלעטשעג
 שדוח ןדעי קיסעמלגער ןגָארטיײב לָאז עּפורג עדעי -- "?ַאטָאװק, ַא ןריֿפ
 ענייק רַאֿפ קידנטרַאװ טינ ,סלעיּפַא ןָא סע ןָאט ןוא ,עמוס עטמיטשַאב ַא
 סע טָאה סָאװ עקיצנייא יד זיא טיַארטעד ןוֿפ עּפורג ןעיורֿפ יד ,ןֿפורֿפױא
 שרוח ןדעי גארטייב ףיא גָאט וצ טנייה ךָאנ טלָאצ ןוא טסנרע ןעמונעג

 ןייק ןבָאה סעּפורג ערעדנַא יד ,רָאי ןכרוד ןגָארטיײב ערעדנַא וצ כָאגוצ ןיא
 טרעייטשעגייב רָאי ןכרוד ןבָאה עקינייא ,עבָארּפ יד ןטלַאהעגסיוא טינ ענייא
 לעיצעּפס ךיז ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןוא סעלעשזדנַא סָאל ,?ַאטָאװק, יד יו רעמ

 -ייצ יד טרַאוװעג ןבָאה ייז וליֿפא רעבָא ,טיבעג םעד ףיוא טנכייצעגסיוא
 זיא ףליה יד רעדייא ָאווערט ןּפַאלק ןוא ןעקנירט ןביױהנָא ךיז לָאז גנוט
 .ןעמוקעג ייז ןוֿפ

 רעזעל יד ןכוזַאב ןצימיא ןקיש וצ קיטיונ רַאֿפ ןענוֿפעג ןבָאה רימ

 ןקיש וצ ךוזרַאֿפ ַא טכַאמעג רימ ןבָאה ,דנַאל ןרעביא רעבייוקסבוס ןוא

 ןוארב .א ,רעברַאֿפ .ש עסָאנעג ,גרעבנייוו ןטלַא םעד ,ןרָאטקעל ,רענדער

 -סױרַא לָאז רע ,ןַאמלוש עסָאנעג טדערעגנייא טַאהעג ןיוש לָאמנייא ןוא

 ןבָאה ךעלדנע .ןעוועג טינ סע ויא גלָאֿפרעד ןייק .דנַאל ןרעביא ןרָאֿפ

 .ב עסָאנעג ,ןשטנעמ ןקיטעט ַא ,רעטעברַא ןטושּפ ַא טקישעגסױרַא רימ

 -טנַא טוג ןוא טגיוטעגסיוא ךיז טָאה רע ,קידריווקרעמ .,ןוא --- יקסַארוס

 -נַאג סָאד טציירקעגכרוד לָאמ עכעלטע טָאה רע ,טעברַא רעד ןיא טלקיוו

 ןבָאה טעטש עכנַאמ ןיא ןסָאנעג יד שטָאכ ןוא ,קירוצ ןוא ןיה דנַאל עצ

 -רַאֿפ ןוא גנוטייצ רעד רַאֿפ ןָאטעגֿפױא ליֿפ רע טָאה ,טלמרומעג קרַאטש

 .רענעייל זיירק םעד טרעסערג
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 -עירעטַאמ דעד זיא רעדניל ,ש עסָאנעג ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ רעד רעטנוא
 .ןרָאװעג טרעסעברַאֿפ ,ךיא רעה ,ליֿפ *.ש .א ,9, רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד על
 טקעד ןוא עטלעטשעגנָא עריא וצ תוריכש ךָאװ עדעי טלָאצ גנוטייצ יד
 -רַאװ טֿפלעה יטירעּפסָארּפ-המחלמ עטעֿפ יד .,רָאי ןדעי ןבַאגסיױא עלַא
 -ערק ןוֿפ לייט רעסיורג ַא רעבָא ,סָאמ רעסיוועג ַא ןיא סױרַא ךעלנייש
 "עג ןוא רענעבעגעגרעביא ןייז רַאֿפ ןרעדניל לֿפײװצ ןייק ןָא טמוק טיד
 טלעטשעגקעװַא גנוטייצ יד לעירעטַאמ טָאה רע .טייקיטעט רענעגנול
 ,ןדָאב ןרעטסעֿפ ַא ףיוא

 דנַאטש ןקיטסייג םעד ןענעכיײצרַאֿפ ןוא ןצַאשוצּפָא זיא רערעווש ליֿפ
 טָאה גנוטייצ ןייק .ןלַאֿפכרוד ןוא ןעגנוכיידגרעד עריא ,גנוטייצ רעד ןוֿפ
 יד .טלעטשעגנדירֿפוצ טינ קידנעטשלוֿפ רענעייל עריא עלַא לָאמ ןייק

 -רַאֿפ .טכיזניה רעד ןיא עמַאנסיוא ןייק ןייז טנעקעג טינ טָאה ".ש .א ,;
 עטנעגילעטניא ךיוה רענעייל זיירק ַא טגָאמרַאֿפ *.ש .א ,ֿפ, יד ,ךָאנ טרעק
 עשיטסילַאנָאיצַאנ ןוא עלַאיצָאס ,עשיטילַאּפ עטֿפרַאשרַאֿפ טימ ןשטנעמ
 "עג טינ ןואג רעטסערג רעד טלָאװ ןלעטשנדירֿפוצ עֶלַא ייז ,ןטכיזנַא
 -עגניירַא ןרָאי ליֿפ ױזַא רַאֿפ זיא גנוטייצ יד ןעוו ךָאנ טרֿפב .טנעק
 יד ןוֿפ ענייק ןסעזַאב טינ טָאה סָאװ שטנעמ ַא ,טנעה עניימ ןיא ןלָאֿפ
 רימ .רָאטקַאדער ןטוג תמא ןַא רַאֿפ ךיז ןרעדָאֿפ עכלעוו ןטֿפַאשנגיײא
 ,טײקנטלַאהעגסיוא ךיוא רשֿפא ןוא שינעטנעק לסיב שּפיה ַא טלעֿפעג טָאה
 -מוא רעשידגנתמ רעטלַאק ַא ןיא ,עטיל רעד ןיא ןגיוצרעד ןוא ןריובעג
 רעשיטסַאיזוטנע ןוֿפ לרעײֿפ םעד ךיז ןיא טַאהעג טינ ךיא בָאה ,גנובעג
 ןוֿפ ןיב ךיא .ערעדנַא ןָא טדניצ ןוא ףיוא טרעקַאלֿפ סָאװ ,גנורעטסײגַאב
 עלַא עז -- שיטּפעקס ןוא קיטולבטלַאק ,טגיילרעביא ,סיוא רוטַאנ רעד
 ןטלעז רע ןוא ,עטוג יד יװ עטכעלש יד ,לַאדעמ ןוֿפ ןטייז עדייב לָאמ
 ןַא ןעוועג ןסָאנעג יד ןשיווצ ךיא ןיב בָאגוצ ןיא .ךַאז ןייא ןוֿפ ןסירעגניה
 ,טּפיוהרעביא ,ןוא לטיט ַא ןָא "רעליײֿפ דנע קנער, ַא ,שטנעמ רענעגייא
 -יֿפ ַא ,רעוט-ללּכ ַא רַאֿפ טֿפַאשנגיײא עקיטכיוו רעייז ַא --- לעטשנָא ןַא ןָא
 -סױרַא טינ ,טרינַאּפמיא טינ םירבח עניימ ךיא בָאה --- גנוגעווַאב ַא ןיא רעד
 בָאה ךיא סָאװ טמַא ןכיוה םעד רַאֿפ דובּכה:תארי ןייק ייז ייב ןֿפורעג
 -רַאֿפ בָאה ךיא סָאװ ןָאטעג טינ סטוג ןייק ךיוא רימ טָאה סע .ןעמונראֿפ
 תמאב זיא רעכלעוו ,יקסוָאנַאי .ש יו ןשטנעמ ַא ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמונ
 ,גנוטייצ רעכעלטנכעוו א ןוֿפ רָאטקַאדער רענעגנולג טסכעה רעד ןעוועג
 ןעמעוו ,ןַאמורט ןעמערָא םעד ןוֿפ הניחב רעד ןיא ןענוֿפעג ךיז בָאה ךיא
 טנעדיזערּפ ןסיורג םעד ןוֿפ ךיש יד ןיא טלעטשעגניײרַא טָאה לרוג רעד
 ןייק טינ ןעוועג זיא ןקידרעירֿפ םעד טימ ךיײלגרַאֿפ רעד .טלעווזור
 | .רעקיטסניג
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 "עג ,רעגניֿפ יד ףיוא טקוקעג רימ רענעייל יד ןוא ןסָאנעג יד ןבָאה
 ןלעֿפעג טיג ייז זיא ָאד .גנודנעוו עדעי טריקיטיוק ןוא קורדסיוא ןדעי טיה
 "גייא טינ ןבָאה עקינייא .טיוט ןייז ךָאנ ןענינעל רַאֿפ גנַאזעגביול ןיימ
 ןיא טיג ,דנאלסור ןיא -- םזיװעשלַאב םוצ גנולעטש ןיימ טימ טמיטשעג
 "נָא ,ןגָארֿפ עכעלנע ןוא עגיטסעלַאּפ וצ ,םזילַאנָאיצַאנ םוצ -- עקירעמַא
 -גולעטשנייא עכנַאמ יבגל תוסרוקיּפא ןיימ ןוֿפ טרעגרעעג ךיז ןבָאה ערעד
 -קַאב; ,טײקֿפרַאש רעמ טנָאמעג ןבָאה עלַא טעמּכ ןוא ,םזיכרַאנַא ןיא ןעג
 "גסיברַאֿפ ןוא טייקיטייזנייא רעמ ,ןקירדסיוא ךיז ןגעלֿפ ייז יו ,"רענייצ
 .רענגעק וצ גוצַאב ןיא טייק

 ןעוועג ןענייז טגָאמרַאֿפ בָאה ךיא סָאװ תולעמ עניילק עקיצנייא יד
 ןעיוב וצ ,טעברַא ןָאט וצ ןליוו רעד ןוא רעיודסיוא ,טײקיטֿפַאהדנַאטשַאב
 פיו ַא ןעוועג סע זיא רימ םורַא ןסָאנעג יד ןוא רימ ייב .גנוגעװַאב יד
 ויא סע ןעוו וליֿפא ךָאװ עדעי גנוטייצ יד ןעגנעדבוצסױרַא טכילֿפ עקיט
 ,ןעלטימ יד ןֿפַאש וצ טייקכעלגעמ ןייק ןוא עסַאק ןיא ןשָארג ןייק ןעוועג טינ
 יד ןלעטשוצּפָא ,וליֿפא קנַאדעג םעד ןזָאלעגוצ טינ לָאמ ןייק ןכָאה רימ

 ץלַא טעטכינרַאֿפ טָאה רעײֿפ א ןעוו .ךָאװ ַא ןּפיהרעביא רעדָא גנוטייצ
 יד טקידעשַאב קרַאטש ןוא טירטס ןָאשזיוװיד 22 ןיא סיֿפַא רעלעק ןיא

 ןעמוקוצסױרַא טלעֿפרַאֿפ טינ ".ש .ַא .82 יד ךָאד טָאה ןענישַאמ-ץעז
 "לצ רעמונ ַא ןליֿפסיױא ןוא ,טלַאהניא ןוא טָאמרָאֿפ ןקידנעטש ריא ןיא
 יװַא לֵאמ ייווצ ,סנטסקינייװ ,טעברַא ןַא ןעוועג זיא ןרָאי ענעי ןיא גנוט
 עסיורג 6 זיולּב ןיא ןענישרעד ,תמא .זיא גנוטייצ יד ,טציא יוװ סיורג
 8 עקידרעירֿפ יד יװ רעמ טָאהעג יז טָאה לַאיועטַאמ-ןעייל רעבָא ,ןטייז
 סע ,ןסנַאנַא ןטייז יירד ןייז ןגעלֿפ סע רעכלעוו ןיא *.ש ,א .8ֿ, עקיטייז
 יד ,טייז רעטשרע רעד רעסיוא ,ןעלקיטרַא ןעצ טרעדָאֿפעג ךיז ןבָאה
 טָאה סָאד .רעמונ ַא ןליֿפוצסיױא ,ןכַאז ערעדנַא ןוא .ווירב ,גנולייצרעד
 עשיֿפָאזָאליֿפ, יװ לַאװסױא ןטיירב ַאזַא טכַאמעג ךעלגעמ ןוא קיטיונ
 א ןעיידיא ןוא ןבעל סַאזָאניּפש ,(ךלימ בקעי) םעמ ר"ד ןוֿפ ,"ןסעומש
 ןוֿפ ןעגנולדנַאהּפָא ערעגנעל ערעדנַא ןוא יקצַאש .י ר"ד ןוֿפ םוידוטש
 .טנרעלעג ליֿפ ןבָאה רענעייל עטנעגילעטניא עכלעוו

 עכלעוו ,ןריֿפוצכרוד ןעגנולעג זיא רימ סָאװ ?סרושטיֿפ , יד ןשיווצ
 ,ךַארּפש רעטײרּפשרױַאֿפ רעמ ַא ןיא רעדָא טייצ רערעקיטסניג ַא ןיא ןטלָאװ
 ןענעכײצרַאֿפ ךיא לע ,םרָאֿפ-ךוב ןיִא םעד ךָאנ ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ

 ,רעריֿפ ערענַאיצולָאװער עסיורג יד ןוֿפ גנוביײרשַאבסנבעל יד :;ייווצ רָאנ
 יד ןוא ,טעברַא ליֿפ ןגָארטעגיײב טָאה ןיקמורֿפ .א עירעס רעכלעוו ןיא
 -ַאב רעסיורג רָאג ןוֿפ ןעוועג זיא עכלעוו ,?סנימאמיינַא עלַאיצָאס, ,עירעס
 ,ןגָארטײב עלעניגירָא ןיא ךייר ,גנוטייד
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 עטקנערשַאב עניימ טיול ,תומילשב טעברַא ןיימ ןָאטעג בָאה ךיא
 -ַאב ךיז בָאה .טייצ רענעי ןוֿפ ןדנעטשמוא ערעווש יד רעטנוא ןוא תוחוּכ
 -ןדירֿפוצ סיורג ןענוֿפעג ןוא טסנרע ןלוֿפ טימ עבַאגֿפױא ןיימ וצ ןגיוצ
 דובּכ ןסיורג ַא רַאֿפ טכַארטַאב סע בָאה ךיא .טייקיטעט ןיימ ןיא גנולעטש
 ,דלעֿפ םעד ףיוא גנוגעוװַאב רעד ןעניד ןענעק וצ ,קילג ןטנידרַאֿפ-טינ ַא ןוא
 ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןייז ןענעק וצ זַא ,טגייצרעביא טסנרע ןעוועג ןיב ךיא
 ןייז -- סנטייווצ ;ןביירש ןענעק ,סנטשרע ,ןעמ ףרַאד *,ש .א ,ֿפ, רעד
 טנַאקַאב ,גנוגעװַאב רעד טימ ןסקָאװעגֿפױנוצ ןוא קיטעט ,טסיכרַאנַא ןָא
 טָאה ןבעל רעד .עיצידַארט ריא טימ טּפַאזעגנָא ןוא עטכישעג ריא טימ
 טגנידַאבמוא טינ זיא ןכַאז יד ןוֿפ ענייא ןייק זַא ,ןזיוַאכ רעטעּפש רימ
 עליֿפ רָאג זדנוא טנרעל ןבעל סָאד רעבָא .ייז ןָא ןיגַאב ךיז ןעק'מ .קיטיונג
 .רעביא קרַאטש טינ ךימ טָאה טכיזניה רעד ןיא גנושיוטנַא ןיימ ,ןכַאז
 ,טשַאר

 טַאהעג ךיא בָאה עיצקַאדער תכלה ןיא לַאֿפ ןעמענעגנַאמוא ןַא
 -רַאֿפ וצ סע ןרעג ןעוװעג ןיב ךיא .עיֿפַארגָאיבָאטיױא סיקסוװָאנַאי טימ
 .רענעלּפ ערעדנַא טַאהעג טָאה רע ".ש .ַא .5, רעד ןיא ןכעלטנֿפע
 רַאֿפ רַאלָאד 5 וצ ןטנענָאבַא טלמַאזעג רע טָאה סרוט-שיצקעל ענייז ייב
 טנזיױוט עכעלטע סנטסקינייו רע טָאה טרַאװרעד .ןרָאומעמ רעדנעב יירד
 רעמ סָאװטע טנײרֿפ ענייז ןבָאה טייקירעװש טימ ןֿפַאשעג ;ןטנענָאבַא
 ןוא רעכיב יירד ןבעגוצסױרַא עמוס עניילק-וצ ַא -- טרעדנוה ףניֿפ יו
 טלעוּפעג זןיא סע יוװ ךיא בָאה .ייז ןוֿפ טֿפנוקנייא זיא סע ןכלעוו ןבָאה
 -:ורַאֿפרעד ענייז ,גנוטייצ רעד ןיא דנַאב ןייא ןקורד ןביוהֹוצנָא םיא ייב
 -ַאב וצ ןגָארטעגנָא חור רעד םיא טָאה .עקַאט ".ש .א .8, רעד ןיא ןעג
 טעברַא ןייז ןוא עקירעמַא ןייק ןעמוק סיקסווָאלטישז ןוֿפ עכָאּפע יד ןריד

 רע טָאה ,ןיקסווָאלטישז ןגעוו קידנדייר ןוא .םזילַאנָאיצַאנ םעד רַאֿפ ָאד
 .סיֿפ ענעמייל ףיֹוא טייטש סָאװ רוגיֿפ עסיורג ַא סלָא טנכײצַאב םיא

 ןעמוקעג ןענייז ןטסעטָארּפ !טֿפרַאדעג טינ רימ ןבָאה רעמ ,ונ ,ונ
 ,רימ ףיוא זייב ןעוועג טּפיוהרעביא זיא ןָאסירעמ ר"ד .,ןטייז עלַא ןוֿפ
 ןשטנעמ ןסיורג ַאוַא ףיוא ןגָאז ,טסייה סָאװ ?ךַאז ַאזַא ךיא זָאלרעד יו
 .{?סיֿפ ענעמייל ףיוא םלוג ַא זיא רע זַא ,רעקנעד ןוא

 סָאװ םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טינ ןיב ךיא זַא ,ןענַאטשַאב ןיב ךיא
 םעד ץָארט ,טביירש -- םיא וצ שטנעמ רעכעלנע ןַא רעדָא --- יקסווָאנַאי
 ,ןרירוזנעצ רעדָא ,ןריגַאדער וצ רימ רַאֿפ .רָאטקַאדער רעד ןיב ךיא סָאװ
 טלָאװ יקסוװוָאלטישז רעדָא ןָאסירעמ ר"ד ,יקסוװוָאנַאי .ש ןוֿפ ןביירש סָאדז
 ןענעק עכלעוו ,ןשטנעמ ענעסקַאוװרעד ןענייז יז .הּפצוח עקידלַאװג ַא ןעוועג
 רעייז ןיילַא ןוא דייר ערעייז ןוֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד ןגָארט ןיײלַא
 ,ןײטשַאב לטעטש
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 .עמענעגנָא ןייק טינ ןעוועג רימ רַאֿפ זיא עגַאל יד
 טינ רימ ןעגנוצעזרָאֿפ ןייק רעמ ןוא טליֿפרעד סע טָאה יקסוװוָאנַאי

 -רעטייוו יד ןרעדָאֿפ לָאז רענעייל לָאצ עסיורג ַא טרַאװרעד טָאה רע .ןבעגעג
 טינ זיא ןוַאומעמ ענייז ,טריסַאּפ טינ רעבָא טָאה סָאד .ןעגנוצעזרָאֿפ עקיד
 ,טלעוו עקיטכיל יד ןעז וצ ןעוועג טױעשַאב

 .רעכיב יד ןבעגסױרַא ןגעו טלדנַאהרַאֿפ לָאמ עכעלטע ןבָאה רימ
 טלמַאזעג טָאה רע סָאװ טלעג סָאד ןבעג זדנוא לָאז רע זַא ,גַאלשרָאֿפ ַא

 ,ןטסָאק טינ לָאז סע ליֿפיװ ,רעדנעב יירד עלַא ןעגנערבסיֹורַא ןלָאז רימ ןוא
 -נָא לָאז רע זַא ,גַאלשרָאֿפ רעדנַא ןַא ,ןרָאװעג ןזיוועגקירוצ םיא ןוֿפ זיא
 -- ץַאז םעד ןכַאמ וצ ןישַאמ-ץעז ַא רערעזדנוא ףיוא רעצעז ַא ןלעטש
 ,ןישַאמ רעד ןוֿפ ךיורבעג ןרַאֿפ טנעס ַא ןענעכער טינ םיא ןלעװ רימ
 רעד רַאֿפ רעצעז םעד ןלָאצ ןֿפרַאד רָאנ טעו רע ,טנער רעדָא זעג ,יילב
 דָארג םיא זיא -- טֿפלעה ןיא ןטסָאק יד ןטינשעג טלָאװ סעכלעוו ,טעברַא
 ,ןביוהוצנָא טעברַא יד טלייאעג טינ ךיז טָאה רע רעבָא ,ןרָאװעג ןלעֿפעג ָאי
 -סיוא ןוא טירטס לָאװ ןיא ךַארק רעד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה סע זיב
 ןוא סנגייא ןייז ,טגָאמרַאֿפ טָאה רע סָאװ ץלַא ןוֿפ ןיקסווָאנַאי טקינײרעג
 וצ סָאװ ןגעו ןעװעג טינ רעמ זיא סע ,ןטנענָאבַא יד ןוֿפ טלעג סָאד
 .ןעלדנַאהרַאֿפ רעדָא ןדייר

 טָאה רעדנעב יירד יד זַא ,דשוח קרַאטש ךיא ןיב טגָאזעג תמא םעד
 ,ךעלניײשרַאװ ,זיא ןַאלּפ רעד .ריּפַאּפ ןֿפױא טינ ,רָאנ ןעניז ןיא טַאהעג רע
 ןגעוו יוו יז ןגעו טדערעג רע טָאה ;רָאלק ןעוועג קנַאדעג ןיא םיא ייב
 טַאהעג טשינרָאג רע טָאה טייקכעלקריו רעד ןיא .ךַאז רעקיטרַאֿפ ַא
 טקורדעג ךיז ןבָאה ןרַאומעמ ענייז סָאװ םישדח עכעלטע יד .קיטרַאֿפ
 -בײרש ַא ףױא טכַאמעג ,טּפירקסונַאמ םעד רע טגעלֿפ גנוטייצ ןיא
 -עג ךָאװ עדעי ןעגנערב ,ריּפַאּפ עקיליב רעכעלייל עסיורג ףיוא ןישַאמ
 ןייק ןענוֿפעג טינ ןעמ טָאה טיוט ןייז ךָאנ .גנוצעזרָאֿפ ןייא רַאֿפ גונ
 -ייר ןעמונעג רבק ןיא ךיז טימ טָאה וע +* .םענרַאֿפ ַאזַא ןוֿפ טּפירקסונַאמ
 טליּפשעג טָאה רע רעכלעוו ןיא עכָאּפע רעסיורג ַא ןוֿפ ןעגנורעניארעד עכ
 ,עלָאר עניילק ןייק טינ

 עג ןוא טכוזעגּפָא סנטצעל ךיז טָאה דנַאב ןטשרע ןרַאֿפ טּפירקסונַאמ רעד *
 ענייז טרעדלישעג ןצרוק ןיא ןרעװ טרָאד ,".ש .ַא .פ, רעד ןוֿפ סיֿפָא ןיא ךיז טניֿפ
 טָאה רע סָאװ טייצ יד ןוא ןרָאי רעקיצכַא יד ןיא ָאד גנורַאֿפרעד ןייז ,ןרָאי-רעדניק
 ןעגנולעג ,גנורעדליש עטנַאסערעטניא טסכעה ַא זיא סָאד .ןָאדנָאל ןיא טכַארברַאֿפ
 ןלעװ ןסָאנעג יד זַא ,ןֿפָאה וצ זיא סע .טנעקעג טָאה יקסוָאנַאי רָאנ יװ ,ןבירשעגנָא
 לַאירעטַאמ שפיה ךז ו טניֿפעג טרָאד .ןכעלטנֿפערַאֿפ וצ דנַאב םעד ןריסערעטניארַאֿפ ךיז
 ,גנוגעואב רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו
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 טעברַא רעד ייב עיצַארעדעֿפ יד--גנונעוואב רעזדנוא

 ןעמונעגנָא ןבָאה ןטסיכרַאנַא יד סָאװ עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ עמרָאֿפ יד

 עלַא ןיא עקיבלעזיד ןוא ענייא זיא ,ןטייצ סגינוקַאב ןיא ,קידוצ ןרָאי טימ

 ,ןטסיכרַאנַא עכעלטע ךיז ןעניֿפעג טע רָאנ ואוו ,ןטייצ עלַא וצ רעדנעל

 ,לַאעדיא רעייז ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד רַאֿפ ןָאט סָאװטע ןליוו עכלעוו

 רעייז ןָא ןריֿפ ןוא ,ןעמָאנ ןטמיטשַאב ַא רעטנוא עפורג ַא יז ןריזינַאגרָא

 ןענייז סע ואוו ,טעטש ערעסערג ןיא .קידנעטשסבלעז ץנַאג טייקיטעט

 רעד רַאֿפ עיצַארעדעֿפ-טָאטש ַא ןיא ךיז ייז ןקינײארַאֿפ ,ןּפורג ערערעמ ָאד

 -ייז רעדנעל עטסרעמ יד ןיא .ןעגנומענרעטנוא ערעסעדג ןוֿפ גנוריֿפכרוד

 ,גנוטַארַאב רַאֿפ ןעגנוקינײארַאֿפ עזיול -- סעיצַארעדעֿפ-דנַאל ָאד ןענ

 .ןּפורג ענלעצנייא יד ןוֿפ טייקיטעט רעד רעביא עיצקידסירוי ןייק ןָא

 ןוא -דנַאל ענעדײשרַאֿפ ליֿפ יװַא ןבָאה רימ ואוו ,עקירעמַא ןיא ָאד

 רעד טױל טלעטשעגנייא סעיצַארעדעֿפ עטסרעמ יד ןענייז ,ןּפורג ךַארּפש

 -עסערג יד ןיא .טייקיטעט רעייז ןָא ןריֿפ ןּפורג יד רעכלעוו ןיא ךַארּפש

 טייז ייב טייז ןעגנוקינײארַאֿפ עוויטַארעדעֿפ לָאצ ַא ןריטסיזקע טעטש ער

 טשרעהעג ךיוא טָאה טייצ ַא רַאֿפ ,גנודניברַאֿפ עטקעריד ןייק קייזנבָאה טינ

 וליֿפַא עיצַאזינַאגרָא רעוויטַאריּפסנָאק וצ ץנעדנעט ַא גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא

 "רעד רעברַאֿפ .ש .נעג ,רַאֿפרעד טנורג ןייק ןעוועג טינ זיא סע אוו טרָאד

 ,קרָאי-װינ ןייק ןעמוקעג זיא רע ןעוו ,5 רעדָא ,1904 ןיא זַא ,לשמל ,טלייצ

 ןַא טימ טגרָאזַאב ךיז טָאה סָאװ ,עּפורג ַא ןיא ןסָאלשעגנָא ךיז רע טָאה

 טָאה רעדילגטימ יד ןוֿפ רענייא .יירעקורד רעשידרערעטנוא רענעגייא

 ןקילָאמַא םעד ףיוא רָאג ןישַאמ-סערּפ עוויטימירּפ ַא טױבעגֿפױא ייז רַאֿפ

 .רַאֿפרעד ךַאזרוא ןייק ןעוועג טינ ןַאד זיא סע שטָאכ ,רעגייטש ןשיסור

 -רעטעּפש יד ןיא ךיוא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןכוזרַאֿפ עכעלנע ערעדנַא

 ליֿפיװ ףיוא ,יירעקורד עמייהעג עטצעל יד .ןזיירק עניילק ןיא ןרָאי עקיד

 רעטשרע רעד ןוֿפ טייצ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגנייא זיא ,טנַאקַאב זיא רימ

 -רַאֿפ ךעלקריוו גנוגעװַאב יד טָאה רעמלַאּפ לעשטימ ןעוו ,המחלמ-טלעוו

 .דרע רעד רעטנוא ןבירט

 ,קרָאי-וינ ןיא טצעזַאב ךיז לָאמ ןטשרע םוצ בָאה ךיא ןעוו ,19123 ףוס

 ןּפורג עוויטקַא לָאצ עסיורג ַא טגָאמרַאֿפ טרָאד גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה
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 טריטסיזקע ןבָאה זיירק ןשידיי רעודנוא ןיא .,ןכַארּפש ענעדײשרַאֿפ ןיא
 עכלעוו ,"ןָאשייקויְדע דנע טרַא װָא סדנערֿפ, יד ,ליװזנָארב ןיא ןּפורג
 ןוא טיורב, ,םעלרַאה ןיא עּפורג ַא ; טייקיטעט עטיירב ַא טריֿפעגנָא ןבָאה
 ןַאד ןבָאה יז רעכלעוו ןיא יירעקורד רעניילק רענעגייא ןַא טימ ?טײהיײרֿפ
 ןעגנערבוצסיורַא ביוהנָא םעד טכַאמעג ןוא ןרושָארב ייווצ ןבעגעגסױרַא
 עּפורג יד ;"רעריטרַאמ עגַאקיש יד ןוֿפ סעדער, יד ןוֿפ עגַאלֿפױא עשידיי ַא

 טָאה עכלעוו ,ר"ַא 264 ,רב ,"טֿפַאשלעזעג עיינ; עקידרעטעּפש ,עיכרַאנַא
 -עט רעוויטקורטסנָאק ןוֿפ געוו ַא ףיוא גנוגעװַאב יד ןריֿפוצסױרַא טכוזעג

 טקיטֿפעשַאב ךיז טָאה עכלעוו ,"דנײרֿפ רעטײברַא; עּפורג יד ; טייקיט
 ; ןרושָארב ןוא ןטֿפירשטיײצ רענָאדנָאל יד ןטײּפשרַאֿפ טימ ךעלכעזטּפױה
 טײקיטעט-סֿפליה רעטיירב ַא טימ ?ץייוק רעטיור רעשיטסיכרַאנַאק רעד
 "לַאנימרעשז, עּפורג יד ;דנַאלסור ןיא ןדַארעמַאק עטריטסערַא יד רַאֿפ

 -ָאװער טימ ןבעגעגּפָא ךיז טָאה סָאװ ,טֿפַאשרעּפרעק עקיטרַאנגײא ןַא --
 -ַאלקָארּפ עײרֿפ ַא שדוח ןדעי ןטײרּפשרַאֿפ ךרוד עיצַאטיגַא רערענָאיצול
 ;רעטנעצ ןוא לוש ריא טימ ,ןץססַא רערעֿפ יד ; ןלָאצ עסיורג ןיא עיצַאמ
 -עט ערעדנַא ןוא סעיצקעל ,ןבַאגסיוא עריא טימ ,"הטריוא רעהטָאמ, יד
 ןטסירַאטילימ-יטנַאק יד רעטעּפש ןוא "געיל ןטסילַאקידניס, יד ; ןטייקיט
 ,ןבָאה ןטסיכרַאנַא עשיסור יד .טעברַא עטוג ןָאטעג ןבָאה עכלעוו ,"געיל

 -ַאר ךיקסור זויָאס; ןיא ןדנוברַאֿפ ןּפורג לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ,ןכיײלגסָאד
 ,עשינַאּפש יד .?ַאדורט סָאלָאג, גנוטייצנכָאװ רעסיורג ַא טימ ?ךישטָאב
 -רָא ערעייז טַאהעג ךיוא ןבָאה ןטסיכרַאנַא עשיזיוצנַארֿפ ןוא עשינעילַאטיא
 ןרעו ןטלַאהעג ןגעלֿפ רעטנעס רערעֿפ ןיא .ןעגנוטייצ ןוא סעיצַאזינַאג
 ַא טלעטשעגֿפױנוצ ןבָאה עכלעוו ,ןּפורג עטסרעמ יד ןוֿפ ןעגניטימ יד
 ,גנוגעװַאב עלַאנַאיצַאנרעטניא תמאב

 -עג ןקירָאי טרעדנוה םעד טרעײֿפעג רימ ןבָאה ,1914 ,רעמוז ןיא
 גנולמַאזרַאֿפנסַאמ רעסיורג קיזיר ַא טימ ןינוקַאב ליַאכימ ןוֿפ גָאטסטרוב
 -עג רעד רַאֿפ ןבָאה רימ .ײרֿפ ןעוועג זיא טירטניײרַא רעד רעכלעוו וצ
 -על ,ןבעל סנינוקַאב ןגעוו ערושָארב ערעסעג ַא טכַארבעגסױרַא טייהנגעל
 רעטנזיוט ןיא ײרֿפ ןרָאװעג טײרּפשרַאֿפ זיא עכלעוו ,טייקיטעט ןוא ער
 ןוא ןבַאגסױא עלַא טקעדעג ןבָאה ןּפורג עטקינײארַאֿפ יד .ןרַאלּפמעזקע
 ,רעגייטש ןזעידנַארג ַא ףיוא גנומענרעטנוא יד טריֿפעגכרוד

 ,1920 ףוס ןיא קרָאי-וינ ןייק ןעמוקעג לָאמ ןטייווצ םוצ ןיב ךיא ןעוו
 עקינייא .ןעוועג טינ רעמ רכוז ןייק ןטייקיטעט ןוא ןּפורג עלַא יד ןוֿפ זיא
 ךיז ןקילײטַאב וצ טרָאד דנַאלסור ןייק קעװַא קיליװײרֿפ 1917 ןיא ןענייז
 טרימָארגָאּפ ןענייז ערעדנַא ,דנַאל ןוֿפ יוברעביא ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא
 רעטנוא ןרָאװעג ןבירטרַאֿפ ,סעװַאלבָא סרעמלַאּפ לעשטימ ןוֿפ ןרָאװעג
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 -רעּפרעק ייווצ עקיצנייא יד .ןריטסיזקע וצ טרעהעגֿפױא ועדָא ,דרע רעד

 -ַאזוצ ן'ססא ".ש .ַא .52 יד ןעוועג ןענייז ןענוֿפעג בָאה ךיא סָאװ ןטֿפַאש

 -לעוו ,?טֿפַאשלעזעג עיינ; עּפורג יד ןוא ,ןסָאנעג עכעלטע ןוֿפ טלעטשעגנעמ

 -דמערֿפ רָאּפ ַא ,גניר-רעטעברַא ןוֿפ שטנערב סלַא ןטלַאהעג ךיז טָאה עכ

 ,ץנעטסיזקע רעייז ןטלַאהעגנָא שינרעטַאמ טימ ןבָאה ןעגנוטייצ עקיכַארּפש

 -עג טינ ןזיירק ערעזדנוא ןיא טָאה ןטירטסױרַא עכעלטנֿפע עטיירב ןגעוו

 .ןדייר וצ ןוליֿפא רענייק טגַאװ

 עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןָאשנעװנָאק רעכעלרעי רעטשרע רעד ייב ןבָאה רימ

 -עדעֿפ ַא טריזינַאגרָא ןוא גנורעלקרעד-ןּפיצנירּפ ַא ןעמונעגנָא ,1921 ףוס

 ,טעטש ענעדישרַאֿפ יד ןיא ןּפורג עשידיי עקידנויטסיזקע יד ןוֿפ עיצַאר

 -געמ עלַא טימ טכוזעג טָאה רע .רַאטערקעס רעד ןעוועג זיא ןָאדרָאג ירעה

 וצ זיא סָאד .דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןּפורג עיינ ןריזינַאגרָא וצ ןטייקכעל

 "שקניל, ןשיווצ ףמַאק רעד .עבַאגֿפױא ערעווש ַא רעייז ןעוועג טייצ רענעי

 ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא רָאג .ןערב ןלוֿפ ןיא טרעקַאלֿפעג טָאה "עטכער, ןוא

 "רעקניל, רעד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןענייז ןסָאנעג עקידרעירֿפ ערעזדנוא

 טָאה דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ גלָאֿפרעד רערַאבנײש רעד .הֿפנמ

 סעדווירק ליֿפוצ טַאהעג ןבָאה ןסַאמ רעטעברַא יד .,ןגיוא יד טדנעלברַאֿפ ייז

 ןעוועג זיא עכלעוו ,עיטַארקָארויב-ןָאינוי רעד ןוא ?סטרעװרָאֿפ, םעד ןגעק

 ,"עקנילא יד וצ ןָאטעג ףרַאװ ַא ךיז ייז ןבָאה .דניז ןוֿפ ןייר טינ טייוו

 עזַארֿפ ערענָאיצולָאװער יד עכלעוו ףיוא ןעגנולמַאזרַאֿפ ערעייז טליֿפעגנָא

 ןיא יו ןענוֿפעג ךיז ןבָאה רימ .םָארטש רעקיטכעמ ַא יו ןגָארטעג ךיז טָאה

 יד ֹוצ עיציזָאּפָא רעזדנוא .ןרעגַאל עקידנֿפמעק ייווצ ןשיווצ ,םעלק ַא

 -גוא סלַא טכיל רעקיטסניג ןייק ןיא טינ טלעטשעג זדנוא טָאה ?עקניל,

 ,רעסעב ליֿפ טינ זיא עכלעוו ,עקילק "רעטכערק רעד ןוֿפ רעציטשרעט

 ךָאנ ךָאד זיא סע .רענגעק ערעייז יו רענעטלַאהעגסיױא רעבָא ,רעכעלרע

 "ןישַאמ; רעייז טימ ?עטכער, יד ןוֿפ יסילָאּפ עטּפורָאק יד ןעוועג ןעמעלַא

 םיצרש "?עקניל; יד רַאֿפ ּפמוז םעד ןֿפַאשעג טָאה עכלעוו ,סנָאינוי יד ןיא

 | .ךיז ןעידָאלּפ וצ

 ןקירעביא ןָא ,רעווש ןעגנַאגעגוצ טעברַא-עיצַאזינַאגרָא רעזדנוא זיא

 -לָאװ ןוא ףייר ,יקסַארוס ןסָאנעג יד ןוֿפ ןעגנואימַאב יד ךרוד .גלָאֿפרעד

 טָאה עכלעוו ,םעלרַאה ןיא "טכיל; עּפורג ַא ןדנירג וצ ןעגנולעג זיא ןַאמ

 -ַאב ,טנגעג רענעי ןיא ןעגנולמַאזרַאֿפ ןוא סעיצקעל עייר ַא טריֿפעגכרוד

 רעביל ר"ד ןוא רימ ןשיװצ עטַאבעד ַא טנכייצעגסיוא ךיז טָאה סדעדנוז

 :ןטַאטלוזער עמענעגנָאמוא וצ טריֿפעג טָאה עכלעוו ,םזיוװעשלַאב ןגעוו

 -עגרָאֿפ ןוא ןבירשעגנָא סױארָאֿפ ןיא עדער-סגנוטיילנייא ןיימ בָאה ךיא

 סרעביל ר"ד ןענעכײצרַאֿפ וצ ןעמונרעטנוא ךיז טָאה ףייר שריה .טנעייל
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 ",ש .א .ֿפ, רעד ןיא ןכעלטנֿפערַאֿפ ןלייט עדייב ןענעק ןלָאז רימ ידּכ ,עדער
 -ערברעטנוא עטֿפָא יד בילוצ ןָאט וצ ןעגנולעג טינ רעבָא םיא זיא סָאד
 טכעלטגֿפערַאֿפ טּפירקסוגַאמ ןיימ בָאה ךיא .לַאז ןיא למוט ןוא ןעגנוכ
 רע סעכלעוו ,ןטנעמוגרַא ענייז ןגײלרָאֿפ לָאז רע ןרעביל ר"ד ןטָאבעגנָא ןוא

 -סיד רעד ןיא טרָאװ עטצעל סָאד ןבָאה וצ ןענַאטשַאב זיא רע .ןָאטעג טָאה
 ,טקיטכערַאב טינ זיא רע זַא ,טקנעדעג ןַאד בָאה ךיא רעכלעוו וצ ,עיסוק
 עּפורג יד .גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ טרעטייורעד ןצנַאגניא םיא טָאה סָאד
 סָאװטע ןבָאה ןסָאנעג עקיטעט ייווצ יד ןעוו ,ןעגנַאגעגסיױוא זיא "טכיל;
 ,טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ רעטעּפש

 עפורג רעד טימ ןַאמטָאר .ס עסָאנעג ןעוועג זיא ךיײרגלָאֿפרעד רעמ
 טימ ןוא סקנָארב יד ןיא טריזינַאגרָא טָאה רע עכלעוו ,"רעטנעס רערעֿפ,
 עּפורג יד .גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב ַא ןרעוו וצ טריֿפרעד טייצ רעד
 ןבעגעגסױרַא טָאה ,סעיצקעל עשיטַאמעטסיס טריֿפעגנָא גנַאלנרָאי טָאה

 ןעמַאזוצ ןוא ,סעיּפָאק לָאצ רעסיורג ַא ןיא "רוד ןגנוי םוצ, טניקטָאּפָארק |
 -ירעמ ר"ד דנַאב ַא טכַארבעגסױרַא עּפורג ?טֿפַאשלעזעג רעיינ; רעד טימ
 ַא טגָאמרַאֿפ רעטנעס רערעֿפ רעד .םזיכרַאנַא ןגעוו ןעגנולדנַאהּפָא סנָאס
 ןוא ווָאּפרַאק ,דנײרֿפטוג ,ןַאמצריױוק ,ןַאמטָאר :רעדילגטימ עוויטקַא לָאצ

 ,גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ טעברַא עטוג ןעוט עכלעוו ,ערעדנַא
 "עברַא רעײרֿפ, רעד טעדנירגעג ךיז טָאה טייצ רעקיבלעז רעד םורַא

 -גגעלעג רעדנַא ןַא ייב ןבירשַאב רעטיירב טרעוו רעכלעוו ,"רעטנעס רעט
 ןוא טיובעג רעטנעס םעד ןבָאה יקסווָאנידַאר ןוא לקיימ ןסָאנעג יד .טייה
 ןיא ןֿפלָאהעגטימ שיגרענע ןבָאה ןסָאנעג לָאצ ערעסערג ַא ,ןטלַאהעגֿפױא

 -עגסורַא רעטנעס רעד טָאה ץנעטסיזקע רעקירָאי ןעצ ַא ךָאנ .טענרַא רעד
 טָאה ןידרָאג ַאבַא סָאװ ,"ןָאירַאלק, עּפורג א ךרוד ץנערוקנָאק לקיטש ַא ןֿפור
 -סגנולמַאזרַאֿפ ןוא טֿפירשטײצ רעשילגנע רענעגייא ןַא טימ טריזינַאגרָא
 ןוא טכַאמרַאֿפ ךיז ןבָאה סרעטנעס עדייב זַא ,ןעוועג זיא ףוס רעד .ץַאלּפ
 ,םייה רענעגייא ןַא ןָא ןבילבעג זיא גנוגעווַאב יד

 ןעױבוצֿפױא קנַאדעג ןטימ ןגָארטעגמורַא ךיז רימ ןבָאה טייצ ַא רַאֿפ
 ןביוהעגנָא וליֿפַא ןבָאה רימ .טוטיטסניא ןיקטָאּפָארק ַא קרָאי-וינ ןיא
 ,רעלָאד טרעדנוה עכעלטע ןֿפַאשעג ןוא קעווצ םעד רַאֿפ דנָאֿפ ַא ןעלמַאז

 סָאװ ,גנומענרעטנוא ןַא רַאֿפ דנגינעג טינ טייוו ןעוועג זיא ףורּפֶא רעד רעבָא
 .רערעל ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןגָארט וצ ןענידרַאֿפ לָאז

 -ָאק ענעגייא ןַא ןעױבֿפױא ןגעוו טמולחעג טייצ ַא רַאֿפ ןבָאה רימ
 -רעטנוא יד ךיוא ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןסָאנעג יד רַאֿפ זיוה עוויטַארעּפָא
 ןעוו-סָאװ רעדייא ןוא .תוחוּכ ערעזדנוא רַאֿפ סיורג"וצ ןעוועג זיא גנומענ
 דעטײמַאגלַאמַא יד ןיא ןעגנוניואוו טימ טגרָאזַאב ךיז ןסָאנעג ענלצנייא ןבָאה
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 -גירג רעד וצ טריֿפעג טָאה סָאד .רעזייה עוויטַארעּפָאָאק םכילע-םולש ןוא
 דעטיײמַאגלַאמַא ןוֿפ ןבליז עטשרע יד --- "לָאשמַא; עפורג רעד ןוֿפ גנוד

 טוט ןוא טָאטש ןיא עפורג עטסערג יד זיא עכלעוו -- םכילע-םולש ןוא
 זיא עּפורג רענעי ןיא רעדילגטימ עוויטקַא לָאצ יד .טעברַא עטסרעמ יד
 טעברַא ריא ןיא טציטשעג טרעוו יז .ןרעו טנכערעגסיוא ןענעק וצ סיורג"וצ
 ןיא ןעניואוו רָאנ סעּפורג ערעדנַא וצ ןעגנַאלַאב עכלעוו ,ןסָאנעג ליֿפ ןוֿפ
 .טֿפַאשרַאבכַאנ רעטנעָאנ רעד ןיא רעדָא רעזייה ייווצ ענעי

 ,דנַאל ןיא עטסטלע יד ןוֿפ ענייא זיא עּפורג "טֿפַאשלעזעג עיינ, יד
 ,ןָאדנָאל ןוֿפ ןעמוקעגרעבירַא ןענייז סָאװ ןסָאנעג ןוֿפ 1910 ןיא טעדנירגעג
 דרָאקער ןכייר ַא ךיז רעטניה יז טָאה ,?עיכרַאנַא עּפורגא ןעמָאנ םעד רעטנוא
 -רעטעּפש יד ךיוא יוװ *טרָאװ עײרֿפ סָאד, ןבעגסױרַא ןוא טייקיטעט ןוֿפ
 ,ןטכיזנָא ענייז ןטײרּפשרַאֿפ ןוא ןטֿפירש סנָאסירעמ ר"ד ןוֿפ ןבַאגסיוא עקיד
 יד ,עּפורג רעד ןיא קיטעט ןעוועג גנַאלרָאי זיא סילָאגרַאמ .ס עסָאנעג
 עקיטעט יד ןשיווצ ךיז ןלייצ ָאריּפַאש עינַאט ,ץטוש .מ ,רעלסקא .ב ןסָאנעג
 עלַא יד רַאֿפ עּפורג רעד ןוֿפ רַאטערקעס רעד זיא ץיוורוה ,מ ,.רעדילגטימ
 .טעברַא ריא טימ טנַאקַאב ןיב ךיא סָאװ ןרָאי

 -עג טָאה דנַאלסור טעװָאס ןיא ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ גנוגלָאֿפרַאֿפ יד
 טָאה רעכלעוו ,ץיירק ןטיור ןשיטסינכרַאנַא םעד ןבעלוצֿפױא קיטיונ טכַאמ
 רערעווש ליֿפ ןעוועג טציא זיא סע .ץנעטסיזקע ןייז ןבעגעגֿפױא 1917 ןיא
 -עשלָאב יד ,דנַאלסור ןיא ןדַארעמַאק עטגלָאֿפרַאֿפ יד ףליה ןלעטשוצוצ
 -עווַאב עוויטַאריּפסנָאק עלַא טימ טנַאקַאב יונעג ןענייז רעריגער עשיטסיוו
 טיונ יד רעבָא ,טעברַא-סֿפליה ַאזַא ןרעטש וצ יו ןסייוו ןוא ןדָאטעמ-סגנוג
 ןענָאמ ןייא ןיא ןטלַאהעג טָאה ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוא סיורג ןעוועג זיא
 םעד ןיא .גנוגעוװַאב רעזדנוא ןוֿפ רעריטרַאמ יד ןסעגרַאֿפ טינ ןלָאז רימ
 ַאנַא ,יקסרימ זוָאר ,ייוויל עטעי :קיטעט ןעוועג ןענייז ץיירק ןטיור םעיינ
 -שיוו יד ,ןַאמטָאר .ס ,ןיוועל השמ ,ןילעי .ב ,ַאטָאסעּפ זוָאר ,יקסווָאנסָאס
 .ערעדנַא ליֿפ ןוא סיקסווָאקשטול ,סקַאיג

 "גוזַאב ַא טלקיװעגרעדנַאנַאֿפ יקסנעלעי .ב עסָאנעג טָאה ָאגַאקיש ןיא
 רעדנַאסקעלַא; ןעמָאנ ןרעטנוא טיבעג ןקיבלעז םעד ףיוא טייקיטעט רעד
 ןוא ווָאמיסקַאמ עסָאנעג ןוֿפ ףליה רעד טימ זיא םיא ."דנָאֿפ ןַאמקרעב
 טימ ןעגנודניברַאֿפ עטקעריד ןֿפַאש וצ ןעגנולעג ןסָאנעג עשיסור ערעדנַא
 דנַאל ןיא ָאד ןעלקיװרעדנַאנַאֿפ ןוא ,דנַאלסור ןיא ןטסיכרַאנַא עטריטסערַא
 -לוזער עטוג טכַארבעג טָאה עכלעוו טייקיטעט עשיטַאמעטסיס עטיירב ַא
 ןיא ןטייקיטיירטש עיצקידסירוי וצ טריֿפעג לָאמ עקינייא טָאה סָאד .ןטַאט
 1927 ןיא .טֿפַאשרַאֿפ טינ תחנ ןייק םענייק ןבָאה עכלעוו ,גנוגעווַאב רעד
 יװ סעפורג יד ןיא סעיסוקסיד ןוא טייצ ליֿפ ןעמונרַאֿפ עגַארֿפ יד טָאה
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 רעטיָארטעד רעד ןוֿפ גָאלשרָאֿפ ַא *,ש .ַא ,82 רעד ןיא ץַאלּפ ליֿפ ךיוא
 -עווַאב רעד ןיא ןטייקיטעט ןוא ןעגנומענרעטנוא ערעסערג עלַא זַא ,עפורג
 סייה ןֿפרעגסױרַא טָאה ,עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ ןרעוו טריֿפעגנָא ןלָאז גנוג
 -רַאֿפנײא ןעוועג ןענייז ןסָאנעג עטסרעמ יד סָאװ םעד ץָארט ןוא ,טולב
 וצ סע טָאה ,רעשיגָאל ןוא רעשיטקַארּפ ַא זיא גַאלשרָאֿפ רעד זַא ,ןענַאטש
 זיא גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא ,טריֿפעג טינ ןטַאטלוזער עקידתושממ ענייק
 עּפורג עדעי ןוא רענלצנייא רעדעי זַא ,ףירגַאב רעד טלצרָאװעגנײא ףיט
 "נעצ רַאֿפ ארומ יד ןוא ,ןליוו ייז רָאנ סָאװ ןעמענרעטנוא וצ ײרֿפ ןענייז
 וצ טייקכעלגעמ ןייק טיגנ ךיז טעז סע זַא ,סיורג ױזַא זיא עיצַאזילַארט
 ַאזַא וליֿפַא ןוא טײקיטעט-סגַאלרַאֿפ ,טעברַא-סֿפליה .ןרעדנע סָאד ןענעק
 ןייק ןָא טריצילּפוד ןרעוו טָאטש ַא ןיא רעטנעס ַא ןטלַאהֿפיױא יו טעגרַא

 ,גנוגעווַאב רעד רַאֿפ ןצונ
 וצ בָאגוצ ןיא טָאה ָאגַאקיש ןוֿפ *דנָאֿפ ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַאא רעד

 טכַארבעגסױרַא ףליה ןוֿפ גנולײטרַאֿפ ןוא גנולמַאז רעשיטַאמעטסיס רעד

 רעשיסור רעד ןגעוו וװָאמיסקַאמ עסָאנעג ןוֿפ שילגנע ןיא קרעוו .ערעסערג ַא
 לטיט םעד רעטנוא טרָאד ןטסיכרַאנַא יד ןוֿפ לרוג םעד ןוא עיצולָאװער
 גרעבסלַא ירנעה טָאה קרָאי-ינ ןיא ?טעברַא רעד ייב עניטָאיליג יד;
 עטריטסערַא יד ןוֿפ ווירב, דנַאב א ,שילגנע ןיא ךיוא ,טכַארבעגסױרַא
 רעזדנוא ןיא םשור ַא טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,"דנַאלסור ןיא ןטסיכרַאנַא

 ,גנוגעווַאב

 טריטוקסיד טסנרע ןוא גנַאל *,ש .ַא .8, רעד ןיא רימ ןנָאה 1926 ןיא
 "רַאֿפ יד ,דנַאלסור טעוװָאס וצ גנולעטש רעזדנוא ןרעדנע ןגעוו עגַארֿפ יד
 -עברַא רעד ןיא "עקניל , יד ןוֿפ טייקיטעט רעכעלדנעש רעד ןגעק גנורעטיב
 םעד ןיא טקינײארַאֿפ ןעמעלַא זדנוא טָאה דנַאלסור רעטיוא גנוגעװַאב רעט

 דנַאלסור עגונב רעבָא ,תֹוחֹוּכ עלַא טימ טעברַא רעייז ןֿפמעקַאב וצ סולשַאב
 ןיא טייוו וצ קעװַא ןענייז רימ זַא ,טליֿפעג זדנוא ןוֿפ עקינייא ןבָאה אֿפוג
 טמוק טרָאד סָאװ ,עטכעלש סָאד רָאנ ןעעז רימ .טֿפַאשרעגגעק רעזדנוא
 ןוא ןסעגרַאֿפ רימ רעבָא ,ןגיוא יד ןיא קרַאטש ךיז טֿפרַאװ סָאװ ,רָאֿפ
 טָאה עיצולָאװער יד סָאװ ןעגנורעדנע עקיטכיוו-שירָאטסיה יד ןרירָאנגיא
 -ביילג יד ,םוטנגייא טַאװירּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא יד :טכַארבעגטימ טרָאד
 ןעוועג זיא עיסוקסיד יד .וו"זַאא ןעגנוריפורג עלַאנָאיצַאנ ןוֿפ גנוטלַאש
 גנולעטש רעזדנוא ןיא גנורעדנע ןייק רעבָא ,עטנַאסערעטניא טסכעה ַא
 עסיורג ַא ןוא ,ןעוועג ןַאד ןענייז ןסָאנעג עטסױעמ יד ,טכַארבעג טינ יז טָאה
 ןוא טרעטיברַאֿפ קרַאטש ױזַא ,סיוא טעז רימ יו ,טציא ךָאנ ןענייז לָאצ
 -לימ ןענעק ןלָאז ייז ןעמוקעגרָאֿפ זיא טרָאד סָאװ ץלַא ןגעק ןסָאלשטנַא

 ,ןעוט סעקיװעשלָאב יד סָאװ ץלַא וצ טֿפַאשרענגעק ןוא סָאה רעייז ןרעד
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 ןבעגעגֿפױא טיג ךָאנ טָאה סָאװ רעקיצנייא רעד זיא ַאווייר .רג עסָאנעג
 ףיוא קילב ןוויטקעיבָא רעמ ַא וצ ןסָאנעג יד ןרעקַאב וצ גנונעֿפָאה יד
 .ןכַאז יד

 ןֿפַאש וצ טייקידנעווטיונ יד ןעזעגנייא רימ ןבָאה טייצ רענעי םורַא
 טריטסערַא טינ ןענייז עכלעוו ,דנַאלסור רעסיוא ןסָאנעג לָאצ ַא רַאֿפ עציטש

 ,ךיז רַאֿפ טיורב לקיטש ַא ןענידרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ ןייק טינ ןבָאה רעבָא
 ךיז ןבָאה ,גנוגעװַאב רעד רַאֿפ עלוֿפטסנידרַאֿפ ,ערעטלע ,ןסָאנעג עכלעזַא
 ,רעדנעל ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא ךײרקנַארֿפ ,דנַאלשטייד ,ךיירטסע ןיא ןענוֿפעג

 ,(דייא לַאנָאשענרעטניא) דנָאֿפ "דיינרעטניא, םעד טריזינַאגרָא רימ ןבָאה
 -ילָאס ןוֿפ טיבעג ןֿפױא טירש ןטסקיטכיװ םעד רַאֿפ טכַארטַאב ךיא ןכלעוו
 ןרָאי ליֿפ רימ ןבָאה דנָאֿפ םעד ךרוד .גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא טעטירַאד
 טַאהעג ןוא ןסָאנעג עלוֿפטסנידרַאֿפ ,עקיטֿפרעדַאבטיױנ לָאצ ַא טציטשעג
 -עגנָא ןענייז סָאװ עגנילטכילֿפ ליֿפ יד ןציטש וצ טיירג טַארַאּפַא םעד טציא
 ,גנוגעוװַאב רעזדנוא ףיוא ןזיוו

 סעּפורג-דיירט ןריזינַאגרָא וצ ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז ןכוזרַאֿפ לָאצ ַא
 ןטלַאהעג קעווצ םעד רַאֿפ ןענייז ןעגניטימ ליֿפ ,ןכַאֿפ ערעדנוזַאב יד ןיא
 ןיא .גלָאֿפרעד ןסיורג ןָא רעבָא ,רעטנעס רעטעברַא ןעײרֿפ ןיא ןרָאװעג
 עקיטעט לָאצ עסיורג א טַאהעג לָאמעלַא רימ ןבָאה לַאנָאשענרעטניא רעד

 ךיוא .סנָאינוי ערעייז ןיא סולֿפניײא ןַא טביאעגסיוא ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג
 ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג עקיטעט לָאצ ַא טַאהעג רימ ןבָאה רעירָאֿפ יד ייב

 יד ייב ,ןטרָאד עיצַארטסינימדַא "רעקניל, רעד ןוֿפ ןטילעגנָא גונעג ךיז
 ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא סרעקיימּפעק יד ,"סרעקרָאװ רעדעל יסנעֿפ; יד ,רעקעב
 עטֿפַאהדנַאטשַאב ןייק רעבָא ,ןטָארטרַאֿפ טוג ןעוועג רימ ןענייז סנָאינוי
 ,ןטלַאהוצֿפױא ןעגנולעג טינ זדנוא זיא סעּפורג

 -טָאטש ערעדנַא יד טימ טַאהעג ךיוא רימ ןבָאה לזמ ןרעסעב ןייק טינ
 ןרילבַאטע וצ ןעגנולעג טינ זדנוא זיא טימעג טינ ךיז ןבָאה רימ ליֿפױװ ,ןלייט

 ףלָאדור ַא .ןטנגעג עכעלנע ןוא ליװזנָארב ,ןילקורב ןיא סעּפורג עלוֿפסנבעל

 -כרוד טָאה ,טייצ ַא רַאֿפ דנעלייא ינוק ןיא טריטסיזקע טָאה עּפורג רעקָאר
 לזמ ןייק רעבָא ,ןעגנומענרעטנוא עניילק ןוא סעיצקעל עכעלטע טריֿפעג

 | .ןעוװעג טינ זיא טעברַא רעד ןיא הכרב
 ליֿפ ןעוװעג ךיוא ןענייז ץניוװָארּפ רעד ןיא ןעגנואימַאב ערעזדנוא

 ןרָאי יד ןוֿפ ףיול ןיא טָאה עיצַארעדעֿפ יד ,ןטַאטלוזער יד רעדייא ערעסערג
 ןגעלֿפ רימ עכלעוו וצ ,ןצנערעֿפנָאק ענָאיַאר ןוֿפ עייר עצנַאג ַא טריֿפעגכרוד
 -ער םעד ןוא עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס םעד ןקיש קרָאי וינ ןוֿפ
 ןרָאװעג ןטלַאהעג ןענייז ןצנערעֿפנָאק עקינייא *,ש .ַא .ֿפ, רעד ןוֿפ רָאטקַאד
 ּפמעק ןיא ,עינָאלָאק ןעגיהָאמ ןיא ,ןָאטלעטס ןיא ,קרָאידוינ ןוֿפ טייוו טינ
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 רעמוז ןטימ ןיא ,ןצנערעֿפנָאק ענעי וצ .עיֿפלעדַאליֿפ ןבעל לַאנימרעשז

 ןוא קרָאי-וינ ןוֿפ ןסָאנעג לָאצ עסיורג ַא ןעמוקסיורַא ןגעלֿפ ,ךעלנייוועג

 רעשּפיה ַא ןייז ךעלגלָאֿפ ןגעלֿפ ןוא ,סעינָאלָאק יד ןוֿפ ךיוא יו ,עיֿפלעדַאליֿפ
 רערערָאלק ַא וצ ןריֿפ ןוא ןרעוו טריטוקסיד טסנרע ןגעלֿפ ןגַארֿפ .גלָאֿפרעד

 1925 ןוֿפ ןָאשנעװנָאק עכעלרעי יד .ןסָאנעג יד ןשיוצ שינעדנעטשרַאֿפ
 ףיוא ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןרָאװעג ןטלַאהעג זיא

 .רעגייטש םענעגנולעג טסכעה ַא
 טיָארטעד טנכייצעגסיוא ךיז ןבָאה ןצנערעֿפנָאק ענָאיַאר ערעטייוו יד ןוֿפ

 טַאהעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רימ ןבָאה טיָאוטעד ןיא .ָאגַאקיש ןוא
 ,סנירבוז יד : ןסָאנעג עקיטעט ,עטנעגילעטניא ליֿפ טימ עּפורג עטוג ַא רעייז

 -ניא עלַא --- גייווצ ,ץיװָאסובײֿפ ,רעקָאט ,סמיובנעזָאר ,סהטימס ,סגנידַאר
 -ערג ַא טַאהעג ךיז םורַא ייז ןבָאה ןשטנעמ עקיליװסטעברַא ןוא עטנעגילעט
 טייקיטעט סגנוגעוװַאב טימ ןבעגעגּפָא ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג זיירק ןרעס
 .טָאטש ןוֿפ ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ץַאלּפ םענעעזעגנָא ןַא ןעמונרַאֿפ ןוא

 "רוטלוק עלַא ןוא סנָאינוי יד ןוֿפ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב ךיז ןבָאה ייז
 -עגֿפױא זיא סָאװ עגַארֿפ עדעי טריטוקסיד טסנרע ןבָאה ,סעיצַאזינַאגרָא
 טימ טנכערעג טסנרע ךיז ןבָאה עלַא .גנוטייצ רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןביוה
 -עג טסכעה ןרָאװעג טריֿפעגכרוד טרָאד זיא ץנערעֿפנָאק יד .גנוניימ רעייז
 ,.קורדנייא ןטוג ַא טכַאמעג ןוא ןעגנול

 -עּפש רָאי ַא טימ ָאגַאקיש ןיא טַאטלוזער רעד ןעוועג ךיוא זיא ךעלנע
 ,עטוג לָאצ עסיורג ַא טַאהעג ןַאד רימ ןבָאה ָאגַאקיש ןיא ךיוא .רעט
 ,ןעגייק ,ןַאמדלָאג ,גרעבנייוו ,קעּפ ,קינּפורק ,יקסנעלעי : ןסָאנעג עקיטעט
 עקילדנעצ ןוא ווָאמיסקַאמ ,יעלָא ,ןיוועל ,סישוויל ,סמַארבַא ,ינָאקיּפ ידייק

 רעסיורג ַא טימ טנֿפערעד ץנערעֿפנָאק יד ןבָאה ייז .רעוט עטוג ערעדנַא
 יו טרישזנַארַא ןעגנוציז עלַא ןוא םואעסייל רָאבײל ןיא גנולמַאזרַאֿפ

 ךרוד גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןרָאװעג טקילײהרַאֿפ זיא ָאגַאקיש .קירעהעג
 םענייא ןדעי ןיא סױרַא טֿפור ןוא ,1887 ןיא רעריטרַאמ יד ןוֿפ טולב םעד
 רערעטייוו רַאֿפ ןעגנוגערנָא ןוא ןעגנורענירעד ןוֿפ עייר עצנַאג ַא זדנוא ןוֿפ
 / ,טייקיטעט

 -רעד רעזייוולייט ַא ןעוועג ץנערעֿפנָאק רעזדנוא זיא לָאערטנָאמ ןיא
 ןוא ןָארַאב ,ןייטשנרעב :קינייװ טַאהעג רימ ןבָאה ןסָאנעג עקיטעט .גלָאֿפ
 עטסרעמ יד ןָאטעג לָאמעלַא ןבָאה עכלעוו ,סנַאמקַאלש עקיצרַאהביל יד

 ךיז טכַארטַאב ןַאמקַאלש עסָאנעג שטָאכ ,גנוטייצ רעזדנוא רַאֿפ טעברַא
 עסיורג ערעדנַא יד ןוֿפ .טכַאדעג ןדיי ןייק רַאֿפ טינ ,טסילַאיצָאס טלַא
 ןעניֿפעג סע ואוו ,ָאטנָארָאט רָאנ ןטָארטרַאֿפ ןעוועג זיא עדַאנַאק ןיא טעטש
 -לעזעג עײרֿפ, עּפורג רעד ַא ןיא טריזינַאגרָא ןסָאנעג לָאצ עסיורג ַא ךיז
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 ןבָאה טעטש עסיורג ערעדנַא יד .גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב ַא ,*טֿפַאש
 סע .עזייר ַאזַא רַאֿפ טייוו-וצ ןענייז ייז-- טקישעג טינ רעטערטרַאֿפ ןייק
 .ךעלטעטש ערענעלק יד ןוֿפ ןסָאנעג עכעלטע ןעמוקעג רָאנ ןעוועג ןענייז
 ךיז טליֿפ סע .קורדנייא ןרעווש ַא טכַאמעג זדנוא ףיוא טָאה לָאערטנָאמ
 -ַאק ןוֿפ ,ךריק רעשילױטַאק רעד ןוֿפ סולֿפניײא רעד טירט ןוא טירש ףיוא
 ַא .זירַאּפ ןיא םַאדרעטָאנ ןוֿפ עיּפָאק עמערָא ןַא זיא רעכלעוו ,לַארדעט
 רעצנַאג רעד ןוֿפ ןשטנעמ יד ףיוא ןסָאגעגסיױא זיא טיײקנגָאלשרעד ענדָאמ
 .ךעלריטַאנ ,ןלַאטרַאװק עמערָא יד ןיא ,טָאטש

 -ןעמַאזצ טָאה טָאטש-טּפױה רענעגייא רעזדנוא ןיא ץנערעֿפנָאק ַא
 -ערעטניא ןַא טַאהעג רימ ןבָאה טרָאד .,ןסָאנעג לסיב עשּפיה ַא טכַארבעג
 ַא ןֿפַאשעג ןבָאה עכלעוו -- סקוילסיק יד --- עילימַאֿפ עקיטעט עטנַאס
 עגנַאל ַא ,ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז רָאנ ואוו גנוגעװַאב רעד רַאֿפ רעטנעצ
 יז ייב טרָאד זיא ,יטיס קיטנַאלטַא ןיא טניואוועג עילימַאֿפ יד טָאה טייצ

 ןייק ןגיוצעגרעבירַא ךיז טָאה עילימַאֿפ יד ןעוו .עּפורג עקיטעט ַא ןעוועג
 רעבָא ,ןברָאטשעגּפָא יטיס קיטנַאלטַא ןיא טייקיטעט יד זיא ןָאטגנישַאװ
 םורַא ןבָאה ייז .טעברַא רַאֿפ דלעֿפ ןרעטיירב ליֿפ ַא ןענוֿפעג ייז ןבָאה ָאד
 ןקיטרָא ןיא עקיטעט ןסָאנעג עטלַא -- ןָאסינעד רעדירב יד טריּפורג ךיז
 עכלעוו ,ערעדנַא ליֿפ ןוא דנומגיז ,גרעבנענעד ,קינטָאלּפ --- גניר רעטעברַא
 טָאה עפורג רעייז .טייקיטעט רערעסערג וצ ןרָאװעג טקיטומרעד ןענייז
 -עטניא עשיטסיכרַאנַא-טינ לָאצ ַא ןוֿפ גנוקריווטימ עשיטַאּפמיס יד טַאהעג
 -למַאז סלַא טציא ךָאנ טניד ,ןעיליל ,רעטכָאט סקוילסיק ,ןשטנעמ עטנעגיל

 -ענרעטנוא רעקיטכיוו רעדעי טֿפלעה ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ טקנוּפ
 ,רָאמיטלַאב ןוֿפ ןסָאנעג לָאצ ַא ןעמוקעג ןענייז ץנערעֿפנָאק םוצ .,גנומ
 ,עקידנלעטשגדירֿפוצ ץנַאג ןעוועג ןענייז ןטַאטלוזער יד .ערעדנַא ןוא רעייב

 טַאהעג רעירֿפ ןרָאי טימ גנוגעװַאב רעזדנוא טָאה רָאמיטלַאב ןיא
 -עמ טרידוטש ןהָאק לקיימ טָאה ןרָאי רעקיצניינ יד ןיא .סעּפורג עוויטקַא
 -ָארּפ עקיטֿפעה ַא טריֿפעגנָא רע טָאה .טעטיזרעווינוא ןקיטרָאד ןיא ןיציד
 טלסײרטעגֿפױא טָאה עכלעוו ,עזעיגילער-יטנַא ןַא טּפיוהרעביא ,עדנַאגַאּפ

 טכַאװשעגּפָא עפורג יד זיא טָאטש יד ןזָאלרַאֿפ טָאה רע ןעוו .טָאטש עצנַאג יד
 יד טָאה ילניקעמ ןוֿפ גנודרָאמרעד רעד ךָאנ עיצקַאער יד ןוא ןרָאװעג
 ,טשיװעגּפָא ןצנַאגניא טרָאד גנוגעװַאב

 ןָאסלעדנעמ ,ש עסָאנעג ןעמוקעג רָאמיטלַאב ןייק זיא 1904 םורַא
 ,קרָאידוינ ןיא קיטעט ןעוועג רָאי רָאּפ ַא זיא רעכלעוו ,עסָאנעג רענָאדנָאל ַא
 ןיעוד ןיא יירעקורד ןוֿפ *.ש .ַא .ֿפ, סלדנָאב יד טרַאקשוּפ ַא ףיוא טריֿפעג
 -עגּפָא רע טָאה רָאמיטלַאב ןיא .טירטס סרעגטָאר 24 ןיא סיֿפָא םוצ טירטס
 ןעמונעג ךיז ייז ןבָאה ןעמַאזוצ ןוא ,ץיװָאקטַאר ןוא רעייב ,ןסָאנעג ייווצ טכוז
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 ערעטלע עכעלטע ןגיוצעגוצ ןבָאה ייז .עפורג ַא רַאֿפ רעדילגטימ ןריברעוו
 ךיוא ןענייז סע .ערעדנַא ןוא סקַאֿפ ,עֿפַאי ,ןַאמגילעז ,לאיטלש ,ןסָאנעג

 ,ןיװַאלס ,ןידַאר ,ןַאמדלעֿפ ,יקסַארוס -- ןסָאנעג עגנוי ,עיינ ןעמוקעגוצ

 ןקוזובישַאב יד דניק סנעמעוו ,ױדנַאל ןוא קינטָאלּפ ,רעגנילרעב ,ץלַאס
 ןוא סעיצקעל ןרישזנַארַא טגעלֿפ עפורג יד ,טיוט ןכָאנ ןעוועג למ ןבָאה

 -לעדנעמ ןענייז 1906707 ןוֿפ רעטניוו ןיא .רוטַארעטיל ליֿפ רעייז ןֿפױקרַאֿפ

 -ַאליֿפ רעזדנוא ןֿפױקרַאֿפ רַאֿפ ןרָאװעג טריטסערַא ןָאסלעקיימ ןוא ןָאס
 רעכלעוו רַאֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעסיורג ַא ייב ?טײהיײרֿפ ןוא טיורב, רעיֿפלעד

 -סילָאּפ רעשידיי ַא ,טנוװָא קיטנוז ַא עיצקעל ַא ןטלַאהעג טָאה ןַאמדלָאג ַאמע
 -רַאֿפ ייז טָאה ,רעסערּפ רענעזעוועג ַא ,ןַאמרעב טענרַאב רעסיוועג ַא ,ןַאמ
 ,דלַאװעג ןוא עיצולָאװער טקידיײרּפ סָאװ גנוטייצ ַא ןֿפױקרַאֿפ ןיא טגָאלק
 ןוא קָאטסַאשטוא ןוא ןציז גָאט ַא טימ ןעמוקעגּפָא ןענייז ןסָאנעג ייווצ יד
 טָאה טכַארבעגרָאֿפ ייז טָאה'מ ןכלעוו רַאֿפ רעטכיר רעד .קערש לסיבַא
 ןיא סָאװ םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ טינ זיא רעֿפױקרַאֿפ ַא זַא ,טנקסּפעג
 -רעטעּפש רעד ןטקַאװעגסױרַא זיא עּפורג רענעי ןוֿפ ,טגָאזעג טרעוװ גנוטייצ
 טעברַא עטוג ןָאטעג טָאה רעכלעוו ,גניר רעטעברַא 67 שטנערב רעקיד
 .גנוגעווַאב רעשזדנוא רַאֿפ

 -נַאלּפ ןוא עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא דָאירעּפ רעטסעב רעד
 ,1931 זיב 1927 ןוֿפ ,טייצ רָאי ריֿפ ןטלַאהעגנָא טָאה טייקיטעט רעקיסעמ
 -קעס סלַא ןרָאװעג טלייוורעד רָאי ךָאנ רָאי זיא רעלסקַא .ב עסָאנעג ןעוו
 ,שיטַאמעטסיס ןָאטעג טעברַא יד טָאה רע .עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ רַאטער
 עטסנרע ןבױהעגֿפױא ,טייקיטעט וצ ןסָאנעג יד טרעטנומעג ןוא טקעוועג
 "וצ טכעה דנַאֿפ דיינרעטניא םעד טעטלַאװרַאֿפ ןוא עיסוקסיד רַאֿפ ןגַארֿפ
 ןוֿפ ".ש .ַא .8ֿ, רעמונ ַא ןיא ןקוקוצנײרַא גונעג זיא סע .קידנלעטשנדירֿפ
 ןבָאה רימ טייקיטעט עטגײװצרַאֿפ טיירב ַא רַאֿפ סָאװ ,ןעז וצ טייצ רענעי
 ןלָאז סע ךָאװ ןייא ןעגנַאגעגײברַאֿפ טינ זיא קרָאי-וינ ןיא .טריֿפעגנָא ןַאד
 .טָאטש ןוֿפ ןלייט ענעדײשרַאֿפ יד ןיא סעיצקעל עכעלטע טריטנָאנַא ןייז טינ
 ןיא קיטעט טסכעה ןעוועג ירערבייל לַאקידַאר יד זיא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא
 ,לקניוו טסנוק ןיא ןעגנוריֿפֿפױא עשיטַאמַארד ,ןסַאלק ,סעיצקעל טימ טָאטש

 טייקיטעט עטיירב ַא טריֿפעגנָא דנַאל ןֿפױא ייז ןבָאה טייצ רעמוז דנרעוו
 טֿפַאשלעזעג עײרֿפ עּפורג יד טָאה ָאגַאקיש ןיא ,לַאנימרעשז ּפמעק ןיא
 וצ סעיסוקסיד ןוא סעיצקעל טימ םורָאֿפ ןעּפָא ןקידנעטש ַא ןטלַאהעגנָא
 טיָארטעד ןיא ןכיילג סָאד ,ןשטנעמ ןלָאצ עסיורג ןעמוק ןגעלֿפ סע עכלעוו

 רעטניוו ןייא ןייק ןעגנַאגעגײברַאֿפ טינ ןַאד זיא סע .טעטש ערעדנַא ליֿפ ןוא
 ,דנַאל ןרעביא רוט-עיצקעל ַא ףיוא רענדער ןטוג ַא ןבָאה טינ ןלָאז רימ
 ןוֿפ ,טַאװירּפ ןרָאװעג טריֿפעגכרוד ןענייז סרוט-עיצקעל יד ןוֿפ רָאּפ ַא
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 ןוֿפ טקעריד רעדָא ,(1920 ןוא 1926 ןיא סרוט סרעקָאר) ןטעטימָאק עלעיצעפס

 יד טָאה סרוט יד ךיוא רעבָא ,(סרוט-עיצקעל ייווצ סיקסווָאנַאי רָאטקעל

 ,גלָאֿפרעד ַא רַאֿפ ןכַאמ וצ ןטייקכעלגעמ עלַא טימ ןֿפלָאהעג עיצַארעדעֿפ

 "עג טױיֿפעגכרוד ןוא טרישזנַארַא טקעריד ןענייז סרוט עדעדנַא ריֿפ-יירד

 עצנַאג סָאד טציירקעגכרוד טָאה גרעבנייוו .ה .עיצַאדערעֿפ רעד ןוֿפ ןרָאװ

 -ילַאק ןייק סרוט ייווצ טכַאמעגכרוד טָאה ןידרָאג ַאבַא .קירוצ ןוא ןיה דנַאל

 "עדעֿפ רעד ןוֿפ טרישזנַארַא קירוצ ףיוא רעטעּפש טייצ ַא טימ ןוא עינרָאֿפ

 ןוא עינרָאֿפילַאק טכוזַאב 1929 טסברַאה ןיא טָאה טייקינייו ןיימ .עיצַאר

 .עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ וויטַאיציניא רעד ףיוא געוו ןֿפױא טעטש עטסרעמ יד

 ערעדנַא עלַא ןיא טקילײטַאב ךיוא ךיז טייצ רענעי ןיא ןבָאה רימ

 -רַאֿפ טקעריד ןעוועג טינ ןענייז עכלעוו ,ןעגנומענרעטנוא עשיטסיכרַאנַא

 ןטלַאהֿפיױא ןוא ןרילבַאטע ןֿפלָאהעג ןבָאה רימ ,טעברַא רעזדנוא טימ ןדנוב

 -ייליר לַאנָאשענרעטניא; רעלעיצעּפס ַא ךרוד ןוא *םָאדירֿפ וט דוָארע יד

 יד ןוֿפ ןסָאנעג יד טימ גנודניברַאֿפ עטקעריד ןטלַאהעגנָא ?עטימָאק סנָאש

 "ניטימ "ריע ןעּפָא; ךרוד טייקיטעט רעייז ןוא ןעגנוריּפורג-ךַארּפש ערעדנַא

 ןֿפַאש ןוא ,ייוװדָארב ןיא ,רעטנעס ןלַאנָאיצַאנרעטניא ןיא סעיצקעל ,ןעג

 םעד ןביײרשוצנָא ןַאקרעב רעדנַאסקעלַא רַאֿפ ןכַאמ וצ ךעלגעמ ןעלטימ יד

 ךָאנ ןַאמדלָאג ַאמע ןֿפלעה ןיא ךיוא יװ ,?םזיכרַאנַא ןוֿפ .ב .א רעד, ךוב

 -נעמַאזוצ ןעגנולעג רימ זיא רעטניוו ןייא ,עדַאנַאק ןיא רוט-עיצקעל ןיא

 ןוֿפ רעדניק ,טיילעגנוי לָאצ עשּפיה ַא קָאטימכָאנ קיטנוז ןדעי ןעגנערבוצ

 ,רעווקס ןָאינוי ןיא ,ָאריּפַאש ַאינַאט ןוֿפ גנוניואוו רעד ןיא ,ןסָאנעג ערעזדנוא

 -סיד עלַאמרָאֿפניא ןיא גנַאל ןדנוטש ןעגנערברַאֿפ ןעמַאזוצ ןגעלֿפ רימ ואוו

 םענעי טלקיװטנַא טוג רעייז ךיז ןבָאה טיילעגנוי יד ןוֿפ לָאצ ַא ,סעיסוק

 "טנגוי רעד ןיא רעטסייג עקידנטייל יד ןעוועג םעדכָאנ ןענייז ןוא רעטניוו

 ןבָאה סָאװ טֿפירשטיײצ ןוא עּפורג יד --- *דרַאגנַאװע ןוֿפ גנוגעװַאב רעכעל

 -רַאֿפ וליֿפַא ןבָאה רימ .טייקיטעט רעייז טימ ךיז רַאֿפ ןעמָאנ ַא טכַאמעג

 וצ עגַאלײב עשילגנע עלעיצעּפס ַא שדוח ןיא לָאמנייא ןבעגוצסױרַא טכוז

 סיֿפָא טסָאּפ רעד ."הטוי ווָא סיָאװ יהד, לּפעק ןרעטנוא ".ש .ַא ,8, רעד

 ןייז טינ ןעק ןוא טֿפירשטײצ רעדנוזַאב ַא זיא סָאד זַא ,טנקסּפעג טָאה

 ,גנוטייצ רעזדנוא טימ ןדנובעגנעמַאוצ טקעריד

 ןענייז רעלסקַא עסָאנעג ןוֿפ גנוריֿפנָא רעד רעטנוא רָאי רָאּפ ענעי

 טייצ רָאי ריֿפ ןיא .עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ דָאירעּפ-ץנַאלג רעד ןעוועג

 ,ןטײקגדירֿפוצמוא ןוא ןקיטירק ,ןעגנוצעזסיוא ןבילקעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה

 רעטייוו ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ,19231 ןיא ,לָאז רע וצרעד טריֿפעג ןבָאה עכלעוו

 רעקידמערוטש טסכעה ַא ייב טָאה ןָאשנעװנָאק יד .טמַא םעד ןטלַאהוצנָא

 סלַא ןהָאק לקיימ ר"ד טלייוװרעד רעטנעס רעטעברַא ןעײרֿפ ןיא גנוציז
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 ןײטשרַאֿפ טנעקעג טינ טָאה ןידרָאג ַאבַא .עיצַארעדעֿפ רעד ןוֿפ רַאטערקעס
 ַא ןעױרטרַאֿפנָא טעברַא ריא ןָאק עיצַארעדעֿפ עשיטסיכרַאנַא ןַא ױזַא יוו
 ןוֿפ טרעטייוורעד זיא ןוא טסילַאטיּפַאק סלַא ןעמָאנ ַא טָאה סָאװ ןשטנעמ
 ןוא סעיסוקסיד עקיציה ןֿפורעגסױרַא טָאה סָאד .גנוגעוװַאב רעטעברַא רעד
 געמ'מ ןוא ןעק'מ זַא ,טנקסּפעג ןבָאה עכלעוו תובושּתו תולאש עצנַאג

 .ךַאז ַאזַא ןָאט

 -קעס םעיינ םעד .רענעגנולעג ןייק רָאג טינ ןעוועג זיא לַאװסיױא רעד
 עקיטעט יד טימ ןעגנואיצַאב עמיטניא ןדניבוצנָא ןעגנולעג טינ זיא רַאטער
 רענעי וצ ךיז טָאה סָאװ ,סיזירק רעכעלקערש רעד .דנַאל ןרעביא ןסָאנעג
 ןכַאװשעצּפָא ןֿפלָאהעגטימ ,ךעלנײשרַאװ ,טָאה ,דנַאל ןיא ןביוהעגנָא טייצ
 ַא ,ףייר שריה זיא רעטעּפש רָאי ןייא טימ .,סעּפורג יד ןוֿפ טייקיטעט יד
 םעד טָאה ןוא רַאטערקעט סלַא ןרָאװעג טלייוורעד ,רעירַאטעלָארּפ רערשּכ
 ןיא רָאנ ,טרעסעברַאֿפ טינ עגַאל יד טָאה רע .טייצ עצרוק ַא ןטלַאהעגנָא טמָא
 דנָאֿפ דיינרעטניא ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד .טרעגרערַאֿפ ליֿפ ןטכיזניה עכנַאמ

 רעד ןיא ןוא רעטנעס רעטעברַא ןעײרֿפ ןיא .ןרָאװעג טרעטנָאלּפרַאֿפ זיא
 עכלעוו ,קיטילָאּפ ןסילוק-רעטניה ןרָאװעג טכַארבעגנײרַא ןענייז *.ש .ַא ,8
 עסָאנעג ןגניווצ רָאי ןטימניא טֿפרַאדעג טָאה'מ .,ןדָאש ליֿפ טכַארבעג ןבָאה
 יד ןריֿפֿפױרַא ןוא טמַא םעד ןעמענֿפױא רעדיוו לָאז רע זַא ,ןרעלסקַא
 רעטעּפש םיא ןבָאה עילימַאֿפ רעד ןיא טיײהקנַארק .געוו ַא ףיוא טעברַא
 וצ ןעגנולעג טינ רעמ זיא עיצַארעדעֿפ רעד .ןעיצקירוצ ךיז ןעגנואווצעג
 יד ןיא ןעזנָא ןוא טייקיטעט ןוֿפ ךיוה רעקידרעירֿפ רעד וצ ךיז ןביוהרעד
 ןבָאה ָאריּפַאש ַאינַאט ןוא ןַאקשירג סקַאמ ,ץַאק .י ןסָאנעג יד סָאװ ןרָאי
 ,טמַא ןכיוה םעד ןעמונרַאֿפ םעדכָאנ

 ןיא גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ גנורעדליש רעד וצ ךיז ךיז ןרעקוצקירוצ
 :ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא דנַאל ןוֿפ טעטש ערעדנוזַאב יד

 טַאהעג טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא עכלעוו ןיא טעטש ערעדנַא יד ןוֿפ
 טַאהעג ןבָאה רימ ואוו ,דנַאלוװילק ןעוועג ןענייז טלַאהנָא ןעמַאזקריװ ַא

 ןוא רעטסעוװש יירד -- סקינדוד יד ,עילימַאֿפ עטנַאסערעטניא טסכעה ַא
 -- גנוגעוַאב רעזדנוא ןיא קיטעט ןוא ןבעגעגרעביא עלַא -- רעדורב ַא
 ןוֿפ גנוקריווטימ יד טַאהעג ךיוא רעבָא ןבָאה ייז .ךיז רַאֿפ עּפורג ַא טעמּכ
 רעד ןוֿפ רעדורב ַא) ץנימ .ס עכלעוו ןשיווצ ןסָאנעג עטוג ערעדנַא לָאצ ַא
 ,רעוט ןוא רענדער סלַא קיטעט ןעוועג זיא (עילימַאֿפ ץנימ רעקרָאי-וינ
 ץערעזדנוא ןוֿפ רעטײרּפשרַאֿפ רעד .ערעדנַא לָאצ ַא ןוא לעגיס ,רעטרַאק
 ענייא טַאריײהעג ,סור ַא ,ןעד עסָאנעג ןעוועג זיא ןרושָארב ןוא ןעגנוטייצ
 ךעלרעווש טנעקעג שידיי ןײלַא טָאה רעכלעוו ,רעטסעווש קינדוד יד ןוֿפ
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 -עג טוג טלַאהניא םעד רעבָא טָאה רע .רעטרעוו עכעלטע ןענעיילרעביא

 .ױרֿפ רעטנעגילעטניא ןייז ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד טסואוו

 -רעביא לָאצ ַא טַאהעג טייצ רענעי ןיא רימ ןבָאה סיאול טנעס ןיא

 ןײטשטָאר ,סלעומעס .ןיװעל-ןַאמטוג ,רעישדנַאה .י :ןסָאנעג ענעבעג

 -עגסױרַא ןבָאה עכלעוו ,רעליֿפ יוװ ,ןטסילַאיצָאס לָאצ ַא ךיוא ןוא ,רָאליײט

 ןעמוק וצ ןגינעגרַאֿפ ַא ןעוועג קידנעטש זיא סע ,טעברַא רעד ןיא ןֿפלָאה

 .הביבס רעכעלדנײרֿפטסַאג רענעי ןיא געט עכעלטע ןעגנערברַאֿפ ןוא

 יַאב רעזדנוא ןיא ןּפיט עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ רענייא זיא רעישדנַאה

 ,יירעדיינש רעייז ייב םייה רעד ןיא ךיז ייב ןטעברַא יױרֿפ יד ןוא רע .גנוגעוו

 ןוא ּפַאש ןייק ןיא טינ ןעייג -- רעלטסניק ַא זיא רע ךַאֿפ ןכלעוו ןיא

 ןצנַאגניא זיא טייצ עײרֿפ רעייז .רעטעברַא ענעגנודעג ןייק טינ ןקיטֿפעשַאב

 ַא ןעניֿפעג ייז רעכלעוו ןיא טייקיטעט רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד טעמדיוועג

 .ןרָאי עקילדנעצ ןיוש גנולעטשנדירֿפוצ

 יד :ןסָאנעג עטוג רָאּפ ַא ןכײלגסָאד רימ ןבָאה יטיס סַאזנַאק ןיא

 ּפָא ךיז ןֿפור עכלעוו ,ןסָאנעג ערעדנַא רָאּפ ַא ןוא סנַאמּפוט יד ,סנילגַאז

 ,ןבַאגֿפױא ענעגייא סנטסרעמ ןבָאה ייז .דנַאל ןיא טייקיטעט רעדעי ףיוא

 לַארעדעֿפ רעסיורג רעד ןיא עטריטסערַא עשיטילָאּפ ןציטש ןוא ןכוזַאב וצ

 רעד ןוֿפ טייצ רעשירעטסיה רעד ןיא .טָאטש רעייז ןיא ירושטנעשטינעּפ

 עטסנעזעגנָא יד טרַאּפשעגניײא ןעוועג טרָאד ןענייז המחלמ-ךָאנ רעטצעל

 "עשזד ןיא ןוא טרָאד ,עקירעמַא ןיא גנוגעװַאב רעלַאקידַאר רעד ןוֿפ ןשטנעמ

 -עג טָאה ערעדנַא ןוא ַארַאה'ַא טיעק ,ןַאמדלָאג ַַאמע ואוו ,יטיס ןָאסרעֿפ

 ,טכַאמש
 עכלעוו ,סנַאמֿפילַאכ יד ןוא זוָאר .ב עסָאנעג רימ ןבָאה רעוונעד ןיא

 טָאטש רענעי ןיא טָאה רעינַאּפש .מ עסָאנעג סָאװ טעברַא עטוג יד רָאֿפ ןצעז

 םענייש ןוא רבק םעד רימ ןבָאה םלוע תיב ןֿפױא טרָאד .ןרָאי ליֿפ ןָאטעג

 ןכלעו ,טַאטשלעדע דוד םענעמוקעגמוא קיטײצירֿפ םעד ןוֿפ טנעמונָאמ

 -עג ַא טימ ןרע ןוא ןכוזַאב וצ טייקידנעװטיונ ַא טליֿפ עסָאנעג רעדעי

 וצ ןעמעוו ,טֿפָאצ ןרעױדַאב םוצ ,טרָאד ןעניֿפעג רימ .ּפָאק םענעגיוב

 יד ףיוא ךיז ןטלַאה סע ואוו םוירַאטינַאס קַאוװיּפס ןקיטכערּפ ןיא ןכוזַאב

 רעכייר ַא טימ טָאטש ַא זיא רעוונעד .גָאלּפ רעסייוו רעד ןוֿפ תונברק

 עטנַאסערעטניא ןוא ןֿפמַאק-רעטעברַא עסיורג ןוֿפ ךיז רעטניה עטכישעג

 -מוא-רוטַאנ רעכייר ךעלנייוועגרעסיוא רעד וצ בָאגוצ ןיא ,ןעגנורענירעד
 ןוא רערעהוצ עשיטַאּפמיס םלוע ןַא לָאמעלַא רימ ןעניֿפעג טרָאד .גנובעג

 ,רעֿפלעהסױרַא עקיליוװ
 -יריירּפ רענַאקירעמַא יד ןָא ךיז טביוה רעוונעד טייז רעדנַא רעד ףיוא

 שטנעמ ַא רערעזדנוא .ןעניז ןשיֿפַארגָאּפָאט ןיא יו ןלַאיצָאס ןיא שינעטסיוװ
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 רעד ןיא טינ וליֿפַא --- ואוו-ץעגרע ןלעטשוצּפָא ךיז ךַאזרוא ןייק טינ טָאה
 ןבָאה ןענָאמרָאמ יד סָאװ ,יטיס קיעל טלָאס טָאטש רעכייר ןוא רעסיורג
 ןֿפױא ,טרָאד ,עינרָאֿפילַאק ןייק טמוק רע זיב -- רבדמ ןטימניא טױבעגֿפױא
 טלעוו עיינ ַא ןָא ןקירעזדנוא ןַא רַאֿפ ךיז טביוה ,םי ןשיֿפיסַאּפ ןוֿפ גערב
 ןגָאמרַאֿפ ָאקסיצנַארֿפ ןַאס ןיא .טָאטש רעדעי ןיא ןשטנעמ ענעגייא טימ
 ןעוועג ןענייז טרָאד ,דנײרֿפ ענעבעגרעביא-סיורג ןוֿפ עּפורג עניילק ַא רימ
 ליֿפ ןוא ןישזעי ,רענזװעּפ יקעב ,טענסיג ,ןַאטַאנ ,גרעבמולב ,רעינַאּפש
 ,וײזַאא ַאמולַאטַאּפ ,דנַאלקוָא ןיא ,טָאטש םורַא ןוא ןיא ןסָאנעג ערעדנַא
 ןכוזַאב וצ ךַאזרוא יד טַאהעג ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רימ ןבָאה טרָאד
 ויטעמ ,סגניליב ןוא ינומ רעכלעוו ןיא עמרוט עקיזיר יד ,ןיטנעווק טנעס
 טרָאד .ןרָאי ענעי ןיא טקינײּפעג ךיז ןבָאה סַארַאמַאנקעמ יד ןוא טדימש
 -לזדניא יד לֿפיש ןיילק ַא ףיוא ןרָאֿפײברַאֿפ ןרָאי ענעי ןיא ןעמ טגעלֿפ
 ןטסיװ ַא ףיוא טלַאה גנוריגער עלַארעדעֿפ יד ואוו ,"זַארטַאק לע, עמרוט
 ריא ןוֿפ טנעה יד ןיא ןלַאֿפעצנײרַא קילגמוא םעד ןבָאה סָאװ יד ןייטש
 ,טייקיטכערעג-ץעזעג

 רענענַאטשעגקיױװצ טייצ רעקיבלעז רעד ןיא ןוא רעקינוז ,רעסערג ליֿפ
 טָאטש-םיכאלמ יד ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא ןעניז ןכעלטֿפַאשלעזעג ַא ןיא
 -עגסיוא ,ןסקַאװעגסיױא לענש .טַאטש ןוֿפ טייז םורד ןיא (סעלעשזדנַא סָאל)
 טַאהעג טייצ טינ ךָאנ סעלעשזדנַא סָאל טָאה ,טייוו ןליימ ןוא ןליימ טײרּפש
 יד טגיל .,עימָאנָאיזיֿפ ענעגייא ןַא ןגירק ןוא קיטכיר ןעמערוֿפוצסױא ךיז
 טמערַאװ ןוא ףרָאד רעסיורג ַא יו טגײלעגרעדנַאנַאֿפ טיירב טָאטש-ןזיר
 -טָאּפָארק ,טרָאד עּפורג רעזדנוא .ןוז רעינרָאֿפילַאק רעקיטכיל רעד ןיא ךיז
 טגָאיעגרעבירַא ,ןסקַאוװעגסיױא לענש זיא ,ר"ַא 413 ,רב ,טֿפַאשלעזעג ןיק
 טוט ןוא דנַאל ןיא סעּפורג ערעדנַא עלַא םענרַאֿפ ןוא רעדילגטימ לָאצ ןיא
 טֿפַאש ,ןטייקיטעט ערעדנַא רַאֿפ ןוא גנוגעווַאב רעזדנוא רַאֿפ טעברַא ליֿפ
 םענרַאֿפ ןוא טלַאהניא םענעגייא ןייק רעבָא ,רָאי ןכרוד עציטש ליֿפ רעייז
 -טימ עקיטעט יד .טינ עּפורג יד טָאה טעברַא-סגנורעלקֿפױא רעלַאקָאל ןוֿפ
 -רעטנוא טינ ךיז ןָאק ךיא זַא ,לָאצ ןיא סיורג ױזַא ןענייז טרָאד רעדילג
 ,קינּפורק ,רעליֿפ ,יקסַארוס ,ןילעי ,רוגזיא :עלַא ייז ןענעכײצרַאֿפ ןעמענ
 רעד) דלעֿפנירג ,סנַאמרעה יד ,ץלָאה ר"ד ,עֿפַאי ,ןידרָאג עטעי ,רעטקעלס
 ,ערעדנַא רעקילדנעצ ךעלבעטשכוב ןוא ןַאמרעוװליס ,(רעילָאטס רעליװזנָארב

 ערעדנַא יד ןיא סעּפורג ליֿפ טקידיילעגסױא טָאה סעלעשזדנַא סָאל
 סוָאנַארַא ,סעסייוו ,סרעזייק יד ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ רומ עסָאנעג :טעטש
 ןוֿפ דרָאקער ַא טימ ייז ןעמוק עלַא .וו"זַאא ןָאטלעטס ןוֿפ ןירבָאק עדלעז ןוא
 ןיא רעֿפמעק עטוג עטוואורּפעגסיוא ןענייז ,טעטש ערעדנַא ןיא טעברַא
 ,גנוגעווַאב רעזדנוא
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 רעקינוז רעד ןיא עּפורג עניילק ץנַאג רעזדנוא זיא ייז טימ תונכש ןיא

 .יד טסעג ןעמונעגֿפױא ןוא טבעלעג טָאה ןידַאר סקַאמ ואוו ,ָאגעיד ןַאס

 ענייֿפ תמאב -- סגרעבנייֿפ יד ָאד ןענייז טרָאד .ןרָאי ענייז ןוֿפ עטסרעמ

 רַאֿפ ןָאט וצ סָאװטע טייהנגעלעג ןייק ךרוד טינ ןזָאל עכלעוו ןשטנעמ

 ןרעזדנוא ןרעהוצסיוא םלוע ןַא ןעגנערבנעמאזוצ ןוא גנוגעווַאב רעזדנוא

 ,רָאטקעל ַא
 טוג ןענייז סָאװ טעטש ןוֿפ לטעצ רעזדנוא ּפָא ךיז טסילש טימרעד

 עלַא רימ ןבָאה ןָאטסָאב ןיא .דנַאל ןיא ָאד ןעייר ערעזדנוא ןיא ןטָארטרַאֿפ

 רעבָא ,טעברַא עטוג טייצ וצ טייצ ןוֿפ טוט עכלעוו ,עּפורג עניילק ַא ןרָאי

 ריא ןוא טָאטש רעסיורג רענעי ןיא ןטייקכעלגעמ יד טימ ךײלגרַאֿפ ןיא

 .םענרַאֿפ םעניילק רָאג ןוֿפ טעברַא יד זיא טנגעג רעטרעקלעֿפַאב טכידעג

 ,שַאיבוט ,סעגייא .ט ,רעברַאג .י קיטעט ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא ןענייז טרָאד

 .עקינייא ךָאנ ןוא גרעבדלָאג

 ןבָאה ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא ןֿפרָאװעצ ,טעטש ערענעלק עייר ַא ןיא

 ןוא ןעמענרעטנוא וצ טיירג ןסָאנעג ענלצנייא טַאהעג טייצ רענעי וצ רימ

 ןיא ,םיובנעזָאר .מ ;ינַאבלָא ןיא רעייווס .ב :ןטעברַא עסיוועג ןריֿפכרוד

 ,לעקניֿפ : רָאמיטלַאב ןיא ,רעייב : גרובסטיפ ןיא ,ןיוודוג .ט .ּפ ; ןָאטגנימליוו

 .ןו"זַאא ָאלַאֿפָאב ןיא
 -ָאט ןיא עּפורג עקיטעט ,עטוג ַא ןרָאי עלַא רימ ןבָאה עדַאנַאק ןיא

 -עג עטנעגילעטניא לָאצ ַא ןעייר עריא ןיא טלייצעג טָאה עכלעוו ,ָאטנָאר

 טעברַא רעייז .ערעדנַא ןוא רעצלעס ,דרַאבגנָאל ,ןיקמיס ,רעסעד ; ןסָאנ

 -טימ גניר רעטעברַא יד ןשיוצ טָאטש ןיא גנַאלקּפָא ןסיוועג ַא טניֿפעג

 .ןזיירק-רוטלוק יד ןיא ןוא רעדילג

 ענעי ןיא טָאה ,טָאטש עכעלנע-ריביס ענעֿפרָאװרַאֿפ-טייוו יד ,געּפיניוװ

 ןטיירב ריא טימ טנכייצעגסיוא ךיז ,טציא ךיוא ךעלנײשרַאװ ןוא ,ןרָאי

 רימ טָאה עכלעוו ,לוש-סקלָאֿפ ץרּפ רעד םורַא טריּפורג םענרַאֿפ-רוטלוק

 ןֿפױא לוש עשידיי עטריֿפעגנָא-טסעב ןוא עטסערג יד ןייז וצ ןעזעגסיוא ןַאד

 ,ןשטנעמ זיירק םענעי ןוֿפ סולֿפניא רעד .טנעניטנָאק רענַאקירעמַא ןצנַאג

 -רַאנַא :תוחוּכ עטנעגילעטניא עלַא ךיז ןיא טקינײארַאֿפ טָאה רעכלעוו

 סָאװ זיוה רעדעי ןיא טליֿפעג ךיז טָאה ,ןטסישידיי ןוא ןטסילַאיצָאס ,ןטסיכ

 -שזדירב; ןוֿפ גנוטלַאהרעטנוא עקיכָאװ רָאג יד וליֿפַא .טכוזַאב בָאה ךיא

 ןֿפלעה וצ ,הווצמ םשל טריֿפעגנָא טרָאד טרעוו (ןליּפש-ןטרָאק) *סיטרַאּפ

 .לוש ץרּפ רעד ןוֿפ גנוטלַאהֿפיוא רעד רַאֿפ ןעלטימ ןֿפַאש
 טסכעה ןוא רעמיטניא ןַא ןעוועג זיא ןסָאנעג ערעזדנוא ןוֿפ זיירק רעד

 ַא ןוא סמַאטשרעבליז ,סנעזָאר ,סניקמיס ,סװוָאסַארּפ יד :רעכעלדנײרֿפ
 "רעד טינ טציא ךיז ןעק ךיא ןעמענ סנעמעוו סעילימַאֿפ ערעדנַא קילדנעצ
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 -גדירֿפוצ ןוא ןעגנולעג טסכעה טצונעגסיוא טייצ ךָאװ ןיימ ןבָאה ,ןענָאמ
 ,ןטכיזניה עלַא ןיא קידנלעטש

 ןעיורג-זיירג םעד ןוֿפ םייה יד --- ןָאדנָאל יו םיבושי ערענעלק יד ןיא
 ןענוֿפעג ךיוא ךיז ןבָאה ,ַאירָאטקיװ ןוא רָאזדניװ --- ןיײטשנרָאה עסָאנעג
 ןֿפלָאהעג טנַאה רעטיירב ַא טימ קידנעטש ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג ענלצנייא
 ןטײרּפשרַאֿפ ןוא גנוטייצ רעד רַאֿפ עציטש ןֿפַאש ,עיצקעל ַא ןריֿפכרוד
 ,זיירק רעייז ןיא טרָאװ רעזדנוא

 טינ ןעוועג ךיֹוא ןענייז דנַאלטרָאּפ ןוא ַאמָאקַאט ,לטַאעס עטייוו יד
 טַאהעג טָאטש רעדעי ןיא טָאה ".ש .ַא .8, יד .קילעטשרעטניה ןצנַאגניא
 -וינ ןוֿפ טסַאג ַא ןעמענוצֿפױא ןרעג ןעוועג ןענייז עכלעוו רענעייל לָאצ ַא
 ,ךעלגעמ רָאנ סָאװ טימ ןֿפלעה םיא ןוא קרָאי

 ליֿפ ןוֿפ ןגָארקעג קידנעטש ךיוא רימ ןבָאה ףליה סָאמ עשפיה ַא
 רימ עכלעוו ןיא ךעלטעטש ןוא טעטש ןיא ,גניר רעטעברַא ןוֿפ סעשטנערב
 רעד ןיא סעשטנערב גניר רעטעברַא יד .ןסָאנעג עקיטעט ןייק טינ ןבָאה
 ןעוו טער רעוו .עלָאר עלערוטלוק עטיורג רעיוהעגמוא ןַא ןליּפש ץניווָארּפ
 תמאב ַא ןֿפַאשעג טרעוו ןַאד ,רעדניק יד רַאֿפ לוש ענעגייא ןַא ןבָאה יז
 טָאטש ַא .טייקיטעט רעטגיײװצרַאֿפ-טיירב ַא טימ רעטנעצ רעלערוטלוק
 -רַאֿפ עכלעוו ,שינעטסיוװו עלַאיצָאס ַא זיא גניר רעטעברַא ןוֿפ שטנערב ַא ןָא
 ,טלעוו רעד ףיוא טרָא ןטסיזמוא ןַא טמענ

 -סיוא רעד טימ זַא ,ןרעוו ןזיוועגנָא זומ ץניװָארּפ רעד ןגעוו קידנדער
 וצ רערעװש ץלַא רָאי ןדעי טימ טרעװ טעטש עסיורג רָאג יד ןוֿפ םַאנ
 -רַאנַא עקילָאמַא יד .ןזיירק עשידיי עלַאקידַאר יד ןיא רעטעברַא ןַא ןעניֿפעג
 עְלַא ךיז ןבָאה ןרענָאיצולָאװער םּתס ןוא ןטסידנוב ,ןטסילַאיצָאס ,ןטסיב
 ןשיווצ טניֿפעג ריא .ּפַאש ןיא ןטעברַא יו תוסנרּפ ערעגנירג וצ ןגָאלשרעד
 -ניא רעטושּפ רעסיוא סעיסעֿפָארּפ ןוא ןעגנוקיטֿפעשַאב-טניוװ ײלרעלַא ייז
 ךָאנ ןדער ןוא סעיצידַארט עקילָאמַא יד ןָא ךָאנ ןטלַאה ייז .טעברַא-עירטסוד
 -- סנטסקינייו ,ןטייהנגעלעג עקידבוט-םוי ייב --- ךַארּפש עקיבלעז יד
 רעדניק יד .רערעדנַא ץנַאג ַא זיא טלַאהניא-סנבעל רעכעלקריוו רעד רעבָא
 -לעזעג ןוא סעיציזָאּפ ערעכעה ןעמענרַאֿפ ןענעק וצ ןגיוצרעד עלַא ןרעוו
 סָאד .,םזילַאקידַאר ןוֿפ טייוו ץנַאג ללּכ ךרדב ןענייז ןוא ןבעל ןכעלטֿפַאש
 ןקישַאר ןיא ןסעגרַאֿפ ךיג טרעוו ןלוש יד ןיא ןענרעל ייז סָאװ שידיי לסיב
 טימ ןרעטלע יד .ןליּפש-טרָאּפס ערעייז טימ סעשזדעלַאק יד ןוֿפ ןבעל
 -ינַאקירעמַא ןוֿפ געוו ןֿפױא רעדניק יד ךָאנ ןגלָאֿפ ןעמַאנסיוא עניילק ץנַאג
 רעד ןגעוו קינייװ ץנַאג ןטייצ עכעלנייוועג ןיא ךיז ןרעמיק ןוא גנוריז
 ,טײהנגנַאגרַאֿפ
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 לייט רעטרעֿפ

 טלעוװ רעטיירכ רעד ןיא

1945 -- 2 





 גנונעװַאב רעזדנוא ףיוא ןָאדנַאל ןוֿפ סולֿפניײא רעד

 ןָאדנָאל זיא ,המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ,ןרָאי רעקילדנעצ רַאנ
 עלעגיוו יד ןענַאטשעג זיא טרָאד .גנוגעוַאב רעזדנוא ןוֿפ ַאקעמ יד ןעוועג
 עגיה יד ןבָאה טרָאד ןוֿפ .ןזעוו-סגנוטייצ ןשיטסילַאיצַאט ןשידיי םעד ןוֿפ
 ,ןרָאטקַאדער עטשרע ערעייז ןגױצַאב ,ןטסיכרַאנַא ךיוא ןוא ,ןטסילַאיצָאס
 ,ןעגנוטייצ ןגױצַאב גנַאלנרָאי רימ ןבָאה טרָאד ןוֿפ .רענדער ןוא רעביירש
 גנוגעװַאב רעזדנוא רַאֿפ זיּפש עקיטסייג עצנַאג יד -- רעכיב ןוא ןרושָארב

 | ,דנַאל ןיא ָאד
 ןָאדנָאל ןיא ןעניישרעד וצ ןבױהעגנָא טָאה ?דניירֿפ רעטײברַאא רעד

 -רעב; רעשירָאטסיה רעד .גנוטייצ עשיטסילַאיצָאס ןײמעגלַא סלַא ,1886 ןיא

 ןטסיכרַאנַא ןטסילַאיצָאס ןעמונעגניירַא ךיז ןיא טָאה ?בולק טירטס רענ
 ןָאדנָאל ןיא ךיוא זיא ,סיוא טעז סע יװ .ןשטנעמ עשיאייטרַאּפמוא ץנַאג ןוא
 רעטנוא ןענַאטשעג ןרָאי-רעדניק עריא ןיא גנוגעװַאב רעטעברַא עשידיי יד
 יד רַאֿפ .גנוגעװַאב רעשיטסילַאיצָאס רעשטייד רעד ןוֿפ סולֿפניא םעד
 -געווטיונסנבעל ַא ןעוועג בולק רעד ןָאדנָאל ןיא זיא רעטעברַא עשטייד
 ריב ןוֿפ ףױקרַאֿפ םעד ףיוא ןעגנוקנערשַאב עקרַאטש יד בילוצ טייקיד
 ןענייז בולק םענעגייא ןַא ןיא .םיבוט-םוי ןוא ןטנװָא יד ןיא סּפַאנש ןוא
 ןיא גנוקנערשַאב רעדעי ןוֿפ ײרֿפ ןעוועג טסעג ערעייז ןוא רעדילגטימ יד
 ןעוועג גנוגעווַאפ עשיטסילַאיצָאס עשטייד עצנַאג יד זיא ,טכיזניה רעד
 -עגנָא ןוא ריב ןעקנורטעג ןבָאה ייז עכלעוו ןיא ןבולק ןיא טריזינַאגרָא
 רעייז טגלָאֿפעגכָאנ ןבָאה רעטעברַא עשידיי יד .עדנַאגַאּפָארּפ רעייז טריֿפ
 ןוֿפ גנוטיײדַאב יד טירטס רענרעב ןיא בולק רעייז ןבעגעגוצ ןוא ליּפשיײב
 ,טנעמונָאמ ןשירָאטסיה ַא

 -רעבירַא ?טײהײרֿפ רעד רעטיר, עפורג עגיה יד טָאה ןָאדנַאל ןוֿפ
 -רַאנַא רעשידיי רעטשרע רעד ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ןייז וצ ןעֿפַאי טכַארבעג
 עגיה יד ןבָאה טרָאד ןוֿפ ,1889 ןיא ,?טיײהרַאװ יד; ,גנוטייצ רעשיטסיכ
 רעטעברַאק יד ןריטקַאדער וצ ץנַארק ּפיליֿפ טריטרָאּפמיא ןטסילַאיצַאס

 ,םױבנעגײֿפ .ב ןגױצַאב טרָאד ןוֿפ ייז ןבָאה םעדכָאנ ,1890 ןיא "גנוטייצ
 ,גנוגעווַאב רעייז רַאֿפ רעריֿפ-טרָאװ ערעדנַא ןוא ףָאנַארַאב ,יקסוועשטניוו
 טימ ,?םָאדירֿפ יד, ,?דנײרֿפ רעטעברַאק םעד ןגױצַאב רימ ןבָאה טרָאד ןוֿפ
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 ןייז טימ *לַאנימרעשז, ןלוֿפרילָאק םעד ,ןעגנולדנַאהּפָא עקיגָאװ עריא
 ןענייז טרָאד ןוֿפ .ןעגנוֿפַאש-רוטַארעטיל עשיאעּפָארײא ןוֿפ טלַאהניא ןכייר
 ןוא ,שילגנע ןוא שידיי ןיא ןרושָארב עלַא ןעמוקעג טייצ רעגנַאל ַא רַאֿפ
 טֿפַאשנסיװ-רוטַאנ ,םזיכרַאנַא ןגעוו קרעו ערעסערג ךיוא רעטעּפש סָאװטע
 ,רוטַארעטיל ןוא

 ןטלַאהעגֿפױא ךיז המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד זיב ןבָאה ןָאדנָאל ןיא
 ,וָאסעקרעשט ,ןיקטָאּפָארק : גנוגעװַאב רעזדנוא ןוֿפ רעטסייג עדנטייל עלַא

 עקילדנעצ ןוא ,לעשימ עזיאול ,ַאטסעטַאלַאמ ,קַאינּפעטס ,יקסווָאקיישט

 ןעמייה ערעייז ןוֿפ ענעבירטרַאֿפ ,ןרענָאיצולָאװער עטמירַאב-טלעוו ערעדנַא
 ןָאדנָאל ןייק .עינַאּפש ןוא עילַאטיא ,ךיירטסע ,דנַאלשטיײיד ,דנַאלסור ןיא
 טעמּכ ,דנַאל ןיא ָאד ןסָאנעג עגנוי עלַא ןוֿפ ןגיוא יד ןגיוצעג ךיז ןבָאה
 עזייר ַא ןעמענוצרעטנוא טעװענַאלּפעג ןוא טמולחעג טָאה רענייא רעדעי

 ןעז וצ היכז יד ןבָאה וצ ידּכ -- ףיש-ןסקָא ןַא ףיוא ןייז סע געמ --- ןיהַא
 ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ רעריֿפ ןוא רעדנירגַאב עשיטערָאעט יד ןרעה ןוא

* 

 -סיוא עשידיי יד רַאֿפ הינסכא ןימ ַא ןעוועג ןרָאי ענעי ןיא זיא ןָאדנָאל
 ןעלטימ ןייק קידנבָאה טינ .רעדנעל עשיאעּפָארייא-חרזמ יד ןוֿפ רערעדנַאװ
 עקירֿפַא ,עקירעמַא ןייק ,רעדנעל עטייוו יד ןיא עזייר ַא ןעמענוצרעטנוא
 ןֿפָאלעג עיצילַאג ןוא ןליוּפ ,דנַאלסור ןוֿפ ןדיי יד ןענייז ,עניטנעגרַא רעדָא
 טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ייז זיב ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןבָאה ייז ואוו ,ןָאדנָאל ןייק
 ַא רַאֿפ ,עטרַאק-סֿפיש ַא דניײרֿפ ַא ןוֿפ ןגָארקעג רעדָא ,טלעג לסיב ַא
 רענָאדנָאל רעד ןיא טלַאהֿפױא ןקילייװטייצ רעייז ןיא .עזייר רערעטייוו
 יז ןוא ,םזיכרַאנַא ןטימ ,םזילַאיצָאס ןטימ טנעקַאב ךיז ייז ןבָאה הינסכא
 ןבָאה ייז .ןבעל ןצנַאג רעייז ןטסילַאיצָאס ןבילברַאֿפ ,ייז ןוֿפ ליֿפ ,ןענייז
 ןוֿפ רעדנעל יד ןיא קנַאדעג ןשיטסילַאיצָאס ןוס העירז יד ןגָארטעגטימ
 ַא טימ ןבָאה ןוא ,ןגָארטרַאֿפ ייז טָאה לרוג רעד ןיהואוו טלעװ ןקע עלַא

 ןבָאה ייז סָאװ טייצ רעצרוק רעד ףיוא טקוקעגקירוצ שינעקנעב רעסיוועג
 ,רעֿפסָאמטַא רעשרבח רעד ןיא ,ןָאדנָאל ןיא טכַארברַאֿפ טנגוי רעייז ןיא
 רעייז ןטכױלַאב ןבָאה גנורעלקֿפױא ןוֿפ ןלַאוטש עטשרע יד רעכלעוו ןיא
 : ,טנָאזירָאה ןקיטסייג

 ןעוועג ןיוש עקירעמַא ןיא ָאד ןענייז ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ ףוס םוצ
 -ײטַאב ָאד ךיז ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג רענָאדנָאל ענעמוקעגרעבירַא לָאצ ַא

 קרָאי-וינ ןיא זיא ייז ןשיווצ .גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ טעברַא רעד ןיא טקיל
 םוצ ןסַאּפוצ טנעקעג טינ ךיז טָאה רעכלעוו ,גרעבנעטור ,רענייא ןעוועג
 ןייק קירוצ ןרָאֿפ וצ ןבילקעג ךיז ןוא ןבעל ןוֿפ רעגייטש רענַאקירעמַא
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 ,ןיקסווָאנַאי טימ ןהנעטוצנייא קנַאדעג רעד ןלַאֿפעגניא זיא םיא .ןָאדנָאל

 טרָאד ,ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפ ןוא הנידמ סעסובמולָאק ןזָאלרַאֿפ לָאז רע זַא

 ןיא ןטעברַאטימ סנטסקינייו רעדָא ,?דנײרֿפ רעטײברַא; םעד ןייטקַאדער
 | | ,םיא

 טָאה רע ,1885 טניז ןטלַאהעגֿפױא קרָאיוינ ןיא ָאד ךיז טָאה יקסווָאנַאי
 רעד ףיוא שיֿפ ַא יו ןֿפרָאװעג ךיז ,טגַאלּפעג קרַאטש ךיז ןרָאי עטשרע יד
 גונעג טנידרַאֿפ טינ לָאמנייק ,רעטייווצ ַא וצ גנוקיטֿפעשַאב ןייא ןוֿפ השבי
 -נײרַא םיא טָאה 1887 ןוֿפ עידעגַארט רעגַאקיש יד ,ךיז ןבעלוצכרוד ףיוא
 ןעייר יד ןיא טלעטשעגקעװַא ןוא ןזיירק עשיטסיכרַאנַא יד ןיא ןגיוצעג
 -ַאב רעד רַאֿפ רעביירש ןוא סרָאטקעל ,ןטנַאטוקסיד ,רעריֿפ-טרָאװ יד ןוֿפ
 ןבעגסױרַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ?טײהײרֿפ רעד רעטירג יד ןעוו .גנוגעוו
 עכעלטע ףיוא ךיז טָאה רָאטקַאדער רעטריטרָאּפמיא רעד ןוא ?טיײהרַאװ יד;
 ןרָאװעג טלעטשעגנָא יקסווָאנַאי זיא ,ןעמוקנָא ןייז טימ טקיטעּפשרַאֿפ ןכָאװ
 ןעוועג זיא עבַאגֿפױא ןייז .ןעמוק טעװ עֿפַאי זיב *רָאטקַאדער-ץיזק סלַא
 -נערב טעװ רעצעמע ןעוו טּפירקסונַאמ ַא ןעמענוצ ,עיצקַאדער ןיא ןציז וצ
 -עג דלַאב רעבָא ךיז טָאה יקסווָאנַאי .סעגַארֿפנָא ףיוא ןרעֿפטנע ןוא ,ןעג
 ןוא ןריגערָאק : רָאטקַאדער ןתמא ןַא ןוֿפ סעבַאגֿפױא יד ןריֿפסיױא ןעמונ
 ,טכַארבעגניירַא ןבָאה ןסָאנעג יד סָאװ ,ןטּפירקסונַאמ יד "ןרעסעבסיוא;
 סווָארַאטָאלָאז ר"ד טימ ,טייקנזעװנָא רעייז ןיא ןָאטעג סע טָאה רע ןוא
 זיא סע .ערעדנַא ןוא ,גנולמַאזרַאֿפ ַא ןוֿפ טכירַאב ַא סעסיאול ,ר ,לקיטרַא ןַא
 ,טכער ליֿפוצ ךיז טמענ יקסווָאנַאי זַא ,דלַאװג ַא ,הלעי א ןרָאװעג דלַאב
 ,טײרֿפַאב עלעטש רעד ןוֿפ םיא ןעמ טָאה

 ךיז ןֿפַאש וצ טֿפַאשנגיײא יד טַאהעג ןָא טנגוי ןייז ןוֿפ טָאה יקסווָאנַאי
 ןבָאה ץיוו רעקיסייב ןוא םזַאקרַאס רעֿפרַאש ןייז ,דנײרֿפ יו םיאנוש רעמ
 -רַאֿפנײא ץלַא ןיא טינ ןעוועג םיא טימ זיא סָאװ םענייא ןדעי טגערעגֿפױא
 ,גנוגעווַאב רעד ןוֿפ לעמשי רעד ןרָאװעג ןכיגניא רָאג זיא רע .ןענַאטש
 טֿפרַאדעג טָאה ".ש .ַא .8, יד ןעוו טייצ רעד וצ *!וב לוכ דיו לוכב ודי;
 טימ רעדיוו-רעדיק ןעוועג ןיוש רע זיא ,1890 ןיא ןעניישרעד וצ ןבױהנָא
 -סיד יד ןיא טקילײטַאב ךָאנ ךיז טָאה רע שטָאכ ,ןסָאנעג עטסרעמ יד
 רעד ןעוועג זיא ןוא (1889) ןָאשנעװנָאק-סגנוטלַאּפש רעד רַאֿפ סעיסוק
 ןיא טָאה רע .גנוטייצ רעד ןוֿפ ןעמָאנ םעד ןגָאלשעגרָאֿפ טָאה סָאװ רעקינעי
 ,גנוטייצ ַא ןֿפרַאד רימ, :טקירדעגסיױא ךיז סעיסוקסיד יד ןוֿפ רענייא
 יד ןוֿפ זיא קורדסיוא רעד ."עמיטש רעטעברַא עײרֿפ ַא ןייז לָאז עכלעוו

 רעקיטכיר רעד סלַא גנורעטסײגַאב טימ ןרָאװעג טּפַאכעגֿפױא עדנזעוונָא
 -סיױרַא ןֿפלעה וצ ליײטנָא ןויטקַא ןייק .גנוטייצ-סגנוגעװַאב ַא רַאֿפ ןעמָאנ
 טָאה קנַאדעג ןייז ןיא .ןעמונעג טינ רעבָא רע טָאה גנוטייצ יד ןעגנערב

205 



 רָאי ןקיבלעז םעד .גנַאלקּפָא ןשיטַאּפמיס ַא ןענוֿפעג גַאלשרָאֿפ סגרעבנעטור
 רַאֿפ ,ןטרַאק-סֿפיש ייווצ טקישעג ןָאדנָאל ןוֿפ ןסָאנעג יד םיא ןבָאה עקַאט
 טעװעריקרַאֿפ ןעניז ןסיוועג ַא ןיא טָאה יקסווָאנַאי ןוא ,ױרֿפ רעד טימ םיא
 ןריֿפנָא טרָאד ןָאדנָאל ןייק ןרָאֿפעג עקירעמַא ןוֿפ זיא -- םָארטש םעד
 ,גנוגעווַאב יד

 טקנעדעג טָאה רע ןכלעוו ,ץַאלּפ רעד זַא ,ןענוֿפעג רע טָאה ןָאדנָאל ןיא

 ןַאד זיא ?דנײרֿפ רעטעברַאק רעד .רעײרֿפ ןייק טינ זיא ,ןעמענרַאֿפ וצ
 רעקנַארק ַא ,רעגָאװש ַא סיקסוועשטניוו ,ּפָאלַאג .ס ןוֿפ ןרָאװעג טריטקַאדער
 ןבָאה ןסָאנעג יד .ןבעגֿפױא טלָאװעג טינ טעברַא ןייז טָאה סָאװ ,שטנעמ
 -ַאב םיא ייז ןבָאה ,טייקיטעט טימ ןגרָאזַאב וצ טכוזעג ,ןיקסווָאנַאי ,םיא
 עכלעוו ,*? ןטסיכרַאנַא יד ןליוו סָאוװ;ע : רושָארב ַא ןביירשוצנָא טגַארטֿפױא
 -רַאֿפ ןסָאנעג יד ןוֿפ זיא ןוא ןכַארּפש ליֿפ ןיא ןרָאװעג טצעזרעביא זיא
 .רעדנעל עלַא ןיא ןרָאװעג טיײרּפש

 ַא ןעמוקעגרָאֿפ ןָאדנָאל ןיא ךיוא זיא ,1891 ןיא ,טייצ רעד רעטנוא
 רענרעב ןשירָאטסיה ןיא ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס יד ןשיווצ גנוטלַאּפש
 ןבָאה ,22 ןגעק ןעמיטש 25 ןוֿפ טייהרעמ רעניילק רעד טימ .בולק טירטס

 ,גנוטייצ רעד ןוֿפ ןוא בולק ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד ןעמונעגרעביא ןסָאנעג יד
 רעד ןרָאװעג זיא יקסווָאנַאי .רילָאק ןשיטסיכרַאנַא ןַא ןבעגעג ןדייב ייז ןוא
 יד ןקינײיר ןעמונרַאֿפ ךיז טָאה ןוא ?דנײרֿפ רעטעברַא; ןוֿפ רָאטקַאדער
 "עג ןבָאה עכלעוו ,רעריֿפ עטּפורָאק עקיצוננגייא יד ןבײרטרַאֿפ ,סנָאינוי
 טינ גנַאל ןַאד טָאה טייקיטעט ןייז .טנעה ערעייז ןיא הלשממ יד ןטלַאה
 ןרילעּפַא וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןסָאנעג יד ןענייז 1892 ןיא ,ןטלַאהעגנָא
 םעד ןעמענרעביא לָאז יז זַא ,גנוגעוַאב רעטעברַא רענײמעגלַא רעד וצ
 טינ רעטייוו ייז ןבָאה תוחוּכ ענעגייא ערעייז טימ .גנוטייצ יד ןוא בולק
 ,ןייגנָא טנעקעג

 יו ,ןֿפורעגּפָא טינ ךיז ליּפַא םעד ףיוא טָאה גנוגעווַאב רעטעברַא יד
 סָאװ ,טּפירקסונַאמ ןטנַאסערעטניא טסכעה ַא ןיא טרעלקרעד יקסווָאנַאי
 יד זַא ,טֿפָאהעג רעריֿפ רעטעברַא יד ןבָאה ,טכוזעגּפָא סנטצעל ךיז טָאה
 רעקידנסייב ריא ןוֿפ ןרעוו רוטּפ ןלעװ ייז ןוא ןייגרעטנוא טעװ גנוטייצ
 רעבָא ,טלעטשעגּפָא ךעלקריוו ךיז טָאה ?דניײרֿפ רעטעברַא רעד ,קיטירק
 -סיוא רעמ טנעקעג טינ ןיוש גנוטייצ ַא ןָא ןבָאה ןסָאנעג יד ,גנַאל ףיוא טינ
 םעד טבעלעגֿפױא קירוצ ןוא גנוגנערטשנָא עיינ ַא טכַאמעג ייז ןבָאה .ןעמוק
 רַאֿפ זיא ןעמָאנ ןייז רָאנ ,עיצקַאדער סיקסווָאנַאי רעטנוא רעדיוו 5.8 .ַא;
 טָאה ,יקסווָאנַאי טגָאז ,סָאד .גנוטייצ ןיא ןרָאװעג טנָאמרעד טינ טייצ ַא
 ןוא רעטעברַאטימ ןגָארקעגוצ טָאה גנוטייצ יד .גנוקריוו עטוג ַא טַאהעג
 ןיא יו טוג ױזַא עקירעמַא ןיא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא ךעלדנײרֿפ זיא
 ,דנַאלגנע
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 "טָאט רעד עדנַאגַאּפָארּפע ןגעק ןריטיגַא ןעמונעג ןַאד טָאה יקסווָאנַאי
 ןיא ןטלַאהעגסױא ןצנַאגניא ,םזיכרַאנַא םעד ןכעלקריװרַאֿפ וצ לטימ סלַא

 םעד ףיוא ךוזרַאֿפ סנַאמקרעב דעדנַאסקעלַא .ןעוועג טינ רע זיא עגַארֿפ רעד
 .רעטרעוו-ביול עטסכעה יד טימ ןעגנוזַאב רע טָאה קירֿפ ירנעה ןוֿפ ןבעל
 ןוא ,קנַאדעג םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא ףרַאש רע זיא עירָאעט ןיא רעבָא
 גנוגעוַאב רעד ןיא רענגעק ןוא םיאנוש ןֿפַאשרַאֿפ יינ סָאד ןוֿפ ךיז טָאה
 רע זיא 1894 ןיא ,.טריטקַאדער טָאה רע סָאװ ,גנוטייצ רעד ןיא ךיז וצ
 גנוגעווַאב רעד רַאֿפ טייקכעלצונ ןייז זַא ,גנוגייצרעביא רעד וצ ןעמוקעג
 -רָאֿפ ַא ןעמוקעג עקירעמַא ןוֿפ זיא סע ןעוו ןוא ,דנע וצ זיא ןָאדנָאל ןיא
 רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד ןעמענרעביא ןוא ןעמוקקירוצ לָאז רע זַא ,גַאלש

 ,ןײרַא געוו ןיא טזָאלעג ךיז ןוא טקיליװעגנייא ךיילג רע טָאה ?,ש .ַא 2
 -רַאֿפ עכעלטע .טלעטשעגּפָא רעדיוו ךיז טָאה ?דניײרֿפ רעטעברַאק רעד

 --- ןַאלּפַאק .י ןוֿפ עיצקַאדער רעד רעטנוא גנוטייצ יד ןבעלוצֿפױא ןכוז

 ,טעוו .םוו ןוֿפ -- רעביירש ןייק טינ רָאג רעבָא רענדער רעדנצנעלג ַא
 יד ןיא סע זיב .ענעגנולעג ןייק טינ ןעוועג עלַא ןענייז ,ןיקמורֿפ .א ןוֿפ

 יד ןעױרטרַאֿפוצנָא ןרָאי רעקיצניינ יד ןוֿפ ףוס םוצ ןלַאֿפעגניײא ןסָאנעג
 ףלָאדור יוג ןשטייד םעד וצ "דניירֿפ רעטעברַא; ןשידיי ןוֿפ עיצקַאדער
 -רַאֿפ סלַא ,ץיװָאקַאזיא .ד .נעג ןוֿפ ףליה רעד טימ טָאה רעכלעוו ,רעקָאר
 רעדנואוו םעד טייצ רעצרוק ץנַאג ַא ןיא ןזיװַאב ,גנוטייצ רעד ןוֿפ רעטלַאװ
 עכעלשידיי שיטסירעטקַארַאכ עריא עלַא טימ ךַארּפש יד ןשרעהַאב וצ
 ,"ןייטש וצ ןעמוקעג, לָאמ סָאד זיא ?דניײרֿפ רעטעברַא; רעד .ןקורדסיוא
 -טלעוו רעטשרע רעד ןוֿפ רָאי ןטירד ןיא זיב ,טגָאז רענַאקירעמַא רעד יו
 ןַא ןענוֿפעג ןוא גנוגעװַאב רעזדנוא טנידעג קיטכירֿפױא רע טָאה המחלמ
 ,טלעוו רעד ןוֿפ ןעלקניוו עלַא ןיא טלַאהנָא

 ןיא ןסָאנעג יד רָאנ טינ טקיניײארַאֿפ ךיז םורַא טָאה רעקָאר עסָאנעג
 ןסָאנעג רענָאדנָאל יד .רעדנעל ערעדנַא עטסרעמ יד ןיא ךיוא רָאנ ,ןָאדנָאל
 -עגוצ ןעוועג םיא וצ ןענייז ,טכַאעג ןוא טבילעג ךעלנעזרעּפ םיא ןבָאה
 טנעקעג טינ רָאג ןבָאה ייז ןכלעוו רַאֿפ רערעל ןוא רבח ןטוג ַא וצ יװ ןדנוב
 -עג טינ ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג ערעדנַא יד .רעטרעוו-ביול גונעג ןעניֿפעג
 טסולֿפנייאַאב קרַאטש ןענייז ,ןענעק וצ ךעלנעזרעּפ םיא קילג םעד טַאה
 טמעטָאעג טָאה סע ןכלעוו טימ טסייג ןרענָאיצולָאװער םעד ןוֿפ ןרָאװעג
 סולֿפנײא רעד .טכַארבעגסױרַא טָאה רע סָאװ ןבַאגסיױא יד ןיא ןביירש ןייז
 ןענייז סָאװ רעכיב יד ןוֿפ ןוא *לַאנימרעשז, ןוֿפ ,?דנײרֿפ רעטעברַא ןוֿפ
 יד ןוֿפ סולֿפניא רעד -- טֿפירשרעטנוא סרעקָאר רעביא ןענישרעד ןַאד
 רעדעי .רעקידנקעוו ַא ,רעקידנריזינָאיצולָאװער ַא ןעוועג זיא ןכַאז עלַא
 רעמונ רעדעי .ןליֿפעג יד וצ טרילעּפַא ,ףמַאק םוצ ןֿפורעג טָאה ץַאזֿפױא
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 ףמַאק ןרענָאיצולָאװער ןוֿפ ןציטָאנ ןוא ןטכירַאב טכַארבעג טָאה גנוטייצ ןוֿפ

 עכלעוו ,רעדנעל עשינַאמָאר יד ןיא טּפיוהרעביא ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא

 ,גנורעטסײגַאב ןוא גנורעטנומֿפיוא ןוֿפ לַאװק ַא ןעוועג זדנוא רַאֿפ ןענייז

* 

 ןביוהעגנָא ןסָאנעג רענָאדנָאל ןוֿפ ןלָאצ ערעסערג ןבָאה טייצ רעד טימ
 ןסָאנעג יד .,טיײקיטעט רעזדנוא ןיא ןקילײטַאב ךיז ןוא רעהַא ןעמוק
 ,יקסנילעבַאז ,יקסווָאבוד ,ןעהָאק סקילע ,סילָאגרַאמ ,ץיוװָאקַאזיא ,ןייטשלע
 טינ ןעק ךיא ןעמענ סנעמעוו ערעדנַא עקילדנעצ ןוא ץנימ ,ןָארַאב ,ןירד
 ,עטסויטקַא יד ,עטסרעמ יד ןבָאה ָאד ,קידריווקרעמ ,ןוא .ןענעכערסיוא
 רערענָאיצולָאװע ,רעוװיטקורטסנָאק ןוֿפ געוו םעד ףיוא ןעמונרַאֿפ ךיז יז ןוֿפ
 ערעגניי יד ,ןטסיכרַאנַא רענַאקירעמַא ,רימ סָאװ טייצ רעד ןיא ,טייקיטעט
 זיא סָאד .עיצולָאװער וצ ןגיוצעג ךיז תוחוּכ עלַא טימ ןבָאה ,ןטסקניצניװ
 טימ ןרעוו טױרעלקרעד רשֿפא זייוולייט ןעק עכלעוו ,שינעטער לקיטש ַא

 םערטסקע ןייא ןוֿפ ךיז ןֿפרַאװ וצ טיײקכַאװש רעכעלשטנעמ ןײמעגלַא רעד

 דומלּת ןיא ןגיוצרעד ,ןרעטלע עוויטַאװרעסנָאק ןוֿפ רעדניק .ןטייווצ םוצ

 רעגַאל םעד ןיא רעבירַא טֿפָא ןעייג ,ןריטסַאנָאמ רעדָא ,תובישי ןוא סהרוּת
 -רַאֿפ וצ טנרעלעג ייז טָאה'מ סָאװ ץלַא ןֿפמעקַאב ןֹוא םיסרוקיּפַא יד ןוֿפ
 ןעמענרַאֿפ ןרעטלע עלַאקידַאר ןוֿפ רעדניק דנרעוו ; טנגוי רעייז ןיא ןרעטעג
 עקידהשקשינ ץנַאג ןרעו ןוא םויטַאװרעסנָאק ןוֿפ געו םעד ףיוא ךיז

 .ןרענָאיצקַאער

 ןלַאֿפעגרעטנורַא ךיילג ָאד ןענייז ןסָאנעג רענָאדנָאל יד ןוֿפ לָאצ ַא
 עקיטכירֿפױא ןרָאװעג ןוא ןָאסירעמ .א ,.י ר"ד ןוֿפ סולֿפנײא םעד רעטנוא
 -עּפש טָאה רע סָאװ טייקיטעט רעטסנרע רעד ןוא ערעל ןייז ןוֿפ רעגנעהנָא
 ןוא םזיכרַאנַא ןוֿפ קרעוו עשיסַאלק יד ןעגנערבוצסיורַא ןעמונרעטנוא רעט
 -רעביא ,ןוא סילָאגרַאמ .ס ןסָאנעג יד ,ךַארּפש רעשידיי רעד ןיא םזילַאיצַאס
 ,טיבעג םעד ףיוא טנכייצעגסיוא סרעדנוזַאב ךיז ןבָאה ,ץיװָאקַאזיא .ד ,טּפיױה
 ןעמונעג ,ןעמוקעג רעהַא זיא רע סָאװ ,גָאט ןטשרע ןוֿפ טָאה ץיווָאקַאזיא
 סָאװ סָאד ןֿפמעקַאב וצ טעברַא ערַאבקנַאדמוא ןוא ערעווש יד ךיז ףיוא
 -קנַארק עשרעדניק יד, סלַא טנכײצַאב קירוצ ןרָאי טימ טָאה טסָאמ ןַאהָאי
 ,ינוי ןט4 ,?טייהיירֿפ;) .גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא ןשינעדערנייא ןוא "ןטייה
 ןגעק ןטערטוצסױרַא טייהנגעלעג ןייק ןזָאלעגכרוד טינ טָאה רע ,(2

 ןוֿפ ןעגנולדנַאה עכעלטרָאװטנַארַאֿפמוא ןגעק ,*טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ;
 ןוֿפ ןקיטרַאֿפטכער םעד ןגעק ןוא גנוגעווַאב רעד ןיא ןשטנעמ ענלצנייא
 ,ןייז טינ לָאז סע טיבעג ןכלעוו ףיוא ןטַאט עכעלטֿפַאשלעזעגמוא
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 רעשיטָאכיק ןָאד ןימ ַא ןיא טלעטשעגקעװַא םיא טָאה טייקיטעט ןייז
 ןזיירק עטריזינַאגרָא עניילק יד ןוֿפ ןלימ-טניוו יד ןגעק ןֿפמעק וצ עיציזָאּפ
 ץַאלּפ םעד ןעמונרַאֿפ טָאה טרָאװ סָאד עכלעוו ןיא ,גנוגעווַאב רעד ןיא
 עטסרעמ יד ןוֿפ זיא עיצולָאװער ןגעוו ןביירש ןוא ןדער .טַאט רעד ןוֿפ
 -עט ערענָאיצולַאװער סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב ןרָאי ענעי ןיא זדנוא ןשיווצ
 ערענָאיצולָאװער שיטקַארּפ ןייק .ןבילבעג סע זיא ןדער םייב שטָאכ ,טייקיט
 ןעמענרַאֿפ ךיז ןלָאז רימ ןדייס ,טַאהעג טינ דנַאל ןיא ָאד רימ ןבָאה טעברַא
 ,טגָאזעג יװ ,טעברַא ןייז זיא ןגעװטסעדנוֿפ .טנעוו עכיילג יד ףיוא ןכירק
 ןיא ןענַאטשעג לָאמניײא טינ זיא רע .ערַאבקנַאדמוא ןוא ערעווש ַא ןעוועג
 ןעמעוו יד ןוֿפ גנולמַאזרַאֿפ רעקיציה ַא ךָאנ ןרעוו וצ ןלַאֿפַאב שיזיֿפ רַאֿפעג
 .עיִציזָאּפ רעייז ןקידײטרַאֿפ וצ ןטנעמוגרַא עשיגָאל טלעֿפעגסיױא ןבָאה סע
 רַאֿפעג ןייק רַאֿפ ןוא טלעטשעגּפָא טינ ךַאז ןייק רַאֿפ רעבָא ךיז טָאה רע
 קיטקַאט ןוֿפ ןגָארֿפ טריטוקסיד ןבָאה ןסָאנעג יד רָאנ ואוו ,ןקָארשעגּפָא טינ
 טימ ןעמוקעג ץיװָאקַאזיא עסָאנעג זיא גנוגעווַאב רעד רַאֿפ טייקיטעט ןוא
 סָאװטע ןָאט רעסעב ןלָאז רימ גנורעדָאֿפ ןייז טימ ,גנונרָאװ ןוֿפ טרָאװ ןייז
 ,ןדער זיולב טימ ךיז ןלעטשנדירֿפוצ רעדייא ,סעוויטקורטסנָאק ,סעכעלצונ
 .ןטײקשירַאנ ןדער טֿפָא ץנַאג ןוא

 -עג שטנעמ רעד טָאה ואוו :ןרעדנואווַאב וצ ןעוועג ךעלקריוו זיא סע
 ןרעמַאה וצ טײקטרַאּפשעגנײא ענעסָאלשטנַא ליֿפױזַא ,טומ ליֿפױזַא ןעמונ

 ןעוועג ןַאד טּפיוהרעביא זיא סָאװ גנוטכיר ַא -- גנוטכיר ןייא ןיא גנַאלנרָאי
 טינ םיא ןבָאה ןסָאנעג ערעגניי יד ? גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא םָארטש ןגעק
 -עג ,סעציילּפ יד טימ טשטעווקעג ןבָאה ערעטלע יד ,ןרעהסיוא טלָאװעג

 ןעלקיטרַא ענייז טֿפָא טגעלֿפ יקסװָאנַאי !קַאדושט ַא ,טע -- טכַארט

 טסייוו רע זַא ,דיירסיוא םעד רעטנוא ,ןעניז םעד ןרעדנע ,"ןריטקַאדער;
 ,טקריוועג טינ טָאה ךַאז ןייק רעבָא ! ןגָאז ףרַאד ץיװָאקַאזיא סָאװ ,רעסעב
 רע יו גנוגעװַאב רעד טנידעג טָאה ,געוו ןייז ןעגנַאגעג זיא ץיװָאקַאזיא
 ןעניוועג ןביוהעגנָא זייווכעלסיב טייצ רעד טימ טָאה ןוא ,ןענַאטשרַאֿפ טָאה
 ןַא ןרָאװעג זיא רע .ןעגנוניימ ענייז רַאֿפ גנוטכַא סָאװטע ןוא גנונעקרענַא
 טלַאה סע עכלעוו ףיוא ןלייז יד ןוֿפ רענייא ,גנוגעװַאב רעד ןיא עיצוטיטסניא

 ,טייקיטעט רעזדנוא ןוֿפ ןינב רעד ךיז
 ,רעטעברַא ןַא ,שטנעמ רענעמונרַאֿפ ַא ןבעל ןצנַאג ןייז זיא ץיװַאקַאזיא

 "ךעלטניּפ עצרַאװש, יד ןוֿפ גונעג טדייל עכלעוו ,ךַאֿפ םייב רעצעזטֿפירש ַא

 דלודעג ןוא טייצ ןענוֿפעג קידנעטש רע טָאה ןגעװטסעדנוֿפ ,הכאלמ ןייז ייב
 ,ןצעזרעביא ,ןביירש ןוֿפ טיבעג םעד ףיוא טעברַא ליֿפ ןגָארטוציײב גונעג
 סָאװ רָאי קיצרעֿפ עגרַאק יד ןיא ןעקנַאדעג ןריזירַאלוּפָאּפ ןוא ןריזימעלָאּפ

 ןוֿפ גנוצעזרעביא עיירט ַא טכַאמעג טָאה רע .דנַאל ןיא ָאד טבעל רע
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 ןיקטָאּפָארק רעד רַאֿפ "רענָאיצולָאװער ַא ןוֿפ ןרַאומעמ , סניקטָאּפָארק
 -ערג עקילדנעצ טצעזרעביא טָאה ןוא ,1912 ןיא טֿפַאשלעזעג רוטַארעטיל

 טנעָאנ ןעוועג זיא רע רעכלעוו טימ *.ש .ַא ,8, רעד רַאֿפ ןטעברַא ערעס
 טָאה רע .םויגעלָאק-סנָאיצקַאדער ןוֿפ דילגטימ סלַא ןרָאי ליֿפ ןדנוברַאֿפ

 -עוװַאב ןגעוו ןעלקיטרַא רעטרעדנוה ךעלבעטשכוב ןבירשעגנָא בָאגוצ ןיא
 ףיוא ןקריוו וצ טכיזבַא ןייא טימ ןוא גנוטכיר ןייא ןיא עלַא ,ןגַארֿפ-סגנוג
 -יטעט רעוויטקורטסנָאק ןוֿפ געוו ןֿפױא ןעמענרַאֿפ ךיז ןלָאז ייז ,ןסָאנעג יד
 ,גנוגעוואב רעד ןיא טייק

 ןעמַאטש עכלעוו ,ןטײקכַאװש ייווצ ןוֿפ טדייל ץיוװָאקַאזיא עסָאנעג
 ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ טסנעּפשעג רעד טקערש םיא :לַאוװק ןייא ןוֿפ עדייב
 -רעביא וצ רע טכוז ,גנוגעוַאב רעזדנוא ןוֿפ המשנ יד ןעוועג זיא עכלעוו
 טרעווסנשטניוו טינ עיצולָאװער זיא רָאנ טינ זַא ,ערעדנַא ןוא ךיז ןגייצ
 טינ טּפיוהרעביא זיא סע זַא רָאנ ,םזיכרַאנַא ןוֿפ טקנוּפדנַאטש םעד ןוֿפ
 ןייק ףיוא זיא עכלעוו ןגָאז-תואיבנ ַא -- ןטייצ עקיטנייה רעמ רָאג ךעלגעמ
 ביוא .ןסָאנעג ערעגניי יד ןקיטומטנַא רָאנ ןעק ןוא טעדנירגַאב טינ ךָאז
 ,עיצולָאװער רעד ףיוא טכיוועג ליֿפוצ ןגייל טימ לסיבַא ןקידניז עטצעל יד

 ןגיובוצרעביא ןכוז ןקידנעטש ןייז טימ רעקינייו טינ ץיװָאקַאזיא טקידניז
 -כעלגעמ יד ןטײרטשַאב ןוא טייז רעדנַא רעד ףיוא ןצנַאגניא ןקעטש םעד
 שינערעקרעביא רעלַאטנעמַאדנוֿפ ַא ןוֿפ טייקטרעווסנשטניוו רעדָא טייק
 ,גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןיא

 ןכעלטֿפַאשלעזעג רעדנַא ןַא קידנכוז סָאװ ,זיא טײקכַאװש עטייווצ ןייז
 רעד ןיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ ץַאלּפ םעד ןעמענרַאֿפ לָאז רעכלעוו ,חוּכ

 יו גנוגעװַאב-םרָאֿפער עיינ עדעי ףיוא רע טמענ ,גנולקיװטנַא רערעטייוו
 -ערק לעשָאס ,עיטַארקָאנכעט ,םזילַאיצָאס-דליג : גנוזיילרעד רַאֿפ גָאזנָא ןַא

 ןייז ןגָארקעג טייצ ריא ןיא טָאה ןעגנוגעװַאב יד ןוֿפ ענייא עדעי -- טיד
 ןעגנערב טנעקעג ךעלקריוו טלָאװ יז יוװ ,גנוציטשרעטנוא עקיצרַאה-לוֿפ

 ,טייהשטנעמ רעקידנדייל רעד רַאֿפ הלואג יד
 ןייז סָאמ רעסיוועג ַא ןיא ןרעטש ןטײקכַאװש עניילק ייווצ יד טָא

 ערעזדנוא ןיא רעטיירב ןוא רעטייוו ליֿפ ןכיירג ןלָאז גנוקריוו ןוא סולֿפנײא
 טייקנבעגרעביא ןוא גנואיצַאב עטסנרע ,טײקיטכירֿפױא ןייז יו ,ןזיירק
 -גלַא רעבָא זיא גנוגעוװַאב רעזדנוא וצ גָארטיײב ןייז .תמאב סע ןענידרַאֿפ
 .רעקידנטיײדַאב ץנַאג ַא סלַאֿפ

: 5 : 

 ןגָארטעגיײב ליֿפ ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג רענָאדנָאל ערעדנַא עלַא יד ןוֿפ
 -רַאֿפ ןֿפרַאד ,דנַאל ןיא ָאד גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד וצ

 ; ,ש .ַא ,9, רעד רַאֿפ טעברַא רעייז טימ שטירנייוו ןוא ץנימ ןרעוו טנכייצ
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 "ןדגזייר ַא ןוֿפ ןצנעדנַאּפסערָאק; ןוא ןגַארטרַָאֿפ ליֿפ ענייז טימ סעגייא .ט
 -טימ טָאה רע סָאװ גנומיטש-עיציזָאּפָא ןייז טימ ןָארַאב ; ןרָאי עקילָאמַא
 רע רעכלעוו ןוֿפ ?טײהײרֿפ, טֿפיױװשטיײצ רעד ןוא ןָאדנָאל ןוֿפ טכַארבעג

 עגייב ליֿפ ,בָאגוצ ןיא ,טָאה רע -- ןרעמונ עכעלטע טכַארבעגסױרַא טָאה
 ;טיצ עטשרע יד דעטיײמַאגלַאמַא רעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא רעד וצ ןגָארט
 :ןבעגעגסױרַא טָאה רע סָאװ "רעקעווק ןרעמונ רָאּפ יד טימ ,ןייטשנירג
 רוטַארעטיל ןיקטָאּפָארק רעד רַאֿפ טעברַא רעסיורג ןייז טימ ,סילָאגרַאמ .ס
 ךיז טָאה רע סָאװ ןרָאי ליֿפ יד ןיא עיצַארעדעֿפ רעד רַאֿפ ןוא טֿפַאשלעזעג
 -קעלַא ,ָאריּפַאש עינַאט ,יקסווָאבוד ,ב .,רד ; קרָאי-וינ ןיא ןטלַאהעגֿפױא
 טָאה רע סָאװ ןרָאי יד ןיא ןָאסלעדנעמ .ס ,רעברַאֿפ .ש ,ןוַארב רעדנַאס
 ןבָאה רימ ןעמעוװ ,רעדניל .ש ,טצעלוצ ,ןוא ; רָאמיטלַאב ןיא טכַארברַאֿפ
 שטצעל יד ?,ש .ַא ,8ֿ, רעד ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא רעד רַאֿפ ןעקנַאדרַאֿפ וצ

 ,רָאי סקעז-ףניֿפ

 רעייז טעמדיוועג דנַאל ןיא ָאד ןבָאה ןסָאנעג רענָאדנָאל ערעדנַא לָאצ ַא
 עכיוה ןברָאװרעד ךיז ןוא גנוגעװַאב רעטעברַא רעד טייקיטעט עצנַאג
 עטקינײארַאֿפ יד ןיא ןוָאטסניײֿפ ,מ : רעריֿפ יד ןוֿפ ןעייר יד ןיא רעצעלפ
 רעד ןיא גרעבניײֿפ לעַארזיא ןוא ןאמגיז סירָאמ :ןןטֿפַאשקרעװעג עשידיי
 סקילע { סרעקרָאװ סדוגרעדעל יסנעֿפ יד ייב יקסנילָאװ ּפיסָא ;.י .וו .ג .ל .א
 עכלעוו ,ערעדנַא ליֿפ ךעלנײשרַאװ ןוא ,דעטיײמַאגלַאמַא רעד ןיא ןעהָאק
 .,עכלעזַא סלַא טנַאקַאב טינ --- רענָאדנָאל-טינ ַא -- רימ ןענייז

 רעזדנוא ףיוא םַאזקריוו ןוא סיורג ןעוועג זיא ןָאדנָאל ןוֿפ סולֿפניײא רעד
 סולֿפנײא רעטוג רעקיזָאד רעד ןוא ,גנוטכיר ןייא יו רעמ ןיא גנוגעווַאב
 ,געג טניז רָאי ףלעווצ-ןעצ עטצעל יד ןרָאװעג טקרַאטשרַאֿפ רעמכָאנ זיא
 טסייג רעד סלַא טניד ןוא דנַאל ןיא ָאד ףיוא ךיז טלַאה רעקָאר ףלָאדור
 ,ןכוזַאב ייז לָאז רע זַא היכז יד ןבָאה ןסָאנעג יד רָאנ ואוו גנובעלֿפױא ןוֿפ
 רעד ןיא ךיוא ןָאדנָאל רעקיטרַאנגייא לָאמַא רעד ןוֿפ סולֿפניא רעד געמ

 ,טציא זיב טקריוועג טָאה רע יוװ גנוגעווַאב רעזדנוא ףיוא ןקריוו טפנוקוצ
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 עיטַארקַאנכעט .,םיזירק ,יטירעּפסָארּפ

 .טעטירעּפסָארּפ-שודילוק עטמירַאב יד טשרעהעג טָאה דנַאל ןיא
 טָאה'מ ,גנואימַאב ןייק ןָא טכַאנ רעביא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סנגעמרַאֿפ
 טנזױט עכעלטע ןענידרַאֿפ וצ זיוה ןוֿפ ןײגסױרַא טֿפרַאדעג טינ וליֿפַא

 טלעג לסיבַא זיא טֿפרַאדעג טָאה'מ סָאװ ץלַא .טינ-ריד ,טינ-רימ רעלָאד

 .עקירעביא סָאד ןָאטעג ןיוש טָאה רענעי --- ?רעקָארב; ַא ייב טגיילעגנייא
 ןטלַאהעג ייז ,"ןישזדרַאמ, ףיוא ?סקַאטס; טֿפױקעג טלעג םעד רַאֿפ טָאה רע
 טימ טֿפױקרַאֿפ יז ןוא --- העש רָאּפ ַא יו רעמ טינ לָאמַא --- געט רָאּפ ַא
 טסייה ,"טירטס לָאוװ ןיא ,עשזריב רעד ףיוא ןעלבמעג סָאד .חויר ןסיורג ַא
 ,טָאטש ןצנַאג ןרעביא טײרּפשעגסיױא ןוא טליּפשעגרעדנַאנַאֿפ ךיז טָאה ,סע
 עטרָאּפשעגּפָא טַאהעג רָאנ טָאה סע רעוו .ןגָאז ןעמ געמ ,דנַאל ןצנַאג ןרעביא
 ,טנַאלוקעּפס ַא ,"רעיטנערק ַא ,ריצנַאניֿפ ַא ןרָאװעג זיא רעלָאד עכעלטע

 ,ןטָאבעג טָאה טָאג יו
 ,ןשטנעמ עלענָאיסעֿפָארּפ עלַא טּפַאכעגמורַא טייצ רעד טימ טָאה סָאד

 -עגּפָא סעּפע ןבָאה עכלעוו ,ןטסיגָארד ,ןרינישזניא ,סרעיָאל ,םיריוטקָאד
 ,גנואיצרעד ַא רעדניק ערעייז ןבעג וצ ףיוא ,גָאט ןקידנגער ַא רַאֿפ טרָאּפש
 עלַא טּפַאכעגמורַא טָאה סע .ורּפָא ןטקיסעלכַאנרַאֿפ גנַאל ַא ןעמענ וצ רעדָא
 עגושמ ןייז ןֿפרַאד יז זַא ,ןענוֿפעגסיױא לָאמנייא טימ ןבָאה עכלעוו ,רעמערק
 -עגנָא יד ןוא םינוק יד טימ ןָאט וצ ןבָאה ,םָארק ןיא גָאט ןצנַאג ַא ןייטש וצ
 ליֿפ ַא ףיוא טלעג רעמ ליֿפ ןכַאמ "טירטס לָאװ; ןיא ןעק'מ ןעוו ,עטלעטש
 יד ןיא סרעטייו יד טכיירגרעד טייצ רעד טימ טָאה סע .געוו ןרעגנירג
 ןגעו טדערעג ןבָאה עלַא -- ןסַאג יד ןיא רעצוּפ-ךיש יד ,ןענַארָאטסער
 ,םוטכייר ןלענש ןוא ןטיֿפָארּפ ,"סדנָאבק ,"סקַאטס; ,"טירטס לָאװ;

 גנילבמעג רעד ןוֿפ ןרָאװעג טיהעגסיוא טינ זיא ייוװדָארב טסיא ךיוא
 -ַאב-ןָאינוי ,רעביירש עשידיי ,רעוט-ללּכ ,ןטסילַאיצָאס ,ןטסיכרַאנַא .הֿפגמ

 ,השעמ רעד ןיא ןרָאװעג טּפַאכעג ןענייז רעּפעש יד ןיא רעטעברַא ןוא עטמַא
 עטָאלב יו טלעג טכַאמעג ,טייטסע לעיר ןיא ,סקַאטס ןיא טלבמעגעג טָאה'מ
 ,גָאט ןטוג ַא טבעלעג ןוא

 -עג ןוא טלבמעגעג ןבָאה עלַא זַא ,ױזַא רָאנ ךיז טדער'ס ,ךעלריטַאנ
 יד ,רעטעברַא עטושּפ ןוא ןשטנעמ עקידנעטשנָא עטסרעמ יד .טלעג טכַאמ
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 יז ןוֿפ ןילַא ,טרעהעג רָאנ ןקילג יד ןגעוו ןבָאה ,סלזמ-םילש עקיבייא
 ןוייוּפ זַא ,ןעוועג זיא טסואוועג ןֿבָאה ייז סָאװ עקיצנייא סָאד ,ןסָאנעג טינ
 ןגירק וצ ןֿפמעק רעווש טֿפרַאדעג ןבָאה רעטעברַא ןוא ןגיטשעג ןענייז
 ,ןטסנידרַאֿפ ערעייז ןיא גנורעכעה עניילק ַא

 וצ ןימרעט ןכעלטֿפַאשנסיוװ ַא ןדנוֿפרעד וליֿפַא ןבָאה ןטסימָאנָאקע יד
 גנידנעפסקעק ןא ןֿפרעגנָא סע ןבָאה ייז .גנוניישרעד ַאזַא ןענעכיײצַאב
 -ַאב ןוא ךיז ןטײרּפשסיױא ןייא ןיא טלַאה סָאװ טֿפַאשטריוװ ַא --- ?ימָאנָאקע
 -ביוו ןייק טָאה ,1928 ןיא ןייּפמַאק ןייז ןיא ,רעוואוה .ןשטנעמ רעמ ןקילג
 -ַאֿפ רעדעי רַאֿפ ?שזדַארַאג רַאק-ייווצ, ַא יוװ ןענוֿפעג טינ ןַאגָאלס ןרעקיט
 ןבָאה טינ רעמרַאֿפ ןוא רעטעברַא רעדעי לָאז םורַאװ ,עקַאט ןוא !עילימ
 עלַא ןוא רעֿפוָאש ַא ,שזדַארַאג ןעמעװקַאב ַא טימ ,סליבָאמָאטָא רָאּפ ַא
 טינ עקירעמַא ןיא ןענעק רימ ,יסָאװ ? טימרעד ןעייג סָאװ ןכַאז ערעדנַא
 ?ןכַאז עלַא יד גונעג ןֿפַאשַאב

 -ימדַא ןייז רעטנוא .רעטוג ןייק טינ ןעוועג רעבָא זיא לזמ סרעוואוה
 ןביז יו רעמ טינ ה"סב ןטלַאהעגסיױא טעטירעּטסָארּפ יד טָאה עיצַארטסינ
 "עג לָאמנייא טימ זיא ,1929 ,רעבָאטקָא ןט29, םעד ,םישדח בלַאה ַא ןוא
 ןיא ןענייז *קַאטס; ,סרעש ןענַאילימ ."טירטס לָאװ/ ןיא ךַארק רעד ןעמוק
 ,רעֿפױקרַאֿפ רעמ סָאװ ,ףױקרַאֿפ םוצ ןרָאװעג ןטָאבעגנָא גָאט ןייא םענעי
 ןענייז רעקירעדינ ץלַא רעֿפױק רעקינייוו סָאװ ןֹוא ,רעֿפױק רעקינייװ ץלַא
 רעדייא ךָאנ ןלָאװעג טשיװעגּפָא ןענייז ?סנישזדרַאמ/ יד ,ןלַאֿפעג ןזיירּפ יד
 -עלעט רעטנזיוט ןענייז טכַאנ רעד ךרוד ,ןסָאלשעג ךיז טָאה עשזריב יד
 ןעגנערבוצ ןלָאז ייז ?ןריצנַאניֿפ, עלַא וצ ןרָאװעג טקישעגסיױרַא סעמַארג
 ץלַא ןרילרַאֿפ עכלעוו ,"סקַאטס; ערעייז ןעװעטַאר וצ טלעג ןמוזמ עשירֿפ
 ןכַארבעגנעמַאזוצ טָאה לדניװש-ץנַאניֿפ רעצנַאג רעד ,טרעװ רעייז רעמ
 רעכלעוו ,זָאלבנֿפײז ַא יו רעמ טינ ןעוועג זיא סע --- לביטשנטרָאק ַא יו
 ןעמואוושעצ רעבָא זיא ,ןרילָאק ײלרעלַא טימ ןוז רעד ןיא טלקניֿפעג טָאה

 ,רכוז ןייק ךיז ךָאנ קידנזָאלרעביא טינ

 -גַאניֿפ ןוא רעקַארב רעטרעדנוה .עכעלקערש ַא ןעוועג זיא קינַאּפ יד
 רעמערק ,ןטסיטנעד ,םיריטקַאד יד ,דרָאמטסבלעז ןעגנַאגַאב ןבָאה ןריצ
 ןכַאמ וצ טוג ,טעברַא רעייז טייצ ַא רַאֿפ טצעזעגטרָאֿפ ןבָאה סרעטייוו ןוא
 -מַא ,סעיצַאלוקעּפס ערעסעב רַאֿפ טלעג עיינ ןעלמַאזוצנָא ןוא ןדָאש םעד

 יד ,תונברק עקיבייא ,עקידלושמוא יד ןענייז ןרָאװעג ןֿפָארטעג ןטסרעוװש
 טָאה סע .ןקירבַאֿפ יד ןוֿפ ןֿפרַאװסױרַא ןביוהעגנָא טָאה'מ עכלעוו ,רעטעברַא
 ןכיילג ןייק ךיז וצ טָאה סָאװ ,עזָאלסטעברַא ןוֿפ ײמרַא ןַא ןסקַאװ ןביוהעגנָא
 ,ןסיזירק עשימָאנָאקע רענַאקירעמַא ןוֿפ עטכישעג רעד ןיא טַאהעג טינ
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 ,זָאלסטעברַא ןרָאװעג טייצ רעד טימ ןענייז רעטעברַא עלַא ןוֿפ לטירד ַא

 ,זָאלטיורב ןוא זָאלמייה ייז ןוֿפ ליֿפ

 ךיג ױזַא : רעכַאֿפנײא ןַא זיא סיזירק ןשימָאנָאקע ןַא ןוֿפ סעצָארּפ רעד

 ןכַאז ןֿפױק וצ טייקכעלגעמ יד טרילרַאֿפ גנורעקלעֿפַאב רעד ןוֿפ לייט ַא יו

 זַא ,וצרעד טריֿפ סָאד .ןעמָארק יד ןיא ץַאזמוא רעד טרענעלקרַאֿפ טרעוו

 "ירבַאֿפ יד וצ הרוחס רַאֿפ ןעגנולעטשַאב יד ןרעוו טרענעלקרַאֿפ ןלָאז סע

 ןרעטערגרַאֿפ ןוא ןקירבַאֿפ ערעייז ןיא טעברַא יד ּפָא ןלעטש עכלעוו ,ןטנַאק

 טייק ַא יו זיא סע .ךַאז ןייק ןֿפױק טינ ןענעק סָאװ ןשטנעמ ןוֿפ לָאצ יד

 זיב ,ןרעדנַא םעד ךָאנ רענייא ןלַאֿפרעדנַאנַאֿפ ןָא ןביוה עכלעוו ,ןעגניר ןוֿפ |

 ,ןטָאשוצ טרעוו טייק עצנַאג יד

 יד ןוֿפ ןדיל יד ןוא דנלע םעד ןבײרשַאב וצ ךעלגעממוא זיא סע

 ןגָאלשעגּפָא ןבָאה רעלטעב .טייצ רעטסנרע ַאזַא ןיא ןסַאמסקלָאֿפ עטיירב

 ןבָאה רעלדעּפילּפע .סַאג ןיא רעײגײברַאֿפ ןדעי טלעטשעגּפָא ,ןריט עלַא

 ,ךעלדייב ןוֿפ רעֿפרעד-רעוװאוה .טָאטש עדעי טליֿפעגנָא רעטנזיוט יד ןיא

 ןקעדַאב ןביױהעגנָא ןבָאה ,ריּפַאּפ ןוא ץלָאה ךעלקיטש ןוֿפ טּפַאלקעגנעמַאזוצ

 יד רעביא טּפעלשעגמורַא ךיז ןבָאה רעדניק עטזָאלרָאװרַאֿפ ,דנַאל סָאד

 יד רעגנוה ןסיורג ןוֿפ טייצ ןיא דנַאלסור ןיא יו רָאג ,ןענַאב ןוא ןגעוו

 טינ טָאה רענייק ,עטסגרע סָאד ןוא .עיצולָאװער רעד ךָאנ ןרָאי עטשרע

 ןכלעוו ןיא ּפמוז םעד ןוֿפ ןכירקוצסױרַא ױזַא יװ ,ןָאט וצ סָאװ טסואוועג

 / ןטלַאהעג טָאה רעוואוה ,קלָאֿפ סָאד טריֿפרַאֿפ טָאה עיצַאלוקעּפס עדליוו יד

 זיא טעטירעּפסָארּפ יד זַא ,ןדערנייא םיא ,םלוע םעד ןטסיירט ןייא ןיא

 "ידע יד ןוא ןטסימָאנָאקע יד !ןעמוקקירוצ דלַאב טעװ ,"רענרָאק ןרעטניה;

 ןיא טדערעג ,טלגילקעג ךיז ןבָאה ןעגנוטייצ יד ןיא רעביירש-לעירָאט

 "עג ןוא ,טינ ןעײטשרַאֿפ ןילַא ייז עכלעוו ,ןענימרעט עכעלטֿפַאשנסיו

 "טיונ יד ןֿפלעה טוואורּפעג ןכַאֿפ ליֿפ ןיא ןבָאה רעטעברַא יד .רָאה ןטלָאּפש

 ףיוא טעברַא לסיב סָאד ןטיײרּפשסיױא ,ןסיב ןטימ ךיז ןלייט ךרוד עקידנדייל

 טעברַא ןייק ןעוו ןייג טנעקעג סָאד טָאה טייוו יו רעבָא ,ןשטנעמ רעמ סָאװ

 ?ןעוועג טינ טּפיוהרעביא זיא

 ןיא .19232 ןיא טכיירגרעד סיזירק רעד טָאה טקנוּפ ןטסקירעדינ םעד

 ,רענַאקילבוּפער יד ןוֿפ טרעקעגּפָא ךיז קלָאֿפ סָאד טָאה גנולֿפײװצרַאֿפ סיורג

 טימ ןטלעווזור טצעזעגניײרַא ןוא זיוה-ןסייוו ןוֿפ ןרעוואוה ןֿפרָאװעגסױרַא

 טינ טָאה רָאי םענעי ןייּפמַאק רעד .רעגלָאֿפכָאנ עשיטַארקָאמעד ענייז

 ,סיזירק ןוֿפ דנַאל סָאד ןריֿפוצסױרַא יו געוו ַא טָאה טלעווזור יצ ןזיוועג

 םעד ןריסנַאלַאב ,גנוריגער רעד ןיא עימָאנָאקע ןגעו טדערעג טָאה רע

 רַאֿפ טמיטשעג טָאה קלָאֿפ סָאד .תואוֿפר עקסבַאב עכלעזַא ךָאנ ןוא טעשזדוב
 ךרוד טָאה סָאװ קַאז-טלעג ןזָאלצרַאה םעד וצ ,ןרעוואוה וצ סַאה סיוא םיא
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 ןענָאילימ טלייטעגסיוא "ןָאשײרָאּפרָאק ץנַאניֿפ ןָאשקָארטשסנַאקירא רעד
 עירָאעט ןייז .עמערָא יד וצ וליֿפַא ןטנעס ןייק ןבעגעג טינ ןוא עכייר יד וצ
 עטקעריד .עמערָא יד רַאֿפ טעברַא ןֿפַאש ןלעװ עכייר יד זַא ,ןעוועג זיא
 ןעמענ סָאװ יד טקירעדינרעד ןוא הקדצ זיא עזָאלסטעברַא יד רַאֿפ ףליה
 טָאה קלָאֿפ סָאד !ןקירעדינרעד ךיז רעדייא ןרעגנוה רעסעב ייז ןלָאז .סע

 ןענַארעטעװ-סגירק יד ףיוא לַאֿפנָא ןלַאטורב םעד ןסעגרַאֿפ טנעקעג טינ

 -רַאקעמ לַארענעג ,דלעה רעסיורג רעקידרעטעּפש רעד ןעוו ,ןָאטגנישַאװ ןיא
 קיצנַאװצ ןוֿפ רעגַאל םעד טרימָארגָאּפ לעֿפַאב סרעוואוה ףיוא טָאה ,רוט

 ןכוזרַאֿפ ןבעגעג ייז ןוא ךעלדייב ערעייז טנערברַאֿפ ,ןענַארעטעװ טנזיוט
 ,זַאג-טֿפיג ןוֿפ םעט םעד

 -עיצקעל ַא ףיוא ןרָאֿפעגסױרַא ,ןלַאװ יד ךָאנ ,רעטניוו םענעי ןיב ךיא

 ןכעלקערש םעד ןוֿפ ןרָאװעג טרעטישרעד ןיב ןוא דנַאל ןרעביא רוט

 ,ליטש ןענַאטשעג ןענייז ןקירבַאֿפ עלַא .ןענוֿפעג בָאה ךיא סָאװ דנַאטשוצ

 ןענייז ןענַאב יד .סנעמיוק עכיוה ערעייז ןוֿפ ןזיוועג טינ ךיז טָאה ךיור ןייק
 ןוא לוָאּפ ,טס ,דנַאלווילק ,ָאלַאֿפָאב ןיא ןלַאזקַאו עסיורג יד .עטסוּפ ןעוועג

 סנירג ןוא טכורֿפ טָאה טמרַאֿפ יד ףיוא ,ענעזָאלרַאֿפ ,עקידייל --- סיאול .טס
 ןיא ןריֿפ ןוא ןעלמַאז וצ סע טלָאצַאב טינ ךיז טָאה סע ,דלעֿפ ןיא טלױֿפעג
 .רעגנוה ןוֿפ טעטכַאמשעג ןבָאה רעדניק ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ ואוו ,טָאטש
 ןטלַאק ךעלקערש ַא ןיא ןיב ךיא .קערש ַא ןֿפרָאװעגנָא ןבָאה סנייל-דערב יד

 ןשטנעמ רעטרעדנוה יד ןלעװ סָאװ ,ןעז וצ העש ַא יו רעמ ןענַאטשעג ןגער
 ךעלסיב עניילק וצ ןגָארקעג ןבָאה ייז ,ןטרַאװ רעייז רַאֿפ ןעמוקַאב ייר ןיא
 ויא קלָאֿפ סָאד .עקנַארק יד ןוא רעדניק יד רַאֿפ ןעמענ וצ םייהַא ךלימ
 קנוֿפ ןייק ,גנוגערֿפױא ןוֿפ ןכייצ ןייק .טלֿפײװצרַאֿפ ,ןגָאלשרעד ןעוועג
 טינ ץעגרע ןיא טעטש יד ןיא ךיז טָאה ,גנורעּפמע רערענָאיצולָאװער ןוֿפ
 ,טקרעמעג

 ןוֿפ םינמיס ןזייוו ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה טעטש עסיורג עקינייא ןיא
 -עגנָא ךיז ןבָאה סע .געוו ןקיליװיײרֿפ ,ןטקעריד ַא ףיוא געווסיוא ןַא ןכוז
 ןוֿפ שיוטסיוא םעד רַאֿפ ןטֿפַאשרעּפרעק ףליהטסבלעז ןריזינַאגרָא ןביוה
 ײז ןוֿפ עטסרעמ יד ןיא .געוו ןשיטַאמעטסיס ַא ףיוא ןטסניד ןוא ןכַאז
 ס'רעקָאט ןוֿפ רעגנעהנָא יז ןוֿפ עליֿפ ,ןטסיכרַאנַא ןעוועג רעוט יד ןענייז
 -ץגנָא טָאה ןָאדורּפ סָאװ געוו םעד ףיוא ןעגנַאגעג ןענייז עכלעוו ,ערעל
 טכורֿפ ןוֿפ גנולמַאז יד טריזינַאגרָא ןבָאה ייז .קירוצ רָאי 80-70 טימ טנכייצ
 ,רעמרַאֿפ יד ןבעגעג ןבָאה ייז סָאװ טעברַא רַאֿפ שיוטסיוא ןיא זיּפש ןוא
 ןעגנוניואוו ןוא ,רעזייה רעוו ,ןלַאקָאל גניטימ ןֿפַאשעגנייא ךיז ןבָאה ייז !

 ,רעמיטנגייא טייטסע לעיר יד ןטסנוגוצ טעברַא רַאֿפ שיוטסיוא ןיא וליֿפא
 ,רעדיילק ןכַאמ וצ ןקירבַאֿפ עניילק טנֿפעעג ייז ןבָאה טעטש עליֿפ ןיא
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 ןעיירעקעב טנֿפעעג ךיז ןבָאה סע .ךיורכעג םענעגייא ןוַאֿפ ,לבעמ ,ןיש
 .זיײּפש ןֿפַאשעג ןֹוא גנוקיטֿפעשַאב ןבעגעג ןבָאװ עכלעוו ,ןענַארָאטסער ןוא
 יד רַאֿפ גנוביוהרעד ַא ,גנונעֿפָאה ַא ןֿפַאשעג ייז ןבָאה רעבָא ךַאזטּפױה יד
 ןײלַא ךיז ,ןָאט וצ סָאװטע טייקכעלגעמ ַא ןעזרעד ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ
 ,ןֿפלעהוצסױרַא

 רעד ,תמא .טקיטמרעד קרַאטש רעייז רימ טָאה גנוניישרעד יד
 ןעוועג ךָאד זיא סע רעבָא ,טקנערשַאב ןוא םערָא ,ןיילק ןעוועג זיא ביױהנָא
 -ירעמַא תמא רעד -- *!ּפלעה-ףלעס; .געוו ןקיטכיר םעד ףיוא ביױהנָא ןַא
 '-נַאלּפ ןוא טריזינַאגרָא ,ךעלטֿפַאשלעזעג טדנעװעגנָא ,קולדסיוא רענַאק

 רעד טָא !רעבעג-הקדצ ןוא סנשיטילַאּפ ןוֿפ גנושימניירַא רעד ןָא ,קיטעמ
 -סױרַא ךָאד ןסיזירק עקידרעטעּפש רעדָא םעד ןיא טעװ ביוהנָא רעמערָא
 סע טריֿפרַאֿפ םזילַאטיּפַאק רעד ןכלעוו ןיא ּפמוז םנוֿפ קלָאֿפ סָאד ןריֿפ
 .רָאי עכעלטע עדעי

 ןיא רעמרַאֿפ יד : ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג ךיז טָאה גנוניישרעד ַא ךָאנ
 ןביוהעגנָא ןבָאה ,דנַאל ןיא ןשטנעמ עטסוויטַאװרעסנָאק יד ,טסעוו-לטימ רעד

 -כיר יד ןוא עטמַאַאב-גנוריגער יד וצ דנַאטשרעדיוװ ַא ןזייוו ,ןריר וצ ךיז
 -מָאק עכייר יד רַאֿפ תובוח יד ןענָאמ ןעמונעג ךיז ןבָאה ענעי ןעוו ,רעט
 -יציל ןכַאמ ןוֿפ ןרָאװעג טרעטשעג דלַאװג טימ ןענייז סֿפירעש .סעינַאּפ
 ןענייז רעטכיר .סעשזדזעגטרָאמ ענעסָאלשעג רַאֿפ סמרַאֿפ יז ףיוא סעיצַאט
 -שזדָאשזד ןבעגסיױרַא ןוֿפ ןרָאװעג ןטלַאהעגקירוצ ןעגנוַאָארד-טיוט טימ
 ןטָאב ,ןעמוק םינכש עלַא ןגעלֿפ ןֿפױקרַאֿפסױא עכעלטנֿפע ייב ,סטנעמ
 רעצנַאג ריא טימ םרַאֿפ ַא ףירעש ןוֿפ ןֿפיױקסיױא ןוא זיירּפ ןלַאמינימ ַא
 יז ןוֿפ רענייק טָאה ןרעייטש ןייק .ןשָארג עכעלטע רַאֿפ גנוטַאטשסיוא
 "-יּפ עטנֿפָאװַאב ערעייז ןבָאה קייוטס-ךלימ ַא ןוֿפ טייצ ןיא ,טלָאצעג טינ
 סנכייצ יד ,ײצילַאּפ רעד דנַאטשרעדיװ ןכײרגלַאֿפרעד ַא ןבעגעג סטעק
 ,טעטש יד ןיא טינ ןזיוועג ךיז ןבָאה ,דנַאטשרעדיװ ןוֿפ ,גנובעלֿפױא ןוֿפ
 דנַאל ןֿפיױא רָאנ ,טייטש קוסּפ ןיא יו ,רעטעברַא-עירטסודניא יד ןשיווצ
 ןוא טנכײצַאב ייז ןבָאה רימ יװ ,סעיושזרוב-ןיילק יד ,רעמרַאֿפ יד ןשיווצ
 ,טָארַאב סטָאג ףיוא ןזָאלעגרעביא

 ,19232 ,רעבמעצעד ףוס סעלעשזדנַא-סָאל ןייק ןעמוקעג ןיב ךיא ןעוו

 יּפַאק יד .גנוניישרעד רעײנ-לגָאּפש ַא ףיוא ןסיױטשעגנָא ךיז ךיא בָאה
 א ןגעוו סהשעמ-רעדנואוו טימ ןעוועג לֹוֿפ ןענייז ןעגנוטייצ עשיטסילַאט
 ןעייג רעקינכעט יד !עיטַארקָאנכעט : טייהשטנעמ דעד רַאֿפ גנוטער רעיינ
 ךלימ ןוֿפ דנַאל ןכָארּפשרַאֿפ ןיא ןעגנערב ןוא רבדמ ןוֿפ ןריֿפסױרַא זדנוא
 -גיא יד ןלעטשוצנייא יו !ןָאט וצ סָאד יוװ יונעג ןסייוו ייז !קינָאה ןוא
 -רעביא ןבָאה ןוא גָאט ַא העש עכעלטע ןטעברַא ןלָאז עלַא זַא ,עירטסוד
 ,ןֿפרַאד ייז סָאװ ץלַא ןוֿפ גונעג
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 ןבָאה רימ .ןעוועג טינ סעיינ ןייק סָאד זיא ,ןטסילַאיצָאס ,זדנוא רַאֿפ
 ףרַאד ןוא ןעק סָאד יו ךעלריֿפסױא ןזיװַאב ,גנַאלנרָאי טקידיײרּפעג סע

 יד ןוֿפ טכענק-ביירש יד ןוא םוקילבוּפ טענײמעגלַא ןרַאֿפ .ןרעוו ןָאטעג
 ,גנוקעלּפטנַא עתמא ןַא ןעוועג רעבָא סָאד זיא ןעגנוטייצ עשיטסילַאטיפַאק

 עכעלגעט ,ןייטש ןסייה ַא ןָא יװ טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ייז רעכלעוו ןָא
 םיחלג .עיּפָאטוא סימַאלעב טקורדעג ןעגנוצעזרָאֿפ ןיא ןבָאה ןעגנוטייצ
 -רעה ס'טָאג ןוֿפ ןעמוקנָא םעד ןגעוו תושרד ןטלַאהעג ןכריק יד ןיא ןבָאה
 םעד טּפַאכעגֿפױא ןבָאה ןלַאקידַאר ןוא רעטעברַא .דרע רעד ףיוא טֿפַאש
 !עיטַארקַאנכעט טימ לוֿפ ןעוועג זיא טֿפול יד .קנַאדעג

 יד ןבָאה סעלעשזדנַא-סָאל ןוֿפ ןסַאג-טֿפעשעג טּפיוה יד ןוֿפ רענייא ןיא
 -ביירש טימ טַאטשעגסױא םיא ,סיֿפָא ןטיורג ַא טנֿפעעג ןטַארקַאנכעט
 ןסַאמ יד עטֿפניקסיױא ןבעג וצ ,עטלעטשעגנָא עקילדנעצ ןוא ןענישַאמ
 ןעניֿפעגסיױא ןוא הרוּת עיינ יד ןרעה גָאט ןדעי ןעמוק ןגעלֿפ סָאװ ןשטנעמ
 ,טנַאזָאּפמיא רעייז ןעוועג זיא ץַאלּפ ןוֿפ ןעזסיוא רעד .,ןטייהלצנייא ועמ
 טֿפױקרַאֿפ .עינַאּפמָאק-ףיש רעדָא -ןַאבנזייא רעסיורג ַא ןוֿפ סיֿפָא ןַא יו
 -עגנעמַאװצ שינעלייא ןיא ,ענעקַאבעג -בלַאה עכעלטע טרָאד ןעמ טָאה
 .טלַאהניא רעייז ןיא טגָאזעג טשינרָאג ןבָאה עכלעוו .ןרושָארב עטלעטשעג

 ןבילקעגסיוא ןבָאה ןוא ,ןשטנעמ יד ,ץַאלּפ םעד טכַארטַאב בָאה ךיא
 -נָא ,ןעזעגסיוא טָאה רימ יװ עטנעגילעטניא רעמ ,עדעטלע יד ןוֿפ םענייא
 -רעד וצ ריא טקנעד יװ ,רָאנ רימ טגָאז; :טגערֿפעג םיא ןוא עטלעטשעג
 -ןיא רעד רעביא העד יד ןגירק רעקינכעט יד ןלעוװ יװ 1 ליצ רעייא ןכיירג
 ? רָאֿפ טגָאלש ריא יו ןלעטשנייא ץלַא ןענעק וצ עירטסוד

 ;טגָאזעג ןַאד ןוא עלייוו ַא טקוקעגנָא ךימ טָאה רע
 ךיא ןעק ,'רעמייט-דלָא ןַא ,רעקירעזדנוא ןַא טייז ריא ,עז ךיא;

 ,"ןכיירגרעד וצ סָאד יו ןיילַא טינ ןסייוו רימ זַא ,תמא םעד ןגָאז ךייא
 שינעשימעצ-חומ יד עז ךיא; ,ןבעגעגוצ רע טָאה ,"טסילַאיצָאס ַא ןיב ךיא,
 גנוגעװַאב יד זַא ,קנעד ךיא רעבָא ,עגַאל רעד ןוֿפ טײקיזָאל-סֿפליה יד ןוא
 יד יז טנֿפע ןוא ןשטנעמ טריסערעטניארַאֿפ יז .ןצונ טציא טגנערב
 "! ןגיוא

 עצנַאג ַא ןעוועג טינ זיא ןריטוקסיד וצ רעטייוו טייקכעלגעמ ןייק
 רעטוג רעד .עיצַאמרָאֿפניא רַאֿפ טרַאוװעג ןבָאה רימ רעטניה ןשטנעמ עייר
 ןעגנונעֿפָאה עטסופ ןקעוורעד טימ זַא ,ןעזעגנייא טינ טָאה טסילַאיצָאס
 יד ןיא טלַאהנָא ןַא ןגירק םזילַאיצָאס םעד טינ ןעמ טֿפלעה ןסַאמ יד ןיא

 ,ןשטנעמ
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 רַאטקַאדער סיוא רעוו ךיא

 -וינ ןוֿפ טײהנזעװּפָא ןיימ בילוצ זיא ןָאשנעװנַאק עכעלרעי לעזדנוא
 רעטשרע רעד ייב ךיילג .ךעלנייוועג יװ רעטעּפש ןרָאװעג ןטלַאהעג קרָאי
 עיציזָאּפָא עטריזינַאגרָא ןַא ָאד ןיא סע לזַא ,ןעזעגנייא ךיא בָאה גנוציז
 -נָאק רעדעי ייב ןגעלֿפ רימ .גנוטייצ רעד ןיא גנוליֿפ ןיימ ןוא רימ ןגעק
 ייב ןיוש זיא סָאד -- ןטנעמָאמ עסייה ןוא קיטירק עֿפרַאש ןבָאה ןָאשנעוװו
 רָאג סיקסווָאנַאי ןוֿפ ,תוינומדק םינשמ גהנמ רעטלעטשעגטסעֿפ ַא זדנוא
 טטַאטשלעדע ןוא סעסיאול .ר ןוֿפ ,ךָאנ רעירֿפ ןוֿפ רשֿפא ןוא ,ןרָאי עטשרע
 ןַא ןוא ,ךַאז ןייא זיא ,ןייז טינ לָאז יז ףרַאש יװ ,קיטירק רעבָא ,ןטייצ
 ,סנטסקינייו ,ןָאשנעװנָאק ַא רעדעזדנוא ייב ,זיא עיציזַאּפָא עטריזינַאגרָא
 ,זדנוא רַאֿפ טינ רעבָא ,ןָאינוי ַא רַאֿפ ךיז טסָאּפ סָאד .ךַאז עדעדנַא ץנַאג ַא
 ץנַאג ןוא לַאעדיא ןרַאֿפ ןטעברַא ןוֿפ עגַארֿפ ַא ךעלטנגייא זיא סע ואוו
 ,טעברַא רעד ןיא עילימַאֿפ יד ןוא ךיז ןייז בירקמ טֿפָא

 סעיציבמַא עסיורג ןייק .טיירטש ַא ןדיימוצסיוא טכוזעג בָאה ךיא
 ,א .85, רעד ןיא טעברַא רָאי ףלעווצ ןוא ,טַאהעג טינ לָאמ ןייק ךיא בָאה
 רעטשרע רעד ייב ךיא בָאה .רימ רַאֿפ גונעג יװ רעמ ןעוועג זיא *.ש
 ןייק רעמ לעוװ ךיא זַא ,טרעלקרעד ,ןגָארקעג כָאה ךיא סָאװ ,טייהנגעלעג
 -רַאֿפ וצ טָאטשנָא ,ןייז טינ רָאטקַאדער ןוֿפ טמַא םעד רַאֿפ טַאדידנַאק
 ןעוועג טציא זיב זיא סע סָאװ םעד ןגעװ דייר טימ טייצ יד ןדנעווש
 -וצניא ןטסעב םִא יװ ןעװענַאלּפוצסױא ןצונַאב רעסעב סע רימָאל
 טינ עיציזָאּפָא רעד טָאה סָאד .רעטייוו ןוא טציא ןוֿפ טעברַא יד ןלעטש
 ןעמונרַאֿפ ןענייז ךָאװ-ףוס רעצנַאג ַא ןוֿפ ןעגנוציז עֶלַא ,טלעטשעגנדירֿפוצ
 יװ זיא רעטעּפש ךָאװ ַא טימ טשרע ,ןלַאֿפנָא ןוא ןקיטירק טימ ןרָאװעג
 -רעד ךרוד ןָאשנעװנַאק ןוֿפ טעברַא יד ןקידנערַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא סע
 רעד ןיא עיצקַאדער עיינ ַא ןלעטשנייא לָאז רעכלעוו ,טעטימַאק ַא ןלייוו

 -קעל ַא ףיוא ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעכלעוו ,יקסווָאנַאי .ש .גנוטייצ
 סָאװ גנורעדנע רעד טימ *,ש .א ,ֿפ, יד טסירגַאב ָאגַאקיש ןוֿפ טָאה ,רוטדעיצ
 -ַאשעג-יינ רעד ןיא ףליה עלוֿפ ןייז ןכָארּפשרַאֿפ ןוא ןרָאװטג טכאמעג זיא
 וצ שיטירק רעייז ןעוועג רָאי רָאּפ עטצעל יד זיא רע .עיצקַאדער רענעֿפ
 :ןגָאז טֿפָא רימ טגעלֿפ ןוא גנוטייצ יד טריֿפעג בָאה ךיא יו געוו םעד
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 ,א ,8, יד טעוװ טייצ רָאי ןייא ןיא זַא ,ןזייוו ךייא לע ךיא ןוא רימ טזָאל;
 -עג שטנעמ רעד יא קרַאטש ױזַא -- ?"!רעזעל טנזיוט קיצֿפוֿפ ןבָאה *.ש
 יד ֹוצ ןעוועג רע זיא דנילב ױזַא ןוא תוחוּכ ענייז ןיא טביולגעגנייא ןעוו
 ,סַאג רעטעברַא רעשידיי רעד ןיא ןדנעטשמוא עטרעדנעעג קרַאטש

 -ער רעשיטקַאֿפ רעד ןרָאװעג רוט ןוֿפ ןעמוקקירוצ ןייז ךָאנ זיא רע
 טנַאה עײרֿפ ןייק רעבָא ,רעֿפלעהסיױרַא סלַא ןיקמורֿפ .א טימ רָאטקַאד
 טָאה רע .טַאהעג טינ גנוטייצ ןיא רע טָאה ,ןרָאי עקילָאמַא יד ןיא יוװ יו
 -רָאג ןעוועג םיא רַאֿפ זיא סעכלעוו ,םויגעלֲאק ןטימ ןענעכער טזומעג ךיז
 -מיא סטלעשזדנַא סָאל ןוֿפ ןעמ טָאה ֿבָאנוצ ןיא .ךַאז עגנירג ןייק טינ
 ןענעק ןוא הכאלמ יד ןענרעלוצ ךיז לָאז רע ,ינשטַארמ קרַאמ טױיטרָאּפ

 ףוס ןָאשנעװנַאק רעד ליב .עיצקַאדער יד ןעמענרעביא טייצ רעד טימ

 רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב םיא לָא'מ טרעדָאֿפעג יקסווָאנַאי טָאה רָאי םענעי
 יד .טעברַא רעד ןיא זיולב טרעטש רעכלעוו ,םויגעלָאק ןוֿפ טכיזֿפױא
 טרעדָאֿפעגֿפױא זיא רע .טקיליװַאב טינ גנַאלרַאֿפ ןייז טָאה ןָאשנעזונָאק
 שטלייוורעד ערעדנַא יד טימ ןטעברַאוצטימ יוװ געוו ַא ןעניֿפעג וצ ןרָאװעג
 ןרעײֿפ וצ ןסָאלשַאב ןָאשנעװנַאק יד טָאה טייז רעדנַא רעד ןוֿפ .ןסָאנעג
 עבַאגסױא רעלעיצעפס ַא טימ גָאט-ןריובעג ןטסקיצעביז ,סיקסוװָאנַאי ,ןייז
 ךיוא זיא סָאד .וו"ֲאא ןעגנוטלַאהרעטנוא ,ןעגנוסירגַאב ,".ש .א ,8, רעד ןוֿפ
 ,ןרָאװעג טריֿפעגכרוד

 םוצ ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ ".ש .א .8 , יד זיא טייצ רעד רעטנוא
 גנוטייצ יד זַא ,ךעלטנגייא טניימ סעכלעוו ,טַאמרָאֿפ *דיָאלבַאט ,, ןקיטציא
 ןענייז ןבַאגסױא יד שטָאכ ,ןטייז טקעז עקילָאמַא יד ןוֿפ ריֿפ זיולב טָאה
 עג זיא עיצקַאדער ןיא תיב-םולש רעד .ןרָאװעג רענעלק טינ םעד ךרוד
 ךָאנ ןָאשנעװנָאק רעטייוצ רעד ייב .קידנלעטשנדירֿפוצ ןוֿפ טייוו ןעוו
 -עג ןענייז ,טרעהעג סנטייוו ועד ןוֿפ רימ ןבָאה ,גנוטייצ יד ןזָאלרַאֿפ ןיימ
 קרַאמ ןלַאֿפַאב זיא יקסווָאנַאי -- .טכַאלש-רעניה ַא ייב יו ןרעדעֿפ ןגיולֿפ
 ןטלַאהעג טָאה סע --- ןיקסווָאנַאי ןלַאֿפַאב ןיא ןהָאק לעקיימ ,ןינשטַארמ
 ןבילקעגנָא ךיז טָאה סָאװ ,טולב עזייב סָאד .ּפעלק ןוא שטעּפ ןוֿפ טייוו טינ
 סָאװ ,ץלַא ןגיטשרעביא טייוו טָאה ףָאי ייווצ ענעי ןיא גנונעװַאב רעד ןיא
 -נעצ רעטעברַא רעײרֿפ רעד .,טריסַאּפ זיא סע ןעוו רעירפ זדנוא ייב טָאה
 ןיא זיא גנוגעװַאב יד .טזײלעגֿפױא ךיז ןָאשנעוװנַאק ןכָאנ דלַאב טָאה רעט
 ,םייח רענעגייא ןַא ןָא ןבילבעג קרָאי-וינ

 ןבעגעגרעביא גנוטייצ רעד ןוֿפ עיצקַאדער יד טָאה ןָאשנעװנַאק עגעי
 -קידוצ ןצנַאג ןיא ךיז טָאה יקסווָאנַאי ,ינשטַארמ קרַאמ ןוֿפ טנעה יד ןיא
 -ייל טנזיוט קיצֿפוֿפ ןוֿפ םולח ןייז טכעלקריװרַאֿפ קידנבָאה טינ ,ןגיוצעג
 ןעמ געמ ,ןעוועג גנוגעװַאב רעזדנוא ןיא זיא רָאטקַאדער רעיינ רעד .רענע
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 "רַאֿפ רעירֿפ טָאה רע סָאװ ,רָאי עכעלטע יד ןיא טָאה רע .רעדמערֿפ ַא ,ןגָאז

 ךיז לָאמניײק ,סעלעשזדנַא-סָאל ןוא טיָארטעד ןיא ,דנַאל ןיא ָאד טכַארב

 טַאהעג טָאה ןוא ןּפורג עקיטרָא יד ןוֿפ טעברַא רעד ןיא טקילײטַאב טינ

 עריא ,גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ עטכישעג רעד ןגעוו גנונַא עּפַאנק ַא רָאג

 ַא ןיא רערעל ַא טייצ רענעי זיב קידנעייז .ןצנעדנעט ןוא סעיצידַארט

 רעשיטסישיריי רעד וצ רעטנעענ ליֿפ ןענַאטשעג רע זיא לוש רעשידיי

 עכעלרעי יד םיא ןבָאה ןגעווטסעד ןוֿפ ,רעשיטסיכרַאנַא רעד וצ יו גנוטכיר

 רע זיב רָאטקַאדער סלַא טלייוורעד דנַאנַאכָאנ רָאי עכעלטע טנָאשנעװנָאק
 ןעמעננָא טינ טמַא םעד רעמ טעװ רע זַא ,ןסיוו טזָאלעג ,1929 ןיאי טָאה

 .ןדנעטשמוא ענייק רעטנוא
 ,רעטלַאװרַאֿפ ןוֿפ ךיז ןעיצקירוצ םעד טימ ןלַאֿפעגנעמַאזוצ זיא סָאד

 טסַאל ערעווש יד ןגָארטעג רָאי טכַא יו רעמ טָאה רעכלעוו ,ןַאמדירֿפ .ס
 זיא סע .גנוטייצ רעד ןוֿפ ץנעטסיזקע רעלעירעטַאמ רעד רַאֿפ ןגרָאז וצ
 ןָאזרעּפ ייווצ טייצ רעבלעז רעד ןוא ןייא ןיא ןעניֿפעג וצ ןרָאװעג קיטיונ
 עקידטסלָאמעד יד רעטנוא ןוא ,טעברַא יד ןעמענרעטנוא ןלָאז עכלעוו

 יד .עבַאגֿפױא עכעלגעממוא ןַא ןייז וצ ןעזעגסיוא סע טָאה ןדנעטשמוא
 ןיא לגנַאמ סיוא ןרעוו וצ טלעטשענגּפָא רַאֿפעג ןיא ןעוועג זיא *.ש ,א ,
 יז עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ קיליװ ןייז ןלָאז עכלעוו ,ןשטנעמ

 יּפָא ןֿפיט ַא ןוֿפ גערב ןֿפױא ןענַאטשעג ןַאד זיא טלעוו יד .ןבעגוצסױרַא
 ,המחלמיטלעוו עטייוצ יד טרעקַאלֿפעצ ךיז טָאה עּפָארײא ןיא .טנורג
 -נײרַא טייצ רעד טימ ןלעװ רימ ךיוא זַא ,טליֿפעג ןבָאה זדנוא ןוֿפ עליֿפ
 ערעזדנוא ןיא ןעגנוניימ יד .לבריוועג ןקיטולב םעד ןיא ןרעוו ןגיוצעג
 ןסָאנעג לָאצ ַא .טצעזעגנגעק ףרַאש ןוא טלייטעצ ןעוועג ןענייז ןעייר
 ןלָאז רימ טרעדָאֿפ םזיצַאנ רעשירַאברַאב רעד זַא ,ךיא יו טליֿפעג ןבָאה
 ןיא ָאד גנוניימ עכעלטנֿפע יד ןטיירגוצ ןיא לייטנייא ןלעוטקַא ןַא ןעמענ
 ןַאד רימ טָאה ,ןסָאנעג עטסרעמ יד .גירק ןיא טירטניירַא םעד רַאֿפ דנַאל
 רעדעי ןגעק יו גירק םעד ןגעק לעיּפיצנירּפ ןעוועג ןענייז ,ןעזעגסיוא
 ןעמענוצרעביא ךיז ייב ןלעוּפ טנעקעג טינ בָאה ךיא .המחלמ רערעדנַא
 ןַא ןיא ןריֿפנָא ןוא ,ןטָאבעגנָא ןַאד רימ טָאה'מ עכלעוו ,עיצקַאדער יד
 גנוגייצרעביא רעד ןגעק גירק רַאֿפ עיצַאטיגַא ןַא גנוטייצ רעשיטסיכרַאנַא
 -עג ךיז קידנעטש ךיא בָאה רָאטקַאדער סלַא .ןסָאנעג עטסרעמ יד ןוֿפ
 עכלעוו ,ןסולשַאב עלעיציֿפָא יד ןוֿפ ןדנובעג סָאמ רעסיורג ַא ןיא טליֿפ
 ןיא ,ָאד .ןסָאנעג עטסרעמ יד ןוֿפ גנוניימ יד טקירדעגסיוא ךיז טימ ןבָאה
 ױזַא ןעוועג ןעגנוניימ ערעזדנוא ןענייז ,עגַארֿפ רעקיטכיו טסכעה רעד
 ןעמענוצנָא גנוקיטכערַאב ןייק ןעזעג טינ בָאה ךיא זַא ,ןדײשרַאֿפ טייוו
 ,טמַא םעד
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 טָאה גנוגעװַאב רעזדנוא רעבָא ,עשיטירק ץנַאג ַא ןעוועג יא עגַאל יד
 טייקנדנובעגוצ ַאֹזַא ןסָאנעג יד ןוא טֿפַאוקסנבעל ליֿפ יױזַא ןזיװעגטױרַא
 -וצ ץנַאג ןרָאװעג טזיילעג דלַאב זיא סיזירק רעד זַא ,גנוטייצ רעד וצ
 ףיוא ןעמענ וצ טקיליוװעגנייא טָאה רעדניל ,ס עסָאנעג ,קידנלעטשנדירֿפ
 ןעמונרעטנוא טָאה קנַארֿפ ןַאמרעה ר"ד דנרעוו ,גרָאז עלעירעטַאמ יד ךיז
 -רעד ,ןטלַאהעגֿפױא טרעוװ גנוטייצ יד .טעברַא רעד ןוֿפ טייז-עיצקַאדער יד
 עריא יװ טוג ױזַא רעקידיײטרַאֿפ עסייה עריא טָאה ןוא ךָאװ עדעי טנייש
 -ןוא .ןרָאי עקידרעירֿפ עלַא טריֿפעג ךיז טָאה טָאד יוװ ,רעקיטירק עֿפרַאש
 ןוא ןעגנוטַארַאב ענייק ןטלַאהעג טינ ןרעװ חמחלמ ןוֿפ קורד םעד רעט
 ױעבָא ,טקיסעלכַאנרַאֿפ ןצנַאג ןיא זיא טייז-סגנוגעווַאב יד ,סנָאשנעװנָאק
 ,ןרעװ טרעסעבעגטיוא סָאד ךיוא ךעלטנֿפָאװ טעװ טייצ רעד טימ



 עינָאלָאק ויירנָאס יד

 ןרָאלק ַא ןבעג וצ גנולדנַאהּפָא רעצרוק ַא ןיא ךעלגעמ טינ זיא סע

 -עג ןעמונרעטנוא זיא סָאװ טעברַא רעסיורג קידלַאװג רעד ןגעוו ףירגַאב
 -ַאֿפרעד עכייר יד ןוא עינָאלָאק זיירנָאס דעד ןוֿפ גנודנירג רעד ןיא ןרָאװ

 ַא רַאֿפ ןטרַאװ ןזומ טעוװ סָאד .טכַאמעגּכרוד טרָאד ןבָאה רימ סָאװ גנור
 גנורעדליש ערעגנעל ַא ןכעלטנֿפערַאֿפ ןענעק וצ טייהנגעלעג רעקיטסניג
 רַאֿפ קיטרַאֿפ רימ ייב טגיל סָאװ ,(שילגנע ןיא ,ןטייז טרעדנוה עכעלטע)
 "ישאר עצרוק רָאג טימ ןענעגונַאב ןזומ ךיז רימ ןלעוװ ָאד .קעווצ םעד
 ,טריסַאּפ טָאה סָאװ םעד ןוֿפ םיקרּפ

 ןעניז ןייא ןיא זיא ,1933 ,גנילירֿפ ןיא עינָאלָאק ועד ןוֿפ גנודנירג יד
 ןיא טשרעהעג טָאה סָאו ,סיזירק ןרעווש םעד ןוֿפ טַאטלוזער ַא ןעוועג

 יד ןעוועג טינ זיא סָאד רעבָא ,ןרָאי רעקיסיירד יד ןוֿפ בױהנָא ןיא דנַאל
 -ָאק ןוא עוויטַארעּפָאָאק ןוֿפ עיידיא יד .ךַאזרוא-טפיוה רעדָא עקיצנייא
 עטשרע יד עכלעוו ןוֿפ ,עכעלטלעוו ןוא עזעיגילער ,סעינָאלָאק עשיטסינומ
 -עװַאב רעזדנוא ןוֿפ רעטלע ליֿפ זיא ,גלָאֿפרעד ןשּפיה ַא טַאהעג ןבָאה

 רעייז ייב ןבָאה רערעדנַאװניא עשידיי ערעזדנוא .דנַאל ןיא ָאד גנוג
 ךיא ,גרעבנייו .טיבעג םעד ףיוא ןכוזרַאֿפ לָאצ ַא טכַאמעג ןעמוקנָא
 טעװענַאלּפעג ןוא טדערעג גנַאלנרָאי ןבָאה ןסָאנעג ערעדנַא עליֿפ ןוא
 -לעזעג ַא טרימרָאֿפ ךיז טָאה סיזירק ןוֿפ טייצ ןיא .גנומענרעטנוא ַאזַא
 טריטוקסיד טסנרע ןוא ןעגניטימ ןֿפורעג טָאה עכלעוו ,קרָאי-וינ ןיא טֿפַאש
 ןבָאה ןטייקכעלנעזרעּפ עבושח ערעדנַא ןוא ןייבשריה ץרּפ .עגַארֿפ יד
 ןעמוק טֿפָא טגעלֿפ טַאלבנירג ילע .סעיסוקסיד יד ןיא טקילײטַאב ךיז

 ץַאזַא ןיא ןעיצוצניירַא ןכוז ןוא ןעגניטימ יד וצ ןעמענ ךימ ,טיָארטעד ןוֿפ
 ,טעברא

 , -גירג טָאה ,1922 ביױהנָא רוט-רושטקעל ןיימ ןוֿפ קירוצ געוו ןֿפױא
 טכַארבעג ןוא זיוה ןיא ןעגייק םעס םייב ָאגַאקיש ןיא טנגעגַאב ךימ טַאלב
 -ַאלָאק ַא רַאֿפ ןטַאדידנַאק ייווצ ,טקירדעגסיוא ךיז טָאה רע יװ ,ךיז טימ
 -טעד ןייק ןרָאֿפעג ייז טימ ןיב ךיא .ןערָאװ ןוא רעטקעלס ןסָאנעג יד :עינ
 ַא רַאֿפ טקעיָארּפ ַא טעברַאעגסיױוא ,טייצ ךָאוװ ַא טכַארברַאֿפ טוָאד ,טיור
 ןַא ןֿפורעג ןעגנוטַארַאב עכעלטע ךָאנ ןוא ,סעילימַאֿפ 200 ןוֿפ עינָאלָאק
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 ,רעקידלַאװג ַא ןעוועג זיא ףורּפָא רעד .קעווצ םעד רַאֿפ גניטימ ןכעלטנֿפע
 -ַאה רעטצעל רעד ןָא יו קנַאדעג םעד ןָא טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה ןשטנעמ
 ןרָאװעג טרימרָאֿפ ךיילג זיא סע .הרצ-תע ן'ַאזַא ןיא גנוטער רַאֿפ גנונעֿפ
 זיא ףורֿפױא ןַא ןוא ,רַאטערקעס סלַא ןירבוז .נעג טימ עיצַאזינַאגרָא ןַא
 ןַא ןעועג זיא ןַאלּפ רעד ?.ש .ַא ,5, רעד ןיא ןרָאװעג טכעלטנֿפערַאֿפ
 ןלָאז עכלעוו ,רעדילגטימ 200 ןעמעננעמַאזוצ :רערָאלק ןוא ףךעכַאֿפנייא
 ןרעוװו טצונעגסיוא לָאז לַאטיּפַאק רעד .רעדעי רַאלָאד טנזיוט וצ ןלָאצנייא
 טייוו טינ ,םרַאֿפ עקיסַאּפ ַא ןֿפױק וצ ףיוא לטירד ןייא --- ןלייט יירד ןיא
 ןגרָאזַאב ןוא רעזייה ןעיוב וצ ףיוא לטירד ןייא ;טָאטש רעסיורג ַא ןוֿפ
 ףיוא לטירד ןייא ןוא ;ןעגנוקיטֿפעשַאב ײלרעלַא רַאֿפ גייצעג טימ ךיז
 -נייא גונעג ןעגנערבניירַא טעװ טעברַא ענעגייא יד זיב ךיז ןבעלוצכרוד
 ןֿפרַאד רעדילגטימ יד ןשיווצ .תובוח רעדָא סעשזדעגטרָאמ ענייק ,טֿפנוק
 סָאװ ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ןוא טײלכַאֿפ ,תוכאלמ-ילעב ײלרעלַא ןעניֿפעג ךיז
 ,קידנעטשטסבלעז ןייז ןענעק לָאז יז ידּכ ,טֿפַאשלעזעג ַא ןיא ךיז ןרעדָאֿפ
 ןלעוו עלַא .ןעגנוגנידַאב עכיילג ףיוא עילימַאֿפ ןייא יו ןבעל ןלעו עלַא
 דילגטימ ַא ןעוו .ןעמעלַא ןוֿפ ןייזליואוו םעד רַאֿפ ןגרָאז ךיז ןוא ןטעברַא
 סָאװ םעד טימ ןלעטשנדירֿפוצ ןֿפרַאד ךיז רע טעװ ןעיצקירוצ ךיז טעוו
 ןיא טכער םוטנגייא ןייק .ןבעג וצ םיא ןעמיטשַאב טעוו טֿפַאשלעזעג יד
 ,ןבָאה טינ רענלעצנייא רעד טעוװ עינָאלַאק רעד

 ןבָאה "עקניל, יד סָאװ םעט-ייב ןשיטילָאּפ רענָאיצקַאער םעד בילוצ
 -ַאב עינַאלָאק עקיטֿפניקוצ יד רימ ןבָאה ,םזינומָאק ןימרעס םעד ןבעגעג
 זיא טייקכעלקריוו רעד ןיא ; עשיטסיווװיטקעלָאק וויטַארעּפָאָאק סלַא טנכייצ
 רעד יוװ ןבעלנעמַאזוצ ןשיטסינומָאק-יײרֿפ ַא רַאֿפ ןַאלּפ ַא ןעוועג רעבָא סע
 ,ןזיוועגנָא רָאלק ץנַאג סע טָאה ףורֿפױא

 ןייז רַאֿפ רָאא עכעלטע טרעדָאֿפעג ךעלניײשרַאװ טלָאװ ןַאלּפ רעד
 ןיא ןענייז עינָאלָאק רעשיטסינומָאק ַא ןיא ןבעל וצ םינלעב .גנוריֿפכרוד
 ןמוזמ רעלָאד טנזיוט טימ ןשטנעמ רעבָא ,עליֿפ רעייז ןעוועג ןרָאי-טיזירק יד
 ןיא ןבָאה רימ ,לָאצ רעטקנערשַאב ַא ןיא ןעוועג ןעייר שרעזדנוא ןיא ןענייז
 -געמ טייוו יו ,קיטכיזרָאֿפ ץנַאג רעדילגטימ ןביילק וצ העדב טַאהעג בָאגוצ
 ערעייז טימ ךיוא יו רוטַאנ רעד ןוֿפ ןלָאז סָאװ ןשטנעמ ןביילקוצ ךעל
 ןבָאה .גנומענרעטנוא ַאזַא רַאֿפ טסַאּפעגוצ טוג קיטכיר ןייז ןעגנוקיטֿפעשַאב
 ערעזדנוא טרעדנעעג לַאקידַאר ןבָאה עכלעוו ,ןטייקיגיילק ייווצ טריסַאּפ
 םרַאֿפ ַא טיורטעד ןוֿפ טייוו טינ טכוזעגּפָא טָאה טַאלבנירג ילע :רענעלּפ
 ןוא ,קעווצ ַאזַא רַאֿפ ןֿפַאשַאב תישארב ימי תשש ןוֿפ יו ןעוועג זיא סָאװ
 טקנוּפ ךיא ןיב טייז רערעדנַא רעד ןוֿפ : בָאגוצ ןיא האיצמ עקידלַאװג ַא
 ךיא -- ",ש .א .5, רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיימ ןוֿפ ןרָאװעג טײרֿפַאב ןַאד
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 ,ןשטנואוועג יו ןעוועג זיא עיצַאנידרָאָאק יד .טייקיטעט עיינ טֿפרַאדעג טָאה

 ןוא טייקכעלגעמ רעד ןגעוו ןטכַארט ןביױהעגנָא רימ ןבָאה ץרעמ ףוס םוצ

 "עג זיא זדנוא .טריֿפעגכרוד ןעוועג ךַאז עצנַאג יד זיא םישדח ייווצ ןיא

 לַאטיּפַאק ַא טימ רעדילגטימ טרעדנוה יװ רעמ ןעמענוצנעמַאזוצ ןעגנול

 158 רַאֿפ האיצמ עסיורג יד ןֿפױק ןוא רַאלָאד טנויוט קיצרעֿפ עגרַאק ןוֿפ

 עקילעטשרעטניה ןוא רַאלָאד טנזיוט קיצרעֿפ ַא ךָאנ טימ רַאלָאד טנזיוט

 | .ןלָאצַאב ןֿפרַאד זיא סע ןעוו טעוו'מ עכלעוו ,ןרעייטש

 עגרַאק ןוֿפ םרַאֿפ ַא : עסיורג ַא רעייז ןעוועג ךעלקריוו זיא האיצמ יד

 ,טעברַאַאב םוג לטירד ַא -- ליימ ערעווקס 16 -- דנַאל רעקַא טנזיוט ןעצ

 ילעוו ,רעזייה עניילק ענעזָאלעגּפָא 50 ַא ןוא רעזייה עטוג רָאג עכעלטע טימ

 עסוג 60 ַא :עטײזרַאֿפ דנַאל רעקַא טנזיוט רָאּפ ַא ;ןטכיררַאֿפ ןעקימ עכ

 זיּפש גונעג ,םירזח טרעדנוה רָאּפ ַא ,ןסּפעש טנזיוט יירד עגרַאק ַא ,דרעֿפ

 -- טעברַא-דרע רַאֿפ ןענישַאמ ןוא גייצעג לָאצ עסיורג רָאג ַא ,עלַא ייז ױַאֿפ

 ַא ףיוא טײקשיטַאבעלַאב עטעװעױנוֿפעגנײא קיטכיר ַא ,טרָאװ ןייא טימ

 ירעקיטשינ ַא ןגָאז ןעמ געמ ,זיירּפ רעד ןוא ,בַאטשסַאמ ןסיורג רָאג

 "נע טזומעג רימ ןבָאה האיצמ יד ןֿפױק שינעלייא ןיא ןענעק וצ ידּכ

 -עלקרַאֿפ ,רעדילגטימ יד ןֿפַאש טימ ןלייאוצ ךיז :ןַאלּפ רעזדנוא ןרעד

 ןעמענ ,תובוח ןיא ןכירקניירא ןוא רַאלָאד 500 ףיוא עמוס-לָאצניײא יד ןרענ

 -טרָאמ ןֿפױא טנעצָארּפ רָאי ַא רעלָאד טנזיוט ףניֿפ ןוֿפ טסָאל ַא ךיז ףיוא

 רָאי רָאּפ ַא טימ ןוא ,ןרעייטש ןיא רָאי ןדעי ךָאנ רעמ סָאװטע ;שזדעג

 זַא ,טרעכיזרַאֿפ זדנוא ןבָאה טײלכַאֿפ .ןרק ףיוא ןלָאצ ןביוהנָא רעטעּפש

 ןעגנערבניירַא ןעק םרַאֿפ ןֿפױא טינש ןטוג ַא טימ רָאי רענעגנולעג ןייא

 וצ ארומ הביס ןייק ָאטינ זיא סע .בוח ןצנַאג םעד ןלָאצוצּפָא ףיוא גונעג

 .ךיז ףיוא ןעמענ רימ סָאװ ןדלוש יד רַאֿפ ןבָאה

 רעדייא ןוא םרַאֿפ ןֿפױא טצעזַאב ךיז עּפורג עטשרע יד טָאה ינוי ןיא

 "גוה עגרַאק ןענוֿפעג טרָאד ךיז ןבָאה רעביארָאֿפ ןעוועג זיא רעמוז רעד

 ױזַא ןעװעג זיא ןרעװ וצ ןעמונעגניירַא גנַארד רעד .סעילימַאֿפ טרעד

 ,סולֿפוצ םעד ןרילוגער ןיא טייקירעווש סיורג טַאהעג ןבָאה רימ זַא ,סיורג

 -ימַאֿפ ערעייז טימ זדנוא ףיוא ךיז ןֿפראוונָא ןוֿפ ןשטנעמ ןעטלַאהקירוצ ןּוא

 רעדילגטימ יד .ןגרָאזַאב זיא סע יוװ ייז טנעקעג ןבָאה רימ רעדייא סעיל

 ןוֿפ עטסרעמ יד .ןטַאטש 16 ןיא טעטש עסיורג עלַא ןוֿפ ןעמוקעג ןענייז

 "עג ךיוא רעבָא ןענייז סע .ָאגַאקיש ןוא טיורטעד ,עיֿפלעדַאליֿפ ,קרָאי-וינ

 "נַא רעקילדנעצ ןוא דנַאלווילק ,סעלעשזדנַא סָאל ,ןָאטסָאב ןטָארטרַאֿפ ןעוו

 .טעטש ערעד
 . רַאֿפ רעווש ןעוועג רעמוז ןטשרע םעד זיא םרַאֿפ ןֿפױא ןבעל סָאד

 ןעוועג זיא טײקנדירֿפוצ ןוא גנורעטסײגַאב יד רעבָא ,ןשטנעמ עשיטָאטש
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 .טקוקעגמורַא טינ ןטייקירעוװש יד ףיוא ךיז טָאה רענייק זַא ,סיורג יױזַא
 טימ ןבָאה רעכוזַאב רעטרעדנוה ,רעקילדנעצ רָאנ ,רעדילגטימ יד רָאנ טינ
 ןֿפלָאהעג ןוא ןעגנוגנידַאב עוויטימירפ ערעזדנוא ןיא טבעלעג טײקנדירֿפוצ
 ,רעזייה עטלַא יד ןטכיררַאֿפ ,ןעיוב םייב ןוא דלעֿפ ןֿפױא טעברַא רעד ןיא
 -ץֿפָאה ןוא רעטכעלעג ,גנַאזעג טימ טליֿפרעביא ןעוועג זיא ץַאלּפ סָאד
 ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,שדוח:-קינָאה רעתמא ןַא .גנוטרַאװרעד רעלוֿפסגגונ
 ,רעטניוו ןיא טייוו רָאג זיג

 -יזַאר עלַא ןעוועג ןעמַאנסיוא עניילק רָאג טימ ןענייז רעדילגטימ יד
 -עוװַאב רעזדנוא סָאװ עטסעב יד --- ןטסיכרַאנַא יז ןוֿפ עטסרעמ יד ,ןלַאק
 לָאצ ַא ןיא טײלכַאֿפ :טלעֿפעג רָאנ טָאה ךַאז ןייא .טגָאמרַאֿפ טָאה גנוג
 -רַאק קינייוו-וצ ןוא סרעטנייּפ ליֿפוצ טַאהעג ןבָאה רימ .ןעגנוקיטֿפעשַאב

 ,סרעמרַאֿפ קינייװ-וצ ןוא רעדיינש ליֿפוצ ; סרעטנעּפ

 רָאּפ ַא רעילומ ַא ,רעקעב םענעגייא ןַא ןבָאה וצ ןעגנולעג זיא זדנוא

 טימ וליֿפא זדנוא זיא סע .טײלכַאֿפ-טֿפַאשטריװ:-ךלימ רַאּפ ַא ןוא ,םיבצק

 עכעלטע ןוא ,רערעל ,סריונ א ,רָאטקַאד ַא ןבָאה וצ ןעגנולעג טייצ רע

 ןבָאה ןכַאֿפ לָאצ ַא ,סרוק לוש-םרַאֿפ ַא טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ טיילעגנוי

 קידנעטשטסבלעז ןייז וצ ןוֿפ טייוו ןעוועג ןענייז רימ ,טלעֿפעגסיױא ךָאד

 .רעטעברַא ענעגנודעג וצ ןעמוקנָא טזומעג ןבָאה ןוא

 -ַאליֿפ ןוא קרָאי-וינ ןיא ןרָאװעג טריברעוו ןענייז רעדילגטימ רעמ

 -ימָאק ןוֿפ ןרָאװעג ןָאטעג זדנוא רַאֿפ זיא טעברא עקיזָאד יד ואוו ,עיֿפלעד

 רעדילגטימ ערעזדנוא לָאצ ַא ןוא יליימ .שט ר"ד ,יקסווָאבוד .ב ר"יז : ןטעט

 .עיֿפלעדַאליֿפ ןיא -- ערעדנַא ןוא קָאטשניײװ .ה עסָאנעג ןוֿפ ,קרָאי-וינ ןיא

 ןוֿפ טֿפלעה .טױעדנוה ייווצ טכיירגרעד דלַאב טָאה רעדילגטימ לטעצ רעד

 ןבָאה לייוורעד .רעטעּפש ייווצ רעדָא רָאי ַא טימ ןעמוק טֿפרַאדעג ןבָאה ייז

 ,רַאלַאד טרעדנוה ייווצ וצ טלָאצעגנייא ייז

 -לעוו ,ךיק עיינ ,עסיורג ַא טױבעגֿפױא רעמוז ןטשרע םעד ןבָאה רימ

 רַאֿפ ןרעמיצ-סע סלַא רעזיה עטלא ערעסערג ייווצ טריוורעס טָאה עּכ

 "ניק עֶלַא רַאֿפ םייה עטוג ַא טלעטשעגנייא ןבָאה ;עינָאלָאק רעצנַאג רעד

 ךיז ןֿפַאשעגנײא ;גנוטַאטשסיוא עצנַאג יד ןוא רערעל ,לוש ַא טימ רעד

 יד טכַאמעגטכערוצ ןוא ירדנָאל-םיטס ַא טיובעגֿפיוא ,ךלימ רַאֿפ יק גונשג

 ַא ןֿפַאש וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ךיוא ןענייז רימ .ןעגנוניואוו עטסרעמ

 -יר ַא -- עינַאלַאק רעצנַאג רעד רַאֿפ םעטסיס-עיצַאזילַאנַאק עלַארטנעצ

 ,ןבַאגסיוא עשּפיה ןוא טעברַא רערעווש טימ ןדנוברַאֿפ גנומענרעטנוא עקיז

 עטסרעמ יד .רעדניק ערעטלע ןוא ןעױרֿפ ,רענעמ -- טעברַאעג ןבָאה עלַא

 .ןעמוקניײרַא םייב טייצ עטשרע יד ,טּפיוהרעביא ,רעווש-וצ טעברַאעג ןבָאה
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 ,טנוזעג רעייז ןטיהרַאֿפ וצ ידּכ ,ןטלַאהוצקירוצ ייז קיטיונ ןעוועג זיא סע

 ,ןדירֿפוצ טסכעה ןוא טרעטסייגַאב ןעוועג ןענייז עלַא
 -סיײגַאב יד טָאה ,געט עטלַאק ןוא עסַאנ יד ןיא ,טסברַאה ןיא טעּפש

 ןלַאװ וצ ןטיירג ךיז ןביוהעגנָא טָאה'מ ,ןליקוצּפָא ןביוהעגנָא ךיז גנורעט
 ןרָאֿפ ןגעוו ןטכַארט ,סעיצַאלוגער ןוא םיללּכ ןטעכרַאסיוא ,עטמַאַאב רַאֿפ
 ףיוא טעבױַא יד ןעוו ,םישדח עקידרעטניוו יד ןיא ורּפָא רַאֿפ טָאטש ןיא
 -עגנירַא לָאמ ןייא טימ ןבעל ןיא זיא -- רענעלק ליֿפ זיא םרַאֿפ רעד

 ,ןטײהנדײשרַאֿפסגנונײמ .טייקכעלניילק ןוא טײקידעכָאװ עסיוועג ַא ןטָארט
 ןענייז ,ןשטנעמ לָאצ רערעסערג ַא ןשיווצ ךעלדיײמרַאֿפמוא ןענייז עכלעוו

 רָאּפ ַא טלסירטעצ ןבָאה ןשינרעטנַאלּפ-טכעלשעג .רעֿפרַאש ןרָאװעג
 ענעזעוװעג ,ןשטנעמ עסיורג ,ןריצנַאניֿפ טרָאס רעסיוועג ַא ,סעילימַאֿפ
 ריּפַאּפ ןֿפױא ןבָאה ,סעשטנערב גניר רעטעברַא ןוֿפ ןױַאטערקעסײץנַאניֿפ
 וצ סָאװ ןבָאה טינ דלַאב ןלעװ ,טָארקנַאב ןענייז רימ זַא ,טנכערעגסיוא
 רעד ייז ןשיווצ -- ןטַאדידנַאק ענעלַאֿפעגכרוד יד ןענייז ןלַאװ יד ךָאנ ,ןסע
 -רַאֿפ ןוא טשיױטנַא קרַאטש ןעוועג -- טַאלבנירג ילע ,טנעדיזערּפ רעטשרע
 -נָא עויטַארטסינימדַא יד : ןרעגַאל ייווצ ןֿפַאשעג ךיז ןבָאה סע ,.טרעטיב
 ַא ןוֿפ טציטשרעטנוא ןוא ,רָאטערקעס-לַארענעג סלַא רימ ןוֿפ טריֿפעג
 -רעמ ַא טַאהעג טָאה עכלעוו ,עיציזָאּפָא ןַא ןוא ; ןטסיכרַאנַא לָאצ רעסיורג
 ַא ךיז ןיא ןסָאלשעגנייא טָאה ,עטימָאק וויטוקעזקע רעיינ רעד ןיא טייה
 עויטקַא רָאּפ ַא טימ ןטנעמעלע ענעדירֿפוצמוא םתס ןוא ןטסישידיי לָאצ
 ,ןלעטשרָאֿפ גנירג ךיז ןעמ ןעק טַאטלוזער םעד .רעריֿפנָא סלַא ןטסיכרַאנַא

 קיצֿפוֿפ ןעוועג זיא רעמוז ןטשרע םעד םרַאֿפ ןוֿפ טֿפנוקנײיא רעד
 ןיא סהיח ןוא ןשטנעמ יד רַאֿפ זיּפש רעסיוא ,ןמוזמ ןיא רַאלָאד טנזיוט
 "עג ,ןזניצ ,טנעצָארּפ : ןבַאגסיױא "דעהרעוװָאק יד .רָאי ןרַאֿפ עינָאלַאק רעד
 .שעק עצנַאג יד טעמּכ ןעגנולשרַאֿפ ןבָאה סעכעלנע ןוא ןענישַאמ ,ןילָאז

 ןרעסערגרַאֿפ ליֿפ ןֿפרַאד ןלעװ רימ זַא ,רָאלק ןעוועג זיא סע .עמַאננייא

 ןעוו ,ןטייקיטעט ערעדנַא ןוא ןטקודָארּפ-םרַאֿפ רעמ ךרוד טֿפנוקניא םעד
 ןשירַאנ ףיוא ןרעו טדנעװשרַאֿפ טינ רָאנ ןלָאז תוחוּכ ןוא טייצ רעזדנוא
 -לַאה ךָאנ טייוו זיב ןרעיוד ןגעלֿפ עכלעוו ,ןעגניטימ יד ייב ךיז ןסײרמורַא
 .ןוורענ סנעמעלַא ןעלסיירטעצ ןוא טכַאנ רעב

 "עג רעטניוו םענעי ןבָאה רימ זַא ,ןעוועג זיא הרוש עשטשרעטנוא יד
 ,וצרעד ןריֿפרעד ,ךיײרטש-סטַאטש ַא -- ?ַאטע-עד-וק, ַא ןכַאמכרוד טזומ
 -עצָארּפ רעד ןָא ערעדנַא ןַא ןלייוורעד ןוא ,ןרינגיזער לָאז גנוטלַאװרַאֿפ יד
 ןרָאװעג טלייטעגנייא זיא גנוטלַאװרַאֿפ יד ,ןלַאװ ןוא ןייּפמַאק ַא ןוֿפ ערוד
 ייב ןרָאװעג טלייוװרעד ןענייז עכלעוו סעטימָאק עלעיצעּפס עכעלטע ןיא
 רעבָא טָאה ,גניטימ םייב ןעוועג דנזעװנָא זיא עיציזָאּפָא יד .גניטימ ןייא
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 ןוא ןטמַא יד רַאֿפ ןטַאדידנַאק ןייק טלעטשעגסױרַא טינ טסעטָארּפ סלָא
 ,גנוטלַאװרַאֿפ עשינָאמרַאה ַא ןרעוו טלייוורעד לָאז סע טכַאמעג ךעלגעמ
 רעייז ןעוועג זיא ןרענָאיציזָאּפָא לָאצ רעניילק ַא ןשיוװצ גנורעטיברַאֿפ יד
 עינָאלָאק רעד ןוֿפ רעדילגטימ עכעלצונ ןייק זַא ,טליֿפעג ןבָאה רימ .סיורג
 טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ רימ ןבָאה ןעלטימסגנַאװצ ןייק ,ןייז טינ רעמ ייז ןלעוו
 רעד ןלַאֿפעגניײא זדנוא זיא .ןדנעטשמוא ענייק רעטנוא ןכיורבעג טלָאװעג
 ןדעי ,1924 לירּפַא שדוח ןצנַאג םעד ךרוד ןביולרעד וצ ,קנַאדעג רענעגושמ
 טָאה רע סָאװ עמוס .רעד ןוֿפ בלַאה ןגירק ןוא ךיז ןעיצוצקירוצ םענייא
 ,רעטעּפש רָאי ַא טימ טֿפלעה עטייווצ יד ןוא דלַאב טלָאצעגניײא

 רוטּפ -- עשיגָאל ַא ךיוא רשֿפא ןוא ערָאלק ַא ןעוועג זיא טכיזבַא יד
 זדנוא לָאז סָאד וליֿפא ןעוו ,ענעדירֿפוצמוא קרַאטש עכעלטע ןוֿפ ןרעוו

 -טע ךיז טָאה ןזָאלעגסיױוא .רעמ סָאװטע רעדָא רַאלָאד טנזיוט ַא ןטסָאק
 עויטקַא ,עטוג ייז ןוֿפ לטירד ייווצ ,רעדילגטימ 18 :סערעדנַא סָאװ
 עבַאגסיוא ןַא קידנכַאזרוארַאֿפ ,טָאבנָא םעד טימ טצונַאב ךיז ןבָאה ,ןשטנעמ
 עטסגרע סָאד ,ןוא ,טַאהעג טינ ןַאד ןבָאה רימ סָאװ ,רַאלָאד טנזיוט ףניֿפ ןוֿפ
 ,טרירעג טינ טרָא ןוֿפ ךיז ןבָאה עיציזָאּפָא רעד ןוֿפ רעריֿפ יד ,ןעוועג זיא
 -יא ןוא גנוטלַאװרַאֿפ ריא ,עינָאלַאק יד ןריקַאטַא ןעמונעג ךיז ןבָאה ייז
 ןָא ןטלַאּפש עריא טנֿפעעג ייז רַאֿפ טָאה ".ש .א ,8, יד ,ןטכיזסיוא ער
 ןגעק ןעוועג ןענייז יקסווָאנַאי .ש ןוא ןהָאק לעקיימ ר"ד .טלַאהקירוצ ןייק
 םייב ןענייז רעדילגטימ עיינ .ןָא ביוהנָא ןוֿפ עינָאלָאק ןוֿפ ןַאלּפ םעד -

 .סהשעמ-סנקערש ײלרעלַא טימ ןרָאװעג טעטֿפיגרַאֿפ עינָאלָאק ןיא ןעמוק
 ןרָאװעג ןבָארגעגרעטנוא שיטַאמעטסיס זיא ןינב ןצנַאג ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ רעד
 .ןעייר ענעגייא ערעזדנוא ןיא ןשטנעמ עטרעטיברַאֿפ עכעלטע ןוֿפ

 -לעזעג יד ךיוא רשֿפא ןוא טכַאמ יד טַאהעג .ךעלריטַאנ ,ןבָאה רימ
 ןבָאה סָאד רעבָא ,ןקיטײזַאב רעדָא ןרינילּפיצסיד וצ ייז ,טכילֿפ עכעלטֿפַאש
 קידנעטש זיא ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ ,ןָאט טלָאװעג טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ רימ

 גנוטלַאװרַאֿפ ַא רעכלעוו וצ ,רוטַאטקיד ןוֿפ דליב-סנקערש סָאד ןענַאטשעג
 ןוֿפ ןבירטעג טרעוו -- דנַאלסור-טעווָאס ןיא יו ,גנוריגער רעדָא --
 יד ןוא ךיז ןייז וצ בירקמ קיליװ ןענייז ןוא ןייא ךיז ןרַאּפש סָאװ ןשטנעמ
 ןבָאה רימ .זירּפַאק ןוא גנוניימ רעייז ןצעזוצכרוד יבַא טֿפַאשלעזעג עצנַאג
 ןדיימוצסיוא ןוא ןדנואוו יד ןלײהרַאֿפ וצ ןדָאטעמ עכעלטײהײרֿפ טכוזעג
 "עג טינ ,ןרעױדַאב םוצ ,זדנוא זיא ןדָאטעמ עכלעזַא .עֿפָארטסַאטַאק ַא
 .ןעניֿפעג וצ ןעגנול

 ךיוא יו ,רעדילגטימ עיינ לָאצ עסיורג ַא ןעמוקעג ןענייז גנילירֿפ ןיא
 שינעטנעק טימ טייל עגנוי ,רעטעברַא-ריטנולָאװ רעדילגטימ-טינ עליֿפ
 ךרוד טָאה גנורעקלעֿפַאב יד .עינָאלָאק יד ןעיוב ןֿפלעה וצ טייקיליוו ןוא
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 -ַאב ןעגנַאגעגוצ זיא טעברַא יד ןוא טרעסערגרַאֿפ ליֿפ ךיז רעמוז םענעי

 טֿפרַאדעג טינ ןיוש ןבָאה רימ .רעמוז ןטשרע םעד יו רעסעב קידנטייד

 ןיא ןעמוס עקיזיר עכלעזַא ןלָאצסױא ןוא רעטעברַא ליֿפ ױזַא ןעגניד

 -יגער ַא ןוֿפ טלעג ןעייל וצ ןעגנואווצעג ןעוועג רעבָא ןענייז רימ ,תוריכש

 "רַאֿפ רָאי םענעי ךיז טָאה ?לידיוינק רעד .קעווצ םעד רַאֿפ טלַאטשנַאיגנור

 עריא ייווצ .רעצעלּפ ערעדנַא ןוא ןואטסטייה ןיא סעינָאלָאק ןעיוב ןעמונ

 "טע טכַארברַאֿפ ,טכוזַאב זדנוא ןבָאה ,קיָאז ר"ד ןוא לָאר ַאדוי ,רעײטשרָאֿפ

 -טלעהרַאֿפ ןוא ןטייקכעלגעמ ערעזדנוא עֶלַא טימ טנעקַאב ךיז ,געט עכעל

 ,ןָאטגנישַאו ןייק טרידנעמָאקער ןבָאה ןוא ,רעדילגטימ יד ןשיוװצ ןשינ

 ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ןֿפלעהסױרַא זדנוא לָאז'מ

 טרעוו -- ןיצידעמ-טֿפיג עמערטסקע ןַא יו רעבָא זיא ףליה-סגנוריגער

 "וצ ןוא קיצניוו-וצ טֿפָא ,"ּפייט-דער, ליֿפ ,טכיזרָאֿפ סיורג טימ ןבעגעג

 ןזענעג םוצ רעדייא ןברַאטש םוצ טֿפָא רעמ הלוח םעד טריֿפ ןוא ,טעּפש

 .ןרעוו

 "פלעה-ףלעס; קילדנעצ ַא ןענוֿפעג טייצ רענעי וצ ךיז ןבָאה ןגישימ ןיא

 "עט עטיירב ַא טריֿפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,עזָאלסטעברַא ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא

 ןוא טעברַא ןֿפַאשעג ןוא (טּפירקס) סנכייצ-טלעג ענעגייא טָאהעג ,טייקיט

 ןיא עזָאלסטעברַא לָאצ יד .סעילימַאֿפ טנזיוט רָאּפ ַא רַאֿפ ןעלטימסנבעל

 -ימ ייווצ טלייטעגסיוא טָאה גנוריגער יד .סיורג רעייז ןעוועג זיא טַאטש

 ,רעקייב בָאקיישזד .ןבעל םייב ןטלַאהרעד וצ ייז ךָאװ עדעי רעלָאד ןָאיל

 טָאה ,קרָאי-וינ ןוֿפ רעטנַאקַאב רעטלַא ןַא ,טסיכרַאנַא-טסילַאודיוװידניא ןַא

 טָאה רע .ןָאטגנישַאװ ןיא עיצַארטסינימדַא ףילער טּפיוה רעד ןיא טנידעג

 ןוא ןעגנומעגרעטנוא "ּפלעה-ףלעס, יד טימ טריסערעטניא קרַאטש ךיז

 -עגֿפױנוצ ךיז רימ ןבָאה גנוקיטומרעד ןייז ךרוד .עינַאלַאק רעזדנוא טימ

 ןוא ןטלעטשעגנָא ןלעיצעּפס ַא טימ טֿפַאשרעּפרעק-טַאטש ןייא ןיא ןדנוב

 -נַאק יד .ןייזליואוו סנעמעלַא רעזדנוא רַאֿפ ןגרָאז וצ גניסנעל ןיא סיֿפָא

 -טָאטש לָאצ ַא זַא ,סיורג ױזַא ןעוועג רעבָא זיא (ּפייט-דער) ענישטשרַאילעצ

 .ןעמוקעג ייז וצ זיא ףליה יד רעדייא ןעגנַאגעגסיוא ןענייז סעיצַאזינַאגרָא

 ,רַאלָאד טנזיוט טרעדנוה רַאּפ ַא ןעמוקַאב ָאי ימ רערעווש ךָאנ ןבָאה רימ

 -נוא ןֿפלעהסױרַא ןענעק וצ ,סעיצַאלוגער עטריצילּפמָאק טימ ןדנוברַאֿפ

 טָאה עינָאלָאק רעזדנוא .תואוולה עקידנטיײדַאב טימ ןטֿפַאשרעּפרעק ערעזד
 ךיא .רַאלָאד טנזיוט 45 עצנַאג דנָאֿפ םענעי ןוֿפ ןעילעגנָא טייצ רעד טימ

 -רַאֿפ-דנָאֿפ ןוא עיצַאזינַאגרָא-טַאטש רעד ןוֿפ רעציזרָאֿפ רעד ןעוועג ןיב

 -רעּפרעק ערעדנוזַאב יד ןכוזַאב ןיא טצונרַאֿפ טייצ ליֿפ בָאה .גנוטלַאװ

 ןוא גניסנעל ןיא רעײטשרַָאֿפ-סגנוריגער טימ ןעגנולדנַאהרַאֿפ ןוא ןטֿפַאש

 ַא זַא ,ןעוועג זיא ןטייקיטעט עלַא יד ןוֿפ טַאטלוזער רעד .ןָאטגנישַאװ ןיא
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 זיא ,ץנעטסיזקע ריא ןוֿפ רָאי ןטרעֿפ םוצ ,1926 ,גנילירֿפ ןיא גָאט םענייש
 "יא ןַאלּפ םעד טגײלעגרָאֿפ רימ ןוא רעײטשרָאֿפ-גנוריגער ַא ןעמוקעג
 ,סנטשרע ,זדנוא טעװ עכלעוו ,גנוריגער רעד וצ עינָאלָאק יד ןבעגוצרעב
 עלַא ןעײרֿפַאב וצ ןכַאמ ךעלגעמ ,ןגָאמרַאֿפ רימ סָאװ ץלַא רַאֿפ ןלָאצַאב

 -רַאֿפ ןליוו סָאװ יד ,טלעג רעייז ןרעקמוא ייז ,ןטסינָאלָאק ענעדירֿפוצמוא

 ,ץַאלּפ ןקיבלעז ןֿפױא ָאד עקַאט ןָאט ןענעק סע ןלעוװ ןטסינָאלָאק ןביילב
 ,גנוריגער רעד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןוא טכיזֿפױא רעד רעטנוא

 רעד ןוֿפ ,רעבָא .ןרָאװעג ןלעֿפעג סנקירעביא טינ ןַאלּפ רעד זיא רימ
 ןבָאה עניימ ןסָאנעג עטסרעמ יד :ַאזַא ןעוועג עגַאל יד זיא ,טייז רעדנַא
 -ערסיוא ןוא ןכַאזרוא ענעדײשרַאֿפ בילוצ ןגיוצעגקירוצ זייווקיצנייא ךיז
 ךיז רָאי יירד עטשרע יד ךרוד ןבָאה ןטסיכרַאנַא 60 רעביא .ןעגנונעכ
 םענעי ןעוועג ןענייז עינָאלָאק ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ
 טָאה טעטש יד ןיא .ענעדירֿפוצמוא ייז ןוֿפ עליֿפ ,סעילימַאֿפ 75 גנילירֿפ
 רַאלָאד ןעצ טנידרַאֿפ סרעטנייּפ ןבָאה טיָארטעד ןיא .טעברַא ןזיװַאב ךיז
 יד רעטנוא ןענורעצ זדנוא טרעוו םלוע רעד זַא ,טליֿפעג ןבָאה רימ .גָאט ַא
 ַא ןוא ןסָאנעג עטוג עקיטכירֿפיױא לָאצ עניילק ַא רָאנ ןביילב סע .טנעה
 ,טינ ךַאז ןייק רַאֿפ םּתס ןגיוט סָאװ עכלעזַא לסיב שּפיה

 ןבעגעגרעביא בָאה ךיא :רָאלק ןעוועג זיא טכילֿפ ןיימ ,סלַאֿפנעלַא

 -נעמָאקער רעדָא ןרַאטנעמָאק ענייק ןָא גנוריגער רעד ןוֿפ גַאלשרָאֿפ םעד
 -ַאב טימ טּפַאכעגנָא ךיז ןבָאה רעדילגטימ טייהרעמ עסיורג יד .סעיצַאד

 ,ןַאלּפ םעד ןריֿפוצכרוד ןוא ןעלדנַאהרַאֿפ וצ ןסָאלשַאב ייז ןבָאה ,גנורעטסייג
 טלדנַאה'מ ןעוו ,ךיז טוט סע יװ רעכיג ליֿפ ,ךעלריטַאנ ,ךיז טדער סע

 ןרעוו ןעגנוגנידַאב יד ןוא ךיז ןטייב סעיצַאלוגער יד .גנוריגער רעד טימ
 טֿפױקעגּפָא םרַאֿפ יד זיא סרעטנָאלּפ ןוא ןשינעיירד עליֿפ ךָאנ .טרעדנעעג
 ןוא ןייא ןוא טרעדנוה ייווצ ןוֿפ עמוס רעד רַאֿפ גנוריגער רעד ןוֿפ ןרָאװעג
 -קירוצ יד ,שזדעגטרָאמ םעד ןלָאצַאב וצ גונעג .רעלָאד טנזיוט קיצכַא
 ןזָאלרעביא ךָאנ ןוא גנוריגער רעד וצ בוח םעד ,ןרעייטש עקידנעייטש
 ןוא .טנעמטסעווניא שעק ןצנַאג רעזדנוא ןקעד וצ טלעג גונעג יו רעמ
 יק ,ןסּפעש ,דרעֿפ .ןענישַאמ ,םילטלטמ עלַא ןבָאה רימ ןלעוו בָאגוצ ןיא
 ןֿפױא ןבײלברַאֿפ וצ טייקכעלגעמ ןייק רעבָא .רָאי םענעי ןוֿפ טינש םעד ןוא
 ,ןכָארּפשרַאֿפ לעניגירָא זדנוא טָאה'מ יו ,עינָאלָאק ַא טרָאד ןבָאה ןוא טרָא
 ץַאלּפ םעיינ ַא ןכוז וצ ןעגנואווצעג ןעוועג ןענייז רימ .ןעוועג טינ רעמ זיא
 וצ ןסָאלשטנַא ןעוועג ןענייז סָאװ יד רַאֿפ טעברַא יד ןצעזוצרָאֿפ ואוו
 ,ןטסינָאלָאק ןביילב

 -נָא ןענייז גנוריגער רעד טימ ןעגנולדנַאהרַאֿפ יד סָאװ טייצ רעד ןיא
 סעצָארּפ ןכעלטכירעג ַא ןיא ןרָאװעג ןגױצעגנײרַא רימ ןענייז ,ןעגנַאגעג
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 -רעריֿפנָא רעד רעטנוא ןבָאה עכלעוו ,רעדילגטימ ענעזעוועג לָאצ ַא ןוֿפ
 -ייז ןגײלוצֿפױרַא טכוזעג סרעדנעס ילרַאשט ןוא טַאלבנירג ילע ןוֿפ טֿפַאש

 -סיוא ודנוא ףרַאד גנוריגער יד סָאװ ןגעמרַאֿפ ןסיורג םעד ףיוא טנעה ערע
 -עדעֿפ ַא ןוֿפ ןָאשקנָאשזדניא ןַא ,סנטשרע ,ןגָארקעגסיױרַא ןנָאה ייז ,ןלָאצ

 ,סנטייווצ ; םרַאֿפ ןוֿפ ןריר ןענעק טינ ךַאז ןייק ןלָאז רימ ,טכירעג ןלַאר
 רעכלעוו ,"רעוויסערג ַא ןעמיטשַאב לָאז טכירעג סָאד טרעדָאֿפעג ייז ןבָאה
 ,סנטירד .טנעה ענייז ןיא ןירַא טלַאֿפ סָאװ ץלַא ףיוא ךעלנייוועג טסע
 ןיא ,טנכערברַאֿפ ײלרעלַא ןיא טגָאלקעגנָא גנוטלַאװרַאֿפ רעזדנוא ייז ןבָאה
 טימ ייז רעביא ןשרעה ןיא ,עינָאלָאק יד ןזָאלרַאֿפ וצ רעדילגטימ ןעגניווצ

 -רעביא ןוא ,ןבַאגסיױא ןוא ןעמַאננייא ןוֿפ ןובשח ןייק ןבעגּפָא טינ ,דלַאווג
 ןיא סָאװ ןוא ןטסינומָאק ,ןטסיכרַאנַא ,ןשטנעמ עזָאלצעזעג ןייז ןיא טפיוה
 ,טייטש טראק

 ןיא ָאד ןבָאה סעינָאלָאק עשיטסינומָאק .ךַאז עיינ ןייק טינ זיא סָאד
 -נָא עקיבלעזיד טקנוּפ טימ ןסעצָארּפ עכעלנע טכַאמעגכרוד רעירֿפ דנַאל

 ַא ,לטָאט רעטכיר לַארעדעֿפ רַאֿפ ןעמוקעגרָאֿפ זיא סעצָארּפ רעד .ןגַאלק
 טָאה רע .שטנעמ רעטנעגילעטניא ןוא רעכעלרע טסכעה רעבָא רעגנערטש

 "ייא ןדעי טרעהעגסיוא ,טנווָא ןיא טעּפש זיב ןגרָאמירֿפ ןוֿפ ,טייצ ךָאװ ַא
 עלַא טימ טנעקַאב ךיז טָאה ,ןעגנערבוצרָאֿפ סָאװטע טָאהעג טָאה סָאװ םענ
 -סיורַא ןבָאה רימ סָאװ ןטרָאּפער עלעיצנַאניֿפ עליֿפ יד טימ ,ןטייהלצנייא
 ,סטנעטנואקַא סגנוריגער יד ןוֿפ ןעגנוכוזרעטנוא עיונעג יד ןוא ןבעגעג
 -קירוצ טָאה רע .לָאמ ייווצ רעכיב ערעזדנוא טרינימַאזקע ןבָאה עכלעוו
 םינֿפל טייוו טלדנַאחעג ןבָאה רימ זַא טלעטשעגטסעֿפ ,ןגָאלק עֶלַא ןזיוועג
 ,עינָאלָאק רעד ןוֿפ טעברַא יד טרעטשעג ןבָאה סָאװ יד עגונב ןידה-תרושמ
 ןיא זיב טביולעג גנוטלַאװרַאֿפ רעזדנוא טָאה .ןגיוצעגקירוצ ךיז רעדָא
 סָאװ יד וצ .ןעײטשרַאֿפ רימ יו ןייגנָא רעטייוו ןסייהעג ןוא ןיירַא למיה
 ,טעטכילֿפרַאֿפ טינ ךַאז ןייק טימ רימ ןענייז עינָאלָאק יד ןזָאלרַאֿפ ןבָאה

 -דַא רַאֿפ רַאלָאד טנזיוט עכעלטע טסָאקעג זדנוא טָאה טסעצָארּפ רעד

 טָאה ןָאשקנַאשזדניא רעד סָאװ ןדָאש םעד רעסיוא (סועיַָאל) ןטָאקָאוװ
 ןטסיגָאלָאק ענעזעוועג יד זַא ,ןסָאלשַאב רימ ןבָאה .טכַאזרוארַאֿפ זדנוא
 יד ןדייל ןלָאז -- לָאצ ןיא 15 ַא -- סעצָארּפ םעד טריֿפרַאֿפ ןבָאה סָאװ
 ,טקיטכערַאב ןעוועג ןטלָאװ ייז עכלעוו וצ טלעג ןעמוס יד ךרוד ,ןטסָאק
 -ַאב ,1927 ,רָאי םעיינ םוצ ןבָאה רעדילגטימ ענעזעוועג ערעדנַא עלַא
 טלָאװעג ןַאד ןבָאה סָאװ יד .טלָאצעגניײיא ןכָאה ייז סָאװ ןעמוס יד ןעמוק
 ןדעי רַאֿפ רַאלָאד ןביז וצ ןעמוקַאב ךָאנ באגוצ ןיא ןבָאה ןעיצקירוצ ךיז
 טבעלעג טָאה עילימַאֿפ רעייז ןוֿפ דילגטימ רענעסקַאװרעד ַא סָאװ שדוח
 ,ןגיוצעגקירוצ ךיז ןבָאה תוחּפשמ קיצרעֿפ ַא .עינָאלַאק ןיא טעברַאעג ןוא
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 "גייא ןבָאה ייז יו ליֿפ יױזַא לָאמ ייווצ וצ ןעמוקַאב ןבָאה יז ןוֿפ עטסרעמ יד
 ןמוזמ עצנַאג סָאד ןעמונעגקעװַא טָאה טָאד ,רעמ ליֿפ ךָאנ עקינייא ,טלָאצעג
 ןבילבעג ןענייז רימ .גנוריגער רעד ןוֿפ ןגָארקעג ןבָאה רימ סָאװ טלעג
 "עג לייט רעודנוא ףיא ןבָאה עכלעוו ,תוחּפשמ קיסיירד ןוא עכעלטע
 טרָאד ךיז ןבָאה רימ .עינָאלָאק רעד ןוֿפ ןגעמרַאֿפ ןכעלגעווַאב םעד טָאה
 גנוריגער רעד ןוֿפ דנַאל םענעגנודעג ףיוא טייצ רָאי ַא ךָאנ ןטלַאהעגֿפױא
 םעייג ַא טכוזעג טייצ רעקיבלעזרעד ןיא ןוא ,טעברַאַאב ןבָאה רימ סָאװ

 .עינָאלָאק ַא רַאֿפ ץַאלּפ
 טריֿפעג ןבָאה סָאװ ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנוניימ ןעוועג רעדיוו ןענייז ָאד

 ַא ףיוא ןעגישימ ןיא ןצעזַאב ךיז טלָאװעג ןבָאה לייט .ןעיירעסייר עיינ וצ
 .ןרָאװעג טסַאהרַאֿפ טנגעג עצנַאג יד זיא ערעדנַא .טרָא רעדנַא ןַא ןיא םרַאֿפ
 .טַאמילק ןרעסעב ַא טימ ץַאלּפ ןרעקיטסניג ַא ןכוז ןגיױצעגרָאֿפ ןבָאה ייז
 -רעדנואוו ַא ןיא םרַאֿפ עגעזָאלעגּפָא ןַא טֿפיוקעג ןוא טכוזענּפָא ןבָאה רימ
 ןענישַאמ יד ןריֿפרעבירַא ןביוהעגנָא ןוא עינישזדריוו ןיא ץַאלּפ םענייש
 רעמ ךָאנ זיא רעדילגטימ לָאצ יד .וצניהַא רַאטנעװניא ןקידעבעל ןוא

 ענעבילקעג ,תוחּפשמ קיצנַאװצ ַא ןענייז ןבילבעג .ןרָאװעג טרענעלקרַאֿפ
 ןוא סטלַאק טכַאמעגכרוד ןבָאה סָאװ ןשטנעט ענערַאֿפרעד ,עטסַאּפעגוצ-טוג
 ןוא םולשב ןבעל ןענעק רעכיז ןיוש ןלעװ יד .עינָאלָאק ןיא סמערַאװ

 .טכַארטעג ןוא טליֿפעג עלַא רימ ןבָאה יױזַא .שינָאמרַאה ןטעברַא
 -ייר יד רעסערג ץלַא עּפורג יד רענעלק סָאװ זַא ,ךיז טָאה ןזָאלעגסיױוא

 טכַארבעגטימ ץַאלּפ םעיינ ןֿפױא ןבָאה רימ - ,טײקנדזירֿפוצמוא ןוא ןעגנוב
 םוצ בָאה ךיא .רעירֿפ ץנעטסיזקע רעזדנוא טמסרַאֿפ טָאה סָאװ טֿפיג םעד
 זיא סע זַא ,טגייצרעביא ךיז ץַאלּפ םעיינ םעד ןיא ןבעל רָאי ןייא ןוֿפ ףוס
 יד רעטנוא טעברַא רעד טימ ןייגוצנָא רעטייוו שירָאנ ןוא זָאלסגנונעֿפָאה
 עקירָאיגנַאל ןיימ זַא ,ןעזעגסיוא ןטסינָאלָאק עקינייא טָאה סע .ןדנעטשמוא
 -סימ םעד רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ זיא רַאטערקעס-טּפיױה סלַא טֿפַאשרעריֿפ
 טלָאװ ךיא ןעוו ןטכיזסיוא ערעסעב ןבָאה טלָאװ עינָאלָאק יד זַא ,גלָאֿפרעד
 ,רעבמעווָאנ ןיא ,לטימ םעד טװאורּפעגסיױא רימ ןבָאה .ןגיוצעגקירוצ ךיז
 ןוא טנעס ןייק קידנעמוקַאב טינ עינָאלָאק יד ןזָאלרַאֿפ ךיא בָאה ,8
 ענעבילברַאֿפ יד .ןגירק וצ זיא סע ןעו סע טכיזסיוא ןייק קידנבָאה טינ
 סָאד טֿפױקרַאֿפ ןַאד ןוא רָאי ַא ךָאנ ןטלַאהעג ךיז ןבָאה תוחּפשמ 6
 עינָאלַאק יד ,סָאװ רָאי סקעז יד ךרוד .טלעג ןייז ןדעי טרעקעגמוא ןוא ץַאלּפ
 סלַא ןסָאלשעגנָא ךיז ןשטנעמ טרעדנוה עכעלטע ןבָאה טריטסיזקע טָאה
 -ייק .טלעג ןעמוס ערענעלק רעדָא ערעסערג טלָאצעגנייא ןוא רעדילגטימ
 ענעגיוצעגקירוצ 15 יד רעסיוא ןריױלרַאֿפ טינ טנעס ןייק ייברעד טָאה רענ
 .טכירעג ןיא זדנוא ןגעק סעצָארּפ םעד טריֿפרַאֿפ ןבָאה סָאװ רעדילגטימ
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 ַא טימ גָאז ךיא ןוא ןבילבעג קידלוש טשינרָאג םענייק זיא עינָאלַאק יד

 סע .טכיזניה ןייק ןיא טלװעַאב טינ םענייק טָאה יז זַא ,ןסיוועג םענייר
 "עג ליֿפ ןבָאה רימ ןכלעוו ןוֿפ טנעמירעּפסקע רערַאברעדואוו ַא ןעוועג זיא

 ,טנרעל
 ,ןכירטש עכעלטע יוװ רעמ טינ ,ןעז ןעק רענייא רעדעי יו ,ןענייז סָאד

 ,גנומענרעטנוא רעד ןוֿפ ףוס ןוא ביוהנָא םעד רוציקב ןענעכײצרַאֿפ עכלעוו
 "עגכרוד ןבָאה רימ סָאװ גנורַאֿפרעד יד .ןטייהלצנייא ןייק ןָא סָאד ןוא
 רעד ןיא טריבורּפסױא ןבָאה רימ סָאװ ןעגנורעדנע יד ,ןרָאי עלַא יד טכַאמ
 סָאװ טעברַא יד ןגרָאזַאב ןוא ןלייטוצנייא יו געוו םעד ןוא ,גנוטלַאװרַאֿפ
 -סיוא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ןטייקירעווש עליֿפ יד ,טרעדָאֿפעג ךיז טָאה
 ןעמ ןעק ןכַאז יד -- טריֿפעגנָא ןבָאה רימ סָאװ ןתקולחמ יד ןוא ןייטשוצ
 טרָאד סָאװ ןײטשרַאֿפ לָאז רענעייל רעד זַא ,ױזַא ןבײרשַאב טינ ןצרוק ןיא
 ךיא .רַאֿפרעד ץַאלּפ רעד טינ סלַאֿפנלַא זיא ָאד .ןעמוקעגרָאֿפ ךעלקריוו זיא
 ןכירטש עכעלטע ןֿפרַאװנָא .ךעלגעמ יו ץרוק ױזַא לָאמַא רעדיוו ,רָאנ ליוו
 רעזדנוא ןוֿפ ןטייז עקידנטָאש ןוא עקיטכיל יד ןעגנערבסיורַא ןלָאז סָאװ
 : טנעמירעּפסקע ןסיורג

 ךיז ןיא טָאה טֿפַאשלעזעג רעשיטסינומָאק:-ײרֿפ ַא ןיא ןבעל סָאד 1
 ןייז וצ סיוא רימ טעז סע ,ןשטנעמ עטסרעמ יד רַאֿפ גנואיצנָא עקידלַאװג ַא
 -קניטסניא ןַא טעמּכ -- דיחי םעד ןיא גנַאלרַאֿפ רעטלצרָאװעגנייא-ףיט ַא
 -סיוא ךיז ןוא רוביצ ןרעסערג ַא טימ ךיז ןטֿפעהַאב וצ -- גנַאלרַאֿפ רעוויט
 -קירוצ ַא ךָאנ שינעקנעב עֿפיט ַא יו זיא סע .זיירק ןרעטיירב ַא ןיא ןבעל
 -לַאק .ןבעלנעמַאזוצ ןוֿפ םרָאֿפ רענעדנואוושרַאֿפ-גנַאל ,רעטלַא ןַא וצ רעק
 -רַאֿפ רעטרעדנוה זַא ,ןייזטסואווַאב רעד ןוא ןעגנונעכערסיוא עשיגָאל עט
 טקידנעעג עלַא ךיז טייצ רענרעדָאמ רעד ןיא ןבָאה טיבעג םעד ףיוא ןכוז
 ןליֿפרעד עכלעוו ,ןשטנעמ יד ףיוא גנוקריוו ןייק טינ ןבָאה ןלַאֿפכרוד טימ
 ,ןייא ןיילַא ךיז ןדייר רעדָא ,ןליֿפ ייז .ןבעל טרָאס ַאזַא רַאֿפ גנַאלרַאֿפ ַא

 ןבָאה ערעדנַא ןכלעוו ,ליצ םעד ןכיירגרעד וצ ןעגנילעג ָאי טעװ יז זַא
 יד טכוזַאב ןבָאה סָאװ ןשטנעמ רעטרעדנוה יד ןשייוצ .טכיירגרעד טינ
 ַא ןענוֿפעג ךיז ןבָאה ,טייצ לקיטש ַא זדנוא טימ טכַארברַאֿפ ןוא עינָאלַאק
 "נוא ןוֿפ טייז-ןטָאש יד רָאנ ןעזעג ןבָאה עכלעוו ,רעקיטּפעקס לָאצ עניילק
 עסיורג רָאג יד .עניילק קיטשינ ַא ןעוועג זיא לָאצ רעייז רעבָא ,ןבעל רעזד
 סָאמָאט ןַאמרָאנ ןוא יקסניּפ דוד .טרעטסייגַאב תמאב ןעוועג זיא טייהרעמ
 -עג טינ ןבָאה -- ןטייקכעלנעזרעּפ עטנַאקַאב ייווצ זיולב ןענָאמרעד וצ ---
 .ל .מ .ֿפָארּפ .ןבעל טרַא רעזדנוא רַאֿפ רעטרעוו-ביול גונעג ןעניֿפעג טנעק
 -נוא טָאה ,ןסַאלַאו רעטנוא רוטלוקירגַא ןוֿפ רעטסינימ-סֿפליהעג ,ןָאסליװ

 ןרענָאיּפ עטשרע יד ןוֿפ וטֿפױא םעד וצ ןכילגרַאֿפ טנעמירעפסקע רעזד
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 רעכיב-רעל יד ןיא ןעגנוזַאב טרעװ סע םענרַאֿפ סנעמעוו ,דנַאל ןיא ָאד
 -עלטנייֿפ ַא ןיא ןריבורּפ וצ זַא ,ןזיװעגנָא טָאה רע .ןלוש-רעדניק עלַא ןוֿפ
 -קיװטנַא ,ןעגנורעטש עטסגרע יד רעטנוא ,הביבס רעשיטסילַאטיּפַאק רעכ
 זומ סָאװ ,גנומענרעטנוא-ןזיר ַא זיא ןבעל ןוֿפ רדס ןשיטסינומָאק ַא ןעל
 יד ףיוא קורדנייא רעד ןעװעג ןיא קיטסניג יױזַא .ןרעו טרעדנואווַאב
 -עג ןוא טקיטומרעד קרַאטש זדנוא טָאה ןָאסירעמ ר"ד .ןשטנעמ עטסרעמ
 --- ךורע-ןחלוש ןשיטסיכרַאנַא רעזדנוא טימ גנערטשדוצ ןייז וצ טינ ןטָאר
 ,ןגלָאֿפוצסױא טומ םעד טַאהעג טינ ןבָאה רימ ןכלעוו טאר ַא

 עטלַאק יד טמיטש ןסיזירק עשימָאנָאקע ערעווש ןוֿפ ןטייצ ןיא 2
 ןוא רוביצב ןבעל וצ גנַאלרַאֿפ ןוויטקניטסניא םעד טימ ןייא גנונעכערסיוא
 םענעגייא ןרַאֿפ גרָאז יד ךיז ןוֿפ ןֿפרַאװּפָארַא סָאמ רעניילק ַא ןיא שטָאכ
 רעשיטסינומָאק ַא ןיא ,ןטלַאהוצֿפױא רעווש ױזַא ןַאד זיא סע ןכלעוו ,םויק
 ,סליב-ירעסָארג ,טנער ןגעוו ןגרָאז טינ רענלעצנייא רעד ףרַאד עינָאלָאק
 סָאד ןרעטיברַאֿפ סָאװ ןטייקיניילק ערעדנַא עלָא יד ןוא ןיצידעמ ,רָאטקָאד
 -רָאמוא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא טײקיזָאלסטעברַא ןוֿפ טייצ ןיא ןבעל
 -נָא ןוא רעטלַאװרַאֿפ יד ףיוא ,להק ףיוא טרָאד טלַאֿפ גרָאז יד .גנונעד

 רענייא ,ןטֿפעשעג יד ןעלדנַאהרַאֿפ וצ ףיונוצ ךיז ןעמוק ייז ןעוו רעריֿפ -
 -עגסיוא סע טָאה ,רעטעברַא ןקירָאילטימ ַא ,רעדילגטימ ערעזדנוא ןוֿפ
 ןֿפױא רעמיצ ןייז ןיא טָאה רע :געװ ןשיטסירעטקַארַאכ ַא ףיוא טקירד
 -כרוד טֿפָא ךיז טגעלֿפ רע עכלעוו טימ תועבטמ עכעלטע ןטלַאהעג שיט
 ןוֿפ ןרָאװעג רוטּפ ןיב ךיא !עטכולֿפרַאֿפ ריא ,ונ; : ןושלה הזב ןסעומש
 ןגעװ !ןעמוקנָא טינ רעמ ךייַא וצ ףרַאד ךיא !הלשממ רעזייב רעייא
 -רַאֿפ רעיא ןָא םעװקַאב ץנַאג ןײגַאב ךיז ןעק ךיא !ןגרָאז טינ ךיז ךייא
 ייז ,רעדילגטימ לָאצ עסיורג ַא רָאג טלייטעג ןבָאה ליֿפעג סָאד *! גנולטימ
 ,ןטייקירעווש עלַא רַאֿפ גנוקיטיגרַאֿפ ַא ןענוֿפעג םיא ןיא ןבָאה

 -םינומָאק ַא ןיא עטסנרע ןייק טינ זיא טעברַא ןוֿפ םעלבָארּפ יד 3
 -עמסינטלעהרַאֿפ ןענייז ןטעברַא טינ ןליוו סָאװ ןשטנעמ .עינַאלָאק רעשיט
 יד ןסָאּפוצ ןגעוו עגַארֿפ יד רָאנ זיא טסנרע ,לָאצ ןיא קינייו רעייז קיס
 גנולעטשנדירֿפוצ ןוא סערעטניא ןַא ןעניֿפעג ןלָאז ייז ,ןשטנעמ יד וצ טעברַא
 ןוֿפ ןענרעל ליֿפ ןעמ ףרַאד טכיזניה רעד ןיא .ןעוט יז סָאװ םעד ןיא
 ןעגנַאלרַאֿפ ןוא ןליֿפעג ,ןעגנוגיינ וצ גוצַאב ןיא ןעגנוזיײװנָא סעירוֿפ לרַאש
 ןעוועג טעברַא יד זיא עינָאלָאק רעזדנוא ןיא .ןשטנעמ ענלצנייא יד ןוֿפ
 ןוא ןטײקיאעֿפ ,ןטייהניואוועג ערעייז ,ןשטנעמ יד וצ טסַאּפעגוצ טינ רָאג
 ,ןטייקירעװש-טּפיױה יד ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא סָאד ,רעטלע

 -ָאק רעשיטסינומָאק ַא ןיא רעטסנרע טינ זיא עגַארֿפ-טכעלשעג יד 4
 טרעוו ױרֿפ יד סָאװ םעד ץָארט ,ןעגנובעגמוא ערעדנַא ןיא רעדייא עינָאל
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 רעמ טינ זיא ןוא ןַאמ רעד יוװ דנַאטש ןקיבלעז םעד ףיוא טלעטשעג טרָאד

 טינ רימ ןבָאה גנורַאֿפרעד רָאי סקעז יד ןיא ,ןטסנידרַאֿפ ענייז ןָא קיגנעהּפָא

 "נָאלּפ רעמ רעדָא ,טיבעג םעד ףיוא טנעדיצניא ןטסנרע ןייא ןייק טַאהעג

 -לעזַא טקנוּפ ללּכ ךרדב ןענייז ןעױרֿפ יד .ואוושרעדנַא ץעגרע יו ןשינרעט

 ,עינָאלָאק ןיא ןבעל סָאד ,רענעמ יד יו ןטסינָאלָאק ןוא ןטסינומָאק עטוג עכ

 ,סטנוזעג ַא ןעוועג ךָאד זיא ,ןעוועג זיא סע יװ םערָא ןוא גנע ךעלקערש

 לַאֿפ-ןטױט ןייא רָאנ טַאהעג ןבָאה רימ .סעשילַארָאמ-ךיוה ןוא סכעלריטַאנ

 "גיילק ,רעשירַאנ ןוֿפ לַאֿפ ןייא ןוא ,ןרָאי ליֿפױזַא ןיא הליהק רעשּפיה ַא ןיא

 םעד ןוֿפ ןשטנעמ עפורג רעדנַא ןייק טָאה דרָאקער ןטוג ַאזַא .הבינג רעכעל

 .ןזיװַאב טינ סיורג
 רעשימָאנָאקע טינ זיא ןסענעמַאזוצ ןוא ןבעלנעמַאזוצ שיטסינומָאק 5

 "לוֿפ ךיז רימ ןבָאה םעד ןיא .ןכיק ענעגייא טימ ןעגנוניואוו עטַאוירּפ יו

 ָאד ןענייז סע .גנורַאֿפרעד רערעטיב ,רעגנַאל ךָאנ טגייצרעביא קידנעטש

 רעמ זיא עטסָאבעלַאב ענלעצנייא יד עכלעוו ןיא ןטייקיניילק רעטרעדנוה

 -עמרַאזַאק רעד רעדייא שימָאנָאקע-ךעלטֿפַאשלעזעג רעמ ןוא ךײרגלָאֿפרעד

 ךיז ןעמ ףרַאד םעד טימ .ןבעלנעמַאזוצ ןשיטסינומָאק ןוֿפ רדס רעקיטרַא

 ןבעל ענומָאק ףיוא ןבעל עילימַאֿפ ןוֿפ ךורברעביא רעד .ןענעכער טסנרע

 .רעקידמיצולּפ ןייק ןייז טינ רָאט ןוא רערעווש ַא רעייז זיא

 -ַאב עלבַאטיֿפָארּפ ןייק טינ ןטייצ עכעלנייוועג ןיא זיא ײרעמרַאֿפ 6

 רעּפ טנעמטסעווניא ןסיורג ץנַאג ַא בָאגוצ ןיא טרעדָאֿפ ןוא גנוקיטֿפעש

 קידובכב ַא טכַאמ סָאװ ,עקירעמַא ןיא רעמרַאֿפ רעקיסעמלטימ ַא .עילימַאֿפ

 ןיא רַאלָאד טנזיוט ןעצ ַא ןוֿפ טנעמטסעווניא ןַא טינשכרוד ןיא טָאה ,ןבעל

 -ַארעּפָאָאק ַא ןיא .רַאטנעװניא ןקידעבעל ןוא ןענישַאמ ,סעדייבעג ,דנַאל

 יליֿפ ןייז טנעמטסעווניא רעד ןעק עינָאלָאק רעשיטסינומָאק רעדָא רעוויט

 רעמ טימ ןוא ערעסערג ןרעוװ טצונַאב ןענעק ןענישַאמ -- רענעלק ליֿפ

 עילימַאֿפ רעּפ רַאלָאד טנזיוט 65 יו רעקינייװ טימ רעבָא --- גלָאֿפרעד

 זיא עיגָאלָאק רעזדנוא .ןעיוב טינ ךיײרגלָאֿפרעד עינָאלָאק ןייק ןעמ ןעק

 ןייק ןָא ןוא תובוח ןיא ןעקנורטרַאֿפ .םערָא-וצ ןרָאװעג טלעטשעגקעװַא

 זיא ,ןבעל ןוֿפ דרַאדנַאטס רעד .גנולקיװטנַא ערעטיירב רַאֿפ טייקכעלגעמ

 "וצ ןעוועג ןענייז ןשטנעמ יד ןכלעוו וצ רעד יו רעקירעדינ ליֿפ ןעוועג

 -ַאב גנומענרעטנוא ַאזַא ןיא ןעק'מ סָאװ רעלעֿפ רעטסערג רעד --- טניואוועג

 ,ןייג

 -רַא רעשלהק ןוא םוטנגייא ןשלהק וצ ןשטנעמ ןוֿפ גנואיצַאב יד 7

 ףעמעלַא וצ טגנַאלַאב סָאװ סָאד . עקינדלעטשנדירֿפוצ ןייק טינ זיא טעב

 ,קיטכיזרָאֿפ סע ןעלדנַאהַאב וצ ןעניז םעד ןיא ,טינ םענייק וצ טגנַאלַאב

 רעדָא ןדָאש ןוֿפ ןטיהרַאֿפ ,טָארַאב סטָאג ףיוא גייצעג ןייק ןזָאלרעביא טינ
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 גנוטכַא טָאה רעטעברַא רעטוג ַא .,ןעזרַאֿפ ןוא טײקיסעלכָאנ ךרוד ןטסולרַאֿפ
 רענעזעוועג ַא ,שטנעמ-טֿפול ַא .גייצעג ענייז וצ גנואיצַאב עקירעהעג ַא ןוא

 םיא ןיא רעווש זיא סע ןוא ןכַאז עכלעזַא ןוֿפ טינ סייוו רעירַאטעלָארּפ-ּפַאש
 יד ןענָאמרעד ןייא ןיא ןטלַאה ףרַאד ןעמ .ןקעורעד וצ ןליֿפעג יד
 עלַא יד עגונב םיללּכ עברַאה טימ ןעמַאצמורַא ןוא ןרסומ ייז ,ןשטנעמ
 יד טימ טרינָאמרַאה טיג טָאה גנַאגוצ רעשיטסיכרַאנַא רעזדנוא .ןכַאז
 ,טיבעג םעד ףיוא ןטייקידנעוװטיונ

 יד ןרענעלקרַאֿפ וצ ץנעדנעט יד טָאה עינָאלָאק עשיטסינומָאק ַא 8
 רעד ןיא .ןעזנָא ןוא עדריוונגייא ןייז ,ןשטנעמ םענלעצנייא םעד ןוֿפ תובישח
 ףיקּת רעצנַאג ַא ףַאלקש ױרעטסנגָאלשרעד רעד זיא טלעוו רעשיטסילַאטיּפַאק
 -טיורב רעד ,לשומ רעד וע זיא עילימַאֿפ ןייז ןיא ,םייח רעד ןיא ךיז ייב
 -ּפָא ןענייז רעדניק יד ןוא ױרֿפ יד .רעגָאז-העד ןוא סָאבעלַאב רעד ,רעבעג
 ףיוא טגייל ,ןגיוא ענעגייא ענייז ןיא םיא טביוהרעד סָאד .םיא ןָא קיגנעה
 טינ רע טָאה עינָאלָאק ןיא .,עדריוו ןוא טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ףױרַא םיא
 טלעטשעג להק ןוֿפ ןרעוו רעדניק ןוא ױרֿפ .ןגוצרָאֿפ יד ןוֿפ םענייא ןייק
 םיא וצ ןֿפרַאד ייז .רע יו דזנַאטש ןטריגיליווירּפ רעמ ,ןרעכעה ַא ןיא
 רעד ןיא .ןענעכער טינ ךיז ןזירּפַאק ענייז טימ ןוא ןעמוקנָא טינ רעמ
 ןייז ,גנודיילק ןייז טימ ןענעכייצסיוא ךיז שטנעמ ַא ןעק טלעוו רערעסיוא
 -נעצ ןוא ,גארטייב רעדָא הבדנ ַא ןכעג ןיא טנַאה עײרֿפ ַא ,גנוקיטֿפעשַאב
 -געמ עלַא יד ךיוא טמענ עינָאלָאק יד .ןכירטש עניילק ערעדנַא עקילד

 טרעוו גנוקיטֿפעשַאב ; ןכילגעגסיוא טרעוו גנודיײלקַאב יד .קעװַא ןטייקכעל
 ןייק ןבעג טינ ןעק סָאװ עכלעזַא סנטסרעמ זיא ןוא ערעדנַא ןוֿפ טמיטשַאב
 ערעדנַא עלַא .רענלעצנייא רעד טינ ,להק טיג תובדנ ;גנולעטשנדירֿפוצ
 ,ךיז טרילרַאֿפ דיחי רעד .טקנערשַאב קרַאטש רעייז ןענייז ןטייקכעלגעמ
 ךעלגעמ רעכיז זיא סע .,רעֿפיצ ןקילָאצ-ליֿפ ןרעסערג ַא ןיא לונ ַא טרעוו
 ןוא תובוח ןיא ןעקנורטרַאֿפ זיא'מ ןעוו רעבָא ,געווסיוא ןַא ןעניֿפעג וצ
 זיא עינָאלָאק רעצנַאג רעד רַאֿפ הנויח ןגעוו ןגרָאז טכַאנ ןוא גָאט ףרַאד'מ
 , ,עבַאגֿפױא עגנירג ןייק טינ סָאד

 טקריװ ןענייז ייז יו ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טימ טײקנדירֿפוצמוא 9
 -רַאֿפ-סגנונימ .ןבעל ןיא לארעביא יװ טוג ױזַא טקנוּפ עינָאלָאק ַא ןיא
 ןגעוו דיישרעטנוא ןייק טינ טכַאמ סע .ךעלדײמרַאֿפמוא ןענייז ןטייקנדייש
 ַא ןיא טלדנַאװרַאֿפ טייקינילק עדעי טרעוװ ָאד .ךיז טלדנַאה סע סָאװ
 ןייזליואוו םעד ןיא קיגנעהּפָא ץלַא טימ ךָאד ןענייז עלַא .עגַארֿפסנבעל
 ענעדײשרַאֿפ ףיוא ןרעװ טכיירגרעד ןעק סעכלעוו ,עינָאלָאק רעד ןוֿפ
 -יא ,טייקיניילק רעטסנעלק רעד ךרוד ןרעו טקידעשעג רעדָא ,םינֿפוא
 טרעטיברַאֿפ ?סיבַא ,טגנערטשעגנָא ןענייז ןשטנעמ יד ןעוו ךָאנ טּפיוהרעב
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 סָאמ ןייק ןוא גָאװ ןייק ,טלַאהקירוצ ןייק ָאטינ זיא ןַאד ,טשיוטנַא רעדָא

 טושּפ טרעװ סע .ערעדנַא יד וצ ענייא גנואיצַאב ןיא דייר ערעייז ןיא

 ךיא ןעוו .שינָאמרַאה ןטעברַא ןוא ןײטשרַאֿפנײא ךיז ןענעק וצ ךעלגעממוא

 + ךימ ייז ןגערֿפ עיציזָאּפָא רעד ןוֿפ רעריֿפנָא עטסרעטיב יד טציא ןגעגַאב

 "עג זדנוא טָאה סָאװ ?ןסירעגמורַא ךעלטנגייא ךיז רימ ןבָאה סָאװ ןגעוו

 רעטמיטשַאב ןייא ףיוא רעגניֿפ םעד ןגײלֿפױרַא טינ ןעק רענייק ? 98

 ןעוועג ץלַא ןענייז סע !רעלעֿפ רעד ןגעלעג זיא ָאד טָא :ןגָאז ןוא ךַאז

 -ילעטניא ,ןשטנעמ ,ענעסקַאװרעד עכלעוו ןגעוו ,ןטײקשירַאנ ,ןטייקיניילק

 רענעי ןיא ,טרָאד ןוא ןַאד רעבָא .ןעגניד טֿפרַאדעג טינ ךיז ןבָאה ,עטנעג

 רעייז ןעוועג ןטייקיניילק עלַא יד ןענייז ,גנובעגמוא רעטסנרע ,רערעווש

 -מוא טכַאמעג ןוא ןבעל סָאד טרעטיברַאֿפ ןבָאה ייז ,טסנרע ןוא קיטכיוו
 ,גנומענרעטנוא עסיורג קיזיר יד ןעלקיװטנַא וצ קיטכיר ךעלגעמ

 יד ןיא ןשינעעשעג ןוא ןדנעטשמוא עלַא ןוֿפ גנובײרשַאב עיונעג ַא

 ךעלטנעֿפָאה טעװ ןוא ןעק ,טריטסיזקע טָאה עינָאלָאק יד סָאװ ,רָאי סקעז

 ןדעי רעסיוא ,ןלעוו סָאװ יד רַאֿפ סעיצקעל עטנַאסערעטניא ןעגנערבסיורַא

 ןעיוב וצ געוו ןקיבלעז םעד ףיוא ןייג ןעמענ ךיז טייצ רעד טימ ,לֿפײװצ
 .תודוסי עשיטסינומָאק-יײרֿפ ףיוא גנונעדרָא ערעסעב ַא
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 "לעיד וינ, רעד ןוא סיזירק רעד
 -ירק ןכעלקערש ַא טימ ןבױהעגנָא ךיז ןבָאה ןרָאי רעקיסיירד יד

 ךיא יו ,סיזירק רעד .טלעװ רעטריזיליויצ רעצנַאג רעד ןיא סיז
 טינ ןעווֶעג זיא ,1931 ,רעבמעצעד ןיא *.ש .א .ֿפ, רעד ןיא ןזיוועגנָא בָאה
 סע זיא ,ןעמונעג טנורג ןיא רָאנ ,רעלעירעטַאמ ַא ,רעשימָאנָאקע ןַא זיולב
 טייהשטנעמ יד טָאה רעכלעוו ,סיזירק רעלַאיצַאס ,רעקיטסייג ַא ןעוועג
 -טֿפַאשלעזעג ןוֿפ ןטיבעג עלַא ףיוא לקניוו ןּפמעט ַא ןיא טלעטשעגקעווַא

 רָאנ טקעריד טליֿפעג ,ךעלריטַאנ ,טָאה שטנעמ רענלצנייא רעד .ןבעל ןכעל
 ,לטימסנבעל טימ ךיז ןגרָאזַאב וצ טייקירעווש רעשימָאנָאקע ןוֿפ קורד םעד
 יד רעטנוא םיא ןבָאה ןעמעלבָארּפ עשיסילַאּפ ןוא עכעלטֿפַאשלעזעג יד

 -לעועג סע רעװ טרַאעג טינ טָאה םיא .טרעמיקעג קינייו ןדנעטשמוא
 -סנבעל טכוזעג טָאה שטנעמ רעד .טוט הכולמ יד סָאװ ןוא דנַאל ןיא טקיט
 םעד ןלָאצַאב וצ קיליװ ןעוועג זיא ןוא ,ץנעטסיזקע ןוֿפ טייקרעכיז ,לטימ
 ,טייקרעכיז ַאזַא רַאֿפ זיירּפ ןטסכעה

 רעביא ןעלגילֿפ עצרַאװש עריא טײרּפשעגסיױא טָאה עיצקַאער יד
 -נעל עטסכייר ייווצ יד -- דנַאלגנע ןוא עקירעמַא ןיא ,טלעוו רעצנַאג רעד
 יד ,טײקנגָאלשרעד ,טייקמירָא טשרעהעג טָאה -- טלעוװ רעד ןיא רעד

 "נעל עשיאעּפָאריײא יד ןיא .גנַאגרעטנוא ןוא לַאֿפרעדנַאנַאֿפ ןוֿפ גנומיטש
 .ןרעדנַא ןַא רעדָא רילָאק ןייא ןוֿפ רוטַאטקיד ןוא ריקליוו טשרעהעג טָאה רעד
 םענרעזיא םעד רעטנוא ןגעלעג לַארעביא זיא גנוגעווַאב-רעטעברַא יד
 טומ רעדָא ןליוו םענעגייא ןייק ןָא ,סעקילק עקידנשרעה יד ןוֿפ לֿפאנק
 .ןעמענרעטנוא וצ סָאװטע

 ןיא ָאד רעטעברַא יד ןוֿפ עגַאל יד ןעוועג זיא רָאג זיב קירעיורט
 ערעייז ןטלַאהעגנייא שינרעטַאמ טימ ןבָאה ןכַאֿפ עטריזינַאגרָא יד ,דנַאל
 -אוורעסנָאק יד ןיא ןטלַאהוצנעמַאזוצ ןעגנולעג זיא סָאװ לסיב סָאד ,ןעייר
 -עצ ,ןגָאלשעצ ןעוועג ןענייז סעיצַאזינַאגרָא עטסרעמ יד .סנָאינוי עוויט
 -יירד יד ביוהנָא זיא ןָאינוי סרעניימ רעקיטכעמ לָאמַא רעד ןוֿפ .טביוטש
 טימ טָאה סיאול ,? ןַאשזד .ןטָאש ַא יו רעמ טינ ןבילבעג ןרָאי רעקיס
 -עט יד .טנורגּפָא םוצ טריֿפרעד ןָאינוי יד ןדָאטעמ עשירָאטַאטקיד ענייז
 "רעד ןוא טקירדרעטנוא םיא ןוֿפ ןענייז ןטנעמעלע עוויסערגָארּפ ,עקיט
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 ןיא טנַאה עײרֿפ ַא ןגָארקעג ןבָאה רעמיטנגייא:-ןיימ יד .ןרָאװעג טקיטש
 .טסולג ץרַאה רעייז סָאװ ןָאט וצ ןטנגעג ערעדנַא ןוא עינישזדריוו טסעוו
 ערעדנַא ןיא גנוקיטֿפעשַאב טכוזעג ,טרעגנוהעג ןבָאה סרעניימ רעטנזיוט
 ,טריזילַארָאמעד קרַאטש ןעוועג ךיוא ןענייז עכלעוו ,ןכַאֿפ

 רכוז ןייק זיא "ןָאינוי סרעקרָאװ:ירעיורב, רעקיטכעמ לָאמַא רעד ןוֿפ

 -רָא יד טָאה ןָאשיביהָארּפ ןוֿפ עדָאירעּפ ענעגושמ יד ,ןבילבעג טינ רעמ
 "ףקנילע יד ןוֿפ זיא .י וו .ג ,ל .ַא יד ,טעטכינרַאֿפ ןצנַאגניא עיצַאזינַאג

 יו ןטלַאהעג ךיז ןבָאה ךעלטשער יד .טיוט ףיוא טעמּכ ןרָאװעג :?כָארבעצ
 ערעדנַא יד ןיא עגַאל יד ןעוועג זיא רעסעב טינ .ךעלסיֿפ עשרעניה ףיוא
 "רעדעל ,סױעירָאֿפ יד ייב ,דעטײמַאגלַאמַא רעד ןיא ,ןכַאֿפ דײרט-לדָאנ

 דנַאל ןצנַאג ןרעביא רעקיזומ יד .ןכַאֿפ ערענעלק ןוא סרעקריָאװ סדוג
 ןסיב ןטצעל םעד ןעמונעגקעװַא ייז ייב טָאה ָאידַאר יד :טרעגנוהעג ןבָאה
 "ןַאבנזייא יד .ןזָאלעגרעביא רעירֿפ ייז טָאה קיזומיזישַאמ יד סָאװ ,טיורב
 יד וצ הרוכב רעייז טֿפױקרַאֿפ רעירֿפ רָאי עכעלטע טימ ןבָאה רעטעברַא
 ןצרוק ןיא ףרַאד סָאװ לטיּפַאק ַא זיא סָאד .ןזדניל ּפָאט ַא רַאֿפ םיטַאבעלַאב
 .ןרעוו טנכיײצרַאֿפ

 ןביױהעגנָא ךיז דנַאלגנע ןיא טָאה ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןוֿפ ןטימ ןיא
 רעד .ןעירטסודניא עשיזַאב יד ןוֿפ גנוריזילַאנָאיצַאנ רעד רַאֿפ גנוגעווַאב ַא
 ,דנַאל ןיא ָאד ךיוא ןלַארעביל יד ןשיווצ רעגנעהנָא ןענוֿפעג טָאה קנַאדעג
 -שרע רעד ןוֿפ טייצ ןיא ןענייז עכלעוו ,ןענַאבנזייא יד עגונב ,טּפיוהרעביא
 -במָאלּפײ רעד .גנוריגער רעד ןוֿפ ןרָאװעג ןבירטַאב המחלמ-טלעוו רעט
 .רעביא םעד רַאֿפ ןטייהלצנייא עלַא טעברַאעגסיוא טָאה רעכלעוו ,"ןַאלּפ
 לָאז עכלעוו ,גנוריגער רעד ןוֿפ טנעה יד ןיא סעיניל ןַאבנזייא עלַא ןוֿפ גנַאג
 םוקילבוּפ ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא ןריֿפנָא ןוא ןטלַאװרַאֿפ ,ןֿפױקסיױא ייז
 ןַאלּפ רעקיזָאד רעד --- טקיטֿפעשַאב ייברעד ןענייז סָאװ ,רעטעברַא יד ןוא

 ןָאשנעװנָאק ַא .ןזיירק-רעטעברַא יד ןיא ןרָאװעג ןעמונעגֿפױא םערַאװ זיא
 -טּפיוה יד טגַארטֿפױאַאב ןוא ןַאלּפ םעד ןסייהעגטוג טָאה ,ל .ֿפ .א רעד ןוֿפ

 טינ ןעוועג ןענייז ןטכיזסיוא יד .גנוריֿפכרוד ןייז רַאֿפ ןטעברַא וצ עטמַאַאב

 - יעטכעלש ןייק
 -גוא טושּפ ןבָאה ייז :ןבעגעג הצע ןַא ךיז ןבָאה סעינַאּפמָאק-ןַאב יד

 ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא ערעסערג יד ,"סדוהרעדָארב; ריֿפ יד טֿפױקעגרעט
 ערעכעה סָאװטע ייז ןטָאבנָא ךרוד ,ןענַאב יד ןבײרטַאב סָאװ רעטעברַא יד
 רָאַּפ יד .ןעגנולדנַאהרַאֿפ עלַא ןיא דנַאטש ןטריגעלװירּפ ַא ןוא טלַאהעג
 ןענייז ןענַאב יד םורַא טקיטֿפעשַאב ןענייז סָאװ ןכַאֿפ ערעדנַא קילדנעצ
 ,סעיצַאזינַאגרָא ערעדנוזַאב ןיא טלקערבעצ ןענייז ייז ,ןרָאװעג טרירָאנגיא
 -במָאלּפ; םעד רַאֿפ עיצַאטיגַא יד .סולֿפנײא ןסיורג ןייק טינ ןבָאה עכלעוו
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 ןרָאװעג טקיסעלכַאנרַאֿפ ןוויכב טֿפוג רעטעברַא ןַאבנזייא יד ןוֿפ זיא "ןַאלּפ

 .ןרָאװעג ןסעגרַאֿפ ןצנַאג ןיא ןכיג ןיא רָאג זיא ןוא

 רעד טָאה ,הלשממ יד ןעמונעגרעביא טָאה טלעווזור ןעוו ,1922 ןיא

 לייוו ַא רַאֿפ טָאה סע .עֿפוטש עטסקירעדינ יד טכיירגרעד דנַאל ןיא סיזירק

 ןוֿפ טייצ ןיא טָאה רע .ןרעוו םייוקמ טעוװ האובנ סרעוואוה זַא ,ןעזעגסיוא

 ,ןרעו טלייורעד טעװ טלעווזור ביוא זַא ,רעלייוו יד טנרָאװעג ןייּפמַאק

 -עמַא ןיא טעטש עסיורג יד ןוֿפ ןסַאג יד ןיא ןסקַאװ זָארג ןכיג ןיא טעוו

 רעצנַאג רעד .ןרָאװעג ןסָאלשעג טייצ ַא רַאֿפ ןענייז ןעקנַאב עלַא .עקיר

 וִצ זיא רימ 1933 ,ץרעמ ןיא ןרָאװעג טלעטשענּפָא זיא טַארַאּפַא-ץנַאניֿפ

 רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ וצ ןעמוקעגסיוא טייצ רענעי

 -ַאליֿפ ןיא ןריעקטיּפ ןוֿפ םישרוי יד ,"עינַאּפמָאק זעלג-טיילּפ רעגרובסטיּפ;

 -ירּפ יד ןֿפױק ןגעוו ,דנַאל ןיא סעילימַאֿפ עטסכייר יד ןוֿפ ענייא ,עיֿפלעד

 קרַאטש רעייז ךיז טָאה .עינָאלָאק זיירנָאס רעד רַאֿפ ןעגישימ ןיא םרַאֿפ יר
 "הָאֿפ עקיזָאד יד ןוֿפ דנַאטשוצ רעזעוורענ רעד ןגיוא יד ןיא ןֿפרָאװעג
 -גרע סָאד טרַאװרעד ןבָאה ייז ,דנַאל ןיא ָאד לַאטיּפַאק-סיורג ןוֿפ רעייטש
 .ןעלטימ עלַא טימ סטוג ןוא בָאה רעייז ןקידיײטרַאֿפ וצ טיירגעג ךיז ,עטס

 זיא סע .עשיטטילַאטיּפַאק רענַאקירעמַא-שיּפיט ַא זיא עילימַאֿפ יד
 וצ עילימַאֿפ רעד ןוֿפ רעײטשרָאֿפ יד .ןענעקַאב וצ ךיז ריא טימ יאדּכ
 -יר םעד טנשריעג ןבָאה עכלעוו ,רעדירב יירד ןעוועג ןענייז טייצ רענעי
 טנייּפ גרובסטיּפ יד ,זעלג טיילּפ גרובסטיּפ יד --- ןגעמרַאֿפ ןסיורג ןקיז
 -רעטנוא עכעלנע ערעדנַא לָאצ ַא ןוא ,ּפמָאק רעגוש ןעגישימ יד, .ָאק
 ןרעביא סמרַאֿפ ןוא רעזייה ,ןקירבַאֿפ עסיורג וצ בָאגוצ ןיא ,ןעגנומענ
 -יטסימ סגראבנעדעווס ןוֿפ רעגנעהנָא ןענייז רעמיטנגייא יד .,דנַאל ןצנַאג
 "יז עטלעטשעגנָא עקיטכיוו ערעייז עלַא ,םוטנטסירק ןיא עטקעס רעש

 ,ןיטע-ןירב ןיא זיא גנוניױאוװ-עילימַאֿפ יד ,עטקעס רעד ןוֿפ רעדילגטימ ןענ
 -ַאק ַא טױבעגֿפױא ןבָאה ייז ואוו ,עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ טָאטשרָאֿפ ענייש ַא
 ןָאילימ 18 טסָאקעג טָאה סָאװ ,עדניימעג רעניילק רעייז רַאֿפ לַארדעט

 .טקידנערַאֿפ ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ ךָאנ טייצ רענעי וצ זיא ןוא רַאלָאד
 -בעה ןיא ןדמל רעסיורג ַא ןעוועג זיא לַארדעטַאק ןוֿפ רעכעלטסייג רעד

 רענייא ,ןכַארּפש עלַא ןוֿפ רוטַארעטיל רעזעיגילער רעד ןיא ןוא שיאער
 -ַאק םעד טָאה רע .שטנעמ רעמורֿפ שיטַאנַאֿפ ַא זיא רעדירב יירד יד ןוֿפ
 -רַא רעד טימ ןרָאװעג קיטרַאֿפ זיא רע רעדייא ךָאנ ןוא טיובעג לָארדעט
 -נצעג יד ןרעקַאב טרָאד ,עקירֿפַא ןיא ןרָאֿפ וצ ןלַאֿפעגניײא םיא זיא טעב
 ,ןביולג ןייז וצ רעניד

 -עטניארַאֿפ ףיט ןעוועג טייצ רענעי וצ זיא רעדירב יד ןוֿפ רעטייווצ ַא
 ךיז ןלָאז סָאװ ,ןֿפיש-טֿפול ,"סָארײג-ָאטױא, יד ןעלקיװטנַא ןיא טריסער
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 טייצ עצנַאג ןייז טָאה רע ,טֿפול רעד ןיא טרָא ןוֿפ ךיילג ןבױהֿפױא ןענעק
 .טייקיטעט רעקיזָאד רעד טעמדיוועג טײקמַאזקרעמֿפױא ןוא

 ןוא רעקיטילָאּפ ,ןַאמסטֿפעשעג רעד ןעוועג זיא רעדורב רעטירד רעד
 רַאֿפ טיובעג טייצ רענעי וצ טָאה רע .עמריֿפ רעד ןוֿפ רעמיטשַאב-יסילָאּפ
 טעטַאטשעגסיױא רעכייר ןוא רעסערג ךָאנ ןיטע-ןירב ןיא ץַאלַאּפ ַא ךיז
 ,לַארדעטַאק רעד יו

 -טיוט ןיא טבעל עילימַאֿפ יד זַא ,טלייצרעד טייצ רענעי ןיא טָאה'מ
 וצ ןעזעגסיוא ייז טָאה סָאװ ,עיצולָאװער ַא ןוֿפ ןעמוקנָא םעד רַאֿפ קערש
 -יר יד ןיא ץַאלּפ ַא טיירגעגוצ ךיז רַאֿפ יז ןבָאה ,.ךעלדײמרַאֿפמוא ןייז
 עיצינומַא ,זיּפש טיירגעגנָא ןבָאה ייז ןכלעוו ןיא ,עדַאנַאק ןיא גרעב עקיז
 ןענייז עקירעמַא ןיא .רעטכעוו עטרעװסנעױרטרַאֿפ לָאצ עקידנגינעג ַא ןוא
 עילימַאֿפ עצנַאג יד ןעמענ וצ ,סָאריײג-ָאטיוא ,ןֿפיש-טֿפול טיירג ןענַאטשעג
 ,דנַאל ןיא ָאד ןעורמוא ןביוהנָא ךיז ןלעװ סע יוװ ךיג ױזַא ןיהַא

 השעמ רעד ןוֿפ טייקיטכיר רעד רַאֿפ ןריוװַאק טינ ,ךעלריטַאנ ,ךיא ןעק
 ךיא .טייצ רענעי וצ ןזיירק עסיוועג ןיא ןרָאװעג טלייצרעד זיא יז יװ
 ןעוועג עלַא ןענייז ייז זַא ,גנורַאֿפרעד רעכעלנעזרעּפ ןוֿפ ָאי רעבָא סייוו
 ןביירשוצניירַא טכוזעג ןבָאה ייז .טגנערטשעגנָא ןוא זעוורענ ךעלקערש
 ךיא ןעוו ,רעלָאד םעד ןוֿפ טרעװ-דלָאג ןגעוו טקנוּפ ַא שזדעגטרָאמ ןיא
 -דנַאטשַאב רעד וצ ןעיורטוצ ןייק טינ ןבָאה ייז זַא ,ןֿפרָאװעגרָאֿפ ייז בָאה
 "עג ןוא טלטיורעג ךיז ייז ןבָאה ,גנוריגער רעגיה רעד ןוֿפ טײקיטֿפַאה
 קיצרַאהנֿפָא רעבָא ןענייז ייז .טינ סע טייג טייוו ױזַא ,ןיינ :טרעֿפטנע
 -ֿפַאהדנַאטשַאב רעד וצ ןעיורטוצ ןייק טינ ןבָאה ייז זַא ,ןבעגוצוצ גונעג
 -רענ יד טכיירגרעד טָאה טייוו ױזַא !רַאלָאד רענַאקירעמַא ןוֿפ טייקיט
 ,טייצ רענעי וצ דנַאל ןיא ָאד עקיטכעמ ןוא עכייר יד ןוֿפ טעטיזעוו

 טלעווזור זַא ,לֿפײװצ רעטסדנימ רעד ןעוועג טינ ןַאד רימ ייב זיא סע
 רעמרַאֿפ יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ וצ טכוזעג טָאה "לעיד וינ; ןייז טימ
 דנַאל סָאד ןטיהרַאֿפ וצ ידּכ ,טכיזבַא רענייא רעד טימ רָאנ רעטעברַא ןוא
 ,גנַאגרעטנוא ןוֿפ םזילַאטיּפַאק םעד ןעװעטַאר ןוא עֿפָארטסַאטַאק ַא ןוֿפ
 ערעווש יד קיניײװ ליֿפ ןרעטכײלרַאֿפ וצ ןעוועג קיטיונ זיא קעווצ םעד רַאֿפ
 -ןָאלקרָאֿפ-שזדעגטרַאמ, יד ןלעטשּפָא ,ןסַאמסקלָאֿפ עמערָא יד ןוֿפ עגַאל
 ייז ,לדנייב א רעטעברַא יד ןֿפרַאװאוצ ; רעזייה ןוא סמרַאֿפ ףיוא "סרעשז
 סטיזָאּפעד יד ןרעכיזרַאֿפ ןוא ,ןעוועטנוב וצ ךיז ןעגנואווצעג ןייז טינ ןלָאז
 .ןעקנַאב יד ןיא טײלסטֿפעשעג עניילק יד ןוֿפ

 רָאי 150 עגרַאק ךָאנ ןבָאה רעטעברַא יד .ןרָאװעג ןָאטעג זיא סָאד
 -עג ןוֿפ גנונעקרענָא יד ןגָארקעג תונברק עזָאל-לָאצ ןוא ןֿפמַאק ערעווש

 ףיוא םיטַאבעלַאב יד טימ ןעלדנַאהרַאֿפ ןענעק ןוא טריזינַאגרָא ןייז וצ ץעז
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 געװ םענטעמַאה ריא ףיוא זיא גנוריגער יד .רעגייטש ןטריזינַאגרָא ןַא
 -געמ ,סנָאינוי יד ףליה וצ ןעמוקעג ּפיט דער ןוא ענישטשרַאילעצנַאק ןוֿפ
 ןיא ןכַאֿפ יד ןיא .רעטעברַא עלַא ןריזינאגרָא וצ ייז רַאֿפ טכַאמעג ךעל
 טָאה גנודנעוו עיינ יד ןענַאטשרַאֿפ ןבָאה רעריֿפ ןוא עטמַאַאב יד עכלעוו
 .עיצַאזינַאגרָא רַאֿפ טייקיטעט עטֿפַאהרעביֿפ ַא ןביוהעגנָא דלַאב עקַאט ךיז
 ןבָאה רעריֿפ-ןָאינוי עלַא טינ .ןווייה ףיוא יוװ ןסקָאװעג ןענייז סנָאינוי יד
 -ַאב וצ ךיז ריא טימ טכוזעג טינ ,עגַאל יד ןענַאטשרַאֿפ קיטכיר רעבָא
 זיא .ל .8ֿ .א רעד ןוֿפ טֿפַאשרעריֿפ רעוויטַאװרעסנָאק רעד ןשיווצ .ןצונ
 סערעטניא ןטסדנימ םעד טינ ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ עשּפיה ַא ָאד
 רעסיוא ןעייטש סָאװ יד ןוֿפ טּפיוהרעביא ,רעטעברַא יד ןוֿפ לרוג םעד ןיא
 -עג ַא טלקיװטנַא ןרָאי יד ןוֿפ ףיול ןיא ךיז טָאה ייז ייב .עיצַאזינַאגרָא רעייז
 יד ,ןטלַאװרַאֿפ ייז סָאװ ןטֿפַאשרעּפרעק יד עגונב םוטנגייא ןוֿפ ליֿפ
 רעכלעוו ןוֿפ גנומענרעטנוא עכעלנעזרעּפ רעייז ,טֿפעשעג רעייז זיא ןָאינוי
 עלַא טינ טייוו .ןבעל ןעמעװקַאב ץנַאג ַא רַאֿפ גונעג ,טֿפנוקניײא ןַא ןעיצ ייז
 ןלָאצ עסיורג ןעמענניײרַא ,ןטֿפעשעג ערעייז ןרעסערגרַאֿפ ןליוו ייז ןוֿפ
 גנוטלַאװרַאֿפ יד רערעווש ןכַאמ ךָאנ ןענעק עכלעוו ,רעדילגטימ עיינ
 .סבַאשזד עטוג יד ףיוא טלַאהנָא רעייז רַאֿפעג ןיא ןלעטש ךיוא רשֿפא ןוא
 ,גנומענרעטנוא יד ןוא שינעײרדיּפָאק עצנַאג יד ןבָאה ייז ןֿפרַאד סָאװ וצ
 סע יװ ןייג רעסעב ןיוש לָאז ?טגרָאזַאב קיטכיר זיא ןבעל רעייז ןעוו
 .ןעוועג זיא סע יװ ןביילב ץלַא ןוא טייג

 זיא סע יװ ןבײלברַאֿפ ,ןריר ןביוהעגנָא רעבָא ךיז ןבָאה ןסַאמ יד
 .ל .א .ֿפ .א רעד ןוֿפ סנָאשנעװנָאק יד ייב .טנעקעג טינ ןיוש סע טָאה ןעוועג
 -ַאגרָא וצ טייקידנעווטיונ רעד ןגעוו ןעמיטש ןרעה ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה
 -טֿפול ,ָאידַאר ,סליבָאמָאטָא ,לָאטש -- סעירטסודניא עשיזַאב יד ןריזינ
 ,רעטעברַא ןענָאילימ טקיטֿפעשַאב ןענייז סע עכלעוו ןיא ,רעבָאר ,ןֿפיש
 -עג ,טרעוועג ךיז ןבָאה סנָאינוי ךַאֿפ יד ןוֿפ רעריֿפ עויטַאװרעסנָאק יד
 "דיירד עשיטילָאּפ ײלרעלַא ךרוד רָאי וצ רָאי ןוֿפ הרצ יד ןּפוטשוצּפָא טכוז
 רעריֿפ עקיטכיזטייוו רעמ יד ייב דלודעג סָאד טצַאלּפעג טָאה סע זיב ,ךעל

 -סודניא רַאֿפ עטימָאק יד -- .וָא .יַא .יס יד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סע ןוא
 -ענרעטניא יד ,סרעניימ יד ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,עיצַאזינַאגרָא רעלעיר

 יד .סנָאינוי רָאּפ ַא ךָאנ ןוא רעצעזטֿפירש יד ,דעטײמַאגלַאמַא יד ,לענָאש
 ןוֿפ רענייא ,סיאול ,ל ןַאשזד זַא ,טמיטשַאב טָאה לַאזקיש ןוֿפ עינָאריא
 נַאגרָא רעד ןוֿפ רעריֿפ ערעביוז רעקינייו ןוא עטסוװיטַאװרעסנָאק יד
 רעד ןוֿפ טסייג-סגנוגעווַאב רעד ןרעװ לָאז ,גנוגעוװַאב רעטעברַא רעטריז
 ,טרעדָאֿפעג סע ןבָאה ןָאינוי ןייז ןוֿפ ןסערעטניא יד .טייקיטעט רעיינ
 טָאה עיצַאזינַאגרָא רעלעירטסודניא ןוֿפ םרָאֿפ רעד ןיא גנורַאֿפרעד ריא
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 עגַארֿפ רעד ןיא ךיז טָאה רע ,ןבעגוצ ףרַאד'מ ,ןוא ,טירש ַאזַא טקיטומרעד
 ןוֿפ רעריֿפ רערעדנַא יד יו קיטכיזטייו רעמ ליֿפ ןייז וצ ןזיװעגסױרַא
 ןיא רעריֿפ-טּפיוה ןוֿפ עלָאר רעד רַאֿפ טסַאּפעגוצ טוג ןוא ,ל .8ֿ .א רעד
 -ַאּפ רעיינ רעד טימ קידנצונַאב ךיז טָאה רע .עיצַאזינַאגרָא רעיינ רעד
 עקיטכעמ ַא טַאהעג ןיוש טייצ רענעי וצ גנוריגער רעד ןוֿפ יסיל
 רַאֿפ טַארַאּפַא ןטוג ַא ןוא עסַאק רעכייר ַא טימ ,ךיז רעטניה עיצַאזינַאגרָא
 רעד ןיא עכָאּפע עיינ ַא ןביוהעגנָא ךיז טָאה סע .טעברַא סנָאיצַאזינַאגרָא
 ,גנוגעוװַאב-רעטעברַא רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ עטכישעג

 טכַאמעג טעברַא יד טָאה גנוריגער רעד ןוֿפ גנואיצַאב עכעלטניײרֿפ יד
 ךיוא .רעטעברַא יד ףיוא ןלַאֿפעג ךָאד זיא טסַאל-טּפיוה יד רעבָא ,רעגנירג
 רעטעברַא רַאֿפ *רעטרַאשט ַאנגַאמ, םעיינ םעד -- .א ,.ר .נ רעד רעטנוא
 וצ טכער סָאד רַאֿפ ןדייל ליֿפ ןוא ןֿפמעק רעווש טזומעג ייז ןבָאה --
 "יו ןקיטֿפעה ַא ןזיװעגסיױרַא ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .טריזינַאגרָא ןייז
 ָאגַאקיש טסיא ןיא טולב רעטעברַא ןיא ןדָאבעג ךיז ןבָאה ,דנַאטשרעד
 ידּכ ,סנָאינוי-עינַאּפמָאק טריזינַאגרָא ןבָאה ייז .רעצעלּפ ערעדנַא ןיא ןואי

 ןָאטעג ןבָאה ןוא ןצעזעג עיינ יד ןוֿפ ןעגנורעדָאֿפ יד ןעלדניוװשַאב וצ
 עטקנערשַאבמוא רעייז ןטלַאהוצנָא רעטייו טנעקעג ןבָאה ייז סָאװ ץלַא
 סָאמ רעשּפיה ַא ןיא ןענייז ןֿפמַאק יד .רעטעברַא יד רעביא טֿפַאשרעה

 -לעוו ,"עקניל, יד ןוֿפ גנולדנַאה רעסואימ רעד ךרוד ןרָאװעג טריצילּפמָאק
 -רעדורב םעיינ םעד ןוא ,רעסַאװ ענטומ ןיא שיֿפ ןּפַאכ וצ טכוזעג ןבָאה עכ
 ,וָא .יא .יס רעד ןוא .ל .ֿפ .א רעד ןשיוװצ טלקיװטנַא ךיז טָאה סָאװ ףמַאק
 "וינ ,.ָאק דנע דעימ ,דַאד) ?סרעטָאװ יד ןָאּפָא דערב, ךוב סַאטָאסעּפ זוָאר
 -רַא יד ןיא ףמַאק ןטלקיװרַאֿפ םעד ןוֿפ דליב רָאלק ַא טיג (1945 ,קרָאי
 ,טייצ רענעי ןוֿפ ןעייר רעטעב

 עיינ יד ןעוועג זיא דָאירעּפ םענעי ןוֿפ דָאזיּפע רעטסטנַאסערעטניא רעד
 עירטסודניא ליבָאמָאטױא רעד ןיא רעטעברַא יד סָאװ ,סקיירטס ןוֿפ םרָאֿפ
 ןענייז ,קיירטס ןיא ןייג וצ סױרַא טָאטשנָא .ןעגישימ ןיא טדנעװעגנָא ןבָאה
 ,ןרעיוט ןוא ןריט יד טרידַאקירַאברַאֿפ ,ןקירבַאֿפ עסיורג יד ןיא ןיירַא ייז
 ,טסעג ענעדַאלעג-טינ ערעדנַא רעדָא ,סבעקס ןייק ןזָאלוצנײרַא טינ

 ַא יװ רעמ טינ זיא סָאד זַא ,טניימעג טשרעוצ ןבָאה םיטַאבעלַאב יד

 -כיר ַא ןוֿפ ןשקנָאשזדניא ןַא ןגירקוצסױרַא ךיילג ןזיוװַאב ןבָאה ייז .סַאּפש
 ,ןקירבַאֿפ יד ןזָאלרַאֿפ וצ ךיילג רעטעברַא יד ןלױֿפַאב טָאה רעכלעוו ,רעט
 -קנָאשזדניא ןרַאֿפ ךיז ןבָאה רעקיירטס יד ,רעדנואוו רעביא רעדנואוו רעבָא
 רעטכיר רעד זַא ,טלעוו רעד ןסיוו טזָאלעג ןבָאה ייז .ןקָארשרעד טינ ןָאש
 טרעדנוה ַא טגָאמרַאֿפ ,עינַאּפמָאק ליבָאמָאטָא רעכייר רעד וצ ףּתוש ַא זיא
 -נעטשנָא ןוא טייקכעלרע ןוֿפ קנוֿפ ַא טַאהעג רע טלָאװ ןוא ,ריא ןיא סרעש
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 טינ סייק ַאזַא ןיא רָאט רע זַא ,טטסואוועג רע טלָאװ ןַאד ,ךיז ןיא טייקיד

 ,דצ רעטױיסערעטניארַאֿפ ַא ןײלַא זיא רע ,ןעלדנַאה

 -רעדדיינ רעד טייצ רענעי ןיא טקנוּפ זיא רעטעברַא יד ןוֿפ קילג םוצ

 טרוָאק-םירּפוס רעקיטציא רעד ,יֿפריומ קנערֿפ ןעוועג רָאנרעװַאג רעטלייזו

 רעמורֿפ ַא שטָאכ ,שטנעמ רעלַארעביל ןוא רעכעלרע טסכעה ַא ,רעטכיר

 ןזיװעגסיױרַא טיָארטעד ןוֿפ רָאיעמ סלַא רעירֿפ ךָאנ טָאה רע .קילָאטַאק

 ןטלַאה וצ טָאטש ןיא סעּפורג עלַאקידַאר עלַא קידנביולרעד םזילַארעביל ןייז

 ךיילג טציא טָאה רע .ןעגנורעטש ענייק ןָא לָאה יטיס ןבעל ןעגנולמַאזרַאֿפ

 טימ ,טנילֿפ ןיא ,טנגעג-קיירטס ןיא ץילימ טייטס יד טקישעגניירַא

 וַא ןעז רָאנ ,טכיוניה ןייק ןיא סרעקיירטס יד ןרעטש וצ טינ גָאזנָא םעד

 ,סעטימָאק-סעטנַאלישזדיוװ יד ,רעֿפלעהסױרַא ערעייז ןוא םיטַאבעלַאב יד

 גנולדנַאה ןייז ,דָאב-טולב ַא ןכַאמ ןוא טנעה יד ןריֿפרעדנַאנוֿפ טינ ןלָאז
 ,ןגָאז ןעמ געמ ,דנַאל עצנַאג סָאד ,טַאטש ןצנַאג םעד טלסײרטעגֿפױא טָאה
 ןגָארקעג ןבָאה ייז סָאװ ןשקנָאשזדניא םעיינ םעד טימ םיטַאבעלַאב יד
 ,זָאלֿפליה ןעוועג ןענייז ,רעטכיר ןרשּכ ַא ןוֿפ

 -רַא יד ןענייז ןכָאװ סקעז .ףמַאק רעד ןטלַאהעגנָא טָאה ןכָאװ סקעז
 טָאה עטימָאק קיירטס יד ,ןקירבַאֿפ ענעסעזַאב יד ןוֿפ סיורַא טינ רעטעב
 -נָאס רעד ןוֿפ ןבָאה רימ .גנוטלַאהרעטנוא ןוא זייּפש טימ טגרָאזַאב ייז
 ןבָאה רימ רָאנ סָאװ ןוא זייּפש טקישעג ,טנילֿפ ןוֿפ ליימ 25 ,עינָאלָאק זייר
 -כָאנ טוומעג ךעלדנע ןבָאה םיטַאבעלַאב יד .סרעקיירטס יד רַאֿפ טנעקעג

 קידנטײדַאב ןוא ךַאמּפָא ןַא ריא טימ ןסילש ,ןָאינוי יד ןענעקרענָא ,ןבעג
 ,רעטעברַא יד ןוֿפ עגַאל יד ןרעסעברַאֿפ

 רעד ןיא ןעלטיּפַאק עטסטנַאסערעטניא יד ןוֿפ ענייא ןעוועג זיא סָאד
 ,דנַאל ןיא ָאד רעטעברַא יד ןוֿפ ףמַאק ןקירָאיגנַאל םעד ןוֿפ עטכישעג
 טרעדנוה עטצעל יד ןיא טצעזַאב ,טַאטש רעקידריווקרעמ ַא זיא ןעגישימ
 ןענייז עכלעוו ,ןשטנעמסקלָאֿפ עשיאעּפָארײא לָאצ רעסיורג ַא ןוֿפ רָאי
 ןריעקטיּפ ַא -- טסָארט-רעקוצ ןוֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרעבירַא סנטסרעמ
 ןקיש ןגעלֿפ עכלעוו ,סעינַאּפמָאק עכייר ערעדנַא ןוא -- גנומענרעטנוא
 רעדנעל עמערָא ערעדנַא ןוא עילַאטיא ,עיקַאװָאלס ,ןרַאגנוא ןייק ןטנעגַא
 ,ןעגנומענרעטנוא עקידנסקַאוװ-לענש ערעייז רַאֿפ "טנעה/ גונעג ןעגנערב וצ
 סעילימַאֿפ עצנַאג ערעייז טימ טֿפַאלקשעג ָאד ןבָאה ענעמוקעגרעבירַא יד
 ,םרַאֿפ לקיטש ַא טֿפיױקעג ןוא טלעג ?סיבַא טרָאּפשעגּפָא ןבָאה ייז זיב
 ,סמרַאֿפ סעקירוב-רעקוצ עסיורג יד ןוא ןקירבַאֿפ יד ןיא רעצעלּפ ערעייז
 ןעמונרַאֿפ ןגעלֿפ ,ענשזרָאטַאק תמאב ַא זיא דלעֿפ ןֿפױא טעברַא יד זואוו
 שזדעלַאק רוטלוקירגַא טייטס ןוֿפ רָאסעֿפָארּפ ַא .ןטנארגימיא עיינ ןוֿפ ןרעוו
 עסייווע זַא ,ןבעגעגוצ ןֿפָא עינָאלַאק ןיא זדנוא ייב עיצקעל ַא ןיא טָאה
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 זיא סָאד *! סעקירוב-רעקוצ ןריצודָארּפ טימ טינ ךיז ןעמענרַאֿפ ןשטנעמ
 ,עכעלנע ןוא רענַאקיסקעמ ,ןקַאװָאלס ,ןֿפַאלקש רַאֿפ טעברַא ןַא

 -ָאק ןייק ,ןֿפוױנָא ןעק'מ סָאװ ,טינ טָאה טַאטש ןוֿפ גנורעקלעֿפַאב יד
 ,ןייזטסואווַאב ןכעלטֿפַאשלעזעג רעדָא עיצידַארט ןייק .,ןסיוועג ןוויטקעל
 עצרַאװש יוװ ןצַאזנגעק עמערטסקע עכלעזַא ךעלגעמ רַאֿפרעד ןענייז טרָאד
 עטסגרע יד ןוא ןטָאיַאר'ןסַאר ,דרָאמ טימ ךיז טמענרַאֿפ סָאװ ,עיצקַאער
 -ולָאװער עכלעזַא ,טייז רעטייווצ רעד ןוֿפ ןוא ; טייז ןייא ןוֿפ ,עיצּפורָאק
 ליבָאמָאטָא רעד ןיא סקיירטס "ןַאד-טיס; יד יװ ןטירטסױרַא ערענָאיצ
 -קעלע יד ןוֿפ סקיירטס עקידענלסײרטֿפױא רעמכָאנ יד ןוא עירטסודניא
 ןסיורג ַא לָאמ רָאּפ ַא ןבָאה עכלעוו ,עטלעטשעגנָא עינַאּפמָאק קירט
 -רַא רענעגנואווצעג ןוא שינרעטצניֿפ ןיא ןֿפרָאװעגנײרַא טַאטש ןוֿפ לייט
 רעכעלקערש ףיוא ןסױטשעגנָא ךיז רימ ןבָאה ןעגישימ ןיא .טיײקיזָאלסטעב
 ןיא רעטכיר ןייא .וליֿפַא ןטכירעג יד ןיא ,גנוריגער רעד ןיא עיצּפורָאק
 ןטָאבנָא זדנוא ןעמוקעג ךעלנעזרעּפ זיא טֿפַאשרַאבכַאנ רעקידלַאב רעזדנוא
 טָאה ריא ,עטייווצ ַא טשַאװ ,טרעלקרעד רימ רע טָאה ,טנַאה ןייא : טסניד ןייז
 ןיימ ןוֿפ ,ךיא : ןעמוק-ץינוצ רימ ןענעק עכלעוו ,ןעמיטש לָאצ עשּפיה ַא ָאד
 ערעזדנוא טנידעג ךעלקריוו טָאה רע .ךעלצונ ץנַאג ןייז ךייא ןעק ,טייז
 -עגרָאֿפ ןענייז סָאװ ןסעצָארּפ עניילק ןיא .יירטעג טסכעה ןסערעטניא
 רימ רעדייא ןטסנוג רעזדנוא וצ טנקסּפעג רע טָאה םיא רַאֿפ ןרָאװעג טכַארב
 ,תונעט ערעזדנוא טגײלעגרָאֿפ ןבָאה

 ןבעל טנעקעג טַאטש ןקיבלעז םעד ןיא ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 טָאה רעכלעוו ,לטָאט רעטכיר יװ ,יֿפרױמ קנערֿפ יו ןשטנעמ ןקריו ןוא
 סָאװ רענגעק-סנסיוועג עלַא טײרֿפַאב המחלמ-טלעוו רעטשרע רעד ןיא
 עיצולָאװער רעד ךָאנ טָאה רע .םיא רַאֿפ ןרָאװעג טכַארבעגרָאֿפ ןענייז
 -רעביא רעד ןוֿפ ןרָאװעג טריקָאש סקירעביא טינ זיא ןוא דנַאלסור טכוזַאב
 ןיא טרעוו ןַאמ ַאזַא סָאװ ,זיא עטסקידריווקרעמ סָאד ןוא ,טרָאד שינערעק
 שינעשימוצ ַאזַא .טקעּפסער סיורג טימ טלדנַאהַאב ןוא טכַאעג ןעגישימ
 .תוחומ יד ןיא טרָאד טשרעה

 יד ךיז ןעניֿפעג סע ואוו ,"ַאלוסנינעּפ רעּפַא; יד ,טַאטש ןוֿפ לייט ןייא
 רעדנעלניֿפ ,רעװַאנידנַאקס ןוֿפ סנטסרעמ טרעקלעֿפַאב זיא ,ןענימ-רעּפוק
 -טיירב ַא טלקיװטנַא ךיז ןשיװצ ןבָאה עכלעוו ,ןטנַארגימיא עכעלנע ןוא
 -טײלסדנַאל ערעייז טימ ןדנוברַאֿפ ,טייקיטעט עוװיטַארעּפָאָאק עטגיײװצרַאֿפ
 ןעמ טָאה ןרָאי רעקיסיירד יד ןיא .ַאטָאסענימ ןוא ןיסנָאקסיװ ןיא םינוכש
 ןכַאמ טנעקעג טינ ןַאד ןבָאה םיטַאבעלַאב יד -- טעברַאַאב טינ ןענימ יד
 ףיוא טבעלעג טָאה גנורעקלעֿפַאב עצנַאג יד .ןטיֿפָארּפ עקירעהעג ןייק
 טימ ןרָאװעג טריֿפעגנָא ןענייז עכלעוו ,טייקיטעט ףליה-טסבלעז ןוא ףילער
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 םענעי ןכוװַאב וצ טייהנגעלעג יד טַאהעג בָאה ךיא ,עציטשי-טגנוריגער
 -ארעּפָאָאק עכײרגלָאֿפרעד ערעייז ןרעדנואווַאב וצ ןוא לָאמ עקינייא טנגעג
 יז ןבָאה ,ןיסנַאקסיװ ,רָאיריּפוס טָאטש רעד ןיא .ןעגנומענרעטנוא עוויט
 סרָאטס עוויטַארעּפָאָאק עלַא ןענַאװגוֿפ ,זיוה-רעוו לײטלָאה עסיורג קיזיר ַא
 עטסערג יד ןוֿפ ענייא ,הרוחס טימ טגרָאזַאב ןרעוו טנגעג רעצנַאג רעד ןיא
 ױרעירֿפ רָאי עכעלטע טימ טָאה יז .ןעזעג ןעוו בָאה ךיא סָאװ ,רעזייהרעוו
 ןעגיד וצ טגַאזטנַא ךיז טָאה עכלעוו ,עינַאּפמָאק רעטַאװירּפ ַא וצ טגנַאלַאב
 ,ָאי -- סרָאטס ענלצנייא יד .ןװיטַארעּפָאָאק יד ןוֿפ זיוהרעוו לײסלָאה רעד

 ןייק ןֿפױקרַאֿפ טלָאװעג טינ יז טָאה טֿפַאשלעזעג לײטלָאה רעד וצ רעבָא
 טָארקנַאב םוצ טריֿפרעד עינַאּפמָאק רעד טָאה 1929 ןוֿפ ךַארק רעד .ערַאװ
 יד טימ טֿפעשעג םעד ןעמונעגרעביא טָאה לײסלָאה עוויטַארעּפָאָאק יד ןוא
 ,טגָאמרַאֿפ טָאה יז סָאװ ץלַא ןוא סעדייבעג

 רָאֿפ לוש ַא ןטלַאהעגֿפױא ןויטַארעּפָאַאק יד ןבָאה רָאיריּפוס ןיא
 "ףעטנוא עוװיטַארעּפָאָאק ַא ןטלַאװרַאֿפ וצ יװ ןענרעל ןליוו סָאװ ןשטנעמ

 ןטלַאהעגֿפױא ךיז ןשטנעמ עגנוי קילדנעצ עכעלטע ןבָאה טרָאד .גנומענ

 "עוַאב רעוװיטַארעּפָאָאק רעד ןוֿפ עטכישעג יד קידנענרעל ,גנַאל םישדח
 גנומענרעטנוא ַאזַא ןכַאמ וצ ןרעוװ טצונַאב ןֿפרַאד סָאװ ןדָאטעמ יד ןוא גנוג
 -סיוו טימ ךיז טצענערג סָאװ ,ןעגישימ ןוֿפ לייט םעד ןיא .ךײרגלָאֿפרעד

 ןוֿפ סולֿפנײא רעד ךיז טליֿפ ,לודניא ןבלַאה ןטשרעביוא םעד ןיא ,ןיסנָאק

 גנוגעװַאב רעוויטַארעּפָאָאק רעד ןוא גנורעקלעֿפַאב רעשיוַאנידנַאקס רעד
 רענעי ןוֿפ סולֿפנײא רעטוג רעד זַא ,ןשטניוו וצ רָאנ זיא סע .קרַאטש רעייז
 ןלייט ערעדנַא יד ףיוא ןטײרּפשסיױא ךיז לָאז גנורעקלעֿפַאב רעטנעגילעטניא
 ,טָאטש ןסיורג םעד ןוֿפ

 -ַארטסינימדַא סטלעווזור רעטנוא גנוריגער רעד ןוֿפ גנודנעוו עיינ יד
 רעמ טינ ןייז וצ ןעזעגסיוא טייצ רעגעי וצ זדנוא ןוֿפ עטסרעמ יד טָאה עיצ
 ןטלַאהעג טָאה גנוריגער יד .םזישַאֿפ ןוֿפ עגַאלֿפױא רענַאקירעמַא ןַא יו
 ,רעגריב יד ןוֿפ טכער יד ןעקנערשַאב ןוא טכַאמ ריא ןטײױּפשסיױא ןייא ןיא
 העד עלוֿפ יד ןגָארקעג ןבָאה ןטַארקָארויב עטלעטשעגנָא וויטַארטסינימדַא
 ,קלָאֿפ ןוֿפ רעײטשרָאֿפ ,רעבעגצעזעג עטלייוועג יד .ןעמעלַא ןוא ץלַא רעביא
 סע זיב טנעדיזערּפ ןוֿפ טכַאמ יד טרעסערגרַאֿפ ןליוו ןטוג רעייז טימ ןבָאה
 ערעדנַא ןיא רעשרעה עטניורקעג יד ןוֿפ טכַאמ יד ןגיטשרעביא טייוו טָאה
 -יקרַאֿפ ךיז טָאה דנַאל ןיא ָאד גנוריגער רעד ןיא ץנעדנעט יד .רעדנעל
 רעד ןוא עיצַארטנעצנַאק ,עיצַאזילַארטנעצ ןוֿפ גנוטכיר רעד ןיא טעווער
 ןבָאה ןשטנעמ ןָאילימ רַאּפ ַא .עטלעטשעגנָא-סגנוריגער ןוֿפ גנורעמרַאֿפ
 ןיא ,עטלעטשעגנָא סלַא גנוריגער רעד ןוֿפ טקעריד הנויח רעייז ןגיוצעג
 יװַא ןוא חבצק ףיוא ןזיוועגנָא ןעוועג ןענייז סָאװ ןענָאילימ יד וצ בָאגוצ
 ,טרעדָאֿפעג ןבָאה עטמַאַאב-סגנוריגער יד יו ןעלדנַאה וצ ןעגנואווצעג םורַא
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 רַאֿפ ךעלרעֿפעג רעייז ןייז וצ ןעזעגסיוא זדנוא טָאה לעטשנייא ַאזַא
 רעכעלטײהײרֿפ ,רעלַאמרָאנ ןוֿפ ןטכיזסיוא יד ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ןטײהײרֿפ יד
 ױבֿפױא םעד וצ טריֿפ לעטשנייא ַאזַא .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולקיװטנַא
 -ָאמעד יד קידנטלַאהנָא וליֿפַא ןעק עכלעוו ,ןישַאמ-ײטרַאּפ רעקיטכעמ ַא ןוֿפ
 ןליוו ריא ןעגניװצֿפױרַא קידנעטש ןלַאװ עײרֿפ ןוֿפ רודעצָארּפ עשיטַארק
 ענדָאמ-יינ ַא ןריֿפנייא --- גנורעקלעֿפַאב רעצנַאג רעד ףיוא יסילָאּפ ןוא
 .עיטַארקָאמעד ןוֿפ לטנַאמ ַא רעטנוא רוטַאטקיד

 ןבָאה סיסילָאּפ-סגנוריגער "לעיד וינ, יד וצ טֿפַאשרענגעק רעזדנוא ןיא
 רעד ןיא ןעמַאזוצ טלַאֿפ גנולעטש רעזדנוא זַא ,ןעזעגנייא זייווכעלסיב רימ
 -- דנַאל ןיא ָאד תוחוּכ עטסרענָאיצקַאער יד ןוֿפ גנולעטש רעד טימ עגַארֿפ
 ידַּכ ךיז רַאֿפ טײהײרֿפ ןרעדָאֿפ עכלעוו ,"סטסילַאודיוװידניא דעגָאר,, יד
 יּפַאק-סיורג יד .ןשטנעמ ערעדנַא ןריטַאולּפסקע טרעטשעגמוא ןענעק וצ
 ּפעק-ןּפרַאק יד ,ןטסילַאירטסודניא ,ןטַאנגַאמ יטיליטוי ,ןריקנַאב ,ןטסילַאט
 װָא רעבמעשט/ ןוא "ןָאשיײאיסָאסַא סרערושטקעֿפונַאמ לַאנָאשעגנ, רעד ןוֿפ
 טרעדָאֿפעג ,רימ יו ךַארּפש עקיבלעז יד טדערעג עלַא ןבָאה ,?סרעמַאק
 יד טריזינַאגרָא ןוא גנוריגער רעד ןוֿפ טירט ןדעי טריקיטירק ,טײהיײרֿפ

 "קַאער ןוא עטסכייר יד ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ "געיל יטרעביל, עטמירַאב

 דשוח ןביוהעגנָא ןבָאה זדנוא ןוֿפ עקינייא .דנַאל ןיא ןטנעמעלע עטסרענָאיצ
 ןעוו גנואיושנָא-טלעוו רעזדנוא ןיא טֿפַאהרעלעֿפ ןייז זומ סָאװטע זַא ,ןייז וצ
 -ַאב עטסגרע יד ןוֿפ ןרעגַאב ןוא ןשטנואוו יד טימ ןלַאֿפנעמַאזוצ ןעק יז
 : ,קלָאֿפ ןוֿפ רעביור

 רענגעק ענעכָארּפשעגסיױא ןייז ןטסיכרַאנַא סלַא רימ ןזומ שיטערָאעט
 ןוֿפ טכַאמ יד ןקיטסעֿפַאב עכלעוו ,ןעגנוריֿפ ענייז עלַא ןוא "לעיד וינ, ןוֿפ

 עכנַאמ --- ןסָאנעג ערעטלע יד ןוֿפ לָאצ עניילק ַא .טַאטש ןוֿפ ,גנוריגער רעד

 -יױשנָא-טלעװ רעייז ןיא טלַא רעבָא ,גנורַאֿפרעד ןוא ןרָאי ןיא גנוי יז ןוֿפ
 סָאװ ץלַא ןוֿפ רענגעק ענעכָארּפשעגסיױא-רָאלק ןבילברַאֿפ ןענייז --- גנוא
 ןעמוקעגסיוא זיא רימ ,ןרָאי עטצעל יד ןָאטעגֿפױא טָאה "לעיד וינ; רעד
 ערעסערג ַא זיא טלעווזור זַא ,דניײרֿפ ןוא םירבח עטנעָאנ עניימ ןוֿפ ןרעה וצ
 רענעבירטעגכרוד זיא רע לייוו ,רעלטיה רעדייא טײהײרֿפ רעד רַאֿפ רַאֿפעג
 עטרעווילגרַאֿפ-שיטַאמגָאד עכלעזַא ןוֿפ לָאצ יד רעבָא ,טלעטשרַאֿפ רעמ ןוא
 טייהרעמ עסיורג יד .עניילק ץנַאג ַא זיא ןעייר ערעזדנוא ןיא ןשטנעמ
 רעד טימ ןבָאה ,סנטסקינייוו ,ןעייר ערעזדנוא ןיא ,דנַאל ןיא ָאד ןטסיכרַאנַא
 ןענייז ןוא ,תוֿפי םינּפ רבסב "לעיד וינ; ןוֿפ ןעוטֿפױא יד ןעמונעגֿפױא טייצ
 ערעטעּפש ענייז ןיא ןטלעווזור ןציטשוצרעטנוא יו טייוו ױזַא ןעגנַאגעג
 זיא סָאד .ןימרעט ןטרעֿפ ןוא ןטירד ַא רַאֿפ ןרעוו וצ טלייוורעד סנייּפמַאק
 ןטכַארט רימ ןעוו ןענעכער ךיז ןֿפרַאד רימ רעכלעוו טימ גנוניישרעד ַא
 .ןעגנובערטש ןוא ןבַאגֿפױא עריא ,גנוגעװַאב רעזדנוא ןגעוו טסנרע
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 ןָאטלעטס ןיא קידוצ

 ַא ךָאנ עינָאלָאק זיירנָאס יד ןזָאלרַאֿפ ךיא בָאה ,1938 טסברַאה ןיֹא
 טצעזַאב ךיז בָאה ךיא ,עינישזדריוו ןיא ,ץַאלּפ םעיינ םעד ןיא שינעלגנַאר
 -רעד עניימ ןענעכיײצרַאֿפ טימ ןעמונרַאֿפ ךיז ןוא ןָאטסָאב ןוֿפ טייוו טינ
 יד .עינָאלָאק רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא ןעגנובעלרעביא ןוא ןעגנורַאֿפ
 רעגייש ַא טימ טױעַאב טסברַאה םענעי ךימ ןבָאה עיֿפלעדַאליֿפ ןיא ןסָאנעג
 סָאװ ,גָאטסטרובעג ןטסקיצכעז ןיימ ןוֿפ גנורעיײֿפ רעכעלדניײרֿפ טסכעה ןוא
 ַא ןיא בָאה ךיא .ןענעק ייז רָאנ יו קיצרַאה ױזַא טריֿפעגכרוד ןבָאה ייז
 רעד ןיא טייקיטעט רעשיטקַארּפ ןוֿפ ןרָאי עניימ זַא ,טליֿפעג ןעניז ןסיוועג
 עטלּפָאד ַא טנידעגּפָא טַאהעג ןַאד ןיוש בָאה ךיא .דנע וצ ןענייז גנוגעווַאב
 עכלעוו ןוֿפ ןלמ יאק ַא -- גנוגעוַאב רעד ןיא "עבשזולס עקסוועײלָאקינ;
 ּפָאק ַא ערעדנַא ןוא ךיז ןעיירד וצ רעיש ַא ןעד זיא גנַאל יו ,רָאי 45 זיא'ס
 | ? טעברַא-סגנוגעוװַאב טימ

 ,טּפיוהרעביא ,ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןיא דנײרֿפ עטנעָאנ ןוא ןסָאנעג עניימ
 -סיזקע רערעטייוו ןיימ ןגעוו טגרָאזַאב קרַאטש ןעוועג ןענייז ןָאטלעטס ןיא
 ןרַאגיצ ייב ּפַאש ןיא קירוצ ןטעברַא ןייג וצ זַא ,טסואוועג ןבָאה ייז .ץנעט
 ײרעמרַאֿפ ןוא טכוצ-רעניה טימ רעדיוו ןעמענרַאֿפ ךיז ,טלַא-וצ ךיא ןיב
 לארשי ,ןייטשולב לסָאי --- יז ןוֿפ רָאּפ ַא ןבָאה ,ןעלטימ ענייק טינ ךיא בָאה

 ןעמוק ףרַאד ךיא זַא ,ןסָאלשַאב -- עכעלטע ךָאנ ןוא קיניװ לָאס ,ןַאלּפַאק

 "רעביא זיא סָאװ טעברַא יד ןעמענֿפױא רעדיוו ןוא ןָאטלעטס ןייק קירוצ
 ךוזַאב ןכעלנעזרעּפ ַא ןוא ווירב ךרוד .קירוצ 15 רָאי ַא טימ ןרָאװעג ןסירעג
 ןעמיטשוצוצ טסולֿפניײאַאב ךימ ןַאלּפַאק ןוא ןייטשולב ןבָאה ןָאטסָאב ןיא

 ערעדנַא יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ןלעוװ ייז זַא ,טָאבנָא רעייז ןעמעננָא ןוא
 רעד ןוא דנַאל לקיטש ַא ,זױה ַא טימ ןגרָאזַאב ךימ דנײרֿפ עטנעָאנ

 ,בַאטשסַאמ םעניילק ַא ףיוא טכוצ-רעניה רַאֿפ גנוטַאטשסיױא רעקיטיונ
 ,עילימַאֿפ עניילק ןיימ ןרענרעד ןוא ןקיטֿפעשַאב וצ גונעג

 טימ .טנעצָארּפ טרעדנוה יװ רעמ טריֿפעגכרוד טָאבנָא רעייז ןבָאה ייז
 ענייש ןוא עמעװקַאב עיינ ַא טױבעגֿפױא ,ןגָאז ןעמ געמ ,טנעה ענעגייא יד
 עכלעוו ,הנּתמ ַא ןבעגעג רימ ןוא עינָאלָאק ןיא ץַאלּפ ןטוג ַא ףיוא זיוה
 טינ סייוו ךיא .גנוגעווַאב רעד ןיא ןטסנידרַאֿפ עניימ טייוו טגייטשרעביא
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 -טלעהרַאֿפ ַאזַא טרעדָאֿפעג ךיז ןבָאה סע ןבַאגסױא ערעווש ןוא ימ ליֿפיװ
 ןעמעוו ןוֿפ טינ ןכײלגסָאד סייוו ךיא .גנומענרעטנוא ערַאבטסָאק קיסעמסינ
 -סיוא יד ןקעד וצ ןרָאװעג ןֿפַאשעג ןענייז ןעלטימ-טלעג יד ױזַא יו ןוא
 ןעגנולעג טסכעה ןרָאװעג טריֿפעגכרוד זיא ךַאז יד זַא ,רָאנ סייוו ךיא .ןבָאג
 זיא סע עכלעוו ןוֿפ ןייר ןרָאװעג ןבעגעגרעביא רימ זיא עצנַאג סָאד זַא ןוא
 ךיז ןָאטלעטס ןיא ןבָאה טעברַא רעשיטקַארּפ רעד ןיא .ןעגנוטכילֿפױַאֿפ
 םעס ,רוקָאניװ ,בא ,קיניװ לָאס ,סנַאלּפַאק יד ,סנייטשולב יד טקילײטַאב
 "עג ערעדנַא .עטימָאק יד טלעטשעגנעמַאזוצ ןבָאה ייז ,רֹומ .ב ןוא ןינַאלק
 וצ ןֿפלַאהעג ,ךעלנײשרַאװ ,ןבָאה קרָאי-וינ ןוא עיֿפלעדַאליֿפ ןוֿפ ןסָאנ
 -רַאֿפ וצ טייהנגעלעג רעד טימ ָאד ךיז ץונַאב ךיא .ןעלטימ יד ןֿפַאש

 טעטירַאדילָאס רעכעלטֿפַאשנסָאנעג ןוֿפ וטֿפױא ןױַאברעדנואוו םעד ןענעכייצ

 -עגטימ ןבָאה סָאװ יד עלַא וצ קנַאד ןטסקיצרַאה ןיימ ןקירדוצסיוא ןוא
 , ,טעברַא רעד ןיא ןֿפלָאה

 ךיז ןוא ןָאטלעטס ןייק ןעמוקעגקירוצ ךיא ןיב ,1929 טסברַאה ןיא
 ןעוועדָאה -- גנוקיטֿפעשַאב רעטלַא ןיימ וצ קירוצ ןעמונעג לָאמַא רעדיוו

 .טרעדנעעג קרַאטש ךיז ןרָאי יד ךרוד ןבָאה לוש ןוא עינָאלַאק יד .רעניה
 סָאװ ץַאלּפ רעד .ןטוג םוצ ןעוועג גנורעדנע יד זיא ,ךעלרעסיוא ,שיזיֿפ
 ןייק ןָא ,טעקַאנ ןוא לייה ןעוועג ,ךיז ןצעזַאב רעזדנוא ייב ,1915 ןיא זיא
 -ןטָאש עטכידעג ,עסיורג טימ טקעדַאב ןעוועג טציא זיא ,ןטָאש לקערב
 סלַא טצנַאלֿפרַאֿפ קירוצ ןרָאי טימ ןבָאה רימ עכלעוו ,רעמייב-טכורֿפ ןוא

 ןעוועג ,ךָאנ טייצ ןיימ ןיא ,רעירֿפ זיא עינָאלָאק עצנַאג יד ,ךעלטיר עניד
 -עגמורַא רעזייה עטסרעמ יד ,סעילימַאֿפ טרעדנוה ַא רעביא ןוֿפ טצעזַאב
 עיצַאזיליוװיצ עשיטָאטש יד .זָארג ענירג ןוא ךעלטרעג-ןעמולב טימ טלגניר
 גנוטכיילַאב עשירטקעלע ןוא זַאג -- טלַאהנָא ןַא ןענוֿפעג ָאד ךיוא טָאה
 ,טרָאװ ןייא טימ ,זיא ןעזסיוא רערעסיוא רעד .ןרָאװעג טכַארבעגניײרַא ןענייז
 ,רעטכעלש ןייק טינ ןעוועג

 גנורעדנע יד זיא ,ךעלטֿפַאשלעזעג ןוא קיטסייג ,רעבָא ,ךעלרעניא
 ןוא "עטכער, ןיא ןסירעצ ןטסינָאלָאק יד .ןטכעלש םוצ ןעוועג סיואכרוד
 -לעזעג רעד ,דנַאטשוצ ןכַאװש קיסעמסינטלעהרַאֿפ ַא ןיא לוש יד ,"עקנילע
 .טלעטשעגּפָא ןצנַאגניא יו טעמּכ ןבעל רעכעלטֿפַאש

 זיא יז .גנולקיװטנַא ערַאברעדנָאז ַא טכַאמעגכרוד טָאה עינָאלָאק יד

 -רָאנַא רָאנ זַא ,ןעניז םעד ןיא עשיטסיכרַאנַא-ןייר ןייק ןעוועג טינ לָאמנייק
 םעיינ ןייק ןוֿפ ןבָאה רימ .רעדילגטימ סלַא ןרעוו ןעמונעגניירַא ןלָאז ןטסיכ
 רעבָא זיא סע .טרעדָאֿפעג טינ ווירב-סוחי ןוא טרָאּפסַאּפ ןייק דילגטימ
 ןוֿפ טעדנירגעג זיא עינָאלָאק יד זַא ןעוװעג טינ דוס ןייק םענייק רַאֿפ
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 ןטשרע םעד .טסייג ןשיטסיכרַאנַא ןַא ןיא טריֿפעגנָא טרעוו ןוא ןטסיכרַאנַא
 קרָאי-וינ ןיא וליֿפַא ןוא םורַא ךעלטעטש יד ןיא ןעגנוטייצ יד ןבָאה רָאי
 ןיא עינָאלָאק רעיינ רעד ןוֿפ גנובײרשַאב רעד רַאֿפ ץַאלּפ שפיה ןבעגעגּפָא
 -יּפַאק יד יוװ ,ןכַאז ענייש עכלעזַא ךָאנ ןוא עביל עיײרֿפ ,טזיכרַאנַא רעכלעוו
 .ןּבעל ןיא טריציטקַארּפ ןרעוו ,סע ןעײטשרַאֿפ טכענק-ביירש עשיטסילַאט

 טכַאנ וצ תבש ןייא ןעמוקעגרָאֿפ זיא עיסוקסיד עטנַאסערעטניא ןָא
 ןסָאנעג עמורֿפ רָאּפ ַא :רעמוז ןטשרע םעד רעײֿפ-דלעֿפ ןסיורג ַא םורָא
 טימ ןײלַא ןבָאה ייז ,גנוריֿפ רעזדנוא טריקיטירק שינרעטיב טימ ןבָאה
 -עג ןיליֿפּת ןוא תילט ַא ןיא טָאה דיי רעטלַא ןַא יו ןעזעג ןגיוא ערעייז
 ענייש .עינָאלָאק ןיא רעזיה עטשרע רָאג יד ןוֿפ רענייא ןיא טנווַאד
 ַא רערעזדנוא ןיא ךַאז אזַא ןביולרעד רימ ןעוו ,רימ ןענייז ןטסיכרַאנַא

 ! עינָאלָאק
 ןענייז ןסָאנעג עטסרעמ יד ,גנַאלנדנוטש ןגיוצעג ךיז טָאה עיסוקסיד יד

 יד טָאה רענלצנייא רעד -- םזיכרַאנַא רעטכע זיא סָאד זַא ,ןענַאטשַאב

 םענייק טגָאז רענייק ,טײטשרַאֿפ ןוא ליוו רע יו ןעלדנַאה וצ טייקכעלגעמ
 ,ןביולג לָאז רֶע סָאװ ןיא ןוא ןריֿפ ךיז לָאז רע יו טינ העד ןייק

 -סיד יד ןֿפורעגסױרַא טָאה סע גנולדנַאה סנעמעוו ,דיי רעטלַא רעד
 רעסיוועג ַא ,ןוז ןייז ייב ךוזַאב וצ ,טסַאג ַא ןעוועג עינָאלָאק ןיא זיא ,עיסוק
 .עינָאלָאק ןיא ךיז ןצעזַאב וצ רעטשרע רעד ןעוועג זיא רעכלעוו ,ןַאמרעבליז
 ךיז רֶע טָאה ענייז זיא דרע לקיטש עכלעוו טסואוועג טָאה רע רעדייא ךָאנ
 טָאה ןוא ,גָאלַאטַאק *רעדרָא-ליימ, ַא ןוֿפ זיוה עקיטרַאֿפ ַא טלדנַאהעגנייא
 --- עגָאלדָאּפ רענרעצליה ַא ףיוא זיוה ענעטנווייל ַא -- טלעטשעגֿפױא יז
 ןעגייז סע ןעוו ,טסברַאה ןיא .זיא דנַאל ןייז ואוו ןזיוועג טָאה'מ יו ךיג ױזַא
 ץלַא טימ זיוה יד ןגָארטעגקעװַא ייז ןבָאה ,ןטניו ערעווש יד ןעמוקעג
 ,ריא ןיא

 ענעכָארּפשעגסױא ןייק טינ ביוא ,ןעוועג עלַא ןענייז ןטסינָאלָאק יד
 טריסערעטניארַאֿפ עלַא ,ןעגנוריטַאש ײלרעלַא ןוֿפ ןלַאקידַאר ,ןטסיכרַאנַא
 רעד ןעוועג זיא עכלעוו ,לוש רערעֿפ רעד ןוֿפ גנוטלַאהֿפױא רעד ןיא
 רעוויטַאװרעסנָאק ַא ,גנומענרעטנוא רעצנַאג רעד ןוֿפ המשנ יד ןוא רעטנעצ
 רעד ןיא זדנוא ייב ךיז ןצעזַאב וצ סערעטניא ןייק טַאהעג טינ טָאה שטנעמ
 ןטייקירעוװש טַאהעג רימ ןבָאה ןלַאקידַאר ענעגייא ערעזדנוא טימ .עינָאלָאק
 ךָאנ .עינָאלָאק רעד ןוֿפ ןטייהנגעלעגנָא עוויטקעלָאק יד ןענעדרָאנײא םייב
 -ַאב וצ ןסָאלשַאב רימ ןבָאה דנַאל ןֿפױא טצעזַאב ךיז ןבָאה רימ רעדייא

 רעטעּפש טייצ לקיטש ַא .רעזייה עלַא רַאֿפ רעסַאװ רעדנֿפױל טימ ךיז ןגרָאז

 םעד ,ןסַאג יד קינײװ:-ליֿפ ןרעסעבסיוא ןגעוו עגַארֿפ יד ןעמוקעגֿפױרַא זיא
 ,ךעלגעממוא ןעוועג געט עקידנגער ןיא ןענייז עכלעוו ,גנַאגוצ ןוא רָאֿפכרוד
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 ןיא גנוקילײטַאב יד ןוא גנולדנַאה עוויטקעלָאק טרעדָאֿפעג ךיז טָאה ָאד
 טינ ּפיצנירּפ סיוא ןבָאה עקינייא סָאװ וצ ,דילגטימ ןדעי ןוֿפ ןבַאגסיוא יד
 יד לעיצעפס ,גנַאװצ ַא סלַא טכַארטַאב סע ןבָאה ייז .ןעמיטשוצ טלָאװעג
 -טנַא רעד ןיא .עינָאלַאק רעד ןיא ןצעזַאב וצ טלייאעג טינ ךיז ןבָאה סָאװ
 -עג טמיטשַאב רַאֿפרעד ןיוש זיא "סקערט/, ייווצ ערעדנַא יד ןוֿפ גנולקיוו
 ףיוא ןרעוו טצונַאב טלעג ןוֿפ לייט ַא לָאז גנוטיײל-רעסַאװ טָאטשנָא ןרָאװ
 עוויטקעלָאק יד ןגרָאזַאב וצ ןטייקירעווש יד רעבָא ,ןגעוו יד ןרעסעבוצסיוא
 טגיל ָאד .ןרָאװעג טקיטײזַאב טינ ןצנַאגניא לָאמנייק ןענייז ןטייהנגעלעגנָא
 -סיכרַאנַא ערעזדנוא ןיא שינעדנעטשרַאֿפסימ ןוא טייקירעווש עסיוועג ַא
 ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא גנורעטש עסיורג ַא זיא עכלעוו ןטכיזנַא עשיט
 ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלטֿפַאשלעזעג

 -עטניא ןעוועג זיא ריא ןיא ןבעל רעד .ןסקַאוועג זיא עינָאלָאק יד ,ךָאד
 ןוא ןטלַאהעגנעמַאזוצ ןעמעלַא טָאה לוש יד ,דנעיצנָא טסכעה ןוא טנַאסער
 -עג זיא לוש רעד םורַא ןוא ןיא .טלעטשעגנזירֿפוצ סָאמ רעסיורג ַא ןיא
 -רעטנוא ,סעיסוקסיד ,סעיצקעל ןוֿפ טייקיטעט עטיירב ַא ןרָאװעג טריֿפ
 -נָאק ןוא ןצנערעֿפנָאק ,ןסָאנעג ליֿפ ןוֿפ ןרָאֿפנעמַאװצ עכעלרעי ,ןעגנוטלַאה
 רעזדנוא ןוֿפ ַאקעמ יד ןעוועג גנַאלנרָאי רַאֿפ זיא ןָאטלעטס .סנָאשנעװ
 ןעמוקעג ןענייז רעכוזַאב ןוא ןגעוו עלַא ןגיוצעג ךיז ןבָאה ןיהַא .גנוגעווַאב
 ,דנַאל ןקע עלַא ןוֿפ

 עטצעל יד ןעוועג ןענייז טייקיטעט ןוא ןבעל ןיא ךייר טּפיוהרעביא
 ןבָאה סמרעֿפ יד טניז ,עינָאלָאק יד ןזָאלרַאֿפ בָאה ךיא רעדייא רָאי ףניֿפ
 עדייבעג-לוש עיינ יד ,לוש ןוֿפ גנוריֿפנָא יד ןעמונעגרעביא ןוא טצעזַאב ךיז
  רעביא טסָאקעג טָאה המחלמ ןוֿפ טייצ ןיא ןרָאװעג טלעטשעגֿפױא זיא סָאװ
 עטסרעמ יד .גנולעטשנדירֿפוצ עשּפיה ַא ןבעגעג ןוא רעלָאד טנזיוט 5
 קרַאונ ןוֿפ רעטעברַא ,קיליװײרֿפ ןרָאװעג ןָאטעג זיא ןעיוב םיימ טעברַא
 ןדעי םוירָאטידָא ןסיורג ןיא ןטֿפנוקנעמַאזוצ יד .ןֿפלָאהעגטימ ליֿפ ןבָאה
 עשיטַאמַארד יד ,"סרעניד יטינוימָאקע עטֿפָא יד ,טנװָא קיטנוז ןוא תבש
 ליֿפ טכַארבעגנײרַא ןבָאה ענעסקַאװרעד ןוא רעדניק ןוֿפ ןעגנולעטשרָאֿפ
 דנַאטש ןכיוה ַא רָאג ףיוא עינָאלָאק יד ןטלַאהעג ןוא טייקיטעט ןוא ןבעל

 ,ןבעל ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ

 גנולקיװטנַא ערעטייוו יד טלעטשעגּפָא טָאה עיצולָאװער עשיסור יד

 טֿפױקעג טַאהעג ןיוש ןבָאה רימ .עינָאלָאק רעד ןוֿפ גנוטײרּפשסיױא ןוא
 עשּפיה ַא יװ ױזַא רעבָא ,"טקערט; ןטרעֿפ ַא רַאֿפ ייברעד םרַאֿפ ַא ךָאנ
 ,טליֿפעג רימ ןבָאה ,דנַאלסור ןייק ןרָאֿפ טזָאלעג ךיז ןבָאה ןטסינָאלָאק לָאצ
 רעמ זיא טֿפַאשרעדילגטימ יד ןרעסערגרַאֿפ וצ טייקכעלגעמ עטוג ןייק זַא
 "ףקנילע ןשיווצ ןעיירעסייר יד ןביוהעגנָא םעד ךָאנ ךיז ןבָאה סע ןעוו ,ָאטינ
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 ךרוד הֿפגמ יד ןדיימוצסיוא ןעגנולעג טייצ ַא רַאֿפ זדנוא זיא "עטכער; ןוא

 -ָאס ,ןטסיכרַאנַא לָאצ ַא .טעיסוקסיד עשיטילָאּפ עקיציה ןוֿפ ךיז ןטיהסיוא

 ,הֿפגמ רעד ןוֿפ ןרָאװעג טּפַאכרַאֿפ ןענייז ,ןלַאקידַאר םתס ןוא ןטסילַאיצ

 -רַאֿפ יד וליֿפא ,קינייא ןעוועג עלַא רימ ןענייז טעברַא-לוש רעד ןיא רעבָא

 -עג ףרַאד לוש יד זַא ,ןענַאטשרַאֿפנײא ןעוועג ןענייז ?ןטסינומָאקק עטנערב

 -עגטימ םעד ןיא טָאה ליֿפ ,תודוסי עכעלטײהײרֿפ ןייר ףיוא ןרעוו טריֿפ

 -לָאב רעד ןוֿפ ןגָארקעג טָאה לוש רעזדנוא סָאװ גנונעקרענָא יד ןֿפלָאה

 -גוא ,ןריּפַאּפ עווָאברעג סרַאצ ןֿפיױא טֿפירשוצ ַא .,גנוריגער רעשיטסיוועש

 ןעגנוסירגַאב עמערַאװ טימ ןעמוקעגנָא זיא ,יױרֿפ סנינעל ןוֿפ ןבירשעגרעט

 ,ןעגנוכיירגרעד ןוא ןעגנורַאֿפרעד ,ןדָאטעמ ערעזדנוא ןגעוו ןגַארֿפנָא ןוא

 עשיטַאנַאֿפ יד ןוֿפ ןגיוא יד ןיא שזיטסערפ ןסיורג ַא ןבעגעג זדנוא טָאה סָאד

 ,?ןטסיגומָאק;

 רימ ןבָאה ןשינעדנעטשרַאֿפמוא ןוא ןסיױטשנעמַאזוצ ןדיימוצסיוא ידּכ

 ןטירטסױװַא עשיטסיכראנא ןייר רַאֿפ לוש יד ןצונַאב וצ טינ ןסָאלשַאב

 לוש יד ,ןרָאי עקידרעירֿפ יד ןיא ןָאט סע ןגעלֿפ רימ יוװ ,ןטייקיטעט ןוא

 ןענעק לָאז יז זַא ,סנטסקינייו ליֿפ ױזַא ףיוא שיאײטרַאּפמוא ןייז זומ

 ןטנעמעלע עלַא ןוֿפ טֿפַאשרעטעברַאטימ ןוא גנוציטשרעטנוא יד ןבָאה

 ןֿפאשעגניײא ךיז רימ ןבָאה .עינָאלַאק רעד ןיא ןוא גנוגעווַאב רעד ןיא

 -ייבעג עלעיצעּפס ענעגייא ןַא טױבעגֿפױא ןוא לוש ןבעל דנַאל לקיטש ַא

 ,טייקיטעט רעזדנוא ןריֿפוצנָא ןכלעוו ןיא ,;טוטיטסניא-ןיקטָאּפָארק ַא ,עד

 ןשיטַאמעטסיס ַא טריֿפעגכרוד טרָאד ןסָאנעג יד ןבָאה 1926 ןוֿפ רעמוז ןיא

 -נוטכיר ענעדײשרַאֿפ ,עטכישעג ןייז ,םזיכרַאנַא םעד ןרידוטש וצ סרוק

 -סָאס ַאנַא ןיסָאנעג ,גנואיצרעד ןוא רוטַארעטיל ,טסנוק ןיא סולֿפנײא ,ןעג

 וצ טוטיטסניא-ןיקטָאּפַארק םעד ןוֿפ ןירַאטערקעס ןעוועג ןזיא יקסווָאנ

 ,טייצ רעגעי

 ןבָאה עלַא .רָאי עכעלטע עשּפיה ןטלַאהעגנָא טָאה תיב-םולש רעד

 "ןוא עװיטַארעּפָאָאק יד ןיא ךיוא רָאנ לוש ןיא רָאנ טינ טעברַאעגנעמַאזוצ

 ןבָאה עכלעוו ,גנוטלַאװרַאֿפ-ינטישזד רעד ןוא ירעסָארג ןיא ,ןעגנומענרעט

 טייצ ןוֿפ ןעמוקֿפױרַא ןגעלֿפ ןטײקנדישרַאֿפ גנוניימ .,עינָאלָאק יד טנידַאב

 ןיא גנורעיײֿפ ַא ןגעוו טלדנַאהעג ךיז טָאה סע ןעוו טּפיוהרעביא ,טייצ וצ

 ,גנולמַאז-טלעג ַא ןגעוו רעדָא ,עיצולָאװער רעשיסוד רעד טימ גנודניברַאֿפ

 ,קיטשרענָאד ןוא קיטנָאמ ןדעי עיינ ַא ףיוא ןעמענ ןטסינומָאק יד עכלעוו

 םעד ךָאנ גנַאל זיב ןעמוקעג טינ זיא ןטקילֿפנָאק עטסנרע ןייק וצ רעבָא

 ,1924 ןיא עינָאלָאק יד ןזָאלרַאֿפ בָאה ךיא יו

 -נָא ןרעװ טירש ַאזַא ןעמענ וצ טריֿפעג ךימ ןבָאה סָאװ ןכַאזרוא יד
 עצרוק ַא זַא ,טריסַאּפ סע טָאה ,(396 טייז) ץַאלּפ רעדנַא ןַא ןיא ןזיוועג
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 .עינָאלָאק ןוא לוש יד ןזָאלרַאֿפ סמרעֿפ יד ךיוא ןבָאה םעד ךָאנ טייצ

 רעסַאּפֿפיױא ןוא רערעל ןעניֿפעג וצ טייצ ערעווש ַא ןעמוקעגנָא זיא סע

 טריבורּפעג ןבָאה ערעדנַא ןוא טַאקס ןַאשזד ,סוקרַאב ר"ד ,ןַאמדלָאג ,בא

 עקידרעירֿפ ,רעדניק ערעטלע לָאצ ַא ,ןטלַאהעגסיױא טינ גנַאל ןוא לזמ

 רעמ טימ ןבָאה ןיקמורֿפ זוָאר ,ץרַאװש ירַאז ,יקסיבערגָאּפ ליוו ,םידימלּת

 ןטלָאװ ןוא טייקיטעט רעד ןוֿפ ןלייט טריֿפעגנָא גלָאֿפרעד רעקינייװ רעדָא

 רעד ןוֿפ גנוטייל עצנַאג יד ןעמענרעביא טנעקעג טייצ רעד טימ רשֿפא

 ןוא "עקנילק ןשיװצ תיב םולש רעד טָאה טייצ רענעי וצ רעבָא ,לוש

 יןעיירעסייר ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה סע .ןכָארבעגנעמַאזוצ ןצנַאגניא "עטכערפ

 -גיל, יד דצמ ךוזרַאֿפ ַא ןיא טכענ עצנַאג ןגיוצעג ךיז ןבָאה סָאװ ןעגניטימ

 יו ,ןָאשנעװנָאק רעכעלרעי ַא ייב גנוטלַאװרַאֿפ-לוש יד ןּפַאכרַאֿפ וצ "עק

 -עג טינ ָאד זיא סָאד .סעיצַאזינַאגרָא ערעדנַא ןיא ןָאטעג סע ןבָאה יז

 ןיא טלצרָאװעגנייא ףיט-וצ זיא עינָאלָאק עצנַאג יד יװ לוש יד ,ןעגנול

 ןענעק לָאז זיא סע רעוו גנוסַאֿפֿפױא-טלעװ ןוא עיצידַארט רעשיטסיכרַאנַא

 ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז ייז ןבָאה .ןכַאז יד ןוֿפ גנַאג םעד ןרעדנע לַאקידַאר

 יד ןעמונעגקעװַא ןוא לוש רעד טימ גנודניברַאֿפ ןיא טייקיטעט רעדעי

 .ןבעג רעירֿפ ןגעלֿפ ייז סָאװ עציטש
 .סָאמ רעסיורג ץנַאג ַא ןיא ןטילעג ןוֿפרעד טָאה לוש יד
 עטסרעמ יד .סיזירק רעשימָאנָאקע רעד טקורעגרעטנוא ךיז טָאה ןַאד

 ,טדײרטילדָאנ יד ןיא קרָאי-וינ ןיא טקיטֿפעשַאב רעטעברַא ,ןטסינָאלָאק

 "וצ ןבָאה ןעגנומענרעטנוא עוויטַארעּפָאָאק יד .טעברַא ןָא ןבילבעג ןענייז

 "םס רעד זיא רעכלעוו ,טידערק ןוֿפ קורד םעד רעטנוא ןכָארבעגנעמַאז

 -רַאֿפ ךעלקערש זיא עינָאלָאק עצנַאג יד ,וויטַארעּפָאָאק רעדעי רַאֿפ תומה

 ,קיטסייג ןעקנוזעגרעטנורַא קרַאטש זיא ןוא לעירעטַאמ ןרָאװעג טמערָא

 לקיטש ַא טַאהעג טָאה עדָאירעּפ רערעווש רענעי ןוֿפ וטֿפױא רעקיצנייא ןייא

 ינַאגרָא ןבָאה רעטעברַא יד :גָאטוצ-טנייה ךָאנ ןצונ טגנערב ןוא ןעניז

 -עג טרָאד .סטסייוו סידייל ןוא סעסערד רַאֿפ ּפָאש ןוויטַארעּפָאָאק ַא טריז

 ןרָאּפש עכלעוו ,טייל-ןָאינוי ,ןשטנעמ קילדנעצ רָאּפ ַא גנוקיטֿפעשַאב ןעניֿפ
 ןיא ןרָאֿפ טימ ןדנוברַאֿפ ןענייז סָאװ ןבַאגסױא ןוא ימ ,טייצ יד ןייא ךיז

 .ןטעברַא טָאטש
 ןטסינָאלָאק יד זיא ןעמוקעגקירוצ ןיב ךיא רעדייא רעירֿפ טייצ ַא טימ

 יד ןעמענרעביא ןוא ןעמוקקירוצ ןלָאז ייז ,סמרעֿפ יד ןגעװַאב ןעגנולעג
 -יצכַא יד ןיא ןעוועג ןַאד ןיוש זיא טעבכַאזילע .לוש רעד ףיוא טכיזֿפױא
 רעד וצ געװ ןטקעריד ַא ןיא ןגָארטיײב קיניײװ טנעקעג טָאה ,ןרָאי רעק
 שיגרענע ,גנוי ןעוועג זיא ,יז יו רעגניי 15 רָאי ַא טימ ,סיסקעלַא ,טעברַא
 ןעמָאנ רעטוג רעד .טעברַא ערעווש יד ןעמענוצרעטנוא גונעג לוֿפסנבעל ןוא

512 | 



 עטסרעמ יד .ןדנואװשרַאֿפ ןעועג רעבָא ןיוש זיא לוש רערעֿפ רעד ןוֿפ

 ןיא טרעדנעעג קרַאטש ךיז ןבָאה עכלעוו --- ןטסינָאלַאק יד ןוֿפ רעדניק

 רעיינ ַא ןיא ,לוקס קילבָאּפ ןיא ןעגנַאגעג ןענייז -- לעטשנעמַאזוצ רעייז

 ןענייז רעדניק ןייק טָאטש ןוֿפ ;עיגָאלַאק ןבעל טרַאה טױבעגֿפױא עדייבעג

 טינ ןעוועג זיא לוש יד .רעירֿפ יו ןלָאצ עכלעזַא ןיא רעמ ןעמוקעג טינ

 ןענייז לוש ןיא .עדָאירעּפ-ץנַאלג רעקילָאמַא ריא ןוֿפ ןטָאש ַא יוװ 'רעמ

 ַאנַא :סנירערעל ןעיורֿפ ייווצ ןוא םױעֿפ טיסקעלַא טקיטֿפעשַאב ןעוועג

 םורַא טייקיטעט רעד ןֹוא לוש רעד טימ ןדנוברַאֿפ ןרָאי עריא עלַא ,ץרַאװש

 רעטוג ַא טימ ןירערעל עלענַאיסעֿפָארּפ ַא .טַאקס רעליהוו ןוָאשזד ןוא ,ריא
 ,גגואיצרעד רעכעלטיײהײרֿפ רַאֿפ שינעדנעטשרַאֿפ

 טָאה רעירפ ןרָאי עליֿפ טימ :קיטיונ ָאד זיא גנוכייװּפָא עניילק ןייא
 -נייא זיא םיא .עינָאלַאק רעד ןוֿפ ןגיוצעגקירוצ ךיז ילעק ירעה עסָאנעג
 ליֿפ ןוא ןרענעש ַא ןיא עינָאלָאק עטייווצ ַא ןדנירג וצ קנַאדעג רעד ןלַאֿפעג
 ןופ ,לגנַאמ ַא -- ךיז ןדָאב םוצ ,קיייל ןסיורג ַא ייב ץַאלּפ ןרעמעװקַאב
 ליֿפ ַא ףיוא ןוא --- ןטילעג קרַאטש רעייז ןָאטלעטס ןיא ןבָאה רימ ןכלעוו
 עיצַאינַאגרָא עיינ ַא ןֿפַאשעג קרָאי-ינ ןיא טָאה רע .,בַאטשסָאמ ןרעסערג
 רעירֿפ טָאה סָאװ םרַאֿפ עסיורג ַא טֿפיוקעג ןוא ,?עינָאלַאק ןעגיהָאמ ידע
 -בַאטע טלָאזעג טָאה סע רעכלעוו ףיוא ,דנַאֿפ שדיה ןַארַאב םוצ טגנַאלַאב

 טלַאהטנַא םרַאֿפ עסיורג יד .ןדיי רַאֿפ לוש-רוטלוקירגַא ןַא ןרעוו טריל
 ןיא קרָאי-וינ ןוֿפ ליימ 40 טניל ןוא דנַאל-רעקַא טרעדנוה ףניֿפ עגרַאק
 -טנַא וצ ָאד ךיוא ןעוועג זיא ןַאלּפ ןייז .טנגעג רעטוג ןוא רענייש ַא רעייז
 זײרּפ רעד .לוש רענרעדָאמ ַא טימ עינָאלַאק עכעלטײהײרֿפ ַא ןעלקיוו
 ץַאלּפ רעד .ןָאטלעטס ןיא יו רעכעה ליֿפ ןרָאװעג טלעטשעג זיא דנַאל ןוֿפ

 ןלַאנָאיסעֿפָארּפ ,ןשטנעמ סָאלק-לטימ ןכעלגעמרַאֿפ רעמ ַא ןגיוצעגוצ טָאה

 ,ןטסינָאלָאק רענַאטלעטס ייז ןוֿפ עקינייא ,רעטעברַא עטלָאצַאב רעסעב ןוא
 -נָא ןוא ,עטקידנערַאֿפ-טינ ַא ,עדייבעג ַא ןלעטשוצֿפױא ןעגנולעג זיא ייז
 טָאה ןעלצרָאװ עֿפיט ןייק .רָאי עכעלטע רַאֿפ טייקיטעט-לוש ַא ןריֿפוצ
 ןייק ןבָאה ןטסינָאלָאק עטטרעמ יד .ןגָאלשעג טינ לוש יד טרָאד רעבָא

 -גייש יד ןגיוצעגוצ טָאה ייז ,טַאהעג טינ לוש רעד ןיא סערעטניא ןטסנרע
 ךיז טָאה ,ייז ןוֿפ לָאצ עשפיה ַא .ץַאלּפ ןוֿפ טיײיקנעלמעװקַאב ןוא טייק
 עינָאלָאק יד .ךעלרעטילֿפ עלא טימ "עקניל; ןעוועג ןענייז ,ןזיװעגסױרַא
 לוש רעד ןוֿפ רָאנ ,ןָאטלעטס יװ רעסעב ליֿפ ,טלקיװטנַא טוג ךיז טָאה

 לָאצ עשּפיה ַא רימ ןבָאה טרָאד .לוש סלַא ָאטינ רכוז ןייק ןיוש זיא

 ,סירָאמ .מ ,רעטכעט עריא ןוא ןָאדרַאג אידיל ,טנָאמ בָאקַאי : ןסָאנעג
 ךיז ןעניֿפעג טרָאד .עדעדנַא ליֿפ ןוא קיזעשט אטרעב ,ןַאמירֿפ ,סיזוּפ
 עכעלטע עטצעל יד ןיא .ןסָאנעג רענַאקירעמַא ןוא עשיזיױצנַארֿפ לָאצ ַא
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 -לעװ ,עינָאלָאק ןיא טרָאד םייה ןייז רעקָאר ףלָאדור עסָאנעג טָאה רָאי
 ,קרָאי-װינ ןייק ןעמוק ייז ןעוו טעטש ערעדנַא ןוֿפ רעכוזַאב טגנערב סעכ

 וצ ,טרעקעגּפָא ךיז לזמ סָאד ןעניז ןסיוועג ַא ןיא טָאה ןָאטלעטס ןוֿפ
 ןסיורג קיזיר ַא טכַארבעגטימ המחלמ יד טָאה ןטייקירעווש ערעדנַא עלַא
 ןטַאדלָאס עלַא ףיוא קיליײװטייצ ךיז ןטלַאה סע ןכלעוו ןיא ,ּפמעק-יײמרַא
 רעד .דלעֿפטכַאלש םוצ ןרָאֿפוצּפָא ןֿפיש יד ףיוא ףױרַא ןעייג ייז רעדייא
 -ָאלָאק רעד ןוא עיניל-ןַאב רעד ןשיווצ חטש ןצנַאג םעד טמענרַאֿפ ּפמעק
 םורַא ץלַא ערעֿפסָאמטַא ןייז טימ טקיטלעוװרעביא ןוא ,טייוו ןליימ רַאֿפ עינ
 טײקכעלײרֿפ ןוא טײהײרֿפ ,טײקכעלריטַאנ יד ןדנואושרַאֿפ זיא סע .ךיז
 טרָאד גנובעגמוא רעצנַאג רעד ןיא .טנגעג רעצנַאג רעד ןוא ץַאלּפ םעד ןוֿפ
 ןלַאֿפַאב ןרָאא עטצעל יד זיא סָאװ עֿפָארטסַאטַאק יד טרעּפרעקרַאֿפ זיא
 ןיימ ןיא ךיז ןטלַאהוצֿפױא גנַאל ןעוועג טרעשַאב טינ זיא רימ .טלעוו יד
 ןיימ ןוֿפ טנוזעג רעכַאװש רעד .טנײרֿפ עטלַא עניימ ןשיוװצ םייה רעיינ
 -רַאֿפ וצ לָאמ ןטייווצ ַא ןבירטעג טיוט ריא רַאֿפ רָאי ַא ךימ טָאה ױרֿפ
 טזָאלעג לָאמַא רעדיוו ךיז רימ ןבָאה 1943 טסברַאה ןיא .ץַאלּפ םעד ןזָאל
 ,םייה עיינ ַא ןכוז געוו ןיא
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 עיצקַאער ערעטצניֿפ יד

 -רעדנואוו ַא טימ טלקיװטנַא ךיז ןבָאה עּפָאריײא ןיא ןשינעעשעג יד
 רעד ןיא ,גנוטכיר ןייא ןיא ןגיוצעג ךיז עלַא ןבָאה ןוא טייקלענש רערַאנ
 -רַאֿפ יד ןוֿפ רעקקירוצ ַא ןוא עיצקַאער ,גנַאװצ ,רוטַאטקיד ןוֿפ גנוטכיד
 -ער עשיסור יד יו יוװַא ןעזעגסיוא טָאה סע .ןטייצ ערעטצניֿפ ענעגנַאג
 טעװעריקרַאֿפ טלָאװ ,סױארָאֿפ טערגָארּפ םעד ןריֿפ וצ טָאטשנָא ,עיצולָאװ
 וצ ,קירוצ ףיוא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולקיװטנַא רעד ןוֿפ גנוטכיר יד
 סע ןעוו טָאה טייהשטנעמ יד עכלעוו ,טֿפַאשרעה ןוֿפ ןעמרָאֿפ עטסגרע יד
 ,טבעלעגכרוד זיא

 "עניא ןוֿפ ןעמוק טלָאװ יז יו ןעזעגסיוא לָאמסָאד טָאה עיצקַאער יד
 גנורעטילּפשעצ יד .אֿפוג ןעייר רעטעברַא ערענָאיצולָאװער יד ןוֿפ ,קיניײװ
 -עשלָאב יד טכַאמעג ךעלגעמ טָאה ךעלזיילק ןיא ןעײטרַאּפ ןוא תוחוּכ ןוֿפ

 "נַאג יד ןעמענניירא ןענעק עיצולָאװער רעד ךָאנ ןלָאז דנַאלסור ןיא סעקיוו
 ןוא רעקיטַאנַאֿפײטרַאּפ עלעֿפײה ןיילק ַא ןוֿפ טנעה יד ןיא טכַאמ עצ
 ןשטנעמ ןָאילימ קיצֿפוֿפ ןוא טרעדנוה ףיוא ןליוו רעייז ןעגניװצֿפױרַא
 ןעייר רעטעברַא עטריזינַאגרָא יד ןיא עילַאטיא ןיא גנורעטילּפשעצ יד
 טעמּכ לָאז ,גָאגַאמעד ַא ,טסילַאיצָאס רענעזעוועג ַא טכַאמעג ךעלגעמ טָאה

 קלָאֿפ ןֿפיױא ןליוו ןייז ןעגניװצֿפיױרא ןענעק טֿפַאשרעגלָאֿפכָאנ ןייק ןָא יו

 לַארעביא ןוא .טולב ןוא ליוא-ןציר ןיא עיציזָאּפָא עדעי ןעקנירטרעד ןוא

 -נוא ,רעטייווצ ַא רעדָא גנוטכיר ןייא ןוֿפ ןטסילַאיצַאס ןעוועג סע ןענייו
 -ערירטנָאק יד טריֿפעגנָא ןבָאה עכלעוו ,ןרעדנַא ןַא רעדָא ןעמָאנ ןייא רעט
 -ָאסומ .ײרעֿפַאלקש רעיינ ןוא עיצקַאער ןוֿפ ןעגנוגעווַאב ערענָאיצולָאװ
 טשרעהעג ןבָאה ייז --- דלַאנָאדקַאמ ,יקסדוסליּפ ,עקסָאנ ןוא ןַאמעדייש ,יניל
 דנַאלסור טעװָאס וצ בָאגוצ ןיא עּפָארײא ןוֿפ רעדנעל עטסערג יד רעביא
 יו ערעגרע ,עכעלגעלק ןעוועג לַארעביא ןענייז ןטַאטלוזער יד ןוא --
 ,ןלעטשרָאֿפ טנעקעג ןעוו ךיז טָאה'מ

 ןוֿפ עיצקַאער יד ןרעלקרעד וצ ןעמ טכוז ןזיירק עשיטסילַאיצָאס ןיא
 ערעדנַא ןוא רענַאקירעמַא ,עשילגנע סָאװ ,טקַאֿפ םעד טימ טייצ רענעי
 עטסגרע יד ןֿפלָאהעג סולֿפנײא ןוא טלעג רעייז טימ ןבָאה ןטסילַאטיּפַאק
 -ַאק יד ןבָאה יאדווא ,ןטלַאהנָא יז ןוא טכַאמ רעד וצ ןעמוק ןֿפרואוװסיוא
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 ? ןטרַאװרעד ייז ןוֿפ טֿפרַאדעג ןעמ טָאה ןעד סָאװ -- ןֿפלָאהעג ןטסילַאטיּפ
 ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןשטנעמ עטסואוַאב-נסַאלק עקיצנייא יד ןענייז ייז
 .ןסערעטניא ערעייז ןטיהוצּפָא טקינײארַאֿפ לַאנַאיצַאנרעטניא ןענייז עכלעוו
 עסיורג סינילָאסומ ןעגניזַאב ַאֿפ ןבָאה טינ לביארַאֿפ ןייק ןעמ ןעק ייז ףיוא
 רעצרעה ערעייז ! טייצ ןיא ןֿפױל ןלָאז ןענַאב יד זַא ,ןכַאמ ןיא ןעוטֿפױא
 "סעשטוד; ךָאנ ,רעדנעל עלַא ןיא סינילָאסומ עכלעזַא ךָאנ טצכעלעג ןבָאה

 -ַאק יד ידּכ ,םיוצ ןיא רעטעברַא םעד ןטלַאה ןלָאז עכלעוו ,"רעריֿפ , ןוא
 ,ןטייבסיוא רעסעב ןענעק םיא ןלָאז ןטסילַאטיּפ

 ייז ןבָאה םורַאװ ,סנטשרע ,זיא ךעלדנעטשרַאֿפ ױזַא טינ זיא סע סָאװ
 עקיצומש יד יז רַאֿפ ןָאט וצ ,ןטסילַאיצָאס וצ ןעמוקנָא טזומעג לַארעביא
 -סולֿפניײא גונעג ןענוֿפעג ךיז לַארעביא ,סנטייווצ ,ןבָאה םורַאװ ?טעברַא

 יד ןייז וצ עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמענ וצ קיליװ ןטסילַאיצָאס עכייר
 "יא ןסַאמ רעטעברַא יד ןבָאה םורַאװ ,סנטירד ,ןוא 1 קלָאֿפ ןוֿפ רעקנעה
 וליֿפא ןבָאה עכלעוו ,רעטעררַאֿפ יד ,ןגָאגַאמעד יד טגלָאֿפעגכָאנ לָארעב
 ? ןסַאמ עקיזָאד יד ןוֿפ עגַאל יד ןױעסעברַאֿפ וצ הנווּכ יד טָאהעג טינ

 רעדייא ןלעטש וצ רעגנירג זיא סע עכלעוו ,ןגַארֿפ ירד ןענייז סָאד
 ךעלגעמ טינ ןיא סע עכלעוו ,ןדנעטשמוא עייר ַא ,ןרעֿפטנערַאֿפ וצ ייז
 ןקידארומ םעד ןעגנערבוצסױרַא ןגָארטעגיײב ןבָאה ,ןענעכערוצסיוא עלַא
 עלעירעטַאמ יד ,ןסָאמ יד רַאֿפ ןבעל ןוֿפ טייקרעכיזמוא יד :טַאטלוזעד

 יד ןשיווצ דרַאגנַאװַא ןשיטסילַאיצָאס ןוֿפ טײקנֿפלַאהַאבמוא יד ןוא טיונ
 -סיד-ײטרַאּפ ןוֿפ טסייג ןיא ןרָאװעג ןגיוצרעד ןענייז עכלעוו ,רעטעברַא
 . יד ערעייז עלַא ןגלָאֿפסױא ןוא רעריֿפ יד ןוֿפ ץלַא ןטרַאװרעד וצ ,ןילּפיצ
 ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא ןַא זיא רעכלעוו ,ןשרעה וצ ןליוו רעד ; ןוויטקער

 לָאמעלַא ןלעטש סָאד ;גנואיושנָא-טלעװ רעשיטסילַאיצַאס-טַאטש רעד
 -גורעדָאֿפ עטלקיװרַאֿפ עריא ןוא טֿפַאשלעזעג רעד ףיוא ּפָארט-טּפיױה םעד
 ןיא טינ טָאה רעכלעוו ,ןשטנעמ םענלעצנייא םעד ןוֿפ גנוצַאשגנירג יד ;ןעג
 -סער ףרַאד'מ סָאװ ,ןטכער ענייק עיִרָאעט רעשיטסילַאיצַאס-טַאטש רעד
 לָאמ עלַא ןלעוו ייז זַא ,רעוט-יײטרַאּפ ןשיווצ גנוטרַאװרעד יד ;ןריטקעפ
 ןכיירגרעד ןגעוומוא עטרעטנָאלּפרַאֿפ ךרוד ןענעק ןוא דרעֿפ ןֿפױא ןייז
 ןרַאֿפ ןריֿפ יז ,ןסַאמ יד ןרילוּפינַאמ וצ יוװ גנורַאֿפרעד יד ;ןליצ ערעייז
 -ירַאק עקירָאי-גנַאל ערעייז ןיא ןברָאװרעד ךיז ןבָאה רעריֿפ יד סָאװ ,זָאנ
 סָאװ ,ןטקנוּפ-ליצ עג יד ,טּפיוהרעביא ןוא ;ןטסילַאיצַאס סלַא סערע
 ןקיטכעמ םעד ןסיגוצסיוא עכלעוו ףיוא ןרָאװעג ןֿפַאשעג סנטצעל ןענייז
 ,ערעדנַא רעקילדנעצ ןוא ,ןכַאז עלַא יד -- האנק ןוא האנש ןוֿפ םָארטש

 ךיז טָאה סָאװ ,ץנַאט-םידש םעד ןיא טקריוועגטימ ןבָאה ,ךעלניײשרַאװ
 ,ןגיוא ערעזדנוא רַאֿפ טליּפשעגּפָא
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 ליֿפ ,ןעגנוגעוװַאב-סקלָאֿפ ןיא תוחוּכ עקיטכעמ ןענייז האנק ןוא האנש
 ןוֿפ ןליֿפעג יד .טעטירַאדילָאס ןוא עביל רעדייא ,ןרעיױדַאב םוצ .רעקיטכעמ
 ןיא סנכערברַאֿפ ןסַאמ עטסגרע יד ךעלגעמ ןכַאמ טכוזרעֿפײא ןֹוא סַאה
 -ישנָא עכעלנע ןוא ןעמָארגָאּפ ,ןעיירעשטניל ,המחלמ יו ,טֿפַאשלעזעג רעד
 רעשיטסילַאיצָאס רעד ןוֿפ טייצ-סגנואילב ןֹוא -טנגוי רעד ןיא .ןשינעק
 עטיירב יד ןשיוװצ האנק ןוא סַאה ןוֿפ ןטקניטסניא יד ןענייז גנוגעוַאב
 -ירדרעטנוא ערעייז ןגעק ןרָאװעג טליצעג ןוא טקעװעגֿפױא ןסַאמ-סקלָאֿפ
 -סנבעל ַא רַאֿפ טכַאמעג םזילַאיצָאס םעד טָאה סָאד .רעטייבסיוא ןוא רעק
 -ָאמ ןייק לָאמ עלַא טינ ביוא --- ןקיטסייג ַא טימ ,חוּכ ןעמַאזקריװ ,ןלוֿפ
 -עג ןבָאה ןסַאמ-רעטעברַא עשיטסילַאיצָאס יד .טנורגרעטניח -- ןלַאר
 .עכייר יד ןעוועג אנקמ ןבָאה ייז ; ןסַאה ייז ןעמעוו טסואוועג ןוא ,טסַאה
 טימ טייהנגעלעג רעד רַאֿפ טרַאװעג ןוא ,רעטייבסיוא יד ,רעייג"קידייל יד
 -עברַא יד ןוֿפ טֿפנוקנעמַאזצ רעדעי .קירעהעג יו ןענעכערוצּפָא ךיז יז
 ערעסעב רַאֿפ גָאזנָא ןַא ,גנורעטנומֿפױא ןוא גנוביוהרעד ַא ןעוועג זיא רעט
 ,ןטייצ

 עקיבייא גנוקריוו רעייז ןטלַאהנָא טינ רעבָא ןענעק גָאזוצ ןוא גָאזנָא
 עג ,טייקיסעמ טרעדָאֿפ טֿפַאשרעריֿפײטרַאּפ יד ןעוו ךָאנ טרֿפב ,ןרָאי
 טֿפַאשרעריֿפ רעד רעטנוא זיא םזילַאיצָאס רעד .טײקכעלדירֿפ ןוא דלויז
 -יצָאס יד .קיסעמ-סגנוריגער ,קידנעטשנָא ,דלימ ןרָאװעג ןעײטרַאּפ יד ןוֿפ
 רעצעלּפ סנעמעוו עקינעי יד ןייז אנקמ ,ןסַאה טרעהעגֿפױא ןבָאה ןטסילַא
 יד ףיוא סולֿפניײא רעייז .ןעמענרַאֿפ וצ דלַאב ןיוש ןבילקעג ךיז ןבָאה ייז
 רעד .ןרָאװעג טכַאװשעגּפָא עיצרָאּפָארּפ רעקיבלעז רעד ןיא זיא ןסַאמ
 עלַא וצ סָאה רעד ןעוועג זיא ,1918 ,ןיא סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ חוּכ-טּפיױה
 ,טײקנסיברַאֿפ ןוא האנש ןוֿפ םָארטש רעד ,ןשטנעמ עקידנעקנעד-שרעדנַא
 -עג יד טַאהעג טָאה סָאד .טרָאװ ןדעי רעייז ןוֿפ ןגָארטעג ךיז טָאה סָאװ
 .ענעשטנואוועג ןייק טינ וליֿפא ןעוו ,גנוקריוו עקירעה

 ןעװעריקרַאֿפ וצ ןעגנולעג עיצולָאװער רעד ךָאנ זיא סעקיװעשלָאב יד
 רעמ ךָאנ ,ןעגנוטכיר עשיטסילַאיצָאס ערעדנַא יד ןגעק קלָאֿפ ןוֿפ סַאה םעד
 רעמ דנַאל ןיא טָאװ עכלעוו ,גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןגעק רעדייא
 ערעייז ןוֿפ סַאה םעד ןעװעריקרַאֿפ וצ ןעגנולעג זיא ייז .טריטסיזקע טינ
 ןגעק טלעװ רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןיא רעגלָאֿפכָאנ עשיטַאנַאֿפ-דנילב
 ,רוטַארעטיל ?עקנילא יד .רעריֿפ רעטעברַא ןוא ןטסילַאיצָאס ערעדנַא יד
 -עג ןצנַאג ןיא רָאי 25 עטצעל יד זיא טײקיטעטןסַאמ ןוא קיטסיצילבוּפ
 סָאװ יד עלַא ןענעכיײצַאב ייז יו --- יןטסישַאֿפ-לַאיצָאס, יד ןגעק טדנעוו
 -סיוא ןוא רעשרעהַאב יד ןגעק טינ ,ןענַאטשרַאֿפניא טיג ייז טימ ןענייז
 יז ןוֿפ זיא האנק ןוא האנש ןוֿפ חוּכ רעקיטכעמ רעד ,קלָאֿפ ןוֿפ רעטייב
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 -ָאס יד ןסערֿפעצ טָאה סָאװ ,טֿפיג ןכעלרעניא ןַא ןיא ןרָאװעג טלדנַאװרַאֿפ

 ,טלעוו רעצנַאג רעד ןיא גנוגעװַאב עשיטסילַאיצ

 -יצָאס-לַאנָאיצַאנ ַא ,טֿפַארק עיינ ַא ןענַאטשעגֿפױא זיא דנַאלשטייד ןיא

 רעד ןיא ןסַאמ יד ןָא טלַאהנָא ןקרַאטש ַא ןענוֿפעג טָאה עכלעוו ,עשיטסילַא

 יד ענייא טֿפמעקַאב ןבָאה "ןטסינומָאקק ןוא ןטסילַאיצָאס יד סָאװ טייצ

 ןיא ןגעלעג זיא שינעקישנָא רעיײנ רעד ןוֿפ חוּכ רעסיורג רעד .ערעדנַא

 עשיצַאנ יד ןוֿפ ןסָאגעג ךיז טָאה סָאװ סַאה ןוֿפ םָארטש ןזָאלצינערג םעד

 ץלַא וצ ,סַאה רעקיטֿפיג ,רערעטיב ,סָאה :עסערּפ רעייז ןוֿפ ןוא רעליימ

 ריעש יד ,תונברק עזָאלצוש יד ,ןדיי יד וצ סַאה טּפיוהרעביא ,ןעמעלַא ןוא

 ךיילג ןעק'מ סנגעמרַאֿפ סנעמעוו ןדיי יד ;גָאגַאמעד ןדעי ןוֿפ סלזאזעל

 -עװ ,ןעמענוצ ךיילג ןעק'מ סעלעטש רעדָא ןטֿפעשעג סנעמעוו ,ןריבַארעצ

 עשיטסידַאס סמענייא ןלעטשוצנדירֿפוצ רקֿפה זיא סע וליֿפא ןבעל סנעמ

 ,ןטקגיטסניא
 טסַאהעג עקיצנייא יד טינ ןעוועג סיצַאנ ייז רַאֿפ ןענייז ןדיי רעבָא

 ןוֿפ ןליֿפעג-סַאה יד ןזָאלבוצרעדנַאנוֿפ יו טסואוועג ןכָאה ייז .ןרעוו וצ

 עלַא ,ןשטייד-טינ עלַא ,טלעוו עצנַאג יד ןצײלֿפרַאֿפ ןענעק לָאז סע ,קלָאֿפ

 סע סיורג יוװ עיצרָאּפָארּפ רעד ןיא .קלָאֿפ םענעגייא רעייז ןיא סיצַאניטינ

 ערעדנַא יד ןוא גרעבנעזָאר ,סלעבעג ,רעלטיה סָאװ סַאה רעד ןרָאװעג זיא

 - *ייז ןוֿפ סולֿפנײא רעד ןוא טכַאמ יד ןסקָאװעג זיא ,ןוָאלבעגרעדנַאנוֿפ ןבָאה

 ,האגק ןוֿפ ליֿפעג םעד טלקיװטנַא ןוא טקעוורעד ןבָאה ייז ,ײטױַאּפ רע

 -נַאג רעד רעביא טינ ביוא רעשרעה ַא ןרעוו ןלעװ לָאז שטייד רעדעי זַא

 -ייו זיא -- רעלטיה ןייא רָאנ ןבָאה ךָאד ןעק קילג םעד -- טלעוו רעצ

 רעדָא רעשיקַאװָאלסָאכעשט ,רעשיליוּפ ַא רעביא רעשרעה ַא ןועוו סנטסקינ
 רעד ףיוא ךָאד ןענייז ןצניװָארּפ ןוא רעֿפרעד ,טעטש ,טָאטש רעשיזױצנַארֿפ

 עטוג ַא ןבָאה לָאז שטייד רעדעי ךעלבעטשכוב זַא ,ליֿפ ױזַא ָאד טלעוו

 -רעד ,גנוניימ ןיימ טיול ,סָאד .רעשרעה יד ןוֿפ רענייא ןייז וצ טכיזסיוא

 םזיצַאנ ןוֿפ סולֿפניא םעד ןוא טֿפַארק יד סָאמ רעסיוועג ַא ןיא טרעלק

 עכלעוו ,האנק ןוא סַאה ןוֿפ טֿפַארק ערעטצניֿפ יד זיא סע --- םזישַאֿפ ןוא

 ןוא עביל ןוֿפ ערעל סעסוזעי .ןשטנעמ עטסרעמ יד ןיא ןריובעגנייא זיא

 ,טכַאװשעגּפָא טינ קיֿפױלרַאֿפ טקניטסניא ןקיטֿפיג ןקיזָאד םעד טָאה וווינע
 ױזַא ,טֿפַאשרעה ןוֿפ טייקידנעווטיונ רעד ןיא ןביולג ןשטנעמ יוװ גנַאל ױזַא
 ןגלָאֿפוצסױא ,רעריֿפ ןגלָאֿפוצכָאנ דנילב קיליװ ןענייז ןסַאמ יד יו גנַאל

 -עגסיוא האנק ןוא האנש ןוֿפ ןטקניטסניא יד ןלעװ ,ןעײטױַאּפ ןוֿפ ןלעֿפַאב

 ,טייהשטנעמ רעצנַאג רעד ןוֿפ ןדָאש םוצ ןגָאגַאמעד ײלרעלַא ןוֿפ ןרעוו טצונ

 יז עכלעוו ,םזיצַאנ םעד טכַארבעג ןֿבָאה סָאװ תוביס יד ,סלַאֿפנלַא

 וצ ןעמוקעג זיא רעלטיה :אֿפוג ךַאז-טַאט יד טינ ןרעדנע ,ןייז טינ ןלָאז
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 ,טנעה יד ןריֿפרעדנַאנוֿפ ןעמונעג ךיילג ךיז טָאה ןוא ,1922 ןיא טכַאמ רעד
 ,ןעגנומיטשַאב ליַאסרעװ יד ןֿפרָאװעגּפָא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא טָאה רע
 -נָאק רעמ ןוא רעמ ץלַא ןרעדָאֿפ ןוא גירק םוצ ןטיירג ןעמונעג ךיז ןֿפָא
 ןריבורּפוצסיױא טייהנגעלעג עטוג ַא ןגָארקעג רע טָאה ,1926 ןיא .סעיסעצ
 -נוא טלקיװטנַא םייחעג ןיא טָאה בַאטשילַארענעג ןייז סָאװ ןֿפָאװ עיינ יד
 "ָאװער-רטנָאק יד .ךָאנ קילבוּפער רערַאמייװ רעד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעט
 וצ טייקכעלגעמ ַא ןבעגעג ןינילָאסומ ןוא םיא טָאה עינַאּפש ןיא עיצול

 טֿפול רעד ןוֿפ ןענייז טעטש ןוא רעֿפרעד עשינַאּפש .ןענעק ייז סָאװ ןזייוו
 ָאקנַארֿפ ,ןֿפיש-טֿפול רענעילַאטיא ןוא עשטייד ןוֿפ ןרָאװעג טרידרַאבמָאב
 ,טנַאה רעטיירב ַא טימ ןרָאװעג טציטשעג םירבח ייווצ ענייז ןוֿפ זיא
 "שטייד --- רעדנעל עטמערָארַאֿפ ייווצ יד ןוֿפ ןבָאה ןֿפָאװ ןוא טלעג ,ןשטנעמ
 -ַאיָאל עשינַאּפש יד .טלַאהקירוצ ןָא ןטָאשעג ךיז --- עילַאטיא ןוא דנַאל

 אנוש א ןגעק ףמַאק ןרעטיב ןגנַאל ַא ךָאנ ןרָאװעג טגיזַאב ןענייז ןטסיל
 .עּפָארײא בלַאה ןוֿפ ןסרוסער יד ךיז רעטניה טַאהעג טָאה סָאװ

 געוו ןשיטירקַאּפיה ריא ףיוא טָאה עּפָארײא טֿפלעה עטייווצ יד ןוא
 -ָאס רעד ,םולב ןָאעל ,קלָאֿפ ןשינַאּפש ןוֿפ רעדרעמ יד ןֿפלָאהעגטימ ךיוא
 "עגסיוא טָאה ,טייצ רענעי וצ ךײרקנַארֿפ ןוֿפ רעימערּפ רעשיטסילַאיצ
 ,טסואוועג טָאה רע עכלעוו ,"עיצנעוורעטניא ןייק, לטימ םעיינ ַא טכַארט
 רעזדנוא .ןגלָאֿפסױא טינ ןלעװ ןרוטַאטקיד יד זַא ,ןטיוו טגעמעג רעדָא

 ,רעטרעוװ:ביול גונעג טינ ןעניֿפעג ןלַאקידַאר יד ןעמעוו רַאֿפ ,טלעווזור
 ָאד ןעמיטש עשילױטַאק ןענָאילימ יד ןוא טסּפױּפ םוצ גנוטכַא סיוא טָאה
 ןקיבלעז םעד ףיוא טלעטשעגקעװַא ָאקנַארֿפ קישטשווָאטנוב םעד ,דנַאל ןיא

 -רעד טינ ןוא ,עינַאּפש ןוֿפ גנוריגער עטלייוורעד ךעלצעזעג יד יוװ דנַאטש
 טָאה דנַאלסור-טעווָאס סָאװ עלָאר יד .עינַאּפש ןייק ןֿפָאװ ןקיש וצ טביול
 "ירַא ןענאטשעג טינ ךיוא זיא ןטסילַאיָאל יד וצ ףליה ריא טימ טליּפשעג

 -רַאֿפ ןעוועג זיא קילבוּפער עקיטרָאד יד ,וליֿפא טניײרֿפ ןוֿפ קיטירק רעב
 ,גנַאגרעטנוא םוצ טלייטרוא

 -- ןעגנוריגער יד ףיוא ןבָאה טינ רימ ןענעק לביארַאֿפ סיורג ןייק
 יד ןגיזַאב ןָאקנַארֿפ ןֿפלעה רַאֿפ --- עשירָאטַאטקיד ייס ,עשיטַארקָאמעד ייס |

 קלָאֿפ ןוֿפ ןכַאװֿפױא םענעי ןיא .קלָאֿפ ןשינַאּפש ןוֿפ גנוגעװַאב-סטײהײרֿפ
 "רָא ןַא טריטסעֿפינַאמ רָאלק עטכישעג רעד ןיא לָאמ ןטשרע םוצ ךיז טָאה

 ןלעטשוצקעװַא טכוזעג טָאה עכלעוו ,גנוטכיר עשיטסיכרַאנַא טריזינַאג
 "רַאנַא ןוֿפ סיזַאב ןכעלטײהײרֿפ-ןייר ַא ףיוא ןבעל עכעלטֿפַאשלעזעג סָאד
 -ָאלַאטַאק ןוֿפ ןטנגעג עצנַאג ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעשיטסינומָאק-שיטסיכ
 -ײרֿפ ןסקַאװעגֿפױא ןענייז ןצניװָארּפ עשינַאּפש ערעדנַא עליֿפ ןוא עינ
 יד ןיא יװ טוג ױזַא רעֿפרעד יד ןיא --- ןעגנומענרעטנוא עשיטסינומָאק
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 -רַאֿפמוא טלָאװ עינַאּפש ןיא ףמַאק םענעי ןיא קלָאֿפ ןוֿפ גיז ַא .טעטש
 ןיא סרעטנעצ עשיטסיכראנא ןוֿפ גנורילבַאטע רעד וצ טריֿפעג ךעלדיימ
 ערעדנַא יד ןוֿפ ןעגנוריגער יד ןבָאה סָאד .דנַאל םענעי ןוֿפ ןלייט עליֿפ
 ןטילעג ייז ןבָאה קערש גונעג .ןביולרעד טנעקעג טינ ,ךעלריטַאנ ,רעדנעל
 -עגּפָא טָאה עכלעוו ,דנַאלסור ןיא עיצולָאװער רעשיטסיוועשלָאב רעד ןוֿפ
 םוטנגײא:טַאוירּפ --- גנונעדרָא רעטלַא רעד ןוֿפ לייז ןייא זיולב טֿפַאש
 לייז ןטייוצ םעד קידנזָאלרעביא ,ןטיֿפָארּפ ןכַאמ וצ טייקכעלגעמ יד ןוא
 ןבָאה ייז .טקרַאטשרַאֿפ ליֿפ רָאנ ,טרירַאבמוא רָאנ טינ --- טֿפַאשרעה יד --
 "וק טעװ סע שינערעקרעביא ןַא רַאֿפ סָאװ ןלעטשרַָאֿפ טנעקעג גנירג ךיז
 ןריֿפ וצ ןעגנולעג עינַאּפש ןיא לָאז קלָאֿפ סָאד ןעוו טלעוו רעד ףיוא ןעמ
 -ירּפ ןוֿפ לביא םעד טימ ןעמַאזוצ ןוא --- רעטייוו טירש ַא עיצולָאװער יד
 טָאה סע .טֿפַאשרעה ןוֿפ הרצ-גניליווצ יד ךיוא ןֿפַאשּפָא םוטנגיײא:טַאװ
 ,ןוֿפרעד טייוו טינ רָאג ןטלַאהעג ןַאד עינַאּפש ןוֿפ ןטנגעג עקינייא ןיא

 .ןעמוס עשּפיה ןיא טלעג טלמַאזעג .ןעגנולמַאזרַאֿפ ןֿפורעג ןבָאה רימ

 "ייב עסַאק רענײמעגלַא רעד ןוֿפ טָאה זײרנָאס ןיא עינָאלָאק עניילק רעזדנוא
 ייוצ ךָאנ ןגָארטעגײב ןבָאה רעדילגטימ יד .רַאלָאד טרעדנוה ןגָארטעג
 -ַאמ טימ ,ףמַאק ןיא ןֿפלעה ןרָאֿפעג ןענייז ןסָאנעג ערעגניי .ליֿפ ױזַא לָאמ
 -רעטניא ןייק; ןוֿפ עדַאקָאלב רעד ךרוד עינַאּפש ןייק ןכָארקרעד שינרעט
 טינ סע טָאה ףמַאק ןוֿפ גנַאגסױא םעד ףיוא גנוקריוו ןייק -- ?עיצנעוו

 "עג ןענייז גירק-טלעוו ןטייווצ םוצ ןעגנוטיירַאברָאֿפ יד .ןבָאה טנעקעג
 עשטייד עטרינילּפיצסיד-טוג יד ןוֿפ טירש ערעווש יד ,גנַאג ןלוֿפ ןיא ןעוו
 ,טיבעג :רור יד ,עּפָארײא רעביא ןגָארט ןביוהעגנָא ךיז ןבָאה ןעײמרַא
 -רעטנורַא רערעדנַא רעד ךָאנ ענייא ןענייז עיקַאװָאלסָאכעשט ,ךיירטסע
 ,דנַאטשרעדיװ ןייק ןָא לֿפַאנק סרעלטיה רעטנוא ןלַאֿפעג

 "רעבמעשט ןעוו ,געט-ךינומ יד טוג רעייז עלַא ךָאנ ןעקנעדעג רימ
 -סיוא דנַאלשטייד ןייק ןגױלֿפעג ןלדּתש רעקידלטעטשניילק ַא יוװ זיא ןייל
 "זיּפַא; ןוֿפ יסילָאּפ יד ."טייצ רעזדנוא רַאֿפ ןדירֿפ, ןרעלטיה ייב ןעלטעב
 ַא ןרָאװעג זיא ,םעט-ייב ןכעלסעה ַא ןעמונעגנָא רעטעּפש טָאה "טנעמ
 ךעלקריוו "טעס-ןעדווילק, ןייז טימ ןיילרעבמעשט רעבָא זיא .טרָאװ-לדיז
 יּפַא; עקיצנייא יד ןעוועג ייז ןענייז ? טכיזניה רעד ןיא םַאנסיוא ןַא ןעוועג
 עליֿפ רָאג זַא ןבעגוצ ןוא ןיילַא ךיז וצ ךעלרע ןייז ףרַאדימ ?"סרעז
 ,המחלמ ןוֿפ רענגעק ןעוועג ןַאד ןענייז ,טּפיוהרעביא ןלַאקידַאר ,ןשטנעמ
 ,92 רעזדנוא ןיא .רַאֿפרעד ןלָאצַאב ןֿפרַאד טינ לָאז'מ זיירּפ ַא רַאֿפ סָאװ
 רעטעברַא יד וצ ווירב רענעֿפָא ןַא ןענישרעד טייצ רענעי וצ זיא ".ש .א
 ,מ ,רָאטקַאדער ןקידטסלָאמַאד ןוֿפ ןבירשעג ,עיקַאװָאלסָאכעשט ןוֿפ
 "ױַאֿפ ןזָאל טינ ךיז ןלָאז יז זַא ,טהצעעג ייז טָאה רע ןכלעוו ןיא ,ינשטַארמ
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 ןרעוו ןגיוצעגניײרַא טינ ןעז ה"עמל ןוא רעצעה עשיטָאירטַאּפ יד ןוֿפ ןריֿפ
 רַאֿפ זַא ,ןעוועג זיא טנעמוגרַא-טּפיוה ןייז ,דנַאלשטיײד טימ המחלמ ַא ןיא

 ןרעביא טשרעה סע רעוו ,דישרעטנוא ןייק טינ סע טכַאמ רעטעברַא יד
 רעקינייו טינ רעטייבסיוא ענעגייא ןוֿפ טריטַאולּפסקע ןרעוו ייז .דנַאל -

 .ןרעוו טינ עגַאל רעייז ןעק רעגרע .עדמערֿפ ןוֿפ ייי

 -איצָאס עלַא ןוֿפ גנַאגוצ רעד ןעוועג ןרָאי רעקילדנעצ רַאֿפ זיא סָאד
 טינ טָאה רעטעברַא רעד : המחלמ ןוֿפ עגַארֿפ רעד וצ ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסיל
 יד סָאװ ףמַאק ַא ןיא ןבעל ןייז ןרעקיזיר וצ הביס ןייק ,דנַאלרעטָאֿפ ןייק
 ,ןסערעטניא-ביור ערעייז בילוצ ןריֿפרַאֿפ ןטסילַאטיּפָאק

 ןשיטקַארּפ ןיא רעבָא ,קיטכיר עירָאעט ןיא טגנילק טנעמוגױַא רעד
 עשטייד יד ןוֿפ םענרַאֿפ ןדליוו םעד ןיא ,ןטלַאהעגסיױא טינ רע זיא ןבעל
 סע זיא ,רעקלעֿפ עצנַאג ןטָארסיױא ןוא טלעוו יד ןשרעהַאב וצ ןטסירַאטילימ

 ןלעוװ ייז יצ ןשטנעמ ןדעי רַאֿפ דישרעטנוא רעסיורג ַא רָאג ןעוועג ןיוש

 ןשטנעמ קינייװ רעייז סע ןבָאה ןרעױדַאב םוצ .ןרעוו טגיזַאב רעדָא ןגיז
 טַאהעג ענַארֿפ רעד ןיא טָאה רעכלעוו ,טלעווזור וליֿפא .ןעזעגנייא ןַאד
 ןַאד טָאה ,דנַאל ןיא ָאד ןשטנעמ עטסרעמ יד יװ קילב ןוערָאלק ליֿפ ַא
 ייב ןלעוּפ וצ דייר עטוג טימ טכוזעג ,ןרעלטיה וצ ווירב-לטעב ןבירשעג
 -גרעצרַאֿפ-ץלַא ןוֿפ ןעמַאלֿפ יד ןיא ןֿפרַאװנײרַא טינ טלעוו יד לָאז רע םיא

 ןבעג וצ טגַאװעג טינ רענייק ןַאד טָאה גנונרָאװ עֿפרַאש ןייק .גירק ןקיד
 סלַא ןרעוו טשטייטעגסיוא טעוװ סָאד זַא ,ארומ סיוא רעֿפײרגנָא עשטייד יד
 וצ עכעלנע ןוא רימ ןעמ טָאה ןזיירק ערעזדנוא ןיא .המחלמ וצ עצעה
 -ןצסױרַא טגַאװעג ןבָאה רימ ןעוו .עגושמ יו טקוקעגנָא 1928 ןיא רימ
 טייצ רעמ סָאװ ןוא ךעלדײמרַאֿפמוא זיא המחלמ זַא ,קנַאדעג םעד ןעגנערב
 ןייז טעו רעסערג ץלַא ןישַאמ-דרָאמ ןייז ןטיירגוצוצ ןבָאה טעװ רעלטיה
 ןעזעגנייא ןַאד ןבָאה זדנוא ןוֿפ עקינייוו .ןעמוק טעװ רע ןעוו ןברוח רעד
 -ייא םעד ןקידײטרַאֿפ ןעוו דנַאטשוצ ַא ןעמוק ןָאק סע זַא ,טייקכעלגעמ יד
 -ַאֿפ עטנַאנעגָאז סָאד ןקידיײטרַאֿפ טימ ןלַאֿפנעמַאזװצ טעװ ןבעל םענעג
 ןיא ?רעזיּפַאא רעקיצנייא רעד ןעוועג טינ זיא ןיילרעבמעשט .,דנַאלרעט
 ,רעדנעלגנע יד טינ ,המחלמ יד טלָאװעג טינ טָאה רענייק .טייצ רענעי
 תונברק עטשרע יד ןשיװצ ןייז טֿפרַאדעג ןבָאה עכלעוו ,ןזױצנַארֿפ יד טינ
 רע לָאז ,טרעדָאֿפ רע רָאנ סָאװ ןרעלטיה טיג, .םזירַאטילימ ןשטייד ןוֿפ

 -יטש יד ןעוועג ןַאד זיא ?ןדירֿפ ןיא ןרָאי ערעזדנוא ןבעלסיוא ןזָאל זדנוא
 ,רעדנעל עלַא ןיא ןשטנעמ יד ןוֿפ לייט ןסיורג ַא רָאג ןשיוװצ גנומ

 -לענש רעקישַאר טימ טלקיװטנַא ךיז ןשינעעשעג עקיטולב יד ןבָאה
 -ַאֿפעג רע טָאה רעמ ץלַא ,ןבעגעגכָאנ ןרעלטיה טָאה'מ רעמ סָאװ .טייק
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 ךיירטסע ,עיקַאװָאלט-ָאכעשט ץנַאג ,דנַאל-נטעדוס ,טיבעג-רור םעד .טרעד
 -עג ךיז טָאה ןליוּפ .דנַאטשרעדיװ ןייק ןָא ןעגנולשרַאֿפ רע טָאה ץלַא --
 עכלעוו ןעײמרַא עקסנַאּפ יד רעבָא ,טייצ לקיטש ַא רַאֿפ ןרעו טריבורּפ

 "זיא ןוא דרעב עשידיי ןסייר וצ ףיוא תוירב עסיורג עכלעזַא ןעוועג ןענייז
 -ערג טימ ףמַאק ןיא ןבָאה ,ןשטנעמ ענעֿפלָאהַאבמוא רעביא ךיז ןעוועקעיד
 סָאד .ןזיװעגסױרַא טינ טייקשידלעה עקירעביא ןייק ייז יו ןרַאברַאב ערעס
 םעד ןוֿפ טֿפושיּכרַאֿפ יו טייצ רָאי ַא טעמּכ זיא קלָאֿפ עשיזוצנַארֿפ
 טײקנסָאלשטנַא ןָא ,קיטכעממוא ,רעדרעמ עשטייד יד ןוֿפ קילב-ןעגנַאלש

 יַאק רעכעלקערש רעד ףיוא טרַאװעג ןוא ןסעזעג ,ןֿפמעק וצ ןליװ ןָא ןוא
 החמומ ןייק קידנעייז טינ ,גנוגייצרעביא עטסעֿפ ןיימ זיא סע ,עֿפַארטסַאט
 ןלַארענעג יד ןוֿפ ןצנַאג ןיא ןעוועג טינ זיא דלוש יד זַא ,םזירַאטילימ ןיא
 רעד וצ קיטליגכיילג ןגיױצַאב ךיז טָאה קלָאֿפ סָאד -- רעריֿפ-סגירק ןוא
 יד ;גירק ןגעק טריטיגַא ןֿפָא ןבָאה "ןטסינומָאקא יד .עטכישעג רעצנַאג
 ןבָאה ,ןטסילַאיצָאס ןוא ןטסילַאקידניס ,ןטסיכרַאנַא ,ןטסירַאטילימ:יטנַא
 ןייג וצ קלָאֿפ ןיא ןליוו םעד טכַאװשעגּפָא ,לייט רעייז ןָאטעג ךָאנ רעירֿפ
 ,רעכעלדײמרַאֿפמוא ןַא ןעוועג זיא טַאטלוזער רעד .המחלמ ןיא

 "יא ןייז וצ הביס ןייק טַאהעג טינ יאדווא טָאה קלָאֿפ עשילגנע סָאד

 ןריקיזיר וצ גנַארד ןכעלרעניא ןַא ןליֿפ וצ ,גירק ןרַאֿפ טרעטסײגַאב סקירעב
 ןוֿפ קעװַא טייוו ןעמוקעגרָאֿפ זיא סָאװ סָאװטע רַאֿפ ןבעל םענעגייא ןטימ
 ,סעיינ יד .טקעװעגֿפױא ןוא טלסײרטעגֿפױא ייז טָאה קריוקנָאד .םייה רעייז
 -נוא רעסַאװ ןיא זדלַאה ןזיב ןעייטש רעדנעלגנע טנזיוט טרעדנוה יירד זַא
 אנוש רעד זַא ,ןייזטסואוַאב רעד ;סעבמָאב עשטייד ןוֿפ ןליוק יד רעט

 -רַאֿפ ןעגנערב דלַאב טעװ ןוא םייה רענעגייא רעד וצ טנעָאנ וצ טמוק +
 -טקעלע ןַא יו טָאה ,לזדניא ןכעלדירֿפ םעד ףיוא גנוטסיװרַאֿפ ןוא גנוטכינ
 ,טייקיטעט רעשיאָארעה וצ קלָאֿפ עצנַאג סָאד טריזינַאװלַאג םָארטש רעשיר
 ,סונַאק ןוא סטכַאי ןיא ,ךעלֿפיש עניילק ןיא ןשטנעמ עליוויצ רעטנזיוט
 -עטַאר וצ לַאנַאק ןוֿפ סעילַאװכ עקידמערוטש יד רעביא טזָאלעג ךיז ןבָאה
 "עג טָאה ןישַאמ-סגנוריגער יד טינ ,יוויינ יד טינ .טײלסדנַאל ערעייז ןעוו

 ,עגַאטנָאּפס יד רָאנ ,קרױקנָאד ןוֿפ תונברק עטלֿפײװצרַאֿפ יד טעװעטַאר
 יד ןוֿפ ,קלָאֿפ ןשילגנע ןצנַאג ןוֿפ גנולדנַאה עשידלעה ,עטריזינַאגרָאמוא
 עצנַאג יד ןעזרעד ןבָאה עכלעוו ,קלָאֿפ ןיא ןטנעמעלע ערעשיגרענע
 -רעה רעשירַאברַאב ןוא עיזַאוװניא רעשטייד ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ-סנקערש
 -ָאמ רעטסשיטירק רעד ןעוועג ךעלטנגייא זיא סָאד .ךיז רעביא טֿפַאש
 ןכעלדנע םעד ןדײשטנַא טֿפרַאדעג טָאה סָאװ גנוריסַאּפ יד ,גירק ןוֿפ טנעמ
 יד טָאה קלָאֿפ ןשילגנע ןוֿפ גנוכַאװרעד יד .המחלמ רעד ןוֿפ געווסיוא
 -רָאֿפ םעד ךָאנ זיא סָאװ ץלַא .טנעמָאמ םענעי ןיא טמיטשַאב גנודײשטנַא
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 -לעוּפ ַא ןעוועג זיא ףמַאק ןשירעגירק םענעגױצרַאֿפ גנַאל םעד ןיא ןעמוקעג

 ,גנוכַאװרעד-סקלָאֿפ רענעי ןוֿפ אצוי

 -לעז םעד ןעגנַאגעג גנולקיװטנַא יד זיא דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד ךיוא
 טינ .סיורג ץנַאג ןעועג זיא המחלמ וצ טֿפַאשרענגעק יד .געוו ןקיב
 ןענייז ,ןֿפורעג ייז טָאה'מ יו ,?ןטסינָאיצַאלָאיא, רעדָא ,רענגעק עלַא
 ענעגייא ערעזדנוא ןיא .סיצַאנ ןוא ןטסישַאֿפ ,ןשטנעמ עטכעלש ןעוועג
 ןבָאה םינוי עלַא עכלעוו רַאֿפ רענגעק עלעיפיצנירּפ ליֿפ ןעוועג ןענייז ןעייר
 וצ ןעמוקעגסיוא זיא רימ .הביס:טנורג ןייא תומחלמ עלַא ןוא םינּפ ןייא
 עניימ ,ןשטנעמ עטוג ,עטנעגילעטניא טסכעה ןוֿפ לָאמ ןייא יו רעמ ןרעה
 סלַא ,ריא ױזַא יו ןעײטשרַאֿפ רימ, :ןומזּפ ןימ ַאזַא ,טנײרֿפ עטנעָאנ
 ,קלָאֿפ רעייא טקיליטרַאֿפ ןוא טרעטַאמ רעלטיה ,המחלמ רַאֿפ טייז ,ןדיי

 ןייז טנעק ,ןטסיכרַאנַא סלַא ,ריא ױזַא יו ,טינ ןעײטשרַאֿפ רימ רעבָא
 *! המחלמ רַאֿפ

 ןעוועג עֶלַא טינ טייוו ןענייז ןטסיכרַאנַא עשידיי יד ןשיווצ וליֿפא
 רַאֿפ טַאהעג ארומ ןבָאה ןשטנעמ .עגַארֿפ רעד וצ גנולעטש רעייז ןיא קיניא
 זומ סָאװ ,עיצקַאער רעד רַאֿפ ;סױרַא טֿפור המחלמ סָאװ עירעטסיה רעד
 ןיא ןעמוק ךעלדײמרַאֿפמוא --- ןשטנעמ עכנַאמ ןוֿפ גנוניימ רעד טיול --
 רעטשרע רעד ןוֿפ םעטיךָאנ רעד .גירק טימ גנודניברַאֿפ ןיא אֿפוג דנַאל

 ןסילשסיוא ןענעק סע לָאז'מ ןורּכז ןיא שירֿפ-וצ ןעוועג זיא המחלמ-טלעוו
 .ןעגנונעכערסיוא עכעלגעמ יד ןוֿפ

 -ײטרַאּפ רעייז טַאהעג ,1941 .ינוי 21 םעד זיב ןבָאה *ןטסינומָאק, יד
 ןלָאצ עסיורג ןיא ָאד ןבָאה רימ עכלעוו ,רעדנַאלריא יד .גירק ןגעק עיניל

 ןקרַאטש ַאזַא ןבָאה ,ןזיירק עשיטילָאּפ יד ןיא סולֿפנײא ןשּפיה ַא רָאג טימ
 עצנַאג יד ןעוועג טכער טלָאװ ייז ייב זַא ,דנאלגנע ןגעק האנש ןוֿפ ליֿפעג
 יד ןיא ןבָאה סע .ןרעוו ןגָאלשעג לָאז דנַאלגנע יבַא ןייגרעטנוא לָאז טלעוו

 רענגעק עקיטכירֿפיױא ךיוא טלעֿפעג טינ יאדווא קלָאֿפ ןוֿפ ןטכיש עטיירב
 דנַאל ןרַאֿפ רַאֿפעג ןייק ןעזעג טינ םזירעלטיה ןיא ןבָאה עכלעוו ,גירק ןוֿפ
 טיילעגנוי רענַאקירעמַא םוראוו ,ןעזנייא טנעקעג טינ ךעלגלָאֿפ ןבָאה ןוא
 עּפָאריײא ןוֿפ רעדלעֿפ יד ףיוא ןרעוו טלּפירקרַאֿפ רעדָא ןברַאטש ןייג ןלָאז

 ,טלעוו ןקע ערעדנַא ןיא ןוא

 -סגירק עקידנלייא יד ןוא רָאברַאה לריוּפ ףיוא ןַאּפַאי ןוֿפ לַאֿפנָא רעד
 יד וצ ףוס ַא טכַאמעג ןבָאה עילַאטיא ןוא דנַאלשטיײיד ןוֿפ ןעגנורעלקרעד
 עטסרעמ יד ןוֿפ ןעגנוצעזסיוא עלעיּפיצנירּפ ןוא ןעלֿפיײװצ ,ןשינעלקַאװ

 ףיוא עגַארֿפ רעד ןוֿפ גנוזייל יד טמיטשַאב טָאה ןבעל סָאד .ןשטנעמ

 -רַאֿפ ןיילַא ןבָאה ָאטיהָאריה ןוא ינילָאסומ ,רעלטיה ,ןֿפוא םענעגייא ןייז
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 ןבָאה עכלעוו ,רעקלעֿפ ערעייז ןוֿפ לַאזקיש םעד ןוא לַאזקיש רעייז טלגיז
 .געוו ןקישטילג ןקיטולב םעד ףיוא טגלָאֿפעגכָאנ קיליװ ייז

 :ןרעװ טנכײצרַאֿפ ףרַאד המחלמ רעד ןוֿפ ךירטש-רעטקַארַאכ .ןייא |
 ןֿפורעגסױרַא טינ ,טכײליֿפ ,דנַאלשטיײיד רעסיוא ,דנַאל ןייק ןיא טָאה יז
 ןבָאה ןשטנעמ .גנורעטסייגַאב עדליוװ:שיטָאירטַאּפ ןייק ,עירעטסיה ןייק

 ענעסָאלשטנַא ןוא רעצרעה ערעווש טימ ,טסנרע ףמַאק םעד ןעמונעגֿפױא
 ןעגנואווצעגֿפיױרא ייז ףיוא זיא סָאװ ,קילגמוא ןכעלקערש ַא סלַא ,סנליוו
 לקיטש ַא ןעניֿפעג ןעמ ןעק םעד ןיא .טכַאמ רערעסיוא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג
 ןשטנעמ .ץנַאלג ןוא גנואיצנָא ריא טרילרַאֿפ המחלמ זַא זיײװנָא ןַא ,טסיירט
 רַאֿפ גנוקריוו עכעלדעש ןוא גנוטיידַאב ריא ןצַאשוצּפָא קיטכיר ןָא ןביוה

 רעד וצ ןעמוק טייהשטנעמ יד טעװ ןרערט ןוא טולב ןעמי ךרוד .ןעמעלַא

 .עגַארֿפ זיא סע עכלעוו ןזייל וצ לטימ ןייק טינ זיא המחלמ זַא גנוגייצרעביא

 ץָארט ןעמוקעג טינ קיֿפױלרָאֿפ ךָאנ זיא טנעמָאמ רעטרַאגעג רענעי
 ליֿפ ךָאנ רעד ןוא רָאי עכעלטע עטצעל יד ןוֿפ תונברק עקידארומ יד
 .ןעגנערב ךיז טימ טעוװ המחלמ-טלעוו עטירד ַא סָאװ גנוטסיװרַאֿפ ערעגרע

 -טכַאמ .ןעגנערב טינ ןדירֿפ ןייק ןלעוו ןטַאמָאלּפיד ןוֿפ ןצנערעֿפנָאק יד
 רַאֿפ ןוא ןשטנעמ ענלעצנייא רַאֿפ םוטכייר ךָאנ געיעג רעד ,קיטילָאּפ
 רענעזָאלבעגֿפױא רעד ,ןבױרַאב ןוא ןשרעה וצ ןליוו רעד ,רעקלעֿפ עצנַאג

 "עוואוס רעטצענערגַאבמוא ןוֿפ ףירגַאב רעכעלדעש רעד ןוא םזילַאנָאיצַאנ
 -רַאֿפ יד ןיא עלָאר עסיורג-וצ ַא ךָאנ ןליּפש ןכַאז עלַא יד -- טעטינער
 -ַאזוצ ןכעלדירֿפ א ףיוא ןֿפָאה ןענעק לָאז'מ רעקלעֿפ יד ןשיוצ ןשינעטלעה

 ,טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא ןבעלנעמ
 ןוֿפ גיז רעסיורג רעד :עבָארּפ רעיינ ַא רַאֿפ טציא טייטש טלעוו יד

 וצ גנַאגוצ ןכעלטַאטש םעד טלעטש דנַאלגנע ןיא ײטרַאּפ רָאבײל רעד
 .ןעמַאזקע ןטסנרע םעיינ ַא רַאֿפ עגַארֿפ רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ גנוזייל רעד
 ןיוש ןסייוו דנַאלסור ןיא סעקיװעשלָאב יד ןוֿפ ןדָאטעמ עשירָאטַאטקיד יד
  "ורּפעגסיוא דנַאלגנע ןיא ןלעו טציא .קעווצ םוצ טינ ןריֿפ ,עלַא טציא
 -ךעלצעזעג ןוֿפ ןדָאטעמ עשיטַארקַאמעד שיטסיוועשנעמ יד ןרעוו טריב
 -נייא טסעֿפ טימ דנַאל רעטלקיװטנַא-ךיוה ַא ןיא געוו ןשירַאטנעמַאלרַאּפ

 רעד יצ ןזייו טעוװ טֿפנוקוצ עטנעָאנ יד .סעיצוטיטסניא עטעװעדנוֿפעג

 ,ליצ ןטשטנואוועג םוצ ןריֿפ ןעק געוו
 וצ ןדירֿפוצ ןעוועג ןטלָאװ ,טגייצרעביא ךיא ןיב ,זדנוא ןוֿפ עליֿפ

 ךעלגעמ ָאי זיא סע זַא ;תועט ַא טכַאמעג ןבָאה רימ זַא ,ךיז ןגייצרעביא
 ,טַאטש ןשיטַארקָאמעד ןוֿפ גנולטימרַאֿפ רעד ךרוד ,געוו ןכעלדירֿפ ַא ףיוא
 -בַאטע ןוא גנונעדרָאמוא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ ןעלביא יד ןֿפַאשוצּפָא
 ןטכיזסיוא יד רעבָא .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא רדס ןשיטסילַאיצָאס ַא ןריל
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 עטשרע יד ןיא ןיוש ןעק'מ .,עמילש רעייז ןענייז טייקכעלגעמ ַאזַא רַאֿפ
 -סיואמוא ןוא ןטײהגיײֿפ יד ,ןשינעלקַאװ יד ןעז טֿפַאשרעה רעייז ןוֿפ םישדח
 רעייז ףיוא ןעמענ רעריגער-רעטעברַא עיינ יד עכלעוו טימ ןטײקנטלַאהעג
 דנַאלגנע ןיא ייז ןלעו שינערעקרעביא עלַאטנעמַאדנוֿפ ןייק ,עבַאגֿפױא

 ערענעלק ליֿפ ןייק ןייז טינ לַאֿפ םעד ןיא טעװ גנושיוטנַא יד ,ןכַאמ טינ

 ,שינערעקרעביא רעשיטסיװעשלָאב רעד ןיא רעדייא

 -רעביא רעד וצ ןעמוק ןזומ טייחשטנעמ יד טצוו רעטעּפש רעדָא רעירֿפ
 -לעזעג ןוֿפ ןעמעלבָארּפ עטסנרע יד ןזייל טינ ןעק טַאטש רעד זַא ,גנוגייצ
 ַא ןײלַא זיא רע סָאװ ,רַאֿפרעד ךַאֿפנײא ןיוש ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלטֿפַאש
 דצ ַא זיא רע .םעלבָארּפ רעקיזָאד רעד ןוֿפ לײט-דנַאטשַאב רעכעלדעש ַא
 -- דצ ַא רַאֿפ סָאװ ךָאנ ןוא ,ןרעוו טזיילעג ףרַאד סָאװ ,ןוסכס םעד ןיא
 םיא ןוֿפ ןעמ ןעק יו !רעטריגעליװירּפ ןוא רעטנֿפָאװַאב ַא ,רעקיטכעמ ַא
 ?טריטַאולּפסקע ןוא טשרעהַאב רע סָאװ יד רַאֿפ ןעזנייא ןטרַאװרעד

 -לעזעג א ףיוא רָאנ ןרעוו טזיילעג ןעק עגַארֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג יד

 -ַאזינַאגרָא עקיליװײרֿפ רעמ סָאװ ןוֿפ ױבֿפױא םעד ךרוד ,געוו ןכעלטֿפַאש
 ןוא טֿפַאשרעה ןָא ,גנַאװצ ןָא ,תודוסי עכעלטֿפַאשלעזעג ןייר ףיוא סעיצ
 ,גנוטייבסיוא ןָא ןוא
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 טֿפנוקוצ רעד וצ רעקקירוצ

 עטצעל יד ןעגנַאגעגכרוד זיא גנוגעווַאב רעזדנוא ןכלעוו געוו רעד
 ,רעכיילג ץנַאג ןייק טינ ןוא ,רערעווש ַא ,רעגנַאל ַא ןעוועג זיא רָאי קיצכעז

 עכלעוו ,ןדָאירעּפ רעדָא ,ןּפַאטע עטמיטשַאב ןיא ןרעוו טלייטעגנייא ןעק רע
 עדָאירעּפ עטשרע יד .ערעדנַא יד ןוֿפ ענייא טלײטעגּפָא ףרַאש טינ ןענייז
 ןרעװ טנכיײצַאב ןעק ,טרעדנוהרָאי ןוֿפ ףוס ןזיב ןרָאי רעקיצכַא יד ןוֿפ
 -סגנונֿפָאה ןוא ןביולג ןזָאלצינערג ןוֿפ טייצ ַא -- עשיטנַאמָאר יד סלַא
 ןוא ןעמוק םייב טלַאה עיצולָאװער עלַאיצָאס יד זַא ,גנוטרַאװרעד רעלוֿפ

 -לעזעג רעד ןיא ןטייקיטכערעגמוא עלַא וצ ףוס ַא ןכַאמ ןגרָאמ-טנייה טעוו
 -סיורַא עטגַאװעג ןבָאה עדָאירעּפ רעשיטסַאטנַאֿפ רעצרוק רענעי ןיא .טֿפַאש
 -סירָארעט יד .עלָאר עסיורג ַא טליּפשעג ןשטנעמ ענלעצנייא ןוֿפ ןטירט
 ,דנַאלשטיײד ןיא ןטקַא-עכַאר ענלעצנייא ,ךײרקנַארֿפ ןיא גנוגעווַאב עשיט
 "סיוא-טּפיוה רעד ןעוועג ןַאד ןענייז רעדנעל ערעדנַא ןוא עילַאטיא ,עינַאּפש
 .גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןוֿפ קורד

 רעד ןוֿפ ןטימ ןיא ןביוהעגנָא ךיז טָאה עכלעוו ,עדָאירעּפ עטייווצ יד

 קילדנעצ ייווצ עטשרע יד ןיא קורדסיוא ןלוֿפ ריא ןגָארקעג ןוא רעטשרע
 "ערי-שיטירק סלַא ןרעו טנכייצַאב ןעק ,טרעדנוהרָאי ןקיטציא ןוֿפ רָאי
 טרָאד ןוא ָאד ןסָאנעג ענלעצנייא .עוויטקורטסנָאק ןוא עשיטסינָאיזיװ
 ןעמונעג ךיז ןוא טנגוי רעייז ןוֿפ ןביולג ןשיטנַאמָאר םעד ןרױלרַאֿפ ןבָאה
 -ייא ,ּפיצנירּפ ןוֿפ וליֿפַא ןוא קיטקַאט ןוֿפ ןגַארֿפ יד ןיא ןעלבירג טסנרע
 יד קידנסײררעטנורַא ןוא קידנריקיטירק ,ןויטַאגענ ןָאטעג סע ןבָאה עקינ
 -ַאב ךיז ןבָאה דלעֿפ םעד ףיוא .,ןעגנואיושנָא ןוא ןֿפירגַאב עקידרעירֿפ
 ,ןוא ןָאסירעמ .א .י ר"ד ,ָאנילרעמ .ָאירעװאס טנכייצעגסיוא סרעדנוז
 עירעס ַא ןבירשעגנָא 1891 ןיא טָאה אנילרעמ .יקסווָאנַאי .ש ,זייוולייט
 רעדנוזַאב ַא ןיא ןרָאװעג ןבעגעגסױרַא םעד ךָאנ ןענייז עכלעוו ןעלקיטרַא
 ףרַאש זיא רע ,?גנוקידנעטשרַאֿפ רוצ, ןסָאנעג יד קידנֿפור ,ערושָארב
 ןֿפרַאד ןטסיכרַאנַא זַא ,ףירגַאב ןקידטסלָאמַאד םעד ןגעק ןטָארטעגסױרַא
 -ידניא ךרוד לַאעדיא רעייז ןעניד ןענעק ,עיצַאזינַאגרָא עטסעֿפ ןייק טינ
 רעצנַאג רעד .ןטַאטנעטַא עכעלנעזרעּפ ןוא סעיצַאירּפָארּפסקע עלעודיוו
 יד ןריזינַאגרָא ןליו רימ :רעשלַאֿפ ַא זיא ,ןזיוװעגנָא רע טָאה ,גנַאגוצ
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 טינ רימ ןענייז ןיילַא ןוא ,געוו ןטמיטשַאב ַא ףיוא טֿפַאשלעזעג עצנַאג
 טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ זיא םוטנגייא סנכש ןיימ ףיוא ףירגנָא ןַא ;טריזינַאגרָא
 יו טקנוּפ ,םוטנגײא-טַאוירּפ ןוֿפ עיצוטיטסניא רעד ףיוא ףירגנָא ןייק
 ןייק טינ זיא ןַאריט ןטסַאהרַאֿפ ַא ןוֿפ ןָאזועּפ רעד ףיוא ףירגנָא ןַא
 ,טעטירָאטױא ןוֿפ לעטשנייא םעד ףיוא ףירגנָא

 זיא ןוא קירוצ רָאי 55 טימ ןענישרעד זיא עכלעוו ,ערושָארב ענעי
 -עג ,גנוצעזרעביא ןא ןיא ,?טײהײרֿפ, סטסָאמ ןיא טקורדעגרעביא ןעוועג
 רעשיטירק רעד ןוֿפ ביױהנָא רעד ןעוועג זיא ,וועיעסיָאמ .ל ןוֿפ טכַאמ
 -רַאנַא עטסנרע רעמ יד ןיא ןרָאי עלַא יד ןגיוצעג ךיז טָאה סָאװ ,עיזיווער
 טָאה ןטסינָאיזיװער יד ןוֿפ גנַאגוצ רעשיטירק רעד .ןבַאגסױא עשיטסיכ
 -רעירֿפ יד ןוֿפ רעגנעהנָא יד ןשיווצ ליֿפעג שיטסינָאגַאטנַא ןַא ןֿפורעגסױרַא
 ןטַאטלװער עטשטניװעג יד טכַארבעג ןטלעז טָאה ןוא ןטכיזנָא עקיד
 ןעגנוריֿפסױא עטסקיטכיװ יד וצ טמיטשעגוצ טָאה ןיילַא טסָאמ שטָאכ
 ,גנולדנַאהּפָא סָאנילרעמ ןוֿפ

 -עדנַא ןוֿפ טייקיטעט יד ןעוועג זיא גנוטיידַאב רעכעלצונ רעמ ליֿפ ןוֿפ

 -ערק ,וויטיזָאּפ ןָאטעג טעברַא רעייז ןבָאה עכלעוו ,ןסָאנעג ענעעזעגנָא ער
 ןטייקיטעט עיינ קידנֿפורסױרַא ןוא ןֿפיױגַאב עיינ קידנעױבֿפױא ,וויטַא
 ןֿפירגַאב עקידרעירֿפ יד ןריקיטירק וצ ףיוא טייצ ןייק קידנרילרַאֿפ טינ
 -סוג ,ןיקטָאּפָארק רעטעּפ ןעגנַאלַאב עירָאגעטַאק רעד וצ .ןלעטשנייא ןוא
 -ולָאװער רעד ןוֿפ רעדנירג יד ןוא רערעֿפ ָאקסיצנַארֿפ ,רעױאדנַאל ווַאט
 ,רעדנעל ענעדישרַאֿפ יד ןיא גנוגעװַאב רעשיטסילַאקידניס רערענָאיצ

 רענייא טלײטעגּפָא ףרַאש טינ ,טגָאזעג יװ ,ןענייז ןדָאירעּפ ייווצ יד
 ךיז טָאה טייקיטעט עוויטקורטסנָאק סניקטָאּפָארק .ןרעדנַא םעד ןוֿפ
 ןיא טצעזַאב ךיז טָאה רע ןעוו ,ןרָאי רעקיצכַא עלעטימ יד ןיא ןביוהעגנָא

 "ייזנגעק, ןוֿפ סעידוטש עכעלטֿפַאשנסיװ יד טימ ןעמונרַאֿפ ןוא דנַאלגנע
 ןוא עירטסודניא ןיא ןעגנולקיװטנַא עשינכעט עיינ יד ןוא "ףליה רעקיט

 -לעֿפ, קרעו טמירַאב ןייז ןיא טלדנַאהַאב טָאה רע עכלעוו ,רוטלוקירגַא
 רעד ןיא ןָאטעג רע טָאה טעברַא ןייז ,?ןטַאטשקרעװ ןוא ןקירבַאֿפ ,רעד
 -נוא ןעוועג ךָאנ ןענייז םזיכרַאנַא ןוֿפ רעגנעהנָא ערעטיירב יד ןעוו טייצ
 ,גנורעטסײגַאב ןוא גנוטרַאװרעד רעשיטנַאמָאר רעד ןוֿפ סולֿפנײא םעד רעט
 -ַאב רעד ןיא טָאה גנודנעוו רעוויטקורטסנָאק ,רעיינ ןייז ןוֿפ גנוקריוו יד
 "עג יד ןעװו ,רעטעּפש ןרָאי טימ טשרע ןליֿפ ןביוהעגנָא ךיז גנוגעוו
 ןזיירק ערעטיירב יד ןיא ןעגנורדעגניירַא ןבָאה קרעוו עיינ ענייז ןוֿפ ןעקנַאד
 ,רעגלָאֿפכָאנ ענייז ןוֿפ

 -ֿפױא טינ ןטנעמיטנעס עשיטנַאמָאר יד ןבָאה טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 רעצנַאג רעד ךרוד גנוגעווַאב רעד ןוֿפ ןזיירק עסיוועג ןיא ןקריוו וצ טרעהעג
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 ןבָאה ןסָאנעג עקיאעֿפ ,עשיגרענע לָאצ ַא ,דָאירעּפ ןטייווצ םעד ןוֿפ טייצ
 -נַאמָאר םעד ןוֿפ גנורעטסיײגַאב יד ןטלַאהעגֿפױא גלָאֿפרעד ןסיוועג ַא טימ
 טיבעג טםעד ףיוא ןבָאה עקירעמַא ןיא ָאד .טנגוי רעד ןשיווצ דָאירעּפ ןשיט
 -ינייוו לָאצ ַא ןוא ןַאמקרעב רעדנַאטקעלַא ,ןַאמדלָאג ַאמע טנכייצעגסיוא ךיז

 ןסָאנעג עטנַאקַאב רעק
 ןיא גנוגעװַאב רעד ןיא ןטָארטעגנײרַא זיא רעכלעוו ,רוד רעזדנוא

 -רעטנורַא ביױהנָא ןוֿפ ךיילג זיא ,ןדָאירעּפ ייווצ יד ןוֿפ טייצנשיווצ רעד
 טימ ןבָאה רימ .ןעגנוטכיר עדייב יד ןוֿפ סולֿפנײא םעד רעטנוא ןלַאֿפעג
 ,םזיציטנַאמָאר ןוֿפ גנואווש םעד ןעמונעגֿפױא גנורעטסיײגַאב רעכעלטנגוי
 ןעעדיא עוויטקורטסנָאק יד טימ טזייּפשעג ךיז קיטסייג ןבָאה רימ דנרעוו
 "עוװַאב רעזדנוא ןוֿפ ןעייר עטשרעדָאֿפ יד ןיא רעקנעד עוויטיזָאּפ יד ןוֿפ
 ןבָאה םזיכרַאנַא רעוויטקורטסנָאק ןוא םזינָאיזיװער ,םזיציטנַאמָאר .גנוג
 -קרעמֿפױא רעזדנוא טרעדָאֿפעג טייצ רעקיבלעזרעד ןוא ןייא וצ יירד עלַא
 ןשיטנַאמָאר םעד ןוֿפ גנַאלקּפָא רעד טָאה זדנוא .טיקירעהעגנָא ןוא טײקמַאז
 םעד ףיוא טייקיטעט עשיטקַארּפ יד יו םעדכָאנ גנַאל טכיירגרעד דָאירעּפ
 -ליש עטרעטסיײגַאב סרעקָאר ףלָאדור עסָאנעג .טרעהעגֿפױא טָאה טיבעג
 רעשיטסירָארעט רעד ןוֿפ עטכישעג; ןייז ןיא דָאירעּפ םענעי ןוֿפ גנורעד
 ןסָאנעג עשיזױצנַארֿפ יד ןעוו ןענישרעד זיא ?ךײרקנַארֿפ ןיא גנוגעווַאב
 "יטעט רעוויטקורטסנָאק רעכעלטנֿפע ןוֿפ געוו םעד ףיוא ףױרַא ןיוש ןענייז
 ָאקסיצנַארֿפ ןוא רָאֿפ ןַאיטסַאבעס ןעוו : םזילַאקידניס ןוֿפ דלעֿפ ןֿפױא טייק

 -ָאװער טָאטשנָא טעברַא סגנואיצרעד טימ ןעמונרַאֿפ ןיוש ךיז ןבָאה רערעֿפ
 ןדלעה יד ןוֿפ גנורעדליש סרעקָאר זיא זדנוא רַאֿפ .עיצַאטיגַא רערענָאיצול
 טָאה עכלעוו ,גנוקעדטנַא עתמא ןַא ןעוועג עכָאּפע רענעגנַאגרַאֿפ רעד ןוֿפ
 ןוֿפ געוו ןקיבלעז םעד ףיוא ןייג וצ ןגיוצעג טייצ ַא רַאֿפ זדנוא ןוֿפ עכנָאמ
 ,ףמַאק ןקיטומ ןוא גנורעֿפָאֿפױא

 ןעוו ,ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא ןביױהעגנָא ךיז טָאה דָאירעּפ רעטירד רעד

 דנַאלסור ןיא עיצולָאװער יד זַא ,ןרָאװעג רָאלק רעקינייװ רעדָא רעמ זיא סע
 רעד .גנוקירדרעטנוא עמַאזיורג עיינ רָאנ ,גנואיירֿפַאב טינ טכַארבעג טָאה
 -ֿפױא ףמַאק ןוֿפ טייצ ַא -- רעוזיסנעֿפעד סלַא ןרעוו טנכיײצַאב ןעק דָאירעּפ
 ןרעו ןעקנורטרַאֿפ טינ ,ןטסיכרַאנַא סלַא ץנעטסיזקע ענעגייא יד ןטלַאהוצ
 רַאֿפ גנורעטסייגַאב רעשיטַאנַאֿפ-דנילב ןוֿפ םָארטש ןקיטכעמ םעד ןיא
 ןיא ןבָאה ןסָאנעג לָאצ עסיורג ַא .ןירַא טלעו רעד ןיא םּתס עיצולָאװער
 ןוא טײקמַאזקריו רעד ןיא ןעלֿפײװצ וצ ןבױהעגנָא דָאירעּפ םענעי
 טביוה ןוא .גנואיירֿפַאב ןוֿפ לטימ סלַא עיצולָאװער ןוֿפ טייקטרעווסנשטניוו

 רעירֿפ טָאה רע סָאװ ןיא םעד ןיא ןעלֿפיײװצ וצ ןָא לָאמנײא שטנעמ ַא
 .רענעלַאֿפרַאֿפ ַא ןעניז ןסיוועג ַא ןיא רע זיא ,טביולגעג קיטכירֿפױא
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 ןביולג ןדעי ּפָא טוט רעכלעוו ,טֿפיג עקידנקריוו םָאזגנַאל ַא זיא לֿפײװצ
 .טייקיטעט רעמַאזקריװ רַאֿפ קיטיונ ןענייז סָאװ תוחוּכ יד טרעצרַאֿפ ןוא
 ךיז סע טָאה ןטסינָאיזיװער יד טימ סעיסוקסיד עקידרעירֿפ ערעזדנוא ןיא
 "רעד ערעזדנוא עלַא ןגייל רימ ןענעק יצ םעד ןגעוו טלדנַאהעג קידנעטש

 עלַא ןזייל לָאמנייא טימ טעוװ עכלעוו ,עיצולָאװער רעד ףיוא ןעגנוטרַאװ
 ,ןעקנעד וצ ןביוהעגנָא ןטסיכרַאנַא לָאצ עסיורג ַא ןבָאה טציא ; ןעמעלבָארּפ
 עכלעוו ,גנוניישרעד עכעלדעש-ךעלרעֿפעג ַא ללכב זיא עיצולָאװער זַא

 גנוסָאֿפֿפױא ַאזַא .גנוקירדרעטנוא ןוא רוטַאטקיד וצ ךעלדײמרַאֿפמוא טריֿפ
 -יטעט רעדעי ןגעק ןוא עיצולָאװער ןגעק ןייז ללּכ ךרדב ףרַאד'מ זַא ,טניימ
 .גנוטכיר רעד ןיא טייק

 -רעד רעד ןוֿפ קורד םעד רעטנוא ,ןכײלגסָאד ,ןבָאה ןסָאנעג לָאצ ַא

 "ומָאק ןיא ןביולג םעד ןבעגעגֿפױא ,עיצולָאװער רעשיסור רעד ןיא גנורַאֿפ
 -ןגייא טַאװירּפ ןוֿפ לביא םעד ןֿפַאשוצּפָא טייקידנעווטיונ רעד ןיא ,םזינ
 -עגּפָא ןטסינָאיזיװער עכנַאמ ןוֿפ זיא רעירֿפ ביוא :לָאמַא רעדיוו ןוא .םוט
 טָאה ,םזינומָאק טימ םזיכרַאנַא ןוֿפ גנודניברַאֿפ עגנעדוצ יד ןרָאװעג טגערֿפ
 וצ ןעגנוטכיר ייווצ יד ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןיא טלֿפײװצעג טינ רענייק
 ןצנַאגניא ןָאטעג רעק ַא ךיז ןסָאנעג ליֿפ ןבָאה טציא ,טייז ייב טייז ןייג
 ךעלרעֿפעג ַא ןוֿפ יו םזינומָאק ןוֿפ טלסײרטעגּפָא ךיז ,טייז רעדנַא רעד ןיא
 -ַאב רעד ןוֿפ רעקידײטרַאֿפ ןרָאװעג ןענייז ןוא ,גנולעטשנייא רעכעלדעש
 .ךעלריטַאנ ,ןעגנורעסעבסיוא עסיוועג טימ ,גנונעדרָא רעקידנעייטש

 -ָאװער .ןטייווצ םוצ רעכירַא גנוגעװַאב רעזדנוא זיא םערטסקע ןייא ןוֿפ
 ןסָאנעג עטסרעמ יד ןוֿפ ,סעיזיווער עלַא ץָארט ,ןענייז םזינומָאק ןוא עיצול
 ןוא רעדנירגַאב יד .םזיכרַאנַא ןוֿפ ןלייז-דנורג יד סלַא ןרָאװעג טכַארטַאב

 "-יזָאּפ ,רעיינ רעייז ךרוד ןבָאה גנוטכיר רעוויטקורטסנַאק רעד ןוֿפ רעיוב
 ָאווער רעד ןוֿפ ןעמוקנָא םעד ןרעלענשרַאֿפ וצ טרַאװרעד טייקיטעט רעוויט
 :טעברַא רעד וצ גנַאגוצ םעד ,קיטקַאט יד רָאנ ייז ןבָאה טרעדנעעג .עיצול
 ןשטנעמ ענלצנייא ןוֿפ ןעגנולדנַאה עכעלנעזרעּפ עקידרעירֿפ יד טָאטשנָא

 ןוֿפ עיצקַא עטריזינַאגרָא יד טקורעגסױרַא טנורגרעדָאֿפ םוצ טציא ייז ןבָאה
 -ָאק ןיא ןוא ןטלַאטשנַא סגנואיצרעד ןיא ,ןטַאקידניס ןיא ןשטנעמ ןסָאמ
 -לעז רעד ןעוועג רעבָא זיא ליצדנע רעד .ןעגנומענרעטנוא עוויטַארעּפָא
 םענווָאטנורג ַא וצ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנולקיװטנַא יד ןריֿפרעד --- רעקיב
 ןלעטשנייא ןוא םעטסיס ןקיטציא םעד ןקיטייזַאב לָאז רעכלעוו ,ךורברעביא

 ,גנונעדרָא עשיטסיכרַאנַא ,עיינ ַא
 ,טּפױהרעביא ,ןוא ןטֿפירש יד ןוֿפ ןעזסױרַא רָאלק ץנַאג ןעמ ןעק סָאד

 ןוֿפ רעדנירג יד ןוא רערעֿפ ,רעױדנַאל ,ןיקטָאּפָארק ןוֿפ ןעגנולדנַאה יד ןוֿפ
 טיירב יד ןעוועג זיא גנוסַאֿפֿפױא רעייז .םזילַאקידניס ןרענָאיצולָאװער
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 רעזדנוא ןיא ןסָאנעג טייהרעמ רעד ןוֿפ גנואיושנָא-טלעו עטײרּפשרַאֿפ
 -ענ ,רעשיטירק רעד ןעמעוו ייב ,ןטסינָאיזיװער עמערטסקע יד .גנוגעווַאב
 -יטעט רעייז ןוֿפ ךַאזטּפיױה יד ןרָאװעג טייצ רעד טימ זיא גנַאגוצ רעוויטַאג
 ערעזדנוא ןיא טעטירָאנימ עניילק ץנַאג ַא ןעוועג לָאמעלַא ןענייז ,טייק
 ןוֿפ ןטייקכעלגעמ יד טגערֿפעגּפָא טינ ךעלטנגייא ןבָאה ייז ךיוא ןוא ,ןעייר
 ןָאטעג זיא סָאד יוװ םרָאֿפ רעדנדײשטנַא ַאזַא ןיא םזינומָאק ןוא עיצולָאװער
 יד ןעוו .דנַאלסור ןיא טנעמירעּפסקע ןשיטסיװעשלָאב םעד ךָאנ ןרָאװעג

 ןָאטעג עוועריק ַא ךיז ןרָאי רעקיצנַאװצ יד ןיא רעבָא טָאה גנוגעװַאב עצנַאג
 -טנַא רעמַאזגנַאל ,רעכעלדירֿפ ןוֿפ גנוטכיר רעטצעזעגנגעק ףרַאש רעד ןיא
 -רַאנַא רעד זיא ,טיֿפָארּפ ןוא םוטנגייא טַאווירּפ ןוֿפ ןעמַאר יד ןיא גנולקיוו
 עניילק ךרוד גנולקיװטנַא עמַאזגנַאל .ךיז רעטנוא ןדָאב ַא ןָא ןבילבעג םזיכ
 םוצ ןריֿפ ןרָאי רעטנזיוט ןוֿפ ףיול ןטייוו ןיא רשֿפא ןעק ןעגנורעסעבסיוא
 ןוֿפ גנַאגסנבעל םעד ןיא ,טנעמָאמ ןקיטציא םעד ןיא רעבָא ,סזיכרַאנַא
 עטמיטשַאב ןייק םענייק ףיוא ףױרַא טינ סע טגייל ,רוד ןקיטציא םעד
 ןלַארעביל יד ןוֿפ ּפָא טינ טכיזניה ןייק ןיא זדנוא טלייט ןוא ןתובייחתה
 | .ןןשטנעמ עוויסערגָארּפ ןײמעגלַא ןוא

 גנואיושנָא-טלעוו ערענָאיצולָאװער ַא םצע ןייז ןיא זיא םזיכרַאנַא רעד
 עלַאטנעמַאדנוֿפ טרעדָאֿפ רעכלעוו ,ןגַארֿפ עכעלטֿפַאשלעזעג וצ גנַאגוצ ַא --

 טריֿפעגכרוד ןֿפרַאד ןעגנורעדנע יד זַא ,טײטשַאב רעכלעוו ןוא ,ןעגנורעדנע
 טליג זדנוא רַאֿפ .גנולדנַאה רענעסָאלשטנַא ךרוד ןשטנעמ יד ןוֿפ ןרעוו
 יד זַא רעדָא ,קיטסניג טינ ןענייז ןדנעטשמוא יד זַא ,דיירסיוא רעד טינ
 ףייר טינ ךָאנ ןענייז גנולקיװטנַא רעשינכעט ןוא רעשינַאכעמ ןוֿפ ןסעצָארּפ
 ןוא ןקעדרַאֿפ וצ רעכלעוו טימ קיטקעלַאיד ןייק טינ ןבָאה רימ .גונעג
 .טכילֿפ רעזדנוא טינ ןעוט רימ ןעוו טײקיסעלכַאנ רעזדנוַא ןרעלקרעד
 ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןיא ןביולג ,ןטסיכרַאנַא ןענייז רימ רעדעוװטנע
 ןעוט ןוא ,גנַאװצ ןוא טֿפַאשרעה ןייק ןָא ,ןבעלנעמַאזוצ ןכעלדירֿפ ,ןעײרֿפ
 -לעזעג רעד ןיא לעטשנייא ַאזַא ןעגנערב וצ רעטנענ ןענעק רימ סָאװ ץלַא
 -כעלגעמ ַאזַא ןיא ןצרַאה ןלוֿפ ןטימ רעמ טינ ןביולג רימ רעדָא ; טֿפַאש
 רעסיוא גנוכעלקריװרַאֿפ ריא רַאֿפ סעשיטקַארּפ טשינרָאג ןעוט ןוא טייק

 ןיק רעמ טינ רימ ןענייז ןַאד --- םיקוסּפ עטלַא ןלָאהרעדיװ ןוא ןדער
 זיא געוו-בלַאה ןייק .ןבעגוצוצ סָאד טומ םעד ןבָאה ןֿפרַאד ןוא ןטסיכרַאנַא
 .ךעלגעמ טינ ָאד

 ןוא םיכוסכס ,סעיסוקסיד יד ןיא ןײרַא טסנרע ךיז ןטכַארט רימ ןעוו
 רָאלק זדנוא רַאֿפ ןרעוו ,ןרָאי עלַא טריֿפעגנָא ןבָאה רימ סָאװ סעיזיווער
 םעד ןגעוו קידנעטש ךיז רימ ןבָאה ןעגנודעג זַא ,סנטשרע : ןכַאז עקינייא
 םעד ןגעװ טינ ,ליצ רעזדנוא וצ ןעמוקוצ ןענעק רימ ןכלעוו ךרוד געוו
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 ןבָאה ליצדנע רעזדנוא וצ טבערטשעג טינ ןבָאה עכלעוו ןשטנעמ .אֿפוג ליצ
 .ןעייר ערעזדנוא ןיא ץַאלּפ ןייק טַאהעג טינ טּפיוהרעביא

 -רַאֿפ ןענייז געוו םעד עגונב ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנוניימ יד זַא ,סנטייווצ
 -ֿפױרַא ןבָאה עכלעוו ,ןעגנוניישרעד עקילייװטייצ ךרוד ןרָאװעג טכַאזרוא
 רעזדנוא ןיא ןענייז סָאװ ןדָאטעמ יד ףיוא לּפמעטש רעייז ןעגנואווצעג
 ןוֿפ ןטקַא עכעלנעזרעּפ ןוא סעיצַאריּפטנָאק יד .ןרָאװעג טצונַאב גנוגעװַאב
 ןוֿפ לייט רעלַארגעטניא ןייק ןעוועג טינ ןענייז דָאירעּפ ןשיטנַאמָאר םעד
 -ילער ייס עשיטילָאּפ ייס ,גנוגעװַאב-סקלָאֿפ רעדנַא עדעי --- םזיכרַאנַא
 ןדנעװעצנָא ןרָאװעג ןבירטעג רעטייווצ ַא רעדָא טייצ ןייא ןיא זיא ,עזעיג
 ךיז טָאה גנוגעווַאב רעזדנוא ןיא זַא ,זיא ךַאזטַאט יד .ןדָאטעמ עכלעזַא
 ןיא ןבָאה ןסָאנעג ענענָאזַאב רעמ יד ,ןטלַאהעג טינ גנַאל דָאירעּפ רענעי
 קיטכיר ךיז טָאה יז רעדייא ךָאנ טלסײרטעגּפָא ריא ןוֿפ ךיז קיטקַארּפ רעד
 רַאֿפעג יד ןעזעגנייא ןכָאה עקינייא .ןעייר ערעזדנוא ןיא טלצרָאװעגניײא
 טָאה סָאװ ,רעטעּפש סָאװטע -- ערעדנַא ; רעירֿפ לסיבַא גנוטכיר ַאזַא ןוֿפ
 -סיוא ןייק ןָא ,ןטסיכרַאנַא עלַא .סעיזיווער ןוא סעיסוקסיד יד טכַאזרוארַאֿפ
 ,רָארעט ןוֿפ ןגָארֿפ יד וצ גנואיצַאב עכעלטייהנייא ןַא טציא ןבָאה ,טעמּכ םַאנ
 זַא ,טזייו ןיילַא סָאד .?טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, ןוא עיצַאירּפָארּפסקע
 -סיוא ןַא ,עטנוזעג ַא גנואיושנָא-טלעוו עשיטסיכרַאנַא יד זיא לַאטנעמַאדנוֿפ
 -טייצ ןוֿפ ןרעוו טלסיירטעצ קרַאטש סקירעביא טינ ןעק ןוא ,ענעטלַאהעג
 ,ןשינרעטנָאלּפ עקילייו

 ליֿפ יד ןוא ןרָאי עלַא יד ךרוד ןענייז טזיילעג רָאלק ןצנַאגניא טינ
 -געמ רעד ןוא עיצולָאװער ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ ןגַארֿפ יד ןרָאװעג סעיסוקסיד
 ,טייקיטעט רעשיטילָאּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב וצ ןטסיכרַאנַא רַאֿפ טייקכעל

 יד ךרוד ןרָאװעג טרעטנָאלּפרַאֿפ קרַאטש זיא עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ עגַארֿפ יד
 טינ ןבָאה עכלעוו ,דָאירעּפ ןשיטנַאמָאר םעד ןוֿפ ןדָאטעמ עוויטַאריּפסנָאק
 -לעז רעד וצ רעבָא ןענייז סע .עיצַאזינַאגרָא עשיטַאמעטסיס ןייק ןזָאלרעד
 רעד עגונב ןטײקנדײשרַאֿפ-סגנוניימ עלעיפיצנירּפ ךיוא ןעוועג טייצ רעקיב
 םענעי ןוֿפ ןדָאטעמ יד וצ תוכייש ןייק טַאהעג טינ ןבָאה עכלעוו ,עגַארֿפ
 ןָא גָאט ןטשרע ןוֿפ םזיכרַאנַא רעד טָאה ,לשמל .,עינַאּפש ןיא .דָאירעּפ

 ןיא טרָאד ןבָאה 1873 ןיא .עיצַאזינַאגרָא רעטיירב ןוֿפ םרָאֿפ יד ןעמונעגנָא
 עלַאקָאל 674 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,סעיצַארעדעֿפ 270 טריטסיזקע דנַאל

 -קעװַא גנוגעװַאב עצנַאג יד טָאה גנוריגער יד .סעיצַאזינַאגרָא רעטעברַא
 -עצ רעבָא ,ןֿפוא ןטסלַאטורב ןֿפױא טגלָאֿפרַאֿפ ןוא ץעזעג ןסיוא טלעטשעג
 ןיא רָאֿפנעמַאזצ ַא ייב .ןעגנולעג טינ ריא זיא עיצַאזינַאגרָא יד ןכערב
 -ַארעדעֿפ 218 ןוֿפ ןטַאגעלעד ןטָארטרַאֿפ ןעוועג ןענייז ,1882 ןיא ,ליוועס
 -טימ ַא טימ ןטֿפַאשרעּפרעק עלַאקָאל 663 ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,סעיצ
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 טַאהעג טָאה "לַאיצָאס ַאטסיװער ַאלא .ןשטנעמ טנזיוט 60 ןוֿפ טֿפַאשרעדילג
 זיא ,סע טסייה ,גנוגעװַאב יד .סעיּפָאק טנזיוט 20 ןוֿפ עיצַאלוקריצ ַא
 -געלַאװ ןיא סערגנָאק םייב ,ךָאד .טריזינַאגרָא ןוא טעװעדנוֿפעגניײא ןעוועג
 ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד ןרָאװעג טרילומרָאֿפ ןענייז ,1889 ןיא ,עיצ
 גנוגעווַאב עקיטרָאד יד סָאװ ץלַא ןֿפרָאװעגּפָא עירָאעט ןיא ןבָאה עכלעוו

 : ןסָאלשַאב ןבָאה ייז .קיטקַארּפ רעד ןיא טכיירגרעד טָאה

 דילגטימ רעדעי ףרַאד ,גנוריגער ןגעק זיא םזיכרַאנַא רעד תויה זַא (4
 .ליוו רע יו ןעלדנַאה וצ יײרֿפ ןייז

 יו גנַאל ױזַא עשיטסיכרַאנַא ןייק ןייז טינ ןעק עיצַאזינַאגרָא ןַא (2
 ,טעטירָאטױא ןוֿפ ץמש ַא ךיז ןיא טָאה יז

 ןעק םזיכרַאנַא ןוֿפ ליצ-דנע םעד טנעקרענַא סָאװ רענייא רעדעי 6
 עגונב ןטכיזנָא ענייז ףיוא טכַאעגמוא ,גנוגעווַאב רעד ןָא ןסילשנָא ךיז
 ,ןדָאטעמ יד

 וצ ײרֿפ זיא ,טֿפַאשלעזעג עדעי יו טוג ױזַא ,רענלצנייא רעדעי 4
 .טײטשרַאֿפ רע יו םזיכרַאנַא םעד קורדסיוא ןבעג

 ,קיטסיטַאטס ןוא עיצַאמרָאֿפניא רַאֿפ ןֿפַאשעג טרעוו רעטנעצ ַא 6
 .טינ רעטנעצ רעד טָאה טכַאמ רעדָא עבַאגֿפױא רעדנַא ןייק

 ,(1902 ,יַאמ ,ןָאדנָאל ,"!יווער ירערָאּפמעטנָאק;)

 -ַאב עשיטערָאעט יד טימ טמיטשעג טינ טָאה ןבעל רעשיטקַארּפ רעד
 ןוֿפ טַאגעלעד רעד זיא רָאי ןקיבלעז םעד זַא ,עקַאט ןעניֿפעג רימ .ןסולש
 "ףָאטקודָארּפ לע; ןוֿפ רָאטקַאדער רעד ,ָאדירָאט ,ןטסיכרַאנַא עשינַאּפש יד
 רעד ןוֿפ טייהנגעלעג רעד וצ זירַאּפ ןיא רָאֿפנעמַאזוצ םייב ,ַאנָאלעצרַאב ןיא

 ןעמָאנ ןיא ןטָארטעגסױרַא ףרַאש ,טָאטש רענעי ןיא גנולעטשסיוא-טלעוו
 ןיא סעיצַאירּפָארּפסקע ןוא תובינג ןגעק עיצַארעדעֿפ רעשינַאּפש רעד ןוֿפ
 -ָאעט ערעייז ץָארט ןבָאה ןסָאנעג עשינַאּפש יד .גנוגעוװַאב רעד ןוֿפ ןעמָאנ
 -ןסַאמ עטריזינַאגרָא סלַא ןעמונעגֿפױא םזיכרַאנַא םעד םילוּפלּפ עשיטער
 םזיכרַאנַא רעד .ןעגנורעדָאֿפ עלַארָאמ ןוא עשיטע עכיוה טימ גנוגעװַאב
 -יטעט ערעייז עלַא טסולֿפנײאַאב ןוא ןבעל רעייז ןיא ןעגנורדעגניײרַא טָאה
 ןרָאװעג טכַאמעג 1926 ןיא טרָאד זיא קילעֿפוצ טינ ןוא טסיזמוא טינ ,ןטייק
 ןבעל ןיא םזיכרַאנַא םעד ןריֿפוצנײא טלעוו רעד ןיא ךוזרַאֿפ רעטשרע רעד

 ערעדנַא יד ןיא .טייהנגעלעג יד ןטָאבעגנָא טָאה דנַאל ןיא סיזירק ַא ןעוו
 -ַאגרָא ןוֿפ עגַארֿפ יד זיא ,עילַאטיא ןוא ךיײרקנַארֿפ ןיא ,רעדנעל עשינַאמָאר
 ןכלעוו ןיא םזילַאקידניס םעד ךרוד ןרָאװעג טזיילעג וצ-רעטעּפש עיצַאזינ

 עשיטסיכרַאנַא יד .קיטעט ןרָאװעג ןענייז ןטסיכרַאנַא עויטקַא עטסרעמ יד
  ,טריזינַאגרָאמוא ןבילבעג ןוא ןעוועג רעבָא זיא עכלעזַא סלַא גנוגעווַאב
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 -ַאמעטסיס ןוֿפ רעגנעהנָא רוטַאנ רעד ןוֿפ ןענייז עכלעוו ,ןשטייד יד וליֿפַא
 טייצ ַא גנוגעווַאב רעשיטסיכרַאנַא רעד ןיא ןענייז ,עיצַאזינַאגרָא רעשיט
 ,עיצַאזינַאגרָא ןגעק ןטָארטעגסױרַא ןרָאי טימ

 ,טסָאמ ןַאהָאי ןוֿפ גנובײרשַאבסנבעל ןייז ןיא רעקָאר עסָאנעג טלייצרעד

 ןגיוצעגוצ 1890 םורַא ןענייז ןַאמקרעב רעדנַאסקעלַא ןוא ןַאמדלָאג ַאמע זַא
 ןגעק גנוגעווַאב עיציזָאּפָא ןַא) ?ןטסימָאנָאטױא; סטרעקיױּפ וצ ןרָאװעג
 -ָאנָאטױא, יד ןוֿפ ןעגניטימ יד ייב סָאװ ,םעדכרוד ךעלכַאזטּפױה (ןטסָאמ
 יד ןעוועג זיא טייוו ױזַא ,ןדנעציזרָאֿפ ַא ןָא ןייגַאב ךיז ןעמ טגעלֿפ ?ןטסימ
 !עיצַאזינַאגרָא וצ טֿפַאשרענגעק

 זיא ,1908 ןיא ,םַאדרעטסמַא ןיא סערגנָאק ןלַאנָאיצַאנרעטניא םייב
 ןייק ןָא ,ןרָאװעג טריטוקסיד טסנרע ןוא גנַאל עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ עגַארֿפ יד
 ןסָאנעג עכײרסולֿפנײא ערעדנַא ןוא ןעסילענרָאק ,ַאטסעטַאלַאמ ,ןטַאטלוזער
 ןליוו רימ ביוא ,עיצַאזינַאגרָא ןוֿפ טייקידנעווטיונ רעד ףיוא ןזיװעגנָא ןבָאה
 רעבָא ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא סולֿפנײא ןַא ןבָאה לָאז גנוגעװַאב רעזדנוא

 זַא ןטַאגעלעד יד ןגייצרעביא טנעקעג טינ ןבָאה ןטנעמוגרַא ערעייז עלַא
 -רַאֿפ ןוֿפ סָאמ רעסיוועג ַא טימ עיצַאזינַאגרָא עקיסעמנַאלּפ ןוא םזיכרַאנַא
 ,טנַאה ןיא טנַאה ןייג ןענעק טײקכעלטרָאװטנַא

 יד טָאה דנַאל ןיא ָאד גנוגעוַאב רעשיטסיכרַאנַא-שידיי רעזדנוא ןיא
 ,תמא .ןסָאנעג יד ןוֿפ לָאצ עסיורג ַא טקיאורמואַאב ןרָאי עלַא ךיוא עגַארֿפ
 ןקָארשעג טינ ךיז ,ןעמערטסקע ענייק וצ ןֿפרָאװעג טינ ךיז ןבָאה רימ
 רעבָא ,טֿפנוקנעמַאזוצ ַא ןוֿפ גנוריֿפ רעקיסעמנַאלּפ ןוא ןדנעציזרָאֿפ ַא רַאֿפ
 "טנגייא טיג רעוו ? גנוגעווַאב רעזדנוא טײטשַאב סָאװ ןוֿפ ןוא ןעמעוו ןוֿפ
 טרעוו ןקעווצ עכלעוו רַאֿפ ןוא ןעמעוו רַאֿפ ? גנוטייצ רעזדנוא סױרַא ךעל
 רַאֿפ עציטש טלמַאזעג טרעװ ןעמעוו ןוֿפ ?ןבעגעגסױרַא גנוטייצ יד
 -ערג ןרעוו ןעמונרעטנוא ןֿפרַאד געוו ןכלעוו ףיוא ןוא יוװ ? עקידנדיילטיונ
 ןגַארֿפ עלַא יד ףיוא -- ? עכלעוו ןוא רעכיב ןבעגסױרַא יו ,ןטעברַא ערעס
 יד ןוא ,רָאי 60 ןוֿפ ףיול ןיא ןֿפַאשעג טינ רעֿפטנע ןרָאלק ןייק רימ ןבָאה
 ,שינעטשרַאֿפסימ ןוא טייקירעווש ליֿפ טכַאזרוארַאֿפ טָאה טיײקרָאלקמוא
 .ןבעגעגוצ טינ טנוזעג ןייק גנוגעווַאב רעד ןבָאה עכלעוו

* 

 ןיא זיא ןלַאװ עשירַאטנעמַאלרַאּפ ןיא ךיז ןקילײטַאב ןגעוו עגַארֿפ יד

 "עווַאב רעזדנוא ןיא ןרָאװעג ןבױהעגֿפױא לָאמ עכעלטע ןרָאי יד ןוֿפ ףיול
 קידנעגנערבניירַא טינ ,גנורעדורֿפױא עקרַאטש ַא ןֿפורעגסױרַא טָאה גנוג
 ָאּפַאק ןיא ןסָאנעג עשינעילַאטיא יד ןוֿפ רָאֿפנעמַאזוצ ַא ייב .טײקרָאלק ןייק
 -רַאנַא זַא ,ןרָאװעג ןסָאלשַאב זיא ,1891 ןיא (ץייווש עשינעילַאטיא) ָאגַאל
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 ןיא ןקילײטַאב ךיז) טכער-רעגריב רעייז טימ ןצונַאב ךיז ןענעק ןטסיכ
 -סיכרַאנַא יד .גנוגעווַאב רעד ןצונ ןעגנערב ןעק סָאד ןעוו ןַאד רָאנ (ןלַאװ
 לָאמעלַא זיא ,עינַאּפטש ןיא יו טוג ױזַא ,עילַאטיא ןיא גנוגעווַאב עשיט
 ןוֿפ ןרָאא עשיטנַאמָאר עטשרע יד ןיא וליֿפַא ,גנוגעװַאבנסַאמ ַא ןעוועג
 -רַאנַא יד ןבָאה טייקיטעט רערענָאיצולָאװער רעוויטקַא ןוא דנַאטשֿפױא
 ןוֿפ ןדנַאטשֿפױא-ןסַאמ ןֿפורוצסױרַא טכוזעג רעדנעל ייווצ ענעי ןיא ןטסיכ
 טַאהעג ארומ טינ ןטסיכרַאנַא ןבָאה רעדנעל עדייב ןיא .ןטנגעג עצנַאג
 יד ןעוו ןלַאװ עשיטילָאּפ ןיא -- ןטלעז ץנַאג ,תמא --- ךיז ןקילײטַאב וצ
 ןסייוו רעקיטערָאעט עשיטסיכרַאנַא יד ןוֿפ ,טרעדָאֿפעג סע ןבָאה ןדנעטשמוא
 יד ןיא ןעמענ-לײטנָא ןוֿפ ןטלַאהעגקירוצ טינ ךיז טָאה ןָאדורּפ זַא ,רימ
 ,1848-49 ןיא דנַאטשֿפױא ןוֿפ טייצ ןיא טנעמַאלרַאּפ ןשיזיױצנַארֿפ םוצ ןלַאװ
 עיצולָאװער רעשיסור רעד ןוֿפ טייצ ןיא ,ןכײלגסָאד ,טָאה ןיקטָאּפָארק
 עוויטַארעדעֿפ ַא ןרעו טלעטשעגנייא לָאז טרָאד זַא ,ןקריוואוצטימ טכוזעג
 וװַאטסוג ,ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעד ףיוא ךעלנע ,גנוריגער ןוֿפ םרָאֿפ
 טינ ךיז ןרעייב ןיא דנַאטשֿפױא ןקיטייצ-ץרוק םעד ןיא טָאה רעױדנַאל
 "רַאנַא יד ןבָאה עינַאּפש ןיא .גנוריגער רעד ןיא ןקילײטַאב ןוֿפ טגָאזעגּפָא
 יד טכַאמעג ךעלגעמ ןוא 1926 ןיא ןלָאװ יד ןיא טקילײטַאב ךיז ןטסיכ

 עלַא יד ןיא .גנוריגער רעשיטסילַאיָאל רעטנַאנעגָאז רעד ןוֿפ גנורילבַאטע

 "וצ ןשיטקַארּפ א ןזיוועגסיורא ןסָאנעג ערעזדנוא ןבָאה ןלַאֿפ ענעזיוװעגנָא
 ןייק ןוֿפ ןדנובעג טינ ,ןבעל ןוֿפ ןעמעלבָארּפ יד ןוֿפ גנוזייל רעד וצ גנַאג

 רעזדנוא ןוֿפ *ליײֿפ ןוא קנער, רעד ןיא ,ךָאד ןוא ,םזיטַאמגָאד ןשיטַאנַאֿפ
 ,םזירַאטנעמַאלרַאּפ ןגעק ןליוורעדיו ַא טקיטסעֿפַאב ףיט זיא גנוגעוװַאב
 -גנוא .טייקמורֿפ רעזעיגילער-שיטַאנַאֿפ טימ ןטלַאהעגֿפױא טרעוו רעכלעוו
 רַאֿפ טרָאװטוג ַא ןרעהרעד ייז ןעוו טכַארבעגֿפױא ןרעוו ןסָאנעג ערעז
 ןגעלֿפ סעדייזרעטלע ערעייז יו טקנוּפ טייקיטעט רעשירַאטנעמַאלרַאּפ
 ןגעוו רעדָא ,ריזח ןסע ןגעוו דייר ןרעה ןגעלֿפ יז ןעוו ןרעוו טכַארבעגֿפױא
 -ָאעט ןבָאה סָאװ יד רעדייא רעטיהעגּפָא ןוא רעמירֿפ ןייז ןליוו רימ .דמש
 .גנוגעווַאב רעזדנוא ןוֿפ ערעל יד טלקיװטנַא ןוא טעדנירגַאב שיטער

 ןוא םזירַאטנעמַאלרַאּפ סָאװ ,ןוֿפרעד ךעלנײשרַאװ ךיז טמענ סָאד
 -רעמוא טימ ןדנוברַאֿפ טנעָאנ ױזַא קיטקַארּפ רעד ןיא ןענייז סקיטילָאּפ
 טימרעד ןענייז סָאװ ןשטנעמ יד ןוֿפ ןצונ-נגייא ןוא טײקשלַאֿפ ,טייקכעל
 "עג דנַאל ןדעי ןיא זיא סע קירעדינ ףיט יװ ןסייוו עלַא רימ .ןדנוברַאֿפ

 םזירַאטנעמַאלרַאּפ רעד טנעָאנ יו ןוא סנשיטילָאּפ ןוֿפ עיסעֿפָארּפ יד ןעקנוז
 -סיוא ןוא גנוקירדרעטנוא ןוֿפ סעיצוטיטסניא יד טימ ןדנובעגנעמאזוצ זיא
 -גוֿפ םעד גיוא ןוֿפ ןזָאלסױא טינ ןגעווטסעד ןוֿפ רעבָא ןרָאט רימ .גנוטייב
 עשיטילָאּפ א םזיכרַאנַא רעד זיא םצע ןייז ןיא סָאװ ,טקַאֿפ ןלַאטנעמַאד
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 ןוֿפ ןעגנואיצַאב יד ףיוא ךעלסילשסיוא ךיז טיצַאב .סָאװ ערעל ַא ,עירָאעט
 -ָאנָאקע יד ,ללּכ ןצנַאג םוצ ענלצנייא יד ןוֿפ ,ערעדנַא יד וצ ענייא ןשטנעמ
 טנעקרענַא טינ טרעװ ,םזינומָאק רעײרֿפ רעד ,ערעל רעזדנוא ןוֿפ טייז עשימ
 "ףַאנַא ָאד טציא ךָאנ ןענייז סע ןוא ןעוועג ןענייז סע ,ןטסיכרַאנַא עלַא ןוֿפ
 -ןטסיכרַאנַא ןוא ,ןטסילַאודיװידניא ןטסיכרַאנַא ,ןטסיוװיטקעלָאק ןטסיכ
 רעד עגונב גנַאגוצ רעדנוזַאב ַא טימ גנוטכיר ןייא עדעי -- ןטסילַאקידניס
 סָאװ ןיא .טֿפַאשלעזעג רעקיטֿפניקוצ רעד ןיא גנוטכירנייא רעשימָאנַאקע
 טסכעה רעד ןוֿפ לעטשנייא ןשיטילָאּפ םעד ןיא זיא קינייא עלַא ןענייז רימ
 .טֿפַאשלעזעג רעד רעסיוא טינ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טײהײרֿפ רעכעלגעמ
 ןגַארֿפ עשיטילָאּפ ןבָאה קידנעטש ךעלניײשרַאװ ןלעװ רימ זַא ,טניימ סָאד
 ןרעװ טזיילעג ןוא ,טֿפַאשלעזעג רעקיטֿפניקוצ רעד ןיא וליֿפַא ,ןזייל וצ

 ןוא ךיז ןדערנעמַאזוצ ןוֿפ געוו ןשירַאטנעמַאלרַאּפ ַא ףיוא ןֿפרַאד ייז ןלעוו
 -עדרָאמוא רעקיטציא רעד ןיא סָאװ ,טקַאֿפ רעד ,ןעלדנַאה וצ יו ןעמיטשַאב
 ןוֿפ םינָאניס רעד ןרָאװעג םזילַאטנעמַאלרַאּפ ןוא סקיטילָאּפ ןענייז גנונ
 םצע םעד ןגעק ןדנעלברַאֿפ טינ זדנוא ףרַאד טייהניימעג ןוא טייקכעלרעמוא
 -סיוא ןוא טכיורבסימ לָאמעלַא ןבָאה ןשטנעמ עקיצונ-נגייא ,ןכַאז יד ןוֿפ
 יד ,ןשטנעמ יד ןוֿפ גנובערטשַאב עטסעב יד ןקעווצ ערעייז רַאֿפ טצונעג
 ןיא סקיטילָאּפ ןיא ןקילײטַאב ךיז ןגעמ ןוא ןענעק ןטסיכרַאנַא יצ עגַארֿפ

 -גירּפ ןוֿפ עגַארֿפ עשיטערָאעט ןייק טינ ,קיטקַאט ןוֿפ עגַארֿפ עשיטקַארּפ ַא
 -רָאֿפ ןיא טינ ןענעק עכלעוו ,ןדנעטשמוא ןוא טייצ ןָא ךיז טדנעוו סע .ּפיצ
 טינ טפיוהרעביא רָאט סע ,לָאמעלַא רַאֿפ לָאמנייא ןרעוו טמיטשַאב סיוא

 .קנַאדעג ןרָאלק ןדעי טלקנוטרַאֿפ עכלעוו ,עמגָאד ןייק ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ
 עטמיטשַאב א קיטכיר ןלייטרואַאב וצ קיאעֿפמוא ןשטנעמ יד טכַאמ ןוא
 עכלעוו ,ןֿפירגַאב עטעצעגנגעק ייווצ ןענייז עמגָאד ןוא םזיכרַאנַא .עיצַאוטיס
 .ןעמַאזוצ ןרינָאמרַאה טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ ןענעק
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 עגונב עגַארֿפ יד זיא טייקיטכיוו רערעסערג ןוֿפ ןוא רעטסנרע ךָאנ
 "יווער ערעזדנוא ןיא ןבָאה רימ עכלעוו ,עיצולָאװער ֹוצ גנולעטש רעזדנוא
 ַא ןיא ,רימ טנייש ,ָאד זיא קידלוש .טרעטנַאלּפרַאֿפ לסיב שּפיה ַא סעיז

 -ָארּפ סלַא עיצולָאוװער ןימרעט ןוֿפ גנוטײדַאב עכַאֿפיײװצ יד סָאמ רעסיורג
 זיא יז יװ םעדכָאנ ,ךַאזטַאט סלַא עיצולָאװער ןוא ,גנוריֿפכרוד ןיא סעצ
 .ןעמוקעגרָאֿפ

 -ולב ןוא גנולסײרטֿפױא רעמַאזדלַאװג ןוֿפ סעצָארּפ סלַא עיצולָאװער
 ןָא ייז ףיוא טֿפרַאװ ,ןשטנעמ ןסַאמ טקערש ןעגנוניישרעד-טיײלגַאב עקיט
 ,ךעלגעמ רָאנ טייוו יו ןדיימוצסיוא יז גנַאלרַאֿפ ַא טקעוװרעד ןוא דחּפ ַא
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 -עג דנַאטש-וצ סלַא ,ךַאז -טָאט סלַא עיצולָאװער ,טייז רעדנַא רעד ןוֿפ
 קרַאטש טרעוװ ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא גנורעדנע עלַאטנעמַאדנוֿפ עטכַארב
 שטנעמ רעוויסערגָארּפ רעדעי .ןעמַאנסיוא ןָא ןשטנעמ עלַא ןוֿפ ןעגנוזַאב
 ןוא ןכעלטײהײרֿפ ַא ףיוא טנדרָאעגנייא טֿפַאשלעזעג יד ןעז וצ טשטניוו
 רעייז .גנוטייבסיוא ןָא ןוא גנוקירדרעטנוא ןָא ,גנַאװצ ןָא ,סיזַאב ןכעלדירֿפ
 -לעזעג רעד ןיא לעטשנייא ַאזַא ןגעק לעיפיצנירּפ ןענייז ןשטנעמ קיניײװ
 -רעד וצ ליצ ַאזַא טייקכעלגעמ רעד ןיא טינ ןביולג ןשטנעמ לייט .טֿפַאש
 "רעד ןוֿפ ןרָאא רעטנזיוט ןעמענ ףרַאד סע זַא ,ןעקנעד ערעדנַא ,ןכיירג
 ןיא ןבעל וצ יואר ןייז ןלעװו ןשטנעמ יד רעדייא גנורעלקֿפױא ןוא גנואיצ

 ךַאז רעד ןוֿפ םצע םעד ןגעק ןענייז קיניוו רעייז רעבָא ,גנונעדרָא ַאזַא
 ,טרעווסנשטניוו טינ טּפיוהרעביא זיא סע זַא ,גנוגייצרעביא רעד ןיא

 -רעט ןוא ןעגנואיצַאב יד ןיא ןקרעמ וצ זיא טייקיטיידייווצ עכעלנע ןַא
 -עגכרוד ךײרגלָאֿפרעד עדעי .עיצולָאװער וצ תוכייש ַא ןבָאה סָאװ ןענימ
 "רעד עסיורג סלַא ןעגנוזַאב ןוא טביולעג טרעװ שינערעקרעביא עטריֿפ
 -טַאּפ יד לָאמנייא ןרעה וצ גונעג זיא סע .וטֿפױא רעקיטכיוו ןוא גנוכיירג
 רעדָא ,עקירעמַא ןיא ילוי ןטרעֿפ םעד סנשיטילָאּפ יד ןֹוֿפ תושרד עשיטָאיר
 ךיז ןגייצרעביא וצ ידּכ ,ךײרקנַארֿפ ןיא (גָאט עיליטסַאב) ילוי ןט14 םעד

 ןשינעעשעג עשירָאטסיה ענעי קורדנייא ןטֿפַאהרעיױד ןוא ןֿפיט ַא רַאֿפ סָאװ
 -טַאּפ ַא רעבָא טרעהרעד ;תורוד עקידרעטעּפש יד ףיוא טכַאמעג ןבָאה
 ,טייצ רעזדנוא ןיא עיצולָאװער ַא ןגעוו טרָאװ ןייא ןשיטילָאּפ רעשיטָאיר
 יװ ,רעטכַארבעגֿפױא ןַא רע טרעוו ןַאד ,טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד ןיא רעדָא
 -געמ עדעי טרילרַאֿפ ןוא ,ךוט עטיור ַא טעזרעד רעכלעוו סקָא רעדליוו ַא
 "טיורפ טרָאװ רעד .ןליֿפעג עטצײרעגֿפױא ענייז ןרילָארטנָאק וצ טייקכעל

 יד .רעגריב ןדנעבילצעזעג ןדעי רַאֿפ גנוטיידַאב סנקערש ַא ןַאד טגירק
 עיצולָאװער יד טכַאמעג ןבָאה עכלעוו ,"סרעטָאֿפ, יד ןוֿפ גנורעטעגרַאֿפ

 זיא סע זַא ,גנורעלקרעד עטסעֿפ רעייז : קירוצ רָאי 170 טימ דנַאל ןיא ָאד
 רָאנ ןעוו ,ןריטלָאװער וצ ,טכילֿפ עקילייה רעייז ,ןןשטנעמ ןוֿפ טכער סָאד
 ןסעגרַאֿפ טרעוו ,ךעלגערטרעדמוא ןרעוו טֿפַאשרעה ןוֿפ ןדנעטשמוא יד
 םעד ןעמענַאב טינ טושּפ ןענעק ייז .טרירָאנגיא ךעלטכיזבַא טינ ביוא
 ןזיװעגנָא זיא קיטכיר .עיצולָאװער ַא ןוֿפ טייקכעלגעמ רעד ןגעוו רָאג קנַאדעג
 טמיטשַאב עיצולָאװער ַא ןוֿפ גנַאגסיוא רעד זַא ,קירוצ ןרָאי טימ ןרָאװעג
 ןרעוו ןַאד ,גלָאֿפרעד ַא עיצולָאװער יד זיא : רעריֿפנָא עריא ןוֿפ לרוג םעד

 ןוֿפ רעטער ןוא סרעטָאֿפ יד סלַא טקילײהרַאֿפ ןוא ןעגנוזַאב רעריֿפנָא יד
 רעריֿפנָא יד ןרעוו ןַאד ,גלָאֿפרעד ןייק טינ עיצולָאװער יד זיא ; קלָאֿפ רעייז

 ןוֿפ םיאנוש ןוא רעצײרֿפױא סלַא ,רעטעררַאֿפ עניימעג סלַא טלדנַאהַאב
 רעד ןוא ןייא וצ גנַאגוצ ןקיטיידייוצ ַא ,סע טסייה ,רימ ןבָאה ָאד .קלָאֿפ
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 וצ ןױעװ טמיטשַאב טינ סױארָאֿפ ןיא ןעק עכלעוו גנולדנַאװ רעקיבלעז
 ,ןריֿפ טעװ יז ןטַאטלוזער עכלעוו

 וצ ןשטנעמ ןוֿפ גנואיצַאב יד יוװ ךַאז עכַאֿפניײא ַאזַא רימ ןעמענ רעדָא
 ןיא גנולעטש סמענייא ןוֿפ גנורעדליש סלַא רענָאיצולָאװער ןימרעט םעד
 "רעד ֹוצ ןֿפָא טומ םעד סנטצעל ןבָאה ןשטנעמ ליֿפ טינ .טֿפַאשלעזעג רעד
 ,ןעגנוגייצרעביא ערעייז ףיוא טכַאעגמוא ,ןרענָאיצולַאװער סלַא ךיז ןרעלק
 טסילַאיצַאס ַא ןגערֿפ דנַאלסור ןשירַאצ ןיא טגעלֿפ'מ ןעוו ,קירוצ ןרָאי טימ

 טגעלֿפ *? גנוקיטֿפעשַאב רעייא ןזיא סָאװ, :טכירעג ןיא טסיכרַאנַא רעדָא
 "!דענָאיצולָאװער ַא ןיב ךיא; :טמיטשַאב ןוא רָאלק ןייז רעֿפטנע רעד

 -נָאלּפרַאֿפ עגנַאל ַא ןֿפורסױרַא עגַארֿפ עכעלנע ןַא טעװ ןטייצ עקיטנייה
 -ליֿפ ךָאנ רעבָא .ןרעלקרעד טשינרָאג טעװ עכלעוו ,גנורעלקרעד עטרעט
 ןרעלקרעד וצ טומ םעד ןבָאה עכלעוו ,ןשטנעמ לָאצ יד זיא רענעלק ליֿפ

 וליֿפַא .ןרענַאיצולָאװער-רטנַאק סלַא ,עיצולָאװער ןוֿפ רענגעק סלַא ןֿפָא ךיז

 ,ןרענָאיצולַאװער סלַא טרידַארַאּפ ןבָאה ָאקנַארֿפ ןוא ינילָאסומ ,רעלטיה

 ןטסֿפרַאש םעד רָאנ טוואורּפ ,ייז רָאנ טינ ןוא .קלָאֿפ ןוֿפ רעטער סלַא
 ןוא רענַאיצולַאװער-רטנַאק סלַא ןענעכייצַאב עיצולָאװער ןוֿפ רעקיטירק

 ףיוא ףירגנָא *ןרענָאיצולַאװערא ַא ןענעגעגַאב טרָא ןֿפױא ךיילג טעװ יא
 ןכעלשטנעמ םעד ןיא טלצרָאװעגניײא ףיט ָאד זיא סעּפע .ןָאזרעּפ רעייא
 -ַאב ןשטנעמ םעד טכַאמ סָאוװ ,ןגָאז טלָאװ דױרֿפ יו ,ןייזטסואווַאברעטנוא
 ןוֿפ ןוא ,עיצולָאװער וצ גנוטכַא רעסיוועג ַא טימ טייז ןייא ןוֿפ ךיז ןעיצ
 -ַארּפ יד .קערש ןוא טכַאדרַאֿפ ןוֿפ סָאמ רעסיורג ַא טימ טייז רעדנַא רעד
 ןטסינָאזיװער ערעזדנוא ןוֿפ עכנַאמ יו עכַאֿפנײא ַאזַא טינ טייוו זיא םעלב
 ,טלעטשעגרָאֿפ ךיז ןבָאה

 ןיא ןעניֿפעג ןעמ ןעק ,רימ טנייש ,שינעטער רעד וצ גנורעלקרעד יד
 רעד ןוא ןשטנעמ םעד ןיא ןעגנוגיינ עטצעזעגנגעק עטלצרָאװעגנייא ףיט יד
 "מוא סָאד רַאֿפ ארומ יד ןוא גנורעדנע ךָאנ גנַאלרַאֿפ רעד :טֿפַאשלעזעג
 ,ןענייז ייז יו ןכַאז ןוֿפ דנַאטשוצ םעד טימ טיײקנזירֿפוצמוא יד ; עטנַאקַאב
 ,רעגרע ןרעוו לָאמַא ךָאנ ןעק סע זַא ,טייקכעלגעמ רעד רַאֿפ קערש יד ןוא
 רָאנ טינ ןקריוו ןעגנונעכערדסיוא ןוא ןצנעדנעט עטצעזעגנגעק עקיזָאד יד
 ןזיוװעגנָא בָאה ךיא יוװ ,עריא ןלייט ערעדנוזַאב ןיא ,טֿפַאשלעזעג רעדעי ןיא

 ןביא ןוא טלצרָאװעגניײא ףיט ןענייז ייז רָאג ,לטיּפַאק ןטשרע םעד רָאג ןיא
 ןייז טיול ,אֿפוג ןשטנעמ םענלצנייא ןדעי ןיא גנוקריוו עקרַאטש ַא סיוא

 רעד טינ טָאה גָאט ןקיטנייה זיב .גנובעגמוא ןוא טנעמַארעּפמעט ,רעטלע
 ןענוֿפעג וויטקעלָאק סלַא טֿפַאשלעזעג יד טינ ןוא רענלצנייא סלַא שטנעמ

 עטצעזעגנגעק ייווצ יד ןוֿפ רעכלעוו ,עגַארֿפ רעד ףיוא רעֿפטנע ןרָאלק ַא
 ,גוצרָאֿפ ןרעוו ןבעגעג ףרַאד סע ןעגנוגיינ
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 ,ןטייוו רימ :סנָאסעל עטצעזעגנגעק לָאצ ַא ןדנוא טנרעל עטכישעג יד
 -בעלנײשרַאװ עלַא טיול ,ןלעוו ןוא ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז סעיצולָאװער זַא

 ןענייז יז זַא ,רעמכָאנ ןסייוו רימ :טֿפנוקוצ רעד ןיא ךיוא ןעמוקרָאֿפ ,ןטייק

 גנוקירדרעטנוא ןוא טכערמוא טשרעה סע יװ גנַאל ױזַא ךעלדײמרַאֿפמוא

 רוטַאנ עכעלשטנעמ יד סָאװ ,רַאֿפרעד ךַאֿפנײא ןיוש ,טֿפַאשלעזעג רעד ןיא

 רעגַאב רעד .טסעטָארּפ ַא ןָא קורד ןרעווש ןייק ןדלוד קיבייא טינ ןעק

 -שטנעמ רעד ןיא טלצרָאװעגניײא קרַאטש זיא ןכַאז ןרעסעבסיוא ,ןרעדנע וצ

 ןכַאז ןטלַאהוצֿפױא שטנואוו רעד זיא טייז רעדנַא רעד ןוֿפ .רוטַאנ רעכעל

 ץנַאג ַא ,רעטייבסיוא ןוא רעשרעה יד ןשיוצ טּפיוהרעביא ,ןענייז ייז יו
 -געמַאזוצ ַא ,סע טסייה ,רימ ןבָאה ָאד .חוּכ רעכעלטֿפַאשלעזעג רעמַאזקריוװ

 רעטעּפש רעדָא רעירֿפ זומ רעכלעוו ,ןסערעטניא ןוא ןעגנוגיינ ןוֿפ סיוטש
 ,עיצולָאװער ַא וצ --- ףמַאק ןעמַאזדלַאװג םענעֿפָא ןַא וצ ןריֿפרעד

 ,עטכישעג עקיבלעז יד זדנוא טנרעל ,עיצולָאװער ןוֿפ סעצָארּפ רעד
 רעייז ןיא טֿפָא ןכַאמוצכרוד ןשטניוו ןלָאז ןשטנעמ ןכלעוו ַאזַא טינ זיא
 עטמַאצעגמוא ןוא ןסעצקע ,ןטַאטדלַאװג טימ ןדנוברַאֿפ זיא רע .ןבעל
 "רוב יד עיצולָאװער יד ןרעדליש סנטסקינייוו ױזַא .ןעגנולדנַאה עקיליורג

 "יישרעד רעד ןוֿפ ןטיײז-ןטָאש יד רָאנ ןעעז עכלעוו ,רעקירָאטסיה עזַאוזש

 שוח ַא טָאה סָאװ םענייא ןדעי רַאֿפ רָאלק טציא רעבָא ןיוש זיא סע .גנונ

 ךעלטכיזבַא ןַא זיא גנורעדליש רעייז זַא ,ןעגנוניישרעד עשירָאטסיה רַאֿפ

 - ןטַאטליױרג ןוא ןדייל רעמ טכַאזרוארַאֿפ המחלמ עטסנעלק יד ,ענעבירטרעביא

 טסנרע ּפָא טינ רענייק ךיז טקערש ךָאד .עיצולָאװער עטסערג יד רעדייא

 טלעװ עצנַאג יד םורַא טמענ רעכלעוו ,המחלמ ןוֿפ טסנעּפשעג םעד רַאֿפ

 -ַאר ,ןטסילַאנָאיצַאנרעטניא וליֿפַא .רעדנעל עצנַאג טסיװרַאֿפ ןוא רוד ןדעי

 ,רעקלעֿפ ןשיווצ טכַאלש ןיא ןצרַאה ןגנירג ַא טימ ןיז ערעייז ןקיש ,ןלַאקיד

 סע ןעוו רָאנ .תומחלמ-טלעוו ייווצ עטצעל יד ןיא טריסַאּפ טָאה סָאד יוװ

 ןביוה ,לַאטנעמיטנעס ןוא קיצרַאה-ךייוו עלַא ןרעוו עיצולָאװער וצ טמוק

 יד רַאֿפ רעדָא ןרעוו ןסָאגרַאֿפ טעװ סָאװ טולב סָאד רַאֿפ ןבָאה ארומ ןָא

 ,גנוגערֿפױא ןוֿפ טנעמָאמ ןיא ןרעוו ןעגנַאגַאב ןלעוװ עכלעוו ,ןטכערמוא

 "מוא זיא ןשטנעמ עקידנעקנעדי-שיגָאל דצמ גנואיצַאב עשיגָאלמוא ַאזַא

 סולֿפנײא ןסיורג ןקידלַאװעג םעד ןעניזניא ןבָאה רימ ןדייס ךעלדנעטשרַאֿפ

 וליֿפַא סיוא ןביא טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןטנעמעלע עקידנשרעה יד סָאװ

 טינ רענייק ןענייז רימ .רענגעק עלעיּפיצנירּפ ןוא םיאנוש ערעייז ףיוא

 טגיל עכלעוו ,גנוניימ רעכעלטנֿפע רעד ןוֿפ סולֿפנײא םעד ןוֿפ טיהעגסיוא

 ערעייז טניד ןוא רעקירדרעטנוא ןוא רעטייבסיוא ערעזדנוא ןוֿפ טנעה יד ןיא

 לײסלָאה זַא ,קורדנייא םעד ןֿפַאשעג ךעלטכיזבַא ןבָאה ייז .ןסערעטניא

 ןשטנעמ ןקידעש קילעֿפוצ תעב ,טנגוט ַא זיא המחלמ ןיא ןשטנעמ ןדרָאמ
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 זיא סָאד ,ןכערברַאֿפ רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא זיא עיצולָאװער ַא ןוֿפ טייצ ןיא
 ךיז רעטניה טינ טָאה רעכלעוו ,דישרעטנוא רענעֿפַאשעג ךעלטסניק ַא
 | ,גנוקיטכערַאב עשיגָאל ןייק

 -ָאוער ןגעק ןליוורעדיוו םעד רַאֿפ ןָא ןעמ טיג גנורעלקרעד ַא ךָאנ
 לָאמנייק ןוא ערעכיז ןייק טינ ןענייז עריא ןטַאטלוזער יד סָאװ ,עיצול
 -ָאװער רעדעי ךָאנ .עקידנלעטשנדירֿפוצ קיטנעצָארּפ-טרעדנוה ןייק טינ
 עיצקַאער יד טייג ,זדנוא ןעמ טגָאז ,טֿפָא ץנַאג ןוא עיצקַאער ַא טמוק עיצול
 ,ןייג וצ טכוזרַאֿפ טָאה עיצולָאװער יד רעדייא רעטייוו ליֿפ

 זיא ,סנטשרע :ןגנַאגוצ עטֿפַאהתועט עכעלטע טלקיװרַאֿפ ןענייז ָאד

 טינ טָאה עיצולָאװער ןייק זַא ,ןטּפױהַאב וצ קיטכיר טינ שירָאטסיה סע
 טכער טימ ןעק'מ סָאװ עטסגרע סָאד ,ןטַאטלוזער עטוג- ןייק טכַארבעג

 ליצ ריא טכיירגרעד קידנעטשלוֿפ טינ טָאה עיצולָאװער ןייק זַא ,זיא ןגָאז

 סָאד .ןכיירגרעד וצ ןטסָאמרַאֿפ ךיז טָאה יז סָאװ ץלַא טכעלקריװרַאֿפ ןוא
 רעד ןוֿפ גנואווש רעסיורג-וצ רעד .ךַאז רעדנַא ץנַאג ַא רעבָא ךָאד זיא
 ַא ןעמוק זומ סע ;רעהֿפױא ןָא ןרעוװ ןטלַאהעגנָא טינ ןעק עיצולָאװער
 סעילַאװכ יד ןוא ןלַאֿפּפָא ןָא ןביוה תוחוּכ עטזױרבעגֿפױא יד ןעוו טנעמָאמ
 ,לַאֿפקירוצ ַא ןוֿפ קורדנייא םעד טֿפַאש סָאװ ,טעּפמיא ןרענעלק טימ ןגָאלש
 רעד ןכלעוו ףיוא טקנוּפ ןקירעדינ םעד וצ קירוצ רעבָא ,עיצקַאעד ַא ןוֿפ
 יד ןלַאֿפ עיצולָאװער רעד רַאֿפ ןענַאטשעג זיא רדס רעכעלטֿפַאשלעזעג
 ןכעלטֿפַאשלעזעג ןוֿפ ָאװינ עצנַאג יד ,רעטנורַא טינ לָאמנייק סעילַאװכ

 רעקיטסניג רעמ ַא ןיא ןוא דנַאטש ןרעכעה ַא ףיוא טבײלברַאֿפ לעטשנייא
 טירשרָאֿפ ןצנַאג םעד .סעיצקַאער עלַא יד ץָארט רעירֿפ רעדייא רוטקוינָאק
 ןעגנורעסעבסיוא עמַאזגנַאל ךעלדירֿפ יד וליֿפַא ,טייהשטנעמ רעד ןוֿפ

 ןכלעוו רַאֿפ טסנעּפשעג םעד ,עיצולָאװער רעד ןעקנַאדרַאֿפ וצ רימ ןבָאה
 "ליד ןינ; רעד ,ןדיימוצסיוא ןכוז ןוא ךיז ןקערש רעשרעה עקיטכעמ יד
 -יגַא עטײרּפשרַאֿפ-טיירב יד ןוא ןרָאי עטצעל יד דנַאל ןיא זדנוא ייב ָאד
 ןָאשולָאװער יהד) ?ןשטנעמ ןטושּפ םעד ןוֿפ דנַאטשֿפױא; םעד ןגעוו עיצַאט
 ,רַאֿפרעד זייווַאב רעטסעב רעד ןענייז (ןעמ ןָאמָאק יד ווָא

 ,ןןשטנעמ יד סָאװ ,טקַאֿפ רעד קידנלַאֿפֿפױא רעבָא זיא טּפיוהרעביא

 ,ליצ ריא טינ טכיירגרעד יז סָאװ רַאֿפרעד עיצולָאװער יד ןריגענ עכלעוו

 טשינרָאג רעדָא רָאג ןוֿפ גנולעטש עמערטסקע יד ןָא עגַארֿפ רעד ןיא ןעמענ

 טעװ יז זַא ,עיטנַארַאג ַא סױארָאֿפ ןיא ייז ןרעדָאֿפ עיצולָאװער רעד ןוֿפ ---

 טינרָאג ייז ןענייז ןבעל ןיא תעב ,טנעצָארּפ טרעדנוה ליצ ריא ןכיירגרעד

 -דירֿפוצ ךיז טיירג ייז ןענייז ןגַארֿפ ערעדנַא עלַא ןיא .ןטסימערטסקע ןייק

 טרעװ גנורעסעבסיוא עטסנעלק יד -- טועמבש טועמ .ַא טימ ןלעטשוצ
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 -ָאװער ןגעוו דייר וצ טמוק סע .ןעוו רָאנ ,וטֿפױא רעסיורג סלַא ןעגנוזַאּב
 .וטֿפױא ריא ןיא תומילש עטסכעה יד ייז ןרעדָאֿפ עיצול

 ןענייז סעיצולָאװער זַא ,טנעמוגרַא רעיינילנָאּפש ַא סנטצעל טמוק
 -מָאב עשימָאטַא ןוא סטָאבָאר ,ןענַאלּפָארע : ךעלגעמ טינ רעמ טּפיוהרעביא
 ! טולב ןיא ןעקנירטרַאֿפ דנַאטשֿפױא ןדעי ןענעק סעב

 ,קירוצ ןרָאי טימ טרעהעג השעמ יד ,טנָאזעג תמא םעד ,רימ ןבָאה
 ךיז ןבָאה ןוא ,ןרָאװעג ןדנוֿפרעד ןענייז ןֿפָאװ עיינ עלַא יד רעדייא גנַאל

 ןוֿפ םצע רעד .טעדנירגַאב טשיגרָאג ףיוא זיא תואיבנ יד זַא ,טגייצרעביא
 -סטײלגַאב ןוא ןדָאקירַאב יד ,ףמַאק-ןסָאג רעד טינ זיא עיצולַאוװער רעד
 עוויטַאגענ יד זיא עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןזעוו רעד ; ףמַאק ןוֿפ ןעגנוגיישרעד

 -יוומוא רעייז ,גנונעדרָא רעקידנעײטשַאב רעד וצ ןשטנעמ יד ןוֿפ גנואיצַאב
 ןליו םעד ןגעק .ןרעדנע וצ יז טײקנסָאלשטנַא יד ,ןטלַאהוצֿפױא יז טייקיל
 ןוא ןֿפַאװ ענייק ןענעק ,קלָאֿפ ןיא לייט ןשיגרענע ןסיורג ַא ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ
 ןעמעלַא ךָאנ ךָאד ןענייז ןעײמרַא יד .ןייטשַאב טינ ןעײמרַא עטרינילפיצסיד
 ןֿפַאװ עטסמערטסקע יד ןוא קלָאֿפ ןוֿפ ףעדניק ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ךיוא
 רעד .רעטייווצ רעד ףיוא יו טקנוּפ טייז ןייא ףיוא ןרעוו טצונַאב ןענעק
 -ַאּפש רעד ןוֿפ ןרָאװעג טקירדרעטנוא טינ זיא עינַאּפש ןיא גירק-רעגריב
 עכלעוו וצ תוחוּכ ערענָאיצקַאער עשידנעלסיוא ןוֿפ רָאנ ײמרַא רעשינ
 ,טנַאה ַא טגיילעגוצ ןבָאה רעדנעל עשיטַארקַאמעד יד וליֿפַא

 ןסַאג יד ןיא טכַאלש סלַא עיצולָאװער רעד ןוֿפ גנוסַאֿפֿפױא עצנַאג יד

 "ער רעד ןוֿפ חוּכ רעד .עקיטכיוצרוק ךעלקערש ַא זיא ןדַאקירַאב יד ףיוא
 -סײרטֿפױא רעקיטסייג רעד ןיא רָאנ ,ףמַאק ןשיזיֿפ ןיא טינ טגיל עיצולָאװ
 -ָאװ עכעלגעט-גָאט יד רעביא גנובייהרעד רעייז ןיא ,ןשטנעמ יד ןוֿפ גנול
 ןקידרעֿפײא םעד ןוא ,ןבעל רעייז סיוא ןליֿפ עכלעוו ,ןטייקכעלניילק עקיכ

 ןקיטיײזַאב ןוא ןעמַארּפָא ,ןכַאז ןרעדנע וצ גנַאלרַאֿפ םעד ןוֿפ זױרבֿפױא
 ןעמרָאֿפ יד .גנולעטשנייא רעיינ ַא וצ געוו ַא ןכערבכרוד ,ןטייקילעוװש
 ןטימגיא ,ךעלריטַאנ ,ןענעק טונימ עטצעל יד ןָא טמענ ףמָאק רעד עכלעוו
 ןטנצכַא ןוֿפ ףוס ןיא יוו עקיבלעז יד ןייז טינ טרעדנוהרָאי ןטסקיצנַאװצ ןוֿפ
 ןייז ןזומ ףמַאק ןוֿפ ןעמרָאֿפ יד .טרעדנוחרָאי ןטנצניינ ןוֿפ ןטימניא רעדָא
 ,רעקיבלעז רעד זיא ךַאז רעד ןוֿפ ךות םצע רעד רעבָא ,ערעדנַא

 ןשיווצ ךיילגרַאֿפ ַא ןכַאמ וצ ןביולרעד טנעקעג ךיז ןטלָאװ רימ ביוא

 -- ןסעצָארּפ עשיזיֿפ רעדָא עשימעכ ןוא ןעגנוניישרעד עכעלטֿפַאשלעזעג
 ןוא עירָאגעטַאק רעדנַא ץנַאג ַא ןוֿפ ,ךעלדנעטשרַאֿפטסבלעז ,ןענייז עכלעוו

 טנעקעג רימ ןטלָאװ ןַאד --- ךיז ןשיווצ סעכעלטֿפַאשניײמעג ןייק טינ ןבָאה
 ןעגעק ןסעצָארּפ עשיזיֿפ ןוא עשימעכ עטנַאקַאב טוג יד יוװ טקנוּפ זַא ,ןגָאז
 -עּפמעט רעכייה ץנַאג ַא רעטנוא רָאנ יו שרעדנַא ןרעוו טריֿפעגכױוד טינ
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 עכעלטֿפַאשלעזעג עסיורג ןענעק ױזַא טקנוּפ ,קורד ןרעווש ןוא רוטַאר

 סיױרג רעטנוא ןדייס ןרעו טכַארבעג דנַאטשוצ טינ ןעגנולדנַאװרעביא
 קרַאטש זומ טֿפַאשלעזעג יד .,גנוגנערטשנָא רעקידלַאװעג ןוא גנוגערֿפױא

 םיגהנמ עטלַא עריא ןוֿפ ןסײרּפָא ןענעק ךיז לָאז יז ,ןרעוו טלסײרטעגֿפױא

 ןוֿפ ןכירקסיורַא ןענעק וצ ידכ ,ןרעוו ןביוהרעד קיטסיײיג זומ יז ; ןטיז ןוא
 ,דנַאל ןכָארּפשרַאֿפ סָאד ןיא גנַאגנײרַא םעד ןכוז ןוא שינעטסיוװ רעד

 -ֿפיױא ,עיצולָאװער ןוֿפ רעגנעהנָא יד ,רימ ןבָאה ןעניז םעד ןיא רָאנ
 טינ טציא זיא גנוסַאֿפֿפױא יד ןוא ,ןרָאי ערעזדנוא עלַא ןינע םעד טסַאֿפעג
 זיא סערעדנַא ץלַא ,קירוצ ןרָאי טימ ןעוועג זיא יז יו קיטכיר רעקינייוו
 רעד .ןדנעטשמוא ןוא טייצ טימ ךיז טרעדנע עכלעוו ,ךַאזנבענ ַא ,לֿפּת ַא

 -עג זיא *טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ, ןוא ןטַאטנעטַא עכעלנעזרעּפ ןיא ןביולג

 ןעק סָאד זַא ,ןעזעגסיוא ןַאד זדנוא טָאה סע ;ליצ םוצ לטימ ַא רָאנ ןעוו
 רעד .ןטכיזנָא ערעזדנוא ןטײרּפשרַאֿפ ןוא קלָאֿפ סָאד ןקעװֿפױא ןֿפלעה

 ןוֿפ ץמש ַא ךיז ןיא טַאהעג רשֿפא טָאה ןטכַאלש-ןדַאקירַאב וצ ךיז ןטיירג
 -סיוא ןבעג ןוא "טנעה יד ןריֿפוצרעדנַאנַאֿפ, ןליוו םעד ןוא טײקשיטנַאמָאר
 רַאֿפ זיא סָאד רעבָא ,זדנוא ןוֿפ םענייא ןדעי ןיא ןליֿפעג עשהיח יד קורד
 -ניא טַאהעג ןבָאה רימ סָאװ ךַאזטּפױה יד ןעוועג טינ לָאמנייק לַאֿפ ןייק

 .עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד רַאֿפ טעיצַאטיגַא רעזדנוא טימ ןעניז

 לָאז סע ןעוו ,עיצולָאװער רעד ןיא ןביולג רעד זַא ,רימ טנייש סע

 -עדיירנייא עכעלגעממוא ןַא זיא סע זַא ,ןרעוו ןזיוװַאב ךעלטֿפַאשנסיװ וליֿפַא

 -לָאװ יו -- עיצקיֿפ עקיטיונ סלַא ןרעוו טסַאֿפעגֿפױא ףרַאד ןוא ןעק ,שינ
 ַא ןבָאה וצ ידּכ -- טָאג ןיא ןביולג ןגעוו טקירדעגסיוא ךיז טָאה ריעט
 ןכוז ןוויטקניטסניא ריא ןיא טייחשטנעמ רעד רַאֿפ ליצ ןרָאלק ,ןטמיטשַאב
 רימ סָאװ ,ןבַאגֿפױא ןוא ןליצ יד .טייקכעלשטנעמ ןוא טייקיטכערעג ךָאנ
 -שטנעמ רעצנַאג רעד ןוא זדנוא ןעניד עיצולָאװער רעד רַאֿפ סױרַא ןלעטש
 ןוֿפ סרוק םעד טמיטשַאב סָאװ ןרעטש רעד סלַא ,רעזייוו-געוו סלַא טייה
 רימ ןענייז רונש-טכיר ַאזַא ןָא ,טלעוו רעד ףיוא ןעגנורעדנַאװ ערעזדנוא
 טייז ןייא ןוֿפ ךיז ןֿפרַאװ וצ ,שינעטסיו רעד ןיא ןעשזדנָאלב וצ לולע

 ןייז ןלױו רימ ליֿפױו ףיוא .טירשרָאֿפ ןייק קידנכַאמ טינ ,ןרעדנַא םוצ
 רימ ןזומ טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא קיטעט ןוא ךעלצונ

 -רעד ַא ,רעסיורג ַא ןייז ףרַאד ליצ רעד ןוא .ךיז רַאֿפ ליצ ןרָאלק ַא ןבָאה

 סָאװ סָאד .רעטייוו ץנַאג ַא ןייז םעד בילוצ זומ רע ןעוו וליֿפַא ,רענעביוה

 ,ןסעגרַאֿפ ןוא ןעזרַאֿפ טֿפָא ץנַאג טרעוו ןגיוא יד רַאֿפ טנעָאנוצ טייטש

 ףיוא ןרעו ןטיבעגסיוא טינ לָאמנײק רָאט ליצ רעסיורג רעד ןוא
 רעד ןרעוו ןלָאז עכלעוו ,ןעגנורעסעברַאֿפ עקיטכיוומוא ףיוא ,טלעגניילק
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 ןסַאמ עסיורג ןייק ןרעטסײגַאב טינ ןענעק ןליצ עכעלניילק .אֿפוג ליצ

 .טײקידעכָאװ רעקימורַא רעד רעבירַא ןביוהרעד טינ םענייק ןענעק ,ןשטנעמ

 ,ןעגנורעסעברַאֿפ ענַאטנעמָאמ ןגעק ןייז ןֿפרַאד רימ זַא ,טינ טניימ סָאד

 זַא ,טײקשירַאנ עשרעדניק עקילָאמַא יד ןבעלֿפױא לָאמַא רעדיוו רעדָא

 -טימ זַא ,זיולב טניימ סָאד .ןוֿפרעד טייוו רעייז !רעסעב זיא רעגרע סָאווװ

 עקידלַאב רַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןטנעמעלע ערעדנַא טימ קידגטעברַא

 ןיא ךיז רימ ןקילײטַאב ָאד זַא ,ןעניז ןיא ןבָאה רימ ןֿפרַאד גנורעטעברַאֿפ

 רעזדנוא .געוו רעיז ןיא ערעדנַא ןוֿפ טריֿפעגנָא טרעװ סָאװ טעברַא ןַא

 רעדנֿפערטַאב רעד ןרעטש טינ ,ןֿפלעה לָאז סָאװ ,ַאזַא ןייז ףרַאד גנוקילײטַאב

 טינ ןטסיכרַאנַא סלַא רימ ןרָאט גנוגעװַאב רענעגייא רעזדנוא ןיא .טייקיטעט

 רַאֿפ עיצַאטיגַא רעזדנוא ,ליצ-דנע ןרַאֿפ טעברַא רעזדנוא ןקיסעלכַאנרַאֿפ

 גנוֿפַאשּפָא רעד ןוא טייהשטנעמ רעד ןוֿפ גנואיײרֿפַאב רעקידנעטשלוֿפ רעד

 ןוֿפ ןעמָאנ ןיא .עיצַאטַאולּפסקע ןוא טֿפַאשרעה ןוֿפ טייקכעלגעמ רעדעי ןוֿפ

 רַאֿפ ןלַארעביל ןוא רעמרָאֿפער טימ ןרירוקנָאק טינ רימ ןענעק םזיכרַאנַא

 ןֿפלעה יז ָאי ןענעק רימ רימ תעב -- ןעגנורעסעברַאֿפ עניילק עקידלַאב

 ןייא ךימ ןבָאה ןטסיכרַאנַא סלַא .ןקעווצ עקיזָאד יד רַאֿפ טעבױַא רעייז ןיא

 -עג קילב רעזדנוא ןטלַאה ןֿפרַאד רימ !םזיכרַאנַא ןקידיירפ --- עבַאגֿפױא

 -ַאב רעזדנוא ןכלעוו ,לַאעדיא ןסיורג םעד וצ ,טֿפנוקוצ רעד וצ טדנעוו

 ךיז ןֿפרַאד רימ .קירוצ ןרָאי ליֿפ טימ ךיז רַאֿפ טלעטשעג טָאה גנוגעוו

 שינעדנעטשרַאֿפ רערָאלק ןוֿפ ןעניז םעד ןיא טֿפנוקוצ רעד וצ ןרעקקירוצ

 -ליֿפ רעזדנוא ןוֿפ טכיל םעד ןיא טסַאֿפעגֿפױא ןבַאגֿפױא ערעזדנוא רַאֿפ

 ,גנורַאֿפרעד רעקירָאי
' 
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 ןגַא לייב

 ןשיטסיכרַאנַא םייב ןעמונעגנַא ןטולשַאב יד ןוֿפ גוצסיוא---.א

 1881 ילוי ןיא ,ןַאדנַאל ןיא םערגנק

 ענעסָאלשעגנָא יד זַא ,שטנואוו םעד סיוא טקירד סערגנָאק רעד . . .
 זיא סע :גנוזייוװנָא עקידנגלָאֿפ יד טכַא ןיא ןעמענ ןלָאז סעיצַאזינַאגרָא
 -גַאגַאּפָארּפ וצ ןעגנואימַאב עכעלגעמ עלַא ןכַאמ וצ קידנעווטיונ דנגנירד
 -רעד ןטַאט ערענָאיצולָאװער ךרוד ןוא עיצולָאװער רעד ןוֿפ עעדיא יד ןריד
 -סקלָאֿפ יד ןוֿפ לייט ןסיורג םעד ןשיווצ גנורעּפמע ןוֿפ טסייג םעד ןקעוו
 ךיז ןטלַאה ןוא גנוגעװַאב רעד ןיא טינ ךָאנ ךיז ןקילײטַאב עכלעוו ,ןסַאמ
 עלַאגעל יד ןוֿפ טײקמַאזקריװ ןוא טייקכעלטיז רעד ןוֿפ עיזוליא רעד ייב ךָאנ

 טציא זיב ללּכ ךרדב ןענייז רימ ןכלעוו ףיוא ,ןדָאב רעלַאגעל רעד .,ןדָאטעמ

 טייקיטעט רעזדנוא ןגָארטוצרעביא ידּכ ,ןרעװ ןבעגעגֿפױא זומ ,ןענַאטשעג
 רעקיצנייא רעד טגיל סע ןכלעוו ףיוא טייקכעלצעזעגמוא ןוֿפ ןזָאב ןֿפױא
 ןדנעוװעצנָא קיטיונ רעבירעד זיא סע .עיצולָאװער רעד וצ טריֿפ סָאװ געוו
 -לָאֿפרַאֿפ יד ,ליצ ןקיזָאד םעד טימ גנַאלקטנַא ןיא ןעייטש עכלעוו ןעלטימ
 עלַא ןיא טצעזעגסיוא זיא עסערּפ ערענָאיצולָאװער יד עכלעוו וצ ןעגנוג

 ןיא ןעיירעקורד עמייהעג ןוֿפ גנולעטשֿפױא רעד וצ זדנוא ןביירט רעדנעל
 בעטעברַא-דרע יד ןוֿפ ןסַאמ טּפיױה יד יװ יױזַא .טֿפנוקוצ רעטנעָאנ רעד
 טולָאסבַא סע זיא ,גנוגעוװַאב רעשיטסילַאיצַאס רעד רעסיוא ץלַא ךָאנ ןעייטש

 ,גנוטכיר רענעי ןיא ןקריוו ןעגנואימַאב ערעזדנוא ןזָאל וצ קידנעוװטיונ
 -עג זיא רעכלעוו ,טקַא רעטסנעלק רעד זַא ,ןעניז ןיא קידנעטש קידנבָאה
 ליֿפ ןסַאמ יד וצ טדער ,סעיצוטיטסניא עקידנעײטשַאב יד ןגעק טעטכיר
 ןוֿפ ןעמָארטש עצנַאג רעדָא ןטֿפירשקורד רעטנזיוט רעדייא רעכעלטייד
 ליֿפ ןוֿפ רעֿפרעד יד ןיא זיא טַאט רעד עדנַאגַאּפָארּפ יד זַא ןוא ,רעטרעוו
 ןוֿפ שינעטנעק יד יו ױזַא .טעטש יד ןיא רעדייא גנוטיידַאב רערעסערג
 רעד רַאֿפ טסניד עסיורג טעטסיילעג ןיוש ןבָאה עימעכ ןוא קינכעט רעד
 -ערג ךָאנ ןטסייל וצ ןֿפורַאב ןייז וצ ןענייש ןוא עיצולָאװער רעד ןוֿפ ךַאז
 -ַאגרָא עלַא ףיוא סערגנָאק רעד טרעדָאֿפ ,טֿפנוקוצ רעד ןיא טסניד ערעס
 -ַאנרעטניא רעד ןָא ןסָאלשעגנָא ןענייז עכלעוו ,ןענָאזרעּפ ןוא סעיצַאזינ
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 -קרעמֿפױא ערעסערג ןעקנעש ןלָאז ייז ,עיצַאיסָאסַא רעטעברַא רעלַאנָאיצ
 ןשינעטנעק עקיזָאד יד ןוֿפ גנודנעוונָא ןוא גנוטײרּפשרַאֿפ רעד וצ טײקמַאז
 סערגנָאק רעד .ףירגנָא ןוֿפ יו טוג ױזַא גנוקידיײטרַאֿפ ןוֿפ ןעלטימ סלָא
 ףיוא ןטיידוצנָא זיולב טכער סָאד ךיז טמענ רע זַא ,ךעלסילש טרעלקרעד

 ןעעז עכלעוו ,עיצַאזינַאגרָא רערענָאיצולָאװער ןוֿפ ןכירטש ענײמעגלַא יד
 ויטַאיציניא רעד ףיוא רעבָא ךיז טזָאלרַאֿפ רע ; עטסעב יד ןייז וצ סיוא םיא

 ץלַא ןוא עיצַאזינַאגרָא רעמייהעג ןוֿפ עגַארֿפ רעד עגונב סעּפורג יד ןוֿפ
 -ָאס רעד ןוֿפ ףמואירט םעד רַאֿפ גנוטיײדַאב ַא ןבָאה ןעק סָאװ סערעדנַא

 .עיצולָאװער רעלַאיצ

 עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעטעברַא יד וצ .עיצַאמַאלקַארּפ---.ב
 עקירעמַאיטרָאנ ןוֿפ ןטַאטש

 -רַאֿפ יד ןוֿפ גנורעלקרעד-סטיײקיגנעהּפָאמוא רעד ןיא ! רעטעברַאטימ
 : טגָאזעג טרעוו דנַאל ןזיד ןיא ןטַאטש עטקינייא

 -עגנָא טרעוו גנוקירדרעטנוא ןוא גנוכיורבסימ ןוֿפ עייר עגנַאל ַא ןעוו,
 ןסַאמ יד ןטלַאה וצ טכיזבַא רעקיצנייא רעד טימ טלַאהקירוצ ןָא טדנעוו

 רָאנ טינ קלָאֿפ סָאד טָאה ןַאד ,םזיטָאּפסעד ןוֿפ טֿפַאשרעה רעד רעטנוא
 ןלעטשנייא ןוא גנוריגער יד ןצריטש וצ טכילֿפ יד ךיוא רָאנ טכער סָאד
 *! טייקרעכיז רעקיטֿפניק ןייז רַאֿפ ןעגנוטכירנייא ערעדנַא

 ןוֿפ ןעקנַאדעג עקיזָאד יד טנעמָאמ רעד ןעמוקעג לָאמוצ טינ ןעד זיא
 רענַאקירעמַא רעד ןוֿפ רעדנירגַאב ןתמא םעד -- ןָאסרעֿפעשזד סַאמָאט
 ןיוש טינ ןעד רימ ןרעוו ? קיטקַארּפ רעד ןיא ןדנעוװאוצנָא --- קילבוּפער

 ?טריגער ליֿפוצ ןצנַאגניא
 עיצוטיטסניא ןַא יו שרעדנַא סָאװטע גנוריגער רעזדנוא ןעד זיא ןוא

 ? ךייא ןגעק --- קלָאֿפ ןגעק ןסַאלק עקידנשרעה יד ןוֿפ גנורעװשרַאֿפ ןוֿפ
 עכלעזַא רעטנוא ןגָאז וצ ךייא ןבָאה רימ סָאװ טרעה !רעטעברַאטימ

 -סױרַא טרעוו רעכלעוו ,טסעֿפינַאמ ןקידנגלָאֿפ םעד טנעייל ! ןדנעטשמוא

 'ןעױרֿפ ערעייא ןוֿפ ןייזליואוו םעד רַאֿפ ןוא ןסערעטניא ערעייא ןיא ןבעגעג
 ! טירשרָאֿפ ןוא טעטינַאמוה רַאֿפ ,רעדניק ןוא

* 

 רעד ףיוא טעדנירגַאב זיא ?גנונעדרָאא עטנַאנעגָאז עקיטציא יד
 .עדנציזַאב יד ךרוד עזָאלציזַאב יד ןוֿפ גנוטייבסיוא

 -ַאטיּפַאק יד) עקידנציזַאב יד סָאװ ,םעד ןיא טײטשַאב גנוטייבסיוא יד
 -ץנעטסיזקע רעזיולב ןוֿפ זיירּפ םעד רַאֿפ עזָאלציזַאב יד ּפָא ןֿפױק (ןטסיל
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 טייקיטעט רעייז ךרוד םעד רעביוַא טרעוו סָאװ ץלַא ןוא (סעשזדייוו) טסָאק
 עטושּפ ןיא --- ךיז ױַאֿפ וצ יז ןעמענ (ןטקודָארּפ) ןטרעוו עיינ ןיא ןֿפַאשעג
 .סע ןענעבנג ייז ,רעטרעוו

 -וצנָא ןעגנואווצעג טיײקמערָא רעייז ךרוד ןרעוו עזָאלציזַאב יד יו ױזַא
 יד יװ ױזַא ןוא ;ןֿפױק םוצ עדנציזַאב יד וצ טֿפַארקסטעברַא רעייז ןטָאב
 -טנַא עשינכעט יד זַא ,טימ ךיז טימ טגנערב עיצקודָארּפ-סיורג עקיטציא
 -נָא רעד טימ זַא ,וצרעד ןריֿפ טייקלענש רעקידלַאװעג טימ לָאז גנולקיוו

 ןרעװ ןֿפַאשעג לָאז טֿפַארקסטעברַא רעכעלשטנעמ רעקינייװ ןוֿפ גנודנעוו
 ןוֿפ טָאבנָא רעד זַא ,סע טגלָאֿפ ןַאד ; ןטקודָארּפ ןוֿפ ןסַאמ ערעסערג ץלַא
 טרעװ עגַארֿפכָאנ יד דנרעו ,רעסערג ץלַא ןרעו לָאז טֿפַארקסטעברַא
 ױעֿפרַאש ץלַא ןוומ רעטעברַא יד םורָאװ ,ךַאזרוא יד זיא סָאד .רענעלק
 טנעגייא רעייז ןֿפױקרַאֿפ וצ געיעג ןיא ערעדנַא יד טימ ענייא ןרירוקנָאק
 ןעקניז לָאז (סעשזדייוו) ןיול רעד זַא ,וצרעד טריֿפ סָאװ ,טֿפַארקסטעברַא
 זיא סע ןעוו טקנוּפ םעד טכיירג סע זיב ,רעקירעדינ ןוא רעקירעדינ ץלַא
 ,טײקיאעֿפסטעבױַא עקידגעווטיונ טולָאסבַא יד ןטלַאהרעד וצ גונעג םיוק

 עדעי ןעמונעגקעװַא עזָאלציזַאב יד ןוֿפ טרעוװ געוו םעד ףיוא דנרעוו
 ןעייר יד ןיא ןעגנירדניירַא ןוא ןטעברַאֿפױרַא ךיז ןענעק וצ טייקכעלגעמ
 ,ןטעברַא טינ ןלָאז ייז רעווש יװ םעד ףיוא טכַאעגמוא ,עדנציזַאב יד ןוֿפ
 סַאלק רעטעברַא םעד ןבױרַאב וצ עכייר יד רַאֿפ טייקכעלגעמ יד טרעוו
 ןֿפרַאד יז שטָאכ ,ןסקַאװ ןייא ןיא טלַאה ןגעמרַאֿפ רעייז ןוא רעסערג ץלַא
 ,ןויטקודָארּפ ןייז טינ עטסדנימ סָאד ןיא

 ןבָאה עכלעוו ,רעטעברַא ענעזעוועג לָאצ ַא ָאד ַאי רעבָא ןענייז סע ןעוו
 טינ ןעקנַאדרַאֿפ וצ סע ייז ןבָאה ,ןגעמרַאֿפ ןשּפיה ַא וצ ןגָאלשרעד ךיז
 ןטייהנגעלעג ענעטלעז ןוא עקילעֿפוצ ץנַאג רָאנ ,טעברַא רענעגייא רעייז
 םעד טימ .ןשטנעמ ערעדנַא ןוֿפ טעברַא יד ןצונסיוא ןוא ןרילוקעּפס וצ
 ,עכייר יד ןוֿפ טיטעּפַא רעד טסקַאװ ןגעמרַאֿפ ןכעלנעזרעּפ םעד ןוֿפ סקואוו
 -סקלָאֿפ יד ןוֿפ ביור םעד רַאֿפ ןעלטימ עלַא טימ ךיז ןשיווצ ןרירוקנָאק יז
 עתמא יד תעב ,עכעלגעמרַאֿפ רעקינייו יד ןלַאֿפ ףמַאק םעד ןיא ,ןסַאמ
 ןענעק ייז זיב רעמיטכייר ערעייהעגמוא ןָא ןעלמַאז ןטסילַאטיּפַאק-סיורג
 לדנַאה ,עיצקודָארּפ ןוֿפ ןגייווצ עצנַאג טנעה עקינייוו ערעייז ןיא ןעמענניירַא
 .ןבַאז עלַא יד רעביא ןעילָאּפָאנָאמ ךיז ןעלקיװטנַא סע .רעקרַאֿפ ןוא

 ץלַא טרעװ סע סָאװ טייצ רעד ןיא ןטקודָארּפ ןוֿפ גנורעמרַאֿפ יד
 טריֿפ ןסַאמסקלָאֿפ עקידנטעברַא יד ןוֿפ טֿפנוקניײא טינשכרוד רעד רענעלק
 -לעוו ,ןסיזירק-סלדנַאה ןוא -סטֿפעשעג עטנַאנעגָאז יד וצ טייצ וצ טייצ ןוֿפ
 .טקנוּפ ןטסכעה ןֿפױא עזָאלציזַאב יד ןוֿפ דנלע םעד ףױרַא ןביירט עכ
 ,ןזייו עקירעמַא טרָאנ ןוֿפ ןטַאטש עטקינײארַאֿפ יד ןוֿפ רעקיטסיטַאטס יד
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 ,ןלַאירעטַאמ עיור יד ןוֿפ טסָאק םעד ּפָארַא טנכער ןעמ יו םעדכָאנ זַא
 ךיז רַאֿפ וצ עדנציזַאב יד ןעמענ ,סערעדנַא ןוא לַאטיּפַאק ןרַאֿפ ןזניצ יד
 לטכַא-יירד סנטסכעה רעביא ןזָאל ןוא ןטקודָארּפ יד ןוֿפ לטכַא-ףניֿפ יו רעמ

 ןיילק רעייז זיא סַאלק רעדנציזַאב רעד יו ױזַא רעבָא .רעטעברַא יד רַאֿפ
 ןוא ,ןכױרברַאֿפ טינ לַאֿפ ןייק רַאֿפ *טיֿפָארּפ, רעייז ייז ןענעק ,לָאצ ןיא
 ןעמוקַאב ייז סָאװ סָאד יו רעמ ןכױרברַאֿפ טינ ןענעק רעטעברַא יד יו ױזַא
 ןָא טֿפור'מ סָאװ סָאד ןטערטנײרַא טייצ וצ טייצ ןוֿפ זומ ,תוריכש סלַא

 .עיצקודָארּפרעביא

 גנופוטשסיורַא עקידנרעװ רעסערג קידנעטש יד טריֿפ םעד רעסיוא
 -נגייטש ַא זַא ,וצרעד עיצקודָארּפ ןוֿפ סעצָארּפ םעד ןוֿפ תוחוּכ-סטעברַא ןוֿפ
 -רַאֿפ ןצנַאגניא לָאז גנורעקלעֿפַאב רעזָאלציזַאב רעד ןוֿפ טנעצָארּפ רעקיד
 ,ןדנובַאגַאװ ןרעוו ,?ןכערברַאֿפ ןיא ןעקניזרעטנורַא ןוא ןרעו טמערָא
 -רעטנוא ןוא רעגנוה ןוֿפ ןברַאטש ,דרָאמטסבלעז ןייגַאב ,סעקטוטיטסָארּפ
 -סיוא ןענייז עמערָא יד עכלעוו וצ ןקילגמוא עזָאל-לָאצ יד ןרעוו ןֿפרָאװעג

 .טצעזעג

 .שירעדרעמ-ביור ןוא קידהנושמ ,טכערעגמוא זיא םעטסיס עקיזָאד יד
 לי ןוא םעטסיס רעד רעטנוא טדייל סָאװ שטנעמ רעדעי זומ רעבירעד
 טייקיטעטמוא ןייז ךרוד דנַאטשַאב ריא רַאֿפ ךעלטרָאװטנַארַאֿפ-טימ ןייז טינ
 עקיזָאד יד ןרעטשעצ וצ ןצנַאגניא תוחוּכ עלַא טימ ןבערטש ,ריא ןגעק
 ןא ןרעו טלעטשעגנייא ףרַאד ץַאלּפ ריא ףיוא .ןעלטימ עלַא טימ םעטסיס
 ,גנֹונעדרָא עתמַא

 ,ןטנעמורטסניא-סטעברַא עלַא ןעוו רָאנ ןרעו טכיירגרעד ןעק סָאד
 ,ןצרוק ןיא --- עיצקודָארּפ ןוֿפ ןעלטימ ערעדנַא יד ןוא ןדָאב ןוא טנורג רעד
 לָאז -- טעברַא ךרוד ןרָאװעג ןֿפַאשעג זיא סָאװ לָאטיּפַאק רעצנַאג רעד
 ַאזַא ךרוד רָאנ םערָאװ .םוטנגייא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןיא ןרעוו טלדנַאװרַאֿפ
 -רעטייוו רעד רַאֿפ טייקכעלגעמ עדעי ןרעוו ןטינשעגּפָא טעוװ גנוגנידַאברָאֿפ
 -רַאֿפ רעד ךרוד רָאנ .ןטייווצ ַא ךרוד ןשטנעמ ןייא ןוֿפ גנוטייבסיוא רעקיד
 -קעװַא עלַא ןענעק לַאטיּפַאק ןרַאבלײטוצמוא ,ןעמַאזניימעג ןוֿפ גנולטימ
 ןוֿפ טכורֿפ יד קידנעטשלוֿפ ןסינעג וצ דנַאטש םעד ןיא ןרעו טלעטשעג
 .ןברעוװרעד וצ טייקכעלגעממוא רעד ךרוד רָאנ ,טייקיטעט רעמַאזניימעג
 ןעגנואווצעג ןייז רענייא רעדעי טעװ ,לַאטיּפַאק (ןטַאװירּפ) ןלעודיווידניא
 -סנבעל רַאֿפ גנורעדָאֿפ ַא ןלעטשסיורא ןלעװ טעװ רע ןעוו ,ןטעברַא וצ

 .לטימ
 "וצ רעד ןיא ןריטסיזקע ןלעוו טֿפַאשטכענק ןייק ןוא טֿפַאשרעה ןייק

 ,טֿפַאשלעזעג רעכעלשטנעמ רעקיטֿפניק
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 -ָארּפ לָאז סע זַא ,ןעגנערבטימ ךיוא סע טעװ ןכַאז ןוֿפ גנונעדרָא ַאזַא
 רענייק זַא ןוא ,טֿפַאשנײמעג רעד ןוֿפ ףרַאדַאב םעד טיול ןרעו טריצוד
 רעבָא ןלעוו עלַא .גָאט ַא העש עכעלטע יװ רעמ ןטעברַא ןֿפרַאד טינ לָאז
 ייברעד ,ןֿפוא ןטסכייר ןֿפױא ןשינעֿפרעדַאב ערעייז ןלעטשנדירֿפוצ ןענעק
 גנולקיװטנַא רעטסכעה רעד רַאֿפ טייהנגעלעג ןוא טייצ ןבָאה ךיוא ייז ןלעוו

 ןוֿפ סעיגעליווירּפ יד טימ ןעמַאזוצ זַא ה"ד ,קלָאֿפ ןצנַאג ןוֿפ גנודליב ןוא

 -עה ןוֿפ ןגוצרָאֿפ יד ןרעוו טֿפַאשעגּפָא ךיוא ןלעװ ןגעמרַאֿפ ןוא טרובעג
 ,ןסיוו ןרעכ

 ףיוא געוו ריא ןיא ןָא ךיז טסיוטש גנונעדרָא ַאזַא ןוֿפ גנולעטשנייא יד
 - ןשיטסילַאטיּפַאק ןוֿפ סעיצַאזינַאגרָא עשיטילָאּפ עלַא ןוֿפ טֿפַאשרענגעק רעד
 -ֲאּפ עלַא יד .ןקילבוּפער רעדָא ןעיכרַאנָאמ ןֿפורנָא ךיז ייז ןגעמ --- סַאלק
 יד ןיא ןצנַאגניא ךיז ןעניֿפעג עכלעוו ,(ןטַאטש) ןעגנולעטשנייא עשיטיל

 רָאנ יו קעווצ רעדנַא ןייק ךעלניישנגייא ןבָאה ,עדנציזַאב יד ןוֿפ טנעה
 ,גנוטייבסיוא ןוֿפ גנונעדרָאמוא עקיטציא יד ןטלַאהוצֿפױא קיטכיר

 םעד ןגעק סרעדנוזַאב ןוא ןצנַאגניא ןציּפש ערעייז ןדנעוו ןצעזעג יד
 טניד ,שרעדנַא ןייז וצ סיוא טעז סע טייוו יוװ ףיוא ,קלָאֿפ ןקידנטעברַא
 ןרעוו טייז רעדנַא רעד ןוֿפ ; ןגיוא יד ןיא דמַאז ןטיש וצ טייז ןייא ןוֿפ סע
 ,טרירָאנגיא טושּפ סַאלק ןקידנשרעה םעד ןוֿפ יז

 -צָארּפש יד ןטַאטשוצסױא ידּכ רָאנ ָאד זיא טסבלעז לוש-סקלָאֿפ יד

 -ןצֿפױא קיטיונ ןענייז עכלעוו ,ןטֿפַאשנגײא ענעי טימ עכייר יד ןוֿפ ןעגניל
 טרעוו עמערָא יד ןוֿפ רעדניק יד .סַאלק רעייז ןוֿפ טֿפַאשרעה יד ןטלַאה
 -סיוא טרעוו עכלעוו ,גנודליב רערַאטנעמעלע ןוֿפ םומינימ ַא רָאנ ןבעגעג
 טֿפַאשטכענק ,לײטרוארָאֿפ ןטײרּפשרַאֿפ וצ קעווצ ןייא םעד רַאֿפ טצונעג
 ,דנַאטשרַאֿפמוא ןוא

 יד ןכַאמ וצ למיה ןטכַארטעגסיױא ןַא ףיוא ןזייוונָא ךרוד טכוז ךריק יד
 ףיוא ןרָאװעג טבױרַאב ןענייז ייז סָאװ ,ןדע ןג םעד ןָא ןסעגרַאֿפ ןשטנעמ
 רעטסייג יד ןריװרַאֿפ וצ יו םעד ןגעוו ךיז טגרָאז סערּפ יד .דרע רעד
 ,ןבעל ןכעלטנֿפע ןיא

 ,ןבַאגֿפױא-סקלָאֿפ יד ןעניד וצ ןוֿפ טייוו רעייז ,סעיצוטיטסניא יד עלַא
 םוצ ןעמוק לָאז קלָאֿפ סָאד זַא ןזָאלרעד וצ טינ ,עכבַאגֿפױא ןייא יד ןבָאה

 לעֿפַאב םעד רעטנוא ןוא טסניד ןיא קידנעטשלוֿפ ןעייטש ייז ,דנַאטשרַאֿפ
 ןייק ןוֿפ םורַא ױזַא ןענעק רעטעברַא יד .ןסַאלק עשיטסילַאטיּפַאק יד ןוֿפ

 -ַאב רעד ןגעק ףמָאק רעייז ןיא ףליה ןייק ןטרַאװרעד טינ טייז רעדנַא
 רעייז ךרוד גנואיירֿפַאב רעייז ןכיירגרעד ןזומ ייז .גנונעדרָא רעקידנעייטש
 ,טֿפַארק רענעגייא
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 סַאלק רעקידנשרעה ןייק טָאה ןטייצ עקידרעירֿפ יד ןיא יו טקנוּפ

 ,ןטרַאװרעד קינייװ ןעמ ןעק ױזַא ,ײנַאריט ןייז קיליװײרֿפ ןבעגעגֿפױא טינ

 -ירּפ ערעייז ןוֿפ ןגָאזּפָא ךיז ןלָאז טייצ רעיינ רעד ןוֿפ ןטסילַאטיּפַאק יד זַא

 וצ סָאד ןרעוו ןעגנואווצעג טינ ןלעוו ייז ביוא ,טֿפַאשרעה ןוא סעיגעליוו

 ,םעד ןיא לֿפיײװצ זיא סע רעכלעוו ןייז טנעקעג ךָאנ טָאה סע בוא .ןָאט

 -- רעדנעל עלַא ןוֿפ עיזַאושזרוב יד רעכלעוו טימ טעטילַאטורב יד טָאה

 יו ךיג ױזַא שיגרענע ױזַא ךיז טצונַאב --- עּפָאריײא ןיא יו עקירעמַא ןיא

 ןרעסעברַאֿפ וצ ןעניז זיא סע ןכלעוו ןיא ךיז ןעמענרַאֿפ רעירַאטעלָארּפ יד

 .טקיטײזַאב ןצנַאגניא ןעלֿפײװצ עקיזָאד יד ,עגַאל רעייז

 רעד ןגעק טַאירַאטעלָארּפ ןוֿפ ףמַאק רעד זַא ,רָאלק טרעוו ןוֿפרעד

 ,רעטקַארַאכ ןרענָאיצולָאװער םַאזדלַאװג ַא ןעמעננָא ןזומ טעװ עיזַאושזרוב

 | ,ליִצ םוצ טינ ןריֿפ ןֿפמַאק-ןיול עטושּפ זַא ןוא

 "רַאֿפ עלַא זַא ,ןזייװַאב סעיצַארטסוליא עכיײרלָאצ ךרוד ןענעק רימ

 עקיטציא יד טײהנגנַאגרַאֿפ רעד ןיא ןרָאװעג טכַאמעג ןענייז סָאװ ןכוז

 םוצ יו --- ןעלטימ עכעלדירֿפ ךרוד ןקיטײזַאב וצ גנונעדרָאמוא עכעלקערש

 ןלעוו ןוא זָאלצונ ץנַאג ןעוועג ןענייז --- ןטסַאקמיטש םעד ךרוד ,ליּפשייב

 -נגלָאֿפ יד בילוצ סָאד ןוא ,זָאלצונ ץנַאג ןבײלברַאֿפ ךיוא טֿפנוקוצ רעד ןיא

 רָאנ ןענייז טייצ רעזדנוא ןוֿפ סעיצוטיטסניא עשיטילָאּפ יד : ןכַאזרוא עקיד

 קעווצ רעקיצנייא סנעמעוו ,סַאלק ןקידנציזַאב םעד ןוֿפ ןעלטימ-טכַאמ יד

 עמרָאֿפער עדעי : רעטייבסיוא ערעייא ןוֿפ ןטכער יד ןטלַאהוצֿפױא זיא סע

 יד ןענעק וצרעד :ןרענעלקרַאֿפ ןטכער עקיזָאד יד טעװ ןטסנוג רעייא וצ

 יז רַאֿפ ךָאד טלָאװ סָאד םערָאװ ,ןעמיטשוצ טינ ןסַאלק עטריגעליוװירּפ

 ןלעוו ןסַאלק עקידנשרעה יד זַא ,רעבירעד ןסייוו רימ ! דרָאמטסבלעז ןעניימ

 זדנוא ןלעו ייז ןוא סעיגעליווירּפ ערעייז ןוֿפ ןגָאוּפָא טינ ךיז קיליװײרֿפ

 רָאנ רעביא טביילב ןדנעטשמוא יד רעטנוא ,ןכַאמ טינ סעיסעצנָאק ןייק

 ! דלַאװג --- לטימ ןייא
 ןבָאה (1776-81 ןוֿפ רעֿפמעק-סטײהײרֿפ יד) רעגנַאגרָאֿפ ערעזדנוא

 טקיטרעֿפטכערעג דלַאװג זיא ןענַאריט ןגעק זַא ,טנרעלעג רָאנ טינ זדנוא

 טכיזניה רעד ןיא זדנוא ןבָאה ייז רָאנ ,לטימ-סֿפליה רעקיצנייא רעד ןוא

 -רָאֿפ ערעזדנוא ןבָאה דלַאװג ךרוד ,ליּפשייב ןכעלברעטשמוא ןַא ןבעגעג

 ךיז ןֿפרַאד דלַאװג ךרוד ןוא ,ײנַאריט רעדמערֿפ ןוֿפ טײרֿפַאב ךיז רעגנַאג

 יגנוקירדרעטנוא רעשימייה רעד ןוֿפ ןעײרֿפַאב רעגלָאֿפכָאנ ערעייז ךיוא

 -- ןָאסרעֿפעשזד טגָאז -- טכילֿפ רעיא ,טכער רעייא סע זיא םורַאד

 !ןענעֿפַאװַאב וצ ךיז |
 קעווצ םוצ עיצַאזינַאגרָא ; עיצַאזינַאגרָא וצ ןריֿפ לָאז סָאװ עיצַאטיגַא

 ןגעו עטנכײצעגנָא יד רעטרעוו קיניײװ ןיא ןענייז סָאד --- ןָאילעבער ןוֿפ
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 ײרֿפ ןרעוו ןליוו ייז ביוא ןעמענרַאֿפ ךיז ןֿפרַאד רעטעברַא יד עכלעוו ףיוא
 -לעז רעד זיא ןכַאז יד ןוֿפ דנַאטשוצ רעד יו ױזַא ןוא .ןטייק ערעייז ןוֿפ
 עלַא יוװ ױזַא ;"רוטלוק, רעטנַאנעגָאז רעד ןוֿפ רעדנעל עלַא ןיא רעקיב
 ןעלדנַאה ,ןקילבוּפער יד ןוֿפ יו טוג ױזַא ןעיכרַאנָאמ יד ןוֿפ ,ןעגנוריגער
 ןקינײא טרעטיברַאֿפ ַא ןכַאמ וצ רָאנ ךיז טרעדָאֿפ סע ןעוו טנַאה ןיא טנַאה
 : רעטעברַא יד ןוֿפ לייט ןקידנעקנעד ןוֿפ ןעגנובערטשַאב יד ןגעק טנָארֿפ
 "עג ןַאד רָאנ ןעק קלָאֿפ ןקידנטעברַא ןוֿפ גיז רעד יוװ ױזַא ,טצעלוצ ,ןוא
 ײשטנַא םעד ןלעװ רעירַאטעלָארּפ יד ןעוו טרעכיזרַאֿפ סלַא ןרעוו טנכער

 ףיוא קיטייצכיילג ןבױהֿפױא רעקירדרעטנוא ערעייז ןגעק ףמַאק םענעד
 -לעזעג (רעשיטסילַאטיּפַאק) רעכעלרעגריב רעד ןוֿפ עיניל רעצנַאג רעד
 גנורעדירברַאֿפ-רעקלעֿפ עלַאנָאיצַאנרעטניא יד קידנעווטיונ טרעוו ,טֿפַאש
 רעטעברַא רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד ןיא קורדסיוא ריא ןענוֿפעג טָאה יז יו
 !(לַאנָאיצַאנועטניא ןטשרע) עיצַאיסָאסַא

 : רָאלק ןוא ךַאֿפנײא םורַא ױזַא זיא ןבערטש רימ סָאװ וצ

 טימ טֿפַאשרעה-נסַאלק רעקידנעײטשַאב רעד ןוֿפ גנורעטשעצ יד (4
 -ַאנרעטניא ןוא רערענָאיצולָאװער ,רעשיגרענע ךרוד ה"ד ,ןעלטימ עלַא

 ,גנולדנַאה רעלַאנָאיצ

 ףיוא ןעורַאב לָאז סָאװ ,טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ ַא ןוֿפ גנונעדרָאנײא יד (2

 ,עיצקודָארּפ רעד ןוֿפ עיצַאזינַאגרָא רעכעלטֿפַאשנסָאנעג רעד

 -קודָארּפ יד ךרוד ןטקודָארּפ עקיטרעווכיילג ןוֿפ שיוטסיוא רעײרֿפ (3
 .ײרעכַאמ-טיֿפָארּפ ןוא לדנַאהנשיװצ ןייק ןָא ,אֿפוג סעיצַאינַאגרָא עוויט

 ןזָאלסנָאיגילער ףיוא ןזעוו:סגנואיצרעד ןוֿפ גנוריזינַאגרָא יד 4
 .רעטכעלשעג עדייב רַאֿפ סיזָאב ןכעלטייהכיילג ןוא ןכעלטֿפַאשנסיװ

 ןוֿפ דיישרעטנוא ןָא ,ןעמעלַא רַאֿפ גנוקיטכערַאבכײלג ענעמָאקלוֿפ (5
 ,עסַאר ןוא טכעלשעג

 עײרֿפ ךרוד ןטייהנגעלעגנָא עכעלטנֿפע עלַא ןוֿפ גנורילוגער יז 6

 "עג ןוא סענומָאק (עקיגנעהּפָאמוא) עמָאנָאטױא ןוֿפ ןכַאמּפָא-סטֿפַאשלעזעג
 ,ןטֿפַאשנסָאנ

 ןסילשנָא ךיז לָאז ןלַאעדיא ענעזיװעגנָא יד טימ ןייא טמיטש סע רעוו

 !ןעייר ערעזדנוא ןָא

 "עלקריוורַאֿפ רעד רַאֿפ ךיז ןקיטיונ רימ סָאװ ןיא ץלַא ! רעטעברַאטימ
 זיא סע !טייקינייא ןוא עיצַאזינַאגרָא זיא טעברַא רעסיורג רעזיד ןוֿפ גנוכ
 ןוא גנורעלקֿפױא .גנוקינײארַאֿפ ַאזַא ןגעק שינרעדניה עסיורג ןייק ַאטינ
 .ןעמַאזוצ ןייג ןענעק גנורעװשרַאֿפ
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 -רַאֿפ ףורטכַאלש םעד טזָאל .ןעמוקעג זיא טעטירַאדילָאס ןֹוֿפ גָאט רעד

 טָאה ריא !ךיז טקינײארַאֿפ ,רעדנעל עלַא ןוֿפ רעירַאטעלָארּפ : ןקידניק

 !ןעניוועג וצ טלעוו ַא טָאה ריא : ןטייק ערעייא רעסיוא ןרילרַאֿפ וצ טינרָאג

 עדנילב ערעייא רַאֿפ טייוו טינ !דרע רעד ןוֿפ ןענַאריט ריא ,טרעטיצ

 ןוא גנודײשטנַא ןוֿפ גָאט םעד ןוֿפ טכילנגרָאמ סָאד ףיוא טגייטש ןגיוא

 ! טייקיטכערעג
 .1883 ,רעבָאטקָא ןט16 ,גרובסטיפ

 .סערגנָאק-ןטסילַאיצָאס רעלַאנָאיצַאנרעטניא רעד

 ןוֿפ ןעמונעגנָא טסעֿפינַאמ רעשיטסינומַאק-שיטסיכרַאנַא ---.ג

 "רַאנַא יד ןוֿפ ןָאשנעװנָאק רעכעלרעי רעטשרע רעד

 רעבָאטקָא ,סעפורג עשיטסינומָאק"שיטסיב

 עיֿפלערַאליֿפ ןיא ,1921 ,ןט4 ןזיב ןט1

 גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ סנכערברַאֿפ יד

 ,המחלמ עכעלקערש יד ,רָאי ןביז עטצעל יד ןוֿפ ןעגנוריסַאּפ יד

 סעיצולָאװער יד ;טקידנעעג טינ ךָאנ גָאט ןקיטנייה זיב ךיז טָאה עכלעוו

 "רַאֿפ יד ןוא דנלע רעד ;דנַאלשטייד ןוא ןרַאגנוא ,ךיירטסע ,דנַאלסור ןיא

 ץלַא סָאד --- טלעוו רעצנַאג רעד רעביא טציא ןשרעה עכלעוו גנולֿפײװצ

 -שטנעמ רעד ןוֿפ גנוטער עתמא יד זַא ,גנוגייצרעביא רעזדנוא טקרַאטשרַאֿפ

 םעד --- לַאעדיא ןסיורג רעזדנוא ןוֿפ גנוכעלקריװרַאֿפ רעד ןיא טגיל טייה

 | ,םזינומָאק ןשיטסיכרַאנַא

 -רעבָא ,גנַאװצ ףיוא טיובעג זיא סָאװ ,גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד

 ןֿפיט ַא ןיא טריֿפרַאֿפ טייהשטנעמ יד טָאה ,םוטנגייא טַאוװירּפ ןוא ןביולג

 ,ריא ףיוא ןוא ריא ןיא זיא סָאװ ץלַא ,דרע יד ןבעגעגקעוַא טָאה יז ,ּפמוז

 ,ןָאלֿפליה ןסַאמ עסיורג יד קידנזָאלרעביא ,ןשטנעמ לֿפײה םעניילק ַא וצ

 טָאה יז ;קיגנעהּפָאמוא ןוא ײרֿפ ןבעל ןענעק וצ ןעלטימ עקיטיונ יד ןָא

 רעד טימ ,טכוז ןוא ,עטשרעהַאב ןוא רעשרעה ןיא ןשטנעמ יד טלייטעצ

 גנולייטעצ עקיזָאד יד ןטלַאהוצֿפױא ,םזיטָאירטַאּפ ןוא עיגילער ןוֿפ ףליה

 -יגער יד ןוֿפ ףליה רעד טימ ,גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק יד ,קיבײא ףיוא

 ,המחלמ רעכעלרעדיוש רעד ןיא טייהשטנעמ יד ןֿפרָאװעגנײרַא טָאה ,ןעגנור

 דָאב-טולב רעסיורג ןייא ןיא טלעוו עצנַאג יד טלדנַאװרַאֿפ טָאה עכלעוו

 ןוֿפ גנוטלַאװרַאֿפ יד טריֿפרעד טָאה יז .תויח עדליוו ןיא ןשטנעמ יד ןוא

 םורַא ןעייג ןשטנעמ ןענָאילימ זַא ,דנַאטשוצ ַאזַא וצ טֿפַאשטריװ רעד

 ,קירעגנוה ןוא זָאלמייה ,זָאלסטעברַא
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 ךָאנ ןענייז גנונעדרָא רעשיטסילַאטיּפַאק רעד ןוֿפ סנכערברַאֿפ יד
 -לעזעג ןוֿפ טנעמַאדנוֿפ םעד ןבָארגעגרעטנוא טָאה יז סָאװ ,טימרעד רעסערג
 -עדינ יד טלקיװטנַא ןוא טקעוװרעד טָאה יז .ןשטנעמ ןשיווצ טײקכעלטֿפַאש
 ןוא עיצַאלוקעּפס ,טײקשלַאֿפ ,לדניווש ,ןטקניטסניא עטסלַאטורב ,עטסקיר

 טיונ ,דנלע .ןעגנוקיטֿפעשַאב עטסנעעזעגנָא יד ןרָאװעג ןענייז דרָאמ-ןסָאמ
 ,ןסַאמ עטיירב יד ןוֿפ רעטיילגַאבסנבעל יד ןענייז טײקיזָאלסטעברַא ןוא

 גנוכַאוורעד יד

 -עגטימ טָאה המחלמ טלעוו יד סָאװ ,ןעגנוטסיװרַאֿפ עקידארומ יד
 ןוֿפ תוחומ יד טרעדורעגֿפױא קרַאטש טייז רעדנַא רעד ןוֿפ טָאה ,טכַארב
 רעקלעֿפ עלַא ןוֿפ עטריטַאולּפסקע ןוא עטקירדרעטנוא יד ,ןסַאמסקלָאֿפ יד
 טייקיטכערעגמוא עקידנעיירש למיה יד ןליֿפרעד זייווכעלסיב ןָא ןביוה
 ןרעווש רעייז ןוֿפ ןריר ןָא ךיז ןביוה ייז .ןעגנַאגַאב ייז ןגעק טרעוו סָאװ
 ןוֿפ םרוטש רעד זיא טלעװ רעטלַא רעד ןוֿפ ןלייט עקינייא ןיא .ףָאלש
 ןוֿפ ענייא ןייק ךָאנ טָאה רעבָא רעדייל ,ןכָארבעגסיױא ןיוש עיצולָאװער רעד
 דנַאלשטייד ןיא .ליצ םעד טכיירגרעד טינ טייוו רעקלעֿפ עדנריטלָאװער יד
 ערעייז ןיא גנוריגער יד ןעמונעגרעביא ןטסילַאיצָאס עקיסעמ יד ןבָאה
 טכַאמעג טינ ןטרָאד ןענייז ןרעסעב םוצ ןעגנורעדנע עסיורג ןייק .טנעה
 יד ,ןטסילַאיצָאס:טַאטש עטסמערטסקע יד ןבָאה דנַאלסור ןיא .ןרָאװעג
 ןיא ןענייז ןוא ?םוזינומָאקק םעד ןריֿפוצנייא ןעמונרַאֿפ ךיז ,סעקיװעשלָאב
 -ער רעטנזיוט ןוֿפ סרעּפרעק יד רעביא ,ןעגנַאגרעד רָאי ריֿפ ןוֿפ ףױלרַאֿפ
 וצ : םזילַאטיּפַאק-טַאטש םוצ ,ןטסיכרַאנַא ןוא ןטסילַאיצָאס ,ןרענָאיצולָאװ
 ןוֿפ תונברק עלַא יד .םוטנגייא טַאװירּפ ןוא סעיגעליווירּפ ,סעיסעצנָאק
 ךַאזרוא יד ןוא .טכַארבעג טינ ליצ ןסיורג םעד ןבָאה עיצולָאװער רעד

 -- טַאטש םעד ןוֿפ ןדָאטעמ יד טימ טצונַאב ךיז טָאה ןעמ סָאװ ,זיא ןוֿפרעד
 ןעיוב וצ ידּכ --- גנוֿפַאלקשרַאֿפ ןוא גנוקירדרעטנוא ןוֿפ טנעמורטסניא םעד
 -ַאטקיד ַא ןֿפַאשעג ןבָאה רעניבָאקַאי עשיסור יד .טֿפַאשלעזעג עײרֿפ יד
 טֿפַאשלעזעג עשיטסינומָאק ַא ןריֿפנײא טלָאװעג ןוא גנוריגער עשירָאט
 ויטַאיציניא יד טעטכינרַאֿפ ןבָאה ייז זַא ,זיא טַאטלוזער רעד .גנַאװצ ךרוד
 -ָארעד עלַא רַאֿפעג ןיא טלעטשעג טימרעד ןוא ,ןסַאמ-רעטעײברַא יד ןוֿפ

 ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןעגנורעב
 ןשטנעמ עײרֿפ ןוֿפ רָאנ ןרעו טיובעג ןעק טֿפַאשלעזעג עײרֿפ ַא

 טײקכעלטרַאװטנַארַאֿפ ַא ןליֿפ ןוא ,ןסיוועג רעייז טיול ןעלדנַאה עכלעוו

 ןליוו םעד ןֿפרָאװרעטנוא זיא רענייא ואוו טרָאד .ןעגנולדנַאה ערעייז רַאֿפ
 א ואוו טרָאד .טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ ןייק ןייז טינ ןעק ןרעדנַא ןַא ןוֿפ
 -רעּפ רַאֿפ ץַאלּפ ןייק ָאטינ זיא ,ליוו רע סָאװ סָאד ןָאט טינ ןעק שטנעמ
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 ,טעברַא רעד וצ עביל רַאֿפ ,גנורעטסײגַאב רַאֿפ ,ויטַאיציניא רעכעלנעז
 ןוא ,טנקירטעגסיוא ןוא ןסָאלשעגּפָא גנוֿפַאש ןוֿפ ןלַאװק יד ןענייז טרָאד
 ,זָאלטכורֿפ ױזַא עיצולָאװער עשיסור יד עקַאט זיא רַאֿפרעד

 ,טכַאמעג ןבָאה ייז עכלעוו ,ןרעלעֿפ יד ןדיימוצסיוא ןענרעל ןזומ רימ

 -ױבֿפױא ןַא רַאֿפ קלָאֿפ רעטעברַא עצנַאג סָאד ןוא ךיז ןטיײרַאברָאֿפ ןוא
 ,תודוסי עכעלטײהײרֿפ ףיוא טעברַא

 לַאעדיא רעזדנוא |

 גנונעדרָא רעקיטציא רעד ןוֿפ ןעלביא טּפיױה יד זַא ,ןענעקרענַא רימ
 רעד (ב :ןרעדנַא םעד רעביא ןשטנעמ ןייא ןוֿפ טֿפַאשרעה יד (א :ןענייז
 ןוא ןרעװ טֿפַאשעגּפָא ןזומ ןעלביא ייווצ עקיזָאד יד .םוטנגייא טָאװירּפ
 ,םזינומָאק רעשיטסיכרַאנַא רעד ןרעוו טריֿפעגניײא ףרַאד ץַאלּפ רעייז ףיוא

 ,ןטסינומָאק-ןטסיכרַאנַא ןענייז רימ
 גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג ַא וצ רימ ןבערטש ןטסיכרַאנַא סלַא

 עשלהק עלַא רעכלעוו ןיא ,גנונעדרָא ןַא --- טַאטש רעדָא גנוריגער ןָא
 סעיצַאזינַאגרָא עקיליװײרֿפ ךרוד ןרעוו טגרָאזַאב ןלעװ ןטייהנגעלעגנָא

 ,גנַאװצ ןָא
 םוטנגייא טַאווירּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד וצ רימ ןבערטש ןטסינומָאק סלַא

 ןדעי ןוֿפ טכער סָאד ןרעלקרעד ןוא רעמיטכייר עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא ןוֿפ

 -עג עלַא ןוֿפ ןוא רעטיג עכעלריטַאנ יד ןוֿפ ןסינעג ןוא ןבעל וצ ןשטנעמ

 .טייקיטכערעג ןוֿפ ןּפיצנירּפ יד טיול ,ןטקודָארּפ ענעֿפַאשעג ךעלטֿפַאשניימ
 ןוא ,ןבערטש רימ ןכלעוו וצ לַאעדיא רעד ,ליצ רעזדנוא זיא סָאד

 ןיא ןייז ןזומ ,ליצ רעזדנוא ןכיירגרעד ןליוו רימ עכלעוו ךרוד ,ןעלטימ יד

 ,לַאעדיא רעזדנוא טימ גנַאלקנַא
 טיובעג קידנעייז ,עיגילער זַא ןענעקרענָא 'רימ ,ןטסיאעטַא ןענייז רימ

 -קיװטנַא רעד וצ גנורעטש עסיורג ַא זיא ,סעיצידַארט ןוא סעמגָאד ףיוא
 "מוא ןוא טכער ןוֿפ ןֿפירגַאב עזעיגילער יד זַא ; טייהשטנעמ רעד ןוֿפ גנול
 ןוא םוטנגייא ןוֿפ סעיצוטיטסניא יד ןטלַאהוצֿפױא טליצעג ןענייז טכער

 -מוא ןקיבײארַאֿפ וצ טכוז עצנַאג סלַא עיגילער עדעי זַא ;ײרעֿפַאלקש
 -ֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמענ רימ .ןסַאמ יד ןשיווצ ןביױלגרעבָא ןוא טייקנסיוו
 גנוטײרּפשרַאֿפ רעד ךרוד עיגילער ןוֿפ סולֿפניײא םעד ןֿפמעקַאב וצ עבַאג
 ןוֿפ גנוריֿפנײא רעד רַאֿפ ןטעברַא וצ ןוא ןטיײהרַאװ עכעלטֿפַאשנסיװ ןוֿפ
 ףיא טיובעג ןשטנעמ סעּפורג ןוא ענלצנייא ןשיווצ ןעגנואיצַאב עלַארָאמ
 ,ףליה רעקיטייזנגעק ןוֿפ ּפיצנירּפ ןלַאנָאיצַאר םעד

 ,טקניטסניא ןכעלטֿפַאשלעזעג ןטנוזעג ןייז ןיא ,קלָאֿפ ןיא ןביולג רימ

 וצ ןבערטש רימ .ןבעל םענעגייא ןייז ןרילוגער ןוא ןֿפַאש וצ חוּכ ןייז ןיא
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 םידיחי עקיליװײרֿפ ןוֿפ טלעטשעגנעמַאזוצ ,טֿפַאשלעזעג רעײרֿפ תמא ןַא
 טינ ,גנוקידנעטשרַאֿפ רעקיטייזנגעק ךרוד טרילוגער ,סענומָאק עײרֿפ ןוא
 עיצולָאװע ןיא ןביולג רימ .ןצעזעג ענעבירשעג עטרענײטשרַאֿפ ךרוד
 םענלצנייא םענוֿפ גנולקיװטנַא רעײרֿפ רעד ןיא ,עיצַאזילַאטסירק טָאטשנָא

 ,ןשטנעמ ןעיײרֿפ םעד ןוֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ רעלוֿפ רעד ןוא
 ןטעברַא רימ ,ןטסירָארעט ןייק טינ רעבָא ,ןרענָאיצולָאװער ןענייז רימ

 -רעביא ןקידנעטשלוֿפ םעד ,עיצולָאװער עלַאיצָאס יד ןעגנערב וצ רעטנעענ
 ןדעי רעבָא ןֿפמעקַאב רימ .גנונעדרַא רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ יוב
 ןטַאטדלַאװג וצ גנורעטנומֿפױא סלַא ערעל רעזדנוא ןשטייטוצסיוא ךוזרַאֿפ
 -ַאב ערעל עכעלטֿפַאשלעזעג ַא זיא םזיכרַאנַא רעד .עיצַאירּפָארּפסקע ןוא
 "יט ןגעק ןטַאטדלַאװג ,טייהכיילג רעקידנעטשלוֿפ ןוא טײהײרֿפ ףיוא טריז
 ןייק טינ רעבָא ןענייז ייז ,גנוקיטכערַאב עשירָאטסיה רעייז ןבָאה ןענַאר
 ענלצנייא ןוֿפ טריציטקַארּפ ןעוו ,עיצַאירּפָארּפסקע .םזיכרַאנַא ןוֿפ עגלָאֿפ
 רַאֿפ ןטַאט עטסכעלדעש יד ןוֿפ ענייא זיא ,ןשטנעמ סעּפורג עניילק רעדָא
 -ריטַאנ יד ןוֿפ גנוריאירּפָארּפסקע יד .גנוגעווַאב רערענָאיצולָאװער רעד
 יד ןוֿפ ןרעו טריֿפעגכרוד ףרַאד רעמיטכייר עכעלטֿפַאשלעזעג ןוא עכעל

 -עג רעצנַאג רעד ןוֿפ ןסערעטניא יד ןיא ןטֿפַאשרעּפרעק עטריזינַאגרָא
 ,טֿפַאשלעז

 ןיא םזיכרַאנַא םעד ןעלדנַאװרַאֿפ וצ ץנעדנעט רעדעי ןגעק ןענייז רימ
 רַאֿפ ןדָאב ַא טֿפַאש עכלעוו ,גנוגעווַאב עשידרערעטנוא עוויטַאריּפסנָאק ַא
 רָאנ .ןעייר ערענָאיצולָאװער יד טֿפָא ןטסעּפרַאֿפ סָאװ םיאורב ײלרעלַא
 טֿפַאשעגּפָא ןענייז טעברַא רעכעלטנעֿפע רַאֿפ ןטייקכעלגעמ עלַא ואוו טרָאד
 ,ןדָאטעמ עוויטַאריּפסנָאק ןרעוו טצונַאב ןלָאז

 גנודנירגַאב

 -עֹּפ ןקידנעײגיײברַאֿפ ַא סלַא גנונעדרָא עקיטציא יד ןטכַארטַאב רימ

 ןיא זַא ןעניֿפעג רימ .טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעד ןיא דָאיר

 ףמַאק ַא ןעגנַאגעגנָא זיא עטכישעג רעכעלשטנעמ רעד ןוֿפ ףיול ןצנַאג םעד

 -עג לָאמ עלַא ןבָאה עכלעוו ,טַאטש ןוֿפ סעיצוטיטסניא-גנַאװצ יד ןשיווצ

 טֿפַאשלעזעג רעד ןוא םענלצנייא םעד ןוֿפ גנולקיװטנַא רעײרֿפ רעד טרעטש

 טכוזעג ןבָאה עכלעוו ,סעיצַאזינַאגרָא עקיליװיײרֿפ יד ןוא ,טייז ןייא ףיוא

 ןכעלשטנעמ םעד ןכעלטֿפַאשלעזעגרַאֿפ ןוא ןרעניײֿפרַאֿפ ,ןרעטכײלרַאֿפ וצ

 - ,רעהֿפױא ןַא ןָא טייג ףמַאק רעקיזָאד רעד .טייז רעדנַא רעד ףיוא --- ןבעל

 יד טַאהעג טַאטש ןוֿפ סעיצוטיטסניא-גנַאװצ יד ןבָאה טציא זיב

 עכלעוו ,ןסַאמ יד ןוֿפ טייקנסיוומוא רעד קידנעקנַאדרַאֿפ ,טנַאהרעביוא

 סע טָאה יװ .ןריטַאולּפסקע ןוא ןריֿפ ייז לָאז ןעמ ןדירֿפוצ ןעוועג ןענייז
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 טָאה תורוד רעטנזיוט ןוא רעטרעדנוה ךרוד ? ןייז שרעדנַא טנעקעג ןעד
 גנונעדרָא עכעלטֿפַאשלעזעג יד ןוא טלעוװו יד זַא ,טנרעלעג ןשטנעמ יד ןעמ
 טָאה רעכלעוו ,טָאג ןקידנסיװלַא ,ןקיטכעמלַא ןַא ןוֿפ ןרָאװעג ןֿפַאשַאב ןענייז

 ןרעו טשרעהַאב ןלָאז ערעדנַא יד ןוא ןשרעה ןלָאז עקינייא טמיטשַאב
 טָאה ןעמ .קיניײװ וצ ןבָאה ןלָאז ןסַאמ יד ןוא ליֿפוצ ןבָאה ןלָאז עקינייא
 סרעטָאֿפ ערעזדנוא ןוֿפ טייקגולק יד ןרעטעגרַאֿפ וצ ןשטנעמ יד טנרעלעג
 וצ טינ ,טיובעג ןבָאה ייז עכלעוו ,סעיצוטיטסניא יד ןקילײהרַאֿפ וצ ןוא

 םייב טייטש סָאװ טכַאמ יד ןריקיטירק וצ טינ ןוא גנורעדנע ןייק ןכוז
 יד ןיא ןעגנורעדנע עסיורג ןעמוקעגרָאֿפ ןענייז רעבָא ךעלדנע .רעדור
 ןביולג טינ רעמ טנייה ןיוש ןליוו ןשטנעמ .ןרעל ןוא ןֿפירגַאב עקיזָאד

 ןָא ייז ןביוה רעמ ץלַא רעטייוו סָאװ .ייז טסייה ןעמ סָאװ ,ץלַא דנילב
 ענעגיא ערעייז וצ ןרעהוצוצ ךיז ןוא ּפעק ענעגייא ערעייז ןכיורבעג
 ,סנסיוועג

 רעקיזָאד רעד ןוֿפ גנולקיוטנַא רעקידרעטיױו רעד ףיוא

 גנונעֿפָאה רעזדנוא רימ ןעיוב ץנעדנעט

 עלַא ןעגנערטשנָא רימ ןזומ ,גנוטכיר רעקיזָאד רעד ןיא קידנטעברַא

 ןשיווצ ןטײהרַאװ עכעלטֿפַאשנסיװ ןוא טכיל רעמ ןטײרּפשרַאֿפ וצ תוחוּכ

 טײקיאעֿפ יד ןעלקיװטנַא ןוא גנַאלרַאֿפ םעד ייז ןיא ןקעוװ וצ ,ןסַאמ יד

 ןליֿפ וצ ,ןעלדנַאה וצ קידנעטשטסבלעז ןוא ןעקנעד וצ קידנעטשטסבלעז

 ענעגייא ערעייז טימ ןֿפַאש ןוא ןטַאט ערעייז רַאֿפ טײקכעלטרָאװטנַארַאֿפ יד

 .תוחוּכ

 ןטייצ עכעלדירֿפ ןיא ןבַאגֿפױא ערעזדנוא

 ,סעיצַאזינַאגרָא עכעלטײהײרֿפ רעמ סָאװ ןעױבוצֿפױא ןטעברַא רימ
 ןעגנערבניירַא ןוא ןשטנעמ ןוֿפ ןשינעֿפױעדַאב יד ןגרָאזַאב ןלָאז עכלעוו

 -יטסניא-סקלָאֿפ ןוא -רעטעברַא עלַא ןיא טסייג ןשיטַארקַאמעד ,ןעײרֿפ ַא
 | ,סעיצוט

 יז ןעמעוו ןוֿפ ,טײהיײרֿפ ןוֿפ גנוקנערשַאב רעדעי ןגעק ןֿפמעק רימ
 גנוקירדרעטנוא .טדנעוועג ןייז טינ לָאז יז ןעמעוו ןגעק ןוא ,ןעמוק טינג לָאז
 זיא סָאװ ןעניֿפעגוצסױא ןעלטימ עכעלשטנעמ ןייק טינ ןענייז גנַאװצ ןוא
 ןריֿפ ןעק עיסוקסיד עײרֿפ רָאנ .טֿפַאשלעזעג רעד ןיא טכעלש רעדָא טוג
 יד ןוֿפ גנודנעװנָא עײרֿפ ַא רָענ ןוא ,ןֿפירגַאב עיינ ןוֿפ גנוֿפַאש רעד וצ
 ,טינ יצ טֿפַאשלעזעג רעד רַאֿפ טוג ןענייז ייז יצ ןזייוו ןעק ןֿפירגַאב עיינ

 טַאװירּפ ןוא סעיגעליווירּפ ןוֿפ גנוֿפַאשּפָא רעד רַאֿפ ןריטיגַא רימ |
 רעד רַאֿפ ןוא ,קלָאֿפ ןוֿפ טֿפַארקסנבעל יד סיוא ןגיוז עכלעוו ,םוטנגייא
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 יז ןוֿפ ןוא רוטַאנ רעד ןוֿפ רעמיטכייר עלַא ןוֿפ גנוכעלטֿפַאשלעזעגרַאֿפ
 ,ןעלטימ סנָאיצקודָארּפ

 -נײרַא טרָאד ןוא סנָאינוי יד ןקיטסעֿפַאב ןוא ןעױבֿפױא ןֿפלעה רימ
 -רעביא ןֿפרַאד ןלעוװ ,סנָאינוי יד ,ייז זַא ,ןייזטסואווַאב ןרָאלק םעד ןעגנערב
 ןוֿפ רעטלַאװרַאֿפ יד ןרעוװ ןוא טנעה ערעייז ןיא עירטסודניא יד ןעמענ
 ,ןטעברַא עכעלטֿפַאשלעזעג עלַא

 ןטײרַאברָאֿפ ןוא גנוגעווַאב עוויטַארעּפָאָאק יד ןעױבֿפױא ןֿפלעה רימ
 ןשינעֿפרעדַאב ערעייז עלַא ןגרָאזַאב ,קיליװײרֿפ ,ןיילַא ןלָאז ייז ןשטנעמ יד

 טֿפַאשלעזעג רעד ןוֿפ טיֿפענעב םעד רַאֿפ ,ןֿפוא ןכעלטֿפַאשלעזעג ַא ףיוא
 עכלעוו ,ןשטנעמ ענלצנייא וצ טעברַא.עקיזָאד יד קידנזָאלרעביא טינ ;ללכב
 טימרעד ךיז טעװ רעכלעוו ,טַאטש םוצ רעדָא ,טיֿפָארּפ בילוצ סע ןעוט
 ,טכַאמ ןייז ןקיטסעֿפַאב וצ ןצונַאב

 טריֿפעג לָאז רוד ןגנוי ןוֿפ גנואיצרעד יד זַא ,רַאֿפרעד ןטעברַא רימ
 גנוטלַאװרַאֿפ יד .געוו ןלַאנָאיצַאר ןוא ןכעלטֿפַאשנסיװ ןייר ַא ףיוא ןרעוו

 -ילָאּפ יד ןוֿפ טנעה יד ןוֿפ ןרעוו ןעמונעגסױרַא לָאז ןלוש-סקלָאֿפ יד ןוֿפ
 -ץעדינ יד ןיא ןרעטלע ןוא רערעל יד וצ ןרעו ןבעגעגרעביא ןוא סנשיט
 -רעל יד ןוֿפ .ערעכעה יד ןיא םידימלּת ןוא רערעל יד וצ ןוא ,ןסַאלק עקיר

 ןוא ןעגנוטּפױהַאב עכעלטֿפַאשנסיװ-טינ עלַא ןרעוו טקיטיײיזַאב ןלָאז רעכיב
 .ןצנעדנעט עשיטָאירטַאּפ עלַא

 -נביוא יד ןענייז ,ןטייצ עכעלדירֿפ ,ענעֿפורעג ױזַא ,עכעלנייוועג ןיא
 ןוא ןענעק ,ןטסיכרַאנַא ,רימ עכלעוו ,עקיצנייא יד ןעלטימ עטנכערעגסיוא
 ,ןרעלקֿפױא ,ןריטיגַא :ליצ רעזדנוא ןכיירגרעד וצ ידּכ ,ןדנעװנָא ןֿפרַאד
 רעצרעה יד ןיא טײהײרֿפ וצ ןבערטש םעד ןעגנערבניירַא ; ןריזינַאגרָא וא
 ןיא ןרעוו טדנעװעגנָא ןלָאז ןּפיצנירּפ ערעזדנוא זַא ןעז ןוא ,ןשטנעמ ןוֿפ
 ,ןטֿפַאשרעּפרעק עקיליװײרֿפ עלַא ןוֿפ גנוריֿפ רעשיטקַארּפ רעד

 עיצולָאוועד ַא ןוֿפ טייצ ןיא ןבַאגֿפױא ערעזדנוא

 ןוֿפ ןלייט עוויסערגָארּפ עסיורג ןעוו ,ןטייצ עכעלנייוועגרעסיוא ןיא
 רעד ןעוו ,ןעגנולדנַאה עשַאר וצ ןבירטעג ןוא טלסײרטעגֿפױא ןרעוו קלָאֿפ
 ײז טרעטנומ ןוא טייהשטנעמ יד טצײלֿפרַאֿפ םָארטש רערענָאיצולָאװער
 רעכעלטֿפַאשלעזעג רעד ןיא ןעגנורעדנע עדנטיײדַאב עסיורג ןכַאמ וצ ףיוא
 יד ןוֿפ ןעייר עטשרע יד ןיא ץַאלּפ רעזדנוא רימ ןעמענרַאֿפ ,גנונעדרָא
 | ,ןסַאמ עדנֿפמעק

 -רעד עכעלריטַאנ סלַא ןדָאירעּפ ערענָאיצולָאװער יד ןטכַארטַאב רימ
 ןוֿפ טײקטרַאּפשעגנײא רעד ךרוד טכַאזרוארַאֿפ ןרעװו עכלעוו ,ןעגנונייש
 ןרעדניה וצ ,גנולקיװטנַא עײרֿפ ןייק ןזָאלרעד וצ טינ גנונעדרָא רעטלַא רעד
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 .ןרעוו וצ טכעלקריװרַאֿפ טֿפַאשלעזעג רעד ןיא תוחוּכ ןוא ןֿפירגַאב עיינ יד

 -יװירּפ ערעייז ןוֿפ ןגָאזּפָא טינ ךיז לָאמנייק ןלעװ עקיטכעמ ןוא עכייר יד

 ןעמַארוצּפָא םערוטש רעד קיטיונ זיא סע .ןליוו ןעײרֿפ רעייז טימ סעיגעל

 .טֿפנוקוצ רעד ןוֿפ געוו ןיא ןעייטש עכלעוו ,סעיצוטיטסניא עכעלדעש יד

 . קיטסניג רעייז ןענייז ןדָאירעּפ ערענָאיצולָאװער יד זַא ,ןסייוו רימ ,רעמכָאנ

 -סנבעל עיינ ןוֿפ גנוֿפַאש רעד ןוא ןתמא עיינ ןוֿפ גנוטײרּפשרַאֿפ רעד רַאֿפ

 -שטנעמ יד זיא ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ רעיײֿפ םעד ןיא טרעטיולעג .ןעמרָאֿפ

 רעד זיא עיצולָאוזער יד יװ גנַאל ױזַא ,ןטלעװ עיינ ןעיוב וצ חוּכב טייה

 .קלָאֿפ ןוֿפ ןלייט עוויסערגָארּפ עלַא ןוֿפ ,קלָאֿפ ןוֿפ קורדסיוא

 ןטעברַא וצ זיא עיצולָאװער ַא ןוֿפ טייצ רעד ןיא עבַאגֿפױא רעזדנוא

 .רעטיירב סָאװ ןוא רעֿפיט סָאװ ןייז לָאז גנוצלעוומוא יד זַא ,תוחוּכ עלַא טימ

 ןוא םָארטש ןרענָאיצולָאװער םעד ןיא ןשטנעמ רעמ סָאװ ןעיצוצנײרַא

 ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ ןליצ יד ןוא ןעגנובערטש יד ןכַאמ רָאלק

 יד ןֿפַאשוצּפָא זיא עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ ליצ רעתמא רעד

 ,םוטנגייא טַאװירּפ ןוֿפ ןוא ןטייווצ םעד רעביא ןשטנעמ ןייא ןוֿפ טֿפַאשרעה

 ,סעּפורג ערענָאיצולָאװער עלַא טימ טנַאה ןיא טנַאה ןטעברַא ןֿפרַאד רימ

 עשיטילָאּפ ןייא ןייק ןזָאלרעד טינ .ליצ ןקיבלעז םעד ךיז ןלעטש עכלעוו

 ןריֿפוצניײא ןשטנעמ עּפורג ןייק ןוא ,טַאטש םעיינ ַא ןעיױבוצֿפױא ײטרַאּפ

 "סקע ןוא םוטנגייא טַאוירּפ ןוֿפ גנונעדרָא עשיטסילַאטיּפַאק ַא קירוצ

 .עיצַאטַאולּפ

 ןכעלטֿפַאשלעזעג םעד ףיוא קידנעיוב ,געוו ןקיזָאד םעד ףיוא רָאנ

 -עמ ןוא ןעלטימ עכעלטײהײרֿפ קידנכיורבעג ,ןשטנעמ יד ןוֿפ טקניטסניא

 וצ ןֿפָאה רימ ןענעק ,עיצולָאװער רעד ןוֿפ טייצ רעד ןיא ןוא רַאֿפ ,ןדָאט

 רעײרֿפ ַא ןוֿפ גנוריֿפנײא יד ןעגנערב רעטנעענ ןוא גלָאֿפרעד ַא ןבָאה

 יָאד םעד וצ ןריֿפ טינ טעװ געוו רעדנַא ןייק .גנונעדרָא רעכעלטֿפַאשלעזעג

 גנַאװצ ןוא ןעיצרעד טינ ןשטנעמ עײרֿפ ןייק טעו רוטַאטקיד יד .קעווצ ןקיז

 ןֿפַאש טינ לטימסנבעל ןייק טעוװו

 ליצ רעזדנוא

 :ןעלטימ ערעזדנוא ןענייז סָאד ןוא ליצ רעזדנוא זיא סָאד טָא

 ןדָאטעמ ענייז טימ טַאטש םעד רימ ןטכַארטַאב ןטסיכרַאנַא סלַא (

 רימ .עיצוטיטסניא עלַאיצָאסיטנַא סלַא גנוקירדרעטנוא ןוא גנַאװצ ןוֿפ

 ןייז ןריטיגַא ,סולֿפנײא ןייז ןכַאװשוצּפָא עבַאגֿפױא יד ךיז ףיוא ןעמענ

 לָאז טייהנגעלעג רעקיטסניג .ַא ייב ןוא ןרעוו טקנערשַאב לָאז טייקיטעט

 .ןרעוו טֿפַאשעגּפָא ןצנַאגניא רע
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 ענייז טימ םוטנגײא-טַאווירּפ םעד רימ ןטכַארטַאב ןטסינומָאק סלַא (
 -טנַא ,עכעלדעש סלַא ,טיֿפָארּפ בילוצ עיצַאטַאולּפסקע ןוֿפ ןדָאטעמ
 גנוטיײברַאֿפ ןוא גנוֿפַאשּפָא ןייז רַאֿפ ןריטיגַא רימ .גנוטכירנייא עלַאיצָאס
 ןֿפַאש טעװ שטנעמ רעדעי ואוו ,םזינומָאק ןעײרֿפ ןוֿפ םעטסיס ַא ףיוא
 ,ןשינעֿפרעדַאב ענייז טיול ןסינעג ןוא תוחוּכ ענייז טיול

 ןָא גנונעדרָא עכעלטֿפַאשלעזעג עײרֿפ ַא זיא לַאעדיא רעזדנוא (3
 ,עיצַאטַאולּפסקע ןָא ןוא גנַאװצ

 ןעלטימ ערעזדנוא

 : ןענייז ןעלטימ ערעזדנוא

 ,טֿפירש ןוא טרָאװ ךרוד גנורעלקֿפױא (א

 -עגייא יד וצ ןוא ןײלַא ךיז וצ ןעיורטוצ םעד ןסַאמ יד ןיא ןקעװ (ב
 .תוחוּכ ענ

 יד ןגרָאזַאב וצ סעיצוטיטסניא עקיליװיײרֿפ ,עיינ ןעױבֿפױא (ג
 ,ןֿפרַאד ייז סָאװ םעד טימ ןשטנעמ

 רעטעברַא יד ןיא עיצַאזילַארטנעצ ןוֿפ טסייג םעד ןֿפמעקַאב (ד
 עלַא ןיא גנוטלַאװרַאֿפ סקלָאֿפ עשיטַארקָאמעד ןריֿפניײא ןוא סעיצַאזינַאגרָא
 ,ןטֿפַאשרעּפרעק

 ןשטנעמ ןוֿפ טײהײרֿפ יד ןעקנערשַאב וצ ךוזרַאֿפ ןדעי ןגעק ןֿפמעק (ה
 ,דיירסיוא ןייז טינ לָאז סע ןכלעוו רעטנוא ןוא טיבעג זיא סע ןכלעוו ףיוא

 ערענָאיצולָאװער ןוא ןעגנוגעװַאב-סקלָאֿפ עלַא ןיא ןטעברַאוצטימ (ו
 | | ,ןסַאמ יד ןוֿפ ןעגנוטערטסױרַא

 ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעד ןוֿפ ןָאֿפ יד ןטלַאה ןייר ןוא ךיוה (ז
 -רעדירב ןוא טייהכיילג ,טײהײרֿפ ןוֿפ טֿפַאשלעזעג ַא וצ ןבערטש םעד
 .טייקכעל

 טייקכיילג ןוֿפ לַאעדיא רעד רעייט זיא סע ןעמעוו ,יד עלַא ןֿפור רימ
 -רַאֿפ טימ ןוא ןעייר ערעזדנוא ןָא ןסילשנָא ךיז ןלָאז ייז טייקיטכערעג ןוא
 םעד ןעגנערב וצ רעטנעענ טעברַא רעד וצ ןעמענ ךיז ןטֿפערק עטקינייא
 ,עיצולָאװער רעלַאיצָאס רעקידנעײרֿפַאב רעד ןוֿפ גָאט ןסיורג
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